(၁) မိတဆ
္ က္နဒ
ိ ါန္း
ျမန္မမာႏုိငင
္ ံ အသြငက
္ းက ေျပာျ္မင္းျ္

မး?

(Justine Chambers and Gerard McCarthy)
၂၀၁၆

ခုာႏွစ္္

ေျပာဖေျပာဖမ္၀ါရ

က္ဘက္ရည္ဆုိင္မ္မးတြင္
ေျပာနျ္ည္ေျပာတမ္ရွစိ
အထက္

ျ္ည္သက႕

အေျပာ္မ္ိုင္းတြင္

ရု္္ျမင္သံၾကမးေျပာရွစ႕၌
တ
ႊြ ္ေျပာတမ္

ာႏွစင့္

ကအု္္္ုမ္မး္ုေျပာ၀းေျပာရမက္ရွစိ

အမ္ိ းသမး

ႊတ္ေျပာတမ္

(ေျပာအမက္

ႊတ္ေျပာတမ္) တြင္ က္မ္းသ္ၥမက္ိန္ဆိုမည့္ ေျပာရြးေျပာကမက္ခံ ကိုယ္္မး

ၾကည့္ရႈ႕ေျပာနၾကသည္။

ဆယ္္ုနွစ္္ငါး္ု

ေျပာဒၚေျပာအမင္ဆန္း္ုၾကည္
္္္တ္္မွစ

အာႏိုင္ရရိွစခသ့ေျပာသမ္

ေျပာက္မ္မွစ္

ဥးေျပာဆမင္သည့္

ဥ္ေျပာဒျ္ မႈအမဏမာႏွစင့္

ျ္ည္သကအမ္မး္ုက
ည္း

အု္္ခ္ ္္ေျပာရး

္္္အ္ိုးရက
ွစယ္မ္မး ျမန္မမ့

အမဏမ

မ္မးမၾကမမ

တုိင္းျ္ည္တင
ြ ္

အ္ိုးရ

က္တြင္းသို႔

ေျပာ
ႊသ ျ္မင္းေျပာ္း္ါမည္

ေျပာရြးေျပာကမက္္တ
ြသ င
ြ ္

ေျပာ
ႊသ ျ္မင္းေျပာ္းရန္

မးဟု

ထုိ္ါတက

ျငင္းဆန္ခ့သသည္။

NLD

ႊြတ္ေျပာတမ္အတြင္း ေျပာနရမရရွစိမႈမွစမ မိမိကိုယ္ကို ဒမိုကရက္ဟု
င့္ျခင္းတို႔ျဖင့္ မ္က္ရည္္ိုင္းခသ့ရသည္။ ၎၏

အတုိက္အခံေျပာခါင္းေျပာဆမင္

မသကတ္္ဥးျဖ္္သည့္
ကို

ေျပာဒၚေျပာအမင္ဆန္း္ုၾကည္

ဥးထင္ေျပာက္မ္သမၼတျဖ္္

ေျပာဒၚ္ုကိုယ္တိုင္္င္

''ာႏိုင္ငံေျပာတမ္အတုိင္္င္ခံရမထကး"

ႊတ္ေျပာတမ္ာႏွစင့္

မေျပာ္ေျပာသမအခ္က္မွစမ ရက္သတၱ္တ္ အနည္းငယ္ အၾကမတြင္

ဒမိုကေျပာရ္ရရွစိေျပာရးတုိက္္၀
ြသ င္သကာႏွစင့္
အနးက္္ေျပာထမက္ခံ

မၾကၿ္း၊

ွစယ္အသ္္မ္မးကို

မခသ့သည့့္

အမဏမကို
၁၉၉၀

သတ္မွစတ္သကမ္မးအဖို႔ မခ္င့္မရသ ယံုၾကည္ ေျပာမွစ္မ္
င့္ခ္က္မ္မးကို ္ို၍ခိုင္မမ

္္္တ္္အု္္ခ္ ္္

အမ္ိ းသမးဒမိုကေျပာရ္အဖြ႕သ ခ္ ္္

သံသယျဖ္္ေျပာနၾကသည္။

ႊတ္ေျပာတမ္ကိုယ္္မး
ေျပာမွစ္မ္

ျမန္မမာႏုိင္ငံတ္္၀ွစမ္း

အသ္္ဖန္တး
က္ခံတမ၀န္ယကခသ့ရမ

မျခင္း္င္

ိုက္သည့္

ကို

ျဖ္္သည္။
ရမထကးျဖ္္ေျပာသမ

သကမ္ကမးအတိုင္း

၎ရမထကးက

‘သမၼတ၏အထက္’ တို႔ေျပာရမက္ရွစိခသ့သည္ (Marshall and Mclaughlin 2015)။
၂၀၁၆ ခုာႏွစ္္အေျပာ္မ္ိုင္း ္ိတ္
မ္မးသည္

္္္အ္ုိးရ၏
မသည္။

အၾက္္အတည္းအျဖ္္

မ္မးကတည္းက္င္၊ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ ေျပာျ္မင္း

သမႈ

ျမန္မမနိုင္ငံအကကးအေျပာျ္မင္းအေျပာ္ၚ

ကန္႔သတ္ခ္က္မ္မးသည္

အခ္က္ျ္မးျဖ္္ေျပာနသည္မွစမ

္မ္းနည္းဖြယ္ရမ

ဒမိုကေျပာရ္ကကေျပာျ္မင္းေျပာရးအတြက္
သိသမထင္ရွစမး

ႈ္္ရွစမးဖြယ္

ဆင္းရသမေျပာ
သြ တမႈာႏွစင့္
ဆက္

အိမ္ေျပာထမင္္ုေျပာၾကြးျမ

က္တည္ရွစိေျပာနဆသျဖ္္သည္။

္မမဏမ္မးမွစမ

၂၀၁၇-၂၀၁၈

တြင္

က္နက္ကိုင္အဖြ႕သ အ္ည္း (သု)ိ႔ တ္္မေျပာတမ္အတြက္ ဘက္ဂ္က္အသံုး္ရိတ္မွစမ က္န္းမမေျပာရး၊
္ညမေျပာရးာႏွစင့္

ကမႈဖက

ံုေျပာရး

အသံုး္ရိတ္ေျပာ္ါင္းတို႔ထက္

ေျပာက္မ္

ြန္ေျပာနသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၅

ခုာႏွစ္္အတြင္း ္ိတ္
အမးေျပာကမင္း

ႈ္္ရွစမးဖြယ္ ာႏိုင္ငံေျပာရး ္ါတ္၀န္းက္င္ာႏွစင့္ အရ္္ဖက္

မေျပာသမ္

ည္း

အန္အယ္ဒ၏ေျပာရြးေျပာကမက္္ျြသ ္းေျပာနမက္

ေျပာရွစ႕သို႔ဆက္တက္၍
ေျပာမွစ္မ္

ျမန္မမာႏိုင္ငံသည္

္ိုမို္ကးေျပာ္ါင္း္ါ္င္မႈအမးေျပာကမင္းေျပာသမာႏိုင္ငံျဖ္္

င့္ခ္က္မ္မးကေျပာတမ့ ၂၀၁၅ ကတည္းက အ

တ
ြ ္

ကမႈအဖသ႕ြ အ္ည္းမ္မး ဖြံ႔ျဖိ း

္္ခြင့္မ္မးမွစမ

ည္း

္င္အျမန္ ေျပာမွစးမွစိန္

ထ္္ကမထ္္ကမ

မာႏိုင္သည္ဆိုေျပာသမ

မသည္။ ျ္ည္သကတုိ႔၏

တိုက္ခိုက္ခံေျပာနရျ္န္သည္။

ေျပာဒၚ္ု၏ရမထကးသက္တမ္းကမ

အတြင္း

အက္ဥ္းခ္ခံရမႈမ္မး ျမင့္တက္

မျခင္းတို႔ေျပာၾကမင့္ ျမန္မမာႏုိ္င္ငံသည္ ကမမၻေျပာ္ၚတြင္ ''သတင္း

ေျပာနမက္ျ္န္ေျပာ

ကမႈကန
ြ ္ယက္ အသုံးျ္ သကမ္မးာႏွစင့္ သတင္းေျပာထမက္မ္မး

ွစ္မက္မႈအေျပာရမက္ဆုံးာႏုိင္ငံအျဖ္္ ''

ေျပာၾကညမခသ့သည္။

္ညမေျပာရး

ေျပာက္မင္းသမးမ္မးဖိာႏွစိ္္ခံခသ့ရျ္း

ျ္ ျ္င္ေျပာျ္မင္း

ျဖ္္

မသည္။

၂၀၁၇

ခု၊

ေျပာ
သ ရးတက္ၾကြ

ဇန္န၀ါရ

တြင္

္မံဖန္တးေျပာ္းသက၊ ထင္ရွစမးေျပာသမ မကဆ
ထင္သမျမင္သမရွစိ

အာႏၱမရမယ္ရွစိေျပာနေျပာသမ
္မး

ၾသဂုတ္

ႈ္္ရွစမးသကမ္မးအတြက္

ေျပာတမ္က

ေျပာဒၚ္ု၏

''ရွစင္း

ရခုိင္ျ္ည္နယ္ေျပာ

အမရကန္

တ
ြ ္

္္ေျပာသမ

ကုိ

ု္္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမွစမ

ကသမးခ္င္း္မနမေျပာထမက္ထမးမႈမ္မးအတြက္

မက္

အျခမး

႐ိုဟင္ဂ္မ

ဘယ္မွစမမွစမရွစိ္ါေျပာခ္။

ကယ္တင္ျခင္းတ္္ဖ႔ြသ

ဟုသတ္မွစတ္၍

ျဖ္္ေျပာ္ခသ့သည္။

ာႏုိင္ငံေျပာရးာႏွစင့္

ကမ္ိ းေျပာရးအၾကမ္းဖက္မႈမ္မးေျပာၾကမင့္

ျမန္မမ့တ္္မေျပာတမ္ကင္း္ခန္းမ္မးကို

င္းမႈ္္္ဆင္ေျပာရး''

တန္ျ္န္ေျပာဆမင္ရြက္မႈကို
အေျပာ္မ္ုိင္း

ြတ္

န
ြ ္္ိုးရိမ္္ရမ

''ာႏုိင္ငံေျပာတမ္၏အတုိင္္င္ခံရမထကး''

င္ေျပာရွစ႕ေျပာနဥးကိုနအမး ေျပာျ္မင္က္က္

အၾကမ္းဖက္မႈမ္မးမွစမ

က္နက္ကုိင္အဖြ႕သ ၏

အိမ္နးခ္င္းဘဂၤ

က္

ည္း ရမ္ုမ္မး္ြမတုိင္

ံုျခံ မႈမွစမ အ

္မး ယို႔ယြင္း္္က္ ျ္မးခသ့ရသည္။၂၀၁၆ ခု ေျပာအမက္တုိဘမ

မ္မးတြင္

႐ိုဟင္ဂ္မ

ေျပာျမယမ

သည္။ ထို႔ျ္င္ ဘမသမေျပာရးကိုးကြယ္မႈအေျပာရ

ုံၿခံ ေျပာရးအမိန္႔မ္မးမွစမ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုာႏွစ္္ကတည္းက္င္
ုံး

ည္း

ွစေျပာ္သည္။

၀မ္းနည္းဖြယ္ရမ

ုံး

ဆာႏၵထုတ္ေျပာဖမ္သည့္

္မ္ေျပာၾကးေျပာ္းအ္္ျခင္းမ္မးမွစမ

င့္ခ္က္အနည္းအက္ဥ္းသမရွစိေျပာ

ကနည္း္ုမ္မးနွစင့္ ျ္ ျ္င္ေျပာျ္မင္း

ကမကြယ္ေျပာရးေျပာကမ္မတမွစ

မ
သ ႈအတြက္

ေျပာျမယမအျငင္း္ြမးမႈမ္မးမွစမ

ဆုံး႐ႈံးခံရသကမ္မးအဖို႔ တရမးမွစ္တမႈရရွစိေျပာရးာႏွစင့္ ေျပာ
ေျပာအမင္္င္ ေျပာမွစ္မ္

သတင္း္မဆရမမ္မး

တ
ြ ္မႈ

အ

ာႏွစင့္ ၂၀၁၇ ခု
(ARSA)ဆုိေျပာသမ

တုိက္ခိုက္မႈမွစမ

္င္အျမန္

ေျပာထမင္ာႏွစင့္ခ္ေျပာသမ

တ္္မ

ျ္င္းျ္င္းထန္ထန္
အိမ္မ္မးမး႐ိႈ႕ခံရၿ္း၊

မးေျပာဒ့ရွစ္ာႏုိင္ငံသုိ႔ ႐ိုဟင္ဂ္မ ၇၅၀,၀၀၀ ဥး ေျပာမမင္းထုတ္ခံခသ့ရ သည္။ ၂၀၁၈ ခု
္မတမ္းေျပာရးသမးေျပာနေျပာသမအခ္ိန္တင
ြ ္
သတင္းမဒယမ၊

ရခိုင္ျ္ည္နယ္ေျပာျမမက္္ုိင္းေျပာဒသအတြက္
ကန္႔သတ္တမးဆးမႈမ္မး ဆက္
သက္ေျပာသထြက္ဆိုခ္က္၊

ု္္ျ္

ၿဂိ ဟ္တု

က႔အခြင့္အေျပာရး
UN

အမဏမ္ိုင္မ္မးမွစ

အခြင့္အ

ေျပာ္မင့္ၾကည့္သကမ္မးာႏွစင့္

မွစခန္႔အ္္ထမးေျပာသမ

မ္းမ္မးမွစ

ထိခိုက္မႈရွစိခသ့ေျပာသမ

္ုံ္မ္း္္္ေျပာဆးသကမ္မးကုိ

ု္္ေျပာနဆသျဖ္္သည္။ မည္သုိ႔္င္ဆိုေျပာ္ကမမက ဒုကၡသည္မ္မး၏
ေျပာထမက္

ွစမ္းေျပာရးဓါတ္္ံုမ္မးာႏွစင့္

္ုံ္မ္းေျပာထမက္

ွစမ္းေျပာရး

အ္ရင္ခံခ္က္မ္မးက

ျမန္မမ့တ္္မေျပာတမ္ာႏွစင့္

သတ္ျဖတ္ျခင္း၊

ညွစင္း္န္းာႏွစိ္္္က္ျခင္း၊

မး႐ိႈ႕မႈမ္မးကိုေျပာတြ႔ရွစိခသ့ျ္း
ကု

''

သတ္ျဖတ္ျခင္း

ျငင္းဆုိခသ့ျ္း

''႐ိုဟင္ဂ္မ''

အၾကမ္းဖက္ျခင္းာႏွစင့္

နမမကနမျ္႒မန္း္မအု္္''

ARSA

သည္

ျမန္မမာႏိုင္ငံသမးျဖ္္ခြင့္ရွစိသကမ္မး

္န္္တက္ဥ္ေျပာဒမသ့
အျဖ္္

မေျပာ္ခသ့သည္ (Cumming Bruce 2017)။ ေျပာဒၚ္ုအ္ုိးရာႏွစင့္

္ြ္္္ြသမႈအမ္မး္ုကုိ

တံဆိ္္က္္၍

က္နက္ကိုင္အဖြ႕သ တို႔၏
ိ္္္ုိင္းဆိုင္ရမ

ကမ္ိ းတုန္း

သမဂၢအဖြ႕သ မွစ ေျပာၾကညမရန္ျဖ္္ေျပာ္ၚ

တ္္မေျပာတမ္က္ါ

ရခိုင္

ကုိ

''အၾကမ္းဖက္အု္္္ု''အျဖ္္

ာႏိုင္ငံသမးတုိင္းရင္းသမး

မဟုတ္ေျပာၾကမင္း

မဟုတ္သ

သတင္း္ကမးကုိသမ

ို

ခိုင္မမရန္

ေျပာဆမင္ရြက္ခသ့သညည္ (Cheesman 2017 သုိ႔ၾကည့္ရန္)။
ေျပာျမ္ုံသင္းခ္ိ င္းမ္မးအ္ု
ေျပာ္ၚ

ရက္္က္မႈက္ း

န
ြ ္သည့္

ရခိုင္ျ္ည္နယ္အတြင္း
အထက္တန္း

ုိက္အ္ုံ

ုိက္ ရွစိေျပာနမႈာႏွစင့္

္ုံရိ္္မ္မးထြက္ေျပာ္ၚ

ဆာႏၵျ္မႈရွစိခသ့ျ္း
၂၀၁၅

္မးတုိ႔အဖို႕၊
အျခမး

ဗမမ

ႊမတုိ႔ာႏွစင့္

တံဆိ္္ က္္ခသ့သည္။ သို႔ေျပာသမ္
ၿငိ္မ္းခ္မ္းေျပာရး

(Arakan

ကတန္း

Army)

ကုိ

ည္း ယွစဥ္ၾကည့္
ရခိုင္တ္္မေျပာတမ္

ထုတ္ေျပာဖမ္ေျပာျ္မၾကမးခသ့ရသည္အထိ
ွစ္င္ ႐ုိဟင္ဂ္မ္္္အု္္္ု (ARSA) ထက္

(AA)ကုိ အ္ုိးရမွစ

ု္္ငန္း္ဥ္တြင္

္္္မွစတ္ထမးတိုက္ခိုက္

ထည့္သင
ြ ္း

မျခင္း၏အက္ိ းဆက္ာႏွစင့္အတက

၀ါရင့္ရခုိင္ာႏုိင္ငံေျပာရးသမမးမ္မးကုိ

ာႏုိင္ငံေျပာတမ္သ္ၥမေျပာဖမက္မႈတို႔ျဖင့္
ာႏွစိမ္နင္း္္္ခတ္ရမတြင္
ေျပာတမ္အ္ုိးရအေျပာနျဖင့္
ၿ္း၊

ုိသည့္ဆာႏၵမရွစိ္ါေျပာခ္။

၂၀၁၈

ေျပာဒသမၿငိမ္မသက္ျဖ္္ေျပာအမင္ျ္

ဖမ္းဆးျခင္းမျ္ မ၊

သေျပာဘမထမးကြသ

၂၀၁၇

ံုျခံ ေျပာရးတ္္ဖ႔မ
ြသ ္မးကို

ေျပာနမက္ဆက္တအ
ြသ ျဖ္္

ကရွစ္္ဥးေျပာသဆုံးခသ့ရသည္။
အ္ုိးရ

''အၾကမ္းဖက္အဖြ႔သ''ဟု

ည္း ေျပာနျ္ည္ေျပာတမ္ရွစိ အမဏမ္ုိင္တုိ႔က ၎အဖြ႔က
သ ို ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏

ခုာႏွစ္္ေျပာနမက္္ုိင္းကတည္းက AA ၏ ရခိုင္ျ္ည္နယ္နွစင့္ ခ္င္းျ္ည္နယ္တို႔မွစ

မ

ကမ္ိ းႀကး္ုိးေျပာရး

မေျပာ္ခသ့သည္ (Davis 2017)။ ၂၀၁၆ ခုာႏွစ္္ကတည္းက ရမခ္ေျပာသမ တ္္မေျပာတမ္

မ္မး္ြမအင္အမးေျပာတမင့္တင္းေျပာသမ

အခ္က္ျ္

္ဒ၏

အနးက္္ဆက္သယ
ြ ္မႈရွစိေျပာသမ

အသက္ေျပာသေျပာက္္္က္္းမႈမ္မးရွစိခသ့သည္ဟု

တြင္

အန္အယ္

ႊမတခ္ိ ႕ာႏွစင့္ ရခုိင္ေျပာအမက္ေျပာျခ

ရခုိင္တ္္မေျပာတမ္

ွစန္ေျပာရးတိုက္္ြသမ္မး ရွစိခသ့ေျပာသမ္

ဇန္န၀ါရ

ခံယကခ္က္ျ္င္းေျပာသမ

တင္းမမေျပာသမအေျပာနအထမးသို႔

္ဒအေျပာ္ၚ

မျ္း ရခိုင္အထက္တန္း

က္နက္ကုိင္အဖြ႕သ ျဖ္္သည့္

သမးတုိ႔၏
ေျပာတမ္

အန္အယ္

ရခိုင္အထက္တန္း

ေျပာထမက္ခံမႈျဖ္္

ည္း

တ္္ခ္ိန္ထသမွစမ္င္

ေျပာရြးေျပာကမက္္ေျပာ
ြသ နမက္္ိုင္း

္န္ၾကးခ္ ္္ခန္႔အ္္မႈအေျပာ္ၚမကတည္၍
တည္ေျပာဆမက္ေျပာနသည္ဟု ျမင္

မျခင္းာႏွစင့္

ေျပာနျ္ည္ေျပာတမ္ာႏွစင့္

ႊမရခိုင္ာႏိုင္ငံေျပာရးသမမးတို႔ဆက္ဆံေျပာရးမွစမ

ေျပာရမက္ရွစိခသ့သည္။

ုံၿခံ ေျပာရးတ္္ဖ႕ြသ ၀င္တုိ႔၏ ႐ိုဟင္ဂ္မတုိ႔အ

ရခိုင္ဆာႏၵျ္သကတို႔ကို
ေျပာနျ္ည္ေျပာတမ္တြင္

သြမႈကိုသးခံျခင္းအေျပာ္ၚ

အျ္ သေျပာဘမေျပာဆမင္ေျပာသမ

ျ္န္

ခု

ု္္ျခင္းာႏွစင့္
ရသတ္္ဖ႕ြသ က

ည္း

ာႏုိင္ငံ

အကန္႔အသတ္မ္မးျဖင့္

ည္ေျပာခၚယကေျပာနရမခ္ထမးေျပာ္းေျပာရး

အ္အ္ဥ္ာႏွစင့္ ဘဂၤ

မးေျပာဒ့ခ္္ာႏိုင္ငံ တြင္

ရခိုင္ျ္ည္နယ္အတြင္း

ျ္န္

ည္

တ္တေျပာ

မေျပာရမက္ရွစိေျပာနသည့္ ႐ိုဟင္ဂ္မဒုကၡသည္မ္မးကုိ

ေျပာခၚယကေျပာရးသည္

ရခုိင္အထက္တန္း

ႊမတုိ႔၏

ာႏိုင္ငံေျပာရးာႏွစင့္

္္္ေျပာရးအရ အခုအခံမ္မးေျပာၾကမင့္ အခက္ႀကံ ေျပာနရသည္။
ရခုိင္ျ္ည္နယ္အျ္င္
မၾကမေျပာသးမကမွစ
(Cheesman
္ုိ၍ထင္ရွစမးေျပာ္ၚ

တိုင္းရင္းသမးာႏွစင့္

ျမန္မမ့ေျပာနမက္ဆုံးအေျပာျခအေျပာနာႏွစင့္

and
ြင္

Farrelly

ေျပာဒၚေျပာအမင္ဆန္း္ုၾကည္
မၿ္း၊

2016)

မခသ့သည္။

က႔အဖြ႕သ အ္ည္းမ္မးအတြင္း
ရ္္ျဖ္္

ဘမသမေျပာရးဆုိင္ရမ

သည္

၂၀၁၅

၀မ္းနည္းဖြယ္ေျပာ္ၚေျပာ္ါက္

မခသ့ရသည္။

က္ခံရရွစိၿ္းေျပာနမက္

မမႈအေျပာ္ၚ

မခသ့ျခင္း

ျ္ည္နယ္ေျပာျမမက္္ုိင္းရွစိ
၂၀၁၆

ၿငိမ္းခ္မ္းေျပာရးသည္

က္ေျပာအမက္တင
ြ ္

ျဖ္္

ေျပာရြးေျပာကမက္္က
ြသ တည္းက္င္

ကခ္င္

ေျပာဒၚ္ုအု္္ခ္ ္္ေျပာရး

တုိက္ခုိက္မႈအရွစိန္ျမင့္

္ါတ္သတ္၍ေျပာခါင္း္ဥ္

ဤျဖ္္ရ္္မ္ိ းသည္

ရမထကး

အကြသအၿ္သမ္မးသည္

ခု

တြင္

ထိ္္ဆုံးဥး္မးေျပာ္းကိ္ၥ

ေျပာတမင့္တင္းခုိင္မမသည့္

္္္တ္္၏

ကနည္း္ုျဖ္္သည့္ မ္ိ းာႏြယ္္ုေျပာခါင္းေျပာဆမင္ အမ္မးအျ္မးအေျပာန

ျဖင့္ သ္ၥမေျပာဖမက္ခံရသည္ဟု ခံ္မးေျပာနရသည္။ တင္းမမမႈျမင့္မမး

မျခင္း ရ

ဒ္တ္္ခုအေျပာနျဖင့္

၂၀၁၆ ခုာႏွစ္္တင
ြ ္ ၀ေျပာသြး္ည္းညညြတ္ေျပာရး တ္္မေျပာတမ္ (UWSA) သည္ ၂၁ ရမ္ု ္င္
ျငိမ္းခ္မ္းေျပာရးေျပာဆြးေျပာာႏြး္ြမ
သ ွစ
အဖြ႕သ အ္ည္းျဖ္္သည့္
္ါ၀င္ေျပာသမ

ကခ္င္

ျ္န္

ည္

တ္္မေျပာတမ္ာႏွစင့္

မဟမမိတ္မ္မး"

အေျပာ္ါင္းအ္ါမ္မး

ကန္႔ကက
ြ ္ခံရၿ္း၊

ရွစမ္းျ္ည္နယ္မ္မးအတြင္း

ထြက္ခြါသြမးျ္းေျပာနမက္

တ
ြ ္ေျပာျမမက္ေျပာရး

"ေျပာျမမက္္ိုင္း

ေျပာျမမက္္ိုင္းမဟမမိတ္
တင္ျ္မႈမွစမ

ခ္က္ခ္င္း

ျ္

အျခမး

တိုက္ခိုက္မႈတိုးျမႇင့္

မခသ႔သည္။

(AA)တို႔

ေျပာ့္္္္ညႇိာႏႈိင္းဖြ႕သ ္ည္းခသ႔သည္။

ု္္ေျပာတမင္းဆိုမႈျဖ္္ေျပာသမ

ေျပာနမက္ဆက္တသအ
ြ ျဖ္္

က္နက္ကိုင္

ရခိုင္တ္္မေျပာတမ္

အျဖ္္

ံု

"အမး

ံုး္ါ၀င္ေျပာရး"

တ္္မေျပာတမ္က

ကခ္င္ာႏွစင့္

ကခ္င္ျ္ည္နယ္တြင္

၁၉၉၄

ခုာႏွစ္္ကတည္းက သေျပာဘမတကခသ့ေျပာသမ အ္္္အခတ္ရ္္္သေျပာရး သေျပာဘမတကညမႈကို ၂၀၁၂ တြင္
္္က္ျ္ယ္သြမးျ္း ္ဋိ္ကၡမ္မး ျ္န္

ည္ျဖ္္္ြမးမႈေျပာၾကမင့္ ၁၀၀,၀၀၀ ထက္္ိုေျပာသမ

ကဥးေျပာရာႏွစင့္

ရမခ္ေျပာသမ မိသမး္ုမ္မး ေျပာနရ္္္ြန္႔ခြမ ေျပာျ္မင္းေျပာရႊ႕ခသ့ၾကရသည္ (Hedstrom 2016; Lintner 2017)။
တိုင္းရင္းသမးျ္ည္နယ္မ္မးတြင္
ေျပာရရွစည္ၿငိမ္းခ္မ္းေျပာရး

ယံုၾကည္မႈက္ဆင္း

မ္းေျပာၾကမင္းမွစမ

ည္း

မၿ္း၊

အရွစမရခက္ၿ္း

တင္းမမမႈမ္မး

မေျပာျဖရွစင္းာႏိုင္သည့္

အေျပာၾကမက္တရမးာႏွစင့္ ာႏိုင္ငံေျပာရးနမၾကည္းခ္က္မ္မး္ို၍ ေျပာ္ါင္း္္္ဆိုးရြမး
ထ္္ေျပာငါ့ေျပာနေျပာသမ
အ္္္အခတ္ရ္္္သေျပာရး
တိုင္းရင္းသမး
ာႏိုင္ငံေျပာရးအရ

ၿငိမ္းခ္မ္းေျပာရး

ု္္ငန္း္ဥ္ာႏွစင့္အတက

သေျပာဘမတကညခ္က္

အရ္္ဖက္

(NCA)

ကမႈအဖြ႕သ အ္ည္းတို႔က

ကိုယ္္ိုင္အု္္ခ္ ္္ခြင့္

ကုိ

၂၀၁၅

မရမ၊
ံုၿခံ ေျပာရး၊

မခသ႔သည္။
ခုာႏွစ္္တင
ြ ္

တ္္ာႏိုင္ငံ

ံုး

က္မွစတ္ထိုးထမးေျပာသမအဖြ႔မ
သ ္မးာႏွစင့္

ဖြ႕သ ္ည္း္ံုအေျပာျခခံ

ကတိက္တ္မ္မး

ေျပာ္ၚထြက္

ဥ္ေျပာဒ

ေျပာ္္မက္

ျ္င္ဆင္ေျပာရးာႏွစင့္

ြင့္သမြ းၾကၿ္

မးဟက၍

္ိုးရိမ္ထိတ္

န္႔ေျပာနၾကသည္။

ျ္ည္သကမ္မးသည္

အ္္္အခတ္ရ္္္သထမးေျပာသမ

္္္မက္ျဖ္္္ြမးမႈမ္မး

အခြန္္ည္းၾက္္ ေျပာကမက္ခံမႈမ္မး ေျပာ

ရ္္္သသြမးမႈေျပာၾကမင့္

္မ့နည္း

2015)။

သို႔ေျပာသမ္

တရမး၀င္သေျပာဘမ

ည္း

တ
ြ ္

မြန္ျ္ည္နယ္တို႔ရွစိ
္္္ြမ

ေျပာရႊ႕ေျပာျ္မင္းမႈ၊

မျခင္း၊ ္ညမေျပာရး၊ က္န္းမမေျပာရး ္န္ေျပာဆမင္မႈမ္မး၊

က႔အခြင့္အေျပာရးအျ္င္းအထန္ ခ္ိ းေျပာဖမက္မႈမ္မး ေျပာ
္သည့္ အက္ိ းေျပာက္းဇကးမ္မး ရရွစိ

ကရင္ာႏွစင့္

္မ့က္သြမးျခင္း၊ အ

ု္္အကိုင္အခြင့္အ

မ္းမ္မး

မၾကသည္ (KHRC 2014 သို႔ၾကည့္ ရန္၊ South and Joliffe

အမဏမခြေျပာ
သ ၀မႈ

ု္္ထံုး

ည္းမေျပာဆမင္ေျပာသးေျပာ္။

ု္္နည္းမ္မးမွစမ

ျမန္မမအ္ိုးရာႏွစင့္

ခိုင္မမမႈမရွစိေျပာသးသ

္္္တ္္သည္

ို၊

တိုင္းရင္းသမး

က္နက္ကိုင္အဖြ႕သ အ္ည္း (EAO) ထိန္းခ္ ္္ထမးေျပာသမ နယ္ေျပာျမမ္မးကို ဗမမျ္ည္၏ မဟမဗ္ ဟမ
အ္ိတ္အ္ိုင္းတ္္ခုအျဖ္္
ထုတ္ယကရန္
႐ႈျမင္

ု္္္ိုင္ခြင့္အမဏမကို

ု္္ေျပာဆမင္သည္ဟု

္က္ရွစိၾကသည္

ျမင့္တက္
အ

မးအ

မျခင္းသည္

(KNU)

ထိ္္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ

မအ္္္အခတ္ရ္္္သေျပာရး
နိမိတ္

သေျပာဘမတကညခ္က္မ္မး၏
မ
သ ႈမရွစိဘသ

ထုတ္ယကေျပာနမႈသည္

အမွစန္တကယ္မသြမးာႏိုင္ေျပာသးျခင္းတို႔ေျပာၾကမင့္
ယင္းျဖ္္္ဥ္တို႔ေျပာၾကမင့္္င္

္ဋိ္ကၡမ္မး

ကၡဏမ္င္ျဖ္္သည္။

ာႏိုင္ငံေျပာရးျ္ ျ္င္ေျပာျ္မင္း

သဘမ၀သယံဇမတမ္မး

ေျပာခါင္းေျပာဆမင္မ္မးက

2016)။ ၂၀၁၈ ခုာႏွစ္္အေျပာ္မ္ိုင္းတြင္

တ္္မေျပာတမ္္တို႔

ဆိုးရြမးေျပာ္သည့္

ွစယ္အမ္မး္ုသည္

သဘမ၀သယံဇမတမ္မးကို

က္နက္ကိုင္အဖြ႔သ

Decobert

ာႏွစင့္

တ္တေျပာ

မေျပာကမင္းကို

အ္ည္းကိုယ္္မး

တိင
ု ္းရင္းသမး

(Brenner 2017;

ကရင္အမ္ိ းသမးအ္ည္းအရံုး

ခ္သ႕ထြင္ၿ္း၊

က႔အဖြ႕သ

ေျပာျမသိမ္းမႈမ္မးာႏွစင့္
ဖက္ဒရယ္္န္္သို႔

ျဖ္္ေျပာနရသည္ဟု အခိုင္အမမ္ြမ
သ ွစတ္ေျပာနၾက

ကခ္င္ျ္ည္နယ္တြင္

တ္္ေျပာက္မ့ျ္န္္ဋိ္ကၡ

ေျပာ္ၚေျပာ္ါက္

သည္။
မရျခင္း

ျဖ္္သည္ (Sadan ၂၀၁၆ ; Woods ၂၀၁၁)။ ယခုထက္တုိင္ ျ္ည္နယ္ေျပာခါင္းေျပာဆမင္မ္မးအဖို႔
ထိေျပာရမက္ေျပာသမာႏုိ္င္ငံေျပာရး

ေျပာဆြးေျပာာႏြးမႈာႏွစင့္

ဖြ႕သ ္ည္း္ုံအေျပာျခခံဥ္ေျပာဒဆိုင္ရမ

ေျပာျဖေျပာ

္မ့ေျပာ္းမႈမ္မး

ိုအ္္ေျပာနရမ၊ မတိုးသမ မဆုတ္သမ အေျပာျခအေျပာနကို ေျပာက္မ္ျဖတ္ရန္ တ္္မေျပာတမ္၏ ဗတိအ
ု မဏမမွစမ
အတမးအဆးတ္္ခုျဖ္္ေျပာနျ္း
အမဏမမွစမ

ု္္ငန္း္ဥ္တင
ြ ္

အရ္္သမးေျပာခါင္းေျပာဆမင္မ္မး၏

ည္း အကန္႔အသတ္နွစင့္ တည္ရွစိေျပာနသည္။

္ဋိ္ကၡအ
္ိုးရိမ္ေျပာၾကမင့္

ျငိမ္းခ္မ္းေျပာရး

ြန္

အင္္တက္ းရွစင္းမ္မး

ၾကျဖ္္မႈမ္မးသည္

ျ္ ျ္င္ေျပာျ္မင္း

သမႈ

္္က္ကြက္ျခင္းေျပာၾကမင့္

ာႏုိင္ငံေျပာရးအသိုင္းအ္ိုင္းနယ္္ယ္၊

ာႏိုင္ငံသမးျဖ္္မႈတို႔ာႏွစင့္ ္ါတ္သတ္ေျပာသမ အျငင္းအခံုတို႔ာႏွစင့္အတက ယွစက္ာႏြယ္

ာႏုိင္ငံသမးခံယကမႈာႏွစင့္
မၾကရသည္ (Farrelly

၂၀၁၄၊ Laoutides and Ware ၂၀၁၆; Welsh Kai Ping Huang ၂၀၁၆)။ မၾကမေျပာသးမက
ျမန္မမာႏုိင္ငံသမးျဖ္္မႈ

အတြသတြင္

(KNU)၏

အေျပာထြေျပာထြအတြင္းေျပာရးမွစ း

ဖထိုကြယ္ထကး၀င္းက

နွစ္္ေျပာ္ါင္းမ္မး္ြမ တ္္မေျပာတမ္ကို တိုက္ခိုက္ေျပာနခသ့ၾကသကမ္မး္င္ တိုင္းရင္းသမးာႏွစင့္ ကိုးကြယ္မႈဘမသမ
ကြသျ္မးမႈမ္မးအေျပာ္ၚ

ေျပာ

း္မးမႈရွစိေျပာသမ

''ျမန္မမ''

အမွစတ္သရု္္

ကၡဏမအျဖ္္

ျဖ္္ာႏုိ္င္ေျပာခ္

ရွစိေျပာနဆသျဖ္္ေျပာၾကမင္း ျမင္ေျပာနဆသျဖ္္သည္ဟု အေျပာ

းထမးေျပာျ္မၾကမးခသ့သည္ (South and Lall၂၀၁၈

P.P 301-3) သုိ႔ၾကည့္႐ႈ႕ရန္)။ သို႔ေျပာသမ္

ည္း ေျပာနျ္ည္ေျပာတမ္ာႏွစင့္ တိုင္းရင္းသမးျ္ည္နယ္မ္မးရွစိ

အန္အယ္

ႊမတုိ႔သည္

္ိုမို္ကးေျပာ္ါင္း္ါ္င္

မရန္

တြန္းအမးေျပာ္းမႈအတြက္

္ဒအထက္တန္း

အသိုင္းအ္ိုင္းတ္္ခုျဖ္္ေျပာ္ၚ

နမး

ည္မႈရွစိေျပာသမ
ေျပာျခ

နိုင္ငံေျပာရး

ွစမ္းအနည္းငယ္

္တင္ခသ့ၾကသည္။ သို႔ေျပာ္မယ့္ မြန္ျ္ည္နယ္ာႏွစင့္ ကယမးျ္ည္နယ္တို႔တြင္ အမ္ိ းသမးေျပာခါင္းေျပာဆမင္ႀကး
ဗို

္ခ္ ္္ေျပာအမင္ဆန္း႐ု္္ထုထမးရွစိရန္ သတ္မွစတ္ျခင္းသည္ ေျပာဒသခံတိုင္းရင္းသမေျပာခါင္းေျပာဆမင္မ္မး၏

ဆာႏၵသေျပာဘမထမးကုိဆန္႔က္င္ၿ္း ''ဗမမ

ကမ္ိ းၾကး္ါဒတည္ေျပာဆမက္ျခင္း (Burmanization)'' အျဖ္္

ေျပာၾကမက္္ိတ္္ို္င္ေျပာ္ခသ့သည္။

ဆန္႔က္င္ဖက္အျဖ္္

ကရင္ာႏွစ္္သ္္

အ္ိတ္အ္ိုင္းအျဖ္္

ကကး္ြေျပာ
သ တမ္၏

ေျပာ္မဘဥးႀကး႐ု္္ထု

ထကေျပာထမင္ရမတြင္

KNU
KNU

ည္း

ေျပာခါင္းေျပာဆမင္တုိ႔မွစ
အဖြ႕သ ကုိ

၂၀၁၇

ခုာႏွစ္္

္တင္ထကေျပာထမင္ေျပာ္းသက

္္္တ္္အရမရွစိမ္မး၏

ာႏွစ္္ႀကိမ္တုိင္

ၿငိ္မ္းခ္မ္းေျပာရး

ု္္ငန္း္ဥ္အတြင္း

္ိတ္ဆို႔မႈခံခသရ
့ သည္။
ျ္ ျ္င္ေျပာျ္မင္း

သမႈ၏

အကန္႔အသတ္မ္မး၊

အင္္တက္ းရွစင္းဆိုင္ရမေျပာျ္မင္း
၂၀၁၈

ဖြ႕သ ္ည္း္ုံအေျပာျခခံဥ္ေျပာဒအရ

ဆက္

က္ေျပာနရမယကထမးေျပာနျခင္းေျပာၾကမင့္

သို႔ေျပာသမ္

ည္း

ာႏိုင္ငံေျပာရးအ
္ည္း

မ
သ ႈ ကန္႔သတ္ခ္က္မ္မးာႏွစင့္ အမွစတ္သရု္္ဆိုင္ရမ ္ိေျပာရမဓိမ္မးမွစမ
အု္္ခ္ ္္ေျပာရးတြင္

္္္တ္္မွစ

ည္း တ္္္ိတ္တ္္္ိုင္း္ါ္င္သည္ (Egreteau 2014)။

္မ္းသ္္က္င့္သံုးေျပာသမ

ု္္္ုိ္င္ခြင့္

အမဏမကိုခေျပာ
ြသ ၀သည့္

အ္အ္ဥ္တုိ႔၏

န
ြ ္တြင္၊ တရမး္င္ အင္္တက္ းရွစင္းမ္မးမဟုတ္ေျပာသမ NLD ၏ ဗဟိုခ္ ္္ကိုင္မႈာႏွစင့္

ံုးညညြတ္ေျပာရး

အိုင္ဒေျပာရမ္ေျပာ

မ္ဂ္တို႔သည္

အဓိ္ၸါယ္ျ္ည့္္ေျပာသမ

တမ္န္ခံမႈာႏွစင့္ ထိေျပာရမက္ေျပာသမ ကိုယ္္မးျ္ မႈတို႔အတြက္ အတမးအဆးျဖ္္
2015)။

ရခိုင္ျ္ည္နယ္အတြင္း

က္င့္္တ္အရေျပာသမ္

ည္းေျပာကမင္း

ျ္ ျ္င္ေျပာျ္မင္း

္က္ရွစိသည္ (Walton

အၾကမ္းဖက္မႈမ္မးတြင္

ဥ္ေျပာဒအရေျပာသမ္

ည္းေျပာကမင္း

ည္းမႈ၊

တ္္မေျပာတမ္သည္

အျ္္္ရွစိေျပာသမ္

ည္း

NLD

အေျပာနျဖင့္ တ္္မေျပာတမ္အရမရွစိမ္မး ာႏွစင့္ အျငင္း္ြမးမႈကို ဂရုတ္ိုက္ ေျပာရွစမင္ရွစမးေျပာနခသ့ျခင္းေျပာၾကမင့္
ာႏုိင္ငံတကမေျပာ

့

မေျပာ္မင့္ၾကည့္သကမ္မးက တ္္မေျပာတမ္ကမကြယ္ေျပာရးဥး္းခ္ ္္ မင္းေျပာအမင္

ိႈင္ထက္

္ုၾကည္ာႏွစင့္ သကမ၏အ္ိုးရအဖြ႔က
သ ို တမ္န္ရွစိေျပာၾကမင္း ေျပာ္ဖန္ေျပာျ္မဆိုခသ့ၾကျခင္းျဖ္္သည္။
တုိင္းရင္းသမး
္ါတာႏွစ္္ခု္

ုံးတြင္

ကနည္း္ုာႏွစင့္ ျ္ ျ္င္ေျပာျ္မင္း
္ည္း

ံုးညညြတ္ေျပာရး

ည္္င္း ၾကိ းကြင္း ္ြ္္ထမးသ
ကိုယ္္မး

ွစယ္မ္မး၏

ာႏိုင္ငံေျပာတမ္အဆင့္

သ

ိုေျပာသမ NLD အဖြ႕သ ၀င္တို႔သည္

ဟကေျပာသမ

ကန္႔သတ္တမးဆးမႈသည္

ႊတ္ေျပာတမ္ာႏွစင့္
၎တို႔အမး

ို ျဖ္္ေျပာနသည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ ျ္ည္နယ္ာႏွစင့္ တိုင္းေျပာဒသၾကး

္ုိးရိမ္မႈကို
အရမရွစိမ္မးက

ေျပာနျ္ည္ေျပာတမ္
္္

ႊတ္ေျပာတမ္ကိုယ္္မး

ွစ္ ရႈ္္္္ယ္ၾကေျပာသမေျပာၾကမင့္

ွစယ္မ္မးာႏွစင့္
ထိုသို႔ေျပာသမ

အၾက္္အတည္းမ္မးကို ျ္ည္နယ္ာႏွစင့္ တိင
ု ္းေျပာဒသၾကးအဆင့္တို႔၌ ္ို၍ခံ္မးၾကရသည္ (Egreteau
2018)။
္္္

ေျပာနျ္ည္ေျပာတမ္

NLD

ႊတ္ေျပာတမ္ကိုယ္္မး

ွစယ္မ္မးမွစ

ေျပာဒသခံတို႔၏

ကန္႔ကက
ြ ္မႈကို

ွစ္ ရႈ၍ မြန္ျ္ည္နယ္ရွစိ ေျပာခ္မင္းဆုံတံတမးကို ‘ေျပာအမင္ဆန္း’ ဟု အမည္ေျပာ္းရန္ ျ္႒မန္းခသ့ျခင္းက

ၾကမးျဖတ္ေျပာရြးေျပာကမက္္တ
ြသ င
ြ ္

္ါတရံႈးနိမ့္မႈာႏွစင့္

ရင္ဆိုင္ခသ့ရသည္။

''္ည္း

ုံးညညြတ္ေျပာရး''ကုိ

အထက္ေျပာအမက္ ျ္႒မန္းရန္ ႀကိ း္မ္းျခင္းသည္ အမဏမရ္ါတတြင္း သေျပာဘမထမးကြသ
တင္းမမမႈတို႔ကိုသမ ျဖ္္ေျပာ္ၚ
၎တို႔ကိုယ္တိုင္

"္ည္း

ေျပာရြးေျပာကမက္္ြသတင
ြ ္

မေျပာ္

ိမ့္မည္။ ာႏုိင္ငံတ္္၀ွစမ္းရွစိ တိုင္းရင္းသမး ္ါတမ္မးအေျပာနျဖင့္

ံုးညညြတ္မႈ’

နိုင္ငံတြင္း

ကုိ

အမ္ိ းသမးေျပာရး ေျပာရြးေျပာကမက္္ာႏ
ြသ ိုင္ငံေျပာရး ေျပာ္ၚ

ျမန္မမ့ာႏိုင္ငံေျပာရးအထက္တန္း
ခ္ိန္ခြင္ညွစမညွစိျခင္းတို႔နသ႔အတက
နယ္ေျပာျမရွစင္း

ေျပာဖမ္ေျပာဆမင္

မၾကရမ

ေျပာနမက္တ္္ၾကိမ္

အ္ိတ္အ္ိုင္းအေျပာတမ္မ္မးမ္မးတြင္

အရ္္သမးအ္ိုးရအေျပာ္ၚ

ြသမႈနွစင့္

မေျပာ္

ေျပာ၀ဖန္႐ႈတ္ခ္မႈမ္မး

အ္ဥ္တ္ိုက္ရွစမေျပာဖြ

ေျပာရမေျပာထြး

င္းေျပာရးေျပာဆမင္ရြက္ခ္က္

အေျပာျချ္ ေျပာသမ

ိမ့္မည္။

ာႏိုင္ငံတကမမွစ

ႊမတို႔၏

ကမ္ိ း္ုကို

၂၀၂၀

မခသ့သည္။

မေျပာသမ

ျမင့္မမး

မျခင္းသည္

္ထ္္င္

ာႏိုင္ငံေျပာရး

တ္္မေျပာတမ္မွစ

ရခိုင္ျ္ည္နယ္တြင္

အေျပာကမင္အထည္ေျပာဖမ္ျ္းေျပာနမက္

သံတမန္ေျပာရးအရ

မွစခိုေျပာနရေျပာသမ မိတ္ဖက္မ္မးျဖ္္သည့္ တ႐ုတ္ာႏွစင့္ ႐ုရွစမး တို႔အေျပာနျဖင့္ ျမန္မမအမဏမ္ိုင္မ္မးကို
္ိ္္္ျခင္းာႏွစင့္ ္ြခ
သ ္က္တင္ျခင္းတို႔မွစ ကမကြယ္ေျပာ္းမႈ ျ္န္
2018)။ အ
ျ္န္

ည္

မးတက္င္ NLD သည္

ည္း အတိတ္ကမ

က္ခံေျပာရးာႏွစင့္ ၿငိမ္းခ္မ္းေျပာရး

ေျပာျဖရွစင္းရန္

က ္ံု္ံအေျပာဟမင္းအတုိင္း ႐ိုဟင္ဂ္မမ္မး

၁၉၉၀ ာႏွစင့္ ၂၀၀၀ ခုာႏွစ္္မ္မးတြင္ ရွစိခသ့ေျပာသမ ေျပာငြရွစင္ေျပာၾကးရွစင္မ္မးကို မွစခိုရေျပာသမ

္ုျကည္၏ ္ုဂိၢ

ည္က္င့္သံုး

မရသည္ (Turnell 2011)။

္ေျပာရး ေျပာတမင္းဆိုမႈအရ သမဓကအေျပာနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုေျပာအမက္တုိဘမ

က္ထက္တင
ြ ္ နမမည္ ဆိုးျဖင့္ အ

သကၾကြယ္အခ္ိ ႕သည္

ေျပာငြေျပာၾကးေျပာထမက့္္ံမႈအျဖ္္

႐ိုဟင္ဂ္မမ္မးအတြက္ ေျပာဆမက္
သံတမန္နည္းအရ
ခ္ိန္ခြင္ညွစမမညေျပာသမ

တြင္ န.၀.တ၊

န
ြ ္ေျပာက္မ္ေျပာဇမခသ့ေျပာသမ ၾသဇမတိကၠမႀကးမမးသည့္
အေျပာမရိကန္ေျပာဒၚ

မ

္ံျ္ေျပာက္းရြမမ္မးာႏွစင့္ အသက္ေျပာမြး၀မ္းေျပာက္မင္းဆိုင္ အကကအညမ္မးကုိ ျ္န္

တ္္ာႏုိင္ငံ

မသည္ (Mathicson

ု္္ငန္း္ဥ္က့သသို႔ေျပာသမ နယ္္ယ္မ္မးတြင္ အခက္အခသမ္မးကို

နိုင္ငံေျပာတမ္ာႏွစင့္ ္း္ြမးေျပာရးနယ္္ယ္ဆက္ဆံေျပာရးကို ျ္န္
န.အ.ဖ

ည္ ေျပာ္ၚထြက္

(၁၃)သန္းတန္ဘိုးရွစိ
ည္ ေျပာရမက္ရွစိ

ု္္ကကညေျပာ္းခသ့သည္။ အမ္ိ းသမးေျပာရး ''တမ၀န္''ဟု ္ံုေျပာဖမ္ျခင္း (သု)ိ႔

္ည္းရံုးျခင္းသည္
ဆက္ဆံေျပာရး

ျ္ည္တြင္းာႏွစင့္

ရွစိေျပာနျခင္းက

နိုင္ငံတကမ

္ုိမုိမွစ္တၿ္း၊

အမး

ၾသဇမအမဏမရွစိသကမ္မးာႏွစင့္
ံုး္ါ္င္

အက္ံ း္င္ေျပာသမ

ုံး ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေျပာရးအတြက္ ဘယ္္ုံ ဘယ္နည္းျဖင့္ ္ခန္းသြမးမည္ကုိ ဆက္

ေျပာ္မင့္ၾကည့္ရေျပာ္ဥးမည္။

မမည့္

က္

အု္္ခ္ ္္ေျပာရးတြင္ တ္္မေျပာတမ္မွစ အခုိင္အမမ ေျပာနရမယကထမးျခင္းာႏွစင့္ ‘္ည္း
အတြက္
အမး

ခ္မွစတ္ထမးေျပာသမ

ကတိက္တ္မ္မးကို

ံုး္ါ္င္နိုင္ေျပာသမာႏိုင္ငံေျပာရးျဖ္္ဖို႔

အတမးအဆးမျဖ္္ေျပာသး္ါ။
ရွစိေျပာသမ္ျငမး

ည္း

ျ္န္

ည္သံုးသ္္ရန္

ျ္ ျ္င္ေျပာျ္မင္း

ေျပာ
သ ရး

ျမန္မမာႏုိင္ငံ္ုံမွစန္ာႏုိင္ငံေျပာရး၌

တက္ၾကြ

ႈ္္ရွစမးသကမ္မးအဖို႔ရမ

အ

ံုးညညြတ္ေျပာရး’

ဆာႏၵမရွစိျခင္းတို႔သည္
မးအ

မမ္မးအတြက္

္ိတ္အမးထက္သန္မႈ

ကြသအက္ျခင္း

ာႏိုင္ငံေျပာရးေျပာတြ

ဆက္

က္

ု္္ေျပာဆမင္ရန္

က္န္ရွစိေျပာနေျပာသးသည္ (Cheesman 2016)။ ဤအတြသတြင္ ္ါ၀င္မးေျပာမမင္းထုိးျ္သကမ္မးအေျပာနျဖင့္
က္ရွစိ

ေျပာရမျ္ြန္းအု္္ခ္ ္္ေျပာရး္န္္က

အရ္္သမးမ္မးအဖို႔

ျ္ ျ္င္

အကန္႔အသတ္မ္မး
ေျပာျ္မင္း

ေျပာ
သ ရး

သတ္မွစတ္ထမးေျပာသမ္

ေျပာမွစ္မ္မွစန္းခ္က္မ္မးကို

အေျပာကမင္အထည္ေျပာဖမ္ရန္ နယ္္ယ္ရွစိေျပာသးသည္။ ျ္ ျ္င္ေျပာျ္မင္း

ည္း

ဆက္

က္

သမႈအတြက္ ေျပာအမက္ေျပာျခ

ကထု၊

နယ္္ယ္အ္န္းအ္ိုင္း ာႏွစင့္ အင္္တက္ းရွစင္းဆိုင္ရမရႈေျပာထမင့္တို႔မွစ အ္ိုင္းသံုး္ိုင္း ခြထ
သ ုတ္ၾကည့္ရမ
ျ္ည္သက

ကထု၊ ေျပာနရမမ္မးာႏွစင့္ ာႏုိင္ငံေျပာရးဟက၍ ျဖ္္ျ္း ''ျမန္မမာႏုိင္ငံအသြင္ေျပာျ္မင္း

အခန္းခြမ
သ ္မး၌
္န္္ေျပာျ္မင္း

မၾကမေျပာသးမနွစ္္မ္မးအတြင္း
သမႈျဖ္္္ဥ္၊

တင္ျ္ထမးသည္။

ကမႈအဖြ႔အ
သ ္ည္းာႏွစင့္

အဆက္မျ္တ္တည္ရွစိေျပာနမႈမ္မးာႏွစင့္
အခန္းေျပာတမ္ေျပာတမ္မ္မးမ္မးသည္

ျ္ည္နယ္အဆင့္မ္မးတြင္

ာႏိုင္ငံေျပာရးာႏွစင့္

အက္ိ းသက္ေျပာရမက္မႈာႏွစင့္

တိုးတက္မႈတို႔ကို

သုေျပာတသနမ္မးမွစတဆင့္
အသြင္ကကးေျပာျ္မင္းသြမးျ္
ဘမေျပာတြမေျပာျ္မင္း

ျမန္မမ့

ျ္န္

ေျပာ

ည္ထုတ္ယက

မးဆိုေျပာသမ

ေျပာ
သ သးဘကး

့

ေျပာျဖေျပာ

မရန္

နိုင္ငံေျပာရး၏

ွစ္မ့မႈမ္မးမွစ

အခ္ိန္ယက

ေျပာမးခြန္းသည္

္္္အု္္ခ္ ္္ေျပာရးမွစသည္ တိုးတက္မႈမ္မးာႏွစင့္ ႀကိ

သံုးသ္္

တုိင္းေျပာဒသႀကးာႏွစင့္
ျဖ္္ေျပာ္ၚ

မသည့္

အမး္ိုက္ထုတ္ထမးေျပာသမ

သံုးသ္္ထမးျခင္းမ္မးျဖ္္သည္။

ဟ
သ ု ေျပာမးာႏိုင္သည့္ ရိုးရွစင္း

မး?'' ၏

အကြသအျ္သမ္မးကို

ျမန္မမာႏုိင္ငံ

ကမႈေျပာရး

ျသ ္

ျမန္မမာႏုိင္ငံ

ဘမေျပာတြေျပာျ္မင္း

သ
သ မြ းျ္း

ွစေျပာသမ ေျပာမးခြန္းတ္္ခုေျပာတမ့ မဟုတ္္ါ။

င့္ရေျပာသမေျပာဘးရန္ရွစိသည့္ ျ္ ျ္င္ေျပာျ္မင္း

သေျပာရး

အကသျဖတ္ျခင္းမ္မး အျ္င္ ္မေျပာရးသကသည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ္္္တ္္နွစင့္ အရ္္ဖက္ ေျပာရမျ္ြန္း္မံထမးမႈ
အေျပာျခအေျပာနထသမွစ
ေျပာအမင္ျမင္ာႏိုင္ေျပာသမ

ျ္ ျ္င္ေျပာျ္မင္း

မ
သ ႈ၏

ျ္ ျ္င္ေျပာျ္မင္း

ႈ္္ရွစမးျခင္းနယ္္ယ္ကို
သေျပာရး

အၾကံျ္ တင္ထမး္ါသည္။ ေျပာျဖရွစင္းရခက္ေျပာသမ ျမန္မမ
ယခုအခါ

၎တိ႔က
ု ိုယ္တိုင္

အသ္္ာႏွစင့္ အျခမးေျပာသမနည္း
တိုးတက္မႈတို႔အတြက္
တင္ျ္ထမး္ါသည္။

ရည္မွစန္းခ္က္
ကထု

အေျပာကမင္အထည္ေျပာဖမ္ာႏိုင္ရန္

့

အျမင္မ္မးကို

မရန္
ည္း

ႈ္္ရွစမးမႈာႏွစင့္ ေျပာခါင္းေျပာဆမင္မ္မးသည္

အေျပာျဖရွစမေျပာနၾကသည္ျဖ္္ရမ
မ္းမ္မးျဖင့္ သမမန္ျ္ည္သက

သံုးသ္္ေျပာ

ဤ္မတမ္း္ါ

အခန္းမ္မးမွစ

ကထု၏ ဘ္မ္မးကို နည္း

နည္း

မ္းသ္္မ္မးကို

ည္း

ည္ရန္ာႏွစင့္

အၾကံျ္ ေျပာဆြးေျပာာႏြး

ျ္ည္သက
ဒမိုကေျပာရ္္ာႏွစ္္ ေျပာျ္မင္း
ရွစင္မ္မး၏

ကမႈေျပာရး

ထ
က ု

ျသ ခင္းျဖ္္္ဥ္မ္မးသည္ အ္ိုးရမ္မးအမး အ

ယ္အ

တ္ရွစိ မသဆာႏၵ

ိုအ္္ခ္က္ေျပာတမင္းဆိုမႈမ္မးကို ္ိုမို၍ တုန္ ့ျ္န္ေျပာျဖရွစင္းေျပာဆမင္ရြက္ေျပာ္းေျပာ္ျခင္း၊

တမ၀န္ခံမႈအ္ိုင္းကို ္ိုမိုေျပာကမင္းမြန္ေျပာ္ျခင္းာႏွစင့္ ာႏိုင္ငံေျပာတမ္ဥးေျပာဆမင္သည့္ ၀န္ေျပာဆမင္မႈေျပာ္းေျပာ္ျခင္း
တို

့ကို

ေျပာဆမင္ရြက္သည္ဟု

အထက္တန္း

ေျပာယဘကယ္အမးျဖင့္

ႊမအဆင့္ ာႏိုင္ငံေျပာရးနယ္္ယ္ အ

သမမန္ျ္ည္သကမ္မး၏ဘ၀

ကို

ယကဆျကသည္။

ထို

န
ြ ္တင
ြ ္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ျ္ ျ္င္ေျပာျ္မင္း

့ေျပာျကမင့္

မည္သ႔ုိမည္္ံု

သမႈမ္မးသည္

အက္ိ းသက္ေျပာရမက္မႈရွစိသည္ကို

အကသျဖတ္ရမည္ျဖ္္သည္။ ခုာႏွစ္္ဆယ္ရမခိုင္ာႏႈန္း ေျပာသမ ျမန္မမာႏိုင္ငံသမးမ္မး ေျပာနထိုင္ျကသည့္
ေျပာက္း

က္ေျပာတမရြမမ္မးရွစိ

ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏
ျ္ ျ္င္ေျပာျ္မင္း
မည္သို

ကမႈေျပာရးဆိုင္ရမ အေျပာရြ႕့ အင္အမးမ္မးကို အေျပာျခခံ၍ ကမမၻ႔ဘဏ္အဖြ႔သ
သ ည္

ကမႈေျပာရးာႏွစင့္
သေျပာရးက

္း္ြမးေျပာရးဆိုင္ရမ

့မည္္ံုေျပာျ္မင္း

သ

က္ျ္ည္သကမ္မး၏

ိုက္

ေျပာျကမင္းကို
့

ည္း

အု္္ခ္ ္္ေျပာရးမွစ းမ္မးကို

ရွစမေျပာဖြခသ့ျကသည္။

မမႈ တ္္ရ္္ကို ာႏိုင္ငံတ

ယံုၾကည္ခ္က္ရွစိရွစိ

မည္သ႔တ
ို ုန္႔ျ္န္ခသ့ေျပာျကမင္းကို
တမ္န္ခံမႈရွစိရန္

မွစတ္တမ္းတင္ခသ႔ျကသည္။

ၾကိ း္မးေျပာဆမင္ရြက္
၀က္ဘ္ဆိုဒ္၊္မတ္ဖုန္း

မၾကသည္။

မိမိတို႔ေျပာျမ

ႈ္္ရွစမးေျပာဆမင္ရြက္မႈမ္မး္င္
အ္ိုးရျကမး၀င္ေျပာ့္္္္ေျပာသမ
့ျခင္း

ေျပာ

ွစ္မ့ခ္

ျ္
ေျပာက္း

ု္္ငန္းတြင္

အု္္ခ္ ္္ေျပာရးမွစ းမ္မး၏

တိ႔မ
ု ွစတဆင့္

အခန္းက႑ကို

ာႏိုင္ငံေျပာတမ္အတြင္း

အရမရွစိမ္မး၏

ေျပာမွစ္မ္

ကမႈအဖြသ ့အ္ည္းကြန္

ႊတ္ရေျပာရး

မနိုင္ၾကျ္း၊

အာႏၱရမယ္မ္မးသည့္

တမ၀န္ခံမႈယာႏၱရမးမ္မးသည္

္တင္ေျပာဆမင္ရြက္ျကိုး္မ္းမႈမ္မးကို
အ

ေျပာဒသာႏၱရ

န
ြ ္အမင္းရွစိျခင္းမွစ

္မ္မးက အျကံေျပာ္းရမတြင္ အဆို္ါ ေျပာျ္မင္း
င့္ခ္က္မ္မးကို

ကိ္ၥရ္္မ္မးတြင္

ုိအ္္ခ္က္မ္မး္ြမ ရွစိေျပာန္ါေျပာသးသည္။

ဆက္သယ
ြ ္

ု္္္ိုင္ခြင့္အမဏမ

ယံုျကည္မႈတည္ေျပာဆမက္ျခင္းကို

ဘတ္ဂ္က္ခြသေျပာ္ေျပာရးကသ့သို႔ေျပာသမ

ယာႏၱရမးမွစတဆင့္

ွစ္မက္ာႏွစင့္ အရ္္ဖက္

အင္အမးမ္မးသည္ ေျပာရြးခ္ယ္တင္ေျပာျမွစမက္ခံရေျပာသမ ကိုယ္္မး
ျ္ည္ေျပာထမင္္ုအ္ိုးရ

ည္ညိွစာႏႈိင္းေျပာ့္္္္ခသ့္ံုာႏွစင့္

ဘ႑မေျပာငြ္ည္းၾက္္ရမတြင္

ည္း

ု္္ခသ့ရမ၊

ေျပာျမယမသိမ္းယကျခင္း

့ျဖိ းတိုးတက္ေျပာရး

မာႏိုင္ခသ့သည္။ Pursch ာႏွစင့္အျခမး္ုဂၢိ

က္ယ္က္ယ္ျ္န္႔ျ္န္႔

အထကးသျဖင့္

အဆို္ါ

တိုးတက္မႈရွစိခသ့ျ္း

မရမတြင္

ကမႈေျပာရး္ဋိဥမဥ္ကို

တရမး္င္

မ္ြန္႔

ု္္ခသ့ၾကသည္။

့

အသ္္ေျပာရြးခ္ယ္ခံရေျပာသမ

ခ္ိတ္ဆက္

္ိုင္ဆိုင္မႈ

က္ဖံြ

ျ္န္

၎တိ႔၏
ု

ေျပာဒသာႏၱရေျပာရြးေျပာကမက္္ြသက့သ
သ ို႔ေျပာသမ

ရြမသကရြမသမးအခ္ိ ႕တို႔သည္

တိုးခ္သ

ေျပာ

ႊမးရွစိ ေျပာက္းရြမမ္မးတြင္ျ္

အရမရွစိမ္မးာႏွစင့္

အမႈကိ္ၥမ္မးတြင္ သကတို ့သည္ ေျပာဒသခံမိသမး္ုမ္မးတေျပာ
ယက္မ္မးကို

သခ္က္မ္မးကို

ာႏိုင္ငံသမးမ္မးာႏွစင့္ ာႏိုင္ငံေျပာတမ္တို ့ အျကမးတြင္ရွစိေျပာသမ

အရည္အေျပာသြးကိုအေျပာျခခံေျပာသမ ေျပာ
ေျပာက္း

ေျပာျ္မင္း

ည္း

္ိုမို

သ

မမႈ

ွစယ္မ္မး အ္ါအ၀င္၊ ေျပာဒသခံမ္မးာႏွစင့္
သန္္ြမ္း

မေျပာ္္ါသည္။

အကကအညေျပာ္း္ါသည္။
ေျပာကမင္းမြန္မႈရွစိေျပာ္ရန္

ထိ႔ျု ္င္
သိ႔ေျပာ
ု သမ္

ယခုထက္တိုင္

အမွစန္္င္္္္ ဆယ္္ုာႏွစ္္မ္မးၾကမသည့္တိုင္ေျပာအမင္ အမဏမယကအု္္ခ္ ္္သကအဆက္ဆက္က
သမမန္ျ္ည္သကမ္မးကို

္္

တရမး္င္ျဖ္္တည္ေျပာသမ

္ ရႈထမးျ္းေျပာနမက္

အမ္မး

က္ခံသည့္ာႏိုင္ငံေျပာတမ္ကို

တန္ဖိုးရွစိသည့္ ယာႏ ၱရမးတရ္္ကို ေျပာမ့ေျပာ
Yawbawm

Mangshang

ာႏိုင္ငံ၏ဆိုးရြမးေျပာသမ
ကမႈေျပာရးဆိုင္ရမ
္ကး္မ္းေျပာ

့

အ္ိုးရသည္

္မ့ေျပာကမင္း ေျပာမ့ေျပာ

ာႏွစင့္Michael

အေျပာတြ႕အျကံုမ္မးကို

တိ႔က
ု

ႊမးာႏိုင္ရန္၊

အကမအကြယ္ေျပာ္းျခင္းယာႏၱရမး

ကို

ျ္ည္သက၏

ျဖ္္သည္။

“

ံုျခံ ေျပာရး”

ကမႈဘ၀သက္သမေျပာခ္မင္ခ္ိမႈအတြက္

ည္း

တမ၀န္ဟကသည့္

ကမႈဖံု

တ္္ခုအတြက္တည္း

ာႏိုင္ငံသမးမ္မးာႏွစင့္

ာႏိုင္ငံေျပာတမ္ကဥးေျပာဆမင္သည့္
အက္ံ း္င္ာႏိုင္ေျပာရး

ၾကိ း္မ္း

ေျပာဆမင္ရြက္ေျပာနသည့္

ေျပာဆမင္ရြက္ေျပာ္ခ္င္ၾကျခင္း

တရမး္င္

ု္္ငန္းမ္မးာႏွစင့္
ေျပာဆမင္ရြက္ရန္

ကမႈေျပာရးကမကြယ္ျခင္းဆိုင္ရမ
မဟုတ္ေျပာသမ

တိုးခ္သ႕ျခင္းအ္ါအ၀င္ျဖ္္သည့္
ယာႏၱရမးကို

အသံုးျ္ ျခင္းသည္
ဤအေျပာတမအတြင္း
ယံုျကည္မႈကို

ကမႈဘ၀

အဆို္ါ
ာႏိုင္ငံတမ္
ရရွစိေျပာ္ရန္

ေျပာထမက္္ံ့ေျပာ္းေျပာနေျပာသမ

္ို၍

အတြက္

ရည္မွစန္းခ္က္္န္းတိုင္မ္မးအတြက္
အဖြ႔အ
သ ္ည္းမ္မးသည္

ဆယ္္ုာႏွစ္္မ္မး္ြမၾကမ

ေျပာဒသာႏၱရ

ကမႈအဖြ႔အ
သ ္ည္း

ဖြံ႔ျဖိ း

ံုး္ါ္င္

ေျပာ္မင့္ေျပာရွစမက္မႈ

အခြန္္ည္းၾက္္ျခင္းတို႔ကို

သက္သမေျပာခ္မင္ခ္ိေျပာရး

အရမရွစိမ္မးာႏွစင့္

အမး

ျမန္မမာႏိုင္ငံတ္္၀ွစမ္းတြင္

ကမႈေျပာရးကမကြယ္

္ကးေျပာ္ါင္းေျပာဆမင္ရြက္ျခင္းာႏွစင့္
ိုအ္္သည္။

ံုေျပာရးအတြက္

ဖြ႔ျံ ဖိ းေျပာအမင္ေျပာဆမင္ရြက္ဖို႔

ျဖ္္္ါသည္။

ေျပာဒသာႏၱရ

ကမႈဖက

၎တိ၏
ု႔ ေျပာမွစ္မ္မွစန္းခ္က္မွစမ

ဆယ္္ုာႏွစ္္ျကမ

က္ရွစိအ္အမံမ္မးကို

ာႏိုင္ငံေျပာတမ္အျကမး

ည္း

ေျပာဆြးေျပာာႏြးတင္ျ္ထမးသည္။

ကေျပာရးနိုင္ငံတ္္ခုအျဖ္္
မဟုတ္္ါ။

ထကေျပာထမင္ေျပာ္းာႏိုင္မည္

ထင္ျမင္ယကဆခ္က္မ္မးထက္

အကြမအေျပာ၀းကို တံတမးထိုးေျပာ္းာႏိုင္ေျပာျကမင္း၊ ာႏိုင္ငံေျပာတမ္ အေျပာနျဖင့္
ာႏိုင္ငံေျပာတမ္က

တိုးခ္သ႕ရမည္ဆိုျခင္း

တည္ေျပာဆမက္ေျပာ္းာႏိုင္မည္ျဖ္္ျ္း၊

ျဖည့္ဆည္းမႈသည္

ကတိက၀တ္ျ္ ေျပာဆမင္ရြက္ေျပာ္းရမည္ဟု

ေျပာ့္္္္ေျပာ္းသည့္

ကမႈေျပာရးဆိုင္ရမ အကမအကြယ္ေျပာ္းျခင္း

တရမးဥ္ေျပာဒာႏွစင့္အညျဖ္္မႈကို

္္္တ္္၏

ဆယ္္ုာႏွစ္္ခ္ျကမခသ့ေျပာသမ

ာႏိုင္ငံေျပာတမ္က

ယံုျကည္ကိုး္မးမႈကို

သေျပာဘမတကညခ္က္အေျပာျခခံျဖင့္

ည္တည္ေျပာဆမက္ရန္

မည္၍မည္မွစ္

မခသ့ၾကသည္။ ဤက႑ကို ္ကး္ိုက္ရမတြင္

အ္အ္ဥ္သည္

ျ္န္

္မ့ေျပာနနိုင္သည္။ အခန္း (၃) တြင္

Griffiths
ေျပာက္မ္

ဥ္ေျပာဒာႏွစင့္အည

ည္း

ေျပာငြေျပာၾကးတိုးျမွစင့္
အေျပာရးျကး္ါသည္။

ည္း

မခသ့သည္

ယာႏၱရမးမ္မးကို

ာႏိုင္ငံသမးမ္မး၏
ကမႈဖက

ံုေျပာရး

အသိအမွစတ္ျ္ ၍

မိတ္ဖက္အျဖ္္ ္ကးေျပာ္ါင္း ေျပာဆမင္ရြက္သင့္္ါသည္။
အကယ္၍ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ နယ္္္္မ္မးတြင္ မတည္ျငိမ္မႈမ္မး အတြက္ ေျပာရရွစည္ျငိမ္းခ္မ္းေျပာရး
ရရွစိ
အေျပာ

မေျပာ္ရန္ အတြက္ဆုိ

ွစ္င္

ကမႈေျပာရးအု္္္ုမ္မး အျမ္္တယ
ြ ္ေျပာအမင္ ဖြသ ့္ည္းတည္ေျပာဆမက္ျ္း

းအနက္ ဂရု္ိုက္ျခင္းသည္ အထကးအေျပာရးျကးေျပာဆမင္ရြက္ရမည့္ အ

ာႏွစ္္မ္မးတိုင္ေျပာအမင္

ျကမရွစည္ခသ့သည့္

ျ္ည္နယ္မ္မးအတြင္းရွစိ

ု္္ျဖ္္္ါသည္။ ဆယ္္ု

တိုင္းရင္းသမး္ဋိ္ကၡမ္မး၏

အက္ိ းဆက္အျဖ္္

ာႏိုင္ငံေျပာတမ္မဟုတ္ေျပာသမ

၀န္ေျပာဆမင္မႈမ္မးသည္

တိုင္းရင္းသမး

ျဖ္္္ဥ္ေျပာ

့

တိ႔၏
ု

ေျပာဖမ္ျ္ရ

အ္္္အခတ္ရ္္္သေျပာရးကမ

ွစ္င္၊

ျမန္မမက္န္းမမေျပာရးာႏွစင့္

က္န္းမမေျပာရး

၂၀၁၂

တြင္၊

က္န္းမမေျပာရး

၎တို႔၏

မိတ္ဖက္

္က္ရွစိျကသည္ (Decobert 2016)။ Si Thura ာႏွစင့္

ကရင္ျ္ည္နယ္အတြင္း

မခ္က္ကို

အေျပာျခခံ

က္နက္ကိုင္အဖြ႔အ
သ ္ည္းမ္မးာႏွစင့္

အရ္္ဖက္အဖြ႔အ
သ ္ည္းမ္မးာႏွစင့္ ခ္ိတ္ဆက္
Schroeder

ရ္္ရြမအေျပာျချ္

ခုာႏွစ္္

၀န္ေျပာဆမင္မႈေျပာဆမင္ရြက္္ံု၏

ေျပာနမက္္ိုင္း

ကရင္က္န္းမမေျပာရး

ကရင္ျ္ည္နယ္အတြင္း

ေျပာ္မင့္ေျပာရွစမက္မႈေျပာ္းသည့္အဖြ႔ာႏ
သ ွစင့္

အမးက္မးေျပာရး၀န္ျကးဌမနတို႔က

မရွစိမျဖ္္

ို

အ္္သည့္

ယံုျကည္မႈတည္ေျပာဆမက္ျခင္း ဆက္ဆံေျပာရးမ္မးကို ္္ိ းေျပာထမင္ခသၾ့ ကသည္။ ရည္ရြယ္ခ္က္မွစမ ္ဋိ္ကၡ
ဧရိယမမ္မးအတြင္းရွစိ

ကမ္မး၏ က္န္းမမေျပာရးေျပာကမင္းမြန္ေျပာ္ေျပာရး အတြက္သမမဟုတ္္သ ေျပာရရွစည္အ္္္

အခတ္ရ္္္သေျပာရး သေျပာဘမတကညခ္က္မ္မး ္ို၍ခိုင္မမာႏိုင္ေျပာ္ဖို႔အတြက္
ဆက္

က္၍ ျမန္မမာႏိုင္ငံအေျပာရွစ

ည္း ျဖ္္သည္။ ၎တိ႔မ
ု ွစ

့ေျပာတမင္္ိုင္းအတြင္း ေျပာ္မ္းေျပာသမ အမးထုတ္မႈမ္မးအျဖ္္ ၂၀၁၆

ခုာႏွစ္္ ကတည္းက NLD ာႏွစင့္ MoHS တိ႔မ
ု ွစ အဆင့္ျမင့္ ကတိက၀တ္တို႔ျဖင့္ ္ကးေျပာ္ါင္းေျပာ
က္င့္သင္တန္းေျပာ္းမႈာႏွစင့္
ဥးသိန္း္ိန္ အ္ိုးရကမ

၀န္ေျပာဆမင္မႈေျပာ္းျခင္း

ု္္ငန္းတို႔ကို

ည္း

ထည့္သင
ြ ္းေျပာဖမ္ျ္ခသ့သည္။

ကတည္းကရွစိခသ့ေျပာသမ ာႏိုင္ငံေျပာရးေျပာတြ ့ဆံုေျပာဆြးေျပာာႏြး္ြအ
သ ေျပာသး္ိတ္္ံု္ံသည္

ျငိမ္းခ္မ္းေျပာရးေျပာ့္္္္ညိွစာႏႈိင္း္ြမ
သ ္မး၏ အေျပာျခခံအျဖ္္က္န္ရွစိေျပာနေျပာသမ္

ည္း (Su Mon Thazin Aung

2016 ကိုျကည့္္ါ) ္ကးေျပာ္ါင္းေျပာဆမင္ရြက္ေျပာသမအု္္ခ္ ္္မႈာႏွစင့္ ာႏိုင္ငံတ္္၀ွစမ္းရွစိ
္ို၍

့

ု္္ထံုးာႏွစင့္ အညျဖ္္ေျပာသမတိုးတက္မႈသည္

က္နက္ကိုင္တ္္ဖ႔အ
ြသ မး

ံုး တာႏိုင္ငံ

ံုးအ္္္

အခတ္ရ္္္သေျပာရး

သေျပာဘမတကညမႈ

္ါသည္။ သို႔ေျပာသမ္

ည္း ၂၀၁၄ ခုာႏွစ္္ ကတည္းက အ္ိုးရမဟုတ္ေျပာသမ အသိအမွစတ္ျ္ ခံရသည့္

ကြ္မ္းက္င္္ညမရွစင္မ္မးမွစ
ျ္ည့္၀ေျပာသမ

က္မွစတ္ေျပာရးထိုးျ္းမွစသမ

ကမႈ၀န္ေျပာဆမင္မႈတြင္

္္္ဖ္က္ဆးမႈဒဏ္ခံရေျပာသမ

ျငိမ္းခ္မ္းေျပာရးအတြက္

ရည္မွစန္းခ္က္အျမင္မ္မးကို တင္ျ္ ကမ္း

ိုအ္္ေျပာသမ

ေျပာရွစ႕သိ႔္
ု ိုမိုတိုးတက္ာႏိုင္မည္ျဖ္္

အသိုက္အ၀န္းမ္မး
္ကးေျပာ္ါင္း

အတြင္း

ေျပာဆမင္ရြက္ေျပာရး

အဓိ္ၸါယ္

ခ္ဥ္းက္္မႈ္ံု္ံ

ွစမ္းခသ့ၾကသည္။

ေျပာနရမမ္မး
၁၉၈၈

ခုာႏွစ္္အတြင္း

အရင္းအာႏွစးာႏွစင့္

ဆိုရွစယ္

္္္န္္ျ္ိ က္ျ္းသည့္

ကုန္္ည္္းဆင္းမႈာႏွစင့္တို႔အတြက္

အတိုင္းအတမမည္၍မည္မွစ္

ရွစိသည္ကို

မသိရွစိခသ့ရ္ါ။

ျမန္မမာႏိုင္ငံသည္ ေျပာငြေျပာျကးာႏွစင့္ သယံဇမတထုတ္
္ိုမို

္င္ေျပာရမက္

ေျပာဖမ္ထုတ္ေျပာရး၏

မခသ့သည္။

အခ္ိန္က္၍

ေျပာျဖေျပာ
သိ႔ေျပာ
ု သမ္

ု္္ျခင္းကို ကမမၻ

ာႏိုင္ငံတ္္၀ွစမ္းတြင္

္မ့မႈမ္မး
၂၀၁၁

ရွစိ
ခုာႏွစ္္

မခသသ
့ ည္။
ကတည္းက

ံုးဆိုင္ရမေျပာရ္းေျပာၾကမင္း ထသသို႔

္း္ြမးေျပာရးာႏွစင့္

ကမႈေျပာရးအက္ိ းသက္ေျပာရမက္မႈမ္မးသည္

ျမန္မမာႏိုင္ငံတင
ြ ္

နက္ရႈိင္းေျပာသမေျပာ္္းကြက္
သိသမထင္ရွစမး္ြမ

အမ္ိ းမ္ိ းကြသျ္မး

မခသ့သည္။

ျမတ္သတမ၀င္းာႏွစင့္
ေျပာျ္မင္း

မ
သ ႈ္ံု္ံ

ျမန္မမ့ေျပာက္း

က္ေျပာဒသအ္ိုင္းကို

္ကးတြသ္မေျပာရးသကမ္မးသည္

အမ္ိ းမ္ိ းသည္

မည္သို

မျကမေျပာသးခင္ာႏွစ္္မ္မးအတြင္း၌

့မည္္ံု

အထကး

ေျပာမမင္းာႏွစင္ခသ့သည္ဆိုျခင္းကို မးေျပာမမင္းထိုးျ္ခသ့သည္။
ု္္သမးမ္မးသည္ ျမင့္မမးေျပာသမ
သိ႔ေျပာ
ု ရႊ ့ေျပာျ္မင္းခသ့ျကသည္။
ယ္ယမအျဖ္္သို
တရုတ္

ု္္

ယ္ယမ

့အ

အ

ု္္ခ

အသ္္အဆန္းမ္မးအတြင္း

္မကုိ ရွစမေျပာဖြရန္ ဖြံ႔ျဖိ း

၂၀၁၃

းဘးတ္္

ျမန္မမာႏိုင္ငံ၌

ည္

နည္း္ညမ

သေျပာဘမေျပာ္ါက္ျကသည္။

္ထမဥးဆံုး

မိတ္ဆက္အသံုးျ္ ခသ့သည္႔

အေျပာျမမက္အျမမး

အသံုးျ္ ာႏိုင္သည္။

ယ္ထန
ြ ္္က္မ္မးသည္

္ိုေျပာ္း၀ယ္ယကရသည္။ သို႕ေျပာသမ္

မ္မးေျပာသမအမးျဖင့္

ည္း ငွစမးရမ္း/၀ယ္ယကျခင္း သေျပာဘမတကညခ္က္မ္မးျဖင့္

ယခုအခါ

ေျပာက္မေျပာထမက္ေျပာနမက္ခံအျဖ္္

ဒ္ေျပာျကမင့္

နမး

ယ္ယမ

ု္္သမးရွစမး္ါးမႈသည္ ္က္မႈ

္က္မႈကိရိယမမ္မးသည္

ခ္ာႏိုင္မည္ဟု

ခုာႏွစ္္တင
ြ ္

ယင္း္က္္္ၥည္းမ္မးသည္
ဘးေျပာ

ဤရ

ေျပာခၽြတမေျပာသမ
အသံုး

္က္မႈ္ိုက္္္ိ းေျပာရးအေျပာ္ၚ

မေျပာသမ ျမိ ့ျ္ဗဟိုဌမနမ္မး

ု္္အမးခ ျမင့္တက္ျခင္းာႏွစင့္

ယင္း္က္ကိရိယမမ္မးကို အေျပာျကြး္န္္ျဖင့္
အသံုးခ္ာႏိုင္သည္။

ွစ္င္ျမန္္ြမ

္း္ြမးေျပာရး

ကငယ္မ္မးာႏွစင့္ ကၽြမ္းက္င္မႈမရွစိေျပာသမ

ွစ္င္အျမန္ေျပာရမက္ရွစိခသ့သည္။

ု္္သမမး

္ကး္မ္းေျပာဖမ္ထုတ္ရမတြင္

၀ယ္ယကာႏိုင္ျ္ျဖ္္ျ္း

ရိတ္သိမ္း္က္မ္မးာႏွစင့္အတက

ာႏွစ္္ဘးတ္္

ည္း ဤ္ံုသ႑မန္ ေျပာျ္မင္း

တြသ္ါေျပာသမ

ယ္ထန
ြ ္္က္မ္မးထက္

သံုးဆ

ခ
သ ္က္မ္မးသည္ နုိင္ငံတ္္

ႊမးတြင္

တ္္္ံု္ံထသ တကညမႈေျပာတမ့ မရွစိခသ႔ေျပာ္။ တကယ္ေျပာတမ့ျမတ္သတမ၀င္းာႏွစင့္ သက၏သုေျပာတသနအဖြ႕သ က
ေျပာဖမ္ထုတ္တင္ျ္ာႏိုင္ခသ့သည္မွစမ ၀င္ေျပာငြရ
မႈအတိုင္းအတမာႏွစင့္

သးာႏွစံအမ္ိ းအ္မးတို႔

္က္မႈ္န္္သို႔ေျပာျ္မင္း

ျသ ခင္းတြင္

အခ္က္္င္ျဖ္္္ါသည္။
္က္မႈာႏွစင့္

အေျပာ္ၚမကတည္ၿ္း

အေျပာတမ္ႀကးမမးေျပာသမ

ေျပာ္ၚထြက္

မက္ခရိုအဆင့္ ျ္ ျ္င္ ေျပာျ္မင္း
ဘ႑မေျပာရး၊

မ္းအျဖ္္ ္ိုက္္္ိ းေျပာရးအေျပာ္ၚ အိမ္ေျပာထမင္္ုမ္မး၏ မွစခိုေျပာနရ
ေျပာဒသာႏွစင့္

အိမ္ေျပာထမင္္ုအ

ကြမဟေျပာျ္မင္း

မသည္မွစမ

သမႈရွစိေျပာနသည္ဆိုသည့္

ယခုတင္ျ္မႈာႏွစင့္တ္္ခုတည္းျဖ္္ေျပာသမ

သမႈမ္မး၏ အက္ိ းအမးေျပာၾကမင့္ ယခုအခါ

အျခမးေျပာသမ

နည္း္ညမမ္မးကို

အေျပာဆမက္အအံုဆုိင္ရမ အေျပာရြ႕မ္မးက ဖန္တး

ိုက္

အသံုးခ္

က္
္က္

ွစမ္းမ

မေျပာသမ

ျမန္မမ့္း္ြမးေျပာရး

ိုက္ေျပာသမ ္ြန္႔္မးရမႈမ္မးကို ကိုင္တယ
ြ ္္မံရန္

ၾကိ း္မးေျပာနေျပာသမ ္ိုက္္္ိ းေျပာရးအိမ္ေျပာထမင္္ုမ္မး ျဖင့္ဖ႕ြသ ္ည္းအ္္ေျပာသမ ္ံုရိ္္တ္္ခု္င္ျဖ္္္ါသည္။
ျမန္မမ့ျ္င္္မ္က္ာႏွစမျ္င္အ္ိုင္းမွစမေျပာရမ၊
ခြေျပာ
သ ၀မႈမ္မးအေျပာ္ၚျငင္းခုံ
ျ္ ျ္င္ေျပာျ္မင္း

သမႈမ္မးမွစမ

ု္္ငန္း္မံကိန္းမ္မးာႏွစင့္

ေျပာဆြးေျပာာႏြးမႈ

သယံဇမတမ္မးာႏွစင့္

အ္ိုင္းမ္မးမွစမ္ါ

္ို၍ထင္သမျမင္သမ
ဆက္ဆိုင္ေျပာသမ
ျ္ည္နယ္မ္မးရွစိ

၁၉၄၈ခုာႏွစ္္

ရရွစိ္ဥ္ကတည္းက

္္ေျပာရး

ကမႈေျပာရးာႏွစင့္

မ္ါသည္။

ာႏိုင္ငံေျပာရးဆိုင္ရမ

သယံဇမတၾကြယ္္ေျပာသမ
တ
ြ ္

ျဖ္္

ျမန္မမ့

တကြ

ျမန္မမ့တိုင္းရင္းသမး

္း္ြမးေျပာရးဆိုင္ရမ

သယံဇမတထုတ္ယကမႈ

ျဖ္္ေျပာ္ၚ

ေျပာဒသခံမ္မးအေျပာ္ၚ

ယင္းတို႔အမး

ေျပာျ္မင္း

မ
သ ႈမ္မးသည္

သက္ေျပာရမက္မႈမ္မးရွစိေျပာနျ္း
ကမ္ိ း္ု

ျ္ည္နယ္မ္မး၏

သယံဇမတေျပာ္ါမ္မးရမေျပာဒသမ္မးတြင္
အျမ္္တယ
ြ ္ေျပာန

္က္ရွစိသည္

ကမမၻ႕အရွစည္ၾကမးဆံုး

(ကိုးကမး။

ျ္ည္တင
ြ ္း္္္မ္မးျဖင့္

နက္ရႈိင္း္ြမ

Jones 2014; Lintner 1994; Smith 1999)။

ကခ္င္ျ္ည္နယ္ ေျပာျမမက္္ိုင္းေျပာဒသတြင္ အထကးသျဖင့္ သယံဇမတမ္မးာႏွစင့္ မည္သို႔ ခြေျပာ
သ ၀ခံ္မးမည့္
ေျပာမးခြန္းမွစမ

ၿငိမ္းခ္မ္းေျပာရး

က္န္ရွစိေျပာန္ါသည္
ကခ္င္

ုင္ငန္း္ဥ္တြင္

(ကိုးကမး။

ထင္ရွစမးေျပာ္ၚ

Sadan

2016)။

၂၀၁၁

္ိန္ေျပာခၚမႈတ္္ခုအျဖ္္
ခုာႏွစ္္တင
ြ ္

၁၇ာႏွစ္္ၾကမ

တ
ြ ္ေျပာျမမက္ေျပာရးတ္္မေျပာတမ္ (ေျပာကအိုင္ေျပာအ-KIA)ာႏွစင့္ ျမန္မမအ္ိုးရအၾကမးတည္ရွစိခသ့ေျပာသမ

အ္္္အခတ္ရ္္္သေျပာရး
အေျပာၾကမင္းရင္း

သေျပာဘမတကညခ္က္

အတိုင္းအတမမ္မးအနက္မွစ

ဟုတနည္းအမးျဖင့္
၀န္းရံဆက္္္္

ေျပာဖမ္ျ္ာႏိုင္ေျပာသမ

္က္

ည္ေျပာအမင္ ညွစိာႏိႈင္း

also

Jones

္္က္ျ္မးခသ့ရျခင္း၏
တ္္ခုမွစမ

“အ္္္အခတ္ရ္္္သေျပာရးအရင္းရွစင္္န္္ ”

ကခ္င္ဖက္မွစ

သယံဇမတထုတ္ယကျခင္းာႏွစင့္

အထက္တန္း

သယံဇမတမ္မးကို

၂၀၁၇ခုာႏွစ္္

မတ္

ဥ္ေျပာဒမသ့

မကးယ္္ေျပာဆး၀ါးမ္မးေျပာၾကမင့္

ျဖ္္ခသ့္ါသည္။

ဥးတခြန္ျမတ္အမး

ခသ့ၿ္းေျပာနမက္

က္ုတို႔အၾကမး

ဥးတခြန္ျမတ္သည္

မဟမမိတ္ျဖ္္ေျပာသမ

ကြတ္ခိုင္ျ္ည္သက႔္္္အဖြ႔၏
သ

ျမန္မမာႏိုင္ငံတင
ြ ္ျ္ ျ္င္ေျပာျ္မင္း

သမႈမ္မး

ု္္ငန္း္ဥ္သို႔ သြမးရမ

သဘမ၀သယံဇမတမ္မးအမး
္္္အု္္ခ္ ္္ေျပာရး၏ဆိုးေျပာမြမ္မးကို

ျ္ည္သက႔

ႊတ္ေျပာတမ္ဥကၠဌအျဖ္္

ရွစမ္းျ္ည္ေျပာျမမက္္ိုင္း

ခ္ျ္သကသ့သို႔

ရ္္ဆိုင္း

ွစ္င္

္ဒက

အဆိုျ္ ၿ္း

အမးျဖည့္ေျပာ္းသကသ့သို႔
ဆက္ာႏြယ္ေျပာသမ

ေျပာဒသတြင္

တ္္မေျပာတမ္ာႏွစင့္

ေျပာခါင္းေျပာဆမင္ေျပာဟမင္းတ္္ဥး
ေျပာျ္မရ

ကေျပာနမႈ

ခ
သ သ့္ါသည္။ အင္အယ္

မကးယ္္ေျပာဆး၀ါးေျပာဖမက္ကမးမႈာႏွစင့္

ရွစိခသ့ရံုသမမကဘသ

တကယ္ေျပာတမ့ဂါဘကဆ(Gabusi)

ွစယ္ျခင္းရွစိသကသ့သို႔

ျဖ္္ရေျပာသမ

ဤသိျမင္သေျပာဘမေျပာ္ါက္ျခင္းကို

သမိုင္းေျပာၾကမင္းတ္္ခု

ၿငိမ္းခ္မ္းေျပာရး

ွစယ္ခြင့္ာႏွစင့္

မေျပာနေျပာသမ မေျပာက္န္္ခ္က္မ္မးသည္

က္ထက္တြင္ အနည္းအက္ဥ္းသမေျပာျ္မင္း
တြင္

ေျပာရြးခ္ယ္တင္ေျပာျမွစမက္

ႊမ

အု္္္းခ္ယ္

ဘ၀ကေျပာမမက္ကမ ျဖ္္မႈမ္မးာႏွစင့္ ္တ္သက္ၿ္း နက္ရႈိင္း
္ဒ အ္ိုးရ

အု္္္းခ္ယ္

ို႔ရမရ ဟကသည့္အခ္က္္င္ျဖ္္္ါသည္ (ကိုးကမး။။Woods 2011; see
2016)။

အင္အယ္

အေျပာရးအႀကးဆံုးေျပာသမ

သဘမ၀သယံဇမတမ္မးအမး

ျမန္မမ့္္္ဖက္ာႏွစင့္

ေျပာျ္

အ

င
ြ ္ေျပာသမ

ျဖ္္္ါသည္။

အမဏမရွစင္ေျပာခတ္၏အေျပာမြမ္မးက

ေျပာနေျပာ္ရန္ာႏွစင့္

မ္းေျပာၾကမင္း မ္မးကို ္ိတ္ဆို႔
္မံခန႔္ချြသ ခင္းာႏွစင့္

ေျပာရရွစည္တည္တံ့ေျပာသမ

္က္ရွစိသည္။
္္္

္ဥ္းေျပာသမရႈ္္ေျပာထြးမႈမ္မးာႏွစင့္

ျမန္မမ့အထကး

္း္ြမးေျပာရးဇုန္မ္မးတြင္

မးတကေျပာဖမ္ထုတ္ာႏိုင္ခသ့္ါသည္။ ျ္ည့္ၿဖိ းေျပာမမင္ာႏွစင့္ Tamas Wells တို႔၏ တင္ျ္ခ္က္္ါအခန္း

(chapter)တြင္
ကိုျမွစင့္တင္ာႏိုင္ေျပာအမင္
ဆာႏၵကိုဆန္႔က္င္၍
ကတိျ္ ထမးသည့္

မွစတ္ခ္က္ျ္ ထမးသည့္အတိုင္းေျပာျ္မရ
ႀကးၾက္္ထိန္းကြ္္ေျပာရးဆိုင္ရမ
အေျပာကမင္အထည္ေျပာဖမ္ေျပာနေျပာသမ

ွစ္င္

္က္မႈဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေျပာရး

ႁခြင္းခ္က္မ္မးရွစိေျပာနျ္း
ဤဇုန္မ္မး

္း္ြမးေျပာရးအက္ိ းေျပာက္းဇကးမ္မးအေျပာ္ၚ

သည္

ေျပာဒသခံတို႔၏

ေျပာဒသခံတအ
ို႔ တြက္

သံသယရွစိ္ရမျဖ္္ေျပာနၿ္း

သဘမ၀္တ္၀န္းက္င္ဆိုင္ရမ
ခုာႏွစ္္ကတည္းက္ၿ္း

ထိုခိုက္မႈမ္မးအတြက္

ဆာႏၵၵေျပာဖမ္ထုတ္ခြင့္

ြတ္

ာႏိုင္ငံ့ေျပာတမင္္ိုင္းရွစိထမး၀ယ္၊ ရန္ကုန္အနးရွစိသ
ထိခိုက္မႈမ္မးခံေျပာနရေျပာသမ
ျ္င္းထန္
္ါျဖ္္

အထက္တန္း

္္မႈက္ယ္ျ္န္႔

ရခိုင္ျ္ည္နယ္္သည္တို႔ရွစိ

အျဖ္္သမမကဘသ၊

မၾကၿ္

္ိုးရိမ္္က္န္မႈ

ႊမတို႔၏

မဟမဗ္ ဟမမ္မးသည္

အေျပာ

္မက္

အထကး္း္ြမးေျပာရးဇုန္မ္မးသည္

မေျပာသမ

ျ္ည့္ၿဖိ းေျပာမမင္ာႏွစင့္

ေျပာထမက္ခံ

မခသ့သည့္

၂၀၁၁

ႈ္္ရွစမးမႈာႏွစင့္ သယံဇမတထုတ္ယကမႈမ္မးအတြက္

အရွစိန္ျမင့္တက္

ျဖ္္္ါသည္။

ရွစိေျပာနရသည္။

၀ါာႏွစင့္ ာႏိုင္ငံ့အေျပာနမက္္ိုင္း ္႗ိ္ကၡမ္မး ေျပာၾကမင့္

မေျပာသမ ကကးသန္းေျပာရမင္း၀ယ္ေျပာရးဆိုင္ရမ

ေျပာနရမမ္မး

ည္း

ာႏိုင္ငံေျပာရးအမးၿ္ိ င္ရမေျပာနရမမ္မးအျဖ္္
Wells

တိက
ု႔

အမးေျပာ္းမႈဆိုင္ရမ

အမ္မးျ္ည္သကာႏွစင့္

ႈ္္ရွစမးမႈအ္အ္ဥ္မ္မးာႏွစင့္

အထကး္း္ြမးေျပာရးဇုန္မ္မး၏

သဘမ၀္တ္၀န္းက္င္အေျပာ္ၚ

ထိခိုက္္္က္္းေျပာ္ေျပာသမ သဘမ၀အင္အမး္ုမ္မး ေျပာ

္မ့္ါးသက္သမ ေျပာ္ရန္ာႏွစင့္ ရြမသမးမ္မးထံမွစ

ယခင္ကသိမ္းယကခသ့ေျပာသမ

ေျပာ

အေျပာျ္မင္းအ

မ
သ ္မးကို

ဤတိုးတက္မႈ

ေျပာျမယမမ္မးအတြက္
တြန္းအမးေျပာ္း၍

ကၡဏမမ္မးရွစိေျပာသမ္ျငမး

ႈ္္ရွစမးေျပာဆမင္ရြက္ေျပာနေျပာသမ
အမးေျပာ္းေျပာရး
ရွစမေျပာဖြရမတြင္
ထင္ရွစမးေျပာ္ၚ
ေျပာ

ို

အၾကမး

ျ္င္းထန္နက္နသေျပာသမ

၎တို႔၏

ေျပာရးမွစတ္ထမး္ါသည္။

တင္ျ္ခ္က္အခန္း(chapter)တြင္
သကတို႔၏

ကိုယ္္ိုင္ေျပာထမက္္ံ့

အ္ိုးရအရမရွစိမ္မး္ါ
အခက္အခသမွစ

ခ္ိန္ခြင္

ွစ္မ

ရည္ရြယ္ေျပာသမ

ဥးေျပာဆမင္ေျပာနသည့္

ြတ္ေျပာျမမက္ရမနည္း

မညမွစ္မႈေျပာၾကမင့္

မ္းမ္မး

ခ္ ္္ခ္ယ္ခံရေျပာၾကမင္း

င
ြ ္ေျပာ္ခသ့္ါသည္။ တကယ္ေျပာတမ့ ဤအထကး ေျပာျမေျပာနရမကိ္ၥမ္မးကို က္မးကန္ေျပာ္းေျပာသမ
အေျပာ္းအယကညႇိထမးမႈမ္မးမွစမ

ိုဖိအမးဒဏ္ကို

ေျပာ္မင့္ၾကည့္ေျပာ

ည္း

ကုမၸဏမ္မးေျပာရမ

ႈ္္ရွစမးမႈမ္မး

ွစ္မ့ေျပာ္ါ႔ခြင့္ျ္ မႈမ္မးျဖင့္

အၿမသ

ျဖ္္ေျပာ္ၚေျပာ္ခသ့ေျပာၾကမင္း

အု္္္ုမ္မးသည္

ႈ္္ရွစမးမႈမ္မးာႏွစင့္

အထကး္း္ြမးေျပာရးဇုန္

္မ္ေျပာၾကးေျပာငြရရွစ္ိေျပာ္ရန္

့

ၾကံ႕ၾကံ႕ခံာႏိုင္သည့္

မသကတ္္ဥးက

အ္ိုးရ၏

မကေျပာျ္မင္းေျပာသမ္ျငမး

သက္ေျပာသေျပာတြ

အေျပာရမင္္ံု္ြမ

ည္း

ရွစိေျပာနခသ့ၿ္ျဖ္္ရမ

ျခယ္သေျပာခၚေျပာ၀ၚျ္သ

ို

ကမႈေျပာရး

အဖြ႔အ
သ ္ည္းမ္မးထံမွစ တင္းမမေျပာသမ ဆန္႔က္င္မႈႀကံ ရ

ည္းမေျပာသာႏိုင္ေျပာသမ “ဖုတ္ေျပာကမင္-zombie”

ဇုန္မ္မးဟု

Wells

ေျပာရးသမးခသ့သည္

ာႏိုင္ငံတကမအ္ိုးရမ္မးာႏွစင့္

(ျ္ည့္ၿဖိ းေျပာမမင္ာႏွစင့္

ရင္းာႏွစးျမႇ ္္ာႏွစံသကမ္မးက

ကိုရႈ္ါ)။

ဖိအမးအေျပာတမ္အတန္

အင္အယ္
ေျပာ္း

္ဒအေျပာ္ၚ

မသည္ာႏွစင့္အတက

္ုၾကည္ဥးေျပာဆမင္ေျပာသမအ္ိုးရသည္ အထကး္း္ြမးေျပာရးဇုန္မ္မး (SEZs) ၏ ရိုက္ခတ္မႈကို ခံရေျပာသမ
ေျပာဒသခံျ္ည္သကမ္မး၏
ဆက္

ေျပာမွစ္မ္

င့္ခ္က္မ္မးကို

အကမအကြယ္မႈေျပာ္းာႏိုင္

မေျပာ္းာႏိုင္

က္ေျပာ္မင့္ၾကည့္ဖုိ႔ က္န္ရွစိေျပာန္ါသည္။
ျမန္မမ့ာႏိုင္ငံေျပာရးတမ၀န္မ္မးကို

ထမ္းရြက္ေျပာနေျပာသမ

ျ္ည္သက႔ကိုယ္္မး

ွစယ္မ္မးသည္

တံု႔ျ္န္မႈအမးနည္းျခင္းာႏွစင့္ အေျပာရးတယကေျပာဆမင္ရြက္မႈအမးနည္းေျပာနသည္ဆိုေျပာသမ အျမင္မ္မးသည္
ႀကးၾက္္ကြ္္ကျသ ခင္း ာႏွစင့္ ေျပာ္္းကြက္ေျပာဖမ္ေျပာဆမင္မႈ၏ အက္ိ းဆက္မ္မးကို ၀င္ေျပာရမက္ျဖန္ေျပာျဖျခင္း

တုိ႔ာႏွစင့္္တ္သက္ေျပာသမ အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ္က္အမ္မး္ုကို ေျပာနျ္ည္ေျပာတမ္ရွစိ အထက္တန္း
ခ္မွစတ္ေျပာနၾကျခင္းာႏွစင့္ ဆက္္္္ေျပာနသည္။ မၾကမခင္ ာႏွစ္္မ္မးအေျပာတမအတြင္း နကို

ႊမမ္မးမွစ

တ္္္ ဖမရယ္္

(Nicholas Farrelly)က ၂၀၀၅ခုာႏွစ္္ကတည္းကအမ္ိ းသမးအု္္ခ္ ္္ေျပာရး၏ ဗဟိုခ္က္ျဖ္္ခသ့ေျပာသမ
ေျပာနျ္ည္ေျပာတမ္တြင္ ္ကး္မ္းေျပာ

့

မေျပာရးခရးတ္္ခုကိုသမြ းခသ့္ါသည္။ သက၏ တင္ျ္ခ္က္္ါ အခန္း

(chapter)တ္္ခုတြင္ အမဏမကိုတည္ေျပာထမင္က္င့္သံုးရမတြင္ ေျပာနရမအ၀န္းအ၀ိုင္းသည္ ျ္ည့္္ံုမႈ
တြင္

္ါ၀င္ရမည္ဟကေျပာသမ

ယ္ကင
ြ ္းမ္မးမွစ

္္္တ္္၏

ၿမိ ႔ေျပာတမ္ျဖ္္

တင္ျ္ထမး္ါသည္။

အယကအဆအေျပာ္ၚ

မေျပာအမင္

ၿခံ ္ုတ္ေျပာတမ

ထုဆ္္တည္ေျပာဆမက္ခသ့ေျပာၾကမင္း

ေျပာနျ္ည္ေျပာတမ္ကို

နယ္ေျပာျမေျပာဒသမ္မး၊

အေျပာျခခံၿ္း

ာႏိုင္ငံျခမးေျပာ္မင့္ၾကည့္ေျပာ

့

ာႏွစင့္

ရွစင္း

င္း

မသကအမ္မး္ုက

ကမႈအဖြ႕သ အ္ည္း၊ ယဥ္ေျပာက္းမႈတို႔ာႏွစင့္ ဆိုင္ေျပာသမ သမမန္ဥ္ေျပာဒမ္မးကို္င္ ခ္မွစတ္

ဆံုးျဖတ္မႈေျပာ္းေျပာနသည့္ ထကးဆန္း၍ ္ံုမွစန္မဟုတ္ေျပာသမ ေျပာနရမဌမနတ္္ခုအျဖ္္ ရႈျမင္ၾကသည္။
သို႔ေျပာသမ္

ဖမရယ္

ဤႀကးက္ယ္ခမ္းနမး

္

(Farrelly)

မ္းမက္ယ္ႀကးမ္မးာႏွစင့္

တည္ေျပာဆမက္ထမးေျပာသမ
းအနက္ထမး

မရွစိသေျပာ

ကအမ္မး္ုသည္

ျဖ္္ေျပာ္ၚေျပာနခသ့ေျပာသမေျပာဆမက္
မ္မးနွစင့္္ါတ္သတ္၍ နမး

ု္္ေျပာရး

နည္း္ါး္ါသည္။

နမး
၂၀၁၁

္္ဥ္းမနမးၿမိ ႕၏

ဗ္ ရိုကကေျပာရ္

ည္ေျပာအမင္
ခုာႏွစ္္က

အျ္င္ဖက္တြင္

ယာႏၱရမး

ႈ္္ရွစမးမႈ

ည္သေျပာဘမေျပာ္ါက္ သိရွစိမႈ မရွစိခသ့ၾကေျပာ္။ သို႔တိုင္ ရန္ကုန္ၿမိ ႕ အတြက္

အ္မးထိုး္ရမတ္္ခုအေျပာနာႏွစင့္
ျမန္မမ့နယ္္္္ေျပာဒသတို႔ရွစိ
ထြက္ေျပာနေျပာသမ အ

အျခမးတ္္ဖက္ကို

မက္

သမိုင္း၀င္
ု္္ငန္းာႏွစင့္

ံုးတြင္ သ္္္င္မ္မး

ိုအ္္သည့္ အရြယ္အ္မးထက္ ္ိုေျပာအမင္

အေျပာျခခံအေျပာဆမက္အအံုတို႔၏

ႀကိ း္မ္းခ္က္မ္မးမွစမ

ျမန္မမာႏိုင္ငံရွစိ

ေျပာရးသမးထမးသည့္အတိုင္း

ွစေျပာသမ ၿမိ ႕ေျပာတမ္၏ က္ယ္၀န္းၿ္း ေျပာဘး္ည္းာႏွစ္္ဖက္္

္တန္း္ိုက္္္ိ းထမးေျပာသမ
အေျပာ

မွစတ္ခ္က္ျ္

ေျပာနျ္ည္ေျပာတမ္သည္
ကေျပာနမႈဘ၀မွစ

တ္တန္း

က႑အ

ိုက္

ေျပာက္း
ထကးျခမးကြသျ္မး္ြမ

က္ေျပာဒသသို႔မဟုတ္
အညြန္႔တ

က

က

ႊမၿမိ ႕တ္္ၿမိ ႕အျဖ္္ ယင္း၏ နမမည္သတင္းာႏွစင့္ အဆင့္အတန္းကို

ထကေျပာထမင္ထမးၿ္း ျဖ္္္ါသည္။ ဖမရယ္

္

(Farrelly) မွစတ္ခ္က္ျ္ ေျပာရးသမးထမးသည့္အတိုင္း

ျ္ည္တင
ြ ္းာႏွစင့္ ာႏိုင္ငံတကမအၾက္္အတည္းမ္မးကို ႀကံ ေျပာတြ႔ရသည့္ အခိုက္အတန္ ့မ္မးအတြင္း
္္္အမဏမရွစင္အႀကိ က္ တည္ခသ့ေျပာသမ ေျပာနျ္ည္ေျပာတမ္ကို အင္အယ္

္ဒအ္ိုးရက မသဆာႏၵရွစင္မ္မး၊

ျ္ႆနမရွစမာႏိုင္ေျပာခ္ရွစိေျပာသမ အရ္္ဖက္

ကမႈအဖြ႔အ
သ ္ည္းမ္မးာႏွစင့္ ာႏိုင္ငံတကမ အသိုက္အ၀န္း၏

အေျပာသး္ိ္္

တ
ြ ္ကင္းေျပာသမ

္ကး္မ္း္္္ေျပာဆးျခင္းမွစ

သမမန္ျမန္မမ့ၿမိ ႕

သို႔မဟုတ္

တိုင္း/ျ္ည္နယ္ေျပာန

ဆိတ္ျငိမ္နမးခိုရမအရ္္တ္္ခုအျဖ္္

ဘ၀ထက္

ဤက္ယ္၀န္းေျပာသမ

ေျပာနရမကို

အရ္္သမးတ္္္ိုင္း

အ္ိုးရ

ေျပာရြးခ္ယ္္ရမအျဖ္္ အမ္မးဆံုး အသံုးခ္ခသ့ၿ္း ျဖ္္္ါသည္။

ာႏိုင္ငံေျပာရး
န
ြ ္ခသ့ေျပာသမ
အု္္ခ္ ္္ေျပာရးဖြ႕သ ္ည္း္ံုာႏွစင့္

၅ာႏွစ္္

အတြင္းတြင္

ာႏိုင္ငံ၏

ႊတ္ေျပာတမ္ာႏွစင့္ အု္္ခ္ ္္ေျပာရး အမဏမတို႔အေျပာ္ၚ ္္္တ္္ကထိန္ထမးေျပာသမ

ၾသဇမ

ႊမ္းမိုးမႈအေျပာၾကမင္းတို႔ကို

မ္မး္ြမေျပာရးသမးေျပာဖမ္ျ္ခသ့ၿ္းျဖ္္္ါသည္

(ကိုးကမး။။Egreteau

2014, 2017; Farrelly ာႏွစင့္ခ္္္၀င္း 2016; Jones 2014; Slater 2014)။ ဤအေျပာၾကမင္းအရမနွစင့္
ဆက္္္္၍

ေျပာမမင္ေျပာအမင္မ္ိ း၏

အမ္ိ းသမးဒမိုကေျပာရ္အဖြ႕သ ခ္ ္္က
္္္တ္္အၾကမး

တင္ျ္ခ္က္အခန္း(chapter)တြင္

၂၀၁၆ခုာႏွစ္္မတ္

အမဏမ္တင္ယက္ဥ္ကတည္းက္ၿ္း

တြင္

အရ္္သမးအ္ိုးရာႏွစင့္

ု္္္ိုင္ခြင့္ အမဏမခြသေျပာ၀ေျပာရး ညႇိာႏႈိင္းမႈမ္မးကို တင္ျ္ေျပာဆြးေျပာာႏြးခသ့သည္။ အမဏမ

ရွစင္အု္္ခ္ ္္မႈ္န္္ ၏ တရမး၀င္ာႏွစင့္ တရမးမ္င္ အေျပာမြအမ္မးအျ္မး ရွစိေျပာနခသ့ရမ ဥ္မမအမးျဖင့္
ႊတ္ေျပာတမ္ရွစိအမတ္ေျပာနရမ၂၅%ကို ္္္တ္္ကထိန္းခ္ ္္ထမးမႈာႏွစင့္ ကမကြယ္ေျပာရး၀န္ႀကးဌမနအျ္င္
ျ္ည္ထေျပာ
သ ရး၀န္ႀကးဌမန အ္ါအ္င္ ေျပာသမ့ခ္က္က္ေျပာသမ ၀န္ႀကးဌမနမ္မးကို ထိန္းခ္ ္္ထမးျခင္းသည္
ေျပာန႔္ဥ္ဘ၀ကို
အင္အယ္

ျဖတ္သန္းေျပာနေျပာသမ

ျ္ည္သက

ကထုက

ေျပာမွစ္မ္မွစန္းေျပာသမ

ေျပာျ္မင္း

သမႈမ္ိ းကို

္ဒအ္ိုးရသ္္က ေျပာဆမင္းက္ဥ္း ေျပာ္းာႏိုင္မည့္ အေျပာျခအေျပာနအတြက္ သိသမထင္ရွစမးေျပာသမ

အဟန္႔အတမးျဖ္္

္က္ရွစိေျပာန္ါသည္

ေျပာမမင္ေျပာအမင္မ္ိ း

(ေျပာမမင္ေျပာအမင္မ္ိ း

တင္ျ္သည့္အတိုင္း

တရမး၀င္အသမ္းရယကထမးမႈာႏွစင့္
ကိုယ္္မးျ္ ခြင့္တို႔သည္

၂၀၁၄တြင္

ည္းဖတ္ရႈ္ါ)။

ေျပာသမ့ခ္က္က္သည့္

ႊတ္ေျပာတမ္တြင္

ယင္း၏

ေျပာဒၚေျပာအမင္ဆန္း္ုၾကည္၏

သို႔တိုင္

၀န္ႀကးဌမနမ္မးအေျပာ္ၚ
အမတ္ေျပာနရမ

၂၅%အထိ

အရ္္သမးအ္ိုးရ

ာႏွစင့္

တ္္မေျပာတမ္အရမရွစိမ္မးအၾကမး အေျပာျခခံအက္ဆံုး တင္းမမမႈျဖ္္သည္။ အရ္္သမး၀န္ႀကးမ္မး၏
၀န္ႀကးျဖ္္ထိုက္မႈ
အ

အရည္အခ္င္းမ္မးကို

ျ္န္သံုးသ္္ရန္

အဆိုျ္ ေျပာသမ

ကိ္ၥမ္မးကသ့သို႔ေျပာသမ

န
ြ ္ရွစမး္ါးသည့္ ကိ္ၥမ္မးတြင္သမ အရ္္သမးကိ္ၥမ္မးထသသို႔ ္္္တ္္အ္ိုင္း၏ ဇြတ္အတင္း

၀င္ေျပာရမက္

္ြက္ဖက္ျခင္းကို

ကမကြယ္ေျပာရးာႏွစင့္

အင္အယ္

အမ္ိ းသမး

္ဒက

ံုၿခံ ေျပာရးတို႔ာႏွစင့္

တ္္မေျပာတမ္၏ရ္္တည္ခ္က္အေျပာနအထမးကို
အနည္းာႏွစင့္အမ္မး

ဆံုးျဖတ္

အမ္မးသိေျပာအမင္

္တ္သက္ေျပာသမ
NLD

က္င့္သံုး

အ္ိုးရ

ေျပာရမက္ရံုသမမကဘသ
တိုင္းရင္းသမး

ၿငိမ္းခ္မ္းေျပာရး

ေျပာျဖရွစင္းမႈရရွစိေျပာအမင္

ေျပာဆမင္ရြက္ေျပာ္းာႏိုင္္ြမ္းတို႔

အခ္က္မ္မးအနက္မွစ အခ္က္တ္္ခု
၂၀၁၁ခုာႏွစ္္က
ၿငိမ္းခ္မ္းေျပာရး
ဆက္

ည္း ျဖ္္

့

ဤသို႔ေျပာသမ

မသက မ္မးထံမွစ ေျပာ၀ဖန္မႈကို ဆြသေျပာခၚရမ
ေျပာဒၚေျပာအမင္ဆန္း္ုၾကည္အေျပာနျဖင့္

အမး

ံုး

ာႏွစင့္

အရွစည္တည္တ့ံေျပာသမ

အေျပာ္ၚတြင္ အဓိက သက္ေျပာရမက္မႈရွစိေျပာနေျပာသမ
မခသသ
့ ည္။

သမၼတဥးသိန္း္ိန္

ု္္ငန္း္ဥ္သည္

ကိုယ္္ိုင္မက၀ါဒျဖင့္သမ

ျဖ္္္ါသည္။

ု္္ငန္း္ဥ္ာႏွစင့္

က္နက္ကိုင္အဖြ႕သ အ္ည္း(EAO)

ျ္ ခသ့္ါသည္။

ေျပာဆြးေျပာာႏြး္ရမျ္ႆနမမ္မးတြင္

အေျပာနျဖင့္

မခသ့ၿ္း

ရ္္တည္မႈအေျပာနအထမးသည္ ာႏိုင္ငံတကမ ေျပာ္မင့္ၾကည့္ေျပာ

္ယ္ခ္မႈ

က္ထက္တင
ြ ္

အင္အယ္

္ဒ

ဥးေျပာဆမင္ဥးရြက္ျ္ ခသ့ေျပာသမ

က္ထက္တင
ြ ္

က္တည္ရွစိေျပာန္ါသည္ (ကိုးကမး။ Pederson 2014)။ သို႔ေျပာသမ္

္ကတိအတိုင္း
င
ြ ္ခ္ိ

တ္၊ Ben Hillman

ာႏွစင့္ သကတို႔၏ ္မေျပာရးေျပာဖမ္မ္မး ခင္းျ္သည့္အတိုင္း ဗဟိုအ္ိုးရာႏွစင့္ တိုင္းရင္းသမး

က္နက္ကိုင္

အဖြ႕သ အ္ည္း(EAOs)မ္မး

အေျပာျခအေျပာန

ၾကမးရွစိ

ဆက္ဆံေျပာရးမ္မးသည္

ထိရွစ

ယ
ြ ္ျခင္းာႏွစင့္

တင္းမမေျပာနဆသ ျဖ္္္ါသည္။ ျမန္မမ့တိုင္းရင္းသမးျ္ည္နယ္မ္မးရွစိ ျ္ည္သက

ကထု၏ ဘ၀မ္မးသည္

ဆယ္္ုာႏွစ္္ေျပာျခမက္္ုေျပာက္မ္ၾကမ ္ဋိ္ကၡမ္မးေျပာၾကမင့္ ၿဖိ ခြဖ
သ ္က္ဆးခံထမးရၿ္းျဖ္္္ါသည္ (ကိုးကမး။

Cheesman

and

Farrelly

တန္ျ္န္တိုက္ခိုက္ေျပာရးဆင္ာႏႊသ
ျ္ည္သက

ခံ္မးေျပာ္ခသ့ၿ္းျဖ္္္ါသည္

ႈ္္ရွစမးေျပာဆမင္ရြက္မႈ

ွစေျပာသမ

မ္မးသည္

တြက္ခ္က္ေျပာဖမ္ထုတ္၍ မရာႏိုင္ေျပာ

Sadan
အ္ု

ေျပာဒသခံ

အရ္္သမး

က႔အခြင့္အေျပာရးခ္ိ းေျပာဖမက္မႈမ္မး၏ ဒဏ္ကို
2016;

ိုက္အၿ္ံ

အိမ္နးခ္င္းာႏိုင္ငံမ္မးသို႔

မိသမး္ုမ္မး၊

္္္ေျပာရးာႏွစင့္

နယ္္္္ေျပာဒသမ္မးရွစိ

(ကိုးကမး။

ထြက္ေျပာျ္းတိမ္းေျပာရွစမင္ၾကရျခင္းာႏွစင့္
္တင္ျဖ္္္ြမးေျပာ္ခသ့ၿ္း

ၾကမ္းတမ္းရက္္က္ေျပာသမ

ႈ္္ရွစမးမႈမ္မးေျပာအမက္တြင္

ကထုတို႔သည္ မတည္ၿငိမ္မႈာႏွစင့္ ဆိုး၀ါး

ာႏွစ္္ာႏွစင့္ခ္၍
ဤ

2016)။

Smith1999)။

ိုက္

ေျပာနရ္္မွစ

ေျပာျ္မင္းေျပာရႊ႕ေျပာနထိုင္ရမႈမ္မးကို

ကမႈအဖြ႔အ
သ ္ည္းမ္မးာႏွစင့္

ယဥ္ေျပာက္းမႈမ္မးအေျပာ္ၚ

မက္ေျပာသမ ထိခိုက္န္္နမမႈမ္မးကို က္ေျပာရမက္ေျပာ္ခသ့ၿ္း ျဖ္္္ါသည္

(ကိုးကမး။ Hedstrom 2016; Seng Maw Lahpai 2014)။ ာႏွစ္္ေျပာ္ါင္းမ္မး္ြမ ္ဋိ္ကၡမ္မး
ႀကံ ေျပာတြ႕ခသ့ရၿ္းေျပာနမက္
ေျပာ့္္္္ညႇိာႏႈိင္းေျပာရးသည္္
ျဖ္္္ါသည္

ၿငိမ္းခ္မ္းေျပာရးေျပာျဖရွစင္းေျပာဆမင္ရြက္ခ္က္တ္္ရ္္
အၿမသတမ္းအ

(ကိုးကမး။

န
ြ ္ၾကးမမးခက္ခသေျပာသမ

Farrelly

2012)။

ရရွစိေျပာအမင္

္ိန္ေျပာခၚမႈတ္္ရ္္

သို႔ေျပာသမ္

ျဖ္္ေျပာ

့ရွစိခသ့မည္

၎တို႔ေျပာရးသမးတင္ျ္ခ္က္၏

အခန္း(chapter)တ္္ခုတင
ြ ္ ရွစင္းျ္ထမးသည့္အတိုင္း အ္ိုးရာႏွစင့္္္္တ္္တို႔သည္ ္ို၍ ဖက္ဒရယ္
က္ေျပာသမ

ာႏိုင္ငံေျပာရး္န္္တ္္ခု၏

ေျပာတြးျမင္ယကဆခ္က္မ္မးတြင္
သေျပာဘမထမးကြသ
အမဏမ

ြသ

အေျပာျခခံအတြက္
တိုင္းရင္းသမး

္က္ရွစိေျပာန္ါသည္။

၂၀၁၇ခုာႏွစ္္

ၾသဂုတ္

က၇၅၀,၀၀၀ေျပာက္မ္

က္ၿ္း

က္သို႔အရ္္သမးအု္္ခ္ ္္ေျပာရး

သက္င္း္ေျပာနသည့္ ေျပာ့္္္္ေျပာဆြးေျပာာႏြး္ြအ
သ ႀကိမ္မ္မးမွစေျပာန၍

“နယ္ေျပာျမရွစင္း

္္္ဆင္ေျပာရး”မ္မး

ယ
ြ ္ေျပာသမ

ကမ္မး္ုမရွစိေျပာတမ့ေျပာ္း။

ု္္ေျပာဆမင္ဖို႔ရွစိေျပာန္ါေျပာသးသည္။
က၁၀,၀၀၀

မးေျပာဒ့ရွစ္ာႏိုင္ငံသို႔

ု္္ေျပာဆမင္ခသ့ေျပာသမ

င္းျခင္း

သက္ေျပာသသမ္က

မေျပာအမင္

ခန္႔မွစန္းေျပာျခအမးျဖင့္

အိမ္နးခ္င္းဘဂၤ

ၾကမ္းတမ္းရက္္က္္ြမ
ြယ္ရွစ

တိုး၍သမ

ု္္ငန္း္ဥ္၏ အခ္က္အျခမရွစိ တင္းမမမႈမ္မးကို ေျပာျဖေျပာဖ္မက္ာႏိုင္္ြမ္းရွစိသည့္ တိက္ခိုင္မမ

ေျပာသမ ေျပာဆြးေျပာာႏြးေျပာရးယာႏၱရမးမ္မး ေျပာ္ၚထြက္

ထိ

သ

အခ္က္အျခမက္သည့္

က္နက္ကိုင္အဖြ႕သ အ္ည္းမ္မးာႏွစင့္

ေျပာဒၚေျပာအမင္ဆန္း္ုၾကည္

ေျပာ
ႊသ ျ္မင္းေျပာ္းျခင္းာႏွစင့္ ထ္္တ

ၿငိမ္းခ္မ္းေျပာရး

ေျပာ့္္္္ညႇိာႏႈိင္းရမည့္

ေျပာနရ္္္ြန္႔ခြမထြက္ေျပာျ္းခသ့ရေျပာအမင္

ာႏိုင္ငံေျပာတမ္္္္တ္္က
ဆင္ာႏႊသခသ့ရမ

ကနည္း္ုဆက္ဆံေျပာရး

အသတ္ခံရၿ္း
ဆင္ာႏႊသခသ့သည့္

ရခိုင္ျ္ည္နယ္ေျပာျမမက္္ိုင္းထက္
အတြက္

ေျပာက္မ္ေျပာဇယ္မ၀င္း၏

သိသမထင္ရွစမးေျပာသမ

ေျပာရးသမးတင္ျ္ခ္က္္ါအခန္း

(chapter)တ္္ခုတြင္ ခင္းျ္ထမးသည့္အတိုင္း ရိုဟင္ဂ္မအေျပာျခအေျပာန၏ ထိန္းခ္ ္္ရခက္ခသျခင္းသည္
ေျပာခတ္အဆက္ဆက္ ္္္အ္ိုးရမ္မးက ယင္းအု္္္ုအေျပာ္ၚ ျ္င္းထန္ၿ္း ္န္္တက္ ဘမသမေျပာရးအရ
က္င္ထုတ္ျခင္း

ု္္ငန္း္ဥ္မ္မး ေျပာဆမင္ရြက္ချသ့ ခင္းတို႔မွစ ဆင္းသက္

2016; Wells 2016 ကို
ရိုဟင္ဂ္မ

ည္း ရႈ္ါ)။ ေျပာန၀င္း၏ ၁၉၆၂ခုာႏွစ္္ အမဏမသိမ္းမႈေျပာနမက္္ိုင္း ဆက္ၿ္း

ကမ္မးကို ာႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျပာျမနိမိတ္ဆိုင္ရမာႏွစင့္

အမ္ိ းသမးာႏိုင္ငံေျပာတမ္

ၿခိမ္းေျပာျခမက္မႈတ္္ခုအျဖ္္ သတ္မွစတ္ခံခသ့ရသည္ (ကိုးကမး။
2016)။

ေျပာက္မ္ေျပာဇယ္မ၀င္း

အျ္ သေျပာဘမမေျပာဆမင္သည့္

မျခင္း ျဖ္္္ါသည္ (Schissler

ရွစင္းျ္သည့္အတိုင္း
သေျပာဘမထမးမ္မးမွစမ

ံုၿခံ ေျပာရးအတြက္

Cheesman 2017; Thawnghmung

္္္အု္္ခ္ ္္ေျပာရး၏
္ိုမို္ြင့္

င္း

အေျပာမြတ္္ခုျဖ္္ေျပာသမ
တ
ြ ္

္္ေျပာသမ

ယခုေျပာခတ္ျမန္မမ့ာႏိုင္ငံေျပာရး

္တ္၀န္းက္င္တင
ြ ္

အတိုင္းအတမအသ္္တ္္ခုအျဖ္္
ျ္ ျ္င္ေျပာျ္မင္
အခ္ိန္ကမ

ျသ ခင္းမ္မး

ရိုဟင္ဂ္မတို႔အေျပာ္ၚ

အသြင္ေျပာဆမင္ေျပာနၿ္

ကမႈေျပာရးမဒယမအ္ိုင္းမွစမ္ါ
အမ္ိ းသမးေျပာရးတို႔အတြက္

သ

၂၀၁၁ခုာႏွစ္္

ု္္ ေျပာဆမင္ေျပာနေျပာသမ

မမႈာႏွစင့္ ္တ္သက္ေျပာသမ ္ိုးရိမ္္က္န္မႈမ္မးသည္

ဖတ္ရေျပာသမအ္ိုင္းမွစမေျပာရမ၊

သရု္္ေျပာဖမ္ျခင္းမ္မးရွစိ

ျဖ္္္ါသည္။

ု္္ေျပာဆမင္ခ္ိန္က္ၿ္း ဒမိုကေျပာရ္ အေျပာျ္မင္းအ

တြင္ ဗုဒၶ၀ါဒ၏ ဆုတ္ယုတ္က္ဆင္း

္ံုာႏွစိ္္မႈမွစတ္္ဆင့္

ၾကမ္းတမ္းရက္္က္မႈ

တိုး၍တိုး၍

ထုတ္ေျပာဖမ္တင္ျ္မႈမ္မး
ျခိမ္းေျပာျခမက္မႈအာႏၱရယ္ကို

က္

ရွစိ

ွစမ္းမ

မၿ္း

တ
ြ ္

ရိုဟင္ဂ္မတို႔ကို

မခသ့သည္ (ကိုးကမး။ Brootenာႏွစင့္ Verbruggen 2017; McCarthy ာႏွစင့္
Hayward 2014)။ ဤအေျပာရးတြင္ ာႏိုင္ငံေျပာတမ္ ္ုဂၢိ

ဘုန္းႀကးမ္မး၊

ကမႈေျပာရးအဖြ႕သ အ္ည္းမ္မးာႏွစင့္

အရ္္ဖက္

္ိုင္း္န္းက္င္ထုတ္ရန္ၾကိ း္မအမးထုတ္မႈ၏
အမ္မးျ္ည္သက၏

္ည္းရံုး

ေျပာန႔္ဥ္ဘ၀မွစ

ႈ္္ရွစမးရန္

ဆင္ာႏႊသခသ့ေျပာသမ ္္္ဆင္ေျပာရး
က္ယ္ျ္န္႔ေျပာသမ

ဆိုရွစယ္မဒယမအမးကို

အၿမသရယကေျပာနေျပာၾကမင္းကုိ

(ကိုးကမး။

တည္ရွစိေျပာနေျပာသမ
ည္း ျဖ္္

ရရွစိခသ့ၿ္း

ရိုဟင္ဂ္မအေျပာ္ၚ
ကထု

ၿခိမ္းေျပာျခမက္မႈတ္္ခုအျဖ္္

က္ုအျဖ္္

ႀကးမမးက္ယ္ျ္န္႔္ြမ

အမ္ိ းသမးေျပာရး၀ါဒမ္မးအမး

မည္သကမည္၀ါျဖ္္ေျပာၾကမင္း

ထုတ္ေျပာဖမ္တင္ျ္ာႏိုင္ျခင္းာႏွစင့္

အမွစတ္သရု္္

ာႏိုင္ငံသမးျဖ္္မႈတို႔ာႏွစင့္

ျမန္မမ့ာႏိုင္ငံေျပာရးတြင္

ဆက္

အံ့ၾသ္ရမမဟုတ္ေျပာ္။

ာႏိုင္ငံ့

က္၍

ၾကးမမးေျပာသမ

ကဥးေျပာရ၏

သံုး္ံုတ္္္ံုသည္

ကမ္ိ းျဖ္္ျခင္းာႏွစင့္

္တ္သက္ေျပာသမ

ျမန္မမ့ာႏိုင္ငံေျပာရးအကကးအေျပာျ္မင္း၏
တည္ရွစိေျပာနမည္ျဖ္္္ါသည္

2018)၊

င
ြ ္ေျပာန“ဟု

္မး ေျပာအမက္ေျပာျချ္ည္သက

ာႏိုင္ငံအတြက္

္ိုမိုခိုင္မမေျပာ္ရန္

ံုး ေျပာ္ၚ

္ုရံုးရန္

မခသ့ၿ္ ျဖ္္္ါသည္။

ဤအေျပာျခအေျပာနအရ

(Southာႏွစင့္

Lall

ကမ္မး္ုျဖ္္ေျပာသမ ဗမမ

2018ကို

ကၡဏမ

္တ္သက္ေျပာသမေျပာမးခြန္းမ္မးသည္
္ိန္ေျပာခၚခ္က္တ္္ခုျဖ္္ေျပာနသည္မွစမ
ဗမမ

ကမ္ိ းမဟုတ္သကမ္မးျဖ္္ေျပာနရမ

ေျပာျဖရွစင္း္ရမ

အခ္က္အခ္မက္ရမ

ဖက္ဒရယ္ဒမိုကရက္တ္္ ေျပာျဖရွစင္းေျပာရးနည္း
အထကးသျဖင့္

။UNOHCHR

ာႏိုင္ငံျခမးသမး

သိျမင္သေျပာဘမေျပာ္ါက္ထမးသည္တို႔ကို

တိုင္းရင္းသမး

သမဂၢက ရခိုင္ျ္ည္နယ္ေျပာျမမက္္ိုင္း

ႈ္္ရွစမးမႈသည္ ျမန္မမျ္ည္တ္္နံတ္္
ေျပာထမက္ခံမႈ

မၾကၿ္း

ရိုဟင္ဂ္မဆန္႔က္င္ေျပာရး

ကမ္ိ းတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၏ သက္ေျပာသခံ အမွစတ္ အသမးအမး

အေျပာတမအတြင္းတြင္

ဆင့္ေျပာခၚသံတ္္ခု

ျဖ္္

ိုရမ္ံုသင
ြ ္းရန္ာႏွစင့္

ေျပာက္မ္ေျပာဇယ္မ၀င္းက ေျပာထမက္ျ္ခသ့သည္။ တကယ္ေျပာတမ့ ကု
အေျပာျခအေျပာနသည္ “

္မ္မးအျ္င္

ျ္ည္သကမ္မး္င္

အဓိကေျပာဖမ္ေျပာဆမင္သကမ္မး

ထင္ျမင္ယကဆခ္က္ကို

ေျပာထမက္ခံမႈအတြက္

ထံမွစ

္္မႈာႏွစင့္

သမဓကတ္္ခုသဖြယ္

Menager 2017; Waltonာႏွစင့္

ေျပာျ္မခသ့သည့္

မေျပာနေျပာသမ

ျ္ႆနမမ္မးသည္
ေျပာနရမတြင္ဆက္

ည္းရႈ္ါ)။

က္

ေျပာအမင္ဆန္း္ုၾကည္သည္

မ္းကို ခိုင္မမ္ြမေျပာထမက္ခံေျပာၾကမင္း ေျပာဖမ္ျ္ခသ့ၿ္ျဖ္္ၿ္း

ကမ္ိ းမ္မးအ္ါအ္င္ ယင္းေျပာျဖရွစင္းေျပာရးနည္း

မ္း ေျပာ္ၚထြန္း

မေျပာအမင္ ေျပာဆမင္က္ဥ္းေျပာ္းာႏိုင္ေျပာသမ သကမတကသည့္ ာႏိုင္ငံေျပာရး ၾသဇမအမဏမ ရွစိေျပာန ္ါသည္။
သို႔ေျပာသမ္

ည္း Cecile Medail ၏ ေျပာရးသမးတင္ျ္ခ္က္္ါ အခန္း(chapter)တ္္ခုအရ ာႏိုင္ငံ၏

အ္ိ္္အ္ိုင္းအမ္မးအျ္မးရွစိ

တိုင္းရင္းသမး

ကမ္ိ းမ္မးအေျပာ္ၚ

အခြင့္အေျပာရး

ျခမးနမးမႈရွစိေျပာသမ

ဆက္ဆံေျပာရး

ဆက္

အမွစတ္သရု္္

ကၡဏမာႏွစင့္

က္ျဖ္္ေျပာ္ၚေျပာနမႈာႏွစင့္အတက့
္ါတ္သတ္၍

ဗမမ

ကမ္ိ းမ္မး၏

အမ္ိ းသမးေျပာရးတြင္

“ျမန္မမ“

အခြင့္ထကးခံေျပာနရမ

ရရွစိမႈတို႔အေျပာ္ၚ

ဂရုမ္ိုက္သေျပာရြ႕ ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္ရင္းသမးမ္မးာႏွစင့္ ရင္ၾကမးေျပာ့္ေျပာရးကိ္ၥမွစမ ကိုင္တယ
ြ ္ရ ခက္ခသၿမသ
ခက္ခသေျပာန

ိမ့္ မည္ ျဖ္္္ါသည္ (Lallာႏွစင့္

တိုင္းရင္းသမးဆိုင္ရမ
မြန္

ကမ္ိ းမ္မး၏

အမွစတ္သရု္္

ွစ

ကၡဏမ

သိျမင္သေျပာဘမေျပာ္ါက္မႈ

ဤျဖ္္ေျပာ္ၚေျပာျ္မင္း

သမႈကို

သတ္မွစတ္ျခင္းာႏွစင့္
အေျပာ္ၚ

ည္း ရႈ္ါ)။

ာႏိုင္ငံသမးျဖ္္ျခင္းတို႔အေျပာ္ၚ

Cecile

ထိထိမိမိေျပာထမက္ျ္

မးေျပာမမင္းထိုးျ္ထမးသည့္အတိုင္း မြန္
တိုင္းရင္းသမး

ွစ၀င္း 2012; Walton 2013ကို
၏

္ကး္မ္းေျပာ

့

ေျပာ္းာႏိုင္ခသသ
့ ည္။

ကမ္ိ းအမ္မးအျ္မးက ျမန္မမာႏိုင္ငံသည္

မမႈက
သကမ

ကနည္း္ုျဖ္္ေျပာသမ

ကမ္ိ းမ္မးအေျပာ္ၚတြင္ ဗမမ့ကိုယ္္ိုင္ သမိုင္း၊ ယဥ္ေျပာက္းမႈာႏွစင့္ ဘမသမ္ကမးတို႔ကို

အတင္းခံယကက္င့္သံုးေျပာ္ရန္ ႀကိ း္မးေျပာနေျပာသမ
ာႏိုင္ငံတ္္ခုအျဖ္္ ဆက္

ကမ္ိ းတ္္မ္ိ း တည္းက ႀကး္ိုးေျပာနေျပာသမ

က္ သိျမင္သေျပာဘမေျပာ္ါက္ ေျပာနေျပာ္သည္။ သကမ၏ ေျပာရးသမးတင္ျ္ခ္က္္ါ

အခန္း(chapter)တ္္ခုတင
ြ ္
တိုင္းရင္းသမး

ကမ္မး္ုဗမမ

ည္း အမွစတ္သရု္္ သကၤတ ာႏိုင္ငံေျပာရးမွစတ္္ဆင့္ နယ္္္္ေျပာဒသမ္မးရွစိ

္ဋိ္ကၡမ္မးအတြက္

ေျပာရရွစည္တည္တံ့ေျပာသမ

ာႏိုင္ငံေျပာရးေျပာျဖရွစင္း

ေျပာဆမင္ရြက္ခ္က္ရရွစိေျပာရး၏ အက္္္ အတည္းဆိုင္ရမ အေျပာရးႀကး္ံုကို မးေျပာမမင္းထိုးျ္ထမး္ါသည္
(Laoutides

and

ဆံုးျဖတ္ခ္က္ခ္မွစတ္ေျပာရး

Ware

2016ကို

ု္္ငန္း္ဥ္တြင္ ဗမမ

္ါ၀င္ထည့္သင
ြ ္းျခင္းျ္ ရမည့္အျ္င္
ေျပာဆြးေျပာာႏြး္ြမ
သ ္မးကို ဖြင့္ေျပာ္းရန္

ရႈ္ါ)။

ို

တကယ္ေျပာတမ့

ာႏိုင္ငံေျပာရးဆိုင္ရမ

ကမ္ိ း မဟုတ္သကမ္မး၏ အသံမ္မးကို ္ိုမို ႀကးမမး္ြမ

ျမန္မမအ္ိုးရသည္

အနက္သေျပာဘမေျပာဆမင္သည္ဟကေျပာသမ
အဖြ႕သ ၀င္မ္မး ဤ

ည္း

“ျမန္မမ”

အေျပာမးေျပာခါင္း္ဥ္ျဖင့္

ျဖ္္ရန္

မည္သည့္

အမ္မးျ္ည္သက္ါ၀င္သည့္

ိမ့္မည္ျဖ္္ၿ္း တိုင္းရင္းသမးာႏွစင့္ ဘမသမေျပာရးအု္္္ုအမး

ု္္ငန္း္ဥ္တြင္ ္ါ၀င္ရန္

ိုအ္္

ံုး၏

ိမ့္မည္ျဖ္္္ါသည္။

ျမန္မမေျပာနမက္ဆုးံ အေျပာျခအေျပာနထိျဖ္္ရ္္အ္ဥ္ ေျပာဆြးေျပာာႏြး္ြမ
သ ္မးာႏွစင့္ ဤထုတေျပာ
္ ၀မႈ္မတြသ
ဤ

ျမန္မမာႏုိင္ငံ

အသြင္ကကးေျပာျ္မင္းျ္

ထုတ္ေျပာ၀မႈ္မတြသ္ါ အခန္းမ္မးသည္ ၾသ္ေျပာၾတး

မး?

(Myanmar

္ အမ္ိ းသမး တကၠသို

Transformed?)

္ (Australian National

University)၏ ျမန္မမေျပာနမက္ဆံုးအေျပာျခအေျပာနထိျဖ္္ရ္္အ္ဥ္ ေျပာဆြးေျပာာႏြး္ြမ
သ ္မးတြင္ ဖတ္ၾကမးခသ့ေျပာသမ
္မတမ္းမ္မး

ေျပာ္ၚတြင္

အေျပာျခခံထမး္ါသည္။

ေျပာဆြးေျပာာႏြး္ြမ
သ ္မးကို ေျပာဖမ္ျ္္ါတကၠသို
တ္္ာႏွစ္္

ွစ္င္

ာႏွစ္္ႀကိမ္

က္င္း္

ျမန္မမေျပာနမက္ဆံုးအေျပာျခအေျပာနထိျဖ္္ရ္္အ္ဥ္

္ ANU တြင္ ၁၉၉၀ခုာႏွစ္္ ္တင္အေျပာျခတည္ကတည္းက

မခသ့္ါသည္။

ဤျမန္မမေျပာနမက္ဆံုးအေျပာျခအေျပာနထိျဖ္္ရ္္အ္ဥ္

ေျပာဆြးေျပာာႏြး္ြမ
သ ္မး၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ္က္မွစမ ျမန္မမာႏိုင္ငံရွစိ သိသမထင္ရွစမးမႈအရွစိဆံုးေျပာသမ ာႏိုင္ငံေျပာရး၊
ကမႈေျပာရး ာႏွစင့္ ္း္ြမးေျပာရး အေျပာျ္မင္းအ

သမ္မးကို ္ညမရွစင္မ္မး၊ အ္ိုးရေျပာအဂ္င္္မ္မး၊ မက၀ါဒခ္မွစတ္

ေျပာရးဆြသသကမ္မး၊ ကုမၸဏက႑မွစ ္ုဂၢိ
သမမးမ္မးာႏွစင့္ ၾသ္ေျပာၾတး
တိုင္ေျပာအမင္

္

္မ္မး၊ အ္ိုးရ မဟုတ္ေျပာသမ အဖြ႕သ အ္ည္းမ္မး၊ ္မနယ္ဇင္း

ကထု၏ အဖြ႕သ ၀င္မ္မးအမး အသိေျပာ္းရန္ ျဖ္္္ါသည္။ ာႏွစ္္မ္မး္ြမ

ျမန္မမေျပာနမက္ဆံုးအေျပာျခအေျပာနထိျဖ္္ရ္္အ္ဥ္

ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္မႈမ္မးာႏွစင့္
္တ္သက္သည့္

ာႏိုင္ငံက

ရင္ဆိုင္ေျပာနရေျပာသမ

သုေျပာတသနရ

ဒ္မ္မးကို

ေျပာဆြးေျပာာႏြး္ြမ
သ ္မးသည္

ေျပာျဖရွစင္း္ရမျ္ႆနမ

ေျပာဆြးေျပာာႏြးၿ္း

ခြျသ ခမ္းေျပာ

့

မၾကမမက

္သည္
မရန္

တို႔ာႏွစင့္

ျမန္မမာႏွစင့္

ျမန္မမမဟုတ္ေျပာသမ ကၽြမ္းက္င္္ညမရွစင္မ္မး ္ုေျပာ၀းတက္ေျပာရမက္ၾကသည့္ ဖိုရမ္အနည္းငယ္ထသက
တ္္ခုျဖ္္ခသ့္ါသည္။

ယခင္က

အေျပာၾကမင္းအရမမ္မးတြင္

ျမန္မမေျပာနမက္ဆံုးအေျပာျခအေျပာနထိျဖ္္ရ္္အ္ဥ္

ၿငိမ္းခ္မ္းေျပာရးာႏွစင့္

္ဋိ္ကၡ၊

ည္ရင္ၾကမးေျပာ့္ေျပာရး၊

ာႏိုင္ငံေျပာတမ္/အရ္္ဖက္

ကမႈအဖြ႕သ အ္ည္း

္ိုက္္္ိိ းေျပာရးာႏွစင့္ ေျပာက္း

က္ဖြံ႕ၿဖိ းေျပာရး၊ က္န္းမမေျပာရးာႏွစင့္ ္ညမေျပာရး၊ ္း္ြမးေျပာရးအ

ာႏိုင္ငံတကမ

ဆက္ဆံေျပာရးကိ္ၥမ္မး

တံခါးဖြင့္ေျပာ္းမႈာႏွစင့္

ထကးျခမးေျပာသမ

ျဖ္္္ါသည္။

သို႔ေျပာသမ္

ဆက္ဆံေျပာရး၊

အမ္ိ းသမးျ္န္

္ါ၀င္ခသ့္ါသည္။
ကမႈေျပာရးာႏွစင့္

ည္း

ာႏို္ငံေျပာတမ္/္္္တ္္၏

အခန္းက႑၊
မးအ

၂၀၁၁ခုာႏွစ္္ကတည္းက

ာႏိုင္ငံေျပာရးအေျပာျ္မင္းအ

ဤ္မအု္္တြင္

ကမႈေျပာရးအေျပာရြ႕ျဖ္္ေျပာ္ၚေျပာ္သည့္

ေျပာဆြးေျပာာႏြး္ြသမ္မး

္ကး္မ္းေျပာ

တင္ျ္ထမးေျပာသမ
ျ္သေျပာနသည့္အတိုင္း

က္ေျပာတြ႕က္ေျပာသမ အက္ိ းဆက္မ္မးကို ္ကးရွစထက္ျမက္ေျပာသမ မ္က္

ံုးမ္ိ းျဖင့္ ျမန္မမာႏိုင္ငံတင
ြ ္

္ညမ

မ

မည့္

ေျပာျဖရွစင္း္ရမ

ိုအ္္ျခင္းမွစမ ဘယ္ကမ
ၾသ္ေျပာၾတး

ဆက္

မ

ျမင္ေျပာတြ႕ခသ့ရၿ္း

က္

ေျပာ္ၚထြက္

္ြမ္းအမးမ္မးက

ျမန္မမာႏိုင္ငံတင
ြ ္

သမ္မးကို

့

မမ္မးာႏွစင့္

ျ္ႆနမမ္မးကုိ

အမရံု္ိုက္ကိုင္တယ
ြ ္မည့္

ဆည္း္ကး္ရမ

ထက္မဆို ္ိုအေျပာရးႀကးေျပာနၿ္ ျဖ္္္ါသည္။

္အမ္ိ းသမးတကၠသို

္တြင္

ေျပာဖေျပာဖမ္၀ါရ

၁၅ရက္မွစ

၁၆ရက္အထိ

က္င္း္ခသ့ေျပာသမ 2017 ျမန္မမေျပာနမက္ဆံုး အေျပာျခအေျပာနထိျဖ္္ရ္္အ္ဥ္ ေျပာဆြးေျပာာႏြး္ြသသို႔ တက္ေျပာရမက္
ခသ့သကမ္မးအမး

အမ္ိ းသမးဒမိုကေျပာရ္အဖြ႕သ ခ္ ္္

"အသြင္ကကးေျပာျ္မင္းျခင္း“

ကို

ေျပာဒၚေျပာအမင္ဆန္း္ုၾကည္၏
္ုဂၢိ

္ာႏွစင့္

သံုးသ္္

အထကးကိုယ္္မး

ာႏိုင္ငံေျပာတမ္သမၼတ၏

ေျပာကမင္္၀င္တ္္ဥး

အ္ိုးရသ္္

က္ထက္တြင္

ဆင္ျခင္ခိုင္းခသ့္ါသည္။

၂၀၁၇ခုာႏွစ္္တင
ြ ္

ာႏိုင္ငံေျပာတမ္သမၼတ၏

္း္ြမးေျပာရးအႀကံေျပာ္း

ွစယ္၊

အမ္ိ းသမး

္း္ြမးေျပာရးာႏွစင့္

မည္မွစ္ေျပာ၀း

ံသည္အထိ

ေျပာ

ွစ္မက္

ွစမ္းခသ့ၿ္း

ကၡဏမတ္္ခုအျဖ္္ သမဓကျ္ခသ့ၾကသည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္ ကမ
တကၠသို

္မ္မးမွစမ

ေျပာခါင္း္ဥ္မ္မးျဖင့္
ေျပာနရမမ္မး ျဖ္္

ကမႈေျပာရးအႀကံေျပာ္း

ည္း ျဖ္္သက ေျပာဒါက္တမေျပာအမင္ထန
ြ ္းသက္က အဓိကဆို

ေျပာျ္မၾကမးေျပာ္းခသ့္ါသည္။ ကြန္ဖရင့္တြင္ တင္ဆက္သက အမ္မး္ုက
နိုင္ငံအေျပာနာႏွစင့္

ျမန္မမ့ျ္ည္တြင္း္္္အေျပာၾကမင္း
အေျပာခ္အတင္ေျပာဆြးေျပာာႏြး္ြာႏ
သ ွစင့္
မေျပာန္ါသည္။ (ကိုးကမး။

ဤထုတ္ေျပာ၀မႈ္မတြသ) ယခု

င
ြ ္ခ္ိ

ိုရင္း္ါ မိန္႔ခြန္းကို

ည္း ဂုဏ္ျ္ ေျပာျ္မဆိုခသ့ၾကျ္း
ျဖ္္သည္ကို

ျ္ေျပာသမ

ၾကမရွစည္္ြမ ဖိာႏွစိ္္ခံခသ့ရေျပာသမ

ေျပာခါင္း္ဥ္အ္ါအ၀င္

သံုးသ္္ေျပာ၀ဖန္ေျပာရးအေျပာတြး
။

ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏

တ္ာႏွစင့္ အျခမး္ုဂၢိ

အမ္ိ းမ္ိ းေျပာသမ

ေျပာဆြးေျပာာႏြး္ြက
သ ္င္း္ရမ
္မ္မး၊ အခန္း ၁၀၊

ို ျမန္မမအ္ိုးရ၏ အႀကးတန္းအဖြ႕သ ၀င္မ္မးေျပာရမ တကၠသို

္ဆရမမ္မး္ါ

ၾသ္ေျပာၾတး

္အမ္ိ းသမးတကၠသို

ထုတ္ေျပာဖမ္ျခင္းာႏွစင့္

တ
ြ ္

္သို႔

္္္ြင့္

အ

င္း္ြမ

ည္အ္တ္သြမးေျပာရမက္ျခင္းာႏွစင့္

တ
ြ ္

အေျပာခ္အတင္ေျပာဆြးေျပာာႏြးျခင္းတို႔အေျပာ္ၚ

္္္ြမ

ဂုဏ္ယကေျပာသမ

္ညမေျပာရး/သေျပာဘမတရမးေျပာရး ကြန္ဖရင့္တ္္ခုသို႔ တက္ေျပာရမက္ျခင္းတို႔မွစမ ာႏွစ္္အနည္းငယ္ေျပာ္မေျပာသမ
ကမ
ဆက္
ေျပာရွစ႕

ကဆို

ွစ္င္မွစန္းဆယံုၾကည္ရန္္င္ ခက္ခသခသ့မည္ျဖ္္္ါသည္။ ကၽြန္ေျပာတမ္တို႔သည္ ဤအရွစိန္

က္တည္ရွစိေျပာနရန္ာႏွစင့္ ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္ ္ညမေျပာရးဆိုင္ရမ ျ္န္
မမည့္

ာႏွစ္္မ္မးအတြင္း

ဆက္ရွစိေျပာနရန္ ေျပာမွစ္မ္

အင္အယ္

္ဒအ္ိုးရ၏

ဥး္မးေျပာ္းအေျပာရး

ေျပာထမက္ကန္ေျပာ္းေျပာနသည့္

"အေျပာကမင္း ျမင္ျခင္းာႏွစင့္ ေျပာမွစ္မ္

ရွစိေျပာနေျပာသမ ခံ္မးမႈအမရံုာႏွစင့္ န္မ္း

အျဖ္္

အေျပာမြမ္မးအမး

ကမႈေျပာရးအေျပာျ္မင္းအ

မ
သ ္မးကို

င့္ခ္က္ကင္းမသ့ျခင္း" ာႏွစ္္ရ္္္

ံုးအေျပာ္ၚ

ံုးခသ့္ါသည္။ ၂၀၁၇ခုာႏွစ္္

ျဖ္္ရ္္မ္မးေျပာၾကမင့္

ႀကံ႕ႀကံ႕ခံေျပာနေျပာသမ

ကိ္ၥတ္္ခု

င့္္ါသည္။ ၂၀၁၇ခုာႏွစ္္တင
ြ ္ ျမန္မမေျပာနမက္ဆံုးအေျပာျခအေျပာနထိျဖ္္ရ္္အ္ဥ္

ေျပာဆြးေျပာာႏြး္ြသ
သ ည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ခက္ခသေျပာသမ ာႏိုင္ငံေျပာရး၊ ္း္ြမးေျပာရးာႏွစင့္

ေျပာၾကကြသဖြယ္

ည္ျ္ ျ္င္တိုးတက္ေျပာရးသည္

ဤထုတ္ေျပာ၀မႈ္မတြသမွစ
ထုတ္ေျပာဖမ္ျခင္းာႏွစင့္

္ိုက္ေျပာသမ ျမန္မမာႏိုင္ငံအျဖ္္သို႔ သြမးရမ
မ္းျ္ာႏိုင္္ြမ္းရွစိေျပာ္ျခင္းတို႔မွစမ ဘယ္ကမ

အမး

ယ္က ္ၿ္း ႀကံ ေျပာတြ႕ခသ့ရေျပာသမ
ျ္ ခသ့သ
ံုး္ါ၀င္ခြင့္

ို

္္္အု္္ခ္ ္္ေျပာရး၏
္ိုရွစိၿ္း

ဒမိုကေျပာရ္

မ္းရွစိ အတမးအဆးမ္မးကို မည္သို႔ေျပာရွစမင္သမြ းမည္ကို
ထက္မဆို ္ိုအေျပာရးႀကး

္က္ ရွစိေျပာန္ါသည္။

********************************************************************

