
အမ်ိဳ းသား အက်ိဳ းစးီပြားဆုိရာ၀ယ္

နဒိါနး္

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရ႕ဲ  ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပံုေတြကုိ  ေလ့လာဆန္းစစ္တ့ဲအခါမွာ  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား  ဆုိတ့ဲ  သေဘာတရားဟာ 

အလြန္  အေရးၾကီးလွပါတယ္။  ဒီသေဘာတရားကုိ  အသုံးျပဳျပီး  စစ္ဘုရင္ေတြက  ေသြးေခ်ာင္းစီး  စစ္ပြဲေတြ 

ဆင္ႏႊခဲဲ့ၾကဖူးပါတယ္။  အာဏာရွင္ေတြက  အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူလူထုၾကီးကုိ  ညဥွ္းပမ္းႏွိပ္စက္မွဳေတြ  ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

ကမၻာန႕ဲအ၀ွမ္းမွာ  ပ႗ိပကၡေတြ  ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။  ေဒသတြင္း  မတည္ျငိမ္မွဳေတြ  ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကပါတယ္။  တျပိဳင္နက္တည္းမာွပဲ 

ဒီသေဘာတရားကုိ အသုံးျပဳျပီး တႏိုင္ငံရ႕ဲ အက်ိဳးစီးပြားကုိ တျခားႏိုင္ငံက ထိခိုက္ေစမယ့္ လုပ္ေဆာင္မွဳေတြကုိ ေရွာငရ္ွားေရး၊ 

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ  အတူတကြ  ယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးတုိ႕အတြက္  ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွဳေတြကလဲ  ထြက္ေပၚလာပါတယ္။  Hans 

Morgenthau  က  ကမၻာၾကီးတခုလုံးကုိ  ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္  တုိင္းႏိုငင္ံေတြအေနန႕ဲ  ခြဲျခမ္း  စိတ္ျဖာထားတာျဖစ္တ့ဲအတြက္ 

ဒီတုိင္းႏိုင္ငံေတြရ႕ဲ  အက်ိဳးစီးပြားေတြကသာလွ်င္  ကမၻာ့ႏိုင္ငေံရးအေပၚမွာ  လႊမ္းမိုးမွဳရွိမယ္လုိ႕  ဆုိထားခဲ့ပါတယ္။  (၁၈၄၈) 

ခုႏွစ္မွာ  Lord  Palmerston  ကလဲ  “ငါတုိ႕ဆီမွာ  ထာ၀ရ  မိတ္ေဆြဆုိတာ  မရွိဘူး။  ေရရညွ္တည္တ့ံေနတ့ဲ  ရန္သူဆုိတာလဲ 

မရွိဘူး။  ငါတုိ႕ရ႕ဲ  အက်ိဳး  စီးပြားေတြကသာလွ်င္  ထာ၀ရေရရွည္တည္တ့ံေနတ့ဲ  အရာေတြ  ျဖစ္တ့ဲအတြက္  ဒီအက်ိဳး 

စီးပြားေတြကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ဖို႕ကသာ ငါတုိ႕ရ႕ဲ တာ၀န္ျဖစ္တယ္” လုိ႕ အဆုိရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ့  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆုိတဲ့  သေဘာတရားဟာ  အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိဖို႕  ခယဲဥ္းျပီး၊  ဒီသေဘာတရားကုိ 

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြက  နည္းမ်ိဳးစံုန႕ဲ  သေဘာေပါက္နားလညမ္ွဳေတြ  ကြျဲပားၾက  ပါတယ္။  ဘယ္လုိပျဲဖစ္ျဖစ္ 

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆုိတာအေပၚမွာ  အေျခခံျပီးမွ  ႏိုငင္ံေတာ္က  က်င့္သုံး  ရတ့ဲ  အမ်ိဳးသားေရးမူ၀ါဒေတြန႕ဲ 

ဒီမူ၀ါဒေတြအေပၚမွာ  ခိုင္ခိုင္မာမာ  ရပ္တည္ႏိုငမ္ယ့္  စစ္ေရးအင္အား၊  စီးပြားေရးအင္အား  စတာေတြကုိ  တြက္ခ်က္ရမွာ 

ျဖစ္တ့ဲအတြက္  ဒီသေဘာတရားကုိ  နားလညႏ္ိုင္  မွဳေတြမွာ  ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး  အခင္းအက်င္းသ႑ာန္ေတြန႕ဲ  ဟန္ခ်က္ညီ 

အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႕  အလြန္ပဲ  အေရးၾကီး  လွပါတယ္။  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားရ႕ဲ  အနက္အဓိပၸာယ္ေတြန႕ဲ  ေတြးျမင္ယူဆပံုေတြ၊ 

အမ်ိဳးအစား  ကြဲျပားမွဳေတြ၊  သေဘာတရား  နားလည္မွဳအေပၚကုိ  လႊမ္းမိုးႏိငု္တဲ့  အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကုိ  ကြဲကြဲ  ျပားျပား 

သိျမင္မွသာ ႏိုငင္ံတႏိုင္ငံရ႕ဲ  အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါလွတဲ့  ဒီသေဘာတရားကုိ ေကာင္းမြန္  ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ႏိုင္မွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳ းသားအက်ိဳ းစီးပြားဆုိရာ၀ယ္

စစ္ဘုရင္နပိုလီယံက  ရုရွားကုိ  ဆင္ႏႊခဲဲ့တ့ဲ  စစ္ပြဲဟာ  ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရ႕ဲ  အက်ိဳးစီးပြားအတြက္  ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႕ 

ဆုိခဲ့ပါတယ္။ ဟစ္တလာကလဲ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီး  ျဖစ္ပြားေစခဲ့တာေတြန႕ဲ  ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြကုိ  သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့မွဳေတြကုိ 

ဂ်ာမဏီရ႕ဲ  အက်ိဳးစီးပြားအတြက္  ျပဳလုပ္တာလုိ႕  ဆုိျပန္ပါတယ္။  စတာလင္ကလဲ  ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ  ၾသဇာခံ 



အစိုးရေတြကုိ ပိုလန္န႕ဲ ဥေရာပ အေရွ႕ပိုင္းႏိုင္ငံေတြမွာ အာဏာရေအာင္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့မွဳေတြကုိ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၾကီးရဲ႕ 

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာလုိ႕ ဆုိျပန္ပါတယ္။ အရီတ္က ကူ၀ိတ္ကုိ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ တုန္းက အီရတ္အစိုးရကုိ 

တုိက္ခိုက္တာန႕ဲ  ပတ္သက္ျပီး  အေမရိကန္သမၼတ  စီနီယာဘြတ္ခ်္ကလဲ  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ  အမ်ိဳးသား 

အက်ိဳးစီးပြားအတြက္  စစ္ပြဲဆင္ႏႊခဲဲ့တာလုိ႕  ဆုိခဲ့ပါတယ္။  ပါကစၥတန္  သမၼတ  Benazir  Bhutto  ကလဲ  အိႏၵိယ 

ကက္စ္မီးယားေဒသ  ႏိုင္ငံေရး  မတည္ျငိမ္မွဳဟာ  ပါကစၥတန္ရ႕ဲ  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားလုိ႕  ယူဆတယ္လုိ႕  လူသိရွင္ၾကား 

ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။  ျမန္မာ  စစအ္ာဏာရွင္ေတြကလဲ  အာဏာတည္ျမေဲရးအတြက္  ေသြးေခ်ာင္းစီး  လူသတ္ပြဲျပဳလုပ္တာ၊ 

တုိင္းရင္းသား  လူမ်ိဳးစုေတြကုိ  ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေတြကုိ  ႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကုိ  ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္တာလုိ႕ ဆုိၾကျပန္ပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ့  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆုိတ့ဲ  သေဘာတရားကုိ  ဓားတေခ်ာင္းဘ၀ကုိ  ေရာက္ေနတာန႕ဲ  တူပါတယ္။ 

စားဖိုမွဴးလက္ထဲ  ေရာက္ျပီး၊  ဟင္းခ်က္ဖို႕  အသုံးျပဳခံရတ့ဲအခါက်ေတာ့  အရသာရွိတ့ဲ  ဟင္းေကာင္းတခြက္အတြက္ 

အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ထင္းခုတ္သမားလက္ထဲေရာက္ျပီး  ညမီးလံ့ွဳဖို႕  လုိအပ္မယ့္ ထင္းေတြကုိ  ခုတ္ဖို႕  အသုံးျပဳခံရတ့ဲ 

အခါက်ေတာ့ လူေတြကုိ အေႏြးဓာတ္ေပးမယ့္ မီးဖိုေလးတခုျဖစ္လာေစျပန္ပါတယ္။ အလုိဲမဟုတ္ပဲ ဓားျပလက္ထဲေရာက္ေတာ့ 

လူေတြရ႕ဲ  စည္းစိမ္  ဥစၥာကုိ  ျခိမ္းေခ်ာက္တဲ့  လက္နက္ကိရိယာျဖစ္လာပါတယ္။  လူသတ္သမားလက္ထဲ  ေရာက္ေတာ့ 

လူေတြရ႕ဲ အသက္အႏၱရာယ္ကုိ ထိခိုက္ေစတဲ့ လက္နက္ပစၥည္း ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆုိတ့ဲ  သေဘာတရား  တခုတည္းန႕ဲ  ေကာင္းမြန္တဲ့  သေဘာတရားလား၊  ဆုိးရြားတဲ့ 

သေဘာတရားလားဆုိတာကုိ ဘယ္သူမွ မဆုိႏိုင္ပါဘူး။ ကုိင္စြဲအသုံးျပဳသူရယ္၊ အသုံးျပဳခံရတ့ဲ ပစၥည္းရယ္၊ အသုံးျပဳလုိက္တ့ဲ 

အခ်ိန္၊ ေနရာန႕ဲ အေျခအေနေတြရယ္၊ အသုံးျပဳပံုနည္းလမ္းရယ္၊ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္ေစမွဳရယ္ကသာ ေကာင္းျခင္း၊ 

ဆုိးျခင္းကုိ  ေဖာ္က်ဴးေပးႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဘယ္အရာကုိမွ  တရားေသသတ္မွတ္ထားလုိ႕  မရပါ။  အျပည္အ့၀ မနွ္ကန္တဲ ့

အမွန္တရားလုိ႕  သတ္မွတ္လုိ႕  မရပါ။  တိက်တ့ဲ  အနက္အဓိပၸာယ္  ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြ  ေဖာ္ေဆာင္လုိ႕မရပါ။  အေျခအေန၊ 

အခ်ိန္အခါအရ  အနက္အဓိပၸာယ္  မ်ားစြာကုိ  လူေပါင္းမ်ားစြာက  ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။  ဘယ္သူေတြက  ဘယ္လုိ 

အနက္အဓိပၸာယ္  ဖြင့္ဆုိခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ  ေလ့လာဖို႕  ဆုိသလုိ၊  ဒီဖြင့္ဆုိခဲ့မွဳဟာလဲ  လက္ရွိ  အေျခအေန၊  အခ်ိန္အခါန႕ဲ 

ထင္ဟပ္မွဳရွိရ႕ဲလား ဆုိတာကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ဆန္းစစ္ဖို႕ လုိအပပ္ါတယ္။ 

ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳေတြ၊  ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမွဳေတြမွာ  ဘယ္သူက  ဒါကုိ  ေျပာခဲ့တာမို႕  မွန္တယ္ဆုိျပီး  ေျပာဆုိတတ္တာေတြ 

ရွိပါတယ္။  ဒါေတြဟာ  ပုဂိၢဳလ္ေရးကုိးကြယ္မွဳေတြမ်ားျပီး၊  တုိးတက္တ့ဲ  အေတြးအေခၚ  နည္းပါးတ့ဲ  လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းေတြမွာ 

အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ အဒဲီကေန အျပန္အလွန္ ေလးစားမွဳရွိတ့ဲ  ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမွဳ  မဟုတ္ပဲ သူဘာလဲ၊ ငါဘာလဲ လုပ္ေနၾကတ့ဲ 

ေတာင္စဥ္ေရမရ  အရက္သမား  စကား၀ိုင္းေတြ  ျဖစ္သြားတတ္တာပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။  ပညာရွင္ေတြ  ေရးသားခဲ့တ့ဲ 

က်မ္းဂန္စာေပေတြ၊  ေခါင္းေဆာင္ေတြရ႕ဲ  အဆုိအမိန္႕  စကားလုံးေတြကုိ  ကုိးကားတ့ဲအခါမွာ  သူေျပာခဲ့တဲ့  ဆုိတာထက္ 



သူေျပာခဲ့တဲ့  အေၾကာင္းအရာဟာ လက္ရွိအေျခအေန၊ အခ်ိနအ္ခါန႕ဲ  သင့္ေလ်ာ္ႏိုင္ေစမွဳ၊  အသုံး၀င္မွဳေတြကုိ အဓိကထားျပီး 

ေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဒဲီလုိ မဟုတ္ပဲ စကားေျပာေနရင္း “ဒါကုိ ဥးီေတာက္တဲ့က ေျပာခဲ့တာ၊ ေဒၚဘုမက ေျပာခဲ့တာ။ 

မင္းက သူတုိ႕ေလာက္ပဲ တတ္ဦးမတ့ဲလား။ မင္းကဘာမို႕လုိ႕လဲ” ဆုိတာမ်ိဳးေတြ၊ “ငါဆုိတဲ့ ေရႊဇီးကြက္က ေျပာတာ။ ငါဘာလဲ 

ဆုိတာ မင္းတုိ႕ သိတယ္မလား။ ငါေျပာတာမွန္တယ္” ဆုိတာမ်ိဳးေတြ ပါလာျပီဆုိရင္ေတာ့ အလုိဲလူမ်ိဳးဟာ အေ၀းဆုံး ကေန 

ေရွာင္ရွားသင့္သူေတြ  ျဖစ္ပါတယ္။  မေရာွင္ရွားႏိုင္ရင္  မိမိရ႕ဲ  အေတြးအေခၚေတြကုိ  တုိးတက္မွဳ  မရွိေစေတာ့ပ ဲ

သင္းကြပ္ခံရႏိုင္လုိ႕ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆုိတ့ဲ  သေဘာတရားန႕ဲ  ပတ္သက္ျပီးေတာ့လဲ  ပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာ၊  ေခါင္းေဆာင္ေပါင္းမ်ားစြာက 

အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားစြာကုိ  ဖြင့္ဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။  Padleford  န႕ဲ  Lincoln   တုိ႕က အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆုိတာ ႏိုငင္ံေတာ္ 

အတြင္းမွာ  မွီတင္းေနထုိင္ၾကတ့ဲ  လူ႕အဖြဲ႕  အစည္းတရပ္လုံးရ႕ဲ  အက်ိဳးစီးပြားေတြျဖစ္တ့ဲ  ႏိငု္ငံေတာ္  ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ 

ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ၊  ႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ  ေျမျပင္ပိငု္နက္၊  ေရပိုင္နက္၊  ေ၀ဟင္ပိုင္နက္  စတာေတြအေပၚမွာ  ဗဟုိျပဳတယ္လုိ႕ 

ဆုိထားခဲ့ပါတယ္။  Robert  Osgood  ဆုိသူကလဲ  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆုိတာ  တုိင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္  တန္ဖိုးထားျပီး 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ ႏိုင္ငေံတာ္ေရးရာကိစၥေတြလုိ႕ ဆုိခဲ့ပါတယ္။ Morgenthau ကေတာ့  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကုိ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရာွက္ျခင္းဆုိတာ ႏိငု္ငံေတာ္ရ႕ဲ  ႏိုင္ငံေရး  identity  န႕ဲ  ယဥ္ေက်းမွဳေရးရာ  identity  ကုိ  အျခားႏိုင္ငံေတြက 

ထိပါးေစာ္ကားလုိ႕ မရေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရာွက္ျခင္းလုိ႕ ဆုိခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီအနက္အဓပိၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြကုိ ေလ့လာျခံဳငံုၾကည့္ရင္  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆုိတာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငရံ႕ဲ  နယ္ေျမပိုင္နက္၊ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ political identity cultural identity စတာေတြန႕ဲ ဆက္စပ္ေၾကာင္း ေယဘုယ် ဆုိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလုိဆက္စပ္မွဳေတြမွာမွ  ဘယ္လုိ  အခ်က္ေတြကုိ  ဦးစားေပးရမယ္၊  ဘယ္လုိအေၾကာင္းတရားေတြက  ယာယီျဖစ္တယ္၊ 

ဘယ္လုိအခ်က္ေတြက  ေရရွည္  အေရးျဖစ္တယ္  ဆုိတာေတြကုိ  ထပ္မံျပီး  ခြဲျခားစိတ္ျဖာၾကည့္ဖို႕  လုိအပ္ပါမယ္။  ဒီလုိ 

မစိတ္ျဖာခင္မွာ  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကုိ  ဒႆနိကေဗဒရွဳေထာင့္ကေန  ဘယ္လုိ  သုံးသပ္ခဲ့ၾကသလဲဆုိတာကုိ 

ေရးသားတင္ျပလုိပါတယ္။

ဒႆနိကေဗဒရွဳေထာင့္မွ ေလ့လာျခင္း

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆုိတ့ဲ  သေဘာတရားရ႕ဲ  အေျခခံစဥ္းစားေတြးေခၚမွဳေတြကုိ  ဆယ့္ငါးရာစေုခတ္  ေတြးေခၚပညာရွင ္

Machiavelli ေရးသားခဲ့တ့ဲ စာေတြထဲမွာ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အီတလီႏိုင္ငံရ႕ဲ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားထက္ ပိုျပီး အေရးၾကီးတ့ဲ 

ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္မွဳဆုိတာ  မရွိႏိုင္ေၾကာင္း  ဆုိထားခဲ့ပါတယ္။  အဒဲီေခတ္အခ်ိန္ကာလမွာ  အီတလီႏိုင္ငံ 

ေပါင္းစည္းေရး၊  ျပည္ပအင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ားရ႕ဲ  ျခိမ္းေခ်ာက္မွဳမွ  လြတ္ကင္းေရးစတာေတြကုိ  ဥးီစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနတ့ဲ 

ကာလျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီလုိေရးသားခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။



medieval  ေခတ္က  ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး  ေခါငး္ေဆာင္မ်ားရ႕ဲ   အဆုိအမိန္႕ေတြမွာလဲ  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားန႕ဲ 

ပတ္သက္တ့ဲ  ေတြးေခၚစဥ္းစားမွဳေတြကုိ  ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။   လူေတြမွာ  ၀ိညာဥေ္တြ  ရွိျပီး၊  ေသဆုံးျပီးေနာက္ပိုင္းမာွ 

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခံရမွာ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြန႕ဲ ပတ္သက္ျပီး လုိက္နာရမယ့္ စံခ်ိန္စညံႊန္းေတြ ရွိတယ္ လုိ႕ 

သူတုိ႕က ဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုငင္ံေတြမွာက်ေတာ့ ၀ညိာဥ္န႕ဲ  ေသဆုံးျပီး  ေနာက္ပိုင္း  ကာလဆုိတာ မရွိတ့ဲအတြက္ 

ႏိုင္ငံေတြဟာ  ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္  ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႕န႕ဲ  ေရရွည္တည္တ့ံ  ခိငု္ျမဖဲို႕အတြက္  ဘယ္လုိနည္းလမ္းမ်ိဳးကုိ  မဆုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာႏ္ိုင္တယ္လုိ႕  ဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင ္ Thomas Aquinas  တင္သြင္းခဲ့တဲ ့

jus  ad  bellum  န႕ဲ  jus  in  bello  သီအိုရီေတြထဲမွာ  ဒီသေဘာတရားေတြကုိ  ထင္ထင္ရွားရွား  ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ 

ဒီသီအိုရီသေဘာတရားေတြဟာ ႏိုင္ငေံတာ္အထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိဘူးဆုိတ့ဲ realism ၀ါဒရ႕ဲ အေျခခံေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

စစ္ေရးပါရဂူ  ကေလာ့၀တ္စ္ကလဲ  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား  သေဘာတရားန႕ဲ  ပတ္သက္ျပီး  ဆုိထားခဲ့ဖူးပါတယ္။  သူက 

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရ႕ဲ  ျပဳမေူဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကုိ  ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအျဖစ္  ေရရညွ္တည္တ့ံခိုင္ျမေဲရးန႕ဲ  ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး 

လုိအပ္ခ်က္ေတြက  တြန္းအားေပးတာ  ျဖစ္တာေၾကာင့္  ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံဟာ  သူ႕ရ႕ဲ  အက်ိဳးစီးပြားကုိ  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ 

အတြက္ စစ္ျဖစ္ဖို႕ ဆုံးျဖတ္ရတဲ့ အေျခအေနေတြ ရိွႏိုင္တယ္လုိ႕ ဆုိထားခဲ့ပါတယ္။ စစ္ပြဲန႕ဲ ပတ္သက္ျပီး ဆုံးျဖတ္တ့ဲအခါမွာ 

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားထက္  ပုိျပီး  အေရးၾကီးတဲ့  တျခားဘယ္အေၾကာင္းအရာကုိမွ  ဦးစားေပး  မစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း 

ဆုိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ ေအာင္ပြဲ၊  အခ်ိန္အတုိင္းအတာေတြန႕ဲ  ပတ္သက္ျပီး  ကန္႕သတ္ခ်က္မရွိတဲ့  စစ္ပြဲေတြကက်ေတာ့ 

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္  ေကာင္းက်ိဳး  မျဖစ္ေစ  တ့ဲအတြက္  မိုက္မရဲူးသြပ္မွဳသာ  ျဖစ္တယ္လုိ႕  ဆုိပါတယ္။ 

အဒဲီေခတ္ကာလေတြရ႕ဲ ဥေရာပ ႏိုင္ငံေရးန႕ဲ သံတမန္ေရးအေတြးအေခၚေတြမွာ  raison d’etat (သုိ႕မဟုတ္) Staatsraison 

သေဘာတရားေတြက လႊမ္းမိုးပ်ံ႕ႏွံ႕ေနခဲ့ပါေတာ့တယ္။ 

(၂၀) ရာစု ကာလထမဲွာေတာ့ Hans Morgenthau ရ႕ဲအေတြးအေခၚေတြက အေမရိကန္န႕ဲ ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံေတြဟာ  စနစ္တက်  သုံးသပ္ေလ့လာမွဳမရွိပဲ  သူတုိ႕ရ႕ဲ  အမ်ိဳးသား  အက်ိဳးစီးပြားကုိပဲ  အေကာငအ္ထည္ေဖာ္မယ္ဆုိရင ္

အနည္းဆုံး  တျခားႏိငု္ငံေတြရ႕ဲ  အက်ိဳးစီးပြားေတြကုိ  ထိခိုက္ႏိုင္ေစတတ္တယ္လုိ႕  သူက  ဆုိထားခဲ့ပါတယ္။  ဒီလုိ 

ထိခိုက္မွဳျဖစ္ေစတ့ဲအခါ  ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္  မ်ားမာွေတာ့  သံတမန္နည္းလမ္းေတြကုိ  အသုံးျပဳျပီး  အေပးအယူလုပ္လုိ႕ 

ရႏိုင္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္လဲ  ႏိငု္ငံေတြဟာ  အေပးအယူလုပ္လုိစိတ္မရွိပဲ  သူတုိ႕ရ႕ဲ  ကုိယ္ပိုင္အမ်ိဳးသား  အက်ိဳးစီးပြားကုိ 

ကာကြယ္ ေစာင္ေ့ရွာက္မွဳ  တခုတည္းကုိသာ ဦးစားေပးလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးန႕ဲ ေဒသတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ 

အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိလာပါျပီ။ ႏိုငင္ံေတြဟာ စီးပြားေရးန႕ဲ စစ္ေရးဆုိင္ရာ ကုိယ္ပိုင္အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး၊ 

နယ္ခ်႕ဲ  စနစ္ကုိ  က်င့္သုံးလာတဲ့အခါ  စစ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္လဲ  ႏုိင္ငံေတြအေနန႕ဲ  တကမၻာလုံးအတြက္ 

အက်ိဳးေက်းဇူး  ျဖစ္ထြန္းေစတာေတြထက္စာရင္  ကုိယ္ပိုင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကုိသာ  ပထမဦးစားေပး  စဥ္းစားေလ့ 

ရွိၾကပါတယ္လုိ႕ သူက ဆုိခဲ့ပါတယ္။



ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရ႕ဲ  ႏိငု္ငံျခားေရးမူ၀ါဒေတြခ်မွတ္ရာမွာ  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆုိတာက  အလြန္အေရးပါတာမွန္ေပမယ့္ 

ပါ၀ါေပၚအေျခတည္ျပီး  ထည့္သြင္းစဥ္းစားမွဳ  လုပ္ဖို႕  လုိတယ္လုိ႕  သူက အၾကံျပဳထားခဲ့ပါတယ္။  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကုိ 

အေျခခံျပီး  မူ၀ါဒတရပ္မခ်မွတ္ခင္မွာ  ဒီမူ၀ါဒကုိ  က်င့္သုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္  ႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ  National  Power 

ကုိ  တုိးျမင့္ေစတာလား၊  အားေလ်ာ့ေစတာလားဆုိတာကုိ  ထည့္သြင္းမွုေတြ  ျပဳလုပ္လုိ႕ရွိရင္  ႏိုင္ငေံတာ္အနာဂတ္အတြက္ 

ေကာင္းမြန္တ့ဲ မူ၀ါဒေတြ ေပၚထြက္လာႏိုင္တယ္လုိ႕ ဆုိထားခဲ့ပါတယ္။

သူ႕ရ႕ဲ  အယူအဆေတြကုိ ကန္႕ကြက္သူေတြ အေျမာက္အျမား  ေပၚထြက္ခဲ့ေပမယ့္၊  ဒီအယူအဆေတြထမဲွာ  rational  ျဖစ္တ့ဲ 

အခ်က္အလက္ေတြလဲ  အမ်ားအျပား  ပါ၀င္ေနပါတယ္။  တုိင္းျပည္တျပည္ရ႕ဲ  National  Power  ဆုိတာက  လူဦးေရ၊ 

တည္ေနရာ အေနအထား၊ ရာသီဥတုအေျခအေန၊ သဘာ၀သယံဇာတ၊ ထုတ္လုပ္မွဳစြမ္းအား၊ စီးပြားေရးအင္အား၊ စစ္အငအ္ား 

စတ့ဲ tangible elements ေတြသာမက ဦးေဆာင္မွဳ၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု၊ အစိုးရအမ်ိဳးအစား၊ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း ညီညြတ္မွဳ 

စတ့ဲ  intangible  elements  ေတြန႕ဲပါ  တုိင္းတာရတာျဖစ္ပါတယ္။  တခ်ိဳ႕အစိုးရေတြက  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆုိတဲ ့

သေဘာတရားကုိ  အသုံးျပဳျပီး  စစ္အင္အားၾကီးထြားလာေအာင္  ဦးစားေပး  ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကပါတယ္။  အဒဲီအခါမွာ 

စစ္အသုံးစရိတ္ ၾကီးမားတ့ဲအတြက္ တုိင္းျပည္ရ႕ဲ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မွဳကုိ ထိခိုက္ေစပါေတာ့တယ္။ စီးပြားေရးအငအ္ားမွာ 

ယုတ္ေလ်ာ့အားနည္းလာပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္  Hans Morgenthau ဆုိထားခဲ့သလုိပဲ ႏိုင္ငံေတြဟာ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကုိ 

အသုံးျပဳျပီး  မူ၀ါဒေတြခ်မွတ္တ့ဲအခါ  National  Power  ကုိ  ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႕  လုိအပ္တယ္ဆုိတဲ့  အခ်က္ဟာ 

လက္ရွိကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ အခင္းအက်င္းေတြမွာ အသုံး၀င္တ့ဲ အယူအဆတရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

စစ္အင္အား ၾကီးထြားလာေအာင္ ျပဳလုပ္တာ၊ ေခတ္မီဖြံ႕ျဖိဳးေသာ တပ္မေတာ္တရပ္ေပၚထြက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္တာေတြဟာ 

စီးပြားေရး ခိငု္မာေတာင့္တင္းမွ တုိင္းျပည္ရ႕ဲ ဂ်ဒီီပီမ်ားလာမွ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြတမတ္န႕ဲ 

ငါးၾကင္းေခါင္း  ကုိင္ခ်င္လုိ႕  မရပါ။  အိမ္တအိမ္မာွရွိတ့ဲ  အိမ္ေထာင္ဦးစီးဟာ အိမ္တအိမ္လုံးရ႕ဲ  ၀င္ေငြ  ဆယ္သိန္းရွိေနခ်ိန္မာွ 

အိမ္ကုိ  ကာကြယ္ဖို႕ဆုိျပီး  တေသာင္းတန္  ဓားတလက္၀ယ္တာက  အဓိပၸာယ္ရွိပါတယ္။  ဒါေပမယ့္  ၀င္ေငြ 

ႏွစ္ေသာင္းရွိေနခ်ိနမ္ွာ  တေသာင္းတန္ဓား၀ယ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့  အိမ္ကလူေတြ  အစာေရစာ  မ၀ပဲ  ငတ္ဖို႕  မ်ားပါတယ္။ 

ဒီလုိအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ိဳးက  အိမ္ရ႕ဲ  အက်ိဳးစီးပြားအတြက္  ဒီဓားကုိ  ၀ယ္ရတာပါလုိ႕  ဘယ္ေလာက္ပဲ  လူၾကားေကာင္းေအာင္ 

ဟစ္ေနေန၊ ဒါကုိ ရူးသြပ္မွဳ လုိ႕ပဲ လူအမ်ားက သုံးသပ္ပါလိမ့္မယ္။ ပိုျပီး ဆုိးတာက အဒဲီဓားၾကီးကုိ ကုိင္ျပီး အိမ္က လူေတြကုိ 

ခုတ္မယ္တကဲကဲ  ျဖစ္ေနတ့ဲ  အေျခအေနမ်ိဳးပါ။  အိမ္တအိမ္မွာ  အလုိဲအရူးက အမိ္ေထာင္ဦးစီး  လုပ္ေနလုိ႕  မရတာကေတာ ့

အေသအခ်ာပါပ။ဲ  အရူးကုိ မဖယ္ရွားႏိုင္ရင္ေတာ့ အဒဲအီိမ္တအိမ္လုံး ဒုကၡဆင္းရဲ ၾကံဳၾကရမွာပါ။

 ႏိုင္ငံေတြမွာလဲ ဒီလုိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္မီဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္တ့ဲ ႏိုင္ငံၾကီးေတြတုိင္းမွာ စစ္အသုံးစရိတ္ကုိ တုိင္းျပည္ဂ်ီဒပီီရ႕ဲ ၁ 

ရာခိုင္ႏွဳန္းကေန ငါးရာခိုင္ႏွဳန္းပ ဲသုံးစြဲၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ဂ်ဒီီပီမ်ားေလ စစ္အသုံးစရိတ္ကလဲ ၾကီးလာေလေလပါပ။ဲ 

ႏိုင္ငံရ႕ဲ  National  Power  ကလဲ  တုိးလာေလေလပါပ။ဲ  ေရျမင့္လုိ႕  ၾကာတင့္တာျဖစ္ပါတယ္။  အလုိဲမဟုတ္ပဲ 



တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကလဲ ဆုတ္ယုတ္၊  စစ္အသုံးစရိတ္ကလဲ  ၾကီး၊  စစ္အသုံးစရိတ္ၾကီးလာလုိ႕  စီးပြားေရးက ပိုဆုတ္ယုတ္န႕ဲ 

သံသရာလည္ေနတ့ဲ  ႏိုင္ငံေတြကေတာ့  ဘယ္ေလာက္ပဲ  ၾကိဳးစားေပမယ့္လဲ  ႏိုင္ငံတကာ  စစ္အင္အား  အဆင့္အတန္းကလဲ 

မမွီႏိုင္၊  စီးပြားေရးအင္အား  အဆင့္အတန္းကလဲ  ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီး၊  အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကုိ  အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူေတြက 

ေတာ္လွန္လာၾကတ့ဲအတြက္  ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မွဳကလဲ  မရ၊  ႏိုငင္ံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား  အတြက္ကလဲ  ဘယ္အရာကုိ 

ဘယ္အခ်ိန္မွာ  ဦးစားေပးရမနွ္း  မသိပဲ  ၀မရွိပဲ  ၀ိလုပ္ခ်င္တဲ့  မိုက္မရဲူးသြပ္ေနသူမ်ားအျဖစ္သာ  ကမၻာက  သတ္မွတ္ခံရန႕ဲ 

national power လဲ မရ၊ တုိင္းျပည္သိကၡာက်တာပဲ အဖတ္တင္က်န္ရစ္တတ္ပါတယ္။ ေရမျမင့္တ့ဲအတြက္ ၾကာလဲ မတင့္ပါ။ 

ဖြတ္မရ၊ ဓားမဆုံးျပီး၊ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြမွာသာ ေရနည္းငါး ဘ၀လုိ မ်က္ႏွာငယ္ၾကရပါေတာ့တယ္။

 အမ်ိဳ းအစားကြဲျပားမွဳ မ်ား

Realists  ေတြက  ႏိုင္ငံတႏိုင္ရ႕ဲ  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆုိတာကုိ  အမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳး  ခြဲျခားျပီး  ေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကပါတယ္။ 

ပထမအမ်ိဳးအစားကေတာ့  အေရးၾကီးမွဳအေပၚမွာ  အေျခခံျပီး  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆုိတာကုိ  vital  interests  န႕ဲ 

secondary  interests  ဆုိျပီး  ခြဲျခားေဖာ္ျပပါတယ္။   ဥပမာ-  စစ္ေအးကာလတုန္းက  က်ဴးဘားမွာ  ဘယ္လုိ  missiles  မ ွ

မရွိေစရဘူးဆုိတ့ဲ  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ  vital  interest  ျဖစ္ပါတယ္။  စစ္ေအးကာလေႏွာင္းပိုင္းမွ  ကမၻာ့ 

ေရနံေရာင္းလုိအားကုိ  ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ  ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း  မရွိေစရဆုိတာက  အေမရိကန္ရ႕ဲ  secondary  interest  ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒုတိယ  အမ်ိဳးအစားကေတာ့  ေရတုိေရရွည္  အခ်ိန္ကာလအေပၚမွာ  အေျခခံျပးီ  temporary  interests  န႕ဲ  permanent 

interests ဆုိျပီး ခြဲျခားသတ္မွတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- အီရန္ကုိ ဆန္႕က်င္ဖို႕ အီရတ္ကုိ ကူညီတာ စတာမ်ိဳးက temporary 

interests ျဖစ္ပါတယ္။ Western Hemisphere မွာ hostile power မရွိရဘူးဆုိတာက အေမရိကန္ရ႕ဲ permanent interest 

ျဖစ္ပါတယ္။ 

တတိယအမ်ိဳးအစားကေတာ့  တိက်ေသာသတ္မွတ္ခ်က္ေပၚမွာ  အေျခခံျပီး  specific  interests  န႕ဲ  general  interests 

ခြဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။  ဥပမာ-  ဂ်ပန္  ကုန္သြယ္မွဳ  အတားအဆီးေတြ  မရွိရဘူးဆုိတာက  specific  interest 

ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႕အခြင့္အေရးန႕ဲ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြကေတာ့ general interest ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စတုတၳအမ်ိဳးအစားကေတာ့ 

compatibility  ေပၚမွာ  အေျခခံျပီး  complementary  interests  န႕ဲ  conflicting  interests  ဆုိျပီး  ခြဲျခားသတ္မွတ္မွဳ 

ျဖစ္ပါတယ္။  ဥပမာ-  ကုိဆုိဗိုအေရးမွာ  ရုရွားန႕ဲ  ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္မွဳက  complementary  interest  ျဖစ္ျပီး၊  ဆာဗ့္ေတြကုိ 

ရုရွားေတြက  ကူညီမွဳကက်ေတာ့  conflicting  interest  ျဖစ္ပါတယ္။  ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒေတြမွာ  ဒီလုိအမ်ိဳးအစား 

ကြျဲပားမွုေတြက  အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။  ဥပမာ-  တျခားႏိုင္ငံတခုရ႕ဲ  လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥေတြဆုိတာက  Permanent, 

general,  secondary  interests  ျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္  အင္အားၾကီးႏိုင္ငေံတြဟာ  လူ႕အခြင့္အေရးကုိ  အေၾကာင္းျပဳျပးီ 

ႏိုင္ငံငယ္ေတြ  အေပၚမွာသာ  အေရးယူမွဳေတြ  ျပဳလုပ္တတ္ေပမယ့္  ႏိုင္ငံၾကီးေတြအေပၚ  ထားရွိတ့ဲ  ႏိငု္ငံျခားေရး 

မူ၀ါဒေတြမွာက်ေတာ့  ေရွ႕တန္းတင္ေလ့  မရွိတတ္ပါဘူး။  တရုတ္ႏိုင္ငံရ႕ဲ  လူ႕အခြင့္အေရး  ခ်ိဳးေဖာက္မွဳေတြ  အေပၚမွာ 



အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု  အေနန႕ဲ  စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႕  အေရးယူသင့္သလားဆုိတာန႕ဲ  ပတ္သက္ျပီး  ေဆြးေႏြးမွဳေတြမွာ 

ဒီအခ်က္ကုိ  ထည့္သြင္းျပီး  ေဆြးေႏြးေလ့ရွိၾကပါတယ္။  တရုတ္ျပည္ကုိ  စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႕အေရးယူျခင္းအားျဖင့္  ႏွစႏ္ိုင္ငံ 

ဆက္ဆံေရးမွာ ထိခိုက္ေစႏိုင္မွဳ၊  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးမွာ  ဆုိး၀ါးတ့ဲ  အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမွဳ၊  သံတမန္ေရးရာ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳေတြမွာ  အားနည္းခ်က္ရွိေစမွဳ  စတာေတြ  ျဖစေ္ပၚေစႏိုင္တယ္လုိ႕  ပညာရွင္ေတြက  ေရးသား 

တင္ျပထားၾကပါတယ္။  အထူးသျဖင့္  ေျမာက္ကုိးရီးယားရ႕ဲ  နယူးကလီးယားအေရးန႕ဲ  ပတ္သက္ျပီး  တရုတ္ရ႕ဲ  ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မွဳ  ေလ်ာ့နညး္သြားေစႏိငု္တယ္လုိ႕  ဆုိၾကပါတယ္။  ဒီေနရာမွာ  ေျမာက္ကုိးရီးယားအေရးဟာ  အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ specific interests ျဖစ္ျပီး၊ တရုတ္ရ႕ဲ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳကက်ေတာ့ general interests ပဲ ျဖစ္တ့ဲ 

အတြက္ ပိုျပီး အေရးၾကီးတ့ဲ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကုိ ဦးစားေပးခဲ့တယ္ဆုိတာ ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။  ဒီလုိ competing 

interests  ေတြျဖစ္လာတ့ဲအခါ  ဘယ္လုိအက်ိဳးစီးပြားကုိ  ဘယ္လုိအခ်ိန္အတြက္  ပိုျပီး  ဦးစားေပးသင့္သလဲ  ဆုိတာကုိ 

ႏိုင္ငံေတြအေနန႕ဲ ေလ့လာသုံးသပ္ျပီး ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေၾကာင္းအရာ တခုတည္းေပၚမွာတင္ မူတည္ျပီး တႏိုင္ငံနဲဲ႕ တျခားတႏိုင္ငံတုိ႕ရ႕ဲ အက်ိဳးစီးပြားေတြက ထပ္တူမက်ႏိုင္ပါဘူး။ 

ဥပမာ- ဆားဗီးယားေတြက ကုိဆုိဗာ အယ္ေဘးနီးယားေတြကုိ ဖႏိွိပ္မွဳန႕ဲ ပတ္သက္ျပီး အေမရိကန္ရ႕ဲ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား 

သတ္မွတ္ခ်က္က general, temporary and secondary interests  ျဖစ္ပါတယ္။ အယ္လ္ေဘးနီးယားရ႕ဲ အမ်ိဳးသားအက်ိဳး 

စီးပြားသတ္မွတ္ခ်က္ကက်ေတာ့  specific,  permanent  and  vital  interests  ျဖစ္သြားပါျပီ။  ဒီလုိပါပ။ဲ  ျမန္မာ့အေရးန႕ဲ 

ပတ္သက္ရင္လဲ တရုတ္န႕ဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႕ရ႕ဲ အက်ိဳးစီးပြားေတြက မတူညီပါဘူး။ လူ႕အခြင့္အေရးန႕ဲ ေဒသတြင္း 

တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး  စတာေတြန႕ဲ   ဆုိင္တဲ့အတြက္   general  and  temporary  interests  ျဖစ္ပါတယ္။  တရုတ္ရ႕ဲ 

ေဒသတြင္းၾသဇာအာဏာလႊမ္းမိုးမွဳကုိ  ထိန္းခ်ဳပ္ေရးန႕ဲ  ဆုိင္တာျဖစ္ေပမယ့္  ေဒသတြင္းမွာ  အိႏၵိယႏိုင္ငံရ႕ဲ  ၾသဇာအာဏာ 

ၾကီးထြားလာေရးကုိပါ တြစဲပ္ထားတာျဖစ္တ့ဲအတြက္ secondary interests အဆင့္မွာပဲ ရွိပါတယ္။ 

တရုတ္ျပည္သူ႕  သမၼတႏိုင္ငံ  အတြက္က်ေတာ့  ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ  တရုတ္န႕ဲ  နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနတ့ဲ 

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္ေနတာကတေၾကာင္း၊   တရုတ္ႏိုင္ငံရ႕ဲ  စီးပြားေရး  တုိးတက္မွဳမွာ  အေရးၾကီးဆုံးျဖစ္ေနတဲ့  ေရနံန႕ဲ 

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေတြကုိ  အေမရိကန္  ေရတပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတ့ဲ  မလက္ကာေရလက္ၾကားကေန  တဆင့္  ျဖတ္စရာမလုိပဲ 

ျမန္မာႏိုင္ငံကေန တဆင့္ ျဖတ္သန္းတင္သြင္းႏိုင္မယ့္ အလားအလာ ရွိေနတာ၊ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းေတြလဲ ရွိေနတာေတြက 

တေၾကာင္း၊  စစ္ေရး၊  ႏိုင္ငံေရးအခ်က္အခ်ာ  ေဒသ  တခုျဖစ္ေနတာက  တေၾကာင္း  စတာေတြေၾကာင့္  ျမန္မာ့အေရးဟာ 

specific,  permanent  and  vital  interests  ျဖစ္ေနပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္  အေမရိကန္ျပညေ္ထာင္စုန႕ဲ 

တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံတုိ႕ဟာ ျမန္မာ့အေရးန႕ဲ  ပတ္သက္လာရင္  ဘယ္ေတာ့မွ  ထိပ္တုိက္  ျဖစ္လာႏိုင္စရာ  အေၾကာင္း 

မရွိပါ။  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားႏွစ္ခု  ထပ္တူ  မက်ေနတ့ဲအတြက္  vital  interests  အျဖစ္  တရုတ္ႏိုင္ငံက သတ္မွတ္ထားတဲ့ 

နယ္ေျမေဒသကုိ  secondary  interests  အျဖစ္  သတ္မွတ္ထားတဲ့  အေမရိကန္က  စစ္အင္အားသုံးျပီး  ၀င္လာႏိုင္စရာ 

အေၾကာင္း မရွိရျခင္းပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။ ဒအီခ်က္ဟာ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကုိ သတိမမူတ့ဲအခါ မလုိလားအပ္တ့ဲ 



ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေတြ  ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။  ဥပမာ-  ျမန္မာအတုိက္အခံေတြအေနန႕ဲ  အေမရိကန္ေတြကပဲ 

အီရတ္ကုိ  ၀င္သလုိ ျမန္မာျပည္ကုိ  ၀င္လာေလမလားဆုိျပီး  စိတ္ကူးယဥ္မိသြားတတ္ႏိုင္တာေၾကာင့္  ျဖစ္ပါတယ္။ အီရတ္က 

အေမရိကန္အတြက္  vital  interests  ဆုိတာကုိ  သတိျပဳမိဖို႕  လုိအပ္လွပါတယ္။  ဒီလုိ  သတိမမူ၊  ဂူမျမင္တာေတြ 

မ်ားလာတ့ဲအခါက်ရင္ “အေမာင္၊ ေတာင္မွန္း၊ ေျမာက္မွန္း မသိ” ျဖစ္ကိန္း ဆုိက္တတ္တာေၾကာင့္ပါ။ 

နာဂစ္ကာလတုန္းက  အေမရိကန္တပ္ေတြ  ျမန္မာျပည္ကုိ  ၀င္ဖို႕  တုိက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္မွဳေတြ  ရွိခဲ့ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ 

Responsibility to Protect  ထဲမွာ ျပဌာန္းထားတ့ဲ အခ်က္ေတြထဲမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိတဲ့  စကားလုံး မပါ၀င္ပါဘူး။ 

ဆြယူဲအသုံးျပဳမွသာ  အက်ံဳး၀ငမ္ွာ  ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီလုိဆြဲယူအသုံးျပဳျပီးမွ  ျပင္သစ္က  ဦးေဆာင္ျပီး  ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရး 

ေကာင္စီမွာ  တင္ပါတယ္။  လုံျခံဳေရးေကာင္စီဆုိတာကလဲ  log-rolling  problem  ရွိတ့ဲအတြက္  လုံျခံဳေရးေကာင္စီရ႕ဲ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မက်လာပါဘူး။ အဒဲီအခါမာွ ကမၻာ့ကုလသမဂၢက  authorised  လုပ္တဲ့  multilateral intervention  မဟုတ္တ့ဲ 

coalition  အသြင္သ႑ာန္န႕ဲ  multilateral  intervention  ေတြ၊  unilateral  intervention  စတာေတြကုိ 

ထပ္မံေတာင္းဆုိၾကပါတယ္။  ဒါေပမယ့္  ၀င္ေရာက္ျခင္း  မျပဳခဲ့ၾကပါဘူး။  အဓိကကေတာ့  ျဖစ္တဲ့  ကိစၥရပ္ဟာ 

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အေပၚမွာ  အေျခခံျပီး  ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တ့ဲ  အစိုးရရ႕ဲ  လ်စ္လ်ဴရွဳမွဳ  ျဖစ္တ့ဲ  အတြက္ 

တျခားႏိုင္ငံေတြအတြက္ general, temporary, secondary interests ျဖစ္ေနရျခင္းေၾကာင့္ပါပ။ဲ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရမာွလဲ 

legitimized  intervention  မျဖစ္ႏိုင္တ့ဲအတြက္  ေနာက္ဆက္တြျဲပႆနာေတြ  အမ်ားအျပား  ရွိလာႏိုင္လုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီလုိ 

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား  သေဘာတရားကုိ  သတိမမူတ့ဲ  အတုိက္အခံေတြက  ဒါကုိ  ႏိုင္ငံတကာက  ပါးစပ္န႕ဲပဲ  ေျပာတယ္၊ 

ဘာရယ္န႕ဲ အျပစ္တင္ေ၀ဖန္ၾကျပန္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ဘက္ေတာ္သားေတြကလဲ အေမရိကန္န႕ဲ ဥေရာပတုိ႕ကပဲ သူတုိ႕ရ႕ဲ 

စစ္အင္အားကုိ  ေၾကာက္လန္႕လုိ႕  မ၀င္ရသဲလုိလုိ  ဆုိၾကျပန္ပါတယ္။  ဒါကုိ  အေၾကာင္းျပဳျပီး  တဘက္န႕ဲ  တဘက္ 

အင္တာနက္ေပၚမွာ  ျငင္းခုန္ရန္ျဖစ္ေနၾကသူေတြကလဲ  ရွိျပနပ္ါေသးတယ္။  ေတာထဲမွာ  အေလ့က်ေပါက္တ့ဲ  အရြက္ကုိ  ခုမွ 

စျမင္သူအခ်င္းခ်င္း  တေယာက္က  ေအ အရြက္လုိ႕ေျပာ၊  ေနာက္တေယာက္က  ဘီ  အရြက္လုိ႕  ေျပာျပီး  ျငင္းေနၾကတာန႕ဲ 

အတူတူပါပ။ဲ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပမ္းျပီး ဘာမွလဲ အက်ိဳးရွိတာ မဟုတ္ပါ။ 

ဒီၾကားထဲ ကုိးကုိးက်ြန္းကုိ အေမရိကန္ေရတပ္ကုိ ႏွစ္တရာတပ္စြဲခြင့္ေပးျပီး၊ ျမန္မာကုိ အေမရိကန္ ၀င္ေပးပါလုိ႕ ေျပာေပးၾကပါ 

ဆုိတဲ့  စာေတြကလဲ ထြက္လာျပန္ပါေသးတယ္။ ဒီထက္ ပိုဆုိးတာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္န႕ဲ  ျမန္မာ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားတာကုိ 

စစ္ျဖစ္လာရင္ေတာ့  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကေန အေမရိကန္က ၀င္ကူညီေပးျပီး  ျမန္မာအာဏာရွင္စစ္တပ္ကုိ  တုိက္လိမ့္မယ္ 

ဆုိတာမ်ိဳးေတြ ေျပာျပီး ျမန္မာလူထုကုိ မဆက္စပ္၊ မသက္ဆုိင္တ့ဲ အေတြးမွား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွားေတြ ေပးတာမ်ိဳးျဖစပ္ါတယ္။ 

ဒီလုိကိစၥမ်ိဳးေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရ႕ဲ  permanent and vital interests  န႕ဲ သက္ဆုိင္တဲ ့

ကိစၥမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာဒ့ီမိုကေရစီ ေခါငး္ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “အျမတဲမ္းရန္သူ၊ အျမတဲမ္း မိတ္ေဆြ” 

ဆုိတာ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားခဲ့ဘူးပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာကလဲ အျမတဲမ္း မဟာမိတ္၊ အျမတဲမ္း ရန္ဘက္ 

ဆုိတာ မရွိႏိုငေ္ၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ျပီး ျဖစပ္ါတယ္။ 



အခုလက္ရွိအေျခအေနမွာ  စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ  ျမန္မာတမ်ိဳးသားလုံး  ဆန္႕က်င္ဖို႕  လုိအပ္တ့ဲ  အဓိက  အခ်က္ကေတာ့ 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟာ  ျမန္မာႏိုင္ငံရ႕ဲ  အမ်ိဳးသား  အက်ိဳးစီးပြားကုိ  မေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္တ့ဲ  အတြက္ပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ  National  Power  ကုိ  ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္တယ္။  ႏုိင္ငံရ႕ဲ  ဂုဏ္သိကၡာကုိ  က်ဆင္းေစႏိုင္တယ္။  ဒီအတြက္ 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ  ဆန္႕က်င္ၾကဖို႕  လုိအပ္တာ  ျဖစ္ပါတယ္။  ဒါဟာ  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ  ႏိုင္ငံေရး၊  စီးပြားေရး၊ 

လူမွဳေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္ကေန  ျမန္မာတမ်ိဳးသားလုံးကုိ  ေတာင္းဆုိလာတ့ဲ  temporary  interests  ပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္  ဒီအတြက္  permanent  and  vital  interests  ျဖစ္တ့ဲ  နယ္ေျမပိုင္နက္၊  အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ  စတာေတြကုိ 

ဘယ္သူကမွ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္မွ compromise လုပ္လုိ႕ မရပါဘူး။ 

ကုိယ့္ရန္သူရ႕ဲ  ရန္သူတုိင္းကုိ  မိတ္ေဆြဖြဲ႕လုိ႕  မရပါဘူး။  ကုိယ့္ရန္သူရ႕ဲ  မိတ္ေဆြတုိင္းကုိ  ရန္သူသတ္မွတ္လုိ႕  မရပါဘူး။ 

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားန႕ဲ  ပတ္သက္တ့ဲ  အေၾကာင္းအရာေတြကုိ  ဘယ္လုိအဖြဲ႕အစည္း၊  ဘယ္လုိလူပုဂၢိဳလ္ကမွ  လက္လြတ္ 

စပယ္  လုပ္ကုိင္ဆုံးျဖတ္လုိ႕  မရပါဘူး။  ဒီလုိပါပ။ဲ  ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊  တုိင္းရင္းသား  အခြင့္အေရးန႕ဲ  ပတ္သက္တ့ဲ 

အေၾကာင္းအရာေတြဟာလဲ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားန႕ဲ ပတ္သက္တာျဖစ္တ့ဲအတြက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ 

လာခ်ိန္က်မွ  ဒိုင္ယာေလာ့ခ္  ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊  ျပည္သူ႕ဆႏၵခံယူပြဲေတြန႕ဲ  စဥ္းစားသတ္မွတ္ၾကရမယ့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ 

အမ်ားၾကီး  ရွိလာမွာ  ျဖစ္ပါတယ္။  လူမ်ိဳးစုသတ္မွတ္ေရး၊  နယ္ေျမပိုင္နက္  ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေရး  ကိစၥရပ္ေတြ  အားလုံးကုိ 

ဘယ္လုိလူေတြက ဘယ္လုိကတိေတြပဲ  ေပးထားခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္လုိႏိုင္ငံေတြက ေထာက္ခံမွဳျပဳသည္ျဖစ္ေစ ဒါေတြဟာ 

အက်ံဳးမ၀င္ပါဘူး။

ဘာေတြပဲ  ေျပာေနေန  လက္ေတြ႕မွာက်ေတာ့  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ  စစအ္ာဏာရွင္စနစ္  သက္ဆုိးရွည္ေနသမွ်  ကာလပတ္လုံး 

ျမန္မာတမ်ိဳးသားလုံးရ႕ဲ  လူ႕အခြင့္အေရးေတြ  ဆုံးရွံဳးျပီး၊  လူ႕ဂုဏ္သိကၡာေတြ  က်ဆင္းေနမွာပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။ 

စစ္အာဏာရွင္ေတြရ႕ဲ  ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မွဳေတြ၊  အိမ္ၾကက္ခ်င္း  အိုးမဲသုပ္ျပီး  ခြပ္ခိုင္းမွဳေတြ  ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လုံး 

အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညညီြတ္ေရးန႕ဲ  တန္းတူညီမွ်ေရး  ကုိ  အေကာင္အထည္  ေဖာ္ႏိုင္မွာ  မဟုတ္ပါဘူး။  ျမန္မာႏိုင္ငံရ႕ဲ 

အမ်ိဳးသားအက်ိဴးစီးပြားကုိ  တုိက္ရိုက္ဖ်က္ဆီးေနတာက  စစ္အာဏာရွင္စနစ္သာ  ျဖစ္ပါတယ္။  တပ္မေတာ္မဟုတ္ဘူး။ 

ဒါေပမယ့္   တပ္မေတာ္ဟာ  စစအ္ာဏာရွင္စနစ္ရ႕ဲ  လက္ကုိင္ဒုတ္ျဖစ္ေနတ့ဲအတြက္  ဖ်က္ဆီးသူေတြထဲမွာ  ပါ၀င္ေနတယ္။ 

ရတဲပ္ဖြ႕ဲ  မဟုတ္ဘူး။  ဒါေပမယ့္  စစအ္ာဏာရွင္စနစရ္႕ဲ  မတရားတ့ဲ  ဥပေဒေတြကုိ  ရတဲပ္ဖြ႕ဲက  အသုံးျပဳေနၾကရတယ္။ 

ၾက့ံဖြံ႕ေတြ  မဟုတ္ဘူး။  ဒါေပမယ့္  အာဏာရွင္ေဒါက္တုိင္အျဖစ္  စနစ္ကုိ  ေထာက္မထားသလုိ  ျဖစ္ေနတယ္။  ဒါေၾကာင့္ 

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕  တပ္မေတာ္ထဲ၊ ရတဲပ္ဖြဲ႕ထဲ၊ ၾက့ံဖြံ႕ထဲ ၀င္ေရာက္ခဲ့သူေတြဟာ ျပည္သူ႕ 

ရင္ခြင္ကုိ  ခိုလံွဳျပီး  အာဏာရွင္စနစ္ကုိ  ဖီဆန္ဆန္႕က်င္ဖို႕  လုိအပ္လွပါတယ္။  ယေန႕ျမန္မာ့ႏိငု္ငံေရး  အေျခအေနမွာ 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆုိး  ေအာက္ကေန   လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္  တပ္မေတာ္၊  ျပည္သူ႕ရတဲပ္ဖြ႕ဲ  အပါအ၀င္  ျမန္မာ 

တမ်ိဳးသားလုံး  လက္တြျဲပီး  အမ်ိဳးသား  လြတ္ေျမာက္ေရး  လွဳပ္ရွားမွဳၾကီးကုိ  ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕က   လက္ေတြ႕က်ေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္ တုိက္ပြဲ၀င္လမ္းေၾကာင္း တရပ္အျဖစ္ လုိအပေ္နျပီ ျဖစပ္ါတယ္။ 



အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး  လွဳပ္ရွားမွဳဆုိတာကုိ  အခ်ိဳ႕က  အမ်ိုဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊  အမ်ိဳးသား  ေသြးစည္း 

ညီညြတ္ေရးတုိ႕န႕ဲ  ယွဥ္ျပီး  ေပၚထြက္လာတယ္လုိ႕  ထင္တတ္ၾကတယ္။  ဒါေတြဟာ  strategy  framework 

သေဘာတရားအေပၚမွာ  ကြဲလြဲစြာ  နားလည္မွဳေတြေၾကာင့္ပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။  ဘယ္လုိလုပ္ငန္းေဆာင္တာမွာမဆုိ  ends 

(အဆုံးသတ္ ပန္းတုိင)္၊  ways (သြားမယ္လမ္းေၾကာင္း)  န႕ဲ  means (resources)  သုံးမ်ိဳး  ဟန္ခ်က္ညီမွ  ေအာင္ျမင္ႏိုင္တာ 

ျဖစ္တယ္။  ေက်ာင္းသားတေယာက္က  ဘ၀မွာ  ဘြဲ႕တခုရဖို႕  လုိအပ္တယ္လုိ႕  ယူဆတယ္။  အဒဲီအခါမွာ  ဘြဲ႕ရဖို႕ဆုိတ့ဲ 

ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ထားတယ္။ ဘြဲ႕ရဖို႕ ၾကိဳးစားမယ္ဆုိျပီးေတာ့လဲ မိဘေဆြမ်ိဳး အသုိင္းအ၀ိုင္းကုိ ေၾကညာတယ္။ ဒါက  ends 

ျဖစ္တယ္။  ဒါေပမယ့္  ဒါတခုတည္းန႕ဲတင္  မျပးီေသးဘူး။  ဒီလုိဘြ႕ဲရဖို႕အတြက္  ဆယ္တန္းေအာင္ရမယ္၊  တကၠသုိလ္ 
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တခုလုံးကုိ  ျခံဳငံုၾကည့္ျပီးမွ  complementary  interests  လား၊  competing  interests  လားဆုိတာ  မွန္မွန္ကန္ကန္ 
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