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ယခု အက ြိမ ်ထုတ်ဝေမှုတွင် ပါေင်လာသညမ် ာျား 
 

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး အခန့်ေးသစ့် ပါေင့်လ ပပ ေး ထ ိုနယ့်ပယ့် ွင့် အဓ က 

အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ 

• လ င့်စ  ့်  မ့်ေးည ွ့်မှုနငှ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ ချက့် အခန့်ေးသစ့်က ထ ိုရခါင့်ေးစဉ့်၏ 

ထင့် ှ ေးလ မှုက ို ထင့်ဟပ့်ဖပရနပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သ အ ို  နှင ့် အရလ အကျင ့်မျ ေး ငွ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အဓ ကကျမှုက ိုလည့်ေး ဖပသရနသည့်။ 

• “စ န့်ရခေါ်ရနသည ့် ယ  ချက့်မျ ေး” စ ရသ တ က ရလ လ သည ့် ရခါင့်ေးစဉ့်အရပေါ် 

ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေးအ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ အဖမင့်နှင ့် ယ  ချက့်မျ ေးက ို  န့်ေးစစ့်၍ ရမေးခွန့်ေးထို ့်ရစသည့်။ 

• “ င့်ဖခင့်စဉ့်ေးစ ေး န့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေး” က ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေးအ ကွ့် အခန့်ေး  စ့်ခိုချင့်ေးစ  ငွ့် 

 င့်ဖခင့်စဉ့်ေးစ ေး မည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေး ထို ့်ရပေးထ ေးသည့်။ 

• “အဖခ ေးအဖမင့်” စ ရသ တ မျ ေးက အဓ က က စစ ပ့်မျ ေးအရပေါ် မ  ည သည ့် အဖမင့် 

ရှုရထ င ့်မျ ေးအ ေး  င့်ဖပထ ေးသည့်။ ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေးအ ွက့် အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့် 

သရဘ    ေးမျ ေးက ို  င့်ဖပထ ေးသည ့် ြ ့်ရှုစ  မျ ေးက ိုလည့်ေး ညွှန့်ေး  ိုရပေးထ ေးသည့်ပပ ေး 

သက့်ရသမျ ေးက ို မ မ ဘ သ မ မ  ချ  န့် ကကည ့် င့်   ိုက့် နွ့်ေးထ ေးသည့်။ 

• “ခွွဲဖခမ့်ေး စ  ့်ဖြ ဖခင့်ေး” စ ရသ တ မျ ေးက ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေးအ ွက့် အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့် 

အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် သရဘ    ေးမျ ေးက ို ခွွဲဖခမ့်ေးဖပထ ေးသည့်။ 

 

Copyright  ှ သ မျ ေး အ ေးလံိုေးက ို ရဖခ  ရက က့်န ိုင့် န့် အ  ့်န ိုင့် ံိုေး ကက  ေးစ ေးခွဲ ပါသည့်။ သ ိုို့ရသ ့် 

မဖမင့်ဘွဲ ရကျ ့်သွ ေးမ သည့်မျ ေး  ှ ခွဲ ပါက ထို ့်ရေသ မျ ေးအရနဖြင ့်   ့်န ိုင့်သမျှ အဖမန့် ံိုေး လ ိုအပ့်သည ့် 

အစ အမံမျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့် န့် အသင ့် ှ ပါသည့်။ 
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တတြိယအက ြိမ ်ထုတ်ဝေမှုအတွ ် စ ာျားခ  ျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေးနငှ ့် လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု ထို ့်ရေမှု အသစ့်က ို  င့် က့် သည ့်အ ွက့် 

ကျွန့်ိုပ့်အရနဖြင ့် ဂိုဏ့်ယ မ ပါသည့်။ စ အိုပ့်က ို အစအ ံိုေး ဖပန့်လည့် ဖပင့် င့် စိုစည့်ေးပပ ေး အသစ့် ထည ့်စ   

 ှ သည့်မျ ေး ထပ့်ထည ့်ထ ေးပါသည့်။ အထ ေးသဖြင ့် အချ  န့်က လနှင ့် ရလျ ့်ည ပပ ေး အရ ေးပါသည ့် အခန့်ေးသစ့် 

နှစ့်ခို ဖြစ့်သည ့် ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှု၊ က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ 

ခံယ ချက့်နငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အခန့်ေးသစ့်မျ ေးက ို မ  င့်ေးစ မျ ေးအ ေး မျ ေးမျ ေးစ ေးစ ေး ဖြ ့်ရ  က့် 

 ည့်ေးဖြ ့်ဖခင့်ေး လိုပ့်စ   မလ ိုဘွဲ ထပ့်ထည ့်န ိုင့် လ ိုက့်သည ့်အ ကွ့် အထ ေးပင့် ေမ့်ေးရဖမ က့်မ ပါသည့်။ 

အ င ့်ဖမင့် သင့်ကက ေးရ ေး   ိုင့်   အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး ထပ့်ထည ့်ထ ေးပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့က ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေးနှင ့် 

သင့်ကက ေးသ မျ ေးအ ကွ့် ပ ို၍ အသံိုေးေင့်မည့်ဟို ရမျှ ့်လင ့်ပါသည့်။ 

 

ယခို အကက မ့် ထို ့်ရေဖခင့်ေးအ ေး ကမ္   န ိုင့်ငရံ ေး၌ အထင့်ေးသ ေး ရ ွွေ့ဖမင့် ရသ  မပင မ့်မသက့်မှုမျ ေး၊ 

အလ ေးအလ မျ ေးနှင ့် အနတ  ယ့်မျ ေးနှင ့် ချ   ့် က့်ပပ ေး  င့်ဖပချင့်စ   ရက င့်ေးရနသည့်။ သ ိုို့ရသ ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး န ိုင့်ငံရ ေးနငှ ့် လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု  ိုို့က ို န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်ဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ ကမ္ ကက ေးက ို 

န ေးလည့် န့်မှ  မဖြစ့်န ိုင့်သည့်က ို သ မန့် ရလ လ သ မျ ေးပင့် အလွယ့် က  သ န ိုင့်သည့် ဖြစ့်   ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ 

အရနဖြင ့် ဤကွဲ သ ိုို့ ချ   ့် က့်ဖပဖခင့်ေး မဖပ ရ   ပါ။ ယခိုစ အိုပ့်က ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

  ိုင့်   အချက့်အလက့်မျ ေးသ မက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖပဿန  ှ ရစပပ ေး န ိုင့်ငံရ ေးနှင ့် ခွွဲဖခ ေး၍ မ  

ဖြစ့်ရစသည ့် ပ ို၍ နက့်ရ ှုင့်ေးရသ  ဥပရေရ ေး  ၊ သမ ိုင့်ေး  ိုင့်  ၊ ေဿန ကပ ိုင့်ေး   ိုင့်  နှင ့် 

သရဘ    ေးပ ိုင့်ေး   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးက ိုပါ န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်ရစမည့်ဟို ရမျှ ့်လင ့်ပါသည့်။ 

 

ရအ က့်စ့်ြ ိုို့ေ့်  ကကသ ိုလ့် ပံိုနှ ပ့်  ိုက့်၏  ည့်ေးဖြ ့် ေန့်ထမ့်ေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ အရထ က့်အပံ နငှ ့် 

ကက  ေးစ ေးမှု  ိုို့အ ွက့် ထပ့်မံ ရကျေးဇ ေး  င့်လ ိုပါသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် က  ့်လင့်ေး ရက ့်  ဂန့်က ိုလည့်ေး ယခိုစ အိုပ့် 

ဖပင့် င့်   ငွ့် က ည ရပေးခွဲ သည ့်အ ကွ့် ရကျေးဇ ေး င့် ှ  အပ့်ပါသည့်။ ယခိုစ အိုပ့်ပါ စ မျ ေးက ို 

သင့်ကက ေးရ ေး ငွ့် အသံိုေးဖပ ခွဲ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးက ို ဖပန့်လည့် ရေမျှရပေးခွဲ သည ့် 

အမည့်မရြ ့်လ ိုရသ  အကွဲဖြ ့်ရပေးသ မျ ေးအ ေးလည့်ေး ရကျေးဇ ေး င့် ှ အပ့်ပါသည့်။ က စစ ပ့်မျ ေးအရပေါ် 

သ   ိုို့၏ အဖမင့်က ယခိုစ အိုပ့်က ို ပ ိုမ ို ရက င့်ေးမွန့်ရစခွဲ ပါသည့်။ ရန က့် ံိုေး အရ ေးကက ေး ံိုေး အရနဖြင ့် ယခို 

စ မံက န့်ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပည ရ ေး၊ စ ရပမျ ေးအရပေါ် စ  ့်နှစ့် လိုပ့်ရ  င့်ရနကကသည ့် 

စ ရ ေး   မျ ေးက ိုလည့်ေး လ ှုက့်လ ှုက့်လှွဲလှွဲပင့် ရကျေးဇ ေး င့် ှ  အပ့်ပါသည့်။ 

 

မ ိုက့်ကယ့်လ့် ဂွ ့်ေ့်ဟ   ့် 

ပစ့်(စ့်)ဘ  ဂ့်၊ အရမ  ကန့်၊ ရြရြ ့်ေါ   ၂၀၁၆ 
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မာတြိ ာ 

ပါေင် ဝ ျားသာျားသူမ ာျား အဝ  ာင်ျား X 
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ဂျွန်ဘယ်  သည့်  Queens University Belfast ၏ န ိုင့်ငရံ ေး၊ န ိုင့်င ံက  ရလ လ ရ ေးနှင ့် ေဿန က ရဗေ 

ရကျ င့်ေးမှ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   န ိုင့်ငရံ ေး ရဘ ဂရဗေ သင့်ကက ေးသည ့် ပါရမ ကခ  စ့်ဦေး 

ဖြစ့်သည့်။ သ ၏ သိုရ သန နယ့်ပယ့်မျ ေး ငွ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   န ိုင့်ငံရ ေး ရဘ ဂရဗေ၊ 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   ရဘ ဂရဗေ၊ ရ  ှည့် ည့် ံ ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးအ ကွ့် အိုပ့်ချ ပ့်မှု၊ သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   န ိုင့်ငံသ ေးဖြစ့်မှု၊ အ ိုင့်ယ လန့် ရ  င့်နှင ့် ရဖမ က့် ငွ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   

န ိုင့်ငရံ ေး၊ န ိုင့်ငံရ ေး  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးမှု၊ မ ေါေ ချမှ ့်ဖခင့်ေး၊ ရဖမ က့်အ ိုင့်ယ လန့် န ိုင့်ငံ၏ ပဋ ပကခ အလွန့် 

န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး ရဘ ဂရဗေ၊ ရဖမ က့်အ ိုင့်ယ လန့်မှ ဖပန့်လည့် င့်ကက ေးရစ ရ ေး   ိုင့်   

သ အ ို  မျ ေးနှင ့် အရလ အကျင ့်မျ ေး စသည့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ သ ၏ ရန က့် ံိုေးစ အိုပ့်မှ   The Politics of 

Actually Existing Unsustainability: Human Flourishing in a Climate-Changed, Carbon-

Constrained World (2012, Oxford University Press) ဖြစ့်သည့်။ သ သည့် ရဖမ က့်အ ိုင့်ယ လန့် န ိုင့်ငံ 
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Green Party ၏ ပ ေး ွွဲရခါင့်ေးရ  င့်ရဟ င့်ေး  စ့်ရယ က့် ဖြစ့်ခွဲ ပပ ေး  Ards and North Down Council ၏ 

Green Party ၏ ရက င့်စ ေင့်  စ့်ဦေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

အန်ဒ  ယာ အမ ် ဘာတန ်ွင့် လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး၊ ကျ ေး၊မ  န့်ေး  ည ရ ေး၊ 

မ န့်ေးကရလေးငယ့်မျ ေး၏ ပည ရ ေး၊ ကျ ေး၊မ အရဖခဖပ  အကကမ့်ေးြက့်မှု၊ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို စ ေးပွ ေးရ ေးအ  

ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး စသည့်  ိုို့၌ န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးနငှ ့် သိုရ သန   ိုင့်   အရ ွွေ့အကကံ  ၁၉ နှစ့်ခနို့့် 

 ှ သည့်။ သ မသည့် အ ြဂန့်နစစ န့်၊ ထ ိုင့်ေး၊ န ိုင့်ဂျ  ေး  ေးယ ေး၊ ဂ န ၊  န့်ဇန့်ေးန ေးယ ေး၊ ဂါန ၊ ရ  င့်အ ြ  က၊ 

ကင့်ည ၊ ဖမန့်မ နှင ့် ဇမ့်ဘ ယ  န ိုင့်ငံ  ိုို့ ငွ့် ရှုပ့်ရထွေးပပ ေး ကက ေးမ ေးသည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေး 

စ မံခနို့့်ခွွဲဖခင့်ေး၊ သိုရ သနမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး  ိုို့ လိုပ့်ခွဲ သည့်။ ၂၀၀၃ မှ ၂၀၁၀ အထ  

ရေါက့်  ဘ  န့်သည့် အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး ေန့်ကက ေးဌ နက ရထ က့်ပံ ရပေးသည ့် 

http://HumanTrafficking.org စ မံက န့်ေးက ို စ မံခနို့့်ခွွဲခွဲ သည့်။ ထ ိုအချ  န့်က ထ ိုေက့်ဘ့်  ိုက့်သည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ စဦေး ံိုေး ေက့်ဘ့်  ိုေ့်  စ့်ခို ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ သ မသည့် လ ကိုန့်က ေးမှုနှင ့် 

ပ ့်သက့်၍ ရ  င့်ေးပါေး အရဖမ က့်အဖမ ေးလည့်ေး ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ လက့် ှ  ငွ့် ရေါက့်   ဘ  န့်သည့် 

FHI 360 ၏ ဂျန့်ေါ ဌ န ငွ့် ေါရ ိုက့်  အဖြစ့်   ေန့် ထမ့်ေးရ  င့်ရနသည့်။  George Washington 

University  ွင့်လည့်ေး လက့်ရထ က့် ပါရမ ကခအဖြစ့် လိုပ့်က ိုင့်ရနပပ ေး လ ကိုန့်က ေးမှု၊ ဂျန့်ေါနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး၊ 

ဂျန့်ေါ အကကံရပေးမှု   ိုင့်   မဟ  န့်ေး ဘ သ  ပ့်မျ ေးက ို သင့်ကက ေးရပေးလျက့်  ှ သည့်။ ရေါက့်   

ဘ  န့်သည့် သ မ၏ အစ ိုေး နှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး   ိုင့်   ပါ ဂ ဘွွဲွေ့က ို  University of Maryland, College Park 

မှ   ှ ခွဲ သည့်။ 

 

စင်သ ယာ ဘာျား  ်ခ်သည့် The Ohio State University မှ အမျ   ေးသမ ေး၊ ဂျန့်ေါနှင ့် လ င့်ဖြစ့် ည့်မှု 

  ိုင့်   ရလ လ ရ ေး ွင့် ပါရမ ကခ  စ့်ဦေး ဖြစ့်သည့်။ သ မသည့် စ ရ ေးသ  (သ ိုို့)  ည့်ေးဖြ ့်သ  အဖြစ့်နှင ့် 

စ အိုပ့် ၆ အိုပ့် ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ ရန က့် ံိုေး စ အိုပ့်မျ ေးမှ   Tough Love: Sexuality, Compassion, 

and the Christian Right (2014, SUNY Press),  Right-Wing Populism and the Media (2014, 

Routledge, co-edited with Claire Snyder-Hall), နှင ့်  Sin, Sex, and Democracy: Antigay 

Rhetoric and the Christian Right (2008, SUNY Press)   ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့်။ Jyl J. Josephson 

နှင ့်အ    SUNY Press series, Queer Politics and Cultures က ို  ည့်ေးဖြ ့်ခွဲ ပပ ေး ယင့်ေးစ ေး  ေးမျ ေးမှ 

Tough Love  and Sin, Sex, and Democracy က ို ထို ့်ရေခွဲ သည့်။ ဘ ေး က့်ခ့်၏ လက့် ှ  

သိုရ သနမှ  လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ လကခဏ    ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် 

စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး အရမ  ကန့် အစ ိုေး ၏ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေးနှင ့် ရထ က့်ခံ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအရကက င့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဆြိုန ယာ  ာဒ နာစ်သည့် Hartford မှ Trinity College ၏ န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပ ံပါရမ ကခနှင ့် ပည ရ ေး က စစ ပ့် 

  ိုင့်   ဌ နမှှူေး ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   နယ့်ပယ့် ငွ့် 

အလိုပ့်လိုပ့်ရနသ  သ မ၏ သိုရ သနမျ ေးသည့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  န ိုင့်ငံ က  စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ 
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အရလ အကျင ့်မျ ေးအကက ေး  က့် ံရ ေးမျ ေးက ို ရလ လ သည့်။ သ မသည့် အဖမင့် ရြ ့်ဖပချက့်မျ ေးနငှ ့် 

သံိုေးသပ့်ချက့် အမျ ေးအဖပ ေး အဖပင့် ရ  င့်ေးပါေးနှင ့် စ အိုပ့် အခန့်ေးရပါင့်ေး ၁၅ ခိုရကျ ့် ရ ေးသ ေးထ ေးသည့်။ 

သ မသည့် University of Pennsylvania Press မှ ထို ့်ရေရသ  Conflict and Compliance: State 

Responses to International Human Rights Pressure (2007),  Human Rights in Latin America: 

A Politics of Terror and Hope (2010), နှင ့်  Chains of Justice: The Global Rise of National 

Human Rights Institutions (2014)   ိုို့က ို ရ ေးသ ေးခွဲ သ  ဖြစ့်သည့်။ က ေ န စ့်သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ 

ပည ရ ေး နယ့်ပယ့် ဖြ ့်ရကျ ့် ရလ လ မှုမျ ေးက ို   ိုေး က့်ရအ င့် လိုပ့်ရ  င့်   ွင့်  က့်ကကွသ  

 စ့်ဦေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဝဒျားေစ်ခ န်ဒလာသည့် University of Westminster, London မှ န ိုင့်ငံ က   က့် ံရ ေး ပါရမ ကခ 

 စ့်ဦေး ဖြစ့်ပပ ေး ေ မ ိုကရ စ  ရလ လ ရ ေး စင့်  ၊ န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေး ဌ န၏ ေါရ ိုက့်   

 စ့်ဦေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ သည့် Resilience: International Policies, Practices and Discourses 

ဂျ နယ့်၏ အယ့်ေ     စ့်ဦေး ဖြစ့်ပပ ေး သ ၏ ရန က့် ံိုေး စ အိုပ့်မျ ေးမှ  Resilience: the 

Governance of Complexity (2014, Routledge),  Freedom vs Necessity in International 

Relations (2013, Zed Books), နှင ့် International Statebuilding: The Rise of Post-Liberal 

Governance (2010, Routledge)   ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့်။ 

 

ခ စ် ှန ် ဒါေန်ဝပါ  တ်သည့်  University of Michigan, Ann Arbor ၏ န ိုင့်ငံရ ေး သ ပပ ံ ပါရမ ကခနှင ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး ရလ လ မှု စင့်  ၏ ဌ န  ွွဲဘက့်  စ့်ဦေး ဖြစ့်သည့်။  Radical Information Project (RIP) 

and Stop Our States (SOS)   ိုို့၏ ေါရ ိုက့်  လည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အဓ က သိုရ သန 

စ  ့်ပါေင့်စ ေးမှုမျ ေးမှ  န ိုင့်ငရံ ေး ပဋ ပကခ (ဥပမ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု၊ လ မျ   ေး ံိုေးရစဖခင့်ေး၊ 

န ိုင့်ငရံ ေး သရဘ  န့်ရစဖခင့်ေး၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေးအ  ရစ င ့်ကကည ့်ဖခင့်ေး၊ နှ ပ့်ကွက့်သည ့် 

လိုပ့် ပ့်မျ ေး၊ ဖပည့် ွင့်ေးစစ့်နငှ ့် လ မှု လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး)   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေးမျ ေးနငှ ့် လ မျ   ေးရ ေး ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေး  ိုို့ 

ဖြစ့်သည့်။ ပါရမ ကခ ေါဗန့်ရပါ   ့်သည့်  State Repression and the Promise of Democratic Peace 

(2007, Comparative Politics, Cambridge: Cambridge University Press) နှင ့်  Media Bias and 

State Repression (to appear, Contentious Politics, Cambridge: Cambridge University Press) 

  ိုို့က ို ရ ေးသ ေးခွဲ သ လည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

တင်မဒ်ွန်ျားသည့် The University of Queensland ၏ လ မှုရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး သ ပပ ံ ဌ န၏ ဌ နမှှူေးနှင ့် 

န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေး ပါရမ ကခ  စ့်ဦေး ဖြစ့်သည့်။ ယခင့်က ထ ို ကကသ ိုလ့်၌ပင့် က ကွယ့် န့်   ေန့် 

  ိုင့်   အ   ှပစ ြ  ့် စင့်  ၏ သိုရ သန ေါရ ိုက့်  အဖြစ့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ 

 

ရြိုဟာဖာဇာဝအျားလ သည့် Trinity College Dublin ၏ အရ ွှေ့အလယ့်ပ ိုင့်ေး ရလ လ ရ ေး ဌ နမှ အစစလ မ့် 

ယဉ့်ရကျေးမှု က ေးရဖပ င့်ေးရ ေး   ိုင့်   ပါရမ ကခ  စ့်ဦေး ဖြစ့်ပါသည့်။ သ မ၏ ပါ ဂ ဘွွဲွေ့က ို  the National 
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University of Ireland ၏ အ ိုင့်ေး စ့် ှ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စင့်  မှ   ှ ခွဲ ပါသည့်။ ရ ိုဟ သည့် အစစလ မ့် 

ဣ ထ ယေါေ၊ အမျ   ေးသမ ေး ဘ သ ရ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး၊ အ  န့်န ိုင့်ငံမ ှ အမျ   ေးသမ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး စသည့်  ိုို့နှင ့် ပ ့်သက့်၍ စ  မ့်ေးမျ ေး ရ ေးသ ေး ထို ့်ရေခွဲ သည့်။ သ မ 

ပါေင့်ရ ေးသ ေးခွဲ ရသ  စ အိုပ့်မျ ေး အမျ ေးအဖပ ေး  ှ ပပ ေး  the International Journal of Middle East 

Studies, Muslim World Journal of Human Rights နှင ့် the Journal of Religions and Human 

Rights   ိုို့ ွင့် စ  မ့်ေးမျ ေး ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ သ မ၏ စ အိုပ့်ဖြစ့်သည ့်  Iranian Women’s Rights and 

Activisms က ို မကက မ  ထို ့်ရေရ   မည့် ဖြစ့်သည့်။ Trinity  ငွ့် အလိုပ့်မလိုပ့်မ  ရ ိုဟ သည့်  Amnesty 

International Irish Section နှင ့် အဖခ ေးရသ  အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေး အချ   ွေ့ ွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်ခွဲ သည့်။ သ မသည့်  the Irish Refugee Council, UN Women Ireland, the Association 

for the Study of Persianate Societies  ငွ့် အလိုပ့်အမှုရ  င့် ဘို ့်အြွွဲွေ့ေင့် ဖြစ့်ပပ ေး  Amnesty 

International Irish Section  ွင့်လည့်ေး ေါရ ိုက့်   ဘို ့်အြွွဲွေ့ေင့် ဖြစ့်သည့်။ လက့် ှ  ွင့်  Religion 

and Human Rights စ ရစ င့်၏  ည့်ေးဖြ ့် ဘို ့်အြွွဲွေ့ေင့်လည့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး  Trinity College Dublin မှ 

အနတ  ယ့် ှ ရနရသ  ပည  ငှ့်မျ ေး အြွွဲွေ့ ွင့် က ိုယ့်စ ေးလှယ့်  စ့်ဦေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။  Immigrant 

Council of Ireland’s Research and Policy Steering Group  ငွ့် အြွွဲွေ့ေင့်  စ့်ဦေး အဖြစ့်လည့်ေး 

ပါေင့်ထ ေးသည့်။ 

 

ဆာ   ြို ဖူ ုဒ ပါျားသည့် the New School  ွင့် န ိုင့်ငံ က ရ ေး   ပါရမ ကခ  စ့်ဦေး ဖြစ့်သည့်။ 

သ မသည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ရဘ ဂရဗေ ပည  ငှ့်  စ့်ဦေး ဖြစ့်ပပ ေး  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု၊ ဂျန့်ေါ၊ နည့်ေးပည ၊ စွမ့်ေး ည့် 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး၊ စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေး  ိုို့ အပါအေင့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး မ ေါေ  ိုင့်   က စစ ပ့် အမျ ေးအဖပ ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး 

ရ သ ေးခွဲ သ   စ့်ဦေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ မက ို  the UNDP Human Development Reports 1995–2004 

က ို ဦေးရ  င့် ရ ေးသ ေးခွဲ ပပ ေး ေါရ ိုက့်  အဖြစ့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ဖခင့်ေးအ ွက့် လ သ မျ ေးကကသည့်။ သ မ၏ 

လိုပ့်ငန့်ေးအစက ို ကမ္  ဘဏ့် ွင့် စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးဖြင ့် စ င့်ခွဲ ပပ ေး ထ ိုို့ရန က့် ွင့် 

UNDP သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့က  အ ြ  က အက အည  ညြှ န ှုင့်ေးရ ေး ငွ့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ သ မ၏ လက့် ှ  

သိုရ သန စ မံက န့်ေးမျ ေး ငွ့် အစ ေးအစ    ိုင့်   အခွင ့်အရ ေး   ှ ရ ေး ွင့် စ ေးပွ ေးရ ေး မ ေါေမျ ေး၏ 

အခန့်ေးကဏ္ဍနှင ့် MDGs မျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေး ရဘ ဂရဗေ  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ သ မသည့် ကိုလသမဂဂ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

မ ေါေ ရက ့်မ  ေင့်  စ့်ဦေး ဖြစ့်ပပ ေး  the Lancet-Norway Commission on Global Governance for 

Health ၏ အြွွဲွေ့ေင့်လည့်ေး ဖြစ့်သည့်။  The International Association of Feminist Economics, 

Centre for Economic and Social Rights, and the Knowledge Ecology International ၏ 

ဘို ့်အြွွဲွေ့ေင့်  စ့်ဦေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။  Metrics for Human Rights နငှ ့် သိုရ သန ကက  ေးပမ့်ေးမှု  စ့်ခို 

ဖြစ့်သည ့်  The Power of Numbers: Critical Review of MDG Targets for Human Development 

and Human Rights   ိုို့၏ ပ ေး ွွဲစ စဉ့်သ   စ့်ဦေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဝ ာ်နယ်လ် ဒ  ဂယ်လ်လန်န သည့် the Ray C. Bliss Institute of Applied Politics  ွင့် န ိုင့်ငရံ ေးသ ပပံ 

  ိုင့်    ွွဲဘက့် ရပါရမ ကခ  စ့်ဦေး ဖြစ့်သည့်။  နွ့်သည့် န ှုင့်ေးယှဉ့် န ိုင့်ငရံ ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  န ိုင့်ငံရ ေး 
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နယ့်ပယ့်မျ ေးက ို အထ ေးဖပ  ရလ လ သ  ဖြစ့်သည့်။ သ ၏ သိုရ သနမျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး ရဘ ဂရဗေ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ န ိုင့်ငံဖြ ့်ရကျ ့် န ိုင့်ငံရ ေး အမ အကျင ့် စသည့်  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ သ ၏ သိုရ သနမျ ေးက ို the 

Canadian Journal of Political Science, European Union Politics, International Studies 

Quarterly, Journal of Peace Research နှင ့် Political Research Quarterly   ိုို့ ငွ့် ထို ့်ရေခွဲ သည့်။ 

 

မာလ စ ် ဂဝလ ှ ်စသ်ည့် University of Amsterdam န ိုင့်ငံရ ေး ဌ နမှ န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေး 

ပါရမ ကခ  စ့်ဦေး ဖြစ့်သည့်။ သ မသည့် Free University, Amsterdam ၏ ပဋ ပကခနှင ့် ပဋ ပကခလွန့် 

အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငံသ ေး ပါေင့်မှုနှင ့် ပ ့်သက့်၍ IKV Special Chair  စ့်ဦေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

သ မသည့် ယခင့်က the Global Civil Society Yearbook ၏ ေါရ ိုက့်    စ့်ဦေး ဖြစ့်ပပ ေး ဥရ  ပ 

လံိုခခ ံရ ေး ရလ လ ရ ေး အိုပ့်စို၏ ညြှ န ှုင့်ေးရ ေးမှှူေး  စ့်ဦေးလည့်ေး ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ LSE  ငွ့် ကမ္   န ိုင့်ငရံ ေး 

ပ ိုို့ချသ   စ့်ဦေးအဖြစ့်လည့်ေး လိုပ့်ခွဲ ြ ေးသည့်။ သ မသည့်  the Netherlands School of Human Rights 

Research မှ ပါ ဂ ဘွွဲွေ့က ို ဂိုဏ့်ထ ေးဖြင ့် ရအ င့်ဖမင့်ခွဲ သ   စ့်ဦေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ မ လ စ့် ဂရလ ကှ့်စ့်၏ 

သိုရ သန စ  ့်ေင့်စ ေးမှုမျ ေး ွင့် ကမ္   အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး သ အ ို  နှင ့် လက့်ရ ွွေ့ 

ကျင ့်သံိုေးပံိုမျ ေး၊ န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးမျှ မှု၊ လ သ ေး လံိုခခ ံရ ေးနှင ့် အ ဏ  ငှ့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး  ိုို့ 

ပါေင့်သည့်။ လက့် ှ  စ မံက န့်ေးမျ ေး ွင့် လ ့် ရလ  လ မှု လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ွင့် ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေး 

ပျံွေ့နှံို့မှုနှင ့် အ ဏ  ငှ့်စနစ့်၏ ရဖပ င့်ေးလွဲလ ရသ  သရဘ    ေးနှင ့် ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးအရပေါ် 

လ ိုက့်၍ ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ သ မသည့်  The International Criminal Court:  A Global Civil 

Society Achievement (2006) က ိုရ ေးသ ေးခွဲ ပပ ေး Mary Kaldor နှင ့်အ   A Human Security Doctrine 

for Europe: Project, Principles, Practicalities (2005) က ိုလည့်ေးရက င့်ေး၊  David Lewis, Hakan 

Seckinelgin   ိုို့နှင ့်အ    Exploring 

Civil Society: Political and Cultural Contexts (2004)   ိုို့က ို ပ ေး ွွဲ  ည့်ေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ 

စ အိုပ့်အ ေးလံိုေးက ို Routledge မှ ထို ့်ရေဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ နှစ့်စဉ့် Global Civil Society Yearbook 

 ွင့်လည့်ေး ပါေင့် ရ ေးသ ေးသည့်။  Development and Change,  International Journal of 

Transitional Justice,  Human Rights Quarterly နှင ့် International Studies Review   ိုို့ ွင့်လည့်ေး 

ရ  င့်ေးပါေးမျ ေး ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။  

 

မြို  ်ယဂ်ွတဟ်ာ တ်သည့် န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပ ံ   ိုင့်   ပ ေး ွွဲ ပါရမ ကခ  စ့်ဦေး ဖြစ့်ပပ ေး ေဿန ကရဗေနငှ ့် 

ဂျန့်ေါ၊ လ င့်ဖြစ့် ည့်မှုနငှ ့် အမျ   ေးသမ ေး ရ ေး   ဘ သ  ပ့်  ိုို့က ိုလည့်ေး သင့်ကက ေးသည့်။ သ သည့် 

University of Pittsburgh ကမ္   ရလ လ ရ ေး စင့်  ၏ ယ ယ  ေါရ ိုက့်    စ့်ဦေး ဖြစ့်ပပ ေး  University 

Honors College Faculty Fellow  စ့်ဦေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ ၏ လက့် ှ  သိုရ သန အ ရံိုစ ိုက့်မှုမျ ေးမှ  

ကမ္      ေးမျှ မှု မ ှ ဖခင့်ေး၏ ဖပဿန မျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး ရန က့်ခ ံ

အရဖခအရန ငွ့် ေ မ ိုကရ စ နငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သ အ ို  နှင ့် အရလ အကျင ့်မျ ေးအရပေါ် 

စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးက ိုလည့်ေး စ  ့်ပါေင့်စ ေးသည့်။ ရေါက့်  ဂ ွ့်ဟ   ့်သည့်  Democracy as Human 

Rights: Freedom and Equality in the Age of Globalization (2005, Routledge) က ို ရ ေးသ ေးခွဲ ပပ ေး  
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Human Rights in the 21st Century: Continuity and Change since 9/11 (2011, Palgrave) 

က ိုလည့်ေး ပ ေး ွွဲ  ည့်ေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ ရ  င့်ေးပါေးနှင ့် စ အိုပ့်အခန့်ေး အမျ ေးအဖပ ေးက ိုလည့်ေး ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။  

The University of Connecticut ၏  the Human Rights Institute နှင ့်  Carnegie Mellon University 

၏  the Center for Ethics and Policy   ိုို့ ွင့် အြွွဲွေ့ေင့်  စ့်ဦေး ဖြစ့်ပပ ေး  ည့်ေးဖြ ့်ဘို ့်အြွွဲွေ့ 

အမျ ေးအဖပ ေး ွင့်လည့်ေး ပါေင့်သည့်။ ၂၀၀၈-၉ အထ   Alexander von Humboldt Foundation ၏  

Research Fellow ဖြစ့်ပပ ေး the Hertie School of Governance, Berlin  ွင့် ဧည ့်သည့် ရပါရမ ကခ 

အဖြစ့်လည့်ေး   ေန့်ထမ့်ေးရ  င့်ခွဲ သည့်။ 

 

မာ င်ျားဟနဆ်နသ်ည့် the University of Queensland မှ န ိုင့်ငံ က   က့် ံရ ေး  ွွဲြက့် ရပါရမ ကခ 

 စ့်ဦေးဖြစ့်သည့်။ သ မ၏ ရ ေးသ ေးမှုမျ ေးမှ  န ိုင့်ငံ က  လံိုခခ ံရ ေး၊ လက့်နက့် ထ န့်ေးချ ပ့်ရ ေးနှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး နယ့်ပယ့်မျ ေးမှ ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဝပါလ်ဟ ်မန်ျားသည့် James Cook University မှ ဥပရေ ပါရမ ကခ  စ့်ဦေး ဖြစ့်ပပ ေး  the Institute of 

Commonwealth Studies, School of Advanced Studies, University of London ၏  Senior 

Research Fellow  စ့်ဦေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ သည့် ယခင့်က ကရနေါ၊ ဩစရက ေးလျ၊ နယ ေးဇ လန့်နှင ့် 

ပဗ   န့်န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် စ သင့်ကက ေးခွဲ သည့်။ သ ၏ ထို ့်ရေမှုမျ ေးမှ  ကရနေါ န ိုင့်ငံ ှ  မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး  ိုင့်   ဥပရေနငှ ့် ပင မ့်ေ ့်ပ ဖပ ေးရ ေး၊ လ မှု ထ န့်ေးချ ပ့်မှုမျ ေးက ို မ လအရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ ပံိုစမံျ ေးနငှ ့် က ိုက့်ည ရစဖခင့်ေး၊ ဩစရက ေးလျ ငွ့် မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို 

အ င့်ေးအဓမမ ရန   ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး၊ အင့်  နက့်နငှ ့် မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၊ နယ ေးဇ လန့် ွင့် 

မျ   ေးရ ိုေးဗ ဇ ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးနှင ့် အနတ  ယ့်၊ ပဋ ည ဉ့် သရဘ    ေး၊ ရခ ့်သစ့် သရဘ    ေးနှင ့် လ မှု 

န ိုင့်ငံသ ေး ဖြစ့်မှု ကျ ံိုေးဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ သ သည့် ရ   က့်စ့် ရ လက့်ကက ေး ွင့် မ ရ ိုေးြလ  

အမွဲလ ိုက့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငံ က    သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး အိုပ့်ချ ပ့်မှု ငွ့် မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအ ေး ရဘေးြယ့်ထ ေးဖခင့်ေး၊   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှု ရလျှ  ချရ ေးအ ကွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံို၊ ရဖပ င့်ေးလွဲပံိုနငှ ့် အိုပ့်ချ ပ့်ပံို   ိုို့က ိုလည့်ေး ရလ လ ခွဲ သည့်။ လက့် ှ  ငွ့် 

န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့် သရဘ    ေးက သဘ ေ   ေးက ို ရ  င့်ေးကိုန့်အဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်က  မ လအရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် လ သ ေးမျ   ေးနွယ့်စိုမျ ေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစပံို  ိုို့က ို ရလ လ ရနသည့်။ သ သည့်  Indigenous 

Peoples Rights in Australia, Canada and New Zealand (1999, Oxford: Oxford University 

Press) စ အိုပ့်၏  ည့်ေးဖြ ့်သ လည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ခ စ်စတင်ျား (ခ စ်  ်)   တင်ျားသည့် Ohio State University မှ အမျ   ေးသမ ေး၊ ဂျန့်ေါနငှ ့် လ င့်ဖြစ့် ည့်မှု 

ရလ လ ရ ေး   ိုင့်    ွွဲဘက့် ရပါရမ ကခ  စ့်ဦေး ဖြစ့်သည့်။  Escuela Popular Norteña ၏ အြွွဲွေ့ေင့် 

 စ့်ဦေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ မ၏ သိုရ သနမျ ေးမှ  ဣ ထ ယေါေ  န ိုင့်ငရံ ေး သ အ ို  ၊ က ိုလ ိုန ဖပ မှု 

အ ံိုေးသ ့်ပံို သ အ ို  နငှ ့် န ှုင့်ယှဉ့် န ိုင့်ငံရ ေး အရ ွေးအရခေါ်  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ သ မသည့်  Decolonizing 

Democracy: Transforming the Social Contract in India က ို ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ 
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လာ  ဆာ စ  အ ်စ် ဝ   ာစတ်န်သည့် the University of Essex အစ ိုေး    ိုင့်   ဌ နမှ ပါ ဂ  

ရကျ င့်ေးသ  စ့်ဦေး ဖြစ့်သည့်။ သ မ၏ သိုရ သနမျ ေးမှ  စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

  ိုင့်ေး  ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ မသည့် the University of Essex ဥပရေနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးဘွွဲွေ့ 

  ှ ထ ေးသည့်။ ဂျ မန ၊ ဖပင့်သစ့်နှင ့် က ို  ေးယ ေး  ိုို့ ငွ့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေး  ိုို့က ို 

ရလ လ ခွဲ သည့်  (MSc Economics, University of Muenster)။ 

 

အယ်လ်လန် ဝဂ   ူပါမန်ျားသည့် Austin  ှ  University of Texas, the LBJ School of Public Affairs မှ 

 ွွဲဘက့် ပါရမ ကခ  စ့်ဦေး ဖြစ့်သည့်။ သ သည့် Constitutions and Conflict Management in Africa: 

Preventing Civil War through Institutional Design (2015, Philadelphia, PA: University of 

Pennsylvania Press) စ အိုပ့်၏  ည့်ေးဖြ ့်သ   စ့်ဦေး ဖြစ့်ပပ ေး  Gambling on Humanitarian 

Intervention: Moral Hazard, Rebellion and Civil War (with Timothy Crawford; 2006, New 

York: Routledge) စ အိုပ့်၏ ပ ေး ွွဲ  ည့်ေးဖြ ့်သ လည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့်  The Limits of 

Humanitarian Intervention: Genocide in Rwanda (2001, Washington, DC: Brookings) 

စ အိုပ့်က ိုလည့်ေး ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ ၂၀၁၃-၁၄  ွင့် သ သည့်  Washington, DC  ှ  the US Institute of 

Peace  ငွ့်  Randolph Senior Fellow အဖြစ့် လိုပ့်က ိုင့်ခွဲ သည့်။ 

 

ဝတာ ဒ်လနျ်ားဒ်မန်ျားသည့် University of Essex မှ အစ ိုေး   ိုင့်   ဌ န ငွ့် ပါရမ ကခ ဖြစ့်ပပ ေး လ မှုရ ေး သ ပပံ 

ဌ န၏ Executive Dean လည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ သည့် န ှုင့်ေးယှဉ့် ရလ လ ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ထို ့်ရေမှု အမျ ေးအဖပ ေး  ှ ပပ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  ပံိုမျ ေးနှင ့် 

စပ့်လျဉ့်ေး၍ န ိုင့်င ံက  အကကံရပေး လိုပ့်ငန့်ေး အမျ ေးဖပ ေး ွင့် ပါေင့်ခွဲ သည့်။ 

 

အန်တြိုန  ဝဂ  လန်ျားဂလွြိ  ်စသ်ည့် Flinders University, Adelaide, Australia မှ သမ ိုင့်ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  

 က့် ံရ ေး ရကျ င့်ေး ငွ့်  ွွဲြက့် ပါရမ ကခ  စ့်ဦေး ဖြစ့်သည့်။ သ သည့် the University of Tasmania 

နှင ့် the Australian National University   ိုို့ ငွ့် ပည သင့်ကက ေးခွဲ သည့်။ လန့်ေးဂလွ  က့်စ့်သည့် The 

Politics of Justice and Human Rights: Southeast Asia and Universalist Theory (2001, 

Cambridge University Press) က ို ရ ေးသ ေးခွဲ ပပ ေး  Global Democracy and its Difficulties (2009, 

Routledge) နှင ့်  Australian Foreign Policy: Controversies and Debates (2014, Oxford 

University Press)   ိုို့က ို ပ ေး ွွဲ  ည့်ေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ Millennium,  European Journal of 

International Relations, Review of International Studies, Political Studies, Human Rights 

Quarterly, Human Rights Review, Journal of Human Rights,  International Journal of Human 

Rights, Critical Review of International Social and Political Philosophy နှင ့် Australian Journal 

of Political Science   ိုို့ ွင့် စ  မ့်ေးမျ ေး ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ သ ၏ ပည ရ ေး စ  ့်ပါေင့်စ ေးမှုမျ ေးမှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေး၊ န ိုင့်င ံက  န ိုင့်ငံရ ေး သ အ ို  ၊ ကမ္   

လ င့်စ  ့်  မ့်ေးည ွ့်မှု  ိုင့်   န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် ကျင ့်ေ ့်  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 
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ဝဒါ ဂ်   လ ်တင်ဂါသည့် the VU University Amsterdam မှ ပါ ဂ ဘွွဲ   ှ ထ ေးပပ ေး the University of 

Amsterdam မှ သမ ိုင့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပ ံ မဟ ဘွွဲွေ့ နှစ့်ထပ့်ကွမ့်ေး   ှ ထ ေးသည့်။ သ မသည့်  Human 

Rights Watch နှင ့် the EU Fundamental Rights Agency   ိုို့အပါအေင့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးနငှ ့် 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး အမျ   ေးမျ   ေး ွင့် သိုရ သန ပည  ငှ့်နှင ့် စ မံက န့်ေး မန့်ရနဂျ   ိုို့အဖြစ့် 

လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ လက့် ှ  ွင့် သ မသည့်  Amnesty International Netherlands ၏ စ မံက န့်ေး  စ့်ခို 

ဖြစ့်ရသ  မဟ ဗျှူဟ  ရလ လ ရ ေး ွင့် သိုရ သနနှင ့် မ ေါေ အကကံရပေးရ ေးအ ကွ့် 

လိုပ့်ရ  င့်ရနသည့်။ ရေါက့်ဂျ   လက့် င့်ဂါ၏ သိုရ သန စ မံက န့်ေးမျ ေး ွင့်  လ မှု    ေးမျှ မှုနငှ ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  က့်ကက ွလှုပ့် ှ ေးမှု၊ လက့်သစ့် အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး သံ မန့်ရ ေး၊ 

ဥရ  ပ သမဂဂ၏ လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုင့်   မ ေါေမျ ေး၊ ဥရ  ပ ွင့် အစစလ မ့် ေ ့်ရံို၏ န ိုင့်ငရံ ေး၊ ရန ပ့် 

ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး အရဖခချသ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ေး အကကမ့်ေးြက့်မှုမှ အက အကွယ့် ရပေးဖခင့်ေး၊ အကကမ့်ေးြက့်မှု 

  ိုက့်ြျက့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး၏ လ နည့်ေးစိုမျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး စသည့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

 

ဝဂျားလ်လြို ှာသည့် University of Oxford ၏ ေိုကခသည့် ရလ လ ရ ေး စင့်   ွင့် ဧည ့်ပါရမ ကခ  စ့်ဦေး 

ဖြစ့်ပပ ေး the University of Notre Dame ၏ ဂိုဏ့်ထ ေးရ  င့် ရပါရမ ကခ  စ့်ဦေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

သ သည့် ေိုကခသည့် မ ေါေနှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး ရ ေးသ ေးမှု အမျ ေးအဖပ ေးက ို ဦေးရ  င့် ရ ေးသ ေး၊ အ   က ွ

ရ ေးသ ေး၊ အ   ကွ  ည့်ေးဖြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ ခွဲ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ ငွ့်  UNHCR: The Politics and 

Practice of Refugee Protection, 3rd edn (2016, Abingdon, UK: Routledge),  The Oxford 

Handbook on Refugee and Forced Migration Studies (2014, Oxford: Oxford University Press), 
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ရှုပ့်ရထွေးရပွလ ပပ ေး ပံိုစအံမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် ဖြစ့်ရပေါ်လှုပ့် ှ ေးပံိုက ို ရြ ့်ဖပပါမည့်။ ဤအချက့်မျ ေးက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ရလ လ မှုက ို ခက့်ခွဲရစသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပည  ပ့် ငွ့် ၎င့်ေး၏ သရဘ သဘ ေအ  

ခက့်မမျ ေးစွ  ှ ရနပပ ေး ဘ သ  ပ့်မျ ေးစွ  ပါေင့်ရနပါသည့်။ ဤမ  ့် က့်အခန့်ေးသည့် ယခိုစ အိုပ့်၏  ည့်မှန့်ေးချက့်၊ 

အခန့်ေးမျ ေးပါေင့် ြွွဲွေ့စည့်ေးမှုနငှ ့်  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေးက ို အကကမ့်ေးြျင့်ေး  င့်ဖပဖခင့်ေးဖြင ့် အ ံိုေးသ ့်ထ ေးပါသည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ မှုရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှုမျ ေး ှ ရသ   န့်ေးြ ိုေး  ိုင့်   

ထွက့်  ိုချက့် (value claim) မျ ေးအဖြစ့် ရလ လ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငံရ ေးနယ့်၌ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်က ို 

 န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။ 

 

ဤန ိုင့်ငရံ ေး အဖြစ့်အပျက့်မျ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်ပါ။ အ ဏ  ငှ့် အစ ိုေး  စ့် ပ့်သည့် ၎င့်ေးက ို ရေြန့်သည ့် 

လွ ့်လပ့်ရသ  သ င့်ေးမ ေ ယ ကဏ္ဍက ို နှု ့်ပ  ့်ထ ေးသည့်၊ ရကျေးလက့်ဖပည့်သ မျ ေးနငှ ့် ပမ  ွေ့ရန 

 င့်ေး ွဲသ ေးမျ ေးသည့် သနို့့် ှင့်ေးသည ့် ရသ က့်သံိုေးရ  မ  ှ မှုရကက င ့် န မကျန့်ေး ဖြစ့်ကကသည့်၊ 
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  ဇေ ့်အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် မ န့်ေးကရလေးမျ ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို လ င့်အ ွက့် လ ကိုန့်က ေးကကသည့်၊ န ိုင့်င ံက  

ရက ့်ပ ိုရ ေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် ကိုန့်ထို ့်လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို လိုပ့်အ ေးခနည့်ေးပပ ေး အလိုပ့်သမ ေးနှင ့် လိုပ့်ငန့်ေး  ိုင့်   

စည့်ေးကမ့်ေးသ ့်မှ ့်ချက့်မျ ေး ရလျ   ွဲသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလ ိုက့်သည့်၊ လ င့်  ချင့်ေး သရဘ ကျသည ့် 

အမျ   ေးသ ေး၊ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် အ မ့်ရထ င့်ဖပ ခွင ့်နငှ ့် မ သ ေးစို  ည့်ရထ င့်ခွင ့်  ိုို့   ှ  န့် စိုရံိုေးလိုပ့် ှ ေးကကသည့်။ 

လ မျ   ေးရ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးမှ ထွက့်ရဖပေးလ ကကသည ့် ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် ချမ့်ေးသ ရသ  

အ မ့်န ေးချင့်ေးန ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ခ ိုလံှုခွင ့် ဖငင့်ေးပယ့်ခံ သည့်။ အကကမ့်ေးြက့်သမ ေးမျ ေးဟို ယ   သ မျ ေးအ ေး 

   ေးခွင့်ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် ဖပန့်လည့်စ စစ့်ဖခင့်ေးမ ှ ဘွဲ ြမ့်ေး  ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးသည့်၊ အလိုပ့်သမ ေးမျ ေးနငှ ့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ မဟ မ  ့်မျ ေးသည့် ရနထ ိုင့်စ ေးရသ က့် န့် ရလ က့်ငရှသ  လိုပ့်အ ေးခ စ့်ခို ရ  င့်ေး  ို န့် 

စိုရံိုေးလံှုွေ့ရ  ့်ကကသည့်၊ ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး လ ိုလ ေးသ မျ ေးသည့် ြ နှ ပ့်ရသ  စစ့်အစ ိုေး  စ့် ပ့်က ို 

 နို့့်ကျင့်ကကသည့်၊ န ိုင့်ငံ က အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက စ စဉ့် လိုပ့်ရ  င့်ရသ  ရလရကက င့်ေး  ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးသည့် 

မ မ ဖပည့်သ မျ ေးက ို အစိုလ ိုက့်အခပ ံလ ိုက့် သ ့်ဖြ ့် န့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရနသည ့် အစ ိုေး  စ့်ခိုက ို ဖြ  ့်ချ န့် 

က ည ရပေးသည့်၊  က့်ကကလွှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် ရကျ င့်ေးလခမျ ေးက ို ြျက့်သ မ့်ေးပပ ေး လ   ိုင့်ေးပည ရ ေးက ို 

လက့်လှမ့်ေးမ န ိုင့် န့် လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ အထက့်ပါ အရကက င့်ေးချင့်ေး  ဖခင့်ေး မ  ကကရသ  အဖြစ့်အပျက့်မျ ေး ငွ့် 

ဘံို  ည ရသ  မည့်သည ့် အချက့်မျ ေး  ှ ပါသနည့်ေး။ ရဖပ  မည့်  ိုလျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို မရြ ့်ဖပဘွဲ 

ဤအဖြစ့်အပျက့်မျ ေးက ို ရဖပ   ို ရ ွေးရနွေး န့် ခက့်ပါလ မ ့်မည့်။  

 

၁၉၄၈ ခိုနှစ့် ကိုလသမဂဂ အရထွရထွည လ ခကံ အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး (Universal 

Declaration of Human Rights (UDHR)) က ို အ ည့်ဖပ ပပ ေး ရန က့်ပ ိုင့်ေးက လမှစ င့်၍ စ ရ ေးသ  စ့်ဦေး၏ 

စက ေးက ိုယ ၍ ရဖပ  မည့်  ိုလျှင့် “လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ရန က့်မ ို ့်ဘွဲ ရ ွှေ့ရ  က့်သည့်ထက့် 

ရ ွှေ့ရ  က့်လ ခွဲ သည့်။”၁ န ိုင့်ငံရ ေးကမ္ ကက ေး အရကက င့်ေးက ို ရဖပ မည့်  ိုလျှင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအရကက င့်ေး မပါ၍ 

မဖြစ့်သည့်အထ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ပျံွေ့နှံို့စ မ ့်ေင့်ရနပပ  ဖြစ့်သည့်။  

 

လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျား အဘယ်ဝ  ာင ် အဝ ျားပါသနည်ျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ကမ္  န ိုင့်ငရံ ေး ငွ့် ရ ွှေ့ န့်ေးရ  က့်လ ဖခင့်ေးသည့် ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခ နည့်ေးပါေးခွဲ သရလ က့် 

ထ ေးထ ေးဖခ ေးဖခ ေး မှ ့်သ ေးရလ က့်စ  လည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ စ  တဇန မ့်မျ ေး၊ အ င့်ေးအကကပ့်လ ိုက့်န  န့် 

မလ ိုအပ့်ရသ  ရလလံိုေးထွ ေးသည ့် စက ေးလံိုေးမျ ေး၊ ခံစ ေးချက့်မျ ေးဖြစ့်ရသ  UDHR သည့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး 

 က့် ံရ ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်လျက့် ှ ပပ ေး အချ ပ့်အဖခ အ ဏ  စံနှုန့်ေးက ိုလည့်ေး စ န့်ရခေါ်လ ရနသည ့်  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး 

မျ ေးဖပ ေး ကက ေးထွ ေးလ ရနသည ့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေမျ ေးက ို ရမွေးြွ ေးရပေးလျက့် ှ သည့်။ ဤအရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး၊ န ခံလ ိုက့်န ရ ေးနှင ့် ယခိုရန က့်ပ ိုင့်ေး ငွ့် စည့်ေးကကပ့်ရ ေးအ ွက့်ပါ 

  ေန့် ှ ရသ  န ိုင့်င ံက  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး ြွွဲွေ့စည့်ေး ည့်ရထ င့်ဖခင့်ေးလည့်ေး အပါအေင့်ဖြစ့်သည့်။ 

လ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ြ နှ ပ့်သည ့် အစ ိုေး မျ ေးက ို ဖြ  ့်ချရသ ၊ ြ နှ ပ့်ခမံျ ေး၊ ရဘေးထို ့်ခမံျ ေးအ ွက့် 

အက အကယွ့်မျ ေး  ယ ရပေးန ိုင့်ရသ  ဖပည့် ငွ့်ေး၊ န ိုင့်င ံက  လ မှု လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို ရပေါ်ထွက့်လ ရစသည့်။ 
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ဤလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် အင့်အ ေးကက ေးမ ေးရသ  န ိုင့်ငရံ ေး ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသြွယ့် ဖြစ့်ရနပပ  ဖြစ့်ပါသည့်။ 

 စ့်ခါ စ့် ံ ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ သည့် ဖပင့်ေးထန့် စ ေး ရှသ  အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေးက ို ဖြစ့်ရပေါ်ရစသည့်မှ  

မှန့်ပါသည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ သည့် ကမ္  န ိုင့်ငံရ ေး ဇ  ့်ခံို ငွ့် အဓ ကကျသည ့် စံနှုန့်ေးဖပ  

သ ိုို့မဟို ့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးချက့် စ့်ခို၊ န ိုင့်င ံက     ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျမှုက ို   ိုင့်ေး  သည ့် 

အဓ က  ရပ  ံစ့်ခို ဖြစ့်ရနရပပပ ။ အဘယ့်ရကက င ့်နည့်ေး။  

 

ယခိုစ အိုပ့်သည့် ေို  ယကမ္ စစ့်အလွန့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးရခ ့်က ို ရစ င့်ေးရပေးထ ေးရသ ့်လည့်ေး ယရနို့ရခ ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးအရဖခအရနနှင ့် လက့်ရ ွွေ့ပ ိုင့်ေးက ို န ေးလည့် န့်အ ွက့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး၏ 

ယို တ သရဘ    ေးနှင ့်  ွွဲရ  င့်မှုက ို အ  ိုင့်ေးအ   စ့်ခိုအထ  န ေးလည့် န့် လ ိုပါသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

သမ ိုင့်ေးက ို ဤစ အိုပ့် ွင့် အကျဉ့်ေးချ ပ့် ရြ ့်ဖပ န့် မဖြစ့်န ိုင့်ပါ၊ သ ိုို့ရသ ့်  က့်လက့်ရြ ့်ဖပမည ့် အခန့်ေးခွွဲမျ ေး ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရပေါ်ထွက့်လ မှု၊ ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရအ င့်ဖမင့်မှုအဖပင့် ၎င့်ေး  ိုို့နငှ ့်ပ ့်သက့်၍ အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေးက ို 

န ေးလည့်ရစ န့် အရထ က့်အက ဖပ မည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အဓ က သွင့်ဖပင့်လကခဏ မျ ေးက ို 

အဓ ကဦေး ည့်ပပ ေး  င့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ ဤသ ိုို့ ရ ေွးချယ့် င့်ဖပ ဖခင့်ေး၏  ည့် ွယ့်ချက့်မှ  စ အိုပ့် ွင့် ရ ေးသ ေး 

 င့်ဖပထ ေးသည ့် သရဘ    ေးအယ အ မျ ေး၊ ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးက ို အချက့်ကျကျ စဉ့်ေးစ ေး င့်ဖခင့်န ိုင့်ရစ န့် 

ဖြစ့်သည့်။ ဤကဏ္ဍ၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အချင့်ေးချင့်ေး ချ   ့် က့်လျက့် ှ ရသ  သွင့်ဖပင့်လကခဏ  သံိုေးခိုအ ေး 

အသ ေးရပေး ရလ လ သင ့်ပါသည့်။  

 

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်  မ ထ ေးဖခ ေးစွ  ရခ ့်သစ့် န့်သည့် 

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံရ ေး ြန့်ေး  ေးမှု ဖြစ့်သည့် 

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ပင့်က ိုသရဘ အ  ရခ ့်ရဖပ င့်ေးရ  ့်လှန့်သည့် 

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျား၏ ဝခတသ်စ်ဆန်မှု 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်  မ ထ ေးဖခ ေးစွ  ရခ ့်သစ့် န့်သည့် (modern) ဟို   ိုဖခင့်ေးသည့် ယင့်ေး  ိုို့၏ 

ရန က့်ကယွ့်က  န့်ြ ိုေးမျ ေး၏  ညှ့်လျ ေးသည ့် သမ ိုင့်ေးက ို ဖငင့်ေးပယ့်လ ိုဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး မျှ သက့် မ့်ေး ှ ရသ     ေးမျှ ရ ေး၊ လ ူ့ဂိုဏ့်သ ကခ  စသည ့် အယ အ မျ ေးနှင ့် 

သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ  ပ ေးပ ေးကပ့်ကပ့်  က့်နွှယ့်ပ ့်သက့်ရနသည့်။ လ ူ့အခငွ ့်ရ ေးမျ ေး၏ သစ့်လွင့်မှုက ို 

အရလေးရပေးလ ိုဖခင့်ေးမှ  အရ ေးကက ေးသည ့်  နို့့်ကျင့်ဘက့် အဖခင့်ေးအ  နှစ့်ခိုက ို အရလေးရပေး ရထ က့်ဖပလ ိုဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ပထမ  နို့့်ကျင့်ဘက့် အဖခင့်ေးအ  မှ  အလယ့်ရခ ့်ဥရ  ပနငှ ့် အဖခ ေးရသ  ရခ ့်သစ့်မ  ိုင့်မ  

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ငွ့် ကက ေးစ ိုေးခွဲ ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ရသ  အိုပ့်စိုအယ အ  (corporate 

conception of rights) ဖြစ့်၍ ေို  ယ  န့်ို့ကျင့်ဘက့် အဖခင့်ေးအ  မှ  ဘ သ ရ ေး အရ ွေးအရခေါ်မျ ေး အရပေါ် 

အရဖခခံခွဲ သည ့်    ေးမျှ မှုနှင ့် ဂိုဏ့်သ ကခ   ိုင့်   သရဘ    ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။  
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အလယ့်ရခ ့် အခွင ့်အရ ေး အယ အ မျ ေးသည့် လ မှုအ င ့်အ န့်ေးအရပေါ် အရဖခခခံွဲ သည့်။ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

လ ူ့ စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေးထက့် လ  န့်ေးစ ေးအလွှ  သ ိုို့မဟို ့် အိုပ့်စို စ့်ခိုနငှ ့် သက့်  ိုင့်ပပ ေး 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို အလွှ အ င ့် င ့် အထက့်ရအ က့်ြွွဲွေ့စည့်ေးရစသည ့် အယ အ မျ ေးက ို 

ကျ ေးကန့်ရပေးခွဲ ကကသည့်။ မ မ ပ ိုင့်  ိုင့်ရသ  အခငွ ့်အရ ေးသည့် မ မ ၏ အ င ့်အ န့်ေး၊ မ မ ၏ အရနအထ ေးအရပေါ် 

မ  ည့်ရံိုသ မက၊ ယင့်ေး  ိုို့က ိုလ ိုက့်၍လည့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲသည့်။ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊   ေန့်မျ ေးသည့် 

လ မှုအခန့်ေးကဏ္ဍမျ ေးက ို ရဘ င့်ခ ့်သ ့်မှ ့်ရပေးပပ ေး ထ ိုအခန့်ေးကဏ္ဍမျ ေးဖြင ့်ပင့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးက ို 

ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤအဓ ပပ ယ့်အ  ကကည ့်လျှင့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးက ို 

မရ  င့်ေး  ိုဘွဲ ( ှ  င့်ေးစွွဲ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို  က့်လက့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးသည့်)  ည့်ပမွဲရ ေးသ ိုို့ ဦေး ည့်ခွဲ သည့် ( ည့်ပင မ့်မှုက ို 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးသည့်) ဟို ရဖပ ၍ သည့်။ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ရလ ကအဖမင့် အယ အ မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် ဘ သ ရ ေး 

အဖမင့်မျ ေးအရပေါ် အရဖခခံခွဲ ပပ ေး ထ ိုအယ အ မျ ေး၊ ဘ သ ရ ေး အဖမင့်မျ ေးက  ှ  င့်ေးစွွဲ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ ပံိုစသံည့် 

ဘို  ေးသခင့်၏ အလ ိုအ  သ ိုို့မဟို ့် ဘို  ေးသခင့်က ခွင ့်ဖပ ထ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို မှ ့်ယ ခွဲ ကကသည့်။ 

ရန က့် စ့်နည့်ေး ရဖပ  လျှင့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးက ို ြွွဲွေ့စည့်ေး ည့်ရ  က့်ထ ေးပံို၊ လ အိုပ့်စိုအသ ေးသ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊   ေန့်မျ ေးသည့် ဘို  ေးသခင့်၏  နဒ သ ိုို့မဟို ့် အစ အစဉ့်အ  ိုင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို 

လက့်ခခံွဲ ကကသည့်။  

 

ရခ ့်သစ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ  စ င့်ရပေါ်ရပါက့်ခွဲ    ဥရ  ပ  ိုက့် အရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် အထက့်ပါ 

လ အြွွဲွေ့အစည့်ေး၊ လ မှုြွွဲွေ့စည့်ေး  ည့်ရ  က့်ပံို အရကက င့်ေး စဉ့်ေးစ ေးပံိုသည့်  ယ ့်နစှ့်  စို အရစ ပ ိုင့်ေး၊ 

 ယ ့်သံိုေး  စိုရလ က့်မှစ၍ ကက ေးကက ေးမ ေးမ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲလ ခွဲ ပပ ေး၊ ထ ိုအရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးသည့် အချ  န့်က လ 

ကက ဖမင ့်စွ  ဖြစ့်ရပေါ်ခွဲ သည့်။ အရဖပ င့်ေးအလွဲကက ေးမျ ေး ငွ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု၊ အနိုပည ၊ စ ရပ 

 စ့်ရခ ့် န့်ေးသစ့်မှု၊ ဘ သ ရ ေး ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုနှင ့် အသ ဉ ဏ့် ပွင ့်လင့်ေးလ မှု  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

ထ ိုအရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး အ   ကွ စိုရပါင့်ေး၍ လ သ ေးေါေ (humanism) (လ သ ေးမျ ေး၏ ရအ င့်ဖမင့်မှု၊ 

အလ ေးအလ   ိုို့အ ေး အဓ ကထ ေးမှု)၊  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့် ပဓ နေါေ (rationalism) (ယံိုကကည့်မှု၊ အယ သ ေးမှု  ိုို့ထက့် 

စဉ့်ေးစ ေး င့်ဖခင့်မှု၊ သ ပပံပည   ိုို့အရပေါ် အရလေးထ ေးမှု)နှင ့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလေါေ (individualism) (လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးအ ေး 

၎င့်ေး  ိုို့ပါေင့်   အိုပ့်စို သ ိုို့မဟို ့် လ  န့်ေးစ ေး  ိုို့နှင ့် ခွွဲဖခ ေး သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး)   ိုို့က ို ရမွေးြွ ေးရပေးခွဲ သည့်။   

 

စ ရ ေးသ အရနဖြင ့် အထက့်ရြ ့်ဖပပါ အရကက င့်ေးအ  မျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအရကက င့်ေး ဖြစ့်စဉ့် စ့်ခို၏ 

လ ိုအပ့်သည ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးဟို   ိုဖခင့်ေးထက့် ဤအစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးသည့် အရစ ပ ိုင့်ေး ရခ ့်သစ့်ဥရ  ပ၌ 

သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ပံိုရြ ့်လွှမ့်ေးမ ိုေးခွဲ သည့်ဟို   ိုလ ိုဖခင့်ေးဖြစ့်သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ   ိုင့်ေးနငှ ့် သက့်  ိုင့်သည့်ဟို ရ ေးသ ေးရြ ့်ဖပဖခင့်ေးသည့် လ သ ေးမျ ေး၏ 

စွမ့်ေးရ  င့် ည့်မျ ေး၊ အလ ေးအလ မျ ေး အရကက င့်ေး ခ ိုင့်မ အ ေးရက င့်ေးသည ့် ထွက့်  ိုချက့် စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

 စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အ  ိုပါ လ သ ေးမျ ေး၏ စွမ့်ေးရ  င့် ည့်မျ ေး၊ အလ ေးအလ မျ ေးက ို 

အရက င့်အထည့်ရြ ့် န့် အလ ိုို့ငှ  လ သ ေးမျ ေး၏ စမွ့်ေး ည့်က ို အက အကယွ့်ရပေး န့်၊ ရလေးစ ေး န့်အ ကွ့် 

ကျယ ့်ဖပန့်သည ့် စံနှုန့်ေးဖပ ရ ေး၊ န ိုင့်ငံရ ေး အစ အစဉ့် စ့်ခိုက ိုလည့်ေး ရ  င့်ေး  ိုသည့်။ ရကက င့်ေးကျ   ေး  ရလျ ့်မှုက ို 

ဖပသ  ၌ စဉ့်ေးစ ေး င့်ဖခင့်မှုအရပေါ် အဓ ကအ ေးက ိုေးအ ေးထ ေး ဖပ ဖခင့်ေးဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ  
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 န့်ြ ိုေးမျ ေး၊ ယံိုကကည့်မှုမျ ေးက ို ရကျ ့်လနွ့်ရသ ၊ ထ ိုသ ိုို့ ရကျ ့်လွန့်သည ့်အ ွက့် ၎င့်ေး န့်ြ ိုေးမျ ေး၊ ယံိုကကည့်မှုမျ ေးက ို 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး ယို တ  စ့်ခိုက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ သည့်။ ရန က့် ံိုေးအရနဖြင ့် လ   ိုင့်ေးက ို အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   ရခ ့်သစ့် အရ ွေးအဖမင့်သည့် လ မှုရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး အစ အစဉ့်အရပေါ် 

မ ရ ိုေးြလ  န ေးလည့်စဉ့်ေးစ ေးပံိုမျ ေးက ို စ န့်ရခေါ်သည့်။  

 

နြိုင်ငံဝ ျား ဖနတ် ျားမှု ဖစ်ဝသာ လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျား  

 

ယခိုရြ ့်ဖပပါ ရခ ့်ရဖပ င့်ေးရ  ့်လှန့်ရ ေး အယ အ က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် သ ူ့အလ ိုအရလျ က့် 

ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်မှု  စ့်ခိုထက့်  ည့် ွယ့်ချက့် ှ  ှ  ြန့်ေး  ေးမှု စ့်ခို၏ အကျ  ေး လ ေ့်ဖြစ့်ရကက င့်ေး ညွှန့်ဖပရနသည့် 

(Minogue, 1979)။ ဥရ  ပ  ိုက့် ှ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး အယ အ အ ေး ရ  မ ဥပရေ အ ငွ့်ေး ှ  ၎င့်ေး၏ မ လဇ စ့်ဖမစ့်၊ 

အဓ ပပ ယ့်မျ ေး ငွ့် ရဖခ  ရက က့်န ိုင့်သည့် (Tuck, 1979)။ သ ိုို့ရသ ့်  ယ ့်ခိုနစ့်  စို အဂဂလန့် ွင့် ၎င့်ေးသည့် 

ရခ ့်ရဖပ င့်ေးရ  ့်လှန့်ရသ ၊ ဂယက့်ရ ိုက့်ခ ့်ရသ  အယ အ   စ့် ပ့် ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ ဤကွဲ သ ိုို့ 

ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်လ မှုသည့် ၎င့်ေး၏ရန က့်ကယွ့်မှ အဓ က   ေန့် ှ သ မျ ေးထွဲမှ  စ့်ဦေးဖြစ့်သ  

န ိုင့်ငရံ ေးအရ ွေးအရခေါ်    ရသ မ ့်စ့် ရဟ  ဘ့်စ့် (Thomas Hobbes) (၁၅၈၈-၁၆၇၉) က ို 

အံ ဩ ိုန့်လှုပ့်ရစခွဲ သည့်။ ရဟ  ဘ့်စ့်သည့် သ ူ့အချ  န့်အခါက ဘ သ ရ ေး   မျ ေး၊ ပိုန့်ကန့်ထကကသွ  

လွှ ့်ရ  ့်အမ ့်မျ ေး၏ ရေြန့်မှုက ို  စ့်စထက့် စ့်စ ခလံ ရန သည ့်  ငှ့်ဘို င့်မျ ေး၏ ဘို  ေးသခင့် ရပေးသည ့် 

အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်ထက့် ပ ို၍ လက့်ခနံ ိုင့်ြွယ့်ဖြစ့်ရသ  သက့်ဦေး ံပ ိုင့် ဘို င့်စနစ့်အ ွက့် အရကက င့်ေးဖပချက့် စ့်ခို 

ရြ ့်ထို ့် န့်ကက  ေးစ ေးခွဲ သ ၊  ငှ့်ဘို င့်စနစ့်က ို နှစ့်နစှ့်က က  ယံိုကကည့်သ   စ့်ဦေး ဖြစ့်သည့်။ ရဟ  ဘ့်စ့်၏ အဓ က 

  ထွင့်မှုမှ  သရဘ    ေးအ ေးဖြင ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးက ို မြန့်  ေးမ  မ လအရဖခအရန (state of nature)  ငွ့် 

 စ့်ဦေး  စ့်ရယ က့်ချင့်ေး လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးသည့် လွ ့်လပ့်ပပ ေး  န့်ေး  ည    ဖြစ့်သည့်ဟ ရသ  အ  ိုဖပ ချက့် 

ဖြစ့်သည့်။ ရဟ  ဘ့်စ့်က ထ ိုကွဲ သ ိုို့ ပင့်က ိုသဘ ေ လွ ့်လပ့်မှုနှင ့်  န့်ေး  ည မျှမှု  ိုို့သည့် ြရ ိုြ ွဲအရဖခအရနမျ ေး၊ 

စစ့်ပွွဲမျ ေးသ ိုို့ ဦေး ည့်သွ ေးမည့်၊ ယင့်ေးအ ွက့် ယို တ  အကျ ံိုေးနှင ့် အရက င့်ေး ံိုေးအရဖြမှ  အလံိုေးစံိုအ ဏ  ှ ရသ  

အိုပ့်ချ ပ့်သ ဖြစ့်သည့်ဟို ယံိုကကည့်ခွဲ သည့် (Hobbes, 1969 [1651]   ွင့် ရှုပါ)။   

 

ရဟ  ဘ့်စ့်သည့် လွ ့်လပ့်မှုနှင ့်  န့်ေး  ည မျှမှု  ိုို့အ ေး  အကကွင့်ေးမွဲ  အ ဏ အ ွက့် အရကက င့်ေးဖပချက့် အဖြစ့် 

အသံိုေးချခွဲ ရသ ့်လည့်ေး အဖခ ေးသ မျ ေးသည့် ဤအယ အ နှစ့်ခို ငွ့် အဖခ ေး ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေးအ ွက့် 

အသံိုေးဖပ န ိုင့်ရသ  အလ ေးအလ မျ ေး  ှ ရနရကက င့်ေး ရစ လျင့်စ ွပင့် ရ ွွေ့ ှ ခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုသ မျ ေးထွဲမှ 

န မည့်အရကျ ့်ကက ေး ံိုေးနှင ့် အရ ေးပါ ံိုေး ပိုဂဂ  လ့်မှ  ေဿန က   နငှ ့် ေ ဂ့် (Whig) ပါ  ေင့် ရ  ့်လှန့်ရ ေးသမ ေး 

ဖြစ့်သ  ဂျွန့်ရလ  ခ့် (John Locke) (၁၆၃၁-၁၇၀၄) ဖြစ့်သည့်။ ရလ  ခ့်က ရဟ  ဘ့်စ့်၏ ပင့်က ိုသဘ ေလွ ့်လပ့်မှု 

(natural freedom)၊  န့်ေး  ည မျှဖြစ့်မှု ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးသည့် အ ဏ က ို အိုပ့်ချ ပ့်ခမံျ ေး၏ သရဘ    

ခွင ့်ဖပ ချက့်အရပေါ် မှ  ည့်ရစဖခင့်ေးဖြင ့် န ိုင့်ငရံ ေး ရ  ့်လှန့်ရ ေးအ ွက့် အရကက င့်ေးဖပချက့် အဖြစ့် 

အသံိုေးဖပ န ိုင့်ရစသည ့် အလ ေးအလ  ှ ရကက င့်ေး စဉ့်ေးစ ေးမ ခွဲ သည့်။ ရလ  ခ့်သည့် ဤလွ ့်လပ့်မှု၊ 

 န့်ေး  ည မျှဖြစ့်မှုအ ေး ရလ ကန ယ မ (natural law) အ ငွ့်ေး က န့်ေးေပ့်ရနရသ  ပင့်က ိုသဘ ေ သ ိုို့မဟို ့် 

လ သ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအဖြစ့် ရှုဖမင့်ခွဲ သည့်။ ရလ  ခ့်၏ အဖမင့် ွင့် အစ ိုေး  စ့် ပ့်အ ေး 
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 ည့်ရထ င့်ဖခင့်ေးမှ  အ  ိုပါ ရလ ကန ယ မက ို အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ို န့်၊ အ ံိုေးအဖြ ့်ရပေး န့်၊ 

အရက င့်အထည့်ရြ ့် န့်၊ ရန က့် စ့်နည့်ေးရဖပ  လျှင့်၊ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကွယ့်ရပေး န့် ဖြစ့်သည့်။ 

အစ ိုေး  စ့် ပ့်သည့် သရဘ   ခငွ ့်ဖပ ချက့် မ  ှ သည ့်အခါ သ ိုို့မဟို ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့်၊ 

ရလေးစ ေး န့် ပျက့်ကကွ့်သည ့်အခါ ၎င့်ေးသည့် မ မ က ိုယ့်က ိုမ မ     ေးနည့်ေးလမ့်ေးမကျ ဖြစ့်ရစသည့်၊ ထ ိုို့အ ွက့် 

ဖပည့်သ လ ထိုသည့် ထ ိုအစ ိုေး အ ေး အစ ေးထ ိုေးခငွ ့်  ှ သည့်။  

 

ဝခတ်ဝ ပာင်ျားဝတာ်လှန်သည ် သဝဘာ ှြိဝသာ လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ရခ ့်ရဖပ င့်ေးရ  ့်လှန့်ရသ  သရဘ သဘ ေသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငရံ ေးနငှ ့် 

လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု၊ ရအ င့်ဖမင့်မှု၊ အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေးက ို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် အဓ ကကျရသ  

   ယအဂဂါ ပ့် ဖြစ့်သည့်။ ၁၈   စိုအကိုန့်ပ ိုင့်ေးရလ က့် ငွ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အစ ိုေး အ ဏ က ို 

အကွဲဖြ ့်သည ့်  ကျင ့်ေ ့်စံနှုန့်ေး၊ အရမ  ကန့်၊ ဖပင့်သစ့်၊ ရဟ  န ိုင့်ငံနငှ ့် အဖခ ေးရသ ရန  မျ ေး ှ  

ရ  ့်လှန့်ရ ေးသမ ေးမျ ေး၏   ိုက့်ပွွဲရခေါ်သံ ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ ဤရခ ့်ရဖပ င့်ေးရ  ့်လှန့်ရသ  

သရဘ သဘ ေသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး က ိုယ့်၌၏ ယို တ ထွဲ ငွ့် ပါေင့်ရနပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ က ရ ိုေး ပ  ့် ့်မန့်ေး 

(Carole Patemen 1988, pp 39-40) ဖငင့်ေးခံိုထ ေးသကွဲ သ ိုို့ လ   ိုို့သည့် ပင့်က ိုသဘ ေအ ေးဖြင ့် လွ ့်လပ့်သည့်၊ 

 န့်ေး  ည မျှဖြစ့်သည့် ဟ ရသ  ရ ိုေးစင့်ေးသည ့် အ  ိုသည့် သဘ ေအရလျ က့်   ှ ရသ  အ ဏ ၊ 

အိုပ့်စ ိုေးမှု  ိုို့အ ွက့် ရပေးထ ေးသည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးက ို အ ေးအင့်ချည့် နွဲို့ ရစသည့်။ လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးသည့် 

ပင့်က ိုသရဘ အ  လွ ့်လပ့်သည့်၊  န့်ေး  ည မျှဖြစ့်သည့်ဟ ရသ  အယ အ သည့် ရခ ့်ရဖပ င့်ေး ရ  ့်လှန့်သည ့် 

သရဘ ရ  င့် ဖခင့်ေးမှ  ၎င့်ေးသည့် လ  ချ   ွေ့၊ လ အိုပ့်စို ချ   ွေ့၊ လ အမျ   ေးအစ ေး  ချ   ွေ့အ ေး ြ နှ ပ့်အိုပ့်ချ ပ့်ဖခင့်ေးအ ွက့် 

ရပေးထ ေးသည ့်  င့်ရဖခ င့်လက့်မျ ေးက ိုလည့်ေး  စ့်ချ   ည့်ေးဖြင ့် လွင ့်စဉ့် သွ ေးရစန ိုင့်သည ့် အ ကွ့် ဖြစ့်သည့်။  

 

ဤအချက့်သည့်ပင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ဘို င့်အိုပ့်ချ ပ့်သည ့်စနစ့်မျ ေးက ို ဖြ  ့်ချပပ ေး ေ မ ိုကရ စ အ ွက့် 

လမ့်ေး ငှ့်ေးရပေးခွဲ သည ့်  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပဓ နေါေ (rationalism) ပို  န့်၏ ချွန့်ထက့်ရသ  ထ ပ့်သွ ေးဖြစ့်သည့်ဟို 

ရြ ့်ဖပ  ၌ ကန့်နက့်မ ရန   (Kenneth Minogue) (1979, p.11)   ိုလ ိုသည ့် အဓ ပပ ယ့် ဖြစ့်သည့်။ ၁၈   စို၊ ၁၉ 

  စို  ိုို့၏ အရ ေးရ  ့်ပံိုကက ေးမျ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး နြ ေးစည့်ေး စ  မ့်ေးရအ က့်မှ လှုပ့် ှ ေး ချ   က့်ခွဲ ကကဖခင့်ေးမှ  

ဘို င့်စနစ့်၊ အထက့် န့်ေးလွှ မှ အိုပ့်ချ ပ့်သည ့်စနစ့်မျ ေးက ို  နို့့်ကျင့်သည ့် ဤဖငင့်ေးခံိုချက့်၏ စွမ့်ေးအ ေးရကက င ့်ပင့် 

ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့ရသ ့် ဤလ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  ့်လှန့်ရ ေးမျ ေးသည့် အသက့်ညြှ  ံိုေး ရဖပ  လျှင့် 

 စ့်ေက့် စ့်ပျက့်သ သ   ှ ခွဲ ပပ ေး  ံိုေးခန့်ေးမ  ိုင့်ခွဲ ကကရပ။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၊ အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး၊ ကျွန့်မျ ေး၊ 

ဥရ  ပ  ိုက့်သ ေးမျ ေး၏ အိုပ့်ချ ပ့်မှုလက့်ရအ က့် ကျရ  က့်ရနခွဲ သည ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး 

(natives) မျ ေးသည့် ရ  ့်လှန့်ရ ေးသမ ေးမျ ေးက ိုယ့်  ိုင့် ရကကွေးရကက ့် ရနခွဲ သည ့် လ သ ေးအ ေးလံိုေး  ိုင့်   

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖငင့်ေးပယ့်ခခံွဲ  သည့် (Pateman, 1988; Mills, 1997; Goodhart, 2005)။ လ မှုရ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် 

ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် လျစ့်လျှူရှုထ ေးဖခင့်ေး၊ မကက ခဏ  ိုသလ ို  က့် က့်စက့်စက့် 

ြ နှ ပ့်ခွဲ သည့်မျ ေးပင့်  ှ ခွဲ သည့်။  
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ဤအရဖခအရနသည့် လ သ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး (‘the rights of man’) က ို အရစ ပ ိုင့်ေး ရထ က့်ခသံ မျ ေး 

အစဉ့် စ ိုက့်  ည့် ွယ့်ခွဲ သည ့် အရဖခအရန ဖြစ့်သည့်။ သ   ိုို့၏ လှုပ့် ှ ေးမှုသည့် န ိုင့်ငရံ ေး ရဘ င့်ကျဉ့်ေးပပ ေး အရမွခံ 

ဘို င့်စနစ့်နငှ ့် အထက့် န့်ေးလွှ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးစနစ့် ပခံိုေးရအ က့် ရိုန့်ေးကန့်ရန သည ့် လက့် စ့် ိုပ့်စ  

ရဖမပ ိုင့်လ  န့်ေးစ ေးမျ ေး အ ဏ  ရ ေး အ ွက့်သ  အ ရံိုစ ိုက့်ခွဲ သည့်။ သရဘ    ခွင ့်ဖပ ချက့်၊ ရမွေး  ပါ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အယ အ သည့် သ   ိုို့ ရ  ့်လှန့်ရ ေးအ ွက့် သ မက အဖခ ေးရသ  အဖခင့်ေးအ   

မျ ေးစွ အ ွက့်လည့်ေး အရကက င့်ေးဖပချက့် ြန့်  ေးရပေးန ိုင့်ခွဲ သည့်။ လ အခွင ့်အရ ေး ယို တ သည့် ရလ  ခ့် သ ိုို့မဟို ့် 

သ ၏ ရခ ့်ပပ  င့်မျ ေး စ  ့်က ေးကကည ့်န ိုင့်သည့်ထက့် သ ိုို့မဟို ့် လက့်ခနံ ိုင့်ခွဲ သည့်ထက့် မျ ေးစွ  

အရဖပ ကျယ့်လ ခွဲ ပပ ေး အချ  န့်ကက လ သည့်နှင ့်အမျှ  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပဓ နေါေ ပို  န့်သည့် အသွ ေးနှစ့်ြက့်ပါ 

ဓ ေး ှည့်ကက ေးနငှ ့်   သထက့်   လ ခွဲ သည့်။ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ခံစ ေးခွင ့် မ သ မျ ေးသည့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

 စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်မှုက ိုပင့် က ိုင့်စွွဲပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ြ နှ ပ့်အိုပ့်ချ ပ့်ခ ံမှု၊ ထ ိုြ နှ ပ့်အိုပ့်ချ ပ့်ခမံှု ရန က့်ကယွ့် ငွ့်  

 ှ ရနသည ့် သ လရကက င့်ဖြစ့်မှုက ို စ န့်ရခေါ်လ ခွဲ ကကသည့်။ ကက ေးစ ိုေးချယ့်လှယ့်မှုမျ ေး၊ ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးက ို 

 ွန့်ေးလှန့်ရနသ မျ ေးအ ွက့် လ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး  ွွဲရ  င့်မှု  ှ ရစရသ အ  ၊ ရ ွှေ့ န့်ေးသ ိုို့ ရ  က့်သထက့် 

ရ  က့်လ ရစရသ  အ  မှ  ယခိုရြ ့်ဖပပါ ရခ ့်ရဖပ င့်ေး ရ  ့်လှန့်ရပေးန ိုင့်ရသ  အလ ေးအလ နှင ့် 

လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေးသ ိုို့ ဦေး ည့်သည ့် ယို တ ပင့် ဖြစ့်သည့်။  

 

လူက ြိ  ်မ ာျားမှုနှင  ်ဝေဖန်မှုမ ာျား  

 

သ ိုို့   ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ လ သ ေး အ ေးလံိုေး  ိုင့်    ည့်မှန့်ေးချက့်က ိုယ့်၌ ငွ့် အသွ ေးနှစ့်ြက့်  ှ ရနသည့်။ 

လ သ ေးအ ေးလံိုေးအ ွက့် ဖြစ့်ရစ မည့်ဟ ရသ  က  ကေ ့်အ  ိုင့်ေး လက့်ရ ွွေ့ ငွ့် အရက င့်အထည့် ရပေါ်လ  န့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ပျက့်ကကွ့်မှုသည့် ရေြန့်မှုမျ ေး၏ အ င့်ေးခံ အရကက င့်ေးအ င့်ေး ဖြစ့်ရနပပ ေး 

ဤရေြန့်မှုမျ ေးသည့် ကျ  ေးရကက င့်ေး  ရလျ ့်မှု  ှ သည့်ဟို   ို ပါမည့်။ အချ  န့်အရ  ့်ကက ရအ င့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ယ  ချက့် အမျ ေးစို ွင့် လ အဖြစ့် အ ည့်အချင့်ေး ဖပည ့်မ သ သည့် လက့် စ့် ိုပ့်စ သ   ှ ရသ  ချမ့်ေးသ ကကယွ့်ေသ  

ဥရ  ပ  ိုက့်သ ေး ရယ ကျ့် ေးမျ ေးသ  ဖြစ့်သည့်မှ   ငှ့်ေးရနခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် က ိုလ ိုန ေါေ (colonialism)၊ နယ့်ချွဲွေ့ေါေ  

(imperialism)၊ ရယ ကျ့် ေး ပဓ န စနစ့်မှသည့် ကက   င့်က ကယွ့်စစ့်နငှ ့် ရခ ့်သစ့် လစ့်ဘ ယ့် ကမ္  စ ေးပွ ေးရ ေး 

အစ အစဉ့်အထ  ကက ေးစ ိုေးဖခယ့်လှယ့်မှု အမျ   ေးမျ   ေး  ိုို့အ ွက့် အရကက င့်ေးဖပချက့်ရပေး  ၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ိုပင့် 

  ိုင့် ည့်ဖခင့်ေးသည့် ရေြန့်မှုမျ ေးက ို ပ ို၍ ဖပင့်ေးထန့် ကျယ့်ရလ င့်ရစသည့်။ အမျ   ေးမျ   ေးရသ  အ လစ့်မျ ေးသည့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ အ ဏ နှင ့် အခွင ့်ထ ေးမျ ေးက ို စနစ့် ငွ့် အဖမစ့် ယွ့်ရစ န့်၊ က ကယွ့် န့်  ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို မကက ခဏ  ိုသလ ို အသံိုေးချ  ့်ကကသည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ သ ေးအ ေးလံိုေးအ ွက့် ဖြစ့်ရစ မည့်ဟ ရသ  က  ကေ ့်အ  ိုင့်ေး လက့်ရ ွွေ့ ငွ့် 

ဖြစ့်လ  န့် ပျက့်ကကွ့်မှုအ ွက့် ရေြန့်မှုအ ေး လ သ မျ ေးရသ  ရန က့်ထပ့် ရေြန့်မှု စ့်ခိုနငှ ့် ရ  ရထွေး 

  ့်ကကသည့်။ ယင့်ေးမှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့်ဖြစ့်ရသ  အရန က့်  ိုင့်ေး ယဉ့်ရကျေးမှု၊ 

ေဿန ရန က့်ခ ံ အရဖခအရန စ့်ခို ွင့် စ င့်ခွဲ ဖခင့်ေးသည့် အဖခ ေးရန  မျ ေး ှ  ယဉ့်ရကျေးမှု၊ ေဿန 

ဓရလ ထံိုေးထမ့်ေးမျ ေးနှင ့် ြ လ ဖြစ့်ရစသည့်ဟ ရသ  ရေြန့်မှု ဖြစ့်သည့်။ ဤရေြန့်မှုသည့် ပ ို၍ သံသယဖြစ့်ြွယ့် 
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ရက င့်ေးသည့်။ ဤရေြန့်မှုက ို လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးရကက င့်  မ မ   ိုို့၏ အရနအထ ေး ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခ ံရသ  န ိုင့်ငရံ ေး 

အ လစ့်မျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ေး လ ယံိုကကည့်မှု ကျ င့်ေးရစလ ိုရသ  အရန က့်  ိုင့်ေး ပည   ့်  ချ   ွေ့ထံမှ 

အဓ က ကက ေး ရလ  ှ သည့်။ ေို  ယ အိုပ့်စို၏  ည့် ယွ့်ချက့်မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အထက့်စ ပ ိုေ့် ွင့် 

ရြ ့်ဖပခွဲ ရသ  ကက ေးစ ိုေးဖခယ့်လှယ့်မှုမျ ေး၏   ေးရ  က့်  န့်  ပလ  အဖြစ့်  လွွဲအသံိုေးချ မခံ ရစရ ေးဟို 

  ိုသည့်။ ဤေို  ယအိုပ့်စို ွင့် မည့်သည ့် ည့် ယွ့်ချက့်  ှ ရစက မ  ၎င့်ေး  ိုို့၏  ပ့် ည့်ချက့်သည့် 

စစ့်အ ဏ  ငှ့်မျ ေး၊ ဓန ှင့်မျ ေးက ို ရထ က့်ခရံပေးသကွဲ သ ိုို့ ဖြစ့်သွ ေးသည့်၊ ထ ိုသ မျ ေး၏  အ ဏ  အလွွဲသံိုေးစ ေးမှုမျ ေး၊ 

အခွင ့်ထ ေးမျ ေးက ို ရေြန့်သ မျ ေး က ိုယ့်  ိုယ့်လည့်ေး ရှု ့်ချကက ရပလ မ ့်မည့်။ ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး ွင့် အိုပ့်စို  စ့်စို ည့်ေး 

ပါေင့်သည့်ဟ ရသ  အဖမင့်က ို ရထ က့်ခရံပေးပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး၏ ကမ္ လံိုေးနှင ့်   ိုင့်ရသ ၊ 

အ ေးလံိုေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  သရဘ သဘ ေက ို ယို ့်ရလျ  ရစဖခင့်ေးဖြင ့် စစ့်အ ဏ  ငှ့်မျ ေး၊ ဓန ှင့်မျ ေးက ို 

ရထ က့်ခရံပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤအချက့်သည့် လက့် ှ  အရဖခအရနအ ေး ရေြန့်သ မျ ေးအ ကွ့် အ လစ့်မျ ေး 

က ိုင့်စွွဲရလ  ှ ရသ  ‘ယဉ့်ရကျေးမှု’ အရပေါ် အပ ိုင့်စ ေး အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုချက့်က ို စ န့်ရခေါ် န့် အခက့်ရ ွွေ့ရစသည့်။ 

၎င့်ေးသည့် ေ မ ိုကရ စ  ရထ က့်ခသံ မျ ေး၊ လ မှု   ေးမျှ ရ ေး ရထ က့်ခံသ မျ ေး အ ကွ့်လည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ကက ေးစ ိုေး 

ဖခယ့်လှယ့်မှု၊ ြ နှ ပ့်မှု၊ ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်မှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး   ိုက့်ပွွဲ ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို က ိုင့်စွွဲ န့် 

အခက့်ရ ွွေ့ရစပါသည့်။  

 

လက့်ရ ွွေ့၌ အရန က့်  ိုင့်ေးမှသ မက  စ့်ကမ္ လံိုေးမှ လ မျ ေးသည့် လ င့်စွွဲေါေ၊ လ မျ   ေးစွွဲေါေ၊  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု၊ 

န ိုင့်ငရံ ေး ရဘေးထို ့်မှု၊ န ိုင့်ငံဖခ ေး စွက့်ြက့်မှု စသည့်  ိုို့က ို  နို့့်ကျင့်သည ့်   ိုက့်ပွွဲမျ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

  ိုင့် ည့်ကကသည့်။ ထ ိုသ ိုို့   ိုင့် ည့်ဖခင့်ေးဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး မ မ   ိုို့ ယဉ့်ရကျေးမှု၊ ဘ သ ရ ေး၊ 

အရ ွေးအရခေါ် အစဉ့်အလ မျ ေးနှင ့် မကက ခဏ  ိုသလ ို ချ   ့်ဖပ  ့်ကကသည့်၊ အထ ေးသဖြင ့် အ လစ့်မျ ေး 

လျစ့်လျှူရှုထ ေးရသ  သ ိုို့မဟို ့် ြံိုေးြ ထ ေးရသ  အစဉ့်အလ မျ ေးနှင ့် ချ   ့်ဖပရလ  ှ ကကသည့်။ 

 က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးအ ကွ့်  ိုလျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အစွမ့်ေး၊ ယို တ သည့် အ ဏ  ှ သ မျ ေးက ို 

စ န့်ရခေါ်  ၌၊ လ ထိုက ို စိုရံိုေး၊ စည့်ေးလံိုေး  ၌  န့်ြ ိုေးမဖြ ့်န ိုင့်ရသ  လက့်နက့် စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ို က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  စ့်ေက့် စ့်ပျက့်၊  စ့်ဘက့်ရစ င့်ေးနင့်ေး အသံိုေးချမှု၊ 

အရက င့်အထည့်ရြ ့်မှုမျ ေးအ ေး လှလှပပ ရေြန့်  ့်သ မျ ေး ဖြစ့်ရနရစက မ  ထ ိုကွဲ သ ိုို့ မ မ   ိုို့ ယဉ့်ရကျေးမှု၊ 

ဘ သ ၊ အရ ွေးအရခေါ်မျ ေးက ို က ိုေးက ေး၍ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအရကက င့်ေး ရဖပ ကကသည့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး၏ ယဉ့်ရကျေးမှု၊ အရ ွေးအရခေါ် အစဉ့်အလ မျ ေးနငှ ့် 

က ိုက့်ည မှု မ ှ    ိုရသ  ေဿန အဖမင့်နငှ ့် ပ ့်သက့်၍ ရဖပ  လျှင့် ရေြန့်ရ ေးသမ ေးမျ ေး မှန့်ပါသည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် 

ထ ိုမှန့်ကန့်ဖခင့်ေး၏ အကျ  ေး က့်မှ  ရေြန့်ရ ေး   မျ ေး မှန့်ေး ထ ေးသည့်နှင ့် လ ေးလ ေးမျှ မ  ရချ။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ  ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး၊ အရ ွေးအရခေါ်မျ ေးနငှ ့် မက ိုက့်ည ဖခင့်ေးသည့်ပင့် 

အရန က့်  ိုင့်ေးနငှ ့် အဖခ ေးရန  မျ ေး ှ  မ   ေးမှုမျ ေး  င့်  ိုင့် ခံစ ေးရန သ မျ ေးက ို အဓ က  ွွဲရ  င့်ရသ အချက့် 

ဖြစ့်သည့်။ လ အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး၏ အဓ က   ိုလ ို င့်ေးမှ  ဓရလ မျ ေး၊ အစဉ့်အလ မျ ေး၊ အလွှ မျ ေးက ို 

အလျဉ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး၊ ရဖပ င့်ေးဖပန့်လှန့်ဖခင့်ေး၊   ိုက့်ြျက့်ဖခင့်ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ကက ေးစ ိုေးဖခယ့်လှယ့်မှု၊ 

ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးက ို  ွန့်ေးလှန့်   ိုက့်ပွွဲေင့်ရနသ   က့်ကကလွှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးအ ကွ့် အဓ က အ ေးက ိုေးအ ေးထ ေးဖပ စ   
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ဖြစ့်ရနဖခင့်ေးမှ  ၎င့်ေး  ိုို့သည့်    ေးမျှ မှု၊ ဂိုဏ့်သ ကခ ၊ ရလေးစ ေးမှု စသည့်  ိုို့က ို ရှုဖမင့် န့် မ  ရသ  

ရှုရထ င ့် စ့်ခို ြန့်  ေး ရပေးသည ့်အ ကွ့် ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  မျ ေးစွ ထွဲမှ  စ့်ခိုက ို ဖပ လျှင့် အရန က့်  ိုင့်ေး 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး (မည့်သည ့် အဓ ပပ ယ့် ထွက့်ရစက မ ) သည့် သမ ိုင့်ေးစဉ့် က့် ကျ ေးမ  န့်ေး  ည မျှမှုက ို လက့်ခ ံ

ကျင ့်သံိုေးခွဲ ဖခင့်ေး မဟို ့်ရချ၊ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးအ ွက့်   ိုက့်ပွွဲသည့် ကမ္   အဖခ ေးရန  မျ ေး ကွဲ သ ိုို့ပင့် 

အရန က့်  ိုင့်ေး ွင့်လည့်ေး ယဉ့်ရကျေးမှု၊ အရ ွေးအရခေါ် ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ မျ ေးအ ေး  ွန့်ေးလှန့်   ိုက့်ပွွဲေင့် ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။  

 

ယခိုဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ရမွေး  ပါ န ိုင့်ငရံ ေး သရဘ  န့်မှုက ို လစ့်ဟဖပပပ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ိုင့်စွွဲသည ့် ရန    ိုင့်ေး ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးရလ  ှ ရသ  အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေးက ို န ေးလည့် 

သရဘ ရပါက့် န့် ရန က့်ခအံရဖခအရန၊ အင့်အ ေး မည မျှမှုမျ ေး အလိုပ့်လိုပ့်ပံိုက ို အ ရံိုစ ိုက့် မည့်   ိုသည့်က ို 

မ ေးရမ င့်ေး ထ ိုေးဖပရနသည့်။ ဤအဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေးသည့် ကမ္ ကက ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး စွမ့်ေးရ  င့်န ိုင့်ရသ  

ရဖမလှန့်ပစ့်ရ ေး၊ ရခ ့်ရဖပ င့်ေး ရ  ့်လှန့်ရ ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

သရဘ    ေးရ ေး   ေန့်ထိုပ့်ေန့်ပ ိုေးမျ ေး ပ ရနရစက မ ၊ အမွဲစက့်ထင့်ရသ  အ   ့် စ့်ခို  ှ ရနရစက မ  

လက့်ရ ွွေ့ ွင့် မ ှ မဖြစ့် လ ိုအပ့်ရကက င့်ေးဖပသည ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးအရပေါ်  ံိုို့ဖပန့်မှု ဖြစ့်သည့်။   

 

လူူ့အခွင ်အဝ ျား နြိုငင်ဝံ ျား  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  စ့်ခို  ှ ရကက င့်ေး ထွက့်  ိုဖခင့်ေးသည့် အရဖခခအံ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံရ ေး န့်ရသ  ရ  င့်ေး  ိုမှု စ့်ခို 

ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်က ို အဓ ပပ ယ့်နှစ့်မျ   ေးဖြင ့် ရဖပ န ိုင့်သည့်။ ပထမအဓ ပပ ယ့်မှ  ထ ိုသ ိုို့ ထွက့်  ိုဖခင့်ေးသည့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးထံမှ  စ့်ခိုခို ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေးဖြစ့်သည့်။ လ   ိုင့်ေး   ည ရသ  ရလေးစ ေးမှု၊ ဂိုဏ့်သ ကခ   ိုို့   ှ ခစံ ေး 

န ိုင့်ရစ န့် စ ေးပွ ေးရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှု စသည့်  ိုို့အ ေး စ စဉ့်ထ ေး ှ  မည့်ဟို ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ဤအချက့်က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်    ေးမျှ မှု၊ ဂိုဏ့်သ ကခ   ိုို့အရကက င့်ေး ရခ ့်ရဟ င့်ေး၊ ရခ ့်သစ့် 

အယ အ မျ ေးနှင ့် လ ိုက့်ရလျ ည ရထွ  ှ သည့်က ို  ငှ့်ေးဖပရပေးသည့်။ ထ ိုသ ိုို့   ိုထ ေးရစက မ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ ူ့ဂိုဏ့်သ ကခ  သ ိုို့မဟို ့်    ေးမျှ မှု  ိုို့နှင ့် အ    ပင့် ဖြစ့်သည့်ဟို ရဖပ ၍ မ ရချ။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ကက ေးစ ိုေးဖခယ့်လှယ့်မှု၊ ြ နှ ပ့်မှု သ ိုို့မဟို ့် ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် အဖမ ့်ထို ့်မှု  ိုို့နငှ ့် 

သဟဇ  မဖြစ့်သည ့် သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် သ ကခ  သ ိုို့မဟို ့်    ေးမျှ မှုမျ   ေး ဖြစ့်သည့်။ ပို  န့်နငှ ့် 

အသွ ေးနှစ့်ြက့်ပါ ဓ ေးမကက ေး စသည ့်ပံို  ပ့်မျ ေးက အ  ပ့်အမမွက့် ရပေးထ ေးပပ ေးဖြစ့်သကွဲ သ ိုို့ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

အစဉ့်အလ အ   ှ ရနရသ  အ င ့်အ န့်ေးမျ ေး၊ အ င ့်အ န့်ေး အန မ ့်အဖမင ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးမှုမျ ေးက ို ညြှ ရပေးသည့်၊ 

သ ိုို့မဟို ့် ပြ  ြျက့်ပစ့်သည့်။ ရန က့် စ့်နည့်ေးရဖပ  လျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် စံနှုန့်ေးဖပ  ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး 

(normative claims) ဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် လ သ ေး အ ေးလံိုေး၏ လွ ့်လပ့်မှု၊  န့်ေး  ဖြစ့်မှု  ိုို့ အရကက င့်ေး 

န ိုင့်ငရံ ေး ယံိုကကည့်ချက့်မျ ေး၊  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပသည့်။ ဤအချက့်ရကက င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   

အယ အ  သ ိုို့မဟို ့် ယံိုကကည့်ချက့်သည့် လ ူ့ ချ   ွေ့အ ေး ပင့်က ိုသဘ ေအ  သ ိုို့မဟို ့် ဘို  ေး၏ အလ ိုအ  

အဖခ ေးသ မျ ေးထက့် န မ ့်ကျသည့်ဟို လက့်ခ ံ သ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် မည့်သည ့်  န့်ြ ိုေးစနစ့်မျ   ေးနငှ ့်မ  ို 
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က ိုက့်ည မှုမ ှ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ယခို က့်လက့် ရြ ့်ဖပမည ့် အချက့်သည့် အလွန့်အရ ေးကက ေးပါသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

 နို့့်ကျင့်သ မျ ေးအရနဖြင့်  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ရ ိုေး   စံ န့်ြ ိုေးမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် မ ရ ိုေးြလ  ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးနှင ့် 

ပွ ့်  ိုက့်သည့်ဟို ရစ ေက  က့်မှုသည့် လံိုေးေမှန့်ပါသည့်။  

 

ထ ိုပွ ့်  ိုက့်မှုက ို ဖငင့်ေးကယွ့်ဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် ရြ  ရဖပ ဖခင့်ေး  ိုို့သည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ိုင့် ည့် 

ရဖပ   ိုသည့်အခါ ဖြစ့်ရပေါ်ရသ  န ိုင့်ငံရ ေးဖြစ့်စဉ့်က ို သရဘ မရပါက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို   ိုင့် ည့် 

ရဖပ   ိုဖခင့်ေးသည့် အ ဏ ပါေါက ို စ န့်ရခေါ်ဖခင့်ေး၊ ကက ေးစ ိုေးဖခယ့်လှယ့်မှုက ို စ န့်ရခေါ်ဖခင့်ေး၊ အမ န့်ို့ အ ဏ က ို 

ရမေးခွန့်ေးထို ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ စဉ့်ေးစ ေး မည့်မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ကမ္  စ့်လွှ ေး ငွ့်  ှ ရနရသ  

ယံိုကကည့်မှုမျ ေး၊ အရလ အကျင ့်မျ ေးနှင ့် က ိုက့်ည မှု  ှ ၊ မ ှ ဟ ရသ  ဖပဿန မဟို ့်။ လက့် ှ  ငွ့် က ိုက့်ည မှု 

မ ှ ရသ  သ ဓက အမျ ေးအဖပ ေးပင့်  ှ သည့်။  ကယ့် မ့်ေး စဉ့်ေးစ ေး မည့်မှ  မ မ   ိုို့အရနဖြင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးမှ 

  င ့် ရြ ့်ဖပရသ   န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို လက့်ခကံျင ့်သံိုေးမည့်လ ေး သ ိုို့မဟို ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ပဋ ပကခ 

ဖြစ့်န ိုင့်ရသ  ယံိုကကည့်မှုမျ ေး၊ အရလ အကျင ့်မျ ေး ရန က့်ကယွ့် ွင့်  ှ ရနရသ   န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို 

လက့်က ိုင့်ထ ေးမည့်လ ေး   ိုရသ  က စစဖြစ့်သည့်။ ဤအချက့်က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မျ ေးသည့် ပင့်က ိုသရဘ အ  

န ိုင့်ငရံ ေးရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်က ို ရန က့်ထပ့်ပံိုစ ံစ့်ခိုဖြင ့် ညွှန့်ဖပသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ရ  င့်ေး  ိုရသ  လိုပ့် ပ့်သည့်ပင့် လ   ိုို့က ို န ိုင့်ငံရ ေး လ ပိုဂဂ  လ့် (political subject) ဖြစ့်ရစသည့် (Zivi, 2012)။  

 

အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် အ  ပ့်မမွက့်ရဖပ ခွဲ သလ ိုပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး အဖခ ေးရသ  စဉ့်ေးစ ေး ွက့်ချက့်မှုမျ ေး 

အ င့်ေးခံရသ  န ိုင့်ငံရ ေး ရ ေွးချယ့်မှုမျ ေးက ို ြံိုေးကယွ့်ရသ  စက ေးအလကဂ  သ ိုို့မဟို ့် အယ ေါေ ရ ေး   

မျက့်နှ ြံိုေးအရနဖြင ့်လည့်ေး ရ  င့်ေး  ိုန ိုင့်ပါသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ဖပ လိုပ့်သည ့် ဥပမ မျ ေးသည့် စ ြ ့်သ   ိုို့နငှ ့် စ မ့်ေးမည့် 

မထင့်ပါ။ ဥရ  ပ အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ နယ့်ချွဲွေ့ လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်မျ ေးအ ေး အယဉ့်သွင့်ေးရ ေး 

  ေန့်မျ ေးအဖြစ့်  င့်ရဖခ င့်လက့်ရပေးခွဲ သလ ို အရမ  ကန့် န ိုင့်ငရံ ေးသမ ေးမျ ေး သည့်လည့်ေး ‘ကက   င့် က ကွယ့် 

  ေး  ေးရ ေး’ စစ့်ပွွဲမျ ေး င့်နွှွဲဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ ပိုဂဂ  လ့်ရ ေး စ ရ ေးသ ေး  က့်သွယ့်မှုမျ ေးက ို 

ြွင ့်ရြ က့်ခ ိုေးြ ့်ဖခင့်ေး   ိုို့အ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို အရကက င့်ေးဖပချက့် ရပေးသည့်မျ ေး  ှ သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး အလ ေး   သရဘ မျ   ေး အလိုပ့်လိုပ့်သည့်။ ဥပမ  

အ ဏ  ငှ့်မျ ေးသည့် သ   ိုို့၏ အ ဏ က ို  က့်လက့်  ို ့်က ိုင့်ထ ေး လ ိုသည ့်အခါ လ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး 

ယဉ့်ရကျေးမှု နယ့်ချွဲွေ့ေါေ (cultural imperialism) အဖြစ့် ရှု ့်ချ  ့်ကကသည့်။ ဤရန  ၌ မှ ့်သ ေးသင ့်ရသ  

အရ ေးကက ေးရသ  အချက့်မှ  ဇ  ့်ရက င့် အမျ   ေးမျ   ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရ  င့်ေး  ိုသည ့်အခါ သ ိုို့မဟို ့် 

ဖငင့်ေးပယ့်သည ့်အခါ၊  စ့်နည့်ေးအ ေးဖြင ့် ဘက့် စ့်ဘက့်ဘက့်၌  ပ့် ည့်သည ့်အခါ ထ ိုသ   ိုို့သည့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  

ဘ လိုပ့်ရနသည့်က ို န ေးမလည့်ဘွဲနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ကျယ့်ရလ င့်စ ွ အမွှမ့်ေး င့်ဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် 

ရှု ့်ချရဖပ   ို  ဖခင့်ေးမှ  န ိုင့်ရသ  အကျ  ေးအဖမ ့်က ို န ေးလည့် န့် မဖြစ့်န ိုင့်ရပ။  
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လူူ့အခွင ်အဝ ျား လ ်ဝတွွေ့  င ်သုံျားမှု 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ပင့်က ိုသရဘ အ  န ိုင့်ငရံ ေး န့်သည့်၊ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို လက့်ခဖံခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် 

ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေးသည့် အ ဏ ပါေါ က စစ ပ့်မျ ေး ငွ့် ဘက့် စ့်ဘက့်ဘက့်၌  ပ့် ည့်ဖပဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

စ ရ ေးသ သည့် ယခိုမ  ့် က့်အခန့်ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အမနှ့် ကယ့်ပင့် ကမ္   န ိုင့်ငံရ ေး ွင့် 

အဓ ကသံိုေးစွွဲသည ့် ရငွေဂဂါေး၊ အဓ က စံနှုန့်ေးဖပ  ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေး၊ အခငွ ့်အ ဏ မျ ေး    ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျမှုက ို 

  ိုင့်ေး  သည ့် အဓ က ရပ ံ ဖြစ့်ရနရပပပ ဟို ဖငင့်ေးခံိုဖခင့်ေးဖြင ့် အစဖပ ခွဲ သည့်။ ဥပရေမျ ေး၊ အစ ိုေး မျ ေး၊ မ ေါေမျ ေး 

စသည့်ဖြင ့် ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ  န ိုင့်ငရံ ေးသည့် ထ ိုေဂဂါေးဖပ ေး၏ မျက့်နှ ဘက့် အဖခမ့်ေး  ိုလျှင့် ရကျ ဘက့်ဖခမ့်ေးသည့် 

လွန့်ခွဲ ရသ    စိုနှစ့် ရလေးခိုအ ငွ့်ေး ရပေါ်ထွန့်ေးလ ခွဲ ပပ ေး မကက ရသေးသည ့်  ယ့်စိုနစှ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး အ ှ န့်အဟိုန့်ဖြင ့် 

ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်လ ခွဲ သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ကျင ့်သံိုေးမှု မှ ့် မ့်ေး ညှ့်ကက ေး ဖြစ့်သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် 

ရဘ လံိုေး စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေး စ အိုပ့် စ့်အိုပ့်အ ေး ရဘ လံိုေးပွွဲ မကကည ့်ဘွဲ န ေးမလည့်န ိုင့်သလ ို 

လ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး န    သ ိုို့မဟို ့် န ိုင့်ငံရ ေး စ  တဇ အယ အ  သက့်သက့်အဖြစ့် န ေးလည့်ရအ င့် ကက  ေးစ ေး၍ 

မ ရ   ရပ။  

 

လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှုက ို လ မှုရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၊    ေးရ ေး စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး၊ န ိုင့်ငံရ ေး ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးနငှ ့် လ ထို 

ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေး၏ သမ ိုင့်ေး ွင့် အထင့်သ ေး ရ ွွေ့ဖမင့်န ိုင့်သည့်။ ၎င့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

လက့်ရ ွွေ့ကမ ္၊ ရခ ့်က လ အမျ   ေးမျ   ေး၌ လ အမျ   ေးမျ   ေး  ိုို့က အရဖခအရန အမျ   ေးမျ   ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

လက့်ရ ွွေ့ အသံိုေးဖပ ပံိုက ို ရြ ့်ညွှန့်ေးဖပသည့်။ မ မ   ိုို့အရနဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရထ က့်ခရံသ  ေဿန 

ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးအရပေါ် မည့်သ ိုို့ရသ  ထင့်ဖမင့်ချက့်မျ ေး  ှ ရနရစက မ  ကမ္ ကက ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

လက့်ရ ွွေ့ အသံိုေးချမှုမျ ေး  ှ ရနရကက င့်ေး၊ ယင့်ေး၏ အကျ  ေး က့်မျ ေး  ှ ရနရကက င့်ေးက ို လက့်ခ ံ စဉ့်ေးစ ေး မည့် 

ဖြစ့်ပါသည့်။ လ  စ့်ရယ က့် အရနဖြင ့် ဘ သ မွဲ  ဖြစ့်ရနရသ ့်လည့်ေး  စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် ဘ သ    ေး 

 ည့် ှ သည့်၊ ဘ သ    ေးသည့် လ မှုဘေ ွင့် ကက ေးမ ေးရသ  အကျ  ေး သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ ရနန ိုင့်သည့်က ို 

အသ အမှ ့်ဖပ  န့် ဖြစ့်န ိုင့်သလ ို လ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ှ ရကက င့်ေး ဖငင့်ေးခံိုရသ  ကျင ့်ေ ့်ရှုရထ င ့် သ ိုို့မဟို ့် 

ေဿနရှုရထ င ့်မှ ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးသည့် ယ  ဖပ ့် အ ံိုေးအဖြ ့် မရပေးန ိုင့် သ ိုို့မဟို ့် လက့်ခစံ   မရက င့်ေးဟို 

အဖမင့် ှ ရစက မ  ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ကမ္ ကက ေး ွင့် အရ ေးပါရသ  န ိုင့်ငံရ ေး အဖခင့်ေးအ   စ့်ခို 

ဖြစ့်ရနသည့်က ို အသ အမှ ့်ဖပ  န့် ဖြစ့်န ိုင့်ပါသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရကက င့်ေး သမ ိုင့်ေးက ို မည့်မျှ ရဘ င့်ချွဲွေ့၍ 

ြ ့်မည့်၊ မည့်မျှ ရဘ င့်ချံ ွေ့၍ ြ ့်မည့်   ိုသည့်မှ  သက့်  ိုင့်   လ ပိုဂဂ  လ့်၏ အယ ေါေ   မ့်ေးည ွ့်မှုအရပေါ် 

မ  ည့်ပါလ မ ့်မည့် (ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပန့်ို့ ရလ လ လ ိုသ မျ ေးအရနဖြင ့် အက့် ှ့်ရဟ (Ishay (2004)) က ို 

ြ ့်ရှုန ိုင့်ပါသည့်၊ ရဘ င့်ေးကျဉ့်ေးကျဉ့်ေးမှ ရလ လ လ ိုသ မျ ေးသည့် မွ  င့် (Moyn (2010)) က ို ြ ့်ရှုန ိုင့်ပါသည့်)။ ၁၇ 

  စို ဘို င့်စနစ့်နှင ့် အထက့် န့်ေးလွှ  အိုပ့်ချ ပ့်သည ့် စနစ့်  နို့့်ကျင့်မှုမျ ေးနှင ့် စ င့်ခွဲ သည ့် ေ မ ိုက က့် စ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး ရ  ့်လှန့်မှုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှု စ့်ခို ဖြစ့်ပါသလ ေး။ အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် ကျွန့်စနစ့် 

ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး အ ွက့် ကက  ေးပမ့်ေးလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးရ   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ဖြစ့်ပါသလ ေး။ ထ ိုနည့်ေး  စွ  
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အမျ   ေးသမ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ က ိုလ ိုန အိုပ့်ချ ပ့်မှု ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးရ   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး 

ဖြစ့်ပါသလ ေး။ ဤရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ို ရဖြ  ို န့် နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခိုမှ  အ  ိုပါ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ွင့် ပါေင့်ခွဲ သ မျ ေး၏ 

ရဖပ စက ေးမျ ေး၊ ယံိုကကည့်ချက့်မျ ေးက ို ရလ လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ရန က့်ထပ့် ရဖြ  ို န့် နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခိုမှ  

ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး ရဖပ   ိုသည ့်အ   သ ိုို့မဟို ့် ထင့်ဖမင့်သည ့် အ  မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေး၏   ိုလ ို င့်ေး 

သ ိုို့မဟို ့် ယို တ ကျမှု  ိုို့ရလ က့် အရ ေးမကက ေးဟို ဖငင့်ေးခံိုရဖပ   ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အ  ိုပါ ရမေးခွန့်ေးက ိုပင့် 

ရဖြ  ိုန ိုင့်ရသေးသည့်  ရန က့်ထပ့်နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခိုမှ  ဤလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် ယရနို့အချ  န့် 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့န ေးလည့်ထ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို မည့်ရ ွွေ့မည့်မျှ ရ  င့်ကကဉ့်ေးရပေးန ိုင့်ရကက င့်ေး အကွဲဖြ ့်၍  

 လ ေ့်မျ ေးက ို အဓ ကထ ေး စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် ဖြစ့်သည့်။ ဤကွဲ သ ိုို့ ရလ လ   ၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

 လွွဲအသံိုေးချခ ံသည ့် သမ ိုင့်ေးက ို လျစ့်လျှူရှုထ ေး၍ မ ရပ။  

 

ရန က့် ံိုေးအချက့်အရနဖြင ့် ရဖပ  လျှင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု သမ ိုင့်ေးက ို အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ို န့် 

မှန့်ကန့်ရသ  သ ိုို့မဟို ့်  စ့်ခို ည့်ေးရသ  နည့်ေးလမ့်ေးဟ ၍ မ ှ ရချ။ ဤသမ ိုင့်ေးက ို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့  စ့်ဦေး 

 စ့်ရယ က့်ချင့်ေး အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုပံိုသည့် မည့်သည ့်အခါမျှ အချက့်အလက့်မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး ဓမမဓ ဋ္ဌ န့် 

ကျရသ   ံိုေးဖြ ့်ချက့်  စ့်ခို မဟို ့်ရပ။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ရပေးရသ  

အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ န ိုင့်ငရံ ေး  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို ထင့်ဟပ့်ဖပရံိုသ မက လက့်ရ ွွေ့ 

အကျ  ေး က့်မျ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ ဤအချက့်ရကက င ့်ပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် စ န့်ရခေါ်မှု စ့် ပ့် ဖြစ့်သည့်၊ 

အရ ေးကက ေးသည့်၊ ရလ လ သည ့်အခါ မျ ေးစွ  အကျ  ေးဖြစ့်ထွန့်ေးသည့်ဟို အနည့်ေး ံိုေးရ    ရဖပ န ိုင့်ပါသည့်။  

 

ဝလ လာစူျားစမ်ျားစ ာ အဝ  ာင်ျားအ ာ လူူ့အခွင ်အဝ ျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အလွန့်ပင့် အရကက င့်ေးအ   ကကွယ့်ေပပ ေး ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲရသ  ရလ လ စ ေးစမ့်ေးစ   

အရကက င့်ေးအ    စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလ လ မှု ငွ့် စံနှုန့်ေးဖပ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး၊ လက့်ရ ွွေ့ အရဖခဖပ  

ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး၊ ခ    ကယ့် ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး၊ သမ ိုင့်ေး  ိုင့်  ၊    ေးရ ေး  ၊ လ မှုရ ေးရဗေ   ိုင့်  ၊ မနိုဿရဗေ 

  ိုင့်  ၊ န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး   ိုင့်  နှင ့် န ိုင့်င ံက  ရှုရထ င ့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ရလ လ မှု ငွ့် 

ပါေင့်ရနရသ  ရှုပ့်ရထွေးမှု  စ့်ခိုမှ  ၎င့်ေး  ိုို့က ို စံနှုန့်ေးဖပ  ရှုရထ င ့်နှင ့် လက့်ရ ွွေ့ ရလ လ မှု ရှုရထ င့်   ိုို့မှ 

 ပပ  င့်နက့် ည့်ေး ရလ လ သံိုေးသပ့် န့် လ ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ စံနှုန့်ေး အရဖခဖပ  ရလ လ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး ဘက့်သ ိုို့ 

  မ့်ေးည ွ့်သည ့် ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် အရ ွေးအရခေါ် အယ အ ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   သ ိုို့မဟို ့် မ ေါေရ ေး    ရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ို 

အဓ ကထ ေး ရလ လ စ ေးစမ့်ေးပပ ေး လက့်ရ ွွေ့ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးဘက့်သ ိုို့   မ့်ေးညွ ့်သည ့် ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး လက့်ရ ွွေ့ကမ ္ကက ေး ွင့် မည ့်သ ိုို့မည့်ပံို အလိုပ့်လိုပ့်ပံိုက ို န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် န့် 

အဓ ကထ ေးသည့်။ ဤအိုပ့်စိုနစှ့်စိုလံိုေးသည့်  န့်ေး   အရ ေးပါသည့်သ  ဖြစ့်ပပ ေး ပည  ှင့် အရ  ့်မျ ေးမျ ေး န ေးလည့် 

သရဘ ရပါက့်ထ ေးသည့်ထက့် ပ ို၍ အချင့်ေးချင့်ေး  က့်နွှယ့်ချ   ့် က့် ရနကကသည့်။  
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အမနှ့် ကယ့် ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရလ လ မှုနယ့်ပယ့်၌ အဓ က အခက့်အခွဲမျ ေးထွဲမှ  စ့်ခိုမှ  စံနှုန့်ေးဖပ  အပ ိုင့်ေးနငှ ့် 

လက့်ရ ွွေ့ အပ ိုင့်ေး  ိုို့သည့် အ ွင့်ေးကျကျ  က့်နွှယ့် ချ   ့် က့်ရနကကရသ ့်လည့်ေး ရလ လ သ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို 

သ ေးဖခ ေးစ အဖြစ့် မှ ့်ယ ကကသည့်။ ဥပမ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်    ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျမှုက ို   ိုင့်ေး  သည ့် 

ကမ္  စံနှုန့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်ရနရသ  အရနအထ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်ပါ။ န ိုင့်ငံရ ေး သ အ ို  ပည  ငှ့်မျ ေးအရနဖြင ့် 

ထ ိုစနံှုန့်ေး၏ ရလျ ့်ကန့်မှု၊ ထ ိုသ ိုို့စံနှုန့်ေးဖြစ့်ရနဖခင့်ေး ွင့် မည့်သည့်  ိုို့ ပါေင့်ရနသည့် စသည့်  ိုို့က ို 

စ  ့်ေင့်စ ေးန ိုင့်သည့်။ ဤကွဲ သ ိုို့ရသ  စံနှုန့်ေး  ိုင့်   ရမေးခွန့်ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

ကမ္  စံနှုန့်ေးမျ ေး ဖြစ့်လ ပံို၊ ကမ္  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အစ အမံမျ ေးသည့် မည့်မျှ ထ ထ ရ  က့်ရ  က့် အလိုပ့်လိုပ့်ပံို 

စသည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေးနငှ ့် ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးသည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် အန ေးကပ့်  က့်စပ့်ရနသည့်။ ဤရမေးခွန့်ေးမျ ေးအ ေး 

 ဖြည့်ေးဖြည့်ေး ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ ရသ  ဥပရေမျ ေး၊ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ သမ ိုင့်ေး၊ အ  ိုပါ ဥပရေမျ ေး၊ 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ရစရ ေး လှုပ့် ှ ေး ခွဲ ကကရသ  လ မှုရ ေး လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၊ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၏ 

သမ ိုင့်ေး  ိုို့က ို ရဖခ  ရက က့်ဖခင့်ေးဖြင ့်  စ့်စ  ့် စ့်ရေသအ ေးဖြင့်  ရဖြန ိုင့်ပါသည့်။ ဤဖြစ့်စဉ့်မျ ေး၏ စံနှုန့်ေးဖပ  

အပ ိုင့်ေးနငှ ့် လက့်ရ ွွေ့အပ ိုင့်ေး  ိုို့အ ေး သ ေးဖခ ေးစ ခွွဲ၍ ရလ လ မည့်  ိုလျှင့်  စ့်ေက့် စ့်ပျက့် သ ိုို့မဟို ့် 

မမှန့်မကန့်ရသ  န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်မှုမျ   ေးက ိုသ   န ိုင့်ပါလ မ ့်မည့်။ ဤသမ ိုင့်ေးနှင ့် ၎င့်ေး၏အရ ေးပါမှုက ို 

ရက င့်ေးစွ  န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် န့်  ိုလျှင့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့်  လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေး၊ 

ထ ိုလိုပ့် ပ့်မျ ေးအရပေါ် ၎င့်ေး  ိုို့ က ိုယ့်  ိုင့် ရှုဖမင့်ပံို၊ န ိုင့်ငရံ ေးအ  ၎င့်ေး  ိုို့သည့် အဘယ့်ရကက င ့် ထ ိုလိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို 

လိုပ့်ရ  င့်လ ိုခွဲ ရကက င့်ေး၊ ၎င့်ေး  ိုို့လိုပ့်မျ ေးက က ည  ရြ ့်ရ  င့်ရပေးခွဲ ရသ  စံနှုန့်ေးမျ ေး၊ ၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေး 

က ည ြန့်  ေးခွဲ ရသ  သ ိုို့မဟို ့် က ည အ ေးဖြည ့်ရပေးခွဲ ရသ  သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေးနှင ့် အရဖခအရနအမျ   ေးမျ   ေး ငွ့် ၎င့်ေး  ိုို့ 

ကက  ေးပမ့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး၏ ထ ရ  က့်မှု စသည့်  ိုို့က ို ရလ လ စ ေးစမ့်ေး န့် လ ိုပါသည့်။  

 

အထက့် ငွ့်ရြ ့်ဖပခွဲ ရသ  အခက့်အခွဲမျ ေး  ှ ရနရစက မ  ရယဘိုယျရဖပ န ိုင့်ရသ  အချက့်မျ ေးရ     ှ ပါသည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရကက င့်ေး အရကက င့်ေးအ  အရဖခဖပ  (qualitative) နည့်ေးလမ့်ေးနငှ ့် က န့်ေးဂဏန့်ေးအရဖခဖပ  

(quantitative) နည့်ေးလမ့်ေးနစှ့်ခိုလံိုေး ပါေင့်ရသ  လက့်ရ ွွေ့အရဖခဖပ  ရလ လ မှုမျ ေး (empirical studies) သည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးနငှ ့် လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု လက့် ှ အရဖခအရနက ို န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်ရစ န့် 

အရထ က့်အက ဖပ သည့်။ ဤကွဲ သ ိုို့ရသ  ရလ လ မှုမျ ေးသည့် ဥပရေမျ ေး၊ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၊ သ ိုို့မဟို ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနံှုန့်ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်ခ ံမှု သ ိုို့မဟို ့် ရအ င့်ဖမင့်မှု 

အ  ိုင့်ေးအ  နငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို ဖြစ့်ရစရသ  အချက့်မျ ေး စသည့်  ိုို့အရပေါ် အဓ က ဦေး ည့်ပပ ေး ရလ လ န ိုင့်ပါသည့်။ 

ရန က့်ထပ့် နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခိုအရနဖြင ့် ဤရလ လ မှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး 

ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေးသည့် ြ အ ေးရပေးမှုနှင ့် စည့်ေးရံိုေးသ မ့်ေးသွင့်ေးမှု   ိုို့မှ  င ့် န ိုင့်ငရံ ေး လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးအ ေး 

ရ ိုက့်သွင့်ေးပံိုက ို အဓ ကထ ေး ရလ လ န ိုင့်ပါသည့်။ သ ိုို့မဟို ့် ဤနည့်ေးလမ့်ေး အသံိုေးဖပ ရသ  ရလ လ မှုမျ ေးသည့် 

 ချ   ွေ့ရသ  မ ေါေမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေး ရပေါ်ထွက့်လ ခွဲ ဖခင့်ေး အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးက ို 

 ငှ့်ေးဖပ င့်ေး သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်င ံ သ ိုို့မဟို ့် ရေသ စ့်ခိုအ ွင့်ေး ှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး န ိုင့်ငံရ ေးက ို 

ရလ လ ရက င့်ေး ရလ လ န ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့အဖပင့် ဤရလ လ မှုမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  န ိုင့်င ံက  

လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး န ိုင့်ငဖံခ ေးရ ေး မ ေါေ လက့်နက့် စ့်ခိုအဖြစ့်၊ အက အည   ှ  န့် 
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သ ့်မှ ့်ချက့် စသည့်ဖြင ့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  မည့်ကွဲ သ ိုို့ အသံိုေးချပံိုက ို အဓ ကထ ေး ရလ လ မည့်  ိုလျှင့် 

ရလ လ န ိုင့်သည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး စံနှုန့်ေးဖပ  ရလ လ မှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ေဿန  ိုင့်   အရဖခခ ံ

အို ့်ဖမစ့်မျ ေးက ို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့်  ည့် ယွ့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် ရပေးသည ့် 

အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက က ိုယ့်စ ေးဖပ သည့်ဟို  ွက့်  ိုရသ   န့်ြ ိုေးမျ ေးအရပေါ် အဓ ကထ ေး 

ရလ လ သည့်။ စံနှုန့်ေးဖပ  ရလ လ မှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေး ရန က့်ကယွ့်က 

စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်မှုမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်လ ပံိုက ို ရဖခ  ရက က့်န ိုင့်သည့်၊ အယ အ မျ ေး (ဥပမ  လွ ့်လပ့်ခငွ ့်) 

က ို  ငှ့်ေးလင့်ေးန ိုင့်သည့်၊ သ ိုို့မဟို ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်ပံို နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခိုခို 

သ ိုို့မဟို ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ချမှ ့်ရသ    ေန့်မျ ေးသည့် ကျ  ေးရကက င့်ေး ခ ိုင့်လံိုရကက င့်ေး  ငှ့်ေးဖပန ိုင့်သည့်။ 

စံနှုန့်ေးဖပ  ရလ လ မှုမျ ေးသည့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေးရ ေး   အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးအရပေါ် အရဖခခ၍ံ အ   ့် သ ိုို့မဟို ့် 

ပစစ ပပန့် ှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှုက ို ရေြန့် (ခွွဲဖခမ့်ေးသံိုေးသပ့်ပပ ေး လက့်ခ ံ သ ိုို့မဟို ့် အဖပစ့်  ှ) 

န ိုင့်ပါသည့် (ဇယ ေး ၀.၁  ွင့် ရှုပါ)။  

 

   ေးဥပရေရှုရထ င ့်မှ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးနှင ့် မ ေါေရှုရထ င ့်မှ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး  ိုို့သည့် စံနှုန့်ေးဖပ အပ ိုင့်ေးနှင ့် 

လက့်ရ ွွေ့အပ ိုင့်ေးနှစ့်ခိုစလံိုေးက ို အသံိုေးချသည့်။ ဥပရေ စ့်ခိုခိုအ ေး ၎င့်ေး၏ အရကက င့်ေးအ  ၊ ဖြစ့်ရပေါ် 

  ိုေး က့်လ မှု၊ အရက င့်အထည့်ရြ ့်မှု စသည့်  ိုို့က ို အသ ေးရပေးပပ ေး လက့်ရ ွွေ့ရှုရထ င ့်မှ ရလ လ န ိုင့်သည့် 

သ ိုို့မဟို ့် ၎င့်ေး၏ က ိုယ့်ကျင ့်   ေး သရဘ  န့်ရသ  စရ ိုက့်လကခဏ နှင ့် ယင့်ေးအရပေါ် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုမှု  ိုို့က ို 

အသ ေးရပေးပပ ေး စံနှုန့်ေးဖပ  ရှုရထ င ့်မှ ရလ လ န ိုင့်သည့်။ အလ ေး  ပင့် လက့်ရ ွွေ့ သံိုေးသပ့်မှုအရပေါ် အရဖခခံပပ ေး 

 ှ  င့်ေးစွွဲ မ ေါေ စ့်ခို၏ အကျ  ေး က့်မျ ေးက ို န ေးလည့် န့် ကက  ေးစ ေးန ိုင့်သည့် သ ိုို့မဟို ့် မ ေါေ အသစ့်  စ့်ခို၏ 

အကျ  ေး က့်မျ ေးက ို ခနို့့်မှန့်ေး န့် ကက  ေးစ ေးန ိုင့်သည့်၊ ထ ိုို့ရန က့် မ ေါေ အသစ့်မျ ေးအ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ က ိုယ့်စ ေးဖပ ရသ  

သ ိုို့မဟို ့် ဖမြှင ့် င့်ရပေးရသ   န့်ြ ိုေးမျ ေးအ  ရထ က့်ခံ ရဖပ   ိုန ိုင့်သည့် သ ိုို့မဟို ့် အကကံဖပ န ိုင့်သည့်။  

 

ဇယာျား ၀.၁ ဝလ လာစူျားစမ်ျားခံ အဝ  ာင်ျားအ ာ ဖစ်ဝသာ လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျား 

 

 လက့်ရ ွွေ့အရဖခဖပ အပ ိုင့်ေး  စံနှုန့်ေးအရဖခဖပ အပ ိုင့်ေး  

ရလ လ သံိုေးသပ့်သည ့် ရဘ င့်နယ့်န မ  ့် အဘယ့်နည့်ေး  (What is)၊ ကမ္ ကက ေး ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု 

ဘ ဖြစ့်သင ့်သနည့်ေး (What ought to be)၊ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး က ိုယ့်ကျင ့် 

   ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်  ၊ ေဿန ရဗေပ ိုင့်ေး   ိုင့်   

သ ိုို့မဟို ့် အယ အ ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

ရလ လ သံိုေးသပ့်သည ့် အရကက င့်ေးအ   လက့်ရ ွွေ့ကမ္ ကက ေး ှ  အရကက င့်ေး 

အ  မျ ေး၊ ဥပမ  စ ချ ပ့်မျ ေး၊ သရဘ  

  ည ချက့်မျ ေး၊ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၊ 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၊ စည့်ေးကကပ့်မှုမျ ေး၊ လ မှု 

အယ အ မျ ေး၊ ဥပမ  ေ မ ိုကရ စ ၊ 

လွ ့်လပ့်မှု၊   ေန့်၊ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေး၊ ဥပမ  လ ွ့်လပ့်မှုသည့် X 

လ ိုအပ့်သည့်၊ လ   ိုို့သည့် Z 
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လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၊ သမ ိုင့်ေးမှ ့် မ့်ေးမျ ေး၊ 

အင့်  ဗျှူေးမျ ေး၊ ထင့်ဖမင့်ချက့် စစ့် မ့်ေး 

မျ ေး၊ စ  င့်ေးအင့်ေး ပည သံိုေး ရလ လ မှု မျ ေး 

အကျံ ေးေင့်ရသ  အရဖခအရန ွင့် Y က ို 

ဖပ လိုပ့်သင ့်သည့်။ 

ရလ လ သံိုေးသပ့်မှု၏  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေး အမှန့် ကယ့် ဖြစ့်ပျက့်ရနသည့်မျ ေးက ို 

ရြ ့်ဖပချက့် သ ိုို့မဟို ့် ရလ လ  

မှ ့်သ ေးချက့် 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရလ လ  မှ ့်သ ေးချက့်မျ ေး ှ  

ပံိုစံမျ ေး၊  က့်နွှယ့်မှုမျ ေးသည့် 

အဘယ့်ရကက င ့်  ှ ရနသည့်က ို 

 ှင့်ေးလင့်ေးချက့်မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခ 

 ှ ရသ  အ  မျ ေးက ို ခနို့့်မှန့်ေးဖခင့်ေး  

အဓ က အယ အ မျ ေးနှင ့် အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေးက ို  ငှ့်ေးလင့်ေးဖခင့်ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရထ က့်ခံရသ  

ကျ  ေးရကက င့်ေးခ ိုင့်လံိုရကက င့်ေး  ှင့်ေးဖပချက့် 

သ ိုို့မဟို ့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေး 

 ှ  င့်ေးစွွဲ ဥပရေမျ ေး၊ မ ေါေမျ ေးနှင ့် 

အရလ အကျင ့်မျ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို 

အသံိုေးဖပ လျက့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေးပ ိုင့်ေး 

  ိုင့်   ရှုရထ င ့်မ ှရေြန့်မှု၊ အချက့်ကျကျ 

အကွဲဖြ ့်သံိုေးသပ့်မှု 
 

 

ယခုစာအပု်အဝ  ာင်ျား  

 

ယခိုစ အိုပ့်သည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး သ အ ို  နှင ့် လက့်ရ ွွေ့နယ့်ပယ့်အ ေး န ိုင့်ငရံ ေးပည  ပ့်နငှ ့် 

အဖခ ေးရသ  ဇ စ့်ဖမစ့်   ပည  ပ့်မျ ေး၏ ရှုရထ င ့်ဘက့်မှရန၍  အကျယ့်မ  ့် က့်ရပေး န့်  ည့် ွယ့် ပါသည့်။ 

စ အိုပ့် ွင့် ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး အဓ က ည့် ွယ့်ချက့် သံိုေးခို  ှ ပါသည့်။  

 

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ပည  ငှ့်မျ ေးရလ လ ကကသည ့် အ  ိုင့်ေးရ   ကမ္ ကက ေး ငွ့် လက့်ရ ွွေ့ 

အသံိုေးဖပ ကကသည ့် အ  ိုင့်ေးပါ ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေးထံ မ  ့် က့်ရပေး န့် 

• မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး နယ့်ပယ့် ှ  အဓ ကကျရသ  ဖပဿန  ပ့် စ့်ချ   ွေ့အ ေး  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပပပ ေး 

 စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို ရလ လ   ၌ ပည  ပ့်နယ့်အသ ေးသ ေးက အသံိုေးဖပ ရသ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံို 

ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးက ိုပါ သရိုပ့်ရြ ့်ဖပန ိုင့်သည ့် ပံိုစမံျ ေးဖြင ့် အရသေးစ  ့်  င့်ဖပရ ွေးရနွေး န့် 

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အလိုပ့်လိုပ့်ပံိုနငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ အန ဂ ့်က ို ပံိုရြ ့်  ၌ မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

 စ့်ခန့်ေး စ့်ကဏ္ဍ ပါေင့်န ိုင့်ပံိုအရကက င့်ေး အချက့်ကျကျ စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်မှု (critical thinking) က ို 

လံှုွေ့ရ  ့်အ ေးရပေး န့် 

 

စ အိုပ့်အ ေး အထက့် ငွ့်ရြ ့်ဖပထ ေးရသ  အချင့်ေးချင့်ေး ဖြည ့်စကွ့်ပံ ပ ိုေးရပေးသည ့်  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေးက ို 

ထင့်ဟပ့်ဖပသည ့် အပ ိုင့်ေးနှစ့်ပ ိုင့်ေးအဖြစ့် ခွွဲထ ေးပါသည့်။ အပ ိုင့်ေး ၁ သည့် နယ့်ပယ့် အမျ   ေးမျ   ေး၊ ပည  ပ့် အမျ   ေးမျ   ေး ှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလ လ မှုနယ့်ပယ့်၏ ရန က့် ံိုေး အရဖခအရနက ို ခင့်ေးကျင့်ေးဖပသထ ေးပပ ေး အခန့်ေး (၈) ခန့်ေး 

ပါေင့်ပါသည့်။ ဤအခန့်ေးမျ ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး န ိုင့်ငံရ ေး အဖခင့်ေးအ    စ့် ပ့် အဖြစ့် ရလ လ   ၌ 

အသံိုေးဖပ ရသ  အဓ က ရလ လ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးက ို မ  ့် က့်ထ ေးပပ ေး ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးက ရ ွွေ့ ရသ  
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အဓ က ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးက ို ရလ လ ထ ေးပါသည့်။ ဤအခန့်ေးမျ ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရလ လ မှု နယ့်ပယ့်၌ 

ကကံ ရ ွွေ့ ရသ  အဓ က စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး၊ အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေးက ိုလည့်ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။  

 

အပ ိုင့်ေး ၂  ငွ့် မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးကဏ္ဍနှင ့် လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု ကဏ္ဍ ှ  အဓ က 

ရခါင့်ေးစဉ့်မျ ေးက ို ရလ လ စ ေးစမ့်ေး န့် ရ ေးသ ေးထ ေးရသ  ရခါင့်ေးစဉ့်အလ ိုက့် အခန့်ေး ၁၅ ခန့်ေး ပါ ှ သည့်။ 

အရကက င့်ေးအ   ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးပပ ေး ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  လက့်ရ ွွေ့ဖြစ့် ပ့် ရလ လ မှုမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ပပ ေး 

ဤအခန့်ေးမျ ေးသည့် ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေးအ ွက့် အရ ေးကက ေးရသ  က စစ ပ့်မျ ေးအရပေါ် ရှုဖမင့်သံိုေးသပ့်ပံို အသစ့်မျ ေးက ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ပည  ငှ့်မျ ေး ရလ လ သိုရ သန ဖပ ပံို အရကက င့်ေး  ငှ့်ေးလင့်ေးရသ  ဥပမ မျ ေးဖြင့်  

 င့်ဖပထ ေးသည့်။ အခန့်ေးအ ေးလံိုေးက ို ယခိုစ အိုပ့်အ ကွ့် သ ေးသနို့့် ည့် ယွ့်၍ ထ ေးချွန့် ရဖပ င့်ရဖမ က့်ရသ  

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပည  ငှ့်မျ ေးက ရ ေးသ ေးထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် ရခါင့်ေးစဉ့်မျ ေးသည့် 

မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရလ လ မှုနငှ ့် လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု နယ့်ပယ့် ငွ့် အရ ေးပါရသ  

အရကက င့်ေးအ  မျ ေး၊ က စစ ပ့်မျ ေးက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ သည့်။  

 

အခန့်ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ရသ  ရှုရထ င ့်အမျ   ေးမျ   ေးက ို ထင့်ဟပ့်ပါသည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ဘ ဖြစ့်သည့် စသည့်ဖြင ့် ရပ ံချပပ ေး အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ို န့် ကက  ေးပမ့်ေးထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ပါသည့်။ 

ထ ိုနည့်ေး  စ ွ စ ရ ေးသ မျ ေးက ိုလည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး အရပေါ် ထ ေး ှ ရသ  အယ အ မျ ေးနငှ ့် 

ပ ့်သက့်၍ စစ့်ရမေးမှုမျ ေး မ ှ ပါ။ အခန့်ေးမျ ေးသည့် ရြ ့်ဖပသည ့် အရကက င့်ေးအ  ၊ လက့်ရ ွွေ့ဖြစ့် ပ့်မျ ေး၊ 

သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး၊ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို အရကက င့်ေးဖပ ၍  စ့်ခိုနငှ ့် စ့်ခို သ သ သ သ  

ထပ့်ရနသည့်မျ ေးလည့်ေး  ှ ပါသည့်။ အရကက င့်ေးအ   အမျ   ေးအစ ေး စံိုလင့်မှု၊ အန ေးထပ့်မှုမျ ေးက ို သင့်ကက ေးဖပသရ ေး 

 ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် ြန့်  ေးထ ေးဖခင့်ေးဖြစ့်ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် န့် သ ိုို့မဟို ့် 

ရလ လ  န့် နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခိုထက့်ပ ို၍  ှ သည့်က ို သရိုပ့်ဖပလ ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေးသည့် 

ေိုကခသည့်မျ ေး၊ န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး၊ အက အကယွ့်ရပေး မည ့်   ေန့်၊ 

သဘ ေပ ့်ေန့်ေးကျင့်ပျက့်စ ေး ံိုေးရံိုေးမှု ဖပဿန ကက ေး၊ ဣ ထ ယေါေအရဖခဖပ   က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် 

အခန့်ေးမျ ေး ငွ့် ရြ ့်ဖပထ ေးရသ  အဖခ ေးရသ  အရကက င့်ေးအ  ရပါင့်ေး မျ ေးစွ   ိုို့အရပေါ် မ  ရသ  

စ ရ ေး   မျ ေး၏ အဖမင့်မျ ေးက ို န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ဖခင့်ေးမှ အကျ  ေးရကျေးဇ ေး  န ိုင့်ပါသည့်။  

 

ရန က့် ံိုေး ငွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့အရကက င့်ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့  ွွဲချသည ့် ရက က့်ချက့်မျ ေးရကက င ့် 

မဟို ့်ဘွဲ ကမ္ ကက ေး ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့လိုပ့်န ိုင့်ရသ  အလိုပ့်ရကက င ့် အရ ေးပါကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သင ့်အရနဖြင ့် 

ယခိုစ အိုပ့်က ို ရလ လ ြ ့်ရှု င့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ကမ္  န ိုင့်ငရံ ေးနငှ ့် မည့်မျှ အရ ေးပါရနပံိုက ို 

စ င့်သရဘ ရပါက့်လ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏  န့်ြ ိုေး၊ အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေးနှင ့် အလ ေးအလ မျ ေးအရပေါ် သင့်၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် 

ထင့်ဖမင့်ယ  ချက့်မျ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေးရြ ့်ထို ့်လ ပါလ မ ့်မည့်။  
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မှတ်စုမ ာျား 

၁။ Krisen Sellars (2002). The Rise and Rise of Human Rights. Stroud, UK: Sutton Publishing. 

 

အခ  ်အလ ် အသစ်မ ာျားနှင ် အ ခာျား အ င်ျားအ မစမ် ာျား ြို ဝလ လာ န် ဤစာအုပ်နှင ် ပူျားတွဲ ပါသည  ်

အွန်လြိုင်ျား အ ငျ်ားအ မစ ် စင်တာ ြို ေင်ဝ ာ ်ဝလ လာနြိုင်ပါသည်။ 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/goodhart3e/ 
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၁) လူူ့အခွင ်အဝ ျား၏ သ အြို  နှင ် စံနှုန်ျား အဝ ခခံမ ာျား 
 

အန်တြိနု  ဝဂ  လန်ျားဂလွြိ  ်စ် (Antony J. Langlois) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး  

• အခွင ့်အရ ေး ဘ သ စက ေး ရပေါ်ရပါက့်လ ဖခင့်ေး 

• ရခ ့်သစ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးအစ ေးမျ ေး၊ လွ ့်လပ့်မှုနှင ့် ြ လံိုမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

• အိုပ့်စိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး 

• လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျားအာျား နြိုင်ငဝံ ျား စ မံ ြိနျ်ားတစ်ခအု ဖစ် ရှု မင်  ည ် ခင်ျား 

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ကမ္  န ိုင့်ငရံ ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  မ ေါေ  ိုို့အ ေး ကျင ့်ေ ့်ရှုရထ င ့်မ ှရေြန့် န့် အ ကွ့် 

အ ေးရက င့်ေးသည ့် အရဖခခ ံစ့်ခို ရပေးသည့်။ ယခိုအခန့်ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဘ သ စက ေးက ို အသံိုေးဖပ ပပ ေး 

ရေြန့်ကကသ မျ ေးက  င့်ဖပသည ့် စံနှုန့်ေးဖပ  အယ အ မျ ေး (normative ideas) ၏ သ အ ို   

အရဖခခအံို ့်ဖမစ့်မျ ေးက ို ရလ လ   န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ  ွင့် ေဿန  ိုင့်   

သမ ိုင့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး သမ ိုင့်ေး  ိုို့  ှ ရနသည့်က ို အသ အမ ှ့်ဖပ ထ ေးသည့်။ ထ ိုသမ ိုင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံရ ေး 

လစ့်ဘ ယ့်ေါေမ ှ ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်လ ဖခင့်ေး၊ အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး 

  ိုို့နှင ့် ပ ့်သက့်၍ ယရနို့ခ ့် အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေး ငွ့်လည့်ေး စ မ ့်ေင့်ပျံွေ့နှံို့ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စက ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ သည့်  စ့်ကမ္ လံိုေး အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် အကျံ ေးေင့်သည့်ဟို ရကကည  

ထ ေးသည့်။ ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး ေါေ  အဖမင့်မျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏  စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်မှုက ို 

ဖငင့်ေးပယ့်သည ့် အဖခ ေးသ   ိုို့၏ အဖမင့်မျ ေး အပါအေင့် ဤအ  ိုအ ေး အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်န ိုင့်ပံို နည့်ေးလမ့်ေး 

အသွယ့်သွယ့်အ ေး ယခိုအခန့်ေး ွင့် ရလ လ ပါမည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစ အစဉ့်သည့် အလွန့်ပင့် န ိုင့်ငရံ ေး 

သရဘ  န့်ပံို၊ ၎င့်ေး  ိုို့က ို ရထ က့်ခသံ မျ ေးက  ချ  န့် ငွ့် န ိုင့်င ံက  စနစ့်၏ ကျင ့်ေ ့် အရဖခခံ ဥပရေ 

ဖြစ့်လ မည့်ဟို ရမျှ ့်လင ့်သည ့် စံနှုန့်ေးဖပ  က  ကေ ့်  ချ   ွေ့အ ေး အဖခ ေးက  ကေ ့်မျ ေးထက့် ပ ို၍ 

ဦေးစ ေးရပေးပံို  ိုို့က ို  န့်ေးစစ့်ကကည ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် န ဂံိုေးချ ပ့်ပါမည့်။  
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နြိဒါန်ျား  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ မျ ေး၏ သမ ိုင့်ေးက ို န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်ဖခင့်ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

အရကက င့်ေး သ အ ို   ရြ ့်ထို ့်  ၌ ဖြစ့်ရပေါ်  ့်သည ့် အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေး၊ ဖပဿန မျ ေးက ို န ေးလည့် 

သရဘ ရပါက့် န့် အဓ ကကျသည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ သ ေးအ ေးလံိုေးအ ွက့် အကျံ ေးေင့်သည့်၊ 

မည့်သ ကမှ ခွွဲထို ့်ယ သွ ေး၍မ ၊ ရမွေး  ပါ ဖြစ့်သည့် စသည့်ဖြင ့် စက ေး  ိုထ ေးရစက မ  မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် 

အခွင ့်အရ ေး အသံိုေးဖပ မှုသည့် အရန က့်  ိုင့်ေး သမ ိုင့်ေးမှ ရပေါ်ထွက့်လ သည ့် မကက လရှသေးသည ့် အဖခင့်ေးအ   

 စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ရ   ခ  တ ၊ ရယရှု၊ ကွန့်ဖြှူေး ပှ့် သ ိုို့မဟို ့် ဗိုေဓ  ိုို့သည့် ၎င့်ေး  ိုို့ရခ ့်က ကကံ ရ ွွေ့ခွဲ ကကသည ့် 

မ   ေးမှုမျ ေးအ ေး လ သ ေးအ ေးလံိုေး  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့် ခံ မှုအဖြစ့် ရြ ့်ဖပခွဲ ကကမည့် 

မဟို ့်ရချ။ သ ိုို့   ွင့် ယရနို့အချ  န့်၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဘ သ စက ေးအ ေး မ   ေးမှုမျ ေးအရပေါ်  ံိုို့ဖပန့်မှုအဖြစ့် 

 စ့်ကမ္ လံိုေး အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးကကရပပပ ။ အခွင ့်အရ ေး အယ အ  ရပေါ်ထွက့်လ ပံို၊ 

ပျံွေ့နှံို့ပံိုနငှ ့် ဤအရဖပ င့်ေးအလွဲ အရကက င့်ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ စဉ့်ေးစ ေးပံိုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် 

အရကက င့်ေးဖပချက့်ရပေးပံို၊ သ အ ို   ရြ ့်ထို ့်ပံို   ိုို့အ ွက့် အရ ေးပါသည့်။  

အခွင ်အဝ ျား ဘာသာစ ာျား ဝပေါ်ထွ ်လာ ခင်ျား  

 

အခွင ့်အရ ေး ဘ သ စက ေးသည့် ရလဟ နယ့်မှ ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ အရန က့်  ိုင့်ေး န ိုင့်ငံရ ေး 

သမ ိုင့်ေးမှ ဖြည့်ေးဖြည့်ေးချင့်ေး ရပေါ်ထွန့်ေးလ ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး ဥရ  ပ  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့် (Enlightenment) ၌ 

ပထမ ရ  ရခ ့် ရ  က့်ခွဲ သည့်။  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့် မ  ိုင့်မ က လ မှုရ ေး၊ က ိုယ့်ကျင ့်   ေးနငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး 

 န့်ြ ိုေးမျ ေးအ ေး မှန့်ကန့်ဖခင့်ေး (the right)၊  နည့်ေး လ အ ေးလံိုေးအရပေါ် မ ိုေးအိုပ့်ရနသည ့် ဓမမဓ ဋ္ဌ န့် ကျရသ  

က ိုယ့်ကျင ့်   ေး စနစ့် (moral order)  စ့်ခို အရနဖြင ့် ရဖပ   ိုခွဲ ကကသည့်။ ဤစနစ့်အ ေး သဘ ေ   ေး 

ဥပရေ (natural law) အဖြစ့် သရဘ    ေး ရြ ့်ထို ့်ခွဲ ကကပပ ေး ၎င့်ေးသည့် ခ စ့်ယ န့်ေါေ 

ရပေါ်ရပါက့်လ ပပ ေးရန က့် ခ စ့်ယ န့် ဘို  ေးရကျ င့်ေးနှင ့် ချ   ့် က့်လ ခွဲ သည့်။ သဘ ေ   ေး ဥပရေအ  

လ   ိုို့သည့်  စ့်ဦေးအရပေါ်  စ့်ဦေးနှင ့် ဘို  ေးသခင့် (God) အရပေါ်   ေန့်မျ ေး  ှ ကကပပ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

ဘို  ေးသခင့်၏ အိုပ့်ချ ပ့်မှု အ   စ့်ဦေးအရပေါ် စ့်ဦေး  ှ ကကသည ့်   ေန့်မျ ေးမှ  င့်ေးသက့်သည့်။ လ  စ့်ဦေး 

 စ့်ရယ က့်ချင့်ေး၏ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး၊ လွ ့်လပ့်မှုမျ ေးအ ေး ဦေး ည့်ချက့် အဖြစ့် ထ ေး ှ သည ့် ရခ ့်သစ့် 

ဘ သ ရ ေး မြက့်သည ့် (secular) အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၊  နည့်ေး ဓမမဓ ဋ္ဌ န့် အခငွ ့်အရ ေး (ဘို  ေးသခင့် 

သ ့်မှ ့်သည ့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေး) မျ ေး မဟို ့်ရသ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ရ  င့်ေး  ို ကျင ့်သံိုေးမှုသည့် 

 င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့် ရခ ့် ွင့် န ဂံိုေး   ိုင့်ခွဲ သည ့်  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေး လွ ့်လပ့်မှု အယ အ  ဖြစ့်ရပေါ် 

  ိုေး က့်လ သည ့် သမ ိုင့်ေး ှည့်နှင ့်  က့်စပ့်ရနသည့်။  

 

 င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့် ငွ့် ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ထ ိုို့ရခ ့် ထ ိုက လက လ မျ ေးအ ကွ့် 

အဓ ပပ ယ့်  ှ သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် ၎င့်ေး  ိုို့ရ ွှေ့ ငွ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၊  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့် ည့်ေး ဖြစ့်မှု 

(individuality)၊ လွ ့်လပ့်ခွင ့်၊ လွ ့်လပ့်မှု၊ အစ ိုေး ၊ ဘ သ    ေး စသည ့် သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် 

အယ အ မျ ေး ရပေါ်ရပါက့်ခွဲ နငှ ့်ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤအယ အ မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ကွ့်၊ သ ိုို့မဟို ့် 

ထ ိုအချ  န့်က ရခေါ်ခွဲ သည ့် လ ၏အခွင ့်အရ ေးမျ ေး (rights of man) အ ွက့် အရဖခခအံို ့်ဖမစ့် ချရပေးခွဲ သည့်။ 
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ဤအြျက့်အရမှ င ့် အရ ွေးအရခေါ်မျ ေးသည့် ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ လ ခွဲ ပပ ေး အခွင ့်အရ ေး ရကကည ချက့်မျ ေးအဖြစ့် 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သ ကကသည ့် န ိုင့်ငရံ ေး စ  ွက့်စ  မ့်ေးမျ ေး ွင့် ပါေင့်လ ခွဲ သည့်။  

 

ဤစ  ွက့်စ  မ့်ေးမျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေး န ိုင့်ငရံ ေး၏ အရစ ပ ိုင့်ေးက လ အရက င့်ေး ံိုေး ရဖပ   ို 

ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေး၊ ဥပရေမျ ေး ဖြစ့်ကကပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့မှ အရ ေးအကက ေး ံိုေး  စ့်ခိုအ ေး  ယ ့်ရဖခ က့်  စို၏ 

ရန က့် ံိုေး  ယ့်စိုနှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး ရ ေး ွွဲခွဲ သည့် (Fields, 2003, p.22)။ ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး မျ ေးဖပ ေးလှစွ ရသ  

န ိုင့်ငရံ ေး အဖြစ့်အပျက့်မျ ေး၏ ဩဇ  လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု ရအ က့် ငွ့်  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့်၏ ရ ွေးရခေါ်ယ  ရ ေး 

ထက့်သန့်မှုဖြင ့် ြန့်  ေးခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငရံ ေး အဖြစ့်အပျက့်မျ ေးထွဲ ငွ့် ၁၆၄၉ ခိုနစှ့်၌    ေးမေင့်ဘွဲ၊ 

အို ့်ရအ ့်ရသ င့်ေး င့်ေး ဖြစ့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး စွနို့့်စွနို့့်စ ေးစ ေး လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည ့် အဂဂလန့်န ိုင့်ငံ ပထမ 

ချ ေးလ့်စ့်ဘို င့်၏    ေးခွင့် ပါေင့်သည့် (Kamenka, 1978)။ ဤ   ေးခွင့်ရကက င ့် အဂဂလန့်ဘို င့်မျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးသည့် ဖပည့်သ ူ့ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်  စ့်ခို ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ ဤအခွင ့်အရ ေး 

မျ ေးအ ေး ရန က့်လ မည ့် နစှ့်ရပါင့်ေး ၁၃၀ အ ွင့်ေး  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့် အရ ွေးအရခေါ်မျ ေးက ရ ွေးရနွေးခွဲ ၊ 

ဖမြှင ့် င့်ခွဲ ကကသည့်။  စ့်ဦေးနှင ့်  စ့်ဦေးအကက ေး ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုမျ ေး  ှ ရစက မ  ဤအရ ွေးအရခေါ် 

   မျ ေးသည့်  စ့်ချက့်လွှ ့် အ ဏ မှ လ  စ့်ဦေး  စ့်ရယ က့်ချင့်ေးစ ၏ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်က ို ရ  င့်ေး  ိုခွဲ  

ကကသည့်။  

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျား ြို ဝတာလှ်န်ဝ ျားမ ာျား၌ အသုံျား ပ  ခင်ျားမ ာျား 

 

အရမ  ကန့် က ိုလ ိုန  နယ့်သ ေးမျ ေးအ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ပဗ   သျှ အ ှင့်သခင့်မျ ေးက ို ရ  ့်လှန့်ရစခွဲ သည့်မှ  

ဤလွ ့်လပ့်ခငွ ့် ရ  င့်ေး  ိုမှုပင့်ဖြစ့်ပပ ေး ဤရ  ့်လှန့်ရ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေးရခ ့်၏ ပထမဦေး ံိုေး 

စ  မ့်ေးကက ေးက ို ရ ေး ွွဲ န့် အရကက င့်ေး ြန့်  ေးခွဲ သည့် (စ ရသ တ  ၁.၁  ငွ့် ရှုပါ)။ ပထမဦေး ံိုေးရသ  

အရမ  ကန့် အခငွ ့်အရ ေး ရကက ည ချက့် မဟို ့်ရစက မ  (ရ ွှေ့ ငွ့် ၁၇၇၄ ခိုနှစ့်   ိုက့်လံိုေး  ိုင့်   

ကွန့်ဂ က့်၌ ရကကည ခွဲ ရသ  အခွင ့်အရ ေး ဥပရေစ  မ့်ေးနှင ့် ၁၇၇၆ ခိုနှစ့် ဇွန့်လ ၁၂  က့်ရနို့ ငွ့် 

ဗ ဂျ  ေးန ေးယ ေး ဖပည့်နယ့်၌ ရကကည ခွဲ သည ့် အခွင ့်အရ ေး ဥပရေစ  မ့်ေး  ိုို့  ှ နှင ့်ပပ ေး ဖြစ့်သည့်) ရသ မ ့်စ့် 

ဂျက့်ြ  င့်  (၁၇၄၃ - ၁၈၂၆) ရ ေးသ ေးခွဲ သည ့် လွ ့်လပ့်ရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးက လ သ ေး အ ေးလံိုေးသည့် 

အမှ အခ ိုကင့်ေးစ ွနငှ ့်  န့်ေး  ည မျှမှုဖြင ့် ရနထ ိုင့်သင ့်သည့်ဟ ရသ  ထွက့်  ိုချက့်က ို ကဗျ  န့်၊ ရခ ့်ရဖပ င့်ေး 

ရ  ့်လှန့်ရ ေး  န့်ရစခွဲ သည့် (Lauren, 1998, p.17)။ ဂျက့်ြ  င့်က လ   ိုို့သည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးအ ေး အစ ိုေး ၏  န့်မှ က ကွယ့် န့် အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ စ့် ပ့်   ှ  ခံစ ေးခွင ့်  ှ သည့်ဟို 

ဖငင့်ေးခံိုခွဲ သည့်။ ရန င့် ွင့် အရမ  ကန့်  ိုို့သည့် အရမ  ကန့် ြွွဲွေ့စည့်ေးအိုပ့်ချ ပ့်ပံို အရဖခခဥံပရေ (၁၇၈၉) နှင ့် 

အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ စ  မ့်ေး (Bill of Rights, 1791) ဖြစ့်လ သည ့် ပထမ ဖပင့် င့်ဖြည ့်စွက့်ချက့် (၁၀) ခို 

မှ  င ့် ဤခံစ ေးခွင ့်မျ ေးက ို   ှ ခွဲ သည့်။  

 

ဖပင့်သစ့် န ိုင့်ငံ ငွ့်လည့်ေး အ ဏ  ငှ့် ဘို င့်နငှ ့် အစ ိုေး က ို ရ  ့်လှန့်  မှ ရန က့်အခငွ ့်အရ ေး စ  မ့်ေး 

 စ့်ခိုက ို ရ ေး ွွဲခွဲ ကကသည့်။ ဤစ  မ့်ေးမှ  လ နငှ ့် န ိုင့်ငသံ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရကကည စ  မ့်ေး ဖြစ့်သည့် 

(1789 ၊ စ ရသ တ  ၁.၁  ငွ့် ရှုပါ)။ ဖပင့်သစ့်  ိုို့သည့် အရမ  ကန့်  ိုို့က ို အ ေးကျခွဲ ကကသည့်။ 

 ကယ့် မ့်ေး ွင့်လည့်ေး အထင့်က  ဖပင့်သစ့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးသည့် အရမ  ကန့် ရ  ့်လှန့်ရ ေး ွင့် ပါေင့် 
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 င့်နွှွဲခွဲ ကကပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့သည့် သ   ိုို့ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအ ကွ့် သ မကဘွဲ လ   ိုင့်ေးအ ွက့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး 

 လ ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ အ ေးလံိုေးသည့် ရမွေးက ည့်ေးက လွ ့်လပ့်ပပ ေး အခွင ့်အရ ေးအ ေးဖြင ့်  န့်ေး  ည  ကကသည့် 

(အပ ိုေ့် ၁)။  

 

ဤရကကည ချက့်မျ ေးသည့် ယရနို့ရခ ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရခေါ် လစ့်ဘ ယ့် ေ မ ိုကရ စ က ို က ိုယ့်စ ေးဖပ ကကသည့်။ 

၎င့်ေး  ိုို့သည့် ရ   ို န ိုင့်ငရံ ေး ပန့်ေး  ိုင့်မျ ေးအ ွက့်သ  အစ အစဉ့် ချမှ ့်ဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ    ေး 

နည့်ေးလမ့်ေးကျရသ  အစ ိုေး   စ့် ပ့်မှ  မည့်သည့်က ို   ိုလ ိုသည့်က ို ေဿန က ရှုရထ င ့်မှ ထို ့်ရြ ့် 

ရ ေးသ ေးကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Kamenka, 1978)။ ဤအရဖခအရနအ ကွ့် အဓ ကျရသ  အ  မှ  လ သ ေး 

ဖြစ့်မှုနှင ့် ပ ့်သက့်သည ့်  န့်ေး  ည မျှရ ေး ေဿန အရ ေွးအရခေါ် ဖြစ့်သည့်။  

 

စာဝသတတာ ၁.၁ အခွင အ်ဝ ျားမ ာျား ဆြိုင် ာ ဝတာ်လှန်ဝ ျား ထုတ် ပန်ခ  ်မ ာျား 

 

အဝမ ြိ န် ပညဝ်ထာငစ်ု လွတ်လပ်ဝ ျား ဝ  ညာခ  ် (၁၇၇၆) မှ ဝ ာ န်ုတ်ခ   ်

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် ဤအမနှ့်   ေးမျ ေးသည့် သက့်ရသဖပ န့်မလ ိုဘွဲ ထင့် ှ ေးရနသည့်ဟို ယ  သည့်။ 

လ အ ေးလံိုေးအ ေး  န့်ေး  ည မျှစွ  ြန့် င့်ေးထ ေးပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ ွင့် ြန့် င့်ေး ှင့်က အပ့်နငှ့်ေးထ ေးသည ့် မည့်သ မျှ 

ယ သွ ေး၍ မ သည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ှ ကကသည့်။ ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေး ငွ့် အသက့် ှင့်ရနထ ိုင့်ခွင ့်၊ 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်နငှ ့် ရပျ ့်  င့်မှု   ှရြွခငွ ့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ှ ခံစ ေးန ိုင့်ရစ န့် လ   ိုို့အကက ေး 

အစ ိုေး မျ ေးက ို  ည့်ရထ င့်ဖခင့်ေးဖြစ့်ပပ ေး အစ ိုေး မျ ေးသည့် အိုပ့်ချ ပ့်ခသံ   ိုို့၏ သရဘ    ခွင ့်ဖပ ချက့်မှ ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

   ေးမျှ ရသ  အ ဏ က ို   ှ သည့်။ မည့်သည ့် အစ ိုေး မျ   ေးမ  ို ဤ ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေးအ ေး 

ပျက့်စ ေးရစသည ့်အခါအ  ိုင့်ေး အ  ိုပါအစ ိုေး က ို ရဖပ င့်ေးလွဲ န့်၊ ြျက့်သ မ့်ေး န့်နှင ့် ရန က့်ထပ့် အစ ိုေး သစ့် စ့် ပ့် 

ြွွဲွေ့စည့်ေး န့်မှ  ဖပည့်သ   ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့်သည့်။ အစ ိုေး သစ့်၏ အရဖခခံ အို ့်ဖမစ့်နှင ့် အ ဏ မျ ေးအ ေး 

ဖပည့်သ   ိုို့၏ ရဘေးကင့်ေးလံိုခခ ံမှုနှင ့် ရပျ ့်  င့်မှု  ိုို့က ို ရ  င့်ကကဉ့်ေးရပေးန ိုင့်ရဖခ အ ှ  ံိုေး မ မျ ေး၊ ပံိုစမံျ ေးအရပေါ် 

မှ  ည့်ရစ မည့်။  

 

 ပင်သစ်နြိငုင်ံ လူသာျားနှင ် နြိငုင်ံသာျား၏ အခွင အ်ဝ ျားမ ာျား ဝ  ညာခ  ် (၁၇၈၉) မှ ဝ ာ ်နုတ်ခ  ် 

အမျ   ေးသ ေး ည လ ခံအဖြစ့် စိုရံိုေးရနကကသည ့် ဖပင့်သစ့်လ မျ   ေးမျ ေး၏ က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးသည့် လ သ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး မသ န ေးမလည့်မှု၊ လျစ့်လျှူရှုမှုနှင ့် မထ မွဲ ဖမင့်ဖပ မှု  ိုို့သည့် အမျ ေးဖပည့်သ   ိုင့်   

ရဘေးေိုကခမျ ေးနှင ့် အစ ိုေး မျ ေး အကျင ့်ပျက့် ဖခစ ေးဖခင့်ေး၏  စ့်ခို ည့်ေးရသ  အရကက င့်ေးအ င့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို 

ယံိုကကည့်ကကသည့်။ ဤရကကည ချက့်သည့် အြွွဲွေ့ေင့် အ ေးလံိုေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊   ေန့်မျ ေးက ို အပမွဲ ရစ 

အမ ှ့်  ရနရစ န့် အလ ိုို့ငှ ၊ ဥပရေဖပ ရ ေးနှင ့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး အ ဏ ပ ိုင့်အြွွဲွေ့  ိုို့၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးအ ေး 

မည့်သည ့်အချ  န့်၌မ  ို န ိုင့်ငံရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေးနငှ ့် န ှုင့်ေးယဉှ့်န ိုင့်ရစ န့်၊ ထ ိုို့ရကက င ့် 

၎င့်ေး  ိုို့အ ေး ပ ိုမ ို၍ ရလေးစ ေးကကရစ န့် အလ ိုို့င ှ၊ ရန က့် ံိုေးအရနဖြင ့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ မရကျနပ့်ချက့်မျ ေးသည့် 

ဤရကကည စ  မ့်ေး ရကကည ပပ ေးသည့်မှ စ၍ ရ ိုေး ငှ့်ေးပပ ေး ဖငင့်ေး၍ မ သည ့် မ မျ ေးအရပေါ် အရဖခခပံပ ေး 

ြွွဲွေ့စည့်ေးအိုပ့်ချ ပ့်ပံို အရဖခခဥံပရေနငှ ့် အ ေးလံိုေး၏ ရပျ ့်  င့်မှုအ ကွ့် ဦေး ည့်ရစ န့် အလ ိုို့ငှ  လ သ ေး၏ 

ရမွေး  ပါ ဖြစ့်ရသ ၊ မည့်သ မျှ ယ သွ ေး၍ မ ရသ ၊ အထွ ့်အဖမ ့် ဖြစ့်ရသ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး 

အရလေးအနက့် ထ ေးအပ့်ရသ  ရကကည ချက့်  စ့်ခိုက ို လ မှုရ ေး အစိုအြွွဲွေ့၏ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေး ရ ွှေ့ရမှ က့် 
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အပမွဲ မ့်ေး  ှ ရနလျက့် ရ ေးသ ေး ချမှ ့် န့်  ံိုေးဖြ ့်ကကပါသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် အမျ   ေးသ ေး ည လ ခံသည့် 

အ ှင့်သခင့် (Supreme Being) ၏ မျက့်ရမှ က့်ရ  ့်ရအ က့်၊ အ ငှ့်သခင့်၏ ကမကထဖပ မှုဖြင ့် လ သ ေးနှင ့် 

န ိုင့်ငံသ ေး၏ ရအ က့်ပါ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ  ရကကည သည့် - 

 

အပ ိုေ့် ၁။ လ သ ေး  ိုို့သည့် ရမွေးက ည့်ေးလည့်ေး လွ ့်လပ့်ပပ ေး အခွင ့်အရ ေးအ ေးဖြင ့်  န့်ေး  ည မျှ ဖြစ့်သည့်။ 

လ မှုရ ေး  ိုင့်   ခွွဲဖခ ေးသ ့်မှ ့်ချက့်မျ ေးအ ေး အမျ ေးရက င့်ေးကျ   ေးအ ွက့်သ  သ ့်မှ ့်ခွင ့် ှ သည့်။  

 

အပ ိုေ့် ၂။ န ိုင့်ငံရ ေး အသင့်ေးအြွွဲွေ့မျ ေး အ ေးလံိုေး၏  ည့် ွယ့်ချက့်သည့် လ သ ေး၏ ရမွေး  ပါဖြစ့်ပပ ေး၊ 

မည့်သ မျှယ သွ ေး၍ မ သည ့်အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေးရစ င ့်ရ  ှက့် န့် ဖြစ့်သည့်။ ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ  

လွ ့်လပ့်မှု၊ ပစစည့်ေးဥစစ ပ ိုင့်  ိုင့်မှု၊ လံိုခခ ံမှုနှင ့် ြ နှ ပ့်မှုအ ေး ခိုခံ ွန့်ေးလှန့်မှု  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။  

 

ဒဿနဆြိငု် ာ ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

ဤအခွင ့်အရ ေး ရကကည ချက့်မျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေး အကျ  ေး က့်မျ ေးသည့် ယရနို့အချ  န့်အထ   က့်လက့်၍ 

ရပါက့်ကွွဲရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး စ င့် ထို ့်ဖပန့်ခွဲ သည ့် အချ  န့်မှစ၍ ၎င့်ေး  ိုို့ 

ရန က့် ငွ့် ေဿန က ရှုရထ င ့်မှ ရမေးခွန့်ေးမျ ေး ကပ့်လ ိုက့်ပါလ ခွဲ သည့်။ သဘ ေအရလျ က့်  ှ ရသ  

အခွင ့်အရ ေး၊ မည့်သ မျှ ယ သွ ေး၍ မ ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ွင့် ရေြန့်သ မျ ေး ှ ပပ ေး ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

လက့်ခလံ ိုသ မျ ေး၌ပင့် ရမေးစ   ရမေးခွန့်ေးမျ ေး  ှ ရန  ့်ကကသည့်။  

 

ဒဿန အဝ ခခံအတု် မစ်မ ာျား  

 

ဤရန   ငွ့် အခက့်အခွဲသည့် အခွင ့်အရ ေး အယ အ   င့်ေးသက့်လ    ရန က့်ခ ံ ေဿနနငှ ့် 

သက့်  ိုင့်သည့်။ ရကကည ချက့်မျ ေး ငွ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် သဘ ေ   ေး ဥပရေမ ှ

 င့်ေးသက့်လ သည ့် သဘ ေအရလျ က့်   ှ ရသ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးဟို ရခေါ်သည ့် က ိုယ့်ကျင ့်သရဘ    ေး 

အယ အ  (moral ideas) မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ သဘ ေ   ေး ဥပရေ ဟ သည့် ခ စ့်ယ န့် ယဉ့်ရကျေးမှု ွင့် 

ဘို  ေး ငှ့်က သ ြန့် င့်ေးသည ့် အ  မျ ေးက ို ရပေးထ ေးသည ့် ေ ရသသ လကခဏ  ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  ဖပ လျှင့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရကက င့်ေး ရန က့်ပ ိုင့်ေး စ  ့်ပါေင့်စ ေးမှု  ိုို့အ ွက့် အို ့်ဖမစ့်ချရပေးခွဲ သည ့် ဂျွန့်ရလ  ခ့် (John 

Locke 1632-1704) ၏ ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးက ို ရလ လ ကကည ့်လျှင့် ဤအချက့်မှ   ငှ့်ေးရနသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

အရစ ပ ိုင့်ေး အခွင ့်အရ ေး သ အ ို   ထို ့်ရြ ့်မှု ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့် က လ ငွ့် ခ စ့်ယ န့် ြန့် င့်ေး ှင့် ေါေသည့် 

အရ ွေးအရခေါ်မျ ေးအရပေါ် ဩဇ  လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု ကျ င့်ေးလ ခွဲ သည ့် က လလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ၏ 

 င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်သည့် အဖမင ့် ံိုေး အ ဏ အဖြစ့် ြန့် င့်ေး ှင့် ဘို  ေး၏ စက ေးက ို အစ ေးထ ိုေး လ ခွဲ    ၎င့်ေးသည့် 

ခ စ့်ယ န့် သဘ    ေး အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်၏ ရန က့်ကယွ့်မှ သဘ    ေး ဥပရေနငှ ့်   ေန့်  ိုို့၏ 

ယို တ က ို ပပ  ကွွဲရစခွဲ သည့် (Waldron, 1987)။ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး (ြန့် င့်ေး ှင့်ဘို  ေး ချမှ ့်ရသ ) 

သဘ    ေး ဥပရေမှ မဟို ့်ဘွဲ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ အရဖခခံ လ သ ေးဖြစ့်မှုမှ ရြ ့်ထို ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည့်  သ အ ို   

အသစ့်မျ ေးက ို ဟ ဂ ိုဂရ ိုေး  ေးယပ့်စ့် (Hugo Grotius) (၁၅၈၃-၁၆၄၅)နငှ ့် ရသ မ ့်စ့်ရဟ  ဘ့်စ့် (Thomas 

Hobbs) (၁၅၈၈-၁၆၄၅) စသည ့် ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးက ရြ ့်ထို ့်ခွဲ ကကသည့်။ ဤသ အ ို  မျ ေးအ ေး အခ ိုက့်အ နို့့် 
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အ ေးဖြင ့် သဘ ေ   ေး ဥပရေ ဖပန့်လည့် ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးက  ွန့်ေးလှန့်န ိုင့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် 

ဤသ အ ို  မျ ေးသည့် ထ ိုက လအ ငွ့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးအ ေး အ ှ န့်အဟိုန့် 

ဖမြှင ့်ရပေးခွဲ သည့်။ ဤအရဖပ င့်ေးအလွဲသည့်  ဖြည့်ေးဖြည့်ေးချင့်ေးဖြင ့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ လ သ ေး၏ က ိုယ့်ကျင ့် 

သရဘ    ေးအ  အမှ အခ ိုကင့်ေးမှု (moral autonomy) က ို အသ ေးရပေးလ ခွဲ က  န ိုင့်ငံရ ေး က ိုယ့်ကျင ့် 

သရဘ    ေး၏ သဘ ေ   ေးဥပရေ-  ေန့်-အခွင ့်အရ ေး  ည့်ရ  က့်ပံိုက ို အ ေးရပျ   ယို ့်ရလျ   

ရစခွဲ ပပ ေး လ အမျ ေးအဖပ ေးအ ေး အရဖခခံကျရသ ၊ မည့်သ မျှ ယ သွ ေး၍ မ ရသ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဟ သည ့် 

အယ အ အရပေါ် အ ရံိုစ ိုက့် လ ရစခွဲ သည့်။ ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ြန့် င့်ေး ှင့် ဘို  ေး၏ သဘ    ေး 

ဥပရေထက့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ပင့်က ိုသဘ ေ လ သ ေးဖြစ့်မှုမှ ရြ ့်ထို ့်န ိုင့်သည့်ဟ ၍ န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် 

လ ကကသည့် (Haakonssen, 1991, p.61)။ အချ  န့်ကက လ သည့်နှင ့် သဘ ေ အရလျ က့်   ှ ရသ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အယ အ သည့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  ပ ိုမ ို၍ ထ ရ  က့်လ သည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် ေဿန 

ရှုရထ င ့်မ ှ က ကယွ့် ရဖပ   ို န့် ပ ိုမ ို၍ ခက့်ခွဲလ ခွဲ သည့်။ သဘ ေ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး သဘ    ေး 

ဥပရေမှ  င ့် ြန့်ေး င့်ေး ှင့်ဘို  ေးထံ   ိုင့် ည့်ပပ ေး က ကယွ့်ရဖပ   ို၍ မ ရ   လျှင့် ၎င့်ေး  ိုို့အ ကွ့် 

မည ့်သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေး ရပေးမည့်နည့်ေး။ သဘ ေ   ေးသည့်  အလွန့်ပင့် မျ ေးဖပ ေးရသ   န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို 

ရပေးထ ေးပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ ငွ့် မည့်သည့်  ိုို့သည့် မှန့်ရသ   န့်ြ ိုေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်က ို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အကက ေး 

သရဘ   ည ချက့် မ ှ ကကရပ။ သဘ ေ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ ကံကကမမ မ ှ ေဿန နယ့်ပယ့်၌ ရလေးစ ေးသမှု 

ခံ  န့် အချ  န့်ရနှ င့်ေးမှ ရ  က့် ှ လ ခွဲ သည့် န ိုင့်ငရံ ေး အယ အ   စ့်ခို ဖြစ့်ဖခင့်ေးဟို ရဖပ  မည ့်ပံို 

ရပါက့်ရနသည့် (Waldron, 1987, p.13)။  

 

အခွင ်အဝ ျားမ ာျားအာျား အဝစာပြိုင်ျား ဝေဖန်ခဲ   သူမ ာျား 

 

အခွင ့်အရ ေး ရကကည ချက့်မျ ေး ထို ့်ဖပန့်ခွဲ သည ့်အချ  န့် ငွ့် အထင့်က  အရ ွေးအရခေါ် ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် 

သဘ ေ အခွင ့်အရ ေး အယ အ အ ေး အင့်နှင ့်အ ေးနငှ ့်   ိုက့်ခ ိုက့်ခွဲ ကကသည့်။ ဤ  ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးသည့် 

ရ ေှးရ ိုေးစွွဲေါေ မျ ေး၊ လစ့်ဘ ယ့်မျ ေး (အထ ေးသဖြင ့် အမျ ေးအကျ   ေး ပဓ န ေါေ မျ ေး (utilitarians)) နငှ ့် 

  ို ှယ့်လစ့်မျ ေး စသည့်ဖြင ့် ေဿန အဖမင့် ရှုရထ င ့်အမျ   ေးမျ   ေးမှ   ိုက့်ခ ိုက့်ခွဲ ကကသည့် (စ ရသ တ  ၁.၂  ငွ့် 

ရှုပါ)။  

 

ရ ေှးရ ိုေးစွွဲေါေ မျ ေး က ိုယ့်စ ေး လ သ  ှင့်ကက ေး ရေြန့်ခွဲ သ မှ  ဖပင့်သစ့်ရ  ့်လှန့်ရ ေး အရကက င့်ေး စဉ့်ေးစ ေးမ သည့်မျ ေး 

စ အိုပ့် ရ ေးသ ေးခွဲ သ  အက့်ေမန့်ေးဘ  ခ့် (Edmund Burke) ဖြစ့်သည့်။ ဤစ အိုပ့် ွင့် လ သ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံသ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   ဖပင့်သစ့်ရ  ့်လှန့်ရ ေး ရကကည ချက့်အ ေး စက ေးလံိုေး ဖပင့်ေးဖပင့်ေးဖြင ့် ရှု ့်ချခွဲ သည့်။ 

ဘ  ခ့်၏ ရှု ့်ချမှုသည့် လ   ိုို့က ို အခငွ ့်အရ ေး ရပေးသည ့် အရဖခခံ အယ အ နှင ့် သက့်  ိုင့်သည့်။ သ သည ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် သဘ ေ အရလျ က့်  ှ သည့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဖပင့်ပ၌  ှ ရနရသ  အစ ိုေး အ ေး အကွဲဖြ ့်  ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်ရစသည ့် အ ခ မ ေးေ ေး  ံိုမှ ့်အဖြစ့် 

 ည့် ှ ရနသည့် ဟ ရသ  အယ အ က ို ဖငင့်ေးပယ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ သရဘ    ေး  န့်ရသ  

အရ ွေးအရခေါ်မျ ေးမှ  လွွဲရချ ့်ရနသည့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုခွဲ သည့်။  ကယ့် မ့်ေး ွင့် လ သည့် သ ူ့လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ 

မ လ အစဉ့်အလ မျ ေး၊ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးရကက င ့်သ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  ှ ဖခင့်ေးဖြစ့်သည့်။ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ  ဖပင့်သစ့် လ မျ   ေးမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် အဂဂလ ပ့် လ မျ   ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသ  ဖြစ့်ပပ ေး 
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လ သ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး မဟို ့်ရချ။ မ  ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးသည့် မ  ရသ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်ကကသည့်ဟို သ က ဖငင့်ေးခံိုခွဲ သည့်။ သရဘ    ေး  န့် န့် 

အခွင ့်အရ ေး  စ့်စိုအ ေး လ သ ေး အ ေးလံိုေးအ ကွ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေးသည့် လ မှုစည့်ေးမျ ေး ပပ  ကွွဲပျက့်စ ေးဖခင့်ေး၊ 

အို ့်ရအ ့်ရသ င့်ေး င့်ေးမှုမျ ေး ဖြစ့်ရစပပ ေး ရန က့် ံိုေး ွင့် အ ဏ  ငှ့် စနစ့်သ ိုို့ ဦေး ည့် သွ ေးရစမည့်ဟို 

  ိုသည့်။ ဘ  ခ့်အ ွက့်  ိုလျှင့် ဤမှန့်ေး ချက့်မျ ေးသည့် အမနှ့် ကယ့် ဖြစ့်လ သည့်ဟို ဖပင့်သစ့်န ိုင့်ငံ၏ 

ရန က့်ပ ိုင့်ေး အဖြစ့်အပျက့်မျ ေးက သက့်ရသထ ခွဲ သည့်။  

 

လစ့်ဘ ယ့်မျ ေးသည့်လည့်ေး အမျ ေးအကျ   ေး ပဓ န ေါေမျ ေး ပံိုစဖံြင ့် သဘ ေ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ိုက့်ခ ိုက့် 

ခွဲ သည့်။ ဂျယ့် မ ဘန့်သမ့် (Jeremy Bentham) (၁၇၈၄-၁၈၃၂) က မင့်ေးမွဲ ေါေ  သရဘ    ေး အမ ှေးမျ ေး 

(Bentham, 1843) စ အိုပ့် ွင့် ဤကွဲ သ ိုို့ ရကကည ခွဲ သည့် - သဘ ေအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးမှ  ရ ိုေး ငှ့်ေးရသ  

အဓ ပပ ယ့်မွဲ မှုမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး သဘ ေ အရလျ က့်  ှ ရသ ၊ မည့်သ မျှ ယ သွ ေး၍ မ ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ  

အဓ ပပ ယ့် မ ှ ရသ  စက ေးမျ ေး၊ အရဖခမခ ိုင့်ရသ  အဓ ပပ ယ့်မွဲ သည ့် အ  မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ သဘ ေ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ  အစစ့်အမှန့် မဟို ့်ရသ  ရိုပ့်လွန့် အဖခင့်ေးအ  မျ ေး (metaphysical phenomena) 

ဖြစ့်ကကပပ ေး အစစ့်အမှန့် မဟို ့်ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အစစ့်အမနှ့် မဟို ့်ရသ  ဥပရေ ဖြစ့်သည ့် 

သဘ ေ   ေး ဥပရေမှ  င့်ေးသက့်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သဘ ေ   ေး ဥပရေအ ေး ဥပရေရပေးသ  ြန့် င့်ေး ှင့် 

မ ှ ဖခင့်ေးရကက င ့် ပစ့်ပယ့်ခွဲ သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် လစ့်ဘ ယ့် ေ မ ိုကရ စ က ို ရြ ့်ရ  င့်လ ိုလျှင့် 

အမနှ့် ကယ့် ှ ရသ  ဥပရေမျ ေး၊  နည့်ေး ေ ဋ္ဌဓမမ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး (positive rights) နှင ့် ဥပရေ  ိုို့က ိုသ  

ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲသင ့်ပပ ေး၊ စ  ့်က ေးထွဲမှ ဥပရေမျ ေးအရကက င့်ေးက ို ရဖပ မရနသင ့်ရချ။  

 

စာဝသတတာ ၁.၂ လူသာျား၏ အခွင ်အဝ ျားမ ာျားအဝ  ာင်ျား ဒဿနဆ ာမ ာျား၏ အ မင်မ ာျား 

ဘန်သမ် (၁၇၈၄-၁၈၃၂) 

ဤအ  မျ ေး၏ အမနှ့်   ေးက ေး မည့်သ ိုို့  ှ သနည့်ေး။ သဘ ေ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးဟ ၍ မ ှ ပါ၊ အစ ိုေး  စ့် ပ့် 

 ည့်ရထ င့်မှုထက့် ရစ သည ့် အခွင ့်အရ ေးဟ ၍ မ ှ စရက င့်ေးရပ၊ ဥပရေအ   ှ ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် 

ြ လ ဖြစ့်ရသ ၊  နို့့်ကျင့်ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဟ ၍ မ ှ ရပ။ ဤသည့်မှ  ြွွဲွေ့နွွဲွေ့သံိုေးစွွဲရသ  

စက ေး ပ့်သ ဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ေးက ို သ ူ့အ  ိုင့်ေး အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ို န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည့်နငှ ့်  ပပ  င့်နက့် အမ ှေးသ ိုို့ 

ဦေး ည့်ရပလ မ ့်မည့်၊ ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှုသ ိုို့ ဦေး ည့်ရသ  အမ ှေး၊ အ  ိုေး  ွေး ံိုေးရသ  ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှုသ ိုို့ 

ဦေး ည့်သည ့် အမ ှေးသ ိုို့ ဦေး ည့်သွ ေးပါလ မ ့်မည့်။ (Anarchical Fallacies, see Bentham (1843))  

 

ဘာ ခ ်(၁၇၂၉-၉၇) 

န ိုင့်ငရံ  ့်အ ေး စ မံခနို့့်ခွွဲ  ၌ လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၌  ှ သင ့်သည ့် ပါေါ၊ အ ဏ ၊ ညွနို့့်ကက ေးခွင ့် စသည့်  ိုို့သည့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ှ  လ သ ေး၏   ိုက့်ရ ိုက့်၊ မ လအခွင ့်အရ ေး ဖြစ့်သည့်က ို ဖငင့်ေး ပါလ မ ့်မည့်။ 

ကျွန့်ိုပ့်စဉ့်ေးမ သည့်မှ လည့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး၊ လ မှုရ ေး လ သ ေးဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ အ   ံိုေးဖြ ့် ရပမည့်။ (Reflections on the Revolution in France, see Burke (1971))  

 

မာ ခစ်် (၁၈၁၈-၈၃) 

ထ ိုို့ရကက င ့် လ သ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးဟို ရခေါ်ကကသည ့် အ  မျ ေးသည့် အ တလ သ ေး၊ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ှ  
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လ သ ေးထက့် ရကျ ့်လွန့်ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ထ ိုလ သ ေးမှ  မ မ ၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေး၊  နဒမျ ေးရန က့်ကယွ့်၌ 

ပိုန့်ေးလျှ   ေးရနပပ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမှ ကင့်ေးက ွရနသ  ဖြစ့်သည့်။ လ သ ေးမျ   ေးနယွ့် စ့်ခိုလံိုေး က ိုယ့်စ ေးဖပ သည့် 

ရ ွေး ထ ေးသည ့် လ သ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး မဟို ့်ရပ။ ဤလ သ ေး  ိုို့အ ေး ချည့်ရန ှင့်ရပေးထ ေးသည ့် 

 စ့်ခို ည့်ေးရသ  စည့်ေးမှ  သဘ ေအ  လ ိုအပ့်မှု၊ လ ိုအပ့်ချက့်၊ ပိုဂဂလ အကျ   ေးစ ေးပွ ေး၊ ပ ိုင့်  ိုင့်မှုနငှ ့် က ိုယ့်ခနဓ  

အ ိုေးစ ေးမကွွဲရ ေး  ိုို့သ  ဖြစ့်သည့်။ (‘On “the Jewish Question”’, see Marx (1987)) 

 

ဟုဘ်စ ်(၁၅၈၈-၁၆၇၉) 

မ လသဘ ေအခငွ ့်အရ ေး (the right of nature)   ိုသည့်မှ  လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၌ သ ၏ မ လသဘ ေ၊  နည့်ေး 

သ ၏ အသက့်က ို ထ န့်ေးသ မ့်ေးရစ င ့်ရ  ှက့် န့်၊ သ  ံိုေးဖြ ့်သည ့်အ  ိုင့်ေး၊ စဉ့်ေးစ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး အရက င့်ေး ံိုေး 

နည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် မည့်သည ့်အ  က ို မ  ို လိုပ့်ရ  င့် န့် သ ၏ စွမ့်ေးပက ေးအ ေး သ အလ ို ှ သည ့်အ  ိုင့်ေး 

အသံိုေးဖပ န ိုင့်ရသ  လွ ့်လပ့်ခငွ ့် ဖြစ့်သည့်။ (Leviathan, see Hobbes (1968))  

 

ဝလာ ခ ်(၁၆၃၂-၁၇၀၄) 

လ ဟ သည့်မှ  သဘ ေအ  လွ ့်လပ့်၊  န့်ေး  ည မျှပပ ေး အမှ အခ ိုကင့်ေးသည့်ဖြစ့်   မည့်သ ူ့က ိုမျှ သ ူ့ခခံမှ 

နှင့်ထို ့်၍ မ ၊ သ ၏ သရဘ   ခငွ ့်ဖပ ချက့် မ ှ ဘွဲ အဖခ ေးသ  စ့်ရယ က့်၏ န ိုင့်ငရံ ေး အ ဏ ရအ က့်သ ိုို့ 

သွ ့်သွင့်ေး၍ မ ရပ။ (The Second Treatise of Government, see Locke (1952)) 

 

 နို့် (၁၇၂၄-၁၈၀၄) 

သင ့်က ိုယ့်ပ ိုင့် န   သည့်ပင့်လျှင့်  ချ  န့် ည့်ေး ငွ့် လ သ ေးအ ေးလံိုေး  ိုင့်   န ယ မကွဲ သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ပါ။ 

လ သ ေးအ ေးလံိုေးအ ေး   င ့်ခံ  န့်ြ ိုေး ှ ရသ အ  မျ ေး (means) အဖြစ့်မဟို ့်ဘွဲ အနတ မ န့်ြ ိုေးမျ ေး (ends) 

အဖြစ့်  က့် ံပါ။ သင ့်က ိုယ့်သင့် အနတ မ န့်ြ ိုေး  ှ သ မျ ေး ရနထ ိုင့်     ိုင့်ေးဖပည့်မှ   ိုင့်ေးသ ဖပည့်သ ေး 

 စ့်ဦေးကွဲ သ ိုို့ ဖပ မ ရနထ ိုင့်ပါ။ (Groundwork for the Metaphysics of Morals, see Kant (2002)) 

 

(Edmundson, 2004) 

 

အဖပင့်ေးစ ေး ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး သမ ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး လ သ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ဘ ဇွ  လ  န့်ေးစ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို ရေြန့်ခွဲ သည့်။ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်၊ ပစစည့်ေးဥစစ  ပ ိုင့်  ိုင့်ခငွ ့်နှင ့် ပိုဂဂလ လံိုခခ ံမှု   ိုို့သည့် 

လိုပ့်ငန့်ေး ှင့်အ ေး သ ၏ အ င့်ေး ှင့် လိုပ့်ငန့်ေးရ  င့်  မျ ေး ွင့် အ န့်အသင ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့် ရပေးသည့်။ 

ရအ က့်ရဖခလ ထို၏ စ ေးပွ ေးရ ေး ြ လံိုမှုသည့်  အရလေးထ ေး စဉ့်ေးစ ေးရပေးဖခင့်ေး ခံ မည့်မဟို ့်။ က ေးလ့်မ  ခ့်စ့် 

(Karl Marx 1818 -83) ၏ ဖပင့်ေးဖပရသ   နဒမှ  ခ ိုင့်မ အ ေးရက င့်ေးရသ  သ ပပံပည ၏ 

ရကျ ရထ က့်ရန က့်ခံဖြင ့် ရ  ့်လှန့်ရ ေးမှ  င ့် အလိုပ့်သမ ေး လ  န့်ေးစ ေး သ ိုို့မဟို ့် လိုပ့်ခစ ေး 

အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး၏ လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေးက ို ရြ ့်ရ  င့် န့် ဖြစ့်သည့်။ လက့်ရ ွွေ့ ငွ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ  

လ သ ေးအ ေးလံိုေး ကျန့်ေးမ ချမ့်ေးသ မှုနှင ့်  န့်ေး  ည မျှ  ိုို့ ရြ ့်ရ  င့်  ၌ အဟနို့့်အ  ေး ဖြစ့်ရနရသ  ကက ေးစ ိုေး 

လွှမ့်ေးမ ိုေးသည့် အ င့်ေး ငှ့် စနစ့်၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုပင့် ဖြစ့်သည့်။  
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ဤ ွင့် အခငွ ့်အရ ေး ရ  ့်လှန့်ရ ေး၏ ေ ရ  ဓ ကက ေးမှ  သဘ ေအခငွ ့်အရ ေး ဘ သ စက ေးသည့် လ မှုရ ေး၊ 

န ိုင့်ငရံ ေး ဖပဿန မျ ေးက ို က ိုင့် ယွ့်ရဖြ ှင့်ေး  ၌ အလွန့်ပင့်ထ ရ  က့်မှု  ှ လ ခွဲ သည ့်အချ  န့်နငှ ့် 

 ပပ  င့်နက့် ည့်ေး ွင့် န ိုင့်ငရံ ေး၊ ေဿန အရ ွေးအရခေါ်မျ ေးသည့် သဘ ေ အခွင ့်အရ ေး အယ အ နှင ့် 

ပ ့်သက့်၍ သ ိုို့ရလ သ ိုို့ရလ  ဖြစ့်လ ခွဲ ကကသည့် (Langlois, 2001, Chapter 3)။ 

 

အနှစ်ခ  ပ်  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အရဖခခအံို ့်ဖမစ့်သည့် ရဖြ ခက့်သည ့် ေဿန  ိုင့်   ရမေးခွန့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

ခ စ့်ယ န့် ြန့် င့်ေး ငှ့်ေါေ ကျ င့်ေးလ ခွဲ ရသ ရကက င ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အရစ ပ ိုင့်ေး သဘ ေ   ေး ဥပရေ 

အရဖခခံ အို ့်ဖမစ့်သည့် အ ေးရပျ  လ ခွဲ သည့်။  

 စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် အခွင ့်အရ ေး အယ အ သည့် န ိုင့်ငံရ ေးအ  ပ ိုမ ို၍ ထ ရ  က့်လ ခွဲ သည့်။  

ရရှုေးရ ိုေးစွွဲေါေ မျ ေး၊ လစ့်ဘ ယ့်မျ ေးနှင ့် အဖပင့်ေးစ ေး ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး ေါေ မျ ေးသည့် သဘ ေအခငွ ့်အရ ေး 

အယ အ က ို ရေြန့်ခွဲ ကကသည့်။  

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

သင ့်အရနဖြင ့် သဘ ေ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ရေြန့်ချက့်မျ ေးထွဲမှ မည့်သည ့်ရေြန့်ချက့်သည့် 

အရ ေးအကက ေး ံိုေးဟို ထင့်သနည့်ေး။ အဘယ့်ရကက င ့်နည့်ေး။  

 

 

ဝခတ်သစ် လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျား 

 

ဤအရဖခအရန အ ေးလံိုေးက ို ေို  ယကမ္ စစ့်ကက ေး (၁၉၃၉-၄၅) က ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်ခွဲ သည့်။ အကကွင့်ေးမွဲ စစ့်ပွွဲ၏ 

 ိုန့်လှုပ့်ြွယ့်ရက င့်ေးမှု၊ အထ ေးသဖြင ့် ဂျှူေးမျ ေးအ ေး လ မျ   ေး ံိုေး သ ့်ဖြ ့်မှု၏  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုသည့် 

ကိုလသမဂဂ ကမ္   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး၏ ဘ သ စက ေးက ို က ိုေးက ေး လျှင့် လ သ ေးထို၏ 

စ  ့်ေ ည ဉ့်က ို  ိုန့်လှုပ့် ရချ က့်ချ ေးရစခွဲ သည့် (UDHR ၊ စ ရသ တ  ၁.၃  ွင့် ရှုပါ)။  ိုန့်လှုပ့် 

ရချ က့်ချ ေးရနရသ  အရန က့်  ိုင့်ေး၏ စိုရပါင့်ေး လ မှုရ ေး အရ ွေး၌ သဘ ေ   ေး ဥပရေက ို ဖပန့်လည့် 

အသံိုေးဖပ ပပ ေး  ံိုို့ဖပန့်ရ  င့် ကွ့် န့် ဖြစ့်သည့်။ န ဇ ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးအ ေး သဘ    ေး ဥပရေ၏ ကွပ့်ကွဲမှု 

ရအ က့်၌ နျှူ မ့်ဘ  ဂ့်    ေးခွင့်၌ လ သ ေးထိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးဖြင ့် စွွဲချက့် င့်၊ 

   ေးစ  င့်ခွဲ သည့်။ ဤစွွဲချက့်သည့် ထ ိုအချ  န့်က မည့်သည ့် န ိုင့်င ံက  စ  ကွ့်စ  မ့်ေး၊ ဥပရေ ငွ့်မျှ 

မ ှ ရသေးရပ၊ သ ိုို့ရသ ့် ၎င့်ေးသည့် သဘ    ေး ဥပရေ၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည ့် အ ွက့် 

ကျ  ေးရကက င့်ေး  ရလျ ့်စွ  စဉ့်ေးစ ေးန ိုင့်သ  မည့်သ အ ကွ့်မ  ို  ငှ့်ေးရနသည ့် အ   ဖြစ့်သည ့်အ ွက့် 

ထ ို  ဇေ ့်မှုမျ ေးဖြင ့်    ေးစွွဲ  ို၊ စ  င့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤရန  ၌   ိုလ ို င့်ေးမှ  (ဤအချက့်က ို ရန က့်ပ ိုင့်ေး 

ဖပန့်လည့် ရ ွေးရနွေးပါမည့်) ေ ဋ္ဌဓမမဥပရေ (positive law) အ ေး ၎င့်ေးသည့် ဖပည့် ွင့်ေးဥပရေ ဖြစ့်ရစ၊ န ိုင့်ငံ က  

ဥပရေ ဖြစ့်ရစ ပ ို၍ ဖမင ့်မ ေးသည ့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေး ရ ေး   စံနှုန့်ေးဖြင ့် မှ ့်ရကျ က့် င့် အကွဲဖြ ့်ကကသည့်။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် သဘ ေ   ေး ဥပရေအ ေး န ဇ မျ ေးအ ွက့်    ေးစ  င့်ချက့်မျ ေး၏ ဥပရေ အရဖခခံ အဖြစ့်၊ 

လစ့်ဘ ယ့် ေ မ ိုကရ စ နှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အ ွက့်    ိုင့် ည့်ခွဲ ကကသည့်။  
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနံှုန့်ေးမျ ေးအ ေး ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့် (၁၉၄၅) ၏ ဗဟ ိုချက့်မ၌ ထည ့်သွင့်ေးခွဲ ပပ ေး၊ ၁၉၄၈ 

ခိုနစှ့် ငွ့် ကိုလသမဂဂသည့် ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးက ို ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်။ UDHR  ငွ့် 

ရဖခ င့်ေးစ ပ ိုေ့်နငှ ့် အပ ိုေ့် ၃၀ ပါ ှ ပပ ေး ပထမဦေး ံိုေး အပ ိုေ့်က လ သ ေးအ ေးလံိုေးသည့် လွ ့်လပ့်စွ  

ရမွေးြွ ေးလ ကကပပ ေး အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ဂိုဏ့်သ ကခ အ   န့်ေး  ဖြစ့်ကကသည့်ဟို   ိုထ ေးသည့်။ ရကကည ချက့်အ ေး 

လျှပ့် ဖပက့် ြ ့်ကကည ့်ရံိုနှင ့်ပင့် စ ြ ့်သ   ိုို့သည့် လစ့်ဘ ယ့်န ိုင့်ငရံ ေး သ အ ို  ၏ အဓ က 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို ဖမင့်ရ ွွေ့န ိုင့်ပါလ မ ့်မည့်။ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်နှင ့် လွ ့်လပ့်မှု  ိုို့အ ေး အသ ေးရပေးမှု၊ 

ဂိုဏ့်သ ကခ နငှ ့်  န့်ေး  ည မျှမှု၊    ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးရ ေး၏ အရ ေးပါမှု၊ အဖပစ့်မ ှ ဟို ယ  မှု၊ ပိုဂဂလ က 

ပစစည့်ေးဥစစ  ပ ိုင့်  ိုင့်မှု၊ ဘ သ ရ ေး က ိုေးကယွ့်ခငွ ့်၊ ထို ့်ရြ ့် ဖပသခငွ ့်နှင ့် မ မ န ိုင့်ငံ၏ အစ ိုေး အြွွဲွေ့၌ ပါေင့်ခငွ ့် 

(လွ ့်လပ့်မှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး) နှင ့် ပ ို၍ အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်ရသ  လံိုရလ က့်ရသ  လ ရနမှု အ င ့်အ န့်ေး၊ 

ပည သင့်ယ ခငွ ့်နှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု ွင့် ပါေင့် င့်နွှွဲခငွ ့် (ြ လံိုမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး) စသည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။  

 

စာဝသတတာ ၁.၃။  မဘာ  လူူ့အခွင ်အဝ ျား ဝ  ညာစာတမ်ျားမှ ဝ ာ ်နတု်ခ   ်

ယခိုအခါ အရထွရထွ ည လ ခံသည့် ဤကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးအ ေး လ မျ   ေးအ ေးလံိုေး၊ 

န ိုင့်ငံအ ေးလံိုေးအ ွက့် စွမ့်ေးရ  င့် မည ့် ဘံိုစနံှုန့်ေးမျ ေးအဖြစ့်၊ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေးစ နငှ ့် 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေး အ ေးလံိုေးသည့် ဤရကကည စ  မ့်ေးအ ေး အပမွဲ မ့်ေး ဦေးထ ပ့်ပန့် င့်လျက့် ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးအရကက င့်ေး သင့်ကက ေးရပေး န့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့အရပေါ် ရလေးစ ေးမှုက ို ဖမြှင ့် င့် န့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး 

 စ့်ကမ္ လံိုေး အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် န ိုင့်ငံမျ ေး အ ငွ့်ေးရ   ၎င့်ေး  ိုို့၏ အိုပ့်ချ ပ့်မှု ရအ က့်၌  ှ ရသ  နယ့်ရဖမမျ ေး ှ  

လ မျ   ေးမျ ေးအကက ေး၌ပါ ထ ထ ရ  က့်ရ  က့် အသ အမ ှ့်ဖပ ၊ လ ိုက့်န ကကရစရ ေး န ိုင့်ငံအ င ့်၊ န ိုင့်င ံက  

အ င ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးဖြင ့် လိုပ့်ရ  င့် န့် ရကကည အပ့်ရပသည့်။  

အပ ိုေ့် ၁ - လ သ ေးအ ေးလံိုေးသည့် လွ ့်လပ့်စ ွ ရမွေးြွ ေးလ ကကပပ ေး အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် ဂိုဏ့်သ ကခ အ  

 န့်ေး  ဖြစ့်ကကသည့်။ လ သ ေး အ ေးလံိုေးသည့် စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်န ိုင့်စွမ့်ေး၊ အသ    ေး  ိုို့ ရမွေး  ပါ ှ ကကပပ ေး 

 စ့်ဦေးအရပေါ် စ့်ဦေး ည အစ့်က ို ရမ င့်နှမစ  ့်ဖြင ့် ဖပ မ  က့် ံသင ့်သည့်။    

 

လ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး ရခ ့်သစ့် င့်ဖပချက့်၌ ေဿနပ ိုင့်ေး  ိုင့်    င့်ေးမ မှုမျ ေး ပါေင့်ရနသည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ ၏ ရန က့်ခ ံ ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို စ့်ခိုလံိုေးသည့် သဘ ေ   ေး ဥပရေနှင ့် သဘ ေ 

အခွင ့်အရ ေး အယ အ   ိုို့နှင ့် ချ   ့် က့်ရနသည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွွေ့ခွဲ ပပ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး သဘ ေ   ေး ဥပရေနှင ့် 

သဘ ေ အခငွ ့်အရ ေး အယ အ   ိုို့၌ ဖပဿန မျ ေး  ှ ရနသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသစ့်မျ ေး ငွ့် ပါ ှ ရသ  

အရကက င့်ေးအ  သည့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးအရကက င့်ေး သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် ေဿန အဖမင့် စ့်ခို၊     ပပ 

  ို ရသ ့် လစ့်ဘ ယ့် န ိုင့်ငရံ ေးအရ ွေးရခေါ် အဖမင့်မ ှ  င့်ဖပချက့်ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ရခ ့်သစ့် 

ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အလွန့်ပင့် သ ေးဖခ ေး သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် န့် (particularistic) 

သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် အရန က့်  ိုင့်ေး ေဿနနငှ ့် အရန က့်  ိုင့်ေး န ိုင့်ငရံ ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး သ ေးဖခ ေး 

အယ ေါေ အဖမင့်  စ့်ခိုက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ သည့်။ ဤအယ အ မျ ေးသည့်  စ့်ကမ္ လံိုေးအ ကွ့် 

အကျံ ေးေင့်သည့်  ိုရသ  အဓ ပပ ယ့်မှ  ၎င့်ေး  ိုို့၏ သမ ိုင့်ေး (လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး သမ ိုင့်ေးသည့် အရန က့်  ိုင့်ေး 

သမ ိုင့်ေး ွင့် အမျှင့် စ့်ခိုသ  ဖြစ့်သည့်) သ ိုို့မဟို ့် ကမ္ ရပေါ် ှ  အ ှ    ေးနှင ့် မသက့်  ိုင့်ရပ (ရခ ့်သစ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးအ ေးလံိုေး၌  ည့် ှ ရနရကက င့်ေး မရ ွွေ့ ရပ)။ ၎င့်ေးအစ ေး 
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ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏  စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်မှုသည့် လ သ ေး  ိုို့၏ လ မှုရ ေး န့်မှု (sociability) အ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဘ သ စက ေးဖြင ့် ရြ ့်ဖပသင ့်သည့်၊ ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ သ ေး  ိုို့၏ အဖပ အမှုအ ေး 

 ံိုေးဖြ ့်၊ အကွဲဖြ ့် န့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေးရ ေး   စနံှုန့်ေးမျ ေးဖြစ့်သင ့်သည့်ဟ ရသ  ရထ က့်ခသံ မျ ေး၏ 

ယံိုကကည့်ချက့်မှ ရပါက့်ြွ ေးလ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျား၏  ြိယု ် င ်သဝဘာတ ာျားဝ ျား ာ အဝ ခခ ံ

ဤသ ိုို့  ိုလျှင့် ရထ က့်ခသံ မျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး က ိုယ့်ကျင ့်   ေး  ိုင့်   ရ  င့်ေး  ိုချက့် 

အစိုအြွွဲွေ့၊ န ိုင့်ငံအ င ့်၌ရ   န ိုင့်င ံက  အ င ့်၌ပါ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ စိုရပါင့်ေးန ိုင့်ငရံ ေး ဘေ ွင့် 

စနစ့်သွင့်ေးသင ့်သည ့် ရ  င့်ေး  ိုချက့် အစိုအြွွဲွေ့အဖြစ့် ရှုဖမင့်ကကရကက င့်ေး ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ ဤက ိုယ့်ကျင ့်   ေး 

  ိုင့်   ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးအ ွက့် မည့်သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေး ရပေးမည့်နည့်ေး။ UDHR သည့် ေို  ယ 

ကမ္ စစ့်ပပ ေးရန က့် ကမ္ ကက ေးအ ေး လှုပ့်န ိုေးရပေးခွဲ သည ့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေးရ ေး   အရ ေးရပေါ် စ  ့်ခစံ ေးချက့် 

(moral urgency) က ို အင့်နှင ့်အ ေးနှင ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် အရ ေးကက ေးသည့်မှ  UDHR သည့် 

 ငှ့်ေးဖပ န့်၊ အရကက င့်ေးဖပချက့်ရပေး န့်၊ ေဿနရှုရထ င ့်က က ကယွ့်ရဖပ   ို န့် အ ေးထို ့်မှု  စ့်စံို စ့်   

မဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤသည့်မှ   ည့် ွယ့်ချက့် ှ  ှ  ချမှ ့်ကွဲ သည ့် ဗျှူဟ ဖြစ့်သည့်။ UDHR မ ကကမ့်ေး 

ရ ေး ွွဲ န့်   ေန့်ရပေးဖခင့်ေး ခံ သည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရက ့်မ ှင့်သည့် က ိုင့် ယွ့် ရဖြ ှင့်ေး မည ့် ကွွဲဖပ ေး 

ဖခ ေးန ေးချက့်မျ ေးက ို ရက င့်ေးစွ  သ  ဖပ မ ရနခွဲ သည့်။ ၎င့်ေး၏ဗျှူဟ မှ  အရကက င့်ေးဖပချက့်ရပေးသည ့် 

က စစမျ ေးက ို ရဘေးြယ့်ထ ေးပပ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် စည့်ေးကမ့်ေးချက့်မျ ေးအရပေါ် အ ရံိုစ ေးစ ိုက့် န့် ဖြစ့်သည့် 

(Morsink, 2000)။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမည့်ခံ၍ ဖပ လိုပ့်ရသ  န ိုင့်ငံရ ေး  ၊ က ိုယ့်ကျင ့်သရဘ    ေးရ ေး   ထွက့်  ိုချက့်မျ ေး၏ 

သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် ဖြစ့်မှုအ ေး မျ ေးဖပ ေးလှစ ွရသ  လ သ ေး  ိုို့၏ ကျင ့်ေ ့်၊ ဘ သ ရ ေး၊ ေဿန၊ ယဉ့်ရကျေးမှု၊ 

လ မှုရ ေး အစဉ့်အလ မျ ေးနငှ ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ ရစ စပ့် ညြှ န ှုင့်ေးသင ့်သည ့် ဟ သည ့် အရကက င့်ေးက ို UHDR 

ရကကည ခွဲ ပပ ေးချ  န့်မှစ၍ မျ ေးစ ွ ရ ေးသ ေးထ ေးခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ အကျဉ့်ေးအကျပ့်မှ  ဤအချက့်ဖြစ့်သည့် - UDHR 

သည့် လစ့်ဘ ယ့်ေါေ အခွင ့်အရ ေး အစဉ့်အလ  ဖြစ့်သည ့် သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် အဖမင့်ရှုရထ င ့် (particular 

position) က ို  င့်ဖပ န့်  စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့် ချ  သည ့် စက ေး (universalist rhetoric) က ို အသံိုေးဖပ ထ ေးဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ဤအဖမင့်ရှုရထ င ့်သည ့် စံနှုန့်ေးဖပ လ ိုမှုအ   စ့်ကမ္ လံိုေး အ  ိုင့်ေးအ    ှ သည့်မှ  ရသချ ပါသည့်၊ 

သ ိုို့   ငွ့် ဤအဖမင့်အ ေး လ သ ေးအ ေးလံိုက လက့်ခဖံခင့်ေး မဟို ့်သကွဲ သ ိုို့ လ သ ေးအ ေးလံိုေး ရနထ ိုင့်   

အစဉ့်အလ မျ ေး၊ အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး ငွ့်  ှ ရနဖခင့်ေးလည့်ေး မဟို ့်ရချ။  

 

လ ူ့အခွင ့်ရ ေး ရထ က့်ခံသ မျ ေးအရနဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့ ပါေင့်ပ ့်သက့်ရနသည ့် န ိုင့်ငရံ ေး စ မံက န့်ေး၏ လစ့်ဘ ယ့် 

 န့်ရသ  သရဘ သဘ ေက ို ဂဃနဏ န ေးမလည့်ဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် ယင့်ေးအရကက င့်ေး  ငှ့်ေး ှင့်ေး ဖြစ့်မရနဖခင့်ေးက 

ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်မှုနငှ ့် န ှုင့်ေး သရဘ  ဖြစ့်မှု  ိုို့ အရကက င့်ေး ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးနှင ့်  က့်စပ့်သည ့် 

အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေးက ို ပ ိုမ ို၍ ရှုပ့်ရထွေးရစသည့်။ သဘ ေ  ေး ဥပရေနှင ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ယံိုကကည့်သ မျ ေးသည့် 

အ  ိုပါ အယ အ မျ ေးမှ  ရန က့်ထပ့်  ငှ့်ေးဖပစ   မလ ိုရအ င့်  ငှ့်ေးရနသည့်ဟို   ိုကကသလ ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ယံိုကကည့်သ မျ ေးသည့်လည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့ ရြ ့်ဖပသည ့် လစ့်ဘ ယ့်ေါေ  န့်ြ ိုေးမျ ေးသည့်  စ့်ကမ္ လံိုေး 

အကျံ ေးေင့်သည့်၊ သ မ န့် လ သ ေးဉ ဏ့်ဖြင ့် လက့်ခနံ ိုင့်ရသ   န့်ြ ိုေးမျ ေး ဖြစ့်သည့် ယံိုကကည့်ကကသည့်။ 
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သ ိုို့   ငွ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ဤသ ိုို့ ဖြစ့်ရစချင့်သည ့်  နဒ ှ ရစက မ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ လ သ ေး အ ေးလံိုေးအ ွက့် 

ဘံိုမဖြစ့်သလ ို  စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်ဖခင့်ေးလည့်ေး မ ှ ရချ။ ဤအချက့်ရကက င ့်ပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် 

ေဿနရှုရထ င ့်မှ အရကက င့်ေးဖပချက့်ရပေး န့် အလွန့်ပင့် အရ ေးကက ေးပါသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရထ က့်ခသံ မျ ေးအရနဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့်ရဖပ   ို န့်၊ အဖခ ေးသ မျ ေးအ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရထ က့်ခလံ ရအ င့် သ မ့်ေးသွင့်ေး န့် ခ ိုင့်လံိုရက င့်ေးမွန့်ရသ  အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေး 

လ ိုအပ့်သည့်။  

 

ေဿနအဖမင့်ရှုရထ င ့်မ ှ အရကက င့်ေးဖပချက့် ရပေး မည ့် ခက့်ခွဲသည ့် အလိုပ့်အ ေး န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

စနစ့် ြန့်  ေးထ ေးဖခင့်ေးက ရကျ ့်လွှ ေးလ ိုက့်ပပ ဟို ဖငင့်ေးခံိုလ ိုက ဖငင့်ေးခံိုန ိုင့်ပါသည့်။ ဖပည့် ငွ့်ေး၌ရ   န ိုင့်င ံက  

အ  ိုင့်ေးအ  နငှ့် ပါ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေအ ေး ရြ ့်ထို ့်၊ အရက င့်အထည့် ရြ ့်လ ခွဲ သည့်မှ  နှစ့်ရပါင့်ေး 

၇၀ န ေးပါေး  ှ လ ပပ  ဖြစ့်ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ွင့်  စ့်ကမ္ လံိုေး အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် လက့်ခံမှု၊    ေး 

နည့်ေးလမ့်ေးကျမှု (legitimacy)  ှ ရနပပ ဟို ရစ ေက  က့်လ ိုက  က့်န ိုင့်ပါသည့်။ ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့်၊ 

UDHR နှင ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေးက ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးဖခင့်ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ   ချ   ွေ့က ို စွနို့့်လွှ ့်ထ ေးကကပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ 

၎င့်ေး  ိုို့၏ အဖပ အမ မျ ေးအ ွက့်    ေးေင့်၊    ေးနည့်ေးလမ့်ေး ကျကျ   ေန့်ယ ရက င့်ေး ယ ရပလ မ ့်မည့်။ 

ဤသ ိုို့လည့်ေး ဖငင့်ေးခံိုန ိုင့်ပါသည့် - ေို  ယကမ္ စစ့်ကက ေး မ  ိုင့်မ  န ိုင့်ငရံ ေး အရ ွေးအရခေါ်    မျ ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အမနှ့်   ေးက ို လက့်ခံလ ရစ န့် ကမ္ ကက ေးအ ေး မသ မ့်ေးသွင့်ေးန ိုင့်ခွဲ သည ့်အ ကွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ကွယ့်ရဖပ   ို မည ့်  ေန့်အ ေး စစ့်ကက ေး ပပ ေးချ  န့်မှစ၍ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

ရဘ င့်နယ့်ပယ့်က ို ချွဲွေ့ထငွ့်လ န ိုင့်ခွဲ ကကသည ့် န ိုင့်ငံ က  ရ ွှေ့ရနမျ ေးနငှ ့် သံ မန့်မျ ေးထံ ရပေးအပ့်သင ့်သည့်။ 

ဤပိုဂဂ  လ့်မျ ေး  ည့်ရထ င့်ပပ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးသည ့် ဥပရေမျ ေး၊ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးရကက င ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ှ ရနပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့က ို အက အကယွ့်ရပေးထ ေးပပ ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

ဤချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးအ ေး ပည  ပ့် အရခေါ် ဥပရေရ ေး   ေ ဋ္ဌဓမမအဖမင့် (legal positivism) မှ ဖငင့်ေးခံိုချက့်ဟို 

ရခေါ်သည့် (Langlois, 2004)။ ဤဖငင့်ေးခံိုချက့်၏ အဓ က အ ေးနည့်ေးချက့်မှ  ၎င့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ေး 

ဥပရေအ   ှ ရသ  အခငွ ့်အရ ေး အဖြစ့် ည မျှဖခင့်ေး ချလ ိုက့်ဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ဥပရေအ  

 ှ ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အဖြစ့်သ ိုို့ ရလျှ ချလ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး၏ အနတ  ယ့်မှ  

 ှင့်ေးရနသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့  ှ သည့်ဟို ရဖပ သည ့် အမနှ့် ကယ့် ဥပရေမျ ေး၊ 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး  ည့် ှ သည ့် ရန  ၌သ   ှ လ မ့် မည့်ဟို သရဘ  သက့်ရ  က့် သွ ေးလ မ ့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

ဤအ  မျ ေးက ို ြယ့်  ှေးလ ိုက့်လျှင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးလည့်ေး  ှ လ မ ့်မည့် မဟို ့်ရ   ရချ။ ဤသည့်မှ  

အနတ  ယ့် ှ ရသ ၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှု၏  ွန့်ေးအ ေးနှင ့်  နို့့်ကျင့်သည ့် သရဘ    ေး ဖြစ့်သည့်မှ  

 ငှ့်ေးရနသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး သမ ိုင့်ေး ရလျ က့် ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့် လ မှုက အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

ဥပရေမျ ေး၊ အင့်စ  ကျ ေး ငှ့်ေးမျ ေးအဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲ န့် လ ိုအပ့်သည့်၊ သ ိုို့မှသ  ထ ထ ရ  က့်ရ  က့် 

အက အကယွ့်ရပေးန ိုင့်၊ ရစ င ့်ကကည ့်န ိုင့်မည့် ဖြစ့်ရသ  က ိုယ့်ကျင ့်   ေး  ိုင့်   ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး 

ဖြစ့်လ မည့် ဟ ရသ  ယံိုကကည့်ချက့်အရပေါ် မ  ည့်သည့်။ ဤက ိုယ့်ကျင ့်   ေး  ိုင့်   

ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးသည့် ဥပရေမျ ေး၊ သရဘ   ည ချက့်မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် အင့်စ  ကျ ေး ငှ့်ေးမျ ေး ရန က့် ွင့် 

 ှ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး ြန့်  ေးရပေးသည ့်  ွန့်ေးအ ေး ဖြစ့်သည့်။ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ရ  င့်ေး  ို န့် ရက င့်ေးစွ  
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လည့်ပ ့်သည ့် ဥပရေ၊ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး မ ှ သည ့် အရဖခအရနမျ ေး၌ ၎င့်ေး  ိုို့အ ွက့် ထွက့်  ိုန ိုင့်စွမ့်ေး၊ 

ဖငင့်ေးခံိုန ိုင့်စွမ့်ေးသည့် အရ ေးအကက ေး ံိုေး ဖြစ့်ရန  ့်သည့်။ ဤအချက့်မှ  ဂျက့်ေန့်နယ့်လ  (Jack Donnelly 

1989) ရခေါ်သည ့် အခွင ့်အရ ေး ပ ိုင့်  ိုင့်မှု ေ ရ  ဓ   (possession paradox) ဖြစ့်သည့် (စ ရသ တ  ၁.၄  ွင့် 

ရှုပါ)။ ဤစွမ့်ေးရ  င့် ည့်သည့် ေဿနရှုရထ င ့်မှ အရကက င့်ေးဖပချက့်ရပေး၏  ည့် ွယ့်ချက့် စ့်ခိုဖြစ့်သည ့် 

လ မျ ေး  ချ   ွေ့ရသ  က ိုယ့်ကျင ့်   ေး  ိုင့်   လ ိုအပ့်မျ ေးက ို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်န ိုင့်စွမ့်ေး၊ လက့်ခ ံ

နှလံိုေးသွင့်ေး န ိုင့်စွမ့်ေး အရပေါ် မ  ည့်သည့်။  

 

စာဝသတတာ ၁.၄ ပြိုင်ဆြိငု်မှု ေြိဝ ာဓြိ  

အခွင ့်အရ ေး  စ့်ခို  ှ ဖခင့်ေးသည့်  စ့်စံို စ့်ရယ က့်အရနဖြင ့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးက ို ရပေးရသ အ   (object of 

the right) မ ှ သည ့်အခါ၊   ိုလ ိုသည့်မှ   စ့်စံို စ့်ရယ က့်သည့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးအ ေး   ိုက့်ခ ိုက့်ခံ ဖခင့်ေး 

မ ှ သည ့်အခါ  န့်ြ ိုေးအ ှ  ံိုေး ဖြစ့်သည့်။ ဤအရဖခအရနက ို ကျွန့်ရ  ့်သည့် အခွင ့်အရ ေး ပ ိုင့်  ိုင့်မှု ေ ရ  ေ ဟို 

ရခေါ်ပါမည့်။ အခွင ့်အရ ေး  စ့်ခိုအ ေး  စ့်ချ  န့် ည့်ေး၌  ှ ဖခင့်ေး၊ မ ှ ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး အခွင ့်အရ ေး  ှ ဖခင့်ေးသည့် 

အခွင ့်အရ ေး  ှ မရနဖခင့်ေး အ ွက့် အရ ေးကက ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ပ ိုင့်  ိုင့်မှု ေ ရ  ေ သည့် အခွင ့်အရ ေး အ ေးလံိုေး၏ 

စရ ိုက့်လကခဏ ပင့် ဖြစ့်သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အရနဖြင ့် အခွင ့်အရ ေး ပ ိုင့်  ိုင့်မှု၊ အ  ိုပါ အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် 

ရလေးစ ေးမှု၊ ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးအ ေး စည့်ေးကကပ့် အရက င့်အထည့် ရြ ့် န့် လွယ့်က မှု၊ စည့်ေးကကပ့် 

အရက င့်အထည့် ရြ ့်သည ့် ကက မ့်ရ  စသည့်  ိုို့အ ေး ခွွဲဖခ ေး သ ့်မှ ့် ပါမည့်။ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး  န့်ြ ိုေး 

 ှ ရစသည ့် အ  မှ  လ ိုအပ့်ပါက ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးက ို ရ  င့်ေး  ိုန ိုင့်စွမ့်ေး၊  နည့်ေး ရ  င့်ေး  ိုမှုအ ေး 

ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးက ရပေးသည့် အထ ေးအင့်အ ေးနှင ့် ၎င့်ေးက ဖြစ့်ရစသည ့် အထ ေး လ မှုရ ေး ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး 

ဤရ  င့်ေး  ိုန ိုင့်စွမ့်ေးသည့်ပင့် အခွင ့်အရ ေး ှ ဖခင့်ေးအ ေး အဖခ ေးသ  စ့်ဦေး၏   ေန့်မှ (အခငွ ့်အရ ေး မ ှ ဘွဲ) 

အကျ  ေး ခံစ ေး ဖခင့်ေးမှ ခွွဲဖခ ေးရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

(Donnelly, 1989, pp. 11-12) 

 

ဝခတ်သစ်လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျားအတွ ် ဒဿနရှုဝထာင ်မှ အဝ  ာင်ျား ပခ  ်ဝပျား ခင်ျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ သည့် အရန က့်  ိုင့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး သမ ိုင့်ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် လစ့်ဘ ယ့် န ိုင့်ငံရ ေး သ အ ို  မှ 

ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့်က ို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွွေ့ခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ လစ့်ဘ ယ့် အမျ   ေးအစ ေး မျ   ေးကွွဲရပါင့်ေး မျ ေးစ ွ  ှ သည့်၊ 

သ ိုို့ရသ ့်လည့်ေး  စ့်သ ေးပိုဂဂလ လ သ ေးအရပေါ် ရလေးစ ေးမှုက ၎င့်ေး  ိုို့အ ေးလံိုေးက ို ချ   ့် က့် ရပေးထ ေးသည့်။  

အင့်မန့်နျှူ ယ့်ကနို့့် (Immanuel Kant) ၏ စက ေးအ  လ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်စ သည့်   ိုက့်ရ ိုက့် 

 န့်ေးြ ိုေး ှ သ မျ ေး (ends) ဖြစ့်ပပ ေး   င ့်ခ ံ  န့်ြ ိုေး ှ သ မျ ေး (means) မဟို ့်ရပ။ 

လ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေးစ   ိုင့်ေးအ ေး  န့်ေး  ည မျှရသ  အနတမ   န့်ြ ိုေး (moral worth)၊ ဖြစ့် ည့်မှု 

(standing)  ှ သည့်ဟို ယ   မည့် ဖြစ့်သည့်။  

 

လ သ ေးပိုဂဂ  လ့်၏ အရဖခခံ ဂိုဏ့်သ ကခ သည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အရဖခခံ ဖြစ့်သည့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုရလ   ှ ကကပပ ေး 

အရန က့်  ိုင့်ေး အစဉ့်အလ ၌ ဤလ ူ့ဂိုဏ့်သ ကခ  အယ အ ၏ သမ ိုင့်ေးစဉ့် က့် မ လ င့်ေးဖမစ့်မှ  လ သ ေးအ ေး 

ြန့် င့်ေး ှင့် ဘို  ေး၏ ပံို  ပ့် imago dei အ  ြန့်  ေးထ ေးသည့်ဟ ရသ  ခ စ့်ယ န့် အယ အ ဖြစ့်သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ယရနို့အချ  န့်၌ လစ့်ဘ ယ့်ရှုရထ င ့်မှ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးသည့် န ့်၊ ဘို  ေး စသည ့် စရ ိုက့် 
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လကခဏ မျ ေးထက့် လ သ ေး စရ ိုက့်လကခဏ မျ ေးက ိုသ  အသ ေးရပေး ရြ ့်ဖပရဖပ   ိုလ ကကသည့်။ ဥပမ  

လ သ ေး၏ ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်ရသ   ည့် ွယ့်ချက့်  ှ  ှ  လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေးသည့် လ သ ေးအ ွက့် 

ထ ေးဖခ ေးရသ  စရ ိုက့်လကခဏ  ဖြစ့်သည့်၊ ထ ိုို့ရကက င ့် ဤအချက့်သည့် ပ ိုမ ိုဖပည ့်စံိုရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

သရဘ    ေး  စ့်ခိုအ ကွ့် အရဖခခ ံ ဖြစ့်လ သည့် (Gewirth, 1996  ွင့် ရှုပါ)။ သ ိုို့မဟို ့် ရန က့်ထပ့် 

အလ ေး   စဉ့်ေးစ ေးချက့်  စ့်ခိုမှ  အမှ အခ ိုကင့်ေးမှုနှင ့် ရ ေွးချယ့်န ိုင့်မှု  ိုို့သည့်  န့်ြ ိုေး ှ ရသ  မည့်သည ့် 

ဘေမျ   ေးအ ွက့်မ  ို အရဖခခ ံ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ထ ိုကွဲ သ ိုို့ ဘေမျ   ေးက ို  ငှ့်သန့် 

 ပ့် ည့်န ိုင့်ရစ န့် လ ိုအပ့်ရသ  အရဖခအရနမျ ေး ဖြစ့်ရသ  လွ ့်လပ့်မှုမျ ေးနငှ ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးမှ 

 င့်ေးသက့်သည့် (Raz, 1986  ွင့် ရှုပါ)။  

 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့် န့် ရန က့်ထပ့် နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခိုမှ  န ိုင့်ငရံ ေး  န့်ေး  ည မျှမှု အယ အ မှ 

  င ့် ဖြစ့်သည့်။ လ  စ့်ဦေး  စ့်ရယ က့်ချင့်ေးစ  ငွ့်   ည ရသ  အနတ မ န့်ြ ိုေး (moral worth)  ှ ပပ ေး ၎င့်ေးအ ေး 

န ိုင့်ငရံ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး၌  န့်ေး  ည မျှရသ  ရလေးစ ေးမှု ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် အသ အမှ ့် 

ဖပ သင ့်သည့် (see Dworkin, 1977)။ ဤန ိုင့်ငရံ ေး  န့်ေး  ည မျှမှုသည့်  စ့်ခါ စ့် ံ လံိုခခ ံမှုနှင ့် အသက့် ှင့် 

 ပ့် ည့်မှု   ိုို့ကွဲ သ ိုို့ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏   ည ရသ  အရဖခခံ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးနငှ ့် ချ   ့် က့်ရနသည့် (Shue, 1980 

 ွင့် ရှုပါ)။ ရန က့် စ့်နည့်ေး အရနဖြင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အယ အ သည့် အန ဂ ့်သ ိုို့ ဦေး ည့်သည ့်၊ 

ဂိုဏ့်သ ကခ  ဖပည ့်ေသည ့် ဘေ စ့်ခို အ ွက့် လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးသ ိုို့ ဦေး ည့်သည ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေးမျ ေး (capabilities) နှင ့် ချ   ့် က့်ရနသည့် (Sen, 1999a; Nussbaum, 2000b  ငွ့် ရှုပါ)။ 

အဖခ ေး စ့်ဘက့် ွင့် လက့်ရ ွွေ့ကျကျ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ကွ့် 

သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် အရဖခခံ အို ့်ဖမစ့်  စ့်ခိုရပေါ် ဦေး ည့်မထ ေးဘွဲ မ  ရသ  လ မျ ေးအကက ေး သရဘ   ည မှု 

 ှ သည ့် ကဏ္ဍမျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်ပပ ေး ဤသရဘ   ည ချက့်က ိုပင့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး    ေးနည့်ေးလမ့်ေး 

ကျရစရ ေး၌ အသံိုေးဖပ ကကသည့် (Rawls, 1971,1993, 1999  ငွ့် ရှုပါ)။  

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျား၏ တစ ်မဘာလံုျား အ  ံ ျားေင်မှု 

 

UDHR ၏  စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်သည့် ဟ ရသ  ထွက့်  ိုချက့်အ ေး အဖပန့်အလှန့် က့်နွှယ့်ရနသည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေး နှစ့်ခိုမှ  စ့်ခိုခိုဖြင ့် ရမေးခွန့်ေးထို ့် စ န့်ရခေါ်ရလ  ှ သည့် (Freeman, 2002, Chapter 6)။ ပထမ 

နည့်ေးလမ့်ေးမှ  ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး  သရဘ    ေး အဖမင့်ရှုရထ င ့်မှ ဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေးက စနံှုန့်ေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ 

ထွက့်ရပေါ်လ    ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး အ ကွ့်သ  သင ့်ရ  ့်သည့်၊ ထ ိုို့ရကက င ့် အရန က့်  ိုင့်ေးမှ ထွက့်ရပေါ် 

လ သည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့် အရန က့်  ိုင့်ေး အ ွက့်သ  သင ့်ရလျ ့်သည့်ဟို ရဖပ   ိုပပ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အယ အ ပ ိုင့်ေး  ဖငင့်ေးပယ့်သည ့် အဖမင့်ဖြစ့်သည့်။ ဤနည့်ေးနငှ ့်  က့်စပ့်ရနသည ့် 

ရန က့် စ့်နည့်ေးမှ  နယ့်ချွဲွေ့ေါေ ရှုရထ င ့်မှ ဖငင့်ေးခံိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး သရဘ အ ေး 

အရထ က့်အက ဖပ  ဖငင့်ေးခံိုချက့်အဖြစ့် အသံိုေးဖပ ၍ ဤဖငင့်ေးခံိုချက့်က ရန    ိုင့်ေးမှ လ အ ေးလံိုေးက ို 

အက အကယွ့်ရပေးြ ိုို့ ရနရနသ သ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး အရန က့်  ိုင့်ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို ဖမြှင ့် င့် န့်၊ 

အက အကယွ့်ရပေး န့် အသံိုေးချဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို ရဖပ   ိုသည့်။ နယ့်ချွဲွေ့ေါေ ရှုရထ င ့်မှ ဖငင့်ေးခံိုချက့်က 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမနှ့်   ေးမျ ေးမှ   စ့်ကမ္ လံိုေးအ ေး န ိုင့်ငံရ ေးအ  ကက ေးစ ိုေးလွှမ့်ေးမ ိုေးရ ေး စနစ့်၏ 

 စ့်စ  ့် စ့်ရေသ ဖြစ့်ရသ  ပါေါအ ေး ရိုပ့်ြျက့်ထ ေးဖခင့်ေးသ  ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုသည့်။  
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ယဉ်ဝ  ျားမှု နြိှုင်ျား သဝဘာတ ာျား 

 

ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး ေါေ သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ ေါေအ ေး မ  ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု၊ ဘ သ ရ ေး ေဿန 

အစဉ့်အလ မျ ေးအ ေး ရလေးစ ေး န့် ပျက့်ကကွ့်သည ့်အ ွက့်၊ ထ ိုို့ရကက င ့် လ မျ   ေးအသ ေးသ ေး၏ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်အ ေး 

အသ အမှ ့်ဖပ  န့်၊ ရလေးစ ေး န့် ပျက့်ကကွ့်သည ့် အ ွက့် မကက ခဏ ရေြန့်   ့်သည့်။ 

သရဘ ထ ေးကက ေးမှုနှင ့် ရလေးစ ေးမှု  ိုို့သည့် ဤရန  ၌ အဓ က  န့်ြ ိုေးမျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ ေ ရ  ဓ မှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခသံ   ဖြစ့်လွဲ လစ့်ဘ ယ့်မျ ေးသည့် လ   ိုင့်ေးအ ေး လစ့်ဘ ယ့် ဖြစ့်လ ရစ န့် 

ရမျှ ့်လင ့်ဖခင့်ေးဖြင့်  လစ့်ဘ ယ့် မ န့်ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (လစ့်ဘ ယ့်ေါေနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုို့အရကက င့်ေး 

ရန က့်ထပ့်ရ ွေးရနွေးချက့်အ ေး စ ရသ တ  ၁.၅  ငွ့် ရှုပါ)။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် ဤသ ိုို့ဖငင့်ေးခံိုချက့်မှ  န ှုင့်ေး  

သရဘ  န့်မှု နည့်ေးရသေးသည ့်အ ကွ့် ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး သရဘ    ေး ရှုရထ င ့်မှ ဖငင့်ေးခံိုချက့်အ ေး 

 သမ ့် ည့်ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး မဟို ့်ရသေးရပ။  

 

 သမ ့် ည့်ေး ဖြစ့်ရသ  န ှုင့်ေး ေါေ  စ့်ဦေးသည့် သ ၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် အယ ေါေ၏ ဖငင့်ေးပယ့်မှုက ို ခံ သည့်။ 

အမနှ့်   ေး အ ေးလံိုေးသည့် န ှုင့်ေး သရဘ သ  ဖြစ့်သည့်ဟို ထွက့်  ိုဖခင့်ေးဖြင ့် သ သည့် သ ူ့အမှန့်   ေးမျ ေး၏ 

န ှုင့်ေး  သရဘ    ေးမျ ေးက ို လစ့်ဟဖပလ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြစ့်ပပ ေး သ ူ့ ပ့် ည့်ချက့်၏ ရ ွှေ့ရန က့်မည မှုက ို 

မမကွ့်ဟလ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  သမ ့် ည့်ေး ဖြစ့်ရသ  န ှုင့်ေး ေါေ   စ့်ဦေးသည့် မည့်သည ့်  န့်ြ ိုေးက ိုမျှ 

ဦေးစ ေးရပေး၍ မ ရပ။ န ှုင့်ေး ေါေ  စ့်ဦေး အရနဖြင ့် သရဘ ထ ေးကက ေးမှု သ ိုို့မဟို ့် ရလေးစ ေးမှုသည့် 

သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် လစ့်ဘ ယ့်  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို အယံိုအကကည့်  န့်ရစ န့် အသံိုေးဖပ န ိုင့်ရသ   စ့်ကမ္ လံိုေး 

အကျံ ေးေင့်သည ့်  န့်ြ ိုေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို ရဖပ   ိုန ိုင့်သည ့်  ပ့် ည့်စ   အရဖခခံ မ ှ ရပ (ဤရန  ၌ 

သရဘ ထ ေးကက ေးမှုနှင ့် ရလေးစ ေးမှုနှင ့် ဗဟိုေါေ  ိုို့က ို လက့်ခမံှု  ိုို့သည့် လစ့်ဘ ယ့်  န့်ြ ိုေးမျ ေး ဖြစ့်ရနန ိုင့်သည့် 

  ိုသည ့်    ိုေး ေ ရ  ဓ က ိုလည့်ေး မှ ့်သ ေးပါ။ န ှုင့်ေး  ေါေ   ိုရသ  ပိုဂဂ  လ့်မှ  ရေေါေး ရထွဖပ ေးရနသည ့် 

လစ့်ဘ ယ့် စ့်ဦေး ဖြစ့်ရက င့်ေး ဖြစ့်ရနန ိုင့်သည့်)။  သမ ့် ည့်ေး ကျသည ့် ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး ေါေ  စ့်ဦေး 

န ိုင့်ငရံ ေး ငွ့် လိုပ့်န ိုင့်သည့်မှ  လ   ိုို့ ွင့် မ  ရသ   န့်ြ ိုေးမျ ေး  ှ ကကသည့်ဟို မှ ့်သ ေး န ိုင့်ရံိုသ ဖြစ့်သည့်။ 

အနှ  န ှုင့်ေး ေါေ  ွင့် ဤ န့်ြ ိုေးမျ ေးအ ေး ဦေးစ ေးရပေး စ စဉ့်န ိုင့်ရသ  အရဖခခံ သရဘ    ေး မ ှ ရချ၊ ထ ိုို့ရကက င ့် 

န ိုင့်ငရံ ေးအ  ပင မ့်ခံရနရံို၊ ရဘ င့်မေင့်ဘွဲ ရနရံိုသ   ှ သည့်။  

 

ဤရ ွှေ့ရန က့်မည မှု ရန က့်ကွယ့် ွင့်  ှ ရလ  ှ ထ  ှ သည ့် ဇ စ့်ဖမစ့်မှ  ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး  သရဘ    ေး၏ 

သ အ ို   အ  ိုမျ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး  သရဘ    ေး၏ လက့်ရ ွွေ့ အရဖခအရန  ိုို့က ို ခွွဲဖခ ေးသ ဖမင့်မှု မ ှ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ပထမပ ိုင့်ေးဖြစ့်ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး သရဘ    ေး၏ သ အ ို   အ  ိုမျ ေးသည့် ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် အရဖခခံ  ည့်ရ  က့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးချက့်မျ ေးက ို အ ေးအင့် ယို ့်ရလျ  ရစပပ ေး 

ေို  ယပ ိုင့်ေး ဖြစ့်ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး  သရဘ    ေး လက့်ရ ွွေ့ အရဖခအရနက လ   ိုို့သည့် 

( စ့်ဦေးချင့်ေးဖြစ့်ရစ၊ အိုပ့်စိုလ ိုက့်ဖြစ့်ရစ)  စ့်ဦေးနငှ့်  စ့်ဦေး၊  စ့်အိုပ့်နှင ့်  စ့်အိုပ့်စို ကွွဲဖပ ေး ဖခ ေးန ေး 

ကကသည့်က ို အသ အမ ှ့်ဖပ သည့်။ ဤအသ အမှ ့်ဖပ မှုနငှ ့် ဘ  က့်လိုပ့်မည့်မှ  မ မ ၏ ေဿန အဖမင့်အရပေါ် 

မ  ည့်ရပလ မ ့်မည့်။  
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လူူ့အခငွ ်အဝ ျား နယ်ခ ဲွေ့ေါဒ 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အကကွင့်ေးမွဲ ေါေ မျ ေး (universalists) အ ေး နယ့်ချွဲွေ့ေါေ မျ ေးဟို စွပ့်စွွဲကကသ မျ ေး အကက ေးလည့်ေး 

အလ ေး   ရေေါေးရထွဖပ ေးမှုက ို ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ ေ ရ  ဓ   န့်စွ ပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး နယ့်ချွဲွေ့ေါေ 

 နို့့်ကျင့်ရ ေး ရှုရထ င ့်မှ စ န့်ရခေါ်ကကသ မျ ေးသည့်လည့်ေး ယ န ဗ  ယ့် မ  စ့်ခိုဖြစ့်ရသ  နယ့်ချွဲွေ့ စနစ့် 

 နို့့်ကျင့်ရ ေး ေါေက ို   ိုင့် ည့် မည့်သ  ဖြစ့်သည့်။ ဤမ သည့် လွ ့်လပ့်ရ ေး၊ သရဘ ထ ေးကက ေးရ ေး 

သ ိုို့မဟို ့်  န့်ေး  ည မျှရ ေး မ   စ့်ခိုခို ဖြစ့် မည့်သ  ဖြစ့်သည့်။ လ   ိုို့သည ့် မ မ   ိုို့ ကက  က့်နစှ့်သက့်  က ို 

ယံိုကကည့်န ိုင့်သည့် သ ိုို့မဟို ့် မ မ   ိုို့ ကက  က့်နှစ့်သက့်   ယဉ့်ရကျေးမှု ွင့် ပါေင့်န ိုင့်သည့် သ ိုို့မဟို ့်   

အဖခ ေးသ မျ ေး၏ ကွွဲဖပ ေး ဖခ ေးန ေးမှုအရပေါ် သရဘ ထ ေးကက ေးပပ ေး သ   ိုို့၏ ကွွဲဖပ ေး ဖခ ေးန ေးပ ိုင့်ခငွ ့်က ို 

ရလေးစ ေးသင ့်သည့် သ ိုို့မဟို ့် လ   ိုို့သည့် အဖခ ေးသ   ိုို့၏ ယဉ့်ရကျေးမှု  စ့်ခိုခို သ ိုို့မဟို ့် ယံိုကကည့်ချက့်မျ ေးက ို 

လက့်ခနံ ိုင့်စမွ့်ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ က ိုယ့်  ိုင့်၏ အစွမ့်ေးနငှ ့်  န့်ေး  ည မျှသည့်ဟို မှ ့်ယ  မည့်။ ယခိုရြ ့်ဖပပါ 

က စစအမျ ေးအဖပ ေး၌ ယဉ့်ရကျေးမှု နယ့်ချွဲွေ့ေါေ ရှုရထ င ့်မှ ဖငင့်ေးခံိုချက့်သည့် ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ဖငင့်ေးခံိုချက့် 

အဖြစ့်သ ိုို့ ရလျှ  ကျသွ ေးသည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် သင့်  ိုို့၏  နဒအ ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရပေါ် အ င့်ေးသွပ့်သွင့်ေး 

ချမှ ့်ဖခင့်ေးအ ေး သရဘ မ   ဖခင့်ေးမှ  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့မှ   ချ   ွေ့ရသ  လိုပ့်ပ ိုင့်ခငွ ့်၊ ယံိုကကည့်ခွင ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

 ှ သည့်ဟ ၍ သင့်  ိုို့နှင ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ သရဘ   ကကသည ့်အ ွက့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် နယ့်ချွဲွေ့ေါေ 

 နို့့်ကျင့်ရ ေးသမ ေး၏ ဖငင့်ေးခံိုချက့်မှ လည့်ေး ရေေါေးရထွဖပ ေးရနသည ့် န ှုင့်ေး ေါေသမ ေး၏ ဖငင့်ေးခံိုချက့်ကွဲ သ ိုို့ပင့် 

ရမွေးကင့်ေးစ လစ့်ဘ ယ့်ေါေ အဖမင့် စ့်ခို ပံိုစရံပါက့်ရနသည့်။  

 

စာဝသတတာ ၁.၅ လူူ့အခငွ ်အဝ ျား လစ်ဘ ယ်ေါဒအာျား တစစ်စ   ဖ တ်  ည ် ခင်ျား 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏  န့်ြ ိုေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ အ ေး က့်သရ  ဖြစ့်သ ၊ ၎င့်ေး  ိုို့၏ လစ့်ဘ ယ့်ေါေနငှ ့် 

သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး အ   က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ သ  အမျ ေးအဖပ ေးသည့်ပင့် လစ့်ဘ ယ့်ေါေသည့် 

 စ့်ကမ္ လံိုေး အ င ့် လ သ ေးအ ေးလံိုေး  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှု စ့်ခိုအ ွက့် လံိုရလ က့်သည ့် 

သ ိုို့မဟို ့် လ ိုလ ေးအပ့်သည ့် အရဖခခ ံစ့်ခို ဖြစ့်၊ မဖြစ့်က ို ရမေးခွန့်ေးထို ့်ကကသည့်။ ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခ ှ ရသ  

ရေြန့်ချက့်အမျ   ေးမျ   ေး ငွ့် ရအ က့်ပါ  ိုို့ ပါေင့်န ိုင့်သည့် -  

• သ အ ို      အမျ ေးအဖပ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အရဖခခအံဖြစ့် လစ့်ဘ ယ့်မျ ေး အသံိုေးဖပ ရသ  

အဓ က အယ အ မျ ေး (စွမ့်ေးရ  င့်န ိုင့်မှု၊ ရ ေွးချယ့်မှု၊ လွ ့်လပ့်မှု စသည့်) သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၌ 

လ   ိုရသ  စက ေး ပ့်က ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး၏  ည့် ွယ့်ချက့်က ို ခခံ ငံိုမ  န့် မလံိုရလ က့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုကကသည့်။ 

လစ့်ဘ ယ့်ေါေ၏ အ ရံိုစ ေးစ ိုက့်ထ ေးသည ့် ေဿန နယ့်ပယ့်သည့် ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးလွန့်ေးသည့်ဟို 

ဖငင့်ေးခံိုကကသည့်။ 

  

• လ မှုအသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးပဓ န အရ ွေးအရခေါ်   မျ ေး (communitarian thinkers) မျ ေးက 

လစ့်ဘ ယ့်ေါေ၏ လ ပိုဂဂ  လ့်အ ေး ၎င့်ေး၏ လ မှုအသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၊ အစဉ့်အလ မှ ြယ့်ထို ့်ပပ ေး စ  ့်က ေး 

ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေးသည့် လ သ ေးဖြစ့်မှုနှင ့် ရက င့်ေးမွန့်ရသ  ဘေ ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို အရက င့်အထည့် 

ရြ ့်ဖခင့်ေး  ိုို့၏ လကခဏ  ပ့် မျ ေးက ို ယို ့်ရလျ  ရစသည့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုကကသည့်။ 

 

•  ယ့်ေ ကယ့် ေဿန    မျ ေး (radical philosophers) က လစ့်ဘ ယ့် ေါေသည့် နယ့်ချွဲွေ့စနစ့်၊ 
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လ မျ   ေးရ ေး ခွွဲဖခ ေးရသ  န ိုင့်ငရံ ေး စနစ့်  ိုို့မှ ရပါက့်ြွ ေးလ သည ့် ၎င့်ေးက ိုယ့်  ိုင့်၏ ပင့်မ 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးရကက င ့် ကျ  ေးရပါက့်ပပ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုကကသည့်။ လစ့်ဘ ယ့်ေါေ၏ 

 န့်ေး  ည မျှရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ှ သည ့် ကမ္ ကက ေးက ို ရြ ့်ရ  င့်မည့် ဟ ရသ  အ  ိုမှ  ၎င့်ေး၏ 

သမ ိုင့်ေးစဉ့် က့်နှင ့် လက့် ှ  အချ  န့်အထ  ဖြစ့်ပွ ေးရန ွဲ ဖြစ့်သည ့် မည မျှရသ ၊  န့်ေး   မကျရသ  

ကမ္ စနစ့်  စ့်ခိုက ို ြန့်  ေး  ၌ ပါေင့်ရနမှုရကက င ့် အရဖခမခ ိုင့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုကကသည့်။  

 

• ခ စ့်  ကယ့် သ အ ို     မျ ေး (critical theorists) ကမ  လစ့်ဘ ယ့်ေါေ၏ အဖပင့်ပန့်ေး 

ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးက ို ရကျ ့်လွန့်၍ ေဿနပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ရထွဖပ ေးမှုမျ ေး၊ ရမျှ ့်လင ့်မထ ေးသည ့် 

အကျ  ေး က့်မျ ေး၊ လ မှုရ ေး  လေ့်မျ ေးနှင ့် လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုက ို အ ရံိုစ ိုက့်ရလ လ သည့်။ သ   ိုို့၏ 

ရလ လ စ ေးစမ့်ေးမှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အ  ိုမျ ေး၌ အယံိုလွယ့်မှုမျ ေးက ို ရမေးခွန့်ေးထို ့်စ န့်ရခေါ်သည့်။  

 

• ကွ ေးယ ေး အရ ွေးအရခေါ်    မျ ေး (queer thinkers) သည့် ဂျန့်ေါနှင ့် လ င့်ဖြစ့်မှု  ိုို့သည့် 

လစ့်ဘ ယ့်ေါေ၏ ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ  သ ့်မှ ့်ချက့်မျ ေးဖြစ့်ရသ  သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်နှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး  ိုို့အ ေး 

မည့်သ ိုို့မည့်ပံို ရမှ က့်ချပစ့်သည့်က ို ရလ လ   န့်ေးစစ့်သည့်။ ကွ ေးယ ေး အရ ွေးအရခေါ်    မျ ေးသည့် 

မျ ေးဖပ ေးလှသည ့် လစ့်ဘ ယ့် အ  ိုမျ ေး၏  ည့်ပင မ့်မှု မ ှ ဖခင့်ေးက ို ဖပသပပ ေး ဤအ  ိုမျ ေးက ပံိုမှန့်အဖြစ့် 

 ည့်ရ  က့်ထ ေးသည ့် အင့်အ ေး မည မျှရသ   က့် ံရ ေးမျ ေးက ို ပြ  ခွင့်ေးဖပ  ၌ ရပျ ့်ရမွွေ့ကကသည့်။  

References: Behabib, 2011; Holder and Reidy, 2013; Douzinas and Gearty, 2014, Lutz-Bachmann 

and Nascimento, 2014; Picq and Thiel, 2015 

 

နယ့်ချွဲွေ့ေါေ  နို့့်ကျင့်ရ ေး စက ေးက ို စ န့်ရခေါ်လျက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစမျ ေး ငွ့် ပါေင့် ပ ့်သက့် ရနကကသည ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက ို ရမေး န့် အရ ေးကက ေးသည ့် ရမေးခွန့်ေး  စ့်ခို  ှ သည့်။ နယ့်ချွဲွေ့ေါေ  နို့့်ကျင့်ရ ေး 

စက ေးက ို အသံိုေးဖပ ပပ ေး က ကွယ့် ရနကကသည ့် ယဉ့်ရကျေးမှု   ိုင့်   ယံိုကကည့်ချက့်မျ ေး၊ ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးသည့် 

အ  ိုပါ နယ့်ချွဲွေ့ေါေ  နို့့်ကျင့်မှုက ို ရဖပ   ိုရ ေးသ ေး န့် ယို တ အ  လ ိုအပ့်သည ့် မ မျ ေးနှင ့် က ိုက့်ည မှု 

 ှ ပါသလ ေး။ အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   န ိုင့်ငရံ ေး နယ့်ပယ့်၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရကက င့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး အဖငင့်ေးအခံို မျ ေး၌ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ နယ့်ချွဲွေ့စနစ့်  နို့့်ကျင့်ရ ေး ရှုရထ င ့်မှ  ပ့် ည့်သ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ဩဇ အ ဏ   ှ သည ့် နယ့်ရဖမမျ ေး၌ အ  ိုပါ နယ့်ချွဲွေ့စနစ့်  နို့့်ကျင့်ရ ေးက ို ရထ က့်ခသံည ့် မ မျ ေးက ို 

က ိုယ့်  ိုင့်က ိုယ့်ကျ ကျင ့်သံိုေး န့် ပျက့်ကကွ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အ ဏ  ငှ့် ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် အချ ပ့်အဖခ  

အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၌ န ိုင့်ငံ  ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးအ ေး လွ ့်လပ့်မှု၊ အမှ အခ ိုကင့်ေးမှု၊ 

 န့်ေး  ည မျှရသ  ရလေးစ ေးမှု စသည့်  ိုို့က ို ရပေးအပ့်သည ့် ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   မ မျ ေးက ို အရဖခခံပပ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို  နို့့်ကျင့် ဖငင့်ေးခံိုကကက  ဖပည့် ငွ့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး၌ ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်င ံက  ငွ့်   ှ ရသ  

လွ ့်လပ့်မှု၊ သရဘ ထ ေးကက ေးမှုနှင ့်  န့်ေး  ည မျှမှု  ိုို့က ို န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးထံ ရပေးအပ့် န့် ဖငင့်ေး န့်ကကသည့်။ 

အလ ေး  ပင့် ဘ သ ရ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဘ သ ရ ေး  န့်ြ ိုေးမျ ေး၊ ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးအ ွက့် 

လွ ့်လပ့်စွ  ယံိုကကည့်ခွင ့်၊ သရဘ ထ ေးကက ေးမှုနှင ့်  န့်ေး  ည မျှရသ   က့် ံရ ေး  ိုို့က ို ရ  င့်ေး  ိုပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ 

က ိုယ့်  ိုင့်၏ အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး ှ  လ နည့်ေးစို အဖမင့်မျ ေး၊ မ  ရသ  အဖမင့် ှ သ မျ ေးက ို အလ ေး   

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရပေး န့် ဖငင့်ေး န့်သည့်။ နယ့်ချွဲွေ့ေါေ  နို့့်ကျင့်ရ ေး စက ေးသည့် မ   ေးမှုမျ ေးအရပေါ် 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏  ံိုို့ဖပန့် ရ  င့် ကွ့်ချက့်မျ ေးက ို ရဖပ   ိုရ ေးသ ေး  ၌ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အသံိုေးဖပ သည ့် ကမ္ လံိုေး   ိုင့်   
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မ မျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်လ ရအ င့် ဖပ လိုပ့်   ငွ့် အသံိုေးေင့်သည့်။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ အရဖခခ ံ

ဖြစ့်ရသ  လစ့်ဘ ယ့်ေါေအရပေါ် ရေြန့်ချက့်  စ့် ပ့်အဖြစ့် ရအ င့်ဖမင့်မှု မ ှ ဘွဲ ဤနယ့်ချွဲွေ့စနစ့်  နို့့်ကျင့်ရ ေး 

စက ေး၏ မရအ င့်ဖမင့်မှုမျ ေး၊ ရ ွှေ့ရန က့် မည မှုမျ ေးက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် နယ့်ချွဲွေ့ စနစ့်၏ 

ရဘေးအနတ  ယ့်မျ ေးမှ အက ကွယ့် ဖြစ့်သည့်က ို ရထ က့်ခရံပေးကကသည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး ငွ့် စနစ့်သွင့်ေးထ ေးကကပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှု၏ 

န ိုင့်ငရံ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး၊   ေန့် ှ  ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး၊ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် သ ူ့နည့်ေးသ ူ့ဟန့်နငှ ့် 

အင့်အ ေးကက ေးကကသည့်။ ထ ိုအင့်အ ေးက ို ဗ ိုလ့်ကျစ ိုေးမ ိုေးရ ေး လက့်နက့် စ့်ခိုအဖြစ့် အလွယ့် က  အလွွဲသံိုေးစ ေး 

လိုပ့်န ိုင့်၊ အသံိုေးချန ိုင့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  ဗ ိုလ့်ကျစ ိုေးမ ိုေးမှုမျ ေးက ို စ န့်ရခေါ် န့် နယ့်ချွဲွေ့စနစ့်  နို့့်ကျင့်ရ ေး၊ 

ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး သရဘ    ေး အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေးက ို   ိုင့် ည့် ရြ ့်ဖပရလ   ှ ရသ ့်လည့်ေး ပပ ေးခွဲ သည ့် 

ရ ွေးရနွေးချက့်မျ ေးက အ  ိုပါ ဗ ိုလ့်ကျ စ ိုေးမ ိုေးမှုမျ ေးအရပေါ် စ န့်ရခေါ်မှုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး၊ 

 န့်ေး  ည မျှမှုနှင ့် လွ ့်လပ့်မှုက ို ဦေးစ ေးရပေးသည ့်၊ ဗ ိုလ့်ကျစ ိုေးမ ိုေးမှုနှင ့် ဥပရေမွဲ  အ ဏ မျ ေးက ို သ  ရပေးသည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး အ ငွ့်ေးမှပင့် လ ကကသည့်ဟို ရဖပ   ိုရနသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သ အ ို  သည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရက င့်အထည့် ရြ ့်  ၌၊ ကျင ့်သံိုေး  ၌ အလွွဲသံိုေးစ ေး ဖပ မှုမျ ေးက ို အဓ က 

 ည ့်မ ့်ရပေးသည့်  အ   ဖြစ့်သည့်။  

 

အနှစ်ခ  ပ် 

ေို  ယ ကမ္ စစ့်ကက ေးသည့် ယခိုအခါ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးဟို ရခေါ်  ိုသည ့် လ သ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

အယ အ က ို ရခ ့်သစ့် ငွ့် ဖပန့်လည့် အသံိုေးချ န့် အ ကွ့် အဓ က ရမ င့်ေးနငှ့်ခွဲ သည ့် ဖြစ့် ပ့် ဖြစ့်သည့်။  

ကိုလသမဂဂ၏ ကမ္   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးအ ေး ၁၉၄၈ ခိုနစှ့် ငွ့် ရကကည ခွဲ သည့်။  

ရကကည ချက့် အသစ့် ငွ့် ပါေင့်ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လစ့်ဘ ယ့် န ိုင့်ငံရ ေး အစဉ့်အလ မှ ထွက့်ရပေါ် 

လ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး လ သ ေး  ိုို့၏ ယံိုကကည့်မှုစနစ့်မျ ေး ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးသည ့်အ ကွ့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် 

စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး ေဿန  ိုင့်   အရကက င့်ေးဖပချက့်က ို    ေးေင့် ရပေးမထ ေးရချ။ လ  စ့်ဦေး  စ့်ရယ က့်ချင့်ေးစ နှင ့် 

အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် ရကကည ချက့်ပါ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ကွ့် မ မ   ိုို့၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးက ို 

ရြ ့်ထို ့် င့်ဖပ န့် ဖြစ့်သည့်။  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် က ိုယ့်ကျင ့်သရဘ    ေး  ိုင့်   အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးအ ေး ရအ က့်ပါ 

အရကက င့်ေးအ င့်ေး မျ ေးရပေါ် ွင့် အရဖခခံ၍  င့်ဖပကကသည့် - လ သ ေး ဂိုဏ့်သ ကခ ၊  င့်ဖခင့်န ိုင့်စွမ့်ေး၊ 

 စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေးစ ၏ လွ ့်လပ့်မှု၊ လ ပိုဂဂ  လ့်အ ေးလံိုေး၏  န့်ေး  ည မျှဖြစ့်မှု၊ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ 

ဘံိုလ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး၊ လ သ ေးပိုဂဂ  လ့်၏ စွမ့်ေးရ  င့် ည့်မျ ေးနှင ့် ပင့်မယံိုကကည့်ချက့်မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ 

မ  ကကသ မျ ေးအကက ေး ဘံိုသရဘ   ည ချက့်။  

ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး ေါေ မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက  န့်ြ ိုေး စ့်စိုအ ေး အဖခ ေး န့်ြ ိုေး စ့်စိုထက့် ပ ို၍ 

ဦေးစ ေးရပေးသည ့် အ ကွ့် ရေြန့်ကကသည့်။ အခွင ့်အရ ေး က ကယွ့်သ မျ ေးက ရ ွှေ့ရန က့် မည ည ွ့်သည ့် 

အဖမင့်မျ ေး  ှ ကကသ မျ ေးမှ  န ှုင့်ေး ေါေ မျ ေးသ  ဖြစ့်ပပ ေး အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်    န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို ဦေးစ ေးရပေးဖခင့်ေး 

အ ွက့် အလွန့် ရက င့်ေးမွန့်သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေး ှ သည့်ဟို  ံိုို့ဖပန့် ရဖပ   ိုကကသည့်။  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် နယ့်ချွဲွေ့ေါေ န ိုင့်ငရံ ေး ကျင ့်သံိုေးမှု ဖြစ့်သည ့် အ ွက့် ရေြန့်ခ ံသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

ဤသ ိုို့ ရေြန့်ကကသ မျ ေး က ိုယ့်  ိုင့်သည့်လည့်ေး ရ ွှေ့ရန က့် ည ည ွ့်မှု မ ှ ဘွဲ အ ဏ  ငှ့်စနစ့် 
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အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးေဏ့် ခံ သ မျ ေးက ို အက အကယွ့် ရပေး န့် စ  ့်မေင့်စ ေးကကရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။  

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် မည့်သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်သည့် သင ့်အ ွက့် လက့်ခနံ ိုင့်စ   အရက င့်ေး ံိုေး 

ဖြစ့်သနည့်ေး။  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့်  န့်ေးြ ိုေး စ့်စိုအ ေး အဖခ ေး န့်ြ ိုေး စ့်စိုထက့် ပ ို၍ ဦေးစ ေးရပေးသည့်ဟို   ိုကကသ မျ ေးအ ေး 

သင ့်အရနဖြင ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ ရချပ ရဖပ   ိုမည့်နည့်ေး။  

 

လူူ့အခွင ်အဝ ျား အမ ြိ ျားအစာျားမ ာျား - လွတ်လပ်မှုနှင ် ဖူလုံမှု အခွင ်အဝ ျားမ ာျား 

 

ယရနို့အချ  န့်အခါ၌ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ွင့် အဓ က စ ချ ပ့်စ  မ့်ေး သံိုေးခို ှ ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့မှ  ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရကကည စ  မ့်ေး၊ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့် 

(ICCPR) နှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့် 

(ICESCR)   ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ ဤစ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး အစိုအရပါင့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   န ိုင့်င ံက  

ဥပရေစ  မ့်ေး ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငံ က  သရဘ   စ ချ ပ့် နှစ့်ခိုသည့် ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရကကည စ  မ့်ေးက ို လက့်ရ ွွေ့ အရက င့်အထည့် ရြ ့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့က ို UDHR အ ွင့်ေး အခွင ့်အရ ေး ပံိုစ ံ

နှစ့်မျ   ေးဟို မကက ခဏ ရှုဖမင့်ရလ  ှ ကကသည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ ပပ ေး ကိုလသမဂဂ အ ငွ့်ေး ရပေါ်ထွက့် 

လ ရနသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ယနတ  ေးနှင ့် ကမ္  န ိုင့်ငရံ ေး၏ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့်သည ့် ပံိုစဖံြင ့် 

ဤအခွင ့်အရ ေး ပံိုစနံှစ့်မျ   ေးက ို ပ ိုမ ို၍ ဖပည ့်စံိုစ ွ  ငှ့်ေးလင့်ေးရြ ့်ဖပသည့်။ ဤရန  ၌ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အ ွက့် 

စ  ့်ေင့်စ ေးစ   ရက င့်ေးသည့်မှ  သရဘ    စ ချ ပ့် နှစ့်ခိုသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေး 

သရဘ သဘ ေ၊ စံနှုန့်ေးဖပ  သရဘ သဘ ေ  ိုို့အရပေါ် အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေးက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ ပံို ဖြစ့်သည့်။   

 

ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်၊ အထ ေးသဖြင ့် ၁၈   စို၌ ဥရ  ပနငှ ့် အရမ  ကန့် 

ဖပည့်ရထ င့်စို  ိုို့မှ ရပေါ်ထွက့်လ ခွဲ ကကစဉ့်၊ န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရ ွေးရနွေးမှုနှင ့် လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု 

အစဉ့်အလ ၏ ဗဟ ိုချက့်မ၌  ှ သည့်  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ လွ ့်လပ့်စွ  ရဖပ   ိုခွင ့်၊ 

ကျွန့်စနစ့်မှ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်၊ ဘ သ ရ ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့်နှင ့် ဥပရေ ရ ွှေ့ရမှ က့်၌  န့်ေး  ည မျှ ဖြစ့်မှု   ိုို့သည့် 

စံဖပနမ န  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤသည့်နှင ့်  နို့့်ကျင့်၍ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   န ိုင့်ငံ က  သရဘ    စ ချ ပ့်၌ ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည ့် အခွင ့်အရ ေး အမျ ေးအဖပ ေးသည့် 

အဖခ ေးအမျ   ေးအစ ေးထွဲ ေင့်ကကသည့်။ ICCPR ၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လစ့်ဘ ယ့် အစဉ့်အလ ၏ 

ပင့်မအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၊ အရဖခခံ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး (‘liberty rights’) ဖြစ့်ကကပပ ေး ICESCR ၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ  

ရက င့်ေးမွန့်စ ွ ရနထ ိုင့်သည ့် လ သ ေး ဘေ စ့်ခိုနှင ့် ပ ့်သက့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အ ေးလံိုေး၌ ဘံိုအဖြစ့်  ှ ကကရသ  

ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး၊ ပန့်ေး  ိုင့်မျ ေး (‘welfare rights’) ဖြစ့်ကကသည့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုကကရလ   ှ သည့်။ 

ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေး ွင့်    ေးမျှ ပပ ေး ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အလိုပ့်အက ိုင့် အရဖခအရနမျ ေး၊ လံိုရလ က့်ရသ  

လ ရနမှုအ င ့်အ န့်ေး၊ ပည ရ ေး၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှုနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှုဘေ၌ ပါေင့် င့်နွှွဲမှု စသည့်  ိုို့ 

ပါေင့်သည့်။  
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ဤအဖငင့်ေးအခံိုအ ွင့်ေး နစ့်ေင့်ရနကကသည့်မှ  မည့်သည ့် န ိုင့်ငံရ ေး အယ အ မျ ေးအ ေး အခငွ ့်အရ ေး 

ဘ သ စက ေးက ို အသံိုေးဖပ လျက့်    ေးနည့်ေးလမ့်ေး ကျ ဖမြှင ့် င့်ရပေးန ိုင့်သည့်နငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ သမ ိုင့်ေး၊ 

အယ ေါေ၊ န ိုင့်ငံရ ေး၊ စံနှုန့်ေး၊ ေဿန   ိုင့်   ကွွဲဖပ ေး ဖခ ေးန ေးမှုမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤရန  ၌ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် 

ဤကွွဲဖပ ေး ဖခ ေးန ေးချက့်မျ ေး အ ေးလံိုေးက ို အကျ  ေး ှ  ှ  ချ   ့် က့်ရပေးသည့်ဟို မှ ့်ယ ကကသည ့် အဓ က 

အက့်ရကက င့်ေးမျ ေးထွဲမှ  စ့်ခိုက ို ရ ွေးရနွေးသွ ေးပါသည့်။  

 

ဝ ှာင်  ဉ် န/်လုပ်ဝဆာင် န်ခွဲ ခာျားသတ်မှတ်ခ   ်

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးက ို သ အ ို   ရြ ့်ထို ့်  ၌ မ လအက့်ရကက င့်ေးမှ  သက့်  ိုင့်   

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ စံနှုန့်ေးဖပ  သရဘ သဘ ေ၊ ေဿန သရဘ သဘ ေက ို  ည့်ညွှန့်ေးသည့်  ရ  ှင့်ကကဉ့် န့်/ 

လိုပ့်ရ  င့် န့် ခွွဲဖခ ေးသ ့်မှ ့်ချက့်က ရြ ့်ဖပရနသည ့် အက့်ရကက င့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤခွွဲဖခ ေး သ ့်မှ ့်ပံိုအ  

ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ရ  ှင့်ကကဉ့် မည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး (negative rights) ဟို 

မှ ့်ယ ကကပပ ေး စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လိုပ့်ရ  င့်ရပေး မည ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး (positive rights) ဟို ယ  ကကသည့်။ ဤစက ေး ပ့်မျ ေး၏ အဓ ပပ ယ့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။  

 

စာဝသတတာ ၁.၆ ယူဆခ  ်မ ာျား ြို ဝများခွနျ်ားထုတ် ခင်ျား - ဝ ှာင ် ဉ် မည အ်ခွင ်အဝ ျားမ ာျားနှင  ်

လုပ်ဝဆာင် မည ် အခွင ်အဝ ျားမ ာျား 

 

ရ  ှင့်ကကဉ့် မည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် မစကွ့်ြက့်ရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး လိုပ့်ရ  င့်ရပေး မည ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်အရပေါ် အရဖခခသံည့်ဟို ပံိုမှန့်အ ေးဖြင ့် မှ ့်ယ ရလ  ှ ကကသည့်။ 

ဤအချက့်အရပေါ် အရဖခခံ၍ ကျွန့်ိုပ့်အရနဖြင ့် လွ ့်လပ့်စ ွ ရဖပ   ိုခငွ ့်က ို ကျင ့်သံိုေး န့်အ ွက့် ကျွန့်ိုပ့်အ ေး 

စက ေးရဖပ  န့် မ လအ  ိုင့်ေး လွှ ့်ထ ေး န့်သ  လ ိုသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ကျွန့်ိုပ့်၏ ပည သင့်ယ ခငွ ့်အ ွက့် 

  ိုလျှင့် ရကျ င့်ေးရ  က့်ဖခင့်ေး၊    မျ ေးက ို ရလ ကျင ့်ရပေးဖခင့်ေး စသည့်မျ ေး မျ ေးစွ  ဖပ လိုပ့်ရပေး န့် 

လ ိုရပလ မ ့်မည့်။ သ ိုို့ရသ ့်လည့်ေး လွ ့်လပ့်စွ ရဖပ   ိုခွင ့်နှင ့် ပည သင့်ယ ခွင ့်  ိုို့အ ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ဖပ လိုပ့်သည ့် 

လိုပ့်ငန့်ေးရ  င့်  မျ ေး အဖြစ့် မဟို ့်ဘွဲ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအဖြစ့် စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်မည့်  ိုလျှင့် ယခိုရြ ့်ဖပပါ 

 ငှ့်ေးရနသည့်ဟို  ိုကကသည ့် negative/positive ခွွဲဖခ ေးသ ့်မှ ့်ချက့်က ို ပယ့်ြျက့် န့် သ အ ို   အ ရ  ၊ 

ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အ ပါ အရထ က့်အက မျ ေး လ ိုသည့်။ ပည သင့်ယ ခငွ ့်သည့် အစ ိုေး ထံမှ လိုပ့်ရ  င့်ရပေးမှု 

လ ိုအပ့်သလ ို အ မခံထ ေးရသ  လွ ့်လပ့်စ ွ ရဖပ   ိုခွင ့်သည့်လည့်ေး အလ ေး   လိုပ့်ရ  င့်ရပေးမှု 

လ ိုအပ့်သည့်။ ဤအခွင ့်အရ ေးက ို ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့် အင့်စ  ကျှူေး ှင့်ေး စနစ့်  စ့် ပ့်နငှ ့် ချ   ေးရြ က့်ခံ ပါက 

အက အကယွ့် ရပေး န့် ရိုပ့်ေ ထ ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အရထ က့်အပံ လ ိုသည့်။ လ   ိုို့ လွ ့်လပ့်စွ  ရဖပ   ိုန ိုင့် န့် 

လ မှုရ ေးနှင ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး  ပ့်ေန့်ေးမျ ေး ြန့်  ေးရပေးဖခင့်ေး၊ အရသအချ  ထ ေး ှ ဖခင့်ေး  ိုို့သည့် 

ပည သင့်ယ ခငွ ့်အ ေး အခငွ ့်အရ ေး  စ့် ပ့် အဖြစ့် ရပေးအပ့်သည ့်အခါ လ ိုအပ့်သည ့် အ ေး က့်သရ   

 င့်ေးနှ ေးဖမ ပ့်နှမံှု လိုပ့်ရ  င့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုို့ လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။   

 

ရ  ှင့်ကကဉ့် မည ့်အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ရန က့်ကယွ့်မှ အယ အ မှ  ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် အစ ိုေး သည့် 

လိုပ့် ပ့်မျ ေးမှ ရ  ှင့်ကကဉ့် န့်သ  လ ိုသည့်။ လ  စ့်ရယ က့်အ ကွ့် လွ ့်လပ့်စ ွ ြွွဲွေ့စည့်ေးခွင ့်  ှ  န့် အစ ိုေး  
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အရနဖြင ့် ထ ိုပိုဂဂ  လ့်အ ေး ဟန့်  ေးရနှ င ့်ယှက့်ဖခင့်ေးမှ ရ  ှင့်ကကဉ့် န့်သ  လ ိုသည့်ဟို ရဖပ လ ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ဤသည့်နငှ ့်  နို့့်ကျင့်၍ လိုပ့်ရ  င့်ရပေး မည ့် အခွင ့်အရ ေး စ့်ခိုသည့် အစ ိုေး အ ေး သ သ သ သ  

လိုပ့်ရ  င့် န့် လ ိုအပ့်သည့်။ ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်ခငွ ့် အခငွ ့်အရ ေးသည့် (အနည့်ေး ံိုေး) အစ ိုေး အ ေး 

သင့်ရနမရက င့်ေး ဖြစ့်သည ့်အခါ သင ့်က ို    ေန့် စ့်ဦေးနှင ့် ချ   ့် က့်ရပေး န့် လ ိုအပ့်သည့်။ 

 

ခွွဲဖခ ေးသ ့်မှ ့်ချက့်၏ ရန က့်အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုမှ  ရ  ှင့်ကကဉ့် မည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ချက့်ချင့်ေး 

လက့်ငင့်ေး အရက င့်အထည့် ရြ ့်န ိုင့်ပပ ေး လိုပ့်ရ  င့်ရပေး မည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ဖြည့်ေးဖြည့်ေးချင့်ေး 

အရက င့်အထည့် ရြ ့် သည့်ဟ ၍ ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ ဖပ လျှင့် သင့်သည့် လွ ့်လပ့်စွ  ရဖပ   ိုခငွ ့် မ ှ သည ့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခို၌ ရနသည့်  ိုလျှင့် ထ ိုလွ ့်လပ့်ခငွ ့်က ို ကနို့့်သ ့်ထ ေးသည ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို 

ဖပန့်လည့် ရို ့်သ မ့်ေးဖခင့်ေးဖြင ့် ဤအရဖခအရနက ို ရဖပ င့်ေးလွဲ၍ လ   ိုို့က ို ၎င့်ေး  ိုို့စ  ့်ကက  က့် ရဖပ   ို၊ ရ ေးသ ေး၊ 

ထို ့်ရေခွင ့် ဖပ ရပေးန ိုင့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် သင ့် င ့်ရလျ က့်ပ ့်ရသ  လ ရနမှုအ င ့်အ န့်ေးသည့် အစ ိုေး  

 စ့် ပ့်က  စ့်ချက့်လွှ ့် အမ နို့့်ဖြင ့် ၎င့်ေး၏ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအ ကွ့် ထို ့်လိုပ့်ရပေးန ိုင့်ရသ  အခငွ ့်အရ ေး 

မဟို ့်ရချ။  င့်ေး ွဲသည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၌ အရက င့်ေးအ ံိုေး အရဖခအရနမျ ေး၌ပင့်  နှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ ကက  

 က့်  ိုက့်ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုမျ ေး  ှ လ ခွဲ ပပ ေးမှသ  ဤအခငွ ့်အရ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေးရပေးန ိုင့်ရပလ မ ့်မည့်။  

 

ရန က့်ထပ့် ဖငင့်ေးခံိုချက့်  စ့်ခိုမှ  လိုပ့်ရ  င့်ရပေး မည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ရ  ှင့်ကကဉ့် မည ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးကွဲ သ ိုို့    ေးရံိုေး င့် အမှုြွင ့်ရစန ိုင့်သည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး မဟို ့်ရချ။   ိုလ ိုသည့်မှ  

လိုပ့်ရ  င့်ရပေး မည ့် အခွင ့်အရ ေး စ့်ခိုက ို ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့် မည့်သ  ငွ့်   ေန့် ှ သည့်က ို ရဖြ ှင့်ေး၍ 

မ န ိုင့်ရပ။ ဖပည့်သ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဥပမ အဖြစ့် ကကည ့်ကကပါစ ိုို့။ ကျွန့်ိုပ့်သည့် 

ဘ သ ရ ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့် ဖငင့်ေးပယ့်ခံ သည ့်အခါ၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး ခံ သည ့်အခါ သ ိုို့မဟို ့်    ေး 

ဥပရေ ရ ွှေ့ရမှ က့်၌ ည   ည မျှ  က့် ံဖခင့်ေး မခ ံသည ့်အခါ ဤသည့်  ိုို့အ ွက့် မည့်သ   ိုို့ ွင့် 

  ေန့် ှ သည့်၊  ည ့်မ ့်ရပေး န့် မည့်သည့်  ိုို့က ို လိုပ့်ရ  င့် မည့်က ို    ေးရံိုေး  စ့်ခိုခို အရနဖြင ့် 

 ံိုေးဖြ ့် န့် ရ ိုေးစင့်ေးရသ  က စစဖြစ့်သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်ခံ မှု ွင့်    ေးရံိုေး င့် 

ရဖြ ှင့်ေးန ိုင့်ရသ  ကိုစ ေးမှု  ှ သည့်။ အဖခ ေး စ့်ဘက့် ွင့် ကျွန့်ိုပ့်သည့်  င့်ေး ွဲသည ့် န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ၌ 

အစ ေးအရသ က့်၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု၊ အလိုပ့်အက ိုင့်၊ ပည ရ ေး စသည့်  ိုို့က ို အဖပည ့်အေ 

မ  ှ န ိုင့်သည ့်အခါ ဤအရဖခအရနအ ကွ့် မည့်သ  ွင့်   ေန့် ှ သည့်၊ မည့်သည့်က ို လိုပ့်ရ  င့်ရပေး မည့် 

စသည ့် က စစမျ ေးမှ  ရဖြ ှင့်ေး န့် ပ ိုမ ို၍ ခက့်ခွဲသည့်။ ဤက စစမှ  ရှုပ့်ရထွေးလွန့်ေးသည ့်အ ွက့်    ေးရံိုေး င့် 

ရဖြ ှင့်ေး၍ မ ဟို လ အမျ ေးအဖပ ေးက ဖငင့်ေးခံိုကကသည့်။  

 

အခွင ်အဝ ျားမ ာျား၏ တစ်ခနုငှ တ်စ်ခု ခွ ဲခာျား၍ မ မှု 

 

သ ိုို့   ငွ့် ရန က့်ထပ့်ရလ လ  စ ေးစမ့်ေးမှုမျ ေးက အထက့် ငွ့်  င့်ဖပခွဲ သည ့် ခွွဲဖခ ေးသ ့်မှ ့်ချက့်သည့် 

အခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို   ှ န ိုင့်သည ့် အရဖခအရနမျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေး  ၌  စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် 

အလွန့်အကျွံ ဖြစ့်ရနသလ ို လံိုရလ က့်မှုလည့်ေး မ ှ ဟို ဖပသရနသည့်။ ပ ို၍ရက င့်ေးမွန့်ရသ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး 

 စ့်ခိုက ို အကကံမဖပ မ  အဘယ့်ရကက င ့် ဤသ ိုို့ဖြစ့် သည့်က ို ရလ လ ကကည ့်ကကပါစ ိုို့။  
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အရစ ပ ိုင့်ေး ဥပမ မျ ေးထံ ဖပန့်သွ ေးလျှင့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် ပ ိုမ ို၍ အ င ့်ဖမင ့်သည ့် စ  ့်ဖြ ရလ လ ချက့် စ့်ခို 

လ ိုအပ့်သည့်က ို ရ ွွေ့ ရပမည့်။ အစ ိုေး သည့် လိုပ့်ငန့်ေးရ  င့်    စ့်ခိုခိုမှ ရ  ှင့်ကကဉ့်ရံိုမျှဖြင ့် လ ပိုဂဂ  လ့် 

 စ့်ဦေးသည့် ၎င့်ေး၏ လွ ့်လပ့်စွ  ြွွဲွေ့စည့်ေးခွင ့်က ို   ှ ရက င့်ေး   ှ န ိုင့်သည့်။ သ ိုို့နငှ ့်  ိုင့် အကယ့်၍ အစ ိုေး  

အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခိုသည့် သင့်၏ အခွင ့်အရ ေးက ို ချ   ေးရြ က့် န့် ကက  ေးစ ေးမည့်  ိုလျှင့် သင ့်အရနဖြင ့် သင့်၏ 

လွ ့်လပ့်မှုက ို အခငွ ့်အရ ေး စ့်ခို အရနဖြင ့်   ှ ခံစ ေးန ိုင့် န့် သင့်အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည ့် အင့်စ  ကျ ေး ှင့်ေး 

လ ိုအပ့်သည့်။  ွဲသ ေး စ့်ရယ က့်သည့် သင ့်က ို မ   ေးသဖြင ့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးမည့်  ိုပါက သင့်သည့် သင့်၏ 

အခွင ့်အရ ေးက ို ရ  င့်ေး  ိုန ိုင့် န့် သင့် အ ေး အက အည ရပေးန ိုင့်မည ့်    ေးရံိုေးမျ ေး၊ ရ ွှေ့ရနမျ ေး၊ ဥပရေမျ ေးနှင ့် 

အဖခ ေး န ိုင့်ငံရ  ့် ယနတ  ေးမျ ေး လ ိုအပ့်ရပလ မ ့်မည့်။ ရ  ှင့်ကကဉ့် မည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ခံစ ေး န ိုင့်ကကရစ န့် 

န ိုင့်ငရံ  ့်သည့် မျ ေးစွ  လိုပ့်ရ  င့်ရပေး န့် လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့လ  သည့်။ အလ ေး  ပင့် လွ ့်လပ့်စ ွ 

ရဖပ   ိုခငွ ့်နှင ့် ပ ့်သက့်၍လည့်ေး ဤအခွင ့်အရ ေးက ို အ မခံရပေးသည ့်၊ အက အကယွ့် ရပေးသည ့် အစ အမံမျ ေး 

ရန   ကျ  ှ ရနပပ   ိုလျှင့် အစ ိုေး သည့် သင ့်အ ေး လွ ့်လပ့်စွ  ရဖပ   ိုခငွ ့်က ို အခငွ ့်အရ ေး  စ့်ခိုအဖြစ့် 

ရပေးန ိုင့်သည့်။ ဤအစ အမမံျ ေး ရန   ကျ  ှ ရနရသေးလျှင့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို  ည့်ရထ င့် န့်၊ ပံိုမှန့်လည့်ပ ့် န့် 

အချ  န့်ကက ရပလ မ ့်မည့်။ ရ  ှင့်ကကဉ့် မည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အ မခံချက့်  ှ  န့်၊ အက အကယွ့်  ှ  န့်၊ 

   ေးရံိုေး င့်၍ ရဖြ ှင့်ေးချက့် ရ  င့်ေးန ိုင့် န့် အစ ိုေး ၏ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး လ ိုအပ့်သည့်။ ကျန့်ေးမ ရ ေး 

ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု၊ ပည ရ ေး  ိုို့နှင ့် ပ ့်သက့်သည ့် လိုပ့်ရ  င့်ရပေး မည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး 

အလ ေး  ပင့် ဖြစ့်သည့်။ ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေး စနစ့် ကျ ဖြစ့်ရနသည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၌ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် 

   ေးရံိုေး က့်၍ ရ  င့်ေး  ိုန ိုင့်ရသ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်ရနကကသည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု အရဖခအရနမျ ေးက 

ဤကွဲ သ ိုို့ စနစ့် ကျ ဖြစ့်မှုက ို ရနှ င ့်ရနှေးရစသည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၌ သ င့်ေးစ  လွ ့်လပ့်ခငွ ့်ရ   

ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု   ှ ခွင ့်ပါ အလ ေး   စနစ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အခက့်အခွဲမျ ေးက ို ကကံ ရ ွွေ့ န ိုင့်သည့်။  

 

ဤအရဖခအရနက ို အသ အမှ ့်ဖပ လျက့် ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့်အ ွက့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့် 

နည့်ေးနည့်ေး လ ိုအပ့်ရသ ၊ မျ ေးမျ ေး လ ိုအပ့်ရသ ၊ စံနှုန့်ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးမှု အ  ိုင့်ေးအ   မ  ကကရသ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ခွွဲဖခ ေး သ ့်မှ ့်ရစန ိုင့်ရသ  ပ ိုမ ို၍ အ င ့်ဖမင ့်သည ့် အခငွ ့်အရ ေး အမျ   ေးအစ ေး 

သ ့်မှ ့်မှု ပံိုစံမျ ေးက ို  က့်လက့်၍ ရြ ့်ထို ့်လ ခွဲ ကကသည့် (Koch, 2009)။ ဟန့်န   ရှှူေး (Henry Shue 

1980) သည့် ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေးမှ ရ  ှင့်ကကဉ့် န့်၊ ဖငင့်ေးပယ့်ခ ံမှုမှ အက အကွယ့်ရပေး န့်နငှ ့် ဖငင့်ေးပယ့်ခ ံသ   ိုို့က ို 

အက အည ရပေး မည ့်   ေန့်  ိုို့အရကက င့်ေး ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ အက့်စ့်ဘ ိုဂျွန့် အစ့်ေ  (ASbojorn Eide 1989) 

သည့် ရလေးစ ေး မည ့်၊ အက အကယွ့်ရပေး မည ့်၊ က ည ရပေး မည ့်၊ ဖြည ့် ည့်ေးရပေး မည ့်   ေန့်  ိုို့က ို 

ရြ ့်ထို ့် င့်ဖပခွဲ သည့်။ အဖခ ေးသ မျ ေးလည့်ေး အလ ေး   ချ  န့်ခငွ့်မျ ေးက ို ြန့်  ေးရပေးခွဲ သည့်။ ဤပည  ငှ့်မျ ေး 

စိုရပါင့်ေး၍ အစ့်ေ ၏ အချက့်က ို အ ေးဖြည ့်ရပေးခွဲ ကကသည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှု၊ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေးလံိုေး  စ့်ခိုချင့်ေးစ သည့် သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် အရဖခအရနမျ ေး အရပေါ် မ  ည့်၍ 

ဘ မှလိုပ့် န့် မလ ိုအပ့်ရသ  မစွက့်ြက့်မှုမှသည့်  စ့်ဦေးချင့်ေး လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးအ ေး ဖြည ့် ည့်ေးရပေးသည ့် 

 က့် က့်ကကွကကွ လိုပ့်ရ  င့်ရပေးဖခင့်ေးအထ  လိုပ့်ရ  င့်ချက့် အမျ   ေးမျ   ေး လ ိုအပ့်သည့် (Koch, 2009, p.15 

 ွင့် က ိုေးက ေးရြ ့်ဖပထ ေးသည့်)။  

 

လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အ ေးလံိုေး အ     မဟို ့်ရစက မ  ၁၉၉၃ ဗ ယင့်န  ရကကည စ  မ့်ေးနငှ ့် လိုပ့်ငန့်ေး 

အစ အစဉ့်က ို က ိုေးက ေး၍ ရဖပ  မည့်  ိုလျှင့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့်  စ့်ခိုနငှ ့် စ့်ခို ခွွဲဖခ ေး၍မ ၊ အဖပန့်အလှန့် 
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မှ ခ ိုရနကကပပ ေး အချင့်ေးချင့်ေး ချ   ့် က့်ရနကကသည့်ဟို အခ ိုင့်အမ  ရဖပ န ိုင့်ရကက င့်ေး အထက့်ပါ ရက က့်ချက့်က 

ဖပ  ိုရနသည့်။ ရကကည ချက့်က န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး 

အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် မျှ စွ၊ ည မျှစွ ၊ အ င ့်  ည စ ွနှင ့် အရလေးအနက့်ထ ေးမှု   ည စ ွဖြင ့် သ ့်မှ ့် 

 က့် ံ မည့်ဟို  က့်လက့်၍   ိုထ ေးသည့်။ ဤရ  ့်ဩမှုက ို လ ိုက့်န ဖခင့်ေး မ ှ ကကသည့်မှ   ငှ့်ေးရနသည့်။ 

သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် မကက ရသေးသည ့်  ယ့်စိုနစှ့်မျ ေးအ ွင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကယွ့် ရပေး  ၌ ရအ င့်ဖမင့် 

  ိုေး က့်ရ ေးအ ွက့် ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေးနှင ့် အရထ က့်အထ ေးမျ ေးမှ  ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး  စ့်ခိုမှ စ့်ခို အလွယ့် က  

ခွ ပစ့်၍မ ၊ ဤအခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးအ ေး လက့်ရ ွွေ့နငှ ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး နယ့်ပယ့်၌   ှ  ခံစ ေးမှု  ိုို့သည့် 

ဗ ယင့်န  ရကကည ချက့်က  ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် န ိုင့်ငရံ ေး စ မံက န့်ေးကက ေး အရပေါ် ရန က့် က့် ွွဲ 

အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ သည့်ဟို ဖပန့်လည့် န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် လ ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

အနှစ်ခ  ပ် 

 

ကမ္   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးနငှ ့် အဖခ ေးရသ  ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစ အမံမျ ေး ွင့်  

လွ ့်လပ့်မှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးရ   ြ လံိုမှု အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးပါ ပါေင့်သည့်။  

ဤအခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးအစ ေးနှစ့်ခိုအကက ေး ခွွဲဖခ ေးသ ့်မှ ့်ချက့်အ ေး မ လ ရ  ှင့်ကကဉ့် န့်/ လိုပ့်ရ  င့်ရပေး န့် 

ဟ ရသ  ခွွဲဖခ ေးသ ့်မှ ့်ချက့်က ို အသံိုေးဖပ ၍ ရြ ့်ဖပရလ  ှ ကကသည့်။ 

  

ရ  ှင့်ကကဉ့် မည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ှ ခံစ ေးရစန ိုင့် န့်အ ွက့် ဘ မှလိုပ့်ရပေး န့် မလ ိုရသ  

မစွက့်ြက့်မှုသ လ ိုပပ ေး လိုပ့်ရ  င့်ရပေး မည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ှ ခံစ ေးန ိုင့်ရစ န့် အစ ိုေး  သ ိုို့မဟို ့် 

အစ ိုေး မျ ေးက ိုယ့်စ ေးဖပ  က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးက  က့် က့်ကကကွကွ လိုပ့်ရ  င့်ရပေး န့် လ ိုသည့်ဟို 

ရဖပ ကကသည့်။  

 

အန ေးကပ့်ရလ လ ကကည ့်သည့်အခါ ဤသည့်မှ  မှ ေးယငွ့်ေးရသ  အ ွွဲ ဖြစ့်ရကက င ့် ရ ွွေ့ သည့်။ လွ ့်လပ့်မှု 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးရ   ြ လံိုမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးပါ မ  ရသ  လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေး၏ ရလေးစ ေးမှု၊ 

အက အကယွ့်ရပေးမှု၊ အက အည ရပေးမှုနှင ့် ဖြည ့် ည့်ေးရပေးမှု စသည့်  ိုို့အ ေး ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲသည ့် 

ပံိုစအံမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် ရပါင့်ေးစပ့် လိုပ့်ရ  င့်ရပေး န့် လ ိုအပ့်သည့်။ 

 

ယခို ရလ လ သံိုေးသပ့်ချက့်သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်  စ့်ခိုနငှ့် စ့်ခို ခွွဲဖခမ့်ေး၍မ ၊ အဖပန့်အလှန့် 

မှ ခ ိုရနကကသည့်၊ အဖပန့်အလှန့် ချ  န့် က့်ရနကကသည့်ဟ ရသ  ရခ ့်သစ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သမ ိုင့်ေး၌ 

ကက မ့်ြန့်ထပ့်ခါ ရ ွွေ့ သည ့် အရကက င့်ေးအ  က ို ပ ိုမ ို၍ ထင့် ှ ေးရစသည့်။  

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

လွ ့်လပ့်မှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးရ   ြ လံိုမှု အခွင ့်အရ မျ ေးပါ   ှ ခံစ ေးန ိုင့်ရစ န့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် 

န ိုင့်ငရံ  ့်၏ လိုပ့်ရ  င့်ချက့် လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး အသ အမှ ့်ဖပ  န့် အဘယ့်ရကက င ့် အရ ေးပါသနည့်ေး။  
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အပု်စု အခွင ်အဝ ျားမ ာျား 

 

မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ မံက န့်ေးအ ငွ့်ေး ရြ ့်ထို ့်လ ခွဲ သည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အမျ ေးဖပ ေး၌ 

စိုရပါင့်ေးသရဘ  သ ိုို့မဟို ့် အိုပ့်စိုသရဘ  ပါေင့်ရနသည့်။ ရ ွှေ့ပ ိုင့်ေးအခန့်ေး ငွ့် ရ ွေးရနွေးခွဲ သည ့် ကိုလသမဂဂ 

သရဘ   စ ချ ပ့် နှစ့်ခိုသည့်  ချ   ွေ့ရသ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ မျ   ေးအ ေးလံိုေး (all peoples) ထံ ရပေးအပ့်ပပ ေး 

၎င့်ေး  ိုို့အထွဲမှ န မည့် အကက ေး ံိုေးမှ  က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့် ဖြစ့်သည့်။  စ့်ဦေး  စ့်ရယ က့်ချင့်ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအဖြစ့် မှ ့်ယ ရလ  ှ ကကသည ့် အထက့် ွင့် ရ ွေးရနွေးပပ ေး လွ ့်လပ့်မှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် 

ြ လံိုမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးရ   ရခ ့်သစ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှုက ိုပါ စိုရပါင့်ေးည ညွ ့်မှု 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး (solidarity rights) ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှု အဖြစ့် ရှုဖမင့်ကကသည့်။ ဤအိုပ့်စို (group) 

သ ိုို့မဟို ့် စိုရပါင့်ေး သရဘ  န့်ရသ  (collectively oriented) အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု၊ 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးမှု၊ ကျန့်ေးမ ရသ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်၊  က့်သွယ့်မှု၊ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အက အည နငှ ့် လ သ ေး၏ 

ဘံိုအရမွအနစှ့် မျှရေခံစ ေးမှု စသည ့် ရက င့်ေးရသ  အ  မျ ေးက ို ခံစ ေးခွင ့်ဖြစ့်သည့် (P. Jones, 2008b)။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သ အ ို      မျ ေးသည့် ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့ န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် 

သင ့်သည့်နှင ့် ပ ့်သက့်၍ သ သ သ သ  သရဘ ထ ေးကွွဲလွွဲကကသည့်။  ချ   ွေ့သ အ ို     မျ ေးက အရဖခအရန 

 ချ   ွေ့၌ အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေး  ှ ရကက င့်ေး ရဖပ န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အိုပ့်စို 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး မဖြစ့်န ိုင့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုကကသည့်။  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအဖြစ့် 

န ေးလည့်သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ  စ့်ဦေး  စ့်ရယ က့်ချင့်ေးအ ေး  န့်လ ိုရသ  အိုပ့်စိုမျ ေး၏ 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး၊  ည့် ယွ့်ချက့်မျ ေးနှင ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ အက အကယွ့် ရပေးန ိုင့်သည ့်အ ွက့် စစ့်မှန့်ရသ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအဖြစ့်  ှ ရနသည့်။ အဖခ ေးသ မျ ေးက အထက့် ွင့် ရ ွေးရနွေးခွဲ သည့် စိုရပါင့်ေး ည ညွ ့်မှု 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရထ က့်ဖပပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမည့်ဖြင ့် ရ ွေးရနွေးသည ့် အခွင ့်အရ ေး အမျ ေးအဖပ ေးမှ  

စိုရပါင့်ေး   ှ ခံစ ေး ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်၊ အမနှ့် ကယ့် ွင့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့  ွန့်ေးလှန့်   ိုက့်ခ ိုက့်ကကသည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ငွ့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ သရဘ ရ   အိုပ့်စို သရဘ မျ ေးပါ ပါရနသည့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုကကသည့်။ 

ဤလမ့်ေးရကက င့်ေးအ  ိုင့်ေး ဖငင့်ေးခံိုချက့်အ ေး မကက ခဏ အကျယ့်ချွဲွေ့ကက   ယဉ့်ရကျေးမှု အရကက င့်ေး 

ကျယ့်ဖပနို့့်သည ့် အဖငင့်ေးအခံိုပါ ပါလ ပပ ေး ၎င့်ေးသည့် က ိုလ ိုန စနစ့်လွန့် ရန က့်ခ ံ အရဖခအရနမျ ေးနငှ ့် 

အရန က့်  ိုင့်ေး မဟို ့်ရသ  ရန က့်ခံ အရဖခအရနမျ ေး၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေး ရ  င့် ကွ့်ရနသ မျ ေး 

အ ွက့် အထ ေး စ  ့်ေင့်စ ေးြွယ့်   ဖြစ့်လ သည့်။ ရန က့်ထပ့်  က့်စပ့်ရနသည ့် အခက့်အခွဲ  စ့်ခိုမှ  

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ လ နည့်ေးစို အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး အရကက င့်ေး စဉ့်ေးစ ေးကကပံိုနငှ ့် သက့်  ိုင့်သည့် (စ ရသ တ  ၁.၇  ွင့်ရှုပါ)။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရကက င့်ေး ရ ွေးရနေွးချက့်သည့် ယဉ့်ရကျေးမှု မ  ည မှုမျ ေးနငှ ့် ၎င့်ေး၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်  ၌ အရ ေးပါမှု အရကက င့်ေး ရ ွေးရနွေးချက့်သ ိုို့ ေင့်ရပါက့်  စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်။  

 

ဤအဖငင့်ေးအခံိုအ ေး န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် န့် အရထ က့်အက  အဖပ  ံိုေး နည့်ေးလမ့်ေးမှ  ပ   ဂျ န့်ေး (Peter 

Jones) ၏ ရလ လ သံိုေးသပ့်ချက့် ဖြစ့်သည့် (P. Jones, 1991a, 1999b, 2008a, 2008b)။ ဂျ န့်ေးစ့်သည့် 

ရ ွေးရနွေးမှု၌ အသံိုေးဖပ သည ့် မ  ရသ  အိုပ့်စိုအခွင ့်အရ ေး ယ  ချက့် နှစ့်ခိုက ို ရြ ့်ထို ့်ထ ေးပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့မှ  
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အိုပ့်စိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   စိုရပါင့်ေး ယ  ချက့် (collective conception) နှင ့် ရက ့်ပ ို   ့် အယ အ  

(corporate conception)   ိုို့ဖြစ့်သည့်။ ဤဖခ ေးန ေးချက့်မှ  အိုပ့်စို အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဓမမ 

(morality of human rights)နှင ့် သပပ ယ ဖြစ့်မဖြစ့်၊  စ့်စ  ့် စ့်ရေသ ဖြစ့်မဖြစ့် သ ိုို့မဟို ့် ၎င့်ေးသည့် 

အဖခ ေး မ  ရသ ၊ ပွ ့်  ိုက့်ရသ  ဓမမ (morality)  စ့်ခိုခိုမှ ဖြစ့်ရနသလ ေး   ိုသည ့် က စစက ို စဉ့်ေးစ ေး  ၌ 

အရ ေးပါသည့်ဟို သ က ဖငင့်ေးခံိုထ ေးသည့် (P. Jones, 1999b, p.107)။  

 

အုပ်စုအခငွ အ်ဝ ျားမ ာျားဆြိုင် ာ စုဝပါင်ျားယူဆခ  ် 

 

စိုရပါင့်ေး ယ  ချက့်အ  အိုပ့်စိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အရက င့်ေး ံိုေး န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် ရန က့်သ ိုို့ 

 စ့် င ့် ို ့်ပပ ေး အခငွ ့်အရ ေး စ့်ခို  ှ သည့်မှ  မည့်သည့်က ို   ိုလ ိုသည့်က ို ရမေးကကည ့်ကကပါစ ိုို့။ ဤရမေးခွန့်ေးက ို 

ဂျ န့်ေးစ့်သည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   အကျ  ေးစ ေးပွ ေး သ အ ို   စ့်ခို၏ အက အည ဖြင ့် ရဖြထ ေးသည့် (Raz, 1986 

စ အိုပ့်က ို မှ ဖငမ့်ေးထ ေးသည့်)။ ဤသ အ ို   ွင့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့်  စ့်စံို စ့်ခို၌ အကျ  ေးစ ေးပွ ေး  စ့်ခိုခို ှ လျှင့် 

၎င့်ေးအ ွက့် အခွင ့်အရ ေး ှ သည့်။ ထ ိုအကျ   ေးစ ေးပွ ေးမှ  သ မန့် အကျ   ေးစ ေးပွ ေး  စ့်ခိုခို မဟို ့်ဘွဲ လံိုရလ က့်စ ွ 

အရ ေးပါမှု  ှ သည ့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေး ဖြစ့် မည့်။ ထ ိုလံိုရလ က့်စွ  အရ ေးပါသည ့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အ ေး 

အဖခ ေးသ  စ့်ရယ က့်အရပေါ်   ေန့် သ ့်မှ ့်န ိုင့်ရစ န့် အရကက င့်ေးဖပချက့် ရပေးသည့်။ 

ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   အကျ  ေးစ ေးပွ ေး သ အ ို  က ို အသံိုေးဖပ ၍ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အရနဖြင ့် အိုပ့်စိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး 

အရကက င့်ေး မည့်သ ိုို့မည့်ပံို အဓ ပပ ယ့် ှ  ှ  ရဖပ   ို ရ ွေးရနေွးန ိုင့်သည့်က ို ရ ွွေ့ဖမင့်န ိုင့်သည့်။ အိုပ့်စို  စ့်ခိုခို၌ 

ပါေင့်ရနသ မျ ေး ွင့် ဘံိုအကျ   ေးစ ေးပွ ေး စ့်ခို  ှ ရနန ိုင့်သည့်၊ ၎င့်ေးသည့်  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေးအ ွက့် 

ခ ိုင့်မ ချင့်မ ှ ခ ိုင့်မ န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး အဖခ ေးသ မျ ေးနှင ့် ဘံိုဖြစ့်ရနသည ့်အခါ အ  ိုပါ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးသည့် 

အခွင ့်အရ ေး စ့်ခို ဖြစ့်သွ ေးသည့်အထ  ခ ိုင့်မ အ ေးရက င့်ေးသွ ေးန ိုင့်သည့်။ ဤနည့်ေးအ ေးဖြင ့် အ  ိုပါ 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးသည့် အဖခ ေးလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် အိုပ့်စိုမျ ေးက ထမ့်ေးရ  င့် မည ့်   ေန့်မျ ေးအ ွက့် 

အရကက င့်ေးဖပချက့် ဖြစ့်သည့်။  

 

စာဝသတတာ ၁.၇ လူနည်ျားစု အခွင ်အဝ ျားမ ာျား 

 

လ နည့်ေးစိုအခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အိုပ့်စိုအ ေးဖြင ့် ခွွဲထွက့်ရနသည ့် အိုပ့်စိုခွွဲ စ့်ခိုအ ွက့် အကျံ ေးေင့်  ၌ အိုပ့်စို 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့်  င့်  သည့်။ ဥပမ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် မ ခင့် ဘ သ စက ေး 

ရဖပ သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ လကခဏ  ပ့် နှစ့်ခိုရကက င ့် လ နည့်ေးစို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ သ ေးစိုအ ွင့်ေး ထည ့်သွင့်ေး န့် သင ့်ရလျ ့်သည့်။ ပထမအချက့်အရနဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် 

လ နည့်ေးစို ဖြစ့် ည့်မှုပံိုစံို  စ့်မျ   ေးမျ   ေး ှ သ   စ့်သ ေး ပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးအ ွက့် အကျ ံေးေင့်သည့်။ ဤသည့်မှ  

အိုပ့်စိုအခငွ ့်အရ ေး စိုရပါင့်ေး ယ  ချက့်နှင ့် ဘံို  သည့်  လကခဏ  ပ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

ေို  ယအချက့်အရနဖြင ့် လ နည့်ေးစို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ  ဂျ  မ့်ေးစ့်ေဗျှူန ကယ့် (James W. Nickel) အရခေါ် 

လ နည့်ေးစိုမျ ေးအရပေါ် အကျံ ေးေင့်ရစသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး (URAMS (universal rights applied to 

minorities)) ဖြစ့်သည ့်အ ွက့် ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအဖြစ့် မှ ့်ယ န ိုင့်သည့်။ အန ေးကပ့် 

 န့်ေးစစ့်ကကည ့်သည ့်အခါ လ နည့်ေးစို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ  လ ဦေးရ ထွဲမှ အနည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေး၏ 

အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးအ ကွ့် ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ န ကယ့် ဖငင့်ေးခံိုထ ေးသကွဲ သ ိုို့ လ နည့်ေးစို 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအဖြစ့် အခ ိုင့်အမ  ခွွဲဖခမ့်ေးထ ေးသည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်ပင့် လ နည့်ေးစိုမျ ေးအရပေါ် 

အကျံ ေးေင့်သည ့် ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်ရနန ိုင့်သည့်။ သ သံိုေးရသ  ဥပမ  စ့်ခိုမှ  

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ ကရလေးမရမွေးမ  ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု   ှ ခွင ့် ဖြစ့်သည့်။ ဤအခွင ့်အရ ေးသည့် 

အမျ   ေးသ ေးမျ ေး  န ိုင့်ရသ  အခွင ့်အရ ေး၊ လ သ ေးအ ေးလံိုေးအ ွက့် အကျ ံေးေင့်ရသ  အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့်ပံို 

မရပေါ်ရပ၊ ထ ိုို့ရကက င ့်     ပပ  ို လျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မဟို ့်ရပ။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် ကရလေးမရမွေးမ  ကျန့်ေးမ ရ ေး 

ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု   ှ ခွင ့်သည့် က ိုယ့်ေန့်ရ  င့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ကွ့် သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် အကျံ ေးေင့်သည ့် 

အရဖခခံ ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်ခွင ့်၊ ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအဖြစ့် မှ ့်ယ န ိုင့်သည့်။ လ နည့်ေးစို 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ပ ိုမ ို၍ ကျယ့်ဖပနို့့်သည ့် ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   အခွင ့်အရ ေး  စ့်ခိုမှ  င့်ေးသက့်လ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်ရကက င့်ေး ဖပသန ိုင့်သည ့် အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို 

မှ ့်ယ န ိုင့်ရကက င့်ေး ရက က့်ချက့်ချခွဲ သည့်။ 

  

Reference: Nickel, 2007, Chapter 10 

 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေး သ အ ို   အလိုပ့်လိုပ့်ပံိုက ို သရိုပ့်ရြ ့်ဖပ န့် ဂျ န့်ေးစ့်သည့် ဥပမ  နှစ့်ခို ရပေးခွဲ သည့်။ ပထမ 

ဥပမ  ွင့် ညစ့်ညမ့်ေးရစသည ့် စက့်ရံို စ့်ရံို၏ အန ေးအန ေး၌ ရနထ ိုင့်သ   ိုို့၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေး ပါေင့်ပပ ေး 

ရန က့်ဥပမ  ငွ့် ယဉ့်ရကျေးမှု လ နည့်ေးစိုေင့် ဖြစ့်သ မျ ေး ပါေင့်သည့်။ ဤဥပမ မျ ေး၌ လ  စ့်ဦေး 

 စ့်ရယ က့်ချင့်ေးစ  ငွ့် ညစ့်ညမ့်ေးမှုက ို  ပ့် နို့့်ခ ိုင့်ေး န့် သ ိုို့မဟို ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ယဉ့်ရကျေးမှု သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် 

(ဥပမ  ဘ သ စက ေး အသံိုေးဖပ မှု) ၏  ချ   ွေ့ရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးရပေးရစ န့် 

စသည့်ဖြင ့် အဖခ ေးသ မျ ေး၏ အဖပ အမ က ို ရဖပ င့်ေးလွဲရစန ိုင့်ရလ က့်ရအ င့် ခ ိုင့်မ သည ့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး 

 ှ ချင့်မှ  ှ ရပလ မ ့်မည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အိုပ့်စို စ့်ခို ြွွဲွေ့ န့် အ   ကွ ရပါင့်ေးစည့်ေးလ ကကသ မျ ေး၏ ရပါင့်ေးစပ့် 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးသည့် လ ိုအပ့်သည ့် ခ ိုင့်မ ရသ  အရကက င့်ေးဖပချက့်က ို ရပေးရက င့်ေးရပေးန ိုင့်သည့်။  

 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွေးရနွေးချက့်အ ွက့် ဤသည့်  ိုို့သည့် အရ ေးကက ေးရသ  အချက့်မျ ေးဖြစ့်သည့်။  စ့်ဦေး 

 စ့်ရယ က့်ချင့်ေး အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေး၏ ဘံိုအကျ   ေး စ ေးပွ ေးမျ ေး စိုရပါင့်ေးဖခင့်ေးမှ   င ့် အိုပ့်စို၏ အခန့်ေးကဏ္ဍ 

ထွက့်ရပေါ်လ သည့်၊ အိုပ့်စို၏ အနတ မ ဖြစ့် ည့်မှု (moral standing) သည့် အိုပ့်စိုေင့်မျ ေး၏ အနတ မ 

ဖြစ့် ည့်မှုနငှ ့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေး  ိုို့မှ  င့်ေးသက့်လ ပပ ေး သ ေးဖခ ေး မ ည့် ှ ၊ ရန က့် ံိုေး အချက့် အရနဖြင ့် အိုပ့်စို၏ 

အရ ေးပါမှုမှ  ၎င့်ေး က ည ရပေးသည ့် ဘံိုအကျ   ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး မ ှ ဘွဲနှင ့် အခွင ့်အရ ေး စ့်ခို  ှ မလ န ိုင့်သည ့် 

က စစဖြစ့်သည့်။ ဤယ  ချက့်အ  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် အမနှ့် ကယ့်ပင့် အိုပ့်စို အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး အရကက င့်ေး 

ရဖပ   ိုန ိုင့်ပါသည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် ဤအိုပ့်စို အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် စိုရပါင့်ေးအိုပ့်စို ြွွဲွေ့ထ ေးသည ့် လ  စ့်ဦေး 

 စ့်ရယ က့်ချင့်ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးအရပေါ် မ  ည့်သည့်။ 

 

အုပ်စုအခငွ အ်ဝ ျားမ ာျားဆြိုင် ာ ဝ ာ်ပြိ ုြိတ် အယအူဆ 

 

ရက ့်ပ ို   ့် အယ အ  ွင့် အိုပ့်စိုဖြစ့်မှု (groupness) အယ အ သည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွေးရနွေးခွဲ ပပ ေးသည့်  

အယ အ နှင ့် ဖခ ေးန ေးသည့်။ အိုပ့်စိုသည့် ဘံိုအကျ   ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး  ှ သည ့်  စ့်သ ေးပိုဂဂ  လ့်မျ ေး အစိုအြွွဲွေ့ မဟို ့်ဘွဲ 
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အိုပ့်စိုက ိုပင့်  စ့်သ ေးပိုဂဂ  လ့်အဖြစ့် ယ  ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အိုပ့်စိုအ ေး  စ့်ခို ည့်ေးရသ ၊  စ့်သ ေး ည့်ေး 

ဖြစ့်ရသ  အဖခင့်ေးအ    စ့်ခိုအဖြစ့် ယ  သည့် (P. Jones, 1999b, p.86)။ အိုပ့်စို ွင့်  ှ သည့် ဟ ရသ  

မည့်သည ့် အခငွ ့်အရ ေးမ  ို ၎င့်ေးသည့် အိုပ့်စို၏ အခွင ့်အရ ေးဖြစ့်ပပ ေး  စ့်ဦေး  စ့်ရယ က့်ချင့်ေး ဖြစ့်ရသ  

အိုပ့်စိုေင့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး မဟို ့်ရချ။  

 

ဤကွဲ သ ိုို့ ယ  ထ ေးသည ့် အိုပ့်စို စ့်စို ွင့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  ှ ပါသလ ေး။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် ဤရမေးခွန့်ေးက ို 

ရမေးသည ့်အခါ    စဆ န့်မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် အန ဂ ့် မျ   ေး က့်မျ ေး ငွ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  ှ သလ ေးဟို 

ရမေးသည့်နှင ့်  င့်  သည့်ဟို ဂျ န့်ေးစ့်က ဖငင့်ေးခံိုထ ေးသည့်။ အရဖြသည့် ဤအဖခင့်ေးအ  မျ ေးအ ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ 

အနတ မ ဖြစ့် ည့်မှု (moral standing) ရပေးသည ့်အရပေါ် မ  ည့်သည့်။ ဤရန  ၌ အဓ က ရမေးခွန့်ေးမှ  

အိုပ့်စို စ့်စို ငွ့် အိုပ့်စိုေင့်မျ ေး၏ အနတ မ ဖြစ့် ည့်မှုရကက င ့် မဟို ့်ဘွဲ အိုပ့်စို အနတ မ ဖြစ့် ည့်မှု  ှ န ိုင့်၊ 

မ ှ န ိုင့်  ိုရသ  ရမေးခွန့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အိုပ့်စို၌ ဤကွဲ သ ိုို့ အနတ မ ဖြစ့် ည့်မှု  ှ  န့် ၎င့်ေး ွင့်  ှ သည့်ဟို ယ  သည ့် 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး၊ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး မ  ိုင့်မ   ှ နှင ့်သည ့် အနတ မ ထ ေးဖခ ေးမှု ှ ရသ  သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် (an identity 

of moral significance)  စ့်ခို  ှ  မည့် ဖြစ့်သည့်။  

 

ဥပမ ဖပ လျှင့် ဤ င့်ဖပချက့်အ  ိုင့်ေး   ိုလျှင့် န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ (nation) အ ေး သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်၊ ဘေ ရနထ ိုင့်မှု 

ပံိုစ ံစ့်ခို၊ မ မ က ိုယ့်  ိုင့်အရကက င့်ေး န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်မှု  စ့်ခို၊ စရ ိုက့်လကခဏ   စ့်ခို  ှ သည ့် 

က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့် အပါအေင့် ရလေးစ ေးသမှုဖပ ပပ ေး န ိုင့်ငရံ ေးအ  အသ အမ ှ့် ဖပ သင ့်သည ့် အဖခင့်ေးအ   

 စ့်ခိုအဖြစ့် ယ  ရပလ မ ့်မည့်။ ဤသည့်နှင ့်  နို့့်ကျင့်၍ အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရကက င့်ေး စိုရပါင့်ေး 

ယ  ချက့် (collective conception)  ငွ့် န ိုင့်ငံ ဖြစ့်မှုသည့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည ့် လ  စ့်ဦေး 

 စ့်ရယ က့်ချင့်ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးနှင ့် ြ လံိုမှု  ိုို့က ို အသ အမှ ့်ဖပ ၊ ထမ့်ေး ကွ့်သည ့် အ ွက့်သ  

 န့်ြ ိုေး ှ သည့်ဟို ယ  ရပလ မ ့်မည့် (စ ရသ တ  ၁.၈  ငွ့် ရှုပါ)။  

 

အုပ်စုအခငွ အ်ဝ ျားမ ာျားအာျား လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျားအ ဖစ် ရှု မင် ခင်ျား 

 

ယ  ချက့် နှစ့်ခိုအကက ေး ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးချက့်က ို ဤသ ိုို့ အကျဉ့်ေးချ ပ့်န ိုင့်သည့်။ စိုရပါင့်ေး ယ  ချက့် ွင့် အိုပ့်စို 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အိုပ့်စို ွင့် ပါေင့်သည ့်  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေး အိုပ့်စို အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေး၏ 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး၏ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်ဖြစ့်သည့်၊ ထ ိုို့ရကက င ့် အိုပ့်စို အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အပမွဲ ရစ 

အိုပ့်စိုအြွွဲွေ့ေင့်မျ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ လိုပ့်ရ  င့်ချက့် ဖြစ့်ရပလ မ ့်မည့်။ ဤအချက့်ရကက င ့်  ချ   ွေ့ရသ  

အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးချက့်အ ငွ့်ေး န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် 

န ိုင့်သည့်ဟို ရက က့်ချက့်ချ၍  သည့်။ ဤသည့်နှင ့်  နို့့်ကျင့်၍ ရက ့်ပ ို   ့် ယ  ချက့်အ  န ေးလည့် 

သရဘ ရပါက့်သည ့် အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး အဖြစ့် မှ ့်ယ ၍ မ ရပ။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် 

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် အိုပ့်စို စသည့်ဖြင ့် သ ေးဖခ ေး moral subject နှင ့် သက့်  ိုင့်ပပ ေး ၎င့်ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးမှ သ ေးဖခ ေး ကင့်ေးက ွ၍  ည့် ှ သည့်။  
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စာဝသတတာ ၁.၈ အာ ှတန်ဖြိုျားမ ာျား အ ငင်ျားအခုံ 

 

အ   ှန့်ြ ိုေးမျ ေး အဖငင့်ေးအခံိုဟို ရခေါ်ကကသည ့် အဖငင့်ေးအခံိုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေး  န့်သည ့် 

သရဘ သဘ ေအ ေး ကကွ့်ကကွ့်ကငွ့်ေးကငွ့်ေး သရိုပ့်ရြ ့်ဖပထ ေးပပ ေး ဤအခန့်ေး၌ ရ ွေးရနွေးထ ေးသည ့် 

လွ ့်လပ့်မှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ ြ လံိုမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးကွဲ သ ိုို့ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ပံိုစအံမျ   ေးမျ   ေးနငှ ့် သက့်  ိုင့်သည ့် ရ ွေးရနွေးစ   အဖငင့်ေးပွ ေးမှု အမျ ေးအဖပ ေးက ို ရပေးသည့်။ ၁၉၉၀ 

ခိုနစှ့်မျ ေး ငွ့် အ   ှ ိုက့် ှ  န ိုင့်ငရံ ေး အ လစ့်မျ ေးသည့် စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု၊ က ိုယ့်ပ ိုင့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်၊ 

ယဉ့်ရကျေးမှု၊ ေဿနနငှ ့် ဘ သ ရ ေး   ိုို့အရကက င့်ေး ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ၍ အရန က့်  ိုင့်ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးက ချမှ ့်ထ ေးသည ့် န ိုင့်ငရံ ေး ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေးက ို 

ရမေးခွန့်ေးထို ့်ခွဲ သည့် (Langlois, 2001)။  

 

ရေသအ ငွ့်ေး ှ  ေ မ ိုကရ စ   နို့့်ကျင့်သည ့် အိုပ့်ချ ပ့်သ  အ လစ့်မျ ေး ရြ ့်ရ  င့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ သည ့် အ   ှ

  ိုသည့်မှ လည့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့် စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေးအ ေး အ  ှ အ ွင့်ေး၌ရ   အဖခ ေးရန  ၌မှ  

ရမေးခွန့်ေး ထို ့်ခွဲ ကကသည့် (အဖခ ေးရသ  ရေသမျ ေး၌လည့်ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် အ ြ  က၌ အလ ေး   

အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေး ရပေါ်ရပါက့်ခွဲ သည့်)။ လွ ့်လပ့်မှု အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ကနို့့်သ ့် န့် အ လစ့်မျ ေး၏ စ ေးပွ ေးရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး (အထ ေးသဖြင ့် ြံွပြ  ေးရ ေး ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးချက့်) က ို အသံိုေးဖပ မှုနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် 

ဘ သ ရ ေး အစဉ့်အလ မျ ေး၊ ရက ့်ပ ို   ့် ယ  ချက့်ဖြင ့် န ေးလည့်ရသ  သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေးက ို 

  ိုင့် ည့်မှု  ိုို့သည့် အဖပင့်ေးအထန့် ရေြန့်ခခံွဲ  သည့်။  ြန့် ဤရေြန့်သ မျ ေးသည့် လက့် ှ  ကက ေးစ ိုေးရနသည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး န ိုင့်င ံက  ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးချက့် အရပေါ်လည့်ေး ရကျနပ့်အ ေး ဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ 

လက့် ှ  ကက ေးစ ိုေးရနသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးချက့် အဖပင့် မ  ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု 

အစဉ့်အလ မျ ေး၌ ဖမစ့်ြျ ေးခံပပ ေး မ  ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေးက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ သည ့် 

အရ ွေးအရခေါ်မျ ေး၊ လ မှု င့်ေးဖမစ့်မျ ေးက ို မှ ဖငမ့်ေး အသံိုေးချခွဲ ကကသည့် (Langlois, 2001)။  

 

အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ရက ့်ပ ို   ့် ယ  ချက့်၏ အနတ  ယ့်မှ  အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးက ို ရထ က့်ခသံ မျ ေးက 

အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အိုပ့်စိုအ ွင့်ေး လ နည့်ေးစိုမျ ေး သ ိုို့မဟို ့်  စ့်သ ေး ပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးနှင ့် မဟို ့်ဘွဲ 

အိုပ့်စို စ့်ခိုနှင ့်  က့်စပ့်၍သ  အနတ မ ဖြစ့် ည့်မှု (moral standing)  ှ ဖခင့်ေးဟို ဖငင့်ေးခံိုန ိုင့်သည့်။ ဤအချက့်က 

 စ့်သ ေး ပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးထံမှ အပပ  င့် ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးအ ေး ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေး၊ လျစ့်လျှူရှုဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် 

နှု ့်ပ  ့်ဖခင့်ေး  ိုို့က ို ခငွ ့်ဖပ ရပေးန ိုင့်ပပ ေး အိုပ့်စိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး မျ ေးက ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်န ိုင့်ရစ န့် 

လမ့်ေးရပါက့် ြွင ့်ရပေးသည့်။ အဖခ ေး စ့်ဘက့် ွင့် စိုရပါင့်ေး ယ  ချက့်သည့် အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး 

 စ့်သ ေးပိုဂဂ  လ့်၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေးရစဖခင့်ေးဖြင ့် အထက့်ရြ ့်ဖပပါ ပဋ ပကခမျ ေး၏ အနတ  ယ့်မှ 

အက အကယွ့်ရပေးန ိုင့်သည့်။ ဂျ န့်ေးစ့်၏ အမ ှ့် ရစရသ  စက ေးက ိုယ ၍ ရဖပ  မည့်  ိုလျှင့် 

ဤယ  ချက့်သည့်  စ့်သ ေး ပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးအ ေး  ကွ့် ချက့် (moral calculation) မှ ြယ့်ထို ့်ခငွ ့် 

မဖပ ရချ  (P. Jones, 1999b, p.93)။  စ့်သ ေး ပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အ မခ ံ ရပေးသည ့် 

ယ  ချက့် အစ အစဉ့်  စ့်ခိုဖြင ့်သ  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အရနဖြင ့် အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

အဖြစ့် လက့်ခနံ ိုင့်ရပလ မ ့်မည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဓမမ (morality of 
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human rights) ၏  စ့်စ  ့် စ့်ရေသအဖြစ့် မှ ့်ယ    ိုလျှင့် အ  ိုပါ အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး 

စိုရပါင့်ေးယ  ချက့် (collective conception) ဖြင ့် န ေးလည့် မည့် ဖြစ့်သည့်။  

 

အနှစ်ခ  ပ် 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးအ ေး ထ ထ ရ  က့်ရ  က့် အရက င့်အထည့်ရြ ့်ဖခင့်ေး ငွ့် သ သ ထင့် ှ ေးရသ  

စိုရပါင့်ေးဖြစ့်မှု သရဘ သဘ ေ ှ သည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် အိုပ့်စိုသ ိုို့မဟို ့် စိုရပါင့်ေးည ည ွ့်မှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

(solidarity rights) သည့် အပမွဲ ရစ အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်ရနခွဲ သည့်။  

 

အိုပ့်စိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ယ  ချက့်နစှ့်မျ   ေးဖြင ့် န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်န ိုင့်ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့မှ  စိုရပါင့်ေးယ  ချက့် 

(collective conception) နှင ့် ရက ့်ပ ို   ့် ယ  ချက့် (corporate conception)   ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့်။  

စိုရပါင့်ေး ယ  ချက့်သည့် လ   ိုို့၏  စ့်သ ေးပိုဂဂလ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ခ ိုင့်မ မှုက ို 

က ကယွ့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးရပေးသည ့် အိုပ့်စိုအခငွ ့်အရ ေး ပံိုစ ံစ့်ခိုအ ွက့် ရန  ရပေးသည့်။  

 

ရက ့်ပ ို   ့် ယ  ချက့်သည့်  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေးနငှ ့် အိုပ့်စိုခွွဲမျ ေးအရပေါ် အိုပ့်စို၏ အင့်အ ေးသံိုေးန ိုင့်ရဖခက ို 

  ေး  ေး န့် အရဖခခံ စ့်ခို မရပေးသည ့်အ ွက့် ၎င့်ေးသည့် ပ ို၍ ကျယ့်ရဖပ ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဓမမနငှ ့် 

ပဋ ပကခဖြစ့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

အိုပ့်စိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး ရ ွေးရနွေးမှုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဓမမ၌  စ့်သ ေးပိုဂဂ  လ့်၏ အရ ေးပါမှုက ို 

အဘယ့်ရကက င ့် ရြ ့်ဖပသနည့်ေး။ 

 

လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျားအာျား နြိုငင်ဝံ ျား စ မံ ြိန်ျားတစ်ခုအ ဖစ် ရှု မင ် ည ် ခင်ျား 

 

 စ့်ခါ စ့် ံ ငွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုသည့် ပံိုစအံမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံရ ေး လှုပ့်  ှေးမှု ဖြစ့်ရနန ိုင့်သည့်က ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စက ေးက ြံိုေးကွယ့်ထ ေး  ့်သည့်။  စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်မှု၊ လ သ ေးအ ေးလံိုေးအ ွက့် 

ဘံိုစနံှုန့်ေးမျ ေး၊ သ ူ့အလ ိုလ ို ထင့် ှ ေးရနသည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး စသည့်ဖြင ့် ရဖပ   ိုမှုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

မျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် ရမေးခွန့်ေးကက ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို ရဖြ ငှ့်ေးပပ ေးပပ    ိုရသ  အဖမင့်မျ   ေး ဖြစ့်ရစန ိုင့်သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ  သမ ိုင့်ေးက ို  စ့်ချက့် ရစ င့်ေးငွဲ ကကည ့်ရံိုဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရကက င့်ေး 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့   ိုင့် ည့်ကကသည ့် အ   အမျ ေးစိုသည့် အဖငင့်ေးပွ ေးရနကက ွဲ၊ ရမေးခွန့်ေးထို ့်ရနကက ွဲ ဖြစ့်သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ န ိုင့်ငံရ ေး န့်ရသ  သရဘ သဘ ေသည့် အရ ေးကက ေးသည့်ဟို ရဖပ န ိုင့်သည ့် 

အ င ့်ရလေး င ့် ှ သည့်။  

 

ပထမအ င ့်သည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး သမ ိုင့်ေးစဉ့် က့် ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့်  စံနှုန့်ေး အစဉ့်အလ နငှ ့် 

သက့်  ိုင့်သည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ စံနှုန့်ေး အရဖခခမံျ ေးမှ  လစ့်ဘ ယ့် န ိုင့်ငရံ ေး သ အ ို  မှ ဖြစ့်ပပ ေး 
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၎င့်ေးမ  ိုင့်မ  သဘ    ေး ဥပရေ အစဉ့်အလ မှ ဖြစ့်သည့်။ ယရနို့ကမ္ ကက ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ဘ သ စက ေးအ ေး မျ ေးဖပ ေးလှစွ ရသ  အဖခ ေးအစဉ့်အလ မျ ေး ွင့် လိုပ့်က ိုင့်ရနသ မျ ေးကပါ ရဖပ   ို 

ရနကကပပ ေး ဤအစဉ့်အလ မျ ေး လစ့်ဘ ယ့် အစဉ့်အလ နှင ့် စို ံိုမ ဖခင့်ေးသည့် ရမေးခွန့်ေးထို ့် စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး၊ 

အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေးနှင ့် သရဘ ထ ေး ကွွဲလွွဲမှုမျ ေးက ို ြန့်  ေးလျက့် ှ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး 

အ  ိုင့်ေးအ  အထ  ပျံွေ့နှံို့လ သည့်နှင ့်အမျှ ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်မှု၌ လစ့်ဘ ယ့် ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသည့် 

ရန က့် ံိုေး အ ံိုေးအဖြ ့်ရပေးသ  သ ိုို့မဟို ့် ေ ိုင့်ဖြစ့်သင ့်သည့် ဟ ရသ  အ  ိုသည့် အလွန့်ပင့် 

အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်လ သည့်။ အလ ေး  ပင့် အဖခ ေး အစဉ့်အလ မျ ေးမှ  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို လက့်ခ ံ

ကျင ့်သံိုေးဖခင့်ေးဖြင ့်  ှ  င့်ေးစွွဲ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်အ ကွ့် ဖြစ့်ရပေါ်လ သည ့် အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးသည့်လည့်ေး 

အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်ရနသည့်။ ဤပဋ ပကခမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ ရဖြ ှင့်ေးသင ့်သည့်နငှ ့်    ေးရသ အရဖြမျ ေး 

မ ှ ရပ။  

  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး န ိုင့်ငရံ ေး န့်ဖခင့်ေး၏ ေို  ယအ င ့်သည့် အခွင ့်အရ ေး ရကကည ချက့်မျ ေးနငှ ့် 

သက့်  ိုင့်သည့်။ ဤရန  ၌ စံဖပနမ န သည့် UDHR ဖြစ့်သည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် ၎င့်ေး၏ရ ွှေ့မှ အစ အမံမျ ေးနငှ ့် 

ကိုလသမဂဂ စနစ့်နငှ ့် ရေသအ င ့်၌ ြန့်  ေးထ ေးသည ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အစ အမံမျ ေးလည့်ေး 

ပါေင့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည ချက့်မျ ေးမှ  မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အ ဏ ပ ိုင့်  စ့်ြွွဲွေ့၊  စ့်ဦေးမှ 

ခနို့့်အပ့်သည ့် ရက ့်မ    စ့် ပ့် ပ့်၏ လိုပ့်ရ  င့်ချက့် ဖြစ့်သည့်။ ရကကည ချက့်မှ မည့်သည့်က ို 

ထည ့်သွင့်ေးသည့်၊ မည့်သည့်  ိုို့က ို ချန့်လှပ့်ထ ေးသည့်   ိုရသ  က စစမှ  မ ကကမ့်ေးရ ေး ွွဲ  ၌ ပါေင့်သ မျ ေးက 

 ံိုေးဖြ ့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့ ငွ့် လ သ ေး၏ လံိုေးေ  ငှ့်ေးလင့်ေးရသ  သ ိုို့မဟို ့် မပျက့်မစ ေးရသ   င့်ဖခင့် စဉ့်ေးစ ေးဉ ဏ့် 

သ ိုို့မဟို ့် ဘ သ ရ ေး မမကွ့်ကက ေးချက့်မျ ေး မ ှ  ရပ။ သ   ိုို့ ရကကည သည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးမှ သ   ိုို့ လှုပ့် ှ ေး 

လည့်ပ ့်ရနကက သည ့် သမ ိုင့်ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး စ ေးရကက င့်ေးအရပေါ် အလွန့်အမင့်ေး မှ  ည့်ရနသည့်။ အခွင ့်အရ ေး 

ရကကည ချက့်  စ့် ပ့်သည့် မည့်မျှပင့် ရက င့်ေးသည့်၊   ိုေးသည့်   ိုရစက မ  ၎င့်ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး  လေ့်  စ့်ခို၊ 

အရပေးအယ   စ့်ခို၊ အ ေးပပ  င့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးအ ေး သံ မန့်နည့်ေးအ  ရဖြ ှင့်ေးထ ေးချက့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုို့အ ွက့် အခွင ့်အရ ေး ရကကည ချက့်မျ ေးအ ေး န ိုင့်ငရံ ေး အစ အမံမျ ေးအဖြစ့် အသ အမှ ့် ဖပ  မည့် ဖြစ့်သည့်။  

  

အခွင ့်အရ ေး စနစ့်  စ့်ခိုအ ေး အရက င့်အထည့် ရြ ့်မှုသည့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး န ိုင့်ငရံ ေး  န့်ဖခင့်ေး၏    ယ 

အ င ့် ဖြစ့်သည့်။  ချ   ွေ့ရသ  အရဖခအရနမျ ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအဖြစ့် ရြ ့်ဖပ န့် 

 ံိုေးဖြ ့်ချက့်၊ အရဖခအရနမျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့် န့် န ိုင့်ငံရ  ့် အ ဏ က ို အသံိုေးဖပ  န့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် 

သ ိုို့မဟို ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမည့်ခံ၍ လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးအ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့် သ ိုို့မဟို ့် လွှ ့်ရပေး န့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် 

စသည ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် အလွန့်ပင့် န ိုင့်ငရံ ေး န့်သည ့်၊ မလွွဲသ  မရ  ှင့်သ  ရေသ 

အရဖခအရနမျ ေး အရပေါ် မ  ည့်သည ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး ကွွဲဖပ ေး 

စံိုလင့်မှုရကက င ့်  စ့်ရန  ၌ အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုဟို ယ  သည ့် အ    စ့်ခိုအ ေး အဖခ ေး စ့်ရန  ၌ 

ပံိုမှန့် လက့်သင ့်ခံရနဖခင့်ေးမျ   ေး ဖြစ့်ရနန ိုင့်သည့်။ ဤကွွဲဖပ ေး ဖခ ေးန ေးချက့် မျ ေးအ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး 

အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့်  ရဖပေးည  လက့်ခထံ ေးသည ့် ရဖြ ှင့်ေးနည့်ေး မ ှ ရပ။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး န ိုင့်ငရံ ေး န့်သည ့် စ ို ထအ င ့်သည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့နှင ့်  င့်ေးနှ ေးမှု အ ှ  ံိုေး ဖြစ့်သည့်။ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ  စ့်ဦေး  စ့်ရယ က့်ချင့်ေးစ နှင ့် အိုပ့်စိုမျ ေး၏ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးနငှ ့် လွ ့်လပ့်မှု 
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မျ ေးအ ေး န ိုင့်ငရံ  ့်၏ အ ဏ မျ ေးမှ အက အကယွ့်ရပေး န့် အရန က့်  ိုင့်ေး ွင့် ရပေါ်ထွက့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေး စ မံက န့်ေးမှ  ပ ိုမ ို၍    ေးမျှ ရသ  လ မှုပ ့်ေန့်ေးကျင့် စ့်ခို ြန့်  ေး န့် 

ရမျှ က့်လင ့်ချက့်ဖြင ့်  ှ  င့်ေးစွွဲ အ ဏ ပါေါ အရ  က့်အဦအ ေး   ိုက့်ခ ိုက့် န့် ဗျှူဟ  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

ဤ ွက့် ချက့်၌ ရေသ ငွ့်ေး ရန က့်ခအံရဖခအရနသည့် အ  အ ေးလံိုေးဖြစ့်သည့်။ ရေသအရဖခအရနသည့် 

လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး ငွ့် နစ့်ေင့်ရနသည ့် မ မျ ေးအရပေါ် သရဘ    ကကည့်ဖြှူဖခင့်ေး မ ှ လျှင့်   ိုက့်ပွွဲသည့် 

အရ  မသ ့်န ိုင့်ဘွဲ စ  ့်ပျက့် အ ေးငယ့်ချင့်စ   ဖြစ့်ရနရပလ မ ့်မည့်။  

  

ဤအ င ့် ရလေး င ့်အကက ေး ဘံို ှ ရသ  အ  မ ှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေး ကက  ေးပမ့်ေးရနကကသည ့် 

စံနှုန့်ေးဖပ  အစ အစဉ့်သည့်  စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် ထို ့်ရြ ့် ဖပသထ ေးသလ ို ရမေးခွန့်ေးထို ့်ဖခင့်ေး၊ စ န့်ရခေါ်ဖခင့်ေး၊ 

စစ့်ရကက  ရမေးဖမန့်ေးဖခင့်ေး ခံ သည့် (Langlois, 2001; Baxi, 2006)။ စံနှုန့်ေး အစဉ့်အလ   စ့်ခိုက ို  ငှ့်ေးဖပသည့် 

ဖြစ့်ရစ၊ အခငွ ့်အရ ေး  စ့်ခိုက ို ရကကည သည့် ဖြစ့်ရစ၊ အခွင ့်အရ ေး စနစ့် စ့်ခို၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုက ို 

အသံိုေးချရနသည့် ဖြစ့်ရစ သ ိုို့မဟို ့် အင့်အ ေးကက ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးမှ အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့် 

ခံ သ မျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့်ရပေးရနသည့် ဖြစ့်ရစ၊ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

 န့်ြ ိုေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး က ိုင့် ွယ့်  က့် ံသင ့်ပံိုနှင ့် ပ ့်သက့်၍ န ိုင့်ငံရ ေး ယံိုကကည့်ချက့်မျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့် 

ဖပသကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤယံိုကကည့်ချက့်မျ ေးက ို က ကယွ့်ရဖပ   ိုဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ မံက န့်ေး၏ 

မပါမဖြစ့်ရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး ဤသည့်မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် စံနှုန့်ေးပ ိုင့်ေး   ိုင့်  နငှ ့် 

သ အ ို  ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   အရကက င့်ေးဖပချက့် အရကက င့်ေး အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေး ငွ့် ပါေင့်ရ ွေးရနွေးသည ့်အခါ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့်ကကသည ့် အ  ပင့် ဖြစ့်ရ   သည့်။  

 

အနှစ်ခ  ပ် 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ရအ က့် ငွ့်ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် ပံိုစရံလေးမျ   ေးဖြင ့် န ိုင့်ငရံ ေး န့်သည့် - 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ   ိုင့်ေးက လက့်ခဖံခင့်ေး မ ှ သည ့် န ိုင့်ငရံ ေး လစ့်ဘ ယ့်ေါေ အစဉ့်အလ မှ 

ထွက့်ရပေါ် လ သည ့် စံနှုန့်ေး အစိုအြွွဲွေ့  စ့် ပ့်အ ေး က ိုယ့်စ ေးဖပ သည ့်အ ွက့် န ိုင့်ငရံ ေး န့်သည့်။ 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့် အသ ေးသ ေးအ ေး က ိုယ့်ပ ိုင့် န ိုင့်ငံရ ေး အစ အစဉ့်  ှ သ မျ ေး၊   ေန့်ခ ံမည ့် အိုပ့်စို၊ 

အြွွဲွေ့အစည့်ေး  ှ သ မျ ေးနှင ့် လ   ိုင့်ေးအ ေး ရကျနပ့်ရစန ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ သည ့် မည့်သည့်က ို ထည ့်သွင့်ေး မည့်၊ 

မည့်သည့်က ို ချန့်လှပ့်ထ ေးမည့် စသည ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးက ို ဖပ လိုပ့်ကကသ မျ ေးက ြန့်  ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

မည့်သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးစနစ့်က ို မ  ို အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေးသည့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်၊ 

န ိုင့်ငရံ ေး ရန က့်ခံ က ေးချပ့်နငှ ့် ရေသ အရဖခအရနမျ ေး အရပေါ် မ  ည့်သည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် လှုပ့် ှ ေးရ  င့် ွက့်မှုသည့် ရေသအ င ့်၌ ပါေင့်ပ ့်သက့်လ  ပပ ေး ထ ိုသ ိုို့ 

ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးဖြင ့်  ှ  င့်ေးစွွဲ မ   ေးရသ  အ ဏ  အရ  က့်အဦမျ ေးနှင ့် မကက ခဏ 

ထ ပ့်  ိုက့်ရ ွွေ့   ့်သည့်။  
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ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

သင့်၏ အဖမင့်၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ မည့်သည ့် န ိုင့်ငရံ ေး အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး 

အဖပင့်ေးစ ေး န့်ရသ  (radical) သ ိုို့မဟို ့် ရ  ့်လှန့်ရ ေး န့်ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး အယ ေါေ ဖြစ့်ရစသနည့်ေး။  

 

နြိဂံုျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဘ သ စက ေးသည့်  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့် (Enlightenment) ၏ န ိုင့်ငံရ ေး လစ့်ဘ ယ့်ေါေမ ှ

ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် အရဖခခံအ ေးဖြင ့် စံနှုန့်ေး သ ိုို့မဟို ့် ကျင ့်ေ ့် ဘ သ စက ေးဖြစ့်ပပ ေး န ိုင့်ငရံ ေး 

ပါေင့်ပ ့်သက့်မှု သ ေးဖခ ေးပံိုစံ  စ့်ခိုသ ိုို့ ဦေး ည့်သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ရခ ့်သစ့် က လအ ွင့်ေး ကမ္   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုက ို အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်ရပေးသည ့် 

စ  မ့်ေးဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ဤစ  မ့်ေး၌ ရကကည ထ ေးသည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ ရန က့်ကယွ့်၌ သမ ိုင့်ေးနှင ့် 

ေဿန အလွှ ရပါင့်ေးမျ ေးစွ   ှ ရနသည့်။  ြန့် ဤအလွှ မျ ေး၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ထ ရ  က့်ရသ  

အရက င့်အထည့်ရြ ့်မှု၊ အသံိုေးေင့်မှုနှင ့် အဓ ပပ ယ့်  ိုို့အရကက င့်ေး မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် ကမ္  န ိုင့်ငံရ ေး 

စင့်ဖမင ့်ရပေါ် ှ  အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေး  ှ ရနသည့်။ န ိုင့်ငံ က စနစ့်အ ငွ့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှု၏ 

လ ိုလ ေးအပ့်မှုနှင ့် စံနှုန့်ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အရကက င့်ေးအ  မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်သည ့် ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲသည ့် န ိုင့်ငရံ ေး 

အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေးက ို ဖြ ့်သန့်ေးခို ့်ရမ င့်ေး န့် ဦေးစွ ပထမ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ သမ ိုင့်ေးနငှ ့် ေဿန  ိုို့က ို 

န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး ယခိုအခန့်ေးက ဖပသခွဲ သည့်။  

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် ေဿန သ ိုို့မဟို ့် 

က ိုယ့်ကျင ့် သရဘ    ေး အရဖခခ ံအို ့်ဖမစ့်မျ ေး လ ိုအပ့်သနည့်ေး။  

၂။ အခွင ့်အရ ေး စ့်ခို  ှ ဖခင့်ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၌ ထ ိုအခွင ့်အရ ေးက ရပေးသည ့်အ   မ ှ သည ့်အခါ 

အဘယ့်ရကက င ့် အရ ေးကက ေး ံိုေး ဖြစ့်သည့်က ို  ငှ့်ေးဖပပါ။  

၃။ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် လစ့်ဘ ယ့်ေါေ အရဖခဖပ  အရကက င့်ေးဖပချက့် အမျ   ေးမျ   ေးအကက ေး ဘံို ှ ရသ  

အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးမှ  မည့်သည့်  ိုို့နည့်ေး။ 

၄။ အ   ှန့်ြ ိုေးမျ ေး အဖငင့်ေးအခံိုမှ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် မည့်သည ့် သင့်ခန့်ေးစ မျ ေး  န ိုင့်သည့်။  

၅။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် န ိုင့်ငရံ ေး န့်သနည့်ေး၊ မည့်သည ့်ပံိုစမံျ ေးဖြင ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး န့်သနည့်ေး။  
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အုပ်စုဖဲွွေ့ ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ  သမ ိုင့်ေးသည့် ယရနို့အချ  န့် ငွ့် အဘယ့်ရကက င ့် အရ ေးပါသနည့်ေး။  

၂။  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် အရကက င့်ေးဖပချက့်နှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ဂျက့်မ     န့်၏  ပ့် ည့်ချက့်၏ 

အ ေးနည့်ေးချက့် မျ ေးနှင ့် အ ေးသ ချက့်မျ ေးက မည့်သည့်  ိုို့နည့်ေး။  

၃။ ရ  ှင့်ကကဉ့် န့်/ လိုပ့်ရ  င့် န့် ခွွဲဖခ ေးသ ့်မှ ့်ချက့်သည့် လွ ့်လပ့်မှု အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ြ လံိုမှု 

အခွင ့်အရ ေး   ိုို့အကက ေး ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးချက့်မျ ေးအရကက င့်ေး စဉ့်ေးစ ေး န့် လံိုရလ က့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခို 

ဖြစ့်ပါသလ ေး။  
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Reus-Smit, C. (2013). Individual Rights and the Making of the International System. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် န ိုင့်ငံမျ ေးစနစ့် ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်လ ပံိုအရကက င့်ေး ရ ေးသ ေးချက့်ဖြစ့်ပပ ေး အ  ိုပါစနစ့်က ို 

ပံိုရြ ့်ြန့်  ေး  ၌ လ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို အသစ့် ြန့် 

 န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။  

 

Zivi, K. (2012). Making Rights Claims: A Practice of Democratic Citizenship. Oxford: Oxford 

University Press.  

လ   ိုို့သည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ှ ခံစ ေးန ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ရသေးဘွဲ အ  ိုပါအခွင ့်အရ ေးမျ ေး ှ ရကက င့်ေး  ွဲ င့်ေးစွ  

ထွက့်  ိုသည ့်အခါ ဘ ဖြစ့်လ သည့်က ို သ အ ို  ရှုရထ င ့်နှင ့် လက့်ရ ွွေ့ရှုရထ င ့်မှ  န့်ေးစစ့်ချက့် ဖြစ့်သည့်။  

 

ေက့်ဘ့်  ိုေ့်မျ ေး 

 

http://plato.standford.edu/entries/rights-human/ အြ ိုေး န့် ရ ွေးရနွေးချက့်မျ ေးနှင ့်  က့်စပ့် 

ရခါင့်ေးစဉ့်မျ ေး အ ကွ့် အသံိုေးေင့်ရသ  လင ့်ခ့်မျ ေးရပေးသည့်  အွန့်လ ိုင့်ေး စ န့်ေးြ ိုို့ ေဿန အဘ ဓ န့် ှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရကက င့်ေး အခန့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

http://philpapers.org/browse/human-rights/  ဤသည့်မှ  PhilPapers ေက့်ဘ့်  ိုက့်၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အခန့်ေးအ ကွ့် လင ့်ခ့်ဖြစ့်သည့်။ ဤေက့်ဘ့်  ိုက့်သည့် ပည  ငှ့် ေဿန   မျ ေး၏ ေဿနအရကက င့်ေး 

အွန့်လ ိုင့်ေး ရ  င့်ေးပါေးမျ ေး၊ စ အိုပ့်မျ ေးအရကက င့်ေး ဖပည ့်စံိုသည ့် လမ့်ေးညွှန့် စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။  

 

http://europa.eu/pol/rights/index_en.htm ဥရ  ပသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ေက့်ဘ့်  ိုက့်သည့် 

ဥပရေမျ ေးနငှ ့် လိုပ့်ငန့်ေးရ  င့်  မျ ေး အပါအေင့် ဥရ  ပသမဂဂအ ွင့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍ 

အရကက င့်ေး ရ ွေးရနွေးချက့်မျ ေးက ို ရပေးထ ေးသည့်။ 

 

http://plato.standford.edu/entries/rights-human/
http://philpapers.org/browse/human-rights/
http://europa.eu/pol/rights/index_en.htm
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http://www.hurisearch.org/ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ေက့်ဘ့်  ိုက့်ရပါင့်ေး ၅၀၀၀ ရကျ ့်ပါေင့်သည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် အထ ေး search engine ဖြစ့်သည့်။  

 

အခ  ်အလ ် အသစ်မ ာျားနှင ် အ ခာျား အ င်ျားအ မစမ် ာျား ြို ဝလ လာ န် ဤစာအုပ်နှင ် ပူျားတွဲ ပါသည  ်

အွန်လြိုင်ျား အ ငျ်ားအ မစ ် စင်တာ ြို ေင်ဝ ာ ်ဝလ လာနြိုင်ပါသည်။ 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/goodhart3e/ 
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၂) ဣတထြိယေါဒ မ ာျားနှင  ် တ ်က ွလှုပ် ှာျားသူမ ာျား၏ လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျား 

အဝပေါ် ခ ဉ်ျား ပန်ည်ျားမ ာျား 
 

ဘ ွ ့်ခ့်အက့်ခါလ  (Brooke Ackerly) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး  

•  စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး ေါေ  

• ဣ ထ ယေါေ မျ ေးနှင ့်  က့်ကကလွှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေး 

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ဖပည့် ငွ့်ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက     ေးမျှ ရ ေး   ိုက့်ပွွဲမျ ေး ွင့် န ိုင့်ငံရ ေး 

ရေြန့်ချက့်မျ ေးအ ွက့် အသံိုေးဖပ န ိုင့်ရသ  ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   လက့်နက့် (ethical tool)  စ့်ခိုဖြစ့်သည့်။ 

ယခိုအခန့်ေးသည့် ဣ ထ ယေါေ မျ ေးနှင ့်  အဖခ ေး အ လစ့်မဟို ့်သ မျ ေး  င့်နွှွဲလ ခွဲ ကကသည ့်   ိုက့်ပွွဲမျ ေးမှ 

ထွက့်ရပေါ်လ ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ သ အ ို   သမ ိုင့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး သမ ိုင့်ေး  ိုို့က ို အသ ေးရပေး 

 င့်ဖပထ ေးသည့်။ ပထမဦေးစွ  စ ရ ေးသ သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ က ိုယ့်ကျင ့်   ေးရ ေး   

   ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျမှု (moral legitimacy) အ ကွ့် အရဖခခံမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့အရပေါ် 

စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးက ို  င့်ဖခင့်သံိုေးသပ့်ပါမည့်။ ေို  ယအရနဖြင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ ဣ ထ ယေါေ  

ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေး၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး သံိုခိုက ို ချဖပပါမည့်။ ထ ိုအစ  ့်အပ ိုင့်ေး သံိုေးခိုမှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သ အ ို  နငှ ့် 

လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု အစ  ့်အပ ိုင့်ေး ချ   ွေ့အရပေါ် ဣ ထ ယေါေ မျ ေး၏ ရေြန့်မှု၊ ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေး 

ထွက့်  ိုချက့်မျ ေး (rights claims) နှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သ အ ို   စ့်ခိုအ ွက့် သရဘ    ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

ထည ့်ေင့်မှု  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ ဣ ထ ယေါေ မျ ေး၏ အလ ိုအ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်  စ့်ခိုနှင ့် စ့်ခို ခွွဲဖခ ေး၍မ ၊ 

အချင့်ေးချင့်ေး ချ   ့် က့်ရနပပ ေး ကဏ္ဍအမျ ေးအဖပ ေးက ိုလည့်ေး  ခွထ ိုင့်ထ ေးသည့်။ အ  ိုပါ ဣ ထ ယေါေ အရဖခဖပ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သ အ ို  သည့် အမျ   ေးသမ ေး အခွင ့်အရ ေး  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၏  စ့်ကမ္ လံိုေးအ င ့်နငှ ့် 

ရေသအ င ့် ရိုန့်ေးကန့်လှုပ့် ှ ေးမှု အသ သ ေးမှ ရပါက့်ြွ ေးလ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

နြိဒါန်ျား 

 

ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  လ အမျ   ေးမျ   ေးနငှ ့် လ မှုယဉ့်ရကျေးမှု အမျ   ေးမျ   ေး  ိုို့သည့် လွန့်စ ွ ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးကကရသ ့်လည့်ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ွင့် လ   ိုင့်ေးနငှ ့်အကျ ံေးေင့်မှု (universality)  စ့်ခို  ှ ရနပါသည့်။ ထ ို လ သ ေး  ိုင့်ေးအ ွက့် 
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အကျံ ေးေင့်မှုသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုက့်ပွွဲမျ ေးမှ ရပါက့်ြွ ေးလ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ို  ိုက့်ပွွဲမျ ေးသည့်လည့်ေး 

 စ့်ခိုနငှ ့် စ့်ခို မျ ေးစွ  ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးကကသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် လ အမျ   ေးမျ   ေးသည့် 

ပံိုစအံမျ   ေးမျ   ေး ှ ရသ  ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးက ို ခိုခံ ွန့်ေးလှန့်ကက ပါသည့်။ သ   ိုို့အကက ေး ဘံို ှ ရသ  အ  မ ှ 

ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ကျယ့်ရဖပ ရသ  က ိုယ့်ကျင ့်   ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ရစ ရ  ့်မှု (moral 

resonance) အရပေါ် အ ေးက ိုေးအ ေးထ ေးဖပ မှု ဖြစ့်သည့်။ ဤရစ ရ  ့်မှုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရခေါ်သံက ို 

ကက ေးသ   ိုို့အရနဖြင ့် ထ ိုရခေါ်သံ၌    ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျရသ  န ိုင့်ငရံ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့် စ့်ခို ပါေင့်ရနသည့်က ို 

အသ အမှ ့်ဖပ ကကပပ ေး ထ ိုသ ိုို့ရ  င့်ေး  ိုသ မျ ေးအ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ှ  န့် 

အက အည ရပေးကကလ မ ့်မည့်ဟ ရသ  ယံိုကကည့်မှု သ ိုို့မဟို ့် ရမျှ ့်လင ့်ချက့် ငွ့် ဖမစ့်ြျ ေးခံပါသည့်။ သ ိုို့ရသ ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ွင့်  စ့်ကမ္ လံိုေးအ ွက့် အကျံ ေးေင့်ရသ  က ိုယ့်ကျင ့်   ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

   ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျမှု  ှ သည့်ဟ ရသ  ဤရမျှ ့်လင ့်ချက့်သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးနငှ ့် 

မ  ရပ။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏  စ့်ကမ္ လံိုေး အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေးပ ိုင့်ေးအ  

ရစ ရ  ့်မှု ှ ဖခင့်ေးအ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေးအ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် န ိုင့်ငံရ ေးအ  ထ ရ  က့်မှု ှ ဖခင့်ေးနှင ့် မရ  ရထွေးပစ့် န့် 

လ ိုသည့်။  စ့်ကမ္ လံိုေး အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေးပ ိုင့်ေးအ  ရစ ရ  ့်မှု ှ ဖခင့်ေးသည့် 

အခွင ့်အရ ေးရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေး ထ ရ  က့်မှုရစ န့် အ မခံ မရပေးန ိုင့်ရချ။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုက့်ပွွဲမျ ေး 

ထ ရ  က့်မှု  ှ သည့်ဖြစ့်ရစ၊ ထ ရ  က့်မှု မ ှ သည့် ဖြစ့်ရစ ထ ို  ိုက့်ပွွဲမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

အဓ ပပ ယ့်က ို ရ  င့်ကကဉ့်ေးရပေးကကသည့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ လ သ ေး  ိုင့်ေးအ ကွ့်အကျ ံေးေင့်မှုနငှ ့်    ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျမှု  ိုို့အ ေး ရ  က့်ရလျှ က့် 

ရေြန့် ရမေးခွန့်ေးထို ့်လ ခွဲ ကကပပ ေး ထ ိုသ ိုို့ ရေြန့်သ မျ ေးထွဲ ွင့် ဣ ထ ယေါေ မျ ေးသည့် အဖပင့်ေးထန့် ံိုေးနှင ့် 

အဖပ ့်သ ေး ံိုေး ရေြန့်သ မျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ ထ ိုရေြန့်မှုမျ ေးသည့် ရခ ့်သစ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အယ အ မျ ေး 

အရဖခခံသည ့် အရန က့်  ိုင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်မှု အစဉ့်အလ  ဖြစ့်ရသ   င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့်အထ  

ရန က့်ရကက င့်ေးဖပန့်ထ ေးရသ  ဖပဿန မျ ေးက ို  င့်  ိုင့်ရဖြ ငှ့်ေးသည့် (အခန့်ေး ၁  ွင့် ရှုပါ)။ ကျွန့်စနစ့်အ ေး 

ကျွန့်ဖပ ခံ သ မျ ေးထံ ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး ယ ရ  င့်လ သည့်ဟ ရသ   င့်ရဖခ င့်လက့်ဖြင ့် အရကက င့်ေးဖပချက့် 

ရပေးခွဲ သည့်မှ လည့်ေး ဤစဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်မှု အစဉ့်အလ ပင့် ဖြစ့်သည့်။ လ  စ့်ဦေး  စ့်ရယ က့်ချင့်ေးစ ၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးထက့် ပ ို၍ ဦေးစ ေးရပေးပပ ေး က ိုယ့်ပ ိုင့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့် 

အ ွက့် အိုပ့်စိုလ ိုက့် ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးအရပေါ် စ  ့်မသက့်သ စ  မျ ေး ဖြစ့်ရစခွဲ သည့်မှ လည့်ေး 

ဤအစဉ့်အလ ပင့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  သမ ိုင့်ေးမျ   ေး  ှ ရနရစက မ  ကမ္  စ့်ေန့်ေးလံိုေး ှ   မ   ေးမှုက ို 

ခိုခံ နို့့်ကျင့်ကကသ မျ ေး၊    ေးမျှ မှုအ ွက့် ရ  င့်ေး  ိုကကသ မျ ေးနှင ့် အရန က့်န ိုင့်ငမံျ ေးနှင ့် အစ ိုေး မျ ေး၏ 

န ိုင့်ငရံ ေး အ ဏ က ို စ န့်ရခေါ်သ မျ ေးပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ အ ေး အသံိုေးဖပ လ ခွဲ ကကသည့်။  

 

ယခိုအခန့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုက့်ပွွဲမျ ေး၏ ရိုပ့်ေ ထ ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အရဖခခံမျ ေး၊   ိုလ ိုသည့်မှ  ယဉ့်ရကျေးမှု၊ 

စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး အရဖခအရနမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ပံိုရြ ့်ရပေးသည့်   ိုရသ  အဖမင့်က ို 

က ိုင့်စွွဲထ ေးပါသည့်။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသ  ကကံ ရ ွွေ့ခစံ ေး ရသ  ရဘေးထို ့်ခ ံမှုမျ ေး၊ 

ကက ေးစ ိုေးဖခယ့်လှယ့်ခ ံမှုမျ ေးနငှ ့် ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ဣ ထ ယေါေ အရဖခဖပ ရသ  

သ အ ို  ရှုရထ င ့်မှ ရေြန့်မှုမျ ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအဖြစ့် အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ို န့် ကက  ေးပမ့်ေးရသ  လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအ ကွ့် အရ ေးပါသည့်။ ယခိုအခန့်ေး၏ ရလ လ နည့်ေး  ိုင့်   
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ယ  ချက့်မှ  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် န့်   ိုပါက 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး   ိုက့်ပွွဲမျ ေးက ို ဂရို စ ိုက့်ရလ လ  န့် လ ိုအပ့်သည့်ဟ ၍ 

ဖြစ့်သည့်။ ဤသ ိုို့ ဂရိုစ ိုက့် ရလ လ လ သည ့်အခါ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အဓ ပပ ယ့်က ို ြွင ့်  ို  ၌ 

အထက့်ရြ ့်ဖပပါ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို ဖမင့်ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။  

 

ယရနို့အချ  န့် ွင့် ပည  ငှ့်မျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ကက  ေးပမ့်ေးလှုပ့် ှ ေးရနသ မျ ေး၏ အရဖခခကံျရသ  

ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး သ အ ို  မျ ေး ရြ ့်ထို ့်သည ့် အပ ိုင့်ေး ငွ့် 

အရ ေးပါရသ  အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး ဖြစ့်ရစသည့်က ို ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် အသ အမှ ့်ဖပ ကကသည့် (Bob, 2009; 

Mertus, 2009; Ackerly and Cruz, 2010; Zivi, 2012)။ အထ ေးသဖြင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ကွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လက့်ရ ွွေ့ ွင့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်သည့် သ ိုို့မဟို ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့် န့် 

ပျက့်ကကွ့်သည့်  ိုို့က ို အရလေးရပေး စဉ့်ေးစ ေးကကသည့်၊ ၎င့်ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ေး  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့် 

အစဉ့်အလ ၌ သဘ    ေးပ ိုင့်ေးအ  ရြ ့်ထို ့်ထ ေးပပ ေး၊ အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး 

(UDHR)    ိုို့ ငွ့် စနစ့် ကျ ရိုပ့်လံိုေးရြ ့်ထ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့က ို အရပေါ် အရဖခခံကျကျ 

ရေြန့်ရထ က့်ဖပန ိုင့်ရစသည့်။ ထ ိုအသ အဖမင့်မျ ေးက ရမ င့်ေးနငှ့်ရပေးရသ  သရဘ    ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်မှုမျ ေးအ ေး အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် နည့်ေးမျ   ေးစံိုဖြင ့် ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု ပံိုစမံျ ေး အ ေးလံိုေး 

ပရပျ က့်ရ ေး  ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် (Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women (CEDAW), 1979) ကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်င ံက  စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး ွင့် လက့်ရ ွွေ့ 

အရက င့်အထည့် ရြ ့်ထ ေးပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ ဣ ထ ယေါေ မျ ေး၏ အရဖခခကံျရသ  ရေြန့်မှုမျ ေးသည့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့်   ိုင့်ရသ  က စစ ပ့်မျ ေး အရကက င့်ေးသ မက၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရကက င့်ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ 

ရယဘိုယျ စဉ့်ေးစ ေးပံိုက ို ရဖပ င့်ေးလွဲရစခွဲ သည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   သ အ ို  အ ွက့် ဣ ထ ယေါေ 

အရဖခဖပ  စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်မျ ေး၏ ထည ့်ေင့်မှုမျ ေးက ို မသန့်စွမ့်ေးသ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   

သရဘ   စ ချ ပ့် (CRPD, 2006) ကွဲ သ ိုို့ ရန က့်ပ ိုင့်ေး ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ခံစ ေးန ိုင့် န့်အ ကွ့် လ ိုအပ့်ရသ  န ိုင့်ငံရ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး မျ ေးနှင ့် 

ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ို ရြ ့်ဖပသည ့် သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး ငွ့် အထင့်ေးသ ေး ရ ွွေ့ဖမင့်န ိုင့်သည့် (စ ရသ တ  ၂.၁ 

 ွင့် ရှုပါ)။ ထ ိုို့ဖပင့် ကမ္ ဘဏ့်၊ န ိုင့်ငံ က  အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး အြွွဲွေ့ချ ပ့် (International Labour 

Organization (ILO)) နှင ့် ကိုလသမဂဂ လံိုခခ ံရ ေးရက င့်စ ကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်င ံက  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး 

ဤရဖပ င့်ေးလွဲလ ရသ  အဖမင့်မျ ေးက ို အရက င့်အထည့်ရြ ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးအ ေးထို ့် လ ခွဲ ကကသည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သ အ ို  သည့် ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးပပ ေး ဖြစ့်ရစက မ  ထ ိုအရဖပ င့်ေးအလွဲက ို ဖြစ့်ရစခွဲ ရသ  

လက့်ရ ွွေ့ကမ ္ကက ေးထွဲမှ က စစ ပ့် အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ကမ္  ရန   အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် အဖငင့်ေးပွ ေးရန ွဲ 

ဖြစ့်သည့်။ လ   ိုင့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ခံစ ေးန ိုင့်ရ ေးအ ွက့် ခ ိုင့်မ အ ေးရက င့်ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

သ အ ို   စ့်ခို  ှ ရနရံိုဖြင ့် မလံိုရလ က့်ရပ။ ယခိုအခန့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ဣ ထ ယေါေ အရဖခဖပ  

ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးမှ   ှ ရသ  သ အ ို  ပ ိုင့်ေး   ိုင့်  နှင ့် အရဖခခံပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အသ အဖမင့်မျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးသွ ေး 

ပါမည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ဣ ထ ယေါေ မျ ေးနှင ့် အဖခ ေး ရဘေးထို ့်ခအံိုပ့်စိုမျ ေးအ ွက့်  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ ရိုန့်ေးကန့်လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ပံို အမျ   ေးမျ   ေးနငှ ့် ထ ိုရိုန့်ေးကန့် 

လှုပ့် ှ ေးမှုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သ အ ို  က ို မည့်သ ိုို့မည့်ပံို ပံိုရြ ့်ရပေးသည့်က ို အသ ေးရပေးရလ လ ပါမည့်။  
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တစ် မဘာလံုျား အ  ံ ျားေင်ဝသာ လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျားနှင ် ယဉ်ဝ  ျားမှုနြိှုငျ်ား ေါဒ  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အရဖခခအံို ့်ဖမစ့်မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍  စ့်ကမ္ လံိုေး သရဘ   ည ချက့် မ ှ ရချ။ 

သ အ ို  သမ ေးမျ ေးသည့် အရဖခခအံို ့်ဖမစ့် အမျ   ေးမျ   ေးအ ေး အ  ိုဖပ ထ ေးပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး  ှ  င့်ေးစွွဲ အရ ွေးအရခေါ် 

သ ိုို့မဟို ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အစဉ့်အလ မျ ေး အရပေါ် အရဖခဖပ  ထ ေးသည့် (အခန့်ေး ၁  ွင့် ရှုပါ)။ ထ ိုအ  ိုမျ ေးမှ 

ကကွယ့်ေရသ  သ အ ို   အရမွအနှစ့်မျ ေးပါေင့်ရသ  အ  ို ချ   ွေ့မှ  လ ပိုဂဂ  လ့်၏ သ ေးဖခ ေး ဖြစ့် ည့်မှု၁ (moral 

standing)၊  စ့်သ ေးပိုဂဂလ လွ ့်လပ့်မှု၊၂ အဖပန့်အလှန့်ဖြစ့်မှု၊၃ လ သ ေးစွမ့်ေးရ  င့် ည့်၊၄ လ သ ေးဂိုဏ့်သ ကခ ၊၅ 

ဘို  ေး စ့်    ၏  န့်ေး  ည မျှ ြန့်  ေးမှု၊၆ လ သ ေးမ သ ေးစိုေင့်ဖြစ့်မှု၊၇ န ိုင့်ငရံ ေးလ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ွင့် ပါေင့်မှု၊၈ 

ြ လံိုမှု၈နှင ့် လ သ ေးလိုပ့်ရ  င့်ချက့်၁၀  ိုို့ ပါေင့်သည့်။  ချ   ွေ့သ အ ို  သမ ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

အရဖခခအံို ့်ဖမစ့်မျ ေးအ ေး ပပ  င့်ဘက့်ဖြစ့်ရသ  သ ိုို့မဟို ့် အနည့်ေး ံိုေး  စ့်ခိုနှင ့် စ့်ခို ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးရသ  

အစဉ့်အလ မျ ေးအကက ေး ဘံိုကျရသ အချက့်မျ ေးနှင ့် အချင့်ေးချင့်ေး က ေးလ ေး က့် ံမှု  ိုို့မှ   ှရြွသည့်။၁၁ 

အဖခ ေးရသ  သ အ ို     မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခခံအို ့်ဖမစ့်မျ ေးအ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ ၊ 

လိုပ့်ရ  င့်မှုပ ိုင့်ေးအ  ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်လ မှုအရပေါ် အရဖခခံ န့် ကက  ေးပမ့်ေးကကသည့်။၁၂   

 

၁၉၈၀ ခိုနစှ့်မျ ေးနှင ့် ၁၉၉၀ ခိုနှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး  က့်ကကွလှုပ့်  ှေးသ မျ ေးက ကွန့် က့်အြွွဲွေ့မျ ေး  ည့်ရ  က့် န့်၊ 

စိုစည့်ေး န့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ရနကကချ  န့် ွင့်  ချ   ွေ့န ိုင့်ငရံ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အရန က့်  ိုင့်ေး  န့်ြ ိုေးမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး ရေသ န့်ြ ိုေးမျ ေးနှင ့် မအပ့်စပ့်ဟို 

 င့်ရဖခထို ့်ကကသည့်။ ဣ ထ ယေါေ  သ အ ို     မျ ေး၊ က ိုလ ိုန စနစ့်လွန့် (post-colonial) သ အ ို     မျ ေး၊ 

ရဘ င့်ခ ့်စနစ့်လွန့် (post-structuralism) သ အ ို     မျ ေးသည့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

အကကွင့်ေးမွဲ ဖြစ့်မှု (universality) က ို ရမေးခွန့်ေးထို ့်လ ကကသည့်။  ချ  န့် ည့်ေး ွင့် ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် 

ယဉ့်ရကျေးမှုန ှုင့်ေး ေါေ၏ ရက င့်ေးကျ   ေး၊   ိုေးဖပစ့်မျ ေးအရပေါ် အဖငင့်ေးပွ ေးလ ကကသည့်။  

 

ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး ေါေ မျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ အကကငွ့်ေးမွဲ ဖြစ့်မှုအ ေး သ အ ို  ရှုရထ င ့်၊ သမ ိုင့်ေး 

ရှုရထ င ့်  ိုို့မှ  နို့့်ကျင့်ကကသည့်။ ယခိုအပ ိုင့်ေး ငွ့် ဤ နို့့်ကျင့်မှုမျ ေးအ ေး အကကငွ့်ေးမွဲ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ရထ က့်ခသံ မျ ေး၏ က ကွယ့်ရဖပ   ိုမှုမျ ေးနှင ့်အ   စဉ့်ေးစ ေးပါမည့်။ ရန က့်လ မည ့်အပ ိုင့်ေး ွင့် 

ဣ ထ ယေါေ မျ ေး၏ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးသည့် ယခိုရလ လ ထ ေးသည ့် သမ ိုင့်ေး ရှုရထ င ့်နငှ ့် သ အ ို   ရှုရထ င ့်  ိုို့မှ 

စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးက ို မည့်သ ိုို့မည့်ပံို က ိုင့် ယွ့်ရဖြ ှင့်ေးသည့်က ို ဖမင့်ရ ွွေ့ မည့် ဖြစ့်သည့်။  
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စာဝသတတာအမတှ် ၂.၁။ နြိုင်ငတံ ာ သဝဘာတစူာခ  ပ်မ ာျားနှင ် ဝ  ညာခ  ်တခ ြိ ွေ့တွင ် ပါ ှြိဝသာ 

အခွင ်အဝ ျားမ ာျား   ှြိခံစာျားနြိုငဝ် ျား ဆြိုင် ာ ဘာသာစ ာျားအသုံျားအနှုန်ျားအတ ွ် သ ်ဝသ အဝထာ ်အထာျား 

နမူနာ 

UDHR ၊ အပြိုဒ် ၂၂ 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ငွ့် ပါေင့်သ  စ့်ဦေးအဖြစ့် လ   ိုင့်ေးသည့် လ မှုလံိုခခံ ရ ေးက ို  ပ ိုင့်ခွင ့် ှ ပပ ေး န ိုင့်ငံအလ ိုက့် 

ကက  ေးပမ့်ေးအ ေးထို ့်မှု၊ န ိုင့်င ံက  ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ွက့်မှု၊ န ိုင့်ငံ စ့်န ိုင့်ငံချင့်ေးစ ၏ ြွွဲွေ့စည့်ေး ည့် ှ မှု၊  ှ ရသ  

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးနှင ့်အည  ၎င့်ေး၏ ဂိုဏ့်သ ကခ နငှ ့် စရ ိုက့်လကခဏ  လွ ့်လပ့်စ ွ ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်လ ရစ န့် 

မ ှ မဖြစ့်လ ိုအပ့်ရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ခံစ ေးပ ိုင့်ခွင ့် ှ သည့်။  

 

UDHR အပြိုဒ် ၂၆  

(၂) ပည ရ ေးအ ေး လ သ ေး စရ ိုက့်လကခဏ  အဖပည ့်အေ ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် 

အရဖခခ ံ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးအရပေါ် ရလေးစ ေးမှုက ို ခ ိုင့်မ အ ေးရက င့်ေးရစရ ေးသ ိုို့ ဦေး ည့်ရစပါမည့်။ 

ပည ရ ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေး၊ လ မျ   ေးရ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးအကက ေး န ေးလည့်မှု၊ သရဘ ထ ေးကက ေးမှု၊ 

 င့်ေးနှ ေးမှု  ိုို့က ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးပပ ေး ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့်အ ွက့် ကိုလသမဂဂ၏ လိုပ့်ငန့်ေးရ  င့်  မျ ေးက ို 

အရထ က့်အပံ  ဖြစ့်ရစ မည့်။  

 

CEDAW အပြိဒု် ၁  

ယခို သရဘ   စ ချ ပ့်အ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှုဟ ရသ  စက ေး ပ့်သည့်  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံရ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှု၊ န ိုင့်ငံသ ေး  ိုင့်   သ ိုို့မဟို ့် 

အဖခ ေးကဏ္ဍ စ့်ခိုခို ှ  အရဖခခံ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးအ ေး အ မ့်ရထ င့်ရ ေး အရဖခအရန မရ ေွး၊ ရယ ကျ့် ေးမျ ေးနှင ့် 

မ န့်ေးမမျ ေး  န့်ေး  ည မျှဖြစ့်မှုအရပေါ် အရဖခခံ၍ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏  ယ ကျင ့်သံိုေးမှု သ ိုို့မဟို ့်   ှ ခံစ ေးမှု၊ 

အ  ိုပါအခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ မှုအ ေး ပယ့်ြျက့် န့် သ ိုို့မဟို ့် ပျက့်စ ေးရစ န့်  ည့် ွယ့်ချက့် 

သ ိုို့မဟို ့် ထ ိုသ ိုို့အကျ   ေးသက့်ရ  က့်မှု  ှ ရသ  လ င့်အရပေါ် အရဖခခရံသ  ခွွဲဖခ ေးမှု၊ ြယ့်ထို ့်မှု သ ိုို့မဟို ့် 

ကနို့့်သ ့်မှု အ ေးလံိုေးက ို   ိုလ ိုသည့်။  

 

CEDAW အပြိဒု် ၃ 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် အမျ   ေးသ ေးမျ ေးနှင ့် န့်ေး   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် အရဖခခလွံ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး 

 ယ ကျင ့်သံိုေးရစရ ေး၊ ခံစ ေးန ိုင့်ရစရ ေး  ိုို့က ို ရသချ ရစ န့်  ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး အဖပည ့်အေ 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်လ  န့်နှင ့် ရ ွှေ့ န့်ေးရ  က့်လ  န့် အြွွဲွေ့ေင့်န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ကဏ္ဍ အ ေးလံိုေး၊ အထ ေးသဖြင ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး၊ လ မှုရ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု ကဏ္ဍမျ ေး ွင့် ဥရပေ ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေးမျ ေး အပါအေင့် 

သင ့်ရလျ ့်ရသ  လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့် မည့်။  

 

CRC အပြိဒု် ၃  

ကရလေး  စ့်ဦေးသည့် သ ၏ ြ လံိုမှုအ ွက့်လ ိုအပ့်ရသ  အက အကယွ့်နှင ့် ဂရိုစ ိုက့်မှု   ှ ရစ န့် 

အြွွဲွေ့ေင့်န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ကရလေး မ ဘမျ ေး၊    ေးေင့်အိုပ့်ထ န့်ေးသ မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် ကရလေးအ ွက့် ဥပရေအ  

  ေန့် ှ သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့်   ေန့်မျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးပပ ေး၊ ဤ ည့် ွယ့်ချက့် 
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အထရဖမ က့်ရစ န့် သင ့်ရလျ ့်ရသ     ေးဥပရေပ ိုင့်ေး  ိုင့်  ၊ အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို 

လိုပ့်ရ  င့် မည့်။ 

 

…အြွွဲွေ့ေင့်န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ကရလေးမျ ေး ဖပ စိုရစ င ့်ရ  ှက့်ရ ေး သ ိုို့မဟို ့် အက အကွယ့်ရပေးရ ေး  ိုို့အ ွက့် 

  ေန့် ှ ရသ  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၊ ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေး၊ အရထ က့်အပံမျ ေးသည့် အ ည့်အချင့်ေးဖပည ့်ေရသ  

အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးက ချမှ ့်ထ ေးရသ  စံချ  န့်စံညွှန့်ေးမျ ေးနှင ့် က ိုက့်ည မှု  ှ ရစ မည့်။ အထ ေးသဖြင ့် ရဘေးအနတ  ယ့် 

ကင့်ေး ှင့်ေးရ ေး၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး၊ ေန့်ထမ့်ေးအရ ေးအ ွက့်နငှ ့် လ ိုအပ့်ရသ  အ ည့်အချင့်ေး ှ မှု၊ 

အ ည့်အချင့်ေးဖပည ့်ေရသ  ကပွ့်ကွွဲမှု စသည ့် ကဏ္ဍမျ ေး ွင့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

CRPD အပြိုဒ် ၁  

ယခိုသရဘ   စ ချ ပ့်၏  ည့် ယွ့်ချက့်မှ  မသန့်စွမ့်ေးမှု  ှ သ မျ ေး အ ေးလံိုေးက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် အရဖခခံ 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး အ ေးလံိုေးက ို  န့်ေး  ည မျှ အဖပည ့်အေ ခံစ ေးမှု ှ ရစ န့်၊ ယင့်ေးက ို ဖမြှင ့် င့်က ကယွ့် န့်နှင ့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ ရမွေး  ပါ ဂိုဏ့်သ ကခ အရပေါ် ရလေးစ ေးမှုက ို ဖမြှင ့် င့် န့် ဖြစ့်သည့်။… မသန့်စွမ့်ေးမှု  ှ သ မျ ေး ွင့် 

အဖခ ေးသ မျ ေးနငှ ့်  န့်ေး   လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၌ ထ ထ ရ  က့်ရ  က့်နှင ့် အဖပည ့်အေ ပါေင့်မှုအရပေါ် အဖခ ေးရသ  

အ  ေးအ  ေးမျ ေးနှင ့်အ   အဟနို့့်အ  ေးဖြစ့်ရစန ိုင့်ရသ  ရ  ှည့် ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  ၊ စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  ၊ 

စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်မှုပ ိုင့်ေး  ိုင့်   သ ိုို့မဟို ့် အ ရံိုခံစ ေးမှုပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ချွ ့်ယွင့်ေးမှု  ှ သ မျ ေး ပါေင့်သည့်။  

 

ယဉ်ဝ  ျားမှုနြိှုင်ျား ေါဒ၏ သ အြိ ု ပြိုင်ျားဆြိုင် ာ အစြိတ်အပြိငု်ျားမ ာျား  

 

ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး ေါေမှ  ကျင ့်ေ ့် သရဘ    ေးမျ ေးသည့် သ ူ့လ မှုအရဖခအရနမျ ေးနှင ့်သ  ဖြစ့်ရပေါ် 

  ိုေး က့်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် ဟ ရသ  အဖမင့်ဖြစ့်သည့်။ လ မှုအရဖခအရနမျ ေးသည့်  စ့်ခိုနငှ ့် စ့်ခို ကွွဲဖပ ေး 

ဖခ ေးန ေး ကကသည့်ဖြစ့်   အရဖခအရနအ ေးလံိုေး၌ အကျံ ေးေင့်ရသ   စ့်ခို ည့်ေးရသ  က ိုယ့်ကျင ့်   ေးရ ေး   

မ ရဘ င့် မ ှ န ိုင့်ဟို န ှုင့်ေး အယ အ သမ ေး  ိုို့က  င့်ရဖခဖပ ကကသည့် (Rorty, 1993)။ ကျင ့်ေ ့်မျ ေး၊ 

က ိုယ့်ကျင ့်   ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်    န့်ြ ိုေးမျ ေးသည့် သ ူ့လ မှု၊ ယဉ့်ရကျေးမှု ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့်သ  ဖြစ့်သည့်ဟို 

ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး ေါေ မျ ေးက ထင့်ဖမင့်ကကသည့်။  

 

ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး ေါေ မျ ေး အ ွက့်  ိုလျှင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ အရန က့်  ိုင့်ေး  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင့် ရခ ့် 

အစဉ့်အလ မှ ရပေါ်ထွက့်လ မှုသည့် ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးရသ  က ိုယ့်ပ ိုင့် ယဉ့်ရကျေးမှု၊ ဘ သ ရ ေးနှင ့် ေဿန 

အစဉ့်အလ မျ ေး  ှ ကကရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအ ွက့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ မ  ရလျ ့်မှုက ို 

ရြ ့်ဖပရနသည့်။ ရေြန့်သ မျ ေးက အရန က့်  ိုင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သ အ ို  မျ ေးသည့် အရန က့်  ိုင့်ေး 

မဟို ့်ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးနှင ့် ပွ ့်  ိုက့်ပံိုက ို က ိုေးက ေးရြ ့်ဖပရလ   ှ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

လွ ့်လပ့်ရသ  (autonomous)  စ့်သ ေးပိုဂဂလ  စံလ သ ေးက ို  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေးဖြစ့်ပပ ေး အဖခ ေး 

ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးသည့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ လ သ ေးထက့် လ မှုအသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ို ပ ို၍ ဦေးစ ေးရပေးသည့်ဟို   ိုသည့်။ 

ယဉ့်ရကျေးမှု အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် လ   ိုို့သည့် ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုမျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး   ွင့် ထ ပ့်  ိုက့် 

အရဖြ ှ နည့်ေးထက့် သရဘ    အရဖြ ှ နည့်ေးက ို ပ ို၍ နှစ့်သက့်  ့်သည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

မျ ေးသည့်    ေးဥပရေက ို အသ ေးရပေးလွန့်ေးသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်  င့်ဖခင့် ံို   ေးရပေါ် အရဖခခံမှု 
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(rationality) အရပေါ် အသ ေးရပေးလွန့်ေး  ့်သည့်၊ အဖခ ေး စ့်ဘက့် ငွ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အရ  ့်မျ ေးမျ ေး ငွ့် 

အရန က့်  ိုင့်ေး  င့်ဖခင့် ံို   ေး (reason) အယ အ နငှ ့်  င့်ဖခင့် ံို   ေးအရပေါ် အရဖခခမံှုနှင ့် လွ ့်လပ့်မှု 

(autonomy) အယ အ မျ ေးနှင ့် ပဋ ပကခ ဖြစ့်န ိုင့်ရသ  ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ  ယံိုကကည့်မှုမျ ေး၊ 

အရလ အကျင ့်မျ ေးအရပေါ် အ ေးက ိုေးအ ေးထ ေးဖပ သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ ရန က့် ံိုေး  စ့်ချက့် အရနဖြင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့်လ ွ့်လပ့်မှုမျ ေးက ို အဓ ကအ ရံိုစ ိုက့်ရသ  ရခ ့်သစ့်၊ 

ဗျှူရ ိုကရ စ  န့်ရသ  န ိုင့်ငံရ  ့်  ည့် ှ သည့်ဟို ယ  ပပ ေး မျ ေးစွ ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးသည့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးနှင ့်  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေးအကက ေး  က့် ံရ ေးက ို အဖခ ေးပံိုစံ စ့်မျ   ေးဖြင ့် န ေးလည့်သည့်။ 

ဤကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုမျ ေးရကက င ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   အရန က့်  ိုင့်ေးအယ အ မျ ေးသည့် မ  ရသ  

အစဉ့်အလ မျ ေး ှ ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးအ ွက့် မသင ့်ရလျ ့်ဟို န ှုင့်ေး အဖမင့် ှ သ မျ ေးက ို စွပ့်စွွဲကကသည့်။  

 

န ှုင့်ေး ေါေ မျ ေး၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရေြန့်ချက့်မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ မကက ခဏ ရထ က့်ဖပခံ ရလ  ှ ရသ  

ဖပဿန မှ  ထ ိုရေြန့်ချက့်မျ ေးသည့် က ိုယ ့်ရသ ွင့်ေး က ိုယ့်  ေးသည့်နှင ့်   သည့် ဟ ၍ ဖြစ့်သည့်။၁၃ 

အမနှ့်   ေးမျ ေး၊  န့်ြ ိုေးမျ ေးသည့် သ ူ့ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့်သ  ဖြစ့်သည့်   ိုရသ  ထွက့်  ိုချက့်က ိုယ့်၌သည့် 

အကကွင့်ေးမွဲ  ထွက့်  ိုချက့် ဖြစ့်ရနသည့်ပံို ရပေါ်ရနသည့်။ ထ ိုို့အ ွက့် န ှုင့်ေး ေါေ မျ ေး က ိုယ့်  ိုင့်လည့်ေး 

လ သ ေးအ ေးလံိုေးနှင ့် အကျံ ေးေင့်ရသ  အကကွင့်ေးမွဲ  က ိုယ့်ကျင ့်   ေးရ ေး   ဥပရေသမျ ေး ှ သည့် သ ိုို့မဟို ့် 

န ှုင့်ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးအရကက င့်ေး ရယဘိုယျသရဘ  ရဖပ   ို၍မ ဟို လက့်ခ ံမည ့် အရဖခအရနဖြစ့်သည့်။ 

လ သ ေးအ ေးလံိုေးနှင ့် အကျံ ေးေင့်ရသ  အကကငွ့်ေးမွဲ  ဥပရေသ စ့်ခို ည့်ေးသ   ှ ရက င့်ေး  ှ န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး အဖခ ေး 

မည့်သည ့် ဥပရေသမျ ေးမှ မဟို ့်ဘွဲ ဤအကကငွ့်ေးမွဲ  ဥပရေသ စ့်ခို (န ှုင့်ေး  ဥပရေသ)  ည့်ေး က ိုသ  ရြ ့်ထို ့် 

ရပေးန ိုင့်ရသ   င့်ဖပချက့် စ့်ခိုက ို စ  ့်က ေးပံိုရြ ့်ကကည ့် န့် ခက့်ခွဲပါသည့်။ မကက ခဏ  ိုသလ ို 

န ှုင့်ေး ရှုရထ င ့်မ ှ ရေြန့်ချက့်မျ ေး၏ အရဖခခံမှ  အရန က့်  ိုင့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အယ အ မျ ေးအ ေး 

အရန က့်  ိုင့်ေး မဟို ့်ရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအရပေါ် ချမှ ့်ဖခင့်ေးသည့် သရဘ ထ ေး မကက ေးမှု  စ့်မျ   ေးက ို 

ရြ ့်ဖပသည့် ဟ ၍ ဖြစ့်သည့်။ ဤရေြန့်ချက့်သည့် ယခိုရလ က့်အထ ရ    မှန့်ရနရသ ့်လည့်ေး ၎င့်ေးသည့်လည့်ေး 

သရဘ ထ ေးကက ေးမှုအ ေး အကကွင့်ေးမွဲ   န့်ြ ိုေး စ့်ခိုအဖြစ့် သ ့်မှ ့်သမျှ က လပ ့်လံိုေး က ိုယ့်ရသ ွင့်ေး 

က ိုယ့်  ေးသည့်သ ဖြစ့်သည့် (အခန့်ေး ၁  ွင့် ရှုပါ)။  

 

န ှုင့်ေး ေါေ၏  ပ့် ည့်ချက့်က ို ပ ို၍အရလေးအနက့်  နို့့်ကျင့် မည့်  အချက့်မှ  ၎င့်ေးသည့် အလွန့် 

ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးရသ  အရန က့်  ိုင့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အဖမင့် စ့်ခိုအ ေး ထ ေးထ ေးဖခ ေးဖခ ေး အရန က့်  ိုင့်ေး 

အယ အ   စ့်ခိုအဖြစ့် လွွဲမှ ေးစွ  လက့်ခထံ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရကက င့်ေး ရလ လ မှုမျ ေး 

(၎င့်ေး  ိုို့ အမျ ေးစိုသည့် ကမ္  ရဖမ က့်ဘက့်ဖခမ့်ေး ငွ့် အစဖပ ခွဲ သည့်) သည့် ဤအဖမင့်က ို မည့်မျှပင့် 

ခ ိုင့်မ ရစက မ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ သ အ ို   ရန က့်ခကံ ေး အလွန့်ပင့် ကျယ့်ဖပနို့့်သည့်၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စ ရပက ထင့်ဟပ့်ဖပသည့်ထက့် ပ ို၍ ကျယ့်ဖပနို့့်ပပ ေး မျ ေးဖပ ေးလှစွ ရသ  သ အ ို   ရှုရထ င ့်မျ ေး၊ 

စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်ရ ေး အစဉ့်အလ မျ ေးအရပေါ် အရဖခခံသည့် (An-Na’im, 1992b, 2002, Sobrino, 2001; 

Sachedian, 2009; John D’Arcy May, 2012)။ ပ ို၍ အရ ေးကက ေးရသ  အချက့်မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် 

 ချ   ွေ့ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး သဟဇ   မဖြစ့်မှုရကက င ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးသည့် 

ခက့်ခွဲ  ့်သည့် ဟ ရသ  န ှုင့်ေး ေါေ မျ ေး၏ အ  ိုအ ေး အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် လ နည့်ေးစိုမျ ေးအရပေါ် ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးက ို 

အဖမစ့်ဖြ ့် ရချမှုန့်ေး န့် မ မ   ိုို့ ယဉ့်ရကျေးမှု ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ မျ ေး ှ  လွှမ့်ေးမ ိုေးကက ေးစ ိုေးရနရသ  
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အရလ အကျင ့်မျ ေးအ ေး ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲသင ့်သည့်ဟို ရဖပ   ိုကကရသ  ရအ က့်ရဖခ ှ   က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ  

မျ ေးက လက့်မခံကကရပ (Narayan, 1997; Rao, 2003b)။  ကယ့် မ့်ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် 

န ှုင့်ေး ေါေ မျ ေး၏ ရေြန့်မှုမျ ေး ွင့် အရန က့်  ိုင့်ေး နို့့်ကျင့်ရ ေး စ  ့်ဓ  ့်က ို  ွရပေးသည့်မျ ေး  ှ သည့်။ 

ထ ိုအရန က့်  ိုင့်ေး နို့့်ကျင့်ရ ေး စ  ့်ဓ  ့်က ိုပင့် မ မ   ိုို့၏ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အ ွင့်ေး ှ  ြ နှ ပ့်ရသ  

ရဘ င့်မျ ေး၊ စနစ့်မျ ေးက ို ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်လ ိုသ မျ ေးက ို နှု ့်ပ  ့် န့် အသံိုေးဖပ သည့်မျ ေး  ှ သည့် (Kim Dae, 

1994; Zakaria, 1994; Narayan, 1998; Rothschild, Long, and Fried, 2005)။ ထ ိုအခွင ့်အရ ေး 

ရ  င့်ေး  ိုသ မျ ေးက ို မကက ခဏ  ိုသလ ို န ိုင့်ငံဖခ ေး သ လျှ   မျ ေး၊ ဩဇ ခံမျ ေး အစ ှ သည့်ဖြင ့် န မည့်ြျက့် 

  ့်ကကသည့်။  

 

ရန က့် ံိုေးအချက့်အရနဖြင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး ေါေ မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ရေြန့်မှုသည့် လက့်ရ ွွေ့ 

(empirical) အရထ က့်အထ ေး မ ှ ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု  ိုင့်   လ မှုရဗေ  င့်ဖပချက့်အရပေါ် အမှ အခ ို 

ဖပ ရနသည့်။ န ှုင့်ေး ေါေအဖမင့်က ‘ယဉ့်ရကျေးမှု’ မျ ေးသည့်  စ့်ခိုနငှ ့် စ့်ခို လွန့်စ ွ ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးကကသည့်ဟို 

ယ  သည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် န ှုင့်ေး ေါေအဖမင့်သည့် ယဉ့်ရကျေးမှု စ့်ခို အ ွင့်ေး ငွ့် ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးရသ  

စံနှုန့်ေးမျ ေး  ှ မရနဟို ယ  သည့်။ သ ိုို့ရသ ့် ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး အဖမင့်က ို ရထ က့်ခံသ မျ ေး က ိုယ့်  ိုင့်ပင့် 

ဤအချက့်နငှ ့်  နို့့်ကျင့်ဘက့် ဖြစ့်ရနသည့်။ ထ ိုသ ိုို့  နို့့်ကျင့်ဘက့် ဖြစ့်ရနသည ့် အရထ က့်အထ ေးအ ေး 

ရေသစံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့်    ေးရ ေးနငှ ့် လ မှုရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး လ ိုအပ့်သည့်ဟ ရသ  

န ှုင့်ေး ေါေ   ိုို့၏ အဖမင့် ွင့် ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ ဤစံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့် လ ိုအပ့်သည့်  ိုလျှင့် ထ ိုသ ိုို့ 

လ ိုအပ့်ဖခင့်ေးမှ  စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့် ယဉ့်ရကျေးမှုန ှုင့်ေး ေါေ မျ ေး  င့်ဖပသည့်ထက့် ပ ို၍ ရဖပ င့်ေးလွဲရနရသ ရကက င ့် 

(သ ိုို့) အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့် ဖြစ့်ရနရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးသည့် ထ ိုသ ိုို့ 

အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေး  ှ ရကက င့်ေး သက့်ရသ အရထ က့်အထ ေးမျ ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။  

 

ယဉ်ဝ  ျားမှုနြိှုင်ျား ေါဒ၏ သမြိငု်ျားဆြိုင် ာ အစြိတ်အပြိငု်ျားမ ာျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့်  က့်စပ့်ရသ  အရန က့်  ိုင့်ေး  နို့့်ကျင့်ရ ေး စ  ့်၏ မ လဇ စ့်ဖမစ့်အ ေး က ိုလ ိုန စနစ့်၊ 

နယ့်ချွဲွေ့စနစ့်၊ ကျွန့်စနစ့်၊ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၊ ဘ သ ရ ေး လ နည့်ေးစိုမျ ေး၊ လ နည့်ေးစို လ မျ   ေးမျ ေး (ethnic 

minorities) မျ ေးနငှ ့် အဖခ ေးရသ  အပယ့်ခလံ မျ ေးအ ေး လ အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ချက့်မှ ြယ့်ထို ့်ဖခင့်ေး  ိုို့အ ွက့် 

အရကက င့်ေးဖပ န့် ဥရ  ပ  ိုက့်သ ေးမျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး ရလျှ က့် အသံိုေးဖပ ခွဲ ပံို၌ 

ရဖခ  ရက က့်န ိုင့်သည့်။  ကယ့် မ့်ေး ွင့်လည့်ေး ဥရ  ပ  ိုက့် ငွ့် ဥရ  ပ  ိုက့်သ ေးမျ ေး၏ 

က ိုယ့်ကျင ့်   ေး သ လွန့်ဖမင ့်မ ေးမှုနှင ့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်    န့်ြ ိုေးမျ ေး ရပေါ်ရပါက့်လ မှု၊ 

ယင့်ေး  ိုို့အရပေါ် ယံိုကကည့်မှု ကက ေးမ ေးမှု  ိုို့သည့် ကမ္ ရပေါ် ှ  လ အမျ ေးစို (ထ ိုအထွဲ ွင့် အမျ   ေးသမ ေး အ ေးလံိုေး 

ပါေင့်သည့်) အ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖငင့်ေးပယ့်ခွဲ သည ့် ၁၈   စိုနငှ ့် ၁၉   စိုနှစ့် နယ့်ချွဲွေ့က ိုလ ိုန စနစ့်နှင ့် 

အချ  န့်က ိုက့် ဖြစ့်ခွဲ သည့်မှ လည့်ေး စ  ့်မသက့်သ စ   အချက့် ဖြစ့်သည့်။ န ှုင့်ေး အဖမင့် ှ  ရေြန့်ရ ေးသမ ေးမျ ေး 

(ထ ိုအထွဲ ွင့် စကဂ ပ နငှ ့် က ိုေး  ေးယ ေးန ိုင့်ငံမျ ေး ှ  အ ဏ  ငှ့် အစ ိုေး မျ ေးလည့်ေး အပါအေင့် ဖြစ့်သည့်) က 

ယို တ ကျကျ စဉ့်ေးစ ေးန ိုင့်ရသ ၊ မ မ ြ သ  စဉ့်ေးစ ေး  ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်ရသ ၊ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ှ ရသ   စ့်သ ေးပိုဂဂလ 

လ သ ေး   ိုသည့်မှ  အရန က့်  ိုင့်ေး၏ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ  ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်မှု  စ့်ခို ဖြစ့်ရံိုသ မက 

ဥရ  ပ  ိုက့်သ ေး မဟို ့်သ မျ ေးက ို အယဉ့်ဇ  ့်သွင့်ေးရ ေး အမည့်ခံထ ေးရသ  ဥရ  ပ  ိုက့်သ ေး  ိုို့၏ 
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ကက ေးစ ိုေးဖခယ့်လှယ့်မှုအ ွက့် အရကက င့်ေးဖပချက့်ရပေး န့် ထ ို ည့်ရ  က့်မှုက ိုပင့် အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်အ ေး သမ ိုင့်ေး ရလျှ က့်  လွွဲအသံိုေးချခွဲ ဖခင့်ေးက ို ဖငင့်ေး၍ မ ရချ။ ပ ို၍ 

အရ ေးကက ေးသည့်မှ  ထ ိုကွဲ သ ိုို့ သမ ိုင့်ေးစဉ့် က့်  လွွဲအသံိုေးချ ခံခွဲ  ဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အယ အ  စ့်ခိုလံိုေးက ို ပျက့်ဖပယ့်ရစသင ့်သလ ေး ဟ ရသ  ရမေးခွန့်ေးဖြစ့်သည့်။ ဤရမေးခွန့်ေးအ ေး ဣ ထ ယေါေ 

ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးနှင ့်  က့်စပ့်ပပ ေး ဖပန့်လည့် န့်ေးစစ့်ပါမည့်။ 

 

န ှုင့်ေး ေါေ မျ ေးထို ့်ရသ  ရန က့်ထပ့်ဖငင့်ေးခံိုချက့် စ့်ခိုမှ  န ိုင့်ငံငယ့်မျ ေးနငှ ့် အရန က့်  ိုင့်ေးမှ မဟို ့်ရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် န ိုင့်င ံက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး မ ရဘ င့် ရြ ့်ရ  င့်  ၌ ပါေင့်ခငွ ့် 

မ ှ ခွဲ ဟ ၍ ဖြစ့်သည့်။ ဤဖငင့်ေးခံိုချက့်သည့် အချက့်အရ  ့်မျ ေးမျ ေး ွင့် မှန့်ကန့်  ကျမှုမ ှ ရကက င့်ေး 

ရ ွွေ့ မည့်ဖြစ့်သည့်။ မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးစနစ့်၏ အရဖခခအံ ေး က ိုလ ိုန စနစ့်ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး 

မ  ိုင့်မ   ည့်ရ  က့်ခွဲ သည့်မှ  မှန့်ရသ ့်လည့်ေး UDHR  ွင့် ထင့်ဟပ့်ရနရသ  သ အ ို  မ ရဘ င့်၊ န ိုင့်ငရံ ေး 

မ ရဘ င့်  ိုို့ ရြ ့်ထို ့်  ၌ န ိုင့်ငငံယ့်မျ ေးရ   အရန က့်န ိုင့်ငံမဟို ့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးကပါ 

ပါေင့်ပ ့်သက့်ခွဲ သည့် (Waltz, 2001, 2002) (စ ရသ တ  ၂.၂  ွင့် ရှုပါ)။ န ိုင့်ငံငယ့်မျ ေးနငှ ့် 

အရန က့်န ိုင့်ငံမဟို ့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ပါေင့်သ မျ ေး၏ ထည ့်ေင့်မှုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အဓ က 

က  ကေ ့်မျ ေး ဖြစ့်သည ့် အ ေးလံိုေးပါေင့်န ိုင့်မှု၊  စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့် အကျ ံေးေင့်မှု  ိုို့အထ  အကျံ ေးေင့်ခွဲ သည့်။ 

အထ ေးသဖြင ့် အ  ိုပါန ိုင့်ငမံျ ေးမှ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် ကျ ေး၊မ လ  န့်ေးရစ ပါေင့်ရ ေး စက ေးလံိုေး 

အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေး န့်   ိုက့် ွန့်ေးခွဲ ကကသည့်။ အ နဒ ယန ိုင့်ငံမှ ဟန့်   မက့်ဟ့်   (Hansa 

Mehta) နငှ ့် ေ ိုမ န ကန့်  ပါ  ဘလစ့်န ိုင့်ငံမှ မ ရနဗ  ရဘန ေ န ို (Minerva Bernardino)   ိုို့က 

ရကကည စ  မ့်ေးသည့် အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   အမျ   ေးသ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး (Declaration of 

the Rights of Man) ဖြစ့်မသွ ေးဘွဲ အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   လ သ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး 

ဖြစ့်ရစ န့်၊ ထ ိုစ  မ့်ေး၏ ရဖခ င့်ေးအပ ိုေ့် ွင့် ရကကည စ  မ့်ေးသည့် အမျ   ေးသ ေးမျ ေးနငှ ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် 

သက့်  ိုင့်သည့်ဟို ရအ င့်ဖမင့်စွ  ရထ က့်ခရံဖပ   ိုန ိုင့်ခွဲ ကကသည့် (Parisi, 2002; Arat, 2008)။  

 

စာဝသတတာအမတှ် ၂.၂ ယူဆခ  ်မ ာျား ြို စြိန်ဝခေါ် ခင်ျား - ပဝဒသာစံုလင်မှုနှင ် UDHR ဝ ျားဆဲွ ခင်ျား  

အရန က့်န ိုင့်ငံမဟို ့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံငယ့်မျ ေး ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး  ိုင့်   

ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး ွင့် ပါေင့်ဖခင့်ေးသပ့်သပ့်သည့် စံိုလင့်မှုက ို ထင့်ဟပ့်ရသ   လ ေ့်မျ ေးသ ိုို့ မထို ့်လိုပ့်န ိုင့်ရပ။ 

အ  ပ့်က ိုယ့်စ ေးလှယ့်အြွွဲွေ့ အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ရကကည ချက့်၏ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် ထ ေး ှ ရသ  

အဖမင့်နငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဘ သ ရ ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှုအဖမင့်မျ ေးနငှ ့် ြ လ ဖြစ့်သည့်က ို အရကက င့်ေးဖပပပ ေး UDHR က ို 

ရထ က့်ခ ံန့် ဖငင့်ေး န့်ခွဲ သည့်။ ကွန့်ဖမှူနစ့်န ိုင့်ငံ က ိုယ့်စ ေးလှယ့်အြွွဲွေ့မျ ေးနငှ ့် အ  ပ့်န ိုင့်ငံ က ိုယ့်စ ေးလှယ့် 

အြွွဲွေ့မျ ေးသည့် လ နည့်ေးစို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ယဉ့်ရကျေးမှု ဂျန့်န ို  ိုက့်  ိုို့က ို အ  အလင့်ေး ရှု ့်ချရသ  

ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့် စ့်ခိုက ို လ ိုလ ေးခွဲ ကကရသ ့်လည့်ေး အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံသည့် ၎င့်ေး၏ အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့် 

လ မျ   ေးမျ ေးက ို ြ နှ ပ့်သည ့် စနစ့်အ ွက့် အကျ  ေး က့်မျ ေး ခံစ ေး မည့်က ို စ ိုေး  မ့်သည ့်အ ွက့် 

ထ ိုဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်က ို အဖပင့်ေးအထန့်  နို့့်ကျင့်ခွဲ သည့်။ အဖခ ေးရသ  အရမ  က  ိုက့်န ိုင့်င ံ အမျ ေးစိုသည့်လည့်ေး 

ထ ိုနည့်ေးအ  ိုင့်ေးပင့်  နို့့်ကျင့်ခွဲ ကကသည့် (အခန့်ေး ၈  ွင့် ရှုပါ)။ လ နည့်ေးစို အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ 

အိုပ့်စိုမျ ေးအ ေး ယဉ့်ရကျေးမှုအ    ိုက့်ခ ိုက့်မှုမှ အက အကွယ့်ရပေးမည ့် အ  ိုဖပ ခွဲ ရသ  အပ ိုေ့် စ့်ခိုက ို 

အ ံိုေး ွင့် ထည ့်သွင့်ေးခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ (Morsnik, 1999)။  
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UDHR မ ကကမ့်ေး ွွဲမှု၏ န ိုင့်ငံရ ေး ပ ့်ေန့်ေးကျင့် အရဖခအရနအရကက င့်ေး စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်ပါ။ လ နည့်ေးစို 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် အက ကယွ့်ရပေးမှုမျ ေးက ို အရမ  ကန့်န ိုင့်င၏ံ  နို့့်ကျင့်မှုသည့် န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး န ိုင့်ငရံ ေး ငွ့် အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ အခန့်ေးကဏ္ဍအရကက င့်ေး သင့်၏ ရယဘိုယျ န ေးလည့်မှု 

အရပေါ် မည့်သ ိုို့ သက့်ရ  က့်မှု  ှ သနည့်ေး။ သင ့်အရနဖြင ့် လက့် င့်အရမ  က  ိုက့် ှ  န ိုင့်ငံငယ့်မျ ေးသည့် 

၎င့်ေး  ိုို့န ိုင့်ငံမျ ေး၌ သ သ သ သ  ကက ေးမ ေးရသ  လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေး  ှ ရနဖခင့်ေးရကက င ့် အရမ  ကန့် 

န ိုင့်ငံအ  ိုင့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် သ ိုို့မဟို ့် ထ ိုသ ိုို့ လ ိုက့်ပါ လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး ရန က့် ငွ့် 

အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ၏ န ိုင့်ငံရ ေးပါေါသည့်  စ့်ခန့်ေး စ့်ကဏ္ဍ ပါေင့်သည့်ဟို ထင့်ပါသလ ေး။  

 

ဤသ အ ို  ရှုရထ င ့်နှင ့် သမ ိုင့်ေးရှုရထ င ့် ရေြန့်မှုမျ ေးသည့် လက့်သစ့် လစ့်ဘ ယ့်ေါေအရဖခဖပ  (neoliberal) 

စ ေးပွ ေးရ ေး ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး၏ ကမ္ လံိုေးခခံ  ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့် (universalizing discourse) 

အရကက င့်ေး ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေး ငွ့် ပွဲ  င့်ထပ့်ရန ွဲဖြစ့်သည့် (Parisi, 2010b)။ ဣ ထ ယ ေါေ မျ ေးနငှ ့် 

ကမ္  ရ  င့်ပ ိုင့်ေးမှ  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး အပါအေင့် ရေြန့်သ မျ ေးက အရန က့်  ိုင့်ေး မဟို ့်ရသ  

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေးစနစ့်မျ ေးက ို ရက ့်ပ ိုရ ေး ငှ့်ေးမျ ေးမှ အဖမ ့်ထို ့်  လွယ့်က ရစြ ိုို့ န ိုင့်ငံ က  

ဘဏ္ဍ ရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး (International Financial Institutions (IFIs)) မှ ထ န့်ေးချ ပ့်  

လွယ့်က ရစ န့် အသံိုေးဖပ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခိုအဖြစ့် အစဉ့်အလ အ ေးဖြင ့်  ှ ရနရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု 

ဓရလ ထံိုေးထမ့်ေးမျ ေး၊  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် သ မှုမျ ေးသည့်   ိုက့်ြျက့်ဖခင့်ေး ခံရန သည့်ဟို စ ိုေး  မ့်ကကသည့်။ 

ဥပမ ဖပ လျှင့် န ိုင့်င ံက ရငရွကကေး  န့်ပံိုရငအွြွွဲွေ့ (IMF) သည့် စနစ့်ဖပ ဖပင့် ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး 

အစ အစဉ့်မျ ေး (Structural adjustment programs) က စည့်ပင့်ေရဖပ မှုက ို ရပေးမည့်ဟို 

က  ရပေးခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ကမ္  ရန   အမျ ေးအဖပ ေး၌ မည မျှမှုနှင ့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု  ိုို့က ိုသ    ိုေးရစခွဲ သည့်။ 

၎င့်ေးနည့်ေး   ကမ္  ဘဏ့်သည့်လည့်ေး  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု ရလျ  ပါေးရ ေးအ ွက့် အလိုပ့်လိုပ့်ရနသည့်ဟို ယ  စ   

 ှ ရသ ့်လည့်ေး ၎င့်ေး၏ ရငရွကကေးရထ က့်ပံ ရ ေး ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေးနှင ့် အကက ေးစ ေး (industrial-scale) လယ့်ယ  

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးမှ  င ့် ဂျန့်ေါနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး မည မျှမှုမျ ေးက ို ပ ို၍ ကက ေးထွ ေးရစခွဲ သည့်။ ဤကဏ္ဍမျ ေးသည့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့်  ပ ိုင့် န ိုင့် လယ့်သမ ေးမျ ေးအ ေး လိုပ့်အ ေးခအ ွက့် အလိုပ့်လိုပ့် ရသ  

အလိုပ့်သမ ေးမျ ေးအဖြစ့်    ေးေင့် စ ေးပွ ေးရ ေးစနစ့်ထွဲသ ိုို့ ရခေါ်သွင့်ေးသည့်။   ှ ရသ  လိုပ့်အ ေးခမျ ေးသည့် 

ဤအလိုပ့်သမ ေးမျ ေးအ ွက့်  င့်ေး ွဲမှုမျဉ့်ေး၏ အရပေါ်အ င ့်၌ ရနထ ိုင့် န့် မလံိုရလ က့်သည့်က မျ ေးသည့်။ 

ရေြန့်သ မျ ေးသည့် လက့်သစ့် လစ့်ဘ ယ့်ေါေ၏ ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးနငှ ့် 

သ မကဘွဲ ရေသ စ့်ရန  နှင ့်  စ့်ရန   မ  ရသ  ကမ္ နှင ့်ချ  ရသ  အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေး ှ သည ့် 

အဖမ ့်ထို ့်မှုမျ ေး၏ ဥရပေပ ိုင့်ေး  ိုင့်  ၊ နည့်ေးပည ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးနှင ့်လည့်ေး ပ ့်သက့် သည့် 

(Shiva, 1991, 2005)။  

 

အရ ေးကက ေးရသ အချက့်မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လက့်သစ့် လစ့်ဘ ယ့်ေါေ အရဖခဖပ  စ ေးပွ ေးရ ေး 

ရပေါ်လစ မျ ေး၏ လ ူ့ဘေမျ ေးအရပေါ် အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို ရေြန့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို  နို့့်ကျင့် 

 ွန့်ေးလှန့် န့် လက့်နက့် စ့်ခို ဖြစ့်ရနဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤအချက့်နငှ ့် ကျ ေး၊မ  က့် ံရ ေးနငှ ့် 

အပယ့်ခံ မှုမျ ေးက ို   ိုက့်ြျက့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးရနရသ  ဖပည့် ွင့်ေး  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးမှ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး  ိုို့က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်ရသ  သ အ ို  ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   
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သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး  ိုင့်   ဖပဿန မျ ေးသည့် အမနှ့် ကယ့် ှ ရနပပ ေး ရလေးနက့်သည့်မှ  မှန့်ရသ ့်လည့်ေး 

ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး ေါေ မျ ေး၏ ရေြန့်ချက့်သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲမှုက ို ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး စွမ့်ေးပက ေး  ှ ရစရသ ၊    ေးနည့်ေးလမ့်ေး ကျရစရသ  အမျ   ေးမျ   ေးရသ  

အရကက င့်ေး င့်ေးမျ ေးက ို ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး မြမ့်ေး ိုပ့်န ိုင့်ရပ။  

 

ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ယဉ့်ရကျေးမှုအ ၊ န ိုင့်ငရံ ေးအ ၊ စ ေးပွ ေးရ ေးအ  အပယ့်ခ ံအိုပ့်စိုမျ ေး 

 င့်ဖပရသ  ဖပဿန မျ ေးက ို က ိုင့် ယွ့်ရဖြ ှင့်ေး န့်အ ွက့်  စ့်ကမ္ လံိုေး ငွ့် ရန   လ သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး    ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျမှု၏  စ့်စ  ့် စ့်ရေသအ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ရန က့်ကယွ့် ငွ့်  ှ ရသ  

ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးရသ  က ိုယ့်ကျင ့်   ေးရ ေး   အရဖခခ ံ သရဘ    ေးမျ ေး ွင့် ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ UDHR 

မ ကကမ့်ေးရ ေး ွွဲ န့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ရသ  ကိုလသမဂဂ ပည ရ ေး၊ သ ပပံနငှ ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အြွွဲွေ့အစည့်ေး (UNESCO) 

ဦေးရ  င့်ရသ  နှ ေးရန ှ  ိုင့်ပင့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်သည့် အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ဘ သ ရ ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် 

စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်ပံို သမ ိုင့်ေးရန က့်ခမံျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးခွဲ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ ငွ့် ဂျှူေး၊ ဂ  နှင ့် ရ ိုမန့်  ိုို့၏ 

အရ ွေးအရခေါ် သမ ိုင့်ေးမျ ေး၊ ဗိုေဓဘ သ ၊ ဟ နဒှူဘ သ ၊ ကွန့်ဖြှူေး ပှ့်အယ ေါေ၊ ခ စ့်ယန့်ဘ သ နှင ့် 

အစစလ မ့်ဘ သ   ိုို့ ပါေင့်သည့်။  ြန့် မှ ့်သ ေးသင ့်သည့်မှ  ဤဖြစ့်စဉ့်သည့် နစှ့် ယ့်  စို ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး 

က ိုလ ိုန စနစ့် ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးထက့် ရစ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ယင့်ေးဖြစ့်သည့် မ  ဖခ ေးရသ  

ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ မျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးခွဲ သည့်။ သ ိုို့ရသ ့် အ  ိုပါ ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ   စ့်ခိုချင့်ေးစ အရပေါ် 

 ှ ရသ  အ လစ့်မျ ေး၏ သရဘ ထ ေးအဖမင့်မျ ေးသည့် ထ ိုဖြစ့်စဉ့်အရပေါ် လွှမ့်ေးမ ိုေးခွဲ သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ အ လစ့်အဖမင့်မျ ေး 

လွှမ့်ေးမ ိုေးခွဲ ဖခင့်ေး ွင့် အရကက င့်ေး င့်ေးနှစ့်ခို  ှ သည့်။ ပထမ အရကက င့်ေးအ င့်ေးမှ  အ လစ့်မျ ေးသည့် 

သမ ိုင့်ေးရ ေးသ ရ  ၊ သမ ိုင့်ေးြန့်  ေးသ ပါ ဖြစ့်ကကခွဲ သည့်။ ေို  ယ အရကက င့်ေးအ င့်ေးမှ  န ိုင့်ငံမျ ေးက ို 

က ိုယ့်စ ေးဖပ မှုနှင ့် ကိုလသမဂဂ စနစ့်အ ွင့်ေး ကျွမ့်ေးကျင့်သ မျ ေး ရ ေွးချယ့်သည ့်အပ ိုင့်ေး ွင့် အ လစ့်မျ ေး 

လွှမ့်ေးမ ိုေးကက ေးစ ိုေးခွဲ ကကသည့် (စ ရသ တ  ၂.၃  ွင့် ရှုပါ)။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွွေ့လ  မည့် ဖြစ့်သည ့်အ  ိုင့်ေး ၁၉၉၀ 

ခိုနစှ့်မျ ေး ရ  က့်လ သည ့်အခါ န ိုင့်ငံရ ေး ေ ရ သည့်လည့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲလ ရနပပ  ဖြစ့်သည့်၊ 

ြ အ ေးရပေးမှုမျ ေးရကက င ့် ကိုလသမဂဂ ည လ ခံမျ ေးသည့် အြွွဲွေ့ေင့်န ိုင့်ငံမျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေး ညြှ န ှုင့်ေး 

ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးအရပေါ် အ လစ့်မဟို ့်သ မျ ေး၏ အသံထင့်ဟပ့်ရစရသ  အကျ  ေး   အြွွဲွေ့မျ ေး ြွွဲွေ့စည့်ေး၍ 

လိုပ့် ှ ေးရ ေး (caucusing)၊ ြ အ ေးရပေးစည့်ေးရံိုေးရ ေး (lobbying) နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို   ထွင့် ရြ ့်ရ  င့် 

လ ခွဲ သည့်။ မည့်သ ိုို့ပင့်  ိုရစက မ  အ လစ့်မျ ေးသည့် ကိုလသမဂဂ ြွွဲွေ့စည့်ေးမှုနှင ့် ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရကကည စ  မ့်ေး ရ ေး ွွဲမှု  ိုို့အရပေါ် လွှမ့်ေးမ ိုေးကက ေးစ ိုေးခွဲ သည့်။  

 

မ မ   ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် ရိုန့်ေးကန့်လှုပ့် ှ ေးလ ခွဲ ကကသ မျ ေး အ ွက့်  ိုလျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

အရဖခခံ သရဘ    ေး အို ့်ဖမစ့်မျ ေး အရကက င့်ေး အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး လ သ ေးမျ ေးအဖြစ့် 

အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေး၊ ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး    ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျသည့်ဟို လက့်ခဖံခင့်ေးသ ိုို့ ဦေးမ ည့်လျှင့် 

ထ ိုအဖငင့်ေးအခံိုမျ ေးသည့် ပည  ပ့် န့် န့် အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေးသ သည့် ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ  မ လ 

အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှသည့် မသန့်စွမ့်ေးသ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအထ  

   ေးမျှ မှု  ိုင့်   က စစမျ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေး န့်အ ကွ့် ဘံိုစဉ့်ေးစ ေးနည့်ေး ဖြစ့်ရနရပပပ ။ န ိုင့်ငရံ ေး 

ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး၏    ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျမှုက ို အကွဲဖြ ့် န့်အ ကွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက သင ့်ရလျ ့်ရသ  

က ိုယ့်ကျင ့်   ေးရ ေး   အရဖခခစံံနှုန့်ေးအဖြစ့် ရပေါ်ထွက့်လ ဖခင့်ေး၊ န ိုင့်င ံက  ဥပရေမျ ေးနှင ့် 
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အင့်စ  ကျ ေး ငှ့်ေးမျ ေး ငွ့် အစ ိုင့်အခွဲ  ည့်လ ဖခင့်ေး  ိုို့သည့်  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် 

 က့် ံ ပ ့်သက့်မှုအရပေါ် ရေြန့်ချက့်မျ ေးနငှ ့်အပပ  င့် ဖြစ့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ရန က့်လ မည ့် 

အပ ိုင့်ေး ငွ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် ထ ိုဖြစ့်စဉ့် မည့်ကွဲ သ ို ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်က ို စဉ့်ေးစ ေးပါမည့်၊ ထ ိုသ ိုို့စဉ့်ေးစ ေးသည ့်အခါ 

ဣ ထ ယေါေ အရဖခဖပ  ရေြန့်ချက့်မျ ေးအ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲရစခွဲ သည ့် သ အ ို  နငှ ့် 

လက့်ရ ွွေ့အရပေါ် အရဖခ ည့်ထ ေးသည ့် သံိုေးသပ့်ချက့် ဥပမ မျ ေးအဖြစ့် အရလေးရပေး ရြ ့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ 

 

 

အနှစ်ခ  ပ်  

ယဉ့်ရကျေးမှုန ှုင့်ေး ေါေ   ိုသည့်မှ  ကျင ့်ေ ့်မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်    န့်ြ ိုေးမျ ေးသည့် 

၎င့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်ရပေါ် ည့် ှ    ယဉ့်ရကျေးမှုအလ ိုက့် ဖြစ့်သည့်ဟ ရသ  အဖမင့် ဖြစ့်သည့်။  

 

န ှုင့်ေး အယ အ အရပေါ် အရဖခခံထ ေးသည့်  သ အ ို  ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ရေြန့်ချက့်က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး 

အဖခ ေးရသ ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးအ ွက့် မသင ့်ရလျ ့်ရသ  အရန က့်  ိုင့်ေး ြန့်  ေးမှုမျ ေး (Western construct) 

ဖြစ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်သည့်။ ဤအဖမင့် ွင့် ရ ွှေ့ရန က့်မည မှု ပါရနပပ ေး ထ ိုအရန က့်  ိုင့်ေး မဟို ့်ရသ  

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအ ွင့်ေး ှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးက ို လျစ့်လျှူရှုထ ေးသည့်။  

 

ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး ေါေ အရပေါ် အရဖခခံသည ့် သမ ိုင့်ေးရှုရထ င ့် ရေြန့်ချက့်သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး 

အရန က့်  ိုင့်ေး နယ့်ချွဲွေ့ေါေ၏ လက့်နက့် က   ယ   စ့်ခိုအဖြစ့် ရှုဖမင့်သည့်။ ဤအချက့်မှ  

မှန့်ကန့်ရနရစက မ  ဤသမ ိုင့်ေး ေန့်ထိုပ့်ေန့်ပ ိုေးသည့် ကမ္  ရ  င့်ဖခမ့်ေး သ ိုို့မဟို ့် အက ေးအရဖပ င့်ေးက ို 

ဖြ ့်သန့်ေးရနရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ှ  ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးက ို က ိုင့် ယွ့်ရဖြ ှင့်ေး  ၌ ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အရကက င့်ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေး၏ ရ ပန့်ေးစ ေးမှု သ ိုို့မဟို ့်    ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျမှုက ို ထ ခ ိုက့်ဖခင့်ေး 

မ ှ ရပ။  

 

ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး ေါေ  ိုင့်   အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေးက ိုရ   မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးစနစ့်က ိုပါ 

အ လစ့်မျ ေးက ရမ င့်ေးနငှ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် မကက ရသေးခင့် နှစ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး ဤလ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စနစ့်အ ေး  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး ပ ို၍ ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေး လ န ိုင့်ခွဲ သည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ က ိုယ့်ကျင ့်   ေးပ ိုင့်ေးအ နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  ရဘ င့်ေင့်မှုအ ွက့် မ လဇ စ့်ဖမစ့် 

ဖြစ့်သည့်ဟို ထို ့်ယ ဖပန ိုင့်ရသ  ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခ ှ သည ့် အရဖခခ ံသရဘ    ေး အို ့်ဖမစ့်မျ ေးစွ  ှ သည့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့ 

အ ေးလံိုေးသည့်  ှ  င့်ေးစွွဲ (အ လစ့်မျ ေး အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုရသ ) အစဉ့်အလ မျ ေးက ို မှ ဖငမ့်ေးက ိုေးက ေးသည့်။  

 

 ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား  

 

ဣ ထ ယေါေသည့် အရန က့်  ိုင့်ေး အယ အ  စ့်ခို ဖြစ့်ပါသလ ေး။ ဤရမေးခနွ့်ေးက ို အရဖြရပေးန ိုင့် န့် 

သင့်သည့် မည့်သည ့် ကက  ေးပမ့်ေးလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၊ အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးအရကက င့်ေး ရလ လ သင့်ယ  န့် 

လ ိုအပ့်မည့်နည့်ေး။  
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ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် မ မ   ိုို့၏ ယဉ့်ရကျေးမှု ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ မျ ေးက ို ချ  ေးမွမ့်ေးဂိုဏ့်ဖပ ပပ ေး  စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ပ ိုမ ို၍ ရလေးစ ေးလ ိုက့်န  န့် ရဖပ င့်ေးလွဲသင ့်ပါသလ ေး။  

 

ဣတထြိယေါဒ မ ာျားနှင ် တ ်က ွလှုပ် ှာျားသူမ ာျား၏ လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျားအဝပေါ် ခ ဉ်ျား ပ်နည်ျားမ ာျား 

 

ဣ ထ ယ ေါေ မျ ေးသည့် ရ ွှေ့ န့်ေးမှရန၍ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရကက င့်ေးက ို လက့်ရ ွွေ့ ရှုရထ င ့်၊ သ အ ို   

ရှုရထ င ့်ဘက့်မှ သံိုေးသပ့်ရနသ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် အမျ   ေးမျ   ေးရသ  

အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် အရဖခခံသရဘ    ေး အို ့်ဖမစ့်မျ ေးက ို မှ ဖငမ့်ေး က ိုေးက ေးကကသည ့် 

မ  ဖခ ေးန ေးရသ  ဣ ထ ယေါေ အရဖခဖပ  သ အ ို  ရှုရထ င ့် အမျ ေးအဖပ ေး ှ သည့်။ ထ ိုို့အဖပင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့်  က့်စပ့်ရနရသ  အဓ က အရ ေးပါသည ့် က စစ ပ့်မျ ေး၊ မဟ ဗျှူဟ ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

က စစ ပ့်မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ ဣ ထ ယေါေ မျ ေး အချင့်ေးချင့်ေးလည့်ေး သရဘ ထ ေး ကွွဲလွွဲကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ကဏ္ဍ၌ ဣ ထ ယေါေ မျ ေး၏ ထည ့်ေင့်မှုမျ ေးသည့်  စ့်ခိုထက့်ပ ိုရသ  ဣ ထ ယေါေ 

အမျ   ေးအမျ   ေးက ို ထပ့်ဟပ့်ရနသည့်ဟို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်  ရပမည့်။ ဤကွဲ သ ိုို့ ကွွဲဖပ ေးစံိုလင့်မှု 

 ှ ရနရစက မ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ဣ ထ ယေါေ အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေး ွင့် ဘံိုကျရသ ၊ 

ထပ့်ဖပန့် လွဲလွဲ ပါရနရသ  ရခါင့်ေးစဉ့် ချ   ွေ့  ှ ရနသည့်၊ ထ ိုရခါင့်ေးစဉ့်မျ ေးသည့် အဖခ ေး  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ  

မျ ေး၏ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေး ွင့် အထင့်က   ှ ရနသည့်။  

 

အခွင ်အဝ ျားမ ာျား ြိ ု ပြိုင်ခငွ ်မ ာျား အ ဖစ ်နာျားလည် ခင်ျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် ကက  ေးပမ့်ေး လှုပ့် ှ ေးရနကကသ မျ ေးသည့် ဘံိုအရဖခခံ သရဘ    ေး အို ့်ဖမစ့် စ့်ခို 

မ ှ ကကရစက မ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး ဘံိုယ  ချက့်  စ့်ခို  ှ ရက င့်ေး  ှ န ိုင့်သည့် (Sobrino Sj, 2001)။ 

ယရနို့အချ  န့် ွင့် အိုပ့်စို အမျ   ေးမျ   ေး  ိုို့သည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးအ ွက့် အခွင ့်အရ ေး 

ဘ သ စက ေးက ို အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ ဤအိုပ့်စိုမျ ေးသည့် မည ့်သည ့်အ  မျ ေးက ို ရ  င့်ေး  ိုရနကကဖခင့်ေး 

ဖြစ့်ပါသနည့်ေး။  

 

အရန က့်  ိုင့်ေး သ အ ို     မျ ေးသည့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ခံစ ေးပ ိုင့်ခွင ့်မျ ေးအဖြစ့် ယ  လ ခွဲ ကကသည့် 

(Donnelly, 1982)။  ပ ိုင့်ခငွ ့် (entitlement)  စ့်ခိုအ ေး ဥပရေ သ ိုို့မဟို ့် သရဘ   စ ချ ပ့်  စ့်ခိုက 

ရပေးရသ  အကျ  ေးခံစ ေးခငွ ့် (benefit)  စ့်စံို စ့်ရယ က့်   ှ  မည ့် အ    စ့်ခိုအဖြစ့် မှ ့်ယ န ိုင့်သည့်  

(အ ပ့်သံိုေးစက ေး ငွ့်  စ့်ရယ က့်ရယ က့်သည့်  စ့်ခိုခိုက ို  ပ ိုင့်ခွင ့် ှ သည့် သ ိုို့မဟို ့်   န့် အခွင ့်အရ ေး 

 ှ သည့်ဟို ရဖပ ကကသည့်)။ ယင့်ေးအစ ေး ဣ ထ ယေါေ မျ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  က့်ကကလှုပ့် ှ ေးသ  

အမျ ေးအဖပ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ခံစ ေးမှု (enjoyment) အရပေါ် အဓ က အ ရံိုစ ိုက့်ကကသည့် 

(စ ရသ တ  ၂.၁  ွင့် ရှု)။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ှ ရသ သ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို ခံစ ေး န့် ပိုဂဂလ စွမ့်ေး ည့်နငှ ့် 

လ မှုစွမ့်ေး ည့်  ှ ကကသည့်၊ အဓ ပပ ယ့်မှ  ထ ိုသ မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အနစှ့်သ  မှ အကျ  ေးခံစ ေး 

န ိုင့်ရသ  အရနအထ ေး ငွ့်  ှ သည့် (ဤသည့်မှ  ဥရပရေ သ ိုို့မဟို ့် သရဘ   စ ချ ပ့်ပါ အ မခံချက့်က 
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က  ရပေးထ ေးရသ  အဓ ပပ ယ့် ှ ရသ  အ  နငှ ့်   သည့်။)  စ့်စံို စ့်ရယ က့်သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

မခံစ ေး လျှင့် ထ ိုပိုဂဂ  လ့်၌ အမှန့် ကယ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး မ ှ ဟို   ိုန ိုင့်သည့်။ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  ှ ဖခင့်ေးသည့် 

ရ ခွဲမိုနို့့်  ှ ဖခင့်ေးနှင ့်   သည့်၊ ရ ခွဲစက့်ထွဲ ွင့် ရ ခွဲမိုနို့့်  ှ န ိုင့်သည့် သ ိုို့ရသ ့် သင့်သည့် ထ ိုရ ခွဲမိုနို့့်က ို 

အမနှ့် ကယ့် စ ေးရနဖခင့်ေး မဟို ့်လျှင့် သင့်သည့် ထ ိုရ ခွဲမိုနို့့်က ို ခံစ ေး သည့်ဟို မ  ိုန ိုင့်ရချ။ ထ ိုနည့်ေး  စွ  

လ  စ့်ရယ က့်သည့်    ေးဥပရေ သရဘ အ  သ ိုို့မဟို ့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေး သရဘ အ   ပ ိုင့်ခွင ့်  ှ ရက င့်ေး 

 ှ န ိုင့်သည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် ထ ိုို့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ အနှစ့်သ  မှ အကျ  ေးခံစ ေးမှု မ ှ လျှင့် အ  ိုပါ လ ပိုဂဂ  လ့်သည့် 

ထ ို ပ ိုင့်ခွင ့်မျ ေးက ို   ှ ခံစ ေးန ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ရချ။ ဣ ထ ယေါေ မျ ေးနငှ ့် အဖခ ေး က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးမှ   ှ ရသ  အဓ က အသ အဖမင့်  စ့်ခိုမှ  လ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေး 

သ ိုို့မဟို ့် အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ခံစ ေး  ၌ ယဉ့်ရကျေးမှုကဏ္ဍ သ ိုို့မဟို ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေးကဏ္ဍ  ိုို့၌ အ  ေးအ  ေးမျ ေး ရ ွွေ့ကကံ  သည့်  ိုလျှင့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး လံိုေးေမ ှ ဟို 

ရလေးရလေးနက့်နက့် ရဖပ န ိုင့်သည့်။ ဥပရေက ၎င့်ေး  ိုို့ ငွ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ှ သည့်ဟို ရဖပ ရနရစက မ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး မ ှ ရပ။ 

  

UDHR  ွင့် ခံစ ေးခွင ့်အဖြစ့် အဓ ပပ ယ့်ရက က့်န ိုင့်ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးစ ွ ပါေင့်သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး မခံ န့် အခငွ ့်အရ ေး (အပ ိုေ့် ၅)၊ စိုရံိုေး၊ ြွွဲွေ့စည့်ေး န့် အခွင ့်အရ ေး (အပ ိုေ့် ၂၀)၊ မွဲရပေး န့် အခွင ့်အရ ေး 

(အပ ိုေ့် ၂၁)၊ လွ ့်လပ့်စ ွ ထို ့်ရြ ့်ရဖပ   ို န့် အခွင ့်အရ ေး (အပ ိုေ့် ၁၉)နှင ့် အလိုပ့် ှ  န့် အခွင ့်အရ ေး (အပ ိုေ့် 

၂၃) စသည့်  ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့်။ ခံစ ေးခွင ့်  ှ မှုသည့် မ ငှ့်ေးမလင့်ေးဖြစ့်ရနသည ့်အခါ  စ့်စံို စ့်ရယ က့်သည့် 

သက့်  ိုင့်  အခွင ့်အရ ေး  ှ ၊ မ ှ က ို ၎င့်ေးသည့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးက ို ကျင ့်သံိုေးန ိုင့် သ ိုို့မဟို ့်   ှ ခံစ ေးန ိုင့်ဖခင့်ေး 

 ှ ၊မ ှ က ို ကကည ့်၍   ိုင့်ေး  သည့်ဟို ရကကည ချက့် စ ပ ိုေ့်မျ ေးက  ငှ့်ေးလင့်ေး ထ ေးသည့်။  

 

ဤရှုရထ င ့်မကှကည ့်လျှင့် UDHR သည့် လ   ိုို့ ငွ့် မည့်သည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  ှ သည့် (မည့်သည ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ှ သင ့်သည့် သ ိုို့မဟို ့်    ေးနည့်ေးလမ့်ေးအ  (morally) မည့်သည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

  န့် ှ သည့်) က ို ထို ့်ရြ ့် ှင့်ေးလင့်ေးဖပ  ၌   ထွက့်ရက င့်ေးသည့်ဟို   ိုန ိုင့်သည့်။ သ ိုို့ရသ ့်လည့်ေး မ  ရသ  

အရဖခအရန အမျ ေးအဖပ ေး၌ လ   ိုို့သည့် အ  ိုပါ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို မခစံ ေးန ိုင့်ကကရပ။ ဥပမ  

အ မ့် ွင့်ေးအကကမ့်ေးြက့်မှု ခ ံရသ  အမျ   ေးသမ ေး စ့်ဦေးသည့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး မခံရစ ဟ ရသ  

အခွင ့်အရ ေးက ို ခံစ ေးန ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ (ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ရ ွွေ့လ  မည့် ဖြစ့်သည ့်အ  ိုင့်ေး ဖပဿန  

 စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေးသည့် သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည့်  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေးသည့် အရဖခအရနနငှ ့် 

သက့်  ိုင့်သည့်။) အိုပ့်စိုလ ိုက့် ခ  ေးသွ ေးလျှင့် အြမ့်ေးခံ န ိုင့်သည့်ဟို စ ိုေး  မ့်ကကရသ  မ လအရဖခချရနထ ိုင့်ရသ  

လ မျ   ေးမျ ေးသည့် မ မ   ိုို့က ိုယ့်  ိုင့်က ိုယ့်ကျ ြမ့်ေး  ေးခံ သည့်မျ ေး မကကံ ရ ွွေ့ြ ေးကကရသ ့်လည့်ေး စိုရံိုေးခွင ့်၊ 

အိုပ့်စိုြွွဲွေ့ခွင ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ခံစ ေးန ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ရချ။ မျ ေးဖပ ေးလှစွ ရသ  အမျ   ေးမျ   ေးရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု  ိုင့်  ၊ 

န ိုင့်ငရံ ေး  ိုင့်  ၊ စ ေးပွ ေးရ ေး  ိုင့်   အ  ေးအ  ေးမျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ခံစ ေးန ိုင့်မှုက ို အဟနို့့်အ  ေး 

ဖြစ့်ရစသည့်။ ဤအ  ေးအ  ေးမျ ေးသည့် အ ဏ ပါေါ အသံိုေးဖပ မှုမျ ေးက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ သည့်၊ လ  ချ   ွေ့အ ေး 

အခွင ့်အရ ေး ခံစ ေးမှု ဖငင့်ေး န့်ဖခင့်ေးသည့် အဖခ ေးသ မျ ေး၏ အ ဏ ပါေါ သ ိုို့မဟို ့် အခငွ ့်ထ ေးအ ေး က ည ရပေး  ၊ 

က ကယွ့်ရပေး   ရ  က့်သည့်။ မ မ   ိုို့၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ကွ့် ကက  ေးပမ့်ေး ရိုန့်ေးကန့်ရနကကသ မျ ေးသည့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ခံစ ေးန ိုင့်မှုအ ေး အစ ိုေး မျ ေး၊ လ မှု အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်မျ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက အသ အမှ ့်ဖပ  န့်၊ အက အကွယ့်ရပေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးရနကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 
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ဤကက  ေးပမ့်ေးလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ငွ့် ထ ိုသ   ိုို့သည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အနှစ့်သ  က ို ရ  င့်ေး  ို  ၌ သ အ ို  ၌ရ   

လက့်ရ ွွေ့၌ပါ အရဖခခရံသ   င့်ရဖခမျ ေးက ို မှ ဖငမ့်ေးက ိုေးက ေး ကကသည့် (စ ရသ တ  ၂.၄  ွင့် ရှု)။ 

ထ ိုသ   ိုို့သည့် အ ဏ ပါေါက ိုလည့်ေး စ န့်ရခေါ်ကကသည့်။ 

 

စာဝသတတာ ၂.၄ သဝဘာတူစာခ  ပ်မ ာျား ြို နြိှုင်ျားယှဉ ် ည ် ခင်ျား  

CEDAW  ငွ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် အရဖခခံအခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး အမျ   ေးသ ေးမျ ေးနငှ ့် 

 န့်ေး   ကျင ့်သံိုေး၊ ခံစ ေးန ိုင့်ရစရ ေး အ မခရံပေး န့်  ည့် ယွ့်ချက့်ဖြင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အဖပည ့်အေ 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုနှင ့်   ိုေး က့်မှု  ိုို့  ှ ရစရ ေးအ ကွ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး စ့်ခို အ ငွ့်ေး ှ  လ မှုရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး အသ အမှ ့်ဖပ  န့်  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက 

ရ  င့်ေး  ိုခွဲ ကကပပ ေး အစ ိုေး မျ ေးက ယင့်ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ ခွဲ ကကသည့် (CEDAW 3)။ သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် 

ဤကွဲ သ ိုို့ စက ေးအသံိုေးအနှုန့်ေးက အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ခံစ ေး န့်အ ကွ့်    ေးရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး 

သပ့်သပ့်ဖြင ့် မလံိုရလ က့်ရကက င့်ေး အသ အမှ ့်ဖပ မှုက ို ရြ ့်ထို ့်ဖပသခွဲ ဖခင့်ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။  ယ့်စိုနစှ့် 

 စ့်ခိုအကက ၌ ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် (CRC 1989) သည့် အလ ေး   

စက ေးအသံိုေးအနှုန့်ေးမျ   ေးက ို အသံိုေးဖပ ခွဲ ပပ ေး ၎င့်ေး၏ အကျံ ေးေင့်မှုက ို ချွဲွေ့ရပေးခွဲ သည့်။ ဥပမ  ကရလေးငယ့်မျ ေးအ ေး 

နှ ပ့်စက့်ကလ ဖပ မှုမှ အက အကွယ့် ရပေးဖခင့်ေးအရကက င့်ေး အပ ိုေ့် ငွ့် သင ့်ရလျ ့်ရသ  လိုပ့်ငန့်ေးရ  င့်   

မျ ေးမှ  လ မှုရ ေးသရဘ ၊ ပည ရပေးသရဘ   န့်ရကက င့်ေး ထင့် ှ ေးရနသည့်။  

 

အပ ိုင့်ေး ၁၊ အပ ိုေ့် ၁၉။ အြွွဲွေ့ေင့်န ိုင့်ငံမျ ေးအရနဖြင ့် ကရလေးငယ့်သည့် မ ဘ(မျ ေး) ဖြစ့်ရစ သ ိုို့မဟို ့် ကရလေးက ို 

ဖပ စိုရစ င ့်ရ  ှက့် န့်   ေန့် ှ သ     ေးေင့် အိုပ့်ထ န့်ေးသ  သ ိုို့မဟို ့် မည့်သည ့် လ ပိုဂဂ  လ့်၏ 

ဖပ စိုရစ င ့်ရ  ှက့်မှု ရအ က့် ငွ့် မ  ို  ှ စဉ့်အ ငွ့်ေး ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   သ ိုို့မဟို ့် စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

အကကမ့်ေးြက့်မှု သ ိုို့မဟို ့် န ကျင့်ရစမှု သ ိုို့မဟို ့် နှ ပ့်စက့်ကလ ဖပ မှု၊ လျစ့်လျှူရှုမှု သ ိုို့မဟို ့် 

လျစ့်လျှူရှုရသ   က့် ံမှု၊  က့် က့်စက့်စက့်  က့် ံမှု သ ိုို့မဟို ့် ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်မှု ပံိုစအံ ေးလံိုေးမှ 

အက အကယွ့်ရပေး န့်    ေးဥပရေဖပ  ကဏ္ဍ၊ အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးကဏ္ဍ၊ လ မှုရ ေးနငှ ့် ပည ရပေး ကဏ္ဍ  ိုို့၌ 

သင ့်ရလျ ့်ရသ  လိုပ့်ငန့်ေးရ  င့်  မျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့် မည့်။  

 

မသန့်စွမ့်ေးသ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် (CRPD) သည့်လည့်ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

  ှ ခံစ ေးမှုက ို ဟနို့့်ထ ေးရသ  အ  ေးအ  ေးမျ ေးက ို  င့်  ိုင့်ရဖြ ှင့်ေး  ၌    ေးဥပရေကဏ္ဍ သ မက 

လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှုကဏ္ဍ ှ  အ  ေးအ  ေးမျ ေးက ို  င့်  ိုင့်ရဖြ ှင့်ေးဖခင့်ေး၏ အရ ေးပါပံိုက ို ထပ့်ရလ င့်ေး 

ရြ ့်ထို ့်  င့်ဖပခွဲ သည့်။ ဥပမ  အပ ိုင့်ေး ၁၊ အပ ိုေ့် ၄ သည့်   ေန့် ၉  ပ့်က ို စ  င့်ေးဖပ စိုထ ေးသည့်။ 

ယင့်ေးအထွဲမှ ေို  ယ   ေန့်က ိုယ ၍ ဥပမ  ဖပ လျှင့် မသန့်စွမ့်ေးသ မျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု ရဖမ က့်ရသ  

 ှ  င့်ေးစွွဲ ဥရပေမျ ေး၊ စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေး၊ ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ မျ ေးနှင ့် အရလ အထမျ ေးအ ေး ဖပ ဖပင့် န့် 

သ ိုို့မဟို ့် ြျက့်သ မ့်ေး န့် ဥပ ရေဖပ ရ ေး အပါအေင့် သင ့်ရလျ ့်သည ့် လိုပ့်ငန့်ေးရ  င့်   အ ေးလံိုေးက ို 

လိုပ့်ရ  င့် န့်ဟ ရသ  အချက့်သည့်  ချ   ရသ  ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ မျ ေး၊ အရလ အထမျ ေးက ို စ န့်ရခေါ် မည ့် 

န ိုင့်ငရံ  ့်၏   ေန့်က ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။  

 

မြိရြိုျားဖလာ လူူ့အခငွ ်အဝ ျား သ အြို  အဝပေါ် ဣတထြိယေါဒ မ ာျား၏ ဝေဖန်ခ   ်
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ဣ ထ ယေါေ ရှုရထ င ့်မှ ချဉ့်ေးကပ့်ရသ  ပည  ပ့်ရလ လ ချက့်နှင ့်  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

သ အ ို  နှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ချ   ့် က့်ရနရသ  အမျ   ေးမျ   ေးရသ  ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး 

အရလ အထမျ ေး ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲစွ   က့်နွှယ့်ရနပံိုမျ ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ွက့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ှ ခံစ ေး  ၌  ှ ရနသည ့် မဖမင့်န ိုင့်ရသ  အ  ေးအ  ေးမျ ေးက ို ထင့်သ ဖမင့်သ  

ဖြစ့်လ ရစ န့် လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ ဤအချက့်က ို ဖမင့်န ိုင့်ရစ န့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ ဖြစ့်မှုနှင ့် ဖပည့်သ ူ့ 

အခွင ့်အရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကယွ့်ရပေးရ ေးအရပေါ် အထ ေးအရလေးထ ေး၍ 

အရန က့်  ိုင့်ေး ွင့် န ေးလည့်ထ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရန က့်ကွယ့် ွင့် ှ ရသ  စံနှုန့်ေးဖပ  

သ အ ို  ၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး သံိုေးခိုက ို ရလ လ ပါမည့်။  

 

ပထမအချက့်အရနဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ခ ံသ သည့် ပံိုမှန့်အ ေးဖြင ့် အမျ   ေးသ ေး ဖြစ့်သည့်ဟ ရသ  

အ  အလင့်ေး ရ ေးမထ ေးရသ ့်လည့်ေး ယ  ချက့်  ှ ဖခင့်ေးက အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ရ ွွေ့ကကံ ခံစ ေး ရသ  ချ   ေးရြ က့်မှု 

 ချ   ွေ့အ ေး န ိုင့်ငံရ ေးအ  ြံိုေးကွယ့်လ ိုက့်သည့်။ ယ  ထ ေးရသ  အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ခ ံသ သည့် မည့်သ ိုို့ 

မည့်ပံို အမျ   ေးသ ေး ဖြစ့်ရနပံို၊ ၎င့်ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် ဖပဿန  ဖြစ့်န ိုင့်သည့်က ို ရ ွေးရ  ကကည ့်ပါ။ ဥပမ  

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု ခံ သ သည့် အစ ိုေး  အကျဉ့်ေးခန့်ေး  စ့်ခို၌ စစ့်ရမေးခံ ရသ ၊ ရ ိုက့်နက့်မှု၊ နှ ပ့်စက့်ကလ ဖပ မှု 

ခံ ရသ ၊ ရ နစှ့်သကွဲ သ ိုို့ နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးခံ ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး အကျဉ့်ေးသ ေး  စ့်ဦေး ဖြစ့်သည့်ဟို စ  ့်က ေးပံိုရြ ့်ရလ  

 ှ ကကသည့် (အခန့်ေး ၁၅)။ ညဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်သ သည့် အစ ိုေး  အ   ှ  စ့်ဦေးဦေး၊ စစ့် ပ့်မှ အမျ   ေးသ ေး  စ့်ဦေးဦေး 

သ ိုို့မဟို ့် အစ ိုေး က ိုယ့်စ ေး လိုပ့်ရ  င့်ရနသ   စ့်ဦေးဦေး ဖြစ့်သည့်။ ကမ္  စ့်ေန့်ေးလံိုေး၌ အမျ   ေးသ ေးမျ ေးရ  ၊ 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးပါ ဤပံိုစအံ  ိုင့်ေး နှ ပ့်စက့်ခံရနကက သည့်။ သ ိုို့ရသ ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေးလံိုေး၌ (အမျ   ေးသ ေးမျ ေးထက့်) 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် အလ ေး   အကကမ့်ေးြက့်  က့် ံမှုမျ   ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့နငှ ့် အန ေးကပ့် 

ရပါင့်ေးသင့်ေးရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ လက့်ချက့်ရကက င ့် ကကံ ရ ွွေ့ခံစ ေးရနကက ရသ  အချက့်က ို ရ ွေးရ  ကကည ့်ပါ 

(စ ရသ တ  ၂.၅  ွင့် ရှု)။ ဣ ထ ယရှုရထ င ့်မှ ရေြန့်ချက့်မျ ေး မရပေါ်ထွက့်ရသေးသည ့် အချ  န့်က 

အရန က့်  ိုင့်ေး ွင့် ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည  စ  မ့်ေးအ ေး အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ို န့်၊ 

အရက င့်အထည့်ရြ ့် န့် အသံိုေးဖပ ခွဲ ရသ  စံနှုန့်ေးဖပ  သ အ ို  သည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့က ို အ မ့် ငွ့်ေး အကကမ့်ေးြက့်မှုအ ေး 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုအဖြစ့် စဉ့်ေးစ ေးရစ န့် မ  ိုက့် နွ့်ေးခွဲ ရပ။ သ အ ို     မျ ေးက ဤအချက့်အ ေး န ိုင့်ငံ က  

ဥရပရေ ှ  ြ ိုဗဟ ိုဖပ မှု (androcentrism) ဟို ရခေါ်ရေေါ်သမို ့်ကကသည့် (Charlesworth, 1995, Arati Rao, 

1995)။ ြ ိုဗဟ ိုဖပ မှုသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ွက့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ှ ခံစ ေး  ၌ အဟနို့့်အ  ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ရန က့်လ မည ့် ကဏ္ဍက ဖပသထ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သ အ ို  ၏ အရစ ပ ိုင့်ေး 

ရဘ င့်ချမ ှ့်မှုနှင ့် အသံိုေးဖပ မှု ွင့်  ှ ခွဲ ရသ  ြ ိုဗဟ ိုဖပ မှုနငှ ့် အဖခ ေးရသ  အခွင ့်ထ ေးခ ံ အရနအထ ေး   ိုင့်   

အချင့်ေးအ  မျ ေးက ို ရေြန့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ဣ ထ ယေါေ မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံရ ေးနငှ ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

အဖပန့်အလှန့် အမှ သဟွဲဖပ ရနမှုက ို  ငှ့်ေးဖပက  လ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အဓ ပပ ယ့်က ို ပ ို၍ ကျယ့်ဖပနို့့်စွ  ြွင ့်  ို န့် 

အရထ က့်အက  ရပေးခွဲ သည ့် ခွွဲဖခမ့်ေးသံိုေးသပ့်ရ ေး ရဘ င့်မျ ေးက ို ချရပေးခွဲ သည့်။ ဤအရဖခအရနသည့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ကွ့် သ မက မ မ   ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် ရိုန့်ေးကန့် လှုပ့် ှ ေးရနကကသ မျ ေး 

အ ေးလံိုေးအ ကွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ှ ခံစ ေးန ိုင့်မှုက ို   ိုေး က့်ရက င့်ေးမွန့်လ ရစသည့်။  
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ဣ ထ ယေါေ အရဖခဖပ  ရေြန့်ချက့်မျ ေးနှင ့်  က့်ကကွလှုပ့်  ှေးမှုမျ ေး ဦေး ည့်ပစ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

သ အ ို  နှင ့် လက့်ရ ွွေ့  ိုို့၏ ေို  ယ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမှ   ခါ  ံ အမျ ေး  ိုင့်-ပိုဂဂ  လ့်ရ ေး  ိုင့် အခွွဲဟို 

ရခေါ်  ိုရလ  ှ ရသ  အမျ ေးဖပည့်သ   ိုင့်  ၊ န ိုင့်ငရံ ေး  ပ့်ေန့်ေးနှင ့် အ မ့် ငွ့်ေး သ ိုို့မဟို ့် ပိုဂဂ  လ့်ရ ေး  က့် ံရ ေး 

  ိုင့်   အ ငွ့်ေး ပ့်ေန့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အ  ိုပါ အကနို့့်ခွွဲမှုသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး မကက ခဏ 

ချ   ေးရြ က့် ခံ ရလ  ှ ရသ  ရန  မျ ေးအ ေး န ိုင့်ငရံ ေးအ  မဖမင့်န ိုင့်ရအ င့် ြံိုေးကွယ့်ထ ေး   ့်သည့်။ အ မ့် ွင့်ေး ှ  

အကကမ့်ေးြက့်မှု၊ အ ငွ့်ေး  ပ့်ေန့်ေး ှ  အကကမ့်ေးြက့်မှုသည့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုအဖြစ့် ထင့်သ ဖမင့်သ  

 ှ မရနဖခင့်ေးမှ  ခံစ ေး သ မျ ေးသည့် မ မ နှင ့် အန ေးကပ့်ရပါင့်ေးသင့်ေးရနထ ိုင့်သ  သ ိုို့မဟို ့် မ သ ေးစိုေင့်မျ ထမှံ 

နှ ပ့်စက့်ခံ ရသ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ဖြစ့်ရနဖခင့်ေး ရကက င ့်သ မက အကကမ့်ေးြက့်မှု က ိုယ့်၌ပင့် အ ငွ့်ေး ပ့်ေန့်ေး 

 စ့်ရန    ၊  စ့်နည့်ေး အ မ့်အ ငွ့်ေး၌ ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် အ ကွ့်ရကက င ့်လည့်ေး ဖြစ့်သည့် (စ ရသ တ  ၂.၆  ွင့် 

ရှုပါ)။ ဣ ထ ယေါေ မျ ေးက အ မ့် ွင့်ေး အကကမ့်ေးြက့်မှုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပဿန   စ့်ခိုဟို ရဖပ ကကသည့်။ 

အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့်    ေးမ ဥပရေမျ ေးသည့် အ မ့်အ ွင့်ေး၌ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ကကံ ရ ွွေ့ခံစ ေး ရသ  

အကကမ့်ေးြက့်မှု ပမ ဏက ို ရလျ  ပါေးသက့်သ ရစ န့် မစွမ့်ေးသ ရချ၊ ထ ိုို့အ ွက့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ဘေသက့် မ့်ေး၌ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို ကကံ ရ ွွေ့ န ိုင့်ရဖခက ို ပ ို၍ အ ေးရက င့်ေးရစသည့်။   

 

ယခိုသံိုေးသပ့်ချက့်သည့် အ မ့် ွင့်ေးအကကမ့်ေးြက့်မှုအ ွက့်သ  အကျံ ေးေင့်ဖခင့်ေး မဟို ့်ပါ။ ပည ရ ေး၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး 

ကဏ္ဍ  ိုို့၌ အ မ့်ရထ င့်စိုေင့်  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေးစ အ ကွ့် ရငရွကကေးသံိုေးစွွဲရ ေး  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေး 

ချသည ့်အခါ မ သ ေးစိုမျ ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးငယ့်မျ ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးထက့် ရယ ကျ့် ေးရလေးမျ ေးနှင ့် 

အမျ   ေးသ ေးမျ ေးက ို ပ ို၍ ဦေးစ ေးရပေး စဉ့်ေးစ ေးသည ့်အခါ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် အမျ   ေးသမ ေးငယ့် မျ ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ခံစ ေး  ၌ ကက ေးမ ေးရသ  အ  ေး  ေးမျ ေးက ို ဖြစ့်ရစသည့်။ ကျ ေး၊မ ဖြစ့်မှုသည့် 

ကျန့်ေးမ ရ ေးနငှ ့် ပည ရ ေး  လေ့်မျ ေးက ို ခနို့့်မှန့်ေးရပေးန ိုင့်သည ့် အရဖခအရန ွင့် ဣ ထ ယေါေ ရှုရထ င ့်မှ 

သံိုေးသပ့်ချက့်သည့် အ  ိုပါ ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးရသ   လေ့်မျ ေးမှ  သဘ ေအရလျ က့် ဖြစ့်ရပေါ်ဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ 

န ိုင့်ငရံ  ့်က ထ န့်ေးချ ပ့်ရသ     ေးေင့် ဥပရေမျ ေး၊ မ ေါေမျ ေးနှင ့် အ င့်ေးအဖမစ့် ခွွဲရေသံိုေးစွွဲမှုနှင ့်    ေးေင့် 

မဟို ့်ရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်ငံရ  ့်ကွဲ သ ိုို့ပင့် စနစ့်ကျရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု စနံှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် ယံိုကကည့်မှု  ိုို့၏ 

အကျ  ေး က့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။  

 

စာဝသတတာ ၂.၅ အမ ြိ ျားသမ ျားမ ာျား၏ လူူ့အခငွ ်အဝ ျားအတ ွ် တ ်က ွလှုပ် ှာျားမှု၊ အြိနဒြိယနြိုငင်ံ  န်ပူ ်ဖမြိ ွေ့ ှြိ 

အမ ြိ ျားသမ ျားမ ာျား၏  ဲစွမ်ျားသတတြိ  

၁၉၈၁ ခိုနစှ့် မ ့်လ ွင့်  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ  အမျ   ေးသမ ေး စ့်စိုသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက 

 င့်ရ  င့်ေး ဖခင့်ေးနငှ ့် မိုေ မ့်ေးမှု  ိုို့က ို  နို့့်ကျင့် န့် နှစ့် က့်   ချ   က့်ပွွဲ စ့်ခိုက ို အ နဒ ယန ိုင့်ငံ 

ကန့်ပ  ့်ပမ  ွေ့ ွင့် ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည့်။ ရ ွေးရနွေး  ိုင့်ပင့်ကကပပ ေးရန က့်  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့်   ခ  ကနဒ   

(Sakhi Kendra)   ိုရသ  အြွွဲွေ့က ို ြွွဲွေ့လ ိုက့်ကကသည့်။ ထ ိုအြွွဲွေ့၌ ဖပဿန မျ ေးက ို အရကက က့်အ ံွွေ့မ ှ  

ရဖပ   ိုရ ွေးရနွေးန ိုင့်ပပ ေး စိုရပါင့်ေး လ မှုရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ိုလည့်ေး အ ေးရပေးသည့်။   ခ ကနဒ  အြွွဲွေ့သည့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက  င့်ရ  င့်ေး ဖခင့်ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်၍ မ   ေး က့် ံခ ံသ မျ ေး၊ မိုေ မ့်ေးကျင ့် ခံခွဲ  သ မျ ေး၊ 

အ င့်ေးအကျပ့် ဖပည ့် န့်   ဖပ ဖခင့်ေး ခံခွဲ  သ မျ ေး၊ အ မ့် ွင့်ေး အကကမ့်ေးြက့်မှု ခံစ ေးခွဲ  သ မျ ေးနှင ့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ  အဖခ ေးရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို ခံစ ေးခွဲ  သ မျ ေးအ ွက့် 

ရနစ  ရန  ၊ ဥပရေရ ေး   ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေး၊ ရ ေးကိုသမှု အက အည မျ ေး ရထ က့်ပံ ရပေးသည့်။ 
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ကန့်ပ  ့်ပမ  ွေ့ ည့် ှ    အ   ပ  ရေ  ှ့်ဖပည့်နယ့် ငွ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ ထက့်ေက့်ရကျ ့်သည့် မ မ နှင ့် 

အန ေးကပ့် ရပါင့်ေးသင့်ေးရနထ ိုင့်သ ၏ လက့်ချက့်ရကက င ့် ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   န ကျင့်ရစမှု ခံစ ေး ြ ေးရကက င့်ေး 

ရြ ့်ထို ့် ရဖပ   ိုထ ေးသည့်။   ိုေးဖမင ့်လ ရနရသ  အ မ့် ွင့်ေးအကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး၌ အမျ   ေးသမ ေး 

အမျ ေးအဖပ ေးသည့် အသ ့်ခ ံပပ ေး အဖခ ေး အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် က ိုယ ့်က ိုက ိုယ့် အ ံိုေးစ  င့်သည ့် 

အရဖခအရနသ ိုို့ ရ  က့်ရနကကသည့်။ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးမှ   င ့်ကျှူေးလွန့်ရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှု၊ အန ေးကပ့် 

ရပါင့်ေးသင့်ေးရနထ ိုင့်သ မျ ေးမှ ကျှူေးလွန့်ရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးအကက ေး   ခ ကနဒ  အြွွဲွေ့သည့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး သ င့်ေးစ စဉ့်က ို ဟ နဒ ဘ သ ဖြင ့် ထို ့်ရေဖခင့်ေး၊ အရသေးစ ေး 

ရချေးရငွ   ှရြွဖခင့်ေးနှင ့် အလိုပ့်  ှ ရ ေး အလိုပ့်ရံို ရ ွေးရနွေးပွွဲမျ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ထ ခ ိုက့်လွယ့်ရန  မျ ေး၊ 

 င့်ေး ွဲရသ  ရန  မျ ေး ငွ့် ရပေါ်ထွက့်လ ရနကကရသ  အမျ   ေးသမ ေး အြွွဲွေ့မျ ေးအ ေး သင့် န့်ေးရပေးဖခင့်ေး  ိုို့ 

ဖပ လိုပ့်လျက့် ှ သည့်။ ဤအြွွဲွေ့သည့် အမျ   ေးသမ ေးငယ့်မျ ေး၊ ရယ ကျ့် ေးကရလေးမျ ေး၊ စံို ွွဲမျ ေး၊ မ ေ ယ မျ ေးနငှ ့် 

 ွဲဌ န  ိုို့အ ွက့် ရပေးရသ  သင့် န့်ေးမျ ေးနှင ့်အ   အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှု၊ 

ကျ ေး၊မ ဖြစ့်မှု  ိုင့်   က စစမျ ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ရပေး ရသ  မဂဂလ ရ  င့်ရကကေး က စစမျ ေးအရကက င့်ေး 

လ ထိုအကက ေး အသ အဖမင့် န ိုေးကက ေးလ ရစ န့် ရပျ ့်ပွွဲ  င့်ပွွဲမျ ေး၊ လမ့်ေးရဘေးဖပဇ  ့်မျ ေးက ို စ စဉ့်ကျင့်ေးပလျက့် 

 ှ သည့်။   က ကနဒ   အြွွဲွေ့သည့် ဇ  ့်န မ ့်၊ ဇ  ့်ဖမင ့်၊ က ိုေးကယွ့်ယံိုကကည့်မှု သ ိုို့မဟို ့် လ မှုရ ေး 

အ င ့်အ န့်ေး  ိုို့က ို ပဓ နမထ ေးဘွဲ ကန့်ပ  ့် စ့်ပမ  ွေ့လံိုေး ှ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ကွ့် ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေး 

ရပေးလျက့် ှ သည့် (Murray, 2008, p.121)။   

 

စာဝသတတာ ၂.၆ အမ ြိ ျားသမ ျားမ ာျား၏ လူူ့အခငွ ်အဝ ျားအတွ ် တ ်က ွလှုပ် ှာျားမှု၊ ဝတာင်အာဖ ြိ နြိငုင်ံ 

ဒါဘန်ဖမြိ ွေ့ ှြိ အမ ြိ ျားသမ ျားမ ာျား၏  ဲစွမ်ျားသတတြိ  

၁၉၉၂ ခိုနစှ့် ွင့် ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ရသ  ရ  င့်အ ြ  ကန ိုင့်ငံ၏ the Wings of Love Care Centre သည့် အ မ့် ွင့်ေး 

အကကမ့်ေးြက့်မှု အရဖခအရန  င့်  ိုင့်ရန ရသ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို အက အည ရပေး န့်  ည့်ရထ င့်ထ ေးရသ  

အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အဖခ ေးရသ  ပမ  ွေ့ကက ေးမျ ေးကွဲ သ ိုို့ပင့်   ဇေ ့်မှုမျ ေးနှင ့် အလိုပ့်လက့်မွဲ နှုန့်ေးဖမင ့်ရသ  

ေါဘန့်ပမ  ွေ့ ွင့်လည့်ေး    ေးဥပရေ စည့်ေးကကပ့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး ရအဂျင့်စ မျ ေးသည့် အ မ့် ွင့်ေး အကကမ့်ေးြက့်မှု 

က စစမျ ေးက ို လျစ့်လျှူရှုထ ေးရလ   ှ သည့်။ အ မ့် ွင့်ေးအကကမ့်ေးြက့်မှု၏ အကျ  ေး က့်မျ ေးက ို   ိုက့်ြျက့် န့် 

လိုပ့်ရ  င့်ရနရသ  အစ အစဉ့်မျ ေးအနက့် စင့်  သည့် နှ ပ့်စက့်သ မျ ေးထံမှ ထွက့်ရဖပေးရနရသ  

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ကွ့် ခ ိုေးန ေး  ရန   စ စဉ့်ရပေးဖခင့်ေး၊ စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   နစှ့်သ မ ့်ရပဖခင့်ေး၊ ဥပရေရ ေး   

အကကံရပေးဖခင့်ေး၊ ထ ခ ိုက့်ခံစ ေး သ မျ ေးအ ေး စွမ့်ေးအ ေးရပေးရ ေး၊ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးအရပေါ် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ပည ရပေး အစ အစဉ့်မျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ရေသအ ငွ့်ေး ှ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး 

အ ွက့် ကရလေးသ ငယ့် ဖပ စိုပျ   ေးရထ င့်ရ ေး စွမ့်ေး ည့် သင့် န့်ေးရပေးဖခင့်ေး   ိုို့က ို ရ  င့် ွက့်လျက့် ှ သည့်။ 

   ေးဥပရေ စည့်ေးကကပ့်ရ ေး ေန့်ထမ့်ေးမျ ေးအကက ေး ဂရိုမစ ိုက့်  ့်ရသ  စ  ့်ရနသရဘ ထ ေးက ို 

ရဖပ င့်ေးလွဲ န့်နှင ့် အ မ့် ွင့်ေး အကကမ့်ေးြက့်မှု ဖပဿန မျ ေး အရကက င့်ေး အသ ပည ဖမြှင ့် င့် န့် အလ ိုို့င ှ 

စင့်  သည့်  ွဲ ပ့်ြွွဲွေ့ ေန့်ထမ့်ေးမျ ေးနှင ့် ရအ က့်ရဖခ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ှ  အဖခ ေး   ေန့်ထမ့်ေးရ  င့် 

ရနသ မျ ေးအ ေး န ေးလည့်က ိုယ့်ချင့်ေးစ ရ ေး သင့် န့်ေး (sensitivity) မျ ေး ရပေးလျက့် ှ သည့်။ 

Murray (2008, p.115) မှ ရက က့်နို ့်ရြ ့်ဖပသည့်။  
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အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ကွ့် မ ရ ိုေးြလ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သ အ ို  ၏    ယ ဖပဿန သည့် လ မှုရ ေး စနံှုန့်ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၏ သရဘ သဘ ေနငှ ့် ပ ့်သက့်ရသ  ယ  ချက့်နငှ ့် သက့်  ိုင့်သည့်။ ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရကကည  စ  မ့်ေးက လ မှုရ ေး ယနတ  ေးမျ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ချ   ေးရြ က့်ပံို ချ   ေးရြ က့်နည့်ေးသည့် 

ခွွဲဖခ ေး က့် ံခမံှုမှ   င ့်ဖြစ့်မည့်ဟို မှန့်ေး ထ ေးသည့်။   ိုလ ို င့်ေးမှ  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်ခ ံရသ  အရဖခအရနမျ ေးက ို အ ံိုေးအဖြ ့်ရပေးသည ့် လ မှုရ ေး ယနတ  ေး  ချ   ွေ့အ ေး 

ရလ လ  န့်ေးစစ့်ဖခင့်ေး မဖပ ကကရ   ရချ။ ဥပမ  UDHR ၏ အပ ိုေ့် ၂  ွင့် ‘လ   ိုင့်ေးသည့် လ မျ   ေး၊ 

အသ ေးအရ  င့်၊ ကျ ေးမ ဖြစ့်ဖခင့်ေး၊ ဘ သ စက ေး၊ က ိုေးကွယ့်သည ့် ဘ သ ၊ န ိုင့်ငရံ ေး သ ိုို့မဟို ့် အဖခ ေး 

အရကက င့်ေးအ    စ့်ခိုခိုအရပေါ် ထင့်ဖမင့်ချက့်၊ ရမွေးြွ ေး  င့်ေးသက့်   န ိုင့်ငံ သ ိုို့မဟို ့် လ မှုရ ေး ဇ စ့်ဖမစ့်၊ 

ပစစည့်ေးပ ိုင့်  ိုင့်မှု၊ ရမွေးဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် အဖခ ေးရသ  အရဖခအရန အ င ့်အ န့်ေး စသည့်ဖြင ့် မည့်သည ့် 

ခွွဲဖခ ေးမှုမျ   ေးမှ မ ှ ဘွဲ ယခို ရကကည ချက့် ငွ့် ပါ ှ ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့် အ ေးလံိုေးက ို ခံစ ေးခွင ့် 

 ှ သည့်’ ဟို   ိုထ ေးသည့်။ ရကကည ချက့်သည့် ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး စဉ့်ေးစ ေးပံို စဉ့်ေးစ ေးနည့်ေးက ို 

လ ိုက့်န ရကက င့်ေး ‘မည့်သည ့် ခွွဲဖခ ေးမှုမှ မ ှ ဘွဲ’   ိုရသ  စက ေးစိုက အချက့်ဖပရနသည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  

ရကကည ချက့်စ  မ့်ေးသည့် အကယ့်၍ လ   ိုို့သည့် အ    ဖြစ့်လျှင့် ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး အ      က့် ံ မည့်ဟို 

အ  ိုဖပ  ဖငင့်ေးခံိုထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

   ေးမျှ မှုအရကက င့်ေး ယခိုစဉ့်ေးစ ေးနည့်ေးအ ေး အွဲ စ့်  ို ယ့် (Aristotle) ၏ န က ိုမ ချှူအ ကွ့် 

ကျင ့်ေ ့်မျ ေး (Nicomachean Ethics) (စ အိုပ့် ၅) အထ  ရဖခ  ရက က့်န ိုင့်သည့်။ ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု 

  ိုသည့်မှ  သက့်  ိုင့်   အဓ ပပ ယ့်အ   င့်  ရသ  လ  ချ   ွေ့သည့် ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးစ ွ  က့် ံခ ံသည့်ဟို 

  ိုလ ိုသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ရ ိုေးစင့်ေးသည့်ဟို အထင့် ရစရသ  ဤခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး ွင့် 

ဖပဿန  နှစ့်ခို  ှ သည့်။ ပထမဖပဿန မှ  ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု ှ ရနသည ့် အရဖခအရနမျ ေး ွင့် လ   ိုို့သည့် 

သက့်  ိုင့်ရသ  အဓ ပပ ယ့် အ   င့်  ကကသည့်ဟ ရသ  ယ  ချက့်သည့် မမှန့်ရပ။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ 

ရဖပ   ိုထို ့်ရြ ့်ခငွ ့်အ ေး ရလေးစ ေးမှု မ ှ သည ့်အခါ အရကက င့်ေးအ င့်ေးမှ  လ မှုရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ သရဘ ထ ေး ထင့်ဖမင့်ချက့်က ို န ေးရထ င့်သင ့်သည့်ဟ ရသ  အယ အ က ို 

မရထ က့်ခသံည ့်အ ွက့် ဖြစ့်သည့် (MacKinnon, 1993, 1987)။ ထ ိုို့ရကက င ့် ဖပဿန မှ    ည ကကရသ  

လ   ိုို့သည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖငင့်ေးပယ့်ခ ံဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ အစက ည့်ေးကပင့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ေး 

 န့်ေး  ဖြစ့်သည့်၊ အမျ   ေးသ ေးမျ ေးနှင ့် အ    ပင့် ဖြစ့်သည့်ဟို မယ  ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ မှုရ ေး 

စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အ ေး လ အမျ   ေးမျ   ေး ွင့်  န့်ြ ိုေး အမျ   ေးမျ   ေး ှ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့နငှ ့် ပ ့်သက့်၍ ထ ေး ှ ရသ  

ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးသည့်လည့်ေး အမျ   ေးမျ   ေး  ှ သည့်ဟို သင့်ဖပ ံိုေးမထ ေးသည့်။ ခွွဲဖခ ေး က့် ံရ ေး ဖငင့်ေးခံိုချက့် 

မှန့်ကန့် န့်အ ွက့်   ိုလျှင့် ခွွဲဖခ ေး က့် ံ ခံ သ မျ ေးသည့် သက့်  ိုင့်ရသ  အဓ ပပ ယ့်အ   န့်ေး  ဖြစ့်သည့်၊ 

ဖပဿန မှ   န့်ေး  ဖြစ့်ကကသ မျ ေး ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးစ ွ  က့် ံခ ံသည့်ဟို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ သရဘ   ကက န့် 

လ ိုသည့်။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ပါေင့်ပ ့်သက့်ရနရသ  အရဖခအရန အရ  ့်မျ ေးမျ ေး ငွ့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် အမျ   ေးသ ေးမျ ေးနှင ့်  န့်ေး  ဖြစ့်သည့်ဟို သရဘ   ည ချက့်ပင့် မ ှ ရပ။  

 

ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး ရဘ င့်၏ ေို  ယ ဖပဿန မှ  ၎င့်ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ွက့်  န့်ေး  ည မျှမှု 

(equality) အ ေး မျှ မှု (equity) အဖြစ့် မဟို ့်ဘွဲ   ည မှု (sameness) အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

  ိုလ ိုသည့်မှ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ကကံ ရ ွွေ့ခံစ ေး ရသ  မ   ေးမှုမျ ေးအ ွက့် အမျ   ေးသ ေးမျ ေးနငှ ့် 
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အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအကက ေး    ေးဥပရေ နယ့်ပယ့်အ ေး ည   ည မျှ ဖြစ့်ရစ န့် ညြှ ရပေး န့်နှင ့် လ မှုရ ေး 

စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့် မ  ည ရသ  အရဖခအရနက ိုသ မက မ  ည ရသ   ွန့်ေးအ ေးမျ ေးက ိုပါ ဖြစ့်ပွ ေးရစသည့်ဟို 

သ ဖမင့်လ  န့်လည့်ေး လ ိုအပ့်သည့်။ ဥပမ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေး အဖမင့်မျ ေးက ို ရပါ  ပျက့်ပျက့် 

သရဘ ထ ေး   ့်သည့်  လ မှုရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး ှ ရသ  ရန  မျ ေး ွင့် မွဲ ွယ့်ရနကကသည ့် 

န ိုင့်ငရံ ေးရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးအ ေး အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့် န့် 

 န့်ေး  ည မျှ မွဲရပေးခွင ့်က စွမ့်ေးန ိုင့်မည့် မဟို ့်ရပ။ ပည ရ ေးအ ကွ့်    ေးဥပရေအ  ရပေးထ ေးရသ  

 န့်ေး  ည မျှရသ  အခငွ ့်အရ ေးသည့် မ န့်ေးကရလေးမျ ေးနငှ ့် ရယ ကျ့် ေးရလေးမျ ေးအ ေး ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

 န့်ေး  ည မျှ အသံိုေးချ န့် အ ေးရပေးန ိုင့်မည့် မဟို ့်ရပ၊ သ ိုို့မဟို ့် အ မ့် ငွ့် အစ ေးအရသ က့် မျှမျှ   

သ ိုို့မဟို ့် ရကျ င့်ေးမိုနို့့်ြ ိုေး မျှမျှ    ကကပပ ေး ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသံိုေးချန ိုင့်ရစန ိုင့် စမွ့်ေးရ  င့်ရပေး န ိုင့်မည့် 

မဟို ့်ရပ။ ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု  န့်ေး  ည မျှ   ှ မှုသည့် ရမွေးြွ ေးစဉ့် မ ခင့် ရသ ံိုေးမှုမျ ေးအ ေး ၎င့်ေး၏ 

ရေသအလ ိုက့် အရကက င့်ေးအ င့်ေးအမျ   ေးမျ   ေးက ို က ိုင့် ယွ့်ရဖြ ငှ့်ေးမှု မ ှ ဘွဲ ရလျ  ချရပေးန ိုင့်လ မ ့်မည့် မဟို ့်။  

 

 ချ   ွေ့ရသ  ဣ ထ ယေါေ အရဖခဖပ  ပည  ငှ့်မျ ေးက ြ ိုဗဟ ိုဖပ မှု၊ အမျ ေးအရ ေး-က ိုယ့် ငွ့်ေးရ ေး 

အကနို့့်ခွွဲထ ေးမှုနငှ ့် ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး ရဘ င့်  ိုို့သည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏  စ့်ကမ္ လံိုေး 

အကျံ ေးေင့်မှုနငှ ့် ဣ ထ ယေါေ အရဖခဖပ   က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအ ကွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အသံိုေးေင့်မှုက ို 

သံသယ ဖြစ့်ကကသည့် (Peterson and Parisi, 1998)။ အဖခ ေး ပည  ငှ့်မျ ေးကမ  ဤရေြန့်ချက့်မျ ေးသည့် 

 ကယ့် မ့်ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ပစ့်မှ ့်ထ ေးဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး 

ယ   ရ ွေးရခေါ်ပံို၊ အသံိုေးဖပ ပံို  ိုို့အရပေါ် ရေြန့်ချက့်မျ ေးအဖြစ့်  န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်သင ့်သည့်ဟို 

ရထ က့်ဖပကကသည့်။ ဤအဖမင့်သည့် အဘယ့်ရကက င ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် ဖပဿန မျ ေး 

 ှ ရနလင ့်စက ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို  က့်လက့် အသံိုေးဖပ ရနကကသည့်က ို က ည  ှင့်ေးဖပရပေးသည့် (Peters and 

Wolper, 1995; Parisi, 2010b, p.217)။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် သက့်  ိုင့်   အရဖခအရနနငှ ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ှ ခံစ ေး  ၌ အဟနို့့်အ  ေး ဖြစ့်ရစရသ  သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် အ  ေးအ  ေးမျ ေးက ို 

အ ရံိုစ ိုက့် န့် လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး ရထ က့်ဖပရဖပ   ိုန ိုင့် န့် ရေြန့်ချက့်မျ ေးနှင ့် မ မ   ိုို့၏ အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးမှ 

 စ့် င ့် စဉ့်ေးစ ေးရြ ့်ထို ့်လ ခွဲ ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဘ င့် စ့်ခိုက ို အသံိုေးဖပ လ ခွဲ ကကသည့်။ 

ဤရဘ င့်နှင ့် ၎င့်ေးက ို အသံိုေးဖပ ရသ  လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ကွ့် 

ရိုန့်ေးကန့်လှုပ့် ှ ေးမှုနငှ ့်    ေးမျှ မှုက ို လ ဖမင့်ကွင့်ေးရ ွှေ့ ထင့်သ ဖမင့်သ  ဖြစ့်လ ရအ င့် လိုပ့်ရ  င့်  ၌၊ 

အလ ေး   ရိုန့်ေးကန့်လှုပ့် ှ ေးမှု ွင့် ပါေင့် င့်နွှွဲရနကကသ မျ ေးနှင ့် အချ   ့်အ က့်မျ ေး  ည့်ရ  က့်  ၌ 

ထ ရ  က့်မှု ှ ရကက င့်ေး သက့်ရသဖပခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

အခွင ်အဝ ျား ဝတာင်ျားဆြိုမှုတစ်ခု  ပ လုပ် ခင်ျား  

 

အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးသည့် မည့်သည ့် အခွင ့်အရ ေး ရိုန့်ေးကန့်လှုပ့် ှ ေးမှုအ ကွ့်မ  ို 

အရ ေးပါရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် ရ  င့်ေး  ိုမှု စ့်ခို ွင့် ရန က့်ထပ့် 

သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် ရ  င့်ေး  ိုမှု သ ိုို့မဟို ့် ဖငင့်ေးခံိုချက့် နှစ့်ခိုပါေင့်သည့်- (၁) ရ  င့်ေး  ိုသ သည့် 

ရ  င့်ေး  ိုမှုဖပ န ိုင့်သ   စ့်ဦေးဖြစ့်သည့်၊  နည့်ေးအ ေးဖြင ့် လ သ ေး စ့်ဦေး ဖြစ့်သည့်၊ (၂) ရ  င့်ေး  ိုသည ့် 

အ  သည့် အခွင ့်အရ ေး  စ့်ခိုအဖြစ့် အသ အမ ှ့်ဖပ ခံ သင ့်သည ့် အ   စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 
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ဤအစ  ့်အပ ိုင့်ေးနစှ့်ခိုမှ  စ့်ခိုသည့် သ ိုို့မဟို ့် နစှ့်ခိုစလံိုေးသည့် အခွင ့်အရ ေး ရိုန့်ေးကန့်လှုပ့် ှ ေး စ့်ခို၏ 

အရဖခခ ံအဖြစ့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည့်။  

 

လ သ ေးထို၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး စ့်ခိုဖြစ့် န့် ရ  င့်ေး  ိုမှုသည့် ရပါ   န့်ရသ  က စစ စ့်ခို ဖြစ့်ရနသည ့်ပံို 

ရပါက့်ရက င့်ေး ရပါက့်ရနန ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး  ကယ့် မ့်ေး ွင့် ၎င့်ေးသည့် အရ ေးပါရသ  စဉ့်ေးစ ေး မည ့် 

အချက့် စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ဤအချက့်က ို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် လ သ မျ ေးကကရသ  အခငွ ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်ခံခွဲ  သ မျ ေး  က့် ံခံ ပံို ရ ွေးရ  ကကည ့်ပါ။ ကျွန့်ဖပ မှု၊ လ မျ   ေးရ ေး ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု၊ လ ဖြှူ၊ 

လ မည့်ေး ခွွဲဖခ ေးမှု (apartheid)၊ နှင ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုို့ ငွ့် ြ နှ ပ့်ခ ံသ မျ ေး၊ သ ့်ဖြ ့်ခ ံသ မျ ေးသည့် 

အသက့် ရသ ံိုေးရံိုသ မက အသက့် ှင့်ရနစဉ့်လည့်ေး လ သ ေး စ့်ဦေးအဖြစ့် အဖပည ့်အေ  က့် ံဖခင့်ေး မခံ ရပ။ 

၎င့်ေး  ိုို့အ ေး န ိုင့်ငရံ ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးနှင ့် သ င့်ေးမ ေ ယ မျ ေး၌ ပ ိုေးမွှ ေး   စဆ န့်မျ ေးနှင ့် 

ခ ိုင့်ေးန ှုင့်ေးရဖပ   ို  ့်ကကသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး ပ ိုေးမွှ ေး    စဆ န့်မျ ေးအ ကွ့်သ  သင ့်ရလျ ့်ရသ  

အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် အ င့်ေးအကျပ့် ရနထ ိုင့်ရစသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့အရပေါ် လ သ ေးမ န့်စွ   က့် ံသည ့် 

ပံို  ပ့်မျ ေးအ ေး လ ထိုယဉ့်ရကျေးမှု၊ လ မှုရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် သမ ိုင့်ေးအမ ှ့်  မျ ေးမှ   င ့် အသစ့်ြန့်  ေးပပ ေး 

ပံိုမှန့်က စစအဖြစ့် အသွင့်ေးရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်သည့်။ မ  ရသ  အရဖခအရနအသ ေးသ ေး၌ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၊ ဇ  ့်န မ ့် 

ေါလစ့်မျ ေး (dalits)၊ အနည့်ေးစို လ မျ   ေးမျ ေး၊ မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေးနှင ့် မသန့်စွမ့်ေးသ မျ ေး 

အရနဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  ှ ခငွ ့် ှ ရသ ၊ ခံစ ေးခွင ့် ှ ရသ  လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး (beings) ဖြစ့်သည့်ဟို 

သက့်ရသထ ဖပ န့် ခက့်ခက့်ခွဲခွဲ ကက  ေးပမ့်ေးကက သည့်။   

 

ရ  င့်ေး  ိုရသ  အရဖခခံအကျ   ေးခံစ ေးခငွ ့် (substantive benefit)  သည့်  နဒ သ ိုို့မဟို ့်   ိုင့် န့်ေးချက့် 

 စ့်ခိုသ သ  မဟို ့်ဘွဲ အခွင ့်အရ ေး စ့်ခို ဖြစ့်သင ့်သည့်  ိုရသ  အချက့်သည့်လည့်ေး     အရ ေးပါသည့်။ 

အသ အမှ ့်ဖပ မှုအ ွက့် ရိုန့်ေးကန့် ကက  ေးစ ေးရနကကရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် အရဖခအရန အမျ   ေးမျ   ေး၌ ၎င့်ေး  ိုို့ 

ကကံ ရ ွွေ့ခစံ ေး ရသ   က့် ံမှုမျ ေး၊ အ  ေးအ  ေးမျ ေးသည့် မည့်မျှပင့် ဖမင့်ရ ွွေ့ရနကျအ  ၊ သ ိုို့မဟို ့် 

လ မှုရ ေးအ  လက့်ခထံ ေးမှုမျ ေး ဖြစ့်ရနရစက မ  ယင့်ေး  ိုို့သည့် အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ရကက င့်ေး 

သက့်ရသဖပ န့် ရိုန့်ေးကန့်ကက  ေးပမ့်ေးကက   ့်သည့်။ ဤအချက့်က ို အရလေးအနက့် ရြ ့်ဖပ န့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် ‘အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်’ ဟ ရသ  

ရကကွေးရကက ့်သံက ို ရကကွေးရကက ့်ကကသည့်။  အ မ့်ရထ င့်ဘက့်က ို ရ ေွးချယ့် န့် အခွင ့်အရ ေး၊ 

အ မ့်ရထ င့်ဖပ လ ိုရသ  အသက့်အ ွယ့်၊ ပ ိုင့်  ိုင့်မှုမျ ေး အရမွ က့်ခနံ ိုင့် န့် အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် ကရလေးရမွေးဖခင့်ေးနငှ ့် 

သ ေး က့်ဖခ ေးဖခင့်ေး  ိုင့်   ရ ေွးချယ့်မှုမျ ေးသည့် မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် အမျ   ေးသ ေးမျ ေးက ဖပ လိုပ့်  ့်ရသ  

အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး မဟို ့်ရချ။  စ  ၊  ံိုေးရံှုစ    ှ ရသ  အကျ  ေးခံစ ေးခငွ ့်မျ ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးပင့် ဖြစ့်သည့်ဟို အ  ိုဖပ  ဖငင့်ေးခံိုခွဲ ကက သည့်။   

 

အ မ့် ွင့်ေးအကကမ့်ေးြက့်မှု က စစက ို  ြန့် ရ ွေးရ  ကကည ့်ပါ။ ၎င့်ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ လံိုခခ ံမှုနှင ့် 

လွ ့်လပ့်မှုက ို ယို ့်ရလျ   အ ေးနည့်ေးရစသည ့်အ ကွ့် အ မ့် ွင့်ေးအကကမ့်ေးြက့်မှုအ ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုအဖြစ့် 

မှ ့်ယ သင ့်သည့်ဟို ဣ ထ ယေါေ မျ ေးက အ  ိုဖပ ဖငင့်ေးခံိုထ ေးသည့်။ ဤဖပဿန သည့် စနစ့် ကျ ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်ဟ ရသ  အချက့်သည့် အဓ ကကျသည့်။    ေးေင့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၊ လ မှုရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် 

အရလ အထမျ ေးနှင ့် ထ ရ ွွေ့ က့် ံမှု  ိုို့သည့် အကကမ့်ေးြက့်မှုနှင ့် နှ ပ့်စက့်မှု  ိုို့အ ေး လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး 
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 စ့်ခိုလံိုေး၌  က့်လက့် ည့် ှ ရန န့် ခငွ ့်ဖပ ရပေးသည့်။ အ  ိုပါ အရဖခအရနမျ ေး ွင့် အမျ   ေးသမ ေး 

ဖြစ့်ရနဖခင့်ေးသည့် အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု ခံစ ေး န ိုင့်ရဖခက ို သ သ သ သ  ဖမြှင ့် က့်ရစသည့်။ 

ဤအခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု ပံိုစကံ ို န ေးလည့်ဖခင့်ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ေး ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်က ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ဖပဿန   စ့်ခိုအဖြစ့် န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်ရစခွဲ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငရံ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်အ ေး အမျ   ေးသမ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟ ရသ  ရခါင့်ေးစဉ့်ရအ က့်မှ ရ  င့်ေး  ိုရစခွဲ သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်နငှ ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို  ည့်ညွှန့်ေး 

ရဖပ   ိုဖခင့်ေးဖြင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အရ ေးက စစ ထင့်သ ဖမင့်သ မှု ပ ို ှ လ ရစ န့် လက့်ခမံှုပ ိုမ ို 

  ှ လ  န့်  ည့် ွယ့်ချက့် ှ  ှ  မဟ ဗျှူဟ ရဖမ က့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်ချ၍ လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (E.Friedman, 

1995)။ မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ငွ့် ပါေင့် 

ရ  င့် ွက့်လျက့် ှ ရသ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး အရကက င့်ေး ဥပမ  ငွ့် ရ ွွေ့န ိုင့်သည ့်အ  ိုင့်ေး မဟ ဗျှူဟ ကျကျ 

စဉ့်ေးစ ေးမှုမျ ေးနှင ့် အရလျ ့်အစ ေး ဖပ မှုမျ ေးက ို အထင့်ေးသ ေး ရ ွွေ့ဖမင့်န ိုင့်သည့်။ ပစစည့်ေးပ ိုင့်  ိုင့်မှု 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်၍  စ့်သ ေးပိုဂဂလ အရဖခဖပ  ယ  ချက့်မျ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ မှု 

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး အ ကွ့် က ိုယ့်ပ ိုင့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ့်  ရ  င့်ေး  ို  ၌ အနတ  ယ့်မျ ေး  ှ သည့်။ အ  ိုပါ 

စ ိုေး  မ့်ရကက င ့်ကကမှုမျ ေးရကက င ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်က ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး၏ 

အကျ  ေးရကျေးဇ ေး  ိုို့က ို ချင ့်ချ  န့်စဉ့်ေးစ ေး န့် လ ိုသည့်။ ထ ိုနည့်ေး  စ ွ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး အရနဖြင ့် မ မ   ိုို့ 

လ မှုအသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့် ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး စ ေးပွ ေးရ ေးအ  

အက အကယွ့်မွဲ ရစရသ ၊ ကမ္ စ ေးပွ ေးရ ေး စနစ့် ငွ့် လံိုခခ ံမှု၏ ရ ခံဇ စ့်ဖမစ့်ဖြစ့်သည ့် ပစစည့်ေးဥစစ  ပ ိုင့်  ိုင့်မှု 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး မရပေးရသ  မ မ   ိုို့ လ မှုအသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ ရ ိုေး  အရလ အထမျ ေးနှင ့် ချင ့်ချ  န့်၍ 

စဉ့်ေးစ ေး ံိုေးဖြ ့်ကက သည့်။  

 

အထက့်ပါ ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးသည့် အ ေးလံိုေးသည့် ရချပဖငင့်ေးခံိုမှုမ ှ ဘွဲ  ှ ရနဖခင့်ေးရ    မဟို ့်ရချ။ ကရလေး 

ရမွေးဖခင့်ေးနငှ ့် သ ေး က့်ဖခ ေးဖခင့်ေး၊ လ င့်ဖြစ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေး   ိုို့နှင ့်  က့်စပ့်ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

အသ အမှ ့် ဖပ ရပေးဖခင့်ေးသည့် ဖပင့်ေးထန့်ရသ   နို့့်ကျင့်ကနို့့်ကွက့်မှုမျ ေးက ို ဖြစ့်ရစသည့်။ ယခို 

ရ ွေးရနွေးထ ေးရသ  အကျ  ေးခံစ ေးခွင ့်မျ ေးသည့်  စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို 

  ိုဖခင့်ေးက ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေး မည့်မျှ ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် အသ အမှ ့်ဖပ  ခံထ ေး ရကက င့်ေး ထွက့်  ိုဖခင့်ေး 

မဟို ့်ဘွဲ မ   ေးမှုက ို ခိုခံ ွန့်ေးလှန့် ရနကကသ မျ ေးသည့် ကမ္  စ့်ေန့်ေးလံိုေး ှ  အရဖခအရန အမျ   ေးမျ   ေး ငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဘ င့်က ို အသံိုေးဖပ လျက့်  ှ သည့်ဟို ရဖပ လ ို င့်ေးသ  ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ   ိုို့သည့် ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး 

လ သ ေးအဖြစ့် အသ အမ ှ့်ဖပ မှု ပါေင့်လ သည့်အထ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ နငှ ့် လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှုအ ေး 

အကျယ့်ချွဲွေ့သင ့်ရကက င့်ေး ရ  င့်ေး  ို န့်၊ အရဖခခံ အကျ  ေးခံစ ေးခငွ ့်  ချ   ွေ့အ ေး    ေးနည့်ေးလမ့်ေး ကျရသ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအဖြစ့် အက အကယွ့်ရပေး န့်နှင ့် ထ ိုအခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ အကျ  ေးခံစ ေးခွင ့်မျ ေး   ှ ခံစ ေးမှုက ို 

အဟနို့့်အ  ေး ဖြစ့်ရစရသ  အ  ေးအ  ေးမျ ေးအ ေး ြယ့် ှ ေး န့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဘ င့်က ို ယ သံိုေးကကသည့်။ 

ဤရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး၏    ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျမှုအ ေး မည့်သည ့် စ ချ ပ့် သ ိုို့မဟို ့် န ိုင့်င ံက  

အင့်စ  ကျ ေး ငှ့်ေးက အသ အမှ ့်ဖပ ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရစက မ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဘ င့်က ို အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ 

ဤရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ မှုနငှ ့်အ   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သ အ ို  နှင ့် လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှု သည့်လည့်ေး 

ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးသည့်။  

 



 76 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျား ဏ္ဍ၌ ဣတထြိယေါဒ၏ သဝဘာတ ာျားပြိုင်ျားဆြိုင် ာ ထည ်ေင်မှု 

 

ဣ ထ ယေါေ မျ ေး ရြ ့်ထို ့်ထ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး သ အ ို  သည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် 

အဖခ ေးရသ  အပယ့်ခအံိုပ့်စိုမျ ေး၏ ခ ိုင့်မ ရသ  အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးအရပေါ် အရဖခခသံည့်။ ဤသ အ ို  အ ေး 

သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် ရိုန့်ေးကန့်လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးမှ  င ့် ရြ ့်ထို ့် ချဖပခွဲ ကကသည့်။ သ ိုို့ရသ ့် ၎င့်ေး ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ခွွဲဖခ ေးမ မှု (indivisibility) နှင ့် အချင့်ေးချင့်ေး က့်နွှယ့်မှု (interrelatedness)   ိုို့က ို 

အရလေးအနက့်ထ ေးရသ  သ အ ို   အရ  က့်အဦ ပါ ှ ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ခံစ ေးရစ  ၌ န ိုင့်ငရံ ေး၊ 

စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး စနစ့်မျ ေး (structures) မျ ေးသည့် မည့်သ ိုို့မည့်ပံို အရ ေးပါရကက င့်ေး၊ ထ ိုို့ရကက င ့် 

ဤစနစ့်မျ ေးက ို ခွွဲဖခမ့်ေးသံိုေးသပ့် န့်၊ ရေြန့် န့် အရ ေးကက ေးရကက င့်ေးက ိုလည့်ေး အရလေးရပေး ရြ ့်ဖပသည့်။ 

 

ခွွဲဖခ ေးမ မှုသည့် မည့်သည ့် အခွင ့်အရ ေးမ  ို အဖခ ေးရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးလည့်ေး လံိုခခံ မှု မ ှ လျှင့် မလံိုခခ ံ 

  ိုရသ  သရဘ က ို အမ အ  ရြ ့်ဖပရပေးသည့်။ အကယ့်၍ စိုရံိုေးန ိုင့်ရသ  န ိုင့်ငံရ ေး အခွင ့်အရ ေးက ို 

အက အကယွ့် မရပေးထ ေးလျှင့် လ   ိုို့သည့် လိုပ့်ငန့်ေးခွင့် အရဖခအရနက ို ရဖပ င့်ေးလွဲ န့်အ ွက့် သပ  ့်ရမှ က့် 

ရ  င့်  ိုန ိုင့်လ မ ့်မည့် မဟို ့်ရပ။ ခွွဲဖခ ေးမ မှု သရဘ    ေးက  ချ   ွေ့ရသ  ခွွဲဖခမ့်ေး သံိုေးသပ့်ရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး 

မဟ ဗျှူဟ မျ ေး သံိုေးသင ့်ရကက င့်ေး အကကဖံပ သည့်။ ဥပမ  အ ိုေးမွဲ အ မ့်မွဲ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် လှုပ့် ှ ေးသည ့်အခါ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို အ ိုေးမွဲ အ မ့်မွဲ  ဖြစ့်မှုသ ိုို့ ဦေး ည့်ရစရလ  ှ သည့်  

ငယ့်စဉ့် လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   နှ ပ့်စက့်ကလ ဖပ မှု သမ ိုင့်ေး  ိုို့က ို အ ရံိုစ ိုက့် န့် လ ိုသည့်။ CEDAW  ွင့်ပါ ှ ရသ  

 န့်ေးသစ့်  ိုေး က့်မှု  စ့်ခိုမှ  သက့်  ိုင့်   အပ ိုေ့်မျ ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ွက့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အခွင ့်အရ ေးအ ေးလံိုေးက ို   ှ ခံစ ေးန ိုင့် န့် လ ိုအပ့်သည ့် ကျန့်ေးမ ရ ေး၊ ပည ရ ေးနှင ့် အဖခ ေး ကဏ္ဍမျ ေး ှ  

ရအ င့်ဖမင့်မှုမျ ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် အလိုပ့်လိုပ့်န ိုင့်သည့်အထ  

မကျန့်ေးမ လျှင့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အလိုပ့် ှ  န့် အခွင ့်အရ ေးက ို   ှ  ခံစ ေးန ိုင့်မည့် မဟို ့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် အ မ့် ငွ့်ေး 

အကကမ့်ေးြက့်မှု ခံစ ေးရနကကသ မျ ေး ဖြစ့်လျှင့် အလိုပ့်လိုပ့်န ိုင့်သည့်အထ  ကျန့်ေးမ ရ ေး ရက င့်ေးမည့် မဟို ့်ရချ။ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို  စ့်ခိုချင့်ေးစ  ခွွဲဖခ ေးပစ့်၍ မ ။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   ဣ ထ ယ သ အ ို  မျ ေးက လ မျ   ေးအ ေးလံိုေး (all peoples)၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

အချင့်ေးချင့်ေး  က့်နွှယ့်မှု ှ ကကသည့် (သ ိုို့မဟို ့် အဖပန့်အလှန့် အမှ သဟည့်ေး ဖပ ကကသည့်) ဟိုလည့်ေး 

အရလေးအနက့်   ိုကကသည့်။ လ အ ေးလံိုေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး လံိုခခ ံမှု မ ှ လျှင့် မည့်သ ၏ အခွင ့်အရ ေးကမျှ 

လံိုခခ ံမှု မ ှ ရပ။ ဥပမ  ယဉ့်ရကျေးမှု စနံှုန့်ေးမျ ေးသည့် လ င့်   စ  ့်ေင့်စ ေးသ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ လွ ့်လပ့်စွ  

အသင့်ေးအပင့်ေး ြွွဲွေ့စည့်ေးခွင ့်က ို ကနို့့်သ ့်သည့်  ိုလျှင့် (အခန့်ေး ၁၁  ငွ့် ရှု)၊ ပပ ေးရန က့် ဤအခငွ ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုအ ေး လ ူ့အြွွဲွေ့စည့်ေးက လက့်သင ့်ခံထ ေးသည့်  ိုလျှင့် အလိုပ့်သမ ေးအရ ေး စိုရံိုေးလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၊ မ လ 

အရဖခချရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေးအရ ေး လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနှင ့် အ  ိုက့်အခံ န ိုင့်ငရံ ေးပါ  မျ ေးကွဲ သ ိုို့ အဖခ ေးရသ  

အ ေးနည့်ေးရသ  အိုပ့်စိုမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး အလွယ့် က ပင့် ကနို့့်သ ့်ထ ေး န ိုင့်သည့်။ 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးအရနဖြင ့် လ  ချ   ွေ့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖငင့်ေး န့် န့်အ ကွ့် ခ ိုင့်လံိုရသ  

အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေး  ှ သည့်ဟို လက့်ခသံည့်နငှ ့်  ပပ  င့်နက့် အရဖခအရနသည့် ကိုန့်ေး င့်ေးအ  ိုင့်ေး 

ထ ိုေး င့်ေးသွ ေး ရလရ   သည့်။  
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ဣ ထ ယေါေ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး သ အ ို  ၏    ယအပ ိုင့်ေးသည့် ပထမပ ိုင့်ေးနှင ့် ေို  ယပ ိုင့်ေး  ိုို့၏ အ က့် 

ဖြစ့်သည့်။ ဣ ထ ယေါေ အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၏ စနစ့်လံိုေးခခံ  

ခွွဲဖခမ့်ေးသံိုေးသပ့်မှုအရပေါ် အ ေးထ ေးသည့်၊   ိုလ ိုသည့်မှ   စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေးနငှ ့် အစိုအြွွဲွေ့ လိုပ့် ပ့်မျ ေးအ ေး 

ယဉ့်ရကျေးမှု၊ န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ဘေအရဖခအရန စနစ့်မျ ေး (structures) က ပံိုရြ ့်ရပေး  ့်သည့်ဟို 

န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်ဖခင့်ေးသည့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ခံစ ေးမှု လမ့်ေးရကက င့်ေး၌  ှ ရနရသ  

အ  ေးအ  ေးမျ ေးက ို   ှရြွရြ ့်ထို ့် န့်၊  ငှ့်ေးလင့်ေးြယ့် ှ ေး န့်အ ွက့် အဓ က အရ ေးပါသည့် ဟ ၍ ဖြစ့်သည့်။ 

ဤစနစ့်မျ ေးသည့် ရေသအ င ့် သ ိုို့မဟို ့်  စ့်ကမ္ လံိုေး အ င ့်၌  ှ ရနန ိုင့်ပပ ေး အစ ိုေး   စ့်ခိုခို သ ိုို့မဟို ့် 

လ မှုအသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး  စ့်ခိုခို၏ က ိုင့် ယွ့် ထ န့်ေးချ ပ့်န ိုင့်ရသ  ရဘ င့်ဖပင့်ပ၌လည့်ေး  ှ ရနန ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့အ ွက့် 

လ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေးစ နှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့ ခံစ ေး ကကံ ရ ွွေ့ ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ိုသ  အဓ ကအ ရံိုစ ိုက့်ပပ ေး 

ထ ိုချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ဖြစ့်ရစရသ ၊ လက့်ခခံငွ ့်လွှ ့်ရသ  စနစ့်မျ ေးက ို အ ရံိုမစ ိုက့်၍ မ ရပ။ စနစ့်လံိုေးခခ ံ 

ခွွဲဖခမ့်ေးသံိုေးသပ့် န့် ခက့်ခွဲသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် စနစ့်မျ ေးသည့် လွန့်စ ွ ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲရံိုသ မက 

 စ့်ခါ စ့် ံ န ိုင့်ငံအမျ ေးအဖပ ေး သ ိုို့မဟို ့်  စ့်ကမ္ လံိုေးအ င ့် ချ   ့် က့်ရနန ိုင့်ပပ ေး ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ  

သ ိုို့မဟို ့်  အယ ေါေ (ideology)   ိုို့၌ နက့်ရ ှုင့်ေးစ ွ အဖမစ့် ယွ့်ရနန ိုင့်သည့်။ ဣ ထ ယေါေ အရဖခဖပ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သ အ ို  က အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး 

ခံစ ေးကက ရကက င့်ေး န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် စနစ့်မျ ေးက ို ခွွဲဖခမ့်ေးသံိုေးသပ့် န့် လ ိုသည့်၊ ဣ ထ ယေါေ အရဖခဖပ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် အခငွ ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့် င့်ဖပ  ၌ ဤစနစ့်မျ ေးက ို 

ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေး န့် လ ိုပါသည့်။ 

 

ဣ ထ ယေါေ မျ ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးအရ ေး  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ ဘေအရပေါ် 

သက့်ရ  က့်မှု ှ ရသ ၊ ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ထ ပါေးရသ  စနစ့်မျ ေး ြွွဲွေ့စည့်ေး ည့် ှ ရနမှုက ို  ငှ့်ေးဖပ န့်၊ 

ရေြန့် န့် ရယ ကျ့် ေးကက ေးစ ိုေးရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၊ ကမ္ လွှမ့်ေးခခံ  ပျံွေ့နှံို့ ချ   ့် က့်မှု၊ လက့်သစ့် လစ့်ဘ ယ့်ေါေ၊ 

စစ့်ပံိုသွင့်ေးမှု၊ အ ေးနည့်ေးထ ခ ိုက့်လွယ့်မှု ကမ္ လွှမ့်ေးခခံ  စက့်ေ ိုင့်ေး၊ လ မျ   ေး(race) ၊ လ မျ   ေးစို (ethnicity)၊ 

က ိုလ ိုန ရခ ့် အရမွ၊ မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် နယ့်ချွဲွေ့ေါေ၊ အမျ   ေးသ ေးရ ေး ေါေ၊ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေးနှင ့် ကျ ေး၊မ 

ဖြစ့်မှု အရဖခဖပ  အကကမ့်ေးြက့်မှု စရသ  အယ အ မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ခွဲ ကကသည့်။ ဤအယ အ မျ ေးထွဲမှ 

 ချ   ွေ့သည့် ကျ ေးမ ဖြစ့်မှု အရဖခဖပ  အကကမ့်ေးြက့်မှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး သ ိုို့မဟို ့် က ိုယ့်ပ ိုင့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးရ ေး 

ကက  ေးပမ့်ေးလှုပ့် ှ ေးမှု စသည့်ဖြင ့် ရန  ရေသအလ ိုက့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး ကက  ေးပမ့်ေးလှုပ့် ှ ေးမှု ွင့် 

အရဖခခံသည့်။ အဖခ ေးရသ  အယ အ မျ ေးသည့် ကမ္ ပ ့် အ င့်ေးရငွ (global capital) ကွဲ သ ိုို့ 

စနစ့်လံိုေး  ိုင့်   အရဖခအရန သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့်က ို ဦေး ည့်ရေြန့် န့် အဖမင့်ရှုရထ င ့်အဖြစ့် 

လိုပ့်ရ  င့်ရပေးသည့် (Chowdhry, 2004: cited by Parisi, 2010a, p.2203)။ ယခိုရြ ့်ဖပထ ေးရသ  

အဓ ကကျသည ့်အရကက င့်ေးအ   ချ   ွေ့သည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး အခွင ့်အရ ေး  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၏ 

စ  ့်ပါေင့်စ ေးမှုအ ကွ့်သ   အကျံ ေးေင့်ရသ ့်လည့်ေး ရဘေးြယ့်ထ ေးဖခင့်ေး၏   ချ   ွေ့အိုပ့်စိုမျ ေးအရပေါ် 

သက့်ရ  က့်ပံိုနငှ ့် ပ ့်သက့်၍ ဣ ထ ယေါေ မျ ေး ရြ ့်ဖပကကသည ့် အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို 

 ငှ့်ေးဖပန့် န့် စနစ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အင့်အ ေး (structural power) ရလ လ သံိုေးသပ့်ချက့်မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ကကသည့် 

(စ ရသ တ  ၂.၇  ွင့် ရှုပါ)။  
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ယခိုကွဲ သ ိုို့ ခွွဲဖခမ့်ေးသံိုေးသပ့်မှုမျ   ေး၌ အရထ က့်အက ဖပ  န့် ဣ ထ ယေါေ မျ ေး စဉ့်ေးစ ေးရြ ့်ထို ့်ထ ေးရသ  က   ယ  

 န့်  ပလ  စ့်ခိုမှ  ကဏ္ဍချင့်ေးထပ့် ချ   ့် က့်ရနမှု (intersectionality)   ိုရသ  အယ အ  ဖြစ့်သည့် 

(စ ရသ တ  ၂.၈  ွင့်ရှု)။ ကဏ္ဍချင့်ေးထပ့် ချ   ့် က့်ရနဖခင့်ေး ဟ သည ့် အယ အ က ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးသည့် 

မျ ေးဖပ ေးလှစွ ရသ  ယနတ  ေးမျ ေးမှ  င ့် အလိုပ့်လိုပ့်သည့်ဟို အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ရန  ရေ စ့်ခို ှ ၊ အရဖခအရန  စ့်ခို ှ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ကကံ ရ ွွေ့ခစံ ေး ရသ  အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို 

န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် ဤယနတ  ေးအမျ   ေးမျ   ေးသည့် ြ နှ ပ့်မှု ပံိုစ ံ အမျ   ေးမျ   ေးက ို 

ထို ့်လိုပ့် န့် အချင့်ေးချင့်ေး မည့်သ ိုို့မည့်ပံို အဖပန့်အလှန့် ချ   ့် က့် အလိုပ့်လိုပ့်ကကသည့်က ို န ေးလည့် န့် 

လ ိုအပ့်သည့်ဟို ဣ တ ယေါေ မျ ေးက အ  ိုဖပ  ဖငင့်ေးခံို (ကကပပ ေး ရြ ့်ထို ့်ဖပကက) ကကသည့်။ ဥပမ  အ နဒ ယန ိုင့်ငံ ှ  

ပမ  ွေ့ရပေါ် ရနထ ိုင့်ပပ ေး အ လစ့်ဖြစ့်ရသ  လ င့်   စ  ့်ေင့်စ ေးသ  အမျ   ေးသမ ေး အ မ့်ရထ င့်ဦေးစ ေး သ ိုို့မဟို ့် 

ရဖမယ  ံိုေးရံှုေးခွဲ  ပပ ေး က ိုယ့်ပ ိုင့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးရ ေးအ ကွ့်   ိုက့်ပွွဲေင့်ရနသ  လ မှုအသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး စ့်ခိုမှ မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်ရသ လ မျ   ေးစိုေင့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ကကံ ရ ွွေ့ ရသ  ြ နှ ပ့်မှုက ို န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် န့်  

ကဏ္ဍမျ ေးအကက ေး  က့်သွယ့်ချ   ့် က့်ရနမှုက ို ခွွဲဖခမ့်ေးသံိုေးသပ့် န့် လ ိုပါသည့်။ သ ဓက  စ့်ခိုချင့်ေးစ ၌ 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် ြ နှ ပ့်မှုပံိုစ ံ အမျ ေးအဖပ ေးက ို  ချ  န့် ည့်ေး ွင့် ကက ံရ ွွေ့ကက သည့်၊ ြ နှ ပ့်မှုမျ ေး၏ 

ကဏ္ဍမျ ေးက ို ဖြ ့်ရကျ ့်လျက့် ချ   ့် က့်ရနမှုသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် 

ချ   ေးရြ က့်ခံ ပံို၊ ခံ နည့်ေးမျ ေးက ို ရြ ့်ဖပရပေးသည့်။  

 

ကျ ေး၊မဖြစ့်မှု ဗဟ ိုဖပ  သံိုေးသပ့်ချက့် (gender analysis) အရပေါ် ယခိုကွဲ သ ိုို့ ခိုခံ နို့့်ကျင့်မှုမျ ေး  ှ ရနသည ့် 

အရဖခအရန ငွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသည့် မဟ ဗျှူဟ ပ ိုင့်ေးအ  စ  ့်ေင့်စ ေးြွယ့် 

ရက င့်ေးရသ  ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခ  စ့်ခိုက ို ြန့်  ေးရပေးသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ဂျန့်ေါ သံိုေးသပ့်ချက့်မျ ေးသည့် 

အ ဏ ပါေါက ို ရေြန့်  ၌   ည ကကသည့်။ မျ ေးဖပ ေးလှစွ ရသ  က စစ ပ့်မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ကျန့်ေးမ ရ ေး 

က စစမျ ေး အရကက င့်ေး ရဖပ   ို န့်အ ကွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို  စ့်စထက့် စ့်စ လက့်ခလံ ကကဖခင့်ေးသည့် 

၎င့်ေး  ိုို့အ ေး  ွွဲရ  င့်မှု ှ ရသ  အဖခ ေးနည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်ရစသည့်။ အရကက င့်ေးအ င့်ေးမှ  

 စ့်စ  ့် စ့်ရေသ အ ေးဖြင ့် ဤကက ေးထွ ေးလ ရနရသ  လက့်ခမံှုသည့် ဂျန့်ေါနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး၏ 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေး ချ   ွေ့အ ေး သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးအ  ပ ိုမ ိုလွယ့်က သည့်ဟို အထင့် ရစသည ့်အ ကွ့် ဖြစ့်သည့်။ 

ရဘဂျင့်ေးပမ  ွေ့ ွင့် ကျင့်ေးပခွဲ ရသ  ရလေးကက မ့်ရဖမ က့် ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ည လ ခံ၌ 

 က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနှင ့် မ ေါေ ရ ေး ွွဲသ မျ ေးသည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး၊ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးနငှ ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ကွ့် 

 န့်ေး  ည မျှမှု စသည့်  ိုို့နငှ ့် ပ ့်သက့်ရသ  စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို ရပါင့်ေးစပ့်စိုစည့်ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ကက   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ထ ိုသ ိုို့ ဖပ လိုပ့် န့်အ ွက့် ရဘ င့် စ့်ခို ချရပေးခွဲ သည့်။ 
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စာဝသတတာ ၂.၇  ုလသမဂဂ စတတုထအက ြိမ်ဝ မာ  ်အမ ြိ ျားသမ ျားမ ာျားဆြိုင် ာ  မဘာ ည လာခ ံ

၁၉၉၅ ခိုနစှ့် ငွ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေးမှ မ ေါေရ ေး ွွဲသ မျ ေးနှင ့်  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် ကိုလသမဂဂ 

စ ို ထအကက မ့်ရဖမ က့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး  ိုင့်   ကမ္  ည လ ခံအ ွက့် ရဘဂျင့်ေးပမ  ွေ့နှင ့် NGO ြ ို မ့်၌ 

အစ ိုေး မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ စင့်ပပ  င့်အစည့်ေးအရေေးအ ကွ့် ဟွ ရ ိုပမ  ွေ့ ငွ့် အသ ေးသ ေး 

ရ ွွေ့ ံိုခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုအစည့်ေးအရေေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံရ ေးရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက ို စိုရံိုေး၍  အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   

လိုပ့်ရ  င့်ရ ေး အစ အစဉ့် (Platform for Action)  စ့်ခိုက ို ညြှ န ှုင့်ေးရ ေး ွွဲရစခွဲ သည့်။ ဤည လ ခံ၏ 

ရန က့်ခသံမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးနှင ့် ၎င့်ေးရန က့်ပ ိုင့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့် အစ အစဉ့်က ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး  ိုို့သည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ဣ ထ ယေါေ အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးအ ွက့် စ  ့်ေင့်စ ေးြွယ့် ေွ ဟ စ့်ခိုက ို 

ရြ ့်ဖပရနသည့်။  

 

၁၉၇၀ ခိုနစှ့်မျ ေးနှင ့် ၁၉၈၀ ခိုနစှ့်မျ ေး ရ  က့်ရလျှ က့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးနယ့်ပယ့်သည့် ဣ ထ ယေါေ၏ 

ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုက ို လက့်ခခံွဲ သည့်။ ကိုလသမဂဂနှင ့် န ိုင့်ငအံရ  ့်မျ ေးမျ ေး၏ အလှှူ ှင့် ရအဂျင့်စ မျ ေး ွင့် 

ရယ ကျ့် ေး အ မ့်ရထ င့်ဦေးစ ေးမျ ေးအ ကွ့် အလိုပ့်အက ိုင့်မျ ေးနှင ့် အရဖခခံအရ  က့်အဦ  ည့်ရ  က့်ရ ေး 

စ မံက န့်ေးမျ ေးအ ေး စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုက ို ရမ င့်ေးနငှ့်ရပေးသည ့်အ  မျ ေး အဖြစ့် ဦေး ည့်ရသ  ြ ိုဗဟ ိုဖပ  

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ရမ ့်ေယ့်မျ ေးသည့် ရေြန့်ခလံ  သည့်။ ဤစ မံက န့်ေးမျ ေး ငွ့် လိုပ့်က ိုင့်ရနကကသ  အမျ ေးအဖပ ေးနငှ ့် 

ယင့်ေး  ိုို့၏ ပည  ပ့်နယ့်ပယ့်မှ မ  ့်ရ ွမျ ေးက ဂျန့်ေါကဏ္ဍ၏ အင့်အ ေး ချ  န့်ခငွ့် (power dynamics) က ို 

ထည ့်မစဉ့်ေးစ ေးဘွဲနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် အရက င့်ေးသရဘ  အကျ  ေး သက့်ရ  က့်မည့် 

မဟို ့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးသည့် ‘ဂျန့်ေါနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး’ ဘက့်သ ိုို့ ဦေးလှည ့် န့် 

 ွန့်ေးအ ေးရပေးခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ စ ေးပွ ေးရ ေး လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို ဦေး ည့်ရသ  

အစ အစဉ့် ချ   ွေ့က ို စဉ့်ေးစ ေးခွဲ ကကရသ ့်လည့်ေး ထ ိုအစ အစဉ့်မျ ေးသည့်  စ့်န ိုင့်ငံလံိုေးအ င ့် အက အည  

ဘ ့်ဂျက့်နှင ့် န ှုင့်ေးယဉ့်လျှင့် ရငရွကကေးအလံိုအရလ က့် မ  ှ ခွဲ ကကရပ။ လက့်ရ ွွေ့ ငွ့် ဂျန့်ေါ သံိုေးသပ့်မှုသ ိုို့ 

က ေးရဖပ င့်ေးဖခင့်ေးသည့် ဂျန့်ေါပည  ငှ့်မျ ေး လ ိုအပ့်သည့်ဟို အဓ ပပ ယ့် ရက က့်ခွဲ ကကပပ ေး (Snyder, 2006) 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို အဓ ကထ ေးရသ  စ မံက န့်ေးမျ ေးအ ေး အထ ေးအမျ   ေးသမ ေးဌ နမျ ေး၌ 

ရချ င့်ထ ိုေးထ ေးခွဲ ကကသည့်။ ဤအရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးရကက င ့် ဂျန့်ေါနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ဘက့်သ ိုို့ ရ ွွေ့လျ ေးဖခင့်ေးသည့် 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး စ မံက န့်ေးရ ေး ွွဲ  ၌ လ ိုချင့်သရလ က့် အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှု ပမ ဏ၊ အ  ိုင့်ေးအ   မ ှ ခွဲ ရပ။   

 

အစည့်ေးအရေေးမျ ေးမ  ိုင့်မ  ကက   င့်ဖပင့် င့်မှုမျ ေး ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပန့်ို့ လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး 

ကျန့်ေးမ ရ ေးကဏ္ဍနှင ့်  က့်စပ့်ရသ  စ သ ေးမျ ေးအပါအေင့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်အစ အစဉ့် စ သ ေး၏ 

ရလေးပံို စ့်ပံိုခနို့့်သည့် ည လ ခံအစ၌ အဖငင့်ေးပွ ေးစ  အဖြစ့်  ှ ရနခွဲ ရသေးသည့် (Doran et al., 1995)။ 

မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  အစည့်ေးအရေေးအ ံိုေး၌ ဣ ထ ယေါေ အဖမင့်သမ ေး အရ  ့်မျ ေးမျ ေးသည့် ရဘဂျင့်ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့် အစ အစဉ့် (Beijing Platform for Action) က ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ေဿန၏ 

အစွန့်အြျ ေးရန  မှ ဗဟ ိုချက့်မသ ိုို့ သယ့်ရ  င့်ရပေးခွဲ သည ့်အ ွက့် ချ  ေးမွှမ့်ေးရထ မန  ဖပ ခွဲ ကကသည့် (Bunch 

and Fried, 1996; Antrobus, 2005)။  

 

သ ိုို့   ငွ့် လိုပ့်ရ  င့်ရ ေး အစ အစဉ့်သည့် ထ ိုသ ိုို့ဖပ လိုပ့်န ိုင့်ဖခင့်ေးအ ွက့်  စ့်စံို စ့်ခိုရ    ရပေး ပ့်ခွဲ   သည့်။ 

 င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုမှသည့် အမျ   ေးသမ ေးနှင ့် ကရလေးငယ့်အထ  အရကက င့်ေးအ  ကဏ္ဍ ၁၂ ခို  ှ ခွဲ သည့်။ 



 80 

ရမျှ ့်မှန့်ေးထ ေးခွဲ ကကသလ ိုပင့် ထ ိုအရကက င့်ေးအ   ကဏ္ဍမျ ေးသည့် အရ  ့်အ န့် ထပ့်ခွဲ ကကသည့်။ ဥပမ  

 င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု၊ ပည ရ ေး၊ ကျန့်ေးမ ရ ေးနငှ ့် အမျ   ေးသမ ေး ကရလေးငယ့် စသည ့်ကဏ္ဍမျ ေးသည့် အဖပန့်အလှန့် 

 က့်နွှယ့်ရနကကသည့်။ ရ ွှေ့အပ ိုင့်ေး ွင့် ရ ွွေ့ခွဲ ကကသကွဲ သ ိုို့ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ဣ ထ ယအဖမင့် 

ရှုရထ င ့်မ ှ ရလ လ ဖခင့်ေးသည့် ဤအဖပန့်အလှန့်  က့်နွှယ့်မှုမျ ေးက ို ဖမင့်န ိုင့် န့် အက အည ရပေးပါသည့်။ 

သ ိုို့ရသ ့် ဤကွဲ သ ိုို့ အဖပန့်အလှန့်  က့်နွှယ့်ရနသည ့် က စစမျ ေးအ ေး က ိုင့် ယွ့်ရဖြ ှင့်ေး န့် ရပါင့်ေးစို 

ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်မရပေးဘွဲ လိုပ့်ရ  င့်ရ ေး အစ အစဉ့်သည့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် အလှှူ ှင့်မျ ေးအ ေး 

အရကက င့်ေးအ   ကဏ္ဍ  စ့်ခိုချင့်ေးစ က ိုသ  အ ရံိုစ ိုက့်ရစခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် လိုပ့်ရ  င့်ရ ေး အစ အစဉ့်သည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရှုရထ င ့်အ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ေဿန၌ ထည ့်သွင့်ေးရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးအ  

  ိုေး က့်မှုက ို မှ ့်  ိုင့်စ ိုက့်ခွဲ သည့်မှ  မှန့်ရသ ့်လည့်ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး အစ အမံမျ ေးအ ေး ဤကွဲ သ ိုို့ 

ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲရသ  ဖပဿန မျ ေး၏ ကနို့့်သ ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေး ချ   ွေ့က ိုသ  အ ရံိုစ ိုက့်ရစခွဲ ဖခင့်ေးဖြင ့် 

အ ဏ ပါေါက ို စနစ့်လံိုေးခခံ  ခွွဲဖခမ့်ေးသံိုေးသပ့်  ၌ အဟနို့့်အ  ေးမျ ေး ဖြစ့်ရစခွဲ သည့်။  

 

ရဘဂျင့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ရ ေး အစ အစဉ့်သည့် (အနည့်ေး ံိုေး သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးအ ) ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးနငှ ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးရဘ င့်  ိုို့က ို ရပါင့်ေးစိုရပေးခွဲ သည့်။ ၎င့်ေးသည့် အစ ိုေး မျ ေး၊ န ိုင့်င ံက  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် အဖခ ေးသ   ိုို့အ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို စ စဉ့်သည ့်အခါ၊ အကွဲဖြ ့် သည ့်အခါ 

ဂျန့်ေါသံိုေးသပ့်ချက့်က ို အသံိုေးဖပ  န့်   ိုက့် ွန့်ေးသည ့်အ ကွ့် ဂျန့်ေါ ရကျ ရ ိုေးထ ေးမှု (gender mainstreaming) 

ရခ ့် စ့်ရခ ့်က ို ယ ရ  င့်လ ခွဲ သည့် (True and Parisi, 2010)။  

 

စာဝသတတာ ၂.၈  ဏ္ဍခ င်ျား ဆ ်နွှယ်ခ ြိတ်ဆ ်ဝနမှု ြို တစ်စစ  ဖ တ်  ည ် ခင်ျား  

 

ဣ ထ ယေါေ သ ိုို့မဟို ့် လ မှုရ ေးရဗေ ရလ လ ကကသ မျ ေးသည့် ‘intersectionality’ (ကဏ္ဍချင့်ေးထပ့် 

ချ   ့် က့်ရနမှု)   ိုရသ  စက ေး ပ့်နှင ့်  င့်ေးနှ ေးကကပါလ မ ့်မည့်။ ၎င့်ေးသည့် လ မျ   ေး၊ လ  န့်ေးစ ေးနငှ ့် ကျ ေး၊ မ 

ဖြစ့်မှု  ိုို့အ ေး ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေးအ ွက့် အ  ိုရက က့်သံိုေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို မှ ့်ယ ရလ  ှ ကကသည့်။ 

သ ိုို့ရသ ့် ဤစက ေး ပ့်၏ အဓ ပပ ယ့်က ို န ေးလည့်ပံိုသည့်  စ့်ဦေးနှင့် စ့်ဦေး မ  ကကရပ။  ချ   ွေ့အ ွက့်  ိုလျှင့် 

ကဏ္ဍချင့်ေးထပ့် ချ   ့် က့်ရနမှုသည့်သည့် သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် န ိုင့်ငံရ ေးက ို အဓ က ဦေး ည့်ပပ ေး သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် 

အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးသည့် အချင့်ေးချင့်ေး  က့်နွှယ့်ချ   ့် က့်ရနကက   ပည  ပ့် စ့်ခိုခိုဖြင ့် အသက့်ရမွေးသ  

အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်  နို့့်ကျင့်ဘက့်လ င့် စ  ့်ေင့်စ ေးသ  အမျ   ေးသမ ေး စ့်ဦေး၏ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် န ိုင့်ငရံ ေး၌ 

ပါေင့်မှုသည့် ရက လ ပ့်ရကျ င့်ေးသ  အ ယွ့် စပ န့်စက ေးရဖပ န ိုင့်ငံ ဇ စ့်ဖမစ့် ှ သ  လ င့်  စ  ့်ေင့်စ ေးသ  

အမျ   ေးသမ ေး စ့်ဦေး၏ ပါေင့်မှုနှင ့်   မည့် မဟို ့်ရကက င့်ေး အသ အမ ှ့်ဖပ သည့်။ အဖခ ေးသ မျ ေးကမ  

ကဏ္ဍချင့်ေးထပ့် ချ   ့် က့်ရနမှုအ ေး ရလ လ သံိုေးသပ့်ရ ေး ရှုရထ င ့် စ့်ခိုအဖြစ့် စဉ့်ေးစ ေးကကသည့်။ 

ဤအဖမင့်အ  လ မျ   ေးရ ေးခွွဲဖခ ေးမှု၊ လ င့်   စ  ့်ေင့်စ ေးသ မျ ေးက ို ရကက က့် ွံွေ့မှု၊ ရနထ ိုင့်ခွင ့် အ င ့်အ န့်ေး 

(immigration status) နငှ ့် လ  န့်ေးစ ေး  ိုို့သည့် အဖပန့်အလှန့်  က့်နွှယ့်ချ   ့် က့်ရနပပ ေး လ  စ့်ဦေးနငှ ့် 

အဖခ ေး စ့်ခိုအရပေါ် အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှု မ  ဟို ယ  သည့်။ ဤရလ လ သံိုေးသပ့်ရ ေး အဖမင့် ငွ့် 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့်  စ့်စံို စ့်ရယ က့်သည့် လ ပိုဂဂ  လ့် စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်အ ေး သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်ခွွဲ န့် သ ိုို့မဟို ့် 

သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် အရဖခဖပ  န ိုင့်ငရံ ေး စ့်ခိုခိုနငှ ့် ချ   ့် က့်သ ့်မှ ့် န့် မည့်သ ိုို့မည့်ပံို ရ ေွးချယ့်သည့်က ို 

သ စ  မလ ိုဘွဲ မ   ေးမှုပံိုစမံျ ေး ငွ့် ဤအင့်အ ေးစိုမျ ေး၏ အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှုက ို ဖမင့်ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ 
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 ချ   ွေ့သည့် ကဏ္ဍချင့်ေးထပ့် ချ   ့် က့်ရနမှုအ ေး အရမ  ကန့်န ိုင့်င ံှ  လ မျ   ေးရ ေးမိုန့်ေး  ေးမှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး၊ 

ကျ ေးမခွွဲဖခ ေးမှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေး ရေြန့်ချက့်မျ ေးနှင ့်  က့်စပ့်စဉ့်ေးစ ေးသည့် 

(Kimberle Crenshaw, 1991)။ က ိုလ ိုန စနစ့် အရမွရလ လ ရ ေး (post-colonial) ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် 

က ိုလ ိုန စနစ့် နို့့်ကျင့်ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ငွ့် ကဏ္ဍချင့်ေး က့်နွှယ့်ချ   ့် က့်မှု ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေး၏ 

အခန့်ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ ကကသည့်  (Rao, 2003b)။  

 

သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်အရဖခဖပ  အဖမင့်က ို ရေြန့်သ မျ ေးထွဲမှ အထင့်က  ပိုဂဂ  လ့် စ့်ဦေးမှ  ရက အန့်  ိုန  အ ပ ယ  

(K. Anthony Appiah) ဖြစ့်သည့်။ ယခိုရြ ့်ဖပပါ ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုမျ ေးအရကက င့်ေး စဉ့်ေးစ ေး  ၌ က ည ရပေး 

န ိုင့်ရသ  ပည  ငှ့်မျ ေး ငွ့် K. Crenshaw (1991)၊ McCall (2005)၊ A.-M. Hancock (2007, 2011)၊  

Jordan-Zachery (2007)၊ Bowleg (2008)၊ Weldon (2008)၊ Duong (2012) နငှ ့် Verloo (2013)   ိုို့လည့်ေး 

အပါအေင့် ဖြစ့်သည့်။  

 

ဂျန့်ေါ ရကျ ရ ိုေးဖပ မှု (gender mainstreaming)  ငွ့် အ ေးလံိုေးအ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေး န့် 

ေ ဇ ိုင့်ေး အစ အစဉ့် ရ ေး ွွဲဖခင့်ေးနှင ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ခွွဲရေရပေးရ ေး  ိုို့အ ကွ့်   ေန့်ယ မှုက ို စနစ့် ကျ 

ဖြစ့်ရစရ ေး ကက  ေးပမ့်ေးမှု စ့် ပ့် ပါေင့်သည့်။ ၎င့်ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ဣ ထ ယေါေ ရှုရထ င ့်မ ှ

သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးအ  သံိုေးသပ့်မှု၏ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး ေ ဇ ိုင့်ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အကျ  ေး က့် စ့်ခို အဖြစ့် 

ရှုဖမင့်န ိုင့်သည့်။  

 

ဂျန့်ေါရကျ ရ ိုေးဖပ မှုအ ေး ပံိုစအံမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုကကသည့်။ ထရ ေးနှင ့် ပါ  စ  (True and Parisi)   ိုို့ 

နှစ့်ဦေးက ဂျန့်ေါရကျ ရ ိုေးဖပ မှု အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုချက့် အမျ   ေးမျ   ေးသည့် ရဘဂျင့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ရ ေး အစ အစဉ့် ငွ့် 

 ှ ရနရသ  သရဘ    ေးရ ေး   အဖမင့် မျ ေးဖပ ေးဖခင့်ေးရကက င ့်ဟို   ိုကကသည့်။ လိုပ့်ရ  င့်ရ ေး အစ အစဉ့်သည့် 

ဂျန့်ေါရကျ ရ ိုေးဖပ မှုအ ွက့် အဓ က  ည့်ညွှန့်ေးစ  မ့်ေး ဖြစ့်ရနရသ ့်လည့်ေး ၎င့်ေးသည့် အပပ ေးသ ့် 

လမ့်ေးညွှန့်ရ    မဟို ့်ရချ။ ဤဣ ထ ယေါေ အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး အ ွက့် သ မက 

လ   ိုင့်ေးအ ွက့် အခွင ့်အရ ေး   ှ ခံစ ေးမှုသ ိုို့ ဦေး ည့်ရစမည ့် ပံိုစမံျ ေးဖြင ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရကက င့်ေး 

စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရ   န့် သရဘ    ေး အရ  က့်အဦ (conceptual architecture)  စ့်ခိုက ို ရပေးန ိုင့်ပါသည့်။  

 

ခွွဲဖခ ေးမ မှု၊ အဖပန့်အလှန့်  က့်နွှယ့်မှုနငှ ့် ကဏ္ဍချင့်ေး  က့်နွှယ့်ချ   ့် က့်မှု  ိုို့သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

အရကက င့်ေး ဣ ထ ယေါေ အရဖခဖပ  သ အ ို  မျ ေး၏ ထ ေးဖခ ေးချက့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ လ အရ  ့်မျ ေးမျ ေးက အ  ိုဖပ  

ဖငင့်ေးခံိုထ ေးကကပပ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး ဤသ အ ို  မျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ရဖပ င့်ေးလွဲရ ွွေ့လျ ေးရနရကက င့်ေး၊ 

သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် အရန က့်  ိုင့်ေး၊  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့် အစဉ့်အလ  စ့်ခိုခိုမှ  င့်ေးသက့်လ ဖခင့်ေး 

မဟို ့်ဘွဲ ကွွဲဖပ ေးစံိုလင့်ရသ  အရ ွွေ့အကကံ မျ ေး၊ အရဖခအရနမျ ေးမှ ရပါက့်ြွ ေးလ ဖခင့်ေး ဖြစ့်ရကက င့်ေး 

ဖပသကကသည့် (Donnelly, 1985; Charvet and Kaczynska-Nay, 2008)။ ဣ ထ ယေါေ အရဖခဖပ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သ အ ို  မျ ေးနငှ ့် လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှု  ိုို့သည့် ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲရသ  ြ နှ ပ့်မှုပံိုစမံျ ေး  နို့့်ကျင့်ရ ေး 

ရိုန့်ေးကန့်လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအရကက င့်ေး  စ့်ကမ္ လံိုေးအ င ့် သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးက ို  ည့်ညွှန့်ေးထ ေးပပ ေး အ  ိုပါ 

ရိုန့်ေးကန့်လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနငှ ့် ချ   ့် က့်၍ ရဖပ င့်ေးလွဲ   ိုေး က့်ရနသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ဣ ထ ယေါေ 
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အရဖခဖပ  ချည့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးသည့် ယင့်ေး၏ ြ နှ ပ့်မှု နို့့်ကျင့်ရ ေး    ေးမျှ မှု   ိုက့်ပွွဲမျ ေး အရပေါ် 

အရဖခခံသည့်။ 

 

အနှစ်ခ  ပ်  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး  ပ ိုင့်ခွင ့်၊    ေးဥပရေအ  သ ိုို့မဟို ့် သရဘ   ည ချက့်အ  ရပေးရသ  

အ မခံချက့်မျ ေး အဖြစ့် ယ  ဖခင့်က လ   ိုို့သည့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ အနှစ့်သ  က ို အမနှ့် ကယ့် 

  ှ ခံစ ေးန ိုင့်၊ မန ိုင့်   ိုရသ  ရမေးခွန့်ေးက ို လျစ့်လျှူရှုသည့်။  

 

အရန က့်  ိုင့်ေး၊ အသ ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရမ ့်ေယ့်မျ ေးသည့် ြ ိုဗဟ ိုဖပ သည့်၊ မှ ေးယွင့်ေးရသ  

အမျ ေးနငှ ့်  ိုင့်ရသ က စစ-ပိုဂဂလ က စစ အကနို့့်ခွွဲမှုအရပေါ် အမှ သဟည့်ေးဖပ သည့်၊ အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ေး ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှုအဖြစ့် ရဘ င့်ကျဉ့်ေးကျဉ့်ေးဖြင ့် အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုသည့်ဟို 

ဣ ထ ယေါေ မျ ေးက ဖငင့်ေးခံိုကကသည့်။  

အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့် စ့်ခို ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး ွင့် လ  စ့်ဦေးသည့် အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့် 

ဖပ လိုပ့်ပ ိုင့်ခငွ ့် ှ ရသ  လ ပိုဂဂ  လ့် (being) ဖြစ့်သည့်၊ ရ  င့်ေး  ိုချက့်၏ အနှစ့်သ  ပ ိုင့်ေးက ို 

အခွင ့်အရ ေး စ့်ခိုအဖြစ့် အသ အမှ ့်ဖပ သင ့်သည့်ဟို ထွက့်  ိုဖခင့်ေး ပါေင့်သည့်။  

 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   ဣ ထ ယေါေအရဖခဖပ  သ အ ို  မျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ခွွဲဖခ ေးမ မှု၊ အခွင ့်အရ ေး 

အ ေးလံိုေးနှင ့် အခွင ့်အရ ေး သယ့်ရ  င့်သ မျ ေး (rights-bearers) ၏ အဖပန့်အလှန့် 

 က့်နွှယ့်ချ   ့် က့်ရနမှုနငှ ့် ြ နှ ပ့်မှု၏ ကဏ္ဍချင့်ေး  က့်နွှယ့်ချ   ့် က့်ရနမှုက ို အရလေးအနက့်ထ ေး၍ 

ရြ ့်ဖပသည့်။ ဤအချက့်က အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ခံစ ေး  ၌  ှ ရသ  အ  ေးအ  ေးမျ ေးက ို စနစ့်လံိုေးခခံ  

ရလ လ သံိုေးသပ့် န့်လ ိုအရကက င့်ေး ဖပသည့်။  

 

ဆင် ခင်စဉ်ျားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

သင ့်အရနဖြင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် မည့်သည ့် နယ့်ပယ့်သစ့်မျ ေး ရပေါ်ထွက့်လ ရနသည့်က ို 

ဖမင့်ပါသနည့်ေး၊ ဤက စစမျ ေးအရပေါ် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အ ေး န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်မှုအ ေး ဣ ထ ယေါေသည့် 

အရထ က့်အက  ဖပ န ိုင့်ပါသလ ေး။  

 

ရက လ ပ့်ရကျ င့်ေးေန့်ေးကျင့်၌ ဖြစ့်ပွ ေးရသ  လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   က ိုယ့်ထ လက့်ရ  က့် ကျှူေးလွန့်မှုမျ ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပဿန  စ့်ခို ဖြစ့်ပါသလ ေး။  

 

အမျ   ေးသမ ေးအခွင ့်အရ ေး  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးကကသ မျ ေးနှင ့် အလိုပ့်သမ ေးအရ ေး လှုပ့် ှ ေးကကသ မျ ေးအကက ေး 

ဘံို ှ ကကရသ  အဓ က စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက မည့်သည့်  ိုို့နည့်ေး။ 
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နြိဂံုျား  

 

ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေးအ     ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျမှု (political legitimacy) ၏ 

မ လအ င့်ေးအဖမစ့်သည့် န ိုင့်ငံရ ေး အ ဏ နယ့်ပယ့်မျ ေးက ို ဖြ ့်ရကျ ့် ည့် ှ ရသ  ၎င့်ေး၏ က ိုယ့်ကျင ့် 

သရဘ    ေးအ     ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျမှု (moral legitimacy) ဖြစ့်သည ့်အ ွက့် ဣ ထ ယေါေ မျ ေးက 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ က ိုယ့်ကျင ့်သရဘ    ေးရ ေး   ဇ စ့်ဖမစ့်သည့်  စ့်ကမ္ လံိုေး ငွ့် 

မ  ည န ိုင့်ရကက င့်ေးက ို အထ ေးဂရိုဖပ ကကသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ 

ဣ ထ ယေါေ မျ ေးအကက ေး သရဘ ထ ေး ကွွဲလွွဲမှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေး စရ ိုက့်လကခဏ က ို 

ထင့်ဟပ့်ဖပရနပါသည့်။ ထ ိုန ိုင့်ငရံ ေး စရ ိုက့်လကခဏ သည့်ပင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး အမျ   ေးမျ   ေးရသ  

မ   ေးမှုမျ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေး န့် အသံိုေးချန ိုင့်ရစဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွွေ့ခွဲ ပပ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ြ ိုဗဟ ိုဖပ ပပ ေး အ ွင့်ေးပိုဂဂလ က နယ့်ပယ့်၌ 

ဖြစ့်ပွ ေးရသ  အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို မျက့်ကယွ့်ဖပ သည့်ဟ ရသ  အရစ ပ ိုင့်ေး ရေြန့်ချက့် စ င့်၍ 

ကမ္ လံိုေး   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် ဣ ထ ယေါေ မျ ေး၏ ထည ့်ေင့်မှု ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်နှင ့် လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု   ိုို့၌ပင့်  ှ ရနရသ  အင့်အ ေးချ  န့်ခွင့်မျ ေးက ို  စ့်စစ ဖြ  ့် 

ရလ လ ရသ ၊ ရြ ့်ထို ့်ရသ  လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု ပါေင့်သည့်။ ဣ ထ ယေါေအရဖခဖပ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

သ အ ို  မျ ေးနှင ့် လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု   ိုို့၌ပင့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အင့်အ ေးက ို ယို ့်ရလျ  ရစသည ့် ပံိုစမံျ ေးဖြင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အသံိုေးချခ ံန ိုင့်ရဖခက ို အပမွဲ ရစ အ ရံိုစ ိုက့်ကကပါသည့် (Peterson and Parisi, 1998)။  

 

ဤဖြစ့်န ိုင့်ရဖခသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် အဖခ ေးအပယ့်ခမံျ ေး စသည့်ဖြင ့်  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးအ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးက ို ရ  င့်ေး  ို န့်အ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေးအ     ေး နည့်ေးလမ့်ေးကျမှုက ို 

အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးမှ   ေး  ေးဖခင့်ေး မ ှ ခွဲ ရပ။ ဣ ထ ယေါေ မျ ေးသည့် သ ေး က့်ဖခ ေးဖခင့်ေးနငှ ့် ကရလေးရမွေးဖခင့်ေး  ိုင့်   

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ လ င့်ဖြစ့် ည့်မှု  ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ အလိုပ့်သမ ေးရ ေး   အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ 

ပစစည့်ေးဥစစ ပ ိုင့်  ိုင့်မှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် မ လအရဖခချရနထ ိုင့်သ  လ မျ   ေးမျ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး အပါအေင့် 

အခွင ့်အရ ေး ရပါင့်ေးစံိုက ို ရ  င့်ေး  ို  ၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ  ခွဲ ကကသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငံရ ေး 

  ိုက့်ပွွဲမျ ေးမှ  င ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး သ အ ို  နှင ့် လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုက ို အသံိုေးဖပ ခွဲ ကက၊ 

ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်ရစခွဲ သည့်။ ရအ င့်ဖမင့်မှု  စ့်ခိုချင့်ေးစ သည့် ရန က့်ထပ့်   ိုက့်ပွွဲေင့်စ   နယ့်ရဖမသစ့်မျ ေးက ို 

ြန့်  ေးသည့်။ ဣ ထ ယေါေ အရဖခဖပ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သ အ ို  နှင ့် 

လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ို ပ ိုမ ို  ိုေး က့် ထွန့်ေးက ေး လ ရစ န့် ဤအခွင ့်အလမ့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးချကကပပ ေး 

လ အ ေးလံိုေး၏ အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့် ခံ မှုမျ ေး ပါေင့်လ ရစ န့် အကျယ့်လည့်ေး ချွဲွေ့ကကသည့်။  

 

  

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ ယဉ့်ရကျေးမှုန ှုင့်ေး ေါေအရပေါ် ရေြန့်ချက့်သံိုေးခိုမှ  မည့်သည့်  ိုို့နည့်ေး။ 

ဝများခွန်ျားမ ာျား 
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၃) လူူ့အခွင အ်ဝ ျားနှင  ်နြိုင်ငံတ ာ ဆ ်ဆံဝ ျား 
 

 င့်မ့်ေွန့်ေးနှင ့် မ  င့်ေးဟန့် န့် (Tim Dunne and Marrianne Hanson) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး 

• သ အ ို  ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ဖပဿန မျ ေးနှင ့် ရန က့်ခအံရဖခအရန 

• အဓ က အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေး  

• ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေး - လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု 

• န ဂံိုေး  

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ က  က့် ံရ ေး ပည  ပ့်နယ့်ပယ့်၌ရ   လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုနယ့်ပယ့်၌ပါ 

အခ ိုင့်အမ  ေင့်ရ  က့် ရန  ယ ထ ေးရပပပ ။ န ိုင့်ငံ က   က့် ံရ ေး  ိုင့်   အဓ က သ အ ို  မျ ေးသည့် 

ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို  ငှ့်ေးဖပ  ၌  စ့်ခိုနှင ့် စ့်ခို မျ ေးစ ွ ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးပပ ေး သ အ ို  မျ ေး၏ 

ထွက့်  ိုမှုမျ ေး ငွ့် က ိုယ့်စ က ိုယ့်ငှ လက့်ခရံလ က့်စ  ရက င့်ေးရသ  ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေး ပါေင့်ကကသည့်မှ  

 ငှ့်ေးရနသည့်။ ဤအချက့်က န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အချ ပ့်အဖခ အ ဏ နှင ့် ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   

က ိုယ့်ကျင ့်သရဘ    ေးစနစ့် အယ အ မျ ေး အကက ေး ခက့်ခက့်ခွဲခွဲ ဟန့်ချက့်ထ န့်ေးညြှ ထ ေး သည့်က ို 

ညွှန့်ဖပရနပါသည့်။ စစ့်ရအေးသည့် ကိုလသမဂဂစနစ့်က ရ  င့်ယ လ ရသ  လ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ချက့်ချင့်ေး 

အရက င့်အထည့်ရြ ့်မှုက ို   ေး  ေးခွဲ ရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်မျ ေး (regimes) 

ကက ေးထွ ေးလ ဖခင့်ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  အစ ိုေး မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး (NGOs) နှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

 က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး ရ ွှေ့ရ  က့်လ ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ သံ မန့် က့် ံရ ေး၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ပ ေးပ ေးကပ့်ကပ့် ပါေင့်လ ရစခွဲ သည့်။ ဤသည့်မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရကက င့်ေး အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေး 

 ှ ရနဖခင့်ေးသည့်ပင့် စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်သည့်ဟို လစ့်ဟဖပရသ  

ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်မှု စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ စစ့်ရအေး န ဂံိုေးချ ပ့်ခွဲ ဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် 

ရနွဦေးအချ  န့်ကျရ  က့်လ ပပ  ဖြစ့်ရကက င့်ေး န မ  ့်ဖပခွဲ သည့်၊ သ ိုို့ရသ ့်  ချ   ွေ့န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ယခင့် 

လက့်ခရံထ က့်ခခံွဲ သည ့် မ မျ ေးက ို ဖပန့်လည့် အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုဖခင့်ေး၊ ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ရကက င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စံနှုန့်ေးမျ ေး စ ေး င့်ေးမှုသည့် ရန က့်ရကက င့်ေး ဖပန့်န ိုင့်သည့်က ိုလည့်ေး အကကမ့်ေးြက့် စစ့်ပွွဲ  (war on terror) က 

ဖပသခွဲ သည့်။ မကက ရသေးမ အချ  န့်က ေါြ ေး၊ လစ့်ဗျ ေးနှင ့်   ေး  ေးယ ေးကွဲ သ ိုို့ရသ  ရန  မျ ေး ှ  ဖပည့် ငွ့်ေး 

ပဋ ပကခမျ ေး ွင့် ေိုကခကျရ  က့်ရနသ မျ ေးက ို အက အကယွ့်ရပေး န့် ကက  ေးပမ့်ေး  ၌ န ိုင့်ငံ က  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးအကက ေး ထ ိုသ ိုို့က ကယွ့် န့် မည့်သည ့်အ  က ို မည့်သ ိုို့လိုပ့်ရ  င့်သင ့်သည့်  ိုို့အရပေါ် 

သရဘ ထ ေး ကွွဲလွွဲကကသည ့်အ ွက့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဖမြှင ့် င့်က ကယွ့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေး၏ ရှုပ့်ရထွေးမှုက ို 

ဖပသခွဲ သည့်။ ဤအဖြစ့်အပျက့်မျ ေးရကက င ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အရကက င့်ေး 

အရ ေးကက ေးရသ  ရမေးခွန့်ေးမျ ေး ရပေါ်ထွက့်လ သည့်။ သ ိုို့ရသ ့် ခခံ ၍ရဖပ  လျှင့် စံနှုန့်ေးရန က့်ရကက င့်ေးဖပန့်မှု ချ   ွေ့ 
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ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်မှ  မှန့်ရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးမှ ရိုန့်ေးထွက့်၍ မ ရသေးဘွဲ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အက ကယွ့်ရပေးရ ေးနှင ့် ဖမြှင ့် င့်ရ ေး အရထ က့်အထ ေးမျ ေးနငှ ့် သ ူ့အ  ိုင့်ေးအ  နှင ့်သ  

 က့်နွှယ့်ပ ့်သက့် ရနကက ွဲပင့် ဖြစ့်သည့်။ ယခို ရလ  အ ရံိုစ ိုက့်မှုမျ ေးသည့် စံနှုန့်ေးမျ ေး 

နှလံိုေးသွင့်ေးမှုအပ ိုင့်ေး ငွ့် ဖြစ့်ရပေါ်ရနရသ  အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးက ို အဓ က ဦေး ည့်လ ခွဲ ကကရသ ့်လည့်ေး 

(ညဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု   ေး  ေး နို့့်ကျင့်ရ ေး သရဘ    စ ချ ပ့် သ ိုို့မဟို ့် ဖပည့် ငွ့်ေးက စစမျ ေး၌ 

န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ လွ ့်လပ့်ခွင ့်မျ ေးက ို ကနို့့်သ ့်ဖခင့်ေးအ ေး ဖပန့်လည့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုဖခင့်ေးမျ ေး ကွဲ သ ိုို့) 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အရ ေးပါသည့်  ိုရသ  အဖမင့်က ို ထပ့်ရလ င့်ေး အ ည့်ဖပ ကကသည့်က ို 

ရ ွွေ့ဖမင့်ရနကက  ွဲဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ေးနငှ ့်အပပ  င့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး န ိုင့်င ံက  အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် 

က ကယွ့်ရ ေး အရကက င့်ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုနှင ့် အယ အ မျ ေး အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေး  ှ ရနရသေးရစက မ  

ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်မှုမျ ေး  ှ ရနသည့်က ိုလည့်ေး  က့်လက့်ဖမင့်ရ ွွေ့ ရန ပါသည့်။ ဤအချက့်အ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ကွယ့်ရပေး န့် ကက ေးေင့်ရ  င့် ွက့်မှုအ ွက့် ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို   ေး  ေးဖခင့်ေးသည့် အလွန့်ပင့် အရ ေးပါသည့်ဟို အသ အမှ ့်ဖပ ရသ  

က ကယွ့် မည ့်  ေန့် (responsibility to protect) ကွဲ သ ိုို့ စ စဉ့် ရ ေး ွွဲမှုမျ ေး ွင့် ဖမင့်ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။  

 

နြိဒါန်ျား  

 

ကမ္  န ိုင့်ငံရ ေးအရကက င့်ေး ယရနို့ရခ ့် ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ကက ေးစ ိုေးရနမှုသည့် န ိုင့်ငံ က  

 က့် ံရ ေး ပည  ပ့်နယ့်ပယ့် (Internaitonal Relations (IR))  ှ  ပည  ငှ့်မျ ေးအ ကွ့် ပရဟဠ   စ့်ခိုကွဲ သ ိုို့ 

ဖြစ့်ရနသည့်။ မ မ   ိုို့ နယ့်န မ  ့်အ ွင့်ေး မ မ   ိုို့၏ အ ဏ သ   ည့်သည့်ဟို န ိုင့်ငံမျ ေးက အခ ိုင့်အမ  

  ိုရနကကသည ့် ပထေ  န ိုင့်ငရံ ေး ကမ္ ကက ေး ငွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ယံို မ့်ေးဇ  ့်လမ့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ဤအချက့်သည့် အနည့်ေး ံိုေးရ    IR နယ့်ပယ့် စ င့်ရပေါ်ရပါက့်ခွဲ ချ  န့်မှစ၍ ဤနယ့်ပယ့်က ို ကက ေးစ ိုေးလ ခွဲ သည ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး အ ှ    ေးေါေ မျ ေး (realists) မျ ေး၏ အ  ိုဖြစ့်သည့်။  

 

ယခိုအခန့်ေး၏ ပထမပ ိုင့်ေး ွင့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး   ေးယွဲလစ့်မျ ေးသည့် ထင့်  ိုင့်ေး ကက ေးစ ိုေးန ိုင့်ဖခင့်ေးရ    

မဟို ့်ရပ။ IR နယ့်ပယ့် ှ  လစ့်ဘ ယ့် (liberal) စဉ့်ေးစ ေးပံိုက န ိုင့်ငံမျ ေးအ ကွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် 

က ိုက့်ည ရသ  မ ေါေမျ ေးက ို ကျင ့်သံိုေးဖခင့်ေးသည့် ကျ  ေးရကက င့်ေး  ရလျ ့်သည့်၊ ယို တ  န့်သည့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုသည့်။ 

ကွန့်စထ    စ့်ဗစ့်မျ ေး ( ည့်ရ  က့်ရ ေး ေါေ ) (constructivists) မျ ေးသည့်လည့်ေး   ေးယွဲလစ့်ရှုရထ င ့်က ို 

ရေြန့်ကကသည့်၊ သ ိုို့ရသ ့်  ဖခ ေးအရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးအ ွက့် ရေြန့်ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ကွန့်စထ    စ့်ဗစ့်မျ ေး ရှုဖမင့်ပံိုအ  န ိုင့်ငံမျ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ပန့်ေး  ိုင့်မျ ေးအ ွက့် ကက  ေးပမ့်ေးကကဖခင့်ေး၏ 

အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးမှ  ၎င့်ေး  ိုို့၏ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်၊ အရနအထ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် မည့်သည့်  ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့်၊ လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ကကသည့်နငှ ့် ပ ့်သက့်၍ IR ၏ သ အ ို  ကက ေး သံိုေးခိုအကက ေး ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေးသည့် 

လက့် ှ    ေးနငှ ့် ၎င့်ေးက ို အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ို န့်၊  ငှ့်ေးဖပ န့် ကက  ေးစ ေးရသ  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ သ အ ို  မျ ေးအကက ေး 

ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးချက့်အရကက င့်ေး အရ ေးကက ေးရသ  ေဿန ဖပဿန  စ့်ခိုက ို လစ့်ဟဖပသည့်။  
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ယခိုအခန့်ေး၏ ေို  ယအပ ိုင့်ေးသည့် န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေးနယ့်ပယ့်၌ န ေးလည့်ကကရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

မျ ေးအရကက င့်ေး အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေးက ို အဓ က  င့်ဖပထ ေးသည့်။ ပထမ စ့်ခိုသည့် ရကကည ချက့် 

စ  မ့်ေးမျ ေး ငွ့် ရ ွွေ့ ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် အရလေးအနက့်ထ ေးမှုနငှ ့် လက့် ှ အရဖခအရန ငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး မျ ေးဖပ ေးရနဖခင့်ေး  ိုို့အကက ေး ကွ ဟမှုအရပေါ် အဖငင့်ေးပွ ေးမှု ဖြစ့်သည့်။ ဤကွဲ သ ိုို့ 

အရဖပ  စ့်မျ   ေး လက့်ရ ွွေ့ စ့်မျ   ေး ဖြစ့်ရနဖခင့်ေးအ ွက့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ရသ   ငှ့်ေးဖပချက့်မျ   ေး ရပေးန ိုင့်သနည့်ေး။ 

 ငှ့်ေးဖပချက့်  စ့်အိုပ့်စိုသည့် န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စနစ့် ွင့် အ ေးနည့်ေးရသ  ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေးနငှ ့် 

စည့်ေးကကပ့်ရ ေး အစ အမမံျ ေးက ို ရြ ့်ဖပသည့်။ ရန က့် ှင့်ေးဖပချက့်  စ့်အိုပ့်စိုသည့် န ိုင့်ငရံ  ့် 

အချ ပ့်အဖခ အ ဏ  က စစက ို ရဖပ သည့်၊ အထ ေးသဖြင ့် အ လစ့်မျ ေးအကက ေး ကမ္ လံိုေး  ိုင့်      ေးမျှ မှုနငှ ့် 

မျှ မှု  န့်ြ ိုေးမျ ေးထက့် ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးရသ  အမျ   ေးသ ေး အကျ   ေးစ ေးပွ ေးက ိုသ  မန ေး မ့်ေး ရထ က့်ခရံလ  

 ှ ကကသည့်က ို ရြ ့်ဖပသည့်။ ဤအဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေးအ ေး ရခ ့်သစ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စံနှုန့်ေးမျ ေး ရပေါ်ထွက့်လ မှုနှင ့်အည  ရ ွေးရနွေးထ ေးပါသည့်။  

 

   ယအပ ိုင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံ က   က့် ံရ ေး၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပံိုဖပင့် အရကက င့်ေး  ဇ  ့်ရကက င့်ေးဖပန့်မှုမှ 

သဘ ေအ  ိုင့်ေး  က့်သွ ေးသည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့်  စ့်ကမ္ လံိုေး အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့်  ည့် ှ ရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ယဉ့်ရကျေးမှု စ့်ခို  ှ သည့်ဟ ရသ  အ  ိုက ို အရလေးအနက့်ထ ေး န့်  ိုလျှင့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

စနစ့် ကျ ဖငင့်ေးပယ့်ခရံန သ   ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကယွ့်ရပေး န့် န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် 

အဖခ ေးလိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေး၌ မည့်သည ့်  ေန့်မျ ေး  ှ ကကသနည့်ေးဟို ရမေးပ ိုင့်ခွင ့် ှ သည့်။ ဤအခန့်ေးပါ 

ရ ွေးရနွေးချက့်က န ိုင့်ငံ က    ေန့်၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး နှစ့်ခိုက ို အဓ ကထ ေး  င့်ဖပပါမည့်။ ပထမအပ ိုင့်ေးသည့် 

အမျ   ေးမျ   ေးရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးက ချမှ ့်ထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေးအရပေါ် 

ကျရ  က့်ရသ  မ မ   ိုို့၏ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို အက အကယွ့် ရပေး မည ့်   ေန့် ဖြစ့်သည့်။ 

ဤရ ွေးရနွေးချက့် ငွ့် အက အကွယ့်သည့်   ေန့်အဖြစ့် လိုပ့်ရ  င့်ရသ  အချ ပ့်အဖခ အ ဏ  စံနှုန့်ေး၏ 

အ ငွ့်ေး အစ  ့်အပ ိုင့်ေး အရပေါ် အကျံ ေးေင့်သည့်။ န ိုင့်ငံ က    ေန့်၏ ေို  ယအစ  ့်အပ ိုင့်ေးသည့် 

န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ ပပ  လွဲရနသည ့်အခါ သ ိုို့မဟို ့် အစ ိုေး  စ့် ပ့်သည့်   ိုေး  ွေးရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ကျှူေးလွန့်ရနသည ့်အခါ လ သ ေးချင့်ေးစ န ရ ေး ကယ့် င့်သ မျ ေးအဖြစ့် 

ရ  င့် ွက့်ရပေး မည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏   ေန့်နှင ့် သက့်  ိုင့်သည့်။  

 

သ အြို  ပြိုငျ်ားဆြိုင် ာ  ပဿနာမ ာျားနှင ် ဝနာ ခ်ံအဝ ခအဝန 

 

ရလ လ သည ့် အရကက င့်ေးအ  သည့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့်ပပ ေး လွ ့်လပ့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ှ ရသ  

ကမ္ ကက ေးနငှ ့် ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေးသည့် မ မ   ိုို့၏ အင့်အ ေး သ ိုို့မဟို ့် လံိုခခ ံရ ေးက ို ကက ေးထွ ေးန ိုင့်သမျှ ကက ေးထွ ေးရစ န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးရနကကသည ့် ချင ့်ချ  န့် စဉ့်ေးစ ေး  ့်ရသ  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို IR ပင့်မနယ့်ပယ့်၌ အခ ိုင့်အမ  

  ို  ့်ကကသည့်။ ယ  ချက့်နှစ့်ခိုလံိုေးသည့် IR ပည  ငှ့်မျ ေးအရခေါ် မင့်ေးမွဲ အရဖခအရန (anarchy) ယ  ချက့်မှ 

 င့်ေးသက့်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ မင့်ေးမွဲ အရဖခအရန   ိုရသ  စက ေး ပ့်က ိုသံိုေးဖခင့်ေးမှ    သက့်ပန့် 

စစ့်ဖြစ့်ရနရသ  အရဖခအရနဟို ရဖပ လ ိုဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ    ေးမျှ ရသ  ပင မ့်ေးချမ့်ေးမှုက ို ထ န့်ေးထ ေးန ိုင့် န့် 

အင့်အ ေးနှင ့် အ ဏ  ှ ရသ  န ိုင့်င ံက  အစ ိုေး   စ့် ပ့် မ ှ ဖခင့်ေးက ို   ိုလ ိုဖခင့်ေးသ  ဖြစ့်သည့်။  
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မင့်ေးမွဲ အရဖခအရန ဖပဿန အရကက င့်ေး သရိုပ့်ရြ ့်ရက င့်ေး စ့်ခိုအ ေး ရဟ  ဘ့်စ့် (Hobbes) ၏ 

သဘ ေအရဖခအရန (state of nature) မှ  ည့်ပင မ့်ရအေးချမ့်ေးမှု (order) ရပါက့်ရပါက့်လ ပံိုအရကက င့်ေး 

ရြ ့်ဖပချက့်မှ ထို ့်ယ ကကည ့်န ိုင့်သည့်။ ဥရ  ပ ွင့် န ိုင့်ငံမျ ေးပါေင့်ရသ  စနစ့် စ့်ခို အရဖခခ ိုင့်စ 

ဖပ လ သည ့်အချ  န့် ၁၆၅၁ ခိုနစှ့် ငွ့် ရ ေးသ ေးခွဲ ရသ  န မည့်ရကျ ့် Leviathan စ အိုပ့် ွင့် ရဟ  ဘ့်စ့်က 

အဓွန့်ို့ ညှ့်ရသ  ဖပည့် ငွ့်ေး  ည့်ပင မ့်ရအေးချမ့်ေးမှုအ ကွ့်  န ိုင့်ငရံ  ့်သည့် လ ိုအပ့်ရသ  အရဖခအရန 

ဖြစ့်သည့်ဟ ို အ  ိုဖပ  ဖငင့်ေးခံိုခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံရ  ့်  ည့် ှ  ဖခင့်ေးမှ  လံိုခခ ံရ ေးရပေး န့်   ေန့်ယ ရသ  အစ ိုေး နငှ ့် 

အိုပ့်ချ ပ့်သ  (sovereign) ၏  နဒက ို လက့်ခ ံန့် သရဘ   ရသ  ဖပည့်သ   ိုို့အကက ေး အရပေးအယ  ဖြစ့်သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် န ိုင့်ငံ က  အ င ့် ငွ့် ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  စည့်ေးကကပ့်န ိုင့်ရသ  အ ဏ ပ ိုင့်မ ှ ရပ။ ရဟ  ဘ့်စ့်၏ 

ရလ ကအဖမင့်သည့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး ကကပ့်မ ့် န့် ကမ္  အိုပ့်ချ ပ့်သ  (global 

Leviathan) မ ှ ရသ  ဗဟ ိုချ ပ့်က ိုင့်မှု ရလျ  သည ့် စနစ့် စ့်ခို ငွ့် ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ွက့်  ၌ 

အကနို့့်အသ ့်မျ ေး  ှ ရကက င့်ေး၊ ပဋ ပကခ ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခသည့်လည့်ေး ထ ေ   ှ ရနရကက င့်ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အ ေး 

အပမွဲ ရစ သ  ရပေးလျက့် ှ သည့်။ ဤအချက့်အ ေး စမှ ့်အဖြစ့် လက့်ခသံည့်နငှ ့် ပပ  င့်နက့် ကမ္  န ိုင့်ငရံ ေး 

အခင့်ေးအကျင့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် ရန  ထ ိုင့်ခင့်ေး မသ သည ့်ပံို ရပါက့်ရ   သည့်။ 

အ ှ    ေးအဖမင့် (  ယွဲလစ့်) အ  ကမ္ ကက ေးသည့် စည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးက ို မကက ခဏချ   ေးရြ က့်ရသ  

ကမ္ ကက ေးဖြစ့်ပပ ေး သရဘ   ည ချက့်မျ ေးသည့် သက့်  ိုင့်သ မျ ေးက ို အကျ  ေးရကျေးဇ ေး ဖပ သမျှက လအထ သ  

 ည့်ပမွဲသည့်။ ရဟ  ဘ့်စ့်က သ ူ့ထံိုေးစံအ  ိုင့်ေး  ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး ရဖပ ခွဲ သလ ို အင့်အ ေးဖြင ့် ထ န့်ေးမထ ေးရသ  

စ ချ ပ့်မျ ေးမှ  ‘စက ေးလံိုေးမျ ေးသ ’ ဖြစ့်သည့်။  

 

ယရနို့ရခ ့် အ ှ    ေးေါေသမ ေးမျ ေးကလည့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး သံခင့်ေး မန့်ခင့်ေးသည့် မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် 

အရဖပ မျှသ  ဖြစ့်သည့်ဟို ယံိုကကည့်ရနကက ွဲပင့် ဖြစ့်သည့်။ သ   ိုို့က လ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ရခ ့်သစ့် 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ ရေါဟ   ငွ့် ပါရနပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်ရန က့်ကယွ့်က မ မျ ေးက ို 

မည့်သည ့် ရခါင့်ေးရ  င့်ကမျှ ရဖပ င့်ရဖပ င့် င့်ေး င့်ေး စ န့်ရခေါ်ဖခင့်ေးမျ   ေး မ ှ ရ   သည့်က ို န ေးလည့် 

သရဘ ရပါက့်ကကသည့်။   ယွဲလစ့်မျ ေး၏ သရဘ ထ ေးမှ   ကယ့်အရ ေးကက ေးသည ့် အရဖခအရန 

ကကံ လ သည ့်အခါ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အမျ   ေးသ ေးမ ေါေ ပန့်ေး  ိုင့်မျ ေး စ  င့်ေး ွင့် ရအ က့်ထစ့် 

ရန   ငွ့်သ   ှ သည့်ဟ ၍ ဖြစ့်သည့်။ ဤအချက့်က န ိုင့်င ံက  သံ မန့်  က့် ံရ ေး ွင့် န ိုင့်ငံရ ေး 

ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ပါေးစပ့်ဖြင ့် က ကယွ့်ကကရသ ့်လည့်ေး  စ့်ချ  န့် ည့်ေး ငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ မျ ေးက ို အဖခ ေး  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေးအ ကွ့် စရ ေးကကသည ့် အရဖပ  စ့်မျ   ေး အလိုပ့် စ့်မျ   ေး 

အရဖခအရနက ို  ငှ့်ေးဖပသည့်။  စ့်နည့်ေးအ ေးဖြင ့် ရန က့် ံိုေး သံိုေးသပ့် လျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖမြှင ့် င့်ရ ေးသည့် 

အမျ   ေးသ ေး အကျ   ေးစ ေးပွ ေး မဟို ့်လျှင့် န ိုင့်ငံမျ ေးအရနဖြင ့် ထ ို ည့်မှန့်ေးချက့်က ို အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေးက 

ယို တ ကျ ပါမည့်လ ေး။  

 

န ိုင့်င ံက  မင့်ေးမွဲ အရဖခအရနနှင ့် အမျ   ေးသ ေး အကျ   ေးစ ေးပွ ေးရန က့် လ ိုက့်ဖခင့်ေးသည့်   ယွဲလစ့်မျ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်၍ သံသယစ  ့်ထ ေးဖခင့်ေး၏ အရကက င့်ေးဖပချက့် နှစ့်ခိုဖြစ့်သည့်။    ယ 

အရကက င့်ေးဖပချက့်မှ   ှ  င့်ေးစွွဲ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးစနစ့်၏ အရဖခခံဖြစ့်ရသ  ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   က ိုယ့်ကျင ့် 

သရဘ    ေး  ှ သည့်ဟို ယ  ချက့်အ ေး မ အ   နို့့်ကျင့်မှု ဖြစ့်သည့်။ နှစ့် ယ့်  စို အရစ ပ ိုင့်ေး၏   ယွဲလစ့် 
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ပည  ငှ့်ကက ေးမျ ေး ဖငင့်ေးခံိုခွဲ ကကသလ ို (Carr, 1946; Morgenthau, 1948) ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   က ိုယ့်ကျင ့်   ေး 

ဥပရေက ို လ ိုက့်န ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးသည့် ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးရသ  က ိုယ့်ကျ   ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးအ ွက့် လိုပ့်ရနဖခင့်ေးက ို ြံိုေးကယွ့် န့် 

အသံိုေးဖပ ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးသည့် ဖြစ့်သည့်။ သမ ိုင့်ေး ွင့်  ှ ခွဲ ရသ  အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငအံ ေးလံိုေးပင့် 

ကမ္ နှင ့်ချ  ရသ  ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးက ို မမကွ့်ဟခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ယင့်ေးအချ  န့်က 

လွှမ့်ေးမ ိုေးကက ေးစ ိုေးရနရသ  အင့်အ ေးကက ေးန ိုင့်ငံက ို အကျ  ေးဖပ သည့်   ိုလျှင့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် မအံ ဩသင ့်ရပ။ 

ထ ိုကွဲ သ ိုို့ ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   က ိုယ့်ကျင ့်သရဘ    ေးနငှ ့် အမျ   ေးသ ေး အကျ   ေးစ ေးပွ ေးအကက ေး အ င့်ရဖပရသ  

 က့်နွှယ့်မှုမျ   ေးအ ေး ရခ ့်သစ့် ွင့် ေ မ ိုကရ စ  ဖမြှင ့် င့်ရ ေးသည့် အရမ  ကန့်န ိုင့်င၏ံ ထ ေး ည့်ေးလွှမ့်ေးမ ိုေးမှု 

(hegemony) က ို ခ ိုင့်မ ရစခွဲ သလ ို  ယ ့်က ိုေး  စို ွင့် ဥရ  ပ နယ့်ချွဲွေ့အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေး သ မ့်ေးယ ခွဲ ရသ  

နယ့်ရဖမပ ိုင့်  ိုင့်မှုမျ ေးအ ွက့် ရပေးခွဲ သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့် မျ ေး ွင့်လည့်ေး ဖမင့်ရ ွွေ့ခွဲ  သည့်။ အလ ေး  ပင့် 

ကက ေးဖမ ့်ရသ  အရန က့်  ိုင့်ေး ရေသ၏ ဖပင့်ပ ွင့် ရနထ ိုင့်ကကသ မျ ေးသည့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

ကိုန့်သွယ့်ရ ေး သ ိုို့မဟို ့် အစ ိုေး  အရဖပ င့်ေးအလွဲ ကွဲ သ ိုို့  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေးက ို ရြ ့်ရ  င့်   ွင့် 

အင့်အ ေးကက ေးန ိုင့်ငံမျ ေး အသံိုေးဖပ ရသ  လက့်နက့်က   ယ  ဖြစ့်သည့်ဟို ယရနို့အချ  န့် ွင့် 

  ိုင့် န့်ေး  ့်ကကသည့်။  

 

န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေး ရလ လ မှုနယ့်ပယ့် ွင့် လစ့်ဘ ယ့်လစ့်ဇင့် (liberalism) သည့်   ေးယွဲလစ့်ဇင့် 

(realism) က ို သမ ိုင့်ေး ရ  က့်ရလျှ က့် စ န့်ရခေါ်လ ခွဲ သ  ဖြစ့်သည့်။ အယ အ ပ ိုင့်ေးအ  ရဖပ  လျှင့် 

လစ့်ဘ ယ့်လစ့်ဇင့်သည့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ လ သ ေးမျ ေး ွင့် ဖပည့်သ ူ့အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးက လ ိုက့်န  မည့်  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ှ သည့်ဟို မှ ့်ယ ရသ  အရန က့်  ိုင့်ေး အရ ွေးအရခေါ် အစဉ့်အလ မှ ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့်။ 

လစ့်ဘ ယ့် စဉ့်ေးစ ေးပံို အမျ   ေးမျ   ေး  ှ ကကရသ ့်လည့်ေး ပင့်မ အယ အ သည့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ လ သ ေးမျ ေး ွင့် 

လွ ့်လပ့်စွ  ရဖပ   ို န့်၊    ေးရ ေး ဖြစ့်စဉ့် ငွ့် မျှ စွ   က့် ံခံ  န့် အရဖခခ ံ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခ ံဥပရေနငှ ့်အည  ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငရံ ေး  န့်ေး  ည မျှမှု  ှ သည့်ဟ ၍ ဖြစ့်သည့်။ 

အမျ   ေးသ ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေး ဖမြှင ့် င့်ရ ေးအ ကွ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်ရပေး န့်   ေးယွဲလစ့်မျ ေးသည့် ရဟ  ဘ့်စ့်နငှ ့် 

မက့်ခ ယ ရဗလ  (Machiavelli)   ိုို့က ို ရြ ့်ညွှန့်ေးကကသလ ို လစ့်ဘ ယ့်သမ ေး မျ ေးသည့် ရလ  ခ့် (Locke)  နှင ့် 

ကနို့့်ထ့် (Kant)   ိုို့အ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ လမ့်ေးဖပကကယ့်အဖြစ့် ရြ ့်ညွှန့်ေးကကသည့်။ ကနို့့်ထ့်၏ လက့်ကမ့်ေးစ ရစ င့် 

  သက့်ပန့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး (Perpetual Peace) သည့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ လ သ ေးအ ေးလံိုေး ဖြစ့် ည့်မှု 

 န့်ြ ိုေး  ည ကကရသ ၊ ကမ္ ၏ မည့်သည ့်ရန  ၌မ  ို ဖြစ့်ပွ ေးရသ  အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ေး 

ကမ္  ရန  အ ေးလံိုေး ငွ့် ခံစ ေးကကရသ  န ိုင့်င ံက  လစ့်ဘ ယ့်ေါေ သ အ ို   စ့်ခိုက ို  ည့်ရ  က့်ခွဲ သည့်။  

 

လစ့်ဘ ယ့်ေါေအ ေး စ  ့်က ေးယဉ့် န့်သည့် (utopian) ဟို ပယ့်ချ သည့်မှ  လွယ့်ပါသည့်။ ၁၇   စိုမှ 

စ င့်က  သံ မန့်  က့် ံရ ေး သမ ိုင့်ေးအ ေး ပဋ ပကခနှင ့်  န့်စကျှူေးရကျ ့်မှုအဖြစ့် အလွယ့် က  န ေးလည့် 

သရဘ ရပါက့်န ိုင့်သည့်။ သ ိုို့ရသ ့် လစ့်ဘ ယ့်မျ ေး ရထ က့်ဖပသကွဲ သ ိုို့ က ိုယ ့်ကျင ့် သရဘ    ေးရ ေး   

အကကွင့်ေးမွဲ ေါေသည့် န ိုင့်ငံ က  န ိုင့်ငံရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု ွင့် ပါေင့်ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့် 

ရခ ့် (Enlightenment) မှ စ င့်က  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် လစ့်ဘ ယ့်ေါေအ ကွ့် အရဖခခကံျရသ  အကကွင့်ေးမွဲ မ  

မျ ေးက ို လ ိုက့်န သည ့် ရန   ငွ့်   ိုေး က့်မှုမျ ေး  ှ လ ခွဲ ကကသည့်။ န ိုင့်ငအံရ  ့် မျ ေးမျ ေးသည့် 

န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို    ေးေင့် ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခံ ဥပရေမျ ေး ွင့် ဖြည့်ေးဖြည့်ေးချင့်ေး 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်၊ ကျွန့်ကိုန့်သွယ့်မှုက ို အ ံိုေးသ ့်ခွဲ သည့်၊ ထ ိုို့ရန က့် ကျွန့်စနစ့်က ို ြျက့်သ မ့်ေးခွဲ သည့်၊ 
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အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး၏ အရဖခအရနက ို အက အကယွ့်ရပေး န့် သရဘ   ခွဲ ပပ ေး ေဏ့်   ရသ  သ ိုို့မဟို ့် 

ြမ့်ေး  ေး မ ရသ  စစ့်သ ေးမျ ေးက ို အက အကွယ့်ရပေး န့်နှင ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးအ ေး ပစ့်မှ ့်ထ ေးမှုက ို 

  ဇေ ့်မှုအဖြစ့် သ ့်မှ ့် န့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၄၅ ခိုနစှ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ၁၉   စိုအလယ့်ပ ိုင့်ေးနှင ့် ၂၀ 

  စိုအရစ ပ ိုင့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  ဤ  ိုေး က့်မှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငံ က အ င ့်   ိုေးချွဲွေ့  ၌ 

ဥပရေဖြစ့်လ ခွဲ သည့် (အခန့်ေး ၁ နှင ့် ၂   ိုို့ ွင့် ရှု)။  

 

လ မည ့်အပ ိုင့်ေး ွင့် ဖမင့်သ လ မည့် ဖြစ့်သည ့်အ  ိုင့်ေး ၂၀   စိုအ ွင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရက င့်အထည့် 

ရြ ့်မှု ွင့် အရက င့်ေးရ   အ  ိုေးပါ ရ  မပွမ့်ေးရနသည့်။ အကကွင့်ေးမွဲ  ယ န ဗ  ယ့် 

က ိုယ့်ကျင ့်သရဘ    ေးရ ေး   မ မျ ေးအ ေး အို ့်ဖမစ့်ချသည ့်အခါ ကမ္  လ သ ေးထိုအ ေး သ ေးဖခ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး 

အဖြစ့် ပ ိုင့်ေးဖခ ေးထ ေးဖခင့်ေးသည့် ဖပဿန  ဖြစ့်ရစသည့်က ို လစ့်ဘ ယ့်မျ ေး အသ အမှ ့်ဖပ ကကသည့်။ ဤကွဲ သ ိုို့ 

အကျဉ့်ေးအကျပ့် အရဖခအရနသည့်  ံိုို့ဖပန့်မှု နှစ့်မျ   ေးက ို ဖြစ့်ရစသည့်။ ပထမ ံိုို့ဖပန့်မှုက ကမ္ ကက ေး ွင့် 

အ ဏ  ငှ့် န ိုင့်ငံမျ ေး အရ အ ွက့် နည့်ေးလ ရစ န့် အလ ိုို့ငှ  လစ့်ဘ ယ့်ဇိုန့်က ို ချွဲွေ့ န့် ကက  ေးပမ့်ေးချက့် 

ဖြစ့်သည့်။ ေို  ယ  ံိုို့ဖပန့်မှုမှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် လ ူ့ဂိုဏ့်သ ကခ မျ ေးအရပေါ် ရလေးစ ေးမှုက ို ဖမြှင ့် င့် 

ရပေးသည ့် ပံိုစမံျ ေးဖြင ့် န ိုင့်င ံက  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ွက့် မက့်လံိုေးမျ ေးက ို 

ရဖပ င့်ေးလွဲရပေးမည့်ဟ ရသ  ရမျှ ့်လင ့်ချက့်ဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို ခ ိုင့်မ အ ေးရက င့်ေးလ ရအ င့် ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

 ည့်ရ  က့်ရ ေးအဖမင့် (constructivism) သည့် စနံှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေး  ိုို့အကက ေး  က့်နွှယ့် 

ပ ့်သက့်မှုအရကက င့်ေး စဉ့်ေးစ ေး န့် နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခို ရပေးသည့်။   ေးယွဲလစ့်မျ ေး၊ လစ့်ဘ ယ့်မျ ေးနငှ ့် 

မ  သည့်မှ  ကွန့်စထ    စ့်ဗစ့်မျ ေးက အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးနှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖမြှင ့် င့်ရ ေးနှင ့်   ိုင့်ရသ  က ိုယ ့်ကျင ့်သရဘ    ေးရ ေး   မ မျ ေးအကက ေး 

မလွှွဲမရ  ှင့်သ ရသ   င့်ေးမ မှု မ ှ ဟို ဖငင့်ေးခံိုသည့်။ ဤရန  ၌ အရ ေးကက ေးရသ  သ အ ို  ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

အချက့်မှ  ကမ္  န ိုင့်ငံရ ေး အ ှ    ေး၏ ရပါင့်ေးစည့်ေး ြွွဲွေ့စည့်ေးရပေး  ့်ရသ  သရဘ သဘ ေ၊ အထ ေးသဖြင ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ဘံိုစနံှုန့်ေးမျ ေးနငှ ့်  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို မည့်သ ိုို့ ြန့်  ေးသည့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့က  ြန့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို မည့်သ ိုို့ 

ြန့်  ေးသည့်နငှ ့် သက့်  ိုင့်သည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်ထွန့်ေးလ မှုအ ေး ဤအရဖခအရနက ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးပပ ေး န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် န့် 

လ ိုအပ့်သည့်။ လ မှုဘေ ွင့် ဖြစ့်ရလ  ှ သည ့်အ  ိုင့်ေး န ိုင့်င ံက   ပ့်ေန့်ေးသည့်လည့်ေး ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး 

မည့်ကွဲ သ ိုို့ ဖပ မ ရနထ ိုင့်သင ့်သည့်က ို လမ့်ေးညွှန့်ထ ေးရသ  ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေး၊ စည့်ေးမျဉ့်ေး စည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးဖြင ့် 

ြွွဲွေ့စည့်ေး  ည့်ရ  က့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သမ ိုင့်ေးနှင ့်ချ  ၍ ကက ေးစ ိုေး လွှမ့်ေးမ ိုေးလ ခွဲ ရသ    ေးယွဲလစ့် စဉ့်ေးစ ေးပံိုက 

န ိုင့်င ံက အ င ့် အဖပ အမ  ပံိုစ ံစ့်မျ   ေးက ို  င့်ဖပထ ေးရသ ့်လည့်ေး ကွန့်စထ    စ့်ဗစ့်မျ ေးနှင ့် 

လစ့်ဘ ယ့်မျ ေးက အကကွင့်ေးမွဲ  ယ န ဗ  ယ့်  န့်ြ ိုေးမျ ေးသည့် ဤန ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး  က့် ံရ ေး စနစ့်အ ေး 

ရဖပ င့်ေးလွဲရစခွဲ သည့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အက အကယွ့်ရပေးရ ေးသည့် 

ရခ ့်သစ့်န ိုင့်ငံရ  ့်၏ အနတ မ  ည့် ွယ့်ချက့်၊ အင့်အ ေးနှင ့် အ ဏ   ိုို့အ ေး နယ့်န မ  ့်အ  

သ ့်မှ ့်ထ ေးရသ  အချ ပ့်အဖခ အ ဏ ပ ိုင့် အစိုမျ ေးအဖြစ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးရစရသ  အဓ က အရကက င့်ေးအ င့်ေး၏ 

ပင့်မရကျ ရ ိုေးဖြစ့်သည့် (Reus-Smit, 2001, p.520)။ ကနွ့်စထ    စ့်ဗစ့်  ိုို့က အကယ့်၍ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

အကကွင့်ေးမွဲ  ယ န ဗ  ယ့်  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို လံိုေးလံိုေးလျ ေးလျ ေး ဖငင့်ေးပယ့်မည့်  ိုလျှင့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့်  စ့်ခိုခို 
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ရပေး ပ့် မည့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုကကသည့်။ ထ ိုရပေး ပ့်မှုသည့် ရှု ့်ချခ ံဖခင့်ေး၊ ရဘေးထို ့်ခ ံဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် 

   ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျရသ  န ိုင့်ငံဖြစ့်မှု  ိုင့်   စံနှုန့်ေးသစ့်က ို လ ိုက့်န ရစ န့်  ည့် ွယ့်ရသ  အ င့်ေးအကျပ့် 

လိုပ့်ရ  င့်ခ ိုင့်ေးမှုမျ ေးပင့် ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ (လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး မျ ေးအရပေါ် ထ ေး ှ ရသ    ေးယွဲလစ့်မျ ေး၊ 

လစ့်ဘ ယ့်မျ ေးနငှ ့် ကွန့်စထ  စ့်ဗစ့်မျ ေး၏ သရဘ ထ ေး အဖမင့်မျ ေးက ို ဇယ ေး ၃.၁  ငွ့် အကျဉ့်ေးချ ပ့် 

ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။)   

 

အနှစ်ခ  ပ်  

ဤအခန့်ေး ငွ့် ရလ လ ထ ေးသည ့် IR သ အ ို  အမျ   ေးမျ   ေး (  ေးယွဲလစ့်ဇင့်၊ လစ့်ဘ ယ့်လစ့်ဇင့်နှင ့် 

ကွန့်စထ    စ့်ဗစ့်ဇင့်) သည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  ှ ရနဖခင့်ေးက ို မဖငင့်ေးပယ့်ကကရသ ့်လည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့သည့် 

ကမ္  န ိုင့်ငံရ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖမြှင ့် င့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခန့်ေးကဏ္ဍအ ေး ရှုဖမင့်ပံို မ  ကကရပ။  

 

ကမ္ ကက ေးအ ေး သ ေးဖခ ေး အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေးအဖြစ့် ခွွဲဖခ ေးထ ေးမှုနှင ့် အကကငွ့်ေးမွဲ  

က ိုယ့်ကျင ့်သရဘ    ေးရ ေး   မ မျ ေး လ ိုက့်န ကျင ့်သံိုေးရ ေး ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးအကက ေး ပွ ့်  ိုက့်မှုက ို 

  ေးယွဲလစ့်မျ ေးသည့် ပ ို၍ စ ေး စှွ  သ  ဖပ ခံစ ေးမ ကကသည့်။   ေးယွဲလစ့်မျ ေး၏ အဖမင့် ငွ့် အမျ   ေးသ ေး 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးသည့် န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေရ ေး ွွဲ  ၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ထည့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးရ ေးထက့် ပ ို၍ 

ဦေးစ ေးရပေး ခံ မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

  

လစ့်ဘ ယ့်မျ ေးအရနဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်  စ့်စထက့် စ့်စ ပ ို၍ အရ ေးကက ေးလ သည့်ဟို 

ရှုဖမင့်ကကပပ ေး လစ့်ဘ ယ့် ေ မ ိုကရ စ  ပျံွေ့နှံို့လ မှုနငှ ့် ကမ္ လံိုေးအ င ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စနစ့် စ့်ခို 

 ည့်ရထ င့်ထ ေးဖခင့်ေးအ ေး ယင့်ေး၏ သက့်ရသအရထ က့်အထ ေးအဖြစ့် ရထ က့်ဖပသည့်။ 

ကွန့်စထ    စ့်ဗစ့် မျ ေးကမ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ရလေးစ ေးမှုသည့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် 

ြွွဲွေ့စည့်ေး ည့်ရ  က့်မှု အရပေါ် အရ ေးပါရသ  အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှု  ှ သည့်ဟို ရဖပ ကကပပ ေး 

 ချ   ွေ့န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် လက့်ရ ွွေ့ကျပပ ေး မ  ှ ရသ  န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး ရပေါ်လစ က ို ကျင ့်သံိုေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးကကသည့်ဟို 

မှ ့်ချက့်ဖပ သည့်။  

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး ရလ လ သ  ှ မှုမျ ေးအ ေး အဘယ့်ရကက င ့် ကမ္  န ိုင့်ငရံ ေး သ အ ို  မျ ေးအ ငွ့်ေး၌ 

 ည့်ထ ေးပပ ေး စဉ့်ေးစ ေး န့် လ ိုပါသနည့်ေး။   

 

ဇယာျား ၃.၁။ အဓ က IR သ အ ို  မျ ေးအ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရှုရထ င ့်မျ ေး 

  ဏ္ဍမ ာျား 

IR သ အြို  မ ာျား လူူ့အခငွ ်အဝ ျား၏   င ေ်တ် 

အဝ ခခံ 

အင်စတ   ြူျား ှင်ျားမ ာျား၏ 

အဝ ခအဝန 

နြိုင်ငံ ခာျားဝ ျား မူေါဒမ ှ

လူူ့အခငွ ်အဝ ျား 

  ျားယဲလစ်ဇင ် မင့်ေးမွဲ  အရဖခအရန ွင့် 

မ မ က ိုယ့် မ မ  

အ ေးက ိုေး မည့်ဟ သည ့် 

သရဘ    ေးအ  လ ူ့အခငွ ့် 

အင့်စ  ကျှူေး ှင့်ေးမျ ေးသည့် 

အ ဏ မ ှ ကကရပ။ လ ူ့အခငွ ့် 

အရ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေး 

ဖပ သမျှ နို ရ   သည့်။ န ိုင့်ငံ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် န ိုင့်ငံ၏ 

ပါေါက ို ဖမြှင့်  င့်န ိုင့်ပါက 

အရ ေးပါသည ့် က   ယ   စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့မဟို ့်ဘွဲ 
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အရ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေး 

မ  ့်န ိုင့်သည ့် ဇ မ့်ခံပစစည့်ေး 

 စ့်ခိုသြွယ့် ဖြစ့်သည့်။ 

ဖပည့် ွင့်ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို 

ကမ္    န့်ြ ိုေးမျ ေးဟ သည ့် 

မျက့်နှ ြံိုေး နှင ့် 

ြံိုေးကွယ့်ထ ေးသည့်။ 

ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက လ ူ့အခွင ့် 

အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို 

အရဖပ ဖြင ့်ရ    

ရထ က့်ခံကကသည့်။ 

န ိုင့်ငံ၏ အဓ က လံိုခခံ ရ ေး 

အကျ  ေးစ ေးပ ွေးမျ ေးက ို ထ ခ ိုက့် 

လ ပါက ၎င့်ေး  ိုို့က ို စွနို့့်ပစ့်  

ရပမည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

 န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို အင့်အ ေးသံိုေး၍ 

လက့်ခ ံကျင ့်သံိုေးခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးသည့် 

အဓ ပပ ယ့် မ ှ ၊ က ိုယ့်ကျ   ေး 

အ ွက့် လိုပ့်ဖခင့်ေးသ  

ဖြစ့်သည့်။ 

လစ်ဘ ယလ်စ်ဇင ် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် သဘ ေ 

ကျပပ ေး ခွွဲဖခ ေး၍ မ ရသ  အခငွ ့် 

အရ ေးမျ ေးက ို ချွဲွေ့ထငွ့် ထ ေးဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငမံျ ေးသည့် 

အခွင ့်အရ ေးက ို က ကယွ့် န့် 

  ေန့်  ှ သည့်။ က ကွယ့် န့် 

ပျက့်ကွက့်ပါက ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ အရပေါ် 

ရမေးခွန့်ေးထို ့်စ   ဖြစ့်လ  

လ မ ့်မည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်မျ ေး 

(   ေးေင့် မဟို ့်ရသ  

စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး) နှင ့် အင့်စ   

ကျှူေး ှင့်ေးမျ ေး (ဥပမ ၊ လ ူ့အခွင ့် 

အရ ေး ရက ့်မ ငှ့်) သည့် 

လ ိုက့်န မှုက ို ရစ င ့်ကကည ့်   

 ွင့် အဓ ကကျသည့်။ အင့်စ   

ကျှူေး ှင့်ေးမျ ေး အ ေးနည့်ေးလျှင့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးက လက့် စ့်လံိုေးဖခ ေး 

လိုပ့်ကကမည့်ပင့်။ ဥရ  ပ ွင့် 

ဥပရေအဖြစ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးလ ိုက့်ဖခင့်ေး 

ဖြင ့်   ေန့်မျ ေးသည့် ဥပရေနှင ့် 

စည့်ေးရနှ င့်မှု  ှ လ ရလသည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖမြှင ့် င့်ဖခင့်ေး 

သည့် ေ မ ိုကရ စ နှင ့် 

ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး 

  ိုို့ ဖမြှင ့် င့်ဖခင့်ေးနှင ့် ခွွဲဖခ ေးမ  

ရအ င့်  က့်စပ့်ရနသည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို 

န ိုင့်ငံ ငွ့်ေး အင့်စ  ကျှူေး ှင့်ေး 

မျ ေး ွင့် နှလံိုေးသွင့်ေးမထ ေးပါက 

၎င့်ေး  ိုို့ အချ  န့်ကက  

 ှ ရနန ိုင့်မည့် မဟို ့်ရပ။ 

 ွန်စထ ာ တစ်ေစ်ဇင ် န ိုင့်ငံ က နှင ့် ကမ္   လ ူ့အြွွဲွေ့ 

အစည့်ေးအ ငွ့်ေး ှ  ဇ  ့်ရက င့် 

မျ ေးနှင ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး 

အကက ေး  ှ ရနသည ့် သရဘ    

ည ချက့်မျ ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ၏ အရဖခခ ံ

ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  

သဘ ေအ  ိုင့်ေး ထွက့်ရပေါ် 

လ ဖခင့်ေး မဟို ့်။ ဇ  ့်ရက င့် 

မျ ေးအကက ေး  က့်သွယ့် ြလှယ့် 

ဖခင့်ေးဖြင ့် ထွက့်ရပေါ်လ ရသ  

က  ကေ ့် ဖြစ့်သည့်။ 

အင့်စ  ကျှူေး ှင့်ေးမျ ေးသည့် 

အရ ေးပါသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

စံနှုန့်ေး ဖပနို့့်ပ ွေးဖခင့်ေးက 

သိုရ သန ပည  ှင့်မျ ေးက ို 

 က့်သွယ့် ြလှယ့်သည ့် 

ဖြစ့်စဉ့်အ ေး ရလ လ  န ိုင့်ရစ 

သည့်။ န ိုင့်ငံ ဖြ ့်ရကျ ့် လ မှု 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက  ွွဲရ  င့် 

ဖခင့်ေး၊ အ ှက့်ခွွဲဖခင့်ေး   ိုို့ဖြင ့် 

လ ိုက့်န မှု ဖပဿန က ို က ည  

ရဖြ ှင့်ေး ရပေးသည့်။ 

  ေးယွဲလစ့်မျ ေး၏ 

အ  ိုဖြစ့်သည ့် ဖပည့် ငွ့်ေး 

အကျ  ေးစ ေးပ ွေးသည့် သ  

ပထမဟ သည ့် အ  ိုက ို 

ကွန့်စထ  စ့်ဗစ့်မျ ေးက 

လက့်မခံရပ။ သ   ိုို့က အကျ  ေး 

စ ေးပွ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ (သ ိုို့) 

ရေသ၏ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်နှင ့် 

 န့်ြ ိုေးမျ ေးမှ ထွက့်ရပေါ် 

လ သည ့်  လေ့်  စ့်ခိုသ  

ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် ဖပည့် ငွ့်ေး ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က ကွယ့်သည ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  ငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ဖမြှင ့် င့် 

ကကမည့် ဖြစ့်သည့်။ 
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အဓြိ  အ ငင်ျားပွာျားမှုမ ာျား  

 

စစ်ဝအျား ာလအတငွ်ျား လူူ့အခွင ်အဝ ျား - အဝ ပာတစ်မ ြိ ျား၊ အလုပ်တစ်မ ြိ ျားဝလာ  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး ရဖပ ရသ  လစ့်ဘ ယ့် သမ ိုင့်ေးမျ ေးက ၁၉၄၈ ခိုနှစ့် ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရကကည စ  မ့်ေး (UDHR) သည့် ရခ ့်သစ့်န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ရကက က့်မက့်ြွယ့် အြျက့်စွမ့်ေးအ ေးရကက င ့် 

ြန့်  ေးခွဲ သည ့် အရဖခခံ စ  မ့်ေးအဖြစ့် အသ အမှ ့်ဖပ ကကသည့်။ စ  မ့်ေး၏ အမ ခ ံ ရထ က့်ခသံ မျ ေးမှ 

 စ့်ဦေးဖြစ့်သ  အယ့်လ ရန ့် ရ ေးစဗ ့် (Eleanor Roosevelt) က ဤစ  မ့်ေးသည့် လ မျ   ေးအ ေးလံိုေးနှင ့် 

န ိုင့်ငံအ ေးလံိုေးအ ွက့် စွမ့်ေးရ  င့်ရအ င့်ဖမင့်မှု ဘံိုစနံှုန့်ေးက ို သ ့်မှ ့်ရပေးသည့်ဟို   ိုခွဲ သည့် (Risse and 

Sikkink, 1999, p.1  ွင့် က ိုေးက ေးထ ေးသည ့် အ  ိုင့်ေး)။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က ကယွ့်သ မျ ေးက UDHR သည့် 

န ိုင့်ငံမျ ေး က ိုင့်စွွဲထ ေးရသ  အကကွင့်ေးမွဲ  အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  ဖြစ့်မှုမှ စံနှုန့်ေးသရဘ အ  ရဖပ င့်ေးလ ပပ ေး 

လ ပိုဂဂ  လ့် စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေးစ သည့် ဘံိုလ သ ေးဖြစ့်မှု သက့်သက့်ရကက င ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  ှ သင ့်သည့် 

ဟ ရသ  ယ  ချက့်ဘက့်သ ိုို့ ဦေး ည့်ရဖပ င့်ေးလွဲလ ဖခင့်ေးက ို အချက့်ဖပဖခင့်ေးဟို ယံိုကကည့်ကကသည့်။  

 

IR ပည  ငှ့်မျ ေးသည့်  စ့်ခိုက အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် အရဖခခံပပ ေး 

ရန က့် စ့်ခိုက ရမွေး  ပါ ဘံိုလ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ မ သ ေးစိုေင့်ဖြစ့်ရသ   စ့်သ ေးပိုဂဂလ လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် အရဖခခရံသ  ပပ  င့်ဘက့် စံနှုန့်ေးဖပ  အ  ိုမျ ေး  ည့် ှ ရနဖခင့်ေးက ို လွန့်ခွဲ ရသ  

  စိုနှစ့်မျ ေးစ ွအထ  ရဖခ  ရက က့်ကကသည့်။ က ိုလံဘ ့်ရခ ့်က ဘ သ ရ ေး    မျ ေးသည့် 

အရမ  က  ိုက့်မျ ေး ှ  မ လအရဖခချရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး ဖငင့်ေးခံိုခွဲ ကကသည့် (အခန့်ေး ၁၉ 

 ွင့် ရှု)၊ ၁၆၄၈ ခိုနစှ့် ငွ့် ေက့်စ့်ြ ေးလ ယ  (Westphalia)  ှ  ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးသည့် 

ရန က့် ံိုေး သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး ွင့် လ နည့်ေးစိုမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးခွဲ ကကပပ ေး၊ ၁၉   စိုနှစ့် 

ပဗ   သျှ  ိုို့၏ ထ ေး ည့်ေးလွှမ့်ေးမ ိုေးမှု က လသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် မည့်သ ိုို့မျှ မရလျ ့်ည ရသ  က ိုလ ိုန  

နယ့်ချွဲွေ့စနစ့်၌ အ  ယှဉ့် ွွဲ  ှ ရနခွဲ ရစက မ  ကျွန့်စနစ့် နို့့်ကျင့်ရ ေး စံနှုန့်ေးရပေါ်ထွက့်သည့်က ို ကကံ ရ ွွေ့ခွဲ သည့်။  

 

အကကွင့်ေးမွဲ ဖြစ့်သည ့်အ   (the universal) နှင ့် သ ေးသနို့့်ဖြစ့်သည ့်အ   (the particular)   ိုို့အကက ေး 

မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် လွန့် ွွဲမှုအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ က ပ ို၍ သ သ ထင့်  ှေးရစသည့်။  ကိုလသမဂဂ 

အရထွရထွ ည လ ခံ၏ အရပျ ့်အ  ပပ ေးခွဲ ရသ  ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး ထို ့်ဖပန့်ချက့် 

ပပ ေးရန က့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် ထ ိုမ မျ ေးက န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အဖပ အမ မျ ေးက ို 

သ သ သ သ  စ င့်ထ န့်ေးကွပ့်မှု မဖပ မ အချ  န့်အထ   ယ့်စိုနစှ့် သံိုေးခိုကက  ရစ င ့်  ိုင့်ေးခွဲ ကက သည့်။ 

ကက ေးက လအ ွင့်ေး လစ့်ဘ ယ့်မျ ေး၏ န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ် အကကွင့်ေးမွဲ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို လ ိုက့်န  န့် 

ရ  င့်ေး  ိုမှုသည့်   ေးယွဲလစ့် အချက့်နစှ့်ချက့်ရကက င ့် အသံ  ိုေးခွဲ  သည့်။ ပထမချက့်မှ  စစ့်ရအေးက လအ ွင့်ေး 

ဦေးရ  င့် ပါေင့်ရသ  န ိုင့်ငမံျ ေး (နှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့ မဟ မ  ့်မျ ေး) ၏ အမျ   ေးသ ေးလံိုခခ ံရ ေးက ို ဦေးစ ေးရပေးမှုနှင ့် 

ေို  ယအချက့်မှ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ို 

ရလ လ ရစ င ့်ကကည ့်ခငွ ့် မရပေးခွဲ သည ့် အချက့်  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ ဤေို  ယအချက့်က ို ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရက ့်မ ှင့်၏ ပထမအကက မ့် အစည့်ေးအရေေးက ရက ့်မ ှင့် ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး 

  ိုင့် န့်ေးမှုမျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ရ  င့် ကွ့် န့် မည့်သည ့် အ ဏ မျှမ ှ ဟို မှ ့်ချက့်ဖပ  ခွဲ ဖခင့်ေးဖြင ့် 
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သရိုပ့်ရြ ့်ဖပခွဲ သည့် (Donnelly, 2003, p.73)။  စ့်နည့်ေး  ို ရသ ့် အစက ည့်ေးကပင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး ယဉ့်ပပ  င့်မှု၊ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးေင့် 

န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး  စည့်ေးကကပ့်န ိုင့်ရသ  က  ကေ ့်မျ ေးအဖြစ့် မရှုဖမင့်ဘွဲ စံနှုန့်ေးမျ ေး 

အဖြစ့်သ  ရှုဖမင့်လ ိုမှု  ိုို့ရအ က့် ငွ့် ရမှေးမှ န့်ရနခွဲ ကက သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   ဥရ  ပသမဂဂ 

သရဘ   စ ချ ပ့်က ို လက့်မှ ့်ထ ိုေးခွဲ ရသ  အရ အ ကွ့် အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့်သ  ပါေင့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး 

အိုပ့်စိုမှလွွဲလျှင့် ၁၉၄၅ မှ ၁၉၇၃ ခိုနစှ့်အထ  ရယဘိုယျ အရဖခအရနမှ  စံနှုန့်ေးနငှ ့် လက့်ရ ွွေ့ရြ ့်ရ  င့်မှု 

အကက ေး အကွ ကက ေး က ွဟရနရသ  အရဖခအရနသ  ဖြစ့်သည့်။  

 

၁၉၇၀ ခိုနစှ့်မျ ေး အလယ့်ရလ က့် ငွ့် အချက့် ချ   ွေ့ စို ံိုမ ကကပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့် ွင့် 

အရဖခအရန မျ   ေး ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးပပ  ဖြစ့်ရကက င့်ေး အချက့်ဖပခွဲ သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် န ိုင့်င ံက  က့် ံရ ေး၏ 

သရဘ သဘ ေ အရကက င့်ေး   ေးယွဲလစ့်မျ ေး၏ ယ  ချက့်မျ ေးက ိုလည့်ေး စ န့်ရခေါ်လ ခွဲ ကကသည့်။ 

ဤအချက့်မျ ေးက ို ရအ က့်ပါ ရခါင့်ေးစဉ့်မျ ေးအဖြစ့် စိုစည့်ေးန ိုင့်ပါမည့် ( စ့်ခိုချင့်ေးက ို အလှည ့်ကျ 

ရ ွေးရနွေးသွ ေးပါမည့်)။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးအ ေး ဥပရေမျ ေးအဖြစ့် ပ ို၍ပ ို၍ ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငံ က  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး ရပေါ်ထွက့်လ ဖခင့်ေးနငှ ့် အဓ က အရ ေးပါရသ  အရန က့်  ိုင့်ေး န ိုင့်ငံ ချ   ွေ့၏ 

န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေမျ ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဦေးစ ေးရပေးမှု ပ ိုမ ို၍  လ ဖခင့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဥပဝဒဝ ျား ာ စနံှုန်ျားမ ာျား  ဖစထွ်န်ျားလာ ခင်ျား  

 

၁၉၇၆ ခိုနစှ့် ွင့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့် နှစ့်ခို အသက့်ေင့်လ ခွဲ သည့်။ 

ဤသရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးမှ  အရ ေးပါသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် န ိုင့်င ံက  စံနှုန့်ေးမျ ေးအ ေး 

ဖပည့် ငွ့်ေး ဥပရေမျ ေး အဖြစ့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲ  ၌ အရထ က့်အက ဖပ ပပ ေး ထ ိုသ ိုို့ အရထ က့်အက  ဖပ သည ့်အ ွက့် 

အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် လ မှုလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက အစ ိုေး မျ ေး၏ အဖပ အမ မျ ေးက ို ရစ င ့်ကကည ့် န့်၊ 

ရေြန့် န့် လမ့်ေးြွင ့်ရပေးခွဲ သည့် (စ ရသ တ  ၃.၁  ွင့် ရြ ့်ဖပထ ေးပါသည့်)။ ဖပည့် ွင့်ေး ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို လ ိုက့်န  မည ့် ြ အ ေးအရပေါ် ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက ့်မ ငှ့်၏ 

ကက ေးထွ ေးလ ရနရသ  အရ ေးပါမှုကလည့်ေး ပ ို၍ ထပ့်ရလ င့်ေး ြ အ ေးရပေးခွဲ သည့်။ ၂၀၀၆ ခိုနစှ့် ငွ့် ကိုလသမဂဂ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက င့်စ ဖြင ့် အစ ေးထ ိုေးခွဲ ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက ့်မ ငှ့်၏ အခန့်ေးကဏ္ဍမှ  အဓ ကအ ေးဖြင ့် 

သ င့်ေးအချက့်အလက့် စိုရ  င့်ေးရ ေးနငှ ့် ရေမျှရ ေး ဖြစ့်ရနခွဲ ရစက မ  ၎င့်ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍရကက င ့် ကိုလသမဂဂ 

စနစ့်ထွဲ ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ အ င ့်အ န့်ေးလည့်ေး ဖမင ့်လ ခွဲ သည့်။ ၁၉၉၃ ခိုနစှ့် ငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   ကိုလသမဂဂ မဟ မင့်ေးကက ေး  စ့်ရယ က့် စ င့်ခနို့့်အပ့် ခွဲ ဖခင့်ေးသည့် ရက င့်စ ၏ 

အခန့်ေးကဏ္ဍက ို ပ ို၍ပင့် ထင့်သ ဖမင့်သ  ဖြစ့်ရစခွဲ ပပ ေး ထ ိုကွဲ သ ိုို့ ခနို့့်အပ့်ခွဲ ဖခင့်ေးက IR သ အ ို    ိုင့်   

လစ့်ဘ ယ့်မျ ေးနငှ ့် ကွန့်စထ    စ့်ဗစ့် ဂ ိုဏ့်ေးမျ ေး အထ ေးအရလေးအနက့်ထ ေးရသ  ဥပရေပ ိုင့်ေး  ိုင့်  နငှ ့် 

အင့်စ  ကျ ေး ငှ့်ေးပ ိုင့်  ိုင့်   စနံှုန့်ေးမျ ေး ကက ေးထွ ေးလ မှုက ိုလည့်ေး ရြ ့်ဖပခွဲ သည့်။  

 

စာဝသတတာ ၃.၁ စံနှုနျ်ားမ ာျား  ပနို့်ပာွျားစ ျားဆင်ျားမှု 

ကွန့်စထ    စ့်ဗစ့်မျ ေး (constructivists) သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး ယံိုကကည့်မှုမျ ေးအ ေး 

မည့်သ ိုို့မည့်ပံို ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   စံနှုန့်ေးမျ ေးအဖြစ့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်သည့်က ို စ  ့်ေင့်စ ေးကကသည့်။ ဤက စစသည့် 
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ဖပည့် ငွ့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးနငှ ့် မှန့်မှန့်ကန့်ကန့် ဖပ မ ရ  င့် ကွ့်ရ ေး န ိုင့်င ံက  

စံနှုန့်ေးမျ ေးအကက ေး  က့်နွှယ့် ချ   ့် က့်မှုသ ိုို့   ိုက့်ရ ိုက့်ဦေး ည့်သွ ေးသည့်။  လ မ ရဗေ သ အ ို  အရပေါ် 

အရဖခခပံပ ေး ကွန့်စထ  စ့်ဗစ့်မျ ေးသည့် စံနှုန့်ေးစ ေး င့်ေးမှု (norm cascade) အဖြစ့် ရခေါ်  ိုရသ  စံနှုန့်ေး 

လ မှုနှလံိုေးသွင့်ေးဖခင့်ေး (socialization) ပံိုစ ံစ့်ခိုက ို ရြ ့်ထို ့်ခွဲ ကကသည့်။ စံနှုန့်ေးစ ေး င့်ေးမှု ွင့် အ င ့်ငါေး င ့် 

ပါ ှ သည့်။ အ င ့် စ့်သည့် အ  ိုက့်အခံ အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ြ နှ ပ့်ဖခင့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငံဖြ ့်ရကျ ့် ကွန့် က့်မျ ေး၏ 

ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုက ို လံိုေးေ ပ  ့်  ိုို့  ေး  ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အ င ့်နစှ့်သည့် ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးရ ေး 

အိုပ့်စိုမျ ေးက န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ အရဖခခအံခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ချ   ေးရြ က့်ရသ  အစ ိုေး မျ ေး၏ 

လိုပ့်ငန့်ေးရ  င့်  မျ ေးက ို စ င့် ရစ င ့်ကကည ့်လ ကကရသ  အ င ့် ဖြစ့်သည့်။ ပစ့်မှ ့်ထ ေး 

ရစ င ့်ကကည ့်ခ ံသည ့် န ိုင့်ငံ၏  ံိုို့ဖပန့်မှုမှ  ဘ ေးကွယ့်ဖငင့်ေးဖခင့်ေး၊  စ့်နည့်ေးအ ေးဖြင ့် န ိုင့်င ံက  အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးက 

  ိုင့် ည့်ရသ  န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနံှုန့်ေးမျ ေးသည့်    ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျသည့်ဟို လက့်ခ ံန့် 

ဖငင့်ေး န့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အ င ့်သံိုေးသည့် ပစ့်မှ ့်ထ ေးရသ  န ိုင့်ငံ ှ  ခိုခံ နို့့်ကျင့်ရ ေး အင့်အ ေးစိုမျ ေးအ ေး 

ကမ္   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှု၏ က ည မှု၊ အ ေးရပေးမှုဖြင ့် စိုစည့်ေးရပေးသည ့် အ င ့်ဖြစ့်သည့်။ သက့်  ိုင့်   

အစ ိုေး က ဖပဿန သည့် သ ူ့အလ ိုအရလျ က့် ပပ ေးသွ ေးလ မ ့်မည့်ဟို ရမျှ ့်လင ့်ချက့်ဖြင ့် ဗျှူဟ အ  

အရလျ  ရပေးလ ိုသည့်။ အ င ့်ရလေးသည့် အစ ိုေး မျ ေးအရနဖြင ့် ဖပင့်ပစံနှုန့်ေးမျ ေးအ ေး ဖပည ့်မ  န့် 

ကက  ေးစ ေးသင ့်သည ့် အ  အဖြစ့် မှ ့်သ ေး၊ သရဘ ထ ေးပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ို 

ပ ိုမ ိုရက င့်ေးမွန့်ရစ န့် အ ေးထို ့်သည ့်အ င ့် ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် န ိုင့်ငံ က  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဥပရေ၏ 

အကျံ ေးေင့်မှုက ို အသ အမ ှ့် ဖပ လင ့်ကစ ေး မလ ိုက့်န မှုမျ ေး  က့်လက့် ှ ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ ရန က့် ံိုေး 

အ င ့်ငါေး ွင့် န ိုင့်ငံ၏ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် မ မ   ိုို့က ိုယ့်က ို လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး က ကွယ့် 

ရစ င ့်ရ  ှက့်သ မျ ေးအဖြစ့် ဖမင့်လ ကကသည ့်အ ွက့်၊ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို အလ ိုအရလျ က့် 

လ ိုက့်န လ ကကသည ့်အရလျ က့် စံနှုန့်ေးစ ေး င့်ေးမှု အလိုပ့်လိုပ့်ပံိုက ိုပင့် သ  ဖပ မ  န့် ခက့်ခွဲသွ ေးသည ့် အ င ့် 

ဖြစ့်သည့်။  

 

နြိုင်ငတံ ာ လူူ့အခငွ အ်ဝ ျား အန်ဂ  အြိုမ ာျား ဝပေါ်ဝပါ ်လာ ခင်ျား  

 

၁၉၇၀ ခိုနစှ့်မျ ေး ွင့် န ိုင့်ငမံျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥရပရေမျ ေးက ို လ ိုက့်န ရ ေး ဦေး ည့်လှုပ့် ှ ေးရသ  

န ိုင့်င ံက  အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး ရပေါ်ရပါက့်လ ခွဲ သည့်က ို ဖမင့်ရ ွွေ့လ ခွဲ  သည့်။ ၁၉၆၉ ခိုနစှ့် ွင့်   ိုဗ ယက့် 

သံ မန့်မျ ေးသည့် ထ ိုအန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးအ ေး လယ့်ကငွ့်ေးထွဲမှ ရပါင့်ေးဖမက့်မျ ေးဟ ၍ လ   မသွင့်ေးခွဲ ကကရပ (Foot, 

2000, p.38)။ သ ိုို့ရသ ့်လည့်ေး အန့်ဂျ  အ ို လိုပ့်ငန့်ေးရ  င့်  မျ ေးသည့် ကမ္  ရန  အ ေးလံိုေး ွင့် န ိုင့်ငရံ  ့်-

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး  က့် ံရ ေးအရပေါ် သ သ သ သ  အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှု  ှ လ ခွဲ သည့်။ အန့်ဂျ  အ ို 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက န ိုင့်ငံမျ ေးသည့်သ  IR  ွင့် အရ ေးပါရသ  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး ဖြစ့်သည့် ဟ ရသ  

  ေးယွဲလစ့်မျ ေး၏ ယ  ချက့်က ို စ န့်ရခေါ်လ ခွဲ သည့်။ န ိုင့်င ံက  လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခွင ့်အြွွဲွေ့ (Amnesty 

International) သည့် ဤအရဖပ င့်ေးအလွဲက ို ထင့်ဟပ့်ဖပသည ့် ဥပမ  ဖြစ့်သည့်။ အြွွဲွေ့၏  ည့် ွယ့်ချက့်မှ  

န ိုင့်င ံက က အသ အမှ ့်ဖပ ထ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် လှုပ့် ှ ေးရ  င့် ွက့် န့် ဖြစ့်သည့် 

(http://www.amnesty.org)။ ၁၉၆၁ ခိုနှစ့် ငွ့်  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ အနည့်ေးငယ့်ဖြင ့် စ င့်ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ   မှ 

၁၉၇၇ ခိုနစှ့် ွင့် န ိုင့်ငရံပါင့်ေး  စ့်  ရကျ ့်၌ အသင့်ေးေင့် ၁၅၀၀၀၀ နှင ့် ၂၀၁၅ ခိုနစှ့် ွင့် န ိုင့်ငံရပါင့်ေး ၁၅၀  ွင့် 

လစဉ့်ရကကေးရပေးသ မျ ေးဖြင ့် အသင့်ေးေင့် ၂ သန့်ေးရကျ ့်အထ   ှ လ ခွဲ သည့်။  
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Amnesty ကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်င ံက  အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးသည့် အရ ေးကက ေးရသ  လိုပ့်ငန့်ေးနစှ့် ပ့်က ို လိုပ့်ရ  င့်သည့်။ 

၎င့်ေး  ိုို့သည့် အသင့်ေးေင့်မျ ေးနှင ့် ကမ္  မ ေ ယ မျ ေးထံ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု အရထ က့်အထ ေးမျ ေးက ို 

ဖြနို့့်ဖြှူေးရပေးန ိုင့်ရသ  သ င့်ေးအချက့်အလက့် ကနွ့် က့်မျ ေးအဖြစ့် လိုပ့်ရ  င့်သည့်။ Amnesty အြွွဲွေ့ကွဲ သ ိုို့ 

INGO မျ ေးသည့် ကျွမ့်ေးကျင့်မှု ှ သည့်၊ အမှ အခ ိုကင့်ေးသည့်ဟို ယံိုကကည့်ကကလျှင့် ထ ိုသ င့်ေးအချက့်အလက့် 

မျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး   ေန့် ှ ရသ  ကိုလသမဂဂ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးကရ   

ကမ္  အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး ှ  အဖခ ေးရသ  လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေးကပါ အရလေးအနက့် ထ ေးကကသည့်။ ၁၉၇၇ 

ခိုနစှ့် ငွ့် Amnesty သည့် န ိုဘယ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ို   ှ ခွဲ ပပ ေး ရန က့်ထပ့် ခိုနစ့်နစှ့်အကက  ၁၉၈၄ ခိုနှစ့် 

ညဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု   ေး  ေး နို့့်ကျင့်ရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့် မ ကကမ့်ေး ရ ေး ွွဲ  ၌လည့်ေး မျ ေးစွ  ဩဇ  

လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ ခွဲ သည့်။ ကမ္  န ိုင့်ငံရ ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး INGO မျ ေး ထမ့်ေးရ  င့်ရသ  ေို  ယ 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မှ  န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ၎င့်ေး  ိုို့ လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  စ ချ ပ့်မျ ေးက ို လ ိုက့်န မှု 

မှ ့် မ့်ေးမျ ေးက ို ရစ င ့်ကကည ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤကဏ္ဍနှင ့် ပ ့်သက့်၍ အဓ ကကျသည့်မှ  

ကမ္  စ့်ေန့်ေးလံိုေး ှ  န ိုင့်ငံမျ ေး၌ မလ ိုက့်န မှုက ို မှ ့် မ့်ေး င့်သည ့် အြွွဲွေ့၏ နစှ့်စဉ့် အစ အ င့်ခံစ က ို 

ထို ့်ရေဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤလိုပ့် ပ့်က ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့် ရလ လ ရ ေး အြွွဲွေ့ (Human Rights 

Watch) ကွဲ သ ိုို့ အဖခ ေးရသ  ဦေးရ  င့် INGO မျ ေးကလည့်ေး အ ိုယ  လိုပ့်ရ  င့်လ ခွဲ ကကသည့်။ စနစ့် ကျ 

ဖြစ့်ရသ  လ ိုက့်န  န့် ပျက့်ကကွ့်မှုမျ ေးက ို ရ ွွေ့ သည ့်အခါ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး INGO မျ ေးသည့် ရ ိုေးရ ိုေး 

သ င့်ေးမ ေ ယ နှင ့် ေ ဂျစ့် ယ့် သ င့်ေး မ ေ ယ မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ပပ ေး က   ရြ က့်ြျက့်ရသ  ဖပည့်သ ူ့ 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို အ ှက့် ရစရအ င့် ဖပ လိုပ့်  ၌ ကျွမ့်ေးကျင့်ကကသည့်။ ဤလိုပ့် ပ့်က ို အမည့်ထို ့်ရြ ့် 

အ ှက့်ခွွဲနည့်ေး  (naming and shaming technique) ဟိုရခေါ်သည့်။ ကွန့်စထ    စ့်ဗစ့်မျ ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ကွန့် က့်မျ ေး   ိုေးပွ ေးလ မှုနှင ့်  န့်ြ ိုေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု  ိုို့အကက ေး 

အဖပန့်အလှန့်  က့်သွယ့်ချ   ့် က့်ရနမှုက ို မှ ့်သ ေးပပ ေး အရ ွေးအရခေါ်မျ ေး မည့်သ ိုို့မည့်ပံို အရဖခ ည့်လ ပပ ေး 

အရ ေးပါလ ပံိုက ို စံနှုန့်ေးစ ေး င့်ေးမှု ဖြစ့်စဉ့် စ့်ခိုဖြင ့် ရြ ့်ဖပသည့် (စ ရသ တ  ၃.၁  ွင့် ရှု)။  

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျား ြို သံတမန်ဆ ်ဆံဝ ျား၌ ထည ်သွင်ျား ခင်ျား 

 

၁၉၇၀ ခိုနစှ့်မျ ေး ငွ့် သ သ ထင့် ှ ေးလ ခွဲ ရသ  အရဖပ င့်ေးအလွဲ အရဖခအရန သံိုေးခိုထွဲမှ အရ ေးပါ ံိုေးရသ  

အရဖခအရနမှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေး၏ သံ မန့် က့် ံရ ေး ကဏ္ဍသ ိုို့ ချင့်ေးနင့်ေး 

ေင့်ရ  က့်မှု ဖြစ့်သည့်။ ဤအရ ွေးအရခေါ်မျ ေး သံ မန့်  က့် ံရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေမျ ေး၌ 

ပါေင့်လ ဖခင့်ေးက န ိုင့်ငံ အချ   ွေ့သည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်နှင ့်  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးအ ေး  ချ   ွေ့ရသ  စံနှုန့်ေးမျ ေး 

နှင ့်အည  အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုလ ခွဲ ကကသည့်။ အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ ငွ့် ကွန့်ဂ က့်သည့် န ိုင့်င ံက  အက အည နှင ့် 

ကိုန့်သွယ့်ရ ေး  ိုို့က ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ချ   ့် က့်ရသ  ဥပရေမျ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးရ ေးသ ိုို့ ယ မ့်ေးသထက့် 

ယ မ့်ေးလ ခွဲ သည့်။ ဂျင့်မ က    သမမ  ဖြစ့်လ သည ့်အခါ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ကွ့် စ  ့်အ ေးထက့်သန့်ရသ  

ရထ က့်ခသံ  စ့်ဦေး  လ ခွဲ သည့်။ ဤသည့်မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် လံိုခခ ံရ ေး ကဏ္ဍ မျ ေး ှ  

အရ ေးကက ေးရသ   ည့် ကွ့်ချက့်မျ ေး ရအ င့်ဖမင့်ရ ေးက ို ခက့်ခွဲရှုပ့်ရထွေး ရစခွဲ သည့်ဟို ယ  ခွဲ ကကရသ    ယွဲလစ့် 

အဖမင့်ဘက့်သ ိုို့ ယ မ့်ေးခွဲ သည ့် နစ့် င့်-ကစ့် င့်ေးဂျ ေး ရခ ့်နငှ ့် လံိုေးေ  နို့့်ကျင့်ဘက့် ဖြစ့်သည့်။ 

အရန က့်ဥရ  ပ ငွ့် ရန ့်ရေန ိုင့်ငံနှင ့် နယ့်သ လန့်န ိုင့်င ံ ိုို့သည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေ၌ 
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လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဖမြှင ့် င့်   ွင့် ပ ိုမ ို၍  က့်ကကလွ ခွဲ သည့်။ ဥရ  ပ အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး (European 

Community (EC)) နငှ ့် ၁၉၉၃ ခိုနစှ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး ဥရ  ပ သမဂဂ (EU)   ိုို့ ွင့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ရလေးစ ေး လ ိုက့်န ဖခင့်ေးသည့် အြွွဲွေ့ေင့် ဖြစ့်မှုအ ွက့် သ ့်မှ ့်ချက့်  စ့်ခို ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ ဥရ  ပန ိုင့်ငံ 

အမျ ေးအဖပ ေး ှ  လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ သည့် ဥရ  ပရက င့်စ ၏ ဥရ  ပ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး    ေးရံိုေး (European 

Court of Human Rights (ECHR)) မှ  င ့် မ မ   ိုို့ အစ ိုေး မျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးနငှ ့် 

ပ ့်သက့်၍   ိုင့် န့်ေးန ိုင့်သည့်။ ဤအချက့်က ဥရ  ပ ငွ့် ကိုလသမဂဂစနစ့် (ကိုလသမဂဂစနစ့် ငွ့် 

 ချ   ွေ့က စစမျ ေး၌ လ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေးက ို   ိုင့် န့်ေးခွင ့်ဖပ သည့်မျ ေး  ှ သည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် စ ချ ပ့်အြွွဲွေ့မျ ေး၏ 

 ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးက ို မဖြစ့်မရန လ ိုက့်န  န့် မလ ိုရပ) ထက့် ပ ို၍ ရေသ ွင့်ေး စနစ့်သွင့်ေးမှု ပ ိုမ ို နက့်ရ ှုင့်ေးသည့်က ို 

ဖပသည့်။  

 

၁၉၇၅ ခိုနစှ့် ငွ့် ဟယ့် င့်ေးက ေး သရဘ   စ ချ ပ့်(Helsinki Accords) ချ ပ့်  ိုမှုသည့် ပါေင့်ပ ့်သက့်ရသ  

ရအဂျင့်စ   စ့်ခိုချင့်ေးစ က ို ဖပသခွဲ သည့်။ ဤသရဘ   ည ချက့်သည့် ဥရ  ပ လံိုခခ ံရ ေးနှင ့် ပ ေးရပါင့်ေး 

ရ  င့် ွက့်ရ ေး ကွန့်ြ င ့် (Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE))  ငွ့် 

ပါေင့်ရသ  န ိုင့်ငံ သံိုေး ယ ့်ငါေးန ိုင့်ငံအကက ေး သံိုေးနှစ့်ကက  ညြှ န ှုင့်ေးမှုမျ ေး၏  လေ့် ဖြစ့်သည့်။   ိုဗ ယက့် 

ဦေးရ  င့်ရသ  အရ ွှေ့အိုပ့်စိုသည့် ကျန့်ဥရ  ပရေသမျ ေးနှင ့်  က့် ံရ ေးက ို ပံိုမှန့်ဖြစ့်ရစလ ိုပပ ေး 

ဥရ  ပ  ိုက့်အ ေး စစ့်ရအေးက လ ပံိုစအံ  ိုင့်ေး ပ ိုင့်ေးဖခ ေးထ ေးဖခင့်ေးက ို န ိုင့်င ံက  စ ချ ပ့် စ့်ခို၌ 

အသ အမှ ့်ဖပ မှု  လ ိုသည့်။ အရန က့် ဥရ  ပ  ိုက့်သ ေးမျ ေးသည့် အရဖခခံ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် 

ဘံိုက  ကေ ့်ဖပ မှုမျ ေး   ှ  န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ကကသည့်။ ကွန့်ဖမှူနစ့်န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ဤက စစက ို ကနဦေး ငွ့် 

 နို့့်ကျင့်ခွဲ ကကရသ ့်လည့်ေး အဖခ ေးကဏ္ဍမျ ေး ငွ့် သ   ိုို့အလ ို ှ သည့်မျ ေးက ို   ှ  န့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် အရလျှ   

ရပေးခွဲ သည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့်သည့် ဥရ  ပ န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး  က့် ံရ ေးအ ကွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

အရပေါ် ရလေးစ ေးမှုနှင ့် လွ ့်လပ့်စွ  ရ ွေးရခေါ်၊ သက့်ေင့်ယံိုကကည့်ခွင ့်  ိုို့ အပါအေင့် လမ့်ေးညွှန့်မ   ယ့်ခိုက ို 

ချမှ ့်ခွဲ သည့် (Conference on Security and Cooperation in Europe, Final Act 1975)။ ကနွ့်ဖမှူနစ့် 

အ လစ့်မျ ေးသည့် အပပ ေးသ ့် ရကကည ချက့်ပါ ဖပည့် ွင့်ေးရ ေး ငွ့် မစွက့်ြက့်ရ ေးမ က ို အသ ေးရပေးရသ  

အပ ိုေ့်မျ ေးက ို ပ ို၍ အရလေးရပေးခွဲ ကကသည့်။ သ ိုို့ရသ ့် ကနွ့်ဖမှူနစ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အ ွင့်ေး ှ   က့်ကကွ 

လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် အဖပင့်ေးအထန့် စည့်ေးရံိုေးလှုပ့် ှ ေးရ ေး က လ စ့်ခိုက ို စ င့်ခွဲ ပပ ေး ၎င့်ေးသည့် ကွန့်ဖမှူနစ့် 

အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး စနစ့်၏  ည့်ပင မ့်မှုက ို မျ ေးစ ွ က ိုင့်လှုပ့်ခွဲ သည့်။ ဟယ့် င့်ေးက ေး အပပ ေးသ ့် သရဘ   စ ချ ပ့် 

ချ ပ့်  ိုပပ ေး  စ့်နှစ့်မျှ မကက ရသေးမ ပင့် ဖပည့် ွင့်ေး စိုရံိုေးလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံဖြ ့်ရကျ ့် ကွန့် က့်ချ   ့် က့် 

ရ  င့် ွက့်မှု နှစ့်ခို ရပါင့်ေးမ ဖခင့်ေးရကက င ့် အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   စံနှုန့်ေးပ ့်ေန့်ေးကျင့်သည့် အရ ွှေ့ဥရ  ပ ှ  

လက့် ှ အရဖခအရနက ို လက့်သင ့်မခံရ   ဟို ေန့်န  ယ့် ရသ မ ့်စ့် (Daniel Thomas) က   ိုခွဲ သည့် 

(Thomas, 1999, p.214)။ ဤသည့်မှ  ေါရ  စ ချ ပ့် အ လစ့်မျ ေး ဥရ  ပ လံိုခခ ံရ ေးည လ ခံ  င ့်ရခေါ်စဉ့်က 

 ည့် ွယ့်ခွဲ ရသ  အရဖခအရန လ ေးလ ေးမျှ မဟို ့်ရပ။ ထ ိုစဉ့်က ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့် ွင့် 

မ ှ ခွဲ ရသ  ဟယ့် င့်ေးက ေး စ ချ ပ့် အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး  ှ ခွဲ ရသ  အစည့်ေးအရေေးမျ ေး ထပ့်က  လွဲလွဲ 

ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး၊ ခ ိုင့်မ အ ေးရက င့်ေးပပ ေး ရေြန့် ရထ က့်ဖပမှု ှ ရသ  ရန က့် က့် ွွဲ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး 

ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး   ိုို့သည့်လည့်ေး ဤလ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး ခ ိုင့်မ အ ေးရက င့်ေးလ ဖခင့်ေး ွင့် အရ ေးပါခွဲ သည့် 

(Hanson, 1994 ၊ စ ရသ တ  ၃.၂  ွင့် ရှု)။  
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စစ့်ရအေးရခ ့် ငွ့် ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ    ေးယွဲလစ့် အဖမင့်အ  ိုင့်ေး (နျှူကလ ေးယ ေး လက့်နက့်မျ ေးနှင ့် အကွွဲအပပွဲ 

ဖြစ့်ရနရသ  ဥရ  ပ ှ  နယ့်ရဖမ  ှ ရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး အပါအေင့်) လံိုခခ ံရ ေး က စစမျ ေး အရကက င့်ေး အဓ က 

စ ိုေး  မ့်ပ ပန့် ရနခွဲ ရသ ့်လည့်ေး  စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ၏ ဗဟ ိုချက့်မ ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အဖငင့်ေးအခံို  ှ ရနခွဲ သည့်က ို 

CSCE ဖြစ့်စဉ့်က သ  ရပေးခွဲ သည့်။ အရန က့်  ိုင့်ေး ရှုရထ င ့်မှ ကကည ့်လျှင့် အရ ွှေ့နှင ့် အရန က့်အကက ေး 

အယ ေါေ အကွွဲအပပွဲမျ ေး ွင့် နယ့်ရဖမ ပပ  င့်  ိုင့်မှုမျ ေးနငှ ့် အပပ  င့် စ ေးပွ ေးရ ေး စနစ့်မျ ေး သ မက အစ ိုေး မျ ေးနှင ့် 

၎င့်ေး  ိုို့က န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို ရပေးအပ့်ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအကက ေး  က့်နွှယ့်မှု  ိုို့သည့်လည့်ေး 

ပါေင့်ပ ့်သက့်ရနသည့်။   ိုဗ ယက့်န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ရနထ ိုင့်ကကရသ  အစ ိုေး   နို့့်ကျင့်သ မျ ေးနငှ ့် 

အဖခ ေးသ မျ ေး၏ အရဖခအရန  ိုေးသည့် သံ မန့် ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး၌ ရ ွှေ့ န့်ေး မရ  က့်ခွဲ သည့်မှ  မှန့်ရသ ့်လည့်ေး 

၎င့်ေး  ိုို့အ ေး နျှူကလ ယ ေး ထ ပ့်  ိုက့်ရ ွွေ့ ံိုမှု ရ  ှင့် ှ ေးရ ေး ရခါင့်ေးစဉ့်ရအ က့် ွင့် လံိုေးေ 

ရဖမဖမ ပ့်ပစ့်ခွဲ ဖခင့်ေးလည့်ေး မဟို ့်ရချ။ ၁၉၈၆ ခိုနစှ့် ငွ့် အ ရဂျဗင့်ေး င ့် (R. J. Vincent) က အရ ွှေ့ဖခမ့်ေး-

အရန က့်ဖခမ့်ေး သမ ိုင့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရကက င့်ေး အဖငင့်ေးပွ ေးခွဲ သည ့် သမ ိုင့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်သည့်က ို 

သ   ကက န့် ရ ေးသ ေးခွဲ ြ ေးသည့် (Vincent, 1986, p.61)။  

 

စာဝသတတာ ၃.၂ ဟယ်စင ်  လုပ်ငန်ျားစဉ် ြိ ုဝဂေါ်ဘာဝခ ာ ဘ်၏ လြို န်ာမှု 

  ိုဗ ယက့် ဖပည့်ရထ င့်စို၏ ၁၉၈၅ ခိုနစှ့်မှ ပပ  လွဲချ  န့် ၁၉၉၁ ခိုနှစ့်အထ  ရခါင့်ေးရ  င့်ဖြစ့်သ  မ ခွဲလ့် 

ရဂေါ်ဘ ရချ  ဘ့် (Mikhail Gorbachev) က ဟယ့် င့်ေးက ေး အပပ ေးသ ့် ဥပရေသည့် ၁၉၈၀ 

ခိုနစှ့်မျ ေးရန ှင့်ေးပ ိုင့်ေး ငွ့်   ိုဗ ယက့် ဖပည့်ရထ င့်စို၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အ ေးရပေးဖမြှင ့် င့် န့် သ ၏ 

 ံိုေးဖြ ့်ချက့်အရပေါ် ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု ကက ေးကက ေးမ ေးမ ေး  ှ ခွဲ သည့်ဟို   ိုခွဲ သည့် (Gorbachev, 1989)။ သ ူ့အ င့် 

ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးနှင ့် မ  ရသ အချက့်မှ  ရဂေါ်ဘ ရချ  ဘ့်က သ ူ့အစ ိုေး သည့် ဟယ့် င့်ေးက ေး အပပ ေးသ ့် 

ဥပရေနှင ့် အဖခ ေးစ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး ငွ့် ပါေင့်ရသ  ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးက ို အရလေးအနက့် ထ ေးရ   မည့်ဟို 

 ံိုေးဖြ ့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့်   ိုဗ ယက့် ဖပည့်ရထ င့်စို အ ငွ့်ေးနငှ ့် ဖပင့်ပ ှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးထံမှ ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးလည့်ေး ကျယ့်ရလ င့်၊ မျ ေးဖပ ေးလ ခွဲ သည့်။ အရ ေးကက ေးရသ  အချက့်မှ  

ရဂေါ်ဘ ရချ  ဘ့်သည့် ၁၉၈၉ ခိုနစှ့် ွင့် ဟယ့် င့်ေးက ေး အပပ ေးသ ့် ဥပရေ၏ သရဘ   ည ချက့် ဖြစ့်ရသ  

ဥရ  ပ  ိုက့် အ ငွ့်ေး ှ  နယ့်စပ့်မျဉ့်ေးမျ ေးက ို ဖပန့်လည့်ရ ေး ွွဲန ိုင့်သည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရသ  

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးဖြင ့်သ  ထ ိုသ ိုို့ ဖပ လိုပ့်န ိုင့်သည့်   ိုရသ  အချက့်က ို က ိုေးက ေးရြ ့်ဖပခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

ရန က့် ံိုေး ငွ့် စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲက ို အ ံိုေးသ ့်ခွဲ ရသ  အရ ွှေ့ဥရ  ပနှင ့်   ိုဗ ယက့် ဖပည့်ရထ င့်စို ှ  

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရသ  ရ  ့်လှန့်ရ ေးမျ ေးအ ကွ့် လမ့်ေးြွင ့်ရပေးခွဲ သည့်။ 

 

စစ်ဝအျား ာလအလွန် လူူ့အခွင ်အဝ ျား - တြိုျားတ ် ခင်ျားဝလာ၊ ဆုတယ်တု် ခင်ျားဝလာ  

 

၁၉၉၀ ခိုနစှ့်မျ ေး အလယ့်ပ ိုင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေးရလ က့် ငွ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စနံှုန့်ေးမျ ေးသည့် 

ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ပျံနှိံု့ရနခွဲ ရပပပ ။ ဤအရဖခအရနက ို ဖြစ့်ရစခွဲ ရသ  အဓ က ရမ င့်ေးနှင့်အ ေးမျ ေးထွဲမှ 

 စ့်ခိုမှ  လစ့်ဘ ယ့် ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အရ အ ွက့် ကက ေးထွ ေးလ ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ကွန့်ဖမှူနစ့်ေါေ 

ပပ  လွဲမှုနှင ့် လက့် င့်အရမ  ကနှင ့် အ   ှ ိုက့် ှ  ေ မ ိုကရ စ သ ိုို့ က ေးရဖပ င့်ေး ရနရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးရကက င ့် 

ယရနို့အချ  န့် ွင့် လစ့်ဘ ယ့် ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံမျ ေးဟို အကကမ့်ေးြျဉ့်ေး ရခေါ်န ိုင့်ရသ  န ိုင့်ငမံျ ေး ွင့် ရနထ ိုင့်ရသ  

ကမ္  လ ဦေးရ သည့် ပ ို၍ မျ ေးလ ခွဲ သည့်။ ၁၉၄၅ ခိုနစှ့် ွင့် န ိုင့်ငံ နှစ့် ယ့် ည့်ေးသ  ေ မ ိုကရ စ မျ ေး 
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ဖြစ့်ရနခွဲ   မှ ၂၀၁၁ ခိုနစှ့် ငွ့် ေ မ ိုကရ စ န ိုင့်ငံ အရ အ ွက့်သည့်  စ့်  ရကျ ့် လ ခွဲ သည့် (န ိုင့်င ံက  

အန့်ဂျ  အ ို Freedom House ၏ အစ  င့်ခစံ အ  စိုစိုရပါင့်ေး ၁၁၇ န ိုင့်ငံ  ှ သည့်)။ သ ိုို့   ွင့် ဤအြွွဲွေ့၏ ၂၀၁၅ 

ခိုနှစ့် အစ အ င့်ခစံ က ယခိုနှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး လွ ့်လပ့်ရသ  န ိုင့်ငံ အရ အ ွက့် ကျ င့်ေးလ ရနသည့်ဟို 

သ  ရပေးခွဲ သည့်။ ၂၀၁၀ ရန ှင့်ေးပ ိုင့်ေး ွင့် အစပျ   ေးခွဲ ရသ  အ  ပ့်ရနွဦေးနငှ ့် ရို ှ ေးန ိုင့်ငံနငှ ့် ၎င့်ေး၏ အ မ့်န ေးချင့်ေး 

န ိုင့်ငံမျ ေး အကက ေး  က့်လက့် ဖြစ့်ပွ ေးရန ွဲ ပဋ ပကခမျ ေးက န ိုင့်ငံမျ ေးအ ွက့် အ ဏ  ငှ့်စနစ့်မှ စစ့်မှန့်ရသ  

ေ မ ိုကရ စ စနစ့်သ ိုို့ က ေးရဖပ င့်ေးဖခင့်ေးသည့် အပမွဲ ရစ ရ ိုေးစင့်ေး ရဖြ င ့်ဖြှူေးရသ  လမ့်ေးရကက င့်ေး မဟို ့်ရကက င့်ေး 

ဖပသရနကကသည့်။ ဤအချက့်က ို ယခိုအခန့်ေး၏ ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့်  က့်လက့် ရလ လ ထ ေးပါသည့်။ ေ မ ိုကရ စ  

စနစ့်မျ ေးသည့် ပင့်က ို သဘ ေအ ေးဖြင ့် လ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

အက အကယွ့်ရပေးန ိုင့်သည့်။ သမမ  သ ိုို့မဟို ့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးပ ိုင့်ေး၏ အ ဏ  အလွန့်အကျွ ံ သံိုေးမှုရကက င ့် 

န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ေး  ေးပ  ့်ပင့်ဖခင့်ေး ခံ ရသ  အရဖခအရနမျ ေးအ ွက့် 

လစ့်ဘ ယ့်န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် လ  စ့်ဦေး  စ့်ရယ က့်ချင့်ေးက ို အက အကယွ့်ရပေး န့် ထ ိုအ ဏ  အလွန့်အကျွ ံ

အသံိုေးဖပ မှုက ို ထ န့်ေးကွပ့်ရသ     ေးဥပရေ အစ အမမံျ ေး  ှ သည့် (ေ မ ိုကရ စ နငှ ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအရကက င့်ေးက ို 

စ ရသ တ  ၃.၃  ွင့် ရှုပါ)။  

  

အဓ က ရမ င့်ေးနှင့်ရသ  ေို  ယအချက့်မှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စနစ့်အ ွင့်ေး လစ့်ဘ ယ့် မကျရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေးဘက့်မှ အရလျှ  ရပေး လက့်ခလံ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၉၃ ခိုနှစ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   ဗ ယင့်န  

ကမ္  ည လ ခံသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေး၏ အ င ့်အ န့်ေးက ို ရြ ့်ကျ ေးရပေးခွဲ ရသ  အရ ေးပါသည ့် 

ဖြစ့် ပ့် စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၉၈ ခိုနစှ့် ွင့်  ရို ့်န ိုင့်ငကံ န ိုင့်ငံသ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   

န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့် လက့်မှ ့်ထ ိုေးခွဲ ဖခင့်ေးသည့်လည့်ေး အလ ေး  ပင့် အရ ေးပါသည့်။ 

ဤ ံိုမှ ့်မျ ေးက န ိုင့်ငံမျ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်အ ေး  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး နှလံိုေးသွင့်ေး လက့်ခလံ မှု၊ 

  ိုလ ိုသည့်မှ ၊ မ မ   ိုို့၏ အဖပ အမ အရပေါ် အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေး၏ ရစ င ့်ကကည ့်မှု၊ န ိုင့်င ံက  လ ထို ထင့်ဖမင့်ချက့် 

မှ ့်ရကျ က့်အရပေါ် စစ့်ရ ေးခံမှု  ိုို့က ို ပ ိုမ ို လက့်ခလံ ကကသည့်က ို ဖပသရနသည့်။ ဤဖြစ့်ရပေါ် 

  ိုေး က့်မှုသည့်   ေးယွဲလစ့်ေါေ မျ ေး၏ အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးအရ ေး မစွက့်ြက့်ရ ေးအရပေါ် အသ ေးရပေးမှုနှင ့် 

က ိုက့်ည မှုရ    မ ှ ရပ။ IR နယ့်ပယ့် ှ  ကွန့်စထ    စ့်ဗစ့်မျ ေးက ဤဖြစ့်စဉ့်အ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး ပျံွေ့နှံို့စ ေး င့်ေးမှု 

အဖြစ့် ရဖပ   ိုကကသည့် (စ ရသ တ  ၃.၁)။  

 

Freedom House ကွဲ သ ိုို့ ေ မ ိုကရ စ အရ ေး လှုပ့် ှ ေးရသ  ဦေးရ  င့် န ိုင့်င ံက  အန့်ဂျ  အ ို စ့်ခို၏ 

ေက့်ဘ့်  ိုက့်သ ိုို့ ေင့်ကကည ့်ရံိုဖြင ့် ၁၉၉၀ ခိုနစှ့်မှစ၍ ေ မ ိုကရ စ  နလံှိုေးသွင့်ေးမှု မည့်သည ့် အ  ိုင့်ေးအ  အထ  

 ှ ရနပပ က ို အကွဲခ ့်န ိုင့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ရဖမဖပင့်အချက့်အလက့်မျ ေး သပ့်သပ့်ချည့်ေးသည့် ေ မ ိုက က့် စ့် 

အခွင ့်ရ ေး ခံစ ေးခွင ့် (democratic entitlement) စံနှုန့်ေး စ့်ခို မည ့်ကွဲ သ ိုို့၊ အဘယ့်ရကက င ့် 

ရပေါ်ထွက့်လ ခွဲ သည့်က ို မ ငှ့်ေးဖပန ိုင့်ရချ (Franck, 2000)။ အရကက င့်ေး င့်ေးသည့် န ိုင့်ငံရ ေး အယ ေါေ 

ရအ င့်ပွွဲခံမှုလ ေး (Fukuyama, 1992)၊ ရ ေးကကွ့် ပျံွေ့နှံို့မှုလ ေး သ ိုို့မဟို ့် အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ၏ 

ထ ေး ည့်ေးလွှမ့်ေးမှုလ ေး (Ikenberry, 2001)။ ဤအရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးအ ေးလံိုေးသည့် ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲို့စွ  

အချင့်ေးချင့်ေး အန ေးထပ့်  က့်နွှယ့်ရနကကသည့်။ ဤရန  ၌ ရထ က့်ဖပြ ိုို့ အရ ေးကက ေးသည့်မှ  

န ိုင့်င ံက  က့် ံရ ေး အခင့်ေးအကျင့်ေးသည့် ၁၉၉၀ ခိုနစှ့်မျ ေး ွင့် ယခင့်ကထက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် 

ဧည ့်ေ ့်ရကျပွန့် လက့်ခလံ ခွဲ သည့်။ က ို  ိုဗ ို အယ့်ရဘေးန ေးယန့်ေးမျ ေးအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 
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ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို အ ံိုေးသ ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည ့်အရနဖြင ့် ၁၉၉၉ ခိုနှစ့် မ ့်လ ွင့် 

ရဖမ က့်အ တလနတ  ့်အြွွဲွေ့ (NATO)၏ ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး ဖပည့်ရထ င့်စို သမမ န ိုင့်ငံအ ေး အင့်အ ေးသံိုေး 

က ိုင့် ွယ့်ရ ေး  ံိုေးဖြ ့်ချက့်သည့် ပဗ   န့်ေန့်ကက ေးချ ပ့်   ိုန ဘလွဲ  ိုို့ ကွဲ သ ိုို့ရသ  ကမ္  ရခါင့်ေးရ  င့် ချ   ွေ့အ ေး 

ရန က့် ံိုေး ငွ့် အ ဏ ပါေါနှင ့် မ   ိုို့ စို ံိုလ ပပ ဖြစ့်ရသ  န ိုင့်ငံ က  ေါေသစ့် (a new doctrine of 

internationalism)  စ့်ခို ရပေါ်ရပါက့်လ ပပ ဟိုပင့် ဟစ့်ရကကွေးရစခွဲ သည့်။  

 

စာဝသတတာ ၃.၃ ယူဆခ  ်မ ာျား ြို ဝများခွနျ်ားထုတ် ခင်ျား - လစ်ဘ ယ်ဒ မြိ ုဝ စ နှင ် လူူ့အခွင ်အဝ ျား 

နှစ့် ယ့်  စ့်  စို၌ အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေး အင့်အ ေးကျ င့်ေး လ ကကရသ ့်လည့်ေး လစ့်ဘ ယ့် ေ မ ိုကရ စ န ိုင့်ငံ 

အရ အ ွက့်သည့် ဧကန့်မလွွဲ  က့်လက့်   ိုေးပွ ေးလ မည့်လ ေး။  

လစ့်ဘ ယ့် ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငမံျ ေးသည့် အပမွဲ ရစ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချန့်ပ ယံမျ ေး ဖြစ့်ရနလ မ ့်မည့်ဟို 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် အခ ိုင့်အမ  ရဖပ န ိုင့်ပါမည့်လ ေး။  

 

စ ်တင်ဘာ ၁၁ အ ဖစအ်ပ  ်ဝနာ ်ပြိငု်ျား - ည ဉ်ျားပန်ျားနှြိပ်စ ်မှု ဆနို့်  ငတ်ာျားဆ ျားဝ ျား သဝဘာတူ စာခ  ပ် 

အဝပေါ် စြိန်ဝခေါ်မှု 

 

9/11  ယ့်စိုနှစ့် အ  ပ့်မည့်ေးကက ေးရအ က့်မှ ကကည ့်လျှင့် သ မန့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ရလေးစ ေးလ ိုက့်န မှု ှ ရသ  ကျယ့်ဖပနို့့်လ ရနရသ  ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးဇိုန့်အရကက င့်ေး ရ ွှေ့ ွင့် ရြ ့်ဖပချက့်သည့် 

ရခ ့်အရဖခအရနနငှ ့်  လွွဲဖြစ့်ရနပံို ရပါက့်သည့်။ စစ့်ရအေးရခ ့် က လအ ွင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် 

စ န့်ရခေါ်မှုသည့် အစိုအြွွဲွေ့ အယ ေါေ (collective ideology) အရပေါ် အရဖခခံ  ည့်ရ  က့်ထ ေးရသ  

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးမှ ဖမစ့်ြျ ေးခံခွဲ ရသ ့်လည့်ေး 9/11  အလွန့်ရခ ့်၌ အရမ  ကန့်နှင ့် ပဗ   န့်န ိုင့်င ံ ိုို့ကွဲ သ ိုို့ 

ဦေးရ  င့် လစ့်ဘ ယ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးစနစ့်က ို  နို့့်ကျင့်ရကက င့်ေး ဖပသလ ခွဲ သည့်။  

  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရန က့်ရကက င့်ေးဖပန့်  ို ့်ခ ွမှုက ို အထင့်အ ှ ေး ဖပသခွဲ သည ့်မှ  ၂၀၀၄ ခိုနှစ့် ဧပပ လ ွင့် 

CBS သ င့်ေးဌ နက ပထမဦေး ံိုေးအကက မ့် ထို ့်လွှင ့်ခွဲ ရသ   ိုန့်လှုပ့် ရချ က့်ချ ေးစ  ရက င့်ေးရသ  

အေ ့်ဗလ  ဖြစ့်ရနသည ့် အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေး၏ ပံို  ပ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ အဘ ဂ  ဘ့် အကျဉ့်ေးရထ င့်က စစနှင့်  

ပ ့်သက့်၍ ဘို ှ့် အစ ိုေး က ထ ိုဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို အကျင ့်ပျက့် ေန့်ထမ့်ေးအနည့်ေးငယ့်ကသ  ကျှူေးလွန့်ခွဲ ကကဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်ဟို ကနဦေး  ိုနို့့်ဖပန့်ခွဲ သည့်။ အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံသည့် 9/11 ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ချ  န့်မှစပပ ေး န ိုင့်င ံက  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဥပရေပါ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် အကျဉ့်ေးသ ေး  က့် ံရ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  

အဓ ကဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးက ို ဖပန့်လည့်အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ို န့် စနစ့် ကျ ကက  ေးပမ့်ေးလ ခွဲ သည့်က ို ရထ က့်လျှင့် 

ထ ိုကွဲ သ ိုို့ လက့်လွယ့်စပယ့် သရဘ ထ ေးဖခင့်ေးမျ   ေးသည့် အရဖခအဖမစ့်ရ    မ ှ ရပ။ အရမ  ကန့် က ကယွ့်ရ ေး 

ေန့်ကက ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့အရခေါ်  န့်ြ ိုေးဖမင ့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးခံ သ မျ ေးအရပေါ် ပ ိုမ ိုဖပင့်ေးထန့်ရသ  စစ့်ရကက ရမေးဖမန့်ေးရ ေး 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ရြ န့် ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ ဘို ှ့်အစ ိုေး သည့်  က့်စက့်ပပ ေး ဂိုဏ့်သ ကခ  

ည  ေးနွမ့်ေးရစရသ   က့် ံမှုမျ ေးက ို ရ  ှင့်  ှေးြ ိုို့ ရနရနသ သ  မည့်ကွဲ သ ိုို့ရသ   က့် ံမှုမျ   ေးသည့် 

ညဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု ရဖမ က့်သည့်က ိုပင့် ပ ို၍ အကျယ့်ချွဲွေ့ခွဲ သည့်။ အသက့်ရသဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် က ိုယ့်လက့်အဂဂါ 

ပျက့်စ ေးချွ ့်ယွင့်ေးမှုကွဲ သ ိုို့   ိုေး  ွေးရသ  ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   န ကျင့်မှုဖြစ့်မှသ  ညဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု ရဖမ က့်သည့်ဟို 

အကျယ့်ချွဲွေ့အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုခွဲ သည့် (Bybee, 2005 ၊ အခန့်ေး ၁၅  ငွ့် ရှုပါ)။ 
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အယ့်လ့်က ိုင့်ေါ ရန က့်လ ိုက့် အရသခ ံ ံဗံံိုေးရြ က့်ခွွဲသ မျ ေး၏ ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု အနတ  ယ့်ရကက င ့် လစ့်ဘ ယ့် 

အိုပ့်စိုအ ွင့်ေး ှ  လ  ချ   ွေ့က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က  ကေ ့်  ချ   ွေ့သည့် အမျ   ေးသ ေးလံိုခခ ံရ ေးနှင ့် ပွ ့်  ိုက့်မှု 

ဖြစ့်သည့်၊ မဖြစ့်သည့်က ို ရမေးခွန့်ေးထို ့်လ ကကသည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်နှင ့် 

ပ ့်သက့်၍ မ ိုက့်ကယ့်လ့် အစ့်ဂနစ့် စ့်ြ့် (Michael Ignatieff (2004)) နငှ ့် အယ့်လန့် ေါရ ှုေးေ ့်ဇ့် (Alan 

Dershowitz (2004))   ိုို့နှစ့်ဦေးလံိုေးက ကမ္ ပျက့်သလ ို   ိုေး  ွေးရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှု၏ ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု 

အနတ  ယ့်သည့်   ိုေး  ွေးလွန့်ေးသည့်ဖြစ့်   သရဘ   စ ချ ပ့်နငှ ့် ပ ့်သက့်၍ မခွင့်ေးချက့် ချ   ွေ့က ို 

ခွင ့်ဖပ သင ့်သည့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုကကသည့် (အခန့်ေး ၁၅  ွင့် ရှု)။ အစ့်ဂနစ့် စ့်ြ့်က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို အကကမ့်ေးြက့်မှုထက့် မ  ိုေးရသ  အ  အဖြစ့် ရှုဖမင့်သင ့်သည့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုပပ ေး ေါရ ှုေးေ ့်ဇ့်က 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုက ို စည့်ေးကကပ့် ထ န့်ေးချ ပ့် န့်အ ွက့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ခွင ့် ေ မ့်ေးမျ ေး ထို ့်ရပေး သင ့်သည့်ဟို 

ဖငင့်ေးခံိုသည့်။ ဤဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးအရပေါ် န ိုင့်င ံက  ဥပရေရ ေး   အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် အထ  ့် လနို့့် 

 ံိုဖပန့်ခွဲ ကကသည့်က ို အထ ေးရဖပ စ  ပင့် လ ိုမည့်မထင့်ပါ (Greenberg and Datel, 2005)။  

 

လစ့်ဘ ယ့် ပည   ့်မျ ေး ြင ့်နွှွဲရနကကစဉ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  အစ ိုေး မျ ေးသည့် အကကမ့်ေးြက့်မှု 

သံသယ ှ သ မျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖမန့်ဖမန့် န့် န့်ပင့်   ေး  ေးကနို့့်သ ့်လ ိုက့်ကကပပ ေး အကကမ့်ေးြက့် 

သံသယ ှ သ မျ ေး ဟ သည ့် အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုချက့်က ိုလည့်ေး အ  ိုက့်အခံ န ိုင့်ငရံ ေး လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးပါ အကျံ ေးေင့် 

သွ ေးသည့်အထ  အကျယ့်ချွဲွေ့ခွဲ ကကသည့်။ 9/11 ရန က့်ပ ိုင့်ေး ပင့်မ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က  ကေ ့် ချ   ွေ့မှ ဤကွဲ သ ိုို့ 

ရန က့်ရကက င့်ေးဖပန့်  ို ့်ခ ွမှုက ိုကကည ့်ပပ ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို လ ိုက့်န မှုသည့် 

အရဖခအရနအရပေါ် မ  ည့်ပပ ေး ရန က့်ရကက င့်ေး ဖပန့်  ့်သည့်က ို သ  ချပ့်သင ့်ပါသည့်။ ဤကွဲ သ ိုို့ 

ရန က့်ရကက င့်ေး ဖပန့်မှုမျ ေးသည့် အံ အ ေးသင ့်စ   မဖြစ့်သင ့်ရချ။ သ ိုို့ရသ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို လံိုေးေ 

ပယ့်ချ၍ မ သည့်မှ လည့်ေး  ငှ့်ေးရနပါသည့်။ သမမ  ဖြစ့်လ ပပ ေးရန က့် အ ိုဘ ေးမ ေး၏ အရစ  ံိုေး 

လိုပ့် ပ့်မျ ေးထွဲမှ  စ့်ခိုမှ  သ ူ့အရနဖြင ့် ဂွန့်  န မ ို ပင့်လယ့်ရအ ့် ှ  အကျဉ့်ေးစခန့်ေးက ို ပ  ့်သ မ့်ေး န့်၊ 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု  နို့့်ကျင့်  ေး  ေးရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်က ို ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးမှ ရ  ှင့်ကကဉ့် န့်  ည့် ွက့်ချက့် 

 ှ ရကက င့်ေး ရကကည ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အရမ  ကန့်န ိုင့်င ံ လွှ ့်ရ  ့်န ိုင့်ငရံ ေး၏ သရဘ  သဘ ေရကက င ့် 

ဂွန့်  န မ ို အကျဉ့်ေးစခန့်ေးသည့်  က့်လက့် လည့်ပ ့်ရန ွဲ ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး အ ိုဘ ေးမ ေး၏ လိုပ့် ပ့်သည့် 

ရိုပ့်ဖပသရဘ အ ရ    အရ ေးပါခွဲ သည့်။ သ ူ့ရကကည ချက့်သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနံှုန့်ေးမျ ေးက ို ဖပန့်လည့် 

အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုခွဲ ရသ  ယခင့်အစ ိုေး ၏ မ ေါေမှ ခွွဲထွက့်ရကက င့်ေး ညွှန့်ဖပခွဲ သည့်။ ယခိုရ ွေးရနွေးချက့်သည့် 

အထက့် ငွ့် ဗင့်ေး င ့်   ိုခွဲ သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေ  ိုို့အကက ေး 

 င့်ေးမ မှု ှ ရနသည့်ဟ ရသ  ရလ လ မှ ့်သ ေးချက့်က ို ရထ က့်ခရံနသည့် (Vincent, 1986, p.129)။ 

ကွန့်ဖမှူနစ့်ေါေ ပပ  လွဲသွ ေးပပ ေးရန က့် လစ့်ဘ ယ့် န ိုင့်င ံက ေါေ မျ ေး (internationalists)  ွင့် အရက င့်ေး ံိုေး 

ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေး  ှ ခွဲ ကကရသ ့်လည့်ေး  င့်ေးမ မှုမျ ေး ရပျ က့်ကယွ့် မသွ ေးရသေးသည့်မှ လည့်ေး အထင့်အ  ှေး 

ဖြစ့်သည့်။  

 

အနှစ်ခ  ပ်  

၁၉၄၅ ခိုနှစ့် ကိုလသမဂဂစနစ့်၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး စ့်ခိုအဖြစ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်သည့် စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲက လအ ွင့်ေး ရဘေးထို ့်ခခံွဲ  သည့်။ သ ိုို့ရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်င ံက  
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး၏ စိုရံိုေးလှုပ့် ှ ေးမှုရကက င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးသည့် 

စစ့်ရအေးရခ ့် ပွ ့်  ိုက့်မှုမျ ေး၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်ရနခွဲ ပပ ေး ၁၉၇၀  ယ့်စိုနစှ့် အလယ့်ပ ိုင့်ေးရလ က့်မှ 

စ၍ အရ ွှေ့-အရန က့် သံ မန့်  က့် ံရ ေး ထွဲ ငွ့် ပါလ ခွဲ သည့်။ 

စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ န ဂံိုေး  ိုင့်ဖခင့်ေးနှင ့် ၎င့်ေး၏ ရန က့် က့် ွွဲအဖြစ့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးဇိုန့်မျ ေးနှင ့် လစ့်ဘ ယ့် 

ေ မ ိုကရ စ  ပျံွေ့နှံို့လ ဖခင့်ေး  ိုို့ရကက င ့် န ိုင့်ငံ က   က့် ံရ ေး ငွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ပ ိုမ ို အရ ေးပါ 

လ လ မ ့်မည့်ဟ ၍ ရမျှ ့်လင ့်ချက့် အသစ့်မျ ေး ရမွေးြွ ေးလ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ေ ရ  ဓ  ဖြစ့်ရနသည့်မှ  

ထ ိုအချ  န့်က လအ ငွ့်ေးပင့်   ိုမ လ ယ ၊  ေမ့်ေါ၊ ရဘ  စန ေးယ ေးနှင ့် အရ ွှေ့  ရမ   ိုို့ကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် 

အ  ိုေး  ွေး ံိုေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ထ ိုကွဲ သ ိုို့ ဖြစ့် ပ့်  ိုေးမျ ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့ ထ ထ ရ  က့်ရ  က့်  ိုနို့့်ဖပန့်ရဖြ ှင့်ေး မည့်က ို 

စဉ့်ေးစ ေးရန ွဲမှ ပင့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ကက ေးမ ေးရသ  စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး ဖြစ့်ခွဲ သည့်။  

 

အကကမ့်ေးြက့်မှု နှ မ့်နငှ့်ေးရ ေးစစ့် စ င့်လ သည ့်အခါ ယခင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချန့်ပ ယံမျ ေး ဖြစ့်ခွဲ သည ့် 

အရမ  ကန့်၊ ပဗ   န့်နငှ ့် အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးထံ အ ရံိုစ ိုက့်မှုမျ ေး 

 ှ လ ခွဲ သည့်။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  ဤန ိုင့်ငံမျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရို ့်သ မ့်ေးမှုက ို အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးက 

 နို့့်ကျင့်ခွဲ ကကပပ ေး လ ့် ရလ  မ ေါေမျ ေးက ဖပန့်လည့်အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ို န့် ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေး  ှ လင ့်ကစ ေး  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ    ေး၏ ရ  င ့်ခံန ိုင့်မှုက ို ညွှန့်ဖပရနကကသည့်။  

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့်  က့်စပ့်၍ အရန က့်  ိုင့်ေးန ိုင့်ငံမျ ေး၏ မ ေါေမျ ေး၊ လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ို 

မည့်ကွဲ သ ိုို့ အကွဲဖြ ့်သင ့်သနည့်ေး။ အယံိုအကကည့် ကင့်ေးမွဲ သ   စ့်ရယ က့်ရယ က့်က စစ့်ရအေး   ိုက့်ပွွဲ 

က လအ ွင့်ေး အရန က့်  ိုင့်ေးသည့် က ိုလ ိုန စနစ့်မှ လွ ့်ရဖမ က့်ပပ ေးစန ိုင့်ငံမျ ေး ှ  ပဋ ပကခအမျ ေးအဖပ ေး ွင့် 

ဖြစ့်ပွ ေးရနခွဲ ရသ  ဖပင့်ေးထန့်  ိုေး  ွေးရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို မျက့်ကယွ့်ဖပ ထ ေးခွဲ သည့်၊ ပ ို၍ 

  ိုေးသည့်မှ  အရန က့်  ိုင့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် မ မ   ိုို့က ိုယ့်  ိုင့် ပ ့်သက့်ရနရသ  ပထေ န ိုင့်ငရံ ေး   ိုက့်ပွွဲမျ ေး 

 ှ ရနရသ  အရဖခအရနမျ ေး (ဥပမ  အင့်ေ ိုချ   င့်ေးန ေး)  ွင့် သ   ိုို့က ိုယ့်  ိုင့်ပင့်  က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး 

ကျှူေးလွန့်ခွဲ ကကသည့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုလ ိုက ဖငင့်ေးခံိုန ိုင့်သည့်။ 

 

ထ ိုနည့်ေး  စ ွ စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ အ ံိုေးသ ့်သွ ေးပပ ေးရန က့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ကဏ္ဍ ွင့်   ိုေး က့်မှုမျ ေးစ ွ 

 ှ လ သည့်ဟ ရသ  ရဖပ   ိုချက့်က ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ အကွဲဖြ ့်သင ့်ပါသနည့်ေး။  ချ  န့် ည့်ေး ွင့်  ေမ့်ေါန ိုင့်င ံ

လ မျ   ေး ံိုေးသ ့်ဖြ ့်မှုနွထံွဲ နစ့်ေင့်ရနချ  န့် (၁၉၉၄ ခိုနှစ့်) ၌ ကိုလသမဂဂ လံိုခခ ံရ ေးရက င့်စ သည့် 

မဖမင့်ချင့်ရယ င့် ရ  င့်ရနခွဲ သည့်။  

 

ဝတွွေ့ ှြိခ  ်မ ာျား - လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျားနှင ် နြိုင်ငမံ ာျား၏ လ ်ဝတွွေ့  င ်သုံျားမှု 

 

ယခိုအပ ိုင့်ေး ငွ့် စ ရ ေးသ   ိုို့သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အ  ိုမျ ေး၏ န ိုင့်ငံအချ ပ့်အဖခ အ ဏ အရပေါ် 

သက့်ရ  က့်ရသ  အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှုက ို အဓ က ကဏ္ဍနှစ့်ခို၌ သရိုပ့်ရြ ့်ကကည ့်ပါမည့်။ ပထမကဏ္ဍမှ  



 106 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး အချ ပ့်အဖခ အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ဖပည့် ငွ့်ေး၌ န စစဓ ေ လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုနငှ ့် 

ချ   ့် က့်လ သည ့် ဖြစ့်စဉ့် ဖြစ့်သည့်။ ေို  ယကဏ္ဍမှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံအ ေးလံိုေးနှင ့်   ိုင့်ရသ  

က စစ ပ့် စ့်ခိုဖြစ့်လ ပပ ေး အချ ပ့်အဖခ အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ က အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ 

ဖပင့်ပ က့် ံရ ေး မ ေါေမျ ေးအ ငွ့်ေးသ ိုို့ ရပါင့်ေးစပ့်ေင့်ရ  က့်လ သည့်အထ  န ိုင့်င ံက    ေန့်  ိုရသ  

အယ အ  ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်လ မှု ဖြစ့်သည့်။ ဤသမ ိုင့်ေးေင့် အရဖပ င့်ေးအလွဲအ ေး ထ ထ မ မ  ရြ ့်ဖပ န့် 

နည့်ေးလမ့်ေးရက င့်ေး စ့်ခိုမှ   Deng et al. (1996)   ိုို့  င့်ဖပခွဲ ရသ  အချ ပ့်အဖခ အ ဏ သည့်   ေန့် 

ဖြစ့်သည့်   ိုရသ  အယ အ က ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

 ြိုယတ်ြိုင ် င ်သုံျား ခင်ျား -  ပည်တငွ်ျား၌ လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျား ြို အ ာအ ယွ်ဝပျား ခင်ျား 

 

က ိုယ့်  ိုင့်ကျင ့်သံိုေးဖခင့်ေး (internalization) သည့် န ိုင့်ငမံျ ေး၏ အက အကွယ့် ရပေး မည့်    ေန့်မျ ေးက ို 

အရလေးရပေး ရြ ့်ဖပသည့်။ န ိုင့်ငံ က   က့် ံရ ေး စ ရပ ွင့် န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေ၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အ ေးရပေး 

ဖမြှင ့် င့်ရ ေးဟ သည ့် ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးသည ့် ကဏ္ဍက ိုသ  အ ရံိုစ ိုက့်ရလ  ှ သည့်။ ဤကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးသည ့် 

ကဏ္ဍက ိုပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အ င့်ေးအကျပ့် အက အကွယ့် ရပေးဖခင့်ေးအဖြစ့် ပ ို၍ ရဘ င့်ကျဉ့်ေး လ ိုက့်ပပ ေး 

ရလ လ ရလ   ှ သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး၏ အ ေးနည့်ေးချက့်မှ  အ ရံိုစ ိုက့်မှုသည့် လ သ ေးချင့်ေး စ န ရ ေး 

အရ ေးရပေါ် အရဖခအရနမျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့်ရ  င့် ွက့် န့် စစ့်အင့်အ ေး ှ ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ်သ  

ကျရ  က့်သွ ေးပပ ေး ဤအချက့်သည့်  ည့် ွယ့်သည့်ဖြစ့်ရစ၊ မ ည့် ယွ့်သည့်ဖြစ့်ရစ မ မ ၏လ ထိုက ို 

က ကယွ့် မည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ မ လ   ေန့်အရပေါ် အ ရံိုစ ိုက့်မှု ရလျ  ကျရစသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

က ကယွ့်ရသ  အလိုပ့်သည့် အဓ ကအ ေးဖြင ့် ဖပည့် ွင့်ေး၌ အစဖပ သည့်က ို သ   ပါ။ ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ 

အ ငွ့်ေးရ ေးမှှူေးချ ပ့်ရဟ င့်ေး က ိုြ အန့်နန့်သည့် န ိုင့်ငံအ င ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ အဓ က 

အရ ေးပါမှုက ို အသ အမ ှ့်ဖပ ခွဲ သည့်မှ လည့်ေး မှ ့်သ ေးစ   ဖြစ့်သည့်။ ဤအင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး မျ ေးသည့် 

ရ  ှည့် ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကယွ့် ရပေးလ မ ့်မည့်ဟို သ က ဖငင့်ေးခံိုခွဲ သည့်။ အရ ေးကက ေးရသ  

အချက့်မှ  န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့်  ှ ရသ    ေန့်သည့် ရသွေးထ ိုေးလံှုွေ့ရ  ့်မှုမျ ေး အပါအေင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

  ဇေ ့်မှုမျ ေး   ေး  ေးရ ေး လိုပ့်ရ  င့် န့် လ ိုအပ့်သလ ို န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး အ  ိုပါ  ေန့်က ို ထမ့်ေး ကွ့် န့် 

လ ိုအပ့်ရသ ၊ သင ့် င ့်ရလျ က့်ပ ့်ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ  န့်လည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့က ို   ိုက့် ွန့်ေးသည့်။  

 

စ ရသ တ  ၃.၁  ငွ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် ‘စနံှုန့်ေးမျ ေး ပျံွေ့နှံို့စ ေး င့်ေးမှု’ သည့် န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ အရနဖြင ့်  

ရထ င ့်ရစ ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ေါေ  စ့် ပ့် ရ ေး ွွဲ  ၌ မည့်သည ့် အ  ိုင့်ေးအ  အထ  ခ  ေးရပါက့် ရနပပ က ို 

 န့်ေးစစ့်န ိုင့်ရသ  ခွွဲဖခမ့်ေးစစ့်ဖြ ရ ေး  န့်  ပလ   စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ခခံ ၍ရဖပ  လျှင့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ကွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အရလေးအနက့် ထ ေးပါသည့်ဟို ရဖပ မည့်  ိုလျှင့် ပထမဦေး ံိုေး အရနဖြင ့် အချ ပ့်အဖခ  

အ ဏ က ို အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခို အထ  စွနို့့်လွှ ့်ပပ ေး န ိုင့်င ံက  ရစ င ့်ကကည ့်မှုက ို အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခို အထ  

ခံယ  ပါလ မ ့်မည့် (Sikkink, 1993, p.142)။ ထ ိုသ ိုို့ ရ  င့်ေး  ို န့် စ ချ ပ့် အ ည့်ဖပ ဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး ဖပည့် ငွ့်ေး ဥပရေမျ ေး ွင့် က န့်ေးရအ င့်ေးလ ပံို နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အရသေးစ  ့် 

ရလ လ သံိုေးသပ့် န့် လ ိုပါလ မ ့်မည့်။ 
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စ ချ ပ့်အ ည့်ဖပ သည ့် က စစက ိုရဖပ လျှင့် ဖပည့် ငွ့်ေး ဥပရေ စနစ့်မျ ေး ှ  ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုမျ ေး အရကက င့်ေးက ို 

မလွွဲမရသွ ရ ွေးရနွေးကက လ မ ့်မည့်။ ေ ရ  ဓ  ဖြစ့်ရနသည့်မှ  အ ဏ  ငှ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၌ န ိုင့်ငံ ရခါင့်ေးရ  င့် ွင့် 

ဖပည့် ငွ့်ေး ဥပရေမျ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေး န့် လံိုေးေဥဿံို အ ဏ  ှ သည ့်အ ွက့် စ ချ ပ့်မျ ေးက ို အလွယ့် က  

အ ည့်ဖပ န ိုင့်သည့်။ ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံမျ ေး အ ွက့်  ိုလျှင့် ဤဖြစ့်စဉ့်သည့် ပ ို၍ ညှ့်လျ ေး ရှုပ့်ရထွေးသည့်။ 

ဥပမ  အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံွင့် စ ချ ပ့် စ့်ခို အ ည့်ဖပ ဖခင့်ေးသည့် အထက့်လွှ ့်ရ  ့်၏ မွဲသံိုေးပံိုနစှ့်ပံို 

လ ိုအပ့်သည့်၊ ထ ိုို့အ ကွ့် ဂ ိုဏ့်ေးဂဏန ိုင့်ငရံ ေး အရှုပ့်အရထွေး၏ သက့်ရ  က့်မှုက ို ခံ   ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

   ေးဥပရေအ  က  ကေ ့် ရပေးဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အဖပ အမ အ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က ကယွ့်ရ ေး 

ဘက့်သ ိုို့   မ့်ေးည ွ့်ရစမည့်ဟို အပ ိုင့် ွက့်၍ရ    မ ရချ။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေး 

လ ိုက့်န မှုက ို ရလ လ   ၌  ှ   ့်ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေးက ို သ  မ  ပါမည့် 

(Simmons, 2009)။ ဥပမ  လစ့်ဘ ယ့် ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် လစ့်ဘ ယ့် န ိုင့်ငရံ ေး စနစ့်က ို 

 ည့်ရ  က့် ရပေးခွဲ သည့်   န့်ြ ိုေးမျ ေးနှင ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ လမ့်ေးညွှန့်မှုရကက င ့်ပင့် စ ချ ပ့် စ့်ခိုက ို 

လ ိုက့်န သည ့်အခါ အရဖခအဖမစ့်မ ှ ရသ   လေ့်ရက င့်ေးမျ ေး (false positives) ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေးမျ   ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသရဘ အ  ိုင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး ထ ိုစနံှုန့်ေးမျ ေးနငှ ့် လ ေးလ ေးမျှ မ  ိုင့်ရသ  

အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးရကက င ့် (ဥပမ  က လ ှည့်ကက  ဖြစ့်ရနရသ  ဖပည့် ွင့်ေးစစ့် အရဖခအရန၌) ချ   ေးရြ က့် 

ခံ သည ့်အခါ အရဖခအဖမစ့်မ ှ ရသ   လေ့်  ိုေးမျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ သည့်။  

 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေးက ို လ ိုက့်န ဖခင့်ေး၊ မလ ိုက့်န ဖခင့်ေးက ိုကကည ့်၍ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

စွမ့်ေးပက ေးက ို ရက င့်ေးစ ွ   ိုင့်ေး  န ိုင့်သလ ေး  ိုသည့်မှ  အရ ေးကက ေးရသ  ရမေးခနွ့်ေး  စ့်ခိုဖြစ့်သည့်။ 

  ိုင့်ေး  န ိုင့်မည့်  ိုလျှင့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အက အကယွ့် ရပေးရ ေး န ိုင့်င ံက  လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို 

န ိုင့်ငရံ ေး ပါ  မျ ေး၏ မ ေါေမျ ေး၌ ဖမင့်ရ ွွေ့န ိုင့် မည့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့က ို အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး၌ ရထ က့်ခံ 

လှုပ့် ှ ေးကကပပ ေး    ေးရံိုေးမျ ေး ွင့်လည့်ေး ကက ေးန  မည့် ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   ဥရ  ပ 

သရဘ    စ ချ ပ့်နှင ့် န ိုင့်ငံ က    ဇေ ့်မှု   ေးရံိုေး ရ  မ သရဘ    စ ချ ပ့်  ိုို့ကွဲ သ ိုို့ ခ ိုင့်မ  

အ ေးရက င့်ေးရသ  ရေသအ င ့်၊  စ့်ကမ္ လံိုေးအ င ့် စ ချ ပ့်မျ ေး  ှ ရနသည ့် အရဖခအရနမျ ေး၌ပင့် 

အဖပန့်အလှန့် အ ေးဖြည ့်ရ ေး သရဘ    ေး (principle of complementarity) အ  စွပ့်စွွဲထ ေးရသ  

လ သ ေးထို အရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို စ  င့် ံိုေးဖြ ့် န့် ဖပည့် ွင့်ေး   ေးရံိုေးမျ ေး၌သ  အဓ က 

  ေန့် ှ သည့်။  

 

 ပည်ပဆ ်ဆံဝ ျား၌   င ်သုံျား ခင်ျား - နြိုငင်ံ ခာျားဝ ျား မူေါဒ၌ လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျား ြို အာျားဝပျား မ င ်တင ်ခင်ျား 

 

ဖပည့် ငွ့်ေး၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကယွ့် ရပေးရ ေးသည့် အရ ေးပါရန ွဲ ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး IR 

နယ့်ပယ့်၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို မည့်သ ိုို့  ံိုို့ဖပန့်ကကမည့်နည့်ေး၊ မည့်သ   ိုို့က  ံိုို့ဖပန့်သင ့် သနည့်ေး၊ 

အကယ့်၍ အဖခ ေးရန  မျ ေး၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အဖပစ့်ရပေးမှု  စ့်စံို စ့်  မ ှ ဘွဲ ချ   ေးရြ က့် ရနကကလျှင့် 

မည့်သည ့်အချ  န့် ငွ့်  ံိုို့ဖပန့်မည့်နည့်ေး စသည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေး န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးအကက ေး  ှ ရန ွဲပင့် 

ဖြစ့်သည့်။ အ  ိုေး  ွေး ံိုေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို   ေး  ေးပစ့် န့်၊  ပ့် နို့့်ပစ့် န့် န ိုင့်ငံမျ ေး၌ 

  ေန့် ှ သည့်ဟို ယရနို့အချ  န့် ငွ့် ရယဘိုယျ သရဘ    ထ ေးကကသည့်၊ အထ ေးသဖြင ့် 

လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် သ ့်ဖြ ့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ရနပပ ေး ထ ိုန ိုင့်င ံှ  
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ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် လ ထိုက ို အက အကယွ့်ရပေး န့် မစွမ့်ေးရ  င့်န ိုင့်သည ့်အခါ သ ိုို့မဟို ့်  နဒ 

မ ှ သည ့်အခါ  ဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေး ွင့်   ေန့် ှ သည့်ဟို ရယဘိုယျ သရဘ   ထ ေးကကသည့်။  

 

ဤကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ (သ ိုို့မဟို ့် ရေသ စ့်ခို) ၏ န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေ၌ န ိုင့်ငံ က   န့်ြ ိုေးမျ ေး၊ 

  ေန့်မျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေးသည့် ရထ င ့်ရစ ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ေါေ စ့်ခို၏ အရ ေးကက ေးရသ  

အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်င ံငွ့် ဖပည့်ပ က့် ံရ ေး၌ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး မ ေါေ ှ ရနသည့်ဟို 

ရဖပ  န့်အ ကွ့် အချက့်နစှ့်ခို  ှ ရန မည့်။ ပထမအချက့်အရနဖြင ့် ေန့်ကက ေးဌ န အမျ ေးအဖပ ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့်ငန့်ေးရ  င့်  မျ ေး၌ ရကျ ရ ိုေးထ ေးသည့်အထ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

 န့်ြ ိုေးမျ ေးနှင ့် မ ေါေမျ ေးက ို အရက င့်အထည့်ရြ ့်မှုသည့် မဟ ဗျှူဟ အ  အရ ေးပါရန မည့်။ 

ေို  ယအချက့်အရနဖြင ့် န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး လ ိုက့်န မှုက ို ဖမြှင ့် င့် န့်၊ ရစ င ့်ကကည ့် န့်၊ 

အကွဲဖြ ့် န့်၊ အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေး၏ စွမ့်ေးရ  င့် ည့်က ို ရစ င ့်ကကည ့် န့်၊ အကယ့်၍ လ ိုအပ့်ပါက ကိုလသမဂဂ၏ 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးနှင ့်အည   ံိုို့ဖပန့်ရ  င့် ကွ့် န့်ဖခင့်ေးဖြင ့် အဖခ ေးရန  မျ ေး၌လည့်ေး ဤ န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို 

လ ိုက့်န ရစ န့်  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပ ့်သ ေးရသ  မ ေါေ အစ အမံမျ ေး  ှ  မည့်။  

 

 ာ ယွ်ဝပျား မည ် တာေန် -  ြိယု်တြိငု်  င ်သုံျား ခင်ျားနငှ ်  ပည်ပဆ ဆံ်ဝ ျား၌   င ်သုံျား ခင်ျားတြိုို့ ြိ ု

ဝပါင်ျားစပ်စဉျ်ားစာျား ခင်ျား  

 

အချ ပ့်အဖခ အ ဏ က ို   ေန့် အဖြစ့် ရှုဖမင့်လ ဖခင့်ေးသည့် က ကယွ့်ရပေး မည ့်   ေန့် (Responsibility to 

Protect သ ိုို့မဟို ့် R2P) သရဘ    ေးအ ွက့် အဓ ကကျသည ့်   ိုေး က့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှု ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုရဖပ င့်ေးလွဲမှုသည့် ဖပည့် ငွ့်ေးနှင ့် ဖပည့်ပအရဖခအရနမျ ေးက ို စို ံိုရပေးလ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် 

၁၉၈၉ ခိုနစှ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် အရန က့် န ိုင့်ငံကက ေးမျ ေးက ကွန့်ဖမှူနစ့်ေါေအရပေါ် အန ိုင့် ခွဲ သည ့် လစ့်ဘ ယ့် 

 န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့်   ိုင့်ရသ   န့်ြ ိုေးမျ ေးအဖြစ့် အသ အမှ ့်ဖပ လ ကကသည့်။ ဖပည ့်စံိုကံိုလံိုရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ေါေမျ ေး  ှ ဖခင့်ေး  ိုသည့်မှ  န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေးလံိုေး၏ ဖပည့် ွင့်ေး လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို    ေးေင့် 

အကွဲဖြ ့် န့် လ ိုအပ့်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Vincent, 1989, p. 152)။ အချ ပ့်အဖခ အ ဏ က ို   ေန့်နငှ ့် 

ည မျှဖခင့်ေးချသည ့် စံနှုန့်ေးနငှ ့် က ိုက့်ည ရစ န့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ွက့် ၎င့်ေး  ိုို့ပ ိုင့် နယ့်န မ  ့်အ ငွ့်ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ကွယ့် န့်   ေန့်သ မက အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေး၌ အရဖခခံ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

 က့်ကကစွွ  ရထ က့်ခရံပေး န့်ပါ လ ိုအပ့်လ သည့် (Reus-Smit, 2001)။  

 

ထ ိုက ကယွ့် န့်   ေန့်က ို န ိုင့်ငံမျ ေးအ ငွ့်ေး ှ  စံနှုန့်ေး ထ ရထ င့်သ မျ ေးရ  ၊ ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ 

အ ငွ့်ေးရ ေးမှှူေး က ိုြ အ နန့်ကပါ ဖမြှင ့် င့်ရပေးခွဲ ပပ ေး   ိုမ လ ယ ၊  ေမ့်ေါ၊ ရဘ ့်လကန့် စစ့်ပွွဲမျ ေးနှင ့် 

အရ ွှေ့  ရမ  န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ရ ွွေ့ဖမင့်ခွဲ  ရသ  ရဖခ က့်ဖခ ေးြွယ့်   မ   ေးဖပ မှုမျ ေးကလည့်ေး 

 ွန့်ေးအ ေးရပေးခွဲ ကကသည့်။ ၂၀   စို အ ံိုေး ွင့်မ  ထ ိုစနံှုန့်ေးက ို အသံိုေးချမှု မည ည ွ့်ပံိုက ို ရ ွွေ့ခွဲ  သည့်။ 

ပ ို  ိုေးသည့်က ေး  ေမ့်ေါ န ိုင့်င ံွင့် လ မျ   ေး ံိုေး သ ့်ဖြ ့်မှုအရပေါ်  ံိုို့ဖပန့်ရ  င့် ကွ့်မှု မ ှ ခွဲ ဖခင့်ေးပင့်။ 

ထ ိုအချက့်မျ ေးက အဖခ ေးအချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ သရဘ   ည မှု မ ှ ဘွဲ ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေး၏ 

ဖပည့် ငွ့်ေးရ ေးက ို လက့်နက့်က ိုင့် စကွ့်ြက့်ခငွ ့် ရပေးသည ့် အရဖခအရနမျ ေးအရပေါ် အရ ေးပါသည ့် အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေး 

ဖြစ့်ရပေါ်လ ရစသည့်။ “ရန က့်ထပ့် က ို  ိုဗ ို” (က ို  ိုဗ ို ွင့် န ိုင့်င ံက မှ အရ ေးယ မှုမျ ေး  ှ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး 
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ကိုလသမဂဂမ ှ လိုပ့်ပ ိုင့်ခွင ့် မ ှ ခွဲ ရပ) အဖြစ့်မျ   ေး ထပ့်မ ှ လ ရစ န့်၊ “ရန က့်ထပ့်  ေမ့်ေါ” ( ေမ့်ေါ ငွ့် 

လ မျ   ေး ံိုေးသ ့်ဖြ ့်မှုက ို ဟနို့့်  ေးန ိုင့် န့် န ိုင့်ငံ က မှ အရ ေးယ မှုမျ ေးက ို အရ  ့် ရန က့်ကျမှ 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ခွဲ သည့်) အဖြစ့်မျ   ေး မဖြစ့်ပွ ေးရစ န့် အစ အစဉ့်သစ့် စ့်ခို စ င့်ြ ိုို့ ကရနေါ အစ ိုေး က 

အထ ေး လည့် ရထ က့်ခခံွဲ သည့်။ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ိုင့်   ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို 

အ င ့်ဖမြှင ့် င့် န့်နှင ့် က ကယွ့် န့် ကရနေါ အစ ိုေး သည့် ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်ငရံ  ့် အချ ပ့်အဖခ  

အ ဏ    ိုင့်   န ိုင့်ငံ က  ရက ့်မ ှင့် (the International Commission on Intervention and State 

Sovereignty (ICISS)) က ို  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်ဖခင့်ေး ဟ သည ့် သရဘ    ေးက ို 

အပမွဲ မ့်ေး လက့်ခထံ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရသ ၊ အကကမ့်ေးြက့်မှုအရပေါ် စစ့်ပွွဲ င့်နွှွဲဖခင့်ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်မှု ဖမင ့်မ ေး 

လ ရနသည ့် ကမ္ ကက ေး ွင့် ထ ိုရက ့်မ ငှ့်က ို  ည့်ရထ င့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံမှ 

ရထ က့်ပံ  ရပေးထ ေးရသ  ရက ့်မ ှင့်၏   ေန့်မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ထင့်ထင့် ှ ေး ှ ေး 

 ှ လ သည ့်အခါ န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ က ကယွ့် န့်   ေန့်နငှ ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏  ှ ပမွဲ  ှ ရနသည ့် 

အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးက ို ရလေးစ ေးမှု  ှ ရနရစရ ေး   ိုို့အကက ေး ရပါင့်ေးက ေး  က့်စပ့် ရပေးဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် သရဘ    ေးအသစ့်က ို “က ကွယ့် မည ့်   ေန့်”ဟို 

အမည့်ရပေးထ ေးသည့်။ ICISS ၏ ပ ေး ွွဲ ဥကကဌ  စ့်ဦေး ဖြစ့်ရသ  ကသစရက ေးလျ န ိုင့်ငံ၏ န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး 

ေန့်ကက ေးရဟ င့်ေး  စ့်ဦေး ဖြစ့်သ  ဂါ က့် အ ဗန့်စ့် (Gareth Evans) က ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးမှ 

နှစ့် ယ ့် စ့်  စို အရစ ပ ိုင့်ေးအထ  အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးက ို ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ရဖပ ဖပခွဲ သည့်။  

 

ယခင့်က န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုေး  ိုေး  ွေး  ွေး အနတ  ယ့် 

ကျရ  က့်ရနသည ့်အခါ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်၍ က ကယွ့် န့်   ေန့်နှင ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေး 

ဖပည့် ငွ့်ေးရ ေးက ို ေင့်ရ  က့် မစွက့်ြက့် န့် စံနှုန့်ေးမျ ေးအကက ေး ဘ မှ မလိုပ့်န ိုင့်ဘွဲ ပင မ့်ရနခွဲ  သည့်။ ၁၉၉၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့် ရ  က့်ရလျှ က့် ထ ိုအချက့် နှစ့်ခိုအကက ေး အထ ေးသဖြင ့် ကမ္   ရဖမ က့်ဖခမ့်ေးမှ “လ သ ေးချင့်ေး 

စ န မှု  ိုင့်   ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ခငွ ့်” အရပေါ် ရထ က့်ခရံဖပ   ိုမှုနငှ့် ကမ္  ရ  င့်ဖခမ့်ေးမှ 

ထ ို“အခွင ့်အရ ေး”က ို အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးသည့် ယခင့် နယ့်ချွဲွေ့ အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို ဖပန့်လည့် အသက့်သွင့်ေး   

ရ  က့်လ မ ့်မည့်ဟို ရကက က့်လနို့့်မှုမျ ေးအကက ေး အဓ က သရဘ ကွွဲလွွဲမှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုရသ င့်မ င့် 

ရ မကျ အရဖခအရနက ို ဖပ ့်ဖပ ့်သ ေးသ ေး ဖြစ့်သွ ေး န့် လိုပ့်ရ  င့်ြ ိုို့ လ ိုအပ့်ရနခွဲ သည့်။ “R2P” က 

“အခွင ့်အရ ေး” က ို “  ေန့်” ဟို အစ ေးထ ိုေး သံိုေးစွွဲလ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ထ ိုဖပဿန  ပ့်က ို ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်သ မျ ေး 

ရှုရထ င ့်ထက့် ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေး၏ ရှုရထ င ့်မ ှ ချဉ့်ေးကပ့်လ ိုက့်က  ထ ိုအရဖခအရနက ို ဖပ ့်ဖပ ့်သ ေးသ ေး 

ဖြစ့်သွ ေးရစခွဲ သည့်။  

(G. Evans, 2008)  

 

ICISS ၏ ဖပည ့်စံိုရသ   ငှ့်ေးလင့်ေး င့်ဖပချက့်မျ ေးက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို ရလေးစ ေး လ ိုက့်န  န့်နှင ့် ဖပည့်သ မျ ေးက ို 

န ိုင့်ငရံ  ့်ထံမှ က ကွယ့် န့်   ေန့်မျ ေးက ို ခ ိုင့်မ စွ  ချမှ ့်ရပေးန ိုင့်ခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ဖပည့်သ မျ ေးအ ေး လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၊ စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေး၊ လ မျ   ေးစို  ငှ့်ေးလင့်ေးရ ေးနှင ့် လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် 

ကျှူေးလွန့်ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးမှ က ကယွ့်ရပေး န့်   ေန့် ှ သည့်ဟို ICISS က   ိုခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံက ထ ို  ေန့်မျ ေးက ို လိုပ့် န့် ပျက့်ကကွ့်ခွဲ ပါက ယခိုအခါ ငွ့် န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက 

စိုရပါင့်ေး  ံိုို့ဖပန့် န့်   ေန့် ှ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံမှ ၎င့်ေး၏ ဖပည့်သ မျ ေးအ ေး က ကယွ့်မှု 
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မရပေးချင့်သည ့်အခါ၊ မရပေးန ိုင့်သည ့်အခါမှသ  ဖပင့်ပမှ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေးက ို 

စဉ့်ေးစ ေးသွ ေးမည့်ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ၏ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို ရလေးစ ေးမှုအ ေး ထ ိုန ိုင့်ငံမှ 

၎င့်ေး၏   ေန့်မျ ေးက ို ပျက့်ကကွ့်သည ့် အခါမှသ  န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမှ  ံိုို့ဖပန့် န့် 

  ေန့် ှ သည့်ဟ ရသ  အချက့်ဖြင ့်  ှင့်ေးလင့်ေးစ ွ သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။  

 

ထ ိုသ ိုို့ သ ့်မှ ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို က ကယွ့် န့်   ေန့်သည့် န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်င၏ံ 

အစ ိုေး မျ ေးနှင ့်သ  ဦေးစွ  သက့်  ိုင့်သည ့်   ေန့် ဖြစ့်ပပ ေး   ေန့်ယ ရသ  အချ ပ့်အဖခ အ ဏ  ဟ သည ့် 

သရဘ    ေးက ို အကျယ့်ချွဲွေ့ရပေး   ရ  က့်ခွဲ သည့်။ ဤသရဘ    ေးအ  န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ၏ 

အချ ပ့်အဖခ အ ဏ သည့် ကျှူေးရကျ ့်မှုမျ ေးက ို က ကယွ့်ရပေး န့်ဟိုသ  မရှုဖမင့်ရ   ဘွဲ 

အချ ပ့်အဖခ အ ဏ ပ ိုင့် အစ ိုေး မှ   ေန့်ခံ မည ့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအရပေါ် ချ   ေးရြ က့်၍ မ သည ့်   ေန့်မျ ေး 

 ှ သည ့် သရဘ    ေးနငှ ့် အရလ အကျင ့်မျ ေးဟို ရှုဖမင့်လ ရစသည့်။ ထ ိုသရဘ    ေး၏ 

သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးမှ  သ သ လှသည့်။ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ အချ ပ့်အဖခ အ ဏ   ှ မှုသည့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးရ ေးနှင ့် က ကယွ့်ရပေးရ ေးအရပေါ်  ည့်မှ ရနသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့်   ေန့်ခံမှုသည့် 

န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ၏ ဖပည့် ွင့်ေးရနသ မျ ေး အရပေါ် ငွ့်သ မက န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးရပေါ် ွင့်လည့်ေး 

 ှ ရနသည့် (Thakur, 2002; Etzioni, 2006)။ ကိုလသမဂဂမ ှ၂၀၀၄ ခိုနစှ့် ွင့် ထို ့်ရေခွဲ ရသ  “ပ ို၍ လံိုခခ ံရသ  

ကမ္ ” (A more secure world)၊ ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု၊ စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးနငှ ့် အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး အ င ့်ဖမင ့် 

စက ေးေ ိုင့်ေး  ိုင့်   ရက ့်မ ငှ့် အစ  င့်ခစံ မျ ေး ဟ သည ့် စ အိုပ့်မျ ေး ငွ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို 

အလ ေး  ပင့် အကျယ့်ချွဲွေ့ ြွင ့်  ိုထ ေးသည့်။ ထ ိုအစ  င့်ခံစ မျ ေးသည့် ယခိုအခါ ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ပည  ပ့်နယ့်ပယ့်၌ စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်မှုမျ ေးအရပေါ် အရ  ့်ပင့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ လ သည့်။ (န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု 

   ေးရံိုေး၏ သရဘ    ေးနှင ့် လိုပ့်ရ  င့်မှုပ ိုင့်ေး   ိုင့်  မျ ေး ွင့်လည့်ေး ထ ိုသရဘ    ေးမျ ေး၏ 

ရ  င့်ဖပန့်ဟပ့်မှုမျ ေးက ို ရ ွွေ့ သည့်။ န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေးသည့် န ိုင့်င ံက  စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို 

ရြ က့်ြျက့်ရသ  န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို    ေးစွွဲ  ို စစ့်ရ ေး န့်   ေန့်က ို သက့်  ိုင့်   န ိုင့်ငံရ  ့် အရပေါ် ွင့် 

ဦေးစွ    ေန့်ရပေးထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် န ိုင့်ငံရ  ့်မှ ထ ို  ေန့်က ို ထမ့်ေးရ  င့် န့် ပျက့်ကွက့်သည ့်အခါ (သ ိုို့) 

မထမ့်ေးရ  င့်န ိုင့်သည ့်အခါ ထ ို  ေန့်သည့် ဖပင့်ပမှ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအရပေါ် ွင့် ကျရ  က့်လ သည့်။)  

 

၂၀၀၅ ခိုနစှ့် စက့် င့်ဘ လ ွင့် န ိုင့်ငရံပါင့်ေး ၁၉၃ န ိုင့်ငံမှ က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးသည့် နယ ေးရယ က့်ပမ  ွေ့ ငွ့် 

ကမ္   လံိုခခ ံရ ေးနငှ ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးအ ွက့် ကမ္  ည လ ခံ ငွ့် ရ ွွေ့ ံိုခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုအချ  န့်က 

အရထွရထွအ ွင့်ေးရ ေးမှှူေးချ ပ့် က ိုြ အ နန့်က ရ ွေးရနွေးပွွဲ အစ အစဉ့် ွင့် R2P က ို ထည ့်သွင့်ေးထ ေးခွဲ သည့်။ 

ထ ိုအစည့်ေးအရေေး မ  ိုင့်မ  ငွ့် လက့်သစ့် ကွန့်  ရဗေး စ့် (ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ ေါေ )  စ့်ဦေးဖြစ့်ရသ  အရမ  ကန့် 

န ိုင့်ငံ  ိုင့်   ကိုလသမဂဂ သံ မန့် ဂျွန့်ရဘ ့်လ န့်က R2P က ို သ သ သ သ  ဖပင့် င့် န့် ရ  င့်ေး  ိုခွဲ ဖခင့်ေး 

အပါအေင့် လရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ မ ကကမ့်ေးရ ေး ွွဲဖခင့်ေးနငှ ့် ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ကကသည့်။ ြျက့်သ မ့်ေးခံ လို 

န ေးပါေး ဖြစ့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး R2P ၏ အဓ ကကျရသ  စ ပ ိုေ့်မျ ေးက ိုမ   က့်လက့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးန ိုင့်ခွဲ သည့် 

(Bellamy, 2010, p.23)။ ရန က့် ံိုေး ကမ္  ည လ ခံ စ  မ့်ေး ွင့် ပါေင့်ခွဲ ပပ ေး ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ 

ည လ ခံမှ  စ့်ည  စ့်ည ွ့် ည့်ေး ရထ က့်ခ ံ အ ည့်ဖပ ခွဲ ရသ  အဓ က စ ပ ိုေ့်မျ ေး ွင့် ပါေင့်ရသ  

ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးက ို ဖပန့်လည့်  င့်ဖပလ ိုပါသည့်။  
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၁၃၈။ နြိုငင်ံ တစ်နြိငု်ငံခ င်ျားသည် ၎င်ျားတြိုို့၏  ပည်သူမ ာျားအာျား လူမ ြိ ျား ပ နျ်ားတ ျားဝစမှု၊ စစ် ာဇေတ်မှုမ ာျား၊ လူမ ြိ ျားစု 

 ှင်ျားလင်ျားမှုမ ာျားနှင ် လူသာျားမ ြိ ျားနွယ်စုအဝပေါ်   ြူျားလွန်ဝသာ  ာဇေတ်မှုမ ာျားမှ  ာ ယွ်ဝပျား န် တာေန ှ်ြိသည်။ 

ထြိုတာေနတ်ွင် အဆြိုပါ လုပ် ပ်မ ာျား  ဖစပွ်ာျားဝစ န် ဝသွျားထြိုျားလံှုွေ့ဝဆာ်မှုမ ာျား အပါအေင် ထြို ဲ သြိုို့ဝသာ 

 ာဇေတ်မ ာျား  ဖစပွ်ာျား ခင်ျားမှ  ာ ွယ် န် သင ်ဝလ ာ်ဝသာ၊ လြိုအပ်ဝသာ နည်ျားလမ်ျားမ ာျား ြို အသုံျား ပ  န် 

ပါေင်သည်။  ျွန်ုပ်တြိုို့သည ် ထြိုတာေန ်ြို လ ်ခဖံပ ျား ထြိုတာေနန်ငှ ်အည  ဝဆာင် ွ ်ပါမည်။ နြိုငင်ံတ ာ 

အသြိုင်ျားအေြိငု်ျားအဝန ဖင  ် နြိုငင်မံ ာျား ြို ၎င်ျားတြိုို့၏ တာေနမ် ာျားအာျား   င ်သုံျား န် သင ဝ်လ ာ်သလြို အာျားဝပျား ခင်ျား၊ 

အ ူအည ဝပျား ခင်ျားမ ာျား လုပ်ဝပျားသင ်သည်။  ုလသမဂဂ ြိုလည်ျား ဝစာစ ျားစွာ သတြိဝပျားနြိုင် န် အ ူအည  

ဝပျားသင ်သည်။  

 

၁၃၉။ လူမ ြိ ျား ပ နျ်ားတ ျားဝစမှု၊ စစ် ာဇေတ်မှုမ ာျား၊ လူမ ြိ ျားစု  ှင်ျားလင်ျားမှုမ ာျားနှင ် လူသာျားမ ြိ ျားနွယ်စုအဝပေါ် 

  ြူျားလွန်ဝသာ  ာဇေတ်မှုမ ာျားမှ  ပည်သူမ ာျား ြို  ာ ယွ်နြိငု် န ်ပဋြိညာဉ ်အခန်ျား ၆ နှင  ်၈ အ   ုလသမဂဂမ ှ

တစ်ဆင  ် နြိုငင်ံတ ာ အသြိုငျ်ားအေြိငု်ျားသည် သင ဝ်လ ာ်ဝသာ သံတမန်ဝ ျား ာ၊ လူသာျားခ ငျ်ား စာနာမှု ဆြိငု် ာနငှ  ်

အ ခာျားဝသာ ဖငြိမ်ျားခ မ်ျားသည ် နည်ျားလမ်ျားမ ာျား ြို အသုံျား ပ  န် တာေန ှ်ြိသည်။ ဖငြိမ်ျားခ မ်ျားဝသာ ဝ ဖ ှင်ျားနည်ျားမ ာျား 

မလုံဝလာ ်ဝတာ သည ်၊ သ ်ဆြိုင် ာ နြိငု်ငံမ ာျား  ၎င်ျားတြိုို့၏  ပည်သူလူထုအာျား လူမ ြိ ျား ပ နျ်ားတ ျားဝစမှု၊ 

စစ် ာဇေတ်မှုမ ာျား၊ လူမ ြိ ျားစု ှင်ျားလင်ျားမှုနှင ် လူသာျားထု အဝပေါ်   ြူျားလွန်ဝသာ  ာဇေတ်မှုမ ာျားမှ 

အ ာအ ယွ်ဝပျား န် အတြိအလင်ျား ပ   ်ွ ဝ်နသည ် အဝ ခအဝန တစ ်ပ်တွင်  ျွန်ုပ်တြိုို့သည ်

သင ်ဝတာ်သလြို သ ်ဆြိငု် ာ ဝဒသအဆင ် အဖွဲွေ့အစည်ျားမ ာျားနှင ် ပူျားဝပါင်ျားဖပ ျား၊  ြိစစတစ်ခခု င်ျားစ အလြို ၊် အခန်ျား 

၇ အပါအေင်  ုသမဂဂ ပဋြိညာဉ်နငှ ်အည  အခ ြိန်နှင ် တဝ ပျားည  ဖစ်ဝသာ၊  ပတ်သာျားဝသာ 

စုဝပါင်ျားလုပ် ပ်မ ာျား ြို ဝဆာင် ွ ် န် အသင ် ဖစ်ပါသည်။  

 

( ုလသမဂဂ အဝထွဝထွည လာခံ၊ ၂၀၀၅)   

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျားနှင ် နြိုင်ငံမ ာျား၏ လ ်ဝတွွေ့  င ်သုံျားမှု  

 

၂၀၁၁ ခိုနစှ့် အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် R2P အယ အ က ို လက့်ရ ွွေ့စမ့်ေးသပ့်ခွဲ သည့်။ လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်ငံ၌ အံိုကကွမှုမျ ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေး  စ့်ပ ့်အကက  ွင့် မွ မ ဂေါြ  (Muammar Gaddafi) ဦေးရ  င့်သည ့် အစ ိုေး သည့် အ  ိုက့်အခ ံ

အိုပ့်စိုမျ ေးက ို အကကမ့်ေးြက့် ပြ  ခွွဲ န့် အမ နို့့်ရပေးခွဲ သည့်။ ၂၀၁၁ ခိုနစှ့် ရြရြ ့်ေါ  လ ၂၂  က့်ရနို့ ွင့် 

အ  ပ့်န ိုင့်ငံမျ ေး အြွွဲွေ့ချ ပ့် (Arab League) သည့် လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်ငအံ ေး အြွွဲွေ့ေင့်အဖြစ့်မှ   ိုင့်ေးငံ ခွဲ ဖခင့်ေးသည့် 

ထ ိုအကျပ့်အ ည့်ေးအ ေး က ိုင့် ွယ့်ရဖြ ှင့်ေး   ွင့် ရေသအ င ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ အရ ေးပါမှုက ို ရြ ့်ဖပသည ့် 

ပထမ ံိုေးရသ  အ  ပ့်လကခဏ  ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုရနို့၌ပင့် ကိုလသမဂဂ လံိုခခံ ရ ေး ရက င့်စ သည့် 

လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်ငအံ ေး ‘၎င့်ေး၏ ဖပည့်သ မျ ေးက ို က ကယွ့်ရပေး မည ့်   ေန့်က ို ထမ့်ေး ကွ့် န့်’   ိုက့် နွ့်ေးသည ့် 

 ံိုေးဖြ ့်ချက့်  စ့် ပ့်က ို ချမှ ့်ခွဲ သည့် (ကိုလသမဂဂ လံိုခခ ံရ ေးရက င့်စ ၊ ၂၀၁၁)။ လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်ငံ ဖပဿန  

စ င့်ပပ ေး  စ့်ပ ့်သ  ကက ရသေးသည ့် အချ  န့် ွင့် ထ ိုသ ိုို့  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်   လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ အ ွက့် 

ထ ေးထ ေးဖခ ေးဖခ ေး ဖမန့် န့်သည ့်  ံိုို့ဖပန့်မှု ဖြစ့်သည့်။  
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ဂေါြ ၏ သစစ ခ ံပ့်မျ ေးသည့် လစ့်ဗျ ေးအရ ွှေ့ပ ိုင့်ေး ှ  အ  ိုက့်အခံ အင့်အ ေးစိုမျ ေးက ို  က့်လက့်၍   ိုက့်ခ ိုက့် 

ခွဲ ကကသည့်။ အ  ပ့်န ိုင့်ငံမျ ေး အြွွဲွေ့ချ ပ့်နငှ ့် ဥရ  ပ သမဂဂသည့် အစ ိုေး  ပ့်မျ ေး၏  က့်စက့်မှုမျ ေးက ို 

ကနို့့်သ ့် န့်အ ကွ့် ရလယ ဉ့် ပျံသန့်ေးခွင ့် ကင့်ေးမွဲ ဇိုန့် စ့်ခို သ ့်မှ ့် န့် ကိုလသမဂဂအြွွဲွေ့ထံ ရ  င့်ေး  ို 

ခွဲ ကကသည့်။ မ ့်လ ၁၇  က့်ရနို့ ွင့် ကိုလသမဂဂ လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ သည့် ရလယဉ့်ပျံသန့်ေးခွင ့် ကင့်ေးမွဲ ဇိုန့် 

သ ့်မှ ့်ရပေးသည ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် အမ ှ့် ၁၉၇၃ က ို သရဘ   ချမှ ့်ခွဲ သည့် (၎င့်ေးသည့် ကိုလသမဂဂအ ွက့် 

လိုပ့်ရ  င ့် လိုပ့်ခွဲ လိုပ့် ပ့်ဖြစ့်သည့်)။  ံိုေးဖြ ့်ချက့်အမှ ့် ၁၉၇၃ သည့် အ မ့် ငှ့်န ိုင့်ငံ၏  နဒ 

သရဘ ထ ေးက ို လျစ့်လျှူရှု၍ အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို အက အကွယ့်ရပေး န့်  ည့် ွယ့်ချက့် သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့်ဖြင ့် 

လံိုခခ ံရ ေးရက င့်စ က ရလယဉ့်ပျံသန့်ေးခွင ့် ကင့်ေးမွဲ ဇိုန့်က ို ပထမဦေး ံိုေး အကက မ့် ခွင ့်ဖပ ခွဲ သည့်။ ထ ိုအချက့်က R2P 

သည့် မည့်မျှ ခ  ေးရပါက့်ရနပပ က ို ဖပသခွဲ သည့်။  

 

ရန  ိုေး (NATO) အြွွဲွေ့ ဦေးရ  င့်ရသ  လိုပ့် ပ့်အရပေါ် ရထ က့်ခသံ မျ ေးရ   ရေြန့်သ မျ ေးပါ လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်င ံ

က စစက   ိုေး  ိုေး  ွေး  ွေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ှ သည ့် အဖခ ေးရသ  အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် 

 ံိုို့ဖပန့်ရ  င့် ွက့် န့် ရ ွှေ့သွ ေး နမ န ရပေးခွဲ သည ့် အ  ိုင့်ေးအ  က ို ချွဲွေ့က ေးရဖပ   ို   ့်ကကသည့်။ လံိုခခ ံရ ေး 

ရက င့်စ  အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ သံိုေးပံို စ့်ပံိုသည့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်အမ ှ့် ၁၉၇၃ က ို  ံိုေးဖြ ့်  ၌ မွဲမရပေးဘွဲ 

ကက ေးရနခွဲ ကကသည့်က ို ရထ က့်ဖပပပ ေး ၎င့်ေးသည့် အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေး ဖြစ့်ရစခွဲ သည့်ဟ ရသ  အချက့်က ို 

ရေြန့်သ မျ ေးက ရထ က့်ဖပကက ရပလ မ ့်မည့်။ ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုက ို 

  ေး  ေးလ ိုရံို သက့်သက့်ဖြင ့် ကက ေးရန န့်  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ ဖခင့်ေး မဟို ့်ရချ။ န ိုင့်င ံက ၏ ကက ေးေင့် 

ရ  င့် ွက့်မှုသည့် ရအ င့်ဖမင့်န ိုင့်ရဖခ နည့်ေးပပ ေး  ံိုေးဖြ ့်ချက့်ထွဲ ငွ့် မရသချ  မရ   မှုမျ ေး  ှ ရနသည့်ဟို 

ကက ေးရနန ိုင့်ငံမျ ေးက အမနှ့်အ ကယ့်ပင့် စ ိုေး  မ့်ခွဲ ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  ံိုေးဖြ ့်ချက့်က ို မည့်သ   ိုို့က 

အရက င့်အထည့် ရြ ့်မည့်နည့်ေး၊ အင့်အ ေး မည့်မျှ သံိုေးမည့်နည့်ေး၊ မည့်မျှ ကက မည့်နည့်ေး စသည့်ဖြင ့် လက့်ရ ွွေ့ 

လိုပ့်ငန့်ေး  ိုင့်   ရမေးခွန့်ေးမျ ေးထွဲမှ မည့်သည ့်ရမေးခွန့်ေးက ိုမျှ  ံိုေးဖြ ့်ချက့်ထွဲ ွင့်  ငှ့်ေးလင့်ေး ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ 

ဤက စစမျ ေးသည့် ၂၀၁၁ ခိုနစှ့် ရနွဦေးနငှ ့် ရန ွ သ  က လအ ွင့်ေး ရန  ိုေးအြွွဲွေ့ လက့်ရ ွွေ့ 

လှုပ့် ှ ေးလ သည ့်အခါ အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့အဖပင့် လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ  ွင့် BRICS 

(ဘ  ဇ ေးလ့်၊ ရို ှ ေး၊ အ နဒ ယ၊  ရို ့်နှင ့် ရ  င့်အ ြ  က) န ိုင့်ငံမျ ေးက အစ ိုေး  အရဖပ င့်ေးအလွဲ လိုပ့် န့် 

အ ေးသန့်ကကသည ့် အရမ  ကန့်၊ ပဗ   န့်နငှ ့် ဖပင့်သစ့် န ိုင့်င ံ ိုို့သည့် လံိုခခံ ရ ေးရက င့်စ ၏ အ ပ့်သ ေးမျ ေး 

အက အကယွ့် ရပေးရ ေး လိုပ့်ပ ိုင့်ခွင ့်က ို ရဘ င့်ရကျ ့်ခွဲ သည့်ဟို ရထ က့်ဖပခွဲ သည့်။ လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်ငံ၌ ကက ေးေင့် 

ရ  င့် ွက့်မှုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး  ှ သည ့်အခါ R2P နည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် ရဖြ ှင့်ေးန ိုင့်သည့် 

ဟ ရသ  အဖမင့်အ ကွ့် ရအ င့်ဖမင့်မှု စ့်ခိုအဖြစ့် ချဖပန ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး အထက့်ရြ ့်ဖပပါ ရဖပ   ိုရေြန့်မှု 

မျ ေးသည့် R2P သရဘ    ေး၏ ပံို  ပ့်က ို အကျည့်ေး န့်ရစခွဲ သည့်။ 

 

R2P ရထ က့်ခံသ မျ ေးကမ  လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်ငနံှင ့်ပ ့်သက့်ရသ   ံိုေးဖြ ့်ချက့်ချခွဲ သည ့်အရပေါ် မ  ရသ  အဖမင့် 

 ှ ကကသည့်။ ဤအိုပ့်စိုသည့် မွဲခွွဲ ံိုေးဖြ ့်ချက့်  စ့်ခို ည့်ေးက ို ကကည ့်ပပ ေး  ံိုေးဖြ ့်ချက့်ပါ စ သ ေးအ ေး မည့်သည ့် 

လံိုခခ ံရ ေးရက င့်စ  အပမွဲ မ့်ေး အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံကမျှ မ န့်ို့ကျင့်ခွဲ ကကသည့်က ို ရထ က့်ဖပကကသည့်။ 

ဤအရဖခအရနမှ  ၁၉၉၉ ခိုနစှ့် ငွ့် အရမ  ကန့်နငှ ့် ပဗ   န့်န ိုင့်င ံ ိုို့ က ို  ိုဗ ို အယ့်ရဘေးန ေးယန့်ေးမျ ေးက ို 

အက အကယွ့် ရပေး န့် အ ကွ့် ကက ေးေင့်ရ  င့် ကွ့်မှုက ို ခွင ့်ဖပ  န့် လံိုခခ ံရ ေးရက င့်စ က ို စည့်ေးရံိုေးသည ့်အခါ 

ရပေါ်ရပါက့်ခွဲ ရသ  သံ မန့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏  နို့့်ကျင့်မှုနှင ့် လ ေးလ ေးမျှ မ  ရချ။ ရထ က့်ခသံ မျ ေးသည့် 
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 ံိုေးဖြ ့်ချက့် ၁၉၇၃ အ ေး ရန က့် ံိုေးလမ့်ေးရကက င့်ေး အရနဖြင ့်၊ လက့် ှ  ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးရနရသ ၊ ပ ို၍ 

  ိုေးလ န ိုင့်ြွယ့် ှ ရသ  သ ့်ဖြ ့်မှုမျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့် န့်အ ွက့် အင့်အ ေးသံိုေး န့် လ ိုအပ့်ချက့်နငှ ့်ပ ့်သက့်၍ 

ပ ို၍နက့်ရ ှုင့်ေးလ ရသ  စံနှုန့်ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   သရဘ ထ ေးစို ံိုမှု၏ ရန က့်ထပ့် သက့်ရသ 

အရထ က့်အထ ေးအဖြစ့် ရှုဖမင့်ကကသည့်။ သ ိုို့ရသ ့်လည့်ေး လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်ငံ က စစအ ေး မကက မ  အသံိုေးချခ ံမည့်  

ရ ွှေ့သွ ေးနမ န   စ့်ခို အဖြစ့် မဖမင့်ဘွဲ ဖပ ့်သ ေးရသ  လိုပ့် ပ့်က ို ဖြစ့်ရစခွဲ သည ့် အရက င့်ေး ံိုေး 

အရဖခအရန  ိုေးအဖြစ့် ရှုဖမင့် န့် ခ ိုင့်လံိုရသ  အရကက င့်ေးအ င့်ေး မျ ေးစ ွ  ှ ပါသည့်။ ရန က့်ထပ့် 

 က့် က့်စက့်စက့် ကျှူေးလွန့်မှုမျ ေးက ို   ေး  ေး န့် စစ့်အင့်အ ေးက ို အသံိုေးဖပ  န့် လ ိုအပ့်ခွဲ သည့်၊ ဂေါြ သည့် 

 က့်လက့် ကျှူေးလွန့်မည့်ဟို လ သ  ငှ့်ကက ေး ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရနခွဲ သည့်။ ဂေါြ  ွင့် သ ူ့က ို အက အကယွ့်ရပေး န့် 

ရေသအ ငွ့်ေး၌ မ  ့်ရ ွ မ ှ ခွဲ သလ ို လံိုခခ ံရ ေးရက င့်စ ၌လည့်ေး မဟ မ  ့် မ ှ ခွဲ ရပ။ ပထေ -မဟ ဗျှူဟ  

အရနအထ ေးသည့်လည့်ေး ရန  ိုေးအြွွဲွေ့ဘက့်မှ  ှ ရနခွဲ သည့်။ လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်ငံ ှ  အရဖခအရနသည့် R2P အ ေး 

သံ မန့်  က့် ံရ ေးနှင ့် လံိုခခံ ရ ေး ကဏ္ဍ  ိုို့၌ ဗဟ ိုချက့် ရန  သ ိုို့  နွ့်ေးပ ိုို့ခွဲ သည့်။ သ ိုို့ရသ ့် ရလယ ဉ့် 

ပျံသန့်ေးခွင ့်မွဲ  ဇိုန့်က ို ခငွ ့်ဖပ  န့်၊ အရက င့်အထည့် ရြ ့် န့်  ွန့်ေးအ ေးရပေးခွဲ ရသ  အချက့်မျ ေးသည့် အဖခ ေးရသ  

အရဖခအရနမျ ေး၌  ှ ချင့်မှ  ှ ပါလ မ ့်မည့်။ န ိုင့်င ံချ   ွေ့အကက ေး လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်ငံ က စစနှင ့် ပ ့်သက့်၍ ရကျနပ့်မှု 

နည့်ေးခွဲ ဖခင့်ေးသည့်   ေး  ေးယ ေး န ိုင့်ငံ ှ  လက့် ှ  အကျပ့်အ ည့်ေးက ို အင့်  ိုက့်အ ေး  ိုက့် ရဖြ ှင့်ေး န့်အ ွက့် 

ရထ က့်ခမံှု  ှ  န့် ခက့်ခွဲရစသည့်။ လ သ ေးချင့်ေး စ န ရ ေး လမ့်ေးရကက င့်ေးမျ ေးက ို ြွင ့်ထ ေး န့်နှင ့် လ ထိုက ို 

က ကယွ့် န့်   ိုေး  ွေးရသ  ပျက့်ကကွ့်မှု အ ွက့်   ေး  ေးယ ေးန ိုင့်ငံက ို ရှု ့်ချ န့် ကိုလသမဂဂ 

လံိုခခ ံရ ေးရက င့်စ သည့် က ကယွ့် မည ့်   ေန့် ေါေက ို   ိုင့် ည့် ည့်ညွှန့်ေးခွဲ သည့်။ သ ိုို့ရသ ့်လည့်ေး 

ကမ္  ထ ပ့်သ ေး ည လ ခံ စ  မ့်ေး ွင့် ရမျှ ့်မှန့်ေးထ ေးသကွဲ သ ိုို့ အချ  န့်က ိုက့် ဖြစ့်ရသ ၊ ဖပ ့်သ ေးရသ  

အင့်အ ေးသံိုေးမှုမျ   ေးက ို ခွင ့်ဖပ ခွဲ ဖခင့်ေးရ    မ ှ ရချ။   ေး  ေးယ ေးန ိုင့်ငံက သက့်ရသဖပခွဲ သလ ို လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်ငကံ စစသည့် 

ဖြစ့်ရ ိုေးဖြစ့်စဉ့် မဟို ့်ဘွဲ မခွင့်ေးချက့်သ လျှင့် ဖြစ့်သည့် (စ ရသ တ  ၃.၄  ငွ့် ရှု)။ အစ ိုေး မျ ေးနှင ့် 

သ ပိုန့်အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးအ ေး အကကမ့်ေးြက့်   ိုက့်ပွွဲမှ  င ့် 

အရက င့်အထည့်ရြ ့် န့် ကက  ေးစ ေးသည ့်အခါ အဖပင့်လ မျ ေးအ ကွ့်   ိုေးကျ   ေးမျ ေးက ို ထ န့်ေးချ ပ့် န့် သ ိုို့မဟို ့် 

အ ံိုေးသ ့် န့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ရသ  နည့်ေးလမ့်ေး မျ ေးမျ ေးစ ေးစ ေး မ ှ သလ ို ကက ေးေင့်ဖခင့်ေးရကက င ့် အရဖခအရနက ို 

ပ ိုမ ို  ိုေး  ွေးရစရသ  အနတ  ယ့်မှ လည့်ေး ပ ိုမ ိုကက ေးမ ေးသည့်။    ယန ိုင့်ငံမျ ေးမှ အင့်အ ေးသံိုေး 

ကက ေးေင့်ရ  င့် ွက့်မှုအရကက င့်ေး အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေးသည့် ကိုလသမဂဂစနစ့်အ ငွ့်ေး ပွ ့်  ိုက့်မှု စ့်ခို အဖြစ့် 

 ှ ရန ွဲဖြစ့်သည့်။  

 

R2P မ ရဘ င့်သည့် ကက ေးေင့်ရ  င့် ွက့်ရံိုသက့်သက့် မဟို ့်သည့်က ို သရဘ ရပါက့် န့်လည့်ေး 

အရ ေးကက ေးသည့်။ R2P သည့် အဓ ကအ ေးဖြင ့် အစ ိုေး မျ ေးအကက ေး မ မ   ိုို့ဖပည့်သ လ ထိုက ို အက အကွယ့် 

ရပေး န့်၊ အဖခ ေးရသ  အစ ိုေး မျ ေးနှင ့် အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့်  က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး၏ အနတ  ယ့် 

ကျရ  က့်ရနသည့်ဟို ယ   ရသ  လ အိုပ့်စိုမျ ေးက ိုလည့်ေး အက အည ရပေး န့် ပ ို၍ခ ိုင့်မ ရသ  

  ေန့်ယ လ ိုစ  ့် ဖြစ့်ရစ န့် ကက  ေးပမ့်ေးမှု စ့်ခို ဖြစ့်သည့် (Bellamy, 2014)။   က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေးက ို 

 နို့့်ကျင့်ရသ  စံနှုန့်ေးသည့်  က့်လက့်၍ ခ ိုင့်မ  အ ေးရက င့်ေးရန ွဲ ဖြစ့်သလ ို န ိုင့်ငံအ ေးလံိုေးသည့်လည့်ေး 

အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့်  က့်စက့်မှုမျ ေး ကျှူေးလွန့်ပါက (သ ိုို့မဟို ့် ထ ိုကျှူေးလွန့်မှုမျ ေး ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခ ှ ရသ  

အရဖခအရန၌) ဖပင့်ပမှ ရစ င ့်ကကည ့်လ န ိုင့်သည့် ဟ ရသ  ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခက ို နှလံိုေးသွင့်ေး လက့်ခကံကပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုို့ဖပင့် R2P ဘ သ စက ေးက ိုလည့်ေး  က့်လက့်၍ ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် အသံိုေးဖပ ရန ွဲဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေးက ို 
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အဖငင့်ေးပွ ေးသည့်မျ ေး မ ှ ရပ။ ၂၀၀၉ ခိုနစှ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး လံိုခခံ ရ ေး ရက င့်စ  ရ ွေးရနွေးချက့်မျ ေးနှင ့် အရထွရထွ 

ည လ ခ ံ အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေးက  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ၁၉၇၃ နှင ့် ပ ့်သက့်၍ သရဘ ထ ေးကွွဲလွွဲမှုမျ ေး  ှ ရနရစက မ  

R2P ေါေသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအရကက င့်ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးအ ွင့်ေး အဖမစ့် ယွ့်ရနပပ က ို 

ညွှန့်ဖပရနသည့်။ ဤသရဘ ထ ေး ကွွဲလွွဲမှုမျ ေးသည့် မ မဟို ့်ဘွဲ လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်နှင ့် ပ ့်သက့်၍သ   ှ ရနသည့်မှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အက အကွယ့်ရပေးရ ေး ကက  ေးပမ့်ေးချက့်မျ ေး ငွ့် R2P ေါေသည့် ဖငင့်ေး၍ မ ရသ  

ရအ င့်ဖမင့်မှု မှ ့်  ိုင့် စ့်ခို ဖြစ့်ရနပပ ဟ သည့်က ို ညွှန့်ဖပရနသည့်။  

 

စာဝသတတာ ၃.၄ တ ခာျားရှုဝထာင ်မ ာျား - R2P အ ငင်ျားအခံ ု

 ချ   ွေ့ (Evans, 2013) က   ေး  ေးယ ေး န ိုင့်ငံနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ဖပ ့်ဖပ ့်သ ေးသ ေး မရ  င့် ွက့်န ိုင့်ခွဲ ဖခင့်ေးသည့် 

R2P စံနှုန့်ေးက ို ဖပန့်လည့်ဖပ ဖပင့်၍ မ ရအ င့်ပင့် ပျက့်စ ေးရစခွဲ သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ ဤအဖမင့်နငှ ့်  နို့့်ကျင့်စွ  

အဖခ ေးသ မျ ေးက န ိုင့်င ံက  စံနှုန့်ေးအဖြစ့် R2P ၏ ကျရံှုေး န့် ရသချ ရသ  အန ဂ ့်က ိုသ  ဖမင့်ကကသည့် 

(Yaziji, 2013)။ ဤရန   ငွ့် ကိုလသမဂဂ လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ ၏  သမ ့် ည့်ေး ရ  င့် ွက့်မှု မ ှ ဖခင့်ေးက ို 

မ  ရသ  အရဖခအရနမျ ေးသည့် မ  ရသ  န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေ အစ အမံမျ ေး လ ိုအပ့်သည့်   ိုရသ  

အဖမင့်ရကက င ့် ခငွ ့်လွှ ့်ရပေးဖခင့်ေးလ ေး သ ိုို့မဟို ့်  စ့်သမ ့် ည့်ေး မကျရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေးသည့် စံနှုန့်ေးနှစ့်ခွ 

(double standards) ဖြစ့်မှုရကက င ့် ဖြစ့်ရပေါ်သည့်  ိုရသ  အဖမင့်ရကက င ့် ခငွ ့်လွှ ့်ရပေးဖခင့်ေးလ ေး   ိုသည ့် 

အချက့်အရပေါ် မျ ေးစွ မ  ည့်သည့်။ 

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျားနှင်  နြိုင်ငတံ ာဆ ်ဆံဝ ျား - ပညာ ပ်နယ်ပယ ်   ယ် ပနို့်လာ ခင်ျားနှင  ်                 

အခွင ်အဝ ျားမ ာျား အသုံျားခ မှု 

 

န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေး နယ့်ပယ့်အ ွင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ အရနအထ ေးအ ေး အဖခ ေးပည  ပ့် နယ့်ပယ့် 

မျ ေးကလည့်ေး ပ ိုမ ို အ ရံိုစ ိုက့်ရလ လ  လ ကကသည့်၊ ဤအချက့်က လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး အဖခ ေး 

နယ့်ပယ့်မျ ေးသ ိုို့  စ့်စထက့် စ့်စ ပျံွေ့နှံို့လ ရနသည့်ဟ ရသ  သံိုေးသပ့်ချက့်က ို ပ ိုမ ိုခ ိုင့်မ ရစသည့်။ R2P 

သရဘ    ေးက ဖပသရနသကွဲ သ ိုို့ ပဋ ပကခ   ေး  ေးရ ေးအ ေး အဓ က က   ယ   န့်  ပလ   စ့်ခို အဖြစ့် 

ပ ိုမ ို၍ အ ရံိုစ ိုက့် လ ကကသည့်။ ကက   င့်သ  ရပေး စနစ့်မျ ေးနှင ့် ပဋ ပကခ   ေး  ေးရ ေး  ိုို့သည့် IR ၊ 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးနှင ့် ပဋ ပကခ ရဖြ ှင့်ေးရ ေး ပည  ပ့် နယ့်ပယ့်မျ ေးအ ွင့်ေး ရလ လ ရ ေး နယ့်ပယ့်သစ့်မျ ေး 

ဖြစ့်ကကရံိုသ မက ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က ကွယ့်ရ ေးနှင ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န ရ ေး စ မံက န့်ေး လက့်ရ ွွေ့ 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ငွ့်လည့်ေး အဓ က အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး အဖြစ့် ကျင ့်သံိုေးလ ခွဲ ကကသည့်။ ဥပမ မျ ေး ွင့် ဥရ  ပ 

လံိုခခ ံရ ေးနှင့် ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ကွ့်ရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေး (OSCE)၊ ဥရ  ပ သမဂဂနှင ့် အ ြ  က သမဂဂ  ိုို့၏ လက့် ှ  

ရ  င့် ွက့်ချက့်မျ ေး ပါေင့်ပပ ေး လ ထိုက ို အက အကယွ့်ရပေး န့် ဖပဿန  ဖြစ့်ပပ ေးမှ  ံိုို့ဖပန့်ဖခင့်ေးထက့် မဖြစ့်မ  

 ံိုို့ဖပန့်ရ  င့် ွက့်န ိုင့် န့် ကမ္ လံိုေးအ င ့်၊ ရေသအ င ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးသ ိုို့ ပ ို၍ ဦေး ည့်လ ရနသည့်။  

 

န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေး နယ့်ပယ့်အ ွင့်ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ပည  ပ့် ွင့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ေင့်ရ  က့် 

ရန  ယ  လ ကကသည့်က ို ရ ွွေ့ သည့် (အခန့်ေး ၁၂  ငွ့် ရှု)။ အခငွ ့်အရ ေး အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသည့် 

အရစ ပ ိုင့်ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး လက့်ရ ွွေ့လိုပ့်ငန့်ေး စ မံရ ေး ွွဲမှုမျ ေး ွင့် သွယ့်ေ ိုက့်၍ ပါရက င့်ေး ပါရနခွဲ  န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး 

ယရနို့အချ  န့် ွင့် ထ ိုသ ိုို့ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသည့်  င့်ေး ွဲရမွရ မှု ရလျ  ချရ ေး ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးနှင ့် 
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ကမ္  ဘဏ့်နှင ့် န ိုင့်င ံက  ရငရွကကေး န့်ပံိုရငအွြွွဲွေ့  ိုို့ကွဲ သ ိုို့ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၌ 

အ  အလင့်ေးနှင ့် အခ ိုင့်အမ  ပါေင့်သင ့်သည့်ဟို ရဖပ   ိုလ ကကသည့် (Nelson and Dorsey, 2003; Gready 

and Ensor, 2005; Uvin, 2007)။  

 

အနှစ်ခ  ပ် 

စံနှုန့်ေး ပျံွေ့နှံို့စ ေး င့်ေးမှု  ှ သည့်ဟို ရဖပ လ ိုလျှင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု ကဏ္ဍ ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အက အကယွ့် ရပေးမှု၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးနစှ့်ခို  ှ ရန န့် လ ိုသည့်။ ပထမ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမှ  ဖပည့် ွင့်ေး 

ဥပရေမျ ေးနငှ ့် လ မှုရ ေး အရလ အကျင ့်မျ ေး ငွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို လ ိုက့်န ကျင ့်သံိုေး န့် လ ိုသည့်။ 

ေို  ယ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမှ  န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်မျ ေးအရပေါ် က  ကေ ့် ဖပ ဖခင့်ေးနငှ ့် 

အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေး၌ ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရနလျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့်   ေန့်က ို 

လက့်ခဖံခင့်ေး စသည့်ဖြင ့် အ  ိုပါ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ဖပင့်ပ  က့် ံရ ေး၌ လက့်ခကံျင ့်သံိုေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ R2P 

စဉ့်ေးစ ေးချက့်သည့်   ေန့်ယ ရသ  အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  အယ အ က ို ပ ိုမ ို   သွ ေးရစပပ ေး န ိုင့်င ံ

 စ့်န ိုင့်ငံချင့်ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး အရပေါ်ကျရ  က့်သည ့် ဖပည့် ငွ့်ေး၊ ဖပည့်ပ   ေန့်မျ ေးက ိုပါ 

ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသည့်။  

န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှု အပ ိုင့်ေး ငွ့် ကက   င့် အသ ရပေး စနစ့်နှင ့် ပဋ ပကခ   ေး  ေးရ ေး 

လိုပ့်ရ  င့် န့် လ ိုအပ့်ချက့်က ိုလည့်ေး အသ အမ ှ့်ဖပ ထ ေးပပ ေး ဤကဏ္ဍသည့် န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေး 

နယ့်ပယ့်၌ သ ကမ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးနှင ့် ပဋ ပကခ သိုရ သနနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး နယ့်ပယ့်၌ပါ ကက ေးထွ ေးလ ရနရသ  

ရလ လ ရ ေး နယ့်ပယ့် ဖြစ့်လ ရနသည့်။  

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ဖပည့်ပမှ ပဋ ပကခ အရဖခအရနမျ ေး ှ  အနတ  ယ့် ကျရ  က့်န ိုင့်ရသ  လ အိုပ့်စိုမျ ေးက ို က ကယွ့် န့် 

  ေန့် ှ သည့်  ိုလျှင့် ၎င့်ေး  ိုို့ ငွ့် ထ ိုလ အိုပ့်စိုမျ ေးအ ေး လံိုရလ က့်ရသ  အစ ေးအစ နှင ့် ရန  ထ ိုင့်ခင့်ေး 

ရပေး န့်လည့်ေး   ေန့် ှ ပါသလ ေး။ မ ှ လျှင့် ဤအက အကယွ့်ရပေးဖခင့်ေး နစှ့်မျ   ေးအကက ေး အဓ က 

ဖခ ေးန ေးချက့်သည့် အဘယ့်နည့်ေး။ 

 

နြိဂံုျား  

 
ဤအခန့်ေးပါ ရ ွေးရနွေးချက့် ကဏ္ဍသစ့်မျ ေးသည့် အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   န ိုင့်ငံရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု ငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဦေးထ ပ့်ပန့် င့်ရစ  ၌ သ သ သ သ  အရထ က့်အက  ဖြစ့်ပါသလ ေး။ န ိုင့်ငံ က  

 က့် ံရ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး ဤကွဲ သ ိုို့ ရြ က့်ထွက့် စဉ့်ေးစ ေးပံိုမျ ေးအ ွက့် အနည့်ေး ံိုေး 

ရေြန့်ချက့် နစှ့်ခို ထို ့်န ိုင့်သည့်။ ပထမ ရေြန့်ချက့်မှ  ၎င့်ေး  ိုို့သည့် လက့်ရ ွွေ့၌ အရက င့်အထည့် 

မရြ ့်န ိုင့်ရသ  အက အကယွ့် ရပေးရ ေး ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေးက ို ဖြစ့်ရစန ိုင့်သည့်။ အက အကယွ့် ရပေး န့် 

ကက ေးေင့် ရ  င့် ကွ့်န ိုင့်ရသ  လစ့်ဗျ ေးကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်င ံ ိုင့်ေးအ ွက့် ကက ေးေင့် ရ  င့် ွက့် မရပေးန ိုင့်ရသ  

  ေး  ေးယ ေးကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ  ှ ရနသည့်သ  ဖြစ့်သည့်။ ကက ေးေင့်ရ  င့် ကွ့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး (နငှ ့် 
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ရန  ိုေးအြွွဲွေ့ကွဲ သ ိုို့ရသ  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး) သည့် ခွွဲဖခ ေးကျင ့်သံိုေးသည့် ဟ သည ့် စပွ့်စွွဲချက့် ရပေါ်လ မည့် 

ဖြစ့်သည့်။ ေို  ယ ရေြန့်ချက့်နှင ့် ယင့်ေးနှင ့်  က့်စပ့်ရနရသ  အချက့်မှ   က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှု အမျ ေးစိုအ ေး 

စစ့်အင့်အ ေး  စ့်ခို ည့်ေးက ို အသံိုေးဖပ ပပ ေး   ေး  ေး၍ (သ ိုို့မဟို ့် ရဖြ ှင့်ေး၍) မ ရပ။ အင့်အ ေး အသံိုေးဖပ မှုသည့် 

 လေ့်ရက င့်ေး ထွက့်ခွဲသည့်။   ှေး  ှေးပါေးပါေး အရဖခအရနမျ ေး၌ပင့် အဖခ ေးသ မျ ေးက ို က ကယွ့် န့် အဖပစ့်မွဲ လ  

 ချ   ွေ့က ို စရ ေးခွဲ ကကသည့်သ  ဖြစ့်သည့်။ ကစ့်ပလင့်ေး (Kipling) ရဖပ ခွဲ သလ ိုပင့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး 

စစ့်ပွွဲမျ ေးသည့်လည့်ေး စစ့်ပွွဲမျ ေးပင့် ဖြစ့်ရနရသေးသည့် မဟို ့်ပါလ ေး။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံ က   က့် ံရ ေး အ   ကွ  ည့် ှ ရနပံိုမှ  ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲပပ ေး 

အ င့်မရချ ရပ၊ ဤအချက့်က န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အချ ပ့်အဖခ အ ဏ ၊ အင့်အ ေးနှင ့် စံနှုန့်ေးမျ ေးအကက ေး 

 က့်နွှယ့်ပ ့်သက့်မှု၏ ခက့်ခွဲရှုပ့်ရထွေးရသ  သရဘ သဘ ေက ို သ  ချပ့် မည့်က ို ရဖပ ရနသည့်။ 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စနစ့်မျ ေးသည့် ရနှေးရကေွးစွ ဖြင ့် အနှစ့်သ   အ  မဟို ့်လျှင့်ရ  င့် 

ရိုပ့်ဖပသရဘ အ    ိုေး က့်မှုမျ ေး  ှ လ ရနသည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေး ငွ့် ၂၀၁၃ လ သ ေးလံိုခခ ံရ ေး 

အစ အ င့်ခစံ က ကမ္  စ့်ေန့်ေးလံိုေး၌ ပဋ ပကခ အရ အ ွက့်နငှ ့် အ  ိုပါ ပဋ ပကခမျ ေးအ ငွ့်ေး ရသ ံိုေးသ  

အရ အ ွက့်  ိုို့သည့်  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး ကျ င့်ေးလ ရနသည့်ဟို အစ အ င့်ခံခွဲ သည့်။ ဖပင့်ေးထန့်ရသ  

ပဋ ပကခမျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်ခ ံရသ  အရဖခအရနမျ ေး ဖြစ့်ရပ   ပဋ ကခမျ ေး ဤကွဲ သ ိုို့ 

 က့်လက့် ရလျ  ကျရန န့် အရ ေးကက ေး ရပလ မ ့်မည့်။ ဤအ  မျ ေး အ ေးလံိုေးက ကက   င့်သ  ရပေးဖခင့်ေး၊ 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး (peacekeeping) နှင ့် ပဋ ပကခ   ေး  ေးရ ေး  ိုို့သည့် အန ဂ ့် ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ရ  ှင့်  ှေး  ၌ အဓ က အစ  ့်အပ ိုင့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်ပါလ မ ့်မည့်။  

 

သ ိုို့   ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   န ိုင့်ငရံ ေးကဏ္ဍ၌ အစ ိုင့်အခွဲ  ည့်လ ဖခင့်ေးက ို ကကည ့်ပပ ေး 

အလွန့်အကျှူေး ရကျနပ့်မရနသင ့်ပါ။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေး အကက ေး  က့်စပ့် 

စို ံိုမှုက ို ရလ လ ဖခင့်ေးသည့် ရက င့်ေးသလ ို က  ကထလည့်ေး မျ ေးသည့်။ ရက င့်ေးရသ  အချက့်မှ  မည့်သည ့် 

ရန  မ ှ အစဖပ  မည့်က ို ရ ေွးချယ့်သည ့်အခါ၊  စ့်သ ေးပိုဂဂလ လ သ ေးမျ ေး ရနရသ  ကမ္ ကက ေး သ ိုို့မဟို ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေး  ှ ရသ  ကမ္ ကက ေးမှ အစဖပ မည့်လ ေး ရ ေွးချယ့်သည ့်အခါ၊ သိုရ သနဖပ သ အ ေး လိုပ့်ရ  င့်သ  

မျ ေး၏ အဖခ ေးသ မျ ေးအရပေါ် အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှုက ို  င့်ဖခင့်စဉ့်ေးစ ေးရစသည့်။ က  ကထ မျ ေးရစရသ  

အချက့်မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ကမ္  န ိုင့်ငရံ ေး စနစ့်၏ ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲမှု၊ ဤစနစ့်၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

 စ ိုက့်မ ့်မ ့်နှင ့် ထ ထ ရ  က့်ရ  က့် က ကယွ့်န ိုင့်စွမ့်ေး အကနို့့်အသ ့် ှ မှုနှင ့် မ  ရသ  

လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေးအကက ေး    ေးမျှရ ေး ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေး အပပ  င့်အ  ိုင့် ှ ရနသည့် ဟ ရသ  ရ ိုေး ငှ့်ေး 

ရသ ့်လည့်ေး စ  ့်မသက့်မသ  ဖြစ့်ရစသည ့် အမနှ့်   ေး စသည့် စသည့်  ိုို့က ို ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး 

အရနဖြင ့် သ  မ  န့် လ ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 
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၁။ မကက ရသေးသည ့် အချ  န့်က လအထ  န ိုင့်င ံက  က့် ံရ ေး ရလ လ မှုနယ့်ပယ့်သည့် အဘယ့်ရကက င ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အဓ ကထ ေး မရလ လ ခွဲ သနည့်ေး။ 

၂။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေးမ ေါေ ွင့် ရန  မ ှ ဟို ဖငင့်ေးခံိုသ    ေးယွဲလစ့် စ့်ရယ က့်သည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အရန က့်  ိုင့်ေး၏ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့် စ့်ခိုဖြစ့်သည့်ဟ  ထင့်ဖမင့်သ မျ ေးနငှ ့် 

မည့်သ ိုို့မည့်ပံို အဖမင့်  န ိုင့်သည့်နည့်ေး။  

၃။ ကမ္ လံိုေးလွှမ့်ေးခခံ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့် စ့်ခို ရပေါ်ရပါက့်လ ဖခင့်ေးက ို အရက င့်ေး ံိုေး မည့်သ ိုို့ 

 ငှ့်ေးဖပန ိုင့်သနည့်ေး။  

၄။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  က့်ကကလွှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲက ို အ ံိုေးသ ့်  ၌ မည့်သည ့် 

အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်ခွဲ သနည့်ေး။ 

 

အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ ကမ္ လွှမ့်ေးခခံ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စနစ့်သည့်  ချ   ွေ့ရသ  အရန က့်  ိုင့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အကကမ့်ေးြက့်မှု 

 နို့့်ကျင့်ရ ေး စစ့်ပွွဲ၌ လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးရကက င ့် ဖပင့်၍မ ရလ က့်ရအ င့် ြျက့်  ေးခံ 

လ ိုက့် ပါပပ လ ေး။  

၂။  R2P သည့် အလိုပ့်မဖြစ့်ရသ  အ ိုင့်ေ ယ   စ့်ခိုအ ွက့် ရဖပ င့်ရဖမ က့်ရသ  အ  ိုရက က့် စက ေးလံိုေး 

 စ့်ခိုထက့် ပ ိုပါသလ ေး။  

၃။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဖပဿန မျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  က့် ံရ ေး နယ့်ပယ့် ွင့်  က့်လက့်၍  ည့် ှ  

ရနမည့်လ ေး။  
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အရကက င့်ေး သရဘ    ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်  နငှ ့် လက့်ရ ွွေ့ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးအရကက င့်ေး အရစ ပ ိုင့်ေး 

ရလ လ သံိုေးသပ့်ချက့် ဖြစ့်သည့်။  

 

ေက့်ဘ့်  ိုေ့်မျ ေး 

 

http://www.amnesty.org/ Amnesty International သည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ခံ သ မျ ေးနှင ့် 

န ိုင့်င ံက  အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့်  ပ့် ည့်ချက့်နငှ ့် စည့်ေးရံိုေးလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအ ကွ့် လ သ မျ ေးရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ အြွွဲွေ့သည့် ကမ္  စ့်ေှမ့်ေးလံိုေး ှ  အစ ိုေး မျ ေး၊ ကိုမပဏ မျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအရပေါ် 

ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေး န့် လ ထိုြ အ ေးနှင ့် ြ အ ေးရပေး စည့်ေးရံိုေးမှုမျ ေးက ို စိုစည့်ေး ရ  င့် ွက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် လှုပ့် ှ ေးသည့်။ 

၁၉၆၁ ခိုနစှ့် ငွ့် စ င့် ည့်ရထ င့်ခွဲ ပပ  ၂၀၁၅ ခိုနစှ့် ွင့် န ိုင့်ငရံပါင့်ေး ၁၅၀ န ိုင့်ငံ၌ အသင့်ေးေင့် ၂ သန့်ေး 

 ှ လ ခွဲ သည့်။  

 

http://www.hrw.org Human Rights Watch လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး အြွွဲွေ့သည့် 

ဟယ့်စင့်က ဖြစ့်စဉ့်နငှ ့် ဟယ့်စင့်က ရေါ   ှ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးမှ   ိုက့်ရ ိုက့် 

ရပါက့်ြွ ေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၇၉ ခိုနစှ့် ငွ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ပပ ေး အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ ငွ့် အရဖခစ ိုက့်သည ့် အကက ေး ံိုေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm The International Crisis Group (ICG). ICG အ ေး ၁၉၉၅ 

ခိုနစှ့် ငွ့်   ိုမ ေးလ ယ ေး၊  ေန့်ေါနှင ့် ရဘ  စန ေးယ ေးန ိုင့်ငံမျ ေး ှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးချ   ေးရြ က့်မှု ဖြစ့် ပ့်  ိုေးမျ ေးက ို 

 ံိုို့ဖပန့်မှုအဖြစ့် ပဋ ပကခ ရလ လ ရ ေး၊   ေး  ေးရ ေးနှင ့် ရဖြ ှင့်ေးရ ေး လိုပ့်ရ  င့်ရနကကရသ  အစ ိုေး မျ ေးနှင ့် 

အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးအ ေး ပဋ ပကခ ကက   င့်သ  ရပေးဖခင့်ေး၊ ရဖမဖပင့်အရဖခစ ိုက့် ရလ လ သံိုေးသပ့်ချက့်မျ ေးနှင ့် မ ေါေ 

အကကံဖပ ချက့်မျ ေးက ို ရပေး န့်ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ သည့်။ အလ ေး   အန့်ဂျ  အ ို အမျ ေးအဖပ ေးနှင ့် မ  ရသ အချက့်မှ  

ဤအြွွဲွေ့အ ေး အစ ိုေး အြွွဲွေ့ေင့်ရဟ င့်ေးမျ ေးနှင ့် ထင့်  ှေးရသ  န ိုင့်ငံရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး အမျ   ေးသ ေး၊ 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးဖြင ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

http://www.osce.org/odihr/ The Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) 

(ဥရ  ပ လံိုခခ ံရ ေးနငှ ့် ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ွက့်ရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေး (OSCE). ေ မ ိုက က့် စ့် 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   ရံိုေး သည့် OSCE အြွွဲွေ့ေင့်န ိုင့်ငံမျ ေးအ ွင့်ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် အရဖခခအံခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ကွယ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးရသ  OSCE အ ွင့်ေး ွင့် ှ ရသ  

အြွွဲွေ့ခွွဲ စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ OSCE ၏ ပထေ ဧ  ယ  အကျယ့်အေန့်ေးသည့် ဗန့်က ေးဗ ေးမှသည့် 

ဗလ ေ ရဗ  စရ   အထ  ကျယ့်ဖပနို့့်သည့်။ ေါရ  ပမ  ွေ့ ငွ့် အရဖခစ ိုက့်ပပ ေး ODIHR သည့် လ နည့်ေးစိုမျ ေး 

က ကယွ့်ရ ေး၊  ရေသအ ငွ့်ေး    ေးဥပရေစ ိုေးမ ိုေးရ ေးနှင ့် ေ မ ိုကရ စ  အရဖပ င့်ေးအလွဲက ို 

က ကယွ့်ဖမင ့် င့်ရ ေးက ို အဓ က လိုပ့်ရ  င့်သည့်။  

 

http://www.hrw.org/
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm
http://www.osce.org/odihr/


 120 

http://www.cidh.org/DefaultE.htm The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR).  

အရမ  က  ိုက့်လံိုေး  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက ့်မ ှင့်သည့် အရမ  က  ိုက့်န ိုင့်ငမံျ ေးအြွွဲွေ့ (OAS) ၏ 

လွပ့်လပ့်စွ   ပ့် ည့်ရသ  အြွွဲွေ့ စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၄၈ ခိုနှစ့် က ိုလံဘ ယ န ိုင့်င ံွင့် အ ည့်ဖပ ခွဲ ရသ  

လ သ ေးမျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့်   ေန့်မျ ေး  ိုင့်   အရမ  က  ိုက့် ရကကည ချက့်က ို ထို ့်ဖပန့်ခွဲ ပပ ေးရန က့် 

၁၉၅၉ ခိုနစှ့် ွင့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၆၉ ခိုနစှ့် ွင့် IACHR  သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   

အရမ  ကန့် သရဘ   စ ချ ပ့်က ို အ ည့်ဖပ ခွဲ သည့်။  ည့်ရထ င့်ပပ ေးစ အရစ ပ ိုင့်ေးက လ၌ ထ ရ  က့်မှု 

မျ ေးမျ ေးစ ေး မ ှ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး IACHR သည့် ၂၀၀၈ ခိုနစှ့် ွင့် ပ ရ ေးန ိုင့်ငံရခါင့်ေးရ  င့်ရဟ င့်ေး 

အယ့်ဘ ့်  ိုြ ဂျ  မ ို  အ ေး ခ ိုင့်မ ဖပ ့်သ ေးစ ွ    ေးစွွဲ  ိုန ိုင့်မှုက ဖပသခွဲ သည ့်အ  ိုင့်ေး ၁၉၉၀ 

ခိုနစှ့်မျ ေးရန ှင့်ေးပ ိုင့်ေးမှစ၍ စွမ့်ေးရ  င့် ည့်က ို သ သ သ သ  ဖမြှင ့် င့်လ န ိုင့်ခွဲ သည့်။  

 

http://www.achpr.org/ The African Commission on Human and People’s Rights (ACHPR). 

လ သ ေးမျ ေးနှင ့် လ မျ   ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   အ ြ  က  ိုက့် ရက ့်မ ငှ့်က ို လ သ ေးမျ ေးနှင ့် 

လ မျ   ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   အ ြ  က  ိုက့်ပဋ ည ဉ့်၏ အ ဏ အ  ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ သည့်။ 

ဤပဋ ည ဉ့်သည့် အ ြ  ကသမဂဂ၏ ဦေးရ  င့်ကွပ့်ကွွဲမှုဖြင ့် ၁၉၈၆ ခိုနစှ့် ွင့် အ ဏ  ည့်လ ခွဲ သည့်။  

 

http://www.globalr2p.org Global Centre for the Responsibility to Protect. 

ကိုလသမဂဂအြွွဲွေ့ေင့်န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး အမနှ့် ကယ့်ဖြစ့်ပွ ေးရနရသ  သ ိုို့မဟို ့် ဖြစ့်ပွ ေးန ိုင့်ရဖခ ှ ရသ  

 က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး လိုပ့်ရ  င့် န့်   ိုက့် နွ့်ေးရသ  ထို ့်ဖပန့်ချက့်မျ ေးနငှ ့် 

ပံိုမှန့်ရစ င ့်ကကည ့်မှု အပါအေင့် R2P အရကက င့်ေးရ ေးသ ေးရြ ့်ဖပရသ  လှုပ့် ှ ေးမှုအ ှ  ံိုေး   ိုက့်ဖြစ့်သည့်။  

 

http://www.r2pasiapacific.org The Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Project. 

အ က့်ကကွ ံိုေး R2P သိုရ သန ဌ နဖြစ့်ပပ ေး အ  ပှစ ြ  ့်ရေအရပေါ် သ ေးသနို့့်မဟို ့်ရသ ့်လည့်ေး အဓ က 

ဦေး ည့်သည့်။ အကျဉ့်ေးချ ပ့်  င့်ဖပချက့်မျ ေး၊ အစ အ င့်ခစံ ေးမျ ေး အပါအေင့် လ   ိုင့်ေးအ ကွ့် 

ြွင ့်ရပေးထ ေးရသ  ပည  ပ့်  ိုင့်   စ အိုပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး အမျ ေးအဖပ ေး ှ သည့်။  

 

အခ  ်အလ ် အသစ်မ ာျားနှင ် အ ခာျား အ င်ျားအ မစ်မ ာျား ြို ဝလ လာ န် ဤစာအပု်နငှ ် ပူျားတွ ဲပါသည ် 

အွန်လြိုင်ျား အ င်ျားအ မစ် စင်တာ ြို ေင်ဝ ာ ်ဝလ လာနြိုင်ပါသည။် 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/goodhart3e/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cidh.org/DefaultE.htm
http://www.achpr.org/
http://www.globalr2p.org/
http://www.r2pasiapacific.org/


 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၄) နြိုငင်ံတ ာ ဥပဝဒမှ လူူ့အခွင ်အဝ ျား 
 

ရြိုနာ ဝ  အမ ်စမစ် (Rhona K. M. Smith) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး 

• န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ ရဖပ င့်ေးလွဲလ ပံို သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး 

• န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ၏ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး 

• န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေက ို ရစ င ့်ကကည ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေး 

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

 

ယခိုအခန့်ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး၏ န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ရန က့်ခကံ ို မ  ့် က့်ထ ေးသည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် (သ အ ို  ပ ိုင့်ေးထက့်) လက့်ရ ွွေ့ပ ိုင့်ေး မ ရဘ င့်က ို ချဖပဖခင့်ေးဖြင ့် ရန င့်လ မည ့် 

အခန့်ေးမျ ေးနှင ့် ချ   ့် က့်ထ ေးသည့်။ အချ ပ့်  ို ရသ ့် ယခိုအခန့်ေးသည့် (ဥပရေ ွင့်) လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

မည့်သည ့်ရန   ွင့်   ှရြွ မည့်နှင ့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့် မျ ေးက ို န ိုင့်ငံမျ ေးက 

ရလေးစ ေးလ ိုက့်န ရစ န့် မည့်သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့် မည့်က ို ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေး ထ ေးသည့်။ အဓ က 

စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး (သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး) က ို ဦေးစွ   င့်ဖပပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့် န့်နငှ ့် 

စည့်ေးကကပ့် န့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို  ှင့်ေးလင့်ေးဖပက  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး   ိုင့်   မ ရဘ င့်မျ ေးက ို 

စဉ့်ေးစ ေးသွ ေးပါမည့်။ န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့်    ေးဥပရေက ို သ ေးဖခ ေးစ  ခွွဲ၍ စဉ့်ေးစ ေး မ ရပ။ န ိုင့်ငံ က  

စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး ရ ေး ွွဲ  နှင ့် လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး   ငွ့် န ိုင့်ငရံ ေး စ  ့် နဒ လ ိုအပ့်သည့်။ န ိုင့်ငံ က  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့်  နှင ့် စည့်ေးကကပ့်   ငွ့်လည့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး စ  ့် နဒက အချက့်  စ့်ချက့် ဖြစ့်သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့်    ေးဥပရေ မ ှ ပါက န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် ယရနို့ လက့် ှ အရဖခအရနထက့် 

ထ ရ ွွေ့ န့်၊   ိုင့်ေး   န့်နငှ ့် စည့်ေးကကပ့် န့် ပ ို၍ ခက့်ခွဲမည့်မှ  သံသယ ေင့်ြွယ့် မ ှ ရပ။ 
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နြိဒါန်ျား 

 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဥပရေမျ ေးသည့် ယခိုအခါ ွင့် ဖပည့်သ ူ့ န ိုင့်င ံက  ဥပရေ၏ အဓ က 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေး ဖြစ့်ရနပပ  ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရလေးစ ေးလ ိုက့်န ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး 

လ ိုက့်န  မည ့်   ေန့်  ိုင့်   လကခဏ   စ့်ခို ည့်ေးသ  မဟို ့်ဘွဲ န ိုင့်ငရံ  ့်မှ ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ဖပည့်သ မျ ေးအရပေါ် ရလေးစ ေး မည ့်   ေန့်လည့်ေး ဖြစ့်ရသ ရကက င ့် ယင့်ေးက ို န ိုင့်င ံက  ဥပရေ၏ သ ေးသနို့့် 

ဘ သ  ပ့်ခွွဲ အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ကကသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို လက့်ခဖံခင့်ေးသည့်    ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးဖခင့်ေးက 

အရ ေးအကက ေး ံိုေး ဖြစ့်ရကက င့်ေး န ိုင့်ငရံ  ့်က အသ အမှ ့် ဖပ လ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ယခိုအခန့်ေး ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ရန က့်ခကံ ို မ  ့် က့်ထ ေးပါသည့်။ 

 

န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဥပရေ အချ   ွေ့က ို ရလေးစ ေးလ ိုက့်န ရကက င့်ေး 

ဖပသလ ိုကကသည့်။ ယင့်ေးအရကက င့်ေးအ  မျ ေးက ို ဤစ အိုပ့် ှ  အဖခ ေးအခန့်ေးမျ ေး ွင့် အရသေးစ  ့် 

ရြ ့်ဖပရပေးထ ေးသည့်။ ထ ိုအခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဥပရေအ  စည့်ေးရနှ င့်မှု  ှ သည ့် ပံိုစ ံ သရဘ    

စ ချ ပ့်မျ ေးအဖြစ့် ရ ေးသ ေးထ ေးရသ ရကက င ့် လွယ့်လင ့် က    ှရြွန ိုင့်သည့်။ ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး 

(ထ ရ ွွေ့န ိုင့်ရသ  ဥပရေ ပံိုစဖံြင ့်)  ည့် ှ ဖခင့်ေးသည့် ရမေးခွန့်ေးထို ့်စ   မလ ိုရသ ့်လည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့ ငွ့် 

ပါေင့်သည ့် အချက့်မျ ေးက ို ဖငင့်ေးခိုန့်ရနကက ွဲ ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငံအ ေးလံိုေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ ပ ိုင့်နက့် နယ့်န မ  ့်အ ငွ့်ေး 

အဓ က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် အရဖခခံကျရသ  လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး ရလေးစ ေးဖခင့်ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရနသည့်ဟို 

  ိုကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုစ  င့်ေးချထ ေးသည ့် အခွင ့်အရ ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့် အ ေးလံိုေးက ို န ိုင့်င ံ ိုင့်ေးက 

လက့်ခထံ ေးဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် မ  ည ရသ  ဥပရေ ြ အ ေး  ှ ရသ  

စ ချ ပ့်စ  မ့်ေး   ရပါင့်ေးမျ ေးစွ   ှ ရလ   ဤသည့်မှ  အံ ဩစ  ရ    မဟို ့်ရပ။ ဥပရေ ရှုရထ င ့်မှ 

ကကည ့်လျှင့် စည့်ေးကကပ့်န ိုင့်မှု အ ှ  ံိုေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် 

န ိုင့်ငံအမျ ေးအဖပ ေး ပါေင့်သည ့် သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး (  ိုလ ိုသည့်မှ  န ိုင့်ငံအမျ ေးအဖပ ေး ပါေင့်လက့်မှ ့် 

ရ ေးထ ိုေးသည ့် န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး)  ငွ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  အ  ိုပါ 

န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေး ပါေင့်သည ့် သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးမ  ိုင့်မ ကပင့် န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ် စည့်ေးကကပ့်န ိုင့်သည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပမ  အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေး အမျ ေးအဖပ ေးမှ  ယခိုအခါ ွင့် 

သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး ွင့် ပါေင့်ရနပပ  ဖြစ့်သည့်။ 

 

ယခိုအခန့်ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ၏ မ လ အစ၊ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဥပရေ ြန့်  ေး   ွင့် 

အရဖခခကံျရသ  သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို ရလ လ ဖခင့်ေးဖြင ့် စြွင ့်ပါမည့်။ န ိုင့်င ံက  ဥပရေ သရဘ    ေး 

ရြ ့်ထို ့်  ၌ ဤအချက့်က ထင့်ဟပ့်ဖပရသ ၊ ဖြစ့်ရစရသ  အရဖပ င့်ေးအလွဲကက ေးက ိုလည့်ေး အသ ေးရပေး 

ရြ ့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ ကမ္  စ့်ေန့်ေးမှ  င့်န ြယွ့်   ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ 

ကျင ့်သံိုေး န့် လ ိုအပ့်ရနရကက င့်ေးက ို မကက ခဏ သက့်ရသဖပရနသည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရအ င့်ဖမင့်ရစရ ေး ငွ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး စ  ့် နဒသည့် အရ ေးပါသည ့် အချက့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ သရဘ   ည ချက့် မ ှ ဘွဲနှင ့် မည့်သည ့် 

သရဘ   စ ချ ပ့်မှ ဥပရေ ဖြစ့်မလ န ိုင့်ရပ။ န ိုင့်ငံ၏ ရယဘိုယျ အရလ အကျင ့်မျ ေးသ ိုို့ ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

န ိုင့်င ံက မှ ရစ င ့်ကကည ့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေးလည့်ေး မလိုပ့်န ိုင့်ရပ။ 
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အ  ိုပါ န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ ရဖပ င့်ေးလွဲလ ပံိုက ို ရလ လ ပပ ေးရန က့် န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ၏ အဓ က အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ အဓ က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေးက ို မရြ ့်ဖပမ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရြ ့်ဖပပံို အမျ   ေးမျ   ေးက ို  င့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ ရ ွွေ့ကက မည့် 

ဖြစ့်သည ့်အ  ိုင့်ေး န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်  စ့်ခိုက ို လက့်ခလံ ိုက့်သည ့်  ိုင့် 

ဥပရေ   ိုင့်   နည့်ေးလမ့်ေး အမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် ဥပရေ အ  အဖပည ့်အေ   ေန့် ယ  ဖခင့်ေးက ို ရ  ှင့်လွှွဲန ိုင့် ွဲ 

ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးအချက့်မှ  အရ ေးပါသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ  ယင့်ေး  ိုို့က  စ့်ခါ   ံွင့် န ိုင့်ငံ၏ 

  ေန့် ှ မှု အ  ိုင့်ေးအ  အရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၄.၁။ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေက ို အနွ့်လ ိုင့်ေး ငွ့်   ှရြွဖခင့်ေး 

၂၁   စို ွင့် န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေနှင ့် အဖပည ့်အေ ထ ရ ွွေ့  က့် ံ အသံိုေးဖပ  န့် အွန့်လ ိုင့်ေး 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို အသံိုေးချ န့် လ ိုအပ့်လ သည့်။ အဓ က အ င့်ေးအဖမစ့် အ ေးလံိုေးမှ  အွန့်လ ိုင့်ေး ငွ့် 

ဘ သ စက ေး ရပါင့်ေးစံိုနငှ ့် အခမွဲ    ှ န ိုင့်သည့်။ အဓ က ေက့်ဘ့်  ိုေ့်မျ ေးနငှ ့်  င့်ေးနှ ေးသွ ေးပပ ေးသည့်နှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခခံ အရကက င့်ေးအ   အမျ ေးအဖပ ေးက ို ရလ လ န ိုင့်သည့်။ ရန   အခက့်အခွဲရကက င ့် 

ယခိုစ အိုပ့် ငွ့် ကိုလသမဂဂ၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့်က ိုသ   င့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ http://www.ohchr.org  

 

ထ ိုေက့်ဘ့်  ိုေ့်သည့် ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   မဟ မင့်ေးကက ေးရံိုေး၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ဖြစ့်သည့်။ 

အချက့်အလက့်မျ ေးက ို လမ့်ေးရကက င့်ေး အမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့်   ှရြွန ိုင့်သည့်။ ပင့်မ စ မျက့်နှ ၏ ည ဘက့် ှ  quick 

links က သင ့်ရ  ့်   ေက့်ဘ့်  ိုေ့်မျ ေးထံ   ိုက့်ရ ိုက့် ရခေါ်ရ  င့်သ ွေးလ မ ့်မည့်။ 

 

ပင့်မ စ မျက့်န ှမှ အရပေါ် ရခါင့်ေးစ ေး ွင့် ပါ ှ သည ့် ရအ က့်ပါ လင ့်ခ့် (link) မျ ေးမှ  မှ ့်သ ေးစ   ဖြစ့်သည့်။  

 

သင်၏ လူူ့အခငွ အ်ဝ ျား (Your human rights) 

ယင့်ေးက န ိုင့်င ံက  ဥပရေနှင ့် ချ   ့် က့်ထ ေးပပ ေး ထ ိုမှ စ့် င ့် အဓ က န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေးနငှ ့် ချ   ့် က့်ထ ေးပပ ေး ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေး၊ 

စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး၊ စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးနှင ့် လမ့်ေးညွှန့်ချက့်မျ ေး အဖပည ့်အစံိုက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေးက ို ပင့်မ စ မျက့်န ှ၏ ည ဘက့်မှလည့်ေး သွ ေးရ  က့်န ိုင့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  သင့်လ ိုအပ့်မည ့် 

အဓ က အ င့်ေးအဖမစ့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

နြိုင်ငံမ ာျား 

ယင့်ေးက ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ  စ့် င ့် ရဖမပံိုနငှ ့် ပါေင့်သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို အဂဂလ ပ့် 

အကခ  မျ ေးအ  စ စဉ့်ထ ေးသည ့် စ မျက့်န ှသ ိုို့ ရ  က့်သွ ေးမည့်။ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံချင့်ေးစ ၏ 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးမှု အရဖခအရန  ိုင့်   သ င့်ေးအချက့်အလက့်မျ ေးက ို ထ ိုရန  မ ှ  န ိုင့်သည့် 

(လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးဖခင့်ေး၊ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်ေးငံ ထ ေးဖခင့်ေး၊ မခငွ့်ေးချက့်ထ ေးဖခင့်ေး)။ ထ ိုို့ဖပင့် အထ ေး 

လိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေး အစ  င့်ခစံ မျ ေးနှင ့် သရဘ   စ ချ ပ့် ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေးထံမှ န ဂံိုေးချ ပ့် 

ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးက ိုလည့်ေး ရလ လ န ိုင့်သည့်။ 
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လူူ့အခငွ ်အဝ ျား အဖွဲွေ့မ ာျား 

ယင့်ေးက ကိုလသမဂဂ သရဘ   စ ချ ပ့်နငှ ့် သရဘ   စ ချ ပ့် ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေး အ ေးလံိုေး၏ 

ရပေါ် ယ့်လ့်နငှ ့် ချ   ့် က့်ထ ေးသည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့် ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး အြွွဲွေ့ ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေးနှင ့် 

အ ေးရက င့်ေးရစရ ေး ဖြစ့်စဉ့်  ိုင့်   အချက့်အလက့်မျ ေးလည့်ေး  င့်ဖပထ ေးသည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့် 

ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး အြွွဲွေ့  စ့်ခိုချင့်ေးစ ၏ စ မျက့်နှ မျ ေး ှ ပပ ေး ယင့်ေးစ မျက့်န ှမျ ေး ွင့် သက့်  ိုင့်   

သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး၊ အစ  င့်ခံပံို လမ့်ေးညွှန့်ချက့်မျ ေး၊ ရက ့်မ    ိုင့်   သ င့်ေးအချက့်အလက့်မျ ေး၊ န ိုင့်ငံ 

 စ့်န ိုင့်ငံချင့်ေးစ မှ ရက ့်မ  ထံ အစ  င့်ခစံ မျ ေး၊ (ကက ေးန ဖခင့်ေးမျ ေးမှ  စ့် င ့်) ရက ့်မ  ၏ အပပ ေးသ ့် 

ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးနှင ့် ရက ့်မ  ၏ အရထွရထွ မှ ့်ချက့်မျ ေး၊ အကကံဖပ ချက့်မျ ေး ပါေင့်သည့်။ 

 

ထုတ်ဝေမှုမ ာျားနှင ် အ င်ျားအ မစ်မ ာျား  

ယင့်ေးက ထို ့်ရေမှုမျ ေး စ မျက့်န ှနငှ ့် ချ   ့် က့်ထ ေးသည့်။ အချက့်အလက့် စ  ကွ့်မျ ေးနှင ့် အထ ေးထို ့် 

စ  မ့်ေးမျ ေး အပါအေင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   အသံိုေးေင့်ရသ  အ လက့်ထရ  နစ့် ထို ့်ရေမှုမျ ေးက ို 

ရ ွွေ့ ှ န ိုင့်သည့်။ 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ  င့်ေးမျ ေးက ို ရြ ့်ဖပဖခင့်ေးက အကျ  ေးရကျေးဇ ေးမျ ေး  ှ ရသ ့်လည့်ေး ဥပရေ ွင့် ရ ေးသ ေး 

ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် အချက့်မျ ေးက ို လက့်ရ ွွေ့ကျရသ  လိုပ့်ရ  င့်ြွယ့်  မျ ေးအဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးမှ  အဓ က 

က စစ ပ့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့်  က့်လက့်၍ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး မ ရဘ င့်မျ ေးက ို ရလ လ သွ ေးမည့် ဖြစ့်ပပ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေးနှင ့် စည့်ေးကကပ့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးရြ ့်ထို ့် သွ ေးပါမည့်။ 

ဤရန   ငွ့်လည့်ေး န ိုင့်ငံရ ေး စ  ့် နဒသည့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဥပရေ ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေးနှင ့် 

စည့်ေးကကပ့်ရ ေး ငွ့် အဓ က အချက့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဥပရေအ  

စည့်ေးကကပ့်န ိုင့်ပါသလ ေး။ ပ ို၍ အရ ေးပါသည ့် အချက့်မှ  လ  စ့်ဦေးက န ိုင့်ငရံ  ့်သည့် သ  (သ ိုို့) သ မ၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ချ   ေးရြ က့်သည့်ဟို   ိုန ိုင့်ပါသလ ေး။ (န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဥပရေမျ ေးက ို 

အွန့်လ ိုင့်ေး ငွ့်   ှရြွ န့် လမ့်ေးညွှန့်က ို စ ရသ တ  ၄.၁  ွင့် ရှုပါ။) 

 

နြိုငင်တံ ာ လူူ့အခွင ်အဝ ျား ဥပဝဒ ဝ ပာငျ်ားလဲလာပုံ သမြိုငျ်ားဝ  ာင်ျား 

 

ယခို အပ ိုင့်ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲလ ပံို အထ ေးသဖြင ့် အရ ွေးအရခေါ်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အရက င့်ေး ံိုေး 

အရဖခအရနမျ ေးက န ိုင့်ငံ က  ဥပရေ (သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး) အဖြစ့် ဖပန့်လည့် ရမွေးြွ ေးလ ပံိုက ို 

 င့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ ရန က့် စ့်ပ ိုင့်ေး ငွ့် ယရနို့ရခ ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ၏ 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို ရလ လ သွ ေးပါမည့်။ လွန့်ခွဲ ရသ    စိုနှစ့်ရပါင့်ေး မျ ေးစ ွက လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ အချ   ွေ့ရသ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေးသည ့် ဥပရေမျ ေးနှင ့် မ ေါေမျ ေး  ှ ခွဲ သည့်။ ဘ သ ရ ေး စ  မ့်ေး အမျ ေးစိုက 

လ ိုက့်န  ကျင့် သံိုေးသ မျ ေးသည့် ယံိုကကည့်က ိုေးကယွ့်မှု ငွ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် ဘေ ရနထ ိုင့်နည့်ေးမျ ေးက ို 

လ ိုက့်န သည့်ဟို ယ  က  ထ ိုသ မျ ေးအ ွက့် အချ   ွေ့ရသ  အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့်။ အဖမင့်ပွင ့်ရခ ့်က ရ ွေးရခေါ် ပည  ငှ့် မျ ေးကလည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ    ေးမျ ေး 
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ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှု ွင့် ပါေင့်ခွဲ သည့် (အခန့်ေး ၁  ငွ့် ရှုပါ)။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ မ လ အ င့်ေးအဖမစ့်က 

ဥရ  ပက ို အရဖခဖပ သည့်ဟ သည ့် စွပ့်စွွဲချက့်မျ ေးက ို ဖပန့်လည့် ရချပ န့် ခ စ့်ယ န့် ဘ သ ေင့် 

မဟို ့်သ မျ ေး၏ ရ ွေးရခေါ်မှု သရဘ ထ ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး ရလ လ န ိုင့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ငွ့် 

သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး ှည့်  ှ ခွဲ သည့်။ ထ ိုသမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး အမျ ေးစိုက ို ယရနို့အခါ ရ ွေးရနွေးရလ  မ ှ ရပ (Burgers, 

1992)။ သံသယ ေင့်စ   မလ ိုသည ့် အချက့်မှ  ၂၀   စို ွင့် ရပေါ်ထွက့်လ ခွဲ ရသ  ဥပရေအ  စည့်ေးရနှ င့်မှု 

 ှ သည ့် စ ချ ပ့်စ  မ့်ေး (သရဘ   စ ချ ပ့်) အမျ ေးစိုက ရခ ့်ရပေါ် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဥပရေ၏ ပံိုစကံ ို 

ရြ ့်ရ  င့်ထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ယင့်ေးသရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးမှ  န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ 

ပထမ ံိုေးရသ  သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး မဟို ့်ရပ။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်စ  မ့်ေး   ိုင့်   အရစ ပ ိုင့်ေး 

ဥပမ မျ ေး ငွ့် ကျွန့်စနစ့် ြျက့်သ မ့်ေးဖခင့်ေး၊ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   ဥပရေနှင ့် လ နည့်ေးစို က ကွယ့်ရ ေး 

အ မခံချက့်မျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်ခွဲ  ကကသည့်။ 

 

အရစ ပ ိုင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ   ည ချက့် ဥပမ မျ ေးက ို ရလ လ ပပ ေးရန က့် ယရနို့ရခ ့် န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေး သွ ေးပါမည့်။ 

 

 ျွန်စနစ ်ဖ  သ်ြိမ်ျား ခင်ျား 

 

ယရနို့ရခ ့် ွင့် ကျွန့်စနစ့်က ို  စ့်ကမ္ လံိုေး ရှု ့်ချထ ေးပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေး ွင့်    ေးမေင့်ဟို 

သ ့်မှ ့်ထ ေးပပ  ဖြစ့်သည့်။ ကျွန့်စနစ့်က ို   ေးဖမစ့်ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံအ ေးလံိုေးက န ိုင့်ငံ က  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးအရပေါ် ထ ေး ှ သည ့်   ေန့် ဖြစ့်သည့် (အ  ိုပါ   ေန့်မျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ Bercelona 

Traction အမှု ငွ့် ရှုပါ (Belgium v. Spain (1970), ICJ Reps 32))။ လွန့်ခွဲ ရသ  နစှ့်ရပါင့်ေး 

နှစ့်  ခနို့့်ရလ က့်က ပဗ   န့်နှင ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံ ိုို့သည့် လ မျ ေးက ို ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးအ ေး   ေးဖမစ့်သည ့် 

ဖပည့် ငွ့်ေး ဥပရေမျ ေး ချမျ ့်က  ကျွန့်ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ို အ ံိုေးသ ့် န့် စ င့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ကကသည့်။ 

နှစ့်ရဖခ က့် ယ့်ရကျ ့် ကက သည ့်  ိုင့် ပဗ   န့်နငှ ့် အဖခ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးကက ေး နှစ့်န ိုင့်ငံ သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး 

(နှစ့်န ိုင့်ငံအကက ေး ဥပရေအ  စည့်ေးရနှ င့်မှု  ှ ရသ  သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေး) ချ ပ့်  ိုက  ၎င့်ေး  ိုို့ 

န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို ကျွန့်ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး ငွ့် ပါေင့်ဖခင့်ေးမှ   ေးဖမစ့်ခွဲ ကကသည့် (Martinez, 2008)။ ၁၈၁၅  ငွ့် 

ဗ ယင့်န  န ိုင့်င ံက  ကွန့်ဂ က့်က ကျွန့်ရ  င့်ေးေယ့်ဖခင့်ေးသည့် လက့်ခနံ ိုင့်ြွယ့် မ ှ ဟို သ ့်မှ ့်ခွဲ သည့်။ 

န ိုင့်ငရံပါင့်ေးချ ပ့် အသင့်ေးကက ေး၏ ဦေးရ  င့်မှု ရအ က့် ွင့် ကျွန့်စနစ့်   ိုင့်   ရက ့်မ ငှ့်က ို  ည့်ရထ င့်ခွဲ ပပ ေး 

၁၉၂၆ ခိုနှစ့် ကျွန့်စနစ့်  ိုင့်   သရဘ    စ ချ ပ့်က ို ရ ေး ွွဲ အ ည့်ဖပ ခွဲ သည့် (League of Nations, 1926)။ 

ထ ိုစ ချ ပ့်ပပ ေးရန က့် ၁၉၅၆ ခိုနစှ့် ငွ့် ကျွန့်စနစ့်၊ ကျွန့်အရ  င့်ေးအေယ့် ဖပ မှုနှင ့် ကျွန့်စနစ့်နငှ ့်  င့်  ရသ  

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို ြျက့်သ မ့်ေးဖခင့်ေး   ိုင့်   ဖြည ့်စွက့် သရဘ    စ ချ ပ့်က ို 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ယရနို့ရခ ့် ကျွန့်စနစ့်နငှ ့် အလ ေး  မျ ေးမှ  ကျန့် ှ ရန ွဲ 

ဖြစ့်သည့်။ လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးနငှ ့် အ င့်ေးအဓမမ အလိုပ့်ရစခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး   ိုို့မှ  အထင့်  ှေး ံိုေး ဥပမ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အထ ေးသဖြင ့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးမှ  ကက ေးထွ ေးလ ရနပပ ေး ယင့်ေးက ို   ိုက့်ြျက့် န့်  ရခ ့်ရပေါ် 

သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံဖြ ့်ရကျ ့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို ၂၁   စို ငွ့် လိုပ့်ရ  င့်ရနကကသည့် (အခန့်ေး ၁၆ 

 ွင့် ရှုပါ)။ 

 



 126 

လူသာျားခ င်ျား စာနာမှု ဆြိငု် ာ ဥပဝဒနငှ ် စစ်ပဲွ ဥပဝဒမ ာျား 

 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   ဥပရေ၊ ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး အ ကွ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး  ိုင့်   သရဘ    

စ ချ ပ့်မျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ၏ အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် ရပေါ်ရပါက့်လ သည့်။ 

ထ ိုသရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး၏  ည့် ွယ့်ချက့်မှ   န့်သ မျ ေးက ိုသ  ပစ့်မှ ့်ထ ေးပပ ေး အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို 

က ကယွ့်ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် ပဋ ပကခမျ ေးက ို ယဉ့်ရကျေးရစဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ ့်ဖြ ့်မှု ဖပ န ိုင့်သည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးအ ကွ့် သရဘ   ည ချက့်မျ ေးလည့်ေး  ှ ခွဲ သည့် (လ သ ေး န့်ရသ  ရသ ံိုေးမှု)။ 

ယရနို့ရခ ့် ွင့် ထ ိုဥပရေမှ   ှ ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၀၇ ခိုနှစ့် သည့်ရဟ ဂ့် စစ့်ပွွဲ ဥပရေနှင ့် ၁၉၄၉ နှင ့် ၁၉၇၇ 

ဂျန ဗ  သရဘ   စ ချ ပ့်နငှ ့် ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်မျ ေးသည့် အထင့် ှ ေး ံိုေး ဥပမ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ရန က့်ပ ိုင့်ေး သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေး ွင့် ရဖမဖမြှ ပ့်မ ိုင့်ေး သံိုေးစွွဲမှု   ေး  ေးရ ေး သရဘ    စ ချ ပ့်နှင ့် ၂၀၀၈ ခိုနှစ့် 

ေ ဇင့်ဘ  ငွ့် လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး န့် စ င့် ြွင ့်ရပေးခွဲ သည ့် ရြ က့်ခွွဲရ ေး လက့်နက့်မျ ေး   ိုင့်   သရဘ    

စ ချ ပ့်  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။  

 

ထ ိုသရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးအ  စစ့်သ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို လ ိုက့်န  န့် ပျက့်ကွက့်သ  မျ ေးအ ကွ့် 

ဥပရေအ    ေန့်ခံ ဖခင့်ေးမျ ေး  ှ လ သည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို ေို  ယ ကမ္ စစ့်အပပ ေး   ိုကျ    ခံိုရံိုေးနှင ့် 

နျှူ င့်ဘ ့် ခံိုရံိုေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ွင့် ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ စစ့်ရံှုေးသွ ေးရသ  ရခါင့်ေးရ  င့် မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးရကက င ့်    ေးစွွဲ  ို အဖပစ့်ရပေး ခံ သည့် (မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် ရသေဏ့် 

ရပေးခံ သည့်)။   ဇေ ့်မှု    ေး စ  င့်ရ ေးအ ွက့် ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ရသ  အထ ေး    ေးရံိုေးမျ ေးနှင ့် ရ  ှင့် ခင့် 

ခံိုရံိုေးမျ ေး အမျ ေးအဖပ ေး ထွက့်ရပေါ်ခွဲ ပပ ေးရန က့် ၁၉၉၈ ခိုနစှ့် ွင့် န ိုင့်ငံ က    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး 

(International Criminal Court (ICC)) က ို န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး  ိုင့်   ရ  မ 

သရဘ   စ ချ ပ့်မှ  စ့် င ့် စ င့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ ICC သည့် ဖပည့် ွင့်ေး    ေးရံိုေးမျ ေးက မလိုပ့်န ိုင့် 

(သ ိုို့) မလိုပ့်လ ိုရသ အခါ စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေးနှင ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   ဥပရေမျ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးက ို 

စစ့်ရ ေး န့်နငှ ့် စ  င့် န့်   ေန့် ှ သည့်။ အဖခ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးက ိုမ  (ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ 

ရ ွွေ့ မည ့်အ  ိုင့်ေး) ICC  ငွ့်    ေးစွွဲ  ိုခွင ့် မ ှ ရပ။ 

 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   ဥပရေနှင ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့သည့် န ေးကပ့်စွ   က့်စပ့်ရန 

ရသ ့်လည့်ေး ဥပရေနှင ့် မ ေါေပ ိုင့်ေး ွင့် သ ေးသနို့့် နယ့်ပယ့်မျ ေးအဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲလ ကကသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို 

ရယဘိုယျ အရနဖြင ့် အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည့်။ န ိုင့်ငရံ  ့်သည့် အ ေးလံိုေးအ ကွ့် ရကကည ထ ေးပပ ေး လက့်ခထံ ေးရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို လ ိုက့်န  န့် လ ိုအပ့်သည့်။  စ့်ဘက့် ွင့်မ  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   ဥပရေမျ ေးသည့် 

ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် အရ ေးရပေါ် အရဖခအရနမျ ေး (သ ိုို့) ပဋ ပကခမျ ေး ွင့် ရလေးစ ေးလ ိုက့်န  မည ့် အန မ ့် ံိုေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့် (အခန့်ေး ၂၁  ွင့် ရှုပါ)။ န ိုင့်င ံက  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု ဥပရေက ို 

ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးသည့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ အရပေါ်    ေးစွွဲ  ို အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်ရစန ိုင့်ပပ ေး အရထွရထွ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ပါကမ  န ိုင့်ငရံ  ့်က   ေန့် ှ ရပလ မ ့်မည့်။ ယရနို့ရခ ့်    ေးစွွဲ  ိုဖခင့်ေးမျ ေး ွင့် 

ယခင့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငံ  ိုင့်   န ိုင့်ငံ က    ဇေ ့်မှု ခံိုရံိုေး ွင့်   ေ ိုဗန့် က  ေ့်ဇစ့် (Radovan 

Karadzic) က ို    ေး စွွဲ  ိုခွဲ ဖခင့်ေး၊     ယ  လ ယံိုေး န ိုင့်င၏ံ အထ ေး    ေးရံိုေး ငွ့် ချ ေးလ့်စ့်ရ လ  (Charles 
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Taylor) က ို    ေး စွွဲ  ိုခွဲ ဖခင့်ေးနငှ ့် ကရမ္ ေ ေးယ ေး န ိုင့်ငံ    ေးရံိုေးမျ ေး၏ အထ ေး စ  င့်ရ ေး ရံိုေးမျ ေး ငွ့် 

ကန့်ေးဂ ့်ခ့် (Kaing Guek) က ို    ေးစွွဲ  ိုခွဲ ဖခင့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

 

လူနည်ျားစနုှင ် အလုပ်သမာျား အခွင ်အဝ ျားမ ာျား 

 

လ နည့်ေးစိုမျ ေးက ို အက အကယွ့်ရပေးသည ့် သမ ိုင့်ေးေင့် စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေးလည့်ေး  ှ ခွဲ သည့်။ ဥပမ  ၁၈၇၈ ခိုနှစ့် 

ဘ လင့် သရဘ   စ ချ ပ့်က အချ   ွေ့ရသ  ဘ သ ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးအ ွက့် အထ ေး အရဖခအရန  စ့်ခိုက ို 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးရပေးခွဲ သည့်။ ယင့်ေးစ ချ ပ့် မ  ိုင့်မ က လ  စ့်ဦေးက ို ထ ခ ိုက့် ရစဖခင့်ေးသည့် လ  စ့်ဦေး န ိုင့်ငံသ ေး 

ဖြစ့်ရနသည ့် န ိုင့်ငရံ  ့်က ို ထ ခ ိုက့်ရစဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟ သည ့် သရဘ    ေးက ို အရဖခခကံ  

န ိုင့်ငံဖခ ေးသ ေးမျ ေးက ို အန မ ့် ံိုေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့် မျ ေးသ  ရပေးအပ့်ခွဲ သည့်။ ဖပန့်လည့် 

ဖပင့် င့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့)  ံိုေးရံှုေးမှု (သ ိုို့) ထ ခ ိုက့်မှုအ ွက့်သ  ကိုစ ေးရပေးဖခင့်ေးက ို   ှရြွန ိုင့်သည့်။ ၂၀   စို 

အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် ပထမကမ္ စစ့် စ င့်လ    န ိုင့်ငအံ ငွ့်ေး ှ  လ မျ ေး ပင မ့်ေးချမ့်ေးစွ  ယှဉ့် ွွဲ ရနထ ိုင့်န ိုင့်ရ ေးက ို 

အ ရံိုစ ိုက့်လ ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် န ိုင့်ငံရပါင့်ေးချ ပ့် အသင့်ေးကက ေးက လ နည့်ေးစို အ မခ ံ သရဘ   စ ချ ပ့်က ို 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ပပ ေး န ိုင့်ငံ က  အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး အြွွဲွေ့ချ ပ့် (International Labour Organization (ILO)) က ို 

 ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့်က ဥရ  ပ ရေသအ ငွ့်ေး နယ့်နမ  ့်မျ ေး ဖပန့်လည့် ရ ေး ွွဲ 

သ ့်မှ ့်ခွဲ ဖခင့်ေးနငှ ့်/ သ ိုို့မဟို ့် စစ့်ရံှုေး န ိုင့်ငံမျ ေး၏ န ိုင့်င ံပ့်ဖခ ေး ငွ့် ပ ိုင့်  ိုင့်သည ့် နယ့်ရဖမမျ ေးက ို ဖပန့်လည့် 

ခွွဲရေယ ကကဖခင့်ေးရကက င ့် န ိုင့်င ံအသစ့် ွင့် ဘ သ ရ ေး (သ ိုို့) ဘ သ စက ေး လ နည့်ေးစိုမျ ေး ဖြစ့်သွ ေးသ မျ ေးက ို 

ရလေးစ ေးမှု  ှ ရစ န့်  ည့် ွယ့်သည့်။ ILO ကမ  အလိုပ့်သမ ေးမျ ေးက ို စည့်ေးကကပ့် န့်၊ စစ့်ပွွဲေဏ့်ခ ံသည ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ဖပန့်လည့် ထ ရထ င့် န့်နငှ ့် အ ေးလံိုေးအ ွက့် မျှ ရသ  လိုပ့်ငန့်ေးခွင့် 

အရဖခအရန   ှ ရ ေး  ိုို့က ို  ည့် ယွ့်သည့်။ 

 

န ိုင့်ငရံပါင့်ေးချ ပ့် အသင့်ေးကက ေး ပပ  ကွွဲပပ ေးရန က့်နငှ ့် ေို  ယ ကမ္ စစ့် ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေးရန က့် န ိုင့်င ံက  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး၊ ဥပရေနှင ့်  ည့်ပင မ့်ရ ေး  ိုို့က ို ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုအ ေး ဖပန့်လည့် 

စဉ့်ေးစ ေး န့် လ ိုအပ့်လ သည့်။ ကမ္ စစ့် နှစ့်ခိုအကက ေး ရှုပ့်ရထွေးြွယ့်   အရဖခအရန မျ ေး ွင့် ILO က 

 ငှ့်သန့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ၎င့်ေး၏ လ နည့်ေးစို အက အကွယ့်ရပေးရ ေး စနစ့်မှ   ပ့် နို့့် သွ ေးခွဲ သည့်။ 

အသစ့်ထ ရထ င့်လ ိုက့်ရသ  ကိုလသမဂဂက ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့် န့် ရ ေွးချယ့် ခံခွဲ  ပပ ေး 

လ နည့်ေးစိုမျ ေးအ ွက့် အထ ေးအ မခံမျ ေး လ ိုအပ့်ဖခင့်ေးက ို ြယ့် ှ ေး ရပေးမည့်ဟို ရမျှ ့်လင ့်ခွဲ သည့်။ အ ရံိုစ ိုက့်မှု 

ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးရသ ့်လည့်ေး မည့်သည ့် န ိုင့်င ံွင့် မ  ို (လ မျ   ေး၊ ဘ သ ၊ ဘ သ စက ေး (သ ိုို့) အဖခ ေး) လ နည့်ေးစို 

အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် လ မျ ေးစို မျ ေးထက့် အ ေးနည့်ေးသည ့် အရဖခအရန ွင့်  ှ ရနကကသည့်။ 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ွင့်  န့်ေး  ည မှုက ို အရလေးရပေးထ ေးရသေး   ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးနှင ့် ခွွဲဖခ ေး 

 က့် ံမှုမျ ေးက ို ပယ့်ြျက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ထ ိုသ မျ ေးအ ွက့် ကိုစ ေးမှုမျ ေး   ှ ရနရသေးသည့်။  

 

ယရနို့ရခ ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဥပရေ၌ အရစ ပ ိုင့်ေး သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးမျ ေးနငှ ့် ယရနို့အထ   ငှ့်သန့်ရန ွဲ ရဖခ  မျ ေး 

 ှ ရပသည့်။ ရန င့်လ မည ့် အပ ိုင့်ေး ငွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို က ကယွ့် န့် န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ် စည့်ေးရနှ င့်မှု  ှ သည ့် 

  ေန့်မျ ေး ရပေးအပ့်ထ ေးရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို  န့်ေးစစ့်သွ ေးပါမည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ရခ ့်ရပေါ် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ဥပရေ၏ ရဘ င့်အကနို့့်အသ ့်မျ ေးက ို  င့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ 
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အနှစ့်ချ ပ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစ ပ့်မျ ေး ွင့် န ိုင့်င ံက  သရဘ   ည ချက့်   ိုင့်   အရစ ပ ိုင့်ေး ဥပမ မျ ေး  ှ ခွဲ သည့်။ 

ယရနို့ရခ ့် ကျွန့်စနစ့် ပံိုစအံ ေးလံိုေး ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး ွင့် ကျွန့်စနစ့်နှင ့် အလ ေး  ရသ  ပံိုစမံျ ေး အ ေးလံိုေး 

အကျံ ေးေင့်သည့်။ 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေနှင ့် စစ့်ပွွဲမျ ေး   ိုင့်   ဥပရေမျ ေးသည့် အရစ ပ ိုင့်ေးကပင့် စ င့်ခွဲ ကကသည့်။ 

   ေးေင့် ဥပရေမျ ေးက ို စစ့်ဖြစ့်ရနရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး ရ ွေးရနွေးခွဲ ကကပပ ေး  က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေးက ို 

ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ကကသည့်။ ယရနို့ ငွ့် ထ ိုဥပရေမျ ေးက ို သည့်ရဟ ဂ့်နှင ့် ဂျန ဗ  

သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးနငှ ့်  က့်စပ့် စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး ွင့် ရ ွွေ့ ပပ ေး ပဋ ပကခ အမျ ေးစိုအ ကွ့် 

အကျံ ေးေင့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

အထက့် ငွ့် ရြ ့်ဖပခွဲ သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးသည့် အချ   ွေ့ ရေြန့်သ မျ ေး 

ရထ က့်ဖပသကွဲ သ ိုို့ ကမ္   ရဖမ က့်ဖခမ့်ေး (သ ိုို့) အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေးဘက့်သ ိုို့ ယ မ့်ေးသည့်ဟို ထင့်ပါသလ ေး။ 

အရစ ပ ိုင့်ေး ဗိုေဓဘ သ ၊ ကနွ့်ဖြှူေး ပှ့်၊ ဟ နဒှူ (သ ိုို့) အစစလ မ့် ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးနှင ့် သင့်ကက ေးမှုမျ ေး ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့်   ိုင့်သည ့် အချက့်မျ ေး  ှ ခွဲ ပါသလ ေး။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မျ ေးသည့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး စ့်ခို 

အလိုပ့်လိုပ့်ရနရစ န့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   လ ိုက့်န  မည ့် အချက့် ဖြစ့်ပါသလ ေး။ 

 

နြိုငင်တံ ာ လူူ့အခွင ်အဝ ျား ဥပဝဒ၏ အ ငျ်ားအ မစ်မ ာျား 

 

အဖခ ေး ဥပရေ နယ့်ပယ့်မျ ေး နည့်ေး   ဥပရေက ို မည့်သည ့် ရန   ငွ့်   ှရြွ မည့်နည့်ေးက ို သ  ှ  န့် အရဖခခ ံ

အို ့်ဖမစ့်မျ ေးက ို  ည့်ရထ င့် န့် လ ိုအပ့်သည့်။ န ိုင့်င ံက  ဥပရေသည့် ထ ိုရန   ငွ့် ဖပည့် ွင့်ေး ဥပရေနှင ့် 

အနည့်ေးငယ့် က ွဖခ ေးသည့်။ ဥပရေမျ ေးက ို လ ိုက့်န  န့် ဥပရေဖပ သည ့် လွှ ့်ရ  ့် မ ှ ရနရပ။ ထ ိုအစ ေး 

န ိုင့်ငံမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့ စ  ့် နဒအ  လက့်ခကံကရသ  သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  သရဘ   ည ချက့် 

အမျ   ေးမျ   ေးက ို ဖပဋ္ဌ န့်ေးသည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး မျ   ေးစံို  ှ ကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေက ို ပံိုရြ ့်ပပ ေး 

အချက့်အလက့် ရပေးသည ့် အ   အမျ ေးအဖပ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ ယခိုအပ ိုင့်ေး ငွ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ဥပရေ၏ အဓ က အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေးရပေးသွ ေးပါမည့်။ 

 

သဝဘာတစူာခ  ပမ် ာျား 

 

သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ွင့် (ဖပည့် ငွ့်ေးမှ) ဥပရေမျ ေးနငှ ့် အန ေးစပ့် ံိုေး  င့်  သည ့် 

အ  မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့က ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ည့် ယွ့်ချက့်အ ွက့် ရ ေးသ ေး ထ ေးပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးမှ 

သရဘ    ထ ေးကကသည့်။ ထ ိုနည့်ေးဖြင ့် သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေဖပ ဖခင့်ေးမျ ေး 

ဖြစ့်ကကသည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးက ို သရဘ    ကက သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ သရဘ   ဖခင့်ေးက ို 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးဖခင့်ေးဖြင ့် (ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငရံ ေး လိုပ့် ပ့်) ဖပသ သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် 
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သရဘ   ည ရကက င့်ေး ဖပသ သည့် (ဥပရေ လိုပ့် ပ့်)။ ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေး ွက့် သရဘ   စ ချ ပ့်   ိုင့်   

ဥပရေအရကက င့်ေး အဖပည ့်စံို ံိုေး လမ့်ေးညွှန့်မှ  ၁၉၆၉ ခိုနှစ့် သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး ဥပရေ  ိုင့်   ဗ ယင့်န  

သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် ရ ွွေ့ ရသ  ဥပရေမျ ေးက ို  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး စနစ့် ကျ စ စဉ့် စိုစည့်ေးဖခင့်ေး ( ည့် ွဲ 

ဥပရေမျ ေးနငှ ့် လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေး စိုစည့်ေးမှု) နှင ့်  ည့် ှ ပပ ေးသ ေး ဥပရေမျ ေးက ို  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး 

ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး (ဥပရေ အသစ့်အဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲ ရ ေး ွွဲဖခင့်ေး)   ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ အ  ိုပါ သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် 

သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး ြန့်  ေးဖခင့်ေး၊ ြျက့်  ေးဖခင့်ေး၊ အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေး  ိုို့အ ွက့် အရသေးစ  ့် 

(နည့်ေးပည   ိုင့်  ) လမ့်ေးညွှန့်မျ ေး ပါ ှ သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေးလံိုေးက ထ ိုဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့် မျ ေးက ို သရဘ မ  ရပ။ 

သ ိုို့   ငွ့် အမျ ေးစိုက သရဘ    ကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် သရဘ    စ ချ ပ့်၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက န ိုင့်င ံက  

ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး ဥပရေက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ ရနသည့် ( က့်လက့် ရ ွေးရနွေးသွ ေးပါမည့်)။ 

 

သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေး ငွ့် ဥပရေ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေး ပါ ှ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့က ို ဥပရေဖပ ဖခင့်ေးမှ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးနငှ ့် 

အကကမ့်ေးြျဉ့်ေး န ှုင့်ေးယှဉ့်န ိုင့်သည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့်သည့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ွက့် ဥပရေ   ေန့်မျ ေး၊ 

စည့်ေးကကပ့် မည ့်   ေန့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။   ေန့်မျ ေး အ ေးလံိုေးမှ  န ိုင့်ငမံျ ေးက ို  စ့်စံို စ့်ခို 

လိုပ့်ဖခင့်ေးအ ေး   ေးဖမစ့်ထ ေးရသ  မလိုပ့်  ဟ သည ့် သရဘ မဟို ့်ရပ။ အချ   ွေ့မှ  အခငွ ့်အရ ေး စ့်ခိုက ို 

ရလေးစ ေးလ ိုက့်န  န့် န ိုင့်ငမံျ ေး လိုပ့်ရ  င့် မည ့်   ေန့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထင့် ှ ေးသည ့် ဥပမ မှ  

အသက့် ှင့်ခငွ ့်က ို ရလေးစ ေးလ ိုက့်န  န့် လ သ ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ထ ခ ိုက့်ရစဖခင့်ေး   ိုင့်   ဥပရေမျ ေးက ို ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေးမျ   ေး 

ဖြစ့်သည့်။ လ  စ့်ဦေးက အဖခ ေးသ   စ့်ဦေးက ို သ ့်လ ိုက့်ပါက န ိုင့်ငရံ  ့် ငွ့်   ိုက့်ရ ိုက့်   ေန့် မ ှ ရပ။ 

သ ိုို့   ငွ့် ဖပည့် ွင့်ေး၌ လ သ ့်မှုနှင ့်   ိုင့်ရသ  ဥပရေ ဖပဋ္ဌ န့်ေးမထ ေးပါက န ိုင့်ငရံ  ့် ွင့်   ေန့် ှ သည့်။ 

ဥပမ  အန့်ေး နငှ ့် ကရနေါ (Ng v. Canada) (UN Doc. CCPR/C/49/D/469/1991 – Human Rights 

Committee) အမှု ငွ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံက အန့်ေးက ို ကယ့်လ ြ ိုေးန ေးယ ေး ဖပည့်နယ့် ွင့် သ ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  

လ သ ့်မှုနှင ့် အဖခ ေးရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးအ ွက့်    ေး င့်  ိုင့် န့် လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေးြ ိုို့ ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ 

ကရနေါ န ိုင့်ငံ၏ အဖမင ့် ံိုေး    ေးရံိုေးက   ဇေ ့်သ ေး လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေးဖခင့်ေးသည့် ကရနေါ၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

  ိုင့်     ေန့်မျ ေးက ို ချ   ေးရြ က့်   ကျမည့် မဟို ့်ဟို  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ ကကရသ ့်လည့်ေး (ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့် (International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR)) အရက င့်အထည့် ရြ ့်မှုက ို ရစ င ့်ကကည ့်ရသ ) ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရက ့်မ  က လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေးဖခင့်ေးသည့် ရသေဏ့်ရပေးမှု ဖြစ့်ရပေါ်ရစမည့် ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုသ ိုို့ ရသေဏ့်ရပေးဖခင့်ေးသည့် 

အပ ိုေ့် ၇ က ို ချ   ေးရြ က့်သည ့်  က့်စက့်ပပ ေး လ မ န့်ရသ   က့် ံမှု ဖြစ့်သည့်ဟို  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ ကရနေါ 

န ိုင့်ငံက ထ ိုဖြစ့် ပ့်အ ွက့်   ိုက့်ရ ိုက့်   ေန့်မ ှ သည့်မှ   ငှ့်ေးရနသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ကရနေါ၏ 

လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေး န့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ငွ့် ကက  ဖမင့်န ိုင့်သည ့် အကျ  ေး က့်မျ ေး (လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေး) 

 ှ ရနသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့် မည ့်   ေန့်မျ ေးသည့်   ဇေ ့်သ ေး လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေးဖခင့်ေးမျ ေး၊ ဖပန့်ပ ိုို့ဖခင့်ေးမျ ေး 

(သ ိုို့) ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေးသည ့်အခါ န ိုင့်ငမံျ ေး ွက့် သ သ သည ့် အကျ  ေး က့်မျ ေး  ှ ရနသည့် 

(စ ရသ တ  ၄.၂  ွင့် ရှုပါ)။ လ  စ့်ဦေးက ို မနှ ပ့်စက့်ပါ၊ ရသေဏ့်မရပေးပါဟို က  ကေ ့် ဖပ ဖခင့်ေးမျ ေး ကက   င့် 

ရ  င့်ေးခ ံန့် လ ိုအပ့်သည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၄.၂။ စ န့်ရခေါ်သည ့် အယ အ မျ ေး၊ နယ့်စပ့်မျ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငံ နယ့်န မ  ့် ဖပင့်ပ၌ ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ွက့်   ေန့် 
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ယ  န့် ဖငင့်ေး  ိုကကသည့်။ အန့်ေး နှင ့် ကရနေါ အမှု ွင့် ကရနေါ န ိုင့်ငံက   ေန့် ယ သင ့် ပါသလ ေး။ 

န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံက ၎င့်ေး၏ စစ့် ပ့်မှ  ပ့်ြွွဲွေ့ေင့်မျ ေး န ိုင့်ငံ ပ့်ဖခ ေး ငွ့် ၎င့်ေး  ိုို့ဘ သ  ၎င့်ေး  ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်သည ့် 

လိုပ့် ပ့်မျ ေး (ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး၊ အစ ရ စ  ဖြ ့်ရ  က့်ဖခင့်ေး၊ ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်  နှင ့် လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အ  

ရစ ့်က ေးဖခင့်ေး)   ိုို့အ ွက့်   ေန့်ယ သင ့် ပါသလ ေး။ န ိုင့်ငံဖခ ေးသ ေးမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့ မ ခင့်န ိုင့်ငံမျ ေး ှ  

ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု အ င ့်အ န့်ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ခ ိုလံှုခွင ့်  ယ လ ိုရသ  န ိုင့်ငံထက့် မျ ေးစ ွ 

န မ ့်ကျသည့်ဟ ရသ  အရကက င့်ေးဖပချက့်ဖြင ့် ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေး  ိုန ိုင့်ပါသလ ေး။ 

 

သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ် အကျ  ေး က့် အမျ   ေးမျ   ေး  ှ န ိုင့်သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ ငွ့် ရလျှ   ကွ့်၍ 

မ ရသ  ဥပရေ   ေန့်မျ ေး ပါ ှ သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးက သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးမှ  စ့် င ့် နယ့်ရဖမ အချ ပ့်အဖခ  

အ ဏ ၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်န ိုင့်သည့် (ဥပမ    ေးနစ့်(စ့်) နငှ ့် ရမ ့် က ို ွင့် ထို ့်ဖပန့်ခွဲ ရသ  

န ိုင့်ငံသ ေး   ိုင့်   စ  င့်ချက့်အရပေါ် အကကရံပေးအြွွဲွေ့၏ အဖမင့် (1922), PCIJ Series B, No. 4)။ မှ ့်သ ေး မည ့် 

အချက့်မှ  န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေးက န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ (ဥပမ ၊ ကိုလသမဂဂ 

ပဋ ည ဉ့်) န ိုင့်င ံက  ငွ့် က ကယွ့်ရပေးထ ေးရသ ၊ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်၍ မ ရလ က့်ရအ င့် အရ ေးပါရသ  

ဖပည့် ငွ့်ေး အချ ပ့်အဖခ အ ဏ က ို ထ ပါေးရနသည့်ဟို   ိုကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ဥပရေ (သ ိုို့) အချ ပ့်အဖခ  

အ ဏ နငှ ့် မသက့်  ိုင့်ဘွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးက စ ချ ပ့်မျ ေးက ို သရဘ   သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့် အမျ ေးအဖပ ေး 

 ှ သည့်။ မည့်သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်ရကက င ့် ဖြစ့်ရစ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဥပရေက ို 

သရဘ   ည သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ထ ိုဥပရေမှ စ ေး င့်ေးလ သည ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ အရပေါ် 

ကနို့့်သ ့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို သရဘ    လက့်ခကံက သည့်။ 

 

နြိုင်ငတံစ်နြိငု်ငံ  သဝဘာတစူာခ  ပ်၏  ပဋ္ဌာန်ျားခ  ်မ ာျား ြိ ုလ ်ခဝံ  ာင်ျား မည်သြိုို့  ပသ သနည်ျား။ 

 

ဖပည့် ငွ့်ေးဥပရေမျ ေးမှ စ ချ ပ့်မျ ေး နည့်ေး   န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးဖြင ့် ချည့်ရန ှင့်ခ ံ

ထ ေး သည့် (ပံို ၄.၁  ွင့် ရှုပါ)။ သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးက ို စ ဖြင ့် ရ ေးသ ေးထ ေးရပ   န ိုင့်ငံ စ့်န ိုင့်ငံ၏ 

ရခါင့်ေးရ  င့် (သ ိုို့) သင ့် င ့်ရလျ က့်ပ ့်စွ  အ ဏ  လွှွဲအပ့်ထ ေးသည ့် က ိုယ့်စ ေးလှယ့်က 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးဖခင့်ေးဖြင ့် ချည့်ရနှ င့်ခံ န့် သရဘ   ည ရကက င့်ေး ဖပသ သည့်။ ထ ိုအ င ့် ွင့် 

န ိုင့်ငရံ  ့်သည့် စ ချ ပ့်က ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးသ  ဖြစ့်သည့်။ အမျ ေးစိုရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေး ွင့် 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးသည ့် န ိုင့်င ံ အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည့်။ သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေး ဥပရေ   ိုင့်   ဗ ယင့်န  

သရဘ   စ ချ ပ့်၏ အပ ိုေ့် ၁၈ က န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးချ  န့်နငှ ့် အ ည့်ဖပ ချ  န့်အကက ေး 

သရဘ   စ ချ ပ့်ပါ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးနှင ့်အည  လိုပ့်ရ  င့် မည့်ဟို ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ယင့်ေးမှ  

အ ံိုေးသ ့် မဟို ့်ရသေးရပ။ ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံက သရဘ   စ ချ ပ့်က ို 

သရဘ   ည ရကက င့်ေး (သ ိုို့) လက့်ခရံကက င့်ေး ဖပသဖခင့်ေးဖြင ့် လက့်ခသံည ့် စ  ့် နဒက ို အ ည့်ဖပ  သည့်။ 

ထ ိုို့ရန က့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ချင့်ေးစ အလ ိုက့် ဖပည့် ငွ့်ေး လိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့် သည့်။ 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး ထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့်  က့်သွယ့်န ိုင့် န့် သရဘ   လ ိုက့်သည ့် စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးက ို 

သက့်  ိုင့်   အြွွဲွေ့၊ မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ အ ငွ့်ေးရ ေးမှှူေး၏ ရံိုေး၌ သ မ့်ေး ည့်ေးထ ေးသည့်။ 

သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးက မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် စ ချ ပ့် အသက့်ေင့် န့် လ ိုအပ့်သည ့် အနည့်ေး ံိုေး 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးမှု အရ အ ွက့်က ို ရြ ့်ဖပထ ေးကကသည့်။  
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ရဘယက့်ြ့်စက ေး (Bayefsky) (2001) ကွဲ သ ိုို့ရသ  ရေြန့်သ မျ ေးက မှ ့်ချက့်ဖပ ခွဲ သည ့်အ  ိုင့်ေး အချ   ွေ့ရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အဖပည ့်အေ လ ိုက့်န  န့်  ည့် ွယ့်ချက့် မ ှ ဘွဲ ၎င့်ေး  ိုို့ န မည့်ရက င့်ေး   န့်၊ ရေြန့်သ မျ ေးက ို 

နှစ့်သ မ ့် န့် န ိုင့်ငံရ ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့် အရနဖြင ့် သရဘ    စ ချ ပ့်  စ့်ခိုက ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး ကကလ မ ့်မည့်။ 

ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးက ို (ရန င့် ငွ့် ရ ွွေ့ကက မည့် ဖြစ့်သည ့်) မခွင့်ေးချက့်မျ ေး ထ ေးဖခင့်ေးက ရထ က့်က  

ရပေးသည့်။ ဟက့်သ ရေေး (Hathaway) (2007, p. 592) က န ိုင့်ငံမျ ေး အရနဖြင ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စ ချ ပ့်မျ ေးက ို လ ိုက့်န  န့် အဓ က  ွန့်ေးအ ေးရပေးသည ့် အ  မျ ေးမှ  စ ချ ပ့်ပါ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးက ို ဖပည့် ွင့်ေး၌ 

ဥပရေအ  စည့်ေးကကပ့်န ိုင့်ရဖခနှင ့် လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး န့်  ံိုေးဖြ ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးအရပေါ် အဖပ သရဘ  ရ  င့်သည ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး အကျ  ေး က့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ 

 

ပံို ၄.၁။ သရဘ    စ ချ ပ့်  စ့်ခို ြန့်  ေးဖခင့်ေး၊ ရ ိုေး ငှ့်ေးသည ့် ပံိုစ ံ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လ ်မှတ်ဝ ျားထြိုျားဖပ ျားဝနာ ် ခခွင်ျားခ  ် ထာျား ခင်ျားနှင ် ဝ  ညာခ  ်မ ာျား  ပ လုပ် ခင်ျား 

 

န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စ ချ ပ့် စ့်ခိုက ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးသည ့်  ိုင့် ၎င့်ေး၏ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးပါ 

  ေန့်မျ ေးက ို ဥပရေအ  ရ  ှင့်ကျဉ့်န ိုင့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး  ှ သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးက 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးသည ့်အချ  န့် (သ ိုို့) ရန က့်ပ ိုင့်ေး မည့်သည ့်အချ  န့်၌မ  ို မခငွ့်ေးချက့် ထ ေးဖခင့်ေးနငှ ့် 

ရကကည ချက့်မျ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ လိုပ့်န ိုင့်သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  န ိုင့်ငံမျ ေး၏ သရဘ ထ ေးမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး 

သရဘ   စ ချ ပ့်နှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် အဖခ ေး အြွွဲွေ့မျ ေးက ို အရကက င့်ေးကက ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

သ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေး မည ့် န ိုင့်ငံ 

အရ အ ွက့် ဖပည ့်သွ ေးပပ ေး သ ့်မ ှ့် ထ ေးသည ့် 

အချ  န့် ( ှ ပါက) ရကျ ့်လနွ့်သွ ေးသည့် နှင ့် စ ချ ပ့် 

အသက့်ေင့်လ ပပ ေး န ိုင့်ငမံျ ေးအရပေါ် ချည့်ရနှ င့်မှု 

 ှ သွ ေးသည့်။ 

သရဘ   စ ချ ပ့်ပါ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးက ို န ိုင့်ငံ 

 က  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး/ န ိုင့်ငံ  က ိုယ့်စ ေးလှယ့် 

အိုပ့်စိုမျ ေးက ရ ေွးရနေွး သရဘ   ကကသည့်။ 

သရဘ   စ ချ ပ့်က ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး န့် 

ြွင ့်ရပေးလ ိုက့်သည့်။ 

န ိုင့်ငံမျ ေးက သရဘ   စ ချ ပ့်က ို 

လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးကကသည့်။ 

 

ပထမ ံိုေး လက့်မ ှ့်ရ ေးထ ိုေးမှုမျ ေး 

ပပ ေးသွ ေးပပ ေးရန က့် ရန က့်ထပ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးက သရဘ   စ ချ ပ့်က ို 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး န ိုင့်ကကသည့်။ 
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ယင့်ေးအချက့်မျ ေးက န ိုင့်ငံမျ ေးက ို  စ့်စ  ့်  စ့်ပ ိုင့်ေး (သ ိုို့)  စ့်ခိုလံိုေးရသ  ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးအ ေး ရ  ှင့်လွှွဲခငွ ့် 

ရပေးသည့်။ မခွင့်ေးချက့် ထ ေးဖခင့်ေး ရ ိုေးရ ိုေး ပံိုစံမှ  သရဘ    စ ချ ပ့်ပါ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်  စ့်ခိုအ ေး   ေန့်ယ ၊ 

လက့်ခဖံခင့်ေး မဖပ ဟို   ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ပ ို၍ အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်သည့်မှ  သရဘ   စ ချ ပ့်  စ့်ခိုလံိုေးက ို 

ရ  ှင့် ှ ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် နည့်ေးမျ   ေးစံိုဖြင ့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုမျ ေး 

အ ေးလံိုေး ပရပျ က့်ရ ေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် (Convention on the Elimination of all Forms of 

Discrimination Against Women (CEDAW)) က ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးသည ့် ရ  ့်ေ  အ ရ ေးဗျ န ိုင့်ငကံ 

သရဘ   စ ချ ပ့်နှင ့် အစစလ မ့် ဥပရေ  ိုို့အကက ေး မက ိုက့်ည သည ့်အခါ န ိုင့်ငရံ  ့် အရနဖြင ့် 

သရဘ   စ ချ ပ့်က ို လ ိုက့်န  န့်   ေန့်မ ှ ဟို ရကကည ခွဲ သည့်။ ဥရ  ပ န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေးက 

ကနို့့်ကွက့်ရသ ့်လည့်ေး ရ  ့်ေ ၏ မခွင့်ေးချက့်မှ  အသက့်ေင့်ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ 

 

န ိုင့်င ံက  ဥပရေက သရဘ   စ ချ ပ့်၏  ည့် ွယ့်ချက့်နငှ ့် မက ိုက့်ည သည ့် မခွင့်ေးချက့်မျ ေးက ို အကျံ ေးမေင့်ဟို 

သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ ထ ိုသရဘ ထ ေးမှ  န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး (Internaitonal Court of Justice 

(ICJ or World Court)) ၏ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   အမှု (1951, ICJ Reps 15) နှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရက ့်မ   (1994)   ိုို့မှ  င့်ေးသက့်လ သည ့် သရဘ ထ ေး အဖမင့် ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးက အရဖခခ ံ

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို မခွင့်ေးချက့်ထ ေးဖခင့်ေးမျ ေး မဖပ သင ့်ဟ သည ့် ရထ က့်ဖပချက့်မျ ေးမှ  အဓ ပပ ယ့် 

 ှ ရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေး အ ွက့်မ  ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးမှ  ပ ို၍ ရှုပ့်ရထွေးန ိုင့်သည့်။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငကံလည့်ေး ICCPR 

က ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး   ငွ့် မခွင့်ေးချက့် ထ ေးခွဲ သည့်။ “အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခ ံ ဥပရေနှင ့် 

ဥပရေမျ ေးက အက အကယွ့် ရပေးထ ေးရသ  လွ ့်လပ့်စွ  ထို ့်ရြ ့် ရဖပ   ိုခွင ့်နှင ့် အသင့်ေးအြွွဲွေ့ 

ြွွဲွေ့စည့်ေးခွင ့်  ိုို့က ို ကနို့့်သ ့်မည ့် ဥပရေမျ ေး (သ ိုို့) လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို သရဘ   စ ချ ပ့် အပ ိုေ့် ၂၀ အ  လိုပ့်ခငွ ့်မ ှ  

(သ ိုို့) လိုပ့် န့် မလ ို။” ဟ ၍ ဖြစ့်သည့်။ အပ ိုေ့် ၂၀ က စစ့်ပွွဲ ဖြစ့် န့် လံှုရ  ့်ချက့်မျ ေးက ို ဥပရေဖြင ့် 

  ေးဖမစ့် မည့်၊ ခွွဲဖခ ေး  က့် ံ န့်၊  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့် န့် (သ ိုို့) အကကမ့်ေးြက့် န့် ရသွေးထ ိုေး လံှုွေ့ရ  ့်ဖခင့်ေး 

ပါေင့်သည ့် အမျ   ေးသ ေးရ ေး၊ လ မျ   ေးရ ေး (သ ိုို့) ဘ သ ရ ေး အမိုန့်ေးစက ေးမျ ေးက ို ဥပရေအ    ေးဖမစ့် မည့်ဟို 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးဖခင့်ေးရကက င ့် ထ ိုမခွင့်ေးချက့်မှ  ဖပဿန   ှ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံအ ွက့် ၎င့်ေး၏ 

ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခ ံဥပရေက အက အကယွ့် ရပေးထ ေးသည ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ပ ို၍ အရ ေးကက ေးသည့်။ 

 

သရဘ   စ ချ ပ့်က ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးသည ့်အချ  န့် (သ ိုို့) ရန က့်ပ ိုင့်ေး ငွ့် န ိုင့်ငမံျ ေးက ရကကည ချက့် 

မျ ေးလည့်ေး ထို ့်ဖပန့်န ိုင့်သည့်။ ရကကည ချက့်မျ ေးမှ  ဥပမ  သရဘ    စ ချ ပ့်က ို လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးသည ့် 

အချ   ွေ့ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး အသ အမှ ့် မဖပ ဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငံရ ေး သရဘ    ေး ဖပသဖခင့်ေးမျ ေး 

ဖြစ့်န ိုင့်သည့် (ဥပမ  ထ ိုင့်ေမ့် န ိုင့်ငံမ ှစ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနငှ ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   န ိုင့်င ံက  

သရဘ   စ ချ ပ့် (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)) က ို 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးဖခင့်ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေးရသ   ရို ့်န ိုင့်င၏ံ သရဘ ထ ေး ဖြစ့်သည့်။ “၁၉၆၇ ခိုနှစ့် 

ရအ က့်  ိုဘ လ ၅  က့်ရနို့ ွင့် သရဘ   စ ချ ပ့်က ို  ရို ့်ဟ သည ့် အမည့်က ို အသံိုေးမဖပ ဘွဲ 

ထ ိုင့်ေမ့်န ိုင့်ငံ၏   ေန့် ှ သ မျ ေး လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးခွဲ  ဖခင့်ေးသည့်    ေးမေင့်ရပ။” 

 

အသံိုေးဖပ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးမှ  အရ ေးမပါရပ။ အရ ေးကက ေးသည့်မှ  ရကကည ချက့်၏ သက့်ရ  က့်မှု 

ဖြစ့်သည့် (Human Rights Committee, 1994, paragraph 3)။ ယင့်ေးအချက့်က ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 
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ရက ့်မ  ထံ ဖပင့်သစ့် န ိုင့်ငံအ ေး   ိုင့်ကက ေးခွဲ သည ့်  က့်သွယ့်   ိုင့်ကက ေးချက့် ငွ့် ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ 

ဖပင့်သစ့်န ိုင့်ငံက လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေးက ို အသ အမှ ့်မဖပ ဟို ရကကည  ထ ေးဖခင့်ေးရကက င ့် ဘ သ စက ေးအ  

လ နည့်ေးစို ဖြစ့်သ   စ့်ဦေး၏ အ  ိုက ို ရက ့်မ  က စဉ့်ေးစ ေးရပေးန ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ဟ ၍ ဖြစ့်သည့် (Guedson v. 

France, UN Doc. CCPR/C/39/D/219/1986)။  

 

မခွင့်ေးချက့်ထ ေးဖခင့်ေးသည့် ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးအ ကွ့် အဓ ကကျသည ့် ဖပဿန  

 စ့် ပ့် ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးက သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးက ို လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေး သရဘ   သည ့်  ိုင့် အဓ က 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးက ို ရ  ှင့်လွှွဲ န့် မခွင့်ေးချက့်မျ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးက ၎င့်ေး  ိုို့ လိုပ့် ပ့်မျ ေးမှ  လေ့် 

ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစသည့်။ မခွင့်ေးချက့်ထ ေးဖခင့်ေး သရဘ    ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ    

စ ချ ပ့်မျ ေးနငှ ့် မက ိုက့်ည ရသ ့်လည့်ေး မခွင့်ေးချက့် ထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို မခွင့်ေးချက့် လ ိုအပ့်ဖခင့်ေး  ှ ၊ မ ှ  ဖပန့်လည့် 

 န့်ေးစစ့် န့် အ ေးရပေးဖခင့်ေးမှအပ အဖခ ေးရသ  အရ ေးယ မှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ယင့်ေးမှ  န ိုင့်င ံက  

ဥပရေ ကွဲ သ ိုို့ရသ  သရဘ   ည မှုက ို အရဖခခံသည ့် စနစ့်အ ကွ့် ကက ေးမ ေးသည ့် ဖပဿန   စ့် ပ့် ဖြစ့်သည့်။ 

ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက အနည့်ေး ံိုေး န ိုင့်ငံ က  စံနှုန့်ေးမျ ေးအ ေး လ ိုက့်န  န့် ကက  ေးပမ့်ေး ဖခင့်ေးသည့် 

န ိုင့်င ံက  ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး မ ရဘ င့်မှ လံိုေးေ ထွက့်ခွ သ ွေးဖခင့်ေးထက့် ရ  ့်ရသေးသည့်ဟို   ို မည့်။ 

န ိုင့်င ံက  စ ချ ပ့် ဥပရေသည့် သရဘ   ည မှု လ ိုအပ့်ရပ   အဓ က န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေးက လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး  န့်မှ  မခွင့်ေးချက့် ထ ေးခွင ့် မ ှ ပါက 

လက့်ရ ွွေ့မ န့်သည ့် အ ပ့်မက့်သ  ဖြစ့်ရပလ မ ့်မည့် (စ ရသ တ  ၄.၃  ငွ့် ရှုပါ)။  

 

စ ရသ တ  ၄.၃။ အဓ က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေး လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးဖခင့်ေး အရပေါ် အဖမင့် 

 စ့်မျ   ေး 

န ိုင့်ငံအမျ ေးအဖပ ေးအ ကွ့် လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးလ ိုက့်ဖခင့်ေးသည့် အ ံိုေးသ ့် ဖြစ့်သွ ေးသည့်။ အနှစ့်မွဲ ရသ  

အဖပ အမ မျ ေးအ ွက့် လွယ့်က သည ့်  လေ့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုဖပဿန မှ  လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေး န့်သ  

အ ရံိုစ ိုက့်ဖခင့်ေးရကက င ့်  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ကိုလသမဂဂ အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ အဓ က  ည့်မှန့်ေးချက့်မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေး 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးရစရ ေး ဖြစ့်သည့်။ ယံိုကကည့်ထ ေးသည ့် အချက့်မှ   စ့်ကမ္ လံိုေး 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးပပ ေးရန က့် အရက င့်အထည့် ရြ ့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အ ေးရက င့်ေးရစမည့် ဟ ၍ 

ဖြစ့်သည့်။ ပါေင့် န့် က  ကေ ့် ဖပ လိုပ့်သည့်နှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ထွက့် န့် ခက့်ခွဲသွ ေးမည့် ဖြစ့်ပပ ေး 

အပမွဲ ရစလ ို အကျယ့်ချွဲွေ့ရနရသ  န ိုင့်င ံက  ရစ င ့်ကကည ့်ရလ လ ရ ေးနငှ ့်   ေန့်ခရံ ေး ကွန့် က့်ထွဲ ငွ့် 

ပ  ့်မ သွ ေးမည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

 စ့်ချ  န့်ထွဲမှ ပင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို စ န့်ရခေါ်သ မျ ေးအ ေး လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးရစ န့် ကိုန့်ကျမှုမျ ေး  ှ ရနသည့်။ 

ယင့်ေးကိုန့်ကျမှုမျ ေးမှ  ရလျ  နည့်ေးလ သည ့်   ေန့်မျ ေး၊ ရလျှ  ရပေးလ ိုက့် သည ့် ရစ င ့်ကကည ့်ဖခင့်ေးမျ ေးနှင ့် 

မလ ိုက့်န မှုအ ွက့်   ိုေး  ွေးမှု သ ပ့်မ ှ ရသ  အကျ  ေး က့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ အြွွဲွေ့ေင့် ဖြစ့် န့် ကိုန့်ကျစ   ့်က ို 

 မင့်သက့်သက့်ပင့် ရလျှ  ချခွဲ သည့်။ 

(Bayefsky, 1996) 
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 စ့်ကမ္ လံိုေး လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးရ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ဖခင့်ေးသည့် ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးစနစ့်၏ 

 စ့်ကမ္ လံိုေးအရပေါ် အရဖခခံသည ့် အို ့်ဖမစ့်မျ ေးက ို ခ ိုင့်မ ရစ   ွင့် အရ ေးပါသည့်။ ရေြန့်သ အချ   ွေ့၏ 

မနှစ့်ပခ  က့်မှုမျ ေး  ှ ရသ ့်လည့်ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးရစရ ေးသည့် သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးအရပေါ် 

မည့်သ ိုို့ရသ  မရက င့်ေးသည ့် အကျ  ေး က့်မျှ မ ှ ရပ။ 

(Alston, 1997, paragraph 23) 

 

ခ ိုင့်မ ရသ  ဖပည့် ွင့်ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး  ှ ပပ ေး   ိုေး  ွေးရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး မှ ့် မ့်ေးမျ ေး  ှ သည ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အ ေးနည့်ေးရသ  ဖပည့် ွင့်ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး  ှ ပပ ေး အလ ေး     ိုေး  ွေးသည ့် မှ ့် မ့်ေးမျ ေး 

 ှ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေးက ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးန ိုင့်ရဖခ ပ ိုနည့်ေးရကက င့်ေး 

သက့်ရသမျ ေး  ှ သည့်။ ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးက ို 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးန ိုင့်ရဖခ ပ ိုမျ ေးသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ဖပည့်သ မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စ ချ ပ့်မျ ေးအရပေါ် ကက  က့်နစှ့်သက့်မှုသည့် ပ ို၍ အ ေးရက င့်ေးပပ ေး လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးဖခင့်ေးရကက င ့် ဖပည့် ငွ့်ေး၌ 

အကျ  ေးရကျေးဇ ေး ပ ိုမ ို   ှ န ိုင့်ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် မက့်လံိုေး  ှ ဖခင့်ေးက အလိုပ့်ဖြစ့်သည့် 

  ိုသည ့်အ  ိုင့်ေး လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး အြွွဲွေ့ေင့် ဖြစ့်ဖခင့်ေးမှ အကျ  ေးအဖမ ့် ကက ေးကက ေးမ ေးမ ေး   ှ န ိုင့်သည ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေးက ို ပ ိုမ ို လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးလ ိုကကသည့်။ ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံို နည့်ေး   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့် က  ကေ ့် အ င ့်ဖမင ့်ရသ  ရေသမှ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ထ ိုစ ချ ပ့်မျ ေးက ို 

လက့်ခနံ ိုင့်ရဖခ ပ ိုမျ ေးသည့်။ 

(Hathaway, 2007, p. 613) 

 

နြိုင်ငံ အဝ ျားဝပေါ် အဝ ခအဝနတွင် ဆြိငု်ျားငံ ထာျား ခင်ျား 

 

  ိုင့်ေးငံ ထ ေးဖခင့်ေးက န ိုင့်ငံမျ ေးက ို အရ ေးရပေါ် အရဖခအရနမျ ေး ွင့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို အချ   ွေ့ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေး၏   ေန့်မျ ေးက ို ရ  ှင့်လွှွဲခငွ ့် ရပေးသည့်။ ပ ိုအရ ေးပါသည ့် အချက့်မှ  န ိုင့်ငံမျ ေး လံိုေးေ 

  ိုင့်ေးငံ ထ ေး၍ မ ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အချ   ွေ့လည့်ေး  ှ သည့်။   ိုင့်ေးငံ  ထ ေး၍ မ ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ွင့် 

လွ ့်လပ့်စွ  စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်၊ ယံိုကကည့်ခွင ့်၊ လွ ့်လပ့်စွ  ရ ွေးရခေါ်ခွင ့်နငှ ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးအ ေး 

  ေး  ေးဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့် (ဥပမ  ICCPR အပ ိုေ့် ၄(၂)  ွင့် ရှုပါ)။   ိုင့်ေးငံ ဖခင့်ေး လိုပ့်န ိုင့်၊ မလိုပ့်န ိုင့်နှင ့် 

လိုပ့်န ိုင့်သည့်   ိုပါက မည့်သည ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်က ို   ိုင့်ေးငံ န ိုင့်ရကက င့်ေးက ို စ ချ ပ့်  စ့်ခိုချင့်ေးစ က 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့်။ အချ   ွေ့ရသ  စ ချ ပ့်မျ ေးက   ိုင့်ေးငံ ဖခင့်ေးက ို ခွင ့်မဖပ ထ ေးရပ (ဥပမ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

သရဘ သဘ ေအ  ICESCR က ို   ိုင့်ေးငံ ခွင ့် မဖပ ရပ။ အ ြ  က လ သ ေးနှင ့် လ အိုပ့်စိုမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

  ိုင့်   ပဋ ည ဉ့် (African Charter on Human and People’s Rights) အရကက င့်ေးက ို  က့်လက့် ရ ွေးရနွေး 

သွ ေးပါမည့်။)  

 

  ိုင့်ေးငံ ထ ေးဖခင့်ေးက ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်သည့်ဟို   ို ဖခင့်ေးမှ  ယင့်ေးသည့် ယ ယ ဖြစ့်ပပ ေး မခွင့်ေးချက့် 

အရဖခအရနမျ ေး ငွ့်သ  ဖြစ့်ပွ ေးရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် အရ ေးရပေါ် အရဖခအရနသည့် 

န ိုင့်ငံ၏  ည့် ှ မှု (သ ိုို့)  ည့်ပင မ့်မှုအရပေါ် အမနှ့် ကယ့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရနဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး န ိုင့်ငံရ  ့်က အရ ေးရပေါ် 



 135 

အရဖခအရနဟို    ေးဥပရေ နည့်ေးလမ့်ေးကျ ရကကည  မည့် ဖြစ့်သည့်။ အ ိုင့်ယ လန့်နှင ့် 

ရဖမ က့်အ ိုင့်ယ လန့်  ိုို့မှ အကကမ့်ေးြက့်သမ ေးမျ ေး၏ ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု အနတ  ယ့်  ှ သည့်ဟို   ိုက  လွန့်ခွဲ ရသ  

  စိုနှစ့် အ ံိုေးပ ိုင့်ေးရလ က့် ွင့် ပဗ   န့်န ိုင့်ငံက သရဘ   စ ချ ပ့်က ို က လ ညှ့်ကက    ိုင့်ေးငံ ထ ေးခွဲ သည ့် 

သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး  ှ ခွဲ သည့်။  

 

  ိုင့်ေးငံ  န့် အ ဏ က ို အ ံိုေးစွန့် ံိုေး အရဖခအရနမျ ေးအ ွက့်သ  ကနို့့်သ ့်ထ ေးသင ့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  

န ိုင့်ငံမျ ေးအ ကွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ေန့်မျ ေးက ို ရ  ှင့်ကျဉ့် န့် နည့်ေးလမ့်ေး မဟို ့်သင ့်ရပ။ ထ ိုို့ဖပင့် အရ ေးရပေါ် 

အရဖခအရနမျ ေး၌ပင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် မ ှ မဖြစ့် အရ ေးပါပပ ေး န ိုင့်င ံက  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   

ဥပရေမျ ေးမှ  သက့်ရ  က့်မှု  ှ  ွဲပင့်။ စစ့်ဖြစ့်ရနချ  န့်နငှ ့် အဖခ ေးရသ  အရ ေးရပေါ် အရဖခအရနမျ ေး ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ပ ို၍ ပခ မ့်ေးရဖခ က့် ခံ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့က ို ရလေးစ ေးလ ိုက့်န  န့်မှ  ပ ို၍ အရ ေးပါသည့်ဟို 

ယ   မည့်။ 

 

နြိုင်ငတံ ာ အ ပနအ်လှန် မှ ခြိဝုနဖပ ျား ခွ ဲခာျား၍ မ ဝသာ လူူ့အခငွ ်အဝ ျား စနစ်ဆ သြိုို့ 

 

သရဘ   စ ချ ပ့်ဖြင ့် ချည့်ရနှ င့်ခံထ ေး န ိုင့်သည ့် ဖြစ့်စဉ့်က ို  င့်ဖပပပ ေးရန က့် အဓ က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စ ချ ပ့်မျ ေးရအ က့် ွင့် န ိုင့်ငံမျ ေး လိုပ့်ရ  င့် မည ့် ဥပရေ   ေန့်မျ ေးနှင ့် မည့်သည ့်အ ွက့်ရကက င ့် 

စ ချ ပ့်စ  မ့်ေး အမျ ေးအဖပ ေး  ှ  သည့်က ို ရလ လ သွ ေးပါမည့်။ 

 

လက့် ှ  ွင့် ကိုလသမဂဂ၏ အက အည ဖြင ့် ရ ေး ွွဲခွဲ ရသ  အဓ က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်စ  မ့်ေး (၉) ခို 

 ှ သည့် (စ ရသ တ  ၄.၄  ငွ့် ရှုပါ)။ အကျယ့်ဖပနို့့် ံိုေး လက့်ခခံွဲ ရသ  သရဘ   စ ချ ပ့်မှ  ကရလေးသ ငယ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် (Convention on the Rights of the Child) ဖြစ့်သည့်။ 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၊ ရ  င့်  ေန့်နှင ့်   ိုမ လ ယ  န ိုင့်င ံ ိုို့မှ လွွဲ၍ ကိုလသမဂဂ အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေး 

ယင့်ေးစ ချ ပ့်က ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးသည့် (အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံနငှ ့် စ ချ ပ့် လက့်မှ ့်မထ ိုေးဖခင့်ေးအရကက င့်ေးက ို 

အခန့်ေး ၁၇  ွင့် ရှုပါ)။ ကိုလသမဂဂ အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံ အမျ ေးစိုက ထ ိုသရဘ   စ ချ ပ့် အမျ ေးအဖပ ေး၏ ဥပရေဖြင ့် 

စည့်ေးရန ှင့်ဖခင့်ေးက ို သရဘ   ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ယင့်ေးန ိုင့်ငံမျ ေးက လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ အ ွက့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေးလ ိုက့်န  န့်၊ ထ ိုအခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဥပရေအ  

က ကယွ့် န့်နငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ စ ချ ပ့်ပါ   ေန့်မျ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေး န့် လ ိုအပ့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး 

လိုပ့်ရ  င့်မည့်ဟို သရဘ    ထ ေးကကသည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၄.၄။ အဓ က န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စ ချ ပ့် စ  မ့်ေးမျ ေး (ကိုလသမဂဂ) 

 ုလသမဂဂ၏ အဓြိ  လူူ့အခွင ်အဝ ျား စာခ  ပ်  ြိုျားခ ု (ထြိုစာခ  ပ် အမ ာျားအ ပာျားတွင် ဝနာ ်ထပ် 

အခွင ်အဝ ျားမ ာျားနငှ ်/ သြိုို့မဟတု် လူတစဦ်ျားခ င်ျားစ မှ ဆ သွ်ယ် တြိုငတ်န်ျား ခင်ျား (သြိုို့) စံုစမ်ျား စစ်ဝဆျား န် 

အတွ  ်လြိ ု်နာလြိုမှ လြို န်ာနြိုင်သည ် ဝနာ ်ဆ တ်ွဲ စာခ  ပမ် ာျားလည်ျား  ှြိဝသျားသည်။) 

၁။ နည့်ေးမျ   ေးစံိုဖြင ့် လ မျ   ေးရ ေး ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုမျ ေး အ ေးလံိုေး ပရပျ က့်ရ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  

သရဘ   စ ချ ပ့် ၁၉၆၅။  

၂။ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့် ၁၉၆၆။ 
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၃။ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနငှ ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့် ၁၉၆၆။ 

၄။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် နည့်ေးမျ   ေးစံိုဖြင ့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု အ ေးလံိုေး ပရပျ က့်ရ ေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် 

၁၉၇၉။ 

၅။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုနှင ့် အဖခ ေး  က့်စက့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ  (သ ိုို့) ဂိုဏ့်သ ကခ  ကျ င့်ေးရစရသ  

 က့် ံမှုမျ ေး (သ ိုို့) အဖပစ့်ရပေးမှုမျ ေးအ ေး  နို့့်ကျင့်ရ ေး   ိုင့်   သရဘ    စ ချ ပ့် ၁၉၈၄။ 

၆။ ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် ၁၉၈၉။ 

၇။ ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး အလိုပ့်သမ ေးမျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ မ သ ေးစိုေင့်မျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   န ိုင့်ငံ က  

သရဘ   စ ချ ပ့် ၁၉၉၀။ 

၈။ မသန့်စွမ့်ေးသ မျ ေး အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် ၂၀၀၆။ 

၉။ လ အ ေးလံိုေးက ို လက့်စရြျ က့်ခ ံဖခင့်ေးမှ က ကယွ့်ရပေးရ ေး  ိုင့်   န ိုင့်င ံက  သရဘ    စ ချ ပ့် 

၂၀၀၆။ 

 

အ ခာျား အဓြိ   ုလသမဂဂ သဝဘာတူ စာခ  ပ်မ ာျား 

ေိုကခသည့်မျ ေး၏ အရနအထ ေးနှင ့်  က့်စပ့်ရသ  သရဘ   စ ချ ပ့် ၁၉၅၁ (နှင ့် ၁၉၆၇ ရန က့် က့် ွွဲ 

စ ချ ပ့်) 

အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးက ို  က့် ံ   ငွ့် အန မ ့် ံိုေး လ ိုက့်န  မည ့် အရဖခခံ စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး (ECOSOC) 

၁၉၅၇။ 

ဥပရေ စည့်ေးကကပ့်သ    ေန့် ှ သ မျ ေးအ ကွ့် လ ိုက့်န  မည ့် ကျင ့်ေ ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး (အရထွရထွ 

ည လ ခ ံ ံိုေးဖြ ့်ချက့် ၃၄/၁၆၉)။ 

ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့်ခငွ ့်   ိုင့်   ရကကည ချက့် (အရထွရထွ ည လ ခံ ရကကည ချက့် ၄၁/၁၂၈)။ 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ရကကည ချက့် ၂၀၀၇ (အရထွရထွ ည လ ခံ 

ရကကည ချက့် ၆၁/၂၉၅)။ 

 

နြိုင်ငတံ ာ အလုပ်သမာျားမ ာျား အဖွဲွေ့၏ အဝ ခခ ံသဝဘာတစူာခ  ပ် (၈) ခု 

အ င့်ေးအဓမမ အလိုပ့်ရစခ ိုင့်ေးခံ သ    ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် အမ ှ့် ၂၉၊ ၁၉၃၀။ 

လွ ့်လပ့်စွ  အသင့်ေးအြွွဲွေ့ ြွွဲွေ့စည့်ေးခွင ့်နှင ့် စိုစည့်ေးခွင ့် အခွင ့်အရ ေးက ို က ကယွ့်ဖခင့်ေး   ိုင့်   

သရဘ   စ ချ ပ့် အမ ှ့် ၈၇၊ ၁၉၄၈။ 

စိုစည့်ေးခွင ့်နငှ ့် စိုရပါင့်ေး ညြှ န ှုင့်ေးခွင ့်   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် အမ ှ့် ၉၈၊ ၁၉၄၉။ 

  ည ရသ  လိုပ့်ခလစ  က စစ ပ့်   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် အမ ှ့် ၁၀၀၊ ၁၉၅၁။ 

အ င့်ေးအဓမမ အလိုပ့် ရစခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးအ ေး ြျက့်သ မ့်ေးဖခင့်ေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် အမ ှ့် ၁၀၅၊ ၁၉၅၇။ 

(အလိုပ့်အက ိုင့်နငှ ့် လခစ ေး အလိုပ့် ွင့်) ခွွဲဖခ ေး  က့် ံဖခင့်ေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် အမ ှ့် ၁၁၁၊ 

၁၉၅၈။ 

အန မ ့် ံိုေး  ှ  မည ့် အသက့်  ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် အမ ှ့် ၁၃၈၊ ၁၉၇၃။ 

အ  ိုေး  ွေး ံိုေးရသ  ကရလေး လိုပ့်သ ေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် အမ ှ့် ၁၈၂၊ ၁၉၉၉။ 
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ကိုလသမဂဂ ရခ ့်၌ပင့် န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး ရ ေး ွွဲဖခင့်ေးက အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် 

အချ  န့် ှည့်ကက သည ့် ဖြစ့်စဉ့်  စ့်ခို ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ ေို  ယ ကမ္ စစ့်အ ွင့်ေး ဥရ  ပ ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  

ရဟ ့်လ ိုရက  စ့် ဖြစ့် ပ့်ရကက င ့် လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို အဖပစ့်ရပေးရ ေး အရပေါ် သရဘ   ည မှု 

လွယ့်လွယ့်က က   ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် သရဘ   ည မှု   ှ  န့်မှ  ပ ို၍ ဖပဿန  

 ှ ခွဲ သည့်။ ယခင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက ့်မ ငှ့်က အ ေးလံိုေး အ ကွ့် အရဖခခ ံ အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို စိုစည့်ေးပပ ေး ၁၉၄၈ ခိုနှစ့် ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး (Universal Declaration 

of Human Rights (UDHR)) ရ ေး ွွဲ   ွင့်   ိုေး က့်မှုမျ ေး  ှ ခွဲ သည့်။ ၁၉၄၈ ခိုနှစ့်၌ ကိုလသမဂဂ ငွ့် 

အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံ ၅၆ န ိုင့်ငံသ   ှ ရသ ့်လည့်ေး ၂၀၁၅ ခိုနစှ့် ငွ့် အြွွဲွေ့ေင့် ၁၉၃ န ိုင့်ငံ  ှ ရနပပ  ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေး 

အ ေးလံိုေးက UDHR က ို လ ိုက့်န မည့်ဟို လက့်ခထံ ေးကကသည့်။ ယင့်ေးမှ  ယရနို့အချ  န့် ငွ့်  စ့်ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   

ရကကည ချက့် စစ့်စစ့် ဖြစ့်လ ပပ  ဖြစ့်သည့်။ 

 

အရစ ပ ိုင့်ေး အကကံက ရကကည ချက့် ငွ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး 

စည့်ေးရန ှင့်န ိုင့်သည ့် စ ချ ပ့်   ေန့်မျ ေးအဖြစ့် ရ ေးသ ေး န့် ဖြစ့်သည့်။ ကံမရက င့်ေး အရကက င့်ေးမလှစ ွပင့် 

န ိုင့်င ံက  န ိုင့်ငံရ ေးက ေင့်ရ  က့် ရန ှင ့်ယှက့်ခွဲ ပပ ေး သရဘ   ည မှု မ  ှ ခွဲ ရပ (စ ရသ တ  ၄.၅  ငွ့် ရှုပါ)။ 

ထ ပ့်  ိုက့် ရ ွွေ့မှုမျ ေးရကက င ့် စ ချ ပ့်စ  မ့်ေး နှစ့်ခိုခွွဲ န့်  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ ကကသည့်။  စ့်ခိုက စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် 

ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးပပ ေး အဖခ ေး  စ့်ခိုက ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးသည့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် မည့်သည ့် အခွင ့်အရ ေးက ို အ င ့်မည့်သ ိုို့ သ ့်မှ ့်ထ ေးရစက မ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

အ ေးလံိုေးသည့် အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုရနပပ ေး ခွွဲဖခ ေး၍ မ သလ ို  စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည့်။ သ  ှ န ေးလည့်ပပ ေး 

ရ ေွးချယ့်မှု လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးက ို အရထ က့်အက ဖပ သည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေး 

 စ့်ခို ဖြစ့်ရသ  ပည သင့်ကက ေးခငွ ့် မ ှ ဘွဲနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး ပါေင့်ခွင ့်က ို ကျင ့်သံိုေးန ိုင့်မည့် မဟို ့်ရပ။ 

အလ ေး  ပင့် အစ ေးအစ နငှ ့် သနို့့် ှင့်ေးရသ ရ  မ ှ ဘွဲ အသက့် ှင့်ခွင ့်က အဓ ပပ ယ့်  ှ မည့် မဟို ့်ရပ။ 

သရဘ   စ ချ ပ့် နှစ့်ခို ရပါင့်ေးစပ့်က  UDHR  ငွ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည ့် အခွင ့်အရ ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို 

 ည့်ရ  က့်ထ ေးသည့်။ အဖခ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်နှင ့် စ ချ ပ့်စ  မ့်ေး အမျ ေးအဖပ ေးက 

ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အကျယ့်ချွဲွေ့ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟိုပင့်   ိုန ိုင့်သည့်။ 

 

အ ခာျား အ င်ျားအ မစမ် ာျား၊ နြိုငင်ံတ ာ ဓဝလ ထုံျားတမ်ျား ဥပဝဒနှင ် စည်ျားဝနှာင်အာျား မ ှြိဝသာ ဥပဝဒ 

 

န ိုင့်င ံက  ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး ဥပရေ   ိုသည့်မှ  န ိုင့်ငံ၏ အရလ အကျင ့် ဖြစ့်ရနရသ  စည့်ေးမျဉ့်ေး စည့်ေးကမ့်ေးမျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် န ိုင့်င ံက  ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး ဥပရေက ို န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေး (သ ိုို့) အမျ ေးစိုက 

သရဘ    ထ ေးကကပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ သရဘ   ည မှုက ို ရ ေးသ ေးထ ေးရသ  စ ချ ပ့်မျ ေးထက့် လ ိုက့်န ဖခင့်ေးဖြင ့် 

ဖပသကကသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ အချ   ွေ့ရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေး မျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး ဥပရေ ငွ့် 

ပါေင့်ရနသည့်ဟို   ိုန ိုင့်သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို   ေးဖမစ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် အထ ေးသဖြင ့် ကျွန့်စနစ့်က ို 

  ေးဖမစ့်ဖခင့်ေး  ိုို့က ဥပမ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေးက ကျွန့်စနစ့်သည့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေနငှ ့် 

 နို့့်ကျင့်သည့်ဟို လက့်ခထံ ေး ကကသည့်။ ကျွန့်စနစ့်  နို့့်ကျင့်ရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးက ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး 
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ထ ေးသည့် ဖြစ့်ရစ၊ မထ ေးသည့် ဖြစ့်ရစ ကျွန့်စနစ့်က ို   ေးဖမစ့် န့်   ေန့်  ှ ကကသည့်။ ပ ိုမ ို ခက့်ခွဲသည့်မှ  

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေးက ရိုပ့်ဖပအ ေးဖြင ့်   ေးဖမစ့်ထ ေးရသ ့်လည့်ေး 

အမျ   ေးမျ   ေးရသ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု အ  ိုင့်ေးအ  မျ ေးနငှ ့် အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို လက့်ခထံ ေး ကကသည့် (အခန့်ေး 

၁၅  ငွ့် ရှုပါ)။ ထ ိုို့ရကက င ့် ထ ို  ေးဖမစ့်ဖခင့်ေးက ို ဓရလ ထံိုေး မ့်ေးဟို ရှုဖမင့်ဖခင့်ေးမှ  ဖပဿန  ှ သည့်။ အဖခ ေး 

ဖပဿန   စ့် ပ့်မှ  အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုပံို ဖြစ့်သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက ို ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး ဥပရေအ  

အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ သရဘ    စ ချ ပ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့် (ဥပမ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုနှင ့် 

အဖခ ေး  က့်စက့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ  (သ ိုို့) ဂိုဏ့်သ ကခ  ကျ င့်ေးရစရသ   က့် ံမှုမျ ေး (သ ိုို့) 

အဖပစ့်ရပေးမှုမျ ေးအ ေး  နို့့်ကျင့်ရ ေး   ိုင့်   သရဘ    စ ချ ပ့်၊ အပ ိုေ့် ၁)  က လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးဖခင့်ေး 

မ ှ ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးအ ကွ့် က ိုယ့်စ ေးမဖပ ရပ။ န ိုင့်င ံက  ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး ဥပရေ  ည့် ှ ဖခင့်ေးနှင ့် ဥပရေအ  

စည့်ေးကကပ့် န ိုင့်ဖခင့်ေးအရပေါ် ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေး  ှ ကကသည့်။ အ  အကျ အရဖြရပေးန ိုင့်မည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဖြစ့်ရသ  ICJ 

သ ိုို့ အဖငင့်ေးပွ ေးမှု အနည့်ေးငယ့်သ  ရ  က့် ှ ရပ   စ  ့်ရကျနပ့်ြွယ့် အရဖြမှ  အထင့်အ ှ ေး မ ှ ရပ။ ထ ိုို့ဖပင့် 

ယခိုအခါ န ိုင့်င ံ အမျ ေးစိုက အဓ က န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေး ွင့် အြွွဲွေ့ေင့် 

ဖြစ့်ရနရလပပ  ဖြစ့်   န ိုင့်င ံ  စ့်န ိုင့်ငံအရပေါ် ဥပရေ   ေန့်  စ့်ခိုအ ေး စည့်ေးကကပ့် န့် န ိုင့်င ံက  

ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး ဥပရေက ို အ ေးက ိုေးစ   မလ ိုရ   ရပ။ 

 

ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး ဥပရေအဖပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို စည့်ေးရန ှင့်အ ေး မ ှ ရသ  ဥပရေ အဖြစ့်လည့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ 

စည့်ေးရန ှင့်အ ေး မ ှ ရသ  ဥပရေ   ိုသည့်မှ  (သရဘ   စ ချ ပ့်/ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး ဥပရေ ကွဲ သ ိုို့ရသ ) 

ဥပရေအ  စည့်ေးရနှ င့်န ိုင့်သည ့်   ေန့်မျ ေး  ှ ရသ  ဥပရေနငှ ့်  နို့့်ကျင့်ဘက့် ဖြစ့်သည့်။ စည့်ေးရနှ င့်အ ေး 

မ ှ ရသ  ဥပရေ ငွ့် န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ရ ေး ွွဲခွဲ ရသ  ရကကည ချက့် အမျ   ေးမျ   ေး ပါေင့်သည့်။ 

ယင့်ေးရကကည ချက့်မျ ေးသည့် ဥပရေအ  စည့်ေးရန ှင့်န ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ၊ သ ိုို့   ငွ့် န ိုင့်ငံမျ ေး သရဘ   ည ထ ေးသည ့် 

စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး ပါေင့်ရနသည့်။ စည့်ေးရနှ င့်အ ေး မ ှ ရသ  ဥပရေက ို ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးသည့် အကျ  ေး က့် မ ှ ဟို 

မ  ိုန ိုင့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုအကျ   ေး က့်မျ ေးမှ  ဥပရေရ ေး  ထက့် န ိုင့်ငရံ ေး အကျ  ေး က့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 ယှ့်လ့် န့် (Shelton) (2000) က စည့်ေးရနှ င့်မှု မ ှ ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  ဇ  ့်ခံို ငွ့် ပ ိုမ ို 

ဖမင့်ရ ံွံ  လ  သည ့် လကခဏ  ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ ဥပမ မျ ေး ငွ့်   ိုေး က့်ခငွ ့်   ိုင့်   

ရကကည ချက့်နှင ့် အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးက ို  က့် ံ   ငွ့် အန မ ့် ံိုေး လ ိုက့်န  မည ့် အရဖခခ ံ စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး  ိုို့ 

ပါ ှ သည့်။ မကက ခဏ   ိုသလ ို စည့်ေးရန ှင့်မှု  ှ ရသ  ဥပရေမျ ေး မဖြစ့်ရပေါ်မ  စည့်ေးရန ှင့်မှု မ ှ ရသ  ဥပရေ 

  ိုင့်   ရကကည ချက့်မျ ေးဖြင ့် စ င့်ရလ  ှ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးက ို 

ဥပရေအ  သရဘ    စ ချ ပ့် နှစ့်ခို ငွ့် ရြ ့်ဖပခွဲ သည့်။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု 

  ိုက့်ြျက့်ရ ေး   ိုင့်   ရကကည ချက့် (၁၉၆၇) အပပ ေး ၁၉၇၉ ခိုနစှ့် ငွ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် နည့်ေးမျ   ေးစံိုဖြင ့် 

ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု အ ေးလံိုေး ပရပျ က့်ရ ေး   ိုင့်   သရဘ    စ ချ ပ့် ထွက့်ရပေါ် လ ခွဲ သည့်။ 

 

စည့်ေးရန ှင့်အ ေး မ ှ ရသ  ဥပရေက န ိုင့်ငံမျ ေး၏   ေန့်မျ ေးက ို အသ ရပေးသည့်၊ သ ိုို့   ငွ့် ယင့်ေး  ိုို့က ို 

အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ို သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ရြ ့်  ိုက့် (Forsythe) (2006, p. 13) က အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေမျ ေး၏  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို ဖပည ့်မှ ရစ န့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   

စည့်ေးရန ှင့်အ ေး မ ှ ရသ  ဥပရေမျ ေး၏ အရ ေးပါပံိုက ို ရထ က့်ဖပခွဲ သည့်။ 
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အနှစ့်ချ ပ့် 

သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးမှ  န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဥပရေ ွင့် အမျ ေး ံိုေး ရ ွွေ့ သည ့် ပံိုစ ံ ဖြစ့်သည့်။ 

ယင့်ေး  ိုို့က ို ရ ေးသ ေးထ ေးပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးက ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးက ို လ ိုက့်န  သည့်။ 

န ိုင့်ငံမျ ေးက အချ   ွေ့ရသ  သရဘ   စ ချ ပ့်   ေန့်မျ ေးက ို မခွင့်ေးချက့်ထ ေးဖခင့်ေး၊ ရကကည ချက့် ထို ့်ဖပန့်ဖခင့်ေး၊ 

  ိုင့်ေးငံ ဖခင့်ေး  ိုို့ဖြင ့် ရ  ှင့်ကကဉ့်ကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် မခွင့်ေးချက့်ထ ေးဖခင့်ေးက အရကက င့်ေးအ  နငှ ့် 

သရဘ   စ ချ ပ့်၏  ည့် ယွ့်ချက့်က ို မထ ခ ိုက့်သင ့်ရပ။   ိုင့်ေးငံ ထ ေးဖခင့်ေးက ို လံိုေးေ လ ိုအပ့်မှသ  

အသံိုေးဖပ သင ့်သည့်။ 

ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး  ိုင့်   န ိုင့်င ံက  ဥပရေသည့် န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏  င့်ေးဖမစ့် စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

အ ေးလံိုေး ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် လက့်ခထံ ေးရသ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို န ိုင့်င ံ ိုင့်ေးက 

လ ိုက့်န ကက သည့်။ 

စည့်ေးရန ှင့်အ ေး မ ှ ရသ  ဥပရေသည့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဥပရေ၏ အရ ေးပါရသ   င့်ေးဖမစ့်  စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် ထ ိုဥပရေက န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အရလ အကျင ့်နငှ ့် သရဘ ထ ေးက ို 

ထင့်ဟပ့်ရနရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်စွမ့်ေး  ှ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ဥပရေအ  

စည့်ေးကကပ့်န ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ ရပ။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုရနပပ ေး ခွွဲဖခ ေး၍ မ ရပ။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမျ ေးစိုသည့် အဖခ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုရနသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေးနှင ့် 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ အ ေးရက င့်ေးသည ့် ကွန့် က့်  စ့်ခို ဖြစ့်ရနသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

မခွင့်ေးချက့်မျ ေးနငှ ့်   ိုင့်ေးငံ ဖခင့်ေးမျ ေး  ှ ဖခင့်ေးက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုက ို 

ထ ခ ိုက့်ရစပါသလ ေး။ သ ိုို့မဟို ့် ယင့်ေး  ိုို့  ှ ဖခင့်ေးက န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေး ဥပရေ   ိုင့်     ေန့်မျ ေးက ို 

လက့်ခလံ ရစ န့် လက့်ရ ွွေ့ကျသည ့် အ   ဖြစ့်ပါသလ ေး။ အကကမ့်ေးြက့် အနတ  ယ့် ကကံ ရန သည့်ဟို 

  ိုရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး အရနဖြင ့် စ ချ ပ့်ပါ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးက ို   ိုင့်ေးငံ ထ ေး န ိုင့်ပါသလ ေး။ ထ ေးန ိုင့်သည့်   ိုပါက 

မည့်သည ့် အခငွ ့်အရ ေး/လွ ့်လပ့်ခငွ ့်က ို   ိုင့်ေးငံ ထ ေး န ိုင့်ပါသနည့်ေး။ အဘယ့်ရကက င ့်နည့်ေး။ 

 

နြိုငင်တံ ာ လူူ့အခွင ်အဝ ျား ဥပဝဒ ြိ ုဝစာင ်  ည ် ခင်ျားနှင ် စညျ်ား  ပ် ခင်ျား 

 

အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့်  င့်ဖပခွဲ သည ့်အ  ိုင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က ကွယ့်ဖခင့်ေး၏ ရဘ င့်မျ ေးနှင ့် လ  စ့်ဦေး ( စ့်ခါ  ံ 

အိုပ့်စို  စ့်စို) ၏  ပ ိုင့်ခငွ ့်မျ ေးက ို အ  အကျ သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဥပရေ စနစ့် စ့်ခို အ ကွ့် 

မျ ေးစွ  အကျ  ေး ှ မည့် ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို စည့်ေးကကပ့်န ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ပါက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

 ှ ဖခင့်ေး၏ အကျ  ေးရကျေးဇ ေးမျ ေး ရလျ  ပါေးသွ ေးမည့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ယခို အပ ိုင့်ေး ငွ့်  ည့် ွဲ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေးနငှ ့် စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေး   ိုင့်   နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို ရလ လ သွ ေးပါမည့်။ 

ယခိုအပ ိုင့်ေး ငွ့် န ိုင့်င ံက  စနစ့်က ို ဦေးစွ  ရလ လ သွ ေးမည့် ဖြစ့်ပပ ေး ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ရေသ ွင့်ေးနငှ ့် 

ဖပည့် ငွ့်ေး စနစ့်မျ ေးက ို ရလ လ သွ ေးပါမည့်။ ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေးအ ွက့် န ိုင့်င ံက  အ င ့် ွင့် ဖပည့် ွင့်ေး 

အ င ့်ရလ က့် ရလျ ့်ရကကေး ရ  င့်ေးခနံ ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ဖခင့်ေးမှ ရ    ရ  ှင့်လွှွဲ၍ မ သည ့် အချက့် ဖြစ့်သည့်။ 
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လူူ့အခငွ ်အဝ ျား ဝစာင ်  ည ် ခင်ျားနှင ် စည်ျား  ပ် ခင်ျား အတ ွ် နြိုင်ငတံ ာ ( ုလသမဂဂ) စနစ ် 

 

ယခိုအပ ိုင့်ေး ငွ့် ကိုလသမဂဂ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးနှင ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို ဦေးစွ  စဉ့်ေးစ ေးသွ ေးပါမည့်။ ထ ိုို့ရန က့် 

အဓ က လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေး အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေးက ို ရစ င ့်ကကည ့်သည ့် စ ချ ပ့် 

ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေး အရကက င့်ေးက ို ရလ လ သွ ေးပါမည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့်ရသ  အဖခ ေး 

ကိုလသမဂဂ စနစ့်မျ ေးက ိုလည့်ေး ရြ ့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ ရန က့် ံိုေး ငွ့် န ိုင့်ငံ က  လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်မျ ေး အဓ က 

  ိုေး က့်လ သည ့် နယ့်ပယ့်မျ ေး ဖြစ့်ရသ    ဇေ ့်မှုနှင ့် အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ ရ ေး  ိုို့က ို 

အ  ိုချံ ေး ရလ လ သွ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် ယခိုအပ ိုင့်ေးက ို အ ံိုေးသ ့်ပါမည့်။ 

 

ကိုလသမဂဂသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေနငှ ့် ပ ့်သက့်၍ အရ ေးအပါ ံိုေး အ င့်ေးအဖမစ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

အဓ က စ ချ ပ့် အမျ ေးစိုက ို ကိုလသမဂဂ (သ ိုို့) ကိုလသမဂဂနှင ့် စပ့် က့်ရနသည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး (ဥပမ  

ကိုလသမဂဂ ပည ရ ေး၊ သ ပပံနငှ ့် ယဉ့်ရကျေးမှု  ိုင့်   အြွွဲွေ့ (UN Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO)၊ ကမ္   ကျန့်ေးမ ရ ေး အြွွဲွေ့ (World Health Organization (WHO))၊ ILO) ၏ 

လမ့်ေးညွှန့်မှုဖြင ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ကိုလသမဂဂ စနစ့်က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လ ိုက့်န မှု ရစ င ့်ကကည ့်သည ့် 

စနစ့် စ့်ခိုက ို ြန့်  ေးခွဲ သည့် (ပံို ၄.၂  ွင့် ရှုပါ)။ ကိုလသမဂဂ၏ အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငအံ ေးလံိုေးက ို ထ ိုစနစ့်မျ ေးဖြင ့် 

ရစ င ့်ကကည ့်သည့်။ ယင့်ေးအရကက င့်ေးက ို  က့်လက့်  ငှ့်ေးဖပသွ ေးပါမည့်။ သ ိုို့   ငွ့်  ွမ့်မ  ှ ့် (Tomuschat) 

(2003, p. 7) က “လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို န ိုင့်င ံက မှ အက အကယွ့် ရပေးဖခင့်ေးသည့် လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စို သမ ိုင့်ေး၏ 

ရန က့်ကျသည ့် အ င ့် ငွ့် စ င့်ခွဲ ရသ  ဥပရေ  ိုင့်   သမ ိုင့်ေး၏ အခန့်ေး  စ့်ခန့်ေး ဖြစ့်သည့်။” ဟို မှ ့်ချက့် 

ဖပ ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ယင့်ေးစနစ့် ွင့် ပါေင့်သည ့် အ   အ ေးလံိုေးမှ  သရဘ   ည မှုအရပေါ် အရဖခခ ံ ထ ေးရသ  

သံ မန့်ရ ေး စနစ့်ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးက (န ိုင့်ငရံ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး (သ ိုို့) သံ မန့်ရ ေးအ ) ၎င့်ေး  ိုို့အ ွက့် 

အကျ  ေး ှ သည့်ဟို ထင့်မှသ   က့်ကကွစွ  ပါေင့်ကကမည့် ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံက စနစ့်ရကက င ့် 

ထ ခ ိုက့်သည့်ဟို ခံစ ေး လျှင့် မ မ  နဒအရလျ က့် နှု ့်ထွက့်န ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ထ ရ  က့်ရသ  

ရစ င ့်ကကည ့်ရလ လ ရ ေးနငှ ့် မည့်သည ့် န ိုင့်ငံက ိုမျှ ဖြစ့်စဉ့်မှ ြယ့်မထို ့်ရ ေး   ိုို့အကက ေး န ိုင့်ငံရ ေး ဘက့်ည မှု 

ထ ေး ှ  သည့်။ အ ေးလံိုေး ပါေင့်မှုမှ  အရ ေးပါသည့်။ 

 

 

ပံို ၄.၂။ ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်၊ ရ ိုေး ငှ့်ေးသည ့် ပံိုစ ံ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ုလသမဂဂ အဝထွဝထွ ည လာခ ံ

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက င့်စ ၏ အစ  င့်ခံစ နှင ့် အဖခ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစ  င့်ခံစ မျ ေးက ို လက့်ခံသည့်။  

လူူ့အခငွ ်အဝ ျား ဝ ာငစ်  

စ ချ ပ့် ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေးနငှ ့် (အထ ေး 

က ိုယ့်စ ေးလှယ့် ခနို့့်အပ့်သည ့်) အထ ေး အစ အမမံျ ေးထံမ ှ

အစ  င့်ခံစ မျ ေးက ို လက့်ခံသည့်။  စ့်ကမ္ လံိုေး ပံိုမှန့် 

ရစ င ့်ကကည ့်ဖခင့်ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်သည့်။  
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အဓြိ  (စာခ  ပ်) အဖွဲွေ့အစညျ်ားမ ာျား 

 

ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့်နငှ ့် အဖခ ေး  က့်စပ့်သည ့် ဥပရေမျ ေး ငွ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေက ို 

လ ိုက့်န မှုအရပေါ် ရစ င ့်ကကည ့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ပါ ှ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လ ိုက့်န မှု ရစ င ့်ကကည ့် န့် 

အဓ က   ေန့် ှ သည ့် အြွွဲွေ့မှ  ၂၀၀၆ ခိုနစှ့် ွင့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရက င့်စ  (Human 

Rights Council (HRC)) ဖြစ့်သည့် (ဥပမ  Oberleitner, 2007; Ramcharan, 2011; Freedman, 2013   ိုို့က ို 

ရှုပါ)။ ထ ိုရက င့်စ မ ှ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး ရက င့်စ ၏ လိုပ့်ငန့်ေး ရက ့်မ ငှ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည ့် 

ရလှ င့်ရဖပ င့်ြယွ့်   ဖြစ့်ရနရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက ့်မ ငှ့် ပပ  ကွွဲပပ ေးရန က့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် 

(ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့် အပ ိုေ့် ၆၁)။ ရက ့်မ ှင့်အရပေါ် အဓ က ရေြန့်မှုမျ ေး ွင့် ၎င့်ေးသည့် ဘက့်လ ိုက့်ပပ ေး 

လျှ  ွေ့ေကှ့်သည့်ဟို ပါေင့်သည့် (e.g. Franck, 1984; Boekle, 1995; Annan, 2002, 2005)။ 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက င့်စ သည့် ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ ည လ ခံ၏ အြွွဲွေ့ခွွဲ  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး ည လ ခံ ထံသ ိုို့ 

အစ  င့်ခ ံသည့်။ ယင့်ေးရက င့်စ  ွင့် ရ ေွးရက က့်  င့်ရဖမြှ က့်ထ ေးရသ  အြွွဲွေ့ေင့် ၄၇ န ိုင့်ငံ ပါေင့်ပပ ေး 

လ သ ေးအ ေးလံိုေးအ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် အရဖခခံ ကျရသ  လွ ့်လပ့်ခငွ ့် အ ေးလံိုေးက ို ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု 

မ ှ ဘွဲ မျှ ပပ ေး  န့်ေး  ည ရသ  ပံိုစဖံြင ့်  စ့်ကမ္ လံိုေးက ရလေးစ ေးလ ိုက့်န  က ကွယ့်ရပေးမှုအ ေး ဖမြှင ့် င့် န့် 

  ေန့်  ှ သည့် (GA Resn 60/251 at 2; see United Nations General Assembly, 2006)။ န ိုင့်င ံ

 စ့်န ိုင့်ငံချင့်ေးစ က ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ေန့်မျ ေးနငှ ့် က  ကေ ့်မျ ေး လ ိုက့်န မှုက ို ရစ င ့်ကကည ့် န့် 

ရက င့်စ က ို  စ့်ကမ္ လံိုေး ပံိုမှန့် ရလ လ ဖခင့်ေး အ ကွ့် အ ဏ  ရပေးအပ့်ထ ေးသည့်။ ထ ိုရလ လ ဖခင့်ေးက 

(ရန င့် ငွ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွွေ့ မည့် ဖြစ့်သည ့်) စ ချ ပ့် ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို 

က ည ရပေး  ရ  က့်ပပ ေး ပါေင့်သ မျ ေး အ ွက့်လည့်ေး ေန့်ထို ့်ေန့်ပ ိုေး ကက ေးကက ေးမ ေးမ ေး မဖြစ့်လှရပ (Human 

Rights Council Resolution 5/1 at 3(f) + (h))။  စ့်ကမ္ လံိုေး ပံိုမှန့်ရလ လ ဖခင့်ေး ငွ့် န ိုင့်ငံ က  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ အ ွက့်နငှ ့် ပ ို၍ အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   အဖြစ့် န ိုင့်င ံက  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု 

ဥပရေအ ွက့်ပါ အကျံ ေးေင့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေးက အဖခ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ် ရလ လ    ွင့် 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေး မှ ့်ချက့်ဖပ ဖခင့်ေး မ ှ ကကရပ။ ရ ွေးရနွေး မည ့် 

သ င့်ေးအချက့်အလက့်မျ ေး အ ွက့် န ိုင့်ငံမျ ေးက အစ  င့်ခစံ မျ ေး  င့်သငွ့်ေးကကသည့်။ ကိုလသမဂဂ 

န ိုင့်ငံမျ ေးက စ ချ ပ့် ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေးက ို 

အစ  င့်ခံကကပပ ေး အထ ေး အစ အမံမျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်   ွင့် ပါေင့်ကကသည့်။ 

န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အရလ  

အကျင ့် မျ ေးက ို ပံိုမှန့် 

သံိုေးသပ့်သည ့် 

လိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်   

စ ချ ပ့်က ခငွ ့်ဖပ ပပ ေး န ိုင့်ငံက 

လက့်ခံထ ေး ပါက  စ့်ဦေးချင့်ေး 

 က့်သွယ့်   ိုင့်ကက ေးမှုမျ ေး 

အထူျား လုပ်ဝဆာင်ခ  ်မ ာျား 

အထ ေးက ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေး၊ 

လိုပ့်ငန့်ေး အြွွဲွေ့မျ ေးနှင ့် အထ ေး 

ကျွမ့်ေးကျင့်သ မျ ေး 

စာခ  ပ် ဝစာင ်  ည ်ဝ ျား အဖွဲွေ့မ ာျား 

န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ပံိုမှန့် အစ  င့်ခံစ  မျ ေးက ို 

လက့်ခံပပ ေး မှ ့်ချက့် ရပေးသည့်။ 
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မဟ မင့်ေးကက ေးရံိုေး (United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights 

(OHCHR)) က စ ချ ပ့် ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေးနှင ့် အထ ေး အစ အမံမျ ေး၏ သက့်  ိုင့်   အစ  င့်ခံစ မျ ေးက ို 

စိုစည့်ေးသည့်။ အဖခ ေး သက့်  ိုင့်   ပ ့်သက့်  က့်နွှယ့်သ မျ ေးက ရပေးသည ့် ခ ိုင့်လံိုပပ ေး စ  ့်ချ ရသ  

အချက့်အလက့်မျ ေးက ို OHCHR က အနှစ့်ချ ပ့် ရပေးပပ ေး ယင့်ေးအချက့်မျ ေးက ို သံိုေးရက င့်ေး သံိုေးန ိုင့်သည့်။ 

ယင့်ေးရန က့် ရ ွေးရနွေးညြှ န ှုင့်ေးဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်ပပ ေး အဖခ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးက အစ  င့်ခစံ   င့်သငွ့်ေးသည ့် န ိုင့်ငကံ ို 

မှ ့်ချက့်ရပေးဖခင့်ေး၊  ငှ့်ေးလင့်ေးခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးနှင ့် ရမေးခွန့်ေး ထို ့်ဖခင့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ ရ ွေးရနွေးညြှ န ှုင့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးက ို အကကံဖပ ချက့်မျ ေး ရပေးဖခင့်ေး၊ မှ ့်ချက့်မျ ေး ရပေးဖခင့်ေး   ိုို့က ရက င့်စ  မှ ့် မ့်ေး င့်သည ့် 

ရန က့် ံိုေး အစ  င့်ခစံ  အ ကွ့် အရဖခခံမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

HRC သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် အရဖခခ ံလွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို “  ိုေး  ွေးပပ ေး သက့်ရသခ ိုင့်လံိုစ ွ၊ ကက မ့်ြန့်မျ ေးစွ  

ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးမျ ေး” နှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့်   ိုင့်ကက ေးချက့်မျ ေးက ိုလည့်ေး လက့်ခ ံ န ိုင့်သည့်။ 

ထ ိုလိုပ့်ရ  င့်ချက့်သည့် ၎င့်ေးအရမွ က့်ခခံွဲ သည ့် ရက ့်မ ငှ့်၏ လိုပ့်ငန့်ေးက ို ယ ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (ယခင့် 

ရက ့်မ ှင့်၏ ၁၂၅၃/၁၅၀၃ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်)။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက င့်စ ၏  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ၅/၁ ၂၀၀၇ က 

ဖြစ့်စဉ့်အသစ့်နငှ ့် ပ ့်သက့်၍ အချက့်အလက့်မျ ေး ရပေးထ ေးသည့်။ ထ ိုဖြစ့်စဉ့် ွင့် အ င ့်သံိုေး င ့် ပါေင့်သည့်။ 

ပထမ အ င ့်မှ  လွ ့်လပ့်ရသ  ကျွမ့်ေးကျင့် ပည  ငှ့်မျ ေး ပါေင့်သည ့် လိုပ့်ငန့်ေးအြွွဲွေ့က လက့်ခ၊ံ လက့်မခ ံ

 ံိုေးဖြ ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ရက င့်စ  အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးနငှ ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးရသ  လိုပ့်ငန့်ေးအြွွဲွေ့က 

အရဖခအရနမျ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေး ရလ လ သည့်။ ရန က့် ံိုေးအ င ့် ွင့် HRC က ရလ လ ဖခင့်ေးနငှ ့်/ သ ိုို့မဟို ့် 

အရ ေးယ ဖခင့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်သည့်။ (န ိုင့်ငံမျ ေး  နဒ ှ သည ့် အရဖခအရနမျ ေးမှ လွွဲ၍)   ိုင့်ကက ေးချက့်၏ 

သရဘ    ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်၍ရ  ၊ ရက င့်စ ၏ ရ ွေးရနွေးချက့်မျ ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်၍ပါ အမျ ေးဖပည့်သ က ို 

အသ ရပေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ 

 

ရက င့်စ ၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို အထ ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး (အထ ေး က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေး) က ပံ ပ ိုေးရပေးသည့်။ 

ယင့်ေး  ိုို့မှ  ၎င့်ေး  ိုို့၏ ကျွမ့်ေးကျင့်မှုအလ ိုက့် န ိုင့်ငံ အသ ေးသ ေး ှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လ ိုက့်န မှုမျ ေးက ို    ေးေင့် 

သွ ေးရ  က့် ရလ လ ဖခင့်ေးမျ ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုေး က့်မှု  ှ န ိုင့်မည ့် ရန  မျ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေးမျ ေး၊ 

အခွင ့်အရ ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့် ချ   ေးရြ က့်ခ ံသည ့် အ  ိုမျ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေးမျ ေးနငှ ့် စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို 

ထို ့်ရြ ့်ရဖပ   ိုဖခင့်ေး၊ က ိုယ့် ယွ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ဖြင ့် ရလ လ  ရစ င ့်ကကည့် မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်သည ့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ 

ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအထ ေး က ိုယ့်စ ေးလှယ့် မျ ေးက ို န ိုင့်ငံအလ ိုက့် (ဥပမ    ိုမ လ ယ ၊ ဖမန့်မ ) (သ ိုို့) 

ရခါင့်ေးစဉ့်အလ ိုက့် (ဥပမ  အလွန့်အကျှူေး  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေး၊ လွ ့်လပ့်စ ွ က ိုေးကွယ့်ခငွ ့် (သ ိုို့) ယံိုကကည့်ခငွ ့်၊ သက့်ကက ေး ယွ့်အ ိုမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး) ခနို့့်အပ့် 

န ိုင့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့က ို ခနို့့်အပ့်ဖခင့်ေးမျ ေး၊ လိုပ့်ရ  င့် မည ့်   ေန့်မျ ေးနှင ့်၊ လ ိုက့်န  မည ့် အချက့်မျ ေးက ို 

ကျင ့်ေ ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး အပါအေင့် အမျ   ေးမျ   ေးရသ  စ ချ ပ့်မျ ေးဖြင ့် ထ န့်ေးချ ပ့်သည့် (အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး 

 ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေးအ ကွ့် HRC Res 5/1 နှင ့် ကျင ့်ေ ့်စဉ့်ေးမျဉ့်ေးအ ွက့် 5/2   ိုို့ ဖြစ့်သည့်)။ 

 

ILO နှင ့် UNESCO   ိုို့ ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့ ကမကထ ဖပ ထ ေးသည ့် စ ချ ပ့်မျ ေးပါ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

အက အကယွ့်ရပေးမှုက ို သ ေးဖခ ေး စနစ့်မျ ေး  ှ ကကသည့်။ UNESCO က ၎င့်ေး  ိုို့ စ  င့်ပ ိုင့်ခငွ ့်  ှ ရသ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေးသည ့်  က့်သွယ့်   ိုင့် န့်ေးချက့်မျ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေးရပေးသည ့် စနစ့်  ှ သည့်။ 
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အထ ေးသဖြင ့် ယင့်ေးမှ  ပည ရ ေး အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် ယဉ့်ရကျေးမှု ဘေ ွင့် လွ ့်လပ့်စ ွ ပါေင့်ခွင ့်၊ လွ ့်လပ့်စွ  

ထို ့်ရြ ့်ရဖပ   ိုခငွ ့်နှင ့် သ င့်ေးလွ ့်လပ့်ခငွ ့်   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ UNESCO ၏ Decision 

104, EX/3.3 (1978) က ၎င့်ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ကျင ့်သံိုေးမှုနငှ ့် ပ ့်သက့်၍ UNESCO ထံ 

အမှုမျ ေးနှင ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေး  င့်သငွ့်ေးလ ိုပါက လ ိုက့်န  မည ့် အ င ့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

ထ ိုကက ေးန မှုမျ ေးသည့် ရယဘိုယျ အ ေးဖြင ့် လျှ  ွေ့ေကှ့်ပံိုစံ ဖြစ့်သည့်။ 

 

န ိုင့်င ံက  အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး အြွွဲွေ့၏ ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အပ ိုေ့် ၂၄ အ  အလိုပ့်သမ ေးနှင ့် အလိုပ့် ှင့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးသည့် သရဘ   စ ချ ပ့်က ို ထ ရ  က့်စွ  လ ိုက့်န  န့် 

ပျက့်ကကွ့်ပါက ILO ထံ   ိုင့်ကက ေးန ိုင့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  ILO ၏ လ သ ေး (အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး၏) အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

လ ိုက့်န မှုက ို ရစ င ့်ကကည ့်သည ့် စနစ့်ဖြစ့်သည့်။ 

 

သံသယ ေင့်စ   မလ ိုသည ့်အချက့်မှ  အဓ က န ိုင့်င ံက  အစ အမံမျ ေး ွင့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ  အ ွက့် 

ကိုစ ေးရပေးမှု အနည့်ေးငယ့်သ   ှ သည့်။ န ိုင့်င ံ  စ့်န ိုင့်ငနံှင ့်  စ့်န ိုင့်ငံအကက ေး  ှ သည ့်   ေန့်မျ ေးက ိုသ  

အ ရံိုစ ိုက့်သည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး စ့်ခို ွင့် ထ ိုအရဖခအရနသ   ှ ဖခင့်ေးက မထ ေး န့်ေးရပ။ စနစ့် အမျ   ေးမျ   ေးက 

လျှ  ွေ့ေကှ့် ပံိုစ ံ ကျင ့်သံိုေးဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်င၏ံ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို ရလေးစ ေးဖခင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို 

ရဘေးြယ့်ထ ေး န့် ချ   ံိုချ ံို ဖြစ့်ရနဖခင့်ေး  ိုို့နှင ့် က ိုက့်ည သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို ပါေင့် န့် 

 ွန့်ေးအ ေးရပေးသည ့် အရဖခအရန ွင့် စည့်ေးကကပ့်မှုအ ေး မျ ေးစွ   င့်ေးကကပ့်ထ ေးမှု မ ှ ဖခင့်ေးမှ  ရ  ှင့်လွှွဲ၍ 

မ သည ့် အကျ  ေး က့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဒုတြိယအဆင ် (စာခ  ပ်) အဖွဲွေ့အစည်ျားမ ာျား 

 

ရ ွှေ့ ွင့်  င့်ပပ ေးခွဲ သည ့် အြွွဲွေ့မျ ေး အပါအေင့် အဓ က စ ချ ပ့်မျ ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုက ို 

ရစ င ့်ကကည ့်သည ့် စနစ့် ပါ ှ သည့်။ ယင့်ေးမှ  အဓ က စ ချ ပ့်မျ ေးက ို အရဖခခသံည့် စနစ့် ဖြစ့်ရလ   စ ချ ပ့်က ို 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ကွ့်သ  အကျံ ေးေင့်သည့်။ စ ချ ပ့်   ိုင့်   အြွွဲွေ့မျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် 

OHCHR ၏ ရံိုေးချ ပ့် ဂျန ဗ  ွင့် ရံိုေးထ ိုင့်၍   ေန့်မျ ေး ရ  င့် ွက့်ကကသည့်။ ရက ့်မ    စ့်ခိုချင့်ေးစ ၏ 

ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို၊ အခွင ့်အ ဏ မျ ေးနှင ့် လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို သက့်  ိုင့်   စ ချ ပ့်မျ ေး ငွ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည့် (ဥပမ  

ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   ရက ့်မ   အရကက င့်ေးက ို ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   

သရဘ   စ ချ ပ့် အပ ိုေ့် ၄၃-၅  ွင့် ရှုပါ)။ အ ဂန့် (Egan) (20011) က ထ ိုအြွွဲွေ့မျ ေးအရကက င့်ေးက ို အရသေးစ  ့် 

ရလ လ ထ ေးသည့်။  

 

သရဘ   စ ချ ပ့်  စ့်ခိုချင့်ေးစ က န ိုင့်ငံမျ ေး၏ မ မ က ိုယ့်မ မ  အကွဲဖြ ့် သံိုေးသပ့်သည ့် အစ  င့်ခံစ  မျ ေးက ို 

သက့်  ိုင့်   စ ချ ပ့် (သ ိုို့) ရက ့်မ  က သ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် အချ  န့် အပ ိုင့်ေးအဖခ ေးအ  ိုင့်ေး လက့်ခ ံ

စဉ့်ေးစ ေးသည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အစ  င့်ခစံ မျ ေးနငှ ့် ကက ေးန  ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးက ို အရဖခခ၍ံ ရက င့်ေးမွန့်သည ့် 

အရလ အကျင ့်မျ ေးနှင ့် န ိုင့်င၏ံ   ေန့်မျ ေး လ ိုက့်န မှု အရပေါ် အကွဲဖြ ့်ထ ေးသည ့် အ ံိုေးသ ့် 

ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေး ထို ့်ဖပန့်သည့်။ မလ ိုက့်န ဖခင့်ေးက အဖပစ့်ရပေး အရ ေးယ မှု ဖြစ့်ရစန ိုင့်မည့် မဟို ့်ရပ။ 

အစ  င့်ခစံ မျ ေး အ ေးလံိုေးက ို အမျ ေးဖပည့်သ  အ ွက့် ြွင ့်ရပေးထ ေးပပ ေး အွန့်လ ိုင့်ေး ငွ့်   ှ န ိုင့်သည့်။ ရက ့်မ   
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အမျ ေးအဖပ ေးက န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံမှ အဖခ ေး န ိုင့်င ံ  စ့်န ိုင့်ငံအရပေါ် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု 

  ိုင့်ကက ေးချက့်မျ ေးက ို လက့်ခနံ ိုင့်ကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် သံ မန့်ရ ေး   အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးရကက င ့် 

(အထ ေးသဖြင ့် လက့် ံိုို့ဖပန့်မည့်က ို ရကက က့် ံွွေ့ ရသ ရကက င ့်) ထ ိုအစ အမံမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ရလ  မ ှ ရပ။ 

အချ   ွေ့ရသ  ရက ့်မ  မျ ေးက န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ သွ ေးရ  က့် ရလ လ ရလ   ှ သည့် (ဥပမ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု 

 နို့့်ကျင့်ရ ေး ရက ့်မ  က ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး စခန့်ေးမျ ေးသ ိုို့ သွ ေးရ  က့်ရလ လ ဖခင့်ေး)။ အဓ က စ ချ ပ့်မျ ေးက 

ယခိုအခါ လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ မှ  က့်သွယ့်   ိုင့် န့်ေးချက့်မျ ေးက ိုလည့်ေး စဉ့်ေးစ ေးရပေးန ိုင့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးက လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးသည ့်အချ  န့် (သ ိုို့) ရ ေးထ ိုေးပပ ေး ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ထ ို  ိုင့် န့်ေးချက့် ဖပ န ိုင့်သည ့် 

အချက့်က ို လက့်ခပံပ ေး သက့်  ိုင့်   ရက ့်မ  မှ လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏   ိုင့်ကက ေးချက့်မျ ေးက ို ကက ေးန ဖခင့်ေးအ ေး 

ခွင ့်ဖပ  မည့်။ ထ ိုလိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်အချ   ွေ့က ို သ ေးသနို့့် စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး (မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် ရန က့် က့် ွွဲ 

စ ချ ပ့်မျ ေး)  ွင့် ထည ့်သွင့်ေးထ ေးပပ ေး သ မန့် စ ချ ပ့်ပါ   ေန့်မျ ေးမှ ခွွဲဖခ ေးထ ေးသည့်။   ိုင့်ကက ေးသည ့် 

စနစ့်က ို န ိုင့်ငံမျ ေးက လက့်ခလံ ရစ န့် ဥပရေ အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေး သံိုေးထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် ရက ့်မ  က 

 က့်သွယ့်   ိုင့် န့်ေးချက့်မျ ေးက ို ရလ လ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ထင့်ဖမင့်ချက့်က ိုသ  ထို ့်ဖပန့်ရလ   ှ သည့်။ 

လက့်ခသံည ့် န ိုင့်ငံ အရ အ ွက့်နငှ ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့်၊ အထ ေးသဖြင ့် (ရ ွှေ့ ွင့်  က့်လက့် ရလ လ သွ ေးမည ့်) 

ရေသ  ိုင့်   စနစ့်မျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ မှ   ိုင့်ကက ေးမှု အနည့်ေးငယ့်သ   ှ သည့်ဟို 

  ိုန ိုင့်သည့်။ ဤသည့်မှ  န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အရလ အကျင ့်မျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်ပပ ေး န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးသည့် 

န ိုင့်ငံက လက့်ခထံ ေးရသ  စ ချ ပ့်ပါ အခွင ့်အရ ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး အဖပည ့်အေ  ရနရသ ရကက င ့် 

ဖြစ့်သည့်ဟို မည့်သ ကမျှ မ  ိုကကရပ။ 

 

န ိုင့်င ံက  စနစ့်သည့် “သွ ေးမ ှ သည ့် စနစ့်” ဟို မကက ခဏ ရေြန့်ကကသည့်။ န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို 

လက့်ခထံ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လ ိုက့်န မှုက ို ရစ င ့်ကကည ့်ကကသည ့် န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေး မျ ေးစွ  

 ှ ရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ ပ ိုင့်နက့်အ ွင့်ေး စ ချ ပ့်   ေန့်မျ ေးအ ေး အဖပည ့်အေ လ ိုက့်န  န့် 

 ွန့်ေးအ ေးရပေးန ိုင့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး မ ှ ရပ။ န ိုင့်ငံမျ ေးအ ွက့် ေန့်ထို ့်ေန့်ပ ိုေး ရလျှ  ချ န့် အစ  င့်ခံသည ့် 

စနစ့်က ို ပ ိုမ ို ထ ရ  က့်ရစ န့် ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေး  ှ သည့် (ဥပမ  ရက ့်မ   အမျ   ေးမျ   ေးအ ကွ့် 

အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ထပ့်ခါ၊ ထပ့်ခါ  င့်ဖပရန ဖခင့်ေးထက့် အရထွရထွ အချက့်အလက့်မျ ေးက ို 

ရ ေးသ ေးထ ေးသည ့် ပင့်မ အစ  င့်ခံစ  ငွ့် သရဘ    စ ချ ပ့်နှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် အချက့်အလက့်မျ ေးက ို 

လ ိုအပ့်သလ ို ဖြည ့်စွက့်ဖခင့်ေး) ။ န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ်   ိုင့်ကက ေးရလ   ှ သည ့် အချက့်မျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့်ဖခင့်ေးက 

ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး စနစ့်က ို ပ ိုမ ို ထ ရ  က့်ရစသည့်။ အယ့်လ့်စ န့် (Alston, 1997)၊ အ နန့် (Annan, 2005) နှင ့် 

ဟက့်သ ရေေး (Hethaway, 2007)   ိုို့က စ ချ ပ့်အမျ ေးအဖပ ေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေးန ေးပါေး 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးလ ကကပပ  ဖြစ့်   သရဘ    စ ချ ပ့်ပါ   ေန့်မျ ေး၏ ထ ရ  က့်မှုက ို   ိုေး က့်ရစ န့်မှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ ရန က့်ထပ့် ရကျ ့်လွှ ေး မည ့် အခက့်အခွဲ  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ န ိုင့်ငံရ ေး 

စ  ့် နဒက ို ရြ ့်ဖပထ ေး ကကပပ  ဖြစ့်   အရဖပ က ို လက့်ရ ွွေ့ဖြစ့်ရအ င့် လိုပ့် န့် လ ိုအပ့်လ ပပ  ဖြစ့်သည့်။ 

 

 ာဇေတ်မှု စ  င်ဝ ျား နည်ျားလမ်ျားမ ာျား 

 

ကိုလသမဂဂ စ င့် ည့်ရထ င့်စဉ့် နှစ့်မျ ေးက န ိုင့်ငံ က  ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးနငှ ့် လံိုခခ ံရ ေး အ ွက့် 

စ  ့်က ေးယဉ့် န့်ပပ ေး  ရဖပေးည ဖြစ့်သည ့် ရကကည ချက့်မျ ေး  ှ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ဖပည့် ွင့်ေးစစ့်မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ က  
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ပဋ ပကခမျ ေးမှ  မကက ခဏ ဖြစ့်ပွ ေးရနပပ ေး ယင့်ေးပဋ ပကခမျ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး  ှ ရနသည့်။ 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေက န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ်   ေန့်မျ ေး ရပေးထ ေးရသ ့်လည့်ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့် ချ   ေးရြ က့်သ မျ ေးမှ   စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေး (သ ိုို့) 

လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ်   ဇေ ့်မှုမျ ေး ကျှူေးလွန့်သည ့်အခါ ဤအချက့်မှ  အထင့် ှ ေး ံိုေးဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုသ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးအ ကွ့်   ေန့်ခံခ ိုင့်ေး န ိုင့်ပါသလ ေး။ 

 

၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့်  ေမ့်ေါနှင ့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  ရကကကွွဲြွယ့်   

ဖြစ့် ပ့်မျ ေးရကက င ့်   ဇေ ့်ရကက င့်ေးအ  အရ ေးယ  န့် ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေး ပ ို၍ အ ေးရက င့်ေး လ သည့်။ 

 က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး ငွ့် ပါေင့်ခွဲ သ မျ ေးက ို    ေးစွွဲ  ိုန ိုင့် န့် ရ  ှင့် ခင့် န ိုင့်င ံက  ခံိုရံိုေးမျ ေးက ို 

ကိုလသမဂဂ လံိုခခ ံရ ေး ရက ့်စ ၏  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးအ   ည့်ရထ င့် ခွဲ သည့်။ အလ ေး  ပင့် ကိုလသမဂဂ၏ 

ပါေင့်မှု အ  ိုင့်ေးအ   အမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့်    ေးရံိုေးနငှ ့် ခံိုရံိုေးမျ ေးက ိုလည့်ေး ြန့်  ေးခွဲ သည့် (ဥပမ      ယ  

လ ယံိုေး၊ ကရမ္ ေ ေးယ ေးနှင ့် အင့်ေ ိုန ေး  ှေး)။ ရန က့် ံိုေး ငွ့် န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု 

ဥပရေ ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ငွ့် ပါေင့်သ မျ ေးက ို    ေးစွွဲ  ို န့် အ ဏ  ှ သည ့် (Cassesse, 2003) အပမွဲ မ့်ေး 

   ေးရံိုေး ဖြစ့်ရသ  န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး (International Criminal Court (ICC)) က ို 

 ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့် (စ ရသ တ  ၄.၆  ွင့် ရှုပါ)။ သက့်  ိုင့်   စ ချ ပ့် (န ိုင့်ငံ က    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး 

  ိုင့်   ဥရ  ပ သရဘ   စ ချ ပ့်) အ  ၎င့်ေး၏ စ  င့်ခွင ့်က ို လက့်ခထံ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ကွ့်သ  

ယင့်ေးအချက့်က အကျံ ေးေင့်သည့်။ ရ  မ သရဘ   စ ချ ပ့် ွင့်    ေးရံိုေးက စ  င့်န ိုင့်သည ့်   ဇေ ့်မှုမျ ေး 

အ ေးလံိုေးက ို အရသေးစ  ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ယခိုစ အိုပ့်ပါ အခန့်ေး ၂၀ (လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေး ရစဖခင့်ေး) နှင ့် ၁၅ 

(ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး)   ိုို့မှ  ဥပမ  နှစ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ အမှုမျ ေးက ို ကိုလသမဂဂ လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ က ICC 

ထံသ ိုို့ လွှွဲရဖပ င့်ေး ရပေးန ိုင့်သည့် (ဥပမ    ေန့်)။ န ိုင့်ငံမျ ေး က ိုယ့်၌ကလည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့အရနနှင ့်    ေးစွွဲ  ို န ိုင့်စွမ့်ေး 

မ ှ သည ့်အခါ (စွွဲ  ိုလ ိုဖခင့်ေး မ ှ သည ့်အခါ) အမှုမျ ေးက ို  င့်ဖပန ိုင့်သည့် (ဥပမ  ယ ဂန့်ေါ၊ အ ြ  က 

အလယ့်ပ ိုင့်ေး   ပါ  ဗလစ့်)။ (သ ိုို့) စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေးဖခင့်ေးမျ ေး၏  လေ့်အ  ရ ွှေ့ရနမျ ေးရံိုေးက လွှွဲရဖပ င့်ေး ရပေးန ိုင့်သည့် 

(ဥပမ  ကင့်ည )။  

 

န ိုင့်င ံက     ေးရံိုေးနှင ့် ခံိုရံိုေးမျ ေး၏ အဓ က အ ရံိုစ ိုက့်မှုမှ  အမ နို့့်ရပေးဖခင့်ေးက ို အထက့်က 

လိုပ့်ရ  င့်ရနသ မျ ေးအ ေး    ေးစွွဲ  ို န့် ဖြစ့်သည့်။ ၂၀၀၆ ခိုနှစ့်  လ ိုဗ ိုေန့် မ လ ို  ိုဗစ့် (Slobodan 

Milosevic) (ယခင့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး သမမ ရဟ င့်ေး) ရသ ံိုေးချ  န့်၌ သ ူ့က ို လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှုနငှ ့် 

အဖခ ေးရသ  စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေးအ ကွ့် ယခင့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငံ   ိုင့်   ရ  ှင့် ခင့် န ိုင့်င ံက  

  ဇေ ့်မှု ခံိုရံိုေး ငွ့် စစ့်ရ ေးရန ွဲ ဖြစ့်သည့် (Prosecutor v. Milosevic, Case IT-02-54, incomplete)။ 

 ေန့်ေါ၏ ယခင့် ေန့်ကက ေးချ ပ့် ဂျင့်ေးကမ့်ဘန့်ေါ (Jean Kambanda) သည့် အ ရ ေး  ှေးပမ  ွေ့၊  န့်ဇန့်ေးန ေးယ ေး 

န ိုင့်င ံွင့် လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှုနှင ့် ပထမ ံိုေး    ေးစွွဲ  ိုခံ ရသ  ထ ပ့် န့်ေး အ   ှ   စ့်ဦေး ဖြစ့်သည့် 

(Prosecutor v. Kambanda, 4 September 1998, Case ICTR 97-23-S, upheld Kambanda v. 

Prosecutor, 19 October 2000, Case ICTR 97-23-A)။ လက့် ှ    စိုနှစ့် ွင့် ICC က ထ ိုအချ  န့်က 

  ေန့်န ိုင့်ငံ၏ သမမ  ဖြစ့်သ  အ ိုမ အယ့်လ့်ဘ   ှေးက ို ေါြ ေး ရေသ ှ  ဖြစ့် ပ့်မျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ြမ့်ေးေ မ့်ေး 

ထို ့်ခွဲ သည့်။ ကင့်ည န ိုင့်င ံွင့် (၂၀၀၇-၈) ရ ေွးရက က့်ပွွဲ အပပ ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးနငှ ့် 
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စပ့်လျဉ့်ေး၍ ယခင့် ပည ရ ေး၊ သ ပပံနငှ ့် နည့်ေးပည  ေန့်ကက ေး  န့်မ ိုအ  ရ   ို (Samoei Ruto) နငှ ့် 

အရပါင့်ေးအပါမျ ေးက ိုလည့်ေး    ေးစွွဲ  ိုခွဲ သည့်။  

 

ဝစာင  ် ည ်ဝ ျားနငှ ် စည်ျား  ပ်ဝ ျားအတွ ် ဝဒသဆြိုင် ာ လူူ့အခငွ ်အဝ ျား စနစ်မ ာျား 

 

ကိုလသမဂဂ စနစ့်မျ ေးအဖပင့် ရေသ  ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စနစ့် အမျ ေးအဖပ ေးလည့်ေး  ှ ရသေးသည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  

န ိုင့်ငံမျ ေး သရဘ   ည ထ ေးသည့်  သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေးအ  ြန့်  ေးထ ေးသည ့် န ိုင့်င ံက  စနစ့်မျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ရေသ  ိုင့်   စ ချ ပ့်မျ ေး ွင့်သ  ပါေင့်ရသ ့်လည့်ေး 

ယင့်ေး  ိုို့မှ  UDHR နှင ့် အဖခ ေး ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး ငွ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် 

မျ ေးစွ   င့်  သည့်။ ထ ိုစနစ့်က ို ရထ က့်ခသံ မျ ေးက ရေသ ငွ့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစ အမမံျ ေး ငွ့် 

အ ေးသ ချက့် မျ ေးစွ   ှ သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏  ွန့်ေးအ ေးက န ိုင့်ငမံျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

  ေန့်မျ ေးအ ေး ရေသ ငွ့်ေး အရဖခအရန ငွ့် ပ ိုမ ို လ ိုက့်န ရစသည့် (သ ိုို့   ငွ့် အချ   ွေ့ရသ  ရေသ စနစ့်မျ ေး၌ 

အြွွဲွေ့ေင့် ၅၀ ရကျ ့်  ှ ပပ ေး ယင့်ေးအချက့်မှ  အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်သည့်)။ ထ ိုို့ဖပင့် ရေသ  ိုင့်   စနစ့်မျ ေးက 

ရေသ လကခဏ မျ ေးက ို ထင့်ဟပ့်ရနသည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့် စနစ့်က ို ဖပဋ္ဌ န့်ေး န ိုင့်သည့်။ 

မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး ငွ့်  င့်  ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ပါေင့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

အ ြ  က စနစ့် ငွ့် လ အိုပ့်စိုမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးလည့်ေး ပါေင့်သည့်။ အ ြ  က၊ အရမ  ကနငှ ့် ဥရ  ပ 

  ိုက့်မျ ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   စ ချ ပ့် အမျ ေးအဖပ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့်။  က့်လက့်၍ အဓ က 

ရေသ  ိုင့်   စနစ့်မျ ေး၏ အဓ က အစ အမံမျ ေးအရကက င့်ေး အ  ိုချံ ေး ရြ ့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ 

 

အရမ  က  ိုက့် န ိုင့်ငံမျ ေး အြွွဲွေ့ (Organization of American States (OAS)) သည့် သက့် မ့်ေး အ င ့် ံိုေး 

ရေသ  ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးထွဲမှ  စ့်ြွွဲွေ့ ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ၎င့်ေး၏ အရမ  က  ိုက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

သရဘ   စ ချ ပ့်က ိုမ  ၁၉၆၉ ခိုနစှ့် ငွ့်မ ှ ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုစ ချ ပ့်က အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေးက ို 

 ံိုေးဖြ ့်ရပေး န့်    ေးရံိုေး  စ့်ခို  ည့်ရထ င့်ခွဲ ပပ ေး  ည့် ွဲ အရမ  ကန့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက ့်မ ှင့်က ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ေး စဉ့်ေးစ ေးခငွ ့် ရပေးခွဲ သည့်။ ရက ့်မ ငှ့်က လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ မှ 

သရဘ   စ ချ ပ့်က ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးဖခင့်ေး မ ှ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ်   ိုင့်ကက ေးမှုမျ ေးက ိုလည့်ေး လက့်ခ ံ

စဉ့်ေးစ ေးန ိုင့်သည့် (ဥပမ  Mary & Carry Dann v. United States of America (2002), Report 75/02)။ 

 

ဥရ  ပ ရက င့်စ က ို OAS  ည့်ရထ င့်ပပ ေးရန က့် ၁၉၄၉ ခိုနစှ့် ွင့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး ယင့်ေးအြွွဲွေ့က 

၁၉၅၀  ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် အရဖခခ ံ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး က ကယွ့်ရ ေး   ိုင့်   သရဘ    စ ချ ပ့်က ို 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့် ွင့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသ  ပါေင့်သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး၌ ရက င့်စ က လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို  င့်ဖပထ ေးရသ  လ မှုရ ေး 

ပဋ ည ဉ့်က ိုလည့်ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်။ ယရနို့ရခ ့် ငွ့် ဥရ  ပ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး    ေးရံိုေးက အပမွဲ မ့်ေး ရံိုေးထ ိုင့်ပပ ေး 

ဥရ  ပ သရဘ   စ ချ ပ့် (ပဋ ည ဉ့် မဟို ့်) နှင ့်  က့်စပ့် ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်ပါ အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုနှင့်  ပ ့်သက့်၍ လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ မှ အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ် 

  ိုင့်ကက ေးမှုမျ ေးအ ေး လက့်ခံ စဉ့်ေးစ ေး ရပေးသည့်။    ေးရံိုေးက န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး   ိုင့်ကက ေးမှု နှစ့်ခို (အ ိုင့်ယ လန့် 

နှင ့် ပဗ   န့် (1979), Series A, No. 25 နှင့်    ိုက့်ပ က့်စ့် နှင ့်    က  [2001], ECHR 331) နှင ့် 
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လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ မှ   ိုင့်ကက ေးမှု  စ့်သ န့်ေးရကျ ့် လက့်ခ ံ ကက ေးန ရပေးခွဲ သည့်။ ဥရ  ပ    ေးရံိုေးက 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖပည့် ငွ့်ေး၌ လ ိုက့်န မှုက ို စည့်ေးကကပ့်ရပေးသည့် (လ ိုက့်န မှုက ို ရစ င ့်ကကည ့်သည ့် အဖခ ေး 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုမှ     ေးရံိုေး၏  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်)။ ဖပည့် ငွ့်ေး    ေးရံိုေးမျ ေးနှင ့် အစ ိုေး မျ ေးက 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး စည့်ေးကကပ့် န့် အဓ က   ေန့်  ှ ရသ ့်လည့်ေး    ေးရံိုေး၏    ေးစ  င့်ခွင ့် နယ့်ပယ့်က ို 

အစ ိုေး မျ ေးက ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် လ ိုက့်န ကကပပ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ သည့်။ 

 

အ ြ  က လ သ ေးနငှ ့် လ အိုပ့်စိုမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   ပဋ ည ဉ့် (1981) က အဖခ ေး ရေသ ွင့်ေး 

စနစ့်မျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် ရေသ ွင့်ေး  န့်ြ ိုေးထ ေးမှုမျ ေးက ို ပ ို၍ ရ  င့်ဖပန့်ဟပ့်က   ည့် ွဲ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ပ ို၍ အ ြ  က န့်ရစသည့်။ ပဋ ည ဉ့်က အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် လ ိုက့်န မှု 

ရစ င ့်ကကည ့် န့် ရက ့်မ ငှ့်  စ့်ခို  ည့်ရထ င့်ခွဲ ပပ ေး ထ ိုရက ့်မ ငှ့်က လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ နှင ့် အိုပ့်စိုမျ ေးထံမှ 

  ိုင့်ကက ေးချက့်မျ ေးက ို လက့်ခံန ိုင့်သည့်။ ထ ိုအ ဏ မျ ေးက ို (အ ြ  က ည ည ွ့်ရ ေး အြွွဲွေ့က ို  က့်ခခံွဲ သည့် ) 

အ ြ  က သမဂဂရအ က့် ွင့် ြန့်  ေးခွဲ ရသ     ေးရံိုေးထံ လွှွဲရဖပ င့်ေး ရပေးခွဲ သည့်။  

 

အ  ပ့်န ိုင့်ငံမျ ေး အြွွဲွေ့ချ ပ့် ှ  န ိုင့်ငံမျ ေးအ ွက့် ၂၀၀၈ ခိုနစှ့် ငွ့် ဖပန့်လည့် ဖပင့် င့်ထ ေးရသ  အ  ပ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပဋ ည ဉ့် အသက့်ေင့်လ ခွဲ သည့်။ ယင့်ေးပဋ ည ဉ့်အ  ရက ့်မ  က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   

  ိုေး က့်မှုမျ ေးအ ွက့် အစ  င့်ခံစ မျ ေးက ို လက့်ခနံ ိုင့်သည့်။  

 

အရ ွှေ့ရ  င့်အ   ှငွ့် အရ ွှေ့ရ  င့်အ  ှ န ိုင့်ငံမျ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေး (အ   ယံ) က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရကကည ချက့်က ို ထို ့်ဖပန့် ရကကည ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့်    ေးေင့် ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးရ    

မထ ေး ှ ထ ေးရပ။ 

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျား ဝစာင ်  ည ်ဝ ျားနှင ် စည်ျား  ပ်ဝ ျားအတွ ်  ပညတ်ငွ်ျား လူူ့အခငွ ်အဝ ျား စနစ်မ ာျား 

 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေးက ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ ပ ိုင့်နက့် နယ့်ပယ့်အ ွင့်ေး ရလေးစ ေးလ ိုက့်န  န့်   ေန့် ှ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို က ကွယ့် န့်   ေန့်သည့် န ိုင့်ငရံ  ့်၌  ှ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရေသနငှ ့် 

န ိုင့်င ံက  အ င ့်၌ စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေးက ရေြန့်စ   ဖြစ့်ရနသည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက နှင ့် ရေသ 

  ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ မှ   ိုင့်ကက ေးမှုမျ ေး လက့်ခ၍ံ စ  င့်ပ ိုင့်ခွင ့်က ို လက့်မခံလ ိုကကရပ။ 

သ ိုို့   ငွ့် အချ   ွေ့ ဖပည့် ွင့်ေး ဥပရေမျ ေးမှလည့်ေး အချ   ွေ့ရသ  အက အည မျ ေး  န ိုင့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ချ   ေးရြ က့်ခ ံ  သည ့် အခါ  စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးက ဖပည့် ွင့်ေးဥပရေမျ ေးအ  ကိုစ ေးမှု  န ိုင့်မည့်  ိုလျှင့် 

အရက င့်ေး ံိုေး ဖြစ့်သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် န ိုင့်ငရံ  ့်က ဖြစ့်ရပေါ်လ သည ့် ဖပဿန မျ ေးက ို 

လျင့်လျင့်ဖမန့်ဖမန့် ကိုစ ေးရပေးန ိုင့်ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ဖပည့် ငွ့်ေး   ေးရံိုေးမျ ေးက ို အချ   ွေ့ရသ  ကက ေးရလေးသည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ကွ့်    ေးစွွဲ  ိုမှုမျ ေး ဖပ    ငွ့်လည့်ေး အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည့်။ 
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 ပည်တငွ်ျား တ ာျားရုံျားမ ာျား၊ တစ ်မဘာလံုျား တ ာျား စ  င်ခငွ ်နငှ ် လုပ်ပြိုင်ခွင  ်

 

အဓ က လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေး၏ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးအ  န ိုင့်ငံမျ ေးက စ ချ ပ့် ငွ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေး ထ ေးသည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ စ  င့်ခငွ ့် နယ့်ရဖမ အ ွင့်ေး ှ  န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး   ှ ရ ေး အ ကွ့် အ မခ ံ

ရပေး သည့်။ န ိုင့်ငံ အမျ ေးစို ငွ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးအိုပ့်ချ ပ့်ပံို အရဖခခ ံ ဥပရေမျ ေး ရ ေးသ ေးထ ေးကကပပ ေး 

ယင့်ေးြွွဲွေ့စည့်ေးပံိုမျ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့်။ အရစ ပ ိုင့်ေး ဥပမ   စ့်ခိုမှ  

ဖပင့်သစ့်န ိုင့်ငံ၏ ၁၇၉၁ ခိုနှစ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခ ံဥပရေ ဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေး ွင့် ၁၇၈၉ ခိုနှစ့် လ သ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံသ ေး  ိုို့၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရကကည ချက့်က ို စက ေးဦေး ွင့် ထည ့်သွင့်ေး ထ ေးသည့်။ ပ ို၍ ရန က့်ကျသည ့် ဥပရေမျ ေးမှ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   ကရနေါန ိုင့်ငံ ပဋ ည ဉ့်နငှ ့် ရ  င့်အ ြ  က န ိုင့်ငံ၏ ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခ ံ ဥပရေ  ိုို့ 

ဖြစ့်သည့်။ ဖပည့် ငွ့်ေး ဥပရေနှင ့် မ ေါေမျ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် က ိုက့်ည ဖခင့်ေး  ှ ၊ မ ှ က ို စစ့်ရ ေးသည ့်    ေးရံိုေး 

 စ့်ခို ထ ေး ှ ရလ   ှ သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးက သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေးက ို  စ့်ခို ည့်ေးရသ  စနစ့် (သ ိုို့) အပပ  င့် စနစ့် 

အဖြစ့် ထ ေး ှ န ိုင့်သည့်။ ယင့်ေးစနစ့်မျ ေးအ  စ ချ ပ့်မျ ေးသည့် ဖပည့် ွင့်ေးဥပရေ၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး 

အလ ိုအရလျ က့် ဖြစ့်လ သည့် (သ ိုို့) ယင့်ေး  ိုို့က ို ဖပည့် ငွ့်ေးဥပရေ ဖပင့်ပ၌ သ ေးသနို့့် ထ ေး ှ သည့်။ န ိုင့်င ံက  

စနစ့်မျ ေး မထ ရ  က့်သည ့် အချ  န့်နှင ့် ရေသ  ိုင့်   စနစ့်မျ ေး ေန့်ထို ့်ေန့်ပ ိုေး မျ ေးရနသည ့် အချ  န့် ွင့် 

န ိုင့်င ံက နှင ့် ရေသ  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးအ ကွ့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ က ဖပည့် ငွ့်ေး၌ 

ကိုစ ေးမှု   ှရြွန ိုင့်သည ့် စနစ့်  စ့်ခိုက ို ြန့်  ေးန ိုင့်ဖခင့်ေးက န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ 

ရအ င့်ဖမင့်ရစ   ွင့် မျ ေးစ ွ အရ ေးပါသည့်။  ရဖမ က့်အရမ  ကနငှ ့် ဥရ  ပ န ိုင့်ငမံျ ေး ွင့် ရံိုေးစ ိုက့်သည ့် 

န ိုင့်ငံဖြ ့်ရကျ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်က ိုင့်သည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ အ  နှှင ့် အ ြ  က န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ နှင ့် အိုပ့်စိုမျ ေးက   ိုင့်ကက ေးမှုမျ ေး ဖပ    ွင့် ရအ င့်ဖမင့်မှု 

အချ   ွေ့  ှ ခွဲ သည့်။ 

 

ထ ိုို့ဖပင့် အချ   ွေ့ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေး (ဥပမ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု၊ ကျွန့်ဖပ မှုနငှ ့် 

လ မျ   ေး ံိုေးရစမှု) သည့် ကမ္     ဇေ ့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး ွင့် စ  င့်ခငွ ့် အ ဏ   ှ သည့်။ 

  ိုလ ိုသည့်မှ  ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးနှင ့် ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေးသည့် မည့်သည ့် န ိုင့်ငံသ ေး ဖြစ့်ရစက မ ၊ 

ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးက မည့်သည ့် ရန  ၌ ဖြစ့်ပွ ေးသည့် ဖြစ့်ရစ ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ို ကမ္ ရပေါ် ှ  မည့်သည ့် ရန  ၌ 

မ  ို    ေး စွွဲ  ိုန ိုင့်သည့်။ အ ြဂန့် နစစ န့်မှ စစ့်ရခါင့်ေးရ  င့် ြ   ေ  ဇ ေက့် (Faryadi Zardad) က ို 

  လ ဘန့် အိုပ့်စ ိုေးစဉ့် အ ြဂန့် နစစ န့်၌ ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေးနှင ့် 

ဖပန့်ရပေး ွွဲမှုမျ ေးရကက င ့် ပဗ   န့်န ိုင့်င ံွင့်    ေးစွွဲ  ို အဖပစ့်ရပေးခွဲ သည့် (first instance unreported, on 

appeal R v. Zardad [2007], All ER (D) 90)။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံကလည့်ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေးက ို 

ဖပည့် ငွ့်ေး ဥပရေ ွင့် လက့်ခ ံ  ံိုေးဖြ ့်ရပေးလ ိုရကက င့်ေး ရြ ့်ဖပခွဲ သည့် (Filartiga v. Pena-Irala 1980F. 2d 

876 (2d cir) နငှ ့် အခန့်ေး ၁၅)။ အ  ိုပါ  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေးအ ွက့် ရဖပေးစ  ရဖမ မ ှ ရ   ရပ။ 

 

 ပည်တငွ်ျား လူူ့အခငွ ်အဝ ျား အင်စတ   ြူျား ှင်ျားမ ာျား 

 

ကိုလသမဂဂ အ င ့် ွင့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး မ ှ ဖခင့်ေးနှင ့် ရေသ ွင့်ေး စနစ့်မျ ေး ငွ့် ပါေင့် သည ့် 

အခက့်အခွဲမျ ေးရကက င ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်သည့် ဖပည့် ငွ့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 
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အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးအရပေါ် မှ ခ ိုရန သည့်မှ  အံ ဩစ  ရ    မ ှ ရပ။ ပွဲ စ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး (United Nations 

General Assembly, 1993; OHCHR, 1993) က န ိုင့်ငံ က  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးက ို ဖပည့် ငွ့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ အ ဏ မျ ေး၊ လိုပ့်ငန့်ေး   ေန့်မျ ေးနှင ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးပံိုမျ ေးအ ေး လမ့်ေးညွှန့်ရပေး န့် 

  ေန့်ရပေးထ ေးသည့်။ ဖပည့် ငွ့်ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို အခန့်ေး (၅)  ွင့် အရသေးစ  ့် 

ရ ွေးရနွေးထ ေးပါသည့်။ 

 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဥပရေက ို က ကယွ့်ရပေးသည ့်၊ ဖမြှင ့် င့်ရပေးသည ့် စနစ့် ငွ့် ဖပစ့်ချက့်မျ ေး 

 ှ ရနသည့်မှ  အထင့်အ ှ ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် နစှ့်ရပါင့်ေး ငါေး ယ့်ရကျ ့် အ ွင့်ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး 

ရစ င ့်ကကည ့် န့်နှင ့် စည့်ေးကကပ့် န့် စနစ့်မျ ေးအ ွက့် ကနွ့် က့် အသစ့်မျ ေး ြန့်  ေးန ိုင့်ခွဲ ပပ ေး န ိုင့်ငံ က  

ရန က့်ခ ံငွ့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ အ ေး ရှုဖမင့်ပံို စနစ့်က ို ရဖပ င့်ေးလွဲ န ိုင့်ခွဲ သည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

မည့်သည ့် (န ိုင့်င ံက ၊ ရေသ  ိုင့်   (သ ိုို့) ဖပည့် ွင့်ေး)) ဥပရေမှ သက့်  ိုင့်   န ိုင့်င၏ံ စ  ့် နဒ မ ှ ဘွဲ 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေးနှင ့် စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေး ဖပ လိုပ့်၍ မ ရပ။ 

ကိုလသမဂဂက န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ လ ိုက့်န မှုအ ွက့် အြွွဲွေ့မျ ေးက ရစ င ့်ကကည ့်သည ့် စနစ့် 

 စ့်ခို ြန့်  ေးထ ေးသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့၏ ထ ရ  က့်မှုက အမျ   ေးမျ   ေးရသ  အဖပ သရဘ ရ  င့်သည ့် ရ ွေးရနွေးမှု 

ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ွက့်မှုအရပေါ် မ  ည့်သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက င့်စ ၏  စ့်ကမ္ လံိုေး ပံိုမှန့် ရလ လ  ဖြစ့်စဉ့် ွင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို 

ရလ လ န ိုင့်သည ့် အ ဏ  ှ သည့်။ စ ချ ပ့် ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေးသည့် လွန့်ခွဲ ရသ  နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ပ ို၍  က့်ကကွစ ွ က ကယွ့်သည ့် အြွွဲွေ့မျ ေး ဖြစ့်လ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အ ဏ မျ ေးအ ကွ့် စ ချ ပ့်မျ ေးက ို မှ ခ ိုရန သည့်။ 

  ဇေ ့်မှု စ  င့်ရ ေးက န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးအ ွက့် စ န့်ရခေါ်မှု အသစ့် စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ကက ေးစွ  ချ   ေးရြ က့်သ မျ ေးအ ေး   ေန့်ခခံ ိုင့်ေး န့် န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေးက 

နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်လ သည့်။ 

ရေသ  ိုင့်   စနစ့်မျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  စနစ့်မျ ေးနှင ့် အ   (က ိုယ့်စ ေးမဟို ့်) လှုပ့် ှ ေးရနသည့်။ 

ထ ိုစနစ့်မျ ေးက  စ့်သ ေးပိုဂဂ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးထံမှ န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ်   ိုင့်ကက ေးချက့်မျ ေးက ို လက့်ခနံ ိုင့်သည ့် 

   ေးရံိုေးနှင ့်/သ ိုို့မဟို ့် ရက ့်မ ငှ့်မျ ေး ြွွဲွေ့စည့်ေးဖခင့်ေးဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လ ိုက့်န မှု ငွ့် ပ ို၍ ရအ င့်ဖမင့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးထံမှ လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ကွယ့်   ွင့် န ိုင့်ငံ က  စနစ့်က 

“သွ ေးမ ှ သည ့် စနစ့်” ဖြစ့်ရနပါသလ ေး။ အဖခ ေး (သ ိုို့) ရန က့်ထပ့် မည့်သည ့် စည့်ေးကကပ့်သည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက န ိုင့်င ံက  စနစ့် ငွ့် အလိုပ့်ဖြစ့်န ိုင့်ပါသနည့်ေး။ သင့်၏ အကကံဖပ ချက့်မျ ေးက ို န ိုင့်ငံမျ ေးက 

လက့်ခ ံန ိုင့်ပါသလ ေး၊ သ ိုို့မဟို ့် လက့်ခလံ ရအ င့် လိုပ့်မည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး  ှ ပါသလ ေး။ 
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နြိဂံုျား 

 

ယခိုအခန့်ေးက ရြ ့်ဖပခွဲ သည ့် အ  ိုင့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးက န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေက ို လက့်ခရံကက င့်ေး 

သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးက ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး သရဘ   ည ဖခင့်ေးဖြင ့် ဖပသ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် န ိုင့်ငံမျ ေးက 

ထ ိုဥပရေ   ေန့်မျ ေး၏ သက့်ရ  က့်မှု အဖပည ့်အေက ို ရ  ှင့်ကကဉ့်န ိုင့်သည ့် မခွင့်ေးချက့်ထ ေးဖခင့်ေး၊ 

  ိုင့်ေးငံ ထ ေးဖခင့်ေးနှင ့် ရကကည ချက့် ထို ့်ဖပန့်ဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  နည့်ေးလမ့်ေး အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည့်။ န ိုင့်ငံရ ေးအ  

န ိုင့်ငံမျ ေးက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးစ ချ ပ့်မျ ေး လက့်ခဖံခင့်ေးသည့် ရက င့်ေးမွန့်သည ့် အရ ွွေ့အကကံ  ဖြစ့်သည့်။ 

ဥပရေအ မ  လက့်ခထံ ေးသည ့် အခွင ့်အရ ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးအ ကွ့် ဥပရေအ  အဖပည ့်အေ 

  ေန့်ယ ဖခင့်ေးအ ေး ရ  ှင့်ကကဉ့် န့် နည့်ေးလမ့်ေး အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရစ င ့်ကကည ့် န့် 

 ည့် ွဲ နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက  င့်ေးကကပ့်မှု မ ှ လှဘွဲ    ေးစ  င့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးထက့် အဖပ သရဘ ရ  င့်ရသ  

ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးမှ န ိုင့်ငံမျ ေးက ို စ ချ ပ့်မျ ေးအ ေး လ ိုက့်န ရစသည့်။ ထ ိုအချက့်နှင ့်  နို့့်ကျင့်စ ွပင့် 

စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေး ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ို မည့်သည ့်ရန  ၌မ  ို    ေးစွွဲ  ိုန ိုင့်သည့်။ ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရကကည  စ  မ့်ေးက လွန့်ခွဲ သည့်  နှစ့်ရပါင့်ေး ၆၀ ရလ က့်က လ အ ေးလံိုေးနငှ ့် န ိုင့်ငံအ ေးလံိုေးအ ွက့် 

ဘံိုအ င ့်အ န့်ေး  စ့်ခို ထွက့်ရပေါ်လ ပပ ဟို   ိုခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ယင့်ေးမှ  လက့်ရ ွွေ့ ွင့် ဖြစ့်မလ ရသေးရပ။ 

မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  ဥပရေ မ ှ ပါက န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် ယရနို့ရခ ့် အရဖခအရနထက့် ပ ို၍ 

ထ ရ ွွေ့မ ရသ ၊   ိုင့်ေး   မ ရသ ၊ စည့်ေးကကပ့်၍ မ ရသ  သရဘ    ေး  စ့်ခိုအဖြစ့်သ   ှ ရနမည့် 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။  သရဘ   စ ချ ပ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးက ို လ ိုက့်န လ ိုသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး လိုပ့်ရ  င့် မည ့် ဖြစ့်စဉ့်က 

အဘယ့်နည့်ေး။  

၂။  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး ွင့် ပါေင့်ဖခင့်ေး၏ အကျ  ေးရကျေးဇ ေးမျ ေးက ေး အဘယ့်နည့်ေး။ 

၃။  သရဘ   စ ချ ပ့်  စ့်ခိုပါ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ ဥပရေ   ေန့်မျ ေးက ို မခငွ့်ေးချက့်ထ ေးဖခင့်ေး၏ 

အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို ရြ ့်ဖပပါ။ သရဘ   စ ချ ပ့်၏ အရကက င့်ေးအ  နငှ ့်  ည့် ွယ့်ချက့်က ို 

ထ ခ ိုက့်ရစသည ့် မခွင့်ေးချက့် ဥပမ မျ ေးက အဘယ့်နည့်ေး။ 

၄။  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုရနဖခင့်ေးနငှ ့် ခွွဲဖခ ေး၍ မ ဖခင့်ေး   ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

ထ ိုအဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုရနဖခင့်ေး ဥပမ  အချ   ွေ့က ို ရြ ့်ဖပပါ။ 

၅။  အဓ က ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေးက ို အဘယ့်ရကက င ့်    ေးရံိုေးမျ ေးထက့် 

ရက ့်မ  မျ ေးက  စ့် င ့် ရစ င ့်ကကည ့် သနည့်ေး။ ထ ိုစနစ့်၏ အကျ  ေးရကျေးဇ ေးမျ ေးက အဘယ့်နည့်ေး။ 

၆။ ရေသ ွင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  ွင့် သင ့်န ိုင့်ငံက လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးသည့်  စ ချ ပ့်မျ ေး စ  င့်ေးက ို 

သိုရ သန ဖပ ကကည ့်ပါ။ မည့်သည ့် စ ချ ပ့်မျ ေးက ို လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးထ ေးသနည့်ေး။ သ သ ထင့် ှ ေးရသ  

မခွင့်ေးချက့် (သ ိုို့) ရကကည ချက့်မျ ေး  ှ ပါသလ ေး။ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ကွ့် 

ဖပည့် ငွ့်ေး    ေးရံိုေးမျ ေး ွင့်   ိုက့်ရ ိုက့် အရ ေးယ ခ ိုင့်ေး န ိုင့်ပါသလ ေး။ 
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အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးမှု အမျ ေးအဖပ ေး   ှ ရ ေးထက့် သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး စည့်ေးကကပ့်ရ ေးက ို မည့်သည ့် 

အ  ိုင့်ေးအ  အထ  ဦေးစ ေးရပေးသင ့်ပါသနည့်ေး (ယင့်ေးမှ  ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး အ ငွ့်ေး အယ့်စ့် န့် 

(Alston) နငှ ့် ရဘ က့်ြ့်စက ေး (Bayefsky)   ိုို့ စ င့်ခွဲ ရသ  ရ ွေးရနွေး ဖငင့်ေးခိုန့်မှု ဖြစ့်သည့်)။ 

၂။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေးက  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး   ှ  န့် ကက  ေးပမ့်ေးသင ့်သည ့် ရမျှ ့်လင ့်ချက့် 

စံနှုန့်ေးမျ ေးရလ  (သ ိုို့) ယင့်ေး  ိုို့က ို န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံချင့်ေးစ ၏ ဖပည့် ွင့်ေးနငှ ့်/ သ ိုို့မဟို ့် န ိုင့်င ံက  

ဥပရေမျ ေး ွင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေး၍ စည့်ေးကကပ့် ထ ေးသင ့်ပါသရလ ။ 

၃။ သ င့်ေး ရ  င့်ေးပါေးမျ ေးက ို အချ  န့်အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခိုအထ  ရလ လ ကကည ့်ပါ။ ယင့်ေး  ိုို့မှ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေးပါေးမျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့်ပါ။ ယင့်ေးရ  င့်ေးပါေးမျ ေးက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးက ို 

မှန့်ကန့်စွ  ခွွဲဖခ ေးပပ ေး သင ့်ရလျ ့်စွ   န့်ေးစစ့်ထ ေးပါသလ ေး။ 

 

 က့်လက့် ြ ့်ရှု န့် 

 

Alfredsson, G. and Eide, A. (eds) (1999). The Universal Declaration of Human Rights: A Common 

Standard of Achievement. The Hague: Martinus Nijhoff. 

ထ ိုစ အိုပ့် ွင့် ပည  ငှ့်မျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးပါ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး၏ 

သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို ရလ လ ထ ေးသည့်။ 

 

Hathaway, O. (2002). Do treaties make a difference? Human rights treaties and the problem of 

compliance. Yale Law Journal, 111, 1932–2042. 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အရလ အကျင ့်မျ ေးအကက ေး စ  င့်ေးအင့်ေးအ   က့်စပ့်မှုက ို 

ရလ လ သံိုေးသပ့်ထ ေးသည့်။ 

 

Lijnzaad, L. (1995). Reservations to UN-Human Rights Treaties: Ratify and Ruin? The Hague: 

Martinus Nijhoff. 

မခွင့်ေးချက့်မျ ေး၏ သရဘ    ေးနငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို 

သံိုေးသပ့်ထ ေးသည့်။  

 

Shelton, D. (2006). Remedies in International Human Rights Law (2nd edn). Oxford: Oxford 

University Press. 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ကွ့်   ှ န ိုင့်သည ့် ကိုစ ေးမှုမျ ေးက ို ရလ လ ထ ေးသည့်။ 

 

Shelton, D. (2014). Advanced Introduction to International Human Rights Law. Cheltenham: 

Edward Elgar. 
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န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဥပရေနှင ့် န ိုင့်ငံ က  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအရကက င့်ေး မ  ့် က့်ထ ေးသည ့် 

စ အိုပ့်ရက င့်ေး  စ့်အိုပ့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

Smith, R. (2011). Textbook on International Human Rights (5th edn). Oxford: Oxford University 

Press. 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ အရကက င့်ေး အရဖခခံ မ  ့် က့် ဖြစ့်သည့်။  

 

Steiner, H., Alston, P., and Goodman, R. (2007). International Human Rights in Context: Law, 

Politics, Morals (3rd edn). Oxford: Oxford University Press. 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ို၍ အဓ ကအ ေးဖြင ့် ဥပရေနငှ ့် သက့်  ိုင့်   

သရဘ    ေးရ ေး   က စစ ပ့်မျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။  

 

Symonides, J. (ed.) (2003). Human Rights: International Protection, Monitoring, Enforcement. 

Aldershot: Ashgate and Burlington, VT: UNESCO. 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဥပရေက ို ရစ င ့်ကကည ့်ဖခင့်ေး၏ ဖပဿန မျ ေးနငှ ့် ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးအရကက င့်ေး 

ကျွမ့်ေးကျင့်သ မျ ေး၏ အက့်ရ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ေက့်ဘ့်  ိုေ့်မျ ေး 

 

http://www.ohchr.org ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   မဟ မင့်ေးကက ေးရံိုေး၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ဖြစ့်သည့်။ 

ယင့်ေးေက့်ဘ့်  ိုေ့် ွင့် ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေး အ ေးလံိုေးနှင ့် ရက ့်မ  မျ ေး (စ ချ ပ့် 

ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး ရက ့်မ  မျ ေး) ၏ အစ  င့်ခစံ မျ ေးက ို  င့်ဖပထ ေးသည့်။ ထ ိုေက့်ဘ့်  ိုေ့်က ို ရလ လ  န့် 

လွယ့်က ပပ ေး အဖခ ေးရသ  အချက့်အလက့်မျ ေးလည့်ေး ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။  

 

http://www.bayefsky.com ပါရမ ကခ ရဘေးယက့်ြ့်စက ေး၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ဖြစ့်ပပ ေး ကိုလသမဂဂ၏ သရဘ    

စ ချ ပ့် ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးသည့်။ အရကက င့်ေးအ  လ ိုက့်   ှရြွ န့် 

အသံိုေးေင့်သည ့် ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ဖြစ့်သည့်။  

 

http://www.icc-cpi.int န ိုင့်ငံ က    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ွင့် လက့် ှ  ေ မ့်ေးမျ ေး၊ အကက   

   ေးရံိုေး ကက ေးန မှုမျ ေးနှင ့်    ေးရံိုေး ကက ေးန မှုမျ ေး   ိုင့်   စ  ွက့်စ  မ့်ေးမျ ေးက ို  င့်ဖပထ ေးသည့်။ 

 

http://www.echr.coe.int ဥရ  ပ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး    ေးရံိုေး၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ွင့်    ေးရံိုေး၏ စ  င့်မှုမျ ေး 

အရကက င့်ေး   ှရြွန ိုင့်သည့်။ ထ ိုေက့်ဘ့်  ိုေ့်သည့် ဥရ  ပ    ေးရံိုေး၏ ရေသ  ိုင့်   စ  င့်မှုမျ ေးက ို 

 င့်ဖပထ ေးသည့်။ 
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၅) နြိှုငျ်ားယှဉ်ဝလ လာဝ ျား နြိုင်ငံဝ ျားဝေဒ နယ်ပယ် ှြိ လူူ့အခွင ်အဝ ျား 

 

  ိုန ယ  က ေ န စ့် (Sonia Cardenas) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး 

• န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ မှု ယို တ   

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၏ ဇ စ့်ဖမစ့်အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေး  

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို နှလံိုေးသွင့်ေးလက့်ခဖံခင့်ေး 

• ဖပည့် ငွ့်ေး-န ိုင့်င ံက   က့်နွှယ့်ချ   ့် က့်မှုမျ ေး 

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

 

န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးရဗေ၊  နည့်ေးအ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ငွ့်ေး ှ  န ိုင့်ငရံ ေးဘေ ရလ လ မှုသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်မှုက ို မျ ေးစ ွ အရထ က့်အက ဖပ သည့်။ 

 စ့်ဘက့် ွင့် ဤန ိုင့်ငရံ ေးသ ပပံ နယ့်ပယ့်ခွွဲသည့် လ မျ ေးက ို ဥပရေမွဲ  သ ့်ဖြ ့်၍ ဖြစ့်ရစ သ ိုို့မဟို ့် ညဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်၍ ဖြစ့်ရစ၊ သ ိုို့မဟို ့် ရကျ င့်ေး က့်န ိုင့်ရအ င့်၊ သနို့့် ှင့်ေးရသ  ရသ က့်ရ နှင ့် လံိုရလ က့်ရသ  

ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှုက ို   ှ ရအ င့် မလိုပ့်ရပေး၍ ဖြစ့်ရစ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် န ိုင့်င ံက  

အသ ဖပ အမ ှ့်ဖပ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ချ   ေးရြ က့်ကကသည့် အရကက င့်ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အ ေး ပ ိုမ ို၍ 

န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်ရစသည့်။ ဖပည့် ွင့်ေး ှ  ရစ ရ  ့်ရပေးရသ  အရဖခအရနမျ ေးနငှ ့် ခွွဲဖခ ေး က့် ံရသ  

အယ အ မျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးန ိုင့်ရဖခက ို ဖမင ့် က့် ရစသည့်က ို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ 

သ ကကပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ အဖခ ေး စ့်ဘက့် ွင့် န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငံရ ေးရဗေသည့် ဖပည့် ွင့်ေး စနစ့်မျ ေး 

(၎င့်ေး  ိုို့ ွင့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ှ  အိုပ့်စိုမျ ေးရ   န ိုင့်ငရံ  ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးပါ ပါေင့်သည့်) 

ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး ရြ ့်ရ  င့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးအရပေါ် မည့်ကွဲ သ ိုို့ ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု ှ သည့်က ို ဖပသပပ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အက အကယွ့်ရပေးမှုက ို  ငှ့်ေးဖပ န့် အ ေးထို ့်သည့်။ ယခိုအခန့်ေးသည့် လက့်ရ ွွေ့ ဖြစ့် ပ့်ဥပမ  

အရ အ ွက့် အနည့်ေးငယ့်၊ အရ အ ွက့် အမျ ေးအဖပ ေးက ို  န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ဖခင့်ေး၏ အ ေးနည့်ေးချက့်၊ 

အ ေးသ ချက့်မျ ေးနှင ့် ရေသ စ့်ခိုအ ငွ့်ေး ှ  သ ိုို့မဟို ့် ရေသမျ ေး အ ွင့်ေး ှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေး 

န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ဖခင့်ေး အပါအေင့် န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ နည့်ေး အဖြ ဖြ က ို  င့်ဖခင့် စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် အစဖပ ပါသည့်။ 

ထ ိုို့ရန က့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အဘယ့်ရကက င ့် ချ   ေးရြ က့်ခ ံသည့်က ို  ငှ့်ေးဖပရသ  န ိုင့်ငံအ င ့် 

 ငှ့်ေးဖပချက့်မျ ေးက ို သံိုေးသပ့် င့်ဖပထ ေးသည့်။ ဤရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ဖပည့် ွင့်ေး-န ိုင့်ငံ က  ချ   ့် က့်မှုမျ ေးက ို 

ယ ၍ မ ငှ့်ေးဖပလျှင့် န ေးလည့် ခက့်န ိုင့်ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အကျ  ေး လေ့်မျ ေးက ို  ငှ့်ေးဖပ န့် 

ထ ိုချ   ့် က့်မှုမျ ေးက ို ရလ လ ထ ေးပါသည့်။ ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ  ချ   ့် က့်ရနရသ  အရဖခအရန၌ 

န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးရဗေသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ကျင ့်သံိုေးပံို ကျင ့်သံိုေးနည့်ေးမျ ေးက ို မည ့်ကွဲ သ ိုို့ 

ပံိုရြ ့်ြန့်  ေးသည့်က ို ခခ ံငံိုသံိုေးသပ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် န ဂံိုေးချ ပ့်ထ ေးပါသည့်။  
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နြိဒါန်ျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ဖပည့် ွင့်ေး န ိုင့်ငံရ ေး  ိုို့သည့် ကျွွဲက ေးရ ပါ  ိုသလ ို ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်င ံက  

 က့် ံရ ေးသည့် အရ ေးပါရသ ့်လည့်ေး မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် 

ဖပည့် ငွ့်ေး န ိုင့်ငံရ ေးသည့် အလွန့်ပင့် အရ ေးပါသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၏ 

အကျ  ေး က့်မျ ေးသည့် အ မ့်န ေးချင့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးအထ  ပျံွေ့နှံို့သွ ေးပပ ေး ကမ္  န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ြ အ ေးမျ ေးက ို 

ြ  ့်ရခေါ်ရက င့်ေး ြ  ့်ရခေါ် န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး ချ   ေးရြ က့်မှုအမျ ေးစိုသည့် န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်င၏ံ နယ့်န မ  ့်အ ငွ့်ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့် အရဖခခံအ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက သ   ိုို့၏ 

န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့  က့် ံသင ့်သည့်နငှ ့် သက့်  ိုင့်သည့်။ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်ခံ သည ့်အခါ 

ဖပည့် ငွ့်ေးအရဖခအရနသည့်ပင့် ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၏ ဇ စ့်ဖမစ့်၊ ခိုခံ ွန့်ေးလှန့်မှု အင့်အ ေးနှင ့် အရဖပ င့်ေးအလွဲ 

အလ ေးအလ မျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့်  ၌ အရထ က့်အက  ဖပ ရပေးသည့်။ ဖပည့် ွင့်ေးန ိုင့်ငရံ ေး အရဖခအရနက ို 

ရလ လ  န့်ေးစစ့်ဖခင့်ေး မဖပ ဘွဲ ကမ္ ေ ေးယ ေး န ိုင့်င ံှ  လ သ ့်ကွင့်ေးမျ ေး၊ ရ  င့်အ ြ  ကန ိုင့်ငံ ှ  

လ မည့်ေးခွွဲဖခ ေးရ ေးစနစ့်၊ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ှ  န ိုင့်ငသံ ေး အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှု   ိုက့်ပွွဲမျ ေး၊ 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုနှင ့် ကရလေးစစ့်သ ေးမျ ေး  က့်လက့် ည့် ှ ရနဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေး 

ဖပနို့့်ပွ ေးလ မှု  ိုို့က ို န ေးလည့်န ိုင့်ပါမည့်လ ေး။ အရ ိုေး ငှ့်ေး ံိုေး ရဖပ  လျှင့် ဖပည့် ွင့်ေး (န ိုင့်ငရံ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ 

လ မှုရ ေး) အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးနှင ့် ခွွဲဖခ ေးထ ေး၍ 

မ ရအ င့်ပင့်  က့်နွှယ့်ချ   ့် က့် ရနကကသည့်။  

 

န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးရဗေ၊  နည့်ေးအ ေးဖြင ့် ဖပည့် ငွ့်ေး န ိုင့်ငရံ ေးဘေ သ ိုို့မဟို ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ငွ့်ေး 

န ိုင့်ငရံ ေးက ို စနစ့် ကျ ရလ လ ဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အရှုပ့်အရထွေးမျ ေးက ို က ိုင့် ယွ့်ရဖြ ှင့်ေး န့် 

မ ှ မဖြစ့် လ ိုအပ့်ရသ  စ ေးရ  က့် န့်  ပလ  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ဖပည့် ွင့်ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး၊ 

သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေးနငှ ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး  လေ့်မျ ေးက ို မည့်သ ိုို့မည့်ပံို ပံိုရြ ့် ြန့်  ေးသည့်က ို 

အဓ ကထ ေး ရလ လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ နည့်ေးန ပ ိုင့်ေးအ    ိုလျှင့် န ှုင့်ေးယှဉ့် ရလ လ လ သ မျ ေးသည့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး  င့်  မှုမျ ေး၊ ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုမျ ေးက ို မ ေးရမ င့်ေးထ ိုေးဖပ၊ အချ  န့်က လ အပ ိုင့်ေးအဖခ ေး 

 စ့်ခိုအ ငွ့်ေး ထ ေးဖခ ေးရသ  အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးက ို ြယ့်ထို ့်ဖပပပ ေး ခ ိုင့်မ ရသ   ငှ့်ေးလင့်ေးချက့်မျ ေးက ို 

ရပေး  ့်ကကသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ကမ္ ကက ေး ှ  ကကယွ့်ေစံိုလင့်ရသ  န ိုင့်ငံရ ေးဘေ အရကက င့်ေး ပ ိုမ ိုန ေးလည့် 

သရဘ ရပါက့်လ ရစ န့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး  စ့်န ိုင့်ငံလံိုေး အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့် ရလ လ ကကသည့် သ မက 

န ိုင့်ငံမျ ေး အ ွင့်ေး ှ  အမျ   ေးမျ   ေးရသ   စ့်ခိုချင့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး အရကက င့်ေး အဖြစ့်အပျက့်မျ ေးက ိုလည့်ေး 

န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ သည့်။ ဤနည့်ေးန မျ ေးနငှ ့်  ငှ့်ေးဖပချက့်မျ ေးသည့် န ှုင့်ေးယှဉ့် ရလ လ ရ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

သိုရ သနလိုပ့်ငန့်ေး၏ အဓ က လကခဏ  ပ့်မျ ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။  

 

အမနှ့် ကယ့်ပင့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးသည့် မျ ေးစွ  ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးသည့်ဖြစ့်   

၎င့်ေး  ိုို့အ ေး န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး သိုရ သနဖပ ဖခင့်ေးဖြင ့် ရလ လ လျှင့် အ င့်ရဖပပါသည့်။ ဥပမ  

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု အ  ိုင့်ေးအ  ၊ အက အကယွ့်ရပေးမှု အ  ိုင့်ေးအ  အ  

အဘယ့်ရကက င ့် မျ ေးစွ  ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးကကသည့်မှ  သ ူ့အလ ိုလ ို  ငှ့်ေးလင့်ေး သ သ ရနဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေးသနည့်ေး၊  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   ဖပ ဖပင့် 
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ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေးမျ ေး၏ မ  င့်ေးဇ စ့်ဖမစ့်  ိုို့က မည့်သည့်  ိုို့နည့်ေး။ ယခိုအခန့်ေးအ ေး ဤရမေးခွန့်ေးကက ေးမျ ေးက ိုလ ိုက့်၍ 

အပ ိုင့်ေးခွွဲထ ေးပါသည့်။ န ှုင့်ေးယဉှ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးရဗေနှင ့် န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေးရဗေ  ိုို့ မည့်သ ိုို့မည့်ပံို 

အန ေးကပ့် ချ   ့် က့်ရနသည့်က ိုလည့်ေး ရ ွေးရနွေးထ ေးပါသည့်။ ဤက စစ ပ့်မျ ေးအ ေး သ ူ့အရဖခအရနနငှ ့်သ  

 င့်ဖပ န့် ဦေးစွ ပထမ ပ ိုမ ို၍ အဖပန့်အလှန့် အမှ အခ ိုဖပ မှုမျ ေးလ ရသ ၊ အချင့်ေးချင့်ေး ချ   ့် က့်လ ရနရသ  

ကမ္ ကက ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ို န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေးအ ွက့် နည့်ေးန  

အမျ   ေးမျ   ေးအ ေး ခခံ ငံိုသံိုေးသပ့်မှုဖြင ့် အစဖပ ပါမည့်။  

 

နြိှုငျ်ားယဉ်ဝလ လာမှု ယုတတြိ  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ို န ှုင့်ေးယဉှ့်ရလ လ ဖခင့်ေးသည့် ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၊ ဖပ ဖပင့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး ရန က့်ကယွ့်မှ အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးက ို န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် န့်အ ွက့် မ ှ မဖြစ့် 

လ ိုအပ့်ရသ  က   ယ   န့်  ပလ   စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ရန က့်ကယွ့်မှ လက့်သည့် အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးက ို 

န ေးလည့်ရအ င့် ကက  ေးပမ့်ေး  ၌ န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ မှုမျ ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အ ေး  င့်  မှုမျ ေးနှင့်  

ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုမျ ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ှ  ှ  ြယ့်ထို ့် ရလ လ  န ိုင့်ရစသည့်။ ဥပမ  အရနဖြင ့် အမနှ့်   ေး 

ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်မျ ေး (အခန့်ေး ၂၂  ွင့် ရှုပါ) က ို ရလ လ ကကည ့်ပါ။  ည့် ွယ့်ချက့်မှ  မည့်သည ့် 

အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ငှ့်မျ ေးသည့် ထ ရ  က့်စ ွ အလိုပ့်လိုပ့်သည့်က ို 

န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် န့်   ိုပါက ရက ့်မ ှင့်  စ့်ခို ည့်ေးက ို ရလ လ ဖခင့်ေးသည့် မျ ေးစွ  အကျ  ေးထ ေးမည့် 

မဟို ့်ရချ။ ဥပမ  ၁၉၉၀ ခိုနှစ့်မျ ေး၌ ဂ ွ  မ လ  န ိုင့်င ံွင့် လ သ မျ ေးခွဲ ရသ  အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး 

ရက ့်မ ှင့် စ့်ခို  ှ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် ဤရက ့်မ ှင့်  စ့်ခို ည့်ေးက ိုသ  အဓ ကထ ေး ရလ လ ဖခင့်ေးသည့် 

လမ့်ေးလွွဲရစန ိုင့်သည့်။ န ိုင့်င၏ံ  ညှ့်လျ ေးပပ ေး ရသွေးရချ င့်ေးစ ေးခွဲ ရသ  ဖပည့် ွင့်ေးစစ့်သမ ိုင့်ေးနှင ့် အ ယွ့်အစ ေး 

ကက ေးမ ေးပပ ေး ရကျေးလက့် ငွ့် ရနထ ိုင့်ရသ  မ လအရဖခချရနထ ိုင့်သ  လ ဦေးရ   ိုို့က ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးလျှင့် 

ရလ လ  ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးသည့် ဂွ   မ လ  န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်င ံည့်ေး အ ွက့်သ  အကျံ ေးေင့်ဖခင့်ေးမျ   ေး 

ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ ပ ို၍ အကျ  ေးဖြစ့်ထွန့်ေးရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမှ  ဂွ   မ လ ၏ ရက ့်မ ှင့်အ ေး အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေး ှ  

ရက ့်မ ှင့်မျ ေးနငှ ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Hayner, 2002)။ ရယဘိုယျသရဘ  ရဖပ  လျှင့် 

လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးအရကက င့်ေး ခခံ ငံို၍ ရက က့်ချက့်မျ ေး ချမည့်  ိုလျှင့် ရန  မ  ရသ ၊ 

အချ  န့်က လ မ  ရသ  လက့်ရ ွွေ့ ဥပမ မျ ေးက ို န ှုင့်ေးယဉှ့်ရလ လ  ပါမည့်။  

 

ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  လေ့်မျ ေးက ို ပ ိုမ ို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် န ှုင့်ေးယဉ့်ရလ လ ရ ေး 

ယို တ အမျ   ေးမျ   ေးက ို အသံိုေးဖပ ခွဲ ကကပပ ေး ဤနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရလ လ သ  မည့်သ မ  ို 

အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည့်။ အဓ ကအ ေးဖြင ့် ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး သံိုေးမျ   ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး 

သိုရ သန၏ အရဖခအရနက ို ဖခယ့်မှုန့်ေးဖပသည့်။ လက့်ရ ွွေ့ ဥပမ   စ့်ခိုချင့်ေးအ ေး ရလ လ ဖခင့်ေး၊ က န့်ေးဂဏန့်ေး 

အရဖခဖပ  နည့်ေးန မျ ေး (quantitative methods) က ို အသံိုေးဖပ ၍ လက့်ရ ွွေ့ ဥပမ  အမျ ေးအဖပ ေးက ို 

ရလ လ ဖခင့်ေးနှင ့် လက့်ရ ွွေ့ ဥပမ  အနည့်ေးငယ့်အ ေး ရေသ စ့်ခိုအ ငွ့်ေး သ ိုို့မဟို ့် ရေသမျ ေးအ ွင့်ေး 

န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ဖခင့်ေး စသည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤနည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခိုချင့်ေးစ  ွင့် အ ေးသ ချက့်၊ 

အ ေးနည့်ေးချက့် က ိုယ့်စ   ှ ကကသည့်။  
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ပထမ ံိုေးအရနဖြင ့် အချ  န့်နငှ ့်  ရဖပေးည  အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးက ို သ ့်မှ ့် ံိုေးဖြ ့် န့်  ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် 

လက့်ရ ွွေ့ ဥပမ   စ့်ခို ည့်ေး ှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလ လ  န့်ေးစစ့်န ိုင့်သည့်။ သိုရ သန ဖပ လိုပ့်  ၌ 

 ှ ရနရသ  အချ  န့်အကနို့့်အသ ့်၊ ရငရွကကေး အကနို့့်အသ ့်မျ ေးက ို ရထ က့်၍ ရ  င့်အ ြ  က န ိုင့်ငံကွဲ သ ိုို့ 

 စ့်ခို ည့်ေးရသ  သ ဓကအရပေါ် အ ရံိုစ ိုက့်ရလ လ ဖခင့်ေး၏ အ ေးသ ချက့်မှ  ထ ိုသ ိုို့ရလ လ ဖခင့်ေးသည့် ပ ို၍ 

အရသေးစ  ့်ကျပပ ေး ပ ို၍ ဖပည ့်စံိုသည့်။ အ ေးနည့်ေးချက့်မှ  လက့်ရ ွွေ့ဥပမ   စ့်ခို ည့်ေး အ ွင့်ေး ှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလ လ ဖခင့်ေး ွင့် ရယဘိုယျ ရက က့်ချက့် ွွဲန ိုင့်မှု အကနို့့်အသ ့်အ ေးဖြင ့်သ   ှ သည့်။ 

 နည့်ေး  ို လျှင့် ၎င့်ေးက ို  ွွဲ နို့့်ပပ ေး အဖခ ေး ဥပမ မျ ေးအရကက င့်ေး ရဖပ  န့် ခက့်ခွဲသည့်။  

 

ေို  ယအရနဖြင ့် လက့်ရ ွွေ့ ဥပမ  အမျ ေးအဖပ ေး ှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးအ ေး ဥပမ  

အနည့်ေးအကျဉ့်ေးက ို ယ ၍ဖြစ့်ရစ၊ အရ အ ွက့် အမျ ေးအဖပ ေးက ို ယ ၍ဖြစ့်ရစ န ှုင့်ေးယှဉ့် ရလ လ န ိုင့်သည့်။ 

လက့်ရ ွွေ့ ဥပမ  အမျ ေးအဖပ ေးအ ေး က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ၍ ရလ လ န ိုင့်သည့်။ 

ဤကွဲ သ ိုို့ရသ  က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ သည ့်အခါ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အရဖခအရနမျ ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေးက ို အထ ေးဂရိုဖပ  ရလ လ   ိုင့်ေး   န့် လ ိုပါသည့် 

(အခန့်ေး ၈  ွင့်ရှုပါ)။ ဤနည့်ေးလမ့်ေး၏ အ ေးသ ချက့်မှ  အရကက င့်ေးဖခင့်ေး   အမျ ေးအဖပ ေးအ ေး 

 ပပ  င့်နက့် ည့်ေး ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးန ိုင့်ပပ ေး ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးသည့်လည့်ေး အရ  ့်အ န့် ယံိုကကည့်၍  သည့်။ 

အရ အ ွက့် မျ ေးရသ  န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ မှုမျ ေးက ို န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် နှ ပ့်ကွပ့်  ့်ကကသည့်က ို 

 ငှ့်ေးဖပ  ၌ ပံိုမှန့် အသံိုေးဖပ ရလ   ှ သည့်။ ဤကွဲ သ ိုို့ ရလ လ မှု စ့်ခိုသည့်  ယ့်နှစ့် သ ိုို့မဟို ့် 

ယင့်ေးထက့် ှည့်ရသ  က လ အပ ိုင့်ေးအဖခ ေး  စ့်ခိုအ ငွ့်ေး ကမ္  စ့်ေန့်ေးလံိုေး ှ  န ိုင့်ငရံပါင့်ေး  စ့်  ရကျ ့်က ို 

ရလ လ ပပ ေး နှ ပ့်ကွပ့်မှု ပံိုစ ံ အမျ   ေးမျ   ေး (ဥပမ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ဥပရေမွဲ  သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး) နှင ့် 

သက့်  ိုင့်မှု  ှ န ိုင့်ရသ  က န့်ေး ငှ့်မျ ေး (variables) က ို   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေးမျ   ေး လိုပ့်န ိုင့်သည့်။ အ ေးနည့်ေးချက့်မှ  

ရလ လ သံိုေးသပ့်ချက့်သည့် သမ ိုင့်ေး  ိုင့်   သ ိုို့မဟို ့် အဖခ ေးရသ  အရသေးစ  ့် အချက့်အလက့်မျ ေး 

ဖပည ့်စံိုကံိုလံိုမှု မ ှ ဖခင့်ေးမျ   ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ အ ယွ့်အစ ေး ကက ေးမ ေးရသ  က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  

ရလ လ ချက့်မျ ေးက မ  ရသ  အချက့်မျ ေးသည့်  စ့်ခိုနှင ့်  စ့်ခို မည့်ကွဲ သ ိုို့  က့်စပ့်ရနကကသည့်က ို 

ရဖပ န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး၊ ဥပမ  စ  င့်ေးအင့်ေး နည့်ေးလမ့်ေးအ  သ သ သ သ  ချ   ့် က့်ရဖပ င့်ေးလွဲကကသလ ို၊ 

၎င့်ေး  ိုို့သည့် အရကက င့်ေးအကျ   ေး  ငှ့်ေးဖပချက့်မျ ေးက ို ရဖခ  ခံန ိုင့်သည ့် အပ ိုင့်ေး ငွ့် အ ေးနည့်ေးသည့်။ ဥပမ  

ေ မ ိုကရ စ နှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အက အကယွ့် ရပေးရ ေး  ိုို့သည့် ချ   ့် က့်ရဖပ င့်ေးလွဲသည့်ဟို သက့်ရသထ  

န ိုင့်ဖခင့်ေးသည့် ေ မ ိုကရ စ  စနစ့်မျ ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ိုေး က့် 

ရက င့်ေးမွန့်ရစသည့်က ို  ငှ့်ေးဖပန ိုင့်ဖခင့်ေးနငှ ့် မ  ရပ။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် ဤအ  ို၏ ရန က့်ကွယ့်မှ စဉ့်ေးစ ေးပံိုသည့် 

ဖပည့်ပ၌ ေ မ ိုကရ စ  ဖမြှင ့် င့်   ွင့် အင့်အ ေး သံိုေးသင ့်၊ မသံိုေးသင ့်  ံိုေးဖြ ့်သ မျ ေးအ ွက့် မ ေါေရ ေး   

အကျ  ေး က့်မျ ေးစ ွ  ှ သည့်။  

 

   ယ အရနဖြင ့် စ  င့်ေးအင့်ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးမဖပ ဘွဲ လက့်ရ ွွေ့ ဥပမ  အနည့်ေးအကျဉ့်ေးက ိုသ  

န ှုင့်ေးယှဉ့် ရလ လ န ိုင့်သည့်။ ထ ိုန ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ချက့်မျ ေး ွင့် ကမ္  ရေသ  စ့်ခို ည့်ေး သ ိုို့မဟို ့်  စ့်ခိုထက့် 

ပ ို၍ ပါေင့်န ိုင့်သည့်။ န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ မှုအ ေး မ  ရသ  အရဖခအရနမျ ေး၌   ည ရသ  ရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ို 

ရဖြ ှင့်ေး န့်  ည့်ရ  က့်ထ ေးသမျှ က လပ ့်လံိုေး လက့်ရ ွွေ့ ဥပမ  နှစ့်ခိုက ို န ှုင့်ေးယှဉ့် ရလ လ ဖခင့်ေးသည့် 

မျ ေးစွ  အကျ  ေးရကျေးဇ ေး  ှ န ိုင့်သည့်။ န ိုင့်ငံဖြ ့်ရကျ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စည့်ေးရံိုေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် 
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အဘယ့်ရကက င ့် ထ ရ  က့်မှုပ ိုင့်ေးအ  ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးကကသည့်က ို န ှုင့်ေးယှဉ့်ကကည ့်သည ့် ရလ လ မှု စ့်ခို 

(Hertel, 2006) က ဤအချက့်က ို သက့်ရသဖပရနသည့်။ အ  ိုပါ ရလ လ မှုသည့် ဘဂဂလ ေးရေ  ှ့်န ိုင့်ငံနှင ့် 

မကက  က ိုန ိုင့်ငံ  ိုို့ ှ  လ မှုရ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဦေး ည့်ရသ  စည့်ေးရံိုေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို န ှုင့်ေးယှဉ့် 

ရလ လ ခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံ နှစ့်န ိုင့်ငံသည့်  င့်  သည ့် အချက့်ရပါင့်ေး မျ ေးစွ   ှ ရနရသ ့်လည့်ေး စည့်ေးရံိုေး 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် ရအ င့်ဖမင့်သည ့် အ  ိုင့်ေးအ   မ  ကကရပ။ ဤအချက့်က ဖပည့် ွင့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး 

အရဖခအရနသည့် ဖပင့်ပ ဩဇ  လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုအရပေါ် မည့်သ ိုို့မည့်ပံို  ံိုို့ဖပန့် သက့်ရ  က့်သည့်က ို လစ့်ဟဖပခွဲ သည့်။  

 

အ ြ  က  ိုက့်၊ အ   ှ ိုက့်၊ ဥရ  ပ  ိုက့် သ ိုို့မဟို ့် ရ  င့်အရမ  က  ိုက့် စသည့်ဖြင ့် ရေသ စ့်ခို 

အ ငွ့်ေး ှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ို ရလ လ  န့်လည့်ေး ခ ိုင့်လံိုရသ  အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေး 

 ှ ရက င့်ေး  ှ န ိုင့်သည့်။ သက့်ရသ အရထ က့်အထ ေးမျ ေးက ရေသ စ့်ခို အ ွင့်ေး ှ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် စ ချ ပ့် 

အ ည့်ဖပ မှုနှင ့် ချ   ေးရြ က့်မှု အ  ိုင့်ေးအ   စသည့်  ိုို့ အပါအေင့်  င့်  ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ 

ကျင ့်သံိုေးမှုမျ   ေး  ှ န ိုင့်ရဖခ ှ သည့်က ို ဖပ  ိုရနကကသည့် (ဇယ ေး ၅.၁  ငွ့်ရှု)။ ရေသမျ ေးသည့် က ိုယ့်ပ ိုင့် 

လကခဏ ဖြင ့် ထ ေးဖခ ေးကကသည့်ဟ ရသ  ယ  ချက့်ဖြင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးရဗေအ ေး မကက ရသေးခင့် 

အချ  န့်အထ  ရေသ ရလ လ မှု (area studies) မျ ေးအဖြစ့် ထ ေး ှ ခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုနည့်ေး  စွ  စ ချ ပ့်မျ ေးနငှ ့် 

အဖခ ေးရသ  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး အပါအေင့် ရေသ ွင့်ေး အနိုစ  ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး က ကယွ့်ရ ေး 

စနစ့်မျ ေးသည့် ဥရ  ပ  ိုက့်၊ အရမ  က  ိုက့်နငှ ့် အ ြ  က  ိုက့်မျ ေး ွင့်  ှ ရနဖခင့်ေးက ရေသမျ ေးသည့် 

က ိုယ့်ပ ိုင့် ထ ေးဖခ ေးချက့်မျ ေး  ှ သည့်ဟ ရသ  အဖမင့်က ို ပ ို၍ ခ ိုင့်မ ရစသည့်။ အခွင ့်အရ ေး အက အကယွ့် 

ရပေးမှုမျ ေးသည့် ရေသ စ့်ခိုအ ငွ့်ေး အရ  ့်အ န့်  င့်  ကကပပ ေး ရေသ စ့်ခိုနငှ ့် စ့်ခို 

ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးသည့်ဟ ၍ ဖြစ့်သည့်။  

 

မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  ယခင့် ဘဂဂလ ေးရေ  ှ့်နငှ ့် မကက  က ို န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ မှုက ညွှန့်ဖပခွဲ သလ ို ရေသမျ ေးက ို 

န ှုင့်ေးယှဉ့်ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ မှုမျ ေးသည့် အရ အ ွက့် ကက ေးထွ ေး လ ရနကကသည့်။ 

ရလ လ သ မျ ေးသည့် ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး အရဖခအရန ွင့် ရေသမျ ေးအ ေး က ိုယ့်ပ ိုင့် လကခဏ ဖြင ့် 

ထ ေးဖခ ေးရသ  အဖခင့်ေးအ  မျ ေးအဖြစ့် သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး၏  န့်ြ ိုေးက ို ရမေးခွန့်ေးထို ့်လ ကက   ရေသ ရလ လ မှု 

နည့်ေးလမ့်ေးသည့် ရေြန့်ရစ င ့်ကကည့် မှု ခံလ  သည့်။ ယရနို့အချ  န့် ွင့် ရေသမျ ေးအ ေး သဘ ေအ  ိုင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်၊ ထ ေးဖခ ေးသည့်၊ ရဖပ င့်ေးလွဲမှု မ ှ ရသ  အစ ိုင့်အခွဲမျ ေး (ယဉ့်ရကျေးမှု ပံိုစခံွက့်မျ ေး) မျ ေးဖြစ့်သည့်ဟို 

သ ့်မှ ့်သည ့် အရလ အထ အ ေးနည့်ေးလ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့သည့် သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ   ည့်ရ  က့်ထ ေးဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည ့်အဖပင့် ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးပပ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲရနရသ  အဖခင့်ေးအ  မျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို သ ့်မှ ့်သည ့် 

အရလ အထဘက့်သ ိုို့ ယ မ့်ေးလ ခွဲ သည့်။ ရေသဖြ ့်ရကျ ့် န ှုင့်ေးယှဉ့် ရလ လ မှုမျ ေးသည့် ကမ္  စ့်လွှ ေး ှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် အကျ  ေး ဖြစ့်ထွန့်ေးန ိုင့်ရသ  

အသစ့်ရပေါ်ထွက့်လ ရနရသ  နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခိုပင့် ဖြစ့်သည့်။  

 

ဇယ ေး ၅.၁။ ၂၀၀၀ ဖပည ့်နှစ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး ရေသအလ ိုက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရလ အကျင ့်မျ ေး 
 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျား 

အဝလ အ  င  ်

အာဖ ြိ  အာ  ှ ဥဝ ာပနငှ ် 

ဝ မာ ်အဝမ ြိ  

လ ်တင ်

အဝမ ြိ  နငှ  ်

 ာဝ ဘ ယန ်
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လက့်စရြျ က့်ဖခင့်ေး န မ ့် န မ ့် န မ ့် န မ့်  

ဥပရေဖပင့်ပ ကွက့်မျက့်ဖခင့်ေး အလယ့်အလ ့် အလယ့်အလ ့် န မ ့် အလယ့်အလ ့် 

န ိုင့်ငံရ ေးအ  အကျဉ့်ေးချဖခင့်ေး အလယ့်အလ ့် အလယ့်အလ ့် န မ ့် န မ ့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး ဖမင ့် အလယ့်အလ ့် အလယ့်အလ ့် အလယ့်အလ ့် 

လွ ့်လပ့်စွ  အသင့်ေးအြွွဲွေ့ 

ြွွဲစည့်ေးန ိုင့်ဖခင့်ေး 

အလယ့်အလ ့် အလယ့်အလ ့် ဖမင ့် ဖမင ့် 

လွ ့်လပ့်စွ  

လှုပ့် ှ ေးသွ ေးလ  

ရဖပ   ိုန ိုင့်ဖခင့်ေး 

အလယ့်အလ ့် အလယ့်အလ ့် အလယ့်အလ ့် အလယ့်အလ ့် 

အစ ိုေး က ို 

ရ ွေးချယ့် င့်ရဖမြှ က့် န ိုင့်ခွင ့် 

အလယ့်အလ ့် အလယ့်အလ ့် ဖမင ့် ဖမင ့် 

လွ ့်လပ့်စွ  က ိုေးကွယ့်န ိုင့်ခွင ့် အလယ့်အလ ့် န မ ့် အလယ့်အလ ့် အလယ့်အလ ့် 

အလိုပ့်သမ ေး အခငွ ့်အရ ေး အလယ့်အလ ့် အလယ့်အလ ့် အလယ့်အလ ့် အလယ့်အလ ့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ စ ေးပ ွေးရ ေး 

နှင ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး 

အလယ့်အလ ့် အလယ့်အလ ့် ဖမင ့် အလယ့်အလ ့် 

မှ ့်ချက့်။ CIRI Human Rights Data Project (http://www.humanrightsdata.com/) မှ မှ ဖငမ့်ေးသည့်။ 

 

အနှစ်ခ  ပ်  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ို န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ဖခင့်ေးသည့် သ သ ထင့်  ှေးရသ  အချက့်မျ ေးနငှ ့် 

ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့် န့် မ ှ မဖြစ့် လ ိုအပ့်ရသ  နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ 

ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးအ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး၊ အချ  န့်က လ  စ့်ခိုနှင ့် စ့်ခို အကက ေး၊ အရကက င့်ေးအ  မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် 

ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေးအကက ေး န ှုင့်ေးယဉှ့်ရလ လ န ိုင့်သည့်။  

 

န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ချက့်မျ ေးသည့် လက့်ရ ွွေ့ ဥပမ  အနည့်ေးငယ့်က ို ရလ လ သလ ေး သ ိုို့မဟို ့် 

အမျ ေးအဖပ ေးက ို ရလ လ သလ ေး၊ ကမ္  ရေသ  စ့်ခို ည့်ေးအ ငွ့်ေး သ ိုို့မဟို ့် ရေသအမျ ေးအဖပ ေး ှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေးက ို ရလ လ သလ ေး စသည့်  ိုို့အရပေါ် မ  ည့်ပပ ေး ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးန ိုင့်သည့်။ 

လက့်ရ ွွေ့ ဥပမ   စ့်ခို ည့်ေးက ို ရလ လ ဖခင့်ေးသည့် အရကက င့်ေးအ   ကကွယ့်ေမှု၊ နက့်ရ ှုင့်ေးမှု  ိုို့က ို ရပေးပပ ေး 

လက့်ရ ွွေ့ ဥပမ  အမျ ေးအဖပ ေးက ို ရလ လ ဖခင့်ေးသည့် ရယဘိုယျ ရက က့်ချက့်ချ န့်အ ွက့် ပ ို၍ 

ရက င့်ေးသည့်။  

 

စ  င့်ေးအင့်ေးပည  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးအ ေး လက့်ရ ွွေ့ ဥပမ  အမျ ေးအဖပ ေးက ို န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ  န့်၊ အစ ိုေး  

နှ ပ့်ကွပ့်မှု  ိုို့ကွဲ သ ိုို့ရသ   လေ့်မျ ေးက ို  ငှ့်ေးဖပ  ၌ အရကက င့်ေးဖခင့်ေး   အမျ   ေးမျ   ေး၏ အရ ေးပါမှုက ို 

 ပပ  င့်နက့် ည့်ေး အကွဲဖြ ့် န့်လည့်ေး အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည့်။  

 

ရေသအမျ ေးအဖပ ေးက ို န ှုင့်ေးယဉ့်ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးအ ေး ရလ လ ဖခင့်ေးက ို ပ ို၍ 

ဖပ လိုပ့်လ ရနကကသည့်။   

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 
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ယဉ့်ရကျေးမှုအ  အမျ   ေးအစ ေးစံိုလင့်ကွွဲဖပ ေးရသ  ကမ္ ကက ေး ငွ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ို န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ  န့် ဖြစ့်န ိုင့်ပါသလ ေး။ ပ ို၍ အရဖခခကံျကျ  ို လျှင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ို   ိုင့်ေး  ၍  န ိုင့်ပါသလ ေး။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

  ိုင့်ေး  ဖခင့်ေး၏ ရက င့်ေးကျ   ေး၊   ိုေးကျ   ေး  ိုို့က မည့်သည့်  ိုို့နည့်ေး။  

 

လူူ့အခွင ်အဝ ျားခ ြိ ျားဝဖာ ်မှုမ ာျား၏ ဇာစ် မစ်အဝ  ာင်ျားအ ငျ်ားမ ာျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး အဘယ့်ရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေးသည့်က ို  န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် န့် လွန့်စွ  

အရ ေးကက ေးပါသည့်။ ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၏ ဇ စ့်ဖမစ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးက ို သရဘ ရပါက့်မှသ လျှင့် 

အန ဂ ့် ွင့် ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို   ေး  ေးန ိုင့် န့် ထ ရ  က့်ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ေါေမျ ေးက ို ရ ေး ွွဲ 

ချမှ ့်န ိုင့်ရပမည့်။ ပည  ငှ့်မျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး အဘယ့်ရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေးသနည့်ေး ဟ ရသ  

ရဖြ ခက့်သည ့် ရမေးခွန့်ေးက ို အရဖြရပေး န့် အပ ့် ကို ့် ကက  ေးစ ေးအ ေးထို ့် ကကသည့်မှ လည့်ေး 

အံ အ ေးသင ့်စ  ရ    မဟို ့်ရချ။ လ   ိုို့အ ေး အဖခ ေးသ   ိုို့အရပေါ်၊ မ မ   ိုို့၏ အ မ့်န ေးချင့်ေးမျ ေး အရပေါ်က ိုပင့် 

 က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး ကျှူေးလွန့် န့် မည့်သည ့်အ  က  ွန့်ေးပ ိုို့ရပေးသနည့်ေး၊ အစ ိုေး မျ ေးသည့် 

အဘယ့်ရကက င ့် ဖပည့်သ မျ ေး၏ အရဖခခ ံ လ မှုရ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကယွ့်ရပေး န့် 

ပျက့်ကကွ့်ကကသနည့်ေး။ ဤက စစနှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး ယို ့်မ ရသ  သ ိုို့မဟို ့် သ မျ ေးအရ ေး 

စ  ့်မေင့်စ ေးသ မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၏ မ လဇ စ့်ဖမစ့် ဖြစ့်သည့်ဟ ၍ သမ ေးရ ိုေးကျ 

ရဖပ ရလ  ှ ကကသည့်။ (စ ရသ တ  ၅.၁  ွင့်ရှု)။ သ ိုို့   ွင့် န ှုင့်ေးယှဉ့်သံိုေးသပ့်ရသ  အဖမင့်က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှု အမျ ေးစိုသည့် အရဖခခအံ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငရံ ေး  န့်သည့်၊  နည့်ေး မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငရံ  ့်က 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု အဖြစ့် ယ  သ မျ ေးအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ  အကကမ့်ေးြက့်လိုပ့် ပ့်မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် 

ရဘေးထို ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုသည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့် ပံိုစအံမျ   ေးမျ   ေး  ှ ရနန ိုင့်ပပ ေး   ိုေး  ွေးမှု အ  ိုင့်ေးအ  လည့်ေး မ  ရချ။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး အ ေးလံိုေးထွဲ ငွ့် ရိုပ့်ခနဓ အရပေါ် ကျှူေးလွန့်ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့် အ ရံိုစ ိုက့်မှု 

အမျ ေး ံိုေး  ကကသည့်။ ရိုပ့်ခနဓ အရပေါ် ကျှူေးလွန့် ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ေး နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေး၊ အ င့်ေးအကျပ့် ရစခ ိုင့်ေးမှု 

သ ိုို့မဟို ့် န ိုင့်ငံရ  ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု (state terror) အဖြစ့် လ သ မျ ေးကကပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့က အစ ိုေး  သ ိုို့မဟို ့် 

အစ ိုေး  ရစခ ိုင့်ေးသ မှ အကကမ့်ေးြက့်မှု အသံိုေးဖပ မှု သ ိုို့မဟို ့် ထ ိုို့သ ိုို့ဖပ လိုပ့် န့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု ပါေင့်သည့်။  
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စာဝသတတာ ၅.၁ ယဆူခ  ်မ ာျား ြို ဝများခွနျ်ားထုတ် ခင်ျား - အ  မ်ျားဖ ်မှုနှင  ်လူူ့သဘာေ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် အစိုအလ ိုက့်အခပ ံလ ိုက့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် 

လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေး ပါေင့်ရသ  ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၊ အရကက င့်ေး ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးက အချ   ွေ့ရသ  

ဖပင့်ေးထန့်သည ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးသည့် ကမ္ ကက ေး ငွ့် ှ ရသ  မရက င့်ေး  ိုေးေါေးမျ ေးက ို ထင့်ဟပ့်ဖပသည့်ဟို 

ယ  သည့်။ ထ ိုို့အဖပင့် မရက င့်ေး  ိုေးေါေးဟို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ယ  သ မျ ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့နှင ့် ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးပပ ေး 

အရေေး ွင့်  ှ ရနကကသည့်။ အလ ေး  ပင့် အကကမ့်ေးြက့်မှုသည့် လ မှုအိုပ့်စိုမျ ေးအကက ေး  ှ ရသ  ပင့်က ို 

ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးချက့်မျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေးသည့်ဟို ရဖပ ရလ  ှ ကကသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို 

 ငှ့်ေးဖပ  ၌ လ ူ့သဘ ေနငှ ့် အိုပ့်စို သရဘ သဘ ေ (group dynamics)   ိုို့သည့် မည့်သည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍမှ 

ပါေင့်သည့်ဟို ထင့်ပါသနည့်ေး။ အ  ိုင့်ေးအ   ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် စနစ့် ကျ 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုမျ ေးက ို  ငှ့်ေးဖပသည ့်အခါလည့်ေး လ ူ့သဘ ေနငှ ့် အိုပ့်စို သရဘ သဘ ေ  ိုို့၏ 

အခန့်ေးကဏ္ဍက အဘယ့်နည့်ေး။  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုသည့် အကကမ့်ေးြက့်မှု စ့်မျ   ေး ဖြစ့်ပါသလ ေး သ ိုို့မဟို ့် 

၎င့်ေးသည့် အကကမ့်ေးြက့်မှုနှင ့် လ ေးလ ေးမျှ မ  ိုင့်ရသ  အဖခ ေး စ့်ခိုခိုရပလ ေး။  

 

ထ ိုချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ငွ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုမျ ေး၊ ဥပရေရဘ င့်ဖပင့်ပ သ ့်ဖြ ့်မှုမျ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး 

အကျဉ့်ေးချမှုမျ ေးနငှ ့် လက့်စရြျ က့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ ထ ိုို့အဖပင့် အရကက င့်ေးအ  မျ ေးစွ  အကျံ ေးေင့် 

ရနန ိုင့်ရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု  ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး ချ   ေးရြ က့် ခံ န ိုင့်သည့်။ 

သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် ရအ က့် ွင့်  က့်လက့်ရ ွေးရနွေးမည့် ဖြစ့်သည ့်အ  ိုင့်ေး စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

အရ ေးကက ေးရသ ့်လည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနယ့် ငွ့် လျစ့်လျှူရှုထ ေး  ့်ကကသည့် 

(Hertel and Minkler, 2007  ွင့် ရှု)။  

 

 

ဝစ ဝဆာ်ဝပျားဝသာအ ာမ ာျားနှင ် အယူေါဒမ ာျား  

 

န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ  န ိုင့်ငံရ ေးရဗေ နယ့်ပယ့် ှ  ရ ေးသ ေး င့်ဖပချက့် အမျ ေးစိုက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့် ကျ  ေးရကက င့်ေး ွက့်ချက့် စဉ့်ေးစ ေးန ိုင့်ရသ   ံိုေးဖြ ့်ချက့်ချသ မျ ေး၏ ရ ေွးချယ့်မှုမျ ေး 

ဖြစ့်သည့် ဟ ရသ  မ လအ  ိုဖြင ့် အစဖပ သည့်။ ထ ိုို့အ ွက့် ဤ ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချသ မျ ေးသည့် ရ ေွးချယ့်စ   

လမ့်ေးရကက င့်ေး အသ ေးသ ေး၏ ရက င့်ေးကျ   ေး၊   ိုေးကျ   ေးမျ ေးက ို ချင ့်ချ  န့်ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ချ   ေးရြ က့် န့် 

‘ရ ေွးချယ့်’ ကကသည့်။ ဤယ  ချက့်အရပေါ် အရဖခခပံပ ေး ပည  ငှ့်မျ ေးက မည့်သည ့် အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေးသည့် 

အရ ေးပါ ံိုေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်က ို န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် န့် ကက  ေးစ ေးလ ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ မည့်သည ့် 

အရဖခအရန ငွ့်၊  ံိုေးဖြ ့်ချက့်ချသ မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ချ   ေးရြ က့်လျှင့် အကျ  ေးအဖမ ့်  မည့် 

သ ိုို့မဟို ့် ထ ိုို့သ ိုို့ မချ   ေးရြ က့်လျှင့်   ိုေးကျ   ေး ပ ိုမျ ေးမည့်ဟို စဉ့်ေးစ ေးကကသနည့်ေး။ ဤက စစနှင ့် ပ ့်သက့်၍ 

သရဘ ထ ေးကွွဲလွွဲမှု  ချ   ွေ့  ှ သည့်။ 

  

 ဤသည့်က ို  ငှ့်ေးဖပန ိုင့်ရဖခ  ှ ရသ  ရှုရထ င ့် စ့်ခိုက  ံိုေးဖြ ့်ချက့်ချသ မျ ေး  င့်  ိုင့် ရသ  ရစ ရ  ့်ရပေးရသ  

အ  မျ ေး၊  နည့်ေးအ ေးဖြင ့်၊ မက့်လံိုေးမျ ေးနှင ့် အယ ေါေမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို ကကည ့်သည့်။ မက့်လံိုေးမျ ေးသည့် 

ပံိုစအံမျ   ေးမျ   ေးနငှ ့်  ှ ရနန ိုင့်သည့်၊ ဇယ ေး ၅.၂ သည့် ထ ိုအထွဲမှ အရ ေးပါ ံိုေး  စ့်ချ   ွေ့က ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့် (Carey 
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and Poe 2004  ငွ့် ရှုပါ)။ သက့်ရသ အရထ က့်အထ ေးမျ ေးသည့် အရ  ရ   အရန ှရန ှ ဖြစ့်ရနရစက မ  

 ချ   ွေ့ အရဖခအရနမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခက ို ပ ို၍ ဖမင ့် က့်သွ ေးရစပံို ရပါက့်သည့်။ 

ထ ိုအရဖခအရနမျ ေး ငွ့် အ   ့် ငွ့် န ှပ့်ကပွ့်မှု၊ ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးပါေးမှု၊ စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု 

အ ေးနည့်ေးမှု၊ စစ့်နငှ ့် ဖပည့် ွင့်ေး န ိုင့်ငံရ ေး ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးနှင ့် သရဘ ထ ေးကွွဲလွွဲမှု  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် 

အ   ့်က လ နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေး၏ အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှုသည့် ရ ိုေးစင့်ေးရသ ့်လည့်ေး အလွန့်ပင့် အရ ေးကက ေးသည့်။ 

ဥပမ  အစ ိုေး  စ့် ပ့်သည့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်သည ့်အခါ ထ ိုသံသ  စက့်ေ ိုင့်ေးမှ ရိုန့်ေးထွက့် န့် 

ခက့်ခွဲသည့်။  ကယ့် မ့်ေး   ိုလျှင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုသည့် ြျက့်သ မ့်ေး န့် ကိုန့်ကျစ   ့်မျ ေးရသ  

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး ယနတ  ေး  စ့်ခိုအရပေါ်  ည့်မှ ရနသည့် မဟို ့်ပါလ ေး။ စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးသည့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုအ ွက့် အရဖခခအံို ့်ဖမစ့်က ို ချရပေးရလ  ှ ပပ ေး အစ ိုေး  လိုပ့်န ိုင့်ရသ  လိုပ့် ပ့်၏ 

ရဘ င့်အကနို့့်အသ ့်က ို သ ့်မှ ့်ရပေးသည့်။ အြွွဲွေ့အစည့်ေး  ည့်ရ  က့်ပံိုမျ ေးသည့် အစ ိုေး  ရအေးဂျင ့်မျ ေးက ို 

အထ ေးဌ နမျ ေး (ဥပမ  မ ဏ  ပ့်စိုမျ ေး) အဖြစ့် စိုစည့်ေးပပ ေး အကျဉ့်ေးရထ င့်မျ ေး၊ လျှ  ွေ့ေှက့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး 

စခန့်ေးမျ ေးက ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု ဖြစ့်ပွ ေး န့်အ ကွ့် လ ိုအပ့်ရသ  ရိုပ့်ေ ထ ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ရန  က ို 

ြန့်  ေးရပေးသည့်။ အ  ိုချ ပ့်  ို လျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ရ ေး မ ေါေ စ့်ခိုက ို ရဖပ င့်ေးဖပန့်လှည ့်ပစ့် န့် 

န ိုင့်ငရံ ေး နဒ  စ့်ခို ည့်ေးနှင ့် မလံိုရလ က့်ရချ။  

 

 

ဇယ ေး ၅.၂။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေး အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး၊ အ  ိုမျ ေးနှင ့် သက့်ရသမျ ေး 

 

အ ငျ်ားအ မစ် အဆြို သ ်ဝသ 

အ   ့်က လ ြ နှ ပ့်မှု မကက ရသေးမ  အ   ့်က လက ြ နှ ပ့်မှုသည့် အန ဂ ့် 

မ   ေးဖပ မှုမျ ေး ပ ို၍ ဖြစ့်ရစသည့်။ 

အ ေးရက င့်ေး 

ေ မ ိုကရ စ  ေ မ ိုကရ စ  အ ေးနည့်ေးဖခင့်ေးသည့် ြ နှ ပ့်မှု ပ ို၍ ဖြစ့်ရစသည့်။ အ ေးရက င့်ေး 

စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှု  င့်ေး ွဲရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု ပ ိုမ ို 

ဖြစ့်ပွ ေးသည့်။ 

အ ေးရက င့်ေး 

န ိုင့်ငံ က နှင ့် 

ဖပည့် ွင့်ေးစစ့် 

စစ့်ပွွဲ အရဖခအရန ရန က့်ခံ ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု ပ ိုမ ို 

ဖြစ့်ပွ ေးသည့်။ 

အ ေးရက င့်ေး 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုနှင ့် 

အ  ိုက့်အခံ 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် လက့်နက့်က ိုင့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုနှင ့် လ မှုရ ေး 

အ  ိုက့်အခံမျ ေး ကကံ  သည ့်အခါ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု ပ ိုမ ို 

ဖြစ့်ပွ ေးသည့်။ 

အ ေးရက င့်ေး 

လ ဦေးရ  အ ွယ့်အစ ေး လ ဦေးရ မျ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု ပ ိုမ ို 

ဖြစ့်ပွ ေးသည့်။ 

အ ေးရက င့်ေး 

စစ့်အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး စစ့် ပ့် အိုပ့်ချ ပ့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု 

ပ ို၍ ဖြစ့်ပွ ေးသည့်။ 

အ ေးရက င့်ေး 

စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှု စ ေးပွ ေးရ ေး လျင့်ဖမန့်စွ    ိုေး က့်ဖခင့်ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု 

ပ ိုမ ို ဖြစ့်ပွ ေးသည့်။ 

အရ  ဖြစ့် 

လ ဦေးရ    ိုေး က့်မှု လ ဦေးရ    ိုေး က့်မှုမျ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှု ပ ိုမ ို ဖြစ့်ပွ ေးသည့်။ 

အရ  ဖြစ့် 

ပဗ   သျှ ယဉ့်ရကျေးမှု ပဗ   သျှ က ိုလ ိုန  ဖပ ခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရ  ဖြစ့် 
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လွှမ့်ေးမ ိုေးဖခင့်ေး ချ   ေးရြ က့်မှု ပ ိုမ ို ဖြစ့်ပွ ေးသည့်။ 

လက့်ေွဲယ မ့်ေး စနစ့် န ိုင့်ငံရ ေး စနစ့် လက့်ေွဲယ မ့်ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ပ ို၍ ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး 

ဖပ ကကသည့်။ 

အရ  ဖြစ့် 

န ိုင့်ငံ က  ကိုန့်သွယ့်မှု န ိုင့်ငံ က  ကိုန့်သွယ့်မှု နည့်ေးပါေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှု ပ ိုမ ို ဖြစ့်ပွ ေးသည့်။ 

အရ  ဖြစ့် 

လ မျ   ေးစို(သ ိုို့)ယဉ့်ရကျေးမှု 

ကွွဲဖပ ေးဖခင့်ေး 

လ မျ   ေးစိုအ  ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှု မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှု ပ ိုမ ို ဖြစ့်ပွ ေးသည့်။ 

အရ  ဖြစ့် 

 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်၍  ံိုေးဖြ ့်ချက့်ချသ မျ ေး၏  ွက့် ချက့်မျ ေးအရပေါ် 

ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးသည ့် စနစ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   မက့်လံိုေးမျ ေးအဖပင့် ခွွဲဖခ ေးရ ေး အယ ေါေမျ ေးသည့်  ချ   ွေ့လ အိုပ့်စိုမျ ေးက ို 

ပစ့်မှ ့်ထ ေးဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် ြယ့်ထို ့်ဖခင့်ေး  ိုို့က ို လက့်သင ့်ခံန ိုင့်ရသ  အရဖခအရနမျ ေးက ို ြန့်  ေးရပေးသည့်။ 

အမနှ့် ကယ့်ပင့်လည့်ေး အယ ေါေမျ ေးနှင ့် သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး 

ဖြစ့်ရစရသ  ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   မဟို ့်သည ့် အ ေးရက င့်ေးရသ  အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့် (Cardenas, 2007)။ 

န ိုင့်င ံက  ဥပရေက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ   ိုင့်ေးအ ွက့် အကျံ ေးေင့်သည့်ဟို   ိုရသ ့်လည့်ေး 

အမျ   ေးသ ေး အယ ေါေ (national ideologies) နငှ ့် သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေးသည့် လ အိုပ့်စိုမျ ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အက အကယွ့်ရပေးမှုမှ ြယ့်ထို ့်ဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် ရဘေးထို ့်ထ ေးဖခင့်ေး  ိုို့ လိုပ့်ရလ  ှ သည့်။  

 

အင့်အ ေး အကက ေးမ ေး ံိုေး ခွွဲဖခ ေး က့် ံသည ့် အယ ေါေ  စ့်ခိုမှ  အမျ   ေးသ ေး လံိုခခ ံရ ေး အယ ေါေ ဖြစ့်ပပ ေး 

၎င့်ေးသည့် လ မှု မ ည့်ပင မ့်မှုက ို ထ န့်ေးချ ပ့် န့်နှင ့် အမျ   ေးသ ေး လံိုခခ ံရ ေးက ို အ မခရံပေး န့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ 

   ေးဥပရေ ရဘ င့်ရကျ ့်သည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို ခွင ့်ဖပ ရပေးသည့်။ ဤအယ ေါေသည့် စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲက လ၊ 

အထ ေးသဖြင ့် လက့် င့်အရမ  က  ိုက့်၌ ဩဇ ရည င့်ေးခွဲ ပပ ေး 9/11 ရန က့်ပ ိုင့်ေး ထွက့်ရပေါ်လ ရသ  

အကကမ့်ေးြက့်စစ့် အခင့်ေးအကျင့်ေး ငွ့် ဖပန့်လည့် ဦေးရမ  လ ခွဲ သည့်။ အမျ   ေးသ ေး လံိုခခ ံရ ေး အယ ေါေနငှ ့် 

အလ ေး   အယ ေါေမျ ေး၊ လ အြွွဲွေ့အစည့်ေး စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးဖြင ့် 

 ံိုို့ဖပန့်ဖခင့်ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် လက့်ခနံ ိုင့်စ  ဖြစ့်သည့်၊ အဘယ့်ရကက င ့် လ ိုအပ့်သည့်က ို  ငှ့်ေးဖပချက့် 

ရပေးသည့်။ န ိုင့်ငရံ ေး အ ှ    ေးသည့် မျ ေးစွ  ရှုပ့်ရထွေး နက့်နွဲရသ ့်လည့်ေး  နို့့်ကျင့်သ မျ ေးအ ေး  န့်သ ၊ 

အြျက့်သမ ေး၊ အကကမ့်ေးြက့်သမ ေး စသည့်ဖြင ့် ကင့်ပနွ့်ေး ပ့်ကကသည့်။ အယ ေါေမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို 

သရဘ မရပါက့်ဘွဲနှင ့် အစ ိုေး မျ ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် လက့်နက့်က ိုင့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးက ို 

အကကမ့်ေးနည့်ေးဖြင ့်  ံိုို့ဖပန့်သည့်က ို အလွယ့် က  သရဘ ရပါက့်မည့် မဟို ့်ရပ။ အစ ိုေး မျ ေးသည့် 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးဟို မှ ့်ယ ရသ  အ  မျ ေးက ို ထ န့်ေးချ ပ့် န့် (   ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးရ ေး ရအဂျင့်စ မျ ေးနှင ့် 

   ေးရ ေး စနစ့်မျ ေးအပါအေင့်) ကက ေးမ ေးရသ  ဗျှူရ ိုက က့် စ့် ယနတ  ေးက ို အသံိုေးဖပ န ိုင့်ကက   အစွန့်ေးရ  က့် 

အိုပ့်စိုမျ ေးထက့် အ ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  အင့်အ ေးကက ေးမ ေးသည့်။ အရဖခအရန အရ  ့်မျ ေးမျ ေး ငွ့် အကကမ့်ေးြက့် 

နည့်ေးလမ့်ေးက ို မလ ိုအပ့်သရလ က့် ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး သင ့်ရလျ ့်သည့်ဟို ယ    ့်ကကသည့်။  

 

ခွွဲဖခ ေးြယ့်ထို ့်ရ ေး အယ ေါေမျ ေးသည့် လ   ိုို့က ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်အရပေါ် မ  ည့်၍လည့်ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အက အကယွ့်ရပေးမှုမျ ေးက ို ဖငင့်ေး န့်သည့်။ အမျ ေးစို သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်က ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရသ  

သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်  ှ သည့်ဟို ရှုဖမင့်ခံ သ မျ ေးသည့် စနစ့် ကျ ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှုမျ ေးက ို ခစံ ေးကက သည့်။ အ  ိုပါ 

အယ ေါေမျ ေးသည့် ကျ ေးမဖြစ့်မှု၊ လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   နှစ့်သက့်မှု၊ လ မျ   ေး (race)၊ က ိုေးကွယ့်သည ့် ဘ သ နငှ ့် 
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လ မျ   ေးစို (ethnicity)   ိုို့အရပေါ် အရဖခခံ၍ ရဘေးထို ့်ခံ မှုမျ ေး၏ ရန က့်ကယွ့် ငွ့်  ှ ရနသည့်။ ဥပမ  

ကမ္  ရန   အမျ ေးအဖပ ေး ငွ့် ရယ ကျ့် ေးအချင့်ေးချင့်ေး စ  ့်ေင့်စ ေးသ မျ ေး၊ မ န့်ေးမအချင့်ေးချင့်ေး စ  ့်ေင့်စ ေးသ မျ ေး၊ 

ရယ ကျ့် ေးရ   မ န့်ေးမပါ စ  ့်ေင့်စ ေးသ မျ ေးနှင ့် လ င့်ရဖပ င့်ေးထ ေးသ မျ ေးသည့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ငွ့် 

ပစ့်မှ ့်ထ ေးခရံန သည့် (အခန့်ေး ၁၁  ငွ့်ရှု)။ အစ ိုေး သည့် လ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်အရပေါ် 

အရဖခခံ၍  က့် က့်ကကွကကွ ြ နှ ပ့် က့် ံဖခင့်ေးမျ   ေး မ ှ ရစက မ  ထ ိုသ ိုို့ရသ  ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးနငှ ့် 

ကျ ေးလွန့်သ မျ ေးက ို စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေး န့် ပျက့်ကကွ့်  ့်ကကသည့်။ ဥပမ  မကက  က ိုန ိုင့်င ံွင့် ြမ့်မ န   ိုက့် 

(feminicide) ဟို ရခေါ်သည ့်  င့်ေး ွဲသ ေး အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ေး စနစ့် ကျ ပစ့်မှ ့်ထ ေး သ ့်ဖြ ့်မှုမျ ေးသည့် 

အစ ိုေး အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေး၏ ေင့်ရ  က့်ရဖြ ှင့်ေးမှု မ ှ ဘွဲ ဖြစ့်ပွ ေးပမွဲ ဖြစ့်ပွ ေးရနသည့်။ ကမ္  စ့်ေှမ့်ေးလံိုေး ှ  

လ မျ   ေးရ ေး၊ ဘ သ ရ ေး လ နည့်ေးစိုမျ ေး ြ နှ ပ့်ခမံှုမျ ေး ငွ့်လည့်ေး အလ ေး   အဖြစ့်အပျက့်မျ ေးစွ   ှ သည့်။   

 

ခွွဲဖခ ေးြယ့်ထို ့်ရ ေး အယ ေါေမျ ေးသည့် စနစ့် ွင့် အစ ိုင့် ည့်သွ ေးသည ့်အခါ ဩဇ သက့်ရ  က့်မှု 

အကက ေးမ ေး ံိုေး ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  ခွွဲဖခ ေးြယ့်ထို ့်ရ ေး အယ ေါေမျ ေးအ ေး န ိုင့်ငံအ င ့် ဥပရေမျ ေး၌ 

ဖမ ပ့်သွင့်ေးထ ေးသည ့်အခါ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် အစ ိုေး ဌ နမျ ေး လ ိုက့်န ကျင ့်သံိုေးကကသည ့် လိုပ့်ရ ိုေးလိုပ့်စဉ့်မျ ေး၊ 

လိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေးမျ ေးက ို ပံိုရြ ့် ည့်ရ  က့်ရပေးသည့်။ မှ ့်သ ေးြွယ့်  အချက့်မှ  အစ ိုေး  အမျ ေးစိုသည့် 

န ိုင့်င ံက  အ င ့်၌    ေးမေင့်ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို ခွင ့်ဖပ  န့်၊ အရ ေးရပေါ် (မခွင့်ေးချက့်ထ ေးရသ ) 

စည့်ေးကမ့်ေးချက့်မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် ဥပရေမျ ေးက ို အက ိုေးအက ေးဖပ ၍ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို 

အပ ့် ကို ့်  ငှ့်ေးဖပ  ့်ကကသည့်။ ခွွဲဖခ ေးြယ့်ထို ့်ရ ေး အယ ေါေမျ ေးသည့် လိုပ့်ငန့်ေး  ိုင့်   

သင့် န့်ေးမျ ေး၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်လ ပပ ေး သ မန့်လ မျ ေးအ ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်သ မျ ေး အဖြစ့်သ ိုို့ 

ရဖပ င့်ေးလွဲရစသည ့် အ  လည့်ေး ဖြစ့်သည့် (အခန့်ေး ၁၅)။ အစ ိုေး  ရအေးဂျင ့်မျ ေးသည့် လ အိုပ့်စို  ချ   ွေ့ န ိုင့်ငံ၏ 

ချမ့်ေးသ သိုခနငှ ့်  ငှ့်သန့် ပ့် ည့်မှုအရပေါ် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရကက င့်ေး အယ ေါေ သွ ့်သွင့်ေးခံ ပပ ေး လက့်ထွဲ ွင့် 

အင့်အ ေးသံိုေး န့် က   ယ   န့်  ပလ မျ ေးလည့်ေး  ှ ရနလျှင့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် အမျ   ေးသ ေးလံိုခခ ံရ ေး န မည့်ဖြင ့် 

စဉ့်ေးစ ေးရ ွေး ၍ မ ရအ င့်ပင့်   ိုေး  ွေးရသ   က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေးက ို ကျှူေးလွန့် န့် အသင ့် ဖြစ့်သွ ေး 

ကကရ   သည့်။ အဖခ ေးရသ  အရဖခအရနမျ ေး၌  ေမ့်ေါန ိုင့်ငံ ငွ့် ၁၉၉၄ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု မဖြစ့်ပွ ေးမ  ဟ    

လ မျ   ေးမျ ေးအကက ေး   ွ့်စ လ မျ   ေးမျ ေးအရပေါ် အမိုန့်ေး   ေးမ ေးမျ ေးက ို  ွရပေး န့် အ ဏ  ှ  အ လစ့်မျ ေး 

ရလလ ှုင့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးချခွဲ ကကသကွဲ သ ိုို့ ခွွဲဖခ ေးြယ့်ထို ့်ရ ေး အယ ေါေမျ ေးက ို မ ေ ယ မျ ေးမှ  င ့် 

ထို ့်လွှင ့်သည့်။ ခွွဲဖခ ေးြယ့်ထို ့်ရ ေး အယ ေါေမျ ေးအ ေး အဖခ ေးရသ  အချက့်မျ ေးကွဲ သ ိုို့ အလွယ့် က  

  ိုင့်ေး  ၍ သ ိုို့မဟို ့် စမ့်ေးသပ့်၍  ချင့်မှ  ပါလ မ ့်မည့်။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် အရဖခခကံျပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး အ ေးလံိုေးန ေးပါေး၏ ရန က့်ကွယ့်မှ လက့်သည့်   ေးခံ ဖြစ့်သည့်။  

 

အကျဉ့်ေးချ ပ့် မည့်  ိုလျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်ခ ံဖခင့်ေးသည့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်ချသ မျ ေး အရနဖြင ့် ထ ိုသ ိုို့ 

ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေး၏ အကျ  ေးအဖမ ့် (သ ိုို့မဟို ့် မချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေး၏   ိုေးကျ   ေး)   ိုို့က ို  ကွ့်ချက့်သည ့် 

အ ွက့်ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ရ ွေးထင့်ရသ  ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးသည့် အထ ေးသဖြင ့် အရ ေးပါပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၏ ရန က့်ကယွ့်မှ လက့်သည့်   ေးခံမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤသ ိုို့  ိုရစက မ  မည့်သည ့်အ  သည့် 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု ရဖမ က့်သည့်က ို အင့်စ  ကျ ေး ငှ့်ေးမျ ေး ွင့် အဖမစ့် ယွ့်ရနရသ  အယ အ မျ ေး၊ 

အယ ေါေမျ ေးက ို ရန က့်ခဖံပ ပပ ေး စဉ့်ေးစ ေးမှသ  န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်န ိုင့်သည့်။ ဤရိုပ့်ေ ထ အပ 

အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေးသည့်ပင့် မည့်သ   ိုို့သည့်  န့်ေး  ကျရသ  လ သ ေး အဖပည ့်အေ ဖြစ့်သည့်၊ မည့်သည ့် 
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အဖပ အမ   ိုို့သည့် သင ့် င ့်ရလျ က့်ပ ့်သည့်က ို သ ့်မှ ့်ရပေးပပ ေး  န့်ြ ိုေးမျ ေး၊ ရ ေွးချယ့်စ  မျ ေးနှင ့် 

သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေးက ို ပံိုရြ ့် ည့်ရ  က့်ရပေးသည့်။ အစ ိုေး မျ ေးသည့် အိုပ့်စို စ့်ခို သ ိုို့မဟို ့် 

အရဖခအရန စ့်ခိုအ ေး လံိုေးေပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု  ှ သည့်ဟို ရှုဖမင့်လ ကကသည ့် အယ ေါေမျ ေးနှင ့် မက့်လံိုေးမျ ေး 

စို ံိုကကသည ့် အချ  န့် ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးန ိုင့်ရဖခ  ှ သည့်။ 

 

စ ျားပွာျားဝ ျား အခွင ်အဝ ျားမ ာျားနှင ် လူမှုအခွင ်အဝ ျားမ ာျား ဖုံျား ွယ်ဝနမှု 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်  စ့်ခိုနှင ့်  စ့်ခိုအကက ေး ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုမျ ေး  ှ ကကရသ ့်လည့်ေး အ  ိုင့်ေးအ   

 စ့်ခိုအထ  အချင့်ေးချင့်ေး အမှ အခ ို ဖပ ရနကကသည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ချ   ွေ့က ို အက အကွယ့် 

ရပေး န့် အဖခ ေးရသ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့် လ ိုအပ့်သည့်။ ဤသည့်မှ  လ   ိုို့ ငွ့် 

က ေးလ ေး က့်နွှယ့်ရနရသ  သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေး  ှ ရနကကသည ့် အ ကွ့်ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။  င့်ေး ွဲသ မျ ေးသည့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၊ မ လအရဖခချရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး၊ အရထ က့်အထ ေး မ ှ ရသ  အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး 

သ ိုို့မဟို ့် အမျ ေးစို စံနှုန့်ေးနငှ ့် မက ိုက့်ည ရသ  လ င့်သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်  ှ သ မျ ေးကွဲ သ ိုို့ အဖခ ေးရသ  အပယ့်ခံ 

အိုပ့်စိုမျ ေးမှ ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခ  ှ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့် 

ခံ သ မျ ေးသည့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ စ ေးပွ ေးရ ေး ရဘ င့်ဖပင့်ပ ငွ့် ကျရ  က့်ရနပပ ေး လ ူ့မှုအခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ချ   ေးရြ က့်ခံရနသ မျ ေး ဖြစ့်ရနန ိုင့်ရဖခ ပ ိုမျ ေးသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုသည့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၏ ရန က့်ကယွ့် ွင့်  ှ ရနန ိုင့်သလ ို ၎င့်ေးသည့်ပင့် စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် 

လ မှုအခွင ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်ခ ံမှု ဖြစ့်သည့်။ လက့်ရ ွွေ့ ွင့် အစ ိုေး  မ ေါေအ   ည့် ွယ့်ချက့် ှ  ှ  

လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး မဟို ့်ရသ ့်လည့်ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အဖခ ေးအခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ပ ေး ွွဲ ချ   ေးရြ က့် 

ခံ ရလ  ှ သည့်။ 

 

ရမေးစ   ှ သည့်မှ  န ိုင့်ငံ က  ဥပရေမျ ေးက အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးရသ ့်လည့်ေး စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် လျစ့်လျှူရှုဖခင့်ေး ခံ သနည့်ေးဟ ရသ  ရမေးခွန့်ေးဖြစ့်သည့်။ 

ဤရမေးခွန့်ေးအ ွက့် ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခ ှ ရသ  အရဖြ စ့်ခိုမှ  ဤအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်ခံ မှုမျ ေး ငွ့် 

ဖမင့်ရ ွွေ့သ မျ ေးအကက ေး က ိုယ့်ချင့်ေးစ  သန ေးမှု ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့် ဖြစ့်ရစရသ  က ိုယ့်က ယပ ိုင့်ေးအ  ထ ခ ိုက့် 

န ကျင့်ရစမှုမျ   ေး မပါေင့်ရသ  အချက့်ဖြစ့်သည့် (Keck and Sikkink, 1988)။ ထ ိုို့ဖပင့် ဤချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့် 

အစ ိုေး နငှ ့် အစ ိုေး  ရအေးဂျင ့်မျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်ဟိုလည့်ေး အလွယ့် က  ရဖခ  ရက က့်၍ မ ရပ၊ ထ ိုို့အ ွက့် 

၎င့်ေး  ိုို့အ ကွ့် စိုရံိုေးလှုပ့် ှ ေး န့် ပ ို၍ ခက့်ခွဲသည့်။  ကယ့် မ့်ေး စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်လျှင့် စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် 

လ မှုအခွင ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်ခ ံသည ့်က စစ ငွ့် င ့်မွ ့်မှု၊  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု၊ ညံ ြျင့်ေးရသ  ပည ရ ေးနငှ ့် 

  ိုေး  ွေးရသ  အလိုပ့်အက ိုင့် အရဖခအရနမျ ေးအ ွက့်     ပပ မည့်သ သည့်   ေန့်  ှ သနည့်ေး  ိုသည့်မှ  

မရသချ ရပ။ အဖခ ေး စ့်ဘက့် ငွ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုသည့် ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   သွဲလွန့်စမျ ေး ချန့်ထ ေးခွဲ ပပ ေး အစ ိုေး  

အထက့်ရအ က့်   ေန့်ခစံနစ့်  စ့်ခိုသ ိုို့  ရဖခ  ရက က့် န ိုင့်သည့်။ ယခိုရြ ့်ဖပပါ ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးချက့်က ို 

ရထ က့်ပပ ေး န ိုင့်င ံက  လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေးသည့် ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အရက င့်အထည့် ရြ ့် န့် 

ကိုန့်ကျစ   ့် မျ ေးဖပ ေးပပ ေး  ဖြည့်ေးဖြည့်ေးချင့်ေးသ    ိုေး က့်လ မည့်ဟို ယ  ကကက  ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး 

 ဖြည့်ေးဖြည့်ေး   ိုေးဖမြှင ့် အရက င့်အထည့် ရြ ့်သင ့်သည့်ဟို အရလေးထ ေး ရဖပ လ ခွဲ သည့်မှ  အံ အ ေးသင ့်စ   

မဟို ့်ရချ။ ဤအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ကွန့်ဖမှူနစ့်ေါေနငှ ့်   ို ှယ့်လစ့် ေါေ  ိုို့နငှ ့် အန ေးနွှယ့် ံိုေးဖြစ့်ရသ  
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အရ ွှေ့အိုပ့်စိုက စစ့်ရအေးက လအ ငွ့်ေး ရထ က့်ခံခွဲ သည့်ဟ ရသ  အချက့်က အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ အပါအေင့် 

အရန က့်အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   မ့်ဖမ ပ့်ရနမှုက ို သ ၍   ိုေးရစခွဲ သည့်။  

 

မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ဖပည့် ငွ့်ေး အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးအ ွက့် အခ   

ကျသည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေး မ ေါေ ချမှ ့်ရ ေး ွွဲဖခင့်ေးသည့် အရ ေးကက ေးသည့်၊ သ ိုို့မဟို ့် ပည ရ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ 

ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု၊ အလိုပ့်အက ိုင့်နငှ ့် ရနထ ိုင့်စ   အရထ က့်အပံ   ိုို့သည့် အရ ေးကက ေးရသ  က စစမျ ေး 

ဖြစ့်သည့်က ို မည့်သ မျှ အ ွနို့့် က့်၍ ဖငင့်ေးမည့် မဟို ့်ရချ။ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲန ိုင့်ငံမျ ေး၌ရ     ိုေး က့်ရသ  

စက့်မှုန ိုင့်ငံမျ ေး၌ပါ  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုနငှ ့် ေင့်ရငွမည မျှမှု  ိုို့ရကက င ့် သန့်ေးရပါင့်ေးမျ ေးစ ွရသ  လ   ိုို့အ ွက့် 

ရနထ ိုင့်စ  ၊ အစ ေးအရသ က့်၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှုနှင ့် ပည ရ ေး၊  ရဘေးအနတ  ယ့်ကင့်ေးရသ  

အလိုပ့်ခငွ့်၌   ှရြွ  ှ ရသ  မျှ ရသ  လိုပ့်အ ေးခနငှ ့် ခလို ့်ြွင ့် လ ိုက့်လျှင့် န ိုင့်ရသ  ရ   ိုို့ကွဲ သ ိုို့ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ 

ြ သ ြ သ  ထ ေး  ့်ရသ  ရ ိုေးစင့်ေးရသ  ဘေ စ့်ခိုက ို  ငှ့်သန့် ပ့် ည့် န့် လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးပင့် ဖပည ့်မ ဖခင့်ေး 

မ ှ ကကရပ။  

 

ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ က အသ အမ ှ့်ဖပ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်ရနရသ ့်လည့်ေး အစ ိုေး မျ ေးသည့် 

၎င့်ေး  ိုို့က ို ရထ က့်ခ ံန့် ေန့်ရလေး  ့်ကကသည့်။  စ့်စံို စ့်ခိုအ ေး ဖပည့် ွင့်ေးစနစ့်အ ငွ့်ေး အခွင ့်အရ ေး 

 စ့်ခိုအဖြစ့် အသ အမှ ့်ဖပ  လက့်ခသံည့်နှင ့်  ပပ  င့်နက့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးက ို အက အကယွ့် ရပေး န့် 

ပျက့်ကကွ့်မှုသည့်    ေးရံိုေး၌ဖြစ့်ရစ၊ လမ့်ေးရပေါ်၌ဖြစ့်ရစ လ မှုရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးသ ိုို့ ဦေး ည့် သွ ေးန ိုင့်သည့် 

မဟို ့်ပါလ ေး။   ချ   ွေ့အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အခ ိုင့်အမ  

ရထ က့်ခရံလ  ှ ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ထ ိုအခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကယွ့်ရပေး  ၌ ကက ေးမ ေးရသ  

စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး  င့်  ိုင့် သည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  န ိုင့်ငရံ ေး နဒ  ှ ရစက မ  အရဖခခံ အခွင ့်အရ ေး မျ ေးက ိုပင့် 

ဖြည ့်  ေးရပေး န့် မ  ့်န ိုင့်သည့်မျ   ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ က ိုလ ိုန စနစ့် ကကံ ရ ွွေ့ခွဲ  ရသ  န ိုင့်ငမံျ ေး အ ွက့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

စ ေးပွ ေးရ ေး စနစ့်မျ ေးသည့် ကမ္  စ ေးပွ ေးရ ေး စနစ့်အ ွင့်ေး ေင့်ရ  က့်မှုရကက င ့် ဟန့်ချက့်မည  ဖြစ့်ပပ ေး 

အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ် အမှ အခ ိုဖပ  ရသ  အရနအထ ေးသ ိုို့ ကျရ  က့်သွ ေးခွဲ ကက   စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကွယ့်ရပေးန ိုင့်ရသ  နှုန့်ေးဖြင ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်န ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ က ိုလ ိုန စနစ့်လွန့် 

န ိုင့်ငံမျ ေး၏ န ိုင့်ငံရ ေး အရဖခအရနမှ  အ လစ့်မျ ေးသည့် လက့် ှ အရနအထ ေးနငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အ ဏ မျ ေးက ို 

 က့်လက့်ထ န့်ေးထ ေးလ ိုပပ ေး အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ဖပန့်လည့်ခွွဲရေရပေးမှုက ို ဖြစ့်ရစန ိုင့်ရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး ရဖပ   ိုမှုက ို ခံ ငွ့်ေးမရ ွွေ့ကကရပ။  

 

မည့်သည ့်န ိုင့်င ံွင့်မ  ို အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး န ိုင့်င ံက  ရဖပ   ို 

ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ပပ ေး စိုရံိုေးလှုပ့် ှ ေးကကသည ့်အ ွက့် စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို န ေးလည့် 

သ  ဖပ မ လ ကကသည့်နငှ ့် ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေး၊ မရကျနပ့်ချက့်မျ ေး ကျယ့်ကျယ့်ရလ င့်ရလ င့် 

ထွက့်ရပေါ်လ န ိုင့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ရ  င့်ေး  ိုကကသ မျ ေး ငွ့် န ိုင့်င ံက  ရက ့်ပ ိုရ ေး ှင့်ေးမျ ေးထံမှ ရဖမယ မျ ေးက ို 

ဖပန့်လည့် ယ  န့် ကက  ေးပမ့်ေးရနရသ  မ လအရဖခချရနထ ိုင့်သ  လ မျ   ေးမျ ေး၊ ပ ို၍ရဘေးကင့်ေးရသ  အလိုပ့်ခငွ့်နှင ့် 

လိုပ့်အ ေးခ ဖမြှင ့် င့်ရ ေး  ရ  င့်ေး  ိုရနကကရသ  အလိုပ့်ရံို အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် HIV/AIDS က ို  

 ွန့်ေးလှန့် န့် ရ ေးမျ ေး အလွယ့် က   လ ိုရသ  ရကျေးလက့်ရန ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု ရထ က့်ခ ံ

ရ  င့်ေး  ိုသ မျ ေး ပါေင့်ကကသည့်။ ဤသ ဓကမျ ေးက ရြ ့်ညွှန့်ေးဖပသကွဲ သ ိုို့ ကမ္ လွှမ့်ေးခခံ  ပျံွေ့နှံို့ချ   ့် က့် 
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ရနရသ  ရခ ့်ကက ေး ွင့် စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ကွ့် ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးသည့် အစ ိုေး မျ ေးနငှ ့် 

‘ရ ေးကွက့်မျ ေး’၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေး  ိုို့နငှ ့် ပွ ့်  ိုက့်န ိုင့်သည့်။ ဤအရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးရကက င ့် အစ ိုေး မျ ေးသည့် 

အ  ိုပါ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကွယ့် ရပေး  ၌ အခက့်အခွဲမျ ေး  ှ ရကက င့်ေးက ို အထ ေး အရလေးရပေး 

ရဖပ   ့်ကကသည့် သ ိုို့မဟို ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို ဖငင့်ေးပယ့်ပပ ေး ြံိုေးကယွ့်ထ ေးလ ိုက့်ကကသည့်။  

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျား ခ ြိ ျားဝဖာ ်မှုမ ာျား ြို တာျားဆ ျားနြိုင်ပါမည်လာျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၏ ရန က့်ခ ံ အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးသည့် ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲပပ ေး အချက့်ရပါင့်ေး 

မျ ေးစွ  ပါေင့်ရနသည့်။ ေ မ ိုကရ စ  မ ှ ဖခင့်ေး၊ လက့်နက့်က ိုင့် ပဋ ပကခ၊  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုနှင ့် ခွွဲဖခ ေးြယ့်ထို ့်ရ ေး 

အယ ေါေမျ ေးမှ  အထ ေးသဖြင ့် အရ ေးပါသည့်။ ဤအချက့်မျ ေး အစိုအရပါင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံ ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့် န့်  ွန့်ေးပ ိုို့ကကသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့် အ  ိုင့်ေးအ   

 စ့်ခိုအထ  န ိုင့်ငရံ ေး ရ ေွးချယ့်မှုမျ ေးက ို ထင့်ဟပ့်ဖပသည့်   ိုလျှင့် (အရထ က့်အထ ေးမျ ေးက ဤသ ိုို့ 

ဖြစ့်သည့်က ို ညွှန့်ဖပရနသည့်) န ိုင့်ငံရ ေး ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုသည့် ဖြစ့်န ိုင့်စ   ှ သည့်၊ ဤသံိုေးသပ့်ချက့်၏ 

မ ေါေရ ေး   အကျ  ေး က့်မျ ေးမှ  အရ  ့်အ န့် ကက ေးမ ေးပါသည့်။  

 

ဤသံိုေးသပ့်ချက့်က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့် လ ူ့သဘ ေနငှ ့် အိုပ့်စိုမျ ေးအကက ေး ပဋ ပကခမျ ေး 

အရပေါ် အရဖခခံသည့် ဟ ရသ     ေးရသ အဖမင့်မျ ေးဖြင ့်  ငှ့်ေးဖပသည ့်  ငှ့်ေးလင့်ေးချက့်မျ ေးနှင ့်  ဖခ ေးစ  

ဖြစ့်သည့်။ အမနှ့် ကယ့်ပင့်လည့်ေး လက့်သံိုေး ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်    က့်စက့် 

ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေးမှ  လ   ိုို့သည့် (သ ိုို့) လ  ချ   ွေ့သည့်  က့်စက့်ယို ့်မ သည ့်အ ွက့် သ ိုို့မဟို ့် 

 ချ   ွေ့အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးလွန့်ေးကက   အဖခ ေးအိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးစ ွ ရနထ ိုင့် န့် သ ိုို့မဟို ့် 

အဖပန့်အလှန့် က ည ရထ က့်ပံ ကက န့် မဖြစ့်န ိုင့်သည ့်အ ွက့်ရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေး သည့်ဟို ယ  သည့်။ 

ဤပဓ နေါေ (essentialist) အဖမင့်သည့် လ သ ေးမျ ေး၏ ပင့်က ိုစရ ိုက့်က ို ရကျ ့်လွှ ေးန ိုင့်စွမ့်ေး သ ိုို့မဟို ့် 

အဖမစ့် ယွ့်ရနရသ  က ေးလ ေး က့် ံမှု ပံိုစမံျ ေးက ို ရကျ ့်လွှ ေးန ိုင့်စွမ့်ေးအရပေါ် မျ ေးစွ  သံသယ ှ သည့်။ 

ဤသည့်နှင ့်  နို့့်ကျင့်၍ န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးရဗေ နယ့်ပယ့်မှ အသ အဖမင့်မျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ က ို  ွန့်ေးလှန့်   ိုက့်ြျက့်န ိုင့်ရသ  သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး  ှ သည့်ဟို 

  ိုထ ေးသည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို   ေး  ေး န့် ေ မ ိုကရ စ ကျရသ  အိုပ့်ချ ပ့်မှုပံိုစမံျ ေး၊ စစ့် ပ့် 

ရို ့်သ မ့်ေးမှုနငှ ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု  ိုို့က ို ရြ ့်ရ  င့်ပပ ေး ခွွဲဖခ ေးြယ့်ထို ့်ရ ေး အယ ေါေမျ ေးက ို  နို့့်ကျင့်ဖခင့်ေး  ိုို့ 

လ ိုအပ့်သည့်။ စ  ့်မရက င့်ေးစ   အချက့်မှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုကင့်ေးစင့်ရသ  ကမ္ ကက ေးက ို 

ြန့်  ေး န့် ဖြ ့်လမ့်ေးမ ှ ရပ။ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး ခ ိုင့်မ လ ခွဲ ရသ  နှစ့် ယ့်  စို မ  ိုင့်မ  

ဟ ိုေးယခင့် အချ  န့်က လမျ ေးကပင့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် မ မ   ိုို့၏ ထ န့်ေးချ ပ့်မှုက ို 

 က့်လက့်  ိုပ့်က ိုင့် န့်၊   ိုေးချွဲွေ့ န့် နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခိုရနဖြင ့် န ိုင့်ငံနယ့်န မ  ့် အ ငွ့်ေး ှ    ိုင့်ေးသ ဖပည့်သ ေး 

မျ ေးအ ေး အ င့်ေးအကျပ့် ရစခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး၊ ရဘေးထို ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်ပပ ေး  ချ   ွေ့အိုပ့်စိုမျ ေးက ို  ဖခ ေးအိုပ့်စို 

မျ ေးထက့် မျက့်နှ သ ရပေး  က့် ံခွဲ ကကသည့်။ ယရနို့အချ  န့် ွင့်  ချ   ွေ့ရသ  အရလ အကျင ့်မျ ေးအ ေး 

န ိုင့်င ံက ၌   ေးဖမစ့်ထ ေးပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုအဖြစ့် သမို ့်ထ ေးရံိုဖြင ့် ဤအရဖခအရန 



 168 

မျ ေးသည့် မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် န ိုင့်ငရံ ေးမှ ရပျ က့်ကွယ့်သ ွေးလ မ ့်မည့် မဟို ့်ရပ။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့် အရဖခခံအ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငရံ ေး လိုပ့် ပ့်မျ ေးဖြစ့်   ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး အရဖခခ ံ

အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးက ို က ိုင့် ယွ့်ရဖြ ှင့်ေးဖခင့်ေးဖြင ့်သ    ေး  ေး ရ  ှင့် ှ ေးန ိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။  ဖခ ေး 

နည့်ေးလမ့်ေးဖြစ့်သည ့် န ိုင့်ငံ က  စံနှုန့်ေးမျ ေး လ ိုက့်န မှုက ို ရြ ့်ရ  င့်ရ ေး သ ိုို့မဟို ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

ရက င့်ေးကကွ့်မျ ေးက ို အမွှမ့်ေး င့်ဖခင့်ေး  ိုို့သည့် လံိုရလ က့်မှု မ ှ ရပ။  ချ  န့် ည့်ေး ွင့် အဓ က 

ဖပဿန ဖြစ့်ရသ   င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု အပါအေင့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   

မရကျနပ့်ချက့်မျ ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအဖြစ့် ပံိုသွင့်ေးရြ ့်ဖပ န့်မှ   က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၏   ေန့် 

ဖြစ့်သည့်။ အခွင ့်အရ ေး  ချ   ွေ့က ို ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးသည့် အဖခ ေးရသ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ိုပါ ထ ခ ိုက့်ရကက င့်ေး၊ 

အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု အ ေးလံိုေးသည့် မ ည့်ပင မ့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ရစရကက င့်ေး ဖပသဖခင့်ေးသည့်လည့်ေး အဖခ ေး 

အသံိုေးေင့်ရသ  နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့်   ို လျှင့် မ  ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး 

 စ့်ခိုနငှ ့် စ့်ခို ချ   ့် က့်ရပေးဖခင့်ေးသည့် ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ ချ   ့် က့်ရနရသ  ကမ္ ကက ေး ငွ့် ပ ိုမ ို 

  သွ ေးန ိုင့်ရဖခ  ှ သည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၏ ရန က့်ကယွ့်မှ ဇ စ့်ဖမစ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေး အရကက င့်ေး 

ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် သိုရ သနဖပ ထ ေးသည့်မျ ေး  ှ ရသ ့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလ လ သ မျ ေးအ ွက့် 

လိုပ့်စ   မျ ေးစွ  ကျန့်ရနရသေးသည့်။ အရ ေးကက ေးရသ  အချက့် စ့်ချက့်မှ  န ိုင့်င ံက  ကိုန့်သွယ့်ရ ေးနငှ ့် 

ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ရနသည့် (Hafner-Burton, 2009  ွင့် ရလ လ ပါ)။ စ ေးပွ ေးရ ေး 

အင့်အ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ကဏ္ဍ ွင့် အဓ ကကျရသ  န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေ  န့်  ပလ   စ့်ခို ဖြစ့်ရန   

ဤကဏ္ဍ ှ  အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေး ွင့် ကက ေးမ ေးရသ  မ ေါေရ ေး   အကျ  ေး က့်မျ ေး  ှ သည့် (အခန့်ေး ၁၂ နှင ့် ၁၃)။ 

န ိုင့်ငံမျ ေး အရနဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ိုေး  ိုေး  ွေး  ွေး ချ   ေးရြ က့်ရသ   ရို ့်ကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်ငံနှင ့် 

 က့်လက့်၍ ကိုန့်သွယ့်သင ့်ပါလ ေး။  စ့်နည့်ေးအ ေးဖြင ့် စ ေးပွ ေးရ ေးအ  က ေးလ ေး က့် ံမှုသည့် 

ရ ေးကကွ့်သစ့်မျ ေးအဖပင့် အကကံဉ ဏ့်သစ့်မျ ေး အ ွက့်ပါ လမ့်ေးြွင ့်ရပေးသည ့်အ ွက့် အ ံိုေး ငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် ပ ိုရက င့်ေးပါသလ ေး။ ကမ္  ကိုန့်သွယ့်ရ ေးနှင ့် ဘဏ္ဍ ရ ေး စ ေးရကက င့်ေးမျ ေးသည့် 

ရေသခ ံ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ှ  စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အက အကွယ့်ရပေးမှုအရပေါ်     ပပ 

မည့်ကွဲ သ ိုို့ အကျ  ေးသက့်ရ  က့်သနည့်ေး။ န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်င ံွင့် အလိုပ့်သမ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် 

 ပ ိုင့် န ိုင့် လိုပ့်က ိုင့် စ ေးရသ က့်ခငွ ့်မျ ေးက ို အက အကယွ့် ရပေးမည့်  ိုပါက ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ချ   ေးရြ က့်ခံ ဖခင့်ေး၏   ကျရသ  အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးက ို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် အရ ေးကက ေးပါသည့်။ 

အမနှ့် ကယ့်လည့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု အမျ   ေးအစ ေး အ ေးလံိုေးက ို     ေး န့် ၎င့်ေး  ိုို့ရန က့်ကွယ့်မ ှ

ဇ စ့်ဖမစ့်အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးက ို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် လ ိုအပ့်သည့်။ 

 

အနှစ်ခ  ပ် 

ရိုပ့်ခနဓ အရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ  ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၊  စ့်နည့်ေးအ ေးဖြင ့် အစ ိုေး  နှ ပ့်ကွပ့်မှုဟို သ ကကသည ့် 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့် န မည့်အ  ိုေး ံိုေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် 

ကျ  ေးရကက င့်ေး  ွက့်ချက့်ထ ေးရသ  မက့်လံိုေးမျ ေးနှင ့် ခွွဲဖခ ေးြယ့်ထို ့်ရ ေး အယ ေါေမျ ေး၏ အကျ  ေး က့် 

ဖြစ့်သည့်။  
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အစ ိုေး  ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ရစ န့် ရစ ရ  ့်ရပေးသည့်  အရ ေးအပါ ံိုေး 

မက့်လံိုေးမျ ေးမှ  အ   ့် ငွ့်  ှ ခွဲ ရသ  နှ ပ့်ကွပ့်မှု၊ ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးပါေးမှု၊  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုနငှ ့် လ မှု 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် သရဘ ထ ေးကွွဲလွွဲမှုမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ (စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှု၊ ကိုန့်သွယ့်မှု 

သ ိုို့မဟို ့် လ မျ   ေးရ ေးနငှ ့် ယဉ့်ရကျေးမှု စံိုလင့်ကွွဲဖပ ေးမှု  ိုို့အပါအေင့်) အဖခ ေးရသ  အချက့်မျ ေး၏ အရ ေးပါမှုက ို 

ကံရသကံမ ရဖပ ၍ မ ရပ။ 

 

ခွွဲဖခ ေးြယ့်ထို ့်ရ ေး အယ ေါေမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ချ   ေးရြ က့် န့် သင ့်ရ  ့်ရကက င့်ေး၊ 

ထ ိုို့ထက့်ပ ို၍၊ ချ   ေးရြ က့် န့် လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး ယ  ကကရသ  အရဖခအရနမျ ေးက ို သ ့်မှ ့်ရပေးသည့်။ 

န ိုင့်ငရံ  ့် လံိုခခ ံရ ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့်အလ ိုို့ငှ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ိုင့်ေးငံ ထ ေး န့် အသံိုေးဖပ ရသ  န ိုင့်ငံရ  ့် 

လံိုခခ ံရ ေး အယ ေါေသည့် အရ ေးပါရသ  ခွွဲဖခ ေးြယ့်ထို ့်ရ ေး အယ ေါေ စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ပ ိုမ ို၍ 

ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  လ မျ   ေးအရ ေး ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု၊ လ င့်အရဖခဖပ  ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု  ိုို့ အဖခ ေး အရ ေးပါရသ  

ခွွဲဖခ ေးြယ့်ထို ့်ရ ေး အယ ေါေမျ ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို   ေး  ေး န့် အ ေးနည့်ေးရသ  ေ မ ိုကရ စ စနစ့်၊ စစ့်ပံိုသွင့်ေးမှု 

(militarization)၊ ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု အ ေးနည့်ေးဖခင့်ေးနှင ့် ခွွဲဖခ ေးြယ့်ထို ့်ရ ေး အယ ေါေမျ ေးကွဲ သ ိုို့ 

ဇ စ့်ဖမစ့်အရကက င့်ေးအ င့်ေးက ို ပစ့်မှ ့်ထ ေး ရဖြ ှင့်ေး မည့်ဖြစ့်ပပ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို 

ဖမြှင ့် င့်ရနရံိုဖြင ့် မလံိုရလ က့်ရပ။  

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ရ  ှင့်လွွဲ၍ မ န ိုင့်သည့်မှ  ဟို ့်ပါသလ ေး။ လ ူ့ဂိုဏ့်သ ကခ  

ကင့်ေးမွဲ ရစရသ   က့် ံမှုမျ   ေး (dehumanization) ၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက အဘယ့်နည့်ေး။ အစ ိုေး မဟို ့်ရသ  

ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ကျှူေးလွန့်ပါက ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် အစ ိုေး ၏ 

အခန့်ေးကဏ္ဍက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်သင ့်ပါသနည့်ေး။  

 

လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျား ြို နှလံျုားသွငျ်ားလ ်ခံ ခငျ်ား  

 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု၏ ဘက့် စ့်ဘက့်  ိုလျှင့် အက အကယွ့် 

ရပေးမှုသည့် အဖခ ေး စ့်ဘက့် ဖြစ့်သည့်။ န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငံရ ေးရဗေသည့် အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်ရသ  စနစ့် စ့်ခိုက ို ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲသည ့် ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး အပါအေင့် ဤဘက့်နှစ့်စလံိုေးက ို န ေးလည့် 

သရဘ ရပါက့် န့်အ ွက့်  အလွန့်အရ ေးပါသည့်။ န ိုင့်င ံက  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် လ ိုက့်န မှု မ ှ ရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့် န့် ြ အ ေးရပေးရစက မ  ဖပည့် ငွ့်ေး 

အရဖခအရနသည့် အခ   ကျသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အက အကယွ့်ရပေးမှု အဖမစ့် ွယ့်လ ရစရ ေး   ိုလျှင့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ှ  အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ  ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ က  စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို လ ိုက့်န  

ကျင ့်သံိုေး န့် လ ိုသည့်။  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အက အကယွ့် ရပေးရ ေးအ ကွ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၌ ရထ က့်ခမံှု မ ှ လျှင့် 
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးသည့် အရက င့်အထည့်ရြ ့်ြ ိုို့ ရနရနသ သ  စ  ့်က ေးဖြင ့် 

ရမျှ ့်မှန့်ေး န့်ပင့် ခက့်ခွဲသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံရ ေးစနစ့်၊    ေးဥပရေ စနစ့်နငှ ့် အစ ိုေး  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဌ နမျ ေး ွင့် အခ ိုင့်အမ  အဖမစ့် ယွ့်ဖခင့်ေး မ ှ လျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   

ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးသည့် အ ေးနည့်ေးပပ ေး အရပေါ်ယ ံ အ င ့်၌သ   က့်လက့် ည့် ှ  ရနပါလ မ ့်မည့်။ 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို   ေး  ေး န့် ၎င့်ေး၏ ဇ စ့်ဖမစ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးက ို က ိုင့် ွယ့်ရဖြ ှင့်ေး မည့် ဖြစ့်သလ ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး ဖပည့် ွင့်ေးစနစ့်မျ ေး အ ွင့်ေးသ ိုို့ ထည ့်သွင့်ေးပပ ေး ကျင ့်သံိုေးရစ မည့် ဖြစ့်သည့်။  

၁၉၉၃ ခိုနစှ့် ငွ့် ကျင့်ေးပခွဲ ပပ ေး စစ့်ရအေးရခ ့်အလွန့် လ ူ့အခွင ့်အ ရ ေး မ ေါေ လမ့်ေးရကက င့်ေးက ို ရ ေး ွွဲခွဲ ရသ  

လမ့်ေးသစ့်ရြ က့်ရပေးခွဲ သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   ဗ ယင့်န  ကမ္   ည လ ခံသည့် ဤအချက့်က ို 

အသ အမှ ့်ဖပ ခွဲ သည့်။ ရန က့် ံိုေးမှ ့် မ့်ေး ငွ့် ည လ ခံသည့် ဖပည့် ငွ့်ေး    ေးဥပရေ စနစ့်မျ ေး၊ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ပည ရ ေး၊ န ိုင့်ငံအ င ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၊ အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး (NGOs) နှင ့် မ ေ ယ   ိုို့၏ အခန့်ေးကဏ္ဍ အသ ေးသ ေးက ို အသ ေးရပေး ရြ ့်ဖပခွဲ သည့်။  

 

စပ င် စ ်ဝမာ်ဒယ် (The Spiral Model)  

 

လက့်ရ ွွေ့ အဖြစ့်အပျက့် အမျ ေးစို ငွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အရဖပ င့်ေးအလွဲသည့် ေ ရ  ဓ မျ ေး ရ  မပမွ့်ေးရနရသ ၊ 

  နှုန့်ေးဖပည ့် ဖပည ့်စံိုရက င့်ေးမွန့်မှု မ ှ ရသ  ရ  ှည့်ဖြစ့်စဉ့် စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး န ိုင့်ငရံ  ့်-လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး 

 က့် ံရ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ရန  ရပေး န့်  ဖြည့်ေးဖြည့်ေးချင့်ေး   ိုေး က့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲလ သည့်။ ယခိုရြ ့်ဖပချက့်သည့် ပည  ငှ့် ချ   ွေ့ ရခေါ်  ိုရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲပံို 

စပ င့် စ့်ပံိုစ ံ (spiral model) နှင ့် က ိုက့်ည မှု ှ သည့် (Risse, Ropp and Sikkink, 1999)။ ဤရမ ့်ေယ့်အ  

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အရပေါ်မှ (န ိုင့်င ံက ) ြ အ ေးနှင ့် ရအ က့်မှ (ဖပည့် ငွ့်ေးမှ) ြ အ ေးမျ ေး  င့်  ိုင့်ကက    

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးသည့်  စ့် င ့်ချင့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးသည့်။ ဤြ အ ေးမျ ေးအရပေါ်  ံိုို့ဖပန့် 

ရ  င့် ွက့်သည ့်အရနဖြင ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အစပ ိုင့်ေး ငွ့် အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး မ ှ ရကက င့်ေး 

ဖငင့်ေး န့်ကကသည့်၊ ထ ိုို့ရန က့် လ ိုက့်ရလျ မှုအနည့်ေးအကျဉ့်ေး စ င့်ဖပ လိုပ့်လ ပပ ေး အရပေါ်ယံ န့်ရသ ့်လည့်ေး 

ပ ို၍ လက့် ိုပ့်လက့်က ိုင့် ဖပန ိုင့်ရသ  ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးက ို ဖပ လိုပ့်လ သည့်။  ချ   ွေ့ လက့်ရ ွွေ့ 

အဖြစ့်အပျက့်မျ ေး၌ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ရန က့် ံိုေး ငွ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အဖပ အမ အ ေး န ိုင့်င ံက  အသ အမှ ့်ဖပ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးနငှ ့် လ ိုက့်ရလျ ည ရထွ ဖြစ့်လ ရစ န့် ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲ ကကသည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှု ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေး၊ မဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေးသည့် အရဖခအရနအရပေါ် မျ ေးစွ  

မ  ည့်သည့်။ ၎င့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ြ အ ေးမျ ေးက ို ပံိုမှန့်ရပေးဖခင့်ေး  ှ ၊မ ှ နှင ့် ဖပည့် ွင့်ေး 

အရဖခအရနမျ ေး မည့်သ ိုို့မည့်ပံို ဖြစ့်ရပေါ်ရဖပ င့်ေးလွဲသည့် စသည ့် အချက့်မျ ေး အပါအေင့် အချက့်ရပါင့်ေး 

မျ ေးစွ အရပေါ် မ  ည့်ရနသည့်။ ဥပမ  န ိုင့်ငံ  ချ   ွေ့သည့် န ိုင့်ငရံ ေး အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးက ို လွှ ့်ရပေးဖခင့်ေးနှင ့် 

   ေးဥပရေရ ေး   အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး အပါအေင့် အမည့်ခံ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပ ဖပင့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ကကသည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် အဖပည ့်အေ လ ိုက့်န ဖခင့်ေးမျ   ေးရ    မဟို ့်ရချ။ လက့်နက့်က ိုင့် 

ပဋ ပကခမျ ေး  ှ ရနသမျှ က လပ ့်လံိုေး၊ သ ိုို့မဟို ့် အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး အ ေးနည့်ေးပပ ေး အကွွဲအပပွဲ 

ဖြစ့်ရနသမျှ က လပ ့်လံိုေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်     ိုေး က့်မှုသည့် ဖပည ့်စံိုမှုမ ှ ဘွဲ အကနို့့်အသ ့် 

ဖြင ့်သ   ှ ရနမည့် ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   အရဖပ င့်ေးအလွဲသည့်  ဖြည့်ေးဖြည့်ေးချင့်ေး 
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ဖြစ့်ပွ ေးသည့်ဟို အကကံဖပ   င့်ဖပ  ၌ စပ င့် စ့် ရမ ့်ေယ့်သည့် မျ ေးစ ွ အရထ က့်အက ဖပ သည့်။ 

ရိုပ့်ဖပသရဘ  န့်ရသ  အစ ိုေး ၏  ံိုို့ဖပန့်ရ  င့် ွက့်မှုမျ ေးသည့်ပင့် အချ  န့်က လ စ့်ခို ကက လ သည့်နှင ့် 

အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှု ကက ေးမ ေးရသ  ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးသ ိုို့ ဦေး ည့်သွ ေးန ိုင့်သည့်။ ဤရမ ့်ေယ့်သည့် 

ဖပည့် ငွ့်ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  ှ  အစ ိုေး  လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေးနငှ ့် အစ ိုေး မဟို ့်ရသ  လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေး၏ ပ ေး ွွဲ 

အရ ေးပါမှု အဓ က အ ရံိုစ ိုက့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် အချင့်ေးချင့်ေး အဖပန့်အလှန့်  က့်သွယ့်ရဖပ   ို၍ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖပ င့်ေးအလွဲက ို အရထ က့်အက  ဖပ ကကသည့်။ ရေြန့်သ မျ ေးသည့် ဤရမ ့်ေယ့်၏ 

ရယဘိုယျ အသံိုေးေင့်မှုက ို  စ့်ခါ စ့် ံ ရမေးခွန့်ေးထို ့်ကကရသ ့်လည့်ေး ၎င့်ေးက ို လက့်ရ ွွေ့သ ဓက  ချ   ွေ့ ွင့် 

  ထွင့်မှုြန့်  ေးမှုအ ေး ရက င့်ေးရက င့်ေးဖြင ့် အသံိုေးချပပ ေး ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  လေ့်မျ ေးက ို 

 ငှ့်ေးဖပန ိုင့်သည့် (Shor, 2008  ွင့် ရှုပါ)။  

 

ခခံ ၍ရဖပ  လျှင့် စပ င့် စ့်ရမ ့်ေယ့်နငှ ့် ပ ို၍ ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  န ှုင့်ေးယဉှ့်ရလ လ ရ ေး သိုရ သနသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အက အကွယ့်ရပေးမှုက ို ပံိုရြ ့်ြန့်  ေး  ၌ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် အစ ိုေး  

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍ  ိုို့က ို အဓ က အရလေးရပေးသည့်။ လ မှုြ အ ေးသည့် လ ိုအပ့်ရသ ့်လည့်ေး၊ 

အထ ေးသဖြင ့် အလွန့်ြ နှ ပ့်အိုပ့်ချ ပ့်ရသ  အစ ိုေး မျ ေးအ ကွ့် လ မှုြ အ ေး လ ိုအပ့်ရသ ့်လည့်ေး၊ 

အရဖပ င့်ေးအလွဲသည့် န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ က ိုယ့်၌က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို နှလံိုေးသွင့်ေး လက့်ခမှံ သ  

ရအ င့်ဖမင့်  ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို နှလံိုေးသွင့်ေးလက့်ခလံ ိုက့်ပပ  ဖြစ့်ရသ  န ိုင့်ငံ 

 စ့်န ိုင့်ငံအ ွက့် န ိုင့်ငံအ င ့် က  ကေ ့်မျ ေးသည့် ဖပင့်ပြ အ ေး သ ိုို့မဟို ့် မက့်လံိုေးမျ ေးမှ မဟို ့်ဘွဲ 

  ေန့်သ စ  ့်မှ ရပါက့်ြွ ေးလ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အချ ပ့်  ို ရသ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ဖပ ဖပင့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးသည့် ဖပည့် ငွ့်ေးက  ကေ ့်မျ ေးက ို ထင့်ဟပ့်ဖပသည ့်အခါ ရအ င့်ဖမင့်မှုအ ှ  ံိုေး ဖြစ့်သည့်။   

 

လူူ့အဖဲွွေ့အစည်ျားအတငွ်ျား ှြိ အုပ်စုမ ာျား 

 

မ မ   ိုို့၏ လက့်စရြျ က့်ခ ံရသ  သ ေးသမ ေးမျ ေးအ ကွ့် ဗဟ ိုအစ ိုေး  င့်ဖပင့်၌ အပ ့်စဉ့် လမ့်ေးရလျှ က့် 

ချ   က့်ပပ ေး  နဒဖပကကရသ  အ ဂျင့်  ေးန ေးန ိုင့်င ံှ  အရမ  င့်ဖပင့် မ ခင့်မျ ေး၊   ိုဗ ယက့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးက ို 

 နို့့်ကျင့် န့် စစ့်ရအေးက လအ ငွ့်ေး အရ ွှေ့ဥရ  ပ န ိုင့်ငံမျ ေး၌ လျှ  ွေ့ေကှ့်စ ွ ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ရသ  န ိုင့်ငအံလ ိုက့် 

ဟယ့်စင့်ေးက ေး ရက ့်မ  မျ ေးမှသည့်   ယန့်နန့်မန့်  င့်ဖပင့်၌  ရို ့်အစ ိုေး   င ့်က ေးမျ ေးက ို အံ ို 

ပ  ့်  ိုို့ခွဲ ရသ  ရကျ င့်ေးသ ေး  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးအထ  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ကမ္ ကက ေးသည့် ြ နှ ပ့်ရသ  အစ ိုေး မျ ေးက ို 

ထ ပ့်  ိုက့် င့်  ိုင့်ကကရသ  လ ူ့အခွင ့်အ ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေး၏ ပံို  ပ့်မျ ေးက ို ကွက့်ကွက့်ကငွ့်ေးကငွ့်ေး ဖမင့်ရ ွွေ့ခွဲ  ပပ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် လ   ိုို့သည့် အဘယ့်ရကက င ့် မကက ခဏ  ိုသလ ို မ မ   ိုို့အ ကွ့် အသက့်အနတ  ယ့် 

 ှ ရနသည ့်ကက ေးမှပင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအ ကွ့်  ွဲ ွဲေံ ေံ    ိုက့်ပွွဲေင့်ကကသည့်က ို န ေးလည့်  ခက့်ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုို့အ   ဤအိုပ့်စိုမျ ေးသည့်  င့်ေး င့်ေးကျပ့်ကျပ့် ြ နှ ပ့်အိုပ့်ချ ပ့်သည ့် အစ ိုေး မျ ေးနငှ ့်  င့်  ိုင့် ရသ ့်လည့်ေး 

ထ ရ  က့်စွ  လှုပ့် ှ ေးစည့်ေးရံိုေးန ိုင့်ဖခင့်ေး အရကက င့်ေးအ င့်ေးမှ လည့်ေး သ ူ့အလ ိုအရလျ က့်  ငှ့်ေးရနရသ  က စစရ    

မဟို ့်ရပ။ န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးရဗေသည့် ဖပည့် ွင့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၏ 

မ လဇ စ့်ဖမစ့်နငှ ့် ရအ င့်ဖမင့်မှုမျ ေးအရကက င့်ေး န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် က ည ရပေးသည့်။  
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးနငှ ့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် (အခန့်ေး ၉  ငွ့် ရလ လ ပါ) ၎င့်ေး  ိုို့၏ အ ေးနည့်ေး 

အ ေးသ ချက့်၊ န ိုင့်ငရံ ေး ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ြန့်  ေးရပေးရသ  အခွင ့်အလမ့်ေးမျ ေး အပါအေင့် အရကက င့်ေးအ င့်ေး 

အမျ   ေးမျ   ေး  ိုို့ရကက င ့် စိုရံိုေးကက၊ စိုစည့်ေးလှုပ့် ှ ေးကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  ချ   ွေ့အိုပ့်စိုမျ ေး စိုစည့်ေးလှုပ့် ှ ေးကကဖခင့်ေး 

အရကက င့်ေးအ င့်ေးသည့်  စ့်စ  ့် စ့်ရေသအ ေးဖြင ့် အဖခ ေးသ မျ ေးက ို ရ  ့်ဩန ိုင့်ရသ ၊ စွမ့်ေးအ ေး ရပေးန ိုင့်ရသ  

ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ ငွ့် န ိုင့်ငံသ ေး အခွင ့်အရ ေး   ိုက့်ပွွဲ ငွ့် အဓ က 

အရ ေးပါခွဲ ရသ  မ  င့်လ သ ကင့်ေးဂျှူန ယ  (Martin Luther King Jr) နှင ့် ယခင့် 

ချက့်က ိုစလ ိုဗ ေးက ေးယ ေးန ိုင့်င၌ံ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့်  ွဲ င ့်စ ွ ဦေးရ  င့်  ိုက့်ပွွဲေင့်ခွဲ ရသ  

ဗ ေး လပ့်ဟ ဗယ့် (Václav Havel)   ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့်။  ချ   ွေ့အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် ြ နှ ပ့်သ အစ ိုေး မျ ေးက ို 

မ ေးမ ေးမ ့်မ ့်  နို့့်ကျင့် န့်  ညှ့်လျ ေးရသ  အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးနှင ့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေး ဩဇ အ ဏ  (moral 

authority) အပါအေင့် အင့်အ ေးမျ ေး  ှ ကကသည့်။ ထ ိုို့အ ွက့် ဘ သ ရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် ရ ွှေ့ရန 

သမဂဂမျ ေးသည့် ကမ္  ရန   အနှံို့အဖပ ေး ွင့် အရ ေးကက ေးသည ့် အခန့်ေးမျ ေးမှ ပါေင့်ရ  င့် ကွ့်ခွဲ ကကသည့်။  

 

ထ ိုို့ဖပင့် ြ နှ ပ့်အိုပ့်ချ ပ့်ရသ  အစ ိုေး မျ ေး အရလျှ  ရပေးသည ့်အခါ၊ ထ ိုအရလျှ  ရပေးမှုမျ ေးသည့် ရိုပ့်ဖပ န့်ရသ  

အခါမျ   ေး၊ အရဖပ နှင ့်အလိုပ့် မည သည ့်အခါမျ   ေး၌ပင့်၊ ထ ိုလိုပ့် ပ့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးအ ကွ့် 

စိုရံိုေးလှုပ့် ှ ေး န့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အလမ့်ေး စ့်ခို ြန့်  ေးရပေး  ့်သည့်။ ဥပမ  အစ ိုေး  စ့် ပ့်သည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေမျ ေးက ို မ  ့် က့်ဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငံရ ေး အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးက ို လွှ ့်ရပေးဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် စ ချ ပ့် 

 စ့်ခိုခိုက ို အ ည့်ဖပ ဖခင့်ေးကွဲ သ ိုို့ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးစက ေး စရဖပ လ လျှင့် ဖပည့် ွင့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

အိုပ့်စိုမျ ေးအ ွက့် အသက့်ရှှူ ရချ င့်လ သည့်။ အစ ိုေး မျ ေးက မ မ   ိုို့အ ွက့် စနံှုန့်ေးသစ့်မျ ေး 

သ ့်မှ ့်လ သည့်နငှ ့်အမျှ ဖပည့် ငွ့်ေး အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် ထ ိုအ  ိုင့်ေး  သမ ့် ည့်ေး လ ိုက့်န ကျင ့်သံိုေး န့် 

ရ  င့်ေး  ိုခွင ့်  လ သည့်။ ဤအချက့်က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် ဖြစ့်ရပေါ်လ ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး 

အခွင ့်အလမ့်ေး အနည့်ေးအကျဉ့်ေးက ို အခွင ့်ရက င့်ေးယ ပပ ေး ြ နှ ပ့်မှု အထွ ့်အထ ပ့်သ ိုို့ ရ  က့်ရနသည ့် အချ  န့်၌ပင့် 

စိုစည့်ေး လှုပ့် ှ ေးန ိုင့်ကကဖခင့်ေးက ို  စ့်စ  ့် စ့်ရေသအ ေးဖြင ့်  ငှ့်ေးဖပရပေးသည့်။ ထ ိုို့အဖပင့် အချ  န့် 

ကက လ သည့်နှင ့်အမျှ ရေသခ ံ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးအ ငွ့်ေး ှ  အဖခ ေးရသ  

အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် မဟ မ  ့်ြွွဲွေ့ ချ   ့် က့်ကက   ဖပည့် ွင့်ေး ြ အ ေးသည့်လည့်ေး ဖပင့်ေးထန့်လ သည့်။ ြ အ ေးမျ ေး 

  ိုေးဖမင ့်လ သည့်နှင ့်အမျှ အစ ိုေး   စ့် ပ့်သည့်လည့်ေး အမှုမွဲ ၊ အမ ှ့်မွဲ   ိုသလ ိုပင့် ဖြည့်ေးဖြည့်ေးချင့်ေး 

အရလျှ  ရပေးမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်လ   ့်သည့်။ ဤအရဖခအရနသည့် အချ  န့်ကက ဖမင ့်စ ွ  က့်လက့် 

ဖြစ့်ပွ ေးရနပါက ၎င့်ေးသည့် အစ ိုေးက ိုပင့် ဖပ  ့်ကျရစန ိုင့်သည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်အ ေးဖြင ့် ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးကကပပ ေး ( စ့်ခါ စ့် ံ အန ေးချင့်ေး 

ထပ့်ရသ ) အိုပ့်စို သံိုေးရလေးမျ   ေးအဖြစ့်  ှ ရနန ိုင့်သည့်။  ချ   ွေ့သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အက အကယွ့် 

ရပေးရ ေးက ို ခခ ံငံို၍ လိုပ့်ရ  င့်ရသ  သ ိုို့မဟို ့် သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး (ဥပမ  ရနစ  ရန  ၊ 

အလိုပ့်အက ိုင့်၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး) က ို လိုပ့်ရ  င့်ရသ  ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေး 

ြွွဲွေ့စည့်ေးကကသည့်။  ဖခ ေးအြွွဲွေ့မျ ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၊ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၊ ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးအလိုပ့်သမ ေးမျ ေး၊ 

အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် အဖခ ေးထ ခ ိုက့်လွယ့် အိုပ့်စိုမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် အဓ ကထ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ အဖခ ေးရသ  အြွွဲွေ့မျ ေးကမ  မ မ   ိုို့၏ အထ ေးကျွမ့်ေးကျင့်မှုမျ ေး၊ စွမ့်ေး ည့်မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ပပ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ိုေး က့်ရက င့်ေးမွန့်ရအ င့် ရ  င့် ွက့်လ ိုရသ  ရ ွှေ့ရနအသင့်ေး၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး 
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ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု ေန့်ထမ့်ေးအသင့်ေး စသည့်ဖြင ့် လိုပ့်ငန့်ေးနယ့်ပယ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ ရန က့် ံိုေး 

 စ့်ခိုအရနဖြင ့် ဘ သ ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ယံိုကကည့်ချက့်မျ ေးနှင ့် က ိုက့်ည ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

က စစမျ ေးနှင ့် လ မှု    ေးမျှ ရ ေး   ိုို့အ ကွ့် မကက မဏ   ိုသလ ို လှုပ့် ှ ေး ရ  င့် ကွ့်  ့်ကကသည့်။  

 

အမျ   ေးအစ ေး စံိုလင့်ကွွဲဖပ ေးကကရသ ့်လည့်ေး ဖပည့် ွင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် အဖပန့်အလှန့် 

အရထ က့်အက ဖပ ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထ ခ ိုက့်ခံစ ေးခွဲ  သ မျ ေးအ ေး  

မ ှ မဖြစ့် လ ိုအပ့်ရသ  ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေးက ို   ှ ရစ န့်    ေးဥပရေပ ိုင့်ေး   ိုင့်   အက အည ရပေးဖခင့်ေး၊ 

ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု အက အည ရပေးဖခင့်ေး စသည့်ဖြင ့်   ိုက့်ရ ိုက့် အက အည  ရပေးကကသည့်။ 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို  ပ့် နို့့်ဖခင့်ေး၊ ကမ္  ရ ေးကွက့်အ ွင့်ေး စ ေးပွ ေးရ ေး  ိုင့်      ေးမျှ မှုရပေးဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် 

အမ ှေးကျှူေးလွန့်သ မျ ေးအ ေး   ေန့်ယ ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး စသည့်ဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကယွ့် ရပေး န့် 

ြ အ ေးရပေးဖခင့်ေးဖြင ့်  အစ ိုေး မျ ေးက ို   ိုက့်ရ ိုက့် ြ အ ေးရပေး လံှုွေ့ရ  ့်ဖခင့်ေး  ိုို့လည့်ေး ဖပ လိုပ့်ကကသည့်။ ယခိုရြ ့်ဖပပါ 

ကက  ေးပမ့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့် အ ေးလံိုေး ငွ့် ဖပည့် ွင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် အမည့်ထို ့်ရြ ့် 

အ ှက့်ခွွဲနည့်ေး (naming and shaming) က ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ ဤနည့်ေးလမ့်ေးအ  ဦေးစ ွ 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအရကက င့်ေး သ င့်ေးအချက့်အလက့်မျ ေး စိုရ  င့်ေး သည့်၊ ဤကွဲ သ ိုို့ မှ ့် မ့်ေး င့်ဖခင့်ေးသည့် 

အမနှ့်   ေးက ို ရြ ့်ထို ့် န့်အ ွက့်၊ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို ရထ က့်ခလံ ရစရ ေး လှုပ့် ှ ေး 

ရ  င့် ွက့် န့်အ ကွ့် အဓ ကကျရနန ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့ရန က့်  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအရကက င့်ေး အရထ က့်အထ ေးမျ ေးက ို ဖြနို့့်ရေပပ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စနံှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် အစ ိုေး ၏ 

အဖပ အမ   ိုို့အကက ေး ကွ ဟမှုက ို လစ့်ဟဖပကကသည့်။  ည့် ယွ့်ချက့် ပန့်ေး  ိုင့်မှ  အစ ိုေး မျ ေးက ို အ ှက့် ရစပပ ေး 

လ ိုက့်န လ ရစ န့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့အဖပင့် ဖပည့် ငွ့်ေးအိုပ့်စိုမျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  အသ အမှ ့်ဖပ  စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို 

လ သ မျ ေးလ ရစ န့်  ည့် ွယ့်၍ မကက ခဏ  ိုသလ ိုပင့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးနငှ ့် အစ ိုေး  အြွွဲွေ့အစည့်ေး၊ 

အကက ေးအကွဲမျ ေးထံ ဦေး ည့်သည ့် လ မှုစံနှုန့်ေးဖပ လိုပ့်ငန့်ေး (socialization) က ို လိုပ့်ရ  င့်ရလ   ှ ကကသည့်။ 

လ မှုစံနှုန့်ေးဖပ  လိုပ့်ငန့်ေး  ိုင့်   လိုပ့်ရ  င့်မှုမျ ေး ငွ့် အရဖခခံ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အကျဉ့်ေးချ ပ့် 

ရြ ့်ဖပထ ေးရသ  လက့်ကမ့်ေးစ ရစ င့်မျ ေး ဖြနို့့်ရေဖခင့်ေးမှသည့် အစ ိုေး အ   ှ မျ ေးအ ေး န ိုင့်င ံက  ဥပရေအ  

ကျရ  က့်ရသ    ေန့်မျ ေးအရကက င့်ေး သင့် န့်ေးရပေးဖခင့်ေး  ိုို့အထ  ပါေင့်န ိုင့်သည့်။  

 

ဤကွဲ သ ိုို့ နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး စံိုလင့်မျ ေးဖပ ေးမှုရကက င ့် ရေသခ ံ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ွင့် 

ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပန့်ို့ သက့်ရ  က့်န ိုင့်ရသ  ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုမျ ေး  ှ န ိုင့်သည့်။ အနည့်ေး ံိုေးအ ေးဖြင ့် 

ဤအြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစမျ ေးက ို အစ ိုေး  အစ အစဉ့်ရပေါ်သ ိုို့ ရ  က့် ှ လ ရအ င့် 

 ွန့်ေးပ ိုို့န ိုင့်သည့်။ အစ ိုေး မျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို  က့်လက့် ကျှူေးလွန့်ရနရစက မ  အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးမှ 

ြ အ ေးသည့် အစ ိုေး ဘက့်မှ အရလျ  ရပေးမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်လ ရစ န့် အဓ က အရ ေးပါန ိုင့်သည့်။ န ိုင့်င ံက  

အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် ဖပည့် ွင့်ေးအိုပ့်စိုမျ ေးက ထို ့်ဖပန့်ရသ  သ င့်ေးအချက့်အလက့်မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ က  

မဟ မ  ့် အြွွဲွေ့မျ ေးက ို စိုစည့်ေးလံှုွေ့ရ  ့်  ၌ လွန့်စွ  အရ ေးပါန ိုင့်သည့်။ န ိုင့်င ံက  ကွန့် က့်မျ ေး 

ြွွဲွေ့စည့်ေးပပ ေးသည ့်အခါ ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရအ င့်ဖမင့်မှုသည့် ဖပည့် ငွ့်ေး အိုပ့်စိုမျ ေး အရပေါ်၌လည့်ေး မ  ည့်သည့်။ 

ဖပည့် ငွ့်ေး အိုပ့်စိုမျ ေးအ ေး န ိုင့်ငံဖခ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးထက့် ပ ို၍    ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျသည့်ဟို ရှုဖမင့်န ိုင့်သည့် 

မဟို ့်ပါလ ေး။ ရန က့် ံိုေးအချက့်အရနဖြင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် အ ပ့်ဘက့်အြွွဲွေ့အစည့်ေး ှ  ပ ို၍ 

ကျယ့်ရဖပ ရသ  စ ေးရကက င့်ေးမျ ေးနှင ့် အင့်အ ေး ပ ေးရပါင့်ေးမ သည ့်အခါ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ေ မ ိုကရ စ  
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အက ေးအရဖပ င့်ေး၌ပင့်  စ့်ခန့်ေး စ့်ကဏ္ဍ ပါေင့်လ န ိုင့်သည့်။ ကမ္ အ ပ့် ပ့် ှ  ြ နှ ပ့်သ  အစ ိုေး မျ ေး ပပ  လွဲမှု ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးသည့် အဓ ကအခန့်ေးက ပါေင့်ခွဲ သည့်မှ   စ့်ကက မ့် မကရ   ရပ။ 

သ သ ထင့် ှ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   အရဖပ င့်ေးအလွဲက ို ရြ ့်ရ  င့် န့် ဖပည့် ွင့်ေး 

 က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးထံမှ ြ အ ေးမျ ေး စ့်ခို ည့်ေးဖြင ့် မလံိုရလ က့်ရသ ့်လည့်ေး ထ ိုြ အ ေးသည့် 

အပမွဲ မ့်ေးလ ိုလ ို မပါမဖြစ့်ရပ။  

 

နြိုင်ငံဝတာ် အင်စတ   ြူျား ှင်ျားမ ာျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို အက အကွယ့် ရပေး န့်  ိုလျှင့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို န ိုင့်ငရံ  ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၌ 

ထည ့်သွင့်ေး ကျင ့်သံိုေးရစ မည့် ဖြစ့်သည့်။  ကယ့် မ့်ေး ငွ့်လည့်ေး န ိုင့်ငံရ  ့်သည့်ပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

အဓ က အ မခံရပေးသ  ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငရံ  ့်သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးမှ ရ  ှင့်ကကဉ့် န့်ရ  ၊ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို က ကွယ့်ရပေး မည ့် သရဘ အ   ိုလျှင့်၊ မ မ နယ့်န မ  ့်အ ငွ့်ေး အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  

လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို မချ   ေးရြ က့်ရစ န့်လည့်ေး   ေန့် ှ သည့်။ ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးပါကလည့်ေး န ိုင့်ငံရ  ့်သည့် ထ ခ ိုက့်ခံစ ေး သ မျ ေး    ေးဥပရေ၏ အက အကွယ့်  ှ  န့်၊ 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို စံိုစမ့်ေး စစ့်ရ ေးရစ န့်နှင ့် ချ   ေးရြ က့်သ မျ ေးက ို အဖပစ့်ရပေး န့်   ေန့် ှ သည့်။ 

ဤအချက့်မျ ေးသည့် လ အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေးလ ိုက့်န မှု၏ အရဖခခအံို ့်ဖမစ့် ဖြစ့်သည့်။  

 

ဖပည့် ငွ့်ေး၌ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကွယ့်ရပေး န့် န ိုင့်ငရံ  ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး ရလေးမျ   ေးသည့် အဓ က 

အရ ေးပါသည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  ေ မ ိုကရ စ ကျရသ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး စနစ့်၊ ဖပည့် ွင့်ေး ဥပရေမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် 

စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေး၊ န ိုင့်ငံရ  ့်အ င ့် သ ိုို့မဟို ့် ရအ က့်ရဖခ    ေးရံိုေးမျ ေးနှင ့် အစ ိုေး  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် ရအဂျင့်စ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤအင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စံနှုန့်ေးမျ ေး ခ ိုင့်မ စွ  အဖမစ့် ည့်ဖခင့်ေးမ ှ ရသ  အရဖခအရနမျ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကွယ့် 

ရပေးန ိုင့်မည့် မဟို ့်ရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး ရြ ့်ရ  င့် န့် 

ဤအင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို ခ ိုင့်မ အ ေးရက င့်ေးရစ မည့် ဖြစ့်သည့်။   

 

ဒ မြိ ုဝ စ   ဝသာ အုပ်ခ  ပ်ဝ ျား 

 

ေ မ ိုကရ စ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး စနစ့်မျ ေးရအ က့် ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့် ပ ို၍ အက အကယွ့် န ိုင့်ရဖခ 

 ှ သည့် (အခန့်ေး ၁၄)။ ေ မ ိုကရ စ  မကျရသ  အစ ိုေး မျ ေးသည့် ပ ို၍ ြ နှ ပ့်  ့်ကကသလ ိုပင့် ေ မ ိုကရ စ ကျရသ  

စနစ့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ပ ိုမ ို၍ က ကွယ့်  ့်ကကသည့်။ ဤသည့်မှ  လိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေး 

သရဘ အ ရ   အနှစ့်သ   အပ ိုင့်ေးအ ပါ မှန့်ကန့်ရသ  အချက့် စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ေ မ ိုကရ စ  စနစ့်မျ ေး ွင့် 

အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ခံ သ မျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ  ့်မှ အက အည  ယ န ိုင့်ပပ ေး   ိုင့်ကက ေးန ိုင့်၊ 

စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေးရပေး န့် ရ  င့်ေး  ိုန ိုင့်၊   ေန့်ယ မှုက ို ရမျှ ့်လင ့်န ိုင့်သည့်။ ပ ို၍ အရဖခခကံျကျ  ိုလျှင့် 

က ိုယ့်စ ေးဖပ  ေ မ ိုကရ စ  စနစ့်မျ ေးသည့် လ သ ေး၏ လွ ့်လပ့်မှု၊  န့်ေး  ကျမှု   ိုင့်   အယ အ မျ ေး 

အပါအေင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို  င့်ေယ့်ပ ိုက့် ကျင ့်သံိုေးန ိုင့်ကကသည့် (Goodhard, 2005)။  ထ ိုို့ရကက င ့် 

ေ မ ိုကရ စ ကျရသ  အစ ိုေး မျ ေးသည့် အ ဏ  ငှ့်အစ ိုေး မျ ေးထက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ 
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေးလံိုေး မဟို ့်လျှင့်ရ  င့် အနည့်ေး ံိုေး န ိုင့်ငံသ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံရ ေးအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ချ   ေးရြ က့်န ိုင့်ရဖခ နည့်ေးသည့်။  

 

သ ိုို့ရသ ့်လည့်ေး ေ မ ိုကရ စ စနစ့်သည့် သ ူ့ချည့်ေးသက့်သက့်  ိုလျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အဖပည ့်အေ 

မလ ိုက့်န ရပ (ဥပမ အဖြစ့် စ ရသ တ  ၅.၂ က ိုကကည ့်ပါ)။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အက အကယွ့်ရပေးမှု 

အ  ိုင့်ေးအ  သည့် ေ မ ိုကရ စ အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးစနစ့်၏ အ ည့်အရသွေးအရပေါ် မ  ည့်သည့်။ ဥပမ  

အ ေးနည့်ေးရသ  ေ မ ိုကရ စ စနစ့်မျ ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်ခ ံန ိုင့်ရဖခ ပ ိုမျ ေးသည့်။ ဤအချက့်က 

ေ မ ိုကရ စ  အရဖပ င့်ေးအလွဲ ဖြစ့်ရပေါ်ရနစဉ့်မှ ပင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး  က့်လက့်  ှ ရနဖခင့်ေးက ို 

 ငှ့်ေးဖပရပေးန ိုင့်မည့် ထင့်သည့်။  

 

စာဝသတတာ ၅.၂ မတူဝသာ အ မင်ရှုဝထာင ်မ ာျား - အ  မျ်ားဖ ်မှု တြို ဖ်  ဝ် ျားနငှ ် လူူ့အခွင ်အဝ ျား 

အကကမ့်ေးြက့်မှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍနှင ့် ပ ့်သက့်၍ အဖမင့်ရှုရထ င ့် အမျ   ေးမျ   ေး 

 ှ သည့်။ လ  ချ   ွေ့သည့် ေ မ ိုကရ စ န ိုင့်ငံမျ ေးက ကျှူေးလွန့်ရသ  ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး အပါအေင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ေး အကကမ့်ေးြက့်မှု အနတ  ယ့်က ို   ိုက့်ြျက့်  ၌ ဖြစ့်ပွ ေး  ့်ရသ  ရ  ှင့်လွှွဲမ ရသ  

အ  မျ ေးအဖြစ့် ရှုဖမင့်ကကသည့်။ အဖခ ေးလ မျ ေးကမ  န ိုင့်ငံရ  ့်လံိုခခ ံရ ေး ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခံ သည ့် 

အရဖခအရန၌ပင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို  ရသွမ  မ့်ေး က ကယွ့်ရပေး မည့်ဟ ရသ  အဖမင့် ှ ကကသည့်။ 

    ပပ   ို လျှင့် ေ မ ိုကရ စ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဦေးထ ပ့်ပန့် င့်မှုနငှ ့် အကကမ့်ေးြက့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု 

အနတ  ယ့်က ို  င့်  ိုင့်ရဖြ ှင့်ေး န့် လ ိုအပ့်ချက့်  ိုို့က ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ ဟန့်ချက့်ညြှ  ပါမည့်နည့်ေး။ Richard Ashby 

Wilson   ည့်ေးဖြ ့်ထ ေးရသ  Human Rights in the War on Terror စ အိုပ့်သည့် 

ဤရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲရသ  အဖငင့်ေးအခံိုအ ေး ပည  ငှ့်  ိုို့၏ အဖမင့်နှင ့် လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးသ   ိုို့၏ အဖမင့် 

နှစ့်ဘက့်စလံိုေးမှ ရလ လ  င့်ဖပထ ေးသည့်။  

 

 ပည်တငွ်ျားဥပဝဒမ ာျားနှင ် စည်ျားမ ဉျ်ားစည်ျား မ်ျားမ ာျား  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အက အကွယ့်ရပေးမှုသည့် ဖပည့် ွင့်ေး ဥပရေမျ ေးနငှ ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး 

ထင့်ဟပ့်ဖပသည့်။ ဖပည့် ငွ့်ေး ဥပရေမျ ေးနှင ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနံှုန့်ေးမျ ေးက ို 

သ ့်မှ ့်ရပေးပပ ေး သက့်  ိုင့်   န ိုင့်ငရံ  ့်-လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး  က့် ံရ ေးက ို စည့်ေးကကည့်ထ န့်ေးချ ပ့်သည့်။ ဥပမ  

န ိုင့်ငံအမျ ေးအဖပ ေး ငွ့် န ိုင့်င ံက  စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေးပါ ေ တ  ေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို အရက င့်အထည့် 

ရြ ့် န့် ဖပည့် ငွ့်ေးဥပရေမျ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးဖခင့်ေး မ ှ လျှင့်    ေးမေင့်ရပ။ ဖပည့် ွင့်ေးဥပရေမျ ေး၊ စည့်ေးမျဉ့်ေး 

စည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် က ိုက့်ည မှု မ ှ လျှင့် သဟဇ   ဖြစ့်ရစရ ေး 

(harmonization) ဖြစ့်စဉ့် စ့်ခို လ ိုအပ့်ပပ ေး ထ ိုဖြစ့်စဉ့်အ ငွ့်ေး ဖပည့် ငွ့်ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးအ ေး  န ိုင့်ငံ က  

စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် ညြှ ရပေးသည့်။ ဖပည့် ငွ့်ေးဥပရေမျ ေးနှင ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးက ို ြွွဲွေ့စည့်ေးအိုပ့်ချ ပ့်ပံို 

အရဖခခဥံပရေ၊ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဥပရေစ  မ့်ေးမျ ေး၊ အထ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး၊ လမ့်ေးညွှန့်ချက့်မျ ေးနငှ ့် 

လိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေးမျ ေး ွင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးန ိုင့်သည့်။  
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ြွွဲွေ့စည့်ေးအိုပ့်ချ ပ့်ပံို အရဖခခဥံပရေမျ ေး၊ အခွင ့်အရ ေး ဥပရေစ  မ့်ေးမျ ေးအဖပင့် အမျ   ေးမျ   ေးရသ  စည့်ေးမျဉ့်ေး 

စည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို သ ့်မှ ့်န ိုင့်၊ န ိုင့်ငရံ  ့်၏ အ  အကျ 

  ေန့်မျ ေးက ို သ ့်မှ ့်န ိုင့်၊ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ချ   ေးရြ က့်ပါက လ ိုက့်န  န့် လိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေးမျ ေးက ို 

ရြ ့်ဖပရပေးန ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး ရအဂျင့်စ မျ ေး ငွ့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် 

သက့်  ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးအ ွင့်ေး စည့်ေးကမ့်ေးမျ ေး  ှ ရနန ိုင့်သည့်။ ဥပမ   ွဲေန့်ထမ့်ေးမျ ေး  ိုင့်   ကျင ့်ေ ့်သည့် 

လ သ ေး န့်စွ  က ိုင့် ွယ့် က့် ံဖခင့်ေးက ို အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ို သ ့်မှ ့်ရပေးထ ေးပပ ေး ထ ိုသ ိုို့ လ ိုက့်န  န့် 

ပျက့်ကကွ့်မှု၏ အကျ  ေး က့်မျ ေးက ိုလည့်ေး အရသေးစ  ့် ရြ ့်ဖပထ ေး  ့်သည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးအ ေး 

ဖပည့် ငွ့်ေး ဥပရေမျ ေးနှင ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေး၌ ထည ့်သွင့်ေးထ ေးဖခင့်ေး မ ှ လျှင့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် န စစဓ ေ 

အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှု  ှ လ မ ့်မည့် မဟို ့်ရပ။   

 

တ ာျားရုံျား စနစ်မ ာျား  

 

န ိုင့်ငံအ င ့်    ေးရံိုေးမျ ေးနှင ့် ရအ က့်ရဖခ    ေးရံိုေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကယွ့် ရပေး န့် 

မ ှ မဖြစ့် လ ိုအပ့်သည့်။ ထ ခ ိုက့်ခစံ ေးခွဲ  သ မျ ေးအ ေး အက အည ရပေးမှု၊ န ိုင့်ငံ က  စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို အက ိုေးအက ေး 

ဖပ မှုနှင ့်    ေးဥရပေက ို လ ိုက့်န မှု (   ေးရ ေး စနံှုန့်ေးမျ ေးအ ေး န ိုင့်ငရံ ေး  ွက့်ချက့်မှုအရပေါ် အရဖခခပံပ ေး 

လ ိုသလ ို ကျင ့်သံိုေးဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ အမှုအ ေးလံိုေး၌  ရဖပေးည  ကျင ့်သံိုေးဖခင့်ေးက ို   ိုလ ိုသည့်)   ိုို့၌ 

   ေးရံိုေးမျ ေးသည့်  စ့်ရံိုေးနှင ့် စ့်ရံိုေး မ  ည ကကရပ။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ခ ံသ မျ ေးအရနဖြင ့် 

   ေးရံိုေးမျ ေးက ို ထ ရ  က့်စ ွ အသံိုေးမချသည ့်အခါ၊ သ ိုို့မဟို ့်    ေးဥပရေစ ိုေးမ ိုေးရ ေး အ ေးနည့်ေးရသ အခါနငှ ့် 

ချ   ေးရြ က့်သ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ကျှူေးလွန့်ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးအ ွက့် ဖပစ့်ေဏ့်ကျခံ ဖခင့်ေး မ ှ ရသ  

အခါမျ ေး ငွ့် အဖပစ့်လွ ့်အရဖခအရန (climate of impunity)  စ့် ပ့် ကက ေးစ ိုေးရန  ့်သည့်။ အ ေးနည့်ေးရသ  

   ေးဥပရေ စနစ့်မျ ေးသည့် ပ ိုမ ိုကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး အဂ   လ ိုက့်စ ေးမှု အရဖခအရနက ို 

ထင့်ဟပ့်ဖပရနန ိုင့်သည့်။ ဖပည့်သ ူ့ေန့်ထမ့်ေးမျ ေးသည့်  စ့်ဦေးပိုဂဂလ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

အက အကယွ့် မရပေးရ   ဘွဲ အ ဏ  ှ ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး၏ အရစအပါေး ဖြစ့်ရနဖခင့်ေးမျ   ေး 

ဖြစ့်သည့်။    ေးရံိုေး စနစ့်မျ ေးသည့်    ေးမျှ မှုက ို ခနို့့်မှန့်ေး  လွယ့်က ရစပပ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

အက အကယွ့်ရပေးရသ  မည့်သည ့် လ ူ့ရဘ င့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးအ ကွ့်မ  ို မ ှ မဖြစ့် လ ိုအပ့်ရသ  အ  မျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။  

 

ထ ိုို့အဖပင့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ   ိုေး က့် ရဖပ င့်ေးလွဲလ သည့်နငှ ့် အမျှ န ိုင့်ငအံ င ့် 

   ေးရံိုေးမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍသည့်လည့်ေး ပ ိုမ ို၍ အရဖပ ကျယ့်လ သည့်။ ဤအရဖခအရနသည့် မ မ  

ထင့်ထ ေးသည့်နငှ ့်  န့်ို့ကျင့်ရနသကွဲ သ ိုို့ ဖြစ့်ရက င့်ေးဖြစ့်ရနန ိုင့်ပါသည့်။ သ ိုို့ရသ ့်  ကယ့် မ့်ေး ွင့် 

  ိုင့်ကက ေးချက့်မျ ေးနှင ့် အမှုမျ ေးအ ေး ဖပည့် ွင့်ေး၌ အရဖြ  ှနည့်ေး လံိုေးေ မ ှ ရ   မှသ လျှင့် န ိုင့်င ံက  

သ ိုို့မဟို ့် ရေသအ င ့်    ေးရံိုေးမျ ေး၌ ရဖြ ှင့်ေးန ိုင့်သည့်။ န ိုင့်ငံ က    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး (ICC) သည့် 

ဤလမ့်ေးရကက င့်ေးနှင ့် အနည့်ေးငယ့် ကွွဲလွွဲသည့်။ ဤ   ေးရံိုေးသည့် ဖပည့် ငွ့်ေး   ေးရံိုေးမျ ေး၌    ေးစွွဲ  ို န့် 

ပျက့်ကကွ့်မှသ လျှင့် သ ိုို့မဟို ့် ဖပည့် ငွ့်ေး    ေးစ  င့်မှုမျ ေးသည့် ယံိုကကည့်၍ မ ရသ  အရဖခအရန၌သ  

က ိုယ့်  ိုင့်    ေးစ  င့်မှုမျ ေးက ို စ င့်န ိုင့်သည့်။ ထ ိုနည့်ေး  စ ွ အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်      ေးစ ရ ေး 

သရဘ    ေးမျ ေးအ    ိုလျှင့် မ အ ေးဖြင ့်   ိုေး  ွေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို မည့်သည ့် 
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န ိုင့်ငရံ  ့်    ေးရံိုေး၌မ  ို စ  င့်န ိုင့်သည့်ဟို မှ ့်ယ န ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ဥရ  ပ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

န မည့်  ိုေးဖြင ့် ရကျ ့်ကက ေးရသ  အ ဏ  ငှ့်မျ ေးဖြစ့်သည ့် ချ  လ န ိုင့်ငံမ ှ ရအ ့်ဂ စ  ို ပ န ိုချက့် (Augusto 

Pinochet) သ ိုို့မဟို ့် ချေ့်န ိုင့်ငံမ ှဟ စန့်ေးဟ ဘရ ေး (Hissène Habré)   ိုို့အ ေး    ေးစွွဲ န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ကကဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ဖပည့် ွင့်ေး   ေးရံိုေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ က  ဥပရေရ ေး   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ပ ိုမ ို၍ က ိုင့်ေးကျွမ့်ေးမှ  

ကျွန့်ေးက ိုင့်ေးမှ  ဖြစ့်လ ကကသည့်။  

 

နြိုင်ငံဝတာအ်ဆင ် လူူ့အခွင ်အဝ ျား အင်စတ   ြူျား ှင်ျားမ ာျား 

 

န ိုင့်ငရံ  ့်အ င ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး (National Human Rights Institutions (NHRIs)) 

သည့် ဖပည့် ွင့်ေး၌ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို က ကွယ့်၊ ဖမြှင ့် င့် န့် ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးရသ  သက့် မ့်ေးအ ေးဖြင ့် 

အရ  ့်အ န့် နိုနယ့်ရသေးသည့်  အစ ိုေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ကကသည့် (Cardenas, 2014)။ 

ဤအင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး အမျ ေးစိုအ ေး ၁၉၉၀ ခိုနစှ့်မျ ေးမှ စ င့်၍ ြွွဲွေ့စည့်ေးလ ခွဲ ကကပပ ေး အရ  ့်မျ ေးမျ ေးအ ေး 

ကိုလသမဂဂ၏ အက အည ဖြင ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငရံပါင့်ေး  စ့်  ရကျ ့် ငွ့်  ှ ရနပပ ေး NHRI 

မျ ေးသည့် အိုပ့်ချ ပ့်သည ့် အစ ိုေး မှရ   လ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမှပါ အမှ အခ ိုကင့်ေးစ ွ  ပ့် ည့်ကက န့် ဖြစ့်သည့်။ 

ဤအချက့်မျ ေးမှ  NHRI မျ ေး၏ န ိုင့်ငံ က အ င ့် အသ အမှ ့်ဖပ ထ ေးရသ    ေန့်မျ ေးက ို 

သ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် ၁၉၉၃ ခိုနှစ့် ပါ  မ မျ ေး ွင့် ချမှ ့်ထ ေးရသ  အဓ ကစံနှုန့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့် (အခန့်ေး ၄  ွင့် 

ရလ လ ပါ)။ ဤစံနှုန့်ေးမျ ေးက ို မဖပည ့်မ ရသ  န ိုင့်ငံရ  ့်အ င ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးအ ေး န ိုင့်ငံ က ၌ 

လက့်ခအံသ အမှ ့်ဖပ ရလ  မ ှ ရပ။  

 

ဤအစ ိုေး  ရအဂျင့်စ မျ ေး ွင့် လိုပ့်ငန့်ေး  ေန့် အမျ ေးအဖပ ေး အပ့်နှင့်ေးထ ေးသည့်။ အက အကယွ့် ရပေးရ ေး 

ဘက့်မှ ရဖပ  လျှင့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ခံ သည့်ဟို စပွ့်စွွဲရသ  လ  စ့်ဦေး 

 စ့်ရယ က့်ချင့်ေးထံမှ   ိုင့်စ မျ ေး ရက က့်ယ ဖခင့်ေး၊   ိုင့်ကက ေးမှုမျ ေးက ို စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေးဖခင့်ေးနငှ ့် အစ ိုေး  

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးထံ အကကံဖပ   င့်ဖပဖခင့်ေး  ိုို့က ို လိုပ့်ရ  င့် သည့်။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

 ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးသည့်    ေးဥပရေအ  စည့်ေးရနှ င့်မှုရ    မ ှ ရပ။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့်   ိုင့်ကက ေးမှုမျ ေးအရကက င့်ေး 

စ  င့်ေး က န့်ေးဂဏန့်ေးမျ ေး ပါ ှ သည ့် နှစ့်ပ ့်လည့် အစ အ င့်ခံစ မျ ေးလည့်ေး ထို ့်  ့်ကကသည့်။  စ့်နည့်ေး 

ရဖပ  လျှင့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက င့်စ ကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်ငံ က  အစ ိုေး မျ ေး  ိုင့်   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ ပံိုစဖံြင ့်  ည့် ှ ရသ  ဖပည့် ွင့်ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ဖမြှင ့် င့်ရ ေးဘက့်မှ ရဖပ လျှင့် NHRI မျ ေးသည့် မကကခဏ  ိုသလ ို အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးနငှ ့် ပ ေးရပါင့်ေးပပ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပည ရ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်  ့်ကကသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေးက ို 

ရကျ င့်ေးသင့်ရ ိုေးမျ ေး၌ ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေး (ဥပမ  စ စ စ ကံိုေးပပ  င့်ပွွဲ၊ ပ ိုစ  ပပ  င့်ပွွဲမျ ေး ကျင့်ေးပဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး)၊ 

လိုပ့်ငန့်ေးခွင့် သင့် န့်ေးမျ ေး ရပေးဖခင့်ေး (ဥပမ     ေးဥပရေ စည့်ေးကကပ့်ရ ေး ေန့်ထမ့်ေးမျ ေးနှင ့် ကျန့်ေးမ ရ ေး 

ေန့်ထမ့်ေးမျ ေးအ ေး သင့် န့်ေးရပေးဖခင့်ေး) သ ိုို့မဟို ့် လ ထိုပည ရပေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး (ဥပမ  

အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးက ို ဖြနို့့်ရေဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် ရ ေ ယ ို အစ အစဉ့်မျ ေး 

ထို ့်လွှင ့်ဖခင့်ေး) စသည့်  ိုို့က ို ဖပ လိုပ့်ကကသည့်။ ရလ လ သ   ချ   ွေ့အကက ေး ရေြန့်မှုမျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ိုယ့်၌ပင့် 

အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေး  ှ ရသ ့်ဖင ေးလည့်ေး NHRI မျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ  ့်နငှ ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး  ိုို့အကက ေး 

အရထ က့်အက  ဖပ န ိုင့်ရသ  ကက ေးခံ ရပါင့်ေးက ေးမျ ေး အဖြစ့် ရ  င့် ွက့်န ိုင့်ရသ  အလ ေးအလ   ှ သည့်။  
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ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၏ ဇ စ့်ဖမစ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးက ို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်မှုသည့် ထ ရ  က့်ရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ေါေမျ ေးက ို ရ ေး ွွဲ  ၌ အဓ က ကျသကွဲ သ ိုို့    ညှ့်ခရံသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပ ဖပင့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးက ို ရြ ့်ရ  င့် န့် လ ူ့ရဘ င့်အြွွဲွေ့အစည့်ေး အ ငွ့်ေး ှ  အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ  ့် 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ ရထ က့်ခအံ ေးရပေးမှု လ ိုအပ့်သည့်။ ဤအချက့်က ဖပည့် ငွ့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အိုပ့်စိုမျ ေးက ို အင့်အ ေး ှ လ ရအ င့် ဖပ လိုပ့် န့် လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး၊ အစ ိုေး မျ ေးအ ေး ထ ရ  က့်ရသ  

ေ မ ိုက က့် စ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၊ ဥပရေမျ ေးနှင ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေး၊    ေးရံိုေး စနစ့်မျ ေးနငှ ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး  ည့်ရ  က့်  ၌ အက အည ရပေး န့် လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး ရြ ့်ဖပရနသည့်။ 

 ှ  င့်ေးစွွဲ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး အ ေးနည့်ေးရနသည ့် အရဖခအရန ွင့် အစ ိုေး မျ ေးအ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ဖပည့် ွင့်ေး စနစ့်မျ ေး အ ငွ့်ေး ထည ့်သွင့်ေး ကျင ့်သံိုေး န့်  ွန့်ေးအ ေးရပေး မည့်။ ဖပည့် ွင့်ေး၌ 

ရထ က့်ခမံှု  ှ မှသ လျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပ ဖပ င့်ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး အထရဖမ က့် 

ရအ င့်ဖမင့်န ိုင့်ရပမည့်။ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးအ ငွ့်ေး အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့် န့်၊  

ထ ခ ိုက့် ခံစ ေးခံ သ မျ ေးက ို အက အည ရပေး န့်နှင ့် အစ ိုေး မျ ေးက ို ရစ င ့်ကကည ့်ထ န့်ေးချ ပ့် ကက န့်လ ိုသည့်။ အစ ိုေး  

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို သ ့်မှ ့်ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ို 

စည့်ေးကကပ့်ထ န့်ေးချ ပ့် န့် လ ိုသည့်။ ခ ိုင့်မ အ ေးရက င့်ေးသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အက အကယွ့်ရပေးရ ေး စနစ့် စ့်ခို 

 ငှ့်သန့်ရန န့်  ိုလျှင့် ရထ က့်ခအံ ေးရပေးသည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမှ အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် အစ ိုေး က ိုပါ လ ိုအပ့်သည့်။ 

 

အနှစ်ခ  ပ်  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုက ို ရြ ့်ရ  င့် န့် န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးအ ေး ဖပည့် ငွ့်ေး 

စနစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး ထည ့်သွင့်ေးကျင ့်သံိုေး န့် လ ိုသည့်။ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ှ  အိုပ့်စိုမျ ေးရ   အစ ိုေး ပါ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ရထ က့်ခ ံမည့် ဖြစ့်သည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   အရဖပ င့်ေးအလွဲ ဖြစ့်ရပေါ်သည ့် ဖြစ့်စဉ့်သည့်   စ့် င ့်ချင့်ေး ရနှေးရကွေးစွ  ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေး 

အရဖခအရန အ ပ့် ပ့်ရပေါ်၌လည့်ေး မ  ည့်သည့်။ ဖပည့် ွင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  ြ အ ေးမျ ေးအရပေါ်  ံိုို့ဖပန့် 

ရ  င့် ွက့်သည ့် အရနဖြင ့် အစ ိုေး မျ ေးသည့် ယခင့်က  ကေ ့်မျ ေးထက့် ပ ိုမ ို၍   ိုေးဖမြှင ့် 

လိုပ့်ရ  င့်လ ကကသည့်။ ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး မ ှ ရကက င့်ေး ဖငင့်ေး  ိုဖခင့်ေးမှသည့် အရပေါ်ယ ံ အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး၊ 

ထ ိုို့မှ  စ့် င ့် က့်၍  ချ   ွေ့ကဏ္ဍမျ ေး ငွ့် သ သ ထင့် ှ ေးရသ  အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးဖြင ့် 

 ဖြည့်ေးဖြည့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲကကသည့်။  

 

ဖပည့် ငွ့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် မ မ   ိုို့၏ အင့်အ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ြန့်  ေးရပေးရသ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် မ  ည့်ပပ ေး စိုစည့်ေးလှုပ့် ှ ေးကကသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် အမည့် ရြ ့်ထို ့် 

အ ှက့်ခွွဲဖခင့်ေး၊ ထ ခ ိုက့်ခံစ ေးခံ သ မျ ေးက ို အက အည ရပေးဖခင့်ေးနငှ ့် အစ ိုေး မျ ေးက ို စည့်ေးရံိုေး လံှုရ  ့်ဖခင့်ေး 

စသည့်ဖြင ့် နည့်ေးလမ့်ေးအမျ   ေးမျ   ေးက ို အသံိုေးဖပ ကကသည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အက အကွယ့် ရပေးမှုက ို အ မခံရပေး န့် န ိုင့်ငရံ  ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် မ ှ မဖြစ့် 

အရ ေးပါသည့်။ ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးကျရသ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး စနစ့်မျ ေး၊ (န ိုင့်ငရံ  ့်၏ ြွွဲွေ့စည့်ေးအိုပ့်ချ ပ့်ပံို 
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အရဖခခဥံပရေ အပါအေင့်) ဥပရေမျ ေးနှင ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးနှင ့် အစ ိုေး  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် အထ ေးသဖြင ့် အရ ေးပါသည့်။  

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား  

 

လ မျ   ေးရ ေး ခွွဲဖခ ေးမှုနှင ့် ပ ့်သ ့်ရသ  အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ ငွ့် မကက ရသေးမ က ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့်  ွဲမျ ေး၏ 

အကကမ့်ေးြက့်မှုနှင ့် လ မှုရ ေး  နဒဖပပွွဲမျ ေးအရကက င့်ေး စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်ပါ။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး မ ရဘ င့် စ့်ခို 

ချမှ ့်ကျင ့်သံိုေးဖခင့်ေးသည့် အရဖပ င့်ေးအလွဲသ ိုို့ ဦေး ည့်န ိုင့်ပါမည့်လ ေး။ အဘယ့်ရကက င ့်နည့်ေး။  

 

 ပည်တွင်ျား-နြိုင်ငတံ ာ ခ ြိတ်ဆ မ်ှုမ ာျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပဿန မျ ေးက ို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့်အ ကွ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးရဗေသည့် 

အရ ေးပါသကွဲ သ ိုို့ပင့် န ိုင့်င ံက  အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေး၏ အရ ေးပါမှုက ို လျစ့်လျှူရှုပါက မှ ေးရပလ မ ့်မည့်။ 

အထ ေးအဖြင ့် ပ ို၍   ိုေးဖမြှင ့်လ ရနရသ  ကမ္ လံိုေးလွှမ့်ေးခခံ  အမှ အခ ို ဖပ ရနကကသည ့် အရဖခအရန ွင့် န ိုင့်င ံက  

အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေးက ို လျစ့်လျှူရှုလျှင့် မှ ေးရပလ မ ့်မည့် (အခန့်ေး ၁၃)။ အထ ေးအဖြင ့် ဖပည့် ငွ့်ေး-န ိုင့်င ံက  

ချ   ့် က့်မှုမျ ေးသည့် န ေးလည့် ခက့်ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အကျ  ေး လေ့်မျ ေးက ို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့်  

အရထ က့်အက ဖပ သည့်။ ဤအရဖခအရနမျ ေးသည့် ရ  င့်အ ြ  ကန ိုင့်ငံ က စစ ွင့် အထင့်အ  ှေး 

 ှ ရနခွဲ သည့်။ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ  ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးမှ ြ အ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  ြ အ ေးမျ   ေးစံို 

ရပါင့်ေးစပ့်မ သည ့်အ ွက့် အဓ ပပ ယ့် ဖပည ့်ေရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်   အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးက ို ဖြစ့်ရစခွဲ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့် (စ ရသ တ  ၅.၃  ွင့် ရှုပါ)။  စ့်ဘက့်၌ ဖပည့် ငွ့်ေး န ိုင့်ငရံ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

စ ချ ပ့်မျ ေးနငှ ့် ြ အ ေးမျ ေး၏ အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှုက ို ထ န့်ေးညြှ န ိုင့်သည့်။ အဖခ ေး စ့်ဘက့်၌ န ိုင့်င ံက  

ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှု မျ ေးက ို ြန့်  ေးပံိုရြ ့်မှုသည့် 

ဖပည့် ငွ့်ေးန ိုင့်ငံရ ေးထက့် ပ ိုသည့်။  

 

ထပ့်ြန့် လွဲလွဲ ရပေါ်လ ရသ  ပရဟဠ  ရမေးခွန့်ေးမှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   န ိုင့်င ံက  ြ အ ေးရပေးမှုသည့် 

ထ ရ  က့်မှုအ ေးဖြင ့် န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံနငှ ့်  စ့်န ိုင့်ငံ၊ အချ  န့်က လ  စ့်ခိုနှင ့် စ့်ခို အဘယ့်ရကက င ့် 

မ  ကကသနည့်ေး ဟ ရသ  ရမေးခွန့်ေးဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ြ အ ေးရပေးမှုသည့် အရ ွှေ့ဥရ  ပ၊ 

ရ  င့်အ ြ  က န ိုင့်ငံနှင ့် ရ  င့်အရမ  က  ိုက့်၏ ရ  င့်ဘက့်အဖခမ့်ေး  ိုို့၌ အဘယ့်ရကက င ့် အလွန့်ပင့် 

ရအ င့်ဖမင့်ခွဲ သနည့်ေး။  ရို ့်န ိုင့်ငံနှင ့် ကျှူေးဘ ေးန ိုင့်ငကံွဲ သ ိုို့ မျ ေးစွ ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ် 

ကျင ့်သံိုေး  ၌ အဘယ့်ရကက င ့် ထ ရ  က့်မှု မ ှ သနည့်ေး။ န ိုင့်ငံမျ ေးအ ွက့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   ြ အ ေးမျ ေးက ို 

 ံိုို့ဖပန့်သည ့် အရနဖြင ့် ဖပည့် ငွ့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ို အရဖပ င့်ေးအလွဲ လိုပ့် န့် 

ဖပည့် ငွ့်ေး၌ အရဖခအရန ချ   ွေ့  ှ ရန မည့် ဖြစ့်သည့်ဟို ရလ လ မှု ချ   ွေ့က ဖပသထ ေးသည့် (ဥပမ  Cardenas, 

2007)။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ချ   ေးရြ က့် န့် ရစ ရ  ့်ရပေးသည ့် အရဖခအရန၊ မက့်လံိုေးမျ ေးသည့် အလွန့်ပင့် 

နည့်ေးပါေးပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ရထ က့်ခံအ ေးရပေးမှုသည့် ခ ိုင့်မ အ ေးရက င့်ေး မည့်။ ဤသ ိုို့ရသ  

အရဖခအရနမျ ေး ှ ရစက မ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုအ ေးလံိုေး ရပျ က့်ကွယ့်သ ွေးမည့်ဟို မ  ိုလ ိုရပ၊ 
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န ိုင့်င ံက  ြ အ ေးမျ ေးအရပေါ်  ံိုို့ဖပန့်ရ  င့် ွက့်ရသ  အ ေးဖြင ့် အရဖခအရနမျ ေး  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး 

  ိုေး က့်လ မည ့်သရဘ သ  ဖြစ့်သည့်။  

 

ရန က့်ထပ့် က့်စပ့်ရနသည ့် ပရဟဠ ရမေးခွန့်ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေးအ ကွ့် 

က  ကေ ့် ရပေးကကသည ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးနငှ ့် သက့်  ိုင့်သည့် (Simmons, 2009  ွင့် ရလ လ ပါ)။ 

မ အ ေးဖြင ့်  ိုလျှင့် စ ချ ပ့်မျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ  ့် အချ ပ့်အဖခ အ ဏ   ိုင့်   မ ရ ိုေးြလ  အယ အ မျ ေးက ို 

ရမေးခွန့်ေးထို ့်ပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လိုပ့်က ိုင့်ရ  င့် ကွ့်န ိုင့်သည ့် အ  ိုင့်ေးအ  က ိုလည့်ေး ကနို့့်သ ့် 

ထ န့်ေးချ ပ့်သည့်။ ဖပည့် ွင့်ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးနှင ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေး အဘယ့်ရကက င ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေးက ို လက့်မှ ့်ထ ိုေးကကသည့်က ို  ငှ့်ေးဖပရပေးသည့်ဟို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပန့် သရဘ    

လက့်ခကံကသည့်။ ဥပမ  ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံမျ ေးထွဲမှ ပ ို၍ သစ့်လွင့်ရသ  ေ မ ိုကရ စ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ေ မ ိုကရ စ  

ဘ ိုေးရအန ိုင့်ငံမျ ေးထက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေးက ို လက့်မှ ့်ထ ိုေးန ိုင့်ရဖခ  ှ သည့်။ ဤပံိုမှန့် 

ထင့်ထ ေးသည့်နငှ ့် ကွွဲလွွဲရသ   လေ့်အ ေး ပ ို၍ဖမင ့်မ ေးရသ  မရသချ မှုက ို  င့်  ိုင့်ရန သည ့်အ ကွ့် 

စ ချ ပ့်မျ ေးအ ေး န ိုင့်ငံက ို ရ  ှည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရစ င ့်စည့်ေးလ ိုက့်န ရစ န့် ချည့်ရန ှင့်သည ့်အရနဖြင ့် 

အသံိုေးဖပ လ ိုရသ   က့်သစ့်စ ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံမျ ေး ှ  ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေး ငွ့် 

ရဖခ  ရက က့်န ိုင့်သည့် (Moravscik, 2000)။ ပည  ငှ့်မျ ေးက အ ဏ  ငှ့် စနစ့်မျ ေး ွင့်လည့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး 

ပါ  အမျ ေးအဖပ ေးက ို ခငွ ့်ဖပ ရသ   ံခါေးြွင ့် အ ဏ  ငှ့်စနစ့်မျ ေး၏ အရ ေးပါမှုက ိုလည့်ေး အရလေးထ ေး 

ရြ ့်ဖပထ ေးကကသည့်။ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  အ ဏ  ငှ့်စနစ့်မျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးအ ွက့် ပ ို၍ 

လမ့်ေးြွင ့်ရပေးထ ေးပပ ေး ထ ိုအိုပ့်စိုမျ ေးက စ ချ ပ့်မျ ေးက ို အ ည့်ဖပ ရပေးရ ေး ရ  င့်ေး  ိုန ိုင့်သည့်။  

 

ဤအချက့်က  ံခါေးြွင ့် အ ဏ  ငှ့်စနစ့်မျ ေးသည့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုမျ ေးက ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် 

ကျှူေးလွန့်ကကလင ့်ကစ ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု   ေး  ေးက ကယွ့်ရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်က ို လက့်မှ ့်ထ ိုေးန ိုင့် ရဖခ 

ပ ိုမျ ေးသည့်က ို  ငှ့်ေးဖပရပေးသည့် (Vreeland, 2008)။  

 

စာဝသတတာ ၅.၃ အတငွ်ျားမှ အ ပင်သြိုို့ လူူ့အခငွ အ်ဝ ျား - ဝတာင်အာဖ ြိ နြိငုင်ံ သာဓ  

ရ  င့်အ ြ  ကန ိုင့်ငံသည့် နှစ့် ယ့်  စိုအ ွင့်ေး အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးထက့်ပ ို၍ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   

ြ အ ေးရပေးမှုက ို ခံခွဲ  သည့်။ စက့် ိုပ့်ြွယ့်   လ မျ   ေးရ ေးခွွဲဖခ ေးသည ့် အပါေးသ ိုက့် (apartheid) စနစ့်သည့် 

 ယ့်စိုနစှ့်မျ ေးစွ ကက ရအ င့် လ မျ ေးစိုဖြစ့်ရသ  လ မည့်ေးမျ ေးက ို အရဖခခံအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ိုပင့် မရပေးဘွဲ 

ထ ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ၁၉၉၀ ခိုနစှ့်မျ ေး အရစ ပ ိုင့်ေး၌ အပါေးသ ိုက့်စနစ့်လည့်ေး အ ံိုေး  ိုင့်ခွဲ ပပ ေး 

န ိုင့်ငံသည့်လည့်ေး ေ မ ိုကရ စ  စနစ့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲခွဲ သည့်။  ယ့်စိုနစှ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ အကျဉ့်ေးချထ ေးခွဲ ပပ ေးရန က့် 

နယ့်လ့် င့် မန့်ေွဲလ ေး (Nelson Mandela) က ိုလည့်ေး ဖပန့်လွှ ့်ရပေးခွဲ ပပ ေး အပါေးသ ိုက့်စနစ့်အ ေး ၁၉၉၁ ခိုနစှ့်မှ 

စ င့်ပပ ေး သမမ  အက့်ြ့် ေဗလျှူ ေ  ကလ  ခ့် (F. W. de Klerk) အိုပ့်ချ ပ့်မှုရအ က့် ွင့်    ေးေင့် 

အ ံိုေးသ ့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၉၄ ခိုနစှ့် ငွ့် လ  န့်ေးရစ  မွဲရပေးခွင ့် ှ ရသ  ရ ေွးရက က့်ပွွဲမျ ေးက ို ကျင့်ေးပခွဲ သည့်။ 

ထ ိုကက ေးမ ေးရသ  အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  အချ  န့်က လ၊ အချ  န့်က ိုက့်မှုက ို မည့်သည ့်အ  က 

 ငှ့်ေးဖပရပေးပါသနည့်ေး။  

 

အရ ေးအကက ေး ံိုေးမှ  အ ြ  က အမျ   ေးသ ေး ကွန့်ဂ က့်ကွဲ သ ိုို့ ဖပည့် ငွ့်ေးအိုပ့်စိုမျ ေးသည့်  က့် က့်ကကွကက ွ
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 နို့့်ကျင့်  ွန့်ေးလှန့်ခွဲ ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်၊ ထ ိုို့သ ိုို့  နို့့်ကျင့်  ွန့်ေးလှန့်မှုမျ   ေး မ ှ ခွဲ ဘွဲနငှ ့် အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ မည့် မဟို ့်ရချ။ အပါေးသ ိုက့်စနစ့်က ို  နို့့်ကျင့်ရသ  လက့်နက့်က ိုင့်   ိုက့်ပွွဲက ို က လ ှည့်ကက စွ  

 င့်နွှွဲဖခင့်ေးဖြင ့် ဖပည့် ငွ့်ေးအိုပ့်စိုမျ ေးသည့် အစ ိုေး အရနဖြင ့် န ိုင့်ငရံ  ့်လံိုခခ ံရ ေး မရပေးန ိုင့်ရအ င့် စွမ့်ေးရ  င့် 

န ိုင့်ခွဲ ကကသည့်။ အ  ိုက့်အခံ အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ရချမှုန့်ေးန ိုင့်ခွဲ ရသ  အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် မ  သည့်မှ  

ရ  င့်အ ြ  က န ိုင့်ငံ ှ  အနည့်ေးစို လ ဖြှူ အစ ိုေး သည့် လက့်နက့်က ိုင့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု အနတ  ယ့်က ို မထ န့်ေးချ ပ့် 

န ိုင့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ဖပည့် ွင့်ေး အိုပ့်စိုမျ ေး၏ အင့်အ ေးနငှ ့် ရ  င ့်ခံန ိုင့်မှုသည့် အခ   ကျခွဲ သည့်။  

 

န ိုင့်င ံက  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍသည့်လည့်ေး အရ ေးပါပပ ေး အရထ က့်အက  ဖပ ခွဲ သည့်။ 

အထ ေးအဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ဖပည့် ငွ့်ေးအိုပ့်စိုမျ ေးအ ေး အစ ိုေး က ို  နို့့်ကျင့် န့် လက့်နက့်မျ ေး၊ စွမ့်ေး ည့် 

ဖမင ့်လ  န့်  န့်ပံိုရငွမျ ေး ရထ က့်ပံ ဖခင့်ေးနငှ ့် ဖပည့် ငွ့်ေး အိုပ့်စိုမျ ေးအ ေးက ို အင့်အ ေးရက င့်ေးရစခွဲ ရသ  

န ိုင့်င ံက  စည့်ေးလံိုေးည ည ွ့်ရ ေး ကွန့် က့်မျ ေးက ို ြွွဲွေ့စည့်ေးဖခင့်ေး  ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ကကသည့်။  ချ  န့် ည့်ေး ငွ့် 

က လ ှည့်ကက  ချထ ေးခွဲ ရသ  ပ  ့်  ိုို့အရ ေးယ မှုမျ ေးနှင ့် သပ  ့်ရမှ က့်မှု  ိုို့သည့် စစ့်ဘက့်နှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု 

 က့် ံရ ေးမျ ေးက ို ပစ့်မှ ့်ထ ေးခွဲ    အစ ိုေး အ ကွ့် ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို  က့်လက့်ကျှူေးလွန့် န့် ပ ို၍ 

ခက့်ခွဲကျပ့် ည့်ေးရစခွဲ သည့်။ အပါေးသ ိုက့် အစ ိုေး သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို  က့်လက့် 

ကျှူေးလွန့်ရနစဉ့်အ ငွ့်ေး အရလျှ  ရပေးမှု အမျ ေးအဖပ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့ရသ ့် ရ  ှည့် ငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖပ င့်ေးအလွဲကသ  ပ ိုမ ို၍ လက့်ခနံ ိုင့်ြွယ့်ဖြစ့်ရသ  အစ ေးထ ိုေးနည့်ေးလမ့်ေး ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ 

ြ နှ ပ့် န့် ရစ ရ  ့်ရပေးသည့်  အရဖခအရနမျ ေး မ ှ ရ   ဖခင့်ေး၊ အစ ိုေး က ိုယ့်  ိုင့်လည့်ေး လက့်နက့်က ိုင့် 

ပိုန့်ကိုန့်မှုက ို မထ န့်ေးချ ပ့်န ိုင့်ဖခင့်ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေးသည့်လည့်ေး ပပ  လွဲလို န ေးပါေးဖြစ့်သွ ေးဖခင့်ေး စသည ့် 

အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေး ရပါင့်ေးစပ့်မ ရသ အခါ ရဖပ င့်ေးလွဲ န့် အချ  န့်   ိုက့်ရ  က့်လ ရ   သည့်။ ၁၉၉၀ 

ခိုနစှ့်မျ ေး အရစ ပ ိုင့်ေး၌ ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  အပါေးသ ိုက့်စနစ့် ပပ  လွဲမှုသည့် ဖပည့် ွင့်ေး အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေးနငှ ့် 

န ိုင့်င ံက  အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေး နှစ့်မျ   ေးစလံိုေး၏ အကျ  ေး က့်ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ 

  

သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် ေ မ ိုကရ စ  အရဖပ င့်ေးအလွဲ  စ့်ခို ည့်ေးဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကယွ့်ရပေး န့် 

မလံိုရလ က့်ပါ။ ၁၉၉၄ ခိုနစှ့် ွင့် နယ့်လ့် င့်မန့်ေွဲလ ေး သမမ  ဖြစ့်လ သည ့်အခါ သ သည့် ချက့်ချင့်ေး   ိုသလ ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ဖပည့် ငွ့်ေးစနစ့်၌ ထည ့်သွင့်ေးကျင ့်သံိုေး န့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ ဥပမ  ၁၉၉၄ 

ခိုနစှ့် ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက ့်မ ှင့် အက့်ဥပရေက ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးခွဲ ပပ ေး ၎င့်ေးက ရ  င့်အ ြ  ကန ိုင့်င ံ

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက ့်မ ှင့်က ို ြန့်  ေးခွဲ သည့်။ ရက ့်မ ငှ့်သည့် န ိုင့်ငံ၏ ြွွဲွေ့စည့်ေး အိုပ့်ချ ပ့်ပံို အရဖခခဥံပရေနငှ ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဥပရေစ  မ့်ေး  ိုို့၌ ရမျှ ့်မှန့်ေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံရ  ့်အ င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ လက့်ရ ွွေ့ ွင့် ရက ့်မ ှင့်သည့် ရ  င့်အ ြ  က လ ူ့ရဘ င့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးနှင ့် အစ ိုေး  ရအဂျင့်စ မျ ေးအ ငွ့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် အ ိုေးအ မ့် အရထ က့်အပံ ကွဲ သ ိုို့ 

စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ရြ ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့ရသ ့်လည့်ေး 

ရက ့်မ ှင့်သည့် အစ ိုေး က ို ရေြန့်သည ့်အပ ိုင့်ေး၊ အမှ အခ ိုကင့်ေး ှင့်ေးစွ   ည့် ည့်သည ့် အပ ိုင့်ေး  ိုို့ ွင့် 

အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေး  ှ ခွဲ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အက အကယွ့် ရပေးရ ေးသည့် အပါေးသ ိုက့် ရခ ့်လွန့် 

ရ  င့်အ ြ  ကန ိုင့်ငံ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၌ အဖမစ့် ွယ့် အ ေးရက င့်ေးရစ န့်  ိုလျှင့် န ိုင့်ငရံ  ့် 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး အရက င့်အထည့်ရြ ့်ရ ေးက ို ပ ိုမ ို၍ အရလေးအနက့်ထ ေး 

လိုပ့်ရ  င့် မည့် ဖြစ့်သည့်။ အစ ိုေး  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် ေိုကခသည့်မျ ေး၊ 
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ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးလိုပ့်သ ေးမျ ေး၊ ခ ိုလံှုခွင ့်ရ  င့်ေးခသံ မျ ေး၊ HIV/AIDS  ှ သ မျ ေး၊ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေး 

အပါအေင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု ခံစ ေး သ မျ ေး ရဘေးထို ့်ခ ံဖခင့်ေး၏ 

ဇ စ့်ဖမစ့်အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး က ိုင့် ွယ့်ရဖြ ှင့်ေး ရပမည့်။ 

 

န ိုင့်င ံက  အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေးက ို လျစ့်လျှူရှုထ ေးလ ိုက့်လျှင့် အဖခ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ိုလည့်ေး  ငှ့်ေးဖပ န့်လည့်ေး ခက့်ခွဲသွ ေးန ိုင့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  လေ့်မျ ေးက ို ရြ ့်ရ  င့်  ၌ 

န ိုင့်င ံက  ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုနှစ့်မျ   ေးသည့် အဓ က အရ ေးပါသည့်။ ပထမ စ့်မျ   ေးမှ  န ိုင့်င ံက  

ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် ရ ွှေ့ရန က့်မည ရသ  သ င့်ေးစက ေးပါေးသည ့် အခါမျ   ေး ွင့် အစ ိုေး ၏ ြ နှ ပ့်မှုက ို 

အ ေးရပေးအ ေးရဖမြှ က့် ဖပ သည့်။ ဥပမ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို လ သ  ှင့်ကက ေး ဖမြှင ့် င့်ပပ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို 

   ့်   ့်ပိုန့်ေး လက့်ခဖံခင့်ေးမျ   ေး၊ သ ိုို့မဟို ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် ြ အ ေးရပေးရနစဉ့်၌ပင့် စစ့်ဘက့် 

အသံိုေးရ  င့်ပစစည့်ေးမျ ေး  က့်လက့်ရ  င့်ေးချဖခင့်ေးမျ   ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့် (Sikkink, 2004)။ ဤအချက့်က ို ဖပသသည ့် 

ဂနတေင့် ဥပမ  စ့်ခိုမှ  ၁၉၇၆ ခိုနစှ့် ွင့် အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ န ိုင့်ငဖံခ ေးရ ေးေန့်ကက ေး ဟန့်န   ကစ့် င့်ေးဂျ ေး 

(Henery Kissinger) ၏ အ ဂျင့်  ေးန ေး အ ဏ  ငှ့် အစ ိုေး အ ေး သ   ိုို့၏ ညစ့်ပ ့်ရသ  အလိုပ့်က ို 

ဖမန့် န့်စွ  ရ  င့် ွက့် န့် အကကံဖပ ဖခင့်ေးဖြင ့်  နို့့်ကျင့်သ မျ ေးက ို အဖပ ့် ှင့်ေး န့် လ သ  ငှ့်ကက ေး မ ေးစ မ့်ေးဖပခွဲ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။  

 

န ိုင့်င ံက  အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေးကပင့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ရက င့်ေးမွန့်ရသ   ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေး  ှ လင ့်ကစ ေး 

သ   ိုို့၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး က  ကေ ့်မျ ေးက ို လ ိုက့်န  န့်  စ့်ခါ စ့် ံ ပျက့်ကွက့်  ့်ကကသည့်က ို 

 ငှ့်ေးလင့်ေးဖပသည့်။ ဥပမ  န ိုင့်ငံမျ ေး (မကက ခဏ  ိုသလ ို ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲန ိုင့်ငံမျ ေး ဖြစ့်ရန  ့်သည့်) သည့် စ ချ ပ့်ပါ 

  ေန့်မျ ေးက ို အရက င့်အထည့်ရြ ့် န့် အစွမ့်ေး မ ှ ကကသည့်မျ ေး  ှ န ိုင့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ကဏ္ဍ ငွ့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုက ို စွနို့့်လွှ ့် န့်အ ွက့်ပင့် ဥပရေအသစ့်မျ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေး၊ လံိုခခ ံရ ေး ယနတ  ေးမှ 

ေန့်ထမ့်ေးမျ ေးက ို သင့် န့်ေးရပေးဖခင့်ေးနငှ ့်    ေးဥပရေအ    ေန့်ယ မှုက ို ခ ိုင့်မ  အ ေးရက င့်ေးရအ င့် 

ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ လိုပ့်ရ  င့် န့် လ ိုအပ့်န ိုင့်သည့်။ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် အစ ိုေး မျ ေး၊ န ိုင့်င ံက  

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် န ိုင့်င ံက  ရက ့်ပ ိုရ ေး ှင့်ေးမျ ေးကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်ငံ က  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် 

ဖပည့် ငွ့်ေး စွမ့်ေးရ  င့် ည့်မျ ေးက ို  ည့်ရ  က့်  ၌ အရထ က့်အက  မဖြစ့်လျှင့် သ ိုို့မဟို ့် ပ ို၍  ိုေးသည့်မှ  

သ   ိုို့၏ လိုပ့်ငန့်ေးရ  င့်  မျ ေးသည့် ဖပည့် ငွ့်ေး ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးက ို အ ေးနည့်ေး ရစမည့်  ိုလျှင့် 

က ည   မရ  က့်ဘွဲ နစ့်   ရ  က့်ရပလ မ ့်မည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ဖပည့် ွင့်ေး-န ိုင့်င ံက  ချ   ့် က့်မှုမျ ေးက ို 

ရလ လ ဖခင့်ေးက အစ ိုေး မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ြ အ ေးမျ ေး  င့်  ိုင့်ရနကကရစမ  ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး 

 က့်လက့်ဖြစ့်ပွ ေး ဖခင့်ေး အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးနှင ့် အစ ိုေး မျ ေး ွင့် အရက င့်ေး ံိုေးရသ   ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေး 

 ှ ရစက မ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး အ ေးရပျ  ကကဖခင့်ေး အရကက င့်ေးအ င့်ေး မျ ေးက ို 

န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်ရစ န့် အရထ က့်အက ဖပ သည့်။  

 

အနှစ်ခ  ပ်  

 စ့်စထက့် စ့်စ အဖပန့်အလှန့် အမှ အခ ိုဖပ လ ရနသ  ကမ္ ကက ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို န ေးလည့် 

သရဘ ရပါက့်ရစ န့် န ိုင့်င ံက  အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေးက ို ဖပည့် ွင့်ေး အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေးနငှ ့် အ   
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ယှဉ့် ွွဲ စဉ့်ေးစ ေး န့် လ ိုအပ့်သည့်။  

 

ဖပည့် ငွ့်ေး အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေးက န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ြ အ ေးသည့် မည့်သည ့်အရဖခအရန ွင့် 

အရ ေးပါသည့်၊ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေးက ို ဦေးထ ပ့်ပန့် င့်ကကသည့် 

စသည့်  ိုို့ အပါအေင့် ပရဟဠ  န့် န့် ရှုပ့်ရထွေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  လေ့်မျ ေးက ို က ည  ငှ့်ေးဖပရပေးသည့်။  

 

ဖပည့် ငွ့်ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးနှင ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက အဘယ့်ရကက င ့် အစ ိုေး မျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

စ ချ ပ့်မျ ေးက ို အ ည့်ဖပ ကကသည့်က ို  ငှ့်ေးဖပသည့်။ ဥပမ  ရပေါ်ထွန့်ေးစ ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့်  ံခါေးြွင ့် 

အ ဏ  ငှ့် အစ ိုေး မျ ေး (န ိုင့်ငရံ ေး ပါ  အမျ ေးအဖပ ေးက ို ခငွ ့်ဖပ ရပေးသည့်ဟို   ိုလ ိုသည့်) သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စ ချ ပ့်မျ ေးက ို လက့်ခနံ ိုင့်ရဖခ ပ ိုမျ ေးသည့်။  

 

န ိုင့်င ံက  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုက ိုလည့်ေး ဖြစ့်ရစန ိုင့်ပပ ေး ဤအချက့်က 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး  စ့်ခါ စ့် ံ  က့်လက့်ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့် က စစက ို  ငှ့်ေးဖပရပေးသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် အစ ိုေး မျ ေး၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က  ကေ ့်မျ ေးက ို အရက င့်အထည့် ရြ ့်န ိုင့်စွမ့်ေး အရပေါ်လည့်ေး အကျ  ေး သက့်ရ  က့်မှု 

 ှ ကကသည့်။  

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား  

 

သင့်သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရြ ့်ရ  င့်  ၌ ဖပည့် ငွ့်ေး အရကက င့်ေး 

ဖခင့်ေး  မျ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံ က  အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍမျ ေးအရကက င့်ေး ရလ လ သင့်ယ ပပ ေးဖြစ့်   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေးက ို အ ည့်ဖပ  လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးဖခင့်ေးသည့် မည့်သည ့်အချ  န့်၊ အရဖခအရန ွင့် 

အရဖပ င့်ေးအလွဲသ ိုို့ ဦေး ည့်န ိုင့်သနည့်ေး။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု အ  ိုေး  ွေး ံိုေး အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် 

အင့်အ ေးက ို အသံိုေးဖပ သင ့်ပါသလ ေး။ 

 

နြိဂံုျား 

 

န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးရဗေက ရပေးရသ  အသ အဖမင့်မျ ေး၏ အက အည မပါဘွဲ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးအ ေး န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်န ိုင့်မည့် မဟို ့်ရပ။ န ိုင့်ငရံ  ့်-လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး 

 က့် ံရ ေး အပါအေင့် ဖပည့် ငွ့်ေး အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို အ ရံိုစ ိုက့် ရလ လ ဖခင့်ေးဖြင ့် 

န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးရဗေသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေး ဖခင့်ေး အရကက င့်ေးအ င့်ေး 

မျ ေးနငှ ့် ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး ဖြစ့်ရပေါ်န ိုင့်ရသ  အရဖခအရနမျ ေးက ို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် 

အရထ က့်အက  ဖပ သည့်။  ြန့် ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးနှင ့် ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးက ို စနစ့် ကျ 

န ေးလည့်ဖခင့်ေးသည့် ထ ရ  က့်ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး မ ေါေမျ ေး ချမှ ့်ရ ေး ွွဲ န့်နှင ့် လ   ိုို့၏ဘေမျ ေးက ို 

  ိုေး က့်ရက င့်ေးမွန့်ရအ င့် လိုပ့်ရ  င့် န့်အ ွက့် မ ှ မဖြစ့် လ ိုအပ့်ချက့်ဖြစ့်သည့်။   
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န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးရဗေသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  လေ့်မျ ေးအရပေါ် အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှု ှ ရသ  

အရကက င့်ေးဖခင့်ေး   အမျ   ေးမျ   ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို အရလေးအနက့်ထ ေး ရြ ့်ဖပသည့်။ ဥပမ  န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ  

န ိုင့်ငရံ ေးရဗေသည့် လ ူ့ခနဓ က ိုယ့်အရပေါ် ကျှူေးလွန့်မှု ( စ့်နည့်ေး န ိုင့်ငံရ  ့်၏ နှ ပ့်ကွပ့်မှု) က ို ဖြစ့်ရစရသ  

စနစ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အရဖခအရန  ချ   ွေ့က ို ရဖခ  ခဖံပသည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  အ ေးနည့်ေးရသ  ေ မ ိုက က့် စ့် 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၊  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု၊ စစ့်၊ လက့်နက့်က ိုင့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးနငှ ့် ခွွဲဖခ ေးြယ့်ထို ့်ရ ေး 

အယ ေါေမျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ ဤအရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေးက န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မချ   ေးရြ က့်ရ ေး 

ြ အ ေးမျ ေး  င့်  ိုင့်ရန ရစက မ  ချ   ေးရြ က့် န့်  နွ့်ေးပ ိုို့ကကသည့်။ န ှုင့်ေးယှဉ့် ရလ လ မှုမျ ေးက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေးသည့် ဖပည့် ငွ့်ေးအိုပ့်စိုမျ ေးနငှ ့် အစ ိုေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို 

အ ေးရပေး ရထ က့်ခမှံသ လျှင့် ဖြစ့်န ိုင့်ရကက င့်ေးက ိုလည့်ေး ရြ ့်ညွှန့်ေးကကသည့်။ န ိုင့်ငရံ  ့် သ ိုို့ဟို ့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးက ိုသ  အ ရံိုစ ိုက့်ရလ လ မည့်  ိုပါက ရလ လ ချင့်စ  ဖြစ့်သည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် န ှုင့်ေးယှဉ့် 

ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးရဗေက ဤဇ  ့်ရက င့်နှစ့်မျ   ေးလံိုေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   အရဖပ င့်ေးအလွဲက ို 

ရြ ့်ရ  င့်  ၌ အဓ ကကျသည့်  ိုရသ  အချက့်က ို အထ ေးအရလေးရပေး ရြ ့်ဖပသည့်။  

 

သ ိုို့   ငွ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးရဗေက ရပေးရသ  အသ အဖမင့်မျ ေးသည့် လွယ့်က ရသ  အရဖြမျ ေးက ို 

ယ လ ရပေးဖခင့်ေးရ    မဟို ့်ရပ။ ၎င့်ေး  ိုို့က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးသည့် မျ ေးစွ  

ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲပပ ေး အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်  ဖြစ့်သည့်က ို အ ည့်ဖပ ရပေးဖခင့်ေးသ  ဖြစ့်သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် န ိုင့်င ံက  

အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို လျစ့်လျှူရှုထ ေး၍ မ ပါ။ အဖပန့်အလှန့်  က့်နွှယ့် ချ   ့် က့်မှု 

မျ ေးလ ရနရသ  ကမ္ ကက ေး ွင့် ဖပည့် ွင့်ေး-န ိုင့်င ံက  ချ   ့် က့်မှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုက ို အဓ က အ ံိုေးအဖြ ့်ရပေးရသ  အ  မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  ဖပည့် ငွ့်ေး န ိုင့်ငရံ ေးက 

အဘယ့်ရကက င ့်  င့်  ရသ  အစ ိုေး  စနစ့်မျ ေးသည့်ပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေးက ို လ ိုက့်န မှုအ ေးဖြင ့် 

ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးကကသည့် သ ိုို့မဟို ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် အလ ေး   န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ြ အ ေးရပေးမှုမျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့်ပံို မ  ည ကကသည့်က ို က ည  ှင့်ေးဖပရပေးသည့်။ ထ ိုနည့်ေး  စ ွ န ိုင့်င ံက  

ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့်  စ့်ခါ စ့် ံ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို အ ေးရပေးအ ေးရဖမြှ က့်ဖပ ဖခင့်ေး 

သ ိုို့မဟို ့် သက့်  ိုေး ညှ့်ရအ င့် ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးမျ ေး  ှ သည့်။ သ ိုို့ရသ ့် အရက င့်ေးဘက့်မှ ကကည ့်လျှင့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် 

အစ ိုေး မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အရက င့်အထည့် ရြ ့်န ိုင့်စွမ့်ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးပပ ေး  စ့်ချ  န့် ည့်ေး ငွ့် 

ဖပည့် ငွ့်ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက ိုလည့်ေး အ ေးရက င့်ေးလ ရအ င့် အက အည ရပေးန ိုင့်သည့်။ နည့်ေးန ပ ိုင့်ေးအ  ရဖပ  လျှင့် 

န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးရဗေသည့် ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေးအ ေး လက့်ရ ွွေ့ ဥပမ  အနည့်ေးငယ့်က ို 

အသံိုေးဖပ သည့် ဖြစ့်ရစ၊ အမျ ေးအဖပ ေးက ို အသံိုေးဖပ သည့်ဖြစ့်ရစ၊ သ ိုို့မဟို ့် ရေသ  စ့်ခို ည့်ေးက ို 

ရလ လ သည့်ဖြစ့်ရစ၊ ရေသအမျ ေးအဖပ ေးက ို ရလ လ သည့်ဖြစ့်ရစ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ို 

န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ဖခင့်ေး၏  န့်ြ ိုေးက ို သ   ရစသည့်။  

 

န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လိုပ့် ပ့်က ို စည့်ေးကကပ့်ထ န့်ေးချ ပ့် န့် ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   စံနှုန့်ေးသစ့်မျ ေးနှင ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို 

ြန့်  ေးလ ခွဲ ဖခင့်ေးနှင ့်အ   နစှ့် ယ့်  စိုသည့် လ အခွင ့်ရ ေးမျ ေး န ိုင့်ငံ က အ င ့် လက့်ခကံျင့် သံိုေးမှုက ို 

ဖမင့်ရ ွွေ့ခွဲ  သည့်။ ကက ေးမ ေးရသ    ိုေး က့်မှုမျ ေး  ှ လ ခွဲ ပပ  ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး ယရနို့အချ  န့်အထ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး  က့်လက့် ဖြစ့်ပွ ေးရနပပ ေး ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးသည့်လည့်ေး အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့်သ  

 ှ ရနရသေးသည့်။ န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးရဗေက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေး 
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ရန က့်ကယွ့်မှ ှ ရသ  ဖပည့် ွင့်ေး အရဖခအရနမျ ေးက ို ပ ိုမ ို၍ ထွဲထွဲေင့်ေင့် န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် န့် 

လ ိုရနရသေးရကက င့်ေး ညွှန့်ေး  ိုဖပရနသည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ  ့်မှ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးအ ေး 

 က့် ံ  ၌ စံနှုန့်ေးမျ ေး ဖြစ့်လ  န့်  ိုလျှင့် ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၏ ဖပည့် ငွ့်ေး အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေး၊ 

ရ  ှည့်ခရံသ  အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး ရြ ့်ရ  င့်  ၌ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ှ  အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် အစ ိုေး  

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ိုလည့်ေး အ ရံိုစ ိုက့် ရလ လ  န့် လ ိုအပ့်ရပလ မ ့်မည့်။ 

နှစ့် ယ ့် စ့်  စိုက စံနှုန့်ေးမျ ေးအ ေး အရက င့်အထည့် ဖပန ိုင့်ရသ  လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေး အဖြစ့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲ မည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို နှလံိုေးသွင့်ေးလက့်ခ ံ ကျင ့်သံိုေးရ ေး စ န့်ရခေါ်မှုက ို ယ ရ  င့် 

လ ခွဲ သည့်။  

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးရဗေဟ သည့် အဘယ့်နည့်ေး၊ ၎င့်ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ 

ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် အရ ေးပါသည့်ဟို အဘယ့်ရကက င ့် ထင့်ဖမင့်ယ   

ကကသနည့်ေး။  

၂။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးက ို န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ  န့် အဓ က နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးမှ  

အဘယ့်နည့်ေး။ 

၃။ မ  ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးမှ  မည့်သည့်  ိုို့နည့်ေး၊ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် 

အဘယ့်ရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေးသနည့်ေး။ ခွွဲဖခ ေးြယ့်ထို ့်ရ ေး အယ ေါေမျ ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ဖြစ့်ရစသနည့်ေး။  

၄။ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အဖခ ေးအခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် 

အဘယ့်ရကက င ့် ထင့်သ ဖမင့်သ မှု နည့်ေးရနရသေးသနည့်ေး။  

၅။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ေး   ေး  ေးန ိုင့်ပါသလ ေး၊   ေး  ေးန ိုင့်ပါက မည့်ကွဲ သ ိုို့   ေး  ေး 

န ိုင့်သနည့်ေး။ 
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ရလ လ  န့် လ ိုအပ့်ပါသလ ေး။ အဘယ့်ရကက င ့် ရလ လ  န့် လ ိုသနည့်ေး၊ အဘယ့်ရကက င ့် ရလ လ  န့် 

မလ ိုအပ့်သနည့်ေး။  

၈။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  လေ့်မျ ေးက ို ပံိုရြ ့်ြန့်  ေး န့် ဖပည့် ွင့်ေးန ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  န ိုင့်ငံရ ေး  ိုို့သည့် 

မည့်သ ိုို့မည့်ပံို  က့်နွှယ့်ပ ့်သက့်ကကသနည့်ေး။  
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အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 
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အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို မည့်သည ့် အကကံဉ ဏ့်မျ ေး ရပေးမည့်နည့်ေး။  

၃။ ရ  င့်အ ြ  ကန ိုင့်ငံ သ ဓက ငွ့် မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအ ကွ့် 

ရပေးန ိုင့်ရသ  သင့်ခန့်ေးစ မျ ေး  ှ ပါသလ ေး။  

၄။ သင့်  ိုို့၏ အဖမင့် ွင့် န ိုင့်ငံရ  ့်အ င ့် (အစ ိုေး ) လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ အ ေးနည့်ေးချက့်၊ 
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၅။ န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးရဗေက ရပေးရသ  အသ အဖမင့်မျ ေးသည့် အရမ  ကန့်န ိုင့်င ံှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် အရထ က့်အက ဖပ န ိုင့်ပါသလ ေး။  
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(ethnic groups) အရကက င့်ေး န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ထ ေးရသ  အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။  

 

http://nhri.ohchr.org/ ကမ္  စ့်ေန့်ေးလံိုေး ှ  န ိုင့်ငံအ င ့် (အမျ   ေးသ ေး) လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရက ့်မ ငှ့်မျ ေးက ို 

အဖပည့် စံို ံိုေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် ေက့်ဘ့်  ိုက့် ဖြစ့်သည့်။  

 

http://www.statewatch.org/ န ိုင့်ငံမျ ေးရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး (Statewatch) သည့် ဥရ  ပ  ိုက့် ှ  

ေ မ ိုကရ စ န ိုင့်ငံမျ ေးအ ွင့်ေး အစ ိုေး မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံသ ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို ရစ င ့်ကကည ့်ရလ လ ရသ  

အစ ိုေး မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။  

 

http://www.umn.edu/humanrts/research/ Minnesota  ကကသ ိုလ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စ ကကည ့်  ိုက့်၏ 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး အြ ိုေးမဖြ ့်န ိုင့်ရသ  ဤေက့်ဘ့်  ိုက့်သည့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ငွ့်ေး ှ  အရဖခအရန မျ ေးက ို 

သိုရ သနလိုပ့် န့် န ိုင့်ငရံပါင့်ေး  နှင ့်ချ  ၍ ရြ ့်ဖပရပေးထ ေးသည့်။  

 

အခ  အ်လ  ် အသစ်မ ာျားနှင ် အ ခာျား အ င်ျားအ မစ်မ ာျား ြို ဝလ လာ န် ဤစာအပ်ုနှင ် ပူျားတွ ဲ ပါသည  ်

အွန်လြိုင်ျား အ င်ျားအ မစ် စငတ်ာ ြိ ု ေင်ဝ ာ ်ဝလ လာနြိငု်ပါသည်။ 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/goodhart3e/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hdr.undp.org/en/reports
http://www.cidcm.umd.edu/mar/
http://nhri.ohchr.org/
http://www.statewatch.org/
http://www.umn.edu/humanrts/research/
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၆) လမူှုဝေဒနှင ် မနုဿဝေဒ နယ်ပယ်တြိုို့မှ ခ ဉ်ျား ပ်ပံုမ ာျား 
 

ေန့်မ ယမ့် ရ  ှ (ထ့်) (Damien Short) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး 

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လ မှုရဗေ 

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မနိုဿရဗေ 

• နယ့်ပယ့်နှစ့်ခိုအကက ေး   ည ချက့် - အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ မှုသရဘ အ  ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့် 

ထ ေးဖခင့်ေး  

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးနငှ ့် လ မှုရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် ပံိုမှန့်အ ေးဖြင ့် ေ ဋ္ဌဓမမေါေ မျ ေး (positivists) 

သ ိုို့မဟို ့် န ှုင့်ေး ေါေ မျ ေး (relativists) ဖြစ့်ကကသည့်။ အကျ  ေး က့်မှ  ၎င့်ေး  ိုို့သည့်    ေးမျှ ရ ေးနငှ ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး စ  ့်ဖြ ရလ လ ကက   ွင့် ရနှေးရကွေးခွဲ ကကက  ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ကက ေးထွ ေးလ ဖခင့်ေး ည့်ေးဟ ရသ  နှစ့် ယ့်  စို၏ အရ ေးပါ ံိုေးရသ  

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်မှုက ို ရလ လ  န့်ေးစစ့်  ၌ အဖခ ေးရသ  

ပည  ပ့်နယ့်ပယ့်မျ ေးထက့် ရန က့်ရက က့်ကျခွဲ သည့်။ ယခိုအခန့်ေး ွင့် လ မှုရဗေနှင ့် မနိုဿရဗေ  ိုို့သည့် 

ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး သရဘ    ေး (cultural relativism) နှင ့် ဥပရေ  ိုင့်   ေ ဋ္ဌဓမမသရဘ    ေး (legal 

positivism)   ိုို့အရပေါ် ထ ေး ည့်ေးအ ရံိုစ ိုက့်မှု၏  အချ ပ့်အရနှ င့်မှ ရန က့် ံိုေး ွင့် မည့်သ ိုို့မည့်ပံို 

ရိုန့်ေးထွက့်ခွဲ ပပ ေး ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အယ အ အ ေး က ိုင့် ယွ့် ချဉ့်ေးကပ့်လ ခွဲ ကကသည့်က ို 

ရ ွေးရနွေးပါမည့်။ ဤကက  ေးပမ့်ေးချက့်၌ လ မှုရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေး၏ အဓ က 

ထည ့်ေင့်မှုမျ ေးက ို  န့်ေးစစ့်ပါမည့်။ လ မှုရဗေပည အရနဖြင ့် န ိုင့်ငံသ ေးဖြစ့်မှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

စ  ့်ဖြ ရလ လ ချက့်အ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ  ့်ဖြ ရလ လ ချက့်အဖြစ့်သ ိုို့ မည့်ကွဲ သ ိုို့ ချွဲွေ့ထငွ့်သ ွေးခွဲ ပံို၊ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ကျယ့်ရဖပ ပပ ေး၊ အနိုစ  ့်ကျရသ  လ မှု  ည့်ရ  က့်ြန့်  ေးချက့်ပံိုစဖံြင ့် 

အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုလ ခွဲ ပံို၊ မနိုဿရဗေအရနဖြင ့် ၎င့်ေး၏ ကွင့်ေး င့်ေးရလ လ ရ ေး နည့်ေးန  (ethnographic 

methodology) အ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ လ မှုဘေ ရလ လ  န့်ေးစစ့်ချက့်သ ိုို့ ဦေးလှည ့်ခွဲ ပံို၊ ထ ိုို့ရကက င ့်ပင့်  

က လ ညှ့်ကက  ှ ရနခွဲ ရသ  ကမ္ လံိုေးလွှမ့်ေးခခံ  သရဘ    ေး-န ှုင့်ေး  သရဘ    ေး အဖငင့်ေးအခံိုအ ေး 

ရကျ ့်လွှ ေးခွဲ ပံို  ိုို့က ို ယခိုအခန့်ေး၌ ရလ လ  ပါမည့်။ န ဂံိုေးချ ပ့် အပ ိုင့်ေးမျ ေးသည့် လ မှု  ည့်ရ  က့်ြန့်  ေးမှု 

သရဘ    ေး (social constructionism) အ ေး ဤပည  ပ့်နယ့်ပယ့် နှစ့်ခိုအကက ေး ဘံို ှ ရသ  နှ ေးနွှယ့်မှုအဖြစ့် 

ရြ ့်ထို ့်ဖပပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလ လ မှု၌ လ မှုရဗေနှင ့် မနိုဿရဗေ ရှုရထ င ့်  ိုို့၏ အရ ေးပါပံိုက ို 

အရလေးအနက့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။  

 



 190 

နြိဒါန်ျား 

 

မကက ရသေးခင့် နှစ့်မျ ေးအထ  လ မှုရဗေပည  ပ့်သည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဆန ်းစစ့်သည ့်အခါ ငွ့် 

န ိုင့်ငံသ ေးဖြစ့်မှု အယ အ  ရဘ င့်အ ွင့်ေးမှသ  အကျယ့် ေင ့် ရလ လ ခွဲ ကကသည့် (Morris, 2006, p.1)။ 

သ ိုို့   ငွ့် န ိုင့်ငံသ ေးဖြစ့်မှု အယ အ သည့် ရခ ့်သစ့် အမျ   ေးသ ေးန ိုင့်ငံရ  ့် (nation state) နငှ ့် အန ်းကပ  

ချ   ့် က့်မှု ှ ရနပပ ေး အမျ   ေးသ ေး န ိုင့်ငရံ  ့်  ိုသည့်မှ  နယ့်ချွဲွေ့ေါေ၊ ကမ္ လံိုေး က့်သွယ့်ပျွံေ့နှံို့မှု 

(globalization)၊ ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးအလိုပ့်သမ ေး၊ ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် မ လအရဖခချရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး စသည ့် 

ဖပဿန ရပါင့်ေး မျ ေးစွ နငှ ့်  က့်စပ့်ရနသည ့် န ိုင့်ငရံ ေး ပံိုသဏ္ဍ န့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့် (Turner and Rojeck, 

2001, p.109)။ လ မှုရဗေ ဂျ နယ့်အ ွက့် ရ ေးသ ေးခွဲ ရသ  အရ ေးပါသည ့် အက့်ရ ေး စ့်ပိုေ့် ငွ့် 

ဘရ ိုင့်ယန့် န့်န  (Bryan Turner 1993) က ကမ္ လံိုေး က့်သွယ့်ပျံွေ့နှံို့မှု (globalization) သည့် ရခ ့်သစ့် 

အမျ   ေးသ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးအ ွက့် ဖပည့် ငွ့်ေးရ ေး သက့်သက့်မဟို ့်ရသ  ဖပဿန မျ ေးက ို ဖြစ့်ရပေါ်ရစဖခင့်ေးရကက င ့် 

လ မှုရဗေ  ရလ လ  န့်ေးစစ့်ဖခင့်ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ    ေးအထ  ချွဲွေ့ထွင့်ရလ လ သင ့်သည့်ဟို 

အကကံဖပ   င့်ဖပခွဲ သည့်။  န့်န  (Turner 1993) ကွဲ သ ိုို့ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အရကက င့်ေး လ မှုရဗေ အရဖခဖပ  

လ မှုသ အ ို   စ့်ခို ရြ ့်ထို ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ သည ့် လ မှုရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် အလွန့်ပင့် 

နည့်ေးပါေးခွဲ ရသ ့်လည့်ေး မကက ရသေးခင့် နှစ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး မနိုဿရဗေ နယ့်ပယ့်မှ ထည့် ဝင မှုမ ြော်းက ကြောင ့်၊ 

အထ ေးသဖြင ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ လ မှုဘေအရကက င့်ေး စ  ့်ဖြ ရလ လ ရသ  သို သနမျ ေး၏ 

ရစ ရ  ့်မှုရကက င ့် လ မှုရဗေနယ့်ပယ့် ငွ့်လည့်ေး သိုရ သနမျ ေး   ိုေးပွ ေးလ ရနပပ  ဖြစ့်သည့် (Wilson, 1997, 

2001, 2006)။ ဥပရေ  ိုင့်   ေ ဋ္ဌဓမမ သရဘ    ေးက ို ရကျ ့်လနွ့်ပပ ေး အ ွင့်ေးကျကျ စ ေးစမ့်ေးရလ လ ရသ အခါ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အလ ိုအရလျ က့်  ှ ရနရသ  အ  မျ ေး (givens) မဟို ့်ရကက င့်ေး၊ အခွင ့်အရ ေး ခံစ ေးခွင ့် 

 ှ သ   ိုို့အ ွက့် မလွွဲမရသွ အကျ  ေးရကျေးဇ ေး ဖြစ့်ရစရသ  အ  မျ ေး မဟို ့်ရကက င့်ေး၊ အမနှ့် ကယ့် ငွ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ မှု၊ န ိုင့်ငရံ ေး ြန့်  ေးချက့်မျ ေးနှင ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးဖခယ့်လှယ့်ဖခင့်ေး  ိုို့၏  လေ့်မျ ေး ဖြစ့်ရကက င့်ေး၊ 

ထ ိုို့ရကက င ့် အခငွ ့်အရ ေး အဖမ ့်ထို ့်မှုမျ ေးအ ေး ထ ိုကွဲ သ ိုို့ပင့် ရှုဖမင့်သင ့်ရကက င့်ေး အ  ိုပါရလ လ ချက့်မျ ေးက 

ဖပသခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ဖြစ့် ည့်မှုအ ေး ြယ့်ထို ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးရသ  ေဿန 

အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေးနငှ ့် မ  သည့်မှ  လ ့် ရလ  လ မှုသိုရ သနမျ ေးသည့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး 

လ မှုသရဘ အ   ည့်ရ  က့် ြန့်  ေးထ ေးရသ  အဖခင့်ေးအ  မျ ေးအဖြစ့် စ  ့်ဖြ ရလ လ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အဓ ပပ ယ့်နှင ့် အသံိုေးဖပ မှု  ိုို့က ို ရလ လ  န့် ကက  ေးပမ့်ေးကကသည့်။ စနစ့်ြွွဲွေ့  ည့်ရနရသ  အြောဏြော၏ 

ကြောလရှည  ကြော ရှှိကနခ ့်သည့်  ရဘ င့်အကနို့့်အသ ့်အ ငွ့်ေး လှုပ့် ှ ေးကက ရသ  လ မှုဇ  ့်ရက င့်မျ ေး၏ 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး၊  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေးက ို ကကည ့်ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး အရသေးစ  ့် ရလ လ  န့် 

လ ိုအပ့်သည့်ဟို ၁၉၉၇ ခိုနစှ့် ွင့် Richard Wilson က အကကံဖပ  င့်ဖပခွဲ သည့် (Wilson, 1997, pp.3-4)။ 

ယင့်ေးအချ  န့်မှ စ င့်က  လ မှုရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးထံမှသ မက မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးထံမှပါ 

ရလ လ ချက့်မျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့်။ လ မည ့်အပ ိုင့်ေး၌ ေ ဋ္ဌဓမမသရဘ    ေး (positivist) အရဖခဖပ  

လ မှုသ ပပံအရပေါ် အရလေးရပေးမှုရကက င ့် ပ ့်သက့်မှု မ ှ ဖခင့်ေးမှသည့် ရန က့် ံိုေး လ မှုသရဘ အ  

ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး သရဘ    ေး (social constructionist) အဖမင့်သ ိုို့ ရ  က့်သည့်အထ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပည  ပ့်အရပေါ် လ မှုရဗေ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေး၏ ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်လ ပံိုက ို 
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ရဖခ  ရက က့်ပါမည့်။ ထ ိုို့ရန က့် မနိုဿရဗေ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးဘက့်သ ိုို့ ဦေးလှည ့်ပပ ေး ယခိုအချ  န့်၌ 

လ ကက  က့်မမျ ေးရ   သည ့် အရမ  ကန့် မနိုဿရဗေ ပည အသင့်ေး (AAA) ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   

န ှုင့်ေး သရဘ    ေး အရဖခဖပ  ထို ့်ဖပန့်ချက့်မှသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ရလ လ ခွဲ ရသ  ခိုနစှ့်မျ ေး၊ 

ထ ိုို့ရန က့် လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေး ယဉ့်ရကျေးမှု န ိုင့်ငရံ ေးဟို ကင့်ပနွ့်ေး ပ့်ကကရသ  အရဖပ င့်ေးအလှည ့်၊ ထ ိုို့ရန က့် 

ယခို ကက ေးစ ိုေးရနရသ  ကငွ့်ေး င့်ေးရလ လ ရ ေး နည့်ေးန အထ  ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်မှုက ို ရဖခ  ရက က့်ပါမည့်။  

 

လူူ့အခွင ်အဝ ျား လူမှုဝေဒ 

 

ေို  ယကမ္ စစ့်ပပ ေးရန က့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရန  အနှံို့သ ိုို့ ပျွံေ့နှံို့သွ ေးခွဲ ရစက မ  လ မှုရဗေသည့် 

ဤလ ူ့အခွင ့်အရ ေးရခ ့်နငှ ့် ပ ့်သက့်၍ ရဖပ စ   မျ ေးမျ ေးစ ေးစ ေး မ ှ ခွဲ ရပ (Bobbio, 1999)။ 

ဘရ ိုင့်ယန့် န့်န  (Bryan Turner, 1993) သည့် ဤဖပဿန က ို ထ ပ့်  ိုက့်  င့်  ိုင့်ခွဲ သည ့် ပထမဦေး ံိုေးရသ  

လ မှုရဗေပည  ငှ့် ဖြစ့်မည့် ထင့်သည့်။ ‘အခွင ့်အရ ေး ရလ လ ရ ေး နယ့်ပယ့်သည့် လ မှုစနစ့်မျ ေး၊ 

ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးနှင ့် သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေးအ ကွ့် အခ  ကျသည့်ဟို အသ အမှ ့်ဖပ န ိုင့်ရသ  လ မှုရဗေပည  ငှ့် 

 စ့်ရယ က့် စ့်ရလမျှပင့် မ ှ ခွဲ သည ့် အချ  န့်၌ ဤကကွ့်လပ့်က ို ရြ ့်ထို ့်ဖပ န ိုင့်ခွဲ သည့်မှ   န့်န အရနဖြင ့် 

အန ဂ ့်က ို ရ ွေးဖမင့်န ိုင့်သည့်ဟို   ို မည့် ဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေး၏ရ ေးသ ေးချက့်သည့် ဤက စစမျ ေးက ို အဓ ကထ ေး 

ရလ လ လ ိုသ မျ ေးအ ကွ့် စမှ ့်ပင့် ဖြစ့်သည့်’ (Morris, 2006)။  

 

မူလလူမှုဝေဒ 

 

ပည  ပ့် စ့်ခိုအရနဖြင ့် လ မှုရဗေ ွင့် ရခ ့်ပပ  င့် အခွင ့်အရ ေးသ အ ို    စ့်ခိုအ ွက့် အလွယ့် က  

ချဖပန ိုင့်သည့်  အရဖခခံ အို ့်ဖမစ့်မ ှ ဟ ရသ  ရဖပ   ိုမှုဖြင ့်  န့်န  (1993, p.492) က အစဖပ ရလသည့်။ 

ထ ိုို့အ ွက့် မ လ လ မှုသ အ ို   (classical social theory) နှင ့် ယင့်ေး၏    ေးဥပရေ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး 

အရကက င့်ေး စံနှုန့်ေးဖပ  စ  ့်ဖြ  ရလ လ ချက့်အရပေါ် သံသယဖြစ့်မှု  ိုို့က ို သ က အဖပစ့်ြ ိုို့သည့်။ 

စ င့် ည့်ရထ င့်သ မျ ေး ဖြစ့်သည ့် မ  ခ့်စ့် (Marx)၊ ေါေးခ ိုင့်ေးမ့် (Durkheim) နငှ ့် ရဗပါ (Weber)   ိုို့ 

ရြ ့်ထို ့်ခွဲ ရသ  မ လလ မှုရဗေသည့် အခငွ ့်အရ ေး သ အ ို    စ့်ခိုအ ွက့် ဖြစ့် ည့်မှု အရဖခခံအို ့်ဖမစ့် 

(ontological grounding)  စ့်ခို မ ည့်ရ  က့်န ိုင့်ခွဲ ဟို ၎င့်ေးက   ိုသည့်။ ဥပမ  အယ့်မ ရလ ေါေးခ ိုင့်ေးမ့်၏ 

လ မှုရဗေအ ေး ေဿနရဗေမှ ခွွဲဖခ ေးလ ိုစှိတ ၊ လ မှု အချက့်အလက့်မျ ေးအ ေး အဖခင့်ေးအ  မျ ေးအဖြစ့် 

သ ့်မှ ့် န့် ကဆြော ဩမှု  ိုို့သည့် စံနှုန့်ေး  ိုင့်   ရ ွေးရ  ချက့်မျ ေးအ ွက့် လမ့်ေးပ  ့်ရစခွဲ ပပ ေး က ိုယ့်ကျင ့် 

သရဘ    ေး ရ ေး  ၊ ဥပရေ ရ ေး   စံနှုန့်ေးမျ ေးအ ေး လ  စ့်ဦေး  စ့်ရယ က့်ချင့်ေး၏ အဖပ အမ အရပေါ် 

ကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေးအဖြစ့်သ  သ ့်မှ ့်ခွဲ သည့်။ လ မှုမည မျှမှုနှင ့် မ   ေးမှု  ိုို့ကွဲ သ ိုို့ က စစမျ ေးအ ွက့် 

လံိုရလ က့်ရသ  ရကက င့်ေးကျ   ေး က့်စပ့်  ငှ့်ေးဖပချက့်မျ ေး မရပေးန ိုင့်သည ့် ရဘ င့်ကျဉ့်ေးရသ  ေ ဋ္ဌဓမမအဖမင့် 

အသ ေးရပေးမှုရကက င ့် ေါေးခ ိုင့်ေးမ့်၏ လ မှုရဗေ ွင့် အ ေးနည့်ေးချက့် ှ သည့် (Turner, 1993  ငွ့် ရှုပါ)။  
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ရဗပါ၏  န့်ြ ိုေး ငှ့်ေး (value-free) လ မှုသ ပပံအရပေါ် အသ ေးရပေးမှုနှင ့် ဥပရေ  ိုင့်   စံနှုန့်ေး အရဖခခ ံ

အို ့်ဖမစ့်မျ ေးက ို ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေးအ ေး ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးလျှင့် အလ ေး   ဖပဿန မျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်လ သည့်။ သ ၏ 

ဂနတေင့်ကျမ့်ေးကက ေးဖြစ့်သည ့် စ ေးပွ ေးရ ေးစနစ့်နငှ ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး  ငွ့် ရဗပါ (Weber 1978) သည့် ဥပရေအ ေး 

န ှုင့်ေး သရဘ  ဖြစ့်ရစသည့်  (relativized ဟို မ  င့်ေး ွင့် သံိုေးပါသည့်) လ မှု ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှု ချ   ွေ့အ ေး 

အဓ ကထ ေး ရ ေးသ ေးရြ ့်ဖပခွဲ သည့်။ မ လဥပရေ၏ အ  ိုအမ နို့့်မျ ေးသည့် စ  ကွ့်ရပေါ်၌  ှ ရသ  ဥပရေနငှ ့် 

 ကယ ့်အနှစ့်သ   ှ ရသ  ဥပရေ  ိုို့အကက ေး ပဋ ပကခရကက င ့် ယံိုကကည့်မှု ကျ င့်ေးခွဲ ပပ ေး အကျ  ေး က့်အရနဖြင ့် 

ဥပရေ  ိုင့်   စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့် န ှုင့်ေး  သရဘ ရ  င့်သည့်ဟို သ ့်မှ ့်ခံ ဖခင့်ေး၊    ေးစ  င့်ရ ေး  ိုင့်   

 င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပဓ န သရဘ    ေး၊ ဘ သ ရ ေး ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ  ရန က့် ို ့် သွ ေးဖခင့်ေးနငှ ့် 

   ေးဥပရေ  ိုင့်    င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပဓ န သရဘ    ေး ပျံွေ့နှံို့မှု  ိုို့ ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ ရဗပါ (Weber 1979, 

p.875) သည့် ဥပရေ၏   င့်ဖခင့် ံို   ေး ကက ေးထွ ေးလ မှုနှင ့် ဖြစ့် ည့်မှု   ေး  ိုင့်   ဂိုဏ့်သ ကခ  

ကျ င့်ေးလ မှု (decline of metaphysical dignity)   ိုို့က ို အရလေးအနက့်ထ ေး ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

ရဗပါသည့် ဥပရေအ ွက့် ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ ရသ  စံနှုန့်ေး အရဖခခအံို ့်ဖမစ့် စ့်ခို ရှှိကနနှိိုင သည ဟကူသြော 

ဖြစ့်န ိုင့်ရချက ို ဖငင့်ေးပယ့်ခွဲ သည ။ ထ ိုို့ရကက င ့်ပင့်လျှင့် အခွင ့်အရ ေးအ ကွ့် ကမ္ လံိုေးလွှမ့်ေးခခံ ရသ  

အရဖခခအံို ့်ဖမစ့် စ့်ခို  ည့် ှ န ိုင့်ရသ  ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခက ိုပါ  ဖငင့်ေးပယ့်ခွဲ သည့် (Turner, 1993, p. 494)။  

 

က ေးလ့်မ  ခ့်စ့်  သ ိုို့ ဦေးလှည ့် လျှင့် မ  ့်ရ ွဖြစ့်သ  ဘရ န ိုရဘ ့်ေါ၏ ဂျှူေးမျ ေး လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေး 

အဖမင့်မျ ေးအရပေါ်  ံိုို့ဖပန့်ရ ေးသ ေးခွဲ ရသ  “ဂျှူေး လ မျ   ေးမျ ေး က စစ” အက့်ရ ေး၌ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ၎င့်ေး၏ 

အရဖခခအံဖမင့်က ို  င့်ဖပခွဲ သည့် (Marx, 1987)။ အက့်ရ ေးသည့် ထ ိုအချ  န့်က ဥရ  ပ၌ စ မ ့်ေင့် ပျံွေ့နှံို့ရနခွဲ သည့်  

ရ  ့်လှန့်ရ ေး လိုပ ရပ မ ြော်း၊ အထ ေးသဖြင ့် ဖပင့်သစ့် ရ  ့်လှန့်ရ ေးနှင ့် ယင့်ေးမှ ထွက့်ရပေါ် လ ရသ  လ သ ေးနှင ့် 

န ိုင့်ငံသ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရကကည ချက့်နှင ့် အသစ့် ဖြည ့်စွက့် ဖပင့် င့်ခွဲ ရသ  မ ကွွဲမျ ေးအရပေါ် သ ၏ 

အထ ေးစ  ့်ပါေင့်စ ေးမှုက ို ထင့်ဟပ့်ဖပခွဲ သည့်။ မ  ခ့်စ့်က လွ ့်လပ့်ခငွ ့်၊ ပစစည့်ေးပ ိုင့်  ိုင့်ခငွ ့်၊ လံိုခခ ံရ ေး  ှ ပ ိုင့်ခငွ ့်၊ 

 န့်ေး  ည မျှခွင ့်မျ ေးသည့် လ သ ေး  ိုို့အ ေး လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမှ ကင့်ေးက ွရစသည ့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသ  ဖြစ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်ခွဲ သည့်။ သ ူ့စွွဲချက့်၏ အနှစ့်ချ ပ့်မှ  ရကကည ချက့်ပါ အရဖခခ ံ

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်  စ့်ဦေးပိုဂဂလ သရဘ  ရ  င့်ပပ ေး ရလ ဘကက ေးသ   စ့်သ ေးပိုဂဂလ လ သ ေး၏ 

ပစစည့်ေးပ ိုင့်  ိုင့်မှု အကျ  ေးစ ေးပွ ေး  ိုို့က ိုသ  သယ့်ပ ိုေးသည့် ဟ ၏။ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  အခငွ ့်အရ ေး စက ေးမျ ေးမှ  

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အ ေး ကမ္ ကက ေး ွင့်  ှ ရနရသ  အလိုပ့်သမ ေးမျ ေးနှင ့် အလိုပ့် ှင့်  ိုို့အကက ေး   ိုေး  ွေးရသ  

မည မျှမှုမျ ေးက ို မျက့်ကယွ့်ဖပ ရစသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် မ  ခ့်စ့် ရ ေးသ ေးချက့် မျ ေး၏   ိုလ ိုချက့်အ  အ င့်ေး ှင့် 

စက့်မှုလိုပ့်ငန့်ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် ရိုပ့်ေ ထ ပ ိုင့်ေး အကျ  ေးအဖမ ့်အ ွက့် ရ ေးကကွ့်နှင ့် ကိုန့်စည့်အလွဲအလှယ့် 

သရဘ    ေးအ သ  အဖခ ေးသ မျ ေးနှင ့် က ေးလ ေး က့် ံရသ   စ့်သ ေးပိုဂဂလ လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး  ှ ရနရသ  

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခို၌သ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် ရန   ှ သည့် ဟ ၍ ဖြစ့်သည့်။ မ  ခ့်စ့်က န ိုင့်ငရံ ေး 

 ပ့်ေန့်ေး၌ လ   ိုို့အ ေး ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ကွ့်သ မျ ေးအဖြစ့် ရှုဖမင့်ပပ ေး စ ေးပွ ေးရ ေး  ပ့်ေန့်ေး၌  စ့်သ ေးပိုဂဂလ န့် န့် 

အ တကက ေးကက ေး ယှဉ့်ပပ  င့်သ မျ ေးအဖြစ့် ရှုဖမင့်သည့်။ အခငွ ့်အရ ေး သ အ ို  သည့် လ သ ေးမျ ေး၏ သ ေးဖခ ေးဖြစ့်မှုနှင ့် 

ကင့်ေးက ွမှု  ိုို့က ို ရြ ့်ဖပသည့် (Turner, 1993, p.492)။ အ  ိုချ ပ့် ရသ ့် မ  ခ့်စ့်၏ အ င့်ေး ှင့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး 

အရကက င့်ေး ရ ေးသ ေး င့်ဖပချက့် ွင့် ဥပရေဟ သည့်မှ  လ  န့်ေးစ ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးကက ေးစ ိုေးရ ေး 
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 န့်  ပလ  စ့်ခိုသ  ဖြစ့်ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ  အရဖခခ ံ လ မှု၊ စ ေးပွ ေးရ ေး မည မျှမှုမျ ေးက ို ြံိုေးြ  န့် 

အသံိုေးဖပ ရသ   န့်  ပလ  စ့်ခိုထက့် မပ ိုရချ။  

 

ထ ိုကွဲ သ ိုို့ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် ရမေးခွန့်ေးထို ့်ခွဲ သည ့် အရမွအနစှ့်၏ အကျ  ေး က့်မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရလ လ ရ ေးအ ွက့် စံနှုန့်ေးအရဖခခ ံ အို ့်ဖမစ့် စ့်ခို  ှ မရနခွဲ ဖခင့်ေးဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေးသည့် လ မှုရဗေ 

ပည  ငှ့်မျ ေးအ ွက့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၊  န့်ြ ိုေးမျ ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်သည ့် န ှုင့်ေး သရဘ  အဖမင့်ရှုရထ င ့်မျ ေးက ို 

 ံိုို့ဖပန့်ရဖြ ှင့်ေး န့် နည့်ေးလမ့်ေးမ ှ  ဖြစ့်ရစခွဲ သည့် (Turner, 1993)။ အကျ  ေး က့်မှ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး 

မယ့်မယ့်   ရ ေးသ ေး င့်ဖပမှုမှ  န ိုင့်ငံသ ေးဖြစ့်မှု အယ အ မှ   င ့်သ   ှ ခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံသ ေးဖြစ့်မှု 

  ိုသည့်မှ  န ိုင့်ငရံ  ့်က  စ့်သ ေးပိုဂဂလ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအ ေး ရပေးရသ  အခငွ ့်အရ ေး အစိုအြွွဲွေ့ဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေးသည့် 

ကမ္ လွှမ့်ေးခခံ ရသ  ဖြစ့် ည့်မှု  ိုင့်   ဖပဿန မျ ေးက ို   ေး ွရပေးဖခင့်ေး မ ှ သည ့်အ ွက့် 

အယံိုအကကည့်နည့်ေးရသ  လ မှုရဗေပည  ငှ့်မျ ေးက မျ ေးစ ွ အခက့်အခွဲမ ှ ဟို ရှုဖမင့်ခွဲ ကကသည့် (Turner, 1993, 

p.496)။ ထ ိုို့ရကက င ့် န ိုင့်ငသံ ေးဖြစ့်မှု လ မှုရဗေသည့် အခွင ့်အရ ေး လ မှုရဗေအ ကွ့် ဖပည ့်စံိုလံိုရလ က့်မှု 

မ ှ ရသ  အစ ေးထ ိုေးအဖြစ့်  ှ လ ခွဲ သည့်။  

 

နြိုင်ငံသာျား ဖစမ်ှုမှ လူူ့အခငွ ်အဝ ျားသြိုို့ 

 

န ိုင့်ငံသ ေးဖြစ့်မှု အယ အ သည့် ရခ ့်သစ့် အမျ   ေးသ ေး န ိုင့်ငရံ  ့်နငှ ့် န ေးကပ့်စ ွ  က့်နွှယ့်မှု ှ သည့်၊ 

သ ိုို့   ငွ့် အမျ   ေးသ ေး န ိုင့်ငရံ  ့်သည့် နယ့်ချွဲွေ့ေါေ၊ ဂလ ိုဘယ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး၊ ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးအလိုပ့်သမ ေးမျ ေး၊ 

ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး စသည ့် ဖပဿန ရပါင့်ေး မျ ေးစွ နှင ့် ရ  မပမွ့်ေး 

ရနသည့်။ ဤအချက့်က အမျ   ေးသ ေး န ိုင့်ငရံ  ့်သည့် န ိုင့်ငံသ ေးဖြစ့်မှုနငှ ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး စ  ့်ဖြ  

ရလ လ  န့် လံိုရလ က့်ရသ  မ ရဘ င့် စ့်ခို ဖြစ့်သည့်က ို သံသယဖြစ့်ရစသည့် (Turner, 1993; Turner and 

Rojek, 2001   ိုို့ ွင့်လည့်ေး ရှုပါ)။ ဂလ ိုဘယ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးသည့် အမျ   ေးသ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးအ ွက့် ဖပည့် ွင့်ေးရ ေး 

သက့်သက့်မဟို ့်ရသ  ဖပဿန မျ ေးက ို ြန့်  ေးလ ိုက့်သည့် (သ ိုို့မဟို ့် ထှိိုဖပဿန မျ ေးအရကက င့်ေး ပ ိုမ ို၍ 

သ  ဖပ မ ရစသည့်) နှင ့်  ပပ  င့်နက့် န ိုင့်ငံသ ေးဖြစ့်မှု အယ အ က ိုလည့်ေး အခွင ့်အရ ေး အယ အ အထ  

ချွဲွေ့ထငွ့်စဉ့်ေးစ ေး န့် လ ိုအပ့်လ ပါသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ယရနို့အချ  န့် ွင့် အင့်အ ေးကက ေး 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး စ့်ခို  ဖြစ လြောပပ ်း လ မှုပဋ ပကခမျ ေးအ ေး န ိုင့်ငရံ ေးအ  ကက ေးေင့်ရဖြ ငှ့်ေးမှု၌ အရ ေးပါသည ့် 

အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်ရနပပ ဖြစ သည့် အတွက  လူမှုကေဒပညြောရပ ၏ လူူ့အခငွ့် အကရ်းမ ြော်းအက ကြောင ်း ကဖပြောဆှိိုရန  

ဖငင ်းဆန မှုသည  အဓှိက ဖပဿနာဖြစ လြောသည  (Turner and Rojeck, 2001, p.119)။  

 

 န့်န က လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အယ အ အ ေး လ မှုရဗေသရဘ အ  န ေးလည့်န ိုင့်သည့်ဟို   ိုခွဲ သည့်။ 

ထှိလွယ ရှလွယ ကသြော လ သ ေးမျ ေးအ ေး လ မှုအင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးဖြင ့် အက အကွယ့်ရပေး န့် လ ိုအပ့်သည့်။ 

ထ ိုမှ  င ့် ထ ိုလ မှု အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် လ သ ေးမျ ေးက ို  ြန့်ဖပန့်လည့်၍ ပခ မ့်ေးရဖခ က့်လ သည့် 

(Turner, 1993, p.502)။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ မှုစနစ့်၊    ေးဥပရေစနစ့်သ ိုို့ ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေးသည့် 

ရခ ့်သစ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၌ ရမွေး  ပါ ှ ရနရသ  ဤေွ ဟ အကျပ့်အ ည့်ေးအ ေး ရဖြ ှင့်ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည ့် 
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အဓ က ရခ ့်သစ့် ကက  ေးပမ့်ေးနည့်ေး ဖြစ့်သည့်။  န့်န ၏ စ  ့်ဖြ ရလ လ မှုသည့်  ငှ့်ေးလင့်ေးချက့်သ သ  

မဟို ့်ဘွဲ ထ ိုို့ထက့်ပ ို၍   သွ ေးသည့်။ သ က  စ့်ကမ္ လံိုေး အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် အကျ ံေးေင့်ရသ  

က ိုယ့်ကျင ့်   ေးရ ေး   အရဖခခံအို ့်ဖမစ့်မျ ေး မ ှ ဘွဲ    ေးမျှ မှုအရကက င့်ေး ရဖပ  န့် မဖြစ့်န ိုင့်ဟို 

ဖငင့်ေးခံိုသည့်။ “လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရကက င့်ေး ထ ိုို့သ ိုို့ ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး ဖြစ့်လ  န့်  စ့်ကမ္ လံိုေး 

အကျံ ေးေင့်ရသ  အရဖခခံ အို ့်ဖမစ့်  စ့်ခိုခို  ှ  ရပမည့်။ ထ ိုသ ိုို့မဟို ့်လျှင့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ွင့် ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှု 

အရကက င့်ေးသ  ရဖပ စ   ကျန့်ပါလ မ ့်မည့်” (Turner and Rojek, 2001, p.112)။ ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ ေါေ  စ့်ခိုအ ွက့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေးရ ေး   အရဖခခံ အရကက င့်ေးအ င့်ေး  စ့်ခိုက ို 

  ှရြွရြ ့်ထို ့် န့် လ မှုရဗေ သ အ ို  အ ေး  န့်န က အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်။ လ သ ေး  ိုို့၏ ထ ခ ိုက့်လွယ့်မှု၊ လ သ ေး 

က ိုယ့်ခနဓ ၏ ထ  ှလွယ့်မှုဖြစ့်ရသ  ဘံိုအရ ွွေ့အကကံ သည့် ဘ ိုအရဖခခံ အို ့်ဖမစ့် စ့်ခိုအဖြစ့် ပံ ပ ိုေးရပေးသည့်ဟို 

အ  ိုဖပ ခွဲ သည့်။ “လ သ ေး  ိုို့၏ ထ ခ ိုက့်လွယ့်မှုသည့် လ ဖြစ့် ည့်မှု ငွ့် လ သ ေး အ ေးလံိုေးအ ွက့် 

အကျံ ေးေင့်ရသ  အရ ွွေ့အကကံ ဖြစ့်သည့်” (Turner, 1993, p.505; Turner and Rojec, 2001, p.110)။ လ မှု 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် လ သ ေး  ိုို့၏  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေးနှင ့် ကံကကမမ ချင့်ေး  က့်နွှယ့် ချ   ့် က့်ရနပပ ေး 

မ လ ည့် ွယ့်ချက့်မှ ရသွြည့်သွ ေး  ့်ရသ  လ မှုအင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ အရဖခ မခ ိုင့်မှုရကက င ့် 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် ကမ္ လံိုေးလွှမ့်ေးခခံ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး လ ိုအပ့်သည့်ဟို  န့်န က  က့်လက့် ဖငင့်ေးခံိုခွဲ သည့်။  

 

လူသာျားမ ာျားအာျား အ ာအ ယွ်ဝပျား န် ဖန်တ ျားတည်ဝဆာ ်ထာျားဝသာ အငစ်တ   ြူျား ှင်ျားမ ာျား၊ အထူျားသ ဖင ် 

နြိုင်ငံဝတာ၊် တ ာျားဥပဝဒနငှ  ် ဘု ာျားဝ  ာင်ျားဝတာ်တြိုို့သည် အာဏာ ြို လ ်ေါျားက  ျား အုပ်ထာျား ခင်ျားဝ  ာင  ်

လူသာျားဘေ ြို ဖခြိမ်ျားဝ ခာ သ်ည ် အင်စတ   ြူျား ှင်ျားမ ာျား  ဖစန်ေတတ ်သည်။  

(Turner, 1993, pp.501-502) 

 

ရန က့် ံိုေးအရနဖြင ့်  န့်န  (Turner, 1993, p.506) သည့် စိုရပါင့်ေး က ိုယ့်ချင့်ေးစ    ေး (collective 

sympathy) အယ အ က ို   ိုင့် ည့်ခွဲ သည့်။ ‘ရန က့် ံိုေး ငွ့် ကျွန့်ရ  ့်၏ ဖငင့်ေးခံိုချက့်အ  

က ိုယ့်ချင့်ေးစ မှုသည့် လ သ ေး၏ ထ ခ ိုက့်လွယ့်မှု၏ အကျ  ေး က့်ဖြစ့်သလ ို ယင့်ေးအ ကွ့် ဖြည ့်စွက့်မှုလည့်ေး 

ဖြစ့်သည့်ဟို ယ   ပါမည့်။ လ သ ေးမျ ေးသည့် အဖခ ေးသ မျ ေး၏ ေိုကခ၌ သ   ိုို့က ိုယ့်  ိုင့်၏ ေိုကခက ို 

ဖမင့်ရ ွွေ့န ိုင့်သည ့်အ ကွ့် သ   ိုို့၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ  ခလံ ိုမည့် ဖြစ့်သည့်။’ 

 

လူမှုတညဝ်ဆာ ်မှု သဝဘာတ ာျား 

 

 န့်န ၏ ကနဦေး ရြ ့်ထို ့်  င့်ဖပချက့်အပပ ေး နှစ့်အနည့်ေးငယ့် ကက ပပ ေးရန က့် မယ့်လ့်ကွန့်ေးေါေး  ေးစ့် 

(Malcolm Waters, 1996) သည့်  န့်န ၏ မ လချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး (foundationalist approach) နှင ့် 

သရဘ ထ ေးကွွဲလွွဲပပ ေး ကမ္ လံိုေးလွှမ့်ေးခခံ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ေး လ မှု ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး ရှုရထ င ့်မှ အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုသင ့်ရကက င့်ေး ရထ က့်ခ ံင့်ဖပခွဲ သည့်။ သ က ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ရ ေးခွဲ သည့် -  
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 ျွန်ဝတာ ်အဝန ဖင ်  ငင်ျားခုံလြိုသည်မှာ လူူ့အခငွ ်အဝ ျားအဝ  ာင်ျား  ပည စ်ံုလုံဝလာ ်ဝသာ လူမှုဝေဒ သ အြို   

တစ်ခသုည်… လူမှုတည်ဝဆာ ်မှု အ မင်  ှြိ မည်။ ဆြိုလြို င်ျားမှာ လူူ့အခငွ အ်ဝ ျားမ ှာျားမ ှာ အ ခာျားဝသာ 

အ ာမ ာျား  ဲ သြိုို့ပင် သ ူ့ယဉဝ်  ျားမှု၊ သ ူ့သမြိုင်ျားနေောက်ခနံ င ်သ  တည် ှြိဝသာ အင်စတ   ြူျား ှင်ျားမ ာျား  ဖစဖ်ပ ျား 

၎င်ျား၏  မဘာလံုျား လွှမ်ျားခခံ  အ  ံ ျားေင်မှုသည်လည်ျား လူသာျားမ ာျား ဖန်တ ျား တည်ဝဆာ ်ထာျားဝသာ အ ာသာ 

 ဖစသ်ည်။  

(Waters, 1996, p.593) 

 

ေါေး  ေးစ့်သည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအ ေး လ မှု ည့်ရ  က့်မှု အဖမင့်မှ ချဉ့်ေးကပ့်သည့်၊ ထ ိုအဖမင့်သည့် လ မှုဘေ၏ 

လ မှုသရဘ အ   ည့်ရ  က့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟ ရသ  သရဘ သဘ ေက ို အသ ေးရပေးပပ ေး ကမ္ လံိုေး 

လွှမ့်ေးခခံ ကသြော လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ြန့်  ေး ည့်ရ  က့် ထ ေးဖခင့်ေးက ိုလည့်ေး သ ူ့အချ  န့်သ ူ့အခါက န ိုင့်ငရံ ေး 

အကျ   ေးစ ေးပွ ေး အိုပ့်စိုမျ ေး အကက ေး အင့်အ ေး ထ န့်ေးညြှ ဖခင့်ေး၏ အကျ  ေး လေ့်အဖြစ့် ရှုဖမင့်သည့်။ လ သ ေး၏ 

ထ  ှလွယ့်မှု၊ အင့်စ  ကျ ေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု၊ စိုရပါင့်ေး က ိုယ့်ချင့်ေးစ န မှု စသည့်  ိုို့က 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရ ွှေ့ရ  က့်ရပေါ်ထွက့်လ ဖခင့်ေးက ို မ ငှ့်ေးဖပန ိုင့်ဘွဲ အင့်အ ေးကက ေးရသ  လ  န့်ေးစ ေး 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးကသ   ငှ့်ေးဖပန ိုင့်သည့်။ ကမ္  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမ မျ ေး 

ရန က့် က့် ွွဲ ချွဲွေ့ထငွ့်မှု၊ စည့်ေးကကပ့်မှုမျ ေးအ ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးအိုပ့်စို ရလေးခိုက ို  ည့်ညွှန့်ေးပပ ေး  ငှ့်ေးဖပန ိုင့်သည့် 

(စ ရသ တ  ၆.၁  ွင့် ရှုပါ)။  

 

ထ ိုသ ိုို့   ိုထ ေးသည ့်  ိုင့် လ သ ေးမျ ေး၏ ထ  ှလွယ့်သည့်ဟ ရသ   အယ အ  ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရဖခခံ 

ဖြစ့် ည့်မှု သရဘ    ေး (foundationalist ontology)  ှ န ိုင့်သည့်ဟို  န့်န  (Turner, 1997, p.566) က 

ဖငင့်ေးခံိုခွဲ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ရပေါ်ရပါက့်ခွဲ    လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် ေ ရသသ 

လကခဏ မျ ေးအ  ပံိုစအံမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် အရဖခအရနအ  ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်၊ 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးအရပေါ် မ  ည့်၍ ရပေါ်ရပါက့်လ ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး   ိုက့်ပွွဲမျ ေး၏  လေ့်ဖြစ့်သည့်  ိုရသ  

ဖငင့်ေးခံိုချက့်က ို လက့်ခခံွဲ သည့်။ အရဖခခ ံ ဖြစ့် ည့်မှုသရဘ    ေး၏  ည့် ယွ့်ချက့်မှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုအ ေး စနံှုန့်ေးရှုရထ င ့်မှ အကွဲခ ့် န့်အ ွက့်  စ့်ကမ္ လံိုေးအ င ့် အကျ ံေးေင့်ရသ  

အရဖခခ ံစ့်ခိုရပေး န့် ဖြစ့်သည့်။  

 

စာဝသတတာ ၆.၁ လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမူမ ာျား  ဖစထွ်န်ျားလာမှုဝနာ ် ွယ်မှာ အ  ြိ ျားစ ျားပွာျားမ ာျား 

ေို  ယကမ္ စစ့် ွင့် ရအ င့်န ိုင့်ခွဲ ရသ  မဟ မ  ့်န ိုင့်ငံမျ ေး၏ စစ့်ရံှုေး  န့်သ မျ ေးအရပေါ် အ ှက့်ခွွဲလ ိုရသ ၊ 

အဖပစ့်ရပေး လ ိုရသ  အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး၊ 

စစ့်ရအေး   ိုက့်ပွွဲေင့် န ိုင့်ငံမျ ေး အကက ေး  စ့်န ိုင့်ငံ၏    ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျမှု (legitimacy) အ ေး အဖခ ေး 

 စ့်န ိုင့်ငံက ယို ့်ရလျ  ရစလ ိုရသ  အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး၊ 

မဟ အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးအရ ေး၌ ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်မှုအ ေး    ေးနည့်ေးလမ့်ေး 

ကျရစလ ိုရသ  အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး၊ 

န ိုင့်ငရံ  ့်၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်၍ အ ေးနည့်ေးချက့် ှ ရသ  အိုပ့်စိုမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ို 
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လ ိုရသ  အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး။  

 

Waters (1996, p.597) က ို မှ ဖငမ့်ေး၍ ဖပင့် င့် ရ ေးသ ေးထ ေးသည့်။  

 

လ မှုရဗေသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် စံနှုန့်ေးအရဖခဖပ  အရကက င့်ေးဖပချက့် စ့်ခို ရပေးန ိုင့်၊ မရပေးန ိုင  

  ိုရသ  က စစမှ  အဖငင့်ေးပွ ေးစ  အဖြစ့်  ှ ရနရသေးရသ ့်လည့်ေး  န့်န ၏ ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးသည့်  ွွဲရ  င့်မှု 

 ှ ခွဲ ပပ ေး ဩဇ ရည င့်ေးခွဲ သည့်ဟို ရဖပ  ပါမည့်။ သ ိုို့   ွင့် လ မှုရဗေ ပည  ပ့်အရနနငှ ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

လ မှုသရဘ အ  ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်မှုနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဖပ ့်သ ေးမှု မ ှ ဖခင့်ေး  ိုို့အရပေါ် 

အ ရံိုစ ိုက့်သည ့်အခါ၊ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ မှုနယ့်ပယ့်၌ မည့်ကွဲ သ ိုို့ ဖြစ့် ည့်လ သည့်၊ လ မှုလက့်ရ ွွေ့ 

နယ့်ပယ့် ငွ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ အလိုပ့်လိုပ့်သည့်၊ မည့်သ   ိုို့၏  ည့် ွယ့်ချက့်က ို ထမ့်ေး ကွ့်သည့်၊ မည့်သ   ိုို့၏ 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးအ ွက့် ဖြစ့်သည့်၊ ရန က့် ံိုေးအရနဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် စ  ကွ့်ရပေါ် ှ  ဥပရေနှင ့် လက့်ရ ွွေ့ 

ဥပရေ  ိုို့ရကက င ့် မည့်မျှ အက အကယွ့်  သည့် သ ိုို့မဟို ့် အဟနို့့်အ  ေး ဖြစ့်သည့် စသည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ို 

ရဖြန ိုင့် န့် သ အ ို  နှင ့် သရဘ    ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   က   ယ   န့်  ပလ မျ ေး ရပေးန ိုင့်မည့်   ိုလျှင့် ပ ို၍ အရဖခ 

ခ ိုင့်ရပလ မ ့်မည့် (Morris, 2006, p.11)။ လ မှုရဗေ၏ လ မှု  ည့်ရ  က့်မှု သရဘ    ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး ွင့် 

အကကွင့်ေးမွဲ  ဖြစ့်ရသ  အခွင ့်အရ ေး   ိုသည့်မှ  မ ှ သရလ က့်ဖြစ့်ပပ ေး အခငွ ့်အရ ေး အမျ ေးစိုမှ  

အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့်သ   ှ သည့် သ ိုို့မဟို ့် အရဖခအရနအရပေါ် မ  ည့်ကကသည့်ဟို ဖပသန ိုင့်သည့် (Morris, 

2006, p.11)။ ထ ိုို့ရကက င ့် လ မှုရဗေအရနဖြင ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ဖပ ့်သ ေးမှု မ ှ ဖခင့်ေးအရပေါ် 

စ  ့်ေင့် စ ေး ှ ရကက င့်ေး ရကကည သင ့်သည့် (Morris, 2006, p.25)။  

 

လ မှု ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး ရှုရထ င ့်မကှကည ့်လျှင့်  စ့်ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး 

သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး အရဖခအရန၊ လ မှုအရဖခအရနအရပေါ် မ  ည့်သည့်၊ သ ူ့အချ  န့်၊ သ ူ့ရန  ၊ သ ူ့အရဖခအရနမျ ေး၏ 

ထွက့်ကိုန့် ဖြစ့်ပပ ေး အပမွဲ မ့်ေးရဖပ င့်ေးလွဲ ဖြစ့်ရပေါ်ရနရသ အ  အဖြစ့် ရှုဖမင့်သင ့်သည့် (Morris, 2006, p.26)။ 

လ မှုအဖခင့်ေးအ  မျ ေးအ ေး အခွင ့်အရ ေး အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေးအဖြစ့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်ရသ  ယနတ  ေးမျ ေးက ို 

ရြ ့်ထို ့်ဖပ န့် အခွင ့်အရ ေး ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေး၊ လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးနှင ့် ကက  ေးပမ့်ေးချက့်မျ ေးအ ေး 

လ မှုရဗေရှုရထ င ့်မှ ချဉ့်ေးကပ့် န့် လ ိုသည့်။ လ မှု ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး အဖမင့်သည့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး 

ပံိုရြ ့်ရ ေးသ ေးမှု၊ ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်မှု လ မှုဖြစ့်စဉ့်မျ ေးမှ  င ့် ထို ့်လိုပ့်ရသ  ထွက့်ကိုန့်အဖြစ့် 

ရှုဖမင့်သည့်။ ဤအဓ ပပ ယ့်အ  ိုင့်ေး   ို လျှင့် ကန့်ပလမ့်မ  (Ken Plummer 2006) ရြ ့်ဖပသကွဲ သ ိုို့ လှုမှုရဗေ 

အဖမင့်သည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ြန့်  ေးမှု (inventions) မျ ေး အဖြစ့် ရှုဖမင့်သည့်။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ဤနည့်ေးအ  ိုင့်ေး ရှုဖမင့်ဖခင့်ေးက ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် အခငွ ့်အရ ေး စနစ့်မျ ေးက ို အဖပည ့်အေ 

န ေးလည့် န့်  ိုလျှင့် အခငွ ့်အရ ေး ြန့်  ေးမှု၊  ည့်ရ  က့်မှု  ိုို့၌ ပါေင့် ပ ့်သက့်ရနရသ  

လ မှုဇ  ့်ရက င့်မျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့် ရလ လ  မည့်ဖြစ့်ရကက င့်ေး ညွှန့်ဖပရနသည့်။  

 

စ န့်မ  (Stammers) က ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အရနဖြင ့် လ မှုလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး (အရဖပ င့်ေးအလွဲက ို ရြ ့်ရ  င့် န့် 

သ ိုို့မဟို ့်  နို့့်ကျင့် န့် စိုစည့်ေးကကရသ  လ အိုပ့်စို ကွန့် က့်မျ ေး) နှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေး အကက ေး 
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ချ   ့် က့်မှုက ို လျစ့်လျှူရှု၍ မ ရကက င့်ေး အကကံဖပ   င့်ဖပထ ေးသည့် (အခန့်ေး ၉  ွင့် ရှုပါ)။ စ  ့်ဖြ  

ရလ လ မှုအ ွက့်  ံိုမှ ့်အဖြစ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ လ မှုလှုပ့်  ှေးမှုမျ ေးနှင ့် ပါေါ  ိုို့အကက ေး သံိုေးပွင ့်  ိုင့်  က့်နွှယ့် 

ချ   ့် က့်မှုက ို အသံိုေးဖပ ပါက ပ ို၍ ရက င့်ေးလျှင့် ရက င့်ေးန ိုင့်မည့် (Stammers, 1999, p.981)။ ဤသ ိုို့ 

ဖပ လိုပ့်လျှင့် န ိုင့်ငရံ ေး အ ဏ ၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ မ လဇ စ့်ဖမစ့်နငှ ့် ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်မှု၊ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အလ ေးအလ မျ ေးနငှ ့် ကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေးအရပေါ် အဓ က အ ရံိုစ ိုက့်ရသ  လက့် ှ  

ကက ေးစ ိုေးရနရသ  ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးနှင ့် မ  ည ရသ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   န ေးလည့် 

သရဘ ရပါက့်မှု  စ့်ခို ရပေးန ိုင့်သည့်။ သ ိုို့ရသ ့်  န့်န ကွဲ သ ိုို့ပင့် စ န့်မ သည့်  စ့်ကမ္ လံိုေး 

 က့်သွယ့်ပျံွေ့နှံို့မှု အရဖခအရန၊ အမျ   ေးသ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ရဖပ င့်ေးလွဲလ ရသ  အခန့်ေးကဏ္ဍ၊ အမျ   ေးသ ေး 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ကွ့် အဓ က   ေန့် ှ သ မျ ေး ဖြစ့်သည့် ဟ ရသ  လွွဲမှ ေးရနသည ့် 

အဖမင့်  ိုို့အ ေး အထ ေး အရလေးထ ေး ရြ ့်ဖပခွဲ သည့် (Stammers, 1999, p. 1003)။   ကယ့် မ့်ေး ွင့်လည့်ေး 

ပိုဂဂလ က စ ေးပွ ေးရ ေး အင့်စ  ကျ ေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို 

ရထ က့်ရှုလျှင့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနနှင ့် အမျ   ေးသ ေး န ိုင့်ငရံ  ့်ထံမှ ဤက စစအ ကွ့် အရဖြက ို ရမျှ ့်လင ့်၍ မ ရပ။ 

ရန က့် စ့်နည့်ေး အရနဖြင ့် လ မှုလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် စ ေးပွ ေးရ ေး အင့်အ ေး (power) အရပေါ် စ န့်ရခေါ်မှုအ ေး 

မည့်သ ိုို့မည့်ပံို ဖပန့်လည့် သစ့် န့်ေးရစန ိုင့်ပ ို၊ ဖပန့်လည့် အသက့်သွင့်ေးန ိုင့်ပံိုက ို စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်မည့်  ိုလျှင့် ပ ို၍ 

အကျ  ေး ှ ရက င့်ေး  ှ န ိုင့်သည့် (Stammers, 1999, p.1003)။ အ ဏ ပါေါသည့် ရနို့စဉ့် လ မှု က့် ံရ ေး၌ 

ဖမ ပ့်ေင့်က န့်ေးရအ င့်ေးရနသည ့် သရဘ အ  လ မှုလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအ ေး ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး၊ အခငွ ့်အရ ေး 

ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးအ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး  ိုို့သည့် ပါေါ စို ပ့်မျ ေး၌ အင အြော်းပပှိြိုင   က့် ံရ ေးမျ ေး၊ 

 ည့်ရ  က့်ပံိုမျ ေးက ို စ န့်ရခေါ်  ၌၊ အရ ေးပါပပ ေး အဖပ သရဘ ရ  င့်သည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်ခွဲ သည့် 

(Stammers, 1999, pp.987-8)။ 

 

ပါေါ  

 

ယခိုရြ ့်ဖပခွဲ သည ့် လ မှု ည့်ရ  က့် ြန့်  ေးဖခင့်ေး လ မှုရဗေ နယ့်ပယ့်ကျယ့်ကက ေးထွဲ၌ လ မှုရဗေ ရလ လ  

စ ေးစမ့်ေးရ ေး၏ အရ ေးပါရသ  ကဏ္ဍ စ့်ခို၊  နည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး နယ့်ပယ့်၌ ပါေါ၏ အခန့်ေးကဏ္ဍ 

ထွက့်ရပေါ်လ သည့်က ို ရ ွွေ့န ိုင့်ပါသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးပည  ငှ့် မ ိုက့်ကယ့်ြ  ေးမန့်ေးသည့် ဤနယ့်ပယ့် 

အ ွက့် အရ ေးပါရသ  စ အိုပ့် စ့်အိုပ့် (Freeman, 2002) ၌ အခွင ့်ရ ေး စနစ့်သွင့်ေးဖခင့်ေး (rights 

institutionalization) အ ေး လ မှုဖြစ့်စဉ့်  စ့်ခိုအဖြစ့် ရြ ့်ထို ့်  င့်ဖပခွဲ ရံိုသ မက ထ ိုဖြစ့်စဉ့်၌ ပါေါ၏ 

အခန့်ေးကဏ္ဍက ို ရက င့်ေးစ ွ သ  ဖပ မ ရကက င့်ေး ဖပသခွဲ သည့်။ ဤအချက့်သည့်ပင့် အဓ က သ အ ို  ပ ိုင့်ေးအ  

ရလ လ ရ ွွေ့ ှ ချက့် ဖြစ့်န ိုင့်သည့်ဟို သ က ရှုဖမင့်သည့်။  

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျား ြို စနစသွ်င်ျား ခင်ျား၏  လဒ်မှာ ၎င်ျားတြိုို့အာျား ပြိုမြို၍ ခြိငု်မာစွာ အ ာအ ယွ်ဝပျား ခင်ျား 

မဟုတ်ဘဲ   ှြိ င်ျားစွ ဲ ပါေါစနစ်အာျား မဖခြိမ်ျားဝ ခာ ်သည ် ပုံစ ံဖင  ် အ ာအ ယွ်ဝပျား ခင်ျားမ ြိ ျားသာ  ဖစဝ် ာင်ျား 

 ဖစန်ြိုင်သည်။ လူမှုဝေဒ ရှုဝထာင ်အ  ဝ ပာလြိုသညမှ်ာ  လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျားအာျား မည်သည ်အခါမျှ 

စနစ်သွင်ျား ခင်ျား မ ပ သင ဟ် ုဝ ပာလြို ခင်ျားမဟတု်ဘဲ စနစ်သွင်ျား ခင်ျားဟူသည် ပါေါ ပါေင်ဝသာ လူမှု ဖစ်စဉ ်တစ်ခ ု
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 ဖစသ်ည်၊ ၎င်ျားသည် ဝ ာငျ်ား  ြိ ျား ဖစသ်ည်ဟု အလြိုအဝလ ာ ် မယူဆဘဲ စြိတ် ဖာ ဝလ လာ သင ်သညဟ်ု 

ဝ ပာလြို င်ျား  ဖစသ်ည်။  

(Freeman, 2002, p.85) 

 

 က့်လက့်၍ ြ  ေးမန့်ေးက လ မှု သ ပပံပည  ပ့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေးနငှ ့် 

ချ   ေးရြ က့်မှု  ိုို့က ို ရလ လ   ၌    ေးဥပရေ နယ့်ပယ့်က ို အလွန့်အမင့်ေး အသ ေးရပေးလွန့်ေးက  ကိုလသမဂဂ 

စနစ့်က ို အထ ေး အရလေးထ ေး ရလ လ ပပ ေး အင့်အ ေးကက ေး ကမ္   အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၊ အင့်အ ေးပပ  င့် ကမ္   

န ိုင့်ငရံ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် G7 အိုပ့်စို၊ ဘ ပ့် န့်ေိုေ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး (Bretton Woods Institutions) နှင ့် 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေ  ိုို့က ို အရသေးစ  ့် ရလ လ ဖခင့်ေး မ ှ ဟို ဖငင့်ေးခံိုသည့် (Freeman, 2002, 

p.177)။ လ မှုရဗေ နယ့်ပယ့်သည့် ဤက စစ၌ ပါေါ၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို ရလ လ  န့် ရန  ရက င့်ေး ွင့် 

 ှ ရနပါသည့် (စ ရသ တ  ၆.၂  ွင့် ရှု)။  

 

လူမှု ဖွွဲေ့စည်ျားတညဝ်ဆာ ်ပံုစနစ်  

 

ဤရန  အထ  လ မှုရဗေသည့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ မှုသရဘ အ  ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ထ ေးရသ  

အဖခင့်ေးအ  မျ ေးအဖြစ့် ရှုဖမင့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်ပါသည့်။ ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေး ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်  ၌  

လ မှုလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးကွဲ သ ိုို့ လ မှုဇ  ့်ရက င့်မျ ေးနှင ့် အ ေးပပ  င့် က့် ံရ ေး (power relations)   ိုို့၏ 

အရ ေးပါမှုက ိုလည့်ေး ရ ွေးရနွေးခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

လ မှုရဗေ နယ့်ပယ့် စ ေးစမ့်ေးရလ လ မှု၏ ယခိုအထ  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ မရလ လ  ရသေးသည ့် အပ ိုင့်ေးမှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှု၌ လ မှုြွွဲွေ့စည့်ေး  ည့်ရ  က့်ပံို စနစ့် (social structure)၊  နည့်ေးရဖပ  လျှင့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး 

 စ့်ခို၏ အမျ   ေးမျ   ေးရသ  ရ ွမျ   ေး က့် ံရ ေးမျ ေး၊ ဘ သ ရ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး၊ ဥပရေရ ေး  

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး စသည့်ဖြင ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး အကက ေး အ င ့် င ့် အဖပန့်အလှန့် 

 က့်နွှယ့်မှု  ိုို့၏ အခန့်ေးကဏ္ဍ ဖြစ့်သည့်။ အခန့်ေး၏ ရန က့် ံိုေး အပ ိုင့်ေး ွင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  

လ မျ   ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ချ   ေးရြ က့်  ၌ က ိုလ ိုန စနစ့်မျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို ရ ွေးရနွေးပပ ေး မ လ 

အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  လ မျ   ေးမျ ေး န ိုင့်ငရံ ေးအ  စည့်ေးရံိုေးလှုပ့်  ှေးလ ကကသည ့်အခါ ၎င့်ေး  ိုို့ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်၊ 

မ လ လ မျ   ေးမျ ေး၏ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  စသည ့် က ိုလ ိုန စနစ့် ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး မ  ှ ရစ န့် 

  ေးဖမစ့်ထ ေးပပ ေး ထ ိုစနစ့်မျ ေးသည့်ပင့် မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး၏ ရဖမယ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

စနစ့်သွင့်ေးမှုက ို မည့်သ ိုို့မည့်ပံို ကနို့့်သ ့်ခွဲ ပံိုက ို  က့်လက့် ရလ လ ပါမည့်။ ဤသ ိုို့  ိုခွဲ ပပ ေးရစက မ   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ရလ လ   ၌ လ မှုြွွဲွေ့စည့်ေး  ည့်ရ  က့်ပံို စနစ့်မျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို 

ထည ့်သွင့်ေးရလ လ ခွဲ သ    ှေး  ှေးပါေးပါေး လ မှုရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးထွဲမှ  စ့်ဦေးမှ  ၁၉၈၈ ခိုနစှ့် ငွ့် ရလ လ ခွဲ သ  

ရ ိုေါရဟ င့်ေးေါေး ဖြစ့်သည့်က ို မှ ့်သ ေးသင ့်ပါသည့်။  
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စာဝသတတာ ၆.၂ တစစ်စ  ဖ တ၍် ဝလ လာ ခင်ျား - အခငွ ်အဝ ျားမ ာျားနှင ် ပါေါ  

၁။ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ဥပရေအ ေး အဓ ကအ ေးဖြင ့် အစ ိုေး   ိုို့၏ အသံိုေးခံ  န့်  ပလ  အဖြစ့် ရှုဖမင့်န ိုင့်သည့်၊ 

သ ိုို့ရသ ့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် သ ေးဖခ ေး  ပ့် ည့်လ ကကပပ ေး က ိုယ့်ပ ိုင့် ပါေါလမ့်ေးရကက င့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သွ ေးကကရသ  

 န့်  ပလ မျ ေး ဖြစ့်လ ကကသည့်။ ဂျွန့်ရလ  ခ့်၏ န ိုင့်ငံရ ေး ေဿနနှင ့် မ  သည့်မှ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် 

လွ ့်လပ့်မှု   ိုို့သည့် ပါေါ မ  ိုင့်မ   ှ နှင ့်ခွဲ ရသ  အ  မျ ေး မဟို ့်ကကဘွဲ  ရခ ့်သစ့် အ င့်ေး ငှ့်စနစ့် ဖြစ့်ရသ  

လ မှုဘေ ပံိုစသံစ့်၏  လေ့် ထွက့်ကိုန့်မျ ေး ဖြစ့်ကကသည့် (Woodiwiss, 2005, p.32)။ 

 

၂။ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ မှု အကွွဲအပပွဲမျ ေး ြန့်  ေး  ၌  စ့်ခန့်ေး  စ့်ကဏ္ဍ ပါေင့်ပပ ေး  ချ  န့် ည့်ေး ွင့် 

ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  မည မျှမှုမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေး န့်၊  နို့့်ကျင့် ရမေးခွန့်ေးထို ့် န့် ဘ သ စက ေးက ိုလည့်ေး ြန့်  ေး 

ရပေးသည ့်အ ွက့် ေွ ဟသရဘ   ှ သည့် (Woodiwiss, 2005, p.32)။ 

 

၃။  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ဥပရေအ ေး ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့် ပံိုစမံျ ေး (discursive 

formations) ၏  လေ့်အဖြစ့် ရှုဖမင့်န ိုင့်သည့်။ သ ိုို့ရသ ့် ၎င့်ေး  ိုို့ ငွ့် ကမ္ ရပေါ် ှ  လ အမျ ေးစို အကျ  ေး 

ထမ့်ေး ကွ့် န့် ပါေါထို ့်လိုပ့်န ိုင့်ရသ  လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေး အလ ေးအလ  ှ သည့် (Woodiwiss, 2005, 

pp.32,136) 

 

၄။ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး  ှ  င့်ေးစွွဲ ပါေါအရ  က့်အဦအ ွင့်ေး ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်   ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး 

စနစ့်သွင့်ေးဖခင့်ေးသည့် လက့် ှ  အရဖခအရနက ိုပင့်  က့်လက့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးဖခင့်ေးက ို ဦေး ည့်သွ ေးရစန ိုင့်ရသ  

အနတ  ယ့်  ှ သည့်။  

 

ရဟ င့်ေးေါေး၏ လ မှုြွွဲွေ့စည့်ေး  ည့်ရ  က့်ပံို စနစ့်အရပေါ် အရလေးရပေးဖခင့်ေး၏ အရကက င့်ေးအ င့်ေးမှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး စံနှုန့်ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အယ အ အဖြစ့်၊ အခွင ့်ထ ေးမျ ေး (privileges) အဖြစ့်မဟို ့်ဘွဲ လ မှု 

ရိုန့်ေးကန့်လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးမှ   ှ လ ရသ   ပ ိုင့်ခငွ ့်မျ ေး (entitlements) သ ိုို့မဟို ့် အကျ  ေးရကျေးဇ ေးမျ ေး အဖြစ့် 

ရှုဖမင့်ကက န့်   ိုက့် ွန့်ေးချက့်ရကက င ့် ဖြစ့်မည့်ထင့်သည့်။ ထ ိုို့အ ကွ့် သ သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စက ေး၏ 

အသံိုေးေင့်မှုမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် ဥပရေအ    ှ ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ လ မှုသရဘ အ  ြန့်  ေး 

 ည့်ရ  က့်ထ ေးဖခင့်ေး သရဘ သဘ ေက ို စ ေးစမ့်ေးရလ လ ခွဲ ဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ သ ၏ စနစ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

စ  ့်ဖြ ရလ လ မှုအ ေး အရန က့်အ ြ  ကနငှ ့် အလယ့်အ ြ  က ရေသ  ိုို့၌ အရဖခခံခွဲ သည့်။ 

ဤလ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် စနစ့် စ့်ခိုလံိုေး အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် ကက ေးမြော်းသည့်  လ မှုအရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးက ို 

ကကံ ရ ွွေ့ ဖြ ့်သန့်ေးပပ ေး ဖြစ့် က ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ယဉ့်ရကျေးမှုပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ထ ေးဖခ ေးမှုသည့် လံိုေးေန ေးပါေး 

ရပျ က့်ကယွ့်သွ ေးပပ  ဖြစ့်ပပ ေး ရခ ့်သစ့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ လ သ ေးသည့်သ   ငှ့်သန့် ကျန့် စ့်ခွဲ သည့်  (Howard, 

1986, pp.16, 33)။ ထ ိုို့ရကက င ့် ယဉ့်ရကျေးမှုအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး အ ကွ့် 

 င့်ရဖခ င့်လက့်အဖြစ့် အသံိုေးမချဘွဲ (Howard, 1986, pp.16, 33) ရသရသချ ချ  သ ့်မှ ့်ထ ေးရသ  

အရဖခအရနမျ ေး၌  စ့်ဘက့်စွန့်ေး ယ န ဗ  ယ့်ေါေအရပေါ် အထ န့်ေးအကွပ့်အဖြစ့် အသံိုေးချန ိုင့်သည့်ဟို သ မက 

အ  ိုဖပ  ဖငင့်ေးခံိုခွဲ သည့်။ သ မသည့် ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး သရဘ    ေး အ  ို အမျ ေးစိုအ ေး လက့်ခဖံခင့်ေးမ ှ ဘွဲ 

၎င့်ေး  ိုို့အ ေး ဓနသဟ ယ အ ြ  က လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၌ အင့်အ ေးကက ေး အိုပ့်စိုသစ့်မျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးအ ွက့် 
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အသံိုေးချရသ  အယ ေါေ လက့်က ိုင့် ို ့်အဖြစ့် ရှုဖမင့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး  သရဘ    ေး 

အ  ိုမျ ေးသည့် လ အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခို ည့်ေးမှ အဖခ ေးသ မျ ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖငင့်ေးပယ့် 

  ့်ကကသည့် (Howard, 1986, p.34)။ ရဟ င့်ေးေါေး၏ အဖမင့် ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ရနထ ိုင့်ကက   

အမျ   ေးမျ   ေးရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု၊ ရိုပ့်ေ ထ အရဖခအရနမျ ေးမဟ  လ မျ   ေးအ ေးလံိုေးအ ွက့် အကျံ ေးေင့်သင ့်ရသ  

ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   စနံှုန့်ေးဖပ  အယ အ  စ့် ပ့် ဖြစ့်သင ့်သည့်။  

 

အထက့်ပါရ ွေးရနွေးချက့်မှ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် အဓ ကက သည့်  လ မှုရဗေ ရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့်န ိုင့်သည့် 

(စ ရသ တ  ၆.၃  ငွ့် ရှု)။  

 

လူမှုဝေဒ သုဝတသန  

 

ဤလ မှုရဗေ အသ အဖမင့်မျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေး က စစမျ ေးအရကက င့်ေး လ မှုရဗေ သိုရ သနမျ ေးအ ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

အရထ က့်အက  ဖပ ကကသနည့်ေး။ သိုရ သ  ချ   ွေ့သည့် လ မှုရဗေ စ ေးစမ့်ေးရလ လ မှုအ ေး အခငွ ့်အရ ေး 

လက့်လှမ့်ေးမ မှုက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ လက့်ရ ွွေ့ လိုပ့်ရ  င့်သည့် ဟ ရသ  ရမေးခွန့်ေးအရပေါ် ဦေး ည့်ကကသည့်။ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ထွက့်ရပေါ်   အရဖခအရနမျ ေးနှင ့်  က့်စပ့်ရနကက   ထ ိုအရဖခအရနမျ ေးက ို 

န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် န့်နှင ့် သက့်  ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏  စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်မှု အ  ိုမျ ေးအ ေး 

မည့်သည ့် အရဖခအရနမျ ေး၊ မည့်သည ့် အချ  န့်အခါ ွင့် အဘယ့်ရကက င ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ရ  င့်ေး  ိုချက့် 

 စ့်ခိုအဖြစ့် ရပေါ်ထွက့်လ န ိုင့်ရဖခ  ှ ၊ မ ှ က ို ဖပသ န့်မှ  လ မှုရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေး  ေန့် ဖြစ့်သည့် 

(Glucksmann, 2006)။ အဖခ ေး သိုရ သ မျ ေးက မည့်သည ့် အရဖခအရနမျ ေးသည့် ကမ္ လံိုေးလွှမ့်ေးခခံ  

ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး၊ ဥပမ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး အခွင ့်အရ ေး စည့်ေးရံိုေးလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ရ  င့်ေး  ိုရသ  ကမ္ လံိုေး 

လွှမ့်ေးခခံ  ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးသ ိုို့ ဦေး ည့်ရစန ိုင့်သည့်က ို အဓ ကထ ေး ရလ လ ကကသည့်။  

 

စာဝသတတာ ၆.၃ အဓြိ  လူမှုဝေဒ ဝများခွနျ်ားမ ာျား  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ မှုအဖခင့်ေးအ  မျ ေးအဖြစ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ ဖြစ့်လ ကကသနည့်ေး။ 

 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ မှုသရဘ အ  မည့်ကွဲ သ ိုို့ ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ကကသနည့်ေး - မည့်သ   ိုို့က၊ 

မည့်သ   ိုို့အ ွက့်၊ မည့်သည ့်အရဖခအရန ငွ့် ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သနည့်ေး။  

 

လ မှုဇ  ့်ရက င့်မျ ေးနှင ့် အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အဘယ့်ရကက င ့်၊ မည့်သ ိုို့မည့်ပံို ရ  င့်ေး  ို၊ 

 ယ ကကသနည့်ေး။ 

 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်ရပေါ်  ၊ လည့်ပ ့်   လ မှု၊ န ိုင့်ငရံ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး အရဖခအရနမျ ေး၏ 

သက့်ရ  က့်မှုက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ ခံကက သနည့်ေး။  

 



 201 

လ မှု ြွွဲွေ့စည့်ေး ည့်ရ  က့်ပံို စနစ့်မျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက အဘယ့်နည့်ေး - ၎င့်ေး  ိုို့သည့် က ည  

လိုပ့်ရ  င့်ရပေးသလ ေး၊   ေး  ေး ရနှ င ့်ယကှ့်သလ ေး၊ သ ိုို့မဟို ့် ဤနှစ့်ခိုလံိုေးက ို ဖပ လိုပ့်သလ ေး။  

 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ဥပရေသည့် မည့်သည ့်အ  ိုင့်ေးအ  အထ  အ မခံရပေးသနည့်ေး သ ိုို့မဟို ့် 

ကနို့့်သ ့်သနည့်ေး။  

 

အ ေးပပ  င့် က့် ံရ ေး (power relations) သည့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ြန့်ေး  ေး ည့်ရ  က့်မှု၊ လည့်ပ ့် 

အလိုပ့်လိုပ့်ပံို  ိုို့အရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ ခွဲ ပါသလ ေး။  

 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အမနှ့် ကယ့် ွင့် မည့်သ   ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကယွ့်ရပေး န့် 

လိုပ့်ရ  င့်သနည့်ေး။  

 

န ိုင့်င ံက အ င ့်၌  ှ  င့်ေးစွွဲ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး အစ အမမံျ ေးက အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ြန့်  ေးရပေးဖခင့်ေးက ို 

ရထ က့်ရှု၍ အယ့် န့် (Elson 2006) က လ မှုလှုပ့် ှ ေးမှု သ အ ို     မျ ေး အရခေါ်  စိုစည့်ေးရ ေး ပင့်မ မ ရဘ င့် 

(mobilizing master frame) အဖြစ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စက ေးကှိို လက့်ခကံျင ့်သံိုေးဖခင့်ေးအ ေး  ငှ့်ေးဖပန ိုင့်ပံိုက ို 

ဖပသခွဲ သည့်။ အမနှ့် ကယ့်ပင့်လည့်ေး လ မှုရဗေ သိုရ သနမျ ေးက အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး၊ 

အခွင ့်အရ ေး စက ေးမျ ေးသည့် ဇ  ့်ရက င့် အမျ ေးအဖပ ေးအ ကွ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ အသံိုေးချ  န့်ြ ိုေး  ှ ပံိုက ို 

မ ေးရမ င့်ေးထ ိုေးဖပထ ေးသည့်။  

 

လ မှုရဗေ သိုရ သနက အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ဖပည့် ငွ့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ က ၌ အင့်အ ေး ပပ  င့်  ိုင့်ရနကကရသ  

လ မှုဇ  ့်ရက င့်မ ြော်းက   ိုင့် ည့်ရလ  ှ ရသ  မဟ ဗျှူဟ အ  အသံိုေး ည ့်ရသ    ေးရ  က့်  န့်   

ပလ မျ ေး အဖြစ့် ရှုဖမင့်န ိုင့်ရကက င့်ေး ဖပသခွဲ သည့် (Ruzza, 2006)။ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ဖပည့် ွင့်ေး၊ ဖပည့်ပ 

အင့်အ ေးစိုမျ ေးအကက ေး အ ေးပပ  င့်ဖခင့်ေးမှ  င ့် ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်န ိုင့်ပပ ေး အင့်အ ေးမ ှ ရသ  လ မှု 

ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေးစက ေး ရဖပ ရံိုမှ ပါေး အဖခ ေးနည့်ေးလမ့်ေး မ ှ ကကရသေးသမျှ က လပ ့်လံိုေး 

၎င့်ေး  ိုို့အ ေး အရလေးထ ေးရနဦေးမည့် ဖြစ့်သည့်။  

 

လ မှုရဗေသည့် အ  ိုပါ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ မ လဇ စ့်ဖမစ့် ရန က့်ကယွ့်မှ လ မှုအင့်အ ေးစိုမျ ေးနငှ ့်  ငှ့်သန့် 

ရပေါ်ရပါက့်လ    လ မှုရိုန့်ေးကန့်လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေး န့် အသင ့်ရ  ့် ံိုေးရသ  ပည  ပ့်နယ့်ပယ့် 

ဖြစ့်ရက င့်ေးဖြစ့်န ိုင့်သည့် (Plummer, 2006)။ လ မှုရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေး၏ အဓ က လိုပ့်ငန့်ေး  ေန့်မှ  

အခွင ့်အရ ေး   ိုက့်ပွွဲေင့်သ မျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ထွက့်  ိုချက့်မျ ေး၊ အခွင ့်အရ ေး ရပေါ်ထွက့်လ ရသ  

လ မှုဖြစ့်စဉ့်မျ ေးနှင ့်  င့်ေးနှ ေးကျွမ့်ေးမှု  ှ လ ရအ င့် ဖပ လိုပ့် န့် ဖြစ့်ပပ ေး  ချ  န့် ည့်ေး ွင့် ထ ိုသ   ိုို့၏  စ့်ကမ္ လံိုေး 

အကျံ ေးေင့်ရကက င့်ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးအ ေး အ ှ    ေးဖြစ့်ရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး၏ 

အမျ   ေးအစ ေး စံိုလင့်မှု  ိုို့က ို ဟန့်ချက့်ထ န့်ေးညြှ  မည့် ဖြစ့်သည့် (Plummer, 2006)။ အက အကယွ့် ရပေး န့် 

လ ိုအပ့်ချက့်အ ေး အသ အမ ှ့်ဖပ မှုနှင ့် လက့်ရ ွွေ့ ွင့် ၎င့်ေးအ ေး ရ  င့် ကွ့်န ိုင့်မှု   ိုို့အကက ေး  ှ ရသ  



 202 

ကက ေးမ ေးရသ  က ွဟမှုက ို ရလ လ  န့်ေးစစ့် န့်လည့်ေး လ မှုရဗေပည  ငှ့်မျ ေးသည့် အရနအထ ေးရက င့်ေး ွင့် 

 ှ ရနကကသည့် (Morris, 2006, p.3)။ အကျဉ့်ေးချ ပ့်  ို ရသ ့် လ မှုရဗေ နယ့်ပယ့်သည့်  ှ  င့်ေးစွွဲ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   ယ  ချက့်မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် အ  ိုပါ ယ  ချက့်မျ ေး၏    ေးဥပရေ 

အသ ေးရပေးလွန့်ေးသည ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့် န့်၊ ရ ွေးရနွေး န့်သ မက  ကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေးက ို 

ရကျ ့်လွှ ေး န့် အရက င့်ေး ံိုေး အရဖခအရန ွင့်  ှ သည့်။ ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ရ ွွေ့လ  မည့် ဖြစ့်သည ့်အ  ိုင့်ေး 

ဤကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေးမှ  လ မှုမနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်  စ့်ချက့်ေ လ င့် (Richard Wilson) ရကျ ့်လွှ ေးလ ိုရသ  

အ  မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤကွဲ သ ိုို့ လ မှုရဗေ သိုရ သနမျ ေးသည့် အ ှ န့်အဟိုန့်  လ ရနကကရပပပ ။ ပဗ   န့် 

လ မှုရဗေ အသင့်ေး ွင့် ယခိုအခါ အခွင ့်အရ ေး လ မှုရဗေ ရလ လ ရ ေး အိုပ့်စို  စ့်ခို  ှ ရနပပ  ဖြစ့်ပပ ေး၊ ဤအိုပ့်စိုမှ 

လ မှုရဗေနငှ ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး - ရလ လ မှု အသစ့်မျ ေးဟို ရခါင့်ေးစဉ့်ရပေးထ ေးသည ့် နယ့်ပယ့်ခွွဲအ ွက့် အဓ က 

ကျမ့်ေးကက ေး စ့်ရစ င့်ပင့် ထို ့်ရေခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည့် (Hynes et al., 2011)။  

 

ယဉ့်ရကျေးမှု န ှုင့်ေး  သရဘ    ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ လ မှုရဗေ အဖမင့်ရ  ၊ မနိုဿရဗေ 

အဖမင့် အရပေါ်ပါ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ ခွဲ သည့်။ ၎င့်ေးသည့်ပင့် လ မှုရဗေ ပည  ပ့်အ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို စ င့် 

ရလ လ  န့် အချ  န့်မျ ေးစ ွ ယ ရစခွဲ သည ့် အဓ က အချက့် ဖြစ့်သည့်။ အဖခ ေး စ့်ဘက့် ငွ့် မနိုဿရဗေသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်မျ ေးအ ေး န ိုင့်င ံက  အ င ့်၌ စ င့် ဥပရေဖပ ခွဲ သည ့် အချ  န့်ကပင့် ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု 

 ှ ခွဲ သည့်။  

 

အနှစ်ခ  ပ်   

 

မကက ရသေးခင့် အချ  န့်အထ  လ မှုရဗေ နယ့်ပယ့်သည့် အခွင ့်အရ ေးက ို ရလ လ  န့်ေးစစ့်  ၌ န ိုင့်ငံသ ေးဖြစ့်မှု 

ကဏ္ဍက ိုသ  အဓ ကထ ေး ရလ လ ခွဲ သည့်။  

 

မ လ လ မှုရဗေနယ့်ပယ့်သည့် ေ ဋ္ဌဓမမသရဘ    ေးနငှ ့်  န့်ေးြ ိုေး ကင့်ေး ှင့်ေးသည့်  (value-free) 

လ မှုသ ပပံ  ိုို့အရပေါ် အသ ေးရပေးလွန့်ေးခွဲ သည ့်အ ကွ့် အ ေးနည့်ေးချက့် ှ ခွဲ သည့်။  

 

လ မှုရဗေ ရလ လ စ ေးစမ့်ေးမှုသည့် နယ့်ချွဲွေ့ေါေ၊ ဂလ ိုဘယ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး၊ ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးလိုပ့်သ ေးမျ ေး၊ 

ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် မ လအရဖခချရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး က စစ စသည့်  ိုို့က ို ရလ လ  န့်အ ကွ့် န ိုင့်ငံသ ေး 

ဖြစ့်မှုက စစက ို ရကျ ့်လနွ့်၍ ရဘ င့်ချွဲွေ့ န့် လ ိုခွဲ သည့်။  

 

 န့်န  (Turner 1993) သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရကက င့်ေး အ ရဖခခံ လ မှုသ အ ို   စ့်ခို ရြ ့်ထို ့် န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ သည့်။  

သ ိုို့   ငွ့် သ ၏ ရန က့်ပ ိုင့်ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးသည့် လ မှုြန့်  ေး ည့်ရ  က့်မှု ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးက ို 

ကျင ့်သံိုေးခွဲ ပပ ေး ၎င့်ေးသည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ပံိုရြ ့်ရ ေးသ ေး င့်ဖပဖခင့်ေး၊ ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေးစသည ့် 

လ မှုဖြစ့်စဉ့်မျ ေးမှ  င ့် ထို ့်လိုပ့်ရသ  အ   (artifact)  စ့်ခိုအဖြစ့် ရှုဖမင့်သည့်။  
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လ မှုရဗေပည  ငှ့်မျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး၊ ြန့်  ေးမှု၊ န ိုင့်ငရံ ေး၊ လ မှုရ ေးသရဘ အ  ြန့်  ေး 

ထ ေးရသ ၊ စ မံထ ေးရသ   လေ့်ထကွ့်ကိုန့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်သည့်။  

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ထ ပ့် န့်ေးရ  က့်ရနရသ  မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် လ မှုရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး အရဖခအရန စ့်ခိုက ို 

စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်ပါ။ လ မှုရဗေရှုရထ င ့်မှ စ  ့်ဖြ ရလ လ မှုသည့် ဤအရဖခအရနအရပေါ် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ န ေးလည့် 

သရဘ ရပါက့်မှုအ ေး အရထ က့်အက  ဖပ မည့် ထင့်ပါသလ ေး။ ဤကွဲ သ ိုို့ စ  ့်ဖြ ရလ လ မှု စ့်ခို၏ အ ေးနည့်ေး 

ကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေးမှ  မည့်သည့်  ိုို့ ဖြစ့်မည့်နည့်ေး။  

 

လူူ့အခွင ်အဝ ျား မနုဿဝေဒ 

 

မနိုဿရဗေ နယ့်ပယ့်သည့်  စ့်ကမ္ လံိုေး ှ  ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး၊ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို ရလ လ  

လ သည့်အထ   င ့်ကွဲ   ိုေး က့်လ ခွဲ သည့်။ ဤကွဲ သ ိုို့ ရဘ င့်ကျယ့်ဖပနို့့်သည ့်အ ွက့် မနိုဿရဗေနငှ ့် 

လ မှုရဗေ  ိုို့အကက ေး  ံိုမှ ့် အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည့်။ ဤသ ိုို့  ိုရစက မ  မနိုဿရဗေသည့် အရစ ပ ိုင့်ေးက လ၌ 

အရန က့်  ိုင့်ေး မဟို ့်ရသ  ကရ်ှးဦ်း (primitive) လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို အဓ က ရလ လ ခွဲ    နယ့်ပယ့် 

နှစ့်ခိုအကက ေး ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့်။ အမနှ့် ကယ့်  ို လျှင့်လည့်ေး လ မှုရဗေသည့် 

သမ ိုင့်ေးစဉ့် က့် အရန က့်  ိုင့်ေး လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို ဦေး ည့်ရလ လ ရလ  ှ သည့်၊ ဤအချက့်သည့် 

လ မှုရဗေနငှ ့် မနိုဿရဗေ  ိုို့အကက ေး နည့်ေးန ပ ိုင့်ေးအ သ မက သ အ ို  ပ ိုင့်ေးအ ပါ ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုမျ ေး 

ရပေါ်ရပါက့် ရစခွဲ သည့်။ ဥပမ  အရန က့်  ိုင့်ေး လ မှုရဗေသည့် မ မ   ိုို့၏ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးက ို ရလ လ  

စ ေးစမ့်ေးသည ့်အခါ စိုရ  င့်ေးရသ  အချက့်အလက့်မျ ေး  ိုင့်   အ  ိုမျ ေး မထို ့်မ  ရန က့်ခ ံ

အရဖခအရနမျ ေးအ ေး က န့်ေးရသအဖြစ့် မှ ့်ယ န ိုင့်သည့်။ အဖခ ေး စ့်ဘက့် ွင့် အဖခ ေး ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးက ို 

ရလ လ ကကသည ့် မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးမှ  အခ ိုင့်အမ  ရသချ ရသ  ကက   င့်ယ  ချက့်ဟ ၍ 

မချန ိုင့်ခွဲ ရပ။ အကျ  ေး က့်အရနဖြင ့် မနိုဿရဗေသည့် လ မှုအစိုအြွွဲွေ့ သ ိုို့မဟို ့် အိုပ့်စို စ့်ခို ငွ့် 

ပါေင့်ရနရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုခိုနငှ ့် ည မျှဖခင့်ေးချ၍ မ န ိုင့်ရသ ၊ ထ ေးဖခ ေးရသ  က ိုယ့်ပ ိုင့် သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် 

 ှ သည့်က ို အရလေးရပေး ရြ ့်ဖပသည ့် အလံိုေးစံို လွှမ့်ေးခခံ ရလ လ ရ ေး နည့်ေးန  (holistic methodology) က ို 

ရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် မနိုဿရဗေ အရနဖြင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အ ေးလံိုေး ွင့်   ည ရသ  ဘံို န့်ြ ိုေးမျ ေး 

 ှ သည့်ဟို မယ  ရချ။ ယဉ့်ရကျေးမှု အ ေးလံိုေး ငွ့်   ည ရသ  ဘံို န့်ြ ိုေးမျ ေး  ှ သည့်ဟ ရသ  ယ  ချက့်မှ  

ကမ္ လံိုေးလွှမ့်ေးခခံ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် မနိုဿရဗေ၏ အရစ ပ ိုင့်ေး သရဘ ထ ေးက ို လမ့်ေးညွှန့်ခွဲ သည ့် 

အရဖခခဖံြစ့် ည့်မှု ရှုရထ င ့် ဖြစ့်သည့်။  

 

မနိုဿရဗေ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရကက င့်ေး မှ ့်သ ေးြွယ့်   ရလ လ မှုအ ေး ၁၉၄၇ ခိုနှစ့် ေ ဇင့်ဘ လ ငွ့် 

မယ့်ဗ ေးဟ စရက  ဗ ေး (Melville Herskovits) ၏ အရမ  ကန့် မနိုဿရဗေ ဂျ နယ့် (AA) ၌ ထို ့်ရေခွဲ ရသ  
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ထို ့်ဖပန့်ချက့် ငွ့် အရစ  ံိုေး ရဖခ  ရက က့်န ိုင့်သည့် (AAA, 1947)။ UDHR ၏ 

လ မှုရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးအရခေါ် လ မှုြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်မှု အ င ့်၌ ရကကည ချက့်ပါ စ သ ေးအ ေး 

အ  ့်န ိုင့် ံိုေး မျှ မှု ှ ပပ ေး ဘက့်လ ိုက့်မှု ကင့်ေးရစ န့်၊ ထ ိုို့ရကက င ့်    ေးနည့်ေးလမ့်ေး ကျသည့်ဟို လက့်ခံ 

ရစ န့်၊ ပည  ငှ့်မျ ေး၊ အရ ေွးအရခေါ်သမ ေးမျ ေးနငှ ့် အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးထံမှ ထင့်ဖမင့်ချက့်၊ 

အကကံဖပ ချက့်မျ ေး ရ  င့်ေးခခံွဲ သည့်။ ဟ စရက  ဗ ေး၏ ထို ့်ဖပန့်ချက့်အ ေး အရမ  ကန့် မနိုဿရဗေအသင့်ေး 

ဘို ့်အြွွဲွေ့က ရ  လျင့်စွ ပင့် လက့်ခခံွဲ ပပ ေး ထ ိုနစှ့် AA ဂျ နယ့်၏ ရန က့် ံိုေးစ အိုပ့် ငွ့် ရခါင့်ေးစ ေး ရ  င့်ေးပါေး 

အဖြစ့် ထို ့်ရေခွဲ သည့် (စ ရသ တ  ၆.၄  ငွ့်ရှု)။  

 

ကိုလသမဂဂအ ွက့် သ င့်ေး  ိုေးမှ  ဤထို ့်ဖပန့်ချက့်သည့် အ  ိုဖပ ထ ေးရသ  အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   

ရကကည စ  မ့်ေးက ို ရထ က့်ခ ံန့် ဖငင့်ေး န့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဖငင့်ေး န့်မှုအ ေး ရအ က့်ပါဖငင့်ေးခံိုချက့် 

သံိုေးခိုအရပေါ် ငွ့် အရဖခခံခွဲ သည့်။ 

 

၁။ လ သ ေးထို၏ လ မှုသ ပပံဘ သ  ပ့်အရနဖြင ့် မနိုဿရဗေက က ိုယ့်ကျင ့်သရဘ    ေး စနစ့်မျ ေးသည့် 

ပံိုသဏ္ဍ န့်အ ရ   အရကက င့်ေးအ  အ ပါ  စ့်ရန  နငှ ့်  စ့်ရန   ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးကကသည့်၊ ထ ိုို့ရကက င ့် 

က ိုယ့်ကျင ့်သရဘ    ေး  န့်ရသ   စ့်ကမ္ လံိုေး အကျ ံေးေင့်ရကက င့်ေး ရဖပ   ိုမှုမျ   ေးသည့် ဖြစ့်လ ိုသည့်က ို 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေးသ ဖြစ့်ပပ ေး လ မှု အ ှ    ေးက ို ရြ ့်ဖပဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။  

၂။ လ မှုအဖခင့်ေးအ  မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပ န့်၊ ထ ိုို့ရန က့် ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး  ငှ့်ေးဖပန့် န့် ကက  ေးစ ေးသည ့် မနိုဿရဗေ 

နယ့်ပယ့်၏ သ ပပံနည့်ေးကျပပ ေး လက့်ရ ွွေ့ အချက့်အလက့်မျ ေးအရပေါ် အရဖခခရံသ  ကွင့်ေး င့်ေး 

သိုရ သနဖပ  နည့်ေးန ရကက င ့် ဤနယ့်ပယ့်သည့် ယဉ့်ရကျေးမှု အရလ အထမျ ေး အရကက င့်ေး ကမ္ လံိုေး 

လွှမ့်ေးခခံ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် အရဖခခံပပ ေး သွယ့်ေ ိုက့်ရသ အ ေးဖြင ့် မှန့်၊ မှ ေး အကွဲဖြ ့်ဖခင့်ေးမျ   ေး 

လိုပ့်ရ  င့်၍ မ ရချ။ အရ ိုေး ငှ့်ေး ံိုေး   ို လျှင့် ပည  ပ့် စ့်ခို အရနဖြင ့် မနိုဿရဗေသည့် 

ယခိုအ  ိုဖပ ထ ေးရသ  အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ မံက န့်ေး၏ သရဘ သဘ ေနငှ ့် 

အရဖခခကံျကျ အ  အရငေါ်မ ည ့်ရပ။  

၃။ အ  ိုဖပ ထ ေးရသ  အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   ရကကည ချက့်အ ေး က ိုယ့်ကျင ့်   ေး စ ံန့်ြ ိုေး အစိုအြွွဲွေ့ စ့်ခိုက ို 

 စ့်ကမ္ လံိုေး၌ လက့်ရ ွွေ့အရက င့်အထည့်ရြ ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည ့်အရနဖြင ့် န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး 

အ ွက့် ရမျှ ့်မှန့်ေးစ  မ့်ေး (aspirational text)  စ့်ခိုအဖြစ့် ရ ေး ွွဲထ ေးသည့်  ိုလျှင့် ၎င့်ေး၏ 

ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခ ှ ရသ  အကျ  ေး က့်မျ ေး ငွ့် အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   ရကကည စ  မ့်ေးက ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးရသ  

ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေးနှင ့် သ သ သ သ  ဖခ ေးန ေးရသ  ဘေရနထ ိုင့်ရ ေး အဖမင့်  ှ သ မျ ေးအ ေး လွ ့်လပ့်မှု 

ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေး ပါေင့်မည့်မှ  ရသချ သရလ က့် ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ   ချ   ွေ့ ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးသည့် 

ရဖမယ မျ ေးအ ေး  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့် ည့်ေး ပ ိုင့်  ိုင့်ခွင ့်ထက့် စိုရပါင့်ေး ပ ိုင့်  ိုင့်မှုက ို ပ ို၍ 

အရလေးထ ေးရသ  စိုရပါင့်ေး န့်ြ ိုေးမျ ေး  ှ ရနန ိုင့်သည့်။၁ 
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စာဝသတတာ ၆.၄ အဝမ ြိ န ် မနုဿဝေဒအသင်ျား - လူူ့အခငွ အ်ဝ ျားအဝ  ာင်ျား ထုတ် ပန်ခ   ်

(ဝ ာ ်နတု်ခ  ်) 

ရခ ့်သစ့်ကမ္ ကက ေး၌ အချင့်ေးချင့်ေး ထ ရ ွွေ့ က့် ံမှု  ှ ကကရသ  ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး စံိုလင့်ကွွဲဖပ ေးဖခင့်ေးရကက င ့် 

 စ့်ရကက င့်ေး၊ ဤယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး ှ  လ ရနမှုဘေပံိုစမံျ ေး စံိုလင့်ကွွဲဖပ ေးဖခင့်ေးရကက င ့်  စ့်ရကက င့်ေး လ သ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   ရကကည ချက့် စ့်ခို ရ ေး ွွဲမည ့်သ မျ ေးသည့် အဓ ကအ ေးဖြင ့် ရအ က့်ပါ ဖပဿန က ို 

ရဖြ ှင့်ေး ပါမည့်။ အ  ိုဖပ ရသ  ရကကည ချက့်သည့် အရန က့်ဥရ  ပနှင ့် အရမ  က  ိုို့၌  ည့် ှ ရသ  

စံ န့်ြ ိုေးမျ ေးဖြင ့် ရ ွေးရခေါ်စဉ့်ေးစ ေးထ ေးသည ့် အခွင ့်အရ ေး ရကကည ချက့် စ့်ခို မဟို ့်ဘွဲ 

လ သ ေးအ ေးလံိုေးအရပေါ် မည့်ကွဲ သ ိုို့ အကျံ ေးေင့်န ိုင့်သနည့်ေး။ စံနှုန့်ေးမျ ေး၊ စံ န့်ြ ိုေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ င့်ေးသက့်   

ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးနှင့်   က့်နွှယ့်ရနကက   ယဉ့်ရကျေးမှု စ့်ခို၏ ယံိုကကည့်ချက့်မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် ကျင ့်ေ ့်မျ ေးမှ 

ရပါက့်ြွ ေးလ ရသ  မည့်သည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရကကည ချက့်မ  ို လ သ ေးအ ေးလံိုေးအ ွက့် 

အကျံ ေးေင့်ရ   မည့် မဟို ့်ရချ။  

(American Anthropologist, October, 1947) 

 

မနိုဿရဗေအ ွက့် အထက့်ပါ ကနို့့်ကွက့်ချက့်မျ ေးသည့် ပည  ပ့်   ံ ိုင့်ေးကက ေး ဖြစ့်ရနခွဲ ပပ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို မရလ လ န ိုင့်ရအ င့် အချ  န့်အရ  ့်ကက  ပ  ့်  ိုို့ရနခွဲ သည့်။  ကယ့် မ့်ေး ွင့်လည့်ေး 

အရမ  ကန့် မနိုဿရဗေအသင့်ေး၏ ထို ့်ဖပန့်ချက့် ထို ့်ရေပပ ေးရန က့်ပ ိုင့်ေး (Barnett, 1948; Steward, 1948) 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရကက င့်ေး ခဏ  မျှ ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး  ှ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ၎င့်ေးရန က့် ငွ့် ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့် 

 ယ့်စို နှစ့်လယ့်ပ ိုင့်ေးရလ က့်အထ  စ ေးစမ့်ေးရလ လ ရ ေး ရခါင့်ေးစဉ့် စ့်ခိုအရနဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် 

မနိုဿရဗေ နယ့်ပယ့်မှ စ  ့်ေင့်စ ေးမှု မ ှ ခွဲ ရချ (Goodale, 2006a, p.2  ွင့် ရှု)။ သ ိုို့   ငွ့် ၁၉၄၇ ခိုနှစ့် 

ထို ့်ဖပန့်ချက့်အ ေး ထို ့်ရေခွဲ ပပ ေးရန က့် ငွ့် မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် လ ထို မနိုဿရဗေ (public 

anthropology) က ို  က့်လက့်ကျင ့်သံိုေးခွဲ ပပ ေး ဤအချက့်က နယ့်ပယ့်၏ စဉ့် က့်မဖပ ့်  ှ ရနခွဲ သည ့် 

ပည  ပ့်  ိုင့်   သိုရ သနမျ ေးနှင ့် လ မှု   ေးမျှ ရ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေးအကက ေး ချ   ့် က့်လ ိုမှုက ို 

ထင့်ဟပ့်ဖပခွဲ သည့် (Goodale, 2006a, p.2  ွင့် ရှု)။ ထ ိုို့ဖပင့် မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် သ   ိုို့၏ လိုပ့်ငန့်ေး 

နယ့်ပယ့်အ ွင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပဿန မျ ေး၊ စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မျ ေး ကကံ ရ ွွေ့ကကသည့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။၂ လ မှုရဗေ 

ပည  ငှ့်မျ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး မရလ လ ကကရသေးသည့်  အချ  န့် ိုန့်ေးကလည့်ေး ထ ိုကွဲ သ ိုို့ 

ကကံ ရ ွွေ့ခွဲ ကကသည့်။ သ ိုို့ရသ ့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ဤစို ံိုမှု သ ိုို့မဟို ့် သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   

အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးအ ေး သ   ိုို့ချည့်ေး သ ေးဖခ ေး ရလ လ ခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေး ရန က့် ံိုေး ငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် ရလ လ စ ေးစမ့်ေး န့်၊ စ  ့်ဖြ ရလ လ  န့် ကက  ေးပမ့်ေးလ ခွဲ သည ့်အခါ 

ယခိုရြ ့်ဖပပါ ြ သ ြ သ ရနခွဲ သည့်က ို ရန က့်ခဖံပ ပပ ေး ရလ လ လ ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် အရမ  ကန့် 

မနိုဿရဗေအသင့်ေး၏ န ှုင့်ေး သရဘ    ေး န့်ရသ   နွ့်ေးအ ေးသည့် ဤပည  ပ့်၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် 

ထ ေးခွဲ ရသ  သရဘ ထ ေးအ ေး ထင့်ဟပ့်ဖပရနခွဲ သည့်။  
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လွတ်ဝ မာ ်ဝ ျား ယဉ်ဝ  ျားမှု နြိုင်ငံဝ ျား 

 

မနိုဿရဗေ၏ န ှုင့်ေး သရဘ    ေး အဖမင့်သည့် ၎င့်ေး၏ သိုရ သနအဖပ ခံ (subjects) မျ ေး အ ငွ့်ေး 

စံ န့်ြ ိုေးစနစ့် အမျ   ေးမျ   ေးအ ေး မကက ခဏ  ိုသလ ို စ ေးစမ့်ေးရ ွွေ့ ှ   ့်သည ့် ဥရပကခ ဖပ  သ ပပံနည့်ေးန  

(detached scientific methodology) မှ ရပါက့်ြွ ေးလ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ဤဥရပကခ  နည့်ေးလမ့်ေးမှ  

သက့် မ့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့် အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ သိုရ သနဖပ ခံမျ ေးအ ေး 

ဓမမဓ ဋ္ဌ န့်ကျကျ ဥရပကခ ဖပ  ထ ေးန ိုင့်ခွဲ ရစက မ  ဤနည့်ေးလမ့်ေးသည့် ထွဲထွဲေင့်ေင့် ပါေင့်ပ ့်သက့်မှု၊ န ေးလည့် 

ခံစ ေးမှု  ိုို့သ ိုို့  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး ပံိုစရံဖပ င့်ေးသွ ေးခွဲ ပပ ေး ၎င့်ေးသည့် သိုရ သနဖပ ခံမျ ေးက ိုယ့်စ ေး န ိုင့်ငံရ ေး 

 က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးမှုသ ိုို့ ဦေး ည့်ရစခွဲ သည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် မနိုဿရဗေ၏ အဖမင့်ရှုရထ င ့်မျ ေးက ို 

ဖပန့်လည့် လမ့်ေးရကက င့်ေး ရဖပ င့်ေးရစခွဲ သည့်မှ  သွယ့်ေ ိုက့်ရသ အ ေးဖြင ့် က ိုယ့်ကျင ့် သရဘ    ေး   ိုင့်   

အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခို ပါေင့်ရနရသ  ယခိုရြ ့်ဖပပါ န ိုင့်ငံရ ေးအ  ပါေင့်ပ ့်သက့်မှုပင့် ဖြစ့်သည့်။ ဤကွဲ သ ိုို့ 

စံနှုန့်ေး သရဘ    ေး ဘက့်သ ိုို့ ဦေးလှည ့်ဖခင့်ေး ငွ့် အရ ေးပါရသ  အခ ိုက့်အ နို့့်မှ  ကလ ြ ိုို့ေ့်ဂါေးဇ့် (Clifford 

Geertz) ၏ န ှုင့်ေး  သရဘ    ေး  နို့့်ကျင့်ရ ေးအ ေး  နို့့်ကျင့်ဖခင့်ေး (Anti Anti-Relativism) ဟို ရခါင့်ေးစဉ့် 

 ပ့်ထ ေးသည ့် ၁၉၈၃ ခိုနစှ့် အရမ  ကန့် မနိုဿရဗေအသင့်ေး၏ အထ ေးပ ိုို့ချချက့် ဖြစ့်သည့်။ အ  ိုပါ 

ပ ိုို့ချချက့်သည့် ကမ္ လံိုေးလွှမ့်ေးခခံ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ    ေးအရပေါ် မနိုဿရဗေနယ့်ပယ့်၏ ရြ ့်ဖပမှု 

အမျ ေး ံိုေး ကနို့့်ကွက့်မှုအ ေး ထ ပ့်  ိုက့် က ိုင့် ယွ့်ရဖြ ှင့်ေးခွဲ သည့်။ ၁၉၉၀ ခိုနစှ့် ွင့် ဘ  ဇ ေးလ့် အစ ိုေး ၏ 

ယ န ိုမ မ  လ မျ   ေးမျ ေးအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေး န့် AAA သည့် 

အထ ေး ရက ့်မ ှင့် စ့်ခို ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ    ဤသည့်မှ  AAA ၏ ယခင့် လက့်ရ ွွေ့နငှ ့် ခပ့်ခ ွခွ ရနခွဲ ပပ ေး န ှုင့်ေး  

သရဘ    ေး ရှုရထ င ့်မှ  ပ့် ည့်ခွဲ ဖခင့်ေးက ို ရထ က့်ရှုလျှင့် မှ ့်သ ေးရလ က့်ြွယ့်   အရဖပ င့်ေးအလွဲပင့် 

ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၉၂ ခိုနစှ့် ငွ့် ထ ိုို့ထက့် ပါေင့်လိုပ့်ရ  င့်လ ခွဲ ပပ ေး AAA  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရက ့်မ ှင့်က ို 

ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ သည့်။ ၁၉၉၄ ခိုနစှ့် ွင့် AAA သည့် အြွွဲွေ့၏ နှစ့်ပ ့်လည့် အစည့်ေးအရေေးမျ ေး၌ မနိုဿရဗေနှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ေး ထ ပ့်သ ေး ရခါင့်ေးစဉ့်မျ ေးအဖြစ့် ဖပ လိုပ့်၍ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစမျ ေးအ ေး က ိုင့် ွယ့် 

ရဖြ ှင့်ေးလ ိုမှုက ို ပ ို၍ ခ ိုင့်မ ရစခွဲ ပပ ေး ၁၉၉၅ ခိုနစှ့် ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရက ့်မ ှင့်အ ေး အပမွဲ မ့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ရက ့်မ   အဖြစ့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ သည့်။ ရန က့် ံိုေးအချက့်အရနဖြင ့် ၁၉၉၉ ခိုနစှ့် ွင့် 

ဤရက ့်မ  သည့် မနိုဿရဗေနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရကကည ချက့်အ ေး ရ ေးသ ေးခွဲ    ဤသည့်မှ  AAA သည့် 

ဟ စရက  ဗ ေး၏ ၁၉၄၇ ခိုနစှ့်ထို ့်ဖပန့်ချက့်အ ေး ထို ့်ရေခွဲ သည ့်အချ  န့်မှ ဦေး ည့်ချက့် ရဖပ င့်ေးလွဲ လ သည့်က ို 

အ ည့်ဖပ ခွဲ သည့်။  

 

၁၉၉၇ ခိုနစှ့် ွင့် မနိုဿရဗေ သိုရ သန ဂျ နယ့် (JAR) ၏ အထ ေးထို ့်စ ရစ င့်သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ေး 

ရလ လ  န့် မ မ နယ့်ပယ့်အ ွက့် သ ေးဖခ ေး ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့် စ့်ခိုက ို ရ ေးသ ေးရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုအထ ေး 

စ ရစ င့်ပါ ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးက လ မှုနယ့်ပယ့် ှ  အင့်အ ေး မည မျှရသ   က့် ံရ ေးမျ ေး ွင့်  ည့် ှ ရနသည ့် 

ယဉ့်ရကျေးမှု ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးအရပေါ် မနိုဿရဗေ၏ န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်မှုက ို အသံိုေးဖပ ၍ လ မှုအရဖပ င့်ေးအလွဲ 

ရြ ့်ရ  င့်ရ ေး ကက  ေးပမ့်ေးချက့်မျ ေး နှင ့်/သ ိုို့မဟို ့် ရဘေးထို ့်ခံ လ မျ   ေးမျ ေး၊ ဖပည့်သ မျ ေး၊ အိုပ့်စိုမျ ေးအ ေး 

၎င့်ေး  ိုို့၏ အသက့် ှင့်  ပ့် ည့်ရ ေးအရပေါ် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးက ို  ွန့်ေးလှန့်  ၌ အက အည ရပေးန ိုင့်သည့်။ 
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ဤချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသည့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခ ံ လ မျ   ေးမျ ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးအ ေး အက အည ရပေး န့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  

က  ကေ ့်ဖပ မှုအ ကွ့် အသံိုေးေင့်သည့်။ ဤကွဲ သ ိုို့ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ အသံိုေးေင့်ထ ရ  က့်မှုအ ေး 

ပ ို၍ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ ၊ ပ ို၍ ရထ င ့်ရစ ရသ  အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုချက့်မှ  င ့်   ိုေးဖမြှင ့်ရပေးန ိုင့်သည့်။၃ ထ ိုို့ရကက င ့် 

မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် အပယ့်ခ ံ အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး အ ကွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ပ ိုမ ို၍ 

ထ ရ  က့်ရစ န့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်က ို အကျယ့်ချွဲွေ့သင ့်သည့် ဟ ရသ  စံနှုန့်ေးဖပ  

အကကံဖပ ချက့်မျ   ေး ဤချည့်ေးကပ့်နည့်ေး ငွ့် ပါေင့်ရနသည့်။ လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေး ယဉ့်ရကျေးမှု 

(emancipatory cultural politics) ဟို အမည့်ရပေးထ ေးရသ  ချည့်ေးကပ့်နည့်ေး ဖြစ့်သည့် (Turner, 1997)။ 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခ ံ ဖပည့်သ လ ထို  ိုို့အ ေး အက အကယွ့် ရပေးရ ေး အ ွက့် န ိုင့်ငံရ ေး မဟ ဗျှူဟ   စ့်ခိုအဖြစ့် 

မနိုဿရဗေ နယ့်ပယ့်အရနဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ိုင့် ယွ့်ရလ လ  န့် အ ေးရပေးသည ့် 

ဤချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသည့် (စ ရသ တ  ၆.၅  ငွ့် ရှု) လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မနိုဿရဗေ ငွ့် ပထမဦေး ံိုေး 

ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးခွွဲ ဖြစ့်သည့်။၄ ဤချည့်ေးကပ့်နည့်ေးအ ွင့်ေး မှ ့်သ ေးစ   အရက င့်ေး ံိုေး 

လ ့် ရလ  သိုရ သနမှ   နှ့်နွန့် စပ ေ့် (Shannon Speed) ၏ သ မအရခေါ် ရစ ရကက  ရေြန့်ပပ ေး 

ပါေင့်ပ ့်သက့်ရသ   က့်ကကလွှုပ့် ှ ေး သိုရ သန (critically engaged activist research) နည့်ေးလမ့်ေး 

ဖြစ့်သည့် (Speed, 2006)။ ဤချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသည့် လ မှုဇ  ့်ရက င့်မျ ေး ရြ ့်ထို ့် င့်ဖပရသ  က စစမျ ေးက ို 

က ိုင့် ွယ့်လ ိုပပ ်း ပါေင့်ပ ့်သက့်မှု၊ ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှု  ိုို့က ို ရ  ှင့်ကွင့်ေးလ ိုဖခင့်ေး မ ှ ရံိုသ မက 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် အလွန့်အကျွ ံ မကင့်ေးကွ သင ့်ဟိုပင့် သ  ရပေးထ ေးသည့် (Speed, 2006)။ 

သိုရ သနလိုပ့်ငန့်ေး၏ ဦေး ည့်ချက့်မှ  မကက  က ိုန ိုင့်ငံ ချ  ယ ပါစ့် စသည့်ဖြင ့် သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် 

 စ့်ရန   ှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး သိုရ သနဖပ ရံို သက့်သက့်မဟို ့်ဘွဲ ထ ိုရန  ၌ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးရ ေး ဖြစ့်သည့်။ အကျ  ေး က့်အရနဖြင ့် ဤသိုရ သန 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၌ လ သ ေးက ို ရမ ပစ့်  ့်သည့်  ရထ က့်ရချ က့် အမ မခံ ဟို 

ရဖပ န ိုင့်သည့်။ မ   ေးမှု ခံစ ေးရနကက သည ့် လ မှုဇ  ့်ရက င့်မျ ေးအ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

ပည  ပ့်  ိုင့်   စ ေးစမ့်ေးလ ိုစ  ့်ထက့် ပ ိုသည့်။  

 

 ွင်ျားဆင်ျား ဝလ လာဝ ျားဘ ်သြိုို့ ဦျားလှည ် ခင်ျား 

 

ထ ိုို့ရကက င ့် လ မှုရဗေ နယ့်ပယ့်ကွဲ သ ိုို့ပင့် ၁၉၉၀ ခိုနစှ့်မျ ေးသည့် မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးအ ကွ့် 

အရ ေးပါရသ  သိုရ သန လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်လ ကကသည့်အထ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး က စစက ို အရ ေး ယ  

လိုပ့်လ ကကသည ့်  ယ့်စိုနစှ့်က လ ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၉၀  ယ့်စိုနစှ့် အလယ့်ရလ က့်မှစ င့်၍ AAA ၏ 

ဦေး ည့်ချက့် ရဖပ င့်ေးလွဲလ မှုက ို ထင့်ဟပ့်က  အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ ဖပင့်ပမှ မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ မှုနယ့်ပယ့်၌ ကျင ့်သံိုေးဖခင့်ေးအ ေး မနိုဿရဗေ နည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် စ ေးစမ့်ေး ရလ လ သင ့်သည ့် 

ရခါင့်ေးစဉ့်  စ့်ခိုအဖြစ့် ရှုဖမင့်လ ကကသည့်။ ဤသိုရ သနမျ ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ ရသ  အဖမင့်ရှုရထ င ့်မျ ေးအ ေး 

အရ ေးပါသည ့် စ အိုပ့် ွွဲ သံိုေး၊ ရလေးအိုပ့်နှင ့် (Wilson, 1997; Cowan, Dembour, and Wilson, 2001; Wilson 

and Mitchell, 2003) ကျမ့်ေးသံိုေး၊ ရလေးရစ င့် (e.g., Riles, 2000; Wilson, 2001; Merry, 2005; Slyomovics, 

2005)   ိုို့ ငွ့် စိုစည့်ေးထို ့်ရေခွဲ သည့်။  
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စာဝသတတာ ၆.၅ အဝမ ြိ န ် မနုဿဝေဒအသင်ျား - လူူ့အခငွ ်အဝ ျားအဝ  ာင်ျား ထုတ် ပန်ခ  ် 

(ဝ ာ ်နတု်ခ  ်) 

မနိုဿရဗေ နယ့်ပယ့်မှ န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်မှုမျ ေးအ ေး ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခ ံလ မျ   ေးမျ ေး၊ ဖပည့်သ မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် 

အိုပ့်စိုမျ ေးအ ေး က ည  န့် ကက  ေးပမ့်ေးချက့်မျ ေးက ို အ ေးဖြည ့်ရပေး န့် အသံိုေးဖပ သင ့်ပါသည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ဤကက  ေးပမ့်ေးချက့်အ ေး ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  ရထ က့်ခ ံန့်အ ကွ့် အသံိုေးေင့်သည့်။  

 

သ ိုို့ရသ ့် ရဘေးထို ့်ခံ အိုပ့်စိုမျ ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးအ ကွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ပ ိုမ ို၍ ထ ရ  က့်ရစ န့် 

မနိုဿရဗေပည  ငှ့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ပ ိုမ ို၍ ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့်နှင ့် ရထ င ့်ရစ ရအ င့် 

အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ို န့် ကက  ေးစ ေးသင ့်သည့်။  

 

ဤထို ့်ရြ ့် ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးသည့် ကငွ့်ေး င့်ေးရလ လ ရ ေး နည့်ေးန ဟို ရခေါ်  ိုန ိုင့်ရသ  မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် 

အခွင ့်အရ ေး မနိုဿဗေနယ့်ပယ့်၌ ေို  ယ နည့်ေးလမ့်ေးခွွဲ အဖြစ့်သ ိုို့ ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်လ ခွဲ သည့် (Goodale, 

2006a, p.3)။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး မနိုဿရဗေ ှ  ဤေို  ယ နည့်ေးန သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ မှု 

နယ့်ပယ့်၌ ကျင ့်သံိုေးမှု သ ိုို့မဟို ့်  စ့်ချက့်ေ လ့် င့်အရခေါ် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ လ မှုဘေက ို စ ေးစမ့်ေးရလ လ  န့် 

ကွင့်ေး င့်ေးရလ လ ရ ေး နည့်ေးန က ို အသံိုေးဖပ  န့် အ ေးထို ့်လ ခွဲ သည့်။ လ မှုမနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်ဖြစ့်သ  

ေ လ့် င့်သည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အရစ ပ ိုင့်ေး ရ ွေးရနွေးခွဲ သည ့် လ မှုရဗေ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး၏ အဓ က ဦေး ည့်ချက့်နှင ့် 

သရဘ   ပပ ေး လ မှုသ ပပံ ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ မှုသရဘ အ  ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့် 

ထ ေးရသ  အဖခင့်ေးအ  မျ ေးအဖြစ့် စ  ့်ဖြ ရလ လ သင ့်သည့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုခွဲ သည့်။ သ က ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး 

ရ ေးသ ေးခွဲ သည့် -  

 

အခွင ်အဝ ျားမ ာျား၏ လူူ့မှုဘေအာျား နာျားလည်သဝဘာဝပါ ် န် မူဝဘာငတ်စ်ခု ဝဖာ်ထုတ်လြိုသူမ ာျား၏ 

ဉာဏစြို ထု်တ်မှုမ ာျားအာျား အခွင ်အဝ ျားမ ာျား၏  ဖစတ်ညမ်ှု အဝ ခအဝန မဟုတဘဲ်  ၎င်ျားတြိုို့၏ အဓြိပပာယ်နငှ  ်

အသုံျားေင်မှုတြိုို့ ြိုသာ ဦျားတည်ဝပျားလျှင် ပြို၍ဝ ာင်ျားပါလြိမ ်မည်။ လြိုအပ်ဝနသည်မှာ စနစ်သွင်ျားထာျားဝသာ 

ပါေါ၏ သမြိုင်ျားဝ  ာင်ျားအ   ှြိလာခဲ ဝသာ ဝဘာင်အ နို့်အသတ်အတွင်ျား လူမှုဇာတ်ဝ ာင်မ ာျား၏ လုပ် ပ်မ ာျား၊ 

 ည် ွယ်ခ  ်မ ာျားအ  လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျား ြိ ုအဝသျားစြိတဝ်လ လာ န် လြိုပါသည်။  

(Wilson, 1997, pp.3-4) 

 

ဤ  ိုက့် ွန့်ေးချက့်အ  ိုင့်ေး သိုရ သ မျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေး ဘ သ စက ေးဖြင ့် လ မှုအိုပ့်စိုမျ ေး ဖပ လိုပ့် 

ရနကကရသ  မျ ေးဖပ ေးလ ရနသည ့် ညြှ န ှုင့်ေးရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး၊ ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးအရပေါ် ဦေး ည့် အ ရံိုစ ိုက့် 

လ ကကသည့်။ စ ေးရကက င့်ေး စ့်ခို ရပေါ်ထွက့်လ ပပ ေး ထ ိုစ ေးရကက င့်ေးအ ငွ့်ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၊    ေးမျှ မှုနှင ့် 

န ိုင့်ငံသ ေးဖြစ့်မှု စသည ့် အယ အ မျ ေးအရကက င့်ေး သ အ ို   အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေးသည့် အခငွ ့်အရ ေး ထွက့်  ိုရသ  

ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး၏ ရန က့်ခကံ ေးက ို ရြ ့်ဖပသည ့် လက့်ရ ွွေ့ အချက့်အလက့်မျ ေးနှင ့် ထ ရ ွွေ့  က့် ံလ ခွဲ သည့် 



 209 

(Cowan, Dembour and Wilson, 2001)။ မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးက ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ  အယ အ မျ ေး 

ရေသအလ ိုက့် ရိုန့်ေးကန့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ငွ့်     ပပ မည့်ကွဲ သ ိုို့ အသံိုေးချလျက့်  ှ ရနသည့်က ို ရလ လ  

စ ေးစမ့်ေး န့် လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး ရထ က့်ခ ံ ရဖပ   ိုလ ကကသည့်။ အနှစ့်သ  အ ေးဖြင ့်   ို ရသ ့် ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် 

အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အကက ေး  က့်နွှယ့်မှုမှ  လက့်ရ ွွေ့ အချက့်အလက့်မျ ေးဖြင ့် ရလ လ  မည ့် အဖခင့်ေးအ    စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်လ ခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ဤချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး၏ ဦေး ည့်ချက့်မှ  အရကက င့်ေးအ  က ိုသ  

ရြ ့်ဖပလ ိုဖခင့်ေးဖြစ့်ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏  စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်မှုက ို ရထ က့်ခရံကက င့်ေး 

ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ၎င့်ေးမှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လက့်ရ ွွေ့သရဘ အ  မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

အလိုပ့်လိုပ့်သည့်၊ မ  ရသ  လ မှု အရဖခအရနမျ ေး၌ မ  ရသ  လ မှု ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး အ ွက့် မည့်သည ့် 

အဓ ပပ ယ့်က ို   ိုလ ိုသည့်  ိုို့က ို သ  ှ  န့် ကက  ေးပမ့်ေးချက့် ဖြစ့်သည့်။ သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် အခွင ့်အရ ေး ရိုန့်ေးကန့် 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအ ေး လက့်ရ ွွေ့ အချက့်အလက့်မျ ေး၊ ရန က့်ခံအရဖခအရနမျ ေးက ို အရဖခခရံသ  စ  ့်ဖြ  

ရလ လ မှု  ိုို့က ို  ဖြည့်ေးဖြည့်ေးချင့်ေး ပ ို၍ အ ရံိုစ ိုက့်လ သည့်။ ဤစဉ့်ေးစ ေးနည့်ေးသည့် လ  စ့်ဦေး 

 စ့်ရယ က့်ချင့်ေး၊ အိုပ့်စိုမျ ေး၊ အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငမံျ ေးသည့် သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့်  ည့် ွက့်ချက့်မျ ေး 

အ ွက့် အခငွ ့်အရ ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ အသံိုေးဖပ ကကပံို၊ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ဤနည့်ေးလမ့်ေး၏ 

ယို တ  ငွ့် ကပ့်ပင လ ကကပံိုက ို မှ ့် မ့်ေးဖပ  န့် အ ေးထို ့်သည့် (Cowan, Dembour and Wilson, 2001, 

p.21)။ ထ ိုို့ရကက င ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် ထ ရ ွွေ့ က့် ံလ ခွဲ သည့် မနိုဿရဗေ၏ ပထမစ ေးရကက င့်ေး၊  နည့်ေး 

ပင့်က ိုသရဘ အ  စနံှုန့်ေးဖပ  သရဘ  န့်သည ့် လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေး ယဉ့်ရကျေးမှု န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် မ  သည့်မှ  

ကွင့်ေး င့်ေး ရလ လ ရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသည့် စံနှုန့်ေးဖြစ့်ရနမှုက ို ရလ လ ဖခင့်ေး (a study of normativity) 

ဖြစ့်သည့်။  

 

ဤချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး ရလ လ သည ့် က စစ ပ့်မျ ေးထွဲမှ  စ့်ခိုမှ  ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် အခငွ ့်အရ ေး  ိုို့အကက ေး  က့်နွှယ့် 

ပ ့်သက့်မှု ဖြစ့်သည့် (Cowan, Dembour, and Wilson, 2001  ငွ့် ရှု)။ ဤ က့်နွှယ့်ပ ့်သက့်မှုအရပေါ် 

စ  ့်ေင့်စ ေးကကသည ့် မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် ယခိုကွဲ သ ိုို့ ရမေးခွန့်ေးမျ ေးအ ကွ့် အရဖြ ှ  န့် 

အ ေးထို ့်ခွဲ ကကသည့် - အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်မှုအ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအရဖခဖပ  ရဖြ ှင့်ေးနည့်ေး 

စသည့်  န ိုင့်င ံက  အယ အ မျ ေးသည့် ရအ က့်ရဖခရေသအ င ့် လ မှုအရဖခအရနမျ ေး ွင့် မည့်သ ိုို့မည့်ပံို 

အဓ ပပယ့် ှ  လ ကကသနည့်ေး၊ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး န ိုင့်ငံ က အ င ့် 

သ  ဖပ မ ကကဖခင့်ေးနှင ့် ကျ ေး၊ မ ဖြစ့်မှုနှင ့် မ သ ေးစို  ိုို့အရပေါ် ရေသအ င ့် လ မှု၊ ယဉ့်ရကျေးမှု ရှုရထ င ့်မ ှ

န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်မှု  ိုို့ အကက ေး က ွဟမှုက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ ဖြ ့်ရကျ ့်သနည့်ေး (Merry, 2006, pp.38-51)။ 

ဤရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ို ရလ လ စ ေးစမ့်ေး  ၌ မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အသံိုေးေင့်မှုအရပေါ် မ  ည့်၍ ရှုဖမင့်ကကပံို အမျ   ေးမျ   ေး၊ န ိုင့်င ံက  လ မှုဇ  ့်ရက င့် အမျ   ေးမျ   ေး ရ ွွေ့ကက ံ 

ခံစ ေးကကပံို  ိုို့က ို  ငှ့်ေးဖပ န့် ကက  ေးစ ေးရသ  သ အ ို   မ ရဘ င့်မျ ေးက ို  ည့်ရ  က့် န့် အ ေးထို ့်ခွဲ ကကသည့်။ 

လက့်ရ ွွေ့ အရက င့်အထည့်ရြ ့်သ မျ ေးအရကက င့်ေး မနိုဿရဗေ ရှုရထ င ့်မှ စ  ့်ဖြ ရလ လ မှုသည့်  

လက့်ရ ွွေ့ အရက င့်အထည့်ရြ ့်ရ ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးအရကက င့်ေး သ အ ို  မျ ေး ရြ ့်ထို ့် င့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အယ အ မျ ေးနှင ့် ကက ေးေင့် ရ  င့် ွက့်ရ ေး အယ အ မျ ေး ကမ္  စ့်ေန့်ေး မည့်သ ိုို့မည့်ပံို ပျံွေ့နှံို့ကကပံို၊ 

လ မှုဘေက ို မည့်သ ိုို့မည့်ပံို ရဖပ င့်ေးလွဲပံို  ိုို့က ို က ည  ှင့်ေးဖပရပေးသည့် (Merry, 2006, p.38)။  
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ဤကဏ္ဍ၌ မနိုဿရဗေ ရလ လ မှုမျ ေးသည့် ထ ေး ည့်ေး ဩဇ  လွှမ့်ေးမ ိုေးရသ  (hegemonic) လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

စနစ့်၏ ယဉ့်ရကျေးမှုအရပေါ် ဖြစ့်ရစန ိုင့်ရသ  ရမွေး  ပါ အနတ  ယ့်မျ ေးက ို မ ေးရမ င့်ေးထ ိုေးဖပပပ ေး  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စနစ့်မျ ေး အမနှ့် ကယ့် မည့်ကွဲ သှိိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ပံို၊ အထ ေးသဖြင ့် ထ ိုလိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး၏ ယဉ့်ရကျေးမှုအရပေါ် 

အကျ  ေး သက့်ရ  က့်မှု  ိုို့က ို ရလ လ ရစ င ့်ကကည ့်သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးက ို ရထ က့်ခ ံ

 င့်ဖပသည့်။ ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် ယဉ့်ရကျေးမှု လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေး 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအ ေး ယဉ့်ရကျေးမှု  ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး အရပေါ် အရဖခဖပ မည့် မဟို ့်ရပ။ 

၎င့်ေးသည့် ဗဟို န့်ရသ ၊ အလွယ့် က  လက့်မခရံသ ၊ စ ေးစ ေးနစ့်နစ့်ရလ လ ရသ  စစ့်ရကက  ရမေးဖမန့်ရ ေး 

မနိုဿရဗေ ဖြစ့်သည့် (Goodale, 2006a)။ ယခိုအခန့်ေး၏ ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ရ ွွေ့လ  မည့်ဖြစ့်သည ့်အ  ိုင့်ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး အလွယ့် က  လက့်မခရံသ  ဤချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးအ ေး မ လအရဖခချရနထ ိုင့်ရသ  

လ မျ   ေးမျ ေး အခွင ့်အရ ေးအရကက င့်ေး လ မှုရဗေ ပ ို န့်သည ့် လ ့် ရလ  ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးက 

သက့်ရသထ လျက့်  ှ သည့်။  

 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် သံသယ ှ ရသ  ဗဟိုအဖမင့်သည့် ယခိုအခါ ကငွ့်ေး င့်ေးရလ လ ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေး၏ 

အဓ က သွင့်ဖပင့်လကခဏ  ဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ေးသည့် န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်မျ ေး၏ ဗဟိုသရဘ   န့်ပပ ေး 

အစ  ့်စ  ့် အပ ိုင့်ေးပ ိုင့်ေး ဖြစ့်ရနသည ့် သရဘ သဘ ေနငှ ့် အခငွ ့်အရ ေး စက ေး၏ အယ ေါေပ ိုင့်ေး   ိုင့်   

ဇ  ့်ရှုပ့်မှုက ို အသ အမှ ့်ဖပ ရသ  အဖမင့်ဖြစ့်သည့် (Wilson, 2006, p.77)။ ဤအဖမင့်၏ ဦေး ည့်ချက့်မှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ လိုပ့် ပ့်က ို ရြ ့်ဖပသည ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး (performative dimensions)၊ 

လ မှုလှုပ့် ှ ေးမှု အရဖခအရနမျ ေး၊    ေးဥပရေ ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး၏ အ ွင့်ေး၊ အဖပင့်၌ ‘အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး’နငှ ့် 

‘   ေးမျှ မှု’ ရြ ့်ထို ့် ရ ေးသ ေးမှု  ိုို့အရပေါ် အ လစ့်မျ ေးနှင ့် အ လစ့် မဟို ့်ရသ  လ မှုဇ  ့်ရက င့်မျ ေး၏ 

စ  ့်ရနသရဘ ထ ေး အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး ဖြစ့်ကကသည့် (Wilson, 2006, p.77  ငွ့် ရှုပါ)။ ‘အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

လ မှုဘေ’ က ို ကငွ့်ေး င့်ေး သိုရ သနဖပ  နည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် ရလ လ ဖခင့်ေးဖြင ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် ရဟ င့်ေးနွမ့်ေးရနပပ  

ဖြစ့်ရသ  ကမ္ လံိုေး အကျ ံေးေင့်မှု သရဘ    ေးနငှ ့် န ှုင့်ေး  သရဘ    ေး   ိုို့အကက ေး အဖငင့်ေးအခံိုက ို 

ရကျ ခ ိုင့်ေးန ိုင့်ပပ ေး န ိုင့်ငံရ ေး ယှဉ့်ပပ  င့်မှု နယ့်ပယ့် အသ ေးသ ေး၌ ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

အသံိုေးဖပ ပပ ေး မည့်သည့်  ိုို့က ို လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်က ို  န့်ေးစစ့်န ိုင့်ပါသည့် (Wilson, 2006, p.78)။  

 

ထ ိုို့ရကက င ့် ကွင့်ေး င့်ေး သိုရ သနဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး (ethnographic approach) ၏ အနှစ့်သ  သည့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ လ မှုဘေအ ေး အထ ေးဂရိုဖပ ၍ မှ ့် မ့်ေး င့်ဖခင့်ေးပင့် ဖြစ့်သည့် (စ ရသ တ  ၆.၆  ငွ့် ရှုပါ)။ 

ဤကွဲ သ ိုို့ မှ ့် မ့်ေး င့်ဖခင့်ေး ွင့် အခငွ ့်အရ ေး အရဖခဖပ  လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအ ငွ့်ေး လ မှုစိုရံိုေးလှုပ့်ရ  င့်မှု မျ ေး၏ 

အရဖခအရနမျ ေးကွဲ သ ိုို့ အဖခင့်ေးအ  မျ ေး၊ သ ိုို့မဟို ့် ချ   က့်ပွွဲမျ ေး၊ မအ ပ့်ဘွဲ ရစ င ့်ရနဖခင့်ေးမျ ေး၊ အသိုဘမျ ေး 

စသည့်ဖြင ့် အခငွ ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၏ လိုပ့် ပ့် ရြ ့်ဖပသည ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး (Wilson, 2006  ငွ့် ရှုပါ) 

သ ိုို့မဟို ့်  က့်လက့် ရြ ့်ဖပမည ့် အပ ိုင့်ေး ွင့် ရ ွွေ့လ  မည့် ဖြစ့်သည ့် အ  ိုင့်ေး အင့်အ ေးပပ  င့် န ိုင့်ငရံ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေး ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်မှုအရပေါ် အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှု၊  စ့်နည့်ေးအ ေးဖြင ့် မကက ခဏ   ိုသလ ို 

အခွင ့်အရ ေး  ှ သ မျ ေးအရပေါ်   ိုေးကျ   ေးသရဘ မျ   ေး သက့်ရ  က့်မှု စသည့်  ိုို့က ို  န့်ေးစစ့်ဖခင့်ေး ပါေင့်သည့် 
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(Short, 2007  ွင့် ရှုပါ)။ ဤနည့်ေးလမ့်ေးက ို လ ိုက့်န ဖခင့်ေးဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ အရဖခခအံိုတ ဖမစ အ ေး 

ရှုပ့်ရထွေး ရထွဖပ ေးရသ  စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်မှု သ ိုို့မဟို ့်  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့် ှ ရသ  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးနငှ ့် ေ ဋ္ဌဓမမ 

ဥပရေ  ိုို့၌ မဟို ့်ဘွဲ လ သ ေး၏ ရနို့စဉ့် လ မှုဖြစ့်မှု (sociality)  ွင့် ရဖခ  ရက က့်န ိုင့်ပါသည့် (Wilson, 

2006)။ (ကွင့်ေး င့်ေး သိုရ သနဖပ  နည့်ေးလမ့်ေးနှင ့် လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေး ယဉ့်ရကျေးမှု နည့်ေးလမ့်ေးနှစ့်ခိုစလံိုေးအရပေါ် 

ရေြန့်ချက့်အ ေး စ ရသ တ  ၆.၇  ငွ့် ရှု။)    

 

စာဝသတတာ ၆.၆  ွင်ျားဆင်ျားသုဝတသန ပ နည်ျားလမ်ျား - အဓြိ  အစြိတအ်ပြိုင်ျားမ ာျား 

ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအကက ေး  က့်နွှယ့်မှုသည့် လက့်ရ ွွေ့အချက့်အလက့်မျ ေးက ို အရဖခဖပ ၍ 

ရလ လ  မည ့် က စစ ပ့်ဖြစ့်သည့်။  

ဤချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသည့် အ ှ က ို အ ှ အ  ိုင့်ေး ရြ ့်ဖပပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏  စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်မှုက ို 

သွယ့်ေ ိုက့်၍ပင့် မရထ က့်ခံရပ။ 

ဤနည့်ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး အမနှ့် ကယ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ အလိုပ့်လိုပ့်ပံို၊ မ  ရသ  လ မှုအရဖခအရနမျ ေး၌ 

မ  ရသ  လ မှုဇ  ့်ရက င့်မျ ေးအ ကွ့် မည့်သည ့်အဓ ပပ ယ့် ှ သည့်က ို   ှရြွရ ွွေ့ ှ  န့် အ ေးထို ့်သည့်။  

 

ဤနည့်ေးသည့် လ မှုဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့်  ည့် ယွ့်ချက့်မျ ေးက ို အရက င့်အထည့် 

ရြ ့်  ၌ အခွင ့်အရ ေးစက ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ အသံိုေးဖပ ပံိုက ို မှ ့် မ့်ေး င့် န့် အ ေးထို ့်သည့်။  

 

၎င့်ေး၏ အဓ က ည့် ယွ့်ချက့်မှ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ လ မှုဘေက ို ကွင့်ေး င့်ေး သိုရ သနဖပ  နည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် 

ရလ လ  စ ေးစမ့်ေး န့် ဖြစ့်သည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အရဖခခံသည့်  စ့်ကမ္ လံိုေးအကျံ ေးေင့်ရသ  ကျင ့်ေ ့်အမနှ့်   ေး  စ့်ခိုမဟို ့်ဘွဲ 

လ သ ေးမျ ေး၏ လ မှုလိုပ့်ငန့်ေးရ  င့်  သ  ဖြစ့်သည့်။  

 

စာဝသတတာ ၆.၇ တ ခာျားဝသာ အ မင်ရှုဝထာင ်မ ာျား - နည်ျားလမ်ျားဝပါင်ျားစံု မနုဿဝေဒဟု ဝခေါ် မည်လာျား။  

၁။ မ ့်ဂ ေးရေေးလ့် (Mark Goodale, 2006b, 2008) သည့် ကွင့်ေး င့်ေး သိုရ သနဖပ  နည့်ေးလမ့်ေးသ မက 

လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေး ယဉ့်ရကျေးမှုန ိုင့်ငံရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးက ိုပါ ရေြန့်ထ ေးရသ  ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ သည ့် 

ဖငင့်ေးခံိုချက့် စ့်ခိုက ို  င့်ဖပခွဲ ပပ ေး ရလ လ  မည ့် အရကက င့်ေးအ  သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးထက့် 

အနည့်ေးငယ့် ရဘ င့်ကျယ့်ပပ ေး၊ သ ိုို့ရသ ့်လည့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး နစ့်ေင့်ရနသည ့် စံနှုန့်ေးဖြစ့်စဉ့်မျ ေးဟို 

ဖငင့်ေးခံိုခွဲ သည့် (Goodale, 2006b)။ ကျင ့်ေ ့်သ အ ို  အ ေး လ မှုလက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှုအဖြစ့် ဤကွဲ သ ိုို့ 

ရလ လ ဖခင့်ေး ငွ့် မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေး လ မှုဇ  ့်ရက င့်မျ ေး၊ ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးနှင ့် ကွင့်ေး င့်ေး 

သိုရ သနဖပ  နည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် ထ ရ ွွေ့ က့် ံပပ ေး ထ ိုသ ိုို့ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးမှ  င ့် အဖခ ေးရသ  စံနှုန့်ေး  ိုင့်   

အဖခင့်ေးအ  မျ ေးက ို ရ ွွေ့ ှ ဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။  

 

၂။ ဤနည့်ေးလမ့်ေး ွင့် မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုမှု၊ ထပ့် င ့် 

အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုမှု  ိုို့မှ  င ့် န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးလျက့် လ မှုဇ  ့်ရက င့်မျ ေး နှင ့်အ   
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ပ ေး ွွဲသ အ ို   ရြ ့်ထို ့်ဖခင့်ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်သည့် (Goodale, 2006b)။  

 

၃။ လ မှုဇ  ့်ရက င့်မျ ေးနှင ့် ဤကွဲ သ ိုို့ ထ ရ ွွေ့ က့် ံဖခင့်ေးသည့် ဂ ေးရေေးလ့်၏ နည့်ေးလမ့်ေးအ ေး ပံိုမှန့် 

ကွင့်ေး င့်ေး သိုရ သနဖပ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးမှ ခွွဲထွက့်ရစသည့်။ သ ၏အဖမင့် ငွ့် ဤသ ိုို့ခွွဲထွက့် န့် 

လ ိုအပ့်ဖခင့်ေးမှ  (မနိုသရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေး အပါအေင့်) လ မှုဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် 

ပ ့်သက့်၍ သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးအ  စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ် န့် လ ိုအပ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးသည့် လ မှုဇ  ့်ရက င့်မျ ေးအ ေး န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးစနစ့်မျ ေးနငှ ့် 

ချ   ့် က့် ရပေးသည့်  ိုရသ  အချက့်  ိုို့ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ အ  ိုပါ န ိုင့်င ံက  စနစ့်မျ ေး၏ 

ရဘ င့်နယ့်န မ  ့်နငှ ့် အဓ ပပ ယ့်  ိုို့က ို ကငွ့်ေး င့်ေး သိုရ သနဖပ  နည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့်  စ့်စ  ့် စ့်ရေသ 

အ ေးဖြင ့်သ  ရလ လ န ိုင့်သည့် (Goodale, 2006a, p.5)။ 

 

၄။ ဂ ေးရေေးလ့် (Goodale, 2006a) က ဤကွဲ သ ိုို့ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသည့် ခခံ ၍ရဖပ  လျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရလ လ ရ ေး နည့်ေးရပါင့်ေးစံို မနိုဿရဗေ ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုသည့် (Goodale, 2006a)။ ၎င့်ေးသည့် 

မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးစနစ့်မျ ေးက ို အရဖခခံကျကျ ရေြန့်ပပ ေး  ချ  န့် ည့်ေး ွင့် 

ထ ိုစနစ့်မျ ေးအရပေါ် န ိုင့်ငရံ ေးအ ၊ ကျင ့်ေ ့်အ  က  ကေ ့်ထ ေးသည ့် သိုရ သနမျ ေးက ို လက့်ခ၊ံ 

အ ေးရပေးသည့်။ 

 

၅။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလ လ ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးစံို မနိုဿရဗေသည့် မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှုအ ေး က ိုယ့်စ ေးဖပ ရသ  ဗဟိုဖြစ့်မှု (pluralism) က ို ပ ိုမ ိုန ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် 

မ မ နယ့်ပယ့်အ ငွ့်ေး ှ  ပည  ပ့်  ိုင့်   နည့်ေးလမ့်ေးစံိုလင့်မှု (epistemological pluralism) က ို 

အသံိုေးဖပ သည့် (Goodale, 2006a)။ ဤနည့်ေးလမ့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလ လ ရ ေး မနိုဿရဗေအ ေး 

ယခင့်  ှ နှင ့်ခွဲ သည့်ထက့် ပ ို၍ ရ ွှေ့ရ  က့်ရစ န့်  ည့် ွယ့်သည့်။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် မကက ရသေးခင့်က 

ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့် သိုရ သန အရ  ့်မျ ေးမျ ေးသည့် မနိုဿရဗေ နယ့်ပယ့် လ ူ့အခွင ့်ရ ေး 

ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး၏ ခက့်မ နှစ့်ခိုဖြစ့်ရသ  လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေး ယဉ့်ရကျေးမှု န ိုင့်ငရံ ေး နည့်ေးလမ့်ေးနှင ့် ကွင့်ေး င့်ေး 

သိုရ သနဖပ  နည့်ေးလမ့်ေးအ ွင့်ေး ကျရ  က့်သည့်ဟို   ိုန ိုင့်ပါသည့်။  

 

အနှစ်ခ  ပ် 

၁၉၄၇ AAA ၏ ထို ့်ဖပန့်ချက့်သည့် မနိုဿရဗေ နယ့်ပယ့်၏ သ ပပံနည့်ေးကျ၊ လက့်ရ ွွေ့ အချက့်အလက့် 

အရဖခဖပ  နည့်ေးလမ့်ေးအရပေါ် အရဖခခံ၍ ကနို့့်ကွက့်ချက့်မျ ေး ထို ့်ဖပန့်ခွဲ သည့်၊ ဤအချက့်က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် 

ထ ရ ွွေ့ က့် ံမှုအ ေး အချ  န့်အရ  ့်ကက ရအ င့် ပ  ့်  ိုို့ထ ေးခွဲ သည့်။  

 

အချ  န့်ကက လ သည့်နငှ ့် ဓမမဓ ဋ္ဌ န့်ကျကျ ဥရပကခ ဖပ မှုမှသည့် ထွဲထွဲေင့်ေင့် ပ ့်သက့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ချင့်ေးစ  

န ေးလည့်မှုသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲလ ခွဲ ပပ ေး ၎င့်ေးသည့် သိုရ သနဖပ ခံသ မျ ေး က ိုယ့်စ ေး  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးမှုက ို 

ဦေး ည့်သွ ေးခွဲ သည့်။  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခရံန သည ့် လ မျ   ေးမျ ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးထံ ကျင ့်ေ ့်အ  က  ကေ ့် 

ဖပ  န့်အ ကွ့် အသံိုေးေင့်ရသ   န့်  ပလ   စ့်ခိုအဖြစ့် ရှုဖမင့်ရသ  လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေး ယဉ့်ရကျေးမှု န ိုင့်ငရံ ေး 
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နည့်ေးလမ့်ေးခွွဲ စ့်ခို ရပေါ်ထွက့်လ ခွဲ သည့်။  

 

ထ ိုို့ရန က့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ လ မှုဘေ၊ အဓ ပပ ယ့်နငှ ့် အသံိုေးဖပ ပံို  ိုို့အ ေး စနစ့်သွင့်ေးထ ေးရသ  ပါေါ၏ 

သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ   ှ လ ခွဲ ရသ  ရဘ င့်အကနို့့်အသ ့်အ ွင့်ေး လှုပ့် ှ ေးရနကကရသ  လ မှုဇ  ့်ရက င့်မျ ေး၏ 

လိုပ့် ပ့်မျ ေး၊  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေးအ  ရလ လ သည ့် ကွင့်ေး င့်ေး သိုရ သနဖပ  နည့်ေးလမ့်ေးခွွဲ  စ့်ခို 

ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့်။  

 

၂၀၀၆ ခိုနစှ့် ွင့် နည့်ေးလမ့်ေးစံို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မနိုဿရဗေ၊  စ့်နည့်ေး မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စနစ့်မျ ေးက ို အရဖခခကံျကျ ရေြန့်ပပ ေး  ချ  န့် ည့်ေး ငွ့် ထ ိုစနစ့်မျ ေးအရပေါ် န ိုင့်ငရံ ေးအ ၊ ကျင ့်ေ ့်အ  

က  ကေ ့် ထ ေးသည ့် သိုရ သနမျ ေးက ို လက့်ခ၊ံ အ ေးရပေးသည ့် မနိုဿရဗေဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

မနိုဿရဗေအ ေး အသစ့်ပံိုရြ ့် န့် အ ေးထို ့်သည ့် အရ ေးကက ေးရသ  ဖငင့်ေးခံိုချက့် စ့် ပ့် ရပေါ်ထွက့်လ  ခွဲ သည့်။  

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ရလ လ ကကည ့်ရှုဖခင့်ေး၊  င့်ဖပဖခင့်ေးထက့် ရကျ ့်လွန့်ရသ  မနိုဿရဗေ စ  ့်ဖြ  

ရလ လ ချက့်  စ့် ပ့်အ ကွ့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးမှ  မည့်သည့်  ိုို့နည့်ေး။ 

ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  ရလ လ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး၏ ရက င့်ေးကျ   ေး၊   ိုေးကျ   ေးမျ ေးမှ  မည့်သည့်  ိုို့နည့်ေး၊ သင့်က ိုယ့်  ိုင့် 

ရလ လ လျှင့် ထ ိုရက င့်ေးကျ   ေး၊   ိုေးကျ   ေးမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ က ိုင့် ယွ့်ရဖြ ှင့်ေးမည့်နည့်ေး။  

 

နယ်ပယ်နှစ်ခုအ  ာျား တူည ခ  ် - အခွင ်အဝ ျားမ ာျားအာျား လူမှုသဝဘာအ  ဖန်တ ျား 

တည်ဝဆာ  ်ခငျ်ား  

 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွွေ့ခွဲ ပပ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ကနဦေး သံသယဖြစ့်မှု  ှ ခွဲ ပပ ေး၊ ယင့်ေး၏ 

အကျ   ေး က့်အဖြစ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အယ အ က ို ရလ လ  န့်  ွနို့့် ို ့်ရနခွဲ ရစက မ  ယခိုအချ  န့်၌ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ လ မှုဘေက ို ရလ လ သည ့် သိုရ သနမျ ေးသည့် လ မှုရဗေ နယ့်ပယ့်မှသ မက မနိုဿရဗေ 

နယ့်ပယ့်မှပါ ထွက့်ရပေါ်လ ရနကကရပပပ ။  သ ိုို့   ငွ့် လ မှုရဗေ နယ့်ပယ့်၌ ရလ လ မှုသည့် လ သ ေး ဖြစ့် ည့်မှု 

(human ontology)၊ အ င့်ေး ငှ့်စနစ့် ထို ့်လိုပ့်မှု နည့်ေးလမ့်ေး သ ိုို့မဟို ့် ကမ္  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ရကကည စ  မ့်ေးနငှ ့် အလ ေး   သရဘ   ည ချက့်မျ ေး ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်  ၌ န ိုင့်ငံ က  အင့်အ ေးပပ  င့် 

န ိုင့်ငရံ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍ စသည့်  ိုို့အရကက င့်ေး စနစ့်လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ ရသ  ရယဘိုယျ ရလ လ မှ ့်သ ေးမှုဖြင ့် 

စ င့်ရလ  ှ သည့်။ ၎င့်ေးနှင ့်  နို့့်ကျင့်၍ မနိုဿရဗေ နယ့်ပယ့်သည့် မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် ပ ို၍ရဘ င့်ကျဉ့်ေးရသ  

ကွင့်ေး င့်ေး သိုရ သနဖပ  နည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် အစဖပ ရလ  ှ ပပ ေး ထ ိုို့ရန က့် ငွ့်မ ှစနစ့်သွင့်ေး  ည့်ရ  က့်ထ ေးရသ  

ပါေါ (institutionalized power) ကွဲ သ ိုို့ ပ ိုမ ို၍ ကျယ့်ရဖပ ရသ  လ မှုရဗေ   ိုင့်   ဖပဿန မျ ေးက ို 

မ ေးရမ င့်ေးထ ိုေးဖပ န့် ရန က့်ခ ံ လ မှုစနစ့်   ိုင့်   အသ အဖမင့်မျ ေးက ို   ိုင့် ည့် ရြ ့်ဖပရလ  ှ သည့် (Wilson, 

1997  ွင့် ရှုပါ)။ နယ့်ပယ့် နှစ့်ခိုသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရလ လ   ၌ မ  ရသ  စမှ ့်မျ ေး  ှ ရစက မ  

အရ ေးပါရသ  ဘံိုအဖမင့် ရှုရထ င ့်  ှ ကကသည့်။ ၎င့်ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   လ မှု ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး 
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အဖမင့်ဟို ရခေါ်န ိုင့်မည့် ထင့်သည့်။ ဤသည့်မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် သ ူ့အလ ိုလ ို  ည့် ှ ရနရသ  အ  မျ ေး 

မဟို ့်ဘွဲ အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေး၊ မည မျှမှုမျ ေး  ှ ရသ  လ သ ေးမျ ေး၏ လ မှု က ေးလ ေး က့် ံမှု၏  လေ့် 

ထွက့်ကိုန့်မျ ေး ဖြစ့်ရကက င့်ေး ဖပသသည ့် အဖမင့်ဖြစ့်သည့် (စ ရသ တ  ၆.၈  ငွ့် ရှုပါ)။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

ပည  ပ့်  ိုင့်   ဘံိုသင့်ခန့်ေးစ မှ  ယခိုရြ ့်ဖပပါ က ေးလ ေး က့် ံမှုမျ ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေး  ပ ိုင့်ခငွ ့်  ှ သ မျ ေးအ ွက့် မလွွဲမရသွ အကျ  ေးရကျေးဇ ေး  ှ လ မ ့်မည့်ဟို 

မယ   န့် ဖြစ့်သည့်။  

 

စာဝသတတာ ၆.၈ နယ်ပယ်နှစခ်အု  ာျား တညူ ခ  ် - အခွင အ်ဝ ျားမ ာျားအာျား လူမှုသဝဘာအ  

ဖန်တ ျားတည်ဝဆာ ် ခင်ျား  

နယ့်ပယ့်နှစ့်ခိုသည့် လ ူ့အခွင့် အရ ေး ရလ လ   ၌ စမှ ့် မ  ကကရပ၊ သ ိုို့ရသ ့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မျ ေးသည့် 

လ မှုသရဘ အ  ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် ဟ ရသ  အဖမင့် ှ ဖခင့်ေး ွင့်   ည ကကသည့်။ 

ဤချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် သ ူ့အလ ိုလ ို  ည့် ှ ရနရသ  အ  မျ ေး မဟို ့်ဘွဲ 

အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေး၊ မည မျှမှုမျ ေး  ှ ရသ  လ သ ေးမျ ေး၏ လ မှုက ေးလ ေး က့် ံမှု၏  လေ့် ထွက့်ကိုန့်မျ ေး 

ဖြစ့်သည့်က ို ဖပသသည့်။  

ပည  ပ့်  ိုင့်   ဘံိုသင့်ခန့်ေးစ မှ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေး  ပ ိုင့်ခွင ့် ှ သ မျ ေး အ ွက့် မလွွဲမရသွ 

အကျ  ေးရကျေးဇ ေး  ှ လ မ ့်မည့်ဟို မယ   န့် ဖြစ့်သည့်။ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေးက ိုရ   လက့်ရ ွွေ့လိုပ့်ရ  င့်ပံိုက ိုပါ အထ ေးဂရိုဖပ ၍ 

ရလ လ  န့်ေးစစ့်သင ့်သည့်။  

ယခိုရြ ့်ဖပပါ ရလ လ  မှ ့်သ ေးချက့်မျ ေးအ ေး ဩစရက ေးလျ န ိုင့်ငံ ှ  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး 

အရကက င့်ေး သိုရ သနမျ ေးက မ ေးရမ င့်ေးထ ိုေးဖပထ ေးသည့်။  

 

ဤအချက့်အ ေး ဩစရက ေးလျန ိုင့်ငံ ှ  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ လ မျ   ေးမျ ေး၏ ရဖမယ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး 

အရကက င့်ေး လ ့် ရလ  သိုရ သနဖပ ချက့်မျ ေးက အထင့်အ ှ ေး ရြ ့်ဖပရနကကသည့် (Short, 2007, 2008 

 ွင့် ရှုပါ)။ ဤအရကက င့်ေးက ို ရန က့်ပ ိုင့်ေး ငွ့်  က့်လက့်ရ ွေးရနွေးပါမည့်။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  

လ မျ   ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး ရလ လ ချက့်သည့် နယ့်ပယ့် နှစ့်ခိုက ရပေးစွမ့်ေးန ိုင့်ရသ  အဖပန့်အလှန့် 

အရထ က့်အက  ဖပ ရသ  အသ အဖမင့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပသည ့် အမနှ့် ကယ့် ရက င့်ေးမွန့်သည ့် နမ န   စ့်ခိုပင့် 

ဖြစ့်သည့်။ မနိုဿရဗေ နယ့်ပယ့်၏ အရန က့်  ိုင့်ေး မဟို ့်ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး အရကက င့်ေး စ  ့်ေင့်စ ေးမှုနှင ့် 

ခ ိုင့်မ  အ ေးရက င့်ေးရသ  ကွင့်ေး င့်ေး သိုရ သနဖပ  နည့်ေးန သည့် လ မှုရဗေ၏ စနစ့်လံိုေးလွှမ့်ေးခခံ  န ေးလည့် 

သရဘ ရပါက့်မှုနှင ့် ရပါင့်ေးစပ့်လ ိုက့်သည ့်အခါ ဤအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ လ မှုဘေ အရကက င့်ေး ပ ိုမ ို၍ အဖပည ့်အေ 

န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် အရထ က့်အက ဖပ န ိုင့်သည့်။  

 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွွေ့ခွဲ ပပ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး လ မှုရဗေ နယ့်ပယ့်သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလ လ   ၌ ရနှေးရကွေး 

ရနခွဲ ပပ ေး မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးကွဲ သ ိုို့ သ ေးဖခ ေးက စစမျ   ေးက ို ရလ လ   ၌ ပ ို၍ပင့် 

ရနှေးရကွေးခွဲ သည့်။ သမ ိုင့်ေးပည  ငှ့်မျ ေး၊ မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေး (ဤနယ့်ပယ့်၏ အရန က့်  ိုင့်ေး 

မဟို ့်ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးအရပေါ် စ  ့်ေင့်စ ေးမှုက ို ရထ က့်လျှင့် အဩံစ   မဟို ့်ရပ)နှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး၊ 
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ဥပရေ သ အ ို      မျ ေးသည့် မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး 

အရကက င့်ေး ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေး၊ အရ ေးပါရသ  သိုရ သနမျ ေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ ကကသည့် (ဤအက ကြောင ်းကှိို အခန့်ေး ၁၉ 

 ွင့် ရှုပါ)။ သ ိုို့   ငွ့် လ မှုရဗေပည  ငှ့် အနည့်ေးငယ့်ခနို့့်ကသ  ယခိုအခါ ငွ့်  စ့်ကမ္ လံိုေးအထ  

ကျယ့်ဖပနို့့်လ ရသ  ဤရခါင့်ေးစဉ့်အရပေါ် စ  ့်ပါေင့်စ ေးမှု ဖပသခွဲ ကကသည့် (Samson and Short, 2006  ွင့် 

ရှုပါ)။ စ ေးပွ ေးရ ေး ဂလ ိုဘယ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး၏ ပံိုစ ံ  စ့်ခို ည့်ေးသ ိုို့ သွပ့်သွင့်ေးရသ   ွန့်ေးအ ေးမျ ေးနှင ့် 

အင့်အ ေးကက ေး အမျ   ေးသ ေး န ိုင့်ငံရ  ့်မျ ေးက ို  င့်  ိုင့်ရန သည ့် အရဖခအရန ငွ့် န ိုင့်င ံက  အ င့်ေး ှင့်စနစ့်က 

ထို ့်လိုပ့်ရပေးရသ  ကကယွ့်ေမှုသည့် ရဂဟစနစ့် (အခန့်ေး ၂၃  ွင့် ရှု) နှင ့် ဘေရနထ ိုင့်ရ ေးအ ွက့် 

သဘ ေပ ့်ေန့်ေးကျင့်အရပေါ် အမှ သဟည့်ေးဖပ  ရသ  အိုပ့်စိုငယ့် လ မျ   ေးမျ ေး၏ ယဉ့်ရကျေးမှု  ငှ့်သန့်ရ ေးအ ေး 

ြျက့်  ေးလျက့် ှ သည့် (Samson and Short, 2006)။ ယခိုအချ  န့်အထ  သ ေးဖခ ေးစ  လှုပ့် ှ ေးရနကကရသ  

မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  လ မျ   ေးအိုပ့်စိုမျ ေး၏ န ိုင့်ငံ က   က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးမှုသည့် အထက့်ရြ ့်ဖပပါ 

ပံိုစ ံစ့်ခို ည့်ေးသ ိုို့ သွပ့်သွင့်ေးရသ   ွန့်ေးအ ေးမျ ေးအ ေး  ံိုို့ဖပန့်သည ့်အရနဖြင ့် ရပေါ်ထွက့်လ ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ယခိုအခါ ွင့် ေ   ဂျှူ   (Wirajura)၊ င န ရေါ (Ngunnawall)၊ န ဟ    (Nahuatl)၊ အ ိုဂ ယက့် (Ogiek)၊ 

ဘလက့်ြ ေး (Blackfoot)၊   ေါ က့် (Tuareg) နှင ့် အ န  (Innu) လ မျ   ေးမျ ေးကွဲ သ ိုို့ မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  

လ မျ   ေးမျ ေးသည့် ကိုလသမဂဂ စနစ့်မှ  င ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး ငွ့် 

ထွဲထွဲေင့်ေင့် ပါေင့်လှုပ့် ှ ေးရနကကပပ  ဖြစ့်သည့် (Samson and Short, 2006)။ ကိုလသမဂဂ စနစ့်မှ  င ့် 

ဤကွဲ သ ိုို့ ကက  ေးပမ့်ေး ရ  င့် ွက့်ဖခင့်ေးသည့် ကမ္  စ့်ေမှ့်ေးလံိုေး၌ မ လအရဖခချရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး 

ရ ွွေ့ကကံ ခစံ ေး ရသ    ိုေး  ွေးသည ့် လ မှုရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အ ေးနည့်ေးချက့်နငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့ရနထ ိုင့်   န ိုင့်ငံမှ 

န ိုင့်ငရံ  ့်ကရပေးသည့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် စ  ့်ပျက့်မှုမှ  င ့် ရပါက့်ြွ ေးလ သည့်။  

 

ဤကွဲ သ ိုို့ ဖပည့် ွင့်ေး အခငွ ့်အရ ေး စနစ့်  စ့်ခိုမှ  ဩစရက ေးလျ န ိုင့်ငံ ငွ့်  ည့် ှ လ ခွဲ ရသ  မ လပ ိုင့်  ိုင့်မှု 

(title) ဟိုရခေါ်ရသ  ရဖမယ ပ ိုင့်  ိုင့်မှု အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ့် ရလ  သိုရ သနမျ ေးက (Short, 

2007, 2008   ိုို့ ငွ့် ရှုပါ)  ဩစရက ေးလျ န ိုင့်ငံ၌ မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး စနစ့်သွင့်ေးမှုအ ေး အရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  က ိုလ ိုန န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ လ မှုရ ေးနငှ ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး စနစ့် အရ  က့်အဦအ ငွ့်ေး န ိုင့်ငံရ ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးအကက ေး အ ဏ  ထ န့်ေးညြှ မှု၏ 

 လေ့်အဖြစ့် လ မှုရဗေ ရှုရထ င ့်မှ န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်လျှင့် အရက င့်ေး ံိုေး ဖြစ့်သည့်ဟို ဖပသထ ေးသည့်။ 

၁၉၉၂ ခိုနစှ့် ွင့် ဩစရက ေးလျန ိုင့်ငံ    ေးရံိုေးချ ပ့်သည့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး၏ ရဖမယ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖငင့်ေး န့်ဖခင့်ေးသည့် မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးအ ၊ 

အထ ေးသဖြင ့် လ မျ   ေးမျ ေး  န့်ေး  ရ ေး မ အ     ေးမျှ မှု မ ှ ဟို မ ဘ ို (Mabo) အမှု၌  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ 

လ မှုရဗေ ပည  ငှ့် ဘရ ိုင့်ယန့် န့်န ၏ စက ေး ပ့်ဖြင ့်  ို လျှင့် ရံိုေးရ  ့်သည့် ရဖမယ   ံိုေးရံှုေးခွဲ ကကသည ့် 

မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး၏ အ ေးနည့်ေးချက့်က ို သ  ဖပ မ ခွဲ ပပ ေး လ မျ   ေးရ ေး ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှုက ို 

  ေးဖမစ့်သည ့် န ိုင့်င ံက  ကျင ့်ေ ့်စည့်ေးကမ့်ေးက ို ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးဖြင ့် သ   ိုို့၏ အရဖခအရနက ို ပ ို၍ 

  ိုေး  ွေးသွ ေးရအ င့် မလိုပ့်ခွဲ ရချ။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် ဤမှ ့် မ့်ေး င့် အမှုအ ေး အစ ိုေး ဘက့်မှ  ံိုို့ဖပန့် 

ရ  င့် ွက့်သည ့်အခါ အ ေးနည့်ေးရသ  မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး၏ အကျ  ေးစ ပွ ေးက ို လျစ့်လျှူရှုပပ ေး 

အင့်အ ေးကက ေး စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ိုသ  မျက့်နှ သ  ရပေးခွဲ သည့်။ အသ ေး င့်  လေ့်မ ှ 



 216 

စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေးကဏ္ဍ ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေးဟ ရသ  မျက့်နှ ြံိုေးရအ က့် ွင့် မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  

လ မျ   ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ကနို့့်သ ့်သည ့် ဥပရေမျ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ြ  ေးမန့်ေး 

(Freeman, 2002, p.85) သ  ရပေးခွဲ သည ့်အ  ိုင့်ေး ‘လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို စနစ့်သွင့်ေးဖခင့်ေး၏  လေ့်မ ှ 

၎င့်ေး  ိုို့အ ေး ပ ိုမ ို၍ ခ ိုင့်မ စ ွ အက အကယွ့်ရပေးဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ   ှ  င့်ေးစွွဲ ပါေါစနစ့်အ ေး မပခ မ့်ေးရဖခ က့်သည ့် 

ပံိုစဖံြင ့် အက အကယွ့် ရပေးဖခင့်ေးမျ   ေးသ  ဖြစ့်ရက င့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။’ ြ  ေးမန့်ေး၏ သိုရ သနသည့် မ လအရဖခချ 

ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး၏ ရဖမယ အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရနအ ေး ေ လ့် င့် (Wilson, 2001, p.xvii) 

ရထ က့်ဖပသကွဲ သ ိုို့ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ‘ရက င့်ေးရသ အ  ’ အဖြစ့် အပမွဲ မ့်ေး ပံိုစရံပါက့်ရနသည ့် 

   ေးေင့်၊ ဥပရေကဏ္ဍ ရဘ င့်မျ ေးက ို ရကျ ့်လွန့်၍ ရလ လ  န့်ေးစစ့်ခွဲ သည့်။ အ  ိုပါ အဖမင့်မျ ေးနငှ ့် 

 နို့့်ကျင့်၍ ဤသိုရ သန၏ လ မှုြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်မှု (social constructionist) ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသည့် 

မ လပ ိုင့်  ိုင့်မှု ရဖမယ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး စနစ့်သွင့်ေးဖခင့်ေးသည့် မည့်သ ိုို့မည့်ပံို က ိုလ ိုန  စနစ့် အရ  က့်အဦ၏ 

ချည့်ရန ှင့်မှုခံ ရသ ၊ ပါေါ၊ အ လစ့်မျ ေး၊ အခငွ ့်ထ ေး၊ ပါေင့်ပ ့်သ ့်ရသ  လ မှုဇ  ့်ရက င့်မျ ေး၏ လိုပ့် ပ့်၊ 

 ည့် ွယ့်ချက့်နှင ့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးနှင ့် အ ွင့်ေးကျကျ ချ   ့် က့်ရနရသ  လ မှုဖြစ့်စဉ့် စ့်ခို ဖြစ့်ပံိုက ို 

ဖပသခွဲ သည့်။ သိုရ သနသည့် မ လပ ိုင့်  ိုင့်မှု အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး စနစ့်သွင့်ေးမှုကှိို  မ လအရဖခချရနထ ိုင့်ရသ  

လ မျ   ေးမျ ေးနှင ့် အင့်အ ေးကက ေး စ ေးပွ ေးရ ေး ရလ ့်ဘ အိုပ့်စိုမျ ေးအကက ေး သယံဇ   ထ န့်ေးချ ပ့်ရ ေး 

န ိုင့်ငရံ ေးစစ ပွွဲမျ ေးက ို ရန က့်ခံထ ေးပပ ေး ရလ လ  င့်ဖပခွဲ သည့်။ ၎င့်ေးသည့် အကျပ့်အ ည့်ေး ဖြစ့်ရနရကက င့်ေး 

ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးနှင ့် စက့်မှုလိုပ့်ငန့်ေး၏ မရသချ  မရ   မှု   ိုို့က ို ြန့်  ေးဖခင့်ေး၊ အရဖခအဖမစ့် မ ှ ရသ  

လ ထို အရကက က့်   ေးက ို  ည့် ွယ့်ချက့် ှ  ှ  ြန့်  ေး ထို ့်လိုပ့်ဖခင့်ေး   ိုို့မှ  င ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ရလ ့်ဘ  

အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် သ   ိုို့၏ န ိုင့်ငရံ ေးကဏ္ဍ၊ မ ေ ယ ကဏ္ဍမှ ရထ က့်ခသံ မျ ေးသည့် မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  

လ မျ   ေးမျ ေး၏ ရဖမယ အခငွ ့်အရ ေးက ို   ိုေး  ွစ ွ ကနို့့်သ ့် န့် ဩစရက ေးလျအစ ိုေး က ို ရအ င့်ဖမင့်စွ  

ြ အ ေးရပေးန ိုင့်ခွဲ ရကက င့်ေး ဖပသခွဲ သည့် (Short, 2007, 2008   ိုို့က ို ရှုပါ)။  

 

အချ ပ့်  ို ရသ ့် အကျ  ေးဖြစ့်ရစမည့်ဟို ထင့် ရသ  မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအ ကွ့် ရဖမယ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ   ကယ့် မ့်ေး ငွ့်  ှ  င့်ေးစွွဲ လ မှုရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး မည မျှမှုမျ ေးက ို  က့်လက့် 

ထ န့်ေးထ ေး န့်နှင ့် က ိုလ ိုန အရဖခအရနက ို သက့်  ိုေး ညှ့်ရစ န့် ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်ရကက င့်ေး 

ဤသိုရ သနက ဖပသခွဲ သည့်။ ဤသ ိုို့  ိုလျှင့် အရဖခချန ိုင့်ငံ ရပေးထ ေးသည ့် မ လအရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအ ွက့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် စံနှုန့်ေးရပ ဖံြစ့်ရသ  မ လအရဖခချရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး 

  ိုင့်   ကိုလသမဂဂ ရကကည ချက့် (ရကကည ချက့်ဟို ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့်  က့်လက့် သံိုေးစွွဲပါမည့်)   ိုို့အကက ေး 

ကွ ဟမှုက ို မ ေးရမ င့်ေးထ ိုေးဖပခွဲ သည့်။ အမနှ့် ကယ့် ွင့်လည့်ေး ဩစရက ေးလျန ိုင့်ငံ ှ  မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  

လ မျ   ေးမျ ေး  ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး အဖငင့်ေးအခံိုသည့်  န့်န နငှ ့် ရ ိုယက့် (Turner and Rojeck, 

2001, p.127)   ိုို့စက ေးက ိုယ ၍ ရဖပ  လျှင့် ‘န ိုင့်ငံအ င ့် အခငွ ့်အရ ေးစနစ့်မျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအကက ေး မကက ခဏ ဖြစ့်ပွ ေးရလ  ှ ရသ   င့်ေးမ မှု’ သ ဓက  စ့်ခိုဖြစ့်သည့်။ ဤရန  ၌ 

မ လအရဖခချရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး  ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ စံနှုန့်ေးရပ ံဖြစ့်ရသ  UDHR သည့်ပင့် 

လ မှုသရဘ အ  ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်က ို ရြ ့်ဖပသင ့်သည့်။ သ ိုို့ရသ ့် ရကကည ချက့်နငှ ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးက ရပေးရသ  မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး  ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အကက ေး ထ ေးဖခ ေးရသ  
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ဖခ ေးန ေးချက့်မှ  ကိုလသမဂဂ၌ န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေးအကက ေး အ ဏ ပါေါအ  

မ  ည မှုမျ ေးစ ွ  ှ ရသ ့်လည့်ေး မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေးသည့် ရကကည ချက့်က ို 

ြန့်  ေးရ ေးသ ေး   ွင့် အဓ က အင့်အ ေးစို  စ့် ပ့် ဖြစ့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Niezen, 2003; Morgan, 2004   ွင့် 

ရှုပါ)။ ထ ိုို့ရကက င ့် န ိုင့်ငံ က  မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး၏ လှုပ့် ှ ေးမှုသည့်  မ လအရဖခချ 

ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး  ိုင့်   ကိုလသမဂဂ ရကကည ချက့်အ ေး ၎င့်ေး  ိုို့အ ွက့် အရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေးက သ ့်မှ ့်ရပေးသည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးထက့် ပ ို၍    ေးမျှ သည့်ဟို ရှုဖမင့် ကကသည့်။ 

ဤအဖမင့်အ ေး အခွင ့်အရ ေး  ံိုေးရံှုေးသွ ေးရသ  လ မျ   ေးမျ ေး၊ န ိုင့်ငံမျ ေး (nations) အ ွက့် ဖပန့်လည့် 

ကိုစ ေးရပေးရသ  န ိုင့်ငံရ ေး အခွင ့်အရ ေးအဖြစ့် မှ ့်ယ ရသ  က ိုယ့်ပ ိုင့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးရ ေးအ ေး ရကကည ချက့်၌ 

ထည ့်သွင့်ေး ထ ေးဖခင့်ေးအရပေါ် အရဖခခံထ ေးသည့်။ အ  ိုပါ န ိုင့်ငရံ ေး အခငွ ့်အရ ေးသည့် က ိုလ ိုန  ကျွန့်ဖပ ထ ေးရသ  

အမျ   ေးသ ေး န ိုင့်ငံရ  ့်မျ ေးက သ ့်မှ ့်ရပေးထ ေးသည ့် အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့် ှ ရသ  ရဖမယ မျ ေး ငွ့် 

ရနထ ိုင့်စ ေးရသ က့်ခငွ ့်၊ န ိုင့်ငံသ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် မ  ရချ။ ဤရန  ၌ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးရ ေးသည့် 

အဓ ပပ ယ့် အကျယ့်ြွင ့် လျှင့် န ိုင့်ငရံ ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့်၊ န ိုင့်ငရံ ေး ဖြစ့် ည့်မှု (political status) 

 ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်ရသ  လွ ့်လပ့်မှု၊ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ရ ေး  ိုို့က ို လွ ့်လပ့်စ ွ 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ခငွ ့်  ိုို့က ို   ိုလ ိုသည့်။ အကျ  ေး က့်မှ  က ိုယ့်ပ ိုင့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်သည့် က ိုလ ိုန  စနစ့်ရကက င ့် 

အခွင ့်အရ ေး  ံိုေးရံှုေးမှုနှင ့် ယင့်ေး၏ အကျ  ေး က့်ဖြစ့်ရသ  မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး၏ န ိုင့်ငံရ ေး၊ 

လ မှုရ ေး   င ့်န မ ့် ခံ မှု  ိုို့က ိုို့  ံိုို့ဖပန့်ရဖြ ှင့်ေး  ၌ အဓ ကကျသည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ မ လအရဖခချ 

ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့် ရ  င့်ေး  ိုမှုက ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ယခင့်က က ိုယ့်ပ ိုင့်အိုပ့်ချ ပ့်ရသ  

န ိုင့်ငရံ ေး အစိုအြွွဲွေ့မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် လ မျ   ေးမျ ေး (nations) ဖြစ့်ခွဲ ကကသည့် ဟ ရသ  

အချက့်မှ  င့်ေးသက့်သည့်၊ က ိုလ ိုန စနစ့်  ှ ခွဲ လင ့်ကစ ေး ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ထ ိုကွဲ သ ိုို့  ှ ရနကကရသေးသည့်ဟိုလည့်ေး 

အခ ိုင့်အမ    ိုကကသည့် (Short, 2008  ွင့် ရှု)။  

 

မှ ့်သ ေးစ  ဖြစ့်ရသ  လ ့် ရလ  ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်မှု စ့်ခိုမှ  လ မှုရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် မနိုဿရဗေ 

ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် ကမ္  စ့်ေန့်ေးလံိုေး၌ ရခ ့်စ ေးရနရသ  အနတ  ယ့်ကက ေးမ ေးသည ့် သယံဇ     ေးရြ ့်ရ ေး 

နည့်ေးပည သစ့်နငှ ့်  က့်စပ့် ဖြစ့်ပွ ေးလျက့် ှ သည ့် လ မှုရ ေး၊ သဘ ေပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုေးကျ   ေးမျ ေးနငှ ့် 

အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးဘက့်သ ိုို့ အ ရံိုရဖပ င့်ေးပပ ေး ရလ လ စ ေးစမ့်ေး လ ခွဲ ကကသည့်။ 

အမနှ့် ကယ့် ွင့်လည့်ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ကက ေးထွ ေးမှုက ရမ င့်ေးနှင့်သည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး စနစ့်ကက ေး ငွ့် မ ရ ိုေးြလ  

သယံဇ   လက့်ကျန့်မျ ေး   ှေးပါေးလ ပပ ေး စွမ့်ေးအင့်လ ိုအပ့်မှုမျ ေး ဖမင ့် က့်လ သည့်နငှ ့်အမျှ စွမ့်ေးအင့် င့်ေးဖမစ့် 

အသစ့်အ န့်ေးမျ ေးက ို ထို ့်ယ  န့် ြ အ ေးသည့် ပ ို၍ ကက ေးထွ ေးလ ခွဲ သည့်။ အလွယ့် က  ထို ့်ယ န ိုင့်ရသ  

စွမ့်ေးအင့် င့်ေးဖမစ့်မျ ေး ကိုန့်ခန့်ေးလ သည့်နှင ့် အမျှ သမ ေးရ ိုေးကျ စွမ့်ေးအင့်လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးသည့် အနတ  ယ့်မျ ေးရသ ၊ 

အသစ့် ြန့် မဖြစ့်ထွန့်ေးန ိုင့်ရသ  (non-renewable) သယံဇ   ထို ့်လိုပ့်ရ ေး နည့်ေးစနစ့်မျ ေးသ ိုို့ 

ဦေးလှည ့်လ ကကသည့်။ ထ ိုဖြစ့်စဉ့်က ို ရြ ့်ဖပ န့် အဖပင့်ေးစ ေးစွမ့်ေးအင့် (extreme energy)   ိုရသ  စက ေး ပ့်က ို 

မ ိုင့်ကယ့်ကလွဲ (Micheal Klare) က   ထွင့်ခွဲ သည့် (Short et al, 2015  ွင့် ရှုပါ)။ ဤနည့်ေးစနစ့်က ို 

အသံိုေးဖပ ပပ ေး စွမ့်ေးအင့် ထို ့်ရနကကသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၌ ၎င့်ေးသည့် အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေး၊ အကွွဲအပပွဲမျ ေးက ို 

ဖြစ့်ရစခွဲ သည့်။ ဓ  ့်ရငွွေ့ထို ့်လိုပ့်ရ ေး နည့်ေးစနစ့်သစ့်က ို ရထ က့်ခသံ မျ ေးက ၎င့်ေးသည့် ဂ ့်စ့် ရ ေးနှုန့်ေးက ို 
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ရလျ  ချန ိုင့်၊ အလိုပ့်အက ိုင့်အခွင ့်အလမ့်ေးမျ ေး ြန့်  ေးန ိုင့်ပပ ေး စွမ့်ေးအင့်လံိုခခ ံရ ေးက ို ဖြစ့်ရစသည့်ဟို   ိုကကသည့်။ 

 နို့့်ကျင့်သ မျ ေးက ဤအ  ိုမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို ဖငင့်ေးပယ့်ပပ ေး အရမ  ကန့်နငှ ့် ဩစရက ေးလျ န ိုင့်င ံ ိုို့မှ 

ထွက့်ရပေါ်လ ရနရသ   နို့့်ကျင့်ဘက့် အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ရထ က့်ဖပကကသည့်။ အမနှ့် ကယ့် ွင့်လည့်ေး 

ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေးမှ ရလ လ ချက့် အမျ ေးအဖပ ေး၌   ေးရြ ့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးရကက င ့် ထ ခ ိုက့်မှု အမျ ေး ံိုေး 

ခံစ ေးကက ရသ  ရေသခ ံလ မှုအသ ိုင့်ေးေ ိုင့်ေးမျ ေးသည့် ရဖမရအ က့်ရ  အ  ပ့်သင ့်မှု၊ ရလထိုညစ့်ညမ့်ေးမှု၊ ရ ေ ယ ို 

သ တ ကကွပပ ေး အ  ပ့်သင ့်ရစရသ  စွနို့့်ပစ့် အညစ့်အရကကေးမျ ေး၊ ရ သံိုေးစွွဲမှု၊ ရဖမငလျင့်မျ ေး၊ မ သ မ့်ေး ဓ  ့်ရငွွေ့ 

ရ ွွေ့လျ ေးမှုနှင ့် စက့်မှုစနစ့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲမှု စသည့်  ိုို့ အပါအေင့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် လ သ ေး  ိုို့၏ 

ကျန့်ေးမ ရ ေးအ ကွ့်   ိုေးကျ   ေးမျ ေးက ို ရြ ့်ဖပကကသည့်။ ဤအကျ  ေး က့်မျ ေးရကက င ့် ကိုလသမဂဂ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက င့်စ က ဤနည့်ေးစနစ့်သစ့်မျ ေးသည့် အရဖခခံ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ရ နငှ ့် 

ကျန့်ေးမ ရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်သည့်ဟို အရကက င့်ေးဖပ၍ ရေြန့်ရှု ့်ချခွဲ သည့် (Short et al., 

2015)။ ကိုလသမဂဂ သဘ ေပ ့်ေန့်ေးကျင့် အစ အစဉ့် (UNEP) သည့် က ဗွန့် ရလျ  ချရ ေး ပန့်ေး  ိုင့်မျ ေးက ို 

ထ ခ ိုက့်ရစမည ့် ရလထို၊ ရဖမထိုနှင ့် ရ ထို (အ  ပ့်သင ့်မှုနှင ့် ရ သံိုေးစွွဲမှုအ ွက့် ယှဉ့်ပပ  င့်မှု)   ိုို့အရပေါ် 

  ိုေး  ွေးရသ  အနတ  ယ့်မျ ေး၊ ရဂဟစနစ့် ပျက့်စ ေးမှု၊    စဆ န့်မျ ေး၏ ရနထ ိုင့်  ရန   ပျက့်စ ေးမှု၊ ဇ ေအမျ   ေးအစ ေး 

စံိုလင့်မှုအရပေါ် အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှု၊ အဖပင့်သ ိုို့ မထွက့်သင ့်သည ့် ဓ  ့်ရငွွေ့မျ ေး ထို ့်လွှ ့်ဖခင့်ေး စသည ့် 

သဘ ေပ ့်ေန့်ေးကျင့် အနတ  ယ့်မျ ေးက ို သ  ရပေးပပ ေး ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   အသ ရပေးချက့်က ို ထို ့်ဖပန့်ထ ေးသည့်။ 

ပ ိုက့်လ ိုင့်ေး ရပါက့်ကွွဲမှုမျ ေး၊ ရလထို၊ ရဖမထို၊ ရ ထိုထွဲသ ိုို့ အ  ပ့်အရ  က့်မျ ေး ထို ့်လွှ ့်ဖခင့်ေး၊ 

အစ ေးအရသ က့် ထို ့်လိုပ့်ရ ေးအ ွက့် ရဖမနှင ့်ရ  သယံဇ   အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးအ ွက့် ယှဉ့်ပပ  င့်မှုမျ ေး 

စသည ့် အနတ  ယ့်မျ ေးနငှ ့် ဤဓ  ့်ရငွွေ့သစ့်အ ေး ရကျ က့်မ ေးရသွေး အစ ေးထ ိုေးမဟို ့်ဘွဲ ၎င့်ေးနငှ ့် ယှဉ့် ွွဲ 

အသံိုေးဖပ ကကလ မ ့်မည့်၊ ထ ိုို့ရကက င ့် ရ  ှည့် ည့် ံ ရသ  စ ေးပွ ေးရ ေးစနစ့်မျ ေး ရပေါ်ရပါက့်လ ရ ေး၌ 

အဟနို့့်အ  ေး ဖြစ့်လ မ ့်မည့် ဖပည့်သ ူ့ကျန့်ေးမ ရ ေး ရှုရထ င ့်မှ  UNEP က သ  ရပေးထ ေးသည့်။ 

မကက ရသေးသည့်  စ  မ့်ေး စ့်ရစ င့်၌ ကင့်မ့်ရေ  ဂျ့် (Kim de Rijke) က ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး မှ ့်သ ေးခွဲ သည့် 

(Short et al., 2015  ငွ့် ရှုပါ) –  

 

ဓ  ့်ရငွွေ့   ေးရြ ့်ထို ့်လိုပ့်ရ ေး ကဏ္ဍသစ့် ရကက က့်ခမန့်ေးလ လ  ကက ေးထွ ေးလ ဖခင့်ေးရကက င ့်   ို ှယ့်ပါေါ၊ 

လ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေးနှင ့် လ မှုအသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ န ိုင့်ငံရ ေးနှင ့် ရကျေးလက့်ရေသ ေန့်ရ  င့်မှု 

ရပေးဖခင့်ေး၌ န ိုင့်ငံ က  ရက ့်ပ ိုရ ေး ှင့်ေးကက ေးမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍအရကက င့်ေးနှင ့် ေ မ ိုကရ စ ၊ အ င့်ေး ှင့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

စနစ့်မျ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး    ေးမျှ မှုအရကက င့်ေး ရမေးခွန့်ေးထို ့်စ   လ ိုလ ပပ ေး အစ ိုေး မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ က  

ရက ့်ပ ိုရ ေး ှင့်ေးကက ေးမျ ေးအကက ေး  ှ ရသ  ပ ေးပ ေးကပ့်ကပ့်  က့် ံရ ေးသည့်လည့်ေး န ိုင့်ငံရ ေး ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုနှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   က စစမျ ေးက ို ရ ှွေ့ န့်ေးရ  က့်လ ရစခွဲ သည့်။   

 

ထ ိုို့ရကက င ့် ယခိုရြ ့်ဖပပါ အကျဉ့်ေးအကျပ့် က စစမျ ေးက ို က ိုင့် ယွ့်ရဖြ ှင့်ေး န့် ရေ  ဂျ့်သည့် နည့်ေးသစ့်ဖြင ့် 

သယံဇ     ေးရြ ့်ဖခင့်ေးအရကက င့်ေး ရှုရထ င ့်စံိုမှ ရန က့်ထပ့် သိုရ သနမျ ေး ဖပ လိုပ့် န့်   ိုက့် ွန့်ေးခွဲ သည့်။ 

ဤနယ့်ပယ့်သစ့်သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး လ မှုရဗေနငှ ့် မနိုဿရဗေ နယ့်ပယ့်မျ ေးမှ 
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အသ အဖမင့်မျ ေးဖြင ့် အ ေးနည့်ေးရသ  ရေသခ ံ လ မှု အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးနငှ ့် ဖပည့်သ လ ထို  ိုို့၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေး 

မျ ေးက ို အက အကယွ့် ရပေး  ၌ အရ ေးပါရသ ကဏ္ဍ ဖြစ့်လ ပါလ မ ့်မည့်။  

 

အနှစ်ခ  ပ် 

ကနဦေး၌ နယ့်ပယ့်နှစ့်ခိုလံိုေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် သံသယ ှ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ယခိုအခါ ငွ့် 

‘အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ လ မှုဘေ’ က ို စ  ့်ဖြ ရလ လ သည ့် သိုရ သန အမျ ေးအဖပ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ ပပ  

ဖြစ့်သည့်။  

 

သ ိုို့   ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလ လ   ၌ နယ့်ပယ့်နှစ့်ခိုသည့် မ  ရသ   ပ့် ည့်ချက့်မှ 

ချဉ့်ေးကပ့်ကကသည့်။ လ မှုရဗေသည့် ကျယ့်ဖပန့်ို့သည ့် စနစ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   ရလ လ စ ေးစမ့်ေးမှု ဘက့်မှ ချဉ့်ေးကပ့်ပပ ေး 

မနိုဿရဗေသည့် အနိုစ  ့် ကွင့်ေး င့်ေးသိုရ သန နည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် ချဉ့်ေးကပ့်သည့်။  

 

သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် နယ့်ပယ့်နှစ့်ခိုသည့် လ မှုြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ရ ေး (social constructionist) ဟို ရခေါ်န ိုင့်ရသ  

အဖမင့်  ှ ကကသည့်။ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ သ ေးမျ ေး၏ လ မှုရ ေး က ေးလ ေး က့် ံမှု၊ အထ ေးသဖြင ့် အင့်အ ေးပပ  င့် 

 က့် ံရ ေး (power relations) ၏  လေ့်ထကွ့်ကိုန့် အဖြစ့် ရှုဖမင့်ကကသည့်။ အကျ  ေး က့်မှ  

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အလ ိုအရလျ က့် အကျ  ေးဖြစ့်ထွန့်ေးရစသည့်ဟို မယ  န ိုင့်ရချ။  

 

ဩစရက ေးလျန ိုင့်ငံ ှ  မ လအရဖခရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး၏ ရဖမယ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး က စစသည့် 

လ မှုြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး အဖမင့်၏ အဓ ကသ ဓက စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။  

 

အဖပင့်ေးစ ေး စွမ့်ေးအင့် ထို ့်လိုပ့်မှုသည့် လ သ ေးမျ ေးနှင ့် သဘ ေပ ့်ေန့်ေးကျင့် ကျန့်ေးမ ရက င့်ေးမွန့်ရ ေးနှင ့် 

ပ ့်သက့်၍ ရမေးစ   ရမေးခနွ့်ေးရပါင့်ေး မျ ေးစွ  ဖြစ့်ရစသည့်၊ ဤရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ို လ မှုရဗေနငှ ့် မနိုဿရဗေ 

နယ့်ပယ့်မျ ေး၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးက ို အရဖြရပေးန ိုင့်ရသ  အရနအထ ေးရက င့်ေး ွင့်  ှ သည့်။  

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

ယခိုရ ွေးရနွေးခွဲ သည့်  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး စနစ့်သွင့်ေးဖခင့်ေးသည  လ   ိုို့ ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အမနှ့် ကယ့် 

  ှ ခံစ ေး  ၌ အကနို့့်အသ ့် ဖြစ့်ရစခွဲ ရသ  မ လအကဖခခ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ ရဖမယ အခွင ့်အရ ေး က စစနှင ့် 

အလ ေး   ဥပမ မျ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်ပါ။ 

 

နြိဂံုျား 

 

မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးနငှ ့် လ မှုရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့နယ့်ပယ့် အသ ေးသ ေး၏ ေ ဋ္ဌဓမမ 

သရဘ    ေးနငှ ့် န ှုင့်ေး  သရဘ    ေး  ိုို့အ ေး အသ ေးရပေးမှုရကက င ့် သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး ရလျှ က့် 
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လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် သံသယ  ှ လ ခွဲ ပံို၊ ရန က့် ံိုေး ွင့် နယ့်ပယ့်  စ့်ခိုစ သည့် ဤ ပ့် ည့်ချက့်မှ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ လ မှုဘေ၏ မ ှ မဖြစ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ရသ  အနိုစ  ့် ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးချက့်မျ ေး၊ 

ရ  ှင့် ခင့် အရဖခအရနမျ ေး၊ ယှဉ့်ပပ  င့်မှုမျ ေးနှင ့် အဓ ပပ ယ့်မျ ေးအ ေး အရသေးစ  ့် စ ေးစမ့်ေးရလ လ  န့် 

အ ေးထို ့်ခွဲ ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ိုင့် ယွ့်ရလ လ သည ့်  ပ့် ည့်ချက့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးပံို  ိုို့က ို 

ရ ွွေ့ခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ အမနှ့် ကယ့်ပင့်လည့်ေး ယခိုအခါ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အဓ ပပ ယ့်နှင ့် အသံိုေးဖပ ပံို  ိုို့က ို 

ရလ လ စ ေးစမ့်ေး န့် လက့် ှ အချ  န့်အထ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရလ လ   ၌ ကက ေးစ ိုေးထ ေးရသ  ဥပရေရ ေး   ေ ဋ္ဌဓမမ 

နည့်ေးလမ့်ေး (legal positivism) နှင ့် န ိုင့်ငရံ ေးေဿန နည့်ေးလမ့်ေး   ိုို့က ို ရကျ ့်လွန့်ရသ  သိုရ သနမျ ေး 

လ မှုရဗေနငှ ့် မနိုဿရဗေ နယ့်ပယ့်  ိုို့မှ   ိုေး၍ ထွက့်ရပေါ် လ ရနကကရပပပ ။ နယ့်ပယ့်နစှ့်ခိုသည့် ရ  ှင့် ခင့် 

အရဖခအရနမျ ေး၊ ယှဉ့်ပပ  င့်မှုမျ ေး၊  ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးရသ  အဓ ပပ ယ့်မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ ေးအင့်အ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

စနစ့်မျ ေးအ ေး အထ ေးသ  ဖပ ရသ  လ မှုြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး အဖမင့် ှ   ၌   ည ကကရသ ့်လည့်ေး 

၎င့်ေး  ိုို့သည့် နည့်ေးန ပ ိုင့်ေးအ  စမှ ့် မ  ကကသည ့်အ ွက့် ဤအဖခင့်ေးအ  မျ ေးအရပေါ် အရလေးရပေးပံို 

ချင့်ေးလည့်ေး မ  ကကရပ။ လ မှုရဗေသည့် အ င့်ေး ငှ့် ထို ့်လိုပ့်မှုစနစ့်၊ န ိုင့်င ံက  န ိုင့်ငရံ ေးစနစ့်မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် 

နယ့်ချွဲွေ့ အမျ   ေးသ ေး န ိုင့်ငရံ  ့်စသည ့် ကျယ့်ရဖပ ရသ  စနစ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အချက့်မျ ေး အခွင ့်အရ ေး အသ ေးသ ေး  ိုို့ 

အရပေါ်  ှ ခွဲ ရသ  အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို အရလေးထ ေး ရလ လ ပပ ေး မနိုဿရဗေသည့် အခွင ့်အရ ေး 

  ိုက့်ပွွဲမျ ေး၌ စနစ့်သွင့်ေးထ ေးရသ  ပါေါကွဲ သ ိုို့ရသ  စနစ့်လံိုေး  ိုင့်   အချက့်မျ ေးက ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် 

မရ ွေးရနွေးမ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ ရနို့စဉ့် ရနထ ိုင့်ဖြ ့်သန့်ေးမှု အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးအ ေး အရသေးစ ေး ကငွ့်ေး င့်ေး 

သိုရ သန နည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် ရလ လ စ ေးစမ့်ေးသည့်။ နည့်ေးန ပ ိုင့်ေးအ  စမှ ့်မျ ေး မ  ကကရစက မ  

ဤနယ့်ပယ့်နှစ့်ခိုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ လ မှုြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး (social 

constructionist) အဖမင့်  ှ   ၌   ကကသည့်။ ရ ွှေ့ပ ိုင့်ေး ငွ့် ပလမ့်မ  (Plummer) အကကံဖပ  

 င့်ဖပခွဲ သည ့်အ  ိုင့်ေး ‘လ မှုရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေး၏ အဓ က လိုပ့်ငန့်ေး  ေန့်မှ  အခွင ့်အရ ေး   ိုက့်ပွွဲေင့်သ မျ ေးနငှ ့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ ထွက့်  ိုချက့်မျ ေး၊ အခွင ့်အရ ေး ရပေါ်ထွက့်လ ရသ  လ မှုဖြစ့်စဉ့်မျ ေးနှင ့်  င့်ေးနှ ေးကျွမ့်ေးေင့်မှု 

 ှ လ ရအ င့် ဖပ လိုပ့် န့် ဖြစ့်သည့်။’ ဤသည့်မှ  လ မှုမနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်  စ့်ချက့် ေ လ့် င့်၏ 

‘အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ လ မှုဘေ’ ရန က့်ထပ့် သိုရ သနမျ ေး ဖပ လိုပ့်လ ိုသည ့်  နဒက ို ထင့်ဟပ့်ဖပသည့်။ 

ဤကွဲ သ ိုို့ရသ  လ မှုြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးက အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် သ ူ့အလ ိုအရလျ က့် 

‘ရက င့်ေးရသ  အ  မျ ေး’ ဖြစ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်ရသ  ဥပရေပည  ပ့် နယ့်ပယ့်ထက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ပ ိုမ ို၍ 

အ ငွ့်ေးကျကျ ရလ လ န ိုင့်ရပလ မ ့်မည့်။  

 

မ လအရဖခချရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး၏ ရဖမယ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရကက င့်ေး လ ့် ရလ  လ မှု ြန့်  ေး 

 ည့်ရ  က့်ရ ေး ရှုရထ င ့်မ ှ ဖပ လိုပ့်သည ့် သိုရ သနမျ ေးအ ေး အကျဉ့်ေးချ ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေးဖြင ့် ဩစရက ေးလျ 

န ိုင့်ငံ ှ  အကျ  ေးရကျေးဇ ေး  ှ မည့်ဟို ထင့် ရသ  မ လပ ိုင့်  ိုင့်ခွင ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး သ ့်မှ ့် ရပေးထ ေးသည ့် 

က စစ ငွ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် သ ူ့အလ ိုအရလျ က့် ရက င့်ေးရသ  အ  မျ ေး မဟို ့်သည့်က ို ရ ွွေ့ခွဲ ပပ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အမနှ့် ကယ့် ငွ့် မ လအရဖခချရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေးက ို ပ ို၍ 

အခွင ့်အရ ေး  ံိုေးရံှုေးရစခွဲ ပပ ေး ဤအချက့်က က ိုလ ိုန စနစ့်ရကက င ့် အခွင ့်အရ ေး  ံိုေးရံှုေး သည ့် အဖြစ့်  ိုေးကက ေးနှင ့် 

ယင့်ေး၏ လ မှုရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေးကျ   ေးမျ ေးက ို ပ ို၍   ိုေး  ွေးရစခွဲ သည့် (Short, 2008  ွင့် ရှုပါ)။ 
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ထ ိုို့ရကက င ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရလ လ မှုအ ေး ဥပရေပည  ပ့်၊ ေဿန ကပည  ပ့်နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေးပည  ပ့် ရှုရထ င ့် 

ရလ လ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးမှ   ှ ရသ  အသ အဖမင့်မျ ေးအဖပင့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ လ မှုဘေက ို ရလ လ သည ့် 

မနိုဿရဗေနှင ့် လ မှုရဗေ ရလ လ မှုမျ ေးက ိုလည့်ေး လက့်ခ ံအသ အမှ ့်ဖပ  သင ့်သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် 

ဤရလ လ မှုမျ ေးမှ   င ့်သ  ရခ ့်သစ့်ကမ္ ကက ေး ှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှုက ို အဖပည ့်အေ 

န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်န ိုင့်ရပမည့်။ သယဇံ     ေးရြ ့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေး အသစ့်အ န့်ေးမျ ေးရကက င ့် 

အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ခံစ ေး  ၌ ကက ံရ ွွေ့ သည ့် စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးက ို  င့်  ိုင့်ရဖြ ှင့်ေး  ၌ 

ဤအဖမင့်ရှုရထ င ့်မျ ေးသည့် အလွန့်ပင့် အရထ က့်အက  ဖပ ပါလ မ ့်မည့်။ 

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ လ မှုရဗေပည  ပ့် နယ့်ပယ့်အရနဖြင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး စ င့်ရလ လ  န့် အဘယ့်ရကက င ့် 

အချ  န့်မျ ေးစ ွ ကက ဖမင ့်ခွဲ သနည့်ေး။ 

၂။  န့်န  (Turner) သည့် မည့်သည ့်အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးအရပေါ် အရဖခခ၍ံ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

ကမ္ လံိုေးလွှမ့်ေးခခံ  အကျံ ေးေင့်မှုက ို က ကယွ့်ရ ေးသ ေးခွဲ သနည့်ေး။ ဤသည့်မှ  လ မှုြန့်  ေး 

 ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး အဖမင့်ရှုရထ င ့်နှင ့် သဟဇ   ဖြစ့်ပါသလ ေး။  

၃။ မ လ လ မှုရဗေ သ အ ို     မျ ေး၏ အသ အဖမင့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလ လ မှုနှင ့် သက့်  ိုင့် 

ပါသလ ေး။ 

၄။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လ မှုရဗေရလ လ ချက့်မှ မည့်သည ့် အသ အဖမင့်မျ ေး   ှ န ိုင့်သနည့်ေး။ 

၅။ ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ အရပေါ် မနိုဿရဗေ နယ့်ပယ့်၏ အဓ က 

ကနို့့်ကွက့်ချက့်မျ ေးက မည့်သည့်  ိုို့နည့်ေး၊ ထ ိုကနို့့်ကကွ့်ချက့်မျ ေးက ို ရကျ ့်လွှ ေးန ိုင့်ခွဲ ပါသလ ေး။  

၆။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မနိုဿရဗေ၏ နည့်ေးလမ့်ေးခွွဲနှစ့်ခို မည့်သည့်  ိုို့နည့်ေး၊ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးကကသနည့်ေး။  

၇။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လ မှုရဗေချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးနှင ့် မနိုဿရဗေချည့်ေးကပ့်နည့်ေး  ိုို့အကက ေး   ည ချက့်မျ ေး၊ 

ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးချက့်  ိုို့မှ  မည့်သည့်  ိုို့နည့်ေး။ 

၈။ ဤချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ရသ  န ေးလည့် 

သရဘ ရပါက့်မှုအ ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့ အရထ က့်အက ဖပ န ိုင့်ပါသနည့်ေး။  

 

အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

၁။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလ လ  န့်၊ သိုရ သနဖပ  န့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် အရဖခခ ံ ဖြစ့် ည့်မှုသရဘ    ေး 

(foundational ontology)  စ့်ခို လ ိုပါသလ ေး။  
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၂။ ေါေး  ေးစ့် ရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ကက ေးထွ ေးလ ဖခင့်ေးရန က့်ကယွ့်က အကျ  ေးစ ေးပွ ေး မျ ေးသည့် 

လက့်ခရံလ က့်စ   ရက င့်ေးပါသလ ေး (စ ရသ တ  ၆.၁  ွင့် ရှုပါ)။ 

၃။     ကျကျ ရဖပ  လျှင့် ‘အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ လ မှုဘေ’   ိုသည့်မှ  မည့်သည့်က ို   ိုလ ိုသနည့်ေး။ 

၄။ သင ့်အရနဖြင ့် အခငွ ့်အရ ေး က စစ စ့်ခိုက ို သိုရ သနဖပ  ရလ လ မည့်  ိုလျှင့် မနိုဿရဗေ နည့်ေးလမ့်ေး 

နှစ့်ခိုမှ မည့်သည ့်နည့်ေးလမ့်ေးက ို ရ ေွးချယ့်မည့်နည့်ေး၊ အဘယ့်ရကက င ့်နည့်ေး။  
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အခွင ့်အရ ေးစသည ့် အရကက င့်ေးအ  မျ ေး လ မှုရဗေ ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေး ပါေင့်သည့်။  ေမ့်ေါန ိုင့်ငံမှသည့် 

http://www.britsoc.co.uk/specialisms/socrights.aspx
http://www.britsoc.co.uk/specialisms/socrights.aspx
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ရ  င့်က ိုေး  ေးယ ေးန ိုင့်ငံ၊ အ ိုင့်ယ လန့် ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေးမှသည့် ဘ စ လ ိုန ပမ  ွေ့အထ  ရန က့်ခအံရဖခအရနမျ ေးက ို 

ရလ လ  န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။  

 

Morris, L. (2006). Rights: Sociological Perspectives. Abingdon: Routledge.  

အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ဖပဿန မျ ေးက ို လ မှုရဗေရှုရထ င ့်မှ ရလ လ ထ ေးရသ  အက့်ရ ေးမျ ေးက ို 

ထို ့်ရေခွဲ သည ့် ပထမဦေး ံိုေး စ အိုပ့်ဖြစ့်သည့်။ ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေးအရနဖြင ့် မ လလ မှုရဗေသည့် 

မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလ လ မှုနယ့်ပယ့်အ ွက့်   ရလျ ့်ရကက င့်ေး ရလ လ  န့်ေးစစ့်ချက့် 

အဖပည ့်အစံိုအ ကွ့် န ေါန့်ေးအခန့်ေးနှင ့် မ လအရဖခချရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ရလ လ ချက့်အ ွက့် လ မှုရဗေသည့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ အရထ က့်အက ဖပ န ိုင့်ရကက င ့် ရ ွေးရနွေးချက့် အဖပည ့်အစံို 

အ ွက့် အခန့်ေး ၉ က ို ြ ့်ရှုသင ့်ပါသည့်။  

 

Short, D. (2008). Reconciliation and Colonial Power: Indigenous Rights in Australia. Aldershot: 

Ashgate.  

မ လအရဖခချရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး၏ ရဖမယ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် လ မှုြန့်  ေး 

 ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး ဥပမ က ို ရလ လ  န့် ဤစ အိုပ့်၏ အခန့်ေး ၃ နှင ့် ၂၁   ိုို့က ို 

ြ ့်ရှုသင ့်သည့်။ 

 

Short, D., Elliot, J., Norder, K., Lloyd-Davies, E., and Morley, J. (2015). Extreme energy, fracking 

and human rights: A new field for impact assessments? International Journal of Human Rights, 

19/6, 697-736. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13642987.2015.1019219.  

ဤရ  င့်ေးပါေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ‘fracking’   ိုို့အရကက င့်ေး လ မှုရဗေရှုရထ င ့်မ ှ

ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးက ို ရလ လ  န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။  

 

Turner, B.S. (2006). Vulnerability and Human Rights. University Park, PA: The Pennsylvania State 

University Press.  

ဤစ အိုပ့်သည့်  န့်န ၏ ၁၉၉၀ ခိုနစှ့်မျ ေး အရစ ပ ိုင့်ေးက လက ဦေးရ  င့်ရလ လ ချက့်မျ ေး၏ 

အဓ ကဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးက ို စိုစည့်ေးပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့အရပေါ်၌ အရဖခခထံ ေးရသ  သ ၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး 

အရ ေးအပါ ံိုေး စ အိုပ့်ဖြစ့်သည့်။ 

 

ေက့်ဘ့်  ိုေ့်မျ ေး 

 

http://www.asanet.org/advocacy/statement_on_human_rights.cfm. လ မှုရဗေနယ့်ပယ့်၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ ဦေး ည့်ချက့် ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးဖခင့်ေး၏ အရထ က့်အထ ေးက ိုရလ လ  န့် 

ဤလင ့်ခ့်သ ိုို့ ေင့်ရ  က့် ြ ့်ရှုပါ။ အရမ  ကန့် လ မှုရဗေအသင့်ေးသည့် ၎င့်ေး၏ နှစ့် စ့်  ဖပည ့် အထ မ့်ေးအမ ှ့်၌ 

http://dx.doi.org/10.1080/13642987.2015.1019219
http://www.asanet.org/advocacy/statement_on_human_rights.cfm
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အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးက ထို ့်ဖပန့်ထ ေးသည ့် န ိုင့်ငအံ ေးလံိုေး ှ  

လ မျ   ေးအ ေးလံိုေးအ ကွ့် အရဖခခ ံ န ိုင့်ငံသ ေးအခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို အဖပည ့်အေ 

ရထ က့်ခရံကက င့်ေး ထပ့်ရလ င့်ေးအ ည့်ဖပ ခွဲ သည့်။  

 

http://www.asanet.org/footnotes/septoct04/indextwo.html အရမ  ကန့် လ မှုရဗေအသင့်ေး၏ ၉၉ 

ကက မ့်ရဖမ က့် နှစ့်ပ ့်လည့်အစည့်ေးအရေေး၌ လ မှုရဗေနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အရကက င့်ေး ရမ  ရ  ့်ဘင့် င့် 

(Mary Robinson) ၏ အရ ေးပါရသ  မ နို့့်ခနွ့်ေး ဖြစ့်သည့်။ http://www.sociologistswithoutborders.com/  

 

http://ssfinternacional.blogspot.com/2008/02/sociology-and-human-rights.html ၂၀၀၁ ခိုနှစ့် 

မေဒ စ့် ငွ့် စ င့်ခွဲ သည ့် Sociologists without Borders/Soiologos Sin Fronteras (SSF) သည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ေး အဓ က ဦေးထ ပ့်ထ ေးသည ့် အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   လ မှုရဗေက ို ဖမြှင ့် င့် န့်  ည့် ွယ့်သည ့် 

အစ ိုေး မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ဤအြွွဲွေ့သည့် လ မှုအသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး၊ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ 

အလိုပ့်ခွင ့်မျ ေးနငှ ့် အဖခ ေးရသ    ို ှယ့်အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် ပ ေးရပါင့်ေး၍ ထ ိုရန  မျ ေး၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ဖမြှင ့် င့် န့် လိုပ့်ရ  င့်သည့်။ ေို  ယ ေက့်ဘ့်လင ့်ခ့်သည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးက ို 

 ငှ့်ေးဖပထ ေးသည့်။  

 

http://franke.uchicago.edu/aaa1947.pdf ၁၉၉၇ ခိုနှစ့် ဇွန့်လ မနိုဿရဗေနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရကကည ချက့်သည့် အရမ  ကန့် မနိုဿရဗေအသင့်ေး၏ ပါေင့်ပ ့်သက့်မှုအ ွက့် အရဖခခ ံ

အရကက င့်ေးအ င့်ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး နယ့်ပယ့်အ ွင့်ေး မနိုဿရဗေနယ့်ပယ့်၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို 

ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် ရြ ့်ဖပထ ေးပါသည့်။  

 

http://extremeenergy.org စွမ့်ေးအင့်   ေးရြ ့်ထို ့်လိုပ့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးအသစ့်အ န့်ေးမျ ေး၏ လ မှုရ ေးနှင ့် 

သဘ ေပ ့်ေန့်ေးကျင့် အကျ  ေး က့်မျ ေးအရပေါ် ဦေး ည့်သည ့် ပည  ပ့်ြ ို မ့် ဖြစ့်ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အ ရ ေး 

ရလ လ သည ့် မနိုဿရဗေပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် လ မှုရဗေပည  ငှ့်မျ ေး၏ ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့် အမျ ေးအဖပ ေး 

ပါေင့်သည့်။  

 

မှ ့်စိုမျ ေး 

 

၁။  ဤကနို့့်ကွက့်ချက့်မျ ေးအရကက င့်ေး အရသေးစ  ့်ရ ွေးရနွေးချက့်အ ကွ့် Goodale (2006a) က ို ရလ လ ပါ။  

၂။  Goodale (2006a, p.2) သည့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေးရ ေးအ ကွ့် 

သက့်ရသအရထ က့်အထ ေးမျ ေး ရက က့်ယ ရနကကသည ့် မ ခင့်ေး မနိုဿရဗေရဗေပည  ငှ့်မျ ေး၏ 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၊ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစ အမံမျ ေးရထ က့်ခသံည ့် ရဘေးထို ့်ခ ံရကက င့်ေး 

ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးမှ   င ့် အက အကယွ့်  ှ  န့် လိုပ့်ရ  င့်ရနကကသည ့် ဘ သ စက ေး 

http://www.asanet.org/footnotes/septoct04/indextwo.html
http://www.sociologistswithoutborders.com/
http://ssfinternacional.blogspot.com/2008/02/sociology-and-human-rights.html
http://franke.uchicago.edu/aaa1947.pdf
http://extremeenergy.org/
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လ နည့်ေးစိုမျ ေး၏ ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေး ဖပဿန က ို ရလ လ ရနကကသည ့် ဘ သ စက ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး 

မနိုဿရဗေပည  ငှ့်မျ ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးအပါအေင့် ထင့်  ှေးရသ  ဥပမ  စ့်ချ   ွေ့က ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။  

၃။ ဤရန  ၌ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   က  ကေ ့်ဖပ မှုသည့် ရ ွေးရနွေးပပ ေးခွဲ သည ့် 

လ မှုရဗေပည  ငှ့် မယ့်လ့်ကွန့်ေးေါေး  ေးစ့်၏ လ မှုြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးအရပေါ် ပ ို၍ 

စံနှုန့်ေးအရဖခဖပ  ရချပချက့်အဖြစ့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ပံိုက ို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ အမနှ့် ကယ့် ွင့်လည့်ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ပါေါန ိုင့်ငံရ ေး၏ ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုရအ က့်၌ လ မှုသရဘ အ  

ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး ခံ သည့်ဟို ရှုဖမင့်ဖခင့်ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး ရဘေးထို ့်ခံ အိုပ့်စိုမျ ေးက ြန့်  ေးဖခင့်ေး 

မဟို ့်ဟို မ  ိုလ ိုရပ။ ထ ိုရဘေးထို ့်ခအံိုပ့်စိုမျ ေးအ ကွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ြန့်  ေး ည့်ရ  က့် န့် 

ပ ို၍ခက့်ခွဲရစဖခင့်ေးသ  ဖြစ့်သည့်။  

၄။  ဤအရကက င့်ေးက ို  Goodale (2006a, p.4) ၌ ရလ လ ပါ။  

 

 အခ  ်အလ  ် အသစ်မ ာျားနှင ် အ ခာျား အ င်ျားအ မစ်မ ာျား ြို ဝလ လာ န ် ဤစာအုပ်နငှ ် ပူျားတွ ဲ ပါသည  ်

အွန်လြိုင်ျား အ င်ျားအ မစ ် စငတ်ာ ြိ ု ေင်ဝ ာ ်ဝလ လာနြိုင်ပါသည်။ 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/goodhart3e/ 
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၇) လူူ့အခွင အ်ဝ ျားမ ာျားအဝပေါ် မ  ်ဝမာှ ဝ်ခတ် ဝေဖန်မှုမ ာျား 
 

ရေေးဗစ့် ချန့်ေလ  (David Chandler) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး 

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ဥပရေအ  အကျံ ေးေင့်သ  

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရ ွှေ့ရ  က့်လ ဖခင့်ေး 

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  ကက ေးေင့် ရ  င့် ွက့်မှု 

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် အဓ ပပ ယ့်   ှပံိုရ  ့် 

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

 

ဤအခန့်ေးသည့် လ  င့်ေး ွဲမျ ေးနှင ့် ရဘေးထို ့်ခမံျ ေးထံ အ ဏ ရပေးရ ေး ရ  င့်ေး  ိုရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် မကက ခဏ  ိုသလ ို အင့်အ ေးကက ေး အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် 

န ိုင့်င ံက  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ အ ဏ က ို ပ ို၍ အ ေးဖြည ့်ရပေးသကွဲ သ ိုို့ ဖြစ့်ရနရကက င့်ေးက ို  ငှ့်ေးဖပ န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးထ ေးသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်၏ ဗဟ ိုချက့်မ၌ ေ ရ  ဓ  စ့်ခို  ှ ရနရကက င့်ေး၊ ထ ိုသ ိုို့ 

 ှ ရနဖခင့်ေးသည့် ထ ခ ိုက့်ခံစ ေးခွဲ  သ မျ ေး၊ ရဘေးထို ့်ခမံျ ေး၊ အပယ့်ခံမျ ေး က ိုယ့်စ ေး ရဖပ   ိုချက့်မျ ေးအ ေး 

အ ဏ က ို အသံိုေးချ န့်အ ွက့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ြန့်  ေး န့် အစ အမ ံစ့်ခို ဖြစ့်သွ ေးရစရကက င့်ေးက ို 

ရြ ့်ထို ့်ဖပသပါမည့်။ န ိုင့်င ံက  နယ့်ပယ့်အ ွင့်ေး ှ  လ ူ့အခွင ့်ရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေးအ ေး  အင့်အ ေးပပ  င့် 

 က့် ံရ ေးမျ ေးအရပေါ် စ န့်ရခေါ်မှု စ့်ခိုအဖြစ့် ရှုဖမင့်မည ့်အစ ေး   ှ  င့်ေးစွွဲ    ေးေင့် န ိုင့်င ံက     ေးဥပရေ 

စနစ့်အရပေါ် စ န့်ရခေါ်မှုအဖြစ့် ရှုဖမင့်ပါက ပ ို၍ မှန့်ကန့်  ကျမည့်ဟို အကကံဖပ ထ ေးသည့်။ လ ူ့အခွင ့်ရ ေး 

ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေး သပ့်သပ့်၌   ိုေး က့်မှု ရြ ့်ရ  င့်ရသ  အ   သ ိုို့မဟို ့် အ ဏ ရပေးရသ  

အ  ဟ ၍ ပါမရနရကက င့်ေး၊ အကယ့်၍ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့်   ေန့်ယ မှု၊ 

  ေန့်ခံမှု မ ှ ရသ  ဇ  ့်မျ ေးအရပေါ် မှ ခ ို အ ေးထ ေး သည့်  ိုပါက အလွ ့်သရဘ  ှ ရနရသ   ှ  င့်ေးစွွဲ 

အ ဏ ြွွဲွေ့စည့်ေးမှုမျ ေးသည့်    ေးေင့်ဖြစ့်သွ ေးပပ ေး က ိုယ့်ပ ိုင့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် 

က ိုယ့်ပ ိုင့်အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး    ေးေင့် အက အကယွ့် ရပေးထ ေးမှုမျ ေး ထ ခ ိုက့်သွ ေးမည့်  ိုသည ့် 

အရကက င့်ေး  ိုို့က ိုလည့်ေး  ငှ့်ေးဖပသွ ေးပါမည့်။  

နြိဒါန်ျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေးသည့် က ိုလ ိုန စနစ့်လွန့် ကမ္ ကက ေး၌ စစ့်အင့်အ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးအရပေါ် ကိုလသမဂဂ 

ပဋ ည ဉ့်၏   ေးဖမစ့်ချက့်က ို အ ေးရပျ   ယို ့်ရလျ  ရစပပ ေး န ိုင့်င ံက  စည့်ေးကကပ့်ထ န့်ေးချ ပ့်မှုနှင ့် 
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ကက ေးေင့်ရ  င့် ွက့်မှု ပံိုစသံစ့်မျ ေးက ို ခွင ့်ဖပ ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် ပ ိုမ ို၍ အရပေါ်၊ ရအ က့် န့်ရသ  (အ ဏ  

မည မျှရသ ) န ိုင့်င ံက  စနစ့်သစ့်  စ့်ခို၏ အဓ က အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သွ ေးခွဲ ပပ က ို သံိုေးသပ့်သ  

အမျ ေးအဖပ ေးက ရလ လ သ  ဖပ မ ကကပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးနှင ့် ရဖပ   ို 

ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေး၏ ဤကွဲ သ ိုို့ရသ  အကျ  ေး က့်မျ ေးအ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အယ ေါေပ ိုင့်ေးအ  

မှ ေးယွင့်ေးစ ွ အသံိုေးဖပ မှု သ ိုို့မဟို ့်  လွွဲအသံိုေးဖပ မှု ဖြစ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်မည့်  ိုလျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်ရ ေး က စစအ ေး ကက   င့်ယ  ချက့်  ချ   ွေ့ဖြင ့် ချဉ့်ေးကပ့်သည ့်သရဘ  သက့်ရ  က့် 

ရပလ မ ့်မည့်။ ဤယ  ချက့်မျ ေးမှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးသည့် အဖမစ့် ယွ့်ရနရသ  

အင့်အ ေးပပ  င့်  က့် ံရ ေးမျ ေးက ို မဖြစ့်မရန စ န့်ရခေါ်ပပ ေး ချ   ေးရြ က့်ခံ သ မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် က ိုယ့်စ ေးဖပ ရသ  

မ ရဘ င့်မျ ေးမှ အစဉ့် စ ိုက့် ြယ့်ထို ့်ခ ံသ မျ ေး က ိုယ့်စ ေး စည့်ေးရံိုေးလှုပ့်  ှေးရသ  အရ ေးပါသည ့် 

အစ အမံ စ့်ခို ဖြစ့်သည့်ဟ ရသ  အရ ွေးအရခေါ်ရပေါ်၌ အရဖခခသံည့်။ ယခိုအခန့်ေး၌ ဤကက   င့် 

ယ  ချက့်မျ ေးဖြစ့်သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးသည့် အဖပစ့်ကင့်ေးစင့်သည့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး 

အင့်အ ေးကက ေးသ မျ ေးက အလွွဲသံိုေးစ ေး ဖပ ကကသည့်ဟ ရသ  ယ  ချက့်မျ ေး က ိုယ့်  ိုင့်သည့်ပင့် ဖပဿန  

ဖြစ့်ရနသည့်ဟို အကကံဖပ   င့်ဖပသွ ေးပါမည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးသည့် သ   ိုို့ချည့်ေးသပ့်သပ့်  ိုလျှင့်  ှ  င့်ေးစွွဲ အင့်အ ေးပပ  င့် 

 က့် ံရ ေးမျ ေးက ို ခ ိုင့်မ ရစသည့် သ ိုို့မဟို ့် စ န့်ရခေါ်သည့်ဟို     ပပရဖပ  န့် မဖြစ့်န ိုင့်ရချ။     ပပ 

ရဖပ န ိုင့်ရသ   စ့်ခို ည့်ေးရသ  အ  မှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးသည့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

(ethical or moral) ရ  င့်ေး  ိုချက့်  စ့်ခိုအ ေး ဥပရေပ ိုင့်ေး  ိုင့်   သ ိုို့မဟို ့် န ိုင့်ငံရ ေး  ိုင့်   

ရ  င့်ေး  ိုချက့်  စ့်ခိုနှင ့် ရ  ရထွေးပစ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ သ ေး  ိုင့်   ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့် (the 

discourse of the human) သည့် စ  ့်သဏ္ဍ န့် ငွ့်  ည့် ှ ရသ  ကမ္ လွှမ့်ေးခခံ  ကျင ့်ေ ့်မျ ေး နယ့်ပယ့်နှင ့် 

သက့်  ိုင့်ပပ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် က ိုယ့်လံိုေးက ိုယ့်ထည့်ဖြင ့်  ည့် ှ ရသ  ဥပရေ၊ န ိုင့်ငံရ ေးနယ့်ပယ့်နှင ့် 

သက့်  ိုင့်သည့်။ ဤနယ့်ပယ့် နှစ့်ခိုက ို ရ  ရထွေးပစ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးသည့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဥပရေအ   ည့်ရ  က့်သည ့်အခါ စ န့်ရခေါ်မှု စ့်ခို ဖြစ့်ရစသည့်။ ၎င့်ေး ငွ့် အကျ  ေး က့် 

 စ့်စံို စ့်    ှ သလ ေး၊ မ ှ သလ ေး၊ အကယ့်၍  ှ လျှင့် ထ ိုအကျ   ေး က့်မျ ေးမှ  မည့်သည့်  ိုို့ ဖြစ့်သည့် 

စသည့်ဖြင ့် ဤစ န့်ရခေါ်မှု၏ အ ငွ့်ေးသ ေး အရကက င့်ေးအ  သည့်     ပပ ခွွဲဖခမ့်ေးရလ လ  မည ့် က စစ စ့် ပ့် 

ဖြစ့်သည့်။ ဥပရေအ   ည့်ရ  က့်ထ ေးရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး မ ရဘ င့်အ ေး စ န့်ရခေါ်မှုသည့် မလွွဲမရသွ 

ထ ရ  က့်မှု  ှ ရသ  စ န့်ရခေါ် စ့်ခို ဖြစ့်သည့် သ ိုို့မဟို ့် ရက င့်ေးရသ  သ ိုို့မဟို ့် ရ ွှေ့ရ  က့်   ိုေး က့်ရသ  

စ န့်ရခေါ်မှု စ့်ခို ဖြစ့်သည့်ဟို ရဖပ မည့်  ိုလျှင့် မန ေးမနပ့်   ကျပါလ မ ့်မည့်။  

  

အမျ ေးစိုအကျ   ေးစ ေးပွ ေး ပဓ န ေါေ  (utilitarian philosopher) ဖြစ့်သ  ဂျယ့် မ  ဘန့်သမ့် (Jeremy Bentham) 

က လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးသည့် အဓ ပပ ယ့် မ ှ ရသ  အ   စ့်ခိုကွဲ သ ိုို့ ဖြစ့်သည့်ဟို ရှု ့်ချ   ငွ့် မန ေးမနပ့် 

ဖြစ့်ဖခင့်ေး၏ စ န့်ရခေါ်မှုက ို  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပခွဲ သည့် (အခန့်ေး ၁  ွင့် ရှုပါ)။ ဘန့်သမ့်၏ အဖမင့် ွင့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်  ငှ့်ေးလင့်ေး   ကျရသ  သရဘ    က  ကေ ့်မျ ေးနငှ ့်    ေးဥပရေ၏ 

ရကျ ရထ က့်ရန က့်ခံဖပ မှုဖြင ့် အရက င့်အထည့် ရြ ့်န ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ လျှင့် မည့်သည ့် န့်ြ ိုေးမျှ မ ှ ရပ။ 
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လ သ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး စသည ့် ရကကည ချက့်မျ ေးမှ  စကကှူစို ့်ရလ က့်ပင့်  န့်ြ ိုေးမ ှ ရသ  

စ  ့်က ေးယဉ့်စက ေးမျ ေး၊  ိုရ  င့်ေးစက ေးမျ ေးသ  ဖြစ့်ကကသည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် လ သ ေးဖြစ့်ရံို သက့်သက့်ဖြင ့် 

အကကွင့်ေးမွဲ   န့်ေး   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ရမွေးြွ ေးလ ကကသည့်  ိုရသ  အယ အ သည့် ဘန့်သမ့်အ ကွ့် 

အဓ ပပ ယ့် မ ှ ရချ။ ဦေးစွ  ပထမအရနဖြင ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့်  န့်ေး  ဖြစ့်ရသ   က့်နွှယ့် ပ ့်သက့်မှုမျ   ေး 

မဟို ့်ဘွဲ အမှ အခ ို ဖပ  ရသ   က့်နွှယ့် ပ ့်သက့်မှု  စ့်ခိုသ ိုို့ ရမွေးြွ ေးလ ကကသည့်။ အသက့်မဖပည ့်မ အထ  

က ိုယ့်ကျင ့်သရဘ    ေးအ  (moral) ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ ဥပရေအ  ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး  န့်ေး   

မဖြစ့်ကကရပ (ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးအ ွက့်   ေန့် မ ှ သည ့်အ ွက့် 

ရမွေးြွ ေးသည ့်အခါ   ဇေ ့်မှု   ိုင့်     ေန့်မ ှ ရပ)။ ေို  ယ အချက့်မှ   စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်ရသ  

လ သ ေးချင့်ေး  ိုင့်    န့်ေး  ဖြစ့်မှု ဟ ၍ မ ှ န ိုင့်ရပ၊ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၌  ှ ကကရသ  အခွင ့်အလမ့်ေး မျ ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ 

ရနထ ိုင့်ကကရသ  လ ူ့ရဘ င့်အြွွဲွေ့အစည့်ေးနငှ ့် ထ ိုလ ူ့ရဘ င့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အ ငွ့်ေး ှ  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ 

အရနအထ ေး  ိုို့ အရပေါ် မ  ည့်သည့်။  

  

သ ိုို့   ငွ့် ယရနို့အချ  န့်၌ ဘန့်သမ့်၏ အထင့်အဖမင့် ရသေးသည ့် ပံိုစဖံြင ့် ဖငင့်ေးခံို ွဲမည ့်သ   ှ ရ   မည့်မထင့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်မှု၊ ရလေးစ ေးမှု  ိုို့သည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့နှင ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ 

အစ ိုေး မျ ေး မ ေါေ ရ ေး ွွဲ  ၌၊ န ိုင့်င ံက  ရ ေး  မျ ေး ွင့် ဖပ မှုရ  င့် ွက့်  ၌ အဓ က ကျသည့်မှ  ဖငင့်ေးမ ပံို 

ရပါက့်ရနသည့်။ သ ိုို့ရသ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ရက င့်ေးရသ အ   ဖြစ့်သည့်ဟို ယရနို့ သရဘ    

လက့်ခထံ ေးကကရစက မ  ဘန့်သမ့်ရဖပ ခွဲ သည့်မှ  မှန့်သည့်၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် စ  ွက့်ရပေါ် ငွ့် 

အ င့်ရချ ကကသည့် သ ိုို့ရသ ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်သည ့်အခါ၊ အရကက င့်ေးအ   

သ ့်မှ ့်သည ့်အခါ ရလထွဲလွင ့်ရမျ  သွ ေးန ိုင့်သည့်၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးသည့် 

န ေးေင့်ချ   ရက င့်ေး ချ   န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး အလွွဲသံိုေးစ ေးဖပ ဖခင့်ေး ခံ န ိုင့်သည့်ဟို စ  ့်ထွဲ  စ့်ရထ င ့်  စ့်ရန  ၌ 

ခံစ ေးမ ရနပါသည့်။  

 

မည့်သည ့်အ  အ ွက့် ရ  င့်ေး  ိုချက့်က ို မ  ို အလွွဲသံိုေးစ ေးဖပ န ိုင့်ပပ ေး၊ အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့် 

အ ေးလံိုေးက ိုလည့်ေး  လွွဲ အသံိုေးချန ိုင့်သည့်သ  ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး၏ 

ပင့်က ို သရဘ သဘ ေအ  ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ေ မ ိုကရ စ  ရ  င့်ေး  ိုချက့်၊ န ိုင့်ငံသ ေး အခွင ့်အရ ေး 

ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးကွဲ သ ိုို့ အဖခ ေးရသ  ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးထက့် အလွွဲသံိုေးစ ေးဖပ ဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် 

 လွွဲအသံိုေးချဖခင့်ေး ခံ န ိုင့်ရဖခ ပ ိုမျ ေးသည့်။ အရကက င့်ေးမှ  ရန ့်မန့်လ ေးေစ့် (Norman Lewis) ၏ စက ေးက ို ယ ၍ 

ရဖပ  လျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ မှုသရဘ အ   ည့်ရ  က့်ထ ေးရသ  ဥပရေအ  အကျံ ေးေင့်သ မျ ေး 

(legal subjects) မှ  င့်ေးသက့်လ ဖခင့်ေး မဟို ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Lewis, 1998, p.85)။  ဘန့်သမ့်သည့် 

အရက င့်အထည့် မ ှ ရသ  (abstract) အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးအ ေး စိုန့်ေးသ ွဲမျ ေး၊ ေဏ္ဍ   လ  

သ ဂဂဿဖမင့်ေး  ိုို့က ို ယံိုကကည့်သည ့်အလ ေး ကရလေး န့်ရသ  သ ိုို့မဟို ့် အယ သ ေးရသ  အရ ွေးအရခေါ်မျ ေး 

ဖြစ့်သည့်ဟို ထင့်ဖမင့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဖေပ့်မွဲ ဖြစ့်မှုသရဘ ၊ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ဥပရေအ  ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးရသ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးထက့် ရ  ့်လှန့်ရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး၊   ိုေး က့် ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို 
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ထင့်ဟပ့်ဖပဖခင့်ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး ကမ္  စ့်ေန့်ေးလံိုေး ွင့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး၊ ရထ က့်ခကံကဖခင့်ေး၏ 

အဓ ကအရကက င့်ေးအ င့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။  

 

ယခိုအခန့်ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး  လွွဲအသံိုေးဖပ မှု 

သ ိုို့မဟို ့် အလွွဲသံိုေးစ ေးဖပ မှုအဖြစ့် န ေးလည့်ထ ေးကကရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး၏ 

အ ေးနည့်ေးချက့်က ို  အဓ က အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးသည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး၏ မ ငှ့်ေးမလင့်ေးရသ ၊ 

လက့် ိုပ့်လက့်က ိုင့်ဖပ၍ မ ရသ  သရဘ သည့်ပင့်  စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့၏  ွွဲရ  င့်မှုဖြစ့်ရကက င့်ေး၊ 

သ ိုို့ရသ ့် အလွွဲသံိုေးစ ေးဖပ  န့် အခွင ့်အရ ေးက ိုလည့်ေး အပမွဲ ရစ ြန့်  ေးထ ေးရကက င့်ေး ဖပသပါမည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေးက ို ရထ က့်ခသံ မျ ေးအ ကွ့် ကံမရက င့်ေးရသ  အချက့်မှ  အလွွဲသံိုေးစ ေး 

ဖပ မှုအ ကွ့် လမ့်ေးပွင ့်ရနဖခင့်ေးသည့် မရ  ့်  မှု စ့်ခိုရကက င ့် ဖြစ့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

အယ အ ၏ ပင့်က ိုအ ငွ့်ေးသဘ ေရကက င ့်  ည့် ှ ရနဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

  

လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျားနှင ် ဥပဝဒအ  အ  ံ ျားေင်သူ 

  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့် ငွ့်  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့်မှ စ င့်ခွဲ ရသ  ပင့်က ိုသဘ ေ 

လ အခွင ့်အရ ေး  အခွင ့်အရ ေး (natural rights) မျ ေး ှ ရကက င့်ေး ထွက့်  ိုချက့်ပံိုစဖံြင ့် သမ ိုင့်ေးဦေး  ှ သည့်။ 

 င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့် ငွ့် အထက့် န့်ေးလွှ  လွှမ့်ေးမ ိုေးရသ  ရဖမ ှင့်ပရေသ  ဇ့်ရခ ့် လ မှုနငှ ့်န ိုင့်ငံရ ေး 

အထက့်ရအ က့် ြွွဲွေ့စည့်ေးပံိုမျ ေးက ို စ န့်ရခေါ်ခွဲ သည့်  လ သ ေးအ ေးလံိုေးနှင ့်   ိုင့်ရသ  လ ူ့သဘ ေ  ှ ရကက င့်ေး 

ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးသည့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေး  န့်ေး  ဖြစ့်မှုနငှ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ံိုေးဖြ ့်ပ ိုင့်ခငွ ့် အယ အ မျ ေးအ ွက့် 

အဓ က အရဖခခံအို ့်ဖမစ့် ဖြစ့်ခွဲ သည့် (စ ရသ တ  ၇.၁ က ို ကကည ့်ပါ)။ ပင့်က ိုသဘ ေ အခွင ့်အရ ေး 

ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးသည့် လစ့်ဘ ယ့်ရခ ့်သစ့် ရခ ့်ရဖပ င့်ေး ရ  ့်လှန့်ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၏ ဗဟ ိုချက့်မ၌ 

 ှ သည့်ဟို ရှုဖမင့်ခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးမှ  ဖပင့်သစ့် ရ  ့်လှန့်ရ ေး၏ န ိုင့်ငံသ ေးနငှ ့် လ သ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   ရကကည ချက့်နငှ ့် အရမ  ကန့် ရ  ့်လှန့်ရ ေး၏ လွ ့်လပ့်ရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးနှင ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဥပရေစ  မ့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့်။  

 

အယ့်မ ရလ ေါေးခ ိုင့်ေး (Emile Durkheim)၊ မ ့်ခ့်စ့်ရဗပါ (Max Weber) နှင ့် က ေးမ  ခ့်စ့် (Karl Marx)    ိုို့ကွဲ သ ိုို့ 

သ အ ို     မျ ေးက ထို ့်ရြ ့် စဉ့်ေးစ ေးခွဲ ရသ  လ မှုရှုရထ င ့် စဉ့်ေးစ ေးပံို၊ သမ ိုင့်ေးရှုရထ င ့် စဉ့်ေးစ ေးပံိုမျ ေး 

ရပေါ်ထွက့်လ မှုနငှ ့်အ   ပင့်က ိုသဘ ေ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   အယ အ အရပေါ် ယံိုကကည့်လက့်ခမံှု 

အ ေးနည့်ေး လ ခွဲ သည့် (ဤအရကက င့်ေးက ို အခန့်ေး ၆  ွင့် ရလ လ ပါ)။ ထ ိုအယ အ အစ ေး အခငွ ့်အရ ေး 

မျ ေးသည့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ လ သ ေးရနထ ိုင့်   လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးရပေါ် မှ  ည့်ရသ  လ မှု၊ န ိုင့်ငရံ ေး ထွက့်ကိုန့်မျ ေး 

ဖြစ့်သည့်ဟ ရသ  ဘံိုန ေးလည့် သရဘ ရပါက့်မှု  စ့်ခိုက အစ ေးထ ိုေး ေင့်ရ  က့်လ ခွဲ သည့်။ 

ြမ့်ေး ိုပ့်၍မ ရသ  ပင့်က ိုသဘ ေ အခွင ့်အရ ေး ယ  ချက့်အ ေး လက့် ိုပ့်လက့်က ိုင့်ဖပန ိုင့်ရသ  

န ိုင့်ငံသ ေးဖြစ့်မှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် အစ ေးထ ိုေးလ ခွဲ ကကသည့်။  
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စာဝသတတာ ၇.၁  ပဇာတ်ဆ ာ ဆြိုဖြို လဲ စ၏် အနတ် ဂန  အမည ှ်ြိ ဇာတ်ဝ ာင် -   င ေ်တ်နှင ် ဥပဝဒတြိုို့၏ 

အာျားဖပြိ င်မှု 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ အ ေး ရ ွှေ့ရခ ့် ဂ  ဖပည့်နှင ့် န မည့်ရကျ ့် ဖပဇ  ့်   ကက ေး   ိုြ ိုကလွဲ စ့် 

(Sophocles) ၏ လက့်  မျ ေးအထ  ရဖခ  ရက က့်န ိုင့်သည့်။ ၁၉၇၈ ခိုနစှ့် ွင့် ထို ့်ရေခွဲ ရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေအမည့် ှ  အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေးေန့်ကက ေးဌ န၏ 

လက့်ကမ့်ေးစ ရစ င့်က ို က ိုေးက ေး မည့်  ိုလျှင့်  

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျား အယူအဆသည် သူ၏ မြိတ်ဝဆွဝဟာင်ျားက  ျား အာဏာ ှငစ်နစ် ဲ သြိုို့ပင် သ တ်မ်ျား 

 င ်သည…်ဆြိုဖြိ ုလဲ ၏ ဇာတ်ဝဆာင်မင်ျားသမ ျား အနတ် ဂန  တစ်ဝယာ ် အာဏာ ှင် ဘု င်က  ျား ခဝ ွေ့အ(ုစ)်ထံ 

“အ ှင ် ဲွေ့ အင်အာျားဝတဟွာ ဘု ာျားသခင် ဲွေ့ ဝသဆုံျား ခင်ျားမ ှြိ၊ မှတတ်မ်ျားတင် ခင်ျား မ ှြိတဲ  ဥပဝဒဝတွနဲို့ ယဉှ် င် 

အာျားနည်ျားခ  ်ဝတွသာ  ဖစတ်ယ်” ဟ ု ဟစဝ်က ွျားသည ်အခါ သူမသည် ဝခတဝ် ပာင်ျား ဝတာ်လှန်သည ် 

စ ာျားတစ် ပ် ဆြိုခဲ  ခင်ျား  ဖစသ်ည်။  ှင်ဘ ုင်မ ာျား   ပဋ္ဌာန်ျားသည  ် ဥဝပဒမ ာျားထ ် ပြို၍ က  ျား မတ်ဝသာ 

ဥပဝဒမ ာျား  ှြိဝ  ာင်ျား သူမ အခြိုင်အမာ ဆြိုခဲ သည်။ လူတစ်ဦျား အဝန ဖင ် သူမတငွ် အဆြိုပါ ပြို၍ က  ျား မတ်ဝသာ 

ဥပဝဒမ ာျားအ  တခ ြိ ွေ့အခငွ အ်ဝ ျားမ ာျား  ှြိဝ  ာင်ျား၊  ှငဘု် င်မ ာျား၊ စစတ်ပ်မ ာျားသည ် အငအ်ာျားသုံျားဖပ ျား သူမ၏ 

အခွင ်အဝ ျားမ ာျား ြိ ု ခ ြိ ျားဝဖာ ်ဝ  ာင်ျား ခ ြိ ျားဝဖာ န်ြိုင်ဝ  ာင်ျား သြိုို့ ာတွင ် ထြိုအခငွ ်အဝ ျားမ ာျား ြိ ု

မည်သည ်အခါမျှ ပ   ်ပယ်ဝစ ခင်ျား၊ အဖပ ျားအပြိငု် သြိမ်ျားယူ ခင်ျားတြိုို့ မ ပ လုပ် နြိုငဝ်  ာင်ျား ဆြိုခဲ သည်။  

 

(Sellars, 2002, p.vii တွင် ဝဖာ် ပထာျားသည်) 

 

အထက့်ပါ က ိုေးက ေးချက့်သည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေး၏ အနစှ့်သ  က ို ရြ ့်ဖပသည ့် အလွန့်ပင့် 

ရက င့်ေးမွန့်ရသ  သ ဓက  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ဥပရေအ  ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး (legal rights) 

အ ေး အ ဏ ၊ ြ နှ ပ့်မှု  ိုို့နငှ ့် ည မျှဖခင့်ေး ချရလ  ှ ကကပပ ေး ၎င့်ေးက ို ဥပရေအ  ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးဖခင့်ေး မဟို ့်သည ့် 

အခွင ့်အရ ေး  ှ သ  (non-legally constituted rights subject) အမည့်ဖြင ့် စ န့်ရခေါ်ရလ  ှ သည့်။ 

 

နှစ်ဆယ် ာစု ဝေဖန်ခ  ်မ ာျား  

 

လ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ သ ေးအ ေးလံိုေး  ိုင့်   ထွက့်  ိုချက့် ဖြစ့်သည့် ဟ ရသ  သရဘ    ေးမှ  ဂျယ့် မ  

ဘန့်သမ့်အ ွက့် အဓ ပပ ယ့် မ ှ သလ ို နှစ့် ယ့်  စို၏ ဦေးရ  င့် န ိုင့်ငရံ ေး သ အ ို      မျ ေး အ ကွ့်လည့်ေး 

အဓ ပပ ယ့်မ ှ ရပ။ ေို  ယကမ္ စစ့်ကက ေး ပပ ေး ံိုေးချ  န့် ၁၉၅၀ ခိုနှစ့် ငွ့် ရ ေးသ ေးခွဲ စဉ့်က ဟ န အ ေး နို့့် (Hannah 

Arendt) က ရဟ ့်လ ိုရက  စ့် (Holocaust) သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ ၏ လက့် ိုပ့်လက့်က ိုင့် 

မဖပန ိုင့်ရသ ၊ အဓ ပပ ယ့်မွဲ ရသ  သရဘ သဘ ေက ို သရိုပ့်ဖပခွဲ သည့်ဟို မှ ့်ချက့်ဖပ  ခွဲ သည့် (စ ရသ တ  ၇.၂ 

က ို ကကည ့်ပါ)။ ဂျှူေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငံရ ေး ဖြစ့် ည့်မှု ဖြစ့်ရသ  န ိုင့်ငသံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ဖငင့်ေးပယ့်ခ ံသည ့်အခါ လက့် ိုပ့်လက့်က ိုင့် မဖပန ိုင့်ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့် မျ ေးသ  

မှ ခ ိုအ ေးထ ေးစ   ကျန့်ရ   သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ဖြစ့်သွ ေး သည ့်အ ွက့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဖြစ့် ည့်မှုသည့် 
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 က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးရသ ၊  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချန ိုင့်ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးမှ အဖခ ေးသ မျ ေး၏ လှှူေါန့်ေးမှု၊ 

 က့်ရ  မှုအရပေါ် မှ ခ ိုအ ေးထ ေး သ မျ ေး အဖြစ့်သ ိုို့ ရလျှ ကျသွ ေးခွဲ  သည့်။ အ ေး နို့့်၏ အဖမင့် ွင့် 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အ ေး လ သ ေးဖြစ့်ရစရသ  အ  မှ  လ သ ေးဖြစ့်မှု  စ့်ခို ည့်ေး မဟို ့်ဘွဲ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေး 

 ှ ရသ ၊ အခွင ့်အရ ေး ရပေးရသ  လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး ြန့်  ေးန ိုင့်သည ့် စွမ့်ေးပက ေး ဖြစ့်သည့်။ ဂျှူေးမျ ေးအ ကွ့် 

ရဟ လ ိုရက  စ့်၏ သင့်ခန့်ေးစ မှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ပ ိုမ ိုအ ရံိုစ ိုက့်ရ ေး မဟို ့်ဘွဲ အစစရ ေး 

န ိုင့်ငရံ  ့်က ို  ည့်ရထ င့် န့်၊ ရဘေး န့်ကင့်ေးရစ န့် ရိုန့်ေးကန့်လှုပ့် ှ ေးမှုမှ  င ့်   ိုက့်ယ  ရသ  န ိုင့်ငံသ ေး 

ဖြစ့်မှု  ိုင့်   န ိုင့်ငရံ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ရ ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

အ ေး နို့့်က လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် စ  ့်က ေးယဉ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို  င့်ဖပခွဲ သည့်။  စ့်နည့်ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် သက့်  ိုင့်   လ ပိုဂဂ  လ့်  ိုို့၏ စိုရပါင့်ေးစွမ့်ေးရ  င့် ည့် အရပေါ် အမှ သဟည့်ေး မဖပ ရသ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Chandler, 2003)။ စိုရပါင့်ေး  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချသည ့် န ိုင့်ငရံ ေး 

ဖြစ့်စဉ့်မှ ြယ့်ထို ့်ခ ံသည ့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး ငွ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေး မျ ေးသည့် ဘ ဖြစ့်သည့်၊ 

ဘ ဖြစ့်သင ့်သည့်က ို  ံိုေးဖြ ့်  ၌ အခ ိုင့်အမ  ရဖပ   ိုခငွ ့် မ ှ ကကရ   ရပ။ အရက င့်ေး ံိုေး အရနအထ ေး ွင့် 

၎င့်ေး  ိုို့သည့် မ မ   ိုို့ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ကွ့် အဖခ ေးသ မျ ေးအ ေး   ိုက့် ွန့်ေးန ှုေးရ  ့်ဖခင့်ေး၊ 

အသန ေးခံဖခင့်ေးမျ   ေးသ  လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ကကရ   ပပ ေး မ မ   ိုို့က ိုယ့်က ို အမှ အခ ိုဖပ  အရနအထ ေးသ ိုို့ 

 ွန့်ေးပ ိုို့လ ိုက့်ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အ ေး နို့့်၏ အလ ိုအ  လ သ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံသ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးထက့် မျ ေးစွ  နည့်ေးပါေးသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသ သ   ှ ရသ  အခွင ့်အရ ေး မျ ေးက ို 

ပ ိုင့်  ိုင့်သ သည့် သ မျ ေးထက့်  စ့် င ့်န မ ့်ရသ ၊ သ မျ ေးအရပေါ် အမှ အခ ိုဖပ  ရသ ၊ အသန ေးခ ံ

ရ  င့်ေး  ို ရသ  အရနအထ ေး ွင့်  ှ ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် အ  ိုပါ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး 

အရပေါ် စ  ့်လ ိုလက့်  သရဘ မျ   ေး  ံိုို့ဖပန့်လ ိုက  ံိုို့ဖပန့်န ိုင့်သည့်။  လေ့်အရနဖြင ့်  ချ   ွေ့ အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် 

အထ ေးအခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ရက င့်ေး န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး အရဖခအရန အမျ ေးစို ငွ့် မ   ေးမှုမျ ေးသ  ဖြစ့်ပွ ေး 

န ိုင့်သည့်။ အရကက င့်ေးအ င့်ေးမှ  ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး (လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပ ိုင့်  ိုင့်သ မျ ေးအ ေး) သ   ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ရသ  

အ  ၊ လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ရသ  အ  ၊ သ ိုို့မဟို ့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ရသ  အ    ိုို့နှင ့် လ ေးလ ေးမျှ အ က့်အစပ့် 

မ ှ ဘွဲ လ ိုသလ ို ရက င့်ေးချ  ေးရပေးဖခင့်ေးမျ ေး၊ ေဏ့်ခ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး  ယ ရစဖခင့်ေးဖြစ့်သည့် (Arendt, 1973, p.296)။ 

 

အ ေး နို့့်၏ အဖမင့် ငွ့် အခွင ့်အရ ေး ပ ိုင့်  ိုင့်သ မျ ေးအ ေး ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရြ ့်ရ  င့်န ိုင့်သ  ရအေးဂျင ့်နငှ ့် 

ခွွဲဖခ ေးထ ေးသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စဉ့်ေးစ ေးပံိုစဉ့်ေးစ ေးနည့်ေးမျ ေးသည့် ဘန့်သမ့်၏ အဖမင့်ဖြစ့်သည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် မဖြစ့်န ိုင့်သည ့်  ိုရ  င့်ေးမျ ေးနှင ့် န ဗဗ န့်ဘံို အ ပ့်မက့်မျ ေးသ  ဖြစ့်သည့် ဟ သည ့် 

အချက့်ထက့် ပ ို  ိုေးသည့် စဉ့်ေးစ ေးပံို စဉ့်ေးစ ေးနည့်ေးက ို    ေးေင့် ဖြစ့်ရစဖခင့်ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။  လွွဲအသံိုေးချ 

ခံ ရသ ၊ လ ိုသလ ို အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုဖခင့်ေး၊ ကွက့်ကျ ေး အရက င့်အထည့်ရြ ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ခံ ရသ  စ  ့်က ေးယဉ့် 

အခွင ့်အရ ေး နယ့်ပယ့် စ့်ခိုက ို ရပေါ်ရပါက့်လ ခွဲ သည့်ဟို အ ေး နို့့်က   ိုခွဲ သည့်။  

 

အ ေး နို့့်နှင ့် ရခ ့်ပပ  င့် စ ရ ေးသ ေးခွဲ သည ့် ဂျ မန့်လ မျ   ေး ဥပရေနှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး သရဘ    ေး     

 စ့်ဦေးဖြစ့်သ  က ေး မှစ့် (Carl Schmitt) သည့်လည့်ေး လ သ ေးအ ေးလံိုေး  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ  
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အရပေါ် ရေြန့်ခွဲ သည့်။  မှစ့်သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရခါင့်ေးစဉ့်အ ေး  နို့့်ကျင့်ဘက့် ဦေး ည့်ချက့်မှ 

ချဉ့်ေးကပ့်ခွဲ သည့် (လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရ  င့်ေး  ိုသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပိုဂဂ  လ့်၏ အဖမင့် ရှုရထ င ့်ဘက့်မှ 

မဟို ့်ဘွဲ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို စည့်ေးကကပ့်လ ိုက့်န ရစရ ေး   ေန့် ှ သ  ဖပင့်ပဇ  ့်ရက င့်၏ ရှုရထ င ့် 

ဘက့်မှ ချဉ့်ေးကပ့်ခွဲ သည့်)။ လ သ ေးအ ေးလံိုေး   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရကက င့်ေးဖပ ပပ ေး စစ့်ရ ေးအ  

ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို ထွက့်  ိုဖခင့်ေးသည့် အ ဏ ဖပဖခင့်ေးသ  ဖြစ့်ပပ ေး မ အ  လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး 

မဟို ့်ရကက င့်ေး သ က ဖငင့်ေးခံိုခွဲ သည့်။ လ သ ေးထိုက ို   ိုင့် ည့်သ   ိုင့်ေးသည့် လ မ့်လည့် လှည ့်ဖြ ေးလ ိုသ သ  

ဖြစ့်သည့်ဟို လ သ  ှင့်ကက ေး   ိုခွဲ သည့် (စ ရသ တ  ၇.၂  ွင့် ရှုပါ)။  

 

စာဝသတတာ ၇.၂ လူူ့အခငွ အ်ဝ ျားနှင ်စပ်လ ဉျ်ား၍ ဟာနာအာျား နို့်နှင ်  ာျား ှမစတ်ြိုို့၏ ဝ ပာဆြိ ုဝ ျားသာျားခ  ် 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားနငှ ် စပ်လ ဉျ်ား၍ ဟာနာအာျား နို့်၏ ဝ ပာဆြိဝု ျားသာျားခ  ် 

 

ပိုဂဂလ က  ပ့်ေန့်ေးက လ   ိုင့်ေးသည့် မ  ည ကက၊ ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးကကသည့်  ိုရသ  န ယ မအရပေါ် အရဖခခံသကွဲ  

အမျ ေး  ိုင့် ပ့်ေန့်ေးက  န့်ေး  ဖြစ့်မှု န ယ မအရပေါ်  သမ ့် ည့်ေး အရဖခခံသည့်။ ဖြစ့် ည့်မှု သပ့်သပ့် ွင့် 

ပါေင့်ရနသည ့် အဖခင့်ေးအ  မျ ေးနှင ့် မ  သည့်မှ   န့်ေး  ဖြစ့်မှုအ ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အလ ိုအရလျ က့်  ကကဖခင့်ေး 

မဟို ့်ဘွဲ    ေးမျှ ရ ေးမှု၏ ပွဲ က ိုင့်လမ့်ေးညွှန့်မှုဖြင ့် လ သ ေး  ိုို့ စိုစည့်ေး ရ  င့် ကွ့်ဖခင့်ေး၏ အကျ  ေး လေ့် 

အဖြစ့်   ှ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့်  န့်ေး  ရမွေးလ ဖခင့်ေး မဟို ့်ပါ။ မ မ   ိုို့ က ိုယ့်  ိုင့်အ ွက့် 

အဖပန့်အလှန့်  န့်ေး  ည မျှရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အ မခံရပေးမည့် ဟ ရသ  စ  ့်ပ ိုင့်ေးဖြ ့်မှုဖြင ့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခို၏  န့်ေး  ည မျှရသ  အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေး ဖြစ့်လ ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

(Arendt, 1973, p.301)  

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားနငှ ် ပတ်သ ၍်  ာျား ှမစ်၏ ဝ ပာဆြိုဝ ျားသာျားခ  ်  

 

လ သ ေးထိုအရနဖြင ့် စစ့် င့်နွှွဲ၍ မ ရပ။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် လ သ ေးထို ငွ့်  န့်သ မ ှ ၊ အနည့်ေး ံိုေးရ    

ဤကမ္ ရဖမရပေါ်၌  န့်သ မ ှ ။ န ိုင့်ငံ စ့်ခိုသည့်  န့်သ အ ေး လ သ ေးထိုအ ွက့် ဟ ၍ အမည့်ခံပပ ေး 

  ိုက့်ခ ိုက့်သည ့်အခါ ထ ိုစစ့်သည့် လ သ ေးထို အကျ   ေးအ ကွ့် စစ့်ပွွဲမဟို ့်ဘွဲ န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံက စစ့်ရ ေး န့်သ က ို 

  ိုက့်ခ ိုက့် န့် လ သ ေးထိုလွှမ့်ေးခခံ  အယ အ  စ့်ခိုက ို အပ ိုင့်စ ေး အသံိုေးချလ ိုက့်ရသ  စစ့်ပွွဲသ ဖြစ့်သည့်။ 

လ သ ေးထို  ိုရသ  အယ အ သည့် အင့်ပ ိုင့်ယ  ချွဲွေ့ထငွ့်ရ ေးအ ွက့် အလွန့်ပင့် အသံိုေး ည့် သည ့် 

အယ ေါေပ ိုင့်ေး  ိုင့်   စ ေးရ  က့် န့်  ပလ  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး က ိုယ့်ကျင ့်   ေး   ိုင့်  ၊ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု 

  ိုင့်   ပံိုစ ံွင့် လ သ ေးထိုဟ ရသ  အယ အ မှ  စ ေးပွ ေးရ ေးအ  နယ့်ချွဲွေ့ န့် က   ယ   စ့်ခိုပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

ဤရန  ၌ ပရ  က့်ေွန့် (Proudhon) ၏ ရဖပ စက ေးက ို အနည့်ေးငယ့် ဖပင့်၍ ရဖပ  လျှင့် 

လ မ့်လည့်လ ိုသ   ိုင့်ေးသည့် လ သ ေးထိုက ို   ိုင့် ည့်ကကသည့်သ  ဖြစ့်သည့်။ လ သ ေးထို   ိုရသ  စက ေးလံိုေးက ို 

သ မ့်ေးပ ိုက့်ဖခင့်ေး၊ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ စက ေးလံိုေး စ့်လံိုေးက ို   ိုင့် ည့်ဖခင့်ေး၊ လက့်ေါေးကက ေးအိုပ့်ဖခင့်ေး   ိုို့ ွင့်  ွက့်ချက့်၍ 

မ န ိုင့်ရသ  အကျ  ေး က့်  ချ   ွေ့  ှ သည့်။ ဥပမ   န့်သ ၏ လ သ ေးဖြစ့်မှုက ို ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေး၊  န့်သ အ ေး 

လ ူ့ရဘ င့်ဖပင့်ပ ရ  က့်ရနသ အဖြစ့် ရကကည ဖခင့်ေး စသည့်  အကျ  ေး က့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် 

စစ့်ပွွဲ စ့်ခိုအ ေး အလွန့်အကျွံ လ သ ေးမ န့်ရအ င့်ပင့်  ွန့်ေးပ ိုို့ပစ့်န ိုင့်သည့်။ (Schmitt, 1996, p.54) 
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အ ေး နို့့် နည့်ေး  ပင့်  မှစ့်က လ သ ေးထို၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စသည ့် အယ အ မျ ေးသည့် အခွံဗလ  ဖြစ့်ရသ  

စ  ့်က ေး အယ အ မျ ေး ဖြစ့်ရကက င့်ေး ဖငင့်ေးခံိုသည့်။  စ့်နည့်ေး ဤအယ အ မျ ေးသည့် ြွွဲွေ့စည့်ေး  ည့်ရ  က့် 

ထ ေးရသ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၊   ေန့်မျ ေး ှ ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး အ ှ    ေးနှင ့် မက ိုက့်ည ဟို ဖငင့်ေးခံိုသည့်။  မှစ့်က 

 စ့် ယ ့် ှစ့်  စို အကိုန့်ပ ိုင့်ေးက လ၌ ယင့်ေးအချ  န့်၌  ည့် ှ ရနခွဲ သည ့် အထက့် န့်ေးလွှ  ကက ေးစ ိုေးရသ  ရဖမ ှင့် 

ပရေသ  ဇ့် စနစ့်နငှ ့် ၎င့်ေးနငှ ့်  က့်စပ့်သည ့် မည မျှမှုမျ ေး၊ အခွင ့်ထ ေးမျ ေးက ို  နို့့်ကျင့် န့်   ိုက့်ပွွဲရခေါ်သံ 

 စ့်ခိုအဖြစ့် အသံိုေးေင့်ရက င့်ေး ေင့်ခွဲ န ိုင့်သည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် ဤအချက့်က ို ယ ၍ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရခ ့် စ့်ရခ ့် 

ရ  က့်လ ခွဲ ပပ ဟို မရဖပ န ိုင့်ရကက င့်ေး ဖငင့်ေးခံိုသည့်။ ကမ္ ကက ေးသည့် မ  ကကရသ ၊ က ိုယ့်ပ ိုင့် လကခဏ ဖြင ့် 

 ှ ကကရသ  န ိုင့်ငရံ ေး လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ န ိုင့်ငံမျ ေးအဖြစ့် ကွွဲရနကကရသေးသည ့် အချက့်က လ သ ေးအ ေးလံိုေး 

လွှမ့်ေးခခံ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ပ ိုင့်  ိုင့်ရသ  လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး  ှ မရသေးဟို   ိုရနဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အကယ့်၍ အ  ိုပါ 

လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး  ှ ရနပပ   ိုပါက ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ငွ့် ကမ္  အစ ိုေး လည့်ေး  ှ ရနပပ ေး အ  ိုပါ လ သ ေးအ ေးလံိုေး လွှမ့်ေးခခံ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး န ိုင့်ငံရ ေး အခွင ့်အရ ေး၊    ေးေင့် (legal) အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အဖြစ့် 

 ည့် ှ ရနရပလ မ ့်မည့် (Schmitt, 1996, p.55)။  

 

 မှစ့်၏ အဖမင့် ငွ့်  စ့်ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ  လ သ ေးအ ေး လက့်ရ ွွေ့၌ အခငွ ့်အရ ေး ပ ိုင့်  ိုင့်ရသ  

လ ပိုဂဂ  လ့်အဖြစ့်  ည့်ရ  က့်ရပေးန ိုင့်ရသ   စ့်ခို ည့်ေးရသ  ကမ္  အစ ိုေး   စ့် ပ့် မ ှ သည ့် 

အရဖခအရန ငွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးက ို အ ံိုေးအဖြ ့် ရပေးန ိုင့်ရသ    ကျ ငှ့်ေးလင့်ေးရသ  

   ေးရံိုေး သ ိုို့မဟို ့် အရက င့်အထည့်ရြ ့်ရ ေး အစ အမမံျ ေး မ ည့် ှ န ိုင့်။  မှစ့်က န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး 

သရဘ   ည ချက့်အရပေါ် အရဖခခပံပ ေး န ိုင့်ငံ က  ကကက့်ရဖခန  ရက ့်မ  ကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်ငရံ ေး မြက့်ရသ  

အြွွဲွေ့ စ့်ခိုက စ မံအိုပ့်ချ ပ့်လျှင့် လ သ ေးချင့်ေး စ န ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးသည့် ဖပဿန   က့်စ   မ ှ ဟို 

ဖငင့်ေးခံိုသည့်။ စ  ့်က ေးနယ့်ပယ့်မှ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးအ ေး သရဘ   ထ ေးပပ ေး ြွွဲွေ့စည့်ေး 

 ည့်ရ  က့်ထ ေးရသ  အခငွ ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေးနှင ့် ယဉှ့်ပပ  င့်ရစပါက ၎င့်ေးသည့် ပဋ ပကခနှင ့် မ ည့်ပင မ့်မှု  ိုို့ 

ဖြစ့်ရစသည့်။ ဤသ ိုို့ ဖြစ့် ဖခင့်ေးမှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုသ မျ ေးသည့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေး မျ ေးက ို စည့်ေးကကပ့် 

လ ိုက့်န ရစသည ့် ရအဂျင့်စ နှင ့် သ ေးဖခ ေးစ  ဖြစ့်ရနဖခင့်ေးရကက င့်  ဖြစ့်သည့်။ လ မှုသရဘ အ  ြွွဲွေ့စည့်ေး 

 ည့်ရ  က့်ထ ေးဖခင့်ေး မဟို ့်ရသ  ဥပရေအ  အကျံ ေးေင့်သ မျ ေး၏ ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးက ို 

အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေး မ အ   ံိုေးဖြ ့်ဖခင့်ေးမျ   ေး မဟို ့်ဘွဲ အင့်အ ေးကက ေးသ   ိုို့ စ  ့်ကက  က့်  ံိုေးဖြ ့်ရသ  

 ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ   ေးသ  ဖြစ့်ရပလ မ ့်မည့်။ လ သ ေးထို၏ လ ိုအပ့်ချက့် သ ိုို့မဟို ့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေး  ိုို့အရပေါ် 

အ ံိုေးအဖြ ့် ရပေးရ ေး လ သ ေးထို လွှမ့်ေးခခံ  ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးသည့် ဥပရေအ  ရ  င့် ကွ့်ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေး 

မဖြစ့်ဘွဲ အင့်အ ေးအ  လိုပ့်ရ  င့်ရသ     ေးနည့်ေးလမ့်ေး မကျရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေး ဖြစ့်သည ့်အဖပင့် 

န ိုင့်ငံအရ ေးအ  အကွွဲအပပွဲဖြစ့်ရနရသ  ကမ္ ကက ေး ွင့် အနတ  ယ့် ှ ပပ ေး မ ည့်မပင မ့်ပင့် ဖြစ့်ရစန ိုင့်သည့်ဟို 

 မှစ့် စ့်ရယ က့်က စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်ခွဲ သည့် (Schmitt, 1996, pp. 53-8)။  
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လူူ့အခငွ ်အဝ ျား ေြိဝ ာဓြိ 

 

ဟ န အ ေး နို့့်နငှ ့် က ေး မှစ့်  ိုို့၏  င့်ဖပချက့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ေ ရ  ဓ ၏ ဗဟ ိုချက့်မက ို ထ သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အ ဏ ပါေါက ို စ န့်ရခေါ်န ိုင့်စွမ့်ေး၊ (ဥပရေ၏ အ  ေးအ  ေးမ ှ ရသ ) အ ဏ  

ကျင ့်သံိုေးရ ေး ယနတ  ေးမျ ေး ဖြစ့်ရနမှုသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးအ ေး ဥပရေအ  ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးဖခင့်ေး 

မဟို ့်သည ့် အခွင ့်အရ ေး  ှ သ မျ ေး က ိုယ့်စ ေး ဖပ လိုပ့်ကကသည ့် အချက့် ွင့် ဖမစ့်ြျ ေးခသံည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးသည့်  ှ  င့်ေးစွွဲ စနစ့် စ့်ခိုက ို ဖြ  ့်ချမည ့် ဖြစ့်ရပေါ်အံ  ွဲ ွဲ ရ  ့်လှန့်ရ ေး န့် န့် 

ဖြ  ့်ချက့်မှုက ို ထင့်ဟပ့်ဖပရက င့်ေး ဖပန ိုင့်သည့် သ ိုို့မဟို ့် ဥပရေရဘ င့်က ို ရကျ ့်လွန့်၍ အိုပ့်ချ ပ့် န့် 

အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး အ ဏ အ ေး ြ နှ ပ့်အသံိုေးဖပ မှုက ို ထင့်ဟပ့်ဖပရက င့်ေး ဖပန ိုင့်သည့်။ အခွင ့်အရ ေး ှ သ အ ေး 

ထ ိုအခငွ ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးက ို စည့်ေးကကပ့် လ ိုက့်န ရစသည ့် ရအဂျင့်စ နှင ့် ပ ိုင့်ေးဖခ ေးထ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးသည့် ဥပရေစနစ့်  စ့်ခိုက ို စ န့်ရခေါ်ဖခင့်ေးသ  ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

  ိုင့်   ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့် ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် အရဖခအရနက ို ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ ထ ိုြွွဲွေ့စည့်ေး 

 ည့်ရ  က့်ထ ေးရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ပါ ှ ရသ  ဥပရေ စနစ့်အရပေါ် စ န့်ရခေါ်ချက့်သည့် ရထ က့်ခ ံ

သင ့်သည့်  အ  ဖြစ့်သလ ေး သ ိုို့မဟို ့်  နို့့်ကျင့်သင ့်သည့်  အ  ဖြစ့်သလ ေးဟ သည့်က ို စံနှုန့်ေးရှုရထ င ့်မှ 

 ံိုေးဖြ ့် န့် မဖြစ့်န ိုင့်ပါ။  

 

အနှစ်ခ  ပ် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အ  ိုမျ ေးသည့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေး  ိုင့်   အ  ိုမျ ေးနှင ့်    ေးဥပရေ  ိုင့်   အ  ိုမျ ေးက ို 

ရ  ရထွေးပစ့်သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် အခွင ့်အရ ေး  ှ သ သည့် လ မှုသရဘ အ   ည့်ရ  က့် 

ထ ေးဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ ဥပရေအ  အခွင ့်အရ ေး  ှ သ မဟို ့်ရပ။  

 

ဤအရကက င့်ေးအ င့်ေးရကက င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အ  ိုမျ ေးသည့်  ှ  င့်ေးစွွဲ    ေးဥပရေစနစ့်က ို စ န့်ရခေါ်ကကသည့် 

(၎င့်ေးသည့် အ ဏ  ငှ့်စနစ့် ဖြစ့်ချင့်ဖြစ့်မည့်၊ ေ မ ိုကရ စ စနစ့် ဖြစ့်ချင့်လည့်ေး ဖြစ့်ရပမည့်)။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အ  ိုမျ ေးသည့် စွမ့်ေးရ  င့် ည့် လစ့်ဟမှု  စ့်ခိုက ို ရြ ့်ဖပသည့်။ လစ့်ဟမှုဟို   ို   ွင့် 

အခွင ့်အရ ေး  ှ သ သည့် မ မ က ိုယ့်  ိုင့် လိုပ့်ရ  င့် န့် စွမ့်ေး ည့်မ ှ ဟို ယ  ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

အဖခ ေး စ့်ရယ က့် (external agent) က ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို စည့်ေးကကပ့် အရက င့်အထည့် ရြ ့်ရပေး န့် 

လ ိုအပ့်သည့်။   ေန့်ယ ဖခင့်ေး မ ှ ရသ  အဖခ ေး စ့်ရယ က့်အရပေါ် အမှ အခ ို ဖပ ရနဖခင့်ေးသည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

စည့်ေးကကပ့် အရက င့်အထည့် ရြ ့်မှုက ို မဖပ ့်မသ ေးဖြစ့်ရစပပ ေး အင့်အ ေးကက ေးသ   ိုို့၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေး အရပေါ် 

 ည့်မှ ရစသည့်။  

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

ယခိုအခန့်ေးသည့် လ အ ေးလံိုေး၏ လွ ့်လပ့်မှု၊ သရဘ    ေးအ   န့်ေး  ဖြစ့်မှု (formal equality)  ိုို့က ို 
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ကက   င့်ယ  ထ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ေ မ ိုက က့် စ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံသ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုအရပေါ် အရဖခခရံသ  ရေြန့်ချက့်မျ ေးက ို အဓ က  င့်ဖပထ ေးသည့်။ 

 င့်ေး ွဲချမ့်ေးသ မဟ ၊ ရယ ကျ့် ေးမ န့်ေးမ မဟ ၊ လ ကက ေးကရလေးမဟ  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အ ေးလံိုေး၌ လက့်ရ ွွေ့ ွင့်  န့်ေး   

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ှ ပါသလ ေး။ လစ့်ဘ ယ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေးသည့် အဖခ ေးမည့်သည ့် 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို ချန့်လှပ့်ထ ေးသနည့်ေး။ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေး  ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ အန ဂ ့် 

မျ   ေး က့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့်၊ လ သ ေးမဟို ့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး စသည့်  ိုို့နငှ ့် ပ ့်သက့်၍ 

မည့်သည့်  ိုို့ ရဖပ ထ ေးသနည့်ေး။  

 

လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျား ဝ ှွေ့ဝ ာ ်လာ ခင်ျား  

 

န ိုင့်င ံက  န ိုင့်ငံရ ေးနယ့်ပယ့်၌ မ လအခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးပံိုစဖံြင ့် ေို  ယကမ္ စစ့် 

က လအ ွင့်ေး၌သ  ဖပန့်လည့်အသက့်သွင့်ေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အရမ  ကန့်သမမ  ြ န့်ကလင့် ေ  ရိုစဗ ့် 

(Franklin D. Roosevelt) ၏ န မည့်ရကျ ့် ၁၉၄၁ ခိုနှစ့် ‘လွ ့်လပ့်မှု ရလေးမျ   ေး’ မ နို့့်ခနွ့်ေး သ ိုို့မဟို ့် 

အ  ့်ချ့်ဂျ  ေွဲလ့် (H. G. Well) ၏ ၁၉၄၀ ခိုနစှ့်ထို ့် ‘လ ၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ ကျွန့်ရ  ့်  ိုို့ ဘ အ ွက့် 

  ိုက့်ပွွဲေင့်ရနကက  လွဲ’ ဟ သည့် စ ရစ င့်  ိုို့ဖြင ့် အစ ိုေး မျ ေး ဦေးရ  င့်ရသ  ရခ ့်သစ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး စ င့်လ ခွဲ ဟို ရဖပ န ိုင့်မည့် ထင့်သည့်။ ပဓ န လွ ့်လပ့်မှုမျ ေးနငှ ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို 

က ကယွ့်ဖခင့်ေးသည့် မဟ မ  ့် အိုပ့်စို၏ ဂျ မန  န ိုင့်ငံနှင ့် ဂျပန့်န ိုင့်င ံ ိုို့အပေါ် စစ့်ရ ေးလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို 

 စည့်ေး လံိုေး ည့်ေး ဖြစ့်ရစခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ဖေပ့်မွဲ  လ သ ေးထိုလွှမ့်ေးခခံ   န့်ြ ိုေးမျ ေး   ိုင့်   ရကကည ချက့် 

 စ့်ခိုက ို န ိုင့်င ံက   ပ့်ေန့်ေး ွင့် လ သ ေးထိုလွှမ့်ေးခခံ  အခငွ ့်အရ ေး မ ရဘ င့် စ့်ခို အရက င့်အထည့် ရြ ့်ရ ေး 

 ည့် ွယ့်ချက့် (သ ိုို့မဟို ့် စွမ့်ေးရ  င့် ည့်) နှင ့် မရ  ရထွေးပစ့်သင ့်ရပ။  

 

အရက င့်အထည့်မ ှ ရသ  စက ေးလံိုေးသ သ  ဖြစ့်ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့်    ေးဥပရေအ  ြွွဲွေ့စည့်ေး 

 ည့်ရ  က့်ထ ေးပပ ေး အရက င့်အထည့်ရြ ့် စည့်ေးကကပ့်န ိုင့်ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအကက ေး ကွ ဟမှုက ို ၁၉၄၈ 

ခိုနစှ့် ငွ့် ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ ည လ ခံက သရဘ   ခွဲ ရသ  ကမ္  လ ူ့အခငွ ့်ရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး 

(Universal Declaration of Human Rights (UDHR)) က လှလှပပ ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ အရက င့်အထည့် 

မ ှ ရသ  က ိုယ့်ကျင ့်   ေးရ ေး   ထွက့်  ိုချက့်မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး အဖြစ့် ရြ ့်ဖပရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သံိုေး ယ့်အရပေါ် သရဘ   ခွဲ ကကသည့်။ ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ 

လက့်ရ ွွေ့ ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေးနငှ ့်   ိုင့်ရသ  န ိုင့်ငရံ ေးက စစမျ ေးမှ ကင့်ေးက ွသည့်၊ ထ ိုို့ရကက င ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

ရ ေးကကွ့် စ ေးပွ ေးရ ေး စနစ့် ကျင ့်သံိုေးသည့် ဖြစ့်ရစ၊ အစ ိုေး  ထ န့်ေးချ ပ့်ရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး စနစ့် ကျင ့်သံိုေးသည့်ဖြစ့်ရစ 

ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို လက့်ခနံ ိုင့်ခွဲ ကကသည့်။ ကိုလသမဂဂသည့် န ိုင့်ငအံ ေးလံိုေး ွင့်  ရဖပေးည  

အသ အမှ ့်ဖပ န ိုင့်ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ှ ရကက င့်ေး မထွက့်  ိုခွဲ ဖခင့်ေးရကက င ့် သ ိုို့မဟို ့် 
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ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး    ေးဥပရေ၌ ဖပဋ္ဌ န့်ေး န့် မကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ဖခင့်ေးရကက င ့်သ လျှင့် ဘံိုသရဘ   ည မှု 

  ှ ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။  

 

ဒတုြိယ မဘာစစ်လွန် စနစ် 

 

ထ ိုို့ရကက င ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေးအ ေး ေို  ယကမ္ စစ့်လွန့် န ိုင့်င ံက စနစ့်၏    ေးဥပရေအ ၊ 

န ိုင့်ငရံ ေးအ  အရ ေးပါရသ  အချ  န့်က လမျ ေးနှင ့်  က့်စပ့်စဉ့်ေးစ ေးန ိုင့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် 

ဤကွဲ သ ိုို့ လ သ ေးလွှမ့်ေးခခံ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအပေါ် ဦေး ည့်မှုအ ေး အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ အရပေါ် စ န့်ရခေါ်ချက့် 

သ ိုို့မဟို ့် န ိုင့်င ံက စနစ့်၏ ပင့်မမ ရဘ င့်အရပေါ် စ န့်ရခေါ်ချက့် စ့်ခိုအဖြစ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုမည့်  ိုလျှင့် 

သမ ိုင့်ေးက ို ယရနို့ရခ ့် အဖမင့်မှ ရနပပ ေး ရဖပ င့်ေးဖပန့်ြ ့်သလ ို ဖြစ့်ရနရပလ မ ့်မည့်။ နျှူ မ့်ဘ  ဂ့်စစ့်ခံိုရံိုေး၊ UDHR 

နှင ့် ၁၉၄၉ ခိုနှစ့် လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့်က ိုပင့်  န့်ေး  ည မျှရသ  အချ ပ့်အဖခ  

အ ဏ  အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်နှင ့် မစကွ့်ြက့်ရ ေး မ   ိုို့က ို အရက င့်အထည့်ရြ ့်မှုအဖြစ့် ရှုဖမင့်ခွဲ ကကသည့်က ို 

သရဘ ရပါက့် န့် အရ ေးကက ေးပါသည့်။  

 

အချ ပ့်အဖခ အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး န ိုင့်ငံ က ဥပရေ၏  စ့်ခို ည့်ေးရသ  အခွင ့်အရ ေး 

ပ ိုင့်  ိုင့်သ မျ ေးအဖြစ့် သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ေို  ယကမ္ စစ့်လွန့် စနစ့်က ို ြွွဲွေ့စည့်ေး  ည့်ရ  က့်ခွဲ သည့် 

(ဤအရကက င့်ေးက ို အခန့်ေး ၄  ွင့် ရလ လ ပါ)။ ဤအချက့်က ို ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့် စ ချ ပ့် 

ဖပင့် င့်ရ ေး ွွဲရ ေး န ိုင့်ငံ က  ည လ ခံမျ ေးနှင ့် အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေး အကက ေး ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး ငွ့် 

အ  အလင့်ေး ချဖပခွဲ ကကသည့်။ န ိုင့်ငံရ  ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ နငှ ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုို့အကက ေး ( နည့်ေး 

န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးနှင ့်  စ့်သ ေးပိုဂဂ လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အကက ေး) ေ ရ  ဓ  မ ှ ခွဲ ရပ။ 

အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် န ိုင့်င ံက စနစ့်သည့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးအ ေး ဥပရေအ  

အကျံ ေးေင့်သ မျ ေးအဖြစ့် အသ အမှ ့် မဖပ ခွဲ ရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ၏ န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး ေန့်ကက ေး 

အက့်ေ့်ရေါ  ေ့် အ  စ န့်ရ  န ေးယပ့် (Edward R. Stettinius) ရဖပ ခွဲ သည ့်အ  ိုင့်ေး    ေးဥပရေ 

အရဖခအရနမှ   ငှ့်ေးရနသည့်။ ‘ပဋ ည ဉ့်မ ှ အ  ိုဖပ ထ ေး ွဲ  ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်ရ ဟွ  သ ူ့  ိုို့ချည့်ေးသပ့်သပ့် 

လ အ ေးလံိုေးအ ကွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးရ ွနွဲို့ လွ ့်လပ့်ခွင ့်ရ ွက ို ရြ ့်ရ  င့်ရပေးန ိုင့်မှ  မဟို ့်ဘ ေး။ 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်ရ ွက ို န ိုင့်ငံ က  ယနတ  ေး  စ့်ခိုခိုက စည့်ေးကကပ့် အရက င့်အထည့် ရြ ့်လ ိုို့ ရအ င့် 

လိုပ့်ထ ေး   မဟို ့်ဘ ေး။ ေါရ ကွ ို ရြ ့်ရ  င့် မယ ့်  ေန့်ဟ  အြွွဲွေ့ေင့် အစ ိုေး ရ  ွွဲွေ့   ေန့်ပွဲ ဖြစ့် ယ့်’ 

(Lewis 1998၊ p. 88  ငွ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်)။  

 

ေို  ယအချက့်မှ  မ လအခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို နျှူ မ့်ဘ  ဂ့် ခံိုရံိုေးမှ   င ့် န ိုင့်ငံ က   က့် ံရ ေး နယ့်ပယ့်သ ိုို့ 

သယ့်ရ  င့် လ ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ခံိုရံိုေးသည့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အ ဏ က ို အ ေးရပျ   

ရစဖခင့်ေး၌ အရဖခခကံျရသ  ဥပရေ ကွင့်ေး က့် ဖြစ့်သည့်ဟို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့်  ှေးသ  

အမျ ေးအဖပ ေးက ယရနို့ရခ ့် ွင့် ဖငင့်ေးခံိုကကသည့်။ ၁၉၄၅ ခိုနှစ့် ဂျ မန န ိုင့်ငံ၏ မခွင့်ေးချက့်မ ှ  လက့်နက့်ချမှု 
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နှင ့်အ   နျှူ မ့်ဘ  ဂ့်၌ စစ့်ခံိုရံိုေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ ကကရသ  မဟ မ  ့်န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ထ ိုစစ့်ခံိုရံိုေးအ ေး န ိုင့်ငံထက့် 

ကက ေးရသ  အ ဏ ပ ိုင့်  စ့် ပ့် အဖြစ့် မဟို ့်ဘွဲ အချ ပ့်အဖခ အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေးအဖြစ့် ဖပ လိုပ့်ခွဲ ဖခင့်ေးသ  

ဖြစ့်သည ့်အ ွက့် ဤအ  ိုသည့် အဓ ပပ ယ့် မ ှ ရပ (Laughland, 2007, pp. 53-68  ွင့် ရှု)။ စစ့်ခံိုရံိုေးက 

ေ ဋ္ဌဓမမဥပရေ (positivist law) က ို ပလပ့် န့် မ လဥပရေ (natural law) က ို အသံိုေးဖပ   ၌ ဥပရေပ ိုင့်ေးအ  

လမ့်ေးရကက င့်ေးသစ့် ြွင ့်ရပေးခွဲ သည့်မှ  ထ ိုအချ  န့်က ဂျ မန ၌ အသက့်ေင့်ရနခွဲ သည ့် ဥပရေမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ပပ ေး 

ကျှူေးရကျ ့်စစ့်  င့်နွှွဲဖခင့်ေးက ို ရန က့်ရကက င့်ေးဖပန့် အက အကယွ့် ရပေး၍ မ ဟို ဖငင့်ေးခံိုခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ဤဖငင့်ေးခံိုချက့်အ ေး  ချ   ွေ့ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေးသည့် လွန့်စ ွ အကျည့်ေး န့် က ေး ၎င့်ေး  ိုို့က ို လ သ ေးအ ေးလံိုေး 

အရပေါ် လွှမ့်ေးခခံ ရသ  လ သ ေးဖြစ့်မှု  ိုင့်   မ မျ ေးဖြင ့်   ေးဖမစ့်ထ ေးသည့် ဟ ရသ   င့်ရဖခဖြင ့် အရကက င့်ေးဖပ 

ခွဲ သည့် (Douzinas ၂၀၀၇၊ စ  ၂၁-၂)။ ေ ဋ္ဌဓမမ ဥပရေက ို အ ေးရပျ  ရစ န့်၊ ေို  ယကမ္ စစ့် စစ့်ရအ င့်န ိုင့်သ  

မျ ေးအ ေး စစ့်ရ ေးအ သ မက၊ က ိုယ့်ကျင ့်   ေးအ ပါ ရအ င့်န ိုင့်သ မျ ေးအဖြစ့် ပံိုရြ ့် န့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

မ ရဘ င့်မျ ေးအ ေး အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်။  

 

စစ့်ပွွဲအ ငွ့်ေး မဟ မ  ့်န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လိုပ့် ပ့်နှင ့် စစ့်လွန့် န ိုင့်င ံက  စနစ့်  ိုို့က ို ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  

မှန့်ကန့်သင ့်ဖမ ့်ရကက င့်ေး ဖပသ န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည ့်အရနဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေးသည့် ေို  ယ 

ကမ္ စစ့် စစ့် ငွ့်ေးနှင ့် စစ့်ပပ ေးက လ  ိုို့၌ ရပေါ်ရပါက့်လ ခွဲ သည့်။ ယရနို့အချ  န့် ငွ့် UDHR နှင ့် နျှူ မ့်ဘ  ဂ့် 

ခံိုရံိုေး  ိုို့သည့် န ိုင့်ငရံ  ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို စ န့်ရခေါ်ခွဲ သည့်ဟို န ေးလည့်ကကရသ ့်လည့်ေး ထ ိုအချ  န့်က 

ဤကွဲ သ ိုို့ န ေးလည့်ခွဲ ကကဖခင့်ေး မဟို ့်ရချ။ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငရံ  ့်သည့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေ 

ရြ ့်ရ  င့်သ ဖြစ့်ပပ ေး န ိုင့်ငရံ  ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ အ ေး မည့်သည ့် န ိုင့်င ံက  (transnational) ဥပရေ 

အ ဏ ပ ိုင့်ကမျှ စ န့်ရခေါ်ဖခင့်ေး မ ှ ရကက င့်ေး ကမ္  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး ဖပင့် င့်ရ ေး 

ရ ွေးရနွေးပွွဲမျ ေးနငှ ့် နျှူ မ့်ဘ  ဂ့်    ေးသ ကက ေးမျ ေး၏ စဉ့်ေးစ ေးချက့်မျ ေးက အ  အလင့်ေး ရြ ့်ဖပခွဲ ကကသည့်။ 

န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး က ိုယ့်ကျင ့်   ေးစနစ့်က ိုရ   န ိုင့်ငရံ ေးစနစ့်က ိုပါ ကျင ့်သံိုေး လ ိုက့်န သ  အဖြစ့် 

အသ အမှ ့်ဖပ ခွဲ ကကသည့်။  

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျားနငှ ် စစ်ဝအျား  ာလ 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အသ စ  ့် ရ ွှေ့ န့်ေးရ  က့်လ မှုအ ေး ၁၉၄၅ ခိုနစှ့်သ ိုို့ ညွှန့်ဖပပပ ေး လ သ ေးထိုလွှမ့်ေးခခံ  

ကျင ့်ေ ့်မျ ေးနှင ့်  န့်ြ ိုေးမျ ေး မလွွဲမရ  ှင့်သ  ချ   က့်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်ရကက င့်ေး အဓ ပပ ယ့် ရက က့်သည ့် 

အရလ အထသည့် စစ့်ရအေးရန က့်ပ ိုင့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ အရ ေးပါမှု ကက ေးကက ေးမ ေးမ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲ 

သွ ေးဖခင့်ေးက ို ရမှေးမှ န့်ရစသည့်။ လ သ ေးထိုလွှမ့်ေးခခံ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  မ ေါေရ ေး ွွဲ  ၌ 

လမ့်ေးဖပ လမ့်ေးညွှန့်ဖြစ့်သည့်ဟို ယရနို့ရခ ့် အခ ိုင့်အမ  သရဘ   ထ ေးကကဖခင့်ေးသည့်  ကယ့် မ့်ေး ငွ့် 

အရ  ့်အ န့် သက့် မ့်ေးနိုရသေးသည့် ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်မှု ဖြစ့်သည့်။ ေို  ယ ကမ္ စစ့်ပပ ေးရန က့် နှစ့်ရပါင့်ေး 

၂၀ ကက သည့်အထ  န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေး နယ့်ပယ့်၌ အထင့်က  ဂျ နယ့် စ့်ခို ဖြစ့်ရသ  န ိုင့်ငံဖခ ေး 

 က့် ံရ ေး (Foreign Affairs)  ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးရကက င့်ေး ရ  င့်ေးပါေး  စ့်ပိုေ့်  စ့်ပါေမျှပင့် မရြ ့်ဖပခွဲ ရပ 
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(Korey ၁၉၉၉၊ စ  ၁၅၁)။ စစ့်ရအေးရခ ့်က လ  ရလျှ က့်လံိုေးန ေးပါေး န ိုင့်ငံမျ ေး၏ မ ေါေ သ ိုို့မဟို ့် လက့်ရ ွွေ့ 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး အရပေါ် UDHR ၏ အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှုနှင ့် ပ ့်သက့်၍ ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးသည့်မျ ေး 

မ ှ ခွဲ သရလ က့် ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၈၀ ခိုနစှ့်မျ ေးအထ  ပည  ပ့်နယ့်ပယ့်မှ ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးသ  အမျ ေးစိုနှင ့် မ ေါေ 

ရ ေး ွွဲသ မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မျ ေးနှင ့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   ထည ့်သွင့်ေး 

စဉ့်ေးစ ေးချက့်မျ ေးသည့် န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ၏ န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေက ို အကွဲဖြ ့်  ၌ ရလ လ သင ့်သည ့် အ  မျ ေး 

ဖြစ့်ရကက င့်ေး မယံိုကကည့်ခွဲ ကကရပ။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် သ ူ့ရန  နငှ ့်သ သ  သက့်  ိုင့်ပပ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်ဖခင့်ေး မဟို ့်သည ့်အ ကွ့် 

ဤအချက့်မှ  အထ ေး လည့် အံ အ ေးသင ့်စ   မဟို ့်ရပ (စ ရသ တ  ၇.၃  ငွ့် ရှု)။ အရန က့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ေ မ ိုကရ စ နငှ ့် လွ ့်လပ့်သည ့် ရ ေးကွက့်မျ ေးနငှ ့် အ    ပင့် ဖြစ့်သည့်ဟို အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်ကကသည့်။ အရမ  ကန့် အစ ိုေး နငှ ့် ၎င့်ေးက ရငရွကကေး ရထ က့်ပံ  ရပေးခွဲ သည့်  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် UDHR ၏ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး  ိုင့်   ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို ရ  က့်ရလျှ က့် 

ရမှေးမ န့်ပစ့်ခွဲ ကကသည့်။   ိုဗ ယက့်န ိုင့်ငံမျ ေး မရက င့်ေးရကက င့်ေး ေါေဖြနို့့်သည ့် အရနဖြင ့် အရန က့်  ိုင့်ေး 

အစ ိုေး မျ ေးသည့် လွ ့်လပ့်စ ွ သွ ေးလ ခွင ့်၊ သ င့်ေးအချက့်အလက့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်နှင့်  မ မ န ိုင့်ငံက ို စွနို့့်ခ ွ န့်၊ 

ဖပန့်လ  န့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်စသည ့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဦေး ည့်ခွဲ ကကသည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  အစ အစဉ့်၏  စ  ့် ရေသ ဖြစ့်သည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် 

၎င့်ေး  ိုို့သည့် စစ့်ရအေးရခ ့် မ ရဘ င့်၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုလည့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  

အခွင ့်အရ ေး၏ လက့်ပါေးရစ ဖြစ့်သည့်က ိုလည့်ေး န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် ခွဲ ကကသည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် စစ့်ရအေး၏ ပထေ  အကွွဲအပပွဲမျ ေးထံ အညံ ခ ံသည ့် အချက့်က ို ၁၉၄၈ ခိုနှစ့် ကမ္   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည ချက့်၏ ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးအ ေး ရ ွှေ့ က့် အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ 

သရဘ   ည ချက့် မ ှ ခွဲ ဖခင့်ေးက မ ေးရမ င့်ေးထ ိုေးဖပခွဲ သည့်။ ၁၉၅၀ ခိုနစှ့်မျ ေး ငွ့် သ ေးဖခ ေး ကိုလသမဂဂ ရက ့်မ   

နှစ့်ခိုက ို  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုရက ့်မ  မျ ေးသည့် ၁၉၆၆ ခိုနစှ့် ငွ့် သ ေးဖခ ေး န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့် 

နှစ့်ခိုက ို ရ ေး ွွဲခွဲ သည့်။  စ့်ခိုသည့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ပပ ေး 

ရန က့် စ့်ခိုသည့် စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည့်။ ၁၉၈၆ ခိုနစှ့် ငွ့် 

ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ ည လ ခံက ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ခွင ့် (the right to development)   ိုင့်   

ရကကည ချက့်က ို သရဘ    လက့်ခခံွဲ သည ့်အခါ အရန က့်  ိုင့်ေး ဦေးရ  င့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် 

လ မှုရ ေးနယ့် ှ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ်  နို့့်ကျင့်မှုသည့် ထင့်သ ဖမင့်သ  ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ၊ 

ပဗ   န့်န ိုင့်ငံ၊ ဂျ မန န ိုင့်ငံနှင ့် ဂျပန့်န ိုင့်ငံ  ိုို့သည့် ကနို့့်ကကွ့်မွဲ သ ိုို့မဟို ့် ကက ေးရနမွဲ ရပေးခွဲ ကကသည့် (Mutua 

၁၉၉၆၊ စ  ၆၀၆-၇)။ ဗ ယက့်နမ့် န ိုင့်ငံ၌ ရံှုေးန မ ့်မှု၊ ၁၉၇၃ ခိုနှစ့် ချ  လ န ိုင့်င ံွင့်  ယ့်ဗ ရေါအ လန့်ရေ 

အစ ိုေး အ ေး အရမ  ကန့် အက အည ဖြင ့် အ ဏ ဖြ  ့်ချမှု  ိုို့ ရန က့်ပ ိုင့်ေး အရမ  ကန့် အစ ိုေး အ ငွ့်ေး 

အကွွဲအပပွဲမျ ေးက ို  င့်ကက ေးရစ  န့်နှင ့် ကျ င့်ေးလ ရနရသ  အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံအရပေါ် လက့်ခယံံိုကကည့်မှု  ိုို့က ို 

က ိုင့် ွယ့်ရဖြ ှင့်ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးချက့်မျ ေး အရနဖြင ့်သ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  

အစ အစဉ့်ထွဲ ဖပန့်ထည ့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Sellars, 2002)။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးသည့် အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ၏ 
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ဂိုဏ့်သ ကခ က ို အြ ့် ယ့် န့် နည့်ေးလမ့်ေး ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ ၁၉၇၄ ခိုနှစ့် ကမ္   အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး ှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး - အရမ  ကန့် ဦေးရ  င့်ရ ေး    ိုက့် ွန့်ေးချက့် ကွန့်ဂ က့် အစ အ င့်ခစံ သည့် အရမ  ကန့် 

န ိုင့်ငံ၊ ကရနေါ န ိုင့်ငံ၊   ိုဗ ယက့် ဖပည့်ရထ င့်စိုနငှ ့်    က  အပါ င့် ဥရ  ပန ိုင့်ငံ အမျ ေးစို 

လက့်မှ ့်ထ ိုေးခွဲ ရသ  အရ ွှေ့-အရန က့် ၁၉၇၅ ဟယ့်စင့်ေးက ေး သရဘ   ည ချက့်၌ အရမ  ကန့် သမမ  

ဂျယ့် ယ့်ြ ိုို့ေ့် (Gerald Ford) ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေး ထည ့်သွင့်ေး န့်နငှ ့် သမမ က   ၏ ၁၉၇၇ 

ခိုနှစ့် ကျမ့်ေးကျ  န့်မ နို့့်ခနွ့်ေး၌ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ထ ေး ှ ရသ  က  ကေ ့်သည့် လံိုေးေ 

အဖပည ့်အေ ဖြစ့် မည့်ဟ ရသ  ရကကည ချက့်  ိုို့အ ွက့် လမ့်ေးရကက င့်ေးရပေးခွဲ သည့် (Sellars, 2002, p. 118)။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အစ အစဉ့်မျ ေး ွင့် ပါေင့်လ ကကပပ ေး ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့သည့် လ သ ေးထို လွှမ့်ေးခခံ  

စံနှုန့်ေးမျ ေးဖြစ့်သည့်ဟို န ေးလည့်ဖခင့်ေးမျ   ေး မဟို ့်ဘွဲ စစ့်ရအေး၏ ပထေ  န ိုင့်ငရံ ေး ငွ့် လက့်နက့် က   ယ   စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်ဟိုသ  န ေးလည့်ထ ေးခွဲ ကကသည့်။ 

 

စာဝသတတာ ၇.၃ ယူဆခ  ်မ ာျား ြို စြိန်ဝခေါ် ခင်ျား - လူူ့အခွင အ်ဝ ျားမ ာျား ှြိ လူဆြိုသည် ြို ဝများခွနျ်ားထုတ် ခင်ျား  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ယ  ချက့်မျ ေးသည့် လ သ ေးနှင ့်ပ ့်သက့်၍ စ  ့်သဏ္ဍ န့်၌  စ့်ကမ္ လံိုေး 

ဘံိုန ေးလည့်မှု  စ့်ခို  ှ သည့်ဟို ယ  သည့်။ ဤယ  ချက့်အ ေး လ သ ေးဖြစ့်မှု၏ လ မှုရ ေး၊ သမ ိုင့်ေးနှင ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး  ိုင့်   က ိုယ့်ပ ိုင့် အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေးက ို အရလေးရပေးသ မျ ေးက ရမေးခွန့်ေးထို ့်လ ကကသည့်။ 

ထ ိုို့ဖပင့် ြ နှ ပ့်မှုမျ ေး၊ ြယ့်ကကဉ့်မှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို လ သ ေးထိုအ ေးလံိုေး လွှမ့်ေးခခံ ရသ  ပံိုရြ ့်မှုမျ ေး 

ရအ က့် ွင့်   မ့်ဖမ ပ့်သွ ေးန ိုင့်သည့်။ ဥပမ  က ိုလ ိုန  အရမွ က့် ရလ လ ရ ေး အဖမင့်၊ ဣ ထ ယ အဖမင့်နငှ ့် 

မ  ခ့်စ့် အဖမင့်  ိုို့သည့် လ သ ေးထိုလွှမ့်ေးခခံ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ရန က့်ကယွ့်က အင့်အ ေးမ  ည မှု၊ 

ကျ ေးမဖြစ့်မှုနှင ့် လ  န့်ေးစ ေး ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှု  ိုင့်   အယ အ မျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့်ဖပရသ  အဖမင့်မျ ေး 

ဖြစ့်ကကသည့်။  

 

ဤအဖမင့်မျ ေးက သင့်၏ လ ူ့အခွင ့်ရ ေးမျ ေးသည့် မည့်သည့်မည့်ေါ ဖြစ့်သည့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် မည့်သ ိုို့မည့်ပံို 

အလိုပ့်လိုပ့်ကကသည့်  ိုို့နှင ့် အရပေါ်ထ ေး ှ ရသ  ယ  ချက့်မျ ေးက ို မည့်သ ိုို့ ရမေးခွန့်ေးထို ့်သနည့်ေး။  

 

၁၉၇၅ ခိုနစှ့်မှစ င့်၍ ဥရ  ပလံိုခခ ံရ ေးနငှ ့် ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ကွ့်ရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေး (OSCE) က ို 

 ည့်ရထ င့်ဖခင့်ေးမှ   င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် စစ့်ရအေးရခ ့် န ိုင့်ငံရ ေးအ  

အလွဲအလှယ့်ဖပ လိုပ့်မှုမျ ေး၏  စ  ့် ရေသအဖြစ့် စနစ့် ကျ ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ အရ ွှေ့-အရန က့် 

ညြှ န ှုင့်ေးရ ွေးရနွေးရ ေး ဟယ့်စင့်ေးက ေး လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်သည့် လ သ ေးရ ေး   အစ အမ ံ (Human Dimension 

Mechanism) အ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေးနှင ့် သ င့်ေးအချက့်အလက့် ရပေးရေရ ေး အစ အမမံျ ေးက ို 

စနစ့် ကျ ဖြစ့်ရစခွဲ သည့်။ လ သ ေးရ ေး   အစ အမသံည့် OSCE အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

က စစ ပ့်မျ ေးက ို အဖခ ေးန ိုင့်ငမံျ ေးထံ  င့်ဖပရ ွေးရနွေးန ိုင့်သည့်။ ဤလိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်အ ေး အကက မ့်  စ့်  ရကျ ့် 

အသံိုေးဖပ ခွဲ ပပ ေး  စ့်ကက မ့် ိုန့်ေးကသ  (ထ န့်စ ဗ ေးန ေးယ ေး ရေသ ှ  မပင မ့်မသက့်မှုမျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍  

ဟန့်ရဂ  န ိုင့်ငံ၏ ရ ိုရမေးန ေးယ ေးန ိုင့်ငအံရပေါ် အင့်အ ေးအသံိုေးဖပ ခွဲ  အကက မ့်) လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို 

ထို ့်ရြ ့်  င့်ဖပဖခင့်ေးသည့် ပထေ န ိုင့်ငရံ ေး အကွွဲအပပွဲမျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ခွဲ သည့် (Bloed 1993; Brett, 1993)။ 
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စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ  ှ ရနခွဲ သမျှ က လပ ့်လံိုေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစမျ ေးအ ေး ပထေ န ိုင့်ငရံ ေး အကွွဲအပပွဲ၌ 

လက့်နက့်သြွယ့် အသံိုေးချရနကကသမျှ က လပ ့်လံိုေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးသည့် အချ ပ့်အဖခ  

အ ဏ က ို ထ ပါေးရစန ိုင့်သည့်  ိုရသ  သရဘ    ေးက ို ရထ က့်ခကံကလ မ ့်မည့် မဟို ့်ရပ။ ၁၉၉၀ ခိုနစှ့်မျ ေး 

ရ  က့်သည ့် အချ  န့်၌သ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ချည့်ေး သက့်သက့် အရ ေးပါလ ကကရံို သ မက 

န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့်  ှ  င့်ေးစွွဲ သံ မန့်  က့် ံရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေးနှင ့် မ ေါေ ရ ေး ွွဲရ ေး ဦေးစ ေးရပေး 

က စစမျ ေးက ို စ န့်ရခေါ်လ သည့်အထ  အရ ေးပါလ ခွဲ သည့်။  

 

အနှစ်ခ  ပ် 

လ သ ေးထိုလွှမ့်ေးခခံ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးအ ေး 

က ိုယ့်ကျင ့်သရဘ    ေးအ     ေးေင့် ဖြစ့်မှု (moral legitimacy) ရပေးန ိုင့်သည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် န ိုင့်ငအံရဖခဖပ  

န ိုင့်င ံက  စနစ့်က ို အ ေးအင့်ချည ့်နွဲို့ရစဖခင့်ေး မ ှ သလ ို စ န့်ရခေါ်ဖခင့်ေးလည့်ေး မ ှ ရပ။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေး၌ လ မှုသရဘ အ   ည့်ရ  က့် ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးရသ  ဥပရေရဘ င့်ေင့် 

လ ပိုဂဂ  လ့် မ ှ  က ေး ၎င့်ေး  ိုို့သည့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရြ ့်ရ  င့်သ မျ ေးအဖြစ့် အ ဏ ရပေးပပ ေး 

ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ အရကက င့်ေးအ  နှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို အရက င့်အထည့်ရြ ့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို  ံိုေးဖြ ့်ခွင ့် 

ဖပ သည့်။  

 

စစ့်ရအေးက လအ ွင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးအ ေး အလွန့်အမင့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး  န့်ရစခွဲ ပပ ေး 

အင့်အ ေးကက ေးသ မျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးအ ွက့် ရကျေးကျွန့် ဖြစ့်ရစခွဲ သည့်။ အရမ  ကန့်န ိုင့်ငရံ     ိုဗ ယက့် 

ဖပည့်ရထ င့်စို  ိုို့ကပါ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးအ ွက့် အသံိုေးချခွဲ ကကသည့်။  

 

အယ ေါေပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးရကက င ့် အရန က့်  ိုင့်ေး ွင့် လ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် အ     ဖြစ့်သည့်ဟို သ ့်မှ ့်ခွဲ ကကပပ ေး   ိုဗ ယက့် 

ဖပည့်ရထ င့်စို န ိုင့်ငံမျ ေး၌ လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် အ    ဖြစ့်သည့်ဟို သ ့်မှ ့်ခွဲ  

ကကသည့်။  

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

ယခိုအခန့်ေးသည့် စစ့်ရအေး ပပ ေးရန က့် န ိုင့်ငံ က အ င ့် ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

ကက ေးထွ ေးလ ခွဲ ရသ  အရ ေးပါမှုက ို ရဖခ  ရက က့် ထ ေးသည့်။ သင ့်အရနဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ၁၉၉၀ 

ခိုနစှ့်မျ ေးနှင ့် ၂၀၀၀ ခိုနစှ့်မျ ေးကကွဲ သ ိုို့ အရ ေးပါရန ွဲဟို ထင့်ပါသလ ေး။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ဦေးစ ေးရပေးသည ့် န ိုင့်င ံက  သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေးနှင ့် ဖပည့် ငွ့်ေး ဥပရေရ ေး   ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးသည့် 

ထ ရ  က့် ရအ င့်ဖမင့်သည့်ဟို ထင့်ပါသလ ေး။    ေးေင့် ဥပရေပ ိုင့်ေး   ိုင့်   သရဘ   ည ချက့်မျ ေးနငှ ့် 

ဥပရေရ ေး   ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးထက့် ပ ိုမ ို၍ လိုပ့်ရ  င့် န့် လ ိုအပ့်သည့်ဟို ထင့်ပါသလ ေး။ ဤသ ိုို့ 

ထင့်ဖမင့်ပါက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ပ ိုမ ို၍ ထ ရ  က့်ရစ န့် အဖခ ေး မည့်သည ့် အ  မျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့် န့် 

လ ိုအပ့်သနည့်ေး။  



 241 

လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျားနှင ် နြိုငင်တံ ာ   ာျားေငဝ်ဆာင ွ် ်မှု 

 

စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ က လအ ံိုေး၌ လ သ ေးထို လွှမ့်ေးခခံ  လ သ ေးချင့်ေးစ န ရ ေး ေါေသည့် အလိုပ့် ဖြစ့်န ိုင့်ရသ  

အရနအထ ေး  ှ လ ခွဲ    လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးသည့် ရဘ င့်ဖပင့်ပမှရန၍ န ိုင့်င ံက  

စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေး၏ ဗဟ ိုချက့်မသ ိုို့ ရ  က့်လ ခွဲ သည့်။ စစ့်ရအေးရခ ့် ပပ  င့်  ိုင့်မှုမျ ေး ပင မ့်ကျသွ ေးသည ့်အ ွက့် 

မ ေါေမျ ေးက ို ရဘ င့်ကျဉ့်ေးရသ  ပထေ န ိုင့်ငရံ ေး စဉ့်ေးစ ေးချက့်မျ ေးမှ ရကျ ့်လွန့်၍ စဉ့်ေးစ ေး ရ ေး ွွဲန ိုင့်သည့် 

ဖြစ့်   အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက   ပ့်ေန့်ေး ငွ့် 

ယခင့်ကထက့်ပ ို၍ လှုပ့် ှ ေး ရ  င့် ွက့် လ န ိုင့်ခွဲ သည့်။  စ့်စထက့် စ့်စ ပ ို၍ အရဖပ ကျယ့် လ ရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးမှ  င ့် ကက ေးေင့် ရ  င့် ကွ့်ရ ေး ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခ အသစ့်မျ ေးနငှ ့် ပ ို၍ 

လ သ ေးထို လွှမ့်ေးခခံ ရသ  မ ေါေရ ေး ွွဲရ ေး ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့် ရဖပ   ို လ ခွဲ ကကသည့်။ ရန  ိုေး 

(NATO) န ိုင့်ငံမျ ေးက   ေးဘ ေးယ ေး န ိုင့်ငအံရပေါ်  စ့်ြက့်သ ့် (ကိုလသမဂဂ လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ ၏ 

ရထ က့်ခခံျက့်မပါဘွဲ)  င့်နွှွဲခွဲ ရသ  ၁၉၉၉ က ို  ိုဗ ို စစ့်ပွွဲ မ  ိုင့်မ အထ  လ သ ေးချင့်ေး စ န ရ ေး၊ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို မှ ေးယငွ့်ေးစွ  သ ိုို့မဟို ့်  လွွဲ အသံိုေးချန ိုင့်ရဖခ အရပေါ် 

ရထ က့်ဖပခွဲ သ  အလွန့်ပင့် နည့်ေးခွဲ သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် လ သ ေးချင့်ေးစ န ရ ေး စစ့်ပွွဲသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုနှင ့် အရမ  ကန့်န ိုင့်င၏ံ စစ့်အင့်အ ေး အလွန့်အမင့်ေး အသံိုေးဖပ မှုက ို ချ   ့် က့်လ ိုက့်မည ့် 

အရ ေးအ ေး စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေး  ှ ခွဲ သည့်။ ယခိုလ မည ့် အခန့်ေးခွွဲမျ ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေး၊ 

လ သ ေးချင့်ေးစ န ရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၊ န ိုင့်င ံက ဥပရေနှင ့် စစ့်ရ ေးအ  ကက ေးေင့် ရ  င့် ွက့်မှု  ိုို့ 

အကက ေး  က့်နွှယ့်မှုအ ေး က ို  ိုဗ ိုစစ့်ပွွဲက လစ့်ဟဖပခွဲ သည ့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  ၊ ဥပရေပ ိုင့်ေး  ိုင့်  နငှ ့် 

န ိုင့်ငရံ ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ို အဓ ကထ ေးပပ ေး ရလ လ  န့်ေးစစ့်သွ ေးပါမည့်။ 

  

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျားနငှ ် လူသာျားခ ငျ်ားစာနာဝ ျားေါဒ 

 

လ သ ေးချင့်ေး စ န ရ ေး ကဏ္ဍ၌  င့်ဖခင့်စဉ့်ေးစ ေးန ိုင့်ရသ  လွ ့်လပ့်စွ   ပ့် ည့်ရသ  လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးအရပေါ် 

အရဖခခံသည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်      ေးေင့် (formal) အဖမင့်မျ ေးမှ စွမ့်ေးရ  င့် ည့် ကင့်ေးမွဲ မှုနှင ့် ဖပင့်ပမှ 

က ည ရ  င့် ကွ့် န့်၊ ကက ေးေင့် လိုပ့်ရ  င့် န့် လ ိုအပ့်မှု  ိုို့အရပေါ် အရဖခခရံသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   

ကျင ့်ေ ့်ရှုရထ င ့် အဖမင့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲလ ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံ က   က့် ံရ ေး၌ အဓ က အရကက င့်ေးဖခင့်ေး   

 စ့်ခို ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ မ ရ ိုေးြလ  လ သ ေးချင့်ေးစ န ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခဖပ  

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို စ င့် ကျင ့်သံိုေးလ ဖခင့်ေးသည့် စ ေးရကက င့်ေး နှစ့်ခိုက ို ထင့်ဟပ့်ဖပသည့်။ ပထမ စ ေးရကက င့်ေးမှ  

က ိုလ ိုန စနစ့် ဖြ ့်သန့်ေးခွဲ  ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးထွဲသ ိုို့ ဖပင့်ပ ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး၊ ရအဂျင့်စ မျ ေး 

ထ ိုေးရြ က့်ေင့်ရ  က့်မှု ဖြစ့်ပပ ေး ေို  ယစ ေးရကက င့်ေးမှ  မ ရ ိုေးြလ  လ သ ေးချင့်ေးစ န ရ ေးမ ပါ အရကက င့်ေးအ  မျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။  
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အရန က့်  ိုင့်ေးမှ လ သ ေးချင့်ေးစ န ရ ေး အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးသည့် က ိုလ ိုန စနစ့်လွန့် န ိုင့်ငံမျ ေး၌ ဩဇ ၊ အ ဏ  ပ ို၍ 

 ှ လ ခွဲ သည့်နှင ့်အမျှ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် မ မ   ိုို့လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို ဦေးရ  င့် လမ့်ေးညွှန့်ရပေးရသ  အရဖခခံ 

အယ အ မျ ေးက ို ဖပန့်လည့်၍ အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုလ ခွဲ သည့်။ လ သ ေးထို လွှမ့်ေးခခံ မှု (universality) နငှ ့် 

ဘက့်မလ ိုက့်မှု(neutrality) အယ အ မျ ေးအ ေး လ သ ေးမျ ေးသည့်  န့်ေး  ည မျှ ဖမင ့်ဖမ ့်သည့်  (moral)၊ 

လွ ့်လပ့်စွ   ပ့် ည့်သည့်   ိုရသ  လ သ ေးထိုလွှမ့်ေးခခံ  အဖမင့်၌ အရဖခမခံရ   ဘွဲ ရန က့် ံိုေး 

ပန့်ေး  ိုင့်မျ ေးနငှ ့် ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးအရပေါ် အရဖခခံ၍သ  အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုလ ခွဲ ကကသည့်။ လ သ ေးအ ေး 

လွ ့်လပ့်မှု ကင့်ေးမွဲ သည့်ဟို ဖပန့်လည့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုဖခင့်ေးဖြင ့် ဤကွဲ သ ိုို့ ဖပင့်ပအ ဏ  ကက ေးထွ ေး 

လ ဖခင့်ေးသည့် ‘အက အည ရပေးသ ’နှင ့် လွ ့်လပ့်မှု မ ှ ရသ  ‘အက အည ခံ’ ဟ ရသ  အရပေါ်၊ ရအ က့် 

အရဖခအရန  စ့်ခိုက ို ြန့်  ေးလ ိုက့်ရ   သည့်။ ဤကွဲ သ ိုို့ရသ  ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်သည့် န ိုင့်ငရံ ေး 

ရ ေွးချယ့်မှုမျ ေးက ို ကျင ့်ေ ့်ရ ေး   က စစ ပ့်မျ ေးအဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်လ ိုက့်သည့်။ ဤနည့်ေးအ ေးဖြင ့် ဖပင့်ပ 

အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးသည့် ဖပည့် ွင့်ေး န ိုင့်ငံရ ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး ငွ့် ပ ို၍ ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ခငွ ့်မျ ေး 

 ှ ရကက င့်ေး အခ ိုင့်အမ   ို င့်ေး  ချ  န့် ည့်ေး ွင့် န ိုင့်ငရံ ေး မြက့်ဘွဲ ဘက့်မလ ိုက့်ဘွဲ  ပ့် ည့်သည့်ဟိုလည့်ေး 

ရဖပ ခွဲ ကကသည့်။ ၁၉၆၀ ခိုနစှ့်မျ ေး ရန ှင့်ေးပ ိုင့်ေးမှ စ င့်၍ န ိုင့်င ံက  လ သ ေးချင့်ေးစ န ရ ေး အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးသည့် 

ကျင ့်ေ ့်နယ့်ပယ့်က ို န ိုင့်ငရံ ေး ံိုေးဖြ ့်ချက့် နယ့်ပယ့်သ ိုို့   ိုေးချွဲွေ့ င့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ အ ဏ  နယ့်န မ  ့်က ို 

ဖပန့်လည့်ရ ေး ွွဲ န့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စက ေးက ို အသံိုေးချခွဲ ကကသည့်။  

 

၁၉၆၀ ခိုနှစ့် ရန ှင့်ေးပ ိုင့်ေးမျ ေးမှ စ င့်၍ အန့်ဂျ  အ ို အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးအ ွင့်ေး လ သ ေးထိုလွှမ့်ေးခခံ  လ သ ေးချင့်ေး 

စ န ရ ေး ကျင ့်ေ ့်မျ ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်၍ မ  ရသ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးအရပေါ် အဖငင့်ေးပွ ေးမှုသည့် လ သ ေးထို 

လွှမ့်ေးခခံ မှုအရပေါ် အဖမင့်နှစ့်မျ   ေးက ို ယှဉ့်ထ ိုေးဖပခွဲ သည့်။ န ိုင့်င ံက  ကကက့်ရဖခန  ရက ့်မ   (ICRC) က 

ရထ က့်ခရံသ  အက အည  လက့်ခသံ မျ ေးသည့် လွ ့်လပ့်ရသ ၊ စွမ့်ေးရ  င့်န ိုင့်ရသ  ဖမင ့်ဖမ ့်ရသ  သ တေါ 

(being) ဖြစ့်သည့် ဟ ရသ   င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့် န ေးလည့်မှုအရပေါ် အရဖခခရံသ  အခငွ ့်အရ ေး 

 န့်ေး  ည မျှမှု အဖမင့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ဤအဖမင့်သည့် အက အည  လက့်ခသံ မျ ေး၏ လိုပ့် ပ့် သ ိုို့မဟို ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး ရ ေွးချယ့်မှုမျ ေးအရပေါ် ရေြန့် အကွဲဖြ ့်ဖခင့်ေး မဖပ ရပ (Ignatieff ၁၉၉၈၊ စ  ၁၀၉-၆၃  ငွ့် ရှုပါ)။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသည့် အက အည  လက့်ခသံ မျ ေးအ ေး ပ ိုမ ို၍ ရေြန့်အကွဲဖြ ့်သည့်။ 

ဤအဖမင့် ှ  လ သ ေးထို လွှမ့်ေးခခံ မှုသည့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး၊ ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ရ ေး၊    ေးမျှ ရ ေး စသည ့်  လေ့်မျ ေး 

အရပေါ် အရဖခခံသည့်။ လ သ ေးထို လွှမ့်ေးခခံ  အခွင ့်အရ ေး  န့်ေး  ည မျှမှု ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမှသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးမှုက ို  ငှ့်ေးလင့်ေး င့်ဖပသ  အလွန့်ပင့် ှ ေးသည့်။ မခွင့်ေးချက့်မှ  သ ၏ 

စစ့်သည့်ရ  ့်၏ ဂိုဏ့်သ ကခ  (Warrior’s Honor) စ အိုပ့်၌ မ ိုင့်ကယ့်အ ဂန    ေးြ့်၏ ICRC ၏ ဘက့်မလ ိုက့်မှု 

အရကက င့်ေး ရ ွေးရနွေးချက့် ဖြစ့်သည့် (Ignatieff ၁၉၉၈) (စ ရသ တ  ၇.၄  ွင့် ရှုပါ)။  

 

လ သ ေးချင့်ေးစ န ရ ေး ေါေ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခဖပ  ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်သည့် အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးအ ေး 

န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် ကျင ့်ေ ့်  ိုို့အကက ေး ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုက ို ရမှေးမှ န့်ရစသည့်။ န ိုင့်ငံရ ေးနှင ့် ကျင ့်ေ ့်  ိုို့အ ေး 

ဤကွဲ သ ိုို့ ရ  ရထွေးပစ့်  ၌ အဓ ကကျရသ  အ  သည့် ဘက့်မလ ိုက့်မှုအ ေး ဖပန့်လည့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုမှု 

အရပေါ် အရဖခခံရသ  လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေး စည့်ေးကမ့်ေးသစ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ဘက့်မလ ိုက့်မှုသည့် 
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ပဋ ပကခ ငွ့် ပါေင့် ပ ့်သက့်ရနသ အ ေးလံိုေး သ ိုို့မဟို ့် ရေသ၌ ထ ရထ င့်ထ ေးရသ  အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးအရပေါ် 

 န့်ေး  ည မျှ ရလေးစ ေးဖခင့်ေး မဟို ့်ရ   ဘွဲ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေးနငှ ့်  လေ့်မျ ေးအရပေါ် ရလေးစ ေးမှုနငှ ့် 

ပ ့်သက့်၍ ဘက့်မလ ိုက့်မှုအဖြစ့် ဖပန့်လည့် အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုခွဲ သည့်။ ဤနည့်ေးအ ေးဖြင ့် အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးက 

မည့်သ သည့် အက အည နှင ့် ထ ိုက့် န့်သည့်၊ မည့်သည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးသည့် သင ့်ရ  ့်သည့် 

  ိုို့အရပေါ်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချန ိုင့်သည ့် အ ဏ   ယ ခွဲ ကကသည့်။ အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စက ေးမှ  င ့် ပ ိုမ ို၍ ဩဇ အ ဏ   လ ခွဲ သည့်။ အရကက င့်ေးမှ  အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးသည့် က ိုယ့်  ိုင့်က ိုယ့်ကျ 

လိုပ့်ရ  င့် န့် မစွမ့်ေးန ိုင့်ရသ  အခငွ ့်အရ ေး ပ ိုင့်  ိုင့်သ မျ ေး က ိုယ့်စ ေး အကျ  ေးရ  င့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးစက ေးဖြင ့် ရဖပ န ိုင့်ကကသည့်။  

 

အစ ိုေး မဟို ့်ရသ  လ သ ေးချင့်ေးစ န ရ ေး ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး၏ ဩဇ အ ဏ  ကျယ့်ဖပနို့့်လ ဖခင့်ေးသည့် 

ပဋ ပကခနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲလ ဖခင့်ေးနငှ ့် ချ   ့် က့်ပပ ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ 

ပထမဦေးစွ  စစ့်ရဘေးေိုကခသည့်မျ ေးထံ အက အည ရပေးဖခင့်ေး၌ န ိုင့်ငရံ ေး က့်နွှယ့်မှုက ို ပဓ နမထ ေးဘွဲ 

ရသ ံိုေးသ မျ ေးနှင ့် အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးအ ေး အက အည ရပေးရသ  ICRC နွဲို့ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးနှင ့် ကျှူေးလွန့် 

ချ   ေးရြ က့်သ မျ ေးနှင ့် ေိုကခခံစ ေးသ မျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေး က့် ံ န့်၊ ပဋ ပကခမျ ေး ွင့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရ ေှးရှုရသ  

 လေ့်မျ ေး   ှ ရ ေး  ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် ကက ေးေင့်ရ  င့် ကွ့် န့် လ ိုအပ့်သည့်ဟို ဖငင့်ေးကကရသ  နယ့်စည့်ေးမဖခ ေး 

   ေန့်မျ ေး အြွွဲွေ့   ိုို့ကွဲ သ ိုို့ အြွွဲွေ့မျ ေးက ကျင ့်သံိုေးသည ့် ပ ို၍ ပါေင့်ပ ့်သက့်ရသ ၊ ေိုကခခံ သ မျ ေးနှင ့် 

 ပ့် ည့်ရသ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲလ ခွဲ သည့် (စ ရသ တ  ၇.၄  ွင့် ရှုပါ)။ ေို  ယအချက့်အရနဖြင ့် 

အရ ေးရပေါ် ကယ့် ယ့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး၏ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲလ ခွဲ ပပ ေး 

အင ့်ရဘေးမျ ေး၊ သဘ ေရဘေးမျ ေးအ ေး ရ   ို ရလျ  ပါေးသက့်သ ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးထက့် ရ  ှည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးဖြင ့် ရဖြ ှင့်ေးန ိုင့်သည့်ဟ ၍ န ေးလည့်လ ခွဲ ကကသည့် (ဤအရကက င့်ေးက ို Chandler, 2001  ငွ့် 

 က့်လက့် ရလ လ န ိုင့်သည့်)။  

 

စာဝသတတာ ၇.၄ လူသာျားခ င်ျားစာနာဝ ျားေါဒအဝပေါ် မတဝူသာ အ မင်မ ာျား   

လူသာျားခ င်ျားစာနာဝ ျားေါဒအဝပေါ် မြိုင် ယ်အ ဂနတ ျားဖ် (Michael Ignatieff) ၏ အ မင ်

 

ICRC ၏ ဘက့်မလ ိုက့်ေါေက ို နယ့်စည့်ေးမဖခ ေး    ေန့်မျ ေးအြွွဲွေ့ (MSF) ကွဲ သ ိုို့ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ရမေးခွန့်ေး 

ထို ့်ကကသည့်။ ဤအြွွဲွေ့က လ သ ေးချင့်ေးစ န ရ ေး ကက ေးေင့်ရ  င့် ွက့်မှုသည့်   ေးဘ ေးယ ေး 

စစ့်ရသွေးကကွမျ ေးနှင ့် မ  လင့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးအကက ေး သ ိုို့မဟို ့် ဓ ေးမကက ေးမျ ေးဖြင ့် လ သ ့်ခွဲ ကကရသ  ဟ    

လ မျ   ေးမျ ေးနှင ့် ေိုကခ ခံစ ေးကက ရသ   ွ ့်စ  လ မျ   ေး  ိုို့အကက ေး ဘက့်မလ ိုက့်ဘွဲ ရန၍ မ ဟို   ိုသည့်။ 

ဤအဖမင့်သည့် ICRC အ ကွ့်  ပ့် ည့်ရသ  အရကက င့်ေးအ  သည့်    ေးမျှ သည့်ဖြစ့်ရစ၊ မမျှ သည့် 

ဖြစ့်ရစ ေိုကခခံစ ေး သ  အ ေးလံိုေးသည့် အ    ပင့် ဖြစ့်သည့်ဟို    ေးရသ ရဖပ ဖခင့်ေးက လ မျ   ေးစို စ့်ခိုက 

ရန က့် စ့်စိုက ို အဖမစ့်ဖြ ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးရနရသ  ခါေးသ ေးဖပင့်ေးထန့်ရသ  ပဋ ပကခ စ့်ခို၌ အဓ ပပ ယ့် ှ ၊ မ ှ  

စဉ့်ေးစ ေးစ   ဖြစ့်ရစသည့်။  

(Ignatieff ၁၉၉၈၊ စ -၁၂၄)  
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လူသာျားခ င်ျား စာနာဝ ျား ေါဒအဝပေါ် ဂ ြိမ်ျားစ်ဝအာ်ဘင်စ  ျား (James Orbinski) (MSF) ၏ အ မင်  

 

လ သ ေးချင့်ေး စ န ရ ေး လိုပ့် ပ့်၏  ည့် ွယ့်ချက့်အ ေး ထ ိုလိုပ့် ပ့်၏ အမနှ့် ကယ့်  လေ့်နှင ့်   ိုက့်  ိုင့် 

စဉ့်ေးစ ေး မည့် ဖြစ့်သည့်။ ဤရန  ၌ မည့်သည ့်အ  သည့် ရက င့်ေး၏၊ မရက င့်ေး၏ က စစနှင ့် ပ ့်သက့်၍ 

က ိုယ့်ကျင ့် သရဘ    ေးပ ိုင့်ေး   ိုင့်   ဘက့်မလ ိုက့်မှု (သ ိုို့) ကက ေးရနမှုက ို ပစ့်ပယ့် မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

အမနှ့် ကယ့်  လေ့်မှ  အ သ ယ ိုေးပ ေးယ ေး န ိုင့်ငံ၌ ၁၉၈၅ ခိုနစှ့် ွင့် အ င့်ေးအဓမမ လ ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးမှုက ို 

ရထ က့်ခ ံန့် လ သ ေးချင့်ေး စ န ရ ေး ရခါင့်ေးစဉ့်က ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် ၁၉၉၆ ခိုနစှ့် ွင့် ဂ ိုမ  ေိုကခသည့် 

စခန့်ေးမျ ေး ငွ့် လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစရ ေး လိုပ့်ရ  င့်သည ့် အစ ိုေး  စ့် ပ့်က ို ရထ က့်ခ ံန့် လ သ ေးချင့်ေး စ န ရ ေး 

ရခါင့်ေးစဉ့်က ို အသံိုေးချဖခင့်ေးမျ   ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ အကျပ့်အ ည့်ေး   ိုက့်ရနရသ  လ ထို  စ့် ပ့်အရပေါ် လ သ ေးချင့်ေး 

စ န ရ ေး ရခါင့်ေးစဉ့်က ို အသံိုေးမချ မ ရစ န့်အ ွက့်  စ့်ခါ စ့် ံ လက့်ရ  ှင့်ရန န့်လည့်ေး လ ိုအပ့်သည့်။  

(Orbinski ၁၉၉၉) 

 

ယရနို့အချ  န့် ွင့် လ သ ေးချင့်ေးစ န ရ ေး အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးသည့် ပ ို၍   ိုက့်ရ ိုက့်ကျပပ ေး ပ ို၍ က လကက  ညှ့်စွ  

ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့် မည ့်   ေန့် ှ ရနပံို ရပါက့်ရနသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ဤကွဲ သ ိုို့ ေိုကခရ  က့်သ မျ ေးနငှ ့် 

အ   ကွ  ပ့် ည့်ရ ေး၊ ပည ရပေးရ ေး၊ သင့် န့်ေးရပေးရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးသည့် အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့ 

အက အည ရပေးသ    ိုို့အကက ေး  က့် ံရ ေးအ ေး  န့်   က့် ံရ ေးမှ အမှ အခ ိုဖပ  (dependency)၊ 

စွမ့်ေးပက ေးရပေးမှု (empowerment) အရပေါ် အရဖခခံရသ   က့် ံရ ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်သည့်။ လ သ ေးချင့်ေး 

စ န ရ ေး အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးသည့် မ ရ ိုေးြလ  လစ့်ဘ ယ့်၊ အခွင ့်အရ ေး အရဖခဖပ   န့်ေး  ည မျှမှု အရဖခခ ံ

ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမှ မည မျှရသ   က့် ံရ ေးက ို လမ့်ေးခင့်ေးရပေးခွဲ ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခဖပ   လေ့်ရမျှ ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲလ ခွဲ သည့်။ ဤအချက့်က လ သ ေးချင့်ေးစ န ရ ေး အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်    လေ့်မျ ေး ယို ့်ရလျ  သွ ေးန ိုင့်သည ့် အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် အက အည ရပေးမှုက ို 

 နို့့်ကျင့်သည ့် အရဖခအရနမျ ေးသ ိုို့ ဦေး ည့်သွ ေးရစခွဲ သည့် (Leader, 1998; Fox, 2001)။  

 

စစ့်ရအေးက လ အ ံိုေး၌ လ သ ေးချင့်ေး စ န ရ ေး လ သ ေးထို လွှမ့်ေးခခံ ေါေ ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့် (discourse) 

သည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  န့်ြ ိုေး၊ ယ  ချက့်မျ ေး အပါအေင့် ရခ ့်သစ့် ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးမှ  င ့် 

ကက ေးေင့်စကွ့်ြက့်မှု ကွဲသည ့် ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ   ေး ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုက ို 

ဟနို့့်  ေးရသ  အ  ေးအ  ေးမျ ေး ရလျ  ပါေးသွ ေးသည့်နှင ့်  ပပ  င့်နက့် ဤကွဲ သ ိုို့ရသ  ရဖပ   ို 

ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးအ ေး န ိုင့်ငံကက ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက အပ ိုင့်စ ေး သွ ေးခွဲ ကက   ကက ေးေင့် 

စွက့်ြက့်ရ ေး မ ရဘ င့်သစ့်မျ ေး ရပေါ်ထွက့်လ ပပ ေး အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးသည့် အရ အ ွက့် အ ေးဖြင ့်ရ   

ဩဇ အ ဏ  အ ေးဖြင ့်ပါ ကက ေးထွ ေးလ ခွဲ သည့်။ မ  ခ့်ေက့်ြ့်ြ ေးေ့် (Mark Duffield) ၏ အလ ိုအ  ၁၉၉၀ ခိုနှစ့် 

မျ ေး ွင့် အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး၏ အရသေးစ ေး အချ ပ့်အဖခ အ ဏ  (petty sovereignty) (၎င့်ေး  ိုို့ 

ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်သည ့် ရန  မျ ေး၌ န ိုင့်ငံရ ေး၊  ံိုေးဖြ ့်ချက့်ချရ ေး အ ဏ မျ ေး  စ့်စထက့် စ့်စ 

 ယ လ ဖခင့်ေး) သည့် စနစ့်ထွဲ၌ အစ ိုင့် ည့်လ ခွဲ သည့် (governmentalized ဟို မ  င့်ေး ွင့် သံိုေးပါသည့်)။ 
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  ိုလ ိုသည့်မှ  ဤအန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး၏ အရသေးစ ေး အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ သည့် ဖပင့်ပ ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်မှု၊ 

ထ န့်ေးချ ပ့်မှု  ိုို့နှင ့်  က့်နွှယ့်ရသ  ေင့်ရ  က့်စကွ့်ြက့်ရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၊ လက့်ရ ွွေ့လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး 

ကွန့် က့်၌ ေင့်ရ  က့် ရပါင့်ေးစည့်ေး သွ ေးခွဲ သည့် (Duffield ၂၀၀၇)။  

 

လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျားနှင ် နြိုင်ငံတ ာဥပဝဒ 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး၊  စ့်နည့်ေးအ ေးဖြင ့် ဥပရေအ  ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးဖခင့်ေး မဟို ့်သည ့် အခငွ ့်အရ ေး 

 ှ ရသ  လ သ ေး၏ ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး-ဥပရေပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးသည့်    ေးဥပရေအ  ြွွဲွေ့စည့်ေး 

 ည့်ရ  က့်ထ ေးရသ  အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငမံျ ေးအရပေါ် အရဖခခံ၍ လည့်ပ ့်ရသ  န ိုင့်ငံ က  

ဥပရေ မ ရဘ င့်မျ ေးနှင ့် ပွ ့်  ိုက့်ရလ   ှ သည့်။ ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်  ယ့်စိုနစှ့်မျ ေးနှင ့် ၂၀၀၀ ဖပည ့်လွန့်  

 ယ့်စိုနစှ့်မျ ေး က လအ ွင့်ေး ဤပွ ့်  ိုက့်မှုအရပေါ် န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်မှုသည့် ရဖပ င့်ေးလွဲ သွ ေးခွဲ သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေအရပေါ် ရ ွေးရနွေးချက့်၏ ရဖပ င့်ေးလွဲလ ရသ  

သရဘ    ေးအ ကွ့် အဓ ကကျရသ  အ  မ ှ န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ှ  ဥပရေအ  အကျံ ေးေင့်သ ၏ 

အဓ ပပ ယ့်အ ေး ဖပန့်လည့် အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်မှု၊  စ့်နည့်ေးအ ေးဖြင ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ၏ အဓ ပပ ယ့် 

အရပေါ် အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ၏ အဓ ပပ ယ့်အရကက င့်ေး ရ ွေးရနွေးချက့်သည့် ယခင့်အပ ိုင့်ေးခွွဲ ွင့် အသ ေးရပေး 

ရြ ့်ဖပခွဲ ရသ  ဘက့်မလ ိုက့်မှုနှင ့် လ သ ေးထို လွှမ့်ေးခခံ မှု အရကက င့်ေး ရ ွေးရနွေးချက့်မျ ေးက ို ထင့်ဟပ့်ဖပသည့်။ 

အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ   န့်ေး  ည မျှမှု၏ ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ  သရဘ    ေးသည့်  စ့်န ိုင့်ငံနငှ ့်  စ့်န ိုင့်ငံ 

မျ ေးစွ  ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အင့်အ ေး သ ိုို့မဟို ့် စွမ့်ေးရ  င့် ည့် မဟို ့်ရချ။  န့်ေး  ည မျှမှု၏ 

အနှစ့်သ  မှ  ဖြစ့် ည့်မှုအ ၊ န ိုင့်ငရံ ေးအ  လွ ့်လပ့်မှု၊ က ိုယ့်ပ ိုင့်အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့် အခငွ ့်အရ ေး၏ 

 န့်ေး  ည မျှမှုသ  ဖြစ့်သည့်။ စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ ပပ ေး ံိုေးချ  န့်မှစ၍ ဤအချ ပ့်အဖခ အ ဏ   န့်ေး  ည မျှမှု 

မ ရဘ င့်အ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မှ  င ့် စ န့်ရခေါ်လ ခွဲ သည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး မ ရဘ င့်က 

ဖပည့်သ   ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကယွ့် ရပေး န့် အစ ိုေး အ ေး   ေန့်ယ ခ ိုင့်ေး၍ မ ရသ  သ ိုို့မဟို ့် 

  ေန့်ယ  န့်  နဒမ ှ ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး၌ ဖပည့်သ   ိုို့၏ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေးရ  င့် ွက့် န့် 

စ  ွက့်ရပေါ် ှ  (formal)    ေးစ  င့်ရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေးသည့် မလံိုရလ က့်ဟို   ိုသည့် (ကက ေးေင့် 

ရ  င့် ွက့်ရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ  အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ    ိုင့်   န ိုင့်ငံ က  ရက ့်မ ငှ့် (International Commission 

on Intervention and State Sovereignty (ICISS)), 2001)။  

 

အရဖခခအံကျ ံိုေး အ င ့်၌ အချ ပ့်အဖခ အ ဏ  လွ ့်လပ့်မှု သ ိုို့မဟို ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်မှုသည့် 

 စ့်စထက့် စ့်စ ပ ို၍ ဖပဿန   ှ လ သည့်ဟို ဖမင့်လ ကကသည့်။ စ  ွက့်ရပေါ်၌ ေ မ ိုကရ စ   ှ ဖခင့်ေးသည့် 

လ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး၊ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကယွ့်ရပေး န့် လံိုရလ က့်မှု 

မ ှ ရ   ဟို ရှုဖမင့်လ ကကသည့်။ ရ ေးသ ေးရဖပ   ိုသ  အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ြ   ေးဇ က ေး  ေးယ ေး (Fareed 

Zakaria) ၏ စစ့်ရအေးရခ ့်လွန့်၌ လစ့်ဘ ယ့် မကျရသ  ေ မ ိုကရ စ န ိုင့်ငံမျ ေး ရပေါ်ထွက့်လ သည့် ဟ ရသ  
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အဖမင့်က ို လက့်ခလံ ခွဲ ကကသည့် (Zakaria, 2003)။ လစ့်ဘ ယ့် ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးနှင ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

အက အကယွ့် ရပေးသည ့် မ ရဘ င့်မျ ေး မ ှ ရသ  ေ မ ိုကရ စ  စနစ့်မျ ေးသည့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို ရပေးန ိုင့်သလ ို 

အ ဏ  ငှ့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး အ ွက့်လည့်ေး လ ိုင့်စင့် ရပေးသလ ိုမျ   ေး ဖြစ့်သွ ေးန ိုင့်သည့်။ အမျ ေးစို၏ ဗ ိုလ့်ကျ စ ိုေးမ ိုေးမှု 

သ ိုို့မဟို ့် ေ မ ိုကရ စ နည့်ေးအ    ှ ရသ  လိုပ့်ပ ိုင့်ခငွ ့်က ို ဥပရေမွဲ  ကျင ့်သံိုေးဖခင့်ေး (Mill, 1972; Guinier 1994 က ို 

  ေး  ေး န့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး (good governance) နငှ ့် 

   ေးဥပရေစ ိုေးမ ိုေးရ ေး အစ အစဉ့်၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုအဖြစ့် အရက င့်အထည့် ရြ ့် န့် ရ  င့်ေး  ို 

လ ခွဲ ကကသည့်။  

 

န ိုင့်ငံသ ေးဖြစ့်မှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်      ေးေင့် (formal) န ိုင့်ငံရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေး၏ ဖပဿန မျ ေးအရပေါ် 

အရဖခခံ၍ မဟို ့်ဘွဲ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး ရထ က့်ပံ မှုမျ ေးအရပေါ် အရဖခခံ၍ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ    ိုင့်   

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အ ေးနည့်ေးရစရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးရ ေး ေို  ယ ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး 

 စ့်နည့်ေးလည့်ေး  ှ ပါရသေးသည့်။ ဤသည့်မှ  ကျရံှုေးရနရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် ကျရံှုေးသွ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး 

ဟ ရသ  ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးချက့်ဖြစ့်ပပ ေး ဤရဖပ   ို ရ ေးသ ေးချက့်၌ လ မှုြ လံိုရ ေး အရထ က့်အပံ မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု  ိုင့်   ဖပဿန မျ ေးက က ိုလ ိုန  စနစ့်လွန့် န ိုင့်ငံအမျ ေးအဖပ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

လိုပ့်ငန့်ေးစွမ့်ေးရ  င့် ည့် အချ ပ့်အဖခ အ ဏ  (functional sovereignty) နှင ့် ပ ့်သက့်၍ ဖပင့်ပ အက အည  

လ ိုသည့်ဟို   ိုကကသည့် (Ghani, Lockhard, and Carnahan, 2005  ွင့် ရှုပါ)။ ဤရန  ၌ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ကျင ့်ေ ့်-   ေးဥပရေ မ ရဘ င့်သည့် လ မှုရ ေးနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး စွမ့်ေးရ  င့် ည့် 

  ိုို့အရပေါ် အရဖခဖပ ၍ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို ဖပန့်လည့် အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုပပ ေး အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  ချ  န့်ခငွ့်က ို 

ရလျ  ကျရစရံိုသ မက လွ ့်လပ့်မှုနှင ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ အ   န့်ေး  ည မျှမှုအရပေါ် အရဖခခရံသ  

   ေးဥပရေ မ ရဘ င့်၏ အရ ေးပါမှုက ိုလည့်ေး ရလျ  ပါေးရစသည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးသည့် အချ ပ့်အဖခ အ ဏ  အယ အ အ ေး ဖပန့်လည့် အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုလ ိုက့်ကက   ယခိုအခါ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  ွင့် သ ေးဖခ ေး ဥပရေ သရဘ အ  အဓ ပပ ယ့် 

ရပျ က့်သွ ေးသည့်၊ ထ ိုို့ရကက င ့် ဖပင့်ပ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုအ ေး အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ နှင ့် ပွ ့်  ိုက့်မှု 

မဖြစ့်ရ   ၊ ဖပင့်ပ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို ထ ခ ိုက့် အ ေးရလျ  ရစဖခင့်ေး 

မ ှ ရ   ဟို ရှုဖမင့်လ ကကသည့်ဟို ရေြန့်ရထ က့်ဖပသ မျ ေးက ရဖပ   ိုလ ရနကကသည့်။ မ  ခ့်ေက့်ြ့်ြ ေးေ့်က 

အချ ပ့်အဖခ အ ဏ အ ေး အိုပ့်ချ ပ့်သ  သ ိုို့မဟို ့် အစ ိုေး ၏ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးထက့် လ ထို၏ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး 

အရပေါ် အရဖခခရံသ  ဇ ေန ိုင့်ငရံ ေး (biopolitical) အဖြစ့် ဖပန့်လည့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုခွဲ သည့်ဟို   ိုသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ 

အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်လည့် ြွင ့်  ိုဖခင့်ေးမှ  လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့်ရ ေး သ ိုို့မဟို ့် လ သ ေးလံိုခခံ ရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးအ ေး 

ဖမြှင ့် င့်ရပေးရ ေး ကဏ္ဍ၌ ကက ေးေင့် ရ  င့် ကွ့်မှုအ ကွ့် အရကက င့်ေးဖပချက့် ရပေး န့် ဖြစ့်သည့် (Duffield, 

2007)။ ဂရ ဟမ့် ဟယ့်   င့် (Graham Harrison) ၏ အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး န ိုင့်ငံရ  ့် (governance state) 

အရကက င့်ေး ရ ေးသ ေးချက့်က အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် အစ ိုေး  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး မျ ေးသည့် ဖပင့်ပ အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး 

အ ွက့် သယ့်ယ ပ ိုို့ရ  င့်ရ ေး လမ့်ေးရကက င့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သွ ေးပံိုက ို မ ေးရမ င့်ေးထ ိုေး ဖပထ ေးသည့် (Harrison 2004; 

Chandler 2006  ွင့်လည့်ေး ရှု)။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေးရကက င ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ 
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   ေးဥပရေအ   န့်ေး  ည မျှမှု ရ  င့်ေး  ိုပ ိုင့်ခွင ့်သည့် အ ေးရပျ   သွ ေးသည့်။ အရကက င့်ေးမှ  အချ ပ့်အဖခ  

အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  စည့်ေးကကပ့်ထ န့်ေးချ ပ့်ရ ေး၊ ကက ေးေင့် ရ  င့် ကွ့်ရ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

မ ရဘ င့်မျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အက အကယွ့် ရပေးန ိုင့်သည ့် စွမ့်ေးရ  င့် ည့် 

အ ေးနည့်ေးသည့်ဟို သ ့်မှ ့်လ ခွဲ ဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။  

 

အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  ရ  င့်ေး  ိုခွင ့်မျ ေး အ ေးနည့်ေးလ မှုက ို အရဖခခပံပ ေး န ိုင့်င ံက  ဥပရေအ ေး ဖပည့် ငွ့်ေးမှု 

ဖပ လ ကကသည့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုသ  အမျ ေးအဖပ ေး  ှ လ ရနပါသည့်။ န ိုင့်င ံက  ဥပရေသည့် ဖပည့် ငွ့်ေး ဥပရေကွဲ သ ိုို့ 

ဖြစ့်လ ပပ ေး  စ့်သ ေးပိုဂဂလ လ   ိုို့အ ေး ဥပရေအ  အကျံ ေးေင့်သ  အဖြစ့် သ ့်မှ ့်လ ခွဲ သည့်။ လ  စ့်ဦေး 

 စ့်ရယ က့်ချင့်ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးထက့် ပ ို၍ 

ဦေးစ ေးရပေးလ ဖခင့်ေးအ ေး န ိုင့်ငံ က  ကျင ့်ေ ့်၊    ေးဥပရေ စနစ့်သစ့်  စ့်ခို ြန့်  ေးဖခင့်ေး အဖြစ့် 

မှ ့်ယ န ိုင့်ရကက င့်ေး ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးကကသည့်။ ဤအချက့်က ို ယခင့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငံနှင ့်  ေမ့်ေါ 

န ိုင့်င ံ ိုို့အ ွက့် န ိုင့်င ံက  အရ ေးရပေါ်    ေးခွင့်မျ ေး  ည့်ရထ င့်ဖခင့်ေးပပ ေး န ိုင့်ငံ  ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးအ ေး 

စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေးအ ွက့်    ေးစွွဲအမ န့်ို့ချဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငံ က    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး (ICC)  ည့်ရထ င့်ဖခင့်ေးဖြင ့် 

ချ  လ န ိုင့်ငံ၏ အ ဏ  ငှ့် ရအ ့်ဂိုစ  ို ပ န ိုချက့်အ ေး    ေးစွွဲဖခင့်ေးနှင ့် ကမ္ လံိုေး  ိုင့်      ေးစ  င့်ခွင ့် 

အယ အ မျ ေး ရြ ့်ထို ့်ဖခင့်ေးစသည ့် သ ဓကမျ ေး၌ ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခ ံ

လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၏ အဖမင့် ငွ့် ဤန ိုင့်ငံ က  စနစ့်သစ့်သည့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေး 

 န့်ေး  ည မျှရ ေး ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့်၏ ရန   ွင့် လ  စ့်ဦေး  စ့်ရယ က့်ချင့်ေး၏ ဥပရေအ ၊ န ိုင့်ငရံ ေးအ  

 န့်ေး  ည မျှမှုက ို စနစ့် ကျ ချမှ ့်န ိုင့်ရသ  စနစ့် ဖြစ့်သည့်။  

 

ထ ိုို့ရကက င ့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေ နယ့်ပယ့်၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ှ သ   စ့်သ ေးပိုဂဂလ လ ပိုဂဂ  လ့်သည့် ဥပရေအ  

အကျံ ေးေင့်ရသ သ  မဟို ့်ဖခင့်ေး ဖပဿန သည့် သ သ  ထင့် ှ ေးလ သည့်။ န ိုင့်င ံက   ပ့်ေန့်ေး၏    ေးေင့် 

(formal) သရဘ သဘ ေက ို ဖပန့်လည့်ြွွဲွေ့စည့်ေးပပ ေး န ိုင့်ငံ က  ဥပရေက ို ချွဲွေ့ထငွ့်မည ့်အစ ေး န ိုင့်ငံ က  

ဥပရေအ ေး ကျင ့်ေ ့်-ဥပရေ စနစ့် (moral-legal order) အဖြစ့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲ လ ိုက့်သည ့်အခါ ထ ိုစနစ့် ွင့် 

ကျင ့်ေ ့် နယ့်ပယ့်နငှ ့်    ေးဥပရေ နယ့်ပယ့်  ိုို့သည့် မသွဲကွွဲရ   ရချ (Douzinas, 2007, p. 148)။ 

   ေးဥပရေ နယ့်ပယ့်သည့်    ေးေင့်အ   န့်ေး  ည မျှ ဖြစ့်ရသ  နယ့်ပယ့် ဖြစ့်သည့်၊   ည ရသ  

အရဖခအရနမျ ေးအ ွက့် ဖပစ့်ေဏ့်သည့် အ    ပင့် ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့ရသ ့် ရက ့်စ  စ့် ေ ဇ န စ့် (Costas 

Douzinas) ၏ အ  ိုအ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေး ရ ွှေ့ရ  က့်လ ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေ 

နယ့်ပယ့်သ ိုို့ ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုက ို ဖြည ့်စွက့်လ ိုက့်ပပ ေး ၎င့်ေးသည့် န ိုင့်င ံက  စနစ့်၏ 

ြွွဲွေ့စည့်ေး ည့်ရ  က့်ပံို၊ အဖခင့်ေးအ   (subject) နှင ့် ပင့်မ န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို ဖပန့်လည့် ြွွဲွေ့စည့်ေး လ ိုက့်သည့် 

(Douzinas, 2007, p. 183)။  

 

ဤအရဖပ င့်ေးအလွဲသည့် စစ့်ရအေးအပပ ေး န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေး နယ့်ပယ့်၌ အ ေးပပ  င့်  က့် ံရ ေး၏ 

ရဖပ င့်ေးလွဲလ ရနရသ  သရဘ    ေးက ို ထင့်ဟပ့်ဖပပပ ေး စနစ့်သွင့်ေးခွဲ သည့်။ စစ့်ရအေးအ ငွ့်ေး အရမ  ကန့်နှင ့် 

  ိုဗ ယက့် ဖပည့်ရထ င့်စို  ိုို့ အကက ေး အင့်အ ေးမျှရဖခ  စ့်ခို  ှ ရနခွဲ သည့်။ ဘက့်နစှ့်ဘက့်သည့် အည အမျှ 
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အင့်အ ေးချင့်ေး   ချင့်မှ   ခွဲ ရပလ မ ့်မည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် အဓ က ရဖပ လ ိုသည့်မှ  အရသေးစ ေး အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေး 

သ ိုို့မဟို ့် ပဋ ပကခမျ ေးသည့်ပင့် မဟ အင့်အ ေးကက ေးမျ ေး၏ နျှူကလ ေးယ ေး ထ ပ့်  ိုက့် ရ ွွေ့မှုသ ိုို့ 

ဦေး ည့်သွ ေးန ိုင့်သည ့် အနတ  ယ့်  ှ ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤအရကက င့်ေးရကက င ့် န ိုင့်ငံငယ့်မျ ေးအရနဖြင ့် သ   ိုို့၏ 

အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ နငှ ့် လွ ့်လပ့်ရ ေး  ိုို့သည့် န ိုင့်ငံ က  ဥပရေရကက င ့် မဟို ့်ဘွဲ လက့် ှ  အရဖခအရနက ို 

ထ န့်ေးထ ေးပပ ေး အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  နယ့်န မ  ့်က ို စ န့်ရခေါ် န့် အင့်အ ေးသံိုေးမှုက ို   ေးဖမစ့်ထ ေးဖခင့်ေးက 

ကမ္  ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  စနစ့်အ ွက့် အဓ က ကျသည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည ့် အ ွက့်ရကက င ့် 

ရဘေးကင့်ေး လံိုခခ ံဖခင့်ေး ဖြစ့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ကကံ ခွဲ ကကသည့်။ န ိုင့်င ံက  စနစ့် စ့်ခို ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေး ဖခင့်ေးရကက င ့် 

အ ေးနည့်ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေး၏  န့်မှ 

က ကယွ့်န ိုင့်ခွဲ ကကသည့် (Jackson, 1990  ငွ့် ရှု)။ ယခိုရြ ့်ဖပပါ အင့်အ ေးမျှရဖခ အ ံိုေးသ ့် သွ ေးခွဲ ပပ ေးရန က့် 

 စ့်န ိုင့်င ံည့်ေးက အင့်အ ေး အ မ န့် ကက ေးရသ  (hegenomic)၊ ေင့်ရ ိုေး စ့်ခို ဗဟ ိုဖပ  (unipolar) ကမ္ ကက ေး 

ရပေါ်ထွက့်လ ခွဲ ပပ ေး ဤအချက့်သည့် ဖပင့်ပ ေင့်ရ  က့်စကွ့်ြက့်မှုနှင ့် ပ ့်သက့်ရသ  ဥပရေ အကနို့့်အသ ့်၊ 

ဥပရေ ဖပင့်ပ အကနို့့်အသ ့်မျ ေးက ို ဖပန့်လည့်ညြှ န ှုင့်ေးမှု၊ ြယ့်  ှေး ရကျ ့်လွှ ေးမှု  ိုို့ ထင့်ဟပ့် ရနခွဲ သည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်သည့် စစ့်ရအေး၏    ေးေင့်  ည့်ရ  က့်ထ ေးရသ  န ိုင့်င ံက  စနစ့်မှ 

က ေးရဖပ င့်ေးမှုက ို အ င့်ရဖပ ရချ ရမွွေ့ရစခွဲ သည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   စ န့်ရခေါ်မှုသည့် 

ယခင့်စနစ့်၏    ေးေင့် ဥပရေရဘ င့်ေင့် အဖခင့်ေးအ   (formal legal subject)၊  နည့်ေး  န့်ေး  ည မျှရသ  

အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး အ င ့်ရလျှ  မှုက ို    ေးနည့်ေးလမ့်ေး ကျရစခွဲ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရန  ၌ 

ဥပရေအ  ြွွဲွေ့စည့်ေး  ည့်ရ  က့်ထ ေးဖခင့်ေး မဟို ့်သ မျ ေး၏ ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးအရပေါ် အရဖခခံရသ  ပ ိုမ ို၍ 

ရပျ  ရပျ င့်ေးရသ  မ ရဘ င့် စ့်ခိုက ို ချခွဲ သည့်။ ၁၉၉၀ ခိုနစှ့်မျ ေး ငွ့် န ိုင့်င ံက  စနစ့်က ို ပံိုရြ ့်ရ ေးသ ေးပံို 

နည့်ေးလမ့်ေးနှစ့်သွယ့်အကက ေး ေ ရ  ဓ ဖြစ့်မှုသည့်    ေးေင့် အချ ပ့်အဖခ အ ဏ  အခွင ့်အရ ေးနှင ့် အသစ့် 

ရပေါ်ထွက့်လ ရနရသ  လ သ ေးထိုလွှမ့်ေးခခံ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး က ိုယ့်စ ေး ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်ခငွ ့်  ိုို့ အကက ေး အဖငင့်ေးပွ ေးမှု ငွ့် သ သ ထင့် ှ ေးလ သည့်။ ဤအကွွဲအပပွဲသည့် ၁၉၉၉ ခိုနှစ့် 

က ို  ိုဗ ိုရေသအရပေါ် ရန  ိုေးအြွွဲွေ့၏ စစ့် င့်နွှွဲမှုနှင ့်  က့်စပ့်၍ ထင့်သ ဖမင့်သ  ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ ဤစစ့်ပွွဲ ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ထက့် ပ ို၍ အရ ေးကက ေးသည့်ဟို  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ ကကသည့်။ သ ိုို့ရသ ့် 

လ အရ  ့်မျ ေးမျ ေးအ ွက့် ဖပဿန မှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး မျ ေးအ ကွ့် အ ဏ  ရပေးခွဲ သ မျ ေးမှ  က ို  ိုဗ ို ှ  

ေိုကခခံစ ေးခွဲ ကကသ မျ ေး မဟို ့်ဘွဲ ရန  ိုေးအြွွဲွေ့၏ အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေးသ  ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

ကိုလသမဂဂ လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ ၏ ခွင ့်ဖပ ချက့်မ ှ ဘွဲ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ခငွ ့်က ို  ယ ကျင ့်သံိုေးခွဲ သည့်။  

 

က ို  ိုဗ ိုက စစ ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ကိုလသမဂဂသည့် ကက ေးေင့် ရ  င့် ွက့်ရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ  ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  

  ိုင့်   န ိုင့်င ံက  ရက ့်မ ငှ့် ဟိုရခေါ်ရသ  လွ ့်လပ့်ရသ  ရက ့်မ ငှ့် စ့်ခိုက ို ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ပပ ေး ဤအြွွဲွေ့သည့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ပွ ့်  ိုက့်ရသ  ဖပဿန က ို ရဖြ ှင့်ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ    ရအ င့်ဖမင့်မှု  ချ   ွေ့ရ      ှ ခွဲ သည့်။ 

က ကယွ့် မည ့်   ေန့်   ိုရသ  အစ အ င့်ခံစ  (ICISS 2001) ၌ ရက ့်မ ှင့်သည့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် ရလေးစ ေးမှု ပါေင့်လ ပပ ေး ဖပင့်ပမှ ကက ေးေင့် ရ  င့် ွက့်မှုသည့် အချ ပ့်အ ဏ က ို 

ရလျ  ပါေးရစဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ ရထ က့်ခ ံ ဖမြှင ့် င့်ရပေးသည ့် ပံိုစဖံြင ့်  င့်ဖပ န့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို 
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ဖပန့်လည့် အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်ြ ိုို့ အကကံဖပ ခွဲ သည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် အစ အ င့်ခံစ က အကယ့်၍ 

ကိုလသမဂဂ လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ သည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အက အကယွ့် ရပေးရ ေး ကက ေးေင့် 

ရ  င့် ွက့်ချက့်မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ သရဘ   ည ချက့် မ န ိုင့်လျှင့် စစ့်ရ ေးအ  ကက ေးေင့် 

ရ  င့် ွက့်မှုအ ွက့်    ေးမျှ ရသ စစ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးက ို ဖပန့်လည့် အသက့်သွင့်ေးခွဲ သည့်။ 

ရက ့်မ ှင့်၏ အစ အ င့်ခံစ သည့် ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့်၏ စည့်ေးကမ့်ေး ချည့်ရနှ င့်ရသ  မ ရဘ င့်မ ှ

အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေးက ို အခွင ့်အရ ေး ပ ိုမ ို၍ ရပေးရသ  ပ ိုမ ို၍ ရလျ   ွဲရသ  ကျင ့်ေ ့်-ဥပရေ မ ရဘ င့်သ ိုို့ 

က ေးရဖပ င့်ေးမှုက ို လမ့်ေးခင့်ေးရပေးခွဲ သည့် (Simpson, 2004)။  

 

ရေြန့်ရထ က့်ဖပသ မျ ေးက အခွင ့်အရ ေးအရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးသည့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ အ ေး 

ကမ္  စင့်  သစ့်  စ့်ခိုက ို ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးပစ့်သည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် ဤစင့်  သည့် စည့်ေးကမ့်ေးချက့်မျ ေးဖြင ့် သ ိုို့မဟို ့် 

ဥပရေအ  ြွွဲွေ့စည့်ေး  ည့်ရ  က့်ထ ေးဖခင့်ေး မဟို ့်ဟို ရဖပ   ိုကကသည့်။ ရေြန့်ရထ က့်ဖပသ  အမျ ေးအဖပ ေး၏ 

အဖမင့်၌ က ေး မှစ့် (Carl Schmitt, 1996) ၏ ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးနှင ့် ပ ို၍ လ ့် ရလ  ဖြစ့်ရသ  ရဂျ ့်ဂျ  ယ ို 

အ ဂမ့်ဘန့် (Giorgio Agamben, 2005) ၏ ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးသည့် မခွင့်ေးချက့် က စစ ပ့် အရပေါ်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် 

ချန ိုင့်ရသ  အ ဏ ဟို န ေးလည့်ရသ  အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ သည့် အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ပ ို၍ 

 ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချန ိုင့်ရသ  အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံ ဖြစ့်ရသ  အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံထံသ ိုို့ 

ရဖပ င့်ေးသွ ေးပပ ေး၊ ၎င့်ေးသည့် က ိုလ ိုန  စနစ့်လွန့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ွက့် အချ ပ့်အဖခ အ ဏ   ံိုေးရံှုေးမှု ဖြစ့်ရကက င့်ေး 

ရထ က့်ဖပကကသည့်။   

 

ဤရေြန့်သ မျ ေး၏ အဖမင့် ွင့် ဥပရေအ  အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ   န့်ေး  ည မျှဖြစ့်မှုမှ အက ေးအရဖပ င့်ေး၏ 

သ ဓကမျ ေးက ို က ို  ိုဗ ိုနငှ ့် အ   ့်က စစ  ိုို့၌ ေင့်ရ  က့် မစွက့်ြက့်ရ ေးမ က ို ရဖပ င့်ေးဖပန့်လှန့်ပစ့်ခွဲ ဖခင့်ေး ွင့် 

ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ သ   ိုို့သည့် ဤဖြစ့်စဉ့်က ြန့်  ေးလ ိုက့်သည ့် မည မျှမှုမျ ေးက ို မ ေးရမ င့်ေးထ ိုေးဖပသည့်။ အရမ  ကန့် 

န ိုင့်ငံသည့် သ ၏ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ    ိုင့်    ံိုေးဖြ ့်ချက့် အ ဏ မျ ေးက ို ကနို့့်သ ့်သည ့် န ိုင့်င ံက  

စ ချ ပ့်မျ ေးက ို သရဘ    လက့်မှ ့်ထ ိုေး န့် ဖငင့်ေး  ိုသည ့်  စ့်ချ  န့် ည့်ေး ငွ့်၊ (ဥပမ    ိုမ လ ယ န ိုင့်ငံနငှ ့် 

ရ  င့်  ေန့်န ိုင့်ငံ   ိုို့မှ ပါေး အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံသည့် ကရလေးသ ငယ့်၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  

သရဘ   စ ချ ပ့်က ို လက့်မှ ့်မထ ိုေးသည ့်  စ့်ခို ည့်ေးရသ  န ိုင့်ငံဖြစ့်သည့်)၊ ICC က ို န ခံ န့် ဖငင့်ေး  ိုသည ့် 

 စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ က စစ ပ့်မျ ေး၌ ဖပင့်ပ ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုက ို လက့်ခ ံန့် 

အ င့်ေးအကကပ့် ရစခ ိုင့်ေးခ ံသည့်။  

 

ေ ိုဇ န စ့်၏ အဖမင့် ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးသည့် ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့်၏ ဥပရေစနစ့် 

အရပေါ် စ န့်ရခေါ်မှု ဖြစ့်သည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် ဤစ န့်ရခေါ်မှုသည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  န့်ေး  ည မျှမှု အရပေါ် အရဖခခံရသ  

ပ ိုမ ို၍ လ သ ေးထို လွှမ့်ေးခခံ ရသ  စနစ့် စ့်ခို မဟို ့်ဘွဲ မ  ည ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ှ ရသ  အရပေါ်ရအ က့် 

ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို  စ့်ခိုသ  ဖြစ့်သည့် (စ ရသ တ  ၇.၅  ငွ့်ရှု)။ ပ ို၍ ရသေးငယ့်ရသ ၊ သ ိုို့မဟို ့် အစနွ့်အြျ ေး 

န ိုင့်ငံမျ ေးအ ကွ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ က ိုယ့်ပ ိုင့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ြယ့် ှ ေး 

ခံလ ိုက့် သည့်။  ံိုေးရံှုေးသွ ေးရသ  အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ သည့် ရပျ က့်သွ ေးဖခင့်ေး မဟို ့်။ ၎င့်ေးသည့် မဟ  
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အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  (super-sovereignty) ဌ န  စ့်ခိုအ ငွ့်ေးသ ိုို့ စိုပ့်ယ ၊ ထ ိုေးသွင့်ေးခံ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် 

(Douzinas, 2007, p. 271; Jabri, 2007  ွင့်လည့်ေး ရှု)။ ေ ိုဇ န စ့်၏ အဖမင့် ွင့် စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးအရပေါ် အစဉ့်အလ အ  ထ ေး ှ ရသ    ေးဖမစ့်ချက့်မျ ေး ပပ  ပျက့်သွ ေးဖခင့်ေးနှင ့် အရန က့်  ိုင့်ေး၏ 

အ ဏ  ဖြနို့့်ကျက့်ထ ေးဖခင့်ေးသည့်  န့်ေး  ည မျှ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  ှ ရသ  ဗဟို က့် ံရ ေးမျ ေးက ို 

ယို ့်ရလျ  ရစပပ ေး ဤအချက့်က သမ ိုင့်ေး ရန က့်ရကက င့်ေး ဖပန့်မှု ွင့် ဧက  ဇ့်သည့် ရပေါ်ထွက့် လ ရနရကက င့်ေး၊ 

သ ိုို့ရသ ့် သ ၏ အင့်ပ ိုင့်ယ သည့်  ည့်ရ  က့် ွဲသ  ဖြစ့်ရကက င့်ေးက ို လစ့်ဟ ဖပရနသည့် (Douzinas, 2007, 

p. 257)။  

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျားနငှ ် စစ်ဝ ျားအ    ာျားေင်ဝဆာင ်ွ ်မှု 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအဖြစ့် န ိုင့်ငမံျ ေး၏ အချ ပ့်အဖခ  

အ ဏ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးထက့် ပ ို၍ ဦေးစ ေးရပေးလ ဖခင့်ေးသည့် အစဉ့်အလ အ   ှ လ ခွဲ ရသ  န ိုင့်င ံက  

 က့် ံရ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် န ိုင့်ငံ က  ဥပရေနှင ့် အင့်အ ေးအသံိုေးဖပ မှုနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  န ိုင့်ငံ က  

 က့် ံရ ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်လ ိုက့်သည့်။ စစ့်ရ ေးအ  ကက ေးေင့် ရ  င့် ကွ့်မှု အ ွက့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

အရဖခဖပ  အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးအ ေး ရခ ့်သစ့်အကက      ေးမျှ ရသ စစ့် စဉ့်ေးစ ေးပံိုက ို ဖပန့်လည့် 

အသက့်သွင့်ေးသည ့် ပံိုစဖံြင ့်  င့်ဖပရလ  ှ ပပ ေး ဤ   ေးမျှ ရသ စစ့် အယ အ သည့် စစ့်ပွွဲအ ွက့် 

   ေးဥပရေအ  အရကက င့်ေးဖပချက့်ထက့် မှန့်ဖခင့်ေး၊ မှ ေးဖခင့်ေး သရဘ    ေးနငှ ့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

အရကက င့်ေးဖပချက့်  ိုို့နှင ့် ပ ို၍သက့်  ိုင့်သည့်။ ဤရန  ၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   ကျင ့်ေ ့်နှင ့် 

လက့် ှ   ည့် ှ ရနရသ  န ိုင့်ငံ က  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏    ေးဥပရေ မ ရဘ င့်  ိုို့အကက ေး ပွ ့်  ိုက့်မှုသည့် 

သ သ  ထင့် ှ ေးလ သည့်။  

 

စာဝသတတာ ၇.၅ ဝ ာစ်မြိုပြိုလ တန်နစ်ဇင် - မည မျှဝသာ စနစ်သစ ်တစခ်ုဝလာ၊ လူသာျားထု လွှမ်ျားခခံ  ေါဒသစ် 

တစ်ခဝုလာ   

ဝ ာ်စမြိပုြိုလ တန်နစ်ဇင် (cosmopolitanism)အဝပေါ် ဝ ာစ်တာစ်ဒြိုဇ နာစ်၏ အ မင ်

 

မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် န ိုင့်ငရံ ေး၏ ရက ့်စမ ိုပ ိုလ  န့် ကျပါသည့်  ိုရသ  လကခဏ သည့် ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ  

စည့်ေးမျဉ့်ေး စည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးက ို လ ိုက့်န မှုမှ  င့်ေးသက့်လ ဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ ဤသည့်နငှ ့်  နို့့်ကျင့်ဘက့်သ  

ဖြစ့်သည့်။ ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ  စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးအ ေး ကမ္   အဖခင့်ေးအ  မျ ေး၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး 

 စ့်ခိုအဖြစ့်  စ့်ကမ္ လံိုေးအ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် မ ေါေမျ ေးက ို ကျင ့်သံိုေးန ိုင့်သ   ိုို့က ြန့်  ေးထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေး၏  ွက့် ချက့်မျ ေး ငွ့် ဖပည့် ွင့်ေး အရဖခအရန စဉ့်ေးစ ေးချက့်မျ ေးသည့် အပမွဲ ရစ 

အရ ေးပါရသ  အခန့်ေးကဏ္ဍ  စ့် ပ့်မှ ပါေင့်ရနခွဲ သည့်သ  ဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့သည့် န ိုင့်ငံဖခ ေး  က့် ံရ ေး 

ရ  င့် ွက့်ပံိုက ို သ ့်မှ ့်  ံိုေးဖြ ့်သည့်။ ဤအချက့်က ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးနငှ ့် 

ယ န ဗ  ယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး  ိုို့အကက ေး ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုက ို ရြ ့်ပပ ေး ဤကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုအ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရကက င့်ေး ဖငင့်ေးခံိုမှု ွင့် လံိုေးေန ေးပါေး လျစ့်လျှူရှုထ ေးခွဲ ကကသည့်။  
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(Douzinas 2007၊ စ -၁၂၄)  

 

ဝ ာ်စမြိပုြိလု တန်နစ်ဇင်အဝပေါ် ေ ေ ယန်ျား ဂ ာဖေ  (Vivienne Jabri) ၏ အ မင်  

 

ရက ့်စမ ိုပ ိုလ  န့် စစ့်ပွွဲဟို ရခေါ်န ိုင့်ရသ  အ  ၏ အကျ  ေး က့်မျ ေးမှ  ကက ေးမ ေးသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် 

ဤအကျ  ေး က့်မျ ေးမှ  ဖပည့် ွင့်ေးအ င ့်၌ရ   န ိုင့်င ံက အ င ့်၌ပါ လ မှု၊ န ိုင့်ငံရ ေး  က့် ံရ ေးမျ ေး လံိုေးေ 

ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးဖခင့်ေးမျ   ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်…ထ ိုို့အဖပင့် ြ က ိုေး (Foucault) ၏ အသံိုေးအနှုန့်ေးက ို ယ ၍ ရဖပ  လျှင့် 

အဖခ ေး လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ ရသ  သရဘ ထ ေး ကွွဲလွွဲမှုနှင ့် ပဋ ပကခ  ိုို့က ို ပံိုစသွံင့်ေး န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးရသ  အ ေးပပ  င့်  က့် ံရ ေး  ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ ရခ ့်မ ရစ န့်၊ အယဉ့်သွင့်ေး န့်၊ 

ေ မ ိုကရ စ ကျရစ န့် ကက  ေးပမ့်ေးရသ  ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ ရသ  အ  မှ  မည မျှရသ  

ကမ္ ကက ေး၏ သရဘ    ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုကမ္ ကက ေး ွင့် အဖခ ေးသ မျ ေး မှ ေးရကက င့်ေး၊ မှန့်ရကက င့်ေး 

 ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်သ ၊ မ ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်သ ၊ ဥပရေက ို လ ိုက့်န  သ ၊ ဥပရေက ို လက့် စ့်လံိုေးဖခ ေး လိုပ့်န ိုင့်သ ၊ 

အက ကယွ့်နငှ ့် ထ ိုက့် န့်သ ၊ ထ ိုသ ိုို့ မထ ိုက့် န့်သ   ိုို့  ှ ရသ  ကမ္ ကက ေး ဟ သည ့် သရဘ    ေး  စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုက့် န့်မှု မ  ည ရသ  ကမ္ ကက ေး၊  စ့်န ိုင့်င ံည့်ေးက အလ ိုကျ စ ိုေးမ ိုေးန ိုင့်ရသ  မည မျှရသ  

စနစ့် စ့်ခို ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့်။  

 

(Jabri 2007၊ စ  ၉၆-၇) 

 

 

က ို  ိုဗ ိုစစ့်ပွွဲအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး န ိုင့်င ံက ေါေ၏ ဇ  ့် ှ န့် ဖမင ့်လ ရသ  က လအဖြစ့် ရှုဖမင့်ကကသည့်။ 

က ို  ိုဗ ိုစစ့်ပွွဲသည့် ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့်အ     ေးမေင့်ရသ ့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ွက့်   ိုက့်ပွွဲ 

ေင့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ရန  ိုေး အြွွဲွေ့က န ိုင့်ငံ က  ဥပရေ၏ နယ့်န မ  ့်အ ေး ရက ့်စမ ိုရပေါ်လ  န့်  န့်ရသ ၊ 

ယ န ဗ  ယ့်လ့်  န့်ရသ  ဦေး ည့်ချက့်သ ိုို့ ချွဲွေ့ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို အရကက င့်ေးဖပပပ ေး ဂျ ဂန့် ဟ ရဘမ  စ့် 

(Jurgen Habermas) သည့် က ို  ိုဗ ိုစစ့်ပွွဲက ို ရထ က့်ခခံွဲ သည့် (Habermas, 1999)။    ေးေင့်မှုနငှ ့် 

မှန့်ကန့်မှု  ိုို့ အကက ေး မသွဲကွွဲရသ  နယ့်န မ  ့်အ ွင့်ေး ကျရ  က့်ခွဲ သည့်ဟို ရဖပ ကကရသ  က ို  ိုဗ ို စစ့်ပွွဲသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေး၏ အနှစ့်သ  သည့်    ေးဥပရေအ ေး ကျင ့်ေ ့်ရှုရထ င ့်မှ စ န့်ရခေါ်မှုက ို 

သရိုပ့်ရြ ့်ဖပခွဲ သည့် (IICK 2000)။  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ပပ ေး 

စစ့်ပွွဲက ို  နို့့်ကျင့်ရသ  ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့်အ ေး အ ေးနည့်ေးရစဖခင့်ေးသည့် အနတ  ယ့်  ှ သည့် သ ိုို့မဟို ့် 

ကျင ့်ေ ့်က ို အလွွဲသံိုေးစ ေး လိုပ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို  ချ   ွေ့က ရှုဖမင့်ကကပပ ေး အဖခ ေး စ့်ဘက့် ငွ့် အထက့် ငွ့် 

ဟ ရဘမ  စ့်နငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ရြ ့်ဖပခွဲ သကွဲ သ ိုို့ ထ ိုသ ိုို့ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးမှ  ကျင ့်ေ ့်က ို  န့်ြ ိုေး ှ  ှ  အသံိုေးချဖခင့်ေးဟို 

 ချ   ွေ့က ရှုဖမင့်ကကသည့်။  

 

မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  စည့်ေးကကပ့် အရက င့်အထည့် ရြ ့်ရသ  လ သ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး (လ သ ေး 

လံိုခခ ံရ ေး သ ိုို့မဟို ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး) သည့်    ေးဥပရေအ  ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေး မဟို ့်သည ့် အခွင ့်အရ ေး 
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 ှ သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊  စ့်နည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့သည့် န ိုင့်ငံ က  ဥပရေ၏ အခွင ့်အရ ေး  ှ သ မျ ေးဖြစ့်ရသ  

န ိုင့်ငံ ဥပရေ၏ အခွင ့်အရ ေး  ှ သ မျ ေး မဟို ့်ရပ။ စည့်ေးကကပ့် အရက င့်အထည့်ရြ ့်သည ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ဥပရေအ  အကျံ ေးေင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး မဟို ့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

အရကက င့်ေးအ  ၊ စည့်ေးကကပ့်လ ိုက့်န မှုသည့် ကက ေးေင့်ရ  င့် ွက့်မှုအ ကွ့်   ေန့်ယ  န့်၊ ရငွရကကေးရပေး န့် 

လ ိုလ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ရ  ှင့် ခင့် လိုပ့်ရ  င့်မှုအရပေါ် မ  ည့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စည့်ေးကကပ့် 

အရက င့်အထည့် ရြ ့်မှု၏ ရ  ှင့် ခင့်  န့်ရသ  သရဘ သဘ ေရကက င ့် ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့် ဥပရေအ ေး 

ကျင ့်ေ ့်-   ေးဥပရေပ ိုင့်ေးအ  အ ေးနည့်ေးရစပပ ေး ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ ရသ  ပံိုစ ံ  စ့်ခိုအဖြစ့် မ ှ ရစန ိုင့်ဘွဲ 

က စစ ပ့်  စ့်ခိုချင့်ေးစ  အရပေါ် မ  ည့်သည ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ို အသံိုေးဖပ  ရစရပလ မ ့်မည့်။ အ ေးမ ှ သ   ိုို့၏ 

လ ိုအပ့်ချက့်ထက့် အ ေးကက ေးသ   ိုို့၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေး၊ စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးက ို ချဖခင့်ေးဖြစ့်သည့်။1 

ေါန လ ိုဇ ိုလ ို (Danilo Zolo, 2000) ကွဲ သ ိုို့ ရေြန့်သ   ချ   ွေ့အ ွက့်   ိုလျှင့် အလွ ့်သရဘ ၊ ရ  ှင့် ခင့် 

 ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချဖခင့်ေးရကက င ့် အ ဏ  သ မှ  ကမ္  ပပ  င့်ဘက့်မွဲ  အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံ ဖြစ့်ရသ  အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံ

ဖြစ့်သည့်။ မ ိုင့်ကယ့်ဟ  ေ့်နငှ ့် အန့်  ိုန ယ ိုရနဂ   (Michael Hardt and Antonio Negri)   ိုို့ကွဲ သ ိုို့ 

အဖခ ေးသ မျ ေးအ ွက့်  ိုလျှင့် န ိုင့်ငအံလွန့် အင့်ပ ိုင့်ယ  အသွင့်သဏ္ဍ န့် ရ  င့်ရနရသ  အ  မ ှ ကမ္   

လက့်သစ့် လစ့်ဘ ယ့် အ င့်ေး ငှ့်စနစ့် က ိုယ့်  ိုင့်ပင့် ဖြစ့်သည့် (Hardt and Negri, 2001)။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ နှင ့် န ိုင့်ငံ က  ဥပရေ  ိုို့ထက့် ပ ို၍ အရ ေးကက ေးသည့်ဟို 

မှ ့်ယ ခွဲ ကကရသ  က ို  ိုဗ ို က စစသည့် ပ ို၍ ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ ရသ  စနစ့် စ့်ခိုသ ိုို့ ဦေး ည့်သည ့် အဖပ သရဘ  

ရဖခလှမ့်ေး ဖြစ့်သလ ေး သ ိုို့မဟို ့် ပ ိုမ ို မည မျှရသ  စနစ့်သ ိုို့ ရန င့်ရကက င့်ေးဖပန့်ရနရသ  ရဖခလှမ့်ေးဖြစ့်သလ ေး 

 ံိုေးဖြ ့်ဖခင့်ေးသည့် စံနှုန့်ေး ရ ေွးချယ့်မှု  စ့်ခို ဖြစ့်မည့် ထင့်သည့်။ အဖငင့်ေးပွ ေးစ   မ ှ ရသ  အချက့်မှ   ှ  င့်ေးစွွဲ 

   ေးဥပရေ စနစ့် စ န့်ရခေါ်ခံခွဲ  ပပ ေး   ေးဘ ေးယ ေး န ိုင့်ငံက ို စစ့်  ိုက့်န ိုင့်သည့်အထ  အင့်အ ေးကက ေးရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ၎င့်ေးက ို အင့်အ ေးယို ့်ရလျ   ရစခွဲ သည့်။ အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံနငှ ့် စစ့်ပွွဲက ို ရထ က့်ခံ ကကရသ  

ဥရ  ပန ိုင့်ငံ အမျ ေးစိုသည့် ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့် စနစ့်၏    ေးဥပရေအ    ေးဖမစ့်ချက့်မျ ေး၏ 

ရဘ င့်ဖပင့်ပမှ စစ့် င့်နွှွဲ န့်  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုလိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးသည့် က ို  ိုဗ ို အယ့်လ့်ရဘေးန ေးယန့်ေးမျ ေး 

က ိုယ့်စ ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးဟို ၎င့်ေး  ိုို့က   ိုကကသည့်။ သ ိုို့ရသ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေး၏ 

သရဘ သဘ ေအ  က ို  ိုဗ ို အယ့်လ့်ရဘေးန ေးယန့်ေးမျ ေးသည့် ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ က ယကံ ှင့် 

ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး ထ ိုအခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို စည့်ေးကကပ့် လ ိုက့်န ရစသ မျ ေးမှ  ရန  ိုေး အြွွဲွေ့ေင့် အင့်အ ေးကက ေး 

န ိုင့်ငံမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး၊ ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ထ ိုို့ကွဲ သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ဖခင့်ေးဖြင ့် ကိုလသမဂဂ ရဘ င့်ဖပင့်ပမှ စစ့် င့်နွှွဲခွင ့် 

  ှ ခွဲ ဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် စစ့် င့်နွှွဲခွင ့်  ှ ရကက င့်ေး   ိုခွဲ ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

ယရနို့အချ  န့် ွင့်    ေးဥပရေစ ိုေးမ ိုေးရ ေး၊ ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး  ိုို့သည့် န ိုင့်င ံက  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး 

မ ေါေ ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးအ ကွ့် အဓ က မ ရဘ င့်မျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ သ ိုို့ရသ ့် န ိုင့်င ံက   ပ့်ေန့်ေးနှင ့် 

ပ ့်သက့်လ လျှင့် ကမ္ လံိုေးအ င ့် သရဘ   ည မှု ရြ ့်ရ  င့် န့် အစ အမံမျ ေး မ ှ ဖခင့်ေး၊ ကက ေးထွ ေးလ ရသ  

အင့်အ ေး မည မျှမှုမျ ေးနှင ့် အက အကယွ့်မျ ေး အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့်သ   ှ ဖခင့်ေး   ိုို့သည့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး အဖပန့်အလှန့် သရဘ   ည ချက့်က ို ရကျ ့်လနွ့်၍ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစ အမံမျ ေးက ို 
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စနစ့်သွင့်ေးရ ေး က စစအ ေး ပ ိုမ ို၍ ခက့်ခွဲရှုပ့်ရထေွးရစသည့်။ လ မှု သရဘ အ  ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးဖခင့်ေး မဟို ့်ရသ  

ဥပရေအ  အကျံ ေးေင့်သ မျ ေးအရပေါ် အရဖခခံ၍ ဖပစ့်ေဏ့်ရပေးရ ေး၊ ကက ေးေင့်ရ  င့် ကွ့်ရ ေးနှင ့် စစ့် င့်နွှွဲရ ေး 

မ ရဘ င့်မျ ေး ချမှ ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်သည ့် ဖပဿန မှ   မှစ့် ရြ ့်ထို ့်ခွဲ ရသ  မည့်သ  

 ံိုေးဖြ ့်သနည့်ေး  ိုရသ  ရမေးခွန့်ေးက ို အရဖြမရပေးန ိုင့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Schmitt, 1996; 2003)။ 

 ည့် ွယ့်ချက့်သည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အယ ေါေပ ိုင့်ေးအ   လွွဲ အသံိုေးချ လ ို င့်ေးဖြစ့်ရစ သ ိုို့မဟို ့် 

ကမ္ ကက ေး ွင့် အမနှ့် ကယ့် အရက င့်ေးလိုပ့် လ ို င့်ေးဖြစ့်ရစ  လေ့်သည့် အ    ပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

ရန က့် ံိုေး ငွ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်ချဖခင့်ေး၊ အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေး   ေန့်မျ ေးက ို ထမ့်ေးရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေး  ှ ရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေး ( ချ   ွေ့က ဤသည့်မှ   စ့်ခို ည့်ေး ကျန့် ှ ရသ  အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံဖြစ့်ရသ  အရမ  ကန့်န ိုင့်င ံ

ဖြစ့်သည့်ဟို ရဖပ ကကသည့်) ထံ ပ ိုမ ိုကက ေးမ ေးရသ   ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချန ိုင့်ရသ  အင့်အ ေးမျ ေး၊ အ ဏ မျ ေး 

စိုသွ ေးသည့်။  

 

အနှစ်ခ  ပ်  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသည့်  ချ   ွေ့ အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် ဖငင့်ေးပယ့်ခံ ရသ  လ သ ေးချင့်ေး 

စ န ရ ေး အက အည မျ ေး စ ေး င့်ေး န့်နှင ့် ပ ိုမ ို၍ စစ့်ဘက့် န့်ရသ  လ သ ေးချင့်ေး စ န ရ ေး   ိုို့အ ွက့် 

အရထ က့်အက ဖပ သည့်။ ဥပမ  က ို  ိုဗ ို ရေသအရပေါ် ရန  ိုေးအြွွဲွေ့၏ စစ့် င့်နွှွဲမှု ဖြစ့်သည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးသည့် ၁၉၉၀ ခိုနစှ့်မျ ေး ွင့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို စ န့်ရခေါ်ခွဲ သည့်၊ 

သ ိုို့ရသ ့် ၂၀၀၀ ခိုနစှ့်မျ ေး ွင့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ အ ေး န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အက အကွယ့် 

ရပေးမှုမျ ေးနှင ့် သဟဇ   ဖြစ့်သည ့် ပံိုစမံျ   ေးဖြင ့် ဖပန့်လှန့် အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ို န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ သည့်။ 

ဤအရဖပ င့်ေးအလွဲအ ကွ့် အဓ က ကျခွဲ သည့်မှ  က ကယွ့် မည ့်   ေန့် (the Responsibility to Protect) 

ဟိုရခေါ်ရသ  ICISS ၏ အစ အ င့်ခံစ  ဖြစ့်သည့် (ICISS ၂၀၀၁)။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးသည့် က ိုလ ိုန  စနစ့်လွန့် န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့်   ိုက့်ရသ  စစ့်အ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

  ဇေ ့်မှုမျ ေး၊ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ေိုကခသည့်မျ ေး စသည ့် ပံိုစံမျ ေးဖြင ့် ဖပန့်လည့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုရလ  ှ သည့်။ 

ဤချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးသည့် အရန က့်  ိုင့်ေး အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေး   ိုက့်ရသ  စစ့်အ ေး ဖပန့်လည့် အဓ ပပ ယ့် 

သ ့်မှ ့်ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစ၌ ကက ေးေင့်ရ  င့် ွက့်မှုအ ေး စစ့်  ိုက့်ဖခင့်ေးထက့်  ွဲ ပ့်ြွွဲွေ့ လိုပ့် ပ့် အဖြစ့် 

ရှုဖမင့်  ့်သည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးသည့် စစ့်ရ ေးအ  ကက ေးေင့် ရ  င့် ကွ့် န့် အ ကွ့် စစ့်အ ေး လ သ ေးထို၏ 

ကပ့်  ိုေးအဖြစ့် ရှုဖမင့်ရသ  ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့် အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးမှ ပ ို၍ ရလျ   ွဲရသ ၊ ခွင ့်ဖပ ရသ  

မ ရဘ င့် စ့်ခိုသ ိုို့ အက ေးအရဖပ င့်ေးအ ေး လမ့်ေးခင့်ေးရပေးခွဲ သည့်။  

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

န ိုင့်င ံက  ကက ေးေင့်ရ  င့် ကွ့်မှု၏ စ  ့်ပျက့်ြွယ့်  လေ့်မျ ေးသည့် ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 
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အရက င့်အထည့် ရြ ့်ရ ေးအရပေါ် စ  ့်ပျက့်ရစခွဲ ပါသလ ေး။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး စည့်ေးရဘ င့်မျ ေးအ ွင့်ေး မရှုဖမင့်သင ့်၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ဖပင့်ပမှ    ေးဥပရေ 

မ ရဘ င့်မျ ေး ချမှ ့်ဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ စွမ့်ေးပက ေးရပေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်ေးမျ ေးမှ  င ့် ရြ ့်ရ  င့် န ိုင့်သည့်ဟို 

ဖငင့်ေးခံိုသ  ပ ို၍မျ ေးလ ရနသည့်။ သင ့်အရနဖြင ့် သရဘ   ပါသလ ေး။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး    ေးဥပရေ ရဘ င့်အ ငွ့်ေးမှ မဟို ့်ဘွဲ စွမ့်ေး ည့်  ည့်ရ  က့်ရ ေး၊ 

စွမ့်ေးပက ေးရပေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့် ပံိုစဖံြင ့် ပ ိုမ ို၍ ရှုဖမင့်လ ကကလျှင့် န ိုင့်ငံ က  ကက ေးေင့်ရ  င့် ွက့်မှုသည့် 

အချ ပ့်အဖခ အ ဏ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ယို ့်ရလျ  ရစရသေးသလ ေး။  

 

လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျားနှင ် အဓြိပပာယ် ှာပံုဝတာ်  

 

မ ိုက့်ကယ့် အ ဂန  ေးြ့် (Michael Ignatieff) က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင့်  လ သ ေးချင့်ေး စ န ရ ေး ေါေ၏ 

ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ မှုသည့် လ သ ေး၏ ကျ  ေးရကက င့်ေး  င့်ဖခင့် စဉ့်ေးစ ေးန ိုင့်မှု၊ လွ ့်လပ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် 

 ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်မှု   ိုို့အရပေါ် အရဖခခရံသ  လ အခွင ့်အရ ေး ရ ွှေ့ရ  င့် ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးနငှ ့်  က့်စပ့် စဉ့်ေးစ ေးရလ  

 ှ သည ့် ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ မှုနှင ့် မ  ည ဟို အရလေးရပေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပါေင့်ရသ  

ရခ ့်သစ့် ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ  ကျင ့်ေ ့်သည့် ပ ို၍ ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အန ဂ ့်အ ွက့် ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်က ို 

ရြ ့်ဖပဖခင့်ေးထက့် လ သ ေးထို က ိုပင့် ဖပဿ န ဟို ရှုဖမင့်သည့်။ ဤရန  ၌ လ သ ေးထိုအ ေး ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ မှု 

အစိုအရပါင့်ေးအဖြစ့် စိုစည့်ေးသည့်မှ  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏   ဇေ ့်မှု ကျှူေးလွန့်န ိုင့်ရသ ၊   ဇေ ့်မှုေဏ့် ခံစ ေးန ိုင့်ရသ  

စွမ့်ေး ည့်ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ သ က ရခ ့်သစ့် က ိုယ့်ကျင ့် သရဘ    ေးရ ေး   ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ မှု ေါေသည့် 

  ဇေ ့်မှု အသစ့် စ့်မျ   ေး၏ အရ ွွေ့အကကံ အရပေါ် အရဖခခံသည့်၊ ၎င့်ေးမှ  လ သ ေးထို အရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ  

  ဇေ ့်မှု ဖြစ့်သည့် (Ignatieff, 1998, p. 19)။ ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ  လ သ ေး က ယကံ ှင့်သည့် ေိုကခသည့် 

ဖြစ့်သည့်၊ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစဖခင့်ေးနငှ ့် အင ့်ရဘေး  ိုို့သည့် လ သ ေး က ယကံ ှင့် အသစ့်က ို ြန့်  ေးလ ိုက့်သည့်၊ 

လ မှုသရိုပ့်သဏ္ဍ န့် ကျွ ့်သွ ေးရသ  ေိုကခသည့် စစ့်စစ့် ဖြစ့်သည့် (Ignatieff, 1998, p. 20)။  

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျားနငှ ် နြိုင်ငံဝ ျားစြိတပ်  ်မှု 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ  ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးသည့်   ိုေး က့်ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး 

ရခ ့်သစ့်  စ့်ခိုက ို ရြ ့်ဖပဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ လ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ဦေး ည့်လ ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံရ ေး 

ရ  င့် ွက့်မှုနှင ့် လ မှုရ ေး အရဖပ င့်ေးအလွဲ   ိုို့အရပေါ် စ  ့်ပျက့်မှု၊  နည့်ေး အရ ေးရ  ့်ပံိုရက င့်ေးမျ ေး 

မကျန့်ရ   ပပ ၊ အရ ေးရ  ့်ပံို  ိုေးမျ ေး၏ ေိုကခသည့်မျ ေးသ  ကျန့်ရ   သည့်ဟ ရသ  စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုက ို 

ရြ ့်ဖပသည့်ဟို အ ဂန  ြ့်က   ိုထ ေးသည့် (Ignatieff, 1998, p. 23)။  ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့်  ပ့် ည့်ရသ  

အယ ေါေ  နို့့်ကျင့်ရ ေး၊ န ိုင့်ငံရ ေး  နို့့်ကျင့်ရ ေး ပံိုသဏ္ဍ န့် ရ  င့်ရသ  ဤရခ ့်သစ့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေး 



 255 

ရ ေး   ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ  ေါေ၏ အနတ  ယ့်က ို မှ ့်သ ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ဤကွဲ သ ိုို့ ကျင ့်ေ ့်ပံိုစ၏ံ 

အနတ  ယ့်မှ  အဖခ ေးသ မျ ေးက ို ရ  ှင့်ကငွ့်ေးလ ိုစ  ့်၊  နည့်ေး လ သ ေးထို  စ့် ပ့်လံိုေးအ ေး ြယ့်ကကဉ့်လ ိုစ  ့် 

ဖြစ့်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Ignatieff, 1998, p. 23)။  

 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ရခ ့်သစ့် န ိုင့်ငံရ ေး  နို့့်ကျင့်စ  ့်နငှ ့် လက့် ှ    ိုေး က့်မှုမျ ေးနှင ့် စိုရပါင့်ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး 

အရပေါ် စ  ့်ပျက့်ဖခင့်ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ န ိုင့်ငံရ ေး ဖြစ့် ည့်မှုက ို ပံိုစခံျရပေးရသ ၊ ကနို့့်သ ့်ရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး၊ 

လ မှုရ ေး  က့် ံမှုမျ ေးက ို ရေြန့်ဖခင့်ေးသ ိုို့ ဦေးမ ည့်ရ   ဘွဲ လ သ ေးထိုအ ေး ြယ့်ကကဉ့်လ ိုစ  ့်သ ိုို့ ဦေး ည့် 

သွ ေးန ိုင့်ရသ  အနတ  ယ့် ှ သည့်။ ဤြယ့်ကကဉ့်ရ ေး အဖမင့်သည့် လ သ ေးထိုအ ေးလံိုေး လွှမ့်ေးရသ  အဖမင့် 

ဖြစ့်သည့်က ေး မှန့်၏၊ သ ိုို့ရသ ့် မျ ေးစ ွ အကွွဲအပပွဲ ဖြစ့်ရစရသ ၊ မ မ က ိုယ့်က ို ရဖြသ မ ့်ရသ  အဖမင့်လည့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ အ ဂန   ြ့် (Ignatieff, 1998, p. 95)က ကမ္   ဖပဿ န မျ ေး၏ ကျ  ေးရကက င့်ေး  ရလျ ့်မှုက ို 

ဖပသ န့် ကက  ေးပမ့်ေး  ၌ န ိုင့်ငံရ ေး လွ ့်သွ ေးရသ  (depoliticized) လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အဖမင့်သည့် အရန က့်  ိုင့်ေး 

မဟို ့်ရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ အစ ိုေး မျ ေးက ို အလွယ့် က သ  အဖပစ့် င့် လ ရ   သည့်၊ ထ ိုသ ိုို့ 

ဖပ လိုပ့် င့်ေး အရန က့်  ိုင့်ေး လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးသည့် အဖပစ့်မ ှ ၊ က ိုယ့်ကျင ့်   ေးပ ိုင့်ေးအ  ပ ိုမ ို၍ သ လွန့်သည ့် 

သရဘ မျ   ေး ပံိုရြ ့်  ့်ရကက င့်ေး အကကဖံပ   င့်ဖပထ ေးသည့်။  ကယ့် မ့်ေး ွင့်လည့်ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ 

အဖခ ေးသ မျ ေးအ ွက့် စ ိုေး  မ့်မှုနှင ့် ကျ ပ့်  ိုို့၏ က ိုယ ့်အရပေါ်က ိုယ့် ထ ေး ှ ရသ  ပံို  ပ့်၊ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်  ိုို့က ို 

ပ ိုင့်ေးဖခ ေးထ ေး န့် ခက့်ခွဲသည့်။ အရန က့်  ိုင့်ေး ှ  သ မန့်လ မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေးသမ ေး မျ ေးသည့် ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်၊ 

 ည့် ွယ့်ချက့်နှင ့် စိုရပါင့်ေး သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် (shared self-image) မ ှ သည ့်အ ွက့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ 

ပိုဂဂ  လ့်ရ ေး သ ိုို့မဟို ့် စိုရပါင့်ေး  န့်ြ ိုေးအ ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ အရန က့်  ိုင့်ေး မဟို ့်ရသ  ကမ္ ဖခမ့်ေးနငှ ့် 

 က့် ံရ ေး ွင့်   ှရြွလ န ိုင့်သည ့် အနတ  ယ့်  ှ သည့်။ ‘…က ိုယ့်ကျင ့်   ေးရ ေး   ရစ ရ  ့်မှုမျ ေးသည့် 

မ ေါေမျ ေးက ို ရမ င့်ေးနှင့်သည ့်အခါ ၎င့်ေး  ိုို့က ို က ိုယ ့်က ိုက ိုယ့် အထင့်ကက ေးစ  ့်က ရမ င့်ေးနှင့်ဖခင့်ေးဖြစ့်သည့်။ 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ကက ေးေင့်ရ  င့် ကွ့်ဖခင့်ေးသည့် အဖခ ေးသ မျ ေးက ို ကယ့် င့် န့် သ မကဘွဲ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့က ိုယ့်က ို 

ကယ့် င့် န့်လည့်ေး ဖြစ့်သည့်၊ သ ိုို့မဟို ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် လ သ ေးထို လွှမ့်ေးခခံ  ချွ ့်ယွင့်ေးချက့်မျ ေးက ို 

က ကယွ့်သ မျ ေးအဖြစ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ က ိုယ့်ပ ိုင့်ပံို  ပ့်က ို ကယ့် င့် န့် ကက ေးေင့် ရ  င့် ကွ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် အရန က့်  ိုင့်ေးသည့်  န့်ြ ိုေး  စ့်ခိုခို၊ အဓ ပပ ယ့်  စ့်ခိုခို  ှ သည့်ဟို ဖပသလ ိုသည့်။’  

 

န ိုင့်င ံက  န ိုင့်ငရံ ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးရှုရထ င ့်မှ ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲလ ဖခင့်ေးက အင့်အ ေးကက ေး 

အရန က့်  ိုင့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် အဖပ သရဘ ရ  င့်ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေး 

သ ိုို့မဟို ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ မှုအရစေးကပ့်မှု (social cohesion) ခံစ ေးချက့်မျ ေး  ှ ဖခင့်ေးရကက င ့် မဟို ့်ဘွဲ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ 

အရစ ပ ိုင့်ေး ရ ွေးရနွေးခွဲ ကကသလ ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရှုရထ င ့် စ့်မျ   ေးမှ အလွွဲသံိုေးစ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အရန က့်  ိုင့်ေး (သ ိုို့မဟို ့် ရခ ့်သစ့် နယ့်ချွဲွေ့ေါေ) အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး၊ အ ဏ နငှ ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးရ ေး 

 ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး ရန က့်လ ိုက့်မည ့်အစ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးက အရန က့်  ိုင့်ေးနှင ့် 

န ိုင့်င ံက  မ ေါေရ ေး   ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး အကက ေး စစ့်ရအေးရခ ့်လွန့် ယံိုကကည့်မှု ကင့်ေးမွဲ မှုနှင ့်  ငှ့်ေးလင့်ေးရသ  

 ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေး မ ှ ဖခင့်ေးက ိုသ  ရြ ့်ဖပရနသည့်။  
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အယ့်လ န့်ေး ဘ ေ ယ ို (Alain Badiou (2001, p. 31)) က န ိုင့်ငံသ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ဖပည့် ွင့်ေးန ိုင့်ငရံ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်မျ ေးသည့် လ  စ့်ဦေး  စ့်ရယ က့်ချင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအ ွက့် အဓ ပပ ယ့် 

သ ိုို့မဟို ့်  ည့် ွယ့်ချက့်  စ့်ခိုခို  ှ ရကက င့်ေး စ  ့်ခံစ ေးချက့်မျ   ေး မရပေးရ   ဟို   ိုထ ေးသည့်။  ‘ယရနို့ 

ကျင ့်သံိုေးရသ  ပါလ မန့် န ိုင့်ငရံ ေးသည့် မ မျ ေး၏ ရစ ရ  ့်မှုဖြင ့်  ည့် ယွ့်ချက့်မျ ေး ချမှ ့်ပပ ေး 

ထ ို ည့် ယွ့်ချက့်မျ ေး ပပ ေးရဖမ က့် န့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး   ှရြွဖခင့်ေး မဟို ့်ရ   ရချ။’ ဘ ေ ယ ို၏ အ  ိုအ  

အမျ ေးသရဘ    ကျင ့်ေ ့်မျ ေးအရပေါ် ဦေး ည့်ဖခင့်ေးသည့် လ မှုအစိုအြွွဲွေ့ (social collectivity) အသစ့် စ့်ခိုက ို 

က ိုယ့်စ ေးဖပ ဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ သရဘ    ေးပ ိုင့်ေး အဖမင့်မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေးပပ  င့်  ိုင့်မှု န ဂံိုေးချ ပ့်ဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငံ  

ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး၏  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေး၊ လ မှုရ ေး ပန့်ေး  ိုင့်မျ ေး ကင့်ေးမွဲ မှု  ိုို့က ိုသ  ထင့်ဟပ့်ဖခင့်ေးသ  ဖြစ့်သည့် 

(စ ရသ တ  ၇.၆ က ို ကကည ့်ပါ)။  

 

စာဝသတတာ ၇.၆  လူူ့အခငွ ်အဝ ျား ြို အဆြိုျား မင် ခင်ျား 

 မဘာလံုျားလွှမ်ျားခခံ  လူသာျားခ င်ျား စာနာဝ ျား ေါဒ အဝပေါ် မြိုင် ယ် အ ဂနတ ျားဖ်၏ အ မင ်

 

နှစ့် ယ့်  စို၌ လ သ ေးမျ ေးအ ေးလံိုေး ဘံိုဖြစ့်မှု  (human universality) သရဘ    ေးသည့် 

ရမျှ ့်လင ့်ချက့်ထက့်၊ အရကက က့်   ေးအရပေါ် အရဖခ ည့်သည့်။ လ သ ေးမျ ေး၏ အရက င့်ေး   ေး 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေး အရပေါ် အရက င့်ေးဖမင့်စ  ့်ထက့်၊ လ သ ေးမျ ေး၏ အ  ိုေး လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေးအရပေါ် 

စ ိုေး  မ့်ရကက င ့်ကကမှု၊ လ သ ေးသည့် သ ူ့သမ ိုင့်ေးသ  ြန့်  ေးသည့်ဟ ရသ  အဖမင့်ထက့် လ သ ေးသည့် သ ူ့မျ   ေးနယွ့် 

အရပေါ် ေပံိုရလွကွဲ သ ိုို့ ဖပ မ သည့်ဟ ရသ  အဖမင့်အရပေါ် အရဖခ ည့်သည့်။ 

 

(Ignatieff, 1998, p. 18) 

 

  င ်ေတန်ှင ် ပတ်သ ်၍ အယ်လြိန်ျား ဘာဒ ယြို၏ အ မင ်

 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် ကျင ့်ေ ့် (ethics) အ ေး မရက င့်ေး  ိုေးေါေး၏ ဘံိုသရဘ    က ိုယ့်စ ေးဖပ မှု သ ိုို့မဟို ့် 

 စ့်ပါေးသ အ ကွ့် စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုအဖြစ့် မှ ့်ယ သည့်လင ့်ကစ ေး ကျင ့်ေ ့်သည့် အဓ ကအ ေးဖြင ့် 

မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် ကမ္ ကက ေး၏ ေ ရသသလကခဏ  ဖြစ့်ရသ   ရက င့်ေးဖခင့်ေး   ေး  စ့်ခိုအ ေး ရြ ့်ထို ့်ပပ ေး 

၎င့်ေးအ ွက့် ကက  ေးပမ့်ေး န့် မစွမ့်ေးရ  င့်န ိုင့်မှုက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ သည့်။ ကနဦေးကပင့် ကျင ့်ေ ့်သည့် စ မံက န့်ေး 

မ ှ ဖခင့်ေး၊ လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေး သ ိုို့မဟို ့် အမနှ့် ကယ့်ပင့် စိုရပါင့်ေး သရဘ  န့်ရသ  အရ ေးရ  ့်ပံို 

 စ့်ခိုခို မ ှ ဖခင့်ေးက ို အ ည့်ဖပ ရပေးခွဲ သည့်။…  စ့်ပါေးသ အ ွက့် စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုဟ သည့် မည့်သည ့်အခါမျှ 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ကျရ  က့်ရနရသ  အရဖခအရနအ ွက့်၊ ရန က့် ံိုေး ွင့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အ ွက့် ယခိုအထ  

မရလ လ  ရသေးရသ  ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခမျ ေးက ို သ ့်မှ ့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။  

 

(Badiou, 2001, pp. 30, 33) 
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လူူ့အခငွ ်အဝ ျားမ ာျားနငှ ် နြိုင်ငံဝ ျားစ မံ ြိန်ျား  ငျ်ားမဲ မှု 

 

 ည့် ွယ့်ချက့် ကင့်ေးမွဲ မှု၊ အဓ ပပ ယ့် ကင့်ေးမွဲ မှု  ိုို့က ို လ မှုအရစေးကပ့်မှု   ှပံိုရ  ့်နှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  က့်ကကွ 

လှုပ့် ှ ေးရ ေး န ိုင့်င ံက  ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့် မှ  င ့်   ေန့်   ှပံိုရ  ့်  ိုို့နငှ ့် မည့်သ ိုို့ ရပါင့်ေးစည့်ေး 

န ိုင့်သည့်  အရကက င့်ေး ဇ က လ ိုင့်ေ  (Zaki Laïdi (1998)) ၏ ရ ေးသ ေးချက့်က အြ ိုေး န့်ရသ  အသ အဖမင့်  ချ   ွေ့ 

ရပေးသည့်။ အစ ိုေး မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့သည့် စိုရပါင့်ေး လ မှုစ မံက န့်ေး  စ့် ပ့်က ို က ိုယ့်စ ေးဖပ သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်   ိုရသ  

စ  ့်ခံစ ေးချက့် မ ှ ကကရ   သည ့်အ ွက့် ကျင ့်ေ ့်မျ ေးနှင ့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေးရ ေး    န့်ြ ိုေးမျ ေးသည့် 

အမျ   ေးသ ေး အကျ   ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးက ို အစ ေးထ ိုေးလ ိုက့်ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့် မျ ေးသည့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ အရဖခအဖမစ့် ကင့်ေးမွဲ ပပ ေး ဖေပ့်မွဲ သရဘ   န့်သည ့် သရဘ သဘ ေရကက င ့် အရက င့်အထည့် 

ရြ ့်ရပေး န့် မလ ိုအပ့်ရသ  ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်    ည့် ွယ့်ချက့် စ့်ခို သ ိုို့မဟို ့်  န့်ြ ိုေး အစိုအြွွဲွေ့ စ့်ခို 

ြန့်  ေးရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် ကကွ့်လပ့်က ို ဖြည ့်ရပေးန ိုင့်သည့်။  

 

အရ ေးပါရသ  သ ိုို့မဟို ့် မဟ ဗျှူဟ  ကျရသ  န ိုင့်ငရံ ေး  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေး ကင့်ေးမွဲ ဖခင့်ေးအ ေး ဖပဿန  

မဟို ့်ဘွဲ အြ ိုေး န့် အ    စ့်ခိုအဖြစ့် ဖပန့်လည့် ထို ့်ပ ိုေးပပ ေး  င့်ဖပလ ခွဲ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့် (အကကမ့်ေးြက့်မှု ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုကွဲ သ ိုို့) မဟ ဗျှူဟ ကျကျ စဉ့်ေးစ ေး န့်၊ ရ  ှည့် 

အစ အစဉ့်  ွွဲ န့် မလ ိုအပ့်ရသ  အရ ေး ကက ေး၊ အကကပ့်အ ည့်ေး၊ အရ ေးရပေါ်အရဖခအရန က စစမျ ေးအဖြစ့် 

သ ့်မှ ့် လ ခွဲ ကကသည့် (Chandler, 2000b  ငွ့် ရှု)။  

  

အမျ   ေးသ ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် စိုရပါင့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးမှ ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   သ ိုို့မဟို ့် 

ကျင ့်ေ ့်  ိုင့်    န့်ြ ိုေးမျ ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲလ ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံရ ေး၏ အဓ ပပ ယ့်၌ရ   လက့်ရ ွွေ့ 

ကျင ့်သံိုေးမှု၌ပါ အရဖခခံကျကျ ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးဖခင့်ေးက ို ညွှန့်ဖပသည့်။ ဤအရဖပ င့်ေးအလွဲ၏ အရ ေးပါပံိုအ ေး 

မ ့်စ့်ရဗပါ (Max Weber) ၏ ‘န ိုင့်ငရံ ေးသည့် အလိုပ့်အက ိုင့်ဖြစ့်သည့်’ (Politics as a Vocation) ဟ ရသ  

အက့်ရ ေး ွင့် ညွှန့်ဖပထ ေးသည့်။ အက့်ရ ေး ငွ့် သ က  စ့်ခိုနငှ ့် စ့်ခို လံိုေးေ ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးရသ ၊ လံိုေးေ 

သဟဇ   မဖြစ့်ရသ  န   နှစ့်ခို  ှ ပပ ေး ယင့်ေးနှစ့်ခိုမှ  ယံိုကကည့်ချက့် ကျင ့်ေ ့် (ethics of conviction)၊ 

  ေန့်ေ တ  ေး ကျင ့်ေ ့် (ethics of responsibility)   ိုို့ ဖြစ့်သည့် (Weber, 2004, p. 83)။ ပထမန   မှ  

 ည့် ွယ့်ချက့် အရပေါ် အရဖခခ၍ံ အကွဲဖြ ့်ခ ံဖခင့်ေး၊  န့်ြ ိုေးမျ ေးအ ေး မ မ အရကက င့်ေး ရဖပ   ိုချက့်  စ့်ခို အဖြစ့် 

ရြ ့်ဖပဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ေို  ယ န   မှ   လေ့် အရပေါ် အရဖခခံ၍ အကွဲဖြ ့်ခ ံဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး လိုပ့် ပ့်အ ေး 

ကမ္ ကက ေး၌ မဟ ဗျှူဟ  ကျကျ၊ အခ   ကျကျ ပါေင့် လိုပ့်ရ  င့်မှု ဖြစ့်သည့်။ ဤအပ ိုင့်ေး၌ ရ ွေးရနွေးခွဲ သည ့် 

မ ရဘ င့် ငွ့် မဟ ဗျှူဟ  အကျ   ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးမှ ကျင ့်ေ ့်  န့်ြ ိုေးမျ ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲလ ဖခင့်ေးသည့် 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးအ ေး အယ ေါေပံိုစဖံြင ့် ပံိုစရံဖပ င့်ေးရြ ့်ဖပဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ အင့်အ ေးကက ေးမှု နှင ့်အ   ပါလ ရသ  

  ေန့်က ို ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ ကမ္ လံိုေးလွှမ့်ေးခခံ  လ သ ေးဖြစ့်မှု ကမ္   စနစ့်သစ့် ငွ့် 

မ မ ဖပ လိုပ့်ရသ  အ  နငှ ့် မ မ ဖြစ့်လ ိုရသ  အ    ိုို့အကက ေး အက ွအရေေး မ ှ ရ   သည ့်ပံို ရပါက့်သည့်ဟို 

လ ိုင့်ေ က ရ ေးသ ေး ရြ ့်ဖပသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေး၊ ရ  ှည့် စ မံက န့်ေးမျ ေးက ို 
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ရဘေးချ   ့်ထ ေးန ိုင့်ရသ  ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မ ရဘ င့် (discursive framework) အဖြစ့် 

လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ လ သ ေးချင့်ေးစ န ရ ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့် မ ရဘ င့်မျ ေး၌  န့်ြ ိုေးမျ ေးနှင ့် အဓ ပပ ယ့်မျ ေးက ို 

  ှရြွမှုသည့် စစ့်ရ ေး ကက ေးေင့်ရ  င့် ွက့်မှုနငှ ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်နှင ့် စည့်ေးကကပ့် ထ န့်ေးချ ပ့်မှု 

အဖခ ေးပံိုစမံျ ေး ရန က့်ကယွ့်မှ မဟ ဗျှူဟ  အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး ကင့်ေးမွဲ မှုက ို လစ့်ဟဖပသည့်။ ယံိုကကည့်ချက့် 

ကျင ့်ေ ့်က ိုယ့်စ ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရခါင့်ေးစဉ့်ဖြင ့် န ိုင့်င ံက  

ကက ေးေင့်ရ  င့် ွက့်မှုမျ ေး၏ ရန က့်ကယွ့် ငွ့် စစ့်မှန့်ရသ  ယံိုကကည့်ချက့် သ ိုို့မဟို ့် မဟ ဗျှူဟ  

စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှု ကင့်ေးမွဲ မှုက ို လစ့်ဟဖပသည့်။   ေန့်  စ့်ခိုခို  ှ သည့်  ိုရသ  စ  ့်ခံစ ေးချက့်နငှ ့်  

ဘံို န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို   ှရ ွွေ့ န့် ကက ေးေင့် ရ  င့် ွက့်မှုမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ က   ပ့်ေန့်ေးက ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး  ိုို့သည့် 

အဓ ပပ ယ့် မ ှ ရသ  အင့်အ ေး အသံိုေးဖပ မှုသ  ဖြစ့်သည့် (Laidi, 1998, p. 109)။ လ ိုင့်ေ ၏ အလ ိုအ  အဓ ပပ ယ့် 

 စ့်ခိုခို ြန့်  ေး န့် အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့မှ  င ့် န ိုင့်ငံ က  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ ကက  ေးပမ့်ေး 

အ ေးထို ့်မှုသည့် ကျရံှုေး န့်သ   ှ သည့်။ ကျရံှုေးမှုအ ေး အဓ ပပ ယ့် နှစ့်မျ   ေးဖြင ့် န ေးလည့်န ိုင့်သည့်။ ပထမဦေးစွ  

ကက ေးေင့် ရ  င့် ွက့်မှုသည့် ၎င့်ေး၏  ည့် ွက့်ချက့်နှင ့် သက့်  ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ သည ့်အ ွက့် ရန က့် ံိုေး  လေ့်နှင ့် 

ပ ့်သက့်၍ မဟ ဗျှူဟ အ  ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး အဖခ ေးရသ   ည့် ယွ့်ချက့်  စ့်ခိုခိုအ ကွ့် 

ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှု မ ှ ရပ။ ေို  ယမှ  အဓ ပပ ယ့် သ ိုို့မဟို ့်  ည့် ယွ့်ချက့်  စ့်ခိုခို ြန့်  ေး 

ထို ့်လိုပ့် န့် ကက ေးေင့်ရ  င့် ွက့်မှု သ ိုို့မဟို ့် န ိုင့်င ံက   ပ့်ေန့်ေးက ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ ကျရံှုေးမှု 

ဖြစ့်သည့်။ ဤသ ိုို့ဖြစ့် ဖခင့်ေးမှ  အဓ ပပ ယ့် ဖပဿန သည့် အိုပ့်ချ ပ့်သ  အ လစ့်မျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအကက ေး  က့်နွှယ့်မှု ကင့်ေးမွဲ မှုအရပေါ် အရဖခခံရသ  အ ငွ့်ေးရ ေး ဖပဿန  ဖြစ့်သည ့် 

အ ွက့် ဖြစ့်သည့် (Chandler, 2007a; 2007b   ိုို့ ွင့် ရှု)။  

 

အနှစ်ခ  ပ် 

လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးနှင ့်၊ ကက ေးေင့်ရ  င့် ွက့်ရ ေး လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးအ ေး 

၎င့်ေး  ိုို့၏ အသံိုေးချခမံှု (instrumentalism)၊ ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ  မဟ အင့်အ ေး သ ိုို့မဟို ့် နယ့်ချွဲွေ့ 

အကျ   ေးစ ေးပွ ေး  ိုို့ သပ့်သပ့်အ ေး ဖြနို့့်ကကက့်မှု ဖြစ့်ဖခင့်ေးရကက င ့် ဖပဿန  ဖြစ့်သည့်ဟို  စ့်ထစ့်ချ မှ ့်ယ  န့် 

မလ ိုရချ။  

 

  ေန့်  စ့်ခိုခို  ှ သည့် ဟ ရသ  စ  ့်ခံစ ေးချက့် ြန့်  ေး န့် န ိုင့်ငံ က   ပ့်ေန့်ေးက ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးသည့် 

အရန က့်  ိုင့်ေး အင့်အ ေးအ ေး မဟ ဗျှူဟ အ  သ ိုို့မဟို ့် အဖခ ေး ည့် ွယ့်ချက့်  စ့်ခိုခို အ ွက့် ထည ့်သွင့်ေး 

စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေးမျ   ေး မ ှ ဘွဲ ဖြနို့့်ကကက့်ဖခင့်ေးသ ိုို့ ဦေး ည့်ရစသည့်။ ဤသည့်မှ  အလွန့်ပင့် မ ည့်မပင မ့် 

ဖြစ့်ရစန ိုင့်သည့်။  

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

သင ့်အရနဖြင ့် ၁၉၉၀ ခိုနစှ့်မျ ေး၊ ၂၀၀၀ ခိုနစှ့်မျ ေးအ ွင့်ေး ကျင ့်ေ ့်မှန့်ကန့်ရသ  န ိုင့်ငဖံခ ေးရ ေးမ ေါေ၊ 
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ရက ့်စမ ိုရပေါ်လ  န့် န ိုင့်ငရံ ေး န ေးလည့်ချက့်မျ ေးနငှ ့် လ သ ေးထိုလွှမ့်ေးခခံ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေးသည့် 

န ိုင့်င ံက  မ ေါေရ ေး ွွဲရ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  အင့်စ  ကျှူေး ှင့်ေး  ိုို့အ ကွ့် အ က့်အစပ့် ှ မှုသစ့် စ့်ခို 

ရပေးန ိုင့်ခွဲ သည့်ဟို ထင့်ပါသလ ေး။ မရပေးန ိုင့်ခွဲ ဟို ထင့်ပါက အဘယ့်ရကက င ့် ထ ိုသ ိုို့ ထင့်ဖမင့်သနည့်ေး။  

 

ယရနို့အချ  န့် ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်မှုမျ ေးက ို ရေြန့် န့် ပ ို၍လွယ့်က သည့်ဟို 

ထင့် သည့်။ သင ့်အရနဖြင ့် ဤသ ိုို့ဖြစ့် ဖခင့်ေးမှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးသည့် အ ဏ  အကျ   ေးစ ေးပွ ေး 

အလ ိုို့ငှ   နို့့်ကျင့်ဘက့်  ည့် ယွ့်ချက့်အ ွက့် သ ိုို့မဟို ့်  လွွဲအသံိုေးချဖခင့်ေး ခံ သည ့် အ ကွ့်ရကက င ့်ဟို 

ထင့်ပါသလ ေး။  သ ိုို့မဟို ့် ဤသ ိုို့ဖြစ့် ဖခင့်ေးမှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးသည့် ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ  

န ေးလည့်ချက့်မျ ေးနှင ့် ဖပဿန မျ ေးအ ေး အ ေးလံိုေး အ    ပင့် ဖြစ့်သည့်ဟ  ယ  ရသ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးသ ိုို့ 

ဦေး ည့်ရစသည ့် အ ကွ့်ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်ဟို ထင့်ပါသလ ေး။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးအ ေး 

ရေြန့်မှု   ိုေးပွ ေးလ ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်င ံက  မ ေါေရ ေး   ကက ေးေင့် ရ  င့် ကွ့်မှုနှင ့် ပ ့်သက့်၍ 

စ  ့်ပျက့်မှုရကက င ့် သ ိုို့မဟို ့် လစ့်ဘ ယ့် လ သ ေးထို လွှမ့်ေးခခံ ေါေနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  ပ ို၍ နက့်ရ ှုင့်ေးရသ  

စ  ့်ပျက့်မှုရကက င ့်ဟို ထင့်ပါသလ ေး။  

 

နြိဂံုျား 

 

ကမ္   န ိုင့်ငရံ ေးနယ့်ပယ့် ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေးအ ေး အယ ေါေအ  မှန့်ကန့်စ ွ အသံိုေးဖပ မှုနှင ့် 

လွွဲမှ ေးစွ  အသံိုေးဖပ မှု  ိုို့အကက ေး  ငှ့်ေးလင့်ေးစ ွ မျဉ့်ေးသ ေးပ ိုင့်ေးဖခ ေး ထ ေးဖခင့်ေးမျ   ေး မ ှ န ိုင့်ရပ။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးဟို 

  ို   ငွ့် အက အကယွ့် ရပေးသ နှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ှ  ခံစ ေးသ အကက ေး ပ ိုင့်ေးဖခ ေးမှု  ှ ရန   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ က  အ င ့်၌  လွွဲ အသံိုေးချခ ံဖခင့်ေး  ှ ၊ မ ှ   ံိုေးဖြ ့် န့်    ေးေင့် မ ရဘ င့်၊ 

န ိုင့်ငရံ ေး မ ရဘ င့်  ိုို့ မ ှ ရချ။ ဤက စစသည့် စံနှုန့်ေး  ိုင့်   က စစ ဖြစ့်သည့်။ လက့်ရ ွွေ့ အ င ့်၌ရ    ပ ို၍ 

သရဘ   ည ချက့်  ှ ရက င့်ေး  ှ န ိုင့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေး မျ ေးသည့် ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့် 

အရဖခဖပ  န ိုင့်ငံ က  စနစ့်၏ ကျ င့်ေးလ ရသ  အရ ေးပါမှုနှင ့် န ိုင့်င ံက  စည့်ေးကကပ့်ရ ေးနငှ ့် 

ကက ေးေင့်ရ  င့် ွက့်ရ ေး ပ ို၍ ရ  ှင့် ခင့်  န့်ရသ ၊ အလွ ့်သရဘ   န့်ရသ  အစ အမံမျ ေး 

ရြ ့်ထွက့်လ မှုက ို ထင့်ဟပ့်ဖပသည့်။  

 

ထ ိုို့ရကက င ့် ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးစက ေးဖြင ့် ထို ့်ရြ ့်ဖခင့်ေးသည့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် 

န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးဖြင ့်  ည့်ရ  က့်ထ ေးရသ  န ိုင့်င ံက     ေးဥပရေစနစ့်သည့် စ န့်ရခေါ်မှု 

 င့်  ိုင့်ရန ဖခင့်ေးက ို ထင့်ဟပ့်ဖပသည့်။ ဤစ န့်ရခေါ်မှုမှ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့်အ ေး 

စ သ ေးအ  ိုင့်ေး    ေးဥပရေပံိုစမှံ ကျင ့်ေ ့်-ဥပရေ ပံိုစသံ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲလ သည ့် အသွင့်ရ  င့်သည့်။    ေးေင့် 

ဥပရေရ ေး   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့်   ေန့်မျ ေးအ ေး ပ ို၍ အလွ ့်သရဘ   န့်ရသ  

ရြ ့်ဖပချက့်မျ ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲလ ဖခင့်ေးအ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် 

ကက ေးစ ိုေးလွှမ့်ေးမ ိုေးဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် ရြ က့်ထွက့်လ ရနရသ  ရက ့်စမ ိုရပေါ်လ  န့် ဥပရေရ ေး   စံနှုန့်ေးမျ ေးအဖြစ့် 
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ရြ ့်ဖပန ိုင့်သည့်။ လွ ့်လပ့်ရ ေး၊ က ိုယ့်ပ ိုင့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးရ ေးနှင ့် မစွက့်ြက့်ရ ေး  ိုို့ဖြင ့် ပံိုရြ ့်ထ ေးရသ  ဥပရေရ ေး   

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ ကျင ့်ေ ့်-ဥပရေ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲ သွ ေးဖခင့်ေးသည့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်မျ ေးမှသည့် ဖပည့် ွင့်ေးအိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး က စစမျ ေးအထ  ယခင့် ဖပည့် ငွ့်ေးရ ေးဟို သ ့်မှ ့်ခွဲ ကကရသ  

က စစမျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက က စစ ဖြစ့်လ ခွဲ သည ့် ပ ို၍ အထက့်ရအ က့်  န့်ရသ ၊ ကက ေးေင့်စွက့်ြက့်ရသ  

န ိုင့်င ံက စနစ့်  စ့်ခိုက ို ထင့်ဟပ့်ဖပရနသည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ဤကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်ငံ က  ဖပ မှုအ ွက့် မ ရဘ င့်ချရပေးသည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့  င့်ဖခင့် 

စဉ့်ေးစ ေးခွဲ ပပ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး ကက ေးေင့်ရ  င့် ွက့်မှုနငှ ့် န ိုင့်င ံက  ဖပ မှု  ိုို့ ရန က့်ကွယ့်မှ ယနတ  ေးသည့် 

ထင့်သရလ က့် မရ ိုေးစင့်ေးရပ။ ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး နယ့်ချွဲွေ့ အင့်အ ေးက ို ဖပန့်လည့်ဖပဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် 

သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်၊   ေန့်နငှ ့်  ည့် ွယ့်ချက့် စသည့်ဖြင ့် ဖပည့် ငွ့်ေး က စစမျ ေးက ို ထင့်ဟပ့်ဖပသဖခင့်ေး ဖြစ့်ရစ၊ 

သ ိုို့မဟို ့် က ိုယ့်ကျ   ေးစ ေးပွ ေးနှင ့် ပ ဟ  စ  ့်  ိုို့ အဖပ သရဘ  န့်စ ွ စို ံိုသွ ေးဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် အ တ 

မြက့်သည ့် ပ ဟ   စ  ့်သပ့်သပ့်အဖြစ့် ရှုဖမင့်သည့်ဖြစ့်ရစ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်က အခွင ့်အရ ေး 

စည့်ေးကကပ့် အရက င့်အထည့် ရြ ့်မှုမျ ေးသည့် မည မျှရသ ၊ အရဖခအရနအရပေါ် မ  ည့်ရသ ၊ န ိုင့်င ံက  

 က့် ံရ ေးသည့် ရ  ှင့် ခင့်  ံိုို့ဖပန့်ချက့်မျ ေးနငှ ့် ထင့်သလ ို  ံိုို့ဖပန့်ဖခင့်ေးမျ   ေး  ိုို့  ှ ရနရသ  ကမ္ ကက ေးက ို 

ထင့်ဟပ့် ဖပသရနသည့်။ ကက ေးထွ ေးလ ရနရသ  စည့်ေးကကပ့် ထ န့်ေးချ ပ့်ရ ေးနငှ ့် ကက ေးေင့် ရ  င့် ွက့်ရ ေး 

လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စနစ့်မျ ေး ရန က့်ကယွ့်မှ ရမ င့်ေးနငှ့်အ ေးက ို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် မည့်သည ့်ပံိုစဖံြင ့် န ေးလည့် 

သရဘ ရပါက့် န့် ရ ေွးချယ့်ရစက မ  အ ဏ  အလွွဲသံိုေးစ ေးဖပ မှု သ ိုို့မဟို ့် မှ ေးယငွ့်ေးစွ  အသံိုေးချမှုအ ေး 

ဖြစ့်ရ ိုေးဖြစ့်စဉ့် မဟို ့်ဘွဲ မခငွ့်ေးချက့်အဖြစ့်သ  ရှုဖမင့်လျှင့် မှ ေးရပလ မ ့်မည့်။  

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျားဝလ လာ န် ဝများခနွ်ျားမ ာျား 

 

၁။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ှ ခံစ ေးပ ိုင့်ခငွ ့် ှ သ နှင ့် ေ မ ိုကရ စ ၊ န ိုင့်ငံသ ေးအခွင ့်အရ ေး   ှ ခံစ ေးပ ိုင့်ခငွ ့်  ှ သ   ိုို့အကက ေး 

ဖခ ေးန ေးချက့်သည့် မည့်သည့်နည့်ေး။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် လ သ ေးမျ ေးအဖြစ့် အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေးနှင ့် 

န ိုင့်ငံသ ေးအဖြစ့် အခငွ ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေး  ိုို့အကက ေး မည့်သည ့် ဖခ ေးန ေးချက့်  ှ သနည့်ေး။ 

၂။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးသည့်    ေးဥပရေ မ ရဘ င့်အ ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့ စ န့်ရခေါ်သနည့်ေး။ ထ ိုသ ိုို့ 

စ န့်ရခေါ်သည ့်အ ကွ့် ဤလ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးသည့် ရ ွှေ့သ ိုို့ ဦေး ည့်ပါသလ ေး။ ရ ွှေ့သ ိုို့ 

မဦေး ည့်ပါက အဘယ့်ရကက င ့်နည့်ေး။  

၃။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်သည့် န ိုင့်ငံအချ ပ့်အဖခ  အ ဏ အရပေါ် အရဖခခံသည ့် ေို  ယ ကမ္ စစ့်လွန့် 

စနစ့်က ို လက့်ခနံ ိုင့်စ   ဖြစ့်လ ရစ န့် အရထ က့်အက  ဖပ ခွဲ ပါသလ ေး။ စစ့်ရအေး က လအ ငွ့်ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ နငှ ့် ပွ ့်  ိုက့်ခွဲ ပါသလ ေး။ မပွ ့်  ိုက့်ခွဲ ပါက 

အဘယ့်ရကက င ့် မပွ ့်  ိုက့်ခွဲ သနည့်ေး။  
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၄။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငမံျ ေး၏ အချ ပ့်အဖခ အ ဏ နှင ့် န ိုင့်င ံက  

ဥပရေ၏    ေးနည့်ေးလမ့်ေး ကျမှုက ိုအဘယ့်ရကက င ့် စ န့်ရခေါ်ပါသနည့်ေး။  

၅။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ   ိုို့ အကက ေး  က့်နွှယ့်မှု အရကက င့်ေး အဖငင့်ေးအခံိုသည့် ၁၉၉၀ 

ခိုနစှ့်မျ ေးနှင ့် ၂၀၀၀ ခိုနစှ့်မျ ေး အကက ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးခွဲ သနည့်ေး။ 

၆။ န ိုင့်ငံ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  အ ေးရလျ  သွ ေးသည ့်အခါ ဘ ဖြစ့်သနည့်ေး။ ထ ိုအချ ပ့်အဖခ  အ ဏ သည့် 

အဖခ ေး  စ့်ရန  သ ိုို့ ရ  က့်သွ ေးသလ ေး။ ထ ိုသ ိုို့ ရ  က့်သွ ေးလျှင့် မည့်သည ့်ရန  သ ိုို့ ရ  က့်သွ ေး 

သနည့်ေး။  

၇။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးသည့် စစ့်အရပေါ် မ ရ ိုေးြလ  န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်မှုမျ ေးအ ေး 

မည့်သ ိုို့မည့်ပံိုေး စ န့်ရခေါ်သနည့်ေး။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်အ  စစ့်အ ေး ပ ို၍ခွင ့်ဖပ သလ ေး သ ိုို့မဟို ့် ပ ို၍ 

  ေးဖမစ့်သလ ေး။ 

၈။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ကက ေးေင့်ရ  င့် ွက့်မှုမျ ေးသည့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေးအရဖခခံ သ ိုို့မဟို ့် မ ရ ိုေးြလ  မ ေါေရ ေး   

ကက ေးေင့်ရ  င့် ွက့်မှုမျ ေးကွဲ သ ိုို့ အလ ေး   မဟ ဗျှူဟ ၊  လ ေ့်ရမျှ ့် လမ့်ေးညွှန့်ချက့်မျ ေးက ို 

လ ိုက့်န ပါသလ ေး။  

 

အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေး၊ န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်မှုမျ ေး ရ ွှေ့သ ိုို့ 

ရ  က့်လ ဖခင့်ေးအ ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့  ငှ့်ေးဖပန ိုင့်သနည့်ေး။ ၎င့်ေးသည့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးနှင ့် ကျင ့်ေ ့်  ိုင့်   

ရှုရထ င ့်မျ ေး စို ံိုမ ဖခင့်ေးက ို ထင့်ဟပ့်ပါသလ ေး။ 

၂။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးမျ ေးသည့် ပ ိုမ ို၍ ကျင ့်ေ ့် လ ိုက့်န ရသ ၊ ပ ိုမ ို၍ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရသ ၊ သ ိုို့မဟို ့် 

ပ ိုမ ို၍ ည မျှရသ  ကမ္ ကက ေးသ ိုို့ ဦေး ည့် သွ ေးမည့်လ ေး။ 

၃။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အင့်အ ေး (power) က ို ထ န့်ေးချ ပ့်ပါသလ ေး သ ိုို့မဟို ့် အရထ က့်အက  

ဖပ ပါသလ ေး။  
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ရလ လ ပါ။ သ   ိုို့ ရ ေးသ ေးချက့်အရပေါ် ရေြန့်ချက့်က ို Chandler (2008)  ငွ့် ရှုပါ။  

 

အခ  ်အလ  ် အသစ်မ ာျားနှင ် အ ခာျား အ င်ျားအ မစ်မ ာျား ြို ဝလ လာ န် ဤစာအပ်ုနှင ် ပူျားတွ ဲ ပါသည  ်

အွန်လြိုင်ျား အ င်ျားအ မစ် စငတ်ာ ြိ ု ေင်ဝ ာ  ် ဝလ လာနြိုင်ပါသည်။ 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/goodhart3e/ 
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၈) လူူ့အခွင ်အဝ ျား တြိုင်ျားတာ ခင်ျားနှင ် ဝစာင ်  ည  ်ခင်ျား 
 

ဝတာ ဒ်လန်ျားဒ်မနျ်ားနှင ် လာ  ဆာ စ  အ ်စ် ဝ   ာစ်တန် (Todd Landman and Larissa C. S. K. 

Kersten) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး 

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး   ဖခင့်ေး၏  ည့် ွယ့်ချက့်  

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေး၏ စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး 

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှု ပံိုစံမျ ေး 

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

 

ယခိုအခန့်ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှု၏  ည့် ွယ့်ချက့်၊ စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးနငှ ့်   ိုင့်ေး  မှု ပံိုစမံျ ေးက ို ခခံ ငံို 

သံိုေးသပ့်ထ ေးသည့်။ ယခိုအခန့်ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ မ  ည ရသ  အမျ   ေးအစ ေးမျ ေး (ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  ၊ 

စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု)၊ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး (ရလေးစ ေးမှု၊ က ကယွ့်မှုနှင ့် ဖြည ့်စည့်ေးရပေးမှု) 

အပါအေင့်   ိုင့်ေး  သင ့်ရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို  င့်ဖပထ ေးသည့်။ အဖြစ့်အပျက့် အချက့်အလက့်မျ ေး၊ 

စံနှုန့်ေး အချက့်အလက့်မျ ေး၊ စစ့် မ့်ေး ရက က့်ယ မှုမျ ေး၊ လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် စ မံခနို့့်ခွွဲရ ေး စ  င့်ေးအင့်ေး 

အချက့်အလက့်မျ ေး အပါအေင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို အမျ   ေးမျ   ေးရသ  အချက့်အလက့်မျ ေးနှင ့်   ိုင့်ေး  မှု 

နည့်ေးဗျှူဟ မျ ေး အသံိုေးဖပ က    ိုင့်ေး  သည ့် ပံိုစ ံ အမျ   ေးမျ   ေးက ိုလည့်ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

  ိုင့်ေး  မှု ွင့် ရပေါ်ရပါက့်လ သည ့် လမ့်ေးရကက င့်ေးသစ့်မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ိုင့်ေး   န့် နည့်ေးလမ့်ေးသစ့်မျ ေး၊ အမျ ေးအ ွက့် ြွင ့်ရပေးထ ေးသည ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး 

(open source)၊ အချက့်အလက့်ကက ေးမျ ေး (big data) အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အချက့်အလက့်မျ ေးက ို 

ရဖမပံိုချ ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေး  ိုို့က ို အဓ ကထ ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် ဘက့်လ ိုက့်ရသ  

အစ  င့်ခစံ မျ ေး၊ မဖပည ့်စံိုရသ  အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးနငှ ့် မ  ည သည ့် ပည ရ ေး နယ့်ပယ့် အသ ေးသ ေးအကက ေး 

  ိုင့်ေး  မှုအရကက င့်ေး  က့်လက့် ရ ွေးရနွေး န့် လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး  ိုို့ အပါအေင့် ထ ိုလ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

နယ့်ပယ့် ငွ့် ကျန့် ှ ရနသည ့် စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ 

 

နြိဒါန်ျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေးနှင ့် ရစ င ့်ကကည ့်ဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး (nongovernmental organizations (NGOs)) မျ ေး၏ အဓ က လိုပ့်ငန့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  

ရထ က့်ခ ံလှုပ့် ှ ေး န့်  ည့် ယွ့်ချက့်မျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်ပပ ေး ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပ ံပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် 

လ မှုရ ေး သ ပပ ံ ပည  ငှ့်မျ ေးအကက ေး ပ ို၍ အရ ေးပါလ သည့်။ န ိုင့်င ံက  လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခွင ့် အြွွဲွေ့နှင ့် 
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့်ရလ လ ရ ေး အြွွဲွေ့ကွဲ သ ိုို့ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးက န ိုင့်ငံ က  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေး အရက င့်အထည့်ရြ ့်မှု အ  ိုင့်ေးအ  က ို သ  ှ န ိုင့် န့်၊ န ိုင့်င ံက  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ို   ိုေး  ွေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအရကက င့်ေး အသ ရပေး န့်၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

က စစ ပ့်မျ ေးအရကက င့်ေး လ ထိုက ို လံှုွေ့ရ  ့် န့်၊ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ ငွ့် ရန က့်ထပ့် စံနှုန့်ေးမျ ေး 

ချမှ ့်ရ ေးအ ကွ့် ရထ က့်ခံ လှုပ့် ှ ေး န့် ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး စနစ့်မျ ေး အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပ ံ

အထ ေးသဖြင ့် အ ပ အမူပြိုင်ျားဆြိငု် ာ ဝတာ်လှန်ဝ ျား (behavioural revolution) အချ  န့်မှ စ၍ (စ ရသ တ  ၈.၁ 

 ွင့် ရှုပါ) န ိုင့်ငရံ  ့်နငှ ့် န ိုင့်ငရံ  ့် မဟို ့်သည ့် ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေး အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို 

  ိုင့်ေး  ပပ ေး အကွဲဖြ ့်ကကသည့်။ ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးမှ စ၍ န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

က ကယွ့်မှုမျ ေး ကွွဲဖပ ေး ဖခင့်ေး၏ အရကက င့်ေးအ င့်ေးနှင ့် သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို စနစ့် ကျ ရလ လ ခွဲ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့် (ဥပမ McCamant, 1981; Mitchell and McCormick, 1988; Landman, 2005a)။ ထ ိုဖြစ့်ရပေါ် 

  ိုေး က့်မှုမျ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့် ပည  ငှ့်မျ ေးက ပည  ပ့်  ိုင့်   ကျွမ့်ေးကျင့်သ မျ ေးနငှ ့် အစ ိုေး  

မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ သည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက ို စိုစည့်ေး အကွဲဖြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး 

ထို ့်ရေခွဲ ကကသည့် (Claude, 1976; Jabine and Claude, 1992)။ ထ ိုို့ဖပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  ပံိုမျ ေး၏ 

အ ည့်အရသွေးက ို စိုစည့်ေးဖခင့်ေးနှင ့် အကွဲဖြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေးလည့်ေး  က့်လက့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်  (e.g. see Green, 

2001; Landman and Häusermann, 2003; Landman, 2004, 2006b; Landman and Carvalho, 2009; 

Landman, Kernohan, and Gohdes, 2012; Fariss, 2014)။ ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက င့်စ  (UN 

Human Rights Council (UNHRC)) က ထို ့်ဖပန့်သည ့် ၂၀၁၁ ခိုနှစ့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   

ကိုလသမဂဂ လမ့်ေးညွှန့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး (UN Guiding Principles on Business and Human Rights 

(UNGPs)) နှင ့်အ   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးနှင ့်   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးသည့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

နယ့်ပယ့်သ ိုို့လည့်ေး ေင့်ရ  က့်လ ခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံဖြ ့်ရကျ ့် လိုပ့်က ိုင့်သည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး 

(Multinational Corporations (MNCs)) က န ိုင့်င၏ံ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေးက ို ကက   င့် 

အကွဲဖြ ့်မှုမျ ေး ပ ို၍ လိုပ့်ရ  င့်လ ကကပပ ေး ယင့်ေးအချက့်အလက့်မျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက ို 

အချက့်အလက့်မျ ေး ရပေးသည့်။ 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် စ  င့်ေးအင့်ေး အချက့်အလက့်မျ ေး (Human Rights and Statistics) ထို ့်ဖပန့်ချ  န့်မှ စ၍ 

(Jabine and Claude, 1992) မ  ည ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးက ို   ိုင့်ေး   န့် ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေး 

ပ ိုမ ို မျ ေးဖပ ေးလ ခွဲ သည့် (ဥပမ   င့်ဂ  န လ့် (Cingranelli) နှင ့်  စ့်ချ ့် (Richards)   ိုို့၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အချက့်အလက့် စ မံက န့်ေးနငှ ့် လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြည ့် ည့်ေးမှု ညွှန့်ေးက န့်ေး)။ 

ပည  ပ့်  ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ရထ က့်ပံ ရပေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှု   ိုင့်   န ိုင့်ငံ က  

ည လ ခံမျ ေးနငှ ့် အလိုပ့်ရံို ရ ွေးရနွေးပွွဲမျ ေးလည့်ေး ထွက့်ရပေါ်လ သည့် (ဥပမ  အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ န ိုင့်ငရံ ေးသ ပပံ 

အြွွဲွေ့၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဌ နခွွဲက ဦေးစ ေးခွဲ သည ့် ၂၀၀၄ ခိုနှစ့် ချ  က ဂ ို အလိုပ့်ရံို ရ ွေးရနွေးပွွဲ၊ စရ  စ့် ှ  

ရက ့်နက့်  ကက့်  ကကသ ိုလ့်၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အင့်စ  ကျ က ဦေးစ ေးခွဲ သည ့် ၂၀၀၅ ခိုနှစ့် စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် 

လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   ည လ ခံ)။ န ိုင့်င ံက  အ င ့် (ဥပမ  မွန့်ထ က့်စ့် ငွ့် ကျင့်ေးပရသ  

၂၀၀၀ ဖပည ့်နှစ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် စ  င့်ေးအင့်ေး အချက့်အလက့်မျ ေး   ိုင့်   ည လ ခံနငှ ့် ရန င့်နှစ့်မျ ေး ငွ့် 

မ  ေါ၊ ဖမှူေးနစ့်နှင ့် ဘ က့် ွဲလ့်  ိုို့ ငွ့် ကျင့်ေးပခွဲ သည ့် အလ ေး   ည လ ခံမျ ေးမှ  စ့် င ့် မ   ဂ ို   စ မံက န့်ေး 

စ င့်ခွဲ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အ ကွ့် စ  င့်ေးအင့်ေး အရဖခဖပ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး  ိုင့်   န ိုင့်င ံက  
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ကွန့်ယက့်၏ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁ နှင ့် ၂၀၁၂ ခိုနစှ့် အစည့်ေးအရေေးမျ ေး၊ ရအ ့်စလ ို၊ နယ ေးရယ  ခ့်နှင ့် မက့်ေ စ့် ငွ့် 

ကျင့်ေးပခွဲ သည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအ ွက့်   ိုင့်ေး  မှုမျ ေး   ိုင့်   အစည့်ေးအရေေး) နှင ့် ရေသ  ိုင့်   အ င ့် 

(ဥပမ  အရဖခခ ံအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   ဥရ  ပ သမဂဂ ရအဂျင့်စ ၏ နစှ့်စဉ့် ည လ ခမံျ ေး၊ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ 

သ ပပပံည  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ရ ေး  ိုင့်   အြွွဲွေ့မ ှဦေးစ ေးခွဲ ရသ  အချက့်အလက့်ကက ေးမျ ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   

၂၀၁၅ ခိုနှစ့် သ ပပံနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ညွနို့့်ရပါင့်ေး အစည့်ေးအရေေး) မျ ေး၌လည့်ေး အလ ေး   ည လ ခံမျ ေး 

ကျင့်ေးပခွဲ သည့်။၁ သ ိုို့   ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေး ွင့် အ င ့်အဖမင့်  ံိုေး   ိုေး က့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမှ  

အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး နယ့်ပယ့်၊ အထ ေးသဖြင ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး 

ရက ့်မ ှင့်မျ ေးနငှ ့် အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနသည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးမှ ရပေါ်ထွက့်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် 

ကယ့်လ ြ ိုေးန ေးယ ေး ဖပည့်နယ့်၊  န့်ြ န့်စစစက ို ွင့် အရဖခစ ိုက့်သည ့် အကျ  ေးအဖမ ့် မယ သည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး 

 စ့်ခို ဖြစ့်ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အချက့်အလက့်မျ ေး  န့်ေးစစ့်ရလ လ ရ ေး အြွွဲွေ့ (Human Rights Data 

Analysis Group (HRDAG)) ၏ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက မ  ည သည ့် န ိုင့်ငံ ရန က့်ခမံျ ေး ွင့် ကက ေးမ ေးရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို   ိုင့်ေး   န့်နှင ့် ရလ လ  သံိုေးသပ့် န့် စနစ့် ကျ ဖြစ့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး 

ရြ ့်ထို ့်   ွင့် အရ ေးပါခွဲ သည့်။ HRDAG ၏ ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက အဓ ကအ ေးဖြင ့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုက ို အ ရံိုစ ိုက့်ခွဲ သည့်။ ပဋ ပကခ ဖြစ့်ပွ ေးစဉ့်၊ သ မ့်ေးပ ိုက့်ခံ စဉ့်၊ အ ဏ  ငှ့် အိုပ့်စ ိုေးစဉ့်နငှ ့် 

အဖခ ေးရသ  ကကမ့်ေးကက  ့်သည ့် န ိုင့်ငရံ ေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးစဉ့် အချ  န့်အ ွင့်ေး စ  င့်ေးအင့်ေး နည့်ေးပည မျ ေးက ို 

အသံိုေးဖပ က  ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှုမျ ေးက ို မှ ့် မ့်ေး င့်၊ ရ  ွက့်ပပ ေး ခနို့့်မှန့်ေးန ိုင့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အဓ က 

အ ရံိုစ ိုက့်ခွဲ သည့် (Ball, Spirer, and Spirer, 2000; Seybolt, Aronson, and Fischoff, 2013)။ 

 

စ ရသ တ  ၈.၁။ အဖပ အမ ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   ရ  ့်လှန့်ရ ေး  

အဖပ အမ ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   ရ  ့်လှန့်ရ ေးသည့် ၁၉၃၀ နငှ ့် ၁၉၄၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၌ အဓ က 

စ င့်ခွဲ သည့်။ ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်က န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပ ံွင့် စံနှုန့်ေး  ိုင့်   ရမေးခွန့်ေးမျ ေးနငှ ့်  န့်ြ ိုေး အရဖခဖပ  

သိုရ သနမျ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးမှ သိုရ သန အချက့်အလက့်မျ ေးအ  ပံိုမှန့် ဖြစ့်ပွ ေးမှုမျ ေးက ို   ှရြွ န့်နှင ့် 

 စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်သည ့် ဥပရေ ကွဲ သ ိုို့ရသ  ရယဘိုယျ ရက က့်ချက့်ချမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့် န့် လ သ ေး  ိုို့နှင ့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ ရလ လ  စ ေးစမ့်ေးန ိုင့်ရသ ၊   ိုင့်ေး  န ိုင့်ရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်လ ရစခွဲ သည့်။ 

ထ ိုအစဉ့်အလ က သိုရ သနမျ ေးမှ  စ့် င ့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ နှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ် စ  င့်ေးအင့်ေး အရဖခဖပ  

  ိုင့်ေး  မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်က  အ  ိုမျ ေးက ို စမ့်ေးသပ့်ကကသည့်။ ထ ိုရလ လ မှုမျ ေးပါ သိုရ သန ေ ဇ ိုင့်ေးမျ ေးသည့် 

ဟမ့်ပွဲလ့် (Hempel) (1966) ၏ သဘ ေသ ပပံ   ိုင့်   သရဘ    ေး စ အိုပ့်မျ ေး ွင့် ရ ွွေ့ ရလ  ှ သည ့် 

အချက့်အလက့် ရက က့်ယ  န့် သဘ ေသ ပပ ံ   ိုင့်   နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့်  င့်  သည့်။ ထ ိုသိုရ သန 

အစဉ့်အလ ၏ အရစ ပ ိုင့်ေး နှစ့်မျ ေး ငွ့် ပါေင့်သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမှ  န ိုင့်ငရံ ေး အကကမ့်ေးြက့်မှုနှင ့် န ိုင့်င ံ

ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးက ို ရလ လ ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ကက ေးစွ   ှ ရသ   ေ့်ရ  ဘ ့်ဂါေး (Ted 

Robert Gurr) (1970) ၏ အဘယ့်ရကက င ့် လ   ိုို့ ရ  ့်လှန့် ပိုန့်ကန့်ကကသနည့်ေး (Why Men Rebel) 

ကွဲ သ ိုို့ရသ  စ အိုပ့်မျ   ေး ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုသိုရ သနမျ ေးက ၎င့်ေး၏ သိုရ သန ရမေးခွန့်ေးမျ ေး (သ ိုို့) မ ေါေ 

သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့်   ွင့် အခွင ့်အရ ေး အသံိုေးအနှုန့်ေးဖြင ့် ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ သ ိုို့   ငွ့် 

ထ ိုသိုရ သနမျ ေးက န ိုင့်ငရံ  ့်နှင ့် န ိုင့်ငံရ  ့် မဟို ့်သည ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို   ိုင့်ေး   န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးရ    စ င့်ခွဲ သည့်။ ယင့်ေးကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးက ရန င့်လ မည ့် နှစ့်မျ ေး ွင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

  ိုင့်ေး  မှုမျ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်လ ရစရ ေး ွင့် မျ ေးစွ  အရ ေးပါခွဲ သည့်။ ဥပမ  မ  ည ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 
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အချ  န့် အမျ   ေးမျ   ေး၌ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး လ ိုက့်န မှု ငွ့် ကွ ဖခ ေးမှုမျ ေး  ှ သည့်က ို  ဖပသ န့် စ  ဗင့်ပ ိုေး (Steven 

Poe) နငှ ့် န ေးလ့်   ့် (Neal Tate) (1994)   ိုို့က လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအ ကွ့် စ ံ ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ က  

ရမ ့်ေယ့်ပံိုစံ  စ့်ခို  ည့်ရ  က့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုသိုရ သန ပပ ေး ံိုေးသည ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပံနငှ ့် လ မှုရ ေး သ ပပံ  ိုို့က သိုရ သန အစဉ့်အလ  ွင့်  က့်လက့်  ည့် ှ ရနမည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအရပေါ် ရှုပ့်ရထွေးသည ့် ရလ လ  စစ့်ရ ေးမှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်လ ကကသည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေးနှင ့်   ှ လ ဖခင့်ေး  ိုို့က ကိုလသမဂဂ၊ ကမ္  ဘဏ့်၊ ဥရ  ပ သမဂဂနငှ ့် 

အရမ  ကန့် (USAID)၊ ပဗ   န့် (DFID)၊  ွ ေင့် (SIDA)၊ ကရနေါ (CIDA)နှင ့် ေ န့်ေးမ ့်(DANIDA)   ိုို့မှ 

ရထ က့်ပံ ရ ေး ေန့်ကက ေးဌ နမျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် အလှှူ ှင့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ို မ ေါေ 

ချမှ ့်  နငှ ့် အရထ က့်အပံ  ချထ ေးရပေးရ ေး မ ေါေမျ ေး ရ ေး ွွဲ   ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  န့်ေးစစ့်မှုမျ ေးက ို 

ရပါင့်ေးစပ့် ထည ့်သွင့်ေး လ ရစသည့်။ ပဗ   န့် န ိုင့်ငံ၏ န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ဌ န (Department for 

International Development (DFID)) ကွဲ သ ိုို့ရသ  အလှှူ ှင့်မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရထ က့်ပံ ရ ေး 

အစ အစဉ့်မျ ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  န့်ေးစစ့်မှုမျ ေးက ို သံိုေးက  မ  ည ရပေးရသ  အက အည ရပေးရ ေး ပံိုစမံျ ေးက 

မ  ့်ြက့်အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရနက ို မည့်သ ိုို့ ဖြည ့် ည့်ေးရပေးန ိုင့်သနည့်ေးက ို 

ရလ လ ကကသည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် ပ ို၍ ကက ေးမ ေးရသ  ရမေးခွန့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည ့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု 

ရလျှ  ချရ ေးအ ေး ရဖြ ှင့်ေး န့် လိုပ့်ရ  င့်သည့်။  နို့့်ကျင့်ဘက့် အရနဖြင ့် ရထ င့်စိုနှစ့် စ န့်ရခေါ်မှု   ိုင့်   

ရက ့်ပ ိုရ ေး ငှ့်ေး (USA) က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုေး က့်မှု ဖပသန ိုင့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး အက အည  ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက ို မက့်လံိုေးအဖြစ့် အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ဂျန ဗ  ှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   

မဟ မင့်ေးကက ေးရံိုေးက န ိုင့်ငံမျ ေးမှ စ ချ ပ့် ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေးထံ အစ  င့်ခစံ   င့်သငွ့်ေး   ငွ့် အသံိုေးဖပ  န့် 

လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးအ ေး န ိုင့်င ံက  ကျွမ့်ေးကျင့် ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် အချ  န့် အရ  ့်ကက  ရ ွေးရနွေး 

ညြှ န ှုင့်ေးက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေး၊   ိုင့်ေး  မှုနှင ့် အရက င့်အထည့် ရြ ့်မှုအ ကွ့် လမ့်ေးညွှန့် 

စ အိုပ့်က ို ၂၀၁၂ ခိုနစှ့် ငွ့် ထို ့်ဖပန့်ခွဲ သည့်။ ကိုလသမဂဂ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အစ အစဉ့် (United Nations 

Development Programme (UNDP)) ၏ ရအ ့်စလ ို အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး စင့်  က ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငံ ရံိုေးမျ ေးနှင ့် 

အလှှူ ှင့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးအကက ေး အသံိုေးဖပ န ိုင့် န့် ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   

  ိုင့်ေး  မှုမျ ေးအ ကွ့် လမ့်ေးညွှန့်မျ ေးက ို ထို ့်ရေခွဲ သည့် (UNDP 2004, 2006  ွင့် ရှုပါ)။ 

 

ထ ိုို့ဖပင့် န ိုင့်င ံက  အ င ့်၌ ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုမျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစ  င့်ခံသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အချက့်အလက့်မျ ေး စိုရ  င့်ေး  နှင ့်  န့်ေးစစ့် ရလ လ    ငွ့် ကိုလသမဂဂ စ ချ ပ့် 

  ေန့်မျ ေး သ မက ဖပည့် ငွ့်ေးအ င ့် စ မံက န့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး ထည ့်သွင့်ေးလ ရစသည့်။ ဥပမ  ပဗ   န့် န ိုင့်ငံ၏ 

 န့်ေး  ည မျှရ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရက ့်မ ငှ့်က ဥရ  ပ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ    စ ချ ပ့် ငွ့် 

ရ ွွေ့ သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ယ့်မျ   ေးအ ွက့် ညွှန့်ေးက န့်ေး (၈၀) ရြ ့်ထို ့်ခွဲ ပပ ေး ၁၉၉၈ ခိုနှစ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အက့်ဥပရေမ ှစ့် င ့် ဖပည့် ငွ့်ေး ငွ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်။ မကက  က ို ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   

မဟ မင့်ေးကက ေးရံိုေးက ဖပည့် ွင့်ေး ပည  ငှ့်မျ ေး၊ အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးနှင ့် ပ ေးရပါင့်ေးက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးမျ   ေးအ ွက့် 

ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေး စိုရ  င့်ေး ခွဲ ကကသည့်။ ဖပည့်ထွဲရ ေး ေန့်ကက ေးဌ န (SEGOB) က ို ဖပည့် ွင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် 

လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး ဥပရေမျ ေး အရက င့်အထည့်ရြ ့်ဖခင့်ေးအ ေး  န့်ေးစစ့် န့်   ေန့်ရပေးခွဲ သည့်။ 

ထ ိုဥပမ မျ ေးနငှ ့် အဖခ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး၊   ိုင့်ေး  ရ ေးနငှ ့်  န့်ေးစစ့် ရလ လ ရ ေး   ိုင့်   
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ဖပည့် ငွ့်ေး စ မံက န့်ေးမျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေး ွင့် ပါေင့်လ ပပ က ို 

ညွှန့်ဖပရနသည့်။ 

 

ယခိုအခန့်ေး ွင့် အ  ိုပါ ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှုမျ ေးက ို န ိုင့်ငံရ ေးသ ပပံ နယ့်ပယ့် ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့် 

အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးနှင ့် ချ  န့်ထ ိုေး င့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ ထ ိုို့ရန က့် လက့် ှ  ွင့် အခငွ ့်အရ ေး မျ ေးစွ  အ ွက့် 

အမျ   ေးမျ   ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်   ငွ့် သ သ ထင့်  ှေးသည့်    ိုေး က့်မှုမျ ေး 

 ှ ရနရကက င့်ေး ဖပသသွ ေးပါမည့်။ (၁)   ိုင့်ေး  မှုမျ ေး၏  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေး၊ (၂)   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးအ ကွ့် 

စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး၊ (၃)   ိုင့်ေး  မှု ပံိုစမံျ ေး၊ (၄) ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်မှု အသစ့်မျ ေးနှင ့် (၅) ထ ိုနယ့်ပယ့် ငွ့် 

ကျန့် ှ ရနသည ့် ကွက့်လပ့်မျ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် ရ ွေးရနွေးသွ ေးပါမည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရလ အကျင ့် 

အမျ ေးအဖပ ေးမှ  ြံိုေးထ ေးသည ့် အရဖခအရန ွင့်  ှ က    ိုင့်ေး   န့် ခက့်ခွဲရနရသေးပပ ေး အရ ေးပါသည ့် 

က စစ ပ့်မျ ေး ဖြစ့်ရသ  အချက့်အလက့် အ င့်ေးအဖမစ့်၊   ိုက့်  ိုင့် စစ့်ရ ေးမှု၊ က ိုက့်ည မှု  ှ ၊ မ ှ နှင ့် ယံိုကကည့် 

စ  ့်ချ ဖခင့်ေး  ှ ၊ မ ှ   ိုို့နှင ့်   ိုင့်သည ့် က စစ ပ့်မျ ေး  ှ ရနရသေး   ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ိုမ  သ  ထ ေး 

ရ ွေးရနွေးသွ ေးပါမည့်။ ယခိုအခန့်ေး ငွ့် ထင့်  ှေးသည ့် အချက့်မှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးနှင ့် 

ရစ င ့်ကကည ့်မှုမျ ေးက န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပ ံနယ့်ပယ့် ငွ့် ထင့် ှ ေးသည ့် နယ့်ပယ့်ခွွဲ  စ့်ခို ဖြစ့်လ ပပ ေး န ိုင့်င ံက နှင ့် 

ဖပည့် ငွ့်ေး အစ ိုေး နငှ ့် အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် ပိုဂဂလ က လိုပ့်ငန့်ေး အြွွဲွေ့မျ ေး 

အကက ေး ွင့်လည့်ေး အရ ေးပါသည ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်  စ့်ခို ဖြစ့်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

လူူ့အခွင ်အဝ ျား တြိုင်ျားတာ  ခငျ်ား၏  ည် ွယ်ခ  ် 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေးမျ ေးက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ ပည  ပ့်ပ ိုင့်ေးနှင ့် ပည  ပ့်ပ ိုင့်ေး 

မဟို ့်သည ့် နယ့်ပယ့်မျ ေး ွင့် အရ ေးပါပပ ေး အဖပန့်အလှန့်  က့်စပ့်ရနသည ့် လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို 

လိုပ့်ရ  င့်ရပေးသည့်။ ရ ေှးဦေးစွ  ၎င့်ေး  ိုို့က ရန က့်ခံ အရဖခအရနက ို ရြ ့်ဖပပပ ေး မှ ့် မ့်ေး င့်ရပေးသည့်။ 

ထ ိုို့ဖပင့် အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက အဓ က လိုပ့်ရ  င့်သည ့် ရစ င ့်ကကည ့် ရလ လ ရ ေးအ ွက့် 

အချက့်အလက့် အကကမ့်ေးမျ ေးက ို ရပေးန ိုင့်ရံို သ မက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် စံသ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့်   ိုင့်ေး  မှု 

ပံိုစမံျ ေးက ိုလည့်ေး ရြ ့်ထို ့် ရပေးသည့်။ ေို  ယ အရနဖြင ့်   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေးမျ ေးက မ  ည ရသ  

အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးနှင ့် က စစ ပ့်မျ ေးအလ ိုက့် အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေးပပ ေး အမျ   ေးအစ ေး သ ့်မှ ့် 

ခွွဲဖခ ေးရပေးသည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် အိုပ့်ချ ပ့်ပံို အစ ိုေး မျ ေးက ိုလည့်ေး အ ဏ  ငှ့်၊ ပျက့်စ ေးလွယ့်ရသ  န ိုင့်ငံ၊ 

အ ေးနည့်ေးရသ  (သ ိုို့) မခ ိုင့်မ ရသေးရသ  ေ မ ိုကရ စ ၊  စ့်ပါ   အ ဏ  ငှ့် စသည့်ဖြင ့် အမျ   ေးအစ ေးမျ ေး 

ခွွဲဖခ ေးကကသည့်။    ယ အချက့်မှ    ိုင့်ေး  ဖခင့်ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငံမျ ေး လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးထ ေးသည ့် 

သရဘ   စ ချ ပ့် အမျ   ေးမျ   ေး ွင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို လ ိုက့်န သည ့် အ  ိုင့်ေးအ  အ ေး 

ရစ င ့်ကကည ့် န့်လည့်ေး အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည့်။ စ ို ထ အရနဖြင ့်   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက ို မ  ည ရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေးနှင ့် မ  ည ရသ  န ိုင့်ငံ အိုပ့်စိုမျ ေးအကက ေး (ဥပမ  ြံွွေ့ပြ  ေးမှု န မ ့်ကျသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စွမ့်ေးရ  င့်မှု) အချ  န့်နှင ့် ရန  က ို လ ိုက့်၍ အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်သည ့် ပံိုစမံျ ေးအ ေး 

ပံိုစခံျ  နှင ့် ပံိုစ ံ သ  ှ လ ရစ န့် အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည့်။ ပဉ္စမ အချက့်မှ    ိုင့်ေး  ဖခင့်ေးမျ ေးသည့် အ  ို စမ့်ေးသပ့် 

ရလ လ ဖခင့်ေး၊ ခနို့့်မှန့်ေးဖခင့်ေး၊ သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို အကွဲဖြ ့်ဖခင့်ေး အပါအေင့်  စ့် င ့် ဖပန့်လည့် 

ရလ လ ဖခင့်ေးမျ ေးအ ွက့် လ ိုအပ့်သည့်။ ထ ိုမှ ရသ  ရက က့်ချက့်မျ ေးက ို မ ေါေ ချမှ ့်သည ့် ဖြစ့်စဉ့် ွင့် 
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အသံိုေးဖပ  န ိုင့်သည့်။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   အရလ အကျင ့်မျ ေး 

  ိုေး က့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့)  ို ့်ယို ့်လ ဖခင့်ေးက ို ဖပသဖခင့်ေးဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးသည့် ဖပည့် ငွ့်ေးနှင ့် 

န ိုင့်င ံက  အ င ့် ငွ့် အရ ေးပါရသ  ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေး  ိုင့်   နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ကမ္  စ့်ေန့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က ကယွ့်ရ ေးအ ွက့် အချက့်အလက့်မျ ေး စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေးနှင ့် စနစ့် ကျ 

ရလ လ  သံိုေးသပ့်ဖခင့်ေး၏  လေ့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး မ ေါေမျ ေး၊ ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေးမျ ေးနှင ့် 

ပည ရပေးဖခင့်ေးမျ ေး  က့်လက့် ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်လ ရစ န့် အရဖခခ ံဖြစ့်သည့် (Rubin and Newberg, 1980, 

p. 268; Claude and Jabine, 1992, pp. 5–34; Landman and Carvalho, 2009)။ 

 

အစဉ့်အလ အ ေးဖြင ့် န ိုင့်င ံက  လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခငွ ့် အြွွဲွေ့နှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့် ရလ လ ရ ေး 

အြွွဲွေ့  ိုို့သည့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေးက ို ပံိုရြ ့် န့် ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးစွ က ို အသံိုေးဖပ သည့်။ 

ထ ိုညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးက အခငွ ့်အရ ေး  စ့်ခို၊ ဖပဿန   စ့်ခိုနှင ့် ပ ့်သက့်၍ အရသေးစ  ့် အချက့်အလက့်မျ ေး 

ရပေးသည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ၏ အရဖခအရနက ို အကွဲဖြ ့်   ငွ့်လည့်ေး ပါေင့်ပပ ေး 

န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ို ထ ခ ိုက့် နစ့်န ရနရသ  လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး (သ ိုို့) အိုပ့်စိုမျ ေး က ိုယ့်စ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ရပေး န့်  ွွဲရ  င့် စည့်ေးရံိုေးဖခင့်ေး မျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် 

ပ ို၍ အ င ့်အ န့်ေးဖမင ့်ရသ    ိုင့်ေး  မှုနငှ ့် အကွဲဖြ ့် သံိုေးသပ့်မှု ပံိုစမံျ ေးက ို အသံိုေးဖပ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ငွ့် 

 ဖြည့်ေးဖြည့်ေး   ိုေး က့်မှုမျ ေး ယ ရ  င့်လ ဖခင့်ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံ က  ရ ွေးရနွေးဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေးနှင ့် ညြှ န ှုင့်ေးမှုမျ ေးက ို 

ဖမြှင ့် င့်ရပေးသည့်။ ဥပမ  စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေး စင့်  သည့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး   ှ လ ရစရ ေးအ ွက့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးနငှ ့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေးမျ ေးက ို 

န ှုင့်ေးယှဉ့်   ိုင့်ေး  သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး   ိုင့်   ကမ္   အြွွဲွေ့အစည့်ေးက န ိုင့်ငံ 

အမျ ေးအဖပ ေးမှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ က  အကကမ့်ေးြက့်မှု၏ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို 

ရလ လ ရသ  အကက ေးစ ေး စ မံက န့်ေးက ို ရ  င့် ကွ့် ရနသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ေါေ   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  

ရက င့်စ ကလည့်ေး အကျင ့်ပျက့် ချစ ေးမှု ဖြစ့် ဖခင့်ေး၏ အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးနှင ့် အကျ  ေး က့်မျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ေါေနှင ့် ရထ က့်ခ ံလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးအ ေး  န့်ေးစစ့်သည ့် စ မံက န့်ေးနှင ့် 

ရ ွေးရနွေးအကကံဖပ ဖခင့်ေးမျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့် (ICHRP, 2009)။ 

 

ပည  ပ့် နယ့်ပယ့် ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးသည့် လ မှုရ ေးသ ပပံ ပည  ငှ့်မျ ေးက ို န ိုင့်ငံမျ ေး၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စွမ့်ေးရ  င့်မှုမျ ေးအ ေး အချ  န့်နှင ့် ရန  က ို လ ိုက့်၍ န ှုင့်ေးယဉှ့်န ိုင့်ပပ ေး အဘယ့်ရကက င ့် အချ   ွေ့ရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေးက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး က ကယွ့်သည ့် မှ ့် မ့်ေး ပ ိုမ ို ရက င့်ေးမွန့် သနည့်ေး ဟ သည ့် အချက့်က ို 

 ငှ့်ေးလင့်ေးဖပန ိုင့်သည့် (အခန့်ေး ၅  ွင့် ရှုပါ)။  န့်ေးစစ့် ရလ လ မှုမျ ေးက စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု 

အ  ိုင့်ေးအ  ၊ ေ မ ိုကရ စ  ဖြစ့်ထွန့်ေးမှု အ  ိုင့်ေးအ  ၊ ဖပည့် ငွ့်ေးစစ့်နှင ့် န ိုင့်င ံက  စစ့်ပွွဲမျ ေး ငွ့် 

ပါေင့်မှု  ိုို့အဖပင့် အဖခ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် ကိုန့်သွယ့်ဖခင့်ေး၊ အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုမှု အ  ိုင့်ေးအ  ၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

က ကယွ့်သည ့် န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး ွင့် န ိုင့်ငံ၏ ပါေင့်မှု အ  ိုင့်ေးအ   အစ ှ သည ့် န ိုင့်င ံက  

  ိုင့်   အချက့်အလက့် အမျ   ေးမျ   ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  လ မှုရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး က န့်ေး ငှ့်မျ ေးက ို အရလေးစ ိုက့်ထ ေးသည့်။ 

ထ ိုရလ လ မှုမျ ေးက မည့်သည ့် အ ွက့်ရကက င ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် မ  ည သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အက အကယွ့်ရပေးမှုမျ ေး  ှ သည့်က ို ရလ လ ဖခင့်ေး ွင့် အရ ေးပါပပ ေး န ိုင့်ငရံ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး၊ န ိုင့်င ံက  

အစ ိုေး  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနငှ ့် အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး က ကယွ့်မှု 
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  ိုေး က့်ရစ န့် လိုပ့်ရ  င့် မည ့် အချက့်မျ ေးအ ေး လမ့်ေးညွှန့်မှု ရပေးန ိုင့်သည့်။ ဥပမ  စ  ဗ့်ပ ိုေး (Steve Poe) 

နှင ့် န ေးလ့် စ     ့် (Neal C. Tate) (1994)   ိုို့၏ ရလ လ ချက့်  စ့်ခိုက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို 

ရလျှ  ချန ိုင့် န့် န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး အရလေးထ ေး မည ့် က စစ ပ့် သံိုေးခိုက ို ရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  

စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု၊ ေ မ ိုကရ စ နငှ ့် ပဋ ပကခ ရဖြ ှင့်ေးဖခင့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ဖြင ့် ကမ္   စ  င့်ေးအင့်ေး 

နည့်ေးပည အ  ရလ လ ဖခင့်ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငဖံခ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အက အည မျ ေး၊ အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးနငှ ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး ပါ  မျ ေးက ို ရထ က့်ပံ ဖခင့်ေးမျ ေး၊ အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး နယ့်ပယ့် အသ ေးသ ေး ွင့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ 

စွမ့်ေးရ  င့် ည့်မျ ေးက ို အ ေးဖြည ့်ရပေးဖခင့်ေးမျ ေး၊ အစ ှ သည ့် န ိုင့်ငဖံခ ေးရ ေး မ ေါေ အမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် အရက င့်အထည့် 

ရြ ့်န ိုင့်သည ့် မ ေါေ သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့်ရပေးသည့်။  

 

ပိုဂဂလ ကနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးကလည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ အနတ  ယ့် စ မံခနို့့်ခွွဲရ ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးနှင ့် အရထွရထွ 

အနတ  ယ့်  န့်ေးစစ့်ရ ေးမျ ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလ လ   န့်ေးစစ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသည့်။ 

စ ေးပွ ေးရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှု လိုပ့်လ ိုသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေးက ို 

 န့်ေးစစ့်ကကသည့်။ အနည့်ေးငယ့်ရသ  MNCs မျ ေးကလည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို 

က ိုင့် ွယ့် န့်နှင ့် က ကယွ့် န့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် အမနှ့် ကယ့် 

သက့်ရ  က့်န ိုင့်မှုနငှ ့် သက့်ရ  က့်န ိုင့်ရဖခ  ှ မှု  ိုို့က ို စ င့်  န့်ေးစစ့်လ သည့်။ ထ ိုသ ိုို့  န့်ေးစစ့်သည ့် 

အရ အ ွက့်မှ လည့်ေး  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး မျ ေးလ ပပ  ဖြစ့်သည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်   ၂၀၁၁ 

ခိုနှစ့် ကိုလသမဂဂ လမ့်ေးညွှန့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရန က့်ရကက င့်ေး စံိုစမ့်ေးဖခင့်ေးမျ ေးက ို မည့်သ ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့် သင ့်ရကက င့်ေး လမ့်ေးညွှန့်ချက့် အချ   ွေ့ ရပေးထ ေးသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေးမျ ေး ပါေင့်သည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရန က့်ရကက င့်ေး စံိုစမ့်ေးဖခင့်ေး အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို လမ့်ေးညွှန့် န့်နငှ ့် အ ေးရပေး န့် အကျ  ေးအဖမ ့် 

မယ သည ့် အြွွဲွေ့မျ ေးက အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး (ဥပမ  Danish Institute for Human Rights ၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လ ိုက့်န မှု  န့်ေးစစ့်ရ ေး က   ယ ) နှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး (ဥပမ  NomoGaia 

၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သက့်ရ  က့်မှု  န့်ေးစစ့်ရ ေး က   ယ ) က ို  န့်ေးစစ့်သည ့် က   ယ မျ ေး 

ရြ ့်ထို ့်ထ ေးသည့်။  

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို   ိုင့်ေး  န ိုင့်သည့်၊   ိုင့်ေး  သင ့်သည့်။  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး   သည ့် အဓ က  ည့် ွယ့်ချက့် (၆) ခို  ှ သည့်။ 

• ရန က့်ခ ံရြ ့်ဖပချက့်နငှ ့် မှ ့် မ့်ေး င့်ဖခင့်ေး 

• အမျ   ေးအစ ေး ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေး 

• ရစ င ့်ကကည ့် ရလ လ ဖခင့်ေး 

• ပံိုစခံျဖခင့်ေးနှင ့် ပံိုစ ံမှ ့် မ့်ေး င့်ဖခင့်ေး 

•  စ့် င ့် ဖပန့်လည့် ရလ လ မှုမျ ေး 

• ရထ က့်ခ ံလှုပ့် ှ ေးသည ့် နည့်ေးလမ့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  ရ ွေးရနွေးဖခင့်ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက ို ရလ လ ဖခင့်ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က ကွယ့်မှုက ို ကမ္  စ့်ေန့်ေး ငွ့် 

  ိုေး က့်လ ရစသည့်။ 
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ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က ကယွ့်မှုမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့   ိုေး က့်ရစ သနည့်ေး။ 

 

လူူ့အခွင ်အဝ ျား တြိုင်ျားတာ ခင်ျား၏ စြိန်ဝခေါ်မှုမ ာျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ သ သ ထင့် ှ ေးရသ  သရဘ    ေးပ ိုင့်ေး   ိုင့်  နငှ ့် 

နည့်ေးလမ့်ေးပ ိုင့်ေး   ိုင့်   စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး  ှ သည့်။ သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးအ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး 

ေဿန ကရဗေပ ိုင့်ေး အရဖခခ ံ သရဘ   ည ချက့်မျ ေး မ ှ သလ ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ အဓ ပပ ယ့်နှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ငွ့် အဓ က ပါေင့်သည ့် အချက့်မျ ေးအရပေါ် အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေးလည့်ေး  ှ သည့် (အခန့်ေး ၁  ွင့် 

ရှုပါ)။ ထ ိုအချက့်မျ ေးက န ိုင့်ငရံ ေးသ ပပ ံ သိုရ သန ွင့် လက့်ရ ွွေ့ အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ိုဖခင့်ေး (သ ိုို့မဟို ့် 

ထ ိုအဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေးက ို   ိုင့်ေး  ၍  ရသ  သရဘ    ေးမျ ေး အဖြစ့် အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ိုဖခင့်ေး) က ို 

ဖပဿန   ှ ရစသည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ နည့်ေးလမ့်ေးပ ိုင့်ေး   ိုင့်   စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးမှ  

သရဘ    ေးပ ိုင့်ေး   ိုင့်   စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးနငှ ့်  က့်စပ့်ရနသည့်။ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ိုင့်ေး   န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးသည့် ရယဘိုယျ အ ေးဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးအ  အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ို န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးအ ေး  ွွဲသွင့်ေးသလ ို ဖြစ့်ပပ ေး န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပ ံသိုရ သန ငွ့် လက့်ရ ွွေ့ အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ိုန ိုင့်သည ့် 

စနစ့် ကျ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေး လ ိုအပ့်လ သည့် (Adcock and Collier, 2001  ွင့် ရှုပါ)။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   သ င့်ေးအချက့်အလက့်မျ ေးသည့်  စ့်ြက့်သ ့် န့်၊ မည မျှဘွဲ အဖပည ့်အစံို 

မ ှ ရသ ရကက င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပဿန မျ ေးက ို ရလ လ   န့်ေးစစ့်ပပ ေး စနစ့် ကျ   ိုင့်ေး  န ိုင့်သည ့် 

အ  ိုင့်ေးအ  နငှ ့် ပ ့်သက့်ပပ ေးလည့်ေး နည့်ေးလမ့်ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး  ှ ရသေးသည့်။ 

 

သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးအ  အ ေးလံိုေး သရဘ   ထ ေးရသ  ေဿန က အရဖခခံ မ ှ ဖခင့်ေးအရပေါ်  ံိုို့ဖပန့်ပံို နှစ့်မျ   ေး 

 ှ သည့်။ ဥပရေပ ိုင့်ေးအ   ံိုို့ဖပန့်ဖခင့်ေးက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး၊ စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေးနှင ့် ရကကည ချက့်မျ ေး 

ြံွွေ့ပြ  ေးလ ဖခင့်ေးနငှ ့် မျ ေးဖပ ေးလ ဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖမြှင ့် င့် န့်နငှ ့် က ကယွ့် န့်  စ့်ကမ္ လံိုေး 

သရဘ   ည လ ဖခင့်ေး၏ သက့်ရသဖြစ့်သည့်ဟို   ိုကကသည့် (Freeman, 2001)။ န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံရ  ့် 

မဟို ့်သည ့် ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးက န ိုင့်ငံ က  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး အကက ေး က  ကေ ့် ဖပ ဖခင့်ေးကလည့်ေး 

ထ ိုသက့်ရသပင့် ဖြစ့်သည့် (Boyle, 1995, p. 81)။ လ မှုရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး  ံိုို့ဖပန့်ချက့်မျ ေးက 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ၁၈၊ ၁၉ နှင ့် ၂၀   စို အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် ဖပည့် ငွ့်ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးမှ  စ့် င ့် ရြ ့်ထို ့်ခွဲ ပပ ေး 

ရန က့်ပ ိုင့်ေးမှသ  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ယခို အသ အမ ှ့်ဖပ ထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်က ို ြန့်  ေး န့် 

စံနှုန့်ေး သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အရက င့်အထည့်ရြ ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ အရပေါ် န ိုင့်ငံ က  ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုသည့်  (ဥပမ  Marshall, 1965; Tilly, Tilly, and Tilly, 1975; Claude, 

1976; Barbalet, 1988; Foweraker and Landman, 1997; Ishay, 2004; Landman, 2013, 2015   ိုို့က ို 

ရှုပါ)။ လက့် ှ  သိုရ သနမျ ေးအ  န ိုင့်င ံက  အ င ့် ွင့် ရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည ့် လ ူ့ခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့် 

ဖပည့် ငွ့်ေးအ င ့်၌ အ ေးရက င့်ေးလ က ၊ အထ ေးသဖြင ့် နစှ့်ရပါင့်ေး  ညှ့်ကက  ပဋ ပကခ ဖြစ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အ ဏ  ငှ့် 

စနစ့်ရအ က့် ကျရ  က့်ဖခင့်ေးမှ န ိုေးထလ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့်    ေးမျှ မှု ပျံွေ့ပွ ေးဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်ရစသည့် 

(Sikkink, 2011; Landman, 2013   ိုို့ ငွ့် ရှုပါ)။ ထ ိုသ ိုို့ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် 
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“လ   ိုေးမျ ေး၏ ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုက ို က ကယွ့် န့် နံ ံ  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်” (Mendus, 1995, pp. 23-4)၊ 

“လ သ ေးမျ ေး၏ သက့် ှင့် လှုပ့် ှ ေးမှုအ ွက့် လ ိုအပ့်သည ့် ဥပရေ အ မခခံျက့် ဖြစ့်သည့်” (Ignatieff, 2001) 

(သ ိုို့) “ကမ္      ေးမျှ မှု   ှ ရစ န့် အရ ေးပါသည ့် န ိုင့်ငရံ ေး  ွန့်ေးအ ေး ဖြစ့်သည့်” (Falk, 2000) ဟ သည ့် 

ရယဘိုယျကျပပ ေး လက့်ရ ွွေ့ န့်သည ့် အ  ိုမျ ေးက ို ထွက့်ရပေါ်လ ရစသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ 

ထ ိုလက့်ရ ွွေ့ န့်သည ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးနငှ ့် က စစ ပ့်မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့က ို   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးအ ကွ့် 

အရ ေးပါသည ့် စမှ ့်က ို သ ့်မှ ့်ရပေးသည့်။ 

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျား အမ ြိ ျားအစာျားမ ာျားနှင ် ရှုဝထာင ်မ ာျား 

 

ဥပရေနှင ့် လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေးအ  ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေး  ှ ရသ ့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက ို ရှုပ့်ရထွေးရစသည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်သည ့် သရဘ ထ ေး ကွွဲလွွဲမှု မျ ေးလည့်ေး  ှ ရသေးသည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အပမွဲ ရစပင့် အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့် ဖြစ့်ရနသည့်ဟို   ို မည့်မှ  မ   ေးသလ ို ဖြစ့်သည့် 

(Gallie, 1956)။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေနငှ ့် ၎င့်ေးနှင ့်  က့်စပ့်သည ့် 

စ  င့်ခွင ့် အ ဏ မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ငွ့် ပါေင့်မှုမျ ေးက ို  ငှ့်ေးလင့်ေး   ငွ့် အဖခ ေးရသ  အပပ  င့် 

သရဘ    ေးမျ ေး မလိုပ့်န ိုင့်ခွဲ သည ့်   ိုေး က့်မှုမျ ေး လိုပ့်န ိုင့်ခွဲ သည့် (အခန့်ေး ၄  ငွ့် ရှုပါ)။ သ ိုို့  ိုင့်ရအ င့် 

လ မှုရ ေးသ ပပ ံ သိုရ သနမျ ေး၏  ည့် ွယ့်ချက့်အ  လက့်ရ ွွေ့ အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ိုဖခင့်ေး ငွ့် အ  ေးအ  ေး 

ဖြစ့်န ိုင့်သည ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်   ိုင့်   ဖပဿန မျ ေး  ှ ရနရသေးသည့်။ န ိုင့်ငံ က  စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေးက 

က ကယွ့်ရပေး မည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးနှင ့် ရှုရထ င ့်မျ ေးက ို သ ့်မှ ့်ရပေးသည့်။ 

အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးက ို ရက င့်ေးစ ွ သ  ှ ထ ေးကကပပ ေး ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  ၊ န ိုင့်ငံရ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးဟ ၍ အမျ   ေးမျ   ေး  ှ ကကသည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရှုရထ င ့်မျ ေး   ိုင့်   သရဘ    ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ရပေး မည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးမှ ရ  ှင့်ကကဉ့် မည ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးဟ ၍ န ေးလည့်ထ ေးဖခင့်ေးမှ အခငွ ့်အရ ေး မျ   ေး က့်မျ ေးဟို န ေးလည့်ဖခင့်ေးအဖြစ့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲလ သည့်။ ယင့်ေးမှ  န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးဖခင့်ေးမှ 

  ှ လ သည ့် န ိုင့်ငံ၏ ဥပရေ   ေန့်မျ ေးက ို ရလေးစ ေး န့်၊ က ကွယ့် န့်နှင ့် ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့် ဟ ၍ 

သ ့်မှ ့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး ပ ို၍ အသံိုေးေင့်သည့် (e.g. E/C.12/1999/5)။ 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရလေးစ ေး န့်   ေန့်က န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး၊ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး 

အ ေးလံိုေးက ို လ  စ့်ဦေး၏ ဖပည ့်စံိုမှုက ို ချ   ေးရြ က့်သည ့် (သ ိုို့) ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေးန ိုင့် န့် 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး   ှ ရ ေး   ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရြ က့်ြျက့်သည ့် လိုပ့် ပ့်၊ မ ေါေ (သ ိုို့) ဥပရေမျ ေးအ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး၊ ပံ ပ ိုေးဖခင့်ေး၊ မျက့်ကယွ့် ဖပ ထ ေးဖခင့်ေး  ိုို့မှ ရ  ှင့်ကကဉ့် န့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ို  ေန့်အ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အ မခ ံရပေးသည ့် ဥပရေ ရ ေး  နှင ့် စ မံခနို့့်ခွွဲမှု ရ ေး   ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေး ထို ့်ဖပန့် န့်လည့်ေး 

လ ိုအပ့်သည့်။ က ကွယ့် န့်   ေန့်က အဖခ ေးသ မျ ေး (သ ိုို့) အစ ိုေး  မဟို ့်သည ့် ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးက 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးက ို   ေး  ေးရပေး န့် န ိုင့်ငရံ  ့်နှင ့် ၎င့်ေး၏ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို   ေန့် 

ရပေးထ ေးသည့်။ ချ   ေးရြ က့်မှု ဖြစ့်ပွ ေးပါက န ိုင့်ငရံ  ့်မှ ဥပရေအ  ကိုစ ေးမှုမျ ေး လက့်လှမ့်ေးမ ရစန ိုင့်ရ ေးက ို 

အ မခ ံရပေး မည့်။ 
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ဖြည ့် ည့်ေး န့်   ေန့် ငွ့် ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေး၊ ဖပည့်သ ူ့ အသံိုေးစ   ့်၊ စ ေးပွ ေးရ ေးအ ွက့် အစ ိုေး ၏ 

စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး၊ အရဖခခ ံေန့်ရ  င့်မှုမျ ေး ရပေးဖခင့်ေးနငှ ့် သက့်  ိုင့်သည ့် အရဖခခံ အရ  က့်အဦမျ ေး၊ ဖပန့်လည့် 

ရေမျှရပေးရ ေး   ိုင့်   နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး စသည့်  ိုို့နငှ ့် သက့်  ိုင့်သည ့် က စစ ပ့်မျ ေး ပါေင့်သည့်။ 

ဖြည ့် ည့်ေးရပေးဖခင့်ေး   ေန့်အ  ခံစ ေးခွင ့်  ှ သည့်မျ ေးက ို လက့်လှမ့်ေးမ ရ ေး အ ကွ့် အခွင ့်အလမ့်ေးမျ ေးက ို 

အ မခံသည ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး ပါေင့်သည့် (UNDP, 2006, p. 4)။ 

 

ထ ိုအမျ   ေးအစ ေးမျ ေးနငှ ့် ရှုရထ င ့်မျ ေးက ို ရပါင့်ေးစပ့်ဖခင့်ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အကျယ့်နငှ ့် ပ ့်သက့်၍ ရ ိုေး ငှ့်ေးသည ့် 

ဇယ ေး  စ့်ခိုက ို ထွက့်ရပေါ်လ ရစပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို လ မှုရ ေးသ ပပံ ရလ လ မှုမျ ေး ွင့် လက့်ရ ွွေ့ 

အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ို န့် ရက င့်ေးမွန့်သည ့် စမှ ့်  စ့်ခိုက ို   ှ ရစသည့် (ဇယ ေး ၈.၁ က ို ရှုပါ)။ ယရနို့ရခ ့် 

လ မှုရ ေးသ ပပံပည  ပ့် ွင့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရှုရထ င ့်နှစ့်ခို ဖြစ့်သည ့် 

ရလေးစ ေးဖခင့်ေးနှင ့် က ကယွ့်ဖခင့်ေးမှ အရလေးရပေး ရလ လ သည့်။ ထ ိုကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးက ို ယခိုအခန့်ေး၏ ရဘ င့်ထက့် 

ပ ိုမ ို ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  သရဘ    ေးပ ိုင့်ေး   ိုင့်  နငှ ့် နည့်ေးလမ့်ေးပ ိုင့်ေး   ိုင့်   အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေး၏ 

လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်ဟို ရှုဖမင့်န ိုင့်သည့် (Landman, 2005a  ွင့် ရှုပါ)။ ဇယ ေးက အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေးလံိုေး ွင့် 

ထ ိုရှုရထ င ့်မျ ေး  ှ ရကက င့်ေးနှင ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ရစရ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ပံ ပ ိုေးရပေးဖခင့်ေး၊ 

န ိုင့်ငရံ  ့်က အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု မဖပ ဖခင့်ေးနငှ ့် ဖပည့်သ   စ့်ဦေးစ က ို အဖခ ေးသ မျ ေးက လ ရ  က့်၍ 

အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးမျ ေးမှ က ကွယ့်ရပေး န့်  ိုို့ အ ေးလံိုေး ပါေင့်ရကက င့်ေး ဖပသရနသည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ထ ိုသ ိုို့ ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေးသည့် (ကျွန့်ိုပ့်အဖမင့် ွင့် မမှန့်ကန့်သည ့်) လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးဖြင ့် 

လ ိုက့်န  မည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ရ  ှင့်ကကဉ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် လ ိုက့်န  မည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဟ ၍ နှစ့်မျ   ေးခွွဲဖခ ေး 

စဉ့်ေးစ ေးမှုက ို ထွက့်ရပေါ်ရစပပ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး ငွ့် လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ရ  ှင့်ကကဉ့်ဖခင့်ေးဟ ၍ ရှုရထ င ့် 

နှစ့်ခို  ှ သည့်ဟို အကကံဖပ    ကျသည့်။ 

 

ဇယ ေး ၈.၁။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးနှင ့် ရှုရထ င ့်မျ ေး 

 

 လူူ့အခငွ ်အဝ ျား ရှုဝထာင ်မ ာျား 

  ဝလျားစာျား ခင်ျား  ာ ွယ် ခင်ျား  ဖည ်ဆည်ျားဝပျား ခင်ျား 

  အခွင ့်အရ ေး ကျင ့်သံိုေးဖခင့်ေး  ငွ့် 

ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု မဖပ ဖခင့်ေး 

အဖခ ေးသ မျ ေးက ချ   ေးရြ က့် 

ဖခင့်ေးက ို   ေး  ေးဖခင့်ေး 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ပံ ပ ိုေးဖခင့်ေး နငှ ့် 

မ ေါေ  လေ့်မျ ေး 

လ ူ့အခွင ့် 

အရ ေး 

အမျ   ေး 

အစ ေးမျ ေး 

ဖပည့်သ ူ့ 

ရ ေး  နငှ ့် 

န ိုင့်ငံရ ေး 

၁ 

န ိုင့်ငံရ  ့်မ ှညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု၊ 

ဥပရေ ဖပင့်ပ သ ့်ဖြ ့်မှုနှင ့် 

ြမ့်ေး  ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးမှု၊ 

ရ ွေးရက က့်ပွွဲ ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု၊ 

မွဲရပေးခွင ့် ရို ့်သ မ့်ေးဖခင့်ေး 

အစ ှ သည့်   ိုို့က ို 

မလိုပ့်ရ  င့်သည ့် 

အ  ိုင့်ေးအ   

၂ 

သ ပိုန့်မျ ေး၊ မပင မ့်ေးချမ့်ေးသည ့် 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၊ ပိုဂဂလ က 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး (သ ိုို့) အြွွဲွေ့ 

အစည့်ေးမျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  

န ိုင့်ငံရ  ့် မဟို ့်သည ့် 

ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးက ို 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး 

ကျှူေးလွန့်ဖခင့်ေးမ ှ  ေး  ေးဖခင့်ေး 

၃ 

   ေးစ  င့်ရ ေး၊ 

အကျဉ့်ေးရထ င့်မျ ေး၊ 

 ွဲ ပ့်ြွွဲွေ့မျ ေး၊ ရ ွေးရက က့်ပွွဲ 

  ေန့်  ှ သ မျ ေးအ ွက့် 

အစ ိုေး ၏  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံမှု နငှ ့် 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့် န့် အ င့်ေး 

အဖမစ့် ရေမျှရပေးရ ေး  

စ ေးပွ ေးရ ေး၊ 

လ မှုရ ေးနှင ့် 

ယဉ့်ရကျေးမှု 

၄ 

ကျန့်ေးမ ရ ေး၊ ပည ရ ေးနှင ့် 

ြ လံိုရ ေး၊ အ င့်ေးအဖမစ့် 

၅ 

န ိုင့်ငံရ  ့် မဟို ့်သည ့် 

ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးက ို 

၆ 

 ဖြည့်ေးဖြည့်ေးနငှ ့်   ှ  ရစဖခင့်ေး၊ 

ကျန့်ေးမ ရ ေး၊ ပည ရ ေး၊ 
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ခွွဲရေရပေးရ ေး   ိုို့ ငွ့် 

န ိုင့်ငံရ  ့်က လ မျ   ေးစိုရ ေး၊ 

လ မျ   ေးရ ေး၊ ဂျန့်ေါ (သ ိုို့) 

ဘ သ စက ေးအ  ခွွဲဖခ ေး 

 က့် ံမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်သည ့် 

အ  ိုင့်ေးအ   

ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေးနှင ့် 

အရဖခအရနမျ ေး   ှ ရစရ ေး 

အ ေး ကနို့့်သ ့်မည ့် ခွွဲဖခ ေး 

 က့် ံသည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးမ ှ  ေး  ေးဖခင့်ေး 

ြ လံိုရ ေး   ိုို့ ွင့်  င့်ေးနှ ေး 

ဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေး၊ 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့် န့် 

အ င့်ေးအဖမစ့် ရေမျှ ရပေးမှု 

အ င့်ေးအဖမစ့်၊ UNDP မ ှက ိုေးက ေးသည့် (2006, p. 5) 

 

အ ခာျားဝသာ နည်ျားလမ်ျားပြိုင်ျားဆြိုင် ာ စြိန်ဝခေါ်မှုမ ာျား 

 

ဇယ ေးက မ  ည သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးနှင ့် ရှုရထ င ့်မျ ေးအ  မည့်သည့်  ိုို့က ို   ိုင့်ေး   န့် 

လ ိုအပ့်သည့်က ို ခခံ ငံို ရြ ့်ဖပထ ေးရသ ့်လည့်ေး    ေးေင့်ရသ  (  ိုင့်ေး  သင ့်သည့် မျ ေးက ို   ိုင့်ေး  ထ ေးရသ  

  ိုင့်ေး  ချက့်)၊ အဓ ပပ ယ့်  ှ ရသ  (အရ ေးပါသည ့် အ  က ို   ိုင့်ေး  ထ ေးဖခင့်ေး)၊ ခ ိုင့်လံိုရသ  (  ိုင့်ေး  မှုက ို 

အဖခ ေး ရန က့်ခ ံ အရဖခအရနမျ ေးနှင ့် အဖခ ေးသ မျ ေးကလည့်ေး ထ ိုအ  ိုင့်ေးပင့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ဖခင့်ေး) 

  ိုင့်ေး  မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်န ိုင့် န့် ဇယ ေး၏ အဖခ ေး အကကွ့်မျ ေး ငွ့် ဖြည ့်န ိုင့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးပ ိုင့်ေး   ိုင့်   

စ န့်ရခေါ်မှု အမျ ေးအဖပ ေး ကျန့် ှ ရနရသေးသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်   ိုင့် န့်ေးဖခင့်ေး မခံ ရသ ၊ လွွဲမှ ေးစွ  

  ိုင့် န့်ေး ခံ ရသ ၊ ရလျှ  ချ   ိုင့် န့်ေး ခံ ရသ  (သ ိုို့) ပ ို၍   ိုင့် န့်ေးခံ ရသ  လ မှု ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ဖြစ့်ရလ   

၎င့်ေး  ိုို့က ို စနစ့် ကျ   ိုင့်ေး   န့်မှ  မျ ေးစွ  ဖပဿန   ှ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ရလ လ ချက့်မျ ေးအ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အရကက င့်ေး ပ ိုမ ို သ  ှ လ ဖခင့်ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပဿန မျ ေး   ိုင့် န့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် မှ ့် မ့်ေး င့်ဖခင့်ေး 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို စနစ့် ကျ ရဖပ င့်ေးလွဲရစပပ ေး   ိုင့်ေး  မှု  လေ့်မျ ေးက ိုလည့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲရစသည့် (Fariss, 

2014  ငွ့် ရှုပါ)။ နှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ အ ွင့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပ ံပည  ပ့်က သ င့်ေးစ မျ ေးအရပေါ် အရဖခခံ၍ ဖြစ့် ပ့် 

ရ  ကွ့်ဖခင့်ေး (အခငွ ့်အရ ေး  စ့်ခိုက ို မည့်မျှ ချ   ေးရြ က့်ခံ သနည့်ေး) မှ ပ ို၍ စနစ့် ကျနှင ့် ခ ိုင့်လံိုမှု  ှ စွ  

မှ ့် မ့်ေး င့်သည ့် အချက့်အလက့် အ င့်ေးအဖမစ့် အမျ   ေးမျ   ေးက ို အသံိုေးဖပ သည ့် ပံိုစ ံ အဖြစ့်သ ိုို့ 

ရဖပ င့်ေးလွဲလ သည့် (ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွွေ့ မည့် ဖြစ့်သည ့်အ  ိုင့်ေး အွန့်လ ိုင့်ေး ွင့်   ှ ရသ  “အမျ ေးအ ွက့် 

ြွင ့်ရပေးထ ေးရသ  အချက့်အလက့်မျ ေး” နှင ့် “ကက ေးမ ေးရသ  အချက့်အလက့်မျ ေး” က ို အသံိုေးဖပ လ ဖခင့်ေး)။ 

သ ိုို့   ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို   ိုက့်ရ ိုက့်   ိုင့်ေး  ရသ  အချက့်အလက့် အမျ   ေးအစ ေး   ှ မှုနှင ့် 

ထ ိုအချက့်အလက့်မျ ေးက ို မ  ည့်၍ ရလ လ မှု ဖပ န ိုင့်ရသ  န ိုင့်ငရံ ေးသ ပပ ံရလ လ မှု အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးအကက ေး 

အရပေးအယ  လိုပ့် သည့်မျ ေး  ှ လ သည့်။  စ့်ဘက့် ငွ့်လည့်ေး နှစ့်ရပါင့်ေးကက  ညှ့် အ ဏ  ငှ့် စနစ့်၊ န ိုင့်ငံဖခ ေး 

သ မ့်ေးပ ိုက့်မှု (သ ိုို့) ဖပည့် ွင့်ေးစစ့် ခံစ ေးရန သည ့် န ိုင့်ငမံျ ေးမှ အချက့်အလက့် အမျ   ေးအစ ေး ခွွဲထ ေးရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့် ပ့်   ိုင့်   အချက့်အလက့်မျ ေး စိုရ  င့်ေးမှုက နည့်ေးရနရသေးသည့် (Jabine and Claude, 

1992; Ball, Spirer, and Spirer, 2000; Ball et al., 2003; Landman, 2006b; Landman and Carvalho, 

2009; Seybolt, Aronson, and Fischoff, 2013   ိုို့က ို ရှုပါ)။ ထ ိုအချက့်အလက့်မျ ေးက အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် 

အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအရကက င့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး    ေးေင့် အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်မ ှ

စိုရ  င့်ေး  ှ သည ့် ထွက့်  ိုချက့်မျ ေး၊ အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး စနစ့်မျ ေး၊ 

 င့်ခွွဲရံို (ဥပမ  ရဟ  ) နှင ့် သချခ င့်ေးမျ ေး (ဥပမ  အရ ွှေ့  ရမ ) မှ  လေ့်မျ ေးက ို  န့်ေးစစ့် ရလ လ ဖခင့်ေး၊ 

ရန က့်ရကက င့်ေးဖပန့် ရမေးဖမန့်ေးသည ့် သိုရ သန နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး (ဥပမ  အရ ွှေ့  ရမ ) အစ ှ သည ့် 
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အချက့်အလက့် အ င့်ေးအဖမစ့် အမျ ေးအဖပ ေးက ို အသံိုေးဖပ ပပ ေး မှ ့် မ့်ေး င့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Landman, 

2006b, pp. 107-25  ွင့် ရှုပါ)။ 

 

အဖခ ေး စ့်ဘက့် ွင့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အချက့်အလက့်မျ ေးက ို န ိုင့်ငံအမျ ေးအဖပ ေး ွင့် (150<N<194) 

အချ  န့်အမျ ေးအဖပ ေး၌ (25<T<36) ပ ို၍ ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ရက က့်ယ လ သည့်။ ယင့်ေးအချက့်အလက့်မျ ေးမှ  

ပ ို၍ ရယဘိုယျ န့်ပပ ေး အချ   ွေ့ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး က ကယွ့်မှု အ ွက့် ကျယ့်ဖပနို့့်သည့်  ပံိုစမံျ ေးက ို 

မှ ့် မ့်ေး င့်ထ ေးသည့် (Jabine and Claude, 1992; Landman, 2002, 2006b; Landman and Carvalho, 

2009   ိုို့က ို ရှုပါ)။ ထ ိုအချက့်အလက့်မျ ေးက ို အ င့်ေးအဖမစ့် အမျ ေးအဖပ ေး (အချ   ွေ့က ို     ကျကျ 

ရြ ့်ဖပထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ၂) မှ ရက က့်ယ ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ စံနှုန့်ေးအ  အ င ့် သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးအစ ေး အမျ   ေးမျ   ေးအ ကွ့် ရယဘိုယျ ပံိုစမံျ ေးက ို  င့်ဖပမှုမျ ေးအ ေး အရလေးအနက့် 

ြ ့်ရှု  မှ ထွက့်ရပေါ်လ သည့်။ ယင့်ေးမှ  မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး ေန့်ကက ေးဌ န (သ ိုို့) 

န ိုင့်င ံက  လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခွင ့် အြွွဲွေ့ (ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွွေ့ကက မည့် ဖြစ့်သည့်)   ိုို့မှ ထို ့်ရေသည ့် န ိုင့်ငံ  ိုင့်   

အစ  င့်ခစံ မျ ေးက ို မှ ခ ိုထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ “   ေးေင့် စ  င့်ေးအင့်ေး အချက့်အလက့်မျ ေး” နှင ့် လ မှု 

စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် စ မံ ခနို့့်ခွွဲရ ေး အချက့်အလက့်မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက    ေးေင့် ဖြစ့်မှုနှင ့် ခ ိုင့်လံိုမှု  ိုို့နငှ ့် 

ပ ့်သက့်၍ ဖပဿန မျ ေး  ှ န ိုင့်သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် အစ ိုေး  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက 

အချက့်အလက့်မျ ေး ရက က့်ယ န ိုင့်စွမ့်ေး  ှ ချင့်မှ  ှ မည့် ဖြစ့်ပပ ေး အချက့်အလက့်မျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရလ လ မှုမျ ေး အ ွက့် အရ ေးပါသည ့် ပံိုစဖံြင ့် ရက က့်ယ ထ ေးချင့်မှ ရက က့်ယ ထ ေးမည့် ဖြစ့်သည့်။  

 

ကျပန့်ေး နမ န မျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် အဖမင့်မျ ေး (သ ိုို့) လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့် ခံ မှု 

အရ ွွေ့အကကံ မျ ေး အရကက င့်ေး ရမေးခွန့်ေးမျ ေး ရမေးသည ့် စစ့် မ့်ေး ရက က့်ယ မှု ပံိုစမံျ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးကလည့်ေး 

နည့်ေးလမ့်ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး  ှ သည့်။ ဖပဿန မျ ေးမှ  နမ န  အမျ   ေးအစ ေးနငှ ့် နမ န  သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးအရပေါ် သရဘ ထ ေး ကွွဲလွွဲမှုမျ ေး၊ စစ့် မ့်ေး၏ ေ ဇ ိုင့်ေး၊ အသံိုေးဖပ ထ ေးသည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေး၊ 

ထ ိုသ ိုို့ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ က  ရကကကွွဲြွယ့်   ဖြစ့်သည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု ကွဲ သ ိုို့ရသ  

အချက့်အလက့်မျ ေးက ို အရသေးစ  ့်  ယ ဖခင့်ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေးသည ့် ထ လွယ့်၊  လွှယ့် ဖြစ့်မှုမျ ေး အစ ှ သည့်  ိုို့ 

ဖြစ့်သည့်။ ရမေးခွန့်ေးမျ ေး စ င့် မရမေးမ  စစ့် မ့်ေး ေ ဇ ိုင့်ေးက ရလ လ လ ိုရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပဿန နှင ့် 

သရဘ    ေးနငှ ့် အ  ိုင့်ေးအ  ၊ စစ့် မ့်ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက ဖပဿန   ှ န ိုင့်သည ့် ထ ခ ိုက့်ခံ ရသ  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး၊ ဘ သ စက ေးနငှ ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အချက့်အလက့်မျ ေး စသည့်  ိုို့က ို ထည ့်သွင့်ေး 

စဉ့်ေးစ ေးသင ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် စစ့် မ့်ေး သိုရ သန ွင့် ပါေင့်သည ့် မည့်သည ့် အ င ့်မ  ို ရက င့်ေးစွ  

က ိုင့် ွယ့်ဖခင့်ေး မဖပ ပါက စစ့် မ့်ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့်  လေ့်မျ ေး ငွ့် ဘက့်လ ိုက့်မှု ဖြစ့်ရပေါ် ရစပပ ေး ရလ လ  

ရနသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေးအ ကွ့် မှ ေးယငွ့်ေးသည ့် န ဂံိုေးမျ ေး ထွက့်ရပေါ်ရစလ မ ့်မည့် (Landman 

and Carvalho, 2009, pp. 91–106 က ို ရှုပါ)။ 

 

န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပံမှ အဖခ ေးရသ  အရပေးအယ မျ ေးကွဲ သ ိုို့ပင့် ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် အချက့်အလက့် အမျ   ေးမျ   ေး 

အသံိုေးဖပ က  သိုရ သန ဖပ လိုပ့် သည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ မ  ည သည ့် နမ န မျ ေးက ို 

ရလ လ စမ့်ေးစစ့်ဖခင့်ေးက မ  ည သည ့် ရက က့်ချက့်မျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ န ိုင့်သည ့် အချက့်က ို အသ အမှ ့် 

ဖပ  သည့်။ ယရနို့အချ  န့်အထ  ထို ့်ရေထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံရ ေးသ ပပ ံ စ  မ့်ေးမျ ေး ွင့် န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေးက ို 
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အချ  န့်အပ ိုင့်ေးအဖခ ေး အမျ ေးအဖပ ေး ငွ့် စ  င့်ေးအင့်ေး နည့်ေးအ  ရလ လ ဖခင့်ေး (pooled cross-national time-

series (PCTS)) (သ ိုို့)   ှ ရသ  အချက့်အလက့်မျ ေး အ ေးလံိုေးက ို အသံိုေးမဖပ ဘွဲ နမ န  အနည့်ေးငယ့်က ို န ှုင့်ေးယှဉ့် 

ရလ လ ဖခင့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ ဖြစ့် ပ့်က ိုသ   ရလ လ ဖခင့်ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ PCTS 

အချက့်အလက့်မျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေးက ို အချ  န့်အပ ိုင့်ေးအဖခ ေး အမျ ေးအဖပ ေး၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

  ိုင့်ေး  မှုမျ ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  က န့်ေး ငှ့်မျ ေး ပါေင့်သည့်။ ဖြစ့် ပ့်  ိုင့်   အချက့်အလက့်မျ ေးမှ  ကမ္ ရပေါ် ှ  

န ိုင့်ငံအမျ ေးအဖပ ေးအ ကွ့် မ  ှ ရသေး   ထ ိုသ ိုို့ရသ  ရလ လ  န့်ေးစစ့်မှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး မဖပ န ိုင့်ရပ။ 

န ိုင့်ငံမျ ေးက ထ ိုသ ိုို့ရသ  အချက့်အလက့်မျ ေးက ို စိုရ  င့်ေးထ ေးပါက ၎င့်ေး  ိုို့က ို န ှုင့်ေးယှဉ့်ပပ ေး ရ ွွေ့ သည ့် 

 င့်  သည ့် အချက့်မျ ေးနှင ့် ကွွဲလွွဲချက့်မျ ေးက ို  ငှ့်ေးဖပန ိုင့်ရသ  န ှုင့်ေးယှဉ့် ရလ လ မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်န ိုင့်သည့်။ 

ဥပမ  ဘရ ိုက ့် (Brockett) (2005) ၏ အယ့်လ့်  ဗရေါ နှင ့် ဂွ   မ လ မှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   

အချက့်အလက့်မျ ေးက ို န ှုင့်ေးယှဉ့်သည ့် သိုရ သနမျ   ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့် ပ့်  ိုင့်   

အချက့်အလက့်မျ ေးမှ  န ိုင့်င၏ံ လကခဏ   စ့်မျ   ေးက ို အရသေးစ  ့် အရလေးစ ိုက့်ထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံ စ့်န ိုင့်ငံ 

ဖြစ့်စဉ့်က ို ရလ လ ဖခင့်ေးအ ကွ့်သ  အသင ့်ရလျ ့် ံိုေး ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး ထ ိုအချက့်အလက့်မျ ေးက ို အဖပည ့်အေ 

အသံိုေးချသည ့် ရလ လ မှု အနည့်ေးငယ့်သ   ှ ရသေးသည့်။  

 

ခခံ ရဖပ  လျှင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးအ ကွ့် စနစ့်မျ ေး ရြ ့်ထို ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးသည့် 

န ိုင့်ငရံ ေးသ ပပ ံပည  ပ့် အ ငွ့်ေး၌ရ   အဖခ ေးရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်   ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး 

အ ငွ့်ေး၌ပါ   ိုေး က့်လ ပပ  ဖြစ့်ပပ ေး   ိုင့်ေး  မှု နည့်ေးလမ့်ေး အမျ   ေးမျ   ေး အသံိုေးဖပ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပံိုစ ံ

အမျ   ေးမျ   ေးနငှ ့် ရှုရထ င ့် အမျ   ေးမျ   ေးက ို ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးလ ကကပပ  ဖြစ့်သည့်။ ထ ို  ိုင့်ေး  မှု ပံိုစ ံအမျ   ေးမျ   ေးက ို 

 က့်လက့် ရ ွေးရနွေးသွ ေးပါမည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ွင့်   ိုင့်ေး  န ိုင့်သည ့် အမျ   ေးအစ ေး အမျ   ေးမျ   ေးနငှ ့် ရှုရထ င ့် အမျ   ေးမျ   ေး  ှ သည့်။ 

အချ   ွေ့ရသ  အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးနှင ့် ရှုရထ င ့်မျ ေးက ို အဖခ ေးအမျ   ေးအစ ေးမျ ေးထက့် ပ ိုမ ို   ိုင့်ေး  ရလ   ှ သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှု ငွ့် ရကျ ့်လွှ ေး မည ့် နည့်ေးလမ့်ေး   ိုင့်   စ န့်ရခေါ်မှု အမျ ေးအဖပ ေး  ှ ရနရသေးသည့်။ 

န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပ ံ ပည  ငှ့်မျ ေးက န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေး၊ န ိုင့်ငံ အနည့်ေးငယ့်က ို န ှုင့်ေးယဉှ့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနငှ ့် 

န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်င ံည့်ေးက ို ရလ လ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ သည့်။  

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖမြှင ့် င့်ဖခင့်ေးနှင ့် က ကယွ့်ဖခင့်ေး  ိုို့အရကက င့်ေး ပ ိုမ ို သ  ှ လ ဖခင့်ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

  ိုင့်ေး  သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရန အကွဲဖြ ့်မှု ပံိုစမံျ ေးအရပေါ် မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ န ိုင့်သနည့်ေး။ 
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လူူ့အခွင ်အဝ ျား တြိုင်ျားတာမှု ပံုစံမ ာျား 

 

အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုဖခင့်ေး၊ လက့်ရ ွွေ့ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်အ ွက့် အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ိုဖခင့်ေးမျ ေး ွင့် ဖပဿန မျ ေး 

 ှ ရနရသ ့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို   ိုက့်ရ ိုက့်   ိုင့်ေး   န့် (သ ိုို့) လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ ရှုရထ င ့် အမျ   ေးမျ   ေးက ို 

အန ေးစပ့် ံိုေး   ိုင့်ေး   န့်   ိုင့်ေး  မှု ပံိုစ ံ ငါေးခိုက ို ရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည့်။ ဖြစ့် ပ့် အရဖခဖပ  နည့်ေးလမ့်ေးက 

 င့်ဖပလ သည ့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးနှင ့် အိုပ့်စိုမျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်မှု ကျှူေးလွန့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို 

ရ  ကွ့်ပပ ေး ဇယ ေး ရ ေး ွွဲဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်သည့်။ စံနှုန့်ေး အရဖခဖပ  အချက့်အလက့်က ချ   ေးရြ က့်မှု မည့်မျှနှင ့် 

မည့်သည ့် အ  ိုင့်ေးအ   ဖြစ့်ပွ ေးသည့်က ို မှ ့် မ့်ေး င့်သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ရဖပ   ို  င့်ဖပထ ေးသည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   အချက့်အလက့်မျ ေးက ို စံသ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် စရကေး  စ့်ခို အ ငွ့်ေး  ြိန်ျားဂဏန်ျား 

တစ်ခ ု ဝ ပာင်ျားလဲ၍ သတ်မှတ် ခင်ျား (coding) ဖြင ့်   ိုင့်ေး  ၍  ရသ  က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေး 

အဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲသည့်။ စစ့် မ့်ေး အရဖခဖပ  အချက့်အလက့်က န ိုင့်ငံ လ ဦေးရ ထွဲမှ ကျပန့်ေး ရ ေွးချယ့်ထ ေးသည ့် 

နမ န မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ က  အခွင ့်အရ ေး က ကယွ့်မှု အရပေါ် အဖမင့်မျ ေးနှင ့်/သ ိုို့မဟို ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှု   ိုင့်   အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်သည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေး ရမေးဖမန့်ေးသည့်။ လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် 

အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး   ိုင့်   စ  င့်ေးအင့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး   ိုက့်ရ ိုက့်မဟို ့်ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံ၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေး၊ က ကယွ့်ပပ ေး ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးအ ေး   ိုင့်ေး   န့် 

အသံိုေးဖပ လ သည့်။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် အချ   ွေ့ရသ    ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက မ  ည သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အချက့်အလက့်   ိုင့်ေး  မှု ပံိုစမံျ ေးက ို ရပါင့်ေးစပ့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) မ  ည ရသ  န ိုင့်ငမံျ ေးမှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးအရပေါ် အဖမင့်မျ ေးအ ေး န ှုင့်ေးယှဉ့်ဖခင့်ေး  ိုို့က ို ဖပ လိုပ့်ကကသည့် (ဥပမ  Anderson et al., 

2005; Richards, 2006   ိုို့က ို ရှုပါ) (စ ရသ တ  ၈.၂ က ို ရှုပါ)။  

 

စ ရသ တ  ၈.၂။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှု ပံိုစမံျ ေးအ ေး ရပါင့်ေးစပ့်ဖခင့်ေး 

ကမ္  ဘဏ့်က ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး   ိုင့်     ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက ို ြန့်  ေးခွဲ သည့်။ ထ ို  ိုင့်ေး  မှု ပံိုစကံ 

အချက့်အလက့် အမျ ေးအဖပ ေးက ို အသံိုေးဖပ န ိုင့် န့် အချက့်အလက့် စိုစည့်ေးသည ့် နည့်ေးလမ့်ေးက ို အသံိုေးဖပ က  

ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး   ိုင့်   ညွှန့်ေးက န့်ေး ၃၀၀ ရကျ ့်က ို အညွှန့်ေးက န့်ေး ၆ ခိုအဖြစ့် ဖပန့်လည့် 

ခွွဲဖခ ေးထ ေးသည့်။  

 

ထ ိုအညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေး ွင့် ရအ က့်ပါ  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

၁။ အသံမျ ေးနှင ့်   ေန့်ခမံှု 

၂။ န ိုင့်ငံရ ေး မ ည့်ပင မ့်မှုနှင ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု 

၃။ အစ ိုေး ၏ ထ ရ  က့်မှု 

၄။ စည့်ေးမျဉ့်ေး စည့်ေးကမ့်ေးမျ ေး၏ ေန့်ထို ့်ေန့်ပ ိုေး ဖြစ့်မှု 

၅။    ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးမှု 

၆။ အကျင ့်ပျက့် ချစ ေးမှု 

အ  ိုပါ ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး   ိုင့်   အမျ   ေးအစ ေး အမျ ေးအဖပ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးနငှ ့် 

စံနှုန့်ေး အမျ ေးအဖပ ေးနငှ ့် သ သ သ သ    ည ရနပပ ေး ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

က ကယွ့်ဖခင့်ေးက ို သ ေးသနို့့် အရလေးစ ိုက့် ထ ေးသည့်။ ယခိုအခါ န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေး အ ွက့်  ယ့်နှစ့်စ  
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အိုပ့်ချ ပ့်မှု   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက ို   ှ န ိုင့်ပပ  ဖြစ့်သည့်။ http://www.govindicators.org  ွင့် ရှုပါ။ 

 

လ မှု   ိုေး က့်မှု အညွှန့်ေးက န့်ေး (Social Progress Index) သည့် မ  ည သည ့် အချက့်အလက့် ပံိုစမံျ ေးက ို 

အရဖခခံထ ေးသည ့် ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးအ ေး   ိုင့်ေး  မှု  စ့်ခိုအဖြစ့် ရပါင့်ေးစပ့်သည ့် ဥပမ  ဖြစ့်သည့်။ လ မှု 

  ိုေး က့်မှုက ို   ိုင့်ေး  သည ့် အညွှန့်ေးက န့်ေး ငွ့် ရှုရထ င ့် သံိုေးမျ   ေး ပါေင့်သည့် (၁ မှ ၃ က ို ရှုပါ)။ ရှုရထ င ့် 

 စ့်ခိုချင့်ေးစ  ငွ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေး ရလေးပ ိုင့်ေး ပါေင့်သည့် (က မှ ဃ အထ က ို ရှုပါ)။ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး 

 စ့်ခိုချင့်ေးစ သည့် ထ ိုအစ  ့်အပ ိုင့်ေး၏ မ  ည ရသ  ရှုရထ င ့် ၃ ခိုမှ ၆ ခိုက ို   ိုင့်ေး  ထ ေးသည ့် 

ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးအ ေး ရပါင့်ေးစပ့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (စိုစိုရပါင့်ေး ညွှန့်ေးက န့်ေး ၅၄ ခို ပါေင့်သည့်)။ 

၁။ လ သ ေး  ိုို့၏ အရဖခခံ 

လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး 

က) အစ ေးအစ နှင ့် အရဖခခ ံရ ေးေါေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု 

ခ) ရ နငှ ့် သနို့့် ှင့်ေးရ ေး 

ဂ) ရနစ   

ဃ) လံိုခခ ံမှု 

၂။ သိုခချမ့်ေးသ အ ကွ့် 

အရဖခခံမျ ေး 

က) အရဖခခံ ဗဟိုသို    ှ န ိုင့်မှု 

ခ) အချက့်အလက့်မျ ေးနှင ့်  က့်သွယ့်မှုမျ ေး   ှ န ိုင့်မှု 

ဂ) ကျန့်ေးမ ရ ေးနှင ့် သိုခချမ့်ေးသ  

ဃ) ရ  ှည့်  ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ရဂဟစနစ့် 

၃။ အခွင ့်အရ ေး က)  စ့်က ိုယ့် ည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ခ)  စ့်က ိုယ့် ည့် လွ ့်လပ့်မှုနှင ့် ရ ေွးချယ့်မှုမျ ေး 

ဂ) သရဘ ထ ေး ကက ေးမှုနှင ့် အ ေးလံိုေး ပါေင့်မှု 

ဃ) အ င ့်ဖမင ့် ပည ရ ေး   ှ န ိုင့်မှု 

အခွင ့်အရ ေး ရှုရထ င ့်မှ ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးသည့် လ မှုရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အမျ ေးစို 

  ိုင့်ေး  ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ သ ေး  ိုို့၏ အရဖခခံ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး ရှုရထ င ့် ွင့် ပါေင့်ရသ  

ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးသည့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ိုင့်ေး  ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ မှု   ိုေး က့်မှု 

ညွှန့်ေးက န့်ေး၏ သိုခချမ့်ေးသ အ ွက့် အရဖခခံမျ ေး ရှုရထ င ့် ွင့် ပါေင့်သည ့် ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးမှ  ဥပမ  သရဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ရ  ှည့် ည့် ံ မှု  ိုို့အပါအေင့် လ သ ေး  ိုို့၏ ရက င့်ေးကျ   ေး ချမ့်ေးသ    ိုင့်   ရှုရထ င ့်မျ ေးက ို 

ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ http://www.socialprogressimperative.org  ွင့် ရှုပါ။ 

 

 ဖစ ်ပ် အဝ ခ ပ  အခ  ်အလ ်မ ာျား 

 

ဖြစ့် ပ့် အရဖခဖပ  အချက့်အလက့်မျ ေးက မည့်သည့်  ိုို့ ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်၊ မည့်သည ့်အချ  န့်က ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်၊ 

မည့်သ   ိုို့ ပါေင့်ခွဲ သည့် စသည ့် အရ ေးပါသည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ို ရဖြ  ိုထ ေးပပ ေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပဖခင့်ေးနငှ ့် 

က န့်ေးဂဏန့်ေးအ  အကျဉ့်ေးချ ပ့် အစ  င့်ခံဖခင့်ေးမျ ေး ပါေင့်သည့်။ ဖြစ့် ပ့်မျ ေးနှင ့် ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို 

ရ  ကွ့်ဖခင့်ေး ွင့် ဥပရေ ဖပင့်ပ သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး၊ ြမ့်ေး  ေးဖခင့်ေးမျ ေးနှင ့် နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးမျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု ွင့် ပါေင့်ရသ  (သ ိုို့) ချ   ေးရြ က့်မှုက ို ဖြစ့်ပွ ေးရစရသ  ကျှူေးလွန့်မှုမျ ေးနှင ့် 

ရ  ှင့်ကျဉ့်ထ ေးမှုမျ ေး ပါေင့်သည့်။ ထ ိုအချက့်အလက့်မျ ေးက ချ   ေးရြ က့်မှု အ င ့်က ို ခွွဲဖခ ေးသ ့်မှ ့်န ိုင့်ရဖခ 

 ှ ပပ ေး ကျှူေးလွန့်သ မျ ေး၊ ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေးနှင ့် မျက့်ဖမင့်သက့်ရသမျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  သက့်  ိုင့်သည ့် 
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အချက့်အလက့်မျ ေး ပါေင့်န ိုင့်သည့် ((Ball, Spirer, and Spirer, 2000; Landman, 2006b, pp. 82–3; 

Seybolt, Aronson, and Fischoff, 2013)။ ဖြစ့် ပ့် အရဖခဖပ  အချက့်အလက့်  န့်ေးစစ့်ရလ လ ဖခင့်ေးမျ ေးသည့် 

 ညှ့်လျ ေးသည ့် သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးမျ ေး  ှ သည့်။ အကကမ့်ေးြက့်မှုက ို စ  င့်ေးအင့်ေး အရဖခဖပ  ရလ လ မှုမျ ေး အနက့်မှ 

ပထမ ံိုေး ရလ လ မှုမျ ေး၌ ဖပင့်သစ့် ရ  ့်လှန့်ရ ေးပပ ေးရန က့် အရကက က့်   ေးဖြင ့် အိုပ့်စ ိုေးသည ့်ရခ ့် ွင့် 

 စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး ဥပရေဖပင့်ပ ဖြစ့်သည ့် ကွပ့်မျက့်မှုရပါင့်ေး ၁၅၀၀၀ ရကျ ့်က ို ရလ လ ခွဲ ဖခင့်ေးမျ ေး ပါေင့်သည့် 

(၁၇၉၃ ခိုနှစ့် မ ့်လမှ ၁၇၉၄ ခိုနှစ့် ဩဂို ့်လ အထ )။ လ အမျ ေးအဖပ ေးက ို ရသေဏ့်ရပေးခွဲ ရသ     ေးရံိုေး 

စ  င့်မှုမျ ေးအ ေး သ မ့်ေး ည့်ေးထ ေးသည ့် စ  ွက့်စ  မ့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ က  ဂ     (Greer, 1935) က အချ  န့်၊ 

ရန  နငှ ့် လ မှု အ င ့်အ န့်ေးမျ ေး (သ ရက င့်ေးမျ   ေးမျ ေး၊ လ လ ့် န့်ေးစ ေးမျ ေးထွဲမှ ထ ပ့် ံိုေးအ င ့် 

ရ  က့်ရနသ မျ ေး၊ လ လ ့် န့်ေးစ ေးမျ ေးထွဲမှ ရအ က့် ံိုေး အ င ့် ရ  က့်ရနသ မျ ေး၊ ဘိုန့်ေးရ  ့်ကက ေးမျ ေး၊ 

အလိုပ့်သမ ေး လ  န့်ေးစ ေးမျ ေး၊ လယ့်သမ ေးမျ ေး) က ိုလ ိုက့်၍ အဖပစ့်ရပေးမှုနှင ့် သ ့်ဖြ ့်မှု ပံိုစမံျ ေးက ို ရလ လ  

 န့်ေးစစ့်ခွဲ သည့်။ ယရနို့ရခ ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ဖြစ့်သည ့် ဂ ွ  မ လ  (Ball, 2000)၊ ပ ရ ေး (Ball et al., 2003)၊ 

က ို  ိုဗ ို (Ball and Asher, 2002)၊ က ိုလံဘ ယ  (Guzman et al., 2007) နငှ ့်   ေး  ေးယ ေး (Price, Gohdes, 

and Ball, 2014) ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ိုလည့်ေး အလ ေး    န့်ေးစစ့် ရလ လ မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည့်။ ရလ လ မှု 

 စ့်ခိုချင့်ေးစ  ငွ့် အရသေးစ  ့် ခွွဲဖခ ေးထ ေးသည ့် ချ   ေးရြ က့်မှု   ိုင့်   အချက့်အလက့်မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ က  

ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့် (သ ိုို့)   ိုင့်ကက ေးခွဲ သည ့် ချ   ေးရြ က့်မှု စိုစိုရပါင့်ေး အရ အ ွက့် (မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် ဥပရေဖပင့်ပ 

သ ့်ဖြ ့်မှုမျ ေးနှင ့် လက့်စရြျ က့်မှုမျ ေး)၊ အချက့်အလက့်မျ ေး၏ အချ  န့်နငှ ့် ရန   ပံိုစမံျ ေး၊ အိုပ့်စို  စ့်စိုက 

ပ ိုမ ို ခံစ ေးခွဲ  ဖခင့်ေး  ှ ပါက ယင့်ေးက ို ညွှန့်ဖပရနသည ့် လ မျ   ေးစို န ိုင့်ငရံ ေး ရှုရထ င ့်မျ ေးက ို ခနို့့်မှန့်ေးကကသည့်။ ဥပမ  

 နဒဖပဖခင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ ြ နှ ပ့်မှု  ိုင့်   အချ  န့်နှင ့် ဖြစ့် ပ့် အချက့်အလက့်မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ၍ 

အယ့်လ့်  ဗရေါနှင ့် ဂွ   မ လ န ိုင့်ငံမျ ေးက ို န ှုင့်ေးယဉှ့်က  ဘ  ွ့်ကက့် (Brockett) (2005) က 

ဂွ   မ လ  န ိုင့်ငံမှ န ိုင့်ငံရ  ့်၏ အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးသည့် ရကျေးလက့် ရေသမှ  နဒဖပမှုမျ ေးက ို 

ပယ့်ြျက့်န ိုင့်ခွဲ ပပ ေး အယ့်လ့်  ဗရေါ န ိုင့်ငံ၌မ  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ယင့်ေးသ ိုို့ မဖပ လိုပ့် န ိုင့်ခွဲ ရပဟို 

ရက က့်ချက့်ချခွဲ သည့်။ 

 

စံနှုန်ျား အဝ ခ ပ  တြိုင်ျားတာမှုမ ာျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို စံနှုန့်ေး အရဖခဖပ    ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ရ  ွက့်ဖခင့်ေးနှင ့် ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး 

 င့်ဖပဖခင့်ေး  ိုို့နှင ့် က ွဖခ ေးပပ ေး အ ည့်အရသွေး အရဖခဖပ  အချက့်အလက့်မျ ေး (qualitative information) က ို 

စရကေး စ့်ခို အသံိုေးဖပ ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  င့်ဖပသည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေးက 

သ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် စံနှုန့်ေး အရဖခအရနမျ ေးက ို ရ  က့် ှ  သွ ေးဖခင့်ေး  ှ ၊ မ ှ ဟ သည ့် အချက့်အရပေါ် မ  ည့်၍ 

 လေ့် စရကေးမျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ သည့်။ အထင့်  ှေး ံိုေး ဥပမ မျ ေး ငွ့် Freedom House ၏ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး (Gastil, 1978, 1980, 1988, 1990; http://www.freedomhouse.org)၊ န ိုင့်ငရံ ေး 

အကကမ့်ေးြက့်မှု စရကေး (Mitchell et al., 1986; Poe and Tate, 1994; Gibney and Stohl, 1988)၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်မှု စရကေး (Hathaway, 2002) နငှ ့်  င့်ဂ  န လ့်နှင ့်  စ့်ချ ့် (Cingranelli and Richards)   ိုို့ 

စိုရ  င့်ေးခွဲ သည ့် အခွင ့်အရ ေး ၁၇ ခို   ိုင့်     ိုင့်ေး  ချက့်မျ ေး (http://www.humanrightsdata.com) 

ပါေင့်သည့်။ Freedom House က ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို သ င့်ေးစ ပါ 

သ င့်ေးမျ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ အရလ အကျင ့်မျ ေး အရကက င့်ေး န ိုင့်င ံွင့်ေး အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးအရပေါ် အရဖခခံ၍ 
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စံဖပ  စစ့်ရ ေး မည ့် စ  င့်ေး အသံိုေးဖပ က   မှ ့် သ ့်မှ ့်ရပေးသည့်။ ထ ိုစ  င့်ေးက အခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးအစ ေး 

 စ့်ခိုချင့်ေးစ က ို အ ွက့် စရကေး နှစ့်ခိုစ  သ ့်မှ ့် ရပေးထ ေးသည့်။ ထ ိုစရကေးမျ ေးက ၁ (အဖပည ့်အေ 

အက အကယွ့်ရပေးသည့်) မှ ၇ (အဖပည ့်အေ ချ   ေးရြ က့်သည့်) အထ  သ ့်မှ ့်ရပေးထ ေးသည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငံရ ေးအ  ရထ င့်သငွ့်ေး အကျဉ့်ေးချဖခင့်ေး၊    ေးမေင့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး၊ လက့်စရြျ က့်ဖခင့်ေး 

စသည့်  ိုို့ ပါေင့်သည ့် န ိုင့်ငံရ  ့်၏ အရလ အကျင ့်မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်သည ့် န ိုင့်ငံရ ေး အကကမ့်ေးြက့်မှု 

စရကေး ွင့် ၁ (အဖပည ့်အေ အက အကယွ့်ရပေးသည့်) မှ ၅ (အဖပည ့်အေ ချ   ေးရြ က့်သည့်) အထ   ှ သည့်။ 

ထ ိုစရကေးမျ ေးနငှ ့်   ိုင့်သည ့် အချက့်အလက့်မျ ေးသည့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး ေန့်ကက ေးဌ နနှင ့် 

န ိုင့်င ံက  လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခွင ့် အြွွဲွေ့  ိုို့၏ အစ  င့်ခစံ မျ ေးမှ   ှ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  င့်ဂ  န လ့်နငှ ့် 

 စ့်ချ ့်  ိုို့၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အချက့်အလက့်မျ ေးကလည့်ေး အလ ေး   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို စရကေး ၀ မှ ၂၊ ၀ မှ 

၃ အထ  အမ ှ့်ရပေးပပ ေး အချ   ွေ့ရသ  စိုရပါင့်ေး ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေး ွင့် အမ ှ့် ၀ မှ ၈ အထ  ထ ေး ှ သည့်။ အမ ှ့် 

ဖမင ့်ဖမင ့်  ဖခင့်ေးက ပ ို၍ ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အခငွ ့်အရ ေး က ကယွ့်မှုမျ ေး  ှ သည့်ဟို   ိုလ ိုသည့်။ န ိုင့်ငံသ ေးနှင ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အဖပင့်  င့်ဂ  န လ့်နငှ ့်  စ့်ချ ့်  ိုို့က အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၊ အလိုပ့်သမ ေးမျ ေးနှင ့် အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး   ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး 

အ ွက့်လည့်ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်သည့်။ 

 

ထ ိုစရကေးမျ ေးက ို လက့်ရ ွွေ့ ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ှ ရစမှုမျ ေးအ ေး   ိုင့်ေး   န့် အဓ က ြန့်  ေးထ ေးဖခင့်ေး 

ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး အဖခ ေး ပည  ငှ့်မျ ေးက န ိုင့်ငရံ  ့်မှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖမြှင ့် င့် န့်နှင ့်   ိုင့်ေး   န့်    ေးေင့် 

က  ကေ ့်မျ ေးအ ေး မှ ့် မ့်ေး င့်သည ့် စံနှုန့်ေး အရဖခဖပ    ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက ိုလည့်ေး ဖပ လိုပ့်ကကသည့်။ 

ထ ို  ိုင့်ေး  မှု ွင့် စရကေးမျ ေးက ၁၉၄၈ ခိုနှစ့် န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး ထွက့်ရပေါ်ချ  န့်မှ 

စ၍ ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ရသ  န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စ ချ ပ့်စ  မ့်ေး အမျ   ေးမျ   ေးက ို န ိုင့်ငရံ  ့်က 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးဖခင့်ေး၊ သရဘ   ဖခင့်ေး၊ မခငွ့်ေးချက့်ထ ေးဖခင့်ေး အစ ှ သည့်  ိုို့က ို မှ ့် မ့်ေး င့်သည့်။ 

ထ ိုမှ ့် မ့်ေး င့်ဖခင့်ေးမျ ေး ွင့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို စ ချ ပ့် လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး အ ည့်ဖပ ဖခင့်ေးအ ွက့် အမ ှ့်ရပေးပပ ေး 

၎င့်ေး  ိုို့၏ မခငွ့်ေးချက့်မျ ေးက စ ချ ပ့်ပါ အချက့်မျ ေးနှင ့်  ည့် ယွ့်ချက့်က ို ထ ခ ိုက့်ရစပါက အမ ှ့်ရလျှ  သည့်။  

ကမ ့်က  (Camp Keith )(1999), ဟက့်သ ရေေး (Hathaway) (2002), နျှူရမယ  (Neumayer) (2005), နငှ ့် 

ဟက့်ြ့်န ဘ  န့်နှင ့်   စ    (Hafner-Burton and Tsutsui) (2005, 2007)   ိုို့က လက့်မှ ့် 

ရ ေးထ ိုေးဖခင့်ေးအ ွက့် ရ ိုေး ငှ့်ေးသည ့် အစ ေးထ ိုေး က န့်ေး ငှ့် ပံိုစံက ို အသံိုေးဖပ ခွဲ ပပ ေး လန့်ေးေ့်မန့်ေး (Landman) (2005b) 

နှင ့်  င့်မွန့်စ့် (Simmons) (2009)   ိုို့က န ိုင့်ငံမျ ေး လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးဖခင့်ေး   ိုင့်   က န့်ေး ငှ့်မျ ေးက ို 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးချ  န့်နှင ့် ရ ေးထ ိုေးပပ ေး ရန က့်ပ ိုင့်ေး ဖပ လိုပ့်သည ့် မခွင့်ေးချက့်မျ ေးက ို   ိုင့်ေး  သည ့် က န့်ေး ငှ့်မျ ေးနှင ့် 

ပ ေးရပါင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးသည့်။ 

 

စစ်တမ်ျား အခ  ်အလ ်မ ာျား 

 

ဖြစ့် ပ့် အရဖခဖပ  (သ ိုို့) စံနှုန့်ေး အရဖခဖပ    ိုင့်ေး  မှုမျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်   လ မှုရ ေး သ ပပံ 

သိုရ သနမျ ေး ငွ့် စစ့် မ့်ေး အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် အသံိုေးဖပ မှု ပ ိုမ ို နည့်ေးပါေးသည့်။ 

ယင့်ေး  ိုို့က ို ေ မ ိုကရ စ  ရထ က့်ခမံှု   ိုင့်   သိုရ သနမျ ေး (ဥပမ  Kaase and Newton, 1995)၊ 

ယံိုကကည့်မှုနှင ့် အကျ  ေးဖပ သည ့် လ မှု က့် ံရ ေး (social capital)   ိုင့်   သိုရ သနမျ ေး (ဥပမ  Whiteley, 
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1999, 2000)၊ အကျင ့်ပျက့် ချစ ေးမှု ပံိုစမံျ ေး (http://www.transparency.org) (သ ိုို့) ပစစည့်ေးဥစစ ရခ ့်လွန့် 

 န့်ြ ိုေးထ ေးမှုမျ ေး   ိုင့်   ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေး၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးအ ေး ရလ လ    ွင့် ပ ိုမ ို အသံိုေးဖပ ရလ   ှ သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် အဖမင့်မျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအရပေါ်   ိုက့်ရ ိုက့် 

မဟို ့်သည ့် အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးအ ေး   ိုင့်ေး   န့် အ မ့်ရထ င့်စို စစ့် မ့်ေး ရက က့်ယ မှုမျ ေးက ို ပ ို၍ 

အသံိုေးဖပ လ ကကသည့်။ မှ ့်သ ေးြွယ့်   လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် အန့်ဂျ  အ ို ကိုစ ေးရပေးသ မျ ေး 

(the NGO Physicians for Human Rights) အြွွဲွေ့က လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုအြွွဲွေ့က အနတ  ယ့် 

ကကံ ရ ွွေ့ရန သည ့် လ ထို (ဥပမ  ဖပည့် ငွ့်ေး ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး သ မျ ေး (သ ိုို့) ပဋ ပကခမှ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး) 

က ို စစ့် မ့်ေးရက က့်က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၏ သရဘ သဘ ေနငှ ့် အ  ိုင့်ေးအ  က ို 

ရလ လ ကကသည့်။ “အနတ  ယ့် ကကံ ရ ွွေ့ရန သည ့် လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေး” အစ အစဉ့်က လ မျ   ေးအိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် 

အဖခ ေးရသ  ဖပည့် ငွ့်ေးမှ လ နည့်ေးစိုမျ ေး မ  ည သည ့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု ပံိုစမံျ ေး ခံစ ေး သည ့် အ  ိုင့်ေးအ  က ို 

မှ ့် မ့်ေး င့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် အရ ွှေ့  ရမ မှ အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ငှ့်က အင့်ေ ိုန ေး  ှေး 

သ မ့်ေးပ ိုက့်ထ ေးသည ့် ၁၉၇၄ ခိုနစှ့်မှ ၁၉၉၉ ခိုနစှ့်အ ွင့်ေး ရသ ံိုေးမှုမျ ေးနှင ့် န မကျန့်ေး ဖြစ့်မှုမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို 

ရြ ့်ထို ့် န့် အ မ့်ရထ င့်စိုအလ ိုက့် ရသ ံိုေးမှုနှုန့်ေးက ို ရန က့်ရကက င့်ေးဖပန့် စစ့် မ့်ေး ရက က့်ယ ခွဲ သည့်။ 

ထ ိုို့ရန က့် စစ့် မ့်ေး အချက့်အလက့်မျ ေးက ို အမနှ့်   ေး ရက ့်မ ငှ့် ွင့်  င့်ဖပခွဲ သည ့် ထွက့်  ိုချက့်မှ 

အချက့်အလက့်မျ ေး၊ သချခ င့်ေးမျ ေးမှ စ  င့်ေးမျ ေးနှင ့်   ိုက့်  ိုင့် စစ့်ရ ေး ကကည ့်ခွဲ သည့်။ အ င့်ေးအဖမစ့် 

အမျ ေးအဖပ ေးမှ အချက့်အလက့်မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ က  ဇ ေရဗေနငှ ့် ရ  ဂါရဗေ   ိုင့်   ဘ သ  ပ့်မျ ေး ွင့် 

အသံိုေးဖပ ရလ   ှ သည ့် log-linear နည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် သ မ့်ေးပ ိုက့်ထ ေးစဉ့် အချ  န့်အ ွင့်ေး ရသ ံိုေးခွဲ သည ့် 

လ အရ အ ွက့် စိုစိုရပါင့်ေးက ို ခနို့့်မှန့်ေးခွဲ သည့် (International Working Group for Disease Monitoring 

and Forecasting, 1995; Ball et al., 2003)။ 

 

စစ့် မ့်ေး ရလ လ ဖခင့်ေးနှင ့် လ ထိုအဖမင့်   ိုင့်   သိုရ သနမျ ေးက န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် 

သရဘ ထ ေးမျ ေးနှင ့် အဖမင့်မျ ေးက န ိုင့်ငံမျ ေးမှ လက့်ရ ွွေ့ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေးနှင ့် က ိုက့်ည ဖခင့်ေး 

 ှ ၊မ ှ က ိုလည့်ေး   ိုင့်ေး  လ ကကသည့်။ ထ ိုသိုရ သနက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   စံနှုန့်ေး အရဖခဖပ  

ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေးလ ိုက့်န မှုအရပေါ် ရမေးခွန့်ေးမျ ေး ရမေးထ ေးသည ့် ကျပန့်ေး နမ န  

စစ့် မ့်ေးမျ ေးနငှ ့် ရပါင့်ေးစပ့်ထ ေးသည့်။ ကျပန့်ေး နမ န  စစ့် မ့်ေးမျ ေး ွင့် ပံိုမှန့်  ံိုို့ဖပန့်န ိုင့်သည ့် 

အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးမှ  “မျ ေးစွ ”၊ “အ န့်အသင ့် ရလေးစ ေး လ ိုက့်န ”၊ “သ ပ့်ရလေးစ ေး လ ိုက့်န ဖခင့်ေး မ ှ ” နှင ့် 

“လံိုေးေ ရလေးစ ေး လ ိုက့်န ဖခင့်ေး မ ှ ”  အစ ှ သည့်  ိုို့ ဖြစ့်သည့် (Anderson et al., 2005; Richards, 2006 

  ိုို့က ို ရှုပါ)။ ထ ိုသိုရ သန ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေးအရပေါ် အဖမင့်မျ ေးက ို 

 စ့်ကမ္ လံိုေး (Richards, 2006) (သ ိုို့) ရေသ  စ့်ခို (Anderson et al., 2005; Richards, 2006)  ွင့် 

မ  ည ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့်မှု   ိုင့်   ရယဘိုယျ ပံိုစမံျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်ကကသည့်။ 

 စ့်ကမ္ လံိုေး န ှုင့်ေးယှဉ့်ချက့်မျ ေးအ  န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငံ ှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေးက ို 

အကွဲဖြ ့်သည ့်အခါ အခငွ ့်အရ ေး အမျ ေးအဖပ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးပပ ေး ဖပည့်သ မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အရဖခအရနအရပေါ် အဖမင့်နငှ ့် အမနှ့် ကယ့် ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အရဖခအရန  ိုို့အကက ေး 

အ န့်အသင ့် က ိုက့်ည မှုမျ ေး  ှ သည့်။ ယင့်ေးက ို ရေသမျ ေးအလ ိုက့် ထပ့်မံ၍ ခွွဲဖခ ေး ရလ လ သည့် (Richards, 

2006, pp. 28-31)။ ဥရ  ပ အလယ့်ပ ိုင့်ေးနငှ ့် အရ ွှေ့ပ ိုင့်ေး ရေသမျ ေး ှ  ကွန့်ဖမှူနစ့်ရခ ့်လွန့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် အဖမင့်မျ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အရလ အကျင ့်မျ ေးအကက ေး က ိုက့်ည မှု ဖမင ့်မ ေးသည့်။ 
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သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုက ိုက့်ည မှု  ှ သည့်ဟို   ိုဖခင့်ေးမှ  ပည   ့် ဖပည့်သ မျ ေးအ ွက့် ပ ို၍ မှန့်ကန့်သည့် (Anderson 

et al., 2005)။ သရဘ ထ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေးနှင ့်  က့်စပ့်မှု  ှ ရလ   ရလ လ မှု 

နှစ့်ခိုလံိုေးက ၎င့်ေးက ို အဓ က က န့်ေး ငှ့် အဖြစ့် အသံိုေးဖပ က  ယဉ့်ရကျေးမှု အရဖခအရန အမျ   ေးမျ   ေး ငွ့် 

ရလ လ ခွဲ သည့်။  

 

အုပ်ခ  ပဝ် ျားနှင  ်လူမှု စ ျားပွာျားဝ ျား ဆြိုင် ာ စာ င်ျားအင်ျားမ ာျား 

 

ဖပည့် ငွ့်ေး စ  င့်ေးအင့်ေး ဌ နမျ ေး (သ ိုို့) အသ အမှ ့်ဖပ ထ ေးရသ  န ိုင့်င ံက  အစ ိုေး    ိုင့်   

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ထို ့်ဖပန့်သည ့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးနှင ့် လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုင့်   စ  င့်ေးအင့်ေးမျ ေး က ိုလည့်ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို သွယ့်ေ ိုက့်၍   ိုင့်ေး   န့် အရ ေးပါရသ  အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး (သ ိုို့)    ေးစ  င့်ရ ေး၊ 

ကျန့်ေးမ ရ ေး၊ ပည ရ ေးနှင ့် လ မှု ြ လံိုရ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  နယ့်ပယ့် အမျ   ေးမျ   ေး ွင့် အခွင ့်အရ ေး အရဖခဖပ  

ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးအ ကွ့် ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေး အဖြစ့် အသံိုေးမျ ေးလ သည့်။ အစ ိုေး ၏ စ  င့်ေးအင့်ေး  ိုင့်   ဌ နမျ ေးနှင ့် 

အစ ိုေး ရပါင့်ေးစံို အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေး ခနို့့်မှန့်ေး   ွင့် အသံိုေးဖပ န ိုင့်ရသ  လ မှု 

စ ေးပွ ေးရ ေး စ  င့်ေးအင့်ေး အချက့်အလက့် အမျ   ေးစံိုက ို ထို ့်ရေသည့်။ ဥပမ  ပည  ပ့်  ိုင့်  နငှ ့် မ ေါေ   ိုင့်   

သိုရ သနမျ ေးက ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   စိုရပါင့်ေး   ိုင့်ေး  ချက့်မျ ေးက ို လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

 ဖြည့်ေးဖြည့်ေးနှင ့်   ှ လ ရစရ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့်   ိုင့်ေး  မှုအဖြစ့် အသံိုေးဖပ သည့်။ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  စိုရပါင့်ေး 

  ိုင့်ေး  ချက့်မျ ေး ွင့် ဘေ ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အ ည့်အရသွေး ညွှန့်ေးက န့်ေး (Physical Quality of Life Index 

(PQLI))၊ လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှု ညွှန့်ေးက န့်ေး (Human Development Index (HDI)) နှင ့် လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြည ့် ည့်ေးရပေးမှု ညွှန့်ေးက န့်ေး (Social Economic Rights Fulfilment Index (SERF Index)) 

  ိုို့ ပါေင့်သည့်။၃ 

 

PQLI သည့် စ   ့်ရဖမ က့်မှုနှုန့်ေး၊ ရမွေးကင့်ေးစ ကရလေးငယ့် ရသ ံိုေးနှုန့်ေးနှင ့် ရမျှ ့်မှန့်ေး သက့် မ့်ေး  ိုို့က ို 

ရပါင့်ေးစပ့်ပပ ေး အရလေးရပေးမှု  န့်ေး  ဖြင ့်   ိုင့်ေး  ထ ေးသည ့် အမ ှ့် ၀ မှ ၁၀၀ အထ  ရပေးရသ  စရကေး 

ဖြစ့်သည့်။ အလ ေး  ပင့် HDI ၌လည့်ေး စရကေး ၀ မှ ၁  ှ ပပ ေး ရမျှ ့်မှန့်ေး သက့် မ့်ေး၊ စ   ့်ရဖမ က့်မှုနှုန့်ေး၊ 

ရကျ င့်ေးအပ့်သည ့် အချ   ေးအစ ေး၊ န ိုင့်ငံသ ေး  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ ပျမ့်ေးမျှ ေင့်ရင ွ (per capita Gross National 

Income (GNI))   ိုို့က ို မ  ည ရသ  အရလေးရပေးမှုဖြင ့်   ိုင့်ေး  ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ို  ိုင့်ေး  မှု နှစ့်ခိုမှ  

 စ့်ခိုနငှ ့်  စ့်ခို  က့်စပ့် ရဖပ င့်ေးလွဲ ရနပပ ေး လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ  အလ ိုက့် ဖပည့် ငွ့်ေး ထို ့်ကိုန့်  န့်ြ ိုေး (per 

capita Gross Domestic Product (GDP)) နှင ့်လည့်ေး  က့်စပ့်ရနသည့်။ HDI  ငွ့် GNI   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေး 

ပါေင့်ရလ   HDI က GDP နငှ ့်  က့်စပ့်မှု ပ ိုမ ို ဖမင ့်မ ေးသည့်။  

 

ထ ိုဖြစ့် ပ့် နှစ့်ခိုလံိုေး ငွ့် အညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ က  ြံွွေ့ပြ  ေးမှု အ င ့်အ န့်ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ငွ့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးက ို ရလ လ  မှ ့် မ့်ေး င့်သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြည ့် ည့်ေးမှု သရဘ    ေးနှင ့်  က့်စပ့်သည့်။ PQLI သည့် လ  စ့်ဦေး၏ ဘေအ ကွ့် 

အရဖခခကံျရသ  အ  မျ ေးနငှ ့် လ သ ေး  ိုို့  ည့် ှ မှုအ ကွ့် အရဖခခ ံ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို ရလ လ ထ ေး   

၎င့်ေးက အရဖခခ ံ  ငှ့်သန့်ရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေးက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ သည့် (Milner, Poe, and 

Leblang, 1999)။  င့်ဂ  န လ့်နှင ့်  စ့်ချ ့် (2007)   ိုို့က PQLI သည့် န ိုင့်ငံရ  ့်၏ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 
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အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရအ င့်ဖမင့်မှုက ို   ိုင့်ေး  ရသ  အဖခ ေးရသ    ိုင့်ေး  မှု နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် 

န ှုင့်ေးယှဉ့်န ိုင့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ၎င့်ေး  ိုို့က PQLI က ို လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ GDP နှင ့် လန့်ေးေ့်မန့်ေး 

(Landman, 2005b) ၏ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနငှ ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  

သရဘ   စ ချ ပ့် (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)) 

အ ွက့် စံနှုန့်ေး အရဖခဖပ  စရကေး  ိုို့နှင ့်   ဂ က့် ှင့် (regression) နည့်ေးလမ့်ေးအ   က့်စပ့်မှုက ို 

 ွက့်ချက့်ကကသည့်။ ထ ိုို့မှ   ှ လ သည ့် အရဖြက ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ငွ့် လိုပ့်န င့်စွမ့်ေးရ  ၊ 

လိုပ့်ရ  င့်လ ိုစ  ့်က ိုပါ ဖပသသည ့် ရအ င့်ဖမင့်မှု အ င ့်က ို ရြ ့်ဖပသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

  ိုင့်ေး  မှုသည့် လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေး စ  င့်ေးအင့်ေးမျ ေးနှင ့် စနံှုန့်ေး အရဖခဖပ    ိုင့်ေး  မှု  ိုို့မှ  င့်ေးသက့်လ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်ပပ ေး အစ ိုေး ၏ စ ေးပွ ေးရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေးလ ိုက့်န  န့် ကက  ေးပမ့်ေးမှု ဟ သည ့် သရဘ    ေးက ို 

  ိုင့်ေး  ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Cingranelli and Richards, 2007, p. 224)။ 

 

 စ့်ဘက့် ွင့်မ  SERF ညွှန့်ေးက န့်ေး (http://www.serfindex.org) က အစ ေးအစ    ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေး 

(ရမွေးကင့်ေးစ ကရလေး အ ပ့်နှင ့် က ိုယ့်အရလေးချ  န့်)၊ ပည သင့်ယ ခငွ ့် (မ လ န့်ေး ပပ ေး ံိုေးမှု၊ စိုစိုရပါင့်ေး 

ရကျ င့်ေးအပ့်နှမံှုနှုန့်ေး၊ သခဂျ နှင ့် သ ပပ ံ ပျဉ့်ေးမျှ PISA  မှ ့်)၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး အခငွ ့်အရ ေး (က ိုယ့်ေန့်  ေးမှု 

အသံိုေးဖပ နှုန့်ေး၊ ရမျှ ့်မှန့်ေး သက့် မ့်ေး၊ ရမွေးကင့်ေးစ ကရလေး ရသ ံိုေးနှုန့်ေး)၊ ရနစ    ှ ခငွ ့် (သနို့့် ှင့်ေးရ ေးနှင ့် 

ရသ က့်သံိုေးရ    ှ မှု   ိုေး က့်လ ဖခင့်ေး)၊ အလိုပ့်လိုပ့်ခငွ ့် ( င့်ေး ွဲ မွွဲရ သ  အရ အ ွက့်၊ က လ ညှ့်ကက  

အလိုပ့်လက့်မွဲ  ဖြစ့်မှု၊ န ှုင့်ေး   င့်ေး ွဲ မွွဲရ မှုနှုန့်ေး) မျ ေးက ို န ိုင့်င ံွင့် အမျ ေး ံိုေး ှ ရသ  အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးနှင ့် 

န ှုင့်ေးယှဉ့်၍ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ဖြည ့် ည့်ေးရပေးန ိုင့်မှုအ ေး အမ ှ့် ၀ မှ ၁၀၀ အထ  ရပေး၍   ိုင့်ေး  သည့်။ အ င့်ေးအဖမစ့် 

စွမ့်ေးအ ေးက ို လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ GDP က ို အသံိုေးဖပ ၍ ခနို့့်မှန့်ေးသည့်။ လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ GDP က ို န ိုင့်ငံအ ွင့်ေး 

မ  ည သည ့် အချ  န့်မျ ေး ငွ့် (၁၉၉၀-၂၀၀၆) အရဖခခ ံ အခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးမျ   ေးအရပေါ်   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးနှင ့် 

န ှုင့်ေးယှဉ့်ကကသည့်။   လေ့်က ို ကကွဲဖြနို့့်ကကွ့် (scatter plot)  စ့်ခို  ွွဲလ ိုက့်လျှင့် မျဉ့်ေးခံိုေးသည့် ရအ င့်ဖမင့်မှု 

ဖြစ့် န့်စွမ့်ေး နယ့်နမ  ့် (Achievement Possibilities Frontier (APF)) ဖြစ့်သည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  န ိုင့်ငံ 

 စ့်န ိုင့်င ံွင့်  ှ သည ့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ GDP အရပေါ် မ  ည့်၍ န ိုင့်ငံက လ ိုက့်န သင ့်မည ့်   ေန့် စံနှုန့်ေး 

ဖြစ့်သည့် (ပံို ၈.၁  ငွ့် ရှုပါ)။ အခွင ့်အရ ေး  စ့်ခိုချင့်ေးစ အ ွက့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ လက့်ရ ွွေ့ 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်က ို သက့်  ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေး၏ APF စံနှုန့်ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ထ ိုန ိုင့်ငံသည့် 

၎င့်ေးရအ င့်ဖမင့်န ိုင့်သည ့် အ  ိုင့်ေးအ   ွင့် မည့်မျှထ  လိုပ့်ရ  င့်ထ ေးသည့်က ို ရြ ့်ဖပသည့်။ 

 

လ မှု   ိုေး က့်မှု ညွှန့်ေးက န့်ေး (Social Progress Index (SPI)) က စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လှုမှုရ ေး   ိုင့်   

  ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက ို ရပါင့်ေးစပ့်ပပ ေး (အရသေးစ  ့်က ို စ ရသ တ  ၈.၂  ွင့် ရှုပါ) အလယ့် န့်ေးအ င ့် 

ရကျ င့်ေးအပ့်မှုနှုန့်ေး ွင့် ကျ ေး၊ မ ကွ ဖခ ေးချက့် (အရဖခခ ံဗဟိုသို    ှ မှု အစ  ့်အပ ိုင့်ေးရအ က့် ွင့်  ှ သည့်)၊ 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေးစွ   က့် ံဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငံ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့လ သ မျ ေးအရပေါ် သရဘ ထ ေးကက ေးမှု၊ 

လ င့်  ချစ့်သ မျ ေးအရပေါ် သရဘ ထ ေးကက ေးမှု၊ လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေး  က့် ံဖခင့်ေးနှင ့် 

အကကမ့်ေးြက့်ဖခင့်ေး၊ ဘ သ ရ ေး သရဘ ထ ေးကက ေးမှု (ထ ိုအချက့်မျ ေး အ ေးလံိုေးမှ  သရဘ ထ ေးကက ေးမှုနှင ့် အ ေးလံိုေး 

ပါေင့်မှု ရအ က့် ွင့်  ှ သည့်)   ိုို့က ို   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးအ ေးလည့်ေး ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးသည့်။ SPI က PQLI, HDI 

(သ ိုို့)  SERF ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် ရဘေးြယ့်ခံ အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အရဖခအရနမျ ေးက ို ပ ို၍ ဖပည ့်ဖပည ့်စံိုစံို ရြ ့်ဖပသည့်။ SPI က စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် မ  ိုင့်ရသ  အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ိုသ  
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အရလေးစ ိုက့်ထ ေးပပ ေး လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ GDP (သ ိုို့) GNI   ိုို့က ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရသ ့်လည့်ေး 

  ိုင့်ေး  မှုက HDI နငှ ့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ GDP    ိုို့နှင ့်  က့်စပ့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှု  ှ သည့်။ ယင့်ေးမှ   င့်  ရသ  

(သ ိုို့)   ည ရသ  က န့်ေး ငှ့်မျ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးရကက င ့်  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ 

 

 

ပံို ၈.၁။ OECD အြွွဲွေ့ေင့် မဟို ့်သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ရမွေးကင့်ေးစ ကရလေး အသက့် ှင့်နှုန့်ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ ရအ င့်ဖမင့်မှု 

ဖြစ့် န့်စွမ့်ေး နယ့်နမ  ့် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အ င့်ေးအဖမစ့်။ http://www.serfindex.org 

 

 

သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုသ ိုို့ရသ    ိုင့်ေး  မှု ပံိုစ ံ အမျ   ေးမျ   ေး ှ    ိုင့်ေး  မှုမျ ေးမှ  ဖပည ့်စံိုပပ ဟို မ  ိုန ိုင့်ရပ။ 

အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် ၎င့်ေး  ိုို့က လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး အ ငွ့်ေး ှ  မ  ည ရသ  အိုပ့်စိုမျ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှု၏ 

အကျ  ေးရကျေးဇ ေးမျ ေး ခံစ ေးရန သည ့် အ  ိုင့်ေးအ  နငှ ့် ပ ့်သက့်၍ အချက့်အလက့် အနည့်ေးငယ့်သ  

ရပေးန ိုင့်ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ မက့်ခရ ို စ ေးပွ ေးရ ေး စွမ့်ေးရ  င့်မှု   ိုင့်   စိုရပါင့်ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေး 

 ှ ရသ ့်လည့်ေး ပံိုမှန့် ခွွဲဖခ ေးမှုမျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  ကျ ေး၊ မ၊ လ မျ   ေး၊ ဘ သ နငှ ့် အဖခ ေးရသ  လ မှု 
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အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးအလ ိုက့် အချက့်အလက့်မျ ေး ခွွဲဖခမ့်ေး စ  ့်ဖြ ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရသ ရကက င ့် ထ ို  ိုင့်ေး  မှုမျ ေးမှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေးက ို အဖပည ့်အေ ပံိုရြ ့်န ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးအ ငွ့်ေး ှ  လ နည့်ေးစို 

အိုပ့်စိုမျ ေး၏ စ   ့်ရဖမ က့်မှုနှုန့်ေးနှင ့်/ သ ိုို့မဟို ့် ပည ရ ေး အ င ့်အ န့်ေး၊ (သ ိုို့) ရနစ   ရန  ၊ 

ကျန့်ေးမ ရ ေးနငှ ့် အဖခ ေးရသ  လ မှု ြ လံိုရ ေး ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေး   ှ သည ့် အ မ့်ရထ င့်စို အမျ   ေးအစ ေး 

အချက့်လက့်မျ ေး အစ ှ သည ့် အဖခ ေးရသ    ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက အချ   ွေ့ရသ  အိုပ့်စိုမျ ေး၏ လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ကျင ့်သံိုေးဖခင့်ေးအရပေါ် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခက ို ညွှန့်ဖပသည ့် ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ 

ဖပည့် ငွ့်ေး စ  င့်ေးအင့်ေးရံိုေးမျ ေးက နှစ့်စဉ့် လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေး ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးက ို ရက က့်ယ ကကမည့် ဖြစ့်သည့်။ 

ယင့်ေးညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးက ို ကျ ေး၊ မ၊ အသက့်၊ ေင့်ရငွနှင ့် ရန ပ့် ရေသအလ ိုက့် ခွွဲဖခ ေးက  စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အ ကွ့် အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည ့် ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေး ထို ့်ရြ ့်ရပေးသင ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

စွမ့်ေးရ  င့် ည့်   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးနှင ့် အ င့်ေးအဖမစ့် ကနို့့်သ ့်မှုမျ ေးရကက င ့် နမ န  ရက က့်ယ မှုမျ ေးက 

အရသေးစ  ့် ခွွဲဖခ ေးထ ေးသည ့် အချက့်အလက့်မျ ေး ရပေး န့် ခက့်ခွဲသည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်ေး  မှုက ို ရ ွေးရနွေးဖခင့်ေးအ ေး စ ရသ တ  ၈.၃  ွင့် ရှုန ိုင့်ပါသည့်။  

 

 ဖစဝ်ပေါ် တြိုျားတ ်မှု အသစ်မ ာျား 

 

 ည့် ွဲ   ိုင့်ေး  မှု   ိုင့်   နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို  က့်လက့် ရြ ့်ထို ့်ပပ ေး အရချ သ ့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ရနသလ ို 

ေ မ ိုကရ စ  ဖြစ့်ရပေါ် ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးက ို အသံိုေးဖပ သည ့် အချက့်အလက့် ရက က့်ခရံ ေး 

နည့်ေးလမ့်ေးသစ့်မျ ေးလည့်ေး ရပေါ်ရပါက့်လ သည့်။ ယင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ၂၁   စို ပထမ  ယ့်စိုနစှ့်မျ ေး ွင့် 

စ င့် ထွက့်ရပေါ်လ သည့်။ လ မှုကွန့်ယက့် ထွက့်ရပေါ်လ မှုနှင ့် စမ ့်ြိုန့်ေးမျ ေးနှင ့် အဖခ ေး မ ိုဘ ိုင့်ေးလ့် 

စက့်ပစစည့်ေးမျ ေး   ိုေးဖမြှင ့်   ှ လ မှုမျ ေးက လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ အသံဖပ န ိုင့်မှု ငွ့် ယခင့်က မရ ွွေ့ခွဲ ြ ေးသည ့် 

အ  ိုင့်ေးအ  နငှ ့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်လ သည့်။ “tweets”၊ YouTube ဗ ေ ယ ိုမျ ေး၊ SMS သ  ရပေးမှု 

ကွန့်ယက့်မျ ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  အချက့်အလက့် ဖြနို့့်ရေသည ့် ပလက့်ရြ င့်ေးမျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  

အင့်  နက့်ရပေါ် ွင့် သံိုေးစွွဲသ က ြန့်  ေးသည ့် အရကက င့်ေးအ  မျ ေးက န ိုင့်ငံ၏ အရဖခအရနမျ ေးအရကက င့်ေး 

အချက့်အလက့် မျ ေးစ ွ ထွက့်ရပေါ်လ  ရစသည့်။ ယင့်ေးက န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပ ံပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို 

ရလ လ သည ့် အဖခ ေးရသ  သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေး၏ စွမ့်ေးရ  င့် ည့်က ို စ င့် ရဖပ င့်ေးလွဲရပေးသည့်။ 

ယခိုအခါ   ှ ရနရသ  အချက့်အလက့်မျ ေးသည့် အသွ ေးနှစ့်ြက့်  ှ သည ့် ဓ ေးနှင ့်   သည့်။  စ့်ဘက့် ငွ့် 

အချက့်အလက့် မျ ေးက ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို အချ  န့်နငှ ့်  ရဖပေးည  ရအ က့်ရဖခမှ အစ  င့်ခံန ိုင့်၊ ရဖပ ဖပန ိုင့်ရစသည့်။ 

 စ့်ဘက့် ွင့်လည့်ေး ရခ ့်မ  နည့်ေးပည မျ ေးက ရနို့ က့်၊ အချ  န့်နှင ့် ရန  မျ ေး အလ ိုအရလျ က့် ထည ့်ရပေး   

ယင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးက အရကက င့်ေးအ  မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပသည ့် အဖခ ေး အချက့်အလက့်မျ ေး (meta data) 

ပါေင့်လ သည့် (ပံိုမှန့်အ ေးဖြင ့် “ကမ္   ရန  ချ စနစ့်” (global positioning system (GPS)) နည့်ေးပည ဖြင ့် 

ဖြစ့်သည့်)။  

 

အချက့်အလက့်မျ ေးက ို အချ  န့်နှင ့်  ရဖပေးည  ရပေးဖခင့်ေးနငှ ့် အရကက င့်ေးအ  မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပသည ့် အဖခ ေး 

အချက့်အလက့်မျ ေး ရပါင့်ေးစပ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို ရန  နှင ့် အချ  န့် အလ ိုက့် 

စိုစည့်ေးဖခင့်ေး၊ ရပါင့်ေးစပ့်ဖခင့်ေးနှင ့် မျက့်စ ဖြင ့် ဖမင့်န ိုင့် န့် ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်ရပေါ်ရစပပ ေး လမ့်ေးထွဲ ွင့် 

သွ ေးကကည ့်ရန သကွဲ သ ိုို့   ကျမှန့်ကန့်မှု  ှ လ သည့်။ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  အချက့်အလက့်မျ ေး စိုစည့်ေးဖခင့်ေးက ပံိုစ ံ
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နှစ့်မျ   ေးဖြင ့် ဖြစ့်ရပေါ်န ိုင့်သည့်။ (၁) Ushahidi ပလက့်ရြ င့်ေး (http://www.ushahidi.com) ကွဲ သ ိုို့ရသ  

အချက့်အလက့် စိုစည့်ေး န့် အထ ေးြန့်  ေးထ ေးရသ  ရပေါ် ယ့်လ့်မျ ေးမှ  စ့် င ့် လ အမျ ေးအဖပ ေးထံမှ 

အချက့်အလက့် စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) (၂) Facebook, Twitter, သ င့်ေး မ ေ ယ နှင ့် အန့်ဂျ  အ ို အစ  င့်ခဖံခင့်ေးမျ ေး 

ကွဲ သ ိုို့ရသ   ည့် ွဲ အချက့်အလက့်မျ ေး  င့်ဖပန ိုင့်မှုက ို ြွင ့်ရပေးထ ေးသည ့် (open data) အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးမှ 

 စ့် င ့် အချက့်အလက့်မျ ေး စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့်။ အချက့်အလက့် အကကမ့်ေး (raw data) 

ဖြစ့်ရနသည ့် အချ  န့် ငွ့် ယင့်ေးအချက့်အလက့်မျ ေးမှ  အသံိုေးမေင့်လှရပ။ သ ိုို့   ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို န ေးလည့်န ိုင့် န့် မည့်သ က မည့်သည ့် အ  က ို မည့်သ ူ့အ ေး ကျှူေးလွန့်သည့် ဟ သည ့် 

အချက့်အလက့်   ှ ရစ န့် အ င့်ေးအဖမစ့် အမျ   ေးမျ   ေးက ို ရပါင့်ေးစပ့်၍ ရက င့်ေးစ ွ  ည့်ရ  က့်ထ ေးသည ့် 

အချက့်အလက့် ဘဏ္ဍ   ိုက့်မျ ေး ြန့်  ေးန ိုင့်သည့်။ ယင့်ေးအချက့်အလက့် မျ ေးက ို န ိုင့်ငံမျ ေး၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို  န့်ေးစစ့်  ၌ အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် meta data မျ ေး ွင့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေး၏ ရနို့ က့်၊ 

အချ  န့်နငှ ့် ရန    ိုို့က ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် ရန က့်ထပ့် အချက့်အလက့်မျ ေး ပါေင့်န ိုင့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  စ့် င ့် 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို အမျ ေးသ ငါ အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည ့် Google Maps ကွဲ သ ိုို့ရသ  ရဖမပံို အစ အစဉ့်မျ ေး ွင့် 

ထည ့်သွင့်ေး ပံိုစခံျန ိုင့်သည့်။ 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေး ငွ့် စ  ့်ေင့်စ ေးြွယ့် ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှု အချ   ွေ့ 

ထွက့်ရပေါ်လ ရနသည့်။ ဥပမ  ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချသ မျ ေး ရပါင့်ေးစည့်ေးရ ေး မ ေါေ ညွှန့်ေးက န့်ေး (Migrant 

Integration Policy Index (MIPEX))  ငွ့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချသ မျ ေး လက့်ခထံ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် 

ရပါင့်ေးစည့်ေးန ိုင့်သည ့် အ  ိုင့်ေးအ  က ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ အချက့်အလက့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက န ိုင့်ငံ၏ 

ရပါင့်ေးစည့်ေးရ ေး မ ေါေမျ ေးက ို မှ ့် မ့်ေး င့်ထ ေးပပ ေး အသံိုေးဖပ သ မျ ေးက ို ရေ  ရဘ စ့်ထွဲ ွင့်  ှ ရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေးအ ကွ့် ရဖမပံိုမျ ေး က ိုယ့်  ိုင့် ြန့်  ေးခငွ ့် ရပေးထ ေးသည့်။ MIPEX (http://www.mipex.eu) သည့် 

   ေးေင့်နှင ့် ဥပရေ  ိုင့်   အ င ့်မျ ေး ွင့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချသ မျ ေး ရပါင့်ေးစည့်ေးရ ေး ရဖမပံိုက ို 

ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် အသံိုေးေင့်သည ့် က   ယ   စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး ရပါင့်ေးစည့်ေးရ ေး   ိုင့်   အကွဲဖြ ့်မှုမျ ေးက ို 

န ိုင့်ငံမျ ေးအလ ိုက့် န ှုင့်ေးယှဉ့်က  ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးရ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည့်။ ပဋ ပကခ သိုရ သနနငှ ့် 

ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးရ ေး နယ့်ပယ့် ငွ့် LRA ဖပဿန  မှ ့် မ့်ေး င့်ရ ေးအြွွဲွေ့ (LRA Crisis Tracker) က 

ယ ဂန့်ေါနှင ့် အန ေး ေ ိုက့် န ိုင့်ငံမျ ေး ှ  ဘို  ေးသခင့် ခိုခံရ ေး ပ့် (Lord Resistance Army (LRA)) ၏ လှုပ့် ှ ေးမှု 

အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ပံိုရြ ့်ဖပသသည့် (http://www.lracrisistracker.com)။ ဖြစ့် ပ့်   ိုင့်   

အချက့်အလက့်မျ ေးက ို အချ  န့်အလ ိုက့်၊ ရန  အလ ိုက့်၊ ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် အကက မ့်အရ အ ွက့်အလ ိုက့် သံိုေးစွွဲ  

လွယ့်က သည ့် ပံိုစဖံြင ့် ပံိုရြ ့် ထ ေးသည့်။ 

 

မက့်ခ့်မန့်ေး အိုပ့်စို (The Mackman Group) (http://www.mackmangroup.co.uk) ဟို အမည့် သည ့် 

ပိုဂဂလ က ကိုမပဏ   စ့်ခိုနငှ ့် ပ ေးရပါင့်ေးက  အက့် က့်စ့်  ကကသ ိုလ့် (the University of Essex) 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စင့်  က လ အမျ ေး   ှ န ိုင့်သည ့် အချက့်အလက့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ က  အရဖခခ ံ

န ိုင့်ငံ   ိုင့်   ညွှန့်ေးက န့်ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေးအရပေါ် ဥပရေ က  ကေ ့်မျ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

အရလ ကျင ့်မျ ေးက ို   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေးဟ သည ့် ရထ က့်  ိုင့် သံိုေးခိုက ို ပံိုရြ ့်သည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရဖမပံိုစ အိုပ့် 

(Human Rights Atlas) က ို ထို ့်ရေထ ေးသည့်။ ရဖမပံိုစ အိုပ့်က ို အင့်ေရ ေး ြ ဂန့် (Andrew Fagan) (2010) 

၏ Atlas of Human Rights က ို အရဖခခံ၍ ရ ေး ွွဲထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး နှစ့်ရပါင့်ေး သံိုေး ယ့်ကက  
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အချ  န့်အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခိုအ ငွ့်ေး ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေး ပါေင့်သည့် (စ ရသ တ  ၈.၄  ငွ့် 

ရှုပါ)။ 

 

စာဝသတတာ ၈.၃။ စြိန်ဝခေါ်ဝနသည ် အယူအဆမ ာျား၊ စ ျားပွာျားဝ ျားနှင ် လူမှုဝ ျား အခွင ်အဝ ျားမ ာျား တြိုင်ျားတာ ခင်ျား 

PQLI, HDI နှင ့် SPI   ိုို့သည့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အဓ က အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို 

ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးထ ေးသည ့်  င့်  ရသ  ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ  ကကသည့်။ ထ ို  ိုင့်ေး  မှု ပံိုစကံ ို 

ြန့်  ေးသ မျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးဟ သည ့် ရခါင့်ေးစဉ့်က ို ရပေါ်ရပေါ်ထင့်ထင့် အသံိုေးမဖပ ခွဲ ရပ။ သ ိုို့   ွင့် ဘေ 

အ ည့်အရသွေး၊ လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှုနှင ့် လ မှု   ိုေး က့်မှုအ ွက့်   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက ို အသ ေးသ ေး 

ရြ ့်ထို ့်ခွဲ ကကသည့်။  စ့်ဘက့် ငွ့်မ  SERF ညွှန့်ေးက န့်ေးက န ိုင့်ငံ ှ  အမျ ေး ံိုေး  န ိုင့်ရသ  အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို 

ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးက  စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဖြည ့် ည့်ေး ရပေးန ိုင့်မှုက ို   ိုင့်ေး  သည့်။ 

  ိုင့်ေး  မှု ပံိုစ ံ ရလေးမျ   ေးလံိုေးက  စ့်ခိုနှင ့်  စ့်ခို  က့်စပ့်ရနပပ ေး  င့်  ရသ  အရဖြမျ ေး ရြ ့်ဖပရနရလ   

အဖခ ေးညွှန့်ေးက န့်ေး သံိုေးခိုနငှ ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် SERF ညွှန့်ေးက န့်ေးက မည့်သည ့်  န့်ြ ိုေးမျ ေး ထပ့်ရပါင့်ေးရပေးသနည့်ေး။ ပံို 

၈.၂ က ရ ေွးချယ့်ထ ေးသည ့် လက့် င့် အရမ  က န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ၂၀၀၀ ခိုနှစ့်နငှ ့် ၂၀၁၀ ခိုနှစ့်အကက ေး ပျမ့်ေးမျှ SERF 

ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးက ို ရြ ့်ဖပသည့်။ SERF ညွှန့်ေးက န့်ေးက န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး န ှုင့်ေးယှဉ့်မှု ဖပ    ွင့် 

ပ ိုရက င့်ေးပါသလ ေး။ ထ ိုညွှန့်ေးက န့်ေးက စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

က ကယွ့်   ငွ့် ပ ို၍ ထ ရ  က့်သည့်ဟ သည ့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အချက့်မျ ေးက ို ထင့် ှ ေးစ ွ ဖပသ 

ရနပါသလ ေး။ 

 

ပံို ၈.၂။ လက့် င့် အရမ  က န ိုင့်ငံမျ ေး၏ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို န ှုင့်ေးယှဉ့်ဖခင့်ေး ၂၀၀၀-၂၀၁၀ 

ကက ေး ပျဉ့်ေးမျှ  န့်ြ ိုေး 

 

 

အ င့်ေးအဖမစ့်။ http://www.serfindex.org 
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   အချက့်အလက့်မျ ေး  င့်ဖပဖခင့်ေး၊ စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေး   ိုို့ ွင့် အ  ိုပါ 

ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှု အသစ့်မျ ေးက စ  ့်လှုပ့် ှ ေးစ   ရက င့်ေးပပ ေး အသံိုေးေင့်ရသ ့်လည့်ေး ထ ိုဥပမ မျ ေး 

အ ေးလံိုေး ငွ့်   ည ရသ  နည့်ေးလမ့်ေး  ိုင့်   စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး ရပေါ်ထွက့်လ ဖပန့်သည့်။ လ အမျ ေးထံမှ 

အချက့်အလက့်  ယ ဖခင့်ေးနငှ ့် အ ေးလံိုေးအ ွက့် ြွင ့်ရပေးထ ေးသည ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးမှ အချက့်အလက့်မျ ေး 

 ယ ဖခင့်ေးသည့် ယခိုအခန့်ေး အရစ ပ ိုင့်ေး ဖြစ့် ပ့် အရဖခဖပ  အချက့်အလက့် မျ ေး ွင့် ရ ွေးရနွေးခွဲ ရသ  

က ိုယ့်စ ေးဖပ န ိုင့်မှုနငှ ့် ပ ို၍၊ ရလျ  ၍ အစ  င့်ခံဖခင့်ေး ဖပဿန မျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ရစသည့်။ လ အမျ ေးက ရပေးသည ့် 

အချက့်အလက့်မျ ေးနှင ့် အ ေးလံိုေးအ ွက့် ြွင ့်ရပေးထ ေးသည ့် အချက့်အလက့်မျ ေးသည့် အ င့်ရဖပသလ ို 

ရက က့်ယ သည ့် နမ န မျ ေး ဖြစ့်သည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  ထ ိုအချက့်လက့်မျ ေးသည့် လ မျ ေးနှင ့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့ ဖမင့်ခွဲ  (သ ိုို့) ကကံ ရ ွွေ့ခွဲ  ရသ  က စစ ပ့်မျ ေးက ို  င့်ဖပကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုအချက့်အလက့်မျ ေးသည့် ဥပရေ စည့်ေးကကပ့်ရ ေး   ေန့် ှ သ မျ ေး ရက က့်ယ သည ့်   ဇေ ့်မှု အစ  င့်ခရံ ေး 

အချက့်အလက့်မျ ေးနှင ့်  င့်  သည့် (  ဇေ ့်မှု   ိုင့်   စစ့် မ့်ေးမျ ေးနငှ ့်ရ    ကွ ဖခ ေးသည့်)။ ထ ိုပံိုစဖံြင ့် 

ရက က့်ယ သည ့် မည့်သည ့် အချက့်အလက့်မ  ို  င့်ဖပ န့် ရ ေွးချယ့်ခွဲ ရသ  လ အိုပ့်စို၏ အဖမင့်က ိုသ  

ထင့်ဟပ့်မည့် ဖြစ့်ပပ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု အမျ ေးအဖပ ေးမှ  ကယွ့်ေှက့်ခံ ရန  ွဲ၊ လ မသ ၊ သ မသ  ဖြစ့်ရန ွဲပင့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် အချက့်အလက့်မျ ေး မဖပည့် စံိုသည ့်  ိုင့် ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် ပထေ  ရဖမဖပင့် အရနထ ေး ရဖမပံိုမျ ေးက 

ဖပည့် ငွ့်ေး ရေသမျ ေးအ ွင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ကွ ဖခ ေးပံိုက ို စ င့် ရြ ့်ထို ့် လ န ိုင့်သည့်။ 

ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် ပံိုစံမျ ေးက ို ထပ့်မံ အရသေးစ  ့် ရစ င ့်ကကည ့် န့်ရ    လ ိုအပ့်သည့်။ 

 

ထ ိုို့ဖပင့် ယခိုအခါ နည့်ေးပည က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု အရကက င့်ေး ဇ  ့်ရကက င့်ေးမျ ေးက ို ဓ  ့်ပံိုမျ ေး၊ 

ဗ ေ ယ ိုမျ ေးနှင ့် အဖခ ေး meta data မျ ေး ပါေင့်ရသ  အချက့်အလက့် ပံိုစမံျ ေးဖြင ့် ရက က့်ယ က  ဖပန့်လည့် 

စစ့်ရ ေး အ ည့်ဖပ န ိုင့်သည့်။ ဥပမ  ၂၀၀၉ ခိုနှစ့် ဧပပ လ ၁  က့်ရနို့ ပဗ   န့် န ိုင့်င ံွင့် သ င့်ေးစ  ရ  င့်ေးချသ  

အ  န့် ွန့်လင့် န့် (Ian Tomlinson) သည့် လန့်ေန့် ှ  G20  နဒဖပပွွဲမျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်သည ့် 

အကကမ့်ေးြက့်မှုနှင ့် ရိုန့်ေး င့်ေး န့်ခ ့်မှုမျ ေးအ ငွ့်ေး  ွဲမျ ေး ေင့်  ိုက့်မှုရကက င ့် လွဲကျခွဲ ပပ ေး မျ ေးမကက မ  အသက့် 

 ံိုေးရံှုေးခွဲ  သည့်။ ဖြစ့် ပ့်က ို အရစ ပ ိုင့်ေး စံိုစမ့်ေးခွဲ ဖခင့်ေးမျ ေးအ   ွဲမျ ေးဘက့်က မမှန့်မကန့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည ့် 

သက့်ရသမျ ေး မရ ွွေ့ ရပ။ သ ိုို့   ငွ့် စမ ့်ြိုန့်ေးမျ ေးဖြင ့် ရ ိုက့်က ေးထ ေးသည ့် ဗ ေ ယ ို သက့်ရသမျ ေးအ  

 ွဲအ   ှ    ိုင့်မွန့် ဟ ေိုေ့်က ို လ ရသရစမှုဖြင ့် စွွဲချက့် င့် န ိုင့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုဥပမ က နည့်ေးပည  

အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  ဖြစ့် ပ့်မျ ေးအ ကွ့် 

အချက့်အလက့်သစ့်မျ ေး ရြ ့်ထို ့်န ိုင့်ပပ ေး လ ထို   ေန့်ခံမှု   ိုင့်   ပံိုစသံစ့်မျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ရစသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ 

နည့်ေးပည  အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက ၂၀၁၁ ခိုနှစ့် အ  ပ့် ရနဦွေး ရ  ့်လှန့်ရ ေး ွင့် န ိုင့်ငရံ ေး အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး 

အမျ ေးအဖပ ေးနငှ ့် သက့်  ိုင့်သည ့် အဖမင့်မျ ေးနှင ့် အကွဲဖြ ့်မှုမျ ေးက ိုလည့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲ ရပေးန ိုင့်ခွဲ သည့်။ 

ကမ္  ငွ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးသည့်နှင ့်အည  ဗ ေ ယ ို ရိုပ့်သံလွှင ့်မှုမျ ေးက ို ရ ွွေ့ ှ  ခွဲ  သည့်။ နည့်ေးပည သစ့် 

ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှုမျ ေးက သံိုေးသပ့်သ မျ ေးနှင ့်  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး အ ကွ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး    ေးေင့် ဖြစ့်ရသ ၊ အဓ ပပ ယ့်  ှ ရသ ၊ ခ ိုင့်လံိုရသ  

အချက့်အလက့်မျ ေး   ှ န ိုင့်မှုက ို   ိုေးဖမြှင ့်ရပေးန ိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ 
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အနှစ့်ချ ပ့် 

နည့်ေးပည မျ ေး ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးကျ ဖြစ့်လ ဖခင့်ေး   ိုသည့်မှ  အမျ ေးဖပည့်သ အ ွက့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

အချက့်အလက့်မျ ေး ပ ိုမ ို   ှ လ န ိုင့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

သ မန့်လ မျ ေးနှင ့် အိုပ့်စိုမျ ေးက အစ ိုေး မျ ေးက ို စ န့်ရခေါ် န့်နှင ့်  နဒဖပပွွဲမျ ေးအ ွက့် လံှုရ  ့် န့် လ မှုကွန့်ယက့် 

နည့်ေးပည မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ 

ရလ လ သံိုေးသပ့်သ မျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   အချက့်အလက့် ပံိုစသံစ့်မျ ေးက ို စိုရ  င့်ေးန ိုင့်ပပ ေး 

လွယ့်လင ့် က    ှ ရသ  က   ယ မျ ေးဖြင ့် ပံိုရြ ့်ရ ေး ွွဲလ န ိုင့်သည့်။ 

နည့်ေးပည သစ့်၏ စွမ့်ေးပက ေးက   ေန့်ခံမှု ပံိုစသံစ့်မျ ေး ထွက့်ရပေါ်ရစပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ဖမြှင ့် င့်ဖခင့်ေးနငှ ့် က ကယွ့်ဖခင့်ေးအ ကွ့် အရ ေးပါသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

အ ေးလံိုေးအ ကွ့် ြွင ့်ရပေးထ ေးသည ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးနငှ ့် အချက့်အလက့် အကက ေးစ ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ က  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေး၏ အနတ  ယ့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပပါ။ 
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စာဝသတတာ ၈.၄။ လူူ့အခငွ ်အဝ ျား အခ  ်အလ ်မ ာျား ြို ပံုဝဖာ် ခင်ျား 

ယခိုအခန့်ေး ွင့် ရ ွေးရနွေးခွဲ ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှု ပံိုစံမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို အွန့်လ ိုင့်ေး က   ယ မျ ေး ရပေါ်ရပါက့်လ မှုရကက င ့် 

စ  ့်က ေးပံိုရြ ့်မှု ရက င့်ေးရက င့်ေးဖြင ့် ရ ွေးရနွေးလ န ိုင့်သည့်။ ထ ိုက   ယ မျ ေးက ဇယ ေးမျ ေး၊ လ ိုင့်ေးဖြင ့် ရြ ့်ဖပသည ့် ပံိုစံမျ ေး၊ 

ကကွဲဖြနို့့်ကွက့် စသည့်  ိုို့ထက့် ပ ိုရသ  ပံိုရြ ့်မှုမျ ေး၊ ရဖမပံိုမျ ေးနှင ့် အဖပန့်အလှန့် ြလှယ့်န ိုင့်သည ့် အနွ့်လ ိုင့်ေး က   ယ မျ ေး ပံိုစံဖြင ့် 

ပံိုရြ ့်မှုမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ လ ရစန ိုင့်သည့်။ ဥပမ   င့်ဂ  န လ့်နှင ့်  စ့်ချ ့်  ိုို့၏ ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ဖပည ့်စံိုမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ရပါင့်ေးစပ့်  ိုင့်ေး  ဖခင့်ေးမှ   ှ သည ့် အချက့်အလက့် အ င့်ေးအဖမစ့် မျ ေးက ို ကမ ္  ရဖမပံိုရပေါ် ွင့် ပံိုရြ ့်ကကည ့်န ိုင့်သည့် 

(http://www.humanrightsatlas.org)။ ပံို ၈.၃ က ၂၀၁၀ ခိုနှစ့် ထ ို  ိုင့်ေး  မှုက ို ကမ ္  ရဖမပံိုရပေါ် ွင့် ရြ ့်ဖပသည့် (အမှ ့် ၉ ခိုပါ 

စရကေးက ို ၅ ခိုပါ စရကေးအဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲ ထ ေးသည့်)။ အရ  င့် င ့် င ့် ဖခယ့်ထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ဖပည ့်စံိုမှု 

အခွင ့်အရ ေးက ို က ကွယ့်ရပေးဖခင့်ေး ပ ိုမ ို ရက င့်ေးမွန့်သည့်။  မ ှ့်မျ ေးက ို ပံိုရြ ့်ရံိုမက  အသံိုေးဖပ သ က သ ၏ ရမ က့်စ့်က ို န ိုင့်ငံ 

 စ့်န ိုင့်ငံအရပေါ် ရ ွွေ့လ ိုက့်သည့်နှင ့် ထ ိုန ိုင့်ငံနငှ ့် သက့်  ိုင့်သည ့် ရန က့်ထပ့် အချက့်အလက့်မျ ေး ရပေါ်ရပါက့်လ သည့်။ ဥပမ  

အ ဂျင့်  ေးန ေး န ိုင့်ငနံှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် ရန က့်ထပ့် အချက့်အလက့်မျ ေး ဖြစ့်ရသ  လ ဦေးရ ၊ လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ GDP၊ လ မှု ြွံွေ့ပြ  ေးရ ေး 

ညွှန့်ေးက န့်ေးနှင ့် ၁၉၆၆ ခိုနစှ့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  သရဘ    စ ချ ပ့်က ို 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးမှု အရဖခအရန  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

ပံို ၈.၃။ ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ဖပည ့်စံိုမှု အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အ ဂျင့်  ေးန ေး န ိုင့်ငံ၏ အရဖခခ ံစ  င့်ေးအင့်ေးမျ ေး၊ ၂၀၁၀ 

အ င့်ေးအဖမစ့်။ http://www.humanrightsatlas.org 
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နြိဂံုျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးနှင ့် ရစ င ့်ကကည ့်ရလ လ မှုမျ ေး၏  ည့် ွယ့်ချက့်၊ စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးနှင ့် ဥပမ မျ ေးက ို 

အ  ိုချံ ေး ရလ လ ဖခင့်ေးအ    ိုင့်ေး  မှု ဖပ သည ့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို စ င့် 

အရလေးစ ိုက့်လ ရသ ရကက င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် လက့်ရ ွွေ့ လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေးသည့်   ိုေး က့်မှု 

မျ ေးစွ  လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ခွဲ ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပ ံ ပည  ငှ့်မျ ေး၊ လ မှုရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေး၊ 

စ  င့်ေးအင့်ေး ပည  ငှ့်မျ ေး၊ ပထေ  ပည  ငှ့်မျ ေး၊ လ ဦေးရ   န့်ေးစစ့်သ မျ ေး၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး ပည  ငှ့်မျ ေး၊ 

ရဘ ဂရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် အစ ိုေး မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးမှ  က့်ကကွ လှုပ့် ှ သ မျ ေး အ ေးလံိုေးက 

အခွင ့်အရ ေး အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးက ို ရထ က့်ပံ သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေး (သ ိုို့) ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေး 

  ှ မှု ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် ပ ိုမ ို မျ ေးဖပ ေးလ ရ ေး ငွ့် က ည  လိုပ့်ရ  င့်ရပေးခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  

အထင့်ကက ေးြွယ့်     ိုေး က့်မှုမျ ေး  ှ လင ့်ကစ ေး ထ ိုနယ့်ပယ့် ငွ့် ထင့်  ှေးသည ့် ကွက့်လပ့်မျ ေး 

 ှ ရနရသေးသည့်။ ဇယ ေး ၈.၁  ွင့် ပါေင့်သည ့် အကွက့်မျ ေးက ို    ေးေင့်ဖြစ့်ရသ ၊ အဓ ပပ ယ့်  ှ ရသ ၊ ယံိုကကည့် 

စ  ့်ချ ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးဖြင ့်  န့်ေး   ဖြည ့်ရပေးန ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ရသေးရပ။ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် 

လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရလေးစ ေးဖခင့်ေး ရှုရထ င ့် (အကွက့် ၁) အ ကွ့် ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးက ို 

ရြ ့်ထို ့်ရပေးဖခင့်ေးနှင ့် ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  ရေသနငှ ့် အချ  န့်က ို လွှမ့်ေးခခံ ထ ေးသည ့် ဖြစ့် ပ့် အရဖခဖပ ၊ စနံှုန့်ေး 

အရဖခဖပ ၊ စစ့် မ့်ေးအရဖခဖပ   အချက့်အလက့်မျ ေး ရြ ့်ထို ့်ဖခင့်ေးက ို အရလေးရပေး ရနသည့်။ န ိုင့်ငံ 

အမျ ေးအဖပ ေးအ ကွ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဖြည ့် ည့်ေးမှုက ို စိုရပါင့်ေး   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေးမျ ေးလည့်ေး  ှ သည့် 

(အကကွ့် ၆) (ဥပမ  Cingranelli and Richards, 2007)။ သ ိုို့   ွင့် လ မှုရ ေးနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ရလေးစ ေးဖခင့်ေးနှင ့် က ကယွ့်ရပေးဖခင့်ေး ရှုရထ င ့်မျ ေးအ ကွ့်   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးမှ  နည့်ေးပါေးရန ွဲ ဖြစ့်သည့် 

(အကကွ့် ၄ နှင ့် ၅)။ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး က ကယွ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ဖြည ့် ည့်ေးရပေးဖခင့်ေး 

ရှုရထ င ့်မျ ေးအ ကွ့် လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးမှ မ  ပ ို၍ပင့် နည့်ေးပါေးရနရသေးသည့် (အကကွ့် ၂ နှင ့် ၃(။ 

 

အချက့်အလက့်   ှ မှု ွင့် ကွက့်လပ့်မျ ေး  ှ ရနဖခင့်ေးမှ  န ိုင့်ငရံ ေးသ ပပ ံွင့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးနှင ့် သ အ ို  ပ ိုင့်ေးအ  စ  ့်ေင့်စ ေးမှု ပ ိုမျ ေး ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်ပပ ေး 

စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်ေး  မှု၏ နည့်ေးစနစ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   ဖပဿန မျ ေးရကက င ့်လည့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်သည ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးက ို ရလ လ  န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေး ဖပ လ ကကသည့် (Chapman, 1996)။ ယင့်ေးအချက့်က စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး နည့်ေး     ိုင့်ေး  မှု နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး 

  ှ လ ရစန ိုင့်သည့်။ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး က ကွယ့်ရပေးဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ 

ရငရွကကေးအင့်အ ေး ရ  င ့် င့်ေးမှု အရပေါ်လည့်ေး မ  ည့်သည့်ဟို အသ အမှ ့် ဖပ လ ကကသည့် (Holmes and 

Sunstein, 1999)။ ထ ိုရငရွကကေး အင့်အ ေးက ို စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်ေး  သည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ ၍   ိုင့်ေး  န ိုင့်သည့်။ ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မဟ မင့်ေးကက ေးရံိုေးက 

ထို ့်ရြ ့်ခွဲ ရသ    ိုင့်ေး  မှု မ ရဘ င့် ငွ့် အဓ က ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုသည ့်  ည့်ရ  က့်ပံို၊ 

ဖြစ့်စဉ့်နငှ ့်  လေ့် သရဘ    ေးမျ ေး ပါေင့်သည့်။ ယင့်ေးသရဘ    ေး အမျ ေးစိုက ို ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး 
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အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် သက့်  ိုင့်ရသ  လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး စ  င့်ေးအင့်ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ ၍ လက့်ရ ွွေ့ 

အသံိုေးဖပ န ိုင့် န့် အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ိုထ ေးသည့် (Landman and Carvalho, 2009  ွင့် ရှုပါ)။ 

 

ယခိုအခါ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေး   ှ ရ ေးက ို ပည  ပ့်ပ ိုင့်ေးနှင ့် မ ေါေပ ိုင့်ေး   ိုင့်   အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးက 

ပ ို  ိုေး၍ ရ  င့်ေး  ိုလ ကကပပ  ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးအစ ေး မျ ေးစ ွ အ ကွ့်   ထွင့်န ိုင့်စွမ့်ေး  ှ ပပ ေး 

ယံိုကကည့် စ  ့်ချ ရသ    ိုင့်ေး  မှုမျ ေး ပ ို၍ ထွက့်ရပေါ်လ ပပ  ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငရံ ေးသ ပပ ံ ပည  ငှ့်မျ ေးက 

ထ ိုလ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေး ထို ့်ရြ ့်ရ ေး၊  န့်ေးစစ့် ရလ လ ရ ေးနှင ့်   ိုေး က့်လ ရစရ ေး  ိုို့ ွင့် 

အရ ေးပါသည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်ရနကကပပ ေး အန ဂ ့် ငွ့်လည့်ေး ထ ိုသ ိုို့  က့်လက့် ပါေင့်ကကမည့် ဖြစ့်သည့်။ 

ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  အစ ိုေး   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် အစ ိုေး မျ ေး 

ရပါင့်ေးစည့်ေးထ ေးသည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့်  အကကဉံ ဏ့်မျ ေး၊ အရ ွွေ့အကကံ မျ ေး ြလှယ့်ဖခင့်ေးမှ 

ထ ိုလိုပ့်ရ  င့်မှုမျ ေးက ို ပ ိုမ ို   ိုေး က့်လ ရစသည့်။ ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  န ိုင့်ငံမျ ေးမှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အရဖခအရနမျ ေးက ို ဖပည ့်ဖပည ့်စံိုစံို သ  ှ န ိုင့် န့် ဖြစ့် ပ့် အရဖခဖပ ၊ စံနှုန့်ေးအရဖခဖပ ၊ စစ့် မ့်ေး အရဖခဖပ  စ  င့်ေးအင့်ေး 

အချက့်အလက့်မျ ေးနှင ့် လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး   ိုင့်   စ  င့်ေးအင့်ေး အချက့်အလက့်မျ ေး   ှ ရစ န့် 

 က့်လက့် လိုပ့်ရ  င့် ဦေးမည့် ဖြစ့်သည့်။ အမျ ေးဖပည့်သ  အသံိုေးဖပ န ိုင့် န့် ြွင ့်ရပေးထ ေးရသ  

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးနှင ့် အချက့်အလက့်ကက ေးမျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေးနငှ ့် ထ ိုအချက့်အလက့်မျ ေးက ို စနစ့် ကျ 

အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ိုန ိုင့်စွမ့်ေး  ိုို့သည့်လည့်ေး အန ဂ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှု ွင့် အရ ေးပါလ မည့် 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

အန ဂ ့် ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး၏ ရှုရထ င ့်မျ ေး အ ေးလံိုေးက ို   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငံအ ွင့်ေး ှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

  ှ မှုနှင ့် ကမ္ ရပေါ် ငွ့် ထ ခ ိုက့်မှု အမျ ေး ံိုေး အိုပ့်စိုမျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ှ မှုမျ ေးက ို အကွဲဖြ ့် န့် 

အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေး ရက က့်ခဖံခင့်ေး၊   ိုင့်ေး  မှု နည့်ေးလမ့်ေး အမျ   ေးမျ   ေး ရြ ့်ထို ့်   ငွ့် ပ ို၍ 

ပွင ့်လင့်ေးရသ   က့်သွယ့် ြလှယ့်မှုမျ ေးနှင ့် ပွင ့်လင့်ေး ဖမင့်သ မှု  ှ ဖခင့်ေးမျ ေးက ို ပ ို၍ အရလေးစ ိုက့်လ ကကမည့် 

ဖြစ့်သည့်။ ယခို ရ ွေးရနွေးခွဲ ပပ ေးရသ  သ မန့် ဖပည့်သ မျ ေးက ို အ ေးဖြည ့်ရပေးသည ့် နည့်ေးလမ့်ေး အသစ့်မျ ေး 

ရပေါ်ရပါက့်လ ဖခင့်ေးက အန ဂ ့် ွင့် န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပ ံ ပည  ငှ့်မျ ေးအ ွက့် အသံိုေးေင့်မည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

အချက့်အလက့်မျ ေး ပ ို၍ စ ေး င့်ေးလ မည့်က ို ဖပသရနသည့်။ အ  ိုပါ ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှုမျ ေးနှင ့် ပ ိုမ ို 

ရက င့်ေးမွန့်ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးက ို ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး နယ့်ပယ့်အ ွင့်ေး ှ  

ထ ိုနယ့်ပယ့်ခွွဲသည့်  က့်လက့်   ိုေး က့်ရနဦေးမည့် ဖြစ့်ပပ ေး ယင့်ေး  ိုေး က့်မှုမျ ေးက ကမ္  စ့်ေန့်ေး 

လ သ ေး  ိုို့၏ ဂိုဏ့်သ ကခ က ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးန ိုင့်ရ ေး ဟ သည ့် က လ ှည့်  ည့်မှန့်ေးချက့်အ ကွ့် မျ ေးစွ  

အရထ က့်အက  ဖြစ့်ရပလ မ ့်မည့်။ 

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။  အဘယ့်ရကက င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို   ိုင့်ေး   န့် အရ ေးကက ေးသနည့်ေး။   ိုင့်ေး  မှု ပံိုစ ံအမျ   ေးမျ   ေး အ ကွ့် 

စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးက ေး အဘယ့်နည့်ေး။ 
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၂။  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ဖြစ့် ပ့် အရဖခဖပ ၊ စနံှုန့်ေး အရဖခဖပ ၊ စစ့် မ့်ေး အရဖခဖပ    ိုင့်ေး  ပံိုမျ ေး၏ 

အ ေးသ ချက့်မျ ေးက ေး အဘယ့်နည့်ေး။ 

၃။  လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး   ိုင့်   စ  င့်ေးအင့်ေး အချက့်အလက့်မျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ေး 

  ိုင့်ေး   န့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ အသံိုေးဖပ န ိုင့်သနည့်ေး။ 

 

အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို လ သ  ှင့်ကက ေး  င့်ဖပန ိုင့်ဖခင့်ေးက ရက င့်ေးပါသလ ေး။ 

၂။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ အမျ   ေးအစ ေး အမျ   ေးမျ   ေးနငှ ့် ရှုရထ င ့် အမျ   ေးမျ   ေး  ိုို့က ို အဘယ့်ရကက င ့် 

ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေး န့် အရ ေးပါသနည့်ေး။ 

၃။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေးက ၎င့်ေး  ိုို့က ို ဖမြှင ့် င့်ရ ေးနှင ့် က ကွယ့်ရ ေး  ိုို့ ငွ့် 

မည့်ကွဲ သ ိုို့ရသ  သက့်ရ  က့်မှုမျ   ေး  ှ သနည့်ေး။ 

 

 က့်လက့် ြ ့်ရှု န့် 
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သ အ ို  ပ ိုင့်ေးနှင ့် နည့်ေးလမ့်ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေး အပါအေင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးအရကက င့်ေး ခခံ ငံို 

သံိုေးသပ့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

Landman, T. and Carvalho, E. (2009). Measuring Human Rights. London and Oxford: Routledge. 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးအရကက င ့် ရခ ့်ရပေါ်ရလ လ ချက့်နငှ ့် ရ ွေးရနွေးချက့် ဖြစ့်သည့်။  

 

ေက့်ဘ့်  ိုေ့်မျ ေး 

 

http://www.freedomhouse.org Freedom House ၏ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

၁၉၇၂ ခိုနစှ့်မှ စ၍ စံနှုန့်ေး နှစ့်ခို အရဖခဖပ    ိုင့်ေး  ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ နှစ့်စဉ့် အသစ့် အချက့်အလက့် 

အသစ့်မျ ေး ထွက့်သည့်။ 

 

http://www.humanrightsatlas.org Human Rights Atlas ၏ ရဖမပံို အရဖခဖပ  ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ဖြစ့်ပပ ေး န ိုင့်င ံ

အရဖခအရနမျ ေး၊ ဥပရေ က  ကေ ့်မျ ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရလ အကျင ့်မျ ေး   ိုင့်   အချက့်အလက့်မျ ေး 

ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

 

http://www.humanrightsdata.com  င့်ဂ  န လ့်နငှ ့်  စ့်ချက့်  ိုို့၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အချက့်အလက့် 

  ိုင့်   ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၈၀ မှ ၂၀၀၆ အထ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးအစ ေး ၁၇ ခိုနငှ ့် ပ ့်သက့်ရသ  

စံနှုန့်ေး   ိုင့်   အချက့်အလက့်မျ ေးက ို စိုစည့်ေးထ ေးသည့်။  ြံန့် ံခါ အချက့်အလက့် အသစ့်မျ ေး ထွက့်ရလ  

 ှ သည့်။  
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ဖြစ့်သည့်။ 
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အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်၍ စံနှုန့်ေး အရဖခဖပ  စရကေးမျ ေး ထို ့်ဖပန့်သည ့် ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ဖြစ့်သည့်။  ြံန့် ံခါ 

အချက့်အလက့် အသစ့်မျ ေး ထွက့်ရလ   ှ သည့်။ 

 

မှ ့်စိုမျ ေး 

 

၁။ သ ပပံနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ညွနို့့်ရပါင့်ေး အစည့်ေးအရေေး၊ AAAS ၏ အချက့်အလက့်ကက ေးမျ ေးနှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရကက င့်ေး ပ ိုမ ို သ  ှ လ ိုပါက http://www.aaas.org/ event/science-human-rights-

coalition-meeting-big-data-human-rights  ငွ့် ရှုပါ။ 

၂။ ဥပမ  Freedom House က အ င့်ေးအဖမစ့် အမျ ေးအဖပ ေး အရပေါ် မှ ခ ိုသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ၎င့်ေး၏ 

ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   စရကေး နှစ့်ခို ထို ့်ဖပန့်   ငွ့် မည့်သည ့် 
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အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို အဓ က အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်က ို မရြ ့်ဖပရပ။ ပဗ   န့် န ိုင့်ငံ အရဖခစ ိုက့် ပိုဂဂလ က 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အနတ  ယ့် ရလ လ ရ ေး ကိုမပဏ  Maplecroft မှ လည့်ေး အလ ေး  ပင့် 

ဖြစ့်သည့်။ 

၃။ PQLI သည့် အမျ   ေးမျ   ေးရသ  န ိုင့်င ံက  အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးမှ   ှ သည ့်   ိုင့်ေး  ချက့်မျ ေးက ို အရဖခခံ   

PQLI အ ွက့် အ င့်ေးအဖမစ့်  စ့်ခိုဟ ၍ သ ေးသနို့့် မ ှ ရပ။  စ့်ဘက့် ငွ့်မ  UNDP က နှစ့်စဉ့် HDI 

က န့်ေးဂဏန့်ေးမျ ေးက ို ထို ့်ဖပန့်ရပေးသည့်။ http://hdr.undp.org/en/statistics က ို ရှုပါ။ ကိုလသမဂဂမ ှ

  ှ သည ့် စ  င့်ေးအင့်ေး အချက့်အလက့်ဘဏ့် http://unstats.un.org/unsd က ိုလည့်ေး ရှုပါ။ 

 

အခ  ်အလ  ် အသစ်မ ာျားနှင ် အ ခာျား အ င်ျားအ မစ်မ ာျား ြို ဝလ လာ န် ဤစာအုပ်နငှ ် ပူျားတွဲ ပါသည ် 

အွန်လြိုင်ျား အ ငျ်ားအ မစ ် စငတ်ာ ြိ ု ေင်ဝ ာ ်ဝလ လာနြိုင်ပါသည်။ 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/goodhart3e/ 
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၉)  မဘာ  ယဉ်ဝ  ျားဝသာ အ ပဘ် ် လူူ့အဖွဲွေ့အစည်ျားနှင ် လူူ့အခွင ်အဝ ျား 
 

မာလ စ် ဂဝလ  ်ှစ်နှင ် ဝဒါ ်ဂ   လ ်တင်ဂါ (Marlies Glasius and Doutje Lettinga) 

 

အခန့်ေး မ   က  

 
• ကမ္   ယဉ့်ရကျေးရသ  အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး   ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး 

• ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး၊ ပံိုစ ံရဖပ င့်ေးလွဲသ  ဖြစ့်သည ့် GCS၊ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

• ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး၊ ဥပရေ ချမှ ့်သ မျ ေးနငှ ့် ရစ င ့်ကကည ့်သ မျ ေး ဖြစ့်သည ့် GCS၊ န ိုင့်င ံက  

  ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး 

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

 

ယခိုအခန့်ေးသည့် ‘၎င့်ေး  ိုို့၏ ကမ္ က ို လွှမ့်ေးမ ိုေး န့် စိုစည့်ေးထ ေးကကသ မျ ေး’ ဟို န ေးလည့်ထ ေးသည ့် ကမ္   

ယဉ့်ရကျေးရသ  အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး (Global Civil Society (GCS)) နှင ့် အရက င့်ေး ံိုေး စံဖပ  

အရဖခအရန ဖြစ့်သည ့် ကမ္   ဥပရေဖြင ့် စည့်ေးရန ှင့်ထ ေးရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုက ို 

ရလ လ ထ ေးသည့်။ GCS ၏ သရဘ    ေးက ို မ  ့် က့်ပပ ေးရန က့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစ ပ့်မျ ေး ငွ့် 

ပါေင့်သည ့် GCS ဇ  ့်ရက င့် အချ   ွေ့က ို ရလ လ ထ ေးသည့်။ ထ ိုဇ  ့်ရက င့်မျ ေး၏ ရန က့်ခ၊ံ 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုမျ ေးက ို အဓ က အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးသည့်။ ယဉ့်ရကျေးရသ  အ ပ့်ဘက့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမှ လ မျ ေးနှင ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို သံိုေးပ ိုင့်ေး 

ခွွဲဖခ ေးန ိုင့်သည့်။ ထ ိုအပ ိုင့်ေး သံိုေးပ ိုင့်ေးက ို အ င ့်သံိုေး င ့် အဖြစ့်လည့်ေး စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်န ိုင့်သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  

စံနှုန့်ေးမျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး၊ ဥပရေမျ ေး ချမှ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အရက င့်အထည့်ရြ ့်မှုမျ ေးက ို ရစ င ့်ကကည ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ 

ဖြစ့်သည့်။ လိုပ့်ငန့်ေး သံိုေးမျ   ေးက ို ဖြစ့် ပ့် ရလ လ မှု နှစ့်ခို ွင့် ရ ွွေ့ ှ န ိုင့်သည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေးသည ့် စံနှုန့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲသည ့် လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု 

   ေးရံိုေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးသည ့် ဥပရေ ချမှ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ရစ င ့်ကကည ့်ဖခင့်ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

 မဘာ  ယဉ်ဝ  ျားဝသာ အ ပ်ဘ ် လူူ့အဖွဲွေ့အစည်ျား ဆြိုသည်မှာ အဘယ်နည်ျား 

 

ကမ္   ယဉ့်ရကျေးရသ  အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး (Global Civil Society (GCS)) မ  ိုထ ေးနှင ့် 

ယဉ့်ရကျေးရသ  အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးဟ ရသ  စက ေးလံိုေးသည့်ပင့် ရှုပ့်ရထွေးလှသည့်။ စ ရ ေးသ  မျ ေးစွ  

 ှ သကွဲ သ ိုို့ GCS နငှ ့် ယဉ့်ရကျေးရသ  အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့် မျ ေးစွ လည့်ေး 

 ှ သည့် (ဥပမ Howell and Pearce, 2001, pp. 13–37; D. Lewis, 2002; Kaldor, 2003, pp. 6–12   ိုို့က ို 

ရှုပါ)။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  ယခို အခန့်ေး ငွ့် ကမ္   လ မှု လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး (Cohen and Rai, 2000)၊ န ိုင့်ငံ 

ဖြ ့်ရကျ ့် လှုပ့် ှ ေးသည ့် ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေး ကွန့် က့်မျ ေး (Keck and Sikkink, 1998) (သ ိုို့) ကမ္   
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န ိုင့်ငံသ ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး (Edwards and Gaventa, 2001) အစ ှ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးထက့် 

ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေးက ို  ည့် ွယ့်ချက့်  ှ  ှ  အသံိုေးဖပ ထ ေးသည့်။  

 

၎င့်ေး၏ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးသည့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့် ဥပရေမျ ေး၊ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

သရဘ    ေးနငှ ့်  က့်စပ့်သည့်။ ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေး စ င့်ပံိုမှ  ရ ေှးရဟ င့်ေး ရ  မ ရေသမှ ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး 

၎င့်ေးက ို အဖမင့်ပွင ့်ရခ ့် (Enlightment era)  ငွ့် အိုပ့်ချ ပ့်သ က သ ၏ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအရပေါ် စ  ့် ှ သလ ို 

 က့် ံ၍  သည့်ဟ ရသ  အဖမင့်က ို  နို့့်ကျင့်  ၌ အထ ေး အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်။ ယဉ့်ရကျေးရသ  အ ပ့်ဘက့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး   ိုသည့်မှ  န ိုင့်ငံသ ေး  ိုို့၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့်   ေန့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးရသ ၊ 

သရဘ    ေးအ သ   ှ ရသ  လ မှု စ ချ ပ့်က ို အရဖခခံထ ေးသည ့် မ မ  နဒအရလျ က့် ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးရသ  

အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဖြစ့်သည့် (Seligman, 1992 က ို ရှုပါ)။ ကနို့့် (Kant) မှအပ အဖမင့်ပွင ့်ရခ ့် ရ ွေးရခေါ်သ မျ ေးသည့် 

ထ ိုဥပရေဖြင ့် စည့်ေးရန ှင့်ရနသည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးက ို န ိုင့်ငံရ  ့် အရနဖြင ့် သရဘ ထ ေးကကသည့်။  

 

အချ   ွေ့ရသ  စ ရ ေးသ မျ ေးက န ိုင့်ငံ ဖြ ့်ရကျ ့် လှုပ့် ှ ေးရသ  (သ ိုို့) န ိုင့်င ံက  ယဉ့်ရကျေးရသ  အ ပ့်ဘက့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးက ို ပ ိုမ ို နှစ့်ပခ  က့်ကကပပ ေး ကမ္ ဟ ရသ  အသံိုေးအနှုန့်ေးမှ  

ကကွ ေးေါလွန့်ေး  ကျသည့်ဟို   ိုကကသည့် (Smith, Chatfield, and Pagnucco, 1997; Keck and Sikkink, 

1998; Florini, 2000)/ သ ိုို့   ငွ့် ကမ္ ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးမှ  အရဖခအရနက ို ချွဲွေ့က ေးရဖပ သလ ို 

ဖြစ့်ရနရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်င ံ ဖြ ့်ရကျ ့်လှုပ့် ှ ေးသည့်ဟ ရသ  အသံိုေးမှ လည့်ေး ရလျ   ွဲလွန့်ေးရနသည့်။ 

နယ့်စပ့်စည့်ေး  စ့်ခို ည့်ေး ရကျ ့်ဖခင့်ေးက ိုလည့်ေး န ိုင့်ငံ ဖြ ့်ရကျ ့် လှုပ့် ှ ေးသည့်ဟို   ိုန ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေးမှ  သွ ေးလ ရ ေးနှင ့်  က့်သွယ့်ရ ေး ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့် အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးနှင ့် ယခင့်က 

ပ  ့်  ိုို့ရနသည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး လွန့်ခွဲ သည ့်  ယ့်စိုနစှ့်မျ ေးအ ွင့်ေး ပွင ့်လင့်ေးလ ဖခင့်ေးက ိုလည့်ေး 

အ  အကျ မရြ ့်ဖပန ိုင့်ရပ။ ထ ိုို့ဖပင့် ကမ္   ယဉ့်ရကျေးရသ  အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးဟ ရသ  

အသံိုေးအနှုန့်ေးကသ  ယခို  စ့်ကမ္ လံိုေး ရခေါ် ွင့်ရနကကသည ့် ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး ဖြစ့်စဉ့်က ို 

ဖြည ့် ည့်ေးရပေးန ိုင့်ပပ ေး  န့်ေး   ည့်   လ ိုက့်န ိုင့်သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ   ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

ရန က့် ံိုေးအရနဖြင ့် GCS ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး ွင့် န ိုင့်ငံဖြ ့်ရကျ ့် လှုပ့် ှ ေးရသ  ယဉ့်ရကျေးရသ  

အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး၌ မ ှ ရသ  စနံှုန့်ေး  ိုင့်    ည့်မှန့်ေးချက့်  ှ သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး ွင့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အခွင ့်အရ ေး ဟ ရသ  စက ေးလံိုေး၌ မ ှ ရသ  

 စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့်  ည့်မှန့်ေးချက့်  ှ သကွဲ သ ိုို့ GCS ဟ ရသ  စက ေးလံိုေး သည့်လည့်ေး 

ရန    ိုင့်ေး ငွ့်  ှ ရသ  န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးရစပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့က ကမ္   န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအဖြစ့် 

စဉ့်ေးစ ေးန ိုင့် န့်နငှ ့် ဖပ မ န ိုင့် န့်  ည့်မှန့်ေးချက့်  ှ သည့်။ ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး  ိုင့်   စ ရပ အချ   ွေ့က 

‘လ သ ေး အ ေးလံိုေးအ ွက့် စ  ့်က ေးဖြင ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးသည ့် လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး’၊ ကမ္ လံိုေး   ိုင့်   အသ    ေး 

 ှ လ ပပ ဟို   ိုကကသည့် (Shaw, 2000)။ အချ   ွေ့ရသ  ပါေင့်သ မျ ေးသည့် ခ  ေးသွ ေးလ ဖခင့်ေး မ ှ ကက (သ ိုို့) 

 ယ့်လ ြိုန့်ေးပင့် အသံိုေးမဖပ ကက ရသ ့်လည့်ေး GCS သည့် ထ ိုအသ    ေးက ို ရြ ့်ဖပဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Anheier, 

Glasius, and Kaldor, 2001, pp. 16-17)။  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် စစ့်ပွွဲက လ ရန က့်ပ ိုင့်ေး 

ကမ္  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး သရဘ    ေးနှင ့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအရပေါ်   ိုက့်ရ ိုက့် သက့်ရ  က့်မှု  ှ ရသ  န ိုင့်ငံ က  

ဥပရေ   ိုင့်   ကွန့် က့်မျ ေး အ ေးရက င့်ေးလ ဖခင့်ေးက စည့်ေးမျဉ့်ေးဖြင ့် စည့်ေးရနှ င့်မှု ှ ရသ  ကမ္   
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လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးက ို အ ပ့်မက့်မက့် လ ရစသည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရြ ့်ဖပသည ့်အ  ိုင့်ေး ယရနို့ရခ ့် GCS  ငွ့် နယ့်စပ့် 

ရကျ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး၊ အဖမ ့်ရငွ အ ွက့် မဟို ့်ရသ ၊ အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေး မျ ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေနှင ့် န ေးကပ့်စွ   က့်စပ့်ရနသည့်။ 

 

GCS   ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ ကမ္   ယဉ့်ရကျေးရသ  အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး နှစ့်စဉ့် စ အိုပ့် (Global 

Civil Society Yearbook)  ွင့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့က ရအ က့်ပါ အဓ ပပ ယ့်က ို ြွင ့်  ိုခွဲ သည့်။ ကမ္   ယဉ့်ရကျေးရသ  

အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး   ိုသည့်မှ  မ သ ေးစို၊ န ိုင့်ငရံ  ့်နှင ့် ရစျေးကကွ့်အ ငွ့်ေး  ည့် ှ သည ့် 

သရဘ    ေးမျ ေး၊  န့်ြ ိုေးမျ ေး၊ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၊ ကွန့် က့်မျ ေး၊  စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး 

ထ ိုသ မျ ေးသည့် န ိုင့်င ံွင့်ေး လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ အစ ိုေး  အြွွဲွေ့မျ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေးမျ ေး၏ ရဘ င့်က ို ရကျ ့်လနွ့်၍ 

လှုပ့် ှ ေးရနကကသည့် (Anheier, Glasius and Kaldor, 2001, p. 17)။ ယခိုအခန့်ေး ငွ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အရနဖြင ့် 

အနည့်ေးငယ့် ပ ိုကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးပပ ေး ပ ိုရ ိုေး ငှ့်ေးရသ  အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်က ို အသံိုေးဖပ သွ ေးပါမည့်။ GCS  ငွ့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ ကမ္ က ို လွှမ့်ေးမ ိုေး န့် စိုစည့်ေးထ ေးသည ့် လ မျ ေး ပါေင့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် GCS  ွင့်  ည့် ယွ့်ချက့်  ှ  ှ  

စိုစည့်ေးဖခင့်ေး ပါေင့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  န ိုင့်ငရံ ေး အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့် ဖြစ့်   ဖမ ေးပစ့် မ့်ေး ကစ ေး န့် (သ ိုို့) 

စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့် န့် စိုစည့်ေးကကသ မျ ေး မပါေင့်ရပ။ GCS  ွင့် ကမ္ က ို မလ ိုလ ေးအပ့်သည ့် လ ေး  သ ိုို့ 

ရ  က့် ှ ရစ န့် (သ ိုို့) မရက င့်ေးရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနငှ ့် လွှမ့်ေးမ ိုေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးသ မျ ေး ပါေင့်သည့် (စ ရသ တ  

၉.၁  ငွ့် ရှုပါ)။ ၎င့်ေး  ိုို့၏ ကမ္ ဟ သည ့်  စ့်ဦေးစ နှင ့်   ိုင့်ရသ  အသံိုေးအနှုန့်ေးမှ  ၎င့်ေး  ိုို့ ရနထ ိုင့်ရသ  ကမ္ ၊ 

၎င့်ေး  ိုို့ အသက့် ှင့်ရနသည ့် ကမ္ က ို   ိုလ ိုဖခင့်ေးဖြစ့်ပပ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ  န့်  ည့်မှန့်ေးချက့်  ှ ဖခင့်ေးက ို 

  ိုဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ အသက့် ငှ့်   ကမ္ သည့် ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး၏ အ ေးမျ ေးရကက င ့် ပံိုသွင့်ေးဖခင့်ေးမျ ေး 

ပ ိုမ ို ရ ွွေ့ကကံ  လ  သည့်။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် ထ ိုအဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်က (ကမ္  ) ယဉ့်ရကျေးရသ  

အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးသည့်  န့်ြ ိုေးမျ ေးဖြင ့် လှုပ့် ှ ေးရနကကရသ ့်လည့်ေး  စ့်ဦေးနငှ ့်  စ့်ဦေး က ိုက့်ည သည ့် 

 န့်ြ ိုေးထ ေးမှု စနစ့် မ ှ ကကရသ  ( န့်ြ ိုေးမျ ေးအကက ေး၌ ထ ပ့်  ိုက့် ရ ွွေ့မှုမျ ေးပင့်  ှ ရသ ) ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး 

လှုပ့် ှ ေးရနကကသည ့် အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့် နယ့်ပယ့် ဖြစ့်သည့်က ို ဖပသရနသည့် (Howell and Pearce, 2001, p. 

234)။ 

 

စ ရသ တ  ၉.၁။ ယဉ့်ရကျေးရသ  ဟ ရသ  စက ေးလံိုေးက ို ခွွဲဖခမ့်ေး စ  ့်ဖြ ဖခင့်ေး 

ကမ္   ယဉ့်ရကျေးရသ  အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ွင့် မည့်သည့်က ယဉ့်ရကျေးရသ  ဖြစ့်သနည့်ေး။ 

ယဉ့်ရကျေးရသ  အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမှ ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ  ့် (သ ိုို့) လ ထိုက ို ယဉ့်ရကျေးရအ င့် 

လိုပ့်ရ  င့်ရပေး န့်  ည့် ွယ့်ရသ ့်လည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့ အ ေးလံိုေးက ထ ိုလိုပ့်ရ  င့်ချက့် မျ ေးက ို ယဉ့်ရကျေးရသ ၊ 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရသ  ပံိုစဖံြင ့် လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ (သ ိုို့) အရဖပ င့်ေးအလွဲ  န့်ရသ ၊ လစ့်ဘ ယ့်ကျရသ ၊ 

ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးကျရသ   န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို စ  ့်ထွဲထ ေး၍ လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ GCS သည့် လွန့်စ ွ 

ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ယင့်ေး ွင့် လ မျ   ေးရ ေး ခွွဲဖခ ေးရသ ၊ ကျ ေး၊မ ခွွဲဖခ ေးရသ  (သ ိုို့) အကကမ့်ေးြက့်ရသ  

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးလည့်ေး ပါေင့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် မည့်သည ့် စနံှုန့်ေးမျ ေး (သ ိုို့) မည့်သည ့် အိုပ့်စိုက ယဉ့်ရကျေးသည့်က ို 

 ံိုေးဖြ ့်ဖခင့်ေးသည့် ဖပဿန  ှ သည့်။ ရ ေှးဦေးစ ွ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးမျ ေးအ  သ မ့်ေးပ ိုက့် လွှမ့်ေးမ ိုေးသည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက 

ယဉ့်ရကျေးမှု မ ှ သည ့်   ိုင့်ရအ င့် က ိုလ ိုန ဖပ ဖခင့်ေးမျ ေးသည့် ရေသခမံျ ေးက ို ယဉ့်ရကျေးလ ရအ င့် လိုပ့်ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်ဟို  င့်ရဖခ ရပေးကကသည့်။ ေို  ယ အရနဖြင ့် အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခိုအထ  ယဉ့်ရကျေးရသ  အ ပ့်ဘက့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဟ သည ့် သရဘ    ေးမှ  သ ေးသနို့့် န့်ရနသည့်။ ယင့်ေးအသံိုေးအနှုန့်ေးက ၎င့်ေးက ိုယ့်၎င့်ေး အဖခ ေး 
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ပံိုစမံျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  ပ ို၍ ဖမင ့်ဖမ ့်သည့်ဟို   ိုလ ို  ကျသည့်။    ယ အချက့်မှ  

ယဉ့်ရကျေးရသ ၊ ဥပမ  ေ မ ိုက က့် စ့်  ည့် ယွ့်ချက့်မျ ေးသည့် ယဉ့်ရကျေးရသ ၊ ဥပမ  ေ မ ိုက က့် စ့် 

အမ အကျင ့်မျ ေးနှင ့်   ည ချင့်မှ   ည လ မ ့်မည့်။ မယဉ့်ရကျေးရသ  လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ယဉ့်ရကျေးရသ   လေ့်မျ ေး 

ထွက့်ရပေါ် လ ရစန ိုင့်သည့်။ ထ ိုနည့်ေး   ယဉ့်ရကျေးရသ  လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက မယဉ့်ရကျေးရသ   လေ့်မျ ေးလည့်ေး 

ထွက့်ရပေါ် ရစန ိုင့်သည့်။ ရန က့် ံိုေးအရနဖြင ့် ယဉ့်ရကျေးမှုသည့် စည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးက ို လ ိုက့်န ဖခင့်ေးနှင ့် မ  ည ရပ။ 

 ည့် ွဲ ဥပရေ (သ ိုို့) လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ စံနနှုန့်ေးမျ ေးက ို လ ိုက့်န ဖခင့်ေးသည့် ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေး မကျသည ့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ငွ့် လ ိုလ ေးြွယ့်   ဖြစ့်လ မ ့်မည့် မဟို ့်ရပ။ ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးကျသည ့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၌ပင့် လက့် ှ  အရဖခအရနက ို စ န့်ရခေါ်ဖခင့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် GCS က ို ချဉ့်ေးကပ့်   ွင့် 

ယဉ့်ရကျေးရသ  ဟ သည ့် သရဘ    ေးက ို ရပျ  ရပျ  ရဖပ င့်ေးရဖပ င့်ေး ထ ေးဖခင့်ေးက အရက င့်ေး ံိုေး 

ဖြစ့်ရပလ မ ့်မည့်။ ယဉ့်ရကျေးဖခင့်ေး ငွ့် မည့်သည့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်မှ   စ့်သက့်လံိုေး အဖငင့်ေးပွ ေးသွ ေး  မည့်က ို 

အသ အမှ ့်ဖပ  ကက ရပလ မ ့်မည့် (Kopecky and Mudde, 2003, and Glasius,၏   ိုို့က ို ကကည ့်ပါ)။ 

 

လက့်ရ ွွေ့ကျရသ  သရဘ    ေး ဖြစ့်ပပ ေး အ ေးရက င့်ေးသည ့် စံနှုန့်ေး သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ ရပ   GCS 

သရဘ    ေးအရပေါ် ရေြန့်ဖခင့်ေးမျ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် ရေြန့်မှု ရလေးမျ   ေးက ို 

ရြ ့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ ပထမ ရေြန့်ချက့်မှ  က ကွယ့်မှု မ ှ ဖခင့်ေးရကက င ့် GCS သည့် ထ ရ  က့်စွ  လိုပ့်ငန့်ေး 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ဟ သည ့် အချက့် ဖြစ့်သည့်။ ခ စ့်(စ့်) ဘရ  င့်ေး (Chris Brown) ၏ အ  ိုအ  

“န ိုင့်င ံက  စနစ့် ွင့် အဓ က ဥပရေနငှ ့် ဥပရေ လ ိုက့်န ဖခင့်ေး ဖပဿန မျ ေး  ှ ပပ ေး ယင့်ေးဖပဿန မျ ေးက ကမ္   

ယဉ့်ရကျေးရသ  အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့် ကနို့့်သ ့်ရနသည့်။ အစ ိုေး  

မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့်  ွဲ ပ့်ြွွဲွေ့မျ ေးထံမှ အက အကယွ့် ရပေးမှု လ ိုအပ့်ပပ ေး ယခိုအချ  န့် ငွ့် 

 ွဲ ပ့်ြွွဲွေ့မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံချင့်ေးစ ၌သ   ှ ကကသည့်။  ွဲ ပ့်ြွွဲွေ့မျ ေးသည့် ကမ္   ရန   အနှံို့အဖပ ေး ွင့် 

အရက င့်ေး ံိုေး အရဖခအရန ွင့် ထ ရ  က့်မှု မ ှ ကကဘွဲ အ  ိုေး ံိုေး အရဖခအရန ငွ့် အကျင ့်ပျက့် ချစ ေး 

ရနကကသည့်” (Brown, 2001)။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုအဖမင့်မှ  GCS ၏ အဓ ပပ ယ့်အရပေါ် ဖြစ့်သမျှ လက့်ခရံသ ၊ 

ထ ခ ိုက့်လွယ့်ရသ  အဖမင့်  ှ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ GCS ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်င ံက     ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးမှု 

ရပေါ်ရပါက့် လ ဖခင့်ေးနငှ ့် ယင့်ေးက ို လက့်ခဖံခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှုနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ဥပရေ (အခန့်ေး ၄  ွင့် ရှုပါ) သည့် အစ ိုေး  ဖပင့်ပမှ လ မျ ေး၏ လိုပ့်ရ  င့်မှု အသ ေးအပငွ ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

န ိုင့်င ံက  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု ဥပရေမျ ေး   ိုင့်   ပဋ ည ဉ့်မျ ေး အ ေးလံိုေးန ေးပါေးသည့် န ိုင့်င ံက  ကကက့်ရဖခန  

ရက ့်မ   (International Committee of the Red Cross (ICRC)) မှ အစပျ   ေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ကမ္   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးသည့် ရ ွှေ့ရန အိုပ့်စိုငယ့်ရလေး  စ့်ခိုမှ အစဖပ ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအိုပ့်စိုေင့် 

အချ   ွေ့မှ  န ိုင့်ငံရ ေး ေိုကခသည့်မျ ေး ဖြစ့်ခွဲ ကကသည့်။ ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့် ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးခွဲ ဖခင့်ေးမှ  အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး (non-governmental 

organizations (NGOs)) မျ ေး၏ လိုပ့် ပ့် ဖြစ့်သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး  နို့့်ကျင့်ရ ေး   ိုင့်   သရဘ    

စ ချ ပ့်ကွဲ သ ိုို့ရသ  စစ့်ပွွဲက လ ရန က့်ပ ိုင့်ေး ပဋ ည ဉ့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး သက့်သက့်၏ 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့် ဖြစ့်သည့် (Burgers, 1992; Keck and Sikkink, 1998, p. 85; A. M. Clark, 2001, pp. 55–

67   ိုို့က ို ရှုပါ)။ န ိုင့်င ံက  ဥပရေသည့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ရထ က့်ခမံှု မ ှ ဘွဲ (သ ိုို့) န ိုင့်ငံအမျ ေးစို  နို့့်ကျင့်သည့်က ို 

ရကျ ့်လွှ ေး၍ ထွက့်ရပေါ်လ န ိုင့်သည့်ဟို   ိုလျှင့်  ံိုေးအ   ကျလ မ ့်မည့်။ သ ိုို့   ငွ့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ 
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အကျ  ေးစ ေးပွ ေးထက့် လ သ ေးမျ   ေးနွယ့်စို၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို က ကယွ့်သည ့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေမျ ေး ွင့် GCS က 

ကက ေးစွ  ပါေင့် ပ ့်သက့်ရနသည့်။  

 

ေို  ယ ရေြန့်ချက့်မှ  ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုရေြန့်ချက့်က GCS ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် 

န ိုင့်ငရံ  ့်က ို   ေန့်ခံခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) အ ဏ  ှ သ မျ ေးက ို ပ ေးရပါင့်ေးခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးမျ ေး ရ  င့်ေး  ို ရသ ့်လည့်ေး 

အမနှ့် ကယ့် ွင့် ထ ိုသ မျ ေးမှ  န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့် ကမ္   အစ အစဉ့်က ို ရထ က့်ခသံ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။  ည့် ွဲ 

ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး စနစ့်မျ ေးထွဲ ငွ့် လှုပ့် ှ ေးရနသည ့် GCS အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ကစ ေးပွွဲ 

 စ့်ခိုလံိုေးက ို စ န့်ရခေါ် ရ  ့်လှန့် မည ့် အစ ေး ချမှ ့်ထ ေးသည ့် ကစ ေးပွွဲ ဥပရေမျ ေး၏ ရဘ င့်အ ွင့်ေး၌သ  

လှုပ့် ှ ေးသွ ေးလ  ရနကကသည့်။ စည့်ေးကကပ့်မှု   ိုင့်   အက အည မျ ေး ရပေးအပ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် GCS သည့် ကမ္   

အ င့်ေး ငှ့် ေါေက ို    ေးေင့် ဖြစ့်ရအ င့် လိုပ့်ရနဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးထ ေးသည ့် အင့်အ ေးစိုမျ ေးက ို 

စ န့်ရခေါ်ဖခင့်ေးလည့်ေး မ ှ ရပ။ ဥပမ   နွ့်န လစ့် ှပ့်စ့် (Lipschutz and Rowe, 2005, p. 202) က “ကမ္   

န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့် စနစ့်ရအ က့် ငွ့် လှုပ့် ှ ေးရနကကသည ့် ယရနို့ရခ ့် အ င့်ေး ငှ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ စည့်ေးမျဉ့်ေး 

စည့်ေးကမ့်ေးမျ ေး၊ အရလ အကျင ့် မျ ေးနှင ့် လကခဏ မျ ေးသည့် လ သ ေးမျ ေး၏ ြ လံိုမှုက ို  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေးထက့် 

ပ ို၍ မက ိုင့် ယွ့်န ိုင့်ရပ။ ထ ို  ေန့်၏ ကျန့် ှ ရနရသ  အပ ိုင့်ေး အရ  ့်မျ ေးမျ ေးက ို ယဉ့်ရကျေးရသ  အ ပ့်ဘက့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက လိုပ့်ရ  င့် ရပေးကကသည့်။ ထ ိုအြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် အ  ိုပါ ကွက့်လပ့်မျ ေးက ို 

ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့်  ည့် ှ လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက  နို့့်ကျင့်ရနသည ့် 

အ  ရနသည့်ဟို ထင့် သည ့် အ   အမျ ေးစိုသည့် န ရ ိုလစ့်ဘ ယ့်လစ့်ဇင့် အလ ိုကျရစမှုအ ွက့် 

အဓ ကကျသည့်ဟို ယ   မည့်” ဟို   ိုခွဲ သည့်။ သံသယ  ှ စ   မလ ိုသည ့် အချက့်မှ  မ  ည သည ့် GCS 

ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် မ  ည သည ့် အချ  န့်၌ အ ဏ  ချ ပ့်က ိုင့် ထ ေးသ မျ ေးက ို စ န့်ရခေါ်ဖခင့်ေးရ  ၊ 

ရထ က့်ခဖံခင့်ေးရ   ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည့်။ GCS မျ ေးက န ိုင့်ငရံ  ့်နငှ ့် အဖခ ေးရသ  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးက ို ထ ပ့်  ိုက့် 

 င့်  ိုင့်သည ့်အခါ၊ ပ ေးရပါင့်ေးသည ့်အခါ (သ ိုို့) အစ ိုေး ၏ အသံိုေးချမှုက ို ခံ သည ့်အခါ လက့်ရ ွွေ့ ရလ လ မှုမျ ေး 

လိုပ့် မည့်မှ  လ မှုရ ေး သ ပပ ံပည  ငှ့်မျ ေး၏   ေန့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

   ယ ရေြန့်မှုက လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ ရသ ၊ ဘ သ ရ ေးနငှ ့် မ က့်စပ့်ရသ  အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေး၏ GCS အရပေါ် 

န ေးလည့်မှုဖြစ့်သည့်။ ရ ိုွေ့ြ့်အက့်ဇက့် (Raouf Ezzat) (2004) က “က ိုေးကွယ့်မှုသည့် ကမ္   ရ  င့်ပ ိုင့်ေး၊ 

လက့် င့် အရမ  ကမှ အ ြ  က၊ ရ  င့်အ  အှထ  ရေသမျ ေး ငွ့် လ မှု လှုပ့် ှ ေးမှု အမျ ေးအဖပ ေးအ ကွ့် 

အရဖခခ ံကျရသ  စ  ့် နဒ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုန ိုင့်ငံ အမျ ေးစို ွင့် ရေသ ွင့်ေး ဖြစ့်ရစ၊  စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့်   ိုင့်သည့် 

ဖြစ့်ရစ ရအ က့်ရဖခ န ိုင့်ငံရ ေးသည့် အထွ ့်အဖမ ့်ထ ေးရသ  သရဘ    ေးမျ ေး၊ ပံို  ပ့်မျ ေးနငှ ့် 

စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးအရပေါ် မျ ေးစွ  မှ ခ ိုရနသည့်။ ဘ သ ရ ေးသည့် လ ထို ထကကွ လှုပ့် ှ ေးမှုနှင ့် ရ  ယှက့်ရနသည့်”  

ဟို   ိုသည့်။ ယင့်ေးမှ  အရန က့်န ိုင့်ငံမှ လ မှုရ ေး သ ပပံနငှ ့် အရန က့်န ိုင့်ငံ လ မှု အဖမင့်မျ ေး ငွ့် မ ှ သည ့် 

အချက့်အရပေါ် ရေြန့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ GCS ၏ သရဘ    ေးက ို ရေြန့်ဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် ယင့်ေးက ို 

ပ ိုမ ို ရက င့်ေးမွန့်ရသ  သိုရ သနမျ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးဖြင ့်  ိုနို့့်ဖပန့် န ိုင့်သည့်။ 

 

စ ို ထ ရေြန့်ချက့်သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့်   ိုက့်ရ ိုက့် ပ ့်သက့် ရနသည့်။ 

နယ့်န မ  ့် ဖြ ့်ရကျ ့်ပပ ေး စံနှုန့်ေး ချမှ ့်ရ ေး ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး  ှ ရသ  န ိုင့်င ံက  အန့်ဂျ  အ ို (INGO) 

မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့က ိုယ့်၎င့်ေး  ိုို့ ပ ို၍ ကက ေးကျယ့်ရသ  န မည့်ဖြစ့်သည ့် ကမ္   အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးဟ သည ့် 
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အမည့်က ို ရပေးကကပပ ေး ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးမကျရသ  အ  မျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့် ရနကကသည့်။ ဥပမ  

ကန့်အန့်ေါ င့် (Ken Anderson) က “န ိုင့်ငံ က  အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  ယဉ့်ရကျေးရသ  

အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ န ိုင့်ငံ က  ယဉ့်ရကျေးရသ  အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးသည့် 

ကမ္ ရပေါ် ှ  လ မျ ေး၏ အသံ၊ ကမ္   သရဘ ထ ေး အသံ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ က  

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ထ ိုအန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးရ ေး စ ေးပွွဲေ ိုင့်ေးမျ ေး၊ အ ဏ  ှ သ မျ ေး စိုစည့်ေး   

အစည့်ေးအရေေး ခန့်ေးမမျ ေး၌ ရန  ရပေး မည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ရန   မရပေးပါက  ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးကျရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေး ဖြစ့်သည ့်  ိုင့် ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့်    ေးေင့် ဖြစ့်မှု ရလျ  ကျ 

သွ ေးရစန ိုင့်သည့်” (Anderson and Rieff, 2000, p. 111)။ ထ ိုအ  ိုက INGO မျ ေးက မည့်သည ့် 

အ  ိုင့်ေးအ  အထ  ရသေးငယ့်ရသ ၊  ပ့် ွ အ ငွ့်ေးမှ အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် ရဘေးြယ့်ခထံ ေး သ မျ ေး၏ 

လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးနငှ ့် အကျ  ေးစ ပွ ေးမျ ေးက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ သည့်ဟို    ေးေင့်   ိုန ိုင့်သနည့်ေး ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေးက ို 

ထွက့်ရပေါ် လ ရစသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးအ  

က ိုယ့်စ ေးဖပ ဖခင့်ေး  ိုို့အကက ေး ထ ပ့်  ိုက့်ရ ွွေ့မှုမျ ေးက ို ယခိုအခန့်ေး အ ံိုေးပ ိုင့်ေး ငွ့် ထပ့်မံ ရလ လ သွ ေးပါမည့်။ 

 

ယခိုအခန့်ေး ွင့် “၎င့်ေး  ိုို့၏ ကမ္ က ို လွှမ့်ေးမ ိုေး န့် စိုရံိုေးကကသ မျ ေး” နှင ့် “ကမ္   စည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးနှင ့် 

စည့်ေးရန ှင့်ထ ေးရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး” ဟ သည ့် စံနှုန့်ေးပ ိုင့်ေးအ  အရက င့်ေး ံိုေးဖြစ့်သည ့် အရဖခအရန  ိုို့အကက ေး 

 က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို ရလ လ သွ ေးပါမည့်။ ရှုပ့်ရထွေးမှုမျ ေးက ို ရ  ှင့်ကကဉ့် န့် GCS ဟ သည ့် စက ေးလံိုေးက ို 

အမနှ့် ကယ့်  ည့် ှ ရနရသ  (ယဉ့်ရကျေးသည ့်) အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အ ွက့်သ  

အသံိုေးဖပ သွ ေးပါမည့်။ ရန က့်အပ ိုင့်ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစ ပ့်မျ ေး ွင့် ပါေင့်သည ့် GCS 

ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရန က့်ခ ံ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး၊ နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနငှ ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုမျ ေးက ို 

မ  ့် က့်သွ ေးပါမည့်။ 

 

 မဘာ  ယဉဝ်  ျားဝသာ အ ပ်ဘ  ်လူူ့အဖွဲွေ့အစည်ျားမှ ဇာတ်ဝ ာင်မ ာျားနငှ ် လူူ့အခွင အ်ဝ ျား 

 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေး၏ ရခါင့်ချ ပ့်မှ  ၁၉၆၁ ခိုနစှ့် ွင့် ရပေါ်ရပါက့်ခွဲ ရသ  န ိုင့်င ံက  

လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခငွ ့်အြွွဲွေ့ (Amnesty International) အြွွဲွေ့ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအြွွဲွေ့ ငွ့် ယခိုအခါ န ိုင့်ငရံပါင့်ေး 

၁၅၀ ရကျ ့်မ ှအြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးနှင ့် ရထ က့်ခသံ  ၂ သန့်ေးရကျ ့်  ှ ရနပပ  ဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ေး၏ လကခဏ မျ ေးမှ  အြွွဲွေ့ေင့် 

အရဖခဖပ ဖခင့်ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေးမှ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးက ို အရဖခဖပ ဖခင့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ ေးအ  

ကက ေးရနဖခင့်ေးက ို အရလေးစ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့် ရလ လ ရ ေး အြွွဲွေ့ (Human Rights 

Watch)  ငွ့်မ  လွန့်စ ွ ကွွဲဖပ ေးရသ   ည့်ရ  က့်ပံို  ှ ပပ ေး အြွွဲွေ့ေင့် စနစ့်က ို အရဖခမခံရပ။ ထ ိုအစ ေး HRW 

အြွွဲွေ့က ၎င့်ေး၏ ေန့်ထမ့်ေးမျ ေး၏ သိုရ သန ကျွမ့်ေးကျင့်မှုမှ အ ေးက ို ယ သည့်။ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ြက့်ေရ ေး ငှ့်ေး (International Federation for Human Rights) ကမ  အဖခ ေး ပံိုစ ံ  စ့်ခိုက ို ယ သည့်။ 

ကမ္  စ့်ေန့်ေးမှ  ပ့် ွ  အရဖခဖပ  အြွွဲွေ့အစည့်ေး ၁၇၈ ြွွဲွေ့ ပါေင့်ပပ ေး ၎င့်ေး၏ န ိုင့်ငံ က  ငွ့်  ည့် ှ မှုသည့် 

ရအ က့်ရဖခ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့်   ိုေး  ွေးရသ  အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု ဖြစ့်ပွ ေးရနရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေးမှ အိုပ့်စိုမျ ေးထံမှ    ေးေင့်ဖြစ့်မှု  ယ သည့်။ ထ ိုအြွွဲွေ့အစည့်ေးကက ေး သံိုေးခိုအဖပင့် အဖခ ေးရသ  ရခါင့်ေးစဉ့် 

အရဖခဖပ  (ရခါင့်ေးစဉ့် အချ   ွေ့ ဖြစ့်ရသ  အစ ေးအစ ၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး၊ ရနအ မ့်   ှ ရ ေး   ိုို့က ို ယခိုအခန့်ေး ငွ့် 
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ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်) န ိုင့်ငံ က  အြွွဲွေ့အစည့်ေး အမျ ေးအဖပ ေးနှင ့် ရထ င့်ရပါင့်ေး မျ ေးစ ွရသ  ဖပည့် ွင့်ေးနငှ ့်  ပ့် ွ  

အရဖခဖပ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးလည့်ေး  ှ ရသေးသည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေး မျ ေးဖပ ေးလ ဖခင့်ေးက ၁၉၉၀ နှင ့် ၂၀၁၀ အ ွင့်ေး အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး မျ ေးဖပ ေးလ ဖခင့်ေးက ို ရ  င့်ဖပန့်ဟပ့်ရနသည့် (သ ိုို့) ရကျ ့်လွန့်သွ ေးသည့်။ မကက ရသေးမ က 

ကက ေးထွ ေးမှုနှုန့်ေး အဖမင ့် ံိုေး နယ့်ပယ့်မျ ေးမှ  (ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရြ ့်ဖပခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည ့်) စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် 

ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် 

အဖခ ေးရသ  က စစ ပ့်မျ ေး နှစ့်ခိုလံိုေးက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးနှင ့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးလည့်ေး  ှ သည့် (ဥပမ  

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ထ ခ ိုက့်ဖခင့်ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု  ိုို့ အကက ေး  က့်စပ့်မှုက ို 

အဓ ကထ ေးသည ့် Global Witness ကွဲ သ ိုို့ရသ  အြွွဲွေ့မျ   ေး ဖြစ့်သည့်)။ (သ ိုို့) လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို အဓ က 

လိုပ့်ရ  င့်သည့်ဟို မသ ့်မှ ့် ထ ေးရသ ့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဘ င့်အ ငွ့်ေးမှ လှုပ့်  ှေးသည ့် 

စိုစည့်ေးည ည ွ့်ရ ေး ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေး၊ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၊ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး နယ့်ပယ့်မှ ကမ္   အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးသည့် 

စိုစည့်ေးမှု  ှ ရသ ၊ ပည  ငှ့်  န့်ရသ  အိုပ့်စိုမျ ေး  ှ သည ့်  စ့်ခို ည့်ေးရသ  နယ့်ပယ့် မဟို ့်ရပ။ 

သ င့်ေးရထ က့်မျ ေး၊ ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေး၊ ဘ သ ရ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး၊ ရ ွှေ့ရနမျ ေးနငှ ့် 

အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်သည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး သမ ေးမျ ေးနငှ ့် အစ ိုေး    ေန့် ှ သ မျ ေးပင့်  ချ  န့်ချ  န့်၊ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

နယ့်ပယ့်၌ ၎င့်ေး  ိုို့၏ ကမ္ က ို လွှမ့်ေးမ ိုေး န့် စိုရံိုေးကကသ မျ ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့် (မည့်သ က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရကက င့်ေး 

   ေးေင့် ရဖပ   ိုန ိုင့်သည့်   ိုသည ့်အရပေါ် ရ ွေးရနွေးချက့်အ ေး စ ရသ တ  ၁၉.၂  ွင့် ရှုပါ)။ 

 

စ ရသ တ  ၉.၂။ စ န့်ရခေါ်ရနသည ့် အယ အ မျ ေး၊ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအရကက င့်ေး ရဖပ  န့် မည့်သ က    ေးေင့် 

ဖြစ့်သနည့်ေး။ 

GCS ပါ ယဉ့်ရကျေးရသ  ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးကသ  ဖပဿန   ှ သည့်မဟို ့် ကမ္  ဟ ရသ  

အသံိုေးအနှုန့်ေးကလည့်ေး ဖပဿန   ှ သည့်။ ကမ္    ိုသည့်မှ  ကမ္   က စစ ပ့်မျ ေး ွင့် လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး၊ ကမ္  နငှ ့် 

ချ  ရသ   ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး  ှ ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ကမ္  ကွန့် က့်မျ ေးနှင ့် ချ   ့် က့် လိုပ့်ရ  င့် ရနဖခင့်ေး  ိုို့က ို 

  ိုလ ိုပါသလ ေး (Williams (2005, pp. 350-1) cited from Bob et al., 2008  ွင့် ရှုပါ)။ ရန က့် ံိုေး 

အချက့်နငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍မ  န ိုင့်ငံ က  အန့်ဂျ  အ ို အမျ ေးစို၏ ရံိုေးချ ပ့်မျ ေး ရံိုေးစ ိုက့်   (ဇယ ေး ၉.၁  ငွ့် ရှုပါ) 

အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် နည့်ေးလမ့်ေး ကျ ဖြစ့်မှု ရလျ  နည့်ေးရသ ၊ ကွွဲဖပ ေး ဖခ ေးန ေးမှု မျ ေးရသ ၊ န ိုင့်င ံက  ွင့် 

လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ ရသ  အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး  ှ    ကျန့်ရေသမျ ေးနှင ့် အင့်အ ေးကွ ဖခ ေးလှသည့်။ 

န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ဥရ  ပ (သ ိုို့) ရဖမ က့်အရမ  က န ိုင့်ငံမျ ေးမှ  ကကသ ိုလ့်မျ ေး ငွ့် 

ရကျ င့်ေး က့်လ ရသ ၊  စ့်ခါ   ံ အရန က့်  ိုင့်ေး  န့်ရသ ၊ အ လစ့် န့်ရသ ၊ အခွင ့်အရ ေး ခံစ ေးခွင ့် 

 ှ သ မျ ေးက ို က ိုယ့်စ ေး မဖပ န ိုင့်ရသ  ေန့်ထမ့်ေးမျ ေးက ို လစ ရက င့်ေး ရပေး၍ ငှ ေးထ ေးကကသည့်။ ေ မ ိုကရ စ နှင ့် 

အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ငွ့် လိုပ့်က ိုင့်ရနကကသည ့်  ပ့် ွ မှ မ  ့်ြက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ိုမ  

မ မ အ ွက့်သ  လိုပ့်ရ  င့်ရနရသ ၊ ရေသခ ံ လ ထိုထက့် န ိုင့်ငံဖခ ေးသ ေး အလှှူ ှင့်မျ ေးအရပေါ်သ  ပ ို၍ 

  ေန့်ခရံသ  အြွွဲွေ့မျ ေးအဖြစ့် မကက ခဏ ရှုဖမင့်ကကပပ ေး အစ ိုေး မျ ေးက ထ ိုအြွွဲွေ့မျ ေး န ိုင့်ငံဖခ ေးမှ  န့်ပံိုရငွမျ ေး 

  ှ ဖခင့်ေးက ို ကနို့့်သ ့် န့် ယင့်ေးအချက့်က ို အရကက င့်ေးဖပချက့် အဖြစ့် အသံိုေးဖပ သည့်။ 
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ရေသခ ံ အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနငှ ့်  က့် ံဖခင့်ေးက န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေး၏ 

  ေန့်ခံမှု၊    ေးေင့် ဖြစ့်မှုနှင ့် ထ ရ  က့်မှု  ိုို့အ ွက့် အရ ေးပါသည့်။ သ ိုို့   ွင့် မည့်သည ့် အ ပ့်ဘက့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးက ို   ိုလ ိုပါသနည့်ေး။ ရေသ ွင့်ေး ှ  အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့မျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် လ မှု ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးက ို 

လ ိုလ ေးကကဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ အ  ပ့် ရနဦွေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးမှ ရ ွွေ့ သည ့် အ  ိုင့်ေး  နဒဖပပွွဲမျ ေး ွင့် ပါေင့်သည ့် 

အချ   ွေ့သ မျ ေး ွင့် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ  န့်ြ ိုေးမျ ေး  ှ ပပ ေး  နဒဖပပွွဲ ွင့် ပါေင့်သ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် လ မည့်ေး မ  လင့်မျ ေးက ို 

ခွွဲဖခ ေး  က့် ံဖခင့်ေး (သ ိုို့) ထ ပါေး ရနှ င ့်ယကှ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည့်။ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အြွွဲွေ့မျ ေးသည့် စည့်ေးမျဉ့်ေးအ  ထ ိုသ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးက ို က ကယွ့် သွ ေးမည့် ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

ထ ိုအြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ထ ိုသ မျ ေးနှင ့်  က့် ံ၊ ပ ေးရပါင့်ေးက  လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်သင ့်ပါသလ ေး။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို  န့်ြ ိုေးထ ေး (သ ိုို့) အနည့်ေး ံိုေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အချ   ွေ့က ို  န့်ြ ိုေးထ ေး (ဥပမ  ဘ သ ရ ေး 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်က ို  န့်ြ ိုေးထ ေးရသ ့်လည့်ေး ကျ ေး၊မ  န့်ေး  ည ခငွ ့်က ို လက့်မခရံသ ) ရသ ့်လည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ရစ န့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးမဖပ သ  အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် 

ပ ေးရပါင့်ေးန ိုင့်ပါသလ ေး။ (သ ိုို့) ထ ိုန ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေး နည့်ေး   ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို 

က ကယွ့်ပပ ေး အကကမ့်ေးြက့်မှုက ို  နို့့်ကျင့်ရသ  အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့်သ  ပ ေးရပါင့်ေးသင ့်ပါသလ ေး။ 

 

ဇယ ေး ၉.၁။   ိုက့်ကက ေးမျ ေးအလ ိုက့် န ိုင့်င ံက  အန့်ဂျ  အ ို အရ အ ွက့်၊ အရန က့်န ိုင့်ငဘံက့် ယ မ့်ေးဖခင့်ေးရလ ။ 

 

  ိုက့်ကက ေးမျ ေး န ိုင့်ငံ က  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး သမဂဂက 

ရ  ွက့်ထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံ က  

အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး** 

ကိုလသမဂဂ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

ရက င့်စ  ွင့် ရ ေွးရနေွးခွင ့် 

 ထ ေးသည ့် အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး* 

အ ြ  က ၂၃၉၆ ၅၂၄ 

အ   ှ ၃၈၃၆ ၆၁၂ 

လက့် င့် အရမ  ကနှင ့် က ရ ဘ ယန့် ၁၈၅၀ ၁၈၁ 

အ ို ှင့်ေးန ေးယ ေး ၁၀၄၉ (ဩစရက ေးလျ ေး = ၈၁၉) ၇၄ (ဩစရက ေးလျ ေး = ၄၁) 

ရဖမ က့်အရမ  က (ကရနေါနှင ့် အရမ  ကန့်) ၁၀၂၅၇ ၉၇၉ 

ဥရ  ပ ၂၁၂၇၆ ၁၁၉၃ 

ရြ ့်ဖပထ ေးဖခင့်ေး မ ှ  - ၄ 

စိုစိုရပါင့်ေး ၄၀၆၇၃ ၃၅၆၇ 

*ကိုလသမဂဂ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး ရက င့်စ  ွင့် ရ ွေးရနွေးအကကံဉ ဏ့်ရပေးခငွ ့်  ထ ေးသည ့် အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး အရ အ ွက့် (အရထရွထွ၊ 

အရကက င့်ေးအ  လ ိုက့်နငှ ့် အလှည ့်ကျ) 

Source: NGO Branch. United Nations Department of Economic and Social Affairs. Available at: 

http://esango.un.org/civilsociety/display AdvancedSearch.do?method=search&sessionCheck=false (accessed 19 February 

2015). 

**အန့်ဂျ  အ ို အမျ   ေးအစ ေးမျ ေး အမျ   ေးမျ   ေး၊ န ိုင့်ငံ က  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ အမှ အခ ို မကင့်ေးသည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ အစ ေးထ ိုေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ 

ဖပည့် ွင့်ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် လှုပ့် ှ ေးမှု မ ှ ရ   ရသ ၊ အ ည့်ဖပ ၍ မ ရသ  အြွွဲွေ့မျ ေး 

Source: Union of International Association (ed.) (2014). Countries in which international non-governmental organization 

headquarters are located, ranked by continent, Yearbook of International Organizations 2014–2015: Guide to Global Civil 

Society Networks, 51/5, Statistics, Visualizations and Patterns. Leiden: Koninklijke Brill NV, p. 119. © Union of 

International Associations 1997–present. 
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးမှု၏ သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို ချွဲွေ့က ေး မရဖပ သင ့်ရသ ့်လည့်ေး GCS မှ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် က ကယွ့်သ မျ ေးက လ မှုရ ေး၊ ဥပရေနှင ့် မ ေါေ ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး 

 ွန့်ေးအ ေးရပေး  ၌ အရ ေးပါခွဲ ရသ  ဥပမ ရက င့်ေး မျ ေးစွ   ှ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးသ  မျ ေးသည့် 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို    ေးေင့်ပပ ေး ဥပရေအ  စ ေးရန ှင့်မှု  ှ ရသ  စံနှုန့်ေးမျ ေးအဖြစ့် အမျ ေး 

လက့်ခရံအ င့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ခွဲ ကကသည့် (စံနှုန့်ေး လက့်ခဖံခင့်ေး)။ ထ ိုမျှသ မက န ိုင့်ငံမျ ေးက ထ ိုစနံှုန့်ေးမျ ေးက ို 

လ ိုက့်န ရစ န့်လည့်ေး လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ခွဲ သည့် (စံနှုန့်ေး လ ိုက့်န ဖခင့်ေး)။ 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးနငှ ့်  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၏ ကမ္   (သ ိုို့) န ိုင့်ငဖံြ ့်ရကျ ့် လိုပ့်ရ  င့်သည ့် 

ကွန့် က့်မျ ေးသည့် စံနှုန့်ေး အကွဲဖြ ့်ဖခင့်ေး (က စစ ပ့်  စ့်ခိုက ို ဥပရေအ  စည့်ေးကကပ့်၍  ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

 စ့် ပ့်အဖြစ့် အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ိုဖခင့်ေး (သ ိုို့) ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေး)၊ စံနှုန့်ေး လက့်ခရံစဖခင့်ေးမှ စံနှုန့်ေး လ ိုက့်န ရစဖခင့်ေးအထ  

ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး ငွ့် ဦေးရ  င့်ကကက  စံနှုန့်ေး စွနို့့်ဦေး   ထွင့်သ မျ ေး အဖြစ့် အရ ေးပါသည ့် ကဏ္ဍမှ ပါေင့်ကကသည့်။ 

၎င့်ေး  ိုို့၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို 

စံနှုန့်ေး စ့်ခိုအ ေး ရထ က့်ခ၍ံ ယင့်ေးစံနှုန့်ေးက ို ဖပည့် ငွ့်ေး၊ ရေသ ွင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေမျ ေး ငွ့် ထည ့်သွင့်ေး 

ရ ေးသ ေးရစသည့်။ စံနှုန့်ေးသည့် ရထ က့်ခသံ  အမျ ေးအဖပ ေး   ှ ပါက ရ   မှ ့် ရ  က့်ပပ ဟို ယ  ၍  ပပ ေး 

ထ ိုစနံှုန့်ေးက ို လ အမျ ေးကက ေး ငွ့် ပျံွေ့ပွ ေးရစသည့်။ ထ ိုရန က့် ထ ိုစနံှုန့်ေးက ို လ အမျ ေးအဖပ ေးက စ  ့်နှလံိုေးသွင့်ေးက  

 ဖြည့်ေးဖြည့်ေးဖြင ့် ထ ိုစနံှုန့်ေးမှ  ရမေးခွန့်ေးထို ့်စ   မလ ိုဘွဲ လ အ ေးလံိုေး အလ ိုအရလျ က့် လက့်ခထံ ေးပပ ေး 

ဖြစ့်သွ ေးသည့်။ စံနှုန့်ေး  စ့်ခိုသည့် န ိုင့်င ံက မှ ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ရထ က့်ခဖံခင့်ေး မခံ ပါက 

ထ ိုက စစ ပ့်သည့် လ အမျ ေး အလ ိုအရလျ က့် လက့်ခြံ ိုို့ မ  ိုထ ေးနှင ့် စည့်ေးရန ှင့်မှု  ှ ရသ  ဥပရေ  စ့်ခိုပင့် 

ဖြစ့်လ မည့် မဟို ့်ရပ (Keck and Sikkink, 1998; Risse-Kappen, Ropp, and Sikkink, 1999)။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် န ိုင့်ငံ က က လက့်ခထံ ေးသည ့် အင့်စ  ကျှူေး င့်ေးအ  အရဖခကျပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေး 

ဖြစ့်သည ့်  ိုင့် ယင့်ေးစံနှုန့်ေးက မ ေါေနှင ့် အစ အစဉ့်မျ ေးက ို ရို ့်ချည့်ေး လမ့်ေးညွှန့်ရပေးန ိုင့်မည့် မဟို ့်ရပ။ 

န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် အဖခ ေး အင့်အ ေးကက ေး ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေမျ ေးက ို စ င့် လ ိုက့်န ပပ ေး 

၎င့်ေး  ိုို့ (အြွွဲွေ့အစည့်ေး) အမ အကျင ့်မျ ေးက ို မရဖပ င့်ေးလွဲ သရ ွွေ့ န ိုင့်ငရံ  ့်ရ  ၊ န ိုင့်ငံရ  ့် မဟို ့်သည ့် 

ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးက ိုပါ  နွ့်ေးအ ေးရပေးဖခင့်ေး၊ ြ အ ေးရပေးဖခင့်ေး၊  ွွဲရ  င့်ဖခင့်ေးနှင ့် ရထ က့်ပံ ရပေးဖခင့်ေးမျ ေး 

 က့်  ိုက့် လိုပ့်ရ  င့်ရန မည့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  ြ အ ေးရပေးမှုမျ ေး ထ ရ  က့်ဖခင့်ေးသည့် 

ပစ့်မှ ့်ထ ေးရသ  န ိုင့်ငံ၏ အမှ အခ ို ကင့်ေးမှုနငှ ့် အိုပ့်ချ ပ့်မှု ပံိုစ၊ံ စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး အရက င့်အထည့်ရြ ့်   ွင့် 

ဗဟ ိုချ ပ့်က ိုင့်မှု ပမ ဏ၊ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  ြ အ ေးရပေးမှုမျ   ေး အရပေါ် န ိုင့်ငံရ  ့် (သ ိုို့) အဖခ ေးရသ  အင့်အ ေးကက ေး 

ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး၏ လ မှုရ ေးနှင ့် ရိုပ့်ပစစည့်ေးပ ိုင့်ေး   ိုင့်  အ  ထ ခ ိုက့်လွယ့်မှု  ိုို့ အပါအေင့် အရဖခအရန 

အမျ   ေးမျ   ေးအရပေါ် မ  ည့်ရနသည့် (Risse, Ropp, and Sikkink, 2013)။ 

 

GCS ၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးအရနဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် စံနှုန့်ေး လ ိုက့်န လ ရစ န့် 

မဟ ဗျှူဟ နှင ့် နည့်ေးလမ့်ေး မျ   ေးစံို အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ ချံ  (Chong) (2010, pp. 42-4) က န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အသံိုေးမျ ေးရသ ၊ မကက ခဏ ပ ေး ွွဲ အသံိုေးဖပ ရသ  နည့်ေးလမ့်ေး နှစ့်ခိုက ို 

ရ ွွေ့ ှ ခွဲ သည့်။ ပထမနည့်ေးလမ့်ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို သိုရ သနဖပ ၍ ပ ေးရပါင့်ေးမှု မ ှ ရသ  

အစ ိုေး မျ ေးက ို မ ေ ယ မျ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးနငှ ့် အသန ေးခံစ မျ ေး လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးဖခင့်ေး၊ ရထ က့်ခ ံ
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လှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေး  ိုို့ဖြင ့် အမည့် ပ့် အ ှက့်ခွွဲဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အ ှက့်ခွွဲသည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး၏ ပစ့်မှ ့်မှ  

ချ   ေးရြ က့်သ နှင ့် ဥပရေအ  ဖပန့်လည့် ကိုစ ေးန ိုင့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး အထင့်အ  ှေး  ှ သည ့် န ိုင့်ငံ က  ဥပရေ 

ချ   ေးရြ က့်မှု  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ေို  ယ မဟ ဗျှူဟ မှ     ေးရံိုေး အရဖခစ ိုက့် ဥပရေအ  ကက ေးန မှုမျ ေး 

ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး မဟ ဗျှူဟ ရဖမ က့်    ေးစွွဲဖခင့်ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ခံ သ မျ ေးက ို 

   ေးရံိုေးမျ ေးနှင ့် အလ ေး   ရန  မျ ေး ငွ့် က ိုယ့်စ ေးဖပ ရပေးဖခင့်ေး၊ ဘက့်မလ ိုက့်ရသ  အကကံဖပ ချက့်မျ ေးဟို 

သ  ှ ကကရသ  သရဘ ထ ေး အဖမင့်မျ ေး  င့်ဖပဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ ရန က့် ံိုေးအရနဖြင ့် ကမ္   ယဉ့်ရကျေးရသ  

အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး မျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ကက ေးကက ေးမ ေးမ ေး ချ   ေးရြ က့်ရနရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ဥပမ  

ပ  ့်  ိုို့ အရ ေးယ  န့် (Murdie and Peksen, 2013) (သ ိုို့) လ သ ေးချင့် စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့် န့် (Murdie and Peksen, 2014) ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး 

အမ အကျင ့်မျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည့်။  

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

GCS က ို ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးနှင ့် ရမ င့်ေးနှင့်သ အဖြစ့် သရဘ ထ ေးန ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် 

ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးက ို  စ့်ဘက့်က ဖပန့်လည့်ခိုခံမည ့် အ  အဖြစ့်လည့်ေး သ ့်မှ ့်န ိုင့်သည့်။ 

GCS  ွင့်  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို အဓ က ထ ေးသည ့် ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး  ှ ရနပပ ေး ထ ိုသ မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ ကမ္ က ို 

လွှမ့်ေးမ ိုေး န့် စိုစည့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုသ မျ ေး အ ေးလံိုေး ငွ့်   ည ရသ   န့်ြ ိုေးထ ေးမှုမျ ေး 

မ ှ ကကရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် GCS သည့် ပပ  င့်  ိုင့်သည ့် ကငွ့်ေးဖပင့်သြွယ့် ဖြစ့်ရနသည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး နယ့်ပယ့်မှ GCS ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် စနံှုန့်ေး စွနို့့်ဦေး   ထွင့်သ မျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် 

စည့်ေးမျဉ့်ေးအသစ့်မျ ေးက ို လက့်ခ ံန့်နှင ့် ကျင ့်သံိုေး န့် ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်ကကပပ ေး လ ိုက့်န မှုက ို ရစ င ့်ကကည ့် န့် 

အမည့် ပ့် အ ှက့်ခွွဲဖခင့်ေးနှင ့် ဥပရေ နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွန်ျားမ ာျား 

Shell ကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငံဖြ ့်ရကျ ့် လိုပ့်ရ  င့်သည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးကက ေးမျ ေး (သ ိုို့) မ  လင့် ည အစ့်က ိုမျ ေး 

(Muslim Brotherhood) ကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငဖံြ ့်ရကျ ့် လိုပ့်ရ  င့်ရသ  န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို GCS  ွင့် ပါေင့်သည့်ဟို ယ  ပါသလ ေး။ ထ ိုအြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို GCS  ွင့် ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေး၏ 

ရက င့်ေးကျ   ေးနငှ ့်   ိုေးကျ   ေးမျ ေးက ေး အဘယ့်နည့်ေး။ ထ ိုအြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ အြွွဲွေ့ေင့်  စ့်ဦေးချင့်ေး (သ ိုို့) 

ေန့်ထမ့်ေးမျ ေးက န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအ ွက့် မ  ့်ြက့် ဖြစ့်လ န ိုင့်ပါသလ ေး။ 

အဘယ့်ရကက င ့် ဖြစ့်လ န ိုင့်သနည့်ေး (သ ိုို့) မဖြစ့်လ န ိုင့်ပါသနည့်ေး။ 
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 ဖစ် ပ် ဝလ လာ ခင်ျား၊ ပံုစံ ဝ ပာငျ်ားလဲသူ  ဖစ်သည ် GCS၊ စ ျားပွာျားဝ ျားနှင ် လူမှုဝ ျား 

အခွင ်အဝ ျားမ ာျား 

 

ဝသဆုံျားဝနဝသာ စာတစဝ်စာင်မှ တ ်က ွလှုပ် ှာျားမှု ဆြိုင် ာ  ြိ ြိယာ အ ဖစ ်

 

န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ငွ့် ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး (Universal Declaration of Human Rights 

(UDHR)) နှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   န ိုင့်ငံ က  သရဘ   စ ချ ပ့် 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR))   ိုို့က စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် 

လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးရသ ့်လည့်ေး ၂၀   စို အမျ ေးစို အ ွင့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး အကွွဲအပပွဲ၏ 

ဘက့်နှစ့်ဘက့်လံိုေး ငွ့် ယင့်ေးအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးသည့်  အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး 

အနည့်ေးငယ့်သ   ှ သည့်။ ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လစ့်ဘ ယ့်နှင ့်   ို ှယ့်လစ့် ေါေမျ ေးအကက ေး 

ကက ေးညပ့်ရနခွဲ  သည့် (Glasius, 2012)။ 

 

၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် အရစ ပ ိုင့်ေးမျ ေး ငွ့် ထ ိုအရဖခအရန စ င့် ရဖပ င့်ေးလွဲလ သည့်။  က့်ကက ွလှုပ့် ှ ေးသ နှင ့် 

ပည  ငှ့် အိုပ့်စိုငယ့်ရလေးမျ ေးက သ ေးသနို့့်ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး  က့်  ိုက့်  ိုသလ ို စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးထွဲမှ အဓ က အကျ ံိုေး အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့်သည ့် အစ ေးအစ   ပ ိုင့်ခွင ့်က ို ဖပန့်လည့် 

ရြ ့်ထို ့်လ ကကသည့်။ အဓ က လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ ခွဲ ရသ  စ  မ့်ေး နှစ့်ခိုက အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေး 

ထွက့်ရပေါ်လ ရစခွဲ သည့်။ အမ   ယ  န့် (Amartya Sen) ၏  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုနှင ့် အင ့်ရဘေး (Poverty and 

Famines) (Sen, 1981) စ အိုပ့်က ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ရဘ ဂရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေး သရဘ   ထ ေးသည ့် 

အင ့်ရဘေးသည့် အရထွရထွ အ ေးဖြင ့် အစ ေးအစ    ှ မှု ကျ င့်ေးရသ ရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေး သည့် ဟ သည ့် 

အချက့်က ို စ န့်ရခေါ်ထ ေးသည့်။  န့်က အစ ေးအစ    ှ မှုသည့် လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေး  က့် ံမှုမျ ေးက 

အိုပ့်ချ ပ့်ထ ေးသည ့်  ပ ိုင့်ခွင ့်မျ ေး အရပေါ် ငွ့် မ  ည့်သည့်ဟို ရထ က့်ဖပခွဲ သည့် (Sen, 1981, pp. 154-5)။ 

 န့်က သ ၏ အက့်ရ ေးက ို ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး န ဂံိုေးချ ပ့်ခွဲ သည့် “ ပ ိုင့်ခငွ ့်မျ ေးအရပေါ် အ ရံိုစ ိုက့်ဖခင့်ေးက ဥပရေ 

  ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အရလေးစ ိုက့်ရစသည ့် သက့်ရ  က့်မှု  ှ ရပသည့်” (Sen, 1981, pp. 165-6)။  

 

န ိုင့်ငရံ ေး အရ ွေးအရခေါ် ပည  ငှ့် ဟန့်န  ရှှူေး (Henry Shue) (1980) က မစွက့်ြက့် န့်သ  လ ိုအပ့်သည ့် 

ရ  ှင့်ကကဉ့် မည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး (negative rights) အဖြစ့် ြန့်  ေးထ ေးရသ   ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့်  က့် က့်ကကကွကွ ေင့်ရ  က့်စကွ့်ြက့် န့် လ ိုအပ့်သည ့် လိုပ့်ရ  င့်ရပေး မည ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး (positive rights) ဖြစ့်ရသ  လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အ ေး 

ခွွဲဖခ ေးသ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးက ို ရေြန့်  ိုက့်ခ ိုက့်ခွဲ သည့်။ (အခန့်ေး ၁  ငွ့် ရှုပါ)။ ထ ိုအစ ေး ရှှူေးက ထ ိုအခငွ ့်အရ ေး 

နှစ့်မျ   ေးလံိုေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ    ေန့် သံိုေးမျ   ေးက ို ရြ ့်ထို ့်ဖပခွဲ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  လ   ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးမှ ရ  ှင့်ကကဉ့် န့်၊ လ  စ့်ဦေးက ို အဖခ ေးသ  စ့်ဦေး၏ အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့် ခံ ဖခင့်ေးမှ 

က ကယွ့်ရပေး န့်နှင ့် အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ခ ံသ မျ ေးက ို က ည ရပေး န့် ဖြစ့်သည့် (Shue, 1980, pp. 35-64)။ 

  ေန့်မျ ေးက ို ထ ိုသ ိုို့ အမျ   ေးအစ ေးခွွဲဖခင့်ေး (ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ရလေးစ ေး န့်၊ က ကယွ့် န့်နငှ ့် ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့်ဟို 

ရဖပ င့်ေးလွဲ ရခေါ်  ိုခွဲ သည့်) သည့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး ဥပရေ ပည  ငှ့် မျ   ေး က့်မျ ေးအ ွက့် အသ အဖမင့်ပွင ့်ရစခွဲ သည့်။ 
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 စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် အြွွဲွေ့၏ အကနို့့်အသ ့်  ှ ရသ    ေန့်မျ ေးအရပေါ် စ  ့်ပျက့်လက့်ပျက့် ဖြစ့်ရနသည ့် 

န ိုင့်င ံက  လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ မှု အြွွဲွေ့၏ ရအ က့်ရဖခ အြွွဲွေ့ေင့် အိုပ့်စိုမျ ေးက အစ ေးအစ    ှ ခွင ့်က ို 

အ ရံိုစ ိုက့်သည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးနငှ ့် စည့်ေးလံိုေးရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် စ င့် ကွန့် က့် ချ   ့် က့်ကကသည့်။ 

သံိုေးနှစ့်အကက  ငွ့် ထ ိုကနွ့် က့်က ို အစ ေးအစ    ိုင့်   အချက့်အလက့်နှင ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့် ကွန့်ယက့် (The 

Food First Information and Action Network (FIAN)) ဟ ၍    ေးေင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးအဖြစ့် 

ြွွဲွေ့စည့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲခွဲ သည့်။ လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခငွ ့် အြွွဲွေ့၏ ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ို လ ိုက့်၍ ယင့်ေးအြွွဲွေ့က အ င့်ေးအဓမမ 

ရန   ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် သက့်  ိုင့်သည ့် အင ့်ရဘေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  ရဖပ င့်ရဖပ င့် င့်ေး င့်ေး အခငွ ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်က  အစ ိုေး ထံ စ ရ ေးဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  ချက့်ချင့်ေး  ံိုို့ဖပန့်မှုမျ ေးက ို 

လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ “အစ ေးအစ    ှ ခွင ့်က ို ချ   ေးရြ က့် ယ့်   ို   ဘ မှန့်ေးသ ပ့်မသ ခွဲ ဘ ေး။ ေါရပမယ ့် 

ကျွန့်ရ  ့် ေါနွဲို့ ပ ့်သက့်ပပ ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးကရန အွဲေါဘ လွဲ  ို   သ လ ကက ယ့်။”၁  

 

ရန က့် ံိုေး ငွ့် န ိုင့်ငံ က  ရ ွှေ့ရနမျ ေးက စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို စ င့် 

သ  ဖပ မ လ ကကက  ICESCR ၏  စ့်ခါ  ံ ရေေါေးရသ ၊ ရ ွှေ့ရန က့်မည ရသ  ဥပရေ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးက ို 

အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ို   ွင့် က ိုေးက ေးချက့်အဖြစ့် အသံိုေးဖပ  န့် စ ျားပွာျားဝ ျား၊ လူမှုဝ ျားနှင  ် ယဉ်ဝ  ျားမှု 

အခွင ်အဝ ျားမ ာျား ဆြိုင် ာ နြိုင်ငတံ ာ သဝဘာတူစာခ  ပ် ြိ ု အဝ ာင်အထည ် ဝဖာ် န် လင်ျားဘာ ခ ်

စည်ျားမ ဉျ်ားမ ာျားက ို ချမှ ့်ခွဲ သည့် (အခန့်ေး ၁၄  ငွ့် ရှုပါ)။ ထ ိုစည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက မရ မ ွက့်န ိုင့်ရသ  

ရ  င့်ေးပါေးမျ ေးနှင ့် ပါ ဂ ဘွွဲွေ့ ကျမ့်ေးဖပ စ  မ့်ေး အမျ ေးအဖပ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ရစခွဲ ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   

ပည  ပ့် ငွ့် နယ့်ပယ့် အသစ့် စ့်ခို ြန့်  ေးရပေးခွဲ သည့်။ ထ ိုစ  မ့်ေးမျ ေးက စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ရေေါေးလွန့်ေးသည့်၊ အကိုန့်အကျ မျ ေးလွန့်ေးသည့် (သ ိုို့) ဥပရေအ  အရ ေးယ  န့် 

မဖြစ့်န ိုင့်ဟ သည ့် ကနို့့်ကကွ့်မှုမျ ေးက ို စ င့် ရဖြ ှင့်ေးလ ကကသည့်။ 

 

အန့်ဂျ  အ ို နယ့်ပယ့် ငွ့် FIAN အြွွဲွေ့ ထွက့်ရပေါ်လ ပပ ေးရန က့် ၁၉၈၇ ခိုနှစ့် ွင့် ရဂဟေန့်ေးကျင့် န ိုင့်င ံက  

ညွနို့့်ရပါင့်ေး အြွွဲွေ့ (Habitat International Coalition)၊ ၁၉၉၂ ခိုနစှ့် ွင့် ရနအ မ့် အခွင ့်အရ ေးနှင ့် 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးမျ ေး   ိုင့်   စင့်   (Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE))၊ ၁၉၉၃ 

ခိုနစှ့် ငွ့် နယ ေးရယ က့်ပမ  ွေ့၌ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး စင့်   (Center for Economic and 

Social Rights (CESR))   ိုို့ ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ ကကသည့်။ အြွွဲွေ့မျ ေး အ ေးလံိုေးမှ  အ မ့်ရန က့်ရြေး စ ေးပွွဲေ ိုင့်ေး 

အိုပ့်စိုြွွဲွေ့ လှုပ့် ှ ေးမှု အရဖခအရနမှ အလယ့်အလ ့် အ ယွ့် န ိုင့်င ံက  အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးအဖြစ့် ကက ေးထွ ေးလ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်ပပ ေး ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး နယ့်ပယ့် ငွ့် လိုပ့်က ိုင့်ရနကကသည ့် 

  ရပါင့်ေးမျ ေးစွ ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ဖပည့် ငွ့်ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးလည့်ေး ပါေင့်လ ကကသည့်။ 

ထ ိုအြွွဲွေ့အစည့်ေး အမျ ေးအဖပ ေးမှ  ယခိုအခါ ၂၀၀၃ ခိုနစှ့် ငွ့် စ င့် ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ သည ့် အ ပ့်ဘက့် လ အြွွဲွေ့အစည့်ေး 

ကွန့် က့် ဖြစ့်ရသ  ESCR ကွန့် က့် (စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနငှ ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  

ကွန့် က့်) ၏ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေး ဖြစ့်ရနကကပပ  ဖြစ့်သည့်။၂  

 

အရ ွေးအရခေါ် ပည  ငှ့်မျ ေး၊ ရ ွှေ့ရနမျ ေးနှင ့် ရအ က့်ရဖခမှ  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့အကက ေး 

  ရလ င့် င ့်မွ ့်မှု၊ အ မ့်ရဖခယ မွဲ  ဖြစ့်မှုနှင ့် ကျန့်ေးမ ရ ေး   ိုေး  ွေးမှု ကွဲ သ ိုို့ရသ  က စစ ပ့်မျ ေးက ို 

 စ့်က ိုယ့် ည့် ရကကကွွဲြွယ့်  မျ ေး (သ ိုို့) လ မှု ဖပဿန မျ ေးဟိုသ  မရှုဖမင့်ကကဘွဲ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 
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ချ   ေးရြ က့်မှုဟို ရှုဖမင့်သည ့် ရ ွေးရခေါ်ပံို အသစ့်က ို ဖမြှင ့် င့်လ ကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ ရသ  

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး (အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် အစ ိုေး မျ ေးအကက ေး ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ွက့်ရသ  

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး) က ထ ိုလ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးက ို လက့်ခလံ ရစ န့်မ   ွွဲရ  င့်ခွဲ  သည့်။ 

 

နြိုင်ငတံ ာ နြိုငင်ံဝ ျားအ ဖစ်  မင ်တ ်လာ ခင်ျား 

 

လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ သည ့် ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်လယ့်ပ ိုင့်ေး ရလ က့်မှ စ၍ 

စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး သ  ကက ေးကက ေးဖြင ့် စ င့် လက့်ခလံ ကကသည့်။ 

န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ပည  ငှ့်မျ ေး ရက ့်မ ငှ့် (International Commission of Jurists) ကွဲ သ ိုို့ရသ  

အြွွဲွေ့အစည့်ေး အချ   ွေ့က ထ ိုအခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို မ အ  အပမွဲ ရထ က့်ခခံွဲ ရသ ့်လည့်ေး အရလေးစ ိုက့်မှုရ    

အနည့်ေးငယ့်သ   ှ ခွဲ သည့်။ အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရြ က့်ဖပန့်ဖခင့်ေးက ို 

က ိုင့် ွယ့် န့် စ င့်ခွဲ ရသ  န ိုင့်င ံက  လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခွင ့် အြွွဲွေ့က ၂၀၀၁ ခိုနစှ့် ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အ ေးလံိုေး ငွ့် လိုပ့်ငန့်ေး လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့် န့် ၎င့်ေး  ိုို့၏   ေန့်မျ ေးက ို ချွဲွေ့ထငွ့်ခွဲ သည့် (Amnesty International, 

2005, 2014)။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေး အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ယခိုအခါ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် ရ  င့် ွက့်ဖခင့်ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏    ေးေင့်   ေန့် ဖြစ့်သည့်ဟို 

အသ အမှ ့်ဖပ ထ ေးကကရသ ့်လည့်ေး ယင့်ေးက ို လက့်ရ ွွေ့ လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးက မည့်သည ့် အဓ ပပ ယ့်  ှ သည့် 

  ိုဖခင့်ေး၌မ  ရှုပ့်ရထွေးမှုမျ ေးနှင ့် အဖငင့်ေးပွ ေး ြွယ့်  မျ ေး  ှ ရနရသေးသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  အဖမင့်ကွွဲဖပ ေးမှုမျ ေးက ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့် ရလ လ ရ ေး အြွွဲွေ့၏ ေါရ ိုက့်  ချ ပ့် ကန့်ရ    ့် (Ken Roth) နှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် ကိုစ ေးရပေးသ မျ ေး (Physicians for Human Rights) အြွွဲွေ့၏ လန့်ေးန  ေ့် ရ ဘန့်စ  န့်ေး  

(Leonard Rubenstein)   ိုို့ အကက ေး အဖပန့်အလှန့် ရဖပ   ိုမှုမျ ေး ွင့် ရ ွွေ့ ှ န ိုင့်သည့် (စ ရသ တ  ၉.၄  ငွ့် 

ရှုပါ)။ မကက ရသေးမ က ပွင ့်လင့်ေး လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ရြ င့်ရေေး ငှ့်ေး (Open Society Foundation) ၏ ဥကကဌ 

အ  ယ့် န    (Aryeh Neier) နှင ့် လန့်ေန့် စ ေးပွ ေးရ ေးရကျ င့်ေး (London School of Economics) မှ 

မ ရဂါ   ့် ယ့်လ့်လ ိုမွန့် (Margot Salomon)   ိုို့အကက ေး OpenDemocracy.net အရကက င့်ေး 

အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေး ငွ့်လည့်ေး ယင့်ေးအချက့်က ို ရ ွွေ့ ှ န ိုင့်သည့် (အခန့်ေးအ ံိုေးမှ ေက့်ဘ့်  ိုေ့်မျ ေး ငွ့် ရှုပါ)။ 

 

စ ရသ တ  ၉.၃။ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးက စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေး 

မျ ေးအရပေါ် မည့်သ ိုို့ ချဉ့်ေးကပ့်သင ့်ရကက င့်ေး ကန့်ေးနက့် ရ    ့်၏ အဖမင့် 

ကန့်ေးနက့်ရ    ့်က န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အရက င့်ေး ံိုေး လိုပ့်န ိုင့်သည့်မှ  စံိုစမ့်ေး 

စစ့်ရ ေးဖခင့်ေး၊ ရြ ့်ထို ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အ ှက့်ခွွဲဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ ချ   ေးရြ က့်မှု၊ ချ   ေးရြ က့်သ နငှ ့် 

ကိုစ ေးန ိုင့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အ န့်အသင ့်  ငှ့်ေးလင့်ေးမှသ လျှင့် ထ ိုအြွွဲွေ့မျ ေးက ထ ထ ရ  က့်ရ  က့် 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည့်ဟိုလည့်ေး   ိုသည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုက ို 

မှ ့် မ့်ေး င့်   ွင့်   ိုေး က့်မှုမျ ေး  ှ ရသ ့်လည့်ေး ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် 

န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် မည့်သ က ချ   ေးရြ က့်သ  ဖြစ့်ပပ ေး မည့်သ ိုို့ရသ  ကိုစ ေးမှုမျ ေး ရပေးသင ့်သည့်   ိုသည့်မှ  

 ှင့်ေး ငှ့်ေးလင့်ေးလင့်ေး မ ှ လှရပ။ 

 

ထ ိုို့ရကက င ့် န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 
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  ိုင့်   လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို အစ ိုေး မျ ေးက မ မ စ  ့်ကက  က့် လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု 

 ှ ဖခင့်ေးမျ ေးရကက င ့် အဖပစ့် ှ သည ့်အခါမှ လိုပ့်ရ  င့်သင ့်သည့်။ ဥပမ  ရ  င့်အ ြ  က ငွ့် အရစ ပ ိုင့်ေး၌ 

သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးအ  HIV ပ ိုေး က ေးစက့် ခံ သ  မ ခင့်မျ ေးက ို anti-retroviral ရ ေးမျ ေး ရပေး န့် ဖငင့်ေး  ိုခွဲ သည ့် 

ဖြစ့် ပ့်မျ ေး (သ ိုို့) အရမ  က ငွ့် ကရလေး လယ့်လိုပ့်သ ေးမျ ေးက ို အရထွရထွ ကရလေးလိုပ့်သ ေး 

စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးမှ ြယ့်ထို ့်ထ ေးဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေးသည့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ခွွဲရေဖခင့်ေးနှင ့် အဓ က သက့်  ိုင့်ရသ  စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

အခွင ့်အရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးမှ ရ  ှင့်ကကဉ့်သင ့်သည့်။  စ့်ဘက့် ငွ့်မ  ထ ိုအြွွဲွေ့မျ ေးသည့် လ ထိုက စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် 

လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးအ ွင့်ေး ဖပန့်လည့် ခွွဲရေဖခင့်ေးဖြင ့်    ေးမျှ မှု   ှရြွဖခင့်ေး 

သ ေးသနို့့်သ  ဖြစ့်သည့် ဟ ရသ  အဖမင့်  ှ မလ ရစရအ င့် ထ န့်ေးရကျ င့်ေး  မည့်။  

 

အချ   ွေ့ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငမံျ ေး ွင့် သရဘ   စ ချ ပ့်နှင ့် အရက င့်အထည့်ရြ ့်သည ့် ရက ့်မ  က 

ချမှ ့်ထ ေးရသ  အန မ ့် ံိုေး အဓ က စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို က ိုက့်ည  န့်ပင့် နည့်ေးလမ့်ေး မ ှ ရပ။ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  

ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ငွ့် န ိုင့်င ံွင့်ေး ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး မည့်သ ိုို့ ဖြနို့့်ရေ သင ့်သည့်က ို 

အ ှင့်ေးလင့်ေး ံိုေး န ေးလည့်ကကပပ ေး န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် အစ ိုေး ၏ လိုပ့်ငန့်ေး 

အစ အစဉ့်မျ ေးက ို မှ ့်ချက့်ရပေး န့် မသင ့်ရလျ ့်ရပ။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေးသည့် အစ ိုေး ၏ မ  ည ရသ  

   ေးေင့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေး အကက ေး အရလျ ့်အစ ေး ဖပ ဖခင့်ေးမျ ေးက ို ေင့်ရ  က့် မစွက့်ြက့်သင ့်ရပ။ 

 

ြံွွေ့ပြ  ေးပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးမှ အစ ိုေး မျ ေး (သ ိုို့) န ိုင့်င ံက  ရငရွကကေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို ြ အ ေး ရပေး  ၌ပင့် 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ဖပည့် ွင့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ို အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ပ ိုမ ိုရ  င့်ေး  ိုလ  န့် စိုစည့်ေးရပေးန ိုင့်သည ့် အရဖခအရန ွင့် မ ှ ရသေးရပ။ 

အစ ိုေး  စ  ့်ကက  က့်သံိုေးစွွဲဖခင့်ေး (သ ိုို့) ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုဖပ  သံိုေးစွွဲဖခင့်ေးက ို ရှု ့်ချဖခင့်ေးသည့်သ လျှင့် ပ ို၍ 

ရအ င့်ဖမင့်န ိုင့်ြယွ့်  ှ သည့်။ 

(Roth, 2004a, 2004b)  

 

စ ရသ တ  ၉.၄။ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးက စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် မည့်သ ိုို့ ချဉ့်ေးကပ့်သင ့်ရကက င့်ေး လန့်ေးန  ေ့် ရ ဘန့်စ  န့်ေး၏ အဖမင့် 

ရ ဘင့်စ  န့်ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေးသည့် အမည့်ထို ့်ရြ ့် အ ကှ့်ခွွဲဖခင့်ေးက ိုသ  အ ေးက ိုေး မရနသင ့်ဟို 

  ိုသည့်။ ထ ိုအြွွဲွေ့မျ ေးသည့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေးသည ့် ေန့်ရ  င့်မှု ရပေးရ ေး 

စနစ့်မျ ေးအ ွက့် ချဉ့်ေးကပ့် ရ  င့်ေး  ို   ွင့်၊ န ိုင့်ငံမျ ေးက ဥပရေ   ေန့်မျ ေး လ ိုက့်န မှုက ို 

ရစ င ့်ကကည ့်   ွင့်နှင ့် ချမ့်ေးသ ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးက စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ပ ိုမ ို အသံိုေးချလ ရစ န့် ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေး    ိုို့ ငွ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ မ  ့်ြက့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် ပ ေးရပါင့်ေးန ိုင့်သည့်။ 

 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

နယ့်ပယ့် ငွ့် အ င့်ေးအဖမစ့်ပ ိုင့်ေးအ  သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး အပါအေင့် က စစ ပ့် အမျ ေးအဖပ ေးအရပေါ် မ ေါေ 

  ိုင့်   အကကံဉ ဏ့်မျ ေး ရပေးဖခင့်ေး၊ ဥပမ  လက့်နက့်မျ ေး၏ စွမ့်ေးပက ေး (သ ိုို့) ထ ရ  က့်ရသ     ေးရံိုေးစနစ့် 
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ြန့်  ေးဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  အရသေးစ  ့် ဗဟိုသို မျ ေး လ ိုအပ့်သည ့် ရန  မျ ေး ွင့် အကကံဉ ဏ့်မျ ေး 

ရပေးဖခင့်ေး  ိုို့ ငွ့်  ယ့်စိုနစှ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ အရ ွွေ့အကကံ   ှ ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ကျန့်ေးမ ရ ေး (သ ိုို့) ပည ရ ေး မ ေါေမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့်  ၌ 

ကျွမ့်ေးကျင့်ဖခင့်ေး မ ှ  ဖြစ့်ရက င့်ေး ဖြစ့်ရပလ မ ့်မည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ပ ိုကျွမ့်ေးကျင့်လ  န့် ကက  ေးပမ့်ေးကက မည့် 

ဖြစ့်သည့်။ “  ိုေး  ွေးသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေး ရ ေး ွွဲ ကျင ့်သံိုေးပပ ေး အမည့်ထို ့်ရြ ့် အ ှက့်ခွွဲဖခင့်ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးလျှင့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို မှ ေးယငွ့်ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေး ဖပန့်လည့် ဖပင့် င့်၍ မ ရအ င့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သွ ေးန ိုင့်သည့်”။ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် 

ရထ က့်ခ ံလှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေးက ို အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်သ  သ သ ထင့် ှ ေးရနမှသ  လိုပ့်ရ  င့်သင ့်သည့်မဟို ့်။ 

အ င ့်အမျ   ေးမျ   ေး၌   ေန့်ယ ဖခင့်ေးက ို က ိုင့် ယွ့် ဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ 

အလိုပ့်ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ထ ိုသ ိုို့ရသ  ပံိုရြ ့်မှုမျ ေးသည့် ထ ခ ိုက့်သည ့် လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးနှင ့်လည့်ေး ပ ို၍ 

ထပ့်  ကကသည့်။ ကိုသမှု ဖငင့်ေးပယ့်ခ ံရသ  HIV/AIDS ရေေန  ငှ့်မျ ေးသည့် anti-retroviral ရ ေးမျ ေးက ို 

၎င့်ေး  ိုို့၏ အသက့် ှင့်ခွင ့်က ို အရဖခခံ၍ ရ  င့်ေး  ိုကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အစ ိုေး ၏ စ  ့် နဒ  ှ သလ ို 

လိုပ့်ရ  င့်မှုမျ ေးရကက င ့် ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ 

 

န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံသည့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ၎င့်ေး  ိုို့ ွင့်  ှ သည ့် အ င့်ေးအဖမစ့် 

မျ ေးန ိုင့်သမျှ အမျ ေး ံိုေး သံိုေးစွွဲ မည့်ဟို ICESCR က ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့်။ အဖခ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

န ိုင့်င ံက  အရထ က့်က နှင ့် ပ ေးရပါင့်ေးမှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့် န့်   ေန့်  ှ ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ပ ိုမ ို ထည ့်သွင့်ေး န့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ရထ က့်ခံ လှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေးသည့် 

   ေးေင့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ထည ့်သွင့်ေးခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးသည့် သ အန ိုင့် က ိုယ့်အရံှုေး 

အရနအထ ေးမျ   ေး ဖြစ့်သွ ေးဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ ဖပည့် ွင့်ေး အ င ့်၌ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ဖပည့် ငွ့်ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို ရထ က့်ပံ သည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်န ိုင့်ပပ ေး 

န ိုင့်င ံက  အ င ့် ငွ့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး   ိုေးဖမြှင ့်ရပေး န့် ြ အ ေးရပေးန ိုင့်သည့်။  

(Rubenstein, 2004a, 2004b) 

 

ကိုလသမဂဂအ ွင့်ေးမှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်မျ ေး ငွ့်လည့်ေး ေို  ယရဖမ က့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   

မဟ မင့်ေးကက ေး ရမ   ရ  ့်ဘင့် င့် (Mary Robinson) က ထ ိုမည မမျှ ဖြစ့်မှုက ို ရဖြ ှင့်ေးမည့်ဟို သံနန ဌ န့် မချမ  

အချ  န့်အထ  စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အရဖခအရန   ိုေး က့်မှု မ ှ ခွဲ ရပ။ သ မက 

အလွန့်အမင့်ေး  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုမျ ေးသည့် အ  ိုေး  ွေး ံိုေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု ဖြစ့်သည့် ဟ သည ့် 

အချက့်က ို အဓ ကထ ေး ရဖပ ကက ေးခွဲ သည့်။ ဤသည့်မှ  ပံိုစ ံ စ့်ခို ရဖပ င့်ေးသွ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအချ  န့်က 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ကျွမ့်ေးကျင့်သ  အမျ ေးစိုသည့် လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု (သ ိုို့) လ မျ   ေးစို  ငှ့်ေးလင့်ေးမှု ကွဲ သ ိုို့ရသ  

အရဖခအရနမျ ေးက ို အ  ိုေး  ွေး ံိုေးရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုဟို မှ ့်ယ ခွဲ ကကသည့်။ ယင့်ေးအချက့်မှ  

ယခိုအချ  န့်ထ လည့်ေး မှန့်ရက င့်ေးမှန့်ရနန ိုင့် ရသေးသည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ကျွမ့်ေးကျင့်ပည  ငှ့်မျ ေးက အလွန့်အမင့်ေး 

 င့်ေး ွဲ မွွဲရ မှုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု မဟို ့်၊ ရဖြ ှင့်ေး ခက့်သည ့် ဖပဿန   စ့် ပ့်သ  

ဖြစ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ ကိုလသမဂဂ ွင့် ICESCR အ ကွ့် လ ိုက့်န လ ိုမှ လ ိုက့်န န ိုင့်သည ့် 

ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့် ွင့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ မှ   ိုင့်ကက ေးမှု ဖပ န ိုင့် န့် အ င ့်မျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးြ ိုို့သည့် ၁၉၉၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးမှ စ၍ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးအ ွက့် ဦေးစ ေးရပေး ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ 
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နှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ ရ ွေးရနွေးညြှ န ှုင့်ေးပပ ေးရန က့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက င့်စ က ၂၀၀၈ ခိုနစှ့် ငွ့် လ ိုက့်န လ ိုမှ 

လ ိုက့်န န ိုင့်သည ့် ရန က့် က့် ွွဲ သရဘ   စ ချ ပ့်က ို အ ည့်ဖပ ခွဲ ပပ ေး ယင့်ေးမှ  ၂၀၁၃ ခိုနှစ့် ရမလ ွင့် 

စ င့် အသက့်ေင့်လ သည့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် န ိုင့်င ံက  ဘဏ္ဍ ရ ေးနှင ့် ကိုန့်သွယ့်ရ ေး 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး မဖပ လိုပ့်ကကရသေးရပ။  နဒဖပမှုမျ ေး  ှ ရသ ့်လည့်ေး အ ပ့်ဘက့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့က ို ထ ထ ရ  က့်ရ  က့် စ န့်ရခေါ်ကကဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ယင့်ေးအချက့်က ို  က့်လက့် 

ရ ွေးရနွေးသွ ေးပါမည့်။ သ ိုို့ရသ ့်ဖင ေးလည့်ေး ေ ိုဟ  ွင့် ကျင့်ေးပခွဲ သည ့် ကမ္   ကိုန့်သွယ့်ရ ေး အြွွဲွေ့ (World Trade 

Organization (WTO)) ၏ ရ ွေးရနွေးပွွဲ မျ ေး ွင့် အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ ကက ေးမ ေးရသ  ြ အ ေးရကက င ့် 

ကျန့်ေးမ ရ ေး   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး အရ ေးပါရသ  အရလျှ  ရပေးဖခင့်ေးမျ ေးရ    ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည့်။ 

ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ဖပည့် ွင့်ေး၌ ကျန့်ေးမ ရ ေး အရ ေးရပေါ် အရဖခအရနအ  လ ိုအပ့်သည့်ဟို ဖပသန ိုင့်လျှင့် 

ရ ေးေါေးမျ ေးက ို ထို ့်လိုပ့်ဖခင့်ေး၊  င့်ပ ိုို့ဖခင့်ေးနှင ့်  င့်သငွ့်ေးဖခင့်ေး လိုပ့်ရ  င့် န့် ခငွ ့်ဖပ ရပေးခွဲ သည့် (WTO, 2003)။ 

 

 ပည်တငွ်ျားနငှ ် ဝဒသတငွ်ျား ဝအာင် မင်မှုမ ာျားနှင ် အ နို့်အသတ်မ ာျား 

 

စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ အကက ေးမ ေး ံိုေး (သ ိုို့မဟို ့် ထင့်သ  ဖမင့်သ  အ ှ  ံိုေး) 

  ိုေး က့်မှုမှ  ဖပည့် ွင့်ေးအ င ့်၌ ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ လွှ ့်ရ  ့်မျ ေးသည့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ိုက့်ရ ိုက့် အသ အမှ ့်ဖပ ရသ  ဥပရေမျ ေးနှင ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခ ံ ဥပရေ 

အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်လ ကကသည့်။ ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငရံ  ့်၏   ေန့်မျ ေး 

အဖြစ့်လည့်ေး ထည ့်သွင့်ေးလ ကကသည့်။    ေးရံိုေးမျ ေးသည့် ဖပည့် ွင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေမျ ေးက ို 

န ိုင့်ငရံ  ့်မှ ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ေး ရဖြ ှင့်ေးရပေး န့် လ ိုအပ့်သည ့် ပံိုစဖံြင ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုလ ကကသည့်။ 

မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် ထ ိုဥပရေ အသစ့်မျ ေး၊ ဥပရေ  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးနှင ့် မ ေါေ အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးသည့် 

အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ စဉ့် က့်မဖပ ့် လိုပ့်ရ  င့်ရသ  ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေး အပပ ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

ရ  င့်အ ြ  က ငွ့် ရနအ မ့် အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် ချမှ ့်ခွဲ သည ့် “Grootboom”  ံိုေးဖြ ့်ချက့်က 

   ေးစ  င့်ရ ေး    ေးရံိုေးမျ ေးသည့် ဥပရေ စနစ့် အမျ ေးအဖပ ေး ငွ့်  င့်ေးနှ ေးရနသည ့် ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်မှု 

စံနှုန့်ေးက ို အသံိုေးဖပ ၍ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့်   ေန့်က ို ရလ လ ဖခင့်ေးနငှ ့် 

စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်န ိုင့်သည့်ဟို ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့် (Pieterse, 2004)။ သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုဖြစ့် ပ့်က 

   ေးစွွဲ  ိုဖခင့်ေးက မည့်မျှ လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သနည့်ေး ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေးလည့်ေး ထွက့်ရပေါ် ရစခွဲ သည့်။ 

ရ  င့်အ ြ  ကမှ  င့်ေး ွဲမွွဲရ သ မျ ေး၏ အလျင့်အဖမန့် ရနစ   လ ိုအပ့်ရနမှုသည့် ထ ို ံိုေးဖြ ့်ချက့် 

ချမှ ့်ပပ ေးရန က့်ပ ိုင့်ေး သ သ သ သ    ိုေး က့် ရက င့်ေးမွန့်ခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။  ကယ့် မ့်ေး ွင့် အခွင ့်အရ ေးက ို 

မည့်သ ိုို့ စည့်ေးကကပ့် မည့်မှ  မ ငှ့်ေးမလင့်ေး ဖြစ့်ခွဲ သည့် (Landau, 2012)။ 

 

အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးမှ စ င့်ခွဲ ရသ     ေးစွွဲ  ိုမှုမျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့်သည ့် အရနဖြင ့် အ နဒ ယ န ိုင့်ငံ၏ 

အဖမင ့် ံိုေး    ေးရံိုေးက န ိုင့်ငရံ  ့်၏ အစ ေးအစ  ဖြနို့့်ရေရ ေး စနစ့်က ို   ိုေး က့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့် န့် ကက ေးဖြ ့် 
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အမ နို့့်က ို ချမှ ့်ခွဲ သည့် (Birchfield and Corsi, 2010)။ အ ရကွရေါ ငွ့် အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက 

ရစျေးနှုန့်ေးသင ့် င ့်ရသ  ရ ေးေါေးမျ ေး   ှ ရ ေး ငွ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံနှင ့် ချ ပ့်  ိုခွဲ ရသ  လွ ့်လပ့်ရသ  

ကိုန့်သွယ့်မှု သရဘ   ည ချက့်၏ အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှု မျ ေးက ို စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်ခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုအြွွဲွေ့မျ ေးက 

၎င့်ေး  ိုို့၏ ဖပည့် ငွ့်ေး ကိုန့်သွယ့်ရ ေး က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးက ို ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခံ ဥပရေအ  အက အကယွ့် 

ရပေးထ ေးရသ  ကျန့်ေးမ ရ ေး အခွင ့်အရ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေး န့် ရအ င့်ဖမင့်စ ွ စည့်ေးရံိုေး န ိုင့်ခွဲ သည့် 

(Ecuador, 2004)။ 

 

သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ  စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အစဉ့် စ ိုက့်  နို့့်ကျင့်ခွဲ ပပ ေး ICESCR က ို 

လက့်မှ ့်မထ ိုေးသည ့် လက့် စ့် ိုပ့်စ  န ိုင့်ငံမျ ေးထွဲမှ  စ့်န ိုင့်ငံ ဖြစ့်သည ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၌ပင့် 

စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအကက ေး ကနို့့်ကွက့်သ  သ ပ့်မ ှ လှဘွဲ 

ရထ က့်ခသံ မျ ေးနှင ့် ထင့် ှ ေးရကျ ့်ကက ေးလ သည့်။ အရမ  ကန့် အစ ိုေး ကလည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဖငင့်ေးပယ့်သည ့် 

သရဘ    ေးက ို ဖပင့် င့်ခွဲ သည့်။ အ ိုဘ ေးမ ေး အစ ိုေး က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အဖပန့်အလှန့်  က့်စပ့်မှုက ို 

အသ အမှ ့်ဖပ ခွဲ ပပ ေး စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်သည ့် ကိုလသမဂဂ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက င့်စ နငှ ့် အရထွရထွ ည လ ခံ၏  ံိုေးဖြ ့်ချက့်အချ   ွေ့ ွင့် သရဘ   ည ခွဲ သည့် (Amnesty 

International, 2014, p. 28)။ 

 

ရ   အမှ ့် ရ  က့်ရနပပ    ိုသည့်မှ  သံသယ ေင့်ြွယ့် မ ှ ရပ။ သက့်  ိုင့်   န ိုင့်ငရံ  ့်နှင ့် န ိုင့်ငံရ  ့် 

မဟို ့်ရသ  ဇ  ့်ရက င့် အမျ ေးစိုက ယခိုအခါ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေး (သ ိုို့)  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးသ  မဟို ့်ဘွဲ ဥပရေအ    ှ  မည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးဟို လက့်ခ ံ

စဉ့်ေးစ ေးလ ကကပပ  ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ယခိုအခါ စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို 

လမ့်ေးညွှန့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးအဖြစ့် လက့်ခလံ ကကပပ ေး WTO ၏ ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး ွင့် ထည ့်သွင့်ေး 

စဉ့်ေးစ ေးလ ကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေးသည့် စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖပည့် ငွ့်ေး၌ စည့်ေးကကပ့်န ိုင့်ကကဖခင့်ေး မ ှ ရသေးရပ။ န ိုင့်င ံက  (ဘဏ္ဍ ရ ေး (သ ိုို့) ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး) 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ ပ့်ဖခ ေး၌ ထ ိုလ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ မ ေါေနငှ ့် အရလ အကျင ့်မျ ေး ငွ့် 

ထည ့်သွင့်ေးမထ ေးသည ့် န ိုင့်င ံ ဖြ ့်ရကျ ့် လိုပ့်ရ  င့်သည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအ ွက့်မ  စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးမှ  ပ ိုမ ို 

ကက ေးမ ေးသည့်။ ထ ိုအရဖခအရန ွင့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ  ကျရံှုေးရနရသေးသည့်ဟို 

န မည့်ရကျ ့် ပည  ငှ့် ရပါရမ ကခ  မ့်ဖမှူ ယ့် မွ  င့် (Samuel Moyn) က   ိုခွဲ သည့် (စ ရသ တ  ၉.၅  ွင့် 

ရှုပါ)။ 

 

စ ရသ တ  ၉.၅။ အဖခ ေး အဖမင့် စ့်မျ   ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ကျရံှုေးဖခင့်ေး 

အချ   ွေ့ရသ  ရေြန့်သ မျ ေးက စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် လိုပ့်ရ  င့်မှုမျ ေး (ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေး 

ပ ေးရပါင့်ေးမှုနှင ့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှမံှုမျ ေး ရဖြရလျှ  ရပေးဖခင့်ေး၊ အဓ က လ မှု ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေးက ို ပိုဂဂလ ကပ ိုင့် 

ရဖပ င့်ေးပစ့်သည ့် လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး) (Amnesty International ၏ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်၊ 2014, p. 33) က ို 

ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေးအ ေး အပပ  င့်သရဘ  အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက ို 

ရမေးခွန့်ေးထို ့်ခွဲ ကကသည့်။ ဥပမ   မ့်ဖမှူ ယ့် မွ  င့် (2014) က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် “န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့် 

ရခ ့် ငွ့် အင့်အ ေးမ ှ သည ့် အရြ ့်” ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုခွဲ သည့်။ သ က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 
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န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့် ေါေ ရအ င့်ဖမင့်မှု ွင့် ပ ေးရပါင့်ေးပါေင့်ခွဲ သည့် ဟ သည ့် အ  ိုက ို ဖငင့်ေးပယ့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး 

စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် လိုပ့်ရ  င့်မှုမျ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေး   ွင့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ထ ရ  က့်မှု (သ ိုို့)  န့်ဖပန့် ရ  င့် ွက့်န ိုင့်မှု မျ ေးက ို ရမေးခွန့်ေးထို ့်ခွဲ သည့်။ သ က 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အ ေးလံိုေး  န့်ေး  ည  မည့်ဟို မရမျှ ့်မှန့်ေးထ ေး၊ အနည့်ေး ံိုေး ဖပန့်လည့် မျှရေဖခင့်ေး 

(သ ိုို့) အရဖခအရန   ိုေးသည ့် သ မျ ေးအ ွက့် အမျ ေးနှင ့်  န့်ေး  ည မှု   ှ  မည့်ဟို ရမျှ ့်မှန့်ေးမထ ေးရပ။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက န ိုင့်ငံမျ ေးက ို အန မ ့် ံိုေး အဓ က   ေန့်မျ ေးအ ေး ဦေးစ ေးရပေး န့်   ေန့် ရပေးအပ့်ထ ေးသည့်။ 

ရဘေးြယ့်ခထံ ေး ရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးအ ကွ့် အန မ ့် ံိုေး လ ိုအပ့်ရသ  အက အကယွ့်မျ ေးက ို ရပေး န့် ဖြစ့်သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက အဖမင ့် ံိုေး ခွင ့်ဖပ န ိုင့်သည ့် ကကွယ့်ေမှုနငှ ့် အဖခ ေးရသ  ကိုန့်ပစစည့်ေးမျ ေး ွင့် 

မည မျှဖခင့်ေးမျ ေး အရကက င့်ေးက ို ရဖပ   ိုမထ ေးရပ။ အထ ေးသဖြင ့် န ိုင့်င ံက  ကိုန့်သွယ့်ရ ေး ဥပရေနှင ့် မ ေါေ 

နယ့်ပယ့်မျ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၏ လ မှု   ေန့်   ိုို့ ငွ့် “လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် စ  ့်ရှုပ့်ြွယ့်   

မထ ရ  က့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့၏ မှ ့် မ့်ေးမျ ေးသည့် ရဖပ င့်ေးလွဲလ မည ့်ပံိုလည့်ေး 

မဖမင့် ရပ” ဟို မွ  င့်က   ိုခွဲ သည့်။ မွ  င့်က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး နယ့်ပယ့် ွင့် 

စစ့်မှန့်ရသ   လေ့်မျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ရစဖခင့်ေး မ ှ ခွဲ ဟို ယံိုကကည့်သည့်။ သ ူ့အ ကွ့်မ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို 

“ရလ လ မှု မ ရဘ င့်အသစ့်မျ ေးရ  ၊ န ိုင့်ငံမျ ေးအ ွင့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ ဖြ ့်ရကျ ့်  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးမှု 

နည့်ေးလမ့်ေးသစ့်မျ ေးနှင ့်ပါ ဖြည ့် ည့်ေး ရပေး န့် လ ိုအပ့်ရနသည့်”။  

 

အ နို့်အသတ် ှြိဝသာ ဝပါင်ျားစပ်မှု 

 

အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် လျစ့်လျှူရှုမှု (သ ိုို့) အဖပန့်အလှန့် သံသယ ေင့်မှုမျ ေးရကက င ့် အ င့်ေး ငှ့် စနစ့်  နို့့်ကျင့်ရ ေး (သ ိုို့) 

လ မှု    ေးမျှ မှု လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးရသ  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးငယ့်ရလေးအကက ေး ထ ရ ွွေ့မှု (သ ိုို့) ရပါင့်ေးစပ့်မှု အနည့်ေးငယ့်သ   ှ ခွဲ သည့်။ မကက ရသေးမ က 

ထ ိုအရဖခအရနမှ  အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခိုအထ  ရဖပ င့်ေးလွဲလ ခွဲ သည့်။ ေါရဗ  စ့် ွင့် ကျင့်ေးပရသ  ကမ္   

စ ေးပွ ေးရ ေး ြ ို မ့်က ို  ံိုို့ဖပန့် န့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးမှ  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး 

စိုရံိုေးခွဲ သည ့် ၂၀၀၅ ခိုနှစ့် ကမ္   လ မှုရ ေး ြ ို မ့် ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို ရခါင့်ေးစဉ့်  စ့်ခိုအဖြစ့် 

ထည ့်သွင့်ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုပွွဲ ွင့် ပါေင့်သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရကက င့်ေး သံိုေးပံို  စ့်ပံိုခနို့့်သည့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် 

လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ရခါင့်ေးစဉ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့် (Forum Social Mundial, 2005)။ 

 

အကက ေးမ ေး ံိုေးရသ  ရပါင့်ေးစပ့်ခွဲ သည ့် နယ့်ပယ့်မျ ေးအနက့်မှ  စ့်ခိုမှ  ကျန့်ေးမ ရ ေး   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ မှ ့်သ ေးြွယ့်   ရအ င့်ဖမင့်မှု  စ့်ခိုမှ  ရ  င့်အ ြ  က ကိုသရ ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့် ကန့်ပ န့်ေးက 

ကျန့်ေးမ ရ ေး အခွင ့်အရ ေးသည့် န ိုင့်ငံရ  ့်မှ anti-retroviral ရ ေးမျ ေး ထို ့်ရပေး န့် လ ိုအပ့်သည့်ဟို 

ရ  င့်အ ြ  က အဖမင ့် ံိုေး    ေးရံိုေးက ို ရြျ င့်ေးဖြ ရဖပ   ို န ိုင့်ခွဲ ဖခင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးနှင ့် 

ပ ေးရပါင့်ေးက WTO က ို ရ ေးေါေးမျ ေး ထို ့်လိုပ့်  နှင ့် ရ  င့်ေးေယ့်   ွင့် ပ ို၍ ရပျ  ရဖပ င့်ေးမှု  ှ ရစ န့် 

စည့်ေးရံိုေးန ိုင့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အဖခ ေးရသ  ရအ င့်ဖမင့်မှုမျ ေး ွင့် ထ ိုင့်ေး၊ ဘ  ဇ ေးလ့်နှင ့် အဖခ ေးရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် HIV/AIDS ကိုသမှုမျ ေး ပါေင့်သည့် (Seckinelgin, 2002, pp. 123-5)။ လ န မျ ေး (အထ ေးသဖြင ့် 

AIDS လ န မျ ေး)၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး ပည  ငှ့်မျ ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ ွှေ့ရနမျ ေး၊ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနငှ ့် 

ပိုဂဂလ က ဖပ ရ ေးက ို  နို့့်ကျင့်သ   က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် ထ ိုကက ေးထွ ေးလ ရနသည ့် 
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လှုပ့် ှ ေးမှု ွင့် ပါေင့်ကကသည့်။ အဖခ ေး ပ ေးရပါင့်ေးသည ့် နယ့်ပယ့်  စ့်ခိုမှ  ရ   ှ ခငွ ့် ဖြစ့်သည့်။ 

အစ ေးအစ နည့်ေး   ရသ က့်သံိုေးရ သည့်လည့်ေး လ သ ေးမျ ေး အသက့် ှင့်ရ ေးအ ွက့် မ ှ မဖြစ့် လ ိုအပ့်ရပ   

ယင့်ေးက ို အခငွ ့်အရ ေးဟို   ိုဖခင့်ေးက အဓ ပပ ယ့် ှ ရသ  ရ  င့်ေး  ိုမှု  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ ရ က     နို့့်ကျင့်ရ ေး ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေး၊ ပါလက့်စ  ိုင့်ေးနငှ ့် အစစရ ေး   ိုို့အကက ေး ပဋ ပကခမျ ေး 

ကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး ပဋ ပကခမျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်သည ့် အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် ပိုဂဂလ က ဖပ ရ ေးက ို  နို့့်ကျင့်သည ့် 

ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးအ ွက့် ထ ိုက စစ ပ့်က အရ ေးပါရပသည့် (Dicke and Holland, 2007, p. 126)။ 

 

ထ ိုပ ေးရပါင့်ေးမှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ကမ္      ေးမျှ ရ ေး  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးအကက ေး 

က လ ှည့်ကက  ဖြစ့်ရသ  မဟ မ  ့် ြွွဲွေ့မှုမျ ေး မည့်သည ့် အ  ိုင့်ေးအ  အထ  ထွက့်ရပေါ် လ န ိုင့်သည့်မှ  

မရသချ ရသေးရပ။ လွန့်ခွဲ ရသ   ယ့်စိုနစှ့် အ ငွ့်ေး စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေးသည့် 

ကမ္   လ မှု    ေးမျှ မှု လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ွင့် ရပေါ်လွင့် ထင့် ှ ေးခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ၂၀၁၁ ခိုနစှ့်၏ အစ ိုေး  

အသံိုေးစ   ့် ရလျှ  ချမှု  နို့့်ကျင့်ရ ေးနှင ့် ေ မ ိုကရ စ   ိုင့်    နဒဖပပွွဲမျ ေး ွင့်လည့်ေး ထ ိုရခါင့်ေးစဉ့် 

ရပျ က့်ကယွ့်ရနရသေးသည့် (Glasius, 2012)။ စ ေးပွ ေးရ ေး    ေးမျှ မှု   ှ ရ ေး ငွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး၏ 

အရ ေးပါပံိုအရပေါ် သံသယမျ ေး  ှ ရနရသေးသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

 နဒဖပသ မျ ေး   ှရြွရနသည ့် ကက ေးမ ေးရသ  စနစ့် အရဖပ င့်ေးအလွဲ ဖြစ့်ရပေါ်ရ ေးအ ွက့်  ည့် ယွ့်ထ ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

ဖပ လိုပ့်ထ ေးဖခင့်ေး မဟို ့်ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့် (S. Burke, 2014)။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် 

အဖခ ေး အြွွဲွေ့မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ ချဉ့်ေးကပ့်ပံို၏  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို ရဖပ ဖပ စည့်ေးရံိုေး   ွင့် ပ ို၍ ရက င့်ေးစ ွ 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့် န့် လ ိုအပ့်ရနရသေးသည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် ပ ေးရပါင့်ေးမှု အသစ့်မျ ေး ြန့်  ေး န့် 

နည့်ေးလမ့်ေးသစ့်မျ ေးနှင့်  ပံိုရြ ့်မှု အသစ့်မျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့် ရပမည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်   လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး    ေးေင့်သည့်ဟို 

လက့်ခလံ ရစဖခင့်ေး ွင့် ရအ င့်ဖမင့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

  ေန့်မျ ေးက ို လ ိုက့်န ရစဖခင့်ေး ွင့်မ  ရက င့်ေးစ ွ ရအ င့်ဖမင့်မှု မ ခွဲ ရပ။ 

န ိုင့်င ံက  ရငရွကကေး  န့်ပံိုရငအွြွွဲွေ့ (International Monetary Fund (IMF))၊ WTO နှင ့် ပိုဂဂလ က 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးသည့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး မဖပ လိုပ့်ခွဲ ရပ။ 

ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ထ ိုလှုပ့် ှ ေးမှုသည့် အဖခ ေးရသ  လှုပ့်  ှေးမှုမျ ေးနှင ့် ပ ေးရပါင့်ေးမှု အသစ့်မျ ေး ထွက့်ရပေါ် 

လ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ကမ္      ေးမျှ ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် အရ ွေးအရခေါ်ပ ိုင့်ေးရ  ၊ မဟ ဗျှူဟ ပ ိုင့်ေး 

အ ပါ ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုမျ ေး  ှ ရနရသေးသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ယရနို့ရခ ့် စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေး မည မျှမှုမျ ေး ဖမင ့် က့် 

လ ဖခင့်ေးနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျွံေ့နှံို့မှုနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေးပျက့်ကပ့်မျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေးရသ  

ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေးက ို ရဖြ ငှ့်ေး   ွင့် ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးမှုမျ ေးနှင ့် နည့်ေးလမ့်ေးပ ိုင့်ေးအ  မည့်မျှ ထ ရ  က့်သနည့်ေး။ 

ဖပန့်လည့်ရေမျှရ ေး ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးအ ွက့် အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး၏ 

အလ ေးအလ ရက င့်ေးမျ ေးနငှ ့် အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပပါ။ 
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 ဖစ် ပ် ဝလ လာ ခင်ျား၊ ဥပဝဒ ခ မှတ်သူမ ာျားနှင ် ဝစာင ်  ည ်သူမ ာျား  ဖစ်သည ် GCS၊ 

နြိုငင်တံ ာ  ာဇေတ်မှု တ ာျားရုံျား 

 

နြိုင်ငတံ ာ  ာဇေတ်မှု တ ာျားရုံျား၏ သဝဘာတ ာျား 

 

မည့်သ ူ့က ိုမ  ို  က့် ံ   ွင့် လ ိုက့်န  မည ့် ကျင ့်ေ ့် စံနှုန့်ေးမျ ေး  ှ သည့် ဟ သည ့် သရဘ    ေးသည့် 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ ွင့် အဓ က ရထ က့်  ိုင့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု 

ဥပရေနှင ့် န ိုင့်ငံ က    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး (International Criminal Court (ICC))   ိုို့က 

 စ့် င ့် က့်က  န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအရပေါ်   ဇေ ့်မှု ကျှူေးလွန့်ရသ  (သ ိုို့)   ဇေ ့်မှု ကျှူေးလွန့်ဖခင့်ေးက ို 

လက့်ခထံ ေးရသ  အိုပ့်ချ ပ့်သ မျ ေး (သ ိုို့) အဖခ ေး  စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးက ို အဖပစ့်ရပေးန ိုင့်မည ့် ဥပရေမျ ေး 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့်။ ထ ိုအ င ့်မျ ေး ငွ့် န ိုင့်င ံက  စည့်ေးကကပ့်မှု စနစ့်၏ စံနှုန့်ေးမျ ေး ပါေင့်ပပ ေး 

စစ့်  ဇေ ့်ရက င့်မျ ေးနငှ ့် လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ်   ဇေ ့်မှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေး ဖပစ့်ေဏ့်ရပေး ခံ မှု မ ှ ဖခင့်ေးက ို 

အ ံိုေးသ ့် န့်  ည့် ွယ့်သည့်။ 

 

ထ ိုသ ိုို့ရသ     ေးရံိုေး သရဘ    ေးက ို ICRC  ည့်ရထ င့်သ  အြွွဲွေ့ေင့် ဂိုစ   ဗ့် ရမ ့်ည  (Gustave 

Moynier) က ၁၈၇၂ ခိုနစှ့် ငွ့် စ င့်  င့်ဖပခွဲ ပပ ေး အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ၁၉၂၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ရထ က့်ခခံွဲ ကကသည့်။ ထ ို င့်ဖပချက့်က ို ေို  ယ ကမ္ စစ့် အပပ ေး ငွ့် 

စ င့် စဉ့်ေးစ ေးခွဲ ကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲက ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးက ို ပ  ့်  ိုို့ သွ ေးခွဲ သည့်။  

ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေးမှ လ မျ   ေးစို  ငှ့်ေးလင့်ေးမှုနှင ့်  ေမ့်ေါမှ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု  ိုို့ရကက င ့် လံိုခခံ ရ ေးရက င့်စ သည့် 

ရ  ှင့် ခင့်    ေးရံိုေးမျ ေး  ည့်ရထ င့်ခွဲ    န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု ဥပရေကကမ့်ေးသည့် ကိုလသမဂဂ 

န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ရက ့်မ ငှ့်၌ ြိုန့် င့်ရနခွဲ သည့် (Glasius, 2006, pp. 6- 14  ွင့် ရှုပါ)။ ရ  ှင့် ခင့် 

   ေးရံိုေးမျ ေးက န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေးမျ ေးသည့် ယခင့် သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး မ ှ ြ ေးဘွဲ ပဋ ပကခ ဖြစ့်ရသ  

ဥပရေ စနစ့်မျ ေး  ှ ရသ ့်လည့်ေး အလိုပ့်ဖြစ့်န ိုင့်ရကက င့်ေး ဖပသခွဲ သည့်။ ထ ို   ေးရံိုေးမျ ေးသည့် အပမွဲ မ့်ေး 

န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး ထ ရထ င့် န့်  ွန့်ေးအ ေးရပေးရနသည ့် GCS မှ လ မျ ေး အ ွက့်လည့်ေး 

 န့်ြ ိုေး ှ သည ့် ရလ ကျင ့်ရ ေးကွင့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်လ သည့်။  

 

 မ်ပြိန်ျား 

 

န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး  ိုင့်   ညွနို့့်ရပါင့်ေးအြွွဲွေ့ (Coalition for an International Criminal Court 

(CICC)) က ို ၁၉၉၅ ခိုနစှ့် ငွ့် စ င့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၉၈ ခိုနစှ့် ွင့် ရ  မ၌ ICC သရဘ   ည  

စ ချ ပ့်အ ွက့် ရန က့် ံိုေး ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ပပ ေးချ  န့် ငွ့် CICC သည့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး ၈၀၀ ရကျ ့် 

ပါေင့်ရသ  ကွန့်ယက့်  စ့်ခို ဖြစ့်ရနပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့အနက့်မှ ၂၃၆ ြွွဲွေ့က ရ  မသ ိုို့ က ိုယ့်စ ေးလှယ့်  စ့်ဦေး (သ ိုို့) 

 စ့်ဦေးထက့်ပ ို၍ ရစလွှ ့်ခွဲ ကကသည့် (Glasius, 2006, pp. 35-7)။ 

 

ICC ၏ ဥပရေမျ ေး ရ ေး ွွဲဖခင့်ေးသည့် ဥပရေ ရှုရထ င ့်မှ ကကည ့်လျှင့် သ မ့်ရမွွေ့ရသ ၊ စ  ့်လှုပ့် ှ ေးြွယ့် 

ရက င့်ေးရသ  လိုပ့်ငန့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ မ  ည ရသ  နယ့်ပယ့်မျ ေးမှ ဖပည့် ွင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေ 
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အ ေးလံိုေးသည့် သရဘ   စ ချ ပ့် ွင့် နည့်ေးလမ့်ေး အသစ့်မျ ေးအဖြစ့် ရပါင့်ေးစည့်ေး သွ ေးကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးအ ွက့် ICC က စ  ့်ေင့်စ ေးြွယ့် ရက င့်ေး သည ့် အထ ေး အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေး 

 ှ သည့်။ ရေသ ွင့်ေးနငှ ့် ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို  ည့်ရထ င့် န့်  ယ့်စိုနစှ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ 

လိုပ့်ရ  င့်ပပ ေးရန က့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ကျွမ့်ေးကျင့်သ မျ ေးက န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်လ သည့်မှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေမျ ေးသည့် ကျယ့်ဖပနို့့်လ ရသ ့်လည့်ေး ကမ္  စ့်ေန့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးမှ  

ကျ င့်ေးလ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အ ရံိုစ ိုက့်မှုက ို အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ကျှူေးလွန့်သ  

 စ့်ဦေးချင့်ေးစ အ ေး ဖပစ့်ေဏ့်ရပေးဖခင့်ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲလ ကကသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် 

ချ   ေးရြ က့်မှုအ ကွ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏   ေန့်မျ ေးက ို သ ေးသနို့့် အ ရံိုစ ိုက့်ဖခင့်ေးက ို ရှုပ့်ရထွေးရသ  အ ဏ  

 ည့်ရ  က့်ပံိုမျ ေးက ပ  ့်  ိုို့ထ ေးပပ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေးက ို ရန ှင ့်ယှက့် ရနကကသည့်။ 

 

ကက ေးမ ေးရသ  န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ICC   ိုင့်   ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးက ို လွှမ့်ေးမ ိုေးခွဲ ပပ ေး 

အချ  န့်ဖပည ့် ေန့်ထမ့်ေးမျ ေး ခနို့့်အပ့်က  အဓ က ရထ က့်ခံ လှုပ့် ှ ေး န့် စ  မ့်ေးမျ ေး ရ ေးသ ေးခွဲ ကကသည့်။ 

ထ ိုအြွွဲွေ့မျ ေးက CICC ပွဲ က ိုင့် ရက ့်မ  က ိုလည့်ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးထ ေးပပ ေး ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ကမ့်ပ န့်ေး လိုပ့်   ွင့် 

သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ ခွဲ သည့်။ ICC အ ွက့် လှုပ့် ှ ေးရနကကသည ့် အဖခ ေး အြွွဲွေ့မျ ေး ငွ့် အမျ   ေးသမ ေးအြွွဲွေ့မျ ေး၊ 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးနှင ့် ပဋ ပကခ ညြှ န ှုင့်ေးရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေး၊ ကမ္   အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်သည ့် အြွွဲွေ့မျ ေး၊ ကိုလသမဂဂက ို 

အ ေးဖြည ့်ရပေးသည ့် အြွွဲွေ့မျ ေးနှင ့် ဘို  ေးရကျ င့်ေးမျ ေး၊ ဘ သ ရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးမှ က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေး 

ပါေင့်ခွဲ သည့်။ ညွနို့့်ရပါင့်ေးအြွွဲွေ့၏  က့်ကကရွသ  အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးသည့် ရထ က့်ခံ လှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး၊ 

ကျွမ့်ေးကျင့်သ  အဖမင့် စ  မ့်ေးမျ ေး ထို ့်ရေဖခင့်ေး၊ ည လ ခံမျ ေး ကျင့်ေးပဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငရံ  ့်မှ က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးက ို 

ဥပရေ ကျွမ့်ေးကျင့်သ မျ ေး၊ အလိုပ့်သင့်မျ ေးဖြင ့် အ ေးရက င့်ေးရစဖခင့်ေး  ိုို့က ို လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ကကသည့်။  နဒဖပဖခင့်ေး 

ကွဲ သ ိုို့ရသ   နို့့်ကျင့်သည ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး၊ မ ေ ယ မှ  နို့့်ကျင့်ဖခင့်ေးမျ ေး လွန့်စ ွ နည့်ေးပါေးခွဲ သည့် 

(Glasius, 2006, pp. 27-44)။ 

 

CICC သည့် ရလျ   ွဲရသ   ည့်ရ  က့်ပံို  ှ ပပ ေး ၎င့်ေး၏ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးသည့် စ  ့်ပါေင့်စ ေးမှု အမျ   ေးမျ   ေး 

 ှ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး အြွွဲွေ့သည့် ညြှ န ှုင့်ေး ရ  င့် ွက့်ရ ေး အခန့်ေးကဏ္ဍ ွင့် လွန့်စ ွ အစွမ့်ေးထက့်ခွဲ သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် 

ရ  မ ည လ ခံ ကျင့်ေးပ  ၌ ဖြစ့်သည့်။ ထ ရ  က့်န ိုင့်သမျှ ထ ရ  က့်ရအ င့် CICC က ို အြွွဲွေ့ငယ့် သံိုေးြွွဲွေ့ 

ခွွဲထ ေးခွဲ သည့်။ ရေသ ငွ့်ေး ပ ေးရပါင့်ေးအြွွဲွေ့မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့ ရေသ ွင့်ေးမှ န ိုင့်ငံ  ိုင့်   က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးက ို 

ချဉ့်ေးကပ့်  ွွဲရ  င့်ကကသည့်။ က စစ ပ့် အရဖခဖပ သည ့် ညွနို့့်ရပါင့်ေး အြွွဲွေ့မျ ေး ဖြစ့်သည ့် ဂျန့်ေါ   ိုင့်   

   ေးမျှ မှု၊ ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေး၊ ကရလေးမျ ေး၊ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး အစ ှ သည ့် က စစ ပ့် အရဖခခံသည ့် 

ပ ေးရပါင့်ေးအြွွဲွေ့မျ ေး၊ ဘ သ ရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ညနွို့့်ရပါင့်ေးနှင ့် လိုပ့်ငန့်ေးအြွွဲွေ့ ၁၂ ြွွဲွေ့  ိုို့က န ိုင့်ငံ  

က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေး အြွွဲွေ့မျ ေးနငှ ့် လက့် ွွဲက  အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ကကပပ ေး အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ  

က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးအ ွက့် ရနို့စဉ့် အစ  င့်ခံစ မျ ေး ရ ေးသ ေးရပေးကကသည့် (Pace and Thieroff, 1999, p. 

394)။ 

 

ညွနို့့်ရပါင့်ေးအြွွဲွေ့၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို န ိုင့်ငံ က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးနှင ့် ကိုလသမဂဂ   ေန့် ှ သ မျ ေးက အသ အမှ ့် 

ဖပ ခွဲ ပံိုမှ  ယခင့်က မဖမင့်ရ ွွေ့ခွဲ ြ ေးသည ့် အ  ိုင့်ေးအ   ဖြစ့်သည့်။ ရက ့်မ   ဥကကဌမျ ေးနှင ့် အဖခ ေး 

မျ ေးစွ ရသ     ေးေင့် က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးသည့် အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး ကက ေးန မှုမျ ေး ငွ့် ပါေင့်မှုက ို သရဘ    
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လက့်ခထံ ေးကကပပ ေး ညွနို့့်ရပါင့်ေးအြွွဲွေ့က ၎င့်ေး  ိုို့အ ွက့် အဓ က  က့်သွယ့် န့် အြွွဲွေ့ ဖြစ့်ခွဲ သည့် (ဥပမ  Bos, 

1999, pp. 45-6  ငွ့် ရှုပါ)။ ကိုလသမဂဂက အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး ရ  မ ည လ ခ ံွင့် ပါေင့် န့်အ ကွ့် 

စ  င့်ေးသွင့်ေးဖခင့်ေးက ို CICC အ ေး လိုပ့်ရ  င့်ခ ိုင့်ေးခွဲ ပပ ေး ယင့်ေးမှ  အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး မ မ ဘ သ  မ မ  

ကက ေးကကပ့်သည ့် ပံိုစထံ ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ခွဲ သည့် (Pace, 1999, p. 209)။ 

 

GCS ၏ ဝအာင် မင်မှုမ ာျား 

 

ရ ွေးရနွေးပွွဲ အ က့် က့်မှ ဥကကဌမျ ေး အပါအေင့် ICC ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးမှ န ိုင့်ငံ   ိုင့်   က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးက 

သရဘ   စ ချ ပ့် ရ ွေးရနွေး   ငွ့် GCS ၏ ပါေင့်မှုနငှ ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုက ို မှ ့်ချက့်ဖပ ခွဲ ကကသည့် (Bos, 1999, p. 

45; Kirsch and Holmes, 1999, pp. 11, 37)။ ထ ိုသရဘ ထ ေးက ို အထင့်  ှေး ံိုေး ရြ ့်ဖပခွဲ သ မှ  

အ ေးရက င့်ေးပပ ေး လွ ့်လပ့်ရသ     ေးရံိုေး  စ့်ခိုက ို လ ိုလ ေးသည ့် သရဘ ထ ေး   အိုပ့်စို ငွ့် မပါေင့်ခွဲ သည ့် 

သံအ   ှ   စ့်ဦေး ဖြစ့်သည့်။ အစစရ ေး၏ ရက င့်စစ့်ေန့်ချ ပ့် အလန့် ဘ  ့်က  (Alan Baker) က “ကျွန့်ရ  ့် 

န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမှ  အလိုပ့်လိုပ့်ခွဲ  ွဲ  သမ ိုင့်ေး ရလျှ က့် ေ ရလ က့် အန့်ဂျ  အ ိုရ ွ အ ေးရက င့်ေး ွဲ  

အခန့်ေးကဏ္ဍက ပါ   မရ ွွေ့ြ ေးခွဲ ဘ ေး။ သ   ိုို့က အစည့်ေးအရေေး  ိုင့်ေး န ေးပါေးမှ  ပါကက ယ့်။ က စစ ပ့်  ိုင့်ေးမှ  

ပါကက ယ့်။” (from the Wall Street, Journal, quoted in Pace, 1999, p. 201)။ ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  

ရှုရထ င ့်မ ှကကည ့် လျှင့်    ေးရံိုေး ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေးမှ  GCS ၏ ရအ င့်ဖမင့်မှုပင့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအကကံဉ ဏ့်က ို 

စ င့် ရမွေးြွ ေးလ ဖခင့်ေး၊ အသက့်ေင့်ရနရစဖခင့်ေး၊ ြံွွေ့ပြ  ေးလ ရစဖခင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေ အြွွဲွေ့မျ ေးက ို ချဉ့်ေးကပ့် 

စည့်ေးရံိုေးခွဲ ဖခင့်ေးက ၁၂၅ နှစ့် ကက ခွဲ သည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့် မဖပဋ္ဌ န့်ေးမ  နှစ့်အနည့်ေးငယ့်ကပင့် CICC ၏ 

ညြှ န ှုင့်ေးရ ေးမှှူေး ဘ လ့်ရပ စ့် (Bill Pace) က ို န ိုင့်င ံက  ရ ေး   ငွ့် ဦေးရ  င့် ကျွမ့်ေးကျင့်သ   စ့်ဦေးက 

ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ရဖပ ခွဲ သည့် “ေ က စစက ို  က့်ကက  ေးစ ေး လိုပ့်ရ  င့်သ ွေးပါ။ ေါရပမယ ့် ခင့်ဗျ ေး 

အသက့် ှင့်ရနစဉ့်၊ ေါမှမဟို ့် ခင့်ဗျ ေး ကရလေးရ ွ အသက့် ှင့်ရနစဉ့် က လအ ွင့်ေးရ    ေ က စစက 

ဖြစ့်လ မှ  မဟို ့်လ ိုို့ သ ပ့်ရ    ရမျှ ့်လင ့်ချက့် မထ ေးရစချင့်ဘ ေး” ဟ ၍ ဖြစ့်သည့် (Pace, 1999, p. 193)။ 

 

သရဘ    စ ချ ပ့် ငွ့် ပါေင့်သည ့် အချက့်မျ ေးအနက့် အရ ေးအပါ ံိုေး ရအ င့်ဖမင့်မှုမှ     ေးစွွဲ  ို သ မျ ေးက 

၎င့်ေး  ိုို့၏ အမှုမျ ေးက ို က ိုယ့်  ိုင့် ရ ေွးချယ့်န ိုင့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အဓ က ပါေင့်ခွဲ ရသ  သံအ   ှ မျ ေးက 

အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး၏ စဉ့် က့်မဖပ ့်  စ့်ခွဲနက့် ြ အ ေးရပေးခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ လျှင့် ယင့်ေးအချက့်မှ  ပါေင့်လ ြွယ့်   

မ ှ ရကက င့်ေး ေန့်ခ ံ ရဖပ   ိုခွဲ ကကသည့်။ အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး အဖပင့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေးနငှ ့်  ေမ့်ေါ ခံိုရံိုေးမျ ေးမှ 

ရ ွှေ့ရနမျ ေး  က့်ကကွစွ  ပါေင့်ခွဲ ဖခင့်ေးကလည့်ေး လွ ့်လပ့်ရသ     ေးစွွဲ  ိုသ မျ ေး ဟ သည ့် အကကံဉ ဏ့်က ို 

   ေးေင့် ဖြစ့်ရစ   ွင့် အဓ က ကျခွဲ သည့်။ နှစ့်အနည့်ေးငယ့်အ ငွ့်ေး GCS သည့် ရ  မ သရဘ   စ ချ ပ့်က ို 

လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေး န့်  ွနို့့် ို ့်ရနသည ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံမှအပ လွ ့်လပ့်ရသ     ေးစွွဲ  ိုသ မျ ေး၏ 

အ ဏ က လ ိုလ ေးြွယ့်   ဖြစ့်ရကက င့်ေး န ိုင့်ငံအမျ ေးစိုက ို  ွွဲရ  င့်   ငွ့် ရအ င့်ဖမင့်ခွဲ သည့် (Glasius, 

2006, pp. 47-60)။ ရန က့်ထပ့် ရအ င့်ဖမင့်မှု  စ့်ခိုမှ  န ိုင့်ငံမျ ေး အရစ ပ ိုင့်ေးက အ  ိုဖပ ခွဲ ရသ  ရ ေွးချယ့် 

စ  င့်ပ ိုင့်ခငွ ့်  ှ ဖခင့်ေး အ  ို အစ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်က ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး လ ိုက့်သည့်နှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

  ဇေ ့်မှုမျ ေး အ ေးလံိုေး ွင့်    ေးရံိုေး၏ အဖပည့် အေ စ  င့်ပ ိုင့်ခွင ့်က ို အလ ိုအရလျ က့် လက့်ခပံပ ေးသ ေး 

ဖြစ့် မည့် ဟ သည ့် အချက့်ဖြစ့်သည့်။ အလ ိုအရလျ က့်    ေးစ  င့်န ိုင့်ဖခင့်ေးက အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမှ 
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လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၏ သရဘ ထ ေးနှင ့် က ိုက့်ည ပပ ေး ယင့်ေးအ  ိုမှ     ေးစွွဲ  ိုသ မျ ေး  ိုင့်   အ  ိုကွဲ သ ိုို့ပင့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးက  ဖြည့်ေးဖြည့်ေးနှင ့် လက့်ခလံ ကကသည့် (Glasius, 2006, pp. 63-6)။ 

 

လွန့်စ ွကက ေးမ ေးပပ ေး  က့်ကကရွသ  ကျွမ့်ေးကျင့်သ မျ ေး ပါေင့်သည ့် ဂျန့်ေါ အြွွဲွေ့၏ ချဉ့်ေးကပ့် စည့်ေးရံိုေးမှုမျ ေးမှ 

 စ့် င ့် ရ  မ သရဘ   စ ချ ပ့်သည့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ွင့် ဂျန့်ေါနငှ့်  ပ ့်သက့်၍ အကွဲ  ့်သည ့် 

  ိုေး က့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်န ိုင့်ခွဲ သည့် (Bedont and Hall Martinez, 1999; Oosterveld, 1999   ိုို့က ို ရှုပါ)။ 

 စ့်ဘက့် ွင့်လည့်ေး CICC နှင ့် မ က့်နွှယ့်သည ့် ရဖမ က့်အရမ  က က ိုယ့်ေန့်ြျက့်ချမှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး (သ ိုို့) 

မ သ ေးစို ဖြစ့်ရပေါ်ရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေး၏ ြ အ ေးမျ ေးရကက င ့် ဂျန့်ေါနှင ့် အ င့်ေးအဓမမ က ိုယ့်ေန့်ရ  င့်ခ ိုင့်ဖခင့်ေးဟ သည ့် 

အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးက ို ဂျန့်ေါ မ ေါေ မည့်သ ိုို့  ှ ရစက မ  လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးမည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး အ ွက့် အ  ေးအ  ေး 

မဖြစ့်ရစ န့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုခွဲ ကကသည့် (Glasius, 2006, pp. 28-35)။ 

 

အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ ဖပင့်ေးထန့်ရသ  ြ အ ေးမျ ေးက ဖပည့် ွင့်ေး ပဋ ပကခ အရဖခအရန မျ ေး ငွ့် 

ကျှူေးလွန့်ရသ  စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေးက ိုလည့်ေး ပါေင့်ရစခွဲ သည့်။ ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေး အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   

အထ ေးအြွွဲွေ့က    ေးမျှ ပပ ေး ထ ရ  က့်ရသ     ေး စွွဲ  ိုမှုမျ ေးနှင ့် အချ   ေးည ရသ  က ကယွ့်မှု၊ 

အကွဲ  ့်သည ့်  က့် ံမှုနှင ့် ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေးနှင ့် မျက့်ဖမင့်သက့်ရသမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသည ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး ရ ေး ွွဲ   ငွ့် အရ ေးပါသည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်ခွဲ သည့်။ ကရလေးသ ငယ့် 

အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့က လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု ဥပရေ ငွ့် အသစ့် ပါေင့်လ သည ့် အသက့် ၁၅ နှစ့်ရအ က့် 

ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို စစ့်မှုထမ့်ေးခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးအ ေး ဖပစ့်မှုအဖြစ့် သ ့်မှ ့်ခွဲ ဖခင့်ေး ွင့် အရ ေးပါသည ့် ကဏ္ဍမှ 

ပါေင့်ခွဲ သည့်။ 

 

GCS အတငွ်ျား အ ငင်ျားပွာျားမှုမ ာျား 

 

ICC ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးသည့် အဖပန့်အလှန့် ရလေးစ ေးဖခင့်ေး၊ ယံိုကကည့်ဖခင့်ေး  ိုို့က ို အရဖခခရံသ ့်လည့်ေး လံိုေးေ 

ကွွဲဖပ ေးသည ့် အဖမင့်မျ ေး  ှ ရသ  အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး အိုပ့်စို နှစ့်စို ဖြစ့်သည ့် အမျ   ေးသမ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုနှင ့် 

မ သ ေးစို ဖြစ့်ရပေါ်ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှု  ိုို့ အကက ေး ထ ပ့်  ိုက့်ရ ွွေ့ဖခင့်ေးမျ ေးလည့်ေး ထွက့်ရပေါ်ရစခွဲ သည့်။ မ  ည ရသ  

 ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး  ှ သည ့် လ မှု လှုပ့် ှ ေးမှု နှစ့်ခို  စ့်ရန   ည့်ေး ွင့် ရပေါ်ရပါက့်ခွဲ ဖခင့်ေးက န ိုင့်င ံက  

ြ ို မ့်မျ ေး ွင့် GCS ပါေင့်မှုအရပေါ် ရမေးခွန့်ေးထို ့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို ထပ့်မံ ရပေါ်ရပါက့်လ ရစခွဲ သည့်။ မည့်သ က 

   ေးေင့် ဖြစ့်သနည့်ေး။ မည့်သ က က ိုယ့်စ ေးဖပ သနည့်ေး။ မည့်သ က ပါေင့်ခွင ့်  ှ သနည့်ေး စသည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ အမျ   ေးသမ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက ို လှုပ့် ှ ေးမှုအ ွင့်ေးမှ မ  ည သည ့် အသံအမျ   ေးမျ   ေးက ထ ပ့်  ိုက့် 

 င့်  ိုင့်ခွဲ ကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုအြွွဲွေ့မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့က ိုယ့် ၎င့်ေး  ိုို့ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ စ ိုေး  မ့် ပ ပန့်မှုမျ ေးအ ွက့် 

 စ့်ဦေး ည့်ေးရသ  က ိုယ့်စ ေးဖပ သ မျ ေးအဖြစ့် သရဘ ထ ေးကကသည့်။ မ သ ေးစို ဖြစ့်ရပေါ်ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက 

ထ ိုသရဘ ထ ေးက ို ရပေါ်ရပေါ်ထင့်ထင့် ရမေးခွန့်ေးထို ့်ခွဲ ကကသည့်။၃ 

 

ထ ိုလှုပ့် ှ ေးမှု နှစ့်ခိုအကက ေး ထ ပ့်  ိုက့်ရ ွွေ့မှုမျ ေးက ဂျန့်ေါ ဟ သည ့် စက ေးလံိုေး သံိုေးနှုန့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် အ င့်ေး အဓမမ 

က ိုယ့်ေန့်ရ  င့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး   ဇ ့်မှုမျ ေးနငှ ့်   ိုင့်သည ့် က စစ ပ့် နှစ့်ခို ငွ့် အဓ က ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ မ သ ေးစို 

ဖြစ့်ရပေါ်ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက ဂျန့်ေါဟ ရသ  စက ေးလံိုေးသည့် အဖခ ေးရသ  ဂျန့်ေါ အိုပ့်စိုမျ ေးဖြစ့်သည ့် လ င့်   
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နှစ့်ပခ  က့်သ မျ ေး၊ အမျ   ေးသမ ေးဖခင့်ေး နှစ့်ပခ  က့်သ မျ ေး၊ လ င့်  ၊ လ င့်ကွွဲ နစှ့်ပခ  က့်သ မျ ေး၊  နို့့်ကျင့်ဘက့်လ င့်ကွဲ သ ိုို့ 

ဖပ မ  ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို အက အကယွ့်ရပေး န့် လမ့်ေးပွင ့် သွ ေးရစမည့် ဖြစ့်ရသ ရကက င ့် ကနို့့်ကွက့်ခွဲ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့် (REAL Women of Canada, 1998)။  စ့်ဘက့် ငွ့်လည့်ေး အမျ   ေးသမ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက 

အမျ   ေးသ ေးမျ ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ လ မှုေန့်ေးကျင့်က ြန့်  ေးထ ေးသည ့် အဖပ အမ မျ ေးသည့် အကျံ ေးေင့်သည့်ဟို 

  ိုခွဲ ကကသည့် (အခန့်ေး ၁၁  ငွ့် ရှုပါ)။ အ င့်ေးအဓမမ က ိုယ့်ေန့်ရ  င့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးသည့် ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်င ံငွ့် 

ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ ယင့်ေးဖြစ့် ပ့် ွင့် မ  လင့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် အဓမမ ဖပ ကျင ့် ခံ ရံိုသ မက ထ ိုမှ စ့် င ့် 

ကရလေး  ှ လ  ပါကလည့်ေး အ င့်ေးအဓမမ က ိုယ့်ေန့်ရ  င့်ခ ိုင့်ေး ခံ ရသေးသည့်။ သ ိုို့ရသ ့်ဖင ေးလည့်ေး 

ဗ   ကန့်နှင ့် မ သ ေးစို ဖြစ့်ရပေါ်ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက အ င့်ေးအဓမမ က ိုယ့်ေန့်ရ  င့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးက ို   ဇေ ့်မှု အဖြစ့် 

သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးသည့် က ိုယ့်ေန့် ြျက့်ချဖခင့်ေးက ို   ေး  ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး    ေးမေင့် ဖြစ့်သွ ေးရစလ မ ့်မည့်ဟို 

  ိုခွဲ ကကသည့်။  

 

ထ ိုဖြစ့် ပ့် နှစ့်ခိုလံိုေး ငွ့် ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးသည ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေးက ို ရန က့် ံိုေး ငွ့် ညြှ န ှုင့်ေး 

ရ ွေးရနွေးန ိုင့်ခွဲ ပပ ေး ပဋ ပကခက ို အ ံိုေးသ ့် န ိုင့်ခွဲ သည့်။ ICC သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် “ဂျန့်ေါဟ သည့်မှ  

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ရန က့်ခံ အရဖခအရန ွင့်  ှ သည ့် ကျ ေးနှင ့်မ လ င့်နှစ့်မျ   ေးက ို   ိုလ ိုသည့်။ ဂျန့်ေါ ဟ သည ့် 

အသံိုေးအနှုန့်ေးသည့် အထက့် ွင့် ရြ ့်ဖပခွဲ သည့် အဓ ပပ ယ့်မှ လွွဲ၍ အဖခ ေး အဓ ပပ ယ့် မ ှ ” ဟို 

ရ ေးသ ေးထ ေးသည့် (Steains, 1999, pp. 374-5)။ အ င့်ေးအဓမမ က ိုယ့်ေန့်ရ  င့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးက ို 

သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့်   ဇေ ့်မှုအဖြစ့် သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ယင့်ေးက ို “လ ဦေးရ  ွင့် လ မျ   ေးစို 

 စ့်စို ပါေင့်မှု အရဖခအရနအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ ရစ န့် (သ ိုို့) န ိုင့်င ံက  ဥပရေက ို ကက ေးစွ  

ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးဖြင ့် အမျ   ေးသမ ေး စ့်ဦေးအ ေး    ေးမေင့် ပ  ့်ရလှ င့်ထ ေးက အ င့်ေးအဓမမ က ိုယ့်ေန့် 

ရ  င့်ရစဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ယခို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်သည့် က ိုယ့်ေန့်ရ  င့်ဖခင့်ေးနှင ့် ပ ့်သက့်သည ့် 

ဖပည့် ငွ့်ေး ဥပရေမျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု မ ှ ရစ ။” ဟိုသ  အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုထ ေးသည့် (Steains, 1999, 

pp. 366-8)။ ထ ိုအဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေးအ  အိုပ့်စို နှစ့်စိုလံိုေး အရနဖြင ့် ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် 

 လေ့်က ို ရအ င့်ဖမင့်မှုဟို ခယံ န ိုင့်ကကသည့် (Glasius, 2006, pp. 91-2) 

 

အ ြ  ကမှ အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ICC  ည့်ရထ င့်   ွင့် အရ ေးပါသည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍမှ 

ပါေင့်ခွဲ သည့် (ပံို ၉.၁  ငွ့် ရှုပါ)။ သ ိုို့   ွင့်  ICC သည့် အ ြ  ကမှ အမှုမျ ေးက ိုသ  အ ရံိုစ ိုက့်ခွဲ ပပ ေး ဖပည့် ငွ့်ေး 

အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးထက့်    ေးဥပရေအ  အဖပစ့်ရပေးသည ့် 

   ေးမျှ မှုက ို ဦေးစ ေးရပေးသည ့်အ ကွ့်၊ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ဖြစ့်စဉ့်ထက့်    ေးမျှ မှု   ှရြွရ ေးက ိုသ  

ဦေးစ ေးရပေးသည ့်အ ွက့် ၁၅ နှစ့် ကက သည ့်  ိုင့် ICC က ို အ ြ  က န ိုင့်ငံမျ ေး သ မက အ ြ  ကမှ အ ပ့်ဘက့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေး အိုပ့်စိုမျ ေးကပါ   ိုက့်ခ ိုက့်ရန ွဲ ဖြစ့်သည့် (အခန့်ေး ၂၂ နှင ့်  T. Allen, 2005b; Branch, 2007; 

Flint and de Waal, 2009; Du Plessis, Maluwa, and O’Reilly, 2013; Refugee Law Project, 2015 

  ိုို့ ငွ့် ရှုပါ)။ လက့်ရ ွွေ့ ွင့်လည့်ေး လက့် ှ     ေးရံိုေးက ကက ေးန ရနသည ့် အမှု ၂၁ မှုလံိုေးမှ  အ ြ  က  ိုက့်မှ 

အမှုမျ ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

အ ြ  ကမှ အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး အပါအေင့်    ေးရံိုေးက ို လ ိုလ ေးသ ၊ ရထ က့်ခံ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနှင ့်  က့်ကက ွ

လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ကမ္  စ့်ေန့်ေး ဖပည့် ငွ့်ေး ဥပရေ စနစ့်မျ ေးက အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေး၏ မလ ိုလ ေးမှု (သ ိုို့) 
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မလိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်မှုရကက င ့် ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ို    ေးစွွဲ  ို အဖပစ့်ရပေးမှု မဖပ န ိုင့်ခွဲ လျှင့် 

ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေးအ ွက့်    ေးမျှ မှုနှင ့်   ေန့်ခမံှု   ှ ရစ န့် လိုပ့်ရ  င့် ရပေးသည့်     ေးရံိုေး၏ 

 စ့်ကမ္ လံိုေး လွှမ့်ေးခခံ  န့်  ည့်မှန့်ေးချက့်နငှ ့်    ေးရံိုေး ြန့်  ေးခွဲ စဉ့်က အ ြ  ကမှ န ိုင့်ငံမျ ေးကလည့်ေး 

အရ ေးပါသည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်ခွဲ ဖခင့်ေး  ိုို့က ို အဓ ကထ ေး ရြ ့်ဖပခွဲ ကကသည့်။ အ ြ  ကန့်မျ ေးသည့် လက့် ှ  

ဦေးရ  င့် ရ ွှေ့ရန   ထ ေး အပါအေင့် အရ ေးပါသည ့်   ထ ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး  ယ ထ ေးကကသည့်။ 

ထ ိုအရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးရကက င ့် ရ  င့်အ ြ  ကမှ အ  ချ့်ဘိုန့်ေးရ  ့်ကက ေး ေက့်စ့်မွန့်  ေး  ေး (Desmond 

Tutu) က ICC က ို အ ြ  က  ိုက့်၏    ေးရံိုေးဟို ရခေါ်  ိုခွဲ သည့် (Letter on the ICC to AU delegates in 

2013, cited in Lamony, 2014, p. 70)။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  ICC က အ ြ  က  ိုက့်အရပေါ် စံနှုန့်ေး 

 စ့်မျ   ေးထ ေး  က့် ံသည့် ဟ သည ့် စွပ့်စွွဲချက့်မျ ေးက    ေးမျှ မှုနငှ ့်   ေန့်ခံမှု   ှရြွရနသည ့် 

အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ အလိုပ့် လိုပ့်က ိုင့်ရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ွင့် အခက့်အခွဲ ရ ွွေ့ရစသည့်။ “ICC 

အရပေါ် စွပ့်စွွဲချက့်မျ ေးက ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အ ကွ့် ရ ွရေစ  မျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်ခွဲ သည့်မှ  ဖငင့်ေးစ   မ ှ ရပ။ 

သင ့်ရလျ ့်သည ့် လိုပ့် ပ့်က ို  ံိုေးဖြ ့်ဖခင့်ေးသည့် လွန့်စ ွခက့်ခွဲသည ့် ရမေးခွန့်ေး ဖြစ့်လ သည့်” ဟို လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

လှုပ့် ှ ေးသ   စ့်ဦေးက Foreign Policy မဂဂဇင့်ေးက ို ရဖပ ကက ေးခွဲ သည့် (15 July 2014)။ 

 

ပံို ၉.၁။ ရေသ က ိုယ့်စ ေးဖပ မှု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ထ ိုဥပမ မျ ေးအ  GCS သည့်   ည ရသ   န့်ြ ိုေးထ ေးမှုမျ ေး  ှ သည ့် သဟဇ   ဖြစ့်ရနရသ  အိုပ့်စို  စ့်ခို 

မဟို ့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ GCS  ွင့်  န့်ြ ိုေးထ ေးမှုမျ ေး ဖပင့်ေးထန့်သည ့် ဇ  ့်ရက င့် မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ကမ္ က ို လွှမ့်ေးမ ိုေး န့် စိုစည့်ေးရနကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ို န့်ြ ိုေးထ ေးမှုမျ ေးမှ  မ  ည ကကရပ။ 

ထ ို န့်ြ ိုေးထ ေးမှုမျ ေးသည့် ကွွဲဖပ ေးကကသည့် (သ ိုို့) ထ ပ့်  ိုက့် ရ ွွေ့မှုမျ ေးပင့် ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

အြွွဲွေ့အမျ ေးအဖပ ေး ပါေင့်သည ့် ရ ွေးရနွေးညြှ န ှုင့်ေးမှုမျ ေးမှ အရပေးအယ မျ ေး ဖြစ့်န ိုင့်ရကက င့်ေး ဂျန့်ေါ အိုပ့်စိုနငှ ့် 

မ သ ေးစို ဖြစ့်ရပေါ်ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှု  ိုို့အကက ေး ဖြစ့် ပ့်က ဖပသရနသည့်။  စ့်ဘက့် ွင့်လည့်ေး အင့်အ ေးမမျှရသ  

 က့် ံရ ေးမျ ေး  ှ သည ့် ကမ္ ကက ေး၌ အဖခ ေးရသ  အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 



 322 

 စ့်ကမ္ လံိုေးအ ကွ့် ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးနှင ့် GCS အ ွင့်ေး ှ  အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ ရ ေး 

အိုပ့်စိုမျ ေးအ ေး လက့်လွ ့်စပယ့် သရဘ ထ ေးကကလ မ ့်မည့် မဟို ့်ရကက င့်ေး အ ြ  က  ိုက့် အဖငင့်ေးပွ ေးမှုက 

အထင့်အ  ှေး ဖပသရနသည့်။  

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေးသည့် အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ ရအ င့်ဖမင့်မှု  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုအကကံဉ ဏ့်က ို အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးက စ င့် ရြ ့်ထို ့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး န ိုင့်င ံက  ဥပရေ 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအကက ေး အသက့်ေင့်ရနရအ င့် ထ ေးန ိုင့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့် အ ပ့်ဘက့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေး မ ှ ဘွဲ ICC သည့် လက့် ှ အရဖခအရနအထ  ရ  က့်လ န ိုင့်စ   မ ှ ရပ။ 

ရ  မ သရဘ    စ ချ ပ့်အရပေါ် အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုသည့် အ ပ့်ဘက့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးမှ  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ က ိုယ့်စ ေးလှယ့် အမျ ေးစိုအကက ေး ကျွမ့်ေးကျင့်မှုနှင ့် 

 န့်ြ ိုေးထ ေးမှုမျ ေး က ိုက့်ည ခွဲ ဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ 

အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးသည့် ICC ၏ အခန့်ေးကဏ္ဍနှင ့် ၎င့်ေး၏ လှုပ့် ှ ေးပံိုမျ ေးအရပေါ်   ည ရသ  

သရဘ ထ ေး မ ှ ကကရပ။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ ICC က စစ ပ့် ွင့် 

ပါေင့်မှုသည့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ရ ွှေ့ရန က့်မည မှုမျ ေးက ို မျက့်နှ ြံိုေး ခွ ချ န ိုင့်ရံိုသ မက ICC က ို ၎င့်ေး၏ 

လိုပ့် ပ့်မျ ေးရကက င ့် အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှု ခံစ ေး သည ့် ရေသခ ံ လ ထို၏ စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေး အရပေါ် ပ ို၍ 

 ံိုို့ဖပန့်လ  န့်ပါ  ွန့်ေးအ ေးရပေး န ိုင့်ခွဲ သည့်။  

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

GCS က ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ လ မှု ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့် န့် ရ  င့်ေး  ိုရနပါက GCS နငှ ့် ညြှ န ှုင့်ေး 

ရ ွေးရနွေးလ ိုပါသလ ေး။ ဥပမ  လ င့်   လက့်ထပ့်ဖခင့်ေးက ို  နို့့်ကျင့် လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး အရနဖြင ့် ကိုလသမဂဂ၏ 

ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု မဖပ ရ ေးနှင ့်  န့်ေး  ည ရ ေး   ိုင့်   ဥပရေက ို ရ ွေးရနွေး   ွင့် ပါေင့်ခွင ့်  ှ သင ့်ပါသလ ေး။ 

အဘယ့်ရကက င ့် ပါေင့်သင ့်သနည့်ေး (သ ိုို့) အဘယ့်ရကက င ့် မပါေင့်သင ့် သနည့်ေး။ 

 

နြိဂံုျား 

 

ယခိုအခန့်ေး ွင့် ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး နှစ့်ခိုဖြင ့် GCS ရပေါ်ရပါက့်လ ဖခင့်ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ 

ရပေါ်ထွန့်ေးလ ဖခင့်ေး  ိုို့အကက ေး အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုရနမှုမျ ေးက ို ရြ ့်ဖပခွဲ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် 

 က့်စပ့်ရနသည ့် GCS သည့် ကက့်နငှ ့်  စ့်ခ့်အင ့်ခ့် (Keck and Sikkink (1998, pp. 16-23))   ိုို့ 

အမည့်ရပေးခွဲ သည့်  “သ င့်ေးအချက့်အလက့်   ိုင့်   န ိုင့်ငံရ ေး” နှင ့် “သရိုပ့်ဖပ န ိုင့်ငရံ ေး”   ိုို့မှ  စ့် င ့် 

စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲ   ွင့် အရ ေးပါသည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်သည့်။ ကမ္  အ င ့်နှင ့် ဖပည့် ငွ့်ေး 

အ င ့်  ိုို့ ငွ့် အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ အသ ရပေးခွင ့်၊ ရ ွေးရနွေး ဖငင့်ေးခံိုခငွ ့်နှင ့် ကျင ့်ေ ့် အရဖခခအံ  

 ွွဲရ  င့်ခငွ ့်  ိုို့က ို ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် ရမေးခွန့်ေး မထို ့်ကကရပ။ ၂၀   စို ရန ှင့်ေးပ ိုင့်ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို 

လ သ မျ ေးလ ရ ေး စ မံချက့်မှ  မျ ေးစ ွ ရအ င့်ဖမင့် ခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငရံ ေးသမ ေးမျ ေးသ မက စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် 

ဘ သ ရ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးပါ ယခိုအခါ ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို ပံိုမှန့် အသံိုေးဖပ ရနပပ ေး လ သ မျ ေး 
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ရကျ ့်ကက ေးသ   စ့်ဦေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို လံိုေးေ ဥဿံို ဖငင့်ေး န့်ဖခင့်ေးသည့် စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်၍ပင့် မ ရသ  

အရဖခအရန ဖြစ့်သည့်။ GCS ၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်    က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် ရထ က့်ခ ံ

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးရကက င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမျ ေးအဖပ ေးက ို သင ့်ရလျ ့်သည့်၊ စည့်ေးရနှ င့်မှု  ှ သည့်ဟို 

လက့်ခလံ ကကသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ရဘေးြယ့်ခ ံ မထ ေး ရ   ဘွဲ အဓ က ကျသည ့် ရန   ငွ့်  ှ လ သည့် 

(Hopgood, 2014, p. 12)။ သ ိုို့   ွင့် အဖခ ေးရသ  ပံိုရြ ့်မှုမျ ေး နည့်ေး   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မျ ေးသည့်လည့်ေး 

အ ဏ က ို ချ ပ့်က ိုင့်ထ ေးသ မျ ေး၏ အသံိုေးချဖခင့်ေးက ို ခံ န ိုင့်သည့်။ မ လ  ည့် ွယ့်ထ ေးသည့်မှ ရဖပ င့်ေးလွဲ 

အသံိုေးချ ခံ န ိုင့်သည ့် အနတ  ယ့်လည့်ေး  ှ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ပ ို၍ အဖမစ့် ယွ့် လက့်ခလံ သည့်နှင ့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ အ ဏ  ှ သ မျ ေးအရပေါ် ဖပန့်လည့် စ န့်ရခေါ်သည ့် အင့်အ ေး ရလျ  ကျလ မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အ ဏ က ို  င့်  ိုင့် စ န့်ရခေါ်မည ့်အစ ေး အ ဏ အ ကွ့် အသံိုေးချခ ံဖြစ့်လ န ိုင့်သည့်။ 

ထ ိုအချက့်က လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် ထ ရ  က့်မှု  ှ ရစ န့် မည့်မျှအထ  အ ေးနည့်ေးရန မည့်နည့်ေး 

ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေးက ို ထွက့်ရပေါ်လ ရစသည့် (see Neil Stammers on Opendemocracy.net - အခန့်ေး 

ရန က့် ံိုေးပါ ေက့်ဘ့်  ိုေ့်မျ ေး ွင့် ရှုပါ)။ 

 

ထ ိုို့ဖပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် GCS  ငွ့်သ  ရ ွွေ့ သည ့်  စ့်ခို ည့်ေးရသ  ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ပံိုရြ ့် 

ရ ေးသ ေးမှု မဟို ့်ရပ။ ၂၁   စို အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် ထင့် ှ ေးသည ့် သရဘ    ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ပံိုရြ ့်မှု အနည့်ေး ံိုေး 

နှစ့်ခို ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးထက့် အင့်အ ေး  ှ မှု အရဖခဖပ သည ့်  က့် ံမှုမျ ေးနှင ့် 

ဖပန့်လည့် မျှရေရ ေး  ိုို့က ို အရလေးထ ေးသည ့် လ မှု    ေးမျှ မှု   ိုင့်   ပံိုရြ ့်မှုနှင ့် ဘ သ ရ ေးအ  

ပံိုရြ ့်မှုမျ ေး ဥပမ  လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် အစစလ မ့် ည အစ့်က ိုမျ ေး   ိုင့်   ပံိုရြ ့်မှုဖြစ့်သည ့် အမ့်မ  

(Umma) ပံိုရြ ့်မှု ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုပံိုရြ ့်မှု သံိုေးခိုက ို လ ိုက့်န သ မျ ေးက ယံိုကကည့်ကကသည့်မှ  ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ပံိုရြ ့်မှုကပင့် ကမ္ ရပေါ် ှ  ရဘေးြယ့်ခထံ ေး သ  မျ ေးနှင ့် ြ နှ ပ့်ခထံ ေး သ မျ ေးအ ွက့် ရဖြ ှင့်ေးရပေးန ိုင့်မည့်ဟို 

အထင့်ရ  က့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေး သံိုေးမျ   ေးလံိုေးက ို အ ဏ  ှ သ မျ ေးက အလွွဲသံိုေးစ ေး 

လိုပ့်ကကသည့်။ စ ို ထ ပံိုရြ ့်မှုဖြစ့်သည ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး အယ ေါေသည့်   သ ဥ ို 

ရြ က့်ဖပန့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုနှင ့်အ    ရကျ  ဖပန့် အရ ေးပါလ သည့် (အခန့်ေး ၂၃  ွင့် ရှုပါ)။ ထ ိုပံိုရြ ့်မှုမျ ေးသည့် 

 စ့်ခိုနငှ ့် စ့်ခို  ွွဲစပ့်၍ မ ဟို မ  ိုန ိုင့်ရပ။ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ  ခွွဲဖခ ေးထ ေးဖခင့်ေးနှင ့် သံသယမျ ေးက 

ပဋ ပကခမျ ေးက ို ပ ို၍ ထင့်သ  ဖမင့်သ  ရစသည့်။ သ ိုို့   ွင့် အကွွဲကွွဲ အပပွဲပပွဲ ဖြစ့်ပပ ေး  စ့်ခိုနှင ့်  စ့်ခို 

 နို့့်ကျင့်ရနသည ့် GCS ထက့် (ဗဟိုေါေ) GCS  စ့်ခို ရပေါ်ရပါက့်လ ရစ န့် ဘံို  ည သည ့် အချက့်မျ ေးက ို 

  ှရြွ န့် အရ ေးကက ေးသည့်။ 

 

(သ င့်ေးမ ေ ယ နငှ ့် ဥပရေဖပ ရ ေး (သ ိုို့) အစ ိုေး မျ ေး အကက ေး ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးသည ့် မ ေါေ ချမှ ့်ရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေး ွင့်) 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးအဖြစ့် က စစ ပ့် အသစ့်မျ ေးအ ေး စ  င့်ေးထည ့်ဖခင့်ေးအဖပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   GCS 

က စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ဥပရေမျ ေးနှင ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေး ွင့် ထည ့်သွင့်ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးရစပပ ေး မ ေါေ ချမှ ့်ရ ေးက ို 

လွှမ့်ေးမ ိုေး န့်  ည့် ယွ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် GCS ၏ ဥပရေဖပ ရ ေး ငွ့် ပါေင့်မှုမှ  အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့် ဖြစ့်သည့်။ ICC 

  ိုင့်   ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး ွင့် သ သ ထင့် ှ ေးသည ့် လကခဏ   စ့် ပ့်မှ  ဦေးရ  င့်သည ့် န ိုင့်ငံ  ိုင့်   

က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးက ပါေင့်ဖခင့်ေးက ို ရမေးခွန့်ေးမထို ့်ဘွဲ လက့်ခထံ ေးကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ရအေ  ယန့် ရဘ  စ့် 

(Adriaan Bos) မှ ့်ချက့်ဖပ ခွဲ သည ့်အ  ိုင့်ေး GCS ၏ ပါေင့်မှုသည့် န ိုင့်င ံက   ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်စဉ့်မှ ရပေါ်ထွက့်လ သည ့် ေ မ ိုကရ စ  အနှု ့်လကခဏ  ဖပရနမှု၏ ကွက့်လပ့်မျ ေးက ို ဖြည ့်ရပေးန ိုင့်ခွဲ သည့် 
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(Bos, 1999, pp. 44-5)။ ထ ိုသ ိုို့ အနှု ့်လကခဏ  ဖပမှု  ှ ရနဖခင့်ေးက ို ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် အသ အမှ ့် 

ဖပ ထ ေးကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် GCS က ေ မ ိုကရ စ    ိုင့်   ကွက့်လပ့်မျ ေးက ို အမနှ့် ကယ့်ပင့် ဖြည ့် ည့်ေးရပေး 

န ိုင့်ပါသလ ေး။ 

 

ဤရန   ငွ့် က စစ ပ့် နှစ့်ခို  ှ သည့်။ ကမ္    ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်ရ ေး ြ ို မ့်မျ ေး ွင့် GCS ပါေင့်မှု 

မည မျှဖခင့်ေးနငှ ့် GCS အ ွင့်ေး က ိုယ့်စ ေးဖပ မှု ဖပဿန   ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ ရ ေှးဦေးစွ  ကိုလသမဂဂက ပါေင့်မှု  ှ ပပ ေး 

ထ ရ  က့်စွ  ရ ွေးရနွေး ညြှ န ှုင့်ေးရသ  နည့်ေးလမ့်ေး အမျ   ေးမျ   ေးက ို ြန့်  ေးထ ေးရသ ့်လည့်ေး GCS သည့် IMF ၊ WTO 

နှင ့် ကမ္  ဘဏ့် ကွဲ သ ိုို့ရသ  မည့်သည ့် န ိုင့်င ံက  ရငရွကကေး  န့်ပံိုရင ွ အြွွဲွေ့ (International Financial 

Institutions (IFIs)) မျ ေး ငွ့်မှ    ေးေင့် က ိုယ့်စ ေးဖပ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ အမျ   ေးမျ   ေးရသ  G+ ထ ပ့်သ ေး ည လ ခံမျ ေး 

ကွဲ သ ိုို့ရသ     ေးေင့် မဟို ့်သည ့် ြ ို မ့်မျ ေး ွင့်လည့်ေး က ိုယ့်စ ေးဖပ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ဥစစ ဓနနငှ ့် 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ဖြနို့့်ရေဖခင့်ေးက ို သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်ဖခင့်ေးမျ ေးသည့် စ ေးပွ ေးရ ေးအ  

 စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုရကက င ့် ထ ခ ိုက့်ခံ ရသ  လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးနှင ့် အရေေး၌သ  

ဖြစ့်ပွ ေးရနကကသည့်။ ဘဏ္ဍ ရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး နယ့်ပယ့်မှ န ိုင့်င ံက   ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ငွ့် ပ ို၍ 

အ ေးရက င့်ေးရသ  အသံ ထွက့်ရပေါ်ရစရ ေးနငှ ့် IFI မျ ေး၏ မ ေါေနှင ့် အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရှုရထ င ့်မ ှပ ို၍ အန ေးကပ့် ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး  ိုို့ ွင့် GCS အရနဖြင ့် ပါေင့် န့်မှ  အရ ေးကက ေးသည့်။ 

 

ေို  ယအချက့်မှ  ICC ဖြစ့် ပ့်က ို အရဖခခံ၍ GCS သည့် အချ   ွေ့ရသ  ေ မ ိုက က့် စ့် လိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေးမျ ေး၊ 

အထ ေးသဖြင ့် ပွင ့်လင့်ေး ဖမင့်သ မှု၊  န့်ေး  ည မှုနငှ ့် ရ ွေးရနွေးညြှ န ှုင့်ေးမှုမျ ေးက ို အ ေးဖြည ့်ရပေးန ိုင့်သည့်ဟို 

  ိုန ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး (Glasius, 2006, pp. 114-27) GCS သည့် ကမ္   ေ မ ိုကရ စ မျ ေးအ  က ိုယ့်စ ေးဖပ သည ့် ပံိုစ ံ

မဟို ့်ရပ (သ ိုို့) အနည့်ေး ံိုေး သမ ေးရ ိုေးကျ ပံိုစဖံြင ့် က ိုယ့်စ ေး ဖပ ဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ GCS က ို ပါေင့်မှု ပံိုစဟံို 

ဖမင့်ကကည ့်န ိုင့်သည့် (အသံသ  ဖပ န ိုင့်သည့်၊ မွဲရပေး  ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ  (Edwards, 2003))။ သ ိုို့   ွင့် 

လက့်ရ ွွေ့၌ ထ ိုပါေင့်မှုသည့် အကနို့့်အသ ့်  ှ ပပ ေး ည မျှမှု မ ှ ရပ (ဇယ ေး ၉.၁  ငွ့် ရှုပါ)။ ထ ိုို့ရကက င ့် GCS က ို 

ကမ္   အ င ့် လွှ ့်ရ  ့် ေ မ ိုကရ စ  စနစ့် ွင့် လှုပ့်  ှေးရနသည ့် “သင ့် င ့်ရသ    ေန့်  န့်ေး   ှ သည ့် 

အြွွဲွေ့” (Rosenau, 1998) (သ ိုို့) “ရ ေွးချယ့်န ိုင့်သည ့် အဖခ ေး နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခို” (Scholte, 2001) ဟို ရှုဖမင့်၍ 

မ ရပ။ 

 

GCS က န ိုင့်ငံမျ ေးက ို န ိုင့်ငံ  အကျ  ေးစ ေးပွ ေးထက့် ကျင ့်ေ ့် (သ ိုို့) အမျ ေး ရက င့်ေးကျ   ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ  ရစ န့် 

(သ ိုို့) အသ အမှ ့်ဖပ ဟန့် ရ  င့်ရစ န့်  ွန့်ေးအ ေးရပေးန ိုင့်သည့်ဟို လက့်ခထံ ေးသည ့်  ိုင့် ထ ိုြ ို မ့်မျ ေး ငွ့် 

မည့်သည ့် ကျင ့်ေ ့်   ိုင့်   စ မံချက့်မျ ေး ပါေင့်လ ပပ ေး လက့်ခလံ လ မ ့်မည့်က ို ရမေးခွန့်ေးထို ့်စ    ှ ရနသည့်။ 

ICC   ိုင့်   ရ ွေးရနွေး ညြှ န ှုင့်ေးမှုမျ ေး ွင့် ပွင ့်ပွင ့်လင့်ေးလင့်ေးရ  ၊ အသံ   ့်ပါ ထ ပ့်  ိုက့်ရ ွွေ့မှုမျ ေး 

 ှ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးမှ ဦေးစ ေးသည ့် စ မံက န့်ေး  စ့်ခို  ှ ခွဲ သည့်။ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၊ 

စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေးနငှ ့် လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့်သည ့် ဖပစ့်မှုမျ ေးက ို ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးအ ေး အဖပစ့်ရပေး န့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးထံမှ အ ဏ    ှ ရစ န့် ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး ရပါင့်ေးစပ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးသည ့် 

ကိုလသမဂဂ ကွဲ သ ိုို့ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးကသ  အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအရပေါ် အမနှ့် ကယ့် 

ြွင ့်ရပေးမည့်   ိုပါက ၎င့်ေး  ိုို့နှင ့်  န့်ြ ိုေးထ ေးမှုမျ ေး   ည သည ့် အြွွဲွေ့မျ ေး၏ က ိုယ့်စ ေးဖပ မှုက ိုသ မက 

အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး အ ေးလံိုေး၏ က ိုယ့်စ ေးဖပ မှုအရပေါ် ြွင ့်ရပေး မည့် ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 
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အိုပ့်စိုမျ ေးသ  ICC ရ ွေးရနေွး ညြှ န ှုင့်ေးမှု ကွဲ သ ိုို့ရသ  ြ ို မ့်မျ ေး ွင့်  က့်ကကွစွ  ပါေင့်ခွင ့်  မည့်   ိုလျှင့်၊ 

ထ ိုအခငွ ့်အရ ေး   န့်   ိုက့်ပွွဲေင့်ကကမည့်   ိုလျှင့် အဖခ ေး အြွွဲွေ့မျ ေးလည့်ေး အလ ေး   လိုပ့်ရ  င့်သင ့်သည့်။ 

ထ ိုသ ိုို့ ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  အိုပ့်စို အမျ ေးအဖပ ေး ပါေင့်မှု  ှ မှသ  န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ဖပ ရ ေး ွင့် GCS ပါေင့်မှုက ို 

ခိုခံက ကယွ့်န ိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ရန က့် ံိုေးအရနဖြင ့် GCS က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေနငှ ့် မ ေါေမျ ေး အရက င့်အထည့်ရြ ့်ဖခင့်ေး၏ 

ထ ရ  က့်မှုမျ ေးက ို ရစ င ့်ကကည ့်က  အစ ိုေး မျ ေးက ို လ ိုအပ့်သည ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး အသံိုေးဖပ  န့် 

ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေးဖြင ့် ဥပရေ အရက င့်အထည့်ရြ ့်မှုအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ န ိုင့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လ ိုက့်န မှု ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး ွင့် GCS လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ေ မ ိုကရ စ   ိုင့်   ရမေးခွန့်ေး စ့်ခို 

ထွက့်ရပေါ် လ ရစသည့်။ အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမှ  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ 

သ  မဖပ မ ရလ က့်သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို မျက့်ေါေးထင့်ထင့် ရ ွွေ့ ှ   ရစ န့် မ မ က ိုယ့် မ မ  

အနတ  ယ့် အကျရ  က့်ခ ံသည့်။ သ ိုို့   ငွ့်   ဘက့်၊   ေး  ေးယ ေး (သ ိုို့) မ လ  ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးရစက မ  

ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် ထ ိုကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေး၏ လကခဏ မျ ေးမှ  ဖပည့်သ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငရံ ေး 

ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေးက ို လွ ့်လပ့်စွ  ထို ့်ရြ ့် မရဖပ န ိုင့်ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

 က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့်   ေန့်မ ှ ဘွဲ ၎င့်ေး  ိုို့၏ ကျင ့်ေ ့်က ရပေးသည ့်   ေန့်အ  

ထ ိုဖပည့်သ မျ ေးအ ွက့် အကကံရပေးမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ကက သည့်။ ဤသည့်မှ  မဖပည ့်စံိုသည ့် ကမ္ ကက ေး ွင့် GCS 

မျ ေးအ ကွ့် လ ိုအပ့်သည ့်   ေန့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့်  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် ယင့်ေးက စစမှ  ဖပဿန  

 စ့် ပ့်လည့်ေး ဖြစ့်ရနသည့်။  

 

GCS သည့်လည့်ေး ရငရွကကေး၊ အကကမ့်ေးြက့်မှု (သ ိုို့)  ည့် ွဲ အ ဏ  ြွွဲွေ့စည့်ေးပံိုမျ ေးရကက င ့် ထ ခ ိုက့်န ိုင့်သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် GCS က ို အဖခ ေးရသ  န ိုင့်င ံက  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးနှင ့် ကွွဲဖပ ေးရစသည ့် အချက့်မှ  GCS က 

မ  ည သည ့် သရဘ    ေးအ  လှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးမှ   ွွဲရ  င့် စည့်ေးရံိုေးသည ့် သရဘ    ေး 

ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို သ တ နငှ ့် ဇွွဲလံိုို့လ  ိုို့ဖြင ့် ပံိုရြ ့်ထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

ယင့်ေး  ိုို့က ို လ သ ေး န့်မှုနငှ ့်  ွွဲရ  င့် စည့်ေးရံိုေးန ိုင့်မှု  ှ ရစ န့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအရပေါ် အဖခ ေး အ ပ့်ဘက့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ အဖမင့်မျ ေး ပါေင့်လ ရအ င့် ြွင ့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုို့လည့်ေး ထည ့်သွင့်ေး မည့် ဖြစ့်သည့်။  

 

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။  GCS နငှ ့် န ိုင့်ငံ က     ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးမှု  ိုို့ မည့်ကွဲ သ ိုို့ အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုရနသနည့်ေး။ 

၂။  အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမှ ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးက ICC ရ ွေးရနွေးညြှ န ှုင့်ေးမှုမျ ေး ွင့် အဘယ့်ရကက င ့် 

ရအ င့်ရအ င့်ဖမင့်ဖမင့် ပါေင့်န ိုင့်ခွဲ သနည့်ေး။ 
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၃။  အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမှ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးသ  အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးနှင ့် န ေးစပ့်ပါက ၎င့်ေး  ိုို့က ို အသံိုေးချ 

ခံ ဖခင့်ေးမျ ေး  ှ န ိုင့်ပါသလ ေး။ သင့်သ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ   စ့်ဦေး ဖြစ့်ပါက 

အဖပင့်မှ ရန၍  နဒဖပ  နို့့်ကျင့်မည့်ရလ ၊ အ ငွ့်ေးသ ိုို့ ေင့်၍ ရ ွေးရနွေး ညြှ န ှုင့်ေးမှုမျ ေး လိုပ့်မည့်ရလ ။ 

၄။  ICC (သ ိုို့) စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ကွ့်   ိုင့်ကက ေးဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငံ က  

ရ ွေးရနွေး ညြှ န ှုင့်ေးမှုမျ ေး ငွ့် GCS ပါေင့်ဖခင့်ေးက ရ ွေးရနွေး ညြှ န ှုင့်ေးမှုမျ ေးက ို ပ ို၍ ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေး 

ကျရစပါသလ ေး။ ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေး ကျရစသည့်   ိုပါက မည့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးဖြင ့်နည့်ေး။ 

၅။  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အရနဖြင ့် န ိုင့်ငံ က  ရငရွကကေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး   ေန့်ခံမှု 

 ှ ရစ န့် မည့်သည ့် အ  မျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သနည့်ေး။ 

 

အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ သင ့်အ ွက့် GCS   ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ GCS သည့် အမနှ့် ကယ့်  စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့် 

သက့်  ိုင့်ပါသလ ေး။ 

၂။ သင့်သ  စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် လိုပ့်ရ  င့်မှုမျ ေးရကက င ့် ေင့်ရငွနှင ့် ဥစစ ဓန 

မည မျှမှုမျ ေး ဖမင ့် က့်လ ဖခင့်ေးနှင ့် ပ ့်သက့်သည ့် လ မှု    ေးမျှ မှု  ိုင့်    က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ  

 စ့်ဦေး ဖြစ့်ပါက စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရ  င့်ေး  ိုပါမည့်ရလ ။ အဘယ့်ရကက င ့် 

ရ  င့်ေး  ိုမည့်နည့်ေး။ အဘယ့်ရကက င ့် မရ  င့်ေး  ိုပါသနည့်ေး။ 

၃။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက င့်စ ကွဲ သ ိုို့ရသ  အစ ိုေး မျ ေး  ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ ရ ွေးရနွေးပွွဲမျ ေး ငွ့် 

အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ရန  ရပေးသင ့် ပါသလ ေး။ ရပေးသင ့်သည့်   ိုပါက 

မည့်သ ိုို့ရသ  ရန က့်ခံ အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးရကက င ့် ရပေးသင ့်ပါသနည့်ေး။ 

၄။  ကမ္   အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ လိုပ့်ငန့်ေး ရ  င့် ွက့်ရနသည ့် 

လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ို   ေန့်ခံရစ န့် မည့်သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်သင ့်သည့်ဟို သင ့်အရနနှင ့် 

အကကံရပေးမည့်နည့်ေး။ အထ ေးသဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအ ွက့် မည့်သည ့် အကက ံ

ရပေးမည့်နည့်ေး။ 

၅။  GCS မျ ေး၏ ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေးမှ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုနှင ့် GCS ၏ အ လစ့် န့်သည ့် လကခဏ မျ ေးက ို 

   ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျ ရေြန့်ဖခင့်ေးနငှ ့် အစ ိုေး မျ ေးက ထ ိုရေြန့်ချက့်မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ က  ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မှ ့် မ့်ေးမျ ေးက ို အ ရံိုလွှွဲဖခင့်ေး  ိုို့အကက ေး ခွွဲဖခ ေးမှု ဖပ န ိုင့်ပါသလ ေး။ 

၆။ ICC ၏    ေးစွွဲ  ိုသ မျ ေးရံိုေး (Office of the Prosecutor (OTP)) က  စ့်စံို စ့်ဦေးက ို    ေးစွွဲ  ိုမှု 

မဖပ မ  အ ပ့်ြက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးနှင ့် ထ ခ ိုက့်သ  အိုပ့်စိုမျ ေးအ ေး ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်သင ့်ပါသလ ေး။ 

အဘယ့်ရကက င ့် ဖပ သင ့်သနည့်ေး။ အဘယ့်ရကက င ့် မဖပ သင ့်သနည့်ေး။ ထ ိုသ ိုို့ ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးက ဖပည့် ွင့်ေး 

အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို ဥပမ  လ မှုရ ေး ပဋ ပကခမျ ေး (သ ိုို့) ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးရကက င ့် 

လွ ့်လပ့်စွ  ပါေင့် ရ ွေးရနွေးခွင ့်မ ဘွဲ အရဖခအရနမျ ေး ပ ိုမ ို ရှုပ့်ရထွေးရစန ိုင့်ပါသလ ေး။ 
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အ ေးဖြည ့်ရပေး န့်  ည့် ွယ့်သည ့် အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး အိုပ့်စိုမျ ေး စိုစည့်ေးမှု ဖြစ့်သည့်။  

 

http://www.escr-net.org ESCR-Net သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမှ  စ့် င ့် လ မှု   ေးမျှ မှုမျ ေး ဖမြှင ့် င့် န့် 

 ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးရသ  ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် လ ပိုဂဂ  လ့်  စ့်ဦေးချင့်ေး ပါေင့်သည ့် 

ကွန့်ယက့် ဖြစ့်သည့်။  

 

http://www.opendemocracy.net/openglobalrights ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို 
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 က့်လက့် ြ ့်ရှု န့် အခန့်ေး ွင့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် GCS နှစ့်စဉ့် စ အိုပ့် အရဟ င့်ေးမျ ေးမှ အခန့်ေးမျ ေးက ို အခမွဲ  

ရေါင့်ေးလိုပ့်ချန ိုင့်သည ့် ရန   ဖြစ့်သည့်။  

 

မှ ့်စိုမျ ေး 

 

၁။ From a telephone interview with Rolf Kuennemann, founding Director of FIAN, 15 December 

2005. 

၂။ See the ESCR-Net website: http://www.escr-net.org/. 

၃။ See the REAL Women of Canada website: http://www.realwomenofcanada.ca. 
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၁၀) လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျားနှင ် ဘာသာဝ ျား 
 

ရ ိုဟ ြ ဇ ရအေးလ  (Roja Fazaeli) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး  

•  က့်နွှယ့်မှု၏ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး ရန က့်ခံ  

• မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေး 

• ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲရသ   က့်နွှယ့်မှု 

• စံထ ေး မည ့် အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုချက့်  ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေး 

• ရလ က့် ့်စ  အမှု 

•   ှဟင့်အမှု 

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

 

ယခိုအခန့်ေးသည့် ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုို့အကက ေး သ အ ို  ပ ိုင့်ေးနငှ ့် လက့်ရ ွွေ့ပ ိုင့်ေးအ  

 က့်နွှယ့်မှုမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ ရြ ့်ထို ့် ည့်ရ  က့်ကကပံို၊ န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်ကကပံို  ိုို့က ို က ိုင့် ယွ့် 

ရဖြ ှင့်ေးထ ေးသည့်။ ဘ သ ရ ေးနယ့်ပယ့်နှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနယ့်ပယ့်  ိုို့အကက ေး မျ ေးဖပ ေးလှစွ ရသ  

ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲရသ  ချ   ့် က့်မှုမျ ေးသည့် အချ  န့်နှင ့်အမျှ ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်လ ခွဲ ပပ ေး  က့်လက့်၍လည့်ေး  

ဖြစ့်ရပေါ်ရဖပ င့်ေးလွဲရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ ဤနယ့်ပယ့်နှစ့်ခိုအကက ေး  က့်နွှယ့်မှုမျ ေးသည့် လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးသည ့် 

ယဉ့်ရကျေးမှု ရန က့်ခအံရဖခအရန၊ သမ ိုင့်ေးရန က့်ခ ံ အရဖခအရနမျ ေးအရပေါ်လည့်ေး မျ ေးစွ  မ  ည့်သည့်။ 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၊ ကရလေးငယ့်မျ ေး၊ လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် သဘ ေပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုို့နှင ့်  က့်စပ့်၍ 

ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုို့အကက ေး  ှ သင ့်ရသ   က့်နွှယ့်မှုနငှ ့် ပ ့်သက့်ရသ  ရမေးခွန့်ေးမျ ေးသည့် 

အထင့်အ  ှေး ှ ရနပပ ေး အရ ေး ကက ေး စဉ့်ေးစ ေးအရဖြ ှ  န့်လည့်ေး လ ိုပါသည့်။ မည့်သ ိုို့မျှ  က့်စပ့်မှုမ ှ ဘွဲ 

အလှမ့်ေးကွ ရနသည့်ဟို ထင့် ရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးကွဲ သ ိုို့ က စစမျ   ေးက ိုပင့် ဘ သ ရ ေးနှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့သည့် ၎င့်ေးအရပေါ် မည့်ကွဲ သ ိုို့ ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု ှ ပံိုက ို အ ရံိုစ ိုက့်ရလ လ သင ့်ပါသည့်။  

 

နြိဒါန်ျား  

 

ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့ ငွ့် အရကက င့်ေးအ   ကကွယ့်ေစံိုလင့်ပပ ေး အဖပန့်အလှန့်  က့်နွှယ့်ရနကကသည ့် 

ရန က့်ခသံမ ိုင့်ေးမျ ေး ှ ပပ ေး၊ ဤရန က့်ခသံမ ိုင့်ေးနှစ့်ခိုသည့်   ည ရသ  ေဿန က အရ ွေးအဖမင့်မျ ေး  ှ ကကသည့်။ 

ဘ သ ရ ေးရ   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးပါ ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲပပ ေး အမျ   ေးအစ ေး စံိုလင့်ကွွဲဖပ ေးရသ  စံနှုန့်ေးစနစ့်မျ ေး ှ ကက   
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၎င့်ေး  ိုို့အ ေး ပံိုစ ံ ဖြစ့်သည့် သ ိုို့မဟို ့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးမ ှ ဟို မမှ ့်ယ ဘွဲ ပံိုစအံမျ   ေးမျ   ေး ှ ပပ ေး ဖြစ့်ရပေါ်ရဖပ င့်ေးလွဲ 

ရနသည့်ဟို မှ ့်ယ သင ့်သည့်။ ဤအဖခင့်ေးအ   နှစ့်ခိုနငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့အကက ေး  က့်နွှယ့်မှု  ိုို့၏ 

ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲမှုအ ေး ရပါ  ရပါ   န့် န့် န ေးလည့်ဖခင့်ေးရကက င ့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့်  စ့်ခိုနှင ့် စ့်ခို  နို့့်ကျင့်ကကသည ့် 

စနစ့်မျ ေးဖြစ့်သည့်ဟို ကျပ့်မဖပည ့်သည ့် အမျ   ေးအစ ေး သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးသ ိုို့ ဦေး ည့်သွ ေးန ိုင့်ပါသည့်။ 

ဤအခန့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး  ိုို့အကက ေး အစ  ့်အပ ိုင့်ေး မျ ေးစွ  ပါေင့်သည ့်  က့်နွှယ့်မှု 

(multifaceted correlation) က ို အသ ေးရပေး ရလ လ သွ ေးမည့်ဖြစ့်ပါသည့်၊ ဤသ ိုို့ရလ လ   ၌ 

ရန က့်ခအံရဖခအရနနငှ ့် သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး  ိုို့က ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေး န့် လ ိုပါသည့်။  

 

မကက ခဏ  ိုသလ ိုပင့် ဘ သ ရ ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးသည့်   ည သည ့် စံနှုန့်ေး၊ သ အ ို   

ဇ စ့်ဖမစ့်  ိုို့မှ  င့်ေးသက့်လ သည့်ဟို အပပ  င့်အ  ိုင့် ရဖပ   ိုရနကကသည့်ဟို ထင့် သည့်။ ဥပမ  ၎င့်ေး  ိုို့ 

နှစ့်ခိုလံိုေးသည့် ရမွေး  ပါဖြစ့်ရသ ၊ မှန့်ရသ ၊ ရက င့်ေးရသ အ  မျ ေးက ို   ိုင့် ည့် ရဖပ   ို  ့်ကကသည့်။ 

ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလ လ မှု၏ စ န့်ရခေါ်မှုမှ  ၎င့်ေး  ိုို့  စ့်ခိုချင့်ေးစ ၏ ရန က့်ကယွ့်မှ 

 ငှ့်ေးဖပချက့်မျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေးြယ့်ထို ့်ပပ ေး အချင့်ေးချင့်ေး န ှုင့်ေးယဉှ့် စဉ့်ေးစ ေးန ိုင့်ရ ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။ ဤအဖခင့်ေးအ   

နှစ့်ခိုသည့်   ည ရသ  ရေါဟ  ၊ အထ ေးသဖြင ့်    ေးမျှ မှု၊  န့်ေး  ဖြစ့်မှုနှင ့် ဂိုဏ့်သ ကခ  စသည ့် 

အယ အ မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍   ည ရသ  ရေါဟ  မျ ေး  ှ ရနသည ့်အခါ ဤသ ိုို့ န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ဖခင့်ေးသည့် 

လွယ့်က သည ့်က စစရ    မဟို ့်ရပ။ ဤအရကက င့်ေးဖပချက့်ရကက င ့် ဘ သ ရ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

ဇ စ့်ဖမစ့်ဖြစ့်န ိုင့်သလ ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအမျ ေးရပေါ် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုလည့်ေး ဖြစ့်ရနန ိုင့်သည့်က ို သရဘ ရပါက့် 

ထ ေး န့် အရ ေးကက ေးပါသည့်။ ဤက စစသည့် ရဖပ င့်ေးဖပန့်လည့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်၊  နည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် 

ဘ သ ရ ေးအရပေါ် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ သ ိုို့ရသ ့် ဤအရကက င့်ေး စဉ့်ေးစ ေးသ  နည့်ေးကကသည့်။  

 

ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုို့အကက ေး  ှ ရသ  မျ ေးဖပ ေးလှသည ့်  က့်နွှယ့်မှုမျ ေးက ို သရဘ ရပါက့် န့် 

ရန က့်ခအံရဖခအရန၊ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးနငှ ့် ဤနယ့်ပယ့်နှစ့်ခိုလံိုေးသည့် ရဖပ င့်ေးလွဲန ိုင့်သည့် စသည ့် အချက့်မျ ေးက ို 

ရစ ငိုမ  န့် လ ိုပါသည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး  ိုို့အရကက င့်ေး ရဘ င့်ခ ့် 

စဉ့်ေးစ ေးကကပံိုက ိုလည့်ေး ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေး န့် လ ိုပါသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ေး အပမွဲ မ့်ေး မဟို ့်ရစက မ  

မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် အရကက င့်ေးအ   စ့်ခိုအဖြစ့် စဉ့်ေးစ ေးရလ  ှ ကကပပ ေး ဘ သ ရ ေး  ိုရသ  

စက ေး ပ့်က ိုမ  ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ရဖပ   ိုသံိုေးစွွဲရလ   ှ သည့်။ ယခိုအခန့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ေး 

ကိုလသမဂဂ (UN) နငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ရေသစနစ့်မျ ေး၏  စ့်စ  ့် စ့်ရေသ ဖြစ့်ရသ  

ရကကည ချက့်မျ ေး၊ သရဘ   ည ချက့်မျ ေး၊ ရက ့်မ  မျ ေးနှင ့် ရက င့်စ မျ ေးကွဲ သ ိုို့ အမျ ေးဖပည့်သ    ိုင့်   

ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေး၊ လ ိုက့်န လိုပ့်ရ  င့် မည ့် ရကကည ချက့်မျ ေးမှ  င ့် သရဘ    ေး 

ရြ ့်ထို ့်သည့် (ဤအရကက င့်ေးက ို အခန့်ေး ၃  ငွ့် ရလ လ ပါ)။ ဘ သ ရ ေးအ ေး ရိုပ့်လွန့် အရ ွွေ့အကကံ ၏ 

အန ေးချင့်ေးထပ့်  င့်   လကခဏ မျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ သ ေးအသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၌ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်အ  

ဖြစ့်ရပေါ်ပံို  ိုို့က ို ရြ ့်ဖပသည ့် ရယဘိုယျ စက ေး ပ့် စ့်ခိုအဖြစ့် လ မှုရဗေနည့်ေးအ  ယ  ကကသည့်။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် 

ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အကက ေး ပဋ ပကခ သ ိုို့မဟို ့် သဟဇ  ဖြစ့်မှု  ိုင့်   ဖပဿန မျ ေး 

ဖြစ့်ရပေါ်လ သည ့်အခါ ဤကွဲ သ ိုို့ ရဘ င့်နယ့်န မ  ့်မျ ေးသည့် မှုန့်ေါေးရ  ရထွေးသွ ေး  ့်သည့်။  
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ဆ ်နွှယ်မှု၏ သမြိုငျ်ားဝ  ာင်ျား ဝနာ ခ်ံ 

 

ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့ ငွ့် အရကက င့်ေးအ   ကကွယ့်ေစံိုလင့်ပပ ေး အဖပန့်အလှန့်  က့်နွှယ့်ရနကကသည ့် 

ရန က့်ခသံမ ိုင့်ေးမျ ေး ှ ကကသည့်။ လက့် ှ  န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်အ ေး ကိုလသမဂဂစနစ့် 

 ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုအရနဖြင ့် လိုပ့်ရ  င့်ထ ေးရသ  သ ေးဖခ ေး စ မံက န့်ေး  စ့်ခိုအဖြစ့် 

ရှုဖမင့်ရလ  ှ ကကသည့်။ ဤသ ိုို့  ိုရစက မ  အခွင ့်အရ ေး ရ ွေးရနွေးချက့်မျ ေးအ ေး ရှုပ့်ရထွေး နက့်နွဲသည ့် လ မှုသမ ိုင့်ေး၊ 

စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်ပံို သမ ိုင့်ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး သမ ိုင့်ေးမျ ေးမှ  င ့် ရဖခ  ရက က့် န ိုင့်သည့် (အခန့်ေး ၁  ငွ့် ရှုပါ)။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် အ န့်အ င ့် သက့် မ့်ေးနိုရသေးရသ  စက ေး ပ့် ဖြစ့်ရနရသ ့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးသည့် ဘ သ ရ ေး အစဉ့်အလ  အရ  ့်မျ ေးမျ ေး၌ ရြ ့်ထို ့်ထ ေးသည ့် 

အရ ွေးအရခေါ်မျ ေးက ို အရမွ က့်ခခံွဲ ၊ ဖငင့်ေးပယ့်ခွဲ သည့်။ ဤအစဉ့်အလ မျ ေးထွဲမှ အထင့် ှ ေး ံိုေး  စ့်ခိုမှ  

 င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့်မှ ရပါက့်ြွ ေးလ သည ့် ရမွေး  ပါ အခွင ့်အရ ေး (natural rights) အစဉ့်အလ ဖြစ့်သည့်။ 

 င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့်သည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့်   ေန့်မျ ေးအကက ေး ရက င့်ေးမွန့်ပပ ေး    ေးမျှ ရသ  

 က့်နွှယ့်မှုမျ ေးက ို   ှရြွရြ ့်ထို ့်ဖခင့်ေးက လ   ိုင့်ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် ဘံို  ေန့်  စ့် ပ့်၏ 

 စ့်စ  ့် စ့်ရေသ ဖြစ့်သည့်ဟို အသ အမှ ့်ဖပ  လ ကကသည ့် အချ  န့်က လ ဖြစ့်သည့် (Perry, 1998; R. K. M. 

Smith, 2003)။  

 

လ  စ့်ဦေး  စ့်ရယ က့်ချင့်ေးစ နှင ့် အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် အ   ကွ ြန့်  ေးပပ ေး ဘံိုကျရသ  န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   အရ ွေးအရခေါ်မျ ေးအရပေါ် သရဘ    စိုရံိုေးလ ကကမည့်ဟို လ အမျ ေးအဖပ ေးက 

ရမျှ ့်လင ့်ကကသည့်။ သ ိုို့နငှ ့်  ိုင့် အဖမင့်ကျဉ့်ေးရသ  ဘ သ ရ ေး အဖမင့် ှ သ မျ ေးမှသည့် န ိုင့်င ံက ဥပရေ 

   ယ ကမ္  ချဉ့်ေးကပ့်နည့်ေးဂ ိုဏ့်ေး (Third World Approaches to International Law/ TWAIL) 

ပည  ငှ့်မျ ေးအထ  ပါေင့်သည ့် ရေြန့်ရ ေးသမ ေးမျ ေးက လက့် ှ န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးစနစ့်သည့် 

ပံိုစပံျက့်ရနပပ ေး လ   ိုင့်ေးအ ွက့် လက့်လှမ့်ေးမမ ဟို ရထ က့်ဖပကကသည့်။ ဤရေြန့်သ မျ ေးထွဲမှ  ချ   ွေ့က 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အယ အ သည့် က ိုလ ိုန စနစ့် ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု ရ  ရန ှရနသည ့် ဥပ  ပ ယဉ့်ရကျေးမှု ငွ့် 

နက့်ရ ှုင့်ေးစ ွ အဖမစ့် ယွ့်ရနသည့်ဟို ရစ ေက  က့်ကကသည့် (အခန့်ေး ၁ နှင ့် ၂   ိုို့ ငွ့် ရှုပါ)။ 

အဖခ ေးရေြန့်သ မျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးအကက ေး သဟဇ   ဖြစ့်မှုက ို 

ရမေးခွန့်ေးထို ့်ကကပပ ေး ဤနှစ့်ခိုမှ  စ့်ခိုက ို ဦေးစ ေးရပေးဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ ၎င့်ေး  ိုို့အကက ေး ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ွက့်မှု 

သ ိုို့မဟို ့် စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်မှုပ ိုင့်ေးအ  သဟဇ   ဖြစ့်မှု မ ှ န ိုင့်ဟို   ိုကကသည့်။ ဤရေြန့်ချက့် 

အရ  ့်မျ ေးမျ ေး၌ ဥရ  ပ အစဉ့်အလ မျ ေးနှင ့် ခ စ့်ယ န့် အစဉ့်အလ မျ ေး ရ  ရထွေးရနဖခင့်ေးသည့် 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်ပံိုစနံှင ့် ပ ့်သက့်၍ စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို ထို ့်ရြ ့်ရဖပ   ိုသည ့် 

အရကက င့်ေးအ  ဖြစ့်သည့်။  

 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးပ ိုင့်ေးအ  ရန က့်ထပ့် အရဖြ ှ  မ ရသေးသည ့် ကဏ္ဍ စ့်ခိုမှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး အရကက င့်ေး 

သမ ိုင့်ေး ဇ  ့်ရကက င့်ေးက ို မည့်သည့်  ိုို့က ထ န့်ေးချ ပ့်သည့်၊ ပံိုရြ ့်ြန့်  ေးကကသည့်   ိုသည ့် က စစဖြစ့်သည့်။ 

ဥပမ   ချ   ွေ့ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်  ချ   ွေ့ရသ  ဘ သ ရ ေးစနစ့်မျ ေး အရကက င့်ေး ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးမှ 
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 င့်ေးသက့်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သလ ေး။ ထ ိုသ ိုို့  ိုလျှင့် မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ   ို 

ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးသည့် ဤအချက့်က ို အသ အမှ ့်ဖပ ပပ ေး  ချ  န့် ည့်ေး ွင့်လည့်ေး သမ ိုင့်ေးစ ေးရကက င့်ေးမျ ေး၊ 

အဖခ ေး ယံိုကကည့်မှုစနစ့်မျ ေး၊ ယံိုကကည့်မှု မ ှ ရသ  စနစ့်မျ ေး၏ ထွက့်  ိုချက့်မျ ေး အရပေါ်လည့်ေး အဖမင့်ြွင ့် 

ထ ေး ပါမည့် (Lauren, 1998)။ ကမ္ လံိုေးပျွံေ့နှံို့ချ   ့် က့်မှု (globalization) သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စနစ့်မျ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမျ ေး၊ အယ အ မျ ေး၊ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေးအရပေါ် အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှု 

 က့်လက့်  ှ ရနသည့်နငှ ့်အမျှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနံှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးအကက ေး 

 က့်နွှယ့်မှုက ို ပ ို၍ အ ရံိုစ ိုက့်ရလ လ  န့် လ ိုပါလ မ ့်မည့်။ ဤသရဘ    ေးအ  

ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးသည့် သယ့်ယ  ပ ိုို့ရ  င့်ရ ေး၊ သ င့်ေးအချက့်အလက့် နည့်ေးပည သစ့်မျ ေး၊ 

အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ို မှုနှင ့် ဩဇ သက့်ရ  က့်မှု   ိုို့မှ  င ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး လ မျ ေး၊ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးနငှ ့် 

အရ ွေးအရခေါ် အယ အ မျ ေး အ ှ န့်အဟိုန့်နငှ ့် ရ ွွေ့လျ ေးဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ နယ့်န မ  ့် 

အကနို့့်အသ ့်မျ ေးက ို ဖြ ့်ရကျ ့်  ၌ ဘ သ ရ ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုို့နငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ န ိုင့်ငံရ  ့်၏ 

အခန့်ေးကဏ္ဍ၊ ၎င့်ေး၏ ဩဇ နငှ ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ    ိုို့သည့်လည့်ေး စ န့်ရခေါ်ခ ံန ိုင့်သည့်။ 

လ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေး၊ န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ န ိုင့်ငဖံြ ့်ရကျ ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး မျ ေးသည့် 

န ိုင့်ငံနယ့်န မ  ့်မျ ေးက ို ဖြ ့်ရကျ ့်၍ အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်သ မျ ေး၊ ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး 

ဖြစ့်လ န ိုင့်သည့်။ ဥပမ  န ိုင့်င ံက  လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခွင ့်အြွွဲွေ့ (Amnesty International) ကွဲ သ ိုို့ 

ဘ သ ရ ေး မြက့်သည ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် လွယ့်လပ့်စွ  က ိုေးကွယ့်ခငွ ့် 

သ ိုို့မဟို ့် ယံိုကကည့်ခငွ ့် အပါအေင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ကွ့် ရ  င့် ွက့်ကကသည့်။ ကမ္  စ့်ေှမ့်ေး 

ပ ဟ  လိုပ့်ငန့်ေးနှင ့်    ေးမျှ မှု လိုပ့်ရ  င့်သည ့် ကက့်သလစ့်အြွွဲွေ့ Caritas Interntional သည့်လည့်ေး 

အလ ေး  ပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ကွ့် လှုပ့် ှ ေးရ  င့် ကွ့်လျက့် ှ သည့်။  

ဆင် ခင်ဉာဏ်ပွင ်ဝခတ် 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့် အရ  ့်မျ ေးမျ ေးသည့် လ သ ေးဘေအ ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့ စ စဉ့်အိုပ့်ချ ပ့်သင ့်သည့်နှင ့် 

ပ ့်သက့်၍ ေဿနရှုရထ င ့်၊ ဘ သ ရ ေး ရှုရထ င ့်ရ ွေးရနွေးချက့်မျ ေးမှ  င့်ေးသက့်လ ကကပါသည့်။ 

ဤနည့်ေးအ ေးဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးသည့် အစ ိုေး ၊    ေးစ  င့်ခငွ ့် ပ ိုင့်နက့်နှင ့် ဘ သ ရ ေး ရဗေ 

စသည ့် စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်ရ ေး နယ့်ပယ့် အမျ ေးအဖပ ေး ှ  အရ ွေးအရခေါ်မျ ေးက ို သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး  ရလျှ က့် 

မှ ဖငမ့်ေးက ိုေးက ေး လ ခွဲ သည့်။ လ အချင့်ေးချင့်ေး  စ့်ဦေးအရပေါ်  စ့်ဦေး ဖပ မ  က့် ံဖခင့်ေး  ိုင့်   ကျင ့်ေ ့်မျ ေး၊ 

န ိုင့်ငရံ ေးအ ဏ ၏ ရဘ င့်နယ့်န မ  ့်၊ လ နည့်ေးစိုမျ ေးအရပေါ်    ေးမျှ စွ   က့် ံမှု စသည့်  ိုို့သည့် 

အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေး ရဖြ ှင့်ေးထ ေးသည ့် သ ိုို့မဟို ့် စို ံိုရနကကသည ့် ရန  မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် 

အရကက င့်ေးအ  မျ ေး ဖြစ့်သည့်။  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့်သည့် ရခ ့်သစ့်လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် 

လွ ့်လပ့်မှု အယ အ အရကက င့်ေး ဘ သ ရ ေးနငှ ့် ေဿန   ိုင့်   ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ 

ရခ ့်သစ့်လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ိုေး က့်ရ ေးအ ွက့် အထ ေး လည့် အခွင ့်ရက င့်ေးခွဲ သည ့် 

အချ  န့်က လဖြစ့်သည့် (အခန့်ေး ၁  ွင့် ရှုပါ)။ ဤအစဉ့်အလ ၌ (genealogy) မဂဂန က    (Magna Carta 

1215 ခိုနှစ့်) သည့် ဤဖြစ့်ရပေါ်ရဖပ င့်ေးလွဲမှု ကွင့်ေး က့်၌ အရ ေးပါရသ  ချ   ့် က့်ဖြစ့်သည့်။၁ မဂဂန က   ၏ 

နှစ့် ၈၀၀ ဖပည ့် အထ မ့်ေးအမ ှ့်နှင ့်အ   လက့် ှ အချ  န့်၌ ၎င့်ေးက ည  အရဖခချ ရပေးခွဲ သည ့် ထံိုေးထမ့်ေးဥပရေ 
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အစဉ့်အလ က ြန့်  ေးရပေးခွဲ သည ့် ဘ သ ရ ေး၊ ဥပရေရ ေး   ပ ့်ေန့်ေးကျင့်အရပေါ် ၎င့်ေး၏ ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုအ ေး 

ဖပန့်လည့် အကွဲဖြ ့်  န့်ေးစစ့်လျက့်  ှ ကကသည့်။  ငှ့်ဘို င့်မျ ေး၏ ဘို  ေးရပေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် 

စည့်ေးကကပ့်ထ န့်ေးချ ပ့်ခငွ ့် ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် မဂဂန က   သည့် အ ရ ေးစမ  စ့် (Erasmus) နှင ့် ဘ   လ ိုရမ ရေ 

လ က    (Bartolome de las Casas)   ိုို့ကွဲ သ ိုို့ ရန က့်ပ ိုင့်ေး ရပေါ်ရပါက့်လ သည ့်  ယ ့်ငါေး  စိုနှင ့် 

 ယ ့်ရဖခ က့်  စို ခ စ့်ယ န့် လ သ ေးေါေ မျ ေးနှင ့် ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေးသမ ေးမျ ေး၏ 

အရ ွေးအရခေါ်မျ ေးအ ွက့် လမ့်ေးြွင ့်ရပေးခွဲ သည့် (Ishay, 1997, p.14; Skilling, 1981)။  

 

အရစ ပ ိုင့်ေး န ိုင့်ငံ က ဥပရေ သ အ ို  နယ့်ပယ့် ွင့် အဓ ကအရ ေးပါရသ  ပိုဂဂ  လ့်ဖြစ့်သည ့် ဟ ဂ ိုဂရ ိုေး  ေးယပ့်စ့် 

(1583-1645) ၏ ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးသည့် ရမွေး  ပါ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး အရ ွေးအရခေါ်၌ အဓ က 

အရဖပ င့်ေးအလွဲ စ့်ခိုက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ သည့်။ ဤရမွေး  ပါ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

ရ ွှေ့ရဖပေး သ ိုို့မဟို ့် အရဖခခ ံ အို ့်ဖမစ့် အဖြစ့် အမျ ေးက သ ့်မှ ့်ကကသည့်။ မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့် ပံိုစမံျ ေး၊ သဏ္ဍ န့်မျ ေးနှင ့် မျ ေးစွ  ကွွဲဖပ ေးရနခွဲ  ရစက မ  

မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုအရပေါ် ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးရန ွဲဖြစ့်ရသ  ကမ္ လံိုေး 

အကျံ ေးေင့်မှု၊ မခွွဲဖခ ေးရသ   က့် ံမှု အယ အ မျ ေး  သ ိုို့ ဦေး ည့်ရသ  ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး 

 င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့်အ ငွ့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့် (Lauren, 1998, p.12)။ ၎င့်ေး  ိုို့မှ  ချ   ွေ့ရသ  အရဖပ င့်ေးအလွဲ 

မျ ေးသည့် ထ ိုအချ  န့် ဘ သ ရ ေး အစဉ့်အလ မျ ေးနငှ ့် ြ လ ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ ရေေးဗစ့်ဟိုမ့်ေး  (David Hume)၊ 

ဂျွန့်ရလ  ခ့် (John Locke)၊ ရမ  ေ ေးစ ိုန့်ေးခ  ေး (Mary Woolstonecraft) နငှ ့် ဂျွန့်ဂျက့်ရ ေး  ိုေး (Jean-Jacques 

Rousseau)   ိုို့ကွဲ သ ိုို့  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့် အရ ွေးအရခေါ် ပည  ငှ့်မျ ေးရကက င ့် အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   

ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေး မျ ေးဖပ ေးလ ခွဲ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့အထွဲ ွင့် အရမ  ကန့် လွ ့်လပ့်ရ ေး ရကကည ချက့် 

(၁၇၇၆) နှင ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဥပရေ (၁၇၉၁)၊ ဖပင့်သစ့်လ မျ   ေး  ိုို့၏ လ သ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံသ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ရကကည ချက့် (၁၇၈၉)   ိုို့ပါေင့်သည့်။ ဤစ  မ့်ေးမျ ေးသည့် ကိုလသမဂဂ ြွွဲွေ့စည့်ေးသည ့်အချ  န့်နှင ့် 

၎င့်ေးရန က့်ပ ိုင့်ေးက လအထ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သမ ိုင့်ေး ငွ့် အထင့်အ ှ ေး ပါေင့်ရနခွဲ ပပ ေး လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၌ 

ဘ သ ရ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍနှင ့် ဘ သ ရ ေးနငှ ့်ပ ့်သက့်၍ အစ ိုေး အ ွက့် သင ့် င ့် ရလျ က့်ပ ့်သည ့် 

အခန့်ေးကဏ္ဍ (၎င့်ေး  ိုို့မှ  အရမ  ကန့် ရ  ့်လှန့်ရ ေးနှင ့် ဖပင့်သစ့် ရ  ့်လှန့်ရ ေး  ိုို့လည့်ေး 

အကျပ့်ရ ိုက့်ရနခွဲ သည ့် က စစမျ ေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်) မျ ေးနှင ့်  က့်စပ့်သည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေးအ ကွ့် 

ဤစ  မ့်ေးမျ ေးက ရပေးထ ေးရသ  အရဖြမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ က  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ ဘ သ ရ ေးနငှ ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစမျ ေး ရဖြ ငှ့်ေးပံို ရဖြ ှင့်ေးနည့်ေးအရပေါ် ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ ရန ွဲဖြစ့်သည့်။  

 

နြိုင်ငံတ ာ လူူ့အခွင ်အဝ ျားစနစ် ဖွွဲေ့စည်ျား ခင်ျား  

 

မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်သည့် ရခ ့်အ က့် က့်၏ ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု၊ ပံိုရြ ့်မှုက ို 

ခံ ရသ ့်လည့်ေး ၎င့်ေးသည့် ၂၀   စိုအလယ့် ပဋ ပကခလွန့် ပ ့်ေန့်ေးကျင့် အရဖခအရန စ့်ခို၏ ထွက့်ကိုန့်အဖြစ့် 

 ှ ရနသည့်မှ   ငှ့်ေးရနပါသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ေို  ယကမ္ စစ့် အလွန့် ကမ္  စနစ့် အစပ ိုင့်ေး ှ  န ိုင့်ငရံ ေး လ မှုရ ေး၊ 
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စ ေးပွ ေးရ ေး၊ န ိုင့်ငံရ ေး အခင့်ေးအကျင့်ေး  ိုို့သည့် ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အကက ေး  က့်နွှယ့်မှုက ို 

 န့်ေးစစ့်  ၌ အရ ေးပါသည ့် အချက့်ဖြစ့်သည့်။ ကိုလသမဂဂ အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံမျ ေး အကက ေး ယခင့်ရ   ယခိုပါ 

 ှ ရနသည ့် အင့်အ ေး မမျှ မှုမျ ေးက ိုလည့်ေး ထည့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးသင ့်သည့်။ ဥပမ  အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည ချက့် မ ကကမ့်ေး ရ ေး ွွဲစဉ့်က လက ကမ္  ရန   အမျ ေးအဖပ ေးသည့် က ိုလ ိုန ကျွန့်စနစ့် 

ရအ က့် ွင့် ကျရ  က့်ရနကက ွဲ ဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့ ွင့် မ  လင့် အမျ ေးစို ရနထ ိုင့်သည ့် နယ့်ရဖမ 

အမျ ေးအဖပ ေးလည့်ေး ပါေင့်ခွဲ သည့်။ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏  စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်မှုနှင ့် ပ ့်သက့်၍ 

ရကကည ချက့်၏ ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးအ ေး ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး၏  စ့်စ  ့် စ့်ရေသအဖြစ့် 

အရ ွေးအရခေါ်အယ အ မျ ေး န ိုင့်င ံက သ ိုို့ ပျံွေ့နှံို့မှုရကက င ့် လက့်ခမံှု မျ ေးဖပ ေး လ ရနရသ ့်လည့်ေး 

ရကကည ချက့်ပါ ဘ သ စက ေးသည့် ေို  ယကမ္ စစ့်အလွန့် လ မှုရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး အ ှ    ေးအ ေး 

ထင့်ဟပ့်ရြ ့်ဖပသည ့် အကွဲဖြ ့်မှု မဟို ့်ခွဲ ရပ။ ရကကည စ  မ့်ေး ွင့် အသံိုေးဖပ ထ ေးသည ့် ရ ွှေ့ရမျှ ့် 

ဘ သ စက ေးနှင ့် ကမ္ ကက ေး၏ လ မှုရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး၊ ဥပရေရ ေး   အ ှ    ေး  ိုို့အကက ေး  င့်ေးမ မှုမျ ေးသည့် 

ယရနို့အထ   က့်လက့် ည့် ှ ရနသည့်။  င့်ေးမ မှုမျ ေးသည့် ဘ သ ရ ေးနှင ့်  က့်နွှယ့်ရသ  ပဋ ပကခမျ ေးနှင ့် 

အဖခ ေးရန  မျ ေး၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရက င့်အထည့်ရြ ့်ရ ေးက ို အဟနို့့်အ  ေး ဖပ ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ 

ဘ သ ရ ေးနှင ့်  က့်နွှယ့်သည ့် ပဋ ပကခ ဥပမ မျ ေး ငွ့် အ   ့်န ိုင့်ငံ ှ   ှ ယ ေး-  န   င့်ေးမ မှုမျ ေး (စ ရသ တ  

၁၀.၁  ငွ့် ရှုပါ)၊ ြ လစ့်ပ ိုင့်န ိုင့်ငံ၌ မ  လင့်နငှ ့် ခ စ့်ယ န့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး အကက ေး သမ ိုင့်ေးနှင ့်ချ  ၍ 

 ှ လ ခွဲ သည ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ပါေင့်သည့်။ ြ လစ့်ပ ိုင့် န ိုင့်ငံ ှ  ပဋ ပကခသည့် ခွွဲထွက့်ရ ေးနှင ့် 

က ိုယ့်ပ ိုင့်အိုပ့်ချ ပ့်မှု  ိုင့်   က စစမျ ေးနှင ့်  က့်စပ့်ရနသည ့် ဘ သ ရ ေးနှင ့် နယွ့်သည ့် ပဋ ပကခဖြစ့်သည့်။  

 

ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး သရဘ    ေးမျ ေး ထို ့်ရြ ့်  ၌ လမ့်ေးညွှန့် 

အဖြစ့် မှ ့်ယ ကကရသ  ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည  စ  မ့်ေးအ ွက့် မ ကကမ့်ေးရ ေး ွွဲရ ေး ရက ့်မ  သည့် 

မျှမျှ   က ိုယ့်စ ေးဖပ  န့် ကက  ေးပမ့်ေးချက့်က ို ထင့်ဟပ့်ဖပခွဲ သည့်။ ရက ့်မ   ွင့် ချ ေးလ့်စ့်မ လစ့် (လက့်ဘနနွ့် 

န ိုင့်ငံ)၊ ပ န့်ချ န့်ေးချန့် ( ရို ့်န ိုင့်ငံ)   ိုို့ပါေင့်ခွဲ သည့်။ ရ ရနေးက  င့် (ဖပင့်သစ့်န ိုင့်ငံ) သည့်လည့်ေး 

ဂျှူေး စ့်ရယ က့်၏ အရ ွွေ့အကကံ က ို ယ ရ  င့်လ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် UDHR မ ကကမ့်ေးရ ေး ွွဲ  ၌ 

ရေသအလ ိုက့် က ိုယ့်စ ေးဖပ မှုသည့် အည အမျှ မဖြစ့်သလ ို အချ   ေးအစ ေးလည့်ေး မကျခွဲ ရပ။  ချ  န့် ည့်ေး ငွ့် 

အမျ   ေးအစ ေး စံိုလင့်ရစရ ေး ကက  ေးပမ့်ေးချက့်သည့်လည့်ေး လက့်ရ ွွေ့ ငွ့် ဘ သ ရ ေး စံိုလင့်မှု အဖြစ့်သ ိုို့ 

မရဖပ င့်ေးလွဲခွဲ ရပ။ ဥပမ  ချ ေးလ့်စ့်မ လစ့်သည့် အရ ွှေ့အလယ့်ပ ိုင့်ေးမှ ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး သ ၏အဖမင့်မှ  ဂ   

ရအ ့်သ ိုရေါ  ခ့်စ့် ခ စ့်ယ န့် စ့်ဦေး၏ အဖမင့်သ ဖြစ့်သည့်။ အ ဗေ လ ဟင့်အန့်န အ မ့်ေး (Abdullahi An-Na’im 

1999, p.135) ရဖပ သကွဲ သ ိုို့ အကျ  ေး က့်မှ  ရန က့်လ မည ့် အစ အမံမျ ေး၊ ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုမျ ေး၏ အဓ က 

စံနှုန့်ေးမ ရဘ င့်၊ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး မ ရဘ င့်ဖြစ့်လ မည ့် UDHR ၏ ကနဦေး သရဘ    ေး ရြ ့်ထို ့် 

ရ ေး ွွဲဖခင့်ေးသည့် အရန က့်  ိုင့်ေး အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံ အမျ ေးစို၏ က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးနှင ့် အ ြ  ကနငှ ့် အ   ှ

န ိုင့်ငံမျ ေးမှ မ  ိုစရလ က့် က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးအကက ေး ညြှ န ှုင့်ေးလိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ဖခင့်ေးသ  ဖြစ့်သည့်။  လေ့်မှ  

ရေသအရဖခဖပ  ခ စ့်ယန့် လ သ ေးေါေက သွယ့်ေ ိုက့်၍ပင့်ဖြစ့်ရစ အဓ က ပံိုရြ ့်ြန့်  ေးခွဲ သည ့် န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှု ပင့်မစ  မ့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ဤသည့်၏ အကျ  ေး က့်အဖြစ့် UDHR အရပေါ် 

ရေြန့်ချက့်  စ့်ခိုက ၎င့်ေးသည့် မျ ေးရဖမ င့်လှသည ့် မ လအရဖခချရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး၏ ဘ သ ရ ေး 
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အစဉ့်အလ မျ ေး၏ ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု ကင့်ေးမွဲ ရနဖခင့်ေး၊ ၎င့်ေး  ိုို့အ ွက့် ပါေင့် န့် ေင့်ရပါက့်နည့်ေးဖခင့်ေးပင့် 

ဖြစ့်သည့်။ ရဖမ က့်ဖခမ့်ေး/ရ  င့်ဖခမ့်ေး သ ိုို့မဟို ့် အရန က့်  ိုင့်ေး/အရ ွှေ့  ိုင့်ေး အခွွဲမျ ေးသည့် ရခ ့်သစ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးစနစ့် ကကံ စဉ့်ေးစ ေးသည ့်အ င ့်၌ ပထေ က ို အရဖခခရံသ ၊ အရ ွေးအရခေါ်က ို အရဖခခရံသ  

ဘက့်လ ိုက့်မှုမျ ေးက ို ြန့်  ေးခွဲ ဖခင့်ေး  ှ ၊မ ှ  ရ ွေး ကကည ့် န့်လည့်ေး အရ ေးကက ေးပါသည့် (Crossman, 2003, 

p.86)။ ဤကွဲ သ ိုို့ မ လ ဘက့်လ ိုက့်မှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစ အမံမျ ေးအ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး 

အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် အကျံ ေးေင့်သည့်ဟို အသ အမ ှ့်ဖပ ဖခင့်ေး  ှ ၊ မ ှ ၊ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် စံနှုန့်ေးပ ိုင့်ေးအ  ကမ္  ဘ သ  

အမျ   ေးမျ   ေးနငှ ့် သဟဇ  ဖြစ့်၊ မဖြစ့် စဉ့်ေးစ ေးချက့်မျ ေးအရပေါ် ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ သည့် (န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ှ  ဘ သ ရ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  အဓ က စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေးအရကက င့်ေး 

သ င့်ေးအချက့်အလက့်မျ ေးအ ွက့် စ ရသ တ  ၁၀.၂  ငွ့် ရှုပါ)။  

 

စာဝသတတာ ၁၀.၁ ဆူန နငှ ်  ှ ယာျား အစစလာမ် 

  န နငှ ့်  ှ ယ ေးအဖြစ့် မ  လင့်အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး (umma) နှစ့်ဖခမ့်ေးကွွဲဖခင့်ေးသည့်  မန့်ရ  ့်မိုဟမမေ့် ခ စ့်နှစ့် 

၆၃၂ ခိုနစှ့် ငွ့် ကွယ့်လနွ့်ပပ ေးရန က့်  က့်ခသံင ့်သ ၏ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်အရပေါ် အဖငင့်ေးပွ ေးမှုရကက င ့် 

ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။   န  (Sunni)   ိုရသ  စက ေး ပ့်သည့် အ  ့်ဗ စက ေး ahl al-sunna wa al-jama’a 

( မန့်ရ  ့်မိုဟမမေ့် အစဉ့်အလ က ို လ ိုက့်န ရသ  ယံိုကကည့်သ အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး) မှ လ သည့်။   န မျ ေးသည့် 

 မန့်ရ  ့် မိုဟမမေ့်ပပ ေးရန က့် ပထမဦေး ံိုေးရခါင့်ေးရ  င့် (Caliph) အဖြစ့်  မန့်ရ  ့်၏ ြခင့် အဘ ဘ  ခ့်၏ 

သစစ ရ  ့်ခံမျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။  

 

အ  ့်ဗ စက ေးလံိုေး Shi’a သည့် ပါ  ၊ ရန က့်လ ိုက့်မျ ေး၊ အိုပ့်စို၊ လိုပ့်ရြ ့်က ိုင့်ြက့်မျ ေး၊ ဘက့်ရ  ့်သ ေးမျ ေး 

သ ိုို့မဟို ့် ပ ို၍ ရယဘိုယျ န့်ရသ  ရထ က့်ခသံ မျ ေးဟို အဓ ပပ ယ့်ထွက့်န ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ‘Shi’ at Ali’ 

  ိုလျှင့် အလ ၏ ပါ   သ ိုို့မဟို ့် အလ ၏ ရန က့်လ ိုက့်မျ ေးဟို   ိုလ ိုသည့်။ ဤစက ေးလံိုေးမှ   မန့်ရ  ့် 

မိုဟမမေ့် ကယွ့်လွန့်ပပ ေးရန က့်  မန့်ရ  ့်က ိုယ့်  ိုင့်  က့်ခသံ အဖြစ့် ရ ေွးချယ့်ခွဲ သည ့် ၎င့်ေး၏  စ့်ေမ့်ေးကွွဲ 

ရ  ့်ပပ ေး သမက့်ဖြစ့်သ  Ali ibn Abi Talib ၏ ရန က့်လ ိုက့်မျ ေး၊ ရထ က့်ခသံ မျ ေးက ို ရပေးခွဲ သည ့် 

အမည့်ဖြစ့်သည့်။  

 

ဤသမ ိုင့်ေးေင့် အကွွဲအပပွဲရကက င ့် ကမ္ ကက ေး၏ မ  လင့်ထို ငွ့် ဂ ိုဏ့်ေး (madhhab) နှစ့်ဂ ိုဏ့်ေး ှ သည့်။ 

အမျ ေးစိုသည့်   န မျ ေး ဖြစ့်ကကပပ ေး ၁၀-၁၅ % ခနို့့် ှ ရသ  အနည့်ေးစိုသည့်  ှ ယ ေးမျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ အ  န့်၊ 

အ  န့်၊ ဘ   န့်ေးနှင ့် အဇ ဘ ိုင့်ဂျန့်န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့်  ှ ယ ေးဂ ိုဏ့်ေးေင့် အမျ ေး ံိုေး  ှ ကကသည့်။ အ ြဂန့်နစစ န့်၊ 

က ေ  ့်၊ လက့်ဘနွန့်၊ ပါက စစ န့်၊ ရ  ့်ေ အ ရ ဗျ၊   ေး  ေးယ ေးနငှ ့် ယ မင့် န ိုင့်င ံ ိုို့ ွင့်လည့်ေး  ှ ယ ေးဂ ိုဏ့်ေးေင့် 

အမျ ေးအဖပ ေး  ှ ကကသည့်။ 

 

အခွင ်အဝ ျားမ ာျား  ဖစ်ဝပေါ်ဝ ပာင်ျားလဲလာပံ ုြို နာျားလညသ်ဝဘာဝပေါ် ခင်ျား 

 

အရစ ပ ိုင့်ေး ဘ သ ရ ေး စ ရပမျ ေးမှသည့် မဂဂန က    လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးဖခင့်ေးကွဲ သ ိုို့ အလယ့်ရခ ့် 

အဖြစ့်အပျက့်မျ ေးအထ ၊ အ င့်  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့်   ိုေး က့်မှုမျ ေးမှသည့် မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် န ိုင့်င ံက  
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စ မံက န့်ေးအထ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး အရ ွေးအရခေါ်အယ အ မျ ေးသည့် ဖြစ့်ရပေါ် ရဖပ င့်ေးလွဲပမွဲ၊ 

ကက ေးထွ ေးလ ရနပမွဲ ဖြစ့်သည့်။ ဤဖြစ့်ရပေါ်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုသည့်  စ့်စ  ့် စ့်ရေသအ ေးဖြင ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ 

  ေန့်မျ ေးအရကက င့်ေး ဘ သ ရ ေး ရဖပ   ိုချက့်မျ ေး ရန က့်ကယွ့်မှ သရဘ    ေးမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးဖခင့်ေး၊ 

ရဖပ င့်ေးလွဲ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ   ို 

ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေး၌ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့်   ေန့်မျ ေး၏ ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးသည့် ချ   ့် က့်ရနကကသည့်။ ဥပမ  

  ေန့် ှ သ  ဖြစ့်ရသ  န ိုင့်ငရံ  ့်သည့်  အခွင ့်အရ ေး  ှ သ ဖြစ့်ရသ  န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး မျ ေးက ို 

အက အကယွ့် ရပေး မည့်။ ထ ိုနည့်ေး  စ ွ ဂျှူေးဘ သ ေင့်  ိုို့၏ အလှှူရပေး အစဉ့်အလ ၊ အစစလ မ့် ဘ သ ၏ 

ဇက (အလှှူရပေးဖခင့်ေး) မဏ္ဍ  င့်နှင ့် ခ စ့်ယ န့်ဘ သ ၏ အ မ့်န ေးချင့်ေးအရပေါ် ရမ တ ထ ေး န့် 

န ှုေးရ  ့်ချက့်မျ ေးက ိုလည့်ေး  င့်ေး ွဲသ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် အရဖခအရန ရက င့်ေးသ   ိုို့၏   ေန့်မျ ေး 

 စ့်ခိုနငှ ့် စ့်ခို ချ   ့် က့်ရနသည ့် သရဘ မျ   ေးဖြင ့် န ေးလည့်န ိုင့်သည့်။ အခွင ့်အရ ေး၊   ေန့်  ိုင့်   

အယ အ မျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  ကယ့် ယ့်ရ ေး ရက ့်မ   (International Rescue Committee) ကွဲ သ ိုို့ 

ဘ သ ရ ေး မြက့်သည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် ရေါဗ ေး ငှ့်ေး အင့်  နယ့် ှင့်နယ့် (World Vision International) 

ကွဲ သ ိုို့ ဘ သ ရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် အက အည  ရပေးရ ေး 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို ရန က့်ကယွ့်မှ ကျ ေးကန့်ရပေးထ ေးသည့် ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေး သ ိုို့လည့်ေး 

ေင့်ရ  က့်ရန  ယ ထ ေးပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

စာဝသတတာ ၁၀.၂ နြိုင်ငတံ ာ လူူ့အခွင အ်ဝ ျားမ ာျား၌ပါေင်ဝသာ ဘာသာဝ ျားနှင ် သ ်ဆြိုင်သည ် အဓြိ  

စာခ  ပစ်ာတမ်ျားမ ာျား 

 

 မဘာ  လူူ့အခွင ်အဝ ျား ဝ  ညာစာတမ်ျား 

၁၉၄၈ ခိုနှစ့် ေ ဇင့်ဘ လ ၁၀  က့်ရနို့ ွင့် ကိုလသမဂဂ အရထွရထွည လ ခံက ထို ့်ဖပန့်ရကကည ပပ ေး လက့်ခံ 

အ ည့်ဖပ ခွဲ သည့် - 

 

သက့်  ိုင့်သည ့် အပ ိုင့်ေးမျ ေး - ရဖခ င့်ေးအပ ိုင့်ေး (လ သ ေးအ ေးလံိုေး လွ ့်လပ့်စွ  ထို ့်ရြ ့်ရဖပ   ိုခွင ့်၊ ယံိုကကည့် 

က ိုေးကွယ့်ခွင ့်နှင ့် အရကက က့်   ေးမှ ကင့်ေးလွ ့်ခွင ့်  ိုို့က ို   ှ ခံစ ေးဖခင့်ေး); အပ ိုေ့် ၂.၁ (လ မျ   ေး၊ အသ ေးအရ  င့်၊ လ င့်၊ 

ဘ သ စက ေး၊ က ိုေးကွယ့်သည ့် ဘ သ ၊ န ိုင့်ငံရ ေး သ ိုို့မဟို ့် အဖခ ေးအရကက င့်ေး ထင့်ဖမင့်ချက့်၊  င့်ေးသက့်   န ိုင့်ငံ 

သ ိုို့မဟို ့် လ မှုရ ေး ဇ စ့်ဖမစ့်၊ ပ ိုင့်  ိုင့်မှု၊ ရမွေးြွ ေးမှု သ ိုို့မဟို ့် အဖခ ေး ဖြစ့် ည့်မှု စသည့်  ိုို့အရပေါ် အရဖခခံရသ  

ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု မဖပ ရ ေး၊ အပ ိုေ့် ၁၈ (လွ ့်လပ့်စွ  ရ ွေးရခေါ်၊ ယံိုကကည့်၊ က ိုေးကွယ့်ခွင ့်)။  

 

ဒု ခသည်မ ာျား၏  ဖစ်တည်မှုနှင ် သ ်ဆြိုင်ဝသာ သဝဘာတူစာခ  ပ် 

၁၉၅၀ ေ ဇင့်ဘ  ၁၄  က့် အရထွရထွည လ ခံ  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ၄၂၉ (၁၀) အ   ရခေါ်ယ ကျင့်ေးပသည ့် ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် 

န ိုင့်ငံမွဲ  လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး၏ ဖြစ့် ည့်မှု  ိုင့်   က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေး ည လ ခံက ၁၉၅၁ ခိုနှစ့် ဇ လ ိုင့်လ ၂၈  က့်ရနို့ ွင့် 

လက့်ခံအ ည့်ဖပ ခွဲ သည့်။  

 

သက့်  ိုင့်သည ့် အပ ိုင့်ေးမျ ေး - အပ ိုေ့် ၁(၂) (ေိုကခသည့် အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုချက့်သည့် လ ူ့ စ့်ရယ က့်အ ေး ၎င့်ေးန ိုင့်ငံသ ေး 

ဖြစ့်   န ိုင့်ငံမှ ထွက့်ရဖပေးရစသည ့် လ မျ   ေး၊ က ိုေးကွယ့်သည ့်ဘ သ ၊ လ မျ   ေး (nationality)၊ လ မှုအိုပ့်စို စ့်ခို၏ အြွွဲွေ့ေင့်ဖြစ့်မှု 

သ ိုို့မဟို ့် န ိုင့်ငံရ ေး ထင့်ဖမင့်ချက့်ရကက င ့် ြ နှ ပ့်ခံ မည့်ဟို ကျ  ေးရကက င့်ေး  ရလျ ့်သည ့် အရကက က့်   ေးမှ 
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စ င့်ဖမစ့်ြျ ေးခံသည့်၊ ထ ိုို့ဖပင့် (ဤအရကက က့်   ေးရကက င ့်) မ မ ဇ   န ိုင့်ငံ၏ အက အကွယ့်က ို မ ယ န ိုင့်သ )၊ အပ ိုေ့် ၃ 

(လ မျ   ေး၊ က ိုေးကွယ့်သည ့်ဘ သ ၊ သ ိုို့မဟို ့် ဇ   န ိုင့်ငံ အရပေါ်အရဖခခံ၍ ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု မဖပ ရ ေး)၊ အပ ိုေ့် ၄ (၎င့်ေး  ိုို့ 

သ ေးသမ ေးမျ ေး၏ ဘ သ ရ ေး သင့်ကက ေး ံိုေးမမှုနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ လွ ့်လပ့်ခွင ့်၊ ဘ သ ရ ေး လွ ့်လပ့်ခွင ့်  ိုို့အ ေး 

ရလေးစ ေးမှု)၊ အပ ိုေ့် ၃၃ (နှင့်ထို ့်ဖခင့်ေး သ ိုို့မဟို ့် ဖပန့်ပ ိုို့ဖခင့်ေးအ ေး (refoulement)   ေးဖမစ့်ဖခင့်ေး)  

 

နည်ျားမ ြိ ျားစံု ဖင ် လူမ ြိ ျားဝ ျား ခွဲ ခာျားဆ ်ဆံမှုမ ာျားအာျားလံုျား ပဝပ ာ ်ဝ ျားဆြိုင် ာ နြိုင်ငံတ ာ သဝဘာတူစာခ  ပ် 

၁၉၆၅ ခိုနှစ့် ေ ဇင့်ဘ လ ၂၁  က့်ရနို့  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ၂၁၀၆ (၂၀) အ  ကိုလသမဂဂ အရထွရထွည လ ခံက 

လက့်ခံအ ည့်ဖပ ပပ ေး လက့်မှ ့်ထ ိုေး၊ အ ည့်ဖပ  န့် ြွင ့်လှစ့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၆၉ ခိုနှစ့် ဇန့်နေါ  လ ၄  က့်ရနို့ ွင့် 

အသက့်ေင့်လ ခွဲ သည့်။  

 

သက့်  ိုင့်သည ့် အပ ိုင့်ေးမျ ေး - အပ ိုေ့် ၅ (ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု မဖပ ရ ေးနှင ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ခံစ ေးရ ေး… (ဃ၊ ၇) 

လွ ့်လပ့်စွ  စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်၊ ယံိုကကည့်၊ က ိုေးကွယ့်ခွင ့်)။  

 

 ပည်သူူ့ဝ ျား ာနှင ် နြိုင်ငံဝ ျား အခွင ်အဝ ျားမ ာျားဆြိုင် ာ နြိုင်ငံတ ာ သဝဘာတူစာခ  ပ်  

ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   န ိုင့်ငံ က  သရဘ   စ ချ ပ့်အ ေး ၁၉၆၆ ခိုနှစ့် ေ ဇင့်ဘ လ ၁၆ 

 က့်ရနို့ ွင့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ၂၂၀၀က(၂၁) အ  ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ ည လ ခံက အ ည့်ဖပ ပပ ေး လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး၊ 

အ ည့်ဖပ ၊ ေင့်ရ  က့် န့် ြွင ့်လှစ့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၇၆ ခိုနှစ့် မ ့်လ ၂၃  က့်ရနို့ ွင့် အသက့်ေင့်လ ခွဲ သည့်။  

 

သက့်  ိုင့်သည ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး - အပ ိုေ့် ၁၈ (၁။ လွ ့်လပ့်စွ  စဉ့်ေးစ ေးရ ေွးရခေါ်၊ ယံိုကကည့်၊ က ိုေးကွယ့်ခွင ့်၊ ၂။ ဘ သ ရ ေး၊ 

ယံိုကကည့်မှု  ိုို့အ ေး အ င့်ေးအကျပ့် မခ ိုင့်ေးရစရ ေး၊ ၃။ ဥပရေက ချမှ ့်ရသ  ကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေး၊ အမျ ေးဖပည့်သ  

ရဘေးကင့်ေးလံိုခခံ မှု၊  ည့်ပင မ့်မှု၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး သ ိုို့မဟို ့် အကျင ့်စ    တ သ ိုို့မဟို ့် အဖခ ေးသ မျ ေး၏ အရဖခခံ 

လွ ့်လပ့်ခွင ့်မျ ေးက ို အက အကွယ့်ရပေး န့် လ ိုအပ့်ရသ  ကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေးက ို လ ိုက့်န သမျှ က လပ ့်လံိုေး မ မ ၏ 

ဘ သ ရ ေး သ ိုို့မဟို ့် ယံိုကကည့်မှုက ို လွ ့်လပ့်စွ  ကျင ့်သံိုေးခွင ့်၊ ၄။ သ ေးသမ ေးမျ ေး၏ က ိုယ့်ကျင ့်   ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး 

သွန့်သင့် ံိုေးမမှု  ိုို့သည့် မ မ   ိုို့၏ ယံိုကကည့်ချက့်မျ ေးနှင့်  က ိုက့်ည ရစရ ေး လိုပ့်ရ  င့် န့် မ ဘမျ ေး သ ိုို့မဟို ့်    ေးေင့် 

အိုပ့်ထ န့်ေးသ မျ ေး၏ လွ ့်လပ့်မှု၊ အပ ိုေ့် ၂၄ (ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု မဖပ ရ ေး)၊ အပ ိုေ့် ၂၇။   ိုင့်ေး င့်ေးသ ေး (ethnic)၊ ဘ သ ရ ေး 

သ ိုို့မဟို ့် ဘ သ စက ေး လ နည့်ေးစိုမျ ေးက ို အက အကွယ့်ရပေးဖခင့်ေး)။  

 

ဘာသာဝ ျား သြိုို့မဟုတ ် ယံ ု ည်ခ  ် ြို အဝ ခခံဝသာ ခွဲ ခာျားဆ ်ဆံမှုနှင ် မတူ ွဲ ပာျား ခင်ျား ြို လ ်ခံ ခင်ျား မ ှြိသည ် 

ပံုစံမ ာျားအာျားလံုျား ပဝပ ာ ်ဝ ျားဆြိုင် ာ ဝ  ညာခ  ် 

ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ ည လ ခံ၏ ၁၉၈၁ ခိုနှစ့် န ိုေင့်ဘ လ ၂၅  က့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ၃၆/၅၅ အ  ရကကည ခွဲ သည့်။ 

ဤရကကည ချက့်သည့် လ နည့်ေးစိုမျ ေး အက အကွယ့်ရပေးရ ေးနှင ့် ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု   ေး  ေးရ ေး ရက ့်မ ှင့်ခွွဲအ ွင့်ေး 

ဘ သ ရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အရကက င့်ေး နှစ့်ရပါင့်ေး ၃၀ ကက  ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး၏  လေ့်ဖြစ့်ပပ ေး လွ ့်လပ့်စွ  က ိုေးကွယ့်ခွင ့် 

သ ိုို့ ယံိုကကည့်ခွင ့်နှင ့် ပ ့်သက့်၍ အဓ ကကျသည ့် န ိုင့်ငံ က  စံနှုန့်ေးသ ့်မှ ့်ရ ေး အစ အမံ စ့်ခိုအဖြစ့် 

အသ အမှ ့်ဖပ ခံထ ေး သည့်။  

 

မြိမြိတြိိုု့ဝနထြိုင် ာ နြိုင်ငံ၌ နြိုင်ငံသာျား မဟုတ်သည ် လူပုဂဂြိ လ်မ ာျား၏ လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျားဆြိုင် ာ ဝ  ညာခ  ် 

၁၉၈၅ ခိုနှစ့် ေ ဇင့်ဘ လ ၁၃  က့်ရနို့၌  ံိုေးဖြ ့်ချက့် A/RES/40/144 အ  ကိုလသမဂဂအရထွရထွည လ ခံက 

လက့်ခံအ ည့်ဖပ ခွဲ သည့်။  

 

သက့်  ိုင့်သည ့် အပ ိုင့်ေးမျ ေး - အပ ိုေ့် ၅၊ အပ ိုေ့် ၇။  
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 ဝလျားသူငယ်၏ အခွင ်အဝ ျားမ ာျားဆြိုင် ာ သဝဘာတူစာခ  ပ် 

၁၉၈၉ ခိုနှစ့် န ိုေင့်ဘ လ ၂၀  က့်ရနို့၌  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ၄၄/၂၅ အ  ကိုလသမဂဂ အရထွရထွည လ ခံက လက့်ခံ 

အ ည့်ဖပ ခွဲ ပပ ေး ၁၉၉၀ ခိုနှစ့် စက့် င့်ဘ လ ၂  က့်ရနို့ ွင့် ဥပရေအ ဏ   ည့်လ ခွဲ သည့်။ ဤသရဘ    

စ ချ ပ့်သည့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် အပ ိုေ့် ၂၇ က ို 

ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသည့်။  

 

သက့်  ိုင့်သည ့် အပ ိုင့်ေးမျ ေး - အပ ိုေ့် ၂၊ အပ ိုေ့် ၁၄၊ အပ ိုေ့် ၂၀၊ အပ ိုေ့် ၂၉၊ အပ ိုေ့် ၃၀။  

 

ဝ  ွေ့ဝ ပာင်ျား အလုပ်သမာျားမ ာျားနှင ် ၎င်ျားတြိုို့၏ မြိသာျားစုေငမ် ာျား၏ အခွင ်အဝ ျားမ ာျားဆြိုင် ာ နြိုင်ငံတ ာ သဝဘာတူစာခ  ပ် 

ဤသရဘ   စ ချ ပ့်အ ေး ၁၉၉၀ ခိုနှစ့် ေ ဇင့်ဘ  ၁၈  က့်၌  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ၄၅/၁၅၈ အ  ကိုလသမဂဂ 

အရထွရထွည လ ခံက လက့်ခံအ ည့်ဖပ ခွဲ သည့်။  

 

သက့်  ိုင့်သည ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး - အပ ိုေ့် ၁၊ အပ ိုေ့် ၇၊ အပ ိုေ့် ၁၂၊ အပ ိုေ့် ၁၃။  

 

အမ ြိ ျားသာျား သြိုို့မဟုတ် လူမ ြိ ျားစု၊ ဘာသာဝ ျားနှင ် ဘာသာစ ာျား လူနည်ျားစုတွင် ပါေင်သူ ပုဂဂြိ လ်မ ာျား၏ အခွင ်အဝ ျားမ ာျား 

ဆြိုင် ာ ဝ  ညာခ  ် 

၁၉၉၂ ခိုနှစ့် ေ ဇင့်ဘ လ ၁၈  က့်ရနို့ ွင့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ၄၇/၁၃၅ အ  ကိုလသမဂဂ အရထွရထွည လ ခံက လက့်ခံ 

အ ည့်ဖပ ခွဲ သည့်။  

 

သက့်  ိုင့်သည ့် အပ ိုင့်ေးမျ ေး - အပ ိုေ့် ၁၊ အပ ိုေ့် ၂၊ အပ ိုေ့် ၄။  

 

လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျားနှင ် အဝ ခခံလွတ်လပ်ခွင ်မ ာျား အ ာအ ွယဝ်ပျားဝ ျားဆြိုင် ာ ဥဝ ာပ သဝဘာတူစာခ  ပ်  

၁၉၅၀ ခိုနှစ့် န ိုေင့်ဘ လ ၄  က့်ရနို့ ွင့် ဥရ  ပရက င့်စ က လက့်ခံအ ည့်ဖပ ခွဲ ပပ ေး ၁၉၅၃ ခိုနှစ့် စက့် င့်ဘ လ ၃ 

 က့်ရနို့ ွင့် ဥပရေအ ဏ   ည့်လ ခွဲ သည့်။  

 

သက့်  ိုင့်သည ့် အပ ိုင့်ေးမျ ေး - အပ ိုေ့် ၉၊ အပ ိုေ့် ၁၄။  

 

လူူ့အခွင ်အဝ ျား ဝ ာ်မတ ၊ အဝထွဝထွမှတ်ခ  ် ၂၂၊ အပြိုဒ် ၁၈ (၄၈ က ြိမ်ဝ မာ ် အစည်ျားအဝေျား၊ ၁၉၉၃) 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး လက့်ခံအ ည့်ဖပ ခွဲ သည ့် အရထွရထွမှ ့်ချက့်မျ ေးနှင ့် အရထွရထွ 

အကကံဖပ ချက့်မျ ေး ဖပ စိုချက့်၊ UN Doc HRI/GEN/I/Rev. I at 35 (1994)။ 

 

သက့်  ိုင့်သည ့် အပ ိုင့်ေးမျ ေး - § I – II ။  

 

လူသာျား၏ အခွင ်အဝ ျားမ ာျားနှင ် တာေန်မ ာျားဆြိုင် ာ အဝမ ြိ တြို ် ဝ  ညာခ  ် 

၁၉၄၈ ခိုနှစ့် ရမလ ၂  က့်ရနို့ ွင့် က ိုလံဘ ယ န ိုင့်ငံ ဘ ိုဂ ို  ပမ  ွေ့၌ အရမ  က  ိုက့်န ိုင့်ငံမျ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ ၉ 

ကက မ့်ရဖမ က့် န ိုင့်ငံ က  အရမ  က  ိုက့်န ိုင့်ငံမျ ေး ည လ ခံက ဤရကကည ချက့်က ို လက့်ခံအ ည့်ဖပ ခွဲ သည့်။  

 

သက့်  ိုင့်သည ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး - အခန့်ေး ၁၊ အပ ိုေ့် ၃၊ အပ ိုေ့် ၂၂။ 
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လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျားနှင ် လူမ ြိ ျားမ ာျား၏ အခွင ်အဝ ျားမ ာျားဆြိုင် ာ အာဖ ြိ တြို ် ပဋြိညာဉ် 

ဤပဋ ည ဉ့်အ ေး ၁၉၈၆ ခိုနှစ့် ဇွန့်လ ၂၇  က့်ရနို့ ွင့် ကျင့်ေးပသည ့် ဂမ့်ဘ ယ န ိုင့်ငံ ဘန့်ဂျှူေးလ့်ပမ  ွေ့၌ အ ြ  က 

စည့်ေးလံိုေးည ညွ ့်ရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ အ ြ  က  ိုက့် အြွွဲွေ့ေင့်န ိုင့်ငံမျ ေး အစည့်ေးအရေေး၌ လက့်ခံအ ည့်ဖပ ခွဲ သည့်။ 

၁၉၈၆ ခိုနှစ့် ရအ က့်  ိုဘ လ ၂၁  က့်ရနို့ ွင့် ဥပရေအ ဏ  ည့်လ ခွဲ သည့်။  

 

သက့်  ိုင့်သည ့် အပ ိုင့်ေးမျ ေး - အပ ိုေ့် ၂၊ အပ ိုေ့် ၈၊ အပ ိုေ့် ၁၂။  

 

ယရနို့အချ  န့် ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအ ေး ဘ သ ရ ေးက ို  နို့့်ကျင့်သည ့် ဘ သ ရ ေးမြက့်သည ့် (secular) 

လ သ ေးေါေအဖြစ့်  စ့်ခါ စ့် ံ ရှုဖမင့်  ့်ကကသည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် ဤကွဲ သ ိုို့ အလွ ့်သ ့်မှ ့်ထ ေးပံိုက ို 

ရကျ ့်လွှ ေး၍ န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် ၎င့်ေး  ိုို့ နှစ့်ခိုအကက ေး ဘံို ည့်ညွှန့်ေးချက့်မျ ေးနှင ့်   ည ရသ  

သမ ိုင့်ေးရန က့်ခမံျ ေးက ို အသ အမ ှ့်ဖပ  န့် လ ိုသည့်။  န့်ေး  ည မျှမှု၊    ေးမျှ မှုနငှ ့် ဂိုဏ့်သ ကခ   ိုို့ကွဲ သ ိုို့ 

အဖပ သရဘ ရ  င့်သည ့် စရ ိုက့်လကခဏ မျ ေး  ှ သကွဲ သ ိုို့ ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး သမ ိုင့်ေး  ိုို့က ို 

ရယ ကျ့် ေးလွှမ့်ေးမ ိုေးသည ့် စနစ့်၏ အရမွ  ိုေးကလည့်ေး ချ  န့် က့်ရပေးထ ေးသည့်။ သမ ိုင့်ေး ရလျ က့် 

ရယ ကျ့် ေးမျ ေးသည့် ဘ သ ရ ေးနယ့်ပယ့်နှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်   န ိုင့်ငရံ ေး 

နယ့်ပယ့်က ိုလည့်ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးထ ေးခွဲ သည့်။ ဤအချက့်ရကက င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ လ သ ေးအ ေးလံိုေး 

အကျံ ေးေင့်မှုအရပေါ် အမျ   ေးသမ ေးရှုရထ င ့်မှ ရေြန့်မှုမျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့် (အခန့်ေး ၂ နှင ့် ၁၁  ငွ့် ရှုပါ)။ 

 စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး အရ  ့်မျ ေးမျ ေး၌ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ ဖြစ့် ည့်မှုနှင ့် အခန့်ေးကဏ္ဍ  ိုို့နငှ ့် 

ပ ့်သက့်သည ့် ဘ သ ရ ေးအရဖခဖပ  စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ရမေးခွန့်ေးထို ့် န့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်မျ ေး  ှ သည့် (အရသေးစ  ့်က ို CEDAW and Reservations: An Illustration  ွင့် ရှုပါ)။ 

 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရကက င့်ေး န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်မှုမျ ေး   ိုေး က့်လ သည့်နှင ့်အမျှ ပည  ပ့် နယ့်ပယ့် 

 စ့်ခိုသည့် မ  ရသ  အခငွ ့်အရ ေး မျ   ေး က့်မျ ေးက ို ရခ ့်ရန က့်ဖပန့်ကကည ့်၍ ရလ လ စဖပ လ ခွဲ သည့်။ 

ပထမမျ   ေး က့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ဖပည့်သ လ ထို  ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် 

 က့်စပ့်သည ့် အရစ ပ ိုင့်ေး ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်မှုမျ ေး ပါေင့်ပပ ေး ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လွ ့်လပ့်စ ွ 

က ိုေးကွယ့်ခငွ ့် သ ိုို့မဟို ့် ယံိုကကည့်ခငွ ့်  ိုို့က ို အက အကယွ့်ရပေး  ၌ အဓ က ကျသည့်ဟို န ေးလည့်ကကသည့်။ 

ေို  ယမျ   ေး က့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးမှ  စက့်မှုရခ ့်ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး အ ငွ့်ေး စ ေးပွ ေးရ ေး၊ 

လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု  ိုင့်   အ င ့်အ န့်ေး ကွ ဟမှုမျ ေး၊ မည မျှမှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေး လ သည့်နှင ့်အမျှ 

ဤကဏ္ဍမျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။  စ့်ခါ စ့် ံ စည့်ေးလံိုေး ည ည ွ့်ရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး (solidarity rights) မျ ေးဟို ရခေါ်  ိုသည ့်    ယမျ   ေး က့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   စ ိုေး မ့်ပ ပန့်မျ ေး ထင့်သ ဖမင့်သ  ဖြစ့်လ သည့်နငှ ့်အမျှ၊ ၎င့်ေး  ိုို့အရပေါ် 

အ ရံိုစ ိုက့်လ ကကသည့်နငှ ့်မျှ ရ ွှေ့ရ  က့်လ ကကသည့်။ ဤအခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အသ ိုင့်ေးေ ိုင့်ေးမျ ေးနှင ့် 

သဘ ေပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုို့အကက ေး ချ   ့် က့်ရနမှုက ို သ သ ထင့် ှ ေးရအ င့် ဖပ လိုပ့်ကကသည့်။ 

(ဤ   ယမျ   ေး က့် အခွင ့်အရ ေး အမျ ေးအဖပ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် လ မျ   ေးမျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   အ ြ  က  ိုက့် ပဋ ည ဉ့်ကွဲ သ ိုို့ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစ အမံသစ့်မျ ေး၌သ  
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ပါေင့်လ ခွဲ သည့်။)  ချ   ွေ့က အန ဂ ့်မျ   ေး က့်မျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ ၊ အထ ေးသဖြင ့် သ င့်ေး 

အချက့်အလက့်၊ နည့်ေးပည နှင ့် သဘ ေပ ့်ေန့်ေးကျင့် က စစမျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  မျ   ေး က့်မျ ေး အကက ေး 

   ေးမျှ မှု (intergenerational justice)   ိုင့်   က စစမျ ေးက ို က ိုင့် ွယ့်ရဖြ ှင့်ေးသည့်  စ ို ထမျ   ေး က့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ သင ့်သည့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုထ ေးကကသည့်။ ဥပမ    သ ဥ ို အရဖပ င့်ေးအလွဲ 

က စစသည့် အန ဂ ့် မျ   ေး က့်မျ ေးအ ွက့်   ိုေး  ွေးရသ  အကျ  ေး က့်မျ ေး  ှ ရနသည့်။ ဤအချက့် 

သည့်ပင့်လျှင့် ပဗ   န့်န ိုင့်ငသံည့် ြန့်လံိုအ မ့်ဓ  ့်ရငွွေ့မျ ေးက ို ရလျှ  ချမှုက ို ဥပရေအ  လိုပ့်ရ  င့် န့် 

သ ့်သ ့်မှ ့်မှ ့် လျ ထ ေးချက့်မျ ေး ပါေင့်ရသ    သ ဥ ို အရဖပ င့်ေးအလွဲ  ိုင့်   အက့်ဥရေ (၂၀၀၈) က ို 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

သမ ိုင့်ေး ရလျှ က့်    ေးမျှ မှု မ ှ ရသ ၊ ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မွဲ ရသ  အရဖခအရနမျ ေး ွင့် လ   ိုို့သည့် 

ဘ သ ရ ေးထံ အမှ အခ ို   ှခွဲ ကကသည့်ပင့်။ ေ ့်ဖပ   ရန  မျ ေး၊ ဘ သ ရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် လ   ိုို့အ ေး 

သ   ိုို့၏ ခံစ ေးချက့်မျ ေး၊ စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးအ ေး  ဖခ ေးသ မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် ဘ သ ရ ေး အ ဏ ပ ိုင့်၊ သ ိုို့မဟို ့် 

ဘို  ေး စ့်    က န ေးရထ င့်ရပေးသည့်ဟို ခံစ ေး ရစသည့်။ ဤသ ိုို့  ိုဖခင့်ေးဖြင ့် ဘ သ ရ ေးမျ ေးနငှ ့် 

ဘ သ ရ ေး ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး က ိုယ့်  ိုင့်သည့်လည့်ေး အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်သ မျ ေး ဖြစ့်ရနသည ့်အချက့်က ို 

မျက့်ကယွ့်ဖပ ဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ ှ  ကျွန့်စနစ့်သည့် ဤအချက့်က ို အထင့်အ  ှေး 

သရိုပ့်ရြ ့်ဖပရနသည့်။ အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ ှ  ကျွန့်ဖပ ခံ ရယ ကျ့် ေး၊ မ န့်ေးမ အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ဘ သ    ေး၊ 

အထ ေးသဖြင ့် ခ စ့်ယ န့်ဂ ိုဏ့်ေးမျ ေး၏ အ  ပ့်အ ေသ၌ ခ ိုလံိုခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် 

ဘို  ေးသခင့်၏ အ  ပ့်က ို ခ ိုလံို င့်ေး၊ အချင့်ေးချင့်ေး၏ အ  ပ့်က ို ခ ိုလံို င့်ေး လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေး၊ အင့်အ ေးရပေးရ ေး 

ဇ  ့်လမ့်ေးမျ ေးမှ  င ့် ရမျှ ့်လင ့်ချက့်က ို   ှရြွရ ွွေ့ ှ ကကသည့်။ ခ စ့်ယ န့် ဘို  ေးရကျ င့်ေးမျ ေးသည့် 

ကျွန့်စနစ့် ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှု၌လည့်ေး ဦေးရ  င့်ဦေး ကွ့် ပါေင့်ခွဲ ကကသည့်။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့်  ချ   ွေ့ဘ သ ရ ေး 

အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် ကျွန့်စနစ့်က ို  နို့့်ကျင့်ခွဲ ကကရသ ့်လည့်ေး  ချ   ွေ့အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် ဘ သ ရ ေး စ ရပမျ ေးက ို 

အရကက င့်ေးဖပပပ ေး ကျွန့်မျ ေးသည့် သ   ိုို့ အ ှင့်သခင့်၏ အမ နို့့်က ို န ခံ မည့်ဟို ဖငင့်ေးခံိုခွဲ ကကသည့်။ 

ဤသ ဓကမျ ေး၌ အခငွ ့်အရ ေး၊   ေန့် အယ အ မျ ေးအ ေး ပ ိုမ ို၍ ကျယ့်ရဖပ သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မှ 

ထို ့်နို ့်ပပ ေး လ သ ေး  န့်ေး  ည မျှမှုက ို မရလေးစ ေးသည ့် ဘ သ ရ ေး သ ိုို့မဟို ့် လ မှုကျင ့်ေ ့်မျ ေးအ ွက့် 

အသံိုေးချခွဲ ကကသည့်။ ဤမ   ေးမှုအ ေး အရမ  ကန့်သမမ  အယ့်ဘ  ဟန့် လင့်ကွန့်ေး၏ ၁၈၆၃ ခိုနှစ့် 

ကျွန့်လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေး ရကကည ချက့်က  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေးအ ေးဖြင ့်  ည ့်မ ့် ရပေးခွဲ သည့်။ 

ဤရကကည ချက့်သည့်ပင့် အလံိုေးစံိုလွ ့်ရဖမ က့်မှုအ ေး  ချ   ွေ့ရန  မျ ေးသ ိုို့ ကနို့့်သ ့်ခွဲ ဖခင့်ေးဖြင ့် ဘ သ ရ ေး 

အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးနငှ ့်  က့်စပ့်သည့်ဖြစ့်ရစ၊ မ က့်စပ့်သည့်ဖြစ့်ရစ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေး၏ 

န ိုင့်ငရံ ေးသရဘ  န့်မှုက ို ရြ ့်ဖပရနသည့်။ 

 

အနှစ်ခ  ပ် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး  ိုို့သည့်   ည ရသ  စံနှုန့်ေးနယ့်ပယ့်၊ သ အ ို  နယ့်ပယ့်မျ ေး ွင့်  ည့် ှ သည့်။ 

 န့်ေး  ဖြစ့်မှု၊    ေးမျှ မှုနှင ့် ဂိုဏ့်သ ကခ စသည ့် စက ေး ပ့်မျ ေးအ ေး ဤနယ့်ပယ့်နှစ့်ခို ွင့်   ည ရသ  အဓ ပပ ယ့်၊ 

 င့်  ရသ  အဓ ပပ ယ့်မျ ေးဖြင ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ အသံိုေးဖပ ပံိုက ို ခွွဲဖခ ေးန ေးလည့် န့် အရ ေးကက ေးပါသည့်။  
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အခွင ့်အရ ေးနှင ့်   ေန့် အယ အ မျ ေးသည့် ဘ သ မျ ေးအ ကွ့်ရ   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးစနစ့်အ ွက့်ပါ 

အခ  ကျသည့်။  

ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အကက ေး မျ ေးဖပ ေးလှသည ့်  က့်နွှယ့်ပ ့်သက့်မှုမျ ေးက ို ရစ ငိုမ  န့် 

ရန က့်ခံအရဖခအရနနှင ့် သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး  ိုို့က ို သရဘ ရပါက့် န့် လ ိုပါသည့်။ ဤရန  ၌ ဘ သ ရ ေး 

အစဉ့်အလ မျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သမ ိုင့်ေးဇ  ့်ရကက င့်ေးမျ ေးက ို မည့်သ   ိုို့က ပံိုရြ ့်ရ ေးသ ေးသည့်နှင ့် 

ပ ့်သက့်၍ ရမေးခွန့်ေးထို ့် န့် လ ိုပါသည့်။ 

UDHR မ ကကမ့်ေးရ ေး ွွဲ  ၌ ရေသအလ ိုက့် က ိုယ့်စ ေးဖပ မှုသည့် မည မျှသလ ို အချ   ေးအစ ေးလည့်ေး မကျခွဲ ရပ။ အကျ   ေး က့်မှ  

UDHR သည့် အထင့်က  ဘ သ ရ ေး အစဉ့်အလ မျ ေး၊ မ လအရဖခချရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး၏ ဘ သ ရ ေး 

အစဉ့်အလ မျ ေး၏ အရငွွေ့အသက့်ကင့်ေးမွဲ သည့်ဟို၊ ၎င့်ေး  ိုို့အ ွက့် ပါေင့်လှုပ့် ှ ေး န့် ေင့်ရပါက့်မ ှ ဟို ရေြန့်ခံ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။  

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁၉၄၈ ခိုနှစ့် ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သမ ိုင့်ေး၌ အရ ေးပါသည ့် စ ချ ပ့်စ  မ့်ေး 

 စ့်ခိုဖြစ့်သည့်။ UDHR နှင ့် ပါေင့်ပ ့်သက့် န့်  ချ   ွေ့ဘ သ ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးအ ွက့် လွယ့်က ပပ ေး  ချ   ွေ့ 

အိုပ့်စိုမျ ေးအ ွက့် ခက့်ခွဲသည့်ဟို ထင့်ပါသလ ေး။ မ  ကွွဲဖပ ေးရသ  ဘ သ ရ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးအကက ေး 

ဘံိုလက့်ခံကကသည ့် အဓ က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည ချက့်  စ့်ခို  ှ ဖခင့်ေးသည့် အရ ေးကက ေးသည့်ဟို ထင့်ပါသလ ေး။ 

 

မ  ်ဝမှာ ်ဝခတ် စြိုျား ြိမ်ပူပန်မှုမ ာျား 

 

ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   ရမေးခွန့်ေးမျ ေးသည့် မျက့်ရမှ က့်ရခ ့် လ မှုရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် 

ဥပရေရ ေး   ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး၌ အဓ က ရန  မှ ပါေင့်ရနကကသည့်။ လ အမျ ေးအဖပ ေး၏ အ ရံိုစ ိုက့်မှုက ို ခံ သည ့် 

အရ ွေးအရခေါ် အယ အ   စ့်ခိုမှ   ချ   ွေ့ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ကမ္  ရဖမ က့်ဖခမ့်ေး ှ  ြံွွေ့ပြ  ေးပပ ေး 

န ိုင့်င ံချ   ွေ့သည့် ဘ သ    ေးမှ ြယ့်ခ ွသည ့် ဖြစ့်စဉ့် (secularization) က ို ဖြ ့်သန့်ေးရနကကသည့်၊  နည့်ေး 

ဤလ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ကျင ့်ေ ့်  ိုင့်   လမ့်ေးညွှန့်ချက့်မျ ေး၊ စံနှုန့်ေးမျ ေးအ ွက့် ဘ သ ရ ေး ကျင ့်သံိုေးမှု၊ 

ယံိုကကည့်မှု  ိုို့မှ ြယ့်ခ ွလ ရနကကသည့်ဟ ရသ  က စစဖြစ့်သည့်။ ဘ သ ရ ေးမှ ြယ့်ခ ွသည ့် ဖြစ့်စဉ့်အရကက င့်ေး 

အဖငင့်ေးအခံိုသည့် မကက ခဏ  ိုသလ ို အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်ရန  ့်သည့်။  ချ   ွေ့က ၎င့်ေး၏ 

အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုချက့်က ို ရမေးခွန့်ေးထို ့်ပပ ေး  ချ   ွေ့က ၎င့်ေးသည့် အမနှ့် ကယ့် ဖြစ့်ရနဖခင့်ေး ဟို ့်၊မဟို ့် 

ရမေးခွန့်ေး ထို ့်ကကသည့်။ ဘ သ ရ ေးမှ ြယ့်ခ ွသည့်  ဖြစ့်စဉ့်သည့် အမနှ့် ကယ့် ဖြစ့်ရနသည့်ဟို 

လက့်ခကံကသ မျ ေး ွင့် ၎င့်ေးအ ေး  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ပွင ့်ရခ ့် အရ ွေးအရခေါ် အယ အ မျ ေး၌ အရဖခ ည့်သည ့် 

လ သ ေး င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်   ိုေး က့်မှု၏ သဘ ေကျပပ ေး၊ ယို တ ကျသည ့် ရန က့် က့် ွွဲ   ိုေး က့်မှုဟို 

ကက    ိုကကသ မျ ေးနငှ ့် ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ  ဘ သ ရ ေး အ ံိုေးအမမျ ေးက ို ပပ  လွဲရစမည ့် လွွဲမှ ေးရနရသ  

လှုပ့် ှ ေးမှုအဖြစ့် ရှု ့်ချကကသ အဖြစ့် အိုပ့်စိုကွွဲရနကကသည့်။ မကက ခဏ   ိုသလ ိုပင့် ဘ သ ရ ေးမှ 

ြယ့်ခ ွမှုအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေး၊ ကျင ့်သံိုေးမှုမျ ေးအ ွက့် ဖပယိုေ့်အဖြစ့် လွွဲမှ ေးစွ  

အသံိုေးချရလ  ှ ကကရသ ့်လည့်ေး ဤနှစ့်ခိုသည့် မ  ကကရပ။ ဥပမ  (ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ရ ွေးရနွေးမည ့်) 
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ရလလ   ဟ န့်ေး (Leyla Şahin) အမှု၌ ဥရ  ပ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးရံိုေး၏  ံိုေးဖြ ့်ချက့်သည့် ဘ သ ရ ေးမှ 

ြယ့်ခ ွမှုအ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် ေ မ ိုကရ စ ကျရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ ဖပယိုေ့်အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ 

ဤစဉ့်ေးစ ေးချက့်အ  ဘ သ ရ ေး အမ ှ့်အသ ေး စ့်ခို ဖြစ့်ရသ  ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါအ ေး ဥရ  ပနငှ ့်၊ အထ ေးသဖြင ့် 

   က န ိုင့်ငံ၏ ဘ သ ရ ေး မြက့်ရသ  န ိုင့်ငရံ ေးစနစ့်က ို ထ ခ ိုက့်ရစန ိုင့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်ခွဲ သည့်။  

 

ကမ္ ကက ေး၏ ရန   ချ   ွေ့၌ ဘ သ ရ ေးမှ ြယ့်ခွ မှုအရကက င့်ေး ရမေးခွန့်ေးမျ ေး ရမေးရနကကသည ့် 

 စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် န ိုင့်ငရံ ေး န့်ရသ ၊ လ ကက  က့်မျ ေးရသ  ဘ သ ရ ေးလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် လ ထိုရဖပ   ို 

ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးနှင ့် လ ထိုဘေ  ိုို့က ို လွှမ့်ေးမ ိုေးထ ေးသည့်။ န ိုင့်ငရံ ေး အင့်အ ေးစို စ့်ခိုအဖြစ့် ဘ သ ရ ေး 

ဦေးရမ  လ ဖခင့်ေး၊  ြန့်ဦေးရမ  လ ဖခင့်ေးသည့် ကမ္  ရ  င့်ပ ိုင့်ေးဖခမ့်ေး ွင့် ထင့်သ ဖမင့်သ  ဖြစ့်လ သည့်၊ 

အထ ေးသဖြင ့် အရ ွှေ့အလယ့်ပ ိုင့်ေး၊ အ ြ  က  ိုက့်၊ အ နဒ ယ  ိုက့်နှင ့် အရ ွှေ့ရ  င့်အ   ှ ိုို့၌ ထင့်သ ဖမင့်သ  

ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ ဤကွဲ သ ိုို့ အ ေးရက င့်ေးလ မှုအ ေး ဟ နဒှူ၊ ဂျှူေး၊ ခ စ့်ယန့်၊ မ  လင့်နှင ့် မ လအရဖခချ 

ရနထ ိုင့်ရသ  လ မျ   ေးအိုပ့်စိုမျ ေး အပါအေင့် ဘ သ ရ ေး အိုပ့်စိုအမျ ေးအဖပ ေး၌ ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ 

ဤစ ေးရကက င့်ေးမျ ေးက ို ရလ လ ကကသည ့် ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် ဘ သ ရ ေး ရြ ့်ဖပချက့် ချ   ွေ့၏ န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးနငှ ့် သဟဇ  ဖြစ့်န ိုင့်မှုက ို ရမေးခနွ့်ေးထို ့်လ ကကသည့်။  

 

အမ ြိ ျားသမ ျားမ ာျားအဝပေါ် ဆ ်ဆံမှု 

 

ဤအရကက င့်ေးအ  နငှ ့်  က့်စပ့်၍ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် ရမေးခွန့်ေး ချ   ွေ့သည့် လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  ရန ှင ့်ယှက့်မှု၊ 

ရယ ကျ့် ေးလွှမ့်ေးမ ိုေးသည ့် ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး အပါအေင့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ  

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးနငှ ့် သက့်  ိုင့်သည့်။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် မကက ခဏ   ိုသလ ို 

ဘ သ ရ ေး အမည့်ခံ၍ ချ   ေးရြ က့်ခရံန သည့်။ ဥပမ  မ လ င့်အမျ ေးစို ရနထ ိုင့်ရသ  လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး 

 ချ   ွေ့၌ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ေး မ သ ေးစို၏ ဂိုဏ့်သ ကခ က ို ရြ ့်ညွှန့်ေးသ အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ကကသည့်။  စ့်န ိုင့်ငံလံိုေး 

အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့်   ိုလျှင့်လည့်ေး  စ့်ခါ စ့် ံ ွင့် ဘ သ ရ ေး က ိုင့်ေးရ ှုင့်ေးသ  အမျ   ေးသမ ေးသည့် န ိုင့်ငံ၏ ဖပယိုဂ့် 

ဖြစ့်ရန  ့်သည့်။ ယဉ့်ရကျေးမှု သယ့်ရ  င့်သ မျ ေးအဖြစ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ ခနဓ က ိုယ့်သည့်ပင့် 

ယှဉ့်ပပ  င့်  ရန  မျ ေး (sites of contestation)၊  နဒထို ့်ရြ ့် ဖပသသည ့်ပံိုစမံျ ေး ဖြစ့်လ ကကသည့်။ 

အထ ေးသဖြင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် ဩဇ အ ဏ ၊ ဘ သ ရ ေး အယ ေါေမျ ေး၊ အခွင ့်အရ ေး 

ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးအရပေါ် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေးအရကက င့်ေး ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေး ငွ့်လည့်ေး ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေး 

ခံ သည့်။ ဘ သ ရ ေးရှုရထ င ့်မှ ချမှ ့်ထ ေးသည ့် ခွွဲဖခ ေး က့် ံသည ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် 

  ိုို့က ို စ န့်ရခေါ်   ွင့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးနှင ့်  န့်ေး  ည မျှရ ေး စ  ့်ဓ  ့်  ိုို့ (ဥပမ  

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ ကျန့်ေးမ ရ ေးရစ င ့်ရ  ှက့်မှု   ှ ခွင ့်နှင ့် ပည သင့်ယ ခွင ့်) အရပေါ်၌ အရဖခခံသည ့် 

ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးပံိုဖြင ့် စ န့်ရခေါ်ရလ  ှ သည့်။ ဤထွက့်  ိုချက့်မျ ေး၊ ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးအ ေး    ေးေင့်ပံိုစံ၊ 

ဥပရေပံိုစဖံြင ့်  င့်ဖပကကသလ ို လ ထို နဒဖပမှု၊ လ မှုရ ေး လှုပ့် ှ ေးရ  င့် ွက့်မှု သ ိုို့မဟို ့် ဘ သ ရ ေး ဖပ ဖပ င့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး သဏ္ဍ န့်ဖြင ့်လည့်ေး  င့်ဖပ  ့်ကကသည့်။  
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အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အကက ေး  ှ ရနရသ   င့်ေးမ မှုမျ ေးသည့် 

 စ့်စ  ့် စ့်ရေသအ ေးဖြင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး  ရဖပေးည  

အရက င့်အထည့် မရြ ့်ကကဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ဤသည့်မှ  လ မှု ဘ သ ရ ေး ေန့်ေးကျင့် အမျ ေးအဖပ ေး၌ 

မှန့်ကန့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် လ အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် အထ ေးသဖြင ့် အမျ   ေးသမ ေးအခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် 

ဘ သ ရ ေး  ိုို့အကက ေး သဟဇ  ဖြစ့်မှုအရကက င့်ေး အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေးသည့် အစစလ မ့်က ိုေးကွယ့်မှု ပံိုစ ံချ   ွေ့နှင ့် 

 က့်စပ့်ပပ ေး အဖပင့်ေးအထန့် ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ ဥပမ  အစစလ မ့် ဥပရေဂ ိုဏ့်ေး အမျ ေးစိုသည့် (စ ရသ တ  ၁၀.၁ 

 ွင့်ရှုပါ)။ လင့်မယ ေးက ွ ငှ့်ေးဖခင့်ေး က စစ၌ ရယ ကျ့် ေးမျ ေးအ ေး အခွင ့်အရ ေး ပ ို၍ ရပေးကကပပ ေး ရယ ကျ့် ေးမျ ေးအ ေး 

 ြက့်သ ့်  က ွ ငှ့်ေးခငွ ့်ပင့် ရပေးထ ေးသည့်။ ကမ္ လံိုေး အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် ခွွဲဖခ ေး 

 က့် ံသည ့် ပံိုစအံ ေးလံိုေး ပရပျ က့်ရ ေး   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ သရဘ    စ ချ ပ့် (CEDAW) သည့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ရြ က့်ြျက့်ကျှူေးလွန့်မှုမျ ေးမှ အက အကယွ့်ရပေး န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ဘ သ ရ ေး အရကက င့်ေးဖပ ၍  င့်ဖပလ သည ့် မခွင့်ေးချက့်မျ ေးက ိုလည့်ေး 

 စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် ခငွ ့်ဖပ ထ ေးသည့်။  ချ   ွေ့ အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် ဘ သ ရ ေး စနစ့်  စ့်ခိုနငှ ့် 

ချ   ့် က့်ထ ေးသည ့် န ိုင့်ငအံ င ့်၊ ရေသအ င ့် ဥပရေမျ ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   

န ိုင့်င ံက  စံနှုန့်ေးက ို ချ   ေးရြ က့်သည့်မျ ေး  ှ န ိုင့်သည့်။ သ ိုို့ရသ ့် အဖခ ေးရသ  အရဖခအရနမျ ေး ွင့် 

ထ ိုဥပရေမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ က  သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးထက့် ပ ို၍ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ဥပရေအ  စည့်ေးကကပ့်န ိုင့်သည ့် အက အကယွ့်မျ ေး ရပေးန ိုင့်လည့်ေး  ှ သည့်။  

 

ယဉ်ဝ  ျားမှုစံု အဝ ခအဝနမ ာျား၌ ဘာသာဝ ျား ထုတ်ဝဖာ် ပသမှုနငှ ် အခွင ်အဝ ျား ထွ ်ဆြိုခ  ်မ ာျား 

 

ယရနို့ ကမ္ ကက ေး၌ လ မှုအသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးသည့် ပ ိုမ ို၍ ပရေသ  စံိုလင့်မှု (diversity)  ှ လ ကက   ၎င့်ေးသည့် 

မ  ကကသည ့် ဘ သ ရ ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှုနငှ ့်  န့်ြ ိုေးစနစ့်မျ ေး ယခင့် မကကံ ြ ေးသည ့် ပံိုစဖံြင ့် အချင့်ေးချင့်ေး က ေးလ ေး 

 က့် ံကကသည ့်အခါ အခက့်အခွဲ စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး ဖြစ့်ရစသည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ရ ွွေ့ခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည ့်အ  ိုင့်ေး 

ပွ ့်  ိုက့်မှု ဖြစ့်သည ့် ရန  သည့် ဘ သ ရ ေး ထို ့်ရြ ့်ဖပသမှုနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေး အကက ေး 

ပဋ ပကခဖြစ့်သည့်။ ဤစ န့်ရခေါ်ချက့်က ို  ံိုို့ဖပန့်သည ့်အရနဖြင ့် မ သ န ေးစရဘ မ့် (Martha Nussabaum) က 

ယံိုကကည့်ချက့် (conscience) အရပေါ် အရဖခခံ၍ ဘ သ ရ ေး မခွင့်ေးချက့်ေါေ (religious particularism) အ ေး 

လ ိုက့်ရလျ ရပေးသင ့်ရကက င့်ေး ဖငင့်ေးခံိုထ ေးသည့်။ န ေးစရဘ မ့်၏ အလ ိုအ  (2012, p.311) ယံိုကကည့်ခငွ ့် 

 န့်ေး  ဖြစ့်မှုသည့် လ ထို ပ့်ေန့်ေး၌ ဘ သ ရ ေးက ို လံိုေးေ ဖငင့်ေးပယ့်သည ့် သ မ၏အ ရခေါ် ဘ သ ရ ေး 

 နို့့်ကျင့်ေါေ (anti-religionism) နှင ့် လ ထို ရဘေးကင့်ေးလံိုခခ ံမှုနှင ့် စနစ့်ရက င့်ေး စ့်ခို၏ အရဖခခံ အဖြစ့် 

ရ ေှးမ ဘ သ ရ ေးက ို လက့်ခံကျင ့်သံိုေးသည ့် establishmentarianism   ိုို့အကက ေး ကက ေးလမ့်ေး စ့်ခို 

ရြ က့်ရပေးန ိုင့်သည့်။ W Cole Durham ကလည့်ေး န ေးစရဘ မ့်၏ နမ န ပံိုစကံွဲ သ ိုို့ လ ိုက့်ရလျ ရပေးရ ေး 

ပံိုစ ံစ့်ခိုသည့် ဘ သ ရ ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့်အ ွက့် အရက င့်ေး ံိုေးဖြစ့်သည့်ဟို သရဘ   သည့်။ 

ကယ့်ဗင့်ဘွ  င့်ေး (Kevin Boyle 2004, p.16) ကလည့်ေး လ ိုက့်ရလျ ရပေးရ ေး ပံိုစ ံ ိုသည့်မှ  န ိုင့်ငရံ  ့်၏ 

 ည့် ယွ့်ချက့်သည့် ဘ သ ရ ေးအ ေး ရဘေးြယ့်ထို ့်ဖခင့်ေး မဖပ သလ ို ၎င့်ေး ည့် ှ    နယ့်ပယ့်မှ 

 ို ့်ခ ွ န့်လည့်ေး အ င့်ေးအကျပ့်မ  ို၊ ဘ သ ရ ေး အ ငွ့်ေးက စစ၌လည့်ေး အရနှ င ့်အယကှ့် မဖပ သည ့် ပံိုစံဟို 
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ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ဤပံိုစ၏ံ အစွန့်ေးမျ ေး၌ လ ိုက့်ရလျ ရပေးရ ေး ပံိုစသံည့် ၎င့်ေး  ိုို့နငှ ့်မ   သ ိုို့မဟို ့် ၎င့်ေး  ိုို့ 

န ေးမလည့်ရသ  ဘ သ ရ ေး စ့်ခိုက ို ရန  မရပေးလ ိုသည ့် ဘ သ ရ ေးမြက့် အစနွ့်ေးရ  က့်ေါေ မျ ေး (secular 

fundamentalists) မျ ေး၏   ိုက့်ခ ိုက့်မှုက ို ခံ န ိုင့်သည့်။ အဖခ ေး အစွန့်ေး စ့်ြက့်၌ ဘ သ ရ ေး အစွန့်ေးရ  က့် 

(religious fundamentalists)  ချ   ွေ့သည့် ဘ သ ရ ေး ထွက့်  ိုချက့် အမျ   ေးမျ   ေးအ ေး  န့်ေး  ည မျှ 

ရန  ရပေးထ ေးဖခင့်ေးအရပေါ် စ  ့်မရကျနပ့်ကကသည့်မျ ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။  ကယ့် မ့်ေး ွင့် ဤအိုပ့်စို 

နှစ့်ခိုလံိုေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ရနထ ိုင့်   လ မှုအသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ ဘ သ ရ ေး   ိုို့အရပေါ်  ှ ရသ  

၎င့်ေး  ိုို့၏ သရဘ ထ ေးအဖမင့်မျ ေးအ  ိုင့်ေး ပံိုရြ ့်ြန့်  ေး န့် ယံိုကကည့်ချက့်အ   ွန့်ေးပ ိုို့သလ ိုမျ   ေး သ ိုို့မဟို ့် 

န ိုင့်ငရံ ေးအ  လိုပ့်န ိုင့်သည့်ဟို ခံစ ရက င့်ေး ခံစ ေးမ န ိုင့်သည့်။  

 

သဝ ေတမ ာျား၏ အဝ ျားပါမှု 

 

ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါမျ ေးနငှ ့် လက့်ေါေးကပ့်  ိုင့်မျ ေးကွဲ သ ိုို့ ဘ သ ရ ေး သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေး၊ ထို ့်ရြ ့်ဖပသမှုမျ ေးနငှ ့် 

က  ကေ ့်မျ ေး၏ သရကဂ အဖြစ့် ရ  င့် ွက့်သည ့် ရိုပ့်ေ ထ ပစစည့်ေးမျ ေးသည့် လ ိုက့်ရလျ မှုက ို ဖပသသည ့် 

ရိုပ့်ေ ထ မျ ေး ဖြစ့်သလ ို ပွ ့်  ိုက့်မှုက ို ဖပသသည ့် ရိုပ့်ေ ထ မျ ေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဘ သ ရ ေး မြက့်သည ့် 

  ပါဘလ ကန့် သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်နှင ့် ပ ့်သက့်၍ န ိုင့်ငံရ  ့်က ရထ က့်ခသံည ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုမှုမျ ေး  ှ ရနသည ့် 

ဖပင့်သစ့်န ိုင့်ငံနှင ့်    က န ိုင့်ငံ  ိုို့၌ ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါသည့် အပမွဲ ရစ အဖငင့်ေးပွ ေးစ   ဖြစ့်ရစသည ့် အ  ေ ထ  

 စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ဤသရိုပ့်သဏ္ဍ န့်အ ေး ထို ့်ရြ ့်ဖပသမှုအ ေး  န့်ေး  ည မျှရ ေး (egalitarian) မ မျ ေးနငှ ့်အည  

ညြှ န ှုင့်ေးရန  ရပေး န့် အ ေးထို ့်ကကသည့်မျ ေး  ှ သည့်။ ဤညြှ န ှုင့်ေးမှုအ ေး ရန  မျ ေးအ ေး အမျ ေးဖပည့်သ   ိုင့်   

ရန  နငှ ့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ  ိုင့်   ရန  အဖြစ့် န ိုင့်ငရံ ေး အသွင့် န့် န့် ခွွဲဖခ ေး သ ့်မှ ့်ပပ ေး၊ ဤသ ိုို့ 

သ ့်မှ ့်  ၌ ဘ သ ရ ေးအ ေး   စ့်သ ေးပိုဂဂလ  ိုင့်   ရန  သ ိုို့ ပ ိုို့ရ  င့်ဖခင့်ေးဖြင ့် လိုပ့်ရ  င့်ရလ   ှ သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ဤန ိုင့်ငံနှစ့်ခိုလံိုေး၌ ဘ သ ရ ေး လ ိုက့်စ ေးသ ၊ အထ ေးသဖြင ့် အစစလ မ့် ဘ သ ေင့်မျ ေးအရပေါ် 

သ သ ရသ  မလ ိုမိုန့်ေးထ ေးမှုမျ ေး  ှ ရနသည့်။ အစစလ မ့်၏ သရကဂ အဖြစ့် ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်ထ ေးသည ့် 

ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါသည့် နှစ့်န ိုင့်ငံစလံိုေး၏ အမျ   ေးသ ေး ဇ  ့်ရကက င့်ေး၌ အမျ   ေးသမ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ြ လ  

ဖြစ့်သည့်ဟ ၍   ိုထ ေးသည့်။ အ  ိုပါ မလ ိုမိုန့်ေးထ ေးမှုအရပေါ် ဘ သ ရ ေးဘက့်မှ  ံိုို့ဖပန့်မှုမှ  

ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲသည့်။  ချ   ွေ့ မ  လင့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါသည့် သ ူ့ချည့်ေးသပ့်သပ့်ပင့် ဘ သ ရ ေး 

သရကဂ  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုကကပပ ေး  ချ   ွေ့အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးကမ  ရှုပ့်ရထွေးလှသည ့် ဘ သ ရ ေး 

စနစ့် စ့်ခိုအ ေး  စ့်ခို ည့်ေးရသ  လ င့်သရဘ ပါသည ့် (gendered) ရိုပ့်ေ ထ  စ့်ခိုအဖြစ့် ရလျှ  ချ 

သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးက ို ဖငင့်ေးပယ့်ကကသည့်။ န ိုင့်ငံ နစှ့်ခိုလံိုေး ွင့် န ိုင့်င ံက  န ိုင့်ငံရ ေးသည့် န ိုင့်ငအံ ငွ့်ေး 

အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေးအရပေါ် ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု ှ ခွဲ ပပ ေး န ိုင့်ငံဖြ ့်ရကျ ့် ကျှူေးလွန့်သည ့် ဘ သ ရ ေးက 

ရစ ရ  ့်ရပေးသည ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးသည့် အစစလ မ့်အ ေး  ည့် ွယ့်ချက့် ှ  ှ ၊ လွှွဲမှ ေးစွ  အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုဖခင့်ေးနငှ ့်  က့်စပ့်ရနသည့် ဟ ရသ  စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။  
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သဝဘာထာျားက  ျား ခင်ျားဆြိုင် ာ  ပဿနာ ပ်မ ာျား 

 

သရဘ ထ ေးရသေးသ မ့်မှု (intolerance)  ွင့် ချန့်လှပ့်ထ ေးမှု၊ အကကမ့်ေးြက့်မှု၊ ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှုနှင ့် 

ရဘေးြယ့်ထို ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ပါေင့်ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့အ ေးလံိုေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ဖြစ့်ရစန ိုင့်သည့်။ 

ဘ သ စက ေးအ  ဖြစ့်ရစ၊ ဘ သ ရ ေးအ  ဖြစ့်ရစ၊ ယဉ့်ရကျေးမှုအ  ဖြစ့်ရစ သ ိုို့မဟို ့် လ မျ   ေး (ethnicity) 

အ  ဖြစ့်ရစ မ မ နငှ ့် မ  သ အရပေါ် သရဘ ထ ေး ရသေးသ မ့်မှုသည့် သမ ိုင့်ေး ရလျှ က့် ပဋ ပကခမျ ေးအ ွက့် 

 င့်ဖခင့် င့်လက့် ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ လ ိုက့်ရလျ ရပေးရ ေးအဖမင့် (accommodationism) အ ေး သရဘ ထ ေးကက ေးမှု 

(toleration) ထွဲမှ မျ   ေးကွွဲ စ့်ခို သ ိုို့မဟို ့် ပံိုစ ံစ့်မျ   ေးအဖြစ့် ရှုဖမင့်န ိုင့်သည့်။ သရဘ ထ ေးကက ေးမှုသည့် 

အ   က ွ ရနထ ိုင့် ည့် ှ မှုအ ွက့် အနည့်ေး ံိုေး လက့်သင ့်ခံထ ေးသည ့် လ ိုအပ့်ချက့် ဖြစ့်ပပ ေး 

လ ိုက့်ရလျ ရပေးမှုသည့် ထ ိုထက့်  စ့် င ့်သွ ေး၍  စ့်ခိုခို လိုပ့်ရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဘ သ ရ ေး အဖမင့်၌ 

ဖမစ့်ြျ ေးခံရသ  သရဘ ထ ေးရသေးသ မ့်မှု၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု သ ဓကမျ ေးမှ  ပါ  ပမ  ွေ့ ချ လ ရအဘေ  

သ င့်ေးစ  ရံိုေးခန့်ေး၊ ဂျှူေးစ ပါမ ေးက ့်  ိုို့၌ ကျ ေးလွန့်ခွဲ ရသ  သ ့်ဖြ ့်မှုမျ ေး၊ အရ ွှေ့အလယ့်ပ ိုင့်ေးနှင ့် 

ရဖမ က့်အ ြ  က  ိုို့၌ မ မ   ိုို့ြ သ  အစစလ မစ့် န ိုင့်ငရံ  ့်အဖြစ့် ရကကည ခွဲ သ မျ ေး၏ အကကမ့်ေးြက့် 

လိုပ့် ပ့်မျ ေး၊ န ိုင့်ဂျ  ေး  ေးယ ေးန ိုင့်ငံ၌ ဘ ိုက ိုဟ  မ့်အိုပ့်စို၏ ဖပန့်ရပေး ွွဲမှုမျ ေးနငှ ့် ဖမန့်မ န ိုင့်ငံ ှ  ရ ိုဟင့်ဂျ  

မ  လင့်မျ ေးအ ေး  ခ ိုင့်ဗိုေဓဘ သ သ ေင့်မျ ေး၏ ြ နှ ပ့်မှု၊ အ င့်ေးအဓမမ နှင့်ထို ့်မှု  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ ဘ သ ရ ေး 

 နို့့်ကျင့်ရ ေး အဖမင့်မျ ေးအရပေါ်၌ အရဖခခံသည ့် သရဘ ထ ေး ရသေးသ မ့်မှုမျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ ဥပမ  အရမ  ကန့်န ိုင့်င ံေက့်စ့်ကွန့် င့်ဖပည့်နယ့်၌  စ့်ခ့်ဘ သ ေင့် မျ ေးအ ေး 

မ  လင့် အထင့်ဖြင ့် လ မှ ေး   ိုက့်ခ ိုက့်ခွဲ သည့်  အစစလ မ့် မိုန့်ေး  ေးရ ေးသမ ေးမျ ေး၏ ရသနပ့်ပစ့်မှု ကွဲ သ ိုို့ရသ  

ဖြစ့် ပ့်မျ   ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤဖြစ့် ပ့်မျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် လွ ့်လပ့်စွ  ထို ့်ရြ ့်ရဖပ   ိုခွင ့်၊ လွ ့်လပ့်စွ  

လှုပ့် ှ ေးသွ ေးလ ခွင ့်၊ သ င့်ေးစ  လွ ့်လပ့်ခငွ ့်နှင ့် ဘ သ ရ ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့်  ိုို့အပါအေင့် လ မှုရ ေးနငှ ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး အရ ွေးအရခေါ် အယ အ မျ ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်မှု လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးမှု  ိုို့အရပေါ် အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှု 

 ှ ကကသည့်။ ဤလွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးအ ွက့် ရန က့်ခံ အရကက င့်ေးအ င့်ေး ရပေးပပ ေး အန ေးချင့်ေး ထပ့်ရနသည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေးသည့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးနှင ့် 

သရဘ ထ ေး ရသေးသ မ့်မှု  ိုို့ရကက င ့် ထ ခ ိုက့်ခံကက သည့်။ ဤသ ဓကမျ ေးက  လွွဲန ေးလည့် 

သရဘ ရပါက့်ကကသည ့် ဘ သ ရ ေးအရပေါ် အရဖခခံသည ့် အဖမင့်မျ ေးရ   ဘ သ ရ ေး  နို့့်ကျင့်သည ့် 

အဖမင့်မျ ေးပါ အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ဖြစ့်ရစန ိုင့်ရကက င့်ေးက ို 

ဖပသရနကကသည့်။  

 

လ   ိုို့သည့် နယ့်စပ့်ဖြ ့်ရကျ ့် ရ ွွေ့လျ ေးရနကကသည့်နငှ ့်အမျှ ယဉ့်ရကျေးမှုစံို လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး အရဟ င့်ေး 

မျ ေးရ   အသစ့်မျ ေးပါ အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   စ န့်ရခေါ်မှုအသစ့်မျ ေး  င့်  ိုင့်လ ကက သည့်။ မကက ခဏ  ိုသလ ို 

ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့နှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးသည့် အကွွဲအပပွဲ အမျ ေး ံိုေး ဖြစ့်ရစသည ့် 

စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤသည့်မှ   စ့်စ  ့် စ့်ရေသအ ေးဖြင ့် ဘ သ ရ ေးသည့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး စ့်ခို၏ 

ပ ို၍ကျယ့်ဖပနို့့်သည့် ယဉ့်ရကျေးမှုပ  ့်က ေး ွင့်ပါေင့်ရနဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။  
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ရှုပ်ဝထွျားန ်နဲသည ် ဆ ်နွှယ်မှု  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး  ိုို့သည့်   ည ရသ  စံနှုန့်ေးနယ့်ပယ့် ွင့်  ည့် ှ  ရန  ့်ကကသည့်။ 

ဘ သ    ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရ ွှေ့ရ  က့်ရစန ိုင့်သလ ို အဟနို့့်အ  ေးလည့်ေး ဖြစ့်ရစသည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့် ဘ သ ရ ေး အမည့်ခံပပ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရလ  ှ သည့်၊ သ ိုို့ရသ ့် 

ဘ သ    ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ  ့်အခံအ ကွ့် အဓ ကကျသည ့် ဂိုဏ့်သ ကခ ၊  န့်ေး  ကျမှုနှင ့် 

   ေးမျှ မှု အယ အ မျ ေးက ို မကက ခဏ  ိုသလ ို ရထ က့်ခ ံ ရဟ ရဖပ ရလ  ှ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရထ က့်ခသံ မျ ေး၊  နို့့်ကျင့် ချ   ေးရြ က့်သ မျ ေးသည့် ဘ သ ရ ေးနှင ့် ဘ သ မွဲ  (secular) နယ့်ပယ့် 

နှစ့်ခိုအကက ေး အဖမင့်ရှုရထ င ့်မျ   ေးစံို သ ကမ ဤနယ့်ပယ့်မျ ေး၏ ဖပင့်ပမှလည့်ေး လ ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအကက ေး  က့် ံရ ေးမှ ဖြစ့်ရပေါ်လ သည ့်  င့်ေးမ မှုအ ေး ဖြစ့်ပွ ေး   

အရဖခအရနက ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးပပ ေး အဖခ ေးအရဖခအရနမျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ဖခင့်ေးဖြင ့် ရဖြ ှင့်ေးဖခင့်ေးသည့် 

အရက င့်ေး ံိုေး ဖြစ့်သည့်။  

 

ဂုဏ်သြိ ခာနှင ် အ ခာျားသူမ ာျား  ြိုယစ်ာျား လုပ်ဝဆာင် မည ် တာေန် 

 

ရပါလ့်ရဂေါ်ေန့်ရလ ့် န့် (Paul Gordon Lauren) သည့် သ ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖမ ့်အဖမင့်ကက ေးသ မျ ေးနှင ့် 

ဘ သ ရ ေး အရဖမ ့်အဖမင့် ကက ေးသ မျ ေး အရကက င့်ေး ရလ လ ချက့်၌ အထက့်ရြ ့်ဖပပါ န ှုင့်ေးယှဉ့် ရလ လ မှုမျ   ေး 

ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုအရဖမ ့်အဖမင့် ကက ေးမ ေးသ မျ ေး အကက ေး အရ ေးပါသည ့် လ မှုစ ေးပွ ေးရ ေး  က့်နွှယ့်မှုမျ ေး 

 ှ ကကသည့်ဟို သ က   ိုထ ေးသည့်။ သ  အဓ က စ  ့်ေင့်စ ေးသည ့် အရကက င့်ေးမှ  ဤပိုဂဂ  လ့်မျ ေးသည့် စံနှုန့်ေး 

သ ့်မှ ့်ချက့်မျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့် င့်ဖပဖခင့်ေး၊ လ သ ေးမျ ေး၏ ဂိုဏ့်သ ကခ က ို ရလ လ စ ေးစမ့်ေးဖခင့်ေး   ိုို့မှ  င ့် 

လက့် ှ  အရဖခအရနမျ ေးက ို ရမေးခွန့်ေးထို ့်ကကပံို ဖြစ့်သည့်။ ရလ ့် န့်သည့် ဘ သ    ေးနငှ ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အရနဖြင ့် အဖခ ေးသ မျ ေး က ိုယ့်စ ေး လိုပ့်ရ  င့် မည ့်  ေန့် ခံယ ကကပံိုက ိုလည့်ေး 

စ  ့်ေင့်စ ေးသည့် (Lauren, 1998, p. 6)။ ရလ ့် န့် ရဖခ  ရက က့်ဖပသည ့် ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်သည့် လ င့်၊ လ မျ   ေး 

(race)၊ ဇ  ့် သ ိုို့မဟို ့် လ  န့်ေးစ ေး၊ က ိုေးကယွ့်သည ့်ဘ သ ၊ န ိုင့်ငံရ ေး ယံိုကကည့်ချက့်၊ လ မျ   ေး (ethnicity)၊ 

န ိုင့်ငံသ ေးဖြစ့်မှု (nationality) သ ိုို့မဟို ့် အဖခ ေးရသ  မည့်သည ့် ကွွဲဖပ ေးချက့်၌မ  ို အရဖခခရံသ  

ခွွဲဖခ ေး က့်မှု  စ့်စံို စ့်   မ ှ ရသ  ကမ္ ကက ေး ဖြစ့်သည့် (ibid)။ ဤရယဘိုယ ံျရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်သည့် 

ယဉ့်ရကျေးမှုအမျ   ေးမျ   ေး၊ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး အစ ေးစ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေးစနစ့် အစံိုစံို၊ ဘ သ ရ ေး အြံိုြံိုမှ ရပေါ်ထွက့် 

လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

ဘာသာဝ ျားနှင ် လူူ့အခွင ်အဝ ျားတြိုို့အ  ာျား တင်ျားမာမှုမ ာျား 

 

သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် ထ ိုရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး၏ လက့်ရ ွွေ့ဘေ ထို ့်ရြ ့်ဖပသမှုမျ ေးသည့် အချ  န့်နှင ့် ရန  ရေသ၏ 

ကနို့့်သ ့်ချက့်က ို မလွွဲမရ  ှင့်သ  ခံ သည့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး န ိုင့်င ံက  စနစ့်အဖြစ့် 
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ရဖပ င့်ေးလွဲသည ့် သမ ိုင့်ေးက ို ရလ လ   ၌ ဤအချက့်က ို အသ အမှ ့်ဖပ  န့် အထ ေးပင့် အရ ေးကက ေးပါသည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ မ လဇ စ့်ဖမစ့်နငှ ့် ပ ့်သက့်ရသ  အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  စနစ့် အရကက င့်ေး 

ဇ  ့်လမ့်ေးမျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ သ သ ထင့် ှ ေးရသ  ကွွဲလွွဲမှုမျ ေး၊ သရဘ ထ ေး ကွွဲဖပ ေးမှုမျ ေးက ို ဖပသရနသည့် 

(Moyn, 2010; Bowring, 2008)။  ချ  န့် ည့်ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   က ိုင့်ရ ိုရကကည ချက့် 

(စ ရသ တ  ၁၀.၃  ွင့် ရှုပါ) ကွဲ သ ိုို့  ဖခ ေးပံိုစမံျ ေးဖြင ့် ရ ေး ွွဲထ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေးက န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၊ အစစလ မ့်ဘ သ ၏ ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးနငှ ့် 

၎င့်ေး  ိုို့အကက ေး ဖြစ့်ရပေါ်လ သည ့် န ိုင့်ငံရ ေး  ိုို့အကက ေး ကက ေးေင့် ရ  င့် ွက့်ရံိုသ  မကဘွဲ  ချ  န့် ည့်ေး ငွ့် 

အကျပ့်အ ည့်ေး ကကံ ရနပပ ေး ဖြစ့်ရသ  န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး မ ရဘ င့်၏ ဦေးရ  င့် အရနအထ ေးက ိုပင့် 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရနသည့်။  

 

စာဝသတတာ ၁၀.၃ တ ခာျား အ မင်ရှုဝထာင ်မ ာျား -  ြိုင်ရြိုဝ  ညာစာတမ်ျား 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   က ိုင့်ရ ိုရကကည ချက့်အ ေး ၁၉၉၀ ခိုနှစ့် ဩဂို ့်လ ွင့် က ိုင့်ရ ိုပမ  ွေ့၌ အစစလ မ့်မစ့် ည လ ခံ 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးေင့် (OIC) န ိုင့်ငံမျ ေးက သရဘ   ခွဲ ကကသည့်။ ယခိုအခါ အစစလ မ့်န ိုင့်ငံမျ ေး ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ွက့်ရ ေး 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးဟို အမည့်ရဖပ င့်ေးထ ေးသည ့် OIC သည့် ၁၉၆၉ ခိုနှစ့် ွင့် ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ သည့် အြွွဲွေ့ေင့် ၅၇ န ိုင့်ငံပါေင့်သည ့် 

အစ ိုေး မျ ေး ပါေင့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးဖြစ့်သည့်။ က ိုင့်ရ ို ရကကည စ  မ့်ေးအ ေး UDHR  အရပေါ် အစစလ မ့်၏  ံိုို့ဖပန့်မှုအဖြစ့် 

ရှုဖမင့်န ိုင့်သည့်။ UDHR သည့်  စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်သည ့် ဘ သ ရ ေး မြက့်သည ့် စက ေး အသံိုေးအနှုန့်ေးက ို လက့်ခံ 

ကျင ့်သံိုေးထ ေးစဉ့် က ိုင့်ရ ို ရကကည ချက့်သည့် အစစလ မ့်ဥပရေ  ှ  အသ့် (Shari’a) ၏ အထွ ့်အရခါင့် ဖြစ့်မှုက ို 

အသ အမှ ့် ဖပ သည့်။ ဤအချက့်သည့်  ှ  အသ့်သည့်သ လျှင့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် ဘ သ စက ေးက ို 

ရပေးထ ေးသည့်၊ ထ ိုို့ရကက င ့် အရန က့်  ိုင့်ေး အခွင ့်အရ ေး ပံိုစံဖြစ့်ရသ ၊ မ  လင့်အမျ ေးစို ရနထ ိုင့်   လ မှု 

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး၏ ဘ သ ရ ေး-ယဉ့်ရကျေးမှု ရန က့်ခံ  ိုို့က ို  ည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးထ ေးဖခင့်ေးမ ှ ရသ  အ   စ့်ခိုက ို 

လက့်ခံ န့် မလ ိုအပ့်ဟ ရသ  လ  ချ   ွေ့၏ ယံိုကကည့်ချက့်မှ  င့်ေးသက့်လ သည့်။  

 

ဘာသာဝ ျား လွတ်လပ်ခွင ်၊ ဝဖာ်ထုတ် ပသမှုအာျား အ ာအ ွယ်ဝပျား ခင်ျားနှင ် အ ခာျားဝသာ 

လူူ့အခွင ်အဝ ျားမ ာျား ြို အ ာအ ွယ်ဝပျား ခင်ျား တြိုို့အ  ာျား ဟန်ခ  ်ည ြိ ခင်ျား  

 

က ိုင့်ရ ိုရကကည ချက့်ပါ ဘ သ ရ ေး အရကက င့်ေးဖပချက့်နှင ့်  င့်  ရသ  အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးအရပေါ် 

အရဖခခပံပ ေး န ိုင့်ငံ က  သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်၍ န ိုင့်ငံမျ ေးဖပ လိုပ့်သည ့် မခွင့်ေးချက့်မျ ေးက ို 

 န့်ေးစစ့်ကကည ့်သည ့်အခါ ကက  က့်  ရ ေွး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး (à la carte rights) ဖပဿန က ို ရ ွွေ့ သည့်။ 

ဤမခွင့်ေးချက့်မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ က  အခွင ့်အရ ေးစနစ့်၏ ကျစ့်လစ့်ခ ိုင့်မ မှုက ို ရမေးခွန့်ေးထို ့်ရစသည့်။ 

ဤကွဲ သ ိုို့ရသ  မခွင့်ေးချက့်မျ ေးသည့် ဘ သ ရ ေး စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်မှုမျ ေးအရပေါ် အရဖခခသံည ့်    ေးဥပရေအ  

ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှုမျ ေးက ို ဖြစ့်ရစဖခင့်ေးဖြင ့် ဖပည့် ွင့်ေး    ေးမျှ ရ ေး လမ့်ေးရကက င့်ေးမျ ေး က ိုလည့်ေး 

အ ေးအင့်ချ  နွဲို့ရစသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အမှ အခ ိုကင့်ေးပပ ေး ခွွဲဖခ ေး၍ မ ရသ  စနစ့် စ့်ခို ဖြစ့်   

ဘ သ ရ ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့် ရြ ့်ထို ့်ဖပသခွင ့်  ိုို့အ ေး လ ူ့အခွင ့်ရ ေးမျ ေးထက့်ပ ို၍ အရလေးမရပေး သင ့်ရပ။ 

 စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  စ့်ခိုနငှ ့် စ့်ခို ပဋ ပကခ ဖြစ့်လ သည ့်အခါ မခွင့်ေးချက့်ထ ေးရ ေး က စစ 

ရပေါ်လ သည့် ဖြစ့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လိုပ့်ငန့်ေး ွင့် ရမွေး  ပါ မလွွဲမရ  ှင့်သ   င့်ေးမ မှုမျ ေး  ှ သည့် (အခန့်ေး 
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၃  ွင့် ရှုပါ)။ ဤအရကက င့်ေးရကက င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး အစ အမံမျ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး 

ပလက့်ရြ င့်ေးမျ ေးနှင ့် လ ထို ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေး၌ ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် အစမ့်ေးသပ့်ခပံပ ေး ရန က့်မှသ  

န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး၊ ရကကည ချက့်မျ ေး ပံိုစဖံြင ့် က ိုယ့်လံိုေးရပေါ်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အ ဗ့်ေ လ  

အန့်န အ မ့် (Abdullahi An-Na’im 2011, p.275) ရဖပ ထ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်ရသ  

စံနှုန့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်လ ရစ န့်  စ့်ကမ္ လံိုေးအ င ့် သရဘ   ည မှု  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေးမှ   င ့်သ  

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ပပ ေး န ှုင့်ေး အဖမင့်ရှုရထ င ့် (relativist perspective)  စ့်ခိုမှ ရန၍  စ့်ကမ္ လံိုေး 

အကျံ ေးေင့်သည့်ဟ ရသ  ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးက ို အ င့်ေးအကျပ့် လက့်ခရံစဖခင့်ေးဖြင ့် လိုပ့်ရ  င့်၍ မ ရချ။ 

ဤကွဲ သ ိုို့ အချ  န့်ကိုန့်သည ့် သရဘ   ည ချက့်  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေးသည့် ပဋ ပကခမျ ေးပပ ေး အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေး 

ဖြစ့်ရစန ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး အင့်အ ေးအသံိုေးဖပ ၍ သ ိုို့မဟို ့် အ ဏ  ငှ့်စနစ့်ဖြင ့် အ င့်ေးလိုပ့်ယ ၍ မ န ိုင့် ရပ။  

 

စံထာျား မည ် အဓြိပပာယ်ဖွင ်ဆြိုခ  ်နှင  ်ဆ ်စပ်သည ်  ြိစစ ပ်မ ာျား 

 

ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   က စစမျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍  စ့်ကမ္ လံိုေးအ င ့် သရဘ   ည ချက့် 

 ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေးသည့် မကက ခဏ   ိုသလ ို ဘ သ ရ ေး အခွင ့်အ ဏ နှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် က စစ ပ့်မျ ေးက ို 

အကွဲဖြ ့်ရပေး သည့်။ ဥပမ  အစစလ မ့်နှင ့် ပ ့်သက့်လျှင့် ကို ့်အ န့်ကျမ့်ေးသည့်  အစစလ မ့် ဥပရေ   ှ အသ့် 

အ ွက့် အဓ က ပင့်မ င့်ေးဖမစ့် ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ကို ့်အ န့်အရပေါ် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့် အမျ   ေးမျ   ေး  ှ ပပ ေး 

၎င့်ေး  ိုို့သည့် မ  ရသ  မ မျ ေးက ို အသ ေးရပေးကကသည့်။ ချ ေးလ့်စ့်က ဇ့်မန့် (Charles Kurzman) က 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍   ှ အသ့်ဥပရေ အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုချက့် သံိုေးမျ   ေး ှ သည့်။ ပထမအမျ   ေးအစ ေးမှ  

အစစလ မ့်နှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့သည့် ပင့်က ိုသဘ ေအ  သဟဇ  ဖြစ့်ကကသည့်ဟို သ ့်မှ ့်ရသ  

လစ့်ဘ ယ့် အစစလ မ့် ဖြစ့်သည့်။ ဤလစ့်ဘ ယ့်   ှ အသ့်က ို လက့်ခသံ မျ ေးက အစစလ မ့် ဘ သ  ှ  

အခွင ့်အရ ေး အစ အစဉ့်သည့် ရခ ့်သစ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အစ အစဉ့်ထက့်ပင့် ရ ေှးကျသည့်ဟို 

ယံိုကကည့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် အခွင ့်အရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးအ ေး န ေးလည့် 

လက့်ခနံ ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး ဘ သ ရ ေး သ ိုို့မဟို ့် ယဉ့်ရကျေးမှု၌ အဖမစ့် ွယ့်ရနသည ့် ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှုမျ ေးက ို 

လျစ့်လျှူရှုရက င့်ေး ရှုန ိုင့်သည့်။ က ဇ့်မန့် အ  ိုဖပ   င့်ဖပသည ့် ေို  ယ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မှ  

နှု ့်   ့်ရနရသ    ှ အသ့် ဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေးက အစစလ မ့်နှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုို့သည့် ယှဉ့် ွွဲ အလိုပ့်လိုပ့် 

န ိုင့်သည့်၊ သ ိုို့ရသ ့်  ချ   ွေ့ရသ  အခွင ့်အရ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးအ ေး   ှ အသ့်၌ မရြ ့်ဖပထ ေးသည ့်အခါ 

သ ိုို့မဟို ့်   ှ အသ့်မှ မထို ့်ယ န ိုင့်သည ့် အခါ၌သ  ဤသ ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ ဤေို  ယ အမျ   ေးအစ ေး အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုချက့်၌ အစစလ မ့်မစ့် ဥပရေ၏ မ လ င့်ေးဖမစ့်မျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို စ န့်ရခေါ် န့် အလွန့်ပင့် ခက့်ခွဲသည့်။    ယ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်ဖြစ့်ရသ  အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုန ိုင့်ရသ    ှ အသ့်သည့်   ှ အသ့်အ ေး ဘို  ေး၏ ဥပရေအဖြစ့် သ ့်မှ ့်ရသ ့်လည့်ေး လ သ ေးမျ ေးက ပံိုစ ံ

အမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုန ိုင့်သည့်ဟို   ိုသည့် (Kurzman, 1998, 1999; Mokhtari, 2004)။ န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးသည ့် အစစလ မ့် ဥပရေ အဓ ပပ ယ့်ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေးသည့် 

ထံိုထမ့်ေးစဉ့်လ  အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေး ကွဲ သ ိုို့ပင့် စစ့်မှန့်သည့်ဟို က ဇ့်မန့်က ရက က့်ချက့်ချထ ေးသည့် 
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(Mokhtari, 2004, p.472)။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် ဤသည့်မှ   စ့်ကမ္ လံိုေးက လက့်ခထံ ေးသည ့် အဖမင့်မဟို ့်သလ ို 

အစစလ မ့် ဘ သ   စ့်ခို ည့်ေး၌သ   ှ ရနရသ  ဖပဿန  မဟို ့်ရပ။ အဖခ ေးဘ သ ရ ေး    မျ ေး 

သည့်လည့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   က စစမျ ေးက ို က ိုင့် ွယ့်ရဖြ ှင့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်၍  ပ့် ည့်ချက့် 

အမျ   ေးမျ   ေး  ှ ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ဘ သ ရ ေးအစဉ့်အလ   စ့်ခိုအ ွင့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး၏ ဖြစ့် ည့်မှုက ို 

အကွဲဖြ ့်  န့်ေးစစ့်မည့် သ ိုို့မဟို ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် သဟဇ  ဖြစ့်၊ မဖြစ့်  န့်ေးစစ့်သည ့်အခါ 

မည့်သ သည့် ဤက စစအရပေါ် အ ံိုေးအဖြ ့် ရပေးန ိုင့်ရသ  ဘ သ ရ ေး အ ဏ ပ ိုင့် ဖြစ့်သည့်   ိုသည ့် 

ရမေးခွန့်ေးက ို ရ  ှင့်လွွဲ၍ မ ရပ။ ဤသည့်  ိုို့မှ  အရဖြ အလွယ့် က  မ ှ ရသ  အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်ဖြစ့်ပပ ေး 

ခက့်ခွဲသည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤရမေးခွန့်ေးမျ ေးသည့် ေ မ ိုကရ စ နည့်ေးအ    ှ ရသ  လိုပ့်ပ ိုင့်ခွင ့်၊ 

  ေန့်ခမံှု မ ှ ရသ  လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးက အမျ   ေးမျ   ေးရသ  ဘ သ ရ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးအ ေး က ိုယ့်စ ေးဖပ ပပ ေး 

ဘ သ ရ ေးအရကက င့်ေး န ိုင့်င ံက  စင့်ရပေါ် က့်ပပ ေး ရဖပ   ိုကကသည ့်အခါ ပ ို၍ပင့် အခက့်အခွဲ 

အကျပ့်အ ည့်ေးမျ ေးက ို ဖြစ့်ရစသည့်။  

 

စ ဝဒါနှင  ်ခခွင်ျားခ  ်ထာျား ခင်ျားမ ာျား - သာဓ   

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ဘ သ ရ ေး  ိုို့အ ေး ရလ လ  န့်ေးစစ့်သည ့်အခါ စံထ ေး မည ့် အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေးနငှ ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ်  က့် ံရ ေး  ိုို့  ံိုေးဖြ ့်ကကသည ့် ရန   စ့်ခိုသည့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု ပရပျ က့်ရ ေး  ိုင့်   ကိုလသမဂဂ ရက ့်မ   အသံိုေးဖပ သည ့် 

သံိုေးသပ့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့် ဖြစ့်သည့်။ ဤရက ့်မ  သည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု ပံိုစအံ ေးလံိုေး 

ပရပျ က့်ရ ေး ကိုလသမဂဂ သရဘ   စ ချ ပ့် (CEDAW) အ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်သ  ဖြစ့်သည့်။ UDHR 

ကွဲ သ ိုို့ပင့် CEDAW က ိုလည့်ေး ကမ္  ထ ပ့် န့်ေး အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် အယ ေါေမျ ေးအကက ေး ထ ပ့်  ိုက့် 

ရ ွွေ့ခွဲ ကကသည ့် အချ  န့်က လအ ငွ့်ေး သရဘ    ညြှ န ှုင့်ေးခွဲ ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤထ ပ့်  ိုက့်ရ ွွေ့မှုမျ ေး၏ 

အကကွင့်ေးအကျန့်မျ ေးသည့် CEDAW အရကက င့်ေး ယရနို့အချ  န့် ရ ွေးရနွေးချက့်မျ ေး ငွ့် ကျန့် ှ ရနရသေးသည့် 

(Rehof, 1993, p.2 ၊ CEDAW အရပေါ် ဘ သ ရ ေးမျ ေးမှ ကနို့့်ကွက့်မှုမျ ေးအရကက င့်ေး ရ ွေးရနွေးချက့်က ို 

စ ရသ တ  ၁၀.၄  ွင့် ရှုပါ)။ ဤအရကက င့်ေး ဥပမ အ ေး မွ ့် လင့် အမျ ေးစိုန ိုင့်ငံမျ ေး CEDAW က ို 

အ ည့်ဖပ သည ့်အခါ ဖပ လိုပ့်ရလ  ှ သည ့် မခွင့်ေးချက့်မျ ေး ွင့် ရ ွွေ့ ရလ  ှ သည့်။ အမျ   ေးသမ ေး အခွင ့်အရ ေး 

မျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးမည ့် ဥပရေရ ေး   ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးက ို ကနို့့်သ ့်  ့်သည ့်အ ွက့် 

ဤမခွင့်ေးချက့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး၏ ရေြန့်မှုက ို ခံ သည့်။ ဤမခွင့်ေးချက့်မျ ေးက 

အခွင ့်အရ ေး ဘ သ စက ေးသည့် န ိုင့်င ံက  သရဘ   ည ချက့်မှ  င ့် လ အမျ ေး၏ လက့်ခမံှုက ို 

  ှ ရစက မ  ၎င့်ေးအ ေး လက့်ရ ွွေ့ထက့် စက ေးရဖပ   ို  ၌သ  ကျင ့်သံိုေးကကပပ ေး ဘ သ ရ ေး အရဖခခရံသ  

မခွင့်ေးချက့်မျ ေး၏ ကနို့့်သ ့်မှုက ို  ံြန့် ံခါ ခံရန  ွဲ ဖြစ့်သည့်။  

 

ဥပမ  ရ  ့်ေ အ ရ ဗျ န ိုင့်ငံသည့် CEDAW အ ေး ၂၀၀၀ ခိုနှစ့် စက့် င့်ဘ လ ၇  က့်ရနို့၌ အ ည့်ဖပ  

ခွဲ သည့်။ သ ိုို့ရသ ့်လည့်ေး ရ  ့်ေ န ိုင့်ငံ ှ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် အလိုပ့်ခငွ့်၌ရ   အ မ့်၌ပါ ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု 

အမျ   ေးမျ   ေးက ို ခံရန  ွဲ ဖြစ့်သည့်။ လ င့်ဖြစ့် ည့်မှုအရပေါ် အရဖခခံ၍ ခွွဲဖခ ေးထ ေးမှု၊ အေ ့်အစ ေး 
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သ ့်မှ ့်ချက့်  ိုို့က ို ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည ့် ရ  ့်ေ န ိုင့်ငံ၏ ဥပရေမျ ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ လွ ့်လပ့်စွ  

လှုပ့် ှ ေးသွ ေးလ ခွင ့်က ို ကနို့့်သ ့်ထ ေးသည့်။ ရ  ့်ေ န ိုင့်ငံ ှ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် အမျ   ေးသ ေး ရ ွမျ   ေး 

 စ့်ရယ က့် မပါဘွဲ ခ  ေးသွ ေးခွင ့်၊ အလိုပ့်လိုပ့်ခငွ ့် သ ိုို့မဟို ့် ပည ယ ခငွ ့် မ ှ သလ ို၊ က ေးရမ င့်ေးခငွ ့်လည့်ေး 

မ ှ ရပ။  ချ  န့် ည့်ေး ွင့် CEDAW အ ေး အ ည့်ဖပ ပပ ေးရန က့် ရ  ့်ေ န ိုင့်ငံ၌ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ကွ့် 

  ိုေး က့်မှုမျ ေး  ှ လ ခွဲ သည့်။ ၂၀၀၅ ခိုနှစ့် စက့် င့်ဘ လ ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး ွင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည ့် အလိုပ့်သမ ေး 

ဥပရေသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး အလိုပ့်လိုပ့်န ိုင့်သည ့် ကဏ္ဍမျ ေးက ို   ိုေးဖမြှင ့်ရပေးခွဲ ပပ ေး အ ဗ့်ေ လ  ဘို င့်သည့် ၂၀၁၅ 

စည့်ပင့်ရ ေွးရက က့်ပွွဲမျ ေး၌ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး မွဲရပေးခွင ့်   ှ ရ   မည့်ဟိုလည့်ေး ရကကည ခွဲ သည့် (Human 

Rights Watch, 2012)။  

 

စာဝသတတာ ၁၀.၄။ ယူဆခ  ်မ ာျား ြို ဝများခွနျ်ားထုတ် ခင်ျား - စ ဝဒါအဝပေါ် ဘာသာဝ ျား ရှုဝထာင မှ် 

 နို့် ွ ခ်  ်မ ာျား 

 

၂၀၁၅ ခိုနှစ့် ဇ လ ိုင့်လအထ  ၁၈၉ န ိုင့်ငံက စ ရေါအ ေး အ ည့်ဖပ ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံသည့် အ  န့်န ိုင့်ငံ၊ 

  ေန့်န ိုင့်ငံနှင ့်အ   ဤစ ချ ပ့်အ ေး အ ည့်မဖပ ရသေးသည ့် န ိုင့်ငံဖြစ့်သည့်။ သမမ  ဂျင့်မ က   သည့် ၁၉၈၀ ခိုနှစ့် ွင့် 

အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံက ိုယ့်စ ေး လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးခွဲ ပပ ေး အ ည့်ဖပ  န့်  ည့် ွယ့်သည့်ဟို   ိုခွဲ ရသ ့်လည့်ေး နှစ့်ရပါင့်ေး 

သံိုေး ယ ့်ငါေးနှစ့် ကက ဖမင ့်သွ ေးသည ့်အ  ိုင့် အ ည့်ဖပ ဖခင့်ေး မ ှ ရသေးရပ။ CEDAW  အ ေး အ ည့်ဖပ  န့် 

အထက့်လွှ ့်ရ  ့်သ ိုို့  င့်သွင့်ေး သည့်။ သ ိုို့ရသ ့် အထက့်လွှ ့်ရ  ့် န ိုင့်ငံဖခ ေး က့် ံရ ေး ရက ့်မ  က ၂၀၀၂ 

ခိုနှစ့်ကပင့် အကကံဖပ ခွဲ သည ့်  ိုင့် လွှ ့်ရ  ့်သ ိုို့ ရ  က့်မလ ရသေးရပ။ ဖပည့် ွင့်ေး၌ အ ည့်ဖပ ရ ေးက ို ရထ က့်ခံသ  

အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သရလ က့်  နို့့်ကျင့်သ လည့်ေး မျ ေးသည့်။ အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ၏ အ ည့်မဖပ ဖခင့်ေးအ ွက့် 

အရကက င့်ေးဖပချက့်သည့် ရ  ့်ေ အ ရ ဗျ န ိုင့်ငံကွဲ သ ိုို့ မွ ့် လင့် အမျ ေးစို န ိုင့်ငံမျ ေး CEDAW ၏ အပ ိုေ့်မျ ေးအရပေါ် 

မခွင့်ေးချက့်ထ ေး  ၌ ဘ သ ရ ေး အရကက င့်ေးဖပချက့် ရပေးသကွဲ သ ိုို့ ဘ သ ရ ေး အသွင့်ရ  င့်သည့်။  CEDAW 

 နို့့်ကျင့်သ မျ ေးက သရဘ   စ ချ ပ့်အ ေး အ ည့်ဖပ ဖခင့်ေးသည့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ အချ ပ့်အဖခ အ ဏ အရပေါ် 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု ဖြစ့်သည့်၊ ၎င့်ေးသည့် အ မ့်ရထ င့်ဖပ ဖခင့်ေး၊ မ ခင့်ဖြစ့်မှု၊ မ သ ေးစို ြွွဲွေ့စည့်ေး ည့်ရ  က့်ပံိုနှင ့် မ ခင့်မျ ေးရနို့ပင့် 

အပါအေင့် ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ  စ    တ  န့်ြ ိုေးမျ ေး၊ လ မှုရ ေး  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို အ ေးနည့်ေးရစမည ့် အစွန့်ေးရ  က့် 

အစ အစဉ့် စ့်ခိုက ို အရက င့်အထည့်ရြ ့် န့်  ည့် ွယ့်ချက့် ှ သည့်ဟို   ိုကကသည့် (UNA-USA, 2001)။ 

  

စ ရေါ ရထ က့်ခံသ မျ ေးက အ ည့်ဖပ ဖခင့်ေးသည့် အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ၌ အမျ   ေးသမ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး က ကွယ့်၊ 

ဖမြှင ့် င့်  ၌ ကက ေးစွ  အရထ က့်အက ဖပ မည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ အထ ေးသဖြင ့် အ ည့်ဖပ ဖခင့်ေးသည့် အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ၌ 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်မှု အ ံိုေးသ ့်ရ ေး    ေးဥပရေ လမ့်ေးရကက င့်ေးအ  အ ေးထို ့်မှုမျ ေးက ို မျ ေးစွ  

အရထ က့်အက  ဖပ လ မ ့်မည့်ဟို ယံိုကကည့်ကကသည့်။  

 

ရ  ့်ေ အ ရ ဗျန ိုင့်ငံ၏ CEDAW အ ည့်ဖပ မှုသည့် မွ ့် လင့် အမျ ေးစို န ိုင့်ငံမျ ေး အရနဖြင ့် န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် သဟဇ  ဖြစ့်ရ ေး လမ့်ေးရကက င့်ေးရပေါ် ရလျှ က့် င့်ေး  စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် မ မ   ိုို့၏ 

အဓ ကကျသည ့် ဘ သ ရ ေး သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့် မခွင့်ေးချက့်မျ ေး 

သ ့်မှ ့်ထ ေးကကပံိုက ို ပမ ဖပရနသည့်။ အ ည့်ဖပ သည ့်အခါ  ိုင့်ေး သဟဇ  ဖြစ့်မှုက ို  န့်ြ ိုေးထ ေးသည ့် 

န ိုင့်င ံက  စနစ့် ငွ့် ချ  ေးကျှူေး ရထ မန  ဖပ ဖခင့်ေး ခ ံသည့်။ သ ိုို့ရသ ့်လည့်ေး မခငွ့်ေးချက့်မျ ေးက အ  ိုပါ 

သဟဇ   ဖြစ့်မှုသည့် စစ့်မှန့်မှု၊ ခ ိုင့်မ အ ေးရက င့်ေးမှု  ိုို့အ ေး ရမေးခွန့်ေးထို ့်ရစသည့်၊ အထ ေးသဖြင ့် 
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ဘ သ ရ ေး ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးအ ေး  နို့့်ကျင့်ဖခင့်ေး မ ှ သည ့်အခါ၊ န ိုင့်ငံ က  မ ရဘ င့်အ ွင့်ေး အသ အမှ ့် 

ဖပ ထ ေးသည ့်အခါ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ရမေးခွန့်ေးထို ့်စ   ဖြစ့်လ သည့်။ အ  န့်၊ ရ  ့်ေ နငှ ့်   ိုမ လ ယ  န ိုင့်ငံမျ ေးမှ 

လွွဲလျှင့် မွ ့် လင့် အမျ ေးစို န ိုင့်ငအံ ေးလံိုေး (OIC အြွွဲွေ့ေင့်န ိုင့်ငံမျ ေးက ို  ည့်ညွှန့်ေးသည့်) သည့် CEDAW က ို 

အ ည့်ဖပ ထ ေးပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ အန့်ေး အယ့်လ ဇဘ ့် ရမယ  (Ann Elizabeth Mayer) က ဤမခွင့်ေးချက့် 

အမျ ေးအဖပ ေးသည့် အစစလ မ့်နှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့သည့် ပနံမသင ့်ဟ သည ့် အဖမင့်မှ ေးက ို ဖြစ့်ရစသည့်ဟို 

ရဖပ ထ ေးသည့် (Mayer, 2007, p.5)။  ချ   ွေ့မွ ့် လင့် အဖမင့်မျ ေးအ  ဤ  ိုို့နှစ့်ခိုသည့် အမနှ့်ပင့် 

သဟဇ   မဖြစ့်ကကပါ။ ဤအဖမင့် ှ သ မျ ေးက CEDAW သည့် မွ ့် လင့် န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ် ချမှ ့်ထ ေးသည့်  

အရန က့်  ိုင့်ေး က ိုလ ိုန  နယ့်ချွဲွေ့စနစ့်၏ ထွက့်ကိုန့် စ့်ခိုဟို ထင့်ကကသည့်။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် ရမယ က ဤမခငွ့်ေးချက့် 

မျ ေးအ ေး ဘ သ ရ ေး အေ ့် ေ ့်ရပေးထ ေးရစက မ  ရန က့်ကယွ့်မှ အရကက င့်ေးအ င့်ေးမှ  န ိုင့်ငရံ ေး 

ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုထ ေးသည့်။ ဥပမ  မွ ့် လင့် အမျ ေးစို န ိုင့်ငံမျ ေးက အမျ   ေးသမ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ချွဲွေ့ထငွ့်ရပေးမည ့် ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးသည့် ဘ သ ရ ေး အစွန့်ေးရ  က့်မျ ေး၏  ံိုို့ဖပန့်မှုအရပေါ် စ ိုေး  မ့်မှု၊ 

အစစလ မ့် ဥပရေ အရပေါ် သစစ ရစ င ့်သ ရကက င့်ေး ဖပသပပ ေး အစ ိုေး ၏    ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျမှုက ို  က့်လက့် 

ထ န့်ေးထ ေးလ ိုမှု၊ အစစလ မ့် အစွန့်ေးရ  က့် ေါေ ပံိုစ ံစ့်ခိုအ ေး ရ  င့်ေးကိုန့်ထို ့်သည ့် ရ  ့်ေ န ိုင့်ငကံွဲ သ ိုို့ 

ချမ့်ေးသ သည ့် အလှှူ ှင့် န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ၏ မျက့်နှ သ ရပေးမှုက ို လ ိုချင့်မှု စသည့်  ိုို့ရကက င ့် မွ ့် လင့် 

အမျ ေးစို န ိုင့်ငံမျ ေးက မခငွ့်ေးချက့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့် (ibid)။ ဤသ ဓကမျ ေး၌ အစစလ မ့်အ ေး 

အရကက င့်ေးဖပ ၍ ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးရသ ၊ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးအ ေး မခွင့်ေးချက့်ထ ေး၍ 

က ကယွ့်ထ ေးရသ  လ င့်ဖြစ့် ည့်မှုအရပေါ် အရဖခခံသည ့် ခွွဲဖခ ေး က့် ံသည ့် ဥပရေမျ ေးမှ  

 ကယ့် မ့်ေး ွင့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး အင့်အ ေးပပ  င့်  ိုင့်မှုနှင ့် ဘ သ ရ ေး အ ဏ နှင ့် က ိုယ့်စ ေးဖပ မှု  ိုို့ 

အရကက င့်ေး သရဘ ထ ေး ကွွဲလွွဲမှုမျ ေး၏  လေ့်ထကွ့်ကိုန့်မျ ေးသ  ဖြစ့်သည့်။  

 

အနှစ်ခ  ပ်  

 

ကမ္ ၏  ချ   ွေ့အစ  ့်အပ ိုင့်ေး၌ ဘ သ ရ ေးမှ ြယ့်ခွ မှုနှင ့်  ချ   ွေ့အစ  ့်အပ ိုင့်ေး၌ လ ထိုဘ သ ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသ ိုို့ 

ဦေး ည့်သည ့် လ ထိုရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးနှင ့် အမျ ေးဖပည့်သ ဘေအရပေါ် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု ှ သည ့် အပပ  င့်စ ေးရကက င့်ေးမျ ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးရနသည့်။ ဤစ ေးရကက င့်ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ဘသ ရ ေး  ိုင့်   က စစမျ ေးက ရြ ့်ဖပသည ့် 

အရထွွေ့အကကံ  အမျ   ေးမျ   ေး၊ ဤက စစ ပ့်မျ ေးအ ေး အရဖခအရနနှင ့် အပမွဲ မ့်ေးလ ိုလ ို   ိုက့်  ိုင့်စဉ့်ေးစ ေး န့် လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး 

  ိုို့က ို ဖပသရနသည့်။  

ဘ သ ရ ေး အယ အ မျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး ပွ ့်  ိုက့်ကကသည ့်အခါ ၎င့်ေးအ ေး အကကွင့်ေးသိုည၊ က ိုယ့်န ိုင့်သ ရံှုေး 

အရဖခအရနအဖြစ့် ရှုဖမင့် န့် မလ ိုရပ။ ထ ိုသ ိုို့ မရှုဖမင့်ဘွဲ  ချ   ွေ့ရသ  ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးအ ေး  န့်ေး   ယံိုကကည့်ခွင ့်အရပေါ် 

အရဖခခံရသ  အရက င့်ေး ံိုေး လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးမှုအဖြစ့် လ ိုက့်ရလျ ရပေးသင ့်သည့် ဟ ရသ  ပည  ှင့်  ချ   ွေ့၏ 

ဖငင့်ေးခံိုချက့်က ို စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်သင ့်ပါသည့်။ ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုို့အကက ေး ရှုပ့်ရထွေး နက့်နွဲသည့် 

 က့်နွှယ့်ပ ့်သက့်မှုအ ေး လ ူ့ဂိုဏ့်သ ကခ  အဖပည ့်အေ ရိုပ့်လံိုေးရပေါ်ရ ေးသ ိုို့ ဦေး ည့်သည ့် အဖပ သရဘ  ရ  င့်ပပ ေး 

အဖပန့်အလှန့် အကျ   ေးဖပ သည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး ွင့် ရ ွွေ့လ ရက င့်ေး ရ ွွေ့လ  န ိုင့်သည့်။  ချ  န့် ည့်ေး ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့အကက ေး 

 က့်နွှယ့်မှုအ ေး သရဘ ထ ေး ရသေးသ မ့်မှုနှင ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု  ိုင့်   က စစမျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် ပဋ ပကခမျ ေးကလည့်ေး 

ပံိုရြ ့်ြန့်  ေးန ိုင့်ပါသည့်။  

ဂိုဏ့်သ ကခ  ဖမြှင ့် င့်ရပေးမှု သ ိုို့မဟို ့် သရဘ ထ ေး ရသေးသ မ့်မှုမျ ေး   ိုေး ွ ေးလ ဖခင့်ေး   ိုို့သည့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး  စ့်ခို ည့်ေး 
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အရပေါ် အဖပစ့်ပံိုချန ိုင့်သည ့် ေ ရသသ လကခဏ မျ ေး မဟို ့်ရပ။ အဖမင့်မ  ကကသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး  ိုို့သည့် ဤအဖခင့်ေးအ  မျ ေးအ ွက့် က ိုယ့်စ က ိုယ့်ငှ   ေန့် ှ ရက င့်ေး 

 ှ န ိုင့်ပါသည့်။  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အဖပန့်အလှန့် အမှ သဟည့်ေးဖပ ရနကကပပ ေး ခွွဲဖခမ့်ေးမ သည ့် စနစ့် စ့်ခိုဖြစ့်သည့်။ ဘ သ ရ ေး 

လွ ့်လပ့်ခွင ့်နှင ့် ရြ ့်ထို ့် ဖပသခွင ့်  ိုို့အ ေး အဖခ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးထက့် ပ ို၍ ဦေးစ ေး မရပေးသင ့်ရပ။  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့် မကက ခဏ   ိုသလ ို န ိုင့်ငံရ ေး ညြှ န ှုင့်ေး ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးနှင ့် လ မှု လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ရန က့်ပ ိုင့်ေး 

န ိုင့်ငံ က  သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေးနှင ့် ရကကည ချက့်မျ ေးကွဲ သ ိုို့ အသ အမှ ့် ဖပ န ိုင့်ရသ  ပံိုစံမျ ေးအဖြစ့် 

အစ ိုင့် ည့်လ   ့်ကကသည့်။ ဤဖြစ့်စဉ့်အ ွင့်ေး မည့်သ   ိုို့သည့်၊ သ ိုို့မဟို ့် မည့်သည့် အိုပ့်စို  ိုို့သည့် ဘ သ ရ ေး 

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး က ိုယ့်စ ေး ညြှ န ှုင့်ေး ရ ွေးရနွေးန ိုင့်သည ့် အခွင ့်အ ဏ   ှ သည့်  ိုသည့်မှ  မကက ခဏ   ိုသလ ို 

အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်  ဖြစ့်ပပ ေး အရဖြ ှ မ သည ့် ရမေးခွန့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်ရန  ့်သည့်။  

 

ဆင် ခင်စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွန်ျားမ ာျား 

 

မ  ရသ  အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးရကက င ့် အရမ  ကန့်န ိုင့်နှင ့်  ဖခ ေး မွ ့် လင့် အမျ ေးစို န ိုင့်ငံ အနည့်ေးငယ့်သည့် 

စ ရေါက ို လက့်မှ ့် မထ ိုေး ရသေးသည ့် လက့် စ့် ိုပ့်စ  အရ အ ွက့်သ   ှ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးဖြစ့်သည့်။ CEDAW 

အ ည့်ဖပ မှုအ ေး ဘ သ ရ ေးအရပေါ် အရဖခခံ၍ ကနို့့်ကွက့်ဖခင့်ေးသည့် ကျ  ေးရကက င့်ေး  ရလျ ့်မှု  ှ ၊ မ ှ ရ ွေးရနွေးပါ။   

 

ဝလာ ်တ်စ  အမှု  

 

ရလ က့် ့်စ  (Lautsi) နှင ့် အ  လ န ိုင့်ငံအမှု (၂၀၁၁) သည့် မစစ ွ  င့်ရလရလ က့် ့်စ  (Ms Soile Lautsi) က 

အ  လ န ိုင့်ငံအ ေး   ိုင့်ကက ေး  မှ ဥရ  ပလ ူ့အခငွ ့်အရ ေး    ေးရံိုေး (ECHR) သ ိုို့ ရ  က့်လ သည ့် 

အမှုဖြစ့်သည့်။ အမှုအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် အရဖခခ ံ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး အက အကွယ့်ရပေးရ ေး   ိုင့်   

သရဘ    စ ချ ပ့်၏ ပိုေ့်မ ၃၄ အ     ေးစွွဲ  ိုခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ မ မ က ိုယ့်  ိုင့်နငှ ့် သ ၏ ကရလေးနှစ့်ဦေး 

က ိုယ့်စ ေး လိုပ့်ရ  င့်လျက့် ြင့်လန့်န ိုင့်ငံ၌ ရမွေးြွ ေးခွဲ သည ့် ရလ က့် ့်စ သည့် သ မ၏ ကရလေးနှစ့်ဦေး 

 က့်ရ  က့်ရနသည ့် အ  လ  အစ ိုေး ရကျ င့်ေး၏ အခန့်ေး  ိုင့်ေး၌ လက့်ေါေးကပ့်  ိုင့် ချ   ့်ထ ေးဖခင့်ေးအ ွက့် 

အမှုြွင ့်   ိုင့်ကက ေးခွဲ သည့်။ ၎င့်ေးအ ေး သ မသည့် ဘ သ ရ ေး မ ှုင့်ေး  ိုက့်သည့်ဟို အရကက င့်ေးဖပ၍ ကနို့့်ကွက့် 

ခွဲ သည့်။ ရလ က့် ့်စ သည့် ဤက စစအ ေး ရကျ င့်ေးအိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးမှှူေးမျ ေး၊ အ  လ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး    ေးရံိုေး၊ 

ြွွဲွေ့စည့်ေးအိုပ့်ချ ပ့်ပံို အရဖခခဥံပရေ    ေးရံိုေးနငှ ့် ရန က့် ံိုေး အ  လ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး    ေးရံိုေးချ ပ့်  ိုို့ထံ အသ ေးသ ေး 

  ိုင့်ကက ေးခွဲ ပပ ေးရန က့် ရန က့် ံိုေး ွင့် ECHR သ ိုို့ ရ  က့်လ ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ရလ က့် ့်စ  အမှုသည့် 

အ  လ န ိုင့်ငံ၏ န ိုင့်ငံရ ေး သမ ိုင့်ေး၊ ၎င့်ေး၏ ဗ   ကန့်ပမ  ွေ့ရ  ့်နငှ ့်  ှ ရနသည ့် ထ ေးဖခ ေးသည ့်  က့် ံရ ေး စသည ့် 

အချက့်မျ ေးအ  အရ ေးကက ေးသည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်ရနသည ့် အ  လ န ိုင့်ငံ၏ ရှုပ့်ရထွေးရပွလ သည ့် လ မှုရ ေး၊ 

   ေးရ ေး ရန က့်ခအံရဖခအရနမှ ရပေါ်ရပါက့်လ ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ကနဦေး ွင့် ရံိုေးရ  ့်၏    ေးသ ကက ေး 

အြွွဲွေ့ စ့်ြွွဲွေ့က စ သင့်ခန့်ေး ွင့် လက့်ေါေးကပ့်  ိုင့်  ှ ရနဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုဟို 

 ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။     ပပ   ို လျှင့် ပည သင့်ယ ခငွ ့်၊ ဘ သ ရ ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့်၊ လွ ့်လပ့်စွ  ရ ွေးရခေါ်ခွင ့်၊ 

ယံိုကကည့်ခွင ့်  ိုို့ ချ   ေးရြ က့်ခ ံသည့်ဟို  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ငွ့် အ  လ အစ ိုေး သည့် အမှုအ ေး 
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ရံိုေးရ  ့်၏ အဖမင ့် ံိုေး    ေးခွင့် (   ေးသ ကက ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး ပါေင့်သည ့် အြွွဲွေ့) သ ိုို့  င့်သငွ့်ေးခွဲ သည့်။ ၂၀၁၁ 

ခိုနစှ့် ငွ့် ဤ   ေးခွင့်က ယခင့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်အ ေး ရဖပ င့်ေးဖပန့်လှန့်ပစ့်လ ိုက့်ပပ ေး   ိုခွဲ ပါ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ချ   ေးရြ က့်ခံခွဲ  ဖခင့်ေး မ ှ ဟို  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  ဤ   ေးရ ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး၏ အ ံိုေး၌ 

လက့်ေါေးကပ့်  ိုင့်သည့် စ သင့်ခန့်ေးမျ ေး၏ နံ ံရပေါ်၌  က့်လက့် ှ ရနခွဲ ပပ ေး ရံိုေးရ  ့်က ရလ က့် ့်စ  သ ိုို့မဟို ့် 

သ မ ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့် ခံခွဲ  ဖခင့်ေး မ ှ ဟို  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့် (စ ရသ တ  ၁၀.၅)။  

 

ဝလာ ်တစ်  အမှုအတွင်ျားမှ  ပဿနာမ ာျား 

 

ရလ က့် ့်စ အမှုသည့် ဘ သ    ေး မစွက့်ြက့်ရ ေးအဖမင့် (secularism) နငှ ့် ချ   ့် က့် စဉ့်ေးစ ေးရလ   ှ ရသ  

ဘက့်မလ ိုက့်မှုနှင ့် သမ ိုင့်ေးစဉ့် က့် ဘ သ ရ ေး အဖမင့်၌ အဖမစ့် ယွ့်ရနသည ့် ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ  

 န့်ြ ိုေးမျ ေးအကက ေး  ည့် ှ သည ့်  င့်ေးမ မှုက ို ရြ ့်ညွှန့်ေးဖပသည့်။ ရကျ င့်ေးအရနဖြင ့် ရလ က့် ့်စ  မ သ ေးစို၏ 

လက့်ေါေးကပ့်  ိုင့်နငှ ့် ပ ့်သက့်၍ စ  ့်မသက့်မသ  ဖြစ့်မှုက ို အ င့်ရဖပရအ င့် လိုပ့်ရ  င့် ရပေး န့် 

  ေန့် ှ ပါသလ ေး။ သ ိုို့မဟို ့်  ဖခ ေး စ့်ဘက့်မှ စဉ့်ေးစ ေးလျှင့် ရလ က့် ့်စ  မ သ ေးစိုအရနဖြင ့် ရကျ င့်ေး၏ 

လက့် ှ  အရငွွေ့အသက့်နငှ ့် သမ ိုင့်ေး ွင့် ေင့် ံ  န့် အထ ိုက့်အရလျ က့် ဖပ မ သင ့်ပါသလ ေး။ ဤကွဲ သ ိုို့ရသ  

 င့်ေးမ မှုမျ ေးအ ေး အရဖခအရနက ို လ ိုက့်၍ ရဖြ ှင့်ေးရလ  ှ ကကသည့်။ ဤအမှုက ဖပသရနသကွဲ သ ိုို့ 

ဤ င့်ေးမ မှုအ ေး အဖခ ေးရသ  ကျင ့်ေ ့်၊ လ မှုရ ေး စနစ့်မျ ေး ငွ့် လက့် ှ  နည့်ေးလမ့်ေးထက့် အဖခ ေးရသ  

ဥပရေနည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခိုခိုဖြင ့် ရဖြ ှင့်ေးခွဲ မည့် ဖြစ့်သည့်။  စ့်ခါ စ့် ံ ငွ့် ယခိုကွဲ သ ိုို့ ဥပရေ ရ ေး   

အ ံိုေးအဖြ ့်မျ ေး ငွ့် လ သ ေး  ိုို့၏ လက့်ရ ွွေ့ဘေ အရ ွွေ့အကကံ မျ ေး ကင့်ေးမွဲ ရနသည့်  ပံိုစ ံ ရပါက့်ရက င့်ေး 

ရပါက့်န ိုင့်သည့်။ ဥပမ  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် ရလ က့် ့်စ နငှ ့် ရကျ င့်ေးအိုပ့်ချ ပ့်သ မျ ေးအကက ေး ကနဦေး 

ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးသည့် မည့်သ ိုို့ ှ ခွဲ သည့်က ို မသ ကကရပ။ ရလ က့် ့်စ ၏ ကရလေးမျ ေးသည့် လက့်ေါေးကပ့်  ိုင့်မျ ေး 

 ှ    စ သင့်ခန့်ေး၌  ှ ခွဲ စဉ့် မည့်သ ိုို့ ခံစ ေးမ ကကသည့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့အရပေါ် မည့်ကွဲ သ ိုို့ အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှု  ှ ခွဲ သည့်က ို 

မသ န ိုင့်ရပ။ ဤသ ိုို့  ိုရစက မ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး    ေးဥပရေ မျ ေးမှ  င ့် ပ ိုမ ို၍  ယ သံိုေးစွွဲလ ကက   

ဥပရေ အ ံိုေးအဖြ ့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ဘသ ရ ေး   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးအ ကွ့် အရ ေးပါသည ့် 

အ ံိုေးအဖြ ့်ရပေးသည ့်အ  မျ ေး ဖြစ့်လ ကကသည့်။   

 

အမှု ွင့် ECHR ၏  ံိုေးဖြ ့်ချက့်နငှ ့် ပ ့်သက့်၍ ရေြန့်ချက့်မျ ေးထွဲမှ  စ့်ခိုမှ  ဘ သ ရ ေးနငှ ့် 

  ိုင့်သည ့်က စစက ို  င့်ဖပ  ၌ အနိုစ  ့် စဉ့်ေးစ ေးချက့်မျ ေး မ ှ ခွဲ ဖခင့်ေးဟို   ိုသည့်။ ဥပမ  မ လ့်ကွမ့်ေးအ ဗန့်စ့် 

(Malcom Evans) က ဤသ ိုို့ မှ ့်ချက့်ဖပ သည့် -    ေးရံိုေးရ  ့်အရနဖြင ့် ဘက့်မလ ိုက့်ရ ေးမ သည့် 

ပည ရ ေးနငှ ့် သက့်  ိုင့်သည ့် အရဖခအရန စ့်ခို ွင့် ဘ သ ရ ေး သရကဂ မျ ေး မ ှ  ဟို မရ  င့်ေး  ိုရပ၊ 

အကယ့်၍ ထ ိုသ ိုို့ ရ  င့်ေး  ိုလျှင့် ၎င့်ေးသည့် ဘ သ    ေး မစွက့်ြက့်ရ ေး အဖမင့်က ို မျက့်နှ သ ရပေးဖခင့်ေး 

ဖြစ့်ပပ ေး ဘက့်မလ ိုက့်ဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ (M. D. Evans, 2011, p.243)။   လ့်ဗ လန့်ရလ ့်ရေ (Sylvie Langlaude) 

ဖငင့်ေးခံိုထ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး ဤသ ိုို့ဖြစ့် ဖခင့်ေး၏ အရကက င့်ေးအ င့်ေး စ့်ခိုမှ  ဘ သ ရ ေး အသင့်ေးအြွွဲွေ့မျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေမ ရဘ င့်မျ ေးအ ငွ့်ေး၊ အနည့်ေး ံိုေးရ    OSCE နငှ ့် ဥရ  ပ 

ရက င့်စ   ိုို့၏ ရ ွှေ့ရမှ က့် ွင့်၊  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး   ိုေး က့် ရဖပ င့်ေးလွဲရနကကသည ့် အ ွက့် ဖြစ့်သည့် 
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(Langlaude, 2011, p.529)။ လ မှုရ ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေး ပါေင့်ပ ့်သက့်ရနသ မျ ေး အရနဖြင ့် ဘ သ ရ ေး 

အသင့်ေးအြွွဲွေ့မျ ေးက ိုလည့်ေး အဖခ ေးအြွွဲွေ့မျ ေးနှင ့် အခွင ့်အရ ေး  န့်ေး  ရပေးပပ ေး    ေးမျှ ရ ေး စဉ့်ေးစ ေးချက့် 

မျ ေး ွင့် ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးသင ့်သည့်။ ဘ သ ရ ေး ဖြစ့်ရစ၊ ဘ သ    ေး မစွက့်ြက့်ရ ေး အဖမင့်ပင့် ဖြစ့်ရစ 

လ သ ေး  ိုို့၏ လက့်ရ ွွေ့ ရနထ ိုင့်မှု ပံိုစမံျ ေးအဖြစ့် အဖပည ့်အေ  စ့်သ ေး ည့်ေး မကျရပ။ ၎င့်ေး  ိုို့ က ိုယ့်စ ၌ 

ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုမျ ေး ပါေင့်သည့်၊ ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးလ ိုကကသည့်။   ရဂျဂန့်ေး (T. J. Gunn) ရလ လ  

မှ ့်သ ေးထ ေး သကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်င ံက  ဘ သ ရ ေးနငှ ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အစ အမ ံအမျ ေးအဖပ ေးသည့် ဘ သ ရ ေး 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်၊ လွ ့်လပ့်စွ  ယံိုကကည့်ခငွ ့်  ိုို့က ို အ မခံထ ေးကကရသ ့်လည့်ေး မည့်သည့်ကမျှ 

ဘ သ ရ ေး  ိုသည့်က ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ (Gunn, 2003, pp. 189-90)။ ရလ က့် ့်စ အမှုက 

ရြ ့်ဖပရနသကွဲ သ ိုို့ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး  ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးအ ကွ့် လ ိုအပ့်သည့်မှ  န ိုင့်င ံက  

အစ အမံမျ ေး ွင့် အ မခံထ ေးသည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ဘ သ    ေးအ ေး ရဖမဖပင့်အရဖခအရနမျ ေး၌ မည့်သ ိုို့ 

န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်ကကသည့်၊ ကျင ့်သံိုေးကကသည့်  ိုို့အရကက င့်ေး ပ ိုမ ို၍ ရဖပ   ိုရ ွေးရနွေးကက န့် ဖြစ့်သည့်။  

 

 

စာဝသတတာ ၁၀.၅ - ဝလာ တ််စ အမှုနငှ ် စပ်လ ဉျ်ား၍ တ ာျားသူက  ျား ဘွန်နယ်လြို၏ ဝ ပာဆြိုခ   ်

 

   ေးသ ကက ေး ဘွန့်နယ့်လ ို (ဥရ  ပ    ေးရံိုေး၏ ရမ ့်  န ိုင့်ငံသ ေး    ေးသ ကက ေး) မှ ရလ က့် ့်စ  အမှု ွင့် 

ရြ ့်ဖပခွဲ သည ့် အဖမင့်မျ ေးမှ ရက က့်နှု ့်ချက့်မျ ေး 

 

၁၂.၆။ ထ ိုသ ိုို့ န ေးလည့်ထ ေးသည ့် လက့်ေါေးကပ့်  ိုင့် သရကဂ သည့် သရဘ ထ ေးကက ေးမှု  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို 

 ည့်ညွှန့်ေးဖခင့်ေးဖြင ့် လက့် ှ အချ  န့်၌ အ  လ န ိုင့်င ံှ  ရကျ င့်ေးမျ ေး ငွ့် ဥရ  ပသမဂဂဖပင့်ပမှ 

ရကျ င့်ေးသ ရကျ င့်ေးသ ေး အမျ ေးအဖပ ေး  က့်ရ  က့်လျက့် ှ သည့်ဟ ရသ  အချက့်က ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေး  ၌ 

ရဘ င့်ေင့်မှု စ့်ခို  ှ သည့်။ ဥရ  ပသမဂဂအ ကွ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ စနစ့်အ ငွ့်ေး စ မ ့်ေင့်ပျံွေ့နှံို့ရနသည ့် 

စံိုလင့်ကွွဲဖပ ေးမှုအရပေါ်  ံခါေးြွင ့်ထ ေးရ ေး မ မျ ေးက ို ဖြနို့့်ဖြှူေးရ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး အစွန့်ေးရ  က့်မှုဖြစ့်ရစ၊ 

ဘ သ မြက့်သည ့် အစွန့်ေးရ  က့်မှုဖြစ့်ရစ မည့်သည ့်အစွန့်ေးရ  က့်မှုမျ   ေးက ိုမ  ို ဖငင့်ေးပယ့်မှု  ိုို့သည့် 

အ န့်အသင ့် အရ ေးပါသည့်။ မ  ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှုအမျ   ေးမျ   ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ယဉ့်ရကျေးမှုနငှ ့် ရ ွွေ့ ံိုဖခင့်ေးရကက င ့် 

ဖြစ့်လ သည ့် လှုပ့် ွမှုသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရခ ့်၏ အမ ှ့်အသ ေး စ့်ခိုဖြစ့်သည့်။ ဤရ ွွေ့ ံိုမှုအ ေး 

ပွ ့်  ိုက့်မှုဖြစ့်သွ ေးဖခင့်ေးမှ   ေး  ေး န့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်အ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် 

လ သ ေး စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေးစ ၏ ဂိုဏ့်သ ကခ နငှ ့် ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   စည့်ေးလံိုေးည ညွှ ့်မှု  ိုို့အရပေါ်  

ရလေးစ ေးမှုက ေ ရသသဖပ သည ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်အ ေး ရိုပ့်ဖပသရဘ မျ   ေးပင့်ဖြစ့်ရစ ဖပန့်လည့် 

အ ည့်ဖပ  န့် လ ိုအပ့်သည့်။  

 

၁၃.၂။ မည့်သည ့် ဘ သ ရ ေးအ ွက့်မ  ို ၎င့်ေး၏ ထ ေးဖခ ေးချက့်မှ  ပ ို၍ ကက ေးဖမ ့်သည ့် အဖခင့်ေးအ   စ့်ခို၌ 

ယံိုကကည့်မှုဖြစ့်    ကယ့် မ့်ေး ငွ့် ဘ သ ရ ေး သရကဂ မျ ေးသည့် ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် ယို တ ကျသည ့် 

ရဘေးြယ့်ထို ့်သည ့် အစ အမံ စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် သက့်ေင့်ယံိုကကည့်သ မျ ေးသည့် သ   ိုို့က ိုယ့်သ   ိုို့ 

အလ ိုအရလျ က့်၊ ယံိုကကည့်ချက့်အ  အမနှ့်   ေး၏  စ့်စ  ့် စ့်ရေသဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ 
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အကျ  ေး က့်အ ေးဖြင ့် မယံိုကကည့်သ  စ့်ဦေး၊ မယံိုကကည့်သည ့်အ ကွ့် ကက ေးဖမ ့်သည ့် အဖခင့်ေးအ  အ ေး 

သွယ့်ေ ိုင့်သည ့်နည့်ေးဖြင ့်  နို့့်ကျင့်သ  စ့်ဦေးနငှ ့် ကကံ ရ ွွေ့ သည ့်အခါ ယံိုကကည့်သ ၏ စ  ့်ရနသရဘ ထ ေးမှ  

မလွွဲမရ  ှင့်သ ပင့် ြယ့်ထို ့်သည ့် စ  ့်ရနသရဘ ထ ေး ဖြစ့်သည့်… 

 

၁၃.၃။ မယံိုကကည့်သ အ ေး ရဘေးြယ့်ထို ့်ရ ေးဟ သည ့် ယို တ ကျသည ့် နည့်ေးလမ့်ေးသည့် 

က ယကံ ှင့်မျ ေးက ိုယ့်  ိုင့် သ  မဖပ မ ရစက မ  ဘ သ ရ ေး ယံိုကကည့်ချက့်  ိုင့်ေး၌ ရမွေး  ပါ  ည့် ှ ရနသည့်။ 

 စ့်ခို ည့်ေးရသ  မခငွ့်ေးချက့်မှ  ခ စ့်ယ န့်ဘ သ  ဖြစ့်သည့်။ ဤအချက့်အ ေး မ မ   ိုို့က ိုယ့်က ို 

ခ စ့်ယ န့်ဘ သ ေင့်ဟို ရခေါ်  ိုသ မျ ေးပင့် အပမွဲ ရစ န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်ကကဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ 

ခ စ့်ယန့်ဘ သ ၌ အ      ိုင့်ေး၌  ည့် ှ ရနသည ့် ဘို  ေးအရပေါ် ယံိုကကည့်မှုသည့်ပင့် ပ ဟ  စ  ့်၊  နည့်ေး 

အဖခ ေးလ သ ေးမျ ေးအရပေါ် ရလေးစ ေးမှုနှင ့် န ှုင့်ေးယဉှ့်ပါက ေို  ယရန  ၌သ   ှ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

ခ စ့်ယ န့်ဘ သ ေင့် စ့်ဦေးက ခ စ့်ယ န့် ဘ သ ေင့် မဟို ့်သ   စ့်ဦေးအ ေး ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေးသည့် 

ခ စ့်ယန့်ဘ သ က ိုပင့် အဖပင့်ေးအထန့် ဖငင့်ေးပယ့်  ၊ ပစ့်ပယ့်   ရဖမ က့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ဤအချက့်မှ  

အဖခ ေးရသ  ဘ သ မျ ေးအ ကွ့်  ိုလျှင့် မမှန့်ကန့်ရပ။ ထ ိုဘ သ မျ ေး၌ ဤသည့်မှ  

အ  ိုေး ံိုေးအရဖခအရန ငွ့် အရ ေးကက ေးသည ့် သ လ စ့်ခိုက ို ချ   ေးရြ က့်မှုသ  ရဖမ က့်သည့်။  

၁၃.၄။ ထ ိုို့ရကက င ့် ခ စ့်ယ န့်ဘ သ ၏ သရကဂ ဖြစ့်သည ့် လက့်ေါေးကပ့်  ိုင့်သည့် မ မ က ိုယ့်က ို 

ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေးမ ှ ဘွဲ မည့်သ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်က ိုမျှ ြယ့်ထို ့်၍ မ ရပ။ ၎င့်ေးသည့်  နည့်ေးအ ေးဖြင ့် 

လ သ ေးအ ေးလံိုေးအ ေး ဘ သ ရ ေး သ ိုို့မဟို ့် အဖခ ေးရသ ယံိုကကည့်ချက့်  ိုို့က ို ပဓ နမထ ေးဘွဲ 

ရလေးစ ေးရကက င့်ေး၊ လက့်ခရံကက င့်ေး ဖပသသည ့် ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   အမ ှ့်အသ ေးပင့် ဖြစ့်သည့်… 

 

ဝလာ ်တစ် အမှု ဆံုျား ဖတ်ခ  ်၏ အ  ြိ ျားသ ်ဝ ာ ်မှု 

 

မျက့်နှ စံိုည   ံိုေးဖြ ့်ချက့်၌ ECHR သည့် အမျ ေးစို က ိုေးကွယ့်   ဘ သ အရပေါ် န ိုင့်ငံရ  ့်က လက့်ခသံည ့် 

အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေး အပါအေင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်၂ (margin of appreciation) က ို 

အက အကယွ့် ရပေးခွဲ သည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ     ေးရံိုေးရ  ့်သည့် ဘ သ ရ ေးအ ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့ စည့်ေးကကပ့် 

ထ န့်ေးချ ပ့်မည့်နှင ့် ပ ့်သက့်၍ န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး က ိုယ့်ပ ိုင့် ံိုေးဖြ ့်ခွင ့် အမျ ေးအဖပ ေးရပေးခွဲ သည့်။ ဤအချက့်က 

အစ ိုေး   စ့်ခိုချင့်ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငအံရဖခအရနက ို အသ  ံိုေးဖြစ့်ပပ ေး သ   ိုို့၏ ဥပရေရ ေး   

 ံိုေးဖြ ့်ချက့်အ ေး လ ိုက့်န သင ့်သည့်ဟ ရသ  ဥရ  ပန ိုင့်ငံမျ ေး၌  ှ ရနသည ့် စဉ့်ေးစ ေးချက့်က ို ဖပသခွဲ သည့်။  

သ ိုို့နှင ့်  ိုင့်    ေးရံိုေး၏ ပထမ  ံိုေးဖြ ့်ချက့်သည့် အ  လ အစ ိုေး ၏  ပ့် ည့်ချက့်က ို  နို့့်ကျင့်ခွဲ    

ရလ က့် ့်စ အမှုသည့် စ  ့်ေင့်စ ေးစ   ရက င့်ေးပါသည့်။ ရလ က့် ့်စ အမှု၌ ရန က့် ံိုေး  ံိုေးဖြ ့်ချက့်သည့် 

ရ ိုေးရ ိုေး   ေးခွင့် (Chamber)  ံိုေးဖြ ့်ချက့်နငှ ့် မျက့်န ှစံိုည     ေးခွင့် (Grand Chamber)   ိုို့အကက ေး 

 ပ့် ည့်ချက့် ရဖပ င့်ေးဖပန့်ဖြစ့်ခွဲ သည့်မှ  အထ ေး လည့် မှ ့်သ ေးစ   အချက့်ဖြစ့်သည့်။ ပထမ 

 ံိုေးဖြ ့်ချက့် ွင့် ဥရ  ပ    ေးရံိုေး ရ ိုေးရ ိုေး   ေးခွင့်သည့် ဘက့်မလ ိုက့်သည ့် ဘ သ ရ ေး မစွက့်ြက့်ရ ေး 

 ပ့် ည့်ချက့်က ို က ကယွ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုအ  ိုင့်ေး  ိုလျှင့် လက့်ေါေးကပ့်  ိုင့်မျ ေးက ို ဖြ  ့်ချခ ိုင့်ေးခွဲ မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် အမ သည့် မျက့်န ှစံိုည     ေးခွင့်သ ိုို့ လွှွဲရဖပ င့်ေးခံ သည ့်အခါ ယခင့် ံိုေးဖြ ့်ချက့်က ို ပယ့်ချခွဲ ပပ ေး 

ဥရ  ပ အစဉ့်အလ    ိုသည့်မှ  ခ စ့်ယန့်ဘ သ နှင ့် သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ ၊ ခွွဲဖခ ေး၍မ ရအ င့် 
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 က့်နွှယ့်ရနသည့်ဟ ရသ  န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်မှုက ို က ကယွ့်ခွဲ သည့်။ အကျ  ေး က့်အရနဖြင ့် 

လက့်ေါေးကပ့်  ိုင့်မျ ေး နံ ံမျ ေးရပေါ်၌  က့်လက့်  ှ ရနခွဲ သည့်။ ရလ က့် ့်စ အမှု၏ ရန က့် ံိုေး လေ့်သည့် 

ဘ သ    ေး စက ေး ပ့်ဖြင ့် ရြ ့်ဖပသည့်ဖြစ့်ရစ၊ ဘ သ    ေးမှ ြယ့်ခ ွရ ေးအဖမင့်ဖြင ့် ရြ ့်ဖပသည့် ဖြစ့်ရစ 

လ သ ေးအ ေးလံိုေး  ိုင့်    န့်ြ ိုေးမျ ေး၊ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးချက့်  ိုင့်   ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးနငှ ့် 

မည့်ကွဲ သ ိုို့   ိုက့်  ိုင့် ညြှ န ှုင့်ေးသင ့်သည့်   ိုသည့်  က စစက ို ပ ိုမ ို၍ ရှုပ့်ရထွေးရစသည့်။ ရလ က့် ့်စ အမ ၏ 

ရဘ င့်နယ့်န မ  ့်သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်မျ ေးအရပေါ် ဘ သ ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေး၌  ှ ကကရသ  အရဖခခ ံ

စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ိုရ   ဘ သ ရ ေး သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေး၏ အ ေးနငှ ့် သမ ိုင့်ေးစဉ့် က့်  ှ လ ခွဲ သည ့် 

ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု (ဥပမ  ထံိုေးထမ့်ေးစဉ့်လ သည့် အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုက ို ခွင ့်ဖပ သည့်)   ိုို့အရပေါ် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၌  ှ သည ့် စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ိုရ   ရြ ့်ဖပခွဲ သည့်။  

  ှာဟင ်အမှု 

 

ရလ က့် ့်စ ၏ အမှုကွဲ သ ိုို့ပင့် ရလလ   ှဟင့် (Leyla Şahin) အမှုသည့် ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ဘ သ ရ ေး 

ယဉ့်ရကျေးမှု၏ လ မှုအကျ   ေးသက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ဖြစ့်ရပေါ်ရစသည ့် က စစ ပ့်မျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည့်။ 

ရလလ   ှဟင့်သည့် ဘ     ကကသ ိုလ့်၌ ရ ေးပည  သင့်ယ ပပ ေးရန က့် ၁၉၉၇ ခိုနစှ့် ွင့် အစစ န့်ဘ လ့် 

 ကကသ ိုလ့်၌ ရကျ င့်ေးသွင့်ေးခွဲ သည့်။   ှဟင့်သည့် ဘ    ကကသ ိုလ့်၌ ရကျ င့်ေး က့်ခွဲ စဉ့် ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါ 

ေ ့် င့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် အစစ န့်ဘ လ့် ကကသ ိုလ့်  က့်ရ  က့်စဉ့်အ ငွ့်ေး ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါ ေ ့်ထ ေးသည ့် 

အ ွက့် စ ရမေးပွွဲရစ င ့်သ မျ ေးသည့် သ မအ ေး ရ ေးရဖြ စ ရမေးပွွဲ  စ့်ခို ရဖြ  ိုခွင ့် မဖပ ခွဲ ရပ။ ရန က့်ပ ိုင့်ေး ငွ့် 

သ သည့် ဘ သ  ပ့် စ့်ခို၊ ပ ိုို့ချချက့် စ့်ခိုနှင ့် ရ ေးရဖြ စ ရမေးပွွဲ  စ့်ခို  က့်ရ  က့်ရဖြ  ို န့်က ို 

ဖငင့်ေးပယ့်ခခံွဲ  သည့်။  ကကသ ိုလ့်၌ ဘ သ  ပ့်မျ ေး၊ ပ ိုို့ချချက့်မျ ေးနှင ့် စ ရမေးပွွဲ  က့်ရ  က့်ရဖြ  ိုခွင ့် 

အကက မ့်ကက မ့် ဖငင့်ေးပယ့်ခွဲ ဖခင့်ေးအ ေး အစစ န့်ဘ လ့် ကကသ ိုလ့် လက့်ရထ က့်အဓ ပ   ထို ့်ဖပန့်ထ ေးသည ့် 

ထို ့်ဖပန့်ချက့်  စ့်ခိုက ို က ိုေးက ေးပပ ေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည့်။ အ  ိုပါ ထို ့်ဖပန့်ချက့်၌ ရခါင့်ေးခခံ ထ ေးရသ  

ရကျ င့်ေးသ ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေးနငှ ့် (န ိုင့်ငံဖခ ေးမှ ရကျ င့်ေးသ ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေး အပါအေင့်) ပါေးသ ိုင့်ေးရမွှေး ထ ေးရသ  

ရကျ င့်ေးသ ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေးအ ေး ပ ိုို့ချချက့်မျ ေး၊ ဘ သ  ပ့်မျ ေး သ ိုို့မဟို ့် ကျှူ  ို  ယယ့်မျ ေး  က့်ရ  က့်ခငွ ့် 

မဖပ  ဟို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့် (Layla Şahin vs Turkey 2005)။  သ မသည့် အေ ့်အစ ေး စည့်ေးမျည့်ေး 

စည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးက ို လ ိုက့်န ပျက့်ကကွ့်သည့်ဟို စွပ့်စွွဲ၍ အဖပစ့်ရပေးခွဲ သည့်။  

 

   က န ိုင့်င ံွင့် ဘ သ    ေး မြက့်ရ ေး အယ အ  (laiklik) အ ေး န ိုင့်ငံရ  ့်၏ ဘ သ ရ ေးက ို စည့်ေးကကပ့် 

ထ န့်ေးချ ပ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးမှုအဖြစ့်  ငှ့်ေးဖပ မည့်က ို မှ ့်သ ေးသင ့်ပါသည့်။ ၁၉၂၃ ခိုနှစ့် သမမ  န ိုင့်ငရံ  ့် 

 ည့်ရထ င့်ခွဲ စဉ့်ကစ၍ ကမွဲ၏ ဘ သ    ေး မြက့်ရ ေး အမျ   ေးသ ေးေါေသည့် ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါအ ေး 

လ ဖမင့်ကွင့်ေးမှ ြယ့်ထို ့်ထ ေးခွဲ သည့်။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့်  ဖပည့်သ ူ့အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၌ အလိုပ့်လိုပ့်ကကသည ့် 

ေန့်ထမ့်ေးမျ ေး၏ ေ ့်စ ေး င့်ယင့်ပံို  ိုင့်   စည့်ေးကမ့်ေးချက့်အ ေး ၁၉၈၀ ခိုနစှ့်မှသ  သ ့်မှ ့်ခွဲ ဖခင့်ေးဖြစ့်ပပ ေး 

၁၉၉၈ ခိုနစှ့်အထ  ထင့်သ ဖမင့်သ  အရက င့်အထည့် ရြ ့်ခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ အကျ  ေး က့်အရနဖြင ့်   ှဟင့်သည့် 

ခွင ့်ဖပ ချက့် မ ှ သည ့် စိုရံိုေးမှု စ့်ခို ွင့် ပါေင့်ခွဲ ဖခင့်ေးအ ွက့် ပထမ ွင့် သ  ရပေးခံ ပပ ေး ရန က့် ွင့် စ သင့်နှစ့် 
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နှစ့်ေက့်   ိုင့်ေးငံ ဖခင့်ေး ခံခွဲ  သည့်။ ရန က့်ပ ိုင့်ေး ငွ့် လွ ့်ပင မ့်ေး ချမ့်ေးသ ခွင ့်  ံ ့ံ်   ှ ခွဲ ဖခင့်ေးရကက င ့် ဖပစ့်ေဏ့်မျ ေးမှ 

လွ ့်ခွဲ ပပ ေး  ံိုေးခန့်ေး  ိုင့်ရအ င့် ပည သင့်ကက ေးခွင ့်   ှ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး သ သည့် ၁၉၉၉ ခိုနှစ့် စက့် င့်ဘ လ ွင့် 

ဗ ယင့်န   ကကသ ိုလ့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ ပည သင့်ယ ခွဲ သည့်။  

 

ဤအရဖပ င့်ေးအလွဲသည့် ပည ရ ေးသင့်ကက ေးခငွ ့် က စစအ ေး လက့်ရ ွွေ့ ွင့် ရဖြ ှင့်ေးရပေးခွဲ ရသ ့်လည့်ေး သ သည့် 

   ေးရံိုေးမျ ေးမှ  င့်     ေးမျှ မှုက ို   ှရြွခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံအ ငွ့်ေး အစွမ့်ေးကိုန့် ကက  ေးပမ့်ေးပပ ေး ရန က့်ပ ိုင့်ေး 

ရအ င့်ဖမင့်မှု မ သည ့်အခါ ဥရ  ပ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရက ့်မ ှင့်ထံသ ိုို့    က န ိုင့်ငအံရပေါ်   ိုင့်ကက ေးချက့် 

 င့်သငွ့်ေးခွဲ သည့်။ ဤသ ိုို့ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် သ သည့် ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါ ေ ့် င့်ဖခင့်ေးအ ေး မွ ့် လင့် အမျ   ေးသမ ေး 

 စ့်ဦေး၏ ဘ သ ရ ေး   ေန့်အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ရကက င့်ေး၊ ဤဘ သ ရ ေး   ေန့်သည့် ေင ့်ကကွ ေးဖခင့်ေး 

မဟို ့်သလ ို  နို့့်ကျင့်  နဒဖပမှု  စ့်ခိုခိုအဖြစ့်  ည့် ယွ့်ဖခင့်ေး မဟို ့်ရကက င့်ေး၊ ြ အ ေးရပေးသည ့်ပံိုစ၊ံ 

 ွရပေးသည ့်ပံိုစ ံ သ ိုို့မဟို ့် ဘ သ ရ ေး သ မ့်ေးသွင့်ေးသည ့် ပံိုစ ံ မရဖမ က့်ဟို ယ  ရကက င့်ေး အထင့်အ ှ ေး 

ဖပသလ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Ibid., para. 85)။ ဘ သ ရ ေး အမ ှ့်အသ ေးမျ ေး ေ ့် င့်ဖခင့်ေးအရပေါ် 

  ေးဖမစ့်ချက့်အ ေး  ရဖပေးည  အရက င့်အထည့်ရြ ့်ဖခင့်ေး မ ှ ဟိုလည့်ေး   ှဟင့်က သ မ၏ သံသယ ဖြစ့်မှုက ို 

မှ ့်သ ေးခွဲ သည့်။ ဥပမ    ေးဖမစ့်ချက့်မျ ေးသည့် ခ စ့်ယ န့်နှင ့် ဂျှူေးဘ သ ေင့် ရကျ င့်ေးသ ၊ ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေး 

အရပေါ်လည့်ေး သက့်ရ  က့်မှု  ှ ရကက င့်ေး အရထ က့်အထ ေးမျ ေး မ ှ ရပ (Ibid., para. 88)။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

  ှဟင့်က အ င ့်ဖမင ့် ပည ရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၌ အစစလ မ့် ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါ ေ ့် င့်ဖခင့်ေးအ ေး 

  ေးဖမစ့်ဖခင့်ေးသည့် အရဖခခ ံ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အက အကယွ့် ရပေးရ ေး 

သရဘ   စ ချ ပ့်၏ ပ ိုေ့်မ ၈၊ ၉၊ ၁၀ နှင ့် ၁၄   ိုို့ ချ   ေးရြ က့်ခံ သည့်ဟို ၁၉၉၈ ခိုနှစ့်၊ ဇ လ ိုင့်လ ၂၁  က့်ရနို့ ငွ့် 

အရကက င့်ေးဖပခွဲ သည့် (Ibid., para. 102)။  

 

 ှာဟင်အမှုနငှ ် ဝလာ ်တ်စ အမှုတြိုို့ ြို ခ ြိတ်ဆ ်ဝပျားသည ်  ြိစစ ပ်မ ာျား 

 

 ံိုေးဖြ ့်ချက့်ချ  ၌    ေးရံိုေးသည့်    က န ိုင့်ငံ ှ  ဘ သ ရ ေးနွှယ့်ရသ  န ိုင့်ငံရ ေးလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၏ 

သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးနငှ ့် ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု၊ အရဖခခံလ မှုရ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲမှုနှင ့် ဘ သ ရ ေး အယ အ မျ ေး 

ချမှ ့်ဖခင့်ေး  ိုို့သည့်    က အ ွက့် စ ိုေး  မ့်ြွယ့်   က စစမျ ေးအဖြစ့်  ှ ရနရသေးသည့်က ို အသ အမှ ့်ဖပ ခွဲ သည့်။ 

   ေးရံိုေးသည့် အိုပ့်စိုမျ ေးအ ေး အက အကွယ့်ရပေး န့် န ိုင့်ငံရ  ့်အ ေး လိုပ့်ပ ိုင့်ခငွ ့် ရပေးခွဲ သည ့် ယခင့်အမှုမျ ေး 

က ိုလည့်ေး  ည့်ညွှန့်ေး က ိုေးက ေးခွဲ သည့်။   ြ ပါ  စ  (ြ လံိုရ ေး ပါ  ) နှင ့် အရပါင့်ေးအပါမျ ေးနှင ့်    က န ိုင့်ငံအမှု 

(2001) နှင ့် ေါလပ့်နှင ့်  ွ ဇ လန့်န ိုင့်ငံအမှု (Dahlab v. Switzerland 2001) အမှု  ိုို့သည့် ရ ေှးထံိုေးမျ ေး၏ 

 စ  ့် စ့်ရေသဖြစ့်ပပ ေး ေါလပ့်အမှုသည့် မ လ န့်ေး   မ စ့်ဦေး ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါ ေ ့် င့်ဖခင့်ေးမှ   ေးဖမစ့်ဖခင့်ေး 

ခံ ရသ  အမှုဖြစ့်သည့်။ ေါလပ့်အမှု ွင့် ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါအ ေး ဩဇ အ ှ န့်အေါ ကက ေးရသ  ဖပင့်ပ အမ ှ့်အသ ေး 

 စ့်ခို ဖြစ့်သည့်ဟို ယ  ခွဲ သည့် (Layla Şahin vs Turkey 2005)။ ရန က့် ံိုေး ွင့်    ေးရံိုေးက ေ မ ိုကရ စ  

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး စ့်ခို၌ အစစလ မ့် ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါ ေ ့် င့်မှုအ ေး ၎င့်ေးသည့် အဖခ ေးသ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်၊ ဖပည့်သ လ ထိုအ ွက့်  ည့်ပင မ့်ရ ေးနှင ့် ရဘေးအနတ  ယ့်ကင့်ေးရ ေး  ိုို့က ို အက အကယွ့်ရပေး မည ့် 

 ည့် ွယ့်ချက့်နှင ့် မက ိုက့်ည လျှင့် န ိုင့်ငရံ  ့်၌   ေးဖမစ့်ခွင ့် ှ သည့်ဟို ခယံ ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့်   ှဟင့်အ ေး 
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ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါ ေ ့် င့်စဉ့်အ ွင့်ေး  ကကသ ိုလ့် ပည ရ ေး၏  ချ   ွေ့အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို သင့်ကက ေးခငွ ့်အ ေး 

ပ  ့်ပင့်ဖခင့်ေးဖြင ့်    က  အစ ိုေး သည့်  ကကသ ိုလ့်နှင ့် န ိုင့်ငံရ  ့်အ ငွ့်ေး ပရေသ စံိုလင့်မှုက ို အဟနို့့်အ  ေး 

မဖြစ့်ရစဘွဲ ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေးသ  ဖြစ့်သည့်ဟို အဖမင့်ထ ေး ှ ခွဲ သည့်။  

 

ရလ က့် ့်စ အမှုနှင ့်   ှဟင့်အမှု  ိုို့မှ  င ့် ECHR ၏ စ  င့်ချက့်က ို သံိုေးသပ့်  ၌ ဘ သ ရ ေး 

အမ ှ့်သရကဂ မျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ အသံိုေးဖပ ခွဲ သည ့်  နို့့်ကျင့်ဘက့် စက ေးမျ ေးသည့် အထ ေးပင့် 

စ  ့်ေင့်စ ေးစ   ဖြစ့်သည့်။ ရလ က့် ့်စ ၏ အမှု ငွ့် လက့်ေါေးကပ့်  ိုင့်အ ေး အနှစ့်သ  အ ေးဖြင ့် 

အ ေးရပျ  ရသ  အမ ှ့်သရကဂ  အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ခွဲ ပပ ေး   ှဟင့်၏ အမှု၌မ  ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါအ ေး အ ေးဖပင့်ေးရသ  

အမ ှ့်သရကဂ အဖြစ့်  ည့်ညွှန့်ေးရဖပ   ိုခွဲ သည့်။ ဂျန့်ေါရှုရထ င ့် (gender lens) အ ေး မ  သည ့် ပံိုစဖံြင ့် 

အသံိုေးဖပ ထ ေးဖခင့်ေးသည့် ဤသ ိုို့ ကွွဲလွွဲရနဖခင့်ေး၏ အရကက င့်ေးအ င့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ရက င့်ေးဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ CEDAW 

နှင ့် မွ ့် လင့် ဘ သ ေင့် အမျ ေးစို န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး  က့်နွှယ့်မှုနငှ ့် သက့်  ိုင့်သည ့် က စစ ပ့်မျ ေးနငှ ့် 

အလ ေး  စ ွပင့် ECHR ၏ စ  င့် ံိုေးဖြ ့်ချက့်၌ ကျ ေး၊မ  န့်ေး  ည မျှမှုနှင ့် ဘ သ ရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး 

အကက ေး  ှ သည ့် န ိုင့်ငရံ ေးအရပေါ် စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှု ှ ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ သ ိုို့နှင ့်  ိုင့် ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါအ ေး က  ့်အန့်၌ 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် အ င့်ေးအကျပ့် ချမှ ့်ထ ေးသည ့်  အမ ှ့်သရကဂ အဖြစ့် န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်ပပ ေး 

၎င့်ေးသည့် ကျ ေး၊မ  န့်ေး  ည မျှရ ေး မ နငှ ့် သဟဇ  ဖြစ့် န့် ခက့်ခွဲရကက င့်ေး မှ ့်ယ ခွဲ ဖခင့်ေးဖြင ့် 

   ေးရံိုေးရ  ့်သည့် အမျ   ေးသမ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် စဉ့်ေးစ ေးလိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေးအ ေး အရလေးရပေး စဉ့်ေးစ ေးခွဲ ဖခင့်ေး 

မ ှ ခွဲ ရချ။ ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါအ ေး မဖြစ့်မရန လိုပ့်ရ  င့် မည ့် ဘ သ ရ ေး   ေန့်  စ့်ခိုအဖြစ့် ပံိုရြ ့်ခွဲ ဖခင့်ေးဖြင ့် 

   ေးရံိုေးရ  ့်သည့်   ှဟင့်အရနဖြင ့် ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါအ ေး မ မ  နဒ၊ က ိုယ့်ပ ိုင့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်ဖြင ့် ေ ့် င့်ခွဲ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်န ိုင့်သည့်က ို လျစ့်လျှူရှုခွဲ သည့်။  

 

ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါအ ေး ကျ ေး၊မ  န့်ေး  ည မျှအရပေါ်   သက့်ပန့် ရစ ့်က ေးမှုအဖြစ့် မှ ့်ယ ဖခင့်ေးဖြင ့် 

   ေးရံိုေးရ  ့်သည့် ဘ သ ရ ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့် ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးအ ွက့်၊ အထ ေးသဖြင ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့် 

ဟ သည့်မှ  အရဖခ ည့်ပပ ေး ဖြစ့်ရသ  လ မှု-ဘ သ ရ ေး အစဉ့်အလ   စ့်ခိုအ ွင့်ေး ကွွဲဖပ ေးရသ  အဖမင့်မျ ေးက ို 

ရြ ့်ထို ့်ခငွ ့်ဟို န ေးလည့်သည ့် ဖငင့်ေးခံိုချက့်မျ ေးက ို ရန   မရပေးခွဲ ရချ။   ှဟင့်၏ အမှု၌ အရ ေးပါရသ  

က စစ ပ့်မျ ေး ငွ့် လ ဦေးရ ၏ အမျ ေးစိုသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး မြက့်သည ့် 

ဘေရနထ ိုင့်မှုပံိုစအံ ေး လက့်ခံကကရသ ့်လည့်ေး အစစလ မ့်ဘ သ က ို က ိုေးကွယ့်ကကရသေးသည ့် န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ၌ 

အဖခ ေးသ မျ ေး၏ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်နှင ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး အက အကယွ့် ရပေးဖခင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံ ည့်ပင မ့်ရအေးချ  မ့်ေးက ို 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်ဟို    ေးရံိုေးက ဖငင့်ေးခံိုခွဲ သည့် (Layla Şahin vs Turkey 2005, para. 115)။ 

သ ိုို့နှင ့်  ိုင့်    က န ိုင့်ငံ၌ အ  ိုပါ အစစလ မ့် ဘ သ ၏  စ့်ခို ည့်ေးဖြစ့်မှု (singularity) သည့် 

ရမေးခွန့်ေးထို ့်စ   ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၉၈ ခိုနှစ့်နငှ ့် ၂၀၀၂ ခိုနှစ့် အကက ေး    က န ိုင့်င၌ံ ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါေ ့် င့်မှုအ ေး 

  ေးဖမစ့်ဖခင့်ေးရကက င ့် အမျ   ေးသမ ေး အစ ိုေး ေန့်ထမ့်ေး ၅၀၀၀ ခနို့့် အလိုပ့်ထို ့်ခခံွဲ  ပပ ေး ရန က့်ထပ့် ၁၀၀၀၀ 

ခနို့့်အ ေး အ င့်ေးအကျပ့်   ထ ေးမှ နို ့်ထကွ့်ရစခွဲ သည့် (Bottoni, 2013, p.187)။ 
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ဤအရဖခအရန၌   ှဟင့်၏အမှုရကက င ့် ECHR က န ိုင့်ငံမျ ေးထံ ရပေးထ ေးသည ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့် သည့် 

ဘက့်မလ ိုက့်ရ ေးမ က ို က ကယွ့်သလ ေး သ ိုို့မဟို ့် န ိုင့်ငံရ ေး အယ ေါေ  စ့်ခိုက ို က ကွယ့်သလ ေး   ိုရသ  

ရမေးခွန့်ေးက ို ရမေးစ   လ ိုလ သည့်။  နည့်ေး  ို လျှင့် ECHR အရနဖြင ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ မ မ   ိုို့ န ိုင့်ငံအရကက င့်ေး 

န ေးလည့်မှု၊ ကျွမ့်ေးကျင့်မှုအရပေါ် လက့်ခအံသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးသည့်  စ့်ခါ စ့် ံ၌ လ မျ ေးစို သ ိုို့မဟို ့် 

လွှမ့်ေးမ ိုေးကက ေးစ ိုေးရသ  န ိုင့်ငရံ ေးအိုပ့်စိုအ ေး လ နည့်ေးစို ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးက ို မျက့်ကယွ့်ဖပ  န့် အ ေးရပေး သလ ိုမျ   ေး 

ဖြစ့်သွ ေးန ိုင့်သည့်။   ှဟင့်အမှုက ရြ ့်ဖပသကွဲ သ ိုို့ ဤအချက့်ရကက င ့် ဘ သ ရ ေး လ နည့်ေးစိုမျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး သ ိုို့မဟို ့် လ မျ ေးစို ဘ သ ရ ေး အစဉ့်အလ မျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ လ နည့်ေးစို အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေးအ ကွ့် သ သ ထင့် ှ ေးရသ  အကျ  ေး က့်မျ ေး  ှ လ န ိုင့်သည့်။  

 

 ှာဟင်အမှု ဆံုျား ဖတ်ခ  ်၏ အ  ြိ ျားသ ်ဝ ာ ်မှုမ ာျား 

 

  ှဟင့်နငှ ့် ရလ က့် ့်စ  အမှုမျ ေး ွင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လွ ့်လပ့်ခငွ ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်က ို အက အကယွ့်ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် 

ECHR သည့် လ မျ ေးစို ဘ သ အရပေါ် န ိုင့်ငံရ  ့်မှ ရထ က့်ခသံည ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေးက ို  က့်လက့် 

ရစ င ့်ထ န့်ေးခွဲ သည့်။ ရဂျရ ိုအန့် န့်ပါမန့်ေး (Jeroen Temperman) က ရလ က့် ့်စ ၏ အမှု၌ ထည ့်သွင့်ေး 

စဉ့်ေးစ ေးခွဲ သည ့် န ိုင့်ငရံ  ့် ဥပရေအ  ရကျ င့်ေးနံ ံမျ ေးရပေါ်  ပ့် င့်ထ ေးသည ့် လက့်ေါေးကပ့်  ိုင့်မျ ေးနှင ့် 

ရလ   ှ  ှဟင့်နငှ ့်    က  ၂၀၀၅ အမှုက ရထ က့်ခံခွဲ သည ့် ပည ရ ေး ပ ေိုဏ့်အ ွင့်ေး အစစလ မ့် 

အမ ှ့်အသ ေး ရခါင့်ေးခခံ ပိုေါ ေ ့် င့်မှုအရပေါ်   ေးဖမစ့်ချက့်  ိုို့အကက ေး အရကက င့်ေးအ  ချင့်ေး  က့်နွှယ့်မှု 

 စ့်ခိုက ို ရြ ့်ထို ့်ထ ေးသည့်။    ေးရံိုေးရ  ့်သည့် ရခါင့်ေးခခ ံပိုေါမျ ေး ငွ့် ဘ သ ရ ေး စည့်ေးရံိုေး 

သ မ့်ေးသွင့်ေးသည ့် အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ ရက င့်ေး ှ န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး လက့်ေါေးကပ့်  ိုင့် ွင့် ဘ သ ရ ေး 

သွန့်သင့် ံိုေးမမှု အရငွွေ့အသက့် မ ှ ဟို ရ ွွေ့ခွဲ ရကက င့်ေး  န့်ပါမန့်ေးက ရလ လ မှ ့်သ ေးခွဲ သည့်။  န့်ပါမန့်ေးနှင ့် 

အဖခ ေး ဘ သ ရ ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရကက င့်ေး စ  ့်ပါေင့်စ ေးကကသ မျ ေး အ ွက့်  ိုလျှင့် အမှုနှစ့်ခိုက ို 

 လေ့်မျ ေးက ို န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ဖခင့်ေးရကက င ့် ECHR ၏ န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး ဘ သ ရ ေး ကျင ့်သံိုေးမှုအ ေး ကက ေးရနပပ ေး 

ဘက့်မလ ိုက့်ရသ  စ စဉ့်ရ  င့် ွက့်သ အဖြစ့် န ေးလည့်သရဘ ရပါက့်ဖခင့်ေးနှင ့် လ မျ ေးစို ဘ သ ရ ေး 

အစဉ့်အလ မျ ေးသည့် လ နည့်ေးစိုမျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေး၊ စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေး၊ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် မည့်သ ိုို့မည့်ပံို 

ချ   ့် က့်ရနကကပံို  ိုို့နငှ ့် သက့်  ိုင့်သည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေး ထွက့်လ သည့်။ ရလ က့် ့်စ နှင ့်   ှဟင့် အမှု 

နှစ့်ခိုသည့် ကက ေးရနမှုနှင ့် ဘ သ ရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေးအယ ေါေ  ိုို့အကက ေး  က့်နွှယ့်မှုက ို ရေြန့် န့်ေးစစ့် န့် 

ြ  ့်ရခေါ်မှု စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ဤက စစနှင ့်ပ ့်သက့်၍ ဤအမှုနှစ့်ခိုသည့် ECHR အ ကွ့် အညွှန့်ေးမျ ေးအဖြစ့် 

လိုပ့်ရ  င့်ရပေးပပ ေး ေ မ ိုကရ စ   န့်ြ ိုေးမျ ေး၊ ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အကက ေး လက့် ှ  က့်နွှယ့် 

ပ ့်သက့်မှု အရကက င့်ေး က စစ ပ့်မျ ေးက ို သ ူ့ရန  ၊ က လ  ိုို့နှင ့် ချ   ့် က့်စဉ့်ေးစ ေး  ၌ အရထ က့်အက  

ဖပ သည့်။  ဥရ  ပ အရဖခအရနနှင ့် ပ ို၍ကျယ့်ဖပနို့့်သည ့် န ိုင့်င ံက  အရဖခအရန၌ ဤ က့်နွှယ့် 

ပ ့်သက့်မှုသည့်  က့်လက့်၍ လ အမျ ေး၏ အထ ေးအ ရံိုစ ိုက့်မှုက ို ခံရန  ွဲ ဖြစ့်သည့်။  

 

အနှစ်ခ  ပ် 



 360 

ရလ က့် ့်စ နှင ့်  ှ ဟင့်အမှု  ိုို့ကွဲ သ ိုို့ အမှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး  ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေး 

ခက့်မဖြ လ မှုက ို ရြ ့်ဖပသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့မှ  စ့်ခိုမှ  န ိုင့်ငံ က  အစ အမံမျ ေး၌ အ မခံထ ေးသည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

   ေးဥပရေ  ိုင့်   အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးနှင ့် လ ူ့အသ ိုင့်ေးေ ိုင့်ေးမျ ေး၌ ဘ သ ရ ေးက ို ကျင ့်သံိုေးပံို၊ ရ ွွေ့ကကံ ခံစ ေးမှု  ိုို့အကက ေး 

ပ ိုမ ို၍ န ေးလည့်မှု  ှ လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

ရလ က့် ့်စ နှင ့်  ှ ဟင့်အမှု  ိုို့ကွဲ သ ိုို့ အမှုမျ ေးသည့် ဘ သ ရ ေး စက ေးဖြင ့် ရြ ့်ဖပသည့်ဖြစ့်ရစ၊ ဘ သ မြက့်ရ ေး 

ဘ သ စက ေးဖြင ့် ရြ ့်ဖပသည့်ဖြစ့်ရစ လ သ ေးအ ေးလံိုေး  ိုင့်    န့်ြ ိုေးမျ ေး၊ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ိုင့် ည့်ဖခင့်ေးသည့် 

န ိုင့်ငံရ  ့်က ကက ေးေင့် ရ  င့် ွက့်ရပေးသည ့် ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှု ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး လ ိုက့်ရလျ ရပေးမှုနှင ့် မည့်သ ိုို့မည့်ပံို 

ပွ ့်  ိုက့်ကကပံိုက ို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် အရထ က့်အက ဖပ သည့်။ အ  ိုပါ ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှု ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးက ို 

အ ံိုေးအဖြ ့်ရပေး  ၌ ECHR သည့် န ိုင့်ငံရ  ့်၏ အဓ ပပ ယ့် ြငွ ့်  ိုခွင ့်ဘက့်မှ ရန၍ ရထ က့်ခံရလ  ှ သည့်။  

ဘ သ ရ ေး  ိုင့်   က စစမျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်လ လျှင့် ဗဟိုေါေ (pluralism)  န့်ြ ိုေးအ ေး အကွဲဖြ ့်  န့်ေးစစ့်ကကပံို၊ 

ဖမြှင ့် င့်ရပေးကကပံို အမျ   ေးမျ   ေး ှ ရကက င့်ေး ရလ က့် ့်စ နှင ့်  ှ ဟင့်အမှု  ိုို့က သရိုပ့်ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။  

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

စ  ့်က ေးဖြင ့် မှန့်ေး ပပ ေး ရလ က့် ့်စ နှင ့်  ှ ဟင့်အမှု  ိုို့၏ လက့်ရ ွွေ့အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးဖပန့် လှန့်ပစ့်ကကည ့်ပါ။ 

အ  လ န ိုင့်ငံ ွင့် ကရလေးငယ့်မျ ေးသည့် အစစလ မ့် အမှ ့်အသ ေးက ို ထင့်သ ဖမင့်သ စွ  ဖပထ ေးသည ့် ရကျ င့်ေးမျ ေးက ို 

 က့်ရ  က့်ကက ပပ ေး    က န ိုင့်ငံ ွင့် ရကျ င့်ေးသ  စ့်ဦေးသည့် ခ စ့်ယ န့် ေ ့်စ ေး  င့်ယင့်ပံို သ ိုို့မဟို ့် 

ဓရလ  စ့်ခိုရကက င ့် အ င ့်ဖမင့်ပည   က့်ရ  က့်သင့်ကက ေးခွင ့်  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး ဖငင့်ေးပယ့်ခံ သည့်   ိုပါစ ိုို့။ အမှုမျ ေးမှ 

အဖခ ေး  ံိုေးဖြ ့်ချက့်  လေ့်မျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ မည့်ဟို ထင့်ပါသလ ေး။ ECHR ၏  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေး၌ 

ရန က့်ခံအရဖခအရနသည့် အရဖပ င့်ေးအလွဲ  စ့်စံို စ့်   ဖြစ့်ရစပါသလ ေး သ ိုို့မဟို ့် အမှု စ့်ခိုစ ၌ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

စံနှုန့်ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ရမေးခွန့်ေးမျ ေးအရပေါ် သင့်၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် သံိုေးသပ့်ချက့်က အဘယ့်နည့်ေး။  

 

နြိဂံုျား 

 

ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်ရ ေး  ိုို့သည့် ေဿနနှင ့် သ အ ို   က န့်ေးေပ့်   ရန     ည ရသ  စံနှုန့်ေးဖပ  

အရ ွေးအရခေါ် စနစ့်မျ ေးနငှ ့် လ မှုရ ေး စနစ့်  ိုို့ဖြစ့်ကကသည့်။ ဘ သ ရ ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့က ို 

ရလ လ သည ့်အခါ ရန က့်ခအံရဖခအရနနှင ့် သမ ိုင့်ေး  ိုို့က ို မပါမဖြစ့် ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေး န့် လ ိုအပ့်သည့်။ 

UDHR ၊ ကိုလသမဂဂ ပင့်မ စ ချ ပ့်မျ ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   ဥရ  ပ သရဘ   စ ချ ပ့်   ိုို့ကွဲ သ ိုို့ 

ရေသ အစ အမမံျ ေးအ ေး  ချ   ွေ့က  စ့်ကမ္ လံိုေး အကျံ ေးေင့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကပပ ေး  ချ   ွေ့က ကမ္  စ့်ေှမ့်ေးလံိုေး ှ  

ဘ သ မျ ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး အ ေးလံိုေး၏ အရငွွေ့အသက့် အစံိုအလင့် မပါ ှ ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ ဤသ ိုို့ 

ဖြစ့်လင ့်ကစ ေး ဘ သ ရ ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့်၊ လွ ့်လပ့်စွ  ယံိုကကည့်ခွင ့်နငှ ့် အဖခ ေးရသ  မခွွဲဖခ ေးဘွဲ 

 က့် ံခငွ ့်  ိုို့အ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဥပရေ၌ ထည ့်သွင့်ေးထ ေးပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤက စစ၌ ဘ သ ရ ေးအ ေး 

အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရစက မ  ဘ သ ရ ေးရ   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးပါ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး၊   ေန့်၊ 

 န့်ေး  ည မျှမှု၊ ဂိုဏ့်သ ကခ နငှ ့်    ေးမျှ မှု စသည ့် အရကက င့်ေးဖခင့်ေး   မျ ေးစွ ပါေင့်ရသ  အယ အ မျ ေးနှင ့် 

 က့်နွှယ့် ပ ့်သက့်ကကသည့်ဟို   ိုန ိုင့်သည့်။  စ့်ခါ စ့် ံ ွင့် ဘ သ ရ ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့သည့် 

ဤအယ အ မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး ပပ  င့်  ိုင့်ကကပပ ေး  စ့်ခါ စ့် ံ ွင့် မဟ မ  ့် ြွွဲွေ့ကကသည့်။ ဘ သ ရ ေး 
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အယ အ မျ ေး အရကက င့်ေး  ချ   ွေ့ရသ  အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် 

သဟဇ   မဖြစ့်သည ့်  သ ဓက  ချ   ွေ့လည့်ေး  ှ သည့်။ သ ိုို့   ွင့်   ည ရသ  အယ အ မျ ေး၊ 

စံနှုန့်ေးမျ ေးအရပေါ် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေးသည့် သဟဇ   ဖြစ့်လျှင့်လည့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ ဤအချက့်သည့် 

အမျ   ေးသမ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး က စစ ငွ့် ထင့် ှ ေးသည့်။ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  အရဖခအရနမျ ေး၌ 

ဘ သ ရ ေး၊    ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အ ဏ  က စစသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် ဘ သ ရ ေး   ိုင့်   

ဖပဿန မျ ေးအ ွက့် အခ  ကျလ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ေး  စ့်ခါ စ့် ံ၌ ဘ သ ရ ေး 

အမည့်ခံ၍ ကျ ေးလွန့်ကကသည့်မှ  ဖငင့်ေး၍မ ရပ၊ သ ိုို့ရသ ့် ဤချ   ေးရြ က့်မှု မျ ေးသည့် ဘ သ ရ ေး  စ့်ခိုခို၏ 

ရဘ င့်နယ့်န မ  ့်ထက့် ရကျ ့်လနွ့်သည ့် အဖခ ေးရသ  သရဘ ထ ေး ရသေးသ မ့်သည ့် ရန  မျ ေးမှ 

ရပါက့်ြွ ေးလ ဖခင့်ေးလည့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ ဤချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့် စစ့်နငှ ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု   ိုို့ကွဲ သ ိုို့ 

 ွန့်ေးပ ိုို့ရပေးသည ့် အဖခင့်ေးအ  မျ ေးရကက င ့်လည့်ေး ပ ို၍   ိုေး  ွေးသွ ေး  ့်ကကသည့်။  

  

ဘ သ ရ ေး အမည့်ခံ၍ သ ိုို့မဟို ့် ဘ သ ရ ေး စဉ့်ေးစ ေးချက့်ဖြင ့် ကျ ေးလွန့်ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့် လ ူ့သရဘ သဘ ေနငှ ့် လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး  ိုို့နှင့်  စပ့်လျဉ့်ေး၍ ဘ သ မျ ေးက 

ရဖပ ထ ေးသည ့် လ ူ့သ ေးအ ေးလံိုေး  ိုင့်   ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး၊ အက အကယွ့်မျ ေးနှင ့်   နှင ့်ရ လ ို 

 နို့့်ကျင့်ကကသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ဘ သ    ေး  ိုို့အကက ေး ပ ေးရပါင့်ေးန ိုင့်ရသ ၊ သဟဇ   ဖြစ့်န ိုင့်ရသ  

ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခ အလ ေးအလ နငှ ့် အ ှ    ေးဖြစ့်ရသ  ၎င့်ေး  ိုို့အကက ေး  င့်ေးမ မှုမျ ေးသည့် ဤစနစ့်နစှ့်ခို အကက ေး 

ေွ ဟ န့်သည ့်  က့်နွှယ့်မှုက ို ဖြစ့်ရစသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ဘ သ ရ ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးအကက ေး 

 က့်နွှယ့်မှုသည့် ပ ိုမ ို၍ ဥပရေရဘ င့် အ ငွ့်ေးသ ိုို့ ရ  က့်လ သည ့်  ိုင့် ဘ သ ရ ေးနှင ့် အခငွ ့်အရ ေး  ိုို့၏ 

အရကက င့်ေးအ   ကကယွ့်ေစံိုလင့်သည ့် သမ ိုင့်ေးသည့် စနစ့် ကျ ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး၊ ဖပန့်လည့် အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုမှု   ိုို့အ ွက့် လမ့်ေးပွင ့်ရန ွဲ၊ လ ိုအပ့်ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ ဘ သ    ေးမှ ြယ့်ခ ွရ ေး အယ အ ဘက့်သ ိုို့ 

ဦေး ည့်သည ့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် အစွန့်ေးရ  က့် ဘ သ ရ ေး ထို ့်ရြ ့်ဖပသမှုမျ ေးသည့် ဘ သ ရ ေးနှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အ ေး  နို့့်ကျင့်ဘက့်   ရ သ ိုို့  ွန့်ေးပ ိုို့ရန   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် ဘ သ ရ ေး  ိုို့အ ေး 

က ိုင့်ေးကျွန့်ေးမှ  ကျွန့်ေးက ိုင့်ေးမှ အဖြစ့် ရပါင့်ေးစပ့် စဉ့်ေးစ ေးရပေးန ိုင့်ရသ ၊ ၎င့်ေး  ိုို့အကက ေး  က့် ံရ ေးမျ ေးအ ေး 

အရဖခအရနက ို ထင့်ဟပ့်ရသ  ပံိုစသံစ့်မျ ေးဖြင ့် ပံိုရြ ့် စဉ့်ေးစ ေးရပေးန ိုင့်ရသ  လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးနှင ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး 

လ ိုအပ့်သည့်။  

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ ဘ သ ရ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   ဥပရေမျ ေး ရ ေး ွွဲ  ၌ မည့်သည ့် အ  ိုင့်ေးအ  အထ  

ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးသင ့်သည ့် အချက့် စ့်ချက့် ဖြစ့်သနည့်ေး။ 

၂။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   ဥရ  ပ    ေးရံိုေးသည့် ဘ သ ရ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ဘက့်လ ိုက့်မှု 

 ှ ပါသလ ေး။ 
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၃။ ဘ သ ရ ေးနှင ့် အဖခ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အကက ေး ပဋ ပကခမျ ေးအ ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

ရဖြ ှင့်ေးရပေးသင ့်သနည့်ေး။ 

၄။ ဘ သ ရ ေး အရဖခဖပ  ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုမျ ေးအ ေး အဖခ ေးရသ  ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုပံိုစမံျ ေးမှ ခွွဲဖခ ေး န့် 

အပမွဲ မ့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်ပါသလ ေး။ 

 

အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ ရလ က့် ့်စ နငှ ့်   ှဟင့်အမှု  ိုို့အရပေါ် ECHR ၏  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးသည့် ရ ွှေ့ရန က့်ည ပါသလ ေး 

သ ိုို့မဟို ့်    ေးရံိုေး၏ ဘ သ ရ ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အရပေါ်    ေးစ  င့်ချက့်အ  ရဖပ လျှင့် အချင့်ေးချင့်ေး 

ပဋ ပကခ ဖြစ့်ပါသလ ေး။  

၂။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ဘ သ ရ ေး မ ှ ဘွဲ  ည့် ှ န ိုင့်၊ မန ိုင့် ရ ွေးရနွေးပါ။ 

၃။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အက ကွယ့်ရပေးမှုမျ ေးက ို အဖပည ့်အေ အရက င့်အထည့်ရြ ့် န့် 

ဘ သ ရ ေးမြက့်သည ့် န ိုင့်ငရံ  ့် စ့်ခို လ ိုပါသလ ေး။  
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Taylor, P. M. (2005). Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

ဤစ အိုပ့်သည့် ဥရ  ပနငှ ့် ကိုလသမဂဂ  ိုို့၏ ဘ သ ရ ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့် ဥပရေမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်လ မှုက ို 

န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ ထ ေးသည့်။  

 

Witte, J. Jr and Green, M. C. (eds) (2012). Religion and Human Rights: An Introduction. New 

York: Oxford University Press.  
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ဤစ အိုပ့်သည့် ဘ သ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုို့အရကက င့်ေး ရထ င ့်စံိုရသ  ရလ လ ချက့် စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး 

အဖမင့်အမျ   ေးမျ   ေးနငှ ့် အစဉ့်အလ မျ   ေးမျ   ေး ပါေင့်သည့်။  

 

ေ ်ဘ်ဆြို ်အညွှန်ျား 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx 

ဤေက့်ဘ့်  ိုက့်သည့် ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက င့်စ က ခနို့့်အပ့်သည ့် အထ ေးက ိုယ့်စ ေးလှယ့်၏ 

ဘ သ ရ ေး သ ိုို့မဟို ့် ယံိုကကည့်မှု  ိုင့်   လွ ့်လပ့်ခငွ ့်နှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးအရကက င့်ေး 

သ င့်ေးအချက့်အလက့် ရပေးပါသည့်။  

 

http://www.strasbourgconsortium.org Strasbourg အြွွဲွေ့သည့် ဘ သ ရ ေး သ ိုို့မဟို ့် ယံိုကကည့်မှု  ိုင့်   

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်အရကက င့်ေး ရလ လ သည ့် ပည  ပ့်အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး ချ   ွေ့၏ ရလ လ ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးက ို 

စိုစည့်ေးထ ေးပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့သည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   ဥရ  ပ    ေးရံိုေး၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်လျှင့် 

အွန့်လ ိုင့်ေးမှ ဖြနို့့်ချ  ရပေးသည့်။  

 

https://scholarblogs.emory.edu/aannaim/ ပါရမ ကခ အ ဗ့်ေ လ အန့်န အ မ့်သည့် အ ရမ ့်   ဥပရေ 

ရကျ င့်ေး၌ ချ ေးလ့်စ့်ရဟ င့်ေးေါေးကန့်ေလ  ဂိုဏ့်ထ ေးရ  င့် ဥပရေ ပါရမ ကခ ဖြစ့်သည့်။ 

 

http://wwwI.umn.edu/humanrts/edumat/studyguides/religion.html မ နက့်  ို    ကကသ ိုလ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ကကည ့်  ိုက့်သည့် ဘ သ ရ ေး သ ိုို့မဟို ့် ယံိုကကည့်မှု  ိုင့်   လွ ့်လပ့်ခငွ ့်အရကက င့်ေး 

ရလ လ ရ ေး လမ့်ေးညွှန့်ဖြစ့်သည့်။  

 

https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/religion-and-human-rights Open Democracy 

သည့် အကျ  ေးအဖမ ့်အ ကွ့် မ ည့် ွယ့်သည ့် အနွ့်လ ိုင့်ေး ရ ွေးရနွေးရ ေး ြ ို မ့်ဖြစ့်ပပ ေး ဘ သ ရ ေးနှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနယ့်ပယ့်  ိုို့အကက ေး ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ွက့်မှုအရကက င့်ေး ြ  ့်ရခေါ်ထ ေးရသ  စ ရ ေးသ မျ ေး၏ 

ရ  င့်ေးပါေးမျ ေးက ို ထို ့်ရေထ ေးသည့်။  

 

မှ ့်စိုမျ ေး 

၁။ Magna Carta (ပဋ ည ဉ့်ကက ေး) က ို ဘို င့် ဂျွန့်သည့် မှှူေးမ ့်ဘယ့် ွန့် စ့်စို၏ ြ အ ေးရကက င ့် 

အဂဂလန့်န ိုင့်ငံ၊  မ့်န ရမေး၌ လက့်မှ ့်ထ ိုေးခွဲ သည့်။ ဤစ သည့်    ေးဥပရေစ ိုေးမ ိုေးမှုက ို အ ည့်ဖပ ပပ ေး ဘို င့်အ ေး 

ဥပရေလက့်ရအ က့်၌ ထ ေးခွဲ သည့်။ အဂဂလန့်ဘို  ေးရကျ င့်ေးသည့် ယင့်ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ယို ့်ရလျ  ဘွဲ 

  ှ ရစပပ ေး ယင့်ေး၏ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး မပျက့်မစ ေးဘွဲ  ှ ရစ မည့်ဟ ရသ  ပထမဦေး ံိုေး စ ပ ိုေ့်အပါအေင့် ဤစ ၏ 

စ ပ ိုေ့် ချ   ွေ့သည့် ပဗ   န့်န ိုင့်င၏ံ ဥပရေ ငွ့်  ှ ရနရသေးသည့်။  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx
http://www.strasbourgconsortium.org/
https://scholarblogs.emory.edu/aannaim/
http://wwwi.umn.edu/humanrts/edumat/studyguides/religion.html
https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/religion-and-human-rights
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၂။ Margin of appreciation ဟ သည့်မှ  အကျယ့်ရဖပ  ံိုေး   ို လျှင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ဥရ  ပ 

သရဘ   စ ချ ပ့်အ   ှ ရသ    ေန့်မျ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေး  ၌ န ိုင့်ငံအစ ိုေး မျ ေးအ ေး ရပေးထ ေးသည ့် 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်အ  ိုင့်ေးအ   ဖြစ့်သည့်။   

 

အခ  ်အလ  ် အသစ်မ ာျားနှင ် အ ခာျား အ င်ျားအ မစ်မ ာျား ြို ဝလ လာ န် ဤစာအပ်ုနှင ် ပူျားတွ ဲ ပါသည  ်

အွန်လြိုင်ျား အ င်ျားအ မစ် စငတ်ာ ြိ ု ေင်ဝ ာ ်ဝလ လာနြိငု်ပါသည်။ 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/goodhart3e/ 
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၁၁) လြိင်စြိတ ်တြိမ်ျားညွတ်မှု၊  ြိုယ်ပြိုင် လြိင်ေြိဝသသ ခံယူခ  န်ှင ် 

လူူ့အခွင ်အဝ ျား 
 

ခ စ်စတင်ျား (ခ စ်  ်)   တင်ျားနှင ် စင်သ ယာ ဘူ  ် (Christine (Cricket) Keating and 

Cynthia Burack) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး 

• လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ ချက့်မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့်မှု 

• SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ကွ့် စိုစည့်ေးဖခင့်ေး 

• SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအရပေါ် ရေြန့်မှုမျ ေး 

• ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး၊ ယ ဂန့်ေါ 

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

 

ယခို အခန့်ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးဖခင့်ေး ချစ့်ကက  က့်သ ၊ အမျ   ေးသ ေးချင့်ေး ချစ့်ကက  က့်သ ၊ လ င့်  ၊ လ င့်ကွွဲ 

နှစ့်မျ   ေးစလံိုေးအရပေါ် ချစ့်ခင့် စံိုမက့်သ ၊  နို့့်ကျင့်ဘက့် လ င့်ကွဲ သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲ ဖပ မ  ရနထ ိုင့်သ ၊ မည့်သည ့် 

လ င့်ေ ရသသ ဖြစ့်သည့်က ို ရမွေး  ပါ လ င့်အဂဂါဖြင ့် သ ့်မှ ့်၍ မ သ ၊ လ င့်   ချစ့်ကက  က့်သ မျ ေးနှင ့်   ိုင့်သည ့် 

က စစ ပ့်မျ ေးက ို ရလ လ ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (ထ ိုသ မျ ေးက ို အ  ိုရက က့် အ ေးဖြင ့် LGBTI ဟို ရခေါ်ကကသည့်)။ 

မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး LGBTI အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် မ ရဘ င့်မျ ေးက ို 

အသံိုေးဖပ က  န ိုင့်ငရံ  ့်၊ အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး၊ ဘ သ ရ ေးနငှ ့် လ အချင့်ေးချင့်ေးအကက ေး 

အကကမ့်ေးြက့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံဖခင့်ေး  ိုို့က ို  နို့့်ကျင့် န့် စိုစည့်ေးလ ကကသည့်။ LGBTI မျ ေးအ ွက့် အဓ က 

ကျသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ ထ ိုအိုပ့်စိုမျ ေးက အ  ိုပါ စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးက ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်အ ွင့်ေးမှ ရဖြ ှင့်ေး န့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ စိုစည့်ေး လိုပ့်ရ  င့် ကကသနည့်ေး။ LGBTI 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး  င့်  ိုင့် သည ့် စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးက အဘယ့်နည့်ေး။ မည့်သ ိုို့ရသ  

ရအ င့်ဖမင့်မှုမျ ေး   ှ ခွဲ သနည့်ေး။ LGBTI မျ ေးအ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ကက  ေးပမ့်ေးမှုက ို ရလ လ သည ့် ယခို 

အခန့်ေး ငွ့် လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ ချက့်   ိုင့်      ေးမျှ ရ ေး 

ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးအရပေါ် ရေြန့်မှုမျ ေးအ ေး ရလ လ  

 န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။ 
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နြိဒါန်ျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေးသည့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုမျ ေး၊ ရဘေးြယ့်ထ ေးမှုမျ ေးနှင ့် 

ြ နှ ပ့်ခမံျ ေးအရပေါ် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးမှုမျ ေးအ ေး က ိုင့် ွယ့်   ွင့် အ ေးရက င့်ေးသည ့် က   ယ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ လ င့်စ  ့် 

  မ့်ေးည ွ့်မှု၊ လ င့်မှု  ိုင့်   အရလ အထမျ ေးနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ မှုမျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရ  င့်ေး  ို န့် LGBTI မျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ မဟ မ  ့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   

ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး၊ အရဖခအရနက ိုလ ိုက့်၍ ရဖပ င့်ေးလွဲ အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး၊ ဖပည့် ငွ့်ေး၌ 

စိုစည့်ေးမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ဖပည့် ငွ့်ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  အ င ့် ွင့် အဖခ ေးအြွွဲွေ့မျ ေးနငှ ့် 

စိုရပါင့်ေးလိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို ဖပ လိုပ့်ကကသည့်။ လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ 

ခံယ မှုမျ ေးနငှ ့် သက့်  ိုင့်သည ့် က စစ ပ့်မျ ေးက ို က ိုင့် ယွ့် န့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်က ို ချွဲွေ့ထငွ့်ဖခင့်ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးရ  ၊ LGBTI လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး အ ကွ့်ပါ အရ ေးပါသည ့် ဖြစ့်ရပေါ် ရဖပ င့်ေးလွဲမှု 

 စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေး ွင့် LGBTI မျ ေး၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့်နငှ ့် အသ အမှ ့်ဖပ  န့်၊ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ    ေးက ို လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ မှုမျ ေး လွ ့်လပ့်စွ  

  ှ ခွင ့် အ ွက့်ပါ ချွဲွေ့ထငွ့် န့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။  

 

လြိင်စြိတ် တြိမ်ျားညွတ်မှုနှင ်  ြိုယ်ပြိငု ်လြိင်ေြိဝသသ ခံယူခ  ်မ ာျား၏ လူူ့အခွင ်အဝ ျား  ဖစ်မှု 

 

လ င့်စ  ့်  မ့်ေးည ွ့်မှု၊ ဂျန့်ေါ စသည့်  ိုို့နှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး နယ့်ပယ့် ငွ့် အလိုပ့် 

လိုပ့်က ိုင့်ကျရသ  ပည  ငှ့်မျ ေး၊ ရ ွှေ့ရနမျ ေး၊  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနှင ့် အ  ့်ပည  ငှ့် 

အမျ ေးအဖပ ေး  ိုို့သည့် “လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှုနငှ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ မှု” (sexual orientation and 

gender identity) ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး၊ အ  ိုရက က့်အ ေးဖြင ့် SOGI က ို လ နည့်ေးစို ငွ့်သ   ှ ရသ  

လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ မှု  ှ သ မျ ေးအရပေါ်  ည့် ွယ့်သည ့် အရဖခခံ ခွွဲဖခ ေး 

 က့် ံမှု ပံိုစမံျ ေးက ို  ည့်ညွှန့်ေး န့် အသံိုေးဖပ သည့်။ န ိုင့်င ံက  လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ မှု အြွွဲွေ့ (Amnesty 

International) (2015a) က လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုက ို လ  စ့်ဦေး၏ “လ င့်စ  ့် နဒ၊ ခံစ ေးချက့်မျ ေး၊ 

အရလ အကျင ့်မျ ေးနှင ့် ေ ရသသ ခံယ မှု” ဟို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုခွဲ သည့်။ ဥပမ  လ  စ့်ဦေးသည့် သ နှင ့် 

လ င့်  မျ ေးအရပေါ် နှစ့်ပခ  က့် သရဘ ကျဖခင့်ေး (ရယ က့်ျ ေးချင့်ေး စ  ့်ေင့်စ ေးသ ၊ မ န့်ေးမချင့်ေး စ  ့်ေင့်စ ေးသ ) 

 ှ န ိုင့်သည့်။ မ  ည ရသ  လ င့်ကွွဲမျ ေးက ို နှစ့်ပခ  က့်သရဘ ကျဖခင့်ေးလည့်ေး  ှ န ိုင့်သည့် (လ င့်ကွွဲသ က ို 

စ  ့်ေင့်စ ေးသ )။ (သ ိုို့)လ င့်  ၊ လ င့်ကွွဲ နှစ့်မျ   ေးစလံိုေးအရပေါ် ချစ့်ခင့် စံိုမက့်သ  ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ လ င့်စ  ့် 

  မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် ကွွဲဖပ ေးစွ ပင့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ ချက့်   ိုသည့်မှ  “လ မှု ခွွဲဖခ ေး သ ့်မှ ့်မှု ဖြစ့်သည ့် 

ရယ က့်ျ ေး  န့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) မ န့်ေးမ န့်ဖခင့်ေး  ိုို့နငှ ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး လ  စ့်ဦေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် ရြ ့်ဖပမှု အရ ွွေ့အကကံ ” 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုခွွဲဖခ ေး သ ့်မှ ့်မှုမျ ေးအရပေါ် မ မ ၏ စ  ့် နဒအ  ခယံ ဖခင့်ေးက ို “ခံစ ေး သည ့် ကျ ေး၊မ ဖြစ့်မှု” ဟို 

 ည့်ညွှန့်ေးသည့် (Amnesty International, 20151)။ လ  စ့်ဦေးသည့် မ မ  ခံစ ေး ရသ  ကျ ေး၊မ ဖြစ့်မှုနှင ့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ လ င့် (သ ိုို့) ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   သွင့်ဖပင့် လကခဏ မျ ေး   ည သည ့်အခါ  စ့်(စ့်)ဂျန့်ေါ (cisgender) ဟို 

သ ့်မှ ့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့ ခံစ ေး သည ့် ကျ ေး၊မ ဖြစ့်မှုသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ င့် (သ ိုို့) ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

သွင့်ဖပင့်လကခဏ မျ ေးနှင ့် ကွွဲဖပ ေးသည ့်အခါ  နို့့်ကျင့်ဘက့် လ င့်ကွဲ သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲ ဖပ မ  ရနထ ိုင့်သ  
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(transgender) ဟို ရခေါ်  ိုသည့်။   ကျသည ့် လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   သွင့်ဖပင့်လကခဏ  မ ှ သ  (သ ိုို့) 

ရ  ရနှ ရနရသ  လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   သွင့်ဖပင့် လကခဏ   ှ သ မျ ေးက ို အင့်   က့်စ့် (intersex) ဟို 

သ ့်မှ ့်သည့်။ သက့်  ိုင့်သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး  စ့်ခိုမှ  က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ လကခဏ  ရြ ့်ဖပချက့် 

ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  လ   ိုို့က ၎င့်ေး  ိုို့၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့်က ို ရြ ့်ဖပသည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့် (ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးအရပေါ် ထပ့်မံ ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးက ို ဇယ ေး ၁၁.၁  ငွ့် ရှုပါ)။ 

 

ယခို အခန့်ေး ွင့် လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ   ိုင့်   ခယံ ချက့်မျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို SOGI ဟို အ  ိုရက က့် သံိုေးနှုန့်ေး သွ ေးမည့် ဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

လ နည့်ေးစို ငွ့်သ   ှ ရသ  လ င့်စ  ့် ခယံ မှု (သ ိုို့) က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့်အ ကွ့် 

ပစ့်မှ ့်ထ ေးခရံန သ မျ ေးအ ွက့် LGBTI (lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex) ဟ သည ့် 

အ  ိုရက က့်က ို သံိုေးနှုန့်ေးသွ ေးပါမည့်။ LGBTI မျ ေးအ ကွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို SOGI ဟို 

 ည့်ညွှန့်ေး သံိုေး ဖခင့်ေး၏ အဓ က အ ေးသ ချက့် နှစ့်ခို  ှ သည့်။ ပထမ အချက့်မှ  ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေးသည့် 

ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် လ င့်နှင ့် ဂျန့်ေါ ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုမျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးပပ ေး လ နည့်ေးစို လ င့်စ  ့် ခံယ မှု 

 ှ သ မျ ေးနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ ချက့်  ှ သ မျ ေးအ ကွ့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးနှင ့် ရှု ့်ချသည ့် 

ပံိုစမံျ ေးက ိုလည့်ေး အရလေးစ ိုက့် ထ ေးသည့်။ ေို  ယ အချက့်မှ  ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေးသည့်  ည့် ှ ပပ ေးသ ေး လ င့် (သ ိုို့) 

ဂျန့်ေါ ေ ရသသ အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးက ို အ င့်ေးအကကပ့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ကမ္   အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး ှ လ မျ ေး 

လက့်မခံသည ့် န မည့်မျ ေး သံိုေးဖခင့်ေးမှ ရ  ှင့်ကကဉ့်ထ ေးသည့်။ ဥပမ  အချ   ွေ့ရသ  ရန က့်ခ ံအရဖခအရနမျ ေး ငွ့် 

ရပေါ်ထွက့်ပပ ေးသ ေး ေ ရသသ အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည ့် အမျ   ေးသမ ေးချင့်ေး စ  ့်ေင့်စ ေးသ ၊ အမျ   ေးသ ေးချင့်ေး 

စ  ့်ေင့်စ ေးသ ၊ လ င့်  ရ  ၊ လ င့်ကွွဲပါ စ  ့်ေင့်စ ေးသ ၊  နို့့်ကျင့်ဘက့် လ င့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲ ဖပ မ  ရနထ ိုင့်သ ၊ 

မည့်သည ့် လ င့်ေ ရသသ ဖြစ့်သည့်က ို ရမွေး  ပါ လ င့်အဂဂါဖြင ့် သ ့်မှ ့်၍ မ သ  အစ ှ သည ့် 

အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးက ို ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးမှုမျ ေး ွင့် သံိုေးနှုန့်ေးဖခင့်ေးက လ င့်နငှ ့် ဂျန့်ေါ 

ေ ရသသမျ ေး၊ အရလ အကျင ့်မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် ဘ သ စက ေး   ိုင့်   

ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးဖခင့်ေးမျ ေး ပယ့်ြျက့်ရပေးပပ ေး အရန က့်န ိုင့်ငံ၏ ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် ဘ သ စက ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုက ို 

အ ေးရက င့်ေးရစသည့်။ 

 

LGBTI မ ာျား  အဘယ်ဝ  ာင ် ထြိခြို ်လွယ် သနည်ျား 

 

မကက ခဏ   ိုသလ ို LGBTI မျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  ြ နှ ပ့်မှု၊ အကကမ့်ေးြက့်မှုနငှ ့် ရဘေးြယ့်ထ ေးဖခင့်ေးမျ ေး 

 င့်  ိုင့် သည့်။ န ိုင့်ငံ က  အမျ   ေးသမ ေးချင့်ေး ချစ့်ကက  က့်သ မျ ေးနှင ့် အမျ   ေးသ ေးချင့်ေး ချစ့်ကက  က့်သ မျ ေး   ိုင့်   

အြွွဲွေ့အစည့်ေး (Internaitonal Lesbian and Gay Association (ILGA)) ၏ အ  ိုအ  LGBTI မျ ေးသည့် 

“   ေးမေင့်၊ ကျင ့်ေ ့်နှင ့် မရလျ ့်ည ရသ    ဇေ ့်ရက င့်မျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး အဖခ ေးသ မျ ေး   ှ သည ့် ဥပရေ 

အက အကယွ့်မျ ေး   ှ  န့် မထ ိုက့် န့်” ဟို သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး ခံ သည့် (ILGA, 2015c, p. 6)။ လ မှု စံနှုန့်ေးအ  

လ င့်ကွွဲ ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ိုသ  လက့်ခကံကပပ ေး လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးမျ ေးရကက င ့် LGBTI 

မျ ေးသည့် အထ ေး ထ ခ ိုက့်လွယ့်ကကသည့်။ လ င့်ကွွဲ ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ိုသ  လက့်ခဖံခင့်ေး   ိုသည့်မှ  

လ င့်ကွွဲမျ ေးအကက ေး  က့် ံရ ေး ငွ့် လ င့်ကွွဲ လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှု (သ ိုို့) မ မ  ခံစ ေး ရသ  ကျ ေး၊မ ဖြစ့်မှုနှင ့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ လ င့် (သ ိုို့) ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   သွင့်ဖပင့် လကခဏ မျ ေး   ည ဖခင့်ေးသည့်သ  ပံိုမှန့်ဖြစ့်ပပ ေး အဖခ ေးရသ  
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လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှု၊ က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ရြ ့်ဖပဖခင့်ေး  ိုို့သည့် သဘ ေ 

မဟို ့်၊ ကျင ့်ေ ့်နှင ့် မည ၊ မှ ေးယွင့်ေးသည့်ဟို လက့်ခထံ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ င့်ကွွဲ ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ိုသ  

လက့်ခဖံခင့်ေးက LGBTI မျ ေးသည့် ပံိုမှန့်မှ ရသွြည့်သ  (သ ိုို့) ပံိုမှန့် မဟို ့်သ မျ ေးဟ သည ့် သရဘ ထ ေးအဖမင့်က ို 

ြန့်  ေးရပေးပပ ေး ထ ိုသ မျ ေးအရပေါ် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံဖခင့်ေးသည့်  စ့်နည့်ေးနည့်ေးဖြင ့် ထ ိုက့် န့်သည့် (သ ိုို့) 

ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်ရစ ရသ ရကက င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ဖြစ့်ရပေါ်ရစသည့်။ 

လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးသည့် လ င့်ကွွဲ ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ိုသ  လက့်ခံဖခင့်ေးနှင ့် န ေးန ေးကပ့်ကပ့် 

 က့်စပ့်ရနပပ ေး လ င့်ကွွဲ နှစ့်သက့်သ  မဟို ့်သ မျ ေး (သ ိုို့) ဂျန့်ေါ လကခဏ မျ ေးနငှ ့် မက ိုက့်ည သ မျ ေးက ို 

ရကက က့် ံွွေ့ဖခင့်ေး (သ ိုို့) မနှစ့်ပမ  ွေ့ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးအ ေး စ  ့်နှလံိုေး ွင့်ေး 

ကင့်ေးရအ င့်ေးရနဖခင့်ေး (internalized homophobia)   ိုသည့်မှ  လ  စ့်ဦေးသည့် မ မ ၏ အမျ ေးနငှ ့် မ  ရသ  

လ င့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   (သ ိုို့) ဂျန့်ေါ ေ ရသသရကက င ့် ရကက က့် ံွဖခင့်ေး၊  ွံ ှ ဖခင့်ေးမျ ေး ခံစ ေး ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ င့်   

ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးအ ေး စ  ့်နှလံိုေး ငွ့်ေး က န့်ေးရအ င့်ေးရနဖခင့်ေးသည့် LGBTI မျ ေးက ို 

စ  ့်ဓ  ့်ကျဖခင့်ေးနငှ ့် မ မ က ိုယ့်က ိုယ့် သ ့်ရသဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်ရစသည့်။ 

 

ဇယ ေး ၁၁.၁။ LGBTI အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေး 

 

 လြိင်စြိတ် တြိမ်ျားညွတ်မှု  ြိယု်ပြိုင် လြိင်ေြိဝသသ 

ခံယူခ   ်

လြိင်ေြိဝသသ ဝဖာ် ပ ခင်ျား 

လ င့်ကွွဲ ချစ့်ကက  က့်သ  

(Hetrosexual) 

လ င့်ကွွဲက ိုသ  အဓ က 

အ ေးဖြင ့် (သ ိုို့) သ ေးသနို့့် 

စ  ့်ေင့်စ ေးဖခင့်ေး 

ဖပဿန   ှ ချင့်မ ှ ှ မည့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ ရသ  လ င့်ေ ရသသ 

ရြ ့်ဖပဖခင့်ေးမ ှ ကွွဲလွွဲဖခင့်ေး  ှ ချင့်မှ 

 ှ မည့် 

လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေး 

(Homosexual) 

(အမျ   ေးသ ေးမျ ေးက ို 

အမျ   ေးသ ေးချင့်ေး ချစ့်ကက  က့်သ  

(gay)၊ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို 

အမျ   ေးသမ ေးချင့်ေး ချစ့်ကက  က့်သ  

(lesbian) ဟို ညွှန့်ေး  ိုသည့်) 

လ င့်  က ိုသ  အဓ က 

အ ေးဖြင ့် (သ ိုို့) သ ေးသနို့့် 

စ  ့်ေင့်စ ေးဖခင့်ေး 

ဖပဿန   ှ ချင့်မ ှ ှ မည့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ ရသ  လ င့်ေ ရသသ 

ရြ ့်ဖပဖခင့်ေးမ ှ ကွွဲလွွဲဖခင့်ေး  ှ ချင့်မှ 

 ှ မည့် 

လ င့်ကွွဲရ  ၊ လ င့်  ပါ 

ချစ့်ကက  က့်သ  (Bisexual) 

(အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနငှ ့် 

အမျ   ေးသ ေးမျ ေး) 

လ င့်ကွွဲရ   လ င့်  ပါ 

စ  ့်ေင့်စ ေးကကသည့် 

ဖပဿန   ှ ချင့်မ ှ ှ မည့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ ရသ  လ င့်ေ ရသသ 

ရြ ့်ဖပဖခင့်ေးမ ှ ကွွဲလွွဲဖခင့်ေး  ှ ချင့်မှ 

 ှ မည့် 

 နို့့်ကျင့်ဘက့် လ င့်သ ိုို့ 

ရဖပ င့်ေးလွဲ ဖပ မ  ရနထ ိုင့် သ  

(transgender) 

ဖပဿန   ှ ချင့်မ ှ ှ မည့် ရမွေးြွ ေးစဉ့်ကပင့် 

သ ့်မှ ့်ရပေးထ ေးရသ  

ဂျန့်ေါ ေ ရသသ လကခဏ  

က ို လက့်မခံရပ။ 

ရိုပ့် ည့်အသွင့်အဖပင့်နှင ့်/ သ ိုို့မဟို ့် 

ခနဓ က ိုယ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို 

ရဖပ င့်ေးလွဲရက င့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲ 

ထ ေးမည့်။ 

 စ့်(စ့်)ဂျန့်ေါ (Cisgender) 

(အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနငှ ့် 

အမျ   ေးသ ေးမျ ေး) 

ဖပဿန   ှ ချင့်မ ှ ှ မည့် ရမွေးြွ ေးစဉ့်ကပင့် 

သ ့်မှ ့်ရပေးထ ေးရသ  

ဂျန့်ေါ ေ ရသသ လကခဏ  

က ို လက့်ခံထ ေးသည့်။ 

လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ ရသ  လ င့်ေ ရသသ 

ရြ ့်ဖပဖခင့်ေးမ ှ ကွွဲလွွဲဖခင့်ေး  ှ ချင့်မှ 

 ှ မည့် 

  ကျသည ့် လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ဖပဿန   ှ ချင့်မ ှ ှ မည့် ဖပဿန   ှ ချင့်မ ှ ှ မည့် ခနဓ က ိုယ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးပံိုက ို 
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သွင့်ဖပင့်လကခဏ  မ ှ သ  (သ ိုို့) 

ရ  ရန ှရနရသ  

လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   သွင့်ဖပင့် 

လကခဏ   ှ သ မျ ေး (Intersex) 

ရဖပ င့်ေးလွဲရက င့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲ 

န ိုင့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ပ ိုင့်  ိုင့် 

ရနသည ့် က ိုယ့်ခနဓ  ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို 

ရကက င ့် လ မှု ြ အ ေးမျ ေး ခံစ ေး  

န ိုင့်သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် အမျ   ေးသ ေး 

(သ ိုို့) အမျ   ေးသမ ေး၏ 

အ င ့်အ န့်ေးနှင ့် က ိုက့်ည ရသ  

လ င့်အဂဂါနှင ့် ပ ့်သက့်၍ လ မှု 

ြ အ ေးမျ ေး ခံစ ေး  န ိုင့်သည့်။ 

 

Corrales and Pecheny (2010, p. 4) က ို မှ ဖငမ့်ေးသည့်။  

 

ကမ္ ရပေါ် ှ  န ိုင့်ငရံ ေး ရန က့်ခ ံ အရဖခအရနမျ ေး ွင့် လ င့်   ချစ့်ကက  က့်မှုက ို  ွံွေ့  ှမိုန့်ေး  ေးဖခင့်ေး   ိုင့်   

လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးမှ  မကက ခဏ   ိုသလ ို န ိုင့်ငရံ  ့်မှ ဖြစ့်သည့်။ လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေး   ိုင့်   

အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို အဖပစ့်ရပေး အရ ေးယ ဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငံရ ေး သမ ေးမျ ေး (သ ိုို့) န ိုင့်ငံရ ေး က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးက 

ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးမှုမျ ေးနငှ ့် မ ေါေမျ ေး ငွ့် LGBTI  နို့့်ကျင့်ရ ေး အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေး သံိုေးနှုန့်ေးဖခင့်ေး  ိုို့က ို 

န ိုင့်ငရံ  ့်၏ လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ို ရှု ့်ချဖခင့်ေး (သ ိုို့) န ိုင့်ငရံ  ့်မှ ပံ ပ ိုေးသည ့် လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ို 

ရှု ့်ချဖခင့်ေးဟို  ည့်ညွှန့်ေးသည့်။ ILGA ၏ အ  ိုအ  ၂၀၁၅ ခိုနစှ့်အထ  လ င့်   လ င့်အမ အကျင ့်မျ ေးက ို 

န ိုင့်ငရံပါင့်ေး ၇၅ န ိုင့်င ံငွ့် ဥပရေအ  အဖပစ့် ှ သည့်ဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးပပ ေး န ိုင့်ငံ ငါေးန ိုင့်င ံွင့် ရသေဏ့်အထ  

သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့် (ILGA, 2015c, p.9)။ ဥပရေအ  အဖပစ့် ှ သည့်ဟို သ ့်မှ ့်သည ့်အဖပင့် LGBTI 

မျ ေးသည့် ထ ပါေး ရနှ င ့်ယကှ့် ခံ ဖခင့်ေး၊ လ မှုရ ေးအ  ြယ့်ကျဉ့်ထ ေးခံ ဖခင့်ေး၊ အလိုပ့်အက ိုင့်၊ ရနအ မ့်နှင ့် 

ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှုမျ ေး ွင့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံ ခ ံဖခင့်ေး၊ မ ဘ (သ ိုို့) အိုပ့်ထ န့်ေးသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ဖငင့်ေးပယ့် ခံ ဖခင့်ေးနငှ ့်/ သ ိုို့မဟို ့် ကနို့့်သ ့်ခ ံဖခင့်ေး၊ အကကမ့်ေးြက့်ခ ံဖခင့်ေး အစ ှ သည ့် အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့် 

ခံ ဖခင့်ေးမျ ေးလည့်ေး ခံစ ေး န ိုင့်သည့် (SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး ဥပရေ ရန က့်ခ ံရဖပ င့်ေးလွဲလ ပံို 

အချက့်အလက့်က ို ပံို ၁၁.၁  ွင့် ရှုပါ)။ 
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ပုံ ၁၁.၁။ ရဖပ င့်ေးလွဲရနသည ့် SOGI ဥပရေ ရန က့်ခ၊ံ ြ နှ ပ့်ဖခင့်ေး၊ က ကယွ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အသ အမ ှ့်ဖပ ဖခင့်ေး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ရအ က့်ပါ  ိုို့မှ  ယ သည့်။  

Aengus Carroll and Lucas Paoli Itaborahy. State-Sponsored Homophobia Report. ILGA, 2015. 

http://www.old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2015.pdf 

Daniel Ottoson. State-sponsored Homophobia: A World Survey of Laws Prohibiting Same Sex Activity between 

Consenting Adults. ILGA, 2010. 

http://www.gaylawnet.com/ezine/crime/ilga_2010.pdf 

 

SOGI လူူ့အခငွ အ်ဝ ျား ခ ြိ ျားဝဖာ ်မှု၏ သရုပ်ပုံစ ံသုံျားမ ြိ ျား 

 

လ နည့်ေးစို လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်သ မျ ေး (သ ိုို့) လ င့်ေ ရသသ လကခဏ   ှ သ မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်ခံ မှုမျ ေးက ို ပ ိုမ ို ခံစ ေး ဖခင့်ေးအ ေး န ေးလည့်ရစ န့် (အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် လ င့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်    ိုို့ 

 က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို စ ရသ တ  ၁၁.၁  ွင့် ရှုပါ) ထ ိုချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးမျ ေး၏ သရိုပ့် သံိုေးမျ   ေးက ို မှ ့်သ ေး 

ထ ေးသင ့်သည့်။ ပထမ သရိုပ့်ပံိုစမှံ  လ မျ ေးသည့် SOGI ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို သ သ သ သ  (သ ိုို့) မသ မသ  

ရ ွွေ့ကကံ ကက သည့်။ SOGI အခွင ့်အရ ေးမျ ေး သ သ သ သ  ချ   ေးရြ က့်ခ ံဖခင့်ေး   ိုသည့်မှ  လ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

လ င့်(သ ိုို့) ဂျန့်ေါ ေ ရသသ လကခဏ ရကက င ့် အကကမ့်ေးြက့်ဖခင့်ေး၊ ခွွဲဖခ ေး  က့် ံဖခင့်ေး (သ ိုို့) ရြ ့်ထို ့် (သ ိုို့) 

သ သ သ သ  ြ နှ ပ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ သ သ သ သ  အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအဖပင့် LGBTI မျ ေးသည့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ လ နည့်ေးစို ဖြစ့်ရသ  လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှု (သ ိုို့) က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ လကခဏ မျ ေးရကက င ့် 

မဖမင့်သ ရသ  (သ ိုို့မဟို ့် စံိုစမ့်ေး စစ့်ရ ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေး မ ှ ရသ ) လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး ခံစ ေး သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် SOGI အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

သ သ သ သ  ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးနငှ ့် မသ မသ  ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေး နှစ့်မျ   ေးလံိုေးက ို က ိုင့် ယွ့် န့် 

လိုပ့်ရ  င့်ရနကကသည့်။ 

 

ြ နှ ပ့်ဖခင့်ေး၊ လ င့်   

လိုပ့် ပ့်မျ ေး 

   ေးမေင့်သည ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေး 

က ကွယ့်ဖခင့်ေး၊ 

အလိုပ့်အက ိုင့် 

ခွွဲဖခ ေး က့် ံ 

ဖခင့်ေးက ို   ေးဖမစ့် 

သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး 

က ကွယ့်ဖခင့်ေး၊ 

အမိုန့်ေး   ေး 

အရဖခဖပ  

  ဇေ ့်မှု ဥပရေ 

 ှ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး 

အသ အမှ ့်ဖပ  

ဖခင့်ေး၊ လ င့်   

လက့်ထပ့်ဖခင့်ေးက ို 

အသ အမှ ့်ဖပ  

သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး 

အသ အမှ ့်ဖပ  

ဖခင့်ေး၊ လ င့်   

စံို ွွဲမ ှကရလေး 

ရမွေးစ ေးခွင ့် 

ဖပ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး 
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SOGI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု ငွ့် ေို  ယ အရ ေးပါသည ့် ရှုရထ င ့်မ ှ ၎င့်ေး  ိုို့က ို န ိုင့်ငရံ  ့်၊ အ ပ့်ဘက့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးနှင ့် လ  စ့်ဦေးနငှ ့်  စ့်ဦေးကက ေး ကျှူေးလွန့်ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ နည့်ေးစို ဖြစ့်ရသ  လ င့်စ  ့် 

  မ့်ေးည ွ့်မှုနငှ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ လကခဏ   ှ သ မျ ေးက ို ပစ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် ဥပရေမျ ေးသည့် 

န ိုင့်ငရံ  ့်အ င ့် SOGI အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး အ င ့် ွင့် 

ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  LGBTI မျ ေးအ ကွ့် အလိုပ့်အက ိုင့်၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှုနှင ့် ရနစ    ှ မှု 

နယ့်ပယ့်မျ ေးမှ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့် ခံကက သည့်။ ဥပမ  အလိုပ့်ခငွ့် ငွ့် အက အကွယ့် 

ချမှ ့်ရပေးထ ေးဖခင့်ေး မ ှ သည ့်အခါ LGBTI မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ 

ခံယ ချက့်မျ ေးရကက င ့် အလိုပ့်ခွင့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံခံ ဖခင့်ေး၊ အလိုပ့်ဖြ  ့် ခံ ဖခင့်ေး၊ ထ ပါေး ရနှ င ့်ယှက့် ခံ ဖခင့်ေး  ိုို့ 

ကကံ ရ ွွေ့ သည့်။ LGBTI မျ ေးသည့် ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု ဖငင့်ေးပယ့်ခ ံဖခင့်ေး၊ ရ ေးရံိုမျ ေးနှင ့် သ န ဖပ  

ရ ေးခန့်ေးမျ ေးသ ိုို့ သွ ေးရ  က့်ခငွ ့် ဖငင့်ေးပယ့်ခ ံဖခင့်ေး၊ ရနစ     ှ ခွင ့် ငွ့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံ ခံ ဖခင့်ေး၊ 

ရကျ င့်ေးမျ ေး ွင့်    မျ ေးနငှ ့် အဖခ ေးရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေး၏ အန ိုင့်ကျင ့်မှု ခံ ဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  ဖပဿန မျ ေး 

 င့်  ိုင့်ကက သည့်။ လ  စ့်ဦေးနှင ့်  စ့်ဦေးကက ေး အ င ့် ငွ့် လ နည့်ေးစို ွင့်သ   ှ သည ့် လ င့်စ  ့် 

  မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ လကခဏ မျ ေး ပ ိုင့်  ိုင့်ဖခင့်ေးရကက င ့် မျက့်မှန့်ေး  န့်ေးမ သ မျ ေးနငှ ့် 

သ စ မ့်ေးမျ ေးက အဓမမဖပ ကျင ့်ဖခင့်ေး၊ အန ိုင့်ကျင ့်ဖခင့်ေး၊ ထ ပါေး ရန ှင ့်ယှက့်ဖခင့်ေးနှင ့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  

လ င့်   နစှ့်ပခ  က့်သ မျ ေးက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ သ မျ ေး၏ အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးနငှ ့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို 

ခံစ ေးကက သည့်။ ဥပမ  SOGI အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   လိုပ့်ရ  င့်မှုမျ ေး ွင့် အရ ေးပါသည ့် အ ရံိုစ ိုက့်မှု  စ့်ခိုမှ  

အမျ   ေးသမ ေးချင့်ေး ချစ့်ကက  က့်သ မျ ေးနှင ့်  နို့့်ကျင့်ဘက့် လ င့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲ ဖပ မ  ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို ဖပင့် င့် န့် 

အဓမမ ဖပ ကျင ့်ဖခင့်ေးမျ ေး (corrective rapes) အ ေး အ ံိုေးသ ့် န့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

SOGI/LGBTI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု၏    ယ အချက့်မှ  ထ ိုချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့် အဖခ ေးရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   စ ိုေး  မ့် ပ ပန့်မှုမျ ေးနှင ့် န ေးကပ့်စွ   က့်စပ့်ရနသည့်။ အမျ   ေးသမ ေး ရ ေး   ပည  ငှ့်နငှ ့် 

 က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ    ဇန့်ြ ေး (Suzanne Pharr) က လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးသည့် 

“လ င့်အရဖခဖပ  ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု၏ လက့်နက့်  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး” အကကမ့်ေးြက့်မှုနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုို့နှင ့်အ   လ င့်   

ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ွင့်  င့်ေးကကပ့်ပပ ေး အ င ့် ခွွဲဖခ ေးထ ေးသည ့် ဂျန့်ေါ အခန့်ေးကဏ္ဍမျ ေး 

သ ့်မှ ့်ရပေးက  ရန  ချရပေးသည့်။ ဥပမ  ကမ္  စ့်ေန့်ေး ွင့် အမျ   ေးသမ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် ဦေးစ ေး 

လိုပ့်က ိုင့်ကကသည ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို န မည့်ြျက့် န့် (သ ိုို့)    ေးမေင့် ဖြစ့်ရစ န့် 

ထ ိုသ မျ ေးက ို “အမျ   ေးသမ ေးချင့်ေး ချစ့်ကက  က့်သ မျ ေး” ဟို မကက ခဏ  ံ  ပ့်ကပ့်ကကသည့် (Pharr, 1997)။ 

လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှု ကွွဲဖပ ေးသ  လ နည့်ေးစိုမျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို က ကွယ့် မရပေးသည ့်အခါ ထ ိုသ ိုို့ရသ  

 ံ  ပ့်ကပ့်မှုမျ ေးသည့် အကကမ့်ေးြက့် န့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ဖခင့်ေး၊ ရဘေးြယ့်ထို ့်ထ ေးဖခင့်ေးနငှ ့် 

ြယ့်ကကဉ့်ထ ေးဖခင့်ေး  ိုို့က ို ဖြစ့်ပွ ေးရစပပ ေး လ င့်အရဖခဖပ  ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုက ို စ န့်ရခေါ်ဖခင့်ေးမျ ေးအ ေး အင့်အ ေး 

ရလျ  နည့်ေးရစသည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၁၁.၁။ အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ကျ ေး၊မ ဖြစ့်မှု  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို ခွွဲဖခမ့်ေး စ  ့်ဖြ ဖခင့်ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်ရအ က့် ွင့် အခွင ့်အရ ေး က ကယွ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ရ  င့်ေး  ို န့် လ  စ့်ဦေးသည့် 

အမျ   ေးအစ ေးခွွဲ  စ့်ခိုထွဲ ွင့် ပါေင့်ပပ ေး ထ ိုသ ိုို့ ပါေင့်ဖခင့်ေးရကက င ့် ထ ခ ိုက့်ခ ံရကက င့်ေး ဖပသ န့် လ ိုအပ့်သည့်။ 

အခွင ့်အရ ေး  ှ ရနသည ့် ပိုဂဂ  လ့်သည့် သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် (သ ိုို့) အဖပ အမ  ွင့်  ည့်ပင မ့်ရသ  သွင့်ဖပင့်  စ့်ခို 
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 ှ  မည့် ဖြစ့်သည့်။ လ င့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   လွ ့်လပ့်မှု ပ ိုမ ို   ှ  န့် (သ ိုို့) ကျ ေး၊ မ ေ ရသသ လကခဏ  ရဖပ င့်ေးလွဲခငွ ့် 

 ှ ရစ န့် အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်က ို အသံိုေးဖပ    ွင့် လ  စ့်ဦေးသည့် လ နည့်ေးစို လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုမျ ေး၏ 

အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေးက ို လက့်ခ ံမည့် ဖြစ့်ပပ ေး ယင့်ေးြွင ့်  ိုချက့်မျ ေးကပင့်  စ့်ခါ  ံ 

 င့်ေးကကပ့်ရသ ရကက င ့် ထ ိုက စစ ပ့်မျ ေးမှ  င့်ေးမ မှုမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်ရစသည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  လ  စ့်ဦေးသည့် 

သ ၏ လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုက ို  ည့် ှ ပပ ေးသ ေး လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အမျ   ေးအစ ေး ခွွဲဖခ ေး သ ့်မှ ့်မှုမျ ေးထွဲ ငွ့် 

ရဘ င့်ေင့်ရအ င့် ထည ့်သွင့်ေး မည့် ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  ခ ိုလံှုခွင ့် ရလျှ က့်ထ ေး န့် လ  စ့်ဦေးသည့် ရ ေှးဦေးစွ  

အမျ   ေးသမ ေးချင့်ေး စ  ့်ေင့်စ ေးသ  (သ ိုို့) အမျ   ေးသ ေးချင့်ေး စ  ့်ေင့်စ ေးသ  ဖြစ့်ရကက င့်ေး သက့်ရသ ဖပ မည့် 

ဖြစ့်သည့်။ လ  စ့်ဦေးသည့် လ င့်   နှစ့်ပခ  က့်သ  ပံိုစ ံမရပါက့်ပါက (သ ိုို့) လက့်ထပ့်ခွဲ ြ ေးပါက လ င့်  ၊ လ င့်ကွွဲ 

စ  ့်ေင့်စ ေးသ ဟို သ ့်မှ ့်မည့် ဖြစ့်ပပ ေး ယင့်ေးက ထ ိုသ ၏ ရလျှ က့်ထ ေးချက့်က ို သံသယ ေင့်စ   

ဖြစ့်ရစမည့် (Immigration Equality, 2015)။ ထ ိုသ ိုို့ရသ   င့်ေးမ မှုမျ ေး ွင့် ရမေးခွန့်ေး စ့်ခို 

ထွက့်ရပေါ်လ သည့်။ လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အဖပ အမ မျ ေးရကက င ့် အစ ိုေး ၏ ြ နှ ပ့်ဖခင့်ေးက ို ခံ သ မျ ေးအရနဖြင ့် 

သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် သ ့်မှ ့်ချက့်မျ ေးအ ေး ပ ို၍ မခ ိုင့်မ ရစဘွဲ သ ိုို့မဟို ့် ပ ိုမ ို၍ မ င့်ေးကကပ့်ရစဘွဲ အ  ိုပါ 

ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့  ွန့်ေးလှန့်မည့်နည့်ေး။  

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

LGBTI မျ ေးသည့် လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးနငှ ့် လ င့်ကွွဲ ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ိုသ  ပံိုမှန့် 

ဖြစ့်သည့်ဟို လက့်ခဖံခင့်ေးမျ ေးရကက င ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ွင့် ထ ခ ိုက့်လွယ့်ကကသည့်။ ထ ိုထ ခ ိုက့်လွယ့်မှု မျ ေး ွင့် 

ြ နှ ပ့်ခ ံဖခင့်ေး၊ ဖပစ့်ေဏ့်ရပေးခ ံဖခင့်ေး၊ ခွွဲဖခ ေး  က့် ံခ ံဖခင့်ေး၊ လ မှု ြယ့်ကျဉ့်မှုနငှ ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး 

ပါေင့်သည့်။ 

SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့် သ သ သ သ ရ  ၊ မသ မသ ပါ  ှ န ိုင့်သည့်။ န ိုင့်ငံရ  ့် အ င ့်၊ 

အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး အ င ့်နငှ ့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေး  က့် ံသည ့် အ င ့်မျ ေး ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးန ိုင့်ပပ ေး 

အဖခ ေးရသ  ြ နှ ပ့်မှု ပံိုစမံျ ေးနငှ ့် မကက ခဏ  က့်စပ့်ရနသည့်။ 

လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးသည့် “လ င့်အရဖခဖပ  ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု၏ လက့်နက့်  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး” 

အကကမ့်ေးြက့်မှုနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုို့နှင ့်အ   လ င့်   ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ွင့်  င့်ေးကကပ့်ပပ ေး 

အ င ့် ခွွဲဖခ ေးထ ေးသည ့် ဂျန့်ေါ အခန့်ေးကဏ္ဍမျ ေး သ ့်မှ ့်ရပေးက  ရန  ချရပေးသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးသည့် အဖမစ့် ွယ့်ရနရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု သရဘ ထ ေးမျ ေး (သ ိုို့) 

လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ မျက့်န ှလ ိုက့်မှုမျ ေး ငွ့် အရဖခ ည့်ရနသည့်ဟို ပံိုရြ ့်ကျသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အရဖခအရန 

အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးသည့် အစ ိုေး က န ိုင့်ငရံ ေး  လေ့်  စ့်ခိုခိုအ ွက့် 

လံှုရ  ့်ရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သင ့်န ိုင့်ငံ အရဖခအရန ငွ့် လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးက 

မည့်သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးက ို   ှ ရစပပ ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့   ှ ရစသနည့်ေး။ 
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SOGI လူူ့အခွင ်အဝ ျားအတွ ် စုစည်ျား ခငျ်ား 

 

(၁) လ မျ ေးက ို လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့်မျ ေးရကက င ့် န ိုင့်ငံရ ေးအ  

ြ နှ ပ့်ဖခင့်ေးက ို အ ံိုေးသ ့် န့်၊ (၂) လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့်မျ ေး ွင့် 

လ နည့်ေးစို ဖြစ့်ရနသ မျ ေးက k အကကမ့်ေးြက့်ဖခင့်ေး၊ ခွွဲဖခ ေး  က့် ံဖခင့်ေး၊ ထ ပါေး ရနှ င ့်ယှက့်ဖခင့်ေး  ိုို့မှ က ကယွ့် န့် 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အရက င့်အထည့် ရြ ့် န့်၊ (၃) လ င့်    က့် ံရ ေးမျ ေးနှင ့် စံနှုန့်ေးနှင ့် ရသွြည့်ရနရသ  

လ င့်ေ ရသသ လကခဏ မျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ  န့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက 

 ည့် ွယ့်ကကသည့်။ ပံို ၁၁.၁  ငွ့်  င့်ဖပခွဲ သည ့်အ  ိုင့်ေး လွန့်ခွဲ ရသ  ငါေးနှစ့်အ ငွ့်ေး ထ ို ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး 

ဖပည ့်မ  န့် သ သ  ထင့်  ှေးသည ့်   ိုေး က့်မှုမျ ေး  ှ လ ခွဲ သည့်။ 

 

ချဉ့်ေးကပ့် စည့်ေးရံိုေးသည ့် လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးသည့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု ရန က့်ခ ံအမျ ေးအဖပ ေး ွင့် ပံိုစ ံ

အမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ ထင့် ှ ေးသည ့် ဖပည့် ငွ့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့်  စ့်ခါ   ံ

 ပ့် ွ မ ှ အိုပ့်စိုငယ့်မျ ေးသည့် အချင့်ေးချင့်ေး ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ ဖပည့် ငွ့်ေး အစ ိုေးမျ ေးနှင ့်ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ 

ရေသ ွင့်ေးနငှ ့် ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   LGBTI အြွွဲွေ့မျ ေးနငှ ့် ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေး ငွ့် လှုပ့် ှ ေး 

ရ  င့် ွက့်သည ့် န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး ပ ေးရပါင့်ေး ညြှ န ှုင့်ေး ရ  င့် ွက့်ကကသည့်။ 

 က့်ကက ွလှုပ့် ှ ေးမှု လိုပ့်ရ  င့်ပံိုမျ ေးမှ  ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ကွွဲဖပ ေးကကသည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ ငွ့် LGBTI မျ ေးက ို 

ပ ို၍ အသ ရပေးမှု  ှ ပပ ေး လက့်ရ ွွေ့ န့်ရသ  က ိုယ့်စ ေးဖပ မှုမျ ေးက ို အ ေးရပေး န့်၊ န ိုင့်ငသံ ေးမျ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး၊ 

န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက ို LGBTI က စစ ပ့်မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး ပည ရပေး န့်နငှ ့် 

 က့်သွယ့် ရ  င့် ွက့် န့်၊ SOGI အိုပ့်စို၊ အြွွဲွေ့အစည့်ေး မဟို ့်သ မျ ေးနှင ့် မဟ မ  ့် ြွွဲွေ့ န့်၊ LGBTI  က့်ကကွ 

လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနှင ့် လ မျ ေး၏ လံိုခခ ံရ ေးက ို က ကယွ့် န့်နငှ ့် ဖြစ့်န ိုင့်ပါက LGBTI မျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု 

 ှ ရနသည ့် မ ေါေမျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲ န့် အစ ိုေး    ေန့် ှ သ မျ ေးအ ေး ချဉ့်ေးကပ့်  ွွဲရ  င့် စည့်ေးရံိုေး န့်  ိုို့ 

ပါေင့်သည့်။ 

 

LGBTI အဝ ခ ပ  နြိုငင်ံတ ာ လူူ့အခငွ ်အဝ ျား အဖွဲွေ့အစည်ျားမ ာျား 

 

LGBTI အရဖခဖပ  န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအနက့် သက့် မ့်ေးအ င ့် ံိုေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမှ  

န ိုင့်င ံက  အမျ   ေးသမ ေးချင့်ေး ချစ့်ကက  က့်သ မျ ေး၊ အမျ   ေးသ ေးချင့်ေး ချစ့်ကက  က့်သ မျ ေး၊ လ င့်  ၊ လ င့်ကွွဲ 

ချစ့်ကက  က့်သ မျ ေး၊  နို့့်ကျင့်ဘက့် လ င့်ကွဲ သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲဖပ မ သ မျ ေးနှင ့် မည့်သည ့် လ င့်ဖြစ့်သည့်က ို သ ့်မှ ့်၍ 

မ သ မျ ေး  ိုင့်   န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေး (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex 

Association (ILGA)) ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးက ို ၁၉၇၈ ခိုနစှ့် ွင့် ပဗ   န့် န ိုင့်ငံ၌ န ိုင့်င ံက  လ င့်  ချစ့်သ  

အြွွဲွေ့အစည့်ေးအဖြစ့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ယရနို့ရခ ့် ငွ့် ILGA သည့် န ိုင့်ငရံပါင့်ေး ၁၀၀ ရကျ ့်မှ 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အရပေါ် ွင့် စိုစည့်ေးထ ေးသည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး (သ ိုို့) ြက့်ေရ ေး ငှ့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ အဖခ ေး 

အလ ေး   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး နည့်ေး   ILGA သည့် န ိုင့်ငံ ဖြ ့်ရကျ ့် ချဉ့်ေးကပ့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှု ရှုရထ င ့်မှ မချဉ့်ေးကပ့်ခွဲ ရပ (Kollman and Waites, 2009, p. 4)။ 

အမနှ့် ကယ့်လည့်ေး ၁၉၇၀ နှင ့် ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ရပေါ်ရပါက့်ခွဲ ရသ  

အမျ   ေးသ ေးချင့်ေး ချစ့်ကက  က့်သ  (သ ိုို့မဟို ့် အမျ   ေးသ ေးချင့်ေး ချစ့်ကက  က့်သ နငှ ့် အမျ   ေးသမ ေးချင့်ေး ချစ့်ကက  က့်သ ) 
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အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးက ို ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အဖြစ့် 

ရ  င့်ေး  ို ပံိုရြ ့်ခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ သ ိုို့   ငွ့်  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ   ိုင့်   ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးမှုမျ ေး ွင့် 

ထ ိုအဖမင့်သရဘ    ေးက ို မသ မသ  ရ ွွေ့န ိုင့်သည့် (Loftin, 2012)။ သ ိုို့   ငွ့် ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  က့်ကကွ လှုပ့်  ှေးသ မျ ေးသည့် SOGI က ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ငွ့် ရပါင့်ေးစပ့်လ ကကပပ ေး LGBTI 

 က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးကလည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေးဟို 

ပံိုရြ ့်လ ကကသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေးက LGBTI မျ ေး   ှရြွရနသည ့် အ  သည့် ၎င့်ေး  ိုို့အရပေါ် 

 နို့့်ကျင့်သ မျ ေး ရဖပ သလ ို အထ ေးအခွင ့်အရ ေး မဟို ့်ဘွဲ ၎င့်ေး  ိုို့ မကက ခဏ မ  ှ ရသ  အရဖခခံ 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့် ဟ ရသ  အမနှ့်   ေးက ို ရြ ့်ဖပရနဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

န ိုင့်င ံက  LGBTI အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ၁၉၉၀ ခိုနစှ့် ငွ့် အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံ က  

အမျ   ေးသ ေးချင့်ေး ချစ့်ကက  က့်သ နှင ့် အမျ   ေးသမ ေးချင့်ေး ချစ့်ကက  က့်သ မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက ့်မ ငှ့် 

(International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC)) က ို “ရန    ိုင့်ေး၊ 

လ   ိုင့်ေးအ ွက့် လ အခငွ ့်အရ ေး” ဟ သည ့် ရ  င့်ပိုေ့်ဖြင ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ သည့်။ IGLHRC သည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို အ င ့်အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် လိုပ့်က ိုင့်ကကသည့်။ လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှု (သ ိုို့) က ိုယ့်ပ ိုင့် 

လ င့်ေ ရသသ (သ ိုို့) လ င့်ေ ရသသ ရြ ့်ဖပချက့်ရကက င ့် ထ ခ ိုက့် သ မျ ေး၏ ဘေက ို   ိုေး က့်ရစ န့်၊ ကမ္   LGBTI 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၏ စွမ့်ေး ည့်က ို ဖမြှင ့် င့်ရပေး န့်၊ ကိုလသမဂဂ၊ အစ ိုေး ၊ အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးနငှ ့် 

အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အပါအေင့် ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  မ  ့်ြက့်မျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့် 

 ွွဲရ  င့်မှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့် န့်  ိုို့ ဖြစ့်သည့် (IGLHRC, 2014)။ IGLHRC သည့် ကိုလသမဂဂ ွင့် 

အသ အမှ ့်ဖပ  အန့်ဂျ  အ ို စ့်ခိုအဖြစ့် ရ ွေးရနွေး အကကရံပေးန ိုင့်သည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍက ို  ထ ေးပပ ေး ၎င့်ေး၏  က့်ကက ွ

လှုပ့် ှ ေးသည ့် လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို နည့်ေးမျ   ေးစံိုဖြင ့် မှ ့် မ့်ေး င့်ကကသည့်။ ယင့်ေးသ ိုို့ မှ ့် မ့်ေး င့်ဖခင့်ေး ွင့် 

“၎င့်ေး  ိုို့၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် စက ေးလံိုေးမျ ေးဖြင ့်၊ အ  မှှ အမျ   ေးသမ ေးချင့်ေး ချစ့်ကက  က့်သ မျ ေး၊ အမျ   ေးသ ေးရ  ၊ 

အမျ   ေးသမ ေးက ိုပါ စ  ့်ေင့်စ ေးသည ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့်  နို့့်ကျင့်ဘက့် လ င့်ကွဲ သ ိုို့ ဖပ မ  ရနထ ိုင့်ကကသ မျ ေးအရပေါ် 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးနငှ ့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုမျ ေးအ ေး မှ ့် မ့်ေး င့်ဖခင့်ေး” ကွဲ သ ိုို့ရသ  ဗ ေ ယ ိုမျ ေး၊ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံမှ 

LGBT မျ ေး၏ အရဖခအရနက ို အရသေးစ  ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံ  ိုင့်   အစ  င့်ခံစ မျ ေး ပါေင့်သည့် 

(IGLHRC, 2013)။ 

 

လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို လ င့်   စ  ့်ေင့်စ ေးဖခင့်ေးနှင ့် ယှဉ့် ွွဲ ရြ ့်ဖပဖခင့်ေး  ိုင့်   ကမ္   သမ ိုင့်ေး ွင့် အဓ က 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက လ င့်အရဖခဖပ ၊ လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ 

လကခဏ  အရဖခဖပ  ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့်ရ  င့် န့်မျ ေးထွဲ ွင့်    ေးေင့် 

ထည ့်သွင့်ေးလ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှု  စ့်ခို ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည ့် အြွွဲွေ့မျ ေးထွဲမှ 

ပထမ ံိုေး အြွွဲွေ့မှ  ၁၉၆၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့် ပဗ   န့်န ိုင့်င ံွင့် ထွက့်ရပေါ်ခွဲ သည ့် န ိုင့်င ံက  

လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ မှု အြွွဲွေ့ (Amnesty International) ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအြွွဲွေ့သည့် အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေး ပါ ှ သည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေးက ိုယ့်၎င့်ေး “ကမ္   အကက ေး ံိုေး လ ထို အရဖခဖပ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အြွွဲွေ့”၊ “မ   ေးမှုက ို   ိုက့်ြျက့်ရနရသ ၊ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရနရသ  လ မျ ေး၏ ကမ္   လှုပ့်  ှေးမှု” ဟို 

ရခေါ် ငွ့်သည့်။ ထ ိုအြွွဲွေ့သည့် ဖြစ့် ပ့် အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် ပါေင့်လိုပ့်ရ  င့်ရသ ့်လည့်ေး ကမ္  စ့်ေန့်ေး 
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထ ခ ိုက့်သ မျ ေးက ို လ သ မျ ေးလ ရအ င့် လိုပ့်ရ  င့်ပပ ေး ရထ က့်ပံ ရပေးဖခင့်ေးရကက င ့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးက ို လ သ မျ ေးသည့်။ 

 

၁၉၉၁ ခိုနစှ့် ွင့် န ိုင့်င ံက  လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ မှု အြွွဲွေ့သည့် လ င့်   လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အဖပ အမ မျ ေးရကက င ့် 

ဥပရေအ  ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) ရထ င့်ချဖခင့်ေးမျ ေးအရပေါ် စ င့် လှုပ့် ှ ေးခွဲ ပပ ေး အစ ိုေး မျ ေး၏ ထ ိုသ ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ကက ေးမ ေးစွ  ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုခွဲ သည့် (Amnesty 

International, 2012)။ ထ ိုဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှုမျ ေးက ို စ န့်ရခေါ်ဖခင့်ေး မျ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ အြွွဲွေ့အစည့်ေး ငွ့်ေး ှ  

အချ   ွေ့အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးက စံသ ့်မှ ့်ချက့်မျ ေးနငှ ့် ကွွဲလွွဲရသ  လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှု  ှ သ မျ ေးနှင ့် လ င့်   

 က့် ံသ မျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး က ကယွ့်မှု   ှ သင ့်သ မျ ေး မဟို ့်ဟို လက့်ခထံ ေးကကသည့် (Baehr, 

2001, pp. 12, 121)။ သ ိုို့   ငွ့် အြွွဲွေ့အ ငွ့်ေး သရဘ ထ ေး ကွွဲလွွဲမှုမျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး   ငွ့် SOGI 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရထ က့်ခသံည ့်ဘက့်က အန ိုင့်   ှ ခွဲ သည့်။ ယရနို့အခါ န ိုင့်ငံ က  လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ မှု 

အြွွဲွေ့သည့် လ င့်    က့် ံရ ေးမျ ေးက ို ဖပစ့်ေဏ့် မရပေး န့်၊ လ င့်   လက့်ထပ့်ခငွ ့်က ို  န့်ေး  ထ ေး န့်၊ လ င့်   

လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှု၊ က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ လကခဏ နှင ့် ယင့်ေး  ိုို့က ို ရြ ့်ဖပမှုမျ ေးအ ေး အရဖခခံသည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ကွ့်    ေးရံိုေးမှ စ့် င ့် နစ့်န မှု ရဖြရလျှ  ရပေး န့်၊    ေးစ  င့်   ငွ့် 

LGBTI မျ ေးက ို  န့်ေး    က့် ံ န့်၊ LGBTI မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို က ကယွ့်သ မျ ေးအ ေး 

အက အကယွ့်မျ ေး ရပေး န့် ရ  င့်ေး  ိုရနသည့်။ 

 

မျ ေးမကက မ မှ ပင့် အဖခ ေးရသ  န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးလည့်ေး LGBTI မျ ေး၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို လက့်ခလံ ကကသည့်။ ၁၉၇၈ ခိုနစှ့် ဟယ့်လ့် င့်ေးက ေး ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေးမှ စ င့် 

ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့် ရလ လ ရ ေး အြွွဲွေ့ (Human Rights Watch) သည့် ၎င့်ေး၏ 

ရစ င ့်ကကည ့်ရလ လ ရ ေး ကွန့်မ   ကွန့်ယက့်က ို ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေးသ ိုို့ 

အကျယ့်ဖြနို့့်ခွဲ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့်ရလ လ ရ ေး အြွွဲွေ့သည့် စံိုစမ့်ေး စစ့်ရ ေးဖခင့်ေး၊ 

ရစ င ့်ကကည ့်ဖခင့်ေး၊ မှ ့် မ့်ေး င့်ဖခင့်ေး၊ ခွွဲဖခမ့်ေး စ  ့်ဖြ ဖခင့်ေး၊ ကမ္  စ့်ေန့်ေးမှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို 

 င့်ဖပဖခင့်ေး  ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ဖပပပ ေး အစ ိုေး က ို ၎င့်ေး  ိုို့   ှရြွ ရ ွွေ့ ှ သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု ပံိုစမံျ ေးက ို 

ရဖြ ှင့်ေးခ ိုင့်ေးသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့် ရလ လ ရ ေး အြွွဲွေ့က အဓမမ ဖပ ကျင ့်ဖခင့်ေးသည့် စစ့်  ဇေ ့်မှု 

ဖြစ့်ရကက င့်ေး၊ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ ရဖမဖမြှ ပ့်မ ိုင့်ေး ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး၊ အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးနငှ ့် ကရလေးစစ့်သ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးမျ ေး အစ ှ သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှု ပံိုစ ံအမျ ေးအဖပ ေးက ို ပစ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ အြွွဲွေ့အစည့်ေးက LGBTI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအ ကွ့် စ ိုေး  မ့် 

ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေး  က့် ံဖခင့်ေးမှ    ေးရံိုေးမှ စ၍ ြမ့်ေး  ေးဖခင့်ေး၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးနှင ့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ 

ကွဲ သ ိုို့ရသ  LGBTI  နို့့်ကျင့်ရ ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို က ိုင့် ွယ့်သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေး ငွ့် 

ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသည့် (HRW, 2014a)။ 

 

နြိုင်ငတံ ာ ဥပဝဒ 

 

SOGI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး  င့်  ိုင့် သည့်  စ န့်ရခေါ်မှု  စ့်ခိုမှ  န ိုင့်ငံ က  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး အပါအေင့် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ ရ ေးသ ေးထ ေးသည ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 
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ဥပရေမျ ေးက SOGI အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် နှု ့်   ့်ရနဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်လျှင့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ငွ့် ကွက့်လပ့်  ှ ရနသည့်။ အချ   ွေ့ကမ  

လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှု၊ က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့်  ိုို့နှင ့်  က့်စပ့်ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငံ က  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးမှ  ည့်ညွှန့်ေး ရက က့်ယ န ိုင့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။  လေ့်က ေး ကမ္  စ့်ေန့်ေး၊ 

 ပ့် ွ အ င ့်၊ ရေသအ င ့်နှင ့် န ိုင့်ငံ က  အ င ့် ှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနှင ့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ဂျန့်ေါနှင ့် လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှု  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး န့် 

ဥပရေ မ ရဘ င့်က ို ရ ေး ွွဲ လိုပ့်ရ  င့် ရနကကသည့်။ 

 

ယြိုဂ ာ ာတာ စည်ျားမ ဉျ်ားမ ာျား 

 

န ိုင့်င ံက  ဥပရေနှင ့် န ိုင့်ငံစံို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည ့် SOGI န ိုင့်ငံစံို 

စိုစည့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် ချဉ့်ေးကပ့် စည့်ေးရံိုေးဖခင့်ေးသည့် ၂၀၀၆ ခိုနှစ့် န ိုေင့်ဘ လ ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   

ဥပရေပည  ငှ့်မျ ေး ရက ့်မ ငှ့် (International Commission of Jurists) နှင ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ေန့်ရ  င့်မှု (International Service for Human Rights) အြွွဲွေ့မျ ေး အပါအေင့် ကမ္  စ့်ေန့်ေးမှ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပည  ငှ့်မျ ေး၊  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၊ ပည  ငှ့်မျ ေးနငှ ့် ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် 

အင့်ေ ိုန ေး  ှေးန ိုင့်ငံ ဂျ ဗ ေးကျွန့်ေးရပေါ် ှ  ဂ ့်ဂျ မ ေါ  ကကသ ိုလ့်၌ ည လ ခ ံ  စ့်ခို ကျင့်ေးပကကသည့်။ 

ထ ိုည လ ခ ံွင့် လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့်  ိုင့်   ရမေးခွန့်ေးမျ ေးအရပေါ် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ အသံိုေးဖပ န ိုင့် န့် စ  မ့်ေး စ့်ခို ရ ေး ွွဲ ခွဲ သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့်ရ  င့်ချက့် ွင့် 

က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးသည့် လ င့်ဖြစ့် ည့်မှု၊ လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှုနငှ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့်မျ ေးနှင ့် 

စပ့်လျဉ့်ေးသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏   ေန့်မျ ေးက ို သ ့်မှ ့်ခွဲ သည့်။ 

က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးက လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှုနငှ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ ချက့်မျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေက ို အသံိုေးချဖခင့်ေး   ိုင့်   ယ ိုဂျ က    စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးဟို သ  ှ ကကသည ့် 

အချက့် ၂၀ ပါ စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို ထို ့်ရြ ့်ခွဲ ကကသည့် (စ ရသ တ  ၁၁.၂  ွင့် ရှုပါ)။ 

 

ယ ိုဂျ က    စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေးလံိုေး လ ိုက့်န  မည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   န ိုင့်ငံ က  ဥပရေ 

စံနှုန့်ေးမျ ေး အ ကွ့် ကမ္   လမ့်ေးညွှန့်ချက့်မျ ေးအဖြစ့် ရြ ့်ထို ့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုစည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးသည့် 

လ သ ေးအ ေးလံိုေး လွ ့်လပ့်စွ နှင ့်   ည ရသ  ဂိုဏ့်သ ကခ   ိုို့ဖြင ့် ရမွေးြွ ေး လ ကကသည ့် အန ဂ ့်က ို 

ရြ ့်ဖပရနပပ ေး ထ ို န့်ြ ိုေး ှ သည ့် ရမွေးြွ ေးခွင ့်က ို ဖြည ့် ည့်ေး ရပေးန ိုင့်သည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို က  ကေ ့်ဖပ  

ရပေးရနသည့်။ ထ ိုစည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို အကကမ့်ေးြျဉ့်ေး အ ေးဖြင ့် အမျ   ေးအစ ေး (၈) မျ   ေး ခွွဲဖခ ေးန ိုင့်သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေး   ှ ခွင ့်၊ ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု မ ှ ရ ေး၊ ဥပရေ၏ ရ ွှေ့ရမှ က့် ွင့် 

အသ အမှ ့်ဖပ ခံပ ိုင့်ခငွ ့်၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့်  စ့်က ိုယ့် ည့် လံိုခခ ံရ ေးအ ွက့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ 

လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ ထို ့်ရြ ့်ရဖပ   ိုခငွ ့်၊ ထင့်ဖမင့်ယ  ခငွ ့်နှင ့် အသင့်ေးအပင့်ေး 

ြွွဲွေ့စည့်ေးခွင ့်၊ လွ ့်လပ့်စွ  သွ ေးလ  လှုပ့် ှ ေးခွင ့်နှင ့် ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေး  ိုန ိုင့်ခွင ့်၊ ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် မ သ ေးစို 

ဘေ ွင့် ပါေင့်ခငွ ့်၊ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး က ကယွ့်သ မျ ေးအ ွက့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၊ အမှ ေးဖပင့် င့်ရပေးရ ေးနငှ ့် 

  ေန့်ခံမှု   ိုို့က ို   ှ ခွင ့်  ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့်။ 

 



 377 

စ ရသ တ  ၁၁.၂။ ယ ိုဂျ က    စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးမှ ရက က့်နှု ့်ချက့် 

စည်ျားမ ဉျ်ား ၁။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေး   ှ ခွင ့် 

လ သ ေး  ိုင့်ေးသည့် လွ ့်လပ့်စွ နှင ့်   ည ရသ  ဂိုဏ့်သ ကခ ၊ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးဖြင ့် ရမွေးြွ ေးလ  ကကသည့်။ 

လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့် အမျ   ေးမျ   ေး  ှ သ မျ ေးသည့်လည့်ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အဖပည ့်အေ ခံစ ေးခွင ့်  ှ  မည့်။ 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

က) လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးသည့်  စ့်ကမ္ လံိုေးနငှ ့် သက့်  ိုင့်ဖခင့်ေး၊  စ့်ခိုနှင ့်  စ့်ခို  က့်စပ့် ရနဖခင့်ေး၊ 

အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုဖခင့်ေး၊  စ့်ခိုနှင ့်  စ့်ခို ခွွဲဖခ ေး မ ဖခင့်ေးဟ သည ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငမံျ ေး၏ ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို 

အရဖခခ ံ ဥပရေ (သ ိုို့) အဖခ ေး သင ့်ရလျ ့်သည ့်    ေးဥပရေ ွင့် ထည ့်သွင့်ေးက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက 

အ ေးလံိုေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည့် ဟ သည ့် အချက့်က ို လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေး မည့်။ 

ခ) လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေး  န့်ေး     ှ ရစ န့်   ဇေ ့်မှု ဥပရေမျ ေး အပါအေင့် 

မည့်သည ့် ဥပရေက ိုမ  ို ဖပင့် င့် မည့်။ 

ဂ)  လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှု (သ ိုို့) က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ ချက့် မည့်သ ိုို့  ှ သည့် ဖြစ့်ရစ လ အ ေးလံိုေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို   ှ ဖခင့်ေးအ ေး ဖမြှင ့် င့် န့်နှင ့်   ိုေးဖမင ့်လ ရစ န့် ပည ရ ေး 

အစ အစဉ့်မျ ေး၊ အဖမင့်ြွင ့် အစ အစဉ့်မျ ေး လိုပ့်ရ  င့် ရပေး မည့်။ 

ဃ)  လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှု (သ ိုို့) က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ ချက့်အပါအေင့် လ သ ေး  ိုို့၏ ေ ရသသ 

လကခဏ  အ ေးလံိုေးသည့်  က့်စပ့်ရနပပ ေး ခွွဲဖခ ေး၍ မ ရကက င့်ေး အသ အမ ှ့်ဖပ ထ ေးသည ့် ဗဟိုေါေ 

ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ို န ိုင့်ငံ မ ေါေမျ ေးနှင ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ွင့် ရပါင့်ေးစပ့် မည့်။ 

 

ထ ိုစည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးသ မျ ေး ငွ့် ယခင့် အ ိုင့်ယ လန့် န ိုင့်ငံ သမမ  (နငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

  ိုင့်   ကိုလသမဂဂ အထ ေးက ိုယ့်စ ေးလှယ့်ရဟ င့်ေး) ရမ   ရ  ့်ဘင့် င့် (Mary Robinson) အပါအေင့် 

ကမ္  စ့်ေန့်ေးလံိုေး ှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့် ွက့်မှု ငွ့် ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ွင့် အထင့်က  

ဖြစ့်သ မျ ေးနှင ့် ကမ္   ရ  င့်ဖခမ့်ေးမှ က ိုယ့်စ ေးလှယ့် အမျ ေးအဖပ ေး ပါေင့်သည့်။ စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့် 

အ ည့်ဖပ ခွဲ သ မျ ေးက ထ ိုစည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် ဖပည့် ွင့်ေး အိုပ့်စိုမျ ေးအ ေး ၎င့်ေး  ိုို့အချင့်ေးချင့်ေးကက ေး 

မည့်သ ိုို့ရသ  ကွ ဖခ ေးမှုမျ ေး  ှ ရနပါရစ လမ့်ေးညွှန့်ရပေးန ိုင့်မည ့် စံနှုန့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ရစ န့်  ည့် ယွ့်သည့်။ အ ံိုေးသ ့် 

စ  မ့်ေးက ို ဖြနို့့်ရေ န့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည ့် ေက့်ဘ့်  ိုေ့်ရပေါ် ွင့် ယ ိုဂျ က    စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို 

ကိုလသမဂဂ၏    ေးေင့် ဘ သ စက ေး ရဖခ က့်မျ   ေး ဖြစ့်ရသ  အဂဂလ ပ့်၊ စပ န့်၊ ဖပင့်သစ့်၊ ရို ှ ေး၊ အ  ပ့်ဘစ့်နငှ ့် 

 ရို ့် ဘ သ စက ေး  ိုို့ဖြင ့် ဘ သ ဖပန့်  ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး လ င့်စ  ့် 

  မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့်မျ ေးရကက င ့် အနတ  ယ့် ကျရ  က့် ရနသ မျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး 

ဖငင့်ေးခိုန့် ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးနှင ့် ရထ က့်ခ ံလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ွင့် ယ ိုဂျ က    စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးသည့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ သည့် 

(International Commission of Jurists and the International Service for Human Rights, no date)။ 
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လူူ့အခငွ ်အဝ ျား၊ လြိငစ်ြိတ် တြိမ်ျားညတွ်မှုနှင  ်  ြိယု်ပြိုင် လြိင်ေြိဝသသ ခံယူခ  မ် ာျား ဆြိုင် ာ  ုလသမဂဂ 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျား ဝ ာင်စ ၏ ဆုံျား ဖတ်ခ   ်

 

ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက င့်စ သည့် SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို ရထ က့်ခံ    ွင့် 

 စ့်စထက့်  စ့်စ အသံကျယ့်ရလ င့်လ သည့်။ ဥပမ  ၂၀၁၁ ခိုနစှ့် ငွ့် ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရက င့်စ က လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှုနငှ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့်  ိုို့က ို အရဖခခံသည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှု   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးက ို သ ေးသနို့့်နှင ့် သ သ သ သ  က ိုင့် ယွ့်န ိုင့် န့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် အမ ှ့် ၁၇/၁၉ 

က ို ချမှ ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးဖြင ့် လ င့်ဖြစ့် ည့်မှု၊ လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှုနငှ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် 

လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့်  ိုို့ရကက င ့် ြ နှ ပ့်ခ ံသ မျ ေး (သ ိုို့)    ေးစွွဲ  ိုခံ သ မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို   ှရြွ န့် 

ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရက င့်စ က    ေးေင့် သရဘ   ခွဲ သည့် (IGLHRC, 2012)။ န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမှ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးအ ကွ့် ထ ို ံိုေးဖြ ့်ချက့်သည့် အထ ေး လည့် ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ 

အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ယင့်ေးမှ  လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့်  ိုို့က ို အထ ေး 

အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးသည ့် ပထမ ံိုေး ကိုလသမဂဂ  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ဖြစ့်ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့် (Reid, 2012)။ 

ထ ို ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးက ို ကမ္   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမှ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် ချဉ့်ေးကပ့် 

စည့်ေးရံိုေးသ မျ ေးက ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ချ  ေးကျှူေးခွဲ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့ ၁၇ ြွွဲွေ့က စိုရပါင့်ေး ထို ့်ဖပန့်ချက့် 

 စ့်ရစ င့် ထို ့်ဖပန့်က  ပထမဦေး ံိုေး ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် ရအ င့်ဖမင့်မှုဟို အသ အမှ ့်ဖပ ခွဲ ပပ ေး ယင့်ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ခိုခံ က ကယွ့်သ မျ ေးက ို ရထ က့်ပံ  န့် အချက့်ဖပဖခင့်ေးပင့် ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ ပ ေးရပါင့်ေး 

ထို ့်ဖပန့်ချက့်သည့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေး၏ မွဲရပေးပံိုက ို မှ ့် မ့်ေး  င့်ထ ေးခွဲ ပပ ေး ထ ို ံိုေးဖြ ့်ချက့်က ို 

ရထ က့်ခသံည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး (၂၃ န ိုင့်ငံ)၊  ံိုေးဖြ ့်ချက့်က ို ကနို့့်ကွက့်သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး (၁၉ န ိုင့်ငံ)၊ ကက ေးရန (၃ 

န ိုင့်ငံ) နငှ ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်က ို အ   ရ ေး ွွဲ ရထ က့်ခရံသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ဟ ၍ အမျ   ေးအစ ေး ရလေးမျ   ေး ခွွဲဖပခွဲ သည့် 

(HRW, 2011)။၁ ၂၀၁၂ ခိုနှစ့် ငွ့် ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မဟ မင့်ေးကက ေးရံိုေးက န ိုင့်ငံမျ ေး၏ LGBT 

မျ ေးအရပေါ် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး က ကွယ့်ဖခင့်ေး  ိုင့်   န ိုင့်ငရံ  ့် ဥပရေ   ေန့်မျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေး 

ရ ေး ွွဲထ ေးရသ  လွ ့်လပ့်စွ   န့်ေး   ရမွေးြွ ေးလ ခွဲ သည့် (Born Free and Equal) ဟ သည ့် စ အိုပ့်က ို 

ထို ့်ရေခွဲ သည့်။ ထ ိုစဉ့်က ကိုလသမဂဂ၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရက ့်မ ှင့်န ရဟ င့်ေး န ဗ  ပွဲလ့်လ  (Navi Pillay) က 

“လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့်မျ ေးက ို အရဖခခရံသ  အကကမ့်ေးြက့်မှုနှင ့် ခွွဲဖခ ေး 

 က့် ံမှုမျ ေးက ို အ ံိုေးသ ့် န့်မှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စ န့်ရခေါ်မှုကက ေး ဖြစ့်သည့်” ဟို   ိုခွဲ သည့် (OHCHR, 2012, 

p.7)။ 

 

စ ရသ တ  ၁၁.၃။ ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက ့်မ ှင့်၊ LGBT မျ ေး၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး က ကယွ့်ဖခင့်ေးနှင ့် 

ပ ့်သက့်ပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးအ ကွ့် အဓ က ဥပရေရ ေး     ေန့် ငါေး ပ့် 

၁။ လ င့်  ချစ့်သ မျ ေးနှင ့်  နို့့်ကျင့်ဘက့်လ င့်ကွဲ သ ိုို့ ဖပ မ  ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအ ေး ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ရသ ရကက င ့် 

ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးမှ က ကယွ့်ရပေး မည့်။ 

၂။ LGBT မျ ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးစဉ့် ွင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု၊  က့်စက့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ ၊ ဂိုဏ့်သ ကခ  

ကျ င့်ေးရစရသ   က့် ံမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးအ ေး   ေး  ေး မည့်။ ထ ိုလိုပ့် ပ့် မျ ေးက ို   ေး  ေး 

အဖပစ့်ရပေးပပ ေး ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေးက ို နစ့်န မှု ရဖြရလျှ   ရပေး မည့်။ န ိုင့်ငံရ  ့်   ေန့်  ှ သ မျ ေး၏ 

မ   ေး လိုပ့်ရ  င့်မှုမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို စံိုစမ့်ေး စစ့်ရ ေးပပ ေး   ေန့် ှ သ မျ ေးက ို အဖပစ့်ရပေး မည့်။ 
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   ေးဥပရေ စည့်ေးကကပ့်ရ ေးအ ွက့်   ေန့် ှ သ မျ ေးက ို သင ့်ရလျ ့်ရသ  သင့် န့်ေးမျ ေး ရပေးပပ ေး 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး စခန့်ေးမျ ေးက ို ထ ရ  က့်စွ  ရစ င ့်ကကည ့်  မည့်။ 

၃။ အ ွယ့်ရ  က့်ပပ ေးသ  လ င့်   ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးအကက ေး နစှ့်ဦေးသရဘ   ည မှုဖြင ့် အ  ရနထ ိုင့်ဖခင့်ေးက ို 

  ေးဖမစ့်သည ့် ဥပရေမျ ေး အပါအေင့် လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ို အဖပစ့်ရပေးသည ့် ဥပရေမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို 

ပယ့်ြျက့် မည့်။ လ  စ့်ဦေးက ို ၎င့်ေး၏ လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှု (သ ိုို့) က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ 

ခံယ ချက့်ရကက င ့် ြမ့်ေး  ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေး မဖပ  ။ လ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ င့်စ  ့် 

  မ့်ေးည ွ့်မှုအ ေး  ံိုေးဖြ ့် န့် အရဖခအဖမစ့် မ ှ ရသ  (သ ိုို့) ဂိုဏ့်သ ကခ  ကျ င့်ေးရစရသ  က ိုယ့်ခနဓ ပ ိုင့်ေး 

  ိုင့်   စစ့်ရ ေးဖခင့်ေးမျ ေး မဖပ  ။ 

၄။ လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုနငှ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ ချက့်ရကက င ့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံဖခင့်ေးမျ ေးက ို 

  ေးဖမစ့် မည့်။ လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့်ရကက င ့် ခွွဲဖခ ေး 

 က့် ံဖခင့်ေးမျ ေး ပါေင့်သည ့်   ေးဖမစ့်ရ ေး   ိုင့်   ဥပရေ ဖပည ့်ဖပည ့်စံိုစံို ဖပဋ္ဌ န့်ေးရပေး မည့်။ အထ ေးသဖြင ့် 

အလိုပ့်အက ိုင့်နငှ ့် ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု  ိုို့ အပါအေင့် အရဖခခံ ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေး 

 က့် ံ မခံ ဘွဲ   ှ ရစ မည့်။ LGBT နှင ့် မည့်သည ့် လ င့်ေ ရသသ ဖြစ့်သည့်က ို ရမွေး  ပါ လ င့်အဂဂါဖြင ့် 

သ ့်မှ ့်၍ မ သ မျ ေးအ ေး ခွွဲဖခ ေး  က့် ံဖခင့်ေးနှင ့် နှ မ ့်ချဖခင့်ေး  ိုို့အ ေး   ေး  ေး န့် ပည ရ ေးနငှ ့် 

သင့် န့်ေးမျ ေး ရပေး မည့်။ 

၅။ LGBT နှင ့် မည့်သည ့် လ င့်ေ ရသသ ဖြစ့်သည့်က ို ရမွေး  ပါ လ င့်အဂဂါဖြင ့် သ ့်မှ ့်၍ မ သ မျ ေး အ ွက့် 

လွ ့်လပ့်စွ  ထို ့်ရြ ့် ရဖပ   ိုခငွ ့်၊ အသင့်ေးအြွွဲွေ့ ြွွဲွေ့စည့်ေးခွင ့်နငှ ့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးစွ  စိုစည့်ေးခွင ့်  ိုို့က ို 

က ကယွ့် ရပေး မည့်။ ထ ိုို့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ကနို့့်သ ့်ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေနှင ့် က ိုက့်ည  မည့် 

ဖြစ့်ပပ ေး ခွွဲဖခ ေး  က့် ံဖခင့်ေး မ ှ ရစ ။ လွ ့်လပ့်စွ  ထို ့်ရြ ့် ရဖပ   ိုခငွ ့်၊ အသင့်ေးအြွွဲွေ့ ြွွဲွေ့စည့်ေးခွင ့်နငှ ့် 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးစွ  စိုစည့်ေးခွင ့်  ိုို့က ို ကျင ့်သံိုေးသ မျ ေးအ ေး အဖခ ေး အိုပ့်စိုမျ ေး၏ အကကမ့်ေးြက့်ဖခင့်ေးနှင ့် 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ဖခင့်ေး န့်မှ က ကယွ့်ရပေး မည့်။ 

 

From United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights (2012). Born Free and 

Equal: Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law. New York 

and Geneva: UN. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf 

 

အဝမ ြိ န ်နြိုငင်ံနှင  ်SOGI လူူ့အခငွ ်အဝ ျား 

 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသည့် SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့်  ှေးမှုမျ ေး ငွ့် ရှုပ့်ရထွေးပပ ေး ရ ွှေ့ရန က့်မည ရသ  

အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်ရလ   ှ သည့်။ SOGI အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးသည့် အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံွင့် 

န ိုင့်ငရံ ေးအ  မျ ေးစွ  အရ ေးပါပပ ေး   ိုက့် ွန့်ေး လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးရ  ၊ ကနို့့်ကွက့်သ မျ ေးပါ န ိုင့်ငံ က  စိုစည့်ေး 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ွင့် ပါေင့် ရ  င့် ွက့်ကကသည့်။  စ့်ဘက့် ငွ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံမ ှ ခ စ့်ယ န့် အခွင ့်အရ ေး 

အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး LGBTI  နို့့်ကျင့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို  က့် က့်ကကွကကွ လိုပ့်ရ  င့်ကကပပ ေး 

SOGI  နို့့်ကျင့်ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ရငရွကကေး ရထ က့်ပံ မှု မျ ေးရ  ၊ ရစ ရ  ့်ရပေးဖခင့်ေးမျ ေးပါ လိုပ့်ရ  င့်သည့်။ 

ဤသည့်က ို  ံိုို့ဖပန့်သည ့် အရနဖြင ့် အရဖပ င့်ေးအလွဲ လ ိုလ ေးသ  ဘ သ ရ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးက 

ဖပည့် ငွ့်ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  ွင့် SOGI အခငွ ့်အရ ေးက ို ဖမြှင ့် င့် န့် လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ၂၀၀၈ 
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ခိုနစှ့် ငွ့် ဘ ေး က့်ခ့် အ ိုဘ ေးမ ေး (Barack Obama) ရ ေွးချယ့်ခံ ပပ ေးချ  န့်မှ စ၍ အရမ  ကန့် အစ ိုေး သည့် 

ကမ္  စ့်ေန့်ေး SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖမင ့် င့်ရသ  န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး စ င့် 

လိုပ့်ရ  င့် လ သည့်။ 

 

အဝမ ြိ န ်နြိုငင်ံ ခ စယ်ာန် ဝ ှျားရြိုျားစွ ဲအခွင ်အဝ ျားနှင ် LGBTI ဆနို့်  င်ဝ ျား စုစည်ျားမှု 

 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ခ စ့်ယ န့် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ အခငွ ့်အရ ေးသည့် SOGI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  နို့့်ကျင့်ရ ေး  က့်ကက ွ

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ွင့် ရ ွှေ့ရ  င့် ဖြစ့်ပပ ေး ကမ္  စ့်ေန့်ေး  နို့့်ကျင့်ရ ေးမျ ေးက ို   ိုက့်ရ ိုက့် ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ 

သွယ့်ေ ိုက့်၍ ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး ဦေးရ  င့် လိုပ့်ရ  င့်သည့်။ ခ စ့်ယ န့် အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် 

ေို  ယ မျ   ေး က့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည ့် လ မှုရ ေးနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး အပါအေင့် ယရနို့ရခ ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်မှု စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို အရဖခခအံ ေးဖြင ့်  နို့့်ကျင့်ကကသည့်။ ယင့်ေးလှုပ့် ှ ေးမှုသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ    ေးအ ေး သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် သ ့်မှ ့်ချက့်မျ ေးအ ွက့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက ို 

ဖငင့်ေးပယ့်သည့်။  အ  ိုပါ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် သ ့်မှ ့်ချက့်မျ ေး ွင့် လ င့်ကွွဲ မနှစ့်ပခ  က့်သ မျ ေးနှင ့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၏ 

လ င့်ကွွဲနစှ့်ပခ  က့်ဖခင့်ေး သည့်သ  သဘ ေမ သ ေးစို (natural family) စံနှုန့်ေး ဖြစ့်သည့် ဟ သည ့် အချက့်နငှ ့် 

မက ိုက့်ည ရသ  လ င့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   အမ အကျင ့်မျ ေးနှင ့် လ င့်ေ ရသသ ရြ ့်ထို ့်ချက့် အမျ   ေးမျ   ေးနငှ ့် 

အဖခ ေးသ ့်မှ ့်ချက့်မျ ေးလည့်ေး ပါေင့်ရသေးသည့်။ SOGI အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အခွင ့်အရ ေးနှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို သ ့်မှ ့် ဖခင့်ေးက ို  နို့့်ကျင့်သည ့် ခ စ့်ယ န့် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲမျ ေးအ ကွ့်မ  LGBTI 

မျ ေးက ို ရ ေှးရ ိုေးစွွဲမျ ေး လက့်ခထံ ေးရသ  အမနှ့် ကယ့် ြ နှ ပ့်ခ ံရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးဖြစ့်သည ့် လ မျ   ေး၊ လ မျ   ေးစို၊ 

ဘ သ ရ ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးနငှ ့်အ   ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေးသည့် ထ ိုအိုပ့်စိုမျ ေး၏ ဂိုဏ့်သ ကခ က ို 

ရစ ့်က ေးဖခင့်ေးပင့် ဖြစ့်ရလသည့်။ 

 

ခ စ့်ယ န့် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲမျ ေးသည့်  ပ့် ွ  ငွ့်ေး၊ ဖပည့် ငွ့်ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  ငွ့် စိုစည့်ေးက  LGBTI မျ ေး အ ကွ့် 

ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အခွင ့်အရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က ကယွ့်မှု အသစ့်မျ ေးက ို ပ  ့်  ိုို့ရံိုသ မက စနံှုန့်ေးနှင ့် 

မည သည ့် လ င့်ဖြစ့် ည့်မှုနှင ့် ကျ ေး၊မ ဖြစ့်မှုမျ ေးအရပေါ် လ မှုရ ေးအ  နှ မ ့်ချဖခင့်ေးမျ ေး ရလျ  ပါေးလ ဖခင့်ေးက ိုလည့်ေး 

  ိုက့်ြျက့်ကကသည့်။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ အရဖခစ ိုက့် မ သ ေးစိုမျ ေး  ိုင့်   ကမ္   ကွန့်ဂ က့် (World Congress 

of Families) နှင ့် ကန့် က့်စ့်ပမ  ွေ့ န ိုင့်င ံက   ိုရ  င့်ေးဖခင့်ေး ဘို  ေးရကျ င့်ေးကွဲ သ ိုို့ရသ  ခ စ့်ယ န့် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့်  စ့်ကမ္ လံိုေးသ ိုို့ ပျံွေ့နှံို့ ရ  က့် ှ ရပသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် အိုပ့်စိုမျ ေးအကက ေး 

ပ ေးရပါင့်ေးမှုမျ ေးက ကိုလသမဂဂကွဲ သ ိုို့ရသ  အစ ိုေး ရပါင့်ေးစံို စိုစည့်ေးထ ေးသည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် ကမ္   

လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး ငွ့် ကမ္   ခ စ့်ယ န့် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို ထွက့်ရပေါ်လ  ရစသည့်။  

 

အဝမ ြိ န ်နြိုငင်ံ ဘာသာဝ ျား အသြိုင်ျားအေြိငု်ျားမ ာျားတငွ် SOGI လူူ့အခငွ ်အဝ ျား လုပ်ဝဆာငခ်  ်မ ာျား 

 

ဘ သ ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေး၊ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် ဘို  ေးရကျ င့်ေး အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ခ စ့်ယ န့် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ 

ဘို  ေးရကျ င့်ေးမျ ေး၊ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး၏ LGBTI  နို့့်ကျင့်ရ ေး  က့်ကက ွလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို 

 ံိုို့ဖပန့် န့် SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့် စည့်ေးရံိုေးမှု ွင့် ပါေင့်လ ကကသည့်။ အရမ  ကန့် ခ စ့်ယ န့် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ 

LGBTI  နို့့်ကျင့်ရ ေး ချဉ့်ေးကပ့် စည့်ေးရံိုေးမှုမျ ေးက ို ရ ေးသ ေး ရြ ့်ဖပမှုမျ ေးနငှ ့် ဘို  ေးသခင့်က ယ ဂန့်ေါက ို ချစ့်သည့် 
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(God Loves Uganda) ကွဲ သ ိုို့ရသ  ရိုပ့် ှင့်မျ ေး ွင့် မှ ့် မ့်ေး င့်ထ ေးရသ ့်လည့်ေး အဖမင့်သစ့်မျ ေးက ို 

လက့်ခသံည ့် ဘ သ ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေး၏ LGBTI လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရထ က့်ခသံည ့် လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးမှ မ  

အ ရံိုစ ိုက့်မှု မ ရသေးရပ (Williams, 2013)။ SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး က ိုယ့်စ ေး ချဉ့်ေးကပ့် စည့်ေးရံိုေးပပ ေး 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံနှင ့် န ိုင့်င ံက  ြ ို မ့်မျ ေး နှစ့်ခိုလံိုေး ွင့် ရ ွွေ့ ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဥပမ  နှစ့်ခိုမှ  the 

General Synod of the United Church of Christ နငှ ့် the Unitarian Universalist Association of 

Congregations   ိုို့၏ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ The Unitarian Universalist (UU) ဘ သ ရ ေး 

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးနငှ ့်  ိုရ  င့်ေး အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် LGBTI မျ ေးက ို ကက    ိုကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် LGBTI မျ ေးက ို 

ကက    ိုဖခင့်ေးနငှ ့်  န့်ေး  အဖြစ့် လက့်ခဖံခင့်ေးသည့် LGBTI မျ ေးက ို UU ြွဲလ ိုေး စှ့် အစ အစဉ့်မျ ေး ွင့် 

ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် UU LFBTI အသင့်ေးရ  ့်မျ ေး ြွင ့်လှစ့်လှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေးထက့် ပ ိုသည့်။၂  UU မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့က ိုယ့် 

၎င့်ေး  ိုို့ “န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအ ကွ့် ချဉ့်ေးကပ့် လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၊ သက့် ှ မျ ေး အ ေးလံိုေး၏  န့်ြ ိုေးနှင ့် 

သ ကခ မျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် အသံ မထို ့်ရြ ့် န ိုင့်သ မျ ေးအ ွက့် အသံ ဖြစ့်ရစသ မျ ေး” ဟို 

သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ ကိုလသမဂဂနှင ့် အကကရံပေး ရ ွေးရနွေးသည ့်  က့် ံရ ေး  ှ ရသ  အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး   ိုင့်   

ည လ ခ ံ (Conference of NGOs in Consultative Relationship with the United Nations (CoNGO)) 

 ွင့် အြွွဲွေ့ေင့် ဖြစ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် Unitarian Universalist ကိုလသမဂဂ ရံိုေး (UU-UNO) က LGBTI မျ ေး၊ 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် အဖခ ေး အိုပ့်စိုမျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ထ ိုအိုပ့်စိုမျ ေး က ိုယ့်စ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး ွင့် 

ပည ရပေးသည ့် အစ အစဉ့်မျ ေးနှင ့် အဖခ ေး အစ အစဉ့်မျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ရနသည့် (Unitarian Universalist 

Association, 2014)။ 

 

အရသေးစ ေး အ င ့် ွင့် မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး လ င့်ဖြစ့် ည့်မှု (သ ိုို့) က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ 

ခံယ ချက့်က ို အရဖခခံသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးရကက င ့် ထ ခ ိုက့်လွယ့်သ မျ ေးအ ကွ့် ရထ က့်ခံ 

လှုပ့် ှ ေး န့် ဘို  ေးရကျ င့်ေး အရဖခစ ိုက့် ဘ သ ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေး ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုအိုပ့်စိုမျ ေးထွဲမှ  စ့်ခိုမှ  

ေါ ငှ့် န့်ဖပည့်နယ့်၊ အ ိုလန့်ပ ယ ပမ  ွေ့မှ အ ိုလန့်ပ ယ  သ ငယ့်ချင့်ေးမျ ေး အစည့်ေးအရေေး၏ သ ငယ့်ချင့်ေးမျ ေး 

ရဖမရအ က့် ထ ေးလ ိုင့်ေးသစ့် (Friends New Underground Railroad (FNUR)) အြွွဲွေ့ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအြွွဲွေ့သည့် 

၁၉   စိုအ ငွ့်ေး အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ၏ ကျွန့် နို့့်ကျင့်ရ ေး လှုပ့်  ှေးမှု ငွ့် ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး သ ငယ့်ချင့်ေးမျ ေး 

ဘ သ ရ ေးအြွွဲွေ့၏ အခန့်ေးကဏ္ဍ၊ အထ ေးသဖြင ့် ကျွန့်ဖပ ခံထ ေး ရသ  အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးက ို 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ရ  င့်ပ ိုင့်ေးမှ လွ ့်ရဖမ က့်လ ရစ န့် က ည ရပေးခွဲ သည ့် အြွွဲွေ့၏ အက အည ရပေးမှုမျ ေးက ို 

အစွွဲဖပ ၍ မှည ့်ထ ေးသည ့် အမည့် ဖြစ့်သည့်။ ၂၀၁၄ ခိုနှစ့် ွင့် စ င့် ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ သည့် FNUR သည့် ယ ဂန့်ေါမှ 

မ  ့်ြက့်မျ ေးနငှ ့် ပ ေးရပါင့်ေးက  ယ ဂန့်ေါ ွင့် အနတ  ယ့် ကျရ  က့်ရနသည ့် LGBTI မျ ေးက ို အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် 

ခ ိုလံှုခွင ့်   ှ ရစ န့် ထွက့်ခွ ဖခင့်ေးအ ကွ့် ရငရွကကေး ရထ က့်ပံ ရပေးသည့်။ ရအ င့်ဖမင့်ရသ  ခ ိုလံှုခွင ့်   ှ သည ့် 

ဖြစ့် ပ့်မျ ေးနှင ့် ရဖမဖပင့်မှ LGBTI မျ ေး၏ ထွက့်ချက့်မျ ေးက ို စိုစည့်ေးက  ရထ က့်ခံသ မျ ေးထံ စ ပ ိုို့ဖခင့်ေး၊ 

အ ေးရမေးလ့် ပ ိုို့ဖခင့်ေးဖြင ့် FNUR က ၎င့်ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို ရကက ့်ဖင ပပ ေး  န့်ပံိုရငွ စိုရ  င့်ေးသည့် (Olympia 

Monthly Meeting of the Religious Society of Friends, 2014)။ 
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အဝမ ြိ န ်နြိုငင်ံ၏ နြိုငင်ံ ခာျားဝ ျား ဥပဝဒနငှ ် SOGI လူူ့အခငွ ်အဝ ျား 

 

ယရနို့ရခ ့် န ိုင့်ငရံ ေး ငွ့် အရမ  ကန့် အစ ိုေး သည့် SOGI အခွင ့်အရ ေးက ို ကမ္  စ့်ေန့်ေး ဖမြှင ့် င့်  ၌ 

ကက ေးမ ေးရသ  အခန့်ေးကဏ္ဍမှ စ င့် ပါေင့်လ သည့်။ အရမ  ကန့် အစ ိုေး ၏ ေန့်ထမ့်ေးမျ ေးနှင ့် ဌ နမျ ေးသည့် 

၂၀၀၈ ခိုနှစ့် မ  ိုင့်မ က  က့်စပ့်မှု မ ှ ရသ  န ိုင့်င ံက  စ မံက န့်ေးမျ ေးနငှ ့် ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ွက့်မှုမျ ေး ွင့် 

ပါေင့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ၂၀၀၈ ခိုနှစ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး ငွ့် ေ မ ိုကရ စ ၊ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် အလိုပ့်သမ ေး   ိုင့်   

န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး ေန့်ကက ေးဌ န ဗျှူရ ို (Department of State’s Bureau of Democracy, Human Rights and 

Labor (DRL)) က ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  လိုပ့်ရ  င့်ချက့် အမျ ေးအဖပ ေးက ို စ မံ ရ  င့် ကွ့်လ သည့်။ DRL ၏ 

  ေန့်မှ  “ကမ္  စ့်ေန့်ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့်၊ ေ မ ိုကရ စ နငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ကွယ့် န့်” ဖြစ့်သည့်။၃ 

SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေ ငွ့် အရ ေးပါလ ရကက င့်ေး ညွှန့်ဖပရနသည ့် 

အချက့် အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည့်။  စ့်ခိုမှ  န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး ေန့်ကက ေးဌ န၏ ကမ္  စ့်ေန့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေး ှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရလ အကျင ့်မျ ေး အစ  င့်ခံစ က ို ဖပင့် င့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး 

န ိုင့်ငံ  ိုင့်   အစ  င့်ခံစ မျ ေး၏ အရထွရထွ အမျ   ေးအစ ေးရအ က့် ှ  “အဖခ ေးရသ  လ မှု မ   ေး 

 က့် ံဖခင့်ေးမျ ေးနငှ ့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံဖခင့်ေးမျ ေး” ရခါင့်ေးစဉ့်ရအ က့် ွင့် LGBTI မျ ေးအရပေါ် ကျှူေးလွန့်သည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို မှ ့် မ့်ေး င့် ထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး ေန့်ကက ေးဌ န 

  ေန့် ှ သ မျ ေးက ၂၀၁၀ ဖပည ့်နှစ့် အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် ထို ့်ရေခွဲ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ၂၀၀၉ ခိုနှစ့် အ ငွ့်ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရန   ိုင့်   အစ  င့်ခံစ  ငွ့် ထ ိုအမျ   ေးအစ ေး ရခါင့်ေးစဉ့်မျ ေးက ို ချွဲွေ့ထငွ့်က  LGBTI 

မျ ေးအရပေါ် ပစ့်မှ ့်ထ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ေး သ ေးသနို့့် မှ ့် မ့်ေး င့်ထ ေးသည့်။ ၂၀၁၁ ခိုနစှ့်အ ွင့်ေး 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ဖပင့်ပ ှ  LGBTI မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့် အရမ  ကန့် ြက့်ေ ယ့် 

အစ ိုေး ၏ သ သ ထင့် ှ ေးမှု အ ှ  ံိုေး အစ အစဉ့်မှ  အရ ေးရပေါ် အက အည  အစ အစဉ့်က ို ချွဲွေ့ထွင့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ယင့်ေးအစ အစဉ့် ွင့် န ိုင့်ငံ ပ့်ဖခ ေး ှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ခိုခံသ မျ ေးနှင ့် LGBTI  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးအ ကွ့် 

“ဥပရေ က ိုယ့်စ ေးဖပ မှု ရပေးဖခင့်ေး၊ လံိုခခ ံရ ေးနငှ ့် လ ိုအပ့်ပါက ရန   ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့န ိုင့် န့် အရထ က့်အပံ မျ ေး” 

ရပေးဖခင့်ေး  ိုို့ ပါ ှ သည့်။ ၂၀၁၀ နှင ့် ၂၀၁၁ အ ံိုေးပ ိုင့်ေးရလ က့် ငွ့် DRL သည့် အ ြ  က၊ အ  နှငှ ့် 

အရ ွှေ့အလယ့်ပ ိုင့်ေး ှ  LGBTI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ခိုခံသ မျ ေးက ို အက အည မျ ေး ရပေးခွဲ သည့်။ 

 

၂၀၁၁ ခိုနှစ့် ေ ဇင့်ဘ လ ွင့် ယခင့် န ိုင့်ငဖံခ ေးရ ေး ေန့်ကက ေးရဟ င့်ေး ဟ လ    ကလင့် န့် (Hillary Clinton) က 

 ွစ့်ဇ လန့် န ိုင့်ငံ၊ ဂျန ဗ ပမ  ွေ့ ငွ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးရနို့ အထ မ့်ေးအမှ ့်အ ွက့် မ နို့့်ခနွ့်ေး 

ရဖပ ကက ေးခွဲ  သည့်။ သ မ၏ မ နို့့်ခနွ့်ေး ွင့် ကလင့် န့်က ကမ္  စ့်ေန့်ေး SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံက လိုပ့်ရ  င့်သ ွေးမည့် ဖြစ့်ရကက င့်ေးနငှ ့် “လ င့်   ချစ့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး 

မျ ေးသည့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး လ င့်   ချစ့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး 

ဖြစ့်သည့်” ဟို   ိုခွဲ သည့်။ ကလင့် န့်၏ မ နို့့်ခနွ့်ေးနှင ့် အလ ေး  ပင့် သမမ  ဘ ေး က့်ခ့် အ ိုဘ ေးမ ေးကလည့်ေး 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး ေန့်ကက ေးဌ န ှ  ရအဂျင့်စ မျ ေးအ ေး SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို   ိုေး  ွေးစ ွ 

ရြ က့်ြျက့်ဖခင့်ေး  ိုင့်   ကမ္   စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးက ို  င့်  ိုင့် န့်   ိုက့် ွန့်ေးထ ေးသည ့် သမမ  စ ချွန့်လွှ က ို 

ထို ့်ဖပန့်ခွဲ သည့်။ 
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အရမ  ကန့် အစ ိုေး ၏ SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရထ က့်ခရံကက င့်ေး ရကကည ချက့်၏ အဓ က သရကဂ  

 စ့်ခိုမှ  ၂၀၁၁ ခိုနစှ့် ွင့် ကမ္   ည မျှဖခင့်ေး  န့်ပံိုရငံွ (Global Equality Fund) အရက င့်အထည့် ရြ ့်ခွဲ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ို န့်ပံိုရငွသည့် LGBTI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ရသ ရကက င ့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခ ံရသ  (သ ိုို့) 

  ိုက့်ခ ိုက့်ခံ ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ခိုခံ က ကွယ့်သ မျ ေး၊ အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး (သ ိုို့)  စ့်သ ေး ပိုဂဂလ 

LGBTI မျ ေးအ ွက့် အရ ေးရပေါ် အရဖခအရန အရထ က့်အပံ မျ ေး၊ ချဉ့်ေးကပ့် စည့်ေးရံိုေးရ ေး ရထ က့်ပံ မှုမျ ေးနငှ ့် 

လံိုခခ ံရ ေး အက အည မျ ေး ရပေးအပ့်သည့် (US Department of State, no date)။ က လ ညှ့် စွမ့်ေးရ  င့် ည့် 

ဖမြှင ့် င့်ရ ေးနငှ ့် နည့်ေးပည ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အက အည ရပေးရ ေး  န့်ပံိုရငွမျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက နှင ့် ဖပည့် ွင့်ေး 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအ ေး လိုပ့်ငန့်ေး အမျ ေးအဖပ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့် န ိုင့်ရစခွဲ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ ငွ့် ၎င့်ေး  ိုို့ 

က ည ရပေးသ မျ ေးက ို ရထ က့်ပံ ရပေးန ိုင့် န့် LGBTI ရထ က့်ခရံသ  အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ 

စွမ့်ေးရ  င့် ည့်က ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ရစ င ့်ကကည ့်၊ မှ ့် မ့်ေး င့်ပပ ေး 

 ံိုို့ဖပန့်န ိုင့် န့် အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ စွမ့်ေး ည့်က ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။  န့်ပံိုရငွသည့် 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ သံရံိုေးမျ ေးမှ  စ့် င ့် ဖပည့် ငွ့်ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးထံ အရသေးစ ေး ရထ က့်ပံ ရငွမျ ေး 

ဖြနို့့်ရေရပေးသည့်။ “သံရံိုေးမျ ေးမှ ထ ရ ွွေ့  က့် ံဖခင့်ေး” သည့် မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး အရမ  ကန့် န ိုင့်ငကံ 

LGBTI လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရထ က့်ပံ ပံို  စ့်မျ   ေး ဖြစ့်ပပ ေး အရမ  ကန့် သံရံိုေး   ေန့် ှ သ မျ ေးက LGBTI အရ ေး 

ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၊ လ ထို အရဖခဖပ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်က  ထ ခ ိုက့်လွယ့်သည ့် 

လ အိုပ့်စိုက ို ရထ က့်ပံ ကကသည့်။ 

 

၂၀၁၅ ခိုနစှ့် ငွ့် အရမ  ကန့် အစ ိုေး သည့် LGBT မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ အထ ေး 

က ိုယ့်စ ေးလှယ့်က ို ခနို့့်အပ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ခနို့့်အပ့်မှု မ  ိုင့်မ  အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံ အရဖခစ ိုက့် LGBTI 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ကွန့်ဂ က့် အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးက ို စိုရပါင့်ေး စည့်ေးရံိုေး ွွဲရ  င့်က  န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး ေန့်ကက ေး ဌ နက ို 

အထ ေးက ိုယ့်စ ေးလှယ့် ခနို့့်အပ့် န့်   ိုက့် ွန့်ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုအထ ေး က ိုယ့်စ ေးလှယ့်က LGBTI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရထ က့်ပံ  န့် အရမ  ကန့် အစ ိုေး ၏ ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးက ို စိုစည့်ေး အ ေးရက င့်ေးရစမည့်ဟို ရမျှ ့်လင ့်ကကသည့်။ 

ထ ိုလိုပ့်ရ  င့်ချက့်က ို LGBTI အရ ေး  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနှင ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး အမျ ေးအဖပ ေးက 

ရထ က့်ခခံွဲ ကကရသ ့်လည့်ေး SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ခိုခံ က ကွယ့်သ  အ ေးလံိုေးက ထ ို  ထ ေးက ို 

ရထ က့်ခခံွဲ ဖခင့်ေးရ    မဟို ့်ရပ။ ဥပမ  န ိုင့်ဂျ  ေး  ေးယ ေး လ မျ   ေး လ င့်   ချစ့်သ  အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် ရထ က့်ခံ 

လှုပ့် ှ ေးသ  အ ေ ဘ စ  အ လ မ  (Adebisi Alimi) က ရေသ  စ့်ခို (သ ိုို့) က စစ ပ့်  စ့်ခိုအ ွက့် 

အထ ေးက ိုယ့်စ ေးလှယ့် ခနို့့်အပ့်ဖခင့်ေးအရပေါ် မကက ခဏ ရထ က့်ဖပရလ  ှ သည့်  စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှု  စ့်ခိုက ို 

ရထ က့်ဖပခွဲ သည့်။ အထ ေးက ိုယ့်စ ေးလှယ့် မျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး က  ကေ ့်က ို အစ ေးထ ိုေး န့် ရိုပ့်ဖပ အဖြစ့် 

လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့် ဟ သည့်  အချက့် ဖြစ့်သည့် (Lyman and Beecroft, 2014  ငွ့် ရှုပါ) 

အ လ မ က ထ ို  ထ ေးအ ကွ့် လ ဖြှူ အမျ   ေးသ ေး  စ့်ဦေး ခနို့့်အပ့်ခွဲ ဖခင့်ေးက ိုလည့်ေး ရေြန့်ခွဲ ပပ ေး ထ ိုရ ွေးချယ့်မှုက 

လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးသည့် အရန က့်န ိုင့်ငံ၏ အရလ အကျင ့် ဖြစ့်ပပ ေး အရန က့်န ိုင့်င ံ မဟို ့်သည ့် 

ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးနှင ့် မရလျ ့်ည ဟို ရှုဖမင့် ရစလ မ ့်မည့်ဟို   ိုခွဲ သည့် (Alimi, 2015)။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

လွန့်ခွဲ သည ့် ၂၅ နှစ့်အ ွင့်ေး LGBTI နငှ ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ငွ့် SOGI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ရထ က့်ခ ံလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ကက ေးထွ ေးလ သည့်က ို ရ ွွေ့ခွဲ  သည့်။ 
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SOGI အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရ  င့်ေး  ို   ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး မ ရဘ င့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက LGBTI မျ ေး 

  ှရြွရနသည ့်အ  မှ  ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး  နို့့်ကျင့်သ မျ ေး ရဖပ သလ ို အထ ေး အခငွ ့်အရ ေးမဟို ့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့ 

မ  ှ ရသ  အရဖခခ ံလွ ့်လပ့်ခွင ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့် ဟ သည ့် အမှန့်   ေးက ို ထင့်ဟပ့်ဖပရနသည့်။ 

SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ကွ့် စိုစည့်ေးဖခင့်ေး  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေး ွင့် အဖပစ့်ရပေးမှုမျ ေးအ ေး  ပ့် နို့့်ရ ေး၊ လ င့်   

ချစ့်ကက  က့်မှုက ို အရဖခခံသည ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး အ ံိုေးသ ့်ရ ေး၊ လ င့်   လက့်ထပ့်မှု  န့်ေး    ရ ေး၊ 

လ င့်   ချစ့်ကက  က့်သည ့် လ င့်ေ ရသသ လကခဏ နငှ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသ ရြ ့်ဖပချက့်မျ ေးက ို အရဖခခံသည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို    ေးဥပရေအ  ရလျ ့်ရကကေး ရပေးရ ေး၊ LGBTI မျ ေးက ို    ေးဥပရေ 

အက အကယွ့် ရပေး   ွင့်  န့်ေး  ထ ေးရ ေးနငှ ့် LGBTI မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ခိုခံက ကယွ့်သ မျ ေးအ ေး 

အက အကယွ့်မျ ေး ရပေးရ ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနှင ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ဂျန့်ေါနငှ ့် လ င့်ဖြစ့် ည့်မှု  ိုို့နှင ့် 

 က့်စပ့်သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးက ို က ိုင့် ယွ့် န့် န ိုင့်ငံ က  ဥပရေ မ ရဘ င့် ြန့်  ေးြ ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့် ရနကကသည့်။ ယ ိုဂျ က    စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးသည့် ထ ိုလိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို လမ့်ေးညွှန့်ရပေး န့် 

အရ ေးပါသည ့် စ  မ့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

ဘ သ ရ ေး အရဖခဖပ  အိုပ့်စိုမျ ေး၊ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် ဘို  ေးရကျ င့်ေးမျ ေးသည့် SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို 

ရထ က့်ခ ံ  ွင့်ရ  ၊ ကနို့့်ကွက့်   ွင့်ပါ ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေး ဖပ ဖခင့်ေး၊ စိုစည့်ေးဖခင့်ေး၊ ချဉ့်ေးကပ့် 

စည့်ေးရံိုေးဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်   ငွ့် ပါေင့်ကကသည့်။ 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသည့် SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေး ွင့် ရှုပ့်ရထွေးပပ ေး ရ ွှေ့ရန က့်မည ရသ  

အခန့်ေးကဏ္ဍမျ ေးမှ ပါေင့်ခွဲ သည့်။ မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး အရမ  ကန့် အစ ိုေး သည့် SOGI 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို န ိုင့်င ံစ့်ေန့်ေး ဖမြှင ့် င့်သည ့် န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေ အမျ ေးအဖပ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

လ င့်ဖြစ့် ည့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ ချက့် ွင့် လ နည့်ေးစို ဖြစ့်သ မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အ ွက့် 

ရ  င့်ေး  ို လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် ယခို စ အိုပ့်ပါ အဖခ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

 င့်  သနည့်ေး။ မည့်ကွဲ သ ိုို့ ကွွဲဖပ ေးသနည့်ေး။ SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို အဖခ ေးရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့  က့်စပ့်မည့်နည့်ေး။ 

 

SOGI လူူ့အခွင ်အဝ ျား တ ်က ွ လှုပ် ှာျားမှုမ ာျားအဝပေါ် ဝေဖန်မှုမ ာျား 

 

SOGI အခွင အ်ဝ ျားမ ာျားနှင ် ယဉ်ဝ  ျားမှု သွတ်သွင်ျား ခင်ျားဟသူည ် ဝများခွနျ်ား 

 

လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှုနငှ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့် က စစ ပ့်မျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမှ 

ချဉ့်ေးကပ့်ပံို  ိုင့်   စ န့်ရခေါ်မှု  စ့်ခိုမှ  LGBTI ေ ရသသမျ ေးနှင ့် လံှုွေ့ရ  ့်မှုမျ ေးမှ  “န ိုင့်ငဖံခ ေး အယ အ မျ ေး” 

ဖြစ့်သည့် ဟ သည ့် အဖမင့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  ရခ ့်သစ့် က ိုလ ိုန  န ိုင့်ငရံ ေးနငှ ့် ဥပရေ မ ရဘ င့်မျ ေး၏ 

ယဉ့်ရကျေးမှု သွ ့်သွင့်ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) ညစ့်ညမ့်ေးရစဖခင့်ေး၊ အရန က့်  ိုင့်ေး ယဉ့်ရကျေးမှုက လွှမ့်ေးမ ိုေးဖခင့်ေးနငှ ့်/ သ ိုို့မဟို ့် 

န ိုင့်င ံက  အလှှူ ှင့်မျ ေးက ဦေးစ ေးသည ့် အစ အမံ ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုဖခင့်ေးပင့်။ အ  ိုပါ ယဉ့်ရကျေးမှု 
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သွ ့်သွင့်ေးဖခင့်ေး ရဘ င့်ထွဲ ငွ့် န ိုင့်ငမံျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ LGBTI  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို ြ နှ ပ့်ဖခင့်ေးနှင ့် လ င့်   

ယှဉ့် ွွဲ ရနထ ိုင့်ဖခင့်ေး  ိုို့အ ေး   ေး  ေးဖခင့်ေး  ိုို့က ို ကျင ့်ေ ့်မျ ေးနှင ့် ဖပည့် ွင့်ေး ယဉ့်ရကျေးမှု သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေးက ို 

က ကယွ့် န့်ဟို အမည့် ပ့်ကကသည့်။ SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပည  ငှ့်မျ ေးနငှ ့်  က့်ကကွ လှုပ့်  ှေးသ မျ ေးက 

လ င့်   ချစ့်ကက  က့်မှု ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးအ ေး ယဉ့်ရကျေးမှု က ကယွ့်ရ ေး အဖြစ့် သံိုေးနှုန့်ေးဖခင့်ေးက ို 

ရဖပ င့်ေးဖပန့်လှန့်ပစ့်က  အထက့်ပါ  င့်ရဖခရပေးနည့်ေးက ို ြျက့်  ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ကကသည့်။ SOGI 

ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့်  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက LGBTI ေ ရသသနှင ့် လံှုွေ့ရ  ့်မှုမျ ေးမှ  န ိုင့်ငံဖခ ေးမှ 

သွင့်ေးကိုန့်မဟို ့်၊ န ိုင့်ငရံ ေးအ  လ င့်   ချစ့်ကက  က့်မှုက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးကသ  န ိုင့်ငဖံခ ေးသွင့်ေးကိုန့်ဟို 

ရထ က့်ဖပခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့် န့် ထ ိုသ မျ ေးက အရန က့်န ိုင့်ငံ မဟို ့်သည ့် ရန က့်ခံ 

အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် လ င့်ဖြစ့် ည့်မှုနငှ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ ချက့်မျ ေးက ို သရဘ ထ ေးကက ေး 

လက့်ခသံည ့် ( စ့်ခါ   ံ အ ေးရပေးအ ေးရဖမြှ က့်ဖပ ဖခင့်ေးပါ ဖြစ့်သည ့်) သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး စဉ့်လ မျ ေးက ို 

ရထ က့်ဖပကကသည့်။ ထ ိုသ မျ ေးက သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး အစဉ့်အလ အ  အရန က့်န ိုင့်ငံမှ က ိုလ ိုန  

အင့်အ ေးစိုမျ ေးသည့် လ င့်   ချစ့်ကက  က့်မှုက ို ဥပရေအ  အရ ေးယ သည ့် ဥပရေ မ ရဘ င့်မျ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေးဖြင ့် 

ရ  င့်ကမ္ ဖခမ့်ေး ွင့် လ င့်   ချစ့်ကက  က့်မှုက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးအ ေး စ င့် မ  ့် က့်ခွဲ ဖခင့်ေး၊ ပ ို  ိုေးရစဖခင့်ေးနှင ့်/ 

သ ိုို့မဟို ့် စိုစည့်ေးအ ေးရက င့်ေး ရစဖခင့်ေး  ိုို့ ဖပ လိုပ့်ခွဲ ရကက င့်ေး ရထ က့်ဖပခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ကမ္   ရဖမ က့်ဖခမ့်ေး၊ 

အထ ေးသဖြင ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံမှ အစဖပ သည ့် လ င့်   ချစ့်ကက  က့်မှုက ို န ိုင့်ငရံ ေးအ  ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးအ ေး 

ကက  ကက ေး၊ ကက  ကက ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို ရထ က့်ဖပက  ထ ိုယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  လ င့်   

ချစ့်ကက  က့်မှုက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးသည့် လက့် ှ အချ  န့်အထ   က့်လက့်  ှ ရနသည့်ဟို မှ ့်ချက့်ဖပ  ခွဲ သည့် (Bosia 

and Weis, 2013)။ 

 

SOGI တ ်က  ွလှုပ် ှာျားမှုမ ာျားအဝပေါ် လူူ့အခငွ ်အဝ ျား ခ ဉ်ျား ပ်ပုံမ ာျားအာျား LGBTI ရှုဝထာင ်မ ှဝေဖန် ခင်ျားမ ာျား 

 

LGBTI အိုပ့်စိုမျ ေးအ ွင့်ေး SOGI  က့်ကကွ လှုပ့်  ှေးမှုမျ ေးအရပေါ် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေး 

အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက ို ရေြန့်ဖခင့်ေးမျ ေး  ှ သည့်။ ဥပမ  စိုစည့်ေး န့်အ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခဖပ  

ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးသည့် ဥရ  ပက ို အရဖခခံထ ေးသည ့် ပံိုစ ံ ဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့သည့် အဖခ ေးရသ  LGBTI 

 ည့် ှ ပံိုမျ ေးနှင ့် ရ  ့်လှန့်ရ ေးမျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး မ ှ ဟို အချ   ွေ့က ရထ က့်ဖပကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် 

အချ   ွေ့ရသ   က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက LGBTI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးဖခင့်ေးနငှ ့် မ ေါေမျ ေးက ို 

န ိုင့်ငံမျ ေးက အဖခ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ေး ြံိုေးကွယ့် န့် အသံိုေးဖပ ကကမည့်က ို စ ိုေး  မ့်ကကသည့်။ 

ဥပမ       ရ  ှ့်လ့်မန့်ေး (Sarah Schulman) ကွဲ သ ိုို့ရသ   က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက အစစရ ေးသည့် 

လ င့်ဖြစ့် ည့်မှုအရပေါ် သရဘ ထ ေး ရပျ  ရဖပ င့်ေးမှုအ ေး  ည့် ွယ့်ချက့် ှ  ှ  ဖပသက  န ိုင့်ငံက ို ဖပန့်လည့် 

အြ ့် ယ့်ပပ ေး အစစရ ေးနှင ့် ၎င့်ေးသ မ့်ေးပ ိုက့်ထ ေးရသ  ရေသမျ ေး ွင့် ပါလက့်စ  ိုင့်ေး လ မျ   ေးမျ ေးအရပေါ် အစစရ ေး 

အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု မျ ေးအ ေး အ ရံိုစ ိုက့်လ ဖခင့်ေး မ ှ ရအ င့် အ ရံိုလွှွဲထ ေးသည့်ဟို 

  ိုကကသည့် (Schulman, 2011)။ အဖခ ေးသ မျ ေးက က ိုယ့်စ ေးဖပ မှု နည့်ေးဗျှူဟ မျ ေး ဖြစ့်ရသ  

ပင့်မရ စ ေးရကက င့်ေးနငှ ့် န ေးစပ့်သည ့် LGBTI မျ ေးနငှ ့်  က့် ံရ ေးမျ ေး၊ လ င့်   လက့်ထပ့်ဖခင့်ေးအ ွက့် 

ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေး ရပါင့်ေးစပ့်က  လ အမျ ေးအဖပ ေးက ို ရဘေးြယ့် ထို ့်ထ ေးမည့် ၊ လ ူ့အမျ ေး၏ လ င့်ဖြစ့် ည့်မှုနငှ ့် 

 က့် ံရ ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို ကနို့့်သပ့်မည ့် လ င့်  ချစ့်ဖခင့်ေးက စံဖြစ့်သည့်  ပံိုစ ံ ထွက့်ရပေါ်လ မည့်က ို 

စ ိုေး  မ့်ကကသည့်။ လ   ေက့်ဂန့် (Lisa Duggan) က “လ င့်  ချစ့်ဖခင့်ေး စံဖြစ့်လ ဖခင့်ေးသည့် လက့်ထပ့်ဖခင့်ေးနှင ့် 
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 စ့်လင့် စ့်မယ ေး စနစ့်၊ မျ   ေးပွ ေးဖခင့်ေးမျ ေး အစ ှ သည ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးထ ေးရသ  လ င့်ကွွဲချစ့်ဖခင့်ေး စံနှုန့်ေး 

ယ  ချက့်မျ ေးနှင ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို စ န့်ရခေါ်ဖခင့်ေး မဟို ့်။ ၎င့်ေးသည့် ထ ိုစနံှုန့်ေးမျ ေးက ို 

 က့်လက့်ထ န့်ေးထ ေးပပ ေး  စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့် စိုစည့်ေးဖခင့်ေး မ ှ ရ   သည့် လ င့်  ချစ့်သ မျ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးနှင ့် 

မ သ ေးစိုဘေနငှ ့် စ ေးသံိုေးမှု  ိုို့၌ အနည့်ထ ိုင့်ရနသည ့် န ိုင့်ငရံ ေး မ န့်ရ   သည ့် သ ေးဖခ ေးရနထ ိုင့်ရသ  

လ င့်  ချစ့်သ  ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး ရပေါ်ရပါက့်လ မည ့် အလ ေးအလ က ိုလည့်ေး ရပေးထ ေးသည့်” ဟို  ငှ့်ေးဖပခွဲ သည့် 

(Duggan, 2002, p. 179)။ LGBTI မျ ေး၏ လံိုခခ ံရ ေး၊ ပါေင့်ခွင ့်နငှ ့် အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေး  ိုို့က ို ဖငင့်ေး  ိုဖခင့်ေး 

မဟို ့်ရသ ့်လည့်ေး ထ ိုရေြန့်သ မျ ေးက လ င့်ဖြစ့် ည့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ ချက့် အမျ   ေးမျ   ေးအ ွက့် 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် န ိုင့်င ံငွ့်ေး လ မျ   ေးရ ေး၊ ဂျန့်ေါနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး    ေးမျှ မှုနငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့အကက ေး ပထေ ေင့် 

န ိုင့်ငရံ ေး    ေးမျှ မှု   ိုင့်   လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့်  က့်စပ့်သင ့်သည့်ဟို ရထ က့်ဖပကကသည့်။ 

 

SOGI လူူ့အခငွ အ်ဝ ျား တ က် ွ လှုပ် ှာျားမှုတွင် နြိငု်ငံဝတာဆ်ြိုင် ာ ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

အဖခ ေး ရေြန့်ချက့်  စ့်ခိုမှ  SOGI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးမှု၏ န ိုင့်ငရံ  ့်က ို ဗဟ ိုဖပ သည ့် အချက့် 

ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေးနှင ့် စိုစည့်ေးမှု မျ ေးသည့် ခက့်ခွဲသည ့် ရမေးခွန့်ေး  စ့်ခိုက ို 

 င့်  ိုင့် သည့်။  စ့်ဘက့် ငွ့် န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို 

ကျှူေးလွန့်ကကသည့် (သ ိုို့) လက့်ခထံ ေးကကသည့်။ အဖခ ေး စ့်ဘက့် ွင့်လည့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ကျှူေးလွန့်မှုမျ ေးအ ွက့်  ည့် ွဲ န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး  ိုင့်   ရဖြ ှင့်ေးရပေးနည့်ေး အမျ ေးအဖပ ေး 

 ှ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် စိုစည့်ေး န့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခစ ိုက့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံို ငွ့် န ိုင့်ငံရ  ့်က ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ကွ့် ရေြန့်ရနသည ့်  ိုင့် န ိုင့်ငံရ  ့်၏ ရဖြ ှင့်ေးရပေးနည့်ေးမျ ေးက ိုသ  

အသံိုေးဖပ  ကက သည့်။ အမနှ့် ကယ့်လည့်ေး အချ   ွေ့ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနှင ့် 

ပည  ငှ့်မျ ေးက LGBTI စိုစည့်ေးမှုအ ကွ့် ထ ိုသ ိုို့ရသ  အခွင ့်အရ ေး အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးသည့် အထ ေးသဖြင ့် 

  ဇေ ့်မှု    ေးစ  င့်ရ ေးနငှ ့် စစ့် ပ့် ကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငံရ  ့်၏ နှ ပ့်ကွပ့်ရသ  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို 

အ ေးဖြည ့်ရပေး   ကကမည့်က ို စ ိုေး  မ့်ကကသည့်။ ထ ိုအင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး မျ ေးသည့် လ မျ   ေးရ ေး ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေး၊ 

လ င့်ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေး၊ လ င့်   ချစ့်ဖခင့်ေးက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးနငှ ့် အဖခ ေးရသ  နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးသည ့် 

န ိုင့်ငရံ  ့်၏ ြ နှ ပ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု ပံိုစမံျ ေး  ည့် ှ    ရန  ဖြစ့်သည့် (Spade and Willse, 2014; 

Keating, 2013)။  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ  ေင့်ေ   မ့်မ  င့် (Wendy Somerson) က “ပင့်မ ရ စ ေးရကက င့်ေးမှ 

GLBT အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် GLBT မျ ေးက ို လ င့်ကွွဲ စံဖပ ဖခင့်ေး ပင့်မ ရ စ ေးရကက င့်ေး   ိုင့်   

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး ငွ့် ပါေင့်ခွင ့်   န့် စွမ့်ေးစွမ့်ေး မံ ကက  ေးပမ့်ေးရနကကသည့်။ လ င့်   လက့်ထပ့်န ိုင့်ရ ေး၊ 

အမိုန့်ေး   ေး   ိုင့်     ဇေ ့်မှု ဥပရေမျ ေး ချမှ ့်ရ ေးနငှ ့် စစ့် ပ့် ငွ့်   ေန့် ထမ့်ေးရ  င့်ခွင ့် ကွဲ သ ိုို့ရသ  

အရ ေးက စစမျ ေး ငွ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ခွန့်အ ေးမျ ေးနငှ ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို စိုခပံ  သံိုေးစွွဲ ရနကကသည့်” ဟို ရေြန့်ခွဲ သည့်။ 

သ မက အမိုန့်ေး   ေး   ိုင့်     ဇေ ့်မှု ဥပရေမျ ေး ချမှ ့်ဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးသည့် ထ ရ  က့်မှု 

မ ှ သည ့်   ေး  ေးမှုမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး “ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ို ကက ေးရလေးရသ  ဖပစ့်ေဏ့်မျ ေး ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် အကျဉ့်ေးရထ င့် 

ကွဲ သ ိုို့ရသ  ရန  မျ   ေး၏ အ ဏ က ို ကက ေးမ ေးလ ရစသည့်။ အကျဉ့်ေးရထ င့်သည့် လ င့်   ချစ့်သ မျ ေးနငှ ့် 

အဖခ ေးရသ  ရဘေးြယ့်ခံ အိုပ့်စိုမျ ေးအရပေါ် မည့်သည ့်အခါကမျှ    ေးမျှ စ ွ  က့် ံသည ့် ရန   

မဟို ့်ရပ။” ဟို   ိုခွဲ သည့်။ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်ငရံ  ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ က ကယွ့်ရ ေးနငှ ့် ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်ရ ေးက ို အ ေးက ိုေးသည ့် နည့်ေးဗျှူဟ မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ မည ့်အစ ေး “ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး အ ွင့်ေး 
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အကျဉ့်ေးရထ င့်နငှ ့်  ွဲအ   ှ မျ ေးက ို မမှ ခ ိုသည ့်   ေန့်ခမံှုနှင ့်    ေးမျှ မှု   ိုင့်   အဖခ ေး စနစ့်မျ ေး” က ို 

 ည့်ရ  က့် န့် အကကဖံပ ခွဲ သည့် (Somerson, 2010)။ ဥပမ  နယ ေးရယ  ခ့်ပမ  ွေ့မှ လ ဖြှူ မဟို ့်ရသ  LGBTI 

လ ငယ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဖြစ့်သည ့် FIERCE ၏ အဓ က အြွွဲွေ့အစည့်ေး  ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်  စ့်ခိုမှ   ွဲမျ ေး၏ 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို   ိုက့်ြျက့် န့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးက “၎င့်ေး  ိုို့၏ ခနဓ က ိုယ့်မျ ေးက ို  ွဲမျ ေးက 

 စ့်ချ  န့်လံိုေး ပစ့်မှ ့်ထ ေးဖခင့်ေးက ို စ  ့်ပျက့်ပင ေးရငွွေ့ ရနပပ  ဖြစ့်သည့်” ဟို   ိုသည့်။ ထ ိုအိုပ့်စိုက  ွဲမျ ေးအ ေး 

  ေန့်ခဖံခင့်ေး  ိုင့်   ရက ့်မ  က ို ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ပပ ေး အဖခ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် ပ ေးရပါင့်ေးက   ွဲဌ န ဖပ ဖပင့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေး၊ ဖပည့်သ မျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးသည ့် စ မံက န့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့် (Fierce, no 

date)။  ွဲဌ န ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေးနှင ့်   ေန့်ခရံ ေး က စစ ပ့်မျ ေးအ ကွ့် စိုစည့်ေးမှုအဖပင့် အဖခ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက 

အနတ  ယ့်က ို  ပ့် ွ  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး အ ွင့်ေးမှ ရဖြ ှင့်ေးန ိုင့် န့်  ပ့် ွ  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ စွမ့်ေးရ  င့် ည့်မျ ေးက ို 

ဖမြှင ့် င့်ဖခင့်ေးအ ေး လိုပ့်ရ  င့်သည့်။ ဥပမ  အချ   ွေ့ရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် “အနတ  ယ့်ကင့်ေးဇိုန့်” သ ့်မှ ့် န့် 

ရထ က့်ခ ံ ရ  င့်ေး  ိုကကသည့်။ ေါဟမ့်၊ နယ ေးရယ က့်ပမ  ွေ့ ှ  အနတ  ယ့်ကင့်ေးဇိုန့် စ မံက န့်ေး၏ စက ေးလံိုေးမျ ေး 

အ  ိုင့်ေး အနတ  ယ့်ကင့်ေးဇိုန့်က ို  ငှ့်ေးဖပ လျှင့်  ပ့် ွ  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငရံ  ့်၏    ေးစ  င့်ရ ေးနှင ့် 

အက အကယွ့်အ ေး မှ ခ ိုရနမည ့်အစ ေး “အမှ အခ ို မယ ဘွဲ  ပ့် ွ  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက လွ ့်လပ့်စွ  မ မ ဘ သ  မ မ  

ထ န့်ေးရကျ င့်ေးရနဖခင့်ေး” ဖြစ့်သည့် (Spirit House, no date)။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခသံ မျ ေးက လ င့်   ချစ့်ကက  က့်မှုက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးနငှ ့် က ိုလ ိုန ေါေ   ိုို့အကက ေး 

သမ ိုင့်ေးစဉ့်လ အ   က့်စပ့်မှုမျ ေးနှင ့် ယရနို့ရခ ့် ပထေ ေင့် န ိုင့်ငရံ ေး၏ လ င့်   ချစ့်ကက  က့်မှုက ို ကွဲ  ွဲွေ့ 

 ွံ ှ ဖခင့်ေး  ိုို့အ ေး  န့်ေးစစ့်က  SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် ယဉ့်ရကျေးမှုနငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး သွပ့်သွင့်ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

န ိုင့်ငံဖခ ေးမှ အယ အ မျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟ သည ့် ရေြန့်မှုမျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့်ခွဲ ကကသည့်။ 

SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးအရပေါ် ရေြန့်မှုမျ ေး ွင့် ရအ က့်ပါ  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ စိုစည့်ေးရ ေးအ ကွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးသည့် ဥရ  ပ ဗဟ ိုဖပ  ပံိုစံ ဖြစ့်ပပ ေး အဖခ ေးရသ  LGBTI 

စိုစည့်ေးမှုမျ ေးက ို လျစ့်လျှူရှုထ ေးသည့်။ အချ   ွေ့ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အဖခ ေးရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအရပေါ် အ ရံိုစ ိုက့်ဖခင့်ေးမျ ေးအ ေး အ ရံိုလွှွဲ န့် SOGI အခွင ့်အရ ေး မျ ေးက ို 

လက့်ခကံက    ိုကကသည့်။ SOGI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး န့် န ိုင့်ငရံ  ့်က ို 

အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ နှ ပ့်ကွပ့်မှုနငှ ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးအ ကွ့်   ေန့် ှ သည ့် 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို အ ေးဖြည ့်ရပေး   ကျသည့်။ 

ထ ိုစ ိုေး  မ့် ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို က ိုင့် ွယ့်န ိုင့်သည ့် SOGI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့် စည့်ေးရံိုမှု ပံိုစ ံ အချ   ွေ့မှ  SOGI 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးနှင ့် လ မျ   ေးရ ေး၊ ဂျန့်ေါ၊ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် ပထေ ေင့် န ိုင့်ငရံ ေး 

   ေးမျှ မှု  ိုို့အ ွက့် ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးက ို  က့်စပ့်သည ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ  ့်အရပေါ် မမှ ခ ိုရသ  

အသ အမှ ့်ဖပ ရ ေး၊    ေးမျှ မှုနှင ့်   ေန့်ခံမှု စနစ့်မျ ေးက ို  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

(၁) လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးမျ ေးအ ေး   ိုက့်ြျက့် န့် န ိုင့်ငံရ  ့်၏ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး (၂) ထ ိုန ိုင့်ငရံ  ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးနှင ့် (၃) 

ထ ိုအင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးမဖပ ဘွဲ လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ို ကွဲ  ွဲွေ့  ွံ ှ ဖခင့်ေးမျ ေးအ ေး  ပ့် ွ  
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အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး အ ွင့်ေးမှ က ိုင့် ယွ့်န ိုင့်သည ့် အ ေးရက င့်ေးရသ   ပ့် ွ  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး  ည့်ရ  က့် န့် 

ရ  င့် ွက့်ဖခင့်ေး နည့်ေးလမ့်ေး သံိုေးနည့်ေး အနက့် သင့်၏ အဖမင့် ငွ့် မည့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးက ပ ိုရက င့်ေးသနည့်ေး။ 

 

 ဖစ် ပ် ဝလ လာ ခင်ျား၊ ယူဂန်ဒါ 

 

ယ ဂန့်ေါသည့် ၁၈၉၄ မှ ၁၉၆၂ ခိုနှစ့် အထ  ပဗ   သျှ အင့်ပါယ က ပဗ   သျှ က ကယွ့် ရစ င ့်ရ  ှက့်သည ့် 

ရဖမအဖြစ့် က ိုလ ိုန ဖပ က  စ မံခနို့့်ခွွဲ ခံခွဲ  သည ့် အ ြ  က န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ ဖြစ့်သည့်။ အင့်ပ ိုင့်ယ က 

က ိုလ ိုန မျ ေးအရပေါ် ချမှ ့်ခွဲ သည့် ပဗ   သျှ ဥပရေ၏ ေ ရသသ  စ့် ပ့်မှ  လ င့်   လ င့်ဖြစ့် ည့်မှုက ို 

အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုကနို့့်သ ့်ချက့်သည့် ယရနို့ရခ ့် ယ ဂန့်ေါ န ိုင့်ငံ  ည့်ရ  က့်ပပ ေးချ  န့်အထ  

ဥပရေအဖြစ့်  က့်လက့်  ှ ရနသည့်။ ယ ဂန့်ေါသည့် က ိုလ ိုန ရခ ့် အ ွင့်ေး လ င့်   လ င့်ဖြစ့် ည့်မှုက ို 

ဥပရေဖြင ့်   ေးဖမစ့်ခွဲ ပပ ေး လွ ့်လပ့်ရ ေး  ပပ ေးရန က့် ထ ိုဥပရေမျ ေးက ို  က့်လက့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးသည ့် 

 စ့်ခို ည့်ေးရသ  န ိုင့်ငံ မဟို ့်ရပ။ သ ိုို့   ငွ့် မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး ယ ဂန့်ေါ န ိုင့်င ံွင့် လ င့်   

 နို့့်ကျင့်ရ ေး ဥပရေ အသစ့်  စ့်ခို ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ပပ ေး LGBTI  နို့့်ကျင့်ရ ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး မျ ေးဖပ ေး လ ဖခင့်ေးရကက င ့် န ိုင့်င ံက မှ အ ရံိုစ ိုက့်မ  လ ကကသည့်။ လ င့်  ဖြစ့် ည့်မှု 

 နို့့်ကျင့်ရ ေး ဥပရေကကမ့်ေးဟို အမည့် ငွ့်သည ့် ထ ိုဥပရေ စ င့် ရပေါ်ရပါက့်လ ပံိုက ို ရလ လ ကကည ့်လျှင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ၂၀၀၉ ခိုနှစ့် အရစ ပ ိုင့်ေး ယ ဂန့်ေါ၏ ပမ  ွေ့ရ  ့် ကန့်ပါလ  ငွ့် ကျင့်ေးပခွဲ ရသ  

ရဟ ရဖပ ပွွဲမျ ေးက ို ရထ က့်ဖပကကသည့်။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငမှံ လ င့်   နို့့်ကျင့်ရ ေး  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ  သံိုေးဦေး 

ဖြစ့်သည ့် ရ ွှေ့ရနနှင ့် ေန့်ကက ေး စရက  လ ိုက့်ဗလ  (Scott Lively) နငှ ့် လက့်ရထ က့် နှစ့်ဦေးသည့် 

ကျွမ့်ေးကျင့်သ မျ ေးအဖြစ့် ရ ွှေ့ရန၊ ေန့်ကက ေးမျ ေး၊    မျ ေးနငှ ့် မ ေါေ ချမှ ့်သ  ပ  သ ့်မျ ေးက ို “လ င့်   ချစ့်သ  

အစ အစဉ့်” ရခါင့်ေးစဉ့်ဖြင ့်  င့်ဖပမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည့်။ လ ိုက့်ဗလ က ထ ိုအရကက င့်ေးအ  က ိုပင့် ယ ဂန့်ေါ 

လွှ ့်ရ  ့် အ ွင့်ေး၌လည့်ေး ရ ွေးရနွေးခွဲ သည့်။ ထ ိုသ  သံိုေးဦေးလံိုေးက ထ ိုရဟ ရဖပ ပွွဲမျ ေးအပပ ေး မျ ေးမကက မ  

ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် ဥပရေကကမ့်ေးအရပေါ် ၎င့်ေး  ိုို့   ေန့် မကင့်ေးရကက င့်ေးက ို ဖငင့်ေး  ိုကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

လ ိုက့်ဗလ က ို လက့် ှ  ငွ့် ယ ဂန့်ေါ LGBTI အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုက ယ ဂန့်ေါ ှ  လ င့်   နှစ့်ပခ  က့်သ  အမျ   ေးသ ေးနငှ ့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ေး ြ နှ ပ့် န့် အ ေးရပေး အ ေးရဖမြှ က့် လိုပ့်ဖခင့်ေးရကက င ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ငွ့်    ေး 

စွွဲ  ိုထ ေးသည့်။ လ င့်   ချစ့်သ  အစ အစဉ့်  င့်ဖပပပ ေး လအနည့်ေးငယ့် အကက  ွင့် လွှ ့်ရ  ့် က ိုယ့်စ ေးလှယ့် 

 စ့်ဦေးက လ င့်   ဖြစ့် ည့်မှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး ဥပရေကကမ့်ေးက ို စ င့် မ  ့် က့်ခွဲ ပပ ေး ယင့်ေးဥပရေ ဖပဋ္ဌ န့်ေး န့် 

  ိုက့် ွန့်ေးခွဲ သည့်။ ဥပရေကကမ့်ေး၏ မ လ ပံိုစကံ လ င့်   ဖြစ့် ည့်မှုက ို   ဇေ ့်မှု အ  အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးမျ ေး 

  ိုေးဖမြှင ့် န့်နငှ ့် “ကက ေးရလေးသည ့် လ င့်   ဖြစ့် ည့်မှု” (ထ ိုအမျ   ေးအစ ေး ငွ့် HIV ရ  ဂါ  ှ ရနလျက့်နှင ့် 

လ င့် က့် ံဖခင့်ေး ပါေင့်သည့်) (သ ိုို့) ကက မ့်ြန့်မျ ေးစွ  ကျှူေးလွန့်သ မျ ေး (လ င့်   ဖြစ့် ည့်မှု လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို 

ကက မ့်ြန့်မျ ေးစွ  ကျှူေးလွန့်ဖခင့်ေးဟို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုသည့်) အ ွက့် ရသေဏ့် ရပေး န့် အကကံဖပ ထ ေးသည့်။ 

ထ ိုို့ဖပင့် အဖခ ေးသ   စ့်ဦေး လ င့်   နှစ့်သက့်သ  ဖြစ့်ဖခင့်ေးက ို   ိုင့်ကက ေး န့် ပျက့်ကွက့်ဖခင့်ေးနငှ ့် လ င့်   

ချစ့်ကက  က့်မှုက ို ဖမြှင ့် င့်ဖခင့်ေး  ိုို့အ ွက့်   ဇေ ့် အဖပစ့်ရပေးမှုမျ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် ဥပရေကကမ့်ေးက 

အဖပစ့်ရပေး၍  သည ့် အမ အကျင ့် သ ့်မှ ့်ပံို အကျယ့်က ို ချွဲွေ့ထငွ့်ခွဲ သည့်။ လ င့်   ချစ့်ကက  က့်မှုက ို ဖမြှင ့် င့်ဖခင့်ေး 

ဟ သည ့် အချက့် ပါေင့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ဥပရေ ရ ေးသ ေးသ က LGBTI မျ ေး၏ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အခွင ့်အရ ေး (သ ိုို့) 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အ ကွ့် ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးမှု အ ေးလံိုေးက ို အဖပစ့်ရပေး န့်  ည့် ွယ့်သည့်။ ထ ိုဥပရေကကမ့်ေးက 
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လ င့်   ဖြစ့် ည့်မှုက ို ရသေဏ့် ရပေး၍  ရသ    ဇေ ့်မှုအဖြစ့် သ ့်မှ ့်ခွဲ ဖခင့်ေးရကက င ့် ထ ိုဥပရေကကမ့်ေးက ို 

န ိုင့်င ံက မှ ရေြန့်သ မျ ေးက “လ င့်  မျ ေးက ို သ ့်ဖြ ့်သည ့် ဥပရေကကမ့်ေး” ဟို  ည့်ညွှန့်ေး ရခေါ်ရေေါ် ခွဲ သည့်။  

 

ထ ိုဥပရေကကမ့်ေးက ို လွှ ့်ရ  ့်အ ငွ့်ေး မ  ့် က့်ပပ ေး မျ ေးမကက မ ပင့် န ိုင့်င ံက နငှ ့် ယ ဂန့်ေါမှ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးက စ င့်  နဒဖပ  နို့့်ကျင့်ကကသည့်။ ၂၀၁၄ ခိုနစှ့်အထ  ထ ိုဥပရေကကမ့်ေးသည့် ဥပရေ 

ဖြစ့်မလ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး လ င့်   ဖြစ့် ည့်မှုသည့် ကျင ့်ေ ့်နှင ့် မက ိုက့်ည  ဟ ရသ  ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေးနှင ့် 

လ င့်   နှစ့်ပခ  က့်သ  အမျ   ေးသ ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေး မျ ေးသည့် ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို လ င့်   နှစ့်ပခ  က့်သ မျ ေး 

ဖြစ့်လ  န့် သ မ့်ေးသွင့်ေးကကသည့် ဟ သည ့် စွွဲချက့်မျ ေးက LGBTI မျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်မှုနှင ့် ခွွဲဖခ ေး 

 က့် ံမှုမျ ေးက ို အ ေးရပေးခွဲ သည့်။ LGBTI  နို့့်ကျင့်ရ ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှု ဥပမ   စ့်ခိုမှ  ၂၀၁၀ ခိုနစှ့် ငွ့် 

ယ ဂန့်ေါ၏ လ ပပ န့်ေးကက  က့် သ င့်ေးစ   စ့်ရစ င့်ဖြစ့်ရသ  Rolling Stone ထို ့်ရေမှု  စ့်ခိုထွဲ ငွ့် 

ပါေင့်ခွဲ သည ့် “ယ ဂန့်ေါ၏ ထ ပ့် န့်ေး လ င့်  နှစ့်ပခ  က့်သ မျ ေး၏ ပံို ၁၀၀ ရပါက့်ကက ေးဖခင့်ေး” ဟ သည ့် မျက့်နှ ြံိုေး 

ရခါင့်ေးကက ေးပ ိုင့်ေး သ င့်ေးနှင ့် သ င့်ေးစ အ ွင့်ေးပါ “သ   ိုို့က ို ကက  ေးရပေးကကပါ၊ သ   ိုို့က ကျွန့်ရ  ့်  ိုို့ ွဲွေ့ 

ကရလေးရ ွက ို လ ိုက့်ရနပါ ယ့်” ဟ သည ့် ရ  င့်ေးပါေး  ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့်။ ထ ိုရ  င့်ေးပါေး ွင့် LGBT ရထ က့်ခံ 

လှုပ့် ှ ေးသည ့် အြွွဲွေ့ စ့်ြွွဲွေ့ ဖြစ့်ရသ  ယ ဂန့်ေါ၏ လ င့်ဖြစ့် ည့်မှု လ နည့်ေးစိုမျ ေး (Sexual Minorities Ugenda 

(SMUG)) အြွွဲွေ့၏ ပ ေး ွွဲ  ည့်ရထ င့်သ  ရေေးဗစ့် က   ို (David Kato) အရကက င့်ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

က   ိုက ထ ိုသ င့်ေးစ က ို    ေးရံိုေး ငွ့် ရအ င့်ဖမင့်စွ     ေးစွွဲ  ိုန ိုင့်ခွဲ ပပ ေး ထို ့်ရေသ မျ ေးက ို ယ ဂန့်ေါ ှ  

LGBTI မျ ေး၏ အမည့်နှင ့် လ ပ့်စ မျ ေး ထို ့်ရေဖခင့်ေးမှ   ေး  ေးန ိုင့်ခွဲ  ရသ ့်လည့်ေး ထ ိုဖြစ့် ပ့်ပပ ေးရန က့် သ ူ့က ို 

အသက့်ရသသည့်အထ  ရ ိုက့်သ ့် ခံခွဲ  သည့်။ ကမ္ ရပေါ် ှ  သ င့်ေးဌ နမျ ေးက ယ ဂန့်ေါ ှ  LGBTI  နို့့်ကျင့်ရ ေး 

သရဘ ထ ေးမျ ေးနှင ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး ရန က့်ခ ံွင့် က   ို၏ အသ ့်ခ ံမှုက ို ရြ ့်ဖပကကသည့်။ 

 

၂၀၁၄ ခိုနစှ့် ငွ့် သမမ  ယ ိုေ    မ   ဗ န  (Yoweri Museveni) က လ င့်  ဖြစ့် ည့်မှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး 

ဥပရေကကမ့်ေးက ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးပပ ေး ဥပရေအဖြစ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်။ ၂၀၀၉ ခိုနှစ့်နငှ ့် ၂၀၁၄ ခိုနှစ့် အကက ေး 

မ   ဗ န က ဥပရေကကမ့်ေးအရပေါ် မခွင့်ေးချက့် အချ   ွေ့အ ေး  င့်ဖပခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ထ ိုဥပရေက ို ရထ က့်ခပံပ ေး 

လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးခွဲ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက လ င့်   ဖြစ့် ည့်မှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး 

ဥပရေကကမ့်ေး၊ ရန က့်ပ ိုင့်ေး ငွ့် အက့်ဥပရေသည့် သမမ ၏ န ိုင့်ငရံ ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို အရထ က့်အက  

ဖပ သည့်ဟို ရထ က့်ဖပခွဲ ကကသည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် ရေြန့်သ မျ ေးက အစ ိုေး ၏ အကျင ့်ပျက့် 

ဖခစ ေးမှုမျ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို  နို့့်ကျင့်ခွဲ ကကပပ ေး မ   ဗ န က LGBTI မျ ေးက ို 

ဓ ေးစ ခံအဖြစ့် အသံိုေးချက  သ ူ့က ိုယ့်သ  န ိုင့်ငံအရပေါ် ကျရ  က့်ရနသည ့် စ  ့်ဓ  ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးအ ေး စ ိုေး  မ့် ပ ပန့်သည ့် ခ စ့်ယ န့် ရခါင့်ေးရ  င့်  စ့်ရယ က့်အဖြစ့် ပံိုရြ ့်၍ ဖပည့် ွင့်ေး 

ရထ က့်ခမံှုမျ ေး  ယ ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဥပရေအဖြစ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးလ ိုက့်သည ့် အချ  န့် ငွ့် သမမ  မ   ဗ န ၏ LGBTI  နို့့်ကျင့်ရ ေး သရဘ ထ ေးမျ ေးက ို 

သရဘ   ရကက င့်ေး ေန့်ခံခွဲ ကကသည ့် အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံမှ ခ စ့်ယ န့် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ ရခါင့်ေးရ  င့် အမျ ေးအဖပ ေးနှင ့် 

အဖခ ေး ယ ဂန့်ေါ လ မျ   ေးမျ ေးက ို ဥပရေကကမ့်ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ရသေဏ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးမှုမှ လက့်ရ  ှင့်ရန န့် 

ြ အ ေးရပေးခံခွဲ ကက သည့်။ ဥပရေ ဖြစ့်လ သည ့် ဥပရေကကမ့်ေးသည့် ရသေဏ့် မပါေင့်ခွဲ ရပ။ ထ ိုဥပရေက ို 

ရေြန့်သ မျ ေးက  နို့့်ကျင့်ခွဲ ပပ ေး မျ ေးမကက မ ပင့် ယ ဂန့်ေါ ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခံ ဥပရေ ခံိုရံိုေးက ဥပရေက ို 
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ပယ့်ြျက့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့်    ေးရံိုေးက လ င့်   ဖြစ့် ည့်မှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး အက့်ဥပရေက ို ပယ့်ြျက့်ခွဲ ဖခင့်ေးမှ  

ထ ိုအက့်ဥပရေက LGBTI မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ချ   ေးရြ က့်ခွဲ ဖခင့်ေးရကက င ့် မဟို ့်။ လွှ ့်ရ  ့်က ဥပရေက ို 

အ ည့်ဖပ ခွဲ သည ့် လိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေး   ိုင့်  မျ ေးရကက င ့် ပယ့်ြျက့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုဥပရေနှင ့် 

 က့်စပ့်ရနသည ့် ဥပရေဖပ သ မျ ေးက လ င့်    က့် ံရ ေး  ှ သ မျ ေးက ို အဖပစ့်ရပေး န့် လ ိုလ ေး ရနကက ွဲ 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုလ င့်   ဖြစ့် ည့်မှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး အက့်ဥပရေသည့် ဥပရေအဖြစ့် မ ှ ရ   ရသ ့်လည့်ေး ယ ဂန့်ေါ 

န ိုင့်ငံ ှ  LGBTI မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရနသည့်   ိုေး  ွေးရန ွဲ ဖြစ့်ပပ ေး LGBTI မျ ေးနှင ့်  က့်ကကွ 

လှုပ့် ှ ေးသ  အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေး၊ ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးနှင ့် ြမ့်ေး  ေးမှုမျ ေးမှ 

လွ ့်ရဖမ က့် န့် ပိုန့်ေးရအ င့်ေး ရနကက သည့်။ 

 

SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အနတ  ယ့် ကျရ  က့်မှု ဖြစ့်စဉ့်အ ေးလံိုေးမှ  ထ ေးဖခ ေးရသ ့်လည့်ေး ယ ဂန့်ေါ န ိုင့်ငံ၏ LGBTI 

 နို့့်ကျင့်ရ ေး မ ေါေမျ ေးသည့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး အဖခ ေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေးနှင ့်   ည ရသ  လကခဏ  နှစ့် ပ့်  ှ ရနသည့်။ 

ပထမ အချက့်မှ  LGBTI မျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေး  က့် ံဖခင့်ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့အရပေါ် မရက င့်ေးသည ့် အဖမင့်မျ ေးအ ေး ပ ိုမ ို 

  ိုေး  ွေးလ ရစရသ  န ိုင့်ငံရ ေး  ည့် ွယ့်ချက့် ပါေင့်သည ့် ဘ သ ရ ေး ယံိုကကည့်မှုမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍ 

ဖြစ့်သည့်။ ယ ဂန့်ေါနငှ ့် အဖခ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး   ည သည ့် ေို  ယ လကခဏ  ပ့်မှ  LGBTI မျ ေး အနတ  ယ့် 

ကျရ  က့်ချ  န့်သည့် န ိုင့်ငရံ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ ကျရံှုေးမှုမျ ေးနှင ့် အ ဏ  အလွွဲသံိုေးစ ေး ဖပ မှုမျ ေးမှ 

အ ရံိုလွှွဲ န့် ၎င့်ေး  ိုို့အရနဖြင ့် LGBTI မျ ေးက ို ဓ ေးစ ခံ လိုပ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် န ိုင့်ငရံ ေး ရထ က့်ခမံှု   ှ န ိုင့်ရကက င ့် 

သ  ှ သွ ေးကကချ  န့် ဖြစ့်သည့်။ ယ ဂန့်ေါန ိုင့်ငံသည့် အဖခ ေးရန  မျ ေးထက့် ပ ို၍ အ ရံိုစ ိုက့်ခံ သည့်။ 

အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် န ိုင့်ငံ ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့် SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေးက ို ြန့်  ေး   ငွ့် 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံမ ှခ စ့်ယ န့် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက  က့်ကကွစ ွ ပါေင့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

န ိုင့်င ံက  SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ြ ို မ့်မျ ေး ွင့်  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ကမ္ ရပေါ် ှ  ရန   

အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် LGBTI မျ ေးနှင ့် SOGI ရထ က့်ခံ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့်   ိုေး  ွေးရသ  အရဖခအရနမျ ေး 

ကကံ ရ ွွေ့ရန ပပ ေး ယ ဂန့်ေါသည့် LGBTI မျ ေးက ို ြ နှ ပ့်   ငွ့် အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် ထ ေးထ ေးဖခ ေးဖခ ေး 

ကွွဲထွက့်မရနဟို ရထ က့်ဖပကကသည့်။ 

 

နြိဂံုျား 

 

SOGI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့်  က့်စပ့်ရနသည ့် အ င ့်အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးရနရလ   

SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို နယ့်ပယ့် 

အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် အ ရံို စ ိုက့် မည့် ဖြစ့်သည့်။ မ သ ေးစိုမျ ေး၊ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်မျ ေး၊ လိုပ့်ငန့်ေးခွင့်မျ ေးနငှ ့် 

ရကျ င့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးသည့်    ေးရံိုေးမျ ေး၊ ဥပရေဖပ ရ ေး လွှ ့်ရ  ့်မျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေး 

နည့်ေး   SOGI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအ ွက့် လွန့်စွ  အရ ေးကက ေးသည ့် ရန  မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ 

နယ့်ပယ့် အမျ ေးအဖပ ေး ငွ့် လှုပ့် ှ ေး ဖခင့်ေးက ထ ိုနယ့်ပယ့်မျ ေး ငွ့် အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနသည ့် လ မျ ေး 

အ ေးလံိုေးက ို SOGI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးရနသ မျ ေးအဖြစ့် သ ့်မှ ့်န ိုင့်ပပ ေး LGBTI နှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  က့်ကကွမှု သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးမျ ေးက ို ပ ို၍ နက့်ရ ှုင့်ေး  ညှ့်လျ ေး ရစသည့် (စ ရသ တ  ၁၁.၅  ငွ့် 

ရှုပါ)။  
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စ ရသ တ  ၁၁.၄။ အဖခ ေး အဖမင့်  စ့်မျ   ေး၊ လ င့်မှု အခွင ့်အရ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးပင့် ဖြစ့်ဖခင့်ေး 

SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရှုရထ င့် က LGBTI မျ ေးသည့်လည့်ေး အဖခ ေးသ မျ ေး ကွဲ သ ိုို့ပင့် အကကမ့်ေးြက့်မှု 

ကင့်ေးရေေးရသ ၊ န ိုင့်ငရံ  ့်၏ ြ နှ ပ့်မှု မ ှ ရသ ၊ ရနအ မ့်၊ အလိုပ့်အက ိုင့်နငှ ့် ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု ငွ့် 

ခွွဲဖခ ေး  က့် ံခ ံဖခင့်ေး မ ှ ရသ  ဘေ  ပ ိုင့်ခငွ ့်  ှ သည ့် လ သ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့် ဟ သည ့် အခွင ့်အရ ေးက ို 

အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ သ ့်မှ ့်ပံို ငွ့် လ  စ့်ဦေး၏ လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အရလ အကျင ့်မျ ေး၊ က ိုယ့်ပ ိုင့် 

လ င့်ေ ရသသ ခယံ ချက့် (သ ိုို့) လ င့်ေ ရသသ ရြ ့်ဖပချက့်မျ ေးသည့် ထ ိုအရဖခခံ လ မှု ကိုန့်ပစစည့်ေးမျ ေးက ို 

ဖငင့်ေးပယ့် သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့် မဖြစ့်သင ့်ရပ။ အဖခ ေး ပ ိုမ ိုကျယ့်ဖပနို့့်သည ့် သ ့်မှ ့်ပံို  စ့်မျ   ေးမှ  လ င့်မှု 

အခွင ့်အရ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဖြစ့်ရကက င့်ေး သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ့်မှ ့်ပံို ွင့် 

လ င့်စ  ့် နဒသည့် အရဖခခ ံ လ မှု ကိုန့်ပစစည့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို န ေးလည့်ထ ေးသည့်။ ထ ိုသ ့်မှ ့်ပံိုက 

အမျ   ေးသမ ေးရ ေး  နငှ ့် လ င့်စ  ့် နဒ ရလ လ ရ ေး ပည  ငှ့် ဂျ   ေး က့်ြင့်ေးဟ ို (Josephine Ho) 

အမည့်ရပေးထ ေးသည့်  “လ င့်မှု  ိုင့်   ဖပ ့်လပ့်မှု” ဟ သည ့် ဖပဿန က ို အ ရံိုစ ိုက့်မ  လ ရစသည့်။ ဟ ို၏ 

အ  ိုအ  လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  န ေးကပ့်မှုသည့် ပည ရ ေး၊ အလိုပ့်အက ိုင့်၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု၊ 

အစ ေးအစ နှင ့် ရသ က့်သံိုေးရ ေး ကွဲ သ ိုို့ပင့် အရဖခခံ လ သ ေး  ိုို့၏  ပ ိုင့်ခွင ့် ဖြစ့်ပပ ေး ယင့်ေးက ို လ သ ေး  ိုို့  ပ ိုင့်ခငွ ့် 

 ှ ရသ ့်လည့်ေး မကက ခဏ ဖပ ့်လပ့်မှု ကကံ ရ ံွံ   သည ့် လ မှု ကိုန့်ပစစည့်ေး  စ့်ခိုအဖြစ့် သ ့်မှ ့်န ိုင့်သည့် 

(Bedford and Jakobsen, 2008, p. 28)။ လ မှု စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် ဥပရေမျ ေး ရပါင့်ေးစပ့်က  အချ   ွေ့ရသ  

အိုပ့်စိုမျ ေး၏ လ င့်မှု  ိုင့်   ဖပ ့်လပ့်မှုက ို ထ ထ ရ  က့်ရ  က့် အ မခ ံရပေးသင ့်သည့်ဟို မှ ့်ချက့် ဖပ ခွဲ သည့် 

(Bedford and Jakobsen, 2008, p. 27)။ ဥပမ  လ င့်   လ င့်မှု အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို ဖပစ့်ေဏ့်ရပေးသည ့် 

ဥပရေမျ ေးသည့် လ င့်   ချစ့်သ  အမျ   ေးသမ ေးနှင ့် အမျ   ေးသ ေး မျ ေးက ို လ င့်မှု   ိုင့်   ဖပ ့်လပ့်မှု 

ကကံ ရ ွွေ့ ရစသည့်။ မသန့်စမွ့်ေး အခွင ့်အရ ေး  က့်ကက ွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက မသန့်စွမ့်ေးမျ ေးသည့် လ င့်မှု   ိုင့်   

ဖပ ့်လပ့်မှု အနတ  ယ့်က ို အထ ေး ခံစ ေးရန ပပ ေး “လ င့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်  အ  န ေးကပ့်မှုက ို ဖငင့်ေးပယ့်ခ ံဖခင့်ေးနှင ့် 

လ င့်စ  ့် နဒအ ွက့် ဗဟိုသို  မ ှ ဖခင့်ေးသည့်   ိုေး  ွေးသည ့် ြ နှ ပ့်မှု ပံိုစ ံ စ့်ခို ဖြစ့်သည့်” ဟို   ိုကကသည့် 

(Bedford and Jakobsen, 2008, p. 27)။ လ င့်မှု အခွင ့်အရ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့်သည့်ဟ သည ့် 

သရဘ    ေးသည့် မျ   ေးပွ ေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ လံိုခခ ံရသ  လ င့်မှုအရလ အကျင ့်မျ ေးအ ွက့် အသ ပည နှင ့် 

အချက့်အလက့်မျ ေး   ှ ခွင ့်၊ လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အ  ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အကကမ့်ေးြက့်ဖခင့်ေး   ိုင့်   

အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို   ိုက့်ြျက့်ဖခင့်ေး  ိုို့ဖြင ့် လ င့်မှု  ိုင့်      ေးမျှ မှုက ို   ှရြွရနသည ့် အိုပ့်စိုမျ ေး 

အ ေးလံိုေးက ို ချ   ့် က့်ရပေးန ိုင့်သည့်။ ကရလ ့်ေ ယ  ဟ န ိုဟ ို   (Claudia Hinojosa) ၏ စက ေးအ  ိုင့်ေး 

  ို လျှင့် “လ င့်မှုရ ေး   အရလ အကျင ့်မျ ေး အ ေးလံိုေး အထ ေးသဖြင ့် စ  ့်ရပျ ့်  င့်မှုက ို ရပေးရသ  (သ ိုို့) 

မျ   ေးပွ ေးဖခင့်ေးနှင ့် မ က့်စပ့်ရသ  လ င့်မှုရ ေး   အရလ အကျင ့်မျ ေးသည့် သက့်ရသ မဖပန ိုင့်သရ ွွေ့ 

အဖပစ့် ှ သည့်ဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ ရသ  လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ယဉ့်ရကျေးမှုမှ ြယ့်ခ ွ မည့်” 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုက စစ ပ့်နငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ကျင ့်ေ ့် မ ရဘ င့် အသစ့်  စ့်ခို ထွက့်ရပေါ် လ ဖခင့်ေးသည့်  န ိုင့်ငံရ ေး 

ယဉ့်ရကျေးမှု အသစ့် စ့် ပ့် ရပေါ်ရပါက့်လ  န့်လည့်ေး လမ့်ေးခင့်ေးရပေးသည့်။ ထ ိုန ိုင့်ငရံ ေး ယဉ့်ရကျေးမှု ငွ့် 

လ င့်စ  ့် နဒက ို လွ ့်လပ့်ခငွ ့်အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ရက င့်ေး သ ့်မှ ့်န ိုင့်မည့် (Bedford and Jakobsen, 

2008, p. 29)။ 
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ယခို အခန့်ေး ငွ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးသည့် ရဘေးြယ့်ခထံ ေး သ မျ ေး၊ လွှမ့်ေးမ ိုေးခ ံ သ မျ ေး၊ 

ခွွဲဖခ ေး က့် ံ ခံ သ မျ ေး (သ ိုို့) အကကမ့်ေးြက့် ခံ သ မျ ေးအ ကွ့် အရဖပ င့်ေးအလွဲ ရြ ့်ရ  င့်န ိုင့်သည ့်၊ 

အကျ  ေး ှ သည ့် က   ယ   စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ SOGI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် မကက ခဏ   ိုသလ ိုပင့် 

အမျ   ေးသမ ေး အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး နှ ပ့်ကပွ့်မှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  အဖခ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် န ေးကပ့်စ ွ  က့်စပ့်ရနသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်သည့် အ  ိုပါ 

 က့်စပ့်ရနသည ့် မ   ေးမှုမျ ေးနှင ့်အည  လ ိုက့်လံရဖပ င့်ေးလွဲန ိုင့်ပပ ေး န ိုင့်ငံအ ငွ့်ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး 

မည မျှမှုေဏ့် မျ ေးက ို ခံစ ေးရန သ မျ ေးအ ေး က ကယွ့် န့် အ ေးရက င့်ေးသည ့် ဖငင့်ေးခံိုမှုနှင ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး 

  ိုင့်   နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို ြန့်  ေးရပေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် SOGI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် 

လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   န ေးကပ့်မှုနငှ ့် အချစ့်၊ က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့်နှင ့် ရြ ့်ဖပချက့်  ိုို့နှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် 

က ိုယ့်ပ ိုင့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်   ိုင့်   ရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး ရဖြ ှင့်ေးရပေးသည့် (စ ရသ တ  ၁၁.၄  ငွ့် ရှုပါ)။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် SOGI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရိုန့်ေးကန့်မှုမျ ေးသည့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်၏ အဓ ပပ ယ့်နငှ ့် အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို 

LGBTI မျ ေးအ ွက့် သ မက အ ေးလံိုေးအ ကွ့် ချွဲွေ့ထငွ့်န ိုင့်သည ့် အလ ေးအလ   ှ သည့်။ လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှု၊ 

လ င့်ေ ရသသ ခယံ ချက့်နငှ ့် လ င့်  မ့်ေးည ွ့်မှု ရြ ့်ဖပချက့်မျ ေးက ို လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဥပရေနှင ့် 

ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေး ွင့် ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေးသည့်    ေးမျှ မှု၊  န့်ေး  ည မှုနငှ ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု မ ှ ဖခင့်ေး  ိုို့က ို 

ဖမြှင ့် င့်န ိုင့်သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်  စ့် ပ့် ရပေါ်ထွန့်ေးရ ေးအ ကွ့် အရ ေးပါသည ့် အ င ့်  စ့် င ့် 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၁၁.၄။ ယ ိုဂျ က    စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး အ ွက့် 

လမ့်ေးညွှန့် 

ယ ိုဂျ က  စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ  ကွ့်စ  မ့်ေးမျ ေး ငွ့် 

သ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် လ   ိုို့ အမနှ့် ကယ့်   ှ သည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအကက ေး 

မက ိုက့်ည ဖခင့်ေးမျ ေး  ှ ရနသည့်။ န ိုင့်င ံက  စနံှုန့်ေးမျ ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့က ို အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ရပေးထ ေးရသ ့်လည့်ေး ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုမျ ေး၊ ရလှ င့်ရဖပ င့်မှုမျ ေး၊ အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးနှင ့် 

အရကက က့်   ေးမျ ေးသည့် ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးရသ  လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှု  ှ သ မျ ေးနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ 

ခံယ ချက့်  ှ သ မျ ေးအ ွက့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်ရစသည့်။  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ခိုခံ က ကွယ့်သ မျ ေးနှင ့် လ ူ့ပ ့်ေန့်ေးကျင့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမှ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် 

လက့်ရ ွွေ့ ဘေအကက ေး ဖခ ေးန ေးမှုမျ ေးက ို ရလျှ  ချ ရပေးန ိုင့်မည ့် ရမ င့်ေးနှင့် အင့်အ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။  

Sonia Onufer Corrêa and Vitit Muntarbhorn (2010). Foreword. An Activist’s Guide to The 

Yogyakarta Principles (ed. Sheila Quinn). 

http://www.ypinaction.org/files/02/85/Activists_Guide_English_nov_14_2010.pdf, p. 6. 

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျားစ  ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 
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၁။  လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှု၊ က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ ချက့်နငှ ့် ရြ ့်ဖပချက့်  ိုို့အကက ေး ကွ ဖခ ေးချက့်မျ ေးမှ  

အဘယ့်နည့်ေး။ 

၂။  အချ   ွေ့သ မျ ေးက SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးက ို LGBTI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဟ သည ့် 

အသံိုေးအနှုန့်ေးထက့် ပ ို၍ နှစ့်ပခ  က့်  သနည့်ေး။ 

၃။  လ င့်ကွွဲ ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ိုသ  စံနှုန့်ေးအဖြစ့် လက့်ခဖံခင့်ေးနငှ ့် လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ို ကွဲ  ွဲွေ့ 

 ွံ ှ ဖခင့်ေး  ိုို့အကက ေး ကွ ဖခ ေးချက့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ ၎င့်ေး  ိုို့ နှစ့်မျ   ေးလံိုေးအ ွက့် ဥပမ မျ ေး ရြ ့်ဖပရပေးပါ။ 

၄။  လ နည့်ေးစို လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှု၊ က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့် (သ ိုို့) လ င့်ေ ရသသ ရြ ့်ဖပချက့် 

 ှ သ မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံရ  ့် အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးနှင ့်၊ လ  စ့်ဦေးစ  အ င ့်မျ ေး ွင့် မည့်သည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးဖြင ့် ထ လွယ့်၊ ခ ိုက့်လွယ့် ဖြစ့်ကကသနည့်ေး။ 

၅။  SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခ ံလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၏ အဓ က အချက့် သံိုေးချက့်က ို ရြ ့်ဖပပါ။  

 

အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ရြ ့်ဖပချက့်မျ ေးက ို 

အရဖခခံသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်မ လ ရစ န့် လှုပ့် ှ ေး ရ  င့်ေး  ိုကကသည့်။ 

LGBTI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမှ မ  လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ရြ ့်ဖပချက့်မျ ေးက ို 

အရဖခခံသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးရကက င ့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံခ ံသ မျ ေးနှင ့် အဖပစ့်ရပေး 

ခံ သ မျ ေး၏ ေ ရသသ ပံိုစမံျ ေးနှင ့် အဖပ အမ မျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်မ လ ရစ န့် လှုပ့် ှ ေး ရ  င့်ေး  ိုကကသည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအ ွက့် မည့်သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးက ပ ို၍ အသံိုေးေင့်သနည့်ေး။ 

၂။ ယ ိုဂျ က    စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက န ိုင့်ငံမျ ေးက ို “လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ 

ခံယ ချက့် အပါအေင့် လ သ ေး  ိုို့ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် အ ေးလံိုေးသည့် အဖပန့်အလှန့်  က့်စပ့်ရနပပ ေး ခွွဲဖခ ေး၍ 

မ သည့်က ို” အသ အမှ ့်ဖပ  လက့်ခ ံန့် ရ  င့်ေး  ိုထ ေးသည့်။ သင့်၏ လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုနှင ့် 

က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ ချက့်က သင့်၏ လ သ ေး သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်အရပေါ် အဓ ကကျသည ့် နည့်ေးလမ့်ေး 

ဥပမ  အချ   ွေ့က ို ရြ ့်ဖပပါ။ 

၃။ ဟ လ    ကလင့် န့်၏ ၂၀၁၁ ခိုနှစ့် SOGI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   သမ ိုင့်ေးေင့် မ နို့့်ခနွ့်ေး ွင့် သ မက 

“လ င့်   ချစ့်သ ရ ွ ွဲွေ့ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် ကျွန့်မန ိုင့်ငံ ွဲွေ့ မှ ့် မ့်ေးရ ွကလည့်ေး အရက င့်ေး ံိုေး 

မဟို ့်ဘ ေး   ို   သ န ေးလည့်ထ ေးပါ ယ့်” ဟို မှ ့်ချက့်ဖပ ခွဲ သည့်။ သင့်၏ အဖမင့် ွင့် အရမ  ကန့် 

အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မှ ့် မ့်ေးမျ ေးသည့် အရက င့်ေး ံိုေး မဟို ့်သည ့်  ိုင့် အရမ  ကန့် အစ ိုေး  

အရနဖြင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဖမြှင ့် င့်ရ ေး ွင့် န ိုင့်င ံက ၌ ဦေးရ  င့် အခန့်ေးကဏ္ဍ ယ ထ ေးသည့်မှ  

အရ ေးပါပါသလ ေး။ အဘယ့်ရကက င ့် အရ ေးပါသနည့်ေး၊ မပါသနည့်ေး။  

၄။  လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ိုသ  စံနှုန့်ေးအဖြစ့် လက့်ခံဖခင့်ေးဟ သည ့် သရဘ    ေးက LGBTI 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ွင့် မည့်သ ိုို့ရသ  လ မျ ေးနှင ့်  က့် ံရ ေးမျ ေးက ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  ဖမင့်သ  

ထင့်သ  အ ှ  ံိုေးနှင ့်  န့်ြ ိုေးထ ေးအခံ  ံိုေး ဖြစ့်ရနသည့်က ို ရထ က့်ဖပသည ့် သရဘ    ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ယဉ့်ရကျေးမှု ဘေ (သ ိုို့) မ ေါေ ချမှ ့်ဖခင့်ေး ငွ့် လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ိုသ  စံနှုန့်ေးအဖြစ့် လက့်ခဖံခင့်ေး၏ 

ဥပမ  အချ   ွေ့မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ ထ ိုက ိုယ့်စ ေးဖပ မှုမျ ေး (သ ိုို့) မ ေါေမျ ေး ငွ့် မည့်သ   ိုို့ 
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ြယ့်ထို ့်ခခံွဲ  သနည့်ေး။ လ င့်   ချစ့်ကက  က့်ဖခင့်ေးက ို စံနှုန့်ေးအဖြစ့် လက့်ခဖံခင့်ေး မဟို ့်သည ့် န ိုင့်ငရံ ေးက 

မည့်သ ိုို့ ဖြစ့်မည့်နည့်ေး။ 

၅။  လ မှု လှုပ့် ှ ေးမှု  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး အက့်ရ ေး ငွ့် ရအ ့်ေ   ရလ  ေ့် (Audre Lorde) က “သခင့်၏ 

ပစစည့်ေးက   ယ မျ ေးဖြင ့် သခင့်၏ အ မ့်က ို မည့်သည ့်အခါမျှ ဖပန့်လည့် ြျက့်  ေးလ မ ့်မည့် မဟို ့်” ဟို 

သ  ရပေးခွဲ သည့်။ ထ ိုသ  ရပေးချက့်သည့် SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး အပါအေင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် မည့်သ ိုို့ က ိုက့်ည သနည့်ေး (သ ိုို့) မက ိုက့်ည  သနည့်ေး။ 
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေမျ ေး ငွ့် ယရနို့ချ  န့်အထ  အကျယ့်ဖပနို့့် ံိုေး ဖြစ့်သည့်။ ၂၀၀၇ ခိုနစှ့် ွင့် ထို ့်ရေခွဲ ရသ  

စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး ငွ့် SOGI နငှ ့် သက့်  ိုင့်သည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေး ၂၇ ချက့် ပါေင့်ပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးက ို 

ထ ိုစနံှုန့်ေးမျ ေး အရက င့်အထည့် ရြ ့် န့် အကကံဖပ ချက့်မျ ေးလည့်ေး ပါေင့်သည့်။ 

http://www.ypinaction.org/files/02/85/Activists_Guide_English_nov_14_2010.pdf ယ ိုဂျ က    

စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးအ ွက့် လမ့်ေးညွှန့်က ို ယ ိုဂျ က    စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး 

ရ ေး ွွဲခွဲ သည ့် ရက ့်မ   အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေး အပါအေင့် SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  

အိုပ့်စိုက ရ ေးသ ေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လမ့်ေးညွှန့်က ို SOGI  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ယ ိုဂျ က    

စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးနှင ့်  က့်စပ့် အသံိုေးဖပ  န့်  ည့် ွယ့်သည့်။ 

 

http://www.publiceye.org/publications/globalizing-the-culture-wars/pdf/africa-full-report.pdf 

Globalizing the Culture Wars: U.S. Conservatives, African Churches and Homophobia: သည့် 

အ ြ  က ွင့် SOGI  နို့့်ကျင့်ရ ေး လှုပ့် ှ ေးသည ့် ခ စ့်ယ န့် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲမျ ေးအရကက င့်ေးက ို ဘ သ ရ ေးနငှ ့် 
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လ င့်ဖြစ့် ည့်မှု   ိုင့်   န ိုင့်ငရံ ေး သိုရ သနပည  ငှ့် Kapya Kaoma က ရ ေးသ ေးထ ေးသည ့် အစ  င့်ခံစ  

ဖြစ့်သည့်။ 

 

မှ ့်စိုမျ ေး 

 

၁။ မွဲရပေး   ွင့် ပျက့်ကွက့်ခွဲ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ  က ဂျစ့်စ န့်နှင ့် လစ့်ဗျ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

၂။ ကက    ိုဖခင့်ေး၊ အ ည့်ဖပ ဖခင့်ေးနှင ့် ညြှ န ှုင့်ေးဖခင့်ေး  ိုို့သည့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံမ ှ ဘို  ေးရကျ င့်ေးမျ ေးနငှ ့် 

ဘ သ ရ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးက LGBTI ရထ က့်ခရံ ေး စိုစည့်ေးမှုမျ ေးက ို  ည့်ညွှန့်ေးသည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုစိုစည့်ေးမှုမျ ေးက ို ပယ့်ချပပ ေး ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  နှင ့် ဂျန့်ေါ စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် ေ ရသသ 

လကခဏ မျ ေးက ို အ ည့်ဖပ ကကသည ့် ဘို  ေးရကျ င့်ေးမျ ေးနငှ ့် ဘ သ ရ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့က ို 

၎င့်ေး  ိုို့  စ့်ခါ  ံ ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲသ မျ ေးဟို ရခေါ်  ိုကကသည့်။ 

၃။ ကမ္  စ့်ေန့်ေး အလွန့်အမင့်ေး  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုက ို အ ံိုေးသ ့် န့်နှင ့် ကကံ ကကံ ခ ိုင့်ရသ ၊ ေ မ ိုကရ စ  

နည့်ေးလမ့်ေးကျရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ အလ ေးအလ မျ ေးအ ေး သ  ှ လ ရစ န့် 

လိုပ့်ရ  င့်သည ့် အရမ  ကန့် အစ ိုေး ၏ ဦေးရ  င့် ရအဂျင့်စ  ဖြစ့်ရသ  US Agency for International 

Development (USAID) ကလည့်ေး SOGI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစ အမံမျ ေး ငွ့် ပါေင့်ခွဲ သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် 

SOGI လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး မ ေါေမျ ေးနှင ့်  က့်စပ့်ရပေးဖခင့်ေး ွင့် ဖြစ့်သည့်။ USAID, ‘Who we are’ 

(USAID website): http://www.usaid.gov/who-we-are (accessed 23 February 2015)  ငွ့် ရှုပါ။ 

 

အခ  ်အလ  ် အသစ်မ ာျားနှင ် အ ခာျား အ င်ျားအ မစ်မ ာျား ြို ဝလ လာ န် ဤစာအုပ်နငှ ် ပူျားတွဲ ပါသည ် 

အွန်လြိငု်ျား အ ငျ်ားအ မစ ် စငတ်ာ ြိ ု ေင်ဝ ာ ်ဝလ လာနြိုင်ပါသည်။ 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/goodhart3e/ 
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၁၂) လူူ့အခွင ်အဝ ျားနှင ် ဖွံွေ့ဖဖြိ ျားတြိျုားတ မ်ှု ဆြိုင် ာ နြိုင်ငံဝ ျား 
 

ဆာ   ြို ဖူ ုဒ ပါျား (Sakiko Fukuda-Parr) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး 

• ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေး 

• ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့် န့် အခငွ ့်အရ ေး 

• ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့်မှုအ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံို 

• ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး၊ ရထ င့်စိုနှစ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးနှင ့် ရ  ှည့်  ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရသ  

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး 

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

 

ယခိုအခန့်ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ိုို့အကက ေး န ိုင့်ငရံ ေး  က့်စပ့်မှု၏ အရ ေးပါမှုမျ ေးက ို 

 င့်ဖပထ ေးသည့်။ လွန့်ခွဲ သည ့်  ယ့်စိုနစှ့် နစှ့်ခိုအ ငွ့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးက ြံွွေ့ပြ  ေးမှု 

ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးအရပေါ် အရလေးစ ိုက့်သည ့် ပံိုစ ံ နှစ့်ခိုက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ   င့်ေး ွဲသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက 

ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေး စနစ့် ငွ့် ပ ိုမ ို ရက င့်ေးမွန့်ရသ  ရန    ှ  န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည ့် ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့် န့် 

အခွင ့်အရ ေးနှင ့်  င့်ေး ွဲ ချ   ွေ့ ွဲ သ မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ရစ န့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို   ှ  န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးသည ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုအ ကွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံို  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ ယခိုအခန့်ေးက ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို ရလ လ ဖခင့်ေးဖြင ့် စြွင ့်ပါမည့်။ 

ထ ိုို့ရန က့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့် န့် အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုအ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံို  ိုို့နှင ့် 

စပ့်လျဉ့်ေးရသ  သရဘ    ေးမျ ေးနှင ့် ရ ွေးရနွေးဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေးက ို  င့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ ရထ င့်စိုနှစ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

 ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးနငှ ့် ၎င့်ေးရန က့် ချမှ ့်ခွဲ သည ့် ရ  ှည့်  ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး 

  ိုင့်   ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ချက့် ငွ့်  ထ ို ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရှုရထ င ့်မ ှ ရေြန့်ထ ေးသည့်။ 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး မည့်သ ိုို့ ပါေင့်လ သနည့်ေး ဟ သည ့် ဖငင့်ေးခံို 

ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးက ိုလည့်ေး ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသည့်။ 

 

နြိဒါန်ျား 

 

ယခို အခန့်ေး ငွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ြံွွေ့ပြ  ေးမှု အစ  ့်အပ ိုင့်ေး မည့်သ ိုို့ ဖြစ့်သနည့်ေးနငှ ့် ြံွွေ့ပြ  ေးမှုက လ မှုရ ေး 

စ န့်ရခေါ်မှု အဖြစ့်နှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး မည့်သ ိုို့ ဖြစ့်သနည့်ေး၊ သ အ ို   သရဘ    ေးမျ ေးနှင ့် 

လက့်ရ ွွေ့ အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို ရလ လ ထ ေးသည့်။ 
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ြံွွေ့ပြ  ေးမှု၏  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးသည့် အထ ေးသဖြင ့် ကျန့်ေးမ ရ ေး၊ ပည ရ ေး၊ ရနထ ိုင့်စ    ပ ိုင့်ခွင ့်၊ သင ့်ရလျ ့်ရသ  

အလိုပ့်  ှ ခငွ ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အစ ှ သည ့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ရ ေးနငှ ့် 

အရ  ့်ရလေး  က့်စပ့်ရနသည့်။ ထ ိုနယ့်ပယ့် နှစ့်ခိုသည့် သ ေးသနို့့်   ိုေး က့် ရဖပ င့်ေးလွဲ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

မကက ရသေးမ က လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  က့်ကက ွလှုပ့်  ှေးသ  မျ ေးသည့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ စ န့်ရခေါ်မှု 

 စ့်ခိုအဖြစ့် စ င့် သ ့်မှ ့်လ ခွဲ ပပ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးသမ ေးကလည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို စ င့် အသံိုေးဖပ လ ခွဲ ကကသည့်။ နယ့်ပယ့် နှစ့်ခိုလံိုေးမှ ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် သရဘ    ေးမျ ေး၊ 

နည့်ေးလမ့်ေး မျ ေးနှင ့် သံိုေးသပ့်မှုမျ ေး စ င့် ရြ ့်ထို ့်လ ကကသည့်။ ယင့်ေးမှ  သ အ ို  နငှ ့် လိုပ့်ရ  င့်မှု   ိုင့်   

နယ့်ပယ့်သစ့်  စ့်ခို ဖြစ့်ရလ   ပံိုရြ ့်ရန ွဲ အ င ့်၌ပင့်  ှ ပပ ေး အရဖခခ ံ သရဘ    ေးမျ ေးမှ  

ရဖပ င့်ေးလွဲရန ွဲပင့်။ 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု   ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှု ွင့် န ိုင့်ငရံ ေးက အဓ က ကျသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့် 

  ိုရသ ့် ြံွွေ့ပြ  ေးမှုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို   ှ ရစသည ့် ဖြစ့်စဉ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် 

လ  စ့်ဦေးချင့်ေးရ  ၊ အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး  စ့်ခို၊ န ိုင့်ငံ စ့်န ိုင့်ငံ အဖြစ့်ရ    င့်ေး ွဲချ   ွေ့ ွဲ သ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရ  င့်ေး  ို န့် ရိုန့်ေးကန့်ကက သည့်။ 

 

ယခိုအခန့်ေး ွင့် လွန့်ခွဲ ရသ   ယ့်စိုနစှ့် နှစ့်ခို အ ွင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ကက  ေးပမ့်ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်လ ပံို နည့်ေးလမ့်ေး နှစ့်သွယ့်က ို  င့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ   င့်ေး ွဲသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက 

ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေး စနစ့် ွင့် ပ ိုမ ို ရက င့်ေးမွန့်ရသ  ရန    ှ  န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည ့် ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့် န့် အခငွ ့်အရ ေး 

(right to development (RTD)) နှင ့်  င့်ေး ွဲ ချ   ွေ့ ွဲ သ မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ရစ န့် 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို   ှ  န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုအ ကွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံို (human rights-

based approach to development (HRBA))   ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

 

ယခိုအခန့်ေးက ို အပ ိုင့်ေး ရလေးပ ိုင့်ေး ခွွဲထ ေးသည့်။ ပထမပ ိုင့်ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုို့အကက ေး 

 က့်နွှယ့်မှုက ို  ငှ့်ေးဖပထ ေးသည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ ဖမြှင ့် င့် ရပေးန ိုင့်သနည့်ေးနှင ့် 

န ိုင့်ငရံ ေးက ထ ို က့်နွှယ့်မှု ွင့် အဘယ့်ရကက င ့် အရ ေးပါသည့်က ို  ငှ့်ေးဖပ ထ ေးသည့်။ ေို  ယနငှ ့်    ယ 

အပ ိုင့်ေးမျ ေး ွင့် RTD နငှ ့် HRBA   ိုို့က ို  ငှ့်ေးလင့်ေးထ ေးသည့်။ ထ ိုအပ ိုင့်ေးမျ ေး ွင့် အရဖခခ ံသရဘ    ေးမျ ေး၊ 

လက့် ှ  အဖငင့်ေးပွ ေးရနရသ  က စစ ပ့်မျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့ ရပေါ်ထွက့်လ သည ့် ရန က့်ခ ံ အရဖခအရနမျ ေး၊ ၎င့်ေး  ိုို့ 

အရလ အကျင ့်မျ ေးအဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲလ ပံို စသည့်  ိုို့အ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးအ ေး ပံိုသွင့်ေးရပေးသည ့် န ိုင့်ငရံ ေး 

အချက့်မျ ေးနငှ ့် အ   ရလ လ ထ ေးသည့်။ စ ို ထ အပ ိုင့်ေး ွင့်မ  ရထ င့်စိုနှစ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး 

(Millennium Development Goals (MDGs)) နှင ့် ကိုလသမဂဂ အရထွရထွည လ ခံက စက့် င့်ဘ  ၂၀၁၅ 

 ွင့် ချမှ ့်ခွဲ ရသ  ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး (Sustainable Development 

Goals (SDG)) က ို  င့်ဖပထ ေးသည့်။ ယင့်ေးမှ  န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး လက့် ှ  သရဘ   ထ ေးသည ့် 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး ယခိုအခန့်ေး ွင့် ရြ ့်ဖပခွဲ သည ့် သရဘ    ေးမျ ေးက ို လက့်ရ ွွေ့ 

ဖမင့်သ လ ရစ န့် ထ ို ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးအရပေါ် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ရေြန့်မှုမျ ေးက ို  င့်ဖပထ ေးသည့်။ 

ယင့်ေးမှ  အသစ့် ရပေါ်ထွက့်လ သည ့် ရလ လ ရ ေးနှင ့် လက့်ရ ွွေ့ လိုပ့်ရ  င့်ရ ေး နယ့်ပယ့် ဖြစ့်ရလ   
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အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   အမျ ေးအဖပ ေး  ှ ပပ ေး ထ ိုအချက့်ကပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို လ မျ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ ဘေ ငွ့် လက့် ှ  

 င့်  ိုင့်ရန သည ့် စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးနှင ့်  က့်စပ့်ရပေးသည့်။  

 

ဖွံွေ့ဖဖြိ ျားတြိုျားတ ်မှုနှင ် လူူ့အခွင ်အဝ ျားအတွ ် က ြိ ျားပမ်ျားမှုမ ာျား 

  

နြိုင်ငံဝ ျားနှင  ်လူူ့အခွင အ်ဝ ျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် အင့်အ ေးနည့်ေးသ မျ ေးနငှ ့် ထ လွယ့်ခ ိုက့်လွယ့်သ မျ ေးက ို အင့်အ ေးဖြည ့် ရပေးသည ့်၊ 

ဂိုဏ့်သ ကခ   ှ ပပ ေး လွ ့်လပ့်ရသ  ဘေ  စ့်ခို   ှ ခွင ့်က ို က ကယွ့်ရပေးသည ့် သရဘ    ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

ဥပမ  ပည ရ ေးသည့် စ မံရ ေး ေန့်ကက ေးဌ နမှ စ ေးပွ ေးရ ေး ပည  ငှ့်  စ့်ဦေး (သ ိုို့) အက အည ရပေးရ ေး ရအဂျင့်စ  

 စ့်ခိုမှ စ မံက န့်ေး အ   ှ   စ့်ဦေးအ ကွ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့် ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် န ိုင့်ငံရ  ့်က 

ရကျ င့်ေးြွင ့်လှစ့်ရပေးဖခင့်ေး မ ှ ရသ ရကက င ့် (သ ိုို့)    မျ ေးက ရကျ င့်ေးသ ိုို့ လ ရ  က့်၍ စ မသင့်ရသ ရကက င ့် 

(သ ိုို့) မ ဘမျ ေးက မ န့်ေးကရလေးမျ ေးအ ေး ရကျ င့်ေးထ ေးဖခင့်ေးက ို  န့်ြ ိုေးမထ ေးရသ ရကက င ့် ရကျ င့်ေးမရန ရသ  

မ န့်ေးကရလေး စ့်ဦေးအ ွက့်မ  ပည ရ ေးမှ  ခံစ ေးပ ိုင့်ခငွ ့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  အရဖခအရနမျ   ေး ွင့် 

န ိုင့်ငရံ  ့်၏ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ထ ိုမ န့်ေးကရလေး၏ ပည ရ ေး အခငွ ့်အရ ေးက ို မရပေးန ိုင့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုမ န့်ေးကရလေးသည့် သ မ၏ ပည သင့်ခငွ ့်၊ ခွွဲဖခ ေး က့် ံ ခံ ဖခင့်ေး မ ှ ခငွ ့်နငှ ့်  န့်ေး  ည ခွင ့်  ိုို့က ို ရ  င့်ေး  ို 

  ိုက့်ပွွဲ ေင့်ရနရလ   ဤဖြစ့် ပ့် ွင့် အခွင ့်အရ ေး ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးမှ  အရ ေးပါသည့်။   ည ရသ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ရ ေးအ ွက့် ကက  ေးပမ့်ေးရနသ မျ ေးနငှ ့် အ   ကွ မဟ မ  ့် ြွွဲွေ့န ိုင့်မည့်  ိုလျှင့် သ မ 

လ ိုလ ေးချက့်က ို က ည ရပေးန ိုင့်လ မ ့်မည့်။ 

 

ထ ိုသ ိုို့ရသ  ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးမှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ထပ့်မံ အ ည့်ဖပ သည ့် ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေး ဖြစ့်သည့်။၁ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရပေါ်ရပါက့်လ ပံိုက ို  ငှ့်ေးဖပသည ့်အခါ ရ ွေးရခေါ်ပည  ငှ့်နှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ပည  ငှ့် 

အမ   ယ  န့် (Amartya Sen) (2006) က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် “လ မှုရ ေး ကျင ့်ေ ့်မျ ေးနငှ ့် လ အမျ ေး 

 င့်ဖခင့် ရ ွေးရခေါ်ဖခင့်ေး” မှ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် ကျင ့်ေ ့်   ိုင့်   စံနှုန့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုပပ ေး န ိုင့်ငံရ ေး 

သ ပပံပည  ငှ့် ဂျက့်ရေေါ်နယ့်လ့်လ  (Jack Donnelly) (2006) ကမ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ မှု သင့်ယ ဖခင့်ေး 

သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးမှ စ့် င ့် ဖြစ့်ရပေါ် ရဖပ င့်ေးလွဲ လ သည့်ဟို   ိုသည့်။ လ   ိုို့က အချ   ွေ့ရသ  ဘေ   ိုင့်   

အရဖခအရနမျ ေးမှ    ှ ခွင ့်  ှ ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့က ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေးဟို အသ အမ ှ့်ဖပ  န့် ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေးမှ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး ထွက့်ရပေါ် လ  သည့်။ လ   ိုို့သည့် လ သ ေးမျ ေးအဖြစ့် အသက့် ှင့် ရနထ ိုင့်ရ ေး ငွ့် 

မျ   ေးစံိုရသ  ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးက ို ရ ွွေ့ကကံ  ပပ ေး ထ ိုပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးအ ွက့် လံိုခခံ ရ ေး ရ  င့်ေး  ို  ၌လည့်ေး 

ထ ိုစနံှုန့်ေးမျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ  သည့် (Shue, 1996)။  

 

ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားဝ ျားအတွ  ်လူသာျား ေဟြို ပ  ခ ဉ်ျား ပ်ပုံမ ာျား 

 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   သရဘ    ေးမျ ေးက ို နည့်ေးမျ   ေးစံိုဖြင ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုကကသည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးနှင ့် 

 က့်စပ့်ရနသည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို လ သ ေး အရဖခဖပ  ဖြစ့်စဉ့်ဟို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုသည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

နယ့်ပယ့်က ို လွှမ့်ေးမ ိုေးထ ေးရသ  ရဘ ဂရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးက စ ေးပွ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှုက ို  ည့်မှန့်ေးချက့်အဖြစ့်၊ 
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ထို ့်လိုပ့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို နည့်ေးလမ့်ေးအဖြစ့် အရလေးထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ယင့်ေးမှ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးအ ကွ့် 

 စ့်ခို ည့်ေးရသ  အဖမင့်မဟို ့်ရပ။  ယ့်စိုနှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် လ ိုက့်ြက့်ည သည ့် 

အဖခ ေးရသ  အဖမင့်မျ ေးလည့်ေး  ှ ခွဲ ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့က လ သ ေးမျ ေးက ို ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး၏  ည့် ွယ့်ချက့်နငှ ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို 

ရမ င့်ေးနှင့်   ငွ့် အဓ ကကျသ မျ ေးအဖြစ့် သ ့်မှ ့်သည့်။ ယင့်ေးချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေး ွင့် ၁၉၆၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးက ထွက့်ရပေါ်ခွဲ သည ့် လ ထို ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ရ ေး၊ ၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးက ထွက့်ရပေါ်ခွဲ သည ့် 

ကမ္   အလိုပ့်အက ိုင့်   ိုင့်   အစ အစဉ့်၊ ၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးနှင ့် ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် အရစ ပ ိုင့်ေးမျ ေး ငွ့် 

ထွက့်ရပေါ်ခွဲ သည ့် အရဖခခံ လ ိုအပ့်ချက့်   ိုင့်   ချဉ့်ေးကပ့်ပံို၊ ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးမှ စ၍  န့် (Sen) နှင ့် 

UNDP ၏ လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အစ  င့်ခစံ မျ ေးက  င့်ဖပခွဲ သည ့် လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးနငှ ့် လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေး   ိုင့်   

ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေး (human development and capability approach (HD/CA))   ိုို့ ပါေင့်သည့်။  န့် (Sen) 

(1988, 1989, 1999a) က သ အ ို  အ  အခ ိုင့်မ  ံိုေးလ သ ေး ဗဟ ိုဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ို  င့်ဖပခွဲ သည့်။ သ က 

လ သ ေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်လ ိုရသ  အ  မျ ေး၊ လိုပ့်လ ိုရသ  အ  မျ ေး ဖြစ့်န ိုင့်၊ လိုပ့်န ိုင့်ရစ န့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

လိုပ့်က ိုင့်န ိုင့်စွမ့်ေးက ို ချွဲွေ့ထွင့်ရပေးဖခင့်ေးအ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှုဟို ရခေါ်သည့်ဟို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုခွဲ သည့်။ ၁၉၉၉ ခိုနစှ့် ွင့် 

ထို ့်ရေခွဲ သည့်  သ ၏ လွ ့်လပ့်ဖခင့်ေးသည့်သ  ြံွွေ့ပြ  ေးမှု (Development as Freedom) စ အိုပ့် ွင့် 

ထ ိုသရဘ    ေးက ို လ သ မျ ေးလ ခွဲ ပပ ေး ပည  ငှ့်မျ ေးက ယင့်ေးက ို လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေး  ိုင့်   ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုဟို 

ရခေါ်  ိုကကသည့်။ လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှု (human development (HD)) ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးက ို စ င့် 

မ  ့် က့်ခွဲ ရသ  မ ေးဘက့် အ လ့်ဟက့်ခ့် (Mahbub ul Haq) ကလည့်ေး   ည ရသ  သရဘ    ေးက ိုပင့် 

မ  ည ရသ  စ လံိုေးမျ ေးဖြင ့် ကွွဲဖပ ေးစွ  ရြ ့်ဖပခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ က ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုသည့် 

လ သ ေးမျ ေးအ ကွ့် အခငွ ့်အလမ့်ေးမျ ေး ချွဲွေ့ထငွ့်ရပေးရသ  ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  စ့်ခို ြန့်  ေးရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး 

ထ ိုပ ့်ေန့်ေးကျင့်က လ သ ေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့  န့်ြ ိုေးထ ေးရသ  ဘေမျ ေး   ှ ရစ န့် 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး ချွဲွေ့ထငွ့်ရပေးသည့်ဟို   ိုခွဲ သည့် (UNDP, 1990; Haq, 1995)။ 

 

အ  ိုပါ ကျယ့်ဖပနို့့်သည ့် သရဘ    ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးသည့်လည့်ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

ဖြစ့်စဉ့်၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးသည့် ဖပည့် ွင့်ေး စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု သ မက 

စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှု၏ အကျ  ေးရကျေးဇ ေးမျ ေး မ  ည သည ့် ေင့်ရငွ အိုပ့်စိုမျ ေး၊   ိုင့်ေး င့်ေးသ ေး အိုပ့်စိုမျ ေး၊ လ မျ   ေးမျ ေး၊ 

အမျ   ေးသမ ေးနှင ့် အမျ   ေးသ ေးမျ ေး၊ လ ငယ့်နငှ ့် လ ကက ေးမျ ေး၊ ဖပည့်နယ့်မျ ေး၊ ရကျေးလက့်နှင ့် ပမ  ွေ့ဖပရန လ မျ ေး၊ 

မ  ည ရသ  အလိုပ့်မျ ေး လိုပ့်ရနသည ့် အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး အစ ှ သည ့် လ အမျ ေးကက ေး ငွ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

ဖြနို့့်ရေရပေးသည့်နှင ့်လည့်ေး သက့်  ိုင့်သည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှုမှ   ှ သည ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို အစ ိုေး က 

မည့်သ ိုို့ အသံိုေးဖပ သနည့်ေးနငှ ့်လည့်ေး သက့်  ိုင့်သည့်။ မ  ည ရသ  အပ ိုင့်ေးမျ ေး ငွ့် အသံိုေးရငွမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

ခွွဲရေရပေးသည့်၊ အသံိုေးဖပ သည့်ကလည့်ေး အရ ေးပါသည ့် အကျ  ေး က့်မျ ေး  ှ ရပသည့်။ အချ   ွေ့ရသ  

အသံိုေးဖပ မှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ှ ရ ေးက ို   ိုက့်ရ ိုက့် အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှု  ှ သည့်။ ဥပမ  အရဖခခံ 

ပည ရ ေး၊ အရဖခခ ံ ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရလျှ က့်မှု၊ လ မှု ြ လံှုရ ေး၊ ပိုဂဂလ က ဥပရေ ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေးက ို 

မ  ့်န ိုင့်သ မျ ေးအ ကွ့်    ေးစ  င့်ရ ေး စနစ့်နှင ့် ဥပရေ   ိုင့်   အက အည မျ ေး၊ ရကျေးလက့်ရေသ 

လမ့်ေးပန့်ေး က့်သွယ့်ရ ေး အစ ှ သည့်  ိုို့အ ကွ့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးမျ   ေး ဖြစ့်သည့်။ အဖခ ေးရသ  အသံိုေးဖပ ပံိုမျ ေး 

ဖြစ့်သည ့် သ တ    ေးရြ ့်ရ ေး (သ ိုို့) စစ့်ရ ေး အသံိုေးစ   ့်မျ ေး စသည့်  ိုို့အ ွက့် သံိုေးဖခင့်ေးကမ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် အကျ  ေးမ ှ ရစသည ့်အဖပင့် မရက င့်ေးရသ  အကျ  ေး က့်မျ ေးပင့် 

သက့်ရ  က့်ရစန ိုင့်သည့်။ 
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 င့်ေး ွဲ မွွဲရ သ မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ှ  န့်အ ွက့် ကက  ေးပမ့်ေး ဖခင့်ေးသည့် ထ ိုသ ိုို့ရသ  ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှု၊ န ိုင့်ငံရ ေးနငှ ့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး     ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ရစရ ေးက ို 

ဖမြှင ့် င့်ရပေးမည ့် အစ ိုေး  မ ေါေမျ ေးနှင ့် ဥပရေ   ိုင့်   အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနငှ ့် သက့်  ိုင့်သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်  စ့်ခိုနငှ ့်  စ့်ခို  က့်စပ့်ရနပပ ေး ခွွဲဖခ ေး၍ မ ရပ။ လ ူ့ဂိုဏ့်သ ကခ နှင ့် 

လွ ့်လပ့်မှု  ိုို့သည့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး   ှ ရ ေးအရပေါ်  ည့်မှ ရနသည့်။ ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးမှ  

 စ့်ခိုနငှ ့်  စ့်ခို ရထ က့်ပံ  ရနသည့်။  င့်ေး ွဲ မွွဲရ သ မျ ေး၏ ေိုကခမျ ေးက ဤအချက့်က ို သက့်ရသဖပရနသည့်။ 

 င့်ေး ွဲ မွွဲရ သ မျ ေးသည့် ထ ိုနယ့်ပယ့် ငါေးခိုလံိုေး ငွ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖငင့်ေးပယ့် ခံ ပပ ေး 

အခွင ့်အရ ေး  စ့်ခို ဖငင့်ေးပယ့်ခ ံဖခင့်ေးက အဖခ ေး စ့်ခို ဖငင့်ေးပယ့်ခ ံဖခင့်ေးက ို ရထ က့်ပံ သည့်။ ဥပမ  

ဖပည ့် န့်   လိုပ့် န့် လ ကိုန့်က ေးခံ သ  အမျ   ေးသမ ေး  စ့်ဦေးသည့် မ မ  ခနဓ က ိုယ့် မ မ  ပ ိုင့်  ိုင့်ဖခင့်ေး   ိုင့်   

အခွင ့်အရ ေး၊ လံိုခခ ံရ ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်စွ  လှုပ့် ှ ေးသွ ေးလ ခွင ့်   ိုို့က ို ဖငင့်ေးပယ့်ခ ံဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ မသည့် 

ထ ိုဖြစ့် ပ့်မျ ေး ငွ့် ထ ခ ိုက့်လွယ့်သ  ဖြစ့်ခွဲ  ဖခင့်ေးမှ   င့်ေး ွဲရသ  မ သ ေးစိုမှ လ ဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်ပပ ေး 

   ေးရံိုေးမျ ေးနှင ့်  ွဲအ   ှ မျ ေး၏ အက အကယွ့် မ ဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ပည မ  ့်ဖခင့်ေး၊ 

အချက့်အလက့်မျ ေး မ ယ န ိုင့်ဖခင့်ေး  ိုို့ရကက င ့်လည့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  ၊ န ိုင့်ငရံ ေး၊ 

စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေး အမျ ေးအဖပ ေးက ို ဖငင့်ေးပယ့်ခ ံဖခင့်ေး  ိုို့အ ေး ရပါင့်ေးစပ့်လ ိုက့်သည့်အခါ 

သ မသည့် ပ ို၍ ထ လွယ့်ခ ိုက့်လွယ့်သ  ဖြစ့်သွ ေးသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် သ မ၏ အမျ   ေးသမ ေး ဖြစ့်မှု၊ လ မျ   ေး၊ က ိုေးကယွ့်သည ့် 

ဘ သ  (သ ိုို့) လ မျ   ေးစို အစ ှ သည့်  ိုို့ရကက င ့် ကကံ ရ ွွေ့ရန သည ့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုမျ ေးသည့်လည့်ေး သ မ၏ 

ထ ခ ိုက့်လွယ့်မှုက ို ထပ့်မံ ရပါင့်ေးစပ့်ရပေးပပ ေး လ ကိုန့်က ေးသ မျ ေး၏ ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ဖခင့်ေးက ို အဘယ့်ရကက င ့် ခံ သည့် 

က ိုလည့်ေး  ငှ့်ေးဖပရနသည့်။ န ိုင့်ငရံ ေးအ  ရဘေးဘယ့်ခထံ ေး ရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးမှ  င့်ေး ွဲမွွဲရ သ  မျ ေးသည့် 

ထ ခ ိုက့်လွယ့်ကကသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အ မခ ံမရပေးရသ ရကက င ့် 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးဖြင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့မှ  အ ွင့်ေးကျကျ ပ ့်သက့်  က့်နွှယ့် ရနသည့်။ 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေးရပေးန ိုင့်သည ့် ဖြစ့်စဉ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ြံွွေ့ပြ  ေးမှု ပံိုစံ 

အ ေးလံိုေးက ထ ိုသ ိုို့ မလိုပ့်န ိုင့်ရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ှ ရ ေး ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို 

ရို ့်ရလျ  ရစမည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးအစ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖမြှင ့် င့်ရ ေးအရပေါ် အဖပ သရဘ  ရ  င့်မည ့် 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး   ှ ရ ေးက ိုလည့်ေး ကက  ေးပမ့်ေးသင ့်သည့်။ ဤသည့်မှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ိုို့က ို 

အဓ က  က့်စပ့်ရနသည ့် အချက့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားနငှ ် ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားဝ ျားတြိုို့ ြို ဆ ်စပ် ခင်ျား၊ ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားတြိုျားတ ် န် အခွင ်အဝ ျားနှင  ် ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားတြိုျားတ ်မှု 

အတွ  ်လူူ့အခွင ်အဝ ျား ခ ဉ်ျား ပ်ပုံ  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး နယ့်ပယ့်မျ ေးက ို  က့်စပ့်ရပေးသည ့် အရ ေးပါရသ  လိုပ့်ရ  င့်ချက့် နှစ့်ခိုမှ  

ြံွပြ  ေးရ ေးက ို လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အဖြစ့် အသ အမှ ့် ဖပ ခ ိုင့်ေးသည ့် RTD လိုပ့်ရ  င့်ချက့်နှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေး ွင့် ထည ့်သွင့်ေးမ  ့် က့်သည ့် HRBA အစ အစဉ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့် န့် 

အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ရကကည ချက့်က ို ၁၉၈၆ ခိုနစှ့် ွင့် ထို ့်ဖပန့်ခွဲ ပပ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ှ မှုအ ေး 
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ဦေး ည့်သွ ေးမည ့် လ သ ေး အရဖခဖပ  ဖြစ့်စဉ့် အဖြစ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုထ ေးသည့်။ ကိုလသမဂဂ ငွ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေးက ဖမြှင့်  င့်ခွဲ သည့် ထ ိုရကကည ချက့်သည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးအ ွက့် လ ိုအပ့်သည ့် န ိုင့်ငံ က  ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

 စ့်ခို ြန့်  ေးရပေး န့် န ိုင့်င ံက  ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ွက့်မှုမျ ေး၏   ေန့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ HRBA မှ မ  

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ရအဂျင့်စ မျ ေးနငှ ့် အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးအ ေး အရဖခခံ၍ လိုပ့်ရ  င့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ သည ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

 

RTD နှင ့် HRBA နှစ့်ခိုလံိုေးက ို ထွက့်ရပေါ်ရစခွဲ သည ့် အ  မ ှ လ သ ေးမျ ေး၏ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်နှင ့် ဂိုဏ့်သ ကခ က ို 

ထ ခ ိုက့်ရစသည ့် အ  သည့် ကမ္    င့်ေး ွဲ မွွဲရ မှု ဖြစ့်သည့် ဟ သည ့် စ ိုေး  မ့်မှုမျ ေး ဖြစ့်သည့်။  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုက ို 

ရဘ ဂရဗေအ  ရလ လ သံိုေးသပ့်ဖခင့်ေးက   ိုေး  ွေးရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး၊ မလံိုရလ က့်ရသ  

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး (သ ိုို့)  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုက ို ဖြစ့်ပွ ေးရစသည ့် မ ေါေ မလံိုရလ က့်ဖခင့်ေးမျ ေး စသည့်  ိုို့က ို 

ရလ လ ရသ ့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ  ရလ လ ဖခင့်ေး  ွင့်မ  န ိုင့်ငံမျ ေးအ ွင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံမျ ေး အထွဲ၌ 

အ ဏ မျ ေးနှင ့် ဥစစ ဓနမျ ေးက ို ခွွဲရေမှု မည မျှဖခင့်ေးက  င့်ေး ွဲ မွွဲရ မှု၏ အရကက င့်ေး င့်ေးခဟံို   ိုထ ေးသည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် လ သ ေးမျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးသည့် သရဘ    ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့် 

  ိုရသ ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက  စ့်သ ေး ပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး ွင့် လ သ ေးဖြစ့်မှုရကက င ့်  ပ ိုင့်ခငွ ့်မျ ေး၊ 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးက ို ရ  င့်ေး  ိုန ိုင့်သည့်မျ ေး  ှ သည့်ဟို   ိုထ ေးသည့်။ 

လ   ိုို့ ငွ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ှ ဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးက ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရပေးအပ့်သည့်ဟို 

မ  ိုန ိုင့်ရပ။ လ   ိုို့သည ့် န ိုင့်ငရံ ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး ငွ့် လံှုွေ့ရ  ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ရ  င့်ေး  ိုမှုအ ွက့် ကက  ေးပမ့်ေး သည့်။ 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှုနငှ ့် အလွဲအလှယ့်ဖပ  သံိုေးစွွဲကကသည့်။ လက့် ှ  ငွ့် 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှု အမျ ေးအဖပ ေး  ှ ပပ ေး ထ ိုသရဘ    ေး အမျ   ေးမျ   ေးနငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

မ ေါေ  ိုင့်   သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် စ ရပ အမျ ေးအဖပ ေး  ှ ကကသည့်။ ယင့်ေး  ိုို့အနက့်မှ 

ထင့် ှ ေးသည ့် ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှု  စ့်ခိုမှ  လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးနှင ့် လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေး   ိုင့်   ချဉ့်ေးကပ့်ပံို ဖြစ့်သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ိုို့သည့် မ  ည ရသ  နယ့်ပယ့်မျ ေးအဖြစ့် ဖြစ့်ရပေါ် ရဖပ င့်ေးလွဲခွဲ ပပ ေး  က့် ံမှု 

အနည့်ေးအကျဉ့်ေးသ   ှ ခွဲ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးက ို RTD ဖြင ့် 

ရဖြ ှင့်ေးကကသည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးကမ  ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့် HRBA 

မရပေါ်ရပါက့်လ မ အထ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး မ ှ ခွဲ ရပ။ RTD က ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  စ့်ခိုအဖြစ့် အသ အမှ ့်ဖပ  န့်  ည့် ွယ့်ပပ ေး HRBA က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး ွင့် ထည ့်သွင့်ေး န့်  ည့် ွယ့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေး   ိုေး က့်မှုက ို ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးဟို 

သ ့်မှ ့်လျှင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့်  နို့့်ကျင့်သည ့် အချက့် အမျ ေးအဖပ ေး  ှ န ိုင့်သည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးဟို သ ့်မှ ့်လ ိုက့်ပါက ထ ို နို့့်ကျင့်သည ့် အချက့်မျ ေး ရပျ က့်ကယွ့်သွ ေးလ မ ့်မည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် မ ေါေ ရ ေွးချယ့်   ွင့် မည့်သ ိုို့ရသ  သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ န ိုင့်သနည့်ေး။ 
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လ သ ေးမျ ေး၏ ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေးက ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  ၊ န ိုင့်ငရံ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ 

လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့်  က့်စပ့်သရလ က့် ယင့်ေးအခငွ ့်အရ ေး မျ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးသ ိုို့ 

မည့်မျှ  က့်စပ့်သနည့်ေး။ 

 

ဖွံွေ့ဖဖြိ ျားတြိုျားတ ် န် အခွင ်အဝ ျား (RTD) 

 

RTD ဝပေါ်ထွ ်လာ ခင်ျားနှင ် ၎င်ျား၏ ဝနာ ်ခ ံ

 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့် န့် အခွင ့်အရ ေး ရပေါ်ထွက့်လ ဖခင့်ေးသည့် စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရ ွေးရနွေးဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  စ ေးပွ ေးရ ေး စနစ့်သစ့် (New International Economic Order (NIEO)) 

ရပေါ်ထွန့်ေးလ ဖခင့်ေး  ိုို့မှ အစဖပ ခွဲ သည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးက န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး စနစ့်က ို ြံွွေ့ပြ  ေးမှုအ ေး ပ ို၍ 

အ ေးရပေးရသ  ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ြန့်  ေးရပေး န့် ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေးမှ RTD ရပေါ်ထွက့် လ ခွဲ သည့်။ RTD သည့် ကမ္   

န ိုင့်ငရံ ေး စနစ့်မျ ေး ှ  က စစ ပ့်မျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးပပ ေး ယင့်ေးက စစ ပ့် အမျ ေးအဖပ ေးမှ  က ိုယ့်ပ ိုင့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်ကွဲ သ ိုို့ရသ  က ိုလ ိုန စနစ့်၏ အရမွ  ိုေးမျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို သင ့်ရလျ ့်ရသ  

မ ေါေမျ ေး ချမှ ့် န့်နှင ့် န ိုင့်င ံက  ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ွက့်မှုက ို အ ေးရပေး န့် လိုပ့်ရ  င့် မည ့် 

န ိုင့်င ံက   ိုင့်     ေန့်မျ ေးက ိုလည့်ေး အရလေးစ ိုက့်ထ ေးသည့် (Beetham, 2006)။ 

ယင့်ေးသရဘ    ေးမျ ေးမှ  ၁၉၆၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် ထွက့်ရပေါ်ခွဲ သည ့် မှ ခ ိုဖခင့်ေး သ အ ို   (dependencia 

theory) မှ အဖမစ့် ည့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ မှ ခ ိုဖခင့်ေး သ အ ို   ငွ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု န မ ့်ကျ ဖခင့်ေးက ို က ိုလ ိုန  

စ ေးပွ ေးရ ေး စနစ့် အဖမစ့် ယွ့်ရန ွဲ ဖြစ့်ဖခင့်ေးရကက င ့်ဟို   ိုထ ေးသည့်။ မှ ခ ိုဖခင့်ေး သ အ ို    ိုင့်   ပည  ငှ့်မျ ေး 

ဖြစ့်သည ့် ြ နို့့် (Frank)၊ ြ   ေ ို (Furtado) နှင ့် ပ  ဘစ့် ှ့် (Prebish)   ိုို့က ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

က ိုလ ိုန စနစ့် ပပ ေး ံိုေးသွ ေးသည ့်  ိုင့် ြံွွေ့ပြ  ေးမှု န မ ့်ကျရန ွဲ ဖြစ့်သည့်၊ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး စနစ့် ငွ့် န ိုင့်ငံကက ေးမျ ေးက ို ကိုန့်ကကမ့်ေး အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ပံ ပ ိုေးရပေးရန သည ့် အစွန့်အြျ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး 

ဖြစ့်ရန ွဲ ဖြစ့်ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့် န ိုင့်င ံက  

စ ေးပွ ေးရ ေး  က့် ံရ ေးမျ ေး၏ အဓ က ပံိုစမံျ ေးမှ  ကိုန့်သွယ့်ရ ေး ကျ င့်ေးဖခင့်ေး၊ ကိုန့်ကကမ့်ေးပစစည့်ေးမျ ေး၏ 

ရစျေးကွက့် ရစျေးနှုန့်ေးမျ ေး မ ည့်ပင မ့်ဖခင့်ေး၊ သဘ ေ အ င့်ေးအဖမစ့်   ေးရြ ့်ဖခင့်ေး ွင့် န ိုင့်ငဖံခ ေး  င့်ေးနှ ေး 

ဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေး၏ စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး၊ န ိုင့်ငံ က   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍနှင ့် အစ ိုေး   င့်ေးနှ ေး 

ဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေးအ ွက့် အ  ိုေးနှုန့်ေး ရလျှ  ရပေးထ ေးရသ  ရချေးရငွမျ ေး   ှ ရ ေး စသည့်  ိုို့ ကက ေးစ ိုေးရနသည့်။ ၁၉၇၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့် ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  စ ေးပွ ေးရ ေးပျက့်ကပ့်နှင ့် ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နှစ့် ရန ှင့်ေးပ ိုင့်ေး ွင့် 

ကျင ့်သံိုေးခွဲ ရသ  ရဖြရလျှ  ရ ေး မ ေါေမျ ေး နှင ့်အ   ထ ိုန ိုင့်င ံက  စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေး၏ 

အရ ေးပါမှုသည့် န ိုင့်င ံက  စ ေးပွ ေးရ ေး ဖငင့်ေးခံိုမှု နယ့်ပယ့်ထွဲသ ိုို့ ဖပန့်ရ  က့် ှ သွ ေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

ယရနို့ရခ ့် ွင့် RTD သည့် ပ ို၍ပင့် အရ ေးပါလ သည့် (Fukuda-Parr, 2006)။ ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး 

ရပေါ်ရပါက့်လ ဖခင့်ေးနငှ ့်အ   ၂၀၀၈ ခိုနစှ့် ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  န ိုင့်င ံက  ရငွရကကေး အကကပ့်အ ည့်ေးနှင ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး ကျ င့်ေးမှု (သ ိုို့) အစ ေးအရသ က့် ရစျေးနှုန့်ေး ဖမင ့် က့်မှု ကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်င ံက  စ ေးပွ ေးရ ေး စနစ့်၏ 

မရမျှ ့်လင ့်ရသ  အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို မထ ခ ိုက့်ရစ န့် န ိုင့်ငံမျ ေးအရနနငှ ့် ပ ေးရပါင့်ေး 

ရ  င့် ွက့် န့် ပ ိုမ ို လ ိုအပ့်လ သည့်။  
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သဝဘာတ ာျားပြိုင်ျား ဆြိုင် ာ  ြိစစ ပ်မ ာျား 

 

RTD သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို  က့်စပ့်ရပေးရသ  သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးနှင ့် ဥပရေပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

အဓ က ချ   ့် က့်မှု  စ့်ခို ဖြစ့်သည့် (Sengupta, 2006)။ RTD က ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးက ို 

လ သ ေးက ို အရဖခခံသည ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့် န့် ဖြစ့်စဉ့်  စ့်ခို၏ အခွင ့်အရ ေးဟို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုသည့်။ RTD 

 ွင့် လွ ့်လပ့်ရသ ၊  က့်ကကွရသ ၊ အဓ ပပ ယ့် ဖပည ့်ေရသ  ပါေင့်မှုမျ ေး၊ ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု မ ှ ရ ေး၊ 

အကျ  ေးရကျေးဇ ေးမျ ေးက ို ည ည မျှမျှ ခွွဲရေရပေးဖခင့်ေး၊ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်နှင ့် အချ ပ့်အဖခ အ ဏ က ို 

 န့်ြ ိုေးထ ေးရသ  သဘ ေ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး  ယ ဖခင့်ေး  ိုို့ လ ိုအပ့်ပပ ေး ယင့်ေးမှ  အဖခ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ဖမြှင ့် င့်ရပေးသည ့် ဖြစ့်စဉ့်  စ့်ခိုလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်သည့် အမ   ယ  န့်၏ 

ြံွွေ့ပြ  ေးမှုသည့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့် ဟ သည ့် သရဘ    ေးနငှ ့် ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးသည့် လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး 

  ိုေး က့်ရ ေးနငှ ့် လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေး   ိုင့်   ချဉ့်ေးကပ့်ပံို ဖြစ့်သည့် ဟ သည ့် သရဘ    ေးနှင ့် ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး 

မျ ေးစွ   င့်  သည့်။ ရကကည ချက့် ငွ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး အထ ေးသဖြင ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အ   ကနွှင ့် သ ေးသနို့့် လိုပ့်ရ  င့် န့်   ေန့်မျ ေး (အပ ိုေ့် ၃) နငှ ့် န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

မ ေါေမျ ေး (အပ ိုေ့် ၃)   ိုို့က ို အဓ ကထ ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့် န့် အခငွ ့်အရ ေးသည့် စိုရပါင့်ေး အခငွ ့်အရ ေး၊ လ  စ့်ဦေးထက့် အိုပ့်စို  စ့်ခိုက ပ ိုင့်  ိုင့်ရသ  

အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့်သည့်။ ဘ သမ့် (Beetham) (2006) က  စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   စိုရပါင့်ေးအခွင ့်အရ ေးအ ေး အ မခရံပေးဖခင့်ေးမှသ    ှ န ိုင့်သည့်ဟို   ိုထ ေးသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

သ နှင ့်  န့်ဂ    (Sengupta) (2006) နှစ့်ဦေးစလံိုေးက ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့် န့် အခွင ့်အရ ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ေး ဖြည ့် ည့်ေးရပေးဖခင့်ေးက ို အရထ က့်အက ဖပ မည ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု   ှ  န့် အခွင ့်အရ ေး၊ 

ဥပမ  ြံွွေ့ပြ  ေးမှု၏ အကျ  ေး လေ့်မျ ေးက ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် မျှရေသည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးမှုမျ   ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ 

န ိုင့်ငရံ  ့်က ဖြစ့်စဉ့် ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရလေးစ ေးဖခင့်ေး၊ က ကယွ့်ဖခင့်ေး၊ ဖြည ့် ည့်ေးရပေးဖခင့်ေး မ ှ ပါက 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့် န့် အခွင ့်အရ ေး မဟို ့်ရပ။ ဥပမ  သဘ ေ  ငွ့်ေးထွက့်မျ ေး   ှရြွဖခင့်ေးနှင ့် ထို ့်ယ ဖခင့်ေး  ိုို့က ို 

န ိုင့်ငံဖခ ေးမှ ကိုမပဏ မျ ေးအ ေး လိုပ့်က ိုင့်ခွင ့်ရပေးက   င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံသ မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အ လစ့်မျ ေးသ  

အကျ  ေးမျ ေးရစပပ ေး ရေသခမံျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရန ပ့်မျ ေးမှ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး၊ ဖမစ့်မျ ေးက ို ညစ့်ညမ့်ေးရစဖခင့်ေး၊ 

ရေသခမံျ ေးအ ွက့် အဓ ကကျသည ့် အသက့်ရမွေးေမ့်ေးရကျ င့်ေး ဖြစ့်သည ့် ရ  အိုပ့်မျ ေးက ို  ငှ့်ေးလင့်ေးဖခင့်ေး 

အစ ှ သည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးမှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် က ိုက့်ည သည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးမှု မဟို ့်ရပ။ 

 

RTD သရဘ    ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပည  ငှ့်မျ ေးအကက ေး အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်သည့်။၂ စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် 

လ မှုရ ေး  ိုင့်   စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးအဖပင့် ဥပရေ ရ ေး   ပည  ငှ့်မျ ေးက RTD က ို အသံိုေးေင့်သည ့် သရဘ    ေး 

 စ့်ခို ဖြစ့် န့် ရေေါေးလွန့်ေးပပ ေး န ိုင့်ငရံ ေးနငှ ့် သရဘ ထ ေးရ ေး    ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေးရကက င ့် ရပေါ်ထွက့်လ သည ့် 

 ွယ့်လံိုေး သက့်သက့်သ  ဖြစ့်သည့်ဟို ရေြန့်ကကသည့် (Ghai cited in Bunn, 2000)။ ထ ိုရေြန့်ချက့်မျ ေးက ို 

 ံိုို့ဖပန့်သည ့် အရနဖြင ့် ထ ိုအခွင ့်အရ ေး၏ ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  ပါေင့်သည ့် အ  မျ ေးက ို သ ့်မှ ့်သည ့် 

စ  မ့်ေးမျ ေးလည့်ေး ထွက့်ရပေါ်လ သည့်။ ထ ိုစ  မ့်ေး အမျ ေးစိုက ို ကိုလသမဂဂ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်က 

ပံ ပ ိုေးရပေးသည့်။  



 405 

 

အဝ ာင်အထည်ဝဖာ် ခင်ျား 

 

၁၉၈၆ ခိုနစှ့် ွင့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့် န့် အခွင ့်အရ ေး ရကကည ချက့် မထို ့်ဖပန့်မ အထ  RTD က ို နှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  

ရ ွေးရနွေးဖငင့်ေးခံိုခွဲ ကကသည့်။ ရကကည ချက့်ထွဲ ငွ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအဖြစ့် သ ့်မှ ့်ထ ေးပပ ေး 

၁၉၉၃ ခိုနှစ့် ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ည လ ခံမှ ထို ့်ဖပန့်သည ့် ဗ ယင့်န  ရကကည ချက့် ငွ့် ထပ့်မံ 

ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသည့်။ ယင့်ေးရကကည ချက့် ွင့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့် န့် အခငွ ့်အရ ေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့် 

သက့်  ိုင့်ပပ ေး ခွွဲဖခ ေးမ န ိုင့်ရသ  အခွင ့်အရ ေး၊ အရဖခခ ံ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ အဓ က အပ ိုင့်ေးဟို အသ အမှ ့် 

ဖပ ထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို ဥပရေအ  စည့်ေးရနှ င့်န ိုင့်သည ့် ပဋ ည ဉ့်အဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲ န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ဖခင့်ေးရ    မ ှ ခွဲ ရပ။ ထ ိုအချ  န့်မှ စ၍ ကိုလသမဂဂထွဲမှ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ဘက့်စွွဲက ိုင့်မှု မ ှ ရ ေး 

လှုပ့် ှ ေးမှု (the Non-Aligned Movement (NAM)) က RTD အ ကွ့် ဥပရေအ  စည့်ေးရန ှင့်မှု  ှ သည ့် 

စ ချ ပ့်စ  မ့်ေး ရပေါ်ထွက့်လ ရစ န့် ရ  င့်ေး  ိုခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုရ  င့်ေး  ိုချက့်က ို ြံွွေ့ပြ  ေးပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး ဖြစ့်သည ့် 

အရန က့်န ိုင့်ငံ အိုပ့်စိုမျ ေးက  နို့့်ကျင့်ခွဲ ကကသည့်။ ကိုလသမဂဂ အြွွဲွေ့ထွဲမှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက ့်မ ှင့်က ၁၉၉၈ 

ခိုနစှ့် ငွ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးအ ကွ့် အပငွ ့်သရဘ  (open ended) လိုပ့်ငန့်ေး ရက ့်မ   

ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ပပ ေး ထ ိုအခငွ ့်အရ ေး အရက င့်အထည့် ရြ ့်ရ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ခွဲ သည့်။ အဓ က က စစ ပ့်မျ ေးက ို 

ရလ လ သံိုေးသပ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ထ ိုဖြစ့်စဉ့် ငွ့် ပါေင့် က ည န ိုင့် န့် ရက ့်မ ှင့်က ၁၉၉၉-၂၀၀၄ ခိုနစှ့်အ ွင့်ေး 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့် န့် အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   လွ ့်လပ့်ရသ  ကျွမ့်ေးကျင့်ပည  ငှ့်  စ့်ဦေးက ို ခနို့့်အပ့်ခွဲ ပပ ေး ၂၀၀၅-၁၂ 

ခိုနစှ့်အ ငွ့်ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့် န့် အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်   အ င ့်ဖမင ့် လိုပ့်ငန့်ေးအြွွဲွေ့ ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ သည့်။ 

ထ ိုဖြစ့်စဉ့်မျ ေးသည့် RTD  ငွ့် ပါေင့်သည ့် အရကက င့်ေးအ  မျ ေးက ို ပ ိုမ ို သ  ှ လ ရစပပ ေး န ိုင့်င ံက  စ ေးပွ ေးရ ေး 

မ ေါေ က စစ ပ့်မျ ေးက ို ရလ လ ဖခင့်ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံရ ေး ရ ွေးရနွေးချက့်မျ ေးက ို အနည့်ေးငယ့် ပ ိုမ ိုရ ွှေ့ က့် 

ရစန ိုင့်ခွဲ သည့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် RTD သည့် ကိုလသမဂဂ၏ အဖခ ေးရသ  စံနှုန့်ေးသ ့်မှ ့်ရ ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးအ ွက့် 

အကျံ ေးေင့်ရနရသေးသည့်။ ဥပမ  ၂၀၀၀ ဖပည ့်နှစ့် ရထ င့်စိုနှစ့်  ိုင့်   ရကကည ချက့်၏ လိုပ့်ရ  င့် န့် ွင့် 

RTD ပါေင့်ရနရသေးပပ ေး ယင့်ေးမှ  လွန့်ခွဲ ရသ   ယ့်စိုနှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ 

ရပေါ်ထွက့်ခွဲ ရသ  သရဘ   ည မှုမျ ေးအနက့် အ ေးရက င့်ေး ံိုေး စ  မ့်ေး  စ့်ရစ င့် ဖြစ့်သည့်။  စ့်ဘက့် ငွ့်မ  

အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးဘက့်မှ ထ ိုို့အခွင ့်အရ ေးအ ကွ့် လံှံ ိံု ံံ  ရ  ့်မှု အနည့်ေးငယ့်သ   ှ ခွဲ သည့်။ 

န ိုင့်င ံက  အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး  ိုင့်   ကွန့် က့်မျ ေးက ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး၏ 

အကျ  ေးအဖမ ့်မျ ေးက ို ပ ို၍ သ   ည မျှ  ှ စွ  ခွွဲရေ န့် န ိုင့်င ံက  စ ေးပွ ေးရ ေး မ ေါေမျ ေးက ို ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲ န့် 

 က့် က့်ကကွကကွ ရ  င့်ေး  ိုကကရသ ့်လည့်ေး RTD က ိုရ     ည့်ညွှန့်ေးရလ  မ ှ ရပ။ 

 

၂၁   စို  စ့်ကမ္ လံိုေး ရပါင့်ေးစပ့်  က့်နွှယ့်မှု ဖမင ့်မ ေးလ သည ့် ရန က့်ခ ံငွ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့် န့် 

အခွင ့်အရ ေးမှ  အထ ေး အရ ေးကက ေးလ သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ယင့်ေးအခငွ ့်အရ ေးသည့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး စိုရပါင့်ေး လိုပ့်ရ  င့်မှု လ ိုအပ့်ဖခင့်ေးက ို ရဖြ ှင့်ေးထ ေးရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ RTD က 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ေန့်မျ ေး ွင့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ဗဟ ိုဖပ သည ့် စနစ့်  ိုင့်   အကနို့့်အသ ့်မျ ေးအ ေး 

စ န့်ရခေါ်ထ ေးသည့်။ န ိုင့်ငံ ဗဟ ိုဖပ သည ့် စနစ့် ငွ့် န ိုင့်ငမံျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငသံ ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံွင့် 
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ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအ ွက့် အဓ က   ေန့် ှ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ ပ ိုင့်နက့် ဖပင့်ပ ှ  လ မျ ေးအရပေါ်   ေန့်မျ ေးက ိုမ  

ရေရေေါေးေါေးသ  ထ ေး ှ ထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့်  င့်ေး ွဲ မွွဲရ သ မျ ေးနှင ့်  င့်ေး ွဲသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို 

ထ ခ ိုက့်ရစသည ့် အသက့်ကယ့်န ိုင့်သည ့် ရ ေးေါေးမျ ေး၏ ရစျေးနှုန့်ေးက ို ဖမင ့်မ ေးရစရသ  မ ပ ိုင့်ခွင ့်   ိုင့်   

ကိုန့်သွယ့်ရ ေး သရဘ   ည ချက့် (သ ိုို့) ရေသခမံျ ေး၏ ကျန့်ေးမ ရ ေးက ို   ိုေး  ွေးရစ ထ ခ ိုက့်န ိုင့်ရစရသ  

န ိုင့်ငံဖခ ေးမှ  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှသံ မျ ေး ြန့်  ေးသည ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   အနတ  ယ့်မျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  

န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံမှ လိုပ့် ပ့်မျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ရ ေးက ို အရနှ င ့်အယှက့် ဖြစ့်ရစပပ ေး န ိုင့်ငံ က  ွင့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ရ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ ရလသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ န ိုင့်င ံက    ိုင့်   

အစ  ့်အပ ိုင့်ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ကမ္    င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုအ ွက့်   ေန့် အပ ိုင့်ေး ငွ့် အရ ေးပါသည ့် ဖငင့်ေးခံို 

ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး၊ ချဉ့်ေးကပ့်  ွွဲရ  င့်မှုမျ ေးနှင ့် လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ရပေါ်ရပါက့်လ သည့်။ အရ ေးပါသည ့် ရဖခလှမ့်ေး 

 စ့် ပ့်မှ  ဦေးရ  င့် ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့်  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ကမ္     ေန့်မျ ေးက ို 

သ ့်မှ ့်န ိုင့်ခွဲ ဖခင့်ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေး နယ့်ပယ့်မျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးသည ့် 

န ိုင့်ငံဖပင့်ပ ှ    ေန့်မျ ေး  ိုင့်   မက့်စ့်စ  စ့်ချ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး (the Maastricht Principles on the Extra-

Territorial Obligations of States in the Areas of Economic, Social and Cultural Rights) က ို ၂၀၁၁ 

ခိုနစှ့် ငွ့် ထို ့်ဖပန့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

RTD   ိုင့်   ၁၉၈၆ ခိုနှစ့် ရကကည ချက့်သည့် ဥပရေအ  စည့်ေးရနှ င့်မှု  ှ သည့်  သရဘ   စ ချ ပ့်  စ့်ခို 

ဖြစ့်မလ ခွဲ ရပ။ 

RTD  ငွ့် ပါေင့်သည ့် အချက့်မျ ေးမှ  အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်သည့်။ အချ   ွေ့က ယင့်ေး  ိုို့မှ  ရေရေေါေးေါေး ဖြစ့်ပပ ေး 

သရဘ    ေးမျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ အချ   ွေ့ကမ  ယင့်ေး  ိုို့မှ  ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေး 

 က့်စပ့်မှုမျ ေး၏ အမနှ့်   ေးမျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အ ပ့်ဘက့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ထ ိုို့အခငွ ့်အရ ေးက ို ရ  င့်ေး  ို န့် လှုပ့်  ှေးမှု အနည့်ေးငယ့်သ   ှ သည့်။ 

RTD သည့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေးရပေးမည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ပံိုစ ံ စ့်ခို   ှ ခွင ့် ဖြစ့်သည့်။ 

ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုက ို အရထ က့်အက ရပေးသည ့် မ ေါေမျ ေး ချမှ ့် န့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး 

ပ ေးရပါင့်ေးကကရစ န့် RTD က န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ်   ေန့်ရပေးထ ေးသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

န ိုင့်ငံ ဗဟ ိုဖပ    ေန့်ယ မှု စနစ့် ွင့် လက့် ှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး 

သရဘ   ည ချက့်မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို   ေန့်ခံခ ိုင့်ေးန ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး စ ေးပွ ေးရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေး မျ ေးနငှ ့် 

အဖခ ေး န ိုင့်ငရံ  ့် မဟို ့်သည ့် ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးမှ  လ သ ေး  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ရ ေး ွင့် 

အရ ေးပါရသ  အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်ရနသည့်။ အသက့်ကယ့်န ိုင့်သည ့် ရ ေးေါေးမျ ေး လက့်လှမ့်ေးမ ရ ေး ဖြစ့် ပ့်က ို 

စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်လ ိုက့်ပါ။ န ိုင့်ငံမျ ေးကသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ်   ေန့်ခံ န့် ကနို့့်သ ့်ထ ေးဖခင့်ေးက ို 

ရထ က့်ခသံည ့်၊ ကနို့့်ကွက့်သည ့် အချက့်မျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

 

ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားတြိုျားတ ် န် အခွင အ်ဝ ျား ြို ခွ ဲခမ်ျားစြိတ် ဖာ  ည ် ခငျ်ား 

(၁) RTD က ို န ိုင့်ငရံ ေးဟို သရဘ ထ ေးလ ိုက့်ပါ။ ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့် န့် အခငွ ့်အရ ေးက ို ရ  င့်ေး  ိုသည ့် အဓ က 
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ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးမှ  မည့်သ နည့်ေး။ အခွင ့်အရ ေးက ို ရပေး န့် ဖငင့်ေး  ိုရနသ မျ ေးမှ  မည့်သ နည့်ေး။ န ိုင့်ငံ က  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ကွန့် က့်မျ ေးနှင ့် ဖပည့် ွင့်ေး အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး မျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ ပပ ေး ံိုေးသွ ေးဖခင့်ေးနငှ ့် ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး စ င့်ဖခင့်ေး  ိုို့က ထ ိုန ိုင့်ငရံ ေးမျ ေးက ို 

မည့်ကွဲ သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်ခွဲ သနည့်ေး။ 

(၂) RTD က ို န ိုင့်ငံ က  ဥပရေဟို သရဘ ထ ေးလ ိုက့်ပါ။ RTD သည့် အဖခ ေးရသ  ဥပရေမျ ေးနှင ့် မည့်သ ိုို့ 

ကွ ဖခ ေးသနည့်ေး။ RTD က ို န ိုင့်င ံက  ဥပရေအဖြစ့် ထ ေး ှ ဖခင့်ေးအရပေါ် မည့်သ ိုို့ရသ  ရေြန့်မှုမျ ေး  ှ သနည့်ေး။ 

(၃) RTD က ို န ိုင့်ငရံ  ့်၏   ေန့်အဖြစ့် သရဘ ထ ေးလ ိုက့်ပါ။ န ိုင့်ငံရ  ့်က ၎င့်ေး၏ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို 

ဖြည ့် ည့်ေးရပေးန ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ  န့် အ  ေးအ  ေးမျ ေးက ို စိုရပါင့်ေး ရကျ ့်လွှ ေးဖခင့်ေးနှင ့် 

စပ့်လျဉ့်ေး၍ RTD က မည့်သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ရပေးသနည့်ေး။ 

(၄) RTD က ို ရခ ့်ရပေါ် စ န့်ရခေါ်မှု  စ့်ခိုအဖြစ့် သရဘ ထ ေးလ ိုက့်ပါ။ RTD သည့် ဂလ ိုဘယ့်လ့် 

လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးအ ကွ့် အဘယ့်ရကက င ့် သင ့်ရလျ ့်သနည့်ေး။ 

 

ဖွံွေ့ဖဖြိ ျားတြိုျားတ ်မှုအတွ ် လူူ့အခွင ်အဝ ျား အဝ ခ ပ  ခ ဉ်ျား ပ်ပုံ (HRBA) 

 

HRBA ၏ အစနှင ် ၎င်ျား၏ ဝနာ ်ခ ံ

 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးမှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး (သ ိုို့) အခွင ့်အရ ေး အရဖခဖပ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုဟိုလည့်ေး ညွှန့်ေး  ိုကကသည ့် HRBA 

သည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ိုင့်   ချဉ့်ေးကပ့်ပံို  စ့်ခိုအဖြစ့် န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အက အည ရပေးရ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး ငွ့် 

၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးမှ စ၍ ရပေါ်ထွက့်လ ခွဲ သည့်။ HRBA သည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   သ အ ို  မျ ေးနှင ့် 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့် န့်  ည့် ွယ့်သည့်။ HRBA က ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့သည့် 

  ည ရသ   ည့် ယွ့်ချက့်  ှ သည့်ဟို   ိုသည့်။ ယင့်ေးမှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ှ ရ ေးနငှ ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   

ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး ငွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေးရ ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ ဦေးစ ေးရပေးမှု အသစ့်မျ ေးနှင ့် 

လိုပ့်ငန့်ေး အသစ့်မျ ေး မ  ့် က့်ကကရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးမှု ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ွက့်ရ ေး ရအဂျင့်စ မျ ေး အသံိုေးဖပ သည ့် 

အစ အစဉ့်   ိုင့်   ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးက ို HRBA က မကက ခဏ ညွှန့်ေး  ိုရလ   ှ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးမှ  စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှု၊ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး 

  ှ ရစရ ေးက ို ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်  စ့်ခိုအဖြစ့် လိုပ့်ရ  င့်သည ့် ရဖပ   ိုရ ေးသ ေး၊ လိုပ့်ရ  င့်မှုမျ ေးထွဲမှ 

 စ့်ခိုသ  ဖြစ့်သည့်။ HRBA သည့် လ မှုရ ေးနှင ့်  န့်ေး  ည ရ ေး အချက့်မျ ေးက ို လျစ့်လျှူရှုထ ေးသည ့် 

န ရ ိုလစ့်ဘ ယ့် စ ေးပွ ေးရ ေး မ ေါေမျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့်ဖခင့်ေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့် (Nelson and Dorsey, 2003; Darrow 

and Tomas, 2005)။ ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နှစ့်မျ ေး ငွ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် နည့်ေးမျ   ေးစံိုဖြင ့် ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှုမျ ေး 

အ ေးလံိုေး ပရပျ က့်ရ ေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် (Convention to Eliminate All Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW)) နငှ ့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် (Convention 

on the Rights of the Child (CRC))   ိုို့အ ွက့် ရ  င့်ေး  ို   ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး ပ ေးရပါင့်ေးခွဲ ဖခင့်ေးအရပေါ် HRBA က အရဖခခထံ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

စစ့်ရအေးက လ န ိုင့်ငရံ ေးသည့်  စ့်ြက့် ငွ့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငံရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် အဖခ ေး 

 စ့်ြက့် ွင့် စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် လ မှုရ ေး   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေးခွဲ သည့်။ သ ေးသနို့့် 
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သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး ရ ေး ွွဲခွဲ ပပ ေး ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ဥရ  ပ အရန က့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် အရ ွှေ့န ိုင့်ငံမျ ေး၊ ၎င့်ေး  ိုို့၏ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမှ မဟ မ  ့်မျ ေးအ ွက့် က   ယ   န့်  ပလ   စ့်ခို 

ဖြစ့်လ သည့်။ အရန က့်  ိုင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

လျစ့်လျှူရှုခွဲ သလ ို ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့်  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးကလည့်ေး အရလေးမစ ိုက့်ခွဲ ရပ။ အယ့်  ယယ့် 

န ိုင့်ယ  (Aryeh Neier) (2003) ကွဲ သ ိုို့ရသ   က့်ကကွ လှုပ့်  ှေးသ  ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အပ ို ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့က ို    ေးစ  င့်ရ ေး ဥပရေ ွင့် 

မထည ့်သွင့်ေးန ိုင့်ရပဟို   ိုခွဲ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့် ရလ လ ရ ေး အြွွဲွေ့၏ ဥကကဌ ကန့်နက့်ရ    

(Kenneth Roth) (2004a) ကလည့်ေး စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ ရသ ့်လည့်ေး 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ထ ိုအခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရ  င့်ေး  ို န့် ဖပည ့်စံိုဖခင့်ေး မ ှ ဟို 

  ိုသည့်။  စ့်ဘက့် ငွ့်မ  အချ   ွေ့ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး ဖြစ့်ကကသည ့် စင့်က ပ  သမမ  

လ ကွမ့်ယို (Lee Kwan Yew) က န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အခွင ့်အရ ေးမျ ေး မဖမြှင ့် င့်မ  လ မှုရ ေးနှင ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြည ့် ည့်ေးရပေး မည့်ဟို   ိုသည့်။ ထ ိုအဖမင့်မျ ေးက ို  န့် (2004, 2005, 2006) 

ကွဲ သ ိုို့ရသ  အဓ က သ အ ို     ိုင့်   ပည  ငှ့်မျ ေးက ဖပန့်လည့် ရချပခွဲ သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးက    ေးရံိုေး င့် 

စွွဲ  ိုန ိုင့်ဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် စံနှုန့်ေးမဟို ့်၊ ဥပရေ   ိုသည့်မှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး၏ သ ေး၊သမ ေးသ  

ဖြစ့်သည့်၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက    ေးဥပရေ၏ သ ေးသမ ေး မဟို ့်ဟို   ိုသည့်။ ရပါ  ဂ  (Pogge) (2007) က ကမ္   

 င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုသည့် ကက ေးမ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုခွဲ သည့်။ 

 

စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ အပပ ေး ွင့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးနှင ့် 

 က့် ံန ိုင့် န့်  ှ ရနသည ့် န ိုင့်ငရံ ေး အ  ေးအ  ေးမျ ေးက ို ြယ့် ှ ေးရပေးန ိုင့်ခွဲ ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ိုလည့်ေး စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၊  င့်ေး ွဲမွွဲရ ဖခင့်ေး၏ စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး 

စသည့်  ိုို့က ို အရလေးစ ိုက့်လ န ိုင့်ရစသည့်။ န ိုင့်င ံက  အ ဂျန့်ေါ ငွ့်လည့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

နှစ့်ခိုလံိုေးအ ကွ့် န ိုင့်ငရံ ေး လမ့်ေးရကက င့်ေး အသစ့်မျ ေး ပွင ့်လင့်ေးလ သည့်။ ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

မဟ မင့်ေးကက ေး ရမ   ရ  ့်ဘင့် န့် (Mary Robinson) အပါအေင့် ဦေးရ  င့် စည့်ေးရံိုေးသ မျ ေးသည့် စ ေးပွ ေးရ ေး၊ 

လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရ  င့်ေး  ိုခွဲ ကကပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး၏ ခွွဲဖခ ေး 

မ န ိုင့်ဖခင့်ေးနငှ ့် အဖပန့်အလှန့်မှ ခ ိုမှုမျ ေးက ိုလည့်ေး ရ  င့်ေး  ိုရနကကသည့်။ ရ  ့်ဘင့် န့်က ကမ္    င့်ေး ွဲ 

မွွဲရ မှုက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစ အစဉ့် ွင့် ထည ့်သွင့်ေးခွဲ ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အစ အစဉ့် ငွ့် 

ထည ့်သွင့်ေးခွဲ သည့် (UNDP, 2003; Robinson, 2005)။ သ မ ရန က့်မှ   ေန့်ယ သ မျ ေး ကလည့်ေး 

ထ ိုကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးက ို  က့်လက့် ရ  င့် ွက့်ခွဲ သည့်။ ဥပမ  လ ေးေစ့်(စ့်) အ ဘ  (Louise Arbour) (2007, p. 

iii) က “န ိုင့်ငံမျ ေးအ ငွ့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုမျ ေးနှင ့်  န့်ေး  မည မှု မျ ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ယခို 

 င့်  ိုင့်ရန သည ့် အ  ိုေး  ွေး ံိုေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   စ ိုေး  မ့် ပ ပန့်မှု ဖြစ့်သည့်” ဟို   ိုခွဲ သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ကမ္    င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုနငှ ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးအဖြစ့် 

စ င့် လက့်ခလံ ကကပပ  ဖြစ့်သည့်။ ရ ေှးယခင့်ကပင့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ိုသ  

ဂရိုစ ိုက့်လ ခွဲ သည ့်  န ိုင့်င ံက  လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ မှု အြွွဲွေ့သည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ၂၀၁၀ ဖပည့် နှစ့် လှုပ့် ှ ေးမှုက ို ကမ္   

 င့်ေး ွဲ မွွဲရ မှုဟို သ ့်မှ ့်ခွဲ ဖခင့်ေးသည့် အ  ိုပါ အရဖပ င့်ေးအလွဲအ ွက့် အရ ေးပါသည ့် မ ိုင့်  ိုင့်  စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်။  
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HRBA ပျံွေ့နှံို့မှုက ို ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ လ မှု လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ဘ  ဇ ေးလ့်နှင ့် 

အ နဒ ယမ ှ အစ ေးအစ   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှု ကွဲ သ ိုို့ရသ  စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်သည ့် န ိုင့်င ံက  ကွန့် က့်မျ ေးက ရထ က့်ပံ ခွဲ သည့်။ ထ ိုလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  

ေ မ ိုကရ စ    ှ ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် ကမ္   အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး ကက ေးထွ ေးလ မှု (အခန့်ေး ၉  ွင့် ရှုပါ) 

  ိုို့ကလည့်ေး က ည ရပေးသည့်။ လက့် င့် အရမ  က၊ အ ြ  ကနှင ့် အ   ှ ိုို့ ငွ့် အ ဏ  ငှ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

ပါ  စံို ေ မ ိုကရ စ က ို လမ့်ေးြယ့်ရပေး ပပ ေး ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်က ို ေ မ ိုကရ စ  က ေးရဖပ င့်ေးမှု၏    ယ လ ှုင့်ေးလံိုေးဟို 

ရခေါ်  ိုကကသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ိုို့က ို လိုပ့်ရ  င့်ရသ  အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို 

ြ နှ ပ့်သည ့် အ ဏ  ငှ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ စ င့် ေင့်ရ  က့်လ ပပ ေး  င့်ေး ွဲ မွွဲရ မှုအ ွက့် လှုပ့် ှ ေးကကသည့်။ 

ထ ိုအြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ကမ္   ချဉ့်ေးကပ့် စည့်ေးရံိုေးဖခင့်ေး   ိုင့်   ကွန့် က့်မျ ေးက ို ြွွဲွေ့စည့်ေးကကသည့်။ 

ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးက ရစျေးကွက့်မျ ေးက ို ရပါင့်ေးစပ့်ပပ ေး ကိုန့်ပစစည့်ေးမျ ေး စ ေး င့်ေးဖခင့်ေးက ို 

အ ေးရက င့်ေးရစသကွဲ သ ိုို့ ထ ိုကွန့် က့်မျ ေးသည့်လည့်ေး အကကံဉ ဏ့်မျ ေးနငှ ့် ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေးမျ ေး၏ 

စ ေး င့်ေးနှုန့်ေးက ို ဖမင ့်မ ေးရစသည့် (UNDP, 1999, 2002)။  

 

HRBA က ို ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး နယ့်ပယ့်မှ အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးကလည့်ေး က ည ရပေးခွဲ သည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ငွ့်   ိုေး က့်မှု 

အရဖခဖပ  ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုက ို  ံိုို့ဖပန့်န ိုင့်သည ့် လ သ ေး ဗဟ ိုဖပ  ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေး 

ထွက့်ရပေါ်လ ရသ အခါ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုို့က ို အဖပန့်အလှန့် ပံ ပ ိုေးပပ ေး လ ိုက့်ြက့်ည  သည့်ဟို 

သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးအ  ြွင ့်  ိုထ ေးကကသည့်။ ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် အရစ ပ ိုင့်ေးမျ ေး ွင့် HD/CA ချဉ့်ေးကပ့်ပံို 

စ င့် ရပေါ်ထွန့်ေးလ ခွဲ ပပ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး၏ အ ထ မ  ည့် ွယ့်ချက့်မှ  လ သ ေးမျ ေး၏ ဘေမျ ေးက ို   ိုေး က့် န့် 

ဖြစ့်သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် ကိုန့်ထို ့်လိုပ့်မှုမျ ေး (သ ိုို့) စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှုမျ ေး ပ ိုမ ို   ှ ရ ေးထက့် 

လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေးမျ ေး (သ ိုို့) လ  စ့်ဦေး  န့်ြ ိုေးထ ေးသည ့်အ   ဖြစ့်လ ရစ န့်နှင ့် လိုပ့်န ိုင့် န့် ရ ေွးချယ့်မှုမျ ေး ပ ိုမ ို 

  ှ ရ ေးက ို ဦေးစ ေးရပေး န့် ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုခွဲ သည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုသည့် အရ ေးကက ေးသည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ယင့်ေးမှ  နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခိုသ  ဖြစ့်ပပ ေး အ ံိုေးသ ့်  ည့်မှန့်ေးချက့် မဟို ့်ရပ (Sen, 1989, 19991; 

UNDP, 1990)။ ထ ိုစ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးမှ  အချ  န့်ကက ရနပပ  ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးမှသ  

ယင့်ေး  ိုို့မှ  န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေး ွင့် သ သ ထင့်  ှေးလ သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုဖခင့်ေးဖြင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို  နို့့်ကျင့်မရနရ   ဘွဲ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဖြည ့် ည့်ေးန ိုင့် န့် 

ပံ ပ ိုေးရပေးသည ့် ဖြစ့်စဉ့်  စ့်ခို ဖြစ့်လ သည့်။ 

 

၂၀၁၀ ဖပည့် နှစ့် ငွ့် ကိုလသမဂဂ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အစ အစဉ့်၏ လ သ ေးြံွွေ့ပြ  ေးမှု အစ  င့်ခစံ က ထ ိုသရဘ    ေး 

နှစ့်ခိုသည့်   ည သည ့် လံှုွေ့ရ  ့်မှု  ှ သည့်။ လွ ့်လပ့်ရသ  ဘေနငှ ့် ဂိုဏ့်သ ကခ    ှ ရ ေးသည့် အဓ က 

စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှု ဖြစ့်သည့်။ သရဘ    ေး နှစ့်ခိုသည့်  န့်ေး  ည မှု၊ ပါေင့်မှုနငှ ့် ပါေင့်သ မျ ေးက ို အရလေးရပေးသည ့် 

မ ေါေ ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေးလည့်ေး  င့်  သည့်။ ရလ လ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် အသံိုေးချသည ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေး 

ကွ ဖခ ေးရသ ့်လည့်ေး ယင့်ေး  ိုို့မှ   စ့်ခိုနငှ ့်  စ့်ခို လ ိုက့်ရလျ ည ရထွ  ှ ပပ ေး ပံ ပ ိုေးရပေးန ိုင့်သည့်။ 

ထ ိုရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး (UNDP, 2000; Sen, 2004, 2005) က HRBA ၏ သရဘ    ေး မ ရဘ င့်က ို 

ရထ က့်ပံ ရပေးသည့်။ 
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HRBA သဝဘာတ ာျား၊ အဓြိ  အစြိတအ်ပြိုင်ျားမ ာျားနှင ် လူသာျားမ ာျား ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားမှု/လုပ်နြိငု်စွမျ်ားမ ာျားနှင  ် န ရြိုလစ်ဘ ယ ်

ခ ဉ်ျား ပ်ပုံမ ာျားနှင ် နြိှုင်ျားယှဉ ်ခင်ျား 

 

HRBA သည့် သရဘ    ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ရဖပ   ိုရ ွေးရနွေးမှု  စ့်ခို ဖြစ့်သည ့်အဖပင့် န ိုင့်ငံ က  စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို 

အရဖခခံထ ေးသည့်  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ထ ေးသည ့် နည့်ေးလမ့်ေးနှင ့် က   ယ  

  ိုင့်   အရလ အကျင ့်  စ့်ခိုလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အခွင ့်အရ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် ထ ိုစည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး ငွ့် (၁) 

 န့်ေး  ည မှုနှင ့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု မ ှ ရ ေး၊ (၂) စစ့်မှန့်ရသ  ပါေင့်ရ ေးနှင ့် (၃) လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး 

ခွွဲဖခ ေး၍ မ ဖခင့်ေးနှင ့် အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုမှု  ိုို့ ပါေင့်သည့်။   ေန့် ှ သ မျ ေး (အဓ က န ိုင့်ငရံ  ့်) ၏ ရှုရထ င ့်ကမ  

ထ ိုစည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး ငွ့်   ေန့်မျ ေး ပါေင့်သည့် (၁) အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရလေးစ ေး န့်၊ က ကယွ့် န့်နငှ ့် 

ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့်၊ ရြ က့်ြျက့်ဖခင့်ေး မဖပ  န့်၊ အဖခ ေးသ မျ ေး ရြ က့်ြျက့်ဖခင့်ေးက ိုလည့်ေး   ေး  ေး န့်နငှ ့် 

န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ရစ န့် (၂) အမျ ေး ံိုေး  န ိုင့်သည ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးဖြင ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး   ှ ရစ န့် ကက  ေးပမ့်ေးဖခင့်ေး၊ ဘ ့်ဂျ ့်  ိုင့်   အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ခွွဲရေဖခင့်ေး၊ 

ဥပရေဖပ ဖခင့်ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အပါအေင့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အဖပည ့်အေ  ရစရ ေးအ ွက့် ပံိုမှန့် 

အ ေးထို ့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့် န့်  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။  

 

HRBA သည့် အဖခ ေးရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးမှု ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးနှင့်  မည့်ကွဲ သ ိုို့ ကွွဲဖပ ေး ဖခ ေးန ေးသနည့်ေး။ အထ ေးသဖြင ့် 

လက့်ရ ွွေ့ အရက င့်အထည့်ရြ ့်သ မျ ေး ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ရထ က့်ခထံ ေးသည ့် န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့် ရစျေးကွက့် 

ချဉ့်ေးကပ့်ပံို၊ HD/CA ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးနှင ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ ကွွဲဖပ ေး ဖခ ေးန ေးသနည့်ေး။၃  ှင့်ေးဖပခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည ့်အ  ိုင့်ေး 

HRBA သည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးအရပေါ် န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့်   ိုင့်   ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေးအ ေး  ံိုို့ဖပန့် န့်  ည့် ွယ့်ချက့် 

 စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေးဖြင ့် ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုရကက င ့် ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံိုနငှ ့် အရ ေးပါရသ  ကွွဲဖပ ေးမှုမျ ေး 

 ှ သည့်၊ သ ိုို့   ွင့် HD/CA ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုနငှ ့်ရ     င့်  သည့် (ဇယ ေး ၁၂.၁  ွင့် ရှုပါ)။ 

 

HRBA နှင ့် HD/CA   ိုို့အကက ေး  င့်  မှုမျ ေးမှ  လ သ ေး  ိုို့၏ ဂိုဏ့်သ ကခ နငှ ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို 

ဖမြှင ့် င့်ရပေး န့်   ည သည ့် သရဘ ထ ေး  ှ ဖခင့်ေး ငွ့် အရဖခခံသည့်။ ထ ိုအချက့်က ို HRBA က 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအဖြစ့် သရဘ    ေး ြွင ့်  ိုပပ ေး HD/CA က လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေးအဖြစ့် သ ့်မှ ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

ယင့်ေး  ိုို့မှ  ထပ့်  မည လျှင့်ရ  င့် လ ိုက့်ရလျ  ည ရထွမှု  ှ သည ့် သရဘ    ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့် (Vizard, 

Fukuda-Parr, and Elson, 2011)။ ထ ိုသရဘ    ေး နှစ့်ခိုလံိုေးမှ  လ သ ေး  ိုို့၏ ြ လံိုရ ေးထက့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

ြံွွေ့ပြ  ေးမှုက ို   ှရြွရနသည ့်၊ လ သ ေး  ိုို့၏ ြ လံိုရ ေးက ို အသံိုေးကျမှုဖြင ့် သရဘ ထ ေး ြွင ့်  ိုသည ့် န ရ ိုလစ့်ဘ ယ့် 

ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးနှင ့် ကွ ဖခ ေးသည့် (Jolly, 1999)။  န့် (Sen) (1981) က ြ လံိုရ ေးအရပေါ် အသံိုေးေင့်မှု   ိုင့်   

ချဉ့်ေးကပ့်ပံို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက ို ရေြန့်ခွဲ သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် ယင့်ေးမှ  လ မျ ေး ဖြစ့်ချင့်သည ့်၊ 

လိုပ့်လ ိုသည ့် အ  မျ ေး (၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေးနငှ ့် လိုပ့်က ိုင့်ပံိုမျ ေး) ထက့် ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနငှ ့် 

အသံိုေးဖပ မှုမျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် HD/CA နငှ ့် HRBA   ိုို့သည့် 

လ ိုက့်ရလျ ည ရထွ  ှ ပပ ေး ရ ွှေ့ရန က့်ည ရသ  သရဘ ထ ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အရဖခခံမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

ယင့်ေး  ိုို့မှ  န ရ ိုလစ့်ဘ ယ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးနှင ့်မ   နို့့်ကျင့်ရနသည့်။ 

 

ဇယ ေး ၁၂.၁။ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို ချဉ့်ေးကပ့်ပံို သံိုေးမျ   ေး၏ အဓ က အချက့်မျ ေးအ ေး န ှုင့်ေးယှဉ့်ဖခင့်ေး၊ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး၊ 
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လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးနှင ့် န ရ ို လစ့်ဘ ယ့် ေါေက 

 

ခ ဉ်ျား ပ်ပံု လူူ့အခငွ ်အဝ ျား လူသာျား ဖွံွေ့ဖဖြိ ျားဝ ျား န ရြို လစ်ဘ ယ ်ေါဒ 

သဝဘာတ ာျားပြိုင်ျား ဆြိငု် ာ 

မူဝဘာင ်

   

ြွံွေ့ပြ  ေးရ ေး၏  ည့်မှန့်ေးချက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ  န့် ရ ွေးချယ့်မှုမျ ေး၊ 

လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေးမျ ေး၊ 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို 

ချွဲွေ့ထွင့်ရပေး န့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး ရက င့်ေးကျ   ေး 

ချမ့်ေးသ က ို 

ဖမြှင ့် င့်ရပေး န့် 

လ သ ေးမျ ေး၏ ရက င့်ေးကျ   ေး 

ချမ့်ေးသ အရပေါ် 

သရဘ    ေး 

ဂိုဏ့်သ ကခ နှင ့် လွ ့်လပ့်ခွင ့် လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေးသည့် 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့် 

အသံိုေး ည ့်မှု 

အရလေးထ ေးသည ့် အ   လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ သည့် 

အခွင ့်အရ ေး   ှ သ မျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး 

န ိုင့်ငံရ  ့်သည့်   ေန့် ှ သ  

ဖြစ့်သည့် 

လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ နှင ့် 

လ အိုပ့်စိုမျ ေး 

ရစျေးကွက့် 

လမ့်ေးညွှန့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ဥပရေ စံနှုန့်ေးမျ ေး 

 န့်ေး  ည မှု၊    ေး 

မျှ မှုနငှ ့် ရ ေွးချယ့်မှုမျ ေး 

  ိုေးချွဲွေ့ရပေးဖခင့်ေး 

စ ေးပွ ေးရ ေး အ  

ထ ရ  က့်မှု 

လုပ်ဝဆာင ်ခင်ျား 

ခ ဉ်ျား ပ်ပံုမ ာျားနှင  ်

တြိုျားတ ်မှု ြိ ုအ ဲ ဖတ်ပံ ု

   

ြွံွေ့ပြ  ေးမှု   ိုေး က့်ပံိုက ို 

အကွဲဖြ ့် န့် အဓ က 

စံနှုန့်ေးမျ ေး 

အခွင ့်အရ ေး  ှ သ မျ ေး ရှုရထ င ့်။ 

အခွင ့်အရ ေး မျ ေး အ ေးလံိုေး 

  ှ  န့်၊  န့်ေး  ည မှု  ှ  န့်၊ 

ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု မ ှ  န့် 

လ သ ေး  ိုို့၏ လိုပ့်န ိုင့် 

စွမ့်ေးမျ ေး၊  လေ့်မျ ေး   ည ရ ေး၊ 

မျှ မှု၊ အင့်စ   ကျှူေး ငှ့်ေး 

  ိုင့်   အစ အမံ မျ ေး ွင့် 

   ေးမျှ မှု 

စ ေးပွ ေးရ ေးအ  

သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး 

   ေန့်  ှ သ မျ ေး ရှုရထ င ့်။ 

ရလေးစ ေး န့်၊ က ကွယ့်  န့်နှင ့် 

ဖြည ့် ည့်ေး န့် ဥပရေ 

  ေန့်မျ ေး အရပေါ်   ေန့်ခံမှု 

 ှ  န့်၊ အခွင ့် အရ ေးမျ ေး 

 ဖြည့်ေးဖြည့်ေး နှင ့် 

ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့်၊ 

ရန က့်ရကက င့်ေး ဖပန့်ဖခင့်ေး 

မဖပ  န့် 

 

ြွံွေ့ပြ  ေးရ ေး မ ေါေမျ ေးအရပေါ် 

လ သ ေး  ိုို့၏ သက့်ရ  က့်မှု 

မျ ေးက ို  န့်ေးစစ့်ဖခင့်ေး 

မ ေါေ ရ ွေးချယ့်မှုမျ ေးက ို 

ထ ရ  က့်မှုရပေါ် မ  ည့်၍ 

အကွဲဖြ ့်ဖခင့်ေး 

  ိုင့်ေး  ဖခင့်ေးနငှ ့် 

အချက့်အလက့်က ို 

လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

လ သ ေး  ိုင့်    လေ့်မျ ေး ွင့် 

  ိုေး က့်မှု (ဥပမ  

စ ေးပွ ေးရ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးနငှ ့် 
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အရဖခခံဖခင့်ေး ချ   ေးရြ က့်ခံ မှုနှင ့်   ေန့် ှ သ မှ 

  ေန့်မျ ေး က ို လ ိုက့်န  န့် 

ပျက့်ကွက့် ဖခင့်ေးမျ ေးအ ေး 

မှ ့် မ့်ေး  င့်ထ ေးသည ့် 

အခွင ့်အရ ေး ဖငင့်ေးပယ့်ခ ံ သည ့် 

ဖြစ့် ပ့်မျ ေး 

 

စ   ့်ရဖမ က့်ဖခင့်ေး၊ 

ကရလေးငယ့် ရသ ံိုေးမှု 

နှုန့်ေးထ ေးမျ ေး) 

အရဖခအရနမျ ေး 

အဓ က ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေး 

ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် သံိုေးသည ့် 

ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေး မ ှ ပါ 

ပျမ့်ေးမျှ   ိုင့်ေး  မှုမျ ေး၊ 

အခွင ့်အရ ေး မ  ှ မှု   ိုင့်   

  ိုင့်ေး  မှုမျ ေး၊ ခွွဲဖခမ့်ေး 

ထ ေးသည ့် 

အချက့်အလက့်မျ ေး   ိုင့်   

  ိုင့်ေး  မှုမျ ေး၊ 

ပျမ့်ေးမျှနှင ့် စိုရပါင့်ေး 

  ိုင့်ေး  မှုမျ ေး 

 

 လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပ ွေးရ ေး 

ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေး၊ လ သ ေး 

ြွံွေ့ပြ  ေးမှု ညွှန့်ေးက န့်ေး၊ ကျ ေး၊ မ 

  ိုင့်   ြွံွေ့ပြ  ေးမှု ညွှန့်ေးက န့်ေး၊ 

ကျ ေး၊ မ ြွံွေ့ပြ  ေးရ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး၊ 

လ သ ေး  ိုို့၏  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု 

ညွှန့်ေးက န့်ေး 

ပျမ့်ေးမျှ အမျ   ေးသ ေး 

ကိုန့်ထို ့်လိုပ့်မှုရပေါ် 

အရဖခခံသည ့်  စ့်ဦေးချင့်ေး 

ကိုန့်ထို ့်လိုပ့်မှု၊ ပျမ့်ေးမျှ 

အမျ   ေးသ ေး 

ကိုန့်ထို ့်လိုပ့်မှု 

  ိုေး က့်မှု၊ ေင့်ရငွ 

န မ ့်ကျသည ့် 

အရ အ ွက့် 

ဖွံွေ့ဖဖြိ ျားဝ ျားပါ လူသာျားမ ာျား    

လ သ ေးမျ ေးက 

 ည့်မှန့်ေးချက့်လ ေး (သ ိုို့) 

နည့်ေးလမ့်ေးလ ေး 

အ ံိုေးသ ့်။ အ င့်ေး ွဲ  ံိုေးနငှ ့် 

ရဘေးထို ့်အခံ   ံိုေး သ မျ ေးက ို 

အကျ  ေး ခံစ ေး  သ မျ ေး အဖြစ့် 

အရလေးစ ိုက့်သည့်။ 

အ ံိုေးသ ့်။ 

အကျ  ေးခံစ ေး သ မျ ေး 

အ ံိုေးသ ့်။ 

 ှင့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး 

မ ှ ရပ။ 

 နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး။ 

ရဖပ င့်ေးလွဲရပေးသ မျ ေး၊ 

အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ို သ မျ ေး 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး။ ရဖပ င့်ေးလွဲ 

ရပေးသ မျ ေး၊ ၎င့်ေး  ိုို့ ဘေမျ ေး 

ပ ိုရက င့်ေးလ ရစ န့် 

ဦေးရ  င့်သ မျ ေး 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး။ စ ေးပွ ေးရ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး အ ွက့် 

လ သ ေး အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး 

လံှုွေ့ရ  ့်ရပေးသည ့် အ  မျ ေး    ေးရံိုေးမျ ေးမ ှ စ့် င ့် 

လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး၊ ပ ေးရပါင့်ေး 

လိုပ့်ရ  င့်သည ့် လ မှု 

လိုပ့် ပ့်မျ ေး  

 စ့်ဦေးချင့်ေးနငှ ့် စိုရပါင့်ေး 

လိုပ့် ပ့်မျ ေး 

စွနို့့်ဦေး  ထငွ့်သ မျ ေး 

အဖြစ့်  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ 

လိုပ့် ပ့်မျ ေး 
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လိုပ့်ရ  င့်ချက့်၏ 

ဗဟ ိုချက့်မ 

အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် 

ဥပရေ  ိုင့်   

အင့်စ  ကျှူေး ှင့်ေးမျ ေး 

အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး ရစျေးကွက့်မျ ေး 

မူေါဒ ဦျားစာျားဝပျားမှုမ ာျား    

စ ေးပွ ေးရ ေး၊ ပည ရ ေးနှင ့် 

အ ဟ    

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ 

အ ံိုေးအသ ့်ဖြစ့်သည့်။  င့်ေး ွဲ 

ချ   ွေ့ ွဲ သ မျ ေးနငှ ့် 

ရဘေးြယ့်ခထံ ေး သ မျ ေး၏  

စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် ကျန့်ေးမ ရ ေး က ို 

အထ ေး ဦေးစ ေးရပေးသည့်။ 

လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေးမျ ေး 

ချွဲွေ့ထွင့်ဖခင့်ေးက အ ံိုေးသ ့် 

ဖြစ့်သည့်။ 

လ သ ေး အ င့်ေးအဖမစ့်က 

စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှု 

အ ွက့် လ ိုအပ့်ရသ  

ကိုန့်ထို ့် စွမ့်ေးအ ေးက ို 

  ိုေးဖမြှင ့်   ငွ့် 

အရ ေးပါရသ  နည့်ေးလမ့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ 

ကျ ေး၊မ ဖြစ့် ည့်မှုနငှ ့် 

လ မျ   ေးရပေါ် လ ိုက့်၍ 

ခွွဲဖခ ေး က့် ံဖခင့်ေးနှင ့် 

အဖခ ေးရသ  ခွွဲဖခ ေး 

 က့် ံမှုမျ ေး 

အ ံိုေးသ ့်ရ ေး 

အဓ က မ ေါေ  ည့်မနှ့်ေးချက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ 

အရ ေးပါရသ  ဦေးစ ေးရပေးမှု 

လ မှုရ ေး (သ ိုို့) 

ကျင ့်ေ ့်  ိုင့်   က စစ ပ့်၊ 

ထ ရ  က့်မှုနငှ ့် လွဲလှယ့် 

 န ိုင့်သည့်။ 

စ ေးပွ ေးရ ေး ြွံွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့်မှု အဖမင့်သ ေးဖခ ေး မ ှ ပါ။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် စ ေးပ ွေးရ ေး 

  ိုေး က့်မှု   ိုို့အကက ေး 

ရလ လ ဖခင့်ေး မျ ေး 

အနည့်ေးငယ့်သ   ှ သည့်။ 

လျင့်ဖမင့်စ ွ   ိုေး က့်ဖခင့်ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို 

ထ ခ ိုက့်န ိုင့်ရစသည့်ဟို အမျ ေးက 

လက့်ခံထ ေး ကကသည့်။ 

လ သ ေးမျ ေး၏ လိုပ့်ရ  င့် 

န ိုင့်စွမ့်ေးမျ ေးနငှ ့် ရ ွေးချယ့်မှု 

မျ ေးက ို   ိုေး က့်ရစ န့် 

မ ှ မဖြစ့် လိုပ့်အပ့်သည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေး 

ြွံွေ့ပြ  ေးရ ေး မ ေါေမျ ေး 

အ ွက့် အဓ က မ ေါေ 

 ည့်မှန့်ေးချက့် 

အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှု၊ 

ဖပည့်သ ူ့ ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး 

နယ့်ပယ့်မျ ေး ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ဖပည ့်မ န ိုင့် န့် န ိုင့်ငံရ  ့်၏ 

စွမ့်ေး ည့်က ို ဖမြှင ့် င့် ရပေးဖခင့်ေး။ 

 င့်ေး ွဲချ   ွေ့ ွဲ  သ မျ ေး၊ ရဘေးြယ့် 

ခံ သ မျ ေး၊    ေးမျှ မှု 

  ှ ရ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်သည့်။ 

ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးကျပပ ေး 

အ ေးလံိုေး ပါေင့်ရသ  

အိုပ့်ချ ပ့်မှု၊ လ   ိုို့၏ 

အသံမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ  ့်၏ 

  ေန့်ခံမှုက ို ဖမြှင ့် င့် န့်၊ 

န ိုင့်ငံရ  ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး 

အရပေါ် အ ရံိုစ ိုက့် န့်။ 

ရစျေးကွက့် ထ ရ  က့်စ ွ 

လည့်ပ ့်န ိုင့် န့် 

လ ိုအပ့်သည ့် အင့်စ   

ကျှူေး ှင့်ေးမျ ေး၏ 

အခန့်ေးကဏ္ဍ၊    ေး 

ဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးရ ေး၊ 

စ ချ ပ့်မျ ေးနှင ့် 

အကျင ့်ပျက့် ချစ ေးမှုက ို 

အ ံိုေးသ ့် န့် 

 ည့် ွယ့်သည့်။ 

 

က) အချ   ွေ့ရသ  အချက့်အလက့်မျ ေးက ို လ သ ေးမျ ေး ြွွံေ့ပြ  ေးရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုနှင ့် န ရ ို လစ့်ဘ ယ့် ေါေ  ိုို့အကက ေး ကွ ဖခ ေးမှုမျ ေးနှင ့် 
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န ှုင့်ေးယှဉ့်မှုမျ ေးက ို   ိုင့်ေး  သည ့် Jolly (2004) ၏ စ  မ့်ေးအရပေါ် အရဖခခံသည့်။ 

 

ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးအကက ေး   ည မှုမျ ေးနှင ့် ကွွဲဖပ ေးမှုမျ ေးမှ  လက့်ရ ွွေ့ ငွ့် ပ ိုမ ို ရှုပ့်ရထွေးသည့်။ HRBA နှင ့် 

HD/CA   ိုို့သည့်   ည ရသ  မ ေါေ ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေး  ှ ရသ ့်လည့်ေး မ  ည ရသ  ပံိုစမံျ ေး အရပေါ် ငွ့် 

 ည့်ရ  က့်ထ ေးသည့်။ HD/CA နှင ့် န ရ ိုလစ့်ဘ ယ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးသည့်   ည ရသ  ပံိုစမံျ ေး 

အသံိုေးဖပ ရသ ့်လည့်ေး မ  ည သည ့် မ ေါေ ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေး  ှ ကကသည့်။  

 

 န့်ေး  ည ရ ေးနှင ့် ပါေင့်ရ ေး  ိုို့မှ  အဓ က မ ေါေ ကွ ဖခ ေးမှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ လ သ မျ ေးသည ့် န ိုင့်င ံက  ဖငင့်ေးခံို ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး ငွ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးနှင ့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု 

ရလျှ  ချရ ေး  ိုို့က ိုသ  အ ရံိုစ ိုက့်ရသ ့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမှ   န့်ေး  ည မှု မ ှ ဖခင့်ေးနှင ့် 

  ိုင့်သည့်။ ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံို အ ေးလံိုေးသည့် ပည ရ ေး၊ ကျန့်ေးမ ရ ေးနငှ ့် အ ဟ     ိုို့က ို ချွဲွေ့ထငွ့် န့်နှင ့် 

အိုပ့်ချ ပ့်မှုက ို   ိုေး က့် န့် မ ေါေမျ ေး ချမှ ့်ထ ေးသည့်။ ကွ ဖခ ေးမှုမှ  ထ ိုအချက့်မျ ေးအကက ေး 

မည့်သည ့်အချက့်က ို ပ ို၍ ဦေးစ ေးရပေးသနည့်ေး   ိုသည့်နှင ့် ရ ေွးချယ့်မှုမျ ေး ဖပ  သည ့်အခါ မည့်သည့်က ို 

ရ ေွးချယ့်သနည့်ေး ဟ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  ပည ရ ေးနှင ့် ကျန့်ေးမ ရ ေး မ ေါေမျ ေး ွင့် န ရ ိုလစ့်ဘ ယ့် 

ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးသည့် စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှု အခွင ့်အလမ့်ေးမျ ေးက ို အ ေးရက င့်ေးရစမည ့် ပည ရ ေးနငှ ့် 

ကျန့်ေးမ ရ ေး မ ေါေမျ ေးက ို ဦေးစ ေးရပေးမည့် ဖြစ့်သည့်။ HRBA ကမ  ပည ရ ေးသည့် အ ံိုေးသ ့်  ည့်မှန့်ေးချက့် 

 စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး အ ေးလံိုေး  န့်ေး  ည စ ွ လက့်လှမ့်ေးမ ရ ေးနှင ့် ချ   ွေ့ ွဲ သ မျ ေးနှင ့် ရဘေးြယ့် ခံထ ေး သ မျ ေးက ို 

ဦေးစ ေးရပေး န့် အ ရံိုစ ိုက့်လ မ ့်မည့်။ အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး နယ့်ပယ့် ွင့်လည့်ေး HRBA က  င့်ေး ွဲချ   ွေ့ ွဲ သ မျ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရ  င့်ေး  ိုန ိုင့်မည ့်၊ ပါေင့်န ိုင့်မည ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး   ိုင့်   အစ အစဉ့်မျ ေးက ို 

အ ရံိုစ ိုက့်မည့် ဖြစ့်ပပ ေး န ရ ိုလစ့်ဘ ယ့် မ ေါေမျ ေးကမ   င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုနှင ့်   ထွင့်မှုက ို အရထ က့်အက ဖပ မည ့် 

အစ အစဉ့်မျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  က ွဖခ ေးချက့်မျ ေးမှ  ရထ င့်စိုနှစ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

 ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို ရေြန့်သည ့်အခါ ငွ့် ထင့်  ှေးလ သည့်။ ယင့်ေးက ို ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး အပ ိုင့်ေး ငွ့် 

ရြ ့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ 

 

အဓြိ  ပတ်သ ်ဆ ်နွှယသူ်မ ာျား  HRBA  ြိ အသုံျား ပ ပုံ 

 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးသမ ေးမျ ေး အကက ေး HRBA က ို လ သ မျ ေးလ သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် ဖပည့် ွင့်ေးနငှ ့် ဖပည့်ပ အစ ိုေး  

မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ နှစ့်န ိုင့်ငံကက ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေးကက ေး 

သရဘ   ည မှုဖြင ့် လှုပ့် ှ ေးရနသည ့် အလှှူ ှင့်မျ ေး၊ သိုရ သန အြွွဲွေ့အစည့်ေး မျ ေးအကက ေး ဖြစ့်သည့်။ Oxfam, 

Care International နှင့်  Action Aid ကွဲ သ ိုို့ရသ  န မည့်ကက ေး န ိုင့်င ံက နှင ့် ဖပည့် ငွ့်ေး ကွန့် က့်မျ ေးသည့် 

ယခိုအခါ HRBA စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးနှင ့်အည  လိုပ့်ငန့်ေး ရ  င့် ွက့်ရနကကပပ  ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  Oxfam 

International၄ က “ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မှ   င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု မ ှ ဘွဲ    ေးမျှ မှု  ှ ရသ  ကမ္ ရဖမ 

ဖြစ့်ပပ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မှ  လ သ ေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး အသံိုေးချန ိုင့် န့်နှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့ဘေက ို 

က ိုယ့်  ိုင့် စ မံခနို့့်ခွွဲန ိုင့် န့် ဖြစ့်သည့်။” ဟို   ိုသည့်။ ထ ိုနည့်ေး  စ ွ Action Aid ကလည့်ေး “ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် 

ဖပည့် ငွ့်ေးမှ မ  ့်ြက့်အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနငှ ့် လက့် ွွဲက   စ့်ကမ္ လံိုေး ငွ့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုနှင ့် 

မ   ေးမှုမျ ေးအ ေး   ိုက့်ြျက့် န့် လိုပ့်ရ  င့်ရနပပ ေး ယမန့်နှစ့်  စ့်နှစ့် ည့်ေးအ ွင့်ေး အ င့်ေး ွဲ ံိုေးနငှ ့် 
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ထ လွယ့် ခ ိုက့်လွယ့် အဖြစ့် ံိုေးလ  ၁၃သန့်ေးရကျ ့်က ို ၎င့်ေး  ိုို့   ိုက့်ပွွဲေင့်ရနသည ့် အ  မျ ေး   ှ  န့် 

က ည ရပေးခွဲ သည့်။ အစ ေးအရသ က့်၊ ရနထ ိုင့်   ရန  ၊ အလိုပ့်အက ိုင့်၊ ပည ရ ေး၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး 

ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု၊ ၎င့်ေး  ိုို့အရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ ရသ  အ ံိုေးအဖြ ့်မျ ေး ငွ့် ပါေင့်န ိုင့်မှု   ိုင့်   

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ  န့်လည့်ေး က ည ရပေးခွဲ သည့်။” ကိုလသမဂဂကလည့်ေး “ဘံိုန ေးလည့် သရဘ ရပါက့်မှု”  

ဟ သည ့် ဘံိုမ ေါေ  စ့်ခိုက ို ရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည့်။ ယင့်ေးမ ေါေအ  ကိုလသမဂဂ ရအဂျင့်စ  အ ေးလံိုေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး အရပေါ် ွင့် အရဖခခံ န့် လ ိုအပ့်သည့် (UNDG, 2003)။ 

 

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့်နှင ့် ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နှစ့်မျ ေး အ ွင့်ေး CRC 

ရ ေး ွွဲဖခင့်ေးနငှ ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေး  ိုို့ ငွ့် ပါေင့်ခွဲ ဖခင့်ေးဖြင ့် ကိုလသမဂဂ ကရလေးမျ ေး  န့်ပံိုရင ွ အြွွဲွေ့ (The United 

Nations Children’s Fund (UNICEF)) သည့် ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ို ဦေးစွ  အသံိုေးဖပ ခွဲ သည ့် အြွွဲွေ့ ဖြစ့်လ သည့်။ 

UNICEF က HRBA က ို အသံိုေးဖပ ၍ အရ ေးပါသည ့် အစ အစဉ့် အမျ ေးအဖပ ေး ရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည့်။ ဥပမ  

အ ရကရွေါ ွင့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည ့် အသံိုေးစ   ့် ရလ လ သံိုေးသပ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ရစ င ့်ကကည ့်ဖခင့်ေးမျ   ေး ဖြစ့်သည့် 

(စ ရသ တ  ၁၂.၁  ငွ့် ရှုပါ)။ အစ ိုေး မျ ေး အကက ေး သရဘ   ည ချက့်ဖြင ့် လှုပ့် ှ ေးသည ့် ရအဂျင့်စ မျ ေး ွင့်မ  

HRBA က ို အသံိုေးဖပ ပံို ကွွဲဖပ ေးသည့်။ ပဗ   န့်၊  ွ ေင့်နငှ ့် ရန ့်ရေ  ိုို့သည့် အရသေးစ  ့် မ ေါေနှင ့် လမ့်ေးညွှန့်မျ ေး 

ချမှ ့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး အရမ  ကန့် န ိုင့်ငကံွဲ သ ိုို့ရသ  အဖခ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးမှ မ  ပါေင့်မှု အနည့်ေးငယ့်သ  

 ှ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ယင့်ေးအြွွဲွေ့မျ ေး အ ေးလံိုေးက စ ေးပွ ေးရ ေး ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ွက့်ရ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးမှု   ိုင့်   

အြွွဲွေ့အစည့်ေး (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) ၏ ြံွွေ့ပြ  ေးမှု 

အက အည    ိုင့်   ရက ့်မ  ၏ ၁၉၉၄ ခိုနှစ့် မ ေါေ ရအ က့် ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရ ေးပါသည ့် မ ေါေက ို 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး ရထ က့်ခထံ ေးကကသည့်။ ထ ိုမ ေါေက ို ရန က့် ံိုေး ဖပန့်လည့်  င့်ဖပ   ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို “ကမ္   ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို ရ  င့်ဖပန့်ဟပ့်ရနသည ့် အ ေးလံိုေး 

လက့်ခထံ ေးသည ့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   မ ရဘ င့်”  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်ဟို အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးသည့်။ ၎င့်ေးက 

“ပါေင့်မှု၊ ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု မဖပ ရ ေးနှင ့်   ေန့်ခံမှု ကွဲ သ ိုို့ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး၏  န့်ြ ိုေးနငှ ့် 

ရ  ှည့်  ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို ပ ို၍ သရဘ    လက့်ခလံ ကကပပ  ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုစည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးသည့် ဖြစ့်စဉ့်ရ  ၊  လေ့်က ိုပါ  န့်ေး   အရလေးထ ေးသည ့် ရက င့်ေးမွန့်ပပ ေး 

ရ  ှည့် ည့် ံ ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို  ည့်ရ  က့်ရပေးသည့်၊ ခ ိုင့်မ ရစသည့်။” ဟို 

  ိုထ ေးသည့် (OECD/DAC, 2007)။ 

 

စ ရသ တ  ၁၂.၁။ အ ရကွရေါမှ UNICEF ၏ HRBA အရ ွွေ့အကကံ ၊  စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ဖခင့်ေးနှင ့် 

ပါေင့်မှု စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး - အ ရကွရေါ ွင့် လ မှု အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး အရက င့်အထည့် ရြ ့် န့် လျ ထ ေး 

အသံိုေးစ   ့် 

ရအ က့်ပါ စ မျ ေးက ို Elizabeth Gibbons (2006) မှ မှ ဖငမ့်ေးပါသည့်။ 

 

အ ရကရွေါသည့် ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး ငွ့် စ ေးပွ ေးရ ေးပျက့်ကပ့် ကက ံရ ွွေ့ရန သည ့် န ိုင့်ငံ 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် လ မှုရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေး ငွ့် အသံိုေးစ   ့်မျ ေး ရလျှ  ချခွဲ  ပပ ေး ကရလေးငယ့်မျ ေးနှင ့် 

အ ွယ့်ရ  က့်ပပ ေးသ မျ ေး၏ ကျန့်ေးမ ရ ေး၊ ပည ရ ေးနှင ့် သင ့်ရလံျံ ံ့်ရသ  အ ဟ     ှ ရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ထ ခ ိုက့်ခွဲ  သည့်။ 
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ထ ိုရလျှ  ချမှုမျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ UNICEF သည့် လွှ ့်ရ  ့်နငှ ့် အစ ိုေး  အကကံဖပ ရသ  အသံိုေးစ   ့်က ို 

ရ ွေးရနွေးခွဲ သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ရ ွေးရနွေးခွဲ ဖခင့်ေးက ဘဏ္ဍ ရ ေး ေန့်ကက ေး ဌ န၏ လက့်ရအ က့် ငွ့် UNICEF က ို 

ေန့်ကက ေးဌ န၏ ရငရွကကေး  ိုင့်   အချက့်အလက့်မျ ေးအ ေး ကကည ့်ရှုခငွ ့်   ှ ရစခွဲ ပပ ေး ဖပည့် ငွ့်ေး 

အသံိုေးစ   ့်မျ ေးက ို ရလ လ သံိုေးသပ့်ခငွ ့်၊ အသံိုေးဖပ ပံိုက ို ရစ င ့်ကကည ့်ခွင ့်နှင ့် ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးက ို  င့်ဖပခငွ ့်  ိုို့ 

  ှ ခွဲ သည့်။ ဥပရေဖပ သ မျ ေးနှင ့် လ ထိုက ို အသံိုေးစ   ့် လျ ထ ေးချက့်မျ ေး မည့်သ ိုို့ အလိုပ့်လိုပ့်သည့်က ို 

သ  ှ ရစ န့် က ည ဖခင့်ေးနငှ ့် ဘ ့်ဂျက့်မျ ေး ွင့် မည့်သည ့် ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေး ပါေင့်ရနသည့်က ို  င့်ဖပ န့်မှ  

ထ ိုလိုပ့်ငန့်ေး၏  ည့် ွယ့်ချက့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးဖြင ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေး 

အ ေးလံိုေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့်   ေန့် ှ ရကက င့်ေး အ ေးလံိုေး န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်လ ပပ ေး 

ထ ိုအချက့်ရပေါ် အရဖခခံ၍  န့်ေး  ည မှုက ို ပ ိုမ ို အ ေးရပေးရသ  အမျ ေးဖပည့်သ   ိုင့်   မ ေါေမျ ေးက ို 

ချမှ ့်လ န ိုင့်မည့်ဟို  ည့် ွယ့်သည့်။ 

 

ေင်ဝငွနငှ ် အသုံျားစ ြိတ်မ ာျား ြိ ုဝလ လာသုံျားသပ် ခင်ျား၊ ဝစာင ်  ည ် ခင်ျားနငှ ် တင် ပ ခင်ျား 

 

ဘ ့်ဂျက့်နှင ့် အသံိုေးဖပ သည ့် ပံိုစမံျ ေးက ို ရလ လ ဖခင့်ေးအ  လ မှုရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေးအရပေါ် အသံိုေးစ   ့်မျ ေး 

ထ ိုေးကျသွ ေးရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ ဥပမ  ပည ရ ေးအရပေါ်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံဖခင့်ေးသည့် ၁၉၉၆ ခိုနစှ့် ွင့် 

အရမ  ကန့် ရေေါ်လ  ၆၁၁ သန့်ေး  ှ   မှ ၁၉၉၉ ခိုနစှ့် ွင့် ၃၃၁ သန့်ေး အထ  ကျသွ ေးပပ ေး ကျန့်ေးမ ရ ေး   ိုင့်   

အသံိုေးစ   ့်မျ ေးသည့်လည့်ေး အရမ  ကန့် ရေေါ်လ  ၁၉၈ သန့်ေးမှ ၉၆ သန့်ေးအထ  ကျသွ ေးခွဲ သည့်။ အရကကွေး 

ဖပန့် ပ့် န့် (၆၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေး) နှင ့် အဖခ ေးရသ  လ မှုရ ေး မဟို ့်သည ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် 

လ မှုရ ေး အပ ိုင့်ေးအ ွက့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးသည့် အချ   ေးမည စ ွပင့် နည့်ေးပါေးသည့်က ို (၂၀၀၀ ခိုနစှ့် ွင့် ၁၅ 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေး) ဘ ့်ဂျက့် ရလ လ ဖခင့်ေးမှ ရ ွွေ့ ှ  သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် အချ   ွေ့ရသ  ရေသမျ ေး (ရကျေးလက့်ရေသ၊ 

အန့်ေင့်ေး ကိုန့်ေးဖမင ့်ရေသနှင ့် အရမဇိုန့် ရေသ)၊ အထ ေးသဖြင ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  အမျ ေးအဖပ ေး ှ သည ့် 

ရေသမျ ေးသည့် လ မှု ခံစ ေးမှုမျ ေး  န့်ေး   မ  ှ ကကရပ။  

 

UNICEF မှ လ မှု အသံိုေးစ   ့်မျ ေးနငှ ့် ဖပည့် ငွ့်ေး အကကပ့်အ ည့်ေး  ိုင့်   အဓ က ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးက ို 

မှ ့် မ့်ေး င့် န့် အ ရကရွေါ သမမ  ဂျမ ေးလ့် မ ဟိုေ့် (Jamil Mahuad) နှင ့် UNICEF   ိုို့ သရဘ   ည မှု 

  ှ ခွဲ သည့်။ UNICEF က ဇယ ေးမျ ေး၊ ဂ ပ့်မျ ေး၊ စက့်ေ ိုင့်ေးပံိုစ ံ chart မျ ေး အစ ှ သည ့် အလွယ့် က  

ဖမင့်ရယ င့်ရစမည ့် က   ယ မျ ေးက ို ြန့်  ေးက  အသံိုေးစ   ့်  ိုင့်   အချက့်အလက့် မျ ေးက ို 

သ မန့်ဖပည့်သ မျ ေး လက့်လှမ့်ေးမ  န့်နှင ့် န ေးလည့်ရစ န့် လိုပ့်ရ  င့်ရပေးခွဲ သည့်။ ထ ိုအချက့်အလက့်မျ ေးက ို 

အွန့်လ ိုင့်ေး ငွ့်လည့်ေး   ှ န ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် UNICEF က အမျ ေးဖပည့်သ ထံ ရ  က့် ှ န ိုင့်မည ့် 

ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ က  ဥပရေဖပ သ မျ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး၊ ပည  ငှ့်မျ ေး၊ မ ေ ယ မျ ေး၊ 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၊ ဘ သ ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် ကိုန့်သွယ့်ရ ေး သမဂဂမျ ေး အစ ှ သည ့် 

မ  ့်ြက့်မျ ေးနငှ ့် အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ရေမျှခွဲ သည့်။ ထ ိုအစည့်ေးအရေေးမျ ေးအ ွင့်ေး အဓ က က စစ ပ့်မှ  

အမျ ေးဖပည့်သ    ိုင့်   အသံိုေးစ   ့်က ို မည့်ကွဲ သ ိုို့  န့်ေး  ည  န့် လိုပ့်ရ  င့်မည့်နည့်ေး ဟ သည ့် 

အချက့်ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုချဉ့်ေးကပ့် ရ  င့်ေး  ိုရ ေးအ ကွ့် အဓ က သ င့်ေးစက ေးမှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး၏ 

 စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့်   ိုင့်သည ့် အချက့်က ို အ ေးလံိုေးအ ွက့် ကျန့်ေးမ ရ ေးနငှ ့် ပည ရ ေး၊ မည့်သ မျှ   ရလ င့် 
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မွ ့်သ ပ့်ဖခင့်ေး မခံစ ေးရစ  ဟ ၍  ည့် ွယ့်ချက့် သံိုေးခိုအဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲ ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤသည့်မှ  

 န့်ြ ိုေးက ို အရဖခခံသည ့် သ င့်ေးစက ေး ဖြစ့်ပပ ေး အ ေးလံိုေး ခံစ ေးရန ရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်င၏ံ  င့်ေး ွဲသ ေးမျ ေးနှင ့် 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို အဓ က ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရနသည ့် အကကပ့်အ ည့်ေးက ို ရကျ ့်လွှ ေး န့် 

စ  ့်ဓ  ့်ဖြင ့် ရ ေးသ ေးထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

 စ့်ကမ္ လံိုေး အ ွက့်ဖြစ့်ဖခင့်ေးနှင ့်  န့်ေး  ည ရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးနှင ့် က ိုက့်ည ရသ  အစ အစဉ့်မျ ေးက ို 

UNICEF နှင ့် အစ ိုေး    ေန့် ှ သ မျ ေး အ   ကွ ရ ေး ွွဲခွဲ ကကသည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ ငွ့် ရကျ င့်ေးမျ ေးမှ လက့် ှ  

အ ဟ   အစ အစဉ့်မျ ေးနှင ့် ေင့်ရငွ ရထ က့်ပံ ရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေးက ို ချွဲွေ့ထငွ့် န့်၊ အသက့် နှစ့်နှစ့်ရအ က့် 

ကရလေးငယ့်မျ ေး၊ က ိုယ့်ေန့်ရ  င့်မျ ေးနငှ ့် န ိုို့  ိုက့်ရကျွေး မ ခင့်မျ ေး အ ွက့် အ ဟ   ရထ က့်ပံ  န့်၊ 

 င့်ေး ွဲရသ  မ သ ေးစိုမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ ကရလေးငယ့်မျ ေးအ ေး ရကျ င့်ေးပ ိုို့န ိုင့် န့် အရထ က့်အပံ မျ ေး ရပေး န့်  ိုို့ 

ပါေင့်သည့်။ အစ အစဉ့်မျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် ရဘေးြယ့်ခထံ ေး  ံိုေးနှင ့် အ င့်ေး ွဲ ံိုေး ဖပည့်သ မျ ေးက ို 

ပစ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ ရန င့်နစှ့်မျ ေး ငွ့် အစ ိုေး သည့် အခွန့်ရငွ ဖပင့် င့်ရ ေး ဥပရေက ို ဖပင့် င့်ခွဲ    

ေင့်ရငွမျ ေးက ိုလည့်ေး ရစ င ့်ကကည ့် န့် UNICEF ၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို ချွဲွေ့ထငွ့်ခွဲ သည့်။ အခွန့်ရငွ ဖပင့် င့်ရ ေး 

အချက့်အလက့်မျ ေးက ိုလည့်ေး ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ဖြနို့့်ရေခွဲ သည့်။ အခနွ့်ရငွ   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးက ို 

စ နယ့်ဇင့်ေးမျ ေး ွင့် ထည ့်သွင့်ေး ရ ေးသ ေးခွဲ ပပ ေး အ ရကရွေါ ကွန့်ဂ က့်က ရထ က့်ပံ ရငွဖြင ့် 

 စ့်န ိုင့်ငံလံိုေးအ င ့် ည လ ခံ ကျင့်ေးပခွဲ သည့်။ 

 

အ  ြိ ျားသ ်ဝ ာ ်မှုမ ာျား 

 

၂၀၀၁ ခိုနစှ့် ွင့် လ မှုရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေးအ ွက့် အစ ိုေး  အသံိုေးစ   ့်သည့် ၂၂.၁   ခ ိုင့်နှုန့်ေးအထ  

ဖမင ့် က့်ခွဲ ပပ ေး ၂၀၀၂ ခိုနစှ့် ွင့် ၂၃.၂   ခ ိုင့်နှုန့်ေးအထ  ဖမင ့် က့်လ သည့်။ ယင့်ေးမှ  ၁၉၉၆ က က န့်ေးဂဏန့်ေး 

ဖြစ့်သည ့် ၁၉.၁ က ို ရကျ ့်လွန့်သွ ေးဖခင့်ေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ၂၀၀၂ ခိုနစှ့် ွင့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ အ ွက့် လ မှုရ ေး 

  ိုင့်   အသံိုေးစ   ့်သည့် အကျပ့်အ ည့်ေး မဖြစ့်မ က လထက့် ရကျ ့်လွန့်သွ ေးပပ  ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

လ ဦေးရ    ိုေးပွ ေးလ ဖခင့်ေးရကက င ့် အ ရကွရေါမှ အ င့်ေး ွဲ ံိုေးလ မျ ေးသည့် ယခင့်ကထက့်ရ    ရလျ  ၍ 

  ှ ရန ွဲပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ထ ိုို့ဖပင့် ဖပည့်ရထ င့်စို အခွန့် စနစ့်က ို ရဖပ င့်ေးလွဲ န့် လ ိုအပ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ေင့်ရငွ ထပ့်မံ   ှ  န့် လ ိုအပ့်ဖခင့်ေး  ိုို့က 

အရ ေးပါသည ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး  ိုင့်   အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစခွဲ သည့်။ ဖပည့် ွင့်ေး ေင့်ရငွ ဌ န၏ 

စွမ့်ေးရ  င့် ည့်က ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးခွဲ ပပ ေး အခွန့်ရင ွငွ့် ရလေး  ခ ိုင့်နှုန့်ေးမှ ငါေး  ခ ိုင့်နှုန့်ေးအထ  ထပ့်မံ 

ရက က့်ခနံ ိုင့်ခွဲ သည့်။ အရက က့်ခနွ့် ဌ န အသစ့်က ိုလည့်ေး ြန့်  ေးခွဲ ပပ ေး ယင့်ေးမှ ရန က့်ထပ့် နှစ့်  ခ ိုင့်နှုန့်ေး 

ထပ့်မံ ရက က့်ခ ံ န ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ၁၉၉၉ ခိုနစှ့်နှင ့် ၂၀၀၂ ခိုနှစ့် အကက ေး အစ ိုေး ၏ အခနွ့်မှ 

ေင့်ရငွမျ ေးသည့် GDP ၏ ၆.၄   ခ ိုင့်နှုန့်ေးမှ ၁၃.၇   ခ ိုင့်နှုန့်ေးအထ  ဖမင ့် က့်လ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် လက့် ှ  

အခွန့် ပံိုစသံည့်   ိုက့်ရ ိုက့်မဟို ့်ရသ  အခွန့်ရငွ မျ ေးက ိုသ  မှ ခ ိုရန ွဲ ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုပံိုစကံ ို ရဖပ င့်ေးလွဲ န့် 

လိုပ့်ရ  င့်ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ 
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လူူ့အခငွ ်အဝ ျား ြိ ုအဝ ခခံဝသာ လူူ့အဖဲွွေ့အစည်ျား တညဝ်ထာင် နအ်တွ ် သင်ခန်ျားစာမ ာျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို အရဖခခရံသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး စ့်ခို အ ရကရွေါ ွင့်  ည့်ရ  က့် န့် လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး၏ 

 လေ့်မျ ေးမှ  အ ေး စ   ရက င့်ေးလှသည့်။ UNICEF ၏ လ ထို ဘ ့်ဂျက့်  ိုင့်   လိုပ့်ရ  င့်မှုမျ ေး၏ 

အရစ ပ ိုင့်ေး နစှ့်မျ ေး၌ပင့် ပ ို၍    ေးမျှ ပပ ေး  န့်ေး  ည ရသ  အမျ ေးဖပည့်သ    ိုင့်   ရငွသံိုေးစွွဲရ ေး မ ေါေမျ ေး 

 ှ  န့် လ မှု သရဘ   ည ချက့်မျ ေး  ှ ရကက င့်ေး  ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး ရပေါ်ထွက့်လ ခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံ၏ အကက ေး ံိုေး 

မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  အိုပ့်စိုမျ ေးမှ ရခါင့်ေးရ  င့်  စ့်ဦေးက လိုပ့်ရ  င့်ချက့်သည့် ဘ ့်ဂျက့်  ိုင့်   

အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးကျ ဖြစ့်ရစသည့်ဟို   ိုခွဲ သည့်။ ယခင့်ကမ  န ိုင့်ငရံ  ့် 

အသံိုေးစ   ့်က ို အ ရကွရေါ န ိုင့်ငံသ ေး အနည့်ေးငယ့်ကသ  သ  ဖပ မ  (သ ိုို့) န ေးလည့်န ိုင့်ကကသည့်။ 

 

ထ ိုဖြစ့်စဉ့်က ို ရထ က့်ပံ သည ့် အရနဖြင ့် အ ရကရွေါ၏ န ိုင့်ငရံ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့်   ေန့်ခံမှု  ှ ပပ ေး 

ပွင ့်လင့်ေး ဖမင့်သ သည ့် အိုပ့်ချ ပ့်မှုက ို အံ ဩြယွ့်  ပင့် က ေးရဖပ င့်ေးန ိုင့်ခွဲ သည့်။ အရ ေးပါသည ့် ကွ ဖခ ေးမှုမျ ေး 

 ှ ရနရကက င့်ေး   ှရြွ ရ ွွေ့ ှ ပပ ေးရန က့် လ မှုရ ေး အပ ိုင့်ေးက ို  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှု   ိုေးဖမြှင ့် န့် ပစ့်မှ ့်ထ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် 

အစ ိုေး က န ိုင့်ငံ၏ ထ လွယ့် ှလွယ့်မှု အမျ ေး ံိုေး န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေးရပေးဖခင့်ေးအ ေး 

ဦေးစ ေးရပေးအဖြစ့် ထ ေး ှ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခဖပ  ပံိုစကံ ို ကျင ့်သံိုေးခွဲ သည့်။ 

 

အရ ေးအပါ ံိုေး သင့်ခန့်ေးစ မှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို အရဖခခံသည ့် သ င့်ေးစက ေးမျ ေးသည့် အမျ ေး 

သရဘ   ည မှုအရပေါ် အရဖခခပံပ ေး လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးအ ကွ့် အဖပ သရဘ ရ  င့်ရသ  အရထ က့်အပံ မျ ေး 

ဖပ န ိုင့်လျှင့် အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး ဖြစ့်ရစန ိုင့်သည့်။ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ   န့်ေး  ည မှု မ ှ သည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး 

ဖြစ့်ခွဲ သည ့်  ိုင့် လ အမျ ေးစိုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် လ မှု  န့်ေး  ည ရ ေးအရပေါ် ယံိုကကည့်ချက့်မျ ေး  ှ ပပ ေး 

ယင့်ေးယံိုကကည့်ချက့်မျ ေးက ို န ှုေး ွရပေးလ ိုက့်သည့်နှင ့်  ပပ  င့်နက့် လ ထို   ိုင့်   မ ေါေ ချမှ ့်မှုမျ ေးက ို 

လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်သည့်။ အ ရကွရေါသည့် CRC က ို ၁၉၉၀ ခိုနှစ့် မ ့်လ ၂၃  က့်ရနို့ ငွ့် လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး 

အ ည့်ဖပ ခွဲ သည့်။ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးနှင ့် ကက ေးရက င့်ေင့်စ လ ငယ့်မျ ေးအ ွက့် ဥပရေက ို ၂၀၀၂ ခိုနစှ့် ွင့် 

အ ည့်ဖပ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ဖြစ့်စဉ့်က ို ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ပံိုစဖံြင ့် ရ ွှေ့  ိုေးရစမည ့် အ ေးလံိုေးအ ကွ့် 

လွှမ့်ေးခခံ မှုနှင ့် ပါေင့်မှု စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး မ ှ ရသ ရကက င ့် အသက့်မေင့်သည ့် ဥပရေ စ ချ ပ့်စ  မ့်ေး ဖြစ့်ခွဲ  သည့်။ 

အသံိုေးစ   ့်မျ ေး ရလ လ    ွင့် လည့်ေးရက င့်ေး၊ ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးက ို လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးနှင ့် ရေမျှ   ငွ့် 

လည့်ေးရက င့်ေး UNICEF သည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးနှင ့် သက့်  ိုင့် မည့်ဟ ရသ  အချက့်နငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ 

ခိုခံမှုမျ ေး မကကံ ရ ွွေ့ခွဲ  ရပ။ ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးကျရသ  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးက ို 

အရဖခခံသည့်  ဤအရ ွွေ့အကကံ သည့် လက့် င့် အရမ  ကမှ ြယ့်ထို ့်ရ ေး  န့်ရသ  အမျ ေးဖပည့်သ  

  ိုင့်   မ ေါေမျ ေးက ို စ န့်ရခေါ်န ိုင့်ခွဲ ပပ ေး အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး   ှေးပါေးန ိုင့်သည ့် အချ  န့်၌ပင့် လ မှု ပါေင့်မှုက ို 

အ ေးရပေးရသ  အဖပ သရဘ ရ  င့်သည ့် ပံိုစ ံစ့်ခိုက ို ြန့်  ေးရပေးန ိုင့်ခွဲ သည့်။  

 

ကရနေါ န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး သိုရ သန စင့်   (http://www.idrc.ca) နှင ့် စ ရ ေးသ ၏ ခွင ့်ဖပ ချက့်ဖြင ့် 

ဖပန့်လည့် ရြ ့်ဖပပါသည့်။ 
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ိုို့က ို အဓ က စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှု မျ ေးအဖြစ့် 

လက့်ခရံနကကပပ  ဖြစ့်သည့်။  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးသည့် ကမ္   ရ  င့်ဖခမ့်ေး ှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှု ဖြစ့်ခွဲ သည့်မှ  ကက လှပပ  ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် ရ ွေးရနွေးခွဲ သည ့်အ  ိုင့်ေး ယင့်ေး  ိုို့မှ  ကမ္   ရဖမ က့်ဖခမ့်ေး ှ  အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး၏ ဦေးစ ေးရပေးမှု 

ဖြစ့်လ သည့်မှ  မကက ရသေးရပ။ ကိုလသမဂဂ အ ွင့်ေး၌မ  အလွန့်အမင့်ေး  င့်ေး ွဲ မွွဲရ ဖခင့်ေးနငှ ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး၊ 

ကျန့်ေးမ ရ ေး၊ အစ ေးအစ နငှ ့် အဖခ ေးသင ့်ရလျ ့်သည ့် က စစ ပ့်မျ ေး  ိုင့်   အခွင ့်အရ ေး   ိုို့အ ွက့် 

အထ ေးက ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေး ခနို့့်အပ့်ဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  အရ ေးပါသည ့် လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့် အသစ့်မျ ေးက ို ၁၉၉၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးမှ စ၍ လိုပ့်က ိုင့်ခွဲ သည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   မဟ မင့်ေးကက ေးရံိုေး (The Office of the High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR)) ကလည့်ေး ထ ိုနယ့်ပယ့်အသစ့် ငွ့် သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးနှင ့် 

ရလ လ  န့်ေးစစ့်သည ့် က   ယ မျ ေး ရြ ့်ထို ့် န့် အရ ေးပါသည ့် လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး စ င့်ခွဲ သည့်။ 

 

န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ွက့်ရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ငွ့်လည့်ေး အခွင ့်အရ ေး ဟ သည ့် 

အသံိုေးအနှုန့်ေးမှ  ပျံွေ့နှံို့လ သည့်။ အချ   ွေ့ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက စက ေးလံိုေး သက့်သက့်သ  အသံိုေးဖပ  

ကကရသ ့်လည့်ေး အချ   ွေ့ကမ  နည့်ေးလမ့်ေးအသစ့်မျ ေး၊ က   ယ  အသစ့်မျ ေး အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်။ အချ   ွေ့ကလည့်ေး 

ဦေးစ ေးရပေး အစ အစဉ့်မျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲခွဲ သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် အိုပ့်ချ ပ့်မှု အပ ိုင့်ေး ငွ့် ဖြစ့်ပပ ေး    ေးမျှ မှု 

  ှ ရ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငံရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အ ေးဖြည ့်ရပေးခွဲ သည့် (Uvin, 2004; 

OECD/DAC, 2007; Piron, 2005)။ အထ ေးသဖြင ့်   ေန့် ှ သ ၊ အခွင ့်အရ ေး  ှ သ နှင ့်   ေန့်ခံမှု  ိုင့်   

ရှုရထ င ့်မျ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးဖြင ့် န ိုင့်ငရံ  ့်နငှ ့် န ိုင့်ငံသ ေး မျ ေးအကက ေး ချ   ့် က့်မှုမျ ေး ရြ ့်ထို ့်ဖခင့်ေး၊ 

 င့်ေး ွဲမွွဲရ ဖခင့်ေး၏ ြွွဲွေ့စည့်ေး ည့်ရ  က့်မှုပ ိုင့်ေး   ိုင့်   အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး၊ အ  ေးအ  ေးပ ိုင့်ေး ငွ့် 

ရဘေးြယ့်ထို ့်ဖခင့်ေး အရကက င့်ေးအ  မျ ေးက ို အဓ ကထ ေးဖခင့်ေး  ိုို့ဖြင ့် HRBA က န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

အစ အစဉ့်မျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး ွင့် ပါေင့်ခွဲ သည့်။  (OECD/DAC, 2007)။ သ ိုို့   ငွ့် ယင့်ေးမှ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

ရအဂျင့်စ  အမျ ေးအဖပ ေးအ ကွ့် မ ေါေ ချမှ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အစ အစဉ့် ရြ ့်ထို ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ငွ့် ရဘေးြယ့်ခထံ ေး  ွဲ 

ဖြစ့်ပပ ေး အဓ က ဦေးစ ေးရပေးမှု အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) သင ့်ရလျ ့်သည ့် က   ယ မျ ေး အဖြစ့် 

အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးထက့် ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ို အရဖပ သက့်သက့်သ  သံိုေးကကသည့်။ HRBA သည့် အစ ိုေး နငှ ့် 

အလှှူ ှင့်မျ ေးအ ွက့် ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေး သ ့်မှ ့်သည ့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု ရလျှ  ချရ ေး မ ေါေ စ  မ့်ေးမျ ေး 

ကွဲ သ ိုို့ရသ  ဖပည့် ငွ့်ေး မ ေါေ မ ရဘ င့်မျ ေး ငွ့် အသံိုေးမျ ေးသည ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံို မဟို ့်ရသေးရပ (Fukada-Parr, 

2008 b)။ န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးအ ွက့် အမျ ေးသရဘ   သည ့်  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး သ ့်မှ ့်သည ့် 

ရထ င့်စိုနှစ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး ငွ့်လည့်ေး HRBA က ို အသံိုေးမဖပ ထ ေးရပ (ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး ွင့် 

ရှုပါ)။ 

 

HRBA က ို အထ ရ  က့် ံိုေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးမှ  အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ ရထ က့်ခံ လှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေးမျ ေး ွင့် 

ဖြစ့်သည့်။ အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၊ ကရလေးငယ့်မျ ေးနှင ့် မ လအရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရ  င့်ေး  ို န့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ွင့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး 

ဖပ လိုပ့်ကကသည့်။ ယင့်ေးြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အနက့်မှ အချ   ွေ့မှ  ရ က   မျ ေး၊ မ ိုင့်ေး ွင့်ေးမျ ေးအ ွက့် 

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံဖခင့်ေး၏ အပျက့် သရဘ ရ  င့်သည ့် အကျ  ေး က့်မျ ေး (သ ိုို့) ရဖမယ   ပ ိုင့်ခွင ့် ငွ့် ကျ ေး၊ မ ခွွဲဖခ ေး 

 က့် ံဖခင့်ေး အစ ှ သည့်  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်င ံက  အန့်ဂျ  အ ို ကွန့် က့်မျ ေးသည့် ဥပမ အ ေးဖြင ့်    ေးမျှ မှု 
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မ ှ ရသ  အခွန့်ရက က့်ခဖံခင့်ေး (အခန့်ေး ၉  ွင့် ရှုပါ) က စစ ပ့်မျ ေးကွဲ သ ိုို့ရသ  က စစ ပ့် အမျ   ေးမျ   ေးက ို  ပ့်၊  ွ 

အ င ့်၊ န ိုင့်ငံ အ င ့်နငှ ့် ကမ္   အ င ့်မျ ေး ွင့် မ ေါေ ရဖပ င့်ေးလွဲ န့်အ ွက့် လံှုွေ့ရ  ့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်က  

ရထ က့်ခ ံလှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်ကကသည့်။ ထ ိုလမ့်ေးရကက င့်ေးမျ ေးသည့် ကိုလသမဂဂ၏ ရထ င့်စိုနစှ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

 ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးနငှ ့် ၂၀၁၅ ရန က့်ပ ိုင့်ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အစ အစဉ့်က ို ရ ွေးရနွေးဖခင့်ေးမျ ေး၊ ရ  ှည့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး ွင့် အထ ေး ထင့် ှ ေးသည့်။ (ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး သရဘ    ေးမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးဖခင့်ေးအ ေး 

စ ရသ တ  ၁၂.၂  ငွ့် ရှုပါ)။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

HRBA သည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို လ သ ေးအ ေးလံိုေးအ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ှ ရ ေးဟို သ ့်မှ ့်သည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

  ိုင့်   ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှု  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် န ရ ိုလစ့်ဘ ယ့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

မ ေါေမျ ေး ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး၏ လ သ ေး  ိုင့်    လေ့်မျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့်  မှ HRBA ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

HRBA သည့် ပါေင့်ဖခင့်ေး၊  န့်ေး  ည ဖခင့်ေး၊ ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု မ ှ ဖခင့်ေး၊ လ သ ေးမျ ေးက ို စွမ့်ေး ည့် ဖမြှင ့်ရပေးဖခင့်ေး၊ 

  ေန့် ှ သ မျ ေးမှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရလေးစ ေး န့်၊ က ကွယ့် န့်၊ ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့်   ေန့်မျ ေးအ ွက့် 

  ေန့်ခဖံခင့်ေး  ိုို့ အပါအေင့် အရဖခခ ံ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ HRBA 

 ွင့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး ရပေါ်ရပေါ်ထင့်ထင့် အသံိုေးဖပ ထ ေးသည့်။ 

 

HRBA သည့် အဖခ ေးရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   လ သ ေး ဗဟ ိုဖပ  ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေးနှင ့်  င့်  ပပ ေး 

န ရ ိုလစ့်ဘ ယ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးနှင ့်မ   မ  ကွွဲဖပ ေးသည့်။ ကွွဲဖပ ေးမှုမျ ေး ွင့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   နည့်ေးလမ့်ေးနှင ့် 

လ သ ေး  ိုို့၏ ရက င့်ေးကျ   ေးချမ့်ေးသ က ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုပံိုမျ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် လ မှုရ ေး မ ေါေ   ိုင့်   

ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ဖြစ့်စဉ့် ငွ့် လ သ ေး  ိုို့၏ အခန့်ေးကဏ္ဍမျ ေး စသည့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

 

ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးမှုမျ ေးနှင ့် လက့်ရ ွွေ့လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး ွင့် HRBA ပျံွေ့နှံို့လ ရသ ့်လည့်ေး ဖပည့် ငွ့်ေး 

မ ေါေမျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  အစ အစဉ့်မျ ေး ငွ့် စဉ့် က့်မဖပ ့် ထည ့်သွင့်ေးထ ေးရသ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံို  စ့်ခို 

ဖြစ့်မလ ရသေးရပ။ ယင့်ေးမှ  ၂၀၀၀ ခိုနစှ့် ွင့် စ င့်ခွဲ သည ့် ရထ င့်စိုနစှ့်  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး (MDGs) နငှ ့် 

 င့်  ရသ ့်လည့်ေး အဖပည ့်အေရ    ထပ့်  မည ရသေးရပ။ သ ိုို့   ငွ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ရ  င့်ေး  ို န့် လ မှု 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးမှ မ ေါေ ရဖပ င့်ေးလွဲ န့်အ ွက့် ရထ က့်ခံ 

လှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေးမျ ေး ွင့်ရ    အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး မျ ေးလ သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

စ ရသ တ  ၁၂.၁ မှ အ ရကရွေါ ဖြစ့် ပ့်က HRBA ၏ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးသစ့်  စ့်ခိုအဖြစ့် ထ ရ  က့်ပံိုက ို 

မည့်သ ိုို့ ဖပသရနသနည့်ေး။ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ဖမြှင့်  င့်န ိုင့် န့် စ မံက န့်ေး အသစ့်မျ ေး 

မ  ့် က့်န ိုင့်သည ့် အဖခ ေးရသ  ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေး၍  ပါသလ ေး။ 
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စ ရသ တ  ၁၂.၂။ မ  ည ရသ  အဖမင့်၊ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  

HRBA သည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး၏ သရဘ    ေးက ို ဖပန့်လည့် ြွင ့်  ိုဖခင့်ေးဖြင ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး၏ လက့်ရ ွွေ့ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး ငွ့် ပါေင့်လ ရအ င့် 

ကက  ေးပမ့်ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အ   ရ ို အက့်စ့်က ိုေးဘ ေး (Arturo Escobar) (1995)၊   န မ  (Rahnema) 

(197) နှင ့် အဖခ ေးရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ရခ ့်လွန့် ပည  ငှ့်မျ ေးကမ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး၏ သရဘ    ေးက ို ရမေးခွန့်ေး 

ထို ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးက ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးသည့် ရဖမ က့်ကမ္ ဖခမ့်ေးမှ န ိုင့်ငံမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ မှု အြွွဲွေ့အစည့်ေး၊ 

စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှုနငှ ့် ယဉ့်ရကျေးမှု  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ သွပ့်သွင့်ေးသည ့် အစ အစဉ့်  စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ က ိုလ ိုန  စနစ့် ွင့် အရဖခ ည့်ပပ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အသွင့်ရ  င့်ထ ေးသည ့် 

န ိုင့်င ံက  စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေးသည့် ရ  င့်ကမ ္ဖခမ့်ေးက ို ရဖမ က့်ကမ္ ဖခမ့်ေးက 

 က့်လက့် လွှမ့်ေးမ ိုေး န့် အစ အစဉ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ မ   အ မ က အ  (Mutua Maku) (2013) ကွဲ သ ိုို့ရသ  

ရေြန့်ရ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ပည  ငှ့်မျ ေးကမ  အဓ က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို 

ရဖမ က့်ကမ္ ဖခမ့်ေးမှ ပည  ငှ့်မျ ေး၊ အစ ိုေး မျ ေးနှင ့် အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးက ဦေးရ  င့်ရနပပ ေး ရ  င့်ကမ ္ဖခမ့်ေးမှ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ိုသ  အဓ က အ ရံိုစ ိုက့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့် မျ ေး ွင့် “အရ ိုင့်ေးအစ ိုင့်ေးမျ ေး၊ ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေး၊ ကယ့် င့် ငှ့်မျ ေး” ဟ သည ့် 

လကခဏ မျ ေး ပါေင့်ပပ ေး ရ  င့်ကမ ္ဖခမ့်ေး ှ  က   ကယ့်  မွဲ  “ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေး”  က ို ၎င့်ေး  ိုို့ 

အစ ိုေး မျ ေး (အရ ိုင့်ေးအစ ိုင့်ေး) ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးမှ က ကယွ့် န့် ၎င့်ေး  ိုို့က “ကယ့် င့်သ ” 

အခန့်ေးကဏ္ဍက ို  ယ ထ ေး သည့်ဟို ပံိုရြ ့်သည့်။ အွဲ စ့် ရပါ  စ့်န  ( Eric Posner) (2014) နှင ့် စ  ြင့် 

ရဟ  ပ့်ဂွေ့် (Stephen Hopgood) (2014) ကွဲ သ ိုို့ရသ  အဖခ ေးရသ  ပည  ငှ့်မျ ေးကလည့်ေး န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေးက ို အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေးက ဦေးရ  င့် ရမ င့်ေးနှင့်သည့်ဟို လက့်ခထံ ေးသည့်။ 

ထ ိုစ မံက န့်ေးမျ ေးမှ  ထ ရ  က့်မှု မ ှ ၊ န ိုင့်ငရံ ေးအ  ရခ ့်မမှ ရ   ဘွဲ က ိုယ ့်မျက့်ရချေးက ိုယ့်မဖမင့်ရသ  

သရဘ ထ ေးမျ ေးဖြင ့် ဖပည ့်နကှ့်ရနသည့်ဟို ရေြန့်ထ ေးသည့်။ 

 

 ဖစ် ပ် ဝလ လာ ခင်ျား၊ ဝထာငစ်ုနှစ် ဖွံွေ့ဖဖြိ ျားဝ ျား  ည်မှန်ျားခ  ်မ ာျားနှင ် ဝ  ှည် တည်တံ  

ခြိုင်ဖမဝဲသာ ဖွံွေ့ဖဖြိ ျားဝ ျား  ည်မှန်ျားခ  ်မ ာျား 

 

၂၀၁၅  ွင့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု ပရပျ က့်ရစ န့်  ည့် ွယ့်ထ ေးရသ  ရထ င့်စိုနှစ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး 

(MDGs) နှင ့် ၎င့်ေး၏ ရန က့် က့် ွွဲ  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး ဖြစ့်သည ့် SDGs   ိုို့သည့် န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးကက ေး ွင့် အ ေးလံိုေး သရဘ   သည ့် အစ အစဉ့်  စ့်ခို ဖြစ့်လ သည့်။ MDGs နှင ့် SDGs   ိုို့က ို 

HRBA ရှုရထ င ့်မှ ရလ လ ဖခင့်ေးက ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး မဟ ဗျှူဟ မျ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေး 

ထည ့်သွင့်ေး န့် ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးက ို ဥပမ ဖပရနသည့်။ 

 

MDGs နငှ ် SDGs၊ သဝဘာတ ာျား၊ အစ ပ ပုံနငှ ် ဆင ် ဲဝ ပာင်ျားလဲလာပုံ 

 

၂၀၀၀ ခိုနှစ့် စက့် င့်ဘ လ ွင့် န ိုင့်ငံရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် ရထ င့်စိုနှစ့် ည လ ခံ ငွ့် ရ ွွေ့ ံိုကကက  

 င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုက ို အ ံိုေးသ ့် န့် ၎င့်ေး  ိုို့ စွမ့်ေးန ိုင့်သမျှ လိုပ့်ကကမည့်ဟို က  ရပေးခွဲ သည့်။ ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက 
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 န့်ေး  ည မှုနှင ့် စည့်ေးလံိုေးည ညွ ့်မှု စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို လ ိုက့်န က  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ 

ေ မ ိုကရ စ နှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ရ  ှည့်  ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရ ေး  ိုို့နှင ့်အ   လိုပ့်ရ  င့်သ ွေးမည့်ဟို 

က  ကေ ့် ဖပ ခွဲ ကကသည့်။  လေ့်အရနဖြင ့် ရထ င့်စိုနှစ့် ရကကည ချက့်က ို ထို ့်ဖပန့်ခွဲ ပပ ေး 

ထ ိုရကကည ချက့် ငွ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးအ ွက့်   ကျရသ   ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးနှင ့် အချ  န့်က လမျ ေး သ ့်မှ ့်က  

ထ ိုဖမင ့်ဖမ ့်ရသ   ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို အဓ ပပ ယ့် အ  အကျ ြွင ့်  ိုရပေးခွဲ သည့်။၅ ယင့်ေး  ိုို့က ို ၂၀၀၁ ခိုနစှ့် ွင့် 

ပ ို၍ ရ ွှေ့ရန က့်ည ရသ   ည့်မှန့်ေးချက့် ၈ ခို၊ ပစ့်မှ ့် ၁၈ ခိုနငှ ့်   ိုေး က့်မှု ညွှန့်ေးက န့်ေး ၄၈ ခိုအဖြစ့် ဖပန့်လည့် 

ရ ေးသ ေးခွဲ က  ၂၀၁၅ ခိုနစှ့် ွင့် ဖပည ့်မ  မည ့် ရထ င့်စိုနှစ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး ဖြစ့်လ သည့် 

(စ ရသ တ  ၁၂.၃  ွင့်ရှုပါ)။ ရန က့် ံိုေး ဖပည ့်မ  မည ့် ခိုနှစ့် မ  ိုင့်မ  ငွ့် ရန င့်ထပ့်လ မည ့် 

 ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး (ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး (SDGs)) က ို သ ့်မှ ့်ခွဲ ပပ ေး ၂၀၁၂ 

ခိုနှစ့် ဇ လ ိုင့်လ ငွ့် အစ အစဉ့် (၂၀၁၅ ရန က့်ပ ိုင့်ေး န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးမှု အစ အစဉ့်) က ို စ င့်ခွဲ သည့်။ 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၁၇ ခိုနငှ ့် ပစ့်မှ ့် ၁၆၉ ခို  ိုို့က ို ၂၀၁၄ ခိုနှစ့် အရထွရထွ ည လ ခံ ငွ့်  င့်ဖပခွဲ သည့် 

(စ ရသ တ  ၁၂.၄  ငွ့်ရှုပါ)။ ရန က့် ံိုေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို ၂၀၁၅ ခိုနစှ့် ငွ့် အ ည့်ဖပ ခွဲ သည့်။ 

 

SDGs နငှ ့် MDGs   ိုို့အကက ေး ဖြစ့်ရပေါ်လ သည ့် ဖြစ့်စဉ့်အ ရ  ၊ ဦေးစ ေးရပေး အစ အစဉ့်မျ ေး ငွ့်ပါ 

အရ ေးပါသည ့် ကွ ဖခ ေးချက့်မျ ေး  ှ သည့်။ ရ ေှးဦေးစွ  ရထ င့်စိုနှစ့် ရကကည ချက့်နှင ့် MDG   ိုို့က ို ကိုလသမဂဂ 

အရထွရထွ အ ငွ့်ေးရ ေးမှှူေးက  င့်ဖပခွဲ ပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးက လက့်ခ ံန့် ရ ွေးရနွေးခွဲ ကကသည့်။ SDGs က ို စ င့် 

ရ ေး ွွဲဖခင့်ေးက ိုမ  ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ ည လ ခံ၏ အစ ိုေး မျ ေးအကက ေး ဖြစ့်စဉ့်မှ  စ့် င ့် ဦေးရ  င့်ခွဲ သည့်။ 

ယင့်ေးအစ ိုေး မျ ေးအကက ေး ဖြစ့်စဉ့် ွင့် SDGs ရ ေး ွွဲ န့် လိုပ့်ငန့်ေးအြွွဲွေ့ (Open Working Group (OWG)) 

ပါေင့်သည့်။ SDGs က ို ရ ေး ွွဲသည ့် ဖြစ့်စဉ့်မှ  ရ ွေးရနွေးမှု အမျ ေးအဖပ ေး ဖပ လိုပ့် သည ့် ဖပင့်ေးထန့်သည ့် ဖြစ့်စဉ့် 

 စ့်ခို ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ ဖပည့် ငွ့်ေး အစ ိုေး မျ ေး၊ ကိုလသမဂဂနှင ့်အ   အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

ရအဂျင့်စ မျ ေးနှင ့် ပိုဂဂလ က ကဏ္ဍကပါ ပါေင့်ခွဲ သည့်။ ေို  ယ အရနဖြင ့် MDGs သည့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုအရပေါ် 

အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးပပ ေး  င့်ေး ွဲရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးနငှ ့် ရ  င့်နငှ ့်ရဖမ က့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ွက့်မှုမျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး န့် ကက  ေးစ ေးထ ေးရသ ့်လည့်ေး SDGs မှ မ  ပ ို၍ ကျယ့်ဖပနို့့်သည့်။ SDGs 

သည့် လ မှုရ ေး၊ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေးအ  ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ိုို့က ို 

အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးပပ ေး န ိုင့်ငံစံို မ  ့်ြက့်ဖပ ဖခင့်ေးမှ ေင့်ရငွ အလယ့်အလ ့် ှ ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် ေင့်ရငွ ဖမင ့်ရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေး အပါအေင့် န ိုင့်ငံအ ေးလံိုေးနှင ့် အကျံ ေးေင့်သည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၁၂.၃။  MDGs မှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

MDGs  စ့်ခိုချင့်ေးစ သည့် အဓ က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရ  င့်ဖပန့်ဟပ့်ရနသည့်။ သ ိုို့   ငွ့်  ည့်မှန့်ေးချက့် 

 စ့်ခိုချင့်ေးစ ၏ ရန က့် ကငွ့်ေးစ ကွင့်ေးပ  ့်ထွဲမှ မှ ့်ချက့်မျ ေး ွင့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် အ  ိုင့်ေး အဖပည ့်အေရ    

မဟို ့်ရပ။  န့်ေး  ည ရ ေး၊ ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု မဖပ ရ ေးနှင ့် ပါေင့်ရ ေး   ိုင့်   စည့်ေးမျဉ့်မျ ေး 

ရြ ့်ဖပထ ေးဖခင့်ေးလည့်ေး မ ှ ရပ။ 

 

 ည်မှန်ျားခ  ် ၁။ အလွနအ်  ြူျား ဆင်ျား ဲမဲွဝတ ခင်ျားနငှ ် ငတ် ပတ် ခင်ျား ြို အဆံုျားသတ ်န် (သ ်ဆြိုငဝ်သာ 

အခွင ်အဝ ျား။ အာျားလုံျားအတ ွ် သင ်တင ်ဝလ ာ ်ပတဝ်သာ ဝနထြိုင်မှု အဆင ်အတန်ျား   ှြိခွင )် 

• ပစ့်မှ ့် ၁ က။ ၁၉၉၀ နှင ့် ၂၀၁၅ ခိုနစှ့်အ ငွ့်ေး  စ့်ရနို့ ေင့်ရငွ  စ့်ရေေါ်လ ရအ က့်   ှ သ  
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အရ အ ွက့်က ို  စ့်ေက့်အထ  ရလျှ  ချပစ့်န ိုင့်ရ ေး 

• ပစ့်မှ ့် ၁ ခ။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် လ ငယ့်မျ ေးအပါအေင့် အ ေးလံိုေးအ ကွ့် အဖပည ့်အေ၊ 

အကျ  ေးဖြစ့်ထွန့်ေးရသ  အလိုပ့်အက ိုင့်နငှ ့် သင ့် င ့်ရသ  အလိုပ့်   ှ ရ ေး (အလိုပ့် ှ ခွင ့်) 

• ပ ့်မှ ့် ၁ ဂ။ ၁၉၉၀ နှင ့် ၂၀၁၅ ခိုနစှ့်အ ငွ့်ေး င ့်မွ ့်မှု ခံစ ေး သ  အရ အ ွက့်က ို  စ့်ေက့်အထ  

ရလျှ  ချန ိုင့်ရ ေး (အစ ေးအရသ က့်  ပ ိုင့်ခငွ ့်) 

 

 ည်မှန်ျားခ  ် ၂။ အာျားလုံျားအတွ ် မူလတန်ျား ပညာဝ ျား   ှြိဝ ျား (သ ်ဆြိုင်ဝသာ အခွင ်အဝ ျား။ အခမဲ  

မူလတန်ျား ပညာဝ ျား   ှြိခွင ်) 

• ပစ့်မှ ့် ၂။ ၂၀၁၅  ွင့် မ န့်ေးကရလေးမျ ေးရ  ၊ ရယ က့်ျ ေးရလေးမျ ေးပါ၊ ရန    ိုင့်ေးမှ ကရလေးမျ ေးသည့် 

မ လ န့်ေး ပည ရ ေးက ို ပပ ေး ံိုေးရစ မည့်။ 

 ည်မှန်ျားခ  ် ၃။   ာျား၊မ တန်ျားတူည ဝ ျား ြို  မ င တ်င် နန်ငှ ် အမ ြိ ျားသမ ျားမ ာျား ြို စွမ်ျား ည် မ င ် န် 

(သ ်ဆြိုငဝ်သာ အခငွ ်အဝ ျား။ အမ ြိ ျားသမ ျားမ ာျား တန်ျားတူည မှု   ှြိခွင  ် - ပညာဝ ျား အပါအေင် နယ်ပယ် 

အမ ာျားအ ပာျားတွင်လည်ျား လြိအုပသ်ည်) 

• ပစ့်မှ ့် ၃။ ၂၀၀၅ ခိုနှစ့် ရန က့် ံိုေး ထ ေး၍ မ လ န့်ေးနှင ့် အထက့် န့်ေး ပည ရ ေးမျ ေး ွင့်၊ ၂၀၁၅ ခိုနှစ့် 

ရန က့် ံိုေး ထ ေး၍ ပည ရ ေး အ င ့် အ ေးလံိုေး ွင့် ကျ ေး၊ မ န့်ေး  ည မှု မ ှ ဖခင့်ေးက ို ပယ့်ြျက့် မည့်။  

 

 ည်မှန်ျားခ  ် ၄။  ဝလျားဝသနှုန်ျား ြို ဝလျှာ ခ  န် (သ ်ဆြိုင်ဝသာ အခွင အ်ဝ ျား။ အာျားလုံျားအတွ ် 

အသ ် ှင်သန်ခငွ ်)  

• ပစ့်မှ ့် ၄။ ၁၉၉၀ နှင ့် ၂၀၁၅ ခိုနစှ့်အ ွင့်ေး အသက့် ငါေးနှစ့်ရအ က့် ကရလေးရသနှုန့်ေးက ို သံိုေးပံို နှစ့်ပံိုအထ  

ရလျှ  ချန ိုင့်ရ ေး 

 

 ည်မှန်ျားခ  ် ၅။ မြိခင်၏   နျ်ားမာဝ ျား ြိ ု တြိုျားတ ်ဝစ န် (သ ်ဆြိုင်ဝသာ အခွင အ်ဝ ျား။ အမ ြိ ျားသမ ျားမ ာျား 

အာျားလုံျား၏ အသ ် ှင်ခငွ ်နှင  ်  နျ်ားမာဝ ျား ဝစာင ဝ် ှာ ်မှု   ှြိခွင )် 

• ပစ့်မှ ့် ၅ က။ ၁၉၉၀ နှင ့် ၂၀၁၅ ခိုနစှ့်အ ငွ့်ေး မ ခင့် ရသနှုန့်ေး အချ   ေးက ို ရလေးပံို သံိုေးပံိုအထ  

ရလျှ  ချန ိုင့်ရ ေး 

• ပ ့်မှ ့် ၅ ခ။ ၂၀၁၅  ွင့်  စ့်ကမ္ လံိုေး မျ   ေးပွ ေးမှု   ိုင့်   ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု   ှ ရ ေး 

 

 ည်မှန်ျားခ  ် ၆။ HIV/AIDS ငှ ်ဖ ာျားနှင ် အ ခာျား  ူျားစ ဝ် ာဂါမ ာျား တြို ဖ်  ဝ် ျား (သ ်ဆြိုင်ဝသာ 

အခွင ်အဝ ျား။   နျ်ားမာဝ ျား ဆြိုင် ာ အခငွ ်အဝ ျား) 

• ပစ့်မှ ့် ၆ က။ HIV/AIDS ပျွံေ့နှံို့မှုက ို ၂၀၁၅  ငွ့်  ပ့် နို့့်န ိုင့် န့်နှင ့် နှုန့်ေးထ ေး စ င့် ရလျှ  ချ န ိုင့်ရ ေး 

• ပစ့်မှ ့် ၆ ခ။ ၂၀၁၀  ွင့် လ ိုအပ့်သ မျ ေး အ ေးလံိုေး ကမ္ နငှ ့်အေန့်ေး HIV/AIDS ကိုသမှုမျ ေး   ှ ရစရ ေး 

• ပ ့်မှ ့် ၆ ဂ။ ငှက့်ြျ ေးနှင ့် အဖခ ေး က ေးစက့် ရ  ဂါမျ ေး ပျွံေ့နှံို့မှုက ို ၂၀၁၅  ွင့်  ပ့် နို့့်န ိုင့် န့်နှင ့် နှုန့်ေးထ ေး 

စ င့် ရလျှ  ချ န ိုင့်ရ ေး 

 

 ည်မှန်ျားခ  ် ၇။ သဘာေ ပတ်ေန်ျား  င် ဝ  ှညတ်ည်တံ ခြိငု်ဖမဲဝစဝ ျား (သ ်ဆြိငု်ဝသာ အခငွ ်အဝ ျား။ 

အာျားလုံျားအတ ွ် သဘာေ ပတ်ေန်ျား  င် ဆြိငု် ာ   နျ်ားမာဝ ျား အခွင ်အဝ ျား၊ ဝ နှင ် သနို့် ှင်ျားဝ ျား   ှြိခွင ်၊ 



 424 

သင ်ဝလ ာ်ဝသာ ဝနထြိုင်စ ာ   ှြိခွင )် 

• ပစ့်မှ ့် ၇ က။ ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငံမျ ေး၏ မ ေါေမျ ေးနှင ့် 

အစ အစဉ့်မျ ေး ငွ့် ထည ့်သွင့်ေးရ ေးနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး  ံိုေးရံှုေးရနဖခင့်ေးက ို 

ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်ရ ေး 

• ပစ့်မှ ့် ၇ ခ။ ဇ ေ မျ   ေးစ  ့်မျ ေး  ံိုေးရံှုေးမှုက ို ရလျှ  ချရ ေးနငှ ့် ၂၀၁၀  ွင့်  ံိုေးရံှုေးမှု နှုန့်ေးထ ေးက ို သ သ သ သ  

ရလျှ  ချ န့် 

• ပစ့်မှ ့် ၇ ဂ။ ၂၀၁၅ ခိုနှစ့် ငွ့် လံိုခခ ံ စ  ့်ချ ရသ  ရသ က့်သံိုေးရ  အပမွဲ မ  ှ သ  ဦေးရ က ို 

 စ့်ေက့်အထ  ရလျှ  ချပစ့်ရ ေး 

• ပစ့်မှ ့် ၇ ဃ။ ၂၀၂၀  ွင့်  င့်ရဖခြံိုေး ွင့် ရနထ ိုင့် သည ့် အ မ့်ရဖခ  မွဲ မျ ေး အနည့်ေး ံိုေး သန့်ေး စ့်  ၏ 

ဘေက ို   ိုေး က့်ရစရ ေး 

 

 ည်မှန်ျားခ  ် ၈။ ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားဝ ျားအတွ  ်  မဘာ  မြိတ်ဖ ်  ပ  ခင်ျား (သ ်ဆြိငု်ဝသာ အခငွ ်အဝ ျား။ 

ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားတြိုျားတ ်ခငွ ၊်  ူည ဝပျား န် တာေန)် 

• ပစ့်မှ ့် ၁၂။ ပွင ့်လင့်ေးပပ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို အရဖခခရံသ ၊ ခနို့့်မှန့်ေးန ိုင့်ရသ ၊ ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု မ ှ ရသ  

ကိုန့်သွယ့်ရ ေးနှင ့် ရငွရ ေး၊ ရကကေးရ ေး စနစ့် စ့်ခို  ည့်ရထ င့် န့် (ဖပည့် ွင့်ေး၌ရ  ၊ န ိုင့်င ံက ၌ပါ 

ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး၊ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးနှင ့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု ရလျှ  ချ န့် က  ကေ ့်လည့်ေး ပါေင့်သည့်) 

• ပစ့်မှ ့် ၁၃။ ြံွွေ့ပြ  ေးမှု အနည့်ေး ံိုေး န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အထ ေးလ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေးရပေး န့် 

• ပစ့်မှ ့် ၁၄။ ကိုန့်ေး ငွ့်ေးပ  ့် န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ ကျွန့်ေးန ိုင့်ငံငယ့်ရလေးမျ ေး၏ အထ ေး လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို 

ရဖြ ှင့်ေးရပေး န့် 

• ပစ့်မှ ့် ၁၅။ အရကကွေးသည့် ရ  ှည့် ွင့် မ ပ့်န ိုင့်သည့်အထ  ဖြစ့်မသွ ေးရစ န့် ဖပည့် ွင့်ေးနငှ ့် 

န ိုင့်င ံက  လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးမှ  စ့် င ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ရကကွေးပမ ဖပဿန က ို ထွဲထွဲေင့်ေင့် 

ရဖြ ှင့်ေး န့် 

• ပစ့်မှ ့် ၁၆။ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငမံျ ေးနှင ့် ပ ေးရပါင့်ေးက  လ ငယ့်မျ ေးအ ွက့် ရက င့်ေးမွန့်ပပ ေး အကျ  ေး ှ ရသ  

အလိုပ့်မျ ေး   ှ ရ ေးအ ွက့် မ ေါေမျ ေး ရြ ့်ထို န့်နှင ့် အရက င့်အထည့် ရြ ့် န့် 

• ပစ့်မှ ့် ၁၇။ ရ ေးေါေး ထို ့်လိုပ့်သည ့် ကိုမပဏ မျ ေးနှင ့် ပ ေးရပါင့်ေးက  ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် လ ိုအပ့်သည ့် 

ရ ေးေါေးမျ ေးက ို   ့်န ိုင့်ရသ  ရစျေးဖြင ့်   ှ န ိုင့် န့် 

• ပစ့်မှ ့် ၁၈။ ပိုဂဂလ က ကဏ္ဍနှင ့် ပ ေးရပါင့်ေးက  နည့်ေးပည  အသစ့်မျ ေး၏ အကျ  ေးရကျေးဇ ေးမျ ေးက ို၊ 

အထ ေးသဖြင ့် သ င့်ေး အချက့်အလက့်နှင ့်  က့်သွယ့်ရ ေး နည့်ေးပည ၏ အကျ  ေးရကျေးဇ ေးမျ ေးက ို   ှ ရစ န့် 

 

စ ရသ တ  ၁၂.၄။  အ  ိုဖပ ခွဲ သည ့် SDGs (2014) 

၂၀၁၄ စက့် င့်ဘ လ ွင့် OWG က ၎င့်ေး၏ အစ  င့်ခံစ က ို အရထွရထွ ည လ ခံသ ိုို့  င့်ဖပခွဲ ပပ ေး 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၁၇ ခိုနငှ ့် ပစ့်မှ ့် ၁၆၉ ခိုက ို အ  ိုဖပ ခွဲ သည့်။ ၂၀၁၅ ခိုနှစ့် စက့် င့်ဘ လ ငွ့် အရထွရထွ 

ည လ ခံက ရအ က့်ပါ  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို အ ည့်ဖပ ခွဲ သည့် (https:// 

sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=1579&menu=35) 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၁။  င့်ေး ွဲ မွွဲရ မှု ပံိုစ ံအ ေးလံိုေးက ို ရန  အ ေးလံိုေး ွင့် အ ံိုေးသ ့် န့် 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၂။ င ့်မွ ့်မှုက ို အ ံိုေးသ ့် န့်၊ အစ ေးအရသ က့် လံိုခခ ံမှု   ှ  န့်နငှ ့် အ ဟ   ဖပည ့်ေမှု 
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  ိုေး က့်လ  န့်၊ ရ  ှည့်  ည့် ံ ရသ  စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေး ပံိုစမံျ ေးက ို ဖမြှင့်  င့် န့် 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၃။ ကျန့်ေးမ ရသ  ဘေ   ှ ရစ န့်နှင ့် အသက့်အ ွယ့် အ ေးလံိုေး ငွ့် အ ေးလံိုေးအ ကွ့် 

ရက င့်ေးကျ   ေးချမ့်ေးသ က ို ဖမြှင ့် င့် န့် 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၄။ အ ေးလံိုေးပါေင့်ပပ ေး  န့်ေး  ည ရသ  အ ည့်အရသွေး ှ သည ့် ပည ရ ေး   ှ  န့်နှင ့် 

အသက့်အ ွယ့်အ ေးလံိုေး၌ အ ေးလံိုေးအ ွက့်  စ့်သက့်   သင့်ယ န ိုင့်မှုက ို ဖမြှင ့် င့် န့် 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၅။ ကျ ေး၊ မ  န့်ေး  ည မှု   ှ ရ ေးနှင့်  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် မ န့်ေးကရလေးငယ့်မျ ေးက ို စွမ့်ေး ည့် 

ဖမြှင့်  င့်ရပေးရ ေး 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၆။ အ ေးလံိုေးအ ွက့် ရ နငှ ့် သနို့့် ှင့်ေးရ ေး  ိုို့က ို   ှ ရ ေးနငှ ့် ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရအ င့် 

စ မံခနို့့်ခွွဲန ိုင့်ရ ေး 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၇။ အ ေးလံိုေးအ ွက့်   ့်န ိုင့်ရသ ၊ စ  ့်ချ ရသ ၊ ရ  ှည့်  ည့် ံ ရသ ၊ ရခ ့်မ ရသ  

စွမ့်ေးအင့်   ှ ရ ေး  

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၈။ ရ  ှည့်  ည့် ံ ရသ ၊ အ ေးလံိုေး ပါေင့်ရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှု၊ အ ေးလံိုေးအ ွက့် 

ဖပည ့်ေရသ ၊ အကျ  ေး ှ ရသ  အလိုပ့်အက ိုင့်နငှ ့် သင ့် င ့်ရသ  အလိုပ့်   ှ ရစရ ေး 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၉။ ခ ိုင့်ခံ ရသ  အရဖခခ ံ အရ  က့်အဦမျ ေး  ည့်ရ  က့်ရ ေး၊ အ ေးလံိုေး ပါေင့်ပပ ေး ရ  ှည့် 

 ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  စက့်မှုကဏ္ဍ ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ရ ေးနငှ ့်   ထွင့်မှုမျ ေးက ို အ ေးရပေးရ ေး 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၁၀။ န ိုင့်ငံ ငွ့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး  န့်ေး  မည မျှမှုမျ ေးအ ေး ရလျှ  ချရ ေး 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၁၁။ ပမ  ွေ့မျ ေးနငှ ့် လ မျ ေး၏ အရဖခချမှုမျ ေးက ို အ ေးလံိုေး ပါေင့်ရစ န့်၊ လံိုခခ ံ န့်၊ ခ ိုင့်မ  န့်နငှ ့် 

ရ  ှည့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲ န့် 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၁၂။ ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ထို ့်လိုပ့်ရ ေးနှင ့် သံိုေးစွွဲရ ေး ပံိုစမံျ ေး ဖြစ့်ရစ န့် 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၁၃။   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှုနှင ့် ၎င့်ေး၏ သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးအ ွက့် ချက့်ဖခင့်ေး  ံိုို့ဖပန့် န့် 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၁၄။ ရ  ညှ့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုအ ွက့် သမိုေဒ  မျ ေး၊ ပင့်လယ့်မျ ေးနှင ့် 

အဏဏေါ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့်နှင ့် ရ  ှည့်  ည့် ံ ရသ  ပံိုစဖံြင ့် အသံိုေးဖပ  န့် 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၁၅။ ကမ္ ရဖမ ရဂဟစနစ့်မျ ေး က ကွယ့် န့်၊ ဖပန့်လည့် ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့်နှင ့် ရ  ှည့်  ည့် ံ  

ခ ိုင့်ပမွဲရသ  နည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက ို ဖမြှင ့် င့် န့်၊ ရ  အိုပ့်မျ ေးက ို ရ  ညှ့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  

နည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် စ မံ ခနို့့်ခွွဲ န့်၊ သွဲကနတ   ဖြစ့်လ ဖခင့်ေးမျ ေးက ို   ိုက့်ြျက့် န့်နငှ ့် ရဖမမျ ေး ပျက့်စ ေးလ ဖခင့်ေးက ို 

ဟနို့့်  ေး ပယ့်ြျက့် န့်၊ ဇ ေ မျ   ေးကွွဲမျ ေး  ံိုေးရှုွေ့ေးဖခင့်ေးက ို   ေး  ေး န့် 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၁၆။ ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးမှုအ ွက့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးပပ ေး အ ေးလံိုေး ပါေင့်ရသ  

လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးက ို ဖမြှင့်  င့် န့်၊ အ ေးလံိုေးအ ွက့်    ေးမျှ မှုက ို လက့်လှမ့်ေးမ    ှ ရစ န့်နှင ့် 

အ င ့်မျ ေး အ ေးလံိုေး၌ ထ ရ  က့်ရသ ၊   ေန့်ခမံှု  ှ ရသ ၊ အ ေးလံိုေး ပါေင့်ရသ  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး 

 ည့်ရ  က့် န့် 

 ည့်မှန့်ေးချက့် ၁၇။ အရက င့်အထည့်ရြ ့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အ ေးရက င့်ေးရစ န့်နငှ ့် ရ  ညှ့် 

 ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးမှုအ ွက့် ကမ္   ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ကွ့်မှုမျ ေးက ို ဖပန့်လည့် အသက့်သွင့်ေး န့် 

 

 

MDGs သည့် န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို လမ့်ေးညွှန့်သည ့် ကမ္   မ ရဘ င့်ဖြစ့် သရဘ   ည ချက့်  ှ ပပ ေး 

အ ှ န့်အဟိုန့်  လ ခွဲ သည့်။ ကမ္    ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို ယခင့်ကလည့်ေး ချမှ ့်ခွဲ ြ ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် မ ေါေ 
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ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးက ို ပံိုသွင့်ေးဖခင့်ေး၊   ိုေး က့်မှုမျ ေးက ို အကွဲဖြ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ရထ က့်ပံ မှုမျ ေးအ ွက့် စည့်ေးရံိုေး   ွင့် 

MDGs မျ ေးသည့် ယခင့်က မ ှ ခွဲ ြ ေးရသ  သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး   ှ ခွဲ သည့် (UN Task Team on the Post-2015 

UN Development Agenda, 2012)။ ကမ္    င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုက ို  င့်ေး ွဲသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး သ မက ကမ္ ရပေါ် ှ  

လ အ ေးလံိုေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် ဦေးစ ေးရပေး အဖြစ့် အ ရံိုစ ိုက့်မှု  လ ရစ န့် စည့်ေးရံိုေး ွွဲရ  င့်   ွင့် MDGs 

မျ ေးက အရ ေးပါလှသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့၏ အ ေးသ ချက့်မျ ေးမှ  ရ  ကွ့်၍  ဖခင့်ေး၊  ငှ့်ေးလင့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် ပစ့်မှ ့်မျ ေးက 

လိုပ့်ရ  င့် န့်မျ ေးက ို ဖပသရနဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် MDGs မျ ေးသည့် (၁) ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး အရသေးစ  ့် 

 ငှ့်ေးလင့်ေးသည ့် ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး ငွ့် အ ေးလံိုေး ပါေင့်မှု မ ှ ဖခင့်ေး (၂)  န့်ေး  ည မှု မ ှ ဖခင့်ေးအရပေါ် အရလေးမထ ေးဖခင့်ေး 

(၃) ရ  ွက့်န ိုင့်ရသ  ပစ့်မှ ့်မျ ေး မ ှ ရသ  အ ေးနည့်ေးသည ့် ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ကွ့်ရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး 

ချမှ ့်ထ ေးဖခင့်ေး (၄) အစ အစဉ့်၏ ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးမှုက အရ ေးပါရသ  ဦေးစ ေးရပေးမှု အမျ ေးအဖပ ေးက ို 

ချန့်ထ ေးခွဲ သည ့်အဖပင့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုနငှ ့် မည မျှမှု ဖြစ့်ပွ ေးရစသည ့် စနစ့်ရကက င ့် ဖြစ့်ရစရသ  အချက့်မျ ေးက ို 

လျစ့်လျှူရှုထ ေးဖခင့်ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးအ ွက့် အရဖပ င့်ေးအလွဲ ကက ေးကက ေးမ ေးမ ေး ဖြစ့်ရစရသ   ည့်မှန့်ေးချက့် အဖမင့် 

မ ှ ဖခင့်ေး (၅) ပစ့်မှ ့်မျ ေးက ို လွွဲမှ ေးစွ  သ ့်မှ ့်ထ ေးဖခင့်ေး (၆)န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံချင့်ေးစ ၏ ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေး (သ ိုို့) 

မ  ည သည ့် စမှ ့်မျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ ၍ လ ိုက့်လံ ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ ကမ္   ပစ့်မှ ့်မျ ေးက ို န ိုင့်ငံမျ ေး 

အ ေးလံိုေးအ ကွ့်  ရဖပေး ည့်ေး သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး (UN Task Team on the Post-2015 UN Development 

Agenda, 2012 ၏ အနှစ့်ချ ပ့် ွင့် ရှုပါ)   ိုို့ရကက င ့် ရေြန့်ခခံွဲ  သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် 

ထ ိုရေြန့်မှုမျ ေးက ို ရထ က့်ဖပ   ငွ့် အသံအကျယ့် ံိုေး ဖြစ့်ခွဲ ပပ ေး ယင့်ေးက ို  က့်လက့်  ငှ့်ေးဖပပါမည့်။ 

 

MDGs နငှ ် SDGs မှ လူူ့အခငွ အ်ဝ ျားမ ာျား 

 

MDGs နှင ့် အဓ က စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှု အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အကက ေး မျ ေးစွ   င့်  ကကသည့် (စ ရသ တ  ၁၂.၃  ွင့် 

ရှုပါ)။ MDGs သည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို စ ေးပွ ေးရ ေး သက့်သက့်မှ လ သ ေးမျ ေး အ ကွ့်ဟို ရဖပ င့်ေးလွဲ သ ့်မှ ့်ခွဲ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်ပပ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေး ွင့် အရ ေးပါသည ့် အရဖပ င့်ေးအလွဲ ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

ရထ င့်စိုနှစ့် ရကကည ချက့်နငှ ့် ၎င့်ေး၏ ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး အ ွက့် ရဘ င့်သ ့်မှ ့် ရပေးခွဲ သည့်။ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်၊ 

ဂိုဏ့်သ ကခ ၊ စည့်ေးလံိုေး ည ညွ ့်မှု၊ သရဘ ထ ေးကက ေးမှုနှင ့် လ မျ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး  န့်ေး  ည မှု  ိုို့ 

ဖြစ့်ကကသည့်။ 

 

ထ ိုသ ိုို့   ည မှုမျ ေး  ှ သည ့်  ိုင့် MDGs မျ ေးသည့် စ  ့်ရကျနပ့်ြွယ့် မ ှ ခွဲ ရပ။ ယင့်ေး  ိုို့သည့် ကမ္   

 င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု၏ အဓ က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေးထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ လက့်ရ ွွေ့ ငွ့် 

လ သန့်ေးရပါင့်ေးမျ ေးစွ သည့် င ့်မွ ့်ရခါင့်ေးပါေးဖခင့်ေး၊   ိုေး  ွေးရသ  ကျန့်ေးမ ရ ေး၊ ပည ရ ေး လက့်လှမ့်ေးမ မှု 

မ ှ ဖခင့်ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  အရဖခခ ံ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဖငင့်ေးပယ့်ခံ ဖခင့်ေး  ိုို့က ို ခံစ ေးရန သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  

မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် ကျ ေး၊မ ဖြစ့်မှု၊ လ မျ   ေး၊ လ မျ   ေးစို၊ လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှုအရပေါ် အရဖခခံသည ့် ခွွဲဖခ ေး 

 က့် ံမှုမျ ေးနှင ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ဖြနို့့်ဖြှူေး  နငှ ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်   ငွ့် အခွင ့်ထ ေးခ ံ လ  စ့်စိုအ ေး 

အ ဏ ရပေးထ ေးသည ့် စနစ့်  ိုို့ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် MDGs မျ ေးသည့် ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု မဖပ ရ ေးနှင ့် 

 န့်ေး  ည ရ ေး၊ ပါေင့်ရ ေးနငှ ့် ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးကျရသ  အိုပ့်ချ ပ့်မှု   ိုင့်   စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို လျစ့်လျှူ 

ရှုထ ေးသည့်။ 
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ကမ္    ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးအ ွက့် အဓ က အ  ေးအ  ေးမှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး ဖြစ့်သည ့် 

ဂိုဏ့်သ ကခ နငှ ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်၊ ပါေင့်ခွင ့်နှင ့် ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု မ ှ ရ ေး  ိုို့သည့် ရ  ွက့်၍ မ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် ထ ို ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး ငွ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့  န့်ြ ိုေးထ ေးသည့်မျ ေးက ို   ိုင့်ေး  န ိုင့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးဖခင့်ေးထက့် 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့   ိုင့်ေး  န ိုင့်သည့်မျ ေးက ို  န့်ြ ိုေးထ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေး သ ့်မှ ့်ခွဲ သည့်။ MDGs မျ ေးသည့် 

  ိုရ  င့်ေးပပ ေး  ငှ့်ေးလင့်ေးသည့်၊ ဦေးစ ေးရပေးမှု အမျ ေးအဖပ ေးက ို ချန့်ထ ေးခွဲ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့က ို အစ အစဉ့် 

ချမှ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ပစ့်မှ ့်မျ ေး ရ ေး ွွဲဖခင့်ေးအ ကွ့် အသံိုေးဖပ  (အလွွဲသံိုေးစ ေးဖပ ) ပါက ကမ္    ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးသည့် 

ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေးက ို ကရမ က့်ကမ ဖြစ့်ရစသည့်။ ဥပမ  ပည ရ ေး အ ည့်အရသွေးနှင ့် အထက့် န့်ေး၊ 

 ကကသ ိုလ့် အ င ့် ွင့် စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး  ှ ရနသည ့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်င ံွင့် မ လ န့်ေးအ င ့် ရကျ င့်ေးအပ့်နှုန့်ေးက ို 

အဓ က ထ ေးဖခင့်ေးမျ   ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ကမ္    ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးသည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို ပစ့်မှ ့်ထ ေး ှ န ိုင့်သည ့် 

ဖြစ့်စဉ့်  စ့်ခိုအဖြစ့် သ ့်မှ ့်က   င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု၏ အ င့်ေးအဖမစ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးက ို 

လျစ့်လျှူရှုထ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို ရ ိုေး ငှ့်ေးသည ့် ဖြစ့်စဉ့်  စ့်ခိုအဖြစ့် ပံိုရြ ့်ထ ေးသည့် (Fukada-Parr and 

Yamin, 2015)။ 

 

SDGs မျ ေးသည့် MDGs မျ ေးမှ သင့်ခန့်ေးစ မျ ေးက ို ရ  င့်ဖပန့်ဟပ့်ရနပပ ေး ထ ိုရေြန့်မှု အမျ ေးအဖပ ေးက ို 

 ံိုို့ဖပန့်ထ ေးသည့်။ အ ေးလံိုေး ပါေင့်ရ ေးနှင ့်  န့်ေး  ည ရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို “မည့်သ ူ့က ိုမှ ရန က့်ချန့်မထ ေး” ဟို 

  ိုက  SDGs က ို အကျယ့်ချွဲွေ့   ငွ့် အဓ က စည့်ေးမျဉ့်ေးအဖြစ့် ထ ေး ှ ထ ေးသည့်။ OWG ၏ အကကံဖပ ချက့်မျ ေးက ို 

HRBD ရှုရထ င ့်မှ ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ဗဟ ိုဖပ ရသ  “   ေးမျှ ပပ ေး  န့်ေး  ည ရသ ၊ 

အ ေးလံိုေး ပါေင့်ရသ  ကမ္ ကက ေး ဖြစ့်လ ရစ န့် ကက  ေးပမ့်ေးထ ေးရသ ” ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို 

ရ ေး ွွဲထ ေးသည့် (UN 2015 p. 1)။ SDGs မျ ေးသည့် ပ ို၍ ကျယ့်ဖပနို့့်ပပ ေး ဖပဿန က ို  ငှ့်ေးလင့်ေးသည ့် ပံိုစ ံ

ဟန့်မရ  င့်ထ ေးရပ။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ငွ့်ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံ  စ့်န ိုင့်ငံနငှ ့်  စ့်န ိုင့်ငံအကက ေး မည မျှမှု 

ရလျှ  ချဖခင့်ေး အပါအေင့် စနစ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး ( ည့်မှန့်ေးချက့် ၁၀)၊ 

   ေးမျှ ပပ ေး   ေန့်ခရံသ  အိုပ့်ချ ပ့်မှု စနစ့် ( ည့်မှန့်ေးချက့် ၁၅)၊ မျ   ေးပွ ေးမှု   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေး (ပစ့်မှ ့် 

၅.၅)၊ ပါေင့်မှု (ပစ့်မှ ့် ၅.၄)နှင ့် အဖခ ေး အချက့် ရဖမ က့်ဖမ ေးစွ က ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေး ထ ေးသည့်။ အ ပ့်ဘက့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေး၊ ကိုလသမဂဂ ရအဂျင့်စ မျ ေးနငှ ့် အချ   ွေ့ရသ  အစ ိုေး  ရံိုေးမျ ေး အပါအေင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် ၂၀၁၂ ခိုနစှ့်မှ စ၍ SDG က ို အကျယ့် သ ့်မှ ့်သည ့် အ င ့် ွင့်  က့် က့်ကကွကကွ 

ပါေင့်ခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ၂၀၃၀ ဖပည ့်နှစ့် အစ  င့်ခစံ  ွင့် ပ ို၍ ခ ိုင့်မ ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေး ပါေင့်လ သည့်။ “ဤသည့်မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို ရလေးစ ေး န့်၊ က ကယွ့် န့်နှင ့် 

ဖြည ့် ည့်ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးထ ေးသည ့် အစ အစဉ့် ဖြစ့်ပါသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် အရဖခခ ံ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို 

လ သ ေးအ ေးလံိုေး ခွွဲဖခ ေး က့် ံ ခံ ဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ   ှ န ိုင့်ရအ င့် ကက  ေးပမ့်ေးသွ ေးပါမည့်။” ဟ ၍ ရ ေးသ ေးထ ေးသည့်။ 

SDGs  ငွ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ွင့်ေးနှင ့်  စ့်န ိုင့်ငံနငှ ့်  စ့်န ိုင့်ငအံကက ေး  န့်ေး  ည မှု မ ှ ဖခင့်ေးက ို ရလျှ  ချ န့် ပ ို၍ 

အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးပပ ေး ( ည့်မှန့်ေးချက့် ၁၀) မည့်သ ူ့က ိုမှ ရန က့်ချန့်မထ ေးခွဲ ဟ ရသ   ည့် ွယ့်ချက့်နငှ ့်    ေးမျှ မှု 

လက့်လှမ့်ေးမ ရ ေး ( ည့်မှန့်ေးချက့် ၁၆)   ိုို့ ငွ့် ယင့်ေးအချက့် ရ  င့်ဖပန့်ဟပ့်ရနသည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

MDGs  စှ့်ချက့်သည့် လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အခငွ ့်အရ ေး မျ ေးစွ နှင ့်  င့်  သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

ခွွဲဖခ ေး က့် ံဖခင့်ေးနငှ ့်   ေန့်ခမံှု မ ှ ရသ  အိုပ့်ချ ပ့်ပံိုမျ ေးနှင ့်  က့်နွှယ့်ရနသည ့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု၏ အ င့်ေးခံ 
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အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးက ို ရဖြ ငှ့်ေး   ွင့်မ  စ  ့်ရကျနပ့်ြွယ့် မ ှ လှရပ။ 

SDGs မျ ေးသည့် MDGs မျ ေးမှ   ိုေး က့် ရဖပ င့်ေးလွဲလ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို 

  ှ ရစ န့် အလံိုေးစံို ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး အစ အစဉ့်နငှ ့် HRBA သည့် အကနို့့်အသ ့်  ှ ရသ   ည့် ွယ့်ချက့် အချ   ွေ့နငှ ့် 

ရ  ကွ့်၍  ရသ  ပစ့်မှ ့်မျ ေးထက့် မျ ေးစွ    သွ ေးသည့်။ 

MDGs မျ ေးအရပေါ် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရှုရထ င ့်မှ ရေြန့်မှုမျ ေးနှင ့် SGDs မျ ေး ရ ေး ွွဲ   ငွ့် ပ ေးရပါင့်ေး 

ပါေင့်မှုမျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးသည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေးက ို လွှမ့်ေးမ ိုေးလ ပပ ေး 

ယင့်ေး  ိုို့မှ  အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်ရန ွဲ ဖြစ့်ရကက င့်ေး ဖပသရနသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

SDGs မျ ေးသည့် MDGs မျ ေးအရပေါ် ဖပ လိုပ့်ခွဲ ရသ  ရေြန့်မှုမျ ေးအ ေး ရဖြ ှင့်ေးန ိုင့်မည့်ဟို ထင့်ပါသလ ေး။ 

အဘယ့်ရကက င ့် ရဖြ ငှ့်ေးန ိုင့်မည့်ဟို ထင့်ပါသနည့်ေး (သ ိုို့) မထင့်ပါသနည့်ေး။ 

 

နြိဂံုျား 

 

ယခို အရကက င့်ေးအ  က ို ရ ေးသ ေးကကသ  အမျ ေးအဖပ ေး ရ ွွေ့ ှ ခွဲ သည ့်အ  ိုင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး ွင့် ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေးသည့်  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေးသ  ရအ င့်ဖမင့်ပပ ေး ခက့်ခွဲရနရသေးသည့် 

(Sano, 2000; Uvin, 2004; Robinson, 2005)။ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးသမ ေး အမျ ေးအဖပ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးအ ွက့် အသံိုေးေင့်ရသ  က   ယ   စ့်ခို ဖြစ့်လ န ိုင့်သည့် (သ ိုို့) လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး၏ 

 ည့်မှန့်ေးချက့်အဖြစ့် ထ ေး ှ  မည့် ဟ သည့်  သရဘ    ေးမျ ေးက ို သံသယ ေင့်ရနကကသည့် (Ingram and 

Freeston, 2006)။ ထ ိုသ ိုို့ ထည ့်သွင့်ေး န့် ခက့်ခွဲဖခင့်ေးမှ  အရကက င့်ေးဖပချက့် မျ ေးစ ွ  ှ သည့်၊ မ  ည ရသ  

အစဉ့်အလ မျ ေး၊ ခွွဲဖခမ့်ေးစ  ့်ဖြ သည ့် သရဘ    ေးမျ ေးနှင ့် အရက င့်အထည့်ရြ ့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး 

စသည့်  ိုို့ ဖြစ့်သည့် (Fukuda-Parr, 2008a)။ န ိုင့်ငမံျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ချမ့်ေးသ ပပ ေး အ ဏ  ှ သည ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ကမ္ ရပေါ် ှ   င့်ေး ွဲမွွဲရ သ မျ ေးအရပေါ်   ေန့် ှ ဖခင့်ေး (သ ိုို့) လ မျ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို  င့်ေး ွဲပမွဲ 

 င့်ေး ွဲရနရစသည ့် မ   ေးမှုမျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး န့်   ေန့်  ှ ဖခင့်ေး  ိုို့က ို မသ ကျ   ေးကျွံ ဖပ ထ ေးသည့်။ 

 စ့်ဘက့် ွင့်လည့်ေး လ   ိုို့သည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးအ  ေင့်ရ  က့်စကွ့်ြက့်ဖခင့်ေးမျ ေးအရပေါ် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရ  င့်ေး  ို န့် ပ ိုမ ို စိုစည့်ေးလ ကကသည့်။ အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက SDGs မျ ေး 

ရ ေး ွွဲ  နငှ ့် ၂၀၁၅ အလွန့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေး ရ ေး ွွဲ   ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို 

ရလေးစ ေး န့် ရထ က့်ခံ လှုပ့် ှ ေးခွဲ ဖခင့်ေးမျ ေးက ဥပမ ပင့် ဖြစ့်သည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး၏ 

အရ ေးပါ ံိုေး အရထ က့်အက ဖပ မှုမှ  လ မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ရ ေးအ ွက့် ရ  င့်ေး  ိုသည ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး ဖြစ့်စဉ့် ငွ့် လ အ ေးလံိုေး၏ အခွင ့်အရ ေး အ ေးလံိုေးက ို   ှ ရစမည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အ ွက့် မ ေါေ 

ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့် န့် ရ  င့်ေး  ိုသည ့် ရထ က့်ခ ံလှုပ့် ှ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။ 
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ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။  စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲက န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေနှင ့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲ လ ဖခင့်ေးက ို မည့်သ ိုို့ 

လွှမ့်ေးမ ိုေးခွဲ သနည့်ေး။ 

၂။  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုသည ့် နည့်ေးလမ့်ေး အမျ   ေးမျ   ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ ယရနို့ရခ ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို 

အဓ က ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးကကသည ့် ပံိုစမံျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

၃။  RTD နှင ့် HRBA   ိုို့အကက ေး ကွ ဖခ ေးချက့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

၄။  RTD က ို ရထ က့်ခသံည ့်၊ ကနို့့်ကွက့်သည ့် အဓ က ရ ွေးရနေွးဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေးက ို ရြ ့်ဖပပါ။ 

၅။  HRBA သည့် န ရ ိုလစ့်ဘ ယ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုနငှ ့် လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု ချဉ့်ေးကပ့်ပံို  ိုို့နှင ့် မည့်သ ိုို့ 
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၆။ HRBA နှင ့် RTD   ိုို့က ို ရထ က့်ခသံည ့်၊ ကနို့့်ကွက့်သည ့် ဖငင့်ေးခံိုရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး ရန က့်ကယွ့်က န ိုင့်ငရံ ေး 

အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

၇။ HRBA  ငွ့် အဓ က လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို ပ ိုမ ို ထင့်ဟ ဖပသရနပါသလ ေး 

 

MDGs နငှ ် SDGs တြိုို့အဝ  ာင်ျား အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 
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စ ေးပွ ေးရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး အပါအေင့် အရဖခခံ အသက့် ှင့်သန့်ရ ေး  ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို သ အ ို  အ  ခိုခံ 

က ကယွ့်ထ ေးသည့်။ 

 

UNDP (2000). Human Development Report 2000: Human Rights and Human Development. New 

York: Oxford University Press. 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရှုရထ င ့်မှ ရ ေးသ ေးထ ေးသည ့် ထ ိုစ အိုပ့်သည့် HRBA နှင ့် HD/CA   ိုို့အကက ေး   ည မှုမျ ေးနငှ ့် 

လ ိုက့်ြက့်ည မှုမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ ယင့်ေး ွင့် (အ မ   ယ  န့် ရ ေးသ ေးသည ့်) သရဘ    ေးမျ ေး၊ 

သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး၊ ေ မ ိုကရ စ ၊ ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး၊  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုနငှ ့် မ ေါ အ ဂျန့်ေါ အခန့်ေးမျ ေး 

ပါေင့်သည့်။ 

 

Uvin, P. (2004). Human Rights and Development. Bloomfield, CT: Kumarian Press. 

ထ ိုစ အိုပ့် ွင့် HRBA က ို ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အရလ အကျင ့်အဖြစ့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး၏ စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးက ို 

ရလ လ ထ ေးသည့်။ စ အိုပ့် ွင့် ရလ လ မှုအ ွက့် စနစ့် ကျ ရလ လ  န့်ေးစစ့်ရ ေး မ ရဘ င့် ထ ေး ှ ပပ ေး 

ရလ လ မှုက ို အမျ   ေးစံို ကွွဲဖပ ေးသည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးမှုမျ ေးအရပေါ် အရဖခခံသည့်။ HRBA 

ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ို ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ ယင့်ေး၏ အ  ေးအ  ေးမျ ေးနှင ့် ရေြန့်ချက့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။  
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ေက့်ဘ့်  ိုေ့်မျ ေး 

 

http://www2.ohchr.org/ ယင့်ေးမှ  OHCHR ၏    ေးေင့် ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ဖြစ့်ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး၊ 

အထ ေးသဖြင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး၊  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုနှင ့် MDGs အရကက င့်ေးမျ ေးက ို ရလ လ လ ိုလျှင့် သွ ေးရ  က့် 

ကကည ့်ရှု မည ့် ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/DevelopmentIndex.aspx ထ ိုေက့်ဘ့်  ိုေ့် ွင့် 

လက့် ှ  ဖငင့်ေးခံို ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးအ ွက့် အရဖခခ ံစ  မ့်ေးမျ ေးနှင ့် အချက့်အလက့်မျ ေးအဖပင့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ခငွ ့် 

  ိုင့်   အလိုပ့် အြွွဲွေ့၏ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး ပါေင့်သည့်။ 

 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx ထ ိုစ မျက့်နှ  ငွ့် 

 င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစ ပ့်အဖြစ့် ရှုဖမင့်ထ ေးသည ့် အရဖခခံ အချက့်အလက့်မျ ေး ပါေင့်သည့်။ 

လက့် ှ  လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၊ အလွန့်အမင့်ေး  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု   ိုင့်   လွ ့်လပ့်ရသ  ကျွမ့်ေးကျင့်သ ၏ 

အစ  င့်ခစံ မျ ေးနငှ ့် စ  မ့်ေးမျ ေးအ ကွ့် link မျ ေး ပါ ှ သည့်။ 

 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/MDG/Pages/MDGIndex.aspx MDGs   ိုင့်   ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ငွ့် 

မည့်သည ့်အ ွက့်ရကက င ့် MDGs မျ ေးသည့် သင ့် င ့်ရလျ က့်ပ ့်ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဖြစ့်သည့် အရပေါ် UN 

OHCHR ၏ အဖမင့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ထ ိုက စစ ပ့်   ိုင့်   စ  မ့်ေးမျ ေးလည့်ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။  

 

http://www.chrgj.org/ ယင့်ေးမှ  the Center for Human Rights and Global Justice of the New York 

University School of Law ၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုစင့်  သည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် 

ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး၏  င့်ေး ွဲသ ေးမျ ေးနှင ့်  င့်ေး ွဲသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု မျ ေးက ို 

ရလ လ သည ့် အဓ က သိုရ သန စင့်    စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုေက့်ဘ့်  ိုေ့် ငွ့် အ  ိုပါ က စစ ပ့်နှင ့် 

စပ့်လျဉ့်ေးရသ  အချက့်အလက့်မျ ေးနှင ့် ရန က့် ံိုေး လိုပ့်ရ  င့်ထ ေးသည ့် သိုရ သန မျ ေးမှ လိုပ့်ငန့်ေး 

စ စဉ့်မျ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ 

 

http://www.cdhr.org.in/ ထ ိုေက့်ဘ့်  ိုေ့်သည့် အ နဒ ယန ိုင့်ငံ နယ ေးရေလ  ွင့်  ှ သည ့် Centre for 

Development and Human Rights ၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ဖြစ့်ပပ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ခငွ ့်အရကက င့်ေး ရြ ့်ဖပချက့်မျ ေး 

ပါ ှ သည့်။  

 

https://www.iidh.ed.cr/multic/DefaultIIDHEn.aspx လက့် င့် အရမ  ကမှ သိုရ သနနှင ့် သင့် န့်ေး 

  ိုင့်   အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ရသ  Inter-American Institute of Human Rights ၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   အရဖခအရနမျ ေးနငှ ့် ရလ လ ချက့်မျ ေး အရကက င့်ေး အချက့်အလက့်မျ ေး 
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ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ယင့်ေးေက့်ဘ့်  ိုေ့် ွင့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အချက့်အလက့်မျ ေးနှင ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး 

လက့် ှ လိုပ့်ရ  င့်ရနသည့် လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးအရကက င့်ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။  

 

မှ ့်စိုမျ ေး 

 

၁။ ဤသည့်မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ပံိုရြ ့်ရလ   ှ သည ့် ပံိုစ ံ ဖြစ့်သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် စည့်ေးရံိုေး 

 ွွဲရ  င့်သ မျ ေးနှင ့် ခိုခံက ကွယ့်သ မျ ေးက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို ပံိုရြ ့်ရလ   ှ သည ့် ပံိုစ ံ

ဖြစ့်သည့်။ အခန့်ေး ၃  ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ကမ္   ကက  ေးပမ့်ေးရ  င့် ွက့်မှု ဖြစ့်ခွဲ ပံို သမ ိုင့်ေးက ို 

ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ “The Ongoing Global Struggle for Human Rights” (UNDP, 2000, pp. 27-9) 

 ွင့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေ၌ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲလ ပံိုမျ ေး၏ မှ ့်  ိုင့်မျ ေးနှင ့်   ိုေး က့်မှုမျ ေးက ို 

မှ ့် မ့်ေး င့်ထ ေးသည့်။ 

၂။ ထ ိုဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေးက ို Bunn (2000)  ွင့် ရလ လ န ိုင့်ပါသည့်။ 

၃။ အဖခ ေးချဉ့်ေးကပ့်ပံို အမျ ေးအဖပ ေးလည့်ေး  ှ ရသေးသည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံို၊ 

ရေသခမံျ ေး ဦေးစ ေးရပေးရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံို (သ ိုို့) ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ရခ ့်လွန့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံို  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးသည့်  စ့်ခိုနငှ ့်  စ့်ခို လံိုေးေ ကွ ဖခ ေးကကသည့် မဟို ့်ရပ။ ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးက ို 

အဖပည ့်အေ ရ ွေးရနွေးဖခင့်ေးသည့် ယခို အခန့်ေး၏ ရဘ င့်အဖပင့်ဘက့်သ ိုို့ ရ  က့်သွ ေးလ မ ့်မည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေး၏ အနှစ့်ချ ပ့်က ို Greig, Hume and Turner (2007) က  င့်ဖပထ ေးသည့်။ 

၄။ Oxfam International ၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့် http://www.oxfam.org/en/about  ငွ့် ရှုပါ။ 

၅။ MDGs မျ ေးက ို ကိုလသမဂဂက ည ငွ့်ေးချင့်ေး ရ ေးလ ိုက့်ဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ MDGs မျ ေးမှ  ၁၉၉၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး အစ ိုေး မျ ေး အကက ေး   ှ ခွဲ သည ့် ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   သရဘ   ည ချက့်မျ ေး 

(အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးလည့်ေး  က့်ကကွစ ွ ေင့်ရ  က့် က ည ခွဲ သည ့် ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး) က ို 

အရဖခခံသည့်။ MDGs နှစ့်ခိုမှ လွွဲ၍ ကျန့်အချက့်မျ ေး အ ေးလံိုေးမှ  ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် 

ကျင့်ေးပခွဲ သည ့် ကိုလသမဂဂ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ည လ ခံမျ ေး ွင့် ရ ွေးရနွေးခွဲ ပပ ေး အ ည့်ဖပ ခွဲ ရသ  အစ အစဉ့်မျ ေးမှ 

က  ကေ ့်မျ ေးက ို အရဖခခထံ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုည လ ခံမျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငံအ င ့်၊ ရေသအ င ့်နှင ့် 

ကမ္  အ င ့် ရ ွေးရနွေးချက့်မျ ေးလည့်ေး ပါေင့်ခွဲ သည့်။ MDGs မျ ေးသည့် ကမ္ ရပေါ် ှ  ချမ့်ေးသ ရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေး၏ သရဘ   ည ချက့်မျ ေး အရပေါ် ငွ့် အရဖခ ည့်ထ ေးသည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေး ပ ေးရပါင့်ေး 

ရ  င့် ွက့်ရ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးမှု   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ ြံွွေ့ပြ  ေးမှု အက အည    ိုင့်   ရက ့်မ  က ၎င့်ေး၏ 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို အရစ ပ ိုင့်ေးကပင့် ချမှ ့်ခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည့် (OECD, 1996)။ 

 

အခ  ်အလ  ် အသစ်မ ာျားနှင ် အ ခာျား အ င်ျားအ မစ်မ ာျား ြို ဝလ လာ န် ဤစာအုပ်နငှ ် ပူျားတွဲ ပါသည ် 

အွန်လြိုင်ျား အ ငျ်ားအ မစ ် စငတ်ာ ြိ ု ေင်ဝ ာ ်ဝလ လာနြိုင်ပါသည်။ 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/goodhart3e/ 
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၁၃) စ ျားပာွျားဝ ျားအ  တစ် မဘာလံုျား ခ ြိတ်ဆ ် ပ ံွေ့နှံမှုနှင ် လူူ့အခွင ်အဝ ျား 
 

ဝဒျားေစ် အယ်လ်  စ်ခ တ်နှင ် ဝ ာ်နယ်လ် ဒ  ဂယ်လ်လန်န  (David L. Richards and Ronald D. 

Gelleny 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး 

• စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှုနှင ့် အစ ိုေး မျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရလေးစ ေး 

လ ိုက့်န မှု၊  နို့့်ကျင့်ဘက့် အဖမင့် နှစ့်ခို 

• ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ လက့်ရ ွွေ့  လေ့်မျ ေးက ို  န့်ေးစစ့်ဖခင့်ေး 

• ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး၊ MNCs မျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ွင့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံပါသလ ေး 

• အချက့်အလက့်မျ ေးနှင ့် သိုရ သန ပံိုစ ံ

• ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေး 

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

 

ယခိုအခန့်ေး ွင့် စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှု (economic globalization) နှင ့် န ိုင့်ငံ က  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ အမျ   ေးအစ ေးခွွဲ နှစ့်ခို ဖြစ့်သည ့် က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှု အခငွ ့်အရ ေး (physical integrity 

rights) နငှ ့် ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေး (empowerment rights)   ိုို့က ို အစ ိုေး က 

ရလေးစ ေးလ ိုက့်န မှု  ိုို့အကက ေး  က့် ံရ ေးက ို စ  င့်ေးအင့်ေး နည့်ေးပည မျ ေး အသံိုေးဖပ က   န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။ 

ရ ေှးဦေးစ ွ စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှုနှင ့် အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေး 

လ ိုက့်န မှု  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး မ  ည သည ့် သ အ ို   ချဉ့်ေးကပ့်ပံို အမျ   ေးမျ   ေးက ို 

ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ထ ို က့်စပ့်မှုက ို  န့်ေးစစ့်သည ့် က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  ရလ လ  န့်ေးစစ့်မှုမှ 

သိုရ သန ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ ရန က့် ံိုေးအရနဖြင ့် က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ပပ ေး အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုက ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ 

န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုက ို  ွွဲရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေး အရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ ပါသလ ေး ဟ သည ့် အချက့်က ို 

 န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ရ ွွေ့ ှ ချက့်အ  န ိုင့်ငသံ ေးမျ ေး၏ က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှု အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် 

ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေးလ ိုက့်န သည ့် အစ ိုေး မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံဖခ ေး 

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေးက ို ပ ိုမ ို  ွွဲရ  င့်န ိုင့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ 

 

နြိဒါန်ျား 

 

ယခို အခန့်ေး ွင့် စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှုနှင ့် အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေး 

လ ိုက့်န မှု  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုက ို  န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။ ရ ေှးဦေးစ ွ စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် 
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ပျံွေ့နှံို့မှုနှင ့် အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှု  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး မ  ည သည ့် 

သ အ ို   ချဉ့်ေးကပ့်ပံို အမျ   ေးမျ   ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ထ ို က့်စပ့်မှုက ို  န့်ေးစစ့်သည ့် က န့်ေးဂဏန့်ေး 

အရဖခဖပ  ရလ လ  န့်ေးစစ့်မှုမှ သိုရ သန ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးက ို အကွဲဖြ ့်ထ ေးသည့်။ ရန က့် ံိုေးအရနဖြင ့် 

စ  င့်ေးအင့်ေးအ  စမ့်ေးသပ့်ဖခင့်ေး အပါအေင့် ဖြစ့် ပ့် ရလ လ မှု  စ့်ခိုက ို အသံိုေးဖပ က  အစ ိုေး ၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုက ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုက ို 

 ွွဲရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေး အရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ ပါသလ ေး ဟ သည ့် အချက့်က ို  န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။ 

 

စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှုက ို အစ ိုေး မျ ေး လိုပ့်ရ  င့်သည ့် န ယ ို လစ့်ဘ ယ့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

မ ေါေ ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေး (ဥပမ  စည့်ေးကကပ့်မှု ရဖြရလျှ  ဖခင့်ေးနှင ့် ပိုဂဂလ ကပ ိုင့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်ဖခင့်ေး မ ေါေမျ ေး) နှင ့် ကိုန့်ပစစည့်ေးမျ ေး၊ ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေး၊ လိုပ့်သ ေးနှင ့် အ င့်ေးအနှ ေးမျ ေး 

 စ့်ကမ္ လံိုေး စ ေး င့်ေးမှု   ိုေးပွ ေးလ ဖခင့်ေးဟို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုထ ေးသည့် (Richards and Gelleny, 2002, 

2007)။ ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးက ို ကမ္  စ့်ေန့်ေး အ င့်ေး ငှ့် စနစ့်မျ ေး ရပါင့်ေးစပ့်သွ ေးဖခင့်ေး၏ ရန က့် ံိုေး 

အ င ့်အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ သရဘ    ေး အဖမင့် မ ေါေမျ ေး၊ အက အကွယ့်ရပေးရ ေး   ိုင့်   

ဖပည့် ငွ့်ေး မ ေါေမျ ေး (သ ိုို့) ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေးမှ သ ေးဖခ ေး ရနထ ိုင့် န့်  ံိုေးဖြ ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ဖြင ့် ထ ိုဖြစ့်စဉ့် ွင့် 

ြယ့်ထို ့်ခထံ ေး ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးလည့်ေး န ိုင့်င ံက  စ ေးပွ ေးရ ေး စနစ့် ွင့်  ှ သည့်။ အစ ိုေး မျ ေးက 

စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှုက ို စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့် န့် အဓ က 

နည့်ေးလမ့်ေးဟို ရှုဖမင့်ထ ေးသည့်။ မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး ကမ္   ရစျေးကွက့် ွင့် ဥရ  ပ အလယ့်ပ ိုင့်ေးနငှ ့် 

အရ ွှေ့ပ ိုင့်ေးမှ န ိုင့်ငံမျ ေး ပါေင့်မှု   ိုေး က့်လ ပပ ေး န ိုင့်င ံက  ရငရွကကေး  န့်ပံိုရင ွ အြွွဲွေ့ (International 

Monetary Fund (IMF)၊ ကမ္  ဘဏ့်နှင ့် ကမ္   ကိုန့်သွယ့်ရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေး (Wrold Trade Organization 

(WTO)) ကွဲ သ ိုို့ရသ  အ င့်ေး ငှ့် စနစ့်က ို ဖမြှင ့် င့် န့်နငှ ့် ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့် ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးသည ့် န ိုင့်င ံက  

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးလည့်ေး ရပေါ်ရပါက့်လ သည့်။  ရို ့်နှင ့် အ နဒ ယ  ိုို့က စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှုက ို   ှရြွ န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးလ ကကပပ ေး ကမ္   ရစျေးကွက့်နှင ့်လည့်ေး ပ ိုမ ို ရပါင့်ေးစပ့်လ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ဂါန ၊ ကင့်ည ၊ 

ရမ ့်  ရ ေးန ေးယ ေးနငှ ့်  န့်ဇန့်ေးန ေးယ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး အပါအေင့် အ ြ  ကမှ န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေးသည့်လည့်ေး 

န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေး  ွွဲရ  င့်န ိုင့် န့် လွ ့်လပ့်ရသ  ရစျေးကကွ့်  ိုင့်   မ ေါေ ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး 

စ င့်လ ကကသည့် (UNCTAD, 2007)။ 

 

 စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် ကမ္   အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုို့အကက ေး 

 က့်နွှယ့်မှုမျ ေးက ို ပ ို၍ အ ရံိုစ ိုက့်လ ပပ ေး ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ငှ့်ေး ဖြစ့်စဉ့်က အစ ိုေး ၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုမျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးသလ ေး၊ ထ ခ ိုက့်ရစသလ ေး ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေးက ို 

ရမေးဖမန့်ေးလ ကကသည့်။ ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးသည့် မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ 

န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအရပေါ် အထက့်မှ ချမှ ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး ယင့်ေးရကက င ့် သ သ သ သ  ထ ခ ိုက့် သ မျ ေးသည့် 

အရက င့်အထည့် ရြ ့်သည ့် ဖြစ့်စဉ့် ွင့် ပါေင့်မှု အနည့်ေးငယ့် (သ ိုို့) လံိုေးေ မ ှ ကကရပ။ ဂလ ိုဘယ့်လ့် 

လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးက ို  နို့့်ကျင့်သ မျ ေးက ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံ ဖြ ့်ရကျ ့် ရ  င့် ွက့်သည ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး (multinational corporations (MNCs)) မျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ထ ခ ိုက့်မှုမှ  စ့် င ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး အကျ  ေးအဖမ ့်မျ ေး  ယ ရပေးသည့်ဟို စွပ့်စွွဲ ကကသည့်။ မ ေ ယ က MNCs မျ ေးနှင ့်  က့်စပ့်ရနသည ့် 

  ိုေး  ွေးသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု အချ   ွေ့က ို မ ေးရမ င့်ေးထ ိုေးဖပကကသည့်။ ဥပမ  ရ နံ ကိုမပဏ ကက ေး  စ့်ခို 
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ဖြစ့်သည ့် ယ န ိုကယ့်လ့်သည့် ဖမန့်မ န ိုင့်ငံ ှ  သဘ ေ ဓ  ့်ရငွွေ့ ပ ိုက့်လ ိုင့်ေးရြ က့်   လမ့်ေး စ့်ရလျှ က့် ငွ့် 

စစ့်သ ေးမျ ေးက အ င့်ေးအဓမမ အလိုပ့်ခ ိုင့်ေးရစဖခင့်ေး၊ အဓမမ ဖပ ကျင ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် လ သ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး  ိုို့၌ ပါေင့် ပ ့်သက့်ရနရကက င့်ေး စွပ့်စွွဲ ခံခွဲ  သည့်။၁  ှွဲလ့်နှင ့်  ကှ့်ဗ နွ့်   ိုို့သည့်လည့်ေး 

န ိုင့်ဂျ  ေး  ေးယ ေး ငွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ရကက င့်ေး စွပ့်စွွဲ ခံ သည့်။  ရို ့်န ိုင့်ငံနငှ ့် 

ဟွန့်ေ ေး က့်စ့်မှ ရေေါ်လ့်မ   ့်သ ိုို့ ကိုန့်သွင့်ေးသ မျ ေးသည့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု အမျ ေးအဖပ ေး 

ကျှူေးလွန့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ ှ ခွဲ  သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ယခင့်   ဗ  စက ေးရဖပ  အစ အစဉ့်မှ အစ အစဉ့် ရကကည သ  

ရကသ လ ဂစ့်ရြ  ေ့် (Kathie Lee Gifford) ပ ိုင့်  ိုင့်ပပ ေး ရေေါ်လ့်မ   ့် ငွ့် ရ  င့်ေးချရနသည ့် အကျျီ 

ထို ့်လိုပ့်ရ ေးသည့် ဟနွ့်ေ ေး က့်စ့်မှ ြ နှ ပ့်သည ့် အထည့်ချ ပ့် လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ွင့် ထို ့်လိုပ့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ 

ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးသည့် လ ူ့ဂိုဏ့်သ ကခ က ို အနတ  ယ့် ဖပ န ိုင့်ရချ  ှ ရပ   ပည  ငှ့်မျ ေးက 

ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး ဖြစ့်စဉ့်၏ ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခ  ှ ရသ  အကျ  ေး က့်မျ ေးက ို ပွင ့်လင့်ေးဖမင့်သ မှု  ှ စွ  

န ေးလည့်လ ရစ န့် ကက  ေးပမ့်ေးကက သည့်။  

 

စ ျားပွာျားဝ ျားအ  တစ် မဘာလံျုား ခ ြိတ်ဆ ် ပ ံွေ့နှံို့မှုနှင ် အစြိုျား မ ာျား  လူူ့အခွင ်အဝ ျား ြို ဝလျားစာျား 

လြိ ု်နာမှု၊ ဆနို့်  ငဘ် ် အ မင် နှစ်ခု 

 

အဝ ာင်ျား မင် ေါဒ၊ ဂလြိုဘယ်လ်လြို ဝ်ဇျား ှင်ျားနငှ ် ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားဝ ျားအတွ  ်လမ်ျားဝ  ာင်ျား 

 

စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှုသည့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ စ ေးပွ ေးရ ေးမျ ေးထံ နည့်ေးမျ   ေးစံိုဖြင ့် 

ေင့်ရ  က့်လ န ိုင့်သည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  MNCs မျ ေးနငှ ့် ရငွရကကေး  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံသ မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံဖခ ေး 

  ိုက့်ရ ိုက့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှု (foreign direct investment (FDI)) နှင ့် ရပါ   ့်ရြ ့်လ ယ ို  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှု (portfolio 

investment) အစ ှ သည့်  ိုို့မှ  စ့် င ့် ကမ္   စ့်ေန့်ေး ှ  စ ေးပွ ေးရ ေးမျ ေး ငွ့်  ည့် ှ ရနန ိုင့်သည့်။ FDI  ွင့် 

အဖခ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး၌ စက့်ရံိုမျ ေး  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) န ိုင့်ငံဖခ ေး ှ  ကိုမပဏ မျ ေး၏  ယှ့်ယ မျ ေး  ယ ဖခင့်ေး 

( ယှ့်ယ  ၁၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးရကျ ့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေး)   ိုို့ ပါေင့်သည့်။ အရ  က့်အဦမျ ေး၊ စက့်ပစစည့်ေးမျ ေးနှင ့် 

အဖခ ေး ပစစည့်ေးမျ ေး ငွ့်   ိုက့်ရ ိုက့်  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံ  ရသ ရကက င ့် FDI က ို က လ  ညှ့်ကက   င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုဟို 

သရဘ ထ ေး ကကသည့်။ ရပါ   ့်ရြ ့်လ ယ ို  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှု ွင့် န ိုင့်ငံဖခ ေး ကိုမပဏ မျ ေး၌ ၁၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးရအ က့် 

စရ    ှယ့်ယ မျ ေးနငှ ့် ဘွန့်ေး (bonds) မျ ေး ေယ့်ယ ဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ ရပါ   ့်ရြ ့်လ ယ ို  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှု ငွ့် 

ထ န့်ေးချ ပ့်ဖခင့်ေး မ ှ ရပ   ထ ို င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေးသည့် FDI နငှ ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် ပ ို၍ အ ည့် ကျ မ ှ ရပ (Kenen, 

1994; Walther, 1997   ိုို့က ို ရှုပါ)။ 

 

ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးက ို ကျင ့်သံိုေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်လ မည့် ဖြစ့်ပပ ေး 

ထ ိုအရ ွွေ့ ငွ့် လ ိုက့်ပါ န့် ပျက့်ကကွ့်သ မျ ေးသည့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု မ ှ ဖခင့်ေးနှင ့်  င့်  ိုင့်ကက မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

ရလ လ ချက့်မျ ေးအ   င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှု ဖမင ့်မ ေးလ ဖခင့်ေးနှင ့် န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ၏ စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှုနှုန့်ေးနှင ့် 

အရထွရထွ လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေး ြ လံိုမှုမျ ေး   ိုေး က့်လ မှု  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှု  ှ သည့်ဟို   ိုထ ေးသည့် 

(စ ရသ တ  ၁၃.၁၊ ဥပမ  က  ွင့် ရှုပါ)။ 
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MNC ၏  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေးသည့် စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှု ွင့် အခ  ကျသည့်ဟို 

ရှုဖမင့်ကကသ  အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည့်။ FDI အ ွက့် ရစျေးကွက့်က ို ြွင ့်ရပေးထ ေးသည ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

အ င ့်ဖမင ့် နည့်ေးပည မျ ေး   ှ န ိုင့်ပပ ေး အ င ့်ဖမင ့် အိုပ့်ချ ပ့်မှုနှင ့် ရစျေးကွက့် ဖမြှင ့် င့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး 

ထ ရ ွွေ့ န ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ပ ို၍ အ ေးရက င့်ေးရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှုနှင ့် လိုပ့်သ ေး ရစျေးကွက့် 

ကျယ့်ဖပနို့့်လ ဖခင့်ေး  ိုို့လည့်ေး   ှ န ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် MNC က ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် အလိုပ့်မျ ေး 

ြန့်  ေးရပေးန ိုင့်ပပ ေး ဖပည့် ွင့်ေး အလိုပ့် ှင့်မျ ေးထက့် လခ ပ ိုရပေးန ိုင့်သည့် (Harrison and Scorse, 2003; 

Bhagwati, 2004; Gray, Kittilson and Sandholtz, 2006)။  

 

စ ရသ တ  ၁၃.၁။ အရက င့်ေးဖမင့်ဖခင့်ေး ဥပမ မျ ေး 

(က) ကမ္   ရငွရ ေး ရကကေးရ ေးနှင ့် ပ ိုို့ကိုန့် ရစျေးကွက့်မျ ေးသ ိုို့ ေင့်ရ  က့်န ိုင့်ဖခင့်ေးသည့် ဇ ကျန့်ေး ရေသ ကွဲ သ ိုို့ရသ  

 ရို ့်န ိုင့်ငံ၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို အရသေးစ ေးနှင ့် အလ ့်စ ေး စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးနှင ့် 

ဖပည့် နှက့်လ ရစပပ ေး သ မန့် ဖပည့်သ ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ၏ လ ရနမှု အ င ့်အ န့်ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးန ိုင့် ခွဲ သည့် 

(Eckholm, 2003)။ ကိုန့်သွယ့်ရ ေးနငှ ့် ရငွအ င့်ေးအနှ ေး   ိုို့ ွင့် အ  ေးအ  ေးမျ ေး ြယ့်  ှေးရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် 

အ နဒ ယ န ိုင့်ငံကလည့်ေး  ရို ့်န ိုင့်ငံ၏ စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှု နှုန့်ေးထ ေးမျ ေးက ို အမှ  လ ိုက့်လ သည့်။ 

အ နဒ ယ၏ စ ေးပွ ေးရ ေးသည့် ၂၀၀၆ ခိုနစှ့် ွင့် ၉.၂   ခ ိုင့်နှုန့်ေးအထ   က့်သွ ေးခွဲ ပပ ေး ၂၀၀၂ နှင ့် ၂၀၀၆ 

အကက ေး ွင့်  စ့်နှစ့် ၉   ခ ိုင့်နှုန့်ေးခနို့့်ဖြင ့်   ိုေး က့်ရနသည့် (The Economist, 1 Febrauary 2007)။  

(ခ)  ပဗ   သျှ ရ နံ လိုပ့်ငန့်ေးက ငကှ့်ြျ ေး   ိုက့်ြျက့်ရ ေး ရ ေးမျ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့် ရ ခွဲရသ တ မျ ေး 

လှှူေါန့်ေးခွဲ သည့်။ ဗ ယက့်နမ့် ွင့်လည့်ေး ရ လျံှဖခင့်ေးနှင ့်  က့်စပ့်သည ့် ပျက့်စ ေးမှုမျ ေးက ို ထ န့်ေးချ ပ့်န ိုင့် န့် 

ကွန့်ပျှူ   နည့်ေးပည  ွင့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံရပေးခွဲ သည့်။  ဗှ နွ့်ကမ  န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး ပ ို၍ အ ေးက ိုေးအ ေးထ ေး 

ဖပ န ိုင့်သည ့် ရ ရပေးရေရ ေး စနစ့်  ှ ရ ေး အ ကွ့် န ိုင့်ဂျ  ေး  ေးယ ေး ွင့် ရ နငှ ့် သက့်  ိုင့်ရသ  အရဖခခ ံ

အရ  က့်အဦမျ ေး  ည့်ရ  က့်ရ ေး ငွ့်  ဖမြှ ပ့်နှံထ ေးသည့် (Monshipouri, Welch, and Kennedy, 

2003; Nwankwo, Phillips, and Tracey, 2007) 

 

MNC မျ ေးက ို အရဖပ င့်ေးအလွဲအ ွက့် ရမ င့်ေးနှင့်အ ေး  စ့်ခိုအဖြစ့် ရှုဖမင့်ကကက  ရေသခ ံ အ လစ့်မျ ေး၏ 

အ ဏ က ို ရလျ  ကျရစပပ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ယဉ့်ရကျေးမှု စနံှုန့်ေး စနစ့်နငှ ့် လ မှုရ ေး 

သရဘ ထ ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်သည့် (Diebold, 1974; Biersteker, 1978)။ MNC မှ 

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေးက ို  ွွဲရ  င့် န့်နှင ့် ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့် အစ ိုေး မျ ေးက ရေသခ ံ အကျ  ေးစ ေးပွ ေး 

ပါေင့်ပ ့်သက့်ရနသည ့် အိုပ့်စိုမျ ေးက ို  င့်ေး ွဲသ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးထက့် ပ ို၍ အကျ  ေးဖြစ့်ထွန့်ေးရစသည ့် 

ရခ ့်ရဟ င့်ေး မ ေါေမျ ေးက ိုလည့်ေး ဖပန့်လည့် ဖပင့် င့် သည့်။ အစ ိုေး မျ ေးသည့် ပစစည့်ေးဥစစ  ပ ိုင့်  ိုင့်ခငွ ့်မျ ေး 

ထ ရထ င့် န့်နှင ့် ရလေးစ ေး လ ိုက့်န  န့်၊ လိုပ့်သ ေး ခနို့့်အပ့်ရ ေး ွင့် ခွွဲဖခ ေးမှု မ ှ ရသ  ေန့်ေးကျင့်  စ့်ခိုက ို 

ြန့်  ေး န့်နှင ့် လ မှု ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေးနငှ ့် အရဖခခံ အရ  က့်အဦမျ ေး ွင့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံ န့်   ိုက့် ွန့်ေးဖခင့်ေး 

ခံကက သည့်။ MNC မျ ေး၏ န ိုင့်ငံဖခ ေးသ ေး ေန့်ထမ့်ေးမျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငဖံခ ေး ကိုမပဏ မျ ေး ွင့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှု 

ပံိုစမံျ ေးသည့် န ိုင့်င ံွင့်ေး လိုပ့်သ ေး ငှ ေး မ့်ေးမှု လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးနှင ့် လိုပ့်သ ေးမျ ေး၏ လံိုခခ ံရ ေး 

အရဖခအရနမျ ေးထက့် မကက ခဏ ပ ိုမ ို ဖမင ့်မ ေး  ့် ကကသည့် (Mears, 1995; Harrison and Scorse, 2003)။ 

ထ ိုို့ဖပင့် MNCs မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ စ ေးပွ ေးရ ေး အ  လိုပ့်ရ  င့် မည ့်   ေန့်မျ ေးက ို ရကျ ့်လနွ့်က  န ိုင့်င ံွင့်ေး 

အရဖခခ ံ အရ  က့်အဦ  ည့်ရ  က့်ရ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေးက ို ရထ က့်ပံ ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ဖပည့် ငွ့်ေး လ မှုရ ေး 
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ဖပဿန မျ ေးက ို   ိုက့်ြျက့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေး ွင့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှဖံခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်ကကသည့် (စ ရသ တ  ၁၃.၁ 

ဥပမ  ခ နငှ ့် စ ရသ တ  ၁၃.၂ က ို ရှုပါ)။ ထ ိုို့ရကက င ့် MNCs မျ ေးသည့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ 

ထ ေး ည့်ေးရနထ ိုင့်၍ အမျ ေးနှင ့် ကင့်ေးက ွရနသည ့် အရလ အထမျ ေးက ို ပယ့်ြျက့်က  ဖပည့် ငွ့်ေး 

 က့် ံရ ေးမျ ေးက ို  ည့်ပင မ့်လ ရစသည့်။ 

 

FDI အဖပင့် ရပါ   ့်ရြ ့်လ ယ ို  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုကလည့်ေး ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှုက ို 

ဖမြှင ့် င့်   ွင့် အရ ေးပါသည့်ဟို ရထ က့်ဖပကကသည့်။ ရပါ   ့်ရြ ့်လ ယ ို  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုအ ွက့် 

ရဖြရလျှ  ရပေးဖခင့်ေးသည့် (ဖပည့် ငွ့်ေး ရစျေးကွက့် ငွ့်) ပ ိုလျံှရနရသ  ပ ိုင့်  ိုင့်မှုမျ ေးက ို ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ 

ရငရွကကေး လ ိုအပ့်ရနသည ့် ရချေးငှ ေးသ မျ ေးထံ စ ေး င့်ေးရစသည့်။ ြံွပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှုက ို 

  ေး  ေးရနသည ့် ဖပဿန မှ  ဖပည့် ငွ့်ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ချွဲွေ့ထွင့် န့် ရငရွကကေး မ ှ ဖခင့်ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

ပံိုမှန့်အ ေးဖြင ့် ရငွရကကေး ရစျေးကွက့်မှ ြယ့်ထို ့်ထ ေးခ ံရသ  အရသေးစ ေးနှင ့် အလ ့်စ ေး စ ေးပွ ေးရ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးသည့် ယခိုအခါ န ိုင့်ငံ က  ဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေးမှ စ ေးပွ ေးရ ေး ချွဲွေ့ထငွ့် န့် ရငရွကကေး အရထ က့်အပံ နှင ့် 

နည့်ေးပည    ိုေး က့်မှုမျ ေး   ှ န ိုင့်ပပ  ဖြစ့်ပပ ေး ဖပည့် ွင့်ေး အလိုပ့်အက ိုင့် အခငွ ့်အလမ့်ေး အသစ့်မျ ေးနငှ ့် 

လခမျ ေးက ို ဖမင ့်မ ေးလ ရစသည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ အစ ိုေး မျ ေးသည့် အရဖခခ ံ အရ  က့်အဦ 

စ မံက န့်ေးမျ ေးက ို က ိုယ့်  ိုင့်က ိုယ့်ကျ အရက င့်အထည့်ရြ ့် ရ  င့် ကွ့်ရလ  မ ှ ရပ။ ထ ိုအစ ေး န ိုင့်င ံက  

အ င့်ေးအနှ ေး ရစျေးကွက့်မျ ေးမှ  စ့် င ့် အဖမ ့်ရငွ   ှ  န့်အ ွက့် အရဖခခံ အရ  က့်အဦ စ မံက န့်ေးမျ ေးအ ေး 

ရငရွကကေး ပံ ပ ိုေးသည ့် ပိုဂဂလ က ကိုမပဏ မျ ေးက ို ကန့်ထရ ိုက့်မျ ေး ရပေးလ ကကသည့် (Likosky, 2003)။ 

ထ ိုရဖပ င့်ေးလွဲမှုက ို ရထ က့်ခံသ မျ ေးက အရဖခခ ံ အရ  က့်အဦ စ မံက န့်ေးမျ ေးသည့် ထ ိုနည့်ေးဖြင ့် ပ ို၍ 

ထ ရ  က့်စွ  လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ပပ ေး အခွန့်ရ  င့် ဖပည့်သ မျ ေးအ ွက့် ရစျေးပ ို သက့်သ စွ ဖြင ့် 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။  

 

စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှု၏ အဖခ ေး ရှုရထ င ့်  စ့်ခိုမှ  ကိုန့်သွယ့်ရ ေးက ို ရဖြရလျှ  ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ကိုန့်သွယ့်ခနွ့်နငှ ့် ကိုန့်သွယ့်ခနွ့် မဟို ့်ရသ  အ  ေးအ  ေးမျ ေးက ို ရလျှ  ချဖခင့်ေးနှင ့်/ သ ိုို့မဟို ့် 

ြျက့်သ မ့်ေးဖခင့်ေးသည့် ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး၏ ရန က့်ကယွ့်မှ ရမ င့်ေးနငှ့်အ ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

ကိုန့်သွယ့်ရ ေးသည့် ဖပည့် ငွ့်ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  ပပ  င့်  ိုင့်မှုနငှ ့် ထ ရ ွွေ့ရစဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ဖပည့် ငွ့်ေး အလိုပ့်အက ိုင့်  ှ မှုနှုန့်ေးနှင ့် ေင့်ရငွဖမင ့်နှုန့်ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးန ိုင့် န့် ဖပည့် ွင့်ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးသည့် 

န ိုင့်ငံဖခ ေး ကိုမပဏ မျ ေးနှင ့် ထ ထ ရ  က့်ရ  က့် ယဉှ့်ပပ  င့်န ိုင့် မည့် ဖြစ့်သည့်။ ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး 

ဖြစ့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေးနှင ့်အ   အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ ကိုန့်သွယ့်ရ ေး ငွ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုလည့်ေး ကျ င့်ေးလ ပပ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ယဉှ့်ပပ  င့်မှု အ ေးသ ချက့်   ှ ရစ န့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ (အကနို့့်အသ ့်နှင ့်သ   ှ ရသ ) 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို စိုစည့်ေးကကက  ယင့်ေးမှ  စ့် င ့် ဖပည့်သ မျ ေး၏ လ ရနမှု အ င ့်အ န့်ေးက ို 

ဖမြှင ့် င့်ရပေးကကသည့်။ ြ န့်ကယ့်လ့်နငှ ့် ရ ိုမ  (Frankel and Romer) (1999)   ိုို့က ကိုန့်သွယ့်ရ ေးနငှ ့် 

ဖပည့် ငွ့်ေး ထို ့်ကိုန့်  န့်ြ ိုေး (Gross domestic product (GDP)) အချ   ေး ွင့်  စ့်  ခ ိုင့်နှုန့်ေး 

ဖမင ့် က့်လ ဖခင့်ေးသည့် ေင့်ရငွ ငွ့် အနည့်ေး ံိုေး ၀.၅   ခ ိုင့်နှုန့်ေး အထ  ဖမင ့် က့်လ န ိုင့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ ှ ခွဲ သည့်။ 

ဥပမ  ရမ ့်ရ ိုက ို န ိုင့်ငံသည့် ကိုန့်သွယ့်ရ ေး ရဖြရလျှ  ရပေးလ ိုက့်ပပ ေး ငါေးနှစ့်အ ွင့်ေး  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုနှုန့်ေး ၂၆ 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေးမှ ၁၃   ခ ိုင့်နှုန့်ေးအထ  ကျ င့်ေးသွ ေးခွဲ သည့် (Keller-Herzog, 1996)။ 
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စ ရသ တ  ၁၃.၂။ စ န့်ရခေါ်ရနရသ  အယ အ မျ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၏   ေန့်မျ ေး 

ရ ွွေ့ ရလ   ှ သည ့် ရအ က့်ပါ အ  ို စ့်ခိုက ို စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်ပါ။ “စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေး  စ့်ခိုသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ 

 ယှ့်ယ ေင့်မျ ေးအရပေါ်   ေန့် အဖမင ့် ံိုေး ယ  သည့်” ဟ သည ့် အ  ို ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ဖြစ့်ပါက စ ေးပွ ေးရ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးသည့်  ယှ့်ယ ေင့် မဟို ့်သ မျ ေးအရပေါ်   ေန့် မ ှ ဟို   ိုလ ိုဖခင့်ေးရလ ။ စ ေးပွ ေးရ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးမှ  ယှ့်ယ ေင့် မဟို ့်သည ့် ေန့်ထမ့်ေးမျ ေးအ ွက့်ရ   မည့်သ ိုို့   ိုန ိုင့်မည့်နည့်ေး။ အထ ေးသဖြင ့် 

၁၉၄၈ ခိုနစှ့်က ည့်ေးက စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၏ အ ယွ့်အစ ေးနှင ့် အ ဏ  ှ မှု ရဖပ င့်ေးလွဲလ ရပ   

လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ သည့် ဂိုဏ့်သ ကခ   ှ ရသ  ဘေက ို   ှ ခွင ့်  ှ သည့်ဟ သည ့် အချက့်က   ေန့်မ ှ ဟ သည ့် 

သရဘ    ေးအရပေါ် မည့်ကွဲ သ ိုို့ သက့်ရ  က့်မှု  ှ သနည့်ေး။  

 

ရန က့် ံိုေး စဉ့်ေးစ ေး မည ့် အချက့်မှ  စနစ့် ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး မ ေါေမျ ေး (structural adjustment policies 

(SAPs)) ဖြစ့်သည့်။ SAPs မျ ေးသည့် IMF နှင ့် ကမ္  ဘဏ့်  ိုို့မှ ရငရွချေးငှ ေး   ွင့် အသံိုေးဖပ သည ့် မ ေါေမျ ေး 

ဖြစ့်ပပ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် စ ေးပွ ေးရ ေး၌ အစ ိုေး ၏ ပါေင့်မှုက ို ရလျှ  ချပပ ေး စ ေးပွ ေးရ ေး ထ ရ  က့်မှုနငှ ့် 

ြံွွေ့ပြ  ေးမှု  ိုို့က ို ဖမြှင ့် င့် န့်  ည့် ွယ့်သည့်။ အဓ ကအ ေးဖြင ့် IMF နှင ့် ကမ္  ဘဏ့်  ိုို့သည့် ရငွရကကေး 

ဖပ ့်ရ  က့်ရနသည ့် န ိုင့်ငမံျ ေးက ို လွ ့်လပ့်ရသ  ရစျေးကွက့် စ ေးပွ ေးရ ေး မ ေါေမျ ေး အရက င့်အထည့် 

ရြ ့်ရစဖခင့်ေးဖြင ့် ရငရွကကေး ထို ့်ရချေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုမ ေါေမျ ေး ွင့် ကိုန့်စည့်နှင ့်  င့်ေးနှ ေးရငွမျ ေး 

စ ေး င့်ေးမှုအရပေါ် အ  ေးအ  ေးမျ ေးအ ေး ပယ့်ြျက့်ဖခင့်ေး၊ အစ ိုေး ပ ိုင့် လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို ပိုဂဂလ ကပ ိုင့်အဖြစ့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး၊ ရငရွကကေး ရြ င့်ေးပွမှုက ို ထ န့်ေးချ ပ့်ဖခင့်ေး၊ အစ ိုေး ၏ အသံိုေးစ   ့်မျ ေးက ို ရလျှ  ချဖခင့်ေးနှင ့် အစ ိုေး  

ဗျှူရ ိုကရ စ  ေန့်ထမ့်ေးအင့်အ ေးက ို ရလျှ  ချဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

 

ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးက ို ရထ က့်ခသံ မျ ေးက ကမ္   ကိုန့်သွယ့်ရ ေးနှင ့် ရငွရကကေး ရစျေးကွက့် ငွ့် 

အ  ေးအ  ေးမ ှ  ပါေင့်န ိုင့်ဖခင့်ေးအရပေါ် မ  ည့်ရနသည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့်မှုသည့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ေ မ ိုကရ စ နငှ ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအရပေါ် ရလေးစ ေး လ ိုက့်န ဖခင့်ေးမျ ေးက ို ရ  င့်ကကဉ့်ေးရပေး 

လ လ မ ့်မည့် ဟို  ိုသည့်။ အထ ေးသဖြင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်လ ပပ ေး ရခ ့်မ လ သည့်နှင ့်အမျှ 

လ လ ့် န့်ေးစ ေး အချ   ေးအစ ေးလည့်ေး မျ ေးဖပ ေးလ လ မ ့်မည့်။ လ လ ့် န့်ေးစ ေးသည့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ငွ့် 

အဖခ ေးသ မျ ေးအရပေါ် ပ ို၍ သရဘ ထ ေးကက ေးသည ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး န ိုင့်ငရံ ေး အ လစ့်မျ ေး၏ 

မရဖပ င့်ေးလွဲဘွဲ  ှ ရနသည ့် အရဖခအရနက ို စ န့်ရခေါ်ကကသည့်။ လ လ ့် န့်ေးစ ေးမျ ေးသည ့် ၎င့်ေး  ိုို့ လ  န့်ေးစ ေး 

 စ့်ခို ည့်ေးအ ွက့် သ မက ပ ို၍  င့်ေး ွဲမွွဲရ သ မျ ေးအ ွက့်ပါ န ိုင့်ငရံ ေး ဖြစ့်စဉ့် ွင့် အသံဖပ ခွင ့်က ို 

ရ  င့်ေး  ိုကကလ မ ့်မည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  အကကမ့်ေးြက့်မှုနှင ့် နှ ပ့်ကွက့်မှုမျ ေးက ိုလည့်ေး  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး 

 နို့့်ကျင့်လ ကက လ မ ့်မည့် (Lerner, 1958; Lipset, 1959; Nelson, 1987)။ န ိုင့်ငံရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို 

ရလေးစ ေး လ ိုက့်န ရသ  အစ ိုေး က ို ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေးသည့် လ လ ့် န့်ေးစ ေးမျ ေး ပ ိုမ ိုမျ ေးဖပ ေးလ သရ ွွေ့ ပ ို၍ 

ကက ေးထွ ေး အ ေးရက င့်ေးလ မည့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး ဖြစ့်စဉ့်သည့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုက ို ရ  င့်ကကဉ့်ေးရပေးပပ ေး ထ ိုမှ  စ့် င ့်  ည့်ပင မ့်ပပ ေး သရဘ ထ ေးကက ေးသည ့် န ိုင့်ငရံ ေး ေန့်ေးကျင့် 

 စ့်ခိုက ို ြန့်  ေးရပေးသည့်။ 

 

 

 



 440 

အဆြိုျား မင်ေါဒ၊ စ ျားပွာျားဝ ျားအ  တစ် မဘာလုံျား ခ ြိတ်ဆ ် ပ ံွေ့နှံို့မှုနှင  ်ဝအာ ်သြိုို့ အဖပြိ င်အဆြိုင် ထြိုျားဆင်ျား   ခင်ျား 

 

အ  ိုေးဖမင့် ရမ ့်ေယ့်လ့် (သ ိုို့) ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးက ို  နို့့်ကျင့်သ မျ ေးက စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး 

ချ   ့် က့် ပျွံေ့နှံို့မှုသည့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ရက င့်ေးကျ   ေးချမ့်ေးသ က ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရနသည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ 

ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးက ို ရေြန့်သ မျ ေးက န ယ ို လစ့်ဘ ယ့် ရစျေးကွက့် စ ေးပွ ေးရ ေး သရဘ    ေးမျ ေးက ို 

အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို လ မှု ြ လံိုရ ေး၊ လိုပ့်သ ေးမျ ေး၏ လံိုခခ ံရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို 

စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  လိုပ့်ရ  င့်ရနကျ လ မှုရ ေး  ိုင့်   လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး မ ှ  (သ ိုို့) 

လိုပ့်ရ  င့်လ ိုစ  ့် မ ှ  ဖြစ့်သွ ေးရစလ မ ့်မည့်ဟို   ိုသည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  အစ ိုေး သည့် ကမ္   စ့်ေန့်ေး 

ယှဉ့်ပပ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေး ဖမင ့် က့်လ ရစ န့်နှင ့် န ိုင့်ငံ က   င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေး  ွွဲရ  င့် န့် စ ေးပွ ေးရ ေး ငွ့် ၎င့်ေး၏ 

အခန့်ေးကဏ္ဍက ို ရလျှ  ချ ရလ   န ိုင့်ငရံ  ့်သည့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအ ွက့် ကျန့်ေးမ ရ ေး၊ ပည ရ ေး၊ 

ရသ က့်သံိုေးရ နငှ ့် အဖခ ေးရသ  လ မှု ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေး ရပေး သည ့်   ေန့်မျ ေးက ိုလည့်ေး  ပ့်  ိုင့်ေးပစ့် သည့်။  

 

န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့် အဖမင့်နငှ ့်  နို့့်ကျင့်စ ွပင့် MNCs မျ ေးက ို အကျ  ေး ှ ရသ  ရဖပ င့်ေးလွဲမှု ဖြစ့်ရစသ မျ ေးဟို 

မရှုဖမင့်ရပ။ ထ ိုသ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ လိုပ့် ပ့်မျ ေး၏ လ မှု ြ လံိုရ ေး သက့်ရ  က့်မှု မျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး 

မ ှ သည ့် အဖမ ့်အစွန့်ေး   ှရြွရနရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ MNCs မျ ေးသည့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ၎င့်ေး  ိုို့  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံသည့်ထက့် ပ ိုရသ  အဖမ ့်ရငွမျ ေးက ို ထို ့်ယ ကကပပ ေး ဖပည့် ငွ့်ေး 

အ င့်ေးအနှ ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးယ ကကသည့်။ လိုပ့်သ ေး အင့်အ ေးမျ ေးမျ ေးနှင ့် လိုပ့်ရ  င့် သည ့် 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးထက့်  င့်ေးနှ ေးရင ွ အ ေးရက င့်ေးရက င့်ေးနငှ ့် လိုပ့်ရ  င့် သည ့် လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ဖခင့်ေးဖြင ့် 

အလိုပ့်လက့်မွဲ  ဖြစ့်မှုက ို   ိုေး  ွေးရစသည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးအရပေါ် မျက့်နှ သ ရပေးသည ့် မ ေါေမျ ေး 

  ှ  န့် န ိုင့်ငံအ ွင့်ေးမှ ထွက့်သွ ေးမည့်ဟို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးက ိုလည့်ေး အသံိုေးဖပ ကကသည့် (Burgoon, 

2001; Burkhart, 2002; Frenkel and Kuruvilla, 2002; Arnold and Hartman, 2006   ိုို့က ို ရှုပါ)။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ အစ ိုေး မျ ေးသည့် MNC မျ ေးထံမှ  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံမှု အရဖမ က့်အဖမ ေး   ှ လ ိုလျှင့် 

ထ ိုရစျေးကွက့် စ ေးပွ ေးရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို လ ိုက့်န  မည့် ဖြစ့်သည့်။ MNCs မျ ေးနှင ့် ရငွရကကေး  ိုင့်   

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၏ ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးန ိုင့်မှုဖြင ့် ြန့်  ေးထ ေးရသ  အပပ  င့်အ  ိုင့်မျ ေးသည ့် ေန့်ေးကျင့်သည့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး ရအ က့်သ ိုို့ အပပ  င့်အ  ိုင့် ထ ိုေး င့်ေးဖခင့်ေးက ို  ွန့်ေးအ ေးရပေးသည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့်  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံမှု   ှ  န့်အ ွက့် အခွန့်အရက က့်၊ လိုပ့်အ ေးခ၊ လိုပ့်သ ေး သမဂဂ ြွွဲွေ့ဖခင့်ေးနှင ့် 

လ မှုြ လံိုရ ေး အ င ့်မျ ေးက ို အပပ  င့်အ  ိုင့် ရလျှ  ချ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှုအရပေါ် သံသယ  ှ သ မျ ေးက MNCs မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံဖခ ေး 

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှု ကိုမပဏ မျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး  ည့်ပင မ့်မှု  ှ ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲန ိုင့်ငံမျ ေး ွင့်သ   င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံရဖခ 

ပ ိုမျ ေးသည့်ဟို ရထ က့်ဖပကကသည့်။  ငှ့်ေး ှင့်ေး   ို ရသ ့် အစ ိုေး  အရဖပ င့်ေးအလွဲသည့် 

ထ ို င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံသ မျ ေးအ ကွ့် ရငရွ ေးရကကေးရ ေး  ိုင့်   အနတ  ယ့် ပ ိုမ ို ဖမင ့်မ ေးရစရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ 

ရပါ   ့်ရြ ့်လ ယ ို  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုသည့် ဖပည့် ွင့်ေး န ိုင့်ငံရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အရဖပ င့်ေးအလွဲ မျ ေးရကက င ့် အထ ေး 

ထ ခ ိုက့်န ိုင့်ရပ   ရငွရကကေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေး လျင့်လျင့်ဖမန့်ဖမန့် အလံိုေးအ င့်ေးနငှ ့် ထွက့်ခွ သွ ေးမှုမျ ေး 

ဖြစ့်ရစန ိုင့်သည့်။  ည့် ွဲ စ ေးပွ ေးရ ေး အရဖခအရနမျ ေးမှ အဖမ ့်  ှ ကကသည ့် ဖပည့် ွင့်ေး အ လစ့်မျ ေးသည့် 

န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှမံှုက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေးအ ွက့် န ိုင့်ငရံ ေး အရဖခအရနအ ေး လက့် ှ အ  ိုင့်ေးသ   ှ ရန န့် 
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လ ိုအပ့်သည ့် အ  မျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့် လ ိုကကသည့် (Maxfield, 1998; McCorquodale and Fairbrother, 

1999; Darrow and Tomas, 2005)။ 

 

ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးက ို ရေြန့်သ မျ ေးက ကိုန့်သွယ့်ရ ေး ွင့် ရဖြရလျှ  ရပေးဖခင့်ေးအရပေါ် ဖပန့်လည့် 

ရပေး ပ့် ဖခင့်ေးမျ ေးသည့် အ ေးလံိုေးအ ကွ့် မ  ည ရပဟို ရထ က့်ဖပကကသည့်။ န ိုင့်ငံ က  

နယ့်နမ  ့်မျ ေးအကက ေး လျင့်လျင့်ဖမန့်ဖမန့်နှင ့် လွယ့်လွယ့်က က  ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးန ိုင့်သည ့် ကိုမပဏ မျ ေးသည့် 

ကိုန့်သွယ့်ရ ေး၏ အကျ  ေးအဖမ ့်မျ ေး ပ ိုမ ို   ှ ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် လစ့်ဘ ယ့် ကိုန့်သွယ့်ရ ေး မ ေါေမျ ေးက ို 

ကျင ့်သံိုေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ပ ိုမ ို ဖမင ့်မ ေးရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှု   ှ လ မ ့်မည့်ဟို အ မ မခံန ိုင့်ရပ (Rodrik, 

1997; Aaronson and Zimmerman, 2006)။ ထ ိုို့ဖပင့် MNCs မျ ေးမှ လိုပ့်သ ေးမျ ေးသည့် ကိုန့်ထို ့်လိုပ့်ရ ေး 

စ   ့်မျ ေးက ို အနည့်ေး ံိုေး ရလျှ  ချန ိုင့် န့် မလံိုခခ ံသည ့် လိုပ့်ငန့်ေး အရဖခအရနမျ ေး ွင့် အချ  န့် ှည့်ကက  

အလိုပ့်လိုပ့်ကက သည့် (Rodriguez, 2004; Arnold and Hartman, 2006)။ န ိုင့်ငံဖခ ေးမှ ယဉှ့်ပပ  င့်မှု 

ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့် ခံကက သည ့် ဖပည့် ွင့်ေး ကိုမပဏ မျ ေးသည့် ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေး ငွ့်  က့်လက့် 

 ငှ့်သန့်ရနရစ န့် အလိုပ့်အက ိုင့်မျ ေး ရလျှ  ချပစ့်ဖခင့်ေး၊ လိုပ့်ငန့်ေးနှင ့် လံိုခခ ံရ ေး အ င ့်အ န့်ေးမျ ေးက ို 

နှ မ ့်ချပစ့်ဖခင့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ကက  သည့်။ န ိုင့်င ံက  ပပ  င့်  ိုင့်မှုမျ ေးရကက င ့် အလိုပ့်  ံိုေးရံှုေး သ မျ ေးမှ  

ပည မ  ့်သ မျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုသ မျ ေးအ ွက့် လျင့်ဖမန့်စွ  အလိုပ့်အစ ေး ဖပန့်  န့်မှ  မလွယ့်က လှရပ 

(Moghadam, 1993; Cheng, 1999)။ 

 

ရန က့် ံိုေးအချက့် အရနဖြင ့် စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှုက ို  နို့့်ကျင့်သ မျ ေးက IMF နငှ ့် 

ကမ္  ဘဏ့်  ိုို့မှ SAPs မျ ေးက ို အရက င့်အထည့် ရြ ့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးသည့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှုက ို ထ ခ ိုက့်ရစသည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ အချ   ွေ့ရသ  ရလ လ ချက့်မျ ေးက ထ ိုမ ေါေမျ ေးသည့် 

ရမျှ ့်မှန့်ေးထ ေးရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး အရဖခအရနမျ ေး   ှ ရစဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှုက ိုပင့် ထ ခ ိုက့်သည့်ဟို 

  ိုကကသည့် (Przeworski and Vreeland, 2000; Vreeland, 2003)။ စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှု ကျ င့်ေးလ ပါက 

လ ိုအပ့်သည ့်  န့်ပံိုရငွမျ ေး မ  ှရြွ န ိုင့်ရလ   အစ ိုေး မျ ေးသည့် လ မှုရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေးက ို ဖြ ့်ရ  က့်ပစ့်ပပ ေး 

အစ ိုေး  လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို ရလျှ  ချပစ့်ကကသည့် (စ ရသ တ  ၁၃.၃၊ ဥပမ  (က)  ငွ့် ရှုပါ)။ 

 

စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးအ ကွ့် ခင့်မင့် နှစ့်လ ိုြွယ့် ရက င့်ေးရသ  ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် အမျ ေးဖပည့်သ    ိုင့်   အသံိုေးစ   ့် ရလျှ  ချရ ေး မ ေါေမျ ေးက ို ချမှ ့်ဖခင့်ေးသည့် လ မှုရ ေးအ  

 င့်ေးမ မှုမျ ေးက ို ဖမင ့်မ ေးရစသည ့် သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည့်။ အစ ိုေး မျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

 ည့်ပင မ့်မှုအရပေါ် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရနသည့်မျ ေးက ို ြ နှ ပ့် မည့် ဖြစ့်ပပ ေး လက့် ှ  မ ေါေမျ ေးက ို စ န့်ရခေါ်န ိုင့်သည ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး အ  ိုက့်အခမံျ ေး၊ သမဂဂ ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးနငှ ့် အဖခ ေး န ိုင့်ငရံ ေး  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ို 

 င့်ေး င့်ေးကကပ့်ကကပ့် က ိုင့် ယွ့် ကက သည့်။ အလ ေး  ပင့် အ  ိုက့်အခံ န ိုင့်ငရံ ေး ပါ   အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေး၊ သမဂဂ 

အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  န ိုင့်ငရံ ေး  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက SAPs မျ ေး ချမှ ့်ဖခင့်ေးက ို အစ ေးအစ  

  ိုင့်   အဓ ကရိုန့်ေးမျ ေး၊  နဒထို ့်ရြ ့်ပွွဲမျ ေး၊ အကကမ့်ေးြက့်သည ့်  နဒဖပပွွဲမျ ေးဖြင ့်  ံိုို့ဖပန့်ရလ   ှ သည့်။ 

ယင့်ေးအရပေါ် အိုပ့်ချ ပ့်သ  အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးက န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် ဖပည့်သ ူ့ ရ ေး   လွ ့်လပ့်မှုမျ ေးက ို 

ကနို့့်သ ့်ဖခင့်ေးဖြင ့်  ံိုို့ဖပန့်ကကသည့် (Howard-Hassmann, 2005; စ ရသ တ  ၁၃.၃၊ ဥပမ  (ခ)  ငွ့် ရှုပါ)။ 

 



 442 

စ ရသ တ  ၁၃.၃။  အ  ိုေးဖမင့်ဖခင့်ေး ဥပမ မျ ေး 

(က)  IMF မှ လိုပ့်ရ  င့်ခ ိုင့်ေးသည ့် စနစ့်ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး မ ေါေမျ ေး (SAP) က ဇင့်ဘ ရဘွ န ိုင့်ငံက ို 

ပည ရ ေး အသံိုေးရငွမျ ေးအ ေး ရလျှ  ချပစ့် န့် ြ အ ေးရပေးခွဲ သည့် (McCorquodale and Fairbrother, 

1999)။ လွ ့်လပ့်ရ ေး  ပပ ေးချ  န့်မှ စ၍ ပထမ ံိုေးအကက မ့် မ လ န့်ေး အ င ့် အ ွက့် ရကျ င့်ေးလခမျ ေး 

စ င့် ရက က့်ခရံစခွဲ သည့်။ ပည ရ ေး ငွ့် ဗဟ ို ချ ပ့်က ိုင့်မှု ရလျှ  ချခွဲ ဖခင့်ေးက အစ ိုေး က ို SAP 

 ည့်မှန့်ေးချက့် အချ   ွေ့ ဖပည ့်မ ရစခွဲ ရသ ့်လည့်ေး  င့်ေး ွဲသ မျ ေးနှင ့် ချမ့်ေးသ သ မျ ေးအကက ေး ပည ရ ေး 

ကွ ဟချက့်က ို ပ ိုမ ို   ိုေး  ွေးရစခွဲ သည့် (Kanyongo, 2005, p. 71)။ 

(ခ)  ၂၀၀၆ ခိုနှစ့် ဇ လ ိုင့်လ ၃၀  က့်ရနို့ ွင့် ရအ ့်ေ ပမ  ွေ့၊    က န ိုင့်ငံမှ လ ရပါင့်ေး  စ့်သ န့်ေးရကျ ့် ခနို့့်သည့် 

ရဟဇယ့်လ့်ရစ မျ ေး ရစျေးကျလ ဖခင့်ေးအရပေါ်  နဒဖပခွဲ ကကသည့်။ အစ ိုေး က ရေေါလ  ခံ ရသ  

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးထံမှ ပ ိုလျံှရနသည ့် ရဟဇယ့်လ့်ရစ မျ ေးက ို ေယ့်ယ  န့် ဖငင့်ေး န့်ခွဲ ပပ ေး ထ ိုကိုန့်ပစစည့်ေးရစျေး 

ပ ိုမ ို ကျ င့်ေးလ သည ့်အရပေါ် လယ့်သမ ေးမျ ေးက စ  ့်ပျက့်လက့်ပျက့် ဖြစ့်ကက သည့်။ ၂၀၀၃ ခိုနစှ့် ငွ့် 

ထို ့်ဖပန့်ခွဲ ရသ  IMF ၏ အစ ိုေး  အသံိုေးစ   ့် ရလျှ  ချရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက    က  အစ ိုေး က ို 

ပ ိုလျံှရနသည ့် အရစ အ ံမျ ေးအ ေး ေယ့်ယ ဖခင့်ေးဖြင ့် လယ့်သမ ေးမျ ေးက ို ရထ က့်ပံ ရပေးသည ့် မ ေါေအ ေး 

ြျက့်သ မ့်ေးရစခွဲ သည့်။ ရအ ့်ေ  ွင့်  ွဲ ပ့်ြွွဲွေ့နငှ ့်   ိုက့်ရ ိုက့် ထ ရ ွွေ့မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ပပ ေး လ ရပါင့်ေး ၃၅ ဦေး 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးခံ က  ၅၁ ဦေး ေဏ့်     ှ ခွဲ သည့်။ စ  ့်ေင့်စ ေးြွယ့် ရက င့်ေးသည ့်အချက့်မှ   ွဲချ ပ့်က ို 

 နဒဖပသ မျ ေးအရပေါ် က ိုင့် ယွ့်ပံို ရလျ   ွဲသည ့်အ ကွ့် အလိုပ့်ဖြ  ့်ပစ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးပင့် (Akinci, 2006)။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

ရငရွ ေးရကကေးရ ေးနငှ ့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှမံှု   ိုင့်   ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးသည့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး  သ ိုို့ 

နည့်ေးလမ့်ေးနှစ့်မျ   ေး၊ န ိုင့်ငံဖခ ေး   ိုက့်ရ ိုက့်  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှမံှုနှင ့် ရပါ   ့်ရြ ့်လ ယ ို  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုနှင ့် အဓ က 

ေင့်ရ  က့်လ သည့်။ 

ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးက ို ရထ က့်ခသံ မျ ေးက ကမ္   ကိုန့်သွယ့်ရ ေးနှင ့် ရငွရကကေး ရစျေးကွက့် ွင့် 

အ  ေးအ  ေးမ ှ  ပါေင့်န ိုင့်ဖခင့်ေးအရပေါ် မ  ည့်ရနသည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့်မှုသည့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ေ မ ိုကရ စ နငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် ရလေးစ ေး လ ိုက့်န ဖခင့်ေးမျ ေးက ို ရ  င့်ကကဉ့်ေးရပေး 

လ လ မ ့်မည့် ဟို  ိုသည့်။ 

ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးက ို ရေြန့်သ မျ ေးက န ယ ို လစ့်ဘ ယ့် ရစျေးကကွ့် စ ေးပွ ေးရ ေး သရဘ    ေးမျ ေးက ို 

အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို လ မှု ြ လံိုရ ေး၊ လိုပ့်သ ေးမျ ေး၏ လံိုခခံ ရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို 

စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  လိုပ့်ရ  င့်ရနကျ လ မှုရ ေး  ိုင့်   လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး မ ှ  (သ ိုို့) 

လိုပ့်ရ  င့်လ ိုစ  ့် မ ှ  ဖြစ့်သွ ေးရစလ မ ့်မည့်ဟို   ိုသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

၂၀၀၇-၂၀၁၀ အ ွင့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့် ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေးပျက့်ကပ့်က ယခို ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် ဂလ ိုဘယ့်လ့် 

လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးက ို ရထ က့်ခသံည ့် အဖမင့်မျ ေးနှင ့်  နို့့်ကျင့်သည ့် အဖမင့်မျ ေးအရပေါ် မည့်ကွဲ သ ိုို့ သက့်ရ  က့်မှု 

 ှ သနည့်ေး။ 

ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးက ို ရထ က့်ခသံည ့် အဖမင့်မျ ေးက ၂၀၁၀ နှစ့်ကိုန့်ပ ိုင့်ေး အ  ပ့် ရနွဦေး 

ရ  ့်လှန့်ရ ေးမှ စ၍ ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့် အရ ွှေ့အလယ့်ပ ိုင့်ေးမှ ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့  ံိုို့ဖပန့်မည့်နည့်ေး။ 



 443 

ဂလြိုဘယ်လ ်လြိ ု်ဝဇျား ှငျ်ားနှင ် လူူ့အခွင ်အဝ ျား၊ လ ်ဝတွွေ့  လဒမ် ာျား ြို ဆန်ျားစစ် ခငျ်ား 

 

ပည  ငှ့်မျ ေးက ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို နည့်ေးမျ   ေးစံိုဖြင ့် 

 န့်ေးစစ့်ကကသည့်။ က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  ရလ လ မှုမျ ေး (quantitative studies) က စ  င့်ေးအင့်ေး 

နည့်ေးပည က ို အသံိုေးဖပ က  န ိုင့်ငအံမျ ေးအဖပ ေးက ို အချ  န့်  စ့်ခိုကက  ရလ လ ၍ ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေး၏ စိုရပါင့်ေး 

အရ ွွေ့အကကံ မ ှ ရယဘိုယျ  ွွဲထို ့်၍  မည ့် အချက့်မျ ေးက ို   ှရြွကကသည့်။ အရကက င့်ေးအ   အရဖခဖပ  

ရလ လ မှုမျ ေး (qualitative studies) က န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်င ံ (သ ိုို့) အမျ   ေးသမ ေး (သ ိုို့) လ မျ   ေးစို  စ့်စို ကွဲ သ ိုို့ရသ  

 ည့်ညွှန့်ေးအိုပ့်စို  စ့်စိုက ို အရသေးစ  ့် ရလ လ ဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့် ကကသည့်။၂ အရကက င့်ေးအ   အရဖခဖပ  

ရလ လ မှုမျ ေးသည့် ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးအရပေါ် သ အ ို  ပ ိုင့်ေးအ  ရ ွေးရ  စ   ရေြန့်မှုမျ ေး 

ရြ ့်ထို ့်ရပေးန ိုင့်သည့် (ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေး နှစ့်ခိုလံိုေးသည့် မှန့်ကန့်န ိုင့်ရကက င့်ေး ရ ွေးရနွေးချက့်က ို စ ရသ တ  ၁၃.၄ 

 ွင့်ရှုပါ)။ 

 

စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှုနငှ ့်  က့်စပ့်မှုက ို  န့်ေးစစ့်သည ့် က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  

 န့်ေးစစ့်မှုမျ ေး၏  လေ့်မျ ေးမှ  ရ  ရနှ ရနသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ရန  အမျ ေးအဖပ ေး၊ အချ  န့်အမျ ေးအဖပ ေး၌ 

စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျွံေ့နှံို့မှုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ပ ိုမ ို ရလေးစ ေးလ ိုက့်န မှုနငှ ့် ပ ို၍ 

 က့်စပ့်ရနရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ အဓ က ရလ လ မှုမျ ေးမှ ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးက ို အရဖခခံ၍ ထ ိုအရကက င့်ေးက ို 

အ  ိုချံ ေး  ငှ့်ေးဖပသွ ေးပါမည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၁၃.၄။  မ  ည ရသ  အဖမင့် 

စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှုနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို 

ရလ လ    ငွ့် က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  သိုရ သန နည့်ေးလမ့်ေးနှင ့် အရကက င့်ေးအ   အရဖခဖပ  သိုရ သန 

နည့်ေးလမ့်ေး  ိုို့သည့် မ  ည သည ့် ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ရကက င့်ေး အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် ရြ ့်ဖပခွဲ ပပ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ အရကက င့်ေးအ   အရဖခဖပ  သိုရ သန နည့်ေးလမ့်ေး၏ ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးမှ  ပ ို၍ အ  ိုေးဖမင့် 

 န့်သည့်။ ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေး နှစ့်ခိုလံိုေး၏ ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးမှ  မှန့်ကန့်ရနန ိုင့်သည့်။ စည့်ေးမျဉ့်ေးမှ မခွင့်ေးချက့် 

ဖြစ့်ရနဖခင့်ေး “exception to the rule” ဟ သည ့် အ  ိုက ထ ိုသ ိုို့ ဖြစ့်ပွ ေး ဖခင့်ေးက ို  ငှ့်ေးဖပရနသည့်။ လ မှု 

န ိုင့်ငရံ ေး ငွ့် အပမွဲ မှန့်ကန့်ရနသည ့် က စစ ပ့်မျ ေး မ ှ ရသ ့်လည့်ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးဟို သရဘ ထ ေးန ိုင့်သည ့် 

ပံိုမှန့် ဖြစ့်ရပေါ်ရနရသ  လ မှု န ိုင့်ငရံ ေး အမ အကျင ့်မျ ေး  ှ သည့်။ ဥပမ  ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် ေ မ ိုကရ စ  

န ိုင့်ငံမျ ေးမှ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးသည့် အဖခ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးမှ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် အစ ိုေး ၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေးလ ိုက့်န မှုက ို ပ ိုမ ို ခံစ ေးကက သည့်ဟို န ေးလည့် သရဘ ရပါက့် ထ ေးကကသည့်။ 

က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  သိုရ သန နည့်ေးလမ့်ေးသည့် ထ ိုသ ိုို့ရသ  ပံိုမှန့် ဖြစ့်ရပေါ်ရနသည ့် က စစ ပ့်မျ ေးက ို 

  ှရြွ   ငွ့် မျ ေးစွ  အသံိုေးေင့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် စည့်ေးမျဉ့်ေး  ိုင့်ေး ွင့်လည့်ေး မခွင့်ေးချက့်  ှ သည့်။ လ သ ေးမျ ေး၏ 

အမ အကျင ့်မျ ေးသည့် ရဖပ င့်ေးလွဲန ိုင့်ရသ ရကက င ့် လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေး အမ အကျင ့်မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်လျှင့် 

မခွင့်ေးချက့်မျ ေး  ှ န ိုင့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရလေးစ ေးလ ိုက့်န မှုနှင ့် ပ ့်သက့်လျှင့် ရခါင့်ေးရ  င့် မျ ေးသည့် 

န ိုင့်ငံ၏ န ိုင့်ငရံ ေး အမျ   ေးအစ ေးအရပေါ် မ  ည့်၍ အပမွဲ မ့်ေး ပံိုမှန့် လိုပ့်ရ  င့်ကကဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ 

 

စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှုနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့နှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံ 
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ရငွမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ပ ို၍ ရလေးစ ေး လ ိုက့်န ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးထံသ ိုို့ စ ေး င့်ေးသည့်   ိုသည့်မှ  

ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် မှန့်ကန့်ပါသည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် အချ   ွေ့ရသ  အချ  န့်နငှ ့် ရန  မျ ေး ငွ့် 

ထ ို င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှမံှုမျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့လည့်ေး ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေးမှ အစ ိုေး မျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးရကက င ့်ပင့် ရ  က့် ှ သွ ေး  ့်သည့်။ ထ ိုပံိုစံ နှစ့်မျ   ေးလံိုေးက ို န ေးလည့် န့် 

အရ ေးပါသည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့် ွင့် ရယဘိုယျ စည့်ေးမျဉ့်ေးမှ  န ိုင့်ငဖံခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှမံှုမျ ေး  ှ လျှင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရလေးစ ေးလ ိုက့်န န ိုင့်ရဖခ   ိုေး က့်လ သည့်။  စ့်ဘက့် ွင့်လည့်ေး မခွင့်ေးချက့်မှ  

ထ ိုသ ိုို့ရသ  အင့်စ  ေးကျှူေး ငှ့်ေး  ိုင့်   အစ အမမံျ ေးသည့် အချ   ွေ့ရသ  အရဖခအရနမျ ေးမှ စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးက ို 

ဖပည ့်မှ ရစ န့် လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး  ှ ရနသည့်။ 

 

ရမ   (Meyer) (2006) က အရမ  ကန့် အရဖခစ ိုက့် FDI မျ ေးသည့် လက့်ခံသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ပ ိုမ ိုရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုနငှ ့်  က့်စပ့်ရနရကက င့်ေး ရ ွွေ့ ှ ခွဲ  သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် စမစ့်၊ 

ဘ ိုေးလ့်ယ  ေ့်နှင ့် အစ့်ပ ိုလစ့်  ို (Smith, Bolyard, and Ippolitio) (1999)   ိုို့က မ  ည သည ့် 

ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ သည ့်အခါ ရမ  ၏ 

ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးအ  ိုင့်ေး မရ ွွေ့ ှ  ရ   ရပ။ ယင့်ေးမှ  က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  ရလ လ ဖခင့်ေး၏ အခက့်အခွဲ  စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်။  လေ့်မျ ေးသည့် ရလ လ ချက့် လိုပ့်ရ  င့်ပံိုက ို မ  ည့်၍ ရဖပ င့်ေးလွဲ သွ ေးန ိုင့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

အဖခ ေး သိုရ သနမျ ေးက ရမ  ၏ ရလ လ  ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးက ို ရထ က့်ခရံနသည့်။ ဂလ ိုဘယ့်လ့် 

လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး ဖြစ့်စဉ့် ငွ့် အဓ က အချက့်  စ့်ခို ဖြစ့်ရသ  ကိုန့်သွယ့်ရ ေး ငွ့် ရဖြရလျှ  ဖခင့်ေးသည့် အစ ိုေး မှ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ပ ိုမ ို ရလေးစ ေး လ ိုက့်န လ ရစသည့်။ ဥပမ  ကိုန့်သွယ့်ရ ေး ပ ိုမ ို လိုပ့်ရ  င့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးမှ 

အစ ိုေး မျ ေးသည့် က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှု အခငွ ့်အရ ေးဟို န ိုင့်င ံက က အသ အမျ ့်ဖပ ထ ေးသည ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး (   ေးရံိုေး င့် စစ့်ရ ေးဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ ကွက့်မျက့်ဖခင့်ေး၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး၊ 

လက့်စရြျ က့်ဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေးအ  ရထ င့်သငွ့်ေး အကျဉ့်ေးချဖခင့်ေး) က ို ချ   ေးရြ က့်န ိုင့်ရဖခ ပ ိုနည့်ေးသည့် (Apodaca, 

2001)။ ကိုန့်သွယ့်ရ ေး ရဖြရလျှ  ဖခင့်ေးသည့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ရမွေးကင့်ေးစ ကရလေးငယ့် ရသ ံိုေးမှု 

နှုန့်ေးထ ေးက ိုလည့်ေး ရလျှ  ချရပေးန ိုင့်သည့် (Apodaca, 2002)။ ရလ လ ချက့်မျ ေးအ  ကိုန့်သွယ့်ရ ေး 

ရဖြရလျှ  ဖခင့်ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အ င ့်အ န့်ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးသည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် အဖပည ့်အေ သရဘ    ေးအ ရ  ၊ န ှုင့်ေး  သရဘ    ေးအ ပါ လိုပ့်က ိုင့်န ိုင့်စွမ့်ေး 

 ှ သည့်၊ န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဥပရေမျ ေး ငွ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ကျင ့်သံိုေးန ိုင့်သည့်၊ 

ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို   ှ န ိုင့်သည့် ဟ ၍ ဖြစ့်သည့် (Richards and Gelleny, 2007)။ 

ကိုန့်သွယ့်ရ ေး ရဖြရလျှ  ဖခင့်ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ သက့် မ့်ေးနှင ့် စ   ့်ရဖမ က့်မှု နှုန့်ေးထ ေးက ိုလည့်ေး 

  ိုေး က့်ရစသည့် (Gray, Kittilson, and Sandholtz, 2006)။ 

 

က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  ရလ လ ဖခင့်ေးမျ ေးမှ အကွဲဖြ ့် လျှင့် ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် FDI က အစ ိုေး ၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် ရလေးစ ေးလ ိုက့်န မှုအ ေး အရထ က့်အက ဖြစ့်ရစသည့်။ MNC မျ ေး၏  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေး 

  ိုေး က့်လ ဖခင့်ေးသည့်  င့်  မှ ကင့်ေးလွ ့်ခငွ ့်၊ ဘ သ ရ ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့် န ိုင့်ငံရ ေး ပါေင့်ခွင ့်၊ လွ ့်လပ့်စ ွ 

ခ  ေးသွ ေးလ ခွင ့်၊ သမဂဂ ြွွဲွေ့ခငွ ့်  ိုို့ အပါအေင့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး 

  ိုေး က့်လ ဖခင့်ေးနှင ့်  က့်စပ့်ရနသည့် (Meyer, 1996, 1998; Richards, Gelleny, and Sacko, 2001)။ 

အ ပ ိုေါက  (Apodaca) (2001, 2002) က FDI သည့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် အစ ိုေး မျ ေး၏ က ိုယ့်က ယ 



 445 

ဖပည ့်စံိုမှု အခငွ ့်အရ ေးအရပေါ် လ ိုက့်န မှု   ိုေး က့်ရစပပ ေး ရမွေးစကရလေး ရသနှုန့်ေးက ို ရလျှ  ချရပေးသည့်ဟို 

ရ ွွေ့ ှ ခွဲ သည့်။ ထ ိုသ ိုို့   ိုရသ ့်လည့်ေး   မန့်နှင ့် အမ့်မ   ့် (Tuman and Emmert) (2004)   ိုို့က FDI သည့် 

လက့် င့် အရမ  ကနငှ ့် က ရ ဘ ယ ံ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ   ိုေး  ွေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မှ ့် မ့်ေးမျ ေး  ှ ရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ စ ေး င့်ေးရကက င့်ေး ရ ွွေ့ခွဲ  သည့်။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အရဖခအရနနငှ ့် ပ ့်သက့်ပပ ေးလည့်ေး 

ရ  မပွန့်ေးရသ   လေ့်မျ ေး ရ ွွေ့ သည့်။  စ့်ချက့် ့်နှင ့် ဂယ့်လန့်န  (Richards and Gelleny) (2007)   ိုို့က 

FDI နှင ့် ကိုလသမဂဂ ဂျန့်ေါ ဖမြှင ့် င့်ရ ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးနှင ့် ဂျန့်ေါနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေး ွင့်  လေ့်ရက င့်ေးမျ ေး   ှ ဖခင့်ေး  ိုို့  က့်စပ့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ ှ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ဂရ ေး၊ 

ကစ့် ယ့်လ့် န့်နငှ ့်  န့်ေးရဟ  ဇ့် (Gray, Kittilson, and Sandholtz) (2006)   ိုို့က FDI သည့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ သက့် မ့်ေးနှင ့် စ   ့်ရဖမ က့်မှုနှုန့်ေးအရပေါ် ထ ခ ိုက့်ရစမှု  ှ ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ ှ ခွဲ  သည့်။ 

 

ရပါ   ့်ရြ ့်လ ယ ို  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှမံှုက အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေးမှုအရပေါ် လွှမ့်ေးမ ိုေးဖခင့်ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်သည ့် 

ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးမှ  ဖပ ့်ဖပ ့်သ ေးသ ေး သ ပ့်မ ှ ရချ။ ရလ လ ချက့် အမျ ေးအဖပ ေးက ထ ိုသ ိုို့ရသ  

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ   ေးအ ကွ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရစျေးကွက့်မျ ေးက ို ြွင ့်ရပေးရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် က ိုယ့်က ယ 

ဖပည ့်စံိုမှု အခွင ့်အရ ေးက ို ပ ိုမ ို လ ိုက့်န ပပ ေး ရမွေးကင့်ေးစ ကရလေးငယ့် ရသ ံိုေးမှု နှုန့်ေးထ ေးလည့်ေး ပ ိုမ ို 

နည့်ေးပါေးသည့်က ို ရ ွွေ့ သည့် (Richards, Gelleny, and Sacko, 2001; Apodaca, 2002)။ သ ိုို့   ငွ့် 

အဖခ ေးရသ  ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးက ရပါ   ့်ရြ ့်လ ယ ို  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အရဖခအရနက ို 

ထ ခ ိုက့်မှု  ှ ရစရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့် (Richards and Gelleny, 20007)။ SAPs မျ ေးသည့် အစ ိုေး ၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုအရပေါ် ရက င့်ေးမွန့်ရသ  လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု မ ှ ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ 

အဗ ဟ  ဘ့်နငှ ့်  င့်ဂ န့်နယ့်လ  (Abouharb and Cingranelli) (2006)   ိုို့က SAPs မျ ေးသည့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

စွမ့်ေးရ  င့် ည့်မျ ေးက ို   ိုေး က့်ရစဖခင့်ေးဖြင ့် ပ ိုမ ို ရက င့်ေးမွန့်ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရလ အကျင ့်မျ ေး 

ြန့်  ေးရပေးလ မ ့်မည့်ဟ သည ့် န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့် ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေးက ို မမှန့်ကန့်ရကက င့်ေး သက့်ရသဖပခွဲ သည့်။ 

ကမ္  ဘဏ့်၏ စနစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး မ ေါေမျ ေးသည့် အစ ိုေး ၏ က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် 

ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုက ို ပ ိုမ ို   ိုေး  ွေးရစသည့်။ 

 

ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး   ိုင့်   က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  ရလ လ မှုမျ ေး ွင့် က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှု 

အခွင ့်အရ ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အမျ ေး ံိုေး ရလ လ ခွဲ ကကရသ ့်လည့်ေး အဖခ ေးရသ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပ ့်ေန့်ေးကျင့်မျ ေးက ို ရလ လ မှုမျ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ ဘ ဂွန့် (Burgoon) 

(2001) က ကိုန့်သွယ့်ရ ေး ရစျေးကွက့် ြွင ့်ရပေးဖခင့်ေး၏ လ မှု ြ လံိုရ ေး မ ေါေမျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို 

 န့်ေးစစ့်   ွင့်  လေ့် အရ  အရနှ မျ ေးက ို ရ ွွေ့ခွဲ  သည့်။ က ိုလ ိုနနွ့်မ ိုို့စ့်နှင ့်  န့်    ို (Colonomos and 

Santiso) (2005)   ိုို့က ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးသည့် ဖပင့်သစ့်န ိုင့်င ံွင့် က စစ ပ့်မျ ေးအ ကွ့် နယ့်ပယ့် 

 စ့်ခိုက ို ြန့်  ေးရပေးပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခဖပ  စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၏ လ မှု  ေန့်  ိုင့်   

ကျင ့်ေ ့်မျ ေးက ို ကျင ့်သံိုေးရစသည့်ဟို ရ ွွေ့ ှ ခွဲ သည့်။ ရအ က့်သ ိုို့ အပပ  င့်အ  ိုင့် ထ ိုေး င့်ေးဖခင့်ေး 

သရဘ    ေးနငှ ့်  နို့့်ကျင့်စွ ပင့် က စ    (Kucera) (2001) က န ိုင့်ငံဖခ ေးသ ေး  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံသ မျ ေးသည့် 

အလိုပ့်သမ ေး အ င ့်အ န့်ေး န မ ့်ကျရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးထက့် ဖမင ့်မ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ပ ိုမ ို နှစ့်ပခ  က့်ကကသည့်ဟို 

ရ ွွေ့ ှ ခွဲ သည့်။ 
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အနှစ့်ချ ပ့် 

ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအကက ေး  က့် ံရ ေးက ို နည့်ေးမျ   ေးစံိုဖြင ့် 

 န့်ေးစစ့်ကကသည့်။ 

က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  ရလ လ မှုမျ ေးက စ  င့်ေးအင့်ေး နည့်ေးပည က ို အသံိုေးဖပ က  န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေးက ို 

အချ  န့်  စ့်ခိုကက  ရလ လ ၍ ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေး၏ စိုရပါင့်ေး အရ ွွေ့အကကံ မှ ရယဘိုယျ  ွွဲထို ့်၍  မည ့် 

အချက့်မျ ေးက ို   ှရြွကကသည့်။  

အရကက င့်ေးအ   အရဖခဖပ  ရလ လ မှုမျ ေးက န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ (သ ိုို့) အမျ   ေးသမ ေး (သ ိုို့) လ မျ   ေးစို  စ့်စို 

ကွဲ သ ိုို့ရသ   ည့်ညွှန့်ေးအိုပ့်စို  စ့်စိုက ို အရသေးစ  ့် ရလ လ ဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့် ကကသည့်။ အရကက င့်ေးအ   

အရဖခဖပ  ရလ လ မှုမျ ေးသည့် ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးအရပေါ် သ အ ို  ပ ိုင့်ေးအ  ရ ွေးရ  စ   

ရေြန့်မှုမျ ေး ရြ ့်ထို ့်ရပေးန ိုင့်သည့်။ 

စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှု၏  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ နည့်ေးဖြင ့် 

ရလ လ    ငွ့်  လေ့်မျ ေးမှ  အရ  ရ   အရန ှရန ှ ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ရန  အရ  ့်မျ ေးမျ ေး၊ အချ  န့် 

အရ  ့်မျ ေးမျ ေး၌ စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှုသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို ပ ိုမ ို ရလေးစ ေး 

လ ိုက့်န မှုနှင ့်  က့်စပ့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

အချ   ွေ့ရသ  သိုရ သန ရမေးခွန့်ေးမျ ေးအ ွက့် က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  ရလ လ  န့်ေးစစ့်မှု ဖြစ့်ရစ၊ 

အရကက င့်ေးအ   အရဖခဖပ  ရလ လ   န့်ေးစစ့်မှု ဖြစ့်ရစ  စ့်ခိုက အပမွဲ မ့်ေး ပ ို၍ သင ့်ရလျ ့်ဖခင့်ေး ဟ သည ့် 

အရဖခအရန  ှ ပါသလ ေး။ 

အဘယ့်ရကက င ့် အရကက င့်ေးအ   အရဖခဖပ  ရလ လ မှုက က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  ရလ လ မှုထက့် 

ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးအရပေါ် ပ ို၍ အဖပစ့်ဖမင့်သနည့်ေး။ 

 

 ဖစ် ပ် ဝလ လာ ခင်ျား၊ MNCs မ ာျား  လူူ့အခွင ်အဝ ျားတွင်  ငျ်ားနှ ျား မ  ပ်နှံပါသလာျား 

 

ယခင့်က လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရလေးစ ေး လ ိုက့်န ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံ ဖြ ့်ရကျ ့် ရ  င့် ကွ့်သည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၏   ေန့်ဟို မရှုဖမင့်ကကရပ။ ထ ိုအစ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ဖပည့် ငွ့်ေး အစ ိုေး ၏ က စစ ပ့်ဟိုသ  

ရှုဖမင့်ကကသည့် (Skogly, 1993; Kinley and Joseph, 2002)။ သ ိုို့   ွင့် မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးက MNCs 

မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ကွ့်   ေန့်ခသံင ့်သည့်ဟ သည ့် အဖမင့်မျ ေး 

ထွက့်ရပေါ်လ ကကသည့်။ MNCs မျ ေးသည့် အ ဏ  ှ ရသ  န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

 ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးသည့် ဘို ့်အြွွဲွေ့အခန့်ေးဖပင့်ပ ွင့် လွန့်စွ  ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ သည့်မှ  

 ငှ့်ေးရနသည့်။ Yahoo! ၏ အလိုပ့်အမှုရ  င့်မျ ေးက  ရို ့် အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးထံ အချက့်အလက့်မျ ေး 

ရပေးအပ့်ခွဲ ဖခင့်ေးရကက င ့် သရဘ ထ ေး အဖမင့် ကွွဲဖပ ေးသ  နှစ့်ဦေး ြမ့်ေးခံခွဲ  သည့်။ ၂၀၀၇ ခိုနှစ့် န ိုေင့်ဘ လ ွင့် 

Yahoo! ၏ အမှုရ  င့် အ   ှ ချ ပ့်နငှ ့် ရ ွှေ့ရနချ ပ့်  ိုို့က ို အရမ  ကန့် ကွန့်ဂ က့် လွှ ့်ရ  ့်အမ ့် 

 ွမ့်လန့်  ိုို့စ့် (Tom Lantos) က “နည့်ေးပည အ  ကက ေးဖမ ့်ရသ ့်လည့်ေး ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  န မ ့်ကျသည့်” ဟို 

ရှု ့်ချခွဲ သည့် (The Economist, 17 January, 2008)။ စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၏ လ မှုရ ေး   ေန့်မျ ေး 
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(corporate social responsibilities)   ိုင့်   ကျင ့်ေ ့်မျ ေးက ို ရ ေး ွွဲသည ့် MNCs မျ ေး အရ အ ကွ့် 

မျ ေးဖပ ေးလ ဖခင့်ေးနှင ့် ထ ိုသ ိုို့ရသ  က စစ ပ့်မျ ေးက ို ရပါင့်ေးစပ့်လ ိုက့်ပါက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့်  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှဖံခင့်ေးသည့် MNC အမှုရ  င့် အ   ှ မျ ေးအ ကွ့် အရ ေးကက ေးသည ့် က စစ ပ့် 

ဖြစ့်လ သည့်။ ယင့်ေးအချက့်က ရအ က့်ပါ ရမေးခွန့်ေးက ို ထွက့်ရပေါ် လ ရစသည့်။ MNCs မျ ေးသည့် အစ ိုေး မျ ေးက 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးထက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရလေးစ ေးလ ိုက့်န သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် 

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေး ပ ိုမ ို လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ရဖခ  ှ ပါသလ ေး။ 

 

FDI အတ ွ ်လူူ့အခငွ အ်ဝ ျားဆြိုင် ာ ဆုံျား ဖတ်ခ  မ် ာျား 

 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ဖမင့်ရ ွွေ့ မည့် ဖြစ့်သည ့်အ  ိုင့်ေး MNCs မျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက   င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံသ မျ ေးသည့် 

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှု  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေး လိုပ့်သည ့်အခါ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေး န့် မက့်လံိုေး  ှ ဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

မ ှ ဖခင့်ေးမျ ေး အမျ   ေးမျ   ေး  ှ ရပမည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် ထ ိုအချက့်မျ ေးက ို စစ့် မ့်ေး ရက က့်ယ ပပ ေး 

စ  င့်ေးအင့်ေးပည ဖြင ့်  န့်ေးစစ့်က  မည့်သည ့် အချက့်မျ ေးက ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် ပ ို၍ အ ေးရက င့်ေးသနည့်ေးက ို 

ထို ့်ရြ ့်သွ ေးပါမည့်။ 

 

ပစစည်ျား ဥစစာ ပြိငု်ဆြိငု်ခငွ  ်

 

စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး က စစ ပ့်မျ ေးရကက င ့် စ မံက န့်ေးမျ ေး ရအ င့်ဖမင့်မှုအရပေါ် ရသချ ရပါက့် 

မ ွက့်ချက့်န ိုင့်ရလ   MNC မျ ေး၏ မည့်သည ့်  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံမှုမ  ို အနတ  ယ့်  ှ ရလသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

ပစစည့်ေးဥစစ  ပ ိုင့်  ိုင့်ခွင ့်သည့် FDI က ို  ွွဲရ  င့်   ွင့် အရ ေးကက ေးသည ့် အချက့် ဖြစ့်သည့်။ လွ ့်လပ့်ရသ  

   ေးစ  န့်ရ ေးနှင ့် ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးကျရသ  ရ ေွးရက က့်ပွွဲ စနစ့် ကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငံရ ေးနငှ ့် 

ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အ မခံဖခင့်ေးသည့် ပစစည့်ေးဥစစ  ပ ိုင့်  ိုင့်ခွင ့်က ို ပ ို၍ အ ေးရက င့်ေးရစသည့်။၃ 

ထ ိုို့ရကက င ့်    ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးရ ေးက ို ရလေးစ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှရံသ  MNCs မျ ေးသည့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေးက ို အ ဏ  ငှ့်မျ ေးက ဖပည့်သ ပ ိုင့် သ မ့်ေးပစ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးမှ အက အကယွ့် 

 ရလသည့်။ 

 

မ ိုဇမ့်ဘ  န ိုင့်ငံသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို ရလေးစ ေးရသ  န ိုင့်ငံရ ေး ေန့်ေးကျင့်  စ့်ခို ထ ရထ င့်ဖခင့်ေးမှ စ ေးပွ ေးရ ေး 

 လေ့်ရက င့်ေးမျ ေး   ှ ရနသည ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်င ံ စ့်န ိုင့်င၏ံ ဥပမ  ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၈၀ နှင ့် ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် 

အမျ ေးပ ိုင့်ေး ွင့် မ ိုဇမ့်ဘ  န ိုင့်ငံ၌ ဖပည့် ွင့်ေး ပဋ ပကခမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရနခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ၁၉၉၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်လယ့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ကိုလသမဂဂ၏ အက အည ဖြင ့် မ ိုဇမ့်ဘ  ငွ့် ရ ေွးရက က့်ပွွဲ ရအ င့်ရအ င့်ဖမင့်ဖမင့် 

ကျင့်ေးပန ိုင့်ခွဲ ပပ ေး က ိုယ့်က ယ ဖပည့်စံိုမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရြ က့်ြျက့်ဖခင့်ေးက ို အ ံိုေးသ ့်န ိုင့်ခွဲ သည့်။  လေ့်က ေး 

န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေး ေင့်ရ  က့်လ ပပ ေး စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်လ ဖခင့်ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။ သ တ  ွင့်ေး 

  ေးရြ ့်ရ ေးမှ လယ့်ယ  စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေးအထ  စ မံက န့်ေး အမျ   ေးမျ   ေးအ ွက့် မ ိုဇမ့်ဘ သ ိုို့ ရေေါ်လ  ရဖခ က့်ဘ လံခနို့့် 

န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေး ေင့်ရ  က့်လ သည့်။ ယင့်ေးမှ  (ရ  င့်အ ြ  က န ိုင့်ငံမှ လွွဲ၍) အဖခ ေး 

 ဘ့်  ဟ   အ ြ  က န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှု ပမ ဏထက့် နှစ့်  ပ ိုမျ ေးသည့် (The Economist, 

15 May 1997)။ 
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အစ ိုေး မှ န ိုင့်ငံရ ေးနငှ ့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေးလ ိုက့်န မှု မ ှ သည ့်အခါ န ိုင့်ငံဖခ ေး 

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစရကက င့်ေး ဇင့်ဘ ရဘွ န ိုင့်ငကံ ဥပမ  ဖပရနသည့်။ ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့် 

အဖခ ေး အ ြ  က န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် ဇင့်ဘ ရဘွသည့် FDI ၊ ပည ရ ေးနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှု  ိုို့ 

အ ေးရက င့်ေးခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  ရှုပ့်ရထွေးရသ  ရဖမယ  ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှု မ ေါေမျ ေး 

ချမှ ့်ခွဲ ဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ဖမင ့် က့်လ ဖခင့်ေး၊   ိုေး  ွေးရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး မ ေါေမျ ေးနှင ့် ရငရွကကေး 

ရြ င့်ေးပွမှု အ မ န့် ဖမင ့် က့်လ ဖခင့်ေး   ိုို့ရကက င ့် န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံမှုက ို အ ေးနည့်ေးရစခွဲ သည့်။ 

စက့် င့်ဘ လ ၂၀၀၇ ခိုနစှ့် ွင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  လ မျ   ေးစိုမျ ေးအ ေး ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   

ဥပရေက ို ဇင့်ဘ ရဘွ ငွ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ    ယင့်ေးဥပရေက (ဘဏ့်မျ ေးနှင ့် သ တ  ွင့်ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး အပါအေင့်) 

န ိုင့်ငရံ  ့်က ို န ိုင့်ငဖံခ ေး ကိုမပဏ မျ ေးအ ေး ထ န့်ေးချ ပ့်ခွင ့် ရပေးခွဲ သည့်။ ထ ိုဥပရေသည့် ယခင့်ကပင့် 

  ိုေး  ွေးရနသည ့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှမံှု ေန့်ေးကျင့်က ို ပ ို  ိုေးရစသည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက ထ ိုဥပရေသည့် 

န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှု သံိုေး ယ့်   ခ ိုင့်နှုန့်ေးခနို့့် ထပ့်မံ ကျ င့်ေးန ိုင့်ရကက င့်ေး သ  ရပေးခွဲ သည့် (Financial 

Times, 12 November 2007)။  

 

 ည့်ပင မ့်မှုအရပေါ် စ ိုေး  မ့် သည ့်အခါ ဘ မ ရဗေရကက င ့် အကနို့့်အသ ့် ှ သည ့် ကိုမပဏ မျ ေးသည့်ပင့် 

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှု မဖပ လိုပ့်ကကရ   ရပ။ သ တ  ွင့်ေး   ေးရြ ့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  စက့်မှု လက့်မှု 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးသည့် ကိုန့်ကကမ့်ေးမျ ေး  ည့် ှ    ရန  သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ လိုပ့်က ိုင့်ကကသည့်။ ၂၀၀၁ ခိုနစှ့် ွင့် လန့်ေင့် 

ရ န ံကိုမပဏ မှ  လ ေးက ့်စ့် လန့်ေင့် (Lukas Lundin) က ို စစ့်ပွွဲမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့်   ေန့် န ိုင့်ငံ (  ေန့် ွင့် 

လန့်ေင့်၏  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှု သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး  ှ သည့်)  ငွ့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုအရကက င့်ေး ရမေးဖမန့်ေးသည ့်အခါ 

“အ င့်ေးအဖမစ့် ကက ေးကက ေးမ ေးမ ေး  ှ  ွဲ  ရန  က ို ကျွန့်ရ  ့်  ိုို့ သွ ေး   ပွဲ” ဟို ဖပန့်ရဖြခွဲ သည့်။ သ က “အွဲေ မှ  

ရ နစံည့် သန့်ေး ၂၅၀ ရလ က့်  ှ  ယ့်” ဟိုလည့်ေး ဖြည ့်စွက့် ရဖပ ခွဲ သည့် (Hasselback, 2001, C08)။ 

 စ့်နှစ့်အကက  လန့်ေင့် ရ နံ ကိုမပဏ ၏ ဥကကဌ အ  န့် လန့်ေင့်က သ ၏ ကိုမပဏ သည့် “ရ  ှည့် ည့် ံ  

ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး မဖြစ့်ပွ ေးမ  အချ  န့်အထ ”   ေန့် ှ  လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို  ပ့်  ိုင့်ေးထ ေးရကက င့်ေး 

ရကကည ခွဲ ပပ ေး “ရ  ှည့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံြ ိုို့   ို င့် ကျွန့်ရ  ့်  ိုို့အ ွက့် ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲပပ ေး ပင မ့်ေးချမ့်ေး ွဲ  

ေန့်ေးကျင့်  စ့်ခို လ ို ယ့်” ဟို   ိုခွဲ သည့်။၄ သ ိုို့   ငွ့်   ေန့် န ိုင့်ငံ၏ ပဋ ပကခမှ  လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးမှု 

လိုပ့်ရ  င့်မည ့် အသွင့် ရ  င့်လ သည့်  အချ  န့် ငွ့် (အခန့်ေး ၂၀  ငွ့် ရှုပါ) လန့်ေင့် ရ န ံ ကိုမပဏ သည့် 

  ေန့်၌ လည့်ပ ့်ရန ွဲ ဖြစ့်ပပ ေး “ ယှ့်ယ  ငှ့်မျ ေး၏ သရဘ ထ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့်ဖခင့်ေး မ ှ သည ့် (သ ိုို့)   ေန့် န ိုင့်ငံမှ 

ဖပဿန  ှ သည ့် အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲ န့် စ  ့်ေင့်စ ေးဖခင့်ေး မ ှ ” သည ့် အ  ိုေး  ွေး ံိုေး ကိုမပဏ ဟို 

  ေန့်န ိုင့်ငံ ငွ့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှမံှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး  ပ့်ဦေးက သ ့်မှ ့်ခွဲ ဖခင့်ေး က ိုရ    မှ ့်သ ေး ထ ေး မည့် 

(Sudan Divestment Task Force, 2007, p. 7)။  

 

အလုပ်သမာျားဝ ျား ာ မူေါဒမ ာျား 

 

ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ထို ့်လိုပ့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး မချွဲွေ့ထငွ့်မ  MNCs မျ ေးသည့် အလိုပ့်သမ ေးနှင ့် လိုပ့်ခလစ  

  ိုင့်   မ ေါေမျ ေးက ို အကွဲဖြ ့်ကကသည့်။ ထ ိုမ ေါေမျ ေး ငွ့် အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး စိုစည့်ေးခငွ ့်၊ လံိုခခ ံရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး၊ 

လ မှု ြ လံိုရ ေး မ ေါေမျ ေးနငှ ့် လစ  နှုန့်ေးထ ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ ကျွမ့်ေးကျင့် လိုပ့်သ ေး မလ ိုအပ့်ရသ  
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ကိုန့်ထို ့်လိုပ့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး (သ ိုို့) ရငွအ င့်ေးအနှ ေး ကက ေးမ ေးသည ့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေးသည့် လစ နည့်ေးပပ ေး 

အလိုပ့်သမ ေး သမဂဂ မ ှ ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ သွ ေးရ  က့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် MNCs မျ ေးသည့် အလိုပ့် ှင့်၏ လ မှု 

ြ လံိုရ ေးနငှ ့် အလိုပ့် မ ှ ချ  န့်အ ကွ့် ထည ့်ေင့်ရငွ ကွဲ သ ိုို့ရသ  အခွန့်ရငွ နည့်ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ဖခင့်ေးဖြင ့် အဖမ ့်ရငွ ပ ို ရအ င့် လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် FDI ပ ိုမ ို   ှ  န့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး 

ပပ  င့်  ိုင့်မှု   ိုေးဖမင ့်လ ရလ   န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် MNCs မျ ေးက ို ထ ိုမ ေါေမျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး စ ေးပွ ေးရ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးအ ွက့် အကျ  ေး ှ သည ့် ေန့်ေးကျင့်  စ့်ခို ြန့်  ေးရပေး န့် အပပ  င့်အ  ိုင့် ကက  ေးပမ့်ေးကကသည့်။  

 

နာမည်ဝ ာင်ျား 

 

ကိုမပဏ မျ ေးသည ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ထို ့်ကိုန့်မျ ေးက ို လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေး   ိုေး က့်လ ဖခင့်ေးနှင ့် 

 က့်စပ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် န မည့်ရက င့်ေး  ယ လ ိုကကသည့် (Spar, 1998; Colonomos and Santiso, 2005)။ 

သ ိုို့မဟို ့်ပါက MNCs မျ ေးသည့် မ ေ ယ မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့နငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး အကက ေး 

 က့်နွှယ့်မှုက ို  င့်ဖပဖခင့်ေးမျ ေး ကကံ ရ ွွေ့ကက မည့်။ ဥပမ  ၂၀၀၇ ခိုနစှ့် ငွ့် ပဗ   သျှ အင့်ဂျင့် ထို ့်လိုပ့်သည ့် 

ရ ိုေးစ့်ရ ိုက့်စ့် ကိုမပဏ က   ေန့် န ိုင့်ငံမ ှ ထွက့်ခွ  န့် ကကံ ွယ့်ထ ေးရကက င့်ေး ရကကည ခွဲ သည့်။ ကိုမပဏ က 

၎င့်ေးထွက့်ခွ  သည ့် အဓ က အရကက င့်ေးအ င့်ေးမှ    ေန့်န ိုင့်ငံ ေါြ ေးရေသ ငွ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   

အရဖခအရနမျ ေးအရပေါ် စ ိုေး  မ့်မကင့်ေး ဖြစ့်မ ရသ ရကက င ့်ဟို   ိုသည့် (Financial Times, 19 April 2007)။ 

 

Fortune 500 ကိုမပဏ မျ ေးက ို ရလ လ မှု  စ့်ခိုက “၃၆   ခ ိုင့်နှုန့်ေးရသ  ရဖြ  ိုသ မျ ေး” သည့် “လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအရပေါ် စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်ရသ ရကက င ့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှ ံန့် ကကံ ယွ့်မှုမျ ေးက ို ြျက့်သ မ့်ေးကကပပ ေး” ၁၉ 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေးက “လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   စ ိုေး  မ့် ပ ပန့်မှုမျ ေးရကက င ့် န ိုင့်ငံ စ့်န ိုင့်ငံမှ  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေးက ို 

ရို ့်သ မ့်ေးကကသည့်” (Cowell, 2000, C4)။ ထ ိုရလ လ မှုကပင့် ရ ေးသ ေးထ ေးရသ  ကျင ့်ေ ့် စည့်ေးမျဉ့်ေး  ှ သည ့် 

၄၄   ခ ိုင့်နှုန့်ေးရသ  ကိုမပဏ မျ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ထ ိုကျင ့်ေ ့်စည့်ေးမျဉ့်ေး ငွ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်ဟို 

ရ ွွေ့ သည့်။၅ ထ ိုစည့်ေးမျဉ့်ေးက ို အသံိုေးဖပ သည ့် ကိုမပဏ ကက ေးမျ ေး ငွ့် Shell, Reebok နှင ့် Levi Strauss   ိုို့ 

ပါေင့်သည့်။ 

 

မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  ပံို  ပ့်ရက င့်ေး  လ ိုဖခင့်ေး အပါအေင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ်မ  ည့်သည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

မ ေါေမျ ေးသည့် မှ ေးယငွ့်ေးပပ ေး အနတ  ယ့်မျ ေးသည့်ဟို ယ  ထ ေးကကသ မျ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးက 

စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးသည့် ကျင ့်ေ ့်က ို အရဖခခံ၍ စ ေးပွ ေးရ ေး မလိုပ့်သင ့်၊  ယှ့်ယ ေင့်မျ ေးအ ွက့် 

အဖမ ့်အစွန့်ေး   ှ ရစြ ိုို့သ  အရ ေးကက ေးသည့်ဟို ဖမင့်ကကသည့်။ ရမလ့် န့် ြ  ေးမန့်ေး (Milton Friedman) (1962, 

p. 133) က ထ ိုအဖမင့်က ို ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး အကျဉ့်ေးချ ပ့်ဖပ ခွဲ သည့် “စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ငွ့် လ မှုရ ေး 

  ေန့်  စ့်ခိုသ   ှ သည့်၊ ယင့်ေးမှ  ၎င့်ေး၏ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ပပ ေး အဖမ ့်အစွန့်ေး   ှ ရစမည ့် 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့် န့် ဖြစ့်သည့်”။ 

 

MNCs မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ ပ့်ဖခ ေး ငွ့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံ န့်  ံိုေးဖြ ့်သည ့်အခါ အဖခ ေးရသ  အချက့်အလက့် 

အမျ ေးအဖပ ေးက ိုလည့်ေး ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးကကသည့်။ ထ ိုအချက့်မျ ေးက ို  က့်လက့် ရြ ့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ 
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ဝစ ျား ွ  ်အဝ ခအဝနမ ာျား 

 

စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးသည့် လ ဦေးရ  အမျ ေးအဖပ ေး  ှ ပပ ေး  ည့်ပင မ့်ရသ ၊ စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်ရနရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ပ ိုမ ို  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံလ ိုကကသည့် (E. Crenshaw, 1991; Asiedu, 2002; Bandelj, 2002; Tuman 

and Emmert, 2004)။ ဥပမ   ရို ့်ဖပည့် ွင့် ကက ေးမ ေးပပ ေး ကက ေးထွ ေးရနသည ့် ရစျေးကွက့်  ှ ရလ   MNCs 

အမျ ေးအဖပ ေးသည့်  ရို ့်ဖပည့် ငွ့်  ည့် ှ လ ိုကကသည့်။ အ နဒ ယသည့်လည့်ေး MNCs မျ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရစျေးကွက့် 

 ယှ့်ယ က ို   ိုေးချွဲွေ့ န့် ကက  ေးပမ့်ေးရနသည ့် ရစျေးကွက့်ကက ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှု 

ဖမင ့်မ ေးလ ရစ န့် အ နဒ ယ န ိုင့်ငရံ ေးသမ ေး မျ ေးသည့် ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငံဖခ ေး 

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုက ို က လ ှည့်ကက   နို့့်ကျင့်လ ဖခင့်ေးအ ေး  ပ့် နို့့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် MNCs မျ ေးသည့် 

ထ ိုမ ေါေသစ့်မျ ေးက ို စ  ့်အ ေးထက့်သန့်စ ွ  ံိုို့ဖပန့်ကကပပ ေး အ နဒ ယ ငွ့် FDI မျ ေး သ သ သ သ  

  ိုေး က့်လ သည့်။ 

 

ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ဖပည့် ငွ့်ေး မက့်ခရ ို စ ေးပွ ေးရ ေး  ည့်ပင မ့်မှုက ို အကွဲဖြ ့် န့် ရငရွကကေး ရြ င့်ေးပွမှုနှုန့်ေးက ို 

ညွှန့်ေးက န့်ေး  စ့်ခိုအဖြစ့် အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ ရငရွကကေး ရြ င့်ေးပွမှု ဖမင ့်မ ေးဖခင့်ေးသည့် MNCs မျ ေး၏ 

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံလ ိုမှုက ို ရလျ  ကျရစသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ရငွရကကေး ရြ င့်ေးပွမှုမျ ေးသည့် MNCs မျ ေးက ို 

ထို ့်လိုပ့်မှု ကိုန့်ကျစ   ့်နငှ ့် အဖမ ့်  ိုို့က ို     ကျကျ အကွဲဖြ ့် န့် ခက့်ခွဲရစပပ ေး န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှု 

စ မံက န့်ေးမျ ေး၏ အနတ  ယ့်က ို ဖမင ့်မ ေးရစရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

 ုန်သွယ်ခနွန်ှင ်  င်ျားနှ ျားဝငွ ဆြိုင် ာ အတာျားအဆ ျားမ ာျား 

 

 င့်ေးနှ ေးရငွ   ိုင့်   အ  ေးအ  ေး နည့်ေးပါေးဖခင့်ေး၊ ရငရွကကေးအ  ရထ က့်ပံ ဖခင့်ေးနငှ ့် ကိုန့်သွယ့်ခနွ့်  ိုို့ အပါအေင့် 

န ိုင့်ငံဖြ ့်ရကျ ့် လိုပ့်က ိုင့်သည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးကက ေးမျ ေးမှ န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေးက ို  ွွဲရ  င့် န့် 

 ည့် ွယ့်သည ့် အစ ိုေး ၏ စ ေးပွ ေးရ ေး မ ေါေမျ ေးက ိုလည့်ေး MNCs မျ ေးက ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးကကသည့် (Edwards, 

1990; Gastanaga and Nugent, 1998; Asiedu, 2002)။ အစ ိုေး မျ ေးသည့် ကိုန့်သွယ့်ခနွ့် ကက ေးကက ေး 

ချမှ ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ကိုမပဏ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ ထို ့်လိုပ့်ရ ေး စက့်ရံိုမျ ေးအ ေး ရန   ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေးကကသည့်။ 

ကိုန့်သွယ့်ခနွ့် ဖမင ့်မ ေးဖခင့်ေးရကက င ့် ကိုန့်ပစစည့်ေး ရစျေးနှုန့်ေးမျ ေး ထ ခ ိုက့်ဖခင့်ေးက ို ရ  ှင့်ကကဉ့် န့် ကိုမပဏ မျ ေးသည့် 

န ိုင့်ငံဖခ ေး ရစျေးကွက့်မျ ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ဖခင့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ လိုပ့်သ ေး အင့်အ ေး အမျ ေးအဖပ ေး 

လ ိုသည ့်  ပ့် င့်ရ ေး အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို အဖခ ေးရသ  ရေသမျ ေး၌ ကိုမပဏ ခွွဲမျ ေး ြွင ့်လှစ့် ထို ့်လိုပ့်ကကပပ ေး 

ရန က့် ံိုေး ထို ့်ကိုန့်က ို မ ခင့် ကိုမပဏ ထံသ ိုို့ ဖပန့်လည့်  င့်ပ ိုို့သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် MNC မျ ေး၏ 

ကိုမပဏ ခွွဲမျ ေးသည့် မ ခင့် ကိုမပဏ ၏ ရစျေးကွက့်မှ ပစစည့်ေးမျ ေးနှင ့် ကိုန့်ကကမ့်ေးမျ ေးက ို အန မ ့် ံိုေး နှုန့်ေးထ ေးဖြင ့် 

 င့်သငွ့်ေးန ိုင့် မည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် MNCs မျ ေးသည့် ကိုန့်သွယ့်မှု အ  ေးအ  ေး မ ှ သရလ က့် ဖြစ့်ပပ ေး ရငရွကကေး 

စ ေး င့်ေးမှု ကနို့့်သ ့်ချက့် အနည့်ေးငယ့်သ   ှ ရသ  န ိုင့်ငမံျ ေး ွင့် ပ ို၍  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံ လ ိုကကသည့်။ FDI နငှ ့် 

အဖခ ေးရသ   င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှမံှု စ ေး င့်ေးဖခင့်ေး အမျ ေးစိုသည့် န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုအ ွက့် 

 ံခါေးြွင ့်ရပေးထ ေးဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်န ိုင့်သည့် (Gilpin, 2001; Asiedu, 2002; Tuman and Emmert, 2004)။ 

ရစျေးကွက့် ချ ပ့်က ိုင့်မှုမျ ေး ရဖြရလျှ  ဖခင့်ေးကလည့်ေး MNCs မျ ေးက ို  င့်ေးနှ ေးရင ွ   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးမျ   ေး 

  ှ ရစပပ ေး ဖပည့် ွင့်ေး ပပ  င့်  ိုင့်မှုမျ ေးထက့် အ ေးသ မှု   ှ ရစသည့်။ 
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နြိုင်ငံဝ ျား အနတ ာယ်နငှ ် တည်ဖငြိမ်မှု 

 

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံသ  အ ေးလံိုေးသည့် န ိုင့်ငံရ ေး အနတ  ယ့်က ို စ ိုေး  မ့်ကကပပ ေး ပ ို၍ အနတ  ယ့်ကင့်ေးသည ့် န ိုင့်ငံသ ိုို့ 

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့လ ိုကကသည့်။ MNC အလိုပ့်အမှုရ  င့်မျ ေးက န ိုင့်ငရံ ေး မ ည့်ပင မ့်မှုသည့် 

န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေး အကွဲဖြ ့်   ွင့် အဓ က အရ ေးပါသည ့် အချက့် ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုကကသည့် 

(Bandelj, 2002)။ ဖပည့် ွင့်ေး (သ ိုို့) ဖပင့်ပ၌ ပဋ ပကခမျ ေး  င့်  ိုင့်ရန သည ့် အစ ိုေး မျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  

 ည့်ပင မ့်သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် ပ ို၍ ြ နှ ပ့်ရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး မ ေါေမျ ေးက ို ပ ိုမ ို အရက င့်အထည့် 

ရြ ့်န ိုင့်ရဖခ  ှ သည့်။ ထ  ့်လနို့့်ရန သည ့် အစ ိုေး မျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး မဟ မ  ့်မျ ေးက ို အချ   သ ့် န့် 

လည့်ေးရက င့်ေး၊ လ ိုအပ့်သည ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို လျင့်လျင့်ဖမန့်ဖမန့်   ှ ရစ န့် လည့်ေးရက င့်ေး 

ထို ့်ကိုန့်မျ ေးနှင ့်  င့်ေးနှ ေးရငမွျ ေး ရ ွွေ့လျ ေးမှုက ို ကန့်ို့သ ့်ဖခင့်ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး အခွန့်ရငွမျ ေးက ို   ိုေးဖမြှင ့်ဖခင့်ေး၊ 

န ိုင့်ငံဖခ ေး ကိုမပဏ မျ ေးက ို အ င့်ေးအဓမမ ရ  င့်ေးချခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) သ မ့်ေး ည့်ေးဖခင့်ေးကွဲ သ ိုို့ရသ  မ ေါေမျ ေးက ို 

ချမှ ့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ဖပည့် ငွ့်ေး အကွွဲအပပွဲမျ ေးက အစ ိုေး  အရဖပ င့်ေးအလွဲ ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခက ို ဖမင ့် က့်ရစပပ ေး 

စ ေးပွ ေးရ ေး မ ေါေမျ ေး  ည့်ပင မ့်မှုအရပေါ် MNC မျ ေး၏ စ ိုေး  မ့်မှုမျ ေးအ ေး   ိုေးဖမင ့်ရစသည့်။ န ိုင့်ငံ မ ည့်ပင မ့်ဖခင့်ေး 

 က့်လက့်  ှ ရနန ိုင့်ရဖခက စ ေးပွ ေးရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲန ိုင့်ရဖခက ို ဖမင ့်မ ေးရစပပ ေး ကိုန့်ထို ့်လိုပ့်ရ ေး 

ကိုန့်ကျစ   ့်မျ ေးနငှ ့် အဖမ ့်ရငွမျ ေးအရပေါ် မရသချ မှု ဖြစ့်ရစသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့်  ည့်ပင မ့်ရသ  အစ ိုေး  

 စ့် ပ့် ှ ပပ ေး    ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးမှု  ှ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှု ပ ိုမ ို မျ ေးဖပ ေးရလ   ှ သည့်။  

 

ဖပည့် ငွ့်ေးနှင ့် ဖပင့်ပ ပဋ ပကခမျ ေး ကကံ ရ ွွေ့န ိုင့် သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် FDI   ှ မှု နည့်ေးမည့်ဟို 

ရမျှ ့်မှန့်ေးထ ေးရသ ့်လည့်ေး ရလ လ ချက့်မျ ေးအ  န ိုင့်ငံရ ေး  ည့်ပင မ့်မှုနှင ့် FDI   ိုို့အကက ေး  က့်နွှယ့်မှုမှ  

ရ  ရနှ သည ့်  လေ့်မျ ေး  ှ သည့်။ လက့်ရ ွွေ့ ရလ လ ဖခင့်ေးမျ ေးက န ိုင့်ငရံ ေး  ည့်ပင မ့်မှုနှင ့် FDI   ိုို့သည့် 

မည့်သည ့်  က့်စပ့်မှုမှ မ ှ ဖခင့်ေးမှ အရထ က့်အက ဖပ ရသ   လေ့်နငှ ့် ထ ခ ိုက့်ရစရသ   လေ့်  ှ ဖခင့်ေးအထ  

ရ ွွေ့ သည့် (Asiedu, 2002; Bandelj, 2002)။ 

 

ဝစ ျား ွ  ်အဝ ခခ ံအဝဆာ ်အဦနငှ ်  ျွမျ်ား  င်မှု အဆင ် 

 

အချ   ွေ့သ မျ ေးက န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံသ မျ ေးသည့် အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခိုအထ  ပည   ့်ရသ  လိုပ့်သ ေး 

အင့်အ ေး  ှ ပပ ေး ရခ ့်မ  အရဖခခ ံအရ  က့်အဦမျ ေး  ှ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံ လ ိုကကသည့်ဟို   ိုသည့် 

(Gelleny and McCoy, 2001; Tuman and Emmert, 2004)။   ိုလ ိုသည့်မှ  လခ နည့်ေးပပ ေး ပည   ့်ရသ  

လိုပ့်သ ေးမျ ေး  ှ ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုအ ွက့် လွန့်စ ွ  ွွဲရ  င့်မှု  ှ သည ့် အချက့် စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ရခ ့်မ  သယ့်ယ ပ ိုို့ရ  င့်ရ ေးနှင ့်  က့်သွယ့်ရ ေး နယ့်ပယ့်မျ ေး  ှ သည ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ ဖြ ့်ရကျ ့် ရ  င့် ွက့်သည ့် လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးအ ွက့် ပ ို၍  ွွဲရ  င့်မှု ှ သည ့် ေန့်ေးကျင့် 

ဖြစ့်သည့်။ ပည   ့် လိုပ့်သ ေးမျ ေး  ှ ဖခင့်ေးနှင ့် ရခ ့်မ  အရဖခခ ံ အရ  က့်အဦမျ ေး  ှ ဖခင့်ေးသည့် 

ကိုန့်ထို ့်လိုပ့်မှုနှုန့်ေးနငှ ့် အဖမ ့်   ှ န ိုင့်မှု  ိုို့က ို   ိုေး က့်ရစမည့်။  

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

   ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးမှု မှ စ့် င ့် ပစစည့်ေးဥစစ  ပ ိုင့်  ိုင့်ခွင ့်က ို က ကယွ့်ရပေးဖခင့်ေးသည့် FDI မျ ေးက ို 
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 ွွဲရ  င့်   ွင့် အရ ေးအပါ ံိုေး အချက့်မျ ေးထွဲမှ  စ့်ချက့် ဖြစ့်သည့်။ ပစစည့်ေးဥစစ  ပ ိုင့်  ိုင့်ခွင ့်က ို 

ရလေးစ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံသည ့် MNCs မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေးက ို 

အ ဏ  ငှ့်မျ ေးမှ ဖပည့်သ ပ ိုင့် သ မ့်ေးပစ့်ဖခင့်ေးမှ က ကယွ့်န ိုင့်သည့်။ 

MNCs မျ ေးသည့် လ မှု ြ လံိုရ ေးနငှ ့် အလိုပ့် မ ှ ချ  န့်အ ကွ့် ထည ့်ေင့်ရငွ ကွဲ သ ိုို့ရသ  အခွန့်ရငွ နည့်ေးသည ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် လိုပ့်ခလစ  နည့်ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ဖခင့်ေးဖြင ့် အဖမ ့်ရငွ ပ ို ရအ င့် 

လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် FDI ပ ိုမ ို   ှ  န့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး ပပ  င့်  ိုင့်မှု   ိုေးဖမင ့်လ ရလ   န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

MNCs မျ ေးက ို ထ ိုမ ေါေမျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးအ ွက့် အကျ  ေး ှ သည ့် ေန့်ေးကျင့်  စ့်ခို 

ြန့်  ေးရပေး န့် အပပ  င့်အ  ိုင့် ကက  ေးပမ့်ေးကကသည့်။  

ကိုမပဏ မျ ေးသည ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ထို ့်ကိုန့်မျ ေးက ို လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေး   ိုေး က့်လ ဖခင့်ေးနှင ့် 

 က့်စပ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် န မည့်ရက င့်ေး  ယ လ ိုကကသည့်။ သ ိုို့မဟို ့်ပါက MNCs မျ ေးသည့် မ ေ ယ မျ ေးက 

၎င့်ေး  ိုို့နငှ ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး အကက ေး  က့်နွှယ့်မှုက ို  င့်ဖပဖခင့်ေးမျ ေး 

ကကံ ရ ွွေ့ကက မည့်။ 

MNCs မျ ေးသည့် ကိုန့်သွယ့်မှု အ  ေးအ  ေး မ ှ သရလ က့် ဖြစ့်ပပ ေး ရငရွကကေး စ ေး င့်ေးမှု ကနို့့်သ ့်ချက့် 

အနည့်ေးငယ့်သ   ှ ရသ  န ိုင့်ငမံျ ေး ွင့် ပ ို၍  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံ လ ိုကကသည့်။ 

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံသ  အ ေးလံိုေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး အနတ  ယ့်က ို စ ိုေး  မ့်ကကပပ ေး ပ ို၍ အနတ  ယ့်ကင့်ေးသည ့် န ိုင့်ငံသ ိုို့ 

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့လ ိုကကသည့်။ န ိုင့်ငရံ ေး မ ည့်ပင မ့်မှုသည့် စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုင့်   

စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲန ိုင့်ရဖခ အနတ  ယ့်က ို ဖမင ့်မ ေးရစပပ ေး ကိုန့်ထို ့်လိုပ့်ရ ေး စ   ့်နှင ့် 

အဖမ ့်ရငအွ ကွ့် မရသချ မှုမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်ရစသည့်။  

အချ   ွေ့သ မျ ေးက န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံသ မျ ေးသည့် အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခိုအထ  ပည   ့်ရသ  လိုပ့်သ ေး 

အင့်အ ေး  ှ ပပ ေး ရခ ့်မ  အရဖခခ ံအရ  က့်အဦမျ ေး  ှ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံ လ ိုကကသည့်ဟို 

  ိုသည့်။ ပည   ့် လိုပ့်သ ေးမျ ေး  ှ ဖခင့်ေးနှင ့် ရခ ့်မ  အရဖခခ ံအရ  က့်အဦမျ ေး  ှ ဖခင့်ေးသည့် 

ကိုန့်ထို ့်လိုပ့်မှုနှုန့်ေးနငှ ့် အဖမ ့်   ှ န ိုင့်မှု  ိုို့က ို   ိုေး က့်ရစမည့်။  

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

န မည့်ရက င့်ေး  ရ ေးနှင ့် အဖမ ့် ရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့် နှစ့်ခိုအကက ေး အလွဲအထပ့် လိုပ့် မည့်   ိုပါက 

အမျ ေးစိုရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက မည့်သည့်က ို ရ ေွးချယ့်မည့် ထင့်သနည့်ေး။ 

ယခင့် ရမေးခွန့်ေးအရပေါ် သင့်၏ အရဖြအ ေး အရဖခခံ၍ အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် ရလေးစ ေးလ ိုက့်န မှုအ ေး 

စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၏ သက့်ရ  က့်မှု ငွ့် မည့်သည ့် အမ အကျင ့်မျ ေးက ို သင့်ရမျှ ့်လင ့်သနည့်ေး။ 

 

အခ  ်အလ ်မ ာျားနှင ် သုဝတသန ပံုစံ 

 

နမူနာ 

 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ရလ လ မှု ွင့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ၁၉၈၁ ခိုနစှ့်မှ ၁၉၉၉ ခိုနစှ့်အထ  ရလ လ ထ ေးသည့်။ 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ရလ လ မှုက ို ၁၉၈၁ ခိုနစှ့် ငွ့် စ င့်ခွဲ ဖခင့်ေးမှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစ  င့်ခစံ မျ ေး၊ အစ ိုေး မျ ေး၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုမျ ေးသည့် ထ ိုနစှ့်မ  ိုင့်မ အထ  ယံိုကကည့်စ  ့်ချ ရသ  အချက့်အလက့်မျ ေး 
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မ ှ ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံ   ိုင့်   နမ န မျ ေး ငွ့် အ ြ  က၊ အ  ၊ှ 

က ရ ဘ ယံ၊ အရ ွှေ့ ဥရ  ပနှင ့် လက့် င့် အရမ  က အပါအေင့်  စ့်ကမ္ လံိုေး ှ  ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ ရေသမျ ေး 

ပါေင့်သည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်င ံ အမျ ေးအဖပ ေး ငွ့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အချက့်အလက့်မျ ေး စနစ့် ကျ 

မှ ့် မ့်ေး င့်ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ    အချက့်အလက့် မဖပည ့်စံိုဖခင့်ေးရကက င ့် အရက င့်ေး ံိုေး အရဖခအရနထက့်ရ    

ရလ လ  မည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေး နည့်ေးပါေးခွဲ သည့်။  

 

ပုံစနံှင  ်ခနို့်မှန်ျားသည  ်နည်ျားလမ်ျားမ ာျား 

 

န ိုင့်ငံဖခ ေး   ိုက့်ရ ိုက့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုနှင ့် အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှု  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှု 

ပံိုစကံ ို ဇယ ေး ၁၃.၁  ွင့် ဖပထ ေးသည့်။ (ည မျှဖခင့်ေးအကွက့် ည ဘက့်ဖခမ့်ေး ှ ) အရပါင့်ေးနငှ ့် 

အနှု ့်လကခဏ မျ ေးသည့် ပံိုစံအ ငွ့်ေးမှ အမှ အခ ိုကင့်ေး က န့်ေး ငှ့် (independent variable) နှင ့် မှ ခ ိုက န့်ေး ငှ့် 

(dependent variable) (FDI)   ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုအရပေါ် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ အ  ိုက ို ရြ ့်ဖပသည့်။၆ 

အရပါင့်ေးလကခဏ က ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အရနဖြင ့် အဖပ သရဘ ရ  င့်သည ့်  က့်စပ့်မှု  ှ သည့်ဟို 

ရမျှ ့်လင ့်ရကက င့်ေးက ို ဖပသသည့်။ အမှ အခ ိုကင့်ေး က န့်ေး ငှ့်  န့်ြ ိုေး  က့်လ သည့်နငှ ့်အမျှ FDI  န့်ြ ိုေးလည့်ေး 

 က့်လ မည့်ဟို ရမျှ ့်လင ့်သည့်။ အနှု ့် လကခဏ က အနှု ့်သရဘ  ရ  င့်သည ့်  က့်စပ့်မှု  ှ သည့်ဟို 

ရမျှ ့်လင ့်ရကက င့်ေး ဖပသသည့်။ အမှ အခ ိုကင့်ေး က န့်ေး ငှ့်  န့်ြ ိုေး  က့်လ သည့်နှင ့်အမျှ FDI လည့်ေး 

ကျ င့်ေးသွ ေးလ မ ့်မည့်။ “+/-” လကခဏ  နှစ့်ခိုလံိုေး ဖပထ ေးဖခင့်ေးက မည့်သ ိုို့ ဖြစ့်လ မည့်က ို မရသချ ဖခင့်ေးက ို 

ဖပသသည့်။ 

 

ယခိုအပ ိုင့်ေး ငွ့် အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုက FDI စ ေး င့်ေးမှုအရပေါ် 

သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ိုသ  စ  ့်ေင့်စ ေးရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်ငဖံခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုက အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုက ို လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်သည့် ဟ သည ့် ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးလည့်ေး  ှ သည့် (e.g. Meyer, 1998; 

Richards, Gelleny, and Sacko, 2001; Richards and Gelleny, 2002)။ ထ ိုို့ရကက င ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ပံိုစသံည့် 

FDI မှ အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုအရပေါ်  ှ န ိုင့်သည ့် မည့်သည ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုက ို မ  ို 

ရလ လ သွ ေးမည့် ဖြစ့်ပပ ေး  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုက FDI အရပေါ် 

 ှ န ိုင့်သည ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုမျ ေးက ိုလည့်ေး ရလ လ သွ ေးပါမည့်။ ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့် န့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အရနဖြင ့် ပံိုစံ 

နှစ့်မျ   ေးက ို  စ့်ပပ  င့်နက့် ည့်ေး ခနို့့်မှန့်ေးသွ ေးမည့် ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုမှ စ့် င ့် အဖပန့်အလှန့် သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး 

က ိုလည့်ေး  န့်ေးစစ့်န ိုင့်လ မ ့်မည့် (  ိုလ ိုသည့်မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် FDI   ိုို့  စ့်ခိုနငှ ့်  စ့်ခို  ပပ  င့်နက့် ည့်ေး 

အဖပန့်အလှန့် လွှမ့်မ ိုေးဖခင့်ေးမျ   ေး ဖြစ့်သည့်)။ ဇယ ေး ၁၃.၁  ွင့် ကွင့်ေးထွဲ ှ  က န့်ေး ငှ့်မျ ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ 

ရယဘိုယျ ပံိုစကံက ေးထွဲ ွင့် ပါေင့်သည ့် ေို  ယ ပံိုစကံ ို က ိုယ့်စ ေးဖပ သည့်။ ေို  ယ ပံိုစ ံွင့် FDI နှင ့် အစ ိုေး ၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှု  ိုို့ အကက ေး  က့်စပ့်မှုက ို  န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုသည့် မှ ခ ို က န့်ေး ငှ့်ဖြစ့်ပပ ေး ကွင့်ေးစ၊ ကွင့်ေးပ  ့်ထွဲ ှ  က န့်ေး ငှ့်မျ ေးသည့် 

အမှ အခ ိုကင့်ေး က န့်ေး ငှ့်ဖြစ့်သည ့် အရဖခအရနက ိုလည့်ေး ရယဘိုယျ ပံိုစနံှင ့်  ပပ  င့်နက့် ည့်ေး 

 န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။ 
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ဇယ ေး ၁၃.၁။ စ  င့်ေးအင့်ေးအ  ရလ လ မှုမျ ေးအ ွက့် ရယဘိုယျ ပံိုစမံျ ေး 

 

န ိုင့်ငံဖခ ေး   ိုက့်ရ ိုက့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှမံှု = +/- က န့်ေးရသ 

 +/- လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရလေးစ ေးလ ိုက့်န မှု အ င ့် 

 [= န ိုင့်ငံဖခ ေး   ိုက့်ရ ိုက့်  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံမှု 

  - ဖပည့် ငွ့်ေး ပဋ ပကခ 

- န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး ပဋ ပကခ  

+ အစ ိုေး  ပံိုစ ံ

+ စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှု အ င ့် 

- လ ဦေးရ  အ ယွ့်အစ ေး] 

 - ဖပည့် ွင့်ေး ပဋ ပကခ  

- န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး ပဋ ပကခ 

-  င့်ေးနှ ေးရငွ ထ န့်ေးချ ပ့်ဖခင့်ေးမျ ေး 

+ ရစျေးကကွ့် ကကယွ့်ေမှု 

+ ကိုန့်သွယ့်ရ ေး ပွင ့်လင့်ေးမှု 

+ ပမ  ွေ့ဖပ ဖြစ့်ထွန့်ေးမှု 

+ အရဖခခ ံအရ  က့်အဦ 

+ စ   ့်ရဖမ က့်မှု 

- ရငွရကကေး ရြ င့်ေးပွမှု 
 

 

မှ ခြိ ု ြိန်ျား ှင် 

 

နြိုင်ငံ ခာျား တြို ရ်ြိ ု်  င်ျားနှ ျား  မ  ပန်ှံမှု 

 

ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေးသည့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ ေင့်ရ  က့်န ိုင့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးအမျ ေးအဖပ ေးက ို 

ရ ွေးရနွေးခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ယခိုအခန့်ေး ငွ့်မ  န ိုင့်ငံဖခ ေး   ိုက့်ရ ိုက့်  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံမှု  စ့်ခို ည့်ေးက ိုသ  ထည ့်သွင့်ေး 

စဉ့်ေးစ ေးသွ ေးပါမည့်။ အ  အကျ   ို ရသ ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ မှ ခ ို က န့်ေး ငှ့်မှ  န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏  စ့်နှစ့်အ ငွ့်ေး 

ထို ့်လိုပ့်ရသ  ထို ့်ကိုန့်နငှ ့် ေန့်ရ  င့်မှု  န့်ြ ိုေး စိုစိုရပါင့်ေး ဖြစ့်သည ့် GDP  ွင့် ပါေင့်သည ့် FDI 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေးက ို   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  FDI   ိုင့်ေး  ပံိုက ို ဂလ ိုဘယ့်လ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး 

ရလ လ ချက့်မျ ေး ငွ့် ပံိုမှန့် အသံိုေးဖပ ရလ   ှ သည့် (Asiedu, 2002; Bandelj, 2002; Alderson, 2004; 

Truman and Emmert, 2004)။ ထ ိုအချက့်အလက့်မျ ေးက ို ကမ္  ဘဏ့်၏ ကမ္   ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ရ ေး 

ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးမှ ရက က့်နှု ့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (World Development Indicators on CD-ROM) (2005)။ 
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အမှ အခြိ ုင်ျား  ြိန်ျား ှင်မ ာျား 

 

န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ FDI အ င ့်က ို  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပန ိုင့် န့် အမှ အခ ိုကင့်ေး က န့်ေး ငှ့် အမျ ေးအဖပ ေး အသံိုေးဖပ ထ ေးသည့်။ 

ထ ိုက န့်ေး ငှ့်မျ ေးက ို စ  င့်ေးဖပ ပပ ေး  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပပါမည့်။ 

 

အစြိုျား ၏ လူူ့အခငွ ်အဝ ျားအဝပေါ် ဝလျားစာျားလြို န်ာမှု 

 

အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှု အ င ့်က ို   ိုင့်ေး   န့် CIRI လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အချက့်အလက့်မျ ေးမှ ညွှန့်ေးက န့်ေး နှစ့်ခိုက ို အသံိုေးဖပ ထ ေးသည့် (Cingranelli and Richards, 2010)။၇ 

ထ ိုညွှန့်ေးက န့်ေး နှစ့်ခိုသည့် နှစ့် စ့်နှစ့်အ ငွ့်ေး က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှု အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  စ့်ခိုချင့်ေးစ က ို အစ ိုေး ၏ ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှု အ င ့်က ို   ိုင့်ေး  ထ ေးသည့်။ က ိုယ့်က ယ 

ဖပည ့်စံိုမှု အခွင ့်အရ ေး ွင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး၊ လက့်စရြျ က့် ခံ ဖခင့်ေး၊ ဥပရေ ဖပင့်ပ ကွက့်မျက့်ဖခင့်ေးနငှ ့် 

န ိုင့်ငရံ ေးအ  အကျဉ့်ေးချဖခင့်ေး   ိုို့မှ ကင့်ေးလွ ့်ခငွ ့်မျ ေး ပါေင့်သည့်။ CIRI ၏ က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှု အခငွ ့်အရ ေး 

ညွှန့်ေးက န့်ေး ငွ့် ၀ မှ ့် (က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှု အခွင ့်အရ ေး ရလေးမျ   ေးလံိုေးက ို လ ိုက့်န မှု လံိုေးေ မ ှ ) မှ ၈ မှ ့် 

(က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှု အခငွ ့်အရ ေး ရလေးမျ   ေးလံိုေးက ို အဖပည ့်အေ လ ိုက့်န မှု) အထ  အ င ့် က ိုေး င ့် ပါ ှ သည့်။ 

CIRI ၏ ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေး ွင့် အစ ိုေး ၏ န ိုင့်ငရံ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှု   ိုင့်   ညွှန့်ေးက န့်ေး ၅ ခို ပါေင့်ပပ ေး အအ င ့် ၁၁  င ့် ခွွဲထ ေးသည့်။ 

ယင့်ေး  ိုို့မှ  ပွင ့်လင့်ေးပပ ေး လွ ့်လပ့်ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး ပါေင့်ခွင ့်၊ အလိုပ့်သမ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၊ ဖပည့် ွင့်ေး ွင့် 

လွ ့်လပ့်စွ  သွ ေးလ န ိုင့်ဖခင့်ေး၊ လွ ့်လပ့်စွ  ယံိုကကည့် က ိုေးကွယ့်ခငွ ့်နှင ့် လွ ့်လပ့်ရသ  မ ေ ယ   ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

  ိုင့်ေး  မှုမှ  ၀ မှ ့် (ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေး ငါေးခိုလံိုေးက ို လံိုေးေ လ ိုက့်န မှု မ ှ ) မှ ၁၀ မှ ့် 

(အခွင ့်အရ ေး ငါေးခိုလံိုေးက ို အဖပည ့်အေ လ ိုက့်န ဖခင့်ေး) အထ  ဖြစ့်သည့်။ 

 

 ုန်သွယ်ဝ ျားနငှ ်  င်ျားနှ ျားဝငွ ထြိန်ျားခ  ပ် ခင်ျားမ ာျား 

 

ကိုန့်သွယ့်ရ ေးနှင ့်  င့်ေးနှ ေးရငံွ (ဖမြှ ပ့်နှရံငံွ)   ိုင့်   အစ ိုေး ၏ မ ေါေမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ၏ န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံမှု 

 ွွဲရ  င့်န ိုင့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ထ န့်ေးသ မ့်ေး န ိုင့်ဖခင့်ေး ွင့် အရ ေးပါရသ  အခန့်ေးကဏ္ဍ ငွ့်  ှ သည့်။ ကိုန့်သွယ့်ရ ေး 

မ ေါေမျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ပ ိုို့ကိုန့် အရဖခစ ိုက့် MNCs မျ ေးသည့် ပွင ့်လင့်ေးပပ ေး (စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေး သ ပ့်မ ှ ရသ ) 

စ ေးပွ ေးရ ေးမျ ေး ွင့် ပ ို၍  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှ ံ လ ိုကကသည့်။ ကိုန့်သွယ့်ရ ေး မ ေါေမျ ေးက ို   ိုင့်ေး   န့် ကိုန့်သွယ့်ရ ေး 

ပွင ့်လင့်ေးမှု ငွ့် သံိုေးသည ့် စံ  ိုင့်ေး  မှုက ို သံိုေးထ ေးသည့်။ ယင့်ေးမှ  န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ သွင့်ေးကိုန့်၊ ထို ့်ကိုန့်နှင ့် 

GDP အချ   ေးဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအချက့်အလက့်မျ ေးက ို ကမ္  ဘဏ့်၏ ကမ္   ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ရ ေး ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးမှ 

ရက က့်နှု ့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (World Development Indicators on CD-ROM) (2005)။ 

 

န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံက ို  င့်ေးနှ ေးရငွ ထ န့်ေးချ ပ့်သည ့် မ ေါေမျ ေးအရပေါ် မ  ည့်ပပ ေးလည့်ေး ပွင ့်လင့်ေးသည့်၊ 

 င့်ေးကကပ့်သည့်ဟို ရြ ့်ကျှူေးန ိုင့်သည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့်  င့်ေးနှ ေးရငွ ထ န့်ေးချ ပ့်သည ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး 

 ှ ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုနှင ့် အနှု ့်သရဘ ရ  င့်သည ့်  က့် ံရ ေး  ှ လ မ ့်မည့်ဟို 

ရမျှ ့်လင ့်ထ ေးသည့်။ ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် အရစ ပ ိုင့်ေးမျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံဖခ ေး ကိုမပဏ မျ ေးက ို 
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၎င့်ေး  ိုို့၏ ရစျေးကွက့်မျ ေး ငွ့်   ိုက့်ရ ိုက့်  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံ န့်  ွွဲရ  င့်ဖခင့်ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံမှုက ို 

ြွင ့်ရပေးခွဲ သည့် (Spero and Hart, 1997; Gilpin, 2001; Cohn, 2003)။  င့်ေးနှ ေးရငွ ထ န့်ေးချ ပ့်မှုက ို   ိုင့်ေး   န့် 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် န ိုင့်င ံက  ရငရွကကေး  န့်ပံိုရငွ အြွွဲွေ့၏ နှစ့်စဉ့် အစ  င့်ခံစ မျ ေးထွဲမှ ရငရွကကေး လွဲလှယ့်မှု 

အစ အမံမျ ေးနငှ ့် ရငွရကကေး လွဲလှယ့်နှုန့်ေး ထ န့်ေးချ ပ့်မှု က န့်ေး ငှ့်မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ထ ေးသည့် (IMF, various years)။ 

ထ ိုက န့်ေး ငှ့်သည့် စ  င့်ေး ှင့်နငှ ့်  င့်ေးနှ ေးရငွ အရက င ့် နှစ့်ခိုလံိုေး ွင့် န ိုင့်ငံဖခ ေး ရငွလွဲလှယ့်နှုန့်ေးက ို န ိုင့်ငံရ  ့် 

ထ န့်ေးချ ပ့်သည ့် ညွှန့်ေးက န့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး ရအ က့်ပါ  ိုို့ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်င ံွင့်  ှ ဖခင့်ေး၊ မ ှ ဖခင့်ေးက ို အမ ှ့် ၀ မှ ၄ အထ  

ရပေးထ ေးသည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  ရငွရကကေး လွဲလှယ့်နှုန့်ေး အမျ   ေးမျ   ေး  ှ ဖခင့်ေး၊ စ  င့်ေး ငှ့် အရက င ့်အရပေါ် 

ကနို့့်သ ့်မှုမျ ေး၊  င့်ေးနှ ေးရငွ အရက င ့်အရပေါ် ကနို့့်သ ့်မှုမျ ေးနှင ့် ပ ိုို့ကိုန့် အဖမ ့်စနွို့့်လွှ ့် န့် လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး 

(export proceeds surrender requirements)   ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့်။၈ ဥပမ   မှ ့် ၀ သည့်  င့်ေးနှ ေးရငွ 

ထ န့်ေးချ ပ့်မှု မ ှ ဖခင့်ေးက ို   ိုလ ိုပပ ေး  မှ ့် ၄ မှ ့်သည့်  င့်ေးနှ ေးရငွက ို အဖပည ့်အေ ထ န့်ေးချ ပ့်သည့်ဟို   ိုလ ိုသည့်။ 

 

 ပည်တငွ်ျား စ ျားပွာျားဝ ျား အဝ ခအဝနမ ာျား 

 

န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ မက့်ခရ ို စ ေးပွ ေးရ ေး အရဖခအရနမျ ေးသည့်လည့်ေး FDI က ို  န့်ေးစစ့်   ွင့် ထည ့်သွင့်ေး 

စဉ့်ေးစ ေးသင ့်သည ့် အချက့်  စ့်ချက့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှုနှင ့် 

ရစျေးကွက့်  ည့်ပင မ့်မှုက ို ညွှန့်ေးက န့်ေး သံိုေးခို သံိုေး၍   ိုင့်ေး  ထ ေးသည့်။ ရ ေှးဦေးစွ  န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ၏ စ ေးပွ ေးရ ေး 

ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့်မှု (သ ိုို့) ရစျေးကွက့် ကကယွ့်ေမှုက ို   ိုင့်ေး   န့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ ကိုန့်ထို ့်လိုပ့်မှု  န့်ြ ိုေး (GDP 

per capita) က ို အသံိုေးဖပ ထ ေးသည့် (အစွန့်ေးရ  က့်  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ရလ လ မှုက ို အရနှ င ့်အယှက့် မဖြစ့်ရစ န့် 

ရလ ့်ဂ စ့်သန့်  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ထ ေးသည့်)။ အချ   ွေ့က န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံသ မျ ေးသည့် 

ကက ေးထွ ေးရနပပ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲရနသည ့် ရေသမျ ေးက ို နှစ့်ပခ  က့်ကကသည့်ဟို   ိုသည့် (E. Crenshaw, 1991; 

Bandelj, 2002, Cohn, 2003)။ အလ ေးအလ  ှ သည ့် ရစျေးကွက့် အ ွယ့်အစ ေးက ို   ိုင့်ေး   န့် န ိုင့်ငံ၏ ပမ  ွေ့ဖပ 

ဖြစ့်ထွန့်ေးမှုက ို ကကည ့်ရှုပါသည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  ပမ  ွေ့ဟို သ ့်မှ ့် န ိုင့်သည ့် ရန  မ  ငွ့် ရနထ ိုင့်သည ့် လ ဦေးရ  

စိုစိုရပါင့်ေး အချ   ေးအစ ေးက ို   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ မက့်ခရ ို စ ေးပွ ေးရ ေး 

 ည့်ပင မ့်မှုက ို   ိုင့်ေး   န့် ရငရွကကေး ရြ င့်ေးပွမှုနှုန့်ေးက ို ထည ့်သွင့်ေး ထ ေးသည့်။ ထ ိုက န့်ေး ငှ့် သံိုေးခိုလံိုေးက ို 

ကမ္  ဘဏ့်၏ ကမ္   ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ရ ေး ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးမှ ရက က့်နှု ့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (World 

Development Indicators on CD-ROM) (2005)။ 

 

နြိုင်ငံဝ ျား အနတ ာယ်နငှ ် တည်ဖငြိမ်မှု 

 

ဖပည့် ငွ့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး ပဋ ပကခမျ ေးက ို  ှ ဖခင့်ေး၊ မ ှ ဖခင့်ေး   ိုင့်ေး  ထ ေးပပ ေး PRIO ၏ လက့်နက့်က ိုင့် 

ပဋ ပကခ အချက့်အလက့် အမှ ့် ၃ မှ ရက က့်နှု ့်ထ ေးသည့် (Gleditsch et al., 2002)။ ဖပည့် ွင့်ေး 

ပဋ ပကခက ို   ိုင့်ေး     ငွ့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်င ံွင့် နှစ့် စ့်နစှ့်အ ွင့်ေး န ိုင့်ငရံ  ့်နငှ ့် လက့်နက့်က ိုင့် 

အိုပ့်စိုမျ ေးအကက ေး ပဋ ပကခ ဖြစ့်မှု အ င ့်က ို   ိုင့်ေး  ထ ေးသည့်။ ယင့်ေးက ို အမ ှ့် ၀ (ပဋ ပကခ မ ှ ) မှ ၃ 

(ဖပည့် ွင့်ေးစစ့်) အထ  ခွွဲဖခ ေးထ ေးသည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး ပဋ ပကခက ို   ိုင့်ေး     ငွ့် န ိုင့်ငံ နှစ့်န ိုင့်ငံ (သ ိုို့) 

နှစ့်န ိုင့်ငနံှင ့် အထက့် နှစ့် စ့်နှစ့်အ ငွ့်ေး ပဋ ပကခ ဖြစ့်မှု အ င ့်က ို   ိုင့်ေး  ထ ေးသည့်။ ယင့်ေးက ို အမ ှ့် ၀ 

(ပဋ ပကခ မ ှ ) မှ ၃ (န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး စစ့်ဖြစ့်ရနဖခင့်ေး) အထ  ခွွဲဖခ ေးထ ေးသည့်။ 
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အဝ ခခ ံအဝဆာ ်အဦနငှ ်  ျွမျ်ား  င်မှု အဆင  ်

 

MNC မျ ေးသည့် ကျွမ့်ေးကျင့် လိုပ့်သ ေးမျ ေး  ှ ပပ ေး ရခ ့်မ  အရဖခခ ံ အရ  က့်အဦမျ ေး  ှ သည ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ပ ိုမ ို  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှ ံ လ ိုကကသည့်။ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ အရဖခခံ အရ  က့်အဦ အ င ့်အ န့်ေးက ို 

  ိုင့်ေး   န့် ထ ိုန ိုင့်င ံွင့် လ  စ့်ရထ င့်၌  ယ့်လ ြိုန့်ေး  ှ မှု အရ အ ွက့်က ို   ိုင့်ေး  ထ ေးသည့်။ 

ထ ို  ိုင့်ေး  မှုသည့် န ိုင့်ငံ၏ အရဖခခ ံ အရ  က့်အဦမျ ေးထွဲမှ  စ့်ခိုက ိုသ  စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး 

ထ ိုအချက့်အလက့်က ို ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေး ငွ့်   ှရြွန ိုင့်သည ့် အ ေးသ ချက့်  ှ သည့် (Asiedu, 2002)။ 

န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံမှ ဖပည့် ွင့်ေး အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး၏ အ ည့်အရသွေးက ို   ိုင့်ေး   န့် အ ွယ့်ရ  က့်ပပ ေးသ  

စ   ့်ရဖမ က့်မှုနှုန့်ေးက ို အသံိုေးဖပ ထ ေးသည့်။ ထ ို  ိုင့်ေး  မှုက သ မန့် ရနို့စဉ့်သံိုေး ရ ိုေး ငှ့်ေးသည ့် 

အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ရ ေး  ့်၊ ြ ့်  ့်၊ န ေးလည့်န ိုင့်သည ့် အသက့် ၁၅ နှစ့်အထက့် လ   ခ ိုင့်နှုန့်ေးက ို 

  ိုင့်ေး  ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုက န့်ေး ငှ့် နှစ့်ခိုလံိုေးက ို ကမ္  ဘဏ့်၏ ကမ္   ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ရ ေး 

ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးမှ ရက က့်နှု ့် ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (World Development Indicators on CD-ROM) (2005)။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ရလ လ မှု ငွ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ၁၉၈၁ ခိုနစှ့်မှ ၁၉၉၉ ခိုနစှ့်အထ  ရလ လ ထ ေးသည့်။ 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံ   ိုင့်   နမ န မျ ေး ွင့် အ ြ  က၊ အ  ၊ှ က ရ ဘ ယံ၊ အရ ွှေ့ ဥရ  ပနှင ့် 

လက့် င့် အရမ  က အပါအေင့်  စ့်ကမ္ လံိုေး ှ  ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ ရေသမျ ေး ပါေင့်သည့်။ 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ မှ ခ ို က န့်ေး ငှ့်မ ှ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏  စ့်နှစ့်အ ွင့်ေး ထို ့်လိုပ့်ရသ  ထို ့်ကိုန့်နှင ့် ေန့်ရ  င့်မှု 

 န့်ြ ိုေး စိုစိုရပါင့်ေး ဖြစ့်သည ့် GDP  ငွ့် ပါေင့်သည ့် FDI   ခ ိုင့်နှုန့်ေးက ို   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ FDI အ င ့်က ို  ှင့်ေးလင့်ေးဖပန ိုင့် န့် အမှ အခ ိုကင့်ေး က န့်ေး ငှ့် အမျ ေးအဖပ ေး 

အသံိုေးဖပ ထ ေးသည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် ရလေးစ ေးလ ိုက့်န မှု၊ ဖပည့် ငွ့်ေး စ ေးပွ ေးရ ေး 

အရဖခအရနမျ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး အနတ  ယ့်နှင ့်  ည့်ပင မ့်မှု၊ အရဖခခ ံ အရ  က့်အဦနငှ ့် ကျွမ့်ေးကျင့်မှု အ င ့်မျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင ်စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

စ ရ ေးသ မျ ေး အရနဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့ ရလ လ သည ့် ပံိုစ ံငွ့် ထည ့်သွင့်ေးသင ့်ရသ  အဖခ ေး အမှ အခ ိုကင့်ေး 

က န့်ေး ငှ့်မျ ေး  ှ ရသေးပါသလ ေး။ 

စ ရ ေးသ မျ ေး ရလ လ သည ့် ပံိုစ ံွင့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ ှ  FDI စိုစိုရပါင့်ေး  န့်ြ ိုေးက ို သံိုေးဖခင့်ေးထက့် GDP  ွင့် 

ပါေင့်သည ့် FDI   ခ ိုင့်နှုန့်ေးက ို အဘယ့်ရကက င ့် အသံိုေးဖပ  ထ ေးပါသနည့်ေး။ 

 

ဝတွွေ့ ှြိခ  ်မ ာျား 

 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ခနို့့်မှန့်ေးထ ေးရသ  ပံိုစမံျ ေးက ို စ  င့်ေးအင့်ေး နည့်ေးပည အ  စမ့်ေးသပ့် န့် အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပံိုစံ 

နှစ့်မျ   ေးက ို ရလေးစ ေးလ ိုက့်န ဖခင့်ေးနငှ ့် FDI   ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုက ို ရလ လ ထ ေးသည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် 
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေးလ ိုက့်န ဖခင့်ေးက FDI အရပေါ် သက့်ရ  က့်မှုနှင ့်  ပပ  င့်နက့် ည့်ေးမှ ပင့် FDI က 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် ရလေးစ ေးလ ိုက့်န မှု  ိုို့က ို  န့်ေးစစ့်န ိုင့်သည ့် စ  င့်ေးအင့်ေး သံိုေးသပ့်ချက့် နည့်ေးပည က ို 

အသံိုေးဖပ ထ ေးသည့်။ ထ ိုနည့်ေးပည က ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အချက့်အလက့်မျ ေး စ စဉ့်ပံိုရကက င ့် လွွဲမှ ေးရသ   လေ့်မျ ေး 

ထွက့်ရပေါ်မလ ရစ န့် က ည ရပေးသည့် (ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် စိုစည့်ေးသည ့် ပံိုစကံ ို အသံိုေးဖပ ခွဲ ပပ ေး စ  င့်ေးစ  ွက့် 

 စ့် ွက့်ရပေါ် ွင့် န ိုင့်ငရံပါင့်ေးမျ ေးစွ ၏ နစှ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွရသ  အချက့်အလက့်မျ ေးက ို 

စ  င့်ေးသွင့်ေးထ ေးခွဲ သည့်)။ 

 

ဇယ ေး ၁၃.၂  ငွ့် အစ ိုေး ၏ က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စိံုမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေးမှုနှင ့် FDI   ိုို့အကက ေး 

 က့်စပ့်မှု  လေ့်မျ ေး (ပံိုစ ံ၁) နှင ့် ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် FDI ၏  က့်စပ့်မှု  လေ့်မျ ေး 

(ပံိုစ ံ၂) က ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ဇယ ေး ၁၃.၂ ရအ က့် ွင့်ပါရသ  N သည့် ထ ိုပံိုစ ံ စ့်ခိုချင့်ေးစ က ို စမ့်ေးသပ့် န့် 

အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်  ဖြစ့် ပ့် အရ အ ွက့်က ို ရြ ့်ဖပရနသည့်။ န ိုင့်ငံ-ခိုနှစ့် ဟို ရခေါ်  ိုန ိုင့်သည ့် ဖြစ့် ပ့် 

 စ့်ခိုချင့်ေးစ သည့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံနငှ ့် နှစ့် စ့်နှစ့်က ို က ိုယ့်စ ေးဖပ  ရြ ့်ဖပရနသည့် (ဥပမ  ၁၉၉၇ ခိုနစှ့်က 

ဖပင့်သစ့် န ိုင့်ငံ၊ ၁၉၉၃ ခိုနှစ့်က ဘ  ဇ ေးလ့် န ိုင့်ငံ)။ ဖြစ့် ပ့် ပ ိုမျ ေးရလရလ ကမ္ ကက ေးအရကက င့်ေး ပ ိုသ ရလရလ 

ဖြစ့်ပပ ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏  လေ့်မျ ေးက ယံိုကကည့် စ  ့်ချ ရလရလ ဖြစ့်သည့်။ ဇယ ေး ၁၃.၂  ွင့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် 

ပံိုစ ံ နှစ့်ခိုလံိုေးအ ွက့် ထွက့်ရပေါ်ခွဲ သည ့် F-test  လေ့် ၀.၀၀ က န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်င၏ံ မှ ခ ိုကင့်ေး က န့်ေး ငှ့် 

 မှ ့်မျ ေးက ို သ ဖခင့်ေးက မှ ခ ိုကင့်ေး က န့်ေး ငှ့်  မှ ့်မျ ေးက ို မသ ဖခင့်ေးထက့် FDI အ င ့်က ို ပ ိုမ ို   ကျစ ွ 

ခနို့့်မှန့်ေးန ိုင့်ရကက င့်ေး ဖပသရနသည့် (ဇယ ေး ၁၃.၂  ငွ့် ရှုပါ)။ 

 

 

ဇယ ေး ၁၃.၂။ န ိုင့်ငံဖခ ေး   ိုက့်ရ ိုက့်  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံမှုနှင ့် အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှု  ိုို့ 

အရကက ေး  က့်စပ့်မှု  ိုင့်   ပံိုစ ံနှစ့်မျ   ေးမှ  လေ့်မျ ေး 

 

 ပံိုစ ံ၁ ပံိုစ ံ၂ 

FDI ရန က့်ကျရနဖခင့်ေး (t – I) P P 

က ိုယ့်က ယ ဖပည့် စံိုမှု အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး P – 

ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး – P 

ဖပည့် ငွ့်ေး ပဋ ပကခ P p 

န ိုင့်ငံမျ ေး အကက ေး ပဋ ပကခ P p 

 င့်ေးနှ ေးရငွ ထ န့်ေးချ ပ့်ဖခင့်ေးမျ ေး N N 

ရစျေးကွက့် ကကွယ့်ေမှု N P 

ကိုန့်သွယ့်ရ ေး ပွင ့်လင့်ေးမှု p P 

ပမ  ွေ့ဖပ ဖြစ့်ထွန့်ေးမှု n p 

အရဖခခ ံအရ  က့်အဦ P P 

စ   ့်ရဖမ က့်မှု P P 

ရငရွကကေး ရြ င့်ေးပွမှု N N 

က န့်ေးရသ N N 
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N 1204 1205 

F-test 0.00 0.00 

P < 0.10   

P = စ  င့်ေးအင့်ေးအ  ခ ိုင့်လံိုရသ  အဖပ သရဘ ရ  င့်သည ့်  က့်စပ့်မှု၊ p = စ  င့်ေးအင့်ေးအ  မခ ိုင့်လံိုရသ  အဖပ သရဘ  

ရ  င့်သည ့်  က့်စပ့်မှု၊ N = စ  င့်ေးအင့်ေးအ  ခ ိုင့်လံိုရသ  အနှု ့်သရဘ  ရ  င့်သည ့်  က့်စပ့်မှု၊ n = စ  င့်ေးအင့်ေးအ  

မခ ိုင့်လံိုရသ  အနှု ့်သရဘ  ရ  င့်သည ့်  က့်စပ့်မှု 

 

 

ထ ိုပံိုစမံျ ေးခနို့့်မှန့်ေး ဖခင့်ေး၏ အရဖခခ ံ ည့် ယွ့်ချက့်မှ  ထ ိုမှ ခ ိုကင့်ေး က န့်ေး ငှ့်မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ၏ FDI (GDP  ငွ့် 

ပါေင့်သည ့် FDI   ခ ိုင့်နှုန့်ေး) နှင ့် ခ ိုင့်လံိုစွ  (သ ိုို့) မခ ိုင့်လံိုစွ   က့်စပ့်မှုက ို ရြ ့်ထို ့်လ ိုရသ ရကက င ့်လည့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ခ ိုင့်လံိုဖခင့်ေး   ိုသည့်မှ  အမှ အခ ိုကင့်ေး က န့်ေး ငှ့်နှင ့် FDI   ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုသည့်   ိုက့်  ိုင့်မှု 

(သ ိုို့) ကံအ ေးရလျ ့်စ ွ ဖြစ့်ရပေါ်ဖခင့်ေး မဟို ့်ဟို   ိုလ ိုသည့်။ ဇယ ေး ၁၃.၂ ရအ က့် ံိုေးပါ “P < 0.10” 

  ိုသည့်မှ  ထ ို က့်စပ့်မှုသည့်   ိုက့်  ိုင့်မှု (သ ိုို့) ကံအ ေးရလျ ့်စွ  ဖြစ့်ရပေါ်ဖခင့်ေး မဟို ့်ရကက င့်ေး 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် ၉၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးအထ  ရသချ သည့်ဟို   ိုလ ိုသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ၉၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးအထ  

ရသချ သည့်ဟို မ  ိုန ိုင့်ရသ  က န့်ေး ငှ့်မျ ေးက ို  က့်စပ့်မှု “မခ ိုင့်လံို” ဟို သ ့်မှ ့်သည့်။ ဇယ ေး ၁၃.၂ 

ရအ က့် ံိုေး ငွ့် P, p, N နှင ့် n   ိုို့အရကက င့်ေး  ငှ့်ေးလင့်ေး ဖပထ ေးသည့်။ ထ ိုအကခ  မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ က  

အမှ အခ ိုကင့်ေး က န့်ေး ငှ့်  စ့်ခိုသည့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ FDI နှင ့် ခ ိုင့်လံိုစွ  (သ ိုို့) မခ ိုင့်လံိုစ ွ  က့်စပ့်ရနသည့်က ို 

ရြ ့်ဖပထ ေးပပ ေး မည့်သည ့်နည့်ေးဖြင ့် (အဖပ သရဘ  (သ ိုို့) အနှု ့်သရဘ )  က့်စပ့်ရနသည့်က ိုလည့်ေး 

 င့်ဖပထ ေးသည့်။၉ 

 

ဥပမ  P  လေ့် သည ့် မှ ခ ိုက န့်ေး ငှ့်သည့် FDI နှင ့် အဖပ သရဘ ရ  င့်  က့်စပ့်ရနပပ ေး မှ ခ ို က န့်ေး ငှ့် 

  ိုေးလ   ိုင့်ေး FDI လည့်ေး   ိုေးလ သည့်ဟို   ိုလ ိုသည့်။ ထ ို က့်စပ့်မှုသည့်   ိုက့်  ိုင့်မှုရကက င ့် ဖြစ့်ရပေါ်ဖခင့်ေး 

မဟို ့်ဟို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် ၉၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးအထ  ရသချ သည့်။ 

 

ပုံစ ံ၁၊  ြိယု် ာယ  ပည စ်ံုမှု အခွင ်အဝ ျားမ ာျား 

 

ဇယ ေး ၁၃.၂ ပါ ပံိုစ ံ၁ က အစ ိုေး ၏ က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို လ ိုက့်န မှုမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ၏ FDI 

ေင့်ရ  က့်မှုနှင ့် အဖပ သရဘ ရ  င့်ပပ ေး ခ ိုင့်လံိုသည ့်  က့်စပ့်မှု  ှ ရကက င့်ေး ဖပသရနသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့် 

  ိုရသ ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အသံိုေးဖပ ရသ  စ  င့်ေးအင့်ေး နည့်ေးပည အ  FDI က လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ရလေးစ ေးလ ိုက့်န မှုအရပေါ်  ှ န ိုင့်သည ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုက ို ထ န့်ေးချ ပ့်လ ိုက့်သည ့် အခါ၌ပင့် ထ ို က့်စပ့်မှု  ှ ရနသည့်။ 

အနည့်ေး ံိုေး အရနဖြင ့် ထ ိုအချက့်က က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှုက ို လ ိုက့်န သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို မလ ိုက့်န သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် FDI ပ ိုမ ို   ှ ရကက င့်ေး ဖပသရနသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လ ိုက့်န မှု   ိုေး က့်လ သည့်နငှ ့်အမျှ FDI ဖမင့်  က့်လ လ မ ့်မည့်ဟို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ 

ရမျှ ့်လင ့်ခွဲ ကကသည့်။ စ  င့်ေးအင့်ေးအ  ရလ လ မှုမျ ေးမှ coefficients မျ ေးက ို ရလ လ လျှင့် CIRI  မှ ့်မျ ေး ွင့် 

အစ ိုေး ၏ က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှု အခွင ့်အရ ေး လ ိုက့်န ဖခင့်ေး ၁ မှ ့်  ိုေး  ိုင့်ေး FDI (န ိုင့်ငံ၏ GDP  ငွ့် FDI 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေး) ၁   ခ ိုင့်နှုန့်ေး   ိုေးလ သည့်က ို ရ ွွေ့ သည့်။ 
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ပံိုစ ံ၁ က အဖခ ေးရသ  က စစ ပ့်မျ ေးက ိုလည့်ေး ရဖပ ဖပရနသည့်။ ရ ေှးဦေးစွ  FDI သည့် ဖပည့် ငွ့်ေး ပဋ ပကခမျ ေးနှင ့် 

အဖပ သရဘ  ရ  င့်ရသ   က့်စပ့်မှု  ှ သည့်။ ထ ို လေ့်မှ  အရကက င့်ေးအ င့်ေး နှစ့်ခို (သ ိုို့မဟို ့် နှစ့်ခိုထွဲမှ 

 စ့်ခို) ရကက င ့် ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။  စ့်ဘက့် ငွ့် FDI သည့် ဖပည့် ွင့်ေး ပဋ ပကခ  ှ ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ 

ေင့်ရ  က့်ရလ   ှ သည့်။ ဥပမ    န ရဂါ န ိုင့်ငံသည့် ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေးမျ ေး ွင့် FDI 

ေင့်ရ  က့်မှုနှင ့် ဖပည့် ငွ့်ေး ပဋ ပကခမျ ေးက ို  ပပ  င့်နက့် ည့်ေး ကကံ ရ ွွေ့ ခွဲ  သည့်။  စ့်ဘက့် ငွ့်လည့်ေး 

ဂျရမက  ကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်လယ့်ပ ိုင့်ေး ရလ က့် ွင့် ဖပည့် ွင့်ေးပဋ ပကခ မ ှ ဘွဲ FDI 

ေင့်ရ  က့်မှု ကျ င့်ေးခွဲ သည့်။ ယင့်ေးအချက့်က FDI နငှ ့် ဖပည့် ငွ့်ေး ပဋ ပကခမျ ေးအကက ေး အဖပ သရဘ  

 က့်စပ့်မှုက ို ဖြစ့်ရပေါ်ရစသည့်။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရမျှ ့်လင ့်ခွဲ သည ့်အ  ိုင့်ေး ပံိုစ ံ ၁  ွင့် 

ပ ိုမ ိုရက င့်ေးမွန့်ရသ  အရဖခခ ံ အရ  က့်အဦနငှ ့် စ   ့်ရဖမ က့်မှုနှုန့်ေး ဖမင ့်မ ေးဖခင့်ေးက FDI က ို 

 ွွဲရ  င့်န ိုင့်ပပ ေး  င့်ေးနှ ေးရငွ ထ န့်ေးချ ပ့်မှု မျ ေးဖခင့်ေးနငှ ့် ရငွရကကေးရြ င့်ေးပွမှုနှုန့်ေး ဖမင ့်မ ေးဖခင့်ေး  ိုို့က FDI က ို 

ရလျ  ကျရစန ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ရမျှ ့်လင ့် ထ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး ယခင့်က FDI   ှ မှုမျ ေးက လက့် ှ  FDI   ှ မှုက ို 

ရက င့်ေးစွ  ခနို့့်မှန့်ေး န ိုင့်သည့်။ 

 

စ  င့်ေးအင့်ေး ရလ လ မှုက ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့က ို က န့်ေး ငှ့် နှစ့်ခိုအကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေး ခ ိုင့်လံိုဖခင့်ေး  ှ ၊ မ ှ က ိုသ  

အကွဲဖြ ့်န ိုင့်သည့် မဟို ့်ရပ။ ထ ို က့်စပ့်မှုမျ ေးအကက ေး အ ေးရက င့်ေးမှုက ိုလည့်ေး  ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်သည့်။ ပံို ၁၃.၁ 

 ွင့် ဇယ ေး ၁၃.၂၊ ပံိုစံ ၁ ပါ ခ ိုင့်လံိုရသ   က့်စပ့်မှုမျ ေး၏ အ ေးရက င့်ေးမှုက ို ဖပသထ ေးသည့်။   ိုင့်သည့် 

ရ ဖပင့်ည လ ိုင့်ေး ၀.၀၀ ထက့် ဖမင ့်ရလရလ ထ ိုက န့်ေး ငှ့် ဖမင ့် က့်လ မှုမှ (FDI ေင့်ရ  က့်မှု)  လေ့်ရက င့်ေး 

  ှ ရလ ဖြစ့်သည့်။   ိုင့်သည့် ၀.၀၀ ရ ဖပင့်ည လ ိုင့်ေးရအ က့် ကျ င့်ေးသွ ေးဖခင့်ေးက ထ ိုက န့်ေး ငှ့် 

ဖမင ့် က့်လ ရလရလ FDI  ံိုေးရံှုေးမှုနှုန့်ေး မျ ေးရလရလ ဖြစ့်ဖခင့်ေးက ို ဖပသရနသည့် (အနှု ့်သရဘ ရ  င့်ရသ  

 က့်စပ့်မှု)။ ထ ိုပံိုအ  န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ စ   ့်ရဖမ က့်မှုနှုန့်ေး  စ့်ခို ည့်ေးသ လျှင့် အစ ိုေး ၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုထက့် FDI အရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု မျ ေးရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ က ိုယ့်က ယ 

ဖပည ့်စံိုမှု အခငွ ့်အရ ေး ငွ့် ဗဟ ိုရသွြယ့်က န့်ေး (standard deviation)  စ့်ခို   ိုေးသွ ေး  ိုင့်ေး GDP  ွင့် FDI 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေးအ  ဗဟ ိုရသွြယ့်က န့်ေး  စ့်ခို   ိုေးလ ရလရလ ဖြစ့်သည့်။ အ  ိုေး  ွေး ံိုေး 

အနှု ့်သရဘ ရ  င့်သည ့် သက့်ရ  က့်မှုမှ   င့်ေးနှ ေးရငွ ထ န့်ေးချ ပ့်မှု ဖြစ့်သည့်။ 

 

ပံို ၁၃.၁။ ပံိုစ ံ၁ မှ စ  င့်ေးအင့်ေး နည့်ေးပည အ  ခ ိုင့်လံိုမှု  ှ ရသ  က န့်ေး ငှ့်မျ ေး၏ FDI အရပေါ် သက့်ရ  က့်မှုက ို 

န ှုင့်ေးယှဉ့်ဖခင့်ေး 
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ပုံစ ံ၂၊  မ င တ်င်ဝပျား ခင်ျား ဆြိုင ်ာ အခွင ်အဝ ျားမ ာျား 

 

ဇယ ေး ၁၃.၂ ပါ ပံိုစံ ၂  ွင့် အစ ိုေး ၏ ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို လ ိုက့်န မှုနှင ့် FDI 

  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို  န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။ အစ ိုေး ၏ ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

လ ိုက့်န မှုသည့် ထ ိုန ိုင့်ငံ၏ FDI က ို ခနို့့်မှန့်ေး   ွင့် စ  င့်ေးအင့်ေးအ  ခ ိုင့်လံိုသည ့် အချက့် စ့်ခို ဖြစ့်ရကက င့်ေး 

ရ ွွေ့ သည့်။ စ  င့်ေးအင့်ေး နည့်ေးပည အ  FDI က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေးလ ိုက့်န မှုအရပေါ် 

 ပပ  င့်နက့် ည့်ေး  ှ ရနန ိုင့်သည ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုက ို ထ န့်ေးချ ပ့်လ ိုက့်သည ့် အခါ၌ပင့် ထ ို က့်စပ့်မှု  ှ ရနသည့်။ 

က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှု အခငွ ့်အရ ေး ငွ့် ရ ွွေ့ ှ ခွဲ  သည ့်အ  ိုင့်ေး ထ ိုအချက့်က ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   

အခွင ့်အရ ေးက ို လ ိုက့်န သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ထ ိုအခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို မလ ိုက့်န သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် 

န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် FDI ပ ိုမ ို   ှ ရကက င့်ေး ဖပသရနသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရလေးစ ေးလ ိုက့်န မှု 

ဖမင ့်မ ေးလ သည့်နှင ့်အမျှ FDI လည့်ေး ပ ိုမ ို ဖမင ့်မ ေးလ ရကက င့်ေး ရမျှ ့်လင ့်ခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ စ  င့်ေးအင့်ေးအ  

ရလ လ မှုမျ ေးမှ coefficients မျ ေးက ို ရလ လ လျှင့် CIRI  မှ ့်မျ ေး ွင့် အစ ိုေး ၏ ဖမြှင ့် င့်မှု   ိုင့်   

အခွင ့်အရ ေး လ ိုက့်န ဖခင့်ေး ၁ မှ ့်  ိုေး  ိုင့်ေး FDI (န ိုင့်င၏ံ GDP  ွင့် FDI   ခ ိုင့်နှုန့်ေး) ၀.၆၃   ခ ိုင့်နှုန့်ေး 

  ိုေးလ သည့်က ို ရ ွွေ့ သည့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် ပံိုစ ံ၂ က ပံိုစ ံ၁ ၏  လေ့်မျ ေးနှင ့်  နို့့်ကျင့်သည ့်အ   အမျ ေးအဖပ ေးက ို ဖပသရနသည့်။ ရ ေှးဦေးစွ  

ပဋ ပကခ ပံိုစ ံ နှစ့်မျ   ေးလံိုေးနှင ့် FDI အကက ေး ခ ိုင့်လံိုရသ   က့်စပ့်မှု မ ှ ရပ။ ေို  ယ အရနဖြင ့် ရစျေးကကွ့် 

ကကွယ့်ေမှုနငှ ့် ကိုန့်သွယ့်ရ ေး ပွင ့်လင့်ေးမှု  ိုို့သည့် FDI ဖမင ့်မ ေးလ ဖခင့်ေးနငှ ့် ခ ိုင့်လံိုစွ   က့်စပ့်မှု  ှ ရနသည့်။ 

ရန က့် ံိုေးအရနဖြင ့် ပံိုစံ ၂  ငွ့် စ   ့်ရဖမ က့်မှုနှုန့်ေးသည့် FDI နှင ့် ခ ိုင့်လံိုစ ွ  က့်စပ့်မှု မ ှ ရ   ရပ။  
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(လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   က န့်ေး ငှ့်မျ ေး ထ ေးဖခ ေးမှု  ှ ဖခင့်ေးမှအပ) ပံိုစ ံ ၁ နှင ့် ၂  ွင့်   ည ရနသည ့် အချက့် 

အမျ ေးအဖပ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။  င့်ေးနှ ေးရငွ ထ န့်ေးချ ပ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ရငရွကကေး ရြ င့်ေးပွမှု  ိုို့သည့် FDI ရလျ  ကျဖခင့်ေးနှင ့် 

ခ ိုင့်လံိုစွ   က့်စပ့်ရနသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ပမ  ွေ့ဖပ ဖြစ့်ထွန့်ေးမှုနငှ ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး ပဋ ပကခမျ ေးသည့် FDI နှင ့် 

ခ ိုင့်လံိုရသ   က့်စပ့်မှု မ ှ ရကက င့်ေးက ို ပံိုစ ံ နှစ့်မျ   ေးလံိုေး၌ ရ ွွေ့ သည့်။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် ယခင့် FDI 

ေင့်ရ  က့်မှုနှုန့်ေးမျ ေးသည့် လက့် ှ  FDI ေင့်ရ  က့်မှုနှုန့်ေးက ို ခနို့့်မှန့်ေးန ိုင့်မှု အ ေးရက င့်ေးသည့်။ 

 

ပံို ၁၃.၂ က ို ပံို ၁၃.၁ နှင ့် အလ ေး  ပင့် အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ိုန ိုင့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  FDI နှင ့် စ  င့်ေးအင့်ေးအ  

 က့်စပ့်မှု ခ ိုင့်လံိုသည ့် က န့်ေး ငှ့်မျ ေး၏  က့်စပ့်မှုအ ေးက ို ဖပထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ပံို ၁၃.၁ နငှ ့် ကွွဲဖပ ေးစ ွပင့် 

အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး (ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး) အရပေါ် ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုသည့် FDI 

အရပေါ် အ ေးအရက င့်ေး ံိုေး သက့်ရ  က့်မှု  ှ ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ွင့် ဗဟ ိုရသွြယ့်က န့်ေး  စ့်ခို   ိုေးသွ ေး  ိုင့်ေး GDP  ငွ့် FDI   ခ ိုင့်နှုန့်ေးအ  

ဗဟ ိုရသွြယ့်က န့်ေး ၀.၈၀   ိုေးလ ရလရလ ဖြစ့်သည့်။ ရစျေးကွက့် ကကွယ့်ေမှု  စ့်ခို ည့်ေးသ  ထ ိုသက့်ရ  က့်မှု 

န ေးပါေး အ ေးရက င့်ေးသည့်က ို ရ ွွေ့ သည့်။ ပံို ၁၃.၁  ငွ့် ရ ွွေ့ သကွဲ သ ိုို့ပင့် FDI အရပေါ် အ  ိုေး  ွေး ံိုေးရသ  

သက့်ရ  က့်မှုမှ   င့်ေးနှ ေးရငွ ထ န့်ေးချ ပ့်မှု ဖြစ့်သည့်။ 

 

ပံို ၁၃.၂။ ပံိုစ ံ၂ မှ စ  င့်ေးအင့်ေး နည့်ေးပည အ  ခ ိုင့်လံိုမှု  ှ ရသ  က န့်ေး ငှ့်မျ ေး၏ FDI အရပေါ် သက့်ရ  က့်မှုက ို 

န ှုင့်ေးယှဉ့်ဖခင့်ေး 
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အနှစ့်ချ ပ့် 

အစ ိုေး ၏ က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှု   ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုသည့် န ိုင့်ငံသ ိုို့ FDI 

ေင့်ရ  က့်မှုနှင ့် အဖပ သရဘ ရ  င့်စ ွ ခ ိုင့်ခ ိုင့်လံိုလံို  က့်စပ့်ရနသည့်က ို ရ ွွေ့ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် FDI သည့် 

ဖပည့် ငွ့်ေးပဋ ပကခ ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ ေင့်ရ  က့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ 

အစ ိုေး ၏ ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုသည့် န ိုင့်ငံသ ိုို့ FDI 

ေင့်ရ  က့်မှုအ ေး စ  င့်ေးအင့်ေးအ  သ သ ထင့် ှ ေးစ ွနှင ့် အဖပ သရဘ ရ  င့်စွ  ခနို့့်မှန့်ေးရပေး န ိုင့်ရကက င့်ေး 

ရ ွွေ့ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေးဖခင့်ေး ပံိုစ ံွင့် ပဋ ပကခ ပံိုစ ံ

နှစ့်မျ   ေးလံိုေးနှင ့် FDI   ိုို့အကက ေး ခ ိုင့်လံိုရသ   က့်စပ့်မှု မ ှ ရပ။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှု အခွင ့်အရ ေးက ို ရြ က့်ြျက့်မှု နည့်ေးပပ ေး ဖပည့် ငွ့်ေး ပဋ ပကခ ဖမင ့်မ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် 

FDI ေင့်ရ  က့်မှု အဘယ့်ရကက င ့် မျ ေးဖပ ေး သနည့်ေး။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်  စ့်ခိုနှင ့်  စ့်ခို အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုရနသည့်ဟို   ိုကကသည့်။ က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှု 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏  လေ့်မျ ေးက ို အ   ွွဲကကည ့်လ ိုက့်ပါက 

ထ ိုအခငွ ့်အရ ေး နှစ့်ခိုအကက ေး အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုမှုနငှ ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး မည့်သည ့် အချက့်မျ ေးက ို 

ရ ွွေ့ ှ  သနည့်ေး။ 

 

နြိဂံုျား 

 

ယခို ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး ငွ့် အစ ိုေး ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုနငှ ့် န ိုင့်ငဖံခ ေး   ိုက့်ရ ိုက့် 

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှု  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုအရပေါ် စ  ့်ေင့်စ ေးြွယ့် ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့်။ ရ ေှးဦေးစ ွ 

နှ ပ့်စက့်မှု၊ လက့်စရြျ က့်မှု၊    ေးဥပရေ ဖပင့်ပ ကွက့်မျက့်မှုနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  အကျဉ့်ေးချမှု  ိုို့မှ 

ကင့်ေးရေေးရစရ ေး   ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ပ ိုမ ို လ ိုက့်န သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံဖခ ေးမှ  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေး 

ပ ိုမ ို  ွွဲရ  င့်န ိုင့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ ှ  သည့်။ ထ ိုရ ွွေ့ ှ ချက့်သည့် အချက့်အချ   ွေ့ရကက င ့် ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့် ကျှူေးလွန့်ရနရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် မည့်သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငံဖခ ေး 

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှမံှု မ  ို ပိုဂဂလ က  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံသ မျ ေးနှင ့် ကိုမပဏ မျ ေးအ ွက့် အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခိုအထ  

အနတ  ယ့်  ှ သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် ထ ို င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံသ မျ ေးက လ သ ေး  ိုို့၏ ဂိုဏ့်သ ကခ ထက့် 

အဖမ ့်ရငကွ ို အဓ က ထ ေးသည့်ဟို စွပ့်စွွဲခံ န ိုင့်ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် မ ေ ယ  ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်က  ကိုန့်ပစစည့်ေးက ို န မည့်ြျက့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးန ိုင့်သည့်။ 

က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးသည့် ဖပည့်သ မျ ေး၏ န ကကဉ့်ေးမှုက ို ဖမင ့် က့်ရစပပ ေး 

ဖပည့် ငွ့်ေး ပဋ ပကခမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစသည့်။ ထ ိုမှ  စ့် င ့် န ိုင့်ငံဖခ ေးသ ေးမျ ေး ပ ိုင့်  ိုင့်သည ့် ပစစည့်ေးဥစစ မျ ေးက ို 

ြျက့်စ ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) သ မ့်ေးပ ိုက့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစပပ ေး/ သ ိုို့မဟို ့် စ ေးပွ ေးရ ေးက ို မ ည့်မပင မ့် ဖြစ့်ရစလ မ ့်မည့်။ 

 င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံသ မျ ေးသည့် ထ ိုသ ိုို့ရသ  ေန့်ေးကျင့်မျ ေး ငွ့် ဖပန့်လည့်   ှ မှုက သ သ သ သ  မျ ေးဖပ ေးမရနပါက 

၎င့်ေး  ိုို့၏  င့်ေးနှ ေးရငွမျ ေးက ို ထို ့်သံိုေး န့် ချ   ံိုချ ံို ဖြစ့်ကကသည့်။  
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ေို  ယ အချက့်မှ  ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး FDI ေင့်ရ  က့်မှုနှင ့် အ ေးရက င့်ေးစ ွ 

 က့်စပ့်ရနရကက င့်ေး ရ ွွေ့ ှ  သည့်။ အစ ိုေး က ပွင ့်လင့်ေးရသ  န ိုင့်ငရံ ေး ပါေင့်မှု၊ ပွင ့်လင့်ေးရသ  မ ေ ယ ၊ 

သမဂဂမျ ေး လွ ့်လပ့်စ ွ ြွွဲွေ့စည့်ေးန ိုင့်ဖခင့်ေး၊ ဘ သ ရ ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့်နငှ ့် လွ ့်လပ့်စွ  ရ ွွေ့လျ ေး 

သွ ေးလ ခွင ့်  ိုို့က ို ရလေးစ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် FDI ေင့်ရ  က့်မှုနှုန့်ေး ဖမင ့်မ ေးသည့်။ သ ိုို့မဟို ့် MNCs 

မျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ပ ိုမ ို လ ိုက့်န ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ပ ို၍  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံ 

လ ိုကကသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  ေန့်ေးကျင့်  ှ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့်    ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးမှု ပ ို ှ ပပ ေး မ ေါေ ရဖပ င့်ေးလွဲမှု 

အနတ  ယ့်က ို ရလျှ  ချရပေးက   ည့်ပင မ့်သည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ေန့်ေးကျင့်  စ့်ခို  ည့်ရထ င့်ရပေးသည့်။ 

 

အ   ကွ ရပါင့်ေးစပ့်လ ိုက့်ပါက ထ ိုရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးက န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှုနငှ ့် 

ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေး လ ိုက့်န သည ့် အစ ိုေး မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံဖခ ေး စ ေးပွ ေးရ ေး 

 င့်ေးနှ ေးရငွမျ ေး ပ ို၍  ွွဲရ  င့်န ိုင့်သည့်က ို ဖပသရနသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ထ ိုသ ိုို့ရသ  အစ ိုေး မျ ေးသည့် 

လ ိုအပ့်ရနသည ့် န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုအ ွက့် ပပ  င့်  ိုင့်န ိုင့်ပပ ေး  ွွဲရ  င့်န ိုင့် န့် ပ ိုအရဖခအရန 

ရက င့်ေးသည့်။ FDI သည့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုအ ကွ့် လွန့်စ ွ အရ ေးကက ေးဟို 

ရယဘိုယျ လက့်ခံထ ေး   ယင့်ေးအချက့်မှ  အရ ေးပါသည့်။ န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံမှုသည့် 

အလိုပ့်အက ိုင့်သစ့်မျ ေး ရပေးရံိုသ မက လက့်ခထံ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အဖခ ေးရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး နယ့်ပယ့်မျ ေး ငွ့် 

အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည ့် အဖခ ေးရသ  နည့်ေးပည  အသစ့်မျ ေးနငှ ့် စ မံ ခနို့့်ခွွဲမှု နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးပါ မ  ့် က့်ရပေးသည့်။ 

စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုသည့် အစ ိုေး မျ ေးက ို FDI မျ ေးအ ွက့်  ွွဲရ  င့်မှု ှ သည ့် ေန့်ေးကျင့်မျ ေး 

ြန့်  ေးဖခင့်ေးနငှ ့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေး   ိုင့်   မ ေါေမျ ေး အရက င့်အထည့် ရြ ့်န ိုင့် န့် စ ေးပွ ေးရ ေး အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး 

ြန့်  ေးရပေးသည့်။ ထ ိုအ င့်ေးအဖမစ့် မျ ေးက ို ပည ရ ေးနှင ့် အရဖခခ ံ အရ  က့်အဦ   ိုေး က့်ရစ န့် 

အသံိုေးဖပ န ိုင့်ပပ ေး စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး  ည့်ပင မ့်မှုက ို စိုစည့်ေးရပေးန ိုင့်ရဖခအ ေး   ိုေး က့်ရစသည့်။ FDI ဖြင ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်ရနသည ့် အရဖခအရန ွင့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် အရဖခခ ံ

အရ  က့်အဦ   ိုေး က့်မှုက ို မလိုပ့်ရ  င့်ပါက  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုက ိုသ   င့်ရဖခရပေးရန၍ မ ရ   ဘွဲ 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေးက ထ ိုန ိုင့်ငံက ို အမည့်ထို ့်ရြ ့် ရှု ့်ချဖခင့်ေးဖြင ့် ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့် န့် ြ အ ေးရပေးန ိုင့်သည့်။ 

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။  စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျွံေ့နှံို့မှုက အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် အိုပ့်စိုအရနဖြင ့် သက့်ရ  က့်မှု 

 ှ န ိုင့်မည့်  နည့်ေးလမ့်ေး နှစ့်ခိုက ို ရြ ့်ဖပပါ။  

၂။  စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျွံေ့နှံို့မှု၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုအရပေါ် 

 န့်ေးစစ့်သည ့် က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  စ  မ့်ေးမျ ေး ငွ့် ရ ွွေ့ သည ့် အ ေးလံိုေး သရဘ   သည ့် 

ရ ွွေ့ ှ ချက့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  ရလ လ ဖခင့်ေးဖြင ့် မည့်သည ့် စ ေးပွ ေးရ ေးအ  

 စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျွံေ့နှံို့မှုနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေးန ိုင့်မည့်နည့်ေး။ 



 465 

၃။  ယခိုအခန့်ေး ွင့် စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှု  ှ ရနသည ့် အချ  န့် ငွ့် က ိုယ့်က ယ 

ဖပည ့်စံိုမှု   ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ဖမြှင ့် င့်ရပေးရ ေး   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေး 

လ ိုက့်န မှု  ိုို့က ို  န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျွံေ့နှံို့မှုက စ ေးပွ ေးရ ေး၊ 

လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်ရသ  အဖခ ေးရသ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

သက့်ရ  က့်မှု  ှ န ိုင့်သနည့်ေး။  

၄။  အရကက င့်ေးအ   အရဖခဖပ  ရလ လ မှုအစ ေး က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  ရလ လ နည့်ေးက ို အသံိုေးဖပ က  

စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျွံေ့နှံို့မှုနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုက ို 

ရလ လ ဖခင့်ေး၏ အ ေးသ ချက့်နှင ့်/ သ ိုို့မဟို ့် အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေးက ေး အဘယ့်နည့်ေး။ 

၅။  ကမ္ နှင ့် ချ   ့် က့်န ိုင့်ပပ ဟို   ို ရလ က့်ရအ င့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ စ ေးပွ ေးရ ေးသည့် ကမ္   

စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် မည့်သည ့် အ  ိုင့်ေးအ  အထ  ချ   ့် က့်ရနသင ့်သနည့်ေး။ 

၆။ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံမ ှ အဖခ ေး န ိုင့်ငံသ ိုို့  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံဖခင့်ေးက ြံွွေ့ပြ  ေးပပ ေး န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံမှ 

 င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ န ိုင့်ပါသလ ေး။ 

၇။ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ပ ို၍ စက့်မှု လက့်မှု ထွန့်ေးက ေးလ ပပ ေး ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေး ငွ့် ပ ို၍ ရပါင့်ေးစပ့် 

ပါေင့်လ ရပ   FDI နှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေး န ိုင့်ပါသလ ေး၊ 

ယခင့်အ  ိုင့်ေးပင့်  ှ ရနန ိုင့် ပါသလ ေး။ အဘယ့်ရကက င ့်နည့်ေး။ 

 

အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ အ န့်ေး (သ ိုို့) အိုပ့်စိုက ို နှစ့်ခို ခွွဲလ ိုက့်ပါ။ အိုပ့်စို  စ့်စိုက ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးအရပေါ် 

ရက င့်ေးသည ့် အဖမင့်မျ ေးက ို  င့်ဖပ မည့် ဖြစ့်ပပ ေး ရန က့် စ့်စို   ိုေးသည ့် အဖမင့်မျ ေးက ို  င့်ဖပ ပါမည့်။ 

အိုပ့်စိုထွဲမှ အြွွဲွေ့ေင့်  စ့်ဦေး (သ ိုို့)    ဖြစ့်သ က ို ညြှ န ှုင့်ေးရပေးသ အဖြစ့် လိုပ့်ရ  င့်ရစပပ ေး စ ေးပွ ေးရ ေးအ  

 စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှုက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုအရပေါ် 

သက့်ရ  က့်ရစန ိုင့်ပံိုမျ ေးအရပေါ် သင ့်အိုပ့်စို၏ အဖမင့်မျ ေးက ို စက ေးစစ့်ထ ိုေး ရ ွေးရနွေးပါ။ သ   ိုို့၏ 

အဖမင့်က ို ထ ရ  က့်စွ   င့်ဖပန ိုင့်သည ့် အြွွဲွေ့အ ေး ညြှ န ှုင့်ေးရပေးသ     က ရ ေွးချယ့်ပါ။ 

၂။ ဤအခန့်ေး ငွ့် ရလ လ သည ့် က လမှ ၁၉၉၉ ခိုနစှ့်အထ သ  ဖြစ့်သည့်။ အကယ့်၍ ရလ လ မှုမျ ေးက ို 

၂၀၁၆ ခိုနစှ့်အထ  ချွဲွေ့ထငွ့်န ိုင့်ပါက သ သ ထင့်  ှေးသည ့် ကမ္   ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက  လေ့်မျ ေးက ို 

ရဖပ င့်ေးသွ ေးရစန ိုင့်ပါသလ ေး။ 

၃။ ရအ က့်ရဖခအထ  အပပ  င့်အ  ိုင့် ထ ိုေး င့်ေးကကဖခင့်ေးက ရအ က့်ရဖခအထ  ရ  က့်သွ ေးန ိုင့် ပါသလ ေး။ 

  ိုလ ိုသည့်မှ  လိုပ့်ခလစ နှင ့် အလိုပ့်သမ ေး အ င ့်အ န့်ေးမျ ေးသည့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး လံိုေးေ 

ကျ င့်ေးလ ပပ ေး MNCs မျ ေးအ ကွ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးစ   ရစျေးရပါသည ့် ရန     ှမရ ွွေ့သည ့် 

အရဖခအရနမျ   ေး ဖြစ့်သည့်။ သင့်၏ အ န့်ေးက ို နှစ့်အိုပ့်စို ခွွဲလ ိုက့်ပါ။ ထ ိုအဖမင့်က ို  န့်ေးစစ့် န့် 

 စ့်အိုပ့်စိုက အရက င့်ေးဖမင့် ရှုရထ င ့်မှ  င့်ဖပပပ ေး  စ့်အိုပ့်စိုက အ  ိုေးဖမင့် ရှုရထ င ့်မှ  င့်ဖပပါ။ 

၄။  သင့်၏ အ န့်ေးက ို နှစ့်အိုပ့်စို ခွွဲလ ိုက့်ပပ ေး  စ့်အိုပ့်စိုက က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ   န့်ေးစစ့် ရလ လ မှု၏ 

သရဘ    ေးမျ ေးနှင ့်  စ့်အိုပ့်စိုက အရကက င့်ေးအ   အရဖခဖပ  သရဘ    ေးမျ ေးက ို 

က ိုယ့်စ ေးဖပ ပါရစ။ ထ ိုအိုပ့်စိုမျ ေးထွဲ ွင့် အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးက ို အစ ိုေး မှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရလေးစ ေး လ ိုက့်န မှုက ို 

 န့်ေးစစ့်   ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့ က ိုယ့်စ ေးဖပ သည ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံို၏ အ ေးသ ချက့်မျ ေးနှင ့် အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေးက ို 
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ရ ွေးရနွေးခ ိုင့်ေးပါ။ ထ ိုရန က့် အ န့်ေး  စ့်ခိုလံိုေးက ို ဖပန့်လည့် စိုစည့်ေးလ ိုက့်ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

သိုရ သနမျ ေးက ို   ိုေး က့် လ ရစ န့် ထ ိုသိုရ သန ပံိုစ ံ နှစ့်မျ   ေးက ို ရပါင့်ေးစပ့်သင ့်၊ မသင ့်နှင ့် 

ရပါင့်ေးစပ့်သင ့်သည့်   ိုပါက မည့်သ ိုို့ ရပါင့်ေးစပ့်မည့်က ို ရ ွေးရနွေးခ ိုင့်ေးပါ။ 
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  ခ ိုင့်နှုန့်ေးအထ  ခ ိုင့်လံိုသည့်။ ပံိုစ ံ ၁ မှ ရငရွကကေး ရြ င့်ေးပွမှုနှုန့်ေး  စ့်ခိုသ  ၉၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေး ခ ိုင့်လံိုမှု 

  ှ ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ရှုပ့်ရထွေးမှုမျ ေး မဖြစ့်ရစ န့် P < 0.10 ဟိုသ  သံိုေးထ ေးသည့်။ 
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အွန်လြိုင်ျား အ ငျ်ားအ မစ ် စငတ်ာ ြိ ု ေင်ဝ ာ ်ဝလ လာနြိုင်ပါသည်။ 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/goodhart3e/ 
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၁၄) ဒ မြို ဝ စ  နြိုင်ငံဝ ျားနှင ် နြိငု်ငံဝတာ်၏ နှြိပ် ပွ်မှု 
 

ခ စ့် ှန့် ေါဗန့်ရပါ   ့် (Christian Davenport) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး 

• ေ မ ိုကရ စ နှင ့် နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေး  ိုို့အကက ေး  က့်နွှယ့်မှုမျ ေးက ို န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်ဖခင့်ေး 

• ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး၊ ေ မ ိုကရ စ နှင ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံမှ နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေး၊ အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးက ို 

နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေးနှင ့် လွ ့်ရဖမ က့်လ ဖခင့်ေး   ိုင့်   ဖြစ့် ပ့် န့်ေး 

• ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးအ ွက့် လမ့်ေးရကက င့်ေး၊ အန ဂ ့် သိုရ သနမျ ေးအ ကွ့် လမ့်ေးညွှန့်မျ ေး 

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

 

ယခိုအခန့်ေး ွင့် ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေးအကက ေး  က့်နွှယ့်မှုမျ ေးက ို 

ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ အထ ေးသဖြင ့် ထ ိုရခါင့်ေးစဉ့်နငှ ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး မည့်သည ့် သိုရ သနမျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ထ ေးသနည့်ေး၊ မည့်သည့်  ိုို့က ို လစ့်လျှူရှုထ ေးသနည့်ေး ဟ သည့်က ို အကွဲဖြ ့်ထ ေးသည့်။ 

အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံငွ့် အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးက ို  က့် ံပံိုက ို ဥပမ  အဖြစ့် အသံိုေးဖပ က  

ထ ိုနယ့်ပယ့် ငွ့် လက့် ှ   ှ ရနရသ  သိုရ သနမျ ေး (အင့်စ  ေးကျှူေး ငှ့်ေးအ ၊ ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးအ ၊ 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးအ ) မည့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲသင ့်ပံိုက ို ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ ယခိုအခန့်ေးက ို ရန င့်ဖြစ့်ရပေါ် 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးအ ွက့် အကကံဉ ဏ့်မျ ေး ရပေးထ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် န ဂံိုေးချ ပ့် ထ ေးသည့်။ 

 

နြိဒါန်ျား 

 

 က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၊ မ ေါေ ချမှ ့်သ မျ ေးနငှ့်  သ မန့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ 

အ ဏ စက့်ရအ က့် ငွ့်  ှ သ မျ ေးက ို န ိုင့်ငရံ  ့်မှ ြ အ ေးရပေး  က့် ံသည ့် ပမ ဏနငှ ့် 

အင့်အ ေးဖပင့်ေးထန့်မှုက ို ရလျှ  ချ န့် နှစ့်  ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ကကသည့် (ဥပမ  လွ ့်လပ့်စွ  ထို ့်ရြ ့် 

ရဖပ   ိုခငွ ့်၊ စိုရေေးခွင ့်၊ စည့်ေးရံိုေးခွင ့်၊ က ိုေးကယွ့်ခငွ ့်  ိုို့က ို ကနို့့်သ ့်ဖခင့်ေး၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု၊ လက့်စရြျ က့်မှုနငှ့်  

အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် သ ့်ဖြ ့်မှုမျ ေး)။ သ ိုို့   ွင့် လွန့်ခွဲ ရသ  နစှ့်ရပါင့်ေး ၃၀ မ  ိုင့်မ အထ  ထ ိုက စစ ပ့်က ို 

စနစ့် ကျ ရလ လ သည ့် စ အိုပ့် စ  မ့်ေးမျ ေး မ ှ ခွဲ ရပ။ န ိုင့်ငံရ  ့်၏ နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ို မည့်သည ့် အ  မျ ေးက 

ကွယ့်ရပျ က့်သွ ေးရစသနည့်ေး ဟ သည့်နှင ့် ပ ့်သက့်၍ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ မည့်သည့်  ိုို့က ို သ  ှ ထ ေးသနည့်ေး။ 

 

သိုရ သနမျ ေးက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ရလျ  နည့်ေးရစသည ့် က န့်ေး ငှ့် နှစ့်ခိုက ို 

ရြ ့်ထို ့်ထ ေးသည့်၊ (၁) ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငရံ ေး၊ အိုပ့်ချ ပ့်ခံ သ မျ ေးက ို အိုပ့်ချ ပ့်မှု ဖြစ့်စဉ့် ွင့် ပါေင့်ရစသည ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၊ ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက ို ရစ င ့်ကကည ့်ဖခင့်ေး၊   ေန့်ခခံ ိုင့်ေးဖခင့်ေး အ  ိုင့်ေးအ   
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 စ့်ခိုအထ   ှ ရသ  အမျ   ေးမျ   ေးရသ  အရလ အကျင ့်မျ ေးနငှ ့် (၂) စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့်မှု၊ စ ေးပွ ေးရ ေး 

  ိုေး က့် ချမ့်ေးသ လ ရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု ပ ို၍ ရလျ  နည့်ေးလ သည့် 

(ဥပမ Hibbs, 1973; Mitchell and McCormick, 1988; Henderson, 1991, 1993; Poe and Tate, 1994; 

Davenport, 1995, 1996, 1999, 2007a, 2007b; Poe, Tate, and Camp Keith, 1999; J. King, 2000; 

Zanger, 2000; Camp Keith, 2002; Bueno de Mesquita et al., 2005; Hill and Jones, 2014)။ 

 င့်  ရသ  ရကက င့်ေး၊ကျ   ေး  က့်စပ့်မှု အကျ  ေး က့်  ှ ရသ ့်လည့်ေး ထ ိုအချက့်နှစ့်ချက့်အကက ေး အရ ေးပါသည ့် 

ကွ ဖခ ေးမှုမျ ေး  ှ သည့်။ ရ ေှးဦေးစွ  ေ မ ိုကရ စ ၏ သက့်ရ  က့်မှုသည့် စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုနှင ့် 

န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် ပ ို၍ ကက ေးမ ေးသည့်။ န ိုင့်ငံရ  ့်၏ နှ ပ့်ကွပ့်မှုအ ွက့် ေ မ ိုကရ စ သည့် စ ေးပွ ေးရ ေးထက့် ပ ို၍ 

အ ေးရက င့်ေးရသ   ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်သည ့် အချက့် ဖြစ့်သည့်။ ေို  ယအရနဖြင ့် ေို  ယ ကမ္ စစ့် အပပ ေးမှ စ၍ 

ကမ္  စ့်ေန့်ေး ငွ့် ဖပင့်ပမှ ေ မ ိုကရ စ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ခ ိုင့်ေးသည့်မျ ေးက စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး 

  ိုေး က့်ရစ န့် လိုပ့်ရ  င့်သည့်မျ ေးထက့် ပ ို၍ ရအ င့်ဖမင့်သည့် (Diamond, 2008)။ အ  ိုချံ ေး   ို လျှင့် 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုထက့် ရ  ညှ့်  ည့် ံ ရသ  ေ မ ိုကရ စ က ို ြန့်  ေး န့်က ပ ို၍ လွယ့်က သည့်။၁ 

   ယအချက့်မှ   က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၊ မ ေါေ ချမျ ့်သ မျ ေးနငှ ့် သ မန့် ဖပည့်သ  အမျ ေးစို  ိုို့က 

နှ ပ့်ကွပ့်မှုအ ကွ့် အရဖြက ို ေ မ ိုကရ စ ဟို ရှုဖမင့်ကကပပ ေး နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ို ရဖြ ှင့်ေး န့် ေ မ ိုကရ စ အ ေး 

ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေး၊ စိုစည့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးမျ ေး ရ  င့် ွက့်ကကသည့် (ထ ိုဖြစ့် ပ့်အ ွက့် ဥပမ က ို ဖပင့်သစ့်နငှ ့် 

ရဟ  န ိုင့်ငံ ရ  ့်လှန့်ရ ေးမျ ေးမှ အ  ပ့် ရနဦွေး ဖြစ့် ပ့်အထ  ရ ွွေ့ ှ န ိုင့်သည့်)။ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ ေ မ ိုကရ စ က ို 

ဖပဿန  အမျ ေးအဖပ ေး၏ အရဖြဟို ရှုဖမင့်ကကဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပံ ွင့် အစဉ့်အလ  ညှ့်  စ့်ခို  ှ ရနပပ  

ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးမှ   ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ွင့်လည့်ေး 

သမ ိုင့်ေးအစဉ့်အလ   စ့်ခို ဖြစ့်ရနပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ မကက ရသေးမ က ထ ိုသ ိုို့ရသ  ရ ွေးရခေါ်မှုမျ ေးက ို စ င့် 

စ န့်ရခေါ်လ ခွဲ သည့် (ဥပမ  Carothers, 2002; Diamond, 2002; Levitsky and Way, 2002)။ 

 

ထ ိုကွဲ သ ိုို့ သက့်ရသအမျ ေးအဖပ ေး  ှ ပပ ေး န ိုင့်ငရံ  ့်၏ နှ ပ့်ကွပ့်မှုအရပေါ် ေ မ ိုကရ စ ၏ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုက ို 

 က့် က့်ကကွကက ွ ရထ က့်ခံကကရသ ့်လည့်ေး လက့် ှ  ရလ လ မှုမျ ေး ွင့် အရ ေးပါသည ့် အကနို့့်အသ ့် 

အမျ ေးအဖပ ေး  ှ ရနရသေးသည့်။ ဥပမ  အ  ယှဉ့် ွွဲ ရဖပ င့်ေးလွဲ  က့်စပ့်မှုမျ ေးသည့် စ  င့်ေးအင့်ေး 

နည့်ေးပည အ  ထ ေးဖခ ေးမှု (statistically significant)  ှ ရသ ့်လည့်ေး ပည  ငှ့်မျ ေး အရနဖြင ့် ပါေင့်သည ့် 

ရကက င့်ေးကျ   ေး  က့်စပ့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး၊ ၎င့်ေး  ိုို့ အလိုပ့်လိုပ့်ပံိုနငှ ့် မည့်သည ့် အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် ပ ို၍ 

ထ ရ  က့်သည့်က ို ယခိုမှ စ င့် န ေးလည့်ခါစ  ှ ရသေးသည့် (Davenport, 2007a; Hill and Jones, 2014)။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် ရန က့်ထပ့် ရလ လ မှုမျ ေး ထပ့်မံ လိုပ့်ရ  င့် န့် လ ိုရနရသေးသည့်။ ယခိုအခန့်ေး ွင့် ေ မ ိုကရ စ နှင ့် 

နှ ပ့်ကွပ့်မှု  ိုို့အကက ေး  က့်နွှယ့်မှုမျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍  ှ ပပ ေးသ ေး သိုရ သနမျ ေးက ို ခခံ ငံို ရလ လ သွ ေးက  

၎င့်ေး  ိုို့၏ အ ေးသ ချက့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ ထ ိုရခါင့်ေးစဉ့်က ို ရလ လ  န့် ပ ို၍ အရသေးစ  ့်ကျရသ  

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး ရ ွေးရနွေးသွ ေးမည့် ဖြစ့်ပပ ေး လက့် ှ  သိုရ သနမျ ေး၏ ဖပဿန မျ ေးက ိုလည့်ေး 

မ ေးရမ င့်ေးထ ိုေးဖပ သွ ေးမည့်။ အထ ေးသဖြင ့် ေ မ ိုကရ စ နှင ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ို ရန  နငှ ့် ဇ  ့်ရက င့်ရပေါ်လ ိုက့်၍ 

ခွွဲဖခ ေးသ ့်မှ ့် န့် ပျက့်ကကွ့်ဖခင့်ေး ဖပဿန  ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ထ ိုအကနို့့်အသ ့်မျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး န့် 

မည့်ကွဲ သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်မည့်နည့်ေးက ို ရ ွေးရနွေးသွ ေးမည့်။ ထ ိုဖပဿန မျ ေးက ို ၁၉၄၀မှ ၁၉၈၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၌ ေ မ ိုကရ စ နှင ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု  ိုို့အကက ေး  က့်နွှယ့်မှုမျ ေးက ို 
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ရ ွေးရနွေးဖခင့်ေးဖြင ့် ရလ လ သွ ေးပါမည့်။ ရန က့် ံိုေး အပ ိုင့်ေး ွင့် ရလ လ လျှင့် အကျ  ေး ှ န ိုင့်မည ့် က စစ ပ့်မျ ေးက ို 

အကကံဖပ သွ ေးပါမည့်။ 

 

ဒ မြိ ဝ စ နှင  ်နှြိပ် ွပ် ခငျ်ားတြိုို့အ  ာျား ဆ ်နွှယ်မှုမ ာျား ြို နာျားလည် သဝဘာဝပါ ် ခငျ်ား 

 

အစ ိုေး မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအရပေါ် ပ  ့်ပင့်မှု၊ ရ ိုက့်နှက့်မှု၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု၊ လက့်စရြျ က့်မှု၊ 

သ ့်ဖြ ့်မှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးက ို န ေးလည့်ရစ န့်မှ  ဂရို စ ိုက့် ရလ လ  န့် လ ိုအပ့်သည့်။  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့် 

ပဓ န သရဘ    ေး (rationalism) အသံိုေးဖပ ၍ ထ ိုက စစ ပ့်က ို ရလ လ သည ့် သိုရ သနပည  ငှ့် 

အမျ ေးစိုသည့် အစ ိုေး  ရခါင့်ေးရ  င့်မှု (အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး မဏ္ဍ  င့်) က ို အဓ ကထ ေး ရထ က့်ဖပကကပပ ေး နှ ပ့်ကွပ့်သည ့် 

လိုပ့် ပ့် ဖြစ့်ပွ ေးလ ပါက ရ ိုေး ငှ့်ေးသည့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်ဖခင့်ေး အ ကွ့်အချက့်က ို အသံိုေးဖပ ကကသည့် 

(ဥပမ Dahl, 1966; Walter, 1969; Dallin and Breslauer, 1970; Gurr, 1986; Duvall and Stohl, 1988; 

Karklins and Peterson, 1993; Simon, 1994; Lichbach, 1995; Gartner and Regan, 1996; Bueno de 

Mesquita et al., 2005; Davenport, 2007a)။ ထ ိုရလ လ ချက့်မျ ေးအ  ြ အ ေးရပေးသည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေးသည့် (၁) 

နှ ပ့်ကွပ့်မှု၏ အကျ  ေး လေ့်မျ ေးက ထ ခ ိုက့်ကိုန့်ကျန ိုင့်သည့်ထက့် ရကျ ့်လနွ့်သွ ေးရသ အခါ (၂) လ မှု န ိုင့်ငံရ ေး 

ထ န့်ေးချ ပ့်မှုအ ငွ့်ေး အဖခ ေး ဖြစ့်န ိုင့်ရသ  နည့်ေးလမ့်ေး မ ှ ရ   ရသ အခါ (၃) နှ ပ့်ကွပ့်မှု လိုပ့်ပါက 

ရအ င့်ဖမင့်န ိုင့်ရဖခ မျ ေးရသ အခါ နှ ပ့်ကွပ့်မှု ဖြစ့်ပွ ေးရလ   ှ သည့်ဟို   ိုသည့်။ နှ ပ့်ကွပ့်မှု၏ အကျ  ေး လေ့်မျ ေး 

အနည့်ေးငယ့်သ   ှ ပပ ေး ထ ခ ိုက့်ကိုန့်ကျန ိုင့်သည့်မျ ေး မျ ေးဖပ ေးရသ အခါ၊ အဖခ ေး ဖြစ့်န ိုင့်ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး 

 ှ သည ့်အခါ၊ ရအ င့်ဖမင့်န ိုင့်ရဖခ နည့်ေးရသ အခါ နှ ပ့်ကွပ့်မှု ဖြစ့်ပွ ေးရလ  မ ှ ရပ။ 

 

အ  ိုပါ မ ရဘ င့်အ  ေ မ ိုကရ စ သည့် အဘယ့်ရကက င ့် အရ ေးပါ သနည့်ေး။ ထ ိုန ိုင့်ငရံ ေး 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက န ိုင့်ငရံ  ့်၏ ြ အ ေးရပေးမှုက ို မည့်သ ိုို့ ရလျှ  ချန ိုင့်သနည့်ေး။ ေ မ ိုကရ စ နှင ့် 

ြ အ ေးရပေးဖခင့်ေး  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့် အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည့်။ ထ ိုအရကက င့်ေးဖပချက့် 

အ ေးလံိုေးသည့် ေ မ ိုကရ စ နငှ ့် နှ ပ့်ကွပ့်သည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး၏ အဓ ပပ ယ့်နှင ့်   ိုက့်ရ ိုက့် သက့်  ိုင့်ရနသည့်။ 

ထ ိုရန  မှ စ၍ ရ ွေးရနွေးသွ ေးပါမည့်။ 

 

ဒ မြိ ုဝ စ နငှ ် နှြိပ် ွပ် ခင်ျား 

 

လက့် ှ  သိုရ သနမျ ေး ငွ့် ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် ေ မ ိုက က့် စ့် န ိုင့်ငရံ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး   ိုသည့်မှ  

  မ့်ပ    (Schumpeter) ကွဲ သ ိုို့ရသ  ပည  ငှ့်မျ ေး သ ့်မှ ့်ခွဲ သည ့် အန မ ့် ံိုေး ေ မ ိုကရ စ  သရဘ    ေး၊ 

အ လစ့်မျ ေးအကက ေး ရ ေွးရက က့်ပွွဲ ရထ က့်ခမံှုမျ ေး အ ွက့် ယှဉ့်ပပ  င့်ဖခင့်ေးက ို   ိုလ ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ဤရန   ငွ့် အိုပ့်ချ ပ့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး လမ့်ေးညွှန့်ရနသည ့် အ ံိုေးသ ့်ထက့် အိုပ့်ချ ပ့်သည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ိုသ  ရ ွေးရနွေးထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လိုပ့်ရ  င့် မည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ 

ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှု အချ   ွေ့လည့်ေး  ှ န ိုင့်ပါသည့်။ ဥပမ  အချ   ွေ့က န ိုင့်ငရံ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးအရပေါ် 

အ  ေးအ  ေးမျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်ကကပပ ေး ဗ   ိုအ ဏ  သံိုေးန ိုင့်သည ့် အချက့်မျ ေး (သ ိုို့) ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးနှင ့် 

အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး မဏ္ဍ  င့်အရပေါ် အ  ေးအ  ေးမျ ေးအ ေး အထ ေးဖပ  ရ ွေးရနွေးကကသည့် (Tsebelis, 2002)။ 

အဖခ ေးသ မျ ေးကမ  ရ ေွးရက က့်ပွွဲမျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး ပါေင့်န ိုင့်မှုက ို အရလေးရပေးကကသည့် (Davenport, 
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1997; Richards, 1999a)။ အဖခ ေးသ မျ ေးကလည့်ေး က ိုယ့်စ ေးဖပ ဖခင့်ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး ပါ  မျ ေး၏ ယဉှ့်ပပ  င့်မှုက ို 

အရလေးစ ိုက့်ကကသည့် (Richards, 1999b)။ အချ   ွေ့ကလည့်ေး ထ ိုအချက့်မျ ေးက ို စိုရပါင့်ေး၍ ရလ လ ကကသည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် အ  ိုပါ ကွွဲဖပ ေးမှုမျ ေးအကက ေး အရဖခခံ အချက့်မျ ေးမှ  အ    ပင့် ဖြစ့်သည့်။ အိုပ့်ချ ပ့်ပံိုမျ ေးအနက့် 

 ချ   ွေ့ ရသ  အိုပ့်ချ ပ့်ပံိုမျ ေးမှ  အဖခ ေး အိုပ့်ချ ပ့်ပံိုမျ ေးထက့် ပ ို၍ ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးကျသည့်။ ဥပမ  

ေ မ ိုကရ စ သည့် ၎င့်ေး၏ န ိုင့်ငံရ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးအရပေါ် အ  ေးအ  ေးမျ ေး ပ ိုမ ို ထ ေးန ိုင့်ရဖခ  ှ သည့်။ 

ထ ိုမှသ  ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်လ ိုသည့်မျ ေးက ို လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေး ပ ိုနည့်ေးမည့် ဖြစ့်ပပ ေး 

ရစ င ့်ကကည ့်မှုနှင ့် အ  ေးအ  ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး ခံစ ေးမ မည့် ဖြစ့်သည့်။ ေ မ ိုကရ စ သည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး ရ ေွးချယ့်   ွင့် ပ ိုမ ို ပါေင့်ရစသည့်။ ထ ိုမှသ  အိုပ့်ချ ပ့်ခ ံ

လ  န့်ေးစ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး အစိုအြွွဲွေ့က ို ထ န့်ေးရကျ င့်ေးရနသ မျ ေးအရပေါ် ပ ို၍ လွှမ့်ေးမ ိုေး ချ ပ့်က ိုင့်န ိုင့်မည့် 

ဖြစ့်သည့်။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် ေ မ ိုကရ စ  ွင့် န ိုင့်ငရံ ေး ပါ   အမျ   ေးအစ ေးစံို ပါေင့်ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့အကက ေး 

ပပ  င့်  ိုင့်မှု ဖပင့်ေးထန့်ရသ  ရ ေွးရက က့်ပွွဲမျ ေး  ှ ရလ   န ိုင့်ငရံ ေး စနစ့်အ ွင့်ေးသ ိုို့ အဖမင့်အမျ   ေးမျ   ေး 

ပါေင့်လ န ိုင့်ရစသည့်။  

 

အလ ေး  ပင့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု၏ သရဘ    ေးမှ လည့်ေး ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးသည့် (စ ရသ တ  ၁၄.၁  ွင့် ရှုပါ)။ 

စ ရပ ွင့် ရ ွွေ့ သည ့်အ  ိုင့်ေး ထ ိုဖြစ့် ပ့် ွင့် န ိုင့်ငံ၏ စ  င့်ခွင ့် နယ့်ပယ့်အ ငွ့်ေး ရနထ ိုင့်သ  လ  စ့်ဦေး (သ ိုို့) 

အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခိုက ို ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  ကနို့့်သ ့်မှုမျ ေး လက့်ရ ွွေ့ လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) လိုပ့်ရ  င့် န့် 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ဖခင့်ေးမျ ေး ပါေင့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့် ဖခင့်ေးမှ  ပစ့်မှ ့်ထ ေးသ မျ ေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစ န့်နှင ့် အစ ိုေး  

  ေန့် ှ သ မျ ေး၊ အရလ အကျင ့်မျ ေး (သ ိုို့) အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို စ န့်ရခေါ်ရနသည ့် အချ   ွေ့ရသ  

လိုပ့် ပ့်မျ ေးနှင ့် ယံိုကကည့်ချက့်မျ ေးက ို   ေး  ေး န့် ဖြစ့်သည့်။ အဖခ ေးရသ  အင့်အ ေးသံိုေးသည ့်ပံိုစမံျ ေး နည့်ေး   

ြ အ ေးရပေးဖခင့်ေးသည့် ပစ့်မှ ့်မျ ေးက ို  ှ န့်သွ ေးရစ န့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးအရပေါ် အဓ ကထ ေးသည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ြ အ ေးရပေးသည ့် နည့်ေးလမ့်ေး အ ေးလံိုေးသည့် နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ (ဥပမ  ကကမ့်ေး မ့်ေးသည ့် 

  ဇေ ့်မှုမျ ေးနှင ့် ခ ိုေးေကှ့်မှုမျ ေးအ ေး   ေး  ေးဖခင့်ေး)။ ထ ိုအစ ေး နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေး   ိုသည့်မှ  ထို ့်ရြ ့် ရဖပ   ိုဖခင့်ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ ဥပရေ စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ဥပရေအ   ံိုေးဖြ ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ငွ့် မျှ စွ  လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးနငှ ့် 

လ  စ့်ဦေး၏ ဖပည ့်စံိုမှု (သ ိုို့) လံိုခခ ံမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ချ   ေးရြ က့် န့် န ိုင့်ငံရ  ့်၏ အ ဏ က ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့် (Davenport, 2007b, p. 2)။၂ 

 

အ  ိုပါ အသံိုေးမျ ေးသည ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေးအ  ေ မ ိုကရ စ က န ိုင့်ငရံ  ့်၏ နှ ပ့်ကွပ့်မှုအရပေါ် 

လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်သည ့် ပံိုစ ံ မျ ေးစွ   ှ န ိုင့်သည့် (Davenport, 2007b, pp. 10-11)။ ရအ က့်ပါ  ိုို့က ို ကမ္ ရပေါ် ှ  

ပည  ငှ့်မျ ေး၊  က့်ကကွ လှုပ့်  ှေးသ မျ ေးနှင ့် မ ေါေ ချမှ ့်သ မျ ေးက လက့်ခထံ ေး ကကသည့်။ 

၁။  ေ မ ိုက က့် စ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် နှ ပ့်ကွပ့်ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေးအ ွက့် ထ ခ ိုက့် ကိုန့်ကျမှုက ို 

  ိုေးပွ ေးလ ရစသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် မွဲရပေးသ မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို မကက  က့်လျှင့် 

အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးက ို မွဲမရပေးဘွဲ ဖြ  ့်ချန ိုင့်ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ 

၂။ ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံမျ ေး ှ   စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးသည့် ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် သရဘ ထ ေးကက ေးဖခင့်ေး၊ 

 က့်သွယ့်ြလှယ့်ဖခင့်ေး၊ ရ ွေးရနွေးညြှ န ှုင့်ေး အရဖြ ှ ဖခင့်ေး  ိုို့၏  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို ပ ို၍ လက့်ခနံ ိုင့်ရဖခ  ှ သည့်။ 

နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက ယင့်ေး န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစပပ ေး  န့်ြ ိုေးရလျ  ကျရစသည့်။ 
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၃။ ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ပါေင့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ယှဉ့်ပပ  င့်ဖခင့်ေး  ိုို့က ထ န့်ေးချ ပ့် န့် အဖခ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး 

  ှ ရစသည့်။ လ အမျ ေးကက ေး ပဋ ပကခမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးန ိုင့်ရဖခက ို ရလျှ  ချက  အ ဃ  မျ ေးက ို 

ရလျ  ပါေးသွ ေးရစ န့် က ည ဖခင့်ေးဖြင ့် နှ ပ့်ကွပ့်သည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေးအရပေါ် အရကက င့်ေးဖပန ိုင့်မှုက ိုလည့်ေး 

အ ေးနည့်ေးရစသည့်။ 

 

ပထမ အရဖခအရန ငွ့် ေ မ ိုကရ စ သည့် မ ေါေ ချမှ ့်သ မျ ေးက ို ရကက က့် ံွွေ့ရစဖခင့်ေးဖြင ့်၊ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို 

ထ ခ ိုက့်ရစဖခင့်ေး၏ အကျ  ေး က့်မျ ေး  ှ ဖခင့်ေးက ို သ  ှ ရစဖခင့်ေးဖြင ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေးက ို ရလျ  ကျရစသည့်။ ေို  ယ 

အရဖခအရန ငွ့် ေ မ ိုကရ စ သည့် ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို အချ   ွေ့ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေးနှင ့် 

ယံိုကကည့်ချက့်မျ ေးအ ေး လက့်ခံရစပပ ေး အချ   ွေ့က ို ဖငင့်ေး န့်ရစဖခင့်ေးဖြင ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ို ရလျှ  ချရပေးသည့်။    ယ 

အရဖခအရန ငွ့် ေ မ ိုကရ စ သည့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်သည ့် အဖခ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို 

ထို ့်ရြ ့်ရပေးသည့်။ ဥပမ  လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ က ို  ည့် ှ ရနပပ ေးရသ  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသ ိုို့ လမ့်ေးညွှန့်ရပေးက  

၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို စည့်ေးကကပ့်ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် ေ မ ိုကရ စ    ိုင့်   န ိုင့်ငရံ ေး စနစ့်မျ ေးသည့် အဖခ ေးရသ  

ကကမ့်ေး မ့်ေးသည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ  န့် လ ိုအပ့်ဖခင့်ေးက ို ရလျှ  ချရပေးသည့်။  

 

စ ရသ တ  ၁၄.၁။ နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ို ခွွဲဖခမ့်ေးစ  ့်ဖြ  ကကည ့်ဖခင့်ေး 

နှ ပ့်ကွပ့်မှုသည့် အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   သရဘ    ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေး၏ အမည့်ကပင့် ဖပဿန   ှ ရနသည့် 

(အချ   ွေ့က   ည ရသ  အ  က ိုပင့် အင့်အ ေးသံိုေးဖခင့်ေး၊ ြ နှ ပ့်ဖခင့်ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

လွှမ့်ေးမ ိုေးဖခင့်ေး အစ ှ သည့်ဖြင ့် အသံိုေးဖပ ကကသည့်)။ အချ   ွေ့က န ိုင့်ငရံ ေးအ   ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို 

လျစ့်လျှူရှုထ ေးပပ ေး အရ ေးအကက ေး ံိုေး အချက့်မှ  အင့်အ ေးသံိုေးသည ့် အပ ိုင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ အချ   ွေ့ကမ  

န ိုင့်ငရံ ေး  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေးက ို အရလေးစ ိုက့်ပပ ေး အင့်အ ေးသံိုေးသည ့် အပ ိုင့်ေးက ို ဂရိုမထ ေးကကရပ။ 

ရကျ င့်ေးသင့်ခန့်ေးစ မျ ေးက ို ထ န့်ေးချ ပ့်ဖခင့်ေး၊ အဖမင့်ကွွဲဖပ ေးသ     မျ ေးက ို အလိုပ့်ဖြ  ့်ပစ့်ဖခင့်ေး အစ ှ သည ့် 

အင့်အ ေးမသံိုေးဘွဲ ထ န့်ေးချ ပ့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးန ိုင့်သည့်၊ အသံိုေးလည့်ေး ဖပ ရနသည့်ဟို ထ ိုသ မျ ေးက 

ရထ က့်ဖပကကသည့်။ ဤရန   ငွ့် အခက့်အခွဲမှ  ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေးက ို မည့်မျှ ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် သံိုေးသနည့်ေး 

ဟ သည ့် အချက့် ဖြစ့်သည့်။ အ  အ ေးလံိုေးက ို န ိုင့်ငရံ ေးအ  နှ ပ့်ကွပ့်သည့်ဟို မရခေါ်န ိုင့်ရပ။ နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေး 

သရဘ    ေး ွင့် အင့်အ ေးသံိုေးမှုနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး   ိုင့်   အချက့်မျ ေး နှစ့်ခိုလံိုေးက ို ထည ့်သွင့်ေး 

စဉ့်ေးစ ေးသင ့်သည့်။  

 

နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေး (repression) (န ိုင့်ငရံ ေး အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးက သက့်  ိုင့်   နယ့်ရဖမ  စ့်ခို အ ွင့်ေး ှ  န ိုင့်ငံရ ေး 

  ိုင့်   ယံိုကကည့်ချက့် (သ ိုို့) လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို ရထ က့်ခသံ မျ ေးအရပေါ် လိုပ့်ရ  င့်သည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး) ဟ သည ့် 

အသံိုေးအနှုန့်ေးနှင ့် ြ နှ ပ့်ဖခင့်ေး (oppression) (န ိုင့်ငရံ ေး အ ဏ ပ ိုင့် မဟို ့်သ မျ ေးက သက့်  ိုင့်   နယ့်ရဖမ 

 စ့်ခို အ ွင့်ေး ှ  လ မျ ေးအရပေါ် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ယံိုကကည့်ချက့် (သ ိုို့) လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးနှင ့် မသက့်  ိုင့်ဘွဲ 

လိုပ့်ရ  င့်သည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး) ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး အကက ေး ရ  ရထွေးသည့်မျ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ 

ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေး နှစ့်ခိုက ို မကက ခဏ လွဲလှယ့် အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ယင့်ေးက မျ ေးစ ွရသ  

စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်မှုမျ ေးက ို ရှုပ့်ရထွေးရစသည့်။ လ င့်ခွွဲဖခ ေး  က့် ံဖခင့်ေး (သ ိုို့) အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ေး 

နှ မ ့်ချဖခင့်ေးရကက င ့် စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို   ိုေး  ိုေး  ွေး  ွေး  က့် ံက  

ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်ရကက င ့်   ိုေး  ွေးသည ့် ကျန့်ေးမ ရ ေး အကျ  ေး က့်မျ ေးနှင ့် လိုပ့်ခလစ မျ ေး   ှ ပါက ထ ိုသ မျ ေးသည့် 
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နှ ပ့်ကွပ့်ခ ံသည့်ဟို   ိုဖခင့်ေးထက့် ြ နှ ပ့်ခ ံသည့်ဟို   ိုဖခင့်ေးက ပ ိုမ ို သင ့်ရလျ ့်ရပလ မ ့်မည့်။ 

 

အ  ိုပါ  က့် ံရ ေးမျ ေးက ို အရဖခခံက  ပည  ငှ့်မျ ေးက ေ မ ိုကရ စ နငှ ့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ အင့်အ ေးသံိုေးသည ့် 

လိုပ့် ပ့်မျ ေးအကက ေး  က့် ံမှုမျ ေးက ို ရလ လ သံိုေးသပ့်ကကသည့်။ ပည  ငှ့်မျ ေးက ေ မ ိုကရ စ   ိုင့်   

န ိုင့်င ံက  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံရ  ့်၏ အင့်အ ေးသံိုေးသည ့် အရဖခအရနမျ ေးက ို 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးသွ ေးရစန ိုင့်ဖခင့်ေး  ှ ၊ မ ှ က ို ရလ လ လ ိုကကသည့်။ အ  ိုပါ ရလ လ ချက့်မျ ေး အ ေးလံိုေးက ို န ှုင့်ေးယှဉ့်၍ 

မ ရပ။ အချ  န့်ကက လ သည့်နှင ့်အမျှ သ သ ထင့်  ှေးရသ  အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးလည့်ေး  ှ လ သည့်။ 

 

ဥပမ  ေ မ ိုကရ စ နငှ ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုအကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးအရပေါ် အရစ  ံိုေး ရလ လ မှုမျ ေး ငွ့် နမ န  

အ ွယ့်အစ ေး (sample size) ကက ေးကက ေးသံိုေးသည ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ို အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေး 

အချက့်အလက့် စိုစည့်ေးန ိုင့်သမျှ န ိုင့်င ံ အမျ ေးအဖပ ေး ှ  လက့် ှ  အချ  န့် ွင့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု အရဖခအရနက ို 

ရလ လ က  န ိုင့်ငံ-ခိုနစှ့် ပံိုစဖံြင ့် ေ မ ိုကရ စ က (ေ မ ိုကရ စ က ို အစ ိုေး   ိုင့်   ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  

အချက့်အလက့် အမျ ေးအဖပ ေး၏ ညွှန့်ေးက န့်ေးဖြင ့်   ိုင့်ေး  သည့် (Gurr, 1974; Marshall and Jaggers, 

2000)) န ှပ့်ကွပ့်မှုက ို လွှမ့်ေးမ ိုေးပံိုအ ေး သ ့်မှ ့်ကကသည့် (ဥပမ  Hibbs, 1973; Ziegenhagen, 1986)။ 

အချ  န့်က လ အပ ိုင့်ေးအဖခ ေးမျ ေး၊ ရန  မျ ေး၊   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးနှင ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် ရလ လ မှုမျ ေး 

အ ေးလံိုေးက ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးကျ န ိုင့်ငရံ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနငှ ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးသည့် 

န ိုင့်ငရံ  ့်၏ နှ ပ့်ကွပ့်မှု လိုပ့် ပ့်က ို ရလျ  ကျရစသည့်ဟို   ိုသည့်။ အရစ ပ ိုင့်ေး စ  မ့်ေးမျ ေး ွင့် န ိုင့်င ံက  

 က့် ံရ ေး ပည  ငှ့်မျ ေး၏ ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးက  ကျွန့်ိုပ့်အရနဖြင ့် ထ ိုဖြစ့် ပ့်က ို ဖပည့် ငွ့်ေးမှ 

ေ မ ိုကရ စ    ိုင့်   ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးဟို  ည့်ညွှန့်ေး ရခေါ်  ိုခွဲ သည့် (Davenport, 2007b, p.11)။ 

 

အချ  န့် ကက လ သည့်နငှ ့်အမျှ သိုရ သန ပည  ငှ့် အချ   ွေ့က ထ ို က့် ံမှုမျ ေး အလိုပ့်လိုပ့်သည ့် ပံိုစမံျ ေးက ို 

စ င့် ခနို့့်မှန့်ေးလ ကကသည့် (Muller, 1985; Fein, 1995; Regan and Henderson, 2002; Davenport and 

Armstrong, 2004)။ အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် သံိုေးခွဲ သည ့်   ည ရသ  နမ န  အ ွယ့်အစ ေး အမျ ေးအဖပ ေးသံိုေး 

ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ိုပင့် အသံိုေးဖပ က  ထ ိုပည  ငှ့်မျ ေးက ေ မ ိုက က့် စ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး မျ ေးသည့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ို 

မျဉ့်ေးရဖြ င ့်သဏ္ဍ န့်အ  ိုင့်ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ၊ ေ မ ိုကရ စ  ကျမှု ငွ့် က န့်ေးဂဏန့်ေး  စ့်ခို   ိုေးဖခင့်ေးက 

နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေး ွင့် က န့်ေးဂဏန့်ေး စ့်ခို ကျသွ ေးဖခင့်ေး မ ှ ဟို ရက က့်ချက့်ချကကသည့်။ ပည  ငှ့်မျ ေးက 

 က့် ံရ ေးနှင ့် သ အ ို  ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ဖငင့်ေးခံိုရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးသည့် ကွွဲဖပ ေးစ ွ လိုပ့်ရ  င့်ရနကကပပ ေး ဖပည့် ွင့်ေးမှ 

ေ မ ိုကရ စ   ိုင့်   ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးဟို ရခေါ်  ိုဖခင့်ေးသည့်  ှ သင ့်သည့်ထက့် ပ ို၍ အရက င့်ေးဖမင့်ရနဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို 

  ိုလ ကကသည့်။ 

 

ဥပမ  အချ   ွေ့က ေ မ ိုကရ စ  အက ေးအရဖပ င့်ေး ဖြစ့်ဖခင့်ေးက နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေးက ို ရပျ က့်ကွယ့်သ ွေးဖခင့်ေး မဟို ့်၊ 

မည့်သည ့် ရခါင့်ေးရ  င့် အိုပ့်ချ ပ့်မည့်က ို  ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး သ ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ရသချ ဖခင့်ေးက နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေးအရပေါ် 

သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ ေ မ ိုကရ စ နငှ ့် အ ဏ  ငှ့် စနစ့် မျဉ့်ေးရကက င့်ေးနှစ့်ဘက့်၏ အလယ့် ှ  

န ိုင့်ငရံ ေး စနစ့်မျ ေး ငွ့်  ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး မသ ဖခင့်ေး၊ မရသချ ဖခင့်ေး  ှ ပပ ေး အ  ိုပါ ကဖပ ေး ပံိုစ ံ(သ ိုို့) ေ မ ိုကရ စ  

 စ့်ပ ိုင့်ေး၊ အ ဏ  ငှ့်  စ့်ပ ိုင့်ေး အစ ိုေး  ပံိုစမံျ ေးသည့် နှ ပ့်ကပွ့်မှု အမျ ေး ံိုေး ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးက ို အလယ့်မှ ့် ငွ့် 

လ သ ့်မှု ပ ိုမျ ေးသည ့် အ  ို (more murder in the middle (MMM)) ဟို ညွှန့်ေး  ိုကကသည့်။ မျဉ့်ေးရကက င့်ေး၏ 
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အလယ့် ှ  န ိုင့်ငံ အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးသည့် နှ ပ့်ကွက့်မှု အမျ ေး ံိုေး ဖြစ့်သည့် (ေ မ ိုကရ စ ၊ အ ဏ  ငှ့် စနစ့်နငှ ့် 

နှ ပ့်ကွပ့်မှု  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုက ို မျဉ့်ေးရကက င့်ေးဖြင ့် ပံိုရြ ့်ပါက U ရဇ က့်ထ ိုေး ပံိုစ ံ ဖြစ့်သည့်)။ သိုရ သန 

ပည  ငှ့်မျ ေးက ထ ိုအ  ိုက ို ေ မ ိုကရ စ နှင ့် ၎င့်ေး၏ နှစ့်ထပ့်က န့်ေး  ိုို့အ ေး ခနို့့်မှန့်ေး ွက့်ချက့်သည ့် ပံိုစမံျ ေး ငွ့် 

ထည ့်သွင့်ေးကကည ့်က  ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးက ထ ိုအ  ိုက ို ရထ က့်ခရံနသည့်။ 

 

အချ   ွေ့ကမ   ငှ့်ေးလင့်ေးဖခင့်ေးနှင ့် ရသချ ဖခင့်ေး  ိုို့ မဟို ့်ဘွဲ ေ မ ိုကရ စ  ဖြစ့်မှုက ို န ေးလည့် န့် အရ ေးပါသည့်ဟို 

  ိုကကသည့်။ ထ ိုအ  ိုအ  ေ မ ိုကရ စ  လှုပ့် ှ ေးမှု အ ေးလံိုေးက ို န ှုင့်ေးယှဉ့်၍ မ ဘွဲ သ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် အန မ ့် ံိုေး 

စံနှုန့်ေး ရကျ ့်သ ွေးမှသ  လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ မည့်ဟို ရမျှ ့်လင ့် သည့် (Davenport and Armstrong, 2004; Bueno de 

Mesquita et al., 2005)။ ထ ို က့် ံမှုမျ ေးက ို  န့်ေးစစ့် န့်နှင ့် MMM အ  ိုမှ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် ရဖပ င့်ေးဖပန့် 

U ပံိုစ ံ ကွဲ သ ိုို့  က့် ံရ ေးမျ ေး  ှ ဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  အဖခ ေး အချက့်အလက့်မျ ေးက ို သ  ှ န ိုင့်ရစ န့် 

ယခိုရလ လ ချက့် ငွ့် အသံိုေးဖပ ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးသည့် ယခင့် အသံိုေးဖပ ခွဲ ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးထက့် ပ ို၍ 

အ င ့်ဖမင ့်သည့်။ ဥပမ  ေါဗန့်ရပါ   ့်နငှ ့် အမ့်ေးစ ရ  င့်ေး (Davenport and Armstrong) (2004)   ိုို့က 

အ င ့်ဖမင ့် စ  င့်ေးအင့်ေးအ   ွက့်ချက့်ပံို အမျ ေးအဖပ ေး (LOESS graphs, binary decomposition model, 

time series cross-sectional analyses) က ို အသံိုေးဖပ ပပ ေး  က့်စပ့်မှုက ို ခနို့့်မှန့်ေးခွဲ ကကသည့်။ အ  ိုပါ 

ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးမှ ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးက ေ မ ိုကရ စ ၏ နှ ပ့်ကပွ့်မှုအရပေါ် လွှမ့်မ ိုေးပံိုအ ေး ပ ို၍   ကျရသ   လေ့်မျ ေး 

ရပေးသည့်။ ရ ွွေ့ ှ  သည ့်အ  ိုင့်ေး အန မ ့် ံိုေး စံနှုန့်ေး ပံိုစ ံ (ေ မ ိုကရ စ သည့် အဖမင ့် ံိုေး  န့်ြ ိုေးမျ ေး 

မရ  က့်ရသေးမ အထ  သက့်ရ  က့်မှု မ ှ ရပ) သည့် အဖခ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးထက့် ပ ို၍ ရက င့်ေးမွန့်သည့်။ 

အ  ိုချံ ေး   ို ရသ ့် အလယ့် ငွ့် လ သ ့်မှု ပ ိုမျ ေးဖခင့်ေးအ  ိုမှ  မမှန့်ကန့်ရပ၊ အနည့်ေးရလေးရ    ထ ေးဖခ ေး 

 န့်ေးဖပ ေးရနဖခင့်ေးမျ ေး မ ှ ရပ။ 

 

ရန က့်ပ ိုင့်ေး ရလ လ ချက့်မျ ေးက အရစ ပ ိုင့်ေး ရလ လ ချက့်မျ ေးအရပေါ် ရမေးခွန့်ေးထို ့်ခွဲ သည့်မှ   က့်စပ့်မှု ပံိုစ ံ

 စ့်ခို ည့်ေးရ    မဟို ့်ရပ။ သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေးက ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငရံ ေး၏ မည့်သည ့် အပ ိုင့်ေးက 

န ိုင့်ငရံ  ့်၏ နှ ပ့်ကွပ့်မှုအရပေါ် လွှမ့်ေးမ ိုေးသနည့်ေး   ိုသည့်က ိုလည့်ေး စ င့် စ ေးစမ့်ေး လ ကကသည့်။ ထ ိုရမေးခွန့်ေးမှ  

နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေး ရလျ  ပါေးသွ ေးရစ န့် န ိုင့်ငရံ ေး စနစ့်  စ့်ခိုအ ွင့်ေး မည့်သည ့် အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို 

ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့် မည့်နည့်ေး ဟ သည ့် ရ ွေးရနွေးချက့်က ို အ ရံိုစ ိုက့်သည ့် အ ကွ့် မျ ေးစ ွ အရ ေးပါရပသည့်။ 

ဤအပ ိုင့်ေး ငွ့်လည့်ေး အဖမင့်မျ ေး ကွွဲဖပ ေးကကသည့်။ သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေးက ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခံ ဥပရေ 

 ည့်ရ  က့်ပံို အပါအေင့် ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်င ံစ့်ခို၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး (Davenport, 1996; Camp Keith, 

2002)၊ ရ ေွးရက က့်ပွွဲမျ ေး (Davenport, 1997; Richards, 1999a)၊ န ိုင့်ငံရ ေး ပါ  မျ ေး၏ ကွွဲဖပ ေးမှုမျ ေး 

(Richards, 1999b; Bueno de Mesquita et al., 2005)၊ ဗ   ို အ ဏ  သံိုေးန ိုင့်သည ့် အချက့်မျ ေး 

(Davenport, 2007a)၊ အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးမဏ္ဍ  င့်အရပေါ် အ  ေးအ  ေးမျ ေး (Davenport, 2004; Bueno de 

Mesquita et al., 2005) နငှ ့် မကက ရသေးမ က လွ ့်လပ့်စ ွ ပံိုနှ ပ့် ထို ့်ရြ ့်ခငွ ့် (Davenport, Moore, and 

Armstrong, 2008)   ိုို့က ို ရလ လ ခွဲ ကကသည့်။ 

 

သင ့်ရလျ ့်ရသ   က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို ရလ လ  န့် အရစ ပ ိုင့်ေး ပည  ငှ့်မျ ေး သံိုေးခွဲ သည ့် အရဖခခ ံ ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ို 

ဖပင့် င့်ခွဲ သည့်။ ယခိုရလ လ ချက့်မျ ေး ွင့် သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် ေ မ ိုကရ စ က ို   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးအ ေး 

ခွွဲဖခ ေးလ ိုက့်က  ၎င့်ေး  ိုို့ စ  ့်ပါေင့်စ ေးသည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို   ိုင့်ေး  သည ့် ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ သည့်။ 
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ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့် န့်မှ  လွယ့်က သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ထ ေးဖခ ေးသည ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို အပမွဲ 

ရ ွွေ့ ှ  ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို အရစ ပ ိုင့်ေး ရလ လ ချက့်မျ ေး ွင့် စိုရပါင့်ေးက  

ညွှန့်ေးက န့်ေး  စ့်ခို ည့်ေး အဖြစ့် သံိုေးခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုသိုရ သနမျ ေးမှ ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးမှ  အမျ   ေးမျ   ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ရလ လ ချက့် အမျ ေးစို ွင့် စ  င့်ေးအင့်ေးပည အ  ထ ေးဖခ ေးရသ   က့်စပ့်မှုမျ ေး ရ ွွေ့ ပပ ေး အချ   ွေ့ရသ  

ေ မ ိုကရ စ ၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးသည့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုအရပေါ် လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် အ  ိုပါ 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို န ှုင့်ေးယှဉ့်၍ စနစ့် ကျ   ိုင့်ေး   ရလ လ ဖခင့်ေးမျ   ေး မ ှ ရသေးရပ။ 

ရလ လ ချက့်မျ ေးအနက့် အရက င့်ေး ံိုေး ရလ လ ချက့်မှ  အမျ   ေးမျ   ေးရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေး အချ   ွေ့က ို န ှုင့်ေးယှဉ့် 

ရလ လ ထ ေးဖခင့်ေးသ  ဖြစ့်သည့် (Bueno de Mesquita et al., 2005; Davenport, 2007a)။ ထ ိုို့ဖပင့် အ  ိုပါ 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေး အမျ   ေးမျ   ေးက ို ခွွဲဖခ ေးရလ လ ဖခင့်ေး ငွ့် မျဉ့်ေးရဖြ င ့် ပံိုစံမဟို ့်သည ့်  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို 

ရလ လ ဖခင့်ေးမျ ေးလည့်ေး မရ ွွေ့ ရသေးရပ။ MMM အ  ိုနငှ ့်  နို့့်ကျင့်စွ ပင့် အန မ ့် ံိုေး စံနှုန့်ေး အ  ိုက ို   ိုင့်ေးနငှ ့် 

ဖပည့်နယ့် အ င ့်မျ ေး ငွ့် ရလ လ ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရသေးရပ။ 

 

ဒ မြိ ုဝ စ နငှ ် နှြိပ် ွပ် ခင်ျားတြိုို့အ  ာျား ဆ ်နွှယ်မှုမ ာျားအတ ွ ်အနာဂတ ်

 

ယခိုအပ ိုင့်ေး ငွ့် ရန င့်လ မည ့် အန ဂ ့်၌ ေ မ ိုကရ စ နှင ့် နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေး  ိုို့အကက ေး  က့်နွှယ့်မှုမျ ေးက ို 

စ  င့်ေးအင့်ေး အရဖခဖပ  ရလ လ ဖခင့်ေး (quantitative research)  ငွ့် အရ ေးပါသည ့် အပ ိုင့်ေး အချ   ွေ့က ို 

 င့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ အထ ေးသဖြင ့် ထ ိုအပ ိုင့်ေးမျ ေးသည့် ယခင့် ရလ လ ချက့်မျ ေး၏ အကနို့့်အသ ့် သံိုေးခိုက ို 

ရဖြ ှင့်ေး န့်  ည့် ယွ့်ပါသည့်။ 

 

ရ ေှးဦေးစ ွ ဖပ လိုပ့်ခွဲ ပပ ေးရသ  ရလ လ ချက့်မျ ေး ငွ့် န ိုင့်င-ံခိုနှစ့် ပံိုစကံ ရလ လ မှုအ ွက့် အသင ့်ရလျ ့် ံိုေး 

ယ နစ့် မဟို ့်န ိုင့်သည ့် အချက့်က ို လျစ့်လျှူရှုထ ေးသည့်။ န ိုင့်ငံရ ေး ယဉ့်ရကျေးမှု (Elazar, 1972; Putman, 

1994) နှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အကကမ့်ေးြက့်မှု  (Ball, Kobrak, and Spirer, 1999; Davenport and Stam, 2003; 

Boudreau, 2004; Wilkinson, 2004; Kalyvas, 2006)   ိုို့က ို ရလ လ ဖခင့်ေးမျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံအ ငွ့်ေး ှ  

နယ့်ရဖမမျ ေးအ ွင့်ေး အရ ေးပါသည ့် ကွ ဖခ ေးချက့်မျ ေး  ှ ရကက င့်ေး  ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး သက့်ရသဖပခွဲ ပပ ေး 

ဖြစ့်သည့်။  ကယ့် မ့်ေးလည့်ေး သိုရ သနမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ-ခိုနစှ့်အလ ိုက့် ရလ လ မှုမျ ေးရကက င ့် ဖပဿန မျ ေး 

ကကံ ရ ွွေ့ သည့်။ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ အ ငွ့်ေး ှ  အရကက င့်ေးအ  မျ ေးသည့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ို ခနို့့်မှန့်ေး   ငွ့် ပ ို၍ 

အရ ေးပါပပ ေး အရကက င့်ေးအ    စ့်ခိုသည့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံလံိုေး ွင့်   ည စွ  လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ပ ို၍ 

သက့်  ိုင့်ရသ  အရကက င့်ေးအ  မှ  ကင့်ကွ  င့်ေးလ့်ရဟေးလ့် (Kim Quaile Hill) (1994) ၏ ရလ လ ချက့် ွင့် 

န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ အ ငွ့်ေး ှ  (ရလ လ ချက့်ပါ န ိုင့်ငံမ ှ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ဖြစ့်သည့်) ေ မ ိုကရ စ  ရ ချ  န့် 

အန မ ့်အဖမင ့်သည့် ရန  ရပေါ် မ  ည့်၍ သ သ သ သ  ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးသည့်ဟို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် 

ြ နို့့်ေ ိုန  (Frank Donner) (1990) ၏ ယခင့် ရလ လ ချက့်မျ ေး ွင့်လည့်ေး အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံစ့်ေန့်ေး 

န ိုင့်ငရံ ေးအ  နှ ပ့်ကွပ့်မှု မျ ေးစ ွ ကွ ဖခ ေးရကက င့်ေး ရ ွွေ့ ှ ခွဲ  သည့်။ 

 

ေို  ယအချက့်မှ  ပထမချက့်နှင ့်  က့်စပ့်သည့်။ လက့် ှ  ရလ လ ချက့်မျ ေးအ  ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငရံ ေး၏ 

မ  ည ရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးသည့် မ  ည ရသ  နှ ပ့်ကပွ့်သည ့် ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး ( ပ့်၊  ွ အ င ့်၊   ိုင့်ေးနငှ ့် 

ဖပည့်နယ့် အ င ့်နငှ ့် ဖပည့် ွင့်ေး အ င ့် ှ  စစ့် ပ့်၊  ွဲ၊    ေးရ ေး စနစ့်၊ န ိုင့်ငရံ ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ  ့် 
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မဟို ့်သည ့် စစ့်ရသွေးကကွမျ ေး) အရပေါ် ကွ ဖခ ေးရသ  လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုမျ ေး  ှ သည့်။ အင့်အ ေးသံိုေးသည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်သည ့် ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး အ ေးလံိုေးသည့်   ည ရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးရကက င ့်  င့်  စွ  (သ ိုို့) 

  ည စ ွ လွှမ့်ေးမ ိုေးခံ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ 

 

   ယအချက့်မှ  ဖပ လိုပ့်ခွဲ ပပ ေးရသ  သိုရ သနမျ ေး ွင့် နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေးက ေ မ ိုကရ စ အရပေါ် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု 

 ှ န ိုင့်သည ့် အချက့်က ိုလည့်ေး ရမ ရလျ  ရနကကသည့်။ ထ ိုလွှမ့်ေးမ ိုေးမှုက ို “ရဖြရလျှ  မှု (liberalization)” 

(ရဖြရလျှ  မှု   ိုသည့်မှ  န ိုင့်ငရံ ေးအ  နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေးအ ေး ရဖြရလျှ  ရပေးဖခင့်ေးက ို   ိုလ ိုသည့်)   ိုင့်   

စ  မ့်ေးမျ ေး ငွ့် အမျ ေး ံိုေး ရ ွွေ့ သည့် (Wood, 2000)။ မ  ည ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးအမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ို 

ရဖြရလျှ  လ ိုက့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ရလျှ  ချလ ိုက့်ဖခင့်ေး (ဥပမ  ရ ေွးရက က့်ပွွဲမျ ေး ကျင့်ေးပဖခင့်ေး၊ မ ေါေ ချမှ ့်   ငွ့် 

အ  ေးအ  ေးမျ ေး ထ ေးဖခင့်ေး) သည့် မ  ည ရသ  လ မှုရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး   ိုင့်   ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးက ို 

ေ မ ိုကရ စ    ိုင့်   အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် အမ အကျင ့်မျ ေးအ ေး ဖမြှင ့် င့်ခွင ့် ရပေး န့် လမ့်ေးြွင ့်ရပေးသည့်။  

 

ထ ိုက စစ ပ့်မျ ေးက ို အဘယ့်ရကက င ့် လျစ့်လျှူရှုထ ေး သနည့်ေး။ ယင့်ေးအ ွက့် အရကက င့်ေးဖပချက့် မျ ေးစွ  

 ှ သည့်။ အရ ေးပါ ံိုေး  စ့်ချက့်မှ  ေ မ ိုကရ စ နှင ့် နှ ပ့်ကပွ့်မှုအကက ေး  က့်စပ့်မှုက ို ရလ လ သံိုေးသပ့်   ငွ့် 

အသံိုေးဖပ သည ့် အချက့်အလက့်မျ ေးမှ  န ိုင့်င-ံခိုနှစ့်   ိုင့်   အချက့်အလက့်မျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး ပ ို၍ 

အရသေးစ  ့် န့်ရသ  အ င ့်၌ ရလ လ န ိုင့် န့် အချက့်အလက့်မျ ေး မ ှ ရပ။ ထ ိုပံိုစမှံ  စ င့်၍ 

ရဖပ င့်ေးလွဲလ ပပ  ဖြစ့်သည့်။ လွန့်ခွဲ ရသ  နှစ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် ပဋ ပကခ 

ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးက ို ပ ို၍ ခွွဲဖခ ေး သံိုေးသပ့်လ ကကသည့်။ အဖခ ေး အရ ေးပါသည ့် အချက့်  စ့်ခိုမှ  ေ မ ိုကရ စ အရကက င့်ေး 

ရလ လ သည ့် ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေး အရကက င့်ေးက ို စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုရလ က့် 

စ  ့်ပါေင့်စ ေးမှု မ ှ ကကရပ (e.g. Lipset, 1959; Burkhart and Lewis-Beck, 1994; Przeworski, 2000)။ 

ေ မ ိုကရ စ  အရကက င့်ေး ရလ လ သည့်  ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု ဟ သည ့် စက ေးလံိုေးက ို သံိုေးခွဲသည့်။ 

ထ ိုအစ ေး ရဖြရလျှ  ဖခင့်ေးက ို ပ ို၍ အ ရံိုစ ိုက့်ကကသည့်။ နှ ပ့်ကပွ့်ဖခင့်ေးအရကက င့်ေး ရလ လ သည ့် ပည  ငှ့်မျ ေးမှ မ  

ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံရ ေးက ို ရ ေှးက ည့်ေးပင့် စ  ့်ပါေင့်စ ေးကကပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ပည  ပ့်  ိုင့်   ရလ လ ချက့်မျ ေးက ို ဖပန့်လည့် လမ့်ေးရကက င့်ေး ည ့် န့်နငှ ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု လိုပ့်ရ  င့်ရသ အခါ 

မည့်သည ့် အ  မျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးသနည့်ေးဟ သည့်အရပေါ် ပ ိုမ ိုန ေးလည့်လ ရစ န့် သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေး 

အရနဖြင ့် န ိုင့်င ံွင့်ေး အရဖခအရနမျ ေး၊ နှ ပ့်ကွပ့်သ မျ ေးက မည့်သ နည့်ေး၊ န ိုင့်ငံအ ွင့်ေး မည့်သည ့် ရန   ွင့် 

 ှ ရနသနည့်ေး၊ ထ ိုသ မျ ေးသည့် အ ဏ က ို ချ ပ့်က ိုင့်ထ ေးသ မျ ေးနှင ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့  က့်စပ့်ရနသနည့်ေး၊ 

သင ့်ရလျ ့်ရသ  ေ မ ိုကရ စ   ိုင့်   အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် နှ ပ့်ကွပ့်သ မျ ေးအကက ေး ( က့်စပ့်မှုမျ ေး  ှ ပါက) 

မည့်သ ိုို့ရသ   က့်စပ့်မှုမျ ေး  ှ သနည့်ေး၊ သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေး အရနဖြင ့် ထ ိုက စစ ပ့်မျ ေးက ို မည့်သ ိုို့ စဉ့်ေးစ ေး 

သင ့်သနည့်ေး ဥပမ ရပေး န့် လ မည ့် အပ ိုင့်ေး ွင့် ရ ွေးရနွေးမှု  စ့်ခို ဖပ လိုပ့်ထ ေးပါသည့်။ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံအ ွင့်ေး 

ေ မ ိုကရ စ  အ ည့်အရသွေး ကွ ဖခ ေးချက့်မျ ေးက ထ ိုန ိုင့်ငအံ ငွ့်ေး ှ  နှ ပ့်ကွပ့်သည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေးအရပေါ် မည့်သ ိုို့ 

လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ သနည့်ေး ဟ သည ့် ဖြစ့် ပ့် ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  ၁၉၄၀ မှ ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး 

အရမ  ကန့် ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ွင့် အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးက ို ြ နှ ပ့်  က့် ံပံိုမျ ေး ဖြစ့်သည့်။  
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အနှစ့်ချ ပ့် 

သ အ ို  အ ေးဖြင ့် ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် ေ မ ိုကရ စ နှင ့် နှ ပ့်ကပွ့်မှုအကက ေး  က့်စပ့်မှုက ို  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့် ပဓ န 

မ ရဘ င့်ဖြင ့် ရလ လ ရလ  ှ သည့်။ ဤရလ လ မှု ွင့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု၏ ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေးနှင ့် အကျ  ေးရကျေးဇ ေးမျ ေး၊ လ မှု 

န ိုင့်ငရံ ေး  ိုင့်   ထ န့်ေးချ ပ့်မှုအ ွက့် အဖခ ေး ဖြစ့်န ိုင့်ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် ရအ င့်ဖမင့် န ိုင့်ရဖခ  ိုို့ 

ပါေင့်သည့်။ 

ေ မ ိုကရ စ နှင ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု  ိုို့က ို ရလ လ သည ့် စ ရပ ပထမ မျ   ေး က့် ွင့် မျဉ့်ေး စ့်ရဖြ င ့် ည့်ေး ဖြစ့်ရသ  

 က့်စပ့်မှုက ို ရ ွွေ့ခွဲ  သည့်၊ ေ မ ိုကရ စ  မျ ေးရလရလ နှ ပ့်ကွပ့်မှု နည့်ေးရလရလ ဖြစ့်သည့်။ 

ေို  ယ မျ   ေး က့် စ ရပမျ ေးက ေ မ ိုကရ စ သည့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုအရပေါ် သ သ ထင့် ှ ေးရသ  လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုမျ ေး 

 ှ သည့်ဟို လက့်ခထံ ေးရသ ့်လည့်ေး ထ ို က့်စပ့်မှု၏ မျဉ့်ေး စ့်ရဖြ င ့် ည့်ေး ပံိုစ ံ ဖြစ့်ဖခင့်ေး ဟ သည ့်အရပေါ် 

ရမေးခွန့်ေးထို ့်ခွဲ ကကသည့်။ ပည  ငှ့်မျ ေးက U ရဖပ င့်ေးဖပန့် ပံိုစ ံ  က့်စပ့်မှုက ို ရ ွွေ့ ှ ခွဲ ပပ ေး ေ မ ိုကရ စ  ဖြစ့်မှု 

အနည့်ေး၊ အမျ ေး လမ့်ေးရကက င့်ေး၏ “အလယ့်မှ ့် ငွ့် လ သ ့်မှု ပ ိုမျ ေးရကက င့်ေး” ရ ွွေ့ သည့်ဟို   ိုသည့်။ 

 ချ   ွေ့ကလည့်ေး ေ မ ိုကရ စ  ဖြစ့်မှု အ င ့် ငွ့် အန မ ့် ံိုေး အ င ့် စ့်ခို  ှ ပပ ေး ထ ိုအ င ့် 

ရကျ ့်လွန့်သွ ေးသည့်နငှ ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု ရလျ  ကျသွ ေးသည့်ဟို   ိုသည့်။ သက့်ရသမျ ေးက ထ ိုအန မ ့် ံိုေး အ င ့် 

အ  ိုက ို ရထ က့်ခရံနသည့်။ 

ေ မ ိုကရ စ ၏ မ  ည ရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး အရ ေးပါသည့်။ အရ ေးပါမှုလည့်ေး ကွ ဖခ ေးသည့်။ 

နှ ပ့်ကွပ့်မှုအရပေါ် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု အ င ့်မျ ေး မ  ည ကကရပ။ ရ ေွးရက က့်ပွွဲမျ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး ပါ  မျ ေး 

ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှု၊ ဗ   ိုအ ဏ  သံိုေးန ိုင့်သည ့် အချက့်မျ ေး၊ အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး မဏ္ဍ  င့်အရပေါ် အ  ေးအ  ေးမျ ေး၊ 

ပါေင့်ဖခင့်ေးဖြင ့်   ိုင့်ေး  သည ့် ပပ  င့်  ိုင့်မှု၊ လွ ့်လပ့်စွ  ပံိုနှ ပ့် ထို ့်ရေခွင ့်  ိုို့သည့် လက့်ရ ွွေ့ 

စမ့်ေးသပ့်ချက့်မျ ေးအ  ြ နှ ပ့်မှုက ို လွှမ့်ေးမ ိုေးသည့်။ 

န ိုင့်င-ံခိုနစှ့်ဖြင ့်   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေးသည့် ဖပဿန  ှ သည ့်   ိုင့်ေး  မှု ယ နစ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ နှ ပ့်ကွပ့်မှု၏ 

ေ မ ိုကရ စ အရပေါ် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုမျ ေးက ိုလည့်ေး အရသေးစ  ့် အကွဲဖြ ့်သင ့်သည့်။ အချက့်အလက့်မျ ေး 

မ ှ ရသ ရကက င ့်၊ ေ မ ိုကရ စ    ိုင့်   ပည  ငှ့်မျ ေးက စ ေးပွ ေးရ ေး စဉ့်ေးစ ေးချက့်မျ ေးက ို နှ ပ့်ကွပ့်မှုထက့် ပ ိုမ ို 

စ  ့်ေင့်စ ေးရသ ရကက င ့် လက့် ှ  ငွ့် ထ ိုက စစ ပ့်မျ ေးက ို လျစ့်လျှူရှုထ ေးကကသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ေ မ ိုကရ စ မျ ေးသည့် နှ ပ့်ကပွ့်မှု/လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ရလျှ  ချ န ိုင့်သည့် (သ ိုို့) ရ  ှင့် ှ ေး 

န ိုင့်သည့်ဟို ရ ွေးထင့်ကကသည့်မှ  ဓမမ  ပင့် ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငမံျ ေး ွင့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ို 

သံိုေးန ိုင့်ရဖခမျ ေးသည ့် အရဖခအရနမျ ေးက ိုရ   စဉ့်ေးစ ေးန ိုင့်ပါသလ ေး။ 

 

 ဖစ် ပ် ဝလ လာ ခင်ျား၊ ဒ မြို ဝ စ နှင ် အဝမ ြိ န် နြိုငင်မံ ှနှြိပ် ွပ် ခင်ျား၊ အာဖ ြိ န် 

အဝမ ြိ န်မ ာျား ြို နှြိပ် ွပ် ခင်ျားနှင ် လွတ်ဝ မာ ်လာ ခငျ်ား ဆြိုင် ာ  ဖစ် ပ်ဆန်ျား 

 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ှ  လ အမျ ေးစိုအ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု   ိုသည့်မှ  အ ဏ  ငှ့် န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် 

ေ မ ိုကရ စ  အက ေးအရဖပ င့်ေး ဖြစ့်ရနသည ့် အရေေးမှ န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့်သ  ဖြစ့်ပွ ေးသည့်  က စစ ဖြစ့်သည့်ဟို 

ထင့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ကျွန့်ိုပ့်အရနဖြင ့် ၂၀၁၁ အ  ပ့် ရနွဦေးအပပ ေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ ရသ  ဖပ ဖပင့် 
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ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးရကက င ့် ေ မ ိုကရ စ  အနည့်ေးငယ့်   ိုေး က့် ရဖပ င့်ေးလွဲလ သည ့်   န ေး  ှေး န ိုင့်င ံွင့်  က့်လက့် 

ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့် န ှပ့်ကွပ့်မှုမျ ေးအရကက င့်ေးက ို အန မ ့် ံိုေး စံနှုန့်ေး အ  ိုနှင ့်  က့်စပ့် ရ ွေးရနွေး၍  သည့်။ 

သ ိုို့မဟို ့် ရ  င့်အ ြ  က ွင့် လ မည့်ေး၊ လ ဖြှူ ခွွဲဖခ ေးမှု ပပ ေး ံိုေးသွ ေးပပ ေးရန က့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေးက ို 

ရ ွေးရနွေး၍လည့်ေး  သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုသ ိုို့ ရ ွေးရနွေးသည ့် ပံိုစံမျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးပစ့်က  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ 

ရ ွေးရနွေးခွဲ ရသ  အရကက င့်ေးအ  မျ ေးက ို အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ွင့် အသံိုေးဖပ ၍  ရကက င့်ေး 

ဖပသလ ိုပါသည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့်သည့် ယခို အခန့်ေး ွင့်  င့်ဖပခွဲ သည ့် အရကက င့်ေးအ   အမျ ေးအဖပ ေးက ို 

နက့်ရ ှုင့်ေးစ ွနငှ ့် အရသေးစ  ့်ကျစွ  ရလ လ န ိုင့်လ မ ့်မည့်ဟိုလည့်ေး ဖငင့်ေးခံို ရ ွေးရနွေးလ ိုပါသည့်။ 

 

လ အမျ ေးစို အရနဖြင ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငဟံို   ိုလ ိုက့်သည ့်အခါ ေ မ ိုကရ စ က ို ရ ွေးမ ကကလ မ ့်မည့် ထင့်ပါသည့်။ 

ဤသည့်မှ  ေ မ ိုကရ စ   ိုင့်   ပည  ငှ့်မျ ေး၏ အဖမင့်မျ ေးနှင ့်လည့်ေး က ိုက့်ည သည့် (ဥပမ  Dahl, 1966, 1971; 

Huntington, 1991, Held, 1996)။ ေ မ ိုကရ စ  သရဘ    ေးက ို အထင့်  ှေး ံိုေး   ိုင့်ေး  မှု အချ   ွေ့နှင ့်လည့်ေး 

က ိုက့်ည သည့်။ ဥပမ  ၁၈၀၀ ခိုနစှ့်မှ ၂၀၀၄ ခိုနစှ့်အ ငွ့်ေး  ‘န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးမှ မ ေါေမျ ေးနှင ့် ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး 

ရဖပ င့်ေးလွဲလ ိုပါက ထ ရ  က့်စွ  ရြ ့်ဖပန ိုင့်သည ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်မျ ေး  ှ ဖခင့်ေး’ နှင ့် 

‘အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး မဏ္ဍ  င့်၏ အ ဏ က ို ကန့်ို့သ ့်ရသ  အ  ေးအ  ေးမျ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး ခ ိုင့်မ စွ နငှ ့် 

 ှ ရနဖခင့်ေး’ (Marshall and Jaggers, 2000, p. 22)   ိုို့ရကက င ့် န ိုင့်ငရံ ေး ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးအ  ၁၈၀၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့် အရစ ပ ိုင့်ေးမျ ေးမှ လွွဲ၍ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ငွ့် ေ မ ိုကရ စ  အဖမင ့် ံိုေး၌  ှ သည့်ဟို နှစ့်ရပါင့်ေး ၂၀၀ 

  ိုင့်ရအ င့် သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး ခံခွဲ  သည့် (ပံို ၁၄.၁ နငှ ့် စ ရသ တ  ၁၄.၂   ိုို့ ငွ့် ရှုပါ)။ ၁၈၀၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် 

အရစ ပ ိုင့်ေးမျ ေး ွင့် ပါ  မျ ေး၏ စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးက ို ကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေး  ှ ခွဲရသ ့်လည့်ေး ၁၈၀၉ ခိုနှစ့် 

ဂျ  မ့်ေးစ့်မက့်ေ  န့် (James Madison) သမမ  ဖြစ့်လ သည ့် နှစ့်မှ စ၍ ထ ိုကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေးက ို 

ရဖပ င့်ေးလွဲခွဲ သည့်။ ယင့်ေးရန က့် ငွ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငသံည့်   ိုင့်ေး  မှု ငွ့် အဖမင ့် ံိုေး အမျ   ေးအစ ေးခွွဲ 

နှစ့် င ့်မ ှကျသွ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရ   ရပ။  

 

ပုံ ၁၄.၁။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ ေ မ ိုကရ စ ၊ န ိုင့်ငံရ ေး ညွှန့်ေးက န့်ေး၊ ၁၈၀၀-၂၀၀၄ 
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စ ရသ တ  ၁၄.၂။ န ိုင့်ငရံ ေး ညွှန့်ေးက န့်ေး   ိုင့်ေး  မှုက ို န ေးလည့်ရစဖခင့်ေး 

န ိုင့်ငရံ ေး ညွှန့်ေးက န့်ေးက ို အမ ှ့် ၁၀ မှ ့်ဖြင ့်   ိုင့်ေး  သည့်။ ၁၀ သည့် ေ မ ိုကရ စ နှင ့် အ ဏ  ငှ့် စနစ့် 

  ိုင့်ေး  မှု ွင့် အဖမင ့် ံိုေး  န့်ြ ိုေးဖြစ့်သည့်။ မ  ည ရသ  ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံရ ေး၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး အ ွက့် 

မ  ည ရသ  အမ ှ့်မျ ေး ရပေး၍  သည့်။ ယခို စ မံက န့်ေး ငွ့်  န့်ြ ိုေး ၁၀  ဖခင့်ေးသည့် အြံွွေ့ပြ  ေး ံိုေး ေ မ ိုကရ စ  

ဖြစ့်ဖခင့်ေးက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ သည့်။ ယင့်ေးေ မ ိုကရ စ  စနစ့် ငွ့် န ိုင့်ငရံ ေး ပါ  မျ ေးက ို   ေးဖမစ့်ထ ေးဖခင့်ေးမျ ေး မ ှ ၊ 

အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး မဏ္ဍ  င့်အရပေါ် သ သ သည ့်   ေးဖမစ့်မှုမျ ေး  ှ ပပ ေး န ိုင့်ငံရ  ့်အ င ့် ရခါင့်ေးရ  င့်မှု 

အ င ့်မျ ေးအ ွက့် ယှဉ့်ပပ  င့်န ိုင့်သ မျ ေး အရပေါ် ကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေးလည့်ေး မထ ေးထ ေးရပ။  မှ ့် ၀ 

  ှ ဖခင့်ေးသည့် ထ ိုအရဖခအရနမျ ေး လံိုေးေ မ ှ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အ င့်ေးအဖမစ့်။ Gurr et al. (2002)။ န ိုင့်ငံရ ေး 

ညွှန့်ေးက န့်ေး စ မံက န့်ေးအရကက င့်ေး ထပ့်မံ သ  ှ လ ိုပါက၊ http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm. 

 

နြိုင်ငံ တစ်နြိငု်ငံ ြိ ုခွ ဲခမ်ျား စြိတ ်ဖာ  ည  ်ခင်ျား 

 

ေ မ ိုကရ စ ၏ အ ည့်အရသွေးသည့် ယခို သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး၏ အချ  န့် အမျ ေးပ ိုင့်ေး ငွ့် အကနို့့်အသ ့်  ှ သည့်ဟို 

မှ ့်ချက့်ဖပ ကကလ မ ့်မည့်။ ဥပမ  ၁၉၂၀ ဖပည ့်နှစ့်အထ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးသည့် 

မွဲရပေးခွင ့် မ ရသေးရပ (ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခ ံ ဥပရေက ို ၁၉ ကက မ့်ရဖမ က့် ဖပင့် င့်ပပ ေးမှ မွဲရပေးခွင ့်  ခွဲ သည့်)။ 

ယခိုအပ ိုင့်ေး ငွ့် အရလေးစ ိုက့်လ ိုသည ့် အရကက င့်ေးအ  မှ  မွဲရပေးခွင့်  ဥပရေ ဖပဋ္ဌ န့်ေးပပ ေးသည ့် အချ  န့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး 

၁၉၆၅ ခိုနှစ့် မ  ိုင့်မ အထ  မွဲရပေးခွင ့် ပ  ့်ပင့်ခံထ ေး သည ့် အရကက င့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအချက့်က ို 

လျစ့်လျှူရှုထ ေးဖခင့်ေးသည့် အသံိုေးဖပ သည ့်   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငရံ ေး ညွှန့်ေးက န့်ေး ငွ့် မွဲရပေးခွင ့် 

  ိုင့်   အချက့်အလက့်မျ ေး မပါေင့်ရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် ဤက စစ ပ့်သည့် ထ ိုညွှန့်ေးက န့်ေး (ယင့်ေးမှ  န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပံ 

ပည  ပ့် ငွ့် ေ မ ိုကရ စ က ို   ိုင့်ေး  သည ့် အသံိုေးအမျ ေး ံိုေး ညွှန့်ေးက န့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်) က ို 

အသံိုေးဖပ ထ ေးသည ့် သိုရ သန အမျ ေးစို ွင့် ရပေါ်ထွက့်လ မည့် မဟို ့်ရပ။ ထ ိုသ ိုို့ လျစ့်လျှူရှုထ ေးဖခင့်ေးသည့် 

န ိုင့်ငရံ ေး ညွှန့်ေးက န့်ေး ငွ့်သ  ရ ွွေ့ သည့်မဟို ့်။ အ  ိုပါ   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးသည့်  စ့်ခိုနှင ့်  စ့်ခို 

 င့်  ရလ   အဖခ ေး   ိုင့်ေး  မှုမျ ေး ငွ့်လည့်ေး ယင့်ေးအချက့်က ို လျစ့်လျှူရှုထ ေးန ိုင့်ရဖခ မျ ေးသည့် (ဥပမ  

Munck and Verkuilen, 2002)။ 

 

အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေး မွဲရပေးခွင ့်ဟို စဉ့်ေးစ ေးလ ိုက့်လျှင့် အထ ေးသဖြင ့် န ိုင့်ငံ၏ ရ  င့်ပ ိုင့်ေး၌ ေ မ ိုကရ စ  

  ှ မှု ကွ ဖခ ေးပံိုက ို သ  ဖပ မ လ မ ့်မည့်။ ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် န ေးလည့်ထ ေးသည့်မှ  ကျွန့်စနစ့် ရခ ့်က လမှ 

၁၉၆၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် ရန ှင့်ေးပ ိုင့်ေးမျ ေးနှင ့် ၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နှစ့် အရစ ပ ိုင့်ေးမျ ေးအထ  ရ  င့်ပ ိုင့်ေးရေသမျ ေး 

ဖြစ့်သည ့် အယ့်လ့်ဘ ေးမ ေး၊ အ ကန့်  ၊ ြရလ ့်  ေါ၊ ရဂျ ့်ဂျ  ယ ၊ လ ေ   ယ ေးန ေး၊ မစစစစ့်ပ ၊ 

ရဖမ က့်ကယ့်ရ ိုလ ိုင့်ေးန ေး၊ ရ  င့်ကယ့်ရ ိုလ ိုင့်ေးန ေး၊  န့်န ေးစ့်၊  က့်ခ့် က့်စ့်နှင ့် ဗ ဂျ  ေးန ေးယ ေး  ိုို့ ငွ့် မွဲရပေးခွင ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ကနို့့်သ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  အ ဏ  ငှ့် န့်   ိုင့်သည ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို 

ရ ွွေ့ ှ  လ မ ့်မည့်။၃ အ  ိုပါ ကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေးသည့် လ မျ   ေး  စ့်ခို ည့်ေး န ေးပါေး အရပေါ် ွင့် အရဖခခံသည့်။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ ေးဖြင ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငအံ ငွ့်ေး ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငရံ ေး၏ အ ည့်အရသွေး ွင့် 
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အဓ က ပါေင့်သည ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည ့် န ိုင့်ငရံ ေး ဖြစ့်စဉ့်၌ ပါေင့်ခငွ ့်နှင ့်   ိုင့်ေး  လျှင့် 

ရေသအလ ိုက့် ကွွဲဖပ ေးမှုမျ ေး  ှ သည့်။၄ 

 

ထ ိုအချက့်က ို လက့်ခပံပ ေးသည ့်  ိုင့် အ  ိုပါ ဖပည့်နယ့်မျ ေး အ ေးလံိုေးက ို န ှုင့်ေးယှဉ့်၍  သည့်ဟို အလွယ့် က  

မသ ့်မှ ့်လ ိုက့်သင ့်ရပ။ ထ ိုရေသမျ ေး အ ေးလံိုေး ွင့် လ မည့်ေးမျ ေးအရပေါ် ေ မ ိုကရ စ  န့်မှု နည့်ေးသည့် 

(အ ဏ  ငှ့် ပ ို န့်သည့်) မှ  မှန့်ရသ ့်လည့်ေး ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ှ  ဖပည့်နယ့်မျ ေး အကက ေး ွင့်ပင့် 

သ သ ထင့် ှ ေးရသ  ကွွဲဖပ ေး ဖခ ေးန ေးမှုမျ ေး  ှ ရနရသေးသည့်။ ဥပမ  (ဖပည့်နယ့်  စ့်ခိုလံိုေး၏ လ ဦေးရ  ွင့် 

လ မည့်ေး ၃၅   ခ ိုင့်နှုန့်ေး  ှ သည့် ) အယ့်လ့်လဘ ေးမ ေး ဖပည့်နယ့်၊ (၃၆   ခ ိုင့်နှုန့်ေး  ှ သည ့်) လ ေ   ယ ေးန ေး 

ဖပည့်နယ့်၊ (၄၉   ခ ိုင့်နှုန့်ေး  ှ သည ့်) မစစစစ့်ပ  ဖပည့်နယ့်နငှ ့် (၄၃   ခ ိုင့်နှုန့်ေး  ှ သည ့်) ရ  င့်ကယ့်ရ ိုလ ိုင့်ေးန ေး 

ဖပည့်နယ့်  ိုို့ ွင့် မွဲရပေးန ိုင့်သည ့် အ ယွ့်ရ  က့်ပပ ေးသ  အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေး မွဲရပေး န့် စ  င့်ေးသွင့်ေးသည ့် 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေးမှ  ၀.၅   ခ ိုင့်နှုန့်ေးရအ က့်သ   ှ သည့်။ (၂၅   ခ ိုင့်နှုန့်ေး  ှ သည ့်) အ ကန့်   ဖပည့်နယ့်၊ (၂၇ 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေး  ှ သည ့်) ြရလ ့်  ေါ ဖပည့်နယ့်၊ (၃၅   ခ ိုင့်နှုန့်ေး  ှ သည ့်) ရဂျ ့်ဂျ  ယ  ဖပည့်နယ့်၊ (၁၄   ခ ိုင့်နှုန့်ေး 

 ှ သည ့်)  က့်ခ့် က့်စ့် ဖပည့်နယ့်၊ (၂၅   ခ ိုင့်နှုန့်ေး  ှ သည ့်) ဗ ဂျ  ေးန ေးယ ေး ဖပည့်နယ့်  ိုို့ ငွ့် အသက့်ဖပည ့်ပပ ေး  

မွဲရပေး န့် စ  င့်ေးသွင့်ေးသည ့် အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်   ခ ိုင့်နှုန့်ေး ၂   ခ ိုင့်နှုန့်ေးမှ ၉   ခ ိုင့်နှုန့်ေး အထ   ှ သည့်။ 

လ မည့်ေး အရ အ ွက့် ၂၇   ခ ိုင့်နှုန့်ေးနှင ့် ၁၇   ခ ိုင့်နှုန့်ေး  ှ သည ့် ရဖမ က့်ကယ့်ရ ိုလ ိုင့်ေးန ေးနငှ ့်  န့်န ေးစ့် 

ဖပည့်နယ့်  ိုို့ ွင့် အသက့်ဖပည ့်ပပ ေး မွဲရပေး န့် စ  င့်ေးသွင့်ေးသည ့် အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်   ခ ိုင့်နှုန့်ေး ၁၀ မှ ၁၆ 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေး အ ငွ့်ေး  ှ သည့် (K. Hill, 1994, p. 29)။ 

 

ပါ   ပပ  င့်  ိုင့်မှုမျ ေးက ို ကကည ့်မည့်   ိုပါကလည့်ေး   ည သည ့် ပံိုစကံ ို ရ ွွေ့ သည့် (K. Hill, 1994, p. 60)။ 

ရဂျ ့်ဂျ  ယ ၊ လ ေ   ယ ေးန ေး၊ မစစစစ့်ပ ၊ ရ  င့်ကယ့်ရ ိုလ ိုင့်ေးန ေး၊  က့်ခ့် က့်စ့်၊ အယ့်လ့်လဘ ေးမ ေး၊ 

အ ကန့်  ၊ ြရလ ့်  ေါ၊ ရဖမ က့်ကယ့်ရ ိုလ ိုင့်ေးန ေး၊ ဗ ဂျ  ေးန ေးယ ေးနငှ ့်  န့်န ေးစ့် ဖပည့်နယ့်  ိုို့သည့် ၁၉၄၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးအထ  ေ မ ိုက က့် စ့်  စ့်ပါ   ကက ေးစ ိုေးသည ့် ဖပည့်နယ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့် (ထ ိုို့ရကက င ့် ပပ  င့်  ိုင့်မှု 

မဖပင့်ေးထန့်ရပ)။ ရ  င့်ေါက ို  ၊ ဗ ေးမွနို့့်နငှ ့် ရဖမ က့်ေါက ို   ဖပည့်နယ့်မျ ေးသည့်   ပါဗလစ့်ကန့်  စ့်ပါ   

ကက ေးစ ိုေးသည ့် ဖပည့်နယ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ရ ိုွေ့ေ့်အ ိုင့်ေးလန့်ေး၊ မစ့်  ို  ၊ ယ   ၊ န ဗ ေးေါေး၊ ေါ ငှ့် န့်၊ မကက  ချှူေး က့်၊ 

မန့်န   ိုေး  ေး၊ ေယ့်လ့်လ ေွဲ၊ မွန့်  ေးန ေး၊ န ဘ  ေးစက ေး၊ ရက ့်လ့်ေ ို  ေးေ ိုေး၊ ရက ့်နက့်  က ့်နှင ့် အ လ နွ  င့်ေး 

ဖပည့်နယ့်မျ ေးမှ မ  နှစ့်ပါ   ပပ  င့်  ိုင့်မှု ဖပင့်ေးထန့်သည ့် ဖပည့်နယ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးက ို နှ ပ့်ကွပ့်သည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေးအ ေး ကျွန့်စနစ့်နှင ့် ကျွန့်ဥပရေမျ ေး ထွန့်ေးက ေးခွဲ သည ့် 

ရခ ့်က လ (၁၆၁၉-၁၈၆၅) (သ ိုို့) လ မည့်ေးမျ ေးအရပေါ် ဥပရေအ  အ  ေးအ  ေးမျ ေးနငှ ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး  ှ ခွဲ သည ့် 

ရခ ့်က လ (၁၈၀၀-၆၆) မျ ေးအထ  ချွဲွေ့ထငွ့် ရ ွေးရနွေးန ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး ဂျင့်မ့်ခရ ိုေး (Jim Crow) (၁၈၇၆-၁၉၆၅၊ 

စ ရသ တ  ၁၄.၃  ွင့် ရှုပါ) ၏ ရခ ့်က လနှင ့်  က့်စပ့်သည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို အဓ ကထ ေး 

ရ ွေးရနွေးသွ ေးပါမည့်။ အရစ ပ ိုင့်ေး က လမျ ေး၏ အ  ိုေး  ွေး ံိုေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေး (ဥပမ  ရ ိုက့်နှက့်ဖခင့်ေး၊ 

ကက မ့်ေဏ့်ရပေးဖခင့်ေးမျ ေးဖြင ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး၊ ဥပရေအ  စ  င့်ဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ သ ့်ဖြ ့်သည ့် န ိုင့်ငရံ ေး 

  ိုင့်   ရကက က့်မက့်ြွယ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေး) က ို လျစ့်လျှူရှုထ ေးရသ ့်လည့်ေး ထ ိုက လသည့် (ဘရ  င့်ေးနငှ ့် 

  ိုပ က ၊ ကန့် က့်ဇ့် ရေသ ှ  ပည ရ ေး ဘို ့်အြွွဲွေ့ အမှု (Brown v. Board of Education of Topeka, 

Kansas) မှ စ င့်ခွဲ သည ့်) လ မျ   ေးရ ေးအ  ခွွဲဖခ ေးမှုမျ ေးက ို အ ံိုေးသ ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေးစ 
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က လ၊ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အခငွ ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး (၁၉၅၅-၆၈)၊ ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး ရေသ၏ ေ မ ိုကရ စ   ိုင့်   

ရ  ့်လှန့်ရ ေး (ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အက့်ဥပရေ) ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေးစ က လ 

ဖြစ့်သည ့်အ ွက့် စ  ့်ေင့်စ ေးြွယ့် က လလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ထ ိုက လသည့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ 

ေ မ ိုကရ စ  သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး ွင့် အရ ေးအပါ ံိုေး ဖြစ့် ပ့် သံိုေးခို ဖြစ့်ပပ ေးစ က လ ရန က့်ခလံည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အစ ိုေး    ိုင့်   လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် မှ ့် မ့်ေး င့်ရနသည ့် က လလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

(အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် ရ ွေးရနွေးခွဲ သည ့် ပည  ငှ့်) ရဟေးလ့် (Hill) ၏ အချက့်အလက့် ရက က့်ခဖံခင့်ေး အရစ ပ ိုင့်ေး 

က လ လွန့်ရဖမ က့်ပပ ေးချ  န့်လည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၁၄.၃။ ဂျင့်မ့်ခရ ိုေး ဥပရေမျ ေး 

အချ  န့်က လ အချ   ွေ့ ွင့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ ဥပရေ စနစ့်မျ ေး၌ အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေး၏ 

ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး  င့်ေးကကပ့်ရသ  (နှ ပ့်ကွပ့်ရသ ) ဥပရေမျ ေး ချမှ ့်ခွဲ သည့်။ 

ကျွန့်စနစ့် ကက ေးစ ိုေးစဉ့် က လ (၁၆၁၉ မှ ၁၈၆၃)  ွင့် ကျွန့်စနစ့်   ိုင့်   ဥပရေမျ ေး  ှ ခွဲ သည့်။ 

ထ ိုဥပရေမျ ေး ွင့် ကျွန့်မျ ေး လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည ့် အ  မျ ေးက ို အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့်သ  ထ ေး ှ ပပ ေး 

ကျွန့်ပ ိုင့် ငှ့်မျ ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  သ မန့် လ ဖြှူမျ ေးက ကျွန့်မျ ေးအရပေါ် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည ့် 

အ  မျ ေးက ိုလည့်ေး သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ရ  င့်ပ ိုင့်ေးနှင ့် ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး ရေသမျ ေး၌ 

လ မည့်ေး  ိုင့်   ဥပရေမျ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ပပ ေး ကျွန့်စနစ့် အပပ ေး အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးက ို ကနို့့်သ ့် န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ကကသည့် (၁၈၆၆ နှင ့် ၁၈၇၅ ခိုနှစ့် အ ွင့်ေး)။ သ ိုို့   ငွ့် ၁၈၇၆ ခိုနှစ့် ရ  က့်သည ့်အခါ ဂျင့်မ့်ခရ ိုေး 

ဥပရေဟို သ  ှ ကကသည ့် ပ ို၍ အရသေးစ  ့်ပပ ေး စနစ့် ကျ ဖပ စိုထ ေးသည ့် ဥပရေမျ ေး ရပေါ်ထွက့်လ သည့်။ 

ထ ိုဥပရေမျ ေးသည့် အမျ ေးဖပည့်သ    ိုင့်  နငှ ့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ ရနထ ိုင့်မှုမျ ေး ွင့် လ မည့်ေးမျ ေးနှင ့် လ ဖြှူမျ ေးက ို 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး န ေးပါေး၌ ခွွဲဖခ ေးထ ေးသည့်။ ထ ိုဥပရေမျ ေးက ို ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ွင့် အမျ ေး ံိုေး 

ရ ွွေ့ ရသ ့်လည့်ေး ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး ွင့်လည့်ေး အနည့်ေးငယ့် ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ 

 

ဂျင့်မ့်ခရ ိုေး ရခ ့်က လအ ွင့်ေး န ိုင့်ငံရ  ့်မှ ခွင ့်ဖပ သည ့်/လိုပ့်ရ  င့်ခ ိုင့်ေးသည ့်   ေးဖမစ့်ချက့်မျ ေးက ို 

ရပေါ်လ မ ရ ေး (Pauli Murray) (1951) က အဖပည ့်စံို ံိုေး ရလ လ ထ ေးခွဲ သည့်။ သ ၏ ရလ လ ချက့် ငွ့် 

ရြျ ့်ရဖြရ ေး၊ လ ထို စိုရေေးခန့်ေးမမျ ေး၊ ပည ရ ေး၊ အလိုပ့်အက ိုင့်၊ ရ ေးရံိုမျ ေး၊ အဖပစ့်ရပေးသည ့် 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၊ ြ လံိုရ ေး အင့်စ  ကျှူ ှင့်ေးမျ ေး၊ သယ့်ယ ပ ိုို့ရ  င့်ရ ေးနှင ့် အရထွရထွ အစ ှ သည ့် 

က စစ ပ့် အမျ   ေးမျ   ေး ွင့် လ မျ   ေးရ ေး ခွွဲဖခ ေးမှုက ို စည့်ေးကကပ့် န့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည ့် ဥပရေ   ိုင့်   ထ န့်ေးချ ပ့်မှုမျ ေး 

အ ေးလံိုေးက ို ရြ ့်ထို ့်ထ ေးသည့်။ 

 

ယခို စိုစည့်ေးမှု ွင့် ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေးနှင ့် မ  ည ရသ  လ မျ   ေးမျ ေးအကက ေး မျ   ေး က့် ဖပနို့့်ပွ ေးဖခင့်ေးမျ ေး၊ အမျ ေးဖပည့်သ  

  ိုင့်   ရန  မျ ေးနငှ ့်   ိုင့်သည ့် ဥပရေမျ ေး၊ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးဟို ရခေါ်  ိုကကသည ့် ဥပရေမျ ေး၊ 

မျှ ရသ  ပည ရ ေး အရလ အကျင ့်   ိုင့်   အက့်ဥပရေမျ ေး၊ မျှ ရသ  အလိုပ့်အက ိုင့် အရလ အကျင ့်   ိုင့်   

အက့်ဥပရေမျ ေး၊ ဥပရေအ  စ  င့်ဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို  နို့့်ကျင့်သည ့် ဥပရေမျ ေး၊ 

လ မည့်ေးမိုန့်ေး  ေးရ ေး အိုပ့်စို က ကလပ့်စ့်ကလန့် (Ku Klux Klan)၊ န ိုင့်ငဖံခ ေးသ ေးမျ ေး ရဖမယ  ပ ိုင့်  ိုင့်မှု 

ဥပရေနှင ့် အဖခ ေး ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး   ိုင့်   အရထွရထွ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေး ပါေင့်သည့်။ 

(P. Murray, 1951, p. 5) 
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မ ရ ေးက ယခို စိုစည့်ေးချက့်သည့် ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့်  ှ ရသ ့်လည့်ေး အဖပည ့်အစံိုရ    မဟို ့်ဟို   ိုက  

သ မ၏ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို အဓ ပပ ယ့်ရက က့် မလွွဲရအ င့်  ငှ့်ေးဖပခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် သ မက သ မ၏ 

သိုရ သနသည့် ဥပရေမျ ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ို န့် မဟို ့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့ ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့် မျ ေးက ိုသ   င့်ဖပပပ ေး 

ထ ိုဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေး၏   ိုက့်ရ ိုက့် သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို  ွွဲထို ့် န့် ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုခွဲ သည့်။ ဥပရေမျ ေးက ို 

လက့်ရ ွွေ့ အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေးက ိုမ  လျစ့်လျှူ ရှုထ ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ဥပရေမျ ေး ငွ့် 

ရမျှ ့်လင ့်ထ ေးသည့်နှင ့် ဖပင့်ပကမ္  ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့်မျ ေး ကွ ဖခ ေးရက င့်ေးလည့်ေး က ွဖခ ေး န ိုင့်သည့်။  

 

အ  ိုပါ စ  မ့်ေးမှ မည့်သ ိုို့ရသ  နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေးက ို ရ ွွေ့ သနည့်ေး။ အ ဏ  ငှ့် န့် န့် န ိုင့်ငံရ ေး 

အရဖခအရန ငွ့်၊ လ မည့်ေးမျ ေးက ို မွဲရပေးခွင ့် ကနို့့်သ ့်ဖခင့်ေး၊ လ ဖြှူမျ ေးက န ိုင့်ငရံ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

စနစ့်မျ ေး ငွ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးဖခင့်ေး အရဖခအရန  ိုို့ ွင့်၊ အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေး မည့်သ ိုို့  က့် ံခ ံသနည့်ေး။ 

မ ရ ေး၏ အကျဉ့်ေးချ ပ့် ဇယ ေးက ို ဇယ ေး ၁၄.၁  ွင့် ပံိုစ ံ  ွွဲ  င့်ဖပထ ေးသည့်။ 

 

စိုစည့်ေးထ ေးသည ့် အချက့်အလက့်မျ ေးထွဲမှ အံ ဩြွယ့်   အရက င့်ေး ံိုေး အချက့်မှ  လ မည့်ေးမျ ေး အရပေါ် ငွ့် 

ထ ေး ှ သည ့် ကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ဇယ ေးက ို ကကည ့်ပါက ဘ လ ယက့် ထ ိုေးသည ့် အခန့်ေးမျ ေး၊ 

ဖမင့်ေးပပ  င့်ကငွ့်ေးမျ ေး၊  ပ့်ကပ့်မျ ေး၊ ရကျ င့်ေးမျ ေး၊ ရံိုေး ှ  သံိုေးစွွဲ န့် အခန့်ေးမျ ေး၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု၊ 

အကျဉ့်ေးရထ င့်မျ ေး၊ အ မ့်  နှင ့် လက့်ရေိှု့ထ ိုေးဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  အ ေးကစ ေး အမျ   ေးမျ   ေး ွင့်ပင့် လ မျ   ေးမျ ေးက ို 

ခွွဲဖခ ေးထ ေးရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ ေ မ ိုကရ စ  အရကက င့်ေး ရ ွေးရနွေးချက့်မျ ေး အ  ရန  ရပေါ် မ  ည့်၍ 

သ သ ထင့် ှ ေးသည ့် ကွ ဖခ ေးချက့်မျ ေးက ိုလည့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ ရမျှ ့်လင ့်ထ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး ေ မ ိုကရ စ  

အနည့်ေး ံိုေး ဖပည့်နယ့်မျ ေး ငွ့် အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးအရပေါ် ကနို့့်သ ့်မှု အမျ ေး ံိုေး ဖြစ့်သည့်။ 

အယ့်လ့်လဘ ေးမ ေး (ကနို့့်သ ့်ချက့် ၅၁ ခို အနက့်မှ ၁၈ ခို ရ ွွေ့ သည့်)၊ အ ကန့်   (၂၀)၊ ြရလ ့်  ေါ (၁၉)၊ 

ရဂျ ့်ဂျ  ယ  (၁၆၊ အန မ ့် ံိုေး)၊ လ ေ   ယ ေးန ေး (၁၉)၊ မစစစစ့်ပ  (၂၁)၊ ရဖမ က့်ကယ့်ရ ိုလ ိုင့်ေးန ေး (၂၆၊ အဖမင ့် ံိုေး)၊ 

ရ  င့်ကယ့်ရ ိုလ ိုင့်ေးန ေး (၂၃)၊  န့်န ေးစ့် (၁၈)၊  က့်ခ့် က့်စ့် (၂၁)နငှ ့် ဗ ဂျ  ေးန ေးယ ေး (၂၃)   ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့်။ 

ထ ိုဖပည့်နယ့်မျ ေး ငွ့် ဘေရနထ ိုင့်ပံို အစ  ့်အပ ိုင့်ေး အမျ   ေးမျ   ေး၌ ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  ကနို့့်သ ့်မှုမျ ေး ရ ွွေ့ ပပ ေး 

လ မည့်ေးမျ ေးက ို သ   ိုို့ရန   ွင့် သ   ိုို့ ရနခ ိုင့်ေးသည ့် ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးနှင ့် လ မျ   ေး မ  သ မျ ေးအကက ေး 

ရ  ရနှ ဖခင့်ေးက ို   ေး  ေးဖခင့်ေးမျ ေးအ ေး ရ ွွေ့ ှ  သည့်။ 

 

 စ့်ဘက့် ွင့်မ  ၁၉၄၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် ေ မ ိုကရ စ  အ ှ  ံိုေး ဖပည့်နယ့်မျ ေးဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် 

ဖပည့်နယ့်မျ ေး၊ ဥပမ  ရက ့်နက့်  က ့်၊ အ လ နွ  င့်ေး၊ မ န့်ေး၊ မကက  ချှူေး က့်၊ မစ့် ှ ဂန့်၊ ပန့် ယ့်လ့်ရဗေးန ေးယ ေး၊ 

ရ ိုွေ့ေ့်အ ိုင့်ေးလန့်ေး၊ နယ ေးဟန့်မ ့်ရ ှုင့်ေးယ ေး၊ နယ ေးဂျ စ ၊ နယ ေးရယ  ခ့်နငှ ့် ဗ ေးမွနို့့် ့် ကွဲ သ ိုို့ရသ  ဖပည့်နယ့်မျ ေး ငွ့်မ  

ခွွဲဖခ ေးသည ့်   ေးဖမစ့်ချက့်မျ ေးက ို ဥပရေအ  ခငွ ့်ဖပ ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ အလ ေး  ပင့် ေ မ ိုကရ စ    ိုင့်ေး  ချက့် 

အ န့်အသင ့် ဖမင ့်မ ေးသည ့် ဖပည့်နယ့်မျ ေး ငွ့်လည့်ေး ကနို့့်သ ့်ချက့် အနည့်ေးငယ့် (သ ိုို့)  စ့်ခိုရလ က့်သ  

ရ ွွေ့ သည့်၊ ဥပမ  ေါ ငှ့် န့်၊ အင့်ေ ယ ေးန ေး၊ ကန့် က့်စ့်၊ မင့်န   ိုေး  ေးနငှ ့် ရက ့်လ့်လ ို  ေးေ ိုေး ဖပည့်နယ့်  ိုို့ 

ဖြစ့်သည့်။  
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နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေးသည့် အမျ   ေးအစ ေးအလ ိုက့် ကွွဲဖပ ေးသည့်။ ဥပမ  ကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေး အမျ ေး ံိုေး ရ ွွေ့ သည ့် 

နယ့်ပယ့်မှ  ပည ရ ေး ဖြစ့်သည့်။ သ မန့်ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို အမျ ေး ဖပည့်သ    ိုင့်  နှင ့် ပိုဂဂလ က   ိုင့်   

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး ငွ့် အ   ကွ ထ ေး ှ ဖခင့်ေးအ ေး   ေး  ေးထ ေးရံိုသ မက ရကျ င့်ေး ငွ့် 

ဖပဿန   ှသ မျ ေး (  ိုေးသွမ့်ေးလ ငယ့်မျ ေး)၊  စ့်နည့်ေးနည့်ေးဖြင ့် အခက့်အခွဲ  ှ သ မျ ေး (န ေးမကက ေးသ ၊ မျက့်စ  

မဖမင့်သ ၊ စက ေး မရဖပ န ိုင့်သ )နှင ့် ကိုန့်သွယ့်ရ ေး (သ ိုို့) ဖမင ့်မ ေးရသ  ပည ရ ေးက ို သင့်ယ ဖခင့်ေးဖြင ့် မ မ က ိုယ့် မ မ  

  ိုေး က့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးရနသ မျ ေးက ိုပါ လ မျ   ေးအ  ခွွဲဖခ ေးထ ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ကကသည့်။ ဖပည့်နယ့်မျ ေးအကက ေး 

ေို  ယ အရ ွွေ့  အမျ ေး ံိုေး ကနို့့်သ ့်ချက့်မှ  လ မျ   ေးမ  သ မျ ေး လက့်ထပ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအမျ   ေးအစ ေးမှ  

စ  ့်ေင့်စ ေးြွယ့်   ဖြစ့်သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ထ ို  ေးဖမစ့်ချက့်က ို ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ှ  

ဖပည့်နယ့်မျ ေး ငွ့်သ မက  စ့်န ိုင့်ငံလံိုေး ှ  ဖပည့်နယ့်မျ ေး အ ေးလံိုေးန ေးပါေး ွင့် ထ ိုအချ  န့်က 

  ေးဖမစ့်ခွဲ ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ထ ိုို့ရကက င ့် ယခင့်က ရ ွွေ့ ှ ခွဲ  သည ့်အ  ိုင့်ေး ဖပည့်နယ့်အ င ့် ေ မ ိုကရ စ  အ င ့်န မ ့်သည ့် ရန  မျ ေး ငွ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေး ပ ို၍ ရ ွွေ့ သည့်။  စ့်န ိုင့်ငံလံိုေးက ို ခွွဲဖခ ေး ရလ လ လ ိုက့်ရသ အခါ မျဉ့်ေးရဖြ င ့်သဏ္ဍ န့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှုအရပေါ် ရထ က့်ခံရနသည ့် အချက့်အလက့် အချ   ွေ့က ိုလည့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ ဥပမ  အရန က့် 

ဗ ဂျ  ေးန ေးယ ေး ဖပည့်နယ့်သည့် ေ မ ိုကရ စ  မျဉ့်ေးရကက င့်ေးရပေါ် ွင့် အလယ့် ငွ့်  ှ သည့်ဟို မှ ့်ယ န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး 

(K.Hill, 1994, p. 96) ရလ လ ခွဲ သည ့် က လအ ွင့်ေး နှ ပ့်ကွပ့်မှု ၁၄ ခိုဖြင ့် အလယ့်အလ ့် အ င ့်သ  

 ှ ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ခွဲ  သည့်။ အရန က့် ဗ ဂျ  ေးန ေးယ ေးသည့် ရ  င့်ပ ိုင့်ေး၏ အထက့်ဘက့် ကျရသ /အ တလန့် စ့် 

အလယ့် ွင့်  ှ ရသ  (ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် ရ  င့်နငှ ့် ရဖမ က့်ကက ေး ွင့်  ှ ပပ ေး မည့်သည ့် ဘက့်မှ ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုမျှ မခံ ဟို ယ  ထ ေးသည့်) ဖပည့်နယ့်  စ့်ခို ဖြစ့်ရသ ရကက င ့် ထ ိုသ ိုို့ရသ  

အလယ့်အလ ့် အ င ့်  ှ ဖခင့်ေးမှ  အဓ ပပ ယ့်  ှ သည့်။ ရမ  လန့်ေး၏ အရဖခအရန (ကနို့့်သ ့်ချက့် ၁၂ ခို ှ သည့်) 

အ ွက့်လည့်ေး အ  ိုပါ ရ ွွေ့ ှ ချက့်မှ  အကျံ ေးေင့်သည့်။ ေ မ ိုကရ စ  မျဉ့်ေးရကက င့်ေး ငွ့် အန မ ့် ံိုေးဟို 

ယ   သည ့် (အ ဏ  ငှ့် စနစ့်  န့်သည ့်) အ ိုကလ ဟ ေးမ ေး ဖပည့်နယ့် ွင့်လည့်ေး အလ ေး  ပင့် ရ ွွေ့ သည့် 

(K. Hill, 1994, p. 98)။ ထ ိုို့ရကက င ့် ယင့်ေးဖပည့်နယ့် ွင့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု အ င ့်ဖမင ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (ကနို့့်သ ့်ချက့် 

၂၁ ခို ရ ွွေ့ သည့်)။ 

 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ  စ့်ေန့်ေး ှ  ဖပည့်နယ့်မျ ေး ငွ့် ေ မ ိုကရ စ  (မွဲရပေးခွင့် နှင ့် ပါ  မျ ေးအကက ေး ပပ  င့်  ိုင့်မှု  ှ ဖခင့်ေး) 

နှင ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု (ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးအရပေါ်   ေးဖမစ့်ဖခင့်ေး)   ိုို့က ို အကွဲဖြ ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် န ိုင့်ငရံ  ့် 

အ င ့်ထက့် န မ ့်သည ့် ဖပည့်နယ့် အ င ့်ခွွဲ ရလ လ မှုမျ ေး ွင့် ဖပည့် ွင့်ေး ေ မ ိုကရ စ   ိုင့်   ပင မ့်ေးချမ့်ေးမှု 

အ  ိုက မှန့်ကန့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ ပ ို၍ ေ မ ိုကရ စ  န့်ရသ  ဖပည့်နယ့်မျ ေး (လ မည့်ေးမျ ေး မွဲရပေးခွင ့် 

 ရသ  ဖပည့်နယ့်မျ ေးနှင ့် ပါ   ပပ  င့်  ိုင့်မှု ဖပင့်ေးထန့်ရသ  ဖပည့်နယ့်မျ ေး) သည့် အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးက ို 

နှ ပ့်ကွပ့်မှု နည့်ေးသည့် (ထ ိုဖပည့်နယ့်မျ ေး ငွ့် လ မည့်ေးမျ ေး လိုပ့်န ိုင့်သည ့် အ  မျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ 

ကနို့့်သ ့်ချက့် ပ ိုနည့်ေးသည့်။)။ ယခို ရလ လ ချက့်က န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ိုသ မက န ိုင့်ငံ 

 စ့်န ိုင့်ငံ အ ငွ့်ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ိုပါ ရလ လ  န့် ဖြစ့်န ိုင့်ရကက င့်ေးနှင ့် အရ ေးပါရကက င့်ေး ဖပသရနသည့်။ 

ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေးက ို န ိုင့်ငံအ င ့် ရလ လ မှုမျ ေးသည့် လက့်ရ ွွေ့ 

အရဖခအရနမျ ေးက ို သ  ှ  န့် အကကမ့်ေးြျဉ့်ေး န့်လှသည့်။ အ  ိုပါ မျ ေးစွ  ကွွဲဖပ ေးသည ့် အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးက ို 
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စိုစည့်ေးလ ိုက့်ဖခင့်ေးက ရကက င့်ေးကျ   ေး  က့်စပ့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး ွင့် မှ ေးယွင့်ေးရသ  အဖမင့်မျ ေးက ို 

ဖြစ့်ပွ ေးရစသည့်။ 

 

ဒ မြိ ုဝ စ နငှ ် နှြိပ် ွပ် ခင်ျား၏ အစြိတအ်ပြိုင်ျားမ ာျား 

 

ယခိုအခန့်ေး  ိုရလေး ငွ့် ေ မ ိုကရ စ ၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေး၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး 

အ ေးလံိုေးအ ကွ့် သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည့်ဟို   ိုလ ိုဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ ကျွန့်ိုပ့် င့်ဖပခွဲ သည့်မှ  အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ 

ေ မ ိုကရ စ မှ မကက ခဏ လျစ့်လျှူရှုထ ေးဖခင့်ေး ခံ သည ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေး နှစ့်ခို ဖြစ့်သည ့် မွဲရပေးခွင ့်နငှ ့် 

ပါ  မျ ေးအကက ေး ပပ  င့်  ိုင့်မှု  ိုို့သည့် အရမ  ကန့် ဖပည့်သ  အချ   ွေ့အရပေါ် နှ ပ့်ကွပ့်မှုအ ေး န ေးလည့် န့် အဓ က 

ကျသည့်။ အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့် လ မျ   ေးမျ ေးသည့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု နည့်ေးရသ  ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက ို ရ ေွးချယ့်ခငွ ့် 

မ ခွဲ သလ ို ၎င့်ေး  ိုို့ မနှစ့်သက့်သည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ရနသ မျ ေးအ ေးလည့်ေး ဥပရေအ  ြယ့်ထို ့်ပစ့် န့် 

အခွင ့်အရ ေး မ ခွဲ ရပ။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  အရဖခအရန ရန က့်ခ ံွင့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု လိုပ့်လ ိုသ မျ ေးသည့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး 

မခံ ဘွဲ လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ကကသည့်။ 

 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ ဖြစ့် ပ့် ွင့် အဖခ ေး ရ ွွေ့ ှ  သည ့် အချက့်  စ့်ခိုမှ  ဥပရေ ဖပင့်ပ လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေးနှင ့် 

စစ့်ရသွေးကကွမျ ေး  ှ ဖခင့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၅၄ ခိုနစှ့် ွင့် အဖမင ့် ံိုေး    ေးရံိုေးမှ ဘရ  င့်ေး (Brown) အမှု အ ွက့် 

 ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်   ငွ့် ပည ရ ေး   ိုင့်   ပစစည့်ေးမျ ေးအ ေး ခွွဲဖခ ေး အသံိုေးဖပ ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး   ိုင့်   ဥပရေ 

အရကက င့်ေးဖပချက့်က ို ပယ့်ြျက့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ဖပည့်နယ့်   ေန့် ှ သ မျ ေးက ထ ိုအမ နို့့်က ို 

အရက င့်အထည့် ရြ ့် ရ   မည့် ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့် န့် ဖပဿန  နှစ့်ခို  ှ ခွဲ သည့်။ ရ ေှးဦေးစွ  

အချ   ွေ့ရသ  အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးနှင ့် မစစစစ့်ပ  ဖပည့်နယ့် အချ ပ့်အဖခ အ ဏ  ရက ့်မ ငှ့်နှင ့် ေ ှုက့်စ ေး  ေး 

ရက င့်စ   ိုို့က အမ နို့့်က ို မရထ က့်ခခံွဲ    ၎င့်ေး  ိုို့   ှ ခွဲ သည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ကျင ့်သံိုေး န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးသ မျ ေးအ ကွ့် အက အကယွ့် မ ခွဲ ရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် ကနို့့်သ ့်သည ့် 

အရလ အကျင ့်မျ ေးမှ  အချ  န့်အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခိုအထ   က့်လက့်  ှ ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ ေို  ယ အရနဖြင ့် 

စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေး ဖပဿန   ှ  ဖခင့်ေးမှ  အသစ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးလ ိုက့်ရသ  ြက့်ေ ယ့် ဥပရေက ို လ ိုက့်န  န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးသည ့် အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးနငှ ့် လ ဖြှူမျ ေးက ို ဖပည့်နယ့် ငွ့်ေး အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးနှင ့် 

နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေးက   ေး  ေးထ ေးသည့်။ ယင့်ေးအကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို လ အိုပ့်စိုမျ ေး၊ လ မည့်ေး မိုန့်ေး  ေးရ ေး 

အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  လ ဖြှူမျ ေးက လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး  ွဲမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  မသ ကျ   ေးကျွ ံ

ဖပ ဖခင့်ေးမျ ေးက အ  ိုပါ အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးနှင ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေးက ို အ ေးရပေးက ည   ကျသည့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုအရဖခအရနမှ  အချ  န့်အကနို့့်အသ ့်မ ှ  အကက ကက ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်ရ    မဟို ့်ရပ။ 

 

ရကျ င့်ေးသ ိုို့ ေင့်ရ  က့်လ ိုသည ့် လ မည့်ေး ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေးက ို က ည  န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ရသ  လ ဖြှူ 

ဘိုန့်ေးရ  ့်ကက ေးက ို ရ ိုက့်နကှ့်မှု ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေးရန က့် (အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ ရ ွှေ့ရနချ ပ့်) ဘရ  င့်ေးေွဲလ့်က 

ြက့်ေ ယ့် အစ ိုေး သည့် ကလင့် န့် အထက့် န့်ေးရကျ င့်ေး ွင့် ရပါင့်ေးစည့်ေးရ ေးက ို အင့်အ ေးသံိုေး ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်သ မျ ေးအ ေး အဖပစ့်ရပေးမည့်ဟို ရကကည လ ိုက့်သည့်။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ ဥပရေ အ   ှ မျ ေးက ို 

ဖပဿန သမ ေးမျ ေးအ ေး စိုစည့်ေး န့် အမ နို့့်ရပေးခွဲ ပပ ေး ၁၉၅၆ ခိုနှစ့် ေ ဇင့်ဘ လ ၅  က့်ရနို့ ွင့်    ေးမျှ ရ ေး 
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  ိုင့်   ဌ နသည့် ခွွဲဖခ ေးမှု အ ံိုေးသ ့်ရ ေး အမ နို့့်က ို စွက့်ြက့်သ မျ ေးအ ေး   ေး  ေး န့် ပထမ ံိုေးအကက မ့် 

ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ သည့်။ 

(Belknap, 1987, p. 39) 

 

ဇယာျား ၁၄.၁။ ဖပည့်နယ့် ဥပရေမျ ေးအ  ခွင ့်ဖပထ ေးရသ  (သ ိုို့) လိုပ့်ရ  င့် န့် လ ိုအပ့်ရသ  ခွွဲဖခ ေးမှုမျ ေး 

(Murray, 1951, Chart III) 
 

 ဖပည့်နယ့်မျ ေး  

 

ခွွဲဖခ ေး  က့် ံသည ့် 

အရလ အကျင ့်မျ ေး  
ဝဖ ာ်ဝ ဖဝ ျား 

ဘ လ ယက့် 
အမ ာျား ပည်သူဆြိငု် ာ ဝန ာ 
ပန့်ေးခခံမျ ေး 

ခန့်ေးမမျ ေး 

ဖမင့်ေးပပ  င့်ကငွ့်ေး 

 ပ့်ကပ့်မျ ေး 

ပညာဝ ျား 

ြွွဲွေ့စည့်ေးပံိုဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့် 

ဥပရေ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့် -

အစ ိုေး ရကျ င့်ေး 

ပိုဂဂလ ကရကျ င့်ေး 

န ေးမကက ေးရကျ င့်ေး 

 ံွွေ့အရကျ င့်ေး 

မျက့်မဖမင့်ရကျ င့်ေး 

ဖပ ဖပင့်ရ ေးရကျ င့်ေး 

ကိုန့်သွယ့်ရ ေးရကျ င့်ေး 

အထက့် န့်ေး ပည ရ ေး 

   ဖြစ့်သင့် န့်ေး 

အ နဒ ယသ ေးသနို့့်ရကျ င့်ေး 

လ ဖြှူ/မည့်ေး သ ေးသနို့့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးစ အိုပ့် 

သ ေးသနို့့်စ ကကည ့်  ိုက့် 

အလုပ်အ ြိုင ်

မ ိုင့်ေး ွင့်ေးမျ ေး ွင့် 

သ ေးသနို့့် သနို့့်စင့်ခန့်ေး 

ထို ့်လိုပ့်ရ ေးလိုပ့်ငန့်ေး 

 ွင့် သ ေးသနို့့် အ မ့်သ  

ချည့်ထည့်စက့်ရံိုမျ ေး 

 ွင့်ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေး 

ဝဆျားရံုမ ာျား 

ရယဘိုယျခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေး 
စ  ့်ရ  ဂါရေေန  ှင့် 

TB ရေေန  ှင့် 

သ န ဖပ  

အ ပစ်ဝပျား 

အင်စတ   ြူျား ှင်ျားမ ာျား 
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ဖပည့်နယ့်မျ ေး  

 

ခွွဲဖခ ေး  က့် ံသည ့် 

အရလ အကျင ့်မျ ေး  
ရယဘိုယျခွွဲဖခ ေးမှု 
 ွွဲထ ေးသ မျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေး 
ဖူလုံဝ ျား အင်စတ   ြူျား ှင်ျား 
လ အ ိုရံို/မ ဘမွဲ ရကျ င့်ေး 

လ မွွဲမျ ေး 

သယ်ယူပြိိုု့ဝဆာငဝ် ျား 
ဘ ့်စ့်က ေး 

 ထ ေးမျ ေး 
လမ့်ေးရပေါ်မှက ေးမျ ေး 
သရဘဂ မျ ေး  

ရစ င ့်စ ေးသည ့်အခန့်ေး 
အ ပ့်စင့်မျ ေး 

အဝထွဝထွ 

ရ  စပ့်လက့်ထပ့်ဖခင့်ေး 

လ ဖြှူ-လ မည့်ေး 
လ ဖြှူ-အ နဒ ယ 

လ ဖြှူ-အ  ှ 
အ  ရနဖခင့်ေးအ ေး  ေးဖမစ့် 

လ မျ   ေး  သ ကသ  

ရမွေးစ ေးန ိုင့် 

 ပ့် င့်ေး ခွွဲဖခ ေးထ ေး 
လ ဖြှူ-လ မည့်ေး 

လက့်ရေှို့ထ ိုေး   ေးဖမစ့် 

လ ဖြှူ-လ မည့်ေး ြခင့်အြွွဲွေ့ 

  ေးဖမစ့် 

လ မှု န့်ေး  ည ရ ေး 

အ ွက့် မရ  င့်ေး  ိုန ိုင့် 
 ယ့်လ ြိုန့်ေးရံိုမျ ေး 
မွဲစ  င့်ေး  
မွဲရပေး   ရန   
ရနအ မ့် 
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ဖပည့် ငွ့်ေးမှ လံိုခခ ံရ ေးမျ ေး၊ အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ စစ့် ပ့်နှင ့်    ေးမျှ မှု  ိုင့်   ဌ န၏ ရအေးဂျင ့်မျ ေးက ို 

ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ှ   င့်   အရဖခအရန ှ သည ့် ရန  မျ ေး ွင့် အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်။ 

 

အ  ိုပါ ဖြစ့်ရပေါ် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမှ  အရ ေးပါသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် လ ဖြှူမျ ေးမှ အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို 

ထ ထ ရ  က့်ရ  က့်   ေး  ေးခွဲ မှု မ ှ ဖခင့်ေးက ဖပည့်နယ့် ွင့်ေး မ ည့်ပင မ့်မှုမျ ေးက ို ဖြစ့်ရပေါ်ရစခွဲ ပပ ေး 

မ ည့်ပင မ့်မှုမျ ေးက ြက့်ေ ယ့် အစ ိုေး ၏ ဥပရေမျ ေးနငှ ့် မ ေါေမျ ေး ချမှ ့်ဖခင့်ေးက ို   ိုက့်ရ ိုက့် ထ ခ ိုက့်လ ရလ   

ပ ို၍ အ င ့်ဖမင ့်သည ့် န ိုင့်ငံရ ေး အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးမှ ေင့်ရ  က့်  ံိုို့ဖပန့်ခွဲ  သည့်။ အ  ိုချံ ေး   ို ရသ ့် 

အကကမ့်ေးြက့်မှုသည့် လ သ ေးမျ ေး၏ အသက့်မျ ေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစရံို သ မက န ိုင့်ငရံ ေးစနစ့်  စ့်ခို အလိုပ့်လိုပ့် န့် 

လ ိုအပ့်သည ့်    ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးရ ေးနှင ့် ပင မ့်ေ ့်ပ ဖပ ေးမှု  ှ ရ ေး  ိုို့က ိုပါ စ န့်ရခေါ်လ ခွဲ သည့်။ အ ိုင့် င့်ရဟ င့်ေါ 

(Eisenhower) ၏ မ နို့့်ခနွ့်ေးမျ ေးက ို ရ ေးရပေးသ က အရဖခအရနက ို ဖပန့်ရဖပ င့်ေး ရဖပ ဖပခွဲ သည့်။ 

 

ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရထ က့်ပံ  န့် ြက့်ေ ယ့်အ င ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ြ ိုို့ 

လက့်ရနှေးရနခွဲ သည ့် သမမ သည့် သမမ နှင ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို   ိုင့်   အ ဏ က ို ဖပည့်သ မျ ေးမှ 

စ န့်ရခေါ်လ သည ့်အခါ အင့်အ ေး ပ ိုို့လွှ ့်ဖခင့်ေးဖြင ့်  ံိုို့ဖပန့်ခွဲ သည့်။ 

(Belknap, 1987, p. 49) 

 

သမမ က “ ံိုို့ဖပန့် န့် ပျက့်ကွက့်ဖခင့်ေးသည့် မင့်ေးမွဲ  စရ ိုက့်နှင ့်   ိုင့်ေးဖပည့် ပပ  ကွွဲရ ေးက ို လက့်ခလံ ိုက့်ဖခင့်ေးနှင ့် 

 င့်  မည့် ဖြစ့်သည့်။” ဟို   ိုခွဲ သည့် (Belknap, 1987, p. 49)။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  ရန က့်ခ ံ အရဖခအရန ငွ့် 

အစ ိုေး  အ ွင့်ေး ှ  အချ   ွေ့ရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးမှ ေ မ ိုကရ စ  ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးသည့် နှ ပ့်ကပွ့်ရသ  အ   ှ မျ ေးနှင ့် 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး ွင့် ထပ့်  ကျ မရနရကက င့်ေး ရ ွွေ့ ှ  သည့်။ ယင့်ေးအစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးသည့် 

 စ့်ခိုနငှ ့်  စ့်ခို လံိုေးေ အ က့်ဖပ ့် ရနကကသည့်။  

 

ရန က့်ထပ့် ဥပမ   စ့်ခိုမှ  ၁၉၅၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေးမျ ေးနှင ့် ၁၉၆၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် အရစ ပ ိုင့်ေးမျ ေး ွင့် 

လ ဖြှူမျ ေး အိုပ့်စ ိုေးမှုက ို ရထ က့်ခသံ မျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည ့် ဗံိုေးရြ က့်ခွွဲဖခင့်ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအရပေါ် ြက့်ေ ယ့် 

အစ ိုေး ၏  ံိုို့ဖပန့်ပံိုမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအချ  န့် ွင့် အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးက ို လ ပံိုအလယ့် 

ကက  ေးရပေးသ ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ပစ့်မှ ့်ထ ေးဖခင့်ေးမျ ေး ရလျ  နည့်ေးသွ ေးပပ  ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်မည ့်အစ ေး 

  ပ အံိုကကမွှုမျ ေး မျ ေးဖပ ေးသည ့် အရဖခအရန ငွ့် အစွန့်ေးရ  က့် လ ဖြှူမျ ေးသည့် ရြ က့်ခွွဲရ ေး 

ပစစည့်ေးမျ ေးသံိုေးက  လ မည့်ေးအြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစပပ ေး ေ မ ိုကရ စ က ို ချွဲွေ့ထွင့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးရနသ မျ ေးက ို 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခွဲ သည့်။ အ ံိုေး ွင့် (မ  င့် လ သ ကင့်ေး ဂျှူန ယ  (Martin Luther King Jr) ကွဲ သ ိုို့ရသ ) 

ဘ သ ရ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး၏ အ မ့်မျ ေးနှင ့် ရ ွွေ့ ံို   ရန  မျ ေး (ဘို  ေးရကျ င့်ေးမျ ေး၊ ပည ရ ေး 

အရ  က့်အဦမျ ေး) က ို ပစ့်မှ ့် ထ ေးလ သည့်။ 

 

အထက့် ငွ့် ရြ ့်ဖပခွဲ သည ့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ွက့်ကကဖခင့်ေးနငှ ့်  နို့့်ကျင့်စွ ပင့် ထ ိုဖြစ့် ပ့် ွင့် 

ဖပည့်နယ့် ငွ့်ေး အ   ှ မျ ေးသည့် လ ဖြှူ အစွန့်ေးရ  က့်မျ ေးက ို နှ မ့်နှင့်ေးခွဲ ကကသည့်။ ဘွဲလ့်ခ့်နပ့် (Belknap) 

(1987, p. 55) က “ရ  င့်ပ ိုင့်ေးရေသ ှ  အစ ိုေး  အ   ှ  အမျ ေးစိုသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ရေသ ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့် 
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ရြ က့်ခွွဲဖခင့်ေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ပျံွေ့နှံို့လ ဖခင့်ေးက ို   ေး  ေးလ ိုစ  ့်  ှ ကကသည့်။” ဟို   ိုခွဲ သည့်။ သက့်ရသမျ ေးမှ  

 ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး  ှ လှသည့်။ 

 

ရ  င့်ကယ့်ရ ိုလ ိုင့်ေးန ေး၏ ရ ွှေ့ရနချ ပ့်၊ ဖပည့်နယ့်အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးမှှူေး၊ လွှ ့်ရ  ့် နှစ့် ပ့်လံိုေး ှ     ေးစ  င့်ရ ေး 

ရက ့်မ  မျ ေး၏ ဥကကဌ  ိုို့သည့် ဗံိုေးရြ က့်ဖခင့်ေးမျ ေးနငှ ့် ဗံိုေးရြ က့် န့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို    ေးဥပရေ 

 င့်ေး င့်ေးကကပ့်ကကပ့်ဖြင ့် က ိုင့် ွယ့်ကကသည့်။  န့်န ေးစ့် ဖပည့်နယ့်၏ အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးမှှူေး ြ နို့့်ကရလေးမနို့့် (Frank 

Clement) နှင ့် အယ့်လ့်လဘ ေးမ ေး၏ ဖပည့်နယ့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးမှှူေး ဂျ  မ့်ေးစ့်ရြ ့်လ့် မ့် (James Folsom)   ိုို့ 

နှစ့်ဦေးလံိုေးက ို ဗံိုေးရြ က့်ခွွဲသ မျ ေးအ ေး ြမ့်ေး  ေးန ိုင့်ခွဲ ရသ  အချက့်အလက့်မျ ေးက ို   ှရြွန ိုင့်ခွဲ ဖခင့်ေးအ ကွ့် 

 ိုချ  ေးဖမြှင ့်ခွဲ သည့်။ မွနို့့်ဂ ိုမယ့်  ၏ ပမ  ွေ့ရ  ့်ေင့်နှင ့် ပမ  ွေ့ရက ့်မ ှင့် အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးက ိုလည့်ေး အလ ေး   

 ိုချ  ေးဖမြှင ့်ခွဲ သည့်။ ရ  င့်ပ ိုင့်ေးမှ   ေန့် ှ သ မျ ေးက အကကမ့်ေးြက့်သ မျ ေး၏ ရြ က့်ခွွဲရ ေး ပစစည့်ေးမျ ေး 

အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက ို   ေး  ေး န့် မည့်မျှအထ  အရလေးအနက့်ထ ေးရကက င့်ေးက ို ဗံိုေးခွွဲဖခင့်ေး   ိုင့်   ရ  င့်ပ ိုင့်ေး 

ည လ ခ ံ ကျင့်ေးပခွဲ ဖခင့်ေးက သက့်ရသခံရနသည့်။ သ ၏ ပမ  ွေ့ ှ  လ မည့်ေးမျ ေး  က့်ရ  က့်သည ့် 

အထက့် န့်ေးရကံျံ င့်ေး  စ့်ရကျ င့်ေးနငှ ့် ဂျှူေးလ မျ   ေးမျ ေး၏ လ ထိုစည့်ေးရေေး   စင့်    စ့်ခိုက ို ေ ိုင့်ေးနမ ိုက့်ဖြင ့် 

ရြ က့်ခွွဲ   ိုက့်ခ ိုက့် ခံ ပပ ေးရန က့် ဂျက့် ွန့်ဗ ေးလ့်၏ ပမ  ွေ့ရ  ့်ေန့် ရဟေန့်ဘန့်ေးစ့် (Haydon Burns) က 

ည လ ခံက ို စ င့်ခွဲ ပပ ေး ၁၉၅၈ ခိုနှစ့် ရမလ ွင့် ကျင့်ေးပခွဲ သည ့် ည လ ခံ ငွ့် က ိုယ့်စ ေးလှယ့် ၇၀ 

 က့်ရ  က့်ခွဲ သည့်။ ည လ ခံက ို ဦေးရ  င့်ခွဲ သ မျ ေး ွင့် ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ဖပည့်နယ့် ၂၁ ဖပည့်နယ့်မှ ပမ  ွေ့ရ  ့်ေန့် 

 ယ့်ဦေးနငှ ့် ဥပရေ စည့်ေးကကပ့်ရ ေး အ   ှ မျ ေး ပါေင့်သည့်။ 

(Belknap, 1987, p. 55) 

 

၎င့်ေး  ိုို့  ံိုို့ဖပန့်လ ိုစ  ့်  ှ ကကဖခင့်ေးမှ  လ က ိုရသရစန ိုင့်ရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို လက့်မခံဖခင့်ေးနှင ့် ပဋ ပကခမျ ေး 

ကက ေးထွ ေးလ မည့်က ို ရကက က့် ံွွေ့ရသ ရကက င ့်သ  မကရပ။ အ င ့်ဖမင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးမှ 

ရပေးအပ့်ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ  န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည ့် အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးအရပေါ် 

  ိုက့်ခ ိုက့်သည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့အရနဖြင ့် မထ န့်ေးချ ပ့်န ိုင့်ပါက ြက့်ေ ယ့် အ င ့်မှ ေင့်ရ  က့် 

လိုပ့်ရ  င့်လ မ ့်မည့်က ို စ ိုေး  မ့်ရသ ရကက င ့်လည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် သမမ  အ ိုင့် င့်ရဟ င့်ေါ 

လက့်ရအ က့် ှ  ြက့်ေ ယ့် အ   ှ မျ ေးသည့် ပါေင့် ပ ့်သက့် န့် ချ   ံိုချ ံို ဖြစ့်ရနရသ ့်လည့်ေး 

အချ  န့်ကက လ သည ့်နငှ ့်အမျှ ဥပရေ အသစ့် အမျ   ေးမျ   ေး (သ ိုို့) ဥပရေမျ ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုပံို အမျ   ေးမျ   ေး  ိုို့က 

ြက့်ေ ယ့် အ   ှ မျ ေး၏ ပါေင့်မှုက ို က ည  ဖမြှင ့် င့် ရပေးလ သည့်။ ဥပမ  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးသည့် 

ဖပည့်နယ့် ငွ့်ေး၌သ  ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် သရဘ သဘ ေက ို အသံိုေးဖပ က  ရြ က့်ခွွဲပစစည့်ေးမျ ေး သယ့်ယ  

ပ ိုို့ရ  င့်ရ ေးနငှ ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု လိုပ့်ရ  င့်ရ ေး  ိုို့ ွင့် ြက့်ေ ယ့် အ   ှ မျ ေးက ို ပါေင့်လ ရစသည့်။ အ  ိုပါ 

ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှုမျ ေး၏ သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးမှ  သ သ ထင့် ှ ေးရသ ့်လည့်ေး အနည့်ေး ံိုေး က လ  ို ွင့် 

ထ ထ ရ  က့်ရ  က့်ရ    မ ှ လှရပ။ ၁၉၆၄ ခိုနှစ့် ဖပည ့်သ ူ့ရ ေး   အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အက့်ဥပရေသည့် 

ြက့်ေ ယ့် အ င ့် ဖပစ့်မှု အသစ့်နှင ့် ထ ရ  က့်ရသ  ဖပစ့်ေဏ့်မျ ေး ြန့်ေး  ေးရပေးခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ရ  င့်ပ ိုင့်ေး 

ရေသမျ ေးသ ိုို့ ြက့်ေ ယ့် အစ ိုေး ၏ ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်မှု ွင့် အ င ့် စ့် င ့်   ိုေး က့်လ ဖခင့်ေးသ  

ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ Freedom Riders မျ ေးနှင ့်  က့်စပ့်ရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးနှင ့် ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ှ  ခ စ့်ယ န့် 

ရခါင့်ေးရ  င့်မှု ည လ ခံက ို အကကမ့်ေးမြက့်  နဒဖပသ မျ ေးအ ေး ကကမ့်ေး မ့်ေးစ ွ   ိုက့်ခ ိုက့်ခွဲ ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေး 

နှစ့်အနည့်ေးငယ့် ကက မှသ  အရ ေးယ ဖခင့်ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေးရသ    ိုေး က့်မှုမျ ေး သ သ သ သ   ှ လ ခွဲ သည့်။ 
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ထ ိုဖြစ့် ပ့်မျ ေးအရကက င့်ေးက ို သ  ှ ထ ေးကကပပ ေး ဖြစ့်ရလ   ဤရန   ွင့် အရသေးစ  ့် ရ ွေးရနွေးသွ ေးမည့် 

မဟို ့်ရပ။ အရ ေးပါသည ့် အ  မ ှ ရ  င့်ပ ိုင့်ေးမှ န ိုင့်ငံရ ေး ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် ရန က့် ံိုေး ွင့် ြက့်ေ ယ့် 

ဥပရေက ို စည့်ေးကကပ့် န့်  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး ွင့် အကကမ့်ေးြက့်သ မျ ေးက ို 

အရ ေးယ ခွဲ ကကသည့်။ ဤဖြစ့် ပ့်က ရေသ  ိုင့်   အစ ိုေး  အ   ှ မျ ေး၏ သရဘ ထ ေးနှင ့် အမ အကျင ့်မျ ေး 

ရဖပ င့်ေးလွဲလ မှုက ို ဖပသရနသည့်။ ယင့်ေးမှ  ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ရေသ ငွ့် ေ မ ိုကရ စ  ရပေါ်ထွန့်ေးလ  န့်လည့်ေး 

လမ့်ေးရြ က့်ရပေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

နှြိပ် ွပ် ခင်ျား  ဒ မြိ ုဝ စ  နြိငု်ငံဝ ျားအဝပေါ် ဆုံျား ဖတ်ဝပျားနြိငု် ခင်ျား 

 

ရ ွေးရနွေးခွဲ သည ့် ဖြစ့် ပ့် ငွ့် စ  ့်ေင့်စ ေးြွယ့်   ရက င့်ေးသည ့် အချက့်မှ  မ  ည ရသ  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် 

မ  ည ရသ  နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ကကပပ ေး အ ံိုေးသ ့်  လေ့်မျ ေးအရပေါ် အရ ေးပါသည ့် 

သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ဥပရေနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး   ိုင့်   

ကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေးနှင ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးသည့် အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အချ   ွေ့ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို န ိုင့်ငံရ  ့်   ေန့်ခံမျ ေး (ဥပမ  န ိုင့်ငံရ ေး သမ ေးမျ ေး၊    ေးသ ကက ေးမျ ေး၊ 

 ွဲအ   ှ မျ ေး) က လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အချ   ွေ့က ိုမ  အစ ိုေး  အ   ှ မျ ေး ကျှူေးလွန့်ခွဲ ဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ 

(ဥပမ ၊ လ ဖြှူ ပမ  ွေ့ရ  ့် ရက င့်စ နငှ ့် လ မည့်ေး မိုန့်ေး  ေးရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ဖခင့်ေးမျ ေး)။ အချ   ွေ့ရသ  

က စစ ပ့်မျ ေး ငွ့် ထ ိုအိုပ့်စို နှစ့်စိုပါ လ မျ ေးမှ  အ    ပင့် ဖြစ့်သည့်။ မည့်သ ိုို့ပင့် ဖြစ့်ရစ အ ြ  ကန့် 

အရမ  ကန့်မျ ေးက ို မနှစ့်သက့်သ မျ ေးမှ  အရ အ ွက့်မျ ေးပပ ေး အင့်အ ေးဖခင့်ေး မယှဉ့်န ိုင့်ရပ။ ထ ိုို့ဖပင့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု 

ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ို အဖပစ့်ရပေးန ိုင့်ရဖခ အနည့်ေးငယ့်သ   ှ ခွဲ သည့်။ ဥပရေရ  ၊ န ိုင့်ငရံ ေး အ   ံိုို့ဖပန့်မှု၌ပါ 

ြက့်ေ ယ့် အ င ့် ငွ့် အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေးရန က့် ထ ိုအရဖခအရနမှ  ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးခွဲ သည့်။ 

ထ ိုရန က့်ခ ံ အရဖခအရန ငွ့် လ မည့်ေးမျ ေးက ို နှ ပ့်ကွပ့်သ မျ ေး (အထ ေးသဖြင ့် လ အမျ ေး လက့်မခံန ိုင့်သည ့် 

 က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်သည ့် ပံိုစမံျ ေးဖြင ့် ြ နှ ပ့်သ မျ ေး) က ို  နို့့်ကျင့်သ မျ ေးသည့် နှ ပ့်ကပွ့်သ မျ ေးက ို စ န့်ရခေါ် န့် 

အခွင ့်အလမ့်ေး  လ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ို (ရနှေးရကွေးရသ ့်လည့်ေး) စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေး န့်နှင ့် 

အဖပစ့်ရပေး န့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးလည့်ေး မျ ေးဖပ ေးလ သည့်။  

 

စ  ့်ေင့်စ ေးြွယ့် ရက င့်ေးသည ့် အချက့်မှ  ရေသခ ံ   ေန့် ှ သ မျ ေးက စ င့်ခွဲ သည ့် (သ ိုို့) ရထ က့်ခခံွဲ သည ့် 

နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေးက ို န ိုင့်ငံရ ေး အ   ှ မျ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့် အ  မျ ေးက မ မ   ိုို့နငှ ့် 

မသက့်  ိုင့်ဟို ခပ့်ရေေးရေေး ရနလ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ထ ိုလိုပ့် ပ့်မျ ေးမှ  အဖပစ့်ရပေးန ိုင့်သည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး ဖြစ့်လ သည့်။ 

 စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် ြက့်ေ ယ့် အစ ိုေး က လ မျ   ေးရ ေး အကကမ့်ေးြက့်မှု   ိုင့်   မ ေါေမျ ေးနှင ့် 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးပပ ေးရန က့် အပယ့်ခံ ဖြစ့်လ  ရသ  ရ  င့်ပ ိုင့်ေးရေသမှ လ အိုပ့်စိုမျ ေးက ို 

န ှပ့်ကွပ့်သည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေးအ ေး  နို့့်ကျင့်ရ ေး ွင့် ြက့်ေ ယ့် အစ ိုေး က   ိုေး၍ ပါေင့်ပ ့်သက့် လ သည့်။ 

လ မျ   ေးရ ေး အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးသည့် ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခ ံ ဥပရေနှင ့်  နို့့်ကျင့်သည ့်အဖပင့် ဥပရေနငှ ့် 

ပင မ့်ေ ့်ပ ဖပ ေးရ ေးက ို ရန ှင ့်ယှက့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရနသည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်ရသ ရကက င ့် 

ဖြစ့်သည့်။ 
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အကကမ့်ေးြျဉ့်ေးအ ေးဖြင ့် ၁၉၆၀ နှင ့် ၁၉၈၀ ကက ေး ငွ့် န ိုင့်ငံရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   ရ  ့်လှန့်ရ ေး  စ့်ခို 

ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ ယခင့်က မွဲရပေးခွင ့် မ သ  သန့်ေးရပါင့်ေးမျ ေးစွ က ို မွဲရပေးခွင ့် ရပေးက  အစ ိုေး ၏ ဖြစ့်စဉ့် ငွ့် 

ပါေင့်ခွင ့် လ သည့်။ ထ ိုအရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ န ိုင့်ငရံ ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးက ို ပ ို၍ ေ မ ိုကရ စ  

 န့်လ ရစ န့်  ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် မွဲရပေးခွင ့် မ ေါေမျ ေး ွင့် ြက့်ေ ယ့် အစ ိုေး က ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်ခွဲ ဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ သံသယ  ှ စ   မလ ိုသည ့် အချက့်မှ  ထ ိုေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့် 

န ိုင့်ငံက ို ပ ို၍ ေ မ ိုကရ စ ကျရသ  န ိုင့်ငံ ဖြစ့်လ ရစခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

(K. Hill, 1994, p. 18) 

 

က စစ ပ့် အ ေးလံိုေးမှ  အ       ိုေး က့်လ သည့်ရ    မဟို ့်ရပ။ ေ မ ိုကရ စ ကျရသ  ဖပည့်နယ့်မျ ေး 

 ဖြည့်ေးဖြည့်ေးဖြင ့် အရ အ ွက့်   ိုေးလ ရသ ့်လည့်ေး (မည့်သည ့် ဖပည့်နယ့်က ိုမျှ အ ဏ  ငှ့် န့်သည့်ဟို 

စွပ့်စွွဲ၍ မ ရ   ရပ။) ရ  င့်ပ ိုင့်ေးစွန့်ေး ဖပည့်နယ့်မျ ေး ဖြစ့်သည ့် ရဂျ ့်ဂျ  ယ ၊ ရ  င့်ကယ့်ရ ိုလ ိုင့်ေးန ေး၊ မစစစစ့်ပ ၊ 

 က့်ခ့် က့်စ့်၊ အယ့်လ့်လဘ ေးမ ေး၊ လ ေ   ယ ေးန ေးနှင ့် ရဖမ က့်ကယ့်ရ ိုလ ိုင့်ေးန ေး  ိုို့မှ  အနှစ့်ချ ပ့် 

  ိုင့်ေး  ချက့်မျ ေး၏ ရအ က့် ံိုေး ွင့်  ှ ရနရသေးသည့် (K. Hill, 1994, pp. 96-8) (ယရနို့ရခ ့် 

အရဖခအရနမျ ေးအရပေါ် ရ ွေးရနွေးချက့်က ို စ ရသ တ  ၁၄.၄  ွင့် ရှုပါ)။ 

 

စ ရသ တ  ၁၄.၄။ စ န့်ရခေါ်ရနသည ့် အယ အ မျ ေး၊ “ဂျင့်ခရ ိုေး လက့်သစ့်”  

အချ   ွေ့က  ဂျင့်ခရ ိုေးရခ ့်သည့် ပပ ေး ံိုေးသွ ေးဖခင့်ေး မ ှ ဟို   ိုကကသည့် (Alexander, 2012)။ ထ ိုသ မျ ေးက 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အ ကွ့် ဂျင့်ခရ ိုေး လက့်သစ့်မျ ေး  ှ ရနရသေးသည့်ဟို   ိုသည့်။ မကက ရသေးမ က  ွဲအ   ှ မျ ေး၏ 

အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ရပေါ်ထွက့်လ ဖခင့်ေးနှင ့် ြမ့်ေး  ေးမှု၊ အဖပစ့်ရပေးမှု၊ 

ရထ င့်ကျမှု၊ ရထ င့်မှ ဖပန့်လွှ ့်ရပေးမှု၊  ွဲအ   ှ မျ ေးမှ  ပ့် နို့့်ခ ိုင့်ေး၍   ှရြွမှု  ိုို့ ွင့် လ မျ   ေးအရပေါ် 

လ ိုက့်၍ ကက ေးမ ေးရသ  ကွ ဖခ ေးချက့်မျ ေး  ှ ရနရလ   ဇယ ေး ၁၄.၁  ွင့် ရြ ့်ဖပခွဲ ရသ  မ ေါေမျ ေး 

သ သ သ သ  ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးပပ ဟို   ိုန ိုင့်ပါသလ ေး။   ိုန ိုင့်ပါက မည့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးပါသနည့်ေး။ 

 

အရမ  ကန့် န ိုင့်င၏ံ ဖြစ့် ပ့်သည့် လက့် ှ  ေ မ ိုကရ စ    ိုင့်   စ  မ့်ေးမျ ေးအ ကွ့် မျ ေးစွ  ထ ေးဖခ ေးရနသည့်။ 

ရ ေှးဦေးစ ွ နှ ပ့်ကွပ့်မှု ရလျ  နည့်ေးသွ ေးဖခင့်ေးရကက င ့် မဟို ့်ဘွဲ နှ ပ့်ကွပ့်မှု   ိုေးပွ ေးလ ဖခင့်ေးရကက င ့် အရမ  ကန့် 

ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ငွ့် ေ မ ိုကရ စ  ထွန့်ေးက ေးလ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုန ိုင့်သည့်။ (သ ိုို့) အဖခ ေး ပည  ငှ့်မျ ေး 

ရထ က့်ဖပခွဲ သည ့် ရဖြရလျ  မှုမျ ေး မ  ိုင့်မ  ပစ့်မှ ့်ထ ေး နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေး အချ   ွေ့  ှ ခွဲ ပပ ေး ရလ လ  မည ့် အချ  န့် 

အပ ိုင့်ေးအဖခ ေးက ို ရန က့်ဖပန့် ို ့်လ ိုက့် မည ့် သရဘ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအချက့်က ရ  င့်အ ြ  က၏ 

ဖြစ့် ပ့်နှင ့်လည့်ေး  င့်  သည့်။ ရ  င့်အ ြ  က အမျ   ေးသ ေး ကွန့်ဂ က့်သည့် ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငရံ ေး အစ အစဉ့်၏ 

ဖပင့်ေးထန့်မှုက ို မရလျ  ချမ  (de-radicalize မလိုပ့်မ ) နှင ့် လ မည့်ေး၊ လ ဖြှူ ခွွဲဖခ ေးသည ့် အစ ိုေး နငှ ့် ရ ွေးရနွေးဖခင့်ေး 

မဖပ မ  နှ ပ့်ကွပ့်မှု သ သ သ သ  ကကံ ရ ွွေ့ခွဲ  သည့်။ ေို  ယအချက့်မှ  မ  ည သည ့် အရဖခအရနမျ ေး ွင့် 

  ည ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို မ  ည စ ွ အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ိုကက သည့်။ ဥပမ  အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် လက့်သင ့်ခံခွဲ ရသ ၊ 

ရထ က့်ခခံွဲ ရသ ၊ အစ ိုေး  အ   ှ မျ ေး က ိုယ့်၌က လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ရသ  အ  မျ ေးသည့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် 

လက့်ခနံ ိုင့်ြွယ့် မ ှ ရသ ၊ မရထ က့်ခသံင ့်ရသ ၊ အရ ေးယ အဖပစ့်ရပေး မည ့် အ  မျ ေး ဖြစ့်လ သည့်။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် အစ ိုေး  အ   ှ မျ ေးနှင ့် အပမွဲ  ငှ့်ေးလင့်ေးသည ့်  က့်စပ့်မှု မ ှ သည့်က ို အသ အမှ ့်ဖပ က  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ 

အရနဖြင ့် မည့်သည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးသည့်က ိုသ မက မည့်သ က လိုပ့်ရ  င့်သည့် က ိုလည့်ေး 
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အ ရံိုစ ိုက့်သင ့်သည့် (နှ ပ့်ကပွ့်သည ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် မင့်ေးမွဲ စရ ိုက့်မျ ေးအရကက င့်ေး ရ ွေးရနွေးချက့်က ို 

စ ရသ တ  ၁၄.၅  ငွ့်ရှုပါ)။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် ေ မ ိုကရ စ နှင ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ို န ိုင့်ငံအ င ့် 

ရလ လ မှုမျ ေးဖြင ့် စဉ့်စ ေးရလ   ှ သည့်။ ထ ိုအချက့်မှ  ဖပဿန   ှ သည့်။ ဥပမ  အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံငွ့် 

အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးအရပေါ်  က့် ံပံို ဖြစ့် ပ့် ွင့် ေ မ ိုကရ စ ၏ အ ည့်အရသွေးနှင ့် 

နှ ပ့်ကွပ့်မှု  ိုို့အကက ေး ဖပည့်နယ့်ရပေါ် လ ိုက့်၍ က ွဖခ ေးမှုမျ ေး  ှ သည့် အချ   ွေ့ရသ  ဖပည့်နယ့်မျ ေးမှ  ေ မ ိုကရ စ  

ပ ိုကျပပ ေး အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးက ို ရက င့်ေးစ ွ  က့် ံကကသည့်။ အချ   ွေ့ရသ  ဖပည့်နယ့်မျ ေးမှ မ  

အ ဏ  ငှ့် န့်ပပ ေး လ မည့်ေးမျ ေးက ို ြ နှ ပ့်ကကသည့်။ ထ ိုဖပည့်နယ့်မျ ေး အ ေးလံိုေးက ို န ိုင့်င ံ  စ့်န ိုင့်င ံည့်ေး၌ပင့် 

ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ 

အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ေ မ ိုကရ စ ၏ အရ ေးပါ ံိုေး အပ ိုင့်ေးမှ  ပါေင့်ခွင ့် ဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့ 

အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ ငွ့်  ှ ရနသည ့် က လ အမျ ေးစို ငွ့် လ မည့်ေးမျ ေးမှ  မွဲရပေးခွင ့် မ ခွဲ ရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

ထ ိုသ မျ ေးသည့် အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့အရပေါ် ြ နှ ပ့်သည ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့် မျ ေးအ ကွ့် 

  ေန့်ခံခ ိုင့်ေးန ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ လ မည့်ေးမျ ေး မွဲရပေးန ိုင့်သည ့် ဖပည့်နယ့်မျ ေး ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို ပ ို၍ 

ရက င့်ေးရက င့်ေးမွန့်မွန့်  က့် ံကကသည့်။ 

နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေးသည့် ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငရံ ေးက ို အရထ က့်အက  ဖပ သည့်လည့်ေး  ှ သည့်။ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး အ ွင့်ေး 

အဖခ ေး န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအရပေါ် ြ နှ ပ့်ရနသည ့် သ မျ ေး (ဥပမ  အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေး၏ လွ ့်လပ့်ရ ေးက ို 

ြ နှ ပ့်ရနသည ့် ရေသခံ အ လစ့်မျ ေး) က ို ြယ့် ှ ေးပစ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးအ ေးဖြင ့် ြက့်ေ ယ့် အစ ိုေး သည့် 

ဖပည့်နယ့်အ င ့်မျ ေး၌ပါ ေ မ ိုကရ စ က ို ချွဲွေ့ထငွ့်လ န ိုင့်ခွဲ သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ ေ မ ိုကရ စ  ကျ၊မကျ မည့်သ ူ့ ွင့်  ံိုေးဖြ ့်ပ ိုင့်ခငွ ့်  ှ သနည့်ေး။ န ိုင့်ငံ စ့်န ိုင့်င ံမည့်မျှ နှ ပ့်ကွပ့်မှု 

သံိုေးသနည့်ေးဟ သည့်က ို မည့်သ ူ့ ွင့်  ံိုေးဖြ ့်ပ ိုင့်ခငွ ့်  ှ သနည့်ေး။ 

 

ဖငြိမ်ျားခ မ်ျားဝ ျားအတွ ် လမ်ျားဝ  ာငျ်ား၊ အနာဂတ် သုဝတသနမ ာျားအတွ ် လမျ်ားညွှန်မ ာျား 

 

ယခိုအခန့်ေး ွင့် လွန့်ခွဲ ရသ  နှစ့်ရပါင့်ေး ၄၀ ရလ က့်မှ စ၍ ေ မ ိုကရ စ နငှ ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေးအကက ေး 

 က့်စပ့်မှုမျ ေးအရပေါ် ရ ေးသ ေးထ ေးသည ့် စ  င့်ေးအင့်ေး  ွက့်ချက့်မှု အရဖခဖပ ရသ  စ  မ့်ေးမျ ေးအ ေး ခခံ ငံို 

ရြ ့်ဖပ န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ပါသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ရြ ့်ဖပ   ငွ့် ရယဘိုယျ ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးနှင ့် ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးက ို 

ရြ ့်ထို ့်ခွဲ ပပ ေး အ ေးသ ချက့်မျ ေး (အရသေးစ  ့်ကျဖခင့်ေးနှင ့်  လေ့်မျ ေး ရ ွှေ့ရန က့်ည ဖခင့်ေး) နှင ့် 

အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေး (ရကက င့်ေးကျ   ေး  က့်စပ့်မှုက ို အရသေးစ  ့် ရလ လ  န့် ပျက့်ကကွ့်ဖခင့်ေး၊ ရလ လ သည ့် 

ယ နစ့်မျ ေးက ို အရသေးစ  ့် အ င ့်အထ  မသွ ေးထ ေးဖခင့်ေး)   ိုို့က ို  င့်ဖပထ ေးသည့်။ အ ြ  ကန့် 

အရမ  ကန့်မျ ေးက ို  က့် ံဖခင့်ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေးရသ  အရမ  ကန့် န ိုင့်င၏ံ သမ ိုင့်ေးေင့် ဖြစ့် ပ့်က ို ဥပမ အဖြစ့် 

အသံိုေးဖပ က  လက့် ှ  သိုရ သနမျ ေး ငွ့် လွ ့်သွ ေးသည ့် အချက့်မျ ေးက ို ရထ က့်ဖပခွဲ သည့်။ ယခိုအပ ိုင့်ေး ငွ့် 
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ေ မ ိုကရ စ နှင ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ပ ိုမ ို န ေးလည့်လ  န့်အ ကွ့် မည့်သ ိုို့ရသ  

 န့်ေးစစ့်မှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်သင ့်သည့်က ို ပ ို၍     ကျကျ ရြ ့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ 

 

မတူည ဝသာ ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

ကျွန့်ိုပ့် အကကဖံပ လ ိုသည ့် ရလ လ  န့် အရကက င့်ေးအ  မျ ေး ွင့် ရဖပ င့်ေးလွဲ န့်မှ  ရမေးသည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ေ မ ိုကရ စ သည့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ နှ ပ့်ကွပ့်မှုနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအရပေါ် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု 

 ှ ပါသလ ေး (သ ိုို့) ထ ို က့်စပ့်မှု၏ ပံိုစံက ို ရမေးဖမန့်ေး န့်မှ  မလ ိုအပ့်ရ   ရပ။ ထ ိုက စစ ပ့်သည့် အရဖြရပေါ်ပပ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် အလိုပ့်ဖြစ့်သည ့် ရကက င့်ေးကျ   ေး  က့်စပ့်မှုက ို အ  အကျ 

ရထ က့်ဖပ န့် အရ ေးကက ေးသည့်။ ေ မ ိုကရ စ ၏ မည့်သည ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေးက သက့်ရ  က့်မှု  ှ သနည့်ေး၊ 

မည့်သည ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု ပံိုစမံျ   ေး၊ မည့်သ ိုို့ရသ  နှ ပ့်ကွပ့်သ မျ ေး အရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ သနည့်ေးဟ သည ့် 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ရန က့် ံိုေး ရမေးခွန့်ေးသည့် အဖခ ေး ရမေးခွန့်ေးမျ ေးရလ က့် စ ေးစမ့်ေးသ  မ ှ ရသေးရပ။ ထ ိုမှ 

 စ့် င ့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ အ ငွ့်ေး ှ  ေ မ ိုကရ စ  အရဖခအရန ကွွဲဖပ ေးမှုမျ ေးက   ည ရသ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး 

နယ့်နမ  ့်  စ့်ခိုအ ွင့်ေး၌ပင့် မ  ည ရသ  နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေး မည့်သ ိုို့၊ မည့်သည ့်အ ကွ့်ရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေး 

ရစသနည့်ေးက ို ရလ လ  န့်လည့်ေး  န့်ြ ိုေး ှ ရပမည့်။ မ  ည ရသ  ဖပည့်နယ့်မျ ေး ွင့် ေ မ ိုကရ စ ၏ 

အ ည့်အရသွေးမျ ေး ကွ ဖခ ေးပံိုက ို အသ အမှ ့် မဖပ ဘွဲနငှ ့် ေ မ ိုကရ စ သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို 

လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ သည ့် အရကက င့်ေး ရဖပ  န့် မသင ့်ရလျ ့်ရ   ရပ။ 

 

ရန က့်ထပ့် ရလ လ န ိုင့်သည ့် အချက့်မှ  ကမ္ ရပေါ် ှ  သ င့်ေးစ မျ ေးမှ ရ ွွေ့န ိုင့်သည ့်  စ့် င ့် စ ချ ပ့်ဖြင ့် 

ငှ ေး မ့်ေးသည ့် က စစ ဖြစ့်သည့်။ (ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံ အချ   ွေ့ အပါအေင့်) အစ ိုေး  အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ 

နှ ပ့်စက့်လ ိုသ မျ ေး (သ ိုို့) နှ ပ့်ကပွ့်လ ိုသ မျ ေးက ို အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ ပ ိုို့ပပ ေး  ငှ့်ေးခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (အခန့်ေး ၁၅  ွင့် 

ရှုပါ)။ န ိုင့်ငံရ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် ထ ိုလိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး၏ အကျ  ေး က့် ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေးက ို 

စ ိုေး  မ့်လ ကကပပ  ဖြစ့်ရသ ရကက င ့် ဤအချက့်မှ  အရ ေးပါသည့်။ ထ ိုက စစ ပ့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏    ေးေင့် 

ဖြစ့်မှု (သ ိုို့)   ထ ေးက ို  ံိုေးရံှုေးရစရသ ရကက င ့် ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် ထ ိုဖြစ့် ပ့်မျ ေး ရပေါ်သွ ေးမည့်က ို 

စ ိုေး  မ့်ကကသည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် န ိုင့်ငံရ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ို ရပေါ်ရပေါ်ထင့်ထင့် 

လိုပ့်ဖခင့်ေးအ ေး   ေးဖမစ့်ခထံ ေး သရလ က့် နှ ပ့်ကွပ့်သည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးက ိုမ  

  ေးဖမစ့်ခံထ ေး ဖခင့်ေး သ ပ့်မ ှ ရပ။ ထ ိုက စစ ပ့်မျ ေးက ိုလည့်ေး အရသေးစ  ့် ရလ လ သင ့်သည့်။ ထ ိုက စစ ပ့်မျ ေးနှင ့် 

 က့်စပ့်သည ့် အဖခ ေး က စစ ပ့်  စ့်ခိုမှ  အသက့် မရသရစသည ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး 

သံိုေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ မကက ရသေးမ က ရ ွွေ့ ှ ခွဲ  သည ့်အ  ိုင့်ေး (ဥပမ  Rejali, 2007) ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့်  

သက့်ရသ ချန့်ထ ေးဖခင့်ေး (ဥပမ  နစ့်န သ မျ ေး ခနဒ က ိုယ့် ွင့် အမ ှ့်အသ ေးမျ ေး ကျန့်ရနခွဲ ဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ ) 

မ ှ န ိုင့်ရလ က့်သည ့် နှ ပ့်ကပွ့်မှု နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ    ငွ့် ဦေးစွ  လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

နှ ပ့်ကွပ့်မှုရကက င ့် ရပေး ပ့်မှု မျ ေးသည့်  ေ မ ိုကရ စ န ိုင့်ငမံျ ေး ွင့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ ရသ ့်လည့်ေး သ သ ရသ  

နှ ပ့်ကွပ့်မှု ပံိုစမံျ ေးက ို ရ  ှင့်  ှေးဖခင့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ကကန ိုင့်သည့်။ န ိုင့်ငရံ ေးအ  

ရစ င ့်ကကည ့်ဖခင့်ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး အလ ေး  ပင့် ဖြစ့်သည့်။ 
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အခ  ်အလ ်မ ာျား ြို ခွ ဲခမ်ျားထာျား ခင်ျား 

 

အထက့် ငွ့် ရြ ့်ဖပခွဲ သည ့် က စစ ပ့်မျ ေးက ို ရလ လ  န့် သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် ရလ လ သံိုေးသပ့်သည ့် 

ယ နစ့်မျ ေး စဉ့်ေးစ ေး   ွင့် အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး လိုပ့် န့် လ ိုသည့်။ န ှုင့်ေးယှဉ့် ရလ လ ရ ေး   ိုင့်   န ိုင့်ငံရ ေး၊ 

န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေး  ိုို့နငှ ့် ပ ့်သက့်သည ့် စ  မ့်ေး အမျ ေးစို ွင့် န ိုင့်ငံ-ခိုနှစ့် ပံိုစ ံရလ လ ကကရသ ့်လည့်ေး 

ထ ိုရခါင့်ေးစဉ့်က ို အန ဂ ့် ငွ့် ရလ လ သည ့်အခါ ပ ို၍ အရသေးစ  ့် ကျရသ  အချက့်အလက့် ခွွဲဖခမ့်ေးမှုမျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်သင ့်သည့်။ စိုစိုရပါင့်ေး  မှ ့်  စ့်ခိုသည့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံလံိုေး ှ  ေ မ ိုကရ စ က ို ဖပသန ိုင့်ပပ ဟို 

ယ  ဖခင့်ေးမှ  အဓ ပပ ယ့် မ ှ လှရပ။ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံအ ငွ့်ေး ဖပည့်နယ့်မျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍမျ ေးနှင ့် လ ထိုက ို 

လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်မှု  ိုို့မှ  မျ ေးစွ  ကွ ဖခ ေးပပ ေး န ိုင့်ငံရ ေး   ိုင့်   အ   ှ မျ ေးအရပေါ် ထ ေး ှ သည ့် အ  ေးအ  ေး 

ပံိုစမံျ ေးနှင ့် အ  ိုင့်ေးအ  မှ လည့်ေး ကွ ဖခ ေးလှသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် လ မှု န ိုင့်ငရံ ေး  ည့်ပင မ့်မှု  ည့်ရထ င့် န့်နှင ့် 

ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့် မ  ည ရသ  နှ ပ့်ကွပ့်မှု နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို အသံိုေးဖပ မှုမျ ေးသည့်လည့်ေး 

ဖပည့်နယ့်  စ့်ခိုနငှ ့်  စ့်ခိုကက ေး ကွွဲဖပ ေး ဖခ ေးန ေးသည့်။ န ိုင့်ငံရ ေးသမ ေးမျ ေး နှ ပ့်ကွပ့်သည ့် အ ဏ က ို 

အသံိုေးဖပ ပံိုမျ ေးက ို သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေး၊ မ ေါေ ချမှ ့်သ မျ ေး၊  က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနှင ့် သ မန့် 

ဖပည့်သ မျ ေးသ  န ေးလည့် န့် စ  ့်ပါေင့်စ ေးပါက ထ ိုနှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေး အသံိုေးဖပ ပံို ွင့် အရသေးစ  ့် 

ကွ ဖခ ေးမှုမျ ေးက ို ရလ လ  န့်မှ  ထ ိုသ မျ ေး၏   ေန့် ဖြစ့်သည့်။  

 

သ ်ဆြိုင်မှုမ ာျား 

 

ရန င့်လ မည ့် သိုရ သနမျ ေးအ ကွ့် ရန က့် ံိုေး လမ့်ေးညွှန့်မှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရလ လ ချက့်မျ ေး၊ မ ေါေနငှ ့် 

 က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့်  က့်စပ့်ရနသည့်။ ထ ိုနယ့်ပယ့်မျ ေးမှ   စ့်ခိုနငှ ့်  စ့်ခို မ က့်စပ့်မ သည့်မှ  

အချ  န့်အရ  ့်ကက   ှ ရနပပ  ဖြစ့်ပပ ေး ယင့်ေးမှ  နယ့်ပယ့် အ ေးလံိုေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစသည့်။ အကကမ့်ေးြက့်မှု 

  ိုက့်ြျက့်ရ ေး စစ့်ပွွဲ၊ ပိုန့်ကန့်သ မျ ေးက ို ရချမှုန့်ေးဖခင့်ေး၊  နဒဖပပွွဲမျ ေးက ို  ွဲမျ ေးမှ အရ ေးယ ဖခင့်ေးမျ ေးနငှ ့် 

ပ ့်သက့်သည ့် ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးနှင ့် ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေးသည့် ထ ိုရခါင့်ေးစဉ့်မျ ေးက ို ရလ လ မည ့် လ မှုရ ေး သ ပပ ံ

နယ့်ပယ့်ခွွဲနှင ့်  က့်စပ့်မှု မ ှ ဘွဲ ဖြစ့်ရနဖခင့်ေးမှ    ိုေးသည ့် အချက့်  စ့်ခိုပင့် ည့်ေး။ ထ ိုအရကက င့်ေးအ  မျ ေးက ို 

ရ ွေးရနွေးသည ့် စ ေးပွွဲေ ိုင့်ေး ရ ွေးရနွေးပွွဲမျ ေး၊ ဂျ နယ့် စ  မ့်ေးမျ ေးနှင ့် ပည  ပ့်   ိုင့်   စ အိုပ့်မျ ေးသည့် လက့် ှ  

အရဖခအရန ငွ့် ထ ိုစ ရပမျ ေး၌ လက့်ရ ွွေ့ကျရသ  သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ ဖခင့်ေးက ို အရလေးမစ ိုက့်ဘွဲ 

ထို ့်ရေရနဖခင့်ေးကလည့်ေး   ိုေး  ွေးသည ့် အချက့်  စ့်ချက့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  ေ မ ိုကရ စ နငှ ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု 

 က့်စပ့်မှုက ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးပါက ဖပင့် င့်န ိုင့်သည ့် သိုရ သနနှင ့် မ ေါေ နယ့်ပယ့်  စ့်ခိုမှ  ေ မ ိုကရ စ  

ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့်ရ ေးနငှ ့် ပိုန့်ကန့်ထကကွမှုက ို ထ ထ ရ  က့်ရ  က့် နှ မ့်နှင့်ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်၏ စ အိုပ့် ွင့် 

၁၉၇၆ ခိုနစှ့်မှ ၁၉၉၆ ခိုနစှ့်အ ငွ့်ေး န ိုင့်ငရံပါင့်ေး ၁၃၇ န ိုင့်ငံက ို ရလ လ ခွဲ ပပ ေး အချ   ွေ့ရသ  ေ မ ိုကရ စ ၏ 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး (ပပ  င့်  ိုင့်မှု/ ပါေင့်မှု နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး မဏ္ဍ  င့်အရပေါ် အ  ေးအ  ေးမျ ေး) သည့် 

နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ို ရမျှ ့်လင ့်ထ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်ပပ ေး အချ   ွေ့မှ မ  (မွဲရပေးခငွ ့်နှင ့် ဗ   ို ပါေါ  ှ သ  

အရ အ ွက့်) လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ေ မ ိုကရ စ မှ နှ ပ့်ကွပ့်သည ့် 

အဖပ အမှုမျ ေးအရပေါ် လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငနံှင ့်  စ့်န ိုင့်ငံ စစ့်ပွွဲ ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့် အချ  န့် ွင့် ပ ို၍ 

ဖမင ့်မ ေးသည့်။ အကကမ့်ေးြက့် ရ  ့်လှန့်ပိုန့်ကန့်မှု အရဖခအရန ွင့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု ရလျ  နည့်ေးသည့်။ ဖပည့် ွင့်ေးစစ့် 

ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့် အချ  န့် ငွ့်မ  လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်မှု  လေ့်မှ  အရ  ရ   အရနှ ရန ှပင့်  ှ သည့်။ အ   ့် ငွ့် 
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ထ ိုအရဖခအရန သံိုေး ပ့်လံိုေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရလ   ထ ိုရ ွွေ့ ှ ချက့်က ို ရယဘိုယျ ဖြစ့်  ့်သည ့် အရဖခအရနဟို 

ရက က့်ချက့် ွွဲ န့် ရလ လ မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ြ ိုို့ အခငွ ့်အရ ေးရက င့်ေး  စ့်ခိုပင့် ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် 

နှ ပ့်ကွပ့်မှု ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမှ   ှ ခွဲ သည ့် အချက့်မျ ေးက ို ထ ိုဖြစ့် ပ့် ွင့် အသံိုေးဖပ ကကည ့်ဖခင့်ေး မ ှ ရသေးရပ။ 

ထ ိုရခါင့်ေးစဉ့်က ို ရလ လ ရနသ  အမျ ေးစိုက န ိုင့်ငံ နှစ့်န ိုင့်ငအံကက ေး စစ့်ပွွဲမျ ေးနငှ ့် ဖပည့် ငွ့်ေးစစ့် အရဖခအရနမျ ေးမှ 

ရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည ့် ရလ လ နည့်ေးမျ ေး(နငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့ရလ က့် အ ေးရက င့်ေးဖခင့်ေး မ ှ သည ့်  ပိုန့်ကန့်မှု 

  ိုက့်ြျက့်ရ ေးနှင ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေးရလ လ ရ ေး နယ့်ပယ့်မှ နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ိုပါ) 

အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ ေ မ ိုကရ စ နှင ့် ြ နှ ပ့်မှုအကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို ထ ိုဖြစ့် ပ့် ွင့် အသံိုေးဖပ ပပ ေး အဖခ ေး 

နယ့်ပယ့်မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပံ၏ နယ့်ပယ့်ခွွဲမျ ေး ှ  အ  ိုမျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့် အကွဲဖြ ့်ကကည ့်ဖခင့်ေးက န ိုင့်ငရံ ေး 

  ိုင့်   အကကမ့်ေးြက့်မှုက ို မည့်သ ိုို့ အသံိုေးဖပ ရကက င့်ေးက ို န ေးလည့်ရစန ိုင့်ပပ ေး ထ ိုအကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို 

ကမ္ ရပေါ် ွင့် ရလျ  နည့်ေးသွ ေးရစ န့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ရသ ရကက င ့် မျ ေးစ ွ အသံိုေးေင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။  

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် ေ မ ိုကရ စ နငှ ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုအကက ေး  က့်စပ့်ဖခင့်ေးမျ ေးအရပေါ် ၎င့်ေး  ိုို့ 

စဉ့်ေးစ ေးပံိုက ို ဖပင့် င့် န့် လ ိုအပ့်သည့်။ ဥပမ  ေ မ ိုကရ စ မှ နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ို မည့်သ ိုို့ လွှမ့်ေးမ ိုေးသည့်၊ 

မည့်သည ့်အ ွက့်ရကက င ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးသည့်က ို အရသေးစ  ့် န ေးလည့် န့် သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် 

မ  ည ရသ  ရမေးခွန့်ေးမျ ေး ရမေးဖမန့်ေးသင ့်သည့်။  

သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် ေ မ ိုကရ စ နှင ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုအရကက င့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့ အချက့်အလက့်မျ ေး  ယ သည ့် 

ပံိုစကံ ိုလည့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲသင ့်သည့်။ အချက့်အလက့်မျ ေးက ို အရသေးစ  ့် ခွွဲဖခမ့်ေးထ ေးသည ့် အ င ့်မှ 

ရက က့်ယ သင ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ရလ လ မှုမျ ေးက ို     ကျကျနှင ့် လက့်ရ ွွေ့ န့် န့် 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။  

သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေးနငှ ့် မ ေါေ ချမှ ့်သ မျ ေး၊  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့အကက ေး 

ကွ ဖခ ေးချက့်မျ ေးက ို ရကျ ့်လွှ ေးက  အ ေးလံိုေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေး 

ပရပျ က့်ရ ေးနှင ့် ရလျှ  ချရ ေး   ိုင့်   ဖပဿန မျ ေးက ို အ   ကွ ရဖြ ှင့်ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးသင ့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ေ မ ိုကရ စ နှင ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု   ိုင့်   အချက့်အလက့်မျ ေးက ို မည့်သည ့်ရန  မ ှ   ှ န ိုင့်သနည့်ေး။ မည့်သ မျ ေးက ို 

ရမေးဖမန့်ေးန ိုင့်သနည့်ေး။ ထ ိုသ မျ ေးနှင ့် မည့်သ ိုို့ အ က့်အသွယ့်  န ိုင့်မည့်နည့်ေး။ 

 

နြိဂံုျား 

 

ယခိုအခန့်ေး ွင့် ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ  ့်၏ နှ ပ့်ကွပ့်မှု  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို 

ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေးမှ ထ ို က့်စပ့်မှုက ို နည့်ေးအမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် ရလ လ ခွဲ ပံို မျ ေးအ ေး 

အကွဲဖြ ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် စ င့်ခွဲ ပပ ေး ထ ိုရလ လ မှုမျ ေး ွင့် အရ ွွေ့ မျ ေးသည့်  ယ  ချက့်မျ ေး၊ က ိုက့်ည သည ့် 

ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးနှင ့် အမျ   ေးမျ   ေးရသ  ပရဟဠ မျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးခွဲ သည့်။ (၁) န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ခွွဲဖခမ့်ေးရလ လ ဖခင့်ေးနှင ့် 

န ိုင့်ငံအ ငွ့်ေး က ွဖခ ေးချက့်မျ ေးက ို ထို ့်ရြ ့်ဖခင့်ေး၊ (၂) ေ မ ိုကရ စ ၏ မ  ည ရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက 
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မ  ည သည ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု ပံိုစမံျ ေးက ို မည့်သ ိုို့ လွှမ့်ေးမ ိုေးသနည့်ေး ဟ သည့်က ို စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး (၃) နှ ပ့်ကွပ့်သည ့် 

အမ အကျင ့်မျ ေးက ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငရံ ေးက ို မည့်သ ိုို့ လွှမ့်ေးမ ိုေးသနည့်ေးက ို စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံနငှ ့် အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေးအရပေါ်  က့် ံပံို ဖြစ့် ပ့်မှ ပရဟဠ  အမျ   ေးမျ   ေးက ို 

ရလ လ ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ရန င့်လ မည ့် သိုရ သနမျ ေးအ ကွ့် အကကံဖပ ချက့်မျ ေးဖြင ့် အခန့်ေးက ို 

အ ံိုေးသ ့်ခွဲ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ ငွ့် ယခို ရမေးဖမန့်ေးရနသည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ို ေ မ ိုကရ စ က နှ ပ့်ကွပ့်မှုအ ေး 

လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ ပါသလ ေးဟ သည ့် အရထွရထွ က စစ ပ့်မျ ေးထက့် မည့်ကွဲ သ ိုို့၊ မည့်သည ့် ရန   ငွ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးသလွဲ 

ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေး အဖြစ့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲ န့်၊  က့်စပ့်မှုက ို ပ ို၍ ခွွဲဖခမ့်ေးစ  ့်ဖြ က  အရသေးစ  ့် 

ရလ လ န ိုင့် န့် အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ရက က့်ယ သည ့် ပံိုစအံ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲ န့်နှင ့် ပည  ပ့်   ိုင့်   

ရလ လ မှုနငှ ့် န ိုင့်ငံရ ေး  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးမှု၊ မ ေါေ ချမှ ့်မှု နယ့်ပယ့်မျ ေး ငွ့် ရ ွေးရနွေးချက့်မျ ေး  စ့်ခိုနငှ ့် 

 စ့်ခို အဖပန့်အလှန့် လက့်ခံစဉ့်ေးစ ေးကကပပ ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်ရစ န့် ထ ိုနယ့်ပယ့်မျ ေးအကက ေး ပ ိုမ ိုရက င့်ေးမွန့်ရသ  

 က့် ံရ ေး  ည့်ရ  က့် န့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။  ေ မ ိုကရ စ    ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

၂။  နှ ပ့်ကွပ့်မှု   ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

၃။  ေ မ ိုကရ စ မှ နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ို မည့်သ ိုို့ လွှမ့်ေးမ ိုေးသနည့်ေး။ အဘယ့်ရကက င ့်နည့်ေး။ 

၄။  လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ရသ  သိုရ သနနှင ့် စ  မ့်ေးမျ ေး ှ  ရ ွွေ့ ရလ   ှ ရသ  အမ ှေးမျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။  

၅။  အန ဂ ့် ွင့် မည့်သည ့် အ  မျ ေးက ို ရလ လ သင ့်သနည့်ေး 

 

အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ ေ မ ိုကရ စ နှင ့် နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေး  ိုို့က ို သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးအ   စ့်ခိုနငှ ့် စ့်ခို ခွွဲပစ့်န ိုင့်ပါသလ ေး။ 

၂။ ေ မ ိုကရ စ က နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ို လွှမ့်ေးမ ိုေးသည့်ဟို ယံိုကကည့်ပါသလ ေး၊ သ ိုို့မဟို ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ေ မ ိုကရ စ က ို 

လွှမ့်ေးမ ိုေးသည့်ဟို ထင့်ပါသလ ေး၊ သ ိုို့မဟို ့် နှစ့်ခိုလံိုေးက အဖပန့်အလှန့် လွှမ့်ေးမ ိုေးရနသည့်ဟို 

ထင့်ပါသလ ေး။ 

၃။ ေ မ ိုကရ စ နှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု  ိုို့အနက့် မည့်သည့်က န ိုင့်ငံ၏ နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ို ရလျှ  ချ   ငွ့် 

ပ ို၍ အရ ေးပါသနည့်ေး 

 

 က့်လက့် ြ ့်ရှု န့် 

 

Davenport, C. (2007). State Repression and the Domestic Democratic Peace. New York: 

Cambridge University Press. 
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ထ ိုစ အိုပ့် ွင့် ေ မ ိုကရ စ ၏ န ိုင့်ငရံ  ့်၏ ြ နှ ပ့်မှုမျ ေး/လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအရပေါ် 

သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးထ ေးပပ ေး န ိုင့်ငံရ ေး သရဘ ထ ေး ကွွဲလွွဲမှုမျ ေးနှင ့် ဖပည့် ငွ့်ေးစစ့်၏ အရ ေးပါရသ  

လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ 

 

Della Porta, D. and Reiter, H. (1998). Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in 

Western Democracies. Minneapolis, MA: University of Minnesota Press. 

ထ ိုစ အိုပ့် ွင့် န ိုင့်ငရံ ေး သရဘ ထ ေး ကွွဲလွွဲမှုက ို ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ ြ နှ ပ့်ရကက င့်ေး 

ရယဘိုယျ ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ 

 

Gibson, J. L. (1988). Political intolerance and political repression during the McCarthy Red 

Scare. American Political Science Review, 82/2, 511–29. 

ထ ိုစ  မ့်ေး ွင့် ေ မ ိုကရ စ နှင ့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ နှ ပ့်ကပွ့်မှု  ိုို့အကက ေး ရကက င့်ေးကျ   ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို 

 န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။ 

 

Mitchell, N. (2012) Democracy’s Blameless Leaders: From Dresden to Abu Ghraib, How Leaders 

Evade Accountability for Abuse, Atrocity, and Killing. New York: New York University Press. 

ထ ိုစ အိုပ့် ွင့် မစ့်ချွဲလ့်က ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံမျ ေး ှ  ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် အမ ှေးအယငွ့်ေးမျ ေး အ ွက့် 

ရခါင့်ေးရ  ှင့်   ွင့် ပ ိုမ ို ကျွမ့်ေးကျင့်ကကသည့်ဟို   ိုထ ေးသည့်။ သ က ထ ိုရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် 

ရခါင့်ေးရ  ှင့်   ွင့် ရ  ့်ကကသ မျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ 

 

Powell, G. B. (2000). Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian andProportional 
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ထ ိုစ အိုပ့် ွင့် ေ မ ိုကရ စ သည့် လ အမျ ေးစို  နဒအဖြစ့် မည့်သ ိုို့၊ မည့်မျှ လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သနည့်ေးက ို 
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ထ ိုစ အိုပ့် ွင့် ပဋ ပကခမျ ေး ဖြစ့်သည ့်အခါ ေ မ ိုကရ စ မျ ေး မည့်သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်သည့်နှင ့် အဘယ့် ွက့်ရကက င ့် 

ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့် သည့်က ို ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ အထ ေးသဖြင ့် ေ မ ိုကရ စ မျ ေး စစ့်ပွွဲ ွင့် မည့်သည ့် အချ  န့်၌ 

ပါေင့်သနည့်ေးနှင ့် မည့်သ ိုို့ ပါေင့်သနည့်ေး ဟ ၍ ဖြစ့်သည့်။ 

 

Stohl, M. (1976). War and Domestic Political Violence: The American Capacity for Repression 
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ယခိုစ အိုပ့် ငွ့် န ိုင့်ငံမျ ေး အကက ေး စစ့်ပွွဲ ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့် အရဖခအရနမျ ေး၌ ေ မ ိုကရ စ မျ ေး နှ ပ့်ကွပ့်မှုက ို 
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ေက့်ဘ့်  ိုေ့်မျ ေး 

 

http://staterepression.weebly.com/repression-data.html လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု   ိုင့်   

အချက့်အလက့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤေက့်ဘ့်  ိုေ့် ွင့် လ သ မျ ေးသည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး/နှ ပ့်ကွပ့်မှု   ိုင့်   

အချက့်အလက့်မျ ေး အ ေးလံိုေး  ှ သည့်။ 

 

http://www.state.gov/g/drl/ US Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. 

ထ ိုေက့်ဘ့်  ိုေ့် ွင့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံနငှ ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ဖြစ့်ပွ ေး ရနရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

အရဖခအရနမျ ေးအရကက င့်ေး အချက့်အလက့်မျ ေး ရပေးထ ေးသည့်။ 

 

http://www.pbs.org/wnet/jimcrow/themap/map.html ဂျင့်ခရ ိုေး စနစ့် အ က့်၊ အကျ။ ထ ိုေက့်  ိုေ့် ငွ့် 

ကကည ့်ရှုသ မျ ေးက ို ဂျင့်ခရ ိုေး စနစ့်၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး အမျ   ေးမျ   ေး (ဥပမ  ဥပရေမျ ေး၊ အချ  န့် အ  ိုင့်ေးအ   

 စ့်ခိုအ ငွ့်ေး လ ဦေးရ  အရဖပ င့်ေးအ  ွေ့မျ ေး၊ အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေး အရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်မှု) က ို 

ကကည ့်ရှုန ိုင့်သည ့် ရဖမပံို ပံိုစမံျ   ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

http://www.usip.org/ ဂျင့်ခရ ိုေး၏ သမ ိုင့်ေး။ ထ ိုေက့်ဘ့်  ိုေ့် ငွ့် အ  ိုပါ ရခါင့်ေးစဉ့်နငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေးရသ  

အလွယ့် က  ကကည ့်ရှုန ိုင့်သည ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

 

http://www.inmotionaame.org/home.cfm?bhcp = 1 အရဖပ င့်ေးအရ  ွေ့မျ ေး၊ အ ြ  ကန့် 

အရမ  ကန့်မျ ေး၏ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့မှု အရ ွွေ့အကကံ ၊ ထ ိုေက့်ဘ့်  ိုေ့် ွင့် အရမ  ကန့် သမ ိုင့်ေး စ့်ရလျှ က့်မှ 

အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေး ဖပည့်နယ့်မျ ေးအကက ေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ရနထ ိုင့်မှုက ို မှ ့် မ့်ေး င့်ထ ေးသည ့် ရဖမပံိုမျ ေး 

 ှ သည့်။ 

 

မှ ့်စိုမျ ေး 

 

၁။ အ   ့်က ို စ င့် ကျှူေးရကျ ့်ေင့်ရ  က့် သ မ့်ေးပ ိုက့်ချ  န့်မှ စ၍ ေ မ ိုကရ စ က ို ဖပင့်ပမှ 

ယ ရ  င့်လ ဖခင့်ေးအရပေါ် အဖမင့်မျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုန ိုင့်ငရံ ေး စနစ့်မျ ေးက ို 

မကက ခဏ ြန့်  ေးကကဖခင့်ေးမှ က ေး ဖငင့်ေးမ ရပ။ 

၂။ ဤသည့်မှ  အသစ့် လိုပ့်က ိုင့်ရန ွဲ စ မံက န့်ေးဖြစ့်ပပ ေး မပပ ေးရသေးရပ။ https://v-dem.net/ 

၃။ ၁၈၇၀  ငွ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ရသ  ၁၅ ကက မ့်ရဖမ က့် ဖပင့် င့်ချက့်၌ လ မျ   ေးအရပေါ် အရဖခခံသည ့် 

ကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေးအ ေး    ေးမေင့်ဟို ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ရသ ့်လည့်ေး အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့်မျ ေး၏ ပါေင့်ဖခင့်ေးက ို 

  ေး  ေး န့် နည့်ေးဗျှူဟ  အမျ ေးအဖပ ေး  ှ ရနရသေးသည့်။ 

၄။ ပည  ငှ့် အမျ ေးအဖပ ေးက ရ  င့်ပ ိုင့်ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေးသည့် လ ဖြှူမျ ေးက လ မည့်ေးမျ ေးက ို မည့်သ ိုို့ 

ထ န့်ေးချ ပ့်သနည့်ေး ဟ သည ့် အချက့် အဖပင့် လ ဖြှူမျ ေးက မည့်သ ိုို့ ထ န့်ေးချ ပ့်မှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်သနည့်ေး 

ဟ သည ့် အချက့်မျ ေးက ို  င့်ဖပခွဲ သည့်။ 
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အခ  ်အလ  ် အသစ်မ ာျားနှင ် အ ခာျား အ င်ျားအ မစ်မ ာျား ြို ဝလ လာ န် ဤစာအုပ်နငှ ် ပူျားတွဲ ပါသည ် 

အွန်လြိုင်ျား အ ငျ်ားအ မစ ် စငတ်ာ ြိ ု ေင်ဝ ာ ်ဝလ လာနြိုင်ပါသည်။ 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/goodhart3e/ 
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၁၅) ည ဉ်ျားပနျ်ားနှြိပစ်  ်ခင်ျား 
 

ေ လ ယမ့် အက့်ြ့် ရ  ှ လ့်စ့် (William F. Schulz) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး 

• အရန က့်န ိုင့်ငံ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးမှ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး 

• ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ   စ့်ဦေး မည့်သ ိုို့ ဖြစ့်လ သနည့်ေး 

• ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး၊ ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး အရဖခအရန ငွ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး 

• ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို အ ံိုေးသ ့်ဖခင့်ေး၊ ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှု အသစ့်မျ ေးနှင ့် ဖမင ့်မ ေးရသ  

က  ကေ ့်မျ ေး 

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးသည့် ကမ္ ရပေါ် ွင့် အရ ွွေ့  အမျ ေး ံိုေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ဇေ ့်မှုမျ ေး ထွဲ ငွ့်  စ့်ခို 

အပါအေင့် ဖြစ့်သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက ို မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် စစ့်ရ ေးရမေးဖမန့်ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်မျ ေးနှင ့် 

 က့်စပ့်ကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ယင့်ေးက ို န ိုင့်ငရံ ေး အ  ိုက့်အခံမျ ေးအ ေး ပခ မ့်ေးရဖခ က့် န့်၊ ယဉ့်ရကျေးမှု 

အရလ အကျင ့်မျ ေးအ ေး ပ ိုမ ို အ ေးရက င့်ေး လ ရစ န့်၊ အရကက င့်ေးမွဲ  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး 

ဖပနို့့်ပွ ေးရစ န့်  ိုို့အ ကွ့် မကက ခဏ အသံိုေးဖပ  ကကသည့်။ ယခိုအခန့်ေး ငွ့် အရန က့်န ိုင့်ငံ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး၌ 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက ို ရလ လ သွ ေးမည့် ဖြစ့်ပပ ေး ရအ က့်ပါ ရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ို  န့်ေးစစ့်သွ ေးပါမည့်။ 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ  အ ေးလံိုေးသည့်  က့်စက့်သ မျ ေးလ ေး (သ ိုို့) သ မန့်လ  စ့်ဦေးက ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ  

ဖြစ့်လ ရအ င့် ရလ ကျင ့်ရပေးန ိုင့် ပါသလ ေး။ အချ   ွေ့ရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက အဖခ ေး 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးထက့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို ပ ို၍ လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ရဖခ  ှ ပါသလ ေး။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို 

ကျ  ေးရကက င့်ေးဖပ န ိုင့်ပါသလ ေး။ ရန က့် ံိုေး ရမေးခွန့်ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ယခိုအခန့်ေး ငွ့် စ  ့်က ေးယဉ့် ဖြစ့် ပ့် 

 စ့်ခို၌ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး၏ အ ေးသ ချက့်၊ အ ေးနည့်ေးချက့်   ိုင့်   ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေးက ို 

အရသေးစ  ့် ရလ လ သွ ေးပါမည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့် ွင့် သံသယ  ှ သ သည့် လ အမျ ေးအဖပ ေးက ို ေဏ့်    ှ ရစမည ့် 

ရပါက့်ကွွဲလို ွဲ ွဲ ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး  စ့်လံိုေး၏  ည့်ရန  က ို သ  ှ သည့်ဟို ထင့်ဖမင့်ထ ေးသည့်။ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  

အရဖခအရနမျ   ေးသည့် လွန့်စ ွ   ှေးပါေးပပ ေး ရ ွွေ့ ရလ   ှ သည ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ဥပမ  ပံိုစမံျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

ရအ င့်ရအ င့်ဖမင့်ဖမင့် ရလျ  ပါေးသွ ေးရအ င့် လိုပ့်ရ  င့် မည့်နည့်ေး ဟ သည့်က ို ရ ွေးရနွေး၍ 

န ဂံိုေးချ ပ့်ထ ေးပါသည့်။ 

 

နြိဒါန်ျား 

 

မ ဂွယ့်လ့် အ န့်ဂျယ့် အက့်စ့်ထ  လ  (Miguel Angel Estrella) သည့် ကမ္   အရ  ့် ံိုေး စနဒယ ေး ပည  ငှ့် 

 စ့်ရယ က့် ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၇၇ ခိုနစှ့် ငွ့် သ ူ့က ို ပိုန့်ကန့်ရ ေးနငှ ့်  က့်စပ့်သည့်ဟို စွပ့်စွွဲက  ြမ့်ေး  ေး၍ 
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ဥရိုရဂွေး၏ န မည့်  ိုေးဖြင ့် ရကျ ့်ကက ေးရသ  လစ့်ဘ  က့် အကျဉ့်ေးရထ င့်သ ိုို့ ပ ိုို့ထ ေးခွဲ သည့်။ သ ၏ 

ဖြစ့် ပ့်သည့် န ိုင့်င ံက မ ှ အ ရံိုစ ိုက့်မှုမျ ေး   ှ ခွဲ ပပ ေး သ ူ့က ိုယ့်စ ေး အဂဂလန့် န ိုင့်ငံ ဘို င့်မကပင့် ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်ခွဲ က  ဥရိုရဂွေး န ိုင့်ငံ၏ စစ့်အ ဏ  ငှ့်မျ ေးက ို အက့်စ့်ထ  လ အ ေး အနည့်ေး ံိုေး စနဒယ ေး   ေးခွင ့် 

ရပေး န့် ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးက သရဘ   ခွဲ ပပ ေး ဘို င့်မက အက့်စ့်ထ  လ အ ေး ရပေး န့် 

စနဒယ ေး  စ့်လံိုေး ပ ိုို့ရပေးခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် န မည့်ရကျ ့် ပည  ငှ့် လက့်ခံ   ှ ခွဲ သည့်မှ  စနဒယ ေး 

က ိုယ့်ထည့်မှ ခွ ထို ့်ထ ေးခွဲ ရသ    ေး၍ မ သည ့် က ေးဘို ့်  စ့်ခိုသ  ဖြစ့်သည့်။ ဂ  ပည  ငှ့်က ို “သင့်၏ 

စနဒယ ေးသံက အဖခ ေး အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးက ို အရနှ င ့်အယကှ့် ဖြစ့်ရစလ မ ့်မည့်” ဟို အရကက င့်ေးကက ေးခွဲ သည့် 

(Weschler, 1990)။ 

 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးဟို   ိုသည ့်အခါ ပံိုမှန့်အ ေးဖြင ့် ရမှ င့်မည့်ေးရသ  အခန့်ေးမျ ေးနငှ ့် ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အ  

 က့်စက့်စ ွ ထ ခ ိုက့်ရစဖခင့်ေးမျ ေးက ို ဖမင့်ရယ င့်လ ကကသည့်။ အမနှ့် ကယ့်  ွင့်လည့်ေး ယင့်ေးကွဲ သ ိုို့ ဖြစ့် ပ့် 

မျ ေးစွ   ှ သည့်။ ၁၉   စို ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး ွင့် ဘယ့်လ့်ဂျ  ယံ ဘို င့် လ ယ ိုပ ိုေးလ့်ေ့် (King Leopold) က 

ကွန့်ဂ ိုန ိုင့်ငံက ို အိုပ့်စ ိုေးစဉ့်၌ သ ူ့လက့်ရအ က့်ငယ့်သ ေးမျ ေးသည့် ရေသခံ အလိုပ့်သမ ေးမျ ေးက ို ရလျှ ့်ဖြင ့် 

ဖပ လိုပ့်ထ ေးရသ  ကက ပွ ့်မျ ေးဖြင ့် ရ ိုက့်နကှ့်ဖခင့်ေး၊ ရနလှမ့်ေး အရဖခ က့်ခထံ ေးရသ  ရ ဖမင့်ေး အရ ခံွက ို 

 ညှ့်လျ ေးပပ ေး အြျ ေးချွန့်သည ့်  ို ့်မျ ေး ွင့် ပ ့်၍ ရ ိုက့်နကှ့်ဖခင့်ေး စသည့်ဖြင ့် အဖပစ့်ရပေးသည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး 

အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက ို နစှ့်ပခ  က့်ခွဲ ကကသည့်။ နှစ့် ယ ့် ငါေးကက မ့် အရ ိုက့်ခံ လျှင့် ရမ ရဖမ သွ ေးန ိုင့်ပပ ေး အကက မ့်  စ့်   

အရ ိုက့်ခံ ပါက အသက့်ပင့်  ံိုေးရံှုေးန ိုင့်သည့် (Hochschild, 1998, pp. 120-3)။ ရ ိုက့်နှက့်ဖခင့်ေး၊ လျှပ့်စစ့်ဖြင ့် 

ရ  ှ ရ ိုက့်ဖခင့်ေး၊ အဓမမ ဖပ ကျင ့်ဖခင့်ေး အ ေးလံိုေးသည့် ရ ွွေ့ ရလ   ှ သည ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ပံိုစမံျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံငွ့် အကကမ့်ေးြက့်သမ ေးဟို သံသယ ေင့်သ မျ ေးက ို ရ နစှ့်ဖခင့်ေး (သံသယ ေင့်သ ၏ ပါေးစပ့်က ို 

အေ ့်စဖြင ့်   ိုို့ထ ေးပပ ေး သ ၏ မျက့်နှ ရပေါ်က ို ရ မျ ေး သွန့်ချက  ရ နစ့်သည ့် ပံိုစမံျ   ေး ဖြစ့်ရအ င့် လိုပ့်ဖခင့်ေး) 

အသံိုေးဖပ ခွင ့် ရပေးထ ေးသည့် (Schoof, 2008; ပံို ၁၅.၁ က ို ရှုပါ)။  

 

ပံို ၁၅.၁။ ရ နစှ့်ဖခင့်ေး 

အမည။် ရ နစှ့်ဖခင့်ေး 

ဝဖာ် ပခ  ်။ ရ နစှ့်သည ့် ပံိုစ ံ အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ရအ က့်ပံို ွင့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် ပံိုမှန့် 

ရ ွွေ့ ရလ   ှ ရသ  ပံိုစမှံ  ပါေးစပ့်က ို အေ ့်စ (သ ိုို့) ပိုေါဖြင ့်   ိုို့ထ ေးပပ ေး ရ ဖြင ့် ရ  က့်ရလျှ က့် 

ရလ င့်ေးချသည ့် ပံို ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးက ရ နစ့်သည ့် ခံစ ေးချက့်  ရစပပ ေး ကက ေးစွ ရသ  စ  ့်ြ စ ေးမှု 

 ရစသည့်။ ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးက ို ၁၆   စိုရလ က့်က ည့်ေးကပင့် အသံိုေးဖပ သည့်။ အရမ  ကန့် စ အ ိုင့်ရအ အြွွဲွေ့က 

၂၀၀၂-၃ ခိုနစှ့် ွင့် အယ့်လ့်က ိုင့်ေါ (al-Qaeda) အကျဉ့်ေးသ ေး သံိုေးဦေးအရပေါ် ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေး အသံိုေးဖပ ခွဲ ရကက င့်ေး 

ေန့်ခံခွဲ သည့်။ အရမ  ကန့် သမမ  ရဂျ   ေဗယ့်ရ  ဘို ှ့် (George W. Bush) က ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးသည့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး ွင့် အကျံ ေးမေင့်ဟို ဖငင့်ေး န့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် သမမ  ဘိုို့ ှ့်၏ အ   ့်သ ိုို့ ကျှူေးရကျ ့် 

ေင့်ရ  က့်ဖခင့်ေးက ို ရထ က့်ခခံွဲ သ  ကွယ့်လနွ့်သ  သ င့်ေးရထ က့် ခ စ့်စ  ိုြ  ဟစ့်ချန့်ေးစ့် (Christopher 

Hitchens) က သ က ိုယ့်  ိုင့် ရ နစှ့်ခ၍ံ ယင့်ေးလိုပ့် ပ့်မှ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ရကက င့်ေး သံသယ  ှ စ   

မလ ိုဟို   ိုခွဲ သည့် (Hitchens, 2008)။ (ဟစ့်ချန့်ေးစ့် ရ နစ့်ခသံည ့် ဖြစ့် ပ့်က ို https://www.youtube.com/ 

watch?v=Efh_6_-tHgY  ငွ့် ကကည ့်ရှု၍ သ ၏ အရ ွွေ့အကကံ က ို Hitchens, 2008  ငွ့် ြ ့်ရှုက  

သင့်က ိုယ့်  ိုင့်  ံိုေးဖြ ့်ကကည ့်န ိုင့်သည့်။) ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး   ိုင့်   သရဘ    စ ချ ပ့် (The 
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Convention Against Torture (CAT))  ွင့် “လ  စ့်ဦေးထံမှ (သ ိုို့) အဖခ ေးသ   စ့်ရယ က့် အရကက င့်ေး 

အချက့်အလက့်  ယ  န့် (သ ိုို့) ရဖြ င ့်ချက့်  ယ  န့်  ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် ထ ိုသ က ို  ည့် ွယ့်ချက့်  ှ  ှ  

ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ဖြစ့်ရစ၊ စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ဖြစ့်ရစ ဖပင့်ေးထန့်ရသ  န ကျင့်မှု (သ ိုို့) ထ ခ ိုက့်မှုက ို ဖြစ့်ပွ ေးရစသည ့် 

မည့်သည ့် လိုပ့် ပ့်က ိုမ  ို”   ေးဖမစ့်ထ ေးသည့်။ ရ နစှ့်ဖခင့်ေးသည့် ထ ိုအဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်နငှ ့် မက ိုက့်ည ဟို 

ဖငင့်ေး  ို န့် ခက့်ခွဲသည့်။ ၂၀၀၉ ခိုနစှ့် ငွ့် သမမ  ဘ ေး က့် အ ိုဘ ေးမ ေး (Barack Obama) က အရမ  ကန့် 

န ိုင့်င ံွင့် ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက ို   ေးဖမစ့်ခွဲ သည့်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carter (2005) က ို မှ ဖငမ့်ေးထ ေးသည့်။ 
 

အချ   ွေ့ရသ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ မျ ေးသည့် ရက က့်ကျစ့်စ ွပင့် စ  ့်က ေးစ  ့်သန့်ေး ရက င့်ေးကကသည့်။ 

အ ြဂန့်နစစ န့် ငွ့် မ ဂျ ဟစ့်ေင့် (mujahedeen) (ဘ သ ရ ေး စစ့်သည့်ရ  ့်မျ ေး) အသံိုေးဖပ ခွဲ သည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခိုက ို ြ ့်ခွဲ ြ ေးသည့်။ ထ ိုသ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ြမ့်ေး  ေးမ သည ့်  န့်သ မျ ေးက ို အရလ င့်ေးမျ ေးနှင ့် 

 ွွဲချည့်ပပ ေး ထ ိုလ ရသအရလ င့်ေးနှင ့် အသက့် ှင့်ရနသ က ို ရနပ ထွဲ ွင့် အ  ထ ေးက  ပိုပ့်ရ ွေးရစသည့်။ ၁၉၇၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် ဘ  ဇ ေးလ့်၌ အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးက ို က ိုယ့် ံိုေးလံိုေးချွ ့်က  ကွန့်က စ့် 

အခန့်ေးငယ့်ရလေးထွဲ ွင့် စပါေးကက ေးရမမ ွ  စ့်ရက င့်နငှ ့် ပ  ့်ထ ေးထ ေးသည့် (Dassin, 1986, pp. 16-17)။ 

ြ လစ့်ပ ိုင့် ငွ့် ၂၀   စို အရစ ပ ိုင့်ေး၌ အရမ  ကန့် စစ့်အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးက ို န ွေးရချေးမျ ေးဖြင ့် လည့်ပင့်ေးအထ  

ဖမြှ ပ့်ထ ေးက  သကက ေးအနှစ့် ည့်က ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရခါင့်ေးရပေါ်မှ ရလ င့်ေးချသည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ပို ွက့်  ပ့် အန မျ ေးက ို 

၎င့်ေး  ိုို့၏ ဦေးရခါင့်ေးခွံရပေါ် ွင့် လွှ ့်ရပေးလ ိုက့်သည့် (Schulz, 2003, p. 155)။ 
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သ ိုို့   ငွ့် အရမ  ကန့်မျ ေးသည့် ြ လစ့်ပ ိုင့် လ မျ   ေးမျ ေးအရပေါ် “ရ ဖြင ့် ကိုစ ေးနည့်ေး” က ို အသံိုေးဖပ က  

လက့်စ ေးရချခွဲ သည့်။ အရမ  ကန့် စစ့်သ ေး  စ့်ဦေးက ယင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးက ို ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ရြ ့်ဖပခွဲ သည့်။ 

 

သ   ိုို့က ို ပက့်လက့်လှန့်ခ ိုင့်ေးထ ေးလ ိုက့်ပပ ေး လက့်နှစ့်ြက့်စ နွဲို့ ရဖခရထ က့် နှစ့်ြက့်စ ရပေါ်မှ  အမျ   ေးသ ေး 

 စ့်ဦေးစ က  က့် ပ့်လ ိုက့် ယ့်။ ပပ ေးရ    သ   ိုို့ ပါေးစပ့်ထွဲက ို ပ ိုက့်လံိုေး စ့်ခို ထည ့်လ ိုက့်ပပ ေး ပါေးစပ့်နွဲို့ 

နှ ရခါင့်ေးထွဲက ို ရ ရ ွ ရလ င့်ေးထည ့် ယ့်။ သ   ိုို့ အရလျှ  မရပေးရသေး န့် ရန က့် စ့်ခကွ့်ပပ ေး  စ့်ခကွ့် 

ထပ့်ရလ င့်ေးထည ့် ယ့်။ သ   ိုို့က ြ ေးဖပ  ့်ရ ွလ ိုပွဲ ရြ င့်ေးက ေး လ  ယ့်။ 

(Kramer, 2008, p. 38) 

 

သ ိုို့   ငွ့် အက့်စ့်ထ  လ  ွင့် ကျင ့်သံိုေးခွဲ ရသ  စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုမျ ေး သည့်လည့်ေး 

ရကျ ့်ကက ေးသည့်။ ဥပမ    ိုဗ ယက့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ြမ့်ေး  ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးသ က ို ရဘေးအခန့်ေးမှ 

ကက ေးရန သည ့် ရအ ့်ဟစ့်သံမျ ေးမှ  သ ၏ မ န့်ေးမ (သ ိုို့) သမ ေးဖြစ့်သ  နှ ပ့်စက့် ခံ သည ့် အသံမျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို 

လှည ့်စ ေး ရဖပ   ိုကကသည့်။ ဤသည့်မှ  ထ ိုသ  ထို ့်ရြ ့်ရဖပ လ ရစ န့် ရသချ ရပါက့် ရအ င့်ဖမင့်သည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေး ဖြစ့်သည့် (Solzhenitsyn, 1973, pp. 106-7)။ 

 

ယရနို့ရခ ့်သည့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုက ို မည့်မျှ အ  ိုင့်ေးအ  အထ  အသံိုေးဖပ ရနရသေးရကက င့်ေး သ  ှ  န့် 

ခက့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် န ိုင့်င ံက  လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ရ ေး အြွွဲွေ့၏ အ  ိုအ  “န ိုင့်ငရံပါင့်ေး ၁၅၀ ရကျ ့် ငွ့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေး မှ ့် မ့်ေး င့် န ိုင့်ခွဲ သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုရကက င ့် န ိုင့်ငရံပါင့်ေး ၈၀ မှ လ မျ ေး 

အသက့်  ံိုေးရံှုေး သည့်။” ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုက ို မှ ့် မ့်ေး င့်န ိုင့်ခွဲ ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးထွဲ ွင့်  ရို ့်၊ ရို ှ ေးနငှ ့် 

အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံ ိုို့လည့်ေး အပါအေင့် လ ဦေးရ  အမျ ေး ံိုေး န ိုင့်ငံမျ ေးလည့်ေး ပါေင့်သည့်။ 

 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ခံ သည ့် လ အရ အ ွက့် အ  အကျ မည့်မျှ  ှ သည့်ဖြစ့်ရစ ဤသည့်မှ  အရ ွွေ့  

မျ ေးသည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု  စ့်ခိုပင့် ဖြစ့်သည့်။ မည့်သည ့် ရလေးစ ေးြွယ့်   ပိုဂဂ  လ့်ကမျှ မ န့်ေးမက ို 

ရ ိုက့်နှက့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) အကကမ့်ေးြက့် လိုပ့် ပ့် အရပေါ် က ကယွ့်မည့် မဟို ့်ရသ ့်လည့်ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက ို 

ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်သည့်ဟို   ိုန ိုင့်သည ့် အရဖခအရန အချ   ွေ့ ှ ရကက င့်ေး လက့်ခသံ  အချ   ွေ့  ှ သည့်။ 

ဤသည့်မှ ပင့် ထ ိုဖြစ့် ပ့်က ို န ေးလည့် န့် အရ ေးကက ေးသည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

 

ယခိုအခန့်ေး ွင့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု သမ ိုင့်ေးမျ ေးက ို ဦေးစွ  

ရလ လ သွ ေးပါမည့်။ ထ ိုို့ရန က့် လ  စ့်ဦေးက ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်သ  ဖြစ့်လ  န့် မည့်သည့်  ိုို့ လ ိုအပ့်သနည့်ေး 

ဟ သည ့် အချက့်က ို စဉ့်ေးစ ေးသွ ေးမည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး ပ ို၍ ဖြစ့်န ိုင့်သည ့် လ မှု 

အရဖခအရနမျ ေးနှင ့် ထ ိုသ ိုို့ အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်သည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို ရလ လ သွ ေးပါမည့်။ 

ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက ို အ ံိုေးမသ ့် န ိုင့်သည ့်  ိုင့် ရလျ  ကျသွ ေးန ိုင့် န့် 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ထ ိုကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး နယ့်ပယ့်ထွဲမှ 

အဖခ ေး ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှုမျ ေးနှင ့် မည့်သ ိုို့ လ ိုက့်ြက့်သနည့်ေး ဟ သည့်က ို ရ ွေးရနွေးသွ ေးပါမည့်။ 
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အဝနာ ်နြိုင်င ံသမြိုငျ်ားဝ  ာင်ျားမှ ည ဉ်ျားပန်ျား နှြိပ်စ ် ခငျ်ား 

 

ယရနို့ ငွ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက ို လျှ  ွေ့ေကှ့်ရန  မျ ေး ငွ့် ပိုန့်ေးကွယ့်၍ လိုပ့်ရ  င့်ကကပပ ေး လ အမျ ေး သ  ှ  န့် 

ရကကည ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ အစ ိုေး  အမျ ေးစိုသည့် အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးအရပေါ် က ိုယ့်ထ လက့်ရ  က့် ကျှူေးလွန့် န့် 

ရ ွေးပင့် မရ ွေးကကည ့်ဟို   ိုကကသည့်။ ထ ိုလိုပ့် ပ့်အရပေါ် က ကယွ့်သ မျ ေးသည့်ပင့် ယင့်ေးက ို   ှေး  ှေးပါေးပါေး 

အရဖခအရနမျ ေး ငွ့်  င့်ေးကကပ့်ရသ  အကနို့့်အသ ့်မျ ေး ရအ က့် ွင့်သ  အသံိုေးသင ့်သည့်ဟို 

လက့်ခထံ ေးကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် စ  ့်ေင့်စ ေးြွယ့် ရက င့်ေးသည ့် အချက့်မှ  ရ ေှးရခ ့်က လ မျ ေးသည့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက ို သဘ ေကျသည ့် အ   စ့်ခိုဟိုပင့် ခံယ ထ ေးသည့်။ 

 

 ျွန်မ ာျား ြိ ုနှြိပ်စ ် ခင်ျား၊ “ ျွန်ဝတာ် လြိမ်ဝ ပာလြိုို့ မ ဘူျား” 

 

ရ ံှံေးရခ ့် ဂ  နှင ့် ရ ိုမန့်မျ ေးသည့် ကျွန့်မျ ေးက ို နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးအရပေါ် အဖပစ့် ှ သည့်ဟို ခစံ ေး ဖခင့်ေး မ ှ သည့်မှ  

အံ အ ေးသင ့်ြယွ့် မဟို ့်ရပ။ ရဘေးထို ့်ခ ံသ မျ ေးနငှ ့် အ ဏ  မ ှ သ မျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

အ ဏ   ှ သ မျ ေးနငှ ့် န ှုင့်ေးယဉှ့်လျှင့် ပ ို၍ ကကမ့်ေး မ့်ေးစွ   က့် ံ ခံ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ဂ  နှင ့် ရ ိုမန့် သမ ိုင့်ေး 

အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု အသံိုေးဖပ ပံို၏ ထ ေးဖခ ေးသည ့် အချက့်  စ့်ချက့်မှ  ကျွန့်မျ ေးက ို နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး 

အရပေါ် ကျ  ေးရကက င့်ေး က့်စပ့် ရ ွေးရခေါ်ပံို ဖြစ့်သည့်။ (လွ ့်လပ့်ရသ  န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့်) 

ကျွန့်မျ ေးသည့် (ဂ  မျ ေး logos ဟို ရခေါ်သည ့်) စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်မှု အ ည့်အရသွေး မ ှ ကကရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

လ မ့်ရဖပ န ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ ရပ။ လွ ့်လပ့်ရသ  န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးသည့် အမနှ့်နငှ ့် အမ ှေးက ို ခွွဲဖခ ေး န ိုင့်ကကသည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် စဉ့်ေးစ ေး ရ ွေးရခေါ်န ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ ကကရသ  ကျွန့် စ့်ဦေးသည့် အမနှ့်ရဖပ ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ြံိုေးကွယ့်ထ ေးဖခင့်ေး၏ 

အကျ  ေး က့်မျ ေးက ို ရ ွေးရ   န ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ြ အ ေးရပေးခံ လျှင့် ကျွန့် စ့်ဦေးသည့် အမနှ့်   ေးက ို ရဖပ က ို 

ရဖပ  မည့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် အစ ိုေး    ေန့် ှ သ မျ ေးသည့် အမနှ့် ကယ့် ဖြစ့်ပျက့်ခွဲ သည့် မျ ေးက ို 

 ံိုေးဖြ ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည ့်အခါ (မည့်သ က ေ ိုင့်က ို ခ ိုေးခွဲ သနည့်ေး၊ မည့်သ က သ ိုေးရကျ င့်ေးသ  အမျ   ေးသမ ေးက ို 

သ ့်ခွဲ သနည့်ေး) ကျွန့် စ့်ဦေးက ို နှ ပ့်စက့် န့်သ  လ ိုသည့် (DuBois, 1991, pp. 63-6)။ 

 

ထ ိုို့ရကက င ့် ရ ေှးရခ ့်က ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့် ခံ သ မျ ေး ွင့် ရ ွွေ့ ရလ  ှ သည ့် စရ ိုက့်လကခဏ   စ့်ခိုမှ  

ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးက ို လ သ ေး အ ည့်အရသွေး အဖပည ့်အေမ ှ ဟို ယ  ထ ေးကကသည့်။ 

အဖခ ေးသ မျ ေးနငှ ့်  န့်ေး   ရလေးစ ေးသမှုဖြင ့်  က့် ံ ခံ  န့် အ ည့်အရသွေး အချ   ွေ့ (ယခို ဖြစ့် ပ့် ွင့် စဉ့်ေးစ ေး 

ရ ွေးရခေါ်န ိုင့်စွမ့်ေး) မ ှ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးက ို “အဖပင့်လ မျ ေး”၊ “ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့” နှင ့် ကွွဲဖပ ေးသ မျ ေးဟို 

ယ  ထ ေးကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ထ ိုသ မျ ေးအရပေါ် မ   ေးသဖြင ့်  က့် ံဖခင့်ေးသည့်   ိုေး  ွေးသည့်ဟို 

မ  ိုန ိုင့်ရပ။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အရနဖြင ့် ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  အယ အ က ို ထပ့်က ၊ ထပ့်က  ရ ွွေ့ မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် အနည့်ေး ံိုေး အရနဖြင ့် ဂ  နငှ ့် ရ ိုမန့်    ေးရ ေး စနစ့်မျ ေး၌ ကျွန့်မျ ေးက ို နှ ပ့်စက့် သည ့် 

လက့်ခနံ ိုင့်ြွယ့်    ည့် ယွ့်ချက့်  ှ ရသေးသည့်ဟို   ို မည့် (သ ိုို့   ငွ့် ကျွန့်မျ ေးက ို လက့်ခနံ ိုင့်ြွယ့်   

အရကက င့်ေးဖပချက့် မ ှ ဘွဲ နှ ပ့်စက့်ကကသ မျ ေးလည့်ေး  ှ ခွဲ သည့်) ယင့်ေးမှ  အမနှ့်   ေးက ို   ှရြွ န့် ဖြစ့်သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ကျွန့်မျ ေး၏ ထွက့်ချက့်မျ ေးက ိုသ  အ ေးထ ေးဖခင့်ေး၏ အကနို့့်အသ ့်မျ ေးမှ  ထင့်  ှေးလ သည့်။ 

အချက့်မျ ေးစ ွထွဲမှ  စ့်ချက့်မှ  ကျွန့်မျ ေးမှ  အရ အ ကွ့် အမျ ေးအဖပ ေး မ ှ ဘွဲ   ဇေ ့်မှု အ ေးလံိုေး ွင့် 
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ကျွန့်မျက့်ဖမင့် သက့်ရသ  ှ ရနန ိုင့်မည့် မဟို ့်ရပ။ အဖခ ေးနည့်ေးမျ ေးဖြင ့်   ဇေ ့်မှု ရ ေး  မျ ေးက ို  ံိုေးဖြ ့် န့် 

လ ိုအပ့်လ သည့်။ ပါေင့်သည ့် ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး၏ န မည့်ရက င့်ေး  ှ မှု (သ ိုို့) ၎င့်ေး  ိုို့ ကျ န့်  ိုလ ိုသည ့် 

ကျမ့်ေးသစစ မျ ေး၏ ယံိုကကည့် ရလ က့်ဖခင့်ေးအရပေါ် မ  ည့်၍ အမှန့်၊ အမ ှေးက ို  ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်သည့်။ 

ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  စမ့်ေးသပ့်ဖခင့်ေးမျ ေး (စွပ့်စွွဲခံ သ က ို န ကျင့်မှု  စ့်ခို ခံစ ေး ရအ င့် လိုပ့်၍ ခံန ိုင့်ပါက 

အဖပစ့်ကင့်ေးသည့်ဟို ယ  သည့်) လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည့်။ ဥပမ  စွပ့်စွွဲခံ သ သည့် အပ ရပေးထ ေးရသ  သံ ံိုေးက ို 

လက့်ဖြင ့် က ိုေးရပအထ  အရ ကကည့်ြို မထွက့်ဘွဲ က ိုင့်သွ ေးန ိုင့်လျှင့် အဖပစ့်မ ှ ဟို  ံိုေးဖြ ့်သည့်။ လက့် ငွ့် 

အ ည့်ကကည့်ြို ရပေါ်လ ပါက အဖပစ့် ှ သည ့် သက့်ရသဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ၁၂   စို ရ  က့်လ သည ့်အခါ 

အမ ှေးအမနှ့် ခွွဲဖခ ေးသည့် နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခိုမှ  အဖခ ေးနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးထက့် ပ ို၍ သ လွန့်သည့်ဟို 

ယ  လ သည့်။ ယင့်ေးမှ  ရဖြ င ့်ချက့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

“သ ်ဝသမ ာျား၏ ဘု င်မ” 

 

အလယ့်ပ ိုင့်ေးရခ ့် ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး ွင့် ရဖြ င ့်ချက့်မျ ေးက ို ခ ိုင့်လံိုသည့်ဟို လက့်ခထံ ေးကကရလ   ယင့်ေး  ိုို့က ို 

“သက့်ရသမျ ေး၏ ဘို င့်မ” ဟို ရခေါ်  ိုကကသည့်။ ထ ိုရဖြ င ့်ချက့်က ို မည့်သ ိုို့  ယ မည့်နည့်ေး။ 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး ဖြင ့်ပင့် ည့်ေး။ ထ ိုို့ရကက င ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးသည့် ရနို့စဉ့်   ဇေ ့်မှု ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးနငှ ့် 

စစ့်ရ ေး ရမေးဖမန့်ေးဖခင့်ေးမျ ေး ငွ့် လိုပ့်ရ ိုေးလိုပ့်စဉ့် ဖြစ့်လ သည့်။ quaestio ဟ ရသ  စက ေးလံိုေး (လက့် င့် 

ဘ သ စက ေးအ  “ရမေးခွန့်ေးမျ ေး ကျရ  က့်ဖခင့်ေး”) က ိုပင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးနှင ့်  င့်   စက ေးလံိုေး အဖြစ့် 

သ ့်မှ ့်လ ကကသည့်။ 

 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက ို စ မံ ခနို့့်ခွွဲ န့် ထ ိုရခ ့်အခါက    ေးစ  င့်ရ ေး စနစ့်သည့် အရသေးစ  ့် 

ကျရသ  အက အကယွ့်မျ ေးက ို သ ့်မှ ့်ရပေးထ ေးသည့်။ ဥပမ    ဇေ ့်မှု  စ့်ခို ွင့် မျက့်ဖမင့်သက့်ရသ 

နှစ့်ဦေး  ှ ပါက ရဖြ င ့်ချက့် (နငှ ့် အ  လ သည ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု)  ှ  န့် မလ ိုရပ။ လ  စ့်ဦေးက ို မနှ ပ့်စက့်မ  

ထ ိုသ  ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်ဖခင့်ေးအရပေါ် မျက့်ဖမင့် သက့်ရသ  စ့်ဦေး (သ ိုို့) အဖပစ့် ှ ရကက င့်ေး သွယ့်ေ ိုက့်သည ့် နည့်ေးဖြင ့် 

ညွှန့်ဖပရနမှုမျ ေး  ှ  မည့်။ စစ့်ရ ေး ရမေးဖမန့်ေးသ မျ ေးသည့် လမ့်ေးရကက င့်ေးရပေးသည ့် ရမေးဖမန့်ေးဖခင့်ေး ပံိုစကံ ို 

အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးမှ   ေးဖမစ့်ထ ေးသည့် (Langbein, 1977)။ ထ ိုအချက့်မျ ေးနငှ ့် အဖခ ေး ကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေး 

 ှ ရသ ့်လည့်ေး အလယ့်ရခ ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ရ ေး ခန့်ေးရ  င့်မျ ေးက ဖပသရနသကွဲ သ ိုို့ အဖပစ့်မွဲ  

လ ရပါင့်ေးမျ ေးစွ သည့် မကက ခဏ   ိုေး  ွေး ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် အကကမ့်ေးြက့်ဖခင့်ေး ခံခွဲ  သည့်။ 

 

   ေးမမှုမျ ေး ွင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို ခငွ ့်ဖပ  န့် လ ိုအပ့်သည ့် အဖပစ့် ှ ရကက င့်ေး ညွှန့်ဖပရနမှုမျ ေး 

လံိုလံိုရလ က့်ရလ က့်  ှ ၊ မ ှ   ံိုေးဖြ ့် န့် ခက့်ခွဲသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ဘ သ ရ ေး က စစ ပ့်မျ ေး ဖြစ့်ရသ  

အယ ေါေ ရြ က့်လွွဲ ရြ က့်ဖပန့် ဖြစ့်မှု (   ေးေင့် သ ့်မှ ့်ထ ေးရသ  ဘို  ေးရကျ င့်ေး၏ အယ အ မျ ေးမှ 

ရသွြည့်ဖခင့်ေး) နှင ့် စိုန့်ေးအ  ့်  ပ့်သည့်ဟို စွပ့်စွွဲခ ံသည ့်အခါ က စစ ပ့်မျ ေးမှ  ပ ိုမ ို ရှုပ့်ရထွေးလ သည့်။ 

ထ ိုဖပစ့်မှုမျ ေးမှ  လိုပ့် ပ့်အ  ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်ဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ ရ ွေးရခေါ်ဖခင့်ေး  ိုင့်   ဖပစ့်မှုမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် သက့်ရသဖပ န့် ခက့်ခွဲသည့်။ သ ိုို့ဖြစ့်ရလ   သက့်ရသဖပန ိုင့် န့် ရဖြ င ့်ချက့်မျ ေး ပ ို၍ 

လ ိုအပ့်ရပသည့်။ ဘို  ေးရကျ င့်ေး က ိုယ့်  ိုင့်က စစ့်ရ ေးရမေးဖမန့်ေးရ ေး ခံိုရံိုေးမျ ေး ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေး၍ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေးက ို  ွင့် ွင့်ကျယ့်ကျယ့် အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်။ 
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ဘ သ ရ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး၏ အဖမင့်အ မ  အယ ေါေ ရြ က့်လွွဲ ရြ က့်ဖပန့် ဖြစ့်သ မျ ေးနှင ့် စိုန့်ေးအ  ့် 

  ့်သ မျ ေးသည့် သ မန့် သ ခ ိုေးမျ ေး၊ လ သ ့်သမ ေးမျ ေးထက့်ပင့် ပ ို၍ အနတ  ယ့် မျ ေးရသေးသည့်။ 

အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ထ ိုသ မျ ေးမှ  ထ ေ  စ  ့်ေ ည ဉ့်၏ သ ခ ိုေးမျ ေးနှင ့် လ သ ့်သမ ေးမျ ေး 

ဖြစ့်ရသ ရကက င ့်ပင့်။ ထ ိုသ မျ ေး၏ အနတ  ယ့်မျ ေးရသ  ယံိုကကည့်ချက့်မျ ေးသ  ပျံွေ့နှံို့သွ ေးပပ ေး အဖခ ေးသ မျ ေးမှ 

လက့်ခ ံ ကျင ့်သံိုေးသွ ေးပါက ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ ရသ  အဖပစ့်မွဲ သ  မျ ေးသည့် သ မန့်   ဇေ ့်မှုမျ ေး ကွဲ သ ိုို့ 

ပစစည့်ေးဥစစ မျ ေးနှင ့် အသက့်က ိုသ   ံိုေးရံှုေး မည့် မဟို ့်၊ ထ ေ  င ွဲ ငွ့် ရန လ မ ့်မည့် ဖြစ့်သည့်ဟို 

ရှုဖမင့်ကကသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  ရကက က့်မက့်ြွယ့်   အဖြစ့်  ိုေးက ို က ကယွ့် န့် ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်သ  

အနည့်ေးငယ့်က ို နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက ရဖပ ပရလ က့်စ   မဟို ့်ရပ။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် အဖပစ့် ှ သ မျ ေးသ  အဖပစ့်ရပေးခံ ရကက င့်ေး မည့်သ ိုို့ ရသချ  သ  ှ န ိုင့်ပါမည့်နည့်ေး။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့် 

ခံ သည ့်အခါ နှ ပ့်စက့်ခံ သ မျ ေးသည့် က စစအ ေးလံိုေးက ို ေန့်ခံ  ့်ကကသည့်။ ဥပမ  ၁၆၉၂ ခိုနစှ့်က 

မကက  ချှူေး က့်ဖပည့်နယ့်၊  လမ့်ေးမှ စိုန့်ေးအ  ့်   ့်သ မျ ေးက ို ရံိုေး င့် စစ့်ရ ေးသည ့် ဖြစ့် ပ့် ွင့် 

စွပ့်စွွဲခံ သ  အမျ ေးစိုသည့် ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး မဖပ မ ပင့် အဖပစ့် ှ ရကက င့်ေး ေန့်ခံခွဲ ကကသည့်။ 

ရ ေှးရခ ့်က ကျွန့်မျ ေးကွဲ သ ိုို့ပင့် အယ ေါေ   မ့်ေးရစ င့်ေးသ မျ ေး က ိုလည့်ေး ဥပရေအ  အက အကွယ့်ရပေး 

မခံထ ိုက့်ဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးကကပပ ေး အဖပစ့်မွဲ သ မျ ေး က ိုလည့်ေး အဖပစ့် ှ သ မျ ေးကွဲ သ ိုို့ပင့် ဖပစ့်ေဏ့် ရပေးရလ  

 ှ သည့်။ 

 

ဖ  သ်ြိမ်ျား န ်ဝတာင်ျားဆြို ခင်ျား 

 

ထ ိုမ   ေးမှုမျ ေးအရပေါ်  ံိုို့ဖပန့်မှုမျ ေး  ဖြည့်ေးဖြည့်ေးနှင ့် စ င့်လ ကကသည့်။  လမ့်ေး ရံိုေး င့် 

စစ့်ရ ေးဖခင့်ေးအပပ ေး ငါေးနှစ့် အကက  ွင့်    ေးရံိုေး ွင့်    ေးသ ကက ေး  စ့်ဦေး ဖြစ့်ခွဲ သ   မ့်ဖမှူ ယ့်   ေးရေါ 

(Samuel Sewall) က ဘို  ေးရကျ င့်ေး က့်ချ  န့်အ ငွ့်ေး ဘိုန့်ေးရ  ့်ကက ေး  စ့်ပါေးက ို စ  ကွ့် အပ ိုင့်ေးအစ  စ့်ခို 

ရပေးက  ြ ့်ဖပရစခွဲ သည့်။   ေးရေါက ရခါင့်ေးငံိုို့ထ ေးချ  န့်၌ ဘိုန့်ေးရ  ့်ကက ေးက ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ြ ့်ဖပခွဲ သည့် 

“ မ့်ဖမှူ ယ့်   ေးရေါဟ   လမ့်ေး ခံိုရံိုေး ြွင ့်လှစ့် စ  င့်ခွဲ မှုအ ွက့် အဖပစ့် ှ  ယ့်လ ိုို့ ခစံ ေး ပါ ယ့်။ သ ဟ  

ေ ဖြစ့် ပ့်အ ွက့် အဖပစ့် င့် ခံ ဖခင့်ေးနွဲို့ အ ှက့်  ဖခင့်ေး  ိုို့က ို လက့်ခလံ ိုပပ ေး လ သ ေးမျ ေးထံမှ အထ ေးသဖြင ့် 

ဘို  ေးသခင့်ထံမှ ေ အဖပစ့်က ို ခွင ့်လွှ ့်ရပေးြ ိုို့  ိုရ  င့်ေးလ ိုပါ ယ့်။” (Francis, 2005, p. 181)။ 

 

၁၇၃၄ ခိုနစှ့် ွင့်  ွ ေင့်န ိုင့်ငသံည့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု ပံိုစ ံအ ေးလံိုေးက ို ြျက့်သ မ့်ေးခွဲ သည ့် ပထမ ံိုေးရသ  န ိုင့်င ံ

ဖြစ့်လ ပပ ေး နှစ့်အနည့်ေးငယ့်အကက  ွင့် ပရ ေး  ှေး န ိုင့်ငသံည့်လည့်ေး ထ ိုအရလ အကျင ့်က ို ြျက့်သ မ့်ေးခွဲ သည့်။ 

အဖခ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးလည့်ေး အလ ေး   လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ကကသည့်။ ဖပင့်သစ့် သမ ိုင့်ေးပည  ငှ့် မ  ှယ့်ြ က ို (Michel 

Foucault) က အရဖပ င့်ေးအလွဲက ို ဖြစ့်ပွ ေးရစခွဲ သည ့်    ေးရသ ယ  ရ ွေးရခေါ်ပံို၊ အယ သ ေးမှုမျ ေးနှင ့် 

 က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေးက ို စွနို့့်ပစ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးသည့် အဖမင့်ပွင ့်ရခ ့် (Age of Enlightenment) ၏ ေ ရသသ 

ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ အလယ့်ရခ ့်မျ ေး ွင့် ရ ွွေ့ဖမင့်ရနကက ဖြစ့်ရသ  လ အမျ ေးအလယ့် ငွ့် 

 က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို ဖပသဖခင့်ေးအ ေး ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် မနှစ့်ပမ  ွေ့မှု ဖြစ့်လ ကကသည့်။ ြ က ို (1977, 

p. 9) က “ဖပစ့်ေဏ့်သည့်   ဇေ ့်မှုထက့် မရကျ ့်လနွ့်သည ့်  ိုင့်   ဇေ ့်မှု ကွဲ သ ိုို့ပင့် ရ ိုင့်ေးစ ိုင့်ေး 
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စက့် ိုပ့်ြွယ့်   ရက င့်ေးသည့်။ နှ ပ့်စက့်ခံ သည ့်   ဇေ ့်သ ေးသည့် သန ေးြွယ့်  ၊ ရလေးစ ေးြွယ့်   ပိုဂဂ  လ့် 

ဖြစ့်လ သည့်။” ဟို ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ 

 

၁၇၆၄ ခိုနှစ့်က ထို ့်ရေခွဲ ရသ  အ  လ လ မျ   ေး စ ေးပွ ေးရ ေး ပည  ငှ့်   ဇ    ဘကက   ယ  (Cesare Beccaria) 

၏ “  ဇေ ့်မှုမျ ေးနှင ့် ဖပစ့်ေဏ့်မျ ေးအရကက င့်ေး စ စို” (An Essay on Crimes and Punishment) စ အိုပ့် 

(Kramnick, 1995, pp. 525-32) နှင ့် ထ ိုနစှ့်ထွဲ ွင့်ပင့် ထို ့်ရေခွဲ သည ့် ဖပင့်သစ့် ရ ွေးရခေါ် ပည  ငှ့် 

ရဗ ့်လ့် ွဲယ ေး (Voltaire)  “ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးနှင ့် ရသေဏ့်ရပေးမှု” (On Torture and Capital 

Punishment) စ အိုပ့် (Kramnick, 1995, pp. 532-5)   ိုို့ ွင့် ဥရ  ပ  စ့်ေန့်ေး ဖြစ့်ရပေါ်ရနသည ့် 

ြျက့်သ မ့်ေးလ ိုသည ့် စ  ့်သရဘ ထ ေးက ို ရပေါ်ရပေါ်ထင့်ထင့်ပင့် ရြ ့်ဖပခွဲ သည့်။ သမ ိုင့်ေးပည  ငှ့် လင့်ေးဟနို့့် ့် 

(Lynn Hunt) (2007) က အဖခ ေးသ မျ ေး၏ ထ ခ ိုက့် နစ့်န မှုအရပေါ် က ိုယ့်ချင့်ေးစ လ ဖခင့်ေးသည့် ၁၈   စိုနှစ့် ွင့် 

ရကျ ့်ကက ေးခွဲ ရသ  ပ  သ ့်မျ ေး သရဘ ကျသည ့် ဇ  ့်လ ိုက့်မျ ေး ေိုကခ ခံ ဖခင့်ေးက ို ရြ ့်ကျှူေးထ ေးသည ့် 

ေ ထ မျ ေးရကက င ့်လည့်ေး ပါသည့်ဟို   ိုသည့်။ ဖပည ့်စံိုကိုန့်လံိုသည ့် က ိုယ့်ခနဓ ၊ ထ ိုို့ရကက င ့် ကျ ေးလွန့်ချ   ေးရြ က့်၍ 

မ သည ့် က ိုယ့်ခနဓ  ည့် ှ ရကက င့်ေး အသ အမှ ့်ဖပ လ ဖခင့်ေးက ို ညွှန့်ဖပသည ့် ဟ   ဩ တပ   ေးကက ေးမ ေးလ မှု၊ 

ဥပမ  လမ့်ေးမရပေါ် ငွ့် အရပါ  သွ ေးဖခင့်ေး၊ လက့်ဖြင ့် နှပ့်ရချေးညြှစ့်ဖခင့်ေး အစ ှ သည ့် အမ အကျင ့်မျ ေးက ို 

ရ  ှင့်ကကဉ့်လ ဖခင့်ေး၊ နှင ့်အ   ဤရ စ ေးရကက င့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ပံိုစသံစ့် စ့်မျ   ေးဖြင ့် 

ရလေးစ ေးမှုက ို ရြ ့်ရ  င့်  ၌ အရထ က့်အက ဖပ ခွဲ သည့်။  

 

ထင့် ှ ေးသည ့် ဥပရေ  ိုင့်   သမ ိုင့်ေးပည  ငှ့် ဂျွန့်လန့်ဘ န့်ေး (John Langbein) (1977, pp. 10-12) ကမ  

မ  ည သည ့် သရဘ    ေး  စ့်ခိုက ို ထို ့်ဖပခွဲ သည့်။ သ က အဖမင့်ပွင ့်ရခ ့် ငွ့် အဖမင့်မျ ေး 

ရဖပ င့်ေးလွဲလ ဖခင့်ေးရကက င ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေး ရလျ  ကျသွ ေးဖခင့်ေး မဟို ့်၊ ထ ိုရခ ့် မ  ိုင့်မ    စိုနှစ့် 

နစှ့်စိုခနို့့်က စ င့်ခွဲ သည ့်    ေးရံိုေးမှ သက့်ရသယ သည ့် ပံိုစ ံရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ 

   ေးသ ကက ေးမျ ေးသည့် သက့်ရသက ို ခ ိုင့်လံိုဖခင့်ေး  ှ ၊ မ ှ အရပေါ် မ  ည့်၍ သက့်ရသ၏ အကျ  ေးနငှ ့် အဖပစ့်မျ ေးက ို 

စ င့် ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးလ ရသ ရကက င ့် ရဖြ င ့်ချက့်မျ ေး (သ ိုို့) ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုမျ ေး မလ ိုရ   ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်ဟို သ က   ိုသည့်။ မည့်သည ့်အ ွက့်ရကက င ့် ဖြစ့်ရစ ၁၉   စိုနှစ့် ဥရ  ပ၏ ယဉ့်ရကျေးမှု 

စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုက ို၊ အနည့်ေး ံိုေး ဥရ  ပ   ိုက့်သ ေးမျ ေးအရပေါ် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေးက ို 

ပယ့်ချခွဲ သည့် (ဘို င့် လ ယ ိုပ ိုေးလ့်ေ့်သည့် ၂၀   စို ရ  က့်သည ့်  ိုင့် အ ြ  ကန့်မျ ေးက ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့် န့် 

ရ ရွေခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ)။ ကျွန့်စနစ့်က ို  နို့့်ကျင့်ဖခင့်ေး (ပဗ   န့် ွင့် ၁၈၃၃ ခိုနှစ့်၌ ကျွန့်ရ  င့်ေးေယ့်ရ ေးက ို 

ြျက့်သ မ့်ေး ခွဲ သည့်) နှင ့် ရပါင့်ေးစပ့်လ ိုက့်ရသ အခါ ပ ို၍ လ သ ေး န့်ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု စနစ့် စ့်ခို 

ရပေါ်ထွန့်ေးလ ချ  န့်ဟို   ိုန ိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်င ံက  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု ဥပရေမျ ေး ( စ့်ခါ  ံ စစ့်ပွွဲ 

ဥပရေမျ ေးဟို ရခေါ်သည့်) ထွက့်ရပေါ်လ မှုက ထ ိုအရက င့်ေးဖမင့်ဖခင့်ေးက ို ပ ို၍ အ ေးရက င့်ေးရစသည့်။ ၁၈၆၃ 

ခိုနစှ့် ငွ့် န ိုင့်င ံက  ကကက့်ရဖခန  အြွွဲွေ့က ို ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ပပ ေး ရန က့် စ့်နှစ့် ွင့် ဥရ  ပ န ိုင့်ငံ ၁၆ န ိုင့်ငကံ ဂျန ဗ  

သရဘ   စ ချ ပ့်နှင ့် ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်မျ ေးက ို စ င့် လက့်ခံ ကျင ့်သံိုေးခွဲ သည့်။ ထ ိုသရဘ    

စ ချ ပ့် ွင့် စစ့်ပွွဲအ ငွ့်ေး ေဏ့်     ှ သ မျ ေးက ို လ သ ေး န့်သည ့်  က့် ံမှုမျ ေး ရပေး န့်နှင ့် ထ ိုသ မျ ေးက ို 

အက အည ရပေးသည ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကွယ့်ရပေး န့် ပါ ှ သည့်။ ဤစ ချ ပ့် ပပ ေးရန က့် ၁၈၉၉ နှင ့် ၁၉၀၇ 

ခိုနစှ့် ငွ့် သည့်ရဟ ဂ့် သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ ပပ ေး ထ ိုစ ချ ပ့် ွင့် အ  ပ့်ဓ  ့်ရငွွေ့မျ ေး သံိုေးဖခင့်ေး၊ 

ရပါက့်ကွွဲအ ေးဖပင့်ေးသည ့် ကျည့် ံမျ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး မျ ေးက ို   ေးဖမစ့်က  စစ့်ပွွဲမျ ေးက ို  က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှု 
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ရလျ  ကျရစခွဲ သည့်။ ၁၉၂၉ ခိုနစှ့် ငွ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည ့်    ယရဖမ က့် ဂျန ဗ  သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် 

စစ့်ပွွဲ ွင့်ေး အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးက ို  က့် ံပံိုအ ေး ရန က့် က့် ွွဲ ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့်။ ဤသည့်မှ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်မှုနှင ့် စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေး အ ံိုေးသ ့်သွ ေးပပ ဟို   ိုဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ သ ိုို့   ငွ့် ထ ို က့်စက့် 

ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေးက ို    ေးေင့်   ေးဖမစ့်ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ဟို မည့်သ မျှ   ို၍ မ ရ   ရပ။ 

 

ထ ိုို့ရန က့် ငွ့်က ေး ရဟ ့်လ ိုရက  စ့် ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ န ဇ မျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့နှင ့် ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ွက့် သ မျ ေး၏ 

  ဇေ ့်မှုမျ ေးသည့်  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုနှင ့် ပမ ဏ ွင့် ယခင့်က မကကံ ဘ ေးခွဲ ရသ  ပံိုစမံျ   ေး ဖြစ့်သည့်။ 

စစ့် ပ့်မျ ေးနငှ ့် သမ ေးရ ိုေးကျ   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးအဖပင့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ပ ိုင့်  ိုင့်မှုမျ ေးက ိုပါ မခွွဲဖခ ေးဘွဲ 

ပစ့်မှ ့်ထ ေးခွဲ သည ့်အ ကွ့် ေို  ယ ကမ္ စစ့်က ို အလံိုေးစံို စစ့်ပွွဲဟိုလည့်ေး ရခေါ်  ိုကကသည့်။ ထ ိုသ မျ ေးက ို 

ဥရ  ပ၏ အယဉ့်ရကျေး ံိုေး န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငဟံို သ ့်မှ ့်ခထံ ေး သည ့် န ိုင့်ငံမှ ကက   င့်စ စဉ့်၍ 

သ ့်ဖြ ့်ခွဲ ဖခင့်ေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုကပ့်ရဘေးက ို  ံိုို့ဖပန့် န့် ကိုလသမဂဂနှင ့် ရန က့် ံိုေး ွင့် ယရနို့ရခ ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ရမွေးြွ ေးလ ခွဲ သည့်။ ၁၉၄၈ ခိုနှစ့် ကမ္  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး၏ 

အပ ိုေ့် ၅  ငွ့် “မည့်သ က ိုမျှ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့)  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ  (သ ိုို့) 

ဂိုဏ့်သ ကခ  ညြှ  ေးနွမ့်ေးရစရသ  ဖပ မ   က့် ံဖခင့်ေး (သ ိုို့) အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး မဖပ  ။” ဟို   ိုထ ေးသည့်။ ကနို့့်ကကွ့်သ  

မ ှ ဘွဲ ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးသည့် ဥရ  ပ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး အ ွက့် သ မက 

 စ့်ကမ္ လံိုေး အ ကွ့်ပါ စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေး ထ ရထ င့်ရပေးန ိုင့် ခွဲ သည့်။ 

 

ထ ိုအချ  န့်မှ စ၍ အဖခ ေး ပဋ ည ဉ့်၊ သရဘ   စ ချ ပ့်၊ ကျင ့်ေ ့်နှင ့် အဖခ ေး န ိုင့်င ံက  ဥပရေ 

စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးရပါင့်ေး မျ ေးစွ  ွင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို   ေးဖမစ့်ရကက င့်ေး ထပ့်ြန့် လွဲလွဲ ရြ ့်ဖပခွဲ သည့် 

(စ ရသ တ  ၁၅.၁  ငွ့် ရှုပါ)။ ယရနို့အချ  န့် ွင့် ထ ို  ေးဖမစ့်ချက့်က ို န ိုင့်င ံက  ဥပရေ၏ ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး 

အဖြစ့်ပင့် လက့်ခထံ ေးသည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  ယင့်ေးဥပရေသည့် အရဖခခံ ကျပပ ေး ကမ္  စ့်ေန့်ေး ွင့် 

လက့်ခထံ ေးရသ  ဥပရေ ဖြစ့်ရသ ရကက င ့် အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   မ ှ ဘွဲ အစ ိုေး မျ ေး အ ေးလံိုေးအ ွက့်   ေန့် 

ဖြစ့်သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ မျ ေးက ို လ သ ေးအ ေးလံိုေး၏  န့်သ မျ ေး (သ ိုို့) hostis humani generis ဟို 

သ ့်မှ ့်ကကသည့်။ န ိုင့်ငံ က  စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး အကက ေး အရ ေးအကက ေး ံိုေး စ ချ ပ့် စ  မ့်ေးမှ  ၁၉၈၇ 

ခိုနစှ့် ငွ့် စ င့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ပပ ေး န ိုင့်ငံရပါင့်ေး ၁၄၀ ရကျ ့်က သရဘ    လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးထ ေးသည ့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုနှင ့် အဖခ ေး  က့်စက့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ  (သ ိုို့) ဂိုဏ့်သ ကခ  ကျ င့်ေးရစရသ  

 က့် ံမှုမျ ေး (သ ိုို့) အဖပစ့်ရပေးမှုမျ ေးအ ေး  နို့့်ကျင့်ရ ေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် (Convention Against 

Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (CAT)) ဖြစ့်သည့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုကွဲ သ ိုို့ ကွဲ  ွဲွေ့ ရှု ့်ချမှုမျ ေး  ှ ရနရသ ့်လည့်ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမှ  ကကံ ကကံ ခ ိုင့်  ပ့် ည့် ရန ွဲပင့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

ရ ေှးရခ ့် ဂ  နှင ့် ရ ိုမန့် လ မျ   ေးမျ ေးက ကျွန့်မျ ေးသည့် ကျ  ေးရကက င့်ေး က့်စပ့် စဉ့်ေးစ ေး န ိုင့်စမွ့်ေး မ ှ ရသ ရကက င ့် 

လ မ့်ည ဖခင့်ေး မဖပ န ိုင့်ဟို ယ  ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့်   ဇေ ့် က စစ ပ့်နငှ ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး အမနှ့်   ေးက ို 

ရြ ့်ထို ့်လ ိုပါက (လွ ့်လပ့်ရသ  န ိုင့်ငံသ ေး  စ့်ဦေးနငှ ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့်) ကျွန့် စ့်ဦေးက ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့် န့် 

သင ့်ရလျ ့်သည့်ဟို လက့်ခထံ ေးသည့်။ 
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အလယ့်ရခ ့် ငွ့် ဥပရေရ ေး   အ   ှ မျ ေးက ရဖြ င ့်ချက့်က ို အဖပစ့်ကင့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် အဖပစ့် ှ ဖခင့်ေးအ ေး 

ခွွဲဖခ ေးန ိုင့်မည ့် အခ ိုင့်လံို ံိုေး နည့်ေးလမ့်ေး၊ “သက့်ရသမျ ေး အ ေးလံိုေး၏ ဘို င့်မ”၊ ဟို လက့်ခထံ ေးသည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးသည့် ရဖြ င ့်ချက့်မျ ေး  ယ  န့် ထ ရ  က့်ရသ  နည့်ေးလမ့်ေး ဖြစ့်ရလ   ယင့်ေးက ို 

 ွင့် ွင့်ကျယ့်ကျယ့် အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် သ ့်မှ ့်ထ ေးရသ  လမ့်ေးညွှန့်ချက့်မျ ေးနှင ့် အည ရ    

လိုပ့်ရ  င့် သည့်။ ဘို  ေးရကျ င့်ေးသည့်ပင့် အယ လွွဲသ မျ ေးနှင ့် စိုန့်ေးအ  ့်   ့်သ မျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့် န့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက ို အသံိုေးဖပ ြ ိုို့ လက့်မ ွနို့့်ရပ။ 

အဖမင့်ပွင ့် က လအ ငွ့်ေး ရပေါ်ထွက့်လ သည ့် ယဉ့်ရကျေးမှု စံနှုန့်ေး အသစ့်မျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်ရစ၊ ဥပရေ 

စနစ့် ငွ့် ဖြစ့်ရပေါ်ရသ  အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်ရစ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုက ို  ဖြည့်ေးဖြည့်ေးနှင ့် ဥရ  ပ 

 စ့်ေန့်ေး ွင့်   ေး  ေးလ ိုက့်သည့်။ စစ့်ပွွဲ  ိုင့်   ဥပရေမျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   

ဥပရေမျ ေးက ို က ိုဓဥပရေ ဖပ လ ိုက့်သည့်နှင ့်အည  န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေးမျ ေး ွင့် ပ ို၍ ယဉ့်ရကံျံေးရသ  

ချဉ့်ေးကပ့်မှုမျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ သည့်။ 

ထ ိုထွက့်ရပေါ်လ မှုမျ ေးက ို ရဟ ့်လ ိုရက  စ့် ဖြစ့် ပ့်က ရချြျက့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုဖြစ့် ပ့်၏  လေ့် 

 စ့်ခိုမှ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို  စ့်ကမ္ လံိုေး အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် ဥပရေအ    ေးဖမစ့်ဖခင့်ေး အပါအေင့် 

ရခ ့်ရပေါ် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု မဖပ ဘွဲနှင ့်ပင့် မှ ေးယွင့်ေးစ ွ ရဖြ င ့်ချက့် ရပေးဖခင့်ေးမျ ေး  ှ ရကက င့်ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ သ  ှ ထ ေး 

ကကသည့်။ မည့်သည ့် အရဖခအရနမျ   ေး ွင့် သင့်မကျှူေးလွန့်ရသ  ဖပစ့်မှု  စ့်ခိုက ို ေန့်ခ ံ ရဖြ င ့်ချက့် 

ရပေးမ မည့်ဟို ထင့်ပါသနည့်ေး။ 

 

ဇယ ေး ၁၅.၁။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု  နို့့်ကျင့်ရ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး အဓ က န ိုင့်ငံ က  

စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး ွင့် ရြ ့်ဖပထ ေးပံိုမျ ေး ရက က့်နှု ့်ချက့် 

 မဘာ  လူူ့အခငွ အ်ဝ ျား ဝ  ညာစာတမ်ျား 

“မည့်သ ူ့က ိုမျှ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့)  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ  (သ ိုို့) ဂိုဏ့်သ ကခ  

ညြှ  ေးနွမ့်ေးရစရသ  ဖပ မ   က့် ံဖခင့်ေး (သ ိုို့) အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး မဖပ  ။” (အပ ိုေ့် ၅) 

 

ဂ န ော သဝဘာတူစာခ  ပ်နှင ် ဝနာ ်ဆ တ်ွဲ စာခ  ပ်မ ာျား 

“အထက့် ငွ့် ရြ ့်ဖပခွဲ ရသ  ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးအရပေါ် ရအ က့်ပါ လိုပ့် ပ့်မျ ေး ကျှူေးလွန့်ဖခင့်ေးက ို ယခိုနငှ ့် 

ရန င့်မည့်သည ့်အချ  န့်၊ မည့်သည ့် ရန   ငွ့်မ  ို   ေးဖမစ့်ထ ေးသည့် 

က) အသက့်နှင ့် လ အရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်မှု၊ အထ ေးသဖြင ့် က ိုယ့်အဂဂါ ဖြ ့်ရ  က့်ဖခင့်ေး၊  က့်စက့်ရသ  

 က့် ံမှုမျ ေးနှင ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေး 

ဂ) လ  စ့်ဦေး၏ ဂိုဏ့်သ ကခ က ို ထ ခ ိုက့်ရစမည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် အ ှက့် ရစပပ ေး ဂိုဏ့်သ ကခ  

ထ ခ ိုက့်ရစမည ့်  က့် ံမှုမျ ေး” (ဘံိုစ ပ ိုေ့် ၃) 

 

 ပည်သူူ့ ဝ ျား ာနှင ် နြိုငင်ံဝ ျား အခွင ်အဝ ျားမ ာျားဆြိုင် ာ နြိုငင်တံ ာ သဝဘာတူစာခ  ပ် 

“မည့်သ ူ့က ိုမျှ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့)  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ  (သ ိုို့) ဂိုဏ့်သ ကခ  
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ညြှ  ေးနွမ့်ေးရစရသ  ဖပ မ   က့် ံဖခင့်ေး (သ ိုို့) အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး မဖပ  ။ အထ ေးသဖြင ့် မည့်သ မျှ သ ၏ 

လွ ့်လပ့်ရသ  စ  ့် နဒ မပါဘွဲနှင ့် ရ ေးပည  (သ ိုို့) သ ပပ ံ ိုင့်   စမ့်ေးသပ့်ချက့်မျ ေး မခံရစ ။” (အပ ိုေ့် ၇)  

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားနငှ ် အဝ ခခံ လွတ်လပ်ခငွ ်မ ာျား  ာ ယွ်ဝ ျား ဆြိုင် ာ ဥဝ ာပ သဝဘာတူစာခ  ပ် 

“မည့်သ ူ့က ိုမျှ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့)  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ  (သ ိုို့) ဂိုဏ့်သ ကခ  

ညြှ  ေးနွမ့်ေးရစရသ  ဖပ မ   က့် ံဖခင့်ေး (သ ိုို့) အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး မဖပ  ။” (အပ ိုေ့် ၃) 

 

အဝမ ြိ တြိ ု ်လူူ့အခငွ အ်ဝ ျား သဝဘာတူစာခ  ပ် 

“မည့်သ ူ့က ိုမျှ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့)  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ  (သ ိုို့) ဂိုဏ့်သ ကခ  

ညြှ  ေးနွမ့်ေးရစရသ  ဖပ မ   က့် ံဖခင့်ေး (သ ိုို့) အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး မဖပ  ။ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်  ံိုေးရံှုေးသွ ေးသ မျ ေး အ ေးလံိုေးက ို 

ရမွေး  ပါ လ ူ့ဂိုဏ့်သ ကခ နှင ့်အည   က့် ံ မည့်။” (အပ ိုေ့် ၅) 

 

အာဖ ြိ  လူသာျားနှင ် လူအုပ်စုမ ာျား၏ အခွင ်အဝ ျားမ ာျားဆြိုင ်ာ ပဋြိညာဉ ်

“လ သ ေး  ိုင့်ေး ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရမွေး  ပါ လ ူ့ဂိုဏ့်သ ကခ က ို ရလေးစ ေးခံပ ိုင့်ခွင ့်နှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဥပရေရ ေး   

အရဖခအရနက ို အသ အမ ှ့်ဖပ  ခံပ ိုင့်ခွင ့်  ှ သည့်။ လ  စ့်ဦေးအရပေါ် ကျှူေးလွန့်သည ့် အလွွဲသံိုေးစ ေး ဖပ မှု ပံိုစ ံ

အ ေးလံိုေးနှင ့် ဂိုဏ့်သ ကခ  ကျ င့်ေးရစသည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး အ ေးလံိုေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ကျွန့်စနစ့်၊ 

ကျွန့်အရ  င့်ေးအေယ့် ဖပ ဖခင့်ေး၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး၊  က့်စက့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ  (သ ိုို့) ဂိုဏ့်သ ကခ  

ညြှ  ေးနွမ့်ေးရစရသ  အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးနှင ့် ဖပ မ  က့် ံဖခင့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို   ေးဖမစ့် မည့်” (အပ ိုေ့် ၅) 

 

ည ဉ်ျားပန်ျား နှြိပ်စ ်မှုနှင ် အ ခာျား   ်စ ဝ်သာ၊ လူမဆန်ဝသာ (သြိုို့) ဂုဏ်သြိ ခာ   ဆင်ျားဝစဝသာ 

ဆ ်ဆံမှုမ ာျား (သြိုို့) အ ပစဝ်ပျားမှုမ ာျားအာျား ဆနို့်  င် ခင်ျားဆြိုင် ာ သဝဘာတူစာခ  ပ် 

“လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်င ံ ိုင့်ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ စ  င့်ပ ိုင့်ခွင ့်  ှ ရသ  နယ့်ရဖမ  ိုင့်ေး ငွ့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို   ေး  ေး န့် ထ ရ  က့်ရသ  ဥပရေ   ိုင့်  ၊ အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး   ိုင့်  ၊ 

   ေး စ  င့်ရ ေး   ိုင့်   (သ ိုို့) အဖခ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ  မည့်။” 

 

ည ဉ်ျားပန်ျား နှြိပ်စ ်မှု တာျားဆ ျားဝ ျားနှင ် အ ပစဝ်ပျားဝ ျား ဆြိုင် ာ အဝမ ြိ တြို ် သဝဘာတစူာခ  ပ ်

“လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်င ံ ိုင့်ေးသည့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု လိုပ့် ပ့်မျ ေးနှင ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့် န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏   ဇေ ့်မှု ဥပရေရအ က့် ွင့် ဖပစ့်မှုမျ ေး အဖြစ့် ထ ေး ှ ပပ ေး 

ထ ိုလိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ ကက ေးရလေးမှု သရဘ သဘ ေက ို ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးသည ့် ကက ေးရလေးရသ  

ဖပစ့်ေဏ့်မျ ေး ရပေး မည့်။” (အပ ိုေ့် ၆) 

 

ပုံစ ံ အာျားလုံျား ဖင  ် ထြိန်ျားသြိမ်ျား ခင်ျား (သြိုို့) အ  ဉ်ျားခ  ခင်ျား ခံဝန သူမ ာျား အာျားလုံျား ြို  ာ ွယ် န်  ုလသမဂဂ 

အဖွဲွေ့၏ စည်ျားမ ဉျ်ားမ ာျား 

“မည့်သည ့် ပံိုစဖံြင ့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) အကျဉ့်ေးချဖခင့်ေး ခံထ ေး သ မ  ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုနှင ့် အဖခ ေး 

 က့်စက့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ  (သ ိုို့) ဂိုဏ့်သ ကခ  ကျ င့်ေးရစရသ   က့် ံမှုမျ ေး (သ ိုို့) အဖပစ့်ရပေးမှုမျ ေးအ ေး 

မခံရစ ။” (စည့်ေးမျဉ့်ေး ၆) 
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 ဝလျားသူငယ် အခွင အ်ဝ ျား ဆြိုင် ာ  ုလသမဂဂ သဝဘာတူစာခ  ပ် 

“မည့်သည ့် ကရလေးက ိုမျှ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့)  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ  (သ ိုို့) 

ဂိုဏ့်သ ကခ  ညြှ  ေးနွမ့်ေးရစရသ  ဖပ မ   က့် ံဖခင့်ေး (သ ိုို့) အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး မဖပ  ။” (အပ ိုေ့် ၃၇) 

 

အမ ြိ ျားသမ ျားမ ာျားအဝပေါ် အ  မ်ျားဖ ်မှု တြို ဖ်  ဝ် ျား ဆြိုင ်ာ  ုလသမဂဂ ဝ  ညာခ  ် 

“အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှု၊ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   (သ ိုို့) အဖခ ေးရသ  

နယ့်ပယ့်မျ ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် အရဖခခကံျရသ  လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး အ ေးလံိုေးက ို  န့်ေး    ယ ခွင ့်နှင ့် 

အက အကယွ့်ရပေးခံပ ိုင့်ခငွ ့်  ှ သည့်။ ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ငွ့် ရအ က့်ပါ  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

ဇ) ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုနှင ့် အဖခ ေး  က့်စက့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ  (သ ိုို့) ဂိုဏ့်သ ကခ  ကျ င့်ေးရစရသ  

 က့် ံမှုမျ ေး (သ ိုို့) အဖပစ့်ရပေးမှုမျ ေးအ ေး မခံ ရစသည ့် အခွင ့်အရ ေး” (အပ ိုေ့် ၃) 

 

တ ာျားဥပဝဒ စည်ျား  ပ်သူမ ာျား အတွ  ် ုလသမဂဂ၏   င ်ေတ်မ ာျား 

“မည့်သည ့်    ေးဥပရေ စည့်ေးကကပ့်သ မျှ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုနှင ့် အဖခ ေး  က့်စက့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ  (သ ိုို့) 

ဂိုဏ့်သ ကခ  ကျ င့်ေးရစရသ   က့် ံမှုမျ ေး (သ ိုို့) အဖပစ့်ရပေးမှုမျ ေးအ ေး မဖပ လိုပ့် ၊ မစ င့်  (သ ိုို့) 

လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးက ို လက့်ပ ိုက့် ကကည ့်မရန ။” (အပ ိုေ့် ၅) 

 

ည ဉ်ျားပန်ျား နှြိပ်စ ်သူ တစ်ဦျား မည်သြိုို့  ဖစ်လာသနည်ျား 

 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ မျ ေးသည့် စ  ့်မနှိံု့သ မျ ေးလ ေး၊ အဖခ ေးသ မျ ေးနှင ့် ကွွဲဖပ ေး ဖခ ေးန ေး ရနသ မျ ေးလ ေး၊ ရ ိုင့်ေးစ ိုင့်ေး 

ယို ့်မ သည ့်   ဇေ ့်သ ေးမျ ေးလ ေး၊ လ င့်အကကမ့်ေးြက့်သ မျ ေးလ ေး။ ထ ိုသ မျ ေး ဖြစ့်သည့်မှ  မ ှ သရလ က့် 

  ှေးသည့်။  ကယ့် မ့်ေး ငွ့်  ွဲစခန့်ေးမျ ေးနှင ့် စစ့် ပ့်မျ ေးသည့် စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  အ ည့်အချင့်ေး 

မဖပည ့်မ သ မျ ေးက ို လက့်ခကံကဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် ထ ိုသ မျ ေးသည့် အမ နို့့်န ခံ န့် ခက့်ခွဲမည့် 

ဖြစ့်ရကက င့်ေး သ ရသ ရကက င ့်ပင့်။   ိုေး  ွေးသည ့် အမနှ့်   ေးမှ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ  အမျ ေးစိုသည့် 

(စ ရသ တ  ၁၅.၂ မှ) ဟ ိုရ ေး ဗယ့်လ့် လ ိုပက့်စ့် (Jose Valle Lopez) ကွဲ သ ိုို့ သ မန့် အမျ   ေးသ ေးမျ ေး (သ ိုို့) 

  ှေးပါေးရသ  အရဖခအရန ွင့် သ မန့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၁၅.၂။ ဟ ိုရ ေး၏ ဖြစ့် ပ့် 

ဟ ိုရ ေး ဗယ့်လ့် လ ိုပက့်စ့်သည့် သ ူ့က ိုယ့်သ  လ   ိုေး စ့်ဦေး ဟိုရ    မထင့်ရပ။ သ သည့် အသက့် ၁၅ နှစ့် ွင့် 

သ ူ့န ိုင့်ငံ ဟွန့်ေ ေး က့်စ့်၏ စစ့် ပ့်ထွဲသ ိုို့ ေင့်ခွဲ ပပ ေး  ဖြည့်ေးဖြည့်ေးနှင ့်   ထ ေး ဖမင ့်လ က  အ မ့်ရထ င့်ကျပပ ေး 

ကရလေးနှစ့်ရယ က့် ထွန့်ေးက ေးခွဲ သည့်။ သ ၏ က ိုယ့်အရလေးချ  န့်ရကက င ့် အယ့်လ့်ရဂေါ်ေ ို (El Gordo)၊ ေ ို ့်၊ 

ဟို လ သ မျ ေးကကသည ့် ဟ ိုရ ေးသည့် ထ ိုနစှ့်မျ ေးအ ွင့်ေး ရယ က့်ျ ေး န့်ဖခင့်ေး၊ သ တ  ှ ဖခင့်ေး  ိုို့က ို ဖပသ န့် 

ရလှ င့်ရဖပ င့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို ကကံ ကကံ ခ ိုင့်သည ့် သရဘ ထ ေးက ို ရမွေးဖမှူခွဲ သည့်။ ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး 

ဟွန့်ေ ေး က့်စ့်၏ အ မ့်န ေးချင့်ေး န ိုင့်ငံ န က ဂ ွ   န ိုင့်င ံွင့် ကွန့်ဖမှူနစ့်မျ ေး စ မ ့်ေင့်လ ဖခင့်ေးနငှ ့် 

အယ့်လ့်  ဗရေါန ိုင့်င ံငွ့် အလ ေး   ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်ဖခင့်ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်င ံွင့် အဖြစ့်မခံဟ သည ့် 
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စက ေး ဟွန့်ေ ေး က့်စ့် စစ့် ပ့်   ေန့် ှ သ မျ ေး အကက ေး ငွ့် ပျံွေ့နှံို့လ ခွဲ သည့်။ ထ ိုအချ  န့် ငွ့် ဟ ိုရ ေးသည့် သ ၏ 

န ိုင့်ငံက ို က ကယွ့် န့် သ ူ့က ို ခ ိုင့်ေးသည ့် မည့်သည ့် လိုပ့် န့်က ိုမ  ို လိုပ့် န့် အသင ့်  ှ ရနခွဲ သည့်။ 

 

အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် သ ူ့က ို ရထ က့်လှမ့်ေးရ ေး လိုပ့် န့်   ေန့်ရပေးခွဲ ပပ ေး ရန က့်ပ ိုင့်ေး ငွ့် ဖပန့်ရပေး ွွဲ န့်   ေန့် 

ရပေးခ ံခွဲ  သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ဖပန့်ရပေး ွွဲဖခင့်ေးမှ  အလိုပ့်ချ  န့် ပံိုမှန့်မ ှ ရသ ရကက င ့် သ ၏ မ သ ေးစိုက ို ပံိုမှန့် အချ  န့် 

ရပေးန ိုင့် န့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ရ ေး ဌ နခွွဲသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ရပေးခွဲ သည့်။ သ ၏ ဇ  ့်ရကက င့်ေးက ို 

သ င့်ေးရထ က့် စ့်ဦေးက ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ဖပန့်ရဖပ င့်ေး ရဖပ ဖပခွဲ သည့်။ “သ က 

သ ူ့ကရလေးရ ွနွဲို့ မ န့်ေးမက ို နမ့်ေးရံှုွေ့ပပ ေး နှု ့် က့်မယ့်၊ ပပ ေး င့် သ ူ့ရနို့လယ့်စ က ို ယ ပပ ေးရ    သ အလိုပ့်လိုပ့် ွဲ  

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့် ွဲ  အခန့်ေးရ ွ  က ို သွ ေးပါရ    ယ့်။” အလိုပ့် ွင့် သ  နှ ပ့်စက့် မည ့်လ မျ ေးက ို 

ရ နစှ့်ဖခင့်ေး၊ အသက့်ရှှူ ကကပ့်ရစဖခင့်ေး၊ လ င့်အဂဂါမျ ေးက ို လျှပ့်စစ့်ဖြင ့် ရ  ှ ရ ိုက့်ဖခင့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ရ   သည့်။ 

 

 ဖြည့်ေးဖြည့်ေးနှင ့် ရအ ့်သံမျ ေးက ို သ မခံစ ေးန ိုင့်ရ   ရပ။ သ ိုို့   ငွ့် သ ူ့က ို ရန   ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ န့် 

ရ  င့်ေး  ိုရသ အခါ ရလှ င့်ရဖပ င့်ဖခင့်ေးမျ ေး  ြန့် စ င့်လ ဖပန့်သည့်။ “ေ ို ့်က ဘ ဖြစ့်    လွဲ၊ 

ရယ က့်ျ ေး မဟို ့်ဘ ေးလ ေး” ထ ိုသ ိုို့  ိုသည ့်  ိုင့် ဟ ိုရ ေး၏ ထ ိုရန  မှ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့လ ိုသည ့် သရဘ    ေးမှ  

မရဖပ င့်ေးလွဲခွဲ ရပ။ ထ ိုအချ  န့် ွင့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေး စ င့်လ ခွဲ သည့်။ “ဟ ိုရ ေး၊ မင့်ေးထွက့်သွ ေး ွဲ ရနို့မှ  

မင့်ေးရခါင့်ေးက ို ဖြ ့်ပစ့်မယ့်။” ထ ိုပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးက ို လက့်မခံန ိုင့် ရ   သည ့် အ ံိုေး ွင့် ဟ ိုရ ေးသည့် သ ၏ 

မ သ ေးစိုနှင ့် ကရနေါက ို ထွက့်ရဖပေးခွဲ ပပ ေး သ ူ့ဇ  ့်ရကက င့်ေးက ို လ ထိုထံ ချဖပခွဲ သည့်။ သ သည့် 

လ   ိုေး စ့်ရယ က့် မဟို ့်ရကက င့်ေး ကမ္ က ို သ ရစလ ိုသည့်။  င့်  ရသ  အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် 

အဖခ ေးသ မျ ေးသည့်လည့်ေး အလ ေး  ပင့် လိုပ့်ရ  င့်မည့် ဖြစ့်ရကက င့်ေး သ က လ အမျ ေးက ို ရဖပ ဖပလ ိုသည့်။ 

 

Atkinson (1989) က ို မှ ဖငမ့်ေးသည့်။ 

 

ဝ ပာင်ျားလဲ ခင်ျား၏ စြိတ်ပညာသဝဘာတ ာျား 

 

သ မန့်လ  စ့်ဦေးက ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ  ဖြစ့်လ ရစ န့်မှ  အလွယ့်ပင့် လွယ့်က သည့်။ ထ ိုသ က ို  ွဲ (သ ိုို့) 

စစ့်ရလ ကျင ့်ရ ေး စခန့်ေးကွဲ သ ိုို့ရသ  ကနို့့်သ ့်ထ ေးသည ့် ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ငွ့် ချ  ေးကျှူေး  ့်သည ့် ရခါင့်ေးရ  င့် 

 စ့်ဦေးနှင ့်အ   ထ ေးလ ိုက့်ပါ။ ထ ိုလ သစ့်သည့် ငယ့် ွယ့်ပပ ေး သ မျ ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးဖခင့်ေးက ို အလွယ့် က  ခံသည ့်သ  

 စ့်ဦေး ဖြစ့်ပါက ပ ိုရက င့်ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် မှန့်ကန့်ရသ  အရဖခအရန ရအ က့် ငွ့် အသက့်အ ယွ့် မရ ေွး 

လ မျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် အထက့်လ ကက ေး၏ အမ နို့့်က ို န ခ ံ ့်ကကသည့်။ န မည့်ရကျ ့် ရမေးလ့်ဂ မ့် (Milgram) 

နှင ့် စ န့်ေးြ ိုို့ေ့် အကျဉ့်ေးရထ င့် စမ့်ေးသပ့်ချက့်မျ ေးက ဖပသသည ့်အ  ိုင့်ေး လ သ ့် န့် ခ ိုင့်ေးရစဖခင့်ေးမျ ေးက ိုပင့် 

န ခံ  ့်ကကသည့် (စ ရသ တ  ၁၅.၃  ွင့် ရှုပါ)။ 

 

စ ရသ တ  ၁၅.၃။ ရမေးလ့်ဂ မ့်နှင ့် စ န့်ေးြ ိုို့ေ့် အကျဉ့်ေးရထ င့် စမ့်ေးသပ့်ချက့် 

လ မှု စ  ့်ပည  နယ့်ပယ့် ငွ့် စမ့်ေးသပ့်ချက့် နှစ့်ခိုမှ  ဂနထေင့် ရဖမ က့်သည့်။ “သ မန့် ဖပည့်သ မျ ေး” သည့် 

အဖခ ေး လ သ ေးမျ ေးအရပေါ်  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့် န့် စ  ့် နဒ  ှ ကကရကက င့်ေးက ို ဖပသ န့် 

ထ ိုစမ့်ေးသပ့်ချက့်မျ ေးက ို မကက ခဏ က ိုေးက ေးကကသည့်။ စမ့်ေးသပ့်ချက့်  စ့်ခိုချင့်ေးစ က ို ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ ရ  ၊ 
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နည့်ေးလမ့်ေးပ ိုင့်ေးအ ပါ ရေြန့်ခွဲ ကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုစမ့်ေးသပ့်ချက့် နှစ့်ခိုလံိုေးသည့် အမနှ့်   ေးက ို 

ထင့်ဟပ့်ရနသည ့်အ ွက့် ရလ လ ကကည ့်သင ့်သည့်။ 

 

ရယေးလ့် ကကသ ိုလ့်မှ စ  ့်ပည  ငှ့် စ န့်ရလ ရမေးလ့်ဂ မ့် (Stanley Milgram) က ၁၉၆၁ ခိုနစှ့် 

အစပ ိုင့်ေး ငွ့် စမ့်ေးသပ့်ချက့်မျ ေး စ င့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုစမ့်ေးသပ့်ချက့် ွင့် အထက့်လ ကက ေး (စမ့်ေးသပ့်ချက့် 

လိုပ့်ရ  င့်သ ) က “   ” အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ထ ေးသ မျ ေးက ို (“သင့်ယ သ အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့်”) 

အဖခ ေးသ မျ ေးအ ေး စ ရမေးပွွဲ ွင့် အမ ှေး စ့်ခို လိုပ့်  ိုင့်ေး လျှပ့်စစ့်ဖြင ့် ရ  ှ ခ့်ရ ိုက့် န့် ညွှန့်ကက ေးထ ေးသည့်။ 

လျှပ့်စစ့်ရ ှ  ခ့်၏ အ ေးသည့် ပံိုမှန့် ဖမင ့် က့်ရနသည့်။    မျ ေးက သင့်ယ သ မျ ေးက ို မဖမင့် ရသ ့်လည့်ေး 

ထ ိုသ မျ ေး န ကျင့်ရကက င့်ေးက ို ရြ ့်ဖပဖခင့်ေး၊ ရအ ့်ဟစ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ရန က့် ံိုေး ငွ့်    က ို ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး 

ရ  ှ ခ့်ရ ိုက့်ဖခင့်ေးအ ေး  ပ့် နို့့် န့် ရ  င့်ေးပန့်ကကသည့်။ (လက့်ရ ွွေ့ ငွ့်မ  မည့်သည ့် လျှပ့်စစ့်ရ ှ  ခ့်မှ 

ရ ိုက့်ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။) ထ ိုရ  င့်ေးပန့်မှုမျ ေးက ို ကက ေးရန သည ့်  ိုင့်    အဖြစ့် ရ  င့် ွက့်သ  

အမျ ေးအဖပ ေးသည့် အထက့်လ ကက ေးက (စမ့်ေးသပ့်ချက့် လိုပ့်ရ  င့်သ ) ရ  ှ ခ့်ရ ိုက့်ဖခင့်ေးက ို လိုပ့်ရ  င့် န့် 

ခ ိုင့်ေးရစသည ့် အခါ  က့်လက့်၍ လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ လ အမျ ေးစိုသည့် အထက့်လ ကက ေးက ို န ခံလ ိုကကသည့်၊ 

ထ ိုို့ရကက င ့် မှန့်ကန့်သည ့် အရဖခအရနရအ က့် ငွ့် သ မန့်လ မျ ေးသည့်ပင့် ြျက့်  ေးဖခင့်ေးမျ ေးက ို 

လိုပ့်ရ  င့် န့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး ခံ န ိုင့်သည့်ဟို ရမေးလ့်ဂ မ့်က န ဂံိုေးချ ပ့်ခွဲ သည့် (Milgram, 1974)။ 

 

စ န့်ေးြ ိုို့ေ့် အကျဉ့်ေးရထ င့် စမ့်ေးသပ့်ချက့်က ို ၁၉၇၁ ခိုနှစ့် ငွ့် စ န့်ေးြ ိုို့ေ့်  ကကသ ိုလ့်မှ စ  ့်ပည  ငှ့် 

ြ လစ့်ဇင့်ဘ ေ ို (Philip Zimbardo) က ဦေးရ  င့်ခွဲ သည့်။  ကကသ ိုလ့် ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေးက ို နှစ့်အိုပ့်စို ခွွဲပပ ေး 

 စ့်အိုပ့်စိုအ ေး “ရထ င့်ရစ င ့်မျ ေး” နှင ့် အဖခ ေး  စ့်အိုပ့်စိုအ ေး “ရထ င့်သ ေးမျ ေး” အဖြစ့် 

သ ့်မှ ့်လ ိုက့်သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးက ို စ န့်ေးြ ိုို့ေ့်  ကကသ ိုလ့် စ  ့်ပည  ဌ န အရ  က့်အဦ၏ 

ရဖမရအ က့်ခန့်ေး ှ  ပံိုစ ံ  လိုပ့်ထ ေးသည ့် ရထ င့်ေန့်ေးကျင့်  စ့်ခို ငွ့် ထ ေးထ ေးလ ိုက့်သည့်။ ပါေင့်သ မျ ေး 

အ ေးလံိုေးက ထ ိုအရဖခအရနသည့် ပံိုစ ံ  လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးသ  ဖြစ့်ရကက င့်ေး သ ရနသည ့်  ိုင့် 

ရထ င့်ရစ င ့်မျ ေး၏ လိုပ့် ပ့်သည့်  ဖခ ေးသ ၏ န ကျင့်မှုက ို ရကျနပ့်သည ့် ပံိုစမံျ   ေး လျင့်ဖမန့်စွ  

ဖြစ့်လ ရလ   ဇင့်ဘ ေ ို အရနဖြင ့် စမ့်ေးသပ့်ချက့်က ို ရစ စ ေးစ ွပင့်  ပ့် နို့့် လ ိုက့် သည့်။ သ ကလည့်ေး 

ရမေးလ့်ဂ မ့်ကွဲ သ ိုို့ပင့် အချ   ွေ့ရသ  အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် သ မန့်လ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ထက့် အ ေးနည့်ေးရသ  (သ ိုို့) 

၎င့်ေး  ိုို့နငှ ့် ကွွဲဖပ ေး ဖခ ေးန ေးရသ  သ မျ ေးအရပေါ်  က့်စက့်စွ  လိုပ့်ရ  င့်  ့်ကကသည့်။ အထ ေးသဖြင ့် 

၎င့်ေး  ိုို့က ို ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့် န့် အမ နို့့်ရပေး ခ ိုင့်ေးရစရသ အခါ ွင့် ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုခွဲ သည့် (Haney, Banks, 

and Zimbardo, 1973)။ 

 

ထ ိုို့ရန က့် သင့်ခနို့့်အပ့်ထ ေးသ က ို စ  ့်ြ စ ေးမှုမျ ေး၊ အန ိုင့်ကျင ့်ဖခင့်ေးမျ ေး၊  က့်စက့်ဖခင့်ေးမျ ေးဖြင ့်  က့် ံပါ။ ဥပမ  

ဂ   စစ့်ဗ ိုလ့်မျ ေး အိုပ့်စ ိုေးချ  န့်က လ (၁၉၆၇-၇၄) အ ငွ့်ေး ဂ   စစ့်ဘက့်  ိုင့်    ွဲမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

 ပ့်သ ေးမျ ေးက ို နှ ပ့်စက့်သည ့် ရန   ငွ့် န မည့်ကက ေးသည့်။  ပ့်သ ေးသစ့်မျ ေးက ို အပ ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  

အစ အင ့်ထ ေးပပ ေး ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့် ရ ိုက့်နှက့်ဖခင့်ေးမျ ေး၊  စ့်ခါ  ံ ၁၅  က့်ခနို့့် အရလေးစွနို့့်ခငွ ့် 

မရပေးဖခင့်ေး  ိုို့က ို ဖပ လိုပ့်ကကသည့် (Haritos-Fatouros, 1988)။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ မျ ေးက ို ရလ လ ခွဲ ရသ  

စ  ့်ကိုသရ ေး ပည  ငှ့် ဂျ   အန့်ရဂေါ်စ န့် (Joan Golston) (1993) က  ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ် ဖပ လိုပ့်ရသ  

မ   ေး ဖပ မှုမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့က ိုယ့် ၎င့်ေး  ိုို့ “ထ ခ ိုက့် ခံစ ေး သ မျ ေး” ဟို အထင့်ရ  က့်ရစပပ ေး 
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ထ ိုအရ ွွေ့အကကံ မှ   ှ သည ့် အ ှက့်   ေးက ို ရလျှ  ချ န့်နှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ိုယ့် ၎င့်ေး  ိုို့ အဖခ ေး ထ ခ ိုက့် ခစံ ေး သ  

“အစစ့်” မျ ေးနှင ့် ကွွဲဖပ ေးရစ န့် ထ ိုသ မျ ေးက ို  ြန့် မ   ေး ဖပ ကကရလသည့်။ သ မက ထ ိုဖြစ့် ပ့်က ို “ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်သ ၏ ရချ င့်ပ  ့်မှု” ဟို ရခေါ်  ိုခွဲ သည့်။ 

 

မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  ရေါသထွက့်ရနရသ ၊ အသ ေးကျရနရသ ၊ န ခ ံ ့်ရသ   ပည ့်  စ့်ရယ က့် 

ရမွေးပပ ေးပပ    ိုပါက ရန င့်အ င ့်မျ ေးမှ  ထ ို ပည ့်က ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး သင့်ရပေး န့်သ  

ဖြစ့်သည့်။ နှ ပ့်စက့်ခံ သ က ို ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့် န ကျင့်ရအ င့် လိုပ့်န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး သ ့်သည့်အထ ရ    

မကျှူေးလွန့်ရပ။ ထ ိုို့ဖပင့် ထ ခ ိုက့်ခံစ ေး လွယ့်ရသ ့်လည့်ေး မိုန့်ေး  ေးြွယ့် ရက င့်ေးပပ ေး လ သ ေးမ န့်သည ့် 

သ မျ ေးအရပေါ်က ိုသ  ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးက ို အသံိုေးဖပ  န့် “ေ လ ရ ကွ ငါ  ိုို့   ိုင့်ေးဖပည့်က ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရန ွဲ  

သ ရ ွ” “မင့်ေး ွဲွေ့  ွဲရဘ ့်က ို သ ့်ခွဲ    ေ လ ပွဲ” 

စသည့်ဖြင ့် ရဖပ   ိုရလ   ှ ကကသည့်။  

 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့် ခံ သ  အ ေးလံိုေးအ ွက့်   ည သည ့် အချက့်မှ  သ  (သ ိုို့) သ မသည့် အမျ ေးလက့်ခ ံထ ေးရသ  

ယဉ့်ရကျေးမှု၏ ဖပင့်ပမှလ ဟို သ ့်မှ ့်ထ ေး ခံ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ “သ   ိုို့” ထွဲက  စ့်ရယ က့်၊ “ငါ  ိုို့” ထွဲက 

မဟို ့်ဘ ေးဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ အ  ိုချံ ေး   ို ရသ ့် ထ ိုသ မျ ေးက ို ေ ထ ရ ေး    ရဂျ အမ့် က ိုအက့်ြ  (J. M. 

Coetzee) က သ ၏ န မည့်ရကျ ့် ေ ထ  Waiting for the Barbarians (အရ ိုင့်ေးအစ ိုင့်ေးမျ ေးက ို 

ရစ င ့်ရမျှ ့်ရနဖခင့်ေး)  ွင့် အသံိုေးဖပ ခွဲ သလ ို “အရ ိုင့်ေးအစ ိုင့်ေးမျ ေး” ဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးကကသည့် (စ ရသ တ  ၁၅.၄ 

 ွင့် ရှုပါ)။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အဖမ ့် န ိုေး ထ ေးသည ့်  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို ရြ က့်ြျက့်ရသ ရကက င ့် အဖပင့်လ မျ ေးအဖြစ့် 

 ံ  ပ့်ကပ့်ဖခင့်ေး ခံ သ မျ ေးသည့် လ သ ေးအဖြစ့် ယ  ခံပ ိုင့်ခွင ့် အပါအေင့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို အက အကယွ့် ရပေးသည ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် မထ ိုက့် န့်သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဖြစ့် ပ့် အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် ဟ ိုရ ေး ဗယ့်လ့် လ ိုပက့်ဇ့်ကွဲ သ ိုို့ရသ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး န ှပ့်စက့်သ မျ ေးက မ မ   ိုို့သည့် 

ကက ေးဖမ ့်ရသ  အရကက င့်ေးက စစ  စ့်ခိုအ ွက့် လိုပ့်ရ  င့်ရန ဖခင့်ေး ဖြစ့်ရကက င့်ေး၊ မ မ   ိုို့ ရမေးဖမန့်ေးလ ိုက့်ရသ  

ရမေးခွန့်ေးမျ ေးနှင ့်   ှ ရသ  အချက့်အလက့်မျ ေးသည့် အဖခ ေးသ မျ ေး၏ ရက င့်ေးကျ   ေးချမ့်ေးသ  (သ ိုို့) 

အသက့် ှင့်သန့်ရ ေးအ ွက့် အရ ေးပါသည့်ဟို မ မ က ိုယ့် မ မ  ရြျ င့်ေးဖြကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့် သည ့်  ည့် ယွ့်ချက့် ွင့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   စံနှုန့်ေးမျ ေး မ ှ ကကရပ။ မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် 

 ည့် ွယ့်ချက့် အစစ့်အမှန့်မှ  အကျဉ့်ေးသ ေး (သ ိုို့) ထ ိုသ ၏ အိုပ့်စို (သ ိုို့) အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမှ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးက ို 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့် လ ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အရစ ပ ိုင့်ေး ရခ ့်မျ ေး ွင့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ရသ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေးသည့် 

  ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး န့် (သ ိုို့) စ  ့်ေ ည ဉ့်က ို ကယ့် င့် န့်  နဒရကက င ့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး ယရနို့ရခ ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေးသည့် အဖခ ေးသ မျ ေး ထ ခ ိုက့် န ကျင့်ဖခင့်ေး ငွ့် 

စ  ့်ရကျနပ့်မှု  သည ့် သွင့်ဖပင့်လကခဏ ထက့် အနည့်ေးငယ့်သ  ပ ိုပပ ေး အဖခ ေးသ မျ ေး၏ စ  ့် နဒက ို 

အဖပည ့်အေ ချ ပ့်က ိုင့်န ိုင့်ရကက င့်ေး ဖပသလ ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ရဘ ့်လကန့် စစ့်ပွွဲမျ ေးကွဲ သ ိုို့ရသ  စစ့်ပွွဲမျ ေး ငွ့် 

အဓမမ ဖပ ကျင ့်ဖခင့်ေးက ို နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခိုအဖြစ့် အသံိုေးဖပ သည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေး (Allen, 1996) (သ ိုို့) အ   ့်န ိုင့်ငံ 

အဘ ဂ စ့် ှ  အရမ  ကန့်မျ ေး ထ န့်ေးချ ပ့်သည ့် အကျဉ့်ေးရထ င့် ွင့် အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးက ို ဇက့်ကက  ေးမျ ေးဖြင ့် 

 ွွဲရခေါ်သည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေး (သ ိုို့) ကင့်မ  မျ ေးရ ွှေ့ ငွ့် အ င့်ေးအဓမမ လ င့်စ  ့်ရဖြခ ိုင့်ေးသည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေး 

(Danner, 2004) သည့် အထက့်ပါ အရကက င့်ေးဖပချက့် ဥပမ မျ ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။ 
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စ ရသ တ  ၁၅.၄။ အရ ိုင့်အစ ိုင့်ေးမျ ေးက ို ရစ င ့်ရမျှ ့်ရနဖခင့်ေး 

သ ၏ ၁၉၈၂ ခိုနှစ့် ဂနထေင့် ေ ထ  Waiting for the Barbarians (အရ ိုင့်ေးအစ ိုင့်ေးမျ ေးက ို ရစ င ့်ရမျှ ့်ရနဖခင့်ေး) 

 ွင့် ရ  င့်အ ြ  ကလ မျ   ေး ေ ထ ရ ေး    ရဂျ အမ့် က ိုအက့်ြ က လ သ ေးဖြစ့်မှုအ ေး ရြျ က့်ြျက့်လ ိုက့်ဖခင့်ေး 

ဖြစ့် ပ့်က ို     ကျကျ ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ သ က  စ့်ရယ က့်နှင ့်  စ့်ရယ က့် လည့်ပင့်ေး ွင့် ကက  ေးနှင ့် ွွဲချည့် 

ခံထ ေး ရသ  အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးက ို ရစ င ့်ရမျှ ့်ရနကကသည ့် လ အိုပ့်ကက ေးက “အရ ိုင့်ေးအစ ိုင့်ေးရ ရွဟ ” ဟို 

ဟစ့်ရကကွေးလ ိုက့်ပံိုက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ထ ိုအကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေး၏ ပါေး ွင့် အရပါက့်ရြ က့်ထ ေးက  သံေ ိုင့်ယ  

 စ့်ရချ င့်ေးဖြင ့် သ ၏ လက့် ွင့် ရြ က့်ထ ေးသည ့် အရပါက့်က ို  က့်စပ့်ထ ေးသည့်။ “ေ လ ိုလိုပ့်ထ ေး   

သ   ိုို့က ို သ ိုေးရလေးရ ွလ ိုပွဲ ပင မ့်သက့်ရနရစ ယ့်” ဟို စစ့်သ ေး  စ့်ဦေးက ရဖပ သည့်။ “သ   ိုို့က ဘ မှ 

ရ ွေးစ  မလ ိုဘ ေး။ ပင မ့်ပင မ့်ရလေး ဘယ့်လ ိုရန မလွဲ   ို  ပွဲ ရ ွေး  ယ့်။” 

 

“လ   ိုင့်ေးက သ ၏ ကရလေးမျ ေးက ို အရ ိုင့်ေးအစ ိုင့်ေးမျ ေး  ကယ့်  ှ ရကက င့်ေး ဖပသန ိုင့် န့်” အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးက ို 

လ ထိုရ ွှေ့ ွင့် လှည ့်လည့်ဖပသ ကကသည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ွင့်  ွဲမှှူေးက ရ ွှေ့သ ိုို့ ထွက့်လ သည့်။ 

 

အကျဉ့်ေးသ ေး  စ့်ဦေးစ ၏ ရန က့်ရကျ ရဖပ င့်က ို ြိုန့်မျ ေးဖြင ့် ပွ ့်လ ိုက့်ပပ ေး မ ေးရသွေးခွဲဖြင ့် “ န့်သ …  န့်သ … 

 န့်သ ..  န့်သ …  န့်သ ” ဟို ရ ေးသ ေးလ ိုက့်သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ရန က့်ဖပန့် ို ့်လ ိုက့်က  

လက့်ပ ိုက့်ရနလ ိုက့်သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ငွ့်ရ    ရ ိုက့်နှက့်ဖခင့်ေးမျ ေး စ င့်ရ   သည့်။ 

 

(Coetzee, 1982, pp. 102-5) 

 

 

 ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေး ကွွဲဖပ ေးပါရစ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ မျ ေး အ ေးလံိုေး ငွ့်   ည သည ့် စရ ိုက့်လကခဏ   စ့်ခို 

 ှ ရသေးသည့်။ ထ ိုသ မျ ေးက သ   ိုို့ ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  ဖပစ့်မှုမျ ေးမှ ရ  ှင့်ရဖပေးန ိုင့်လ မ ့်မည့်ဟို ထင့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်သ မျ ေးအနက့် အနည့်ေးငယ့်ကသ  အကျ  ေး က့်က ို မရ ွေးဘွဲ ရို ့်  က့် လိုပ့်ကကဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုသည့် လ ရက င့်ေးမျ ေးထွဲမှ လ   ိုေး အနည့်ေးငယ့်ကသ  ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အထက့်လ ကက ေးမျ ေး  နဒက ို ြ  န့်ပပ ေး လိုပ့်ရ  င့်ကကဖခင့်ေး မဟို ့်သည့်လည့်ေး မျ ေးသည့်။ ရပေါ်ရပေါ်ထင့်ထင့် 

အမ နို့့်ရပေးခံ သည့် ဖြစ့်ရစ “မျက့်စ  မှ  ့်ဖပ၊ ရခါင့်ေးညြှ မ ့်ဖပ” လ ိုက့်သည့် ဖြစ့်ရစ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ  အမျ ေးစိုက 

၎င့်ေး  ိုို့   ေန့်ခံ ရသ သ က ၎င့်ေး  ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်သည့်မျ ေးက ို အနည့်ေးရလေး သ ေးသနို့့် အရဖခအရန ငွ့်ရ    

လက့်ခ ံ သရဘ    ကကသည့်ဟို ယံိုကကည့်ထ ေးသည့်။ လက့်ရ ွွေ့ ွင့် ဖပစ့်ေဏ့်မှ ကင့်ေးလွ ့်ခငွ ့် မ ဘွဲ၊ 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ကျှူေးလွန့်သ က ို အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးမျ ေးမှ ကင့်ေးလွ ့်ရပေးမည့်ဟို ယံိုကကည့်ချက့် မ ှ ဘွဲ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်မှုသည့် သက့်  ိုေး မ ညှ့်န ိုင့်ရပ။  

 

သ ိုို့   ငွ့်  စ့်ခါ  ၌ံ ဟ ိုရ ေး၏ ဥပမ  ကွဲ သ ိုို့ ထ ိုအလိုပ့်၏ စ  ့်ြ စ ေးမှုသည့်   ိုေး  ွေးရသ   လေ့်မျ ေး 

ဖြစ့်ရပေါ် လ န ိုင့်သည့်။ က ိုလ ိုန   နို့့်ကျင့်ရ ေး  ိုင့်   န မည့်ကက ေး ရ ွေးရခေါ်ပည  ငှ့် ဖြစ့်လ သ  စ  ့်ပည  ငှ့် 

ြ နို့့်ဇ့်ြ နွန့် (Frantz Fanon) (2004, p. 195) က သ ူ့ထံ စ  ့်ဓ  ့်ကျ ရ  ဂါက ို လ ရ  က့် ကိုသသည ့် 
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 ွဲအ   ှ အရကက င့်ေး ရဖပ ဖပခွဲ သည့်။ ထ ို ွဲအ   ှ က သ နှ ပ့်စက့်ခွဲ သည ့်လ မျ ေးအရကက င့်ေးက ို ဤသ ိုို့ 

ရဖပ ဖပခွဲ သည့်။ “ဖပဿန က ေ လ ရ ွက ဘယ့်ရ   မှ ေန့်မခံချင့်  ပွဲ” 

 

 စ့်ခါ ရလ အွဲေ လ ရ ကွ ို ကျွန့်ရ  ့်  ိုို့အ ကွ့် ရ ွေးရပေးလ ေးလ ိုို့ ရမေးလ ိုက့်ချင့် ယ့်။ သ   ိုို့က 

မရဖပ ချင့်ကကဘ ေး၊ သ   ိုို့  က အချက့်အလက့်ရ ွ ညြှစ့်ထို ့်ြ ိုို့ ကျွန့်ရ  ့်  ိုို့မှ  န   ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  

အလိုပ့်လိုပ့်   ယ့်။ ေါရပမယ ့် သ   ိုို့နွဲို့ ရဖပ ရန    နံ ံက ို ရဖပ ရန   လ ိုပွဲ။ အွဲရ    သ   ိုို့ 

ထို ့်ရဖပ ရအ င့် နည့်ေးနည့်ေးပါေးပါေး လိုပ့်ရပေး  ယ့်။ ေါရပမယ ့် သ   ိုို့က ရ  ့်ရ  ့် ရအ ့်န ိုင့် ွဲ  သ ရ ွဗျ။ 

အရစ ပ ိုင့်ေးရ    အွဲလ ိုရအ ့်  ရ ွက ကျွန့်ရ  ့်  ံအ ွက့်  ယ့်စ  ရ ွပွဲ။ ေါရပမယ ့် ကက ရ    

ကျွန့်ရ   ့်က ို စ  ့်ဓ  ့်ကျ လ ရစ ယ့်။ အ မ့်မှ ရန င့်ေးရ  င့် ေ ရအ ့်သံရ ပွွဲ ကက ေးရန  ယ့်။ 

အထ ေးသဖြင ့်  ွဲဌ နမှ ရသသွ ေး ွဲ  သ ရ ွ ွဲွေ့ ရအ ့်သံရ ွပွဲ။    ၊ ကျွန့်ရ  ့် ေ အလိုပ့်က ို စ  ့်ကိုန့်ရနပပ ဗျ ။ 

    ကျွန့်ရ   ့် ရ  ဂါက ို ကိုရပေးန ိုင့် င့် ကျွန့်ရ  ့် ရန   ရဖပ င့်ေးြ ိုို့ ရ  င့်ေး  ိုမယ့်ဗျ ၊ သ   ိုို့ 

ရဖပ င့်ေးမရပေးဘ ေး   ို င့် ကျွန့်ရ  ့် ေ အလိုပ့်က ထွက့်လ ိုက့်ရ   မယ့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုအရဖခအရနမှ ရိုန့်ေးထွက့် န့်မှ  အပမွဲ မ့်ေးရ    မလွယ့်က လှရပ။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ မျ ေးက ို 

၎င့်ေး  ိုို့၏ အထက့်အ   ှ မျ ေးအ ေး ရလေးစ ေး န့်၊ န ခံ န့် စ  ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်  အ  ရလ ကျင ့်ရပေးထ ေးပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ 

ထွက့်ခွ လ ိုပါက ၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့်ရြ ့် က ိုင့်ြက့်မျ ေးနှင ့် အထက့် အ   ှ မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့က ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရလ  

 ှ ကကသည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ မျ ေး၏ စ  ့်ကျန့်ေးမ ရ ေးက ို စနစ့် ကျ ရလ လ ဖခင့်ေးမျ ေး သ ပ့်မ ှ ရပ။ မ မ  

အဖပစ့်က ို ေန့်ခံက  စမ့်ေးသပ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ငွ့် ပါေင့်လ ိုသ  အနည့်ေးငယ့်သ   ှ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေး ွင့်လည့်ေး စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေး  ှ သည့်မှ  ယံိုကကည့်  

ခက့်ခွဲသည ့် အ   မဟို ့်ရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ဖြစ့် ပ့် ငွ့် ထ ခ ိုက့် နစ့်န သ  နှစ့်မျ   ေး 

ြန့်  ေးရပေးဖခင့်ေးမှ  ေ ရ  ဓ  ဖြစ့်ရနသည ့် အချက့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ည ဉ်ျားပန်ျား နှြိပ်စ ်မှုအတ ွ် က ြိ တင် လြိုအပ်သည ် လူမှုဆြိငု် ာ အဝ ခအဝနမ ာျား 

 

သ မန့်လ အမျ ေးအဖပ ေးက ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ မျ ေး ဖြစ့်ရအ င့် လိုပ့်န ိုင့်သည့်   ိုလျှင့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး 

အ ေးလံိုေးသည့် ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးက ို အသံိုေးဖပ န ိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့် (သ ိုို့) ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ပ ိုမ ို ဖြစ့်န ိုင့်သည ့် 

လ မှု  ိုင့်   အရဖခအရနမျ ေး  ှ ပါသလ ေး။ 

 

ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့်   ို လျှင့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွွေ့ ှ  ပပ ေး ဖြစ့်သည ့်အ  ိုင့်ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ငွ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်သ နှင ့် ထ ခ ိုက့် နစ့်န သ အကက ေး အ ဏ ကွ ဖခ ေးမှု အ  ိုင့်ေးအ   ကက ေးကက ေးမ ေးမ ေး  ှ သည့်။ 

လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှုနငှ ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေး၏ လ မှု  ိုင့်   ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးက ို ရလ လ သည ့် လ မှုရ ေး 

သ ပပံပည  ငှ့် အနည့်ေးစိုထွဲမှ  စ့်ဦေး ဖြစ့်သ  အ ေင့် စ   ဘ့် (Erwin Staub) (1990, pp. 49-50) က    က မှ 

အ ရမေးန ေးယန့်ေးမျ ေးက ို လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေး (၁၉၁၄-၁၈)၊ န ဇ  ဂျ မန မျ ေး (၁၉၃၃-၄၅)၊ ရပေါ်လ့်ရပါ   (Pol 

Pot) ၏ ကရမ္ ေ ေးယ ေး ဖြစ့် ပ့် (၁၉၇၆-၉)၊ အ ဂျင့်  ေးန ေး၏ “ညစ့်ပ ့်ရသ  စစ့်ပွွဲ” အ ငွ့်ေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေး 

(၁၉၇၆-၈၃) အရပေါ် ရလ လ မှုအ ေး အရဖခခံ၍ အိုပ့်စို  စ့်စိုက ို ဓ ေးစ ခ ံ  ှဖခင့်ေး ဟ သည ့် လ မှုရ ေး   ိုင့်   

အရဖခအရန  စ့် ပ့်သည့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ဖြစ့်ပွ ေးရစသည့်ဟို ရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု 
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လွယ့်လင ့် က  လိုပ့်န ိုင့်သည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ အဖခ ေး လကခဏ မျ ေးမှ  အထက့်လ ကက ေးမျ ေးက ို 

ရလေးစ ေးကကပပ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်ပ ိုင့်ေးက လိုပ့်ရ  င့်သည့်မျ ေးက ို ရမေးခွန့်ေး မထို ့်  ့်ဖခင့်ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှု 

 စ့်မျ   ေး ည့်ေးသ   ှ ပပ ေး မ  ည ရသ  အဖမင့်မျ ေး ရြ ့်ထို ့်ဖခင့်ေးက ို  နို့့်ကျင့်ဖခင့်ေး၊ မ မ က ိုယ့် မ မ  သံသယ 

ေင့်ဖခင့်ေးမျ ေး (သ ိုို့) စ ေးပွ ေးရ ေး အလ ေးအလ မျ ေးက ို စ ိုေး  မ့် ပ ပန့်ဖခင့်ေးမျ ေးအ ေး ြံိုေးကွယ့်ထ ေးန ိုင့် န ယဉ့်ရကျေးမှု 

အ  အဖခ ေးသ မျ ေးထက့် သ လွန့်သည့်ဟ သည ့် အရ ွေးမျ ေး ပျံွေ့နှံို့ဖခင့်ေး၊ လ နည့်ေးစိုမျ ေး (သ ိုို့) အိုပ့်စို ဖပင့်ပမှ 

လ မျ ေးက ို မ   ေး  က့် ံဖခင့်ေးအ ေး ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်သည့်ဟို ထင့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့်။ 

 

ထ ိုအ  မျ ေး အ ေးလံိုေးမှ  မှန့်ကန့်ပါသည့်။ သ ိုို့   ွင့် န ိုင့်ငံရ ေးအ  ဖပင့်ေးထန့်ရသ  ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေးက ို 

  ေး  ေးထ ေးပပ ေး အ ေးလံိုေးက ို  န့်ေး    က့် ံသည့်ဟို အ မခံထ ေးသည ့် ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံမျ ေး၊ 

အ ေးရက င့်ေးရသ  ေ မ ိုကရ စ   ှ သည ့် အရမ  ကန့်ကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငံမျ   ေး၌ပင့်၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး မျ ေးက ို 

ရ  ့်လှန့်ဖခင့်ေးငှ  မစွမ့်ေးရပ။   ဇေ ့်မှု  ိုင့်   ပည  ငှ့် ရ  ့်နယ့်လ့် ခ  လင့်စ န့် (Ronald Crelinsten) 

(2005, pp. 76-7) က 9/11 ဖြစ့် ပ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး အကကမ့်ေးြက့်မှု အရပေါ် စစ့်ပွွဲနငှ ့်  က့်စပ့်သည ့် ဥပမ မျ ေးက ို 

အရဖခခကံ  စ   ဘ့်၏ စ  င့်ေးက ို ထပ့်မံချွဲွေ့ထွင့် ဖပင့် င့်ခွဲ သည့်။ သ ကလည့်ေး အိုပ့်စို ဖပင့်ပမှ လ မျ ေး၊ 

ဤဖြစ့် ပ့် ွင့် မ  လင့်မျ ေး၏ လ သ ေး ဖြစ့်မှုက ို ခွ ထို ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးသည့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု  ိုင့်   

ယဉ့်ရကျေးမှုအ ေး  ည့်ရထ င့်   ငွ့် အခ   ကျသည့်ဟို ရ ွွေ့ ှ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် သ က ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု 

ပ ိုမ ို ဖြစ့်ပွ ေးန ိုင့်သည ့် အဖခ ေး အချက့်မျ ေးက ိုလည့်ေး ရြ ့်ဖပခွဲ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  န ိုင့်ငံ အရ ေးရပေါ် အရဖခအရန 

ကျရ  က့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) လံိုခခံ ရ ေးအရပေါ် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရနပပ ဟို ရှုဖမင့်ဖခင့်ေး၊ သံသယ  ှ သ  အမျ ေးအဖပ ေးက ို 

စစ့်ရ ေး န့် လ ိုအပ့်ဖခင့်ေး၊ လ မှု စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ရြ က့်ြျက့်ခွင့်  ရပေးလ ိုက့်ဖခင့်ေး (ဤရန   ငွ့် အစ ိုေး  (သ ိုို့) 

စစ့်ဘက့် အ   ှ မျ ေးမှ ခငွ ့်ရပေးဖခင့်ေး သ မကဘွဲ မ ေ ယ နှင ့် ပည  ပ့် နယ့်ပယ့်ကပါ  က့်စက့် 

ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး အ ကွ့် အရကက င့်ေးဖပချက့် ရပေးဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်)၊ ဖမင ့်ဖမ ့်ရသ  အရ ေးရ  ့်ပံို 

 ှ ဖခင့်ေးနှင ့် ထ ိုအရ ေးရ  ့်ပံိုအ ွက့် မည့်သည ့် လိုပ့် ပ့်မ  ို လက့်ခနံ ိုင့်ြွယ့် ဖြစ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေး ခရံန သည့်ဟို ယံိုကကည့်သည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ငွ့် ၎င့်ေး  ိုို့ ရကက က့် ံွွေ့သ မျ ေးက ို 

ြယ့်ထို ့်ပစ့်လ ိုကကပပ ေး ပွင ့်လင့်ေးရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး သည့်ပင့်   ိုေး  ွေးသည ့် 

ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးလ မည့်က ို ရကက က့် ံွွေ့ဖခင့်ေးမျ ေးအရပေါ် အရဖခခံ၍ အဖမ ့်ထို ့်န ိုင့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

ထ ိုအရကက က့်   ေးမျ ေးသည့် ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်ပပ ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုမျ ေး အပါအေင့် ပံိုမှန့် 

မဟို ့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည ့် အရဖခအရနမျ ေး  ှ န ိုင့်ပါသလ ေး။ ယခိုအခါ စ  ့်က ေးယဉ့် 

ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး ဖြစ့် ပ့်က ို ရ ွေးရနွေးသွ ေးပါမည့်။ 

 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

အစ ိုေး မျ ေးသည့် သ မန့် လ မျ ေးက ို  က့်စက့်သည ့် သင့် န့်ေးမျ ေး ရပေးရသ ၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သည ့် 

သင့် န့်ေးမျ ေး ရပေးရသ  အထက့်လ ကက ေးမျ ေးနငှ ့် ထ ေး ှ က  ထ ိုို့ရန က့် လ ဟို မသ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် 

မိုန့်ေး  ေးြွယ့် လ မျ ေး (သ ိုို့) အိုပ့်စိုမျ ေးအရပေါ်   ိုေး  ွေးစွ   က့် ံမှုမျ ေးက ို ခွင ့်ဖပ က  ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်သ မျ ေးအဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲ ပစ့်န ိုင့်သည့်။ 
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ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်   ွင့် ဖပစ့်ေဏ့်ရပေးမခံ ဟို ခံစ ေး ဖခင့်ေး လ ိုအပ့်သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အထက့်အ   ှ မျ ေး၏ အ ေးရပေးမှု မ ှ ဘွဲ လိုပ့်ရ  င့်သ  အနည့်ေးငယ့်သ   ှ သည့်။ 

 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးသည့် နှ ပ့်စက့်ခံ သ မျ ေးအ ကွ့်   ိုေး  ွေးရသ  အကျ  ေး က့်မျ ေး  ှ သလ ို 

ကျှူေးလွန့်သ မျ ေး၏ စ  ့်ကျန့်ေးမ ရ ေးက ိုလည့်ေး ထ ခ ိုက့်ရစသည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ မျ ေးသည့် ထ ိုစနစ့်  ိုေးမှ 

ရိုန့်ေးထွက့်ချင့်သည ့်  ိုင့် ရိုန့်ေးထွက့် န့် ခက့်ခွဲသည့်။ 

 

ယဉ့်ရကျေးမှုအ  ပ ို၍ ဖမင ့်မ ေးသည့်ဟို ထင့်ဖမင့်ဖခင့်ေး၊ ဖပည့်သ မျ ေး၏ ရကက က့် ွံွေ့မှု ခံစ ေးချက့်မျ ေးက ို 

အလွွဲသံိုေးစ ေး ဖပ ဖခင့်ေး  ိုို့ အပါအေင့် အချ   ွေ့ရသ  လ မှု အရဖခအရနမျ ေး ွင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ရဖခ ပ ိုမ ို ဖမင ့်မ ေးလ သည့်။ ပွင ့်လင့်ေးပပ ေး ေ မ ိုကရ စ ကျရသ  န ိုင့်ငမံျ ေး၌ပင့် ယင့်ေးသ ိုို့ 

ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

စ   ဘ့်နှင ့် ခ  လင့်စ န့်က ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုက ို ပ ိုမ ို လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ရဖခ ှ သည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ 

လကခဏ မျ ေးက ို ဖပ စိုထ ေးခွဲ သည့်။ ယရနို့ ကမ္ ရပေါ် ငွ့် ထ ိုလကခဏ မျ ေး ထင့်ထင့် ှ ေး ှ ေး  ှ ရနပပ ေး 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုက ို အသံိုေးဖပ န ိုင့်ရဖခမျ ေးသည ့် ရန  မျ ေးက ို သင့်   ှရြွန ိုင့်ပါသလ ေး။ 

 

 ဖစ် ပ် ဝလ လာ ခင်ျား၊ ခ ြိန် ြို ်ေံျုား အဝ ခအဝနတွင် ည ဉ်ျားပန်ျားနှြိပ်စ ် ခငျ်ား 

 

ည ဉ်ျားပန်ျား နှြိပ်စ ်မှု လုပ်ဝဆာင်သင ဝ်  ာင်ျား ဝဆွျားဝနွျား  ငငျ်ားခံမုှုမ ာျား 

 

လ  စ့်ရယ က့် ထ ခ ိုက့်ဖခင့်ေးအရပေါ် သ ယ သည ့်အ ွက့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက ို မည့်သည ့် 

ရလေးစ ေးြွယ့်   ပည  ငှ့်ကမျှ က ကွယ့်ရဖပ   ိုလ မ ့်မည့် မဟို ့်ရပ။ သ ိုို့   ငွ့် ဂျယ့် မ ဘန့်သမ့် (Jeremy 

Bentham) (1748-1832) အပါအေင့် န မည့်ကက ေး အရ ွေးအရခေါ် ပည  ငှ့် အမျ ေးအဖပ ေးက အချ   ွေ့ရသ  

အရဖခအရန အနည့်ေးအကျဉ့်ေး ွင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို က ကွယ့် ရဖပ   ိုန ိုင့်ပပ ေး ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ လည့်ေး 

လ ိုအပ့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ ထ ိုို့အ ွက့် စ  ့်က ေးယဉ့် အရဖခအရနက ို ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး သ ့်မှ ့်ရလ  

 ှ သည့်။ အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ အချ  န့်မ  အရ ေးယ  ရ  င့် ကွ့်န ိုင့်ပါက ဗံိုေးက ို စနက့် ံ ဖြ  ့်န ိုင့်မည့် 

ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုဗံိုေး ရပါက့်ကွွဲသွ ေးပါက လ ရပါင့်ေး   ရပါင့်ေး၊ ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ ရသ ံိုေးသွ ေးန ိုင့်သည့်။ 

ထ ိုဗံိုေးအရကက င့်ေး သ င့်ေးအချက့်အလက့် မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးသည ့် ပိုဂဂ  လ့်ထံ ငွ့်  ှ သည့်။ 

၎င့်ေး  ိုို့   ှရြွရနသည ့် အချက့်အလက့်မျ ေး   ှ  န့် မည့်သည ့် ြ အ ေးရပေးသည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမ  ို 

အသံိုေးဖပ န ိုင့်ပါသလ ေး။ ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးရကက င ့် ထ ိုသ ိုို့ မလိုပ့်န ိုင့်ဘွဲ ထ န့်ေးချ ပ့်လ ိုက့်ပပ ေး အဖပစ့်မွဲ  ဖပည့်သ ရပါင့်ေး 

မျ ေးစွ  အသက့် ံိုေးရံှုေး သွ ေးပါက ၎င့်ေး  ိုို့   ေန့်က ို လျစ့်လျှူရှုသည့်ဟို စွပ့်စွွဲခံ န ိုင့်ပါသလ ေး။ 

 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည့် ဟ သည ့် ရ ွေးရနွေး ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေးသည့် ရ ိုေး ငှ့်ေးသည့်  ကိုန့်ကျစ   ့်နှင ့် 

အကျ  ေးအဖမ ့်  ွက့်ချက့်ဖခင့်ေးမျ ေး အရပေါ် အရဖခခံသည့်။ သံသယ  ှ သ   စ့်ဦေးက ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် 
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လ ရပါင့်ေး ၁၀၀၀ (သ ိုို့မဟို ့် ထ ိုို့ထက့်မျ ေးသည ့်) ၏ အသက့်က ို ကယ့် င့်န ိုင့်သည့်။ လ မျ ေးစို၏ 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို အဓ ကထ ေး စဉ့်ေးစ ေးသ  (utilitarian) ဘန့်သမ့်က ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးက ို လ ိုလ ေးသည့်မှ  

အံ ဩစ  ရ    မဟို ့်ရပ။ လ မျ ေးစို၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို အဓ ကထ ေး စဉ့်ေးစ ေးသည ့် ကျင ့်ေ ့် စနစ့် 

  ိုသည့်မှ  လိုပ့် ပ့်  စ့်ခို၏ ကျင ့်ေ ့်  ိုင့်    န့်ြ ိုေးက ို လ အရ အ ွက့် မျ ေးန ိုင့်သမျှ မျ ေးမျ ေးအ ွက့် 

ရပျ ့်  င့်မှု မျ ေးန ိုင့်သမျှ မျ ေးမျ ေး ယ ရ  င့်ရပေးန ိုင့်ဖခင့်ေးဖြင ့်  ံိုေးဖြ ့်သည ့် စနစ့် ဖြစ့်သည့်။ ဤသည့်မှ  လိုပ့် ပ့် 

 စ့်ခိုက ို ၎င့်ေး၏ အကျ  ေး က့်မျ ေးဖြင ့် စဉ့်ေးစ ေး  ံိုေးဖြ ့် မည့် ( စ့်ခါ  ံ ဘ နည့်ေးသံိုေးသံိုေး  လေ့် 

ရက င့်ေးြ ိုို့သ  အရ ေးကက ေး ယ့်ဟို ရ ိုေးရ ိုေး ငှ့်ေး ှင့်ေး ရြ ့်ဖပကကသည့်) ဟ သည ့်  လေ့် အရဖခဖပ  စဉ့်ေးစ ေးသည့်  

နည့်ေးလမ့်ေး (consequentialism) နှင ့် မည့်သည ့် အကျ  ေး က့်  ှ သည့် ဖြစ့်ရစ လိုပ့် ပ့်  ိုင့်ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ 

က ိုယ့်ပ ိုင့် ရက င့်ေးသည့်၊   ိုေးသည့်  ံိုေးဖြ ့်သည ့် လိုပ့် ပ့် အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံို (deonotological)   ိုို့အကက ေး 

ကွ ဖခ ေးချက့် ဥပမ ပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

အရပေါ်ယံအ ေးဖြင ့် ကကည ့်လျှင့် ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး ဥပမ သည့် ရမေးခွန့်ေးထို ့်စ   မလ ိုရအ င့်  ငှ့်ေးရနသည ့် ဥပမ  

ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ယင့်ေးရ ွေးရခေါ်ပံို ွင့်လည့်ေး အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေး  ှ ပပ ေး ထ ိုအ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေးက ို သ  ဖပ  

ရထ က့်ဖပပပ ေး ရ ွေးရနွေးခွဲ ရသ  ပည  ငှ့်မျ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ အ ေးနည့်ေးချက့်  စ့်ခိုမှ  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့   ှရြွရနရသ  

သ င့်ေးအချက့်အလက့်က ို မည့်သ ူ့ ငွ့်  ှ ပပ ေး မည့်သ ူ့ ငွ့် မ ှ ရကက င့်ေး သ  န့် အပမွဲ မလွယ့်က ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အဖပစ့်မွဲ သ   စ့်ဦေးက ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးအ ေး မည့်သ မျှ ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်သည့်ဟို မရှုဖမင့်ရပ။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး အရဖခအရန ွင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက ို    ေးေင့်သည့်ဟို ရ ွေးရနွေး ဖငင့်ေးခံိုခွဲ ရသ  

မ ိုက့်ကယ့်လ့် လ ဗင့် (Michael Levin) (1982) ကွဲ သ ိုို့ရသ  ရ ွေးရခေါ်ပည  ငှ့်မျ ေးက အဖပစ့် ှ ရကက င့်ေး 

သ သ ထင့် ှ ေးမှသ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ဖပ သင ့်သည့်၊ ဥပမ  မျက့်နှ ြံိုေး စွပ့်ထ ေးရသ  ရသန ့်သမ ေးမျ ေးက 

ရလယ ဉ့် ဖပန့်ရပေး ွွဲဖခင့်ေးက ို ညရနခင့်ေး သ င့်ေး ငွ့် လ ရပါင့်ေး သန့်ေးရလေး ယ့်ရလ က့်က ဖမင့်သည ့် 

အရဖခအရနမျ   ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

အဖခ ေး အ ေးနည့်ေးချက့်မှ  ကိုန့်ေးရလျှ အ  ိုင့်ေး လ မ ့် င့်ေးသွ ေးဖခင့်ေးဟို ရခေါ်သည ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို 

အကနို့့်အသ ့်  စ့်ခိုဖြင ့် ခငွ ့်ဖပ လ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့်   ေန့် ှ သ မျ ေးက ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ  အရ အ ကွ့် (သ ိုို့) 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ဖပ န ိုင့်သည ့် အရဖခအရနမျ ေးက ို ချွဲွေ့ထွင့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ န မည့်ရကျ ့် ဥပရေ 

ပါရမ ကခ အယ့်လန့် ေါရ ှုေးေစ့်ဇ့် (Alan Dershowitz) (2002) က အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေး အရနဖြင ့် လ  စ့်ဦေးက ို 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်လ ိုလျှင့်  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်စွ   က့် ံန ိုင့်မှု၏ ပစ့်မှ ့်၊ အချ  န့်နှင ့် ဖပင့်ေးထန့်မှု 

အ  ိုင့်ေးအ  က ို သ ့်မှ ့်ထ ေးပပ ေး အဖပစ့်ရပေးမှုက ို   ိုက့်ရ ိုက့် လိုပ့်ရ  င့် ရသ  ရအ က့်ရဖခ  ွဲေန့်ထမ့်ေးနှင ့် 

စစ့်သ ေးမျ ေးထက့် အဓ က   ေန့် ှ သ  အ   ှ မျ ေးက ို   ေန့်ခံခ ိုင့်ေးထ ေးသည ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ခွင ့် ေ မ့်ေးက ို 

   ေးသ ကက ေး ထံမှ   ယ ခ ိုင့်ေးသင ့်ရကက င ့် အကကံဖပ ခွဲ သည့်။  

 

၁၉၈၇ ခိုနစှ့် ွင့် အစစရ ေး အစ ိုေး ၏ လံိုခခ ံရ ေး အြွွဲွေ့  ငှ့်ေးဘ ့် (Shin Bet) က ပါလစစ  ိုင့်ေး လ မျ   ေး 

အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးအရပေါ် ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  ြ အ ေးရပေးဖခင့်ေးမျ ေး အလွန့်အကျှူေး အသံိုေးဖပ ရနရကက င့်ေး 

စွပ့်စွွဲခွဲ ကကသည့်။ စံိုစမ့်ေး စစ့်ရ ေးရ ေး ရက ့်မ ငှ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ပပ ေး ယခင့် အစစရ ေး၏    ေးရံိုေးချ ပ့်    ေးသ ကက ေး မ ို ှ  

လန့်ေ  (Moshe Landau) အ ေး ထ ိုက စစက ို ရခါင့်ေးရ  င့်၍ စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေး န့်   ေန့် ရပေးခွဲ သည့်။ လန့်ေ ၏ 

ရက ့်မ ှင့် အစ  င့်ခံစ က ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး အရဖခအရနမျ ေးရကက င ့် အင့်အ ေး အ န့်အသင ့်သံိုေး 
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ြ အ ေးရပေးခွဲ ရကက င့်ေး (အစ  င့်ခံစ ၏ လျှ  ွေ့ေကှ့် ရန က့် က့် ွွဲ ွင့် အသံိုေးဖပ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အရသေးစ  ့် 

ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်) ရက က့်ချက့် ချခွဲ သည့်။   ိုေး  ွေးသည ့် အရဖခအရန နှစ့်ခိုအနက့် သ ပ့်မ  ိုေး  ွေးသည ့် 

အရဖခအရနက ို ရ ေွးချယ့်ဖခင့်ေးက ို လ ိုအပ့်ချက့်  ိုင့်   အယ ေါေ (doctrine of necessity) ရအ က့် ငွ့် 

   ေးေင့် ခိုခံရချပန ိုင့်သည့်ဟို   ိုခွဲ သည့်။ လ ိုအပ့်ချက့်   ိုင့်   အယ ေါေ   ိုသည့်မှ  ပ ို၍ အနတ  ယ့် မျ ေးသည ့် 

လိုပ့် ပ့်  စ့်ခိုက ို က ကယွ့် န့် အနတ  ယ့် မျ ေးသည ့် လိုပ့် ပ့်  စ့်ခို သံိုေးဖခင့်ေးအ ေး ကျ  ေးရကက င့်ေး ဖပန ိုင့်ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။၁ 

 

ည ဉ်ျားပန်ျား နှြိပ်စ ်မှု ြို  နို့ ်ွ သ်ည  ်ဝဆွျားဝနွျား  ငင်ျားခုံမှုမ ာျား 

 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် လံိုေးေဥဿံို ကျင ့်ေ ့်ပဓ နအဖမင့် (deontological stance) ထ ေး ှ ၍ ဘ သ ရ ေး 

အယ ေါေ သ ိုို့မဟို ့် သဘ    ေး ဥပရေ ေဿန သ ိုို့မဟို ့်    ေးမေင့်မှုက ို ရ ိုေးရ ိုေး ငှ့်ေး ှင့်ေး အရကက င့်ေးဖပ၍ 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုသည့် အရဖခအရနအ ေးလံိုေး ငွ့် မှ ေးယွင့်ေးသည့်ဟို မရဖပ လ ိုလျှင့် ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး အရဖခအရန 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုက ို  နို့့်ကျင့်၍ ဖငင့်ေးခံိုဖခင့်ေးသည့် ရထ က့်ခ၍ံ ဖငင့်ေးခံိုဖခင့်ေးထက့် ပ ိုမ ို၍ ရှုပ့်ရထွေးခက့်ခွဲသည ့် 

လိုပ့်ငန့်ေးဖြစ့်သည့်။ ထ ိုက စစ ပ့်အရကက င့်ေး ရလ လ ဖခင့်ေးမှ  ယခိုအခန့်ေး၏ ရဘ င့်ဖပင့်ပက ို ရကျ ့်လွန့်သွ ေးမည့် 

ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး လက့်ရ ွွေ့နငှ ့်  လေ့် အရဖခဖပ သည ့် ရ ွေးရနွေး ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေးက ို  င့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ 

 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွွေ့ခွဲ  ပပ ေး ဖြစ့်သည ့်အ  ိုင့်ေး ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး အရဖခအရန ွင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးသည့် 

ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်ရံိုသ မက ကျင ့်ေ ့်အ လည့်ေး အရ ေးပါသည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ သံသယ  ှ သ က ဗံိုေးမည့်သည ့် 

ရန   ငွ့် ေကှ့်ထ ေးရကက င့်ေး သ သည့်ဟို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ဘက့်မှ ကျ န့်ေးရသရပါက့် ရသချ သည့်။ 

ထ ိုအချက့်အလက့်က ို လျင့်ဖမန့်စွ   ယ  မည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုသည့် သ ူ့ထံမှ သ င့်ေးအချက့်အလက့် 

အ  အကျ  ယ န ိုင့်မည ့် ထ ရ  က့်ရသ  နည့်ေးလမ့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို သံသယ  ှ သ  

အရပေါ်က ိုသ  ကျှူေးလွန့်ပပ ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ နှ ပ့်စက့်သည ့် ပမ ဏသည့် သ ထို ့်ရဖပ ရလ က့်ရံိုမျှ အန မ ့် ံိုေး ပမ ဏ 

ဖြစ့်သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ လိုပ့် ပ့်ရကက င ့် ရသ ံိုေး သွ ေးန ိုင့်သည ့် လ မျ ေး၏ အသက့်က ို ကယ့်န ိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

ဤသည့်မှ  အရ ိုေး ငှ့်ေး ံိုေး အရဖခအရနဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုသ ိုို့ရသ  အရဖခအရနမျ   ေး ငွ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက ို 

ကနို့့်ကွက့်န ိုင့်သည ့်  လေ့်အရဖခဖပ  ရ ွေးရနွေး ဖငင့်ေးခိုန့်မှုမျ ေး   ှရြွ န့် ခက့်ခွဲရပမည့်။ 

 

လက့်ရ ွွေ့ဘေ ွင့်မ  အ  ိုပါ ဖြစ့် ပ့်မျ   ေးသည့် အရ  ့်ပင့်   ှေးပါေးလှသည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့်မျ   ေး လံိုေးေ 

မဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ဟိုရ    မ  ိုန ိုင့်ရပ။ သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုကွဲ သ ိုို့ ထပ့်  ည  လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ခွဲ ရသ  ဖြစ့် ပ့်မျ   ေး 

မှ ့် မ့်ေး င့်ထ ေးဖခင့်ေးရ    မ ှ ရပ။ ရန က့် ံိုေးနငှ ့် အရ ေးကက ေး ံိုေး  ွက့်ချက့်မှု ဖြစ့်သည ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်မှု အသံိုေးဖပ လျှင့် လ ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  အသက့် ံိုေးရံှုေးဖခင့်ေးမှ က ကယွ့်န ိုင့်မည့် ဟ သည ့် အ  ိုမှ  

သက့်ရသဖပ န့် မလွယ့်က ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့် ွင့် ပါေင့်သည့်  အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို  စ့်ခိုချင့်ေး ခွွဲဖခမ့်ေး 

စ  ့်ဖြ  ကကည ့်ပါစ ိုို့။ 

 

“ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ သံသယ  ှ သ က ဗံိုေးမည့်သည ့် ရန   ငွ့် ေကှ့်ထ ေးရကက င့်ေး သ သည့်ဟို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ဘက့်မှ 

ကျ န့်ေးရသရပါက့် ရသချ သည့်။” သ ိုို့   ငွ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုက ို ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်သည့်ဟို   ိုန ိုင့် န့် 

မည့်မျှ ရသချ  မည့်နည့်ေး။ လ ဗင့်က ကျွန့်ို  ိုို့ အရနဖြင ့် ၁၀၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေး ရသချ  မည့်ဟို   ိုထ ေးသည့်။ 
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သ ိုို့   ငွ့် အမ ှေးအယငွ့်ေးလိုပ့်န ိုင့်သည ့် လ သ ေးမျ ေးအရနဖြင ့် မည့်သည ့်အ  အရပေါ် ၁၀၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေး 

ရသချ န ိုင့်ပါသနည့်ေး။ (ရသချ မှုက ို မည့်သ ိုို့   ိုင့်ေး  ပါမည့်နည့်ေး။) လ ဗင့် ရပေးရသ  ဥပမ  ဖြစ့်သည ့် 

မျက့်နှ ြံိုေး စွပ့်ထ ေးရသ  ရသန ့်သမ ေးမျ ေးက ရလယ ဉ့် ဖပန့်ရပေး ွွဲဖခင့်ေးက ို ညရနခင့်ေး သ င့်ေး ွင့် လ ရပါင့်ေး 

သန့်ေးရလေး ယ့်ရလ က့်က ဖမင့်သည ့် အရဖခအရနမျ   ေး၌ပင့်  သံသယ ေင့်ြွယ့်  မျ ေး  ှ ရသေးသည့်။ 

ရသန ့်သမ ေးမျ ေးသည့် မျက့်နှ ြံိုေး စွပ့်ထ ေးကကသည့် မဟို ့်ပါရလ ။ ထ ိုို့ဖပင့်   ဗ မှ ရိုပ့်ပံိုမျ ေးသည့် 

လွယ့်လင ့် က ပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲန ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်က  စစ့်ရ ေးရမေးဖမန့်ေးဖခင့်ေးသည့် 

အရမှ င့်ထွဲ ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သံသယ ေင့်သ မျ ေးက ို လ အမျ ေးရ ွှေ့ ငွ့် လှည ့်လည့်ဖပဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

ကင့်မ  ဖြင ့် ရ ိုက့်ဖပဖခင့်ေးမျ ေး မ ှ ရပ။ သ   ိုို့လိုပ့်ရသ  မရက င့်ေးမှုမျ ေးက ို အဖပည ့်အစံို သ  ခွဲသည့်။ 

(သ ခွဲ လျှင့်လည့်ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့် န့် အရကက င့်ေး မ ှ ရပ။) ထ ိုို့ရကက င ့် ၁၀၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေး ရသချ  မည့် 

  ိုဖခင့်ေးမှ  မဖြစ့်န ိုင့်ရသ  ရမျှ ့်လင ့်ချက့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။ ၉၅   ခ ိုင့်နှုန့်ေးရလ က့်သ  ရသချ ပါက မည့်သ ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့် မည့်နည့်ေး။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုရကက င ့် အဖပစ့်မွဲ  ဖပည့်သ ရပါင့်ေး ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ က ို 

ကယ့် င့်န ိုင့်သည ့်  ိုင့် မနှ ပ့်စက့်ဘွဲ ရန မည့်လ ေး။ ၅၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးဘွဲ ရသချ ပါက မည့်သ ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့် မည့်နည့်ေး။ လ မျ ေးက ို ကယ့် င့် န့် အခွင ့်အရ ေး ၅၀-၅၀ သ   ှ ပါက ထ ိုအရလ င့်ေးအစ ေးက ို 

လိုပ့်သင ့်ပါသလ ေး။ ၁   ခ ိုင့်နှုန့်ေးဘွဲ ရသချ ပါက မည့်သ ိုို့ လိုပ့်သင ့် သနည့်ေး။ သံသယ ေင့်မှု အနည့်ေးငယ့်သ  

 ှ သည ့်  ိုင့် လ  စ့်ဦေးက ို နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ ရသ  အဖပစ့်မွဲ  ဖပည့်သ မျ ေး၏ အသက့်မျ ေး 

 ံိုေးရံှုေးဖခင့်ေးမှ က ကွယ့်န ိုင့်ပါက ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်ပါသလ ေး။ ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးက ို 

လိုပ့်ရ  င့်မည့်   ိုပါက အချက့်အလက့်မျ ေးက ို လံိုေးေမသ သ မျ ေးအ ေးလည့်ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့် မည့် 

ဖြစ့်သည့်။ ယခိုရလ က့်   ိုလျှင့် စ ြ ့်သ   ိုို့အရနဖြင ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုက ို ခွင ့်ဖပ သည ့် 

ကနို့့်သ ့်အရဖခအရနမျ ေးသည့် ပ ိုမ ို၍ကျယ့်ဖပန့်သည ့် အရဖခအရန စ့်ခိုသ ိုို့ မည့်သ ိုို့မည့်ပံို အလျင့်အဖမန့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးသည့်က ို ဖမင့်န ိုင့်ပပ  ဖြစ့်သည့်။၂ 

 

“ထ ိုအချက့်အလက့်က ို လျင့်ဖမန့်စွ   ယ  မည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုသည့် သ ူ့ထံမှ သ င့်ေး အချက့်အလက့် 

အ  အကျ  ယ န ိုင့်မည ့် ထ ရ  က့်ရသ  နည့်ေးလမ့်ေး ဖြစ့်သည့်။” ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို အသံိုေးဖပ သည ့် 

စစ့်ရမေးရသ  အရဖခအရန အမျ ေးစို ွင့် ရ  ှည့် သ င့်ေး အချက့်အလက့်မျ ေးက ို   ှရြွဖခင့်ေး၊  ွဲရဘ ့် 

 ွဲဘက့်မျ ေး၏ အမည့်မျ ေး၊ လိုပ့် ပ့် ပံိုစမံျ ေးနှင ့် ကွန့် က့်၏  ည့်ရ  က့်ပံို  ိုို့က ို   ှရြွဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံွင့် ရန က့်ထပ့် 9/11 ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ထပ့်မံ ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေးမှ   ေး  ေး န့် သံသယ ှ ရသ  

အကကမ့်ေးြက့်သမ ေးက ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ခွဲ ရကက င့်ေး အသ အမ ှ့် ဖပ ထ ေးသည့်။ ထ ိုအကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေး မ နစ့် အနည့်ေးငယ့် အကက ၌ပင့် ရန က့်ထပ့်   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးလ မ ့်မည့်ဟို 

မယ  န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး ယင့်ေး  ိုို့က ို   ေး  ေးန ိုင့် န့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို အချ  န့်မ  အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုသည့်   ကျရသ  အချက့်အလက့်မျ ေး   ှ  န့် ထ ရ  က့်ရသ  နည့်ေးလမ့်ေး မဟို ့်ဟို 

ယ  န ိုင့်သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ န ကျင့်မှု ခံစ ေးရန သည ့် အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးသည့် 

စစ့်ရမေးသ မျ ေး ကက ေးလ ိုသည့်  အ    ိုင့်ေးက ို ရဖပ   ့်ကကရကက င့်ေး န မည့်ကက ေးသည့်။ ယခင့် FBI ၏ 

စစ့်ရ ေးရမေးဖမန့်ေးရ ေး   ိုင့်   သင့်ကက ေးရပေးသ က ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ရဖပ ခွဲ သည့်။ 

 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး န ှပ့်စက့်ဖခင့်ေး  ို   အနိုပည   စ့်ခိုလ ိုပွဲ၊ လမ့်ေးမရပေါ်မှ   န့်ဖြစ့်  မျ   ေး မဟို ့်ဘ ေး။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်  ဟ  ရက က့်ကျစ့်မှုရ ွ၊ ကကံ ကကံ ခံမှုရ ွနွဲို့ လ ရ ွ လ ိုအပ့်ချက့်ရ အွရပေါ် ဘယ့်လ ို  ံိုို့ဖပန့်လွဲ 
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  ို  က ို န ေးလည့်မှုရ ွအရပေါ် အရဖခခံပပ ေး  ည့်ရ  က့်ထ ေး ယ့်။ ရမေးခွန့်ေးရ ကွ ို သင ့်ရ  ့် ွဲ  ရန က့်ခ ံ

အရဖခအရနမှ  ရမေးမယ့်  ို င့် လ ရ ကွ အကိုန့် ရဖပ ဖပမှ ပွဲ။ သင ့်အရနနွဲို့ ရမေးြ ိုို့ မှန့်ကန့် ွဲ  နည့်ေးလမ့်ေး 

ရ ေွးြ ိုို့ပွဲ လ ို ယ့်။ 

(Whitcomb, 2002) 

 

“ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို သံသယ  ှ သ  အရပေါ်က ိုသ  ကျှူေးလွန့်ပပ ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ နှ ပ့်စက့်သည ့် ပမ ဏသည့် 

သ ထို ့်ရဖပ ရလ က့်ရံိုမျှ အန မ ့် ံိုေး ပမ ဏ ဖြစ့်သည့်။” သ ိုို့   ွင့်  လေ့် အရဖခဖပ  ကျင ့်ေ ့်မျ ေးအ  

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေးက ို မည့်သည ့်အ ွက့်ရကက င ့် ကနို့့်သ ့် သင ့်ပါသနည့်ေး။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးအရပေါ် အဘယ့်ရကက င ့် ချ   ံိုချ ံို ဖြစ့်ရနသင ့် ပါသနည့်ေး။ ထ ိုို့ဖပင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

န ှပ့်စက့်ခံ ရသ သ မျ ေး၏  င့်ဖပပံိုမျ ေးအ  မ မ  ထ ခ ိုက့်ဖခင့်ေးထက့် မ မ ချစ့်ဖမ ့်န ိုေးသ မျ ေး ထ ခ ိုက့်ဖခင့်ေးက ပ ို၍ 

န ကျင့် ခံစ ေး သည့်ဟို   ိုသည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ကနဦေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့် ဖြစ့်သည ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေး 

အလိုပ့်မဖြစ့်ပါက သံသယ ေင့်သ ၏ ဇန ေး (သ ိုို့) နှစ့်နှစ့်အ ွယ့် ကရလေးက ို န ှပ့်စက့်က  သ ူ့က ို စက ေးရဖပ ရအ င့် 

လိုပ့်ဖခင့်ေးက ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်ပါသလ ေး။ ကရလေးသ ငယ့်ရပါင့်ေး မျ ေးစွ  အပါအေင့်   ရပါင့်ေး မျ ေးစွ ရသ  

သ မျ ေး၏ အသက့်မျ ေးက ို ကယ့် င့်န ိုင့်မည့်   ိုပါက ကရလေးငယ့်ရလေးက ို ထ ခ ိုက့်ရအ င့် လိုပ့်ဖခင့်ေးက ိုပင့် 

ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  လက့်ခနံ ိုင့်ပါသလ ေး။ ကရလေးငယ့် ရလေးဦေးက ို က ကယွ့် န့် ကရလေးငယ့် နှစ့်ဦေးက ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်န ိုင့်ပါသလ ေး။ ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး အချ  န့် ွင့်  ပ့် နို့့် န့် အရကက င့်ေးဖပချက့်ရက င့်ေး မ ှ ရပ။ ဤသည့်မှ  

အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့်သ  လိုပ့် န့်  ည့် ယွ့်ထ ေးရသ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေးသည့် အ ံိုေး ွင့် 

ကိုန့်ေးရလျှ မှ လ မ ့် င့်ေး သွ ေးသလ ို ပ ိုပ ို  ိုေးသွ ေး သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။ နှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ 

အ ငွ့်ေး လ ရပါင့်ေး ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  နှ ပ့်စက့်ခံကက သည့်။ ထ ိုသ မျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး မည့်သည ့် 

ရန   ငွ့်  ှ ရနရကက င့်ေး သ သည့်ဟို ယံိုကကည့် န့်မှ  ခက့်ခွဲသည့်။ 

 

“ရသ ံိုေး သွ ေးန ိုင့်သည ့် လ မျ ေး၏ အသက့်က ို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ လိုပ့် ပ့်ရကက င ့် ကယ့်န ိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။” 

ဤသည့်မှ  အဓ က ကျသည ့် အချက့် ဖြစ့်သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရထ က့်ဖပခွဲ ရသ  ဖပဿန မျ ေး အ ေးလံိုေးအ  

အကျဉ့်ေးသ ေးက ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု မဖပ ဘွဲ ရနဖခင့်ေးထက့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးသည့် အဖခ ေးသ မျ ေးအ ွက့် 

ပ ိုမ ို ရက င့်ေးမွန့်ရစသည့်က ို သက့်ရသ မဖပသ န ိုင့်ပါက ထ ိုလိုပ့် ပ့်အရပေါ် က ကယွ့်န ိုင့်မည့် မဟို ့်ရပ။ 

ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး အရဖခအရန ွင့် ကိုန့်ကျ စ   ့်နှင ့် အကျ  ေးရကျေးဇ ေး  ွက့်ချက့်မှုသည့် သ သ  ထင့် ှ ေးသည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် လက့်ရ ွွေ့ဘေ၌ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု၏ အကျ  ေး က့်မျ ေးမှ  ပ ို၍ ရှုပ့်ရထွေးသည့်။ ဥပမ  သံသယ 

 ှ သ   စ့်ဦေးက ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် အသက့်ရပါင့်ေး  စ့်ရထ င့်က ို ကယ့်န ိုင့်မည့်   ိုပါစ ိုို့။ သံသယ 

 ှ သ ၏ အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမှ အဖခ ေး အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးက သ   ိုို့၏ ည အစ့်က ို (သ ိုို့)  ွဲရဘ ့် ွဲဘက့်  က့် က့်စက့်စက့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ခံရန သည့်က ို သ လျှင့် လ  ၂၀၀၀ က ို သ ့်ပပ ေး လက့် ံိုို့မဖပန့်ဟို   ိုန ိုင့်မည့်ရလ ။ ထ ိုအခါ 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ကိုန့်ကျစ   ့်နငှ ့် အကျ  ေးရကျေးဇ ေး  ွက့်ချက့်မှု မည့်သ ိုို့ ဖြစ့်သွ ေးမည့်နည့်ေး။ ကမ္   စ့်ေန့်ေး ှ  

အစ ိုေး က ို  နို့့်ကျင့်သည ့် လက့်နက့်က ိုင့် အြွွဲွေ့ အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးက ို 

စ  ့်ဓ  ့် က့်ကကွလ ရအ င့် အစ ိုေး ၏  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို  ည့်ညွှန့်ေး ရဖပ   ိုရလ  

 ှ သည့်။ အစစရ ေးမှ လ အခငွ ့်အရ ေးအ ွက့် ကိုစ ေးသ မျ ေး အြွွဲွေ့က ို စ င့်  ည့်ရထ င့်သ က အစစရ ေး ငွ့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ခံ သည ့် ပါလစစ  ိုင့်ေး လ မျ   ေးမျ ေးသည့် “၎င့်ေး  ိုို့၏ အရ ွွေ့အကကံ မျ ေး အပပ ေး ွင့် 

ပပ  လွဲသွ ေးကကသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့၏ မ သ ေးစိုမျ ေးက ယင့်ေးအရပေါ် လက့် ံိုို့ဖပန့် လ ိုကကသည့်။” ဟို   ိုခွဲ သည့် (Village 
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Voice, 2001)။ ဤသည့်မှ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို လက့်သင ့်ခံထ ေးသည ့် အစ ိုေး မျ ေး၏ ဂိုဏ့်သ ကခ အရပေါ် 

  ိုေးကျ   ေးသက့်ရ  က့်မှုအရကက င့်ေး ဘ မျှ မရဖပ  ရသေးရပ။ ထ ိုသ ိုို့ န မည့်ပျက့်မှုရကက င ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးနှင ့် အ ိုေးအ မ့်ပ ိုင့်  ိုင့်မှုမျ ေးသည့်   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေး ွင့် ပစ့်မှ ့်ခ ံန ိုင့်ရဖခက ို ပ ိုမျ ေးရစသည့်။ 

ကျှူေးဘ ေးန ိုင့်ငံ ဂွန့်  န မ ို ပင့်လယ့်ရအ ့် ှ  အရမ  ကန့် စစ့်ရက ့်မ ငှ့်မှ အစ ိုေး  ရ ွှေ့ရနချ ပ့်ရဟ င့်ေးက 

ရထ က့်ဖပသကွဲ သ ိုို့ ၁၉၉၁ ခိုနှစ့် ပါ နှ့်ေး ပင့်လယ့်ရကွွေ့ စစ့်ပွွဲ ငွ့် အ   ့် စစ့် ပ့်မျ ေး လွယ့်လွယ့်က က  

လက့်နက့် ချခွဲ ဖခင့်ေးမှ  (ထ ိုသ ိုို့ အရံှုေးရပေးခွဲ ဖခင့်ေးရကက င ့် အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ အသက့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ က ို 

ကယ့်န ိုင့်ခွဲ သည့်) အရမ  ကန့် စစ့် ပ့်က ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ဖပ မည့် မဟို ့်ဟို ထင့်ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့် 

(Davis, 2008)။ “ထ ိုအချ  န့်ကသ  အရမ  ကန့်မျ ေးသည့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးနငှ ့် အ ှက့်ခွွဲဖခင့်ေး  ိုို့အ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ရနသ မျ ေးဟိုသ  အဖမင့်မျ ေး  ှ ပါက အရဖခအရန  စ့်မျ   ေး ဖြစ့်သွ ေးမည့်လ ေး” ဟို သ က ၂၀၀၈ 

ခိုနစှ့် ငွ့် ရမေးဖမန့်ေးခွဲ သည့်။ ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို ရထ က့်ခသံည ့် 

အမျ ေးအကျ   ေးစ ေးပွ ေးပဓ နအဖမင့်က ို အရဖခခသံည ့် ဖငင့်ေးခံိုချက့်သည့်ပင့် အန ေးစပ့်ရလ လ  န့်စစ့်ကကည ့်လျှင့် 

ခ ိုင့်မ မှု မ ှ ရပ။  

 

လန့်ေ  ရက ့်မ ှင့် အစ  င့်ခစံ အပပ ေး ၁၂ နှစ့် ကက သည ့်အခါ ရက ့်မ ှင့်က ကျ  ေးရကက င့်ေး မ  ရလျ ့်ဟို 

သ ့်မှ ့်ရသ ၊ မျှ ရသ  စစ့်ရ ေးရ ေး နည့်ေးလမ့်ေး မဟို ့်ဟို သ ့်မှ ့်ရသ ၊ သံသယ  ှ သ မျ ေး၏ 

ဂိုဏ့်သ ကခ ၊ က ိုယ့်ခနဓ ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   ဖပည ့်စံိုမှုနှင ့် အရဖခခ ံ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစသည ့် အင့်အ ေး 

အ န့်အသင ့်သံိုေး ြ အ ေးရပေးမှု အ ေးလံိုေးက ို အစစရ ေး    ေးရံိုေးချ ပ့်က ပယ့်ြျက့်ခွဲ သည့် (Supreme Cout of 

Israel, 1999)။၃    ေးရံိုေးက ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးသည့် လ ိုအပ့်ချက့်ရကက င ့် ဖပ လိုပ့် ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်ဟို ခိုခံက ကွယ့်ရသ  ရလျှ က့်လွဲချက့်က ိုရ    ပယ့်ချခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ သ ိုို့   ွင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု 

မကျှူေးလွန့်မ  လ ိုအပ့်သည့်ဟို ကျ  ေးရကက င့်ေးဖပ န့် မလ ိုဟို   ိုခွဲ သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ က ို ဖပစ့်မှု 

ကျှူေးလွန့်သည့်ဟို စွပ့်စွွဲက   င ့်ရခေါ်သည ့် အချ  န့်မှသ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ  အရနနငှ ့် သ ၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို 

 ငှ့်ေးဖပ န့်နှင ့် အရကက င့်ေးဖပချက့် လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး အရကက င့်ေးဖပချက့် 

ရပေး န့်  လ ိုအပ့်သည့်။ 

 

ဥပရေ ပါရမ ကခ အ ို န့် ဂရ   စ့် (Oren Gross) (2004, pp. 229-53) က ထ ိုသရဘ    ေးက ို အကျယ့်ချွဲွေ့ 

 ငှ့်ေးဖပခွဲ သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို အပမွဲ ရစ ပ  ့်ပင့်ထ ေး မည့် ဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေးက ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးသည့် အပမွဲ 

   ေးမေင့် ဖြစ့်ရနမည့် ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် န ိုင့်ငံရ  ့် ေန့်ထမ့်ေးမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့က ိုယ့်  ိုင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်သ  ဖြစ့်လ သည ့်အခါ (သ ိုို့) အထက့်လ ကက ေးမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့က ို လိုပ့်ရ  င့် န့် ညွှန့်ကက ေးသည ့်အခါ 

ဥပရေ ရ ွှေ့ရမှ က့်    ေးရံိုေး ငွ့် ဖြစ့်ရစ၊ လ အမျ ေး အဖမင့် ငွ့် ဖြစ့်ရစ ၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို 

ရန က့်ရကက င့်ေးဖပန့် အရကက င့်ေးဖပချက့် ရပေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးကကသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးသည့် 

န ိုင့်ငရံ  ့်၏ ပံို  ပ့်က ို ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့် (ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ မျ ေး၏ ပံို  ပ့်က ို ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့်လည့်ေး ပါသည့်) 

ဖြစ့်သည့်။ ကျင ့်ေ ့်နှင ့် ည ပပ ေး    ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးရ ေးက ို အရလေးထ ေးက  န ိုင့်ငံရ ေးနငှ ့် ဥပရေရ ေး   

ဖြစ့် ပ့်မှန့်မျ ေးက ို အသ အမ ှ့်ဖပ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး အရဖခအရန ွင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို 

  ေန့် ှ သ မျ ေးက ကျှူေးလွန့်သည ့်အခါ အဖပစ့်ရပေး မခံ န ိုင့်ရပ။  ေါရ ှုေးေစ့်ဇ့်၏ “ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ေ မ့်ေး” 

အ  ို ငွ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို မလိုပ့်ရ  င့်မ     ေးေင့် ရ ေွးချယ့်စ    စ့်ခိုအဖြစ့် ထ ေး ှ ပပ ေး 

  ေန့် ှ သ မျ ေးက ို လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခွင ့် ရပေးထ ေးက  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးက ို  က့်စက့်မှုအ ေး လက့်ခသံည ့် 
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အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး  စ့်ခိုအဖြစ့် ချယ့်မှုန့်ေးထ ေးရသ ့်လည့်ေး ဂရ   စ့်၏ အ  ို ငွ့်မ    ေန့် ှ သ မျ ေးသည့် 

ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   ဥပရေ ချ   ေးရြ က့်မှု  စ့်ခို ကျှူေးလွန့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့က ို ရန င့် ငွ့် ခွင ့်လွှ ့်ချင့်မှ 

ခွင ့်လွှ ့်မည့်ဟို သ ထ ေးရစသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ သ ထ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် ၂၀  စိုနှင ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ရ ွွေ့ခွဲ  သည ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်မှုက ို ရဟ  ရဟ   မ့်ေး မ့်ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးအ ေး ရလျှ  ချရပေးန ိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ CIA မှ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု 

အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးအရပေါ် ရ ွေးရနွေးချက့်အ ေး စ ရသ တ  ၁၅.၆  ွင့် ရှုပါ။ 

 

စ ရသ တ  ၁၅.၆။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးနငှ ့် CIA 

၂၀၁၄ ေ ဇင့်ဘ  ွင့် Central Intelligence Agency (CIA) က အကကမ့်ေးြက့်သမ ေးဟို သံသယ 

 ှ သ မျ ေးအရပေါ် အ င ့်ဖမင ့် စစ့်ရ ေးရမေးဖမန့်ေးပံို နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး သံိုေးရနရကက င့်ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် 

အစ  င့်ခစံ ၏  ည့်ေးဖြ ့်ထ ေးရသ  အကျဉ့်ေးချ ပ့်အ ေး ရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ အထက့်လွှ ့်ရ  ့် စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေးရ ေး 

ရက ့်မ  က ထို ့်ရေခွဲ သည့်။ (http://www.feinstein.senate.gov/public/index.cfm?p=senate-

intelligence-committeestudy-on-cia-detention-and-interrogation-program)) 

အဓ က အချက့်မျ ေး ငွ့် ရ နစှ့်ဖခင့်ေး၊ စအ ိုထွဲသ ိုို့ ရ ေးသွင့်ေးဖခင့်ေးနှင ့် သ ့်ပစ့် န့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ဖခင့်ေးမျ ေး 

အပါအေင့် CIA ၏ နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးသည့် ရအဂျင့်စ က ရဖပ ထ ေးသည့်ထက့် ပ ို၍ ကကမ့်ေး မ့်ေးရကက င့်ေး၊ CIA က 

အရမ  ကန့် ကွန့်ဂ က့်နငှ ့် အ မ့်ဖြှူရ  ့်က ို ထ ို က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး ကျှူေးလွန့်သည ့် 

အ  ိုင့်ေးအ  အ ေး လ မ့်ည  ြံိုေးကွယ့်ထ ေးရကက င့်ေး၊ ထ ိုအစ အစဉ့်၏ လ ိုအပ့်မှုနှင ့် ရအ င့်ဖမင့်မှုမျ ေးအ ေး 

ချွဲွေ့က ေး ရဖပ   ိုထ ေးရကက င့်ေး ပါေင့်သည့်။ 

 

CIA က ထ ိုအစ  င့်ခံစ  မရပါက့်ကက ေးရအ င့် အသည့်ေးအသန့်   ေး  ေးခွဲ ပပ ေး လ ထိုအကက ေး ပျံွေ့နှံို့သွ ေးသည့်နငှ ့် 

 ပပ  င့်နက့် အစ  င့်ခံစ က ို န မည့်ြျက့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ယခိုအခါ အစ  င့်ခစံ သည့် 

အမျ ေးကကည ့်ရှုန ိုင့်သည ့် မှ ့် မ့်ေး စ့်ခို အဖြစ့်  ှ ရနပပ  ဖြစ့်ပပ ေး ပွင ့်လင့်ေး ဖမင့်သ မှု  ှ ရနပပ  ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး 

အကကမ့်ေးြက့်မှု အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး  ပ့် နို့့် န့်မ  မလံိုရလ က့်ရသေးရပ။ သ ိုို့   ငွ့် ယင့်ေးမှ ့် မ့်ေးမှ  

အကကမ့်ေးြက့်မှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး ွင့် အဓ က အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခို အဖြစ့်ရ    ပါေင့်ရနသည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို ခိုခံ က ကယွ့်သ မျ ေးက စ  ့်က ေးယဉ့် အရဖခအရန  စ့်ခိုက ို အသံိုေးဖပ က  

ယင့်ေးလိုပ့် ပ့်က ို ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်သည့်ဟို ဖပသကကသည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့် ွင့် သံသယ  ှ သ သည့် 

ရပါက့်ရ   မည ့် ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး  စ့်လံိုေး၏  ည့်ရန  က ို သ  ှ ပပ ေး ယင့်ေးဗံိုေး ရပါက့်ကွွဲသွ ေးပါက လ ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ 

ရသ ံိုေးရစမည့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ အကနို့့်အသ ့် ှ သည ့် အရဖခအရနမျ   ေး ငွ့်   ိုေး  ွေးရသ  က စစ ပ့်က ို 

  ေး  ေးန ိုင့် န့် လ ိုအပ့်သည ့် အချက့်အလက့်မျ ေး  ယ ရ ေးအ ွက့် သံသယ  ှ သ အရပေါ် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်၍ 

စစ့်ရ ေးရမေးဖမန့်ေးသည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးအ ေး လက့်ခသံင ့် ပါသလ ေး။ 

ထ ိုခိုခ ံ က ကယွ့်မှုသည့် ရ ိုေး ငှ့်ေးရသ  ကိုန့်ကျစ   ့်နှင ့် အကျ  ေးအဖမ ့်  ွက့်ချက့်မှုအရပေါ် အရဖခခံသည့်။ 

လ  စ့်ဦေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစဖခင့်ေးဖြင ့် လ အမျ ေးအဖပ ေးအရပေါ် ကျရ  က့်မည ့် အနတ  ယ့်အ ေး 

  ေး  ေးန ိုင့်ဖခင့်ေးသည့် ကျင ့်ေ ့်နှင ့် ည ရသ  လိုပ့်ရ  င့်ချက့် ဖြစ့်သည့်။ 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက ို  နို့့်ကျင့်သ မျ ေးကမ  ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး ဖြစ့် ပ့်ကွဲ သ ိုို့ရသ  စ  ့်က ေးယဉ့် 

အရဖခအရနနှင ့် ထပ့်  ကျသည ့် အရဖခအရနမျ   ေး လက့်ရ ွွေ့ဘေ ွင့် မ ှ ၊ ထ ိုသ ိုို့ရသ   ွက့်ချက့်မှုမျ ေးသည့် 
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ထင့်ထ ေးသည့်ထက့် ပ ို၍ ရှုပ့်ရထွေးသည့်ဟို   ိုကကသည့်။ 

ထ ိုက စစ ပ့်က ို လ ထိုအကက ေး ပံိုမှန့် ဖငင့်ေးခံို ရ ွေးရနွေးသည ့် န ိုင့်ငံ အနည့်ေးငယ့် အနက့် အစစရ ေး န ိုင့်ငံလည့်ေး 

အပါအေင့် ဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေး၏ အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးသည့် အသံိုေးေင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုသည့် အချ   ွေ့ရသ  အရဖခအရနမျ ေး ငွ့်    ေးေင့်သည့်၊ သ ိုို့   ငွ့် ယင့်ေးက ို အသံိုေးမဖပ မ  

   ေးရံိုေးက ဥပရေအ  ကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေး ဖပ လိုပ့် န့် လ ိုအပ့်သည့်ဟို   ိုရသ  ေါရ ှုေးေစ့်ဇ့်၏ အ  ိုနငှ ့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုသည့် အပမွဲ ရစ မှ ေးယငွ့်ေးသည့် (သ ိုို့)    ေးမေင့်၊ ထ ိုို့ရကက င ့် ယင့်ေးက ို 

အသံိုေးဖပ သ မျ ေးသည့်    ေးဥပရေက ို ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်၊ ရန င့် ွင့်    ေးရံိုေး၌ ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို ခိုခံ ရချပန ိုင့်ဖခင့်ေးအရပေါ် မ  ည့်၍ ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး အရ ေးယ သင ့် မယ သင ့် 

 ံိုေးဖြ ့်သွ ေးမည့်ဟ သည ့် ဂရ   စ့်၏ အ  ို  ိုို့ကက ေး မည့်သည ့် အ  ိုက သင ့်အ ကွ့် ပ ိုအဓ ပပ ယ့်  ှ သနည့်ေး။ 

 

 

ည ဉ်ျားပန်ျား နှြိပ်စ ် ခငျ်ားမ ာျား ြို အဆံျုားသတ် ခငျ်ား၊  ဖစ်ဝပေါ် တြိုျားတ ်မှု အသစ်မ ာျားနှင  ်

 မင ်မာျားဝသာ  တြိ ေတ်မ ာျား 

 

ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး ရမေးခွန့်ေးအရပေါ် လ  စ့်ဦေး၏ အဖမင့် မည့်သ ိုို့ပင့်  ှ ရစက မ  ယင့်ေးမှ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု 

အသံိုေးဖပ သည့်  အရဖခအရနမျ ေးထွဲမှ ရသေးငယ့်ရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုအဖြစ့်သ   ှ သည့်။  ွဲမျ ေး (သ ိုို့) 

စစ့်ဘက့် အ   ှ မျ ေး၏ မရလျ ့်မကန့်  က့် ံပံိုမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံရ ေး (သ ိုို့) ဘ သ ရ ေး 

အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးရကက င ့် လက့် ံိုို့ဖပန့် န့် (သ ိုို့) ရကက က့် ံွွေ့သ ွေးရစ န့် လိုပ့်ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု ွင့် မည့်သည ့်အ  မျ ေး ပါေင့်သနည့်ေး။  က့်စက့်ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေး 

မည့်သည ့်အခါ ွင့် အ ံိုေးသ ့်ပပ ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု စ င့်သနည့်ေး။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး 

စ ချ ပ့်အ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု ွင့် ဖပင့်ေးထန့်ရသ  န ကျင့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ထ ခ ိုက့် ခံစ ေး ဖခင့်ေး ပါေင့်သည့်ဟို 

  ိုထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ဖပင့်ေးထန့်ရသ က ို မည့်သ ိုို့ အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်သနည့်ေး။ လ  စ့်ဦေး၏ န ကျင့်မှု 

ခံန ိုင့်သည ့် ပမ ဏမှ  မ  ည ဘွဲ လ  စ့်ဦေးအ ွက့် ဖပင့်ေးထန့်စွ  န ကျင့်ရစရသ  ပမ ဏသည့် အဖခ ေးသ  

 စ့်ဦေးအ ကွ့် အ န့်အသင ့်သ  န ကျင့်ရစဖခင့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်ပါသလ ေး။ 

 

ဥရ  ပ လ ူ့အခွင ့်ရ ေး    ေးရံိုေးက န မည့်ရကျ ့် အ ိုင့်ယ လန့် န ိုင့်ငံ နှင ့် ပဗ   န့် န ိုင့်င ံ အမှု (1978)  ငွ့် 

ထ ိုရမေးခွန့်ေးက ို ရဖြ ှင့်ေးခွဲ သည့်။ ပဗ   သျှ အ   ှ မျ ေးက အ ိုင့်ေး စ့် ှ့် အမျ   ေးသ ေးရ ေး လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးအရပေါ် 

အသံိုေးဖပ ခွဲ သည ့် နံ ံက ို လက့်ရထ က့်၍ မ ့် ပ့် ပ့်ခ ိုင့်ေးထ ေးဖခင့်ေး၊ ရခါင့်ေးစွပ့် စွပ့်ထ ေးဖခင့်ေး၊ အသံကျယ့်မျ ေး 

န ေးရထ င့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး၊ အ ပ့်ရ ေးပျက့်ရအ င့် ထ ေးဖခင့်ေးနငှ ့် အင ့်ထ ေးဖခင့်ေး နည့်ေးလမ့်ေး ငါေးမျ   ေးသည့် 

“ထ ခ ိုက့်ခံစ ေး မှု အ  ိုင့်ေးအ  နှင ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုဟ သည ့် စက ေးလံိုေး သက့်ရ  က့်သည့်အထ  

 က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှု အ  ိုင့်ေးအ   မဖပည ့်မ ရပ” သ ိုို့   ငွ့် “လ မ န့်ဘွဲ ဂိုဏ့်သ ကခ  ကျ င့်ေးရစသည ့် 

 က့် ံမှုမျ ေး ဖြစ့်သည့်” ဟို ရံိုေးရ  ့်က  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ ယင့်ေးလိုပ့် ပ့်က ို ဥရ  ပ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 
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သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့်   ေးဖမစ့်ထ ေး   ယင့်ေးမှ  စ ချ ပ့်က ို ရြ က့်ြျက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ို ံိုေးဖြ ့်ချက့်အ  

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ွင့် မည့်သည ့် အ  မျ ေး ပါေင့်သနည့်ေး ဟ သည ့်အရပေါ် အဖမင့်အမျ   ေးမျ   ေး  ှ န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု အ င ့် မရဖမ က့်သည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ိုရ  င့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး သရဘ    စ ချ ပ့် 

အမျ ေးစို ွင့်    ေးမေင့်ဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ အရ ေးအပါ ံိုေး သရဘ   စ ချ ပ့်၏ အမည့်မှ  

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုနှင ့် အဖခ ေး  က့်စက့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ  (သ ိုို့) ဂိုဏ့်သ ကခ  ကျ င့်ေးရစရသ  

 က့် ံမှုမျ ေး (သ ိုို့) အဖပစ့်ရပေးမှုမျ ေးအ ေး  နို့့်ကျင့်ရ ေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် ဖြစ့်သည့်က ို 

သ  ဖပ ရစလ ိုပါသည့်။၄ 

 

ထ ိုစ ချ ပ့် ွင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုထ ေးသည့်။ 

 

ထ ိုန ကျင့်ရစမှု (သ ိုို့) ထ ခ ိုက့်မှုသည့် အစ ိုေး  အ   ှ   စ့်ဦေး (သ ိုို့)    ေးေင့်   ေန့် ထမ့်ေးရ  င့်ရနသည ့် 

ပိုဂဂ  လ့်  စ့်ဦေးက က ိုယ့်  ိုင့် ကျှူေးလွန့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ရစ၊ လံှုွေ့ရ  ့်ရပေးဖခင့်ေးရကက င ့် ကျှူေးလွန့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ရစ၊ 

အထက့်အ   ှ ၏ သရဘ   ည ချက့် (သ ိုို့) မ  ေး  ေးဘွဲ    ့်   ့် ပင မ့်ရနဖခင့်ေးရကက င ့် ကျှူေးလွန့်ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်ရစ လ  စ့်ဦေးထံမှ (သ ိုို့) အဖခ ေးသ   စ့်ရယ က့် အရကက င့်ေး အချက့်အလက့်  ယ  န့် (သ ိုို့) ရဖြ င ့်ချက့် 

 ယ  န့် (သ ိုို့) ထ ိုသ  (သ ိုို့) အဖခ ေးသ   စ့်ဦေး ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  (သ ိုို့) ကျှူေးလွန့်သည့်ဟို သံသယ  ှ ရသ  လိုပ့် ပ့် 

 စ့်ခိုအ ွက့် အဖပစ့်ရပေး န့် (သ ိုို့) ထ ိုသ  (သ ိုို့) အဖခ ေးသ က ို ရကက က့်လနို့့် သွ ေးရစ န့် (သ ိုို့) ြ အ ေးရပေး န့် (သ ိုို့) 

မည့်သည ့် ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှုက ို အရဖခခံသည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်  ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် ဖြစ့်ရစ ထ ိုသ က ို 

 ည့် ွယ့်ချက့်  ှ  ှ  ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ဖြစ့်ရစ၊ စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ဖြစ့်ရစ ဖပင့်ေးထန့်ရသ  န ကျင့်မှု (သ ိုို့) ထ ခ ိုက့်မှုက ို 

ဖြစ့်ပွ ေးရစသည ့် မည့်သည ့် လိုပ့် ပ့်က ိုမ  ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုဟို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုသည့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုအဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုမှုမှ  မဖပည ့်စံိုရပ။ ဥရ  ပ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက ့်မ ငှ့်က ရအေင့်နှင ့်    က  

န ိုင့်ငံ (Aydin v. Turkey) အမှု (1997)  ွင့် န ိုင့်ငရံ  ့်မှ ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးစဉ့် အဓမမ ဖပ ကျင ့် ခံ ဖခင့်ေးသည့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ဖြစ့်သည့်၊ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  ကျ  ေးရကက င့်ေး မ  ရလျ ့်သည ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု ပံိုစမံျ ေးက ို 

ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေးဖြင ့် အမျ   ေးအစ ေး သ ့်မှ ့်မှုက ို ချွဲွေ့ထွင့် န ိုင့်ခွဲ သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို အစ ိုေး  

  ေန့် ှ သ မျ ေး၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးဟိုသ  ကနို့့်သ ့်ထ ေးဖခင့်ေးကလည့်ေး အဓ ပပ ယ့် မ ှ ရပ။ သရဘ   စ ချ ပ့်၏ 

အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုမှု ွင့် မပါေင့်သည ့် လက့်နက့်က ိုင့် အ  ိုက့်အခ ံအိုပ့်စိုမျ ေး၊ အကကမ့်ေးြက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးကက ေးမျ ေးက င ှေး မ့်ေးထ ေးသည ့် ပိုဂဂလ က လံိုခခ ံရ ေး လိုပ့်ငန့်ေး လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေး၊ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ 

လ င့်အဂဂါက ို ဖြ ့်ရ  က့်ဖခင့်ေးကွဲ သ ိုို့ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု ဓရလ ထံိုေး မ့်ေးမျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်သည ့် လ မျ   ေးစိုမှ 

အကက ေးအကွဲမျ ေး အစ ှ သည ့် အစ ိုေး မဟို ့်ရသ  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး သည့်လည့်ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုနှင ့် 

 င့်  ရသ  အရလ အကျင ့်မျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ ရစ င ့်ကကည ့်ရလ လ သ  အမျ ေးအဖပ ေး (Copelon, 

1994) က ယခိုအခါ ွင့် ဖပင့်ေးထန့်သည ့် အ မ့် ငွ့်ေး အကကမ့်ေးြက့်မှု ပံိုစမံျ ေးနှင ့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး အရပေါ် 

မ   ေး က့် ံမှုမျ ေးက ိုလည့်ေး ထ ိုအမျ   ေးအစ ေးထွဲ ွင့် ထည ့်သွင့်ေးကကမည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

 ဖပဿန ၏ အကျယ့်အေန့်ေးက ို သ ့်မှ ့်ပပ ေးသည့်နှင ့် အရ ေးကက ေး ံိုေး အ ံိုေးသ ့် ရမေးခွန့်ေး ထွက့်ရပေါ်လ သည့်၊ 

ထ ိုက စစအ ွက့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ဘ လိုပ့်ကကမလွဲ ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဥပရေမျ ေးသည့်   ဇေ ့်မှု 

လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို  ပ့် နို့့်ဖခင့်ေးငှ  မစွမ့်ေးရကက င့်ေး သ  ှ ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် လွန့်ခွဲ ရသ   ယ့်စိုနစှ့် 
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 စ့်စိုခွွဲခနို့့် အ ွင့်ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို လံိုေးေ အ ံိုေးမသ ့်န ိုင့်သည ့်  ိုင့် ရအ င့်ဖမင့်စ ွ 

  ိုက့်ြျက့်န ိုင့်မည့်ဟို က  ကေ ့် ဖပ န ိုင့်ရသ  ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှု အရဖမ က့်အဖမ ေး ရ ွွေ့ ှ ခွဲ  သည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၁၅.၇။ ခွွဲဖခမ့်ေး စ  ့်ဖြ ဖခင့်ေး၊ အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး 

အစ ိုေး မဟို ့်ရသ  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး   ိုသည့်မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရန က့်ခ ံွင့် အသံိုေးဖပ သည ့်အခါ 

စက ေးလံိုေး ရန က့်ကယွ့်မှ  ည့် ွယ့်ချက့်က ို ရြ ့်ဖပသည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် 

သမ ေးရ ိုေးကျ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ကွ့် အရဖခခံအကျ ံိုေး   ေန့် ှ သည ့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ သမ ိုင့်ေးစဉ့်လ အ  ထ ိုအချက့်မှ  မှန့်ကန့်ရပသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပဋ ည ဉ့် 

အမျ ေးစိုသည့် အစ ိုေး မျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်     ဇေ ့်မှုမျ ေးအ ွက့်   ေန့်ခံ န့် ရ ေးသ ေးထ ေးဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် အကကမ့်ေးြက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ရက ့်ပ ိုရ ေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး 

မ  ည ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးဖြင ့် အကျယ့်အေန့်ေးရ  ၊ ရ  က့် ှ န ိုင့်မှုပါ ကမ္ နှင ့်ချ  ၍ ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး 

ကျှူေးလွန့်ကက   ထ ိုအိုပ့်စိုမျ ေးက ိုလည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုအ ွက့်   ေန့်ခံခ ိုင့်ေး န့် 

လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး သ သ လ သည့်။ အယ့်လ့်က ိုင့်ေါနငှ ့် အစစလ မ့်မစ့် န ိုင့်ငံရ  ့် အြွွဲွေ့မျ ေးသည့် သမ ေးရ ိုေးကျ 

  ို လျှင့် အစ ိုေး မျ ေး မဟို ့်ကကရပ။ သ ိုို့   ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့မှ    ိုေး  ွေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး 

အ ွက့် ရသချ ရပါက့်   ေန့် ှ ကကသ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

 စ့်ခါ   ံငွ့် အစ ိုေး မျ ေးက ို အစ ိုေး မဟို ့်ရသ  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးနငှ ့် ခွွဲဖခ ေး န့် ခက့်ခွဲသည့်။ ဥပမ  

ဟစ့်ဇ့်ဘ ိုလ  (Hezbollah) စစ့်ရသွေးကကွမျ ေးသည့်   ေး  ေးယ ေး အစ ိုေး နငှ ့် ပ ေးပ ေးကပ့်ကပ့်  ှ ရနပပ ေး အစ ိုေး  

ရ  င့်ေး  ိုသည့်မျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ရပေးရနသည့်ဟို သံသယ  ှ ကကသည့်။  ရို ့်န ိုင့်င ံ အစ ိုေး သည့်လည့်ေး 

စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးစ ွ ပ ိုင့်  ိုင့်ကကသည့်။ အရန က့်န ိုင့်ငံမ ှ ကိုမပဏ  မျ ေးသည့်ပင့် သရဘ    ေးအ  

၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငံ အစ ိုေး မျ ေးနှင ့် အမှ အခ ိုကင့်ေးကကသည့်ဟို   ိုရသ ့်လည့်ေး စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးနှင ့် 

န ိုင့်ငရံ  ့်၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးသည့် မျ ေးစွ  က ိုက့်ည    ည ကကသည့်။  ဖြည့်ေးဖြည့်ေးနှင ့် အစ ိုေး  

မဟို ့်ရသ  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် အချ   ွေ့ရသ  အစ ိုေး မျ ေးထက့်ပင့် ပ ို၍ အ ဏ  ှ လ ကကပပ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေသည့် ထ ိုအချက့်က ို ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေး န့် လ ိုအပ့်လ သည့်။ ထ ိုအြွွဲွေ့မျ ေးက ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပဋ ည ဉ့်မျ ေး၊ သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေးဖြင ့် အရ ေးယ  ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့် လ ိုအပ့်ပပ ေး 

ထ ိုစည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးက ို စည့်ေးကကပ့် န့်မှ မ  ခက့်ခွဲရပလ မ ့်မည့်။ 

 

အရစ က ည့်ေးကပင့် ကမ္   န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု  ိုင့်   ဥပရေမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခ ံ ဥပရေမျ ေးနှင ့် ဥပရေမျ ေး ွင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ ွင့် ယဉ့်ရကျေးမှုအ  

ခွင ့်ဖပ ထ ေးရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးအ ေး   ေးဖမစ့်ထ ေးဖခင့်ေးမျ ေး ပါေင့်သည့်။ ဥပမ  ၎င့်ေး  ိုို့၏ ခင့်ပနွ့်ေးသည့်မျ ေးက ို 

စ  ့်အလ ိုမကျ ဖြစ့်ရစရသ  ဇန ေးသည့်မျ ေး၏ မျက့်နှ မျ ေးက ို မ ေးရ ှုွေ့ဖခင့်ေး၊ သ  ိုို့သမ ေး  င့်ရ  င့်ေးသည ့် 

ရငအွ ကွ့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး ( င့်ရ  င့်ေးသည ့်ရငွ မလံိုရလ က့်ဟို ထင့်ပါက အ  ိုပါ သ  ိုို့သမ ေးက ို 

သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး) နငှ ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ လ င့်အဂဂါ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို ဖြ ့်ရ  က့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

ထ ိုဥပရေမျ ေးက ို စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေးမှ  ပံိုမှန့်မ ှ ရသ ့်လည့်ေး ယင့်ေး  ိုို့က ို အရ အ ကွ့်နှင ့် အ ည့်အရသွေး 

ဖမင ့်မ ေးလ ရသ  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက အ  ိုပါ အရလ အကျင ့်မျ ေးအ ေး 

ဥပရေ အ ရ  ၊ လ မှုရ ေး အ ပါ စ န့်ရခေါ်   ွင့် ဥပရေ အက ိုေးအက ေးအဖြစ့် သံိုေးန ိုင့်သည့်။ ရ ေှးရဟ င့်ေး 
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စက ေးပံို  စ့်ခို ဖြစ့်သည ့် “က ိုယ့်ကျင ့်   ေးက ို ဥပရေဖြင ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးန ိုင့်မည့် မဟို ့်” ဟ ရသ  စက ေးပံိုနငှ ့် 

 နို့့်ကျင့်စ ွပင့် ယဉ့်ရကျေးမှု   ိုင့်   စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲ န့် နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခိုမှ  အချ   ွေ့ရသ  

အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို    ေးမေင့်ဟို သ ့်မှ ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ သ ့်မှ ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် 

မ မ က ိုယ့်မ မ     ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးရ ေးက ို ရလေးစ ေး လ ိုက့်န သ မျ ေးဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးသ မျ ေးအ ကွ့် 

ထ ိုလိုပ့် ပ့်မျ ေးမှ  လက့်မခံန ိုင့်ြွယ့် ဖြစ့်လ သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို    ေးမေင့်ဟို သ ့်မှ ့်ရလရလ 

ယင့်ေးက ို ကျင ့်သံိုေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) ရထ က့်ခဖံခင့်ေးမှ  လ မှုေန့်ေးကျင့် ငွ့် ကျင ့်ေ ့် ရြ က့်ြျက့်သ မျ ေး 

ဖြစ့်လ ရလရလ ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် ယရနို့ရခ ့် ငွ့် ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ပင့်လယ့် 

ဓ ေးဖပ   ိုက့်ဖခင့်ေးသည့် လက့်ခနံ ိုင့်ြွယ့် အရလ အကျင ့်မျ ေး ဟို ့်၊ မဟို ့် အဖငင့်ေးပွ ေးရနဖခင့်ေး မ ှ ရ   ဘွဲ 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမှ လည့်ေး အလ ေး  ပင့် ဖြစ့်လ ပပ  ဖြစ့်သည့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် န ိုင့်ငရံ ေး ြ အ ေး (သ ိုို့) လ မှုရ ေးအ  အ ှက့် ရစဖခင့်ေး  စ့်ခို ည့်ေးက ိုသ  အ ေးက ိုေးရန၍ မ ရပ။ 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ မျ ေးက ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ကျှူေးလွန့်ပပ ေး နှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  ကက သည ့်  ိုင့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

  ဇေ ့်မှုမျ ေးအ ွက့်    ေးရံိုေးမျ ေး ွင့် ပ ို၍၊ ပ ို၍ အဖပစ့်ရပေးလ ကကပပ  ဖြစ့်သည့်။ မကက ရသေးမ က ဥပမ  

 စ့်ခိုမှ  ၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့် လ ရပါင့်ေး ၁၇၀၀၀ ခနို့့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ခံ ပပ ေး အသက့် ံိုေးရံှုေးခွဲ  ရသ  

ကရမ္ ေ ေးယ ေး န ိုင့်ငံ ြနမွ့်ေးပင့် ှ  S-21 အကျဉ့်ေးရထ င့် ွင့် န မည့်  ိုေးဖြင ့် ရကျ ့်ကက ေးခွဲ သည ့် ခမ န  

စစ့်ဗ ိုလ့်ချ ပ့် ေိုချ့် (Duch) က ို အဖပစ့်ရပေးခွဲ သည ့် ဥပမ  ဖြစ့်သည့်။ ၂၀၁၀  ွင့် န ိုင့်င ံက နှင ့် ကရမ္ ေ ေးယ ေး 

ပ ေး ွွဲ   ေးရံိုေးက သ ူ့က ို လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးအ ွက့် အဖပစ့် ှ သည့်ဟို 

 ံိုေးဖြ ့် ခွဲ သည့်။ 

 

မကက ရသေးမ နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး အရ ေးအပါ ံိုေး ဖြစ့်ရပေါ် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမှ  ကမ္ လံိုေး   ိုင့်      ေးစ  င့်ခွင ့် 

နယ့်ပယ့်ဟ သည ့် ဥပရေ  ိုင့်   သရဘ    ေး ခ ိုင့်မ လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသရဘ    ေးအ  အချ   ွေ့ရသ  

  ဇေ ့်မှုမျ ေးမှ  လွန့်စ ွ ကက ေးရလေးသည ့်အ ွက့် ယင့်ေး  ိုို့က ို မည့်သည ့် ရန   ငွ့် ကျှူေးလွန့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်ရစ 

ကမ္ ရပေါ် ှ  မည့်သည ့် န ိုင့်ငံကမ  ို ထ ိုဖပစ့်မှုမျ ေး အ ွက့် စ  င့်ခွင ့် ရ  င့်ေး  ိုန ိုင့်ပပ ေး ယင့်ေးဖပစ့်မှုမျ ေးက ို 

ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးအ ေး    ေးစွွဲ  ိုပ ိုင့်ခွင ့်  ှ သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်က ို 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးသ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ နယ့်န မ  ့်အ ငွ့်ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ို 

   ေးစွွဲ  ို န့်   ေန့် ှ သည့်။ ထ ိုနည့်ေး   အဖခ ေး  စ့်ရန  ၌ နှ ပ့်စက့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးက ို    ေးစွွဲ  ိုဖခင့်ေး 

(သ ိုို့) ထ ိုသ ိုို့    ေးစွွဲ  ိုမည ့် ရန  မျ ေးသ ိုို့ လွှွဲရဖပ င့်ေး ပ ိုို့ရ  င့်ဖခင့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့် န့်လည့်ေး   ေန့် ှ သည့်။ 

 

ထ ိုသရဘ    ေးက ို ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးဖြင ့်သ  အသ အမှ ့်ဖပ ခွဲ ကကရသ ့်လည့်ေး ၁၉၉၉ ခိုနစှ့် ွင့် ပဗ   န့်၏ 

အဖမင ့် ံိုေး    ေးရံိုေးက ပဗ   န့် န ိုင့်ငံသ ိုို့ လ ရ  က့် ရ ေးကိုသမှု ခံယ ပပ ေး ပဗ   န့် ရဖမရပေါ် ငွ့်  ှ ရနသည ့် 

ချ  လ န ိုင့်ငံ၏ ယခင့် သမမ ရဟ င့်ေး ဗ ိုလ့်ချ ပ့် ဩဂ ့်စ့်  ို ပ န ိုရချေး (Augusto Pinochet) သည့် အခ  ပ်အ ခာ 

အာဏာအ  အ ပစ ်  င်ျားလွတ်ခငွ ် (sovereign immunity)၅ မ ှ ဟို  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ပ န ိုရချေးက ို 

ချ  လ န ိုင့်င ံွင့် စပ န့်လ မျ   ေးမျ ေးအ ေး နှ ပ့်စက့်ပပ ေး သ ့်ဖြ ့်ပစ့်ခွဲ ဖခင့်ေးမျ ေးရကက င ့် စပ န့်န ိုင့်င ံွင့် ရံိုေး င့် 

စစ့်ရ ေးန ိုင့် န့်   ဇေ ့်သ ေး အဖြစ့် လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေးန ိုင့်ရကက င့်ေး  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ ရန က့် ံိုေး ွင့် 

   ေးရံိုေး င့် စစ့်ရ ေးခံန ိုင့် န့်နှင ့် ချ  လ  န ိုင့်ငံသ ိုို့ ဖပန့် န့် ပ န ိုရချေးမှ  ရနထ ိုင့် မရက င့်ေး ဖြစ့်ရနလွန့်ေးသည့်ဟို 

 ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ မကက မ ပင့် သ  ံိုေးပါေးသွ ေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုဖြစ့် ပ့်မှ  အမျ ေးက ရလေးစ ေး သည ့်    ေးရံိုေး 
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 စ့်ခိုက ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုအ ကွ့်    ေးစွွဲ  ိုခံ သ မျ ေးသည့် ကမ္ ရပေါ် ှ  မည့်သည ့် န ိုင့်င ံငွ့်မ  ို 

   ေးေင့်    ေးစွွဲ  ို ခံ န ိုင့်ရကက င့်ေး ဖပသခွဲ သည ့် ရ ွှေ့ရဖပေး ဥပမ   စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ အ  ိုပါ ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   

   ေးစ  င့်ခွင ့် နယ့်ပယ့်ဟ သည ့် သရဘ    ေးက ို အသံိုေးဖပ က  ၂၀၀၁ ခိုနစှ့် ငွ့် ဘယ့်လ့်ဂျ  ယံ န ိုင့်ငကံ 

၁၉၉၄ ခိုနှစ့်  ေမ့်ေါ လ မျ   ေး ံိုေး သ ့်ဖြ ့်မှု ွင့် ပါေင့်ခွဲ ရသ   ေမ့်ေါ န ိုင့်ငံသ ေး ရလေးဦေးက ို ရအ င့်ဖမင့်စ ွ 

   ေးစွွဲ  ို န ိုင့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးအ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ကွဲ သ ိုို့ရသ  လ သ ေး မျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် 

  ဇေ ့်မှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးသည့် စ  င့်ခငွ ့် နယ့်ပယ့်အ ငွ့်ေး အကျ ံေးေင့်ပါက န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု 

   ေးရံိုေးကွဲ သ ိုို့ရသ  ခံိုရံိုေးမျ ေးနှင ့် အမျ   ေးမျ   ေးရသ  ရ  ှင့် ခင့် ခံိုရံိုေးမျ ေးမှ    ေးစွွဲ  ိုဖခင့်ေးက ိုသ  

ရကက က့် သည့်မဟို ့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့က ို    ေးစွွဲ  ိုလ ိုရသ  အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေး၏ ဖပည့် ွင့်ေးခံိုရံိုေးမျ ေး ငွ့် စွွဲ  ို 

ခံ ဖခင့်ေးက ိုလည့်ေး  င့်  ိုင့်ကက သည့်။ ယခင့်က လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ဇေ ့်မှုမျ ေး   ိုင့်   အချက့်အလက့်မျ ေးက ို 

စ စစ့် န့်နှင ့် သင ့်ရလျ ့်သ မျ ေးက ို   ေန့်ခံခ ိုင့်ေး န့် အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်မျ ေး (အခန့်ေး ၂၂  ွင့် 

ရှုပါ) အသံိုေးမျ ေးလ ဖခင့်ေးနငှ ့်အ   ကမ္ လံိုေး  ိုင့်      ေးစ  င့်ခွင ့် နယ့်ပယ့်သည့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု 

ကွဲ သ ိုို့ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးအ ေး   ေန့်ခံဖခင့်ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်လမ့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံငွ့် ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ    ေန့်ခမံှုက ို ၁၇၈၉ ခိုနှစ့် န ိုင့်ငံဖခ ေးသ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး 

ထ ခ ိုက့်ရစသည ့် လိုပ့် ပ့်  ိုင့်   ဥပရေ (Alien Tort Statute (ATS)) နှင ့် ၁၉၉၁ ခိုနှစ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်ခံ သ မျ ေးအ ေး က ကွယ့်ရပေးရ ေး   ိုင့်   အက့်ဥပရေ (Torture Victim Protection Act (TVPA)) 

  ိုို့အ ေး အသံိုေးဖပ ၍   ှရြွန ိုင့်သည့်။ ATS နှင ့် TVPA   ိုို့မှ နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးဖြင ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးနှင ့် 

န ိုင့်ငံဖခ ေးသ ေးမျ ေးသည့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ဖပင့်ပ ွင့် ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  ဖပစ့်မှုမျ ေးအ ကွ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ှ  

   ေးရံိုေးမျ ေးထံသ ိုို့    ေးမမှုရကက င့်ေးအ     ေးစွွဲ  ိုမှု ဖပ န ိုင့်သည့်။ ယင့်ေးဖပစ့်မှုမျ ေး ငွ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံက 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်င ံက  ဥပရေမျ ေး (သ ိုို့) ပဋ ည ဉ့်မျ ေးက ို ရြ က့်ြျက့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

မ လက ဓ ေးဖပမျ ေးရကက င ့် ပ ိုင့်  ိုင့်မှု ဥစစ ဓနမျ ေး  ံိုေးရံှုေး သည ့်သ မျ ေးက ို အရလျ ့်ရပေးန ိုင့် န့် နည့်ေးလမ့်ေးအဖြစ့် 

ATS က ို  ည့် ွယ့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ရ ေှးယခင့်က အမှု  စ့်ခို ဖြစ့်ရသ  ြ လ   ဂါ နှင ့် ပ န  

အ ိုင့်  လ  (Filartiga v. Pena-Irala) (1980) အမှု ွင့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ    ေးရံိုေးက အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံငွ့် 

ခ ိုလံှုခွင ့်  ယ ထ ေးသည ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ မျ ေးက ို နစ့်န သ မျ ေး (သ ိုို့) နစ့်န သ မျ ေး၏ မ သ ေးစိုမျ ေးက 

ရလျ ့်ရကကေး ယ  န့်    ေးစွွဲ  ို န ိုင့်သည့်ဟို  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုအချ  န့်မှ စ၍    ေးမျှ မှုနှင ့်   ေန့်ခံမှု 

စင့်   (Center for Justice and Accountability (CJA)) သည့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အလွွဲသံိုေးစ ေး ခံ မှုမျ ေး ွင့် အသက့် ှင့် ကျန့် စ့်ခွဲ သ  မျ ေးစွ က ို    ေးစွွဲ  ိုမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့် န့် 

အက အည ရပေးခွဲ ပပ ေး    ေးစွွဲ  ိုမှု အမျ ေးအဖပ ေးမှ  ရအ င့်ဖမင့်ခွဲ သည့်။ ဥပမ  ၂၀၁၅ ခိုနှစ့် ေ ဇင့်ဘ လ ွင့် 

ြက့်ေ ယ့်    ေးသ ကက ေးက ယခင့် အယ့်လ့်  ဗရေါ စစ့်ဗ ိုလ့်မှှူေးကက ေးသည့် လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့် 

ခွဲ ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးအ ကွ့် အဖပစ့် ှ ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ ပပ ေး ထ ိုသ က ို သ နှ ပ့်စက့်ခွဲ သည ့်သ  ရလေးဦေး (သ ိုို့) သ ၏ 

လံိုခခ ံရ ေး  ပ့်ြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရ ွမျ   ေးမျ ေးက ို သ ့်ဖြ ့်ခွဲ ဖခင့်ေးက ို ကကံ ရ ွွေ့ ခွဲ  သ မျ ေးအ ကွ့် 

ရလျ ့်ရကကေး အရမ  ကန့် ရေေါ်လ  ၆ သန့်ေး ရပေး န့် အမ နို့့် ချမှ ့်ခွဲ သည့်။ ၂၀၁၂ ခိုနှစ့် ဩဂို ့်လ ွင့် 

ြက့်ေ ယ့်    ေးသ ကက ေးက ယခင့်   ိုမ လ  က ကယွ့်ရ ေး ေန့်ကက ေးရဟ င့်ေး ဗ ိုလ့်ချ ပ့် မ ိုဟ မက့် အလ  

 မန့်သ  (Mohamed Ali Samantar) ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ   က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေးက ို ကကံ ရ ွွေ့ခွဲ  သည ့် 

ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေးအ ွက့် ရလျ ့်ရကကေးရပေးသည ့် အရနဖြင ့် ရေေါ်လ  ၂၁ သန့်ေး ရပေးအပ့် န့် 

အမ နို့့်ချမှ ့်ခွဲ သည့်။    ေးလ ိုမျ ေးသည့် ထ ို ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးမှ ရလျ ့်ရကကေးမျ ေးက ို အပမွဲ ရစ   ှ ဖခင့်ေးရ    
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မ ှ ရပ၊ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုသ ိုို့ ရလျ ့်ရကကေး မ သည ့်  ိုင့် စွပ့်စွွဲခံ သ မျ ေး အဖပစ့် ှ ဖခင့်ေးက ို လ သ  ှင့်ကက ေး 

ဖပသန ိုင့်သည ့်အ ွက့်    ေးမျှ မှု   ှ သည့်ဟို ခံစ ေးကက သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ထ ို  ဇေ ့်မှုမျ ေးအ ွက့် 

  ေန့် ှ ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ ှ  ပါက ထ ိုသ မျ ေးက ို အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံမ ှ နှင့်ထို ့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) မ  င့်ေးန ိုင့်ငံသ ိုို့ 

ဖပန့်ပ ိုို့ဖခင့်ေးမျ ေး လိုပ့်န ိုင့်သည့်။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ    ေးရံိုေးချ ပ့်က TVPA က ို စ ေးပွ ေးရ ေး ရက ့်ပ ိုရ ေး ငှ့်ေးမျ ေးက 

ကျှူေးလွန့်သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမှုမျ ေး ွင့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးမှ ကနို့့်သ ့်ခွဲ ပပ ေး (Mohamed v. Palestinian 

Authority, 132 S. Ct. 1702 (2012)) ATS က ို စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးက ကျှူေးလွန့်ခွဲ သည ့် 

အမှုမျ ေး ငွ့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးအ ေး ကနို့့်သ ့်ခွဲ သည့် (Kiobel v. Royal Dutch Shell Petroleum 133 S. Ct. 

1659 (2013))။ 

 

စ ရသ တ  ၁၅.၈။ ြ လ   ဂါ နှင ့် ပ န  အ ိုင့်  လ  

ဂျ   ေယ့်လ့် ြ လ   ဂါသည့်  င့်ေး ွဲသ ေးမျ ေးအ ွက့် ရ ေးခန့်ေး ြွင ့်ထ ေးရသ  ပါ  ရဂွေး လ မျ   ေး    ေန့် 

 စ့်ဦေး ဖြစ့်သည့်။ သ သည့် စစ့်အ ဏ  ငှ့် စနစ့်က ို ရပေါ်ရပေါ်ထင့်ထင့် ရေြန့်သ   စ့်ဦေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

၁၉၇၆ ခိုနစှ့် ွင့် ဂျ   ေယ့်လ့်၏ သ ေးဖြစ့်သ  ဂျ   ေယ့်လ့်လ   ိုက ို အ ရမ  က ို ပ န  အ ိုင့်  လ ဟို အမည့် သည ့် 

 ွဲအ   ှ နငှ ့် အဖခ ေးသ မျ ေးက ဖပန့်ရပေး ွွဲက  အသက့် ရသ ံိုေးသည့်အထ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ခွဲ ကကသည့်။ 

ြ လ   ဂါ မ သ ေးစိုသည့် ပ န  အ ိုင့်  လ က ို   ေန့်ခခံ ိုင့်ေး န့် ပါ  ရဂွေး ငွ့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ရသ ့်လည့်ေး 

မရအ င့်ဖမင့်ခွဲ ရပ။ ၁၉၇၈ ခိုနစှ့် ငွ့် ပ န  အ ိုင့်  လ ၊ သ ၏ အရဖမံှံ င့်မယ ေးနငှ ့် အဖခ ေး ရ ွမျ   ေး 

နှစ့်ဦေး  ိုို့သည့် ဘ  ွ့်ကလင့်ေး၊ နယ ေးရယ  ခ့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ ရနထ ိုင့်ခွဲ သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့က ို ရ ွွေ့ ှ သွ ေးရသ အခါ 

အရမ  ကန့် အ   ှ မျ ေးက ထ ိုသ မျ ေးက ို ဗ ဇ  ရကျ ့်လွန့်သည့်အထ  ရနထ ိုင့်ဖခင့်ေးအ ကွ့် ြမ့်ေး  ေးက  ရန ပ့် 

ဖပန့်ပ ိုို့ န့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး စ င့်ခွဲ ကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုအချ  န့်၌ ေါ ငှ့် န့်ေ စ  ွင့် ရနထ ိုင့်ရနသည ့် 

ဂျ   ေယ့်လ့်လ   ို၏ ည မဖြစ့်သ  ရေေါ်လ ြ လ   ဂါက ဂျ   ေယ့်လ့်လ   ို၏ ရသ ံိုေးမှုက ို ရလျ ့်ရကကေး ယ  န့် 

သ မ၏ ြခင့်နှင ့်အ   ပ န  အ ိုင့်  လ က ို န ိုင့်ငံဖခ ေးသ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး ထ ခ ိုက့်ရစသည ့် လိုပ့် ပ့်  ိုင့်   

ဥပရေ (ATS) နှင ့် ရေေါ်လ  ၁၀ သန့်ေး န့် ရလျ ့်ရကကေးရ  င့်ေး စွွဲ  ိုမှု  စ့်ခိုက ို ဖပ ခွဲ သည့်။ န ိုင့်င ံက  

ဥပရေက ို အရမ  ကန့် ငွ့် အသံိုေးဖပ န ိုင့်ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်င ံွင့်ေး  က့် ံရ ေးမျ ေးအ ကွ့်သ  အကျံ ေးေင့်သည ့် 

သ ဓကမျ ေး  ှ ခွဲ    အ  ိုပါ    ေးစွွဲ  ိုမှုက ို အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် ပယ့်ချခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ၁၉၈၀ ခိုနှစ့် 

ဇွန့်လ ငွ့် ထ ို ံိုေးဖြ ့်ချက့်က ို ဖပန့်ရဖပ င့်ေးပစ့်ခွဲ သည့်။ န ိုင့်င ံက  ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး ဥပရေက ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက ို   ေးဖမစ့်ထ ေးရလ   အရမ  ကန့် ြက့်ေ ယ့် အယ ခံ    ေးရံိုေးက ထ ိုဥပရေ၏ 

သက့်ရ  က့်မှုသည့် ရန    ိုင့်ေး ွင့်  ှ ပပ ေး အရမ  ကန့်မှ    ေးရံိုေးမျ ေးသည့်လည့်ေး ထ ိုသရဘ    ေး  ှ သည ့် 

အမှုမျ ေးက ို    ေးခံအ ေး အရမ  ကန့် န ိုင့်ငအံ ငွ့်ေး ရ ွွေ့ ှ သည ့်အခါ မ   ေးဖပ မှုမျ ေးက န ိုင့်င ံပ့်ဖခ ေး ွင့် 

ဖြစ့်ခွဲ သည ့်  ိုင့် စ  င့်ခငွ ့် အ ဏ   ှ သည့်ဟို  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့် (630 F. 2d 876 (2d Cir. 1980))။ ထ ိုသ ိုို့ စ င့် 

ခွင ့်ဖပ ခွဲ ရသ   ံိုေးဖြ ့်ချက့် ဥပမ ပပ ေးရန က့် ွင့် ATS နှင ့် TVPA   ိုို့က ို အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံွင့် 

ရနထ ိုင့်ရနသည ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးအရပေါ်    ေးမှု စွွဲ  ိုမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့် န့် မကက ခဏ 

အသံိုေးဖပ ရ   သည့်။ 

 

(Claude, 1983) 
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အသံိုေးဖပ ခွဲရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်ငံ ပ့်ဖခ ေး၌ ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုနှင ့် အဖခ ေးရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ွက့်    ေးစွွဲ  ိုမှုမျ ေး ဖပ န ိုင့်သည ့်   ဇေ ့်မှု  ိုင့်   ဥပရေမျ ေးလည့်ေး အရမ  ကန့် 

န ိုင့်င ံွင့်  ှ သည့်။ ၂၀၀၈ ခိုနစှ့် ငွ့် လ ိုင့်ရဘေး  ေးယ ေး န ိုင့်ငံ သမမ ရဟ င့်ေး ချ ေးလ့်စ့်ရ လ  (Charles 

Taylor) ၏ သ ေးဖြစ့်သ  ချက့်က  ရ လ  (Chuckie Taylor) သည့် ြက့်ေ ယ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု   ဇေ ့်မှု 

ဥပရေ ငွ့် အဖပစ့် ှ ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ ှ ခွဲ  သည ့် ပထမ ံိုေး ပိုဂဂ  လ့် ဖြစ့်လ ပပ ေး ရထ င့် ၉၇ လ ခနို့့် 

ချမှ ့်ခခံွဲ  သည့်။ 

 

ရြ ့်ဖပခွဲ ရသ  ဥပရေ နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးမှ မည့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခိုကမျှ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို 

အ ံိုေးသ ့်န ိုင့်မည့် မဟို ့်ရပ။ ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငံ က နငှ ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး   ိုင့်   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ ဂရိုစ ိုက့် လိုပ့်ရ  င့်မှုမျ ေးနှင ့် ပ ေးရပါင့်ေး န့် လ ိုအပ့်သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့က ို 

ရအ က့်ပါ အချက့်မျ ေးကလည့်ေး က ည ရပေးန ိုင့်သည့်။ အ လက့်ထရ  နစ့် နည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် 

 က့်သွယ့်ြလှယ့်ဖခင့်ေးမျ ေး၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုက ို ရမှ င့်  ပ့်ထွဲမှ ထွက့်လ ရစ န့် လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး၊ ဥရ  ပ 

သမဂဂ ကွဲ သ ိုို့ရသ  အြွွဲွေ့မျ ေး၏ ြ အ ေးမျ ေး၊ (ဥပမ     က န ိုင့်ငံ၏ ဥရ  ပ သမဂဂ အြွွဲွေ့က ို ေင့်ရ  က့်လ ိုသည ့် 

စ  ့်ေင့်စ ေးမှုက ို အရဖခခံက     က  န ိုင့်ငံက ို ၎င့်ေး၏ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု   ိုင့်   မှ ့် မ့်ေးမျ ေးအ ေး 

  ိုေး က့်ရအ င့် လိုပ့် န့်  နွ့်ေးအ ေး ရပေးခွဲ သည့် (Worden, 2005))  ွဲမျ ေးနငှ ့် စစ့်ြက့်  ိုင့်   အ   ှ မျ ေးအ ေး 

သင ့်ရလျ ့်ပပ ေး ထ ရ  က့်သည ့် စစ့်ရ ေးရမေးဖမန့်ေးရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့် န့် စနစ့် ကျ 

သင့် န့်ေးရပေးဖခင့်ေး စသည့်  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုရကက င ့် ထ ခ ိုက့် နစ့်န သ မျ ေး  ှ ရနဦေးမည့် ဖြစ့်သည့်။ ကံအ ေးရလျ ့်စွ ပင့် ကျန့်ေးမ ရ ေး 

ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ခံ သ မျ ေးအ ွက့် ကိုစ ေးရပေးရ ေး စင့်  မျ ေးက ို ပ ို၍ ပ ို၍ 

 ည့်ရထ င့်လ န ိုင့်ကကသည့်။ ထ ိုစင့်  မျ ေးသည့် ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးမှ 

  ှ ရသ  န ကျင့်မှုမျ ေးက ို ရလျ  ပါေးသွ ေးရစ န့်နငှ ့် ထ ိုသ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဘေမျ ေးအ ေး 

ဖပန့်လည့် ည့်ရထ င့်န ိုင့် န့် အက အည  ရပေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ယခင့်  ယ့်စိုနှစ့်မျ ေးနငှ ့် ယှဉ့်လျှင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်သ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးမှ ရ  ှင့်ရဖပေးန ိုင့်ရချမှ  မရသချ  မရ    

ဖြစ့်သည့်။ လ အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး  င ့်ကျက့်လ ပပ ေး ကက ေးဖပင့်ေးလ သည့်နငှ ့်အမျှ အ  ိုပါ မရသချ  

မရ   မှုမျ ေး ပ ို၍ ဖမင ့် က့်လ သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေးက ို ဖမင ့် က့်လ ရစသည ့် အ  မှ  

အဖပစ့်ေဏ့်မှ ကင့်ေးလွ ့်ခငွ ့်  ဖခင့်ေး ဖြစ့်ရလ   ထ ို က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေးက ို အဖပစ့်မရပေးဘွဲ မရနရ   ဟို 

သ  ှ သွ ေးဖခင့်ေးက ယင့်ေးလိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို လျင့်ဖမန့်စ ွပင့် ရလျ  ကျသွ ေးရစမည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ွင့် မည့်သည ့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်က ို   ကျစွ  အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ သ ိုို့   ွင့် 

 က့်စက့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ ၊ ဂိုဏ့်ငယ့်ရစရသ   က့် ံမှုမျ ေးက ိုလည့်ေး န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ဥပရေမျ ေး ွင့်   ေး  ေးထ ေးရလ   ထ ိုအဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေး အရကက င့်ေး ရေြန့်ရန န့် 

သ ပ့်မလ ိုအပ့်လှရပ။ 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုသည့် အစ ိုေး မျ ေးသ  အသံိုေးဖပ သည ့် ဖြစ့် ပ့်  စ့်ခို မဟို ့်ရပ။ န ိုင့်ငရံ  ့် မဟို ့်ရသ  

ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့်လည့်ေး ထ ိုက စစ ငွ့် အဖပစ့် ှ န ိုင့်သည့်။ 
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ယခိုအခါ န ိုင့်ငံ အမျ ေးစိုသည့် ပံိုစ ံအမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို   ေး  ေးကကသည့်။ ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   

   ေးစ  င့်ခွင ့် နယ့်ပယ့်ကွဲ သ ိုို့ရသ  အ ေးရက င့်ေးသည့်  စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး အပါအေင့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေ၏ 

ဖြစ့်ရပေါ် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးရကက င ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သည ့် အကက မ့်ရ က ို ရလျှ  ချန ိုင့်မည့်ဟို ရမျှ ့်လင ့် သည့်။ 

အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံွင့် န ိုင့်ငဖံခ ေးသ ေးမျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေး ထ ခ ိုက့်ရစသည ့် လိုပ့် ပ့်  ိုင့်   ဥပရေနှင ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး 

နှ ပ့်စက့်ခံ သ မျ ေးအ ေး က ကွယ့်ရပေးရ ေး   ိုင့်   အက့်ဥပရေ  ိုို့က ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုရကက င ့် ထ ခ ိုက့် 

နစ့်န ခွဲ သ မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့က ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ မျ ေးထံမှ ရလျ ့်ရကကေး ရ  င့်ေး  ို န့် အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို အ ံိုေးသ ့် န့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့် မျ ေးစွ  ရပါင့်ေးစပ့်ထ ေးဖခင့်ေး လ ိုအပ့်ရပလ မ ့်မည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် အဓ က အချက့်မှ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ  ဖြစ့်လ န ိုင့်ရချ  ှ သ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

  ဇေ ့်မှုမျ ေးအ ွက့် ြမ့်ေး  ေးခံ န ိုင့်ရကက င့်ေး သ  ဖပ မ ရစဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံွင့် သမမ ဘိုို့ ှ့် အိုပ့်ချ ပ့်စဉ့် က လအ ငွ့်ေး ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေး ွင့် 

  ေန့် ှ သ မျ ေးက ို    ေးစွွဲ  ို န့် သင ့်၊ မသင ့် ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေး ထွက့်ရပေါ်ခွဲ သည့်။ အ ိုဘ ေးမ ေး အစ ိုေး က 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက ို မှ ေးယွင့်ေးသည့်ဟို   ိုက  ဖငင့်ေးပယ့် ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုသ ိုို့ 

   ေးစွွဲ  ိုမှုမျ ေး မလိုပ့် န့်  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ ယခင့် အရမ  ကန့် ရ ွှေ့ရနချ ပ့် အွဲ စ့် ဟ ိုလ့်ေါ (Eric Holder) 

က “အရမ  ကန့် န ိုင့်ငကံ ို က ကယွ့် န့် ကက  ေးကက  ေးစ ေးစ ေး လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ရသ  အမျ   ေးသ ေးမျ ေးနှင ့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို    ေးစ  င့်ရ ေး ဌ နက   ေးဖမစ့်ထ ေးသည ့် လိုပ့် ပ့်  စ့်ခိုက ို လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည ့်အ ွက့် 

   ေးစွွဲ  ို လျှင့် မမျှမ  ဖြစ့်ရပလ မ ့်မည့်” ဟို   ိုခွဲ သည့်။ အဖခ ေးအရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးရကက င ့် 

မှ ေးယွင့်ေးရနရကက င့်ေး သင့်သ  ှ န ိုင့်သည ့် သ ိုို့မဟို ့် သ  ှ သင ့်သည ့် အ   စ့်ခိုက ို ဥပရေ 

အကကံဉ ဏ့်  ိုေးရကက င ့် ကျှူေးလွန့်မ လျှင့် သင ့်က ို ထ ိုလိုပ့် ပ့်ရကက င ့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးမှ ကင့်ေးလွ ့်ခငွ ့် 

ရပေးသင ့်သည့် ဟ သည ့် အချက့်က ို သရဘ   ပါသလ ေး။ 

 

နြိဂံုျား 

 

လ သ ေးမျ ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် အဖခ ေးသ မျ ေးအရပေါ် ဖပင့်ေးထန့်စွ  န ကျင့်ရစဖခင့်ေးဖြင ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု 

ကျှူေးလွန့် သနည့်ေး   ိုသည့်မှ  ရှုပ့်ရထွေးရသ  သ ပပံပည   ိုင့်  နှင ့် ဘ သ ရ ေး   ိုင့်   ရမေးခွန့်ေး စ့်ခို 

ဖြစ့်ရပလ မ ့်မည့်။ အ ရံိုရကက   ိုင့်   စ  ့်ပည  ငှ့်  စ့်ဦေးက အဖခ ေး လ သ ေးမျ ေးထံမှ န ကျင့်မှုရကက င ့် 

ဖြစ့်ရပေါ်လ သည ့် ရအ ့်ဟစ့်သံက ို ကက ေး ဖခင့်ေးသည့် အထ ေးသဖြင ့် အမျ   ေးသ ေးမျ ေးအ ွက့်  ွွဲရ  င့်ြွယ့် 

ဖြစ့်သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ပါလ ယ ဇ ိုေးေစ့်ရခ ့်က ကွဲ သ ိုို့ပင့် ယင့်ေးအသံမျ ေး ကက ေး ဖခင့်ေးသည့် 

ရအ င့်ဖမင့်စွ  အမွဲလ ိုက့်န ိုင့်သည ့် ခံစ ေးချက့်မျ   ေး   ှ ရစပပ ေး ပိုဂဂ  လ့်ရ ေး  နှင ့် လ မှုရ ေး   အ ဏ   ှ ဖခင့်ေးက ို 

ဖပသရနသည့် (Nell, 2006)။ အဖခ ေးရသ  ရလ လ သံိုေးသပ့်သ မျ ေးကမ  လ   ိုို့၏ အဖပစ့် ကျှူေးလွန့်န ိုင့် န့် 

အ သ သ  ှ ဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ 

 

ယခိုအခန့်ေး ွင့် အရန က့်န ိုင့်င ံွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေးက ို အဓ ကထ ေး ရြ ့်ဖပ 

ထ ေးရသ ့်လည့်ေး ယင့်ေးမှ   စ့်ကမ္ လံိုေး ငွ့် ကကံ  သည ့် အဖြစ့်အပျက့် ဖြစ့်ပပ ေး ကမ္ ရပေါ် ှ  မည့်သည ့် 
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ရေသ၌မ  ို ရ ွွေ့ ှ န ိုင့်သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွွေ့ ှ ခွဲ  ပပ ေး ဖြစ့်သည ့် အ  ိုင့်ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့် သည ့် 

အရကက င့်ေးအ င့်ေးသည့် အရန က့်န ိုင့်ငံ သမ ိုင့်ေး၏ အရစ  ံိုေး ရခ ့်မျ ေးမှ စ င့်  ှ ခွဲ ပပ ေး အချက့်အလက့်   ှ  န့် 

လ ိုအပ့်ချက့်အရပေါ် အမျ ေး ံိုေး အရဖခခ ံ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အ  ိုပါ အကကမ့်ေးြက့်မှုက ို အဖခ ေး 

 ည့် ွယ့်ချက့်ရက င့်ေး မ ှ ဘွဲနှင ့် ကျှူေးလွန့်ခွဲ သည့်မျ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ လ  စ့်ဦေးက ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်သ  

ဖြစ့်လ  န့် သ မ့်ေးသွင့်ေးဖခင့်ေးမှ  သ ပ့်မခက့်လှရပ။ ပံိုမှန့် ဖြစ့်စဉ့် အ  ိုင့်ေး အထက့်လ ကက ေး ပံို  ပ့်မျ ေး၊ 

ခွွဲထို ့်ထ ေးဖခင့်ေး၊  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်စွ   က့် ံဖခင့်ေး၊ နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို သင့်ကက ေးရပေးဖခင့်ေးနငှ ့် အလိုပ့်က ို 

ထ ထ ရ  က့်ရ  က့် လိုပ့်န ိုင့် န့် ဖပစ့်ေဏ့်မှ လွ ့်ပင မ့်ေး ချမ့်ေးသ ခွင ့် ရပေးထ ေးဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

အိုပ့်စို စ့်စိုက ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရနရသ  အဖပင့်လ မျ ေးဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးပပ ေး ထ ိုသ မျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

မရ  င့်ေး  ိုန ိုင့် (သ ိုို့) လ အဖြစ့် စဉ့်ေးစ ေး န့်ပင့် မသင ့်ဟို လက့်ခထံ ေးရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခိုအ ွင့်ေး 

ထ ိုသ ိုို့ရသ  ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးက ို မ  ့် က့်ရပေးလ ိုက့်ရသ အခါ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမှ  မလွှွဲမရ  ှင့်သ ပင့် 

ဖြစ့်လ သည့်။ 

 

အချ   ွေ့သ မျ ေးက ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး အရဖခအရနမျ ေး ွင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို အသံိုေးဖပ သင ့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  ဥပမ မျ   ေးမှ  ဖြစ့်ရ ိုေးဖြစ့်စဉ့် မဟို ့်ဘွဲ ထင့်ထ ေးသည့်ထက့် ပ ို၍ ရှုပ့်ရထွေးရသ  

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး ရမေး န့် လ ိုအပ့်သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို န ိုင့်ငရံ ေး (သ ိုို့) လ မှုရ ေး အ  ပခ မ့်ေးရဖခ က့် န့် 

အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး ပ ိုမျ ေးပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့က ို ဥပရေမျ ေး  င့်ေးကကပ့်စွ  ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေး၊ ထ ိုလိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို   ေးဖမစ့်သည ့် 

ယဉ့်ရကျေးမှု စံနှုန့်ေးမျ ေး  ည့်ရထ င့်ဖခင့်ေးနှင ့် ရြ က့်ြျက့်သ  မျ ေးသည့် ကက ေးရလေးရသ  ဖပစ့်ေဏ့်ခံ မည့်ဟို 

ရသချ ရစဖခင့်ေး  ိုို့ဖြင ့်   ိုက့်ြျက့် န ိုင့်သည့်။  

 

ကမ္ ရပေါ် ွင့် အသည့်ေးအမ  ံိုေးနှင ့် အ က့်စက့် ံိုေး လ  စ့်ဦေးဟို သ ကကသည ့် ဗ လ့်ေ မ    လ နင့် (Vladimir 

Lenin) သည့် ဘ သ ိုဗင့်၏ Appassionata အမည့် သည ့် သ ချင့်ေးက ို န ေးမရထ င့်န ိုင့်၊ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် 

ထ ိုသ ချင့်ေးသည့် သ ူ့အ ေး မျက့် ည့်ကျရစရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ သ ချင့်ေးရက င့်ေးမျ ေးထက့် 

ကမ္ ရပေါ် ွင့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို ြယ့် ှ ေးပစ့်န ိုင့် န့် အဖခ ေး အ  မျ ေးလည့်ေး လ ိုရသေးသည့်။ ညစ့်နွမ့်ေးသည ့် 

နှလံိုေးသ ေး  စ့်စံိုသည့်ပင့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့  ွွဲရ  င့် သ မ့်ေးသွင့်ေးန ိုင့်မည ့် လ သ ေး န့်မှု  စွန့်ေး စရလေးရ    

 ှ ရနရကက င့်ေးက ို လ နင့်၏ မျက့် ည့်မျ ေးက သက့်ရသဖပရနသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုဖြစ့် ပ့်က ရပေးသည ့် ပ ို၍ 

အရ ေးပါရသ  သင့်ခန့်ေးစ မှ  ရပျ  ရပျ င့်ေးရသ  အရ ွေးအရခေါ်မျ ေးသည့် လမ့်ေးမှ ေးသ ိုို့ 

ဦေး ည့်သွ ေးရစန ိုင့်သည့်။  က့်စက့်မှုမျ ေးက ို အ ံိုေးသ ့်ရစမည ့်  စ့်ခို ည့်ေးရသ  အ  မှ  ယင့်ေးက ို 

အ ံိုေးသ ့် န့် မျက့်ရဖခမဖပ ့် ကက  ေးပမ့်ေးဖခင့်ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။  ရ ေှးရဟ င့်ေး ဂ  နှင ့် ရ ိုမန့် လ မျ   ေးမျ ေးက အဘယ့်ရကက င ့် အချက့်အလက့် ယ  န့် ကျွန့်မျ ေးက ို 

နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက သင ့်ရလျ ့်သည့်ဟို ထင့်သနည့်ေး။ ရန က့် ံိုေး ွင့် ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးသည့်   ဇေ ့်မှုမျ ေး 

ရဖြ ှင့်ေး န့် မလံိုရလ က့်ဟို အဘယ့်ရကက င ့်  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သနည့်ေး။ 
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၂။  သက့်ရသမျ ေး၏ ဘို င့်မ   ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ အဘယ့်ရကက င ့် အလယ့်ရခ ့် 

ဘို  ေးရကျ င့်ေးမျ ေးက အယ လွွဲမှ ေးသ မျ ေးသည့် သ မန့် သ ခ ိုေး၊ သ ေှက့်မျ ေးထက့်ပင့် ပ ို၍ အနတ  ယ့် 

မျ ေးသည့်ဟို ထင့် သနည့်ေး။ 

၃။  ဥရ  ပ အစ ိုေး မျ ေးက ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို    ေးေင့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးအ ေး စနွို့့်လွှ ့်ခွဲ  သည ့် 

အရကက င့်ေးက ို  ငှ့်ေးဖပထ ေးရသ  သ အ ို   နှစ့်ခိုက ို ရြ ့်ဖပပါ။ သင ့်အ ွက့် မည့်သည ့် သ အ ို  က ပ ို၍ 

ဖြစ့်န ိုင့်ရချ  ှ သည့်ဟို ထင့်ပါသနည့်ေး။ 

၄။  န ိုင့်င ံက  ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး ဥပရေ   ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု   ေးဖမစ့်ဖခင့်ေးသည့် 

အဘယ့်ရကက င ့် ထ ိုရခါင့်ေးစဉ့်ရအ က့် ွင့် အကျံ ေးေင့်သနည့်ေး။ hostis humani generis   ိုသည့်မှ  

အဘယ့်နည့်ေး။ 

၅။   ွဲေန့်ထမ့်ေးမျ ေးနှင ့် စစ့်ြက့်  ိုင့်   ေန့်ထမ့်ေးမျ ေးက ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ မျ ေးအဖြစ့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်န ိုင့်သည ့် ရယဘိုယျ ဖြစ့်စဉ့်က ို ရြ ့်ဖပပါ။ သင့်ရ   ထ ိုသ ိုို့ရသ  ရဖပ င့်ေးလွဲမှုက ို 

ခံ န ိုင့်ပါသလ ေး။ 

၆။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ရ ွွေ့ န ိုင့်ရချ မျ ေးသည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ လကခဏ  အချ   ွေ့က ို ရြ ့်ဖပပါ။ 

၇။ ကမ္ လံိုေး  ိုင့်      ေးစ  င့်ခွင ့် နယ့်ပယ့်   ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ ယင့်ေးမှ  အဘယ့်ရကက င ့် 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို   ိုက့်ြျက့် န့် အရ ေးပါသည ့် က   ယ   စ့်ခို ဖြစ့်သနည့်ေး။ 

၈။ န ိုင့်ငံဖခ ေးသ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး ထ ခ ိုက့်ရစသည ့် လိုပ့် ပ့်  ိုင့်   ဥပရေ (ATS)   ိုသည့်မှ  

အဘယ့်နည့်ေး။ အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံငွ့် ထ ိုဥပရေက ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်သ မျ ေးအရပေါ် မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

အသံိုေးဖပ ခွဲ သနည့်ေး။ 

 

အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ ချ  န့်က ိုက့်ဗံိုေး ဖြစ့်စဉ့်   ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ အ  ိုပါ အရဖခအရနမျ   ေး ငွ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို 

ရထ က့်ခသံည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးနှင ့် ကနို့့်ကကွ့်သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပပါ။ 

မည့်သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးက ပ ို၍ ခ ိုင့်လံိုသနည့်ေး။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက ို မည့်သည ့် 

က စစအ ွက့်မ  ို    ေးမေင့်ဟို သ ့်မှ ့်သင ့်ပါသလ ေး။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို အသံိုေးဖပ သ မျ ေးအ ေး 

ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေး ဖပ ပပ ေးမှသ  ၎င့်ေး  ိုို့ လိုပ့် ပ့်မျ ေးအ ွက့် က ကယွ့်ရဖပ   ိုခငွ ့် 

ရပေးသင ့်ပါသလ ေး (သ ိုို့မဟို ့်) ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု မဖပ မ ကပင့် ဥပရေအ  ခွင ့်ဖပ ချက့် 

ရပေးသင ့်ပါသလ ေး။ 

၂။ ကမ္  စ့်ေန့်ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး ရလျ  နည့်ေးလ  သည ့် အဓ က အချက့်မျ ေးမှ  

အဘယ့်နည့်ေး။ ယဉ့်ရကျေးမှု စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို မည့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲ ပစ့်န ိုင့်သနည့်ေး။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု 

  ိုက့်ြျက့်ရ ေး ဥပရေမျ ေးက ို အပမွဲ မ့်ေး စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေး မ ှ သည ့်  ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့်က 

ပ ိုရက င့်ေးပါသလ ေး (သ ိုို့) ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  အသက့်မေင့်သည ့် ဥပရေသည့်    ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးမှု၏ 

အ ည့်အရသွေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစပါသလ ေး။ 

၃။ အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခိုအထ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး န ှပ့်စက့်မှုသည့် မရ  ှင့်လွှွဲန ိုင့်သည ့် အ  ဟို ထင့်ပါသလ ေး (သ ိုို့) 

ယင့်ေးက ို သ သ သ သ  ရလျှ  ချန ိုင့်သည့်ဟို ထင့်ပါသလ ေး။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ကွဲ သ ိုို့ရသ  



 537 

 က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေးက ို အဖခ ေးသ မျ ေးအရပေါ် မကက ခဏ အသံိုေးမျ ေး သည ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေးမှ  

အဘယ့်ရကက င ့်ဟို သင့်ထင့်သနည့်ေး။ 
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၁။  လ ိုအပ့်သည့်ဟို အရကက င့်ေးဖပဖခင့်ေး ဥပမ က ို စ  ့်က ေးယဉ့် အရဖခအရန  စ့်ခိုဖြင ့် ဖပသရလ   ှ သည့်။ မ မ  

ချစ့်ဖမ ့်န ိုေး သ က ို သ ့်ဖြ ့်မည ့်သ က မ မ က ို ထ ိုသ ၏  ည့်ရန  က ို ရမေးဖမန့်ေးသည့်။ 

ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် အရဖခအရန အမျ ေးစို ွင့် လ မ့်ည ဖခင့်ေးသည့် ကျင ့်ေ ့်အ  ခိုခံက ကယွ့်၍ မ ။ 

သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုသ ိုို့ရသ  အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် ကျင ့်ေ ့် ရြ က့်ြျက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည ့် လ မ့်ည ဖခင့်ေးသည့် 

လ ိုအပ့်ပပ ေး ပ ို၍ ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ    ိုေး  ွေးသည ့် လ သ ့်မှုက ို   ေး  ေး န့် အ ွက့်ဟို ကျ  ေးရကက င့်ေး 

ဖပန ိုင့်သည့်။ 

၂။  ဥပမ  လွန့်ခွဲ ရသ  နှစ့်အနည့်ေးငယ့်က ဂျ မန  န ိုင့်င ံွင့်  ွဲအ   ှ က သံသယ  ှ သ က ို 

သ ဖပန့်ရပေး ွွဲခွဲ ရသ  ကရလေးငယ့်၏  ည့်ရန  က ို ထို ့်ရြ ့် ရဖပ   ို န့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုက ို 

အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့်မှ  လှုပ့်ခ ့်မှုမျ ေး ဖြစ့်သွ ေးခွဲ ရစသည့်။ (Bernstein, 2003) 

၃။     ေးသ ကက ေး လန့်ေ  က ိုယ့်၌ကပင့် သ ၏ အစ  င့်ခစံ  ထို ့်ရေပပ ေး နှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  အကက ၌ သ ၏ 

အစ  င့်ခစံ  ငွ့် အကကရံပေးခွဲ ရသ  အ  ေးအ  ေးမျ ေးထက့် ပ ိုမျ ေးဖခင့်ေးအ ကွ့်  ငှ့်ေးဘ ့်က 

သစစ ရြ က့်သလ ို ခံစ ေးခွဲ  သည့်ဟို လ သ  ှင့်ကက ေး ေန့်ခခံွဲ သည့် (Felner, 2005, p. 39) 

၄။   က့်စက့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ ၊ ဂိုဏ့်သ ကခ  ကျ င့်ေးရစရသ   က့် ံမှုမျ ေး (Cruel, inhuman, and 

degrading treatment) က ို အ  ိုရက က့် CID ဟို  စ့်ခါ   ံညွှန့်ေး  ိုရလ   ှ သည့်။ 

၅။  န ိုင့်ငံ ရခါင့်ေးရ  င့်သည့် န ိုင့်ငံရ  ့် ငွ့်    ေးေင့် ယ ထ ေးရသ  အခန့်ေးကဏ္ဍအ  ကျှူေးလွန့် သည ့် 

လိုပ့် ပ့်မျ ေးရကက င ့် ဖပစ့်ေဏ့် ကင့်ေးလွ ့်ခငွ ့်  ှ သည့်။ သ ူ့ စ့်က ိုယ့် ည့် က စစမျ ေးရကက င ့် 

ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေးအ ကွ့်မ  ဖပစ့်ေဏ့် ကင့်ေးလွ ့်ခငွ ့် မ ှ ရပ။ န ိုင့်င ံ အကက ေးအကွဲက ို 

အကျင ့်ပျက့် ချစ ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) သ ၏ ဇန ေးက ို သ ့်ဖခင့်ေး  ိုို့အ ွက့်    ေးစွွဲ  ို န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်ငံရ  ့် 

မ ေါေမျ ေး၏ ရန က့် က့် ွွဲ  လေ့်မျ ေးရကက င ့်    ေးစွွဲ  ို၍ မ ရပ။ 

 

 

 

အခ  ်အလ  ် အသစ်မ ာျားနှင ် အ ခာျား အ င်ျားအ မစ်မ ာျား ြို ဝလ လာ န် ဤစာအုပ်နငှ ် ပူျားတွဲ ပါသည ် 

အွန်လြိုင်ျား အ ငျ်ားအ မစ ် စငတ်ာ ြိ ု ေင်ဝ ာ ်ဝလ လာနြိုင်ပါသည်။ 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/goodhart3e/ 
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၁၆) လူ နု် ျူား ခင်ျား 
 

အန့်ေ  ယ  အမ့် ဘ  န့် (Andrea M. Bertone) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး 

• လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုဖခင့်ေးမျ ေး 

• လ ဖြှူကျွန့်စနစ့်  နို့့်ကျင့်ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး လ ကိုန့်က ေးခံ မှုက ို န ိုင့်ငံ က မှ 

သ  ထ ေးမ လ ဖခင့်ေး 

• ယရနို့ရခ ့် လ ကိုန့်က ေးမှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၏ အစ 

• ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ကမ္   ရ ေး   က စစ ပ့် ဖြစ့်လ ဖခင့်ေး 

• ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး၊ အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံငွ့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး 

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

 

လ င့်မှု က စစနှင ့် လိုပ့်အ ေး ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် န့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးသည့် ယရနို့ရခ ့် ွင့် အဓ က လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

က စစ ပ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေး န ေးပါေး ှ  အမျ   ေးသ ေးမျ ေး၊ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် 

ကရလေးငယ့်မျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည့်။ လ မျ   ေး၊ အသက့်အ ွယ့်၊ လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေး အရဖခအရန မျ   ေးစံိုမှ 

လ မျ ေးအ ေးလံိုေး လ ကိုန့်က ေး ခံ န ိုင့်သည့်။ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံသည့် လ ကိုန့်က ေး ခံ သ မျ ေးအ ွက့် 

သွ ေးရ  က့် သည ့် ရန  ၊ ကက ေးခ ံခဏန ေးသည ့် ရန   နှင ့်/သ ိုို့မဟို ့် လ ကိုန့်က ေးခံ သ မျ ေး လ ရ  က့်သည ့် 

ရန   ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ို ဖြစ့်စဉ့် (လ စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့်  င့်ပ ိုို့ဖခင့်ေး) နှင ့်   ိုေး  ွေးပပ ေး 

ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်သည ့် အလိုပ့် အရဖခအရန (စ  ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်  နှင ့် ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   ထ န့်ေးချ ပ့်ထ ေးဖခင့်ေး) အဖြစ့် 

သ ့်မှ ့်ထ ေးပပ ေး ယင့်ေးမှ  ဖြစ့် ပ့် အသစ့်အ န့်ေးရ    မဟို ့်ရပ။ လ င့်ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေးနှင ့် လိုပ့်အ ေးအ ွက့် 

ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ဖခင့်ေး ပံိုစ ံအမျ ေးအဖပ ေးသည့် လ သ ေး  ိုို့ ကကံ ရ ွွေ့ရန သည ့် အရဖခအရနမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

န ိုင့်ငရံ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး၊  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၊ ရထ က့်ခ ံ စည့်ေးရံိုေးသ မျ ေး၊ ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် အဖခ ေး 

သက့်  ိုင့်သ မျ ေးသည့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး ဖြစ့် ပ့်အရပေါ် မျ ေးစွ  စ  ့်ေင့်စ ေးကကသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် 

ယင့်ေးမှ  အရထွရထွ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစ ပ့်မျ ေး ငွ့် ကမ္  အ ရံိုစ ိုက့်မှု ပ ိုမ ို   ှ သည ့် က စစ ဖြစ့်ပပ ေး 

န ိုင့်ငံအမျ ေးအဖပ ေး ငွ့် လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး ရ  င့်ေး  ိုသည ့် ကွန့် က့်မျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ပပ  ဖြစ့်သည့်။ 

 

နြိဒါန်ျား 

 

၂၀၀၄ ခိုနစှ့် ွင့် ထ ိုင့်ေး ွဲမျ ေးနှင ့် ထ ိုင့်ေး  ေန့် ှ သ မျ ေးသည့် ဘန့်ရက က့် ွင့် ဂျင့်ေးရဘ င့်ေးဘ မျ ေး 

ထို ့်လိုပ့်သည ့် စက့်ရံို စ့်ရံိုက ို ေင့်ရ  က့် စ ေးနင့်ေး   အသက့် ၁၁ နှစ့်မှ ၁၄ နစှ့်အ ယွ့် မ န့်ေးကရလေး ၁၈ ဦေးက ို 

ကယ့် င့်န ိုင့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးမှ  လ အ ိုန ိုင့်ငံမှ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုမ န့်ေးကရလေးမျ ေးက ို ရသ  ခ ့်ထ ေးရသ  ၁၀ 
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ရပ၊ ၁၃ ရပ (၃x၃.၉ မ   ) ကျယ့်သည ့် ရဖမရအ က့်ခန့်ေးထွဲ ွင့် ေကှ့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အရစ ပ ိုင့်ေးက 

ထ ိုစက့်ရံိုမှ မ န့်ေးကရလေး နှစ့်ဦေး ထွက့်ရဖပေး လွ ့်ရဖမ က့်လ ပပ ေး ထ ိုမ န့်ေးကရလေးမျ ေးက  ွဲမျ ေးက ို 

သ င့်ေးရပေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အ  ိုပါ မ န့်ေးကရလေးမျ ေးက ို လ အ ိုန ိုင့်ငံမှ လ စိုရ  င့်ေးသ   စ့်ဦေးက လခ မည ့် 

အလိုပ့်   ှရပေးမည့်ဟို   ိုက  စက့်ရံိုသ ိုို့ ပ ိုို့ရ  င့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ၆ လ အကက အထ  လခ  စ့်ဖပ ေး  စ့်ချပ့်မှ 

မ ဘွဲ မနက့် ၆ န   မှ ညဉ ့်နက့်သည့်အထ  အလိုပ့်လိုပ့် သည့်။ အစ ရ စ  ေလင့်ရအ င့် မရကျွေးဘွဲ 

အရ ိုက့်အနှက့်လည့်ေး ခံကက သည့်။ ထ ိုစက့်ရံိုက ို ြွင ့်လှစ့်ထ ေးသည ့် ထ ိုင့်ေးလ မျ   ေး လင့်မယ ေးက ို ြမ့်ေး  ေးက  

လ ကိုန့်က ေးမှု၊    ေးမေင့် ြမ့်ေး  ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးမှု၊ ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးလိုပ့်သ ေးမျ ေးက ို    ေးမေင့် င ှေး မ့်ေးမှု  ိုို့ဖြင ့် 

အရ ေးယ ခွဲ သည့် (Pearson, 2005)။ 

 

သ မ၏ မ ဘမျ ေးက စွနို့့်ပစ့်ခွဲ က  ရ ွမျ   ေးန ေးစပ့်ရ  ့်သ ၏ သ ေးဖြစ့်သ က လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  

အဖမ ့်ထို ့်မှုမျ ေးရကက င ့် ၁၆ အ ွယ့် နွ  င့်သည့် ဘန့်ရက က့်သ ိုို့ ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့် န့် 

ရ  က့် ှ လ ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ဂျပန့် ငွ့် စ ေးပွွဲထ ိုေးအဖြစ့် လိုပ့် မည ့် အလိုပ့်  စ့်ခိုက ို သ မ 

လက့်ခလံ ိုက့်သည့်။ သ မသ   နဒမ ှ လျှင့် ဧည ့်သည့်မျ ေး လက့်ခစံ   မလ ိုဟို ရဖပ သည့်။ ဂျပန့် ွင့် သ မက ို 

ဘ ေး  ိုင့်  စ့်  ိုင့်က င ှေး မ့်ေးခွဲ ပပ ေး အရကကွေး ယန့်ေး ၁ သန့်ေး (ရေေါ်လ  ၉၅၀၀ ခနို့့်) ရပေးခ ိုင့်ေးခွဲ သည့်။ သ မ၏ 

အစ ေးအရသ က့်၊ အ မ့်ငှ ေးခနှင ့် အဖခ ေး အသံိုေးစ   ့်မျ ေးက ို အ  ိုပါ အရကကွေးထွဲသ ိုို့ ထည ့်ရပါင့်ေးသွ ေးမည့်ဟို 

  ိုသည့်။ အရကကွေး ဖပန့် ပ့်ရန သည ့် အချ  န့်အ ငွ့်ေး အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို ရခေါ်သည ့်အခါ ဧည ့်သည့်မျ ေးက 

ဖပည ့် န့်  ရခါင့်ေး (ရ  င့်ကက ပမ  င့် ွင့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် မ န့်ေးကရလေးငယ့်မျ ေးက ို ရစ င ့်ကကည ့် န့် 

  ေန့် ှ သ ) အမျ   ေးသမ ေးက ို   ိုက့်ရ ိုက့် ပ ိုက့် ံ ရပေး သည့်။ နွ  င့်န ေးလည့်လ ိုက့်သည့်မှ  အရကကွေး 

ဖမန့်ဖမန့်ရကျ န့် ဧည ့်သည့် မျ ေးန ိုင့်သမျှ မျ ေးမျ ေး လက့်ခ ံန့်သ  ဖြစ့်ရ   သည့်။ သ မသည့် အသက့် ၁၄ နှစ့်မှ 

၃၀ အ ွင့်ေး  ှ သည ့် အဖခ ေး အမျ   ေးသမ ေးငယ့် အရယ က့် ၃၀ နှင ့်အ   ရန သည့်။  စ့်ခါ  ံ  ွဲမျ ေး 

လ ရ  က့်က  ဗ ဇ  က့် ရကျ ့်လနွ့် ရနထ ိုင့်သ မျ ေး  ှ ၊ မ ှ  လ ရ  က့် စစ့်ရ ေးရလ   ှ သည့်။ ဂျပန့် သ လ ငှ့် 

 စ့်ဦေးက နွ  င့်က ို ထ ိုင့်ေးန ိုင့်ငသံ ိုို့ ဖပန့် န့် က ည ရပေးခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ငါေးနှစ့်   ရိုန့်ေးကန့်ပပ ေးသည ့်  ိုင့် သ မ ငွ့် 

ဘ ့်သံိုေးရသ င့်ေး (အရမ  ကန့် ရေေါ်လ  ၉၀၀ ခနို့့်) သ  စိုရ  င့်ေးမ ခွဲ သည့် (Raymond et al., 2002 မှ 

မှ ဖငမ့်ေးထ ေးသည့်)။ 

 

လ စိုရ  င့်ေးသ  ပွွဲစ ေးက ထ ိုင့်ေးန ိုင့်ငံ ရကျေးလက့် ရေသသ ိုို့ သွ ေးရ  က့်က  ထ ိုင့်ေးအမျ   ေးသ ေး အရယ က့် ၃၀ က ို 

အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံွင့် စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး လိုပ့်က ိုင့် န့် စည့်ေးရံိုေးခွဲ သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးသည့် 

ရဖမ က့်ကယ့်ရ ိုလ ိုင့်ေးန ေး ငွ့် သံိုေးနှစ့် အလိုပ့်လိုပ့် မည့် ဖြစ့်ပပ ေး  စ့်န    ၈ ရေေါ်လ   မည့်ဟို   ိုသည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုသ မျ ေးသည့် ပွွဲစ ေးခ အရမ  ကန့် ရေေါ်လ   စ့်ရသ င့်ေး စ့်ရထ င့် ရပေး မည့် ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုရငွ 

  ှ  န့် မ သ ေးစိုပ ိုင့် ပစစည့်ေးမျ ေး ထိုခွွဲရ  င့်ေးချဖခင့်ေး၊ ရငွ  ိုေးရချေးသ မျ ေးထံမှ ရချေးငှ ေးဖခင့်ေး  ိုို့ လိုပ့်ကက သည့်။ 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသ ိုို့ ရ  က့်သည ့်အခါ ပွွဲစ ေးက သ   ိုို့၏ ပ ့်စ့်ပ ိုို့မျ ေးနငှ ့် အဖပန့် လက့်မှ ့်မျ ေးက ို 

သ မ့်ေးထ ေးလ ိုက့်ရ   သည့်။ အ  ိုပါ ထ ိုင့်ေးအမျ   ေးသ ေး မျ ေးက ပွွဲစ ေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ပ ိုက့် ံမျ ေးက ို ခ ိုေးယ သည့်၊ 

လိုပ့်ခလည့်ေး မရပေးဘွဲ ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးက  နှ ပ့်စက့် န့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခွဲ သည့်ဟို   ိုသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့မှ  

 စ့်ပ ့်လျှင့် နှစ့် က့်၊ သံိုေး က့်မျှသ  အလိုပ့်လိုပ့် သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့က ို ရခေါ်လ သည ့် လ အ ိုလ မျ   ေး ကိုမပဏ  

ဥကကဌ၏အ မ့် အရန က့်ြက့် ဂ ိုရထ င့်ထွဲ ွင့် ရနထ ိုင့်ကက သည့်။ သ   ိုို့က ို အစ ေးအရသ က့် 

လံိုလံိုရလ က့်ရလ က့် မရကျွေးသည ့် အဖပင့် ထ ိုရနအ မ့်မှလည့်ေး ထွက့်ခွ ခွင ့် မရပေးရပ။ 
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ရဖမ က့်ကယ့်ရ ိုလ ိုင့်ေးန ေး ငွ့် လိုပ့်စ   အလိုပ့် မ ှ ရ   သည ့်အခါ ထ ိုအလိုပ့်သမ ေးမျ ေးက ို နယ ေးရအ ့်လန့်သ ိုို့ 

ရခေါ်သွ ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုရန   ွင့် အလိုပ့်သမ ေးမျ ေးက ို ဟ   က န့်ေး ကက့်ထ  န ရကက င ့် ပျက့်စ ေးရနသည ့် 

ဟ ို ယ့် အစို ့် စ့်ခို ွင့် ရ မ ှ ၊ မ ေးမ ှ ဘွဲ  က့်သ တပ ့် အနည့်ေးငယ့် ရနခွဲ  သည့်။ ရနို့ဘက့်အချ  န့် ငွ့် 

၎င့်ေး  ိုို့ ရနထ ိုင့်သည ့် ဟ ို ယ့်၏ အချ   ွေ့ရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို ပြ  ချသည ့် အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့် သည့်။ 

နယ ေးရအ ့်လန့် ွင့် လိုပ့် သည ့် အလိုပ့်အ ွက့် လခ မ ခွဲ ရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် ထ ိုသ မျ ေးမှ  ခ ိုမျ ေးက ို ြမ့်ေးယ  

စ ေးရသ က့်ခွဲ  သည့်။ ရန က့် ံိုေး ွင့် ထ ိုသ မျ ေး ထွက့်ရဖပေး လွ ့်ရဖမ က့်လ ခွဲ ပပ ေး အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံမ ှ

လ မှုေန့်ရ  င့်မှု အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက အက အည မျ ေး ရပေးခွဲ သည့် (Collins, 2007)။ 

 

ထ ိုဇ  ့်လမ့်ေးမျ ေးသည့် လ င့်ကျွန့်ဖပ  န့်နှင ့် အလိုပ့်လိုပ့် န့် န ိုင့်င ံက  နယ့်စပ့် ဖြ ့်ရကျ ့်၍ 

လ ကိုန့်က ေးခံ ရသ  အမျ   ေးသ ေးမျ ေး၊ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် ကရလေးမျ ေး  င့်  ိုင့် သည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနငှ ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး အရှုပ့်အရထွေးမျ ေးက ို ဖပသရနသည့်။ ဘန့်ရက က့် ှ  စက့်ရံို ငွ့် အလိုပ့်လိုပ့် သည ့် လ အ ိုန ိုင့်ငံမှ 

မ န့်ေးကရလေးမျ ေး၏ ဇ  ့်လမ့်ေးက ထ ိုင့်ေးန ိုင့်ငံသ ိုို့ အလိုပ့် အရဖခအရန အဖပည ့်အစံို မသ ဘွဲ လ ရ  က့်ကကသည ့် 

လ အ ိုန ိုင့်ငံသ ေး အမျ ေးအဖပ ေး၏ ဖပဿန မျ ေးက ို ထင့်ဟပ့်ဖပရနသည့်။ နွ  င့်အ ွက့်မ  သ မ၏ 

လ င့်အကကမ့်ေးြက့် ခံ မှု အရ ွွေ့အကကံ သည့် ငယ့်စဉ့်က ည့်ေးကပင့် စ င့်ခွဲ ပပ ေး လ ကက ေး ဖြစ့်သည့်အထ  

 က့်လက့်  ှ ရနသည ့် က စစ ပ့်  စ့်ခို ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့် လ ကိုန့်က ေးမှု ဖြစ့် သည ့် သွင့်ဖပင့်လကခဏ မှ  

သ မက ို  ဖခ ေး န ိုင့်ငံသ ိုို့ ပ ိုို့က  ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ခ ိုင့်ေးခွဲ ဖခင့်ေးရကက င ့် မဟို ့်ဘွဲ ထ ိုင့်ေးပွွဲစ ေးက သ မက ို 

လှည ့်စ ေးက  စ ေးပွွဲထ ိုေး အလိုပ့် မည့်ဟို   ိုခွဲ ဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ စ ေးပွွဲထ ိုေး လိုပ့် မည ့်အစ ေး သ မမှ  ဂျပန့် 

န ိုင့်င ံွင့် အရကကွေး ပ့် သည ့် အရဖခအရန ရ  က့်သွ ေးခွဲ သည့်။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံမ ှ ထ ိုင့်ေးအမျ   ေးသ ေးမျ ေး၏ 

ဖြစ့် ပ့်မှ လည့်ေး လ မ့်ည ခံ ပပ ေး အ င့်ေးအဓမမ ခ ိုင့်ေးရစခံ ဖခင့်ေးမှ မလွ ့်ရဖမ က့်န ိုင့်သည ့် ဇ  ့်လမ့်ေး  စ့်ခိုပင့် 

ဖြစ့်သည့်။  

 

ယခိုအခန့်ေး ွင့် အဓ က က စစ ပ့် နှစ့်ခိုက ို  င့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ ပထမ  စ့်ခိုမှ  လွန့်ခွဲ ရသ    စိုနှစ့်အ ွင့်ေး 

န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက လ ကိုန့်က ေးမှု ဖြစ့် ပ့်က ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ို သ ့်မှ ့်ခွဲ ပံို ဖြစ့်သည့်။ ေို  ယ 

 စ့်ခိုမှ  န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငကံ လ ကိုန့်က ေးမှု ဖပဿန က ို 

န ိုင့်ငရံ ေးအ   ံိုို့ဖပန့်ခွဲ ပံို ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငံ က  လ မှုရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးအရပေါ် ယရနို့ရခ ့် 

 က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် ယခင့်  ှ ခွဲ ပပ ေးရသ  သရဘ    ေးပ ိုင့်ေး   ိုင့်    က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနငှ ့် 

 က့်စပ့်ရနသည့်။ ယခင့်က လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ဖခင့်ေးက ို  နို့့်ကျင့်သည ့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ငွ့် 

အသံိုေးဖပ ခွဲ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး၊ အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေး၊ ပံိုရြ ့်သည ့် မဟ ဗျှူဟ မျ ေး အစ ှ သည့်  ိုို့သည့် 

ယရနို့ရခ ့် လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့်  င့်  ရနသည့်။ ယရနို့ရခ ့် လ ကိုန့်က ေးမှု 

  ိုက့်ြျက့်ရ ေး   ိုင့်   ဖငင့်ေးခံို ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးက ို န ေးလည့်ရစ န့်   စိုနှစ့်  စ့်ခိုစ  ဖပန့်ကကည ့် န့် 

လ ိုအပ့်သည့်။ ယခိုအခန့်ေး ငွ့် လ ကိုန့်က ေးမှု အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ိုပံို အမျ   ေးမျ   ေးက ို  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပက  ယင့်ေး  ိုို့မှ 

လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး  စံနှုန့်ေးမျ ေး ရပေါ်ရပါက့်လ ပံို၊ လက့်ခံလ ပံိုနငှ ့် အရက င့်အထည့် ရြ ့်ပံိုက ို 

မည့်ကွဲ သ ိုို့  က့်စပ့်သွ ေးသည့်က ို  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပက  ယရနို့ရခ ့် လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၏ 

နည့်ေးဗျှူဟ မျ ေးက ို အချက့်ကျကျ ရလ လ   န့်ေးစစ့် သွ ေးပါမည့်။ 
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လူ နု် ူျား ခငျ်ား ြို အဓြိပပာယ် ဖွင ်ဆြို ခင်ျားမ ာျား 

 

လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးသည့် လ င့်ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေးနငှ ့် လိုပ့်အ ေး ရခါင့်ေးပံို ဖြ ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်ရသ    ဇေ ့်မှု လိုပ့် ပ့် 

အမျ   ေးမျ   ေးက ို ရြ ့်ဖပ န့် အသံိုေးဖပ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် လ ကိုန့်က ေးမှုက ို 

အ င ့် အမျ ေးအဖပ ေး  ှ ရသ  ဖြစ့်စဉ့်  စ့်ခို အဖြစ့် ရှုဖမင့်န ိုင့်သည့်။ ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် န့်  ည့် ယွ့်ချက့်ဖြင ့် ြ အ ေး၊ 

လ မ့်ည မှု (သ ိုို့) အင့်အ ေး  စ့်ခိုခို အသံိုေးဖပ က  လ  ှ ရြွဖခင့်ေးနငှ ့် သယ့်ယ ပ ိုို့ရ  င့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Chuang, 

2006, p. 443)။ လ င့်ရြျ ့်ရဖြရ ေး ခ  ေးသွ ေး လိုပ့်ငန့်ေး၊ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးက ို လ င့်ရြျ ့်ရဖြရ ေး ခ  ေးသွ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေး ွင့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး၊ ကရလေး သ ငယ့်မျ ေးက ို စ ေးပွ ေးဖြစ့် လ င့်ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေး၊ အ မ့်ရြ ့် လိုပ့်ငန့်ေး၊ 

စ ေးရသ က့်  ိုင့်၊ စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေး၊ စက့်ရံိုနငှ ့် အထည့်ချ ပ့် လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ွင့် ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ဖခင့်ေး၊ အရကကွေးဖြင ့် 

ချ ပ့်ရနှ င့်ထ ေးဖခင့်ေး၊ အ င့်ေးအဓမမ ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် ခ ိုင့်ေးရစဖခင့်ေး၊ အ င့်ေးအဓမမ ရ  င့်ေးစ ေးခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး၊ 

သ  ိုို့သမ ေး ရ ေွးချယ့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးမှ  စ့် င ့် အ င့်ေးအဓမမ လက့်ထပ့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး အစ ှ ရသ  အဖခ ေး 

က စစ ပ့်မျ ေးက ိုလည့်ေး “လ ကိုန့်က ေးမှု” ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးရအ က့် ငွ့် ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသည့်။ 

ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးသည့် ရခါင့်ေးပံို ဖြ ့် န့်  ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် န ိုင့်င ံက  နယ့်စပ့်မျ ေးက ို 

ဖြ ့်ရကျ ့်၍ ဖြစ့်ရစ၊ န ိုင့်င ံွင့်ေး ဖြစ့်ရစ လ မျ ေး ရ ွွေ့လျ ေး သွ ေးလ ဖခင့်ေးဟို အဓ ပပ ယ့် သက့်ရ  က့်သည့်။ 

ယင့်ေးက ို လ မျ ေး ရမှ င့်ခ ို င့်သွင့်ေးဖခင့်ေးနှင ့် မကက ခဏ မှ ေးယွင့်ေးရလ   ှ သည့်။ 

 

န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ွင့် လ ကိုန့်က ေးမှုဟို သ ့်မှ ့်ခ ံ န့် ထ ိုဖြစ့် ပ့်သည့် အင့်အ ေးသံိုေး (သ ိုို့) အ င့်ေးအဓမမ 

ရ ွွေ့လျ ေးခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး ဖြစ့် န့် လ ိုအပ့်သည့်။ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးသည့် ထ ိုလ သွ ေးရ  က့်သည ့် ရန   ငွ့် 

ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်သည ့် အရဖခအရနနှင ့်လည့်ေး  က့်စပ့်ရနသည့်။ ဥပမ  အရမ  ကန့်၏ ဥပရေ အ  အရဖခအရန 

 စ့်ခိုက ို လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးဟို သ ့်မှ ့် န့် ရ ွွေ့လျ ေး သွ ေးလ ဖခင့်ေး မလ ိုအပ့်ရပ။ အချ   ွေ့က အ  ိုပါ  

လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး  ိုင့်   အသံိုေးအနှုန့်ေး အမျ ေးအဖပ ေးက ို ရ ိုေး ငှ့်ေးစွ ဖြင ့် ယရနို့ရခ ့် ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေး ပံိုစသံစ့်ဟို 

ရခေါ်  ိုကကသည့် (US Department of Justice, 2007, p. 1)။ သ ိုို့   ငွ့် အချ   ွေ့ကမ  လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးဟ သည ့် 

အသံိုေးအနှုန့်ေးက ို အသံိုေးဖပ မှု လွန့်ကွဲရနရသ ရကက င ့် အသံိုေးမဖပ သင ့်ရ   ဟို   ိုကကသည့် (Kempadoo, 

2005b, p. ix)။ 

 

အရစ ပ ိုင့်ေး ရြ ့်ဖပခွဲ သည ့် ဖြစ့်စဉ့် သံိုေးခို ွင့် ထ ိုသ မျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် လ ကိုန့်က ေးခ ံသည ့် အရဖခအရနမှ 

လွ ့်ရဖမ က့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး လ ကိုန့်က ေးခံ သ  အရ အ ကွ့်အရပေါ် ခ ိုင့်လံိုရသ  

က န့်ေးဂဏန့်ေး အချက့်အလက့်မျ ေး မ ှ ရပ။ အလ ေး   လ ကိုန့်က ေးခံ သ  မည့်မျှ လွ ့်ရဖမ က့်လ သည့်နငှ ့် 

မည့်မျှ   ိုေး  ွေးရသ  အရဖခအရနမျ ေးက ို  က့်လက့် ခံရန သည့်က ိုလည့်ေး မသ  ှ န ိုင့်ရပ။ ဇယ ေး ၁၆.၁  ွင့် 

ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် က န့်ေးဂဏန့်ေး အချက့်အလက့်မျ ေးသည့် လ ကိုန့်က ေးမှု၏ အကျယ့်က ို ခနို့့်မှန့်ေးထ ေးဖခင့်ေး 

ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး ထ ိုက န့်ေးဂဏန့်ေးမျ ေးက ို အ ည့်ဖပ န ိုင့်ဖခင့်ေးရ    မ ှ ရပ။ 

 

ဇယ ေး ၁၆.၁။ ကမ္  စ့်ေန့်ေး လ ကိုန့်က ေးမှု အရ အ ကွ့်က ို ခနို့့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး 

 

ခနို့်မှန်ျား အဝ အတွ ် အ ငျ်ားအ မစ် 

 စ့်ကမ္ လံိုေး ွင့် ကျွန့် ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ ခနို့့် http://www.FreetheSlaves.net 



 544 

မည့်သည ့် အချ  န့်၌မ  ို အ င့်ေးအဓမမ အလိုပ့် ရစခ ိုင့်ေး 

ခံ သ မျ ေး၊ အရကကွေးဖြင ့် အလိုပ့်လိုပ့် ရပေးရန  သ မျ ေး၊ 

လ င့်ကျွန့်ဖပ ခံ သ မျ ေး ၂၀.၉ သန့်ေးခနို့့်  ှ သည့်။ 

- ရဖမ က့်အရမ  ကနှင ့် အရန က့် ဥရ  ပ ွင့် ၁.၅ သန့်ေး 

- အလယ့်ပ ိုင့်ေးနှင ့် ရ  င့်အရမ  က ွင့် ၁.၈ သန့်ေး 

- အ ြ  က ွင့် ၃.၇ သန့်ေး 

- အရ ှွေ့အလယ့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ၆၀၀ ၀၀၀ 

- ရ  င့်အ  ှနှင ့် အရ ှွေ့ရ  င့် အ  ှ ွင့် ၁၁.၇ သန့်ေး 

Internaitonal Labour Organization, 2012 

ကမ္  စ့်ေန့်ေးမ ှခနို့့်မှန့်ေး အရ အ ွက့် 

န ိုင့်ငံရ  ့်မှ အ င့်ေးအဓမမ လိုပ့်အ ေးရပေးခ ိုင့်ေးသ ၊ ၂.၂ သန့်ေး 

လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  အဖမ ့်ထို ့် ခံ သ ၊ ၄.၅ သန့်ေး 

လိုပ့်အ ေးအ  ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် ခံ သ ၊ ၁၄.၂ သန့်ေး 

Internaitonal Labour Organization, 2012 

အ င့်ေးအဓမမ အလိုပ့်ရစခ ိုင့်ေး ခံ သ  ၅၅% မှ  

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် မ န့်ေးကရလေးငယ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

လ င့်ရခါင့်ေးပံို ဖြ ့် န့် လ ကိုန့်က ေးခံ သ  ၉၈% မှ  

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် မ န့်ေးကရလေးငယ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

Internaitonal Labour Organization, 2012 

 

 

၂၀   စို၏ ပထမ  စ့်ေက့်ရလ က့် ငွ့် လ ကိုန့်က ေးမှုသည့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ွင့် ကက မ့်ြန့်မျ ေးစ ွ 

ပါေင့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် လိုပ့်က ိုင့်ခ ိုင့်ေး န့် 

လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက အဓ က အ ရံိုစ ိုက့်မှု ဖြစ့်ရနသည့်။ ထ ိုအဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်ချက့်မျ ေး ွင့် အ င့်ေးအဓမမ 

အလိုပ့်ရစခ ိုင့်ေးခ ံသ မျ ေးနှင ့် လ ကိုန့်က ေးခ ံသ  အမျ   ေးသ ေးမျ ေး မပါေင့်ရပ။ ၂၀၀၀ ဖပည ့်နှစ့် ငွ့် ကိုလသမဂဂ၏ 

န ိုင့်ငံဖြ ့်ရကျ ့် စိုစည့်ေး ရ  င့် ွက့်သည ့်   ဇေ ့်မှုမျ ေး   ိုက့်ြျက့်ရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့် (Convention 

against Transnational Organized Crime) ၏ ရန က့် က့် ွွဲအဖြစ့် လ မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးအ ေး   ေး  ေးဖခင့်ေး၊ နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး 

  ိုင့်   ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့် (Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, 

especially Women and Children) (ပါလ မ ို ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်) က ို ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်။ ပါလ မ ို 

ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့် ရ ွေးရနွေးဖခင့်ေးမျ ေးက ို ဩစက  ေးယ ေး န ိုင့်ငံ ဗ ယင့်န ပမ  ွေ့ ွင့် ရ  င့် ွက့်ခွဲ ဖခင့်ေးရကက င ့် 

ဗ ယင့်န  ဖြစ့်စဉ့်ဟိုလည့်ေး သ  ှ ကကသည့်။ ယင့်ေးမှ  အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်စဉ့်  စ့်ခို ဖြစ့်ခွဲ ပပ ေး န ိုင့်င ံက  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ပထမ ံိုေးအကက မ့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးအ ေး 

သရဘ   ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ပါလ မ ို ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်သည့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  

စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ဖပန့်လည့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုခွဲ သည့်။ လ မျ ေးက ို ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် လိုပ့်က ိုင့်ခ ိုင့်ေးရံိုသ မကဘွဲ 

အဖခ ေးရသ   ည့် ယွ့်ချက့်မျ ေးရကက င ့်လည့်ေး လ ကိုန့်က ေးန ိုင့်ပပ ေး အမျ   ေးသ ေးမျ ေးနငှ ့် ရယ က့်ျ ေးရလေးမျ ေး 

အပါအေင့် မည့်သ မ  ို လ ကိုန့်က ေး ခံ န ိုင့်သည့်။  
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န ိုင့်င ံက မှ လက့်ခထံ ေးသည့်  လ ကိုန့်က ေးမှု၏ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့် ငွ့်  လေ့်  စ့်ခို ည့်ေးက ို 

ထွက့်ရပေါ်ရစသည ့် လိုပ့် ပ့်  စ့်မျ   ေး ည့်ေး အဖြစ့် ရြ ့်ဖပမထ ေးဘွဲ နည့်ေးလမ့်ေး အမျ   ေးစံိုနှင ့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည ့် 

ဖြစ့်စဉ့် (လ စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေး၊ သယ့်ယ ပ ိုို့ရ  င့်ဖခင့်ေးနှင ့် ထ န့်ေးချ ပ့်ဖခင့်ေး)၊ လ အမျ ေးအဖပ ေးနှင ့်  လေ့် အမျ   ေးမျ   ေး 

ပါေင့်သည ့် ဖြစ့်စဉ့်ဟို အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ ပါလ မ ို ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်၏ လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး 

အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့် ငွ့် ပါေင့်သည ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး က ိုယ့်၌ကပင့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုဖခင့်ေး၏ 

ဖပဿန မျ ေးက ို ဖပသရနသည့်။ ဥပမ  လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး အသံိုေးအနှုန့်ေးရအ က့် ငွ့် ပါေင့်သည ့် 

လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  အဖမ ့်ထို ့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် အဖမ ့်ထို ့်ဖခင့်ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုဖခင့်ေး၌ပင့် 

န ိုင့်င ံက  သရဘ   ည ချက့်   ှ ခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး အသံိုေးအနှုန့်ေး ငွ့် ပါေင့်သည ့် 

မ   ေးဖပ ဖခင့်ေး ငွ့်လည့်ေး ဖပင့်ေးထန့်မှု ကွ ဖခ ေးပပ ေး မ  ည ရသ  အရ ွွေ့အကကံ မျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ရစသည့် 

(Anderson and O’Connell Davidson, 2002, p. 12)။ 

 

ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်က ို အ  လ  န ိုင့်င ံ ပါလ မ ိုပမ  ွေ့ ွင့် လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးခွဲ သည ့်  စ့်နစှ့် ည့်ေးမှ ပင့် 

အရမ  ကန့်ကလည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဥပရေ ဖြစ့်သည ့် လ ကိုန့်က ေးမှုရကက င ့် ထ ခ ိုက့် နစ့်န သ မျ ေးက ို 

က ကယွ့်ရ ေး အက့်ဥပရေ (Trafficking Victims Protection Act (TVPA)) က ို ရ ေးသ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်။ 

TVPA သည့် သ သ ထင့်  ှေးသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် ထ ိုအချ  န့်က (ယခိုအချ  န့်အထ ) ယင့်ေးမှ  

ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  န ိုင့်ငအံ င ့် လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး ဥပရေမျ ေး ငွ့် ရ ွှေ့အရ  က့် ံိုေး ဥပရေ 

ဖြစ့်ခွဲ ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုဖပင့် ထ ိုဥပရေက ို အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံက န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေ က   ယ   စ့်ခို 

အဖြစ့် အသံိုေးဖပ က  ၎င့်ေး၏ လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး   ိုက့်ြျက့်ရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို အဖခ ေးန ိုင့်ငမံျ ေး ွင့် အသံိုေးဖပ န ိုင့် န့် 

 ည့် ွယ့်၍ (အမနှ့် ကယ့်လည့်ေး အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်) ရ ေး ွွဲထ ေးသည့် (Chuang, 2006)။  

 

စ ရသ တ  ၁၆.၁။ လ ကိုန့်က ေးမှု၏ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေး 

လ ကိုန့်က ေးမှုက ို ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုသည့်။ 

လ   ိုို့က ို ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် အဖမ ့်ထို ့် န့်  ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ဖခင့်ေး၊ အင့်အ ေးသံိုေးဖခင့်ေး၊ 

အဖခ ေးပံိုစမံျ ေးဖြင ့် အ င့်ေးြ အ ေးရပေးဖခင့်ေး၊ ဖပန့်ရပေး ွွဲဖခင့်ေး၊ လ မ့်ည ဖခင့်ေး၊ လှည ့်ြျ ေးဖခင့်ေး၊ အ ဏ  

အလွွဲသံိုေးစ ေး လိုပ့်ဖခင့်ေး၊ ထ လွယ့်၊ ခ ိုက့်လွယ့်သည ့် အရဖခအရနက ို အသံိုေးချဖခင့်ေး၊ အိုပ့်ထ န့်ေးသ ထံမှ 

သရဘ   ည မှု   ှ  န့် ရငရွပေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) အကျ  ေး လေ့်  စ့်ခိုခို ရပေးဖခင့်ေး အစ ှ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို 

အသံိုေးဖပ က  လ မျ ေးက ို စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေး၊ ပ ိုို့ရ  င့်ဖခင့်ေး၊ လက့်ရဖပ င့်ေးလက့်လွှွဲ လိုပ့်ဖခင့်ေး၊ အ မ့် ွင့် 

ရနခ ိုင့်ေးထ ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) လက့်ခဖံခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် အဖမ ့်ထို ့်ဖခင့်ေး ငွ့် အန မ ့် ံိုေး အရနဖြင ့် 

ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ခ ိုင့်ေး၍ ရခါင့်ေးပံို ဖြ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အဖမ ့်ထို ့်မှုမျ ေး၊ 

အ င့်ေးအဓမမ အလိုပ့်ရစခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) ေန့်ရ  င့်မှု ရပေးခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး၊ ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေး၊ 

ကျွန့်ဖြစ့်မှုနှင ့်  င့်  ရသ  အရလ အကျင ့်မျ ေး၊ က ိုယ့် ငွ့်ေးအဂဂါမျ ေး ထို ့်ယ ဖခင့်ေး စသည့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

(ပါလ မ ို ရန က့် က့် စ ချ ပ့်) 

 

  ိုေး  ွေးသည ့် လ ကိုန့်က ေးမှု ပံိုစမံျ ေးက ို ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး သ ့်မှ ့်သည့်။ 

က) လ င့်ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေး။ အင့်အ ေးသံိုေးဖခင့်ေး၊ လ မ့်ည ဖခင့်ေး၊ ြ အ ေးရပေးဖခင့်ေး၊  ယ ဖခင့်ေး   ိုို့ဖြင ့် စ ေးပွ ေးဖြစ့် 

လ င့်လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး လိုပ့်က ိုင့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး၊ ထ ိုလိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး လိုပ့်က ိုင့် န့် ခ ိုင့်ေးရစခံ သ သည့် အသက့် ၁၈ နှစ့် 
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ခ) စ  ့် နဒ မ ှ ဘွဲ ကျွန့်ဖပ  န့်၊ အလိုပ့်ကကမ့်ေး ရစခ ိုင့်ေး န့်၊ အရကကွေး ပ့်ခ ိုင့်ေး န့်  ည့် ကွ့်ချက့်မျ ေးဖြင ့် 

လ  စ့်ဦေးက ို အလိုပ့်လိုပ့်ခ ိုင့်ေး န့် (သ ိုို့) ေန့်ရ  င့်မှု ရပေး န့် အင့်အ ေးသံိုေးဖခင့်ေး၊ လ မ့်ည ဖခင့်ေး၊ 

ြ အ ေးရပေးဖခင့်ေး   ိုို့ဖြင ့် စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေး၊ အ မ့် ငွ့် ထ ေးထ ေးဖခင့်ေး၊ သယ့်ယ ပ ိုို့ရ  င့်ဖခင့်ေး၊ အလိုပ့် ှင့်ထံသ ိုို့ 

ပ ိုို့ဖခင့်ေး 

ဂ) လ  စ့်ဦေးသည့် အသက့် ၁၈ နှစ့်ရအ က့် ဖြစ့်လျှင့် မည့်သည ့် စ ေးပွ ေးဖြစ့် လ င့်လိုပ့်ငန့်ေးမ  ို၊ 

အင့်အ ေးသံိုေးဖခင့်ေး၊ လ မ့်ည ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ြ အ ေးရပေးဖခင့်ေး  ှ သည့်ဖြစ့်ရစ၊ မ ှ သည့် ဖြစ့်ရစ လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးဟို 

သ ့်မှ ့်သည့်။ 

 (United States Trafficking Victims Protection Act of 2000) 

 

ဗ ယင့်န  ငွ့် ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်က ို ရ ွေးရနွေး  နှင ့် ေါ ငှ့် န့် ွင့် အရမ  ကန့် ကွန့်ဂ က့်နငှ ့် TVPA က ို 

ရ ေးသ ေးသည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ရ ွွေ့ ံိုမှုမျ ေး ွင့် ထ ိုအိုပ့်စို နှစ့်စိုအကက ေး အကက ေးမ ေး ံိုေးရသ  ထ ပ့်  ိုက့် 

ရ ွွေ့မှုမှ  ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ဖခင့်ေးက ို ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ဖခင့်ေးဟို သ ့်မှ ့်မည့်လ ေး (သ ိုို့) အဖခ ေး အလိုပ့်ပံိုစ ံ

 စ့်ခိုအဖြစ့်သ  သ ့်မှ ့်မည့်လ ေး ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေးဖြစ့်သည့်။ ဗ ယင့်န  ဖြစ့်စဉ့် ွင့် အမျ   ေးသမ ေးရ ေး 

ေါေ မျ ေးနှင ့် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ အိုပ့်စိုမျ ေးက အ   ကွ ပ ေးရပါင့်ေးက  ရ ွေးရနွေးညြှ န ှုင့်ေးခွဲ ပပ ေး နှစ့်  ချ  ကက  

ဖငင့်ေးခံိုလ ကကသည ့် ရမေးခွန့်ေးဖြစ့်ရသ  လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး ွင့် အ ယွ့်ရ  က့်ပပ ေးသ မျ ေးက ို ဖပည ့် န့်   

လိုပ့်ခ ိုင့်ေးသည ့် ပံိုစမံျ ေး အ ေးလံိုေး ပါေင့်သလ ေး (သ ိုို့) မ မ  စ  ့် နဒက ို  နို့့်ကျင့်၍ ဖပည ့် န့်   

လိုပ့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးသ  ပါေင့်သလ ေးဟ သည ့် အရကက င့်ေးအ  က ို ရဖြ ှင့်ေး န့် ရမျှ ့်လင ့်ခွဲ ကကသည့်။ အမျ   ေးသမ ေးရ ေး 

ေါေ မျ ေးထွဲ ငွ့် အိုပ့်စိုနစှ့်စို ထပ့်ကွွဲသွ ေးသည့်၊ ဖပည ့် န့်   ဖပ ဖခင့်ေး ပံိုစ ံ အ ေးလံိုေးက ို ြျက့်သ မ့်ေး န့် 

 ွန့်ေးအ ေးရပေး စည့်ေးရံိုေးသ မျ ေး (ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး အမျ   ေးသမ ေး ေါေ မျ ေး) နှင ့် အ င့်ေးအဓမမ ဖပည ့် န့်   

လိုပ့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးက ိုသ  အ ရံိုစ ိုက့် န့်  ွန့်ေးအ ေးရပေး စည့်ေးရံိုေးသ မျ ေး (လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးသမ ေး ေါေ မျ ေး) ဟ ၍ 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

လ င့်မှုက စစ ွင့် ခ ိုင့်ေးရစ န့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးနငှ ့် လ င့်မှုက စစ ငွ့် ခ ိုင့်ေးရစ န့်   ိုေး  ွေးသည ့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး  ိုို့သည့် 

အရမ  ကန့်၏ ဥပရေ ရန က့်ခံ ွင့်  ငှ့်ေးလင့်ေးစွ  ကွွဲဖပ ေးသည့်။ TVPA  ွင့် လ င့်မှုက စစ ငွ့် ခ ိုင့်ေးရစ န့်အ ွက့် 

လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုထ ေးချက့် ပါေင့်သည့်၊ “အင့်အ ေးသံိုေးဖခင့်ေး၊ လ မ့်ည ဖခင့်ေး၊ ြ အ ေးရပေးဖခင့်ေး၊ 

 ယ ဖခင့်ေး   ိုို့ဖြင ့် လ  စ့်ဦေးက ို စ ေးပွ ေးဖြစ့် လ င့်လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး လိုပ့်က ိုင့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး” ဟ ၍ ဖြစ့်သည့် (United States 

Code, 2000)။   ိုေး  ွေးသည ့် လ င့်ကိုန့်က ေးမှု ပံိုစမံျ ေးအ ကွ့် သ ေးသနို့့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်လည့်ေး ပါေင့်သည့် 

(စ ရသ တ  ၁၆.၁  ွင့် ရှုပါ)။ လ င့်ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့် ငွ့် ပါလ မ ို ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်၌ 

ပါေင့်သည ့် ြ အ ေးရပေး န့် လ ိုအပ့်ဖခင့်ေးက ို ြယ့်ထ ေးသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ထ ိုသ ့်မှ ့်ချက့် ွင့် နှစ့်ဦေးသရဘ    

ရန  ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ဖခင့်ေးလည့်ေး ပါေင့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် TVPA က လ င့်ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး၏ 

လိုပ့်ငန့်ေး  ိုင့်   အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်က ို   ိုေး  ွေးသည ့် လ ကိုန့်က ေးမှု ဖြစ့် ပ့်မျ ေး၊ ဥပမ  လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး ငွ့် 

စ ေးပွ ေးဖြစ့် လ င့်က စစမျ ေး ရ  င့် ွက့် န့် အင့်အ ေးသံိုေးဖခင့်ေး၊ လ မ့်ည ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ြ အ ေးရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေး 

အ ွက့်သ  ကနို့့်သ ့်ထ ေးသည့် (Chuang, 2006, p. 450)။ ထ ိုသ ိုို့ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့် နှစ့်ခို 

ရပေါ်ရပါက့်လ ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံရ ေး အဖမင့် မ  သ မျ ေးအကက ေး ညြှ န ှုင့်ေးလ ိုက့်ကကဖခင့်ေးက ို ဖပသရနသည့်။ 
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အနှစ့်ချ ပ့် 

လ မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးအ ေး   ေး  ေးဖခင့်ေး၊ 

နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့် ွင့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ို ရန က့် ံိုေး 

ဥပရေဖပ ခွဲ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့က ို အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ န ိုင့်ငကံ ေး စိုစည့်ေး ရ  င့် ကွ့်သည ့်   ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို 

  ိုက့်ြျက့်ရ ေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့်က ပံ ပ ိုေးရပေးထ ေးသည့် (ပါလ မ ို ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်)။ 

 

န ိုင့်င ံက မှ လက့်ခထံ ေးသည ့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး၏ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်သည့်  လေ့်  စ့်ခို ည့်ေး က ိုသ  

ဦေး ည့်သွ ေးသည ့် လိုပ့် ပ့်  စ့်ခို ည့်ေး မဟို ့်ရပ။ နည့်ေးလမ့်ေးရပါင့်ေးစံိုဖြင ့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ပပ ေး ဇ  ့်ရက င့် 

အမျ ေးအဖပ ေး ပါေင့်သည ့်၊  လေ့် အမျ   ေးမျ   ေး ထွက့်လ န ိုင့်သည ့် ဖြစ့်စဉ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

 

ကိုလသမဂဂက ပါလ မ ို သရဘ   စ ချ ပ့်က ို သရဘ   ည ခွဲ သည ့် ခိုနစှ့် ွင့်ပင့် အရမ  ကန့် 

အစ ိုေး ကလည့်ေး ၎င့်ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် လ ကိုန့်က ေးခံ သ မျ ေး က ကွယ့်ရ ေး အက့်ဥပရေက ို ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်။  

 

ဗ ယင့်န  ဖြစ့်စဉ့်က ဖပည ့် န့်   ပံိုစ ံ အ ေးလံိုေးက ို လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ဖခင့်ေးဟို 

ယ  သင ့်ပါသလ ေး ဟ သည ့် နှစ့် ှည့်ကက ရနပပ  ဖြစ့်သည ့် အဖငင့်ေးအခံိုက ို ဖပန့်လည့် အသက့်သွင့်ေး ရပေးခွဲ သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

လ ကိုန့်က ေးမှု၏ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်သည့် အဘယ့်ရကက င ့် အရသေးစ  ့် န့်၊ ဖပည ့်စံို န့် လ ိုအပ့်သနည့်ေး။ 

 

လူ ဖြူ ျွန်စနစ် ဆနို့်  ငဝ် ျား လှုပ် ှာျားမှုနှင ် အမ ြိ ျားသမ ျားမ ာျား လူ နု် ူျားခံ မှု ြို နြိုငင်တံ ာမှ 

သတြိထာျားမြိလာ ခငျ်ား 

 

ယရနို့ရခ ့် လ ကိုန့်က ေးမှုအရပေါ် စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို ၁၉   စို ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေးက အရမ  ကန့်နငှ ့် အရန က့် 

ဥရ  ပ န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့် လ ဖြှူ ကျွန့်စနစ့်ဟ သည ့် အဖြစ့်အပျက့်၌ စ င့် ရ ွွေ့ ှ န ိုင့်သည့်။ 

လ ဖြှူမျ ေးက ို ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေး (သ ိုို့) လ ဖြှူကျွန့်မျ ေး ကိုန့်သွယ့်ဖခင့်ေး   ိုသည့်မှ  ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် ခ ိုင့်ေးရစ န့် 

ဥရ  ပသ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် မ န့်ေးကရလေးငယ့်မျ ေးက ို ဖပန့်ရပေး ွွဲက ၊ ပ ိုို့ရ  င့်သည ့် ဖြစ့် ပ့်က ို ရြ ့်ကျှူေး န့် 

အသံိုေးဖပ သည့် (Doezema, 2002, p. 22)။ ၂၀   စို အစပ ိုင့်ေး ွင့် အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံွင့် ရကျေးလက့်ရေသမှ 

လ ဖြှူ အမျ   ေးသမ ေးငယ့်မျ ေးက ို ြ အ ေးရပေး (သ ိုို့) မ မ  စ  ့် နဒအရလျ က့် ပမ  ွေ့ကက ေးမျ ေးမှ ရ  င့်ကက ပမ  င့်မျ ေးသ ိုို့ 

ပ ိုို့ရ  င့်သည ့် ဖြစ့် ပ့်က ိုလည့်ေး ရြ ့်ဖပ န့် အသံိုေးဖပ သည့် (E. Bell, 1910)။  

 

မ ေ ယ  ငွ့် စ  ့်လှုပ့် ှ ေးရအ င့် ရြ ့်ဖပန ိုင့်မှုမျ ေးရကက င ့် အရမ  ကန့်နငှ ့် ဥရ  ပ န ိုင့်ငံမျ ေး ှ  

လ အမျ ေးအဖပ ေးက လ ဖြှူ မ န့်ေးကရလေးငယ့်မျ ေးနငှ ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး အမျ ေးအဖပ ေးက ို ြမ့်ေး  ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

လှည ့်စ ေးဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ က  ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် ခ ိုင့်ေးရစကကသည့်ဟို ယံိုကကည့်ခွဲ ကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ယရနို့ရခ ့် 

သမ ိုင့်ေးပည  ငှ့်မျ ေးက ထ ိုကိုန့်က ေးမှု၏ အရ အ ွက့်က ို ရမေးခွန့်ေးထို ့်ခွဲ ကကပပ ေး ပည  ငှ့် အမျ ေးစိုက လ ဖြှူ 

ကျွန့်စနစ့်၏ သ ေးရက င့် အရ အ ွက့်မှ  အလွန့်   ပင့် နည့်ေးပါေးလှသည့်ဟို သရဘ   ည  ထ ေးကကသည့်။ 
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သ ိုို့   ငွ့် ရ  င့်နှင ့် အရ ွှေ့ ဥရ  ပမှ အရမ  ကနငှ ့် လက့် င့် အရမ  ကသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချသ မျ ေး 

မျ ေးဖပ ေးလ ပပ ေး ထ ိုရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးသ  မျ ေးသည့် အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ကက သည့် 

(Doezema, 2002, Footnote 4)။ အမျ ေးစိုမှ   င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုနှင ့် အလိုပ့်အက ိုင့်   ှေးပါေးမှုမျ ေးရကက င ့် ဥရ  ပ 

န ိုင့်ငံမျ ေးမှ  စ့်က ိုယ့် ည့်ေး ထွက့်ခွ လ သည ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

 ပဿနာအဝပေါ် နြိုင်ငံတ ာနှင ်  ပည်တွင်ျားမှ တုနို့် ပန်ခ  ်မ ာျား 

 

လ ဖြှူ ကျွန့်စနစ့်   ိုင့်   ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေးသည့်  စ့်ပံိုစ ံည့်ေး မဖြစ့်သလ ို ရ ွှေ့ရန က့်လည့်ေး မည ရပ။ 

အချ   ွေ့အ ွက့် လ ဖြှူ ကျွန့်စနစ့်   ိုသည့်မှ  ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးက ို   ိုလ ိုသည့်။ အဖခ ေးသ မျ ေးကမ  

လ ဖြှူ ကျွန့်စနစ့်နှင ့် ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ငန့်ေးသည့် ကွွဲဖပ ေးရသ ့်လည့်ေး  က့်စပ့်မှု  ှ သည ့် ဖြစ့် ပ့်ဟို 

ဖမင့်ကကသည့်။ လ အမျ ေးအဖပ ေးက ဖပည့် ငွ့်ေး ငွ့် ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငံ က သ ိုို့ 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေးက  ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး  ိုို့အကက ေး ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ ကကသည့် (Doezema, 2002)။ 

 

၂၀   စို အစ ွင့် လ ဦေးရ နငှ ့် လ မှုရ ေး စ ေးရကက င့်ေးမျ ေးက ို ဗစ့်  ိုေး  ေးယန့်ေး  န့်ြ ိုေးမျ ေးနငှ ့် 

ရပါင့်ေးစပ့်လ ိုက့်ရသ အခါ ကျင ့်ေ ့် စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် လ မျ   ေး သနို့့်စင့်မှုမျ ေး ကွယ့်ရပျ က့်သွ ေးမည ့် အရပေါ် 

စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်ကကပပ ေး ထ ိုမှ  င ့် ရကက က့် ံွွေ့မှုမျ ေးပင့် ဖြစ့်ရပေါ် လ ကကသည့် (Irwin, 1996)။၁ ရေေးဗစ့် (David 

(1999, p. 4) က ထ ိုရကက က့် ွွံေ့မှုမျ ေးမှ   င ့် အဖပစ့်ကင့်ေးသည ့် မ န့်ေးကရလေးငယ့်မျ ေး အမျ ေးအဖပ ေး 

လ င့်ကျွန့်ဖပ ခ ံသည့်ဟ သည ့် ယံို မ့်ေးစက ေးမျ ေးက ို ဖြစ့်ရပေါ် ရစသည့်ဟို   ိုသည့်။ ထ ိုယံို မ့်ေးစက ေးမျ ေးသည့် 

လ မျ   ေးချင့်ေး မ  သည ့်  က့် ံရ ေးမျ ေး၊ လက့်မထပ့်ခင့် အ  ရနဖခင့်ေးနငှ ့် မ န့်ေးမပျ   မျ ေး  စ့်ဦေး ည့်ေး 

ခ  ေးထွက့်ဖခင့်ေး  ိုို့က ို ကနို့့်သ ့် န့်  ည့် ွယ့်သည့်။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အရ ွွေ့အကက ံမျ ေးက ို အချက့်အလက့် 

ဖပည ့်ဖပည ့်စံိုစံိုနငှ ့်  င့်ဖပ မည ့်အစ ေး လ ဖြှူ ကျွန့်စနစ့် ယံို မ့်ေးစက ေးက အရမ  ကန့်နငှ ့် ဥရ  ပမှ 

လ လ ့် န့်ေးစ ေးမျ ေးက ို စ ိုေး  မ့် ထ  ့်လနို့့်ရစသည့် (Doezema, 2002, p. 26)။ 

 

ထ ိုစ ိုေး  မ့် ရကက က့်လနို့့်မှုက ို ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေးသည့်   စိုနှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  လ မည့်ေးမျ ေးက ို ကျွန့်ဖပ သည ့် 

စနစ့်အ ေး ြံိုေးကယွ့် (သ ိုို့) ရလျှ  ချ ရဖပ   ိုထ ေးသည့်။ ဥရ  ပ  ိုက့် ငွ့် အဂဂလ ပ့် လ မျ   ေး 

မ န့်ေးကရလေးငယ့်မျ ေးက ို အ င့်ေးအဓမမ ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် ခ ိုင့်ေးရစသည ့် ဖြစ့် ပ့်က ို စံိုစမ့်ေး စစ့်ရ ေးခွဲ ပပ ေး ပဗ   န့် 

အမျ   ေးသမ ေးငယ့်မျ ေးက ို ြ နှ ပ့်ဖခင့်ေး   ိုင့်   လန့်ေန့် ရက ့်မ  က ို  ည့်ရထ င့်ခွဲ သ  ဘ သ ရ ေး အြွွဲွေ့ေင့် 

အယ့်လ့်ြ က့် ေ ိုင့်ယ  (Alfred Dyer) ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ ၁၈၈၀  ွင့် အဂဂလ ပ့် လ မျ   ေး လ ဖြှူ 

မ န့်ေးကရလေးငယ့်ရလေးမျ ေးက ို အ င့်ေးအဓမမ ဖပည ့် န့်   အဖြစ့် ရစခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးသည့် “န ဂရ ိုေးမျ ေးက ို 

ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေးထက့် ပ ို၍  က့်စက့်ပပ ေး  ွံွေ့ ှ ြွယ့် ရက င့်ေးသည့်” အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် လ ဖြှူ ကျွန့်စနစ့်သည့် 

“လိုပ့်အ ေးအ ွက့် မဟို ့်၊  မမက့်အ ွက့် ဖြစ့်သည့်၊ န ဂရ ိုေးမျ ေးက ို ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေးထက့်လည့်ေး ပ ို၍ 

သ ွဲရဘ ရကက င့်သည့်။” (Dyer, 1880, p. 6)။ အ ေင့် (Irwin) (1996) က ေ ိုင့်ယ ၏ သံိုေးသပ့်ချက့်သည့် 

လ မည့်ေးမျ ေး၏ လ သ ေးဖြစ့်မှု  န့်ြ ိုေးက ို ရလျှ  ချခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး လ မည့်ေး အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး ကျွန့်အဖြစ့် 

လိုပ့်က ိုင့်ရန စဉ့် လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အဖမ ့်ထို ့်မှုနငှ ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ခံစ ေး သည ့် အချက့်က ို 

လျစ့်လျှူရှုထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို ရေြန့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် လ ဖြှူ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို လ င့်ကျွန့်အဖြစ့် 
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အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးသည့် လ မည့်ေးအမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ေး လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ဖခင့်ေး ွင့် မရ ွွေ့ခွဲ  သည ့် 

ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  ရှု ့်ချဖခင့်ေးမျ ေး ကကံ ရ ွွေ့ သည့်။  

 

မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  လ ဖြှူ ကျွန့်စနစ့် အရပေါ် ဥရ  ပနငှ ့် အရမ  ကမှ ဖပင့်ေးထန့်ရသ   က့်ကကွ 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနငှ ့် လ ဖြှူကျွန့် ရ  င့်ေး၊ေယ့်ရ ေးက ို ကနို့့်ကွက့်သည ့် ဖပည့် ွင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် ၂၀   စို အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် အရ  ့်ပင့် ကျယ့်ဖပနို့့်လ ခွဲ သည့်။ ထ ိုကမ့်ပ န့်ေးမျ ေးက ို ၁၉   စို 

ဥရ  ပနှင ့် အရမ  က၌ ဖပည ့် န့်  နှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေး၏ ရန က့်ခ ံငွ့်  န့်ေးစစ့် 

ရလ လ  မည့် ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  ချ  က ဂ ို ဖပည့်နယ့်၏ ခရ ိုင့် ရ ွှေ့ရန အေ့်ေင့် ရအ  င့်ေးမ့်စ့် (Edwin A. Sims) 

က ရကျေးလက့် ရေသမှ အဖပစ့်မွဲ သည ့် လ ဖြှူ မ န့်ေးကရလေးမျ ေးက ို ပွဲ စ့်မှ အမျ   ေးသ ေးမျ ေးနှင ့် အသ ေးည  သည ့် 

မက့်ရေ     န့်ေးန ေးယန့်ေး ရေသမှ အမျ   ေးသ ေးမျ ေးက ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် အဖမ ့်ထို ့်ဖခင့်ေးရကက င ့် လ ဖြှူ ကျွန့်စနစ့်က ို 

စ ိုေး  မ့်မကင့်ေး ဖြစ့် သည့်ဟို   ိုသည့် (E. Bell, 1910, p. 261)။ အ လ နွ  င့်ေး ရစ င ့်ကကည ့်ရလ လ ရ ေး အြွွဲွေ့၏ 

အ ငွ့်ေးရ ေးမှှူေးနှင ့် ဥပရေဖပ  အမ ့်  စ့်ဦေး ဖြစ့်သ  အ ေး ရအ ဘွဲလ့် (E. A. Bell) က လ ကိုန့်က ေးသ  

အ ေးလံိုေးသည့် ပွဲ စ့်ပမ  ွေ့၊ ဖပင့်သစ့် န ိုင့်ငံမှ မဟို ့်ရသ ့်လည့်ေး ပွဲ စ့်သည့် စ ေးပွ ေးဖြစ့် လ င့်ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ို 

စနစ့် ကျ လိုပ့်ရ  င့် ရနသည ့် အဓ က ရန    စ့်ခို ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုခွဲ သည့် (E. Bell, 1910, p. 261)။ 

 င့်ေးမ့်စ့်နငှ ့် ဘွဲလ့်  ိုို့သည့် အသ ေးည   မက့်ရေ     န့်ေးန ေးယန့်ေး ရေသမှ အမျ   ေးသ ေးမျ ေးကွဲ သ ိုို့ ချ  က ဂ ိုမှ 

စ ေးပွ ေးရ ေးသမ ေး အမျ   ေးသ ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး မ န့်ေးကရလေးငယ့်မျ ေးက ို ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ခ ိုင့်ေး   ငွ့် ပါေင့် 

ပ ့်သက့်ဖခင့်ေးက ို မည့်သည ့်အခါကမျှ ထို ့်ရြ ့် ရဖပ ခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ (Kraut, 1996)။ 

 

ပဗ   န့် ွင့်မ  လ ဖြှူ ကျွန့်စနစ့်နှင ့် ကရလေးငယ့်မျ ေးအ ေး ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးသည့် ၁၈၈၅ ခိုနှစ့် 

ရပါလ့်ရမ လ့် သ င့်ေးစ  (Pall Mall Gazette)  ငွ့် ထို ့်ရေခွဲ သည ့် “ယရနို့ရခ ့် ရဘဘ လံိုမှ လံိုမပျ   မျ ေးသ ိုို့ 

ရကျေးဇ ေး င့်လွှ ” ဟ သည ့် W. T. Stead (စ  ေ့်) ၏ ရ  င့်ေးပါေး အ ွွဲလ ိုက့်နငှ ့်  က့်စပ့်ရနသည့်။ အ  ိုပါ 

စ  ့်ထ ခ ိုက့်ြွယ့်   ရ  င့်ေးပါေးအ ွွဲ ငွ့် စ  ေ့်က လှည ့်စ ေးခ ံသ ၊ ြ အ ေးရပေး ခ ံသ နှင ့် ဖပည ့် န့်   

ဖပ လိုပ့် န့် ရ ေးခပ့် ခံ သ  အဂဂလ ပ့် အမျ   ေးသမ ေးငယ့်   ရပါင့်ေး မျ ေးစ ွ၏ သက့်ရသမျ ေး  ှ သည့်ဟို   ိုသည့်။ 

သ က  င့်ေး ွဲရသ  မ ဘမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ သမ ေးမျ ေးက ို ဖပည ့် န့်   ပွွဲစ ေးမျ ေးထံသည ့် ရ  င့်ေးချကကသည့်ဟို 

စွပ့်စွွဲထ ေးသည့် (Doezema, 2002, p. 28)။ ထ ိုဇ  ့်လမ့်ေးမျ ေးသည့် ဥရ  ပ ှ  လ လ ့် န့်ေးစ ေးမျ ေး 

အကက ေး ွင့် ရေါသမ ေး ရ  က့်ရလ င့်ရစသည့်။ စ  ေ့်က အချ   ွေ့အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် ပ ို၍ ေင့်ရငရွက င့်ေး န့် 

ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ငန့်ေးသ ိုို့ မ မ  စ  ့် နဒအရလျ က့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့လ ခွဲ ကကသည့်ဟို အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးသည့်။  

 

အဝစာပြိငု်ျား နြိုင်ငတံ ာ သဝဘာတူ စာခ  ပ်မ ာျား 

 

၁၈၉၅ ခိုနစှ့် ွင့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ေး လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  ည လ ခံက ို ပွဲ စ့်ပမ  ွေ့ ွင့် 

ပထမအကက မ့် ကျင့်ေးပခွဲ ပပ ေး ရန က့်ထပ့် ည လ ခံ နစှ့်ခိုက ို လန့်ေန့်နှင ့် ဘ ေါပ ့်စ့်  ိုို့ ွင့် ကျင့်ေးပခွဲ သည့် (Long, 

2004, p. 20)။ ၁၉၀၄ ခိုနစှ့် ွင့် ပထမ ံိုေး လ ဖြှူကျွန့်ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး   ိုက့်ြျက့်ရ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  

သရဘ   စ ချ ပ့် (International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic) က ို 

ပွဲ စ့်ပမ  ွေ့ ငွ့် န ိုင့်ငံ ၁၆ န ိုင့်ငကံ လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးခွဲ သည့်။ ဖပင့်သစ့် ကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငံ အချ   ွေ့မှ  ဖပည ့် န့်   

လိုပ့်ငန့်ေးက ို ဥပရေ သ ့်မှ ့် ခွင ့်ဖပ ထ ေးရလ   န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့်က လ ဖြှူ ကျွန့်စနစ့်က ို 
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ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ငန့်ေးနှင ့် ည မျှဖခင့်ေးချ သ ့်မှ ့်ခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ထ ိုအစ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်က ဖပည ့် န့်   

လိုပ့်ငန့်ေးအ ကွ့် န ိုင့်ငံ က  ွင့် လ  ှ ရြွဖခင့်ေးက ို က ိုင့် ယွ့်ထ ေးသည့် (Doezema, 2002, p. 23)။ 

 

၁၉၁၀  ငွ့် လ ဖြှူကျွန့်ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး   ိုက့်ြျက့်ရ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့်က ို ဖပည့် ငွ့်ေး၌ 

ဖပည ့် န့်  မျ ေး စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေးပါ ပါေင့်ရစ န့် ချွဲွေ့ထငွ့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၂၁ ခိုနစှ့် ငွ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် 

ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးအ ေး   ိုက့်ြျက့်ရ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့်က ို 

ရ ေး ွွဲခွဲ က  ရယ က့်ျ ေးရလေးမျ ေးက ိုပါ ထည ့်သွင့်ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုအရစ ပ ိုင့်ေး သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေးသည့် 

လ စိုရ  င့်ေးရ ေးအရပေါ် အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးပပ ေး ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေး၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးနှင ့် ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ငန့်ေး၏ 

အရဖခအရနမျ ေးက ို လျစ့်လျှူရှုထ ေးသည့်။ ထ ိုစ ချ ပ့်မျ ေးက ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ဖခင့်ေးက ို မ မ  

သရဘ  နဒအရလျ က့် လိုပ့်က ိုင့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ြ အ ေးရပေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးရကက င ့် လ င့်ကျွန့်အဖြစ့် 

ဖပည ့် န့်   လိုပ့် ဖခင့်ေး ဟ ၍ ခွွဲဖခ ေးထ ေးသည့်။ စ ချ ပ့်မျ ေးက န ိုင့်ငံ က  လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ို 

  ေးဖမစ့်ထ ေးရသ ့်လည့်ေး ြ အ ေးရပေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ဖခင့်ေး ပါေင့်မှသ  ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ဖခင့်ေးက 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်သည့်ဟို ယ  သည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့်က ဖမင့်သ  ထင့်သ မ ှ သည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး၊ 

လ မှုရ ေးနှင ့် စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ြ အ ေးရပေးမှုမျ ေးက ို အသ အမှ ့် ဖပ ခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ရေြန့် ရထ က့်ဖပသ မျ ေးက 

ယင့်ေးအချက့်မျ ေးသည့် မ န့်ေးကရလေးမျ ေးနငှ ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို ဖပည ့် န့်   ဖြစ့်လ ရစ န့်  ွန့်ေးပ ိုို့သည ့် 

အ  မျ ေးဟို လက့်ခထံ ေးကကသည့်။ 

 

အသက့်ဖပည ့်ပပ ေးသ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ေး လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ို   ိုက့်ြျက့်ရ ေး  ိုင့်   ၁၉၃၃ ခိုနှစ့် န ိုင့်ငံ က  

သရဘ   စ ချ ပ့် (International Convention on the Suppression of Traffic of Women of Full Age) 

 ွင့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး လ ကိုန့်က ေးခံ ဖခင့်ေးနငှ ့် မ မ   နဒအရလျ က့် (သ ိုို့) မ မ   နဒ မပါဘွဲ ဖပည ့် န့်   

လိုပ့် ဖခင့်ေး  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ထ ေးပပ ေး ထ ိုန ိုင့်င ံက  ဥပရေ   ိုင့်   သရဘ    စ ချ ပ့် ွင့် 

ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး အဖမင့်မျ ေး ထင့်ဟပ့်ရနခွဲ သည့် (Doezema, 2002, p. 23)။ စ ချ ပ့်အ  န ိုင့်ငံ ပ့်ဖခ ေး ွင့် 

ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့် န့် ထ ိုအမျ   ေးသမ ေး က ိုယ့်၌က သရဘ   သည ့်  ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

အမျ   ေးသမ ေး  စ့်ဦေးက ို ဖပည ့် န့်   လိုပ့် န့် စိုရ  င့်ေးရသ ၊ မက့်လံိုေးရပေးရသ သ  မည့်သ က ိုမ  ို 

အဖပစ့်ရပေး န့် လ ိုအပ့်သည့်။  

 

၁၉၄၉ ခိုနှစ့် လ ကိုန့်က ေးမှုနငှ ့် အဖခ ေးသ မျ ေးက ို လ င့်ကျွန့်ဖပ ၊ ြ နှ ပ့် အဖမ ့်ထို ့်မှုမျ ေးအ ေး   ိုက့်ြျက့်ရ ေး 

  ိုင့်   သရဘ    စ ချ ပ့် (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the 

Exploitation of the Prostitution of Others)  ွင့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးနငှ ့် ရန ပ့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့က  

ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် လိုပ့်က ိုင့်ဖခင့်ေး  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို ပ ိုမ ို ခ ိုင့်မ ရစခွဲ သည့်။ ကျ ေး၊ မ ရြ ့်ဖပသည ့် 

အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေး၊ လ မျ   ေး အ  အကျ ရြ ့်ဖပသည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးက ို ရ  ှင့် ှ ေးထ ေးသည့် (Ucarer, 1999)။ 

၁၉၃၃ ခိုနှစ့် သရဘ   စ ချ ပ့် ကွဲ သ ိုို့ပင့် ၁၉၄၉ ခိုနှစ့် သရဘ    စ ချ ပ့် ငွ့် လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   က စစအ ွက့် 

လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ို လ ကိုန့်က ေး ခံ သည ့် အမျ   ေးသမ ေးက သရဘ   ခွဲ သည ့်  ိုင့် အဖပစ့်ရပေးန ိုင့်သည့်။ 

ထ ိုစ ချ ပ့် ွင့် ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး   ိုို့သည့် “လ သ ေး  ိုို့၏ ဂိုဏ့်သ ကခ ၊ 

 န့်ြ ိုေး  ိုို့နငှ ့် မက ိုက့်ည ဘွဲ လ  စ့်ဦေး၊ သ ၏ မ သ ေးစိုနှင ့် သ ၏  ပ့် ွ  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ 

ရက င့်ေးကျ   ေးချမ့်ေးသ က ိုပါ ထ ခ ိုက့်ရစသည့်” ဟို ပထမ ံိုေးအကက မ့် ရကကည  ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့်။ 
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သရဘ   စ ချ ပ့်သည့် အ င့်ေးအဓမမ ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးနှင ့် မ မ   နဒအရလျ က့် ဖပည ့် န့်   

လိုပ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ အကက ေး ခွွဲဖခ ေးထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ယင့်ေးက ဖပည ့် န့်  မျ ေးက ို ထ ခ ိုက့် နစ့်န သ မျ ေးဟို ရှုဖမင့်ပပ ေး 

လ  စ့်ဦေးသည့် ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် လိုပ့်က ိုင့် န့် အခွင ့်အရ ေး  ှ ရကက င့်ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ  မထ ေးရပ (Lim, 

1998, p. 15)။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

ယရနို့ရခ ့် လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် ၂၀   စို အရစ ပ ိုင့်ေးက လ ဖြှူကျွန့် ကိုန့်က ေးမှု 

  ိုက့်ြျက့်ရ ေး   ိုင့်   လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးမှ စ င့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

လ ဖြှူ ကျွန့်စနစ့်နှင ့် လ ဖြှူကျွန့် ကိုန့်က ေးမှု   ိုသည့်မှ  အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံနငှ ့် ဥရ  ပ  ိုက့် ငွ့် လ ဖြှူ 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ခ ိုင့်ေး န့် ြမ့်ေး  ေးဖပန့်ရပေး ွွဲက  ပ ိုို့ရ  င့်သည ့် ဖြစ့် ပ့်က ို ရြ ့်ဖပ န့် 

သံိုေးနှုန့်ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

လ ဖြှူကျွန့်မျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် ဇ  ့်လမ့်ေးမျ ေးနှင ့် ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးသည့် ဥရ  ပမှ 

အမျ   ေးသမ ေးငယ့်မျ ေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချဖခင့်ေးမှ စ င့်သည့်ဟို ယံိုကကည့်ကကသည့်။ 

၁၉၀၅ ခိုနစှ့်မှ ၁၉၄၉ ခိုနစှ့်အ ငွ့်ေး န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့်နငှ ့် သရဘ   ည ချက့် အမျ ေးအဖပ ေး 

ထွက့်ရပေါ်ခွဲ ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့က ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ငန့်ေးအရပေါ် န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ သရဘ ထ ေးမျ ေးအ ေး 

သ ့်မှ ့် န့်နှင ့် ဖပင့် င့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ကကသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

၁၉   စို ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး ငွ့် မည့်သည ့်အ ွက့်ရကက င ့် လ ဖြှူ ကျွန့်ကိုန့်က ေးမှု ဖြစ့် ပ့်က မ ေ ယ  ွင့် 

ဟ ိုေးရလေး ရကျ ့် ဖြစ့်ခွဲ သနည့်ေး။ 

၂၀   စို အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် န ိုင့်ငံ က  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက မည့်သည ့်အ ွက့်ရကက င ့် လ ကိုန့်က ေးမှု၏ အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုချက့်က ို မကက ခဏ ဖပင့် င့် န့် လ ိုအပ့်ခွဲ သနည့်ေး။ 

 

ယဝနို့ဝခတ် လူ နု် ူျားမှု ဆနို့်  ငဝ် ျား လှုပ် ှာျားမှုမ ာျား၏ အစ 

 

အသံတြိတ် ဆယစ်ုနှစမ် ာျား၊ ၁၉၅၀-၇၉ 

 

၁၉၄၉ ခိုနှစ့် သရဘ   စ ချ ပ့် အပပ ေး ွင့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး ဖပဿန သည့် 

ရပျ က့်မသွ ေးခွဲ ရပ။ သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုဖြစ့် ပ့်က ို  င့်  ိုင့် န့် န ိုင့်ငရံ ေး စ  ့် နဒမျ ေးသည့် ရပျ က့်ကယွ့်လို န ေးပါေး 

ဖြစ့်သွ ေးခွဲ သည့်။ ၁၉၅၀ နှင ့် ၁၉၆၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးနငှ ့် ၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် အရစ ပ ိုင့်ေးမျ ေး ွင့် န ိုင့်င ံက  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် ဖပည ့် န့်   အဖြစ့် ခ ိုင့်ေးရစ န့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး ဖြစ့် ပ့်အရပေါ် ထ ေး န့်ေးစွ ပင့် 

နှု ့်   ့်ရနခွဲ ကကသည့်။ ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေးက ို  နို့့်ကျင့်သည ့်  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ  အချ   ွေ့နှင ့် အမျ   ေးသမ ေးေါေ  

အချ   ွေ့ကသ  ထ ို  စိုနှစ့် အလယ့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ဖပဿန က ို လံိုေးေ   မ့်ဖမ ပ့် မသွ ေး ရလရအ င့် 

လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ကက သည့်။ ထ ိုက လအ ွင့်ေး ထ ိုအရကက င့်ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှု အနည့်ေးငယ့်သ   ှ ခွဲ သည့်။ 

စစ့်ရအေး   ိုက့်ပွွဲရကက င ့် န ိုင့်င ံက  န ိုင့်ငရံ ေး  င့်ေးမ မှုမျ ေးသည့် အဖခ ေး န ိုင့်င ံက  လ မှုရ ေး 
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က စစ ပ့်မျ ေးက ို   မ့်ဖမ ပ့်ရစခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်ရပလ မ ့်မည့်။ လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ၁၉၅၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် ရ ွေးရနွေးဖြစ့်ခွဲ သည ့်  စ့်ခို ည့်ေးရသ  န ိုင့်င ံက  စ ချ ပ့် စ  မ့်ေးမှ  ကျွန့်စနစ့် 

ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး   ိုင့်   ဖြည ့်စွက့် သရဘ   စ ချ ပ့် (Supplementary Convention on the Abolition of 

Slavery) ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုစ ချ ပ့် ွင့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ေး ရ  င့်ေးစ ေးဖခင့်ေးနှင ့် ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ဖခင့်ေး၊ 

အရကကွေးနငှ ့် သ မ့်ေးဖခင့်ေး လိုပ့် ပ့်မျ ေးအရကက င့်ေး ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသည့် (Farrior, 1997, p. 213)။ 

 

၁၉၇၀ နှင ့် ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နှစ့်မျ ေး ငွ့် ဖပည့် ွင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  အမျ   ေးသမ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ရပေါ်ထွက့်ခွဲ ပပ ေး 

ရ ွေးရနွေး န့် လမ့်ေးရကက င့်ေး ပွင ့်လ ခွဲ သည့်။ ကမ္   အ င ့် ွင့် ကိုလသမဂဂ၏ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ွက့် 

န ိုင့်င ံက   ယ့်စိုနှစ့် (၁၉၇၆-၈၅) သည့် ကမ္   စ့်ေန့်ေး ှ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည ့် 

က စစ ပ့်မျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးသည ့်  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးရ  ၊ သိုရ သနမျ ေးပါ ထွက့်ရပေါ်လ ရစ န့် 

လံှုွေ့ရ  ့်ရပေးခွဲ သည့်။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အရဖခအရန   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ ရက ့်မ ှင့်က ို ၁၉၇၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် ြန့်  ေး လ ိုက့်သည ့်အခါနှင ့် မကက  က ို ငွ့် ၁၉၇၅ ခိုနှစ့် န ိုင့်င ံက  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး 

ခိုနှစ့်   ိုင့်   ည လ ခံ ကျင့်ေးပသည ့်အခါ န ိုင့်င ံက  လ င့်ကျွန့်ဖပ မှုမျ ေးနငှ ့် အ င့်ေးအဓမမ ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် 

ရစခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး က စစ ပ့်မျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  အ ဂျန့်ေါ ငွ့် ဖပန့်ပါလ ရစချင့်သ မျ ေး အ ွက့် ရမျှ ့်လင ့်ချက့် 

 ှ လ သည့် (K. Barry, 1979, p. 64)။ ၁၉၇၉ ခိုနှစ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် နည့်ေးမျ   ေးစံိုဖြင ့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုမျ ေး 

အ ေးလံိုေး ပရပျ က့်ရ ေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် (Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women (CEDAW (စ ရေါ))) က လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးက ို 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ေး လ ကိုန့်က ေးမှု ပံိုစအံ ေးလံိုေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို ဖပည ့် န့်   ဖပ ဖခင့်ေး  ိုို့အ ေး   ေး  ေး န့် 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး ရ  င့် ကွ့် သွ ေး န့် ညွှန့်ကက ေးထ ေးသည့် (United Nations, 1979)။ သ ိုို့   ငွ့် စ ရေါ၏ 

အဓ က  ွန့်ေးအ ေးမှ  အရန က့်န ိုင့်ငံမှ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး အဓ က စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်သည ့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှု 

ဖပဿန မျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး န့် ဖြစ့်ပပ ေး ယင့်ေးဖပဿန မျ ေးမှ  အရန က့်န ိုင့်ငမံျ ေးမှ မဟို ့်သည ့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ကွ့် အဓ က ဖပဿန  မဟို ့်ခွဲ ရပ။ 

 

၁၉၇၉ ခိုနစှ့် ငွ့် ကက့်သလင့်ေး ဘယ့်   (Kathleen Barry) က အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို လ င့်ကျွန့်ဖပ မှု ဟ သည ့် 

စ အိုပ့် ွင့် လ င့်ကျွန့်ဖပ မှု က စစ ပ့်က ို ပည  ပ့်  ိုင့်   ပ  သ ့်မျ ေးနှင ့် ဖပန့်လည့် မ  ့် က့် ရပေးခွဲ သည့်။ 

သ မက ဖပည ့် န့်   အဖြစ့် ခ ိုင့်ေးရစ န့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးသည့် ၁၉၆၀ နှင ့် ၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် 

 က့်လက့်  ှ ရန ွဲ က စစ ပ့် ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေးအ  လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ရခါင့်ေးပံို ဖြ ့် န့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေးမှ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး ငွ့် အချ   ွေ့န ိုင့်ငံမျ ေးမှ   ထ ေးကက ေး အစ ိုေး  အ   ှ မျ ေး   ိုက့်ရ ိုက့် 

ပါေင့်ရနရကက င့်ေး ဖပသသည ့် သက့်ရသမျ ေးလည့်ေး  င့်ဖပခွဲ သည့်။ ဘယ့်  က ၁၉၆၀ နှင ့် ၁၉၇၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် အင့်  ပ ိုလ့် (INTERPOL) အြွွဲွေ့  င့်ဖပခွဲ သည ့် အစ  င့်ခစံ မျ ေးက ို ရထ က့်ဖပက  

ထ ိုဖပဿန မျ ေးက ို အင့်  ပ ိုလ့်က သ ရနခွဲ သည့်ဟို   ိုသည့်။ ကျွန့်စနစ့်  နို့့်ကျင့်ရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးက 

အင့်  ပ ိုလ့်က ို ထ ိုအစ  င့်ခစံ အ ေး လ အမျ ေး ကကည ့်ရှု န့်အ ကွ့် ဖြနို့့်ရေရပေးြ ိုို့ ရ  င့်ေး  ိုခွဲ ရသ ့်လည့်ေး 

အင့်  ပ ိုလ့်က ဖငင့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အဖခ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ရထ က့်ဖပဖခင့်ေးမျ ေး မလိုပ့်လ ိုရသ ရကက င ့် 

(သ ိုို့) အ ှက့်မ ရစလ ိုရသ ရကက င ့် ကိုလသမဂဂ အ ငွ့်ေး၌ပင့် ထ ိုသက့်ရသမျ ေးက ို ြံိုေးထ ေး န့် ပ ေးရပါင့်ေး 

ကကံစည့်မှုမျ ေး  ှ ခွဲ သည့်ဟို ဘယ့်  က   ိုသည့် (K. Barr, 1979, pp. 58-62)။ 
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အမ ြိ ျားသမ ျား အခွင ်အဝ ျားမ ာျားသည် လူူ့အခငွ ်အဝ ျား  ဖစလ်ာ ခင်ျား၊ ၁၉၈၀-၉၅ 

 

ယရနို့ရခ ့် လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် ယခင့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့်သည့်ဟ သည ့် သရဘ    ေးက ို  ွန့်ေးအ ေးရပေးခွဲ သည ့် 

စံနှုန့်ေးမျ ေး ရပေါ်ထွက့်လ ဖခင့်ေးမှ အကျ  ေးရကျေးဇ ေးမျ ေး  ခွဲ သည့်။ ၁၉၇၅ ခိုနှစ့် အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် ကိုလသမဂဂက 

န ိုင့်င ံက  အမျ   ေးသမ ေး ည လ ခံ အမျ ေးအဖပ ေး ကျင့်ေးပခွဲ ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့မှ အဓ က ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှုမျ ေး 

 ှ ခွဲ သည့်။ ရ ေှးဦေးစွ  ဂျန့်ေါ မည မျှမှုက ို ဖြစ့်ပွ ေးရစသည ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ ဥပရေ အရဖခအရနနငှ ့် မ သ ေးစို 

အရလ အကျင ့်မျ ေးအရပေါ် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အ ရံိုစ ိုက့်မှု  ရစခွဲ သည့်။ ေို  ယအရနဖြင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ 

မည မျှမှုသည့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်ရကက င့်ေး အသ အမှ ့် ဖပ လ သည့်။    ယ အချက့်မှ  

အရ ေးပါသည ့် အမျ   ေးသမ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   အစ ိုေး  မဟို ့်သည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ရပေါ်ရပါက့်လ ခွဲ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့် (Brown Thompson, 2002, pp. 99-100)။ ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် အစပ ိုင့်ေး ွင့် အမျ   ေးသမ ေး 

အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေး အမျ ေးအဖပ ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမှ ခွွဲဖခ ေး၍ 

မ ဟ ၍ ရဖပ   ို န့် အရ ေးကက ေးရကက င့်ေး သ  ှ လ ကကသည့် (Brown Thompson, 2002, p. 102)။ 

ထ ိုက စစ ပ့်မျ ေး    ေးေင့် ဖြစ့်လ ရစ န့် အမျ   ေးသမ ေး ကွန့်ယက့်မျ ေး ြွွဲွေ့စည့်ေးက  ကိုလသမဂဂ ည လ ခံမျ ေး ငွ့် 

ယခင့် မဖမင့်ခွဲ ဘ ေးရသ  အရ အ ွက့်ဖြင ့်  က့်ရ  က့်လ ကကသည့် (Keck and Sikkink, 1998, p. 169)။ 

 

၁၉၉၃ ခိုနှစ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ဗ ယင့်န  ကမ္   ည လ ခံ ငွ့် ရ ွေးရနွေးချက့်မျ ေးက အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်ရကက င့်ေး ပ ိုမ ို ခ ိုင့်မ လ ရစခွဲ သည့် (Brown Thompson, 2002, 

p. 107)။ ဗ ယင့်န  ည လ ခံ ွင့် ကမ္  စ့်ေန့်ေးမှ  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးအကက ေး အဓ က က စစ ပ့်မှ  

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်မှု ဖြစ့်သည့်။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်မှုသည့် “ယရနို့ရခ ့် 

န ိုင့်င ံက  အမျ   ေးသမ ေးအရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ငွ့် အရ  ့်ရန က့်ကျပပ ေးမှ စ  ့်လှုပ့် ှ ေးြွယ့်   

ရ  က့် ှ လ ခွဲ သည့်” (Keck and Sikkink, 1998, p. 166)။ ထ ိုက စစ ပ့်သည့် အရန က့်န ိုင့်ငံမ ှအမျ   ေးသမ ေးမျ ေး 

က လ ှည့်ကက    ိုက့်ပွွဲ ေင့်လ ခွဲ ရသ  ဂနထေင့် ဖပဿန မျ ေး ဖြစ့်သည ့် မွဲရပေးခွင ့်၊  န့်ေး  ည ခွင ့်နငှ ့် 

ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု မဖပ ရ ေး  ိုို့နှင ့် ကွ ဖခ ေးသည့်။ အကျင ့်ပျက့် ချစ ေးရသ  အစ ိုေး ၊  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု၊ ြံွွေ့ပြ  ေးမှု 

န မ ့်ကျဖခင့်ေးနငှ ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ကိုန့်ပစစည့်ေးသြွယ့် အသံိုေးဖပ မှုမျ ေး ဖမင ့်မ ေးလ ရစရသ  အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေး၏ 

စ ေးပွ ေးရ ေး မ ေါေမျ ေးက ို ခစံ ေးရန သည ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ ဖပဿန မျ ေးသည့် 

အရန က့်န ိုင့်ငံမှ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး  င့်  ိုင့် သည ့် ဖပဿန မျ ေးနှင ့် မ  ည ရပ (Keck and Sikkink, 1998, p. 

166)။ အသက့်အ ွယ့်၊ လ မျ   ေး၊ လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေး အရဖခအရန မည့်မျှပင့် ကွ ဖခ ေးရစက မ  ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  

မည့်သည ့်ရန  မ ှ အမျ   ေးသမ ေးမ  ို အကကမ့်ေးြက့်မှု၏ သ ေးရက င့် ဖြစ့်န ိုင့်သည့် ဟ သည ့် အချက့်က ို 

ယရနို့ရခ ့် န ိုင့်င ံက   က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ရထ က့်ဖပကကသည့်။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် 

အကကမ့်ေးြက့်မှုသည့် အမျ   ေးသမ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး သရဘ   ည ပပ ေး ပ ေးရပါင့်ေးန ိုင့်သည ့် ဘံိုအရ ေး  ို န ိုင့်သည ့် 

က စစ ပ့် အဖြစ့် ရပေါ်ထွက့်လ သည့် (Keck and Sikkink, 1998, p. 166)။ ကက့်နငှ ့်  စ့်နစ့် (Keck and 

Sikkink, 1998, p. 172)   ိုို့က အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်င ံက  ကမ့်ပ န့်ေး 

လိုပ့်ရ  င့်လ ိုသည ့်  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးအ ွက့် အချ   ွေ့ရသ  အဓ က မဟ ဗျှူဟ ကျ 

 ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေးက ို ဖပည ့်မ ရစသည့်၊ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် ထ ိုက စစ ပ့်သည့် မ  ့်ြက့်မျ ေးက ို 

 ွွဲရ  င့်န ိုင့်ပပ ေး ယဉ့်ရကျေးမှု ကွ ဖခ ေးချက့်မျ ေးက ို  က့်စပ့်ရပေးန ိုင့်ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုမဟ ဗျှူဟ  
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အ ရံိုစ ိုက့်မှုသည့် န ိုင့်င ံက မှ  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ို အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနငှ ့် မ န့်ေးကရလေးမျ ေး၏ 

ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ဖပည ့်ေမှုက ို က ကယွ့်ရပေး န့် အရ ေးကက ေးဖခင့်ေးဟ သည ့် အရဖခခံ ဘံိုသရဘ   ည ချက့်  စ့်ခိုက ို 

  ှရြွ န့်  ွန့်ေးအ ေးရပေးသည့်။ 

 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်ဖခင့်ေး က စစ ပ့်အရပေါ် ငွ့် အရဖခခံ၍  ည့်ရ  က့်ထ ေးသည ့် 

ကွန့် က့်မျ ေးသည့်  ည့် ွဲ  က့်သွယ့်ရ ေး ကွန့် က့်မျ ေးက ို အရဖခဖပ န ိုင့်သည့်။ အိုပ့်စိုမျ ေးအရနဖြင ့် အရ ေး  ို 

ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးန ိုင့်သည ့် ရခါင့်ေးစဉ့်  စ့်ခို ဖြစ့်ရသ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်ဖခင့်ေး ဟ သည ့် 

က စစ ပ့် ရပေါ်ရပါက့်လ ဖခင့်ေးက မ  ည ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးအရ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  

ကွန့်ယက့်မျ ေး မည့်သ ိုို့   ည ရသ  ရဖပ   ိုမှုက ို စ င့် ရပေါ်ရပါက့်လ သနည့်ေး ဟ သည ့် အချက့်နငှ ့် မည့်သ ိုို့ 

 စ့်ြွွဲွေ့က ို  စ့်ြွွဲွေ့ ရဖပ င့်ေးလွဲ န ိုင့်သနည့်ေး ဟ သည ့် အချက့်မျ ေးက ို ဖပသရနသည့် (Keck and Sikkink, 1998, p. 

166)။ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ အမျ   ေးသမ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်မှု က စစ ပ့်က ို ပ ို၍ 

အင့်  ိုက့် အ ေး  ိုက့် လိုပ့်ရ  င့်ကကပပ ေး ကအံ ေးရလျ ့်စ ွပင့် အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေးမှ အလ ေး   

အမျ   ေးသမ ေးအရ ေး က စစ ပ့်မျ ေး ရ  င့် ွက့်ရနသည ့် အိုပ့်စိုမျ ေး၏ ရထ က့်ခမံှုမျ ေး   ှ လ ကကသည့် (Brown 

Thompson, 2002)။ ထ ိုက စစနှင ့်  က့်စပ့်ရသ ့်လည့်ေး အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်မှုအ ေး ရှုဖမင့်ကကပံို 

ရဖပ င့်ေးလွဲလ ဖခင့်ေးသည့် ယခင့် ဗစ့်  ိုေး  ေးယန့်ေးရခ ့်က အရဖခအဖမစ့် မ ှ ရသ  ရကက က့်လနို့့်မှုမျ ေးက ို 

အရဖခခရံသ ၊ လ မျ   ေး  စ့်မျ   ေး ည့်ေးအ ွက့်သ  ဦေး ည့်ထ ေးရသ  လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို အရဖခခပံပ ေး သ သ သ သ  

ရဖပ င့်ေးလွဲလ ဖခင့်ေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အမျ   ေးသမ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် လ ပံိုအလယ့် ငွ့် န ိုင့်ငံရ  ့်မှ 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် ကျှူေးလွန့်သည ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးထက့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ နယ့်ပယ့် ငွ့် အမျ   ေးသ ေးမျ ေးက 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် ကျှူေးလွန့်သည ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးအရပေါ် ဖပန့်လည့် အ ရံိုရဖပ င့်ေးက  စည့်ေးရံိုေးလှုပ့် ှ ေး 

လ ကကသည့်။ ယင့်ေးမှ  န ိုင့်ငံ က  အမျ   ေးသမ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ငွ့်   ိုေး က့်မှု  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး အ မ့် ငွ့်ေး 

အရဖခအရန ငွ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ဦေး ည့်သည ့် သ ေးသနို့့် ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့် န့် 

လမ့်ေးစ ပွင ့်လ သည့်။ ဥပမ  အဓမမ ဖပ ကျင ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အ မ့် ွင့်ေး အကကမ့်ေးြက့်မှုသည့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံနှင ့် 

ဥရ  ပ ငွ့် ဖပဿန   စ့် ပ့် ဖြစ့်ပပ ေး အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ မျ   ေးပွ ေးအဂဂါက ို ဖြ ့်ရ  က့်ဖခင့်ေးသည့် အ ြ  ကနှင ့် 

  ိုင့်သည ့် ဖပဿန  ဖြစ့်သည့်။ စ ေးပွ ေးဖြစ့် လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ရခါင့်ေးပံို ဖြ ့်ဖခင့်ေးသည့် ဥရ  ပနှင ့် အ   ှ ိုို့နှင ့် 

သက့်  ိုင့်ပပ ေး အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးမှ ရငရွကကေး  င့်ရ  င့်ေး သည ့် ဓရလ ရကက င ့် သ ့်ရသမှုမျ ေးမှ  အ နဒ ယနှင ့် 

  ိုင့်သည ့် က စစ ပ့် ဖြစ့်သည့်။ လက့် င့် အရမ  က ငွ့်မ  န ိုင့်ငရံ ေး အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးက ို နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးနငှ ့် အဓမမ 

ဖပ ကျင ့်ဖခင့်ေး  ိုို့မှ  ကက ေးမ ေးသည ့် ဖပဿန မျ ေး ဖြစ့်သည့် (Keck and Sikkink, 1998, p. 171-3)။ 

 

ရဘဂျင့်ေး ငွ့် ကျင့်ေးပခွဲ ရသ  ၁၉၉၅ ခိုနှစ့် စ ို ထအကက မ့် ကမ္   အမျ   ေးသမ ေး ည လ ခံ ငွ့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်ဖခင့်ေးအ ေး   ိုက့်ြျက့် န့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ြ ိုို့ အ ေးလံိုေး 

သရဘ   ည ခွဲ ကကသည့် (စ ရသ တ  ၁၆.၂  ငွ့် ရှုပါ)။ ရန က့်ကယွ့် ွင့်သ  အချ  န့်အရ  ့်ကက  ရနခွဲ  သည ့် 

လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် န့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး က စစ ပ့်သည့်လည့်ေး ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်လယ့်ပ ိုင့်ေး၏ 

န ိုင့်င ံက  အမျ   ေးသမ ေး လှုပ့် ှ ေးမှု လ ှုင့်ေးလံိုေးကက ေးနှင ့်အ    ြန့် ရ ွှေ့ရ  က့်လ ခွဲ သည့်။  စ့်သ ေးပိုဂဂလ 

နယ့်ပယ့် (private sphere) မှ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် အစ ိုေး  ငွ့်   ေန့် ှ သည့် ဟ သည ့် 

အ  ိုနှင ့် အ   လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး၏ ပ ိုမ ိုကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  က စစ ပ့်မျ ေး ဖြစ့်သည ့် အ င့်ေးအဓမမ 

လက့်ထပ့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် အ င့်ေးအဓမမ အလိုပ့်လိုပ့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး က စစ ပ့်မျ ေးလည့်ေး ထ ိုည လ ခံ ွင့် 
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ထွက့်ရပေါ်လ သည့်။ လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး/ အမျ   ေးသမ ေး အခွင ့်အရ ေး က စစ ပ့်အဖြစ့် 

ပံိုရြ ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးသည့် ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် အမျ   ေးသမ ေး အခငွ ့်အရ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ    ွင့် ပ  ့်  ိုို့ရနသည ့် 

အမျ ေးဖပည့်သ    ိုင့်  /  စ့်သ ေးပိုဂဂလ   ိုင့်   ခွွဲဖခ ေးမှုမျ ေးမျ ေးက ို ပယ့်ြျက့်လ ိုက့်န ိုင့်ပပ ေး  စ့်သ ေးပိုဂဂလ   ိုင့်   

(သ ိုို့) အမျ   ေးသမ ေး   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးက ို လ သ ေးမျ ေးနငှ ့် သက့်  ိုင့်ရသ  က စစ ပ့်မျ ေးအဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲ 

ပစ့်န ိုင့်ခွဲ သည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၁၆.၂။ လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် န့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးအ ေး   ိုက့်ြျက့်ဖခင့်ေး 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် မ န့်ေးကရလေးငယ့်မျ ေးက ို လ င့်က စစအ ွက့် ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ို ထ ရ  က့်စွ  

  ိုက့်ြျက့်န ိုင့် န့်မှ  န ိုင့်င ံက  စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှု  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ လ ကိုန့်က ေးမှုနှင ့် အဖခ ေးသ မျ ေးအ ေး 

ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် ခ ိုင့်ေးရစက  ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် အဖမ ့်ထို ့်မှုမျ ေးအ ေး   ိုက့်ြျက့်ရ ေး   ိုင့်   ၁၉၄၉ ခိုနှစ့် 

သရဘ   စ ချ ပ့်နှင ့် အဖခ ေး သင ့်ရလျ ့်ရသ  စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေးက ို ဖပန့်လည့် 

ရလ လ ပပ ေး အ ေးဖြည ့်သင ့်သည့်။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငံ က  ွင့် ဖပည ့် န့်  မျ ေး အဖြစ့် 

အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးနှင ့် လ ကိုန့်က ေးသည ့် ကွန့်ယက့်မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံဖြ ့်ရကျ ့် စိုစည့်ေး လိုပ့်ရ  င့်သည ့် 

ဖပစ့်မှုမျ ေး ငွ့် အဓ က အ ရံိုစ ိုက့်စ   ဖြစ့်လ သည့်။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ေး အကကမ့်ေးြက့်မှု   ိုင့်   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက ့်မ ငှ့်၏ အထ ေး က ိုယ့်စ ေးလှယ့်က ို သ မ၏ အလိုပ့်  ေန့်မျ ေးနှင ့် လ ိုအပ့်ချက့်အ  

လ င့်က စစအ ွက့် န ိုင့်င ံက  လ ကိုန့်က ေးမှု ဖြစ့် ပ့်မျ ေးနှင ့် အ င့်ေးအဓမမ ဖပည ့် န့်   အဖြစ့် ခ ိုင့်ေးရစဖခင့်ေး၊ 

အဓမမ ကျင့် ဖခင့်ေး၊ လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  မ   ေးဖပ ဖခင့်ေးနှင ့် လ င့်ရြျ ့်ရဖြရ ေး ခ  ေးသွ ေး လိုပ့်ငန့်ေးလိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို 

ရဖြ ှင့်ေး န့် ြ  ့်ရခေါ်ဖခင့်ေး ခံ သည့်။ 

 

(Platform for Action (1995), Fourth World Conference on Women, Beijing, China) 

 

လူ ုန် ူျား ခင်ျား ြိ ုဝ ဖ ှင်ျား ာတွင် ယဝနို့ဝခတ် နြိငု်ငဝံ ျား အဝ ခအဝနမ ာျား 

 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအရပေါ် အဖမစ့် ယွ့်ရနရသ  မနှစ့်ပခ  က့်မှုမျ ေးသည့် 

လ ကိုန့်က ေးမှု  ိုင့်   န ိုင့်င ံက  စ ချ ပ့်စ  မ့်ေး အသစ့် စ့်ခို ရ ွေးရနွေး န့် လိုပ့်ရ  င့်ချ  န့်၊ ပါလ မ ို 

ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့် ရ ွေးရနွေးချ  န့်၌ ပ ို၍ ထင့် ှ ေးလ ခွဲ သည့်။ ၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နှစ့် ကိုန့်ပ ိုင့်ေးမှ စ င့် 

ရပေါ်ရပါက့်ခွဲ ပပ ေး ထ ိုအချ  န့်အထ  လ ပ့်ခွဲ ည့်ေးလည့်ေး ဖြစ့်ရနရသ  လ ကိုန့်က ေးမှုနှင ့် ဖပည ့် န့်   အဖြစ့် 

ခ ိုင့်ေးရစဖခင့်ေး  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုသည့် ရန က့် ံိုေး ဗ ယင့်န  ငွ့် ရဖြ ှင့်ေး န့် အချ  န့်ကျလ ခွဲ သည့်။ ပါလ မ ို 

ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်သည့် ထ ိုန ိုင့်ငံ ဖြ ့်ရကျ ့် ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် ဖပဿန မျ ေးအရပေါ် အ ေးရပျ  သည ့် 

န ိုင့်င ံက  သရဘ   ည မှု  စ့်ခိုသ  ဖြစ့်သည့် (Chuang, 2006, p. 438)။ ဗ ယင့်န  ဖြစ့်စဉ့်အ ငွ့်ေး လံိုေးေ 

ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး သရဘ ထ ေး  ှ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက အ င့်ေးအဓမမ ဖပည ့် န့်   အဖြစ့် ခ ိုင့်ေးရစ ဖခင့်ေး ဖြစ့်ရစ၊ မ မ  

 နဒအရလျ က့် ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ရစ ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  လက့်မခနံ ိုင့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ 

ထ ိုသ မျ ေးက လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး ွင့် အ င့်ေးြ အ ေးရပေးဖခင့်ေး ပါေင့် မည ့် လ ိုအပ့်ချက့်က ို  နို့့်ကျင့်ခွဲ ကကပပ ေး 

အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်သည့် လ င့်လိုပ့်ငန့်ေးရကက င ့် ရန ပ့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချမှု အ ေးလံိုေး ပါေင့်သင ့်သည့်ဟို 

ရ ွေးရနွေး ဖငင့်ေးခံို ခွဲ ကကသည့်။ အချ   ွေ့ န ိုင့်ငံမျ ေးကမ  ြ အ ေးရပေးမှု မပါသည ့် လ င့်လိုပ့်ငန့်ေးရကက င ့် 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့အရဖခချမှုမျ ေးက ို ကနို့့်သ ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးသည့် လ ကိုန့်က ေးမှု အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်က ို လွန့်စ ွ 
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ကျယ့်ဖပနို့့်သွ ေးရစပပ ေး  ကယ ့် ဖပဿန အရပေါ်   ှေးပါေးသည ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး အသံိုေးမဖပ န ိုင့်ဘွဲ 

ဖြစ့်ရစလ မ ့်မည့်ဟို   ိုကကသည့် (စ ရသ တ  ၁၆.၃  ငွ့် ရှုပါ)။ 

 

စ ရသ တ  ၁၆.၃။ အဖခ ေး အဖမင့်  စ့်မျ   ေး၊ လံိုေးေ ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး အမျ   ေးသမ ေး ေါေ မျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အမျ   ေးသမ ေး ေါေ မျ ေး 

လွန့်ခွဲ ရသ   ယ့်စိုနှစ့်  စ့်ခိုနငှ ့်  စ့်ေက့်အ ငွ့်ေး လ င့်မှု က စစ အ ွက့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး   ိုင့်   ရဖပ   ို 

ရ ေးသ ေးမှုအရပေါ် လွှမ့်ေးမ ိုေးခွဲ သည ့် သရဘ ထ ေးအဖမင့် နှစ့်မျ   ေး  ှ သည့်။ လံိုေးေ ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး အမျ   ေးသမ ေး 

ေါေ မျ ေးက  နဒ  ှ သည့်ဖြစ့်ရစ၊ မ ှ သည့်ဖြစ့်ရစ ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ငန့်ေးသည့် ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်သည ့် လိုပ့်ငန့်ေး 

ဖြစ့်သည့်ဟို ယံိုကကည့်ကကသည့်။ အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်ချက့်အ  လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး   ိုသည့်မှ  လ  စ့်ဦေးက ို 

လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   (သ ိုို့) လိုပ့်အ ေးပ ိုင့်ေး   ိုင့်  အ  ရခါင့်ေးပံို ဖြ ့် န့် ြ အ ေးရပေးသည ့် (သ ိုို့) အ င့်ေးအကကပ့် 

လိုပ့်က ိုင့်ခ ိုင့်ေးသည ့် လိုပ့် ပ့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ရန သ မျ ေးမှ  အပမွဲပင့် လ ကိုန့်က ေးမှု 

အရဖခအရန ငွ့်  ှ ရနသည့်။  စ့်ဘက့် ွင့်မ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အမျ   ေးသမ ေး ေါေ မျ ေးက ဖပည ့် န့်   

လိုပ့်ငန့်ေးနှင ့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ို ခွွဲဖခ ေးပစ့်ခွဲ သည့်။ သ   ိုို့က ဖပည ့် န့်   အဖြစ့် လိုပ့်က ိုင့်ရနသည ့် 

အချ   ွေ့ရသ  အ ွယ့်ရ  က့်ပပ ေး အမျ   ေးသမ ေးနှင ့် အမျ   ေးသ ေး  ိုို့မှ  မ မ   ိုို့  နဒအရလျ က့် 

လိုပ့်ရ  င့်ရနကကသည့် ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုသ မျ ေးက ို လ ကိုန့်က ေးမှု၏ သ ေးရက င့်မျ ေးဟို မရှုဖမင့်သင ့်ဟို   ိုကကသည့်။ 

 စ့်ဘက့်နငှ ့်  စ့်ဘက့် ရေြန့် ရစ င့်ေးရဖမ င့်ေးဖခင့်ေးမျ ေး မ ှ ရ   ရသ ့်လည့်ေး ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  လ ကိုန့်က ေးမှု 

  ိုက့်ြျက့်ရ ေး မ ေါေမျ ေး ွင့် ထ ိုပပ  င့်  ိုင့်မှု၏  လေ့်မျ ေး ထင့်ဟပ့်ရနသည့်။ 

 

ထ ိုဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေးသည့် က စစ ပ့်၏ ရှုပ့်ရထွေးမှုနငှ ့် အကွွဲအပပွဲ ဖြစ့်မှုမျ ေးက ို ဖပသရနသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အ ံိုေး၌မ  

န ိုင့်ငံမျ ေး၏ သရဘ   ည မှု  ယ လ ိုသည ့် စ  ့် နဒက သရဘ ထ ေး ကွွဲဖပ ေးသည ့် စ  ့် နဒက ို 

အန ိုင့်ယ သွ ေးခွဲ သည့်။ လ ကိုန့်က ေးမှု၏ ရန က့် ံိုေး အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့် ွင့် အရပေးအယ ဖပ  ညြှ န ှုင့်ေးခွဲ သည ့် 

အချက့် နှစ့်ချက့် ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ ပထမ အချက့်မှ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ဖပည ့် န့်   အဖြစ့် လိုပ့်က ိုင့် န့် 

မ မ  နဒအရလျ က့် ရန ပ့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရချဖခဖခင့်ေးက ို ြယ့်ထို ့် ထ ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုမှ စ့် င ့် ရန ပ့် 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့လ ိုသ မျ ေးက ို ရမှ င့်ခ ို င့်ပ ိုို့ဖခင့်ေးနှင ့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး   ိုို့အကက ေး ကွ ဖခ ေးချက့်မျ ေးက ို 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးန ိုင့်ခွဲ သည့် (Chuang, 2006, p. 445)။ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုသည ့် မှ ့်ချက့်မျ ေးအ  

ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်သည့် ဖပည ့် န့်   ဖပ ဖခင့်ေး က စစ ပ့်က ို လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး ရန က့်ခ ံ အရဖခအရန၌သ  

ရဖြ ှင့်ေးထ ေးသည့်။ အ  ိုပါ ညွှန့်ေး  ိုမှုမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဖပည့် ွင့်ေး ဥပရေမျ ေး ငွ့် ထ ိုက စစ ပ့်က ို 

မည့်သ ိုို့ က ိုင့် ယွ့်သည့်က ို ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ ရ ေးသ ေးထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Gallagher, 2001, p. 

986)။ သ ိုို့   ငွ့် ညြှ န ှုင့်ေးချက့်၏  လေ့် စ့်ခိုမှ  စည့်ေးကကပ့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး အနည့်ေးငယ့်သ ပါပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးက ို 

လ ကိုန့်က ေးမှု မှ ့် မ့်ေး  ိုေးမျ ေးအ ေး ရချြျက့်န ိုင့် န့် လမ့်ေးညွှန့်   ွင့် အ ေးနည့်ေးသည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးသ  

သံိုေးနှုန့်ေးထ ေးသည ့် န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့်  စ့်ရစ င့် ထွက့်ရပေါ် လ ခွဲ ဖခင့်ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ပါလ မ ို ရန က့် က့် ွွဲ သရဘ   စ ချ ပ့်သည့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့် ငွ့် ြ အ ေးရပေးဖခင့်ေး 

(သ ိုို့) အ င့်ေးအဓမမ ရစခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး  ိုို့က ို အဓ က အချက့်အဖြစ့် ထည ့်သွင့်ေး လ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ၂၀   စို အရစ ပ ိုင့်ေးမှ 

အလ ေး   သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးနှင ့် ကွွဲဖပ ေးသွ ေးသည့်။ ယင့်ေးမှ  ၁၉၄၉ ခိုနှစ့် သရဘ   စ ချ ပ့်ပါ အလံိုေးစံို 

ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး  ပ့် ည့်ချက့်က ို စွနို့့်ပယ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ဖပည ့် န့်  လိုပ့်ငန့်ေးအ ေး မ မ  
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 နဒအရလျ က့် အလိုပ့် စ့်ခိုလ ို လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးအ ေး အသ အမှ ့်ဖပ ရ ေးနှင ့် စည့်ေးကကပ့်ရ ေး  ိုို့ ွင့် 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့် ရပေးထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်သည့် ြ အ ေးရပေးဖခင့်ေးနငှ ့် ြ အ ေးရပေးမှု မပါဘွဲ 

ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် လိုပ့်က ိုင့် န့် ရန ပ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးဖခင့်ေး  ိုို့အရပေါ် အရ ေးပါသည ့် ခွွဲဖခ ေးမှု 

ဖပ လိုပ့်ထ ေးခွဲ ရသ ့်လည့်ေး လ ကိုန့်က ေးခံ သ မျ ေးအ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က ကယွ့်မှု နည့်ေးလမ့်ေး 

အမျ ေးအဖပ ေးက ိုရ    ရြ ့်ဖပမထ ေးရပ။ 

 

ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်သည့် လ ကိုန့်က ေးခံ သ မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရလေးစ ေး န့် လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး 

အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးရသ ့်လည့်ေး ယင့်ေးမှ  ထင့်သ  ဖမင့်သ   ှ ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   

စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးရ    မဟို ့်ခွဲ ရပ။ န ိုင့်ငံမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငံမျ ေးက ို န ိုင့်င ံ ဖြ ့်ရကျ ့် ပ ေးရပါင့်ေး 

ရ  င့် ွက့်သည ့်   ဇေ ့်မှုမျ ေး  န့်မှ က ကယွ့် န့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးအ ေး မ မ ဘ သ မ မ  ချမှ ့်သွ ေးမည့်ဟို 

  ိုကကသည့်။ အထ ေးသဖြင ့် နယ့်စပ့် ဖြ ့်ရကျ ့်က  လ ရမှ င့်ခ ိုက ေးဖခင့်ေးနှင ့်/ သ ိုို့မဟို ့် နယ့်စပ့် 

ဖြ ့်ရကျ ့်ပပ ေးချ  န့်၌ လိုပ့်အ ေးက ို ရခါင့်ေးပံို ဖြ ့် န့်  ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် ရမှ င့်ခ ိုက ေးရသ  ပ ေးရပါင့်ေး 

ရ  င့် ွက့်သည ့်   ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို   ိုက့်ြျက့်သွ ေးရ ေး ွင့် ဖြစ့်သည့်။ ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့် ွင့် 

မသ မသ  ပါေင့်သည ့်  ည့် ယွ့်ချက့်မှ  န ိုင့်ငံမျ ေးက ို လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးအ ေး အဖပစ့်ရပေး န့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး 

ထို ့်ရြ ့်ရပေးက  လ ကိုန့်က ေးသ မျ ေးက ို အဖပစ့်ရပေး န့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ထ ိုရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်က ို 

လ ကိုန့်က ေး ခံ သ မျ ေးက ို က ကယွ့်သည ့် စ ချ ပ့်ထက့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို က ကွယ့်သည ့် စ ချ ပ့် ဖြစ့်သည့်ဟို 

ရြ ့်ဖပကကသည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ၏ န ိုင့်ငံ က  န ိုင့်ငရံ ေး ြ အ ေးမျ ေးရကက င ့် န ိုင့်ငံ က  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် ၁၉၅၀ နငှ ့် 

၁၉၇၉ ခိုနစှ့်မျ ေးအကက ေး လ ကိုန့်က ေးမှု ဖြစ့် ပ့်အရပေါ် နှု ့်   ့်ရနခွဲ ကကသည့်။  

၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး စ င့်ခွဲ ကကသည့်။ကမ္  စ့်ေန့်ေး ငွ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး အရပေါ် 

သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည ့် က စစ ပ့်မျ ေး အ ေးလံိုေးက ို ရ ွေးရနွေးခွဲ ပပ ေး ယင့်ေးရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးက ို ကိုလသမဂဂနှင ့် ၁၉၇၉ 

ခိုနစှ့် ငွ့် ထို ့်ရေခွဲ ရသ  ကက့်သလင့်ေး ဘယ့်  ၏ စ အိုပ့် “အမျ   ေးသမ ေးသမ ေးမျ ေးက ို လ င့်ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေး”   ိုို့က 

အစဖပ ရစခွဲ သည့်။ 

ရဘဂျင့်ေး ငွ့် ကျင့်ေးပခွဲ ရသ  ၁၉၉၅ ခိုနှစ့် စ ို ထ အကက မ့်ရဖမ က့် ကမ္   အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး  ိုင့်   ည လ ခ ံွင့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်မှုအ ေး   ိုက့်ြျက့် န့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး စိုစည့်ေးခွဲ ကကပပ ေး အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့်သည့်က ို ကျယ့်ဖပနို့့်စွ  ရထ က့်ခံ လှုပ့်  ှေးခွဲ ကကသည့်။ 

ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့် ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး ငွ့် အဓ က သရဘ    ေးအဖမင့် နစှ့်ခို ကွွဲရနခွဲ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  

ဖပည့်  န့်   လိုပ့်ငန့်ေး၏ သရဘ သဘ ေအရပေါ် အဓ ကထ ေးသည ့် ကွွဲလွွဲမှုမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

၁၂   စို အလယ့်ပ ိုင့်ေး ရ  က့်ရလျှ က့်  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသ  စဉ့် က့်မပျက့်  ှ ရနခွဲ မည့်   ိုလျှင့် 

ယရနို့ရခ ့် လ ကိုန့်က ေးမှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး မည့်သ ိုို့  ှ န ိုင့်မည့်နည့်ေး။ 

လ င့်ကိုန့်က ေးမှုက ိုသ  အရလေးထ ေးရနသည ့်အခါ ကျယ့်ဖပနို့့်သည ့် လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး အရပေါ် မည့်သ ိုို့ 

သက့်ရ  က့်မှု  ှ န ိုင့်သနည့်ေး။ 
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၁၉၉၀  ပည ်လွန်နှစ်မ ာျားတွင် လူ နု် ူျား ခငျ်ား   မဘာ  ဝ ျား ာ  ြိစစ ပ်  ဖစ်လာ ခငျ်ား 

 

ယရနို့ရခ ့် လ ကိုန့်က ေးမှုက ို ရ ွေးရနွေးသည ့် ြ ို မ့်မျ ေး ငွ့် ရ ွွေ့ ရလ   ှ သည ့် အရကက င့်ေးအ   အချ   ွေ့မှ  

ယခိုအချ  န့်နှင ့် ပ ိုမ ို သက့်  ိုင့်သည့်။ ထ ိုက စစ ပ့်သည့် နစှ့် ယ့်  စို အစပ ိုင့်ေး ငွ့် န မည့်ကက ေးလ ခွဲ သည ့် 

နည့်ေး   နစှ့် ယ ့် စ့်  စို အက ေး ငွ့် ပ ို၍ လွှမ့်ေးမ ိုေးမျ ေးလ သည့်။ ေ ိုဇ မ  (Doezema (2000, p. 24)) က 

မ  ည ရသ    စိုနှစ့်မျ ေး ွင့် လ ကိုန့်က ေး ခံ သ မျ ေးအရကက င့်ေးက ို န ှုင့်ေးယှဉ့် ရ ံွံ ေးရနွေးထ ေးသည့်။ 

 

မကက ရသေးမ က ဖပ လိုပ့်ခွဲ ရသ  သိုရ သနမျ ေးအ  ယရနို့ရခ ့် လ သံိုေးမျ ေးသည ့် လ ကိုန့်က ေးမှုရကက င ့် 

ထ ခ ိုက့်နစ့်န ခွဲ  သ မျ ေးဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးသည့် လ င့်ရြျ ့်ရဖြရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ငွ့် အလိုပ့် 

လိုပ့်က ိုင့် န့်အ ွက့် ရန ပ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးသည ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးနှင ့်ရ   ယခင့် သမ ိုင့်ေး ငွ့် 

အသံိုေးဖပ ခွဲ သည ့် လ ဖြှူ ကျွန့်ဖပ မှုဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး နှင ့်ရ    င့်  မှု အနည့်ေးငယ့်သ   ှ သည့်။ လ ကိုန့်က ေး 

ခံ သ  အမျ ေးစိုသည့် လ င့်ရြျ ့်ရဖြရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ွင့် အလိုပ့်လိုပ့် မည့် ဟ သည့်က ို သ  ှ ထ ေးကကသည့်။ 

၎င့်ေး  ိုို့ လိုပ့်က ိုင့် မည ့် အလိုပ့်၏ အရဖခအရနမျ ေးက ိုသ  အည ခံထ ေး ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

လ ကိုန့်က ေးမှုက ို   ိုက့်ြျက့်သည ့် မ ေါေမျ ေးသည့် အဖပစ့်ကင့်ေးစင့်ပပ ေး  နဒ မ ှ သည ့် နစ့်န သ ဟ သည ့် 

သရဘ    ေး အရပေါ် ငွ့် အရဖခခံထ ေးပပ ေး အဖပစ့်မ ှ သည ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့် ရ ေး ွွဲထ ေးသည ့် 

လိုပ့် ပ့်မျ ေးအ ေး   ိုေး  ွေးသည ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး (ဖပည ့် န့်  မျ ေး) က ို အဖပစ့်ရပေး န့် ရ ေး ွွဲထ ေးသည ့် 

လိုပ့် ပ့်မျ ေးနှင ့် မကက ခဏ ရပါင့်ေးစပ့် လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ 

 

ထ ိုသံိုေးသပ့်ချက့်က အကကံဖပ သည ့်အ  ိုင့်ေး ယရနို့ရခ ့် လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် ၁၈၈၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့် ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေးမျ ေးမှ ရ ွေးရနွေးဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေး ငွ့် အရဖခခ ံ ခွဲ သည့်။   စိုနှစ့်  စ့်စိုရကျ ့်အ ငွ့်ေး 

ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးပံိုမျ ေးသည့် အနည့်ေးငယ့်သ  ရဖပ င့်ေးလွဲခွဲ ပပ ေး ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် ခ ိုင့်ေးရစ န့် လ ကိုန့်က ေးမှု 

က စစ ပ့်အရပေါ် လံိုေးေ ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး အမျ   ေးသမ ေး ေါေ မျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အမျ   ေးသမ ေး ေါေ မျ ေးအကက ေး 

အဖမင့်ကွွဲဖပ ေးရနဖခင့်ေးသည့် ယရနို့အထ   ှ ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသရဘ ထ ေး အိုပ့်စို နှစ့်ခို ဘံိုအဖမင့် စ့်ခို 

မရ  က့် ှ ခွဲ ဖခင့်ေးက လက့် ှ  ကမ္   လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၏ ေ ရသသ 

လကခဏ မျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ သည့်။ ယရနို့ရခ ့် ကမ္   လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ရ  ှည့်  ည့် ံ  ရန သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့် မျ ေးစွ   ှ သည့်။ ဖပည့် ွင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံ က  

အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး ပျံွေ့နှံို့လ ဖခင့်ေး၊ ၂၀၀၁ ခိုနစှ့်မှ စ၍ လ ကိုန့်က ေးမှုက ို  စ့်ကမ္ လံိုေး အ  ိုင့်ေးအ  နှင ့်   ိုက့်ြျက့် န့် 

ရေေါ်လ  သန့်ေးရပါင့်ေးမျ ေးစွ  အသံိုေးဖပ ခွဲ ဖခင့်ေး၊ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏  စ့်ဘက့်သ ့် လိုပ့်ရ  င့်မှုမျ ေး၊ 

မ ေ ယ  ငွ့် စ  ့်ထ ခ ိုက့်ြွယ့်   ရြ ့်ဖပမှုမျ ေး၊ န ိုင့်င ံက  ချဉ့်ေးကပ့် လှုပ့် ှ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့် န့် 

န ိုင့်င ံက  နယ့်နမ  ့်မျ ေးက ို ရကျ ့်လနွ့်၍ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနငှ ့် လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး 

 က့်သွယ့်ြလှယ့်လ န ိုင့်ဖခင့်ေး  ိုို့ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

၁၉၉၁ ခိုနစှ့် ငွ့်   ိုဗ ယက့် ဖပည့်ရထ င့်စို ပပ  ကွွဲသွ ေးပပ ေး ဥရ  ပ အလယ့်ပ ိုင့်ေးနှင ့် အရ ွှေ့ပ ိုင့်ေး ွင့် မ ည့်မပင မ့် 

ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ ပပ ေး ံိုေးသွ ေးဖခင့်ေးက အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေး အကက ေး ငွ့် လ ကိုန့်က ေးမှု က စစ ပ့်အရပေါ် 

စ  ့်ေင့်စ ေးမှုမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်လ ရစသည့်။ အဓ က အရကက င့်ေးဖပချက့်မှ  ယခင့်   ိုဗ ယက့် ယ န ယံနငှ ့် အရ ွှေ့ 

ဥရ  ပမှ အရန က့် ဥရ  ပသ ိုို့ အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ လ ကကမည့်က ို ရကက က့် ံွွေ့ဖခင့်ေးနငှ ့် 
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စ ိုေး  မ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ လ အမျ ေးအဖပ ေးသည့် အရန က့်ဥရ  ပသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခွဲ ကကရသ ့်လည့်ေး 

အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့မှုရ    မဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရပ။ သ ိုို့   ငွ့် ဥရ  ပ အသ ိုက့်အေန့်ေး ွင့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် န့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးအရပေါ် အရန က့် 

ဥရ  ပ ှ  အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေး မျ ေးစွ က အ ရံို စ ိုက့်မ လ သည့်။ စ  ့်ေင့်စ ေးြွယ့်  ပင့် ၁၉၈၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးက ည့်ေးက အချ   ွေ့ရသ  ဥရ  ပ အရဖခစ ိုက့် အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးသည့် အ   ှ ရေသမှ  က့်ကက ွ

လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနှင ့် ပ ေးရပါင့်ေးက  ထ ိုက စစ ပ့်မျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ရနခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးက 

အရ ွှေ့ရ  င့်အ   ှှ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် ြ အ ေးရပေး ခံ ရသ ရကက င ့် (သ ိုို့) မ မ  နဒအရလျ က့် ဖပည ့် န့်   

အဖြစ့် လိုပ့်က ိုင့်ကကရကက င့်ေး သ  ဖပ မ ကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ဥရ  ပ   ိုက့်သ ေး အမျ   ေးသ ေးမျ ေးနှင ့် အ   ှ ိုက့်သ  

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအကက ေး အကကမ့်ေးြက့်သည ့် အ မ့်ရထ င့်ရ ေးမျ ေး  ှ ရကက င့်ေးက ိုလည့်ေး သ  ှ ထ ေးကကသည့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးက ဥရ  ပ ှ  ရ  င့်ကက ပမ  င့်မျ ေး ငွ့် အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ကကသည ့် အ  နှငှ ့် 

အ ြ  က အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် ဖပင့်သစ့်၊ ပဗ   န့်နငှ ့် ဂျ မန  ှ  လ င့်ရြျ ့်ရဖြရ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ငွ့် အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ကကသည ့် လ ဖြှူ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးရလ က့် အထ ေးအ န့်ေး ဖြစ့်မရနရပ။ ၂၀ 

  စို အရစ ပ ိုင့်ေး အရ ွှေ့ ဥရ  ပမှ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ရန ပ့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချဖခင့်ေးနှင ့် လ ဖြှူအမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို 

လ င့်ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေးအ ေး စက့် ိုပ့်မှုမျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့် လ ဖြှူ ကျွန့်စနစ့် စ ိုေး  မ့် ရကက က့်လနို့့်မှု 

ဖြစ့် ပ့်ကွဲ သ ိုို့ပင့် စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ အပပ ေး ွင့် ထ ိုက စစ ပ့်အရပေါ် စ  ့်ေင့်စ ေးမှုမျ ေး  ြန့် 

ဖပန့်ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့်။   ိုဗ ယက့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ အမျ   ေးသ ေးမျ ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့လ ဖခင့်ေးနှင ့် 

ထ ိုလ ဖြှူ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် အရန က့် ဥရ  ပနငှ ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ှ  ရ  င့်ကက ပမ  င့်မျ ေး ွင့် 

လ င့်ကျွန့်ဖပ ခ ံမည့်ဟို အထင့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ လ ကကသည့်။ ဂျ ဟစ့်နငှ ့် ြန့်ကင့်ရန င့်ေါ (Jahic and 

Finckenauer (2005, p. 26))   ိုို့က ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နှစ့်မျ ေး ငွ့် ထ ိုက စစ ပ့်အရပေါ် စ  ့်ေင့်စ ေးမှုမျ ေး 

ဖမင ့် င့်လ  ဖခင့်ေးအရပေါ် ရမေးခွန့်ေးထို ့်ခွဲ ကကသည့်။ 

 

လ ကိုန့်က ေးခံ သ မျ ေးအရပေါ် စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်ဖခင့်ေးသည့် လ ကိုန့်က ေးမှု ရို ့်  က့် ဖမင ့် က့်လ ဖခင့်ေး 

ရကက င ့်ရပလ ေး။ က စစ ပ့်   ိုင့်   လှုပ့် ှ ေးသည ့် အြွွဲွေ့မျ ေး၊ အစ ိုေး မျ ေးနငှ ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် 

 ယ့်စိုနစှ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ  ည့် ှ ရနခွဲ သည ့် ဖပဿန   စ့်ခိုအရပေါ် အဘယ့်ရကက င ့် ရို ့်  က့် 

စ  ့်ပါေင့်စ ေးလ  သနည့်ေး။ အရ ွှေ့ ဥရ  ပနှင ့် ယခင့်   ိုဗ ယက့် ဖပည့်ရထ င့်စိုမှ ပံိုမှန့်မဟို ့်သည ့် 

လ ကိုန့်က ေးမှု အသစ့်မျ ေး  ှ လ ခွဲ ပါသလ ေး။ 

 

၎င့်ေး  ိုို့၏ အရဖြမျ ေးသည့် အဖခ ေး ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးနငှ ့် က ိုက့်ည သည့်။ အ  နှှင ့် အ ြ  က ှ  အသ ေးအရ  င့် 

မ  သည ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးစွ ပင့် အသစ့် လ ကိုန့်က ေး ခံ သ မျ ေးသည့် 

အရန က့်န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် အရမ  ကန့်မျ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး သမ ေးမျ ေးနငှ ့် အလယ့်အလ ့် လ  န့်ေးစ ေး၊ 

လ ရက င့်ေးမျ ေး အ ကွ့် ပ ို၍ သ  ဖပ မ ရစသည့်။ လ ဖြှူကျွန့်မျ ေး ဟ သည ့် ပံို  ပ့်က ို မရမျှ ့်လင ့်ဘွဲ  ွရပေးသလ ို 

ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုပံို  ပ့်သည ့် အရန က့်န ိုင့်ငံမှ  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၊ ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးအ ကွ့် 

က ိုက့်ည သည ့် ပံို  ပ့် ဖြစ့်ခွဲ သည့် (Jahic and Finckenauer, 2005, p. 26)။ 
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ဂျ ဟစ့်နှင ့် ြန့်ကင့်ရန င့်ေါ (2005, p. 27)   ိုို့က ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးမှ စ၍ လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးသည့် 

မည့်သည ့် အ ွက့်ရကက င ့် အရ ေးပါသည ့် က စစ ပ့် ဖြစ့်လ သနည့်ေး ဟ သည့်နှင ့် ပ ့်သက့်၍လည့်ေး 

၎င့်ေး  ိုို့အဖမင့်က ို  င့်ဖပခွဲ သည့်။ မ ေ ယ  ငွ့် လ ကိုန့်က ေးခံ သ မျ ေးက ို ငယ့် ယွ့်ရသ ၊ ရ ိုေးအရသ ၊ 

အက အကယွ့်ရပေး န့် လ ိုအပ့်သ မျ ေးအဖြစ့် ပံိုရြ ့်ကကသည့်။ လ ကိုန့်က ေးခံ သ မျ ေးက ို ပံိုရြ ့်ပံိုက လ ကိုန့်က ေးမှု 

 နို့့်ကျင့်သည ့် အြွွဲွေ့မျ ေး ြွွဲွေ့စည့်ေး န့် ပ ိုမ ို လွယ့်က ရစခွဲ သည့်။ ယင့်ေးမှ  အထ ေး အရ ေးပါသည ့် အချက့်  စ့်ချက့် 

ဖြစ့်သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် န ိုင့်ငံ ဖြ ့်ရကျ ့် ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးသည ့် ကွန့်ယက့်မျ ေးသည့် 

န ိုင့်င ံက  န ိုင့်ငံရ ေး အ ဂျန့်ေါ ငွ့် လ ကိုန့်က ေးမှုက ို  ှ ရနရစ န့် အဓ က ပံ ပ ိုေးက ည သ မျ ေး ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး 

ဂျ ဟစ့်နှင ့် ြန့်ကင့်ရန င့်ေါ၏  ငှ့်ေးဖပချက့်က ထ ိုရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးသည ့် ကွန့်ယက့်မျ ေးအ ွက့် အဓ က 

 ွန့်ေးအ ေးရပေးသည ့် က စစ ပ့်က ိုလည့်ေး သ  ှ ရစခွဲ သည့်။ လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို 

လ အမျ ေးအဖပ ေးအကက ေး ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေး ွင့် ပ ို၍ လက့်ခနံ ိုင့်ြွယ့် ဖြစ့် န့် ဖပည ့် န့်   မျ ေးက ို 

လ ကိုန့်က ေးခံ သ မျ ေးအဖြစ့် ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေး အဖပင့် ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးသည ့် ကွန့်ယက့်မျ ေး၏ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို 

 ွန့်ေးအ ေးရပေးသည ့် အ  မ ှ လ ကိုန့်က ေးမှု က စစ ပ့်က ို လိုပ့်ရ  င့်ရနသ မျ ေးသည့် ထ ိုဖပဿန ၏ အကျယ့်က ို 

မသ  ှ ကကဖခင့်ေးပင့် ဖြစ့်သည့် (စ ရသ တ  ၁၆.၄  ငွ့် ရှုပါ)။ ထ ိုသ ိုို့ မသ  ှ ရသ ့်လည့်ေး ထ ိုဖပဿန  ပ့်သည့် 

ကက ေးထွ ေးလ ရနသည့်ဟို   ိုဖခင့်ေးအ ေး  ပ့် နို့့်မသွ ေး ရစခွဲ ရပ။ အြွွဲွေ့အစည့်ေး အမျ ေးစိုနှင ့် အစ ိုေး မျ ေးသည့် 

အချက့်အလက့် မျ   ေးစံိုက ို ရက က့်ခံကကပပ ေး ထ ိုသ ိုို့ ရက က့်ခကံကဖခင့်ေးက လ ကိုန့်က ေးမှု၏ အ  ိုင့်ေးအ  က ို 

အဓ ပပ ယ့် ဖပည ့်ေရသ  ရက က့်ချက့် ချန ိုင့် န့် ပ ို၍ ခက့်ခွဲရစခွဲ သည့် (Jahic and Finckenauer, 2005, p. 

27)။ 

 

စ ရသ တ  ၁၆.၄။ စ န့်ရခေါ်ရနသည ့် အယ အ မျ ေး၊ လ ကိုန့်က ေး ခံ သ မျ ေးက ေး မည့်သ နည့်ေး။ 

• အမျ   ေးသ ေး၊ အမျ   ေးသမ ေး၊ ကရလေးသ ငယ့် မည့်သ မ  ို လ င့်က စစနငှ ့် လိုပ့်အ ေးအ ွက့် လ ကိုန့်က ေး 

ခံ န ိုင့်သည့်။ 

• အ င့်ေးအဓမမ လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  ရခါင့်ေးပံို ဖြ ့် န့်၊ ရနအ မ့် ွင့် ကျွန့်ဖပ  န့်၊ ကိုန့်ထို ့်လိုပ့်ရ ေး၊ 

ဧည ့်ခရံ ေး၊ ကျန့်ေးမ ရ ေးနငှ ့် သက့်ကက ေး ယွ့်အ ို ရစ င ့်ရ  ှက့်ရ ေး  ိုို့ ငွ့် ခ ိုင့်ေးရစ န့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို 

အဓ ကထ ေး လ ကိုန့်က ေးကကသည့်။ 

• ရ  က့်လိုပ့်ရ ေး၊ ငါေးြမ့်ေးလိုပ့်ငန့်ေး၊ စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေးနှင ့် သ တ  ွင့်ေး  ေးရြ ့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ွင့် ခ ိုင့်ေးရစ န့် 

အမျ   ေးသ ေးမျ ေးက ို အဓ ကထ ေး လ ကိုန့်က ေးကကသည့်။ 

• လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် န့်၊ အ မ့်အလိုပ့်လိုပ့် ခ ိုင့်ေး န့်၊ ရ  င့်ေးစ ေးခ ိုင့်ေး န့်၊ ကိုန့်ထို ့်လိုပ့်ရ ေး၊ 

စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေး၊ သ တ  ငွ့်ေး   ေးရြ ့်ရ ေးနငှ ့် ကရလေးစစ့်သ ေးအဖြစ့် ခ ိုင့်ေးရစ န့် ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို 

အဓ ကထ ေး လ ကိုန့်က ေးကကသည့်။ 

လ ကိုန့်က ေးသ မျ ေးမှ  မည့်သ နည့်ေး။ 

• အသက့်ကက ေးငယ့်မရ ေွး၊ အမျ   ေးသ ေးမျ ေးရ  ၊ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးပါ အဖခ ေးသ မျ ေးက ို လ ကိုန့်က ေး န ိုင့်ကကသည့်။ 

လ ကိုန့်က ေးသ သည့် မ သ ေးစိုေင့်၊ မ မ နှင ့်  င့်ေးနှ ေးကျွမ့်ေးေင့်သ ၊ အ မ့်န ေးချင့်ေး (သ ိုို့) လံိုေးေ မသ သ  လ စ မ့်ေး 

ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ လ ကိုန့်က ေးသ  အမျ ေးအဖပ ေးသည့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အရဖခအရနမျ ေး အ  ထ လွယ့် 

ခ ိုက့်လွယ့်သ မျ ေးက ို သ ေးရက င့်အဖြစ့်   ှရြွပပ ေး အခွင ့်ရက င့်ေး ယ ဖခင့်ေးရကက င ့် ရအ င့်ဖမင့်ကကသည့်။ 

• လ ကိုန့်က ေးသ  အမျ ေးစိုမှ  ကနွ့်ယက့်ငယ့်  စ့်ခိုဖြင ့် လှုပ့် ှ ေးကကသည့်။ 

မည့်သည ့် ရန  သ ိုို့ လ ကိုန့်က ေး ခံ သနည့်ေး။ 
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• ကမ္ ရပေါ် ှ  န ိုင့်ငံ အ ေးလံိုေး န ေးပါေးသည့် လ ကိုန့်က ေး ခံ သ မျ ေး လ   ၊  စ့်ရထ က့်န ေး  နှင ့်/ သ ိုို့မဟို ့် 

လ ေး   ရန   ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ ယင့်ေးမှ   စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  က စစ ပ့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

• အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ငွ့် လ ကိုန့်က ေးခံ သ မျ ေး၏ မ လ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ထ ပ့် န့်ေး န ိုင့်ငမံျ ေးမှ  မကက  က ို၊ 

ြ လစ့်ပ ိုင့်၊ ထ ိုင့်ေး၊ ဟွန့်ေ ေး က့်စ့်၊ ဂွ   မ လ ၊ အ နဒ ယနငှ ့် အယ့်လ့်  ဗရေါ န ိုင့်င ံ ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့် (US 

Department of State, 2014)။ လ ကိုန့်က ေး ခံ သည ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသ ေး အမျ ေးအဖပ ေးလည့်ေး 

 ှ သည့်။ 

 

လူ ုန ်ူျား ခင်ျား၏ ဇာစ် မစ်အဝ  ာင်ျားအ င်ျားမ ာျား  

 

အစ ိုေး မျ ေး၊ အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ယံိုကကည့်မှုက ို အရဖခခံသည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး၊ 

စ  ့်ဓ  ့်ရ ေး  နငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အရကက င့်ေးချင့်ေး  မျ ေးက ို ကျ  ေးရကက င့်ေး ခ ိုင့်လံိုရကက င့်ေး ဖပသ န့် 

ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်သည ့် ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ငန့်ေးသ ိုို့ လ ကိုန့်က ေးခံ သည ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို အမျ   ေးမျ   ေး 

ပံိုရြ ့်ကကသည့်။ ထ ိုပံိုရြ ့်မှုမျ ေး ွင့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို အ ေးရက င့်ေးသည ့် အင့်အ ေးစို မျ ေးမှ က ကယွ့်ရပေး န့် 

လ ိုအပ့်ရနသည ့် နစ့်န သ မျ ေးအဖြစ့် ထ ေး ှ ကကသည့်။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ လိုပ့်အ ေး၊ လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   (သ ိုို့) 

ရ ွွေ့လျ ေးန ိုင့်မှု  စ့်ခို ည့်ေးက ိုသ  အ ရံိုစ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ထ ိုအင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် အလိုပ့်လက့်မွဲ နှုန့်ေး 

မျ ေးဖပ ေးမှု၊ မ သ ေးစိုမျ ေး ငွ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု မျ ေးနငှ ့် အဖခ ေးရသ  ကျ ေး၊မ ဖြစ့်မှုက ို အရဖခခံသည ့် 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး၊ ဥပရေနငှ ့်အည  ရန ပ့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ န့် အခွင ့်အလမ့်ေး အကနို့့်အသ ့်နငှ ့်သ   ှ ဖခင့်ေး 

အစ ှ သည ့် လ ကိုန့်က ေးခံ သ မျ ေး လ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ အ င့်ေးအဖမစ့် အရကက င့်ေး င့်ေးခံမျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး န့် 

ရမ ရလျ  ရနကကသည့်။ မ ေ ယ မျ ေးသည့် သ င့်ေး ဇ  ့်လမ့်ေးမျ ေးအ ေး  လ သ ေးဖြစ့်မှုမှ ရလျှ ကျရစသည ့် 

အရ ွွေ့အကကံ မျ ေး ဖြစ့်လ ရအ င့် ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် လ ထိုအ ွက့် မျက့်စ အစ ရကျွေး န့် လ င့်ဖြစ့်မှုနငှ ့် 

ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ခ ံမှု  ိုို့ ရပါင့်ေးစပ့်ရနမှုအရပေါ် အဖမ ့်ထို ့် အသံိုေးချကကသည့်။ မ ေ ယ မျ ေး၌ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် 

က ိုယ့်ပ ိုင့်သမ ိုင့်ေး ှ သည ့် ဇ  ့်ရ  င့်မျ ေးအဖြစ့် မဟို ့်ဘွဲ အဖခ ေးသ မျ ေး ဖပ သမျှနို သည ့် ဇ  ့်န သ မျ ေး 

အဖြစ့်သ  ပံိုရြ ့်ြန့်  ေးခံ သည့်။ ရလ င့်ေး (Long (2004, p. 7)) က “ယရနို့ရခ ့် လ င့်မှု လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့် န့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးသည့် ဖမင့်သ  ထင့်သ  မ ှ  ဖြစ့်ရန ွဲပင့်။ ယင့်ေးသ ိုို့ 

ဖြစ့် ဖခင့်ေးမှ  လ ကိုန့်က ေးမှုက ို လ ကိုန့်က ေးခံ သ မျ ေး၏ အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးနငှ ့် သရဘ ထ ေး အဖမင့်မျ ေးအဖြစ့် 

သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးထက့် လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  ရခါင့်ေးပံို ဖြ ့်ခံ ဖခင့်ေးဟို သ ့်မှ ့်ချင့်သ မျ ေး၏ စ  ့်ပါေင့်စ ေးမှုနှင ့် 

အစ အစဉ့်မျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။” ဟို   ိုခွဲ သည့်။ လ အမျ ေးအ ွက့် ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးမှုမျ ေး ွင့် 

ထ ိုမ န့်ေးကရလေးမျ ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ မ လရနထ ိုင့်   န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့်  င့်  ိုင့်ကက ံရ ွွေ့ ရသ  

စ ေးပွ ေးရ ေး၊ န ိုင့်ငံရ ေးနငှ ့် လ မှုရ ေးအ  ထ ခ ိုက့်လွယ့်ဖခင့်ေးမျ ေးရကက င ့် လ ကိုန့်က ေးခံ ဖခင့်ေး၏ သ ေးရက င့်မျ ေး 

ဖြစ့်လ သည့်က ို ရြ ့်ဖပရလ  မ ှ ရပ။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် အသံမျ ေးက ို   ိုေး   ့်သွ ေးရစခွဲ ပပ ေး 

အချ   ွေ့အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ခက့်ခွဲသည ့် ရ ေွးချယ့်မှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်က  အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့၍ 

ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ငန့်ေး၊ အ မ့်ရြ ့် လိုပ့်ငန့်ေးနှင ့် ကရလေးထ န့်ေးဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး အ ွက့်ဟို 

သ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် အလိုပ့်မျ ေး လိုပ့်က ိုင့် သည ့် အရကက င့်ေး င့်ေးခမံျ ေးက ို အရန က့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ လ မျ ေးက 

ရက င့်ေးစွ  န ေးမလည့်ကကရပ။     ေးမေင့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့သ မျ ေး ဖြစ့်သည ့်အ ွက့် အခွင ့်အရ ေး အကနို့့်အသ ့် 

ဖြင ့်သ   ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ၎င့်ေး  ိုို့သည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ဖြစ့်ရသ ရကက င ့် လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  အကကမ့်ေးြက့် ခံ ဖခင့်ေး၊ 

ခွွဲဖခ ေး  က့် ံ ခံ ဖခင့်ေး  ိုို့ ခံစ ေး  န ိုင့်ရဖခ  ှ ဖခင့်ေး  ိုို့ရကက င ့် ထ ိုအမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ပပ ေးရန က့် 
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အဖခ ေး ထ ခ ိုက့်လွယ့်မှုမျ ေး ထပ့်မံ ခံစ ေး သည့်။ လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး အပါအေင့် 

ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ပ ို၍ အရလေးစ ိုက့်ဖခင့်ေးက မ န့်ေးကရလေးငယ့်မျ ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး 

ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ငန့်ေး ငွ့် ေင့်ရ  က့် ပ ့်သက့် သည ့် အရကက င့်ေး င့်ေးခ ံ ဖြစ့်သည ့် ြ အ ေးရပေး 

ခံ လွယ့်ဖခင့်ေးက ို ရဖြ ှင့်ေးန ိုင့်ရပလ မ ့်မည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

၂၀   စို ငွ့် ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေးနှင ့် ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ငန့်ေးအရပေါ် ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေး ွင့်  င့်  မှု 

အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည့်။ လ ဖြှူကျွန့်ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ၁၂   စို ွင့် လ ဖြှူ အမျ   ေးသမ ေးငယ့်မျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် 

ရကက က့် ံွွေ့ ထ  ့်လနို့့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစသကွဲ သ ိုို့ စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ အပပ ေး အရန က့် ဥရ  ပနငှ ့် အရမ  ကန့် ှ  

ရ  င့်ကက ပမ  င့်မျ ေး ငွ့် အရ ွှေ့ ဥရ  ပမှ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး မျ ေးဖပ ေး လ ဖခင့်ေးအရပေါ် အလံိုေးစံို ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး 

အမျ   ေးသမ ေး ေါေ မျ ေးက စ ိုေး  မ့် ပ ပန့်ခွဲ ကကသည့်။ 

ဖပည ့် န့်  မျ ေးက ို ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေးအဖြစ့် ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေးသည့် လ ကိုန့်က ေးမှု ဖြစ့် ပ့် ွင့် လ အမျ ေး 

စ  ့်ေင့်စ ေးမှု   ိုေးပွ ေးရစ န့် အ ေးရက င့်ေးသည ့် နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်မှု က စစ ပ့်သည့် အမျ   ေးသမ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး သရဘ   ည ပပ ေး 

ပ ေးရပါင့်ေးန ိုင့်သည ့် ဘံိုရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေး   ိုင့်   က စစ ပ့်  စ့်ခိုအဖြစ့် ရပေါ်ထွက့်လ သည့်။ 

လ ကိုန့်က ေးမှုက ို   ိုက့်ြျက့်ဖခင့်ေး၏ စံနှုန့်ေးမျ ေး ခ ိုင့်မ လ ရစရ ေး ငွ့် ဗ ယင့်န  ဖြစ့်စဉ့်သည့် အဓ ကကျသည ့် 

ရဖခလှမ့်ေး စ့် ပ့် ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် ၄င့်ေး  ိုို့က ို အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အလိုပ့်လိုပ့် န့် ခက့်ခွဲသည ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးက ို ချမှ ့်ရစရသ  န ိုင့်ငရံ ေး၊ လ မှုရ ေးနငှ ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုင့်   ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေးက ို  င့်  ိုင့်ကက သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ငန့်ေး ှ  လ ငယ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ိုသ  အရလေးစ ိုက့်သည ့် လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုင့်   

ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်မည့်နည့်ေး။ 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် မ န့်ေးကရလေးမျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  ကျ ေး၊မ  န့်ေး  ည မှု 

မ ှ ဖခင့်ေးမျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေးန ိုင့်ခွဲ ပါက ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်က ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ ကိုန့်က ေးမှုမျ ေး ွင့် ထ လွယ့် 

ခ ိံု ့်ကလွယ့်မှုမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ သက့်ရ  က့်မှု  ှ န ိုင့်သနည့်ေး။ အဘယ့်ရကက င ့်နည့်ေး။ 

 

 ဖစ် ပ် ဝလ လာ ခင်ျား၊ အဝမ ြိ န် နြိုငင်တံွင် လူ ုန် ူျား ခငျ်ား 

 

အဝမ ြိ န ်နြိုငင်ံ ှြိ လူ ုန ်ူျားမှု  ပဿနာမ ာျား၏ ဝနာ ခ်ံ အတြိုခ ံ ျား 

 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသည့် အ င့်ေးအဓမမ ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးနှင ့် အ င့်ေးအဓမမ ခ ိုင့်ေးရစဖခင့်ေး  ိုို့အ ွက့် 

လ ကိုန့်က ေး ခံ ရသ  အမျ   ေးသ ေး၊ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် ကရလေးငယ့်မျ ေး လ ေး   န ိုင့်ငံ ဖြစ့်သည့်။ လက့် ှ  

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ငွ့်  ှ ရနရသ  လ ကိုန့်က ေး ခံ သ  အရ အ ွက့်က ို ခနို့့်မှန့်ေး န့် ခက့်ခွဲရလ   အရမ  ကန့် 

န ိုင့်ငံ ှ  လ ကိုန့်က ေးမှု၏ အ  ိုင့်ေးအ   အဖပည ့်အေက ို မသ  ှ န ိုင့်ရပ။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ ဖပည့်နယ့် အ ေးလံိုေး 
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န ေးပါေး ွင့် လ ကိုန့်က ေး ခ ံပပ ေး ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ခ ံရနသ မျ ေး  ှ သည့်။ ထ ိုက စစ ပ့်က ို မကကံ ရ ွွေ့ သည ့် 

လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး မ ှ ရပ။ သ ိုို့   ငွ့် အဓ က လ ကိုန့်က ေးမှု ဖြစ့် ပ့်မျ ေးသည့် ပမ  ွေ့ကက ေးမျ ေးနှင ့်   ပ့်ကမ့်ေးပမ  ွေ့မျ ေး 

ဖြစ့်သည ့် နယ ေးရယ  ခ့်၊ မ ိုင့်ယ မ ၊ ြရလ ့်  ေါ၊  က့်ခ့် က့်စ့်၊ ရလ  စ့်အန့်ဂျရလ စ့်၊  န့်ြ န့်စစစက ို၊ 

ချ  က ဂ ိုနငှ ့် အ တလန့်    ိုို့ ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးရလ   ှ သည့် (US Department of Justice, 2007)။ လ ကိုန့်က ေး 

ခံ သ မျ ေးသည့် ရ  င့်ကက ပမ  င့်၊ ဘ ေး၊ အနှ ပ့်ခန့်ေး အစ ှ သည ့် သမ ေးရ ိုေးကျနှင ့် သမ ေးရ ိုေးကျ မဟို ့်ရသ  

လ င့်လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ွင့် လ ကိုန့်က ေး ခံကက သလ ို စက့်ရံိုမျ ေး၊ အလိုပ့်ခန့်ေးမျ ေး၊ လယ့်ယ လိုပ့်ငန့်ေး၊ 

စ ေးရသ က့်  ိုင့်၊ ရနအ မ့်မျ ေးနှင ့် လမ့်ေးရဘေး ငွ့် ရ  င့်ေးစ ေး ခ ိုင့်ေး န့်ပင့် လ ကိုန့်က ေး ခံကက သည့်။ ယခင့် 

  ိုဗ ယက့် ဖပည့်ရထ င့်စို၊ လက့် င့် အရမ  ကနှင ့် အ  မှှ အမျ   ေးသမ ေးငယ့်မျ ေးသည့် လ ကိုန့်က ေးခံ က  

လ င့်ကျွန့်ဖပ ခ ံသည့်။ လက့် င့် အရမ  ကနငှ ့် အ ြ  ကမှ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို ရနအ မ့်မျ ေး ွင့် 

ကျွန့်ဖပ  န့်လည့်ေး လ ကိုန့်က ေးကကသည့်။ လက့် င့် အရမ  ကနှင ့် အ  မှှ အမျ   ေးသ ေးမျ ေးက ို စက့်ရံိုမျ ေး၊ 

လယ့်ယ  လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၊ ရ  က့်လိုပ့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၊ စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးနှင ့် ခခံဖပ ဖပင့်ရ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ငွ့် အ င့်ေးအဓမမ ခ ိုင့်ေးရစ န့် (သ ိုို့) လွန့်စ ွ ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် အဖမ ့်ထို ့်မှု  န့်ရသ  

အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် ခ ိုင့်ေးရစ န့် လ ကိုန့်က ေး ခံကက သည့်။ 

 

အ င့်ေးအဓမမ ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် ခ ိုင့်ေးရစ န့် လ ကိုန့်က ေး ခံ သ မျ ေးနှင ့် လိုပ့်သ ေးအဖြစ့် လ ကိုန့်က ေးခံ သ  

မည့်သ က ပ ိုမျ ေးရကက င့်ေး မသ  ရပ။ အရမ  ကန့် အစ ိုေး က ကမ္ ရပေါ် ွင့် လ ကိုန့်က ေးခံ သ  ၈၀ 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေးသည့် လ င့်လိုပ့်ငန့်ေး ွင့် ခ ိုင့်ေးရစ န့် လ ကိုန့်က ေး ခံ သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့အနက့်မှ ၅၀ 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေးရကျ ့်မှ  အသက့် မဖပည ့်ရသေးသ မျ ေးက ို လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုသည့် (US Department of 

State, 2008)။ ထ ိုအရ အ ွက့်မျ ေးမှ  လ င့်လိုပ့်ငန့်ေးအ ွက့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး ကျယ့်ဖပနို့့်သည့်ဟို 

လက့်ခထံ ေးသည ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ အဖမင့်မျ ေးက ိုလည့်ေး ထင့်ဟပ့်ရနသည့်။ အရမ  ကန့်    ေးရ ေး ဌ နက 

က ိုင့် ွယ့်ခွဲ သည ့်    ေးစွွဲ  ိုမှု အမျ ေးအဖပ ေးသည့် အ င့်ေးအဓမမ ဖပည ့် န့်   အဖြစ့် ခ ိုင့်ေးရစသည ့် အမှုမျ ေး 

ဖြစ့်သည့် (US Department of Justice, 2007)။ ထ ိုက န့်ေးဂဏန့်ေးမျ ေးက အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံနှင ့် အဖခ ေး 

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် လိုပ့်အ ေးအ ကွ့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးထက့် လ င့်ကျွန့်ဖပ  န့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ပ ို၍ မျ ေးရကက င့်ေး 

ထင့်ဖမင့်ချက့်မျ ေးက ို ပ ို၍ ခ ိုင့်မ ရစသည့် (US Department of State, 2006)။ သ ိုို့   ွင့် အဖခ ေး 

သိုရ သနမျ ေးကမ  ထ ိုအချက့်နှင ့်  နို့့်ကျင့်ရသ  သက့်ရသမျ ေးက ို ဖပသရနသည့် (Webber and Shirk, 

2005)။ 

 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသည့်  စ့်ကမ္ လံိုေးမှ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချ လ ိုသ မျ ေးက ို သံလ ိုက့်သြွယ့် 

 ွွဲရ  င့်ရနသည့်မှ  အံ ဩြယွ့်   မဟို ့်ရပ။ လ  ှ ရြွသ မျ ေးက အ  ိုပါ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့လ ိုသ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ရန ပ့် ငွ့် လ မ့်ည လညှ ့်စ ေး ကကသည့်မှ လည့်ေး အံ ဩစ   မဟို ့်ရပ။ လ  ှ ရြွသ မျ ေးက 

အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ ငွ့် ရနထ ိုင့်ပပ ေး အလိုပ့်လိုပ့်ဖခင့်ေးအရပေါ် သရဘ ကျ ရလ က့်ရအ င့် ပံိုရြ ့် ရဖပ   ိုကကသည့်။ 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံက ို    ေးေင့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ န့် လမ့်ေးရကက င့်ေးမျ ေးမှ  အကနို့့်အသ ့်နှင ့်ပင့်  ှ ရလ   

 စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးသည့် ရ ိုေးသ ေးမှု မ ှ ရသ  လ ရမှ င့်ခ ို သွင့်ေးသ မျ ေးနငှ ့် လ ကိုန့်က ေးသ မျ ေးက ို 

အ ေးက ိုေးကက ရလသည့်။ 
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သိုရ သနမျ ေးအ  အရမ  ကန့်သ ိုို့ လ ကိုန့်က ေးခံ သ မျ ေးသည့် အ င့်ေး ွဲ က   အ င့်ေး ွဲ ံိုေး သ မျ ေး၊ ပည  

မ  ့် ံိုေးသ မျ ေး မဟို ့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ပည ရ ေးနငှ ့် ေင့်ရငွ န မ ့်ကျဖခင့်ေးက လ  စ့်ဦေး 

ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် ခံ န ိုင့်ရချက ို ဖမင ့် က့်ရစသည့် (Bales and Lize, 2005)။ ၂၀၀၆ ခိုနှစ့် ငွ့်  န့်ြ န့်စစစက ို 

ခရ ိုန ကယ့်လ့် သ င့်ေးစ  (San Francisco Chronicle) က က ို  ေးယ ေး န ိုင့်ငံ အလယ့်အလ ့် န့်ေးစ ေး 

မ သ ေးစိုမှ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့လ သည ့် ရ  င့်က ို  ေးယ ေး အမျ   ေးသမ ေး  စ့်ဦေးနှင ့် သ ေးသနို့့် 

အင့်  ဗျှူေး ဖပ လိုပ့်က  အပ ိုင့်ေး ရလေးပ ိုင့်ေး ပါသည ့် ရ  င့်ေးပါေး  စ့်ပိုေ့်က ို ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ 

ထ ိုအမျ   ေးသမ ေးငယ့်သည့် ရ  င့်က ို  ေးယ ေး ငွ့် သ မ၏ သ ငယ့်ချင့်ေးမျ ေးအကက ေး ေင့် နို့့်န ိုင့် န့် 

အရကကွေးေယ့်က ့်ဖြင ့် ရေေါ်လ  ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ   န့်ြ ိုေး ှ သည ့် အေ ့်မျ ေးနငှ ့်   န မျ ေး ေယ့်ယ ခွဲ သည့်။ 

သ မ၏ စ ေးပွွဲထ ိုေး အလိုပ့်ဖြင ့် အရကကွေးမျ ေးက ို မရပေးန ိုင့်သည ့်အခါ အပ  ဖပင့်ေး ဖြစ့်လ ပပ ေး သ မက ို 

ကယ့်လြ ိုေးန ေးယ ေး ငွ့် စ ေးပွွဲထ ိုေး အဖြစ့် အလိုပ့်လိုပ့် န့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသ ိုို့ ရမှ င့်ခ ို သွင့်ေးရပေးမည့် လ က ို 

ပ ိုက့် ံ ရပေးြ ိုို့ သရဘ   ည ခွဲ သည့်။ သ မသည့် လ ေင့်မှု ကက ေးကကပ့်ရ ေးနငှ ့် ဗ ဇ  စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးက ို 

သ  မဖပ မ ခွဲ ဘွဲ သ မက ို ခ ိုေးသွင့်ေးရပေးမည ့်သ အ ေး စ  ကွ့်စ  မ့်ေးမျ ေး စ စဉ့်ခ ိုင့်ေးခွဲ သည့်။ သ မက ို မကက  က ို 

န ိုင့်ငံသ ိုို့ ဦေးစွ  ရခေါ်သွ ေးပပ ေး ထ ိုမှ   င ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသ ိုို့    ေးမေင့် နယ့်စပ့် ဖြ ့်ရကျ ့် ခ ိုေးေင့်ရစက  

သ မ၏ အရကကွေးမျ ေးက ိုရ  ၊ ခ ိုေးသွင့်ေးသ က ို ရပေး မည ့် အရကကွေးမျ ေးက ိုပါ  ပ့် န့် ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ခ ိုင့်ေးမည့်က ို မသ ခွဲ ရပ။ သ မ စ  ့် နဒ မပါေင့်ဘွဲ ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် လရပါင့်ေးမျ ေးစွ  

လိုပ့်က ိုင့်ပပ ေးရန က့် ွင့် ရမှ င့်ခ ိုသွင့်ေးသ က ို ရပေး မည ့် အရကကွေးမျ ေး ရကျသွ ေးခွဲ ပပ ေး သ မ  နဒ ှ ပါက 

ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ဖခင့်ေးက ို  ပ့် နို့့်လ ိုက့်န ိုင့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ရ  င့်က ို  ေးယ ေးမှ အရကကွေးမျ ေးက ို 

ရလျှ  ချန ိုင့် န့် ဖပည ့် န့်  အဖြစ့်  က့်လက့် လိုပ့်က ိုင့် န့်  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ သ မမှ     ေးမေင့် ခ ိုေးေင့်သ  

ဖြစ့်သည ့်အ ွက့် မည့်သည ့် ရ ေွးချယ့်စ  မျ ေး  ှ ရကက င့်ေးက ိုလည့်ေး မသ ခွဲ ရပ။ ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ငန့်ေးမှ 

ထွက့်ခွ ပပ ေးရန က့် ွင့် အန့်ဂျ  အ ို စ့်ခိုမှ သ မ၏ အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးက ို သ  ှ သွ ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုအြွွဲွေ့ကရ   

အရမ  ကန့် အစ ိုေး ကပါ သ မသည့် လ ကိုန့်က ေးခံ သ အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ခွဲ ပပ ေး TVPA ဥပရေအ  ရလျ ့်ရကကေးအချ   ွေ့ 

 ယ န ိုင့်သည့်ဟို  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့် (May, 2006)။ ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်မှ  အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသ ိုို့ လ ကိုန့်က ေး ခံ ဖခင့်ေး၏ 

ရှုပ့်ရထွေးမှုမျ ေးက ို လှစ့်ဟဖပရနသည့်။ လ  စ့်ဦေးသည့် ရမှ င့်ခ ိုသွင့်ေးခံ ပပ ေးရန က့် လ ကိုန့်က ေး ခံ န ိုင့်သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုအမျ   ေးသမ ေးသည့် က ိုေး  ေးယ ေးမှ သ မ၏  အရကကွေးမျ ေးရကက င ့် သ မ ထွက့်ခွ န ိုင့်သည ့် အချ  န့် 

ရ  က့်သည ့်  ိုင့် ဖပည ့် န့်  အဖြစ့်  က့်လက့် လိုပ့်က ိုင့် န့်  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံွင့် လ ကိုန့်က ေးသည ့် အရဖခအရနမှ  ထ ေးဖခ ေးသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် လ ကိုန့်က ေးသ  

အမျ ေးစိုသည့် ၎င့်ေး  ိုို့နငှ ့် လ မျ   ေး  ၊ န ိုင့်င ံ သ မျ ေးက ို လ ကိုန့်က ေးကကရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  

ရဘေးလ့်နှင ့် လစ့်ဇ့် (Bales and Lize (2005, p. 27)   ိုို့က အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ငွ့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး  ိုင့်   

အစ  င့်ခစံ ၌ ၎င့်ေး  ိုို့ ရလ လ ခွဲ ရသ  ဖြစ့်စဉ့် ၁၂ ခို အနက့် ၈ ခို ွင့် လ ကိုန့်က ေး ခံ သ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ 

ရနထ ိုင့်   အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမှ လ က စိုရ  င့်ေး ရခေါ်ယ လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုသည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  ၎င့်ေး  ိုို့ 

ရနထ ိုင့်    ပ့်ကွက့်၊ မ သ ေးစို (သ ိုို့) လ မျ   ေးစိုမှ လ  စ့်ဦေးက အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသ ိုို့ သွ ေးရ  က့် န့် 

 ွွဲရ  င့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။   ည ရသ  ရန ပ့်  စ့်ခို ည့်ေးမှ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့သ မျ ေး ပံိုမှန့် ေင့်ရ  က့်သည ့် 

လ မျ   ေးစို/န ိုင့်ငံသ ေး အိုပ့်စိုမျ ေး ွင့် အ င့်ေးအဓမမ အလိုပ့်ရစခ ိုင့်ေးသည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို ရ ွွေ့ ရလ   ှ သည့် (Bales 

and Lize, 2005, p. 143)။ လ ကိုန့်က ေး ခံ သ မျ ေးသည့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ှ  ၎င့်ေး  ိုို့ လ မျ   ေးစိုမျ ေး ရနထ ိုင့်သည ့် 

ရန   အ ွင့်ေး၌ပင့် ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် အဖမ ့်ထို ့် ခံကက သည့်။ ယင့်ေးအချက့်ကပင့် ရေသ  ိုင့်  နငှ ့် ြက့်ေ ယ့် 
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ဥပရေ စည့်ေးကကပ့်သ မျ ေးနှင ့် အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ  စ့်ေန့်ေး လ ကိုန့်က ေး 

ခံ သ မျ ေးက ို   ှရြွ   ငွ့် အခက့်အခွဲ ဖြစ့်ရစသည ့် အချက့် စ့်ချက့် ဖြစ့်သည့်။ လ ကိုန့်က ေးသ သည့် ထ ခ ိုက့် 

နစ့်န သ ၏ မ လ ရန ပ့်မှ မ သ ေးစိုက ို သ  ှ ပပ ေး ကျန့် ှ ရနခွဲ ရသ  မ သ ေးစိုေင့်မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် 

ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို အနတ  ယ့်ဖပ  န့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်န ိုင့်သည ့်အခါ ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် အဖမ ့်ထို ့်သည ့် 

အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် ထ ခ ိုက့် နစ့်န သ မျ ေး ရ ွွေ့ကကံ  သည ့် စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  နှင ့် ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   

ြ အ ေးမျ ေးသည့် ပ ို၍ အ ေးရက င့်ေးသည့်။ 

 

လူ ုန ်ူျားမှု ြိ ုတြိ ု်ဖ   ်န ်အဝမ ြိ န ်နြိုငင်ံ၏ စံနှုနျ်ားမ ာျား ဝပေါ်ဝပါ ်လာ ခင်ျား 

 

ရဘဂျင့်ေး အမျ   ေးသမ ေး ည လ ခံ အ ွင့်ေး အရမ  ကန့်မှ ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည ့် က  ကေ ့်မျ ေးက ို 

အရက င့်အထည့်ရြ ့် န့် ၁၉၉၅ ခိုနစှ့် ွင့် သမမ  ဘ လ့်ကလင့် န့် (Bill Clinton) က န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး 

ေန့်ကက ေးဌ န အ ွင့်ေး သမမ ၏ အမျ   ေးသမ ေး   ိုင့်   စိုရပါင့်ေး ရအဂျင့်စ  ရက င့်စ  (President’s Inter-Agency 

Council on Women (PICW)) က ို  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုရက င့်စ ၏ ဥကကဌသည့် ထ ိုအချ  န့်က သမမ  

ကရ  ့် ဟ လ    ရ   ေ့်ဟမ့် ကလင့် န့် (Hillary Rodham Clinton) ဖြစ့်သည့်။ ဟ လ   သည့် ရဘဂျင့်ေး 

ည လ ခံက ို  က့်ရ  က့်ခွဲ ပပ ေး အမျ   ေးသမ ေး အခွင ့်အရ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဖြစ့်ရကက င့်ေး စ  ့်လှုပ့် ှ ေးြွယ့်   

မ နို့့်ခနွ့်ေး  စ့်ခိုက ို ရဖပ ကက ေးခွဲ သည့်။ ၁၉၉၈ ခိုနှစ့် အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်င၌ံ ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် 

လိုပ့်က ိုင့်ဖခင့်ေးနငှ ့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး သရဘ    ေး အဖမင့် ကွွဲလွွဲမှုမျ ေး 

ရဖပ င့်ေးလွဲ လ ခွဲ သည့်။ အလံိုေးစိံု ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး အမျ   ေးသမ ေး ေါေ မျ ေးက ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ လ မှု အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် အရမ  ကန့် 

လွှ ့်ရ  ့်အ ွင့်ေး   ိုေးပွ ေးလ သည ့် ခ စ့်ယ န့် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် ပ ေးရပါင့်ေးခွဲ သည့်။  

 

၁၉၉၈ ခိုနှစ့် မ ့်လ ၈  က့်ရနို့၊ န ိုင့်င ံက  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး ရနို့ ွင့် သမမ  ကလင့် န့်က 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် ကရလေးမျ ေးက ို လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး   ိုင့်   သမမ  အမ နို့့်က ို ထို ့်ဖပန့်ခွဲ ပပ ေး ယင့်ေးအမ နို့့်က 

လ ကိုန့်က ေးမှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးအ ွက့် ဖပည ့်စံိုပပ ေး ရပါင့်ေးစပ့်ထ ေးသည ့် ဖပည့် ွင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး 

မ ေါေ မ ရဘ င့်က ို သ ့်မှ ့်ရပေးခွဲ သည့်။ ထ ိုသမမ  အမ နို့့်သည့် လ ကိုန့်က ေးမှုနငှ ့် ပ ့်သက့်၍ အရမ  ကန့် 

န ိုင့်ငံ၏ ဥပရေမျ ေးအ ကွ့် မှ ဖငမ့်ေး က ိုေးက ေးစ   ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ ကလင့် န့် အစ ိုေး သည့် န ိုင့်ငအံမျ ေးအဖပ ေးနှင ့် 

နှစ့်န ိုင့်င ံ သရဘ    လိုပ့်ငန့်ေး  က့် ံရ ေးမျ ေး  ည့်ရ  က့်ခွဲ ပပ ေး ပါလ မ ို ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်က ို 

ရ ေး ွွဲ   ွင့် ဦေးရ  င့်ခွဲ သည့် (Chuang, 2006, p. 449)။ သမမ  အမ နို့့်က အရမ  ကန့် အစ ိုေး နငှ ့် 

န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ရန င့် ယ့်စိုနစှ့်အ ွင့်ေး လ ကိုန့်က ေးမှုက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ ရဖြ ှင့်ေးသင ့်ရကက င့်ေး 

 င့်ဖပထ ေးသည ့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   မ ရဘ င့်က ိုလည့်ေး ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသည့်။ ထ ိုမ ရဘ င့် ငွ့် 

လ ကိုန့်က ေးမှုက ို   ေး  ေးဖခင့်ေး၊ လ ကိုန့်က ေး ခံ သ မျ ေးက ို က ကယွ့်ဖခင့်ေးနှင ့် လ ကိုန့်က ေးသ မျ ေးက ို အဖပစ့်ရပေးရ ေး 

ဟ ၍ အရ ေးပါသည ့် နည့်ေးလမ့်ေး သံိုေး ပ့်က ို  င့်ဖပထ ေးသည့်။ ကွန့်ဂ က့် ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက လ င့်က စစအ ကွ့် 

လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး   ိုင့်   ဥပရေက ို ၁၉၉၉ ခိုနစှ့် ငွ့် မ  ့် က့်ခွဲ ပပ ေး ယင့်ေးက ို ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် လ ကိုန့်က ေးမှု ပံိုစ ံ

အ ေးလံိုေး ပါေင့်ရအ င့် အကျယ့်ချွဲွေ့ခွဲ သည့်။ ၂၀၀၀ ဖပည ့်နှစ့် ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး ွင့် သမမ  ကလင့် န့်က လ ကိုန့်က ေး 

ခံ သ မျ ေးအ ေး က ကယွ့်ရ ေး   ိုင့်   အက့်ဥပရေက ို ဥပရေအဖြစ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေး န့် လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးခွဲ သည့်။ 
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ထ ိုဥပရေ၏  ည့် ွယ့်ချက့်မှ  စ  ့်ေင့်စ ေးစ  ရက င့်ေးပပ ေး န ေးလည့် န့် အရ ေးကက ေးသည့်။ ၁၉၉၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်လယ့်ပ ိုင့်ေး ွင့် အရမ  ကန့်    ေးရံိုေးမျ ေးသ ိုို့ လ ကိုန့်က ေးမှု ဖြစ့် ပ့် အမျ ေးအဖပ ေး 

ရ  က့် ှ လ သည့်။ ၁၉၉၅ ခိုနစှ့် ငွ့် လိုပ့်သ ေး လ ကိုန့်က ေးမှု ဖြစ့် ပ့်ကက ေး နှစ့်ခိုက ို ထို ့်ရြ ့် န ိုင့်ခွဲ သည့်။ 

န ေးမကက ေးသ  မကက  က ို န ိုင့်ငံသ ေး  စ့်  ခနို့့်က ို နယ ေးရယ  ခ့် ငွ့် အလှ င့်ဘ ေးရလေးမျ ေး လှည ့်လည့် 

ရ  င့်ေးချ န့် အ င့်ေးအဓမမ ခ ိုင့်ေးရစခရံန ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ ှ  သည့်။ ရန က့်ဖြစ့် ပ့် ငွ့်မ  ထ ိုင့်ေးလ မျ   ေး ၇၀ 

ဦေးခနို့့်အ ေး ကယ့်လ ြ ိုေးန ေးယ ေးဖပည့်နယ့် အယ့်လ့်မွန့်   ှ  အလိုပ့်ရံို  စ့်ခို ွင့် ရသ  ပ  ့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးပပ ေး 

ခ ိုင့်ေးရစခံ ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ အချ   ွေ့သ မျ ေးမှ  ၇ နှစ့်ခနို့့်ပင့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးခံထ ေး သည့်။ ကံ  ိုေးစွ ပင့် အစ ိုေး  

ရ ွှေ့ရနမျ ေးအ ကွ့် လ မျ ေးက ို စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  ြ အ ေးရပေးက  ကျွန့်ဖပ  ခ ိုင့်ေးရစဖခင့်ေးနှင ့်   ိုင့်သည ့် 

ဖပဿန မျ ေးက ို က ိုင့် ယွ့်သည ့် ဥပရေ  ှ မရနရပ။ TVPA မ  ိုင့်မ က အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ ဥပရေမျ ေးသည့် 

ကျွန့်ဖပ သည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ွင့် ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  ြ အ ေးရပေးဖခင့်ေးက ိုသ  အသ အမှ ့်ဖပ သည့်။ 

ထ ိုဖြစ့် ပ့်မျ ေးက န ိုင့်ငံ နယ့်နမ  ့် ဖြ ့်ရကျ ့် န့် သရဘ   ပပ ေး လ ရ  က့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး လ မ့်ည ခံ ဖခင့်ေး၊ 

ြ အ ေးရပေး ခံ ဖခင့်ေးနငှ ့် အကကမ့်ေးြက့်ခ ံဖခင့်ေး အရဖခအရနမျ ေး ကကံ ရ ွွေ့သ မျ ေး အ ွက့် အထ ေး အရလေးထ ေးမှု 

လ ိုအပ့်ရနရကက င့်ေး ဖပသခွဲ သည့်။ 

 

ရချ င့် (Chuang) (2006) က ထ ိုဖြစ့် ပ့် နှစ့်ခိုသည့် ကွန့်ဂ က့် အမ ့်မျ ေးက ို ပ ို၍ ဖပည ့်စံိုရသ  လ ကိုန့်က ေးမှု 

  ိုက့်ြျက့်ရ ေး ဥပရေ ဖပဋ္ဌ န့်ေးရစခွဲ သည့်ဟို   ိုရသ ့်လည့်ေး ၁၉၉၉ ခိုနစှ့်အထ  ကနွ့်ဂ က့် ငွ့် ထ ိုဥပရေက ို 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ သည့်မှ  သ သ  ထင့်  ှေးလှသည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့် မျ ေးသည့် အလိုပ့်သမ ေးမျ ေးအရပေါ် 

ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်မှုအ ေး သ  ဖပ မ လ ရစ န့် အရ ေးပါရသ ့်လည့်ေး ယင့်ေး  ိုို့မှ  ကွန့်ဂ က့်က ို လ ကိုန့်က ေးမှု 

  ိုက့်ြျက့်ရ ေး ဥပရေ ဖပဋ္ဌ န့်ေးရစခွဲ သည ့် အဓ က အချက့်ရ    မဟို ့်ရပ။ ၁၉၉၉ ခိုနှစ့်နငှ ့် ၂၀၀၀ 

ဖပည ့်နှစ့်မျ ေးသည့် အရမ  ကန့် ကွန့်ဂ က့်နှင ့် အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးက လ ကိုန့်က ေးမှု က စစ ပ့်မျ ေးအရပေါ် 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးအ ေး ပံ ပ ိုေး န့် ပ ေးရပါင့်ေး ခွဲ    ွင့် အခ  ကျသည့်။ လ ကိုန့်က ေးမှု၊ အထ ေးသဖြင ့် 

လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ရခါင့်ေးပံို ဖြ ့်မှုအ ွက့် လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုင့်   ကွန့်ဂ က့် ကက ေးန မှု အမျ ေးအဖပ ေး 

ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည ့်အဖပင့် ကနွ့်ဂ က့် အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးက လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးနငှ ့် လ င့်လိုပ့်ငန့်ေးအ ကွ့် 

လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး  ိုို့နှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး ဥပရေကကမ့်ေး အမျ   ေးမျ   ေး  င့်သငွ့်ေးခွဲ သည့် (Hyland, 2001, pp. 60-1)။ 

 

လ ကိုန့်က ေးမှုအ ကွ့် မ ေါေ ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ွင့် က ည ပံ ပ ိုေးခွဲ သည ့် ကွန့်ဂ က့် အမ ့်မျ ေးသည့် လက့် ှ  ငွ့် 

ြျက့်သ မ့်ေးသွ ေးပပ  ဖြစ့်ရသ  အန့်ဂျ  အ ို  စ့်ခိုဖြစ့်သည ့် Global Survival Network (GSN) မှ  င့်ဖပရသ  

သက့်ရသမျ ေးရကက င ့် မျ ေးစ ွ စ  ့်အ ေး က့်ခွဲ  သည့်။ ထ ိုသက့်ရသမျ ေးအ  ယခင့်   ိုဗ ယက့် ဖပည့်ရထ င့်စိုမှ 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် မ န့်ေးကရလေးငယ့်မျ ေးက ို အရမ  ကန့်နငှ ့် အရန က့် ဥရ  ပ န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် 

လိုပ့်က ိုင့် န့် လ ကိုန့်က ေး ခံ ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ ၁၉၉၉ ခိုနှစ့် ဇွန့်လ ၂၈  က့် ွင့် ကွန့်ဂ က့်အမ ့် 

ခ စ့်(စ့်) စမစ့် (Chris Smith) (R-NJ) က “လ င့်ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး၊ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနငှ ့် ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို 

ဥရ  ပနှင ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသ ိုို့ လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး” ဟို အမည့် သည ့် ကက ေးန မှု  စ့်ခိုက ို ကျင့်ေးပခွဲ သည့်။ 

ထ ိုကက ေးန ပွွဲ ွင့် လွှ ့်ရ  ့်အမ ့် စမစ့်က ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ရဖပ ကက ေးခွဲ သည့်။ 

 

လ ကိုန့်က ေးမှုသည့် အ  နှ ိုင့်ငမံျ ေးအ ကွ့် ဖပဿန   စ့် ပ့် ဖြစ့်ရနသည့်မှ  နှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  ကက ဖမင ့်ရနပပ  

ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ဥရ  ပ အရ ွှေ့အလယ့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ကွန့်ဖမှူနစ့် ေါေ ကျ ံိုေးပပ ေး   ိုဗ ယက့် ဖပည့်ရထ င့်စို 
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ပပ  ကွွဲသွ ေးသည ့် အချ  န့်၌ OSCE (ဥရ  ပ  ိုက့် လံိုခခ ံရ ေးနှင ့် ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ကွ့်ရ ေး အြွွဲွေ့) န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် 

လ င့်ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး စ င့် ဖြစ့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့်။ ထ ို  ိုေး  ွေးသည ့် ကိုန့်သွယ့်မှုသည့်  ယ့်စိုနစှ့်  စ့်ခိုအ ငွ့်ေး 

သ သ သ သ ပင့် ကက ေးထွ ေးလ ခွဲ သည့်။ လ ကိုန့်က ေးသည ့် ကွန့် က့်မျ ေးသည့် ထ လွယ့်ခ ိုက့်လွယ့်ရသ  

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် ကရလေးမျ ေးက ို ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် ကကသည့်။ အရ ွှေ့ ဥရ  ပ ွင့် စ ေးပွ ေးရ ေး ကျ င့်ေးရနရလ   

လွ ့်လပ့်ခါစ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် အလိုပ့်အက ိုင့် မ  ှရြွန ိုင့်ဘွဲ ဖြစ့်ရနပပ ေး 

လ ကိုန့်က ေးသ မျ ေးအ ွက့် သ ေးရက င့် မ  ှေးပါေးရပ။ 

 

GSN မှ ရပေးသည ့် သက့်ရသမျ ေးက ၁၂   စို အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် လ ဖြှူကျွန့်ဖပ မှုရကက င ့် အလံိုေးစံို ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး 

သမ ေးမျ ေး ခံစ ေးခွဲ  သည ့် ခစံ ေးချက့်မျ ေးနငှ ့် သန ေးကကင့်န စ  ့်မျ ေးက ို ထပ့်မံ ရပါက့်ြွ ေးလ ရစဖပန့်သည့်။ 

အရမ  ကန့် မ ေါေ ချမှ ့်သ မျ ေးက အရ ွှေ့ဥရ  ပနှင ့် ယခင့်   ိုဗ ယက့် ဖပည့်ရထ င့်စိုမှ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို 

အ င့်ေးအဓမမ ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် လိုပ့်ခ ိုင့်ေးသည ့် ဖပဿန  အရပေါ် အရ ေး  ို ချဉ့်ေးကပ့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို 

 ံိုို့ဖပန့်ခွဲ သည့်။  စ့်ဘက့် ငွ့်မ  ၎င့်ေး  ိုို့က လိုပ့်အ ေးအ ွက့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး ဖပဿန  (သ ိုို့) ကမ္ ရပေါ် ှ  

အဖခ ေးရန  မျ ေး ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့် လ ကိုန့်က ေးမှု ဖပဿန မျ ေးအ ွက့်မ  အရလေးစ ိုက့်မှု သ ပ့်မ ှ ခွဲ ရပ။ 

 

  င ်ေတအ်  အာဏာ  ှြိ ခင်ျားနှင ် အဝမ ြိ န ်နြိငု်ငံ၏ စံနှုနျ်ားမ ာျား ြိ ုနြိုင်ငံ ခာျားသြိုို့  ပနို့်ပွာျားဝစ ခင်ျား 

 

  စိုနှစ့်  စ့်ခိုရကျ ့်အထ  လ ကိုန့်က ေးမှုသည့် ဖပန့်လည့်  ံိုို့ဖပန့် န့် ကျင ့်ေ ့်အ    ေန့်  ှ သည ့် ဖပဿန  ပ့် 

 စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  အဖခ ေးသ မျ ေး အဖမ ့်အစွန့်ေး   ှ  န့်အ ွက့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် 

မ န့်ေးကရလေးငယ့်မျ ေးက ို အဓမမဖပ ကျင ့်ဖခင့်ေး၊ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် အမျ   ေးသ ေးမျ ေး၏ လိုပ့်အ ေးက ို   ိုေး  ိုေး  ွေး  ွေး 

ရခါင့်ေးပံို ဖြ ့်ဖခင့်ေး၊ ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို အလွွဲသံိုေးစ ေး လိုပ့်ရ  င့် ဖခင့်ေး  ိုို့ ကွဲ သ ိုို့ရသ  အရဖခအရနမျ ေးနှင ့် 

သက့်  ိုင့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနငှ ့် အမျ   ေးသမ ေး ေါေ မျ ေးက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ သည ့် 

လစ့်ဘ ယ့်မျ ေးနငှ ့် အလံိုေးစံို ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး အမျ   ေးသမ ေး ေါေ မျ ေးနှင ့် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲမျ ေး၊ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံမှ 

ဘ သ ရ ေး လက့်ယ ယ မ့်ေးမျ ေးက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ သည ့် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲမျ ေးအကက ေး န ိုင့်ငရံ ေးအ  ပ ေးရပါင့်ေး 

ရ  င့် ွက့်ဖခင့်ေးနှင ့် အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေးသည့် လ ကိုန့်က ေးမှုက ို န ိုင့်ငံရ ေး အ ဂျန့်ေါ ငွ့် အ င ့်  စ့်ခိုသ ိုို့ 

ဖမင ့် က့်ရစခွဲ သည့်။ ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ငန့်ေးနှင ့် လ ကိုန့်က ေးမှုက ို ချ   ့် က့် န့် ဘ သ ရ ေးအ  

ရ ေှးရ ိုေးစွွဲမျ ေးနှင ့် အလံိုေးစံို ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး အမျ   ေးသမ ေး ေါေ မျ ေး၏ ပ ေးရပါင့်ေးမှုက ကနွ့်ဂ က့်နှင ့် သမမ ရံိုေး 

ဌ နခွွဲမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့်   ပါဘလစ့်ကန့်မျ ေး၏ လ ကိုန့်က ေးမှု က စစ ပ့်အရပေါ် စ  ့်ေင့်စ ေးမှုအ ေး 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးန ိုင့်ခွဲ ပပ ေး နှစ့်အနည့်ေးငယ့်အကက  ွင့် TVPA က ို ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်။  

 

န ိုင့်ငံ ဖြ ့်ရကျ ့် လှုပ့် ှ ေးက  ရထ က့်ခ ံလှုပ့် ှ ေးသည ့် ကွန့် က့်မျ ေး ရပေါ်ထွန့်ေးလ မှုအရကက င့်ေး အရစ ပ ိုင့်ေး 

ရ ေးသ ေးမှုမျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ြျက့်  ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  က စစ ပ့်မျ ေး ငွ့် လှုပ့် ှ ေး န့် ကျင ့်ေ ့်အ    ေန့်  ှ သည့် (သ ိုို့) အရလ  ကက ေး 

လိုပ့်ရ  င့် မည့်ဟို ရှုဖမင့်ရသ ရကက င ့် လ မျ ေးနှင ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး မျ ေးသည့် ကွန့် က့် ြွွဲွေ့ကကသည့်ဟို   ိုသည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုအဖမင့်က ို အဖခ ေးသ မျ ေးက ကန့်ို့ကွက့်ခွဲ ပပ ေး  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် ပ ို၍ 

သက့်  ိုင့်ပပ ေး ယင့်ေးက ို ကျင ့်ေ ့်   ိုင့်   က စစ ပ့်  စ့်ခိုအဖြ ့် ပံိုရြ ့်ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ 

ကလစ့်ြ ိုို့ေ့် ရဘ  ဘ့် (Clifford Bob) (2005) က အဘယ့်ရကက င ့် အချ   ွေ့ရသ  က စစ ပ့်မျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  
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အ ဂျန့်ေါ ငွ့် ထည ့်သွင့်ေးကကပပ ေး အချ   ွေ့က ို လျစ့်လျှူရှုကကသနည့်ေး ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေးက ို ရမေးဖမန့်ေးခွဲ သည့်။ သ က 

 ငှ့်ေးလင့်ေးချက့် အမျ ေးအဖပ ေးက ို  င့်ဖပခွဲ သည့်။ ရ ေှးဦေးစွ  ဖပည့် ွင့်ေးမှ အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

မရကျနပ့်ချက့်မျ ေးက ို အခငွ ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးအဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲကကသည့်။ ေို  ယအရနဖြင ့် 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးသည့် ထ ိုရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးက ို စစ့်ထို ့်က  မည့်သည ့် 

အရကက င့်ေးအ  က ို န ိုင့်င ံက  အ င ့်သ ိုို့  င့်ရပေးသင ့်သနည့်ေးဟို  ံိုေးဖြ ့်   ငွ့်  ံိုေးဖြ ့်သ မျ ေး အဖြစ့် 

ပါေင့်ကကသည့်။    ယ အရနဖြင ့် န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ က  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ရ  င့်ေး  ိုချက့် မျ ေးက ို 

ဥပရေဖပ ပပ ေး အင့်စ  ေးကျှူေး ငှ့်ေး စ့်ခို အဖြစ့်  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ယင့်ေး  ိုို့က ို အခငွ ့်အရ ေးအဖြစ့် အဓ ပပ ယ့် 

ဖပန့်  ိုကကသည့် (Hertel, 2006, p. 15)။ 

 

ကိုလသမဂဂက ပါလ မ ို ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်က ို ထို ့်ဖပန့်ခွဲ ပပ ေး အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံက TVPA က ို 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည ့် ရန က့် ွင့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးအ ေး  နို့့်ကျင့်ဖခင့်ေး   ိုင့်   ကမ္   မဟ မ  ့် 

(Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)) နှင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ေး လ ကိုန့်က ေးမှုက ို 

  ိုက့်ြျက့်ရ ေး  ိုင့်   ညွနို့့်ရပါင့်ေး အြွွဲွေ့ (Coalition Against Traffic in Women (CATW)) ကွဲ သ ိုို့ရသ  

န ိုင့်င ံက  ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေးသည့် ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် ခ ိုင့်ေးရစ န့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

သရဘ ထ ေးမျ ေးက ို ရထ က့်ခံ လှုပ့် ှ ေးကကသည့်။ ပါလ မ ို ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့် ထို ့်ဖပန့်ပပ ေး ရန က့် ငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုက အန ိုင့်  ှ သလ ို  ှ ခွဲ ပပ ေး GAATW က အစ ိုေး မျ ေးက ို ပါလ မ ို ရန က့် က့် ွွဲ 

စ ချ ပ့်အ ေး လက့်မှ ့်ထ ိုေးရစ န့် ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးခွဲ ကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ၂၀၀၁ ခိုနှစ့် ငွ့် TVPA 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးပပ ေးရန က့် အရမ  ကန့် အစ ိုေး သည့် ေ မ ိုက က့်မှ   ပါဘလစ့်ကန့် အစ ိုေး  အဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲ 

သွ ေးခွဲ သည့်။ လစ့်ဘ ယ့် အစ ိုေး မှ လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး TVPA က ို ကနွ့်  ရဗေး စ့် အစ ိုေး က 

အရက င့်အထည့် ရြ ့်ခွဲ  ရလသည့်။ 

 

ရချ င့် (2006) က TVPA သည့် အရမ  ကန့်၏ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို န ိုင့်င ံက သ ိုို့ ဖပနို့့်ပွ ေးရစခွဲ ပပ ေး ပါလ မ ို 

သရဘ   စ ချ ပ့်က ြန့်  ေးခွဲ ရသ  အ ေးနည့်ေးသည ့် န ိုင့်ငံ က  ပ ေးရပါင့်ေးမှု မ ရဘ င့်က ို ပယ့်ြျက့် 

န ိုင့်ခွဲ သည့်ဟို   ိုသည့်။ ရငရွကကေး မလံိုရလ က့်မှု၊ စ ချ ပ့် အရက င့်အထည့် ရြ ့် န့်   ေန့် ရပေးထ ေးသည ့် 

အ ေးရက င့်ေးရသ  ကိုလသမဂဂရံိုေး မ ှ ဖခင့်ေး  ိုို့ရကက င ့် ကိုလသမဂဂက ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်က ို 

 င့်ေး င့်ေးကကပ့်ကကပ့် စည့်ေးကကပ့်န ိုင့်ရဖခ မ ှ သည ့် အချက့်အ ေး အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံက အခွင ့်အရက င့်ေး ယ ခွဲ သည့်။ 

န ိုင့်င ံက  ပ ေးရပါင့်ေးရ ေး မ ရဘ င့် ပပ  ကွွဲသွ ေးခွဲ ပပ ေး လ ကိုန့်က ေးမှု က စစ ပ့် ွင့် ကမ္   စ့်ေန့်ေး ဦေးရ  င့်မည ့်သ  

လ ိုအပ့်လ သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် အရမ  ကန့်က လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး ငွ့် ကမ္   ပိုလ ပ့်ကက ေး အဖြစ့် 

ကိုလသမဂဂ၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး အစ ေးထ ိုေး ေင့်ရ  က့်လ ိုက့်ရ   သည့် (Chuang, 2006)။ 

 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံက လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး အစ  င့်ခစံ  (အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး ေန့်ကက ေးဌ နက ၂၀၀၁ မှ စ၍ 

နှစ့်စဉ့် ထို ့်ဖပန့်ခွဲ သည့်)  ွင့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို အ င ့်သ ့်မှ ့် ရပေးခွဲ ပပ ေး ယင့်ေးအရပေါ် န ိုင့်ငံ က  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏  ိုနို့့်ဖပန့်မှု အရဖခအရနက ို ရလ လ ပပ ေးသည့်နှင ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသည့် ၎င့်ေး၏ 

စည့်ေးကကပ့်သည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍအရပေါ် ယံိုကကည့်မှု ပ ိုမ ို ဖမင ့်မ ေးလ သည့်။ TVPA  ွင့် န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေအဖြစ့် 

ပ  ့်  ိုို့ ေဏ့်ခ ့်ဖခင့်ေး ပါေင့်ရလ   ယင့်ေးမှ  အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ နယ့်နမ  ့်က ို ရကျ ့်လနွ့်ပပ ေး 

အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးမှ လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး မ ေါေမျ ေးက ိုပါ လွှမ့်ေးမ ိုေး န ိုင့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ပ  ့်  ိုို့ အရ ေးယ  န့် 
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ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ဖခင့်ေးက အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  စံနှုန့်ေးမျ ေးထက့် ပ ိုမ ို အရ ေးပါ ရစခွဲ သည့်။ 

န ိုင့်င ံက  စံနှုန့်ေးမျ ေးမှ  အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ စံနှုန့်ေးမျ ေးကွဲ သ ိုို့ အဖပစ့်ရပေးန ိုင့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး 

မပါေင့်ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့် (Chuang, 2006, p. 439)။ ပ  ့်  ိုို့ အရ ေးယ ဖခင့်ေးနှင ့် အရမ  ကန့် အစ ိုေး ၏ 

အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် ပံိုမှန့် ထ ရ ွွေ့  က့် ံမှုမျ ေးက န ိုင့်င ံ အမျ ေးအဖပ ေးက ို လ ကိုန့်က ေးမှုအ ေး   ိုက့်ြျက့် န့် 

ဥပရေမျ ေးနငှ ့် မ ေါေမျ ေး ရ ေး ွွဲ   ငွ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးခွဲ သည့်။ စ  ့်ေင့်စ ေးြွယ့် အချက့်မှ  အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသည့် 

အဖခ ေး အစ ိုေး မျ ေးက ို ပါလ မ ို ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်ပါ စံနှုန့်ေးမျ ေးအ ေး ရ ေွးချယ့်၍၊  စ့်ခါ  ံ မသွဲမကွွဲ 

ညွှန့်ေး  ို၍ ကျင ့်သံိုေး န့် အ ေးရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Chuang, 2006, pp. 439-40)။ အရမ  ကန့်က စံနှုန့်ေး  စ့်ခိုမှ 

အပ ပါလ မ ို ရန က့် က့် ွွဲပါ စံနှုန့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးန ေးပါေးက ို ရထ က့်ခခံွဲ သည့်။ ယင့်ေးစနံှုန့်ေးမှ  

ရန က့် က့် ွွဲ ငွ့် သ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် လ င့်လိုပ့်ငန့်ေး ွင့် ခ ိုင့်ေးရစ န့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးနငှ ့် TVPA  ငွ့် 

သ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် လ င့်လိုပ့်ငန့်ေး ငွ့် ခ ိုင့်ေးရစ န့်   ိုေး  ွေးရသ  လ ကိုန့်က ေးမှု ပံိုစမံျ ေးအကက ေး ကွ ဖခ ေးချက့်ပင့် 

ဖြစ့်သည့် (Chuang, 2006)။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် ထ ရ ွွေ့ က့် ံဖခင့်ေး  လေ့်မျ ေးက 

လ ကိုန့်က ေးမှုအရပေါ် ပ ိုမ ို ဖမင ့်မ ေးသည ့် န ိုင့်င ံက  အရလေးစ ိုက့်မှု   ှ ရစပပ ေး ဖပည့် ွင့်ေး၌ လ ကိုန့်က ေးမှု 

  ိုက့်ြျက့်ရ ေး ဥပရေမျ ေး ထွက့်ရပေါ် လ ရစခွဲ ရသ ့်လည့်ေး အရမ  ကန့် အစ ိုေး ၏ နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးမှ  နယ့်ချွဲွေ့ပံိုစံ 

 န့်သည့်ဟို ယ  သ  အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည့်။ ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးသည့် ဗ ယင့်န  ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးအ ငွ့်ေး   ှ ခွဲ ရသ  

အ ေးမရက င့်ေးလှသည ့် သရဘ   ည ချက့်မျ ေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် 

ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေးမျ ေး ွင့် န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ဦေးရ  င့်ခွဲ ရသ  လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် ၂၀၀၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ငန့်ေး၏ သရဘ သဘ ေအရပေါ် ရ ွေးရနွေး 

ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့် န့် ပလက့်ရြ င့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်လ သည့်။ ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ငန့်ေးနှင ့် ယင့်ေး  ိုို့နှင ့် 

လ ကိုန့်က ေးမှုအကက ေး  က့်စပ့်မှု   ိုင့်   န ိုင့်ငံ က  ဖငင့်ေးခံို ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးသည့် အရမ  ကန့် အရဖခစ ိုက့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး  ှ    ေါ နှ့် န့် ေ စ သ ိုို့ ရ  က့် ှ သွ ေးသည့်။ အချ   ွေ့ရသ  အရမ  ကန့် အရဖခစ ိုက့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ငွ့် ဖပည ့် န့်   လိုပ့်ငန့်ေးအ ေး ြျက့်သ မ့်ေး န့် သရဘ ထ ေး  ှ ကကပပ ေး အရမ  ကန့် အစ ိုေး က 

၎င့်ေး  ိုို့က ို န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် ဘဏ္ဍ ရ ေး ရထ က့်ပံ မှုမျ ေး ရပေးထ ေးသည့်။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ လ ကိုန့်က ေးမှု အရပေါ် 

န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေမျ ေးသည့် အရဖပ င့်ေးအလွဲက ို အ ေးရပေးသလ ို  န့်လ ိုသည ့် ပံိုစရံပါက့်သည့်ဟိုလည့်ေး 

ရှုဖမင့်ကကသည့်။ အရမ  ကန့် အရဖခစ ိုက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးကလည့်ေး အထက့် ွင့် ရြ ့်ဖပခွဲ သည ့် ကမ္   စ့်ေန့်ေး 

ဦေးရ  င့်မည ့်သ  မ ှ သည ့် အချက့်က ို အခငွ ့်ရက င့်ေး ယ ခွဲ ကကသည့်။ အဖခ ေး န ိုင့်ငမံျ ေးနှင ့်  က့် ံ   ငွ့် 

 န့်လ ိုသည ့် ပံိုစ ံ  ှ ရသ  မ ေါေမျ ေး သ သ သ သ  မရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးရသ ့်လည့်ေး အ ိုဘ ေးမ ေး အစ ိုေး    ေန့် 

 ှ သ မျ ေးက သရဘ    ေး မ န့်ဘွဲ ပ ို၍ လက့်ရ ွွေ့ န့်ပပ ေး ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေး၏ ရှုရထ င ့် ရပါင့်ေးစံိုက ို 

ကကည ့်ရှုရလ လ လ ိုစ  ့်  ှ ကကသည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

လ ကိုန့်က ေး ခံ သ မျ ေးက ို အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ အနှံို့အဖပ ေး ငွ့် ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ 

လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့် န့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ပ ိုမျ ေးသည့်ဟို ယ  ကကရသ ့်လည့်ေး 

ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးအ  အ င့်ေးအဓမမ အလိုပ့်ခ ိုင့်ေးရစ န့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ပ ို၍ ကက ေးမ ေးရသ  ဖပဿန  

ဖြစ့်သည့်။ 

ကလင့် န့် အစ ိုေး  လက့်ထက့် ငွ့် အရမ  ကန့် အစ ိုေး က လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့် န့် စံနှုန့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည ့် 

  ေး  ေးဖခင့်ေး၊ က ကယွ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် အဖပစ့်ရပေး အရ ေးယ ဖခင့်ေး  ိုို့က ို ရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည့်။ 
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၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်လယ့်ပ ိုင့်ေး ွင့် သ သ ထင့်  ှေးသည ့် လိုပ့်သ ေး လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ ့်လည့်ေး အရမ  ကန့် ကွန့်ဂ က့် ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့်   ိုဗ ယက့် ဖပည့်ရထ င့်စိုရဟ င့်ေးမှ 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ေး ဖပည ့် န့်  အဖြစ့် လ ကိုန့်က ေးခံ ဖခင့်ေးက ို သ  ဖပ မ  လ မှသ  လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ို 

ရဖြ ှင့်ေးလ ိုစ  ့်  ှ လ ကကသည့်။ 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံက န ိုင့်င ံက  ငွ့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး   ိုင့်   စနံှုန့်ေးမျ ေးက ို စည့်ေးကကပ့်   ငွ့် ကမ္  ပိုလ ပ့် 

  ေန့်က ို ယ ခွဲ သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငကံ လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး ကမ္  ပိုလ ပ့်   ေန့် ယ ခွဲ ဖခင့်ေး၏ ရက င့်ေးကျ   ေးနငှ ့် 

  ိုေးကျ   ေးမျ ေးက အဘယ့်နည့်ေး။ 

 

နြိဂံုျား 

 

သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ  အဖမင့်မျ ေးက ို ရလ လ    ငွ့်   စိုနစှ့် စ့်ခိုလံိုေး  င့်  ရသ  န ိုင့်ငံရ ေး အဖပ အမ မျ ေးက ို 

ထင့်ထင့် ှ ေး ှ ေး ရ ွွေ့ သည့်။ ပံိုရသက ေးချပ့် အဖမင့်မျ ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးပပ ေး ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  

ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးရသ  မ ေါေမျ ေးနှင ့် စ မံချက့်မျ ေးက ို လွှမ့်ေးမ ိုေးထ ေးသည ့် စ  ့်ထ ခ ိုက့်ြွယ့်   အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးက ို 

ရကျ ့်လွှ ေးန ိုင့် န့်မှ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနှင ့် ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးအ ကွ့် 

ခက့်ခွဲလှသည့်။ သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးအ  လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၏ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးက ို 

ရလ လ  န့်ေးစစ့် န့် အရ ေးပါလှသည့်။ ထ ိုမှသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ သရဘ ထ ေးမျ ေးက ို န ေးလည့်န ိုင့်ပပ ေး 

၎င့်ေး  ိုို့  စ့်ြွွဲွေ့နငှ ့်  စ့်ြွွဲွေ့  က့် ံပံိုက ို သ  ှ န ိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် ပံိုရြ ့်ပံိုမျ ေးသည့် 

မဟ မ  ့်မျ ေး၊ ကွန့် က့်မျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်လ    ွင့် အရ ေးပါသည ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ အ ိုဘ ေးမ ေး 

အစ ိုေး  လက့်ရအ က့် ွင့် အယ အ ပ ိုင့်ေးအ  ကွွဲဖပ ေးသည ့် အိုပ့်စိုမျ ေးမှ  သ သ ထင့်  ှေးစွ   ှ ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ဖပည့် ငွ့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငံဖခ ေး၌ လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့် န့်အ ွက့် ရငွရကကေး ရထ က့်ပံ မှု 

နည့်ေးပါေးလ ဖခင့်ေးသည့် ဘို ှ့် အစ ိုေး  လက့်ထက့်က ရထ င့်လွှ ေးခွဲ သည ့်   ိုေး  ွေးရသ  ပံိုရြ ့်မှုမျ ေးက ို 

အနည့်ေးငယ့် အသံ   ့်သွ ေးရစခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုရှုပ့်ရထွေးသည ့် က စစ ပ့်မျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေး 

 က့်လက့် ှ ရနဦေးမည့်မှ ရ    မလွွဲမရသွပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။  လ မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးအ ေး   ေး  ေးဖခင့်ေး၊ 

နှ ပ့်ကွပ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့် (ပါလ မ ို ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်) 

မ  ိုင့်မ က  ှ ခွဲ သည ့် န ိုင့်ငံ က  စ ချ ပ့်စ  မ့်ေး အချ   ွေ့မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

၂။  ပါလ မ ို ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်၏ အ ေးသ ချက့်နှင ့် အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 
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၃။  ပါလ မ ို စ ချ ပ့် ငွ့် လ ကိုန့်က ေးမှုက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုပံိုနငှ ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ လ ကိုန့်က ေးခံ သ မျ ေး 

က ကယွ့်ရ ေး အက့်ဥပရေ ငွ့် လ ကိုန့်က ေးမှုက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုပံို  ိုို့ မည့်သ ိုို့ က ွဖခ ေးသနည့်ေး။ 

၄။  ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်က ို ဗ ယင့်န  ွင့် ရ ွေးရနွေးခွဲ စဉ့်က အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနငှ ့် လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးအကက ေး 

အထင့် ှ ေး ံိုေး  င့်ေးမ မှုမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

၅။  ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့် န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ လ ကိုန့်က ေးမှုအရပေါ် စ  ့်ပါေင့်စ ေးမှုမျ ေး 

မည့်ကွဲ သ ိုို့ ဖပန့်လည့် ဖမင ့် က့်လ ခွဲ သနည့်ေး။ 

၆။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ကကံ ရ ွွေ့ခွဲ  သည ့် လ ကိုန့်က ေးမှု ဖပဿန ၏ သရဘ သဘ ေမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

 

အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ ၂၀   စို အစနှင ့် ၂၁   စို အစ  ိုို့ ွင့် လ ကိုန့်က ေးမှုက ို ပံိုရြ ့်သည ့် ပံိုစမံျ ေးအကက ေး   ည ချက့်နှင ့် 

ကွ ဖခ ေးချက့်မျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

၂။ လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး   ိုင့်   စံနှုန့်ေးမျ ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့ ထွက့်ရပေါ်လ သနည့်ေး။ 

၃။ န ိုင့်င ံက  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး ကမ္   

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့  က့်စပ့်ရနသနည့်ေး။ 

၄။ အရမ  ကန့် အစ ိုေး နငှ ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုက့်ြျက့် န့် စံနှုန့်ေးမျ ေး ဖြနို့့်ရေ   ငွ့် 

မည့်သည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်ခွဲ သနည့်ေး။ 

၅။ လ ကိုန့်က ေးမှု   ိုင့်    က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ရစရ ေး ငွ့် ကျွန့်စနစ့်  ိုင့်   ရဖပ   ို 

ရ ေးသ ေးမှုမျ ေးက မည့်သည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်ခွဲ သနည့်ေး။ 

၆။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ငွ့် လ ကိုန့်က ေးမှုက ို   ိုက့်ြျက့် န့် အရမ  ကန့် ကွန့်ဂ က့် ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက ို 

မည့်သည ့်အ  မျ ေးက  ွန့်ေးအ ေး ရပေးခွဲ သနည့်ေး။ 
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ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး၏  မ ထ ေးဖခ ေးပံိုနငှ ့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် အမ ှေးအမနှ့် ခွွဲဖခ ေးရပေးန ိုင့်သ က ို 

  ှရြွ န့် ခက့်ခွဲသည ့် အရကက င့်ေးမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးက ို မည့်သ က  ံိုေးဖြ ့်ရပေးမည့်နည့်ေး၊ ယင့်ေး  ိုို့က ို မည့်သ က အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်ရပေးမည့်နည့်ေး 

စသည့်  ိုို့မှ   ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး မ ှ လှရပ။ ေို  ယ အရနဖြင ့် ဤအခန့်ေး ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှု၏  စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့် အကျံ ေးေင့်သည့် ဟ ရသ  ေါေနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ရ ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှု၏ န ှုင့်ေး ေါေ   ိုို့အကက ေး ထ ပ့်  ိုက့် ရ ွွေ့မှုမျ ေးက ို  န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။ 

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်   သိုရ သနမျ ေးက ို လ မှု ည့်ရ  က့်ရ ေး (social 

constructivist) သ အ ို  မျ ေးက လွှမ့်ေးမ ိုေးထ ေးသည့်။ အ  ိုပါ သ အ ို  မျ ေးသည့် ကရလေးဘေ၏ သမ ိုင့်ေးနှင ့် 

ကရလေးဘေ၏ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို အရလေးရပေး ရြ ့်ဖပသည့်။ အရစ ပ ိုင့်ေး လ မှု  ည့်ရ  က့်ရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးက 

ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် ွင့် ပါေင့်သည ့် ကရလေးဘေ ဟ သည ့် 

သရဘ    ေးသည့် အရန က့်  ိုင့်ေး အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးက ို အရဖခခထံ ေးသည ့် အရန က့်  ိုင့်ေးမှ ြန့်  ေး 

 ည့်ရ  က့်မှု ဖြစ့်ပပ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ကရလေးမျ ေး၏ အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးက ို ြယ့်ထို ့်ထ ေးသည့်ဟို 

  ိုသည့်။ ကရလေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေးက  စ့်ကမ္ လံိုေး စ ေးပွ ေးရ ေး 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု မ ှ ရသေးဘွဲနှင ့် စက့်မှု ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ချ  န့်အ ငွ့်ေး အချ   ွေ့ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ထွက့်ရပေါ်ခွဲ ရသ  

ကရလေးဘေ   ိုင့်   စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေးသ ိုို့ ပျံွေ့နှံို့ရစဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ မကက ရသေးမ က လ မှု 

 ည့်ရ  က့်ရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ စနံှုန့်ေးမျ ေးက ို မည့်သ ိုို့ ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်ခွဲ သည့်က ို 

စ င့် အ ရံိုစ ိုက့်လ ပပ ေး ထ ိုို့ရန က့် ငွ့် ထ ိုစနံှုန့်ေးမျ ေးက ို ဖပန့်လည့် ရဖပ င့်ေးလွဲ  ည့်ရ  က့်ခွဲ သည့်။ 
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ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးက န ိုင့်ငံ က အ  ိုင့်ေးဖြင ့် မည မျှမှုမျ ေး ှ သည ့် ကမ္   အိုပ့်ချ ပ့်မှု ကျယ့်ဖပန့်ို့လ ရစဖခင့်ေးက ို 

ဖပသရနသည့်။    ယ အချက့် အရနဖြင ့် ယခိုအခန့်ေး ွင့် ကမ္   ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှု ဖြစ့် ပ့်က ို ရလ လ သည ့် အရနဖြင ့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးအ ေး ရ ိုက့်နှက့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးက ို 

ြျက့်သ မ့်ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးအ ေး ရ ွေးရနွေးသွ ေးပါမည့်။ ယခိုအခန့်ေး ွင့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ရိုပ့်ေ ထ ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

ကကွယ့်ေမှုမျ ေး မဖြစ့်ပွ ေးဘွဲနှင ့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ စနံှုန့်ေးမျ ေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေး  ဖပဋ္ဌ န့်ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးဖခင့်ေး၏ 

လ မှုရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး ဖပဿန မျ ေးက ိုလည့်ေး  င့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ 

 

နြိဒါန်ျား 

 

ယခိုအခါ ွင့် ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   ကိုလသမဂဂ သရဘ   စ ချ ပ့် (Convention on the 

Rights of the Child (CRC)) အသက့်ေင့်လ သည့်မှ   ယ့်စိုနစှ့် နှစ့်ခိုမျှ  ှ ခွဲ ပပ  ဖြစ့်သည့် (ကိုလသမဂဂ 

အရထွရထွ ည လ ခံ၊ ၁၉၈၉)။ ထ ိုစ ချ ပ့် ြန့်  ေးခွဲ သည ့် ခိုနစှ့် ငွ့် ရမွေးြွ ေးခွဲ သည ့် ကရလေးမျ ေးပင့် 

အ ွယ့်ရ  က့်ပပ ေးသ မျ ေး ဖြစ့်ရနပပ  ဖြစ့်သည့်။ စ ချ ပ့် သက့် မ့်ေး င ့်လ ဖခင့်ေးက ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ို စ ချ ပ့်၏ အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှုမျ ေးအ ေး အကွဲဖြ ့် သံိုေးသပ့် န့် 

 ွန့်ေးအ ေးရပေးလ သည့်။ CRC သည့် ယခင့်က ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးအ ွက့် န ိုင့်င ံက  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

မ ှ ဖခင့်ေးက ို ရကျ ့်လွှ ေးန ိုင့်ခွဲ ပပ ေး ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးအ ကွ့် ကမ္   ပထေ  န ိုင့်ငံရ ေး   ိုင့်   လ မှု စ ချ ပ့် 

 စ့်ခိုက ို ြန့်  ေးရပေးခွဲ သည့်ဟို ရှုဖမင့်ခွဲ သည့်။ အရမ  ကန့်၊   ိုမ လ ယ နငှ ့် ရ  င့်  ေန့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှအပ 

န ိုင့်ငံအ ေးလံိုေး န ေးပါေးက ထ ိုစ ချ ပ့်က ို လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးထ ေးကကသည့်။  ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက 

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အ ကွ့် ဥပရေမျ ေး  ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေးထက့် ပ ိုရသ   

ြွွဲွေ့စည့်ေး ည့်ရ  က့်ပံို  ိုင့်   အ  ေးအ  ေးမျ ေးက ို ရဖြ ငှ့်ေးလ ိုကကပပ ေး CRC ၏  ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးက ို 

 စ့်ကမ္ လံိုေး၏ ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး ွင့် ထည ့်သွင့်ေး လ ိုကကသည့်။ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

 စ့်ကမ္ လံိုေး ှ  ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို မည့်သည ့် အ  ိုင့်ေးအ  အထ  ဖမြှင ့် င့်ရပေးန ိုင့်သနည့်ေး။  စ့်ကမ္ လံိုေး ှ  

မ  ည ရသ  လ မှု အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် ဥပရေ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ယဉ့်ရကျေးမှု စံနှုန့်ေးမျ ေးအဖြစ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

ရဖပ င့်ေးလွဲန ိုင့် မည့်နည့်ေး။ ယခိုအခန့်ေး ွင့် ရ ေှးဦေးစွ  ကမ္   ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး အခငွ ့်အရ ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးကကပံိုနငှ ့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး၏ ဖပဿန မျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးသွ ေးမည့် 

ဖြစ့်ပပ ေး ေို  ယ အပ ိုင့်ေး ွင့် သရဘ   စ ချ ပ့်နှင ့် န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ပံိုစမံျ ေး ရအ က့် ှ  န ိုင့်င ံက  

စံနှုန့်ေးမျ ေး၏ ပွ ့်  ိုက့်မှုမျ ေးက ို ရလ လ သွ ေးပါမည့်။ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးက ို ရလ လ ဖခင့်ေးက 

ပ ိုမ ို ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခံလှုပ့် ှ ေးမှုနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  ဖပဿန မျ ေးက ိုလည့်ေး 

ရ ွွေ့ ှ လ ရစန ိုင့်သည့်။ 

 

နြိုငင်တံ ာ  ဝလျားသူငယ်မ ာျား၏ အခွင ်အဝ ျားမ ာျား 

 

ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေးသည့် သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး ွင့် မကက ရသေးမ ကမှ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် သရဘ    ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၏ မ လ ဇ စ့်ဖမစ့်က ို ၂၀   စို အစ ွင့် စ င့် 

ရ ွွေ့ ှ ခွဲ  သည့်။ ပည ရ ေးနှင ့် လ မှု ြ လံိုရ ေး ပံ ပ ိုေးရပေး န့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ အခန့်ေးကဏ္ဍ ကျယ့်ဖပနို့့်လ ဖခင့်ေးရကက င ့် 
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ကရလေးငယ့်မျ ေးနငှ ့် မ သ ေးစိုမျ ေးအရပေါ် ဥပရေ၏ သက့်ရ  က့်ပံိုမျ ေးအ ေး စ င့် စ  ့်ေင့်စ ေး လ ကကသည့်။ 

   ေးသ ကက ေးမျ ေး၊ ရ ွှေ့ရနမျ ေး၊ န ိုင့်ငံရ ေး ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် အစ ိုေး ေန့်ထမ့်ေးမျ ေးက အရစ ပ ိုင့်ေးက ဘ သ ရ ေး 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ ပ ဟ   အြွွဲွေ့မျ ေးနငှ ့် လ မှု ြ လံိုရ ေး လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေး၏ စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို လွှွဲရဖပ င့်ေး 

ယ လ ကကသည့် (Parton, 1985)။ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ လွ ့်ရဖမ က့်မှု   ိုင့်   သရဘ    ေးမျ ေးသည့် 

၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် စ င့် ထွက့်ရပေါ် လ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေးသည့် သမ ေးရ ိုေးကျအ ေးဖြင ့် ကရလေးမျ ေးသည့် 

ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေး ဖြစ့်သည့် ဟ သည ့် အချက့်က ို အ ရံိုစ ိုက့်ကကသည့်။ ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၏ အဓ က စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးမှ  ကရလေးမျ ေး၏ ဥပရေ အရဖခအရနသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

မ ဘမျ ေးနှင ့် သပ့်သပ့်စ  ဖြစ့်သည ့် အချက့်နငှ ့် ကရလေးမျ ေးက ို ဥပရေအ  က ိုယ့်စ ေးဖပ  န့် ဖပဿန  ဖြစ့်သည့်။  

 

နြိုင်ငတံ ာ  ဝလျားသူငယ် အခွင ်အဝ ျား  ဖစဝ်ပေါ် ဝ ပာင်ျားလဲမှု 

 

န ိုင့်င ံက  ငွ့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ  န့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးမှ  ပထမ ကမ္ စစ့် 

အပပ ေး ွင့် စ င့် ထွက့်ရပေါ်လ သည့်။ ရ ေှးဦေးစ ွ လှုပ့် ှ ေးခွဲ သ မှ  အက့်ဂလင့် န့် ဂျက့်ဘ့် (Eglantyne Jebb) 

ဖြစ့်သည့်။ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး လ ိုလ ေးသ  သ မအ ွက့် စစ့်ပွွဲမျ ေးနှင ့် အရစ ပ ိုင့်ေး ပဋ ပကခမျ ေးအ ွင့်ေး 

အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးက စစ့်ပွွဲ၏ ကရလေးငယ့်မျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှုအ ေး  ွံ ှ  စက့် ိုပ့် ရစခွဲ သည့်။ သ မက 

စစ့်ပွွဲမျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် ကရလေးမျ ေးအရပေါ်  င့်နွှွဲရနကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုခွဲ သည့် (quoted in Van 

Bueren, 1998, p. 8)။ သ မ၏ စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက သ မက ို ၁၉၁၉ ခိုနစှ့် ွင့် Save the Children 

(ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးက ို ကယ့် င့်ဖခင့်ေး)  န့်ပံိုရငအွ ေး ထ ရထ င့်ရစခွဲ ပပ ေး န ိုင့်င ံက  ကရလေးသ ငယ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရ ေး ွွဲ ရစခွဲ သည့်။ ဂျက့်ဘ့်သည့် အသစ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငရံပါင့်ေးချ ပ့် အသင့်ေးကက ေးထံ 

အရ ေးယ မှုမျ ေး ဖပ  န့် ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံ ရပါင့်ေးချ ပ့် အသင့်ေးကက ေးက လွ ့်လပ့်ရ ေး  ပပ ေးစ အရ ွှေ့ ဥရ  ပ 

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်    ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးက ို ရစ င ့်ကကည ့်   ွင့် 

ပါေင့်ရနခွဲ ရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်က ို  ဖပဋ္ဌ န့်ေး န့်မ   ွနို့့် ို ့် ရနခွဲ သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ 

  ိုရသ ့်ဖင ေးလည့်ေး ၁၉၂၄ ခိုနှစ့် ငွ့် န ိုင့်ငံရပါင့်ေးချ ပ့် အသင့်ေးကက ေးက ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   

ရကကည ချက့်က ို ထို ့်ဖပန့်ခွဲ သည့် (စ ရသ တ  ၁၇.၁  ငွ့် ရှုပါ)။ ၁၉၂၄ ခိုနှစ့် ရကကည ချက့်သည့် အချက့်  ို 

ငါေးချက့်သ  ပါေင့်ပပ ေး န ိုင့်ငံရပါင့်ေးချ ပ့် အသင့်ေးကက ေး၏ ပထမ ံိုေးရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စ  မ့်ေး ဖြစ့်ခွဲ သည့် (Van 

Bueren, 1998, pp. 6-7)။ ရကကည ချက့်က ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ ြ လံိုရ ေးက ို အဓ ကထ ေးပပ ေး ဥပရေ  

ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေးထက့် ကရလေးငယ့်မျ ေး လံိုခခ ံပပ ေး ကျန့်ေးမ ရသ  ကရလေးဘေ   ှ ရ ေး  ိုင့်   န ိုင့်င ံက  

ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို ရ  င့်ဖပန့်ဟပ့် ရနသည့်။ ဂျက့်ဘ့်က ဖပည့် ငွ့်ေး အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရအ က့် ွင့်သ  ထ ေး ှ ရ ေး အပါေင့် က စစ ပ့် အမျ ေးအဖပ ေးက ိုလည့်ေး ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ ရအ င့်ဖမင့်မှု 

မ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး သ မ၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးသည့် ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုအ ွက့် ရ ွှေ့ရဖပေး ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၁၇.၁။ ၁၉၂၄ ခိုနစှ့် ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   ရကကည ချက့်  

၁။ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးက ို ပံိုမှန့် ြံွွေ့ပြ  ေးမှုအ ကွ့် လ ိုအပ့်ရသ  ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  နှင ့် စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ပံ ပ ိုေးရပေး မည့်။  
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၂။ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးက ို   ရလ င့်ရနချ  န့် ွင့် အစ ေးအစ  ရကျွေး မည့်။ ရနမရက င့်ေး ဖြစ့်ချ  န့် ငွ့် 

ဖပ စို မည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေးမှု ရနှ င ့်ရနှေးရသ  ကရလေးမျ ေးက ို က ည  မည့်။ သက့်ငယ့်   ိုေးသွမ့်ေးသ မျ ေးက ို 

ဖပန့်လည့် ဖပ ဖပင့် အြ ့် ယ့် ရပေး မည့်။ မ ဘမွဲ နငှ ့် အ မ့်ရဖခ  မွဲ  ကရလေးမျ ေးက ို ရနစ  ရပေးပပ ေး က ည  

ရထ က့်ပံ  ရပေး မည့်။ 

၃။ အ  ေိုကခ ကျရ  က့်ရနချ  န့် ွင့် ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို ပထမဦေး ံိုေး က ည  ရထ က့်ပံ  ရပေး မည့်။ 

၄။ ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို အသက့်ရမွေးေမ့်ေးရကျ င့်ေး နည့်ေးပည မျ ေး သင့်ယ ခငွ ့် ရပေး မည့်။ ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်မှု ပံိုစ ံ

အ ေးလံိုေးမှလည့်ေး က ကယွ့် ရပေး မည့်။ 

၅။ ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ အ ည့်အချင့်ေးမျ ေးသည့် အဖခ ေး လ သ ေးမျ ေးအ ွက့် အကျ  ေးဖြစ့်ထွန့်ေး 

ရစ မည့် ဟ သည ့် အချက့်အ ေး ရခါင့်ေးထွဲ သွင့်ေးရပေး မည့်။  

 

စ ရသ တ  ၁၇.၂။ ၁၉၈၉ ခိုနစှ့် ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့်  

အကကမ့်ေးြျဉ့်ေး   ို ရသ ့် စ ချ ပ့်သည့် P ရလေးလံိုေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည့်။ မ မ   ိုို့၏ အန ဂ ့်အ ေး 

သက့်ရ  က့်မှု  ှ ရစမည ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှုမျ ေး ွင့် ကရလေးငယ့်မျ ေး က ိုယ့်  ိုင့် ပါေင့်ရစ န့် 

(participation)၊ ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုနှင ့် လျစ့်လျှူရှုမှုနှင ့် ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်မှု ပံိုစမံျ ေး အ ေးလံိုေးမှ ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို 

အက အကယွ့် ရပေး န့် (protection)၊ ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို အနတ  ယ့် ဖပ ဖခင့်ေးအ ေး   ေး  ေး န့် 

(prevention)၊ ၎င့်ေး  ိုို့၏ အရဖခခ ံ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးအ ွက့် အက အည မျ ေး ရပေးအပ့် န့် (provision of 

assistance)   ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့် (Van Bueren, 1998, p. 15)။ 

 

ထ ိုစ ချ ပ့်က ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး မ မ ၏ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်က ို ထ န့်ေးသ မ့်ေးခွင ့်၊ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  

ကရလေးငယ့်မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့ က ိုယ့်ပ ိုင့် ယဉ့်ရကျေးမှုအ  ိုင့်ေး ရနထ ိုင့်န ိုင့် န့်  ိုို့ အပါအေင့် ကရလေး 

သ ငယ့်မျ ေးအ ွက့် ယခင့် မ ှ ခွဲ ြ ေးရသ  အခွင ့်အရ ေး အသစ့်မျ ေးက ို န ိုင့်ငံ က  ဥပရေရအ က့် ွင့်  

ဖပဋ္ဌ န့်ေးရပေးသည့်။ ေို  ယ အရနဖြင ့် ထ ိုစ ချ ပ့် မဖပဋ္ဌ န့်ေးမ  အချ  န့်အထ  ရေသ ွင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး ှ  ဖပစ့်မှု  ိုင့်   ဥပရေမျ ေး ွင့်သ  အသ အမှ ့်ဖပ ထ ေးရသ  (သ ိုို့) 

သ ့်မှ ့်ထ ေးရသ  ဥပရေမျ ေးက ို ကမ္   သရဘ   စ ချ ပ့် ွင့်  ဖပဋ္ဌ န့်ေးန ိုင့်ခွဲ သည့်။ ဥပမ  ကရလေးငယ့်၏ 

အခွင ့်အရ ေးက ို ကရလေးငယ့်အ ေး သက့်ရ  က့်မှု ှ သည ့်    ေး စ  င့်ရ ေး (သ ိုို့) အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး 

ကက ေးန မှုမျ ေး ငွ့်   ိုက့်ရ ိုက့်ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ သွယ့်ေ ိုက့်၍ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး ကက ေးန  မည့် ဟ ရသ  

အချက့်နငှ ့် ကရလေးမျ ေး၏ အဖမင့်မျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေး မည့် ဟ ရသ  အချက့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။    ယ 

အရနဖြင ့် သရဘ   စ ချ ပ့်က စ ချ ပ့် အသက့်မေင့်လ မ အထ  စည့်ေးရနှ င့်မှုမ ှ ရသ  

အကကံဖပ ချက့်မျ ေး ငွ့်သ  ရြ ့်ဖပခွဲ  သည ့် အချက့်မျ ေးက ို စည့်ေးရန ှင့်မှု  ှ သည ့် စံနှုန့်ေးမျ ေးအဖြစ့် 

ြန့်  ေးရပေးန ိုင့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုအချက့်မျ ေး ငွ့် ရမွေးစ ေးဖခင့်ေး   ိုင့်   လိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေးမျ ေး ွင့် အက အကယွ့် 

ရပေးဖခင့်ေးမျ ေး ထည ့်သွင့်ေး န့်နငှ ့် စ  ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်  နှင ့် ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  မသန့်စွမ့်ေးရသ  ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး စသည့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

 

သရဘ   စ ချ ပ့်က  ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးနှင ့် ကရလေးငယ့်မျ ေး က ကယွ့်ဖခင့်ေး  ိုို့နှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး   ေန့် 

အသစ့်မျ ေးက ိုလည့်ေး  ဖပဋ္ဌ န့်ေးရပေးထ ေးသည့်။ ထ ို  ေန့်မျ ေး ွင့် ကရလေးငယ့်၏ ကျန့်ေးမ ရ ေးက ို 

ထ ခ ိုက့်ရစရသ  အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို ြျက့်သ မ့်ေး န့် န ိုင့်ငရံ  ့်က ထ ရ  က့်ရသ  လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး 
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လိုပ့်ရ  င့် န့်   ေန့် (    ကျကျ မရြ ့်ဖပထ ေးရသ ့်လည့်ေး ယင့်ေးအချက့် ွင့် အမျ   ေးသမ ေးငယ့်မျ ေး၏ 

လ င့်အဂဂါက ို ဖြ ့်ရ  က့် ဖပ ဖပင့်ဖခင့်ေး ပါေင့်သည့်) နှင ့် လျစ့်လျှူရှု၊ အလွွဲသံိုေးစ ေးဖပ ၊ ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ခံ ရသ  

ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ  ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို ဖပန့်လည့် ထ ရထ င့်ရပေးရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ရပေး န့်  ိုို့ 

ပါေင့်သည့်။ 

 

အချက့် ၁၀ ချက့် ပါေင့်ရသ  ကရလေးငယ့်မျ ေး အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ ရကကည ချက့် (၁၉၅၉) သည့် 

န ိုင့်ငံ ရပါင့်ေးချ ပ့် အသင့်ေးကက ေး၏ ရကကည ချက့်ထက့် အနည့်ေးငယ့် ပ ို ှည့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၅၉ ရကကည ချက့်က 

ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးနငှ ့်  က့်စပ့်ရနပပ ေး အထ ေးသဖြင ့် မသန့်စမွ့်ေး ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို 

က ကယွ့်ရပေးရ ေးနှင ့် ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ ြံွွေ့ပြ  ေးမှုက ို ထ ခ ိုက့်ရစရသ  လျစ့်လျှူရှုမှုမျ ေးနှင ့် အလိုပ့်မျ ေးမှ 

အက အကယွ့်   ှ ရစဖခင့်ေး  ိုို့က ၎င့်ေး၏  ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေးရပေးသည့် (Van Bueren, 1998, pp. 

10-11)။ ရကကည ချက့်၏ အချ   ွေ့ရသ  အချက့်မျ ေးမှ  အရစ ပ ိုင့်ေး ရကကည ချက့်နှင ့်   ိုက့်ရ ိုက့်   ည ရနသည့်။ 

မှ ့်ချက့် ရပေးသ မျ ေးက ရကကည ချက့်၏ အထ ေးအက အကွယ့်ရပေးမှု စည့်ေးမျဉ့်ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ ထ ေးဖခင့်ေးနငှ ့် 

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးအ ကွ့် အရက င့်ေး ံိုေးရသ  အကျ  ေးစ ေးပွ ေးအ ေး အရ ေးအပါ ံိုေး အချက့်အဖြစ့် 

စဉ့်ေးစ ေးထ ေးသည့် ဟ သည ့် အချက့်မျ ေးက ို မ ေးရမ င့်ေးထ ိုေးဖပကကသည့် (Van Bueren, 1998, p. 11)။ 

ထ ိုအရကက င့်ေးအ  မျ ေးက ို ပ ို၍ ဖပည့်စံိုရသ  ၁၉၈၉ ခိုနှစ့် ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   

သရဘ   စ ချ ပ့် ရ ေးသ ေး   ငွ့် ထည ့်သွင့်ေးခွဲ သည့် (စ ရသ တ  ၁၇.၂  ငွ့် ရှုပါ)။  

 

 

၁၉၈၉ ခုနှစ်  ဝလျားသူငယ် အခွင ်အဝ ျားမ ာျား ဆြိုင် ာ  လုသမဂဂ သဝဘာတစူာခ  ပ ်

 

၁၉၅၉ ခိုနှစ့် ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ ရကကည ချက့် ထို ့်ဖပန့်ပပ ေး နှစ့်နှစ့် ယ့် 

အကက ၊ ကရလေးသ ငယ့် ခိုနှစ့်ဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးရသ  နှစ့် ွင့် ပ ိုလန့်န ိုင့်ငံက ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ 

အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့်  ဖပဋ္ဌ န့်ေး န့် ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ ၁၉၅၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးမှ စ၍ ပ ိုလန့်န ိုင့်ငံသည့် ထ ိုစ ချ ပ့်က ို ရထ က့်ခခံွဲ သည့်။  င့်ဖပခွဲ ရသ  စ ချ ပ့်က ၁၉၅၉ 

ခိုနှစ့် ရကကည ချက့်နှင ့်   ည ရသ ့်လည့်ေး (Van Bueren, 1998, p. 14)  ယ့်စိုနစှ့်  စ့်ခိုအကက  ၁၉၈၉ 

ခိုနစှ့် ငွ့် သရဘ   ခွဲ ရသ  ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် ရန က့် ံိုေး ပံိုစကံ 

အပ ိုေ့် ၅၄ ခို ပါေင့်ပပ ေး ပ ို၍ အရသေးစ  ့် ကျခွဲ သည့်။ စ ချ ပ့်ရ ေး ွွဲဖခင့်ေးက အဖခ ေးရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ဖြစ့်ရပေါ်  ိုေး က့်မှု မျ ေးနှင ့် ပပ  င့်   ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့က ို ထင့်ဟပ့်ဖပ ရနသည့်။ စ ချ ပ့်က မချ   ေးရြ က့်  

ဟ သည ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးထက့် ဖြည ့် ည့်ေးရပေး မည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ပ ိုအ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးပပ ေး သ မ န့် 

န ိုင့်င ံက  (သ ိုို့) ရေသ  ိုင့်    ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးနငှ ့် ဖပစ့်မှု ဥပရေမျ ေးက ို ရပါင့်ေးစပ့်ထ ေးဖခင့်ေးထက့် ပ ိုခွဲ သည့် 

(Van Bueren, 1998, pp. 13-16; စ ရသ တ  ၁၇.၂  ွင့် ရှုပါ)။ အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးသည့် CRC ရ ေး ွွဲ   ငွ့် 

သ သ ထင့် ှ ေးသည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်ခွဲ ပပ ေး စ ချ ပ့် အ ှ န့် လ ရအ င့်လည့်ေး  ွန့်ေးအ ေး ရပေးခွဲ သည့်။ 

ကရလေးငယ့်မျ ေး အရ ေးက ကမ္ ရပေါ် ငွ့် အ ေးလံိုေး စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်ကကရသ  က စစ ပ့် ဖြစ့်ဖခင့်ေးကလည့်ေး 

ထ ိုလိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို အရထ က့်အက ဖပ ခွဲ သည့် (Black, 1996; Detrick, 1992)။ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ရို ့်  က့် ကကည ့်လျှင့် မသ သ ရသ ့်လည့်ေး ပ ို၍ နက့်ရ ှုင့်ေးရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု   ိုင့်   

သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အမျ   ေးသမ ေး အခွင ့်အရ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  က စစ ပ့်မျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် 
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ယဉ့်ရကျေးမှုအ  အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   သ ပ့်မ ှ လှရပ။ ဖြစ့်စဉ့်မှ  အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   မ ှ ဟိုရ      ို၍ မ ရပ။ 

ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အဖမင့်မျ ေးက ို ရန က့် ံိုေး စ  မ့်ေး ငွ့် မည့်မျှ ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးမည့်အရပေါ် 

အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေး  ှ ခွဲ သည့် (Detrick, 1992)။ မ လ ရထ က့်ခသံ  ပ ိုလန့် န ိုင့်ငကံလည့်ေး စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်ရကက င့်ေး 

ရြ ့်ဖပခွဲ သည့်။ စစ့်အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး ဥပရေမှ မကက ရသေးမ ကပင့် လွ ့်ရဖမ က့်လ သည ့် ပ ိုလန့် န ိုင့်ငအံ ွက့် 

သရဘ    စ ချ ပ့်၏ မ သ ေးစို ဘေ ငွ့် ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်ရ ေးအ ေး အ ေးရပေးထ ေးသည ့်  ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေး၏ 

သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို စ ိုေး  မ့် ပ ပန့်စ   ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ 

 

စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ အပပ ေး ငွ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး အ င ့်ဖမင ့်လ ဖခင့်ေးနငှ ့်အ   CRC က ို  

ဖပဋ္ဌ န့်ေး န ိုင့်ခွဲ သည့်။ စ ချ ပ့်နှစ့်ခို  ဖပဋ္ဌ န့်ေးပပ ေး  ယ့်စိုနစှ့် သံိုေးစို အကက  ွင့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရကကည စ  မ့်ေး (Universal Declaration of Human Rights (UDHR)) က ို ရမျှ ့်မှန့်ေး န ိုင့်ငံ က  စနစ့် 

 စ့်ခိုအဖြစ့်သ  ရှုဖမင့်ရ   သည့် (Henkin, 1981)။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးမှ  စည့်ေးရန ှင့်မှု  ှ သည့်ဟို   ိုကကရသ ့်လည့်ေး လွန့်ခွဲ ရသ   ယ့်စိုနစှ့် 

နှစ့်ခိုအ ငွ့်ေး န ိုင့်င ံက  ဥပရေအ  စည့်ေးရနှ င့်မှု  ှ သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ေန့်မျ ေးက ိုသ  စဉ့်ေးစ ေး န့် 

န ိုင့်ငရံ ေး စ  ့် နဒ  ှ ကကသည့်။  

 

ယရနို့ရခ ့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   သရဘ   ည မှုမျ ေး ငွ့် ရမ ရလျ  ရနသည ့် အချက့်မှ  

အဓ က န ိုင့်ငံ က  ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး အြွွဲွေ့ဖြစ့်သည ့် ကိုလသမဂဂ န ိုင့်ငံ က  ကရလေးမျ ေး အရ ေးရပေါ် 

 န့်ပံိုရင ွ အြွွဲွေ့ (United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)) က 

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   သရဘ    စ ချ ပ့်အရပေါ်  န့်ို့ကျင့်ခွဲ ပပ ေး ၁၉၈၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်လယ့်ပ ိုင့်ေးရလ က့်အထ  စ ချ ပ့်ရ ေး ွွဲရ ေး ဖြစ့်စဉ့် ငွ့် မပါေင့်ခွဲ သည ့် ဖြစ့် ပ့် ဖြစ့်သည့် (Black, 

1996, p. 13)။ သရဘ   စ ချ ပ့်အရပေါ် UNICEF ၏ မှ ့်ချက့်က  ငှ့်ေးထ ေးသည ့် အ  ိုင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးသည့် မ လက စည့်ေးရနှ င့်မှု  ှ  န့် မရမျှ ့်မှန့်ေးခွဲ ရပ  (UNICEF, undated)။ သ ိုို့   ွင့် 

အချ  န့်  ိုအ ငွ့်ေး UNICEF က ၎င့်ေး၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးအရပေါ်  နို့့်ကျင့်သည ့် ပံိုစအံ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲ 

ပစ့်ခွဲ ပပ ေး ယခိုအခါ စ ချ ပ့်မျ ေးသည့် ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး ဥပရေအဖြစ့် စည့်ေးရန ှင့်မှု  ှ သည ့် လကခဏ   ှ လ ပပ  

ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုခွဲ သည့် (UNICEF, undated)။ ထ ိုို့ဖပင့် UNICEF ၏ မှ ့်ချက့်က သရဘ    စ ချ ပ့် ဟ သည ့် 

အသံိုေးအနှုန့်ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး    ေးေင့် သရဘ   ည မှုဟို လက့်ခထံ ေးပပ ေး ပဋ ည ဉ့်နှင ့် 

အဓ ပပ ယ့်  သည့်ဟို   ိုသည့်။ အရစ ပ ိုင့်ေး န ိုင့်င ံက  ဥပရေ အဖမင့်မျ ေး ငွ့် ထ ိုနစှ့်ခိုက ို ကွွဲဖပ ေးသည့်ဟို 

ယ  ခွဲ ကကသည့် (အခန့်ေး ၄  ွင့် ရှုပါ)။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့် (We the Children) (UN 

Secretary General, 2001) ဟို အမည့် သည ့် အရထွရထွ အ ငွ့်ေးရ ေးမှှူေး၏  ယ့်စိုနစှ့် အ ံိုေးသ ့် 

အစ  င့်ခစံ နှင ့် ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့် အြငွ ့်ရကကည ချက့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် လ သ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့် (We the 

Peoples) (United Nations General Assembly, 2001)   ိုို့အကက ေး န ှုင့်ေးယှဉ့်မှုမျ ေး  ှ လ ပပ ေး ယင့်ေးက 

န ိုင့်င ံက  မ ေါေ ချမှ ့်သ မျ ေးက ကရလေးမျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးအ ေး န ိုင့်ငံ က  န ိုင့်ငံရ ေး ွင့် ပ ို၍ 

အသ အမှ ့်ဖပ လ ဖခင့်ေးက ို ရြ ့်ဖပရနသည့်။ 

 

CRC က အရစ ပ ိုင့်ေး ၁၉၂၄ ခိုနှစ့် န ိုင့်ငရံပါင့်ေးချ ပ့် အသင့်ေးကက ေးနှင ့် ၁၉၅၉ ခိုနှစ့် ကိုလသမဂဂ၏ ကရလေးသ ငယ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   ရကကည ချက့်မျ ေးထက့် ပ ိုရသ    ေန့်  ိုင့်   မ ရဘ င့်က ို ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသည့်။ 
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ထ ိုို့ဖပင့် သရဘ   စ ချ ပ့် ရပေါ်ထွက့်လ ပပ ေးရန က့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အရ ေးအ ေး ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသည ့် 

န ိုင့်င ံက နှင ့် ရေသ  ိုင့်   စံနှုန့်ေး ချမှ ့်ရ ေး ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်မျ ေးလည့်ေး ထွက့်ရပေါ်လ သည့်။ 

န ိုင့်င ံက  အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး အြွွဲွေ့ချ ပ့် (International Labour Organization (ILO)) ၏ 

အ  ိုေး  ွေး ံိုေးရသ  ကရလေးလိုပ့်သ ေး ပံိုစမံျ ေးအ ေး   ေး  ေး န့်နှင ့် ြျက့်သ မ့်ေး န့် အလျင့်အဖမန့် လိုပ့်ရ  င့်ရ ေး 

သရဘ   စ ချ ပ့်၊ အ ြ  က သမဂဂ၏ ကရလေးသ ငယ့်၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ြ လံိုရ ေး   ိုင့်   အ ြ  ကန့် 

ပဋ ည ဉ့် (OAU, 1990) နငှ ့် ၁၉၉၀ ဖပည ့်နှစ့် ကမ္   ကရလေးမျ ေး ည လ ခံမှ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် ဖပည့် ငွ့်ေး 

လိုပ့်ငန့်ေး အစ အစဉ့်မျ ေး  ိုို့မှ  ထင့် ှ ေးသည ့် စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့်က ို အစ  င့်ခရံ ေး 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးအ ေး UNICEF မှ နှစ့်စဉ့် ထို ့်ရေသည ့် ကမ္   ကရလေးမျ ေး အရဖခအရန အစ  င့်ခံစ နှင ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ကမ္   ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး မ ေါေ ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေး ချမှ ့် န့်   ိုက့် ွန့်ေးထ ေးသည ့် ၎င့်ေး၏ 

အမျ   ေးမျ   ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး၏   ိုေး က့်မှု အစ  င့်ခစံ မျ ေးက အရထ က့်အက  ဖပ ရနသည့်။ ပ ို၍ သ သ  

ထင့် ှ ေးသည့်မှ  UNICEF ၏ စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို IMF နှင ့် ကမ္  ဘဏ့် ကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငံ က  ရငွရကကေး 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးမှ အသံိုေးဖပ သည ့် ဖပည့် ွင့်ေး  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု ရလျှ  ချရ ေးအ ွက့် န ိုင့်င ံက မ ှ

လမ့်ေးညွှန့်ရသ  မဟ ဗျှူဟ မျ ေးထွဲ ွင့် ထည ့်သွင့်ေးထ ေးပပ ေး ကမ္   အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး နည့်ေးဗျှူဟ မျ ေး ွင့်လည့်ေး 

ရပါင့်ေးစပ့်ထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် 

ပ ို၍ အ ေးရက င့်ေးရသ  ဥပရေမျ ေး လ ိုချင့်ရနကကရသေးသည့် (Pender, 2002, 2007; Duffield, 2007)။ ထ ိုို့ဖပင့် 

CRC က ို လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ က န ိုင့်င ံက  လံိုခခ ံရ ေး မဟ ဗျှူဟ  ဖပန့်လည့် ရလ လ ချက့် ငွ့် 

ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသည့်။ လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ ၏ သရဘ   စ ချ ပ့်က ို အသံိုေးဖပ မှုမှ  စ့် င ့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးနငှ ့် လံိုခခ ံရ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  ကရလေးသ ငယ့် ြ လံိုရ ေးအဖြစ့် 

ရှုဖမင့်လ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် န ိုင့်ငံ က  န ိုင့်ငံရ ေး ငွ့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

ကျယ့်ဖပနို့့်လ သည့်ဟို   ိုန ိုင့်သည့်။  

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

၁၉၇၉ ခိုနှစ့် ကရလေးသ ငယ့် နှစ့် ငွ့် ပ ိုလန့် န ိုင့်ငကံ န ိုင့်င ံက  ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   

သရဘ   စ ချ ပ့်က ို  ဖပဋ္ဌ န့်ေး န့် ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည့်။  

UNICEF က အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် သရဘ   စ ချ ပ့်၏ အကကံဉ ဏ့်က ို  နို့့်ကျင့်ခွဲ ပပ ေး ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့် 

နှစ့်လယ့်ပ ိုင့်ေးရလ က့်မှ စ ချ ပ့်ရ ေး ွွဲသည ့် ဖြစ့်စဉ့် ွင့် ပါေင့်လ ခွဲ သည့်။ 

စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ ပပ ေး ံိုေးချ  န့် ၁၉၈၉ ခိုနစှ့် ွင့် CRC စ င့် အသက့်ေင့်လ ခွဲ သည့်။ 

န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေး န ေးပါေးက CRC က ို လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးထ ေးကကသည့်။ 

ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်   စ ိုေး  မ့် ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး မဟ ဗျှူဟ မျ ေး ွင့် 

ထည ့်သွင့်ေးထ ေးကကသည့်။ 

CRC က ို ကိုလသမဂဂ လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ ကလည့်ေး အသံိုေးဖပ သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

UNICEF က အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် အဘယ့်ရကက င ့် CRC က ို  နို့့်ကျင့်ခွဲ သနည့်ေး။ 
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 ဝလျားသူငယ် အခွင ်အဝ ျားမ ာျားအတွ ် အထူျားစြိန်ဝခေါ်မှုမ ာျား 

 

ကမ္   ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးဟ သည ့် သရဘ    ေး ငွ့် အထ ေး စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး ပါေင့်ရနသည့်။ 

ရ ေှးဦေးစ ွ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို လွ ့်လပ့်စွ  ခစံ ေးခွင ့် 

 ှ သည့်ဟ ရသ  သရဘ    ေးက ို အသ အမှ ့် ဖပ  မည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့်က ကရလေးမျ ေး ငွ့် 

က ကယွ့်ရပေးခံ မည ့် ြ လံိုရ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် က ိုယ့်  ိုင့် ရ  င့် ွက့်န ိုင့်သည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

 ှ သည့်ဟို အသ အမ ှ့် ဖပ မထ ေးရပ (N. Lewis, 1998, p. 92; Pupavac, 1998)။ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ  

လ  စ့်ဦေးက ို လွ ့်လပ့်ရသ  အခွင ့်အရ ေး ခံစ ေးခွင ့်  ှ သ မျ ေးဟို အသ အမှ ့် ဖပ လ ိုက့်ဖခင့်ေးသည့် ထ ိုသ ၌ 

မ မ က ိုယ့်က ိုနငှ ့် မ မ ပ ိုင့်  ိုင့်သည ့် ပစစည့်ေးမျ ေးက ို က ိုယ့်ပ ိုင့် စဉ့်ေးစ ေး  ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်စွမ့်ေး  ှ သည့်ဟို 

အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (N. Lewis, 1998, p. 80)။ ရခ ့်သစ့် ေ မ ိုကရ စ မျ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံသ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက န ိုင့်ငသံ ေးမျ ေးသည့်   ည ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ကျင ့်သံိုေးရနသည့် ဟ သည ့် 

သရဘ    ေးအရပေါ် အရဖခခထံ ေးသည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့်က ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို လွ ့်လပ့်ရသ  

အခငွ ့်အရ ေး ခံစ ေးခွင ့်  ှ သ မျ ေးဟို အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးရသ ့်လည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

က ိုယ့်  ိုင့် ကျင ့်သံိုေးန ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ လျှင့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ အဓ ပပ ယ့်မှ  ဖပဿန   ှ လ သည့် (N. Lewis, 

1998, p. 92)။ ထ ိုို့ရကက င ့် ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို  ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေးသည့် အဖခ ေးရသ  ရဘေးထို ့်ခ ံ

အိုပ့်စိုမျ ေး ဖြစ့်သည ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၊ လ နည့်ေးစို လ မျ   ေးမျ ေး (သ ိုို့) အလိုပ့်သမ ေး လ  န့်ေးစ ေးမျ ေး၏  န့်ေး   

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးနှင ့် က ွဖခ ေးသည့်။ ထ ိုသ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့် 

ဖပ ဖခင့်ေးက ထ ိုသ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့က ိုယ့်  ိုင့် ကျင ့်သံိုေးန ိုင့်စွမ့်ေး  ှ သည့်ဟို 

အသ အမှ ့်ဖပ လ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ စွမ့်ေးရ  င့်န ိုင့်ရစရသ  အခွင ့်အရ ေး (enabling rights) ပံိုစကံ ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို 

ဖမြှင ့် င့်ရပေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ယင့်ေးက လွ ့်လပ့်စွ  က ိုယ့်ပ ိုင့်  ံိုေးဖြ ့်ခငွ ့်က ို အသ အမှ ့် 

ဖပ မထ ေးရပ။ CRC က ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ မွဲရပေးခငွ ့်နှင ့် ရ ေွးရက က့်ခခံွင ့် ကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး အသ အမှ ့် ဖပ မထ ေးရပ။ ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက  န့်ေး   

အခွင ့်အရ ေးဟ သည ့် စံနှုန့်ေးမျ ေးအရပေါ် အရဖခခံထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး 

  ှ န ိုင့်ရ ေးသည့် ဖပင့်ပ ပိုဂဂ  လ့်  စ့်ဦေးဦေးက ၎င့်ေး  ိုို့ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို ေင့်ရ  က့်  ံိုေးဖြ ့်ရပေးဖခင့်ေးအရပေါ် 

မ  ည့်သည့်။ ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး၏ စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် အကက ေးအကွဲ  စ့်ဦေးဦေး၏ က ကယွ့်ရပေးမှု ပံိုစ ံ ဖြစ့်သည ့် 

က ကယွ့် န့် လ ိုအပ့်ဖခင့်ေး  ိုို့၏ အရ ေးပါမှုမျ ေးအကက ေး ထ ပ့်  ိုက့်ရ ွွေ့မှုမျ ေး  ှ လ သည့်။  အချ ပ့်အ ေးဖြင ့် 

  ိုရသ ့် ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့်  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ခငွ ့်  ှ သည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ကျင ့်သံိုေးမှုက ို ဖပင့်ပ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးက  ံိုေးဖြ ့်ရပေးသည့်။ 

 

ေို  ယ အချက့်မှ  ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ကရလေးဘေမျ ေး လွန့်စ ွ က ွဖခ ေးသည ့် 

မည မျှရသ  ကမ္ ကက ေး ွင့် ကမ္ လံိုေး  ိုင့်   ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး အခွင ့်အရ ေး သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ CRC 

က ၁၈ နှစ့် မဖပည ့်မ  ကရလေးဘေ ပံိုစကံ ို စက့်မှု လက့်မှု ထွန့်ေးက ေးပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးမှ သ မန့်ကရလေးမျ ေး၏ 

အရ ွွေ့အကကံ က ို အရဖခခံထ ေးသည့်။ ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ကရလေးဘေသည့် ပည သင့်ဖခင့်ေး၊ 

ရ   ကစ ေးဖခင့်ေး  ိုို့သ   ှ ပပ ေး အ ွယ့်ရ  က့်ပပ ေးသ မျ ေး၏   ေန့်မျ ေးမှ ထမ့်ေးရ  င့် ဖခင့်ေးမှ ကင့်ေးရေေးသည့်။ 
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သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုပံိုစသံည့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေးမှ လက့်ရ ွွေ့ အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးက ို ထင့်ဟပ့် မရနရပ။ 

ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ကရလေးမျ ေးသည့် လ ကက ေးမျ ေး သကွဲ သ ိုို့ ရနကက ပပ ေး အသက့် ၁၈ နှစ့် မ  ိုင့်မ ကပင့် 

လ ကက ေးမျ ေး၏   ေန့်မျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့် ရန ပပ  ဖြစ့်သည့်။  စ့်နည့်ေးအ ေးဖြင ့်   ိုရသ ့် CRC က ကမ္   ရန   

အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် ကရလေးဘေ   ိုရ  င့်ေးသည ့် စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် CRC ၏  က့် ံရ ေး၊ CRC ၏ ကမ္   ရဖမ က့်ဖခမ့်ေးမှ ကရလေးဘေ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ိုသ  

အရဖခခ ံ ထ ေးမှုနှင ့် ကမ္  ရ  င့်ဖခမ့်ေးမှ ကရလေးဘေ စနံှုန့်ေးမျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးထ ေးဖခင့်ေး မ ှ သည ့် အရပေါ် 

ရမေးခွန့်ေး ထို ့်လ ကကသည့်။ ထ ိုမှ စ့် င ့် ကမ္   ရဖမ က့်ဖခမ့်ေးနှင ့် ရ  င့်ဖခမ့်ေး၏  က့် ံရ ေးနှင ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး  န့်ေး  ည မှုအ ွက့် ကမ္   အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး ပံိုစကံ ို ချွဲွေ့ထငွ့်ဖခင့်ေး၏ သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးနငှ ့် 

  ိုင့်သည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေး ရပေါ်ထွက့်လ သည့်။ 

 

အကျဉ့်ေးချံ ေး   ို ရသ ့် န ိုင့်င ံက  ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် အထ ေး စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး ငွ့် 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး အရပေါ် န ေးလည့်ပံို၊ လ မှု အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး ဖြစ့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေးက ို 

န ေးလည့်ပံိုနငှ ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ဖပည့် ငွ့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ က  န ိုင့်ငရံ ေးမျ ေးအရပေါ် ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး စသည့်  ိုို့နှင ့် 

  ိုင့်သည ့် အရဖခခ ံကျရသ  ရမေးခွန့်ေးမျ ေး ပါေင့်သည့်။ 

 

 ာ ယွ်ခ ံသည ် အခငွ ်အဝ ျားမ ာျားမှ စွမ်ျားဝဆာင်နြိုင်ဝစဝသာ အခွင အ်ဝ ျားမ ာျားဆ သြိုို့ 

 

အစဉ့်အလ အ ေးဖြင ့် ကရလေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် က ကွယ့်ခံ မည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ြ လံိုမှု 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးဟို ယ  ထ ေးကကသည့်။ ထ ိုအခငွ ့်အရ ေး ပံိုစသံည့် ၁၉၂၄ ခိုနစှ့်နှင ့် ၁၉၅၉ ခိုနှစ့် န ိုင့်ငံ က  

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ရကကည ချက့်မျ ေး ွင့် သ သ  ထင့်  ှေးခွဲ သည့်။ 

 

ရေြန့်သ မျ ေးက ထ ိုအစဉ့်အလ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုသည့် ရခ ့်ရန က့်ကျရနပပ ေး အကက ေးအကွဲမှ အ ေးလံိုေးက ို 

 ံိုေးဖြ ့်သည ့် ပံိုစ ံ ကျသည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးက ို အသံဖပ ခွင ့် ပ ိုရပေး န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးလ ကကသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးရနသ မျ ေးသည့် 

အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ လ မှု ပဋ ည ဉ့်   ိုင့်   န ေးလည့်မှုမျ ေးနှင ့် အခငွ ့်အရ ေး   ှ သ မျ ေးသည့် စဉ့်ေးစ ေး 

 င့်ဖခင့်န ိုင့်ရသ ၊ လွ ့်လပ့်ရသ ၊ ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခငွ ့်အရ ေးက ို အ မခံန ိုင့်စွမ့်ေး  ှ ရသ   စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့် 

(အမျ   ေးသ ေး) မျ ေးဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် ပံိုစမံျ ေးက ို ရေြန့်ကကသည ့် ယရနို့ရခ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် 

ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး (constructivist) သ အ ို  မျ ေး၏  ွွဲရ  င့်ဖခင့်ေးက ို ခံလ ကက သည့်  (Santos, 1987, 

1995, pp. 60–71; Mackinnon, 1987, 1993; Pateman, 1988; Milanovi´c, 1992; Donnelly, 2003, pp. 

16, 61)။ ထ ိုရ ှေးရ ိုေးစွွဲ ပံိုစ ံ အ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ဖခင့်ေးသည့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေးအရပေါ် မ  ည့်ရနပပ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ သ မျ ေးနှင ့် က ကယွ့်ခငွ ့် လ ိုအပ့်သ  အ ေးနည့်ေးသ  အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးအ ေး အခွင ့်အရ ေးအဖြစ့် အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးမှ ြယ့် ှ ေးထ ေးသည့်။ 

 

ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သ အ ို  မျ ေးက အက အကယွ့်ရပေးရ ေး ပံိုစကံ ို ရကျ ့်လနွ့်၍ 

လိုပ့်ရ  င့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးကကပပ ေး ရဘေးြယ့်ခ ံအိုပ့်စိုမျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးက  ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ ချဉ့်ေးကပ့်ပံို၏ အမ ှေးမျ ေးက ို 

ရကျ ့်လွှ ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည့်။ ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ ရမ ့်ေယ့်လ့်အစ ေး အ ေးလံိုေးပါေင့်ရသ  အခွင ့်အရ ေး ရမ ့်ေယ့်လ့်က 
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လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ သ မျ ေး၏ ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးက ိုလည့်ေး ရဖြ ှင့်ေး န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးထ ေးသည့်။ ရထ က့်ခံလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးက ို အရဖခခ ံ အခွင ့်အရ ေးအဖြစ့် 

သ ့်မှ ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည့်။ ထ ိုမှသ  န ိုင့်ငံမျ ေးက ထ ိုရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးက ို လျစ့်လျှူရှုဖခင့်ေး (သ ိုို့) ၎င့်ေး  ိုို့က ို 

လ ိုက့်န လ ိုမှ လ ိုက့်န  မည့်ဟို သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး လိုပ့်န ိုင့်မည့် မဟို ့်ရပ။ ရဘေးထို ့်ခံ အိုပ့်စိုမျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး လက့်ခအံ ည့်ဖပ ဖခင့်ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ မ မ က ိုယ့်က ို န့်ြ ိုေးမှုနှင ့် လ မှုရ ေး 

အ င ့်အ န့်ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးန ိုင့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။  ထ ိုသရဘ    ေးမျ ေးက ို ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ 

လိုပ့်ရ  င့်ခွင ့် ရပေးရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရထ က့်ပံ  န့် အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ 

 

ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ ဖခင့်ေးက ၎င့်ေး  ိုို့က ို အခငွ ့်အရ ေး   ှ ဖခင့်ေးမှ   ေး  ေးရံို သ မက 

၎င့်ေး  ိုို့၏ ထ ခ ိုက့်လွယ့်မှုက ၎င့်ေး  ိုို့၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ှ  န့်ပါ 

လ ိုအပ့်ရစသည့် (Federle, 1994; Freeman, 1997)။ လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေး  ှ သ မျ ေး အ ွက့်သ  အခငွ ့်အရ ေး 

  ှ သင ့်သည့်ဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ရသ  ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ သရဘ    ေးက ို  နို့့်ကျင့်၍ 

ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက အခငွ ့်အရ ေးသည့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေးအရပေါ် 

မ  ည့်ဖခင့်ေးမ ှ ၊ အင့်အ ေးမ ှ မှု အရပေါ်သ  အရဖခခသံည့်ဟို ဖပန့်လည့် သရဘ    ေး ထို ့်ရြ ့်ခွဲ သည့် 

(Federle, 1994, p. 366)။ ထ ိုသ မျ ေးက ကရလေးဘေ ဟ သည့်မှ  လ မှုသရဘ    ေးအ  ြန့်  ေး 

 ည့်ရ  က့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး ကရလေးမျ ေးသည့် ဖမြှင ့် င့်ရပေး န့် အလ ေးအလ   ှ သည့် ဟ ရသ  

အချက့်မျ ေးက ို အဓ က အ ရံိုစ ိုက့်သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးက အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရပေးဖခင့်ေးသည့် ကရလေးငယ့်မျ ေး 

ရဘေးထို ့်ခ ံမှုနငှ ့် အင့်အ ေးမွဲ မှုက ို စ န့်ရခေါ်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ အခွင ့်အရ ေး ရပေးသည ့် 

ဖြစ့်စဉ့် ငွ့် အ ဏ  ှ  အ လစ့်မျ ေးက ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ မည့်သည ့် ရ  င့်ေး  ိုမှုက ို အသ အမှ ့်ဖပ မည့်က ို 

 ံိုေးဖြ ့်ကကသည့် (Federle, 1994, p. 344)။ ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ မ င ့်ကျက့်မှုနငှ ့် အထ ေး အက အကွယ့် 

လ ိုအပ့်မှု  ိုို့သည့် အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့် မ ှ သည ့် အချက့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို 

သ ေးသနို့့် အခွင ့်အရ ေး  ှ သ မျ ေးအဖြစ့် သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးသည့် ကရလေးငယ့်မျ ေး အရပေါ် သရဘ ထ ေး 

ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးသ မက ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ မ မ က ိုယ့်မ မ  ရှုဖမင့်ပံိုနငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ငွ့် 

ပါေင့်ပံိုမျ ေးက ိုပါ ရဖပ င့်ေးလွဲလ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြစ့်သည့် (Minow, 1990; McGillivray, 1994; Franklin, 1995)။ ဥပရေ 

ေဿန ပည  ငှ့် မ သ  မ န ို (Martha Minow) (1990, pp. 297-8) က “ကရလေးမျ ေးက ို ပါေင့်သ မျ ေးအဖြစ့် 

ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေးသည့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးအ ွင့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဖြစ့် ည့်မှုအ ေး အ  ေ ထ မျ ေး (သ ိုို့) 

အဖပင့်လ မျ ေးအဖြစ့်မှ သက့်  ိုင့်သ မျ ေးအဖြစ့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရပေးသည့်…  ှ သင ့်သည ့် ဂရိုစ ိုက့်မှု ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ရ ေးမထ ေးသည ့် စံနှုန့်ေးမျ ေး၊ ရဘေးြယ့်ထို ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ြယ့်ထို ့်ရ ေး အဖမင့်မျ ေးက ို 

စ န့်ရခေါ်န ိုင့်သည့်။” CRC သည့် က ကယွ့်မှု အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသ မက ပါေင့်ခငွ ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးပါ 

သ ့်မှ ့်ရပေးထ ေးရသ ရကက င ့် အရစ ပ ိုင့်ေး ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးနငှ ့် 

ကွွဲဖပ ေးသည့်။ ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို အခွင ့်အရ ေး  ှ သ မျ ေးအဖြစ့်  က့် ံ န့်နှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အသံမျ ေးက ို 

ဖမြှင ့် င့်န ိုင့် န့် CRC ၏ အပ ိုေ့် ၁၇ (၁) က ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည ့် 

က စစ ပ့်မျ ေးအရပေါ် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အဖမင့်မျ ေးအ ေး ရြ ့်ထို ့်ခငွ ့် ရပေးထ ေးပပ ေး ထ ိုအဖမင့်မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ အသက့်နငှ ့် 

 င ့်ကျက့်မှုအ  ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးသွ ေးမည့်ဟို   ိုထ ေးသည့် (စ ရသ တ  ၁၇.၃  ငွ့် ရှုပါ)။ 

 

စ ရသ တ  ၁၇.၃။ န ိုင့်ငံ က  ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေးမှ ရက က့်နှု ့်ချက့် 
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 ဝလျားသူငယ် အခွင အ်ဝ ျားမ ာျား ဆြိုင် ာ ၁၉၅၉ ခုနှစ်  ုလသမဂဂ ဝ  ညာခ  ်  

စည့်ေးမျဉ့်ေး ၂။ ကရလေးမျ ေးက ို ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  ၊ စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  ၊ ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်  ၊ စ  ့်ေ ည ဉ့်ပ ိုင့်ေး 

  ိုင့်  နငှ ့် လ မှုရ ေးပ ိုင့်ေး   ိုင့်   အ  ကျန့်ေးမ ပပ ေး သ မ န့် ဖြစ့်ရသ  ပံိုစနံှင ့် လွ ့်လပ့်ပပ ေး ဂိုဏ့်သ ကခ  

 ှ ရသ  ပံိုစံဖြင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးလ ရစ န့် ကရလေးမျ ေးသည့် ဥပရေအ  ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး အဖခ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးအ  

ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး အထ ေး အက အကယွ့်မျ ေး၊ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ရထ က့်ပံ  ပစစည့်ေးမျ ေး   ှ  မည့်။ 

ထ ို ည့် ယွ့်ချက့်ဖြင ့် ဥပရေမျ ေး ချမှ ့်   ွင့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို ဦေးထ ပ့်ထ ေး၍ 

စဉ့်ေးစ ေးရပေး မည့်။ 

 

 ဝလျားသူငယ် အခွင အ်ဝ ျားမ ာျား ဆြိုင် ာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်  လုသမဂဂ သဝဘာတစူာခ  ပ ်

 အပ ိုေ့် ၃ (၁)။ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးနငှ ့် သက့်  ိုင့်သည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး အ ေးလံိုေး ွင့် အစ ိုေး  (သ ိုို့) ပိုဂဂလ က လ မှု 

ြ လံှုရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၊    ေးရံိုေးမျ ေး၊ အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး   ေန့် ှ သ မျ ေး (သ ိုို့) ဥပရေ ချမှ ့်သ မျ ေး 

မည့်သည ့်အြွွဲွေ့က လိုပ့်ရ  င့်သည့် ဖြစ့်ရစ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို ဦေးထ ပ့်ထ ေး၍ 

စဉ့်ေးစ ေးရပေး မည့်။ 

 

အပ ိုေ့် ၁၇ (၁)။ န ိုင့်ငရံ  ့်သည့် က ိုယ့်ပ ိုင့် အဖမင့်  ှ ရနပပ  ဖြစ့်ရသ  ကရလေးငယ့်က ို ၎င့်ေး၏ အဖမင့်မျ ေးအ ေး 

လွ ့်လပ့်စွ  ရြ ့်ထို ့်ခငွ ့် ရပေး မည့်။ ကရလေးသ ငယ့်၏ အဖမင့်က ို အသက့်နငှ ့်  င ့်ကျက့်မှု အ  

အရလေးထ ေးပပ ေး ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေး ရပေး မည့်။ 

 

 ဝလျားသူငယ် အခွင အ်ဝ ျားမ ာျားတွင် လုပ်ဝဆာင်နြိငု်စွမျ်ား  ွ လ်ပ် 

 

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးက အကက ေးအကွဲမှ အ ေးလံိုေးက ို  ံိုေးဖြ ့်သည ့် ပံိုစကံ ို 

ရကျ ့်လွန့်သွ ေးပပ ဟို   ိုန ိုင့်ပါသလ ေး။ ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးမှုမျ ေး ွင့် 

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးက ို အခငွ ့်အရ ေး  ှ သ မျ ေးအဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲ ရြ ့်ဖပ ကကရသ ့်လည့်ေး အ ဏ  ှ  အ လစ့်မျ ေးက 

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး ရ  င့်ေး  ိုသည ့် အချက့်မျ ေးထွဲမှ မည့်သည ့် အချက့်မျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ မည့်က ို 

 ံိုေးဖြ ့်မည့် ဟ သည ့် က စစ ပ့်  ှ ရနရသေးသည့် (Federle, 1994, p. 344)။ ကရလေးဘေ ွင့် မှ ခ ိုဖခင့်ေးက 

အရပေါ်ယံအ ေးဖြင ့် ကကည ့်ရသ ့်  ညှ့်လျ ေးသည့်ဟို ထင့် သည့်။ သ ိုို့ရသ ့် ယင့်ေးအချက့်သည့် လ မှု 

 ည့်ရ  က့်မှု  စ့်ခို ဖြစ့်ဖခင့်ေးက ို ရမ ရလျ  မထ ေးသင ့်ရပ (O. O’Neil, 1992, p. 38)။ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးက 

အ ွယ့်ရ  က့်ပပ ေးသ မျ ေး အရပေါ် မှ ခ ိုဖခင့်ေးသည့် အရစ ပ ိုင့်ေး နှစ့်မျ ေး ွင့် ဇ ေရဗေ 

သရဘ    ေးအ  ရ  ှင့်လွှွဲ၍ မ ရပ။ ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   ပည  ငှ့် မ ိုက့်ကယ့် ြ  ေးမန့်ေး 

(Michael Freeman) က အသ အမှ ့် ဖပ ခွဲ သည ့်အ  ိုင့်ေး အချ  န့်အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခိုအထ  

“ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး ွင့် က ိုယ့်ပ ိုင့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချန ိုင့်သည ့် အ ယွ့် စ့်ခို မရ  က့်ရသေးခင့်အထ  ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို က ကွယ့်ရပေး မည့်” (Freeman, 1997, p. 27)။ ကရလေးမျ ေးသည့် မ မ  သရဘ  နဒက ို 

အ  အကျ ရြ ့်ထို ့်န ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ ရသေး   ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး၏ သရဘ    ေးက ို 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ကရလေးမျ ေး က ိုယ့်စ ေး ရ  င့် ွက့်ရပေး န့် လ ိုအပ့်သည့်။  
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ထ ိုို့ရကက င ့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ လိုပ့်ရ  င့်ခငွ ့် ရပေးရသ  အခငွ ့်အရ ေးသည့် သမ ေးရ ိုေးကျ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးနှင ့် မ  ည ရပ။ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး ငွ့် အခငွ ့်အရ ေး  ှ သ မျ ေးနှင ့် 

အခွင ့်အရ ေးက ို ကျင ့်ေ ့်အ  အသံိုေးဖပ န ိုင့်သ သည့်  စ့်ဦေး ည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သမ ေးရ ိုေးကျ ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက 

မ ဘမျ ေး (သ ိုို့မဟို ့် အိုပ့်ထ န့်ေးသ မျ ေး) သည့် ကရလေးသ ငယ့်၏ အခငွ ့်အရ ေးက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ သ မျ ေးဟို 

ယ  ရသ ့်လည့်ေး ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး သရဘ    ေးက ကရလေးငယ့်က ို က ိုယ့်စ ေးဖပ န ိုင့် န့် 

ကျင ့်ေ ့်အ  က ိုယ့်စ ေးဖပ န ိုင့်သ ၏ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်က ို ြွင ့်ရပေးထ ေးသည့်။ ြ  ေးမန့်ေး (1997, p. 27) က 

“မည့်သ က၊ မည့်သ ိုို့ ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေးအ ွက့် ရကျနပ့်ရလ က့်သည ့် အရဖြ မ ှ ရသေးရပ” ဟို   ိုခွဲ သည့်။ 

 

ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး၏ မှ ခ ိုရသ  သရဘ    ေးသည့် CRC  ငွ့်လည့်ေး ထင့်  ှေးခွဲ သည့်။ CRC ၏ အပ ိုေ့် 

၃ (က) က ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အဖမင့်ထက့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို ဦေးထ ပ့်ထ ေး၍ စဉ့်ေးစ ေးရပေး မည့်ဟို 

  ိုထ ေးသည့် (N. Lewis, 1998, pp. 77-104  ွင့် ရ ွေးရနွေး ထ ေးသည့်)။ အပ ိုေ့် ၁၇ အ  

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးက ို မည့်မျှ  င ့်ကျက့်ပပ ဟို သရဘ ထ ေးဖခင့်ေးနငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အဖမင့်မျ ေးက ို မည့်မျှအထ  

ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးသင ့်သည့်က ို  ံိုေးဖြ ့်ဖခင့်ေး အပါအေင့် ခငွ ့်ဖပ ထ ေးရသ  ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက 

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးနှင ့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးအ ကွ့် 

အရက င့်ေး ံိုေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို  ံိုေးဖြ ့် ရပေးသည့်။ အ  ိုချံ ေး   ို ရသ ့် ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ဖပင့်ပမှ ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ို စည့်ေးကကပ့် ရပေး သည့်။ 

 

 ဝလျားငယ ်ြိ ုမည်သူ   ြိယု်စာျား ပ သင ်သနည်ျား 

 

ကရလေးငယ့်က ို မည့်သ က က ိုယ့်စ ေးဖပ က  သ ၏ အရက င့်ေး ံိုေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့် 

ရပေးသင ့်သနည့်ေး။ ပည  ငှ့်မျ ေး၏ အဖမင့်မျ ေးနငှ ့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးအကက ေး ပဋ ပကခမျ ေး (သ ိုို့) ကရလေးငယ့်နငှ ့် 

ကရလေးငယ့်၏ ခနို့့်အပ့်ထ ေးသည ့် က ိုယ့်စ ေးလှယ့်  ိုို့အကက ေး ပဋ ပကခမျ ေးက ို မည့်သ ိုို့ ရဖြ ှင့်ေးမည့်နည့်ေး။ 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုအ ွက့် ကက ေးေင့်ရပေးသ  လ ိုအပ့်ရသ ့်လည့်ေး ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး 

လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ထ ိုကက ေးေင့်သ က ကရလေးငယ့်အရပေါ် ထ ေး ှ  မည ့်   ေန့်ခံမှုက ို ရဖြ ှင့်ေးထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ 

ထ ိုရမေးခွန့်ေးက ို ရဖြ ှင့်ေးဖခင့်ေးသည့် မ ဘမျ ေး၏ ကျင ့်ေ ့်က ို ရမေးခွန့်ေး ထို ့်  ကျသည့်။ အမနှ့် ကယ့် ွင့် 

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးက ို သ ့်မှ ့် ဖခင့်ေးသည့် ဖပဿန  ှ ရသ  မ ဘမျ ေး၏ ကျင ့်ေ ့်ရကက င ့် 

ဖြစ့်သည့်။ ဂါ ယ့်ေင့်ေး ဗန့်ဗျှူ န့် (Geraldine Van Bueren) (1998, p. 46) က “မ သ ေးစို ဘေသည့် 

ကရလေးငယ့်မျ ေးအ ကွ့် အပမွဲ ရစ အရက င့်ေး ံိုေးရသ  အကျ  ေးစ ေးပွ ေး ဖြစ့်ပပ ေး မ ဘမျ ေးသည့် ကရလေးငယ့်၏ 

အရက င့်ေး ံိုေးရသ  အကျ  ေးစ ေးပွ ေးအ ကွ့် အပမွဲ ရစ  ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်စွမ့်ေး  ှ သည့် ဟ သည ့် အချက့်မျ ေးက ို 

သရဘ   စ ချ ပ့်က စ န့်ရခေါ်ထ ေးသည့်” ဟို   ိုခွဲ သည့်။ ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက 

ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေးထက့် မ ဘမျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ    ေန့် ှ သ  မျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေး  ကျသည့်။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုသည့် အဖခ ေး အရစ ပ ိုင့်ေး ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   

အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့်  င့်  သည့်ဟို   ိုန ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး ထ ိုလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၏ 

ယံိုကကည့်မှုမျ ေးနှင ့်ရ    ကွွဲဖပ ေးသည့်။ သမ ေးရ ိုေးကျ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ 

ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမှ ကင့်ေးလွ ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးရသ ့်လည့်ေး ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး 

မ ရဘ င့်ကမ  နှစ့်ဦေးကက ေး  က့် ံရ ေးမျ ေးအ ေး ဖပင့်ပမှ အိုပ့်ချ ပ့်ဖခင့်ေးက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ သည့် (Pupavac, 2002)။ 
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ထ ိုို့ရကက င ့် ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုက သမ ေးရ ိုေးကျ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး၏ 

 စ့်က ိုယ့် ည့် ဘေ ငွ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်နငှ ့် လွ ့်လပ့်ပပ ေး  န့်ေး  ည ရသ  ကျင ့်ေ ့်  ှ ရသ  န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး 

ဟ သည ့် အဖမင့်မျ ေးက ို သံသယ  ှ ကကသည့် (Arendt, 1959, p. 54; Rawls, 1973, pp. 161, 565; Mill, 1985; 

Habermas, 1996, p. 455)။ ရေြန့်သ မျ ေးက ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် 

သ မန့်လ မျ ေးက ို လ ိုလ ေးြွယ့်   ပည  ငှ့်  န့်သည ့် မ ဘ၏ ဖပ စို ပျ   ေးရထ င့်မှု စံနှုန့်ေးမျ ေးမှ ြယ့်ခ ွရစပပ ေး 

န ိုင့်ငရံ  ့်၏ ြ နှ ပ့်ရသ  အ ဏ မျ ေးက ို ခွင ့်ဖပ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစသည ့် အနတ  ယ့်မျ ေး 

 ှ သည့်ဟို သ   ရပေးခွဲ သည့် (N. Lewis, 1998; Pavlovic, 2007)။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

CRC သည့် က ကယွ့်ခငွ ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး သ မက ပါေင့်ခွင ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး သ ့်မှ ့် 

ရပေးထ ေးပပ ေး အရစ ပ ိုင့်ေး န ိုင့်င ံက  ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးမှ ကွွဲဖပ ေးသည့်။  

CRC  ွင့် ပါေင့်သည ့် ကရလေးသ ငယ့် ပါေင့်ခငွ ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ကရလေးမျ ေးက ို အသံဖပ ခငွ ့် 

ရပေးထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့်   ေန့် ှ သ မျ ေးက ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အရက င့်ေး ံိုေးရသ  အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို 

 ံိုေးဖြ ့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးသည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးဟို ရှုဖမင့်ဖခင့်ေးက ကရလေးမျ ေး၏ 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို မ ဘကသ  က ိုယ့်စ ေးဖပ ဖခင့်ေးက ို စ န့်ရခေါ်ရနသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ကရလေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးက ို 

မည့်သ က က ိုယ့်စ ေးဖပ ခငွ ့်  ှ သည့်ဟ ရသ  ရမေးခွန့်ေးက ိုမ  ရဖြ  ိုထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ 

ကရလေးမျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စမွ့်ေး ကွက့်လပ့်  စ့်ခိုက ို ရြ ့်ဖပရနသည့်။ 

ကရလေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အရက င့်ေး ံိုေးရသ  အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို  ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ ရသ ၊ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို စည့်ေးကကပ့်န ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ ရသ  အခွင ့်အရ ေး  ှ သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ကရလေးမျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ခငွ ့်ဖပ ထ ေးရသ  ဖပင့်ပမှ   ေန့် ှ သ  အရပေါ် ငွ့် မှ ခ ိုရနသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ မှ ခ ိုရနဖခင့်ေးက 

ကရလေးမျ ေးသည့် ထ ိုသ က ို   ေန့်ခရံစ န့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ ရကက င့်ေး ဖပသရနရလ   အ ဏ  

မည မျှမှု ဖပဿန   ှ ရန ွဲပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေးက ို   ှ ထ ေးသ  ကရလေးမျ ေးအရနဖြင ့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေး ကွက့်လပ့်က ို 

မည့်မျှအထ  ရကျ ့်လွှ ေး န့် လ ိုအပ့်သနည့်ေး။ 

 

 ဝလျားဘေ ြို တည်ဝဆာ ် ခင်ျားနှင ်  ပန်လည် တည်ဝဆာ  ်ခငျ်ား 

 

ရဖပ င့်ေးလွဲရနသည ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေးက အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုမှုနှင ့် 

ခွွဲဖခ ေး မ န ိုင့်မှု  ိုို့က ို အ ရံိုစ ိုက့်ကကသည့် (Donnelly, 2003, pp. 27-33)။ ကရလေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးကလည့်ေး CRC  ငွ့် ပါေင့်ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုမှုနှင ့် ခွွဲဖခ ေး 

မ န ိုင့်မှု  ိုို့က ို ရြ ့်ဖပကကသည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၊ 

အထ ေးသဖြင ့် ပ ို၍ ရခ ့်ရ ွှေ့ရဖပေးသ မျ ေးက မ မ   ိုို့က ိုယ့်က ို လ မှု  ည့်ရ  က့်ရ ေး ေါေ  (social 
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constructivist) မျ ေးအဖြစ့် ခံယ ကကသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ရသ  လ မှု  ည့်ရ  က့်ရ ေး 

ေါေသည့် လွန့်ခွဲ ရသ   ယ့်စိုနှစ့် အချ   ွေ့ ငွ့် ပ ို၍ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ လ ပပ ေး ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   

ရ ွေးရခေါ်မှုမျ ေး အ ကွ့် က လ ညှ့်ကက  အချက့်အလက့်မျ ေး ရပေးခွဲ သည့်။ ရအေး  စ့် (Aries) (1962) စ င့် 

ရြ ့်ထို ့်ခွဲ ရသ  လ မှု  ည့်ရ  က့်ရ ေး ေါေသည့် လ မှု စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် လ မှု အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အရပေါ် 

မှ ခ ိုရနသည ့် သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး   ိုင့်   (သ ိုို့) လ မှုရ ေး   ိုင့်   လကခဏ မျ ေးက ို   ှရြွဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ရအေး  စ့်၏ 

စ  မ့်ေးမျ ေး ငွ့် အရစ ပ ိုင့်ေး ရခ ့်ရပေါ် က လအ ငွ့်ေး ဖပင့်သစ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ ကရလေးမျ ေး အရပေါ် 

သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ  န ေးလည့်မှုမျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲလ ပံို၊ ကရလေးမျ ေးက ို ပံိုရြ ့်ပံိုမျ ေးက ို မှ ့် မ့်ေး 

 င့်ထ ေးသည့်။ အဖခ ေး ရလ လ မှုမျ ေးက မ  ည ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး၊ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး မျ ေးအကက ေး 

ကွ ဖခ ေးချက့်မျ ေးက ို   ှရြွထ ေးသည့် (Boyden, 1994; Burman, 1994; James and Prout, 1997)။ 

ထ ိုရလ လ ချက့်မျ ေးသည့် လ သ ေးမျ ေး၏ ရနထ ိုင့်မှု ပံိုစံမျ ေးနှင ့် ကရလေးဘေ မျ   ေးစံိုက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် 

အရစ ပ ိုင့်ေး မနိုဿရဗေ ပည  ပ့်  ိုင့်   ရလ လ မှုမျ ေးအရပေါ် အရဖခခံထ ေးသည့် (Mead and Wolfenstein, 

1955)။ 

 

 ည့်ရ  က့်ရ ေး ေါေ  သမ ိုင့်ေးမျ ေးက ကရလေးငယ့်မျ ေးအ ကွ့် ဖပည့် ငွ့်ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ိုလည့်ေး ရလ လ သံိုေးသပ့်ကကသည့် (Platt, 1977; Parton, 1985; Cunningham, 

1995)။ ထ ိုသမ ိုင့်ေးမျ ေးက ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို က ကယွ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည ့် “ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို 

ကယ့် င့်သည ့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး” နှင ့် ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည ့် “ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး” အကက ေး ခွွဲဖခ ေးမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ကကသည့်။ ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး 

  ိုင့်   လှုပ့် ှ ေးမှုသည့် ၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် စ င့်ခွဲ ပပ ေး ကရလေးငယ့်မျ ေး၏  ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်စွမ့်ေးနငှ ့် 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးသည့် အ ယွ့်ရ  က့်ပပ ေး သ မျ ေးနငှ ့်  န့်ေး  ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုထ ေးရသ  ကရလေးသ ငယ့် 

လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေး အစ အစဉ့်နှင ့် ကွ ဖခ ေးသည့်က ို သ  ဖပ  မည့်။ ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို ကယ့် င့်သည ့် 

ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုသည့် ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး မ  ိုင့်မ အထ  န ိုင့်ငံ က  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ငွ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးရသ  

ချဉ့်ေးကပ့်ပံို ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုအချ  န့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး ငွ့် အခငွ ့်အရ ေး အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ို ပ ို၍ အသံိုေးမျ ေး 

လ သည့်။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  ကရလေးမျ ေးက ို ကယ့် င့်သည ့် လှုပ့် ှ ေးမှုသည့် အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် 

ဖမြှင့်  င့်ရ ေး မ ရဘ င့်အ ွင့်ေး ွင့်  ှ ရန ွဲ ဖြစ့်ပပ ေး ယင့်ေးအရကက င့်ေးက ို  က့်လက့် ရ ွေးရနွေးသွ ေး ပါမည့်။ 

ကရလေးငယ့် ကယ့် င့်ရ ေးနငှ ့် ဖမြှင ့် င့်ရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးအကက ေး ပဋ ပကခမျ ေးက ို ကရလေးစစ့်သ ေးမျ ေး (သ ိုို့) 

ကရလေး လိုပ့်သ ေးမျ ေး စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေးအ ေး   ေးဖမစ့်သည ့် ရ ွေးရနွေး ဖငင့်ေးခိုန့်မှုမျ ေး ွင့် ရ ွွေ့န ိုင့်သည့် (Hart, 

2006)။ ကရလေးငယ့်မျ ေးအ ွက့် န ိုင့်င ံက  ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှု ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးက အနတ  ယ့်မျ ေးပပ ေး 

ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ရသ  ကရလေးလိုပ့်သ ေး ခ ိုင့်ေးရစမှုမျ ေးနငှ ့် ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ဖခင့်ေး မဟို ့်ဘွဲ ကရလေးမျ ေးက ို 

လိုပ့်ငန့်ေးခွင့် ွင့်  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး ပါေင့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး  ိုို့အကက ေး ကွ ဖခ ေးမှုမျ ေး  ှ ရကက င့်ေး ေန့်ခံထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

ကရလေးသ ငယ့်   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ကရလေးစစ့်သ ေး က စစက ို  ခွဲနက့်  နို့့်ကျင့် 

ကကပပ ေး ကရလေးမျ ေး လက့်နက့်က ိုင့်  ပ့်ြွွဲွေ့မျ ေး ငွ့် ပါေင့်ဖခင့်ေးသည့် မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် ြ အ ေးရပေး 

ခံ ဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့် ထ ေးကကသည့် (စ ရသ တ  ၁၇.၄  ငွ့် ရှုပါ)။ သိုရ သနမျ ေးကမ  

ကရလေးငယ့်မျ ေး လက့်နက့်က ိုင့်  ပ့်ြွွဲွေ့မျ ေး ွင့် ေင့်ရ  က့်ဖခင့်ေးသည့် မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် အ င့်ေးအဓမမ 

ြ အ ေးရပေးဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်ဟ သည ့် ယ  ချက့်က ို စ န့်ရခေါ် ရထ က့်ဖပထ ေးသည့် (စ ရသ တ  ၁၇.၅  ွင့် 

ရှုပါ)။s 
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စ ရသ တ  ၁၇.၄။ ကရလေးစစ့်သ ေး   ိုင့်   အဓ က န ိုင့်င ံက   ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေး 

၁၉၄၉ ခုနှစ် ဂ န ော သဝဘာတူစာခ  ပ်မ ာျားနှင ် ၁၉၇၇ ခုနစှ ်ဝနာ ်ဆ ်တွဲ စာခ  ပ်မ ာျား 

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp 

 

၁၉၇၇ ခုနှစ် ဝနာ ်ဆ တ်ွဲ စာခ  ပ ်(၁) 

အပြိုဒ် ၇၇ 

ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို က ကယွ့်ဖခင့်ေး 

၁။ ပဋ ပကခ ငွ့် ပါေင့်ရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် အသက့် ၁၅ နှစ့် မဖပည ့်ရသေးရသ  ကရလေးမျ ေးက ို 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ွင့်   ိုက့်ရ ိုက့် ပါေင့် ပ ့်သက့်မှု မ ှ  ရလရအ င့်   ့်စွမ့်ေးသမျှ 

လိုပ့်ရ  င့်ရပေး မည့်။ အထ ေးသဖြင ့် ပါေင့်ပ ့်သက့်ရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို 

လက့်နက့်က ိုင့်  ပ့်ြွွဲွေ့မျ ေး ငွ့် ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေးမှ ရ  ှင့်ကကဉ့် မည့်။ အသက့် ၁၅ ဖပည ့်ပပ ေး ရသ ့်လည့်ေး 

၁၈ နှစ့် မဖပည ့်ရသေးသ မျ ေးက ို စစ့်သ ေးအဖြစ့် စိုရ  င့်ေး  ၌ ပဋ ပကခ ွင့် ပါေင့်သည ့် အြွွဲွေ့မျ ေးသည့် 

အသက့်အ ွယ့် ကက ေးသ မျ ေးက ို ပ ို၍ ဦေးစ ေးရပေး စိုရ  င့်ေး မည့်။ 

၂။ စ ပ ိုေ့် ၂  ွင့်  ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့်မျ ေး  ှ ရသ ့်လည့်ေး မခွင့်ေးချက့် အရနဖြင ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ွင့် 

  ိုက့်ရ ိုက့် ပါေင့်ရနရသ  အသက့် ၁၅ နှစ့် မဖပည ့်ရသေးသည ့် ကရလေးငယ့်မျ ေးသည့်  စ့်ဘက့် အြွွဲွေ့က 

ြမ့်ေး  ေးဖခင့်ေးခံ ပါက ၎င့်ေး  ိုို့သည့် စစ့်သံိုို့ပန့်ေး ဟို ့်သည့် ဖြစ့်ရစ၊ မဟို ့်သည့် ဖြစ့်ရစ ယခိုအပ ိုေ့် ငွ့်  

ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည ့် အထ ေးအက အကယွ့်မျ ေးက ို   ှ ခွင ့်  ှ  မည့်။ 

၃။ အပ ိုေ့် ၇၅၊ စ ပ ိုေ့် ၅  ငွ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် မ သ ေးစိုမျ ေးက ို မ သ ေးစိုလ ိုက့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးသည ့် 

အရဖခအရနမှအပ လက့်နက့်က ိုင့် ပဋ ပကခမျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး ြမ့်ေး  ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးခံထ ေး ရသ  

ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို အ ယွ့်ရ  က့်ပပ ေးသ မျ ေးအ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးသည ့် ရန  နှင ့် သ ေးသနို့့်ခွွဲ၍ 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေး မည့်။  

၄။ လက့်နက့်က ိုင့် ပဋ ပကခနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ရသေဏ့် ရပေး   ငွ့် ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်သည ့် အချ  န့်၌ အသက့် ၁၈ 

နှစ့် မဖပည့် ရသေးသ မျ ေးက ို ကပွ့်မျက့်ဖခင့်ေး မဖပ  ။ 

 

 ဝလျားသူငယ် အခွင အ်ဝ ျားမ ာျား ဆြိုင် ာ သဝဘာတူစာခ  ပ်၊ ၂၀ နြိုေင်ဘာ ၁၉၈၉ 

အပ ိုေ့် ၃၈ 

၁။ လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  လက့်နက့်က ိုင့် 

ပဋ ပကခ   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု ဥပရေပါ စည့်ေးကမ့်ေးချက့်မျ ေးက ို ရလေးစ ေး 

လ ိုက့်န  မည့်။  

၂။ လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အသက့် ၁၅ နှစ့် မဖပည ့်ရသေးရသ  ကရလေးမျ ေးက ို 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ွင့်   ိုက့်ရ ိုက့် ပါေင့် ပ ့်သက့်မှု မ ှ  ရလရအ င့်   ့်စွမ့်ေးသမျှ 

လိုပ့်ရ  င့်ရပေး မည့်။ 

၃။ လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အသက့် ၁၅ နှစ့် မဖပည ့်ရသေးရသ  ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို 

၎င့်ေး  ိုို့၏ စစ့် ပ့်မျ ေး ွင့် ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေးမှ ရ  ှင့်ကကဉ့် မည့်။ အသက့် ၁၅ ဖပည ့်ပပ ေးရသ ့်လည့်ေး ၁၈ နှစ့် 

မဖပည ့်ရသေးသ မျ ေးက ို စစ့်သ ေးအဖြစ့် စိုရ  င့်ေး  ၌ လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 
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အသက့်အ ွယ့် ကက ေးသ မျ ေးက ို ပ ို၍ ဦေးစ ေးရပေး စိုရ  င့်ေး မည့်။ 

၄။ န ိုင့်င ံက  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု ဥပရေပါ အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို လက့်နက့်က ိုင့် ပဋ ပကခမှ က ကယွ့်သည ့် 

  ေန့်မျ ေးက ို ထမ့်ေးရ  င့်   ွင့် လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် လက့်နက့်က ိုင့် 

ပဋ ပကခမျ ေးရကက င ့် ထ ခ ိုက့်ခစံ ေး ရသ  ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို က ကွယ့် ရစ င ့်ရ  ှက့်ရပေး န့် 

  ့်စွမ့်ေးသမျှ လိုပ့်ရ  င့်ရပေး မည့်။ 

 

အပ ိုေ့် ၃၉ 

လျစ့်လျှူရှုဖခင့်ေး၊ ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ဖခင့်ေး၊ အလွွဲသံိုေးစ ေး ဖပ ဖခင့်ေး၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

 က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ  (သ ိုို့) ဂိုဏ့်သ ကခ  ကျ င့်ေးရစရသ   က့် ံမှုမျ ေး (သ ိုို့) 

အဖပစ့်ရပေးမှုမျ ေး (သ ိုို့) လက့်နက့်က ိုင့် ပဋ ပကခမျ ေး၏ သ ေးရက င့် ဖြစ့်ခွဲ  ရသ  ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို 

ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  နှင ့် စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  ဖပန့်လည့် ထ ရထ င့်လ ရစ န့်နငှ ့် လ မှု ဖပန့်လည့် ရပါင့်ေးစည့်ေးမှုမျ ေး 

  ှ ရစ န့် လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် သင ့်ရလျ ့်သည့်  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ  

လိုပ့်ရ  င့် မည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ဖပန့်လည့် ထ ရထ င့်လ ရစရ ေးနှင ့် ဖပန့်လည့် ရပါင့်ေးစည့်ေးမှု   ှ ရစရ ေးသည့် 

ကရလေးငယ့်၏ ကျန့်ေးမ ရ ေး၊ မ မ က ိုယ့်မ မ  ရလေးစ ေးမှုနှင ့် ဂိုဏ့်သ ကခ   ှ မှု  ိုို့က ို အ ေးရပေးရသ  

ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေး မည့်။ 

http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94- 

0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf 

 

နြိုင်ငတံ ာ  ာဇေတ်မှု တ ာျားရုံျား ဆြိုင် ာ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဝ ာမ သဝဘာတူစာခ  ပ် 

အပ ိုေ့် ၃ က ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို လက့်နက့်က ိုင့် ပဋ ပကခမျ ေး ွင့် အသံိုေးဖပ  န့် ြ အ ေးရပေး (သ ိုို့) မပါမရန  

ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေးအ ေး   ေးဖမစ့်ထ ေးသည့်။ 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/comchic.htm 

 

 ဝလျားငယ်မ ာျား ြိ ု လ ်န ် ြိုင် ပဋြိပ ခမ ာျားတငွ် ပါေင်ခြိငု်ျား ခင်ျားနငှ ် စပ်လ ဉျ်ားဝသာ  ဝလျားသူငယ် 

အခွင ်အဝ ျားမ ာျား ဆြိုင် ာ သဝဘာတစူာခ  ပ၏် လြို န်ာလြိုမှ လြို န်ာနြိုငဝ်သာ ဝနာ ်ဆ တ်ွဲ စာခ  ပ ်

၂၀၀၀ ခုနှစ် 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အသက့် ၁၈ နှစ့် မဖပည ့်ရသေးရသ   ပ့်ြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးက ို 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ွင့်   ိုက့်ရ ိုက့် ပါေင့် ပ ့်သက့်ဖခင့်ေး မ ှ ရစ န့်   ့်စွမ့်ေးသမျှ လိုပ့်ရ  င့် မည့် (အပ ိုေ့် 

၁)။ 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အသက့် ၁၈ နှစ့် မဖပည့် ရသေးသ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

စစ့် ပ့်မျ ေး ွင့် မပါမရန    ေန့်ထမ့်ေးရ  င့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး မ ှ ရစ  (အပ ိုေ့် ၂)။ 

န ိုင့်ငရံ  ့်နငှ ့် မသက့်  ိုင့်ရသ  လက့်နက့်က ိုင့် အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် မည့်သည ့် အရဖခအရန၌ မ  ို အသက့် ၁၈ 

နှစ့် မဖပည ့်ရသေးသ မျ ေးက ို စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) အကကမ့်ေးြက့်မှု ွင့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးမှ ရ  ှင့် ှ ေး  မည့် (အပ ိုေ့် 

၄)။ 

 

အ ခာျား အဓြိ  နြိငု်ငတံ ာ လှုပ် ှာျားမှုမ ာျား  
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၁၉၉၇ ခိုနှစ့် က ပ့်ရ  င့်ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးနှင ့် အရလ အကျင ့်ရက င့်ေးမျ ေး  

http://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf 

စစ့် ပ့်မျ ေး (သ ိုို့) လက့်နက့်က ိုင့်  ပ့်ြွွဲွေ့မျ ေး ွင့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးက ို    ေးမေင့် စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး   ိုင့်   ၂၀၀၇ ခိုနှစ့် ပွဲ စ့် က  ကေ ့်မျ ေး 

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ စစ့် ပ့်မျ ေး (သ ိုို့) လက့်နက့်က ိုင့်  ပ့်ြွွဲွေ့မျ ေးအ ကွ့် ၂၀၀၇ ခိုနှစ့် ပွဲ စ့် 

စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးနှင ့် လမ့်ေးညွှန့်ချက့်မျ ေး 

http://www.unicef.org/protection/files/Paris_Principles_EN.pdf 

လက့်နက့် ဖြ  ့်သ မ့်ေးရ ေး၊  ပ့်ြျက့်သ မ့်ေးရ ေးနငှ ့် ဖပန့်လည့်ရပါင့်ေးစည့်ေးရ ေး   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ စိုရပါင့်ေး 

စံနှုန့်ေးမျ ေး UN Integrated Disarmament, Demobilization, and Reintegration 

Standards (IDDRS)) 

http://www.unddr.org/ 

 

စ ရသ တ  ၁၇.၅။ စ န့်ရခေါ်ရနရသ  ထင့်ဖမင့်ယ  ချက့်မျ ေး၊ ကရလေးစစ့်သ ေးမျ ေး 

သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ  ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး လက့်နက့်က ိုင့်  ပ့်ြွွဲွေ့ ွင့် ပါေင့်ဖခင့်ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အဖခ ေးရသ  

လ မှု   ေန့်မျ ေးနငှ ့် အပပ  င့်  ှ ရနသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးက အသက့်ငယ့်ငယ့်ဖြင ့် လ ကက ေး 

  ေန့်မျ ေး ယ  သည ့် လ မှု အရဖခအရနမျ ေး ွင့် ထ ိုကရလေးမျ ေးသည့်   ိုက့်ခ ိုက့် သည ့် 

အခန့်ေးကဏ္ဍမျ ေး ွင့် ပ ိုမ ို ပါေင့်လ ိုကကသည့် (Hart, 2006, 2008)။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် 

ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေးက ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး လိုပ့်က ိုင့် သည ့် အချ   ွေ့ 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးသည့် ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်သည ့် ပံိုစ ံ မဖြစ့်ဟို ယ  သည ့်  ိုင့်ရအ င့် လက့်နက့်က ိုင့် ပဋ ပကခမျ ေးမှ 

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍမှမ  အနတ  ယ့် ှ ပပ ေး ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် 

ကရလေး စစ့်သ ေး ဖြစ့်လ ဖခင့်ေးသည့် ကရလေးငယ့်၏ စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  ၊ လ မှုရ ေးပ ိုင့်ေး   ိုင့်  နငှ ့် စ  ့်ခစံ ေးမှု 

ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ြံွွေ့ပြ  ေးမှုမျ ေးက ို ပျက့်စ ေးရစရံိုသ မက ကရလေးစစ့်သ ေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

မ င ့်ကျက့်ရသေးမှုရကက င ့် အကကမ့်ေးြက့်ဖခင့်ေးက ို ပ ိုမ ို အသ ေးကျလွယ့်ပပ ေး  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး ပ ို၍ 

ကျှူေးလွန့်န ိုင့်ရဖခ  ှ သည့် (Goodwin-Gill and Cohn, 1994)။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် ဖပည့် ွင့်ေး လက့်နက့်က ိုင့်  ပ့်ြွွဲွေ့မျ ေးသ ိုို့ ေင့်ရ  က့်ဖခင့်ေးသည့် သမ ေးရ ိုေးကျအ ေးဖြင ့် 

လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးထွဲမှ လ မှုရ ေးအ  ရဘေးထို ့်ခံထ ေး သ မျ ေးအ ကွ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးနှင ့် ရပါင့်ေးစည့်ေး န့်နှင ့် 

အထက့်သ ိုို့  က့်န ိုင့် န့် နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ကိုလသမဂဂ ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး 

သရဘ   စ ချ ပ့်ထွဲ ငွ့် အသက့် ၁၅ မှ ၁၈ နှစ့်အ ွင့်ေး ကရလေးမျ ေးက ို စစ့်သ ေးအဖြစ့် စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေးက ို 

  ေးဖမစ့်ဖခင့်ေးအ ေး ထည ့်သွင့်ေးမည့်က ို န ိုင့်ငအံမျ ေးအဖပ ေးက  နို့့်ကျင့်ကကသည့်။ ထ ိုအစ ေး အသက့် ၁၈ နှစ့် 

ရအ က့်မျ ေးက ို စစ့်ထွဲ မေင့်မရန  ေင့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) အသက့် ၁၈ နှစ့်ရအ က့်မျ ေးက ို ရ ွှေ့ န့်ေး ွင့်   ေန့် 

ထမ့်ေးရ  င့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးမျ ေးက ို   ေးဖမစ့် န့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ကကသည့် (စ ရသ တ  ၁၇.၄  ငွ့် ရှုပါ)။ 

 

ကရလေးစစ့်သ ေး   ိုင့်   န ိုင့်ငံ က  လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ရယဘိုယျ အ ေးဖြင ့် ကရလေး ဖပန့်ရပေး ွွဲဖခင့်ေးနှင ့် 

ယ ဂန့်ေါ န ိုင့်ငံမ ှ ဘို  ေးသခင့်၏ ရ  ့်လှန့်ရ ေး ပ့် (Lord’s Resistance Army (LRA)) ကွဲ သ ိုို့ရသ  

လက့်နက့်က ိုင့် အိုပ့်စိုမျ ေး ငွ့် အ င့်ေးအဓမမ   ေန့် ထမ့်ေးရ  င့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  ဖပဿန မျ ေးက ို 
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အ ရံိုစ ိုက့်ကကသည့်။ ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   မဟ မင့်ေးကက ေး၏ အ   ့်မှ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

အရဖခအရနမျ ေး   ိုင့်   ၂၀၁၅ ခိုနှစ့် အစ  င့်ခစံ  (သ ိုို့) လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့် ရလ လ ရ ေး အြွွဲွေ့၏ 

“ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အသက့် ှင့်ချင့်  ငှ့်မည့်၊ ရသလျှင့်လည့်ေး ရသသွ ေးန ိုင့်သည့်၊   ေး  ေးယ ေးမှ လက့်နက့်က ိုင့် 

အိုပ့်စိုမျ ေး၌ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး စိုစည့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး” အစ  င့်ခစံ မျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငံ က  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစ  င့်ခစံ မျ ေး ွင့် မှ ့် မ့်ေး င့် ထ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို 

က ကယွ့်ဖခင့်ေးသည့်   ေး  ေးယ ေး၊ အ   ့်နငှ ့် ယ မင့်မ ှ စစ့်ပွွဲမျ ေး ငွ့် မျ ေးစ ွ အရ ေးပါလ သည့်။ ISIS 

ကွဲ သ ိုို့ရသ  အကကမ့်ေးြက့် အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ကရလေးစစ့်သ ေးမျ ေး  စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေးနှင ့် ထ ိုကရလေး 

စစ့်သ ေးမျ ေးက  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး ကျှူေးလွန့် န့် အသင ့် ှ ပံို  ိုို့က ို လ မှု ကွန့်ယက့် ငွ့် ရေမျှသည ့် 

ေါေဖြန့်ို့ ဗ ေ ယ ိုမျ ေး ငွ့် ရဖပ င့်ရဖပ င့် င့်ေး င့်ေးပင့် ဖပသကကသည့်။ 

 

၂၀၀၄ ခိုနှစ့် ဧပပ လ ွင့် အစစလ မ့် စစ့်ရသွေးကကွ အိုပ့်စို ဘ ိုက ိုဟ  မ့်က န ိုင့်ဂျ  ေး  ေးယ ေး န ိုင့်ငံ ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး 

ချ  ရဘ  ပမ  ွေ့ ှ  ရကျ င့်ေး စ့်ရကျ င့်ေးမှ မ န့်ေးကရလေးငယ့် ၂၅၀ ရကျ ့်က ို ဖပန့်ရပေး ွွဲခွဲ သည့်။ ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်က 

ဘ ိုက ိုဟ  မ့် အြွွဲွေ့၏ ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို လက့်နက့်က ိုင့်  ပ့်ြွွဲွေ့ ွင့် အသံိုေးဖပ သည ့် ဖြစ့် ပ့်အရပေါ် 

န ိုင့်င ံက ၏ အ ရံိုစ ိုက့်မှုက ို န ှုေး ွ ရပေးခွဲ သည့်။ ၂၀၁၅ ခိုနစှ့် ငွ့် န ိုင့်င ံက  လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခွင ့် အြွွဲွေ့ 

(2015b) က ၂၀၁၄ ခိုနစှ့်မှ စ၍ ရေသ ငွ့်ေး အ ပ့်သ ေးရပါင့်ေး ၅၅၀၀ ရကျ ့်က ို ဘ ိုက ိုဟ  မ့် အြွွဲွေ့က 

သ ့်ဖြ ့်ခွဲ သည့်ဟို ခနို့့်မှန့်ေးခွဲ ကကသည့်။ ဘ ိုက ိုဟ  မ့် က ိုယ့်၌က ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   

န ိုင့်င ံက  စံနှုန့်ေးမျ ေးအ ေး  နို့့်ကျင့်ရကက င့်ေး ရကကည  ထ ေးသည့်။ ဘ ိုက ိုဟ  မ့်၏    ေးမေင့် 

အမည့် စ့်ခိုမှ  အရန က့်န ိုင့်ငံမှ ပည ရ ေးမျ ေးသည့် အဖပစ့်ဖြစ့်ရစပပ ေး   ေးဖမစ့် မည့်ဟို အဓ ပပ ယ့်  သည့် 

(BBC, 2014)။ န ိုင့်င ံက  ွင့် န မည့်ရကျ ့် ကမ့်ပ န့်ေး  စ့်ခို စ င့်ခွဲ ပပ ေး မ  ှွဲယ့် အ ိုဘ ေးမ ေး အပါအေင့် 

ရထ က့်ခသံ မျ ေးက ချ  ရဘ  မှ မ န့်ေးကရလေးငယ့်မျ ေး၏ ေိုကခမျ ေးက ို လ အမျ ေး သ  ဖပ မ လ ရစ န့် 

မျှရေကကပပ ေး ထ ိုမ န့်ေးကရလေးမျ ေး လွှ ့်ရပေးရ ေးအ ွက့် န ိုင့်ငံရ ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးဖြင ့် 

ရ  င့်ေး  ိုကကသည့်။ UNICEF ၏ ရပျ က့် ံိုေးသွ ေးရသ  ကရလေးဘေမျ ေး ကမ့်ပ န့်ေးကလည့်ေး Facebook, 

Snapchat, Tumblr နှင ့် Twitter ကွဲ သ ိုို့ရသ  လ မှု မ ေ ယ မျ ေးမှ စ့် င ့် hashtag 

#bringbackourchildhood က ို အသံိုေးဖပ က  ကရလေးစစ့်သ ေးမျ ေး   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးက ို လ ငယ့်မျ ေး 

အ ရံိုစ ိုက့်မ လ ရစ န့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့် (UNICEF, 2014)။ 

 

အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် က ိုန  ၂၀၁၂ ဗ ေ ယ ိုမှ ထွက့်ရပေါ်ခွဲ ရသ  ကမ္   လ မှု မ ေ ယ   က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက LRA ၏ 

ရခါင့်ေးရ  င့် ဂျ   ေးဇက့် က ိုန  (Joseph Kony) က ို ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးအ ေး အ င့်ေးအဓမမ စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေး 

  ိုင့်   စစ့်  ဇေ ့်မှုဖြင ့်    ေး စွွဲ  ို န့် ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုကမ့်ပ န့်ေးသည့် အရပေါ်ယံ န့်ပပ ေး 

က လ  ို သက့်ရ  က့်မှုသ   ှ ခွဲ သည့်ဟို ရေြန့် ခံခွဲ  သည့် (Drumbl, 2012a)။ ထ ိုို့ဖပင့် န ိုင့်င ံက  

လှုပ့် ှ ေးမှု ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေးက ကရလေး စစ့်သ ေး လိုပ့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးက ို ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေးအရပေါ် ရေြန့်မှု အချ   ွေ့  ှ ခွဲ သည့်။ 

ဥပမ  လ မှု မ ေ ယ  ငွ့်  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် ကရလေးစစ့်သ ေး ဖပဿန က ို အရပေါ်ယံသ  

န ေးလည့်ပပ ေး ကရလေးစစ့်သ ေးမျ ေးက ို စစ့် ပ့်မှ နှု ့်ထွက့်  နှင ့် ဖပန့်လည့် ထ ရထ င့်   ငွ့် အရ ေးပါသည ့် 

လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခငွ ့် ကွဲ သ ိုို့ရသ  လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို လျစ့်လျှူရှုထ ေးသည့် (Drumbl, 2012a)။ 

မ  ခ့်ေ မ့်ဘယ့်လ့် (Mark Drumbl) ၏ န ိုင့်င ံက  ဥပရေနှင ့် မ ေါေ ွင့် ကရလေးစစ့်သ ေးမျ ေးက ို ဖပန့်လည့် 

ပံိုရြ ့်ကကည ့်ဖခင့်ေး (2012b) က ကရလေးစစ့်သ ေးက ို ပံိုရြ ့်ရလ   ှ သည ့် အ င့်ေးအဓမမ စိုရ  င့်ေးခ ံဖခင့်ေး 
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ဟ သည ့် အချက့်က ို စ န့်ရခေါ်ခွဲ ပပ ေး ကရလေးမျ ေးသည့် လက့်နက့်က ိုင့်  ပ့်ြွွဲွေ့မျ ေးသ ိုို့ ေင့်ရ  က့်လ ိုကကသည ့် 

အရကက င့်ေးအ င့်ေး အမျ   ေးမျ   ေးက ို  င့် က့်ခွဲ သည့်။ 

 

ေ မ့်ဘယ့်လ့်၏ ရလ လ သံိုေးသပ့်ချက့်က အရန က့်န ိုင့်ငံမှ လ ငယ့်မျ ေးသည့် အဘယ့်ရကက င ့် န ိုင့်ငံ ပ့်ဖခ ေးသ ိုို့ 

သွ ေးရ  က့်က  အယ့်လ့်က ိုင့်ေါ၊ ISIS (သ ိုို့) အဖခ ေးရသ  အကကမ့်ေးြက့် အိုပ့်စိုမျ ေးသ ိုို့ ေင့်ရ  က့်ကကဖခင့်ေးက ို 

  ှရြွ ရြ ့်ထို ့်   ွင့် အသံိုေးေင့်သည့်။ ISIS ၏ အွန့်လ ိုင့်ေးမှ လ စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေးသည့် အဖခ ေးရသ  

အွန့်လ ိုင့်ေးအသံိုေးဖပ  လှည ့်စ ေးဖခင့်ေးမျ ေးနှင ့် အလ ေး  ရသ ့်လည့်ေး လ ငယ့်မျ ေးသည့် ဂျ  ဟေ့် အစွန့်ေးရ  က့် 

ေက့်ဘ့်  ိုေ့်မျ ေးက ို  က့်ကကစွွ    ှရြွ ကကည ့်ရှု ရနဖခင့်ေးက ိုလည့်ေး ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေး န့် လ ိုအပ့်သည့်။ 

 စ့်နည့်ေး   ို ရသ ့်  ယ့်ရကျ ့်သက့် စိုရ  င့်ေးခ ံသ  မျ ေးသည့် ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ  သက့်သက့်မဟို ့်ဘွဲ 

ပါေင့်လ ိုသည ့် အ င့်ေးအဖမစ့်  ှ သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ပဗ   န့်မှ ISIS သ ိုို့ မကက ရသေးမ က ေင့်ရ  က့်သွ ေးသ မျ ေးက ို 

ကကည ့်လျှင့်  ယ့်ရကျ ့်သက့် အရ အ ွက့်မှ  သ သ  ထင့်  ှေးသည့်။ ဥပမ  အသက့် ၁၇ နှစ့်အ ွယ့် ပဗ   န့် 

န ိုင့်ငံသ ေး ISIS အြွွဲွေ့ေင့်သည့် ၂၀၁၅ ခိုနှစ့် ဇွန့်လ ွင့် အရသခ ံ  ိုက့်ခ ိုက့်မှု  စ့်ခို၌ အသက့်  ံိုေးရံှုေးခွဲ သည့် 

(BBC, 2015b)။ မ န့်ေးကရလေးမျ ေးလည့်ေး စိုရ  င့်ေးခံ ကက သည့်။ ဥပမ  ၂၀၁၅ ခိုနှစ့် ရြရြ ့်ေါ  လ ငွ့် 

အသက့် ၁၅ နှင ့် ၁၆ နှစ့်အ ွယ့် လန့်ေန့်မ ှမ န့်ေးကရလေးငယ့် သံိုေးဦေးသည့်   ေး  ေးယ ေးသ ိုို့ သွ ေးရ  က့်၍ ISIS 

အြွွဲွေ့သ ိုို့ ေင့်ရ  က့်က  ISIS အကကမ့်ေးြက့်သမ ေးမျ ေးနှင့်  လက့်ထပ့်ခွဲ ကကသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့ရကျ င့်ေးမှ 

သ ငယ့်ချင့်ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး   ေး  ေးယ ေး (သ ိုို့) အ   ့်သ ိုို့ သွ ေးက  ISIS အြွွဲွေ့သ ိုို့ ေင့်ရ  က့်မည့် စ ိုေး  မ့်၍ 

ရစ င ့်ကကည ့်ခ ံက  ခ  ေးသွ ေးဖခင့်ေးလည့်ေး ပ  ့်ပင့် ခံ သည့် (Boycott, 2015)။ 

 

ISIS ၏  ွွဲရ  င့်ဖခင့်ေးသည့် ဘ သ ရ ေးနငှ ့် သရဘ ထ ေးရ ေး   ရကကည ချက့်မျ ေး၊ အရန က့်န ိုင့်ငံ 

 နို့့်ကျင့်သည ့် သရဘ ထ ေးမျ ေး၊ အနတ  ယ့်က ို မခံိုမင့်ရသ  လံိုခခ ံသည ့် ယဉ့်ရကျေးမှုက ို  နို့့်ကျင့်က  

စ  ့်လှုပ့် ှ ေးြွယ့်၊  ပ့်မက့်ြွယ့် ရက င့်ေးရသ  စွနို့့်စ ေးမှု   ှရြွ န့် စ  ့် နဒ၊  ွဲ င ့်ရသ ၊ စွွဲရ  င့်မှု  ှ ရသ  

  ိုက့်ခ ိုက့်သ  ဖြစ့်လ ရစ န့် (သ ိုို့) ထ ိုသ က ို လက့်ထပ့် န့် အစ ှ သည ့် အချက့်မျ ေး ရ  မပွန့်ေး ရနသည့်။ 

ထ ိုဖြစ့် ပ့်သည့် ရပါ  ပ့်အ ိုင့်ရေါလ့်မျ ေး၊ မယံိုကကည့်သ မျ ေးနှင ့် စစ့်ပွွဲ  င့်နွှွဲသ မျ ေးက ို က ိုေးကွယ့်သ မျ ေး 

အစ ှ သည ့် အရဖခအရနမျ ေးနှင ့်  င့်  သည့် (Bunyan, 2015)။ သ ိုို့   ွင့် ရပါ  ပ့်အ ိုင့်ရေါလ့်မျ ေးသည့် လ မှု 

မ ေ ယ  ငွ့် ရကျ ့်ကက ေးကကရသ ့်လည့်ေး ပဗ   န့် န ိုင့်ငံမ ှစိုရ  င့်ေး ခံ သ မျ ေးသည့် ရပါ  ပ့်အ ိုင့်ရေါလ့်မျ ေးက ိုသ  

စ  ့်ေင့်စ ေးသည့်မဟို ့်ဘွဲ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို လ သ   ငှ့်ကက ေး ချ   ေးရြ က့်သည ့် အြွွဲွေ့မျ ေးက ို 

စ  ့်ေင့်စ ေးရနကကသည့် (UN High Commissioner for Human Rights, 2015)။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်အ   ယ့်ရကျ ့်သက့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးမှ ြယ့်ထို ့်ခထံ ေး သည့်ဟို 

ခံစ ေး ရံိုသ မက န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို ရထ က့်  ိုင့်ဖပ ရပေးရနရသ  လ သ ေး န့်မှု 

ယံိုကကည့်မှုမျ ေးနှင ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ိုင့်   စ ိုေး  မ့် ပ ပန့်မှုမျ ေးမှလည့်ေး ြယ့်ထို ့်ခထံ ေးကက သည့်ဟို 

  ို မည့် ဖြစ့်သည့် (Durodie, 2013)။ 

 

CRC ၏ စက ေးဦေးက ကရလေးဘေအ ွက့် အ ေးလံိုေး လ ိုက့်န သင ့်သည ့် ပံိုစံက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

ကရလေးငယ့်မျ ေးသည့် ရပျ ့်  င့်ြယွ့် ရက င့်ေးပပ ေး ရမ တ    ေး၊ န ေးလည့်မှု  ိုို့နှင ့် ဖပည ့်ေသည ့် 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ငွ့် အ ွယ့်ရ  က့်ပပ ေးသ မျ ေး၏   ေန့်မျ ေးက ို ထမ့်ေးရ  င့် ဖခင့်ေး မ ှ ရစ ။ ကရလေးမျ ေးသည့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးအ ငွ့်ေးမှ လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ ဘေက ို ဦေး ည့်ထ ေးသည ့် အရဖခအရန ွင့် သ ၏ 
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က ိုယ့်ကျင ့်စရ ိုက့်က ို ြံွွေ့ပြ  ေးရစ မည့်။ ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်ရ ေး   ိုင့်   ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးက CRC မှ  စ့် င ့် 

 စ့်ကမ္ လံိုေး ပျံွေ့နှံို့သည ့် ကရလေးဘေ   ိုင့်   စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၏ 

ရန က့်ကယွ့် ငွ့် သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး  စ့်ခို  ှ သည့်ဟို   ိုသည့်။ ထ ိုသမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးမှ  ဥရ  ပနှင ့် 

ရဖမ က့်အရမ  က လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ွင့် စက့်မှုလက့်မှု ထွန့်ေးက ေးလ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ စက့်မှုလက့်မှု 

ထွန့်ေးက ေးဖခင့်ေးက ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို လိုပ့်ငန့်ေးခွင့်မှ ြယ့်ထို ့်လ ိုက့်န ိုင့်ပပ ေး ကရလေးဘေ ပည သင့် န့်နငှ ့် 

ရ   ကစ ေး န့် အချ  န့်က ို  ွွဲ နို့့် န ိုင့်လ ိုက့်သည့်။ ထ ိုအ ွယ့် ငွ့် ကရလေးမျ ေးသည့် အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့် ဖခင့်ေးနငှ ့် 

အဖခ ေး အ ယွ့်ရ  က့်ပပ ေးသ မျ ေး၏   ေန့်မျ ေး ယ  ဖခင့်ေးမှ ကင့်ေးရေေးရစသည့် (Berger, Berger, and Keller, 

1974, pp. 171–4; Boyden, 1990; Cunningham, 1995; Cox, 1996)။ 

 

ေွန့်နယ့်လ  (Donnelly) (2003, p. 71) က မျ   ေးရ ိုေးဗ ဇ မှ ေးယငွ့်ေးမှု (သ ိုို့) လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ  အရန က့်န ိုင့်ငံ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ွင့် ရြ ့်ထို ့်ခွဲ ရသ ရကက င ့် အရန က့်န ိုင့်ငံ 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့်သ  သင ့်ရလျ ့်သည့်ဟ သည ့် သရဘ    ေးက ို ယံိုကကည့်မှု အရပေါ် 

ရမေးခွန့်ေးထို ့်ခွဲ သည့်။ သ နှင ့် အဖခ ေးသ မျ ေးက အ  ပ့် သခဂျ  သရဘ    ေး ဖြစ့်ရစ၊  ရို ့်န ိုင့်ငံမ ှ

မ ေးရှှူေးမ ေးပန့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ရစ သရဘ    ေး  စ့်ခို (သ ိုို့) ထို ့်ကိုန့်  စ့်ခို၏ သမ ိုင့်ေး အရဖခခ ံ ထွက့်ရပေါ်   

ရန  သည့် ထ ိုသရဘ    ေး/ထို ့်ကိုန့်က ို အဖခ ေး လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ွင့် အသံိုေးဖပ န ိုင့်ဖခင့်ေးအ ေး 

သက့်ရ  က့်မှု မ ှ ဟို ရထ က့်ဖပခွဲ သည့် (Donnelly, 2003, p. 71)။ သ ိုို့   ငွ့် သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး 

အရ ွွေ့အကကံ မျ ေး   ည ဖခင့်ေး မ ှ ပါက မည့်သည ့်အ  မျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်န ိုင့် သနည့်ေး။ 

 

ရုပ်ေတထ မ ာျား တြိုျားတ ် ဝ ပာငျ်ားလဲလာ ခင်ျားနှင ် လူမှု တြိုျားတ ်မှု ြိ ုခ ြိတ်ဆ  ်ခင်ျား 

 

အဖမင့်ပွင ့်က လမှ စ၍ ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး   ိုေး က့်မှုနှင ့် လ မှု   ိုေး က့်မှု  ိုို့က ို ရိုပ့်ေ ထ မျ ေး   ိုေး က့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲလ ဖခင့်ေးနှင ့် ချ   ့် က့်ကကသည့်။ အဖခ ေး က စစ ပ့်မျ ေးအ ကွ့် ရိုပ့်ေ ထ    ိုေး က့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး၏ 

အရ ေးပါမှုက ရမေးခွန့်ေးထို ့်စ  မလ ိုသည ့် စဉ့်ေးစ ေး ရ ွေးရခေါ်ပံိုမျ   ေး ဖြစ့်သည့်။ “န ိုင့်ငရံ ေး၊ ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး (သ ိုို့) 

ရ ွေးရခေါ်မှုပ ိုင့်ေး ွင့် လ သ ေး  ိုို့၏   ိုေး က့်မှု အ ေးလံိုေးသည့် ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်     ိုေး က့်မှုနှင ့် ခွွဲဖခ ေး၍ မ ရပ” ဟို 

လ မှုရဗေ ပည  ငှ့် ဩဂ ့်စ့်ရက   ့် (Auguste Comte) (1896, p. 222) က ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ လ မှုရဗေက ို 

ထို ့်ရြ ့်ခွဲ သ  ပည  ငှ့်မျ ေးက ရိုပ့်ေ ထ    ိုေး က့်မှုမျ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု   ိုေး က့်မှုမျ ေးအကက ေး 

 က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို အရလေးထ ေးခွဲ သည့်။ မက့်စ့်ရဗဘ  (Max Weber) (1954) က အ ေးလံိုေးအ ွက့်   ည ပပ ေး 

ဘက့်မလ ိုက့်ရသ  ဥပရေ စနံှုန့်ေးမျ ေး ရပေါ်ထွက့်လ ဖခင့်ေး၊ လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ဥပရေ၏ 

ရ ွှေ့ရမှ က့် ငွ့်  န့်ေး  ည ဖခင့်ေး၊ ပိုဂဂ  လ့်ရ ေး မပါရသ  အမျ ေးဖပည့်သ    ိုင့်   နယ့်ပယ့်၊ ရခ ့်ရပေါ် ရစျေးကွက့် 

စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ  ့်အ ွက့် ရခ ့်မ  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး ရပေါ်ရပါက့်လ ဖခင့်ေး  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေး 

 ှ သည့်ဟို ရှုဖမင့်ခွဲ သည့်။ က ေးလ့်မ  စ့် (Karl Marx) (1990) က အ င့်ေး ငှ့် စ ေးပွ ေးရ ေး  က့် ံရ ေးမျ ေး ငွ့် 

 စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် ဥပရေ စံနှုန့်ေးမျ ေး ရပေါ်ထွက့်လ ဖခင့်ေးက ို ရြ ့်ထို ့်ဖပခွဲ သည့်။ ဂနထေင့် 

လ မှုရဗေနငှ ့် မ  စ့် စ့်(စ့်) ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးအကက ေး အရ ေးပါရသ  ကွွဲဖပ ေးမှုမျ ေး  ှ ရသ ့်လည့်ေး ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံို 

နှစ့်မျ   ေးလံိုေးက နည့်ေးပည သံိုေး ထို ့်လိုပ့်မှု ငွ့်   ိုေး က့်မှုမျ ေး၏ အရ ေးပါပံိုက ို အရလေးစ ိုက့်ခွဲ ကကသည့် 

(Berger, Berger, Keller, 1974, pp. 29-43, 90-105)။ 
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 စ့်ဘက့် ွင့်မ  အ မ့်ရထ င့်စို ထို ့်လိုပ့်မှုအရပေါ် အရဖခခံသည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးသည့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး အ ငွ့်ေး 

  ေန့်မျ ေး၊ မျ   ေးနယွ့်  ိုင့်     ေန့်မျ ေးနှင ့် ပိုဂဂ  လ့်ရ ေး ပါေင့်ရသ  အမျ ေးဖပည့်သ    ိုင့်   နယ့်ပယ့်  ိုို့အရပေါ် 

အရဖခခ ံထ ေးသည့်။ ရ ိုေး   စက့်မှု ထွန့်ေးက ေးမှု မ ှ ရသေးရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ငွ့် လ မှု  က့် ံရ ေးမျ ေးနှင ့် 

  ေန့်မျ ေး၏ ပိုဂဂ  လ့်ရ ေး န့်ရသ  လကခဏ မျ ေးသည့် အ ေးလံိုေးအ ကွ့်   ည ပပ ေး ဘက့်မလ ိုက့်ရသ  ဥပရေ 

စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရပေါ်ထွက့်ရ ေးက ို အ  ေးအ  ေး ဖြစ့်ရစသည့်။ ထို ့်လိုပ့်မှု 

စွမ့်ေးအ ေး ရလျ  နည့်ေးဖခင့်ေးက လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးအ ွင့်ေး ဖပန့်လည့် ရေမျှမှု ဖပ န ိုင့်သည ့် လ မှု ြ လံိုရ ေး 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို ရလျ  ကျရစသည့်။ အ ေးနည့်ေးရသ  ဖပည့် ွင့်ေး အရဖခခ ံ အရ  က့်အဦမျ ေးက 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို ည မျှစွ နှင ့် ထ ရ  က့်စွ  ဖပန့်လည့် ခွွဲရေရပေးန ိုင့်စွမ့်ေးက ို ကနို့့်သ ့်သည့်။ 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ ရ ိုေး   ဖြစ့်ရသ  (စက့်မှု မထွန့်ေးက ေးရသ )၊  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး စက့်မှု ထွန့်ေးက ေးရသ ၊ စက့်မှု 

ထွန့်ေးက ေးရသ ၊ စက့်မှု ထွန့်ေးက ေးမှု ရကျ ့်လွန့်ရသ  လကခဏ မျ ေးသည့် အရဖခခအံ ေးဖြင ့် ကရလေးဘေ 

စံနှုန့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေးရက င့်ေး၊ ဥပရေ၏ အကျယ့်နငှ ့် ၎င့်ေး၏ ကရလေးဘေ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်မှုက ို 

လည့်ေးရက င့်ေး သ ့်မှ ့်ရပေးသည့်။ 

 

ဥပဝဒနငှ ် ယဉ်ဝ  ျားမှု 

 

၁၈   စိုနှစ့် ငွ့် မွန့် က့်စ့်ကျှူ (Montesquieu) က ဥပရေ၏ စ  ့်ဓ  ့် (The Spirit of Laws) 

(Montesquieu, 1949) က ို ရ ေးသ ေးခွဲ ပပ ေး ရန က့်ပ ိုင့်ေးမှ စ၍ န ှုင့်ေးယဉှ့် ရလ လ ရ ေး သိုရ သနမျ ေးက န ိုင့်င ံ

 စ့်န ိုင့်ငံ၏ ဥပရေ စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် ထ ိုန ိုင့်ငံ၏ လ မှုရ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အရဖခအရနမျ ေးနှင ့် 

ထို ့်လိုပ့်မှု ပံိုစမံျ ေးအကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို   ှရြွ ရြ ့်ထို ့်ခွဲ ကကသည့် (Weber, 1954, Arendt, 1972, 

pp. 63–6; Pashukanis, 1978; Glendon, Gordon, and Osakwe, 1982, p. 10; Geertz, 1983, p. 215)။ 

ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးက လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှုနှင ့် ဘို င့်စနစ့်မှ ရခ ့်ရပေါ် 

အ င့်ေး ငှ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးရခ ့်အထ  လ မှုရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးက ို ချ   ့် က့်ကကသည့် 

(Dicey, 1959; Arendt, 1972, pp. 66–76; Pashukanis, 1978, Neumann, 1996, pp. 195–230; Miéville, 

2005)။ ထ ိုရလ လ မှုမျ ေးက မ  ည ရသ  အရဖခအရနမျ ေး ှ သည ့် မ  ည ရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ငွ့် 

ဥပရေက ို အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ိုန ိုင့်စွမ့်ေးအရပေါ် ရမေးခွန့်ေးထို ့်ကကသည့်။ ရခ ့်ရပေါ် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးပပ ေး 

အ င့်ေး ငှ့်  က့် ံရ ေးမျ ေးအကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးအရပေါ် အရစ ပ ိုင့်ေး ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးအ  ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ရ ွွေ့ ရလ   ှ ရသ  ရ ိုေး   စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေးနှင ့် အမျ   ေးသ ေးမျ ေးက အရမွ က့်ခသံည ့် 

 က့် ံရ ေးမျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေး စည့်ေးကကပ့်မှုက ို ထ ခ ိုက့်ရစသည့်။ အထ ေးသဖြင ့် မနိုဿရဗေ 

ရလ လ မှုမျ ေးအ  လ မှုရ ေးနငှ ့် ယဉ့်ရကျေးမှု   ိုင့်   ရနထ ိုင့်မှု ပံိုစမံျ ေးက ဥပရေရဘ င့်နှင ့် ကင့်ေးလွ ့်ရနသည ့် 

အခါ ဥပရေ၌ အကနို့့်အသ ့်မျ ေး  ှ သည့်က ို ရ ွွေ့ သည့် (Malinowski, 1945, p. 45)။  ငှ့်ေး ှင့်ေး   ို ရသ ့် 

“ဥပရေသည့် ယဉ့်ရကျေးမှု၊ ယဉ့်ရကျေးမှုသည့် ဥပရေပင့် ဖြစ့်သည့်” (Grossfeld, 1990, p. 41)။ အဖခ ေးရသ  

အရစ ပ ိုင့်ေး ရလ လ မှုမျ ေးက ဥပရေက လ မှု  က့် ံရ ေးမျ ေး ွင့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ ထင့်ဟပ့်သည့်က ို 

အ ရံိုစ ိုက့်ကကပပ ေး ရန က့်ပ ိုင့်ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးက ဥပရေက လ မှု  က့် ံရ ေးမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ ပံိုသွင့်ေးသနည့်ေး 

ဟ သည့်က ို ရလ လ သည့် (Geertz, 1983; Santos, 1987; Milanović , 1992)။ ဥပရေ လ မှု  ည့်ရ  က့်ရ ေး 

ေါေက ို စံနှုန့်ေး အရဖခဖပ  အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ိုမှုမျ ေးက ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးမှ စ၍ ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

  ိုေးချွဲွေ့ဖခင့်ေးက ို အရထ က့်အက  ဖပ ခွဲ သည့်။ ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးသည့် သ ေးသနို့့် ဖြစ့် ည့်ရနသည ့် ကျွန့်ေးမျ ေး 
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မဟို ့်ကကရပ။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေးမှ စ င့်ခွဲ ဖခင့်ေးက ယင့်ေး  ိုို့က ို အဖခ ေး 

ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး ွင့် ရပါင့်ေးစည့်ေး၍ မ ဟို   ိုလ ိုဖခင့်ေး မဟို ့်သလ ို ြ နှ ပ့်ခ ံသည ့် အိုပ့်စိုမျ ေးမှ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက ိုလည့်ေး   ေး  ေး ပ  ့်ပင့်ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ (Wilson, 1997, p. 10; 

Donnelly, 2003, p. 71)။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို အရဖခခံသည ့် သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး အရဖခအရနမျ ေး 

မ  ည သည ့် ရန  မျ ေး ွင့် ဥပရေ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေး ပျံွေ့နှံို့ရစဖခင့်ေးက ဖပဿန မျ ေး  ှ သည့်။ 

အထ ေးသဖြင ့် စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေး အရဖခခံသည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် စက့်မှုထွန့်ေးက ေးဖခင့်ေး ရခ ့်လွန့် က လမှ 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအကက ေး ဥပရေအ   ပ ိုင့်ခွင ့်မျ ေး လက့်ရ ွွေ့   ှ ရစရ ေးအ ွက့် လိုပ့်ရ  င့်   ငွ့် လွန့်စ ွ 

ကွ ဖခ ေးသည ့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေးမျ ေး  ှ ကကသည့် (Pupavac, 2011)။ ပ ို၍ အရ ေးပါသည့်မှ  

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို  ည့် ွဲ လ မှု အရဖခအရနမျ ေးနှင ့်  နို့့်ကျင့်၍ စည့်ေးကကပ့်မှု ဖပ သည ့်အခါ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ လကခဏ မျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးသည့်။  င့်ေး ွဲရသ ၊ အ ေးနည့်ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို လ ိုက့်န  ဖခင့်ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် ဖပဿန မျ ေးသည့် ဖပင့်ပမှ 

လ ရ  က့် အိုပ့်ချ ပ့်မှုနှင ့် ယင့်ေးနှင ့်  က့်စပ့်သည ့် အင့်အ ေးမည မျှသည ့်  က့် ံရ ေးမျ ေးက ို 

   ေးနည့်ေးလမ့်ေးကျရစသည့် (N Lewis, 1998)။ 

 

CRC   ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားဆဲ နြိုင်ငံမ ာျားမှ  ဝလျားဘေမ ာျား ြို ဖယ်ထုတ်ထာျား ခင်ျား 

 

အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်ရ ေး ေါေ မျ ေးက CRC က ို အသက့် ၁၈ နှစ့် မဖပည ့်မ ကပင့် 

အ ွယ့်ရ  က့်ပပ ေးသ မျ ေး၏   ေန့်မျ ေးက ို ထမ့်ေးရ  င့်ရန သည ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ 

အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးက ို ရဘေးြယ့်ထ ေးက  အရန က့်န ိုင့်ငံမှ ကရလေးဘေ ပံိုစမံျ ေးက ိုသ  

ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးထ ေးဖခင့်ေးအ ွက့် ရေြန့်ခွဲ ကကသည့်  (Boyden, 1990, 1994; James and Prout, 1990; 

Burman, 1994, 1995; Franklin, 1995; Bar-On, 1996; N. Lewis, 1998)။ သ ိုို့   ငွ့် 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့်ရ ေး သ အ ို  မျ ေးက ို 

ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးသည့် အပမွဲ ရစ မရဖပ င့်ေးလွဲဘွဲ ပံိုရသ ဖြစ့်ရနဖခင့်ေး မဟို ့်ရကက င့်ေး၊ ကရလေးငယ့်မျ ေးနငှ ့် 

စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး ယဉ့်ရကျေးမှု အမ အကျင ့်မျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲ န့် CRC က လံှုွေ့ရ  ့် ရပေးန ိုင့်ရကက င့်ေး ရ ွေးရနွေး 

ရထ က့်ဖပခွဲ ကကသည့်။ 

 

ကျ  ေးရကက င့်ေး  က့်စပ့်  င့်ဖခင့်ပါက ကရလေးဘေ စနံှုန့်ေးမျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ရစ န့်  ွန့်ေးအ ေးရပေးခွဲ သည ့် 

သမ ိုင့်ေး  ိုင့်   အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးနှင ့်   ည ရသ  သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးက စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို 

ရပါင့်ေးစပ့်ရစသည့်။ CRC  ွင့် ပါေင့်သည ့် ကရလေးဘေ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ထွက့်ရပေါ်ရစရသ  သမ ိုင့်ေး 

အရဖခအရနမျ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး ွင့် မ ှ ပါက ယင့်ေးအချက့်က ကမ္   ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှု ငွ့် ဖပဿန  ဖြစ့်ရစသည့်။ ထ ိုအရဖခအရနမျ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး ွင့် ဖြစ့်ရပေါ်ရစရ ေး 

 ည့်မှန့်ေးချက့်က ို သရဘ   စ ချ ပ့် မြန့်  ေးမ ကပင့် စနွို့့်လွှ ့်ခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးအချက့်က ို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ 

 က့်လက့် ရလ လ သွ ေးပါမည့်။ ယရနို့ရခ ့် န ိုင့်ငံ က  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး မ ေါေမျ ေးက ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးအ ကွ့် 

ရကျေးလက့်  ငှ့်သန့်မှု ရ ိုေး   နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို  က့်လက့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးဖခင့်ေးမျ ေး ပါေင့်ရသ  လွန့်စ ွ ကွွဲဖပ ေး 

ဖခ ေးန ေးသည ့် ပန့်ေး  ိုင့်  စ့်ခိုက ို ရမျှ ့်မှန့်ေးထ ေးသည့် (Pupavac, 2005, Duffield, 2007)။ မ  ည ရသ  

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးမှ အဖခ ေးရသ  ကရလေးဘေ အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးက ို    ေးမေင့်ဟို သ ့်မှ ့်သည ့် 
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ကမ္ ဖခမ့်ေးမှ လ မှု အရဖခအရနမျ ေးမှသ  ကရလေးဘေ ပံိုစကံ ို ဥပရေ သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး  င့်ေးသက့်လ သည့်  

(Boyden, 1990, 1994; James and Prout, 1990; Burman, 1994, 1995; Franklin, 1995; Bar-On, 1996; 

N. Lewis, 1998; Hart, 2006)။ 

 

လူူ့အဖဲွွေ့အစည်ျား တြိုျားတ ဝ်စဝ ျားတွင် ဥပဝဒ၏ အ နို့်အသတ်မ ာျား 

 

ယခင့်က န ိုင့်ငံ က  မ ေါေမျ ေးက ဥပရေ ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေးသည့်  င့်ေး ွဲရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ကရလေးသ ငယ့်  ိုင့်   

ဖပဿန မျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး  ၌ အကနို့့်အသ ့်  ှ ရသ  အခန့်ေးကဏ္ဍ  စ့်ခိုသ  ဖြစ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ 

UNICEF က ၁၉၆၃ ခိုနှစ့် အစ  င့်ခံစ  ွင့် ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ 

 

ချမ့်ေးသ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့် ဥပရေ  ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေးက 

မျ ေးစွ  လိုပ့်ရ  င့်ရပေးန ိုင့်သည့်။ အက အည အ ကွ့် အ င့်ေးအဖမစ့် အရဖမ က့်အဖမ ေးက ို အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး 

(သ ိုို့) ပ ဟ   လမ့်ေးရကက င့်ေးမျ ေးမှ ရ  င့်ေးခနံ ိုင့်သည့်။ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး ကက ေးကက ေးမ ေးမ ေး  ှ ရနရသ  

ကရလေးငယ့် အရ အ ွက့်မှ  အနည့်ေးငယ့်သ   ှ ရသ ရကက င ့် ထ ိုလ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို က ိုင့် ွယ့် န့် 

ထ ရ  က့်ရသ  လိုပ့်ငန့်ေး အစ အစဉ့်မျ ေး ချမှ ့် န ိုင့်သည့်။ ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး မျ ေးဖပ ေးသည ့် 

ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့်မ  န ိုင့်ငသံ ေး အ ေးလံိုေး၏ လ ရနမှု အ င ့်အ န့်ေးမျ ေးက ို မဖမြှင ့် င့်ဘွဲ ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ 

အရဖခအရနမျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့် န့် ခက့်ခွဲသည့်။ 

(UNICEF, 1963, p. 23) 

 

ထ ိုအဖမင့်သည့် ဂနတေင့် လ မှုရဗေ အစဉ့်အလ က ို လ ိုက့်သည ့် အဖမင့်မျ   ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

လ မှုရဗေ၏ ဘ သ  ပ့်ခွွဲ  စ့်ခိုက လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးသည့် လ  စ့်ဦေးနှင ့်  စ့်ဦေးကက ေး  က့် ံမှုမျ ေးနငှ ့် 

လ မှုရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး ရပါင့်ေးစပ့်က  လ  စ့်ဦေးနှင ့်  စ့်ဦေး  က့် ံမှု ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး ဖြစ့်ရပေါ်လ သည့်ဟို 

ရှုဖမင့်သည့်။ ကျွမ့်ေးကျင့်မှုအ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးပပ ေး စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် 

လ မှုရ ေး အရဖခအရနမျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရသ  ရခ ့်ရပေါ် ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် ထ ိုလ မှုရဗေ ဘ သ  ပ့်ခွွဲ၏ စံနှုန့်ေး အရဖခဖပ  သရဘ ထ ေး ရှုဖမင့်ပံိုနှင ့် 

န ေးစပ့်သည့် (Boyden, 1994, 1997; M. King, 1997, pp. 7-8)။ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ  ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး 

က ိုယ့်စ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး အပါအေင့် အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေးမှ လ မှု ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုက ို န ိုင့်ငရံ ေး 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့် ကကည ့်ပါက ယင့်ေး  ိုို့သည့် ရိုပ့်ေ ထ ပ ိုင့်ေး   ိုင့်  ထက့် ကျင ့်ေ ့်/အမ အကျင ့် ဖပ ဖပင့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေးက ို ပ ို၍ အရလေးစ ိုက့်ကကသည့် (Williams, 1963; Parton, 1985)။ စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် ရိုပ့်ေ ထ ပ ိုင့်ေး 

  ိုင့်   အရဖခအရနမျ ေးအကက ေး အဖပန့်အလှန့်  က့်စပ့်မှုက ို အ ရံိုစ ိုက့်   ငွ့် လ မှု  ည့်ရ  က့်ရ ေး 

ရလ လ မှုမျ ေးသည့် အရစ ပ ိုင့်ေး လ မှုရဗေ ဘ သ  ပ့်နှင ့်  င့်  သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် မကက ရသေးမ  

နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး လ မှု  ည့်ရ  က့်ရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးသည့် ရိုပ့်ေ ထ ပ ိုင့်ေးက ို အဓ က မထ ေးရ   ဘွဲ ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အမျ ေးလက့်ခထံ ေးရသ  အရကက င့်ေးအ  မျ ေးမှ  စ့် င ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး  ည့်ရ  က့်ထ ေးပံိုအရပေါ် 

ရှုဖမင့်ပံိုက စနံှုန့်ေး အရဖခဖပ  လ မှုရဗေ ဘ သ  ပ့်ခွွဲနှင ့်  င့်  လ သည့်။  
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စံနှုန့်ေး အရဖခဖပ ၊ ရိုပ့်ေ ထ  အသ ေးမရပေးသည ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုဖခင့်ေးမျ ေးက ို အထ ေးသဖြင ့် ကရလေးသ ငယ့် 

အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ  ပည  ငှ့်မျ ေးအကက ေး ွင့် ရ ွွေ့ သည့်။ စံနှုန့်ေး အရဖခဖပ  အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုဖခင့်ေးမျ ေးအ  ကရလေးဘေ စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့်  ည့်ရ  က့်ြန့်  ေး ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး ဖပန့်လည့် 

 ည့်ရ  က့် ြန့်  ေးန ိုင့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုအဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုဖခင့်ေးမျ ေးက အရစ ပ ိုင့်ေး 

ြန့်  ေး ည့်ရ  က့်ရ ေး ရလ လ ချက့်မျ ေး ွင့် မ ေးရမ င့်ေးထ ိုေး ဖပခွဲ သည ့် အချက့် ဖြစ့်ရသ  စနံှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ ရိုပ့်ေ ထ  အရဖခအရနမျ ေး အကက ေး ရှုပ့်ရထွေးပပ ေး အဓ ကကျသည ့်  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို 

လျစ့်လျှူရှုထ ေးခွဲ သည့်။ ယရနို့ရခ ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးက ကရလေးဘေ  ိုင့်   သရဘ    ေးမျ ေးနှင ့် 

သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ    ိုေး က့် ရဖပ င့်ေးလွဲလ သည ့် ရ ိုေး   က လမှ စက့်မှု ထွန့်ေးက ေးရသ  က လ၊ 

ထ ိုမှ စ့် င ့် စက့်မှု ထွန့်ေးက ေးဖခင့်ေး ရခ ့်လွန့် က လ၏ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို 

ရလ လ ထ ေးရသ  အရစ ပ ိုင့်ေး  လ မှု  ည့်ရ  က့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေး သိုရ သနမျ ေးက ို အသ အမှ ့် 

ဖပ လ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးက စံနှုန့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲမှုနှင ့် ရိုပ့်ေ ထ  ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးက ို 

ခွွဲဖခ ေးလ ိုက့်သည ့်အခါ ယခင့် သိုရ သနမျ ေး၏ ယရနို့ရခ ့် ကမ္   ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို လျစ့်လျှူရှု   ကျသွ ေးသည့်။ အခွင ့်အရ ေး စည့်ေးကကပ့်  ၌ 

မကက ခဏ ရ ွွေ့ ရသ  အ  ေးအ  ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငရံ ေး ရဘ ဂရဗေနငှ ့်  က့်စပ့်ရနသည ့်  ိုင့် န ိုင့်ငရံ ေး 

စ  ့် နဒ မ ှ သည ့် ဖပဿန မျ ေးအဖြစ့်သ  ပံိုရြ ့်လ ကကသည့် (ဥပမ  Donnelly, 2003, p. 29)။ 

 

ကမ္  လွှ ေးမှ ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့်  စ့်ကမ္ လံိုေး ငွ့် 

အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည့်ဟို ယံိုကကည့်ကကပပ ေး စက့်မှု ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ရခ ့်လွန့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ ပပ ေး CRC 

 ွင့် ပါေင့်ရသ  ကရလေးဘေ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ယဉ့်ရကျေးမှုအ  အရဖပ င့်ေးအလွဲ အနည့်ေးငယ့် လိုပ့်က  

 စ့်ကမ္ လံိုေး ငွ့် အသံိုေးဖပ  လ ိုကကသည့်။  စ့်ဘက့် ငွ့်မ  န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ရ ွေးရခေါ်ပံိုမျ ေးက ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ြံွွေ့ပြ  ေးပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးနည့်ေး   စက့်မှု ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို လ ိုက့်လိုပ့် န့် မလ ိုဟို ယံိုကကည့်ပပ ေး 

န ှုင့်ေးယှဉ့်သရဘ    ေး အရဖခခ ံ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးလမ့်ေးရကက င့်ေးမျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည့်။ ကမ္  စ့်ေှမ့်ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးပံိုသည့် န ိုင့်ငံရ ေး၊ လ မှုရ ေးနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုမှုနှင ့် ခွွဲဖခ ေး၍ 

မ န ိုင့်မှု  ိုို့အရပေါ် အ ရံိုစ ိုက့်ကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် န ိုင့်ငရံ ေး၊ လ မှုရ ေးနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အရဖခအရနမျ ေး၏ 

အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုမှုနှင ့် ခွွဲဖခ ေး မ န ိုင့်မှု  ိုို့က ို အ ရံိုစ ိုက့်ဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးက စက့်မှု 

ထွန့်ေးက ေးရ ေး မဟို ့်ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး လမ့်ေးရကက င့်ေးမျ ေးက ို ရလျှ က့်လှမ့်ေးမည့်ဟို ရမျှ ့်မှန့်ေးထ ေးပါက 

ကရလေးဘေ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့  စ့်ကမ္ လံိုေး အသံိုေးဖပ ရစမည့်နည့်ေး ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေး  ှ လ သည့်။ စံနှုန့်ေး 

ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးက ို ရိုပ့်ေ ထ  ရဖပ င့်ေးလွဲမှုနှင ့် ခွွဲဖခ ေး   ွင့် ကမ္  စ့်ေန့်ေးမှ ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ဂနထေင့် 

ေဿန     ဖြစ့်လွဲ ဥပရေပည  ငှ့်မျ ေး၏ ရ ွေးရနွေး ဖငင့်ေးခိုန့်မှုမျ ေးက ို သံရယ င့် လ ိုက့်ကကသည့်။ အ  ိုပါ 

ဥပရေ ပည  ငှ့်မျ ေးက ရက င့်ေးမွန့်ရသ  ဘေ ပံိုစမံျ ေးက ို ပံိုရြ ့်   ငွ့် စ  ့်ချမ့်ေးသ မှုမျ ေးက ို 

အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးပပ ေး ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   လ ိုချင့် ပ့်မက့်မှုမျ ေးက ို အရ ေးမပါဟို ရှုဖမင့် ထ ေးသည့်။ ယခိုအခန့်ေး၏ 

ကျန့် ှ ရနရသ  အပ ိုင့်ေးမျ ေး ငွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှု၏  စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့် 

သက့်  ိုင့်သည့်ဟ ရသ  ေါေနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု၏ န ှုင့်ေး  ေါေ  ိုို့အကက ေး ထ ပ့်  ိုက့် ရ ွွေ့မှုမျ ေးက ို 

ရလ လ သွ ေးပါမည့်။  

 

အနှစ့်ချ ပ့် 
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လ မှု  ည့်ရ  က့်ရ ေး ရလ လ မှုမျ ေးက ကရလေးဘေမျ ေးသည့် မ  ည ရသ  သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးမျ ေးနငှ ့် 

ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး ွင့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ ကွွဲဖပ ေးစွ  ြန့်  ေး  ည့်ရ  က့် ထ ေးသည့်က ို ဖပသရနသည့်။  

CRC  ွင့် ပါေင့်သည ့် ပံိုစအံ  အသက့် ၁၈ နှစ့် မဖပည ့်မ  ကရလေးဘေသည့် ရပျ ့်စ  ရက င့်ေးရသ ၊ လ ကက ေး 

  ေန့်မျ ေး ယ  န့် မလ ိုရသ  အချ  န့် ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  ြံွွေ့ပြ  ေးပပ ေး စက့်မှု ထွန့်ေးက ေးရသ  

အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေး၏ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးက ို အရဖခခံ ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

CRC က စံနှုန့်ေးမျ ေး ထွက့်ရပေါ်ရစရသ  သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး အရဖခအရနမျ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး မဖပနို့့်ပွ ေးရသေးဘွဲနှင ့် 

ကရလေးဘေ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေး ဖပနို့့်ပွ ေးရအ င့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ သည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး 

  ိုင့်  အ  ရဖပ င့်ေးလွဲမှုက ို ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမှ သ ေးသနို့့် ခွွဲထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

ယခင့်က ရလ လ မှုမျ ေးက အထ ေးသဖြင ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ဥပရေ  ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေးသည့် ကရလေးငယ့်၏ 

လ မှု ြ လံှုရ ေးက ို   ိုေး က့်ရစ   ငွ့် အကနို့့်အသ ့် ှ ရသ  ကဏ္ဍ စ့်ခိုမှသ  ပါေင့်သည့်ဟို 

ယံိုကကည့်ကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ၁၉၆၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငံ က  ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့်ရ ေး 

မဟ ဗျှူဟ မျ ေးအရပေါ် စ င့် သံသယေင့်လ ခွဲ ကကသည့်။ 

ကမ္   ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ွင့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ အရဖခအရနက ို 

  ိုေး က့်ရစ န့် စံနှုန့်ေး အရဖခဖပ ၊ ရိုပ့်ေ ထ  အရလေးမဖပ ရသ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ို အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ဥပရေက လ မှု အရဖပ င့်ေးအလွဲက ို မည့်မျှ ဖြစ့်ရစသနည့်ေး။ 

 

 မဘာလံျုားဆြိုင် ာ ဖွံွေ့ဖဖြိ ျားတြိုျားတ ်မှု ပံုစံမ ှနြိှုငျ်ား  ဖွံွေ့ဖဖြိ ျားတြိုျားတ ်မှု ပံုစံသြိုို့ 

 

ဖမြိ ွေ့ဝပေါ်မှ ဝဘျားထုတ်ခ ံသူမ ာျားနှင ် လမ်ျားဝပေါ်ဝန  ဝလျားမ ာျား  

 

မ လက န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး မ ေါေမျ ေးက ပမ  ွေ့ရန  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုမျ ေးသည့် ရကျေးလက့်ရန  င့်ေး ွဲ 

မွွဲရ မှုမျ ေးထက့်  စ့် င ့်ဖမင ့်သည့်ဟို ယ  ကကသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ  ပမ  ွေ့ဖပ ဘေသည့် 

မလံိုရလ က့်သည ့်  ိုင့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ သ မျ ေးက ို အလိုပ့်အက ိုင့်နှင ့် ေန့်ရ  င့်မှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရပေးန ိုင့်သည့်။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် ရကျေးလက့်မှ  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုသည့် အရ ေး ကက ေး ရဖြ ှင့်ေး မည ့် ဖပဿန ဟို ယ  ခွဲ သည့် (Black, 

1996, p. 119)။ ရလ လ မှုမျ ေးက ပမ  ွေ့ရပေါ်သ ိုို့ ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး အရဖခချ ဖခင့်ေးသည့်  င့်ေး ွဲရသ  မ သ ေးစိုမျ ေးက ို 

ရကျေးလက့် ွင့် မ န ိုင့်ရသ  အ င ့်အ န့်ေး  စ့် င ့် ဖမင ့်လ ရစ န့် အခငွ ့်အရ ေး ရပေးသည့်ဟို   ိုကကသည့် 

(Nelson, 1969)။ သ ိုို့   ွင့်  ဖြည့်ေးဖြည့်ေးနငှ ့် ပမ  ွေ့ရန  င့်ေး ွဲ မွွဲရ မှုသည့်လည့်ေး   ိုေး  ွေးရကက င့်ေး၊ 

အထ ေးသဖြင ့် ကရလေးမျ ေးအရပေါ်   ိုေး  ွေးရကက င့်ေး သ  ှ လ ကကသည့် (Black, 1996, p. 129)။ ပမ  ွေ့ရပေါ်မှ 

ဖပဿန  အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ယ ယ သ  ဖြစ့်သည့်ဟ သည ့် အရက င့်ေးဖမင့်မှုမျ ေး ရပျ က့် ံိုေးလ က  

ပမ  ွေ့ရနဘေသည့် မ သ ေးစို  က့် ံရ ေးမျ ေးက ို ယ ိုယွင့်ေးရစပပ ေး လ ငယ့်မျ ေးက ို သင ့်ရလျ ့်ရသ  မ ဘ လမ့်ေးညွှန့်မှု 

မ  ှ ဘွဲ ဖြစ့်ရစသည့်ဟ သည ့် အရကက က့်   ေးက လွှမ့်ေးမ ိုေးလ သည့်။ လမ့်ေးရပေါ်ရန ကရလေးမျ ေး ဖြစ့် ပ့်က 

န ိုင့်င ံက  မ ေါေ ချမှ ့်သ မျ ေးက ို ရခ ့်မ    ိုေး က့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး နည့်ေးဗျှူဟ မျ ေးက လ မှု အရစေးကပ့်မှုနှင ့် 

ြ လံိုရ ေး  ိုို့က ို မည့်သ ိုို့ ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရနရကက င့်ေး ဖပသရနသည့် (Black, 1996, pp. 128-30)။ 
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လ မှု စ  ့်ပည   ိုင့်   ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးက  င့်ေး ွဲသ ေး  ပ့်ကွက့်မျ ေးနှင ့် ကျှူေးရကျ ့်  ပ့်ကွက့်မျ ေး 

  ိုေးပွ ေးလ ဖခင့်ေးက လ မှုရ ေး ဖပဿန မျ ေးက ို ြန့်  ေးရပေးပပ ေး ရက င့်ေးစွ  ထ န့်ေးရကျ င့်ေး မခံ ရသ  

လ ငယ့်မျ ေးက ို   ိုေးသွမ့်ေး လ ငယ့်မျ ေး ဖြစ့်လ ရစသည့်ဟို ယ  သည့်။ လ မှုရ ေး အကွွဲအပပွဲ မျ ေးရကက င ့် 

မ သ ေးစိုမျ ေးက လ ငယ့်မျ ေး၏ က ိုယ့်ကျင ့်စရ ိုက့် ရက င့်ေးမွန့်စ ွ ြံွွေ့ပြ  ေးလ ရ ေးက ို မလိုပ့်ရ  င့်ရပေး 

န ိုင့်ရ   ရပ။ လ ိုအပ့်သည ့် စံနှုန့်ေးမျ ေး မ ှ ဖခင့်ေးရကက င ့် လ ငယ့်မျ ေးမှ  လ မှုစ ံ ပျက့်ယငွ့်ေးသည ့် လိုပ့် ပ့် 

အမျ   ေးမျ   ေးက ို ရပျ ့်ရမွွေ့လ ကကသည့် (Hauser, 1961, p. 54)။ 

 

   ေးေင့်နှင ့် အလံိုေးစံို ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး ရေြန့်မှု နှစ့်မျ   ေးလံိုေးက မ  ည ရသ  ရှုရထ င ့် နှစ့်မျ   ေးမှ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် စက့်မှု ထွန့်ေးက ေးဖခင့်ေးက ို  နို့့်ကျင့်ကကသည့်။ အရန က့်  ိုင့်ေး မ ေါေ ချမှ ့်သ မျ ေးက ပမ  ွေ့ရပေါ်သ ိုို့ 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံရ ေး  က့်ကကွ လှုပ့်  ှေးမှုက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးမည့်က ို စ ိုေး  မ့်ကကသည့်။ ရခ ့်မ  

  ိုေး က့် ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး နည့်ေးဗျှူဟ မျ ေးက လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငရံ ေးအ  မ ည့်မပင မ့် ဖြစ့်ရစပပ ေး လ မှု 

ဖပဿန မျ ေးက ို ရလျှ  ချရပေးဖခင့်ေးထက့် ပ ိုမ ို   ိုေး  ွေးရစသည့် (Huntington, 1968)။ ပမ  ွေ့ဖပ လျင့်ဖမန့်စွ  

ကက ေးထွ ေးလ ဖခင့်ေးက ရန   ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့လ သ  သန့်ေးရပါင့်ေးမျ ေးစွ  ရပေါ်ထွက့်လ ရစပပ ေး စ  ့်ပျက့် လက့်ပျက့် 

ဖြစ့်မှုမျ ေးက ို   ိုေးဖမြှင ့်လ ရစလ မ ့်မည့်ဟို စ ိုေး  မ့်ကကသည့် (Lerner, 1967, p. 28)။ အလံိုေးစံို 

ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေးသမ ေးမျ ေး၌မ   နို့့်ကျင့်ဘက့် ပ ပန့်မှုမျ ေး  ှ ကကသည့်။ ရခ ့်ရပေါ် န ိုင့်ငရံ  ့်မျ ေးသည့် 

စည့်ေးကမ့်ေးလ ိုက့်န သ မျ ေးက ို ြန့်  ေးရပေးသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ရခ ့်မ  စက့်မှု ထွန့်ေးက ေးရသ  န ိုင့်ငံ ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး၏ 

ဖပင့်ပ ငွ့်  ှ သ မျ ေး ထံမှသ  န ိုင့်ငရံ ေး  နို့့်ကျင့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ထွက့်ရပေါ် လ န ိုင့်သည့် (Marcuse, 1964; 

Illich, 1997)။ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငမံျ ေးသည့် စက့်မှု ထွန့်ေးက ေးရ ေးနှင ့် ဖပည့် ငွ့်ေး လွ ့်လပ့်ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ငွ့် 

 ှ ခွဲ ရသ  အယ အ မျ ေးနှင ့် အည  န ိုင့်ငရံ  ့်ကသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ငွ့် အဓ က အခန့်ေးကဏ္ဍ ယ သင ့်သည့်ဟ ရသ  

သရဘ ထ ေးက ို လ ိုလ ေးရနကက ွဲ ဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့က ို ရေြန့်သ မျ ေးက လ   ိုို့၏ အရဖခခ ံ

လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးအ ွက့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ပ ို၍ ရပေးသည့်က ို လ ိုလ ေးပပ ေး န ိုင့်ငရံ  ့်က အဓ က လ မှုြ လံိုရ ေး 

အခန့်ေးကဏ္ဍက ို ယ ဖခင့်ေးအ ေး အ ေးရပေးသည့်။ 

 

ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် မျ   ေးချစ့်ေါေ ရလျ  ကျလ ဖခင့်ေးနငှ ့် ၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး၊ ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးနငှ ့် 

စစ့်ရအေးက လ အ ံိုေးပ ိုင့်ေးမှ န ိုင့်ငရံ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး မ ေါေမျ ေးက ို ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးပပ ေး စက့်မှု ထွန့်ေးက ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် လ ိုက့်မ  န့် ကက  ေးပမ့်ေးခ ိုင့်ေးသည ့် အကကံအစည့်အ ေး 

ပယ့်ြျက့်ရစခွဲ သည့်။ 

 

န ိုင့်ငံမျ ေးက ို မ  ည ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး လမ့်ေးရကက င့်ေးမျ ေး၊ မ  ည ရသ  ဘေ ပံိုစမံျ ေးနှင ့် လ ရနမှု 

အ င ့်အ န့်ေးမျ ေး ရလျှ က့်လှမ့်ေး န့် ရမျှ ့်လင ့်ထ ေးရသ ့်လည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့က ို ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ေး 

လ ိုက့်န  န့်လည့်ေး ရမျှ ့်မှန့်ေးထ ေးသည့်။  စ့်နည့်ေး  ို ရသ ့် န ှုင့်ေး  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ပံိုစမံျ ေး ဖမြှင ့် င့်ဖခင့်ေးနှင ့် ကမ္   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေး ဖမြှင ့် င့်ဖခင့်ေး  ိုို့အကက ေး ထ ပ့်  ိုက့်ရ ွွေ့မှုမျ ေး  ှ လ သည့် (Pupavac, 2005)။ 
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စ ျားပွာျားဝ ျား ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားမှု၏  ပ်ဝဘျားနှင ်  ဝလျားသူငယ် အခွင အ်ဝ ျားမ ာျား  မင ်မာျားလာ ခင်ျား 

 

 စ့်ကမ္ လံိုေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အကကံအစည့်က ို ၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် စွနို့့်လွှ ့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး 

ထ ို ယ့်စိုနစှ့်မျ ေး၌ပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေး ဖပနို့့်ပွ ေးရစ န့် လိုပ့်  င့်မှုမျ ေးနငှ ့် ကျင ့်ေ ့် 

အရဖခခရံသ  ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေး ချွဲွေ့ထငွ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေး ရ ွွေ့ ှ  ခွဲ  သည့်။ န ိုင့်ငံ က မှ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို အရ ေးစ ိုက့်လ ရစ န့် အ ေးရပေးသည ့် န ိုင့်ငံ က  န ိုင့်ငရံ ေး ရန က့်ခံ နယ့်ပယ့် မ ှ ခွဲ ရပ (T. 

Evans, 1996, 1998; Sellars, 2002)။ UNICEF က ို ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံို 

အသံိုေးဖပ ရစခွဲ သည ့် လံှုွေ့ရ  ့်မှုမှ  ပမ  ွေ့ဖပ ချွဲွေ့ထွင့်လ မှုနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ကပ့်ရဘေး  ိုို့၏ 

အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှုမျ ေးနှင ့် ြွွဲွေ့စည့်ေး ည့်ရ  က့်မှု ရဖပ င့်ေးလွဲ ညြှ န ှုင့်ေးရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေး (Structural 

adjustment programmes) ၏ မ သ ေးစိုမျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့် (Black, 1996)။ 

ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ကရလေးမျ ေး၏ လ ိုအပ့်ချက့်က ို ဦေးစ ေးရပေးပပ ေး ၁၉၈၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေးပျက့်ကပ့်၏ ကရလေးမျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို 

ရလျှ  ချ န့် အရထ က့်အက  ဖပ လ မ ့်မည့်ဟို ရမျှ ့်လင ့်ခွဲ သည့်။ 

 

၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး၏ စ ေးပွ ေးရ ေးပျက့်ကပ့် က လမျ ေးအ ွင့်ေး UNICEF က ကရလေးမျ ေး 

အသက့် ှင့်ရ ေးအ ွက့် အကက ေးမ ေး ံိုေးရသ  သက့်ရ  က့်မှု  ှ န ိုင့်မည ့် ကိုန့်ကျစ   ့်နည့်ေးရသ  

အက အည ပံိုစံမျ ေးက ို ရ ေွးချယ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် (Black, 1996, pp. 18-21) “လ သ ေး မျက့်န ှနှင ့် ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှု 

ဖပ ရ ေး” ဟ သည ့် ရခါင့်ေးစဉ့်ရအ က့် ွင့် ကပ့်ရဘေး စ မံ ခနို့့်ခွွဲရ ေး မဟ ဗျှူဟ မျ ေးက ို စ င့် ချမှ ့်ခွဲ သည့် 

(Cornia, Jolly, and Stwewart, 1987)။ အလ ေး  ပင့် UNICEF ၏ လွန့်စ ွ ခက့်ခွဲရသ  အရဖခအရနမျ ေးမှ 

ကရလေးငယ့်မျ ေး အစ အစဉ့်က ထ လွယ့် ခ ိုက့်လွယ့်သည ့် ကရလေးငယ့် အိုပ့်စိုမျ ေးက ို အထ ေးပစ့်မှ ့်ထ ေး 

က ည မှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ UNICEF က စ င့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ရသ  ရ ေွးချယ့် ရ  င့် ွက့်သည ့် 

အစ အစဉ့်မျ ေးသည့် ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ အသက့် ှင့်မှုနှုန့်ေးက ို   ိုေး က့်လ ရစသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ယင့်ေးမှ  

ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ြံွွေ့ပြ  ေးမှုမျ ေးအ ွက့် ကက  ေးပမ့်ေးမှုအရပေါ် န ိုင့်င ံက မှ ရန က့် ို ့်လ ိုက့်သည ့် ဖပယိုေ့်လည့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် လ ဦေးရ ၏ ရယဘိုယျ အသက့် ှင့်နှုန့်ေးက ိုသ  သက့်ရ  က့်မှု  ှ န ိုင့်သည ့် အချ   ွေ့ရသ  လ မှု 

ြ လံိုရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ိုသ  လိုပ့်ရ  င့် န့် န ိုင့်င ံက က  ံိုေးဖြ ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့် (Duffield, 

2007)။ ယင့်ေးအချက့်က ကမ္ ရပေါ် ှ  ကရလေးငယ့်မျ ေး အ ေးလံိုေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ိုင့် ယွ့် န့် 

 ည့် ွယ့်ခွဲ ရသ  CRC နငှ ့်  နို့့်ကျင့်ရနသည့်။ ထ ို နို့့်ကျင့်မှုက ကမ္   ကရလေးငယ့်မျ ေး အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခ ံ

လှုပ့် ှ ေးမှု ွင့် ပဋ ပကခမျ ေး ကက ေးထွ ေးလ ဖခင့်ေးက ို ရ  င့်ဖပန့်ဟပ့်ရနဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

 ဝလျားဘေ ြိ ုစံနှုန်ျား  ပနလ်ည် တညဝ်ဆာ  ်ခင်ျား 

 

ကမ္   ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှု ွင့် အရဖခခံကျသည ့် ေ ရ  ဓ   စ့်ခို  ှ သည့်။ 

ယင့်ေးမှ  စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ထွက့်ရပေါ်ရစသည ့် ရိုပ့်ေ ထ ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အရဖခအရနမျ ေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေး ပျံွေ့နှံို့ရစ န့် 

မကက  ေးပမ့်ေးဘွဲ စက့်မှု ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ရခ ့်လွန့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ ကရလေးဘေ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေး 

ပျံွေ့နှံို့ရအ င့် လိုပ့်ရ  င့်ရနဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် ြ လံိုရ ေး   ိုင့်   ၁၉၉၀ 

ဖပည ့်နှစ့် အ ြ  က ပဋ ည ဉ့်က ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို စ ေးပွ ေးရ ေးအ  ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အနတ  ယ့်မျ ေးရသ  
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(သ ိုို့) ကရလေးငယ့်၏ ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး၊ စ  ့်ပ ိုင့်ေး၊ စ  ့်ေ ည ဉ့်ပ ိုင့်ေး၊ စ  ့်ဓ  ့်ရ ေး   (သ ိုို့) လ မှု ြံွွေ့ပြ  ေးမှုမျ ေးက ို 

အရန ှင ့်အယကှ့် ဖြစ့်ရစမည ့် မည့်သည ့် အလိုပ့်မ  ို လိုပ့်က ိုင့် ဖခင့်ေး  ိုို့ မ ှ ရစ န့် က ကယွ့်ရပေး မည့်ဟို  

ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့် (အပ ိုေ့် ၁၅)။ န ိုင့်ငံ က  ကရလေးသ ငယ့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု   ိုင့်   ရမ ့်ေယ့်လ့်မျ ေးက 

မ မ က ိုယ့်က ို ဘက့်စံို စဉ့်ေးစ ေးထ ေးသည့်၊ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ခွွဲရေချထ ေးရ ေးက ို အရလေးစ ိုက့်သည့်ဟို 

ရှုဖမင့်ကကရသ ့်လည့်ေး ယင့်ေး  ိုို့က   ိုေး က့်ရသ  စက့်မှု ထို ့်လိုပ့်ရ ေးနှင ့် အ ည့်အရသွေးချင့်ေး က ွဖခ ေးပပ ေး 

အ မ့်ရထ င့်စို  စ့်စို၏ အရဖခခ ံနည့်ေးပည ဖြင ့် ထို ့်လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေးအရပေါ် အရဖခခသံည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ငွ့် 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးနှင ့် ခွွဲရေရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်သည့် ဟ သည ့် အချက့်က ို 

ရမ ထ ေးကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက န မ ့်ပါေးရသ  (သ ိုို့) အလယ့်အလ ့်သ  

 ှ ရသ  နည့်ေးပည က ို အရဖခခံထ ေးသည ့် မ သ ေးစိုမျ ေး၏  စ့်ပ ိုင့် စ့်န ိုင့် လယ့်ယ  စ ိုက့်ပျ   ေးမှုသည့် 

ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲန ိုင့်ငံမျ ေး၏ စ ေးပွ ေးရ ေးမျ ေးအ ွက့် ရကျ ရ ိုေးဖြစ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ ဖပန့်လည့် ခွွဲရေရပေးရ ေးက ို 

အထ ေးအရလေးရပေးဖခင့်ေးက စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေးက ို အဓ ကထ ေးသည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ ထို ့်လိုပ့်မှု 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ွင့် ကရလေးလိုပ့်သ ေးမျ ေး လ ိုအပ့်ဖခင့်ေးက ို ရမ ရလျ  ရနရကက င့်ေး သက့်ရသဖပ ရနသည့်။ ရ  ှည့် 

 ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ကကည့်န ေးြွယ့်   လယ့်ယ  လိုပ့်က ိုင့်သည ့် ပံို  ပ့်မျ ေးက ို ချဖပရနသည ့်  ိုင့် 

ရခ ့်ရပေါ် စက့်က   ယ မျ ေး မ ှ သည ့် မ သ ေးစို လယ့်ယ  စ ိုက့်ပျ   ေးဖခင့်ေး ွင့် ကရလေးလိုပ့်သ ေးမျ ေး အပါအေင့် 

လိုပ့်အ ေး အလွန့်အကျွံ လ ိုအပ့်ဖခင့်ေးမျ ေး  ှ ရနသည့်။ အချ   ွေ့ရသ  စ  ့်ေင့်စ ေးြွယ့် သိုရ သနမျ ေးက 

ကရလေးမျ ေးအရပေါ် ကမ္   န ိုင့်ငံရ ေး ရဘ ဂရဗေ၏ သက့်ရ  က့်ပံိုနငှ ့် ကမ္  စ့်ေှမ့်ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၏ ကရလေးမျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်ပံိုမျ ေးက ို ရလ လ ခွဲ ကကသည့်  (N. Lewis, 1998; 

Nieuwenhuys, 2000, 2001; Watson, 2006)။ သ ိုို့   ငွ့် ကရလေးငယ့်မျ ေးအ ကွ့် ရ  ှည့်  ည့် ံ ရသ  

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ပံိုစ၏ံ သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ိုမ  ရလ လ သ  အနည့်ေးငယ့်သ   ှ ရသေးသည့်။  

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့်  စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့် အကျံ ေးေင့်သည့် (သ ိုို့) အရဖခအရနအရပေါ် မ  ည့်၍သ  

အကျံ ေးေင့်သည့် ဟ သည ့်အရပေါ် ဖငင့်ေးခိုန့် ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးက အ   ှ  န့်ြ ိုေးမျ ေးအရပေါ် အဓ က 

အ ရံိုစ ိုက့်ကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့်  စ့်ကမ္ လံိုေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖမြှင ့် င့်ဖခင့်ေးမျ ေးသည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး၏ 

န ှုင့်ေး ပံိုစမံျ ေးနှင ့် က ိုက့်ည မှု  ှ ၊ မ ှ က ို  န့်ေးစစ့်ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ေွန့်နယ့်လ က  န့်ေး  ည ပပ ေး ချ   ေးရြ က့်၍ မ ရသ  

အခွင ့်အရ ေး ဟ သည ့် အကကအံစည့်နငှ ့် အရလ အကျင့် မျ ေး ွင့် ရ ိုေး   နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို စွနို့့်ခ ွ မည့်ဟ သည ့် 

သရဘ ထ ေး မသ မသ  ပါသည့်ဟို   ိုခွဲ သည့် (Donnelly, 2003, p. 76)။ အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုအ ွက့် 

လ မှု အရဖခအရန အချ   ွေ့  ှ  န့် လ ိုအပ့်ပါသလ ေးဟို သ က   ှေး  ှေးပါေးပါေး ရမေးဖမန့်ေးခွဲ ရသ ့်လည့်ေး သ ၏ 

ရလ လ သံိုေးသပ့်ချက့်က သ ရမေးခွန့်ေးထို ့်ခွဲ သည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အထ ိုင့်ချဖခင့်ေး၏ ဖပဿန က ို ရက င့်ေးစ ွ 

ရဖြ  ိုန ိုင့်ခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ သ က ရခ ့်မ    ိုေး က့်လ ဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေး သည ့် မည မျှရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးမှုမျ ေးက 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို မ  ှ ရစဖခင့်ေး မဟို ့်၊ မ ှ မဖြစ့် လ ိုအပ့်ရစဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

ေွန့်နယ့်လ က ရခ ့်မ    ိုေး က့်လ ဖခင့်ေးရကက င ့် ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် အရဖခအရနမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

မ ှ ပါက လ မျ ေးက ို လွန့်စ ွ ထ ခ ိုက့်လွယ့်သ မျ ေး ဖြစ့်သွ ေးရစလ မ ့်မည့်ဟို ရ ေးသ ေးခွဲ သည့် (Donnelly, 2003, p. 

85)။ လက့် ှ ကက ေးစ ိုေးရနသည ့် အကကွင့်ေးမွဲ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ေဿနသည့် အရစ ပ ိုင့်ေး underdevelopment 

သ အ ို     မျ ေး ရထ က့်ဖပခွဲ သည ့် လ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစသည ့် 

အဖပည့်ဖပည့်  ိုင့်   န ိုင့်ငရံ ေးရဘ ဂရဗေ၏ ေ ရ  ဓ မျ ေးက ို အဖပည ့်အေ  န့်ေးစစ့်ဖခင့်ေး မဖပ ခွဲ ရပ။ (Frank, 

1970, 1971; Amin, 1976)။ 
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အနှစ့်ချ ပ့် 

အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် န ိုင့်ငံ က  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး မ ေါေမျ ေးက စ ေးပွ ေးရ ေး ငွ့် စက့်မှုထွန့်ေးက ေးရ ေး ရမ ့်ေယ့်လ့်မျ ေးက ို 

ဖမြှင ့် င့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုရမ ့်ေယ့်လ့်မျ ေးက စ ေးပွ ေးရ ေးအ  ရခ ့်မ   ိုေး က့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးဖြင ့် ကမ္   

ယဉ့်ရကျေးမှု၊ န ိုင့်ငံရ ေးနငှ ့် လ မှုရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး  င့်  လ ရစ န့် အ ေးရပေးန ိုင့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ 

န ိုင့်င ံက  မ ေါေ ချမှ ့်သ မျ ေးက ရခ ့်မ    ိုေး က့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

မ ည့်ပင မ့်မှုမျ ေးက ို ဖြစ့်ရစသည့်ဟို စ ိုေး  မ့်ကကသည့်။ 

ထ ိုသ မျ ေးက ပမ  ွေ့ဖပစနစ့် ထွန့်ေးက ေးလ ဖခင့်ေးက လမ့်ေးရန ကရလေးမျ ေးကွဲ သ ိုို့ရသ  လ မှု ဖပဿန မျ ေးက ို 

ြန့်  ေးရပေးမည့်က ို စ ိုေး  မ့်ကကသည့်။ လမ့်ေးရနကရလေးမျ ေးသည့် လ မှုရ ေး ဖပဿန မျ ေးရကက င ့် ထ ခ ိုက့် 

နစ့်န သ မျ ေး ဖြစ့်သလ ို လ မှုရ ေး ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး မ ေါေက စက့်မှု ထွန့်ေးက ေးရ ေး မဟို ့်သည ့် ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးအဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲလ သည့်။ 

ကမ္ အနှံို့ ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှု ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးသည့်  စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည့် ဟ သည ့် 

ပံိုစမံျ ေးသ မက န ှုင့်ေး  ြံွွေ့ပြ  ေးမှု ပံိုစမံျ ေးက ိုလည့်ေး အရဖခခထံ ေးသည့်။ 

CRC က ကရလေးငယ့်  စ့်ဦေးချင့်ေးစ က ို က ိုင့် ယွ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် န ိုင့်င ံက  မ ေါေမျ ေးက လ ဦေးရ အ ွင့်ေး 

ရ ေွးချယ့်ထ ေးရသ  အရဖခခံ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို ပစ့်မှ ့်ထ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် ဖပဿန မျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေးကကသည့်။ 

စက့်မှုထွန့်ေးက ေးဖခင့်ေး မ ှ ရသေးရသ ၊ နည့်ေးပည  န မ ့်ကျရသ  အ မ့်ရထ င့်စို စ ေးပွ ေးရ ေးစနစ့်မျ ေးသည့် ကရလေး 

လိုပ့်အ ေးက ို အရဖခခံ သည့်။ ယင့်ေးက ကရလေးဘေ စနံှုန့်ေးမျ ေးအရပေါ် အကျ  ေး သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ကရလေးမျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို အ  ိုေး က့်ရစ ံိုေး န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

 

 ဖစ် ပ် ဝလ လာ ခင်ျား၊  ဝလျားဘေတွင် အ ပစ်ဝပျား ခငျ်ား 

 

ယဉ်ဝ  ျားမှု စံနှုနျ်ားမ ာျား ြို စံ ပနလ်ည်တည်ဝဆာ ် ခင်ျား 

 

ကမ္   ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးက ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု စံနှုန့်ေးမျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးက ို 

မည့်ကွဲ သ ိုို့ န ေးလည့်ထ ေးကကသနည့်ေး။ ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုက 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ယဉ့်ရကျေးမှုအ  အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး ဖပ လိုပ့်က   စ့်ကမ္ လံိုေး ငွ့် 

အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည့်ဟ သည ့် သရဘ    ေးက ို လက့်ခထံ ေးကကသည့် (Donnelly, 2003)။ 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် ယဉ့်ရကျေးမှုအရပေါ် န ှုင့်ေး  န ေးလည့်မှု ပံိုစမံျ ေးအ ေး စ န ကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့်  စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့် အကျံ ေးေင့်သည့်ဟို ယ  ထ ေး သ မျ ေး၏ ယဉ့်ရကျေးမှုက ို အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုပံိုက လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအ ွက့် အဖမင ့်မ ေး ံိုေး ရအ င့်ဖမင့်မှုမျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို လက့်ခထံ ေးကကသည့်။ 

ကမ္ အနှံို့ ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ွင့် ယဉ့်ရကျေးမှု ဟ သည ့် စက ေးလံိုေးက ို ရလျ   ွဲစွ  အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ယင့်ေးမှ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေးအ ွက့် အဓ ကကျသည ့် သရဘ    ေး ဖြစ့်ရနရသေးသည့်။ 
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ယဉ့်ရကျေးမှုသည့်  စ့်ခါ   ံ ရနထ ိုင့်မှု ပံိုစ ံ (သ ိုို့) လ   ိုို့၏ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် (သ ိုို့) ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးစွ  အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့် လျှင့်  က့်သွယ့်မှု လကခဏ မျ ေးက ို   ိုလ ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အဓ က ရှုရထ င ့်မျ ေး ွင့် ကရလေးမျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုသည့် ယဉ့်ရကျေးမှုအရပေါ် မနိုဿရဗေနှင ့် အမ အကျင ့် ရဗေ ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးနှင ့် 

 င့်  သည့်။ လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ  ငွ့် ယဉ့်ရကျေးမှု (သ ိုို့) အမ အကျင ့် ပံိုစမံျ ေး  ှ ပပ ေး ယဉ့်ရကျေးမှု 

သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်သည့် လ  စ့်ဦေး၏ က ိုယ့် ည့်က ိုယ့်ရသွေးအ ွက့် အရ ေးပါသည့် ဟ ၍ ဖြစ့်သည့် (Benedict, 

1961)။ ထ ိုို့ရကက င ့် CRC ၏ စက ေးဦေးက သရဘ   စ ချ ပ့်သည့် ကရလေးငယ့်က ို က ကယွ့်ရပေး န့်နှင ့် 

သဟဇ   ဖြစ့်စွ  ြံွွေ့ပြ  ေးလ ရ ေး  ိုို့အ ွက့် အစဉ့်အလ နှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု  န့်ြ ိုေးမျ ေး အရ ေးပါဖခင့်ေးက ို 

အသ အမှ ့်ဖပ ထ ေးသည့်ဟို   ိုထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အလ ေး  ပင့် ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ြ လံိုရ ေး 

  ိုင့်   အ ြ  က ပဋ ည ဉ့်က ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး၏ ၎င့်ေး  ိုို့ မ သ ေးစိုမျ ေးအရပေါ်  ှ သည ့်   ေန့်မျ ေးက ို 

အသ အမှ ့်ဖပ ထ ေးသည့် (အပ ိုေ့် ၃၁)။ ယင့်ေးအချက့်က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် 

ရေသ  ိုင့်   ဖခ ေးန ေးချက့်မျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးထ ေးသည့်  ဥပမ  ဖြစ့်သည့်။ CRC  ွင့် အပ ိုေ့် ၈၊ ၂၉ နှင ့် 

၃၀   ိုို့သည့် သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်နှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှုက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအပ ိုေ့်မျ ေးက အချ   ွေ့ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု အရလ အကျင ့်မျ ေးသည့်    ေးမေင့်ရသ ့်လည့်ေး 

ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးသည့် အ င ့် အန မ ့်အဖမင ့် မ ှ ဟို လက့်ခထံ ေးသည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် ယဉ့်ရကျေးမှု 

စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့် သင့်ယ   ှ ရသ  အမ အကျင ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ထ ိုအမ အကျင ့်မျ ေးက ို ရြျ က့်ြျက့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်၍  သည့်။ 

 

ကမ္   ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် ၂၀   စို မနိုဿရဗေ ပည  ပ့် ွင့် 

လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု ကက ေးမ ေးခွဲ ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှုက ို လိုပ့်ရ  င့်ချက့် အရနဖြင ့် ယ  သည ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုနငှ ့် ကွ ဖခ ေးသည့်။ 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့် ေါေက ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးသည့် ခခံ ကကည ့်လျှင့် ရ ွှေ့ရန က့်ည  ကကသည့်၊ ယဉ့်ရကျေးမှုအရကက င့်ေး 

အရသေးစ  ့် သ  ှ  န ေးလည့်လ ပါက အဖပင့်လ မျ ေးအ ွက့် မည့်မျှပင့် ထ ေး န့်ေးရသ ၊ အဓ ပပ ယ့် မ ှ ရသ  (သ ိုို့) 

အနတ  ယ့်မျ ေးရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု စံနှုန့်ေး၊ အမ အကျင ့်၊ ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး (သ ိုို့) အရလ အကျင ့် မ  ို 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်  ှ သည့်ဟို အသ အမှ ့်ဖပ န ိုင့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုသည့် 

မနိုဿရဗေ၏ စံနှုန့်ေး အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုနငှ ့် ပ ို၍ န ေးစပ့်သည့်။ အ  ိုပါ ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ယဉ့်ရကျေးမှုသည့် လ မှု 

စိုစည့်ေးမှုမျ ေးမှ သ ေးဖခ ေး ဖြစ့်ရနသည့်ဟို လက့်ခထံ ေးသည့် (A. Kuper, 1999)။ ထ ိုအယ အ အ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ယဉ့်ရကျေးမှုက ို ဓမမဓ ဌ န့် မကျရသ  အဓ ပပ ယ့်မျ ေးနှင ့် 

အရလ အကျင ့်မျ ေး  ှ ရသ ၊ ရဖပ င့်ေးလွဲန ိုင့်ရသ  အ  မျ ေးနှင ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးသည ့် (Donnelly, 2003, p. 86) 

ယှဉ့်ပပ  င့်မှု မျ ေးဖပ ေးရသ  နယ့်ပယ့် ဖြစ့်သည့်ဟို ညွှန့်ေး  ိုကကသည့် (Donnelly, 2003, p. 102)။ သ ိုို့   ွင့် 

ယဉ့်ရကျေးမှု ရ ွှေ့ရန က့်ည ဖခင့်ေးက ို မ  ကျရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု ပံိုစဖံြင ့် အစ ေးထ ိုေးလ ိုက့်ဖခင့်ေးက ယဉ့်ရကျေးမှု 

စံနှုန့်ေးမျ ေး၊ ရနထ ိုင့်မှု ပံိုစမံျ ေးနှင ့် ရိုပ့်ေ ထ  လ မှု အရဖခအရနမျ ေး အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုမှုအရပေါ် ရလ လ သံိုေးသပ့် 

န ေးလည့်န ိုင့်စွမ့်ေးက ို ရလျ  ကျ သွ ေးရစသည့်။  လေ့်က ေး ယဉ့်ရကျေးမှု စံနှုန့်ေးမျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးနှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ရ ေး  ိုို့နှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် ဖပဿန မျ ေးက ို န ေးမလည့် 

န ိုင့်ရ   ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 
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နြိုင်ငတံ ာ ယဉဝ်  ျားမှု  ပ  ပင်ဝ ပာင်ျားလဲဝ ျား အစ အစဉ်မ ာျား၏ ေြိဝ ာဓြိမ ာျား 

 

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးသည့် မ သ ေးစိုအ ကွ့် လိုပ့်အ ေးဖြစ့်သည့် ဟ ရသ  ရ ိုေး   စ ေးပွ ေးရ ေး စိုစည့်ေးမှုက ို 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးက  ရ ိုေး   လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးမှ ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးအရပေါ် ထ ေး ှ သည ့် အမ အကျင ့် 

စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို မည့်မျှအထ  ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်န ိုင့်သနည့်ေး။ ကရလေးဘေ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ကက ေးကက ေးမ ေးမ ေး 

ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်မည့်   ိုပါက  ည့် ွဲ ရိုပ့်ေ ထ ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   လ မှု အရဖခအရနမျ ေးက ိုလည့်ေး ကက ေးကက ေးမ ေးမ ေး 

ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့် မည့် ဖြစ့်သည့်။ ကမ္  စ့်ေန့်ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ လ င့်အဂဂါက ို 

ဖပ ဖပင့် ဖြ ့်ရ  က့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ကကမ့်ေး မ့်ေးစွ  ရ ိုက့်နကှ့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  ရ ိုေး   လ ရနမှု ပံိုစမံျ ေး၏ 

မရက င့်ေးရသ  လကခဏ  ပ့်မျ ေးက ို အဓွနို့့် ှည့်မရနရစဘွဲ ရ ိုေး   လ ရနမှု ပံိုစမံျ ေးက ို ရလေးစ ေး 

လ ိုက့်န လ ိုကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ြ လံိုရ ေး   ိုင့်   အ ြ  က ပဋ ည ဉ့်က 

ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အ ြ  က စ  ့်ဓ  ့်၊ ရ ိုေး    န့်ြ ိုေးမျ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးက ို ကရလေးသ ငယ့်၏ ပည ရ ေး 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုအဖြစ့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် အ ေးရက င့်ေးရစဖခင့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့် မည့် (အပ ိုေ့် ၁၁) ဟို 

  ိုထ ေးသည့်။  စ့်ဘက့် ွင့်လည့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အနတ  ယ့် ှ သည ့် အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို ပယ့်ြျက့် မည့်ဟို  

ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့် (အပ ိုေ့် ၃)။ ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ယဉ့်ရကျေးမှုက ို ၎င့်ေး  ိုို့ ကက  က့်နစှ့်သက့်သည ့် 

အပ ိုင့်ေးမျ ေးအ ေး ယ ၍ မကက  က့်သည ့် အပ ိုင့်ေးမျ ေးအ ေး ြယ့်ထို ့်န ိုင့်က  လ ိုသလ ို ပံိုရြ ့်န ိုင့်သည ့် အ င့်ေးအဖမစ့် 

 စ့်ခိုအဖြစ့် အသံိုေးဖပ လ ိုကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ယဉ့်ရကျေးမှုက ို ကက  က့်   ရ ေွးချယ့် သံိုေးရ  င့်သည ့် 

ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက မည့်မျှအထ  လက့်ခနံ ိုင့်ြွယ့်  ှ ပါသနည့်ေး။ 

 

ကမ္  စ့်ေန့်ေး ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  လ မှု ရဖပ င့်ေးလွဲမှု 

မ ှ ချ  န့် ွင့် လ   ိုို့သည့် အဘယ့်ရကက င ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ မှု  က့် ံရ ေးမျ ေးနငှ ့် အမ အကျင ့်မျ ေးက ို 

ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ရဖပ င့်ေးလွဲသင ့်ရကက င့်ေး  ငှ့်ေးဖပမထ ေးရပ။ အ မ့်ရထ င့်စို  စ့်ပ ိုင့် စ့်န ိုင့် စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေး ငွ့် 

လ   ိုို့၏ လံိုခခ ံမှုသည့် သဘ ေ   ေးအရပေါ် မျ ေးစ ွ  ည့်မှ ရနသည့်။ ြ လံိုရ ေး အရထ က့်အပံ မျ ေးက ို 

အ ေးက ိုေး၍ မ ရသ အခါ လ   ိုို့သည့် အခက့်အခွဲမျ ေးက ို ကကံ ကကံ ခ ံ  င့်  ိုင့် မည့် ဖြစ့်ပပ ေး အမှ ေးလိုပ့်န ိုင့်သည ့် 

(သ ိုို့) စမ့်ေးသပ့်န ိုင့်သည ့် အရနအထ ေး အနည့်ေးငယ့်သ   ှ သည့်။ လ   ိုို့သည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရ ိုေး   ရနထ ိုင့်မှု 

ပံိုစမံျ ေးအ  ိုင့်ေး  က့်လက့် ရနထ ိုင့် မည့်   ိုပါက အဘယ ့်ရကက င ့် မ သ ေးစို စံနှုန့်ေးနှင ့် အမ အကျင ့် 

အသစ့်မျ ေးက ို စွနို့့်စ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲသင ့်ပါသနည့်ေး။ ထ ိုသ မျ ေး၏ နယ့်ပယ့်မျ ေးက ို ချွဲွေ့ထငွ့်ရပေးမှသ ၊ ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ မှု 

ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး ဖမင ့် က့်လ မှသ ၊ လ ငယ့် မျ   ေး က့်မျ ေးက မ  ည ရသ  ရနထ ိုင့်မှု ပံိုစအံ ွက့် 

ဖပင့် င့်ဖခင့်ေးက ို ရ ွွေ့ဖမင့်မှသ  ထ ိုသ ိုို့ စမ့်ေးသပ့် လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့အ ွက့် အဓ ပပ ယ့်  ှ မည့် 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

ရခ ့်မ   ိုေး က့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးအရပေါ် လ အမျ ေး၏ စ  ့်အ ေး ထက့်သန့်မှုက ို မ ေးရမွှေးရပေးခွဲ သည ့် အရစ ပ ိုင့်ေး 

န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အရ ွေးအရခေါ် ပည  ငှ့်မျ ေးအ ွက့် ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ဖပဿန မျ ေးသည့် 

 င့်ေးနှ ေးပပ ေးသ ေး စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်စ  မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ အရစ ပ ိုင့်ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး သိုရ သနမျ ေးက လ မှု 

ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေးရပေးဖခင့်ေး မ ှ သည ့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အစ အစဉ့်မျ ေး၏ သက့်ရ  က့်မှု 

အကနို့့်အသ ့်က ို ဖပသခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ယင့်ေးအချက့်က ို ယရနို့ရခ ့်  စ့်ကမ္ လံိုေး အခွင ့်အရ ေး  န့်ေး  ည ရ ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက လျစ့်လျှူရှုထ ေးဟန့်   သည့်။ ရ ိုေး   လယ့်ယ  စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး၏ 
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ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ လကခဏ မျ ေးနှင ့် စမ့်ေးသပ့်ချက့်မျ ေးက ို  နို့့်ကျင့်သည ့် လကခဏ မျ ေးက ို စ ေးပွ ေးရ ေး ပည  ငှ့်မျ ေး၊ 

မနိုဿ ရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးနငှ ့် စ ရ ေး   မျ ေးက ရ ွွေ့ ှ ထ ေးကကပပ ေး ဖြစ့်သည့် (Mead, 1953, pp. 185-6; 

Galbraith, 1964, 1977)။ ရ ိုေး   အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးက ို ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးသည ့် လ မှု က့် ံရ ေး စနံှုန့်ေးမျ ေး 

ကျင ့်သံိုေးရစရ ေးမှ  ၎င့်ေး  ိုို့က ို ကက ေးမ ေးသည ့် လ မှုရ ေး စမ့်ေးသပ့်ချက့် စ့်ခို လိုပ့်ရ  င့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးနှင ့် အ    ပင့် 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့် န့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး အ ငွ့်ေးသ  အ ရံိုစ ိုက့်ရသ ၊ ရ ိုေး   

အစဉ့်အလ မျ ေးက ို အရဖခခံရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမှ အဖမင့်ကျယ့်ပပ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး အဖပင့်ဘက့်က ို 

အ ရံိုစ ိုက့်ရသ ၊ စွနို့့်စ ေးရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးအဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲ န့် လ ိုအပ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အခငွ ့်အရ ေး 

အရဖခဖပ  ရ  ှည့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက လ မျ ေးက ို လ မှု က့် ံရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး 

ရဖပ င့်ေးလွဲ မည ့် ထ ိုလ မှုရ ေး စမ့်ေးသပ့်ချက့်ကက ေးအ ေး အဖခ ေးရှုရထ င ့်မျ ေး ွင့် ရ ိုေး   အစဉ့်အလ မျ ေး 

မရဖပ င့်ေးလွဲဘွဲနှင ့် လိုပ့်ရ  င့် န့် ခ ိုင့်ေးရစဖခင့်ေး ဖြစ့်ရနရ   သည့်။ 

 

မ သ ေးစို  က့် ံရ ေးမျ ေးက ို ဖပင့်ပမှ ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်ဖခင့်ေး ွင့် ကက ေးမ ေးရသ    ေန့်မျ ေး  ှ သည့်။ 

အထ ေးသဖြင ့် ကမ္  မ ေါေက မ သ ေးစိုမျ ေးက ို မ မ   ိုို့၏ ရိုပ့်ေ ထ  ြ လံိုရ ေးအ ေး မ မ ဘ သ    ေန့်ယ  န့် 

ရမျှ ့်လင ့်ထ ေးသည ့် အရဖခအရနမျ   ေး ွင့် ဖြစ့်သည့်။ ယခင့် မနိုဿရဗေ ရလ လ ရ ေးမျ ေးက ရက င့်ေးစ ွ 

 ည့် ွယ့်ထ ေးရသ  ြ လံိုရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေးသည့်ပင့်  ည့် ွဲ မ သ ေးစို  က့် ံရ ေးမျ ေးနှင ့် မ သ ေးစို 

သံရယ ဇဉ့်မျ ေးက ို မ ည့် ယွ့်ဘွဲ ထ ခ ိုက့်ရစက  ြ လံိုမှု   ှ သ မျ ေးအရပေါ် အကျ  ေး က့်  ိုေးမျ ေး 

ဖြစ့်ရပေါ်ရစရကက င့်ေးက ို ရလ လ ခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည့် (Mead, 1953, pp. 181, 214-15)။ အဖပန့်အလှန့်မှ ခ ိုမှုမျ ေးနငှ ့် 

  ေန့်မျ ေးက ို ရနှ င ့်ယကှ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးက လံိုခခ ံမှု အ င့်ေးအဖမစ့် အသစ့်မျ ေး ြန့်  ေး မရပေးန ိုင့်လျှင့် လ မျ ေး၏ 

ဘေမျ ေးက ို ပ ို၍ မလံိုမခခံ  ဖြစ့်ရစသည့်။ လွန့်ခွဲ ရသ  နစှ့်ရပါင့်ေး ၅၀ ရလ က့်က န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

ရ ွေးရခေါ်မှုမျ ေးက ဖပည့် ွင့်ေး ရထ က့်ပံ ရ ေး စနစ့်သစ့်မျ ေးနှင ့် ဖပည ့်စံိုကံိုလံိုရသ  ကမ္   လ မှုြ လံိုရ ေး 

ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေးက ို  ည့်ရ  က့် န့်  နဒ  ှ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ကမ္   ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုသည့် လ   ိုို့က ို ရ ိုေး    က့် ံရ ေး ပံိုစမံျ ေးဖြင ့် ရိုပ့်ေ ထ  လံိုခခ ံရ ေးက ို   ှရြွက  

 စ့်ဘက့် ွင့်လည့်ေး အ ွယ့်ရ  က့်ပပ ေးသ မျ ေးနှင ့် ကရလေးငယ့်မျ ေးအကက ေး  က့် ံရ ေးမျ ေးက ို အရဖခခံက စ၍ 

ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ကမ္  စ့်ေန့်ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အစ အစဉ့်မျ ေးက ို  ည့် ွဲ ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးနငှ ့် 

က ိုက့်ည ရစလ ိုခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုက ယဉ့်ရကျေးမှု ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးနှင ့် 

ယဉ့်ရကျေးမှုသည့် ရနထ ိုင့်မှု ပံိုစ ံ ဖြစ့်သည့် ဟ သည ့် အချက့်  ိုို့နှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ အရပေါ်ယံ အဖမင့်သ   ှ ခွဲ သည့်။ 

ယင့်ေးက ယဉ့်ရကျေးမှု၏ မလ ိုလ ေးအပ့်ဟို ယ   ရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို  က့် ံရ ေးမျ ေးမှ 

ြယ့်ထို ့်လ ိုကကသည့်။ 

 

ရန က့်အပ ိုင့်ေး ွင့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးက ို ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးအ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး ွင့် 

  ေးဖမစ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးရနသည ့် လက့် ှ  ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေးက ို ကမ္   ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှု၏  စံနှုန့်ေး အရဖခဖပ  လကခဏ  ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေးအဖြစ့် သံိုေးသပ့် သွ ေးပါမည့်။ 
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 ဝလျားငယ်မ ာျား ြိ ုရုပ်ပြိုင်ျားဆြိုင် ာအ  အ ပစဝ်ပျား ခင်ျားအာျား တစ် မဘာလုံျား တာျား မစသွ်ာျား န်  မ်ပြိန်ျား 

 

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးက ို ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးအ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေး ွင့်   ေးဖမစ့် န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးရနသည ့် လက့် ှ  ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေးသည့် ကမ္   ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှု၏ စံနှုန့်ေး 

အရဖခဖပ  လကခဏ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးသည့် ရ ိုက့်နက့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးက ို ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ  

ရစ ့်က ေးမှု  စ့်ခိုဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ ယင့်ေးမှ  လက့် ှ  ွင့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအ ွက့် 

အဓ က ရခါင့်ေးစဉ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အရစ ပ ိုင့်ေး ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး စ  မ့်ေးမျ ေး ငွ့် 

ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးက ို   ေးဖမစ့်ရသ   ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေး မပါေင့်ရပ။ ဥပမ  ကရလေးသ ငယ့် 

အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ြ လံိုရ ေး   ိုင့်   အ ြ  က ပဋ ည ဉ့် အပ ိုေ့် ၂၀ ၏ မ ဘ   ေန့်မျ ေးအ  မ ဘမျ ေးသည့် 

ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ အရက င့်ေး ံိုေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ ပဏ မ စ ိုေး  မ့်မှုမျ ေးအဖြစ့်  စ့်ချ  န့်လံိုေး 

သရဘ ထ ေး န့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့ က ိုယ့်စွမ့်ေး၊ ဉ ဏ့်စွမ့်ေး  ှ သရလ က့်၊ ရငရွကကေးအင့်အ ေး  ှ သရလ က့် ကရလေးငယ့်၏ 

ြံွွေ့ပြ  ေးမှုအ ကွ့် လ ိုအပ့်သည ့် ရနထ ိုင့်မှု အရဖခအရနမျ ေး ြန့်  ေးရပေး န့်နှင ့် အ မ့် ွင့်ေး စည့်ေးကမ့်ေး 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေးမျ ေးက ို လ သ ေး န့်ရသ ၊ ကရလေးငယ့်၏ ဂိုဏ့်သ ကခ နငှ ့်  က ိုက့်ည ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေးဖြင ့်သ  

လိုပ့်ရ  င့် န့်   ေန့် ှ သည့်ဟို  ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့် (ကရလေးငယ့်မျ ေးအ ွက့် အရက င့်ေး ံိုေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို 

ရ ွေးရနွေးထ ေးဖခင့်ေးအ ေး စ ရသ တ  ၁၇.၆  ွင့် ရှုပါ)။ 

 

စ ရသ တ  ၁၇.၆။ အဖခ ေး အဖမင့် စ့်မျ   ေး၊ ကရလေးငယ့်၏ အရက င့်ေး ံိုေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို မည့်သ က 

 ံိုေးဖြ ့်သနည့်ေး 

လ မှုရ ေး မ ေါေ ချမှ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ငွ့် မ ဘမျ ေး၏ ကရလေးက ို ဖပ စိုပျ   ေးရထ င့်ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု 

အ ည့်အရသွေးသည့် အဓ က အ ရံိုစ ိုက့်စ   ဖြစ့်လ သည့်။ ကရလေးက ို ဖပ စို ပျ   ေးရထ င့်ဖခင့်ေးသည့် ယရနို့ရခ ့် 

လ မှု ဖပဿန  အမျ ေးအဖပ ေးအ ွက့်   ေန့် ှ သည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့် (Vandenbroeck, Roose, and De 

Bie, 2011; Lee et al., 2014)။ န ိုင့်ငံရ  ့်၏ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေး ပ ိုမ ို မျ ေးဖပ ေးလ ဖခင့်ေးက မည့်သ က 

ကရလေးငယ့်၏ အရက င့်ေး ံိုေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို  ံိုေးဖြ ့်သနည့်ေး ဟ သည ့်အရပေါ် အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်  မျ ေး 

ဖြစ့်လ သည့်။ 

 

န ိုင့်ငရံ  ့်မှ ရစ င ့်ရ  ှက့်ထ ေးသည ့် ကရလေးမျ ေးအရ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍   ေန့် ှ သ မျ ေးနှင ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအကက ေး ထ ပ့်  ိုက့်ရ ွွေ့မှုမျ ေး သ သ  ထင့် ှ ေးလ သည့်။ ပဗ   န့်၊ နယ့်သ လန့်၊ 

ရန ့်ရေနငှ ့်  ွ ေင့် အပါအေင့် ရဖမ က့်ဥရ  ပ န ိုင့်ငမံျ ေး ှ  ၎င့်ေး  ိုို့ လ မျ   ေးမျ ေး က ိုယ့်စ ေး န ိုင့်ငံဖခ ေး 

အစ ိုေး မျ ေးက အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးနှင ့် ထ ပ့်  ိုက့် င့်  ိုင့်ကကသည့် (Family Law Week, 2014)။ ပဗ   န့် 

အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးက ပဗ   န့်န ိုင့်င ံွင့် ရနထ ိုင့်ရနရသ   လ ိုဗက့် မ ဘမျ ေးထံမှ ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို 

ယ ရ  င့်သ ွေးဖခင့်ေးအ ကွ့်  လ ိုဗက့်က ေးယ ေး အစ ိုေး က ပဗ   န့် န ိုင့်ငံက ို ဥရ  ပ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

   ေးရံိုေး ငွ့်    ေးစွွဲ န့် အထ ပင့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခွဲ သည့် (Booker, 2012; Slovak Ministry of Justice, 

2012)။ 
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သ ိုို့   ငွ့် ယင့်ေးမှ  မ  ည ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု ရန က့်ခမံျ ေးမှ လ မျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့ ရနထ ိုင့်   န ိုင့်ငံမ ှဖပည့် ွင့်ေး 

ပည  ငှ့်မျ ေး၏ အဖမင့်မျ ေးအကက ေး ထ ပ့်  ိုက့် ရ ွွေ့ဖခင့်ေးသ  မဟို ့်ဘွဲ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးနငှ ့် 

အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးအကက ေး ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  ထ ပ့်  ိုက့်ရ ွွေ့မှုမျ ေးလည့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး နှစ့်ြွွဲွေ့လံိုေးက အခွင ့်အရ ေးက ို 

အသံိုေးဖပ လ ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  စရက   လန့်၏ အမည့်ရပေးထ ေးသ  ဟ သည ့် အစ အစဉ့်အ  

စရက   လန့်မှ ကရလေးမျ ေး အ ေးလံိုေးအ ွက့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရက င့်ေးကျ   ေး ချမ့်ေးသ က ို အ မခ ံ ရပေးန ိုင့် န့် 

ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်န ိုင့်ရသ  န ိုင့်ငရံ  ့်မှ ခနို့့်အပ့်ထ ေးသည ့် အိုပ့်ထ န့်ေးသ   စ့်ဦေး  ှ သည့်။ 

အမည့်ရပေးထ ေးသ  အစ အစဉ့်က ို  နို့့်ကျင့်ရသ  ကမ့်ပ န့်ေးက ထ ိုအစ အစဉ့်သည့်  စ့်က ိုယ့် ည့် 

အရ ေးက စစနှင ့် မ သ ေးစို   ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေးသည ့် ဥရ  ပ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

သရဘ   စ ချ ပ့်က ို ရြ က့်ြျက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး အစ အစဉ့် စ င့်ချ  န့်မှ စ၍ မ သ ေးစိုမျ ေးနှင ့် 

အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးအကက ေး ပဋ ပကခ ဖြစ့်ခွဲ သည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို စိုစည့်ေး မှ ့် မ့်ေး င့် ထ ေးသည့်။  

 

အ  ိုပါ အပပ  င့်အ  ိုင့် ဖြစ့်ရနသည ့် အ  ိုမျ ေးအကက ေး မ သ ေးစိုမျ ေးက အမျ ေးဖပည့်သ    ိုင့်   ပည  ငှ့်၏ 

 ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးအရပေါ် ၎င့်ေး  ိုို့၏ စ ိုေး  မ့်မှုမျ ေးက ို လ မှု ကွန့်ယက့်မျ ေး (သ ိုို့) သ င့်ေးစ ၊ ဂျ နယ့်မျ ေးမှ 

 စ့် င ့်  င့်ဖပကကသည့် (သ ိုို့)   ေန့် ှ သ မျ ေးက ကရလေးငယ့်နှင ့် ပ ့်သက့်၍  ံိုေးဖြ ့်   ွင့်  လွွဲ 

 င့်ဖပမည့်က ို စ ိုေး  မ့်ရသ ရကက င ့် လ မှုြ လံိုရ ေး ေန့်ထမ့်ေးမျ ေးနှင ့် ရ ွွေ့ ံိုဖခင့်ေးမျ ေးက ို    ့်    ့် 

မှ ့် မ့်ေး  င့်ထ ေးကကသည့် (Medway Council, 2015; Tickle, 2015)။ ထ ိုစ ိုေး  မ့်မှု နှစ့်မျ   ေးလံိုေးသည့် 

  ေန့် ှ သ မျ ေး ပွင ့်လင့်ေးဖမင့်သ မှု မ ှ ဖခင့်ေးနှင ့်   ေန့်ခံမှု မ ှ ဖခင့်ေး  ိုို့နငှ ့်  က့်စပ့်သည့်။ ရ  ့်သ ဟမ့်နှင ့် 

အဖခ ေးရသ  ပဗ   န့်မှ ပမ  ွေ့မျ ေး ွင့် ကရလေးမျ ေးအရပေါ် လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  ရခါင့်ေးပံို ဖြ ့်မှုမျ ေးနှင ့် 

ပ ့်သက့်ပပ ေး မ ဘမျ ေး၏ စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို   ေန့် ှ သ မျ ေးထံ  င့်ဖပသည ့်  ိုင့်   ေန့် ှ သ မျ ေးက 

ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို က ကယွ့်ရပေး န့် ပျက့်ကကွ့်ခွဲ ဖခင့်ေးမျ ေးရကက င ့် မ ဘမျ ေးက ပ ို၍ ထို ့်ရြ ့် 

ရဖပ   ိုလ ိုလ ကကသည့် (Jay, 2014)။ ပည  ငှ့်မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့်ပ ိုင့်ခွင ့်ထက့် ရကျ ့်လနွ့်လ သည့်ဟို 

ရှုဖမင့်ကကသည ့်အခါ န ိုင့်ငံ က  ငွ့် လ ထိုက မ ဘမျ ေးအရပေါ် က ိုယ့်ချင့်ေးစ စ  ့်   ိုေးလ န ိုင့်သည့်။ ဖြစ့် ပ့် 

ဥပမ   စ့်ခိုမှ  အက့် ှ့်ယ ကင့်ေး၏ မ ဘမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ အသက့်ငါေးနှစ့်အ ွယ့် သ ေးဖြစ့်သ ၏ ဦေးရန ှက့်မှ 

အကျ  ့်က ို န ိုင့်ငံဖခ ေး ငွ့် သွ ေးရ  က့်၍ ရ ေးကိုသမှု ခယံ  န့် ရ ေးပည  အကကံရပေးမှုမျ ေးက ို  နို့့်ကျင့်က  

၎င့်ေး  ိုို့၏ သ ေးက ို ပဗ   န့် န ိုင့်ငံ ှ  ရ ေးရံိုရပေါ်မှ ရခေါ်ထို ့်သွ ေးကကသည့်။ ယင့်ေးအ ကွ့်ရကက င ့် မ ဘမျ ေးက ို 

န ိုင့်င ံက  ငွ့် ြမ့်ေးေ မ့်ေး ထို ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးအရပေါ် အမျ ေးဖပည့်သ မှ စ န သန ေးကကသည့်။ 

 

န ိုင့်င ံက  ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက  စ့်ကမ္ လံိုေး ှ  န ိုင့်င ံက နှင ့် 

ဖပည့် ငွ့်ေး  ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့် နှစ့်မျ   ေးလံိုေး ွင့် ရ ိုက့်နှက့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးက ို    ေးမေင့်ဟို  ဖပဋ္ဌ န့်ေး န့် 

ရ  င့်ေး  ိုရနကကသည့်။ ကမ္  စ့်ေန့်ေးမှ ကမ့်ပ န့်ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ၂၀၀၁ ခိုနှစ့် ရ ိုက့်နှက့် အဖပစ့်ရပေးမှု 

အ ေးလံိုေး အ ံိုေးသ ့်ရ ေး  ိုင့်   ကမ္   လှုပ့် ှ ေးမှု ရခါင့်ေးစဉ့်ရအ က့် ွင့် 

(http://www.endcorporalpunishment.org/) အ   ကွ စိုစည့်ေးခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုလှုပ့် ှ ေးမှုက အ မ့် ငွ့်ေး 

ရ ိုက့်နှက့်ဖခင့်ေးမျ ေး အပါအေင့် ရ ိုက့်နှက့် အဖပစ့်ရပေးသည ့် ပံိုစမံျ ေး အ ေးလံိုေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေး ွင့် ဥပရေအ  

  ေး  ေးသွ ေး န့် ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုကမ္   လှုပ့်  ှေးမှုနှင ့် သက့်  ိုင့်သ   စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးနှင ့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ အ ငွ့်ေးရ ေးမှှူေး၏ ကရလေးသ ငယ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး 

သိုရ သန (UN Secretary General, 2006)  ွင့် အချက့်အလက့်မျ ေး ရပေးခွဲ ကကသည့်။ သိုရ သနက 
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အ မ့် ွင့် ရ ိုက့်နှက့်ဖခင့်ေး အပါအေင့် ရ ိုက့်နှက့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးက ို ကမ္  စ့်ေန့်ေး    ေးမေင့်  ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေးအ ေး 

ရထ က့်ခခံွဲ သည့်။  

 

“ စ့်ကမ္ လံိုေး   ေး  ေးရ ေးအ ွက့်  က့်သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး” ဟ သည ့် ကမ္   လှုပ့် ှ ေးမှုက ညွှန့်ဖပသကွဲ သ ိုို့ 

ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို ရ ိုက့်နကှ့်အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   ဖပည့် ွင့်ေးဥပရေမျ ေးအရပေါ် ကမ္   ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေးက စ င့် 

လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ လ သည့်။၂ သ ိုို့   ငွ့် ပည  ငှ့်မျ ေးက သ မန့်လ မျ ေးအကက ေး သရဘ ထ ေး အဖမင့်မျ ေး 

ရဖပ င့်ေးလွဲ န့် ခက့်ခွဲသည့်က ို ရဖပ   ိုလ ကကသည့်။ ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   

အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးမျ ေးသည့် ယခင့်   စိုနှစ့်အ ငွ့်ေး အရန က့် န ိုင့်ငံမျ ေး၌  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး ရပျ  ရဖပ င့်ေးလ သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် သ မန့်လ မျ ေးအကက ေး လက့်ခနံ ိုင့်သည ့် အဖပစ့်ရပေးမှုမျ ေးသည့် ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး 

ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၏ အဖမင့်နငှ ့် ပဋ ပကခ ဖြစ့်ရနဦေးမည့် ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  လက့်ဖြင ့် ရ ိုက့်နှက့် 

 ံိုေးမဖခင့်ေးသည့် လ အမျ ေးအကက ေး ယဉ့်ရကျေးမှုအ  လက့်ခနံ ိုင့်ြွယ့်  ှ ရနရသေးရသ ့်လည့်ေး (Scholfield, 2008) 

စရက   လန့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး   ိုင့်   ရက ့်မ ှင့်န က စရက   လန့် လွှ ့်ရ  ့်က ို မ ဘမျ ေးက 

၎င့်ေး  ိုို့၏ သ ေး၊ သမ ေးမျ ေးက ို လက့်ဖြင ့် ရ ိုက့်နှက့်  ံိုေးမဖခင့်ေးက ို   ေးဖမစ့်သည ့် ဥပရေအ ေး  ဖပဋ္ဌ န့်ေး န့် 

ကက မ့်ြန့်မျ ေးစွ  ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ သည့် (MacMahon, 2007)။  

 

ကမ္   ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနှင ့် သ မန့်လ မျ ေးအကက ေး  ံိုေးမသည ့် 

စံနှုန့်ေးအရပေါ် အဖမင့်မျ ေး ကွ ဟရနဖခင့်ေးသည့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ပ ို၍ သ သ သည့်။ အရစ ပ ိုင့်ေး 

ရလ လ ချက့်မျ ေးက ကရလေးဘေ စံနှုန့်ေးမျ ေးကွဲ သ ိုို့ရသ   ံိုေးမသည ့် စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့် လ မှု သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး 

 ှ ရကက င့်ေး ဖပသခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ အရန က့် စက့်မှု န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့်  ံိုေးမဖခင့်ေး  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး 

ရပျ  ရဖပ င့်ေးလ  ဖခင့်ေးမှ  ကရလေးငယ့်မျ ေးသည့် အလိုပ့်လိုပ့်စ   မလ ိုရ   ဘွဲ ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ကရလေးဘေမျ ေးသည့် ပည သင့်ယ  န့်နငှ ့် ရ   ကစ ေး န့်သ  ဖြစ့်လ ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ 

ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို  ံိုေးမဖခင့်ေးမျ ေးသည့် စက့်မှု ရခ ့်လွန့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ငွ့် ရပျ  ရဖပ င့်ေးလ ပပ ေး 

ကရလေးမျ ေးက ို အနည့်ေး ံိုေး လ မှု   ေန့်မျ ေးသ  ရပေးအပ့်လ ကကသည့်။  

 

ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ရခ ့်မ  ြံွွေ့ပြ  ေးလ မှုမျ ေးအရပေါ် အရစ ပ ိုင့်ေး ရလ လ မှုမျ ေးအ  ရ ိုေး   ရနထ ိုင့်မှု 

ပံိုစမံျ ေးမှ ရခ ့်မ  ရနထ ိုင့်မှု ပံိုစမံျ ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲလ ဖခင့်ေးနငှ ့် ရခ ့်မ  ရနထ ိုင့်မှု စနစ့်ရအ က့် ွင့် 

 စ့်သ ေးပိုဂဂလ ေါေ ထွန့်ေးက ေးလ ဖခင့်ေး  ိုို့က စည့်ေးကမ့်ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့်  ံိုေးမသည ့် ယဉ့်ရကျေးမှု စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို 

ရပျ  ရဖပ င့်ေးလ ရစရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့် (LeVine, Klein, and Owen, 1967, p. 223)။  

 

ထ ိုရလ လ မှုမျ ေးက ရ ိုေး   ရနထ ိုင့်မှု ပံိုစမံျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲလ ဖခင့်ေးသည့် ယဉ့်ရကျေးမှု အရဖပ င့်ေးအလွဲက ို 

ဖြစ့်ရစရကက င့်ေး ရ ွွေ့ ှ ခွဲ  သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ရထ က့်ခံလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး အသံိုေးဖပ ရစလ ိုသည ့် ရပျ  ရဖပ င့်ေးရသ  

စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ဖြစ့်ပွ ေးရစရသ  သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးသည့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေး ငွ့် 

မ ှ ကကရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် ကမ္   ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်   ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုက စက့်မှုရခ ့်လွန့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးမှ ကရလေးသ ငယ့်  ံိုေးမဖခင့်ေး   ိုင့်   စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို စက့်မှု ြံွွေ့ပြ  ေးဖခင့်ေး မ ှ သည ့် 

အရဖခအရနမျ ေး အပါအေင့်  စ့်ကမ္ လံိုေး ငွ့် အသံိုေးဖပ  န့်  ည့် ွယ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ရနသည့်။  
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 ဝလျားလုပ်သာျားမ ာျား၏ အ ပစဝ်ပျား ခံ သည  ်အဝတွွေ့အက  ံမ ာျား 

 

 ံိုေးမသည ့် ပံိုစမံျ ေးက ို လ မှု  က့် ံရ ေး ရှုရထ င ့်မျ ေးမှ ကကည ့်ရှု န့် လ ိုအပ့်သည့်။ ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို 

အ မ့်ရထ င့်စို  စ့်စို၏ လိုပ့်သ ေးအင့်အ ေးမျ ေး ွင့် ထည ့်သွင့်ေး၍ လ မှု   ေန့်မျ ေး ရပေးအပ့်သည ့် အခါ 

ထ ိုလ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးသည့် ကရလေးငယ့်မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ မှု အခန့်ေးကဏ္ဍမျ ေးက ို ထမ့်ေးရ  င့်ရစ န့် 

လံိုရလ က့်သည ့်  ံိုေးမဖခင့်ေး   ိုင့်   စနံှုန့်ေး အသံိုေးဖပ  န့် လ ိုအပ့်သည့်။ န ိုင့်င ံက  ရ  ှည့်  ည့် ံ ရသ  

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ပံိုစမံျ ေးရအ က့် ှ  ရခ ့်မ  နည့်ေးပည  အသံိုေးမဖပ ဘွဲ ရကျေးလက့်ရေသ ငွ့်  စ့်န ိုင့် စ့်ပ ိုင့် လယ့်ယ  

စ ိုက့်ပျ   ေးဖခင့်ေးမျ ေး၌ ကရလေး လိုပ့်အ ေးနှင ့် အလိုပ့်လိုပ့် န့်  ံိုေးမ စည့်ေးကကပ့်ထ ေးဖခင့်ေး ခံ ရသ  ကရလေးငယ့်မျ ေး 

လ ိုအပ့်သည့်။ ကရလေးငယ့်သည့် သ ူ့က ို ရပေးအပ့်ထ ေးရသ    ေန့်မျ ေးအ ေး ရကျပွန့်ရအ င့် 

မထမ့်ေးရ  င့်ပါက အ မ့်ရထ င့်စို  စ့်စိုလံိုေးမှ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေး၏ လံိုခခ ံရ ေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစလ မ ့်မည့်။ ထ ိုသ ိုို့ 

ကကမ့်ေး မ့်ေးရသ  အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် ပင့်ပန့်ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) ပျင့်ေး  ဖခင့်ေးမျ ေးရကက င ့် အလိုပ့်မပျက့်ရစရအ င့် 

အ ွယ့်ရ  က့်ပပ ေးသ မျ ေးက ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ ပံိုမှန့် အလိုပ့်လိုပ့် ခ ိုင့်ေးန ိုင့်မည့်နည့်ေး။  စ့်န ိုင့် စ့်ပ ိုင့် 

လယ့်ယ  စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေး၏ ခက့်ခွဲရသ  အရဖခအရနမျ ေးက အမ ှေးအယွင့်ေး အ  မ့်ေးအရစ င့်ေး မခံဘွဲ 

လ ကက ေးမျ ေးအ ကွ့်ရ  ၊ ကရလေးမျ ေးအ ွက့်ပါ ခက့်ခွဲသည ့် ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   စည့်ေးကကပ့်မှု လ ိုအပ့်သည့်။ 

ကကမ့်ေး မ့်ေးပပ ေး အနတ  ယ့်မျ ေးသည ့် အရဖခအရနမျ ေးက  င့်ေးကကပ့်သည ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို ချမှ ့်ရစသည့်။ 

 

လ   ိုို့၏ ခက့်ခွဲရသ  ဘေအရဖခအရနနှင ့် ကကမ့်ေး မ့်ေးသည ့် အမ အကျင ့် စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ရှု ့်ချဖခင့်ေးသည့် 

အရဖခအရနမှန့်က ို မသ ဘွဲ  စ့်ပါေးသ မျ ေးက ို ရေြန့်ရနဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်  အ  ပင့်ပန့်ေးသည ့် 

အလိုပ့်မျ ေးက ို လိုပ့်ရန သည ့် ကရလေးမျ ေးအ ွက့်  င့်ေးကကပ့်သည ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးသည့် မလ ိုအပ့်ဟို 

ယ  ကကသည့်။ အချ ပ့်   ို ရသ ့် ယခင့် ရလ လ မှုမျ ေးက လ မှု အရဖခအရနမျ ေး ခက့်ခွဲမှု ရလျ  ကျလ ပါက 

အမ အကျင ့်  ိုင့်   စံနှုန့်ေးမျ ေးလည့်ေး ရပျ  ရပျ င့်ေး လ မည့်ဟို ရ ွွေ့ ှ ခွဲ ကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

အဖပစ့်ရပေးမှုမျ ေးက ို   ေးဖမစ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးရနသည ့် လက့် ှ  ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေးက လ မှု အရဖခအရနမျ ေးနငှ ့် 

ယဉ့်ရကျေးမှု စံနှုန့်ေးမျ ေးအကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို ဖြ ့်ရ  က့်ပစ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးဖခင့်ေးပင့် ဖြစ့်ရ   သည့်။ 

 

ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားဆဲနြိငု်ငံမ ာျား ြိ ုဝဘာင်မေင်ဝအာင်  ပ လုပ်ပစ် ခင်ျား 

 

ထ ိုို့ဖပင့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ကရလေးဘေ၌ အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးမျ ေးအရပေါ် န ိုင့်ငံ က  ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုက 

ြွွဲွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ န ိုင့်င ံက  ငွ့်    ေးေင့် ဖြစ့်မှုအရပေါ် အကျ  ေး သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ သည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေး ကကံ ရ ွွေ့ရန သည ့် ဖပဿန မျ ေးသည့် လက့် ှ  ရိုပ့်ေ ထ ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အရဖခအရနမျ ေးနှင ့် 

မသက့်  ိုင့်ဘွဲ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို အရဖခခံထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုလ ို   ရ  က့်သည့်။ ကမ္   ကရလေးငယ့် 

အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေးသည့် ရ ိုက့်နက့်အဖပစ့်ရပေးမှုအ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲန ိုင့်ငံမျ ေး၏ 

ရိုပ့်ေ ထ အရဖခအရနမျ ေးမှ ြယ့်ထို ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် သ   ိုို့ လှုပ့်  ှေးမှုမျ ေးသည့် မှန့်ကန့်ရကက င့်ေး ရဖပ   ိုကကသည့်။ 

ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ငွ့် ရ ွွေ့ သည ့် အရဖခအရနမျ ေးအ  ကရလေးငယ့်မျ ေးသည့် အသက့်ငယ့် ွယ့်စဉ့် 

ကပင့် လ ကက ေးမျ ေး၏ ခက့်ခွဲပပ ေး အနတ  ယ့်မျ ေးသည ့်   ေန့်မျ ေးက ို ယ  သည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ကရလေးဘေမျ ေးသည့် CRC  ွင့်  ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည ့် လံိုခခ ံရသ  ကရလေးဘေ ပံိုစသံည့်  စ့်ကမ္ လံိုေးအ ကွ့် 

ဖြစ့် မည့် ဟ ရသ  အချက့်နငှ ့်  နို့့်ကျင့်ရနသည့်။ ယရနို့ရခ ့် ကရလေး အခွင ့်အရ ေး 
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ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက CRC  ွင့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် ကရလေးဘေ စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ကရလေးမျ ေး 

အမနှ့် ကယ့် ရနထ ိုင့် ရသ  ဘေမျ ေးအကက ေး က ွဖခ ေးချက့်မျ ေးက ို ရထ က့်ဖပ၍ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် 

ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ချ   ေးရြ က့်ရနသည့်ဟို စွပ့်စွွဲကကသည့်။  လေ့်အရနဖြင ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ အရက င့်ေး ံိုေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ  န့် ကျင ့်ေ ့်စံနှုန့်ေးမျ ေးအ  

   ေးမေင့်ဟို သ ့်မှ ့်ခကံက ပပ ေး ကမ္   ရဖမ က့်ဖခမ့်ေးနှင ့် ရ  င့်ဖခမ့်ေးအကက ေး ရဖပ င့်ေးလွဲရနသည ့် ကမ္   

အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး  က့် ံရ ေးမျ ေးအ  ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့် ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့် ခံကက သည့် (N. Lewis, 1998; 

Pupavac, 2001)။ 

 

ကမ္   ကရလေးငယ့် အခငွ ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုသည့် ဖပည့် ငွ့်ေး ှ   စ့်သ ေးပိုဂဂလ နယ့်ပယ့်က ို 

အယံိုအကကည့် မ ှ သကွဲ သ ိုို့ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ဖပည့် ငွ့်ေးရ ေးက ို ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်ဖခင့်ေး မဖပ  ဟ သည ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးသည့် အ ဏ  အလွွဲသံိုေးစ ေး ဖပ  န့် က   ေးရပေးထ ေးဖခင့်ေးမျ ေး 

ဖြစ့်သည့်ဟို ယ  ကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ က ိုယ့်ပ ိုင့်  ံိုေးဖြ ့်ခငွ ့် ဖြစ့်ရစ၊ အမျ   ေးသ ေး 

က ိုယ့်ပ ိုင့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်ဖြစ့်ရစ ေ မ ိုကရ စ  လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးသည့် ကရလေးသ ငယ့်မျ ေးအ ွက့်ဟို အမည့် ပ့်က  

ရနှ င ့်ယှက့်ဟနို့့်ထ ေးဖခင့်ေး ခံ န ိုင့်ရသ  အနတ  ယ့်လည့်ေး  ှ သည့် (N. Lewis, 1998; Pavlovic, 2007)။  

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

ကမ္   ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ရနထ ိုင့်မှု ပံိုစံ ငွ့် ရိုပ့်ေ ထ ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   

  ိုေး က့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှု ကက ေးကက ေးမ ေးမ ေး မ ှ ဘွဲနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲ န ိုင့်သလ ေး ဟ သည ့် 

ရမေးခွန့်ေးက ို ထွက့်ရပေါ်ရစသည့်။ 

အရစ ပ ိုင့်ေး ရလ လ မှုမျ ေးအ  ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  လ မှု  ိုင့်   ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး မ ှ ဘွဲနှင ့် 

လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး၏ ယဉ့်ရကျေးမှု စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲ န့် ခက့်ခွဲသည့်။ 

ကမ္   ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး ရထ က့်ခလံှုပ့် ှ ေးမှုသည့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ွင့် ယဉ့်ရကျေးမှု စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို 

ကရလေးမျ ေး ဘေ၏ ရိုပ့်ေ ထ ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   လ မှု အရဖခအရနမျ ေးမှ ခွွဲထို ့်ပစ့်ကကသည့်။ 

သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ  စက့်မှု ရခ ့်လွန့် လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး၌ ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးသည့် 

ကရလေးငယ့်မျ ေး လိုပ့်အ ေးနှင ့်   ေန့်မျ ေး မယ  သည ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး ငွ့် ပ ို၍ ရပျ  ရပျ င့်ေးလ သည့်။ 

ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  အဖပစ့်ရပေးမှုမျ ေး   ိုက့်ြျက့်ရ ေး   ိုင့်   ကမ္   ကရလေးသ ငယ့် 

အခွင ့်အရ ေး ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေးက ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ရ ွွေ့ ရသ  ခက့်ခွဲသည ့် လ မှု အရဖခအရနမျ ေးနှင ့် 

 င့်ေး ွဲသည ့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး၏ ကရလေးလိုပ့်အ ေး အသံိုေးဖပ  န့် လ ိုအပ့်ဖခင့်ေး   ိုင့်   ဖပဿန မျ ေးက ို 

ရမ ရလျ  ထ ေးကကသည့်။  

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးအ ေး ကမ္  စ့်ေန့်ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့   ေး  ေးန ိုင့်မည့်နည့်ေး 

(သ ိုို့) ရလျ  ကျသွ ေးရအ င့် လိုပ့်န ိုင့်မည့်နည့်ေး။ 
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နြိဂံုျား 

 

ကမ္  စ့်ေန့်ေး ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ ဘေမျ ေးက ို   ိုေး က့်ရစလ ိုသည ့်  နဒမျ ေးသည့် အရ ေးပါသည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

ကရလေးငယ့်မျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ကရလေးမျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးန ိုင့်ပါသလ ေး၊ ဥပရေ   ိုင့်   

ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးက ကမ္  စ့်ေန့်ေး ကရလေးမျ ေး  င့်  ိုင့်ရန သည ့် ဖပဿန မျ ေးက ို မည့်မျှ ရဖြ ှင့်ေး 

ရပေးန ိုင့်ပါသနည့်ေး အစ ှ သည ့် ရမေးခွန့်ေးမျ ေးလည့်ေး ရပေါ်ထွက့်လ သည့်။ အ ေးရပျ  ရသ  သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး   ိုင့်   

န ေးလည့်မှုမျ ေးက ို အရဖခခထံ ေးသည ့် ကျင ့်ေ ့် အရဖခဖပ  ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေးသည့် ပ ို၍ လ သ ေး န့်ရသ  ကမ္  

ဖြစ့်ရပေါ်လ ရစ န့် လ ိုအပ့်သည ့် အကွဲဖြ ့် သံိုေးသပ့်မှုနှင ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး ရပေါ်ရပါက့်လ ဖခင့်ေးက ို 

  ေး  ေး  ကျသည့်။ ကရလေးဘေ၏ ရိုပ့်ေ ထ ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အရဖခအရနမျ ေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေး ွင့် 

မရဖပ င့်ေးလွဲန ိုင့်ဘွဲ လံိုခခ ံရသ  ကရလေးဘေ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို  စ့်ကမ္ လံိုေး ကျင ့်သံိုေး န့် မဖြစ့်န ိုင့်ရပ။ 

ကမ္  စ့်ေန့်ေး ကရလေးမျ ေး ခံစ ေးရန သည ့် ကရလေးဘေ ဖပဿန မျ ေးက ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ရဖြ ှင့်ေး 

က ိုင့် ွယ့် ရပေးန ိုင့် န့်  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး   ိုေး က့် ရဖပ င့်ေးလွဲရသ  အရ ွေးအရခေါ်နငှ ့် အရလ အကျင ့်မျ ေး 

ရပေါ်ထွန့်ေးလ  န့် အ ွက့် စမှ ့်  စ့်ခိုအရနဖြင ့် ရိုပ့်ေ ထ ပ ိုင့်ေး  ိုင့်     ိုေး က့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုနှင ့် လ မှုရ ေး 

  ိုေး က့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှု  ိုို့အကက ေး အရဖခခအံ  အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုရနဖခင့်ေးက ို ဖပန့်လည့်  ည့်ရ  က့် န့် 

လ ိုအပ့်သည့်။  

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။  CRC က အရစ ပ ိုင့်ေး န ိုင့်င ံက  ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး စ  မ့်ေးမျ ေးနှင ့် မည့်သ ိုို့ ကွ ဖခ ေးသနည့်ေး။ 

၂။  အရစ ပ ိုင့်ေး န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် ကမ္   ကရလေးသ ငယ့် 

အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ချဉ့်ေးကပ့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက မည့်ကွဲ သ ိုို့ အရဖခအရန  ှ သနည့်ေး။  

၃။  အဘယ့်ရကက င ့် UNICEF က အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   

သရဘ   စ ချ ပ့် ြန့်  ေးဖခင့်ေးက ို  နို့့်ကျင့်ခွဲ သနည့်ေး။ မည့်သည ့် စ ိုေး  မ့် ပ ပန့်မှုမျ ေးက UNICEF က ို 

ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်   ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုအ ေး အသံိုေးဖပ ရစခွဲ သနည့်ေး။ 

၄။  CRC သည့် မည့်သည ့် ကရလေးဘေ ပိုစံက ို အရဖခခထံ ေးသနည့်ေး။ လ မှု  ည့်ရ  က့်ရ ေး 

ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးက ကရလေးသ ငယ့် အခွင ့်အရ ေး စဉ့်ေးစ ေး ရ ွေးရခေါ်ပံိုမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ လွှမ့်ေးမ ိုေးခွဲ သနည့်ေး။ 

CRC ပါ ကရလေးဘေ ပံိုစနံှင ့် ပ ့်သက့်၍ မည့်သည ့် ရေြန့်မှုမျ ေး  ှ ခွဲ သနည့်ေး။  

၅။  CRC က ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို မည့်သည ့် အ  ိုင့်ေးအ  အထ  ဖမြှင ့် င့်ရပေးသနည့်ေး။ မည့်သည ့် 

သရဘ ထ ေး  ိုင့်  နငှ ့် လက့်ရ ွွေ့ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   ဖပဿန မျ ေး  ှ သနည့်ေး။ အပ ိုေ့် ၃ နငှ ့် အပ ိုေ့် ၁၇   ိုို့၏ 

သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးပါ။ 

၆။ ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ မည့်သ ူ့ ွင့်   ေန့်  ှ သနည့်ေး။ CRC  ငွ့် 

ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို မည့်သ ူ့ထံ ွင့် ရ  င့်ေး  ို မည့်နည့်ေး။ ဖပည့် ွင့်ေးနငှ ့် 

ကမ္  အ င ့် ငွ့် ကရလေးငယ့်မျ ေးက ိုယ့်စ ေး မည့်သ က ရဖပ   ိုပ ိုင့်ခွင ့်  ှ သနည့်ေး။ 
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၇။ န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး မ ေါေမျ ေးက  ယ့်စိုနှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲ လ ခွဲ သနည့်ေး။ 

န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး မ ေါေမျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲလ မှုက CRC  ွင့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ ထင့်ဟပ့်ဖပရနသနည့်ေး။ 

၈။ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လ မှုရ ေး   ိုင့်   စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို CRC  ွင့် မည့်သည ့် အ  ိုင့်ေးအ  အထ  

ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသနည့်ေး။ CRC က ယဉ့်ရကျေးမှု   ိုင့်   က ွဖခ ေးချက့်မျ ေးက ို မည့်သည ့် 

အ  ိုင့်ေးအ  အထ  အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးသနည့်ေး။ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် CRC ၏ စံနှုန့်ေးမျ ေးအ  ိုင့်ေး 

ဖပည ့်မှ ရစ န့်မှ  မည့်သည ့် အ  ိုင့်ေးအ  အထ  ဖြစ့်န ိုင့်သနည့်ေး။ ယဉ့်ရကျေးမှု စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် လ မှု 

အရဖခအရနမျ ေးအကက ေး မည့်သည ့်  က့်စပ့်မှုမျ ေး  ှ သနည့်ေး။ 

 

အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ CRC ၏ ကရလေးသ ငယ့် အခငွ ့်အရ ေး သရဘ    ေးက မည့်သ ိုို့ ထ ေးဖခ ေးသနည့်ေး။ 
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ရဂေးလ့်လ ို ှ  (Gil Loescher) 
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• ဖပဿန က ို  န့်ေးစစ့်ဖခင့်ေး 

• ေိုကခသည့်မျ ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ို ဖခင့်ေး အခက့်အခွဲ 
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န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက မည့်သ ိုို့ ဦေးစ ေးရပေးခွဲ သနည့်ေးဟ သည ့် အချက့်နငှ ့် အစ ိုေး နငှ ့် အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  

ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးက ို ထ ိုအိုပ့်စိုမျ ေးအ ကွ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏   ေန့်မျ ေးအ ေး လ ိုက့်န ရစ န့် န ိုင့်င ံက  

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက  ွွဲရ  င့်   ငွ့် ကကံ ရ ွွေ့ ရသ  အခက့်အခွဲမျ ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

ထွက့်ရဖပေး ချ  န့် ွင့်ရ  ၊ အဖခ ေးန ိုင့်င ံငွ့် ရ  က့်ရနချ  န့်၌ပါ ြ အ ေးရပေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခံ သ မျ ေး  င့်  ိုင့် သည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပဿန မျ ေးက ို   ှရြွ ရြ ့်ထို ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ယခိုအခန့်ေးက ို စြွင ့်ထ ေးသည့်။ ထ ိုို့ရန က့် 

ယရနို့ရခ ့် ေိုကခသည့်မျ ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့် အမျ   ေးမျ   ေးအ ေး စိုစည့်ေးထ ေးပပ ေး ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် 

သရဘ   လက့်ခရံသ  အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်   ှ  န့် ခက့်ခွဲပံိုက ို ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။  က့်လက့်၍ 

ကိုလသမဂဂ ေိုကခသည့်မျ ေး  ိုင့်   မဟ မင့်ေးကက ေးရံိုေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍနှင ့် လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  

ေိုကခသည့်မျ ေး က ကယွ့်ရ ေး စနစ့် အရကက င့်ေး  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပထ ေးသည့်။ အထ ေးသဖြင ့် က ကယွ့်ရ ေး စနစ့်၏ 

ေိုကခသည့်မျ ေး က ကယွ့်ရ ေးနှင ့် ေိုကခသည့် ဖပဿန မျ ေး အရဖြ ှ ရ ေး အ ွက့် စနံှုန့်ေး  ိုင့်   

အစ အစဉ့်မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အ ဏ နှင ့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး   ိုင့်   အ  ေးအ  ေးနငှ ့် စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးအကက ေး 

 င့်ေးမ မှုမျ ေးက ို  န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။ ြ အ ေးရပေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး၏ အကျပ့်အ ည့်ေးမှ  အပမွဲ ရစ ပ ိုမ ို 

ကျယ့်ဖပနို့့်လ ရပ   န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့်မျ ေး က ကွယ့်ရ ေး စနစ့်သည့် ထ ိုအချက့်က ို  ံိုို့ဖပန့်န ိုင့် န့် 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးအ  ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့် သည့်။ ဖမန့်မ န ိုင့်ငအံရကက င့်ေး ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေးက 

အချ  န့် ှည့်ကက  ေိုကခသည့် ဖြစ့် ဖခင့်ေးနငှ ့် ဖပည့် ငွ့်ေး  ရန ပ့် စနွို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး ဖခင့်ေး   ိုင့်   

အကျပ့်အ ည့်ေးမျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အဂဂါ ပ့် အမျ ေးအဖပ ေးက ို လှစ့်ဟဖပရနသည့်။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့်  

ြ အ ေးရပေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ရနထ ိုင့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ကမ္   န ိုင့်ငံရ ေး၏ အသစ့်ရပေါ်ထွက့်လ ရသ  စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးက ို 

န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက မည့်ကွဲ သ ိုို့  ံိုို့ဖပန့်မည့်နည့်ေး၊ လက့် ှ   င့်ေးမ မှုမျ ေး ဖြစ့်သည့်  န ိုင့်ငရံ  ့်၏ 

အ ဏ နငှ ့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေးနငှ ့် ေိုကခသည့်မျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး က ကယွ့်ရပေးရ ေး   ိုို့က ို မည့်သ ိုို့ 

ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်န ိုင့်မည့်နည့်ေး စသည့်  ိုို့က ို ရလ လ ၍ န ဂံိုေးချ ပ့်ထ ေးသည့်။ 
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုနှင ့် ေိုကခသည့် စ ေး င့်ေးမှု  ိုို့မှ  အ   ကွ  ှ ကကသည့်။ ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးနှင ့် ထ လွယ့် ှလွယ့်မှုမျ ေး၏ ကနဦေး သက့်ရသမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့် 

  ိုရသ ့် မ   ေး  က့် ံ ခံ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရနအ မ့်မျ ေး၊ အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးနငှ ့် အသက့်ရမွေးေမ့်ေးရကျ င့်ေး 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး  ံိုေးရံှုေး သ မျ ေးသ လျှင့် ၎င့်ေး  ိုို့ ရနထ ိုင့်   န ိုင့်ငံမ ှ နယ့်စပ့်ဖြ ့်ရကျ ့် ထွက့်ရဖပေးကကက  

န ိုင့်ငံ ပ့်ဖခ ေး ငွ့် လံိုခခ ံမှု   ှရြွကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး (သ ိုို့) မ   ေး  က့် ံမှုမျ ေးရကက င ့် 

ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး သ  အမျ ေးအဖပ ေးသည့်ပင့် နယ့်စပ့် ဖြ ့်ရကျ ့် ထွက့်မရဖပေးကကဘွဲ ၎င့်ေး  ိုို့ 

န ိုင့်င ံွင့်ေး၌သ  ရနထ ိုင့်ကကသည့်။ 

 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး ဖခင့်ေး အကျပ့်အ ည့်ေး ကျရ  က့်ရနသည ့် အချ  န့် ွင့် 

ရနထ ိုင့်ရနကက သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ေို  ယ ကမ္ စစ့်ပပ ေးချ  န့်မှ စ၍ ယရနို့ရခ ့်သည့် ြ အ ေးရပေး 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခံ သ မျ ေး အမျ ေး ံိုေး အချ  န့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး  ဖခင့်ေးက ို ရမ င့်ေးနှင့်သည ့် 

အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးမှ လည့်ေး ပ ို၍ ရှုပ့်ရထွေးလ သည့်။ လ ရပါင့်ေး သန့်ေး ၆၀ ရကျ ့် ( စ့်ေက့်ခနို့့်မှ  

ကရလေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်) သည့် စစ့်ပွွဲမျ ေး၊ အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးနငှ ့် 

သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်၊ လ မျ   ေးရ ေး၊ ဘ သ ရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး  င့်ေးမ မှုမျ ေးရကက င ့် ြ အ ေးရပေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးခ ံသ မျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ  အမျ ေးအဖပ ေးသည့် နယ့်စပ့်မျဉ့်ေးမျ ေးက ို ဖြ ့်ရကျ ့်က  အဖခ ေး န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ ငွ့် 

လံိုခခ ံရ ေးနှင ့် အက အကယွ့်   ှရြွကကက  ေိုကခသည့်မျ ေး ဖြစ့်လ သည့်။ အချ   ွေ့ရသ  ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ငွ့် 

ထ ိုသ မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံရ ေး ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခဖံခင့်ေးဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့ လ ိုအပ့်ရနရသ  အက အကယွ့်က ို   ှ သွ ေး 

ကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုသ မျ ေးသည့် ဖပည့်ပ ွင့် ရ  က့်ရနစဉ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ထပ့်မံ 

ခံ န ိုင့်သည့်။ ထ ိုသ  အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ေိုကခသည့် စခန့်ေးမျ ေးသ ိုို့ ေင့်ရ  က့် ရနထ ိုင့်ကကသည့် (သ ိုို့) ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လ ဦေးရ  သ ပ့်သည့်ေးမှု မျ ေးရနရသ  ပမ  ွေ့မျ ေး ွင့် ရနကက သည့်။ ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ံိုေးရံှုေးကက ပပ ေး လျစ့်လျှူရှုခ ံက  အသက့်ရသ ံိုေးဖခင့်ေးအထ  ကကံ ရ ွွေ့  န ိုင့်သည့်။ ၂၀၁၄ 

အ ံိုေး ွင့် UNHCR ၏ စ  င့်ေးမျ ေးအ  ေိုကခသည့်ရပါင့်ေး ၁၄.၄ သန့်ေး  ှ ရနပပ ေး ယင့်ေးမှ  နှစ့်ရပါင့်ေး ၂၀ အ ွင့်ေး 

အမျ ေး ံိုေး အရ အ ကွ့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ  အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ေိုကခသည့်မျ ေးအဖြစ့် နှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ၊ 

 ယ့်စိုနစှ့်ရပါင့်ေး မျ ေးစ ွအထ  ရနကက ပပ ေး ပ  ့်ရလှ င့် ခံ ဖခင့်ေး၊ အ င့်ေးအဖမစ့် အလံိုအရလ က့် မ  ှ ဖခင့်ေး၊ 

ရန ပ့် မဖပန့်န ိုင့်ဖခင့်ေး၊ ၎င့်ေး  ိုို့၏ ေိုကခမျ ေးအ ွက့် ရဖြ ှင့်ေးန ိုင့်ရသ  အရဖြမ ှ ဖခင့်ေး စသည့်  ိုို့က ို 

ခံစ ေးကက သည့်။ ယရနို့ရခ ့် ငွ့် ၆.၄ သန့်ေးရသ  ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် က လ ညှ့်ကက  ေိုကခသည့် 

ဖြစ့်ရနသ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ အဓ က ေိုကခသည့် အရဖခအရနမျ ေး၏ ပျမ့်ေးမျှ ကက ချ  န့်မှ  ၁၉၉၃ ခိုနစှ့် ွင့် ၉ နှစ့်သ  

 ှ   မှ ယရနို့ရခ ့် ငွ့် နှစ့်နစှ့် ယ့်အထ  ဖမင ့် က့်လ ခွဲ သည့်။ 

 

ြ အ ေးရပေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးခံ ဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ  စ ိုေး  မ့်ြွယ့်   ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ယင့်ေးက စစ ပ့်က 

ကက ေးရလေးရသ  န ိုင့်ငရံ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လံိုခခ ံရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးလည့်ေး ထွက့်ရပေါ် လ ရစသည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငံအ ွင့်ေး ေိုကခသည့်မျ ေး အစိုလ ိုက့်အခပ ံလ ိုက့် ေင့်ရ  က့်လ မှုနငှ ့် အချ  န့် ှည့်ကက  ေိုကခသည့်အဖြစ့် 

 ည့် ှ ရနမှုက ို လံိုခခ ံရ ေးအ  စ ိုေး  မ့်ြွယ့်  နငှ ့် ရန ပ့်အ ငွ့်ေးနှင ့် ဖပည့် ငွ့်ေး စ ေးပွ ေးရ ေးအ ွက့် ေန့်ထို ့်ေန့်ပ ိုေး 
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 စ့်ခိုအဖြစ့် သ ့်မှ ့်ကကသည့်။ ကမ္ ရပေါ် ွင့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လံိုခခ ံရ ေး အကျပ့်အ ည့်ေးမျ ေးသည့် 

န ိုင့်ငံဖခ ေးသ ေးမျ ေးက ို မနစှ့်ပမ  ွေ့ဖခင့်ေးအ ေး ဖမင ့် က့်လ ရစပပ ေး န ိုင့်ငံရ ေး ခ ိုလံှုခွင ့်က ို ကနို့့်သ ့်သည ့် မ ေါေ 

အသစ့်မျ ေး ချမှ ့်ရစသည့် (မ ေ ယ မျ ေးနငှ ့် ေိုကခသည့်မျ ေးအ ေး  င့်ဖပပံိုက ို ဇယ ေး ၁၈.၁  ငွ့် ရှုပါ)။ 

ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချသ မျ ေးက ို လ မှု ရပါင့်ေးစည့်ေးရ ေးနငှ ့် ဖပည့် ငွ့်ေး သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေးအရပေါ် 

ြ အ ေးမျ ေး ကျရ  က့်ရစသည ့်အ ကွ့် ဖပစ့် င့်ခံ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ထ ိုသ မျ ေးသည့် ချမ့်ေးသ ရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့်ရ  ၊  င့်ေး ွဲသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့်ပါ ကကမ့်ေး မ့်ေးစွ   က့် ံခ ံသည ့် ပစ့်မှ ့်မျ ေး ဖြစ့်လ သည့်။ 

ြ အ ေးရပေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး  ဖခင့်ေး ဖပဿန မျ ေးအ ကွ့် အရဖြမှ  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးသ မက ညြှ န ှုင့်ေး ရ  င့် ွက့်ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် မဟ ဗျှူဟ ကျ  ံိုို့ဖပန့်မှုမျ ေးလည့်ေး 

လ ိုအပ့်သည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၁၈.၁။ မ ေ ယ နှင ့် ေိုကခသည့်မျ ေးက ို  င့်ဖပပံို 

လ အမျ ေးအဖပ ေးအ ကွ့် ေိုကခသည့်မျ ေးအရပေါ် အဖမင့်နှင ့် ယ  ချက့်မျ ေးသည့် မ ေ ယ မျ ေး ွင့် ထ ိုသ မျ ေးက ို 

 င့်ဖပပံိုက လွှမ့်ေးမ ိုေးထ ေးသည့်။ 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   အကျပ့်အ ည့်ေး  စ့်ခိုက ို ပံိုရြ ့်   ွင့် သ င့်ေး မ ေ ယ မျ ေးသည့် 

ေိုကခသည့်မျ ေးက ို စ  ့်မချမ့်ေးရဖမ ြွယ့်   ထင့်ထင့် ှ ေး ှ ေး အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည ့် လ အိုပ့်စိုကက ေး၊ 

လ လ ှုင့်ေးလံိုေးကက ေးနှင ့် အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့်ရသ  လ မျ ေးသည့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး၊  င့်ေး ွဲမွွဲရ ဖခင့်ေးနငှ ့် ေိုကခမျ ေးမှ 

ရ  ှင့်ရဖပေးလ ကကသည့်ဟို ပံိုရြ ့်ရလ   ှ သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးက မ မ အရကက င့်ေး မ မ   င့်ဖပ ဖခင့်ေးထက့် 

သ င့်ေးသမ ေးမျ ေး၊ အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေးသမ ေး မျ ေးက ယင့်ေး  ိုို့အရကက င့်ေးက ို 

 င့်ဖပကကသည့်။  ည့် ယွ့်ချက့်မှ  ေိုကခသည့်မျ ေးက ို သန ေးစ န မှု   ှ ရစ န့်နငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို က ည  န့် 

ရငရွကကေးအရထ က့်အပံ မျ ေး   ှ ရစ န့် ဖြစ့်သည့်။ 

အဖခ ေးရသ  အရဖခအရနမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် န ိုင့်ငရံ ေး ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေး  ိုသ မျ ေးနှင ့် ရန ပ့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး အရကက င့်ေး သ င့်ေးမျ ေးနငှ ့် မှ ့်ချက့်ရပေး ရဖပ   ိုမှုမျ ေး ငွ့် မ ေ ယ ၏ ရြ ့်ဖပချက့်မျ ေးမှ  

ပ ို၍ ကွွဲဖပ ေး ဖခ ေးန ေးလ သည့်။ ယရနို့ရခ ့် ငွ့် ေိုကခသည့်မျ ေးက ို အပျက့် သရဘ ရ  င့်ရသ  အဖမင့်ဖြင ့် 

ြ လံိုရ ေး အရထ က့်အပံ မျ ေး ည စ ေးသ မျ ေး၊    ေးမေင့် ရနထ ိုင့်ရနကကသ မျ ေး စသဖြင ့် 

ပံိုရြ ့်ရဖပ   ိုမှုမျ ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ သ င့်ေးစ မျ ေးနငှ ့်   ဗ  ြန့်သ ေးဖပင့်မျ ေး ငွ့် အဖပည ့် ဖမင့်ရန သည့်။ 

ထ ိုရဖပ   ို ရ ေးသ ေးမှုမျ ေးသည့် အသစ့် ေင့်ရ  က့်လ သ မျ ေး၏ ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် လ မျ   ေးရ ေး 

ကွ ဖခ ေးချက့်မျ ေးနငှ ့် ထ ိုကျှူေးရကျ ့် ေင့်ရ  က့် လ သ မျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်ရပေါ်ရသ  န ိုင့်ငံရ ေးနငှ ့် လံိုခခ ံရ ေး 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးသည့်။  

အရန က့် န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငံရ ေး ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခသံ မျ ေးအရပေါ် လ အမျ ေး၏ အဖမင့်မှ  အဖပ သရဘ  

မရ  င့်ဘွဲ ထ ိုသ မျ ေးက ို လ လ မ့်မျ ေး (သ ိုို့) လ မ့်ည ၍ န ိုင့်ငရံ ေး ခ ိုလံှုခွင ့် ရလျှ က့်ထ ေးသ မျ ေးဟို 

ရှုဖမင့်ကကသည့်။ 

 

န ိုင့်ငံ ပ့်ဖခ ေး ငွ့် ရနထ ိုင့်ကကစဉ့်အ ွင့်ေး ေိုကခသည့်မျ ေး၏ လိုပ့် ပ့် အမျ ေးအဖပ ေးက ို ဖငင့်ေးပယ့်ကကပပ ေး 

၎င့်ေး  ိုို့အ ကွ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် င့်ဖပခွင ့်က ိုလည့်ေး မ သရလ က့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။ ေိုကခသည့်မျ ေး အရကက င့်ေး 

စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်လျှင့် ထ ိုသ မျ ေးက ို အ င့်ေးအဖမစ့် ဖပည ့်ေပပ ေး လိုပ့်န ိုင့်က ိုင့်န ိုင့်ရသ ၊ မ မ အ ွက့် မ မ  

 င့်ဖပန ိုင့်ရသ ၊ မ မ အန ဂ ့်က ို မ မ  ပံိုရြ ့်န ိုင့်ရသ  လ မျ ေးအဖြစ့် ရှုဖမင့်ဖခင့်ေးထက့် ဖပင့်ပ ေင့်ရ  က့် 
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စွက့်ြက့်မှုမျ ေး၊ အမည့်မသ  လိုပ့်သမျှ ခံ မည ့် လ မျ ေးအဖြစ့် ရှုဖမင့်ကကဖခင့်ေးက ပ ိုမျ ေးသည့်။  

 

အရဖပ င့်ေးအလွဲအ ကွ့် ရမျှ ့်လင ့်န ိုင့်သည့်  စ့်ခိုမှ  အန ဂ ့် ွင့် လ မှုကွန့် က့်နှင ့် အဖခ ေးရသ  

နည့်ေးပည ပ ိုင့်ေး   ိုင့်     ထွင့်မှုမျ ေးနှင ့် သမ ေးရ ိုေးကျ မ ေ ယ   ိုို့ ရပါင့်ေးစပ့်က  ေိုကခသည့်မျ ေးအရပေါ် ပ ို၍ 

သမမျှ ပပ ေး   ကျရသ  အဖမင့်မျ ေး ရြ ့်ထို ့်ရပေးန ိုင့်ပပ ေး ထ ိုသ မျ ေး၏ စ ိုေး  မ့် ပ ပင့်မှုမျ ေးက ိုလည့်ေး 

 င့်ဖပန ိုင့်ရစ န့် ဖြစ့်သည့်။ ဤသည့်မှ  အ  ိုင့်ေးအ   စ့်ခိုအထ  စ င့် ဖြစ့်ရပေါ်ရနပပ  ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  

 က့်စ့် က့်စ့် ှ  ေိုကခသည့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး၊ ကင့်ည န ိုင့်ငံနငှ ့် ထ ိုင့်ေး၊ ဖမန့်မ  နယ့်စပ့် ှ  ေိုကခသည့် 

စခန့်ေးမျ ေး၊ စသည့်  ိုို့ ငွ့် နည့်ေးပည  အသစ့်မျ ေးနှင ့် မ ေ ယ မျ ေးက ို  က့်ကကွစ ွ အသံိုေးဖပ ပပ ေး ေိုကခသည့်မျ ေးမှ 

မ မ   ိုို့၏ အရဖခအရနမျ ေးအရပေါ် မည့်သ ိုို့ ရှုဖမင့်သည့်က ို ရှုရထ င ့် အသစ့်ဖြင ့်  င့်ဖပကကသည့်။ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ 

ေိုကခသည့်မျ ေး၏ အသံ ပ ိုမ ို ထွက့်ရပေါ်လ န ိုင့်ဖခင့်ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့အ ွက့် အဓ ပပ ယ့် ဖပည ့်ေရသ  မ ေါေ 

အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး ယ ရ  င့်လ န ိုင့်ဖခင့်ေး  ှ ၊ မ ှ မှ မ   ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး မရ ွွေ့ ရသေးရပ။ 

 ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး ရ ွွေ့ သည ့် အချက့်မှ  ေိုကခသည့်မျ ေး ဦေးရ  င့်သည ့် မ ေ ယ မျ ေးသည့် ကမ္   ေိုကခသည့် 

မ ေါေ ွင့် အချက့်အလက့် အသစ့်  စ့်ခို ဖြစ့်လ ပပ ေး အင့်  နက့်၊ လက့်က ိုင့်ြိုန့်ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  

 က့်သွယ့်ရ ေး နည့်ေးပည မျ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးအ ေးဖြင ့် ေိုကခသည့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ို လိုပ့်ပ ိုင့်ခွင ့် ပ ိုမ ို 

  ှ လ ရစသည့်။ 

 

 ပဿနာ ြို ဆန်ျားစစ် ခငျ်ား 

 

မည့်သည ့်   ိုက့်ကက ေးမျ ေးမှ အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ဖခင့်ေးမျ ေးက ို မကကံ ရ ွွေ့  ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ေိုကခသည့် 

အကျပ့်အ ည့်ေးသည့်  စ့်ကမ္ လံိုေး ကကံ ရ ွွေ့ ရန ဖခင့်ေး ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး ကမ္ ရပေါ် ှ  အချ   ွေ့ရသ  

ရေသမျ ေးသည့် အဖခ ေးရေသမျ ေးထက့် ပ ို၍ သက့်ရ  က့်မှု ခံ သည့်။ ေိုကခသည့်မျ ေးက ို လက့်ခထံ ေး သည ့် 

ေန့်ထို ့်ေန့်ပ ိုေးသည့် အ င့်ေး ွဲ ံိုေးရသ  န ိုင့်ငံ အချ   ွေ့အရပေါ် ွင့် ကျရ  က့် ရနသည့်။ လွန့်ခွဲ ရသ  ၁၀ 

နှစ့်ခနို့့်က ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ေိုကခသည့် အရ အ ကွ့် စိုစိုရပါင့်ေး၏ ၇၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးခနို့့် လက့်ခထံ ေး ရသ ့်လည့်ေး 

ယရနို့ရခ ့် ွင့် ထ ိုအရ အ ွက့်သည့် ၈၆   ခ ိုင့်နှုန့်ေးအထ    ိုေးဖမင ့်လ သည့်။ ဘဂဂလ ေးရေ  ှ့်၊ ကင့်ည ၊ 

လက့်ဘနွန့်နငှ ့် ပါကစစ န့် ကွဲ သ ိုို့ရသ  ေိုကခသည့်မျ ေး လက့်ခထံ ေးသည့်  န ိုင့်ငံမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငံ၏ 

စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လံိုခခ ံရ ေးနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်အရပေါ် ေိုကခသည့်မျ ေးက ကက ေးမ ေးရသ  သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး 

 ှ ရကက င့်ေး မကက ခဏ ရထ က့်ဖပကကသည့်။ ြ အ ေးရပေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး ခံ သ  အမျ ေးစိုမှ  ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငံမျ ေး 

အ ငွ့်ေး၌ပင့်  ှ ရနရသေးပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့က ို ဖပည့် ငွ့်ေး  ရန ပ့်စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး သ မျ ေး (internally displaced 

persons (IDPs)) ဟို သ  ှ ကကသည့်။ IDP မျ ေးက ို “ေိုကခသည့်မျ ေးကွဲ သ ိုို့ပင့် အရဖခအရန ှ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငံ၏ 

နယ့်စပ့်စည့်ေးက ို မရကျ ့်ဖြ ့် ရသေးသ မျ ေး” ဟို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုကကသည့်။ ၂၀၁၅ အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် ေိုကခသည့် 

အရ အ ွက့်သည့် ယမန့်နစှ့် ၃၃.၃ သန့်ေးမှ ၃၈.၂ သန့်ေးအထ  ဖမင ့် က့်လ ပပ ေး အဖမင ့်မ ေး ံိုေးရသ  

အရ အ ွက့် ဖြစ့်လ သည့်။ 
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ဒု ခသည်မ ာျား စ ျားဆင်ျားလာ သည ် အဝ  ာင်ျားအ င်ျားမ ာျား 

 

ြ အ ေးရပေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး ဖခင့်ေးသည့် ကျရံှုေးရနသည ့်၊ ပပ  ကွွဲလွယ့်သည ့် န ိုင့်ငမံျ ေးဟ သည ့် ဖြစ့် ပ့်နငှ ့် 

 က့်စပ့်ရနသည့်။ ေိုကခသည့် အရဖပ င့်ေးအရ  ွေ့မျ ေးနငှ ့် ဖပည့် ငွ့်ေး၌ ရန ပ့် စနွို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး ဖခင့်ေး 

အမျ ေးစိုသည့် စစ့်ပွွဲမျ ေး၊ မ   ေး ြ နှ ပ့်မှုမျ ေး၊ လ မျ   ေးစို အပပွဲအကွွဲမျ ေး၊ အ ေးနည့်ေးရသ  

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် လ မှုစ ေးပွ ေးရ ေး မည မျှမှုမျ ေးရကက င ့် (သ ိုို့) ထ ိုအချက့်မျ ေး ရပါင့်ေးစပ့်မှုရကက င ့် 

ဖြစ့်ပွ ေး ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ မျ   ေးရ ေး အကွွဲအပပွဲမျ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေးအ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု န မ ့်ပါေးချ  န့် ငွ့် 

ကက  ညှ့်ခံသည ့် န ိုင့်ငံ ပံိုစ ံ ည့်ရ  က့် န့် ခက့်ခွဲသည့်။ ယင့်ေးမှ  င ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ရ ွွေ့ကကံ  သည ့် 

ဖပည့် ငွ့်ေး ပဋ ပကခမျ ေး၊ န ိုင့်ငံရ ေး မ ည့်ပင မ့်မှုမျ ေး ရပါက့်ြွ ေးလ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ြ အ ေးရပေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ 

ရနထ ိုင့်ဖခင့်ေးမျ ေးသည့် အစ ိုေး မျ ေး ရကက င ့်ရ  ၊ အစ ိုေး မဟို ့်ရသ  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးရကက င ့်ပါ 

ဖြစ့်ပွ ေးန ိုင့်သည့်။    ေးေင့် အမ နို့့်မျ ေး၊ အင့်အ ေး အလွန့်အကျွ ံ သံိုေးဖခင့်ေးမျ ေးနှင ့်    ့်    ့် မ   ေး 

ြ နှ ပ့်မှုမျ ေး၊ ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေး၊ ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုမျ ေးနငှ ့် မလ ိုချင့်ရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ထွက့်ခွ သွ ေးရစ န့် 

ရသွေးထ ိုေး လံှုွေ့ရ  ့်ဖခင့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ န ိုင့်ငရံ ေး ထ န့်ေးချ ပ့်မှု   ှ  န့် အစ ိုေး နှင ့် အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  

ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ အိုပ့်ချ ပ့်ရသ  ရေသမျ ေး ွင့် လ မျ   ေးစို  ငှ့်ေးလင့်ေးရ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစန ိုင့်ရသ  

အ င ့်မျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ရလ   ှ ကကပပ ေး  န့်သ ဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် လ မှု အ င ့်အ န့်ေး  စ့်ခိုခိုမှ လ မျ ေး၊ 

လ မျ   ေးစိုမျ ေးက ို ရမ င့်ေးထို ့်  ့်ကကသည့်။ 

 

ြ အ ေးရပေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး ခံ သ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ထွက့်ရဖပေးသွ ေးကကရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့်လည့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ဖပဿန  အမျ ေးအဖပ ေး  င့်  ိုင့်ကက သည့်။ အဖခ ေးန ိုင့်င ံွင့် န ိုင့်ငံရ ေး ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေးဖြင ့် 

ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ မ ခင့် န ိုင့်ငံ၏ ဥပရေအ  အက အကယွ့်က ို မ န ိုင့်ရ   ရပ။ ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် 

မရသချ  မရ   ရသ   ည့် ှ မှုက ို  င့်  ိုင့်ကက သည့်။ ကမ္   ပမ  ွေ့ရန လ ဦေးရ မှ  ဖမင ့် က့်လ ရနသည့်။ 

လက့်ခထံ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ှ  အကနို့့်အသ ့်မျ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးရသ  ေိုကခသည့် စခန့်ေးမျ ေးမှ 

လွ ့်ရဖမ က့်န ိုင့် န့် ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် အရစ က ည့်ေးပင့် လ ဦေးရ  ထ ထပ့်ရနပပ ေး ဖြစ့်ရသ  

ကမ္  ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ှ  ပမ  ွေ့မျ ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ကက သည့်။ ပမ  ွေ့ရန ေိုကခသည့်မျ ေးသည့်    ေးေင့် 

စ  ွက့်စ  မ့်ေးမျ ေး၊    ေးေင့် ဥပရေအ  အသ အမှ ့်ဖပ မှုမျ ေးလည့်ေး မ  ှ ကကရပ။ ထ ိုို့ဖပင့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ 

စည့်ေးေ ိုင့်ေး ဖပင့်ပ ွင့်လည့်ေး မဖြစ့်မရန ရနထ ိုင့်ကက သည့်။ ရေသ ွင့်ေး ရပေးသည ့် လိုပ့်ခလစ ထက့် ပ ို၍ 

န မ ့်ကျရသ  လစ မျ ေးသ    ှ ကကပပ ေး ခွွဲဖခ ေး  က့် ံ ခံ ဖခင့်ေး၊ အ မ့်မျ ေးမှ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေး ခံ ဖခင့်ေး၊ 

အက အည မ ဘွဲ ရနထ ိုင့်   န ိုင့်ငံမ ှရမ င့်ေးထို ့်ခ ံဖခင့်ေးမျ ေး ရ ွွေ့ကကံ  န ိုင့်သည့်။ ဥပရေအ  အသ အမှ ့်ဖပ မှု 

မ ဖခင့်ေးရကက င ့် ပမ  ွေ့ရန ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို လက့်ခထံ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ပည ရ ေး (သ ိုို့) 

ကျန့်ေးမ ရ ေး စနစ့်မျ ေးက ို လက့်လှမ့်ေးမ ဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ န ိုင့်င ံက  (သ ိုို့) ဖပည့် ငွ့်ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးမှ 

လံိုရလ က့်သည ့် အက အည မျ ေးလည့်ေး   ှ ခွဲသည့်။ ဖြစ့် ပ့် အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် ပမ  ွေ့ရန ေိုကခသည့်မျ ေးနငှ ့် 

မှ ့် မ့်ေးမှ ့်   မ ှ ရသ  ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  အက အကယွ့်မျ ေး (သ ိုို့) 

အက အည မျ ေးလည့်ေး မ  ှ န ိုင့်ကကရပ။ ပမ  ွေ့မျ ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချဖခင့်ေး (သ ိုို့) စခန့်ေးမျ ေး ွင့်သ  

ရနဖခင့်ေး  ိုို့အဖပင့် ေိုကခသည့် အမျ ေးအဖပ ေးသည့် မ မ ဘ သ  မ မ  ရေသခံ အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးနှင ့် ရ  ရနှ  

ရနထ ိုင့်ဖခင့်ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ ေိုကခသည့်မျ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ လ မျ   ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေး အကက ေး ရ  က့်သွ ေးသည ့်အခါ ယင့်ေးသ ိုို့ 

ရ  ရနှ  ရနထ ိုင့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးရလ   ှ သည့်။ 
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ဒု ခသည် စခန်ျားမ ာျားနှင ်  ာလ  ာ ှည်ဝသာ ဒု ခသည် ဆြိုင် ာ အဝ ခအဝနမ ာျား 

 

လက့်ခထံ ေးရသ  အစ ိုေး  အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ေိုကခသည့်မျ ေးက ို သ ့်မှ ့်ထ ေးရသ  စခန့်ေးမျ ေး ွင့်သ  

ရနထ ိုင့်ခ ိုင့်ေးပပ ေး စခန့်ေးမျ ေးမှ အလိုပ့်အက ိုင့်အ ွက့် ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ ပည ရ ေး 

အ ွက့် ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး ထွက့်ခွ လ ိုရသ  ေိုကခသည့်မျ ေးအရပေါ် အ  ေးအ  ေးမျ ေး ထ ေး ှ သည့်။ 

မကက ရသေးခင့်ကပင့် ေိုကခသည့်မျ ေးက ို သ ိုရလှ င့်ထ ေးဖခင့်ေးဟို အမည့်ရပေး ခံ ရသ  ထ ိုဖြစ့် ပ့် ငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ သည့်။ ေိုကခသည့် လ ဦေးရ မျ ေးက ို က လ ှည့်ကက  

စခန့်ေးမျ ေး ငွ့် ထ ေးဖခင့်ေး (စ ရသ တ  ၁၈.၂ က ို ရှုပါ) သည့် ၁၉၅၁ ခိုနစှ့် ေိုကခသည့်မျ ေး  ိုင့်   ကိုလသမဂဂ 

သရဘ   စ ချ ပ့်ပါ အခွင ့်အရ ေး အမျ ေးအဖပ ေးနငှ ့် လိုပ့်ခ လစ   ရသ  အလိုပ့်အက ိုင့်   ှရြွန ိုင့်မှုက ို 

ရြ က့်ြျက့်  ကျသည့်။ ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ကနို့့်သ ့်ဖခင့်ေးက က လ ှည့်ကက  ရနထ ိုင့်သည ့် 

ေိုကခသည့်မျ ေးက ို သ မန့် ဘေမျ ေး လွ ့်လပ့်စ ွ   ှ န ိုင့်ရ ေးနငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့ ရနထ ိုင့်သည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး 

အသစ့် ငွ့် စွမ့်ေးရ  င့်န ိုင့်ရသ  အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေး ဖြစ့်လ န ိုင့်ခွင ့်အ ေး  ံိုေးရံှုေးရစသည့်။ ထ ိုကနို့့်သ ့်ချက့်မျ ေးနှင ့် 

 င့်  ိုင့် ဖခင့်ေးက ေိုကခသည့်မျ ေးက ို  အသက့် ှင့်သန့်ရံို အရထ က့်အပံ မျ ေးအရပေါ်သ  မှ ခ ိုရစမှုမျ ေး 

ဖြစ့်ရပေါ်ရစပပ ေး  င့်ေး ွဲမွွဲရ ရသ ၊ စ  ့်အလ ိုမကျ ဖြစ့်ရသ ၊ လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေးက ို မသ  ှ န ိုင့်ရသ  ဘေမျ ေး ငွ့် 

ရနထ ိုင့်ကက သည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၁၈.၂။ က လ ှည့်ကက  ေိုကခသည့် အရဖခအရနမျ ေး 

လွန့်ခွဲ ရသ  နစှ့်မျ ေးအ ွင့်ေး ကမ္   ေိုကခသည့် အရဖခအရနမျ ေး ွင့် အရ ေးကက ေးသည ့် အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး 

ရ ွွေ့ခွဲ  သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် ေိုကခသည့် ဖပဿန မျ ေးအ ွက့် ရ  ှည့် ရဖြ ှင့်ေးန ိုင့်မည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို 

  ှရြွဖခင့်ေးသည့် ပ ို၍၊ ပ ို၍ ခက့်ခွဲ လ ပပ ေး ေိုကခသည့်မျ ေး အရနဖြင ့် ဖပည့်ရဖပေးဘေဖြင ့် နှစ့်ရပါင့်ေး ှည့်ကက စွ  

ရနထ ိုင့်ကက သည့်။ ဤသည့်က နှစ့်ရပါင့်ေး  ညှ့်ကက  ေိုကခသည့် ဖြစ့်သည ့် အရဖခအရနမျ ေးက ို 

ထွက့်ရပေါ်လ ရစပပ ေး ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ကနဦေး စ င့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့လ ချ  န့်မှ စ၍ ငါေးနှစ့်နငှ ့် အထက့် 

ဖပည့်ရဖပေးဘေနငှ ့်သ  ရနကက သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့၏ ေိုကခမျ ေးအ ွက့် ရဖြ ှင့်ေးချက့် ရ ွွေ့ န့် လမ့်ေးမဖမင့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အရဖခခ ံ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် လ ိုအပ့်ရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို 

ဖြည ့် ည့်ေးရပေးန ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ 

 

လက့်ရ ွွေ့ ွင့် ရ  ှည့် ဖြစ့်သည ့် အရဖခအရနမှ  ေိုကခသည့် အမျ ေးစိုအ ွက့် စံနှုန့်ေး  စ့်ခိုလ ိုပင့် ဖြစ့်ရနပပ  

ဖြစ့်သည့်။ UNHCR က ၂၀၁၅ အစ ွင့် ေိုကခသည့် ၆.၄ သန့်ေး (UNHCR ၏ ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု ရအ က့် ွင့် 

 ှ ရသ  ေိုကခသည့်  ေက့် န ေးပါေးခနို့့်) သည့် က လ ှည့်ကက  ေိုကခသည့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုေိုကခသည့်မျ ေးသည့် 

လက့်ခထံ ေးရသ  န ိုင့်ငံ ၂၆ န ိုင့်ငံ၏ ေိုကခသည့် စခန့်ေးမျ ေး ွင့် လည့်ေးရက င့်ေး၊ ပမ  ွေ့ရပေါ် ွင့် လည့်ေးရက င့်ေး 

ရနထ ိုင့်ကကပပ ေး က လ ညှ့်ကက  ဖြစ့်ရနသည ့် အရဖခအရန ၃၃ ခိုခနို့့်  ှ သည့်။ ဥပမ  လက့်ဘနွန့် ွင့် 

ရနထ ိုင့်သ  ရလေးဦေးအနက့်  စ့်ဦေးသည့် က လ ညှ့်ကက  ေိုကခသည့် အဖြစ့် ရနထ ိုင့်သ  ဖြစ့်သည့်။ 

က လ ှည့်ကက  ေိုကခသည့်မျ ေး လက့်ခထံ ေးသည ့် အဖခ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးမှ  ပါကစစ န့်၊ အ  န့်၊ ရဂျ ့်ေန့်၊    က ၊ 

ကင့်ည ၊ ချက့်ေ့်၊   ေန့်၊ အလယ့်ပ ိုင့်ေး အ ြ  ကန့်   ပါ  ဘလစ့်၊ အ သ ယ ိုေးပ ေးယ ေးနငှ ့် ထ ိုင့်ေးန ိုင့်င ံ ိုို့ 

ဖြစ့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် အဝ ှွေ့ပြိုင်ျား အန ျား ဝဒသမှ ပါလစစတြိုင်ျား ဒု ခသည်မ ာျား  ယဆ်ယ်ဝ ျားနှင ် လုပ်ငန်ျား 
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ဝဆာင်  ွဝ် ျား ဆြိုင် ာ  လုသမဂဂ ဝအဂ င်စ  (UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees 

in the Near East (UNRWA)  ၏   ေန့်ယ မှု ရအ က့် ွင့်  ှ ရသ  ေိုကခသည့်မျ ေးနငှ ့် အရ ွှေ့ အလယ့်ပ ိုင့်ေး 

 ရလျှ က့် ဖပနို့့်ကျွဲရနရသ  ပါလစစ  ိုင့်ေး ေိုကခသည့် ၅.၁ သန့်ေး  ှ ရသေးသည့်။ ဖပည့်ရဖပေးဘေဖြင ့် 

 ယ့်စိုနစှ့်ရပါင့်ေး ၆ စိုခနို့့် ရနရန သည ့် ပါလစစ  ိုင့်ေး ေိုကခသည့်မျ ေး  ှ သလ ို ရ ွမျ   ေးရလေး က့်အထ  

ေိုကခသည့်အဖြစ့် ရနကက သ မျ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ 

 

အန ဂ ့် ွင့် နှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  ေိုကခသည့်အရဖခအရန ွင့် ပ  ့်မ ရနသ  အရ အ ွက့် ပ ို၍ 

မျ ေးလ လ မ ့်မည့်။   ေး  ေးယ ေးမှ   ိုက့်ပွွဲမျ ေးနငှ ့် ၂၀၁၄ မှ စ၍ ထ ို  ိုက့်ပွွဲမျ ေး အ   ့်သ ိုို့ ပျံွေ့နှံို့လ ဖခင့်ေး   ိုို့က 

ေို  ယ ကမ္ စစ့် အပပ ေးမှ စ၍ အ  ိုေး ံိုေးရသ  ေိုကခသည့် အကျပ့်အ ည့်ေးက ို ြန့်  ေးရပေးသည့်။   ေး  ေးယ ေး 

လ မျ   ေး ၄.၄ သန့်ေးခနို့့်သည့် အ မ့်န ေးချင့်ေး လက့်ဘနွန့်၊    က ၊ ရဂျ ့်ေန့်နှင ့် အ ဂျစ့် န ိုင့်ငံ  ိုို့ ွင့် ေိုကခသည့်အဖြစ့် 

စ  င့်ေးသွင့်ေးထ ေးကကပပ ေး စ  င့်ေးမသွင့်ေးထ ေးသ  အမျ ေးအဖပ ေးလည့်ေး ကျန့် ှ ရနရသေးသည့်။ ထ ိုလက့်ခထံ ေးသည ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ လက့်ခနံ ိုင့်သည ့် ပမ ဏ ရ  က့် ှ ရနပပ  ဖြစ့်သည့်။   ေး  ေးယ ေး လ မျ   ေး 

အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ဥရ  ပသ ိုို့လည့်ေး ဖြနို့့်ကျက့်လ ကကပပ ေး ဤစ အိုပ့် ထို ့်ရေချ  န့် ွင့် ခနို့့်မှန့်ေးရဖခ ၁.၁ 

သန့်ေးခနို့့်  ှ သည့်။ ၂၀၁၆ ခိုနှစ့် ွင့် ရေသ ွင့်ေး က လ ှည့်ကက  ရနထ ိုင့်ရနသည ့်   ေး  ေးယ ေး လ မျ   ေးမျ ေးက ို 

 စ့်ကမ္ လံိုေး ငွ့် က လ ှည့်ကက  ေိုကခသည့် အရဖခအရနမျ ေးထံ ထပ့်မံ ရပါင့်ေးထည ့် ရပေးန ိုင့်သည့်။ 

 

ထ ိုက စစ ပ့်သည့် ကျယ့်ဖပနို့့်ပပ ေး အရ ေးပါရသ ့်လည့်ေး က လ ှည့်ကက  ေိုကခသည့် အရဖခအရနအရပေါ် 

န ိုင့်င ံက က  ံိုို့ဖပန့်မှုမျ ေးမှ  သက့်ရ  က့်မှု အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့်သ   ှ သည့်။ UNHCR သည့် လွန့်ခွဲ ရသ  

နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့် အမျ ေးအဖပ ေးဖြင ့် ပ ို၍ အဓ ပပ ယ့်  ှ ရသ   ံိုို့ဖပန့်မှုမျ ေး   ှ  န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ သည့်။ အစ ိုေး   စ့်ဦေးချင့်ေးစ ကလည့်ေး က လ ညှ့်ကက  ေိုကခသည့် အရဖခအရနက ို  ံိုို့ဖပန့် န့် 

အမျ   ေးမျ   ေး လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် က လ ှည့်ကက  ေိုကခသည့်   ိုင့်   ကမ္   စ န့်ရခေါ်မှုက ို စိုရပါင့်ေး 

 ံိုို့ဖပန့်ဖခင့်ေးမှ  ထ ရ  က့်မှု မ ှ လှရသေးရပ။ 

 

နှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ ဖပည့်ပ ွင့် ေိုကခသည့် စခန့်ေးမျ ေး၌ ရနထ ိုင့် ဖခင့်ေးက ထ ိုေိုကခသည့်မျ ေးထွဲမှ အချ   ွေ့ အိုပ့်စိုမျ ေးက ို 

ပ ို၍ ထ လွယ့် ခ ိုက့်လွယ့် ဖြစ့်ရစသည့်။ အထ ေးသဖြင ့် ေိုကခသည့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနငှ ့် ကရလေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အလိုပ့်အက ိုင့် အခွင ့်အလမ့်ေးမျ ေး အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့်သ   ှ ပပ ေး လွ ့်လပ့်စွ  ရ ွွေ့လျ ေး သွ ေးလ န ိုင့်မှုက ို 

ကနို့့်သ ့်ထ ေးဖခင့်ေး ခံ ရသ အခါ၊ ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် အသက့် ှင့်သန့် န့် အချ  န့် ညှ့်ကက  န ိုင့်ငံ က  

အရထ က့်အပံ က ိုသ  မှ ခ ိုရန ရသ အခါ အ မ့် ငွ့်ေး အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးနငှ ့် လ င့်အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး 

သ သ သ သ  ဖမင ့် က့်လ သည့်။ အလ ေး  ပင့် နှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  ဖပည့်ရဖပေး ဖြစ့်ရနဖခင့်ေးနှင ့် ေိုကခသည့် 

စခန့်ေး ွင့် ရန ဖခင့်ေးသည့် မ သ ေးစို ပံိုစမံျ ေးက ို ပပ  ပျက့်ရစပပ ေး အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ကွ့် ပ ို၍ ေန့်ထို ့်ေန့်ပ ိုေး 

ဖြစ့်ရစသည့်။ ေိုကခသည့် ကရလေးမျ ေးသည့်လည့်ေး ထ ေးဖခ ေးသည ့် စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး  င့်  ိုင့်ကက သည့်။ 

ကရလေးမျ ေး၏ မ လ န့်ေးနှင ့် အလယ့် န့်ေး ပည သင့်ကက ေးရ ေးက ို မကက ခဏ ဖငင့်ေးပယ့်ခ ံသည့်။ ေိုကခသည့် 

စခန့်ေးမျ ေး ငွ့် လံိုခခ ံရ ေး အရဖခအရနက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့်  င့်ေးကကပ့်ရသ  ချ ပ့်က ိုင့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးအ ေး 

လက့်ခသံ  အစ ိုေး ကရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး ေိုကခသည့်မျ ေး က ိုယ့်  ိုင့်ကပါ အသံိုေးဖပ ရလ   ှ သည့်။ အချ   ွေ့ရသ  

က စစ ပ့်မျ ေး ငွ့် ေိုကခသည့်မျ ေးအကက ေးမှ လက့်နက့်က ိုင့် အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် ေိုကခသည့် လ ထိုအရပေါ် 

ထ န့်ေးချ ပ့်ထ ေးပပ ေး ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်က စခန့်ေးမျ ေးအ ငွ့်ေး ကရလေး စစ့်သ ေးမျ ေး အ င့်ေးအဓမမ စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေးက ို 
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ဖြစ့်ရပေါ်ရစသည့်။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် ေိုကခသည့် လ ငယ့်မျ ေး အခငွ ့်အလမ့်ေး မ ှ ကကဘွဲ အန ဂ ့်အ ွက့် 

ရမျှ ့်လင ့်ချက့် မ ှ ကကသည ့် အရဖခအရန ငွ့် ထ ိုသ မျ ေးသည့် အရသေးစ ေး   ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို မကက ခဏ 

ကျှူေးလွန့်ကကသည့်။ က လ ညှ့်ကက  ေိုကခသည့် အဖြစ့်ရန ဖခင့်ေးက အသက့်အ ွယ့် ကက ေး င ့်သ မျ ေး အပါအေင့် 

မသန့်စွမ့်ေးမျ ေးနှင ့် ရ ေးကိုသ န့် လ ိုအပ့်ရသ  ေိုကခသည့်မျ ေးက ို ပ ို၍ ထ ခ ိုက့်လွယ့်ရစသည့်။ လ မှု က ည ရ ေး၊ 

နှစ့်သ မ ့် ရ ွေးရနွေးရပေးဖခင့်ေးနှင ့် ဖပန့်လည့် ထ ရထ င့်ရ ေး အစ အစဉ့်  ိုို့သည့်  န့်ပံိုရငွ ဖြ ့်ရ  က့် ခ ံသည ့်အခါ 

ထ ပ့် ံိုေး ွင့် ပါရလ  ှ သည့်။ 

 

ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားဖပ ျား နြိုင်ငံမ ာျားသြိုို့ ခြိလံုှုခွင  ်ဝတာင်ျားခံသူမ ာျား စ ျားဆင်ျားမှု 

 

အန ေးအန ေး ှ  ဧည ့်သည့်န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် အက အကယွ့်နှင ့် လံိုခခ ံမှု မ  ှ ရသ  ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် 

  ိုက့်ကက ေးမျ ေးက ို ဖြ ့်ရကျ ့်က  ြံွွေ့ပြ  ေးပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငံရ ေး ခ ိုလံှုခွင ့် ယ ကကသည့်။ ၂၀၁၅ ခိုနစှ့် ွင့် 

လ ရပါင့်ေး  စ့်သန့်ေးခနို့့်သည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် န ိုင့်ငရံ ေး ခ ိုလံှုခွင ့် ရလျှ က့်ထ ေးခွဲ ကကပပ ေး ယင့်ေးမှ  ၁၉၉၂ 

ပပ ေးရန က့် အဖမင ့် ံိုေး အရ အ ွက့် ဖြစ့်သည့်။ ယ က  န့်ေး၊   ေး  ေးယ ေး၊ အ   ့်၊ အ ြဂန့်နစစ န့်၊ 

အွဲ စ့်ထ  ေးယ ေး၊ ကွန့်ဂ ို ေ မ ိုက က့် စ့်   ပါ  ဗလစ့်၊   ေးဗ ေးယ ေးနှင ့် က ို  ိုဗ ို၊   ိုမ လ ယ နငှ ့် ပါကစစ န့် 

န ိုင့်ငံမ ှန ိုင့်ငရံ ေး ခ ိုလံှုခွင ့် ရလျှ က့်ထ ေးသ  အရ အ ကွ့် အမျ ေး ံိုေး ဖြစ့်သည့်။ ရို  ှေး၊ ဂျ မန ၊ အရမ  ကန့်၊ 

   က နငှ ့်  ွ ေင့် န ိုင့်ငံ  ိုို့က ခ ိုလံှုခွင ့် ရလျှ က့်ထ ေးသ  အရ အ ွက့် အမျ ေး ံိုေး လက့်ခခံွဲ သည့်။ 

 

၎င့်ေး  ိုို့၏ ရေသမျ ေးသ ိုို့ ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခသံ  အရ အ ွက့် မျ ေးဖပ ေးလ ဖခင့်ေးက ို  ံိုို့ဖပန့်သည ့် အရနဖြင ့် 

အရန က့်န ိုင့်ငံမှ အစ ိုေး မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ ေင့်ရ  က့်ဖခင့်ေးက ို   ေး  ေး ပ  ့်ပင့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး 

အသံိုေးဖပ လ ကကသည့်။ ထ ခ ိုက့် နစ့်န လွယ့်ရသ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် အိုပ့်ထ န့်ေးသ  မပါရသ  ကရလေးငယ့်မျ ေး 

အပါအေင့် ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခသံ မျ ေးသည့် ပံိုမှန့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးခံ ဖခင့်ေး၊ မ   ေး  က့် ံခ ံဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  ရစ ့်က ေးခံ ဖခင့်ေးမျ ေး  င့်  ိုင့် ရကက င့်ေး န ိုင့်င ံက  လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခွင ့် အြွွဲွေ့နှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရစ င ့်ကကည ့် ရလ လ ရ ေး အြွွဲွေ့ ကွဲ သ ိုို့ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက မှ ့် မ့်ေး င့် 

ထ ေးကကသည့်။ အချ   ွေ့ရသ  အစ ိုေး မျ ေးသည့် ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးသ မျ ေးက ို ခ ိုလံှုခွင ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်အ ေး 

ရစ င ့်စ ေးရနချ  န့် အ ွင့်ေး အလိုပ့်လိုပ့်ခငွ ့်မျ ေး ရပေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) အဓ ပပ ယ့် ဖပည ့်ေရသ  လ မှု က ည မှုမျ ေး ရပေးဖခင့်ေး 

မ ှ ကကရပ။  စ့်ခါ  ံ ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခသံ မျ ေး ငွ့် လံိုခခ ံရ ေး အနတ  ယ့်  ှ ရနသည ့်  ိုင့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို 

အ င့်ေးအဓမမ ရန ပ့် ဖပန့်ပ ိုို့ကကသည့်။ အရန က့်န ိုင့်ငံ အစ ိုေး မျ ေးက ထ ေး ှ ရသ   င့်ေးကကပ့်သည ့် နယ့်စပ့် 

ထ န့်ေးချ ပ့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို ရကျ ့်လွှ ေး န့်နှင ့် လံိုခခ ံရ ေး အ ကွ့် အပ  ဖပင့်ေး ကက  ေးပမ့်ေးသည ့် အရနဖြင ့် ခ ိုလံှုခွင ့် 

ရ  င့်ေးခသံ မျ ေးနှင ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် အရန က့် န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ သွ ေးရ  က့်န ိုင့် န့် 

   ေးမေင့် လ ရမှ င့်ခ ိုသမ ေးမျ ေးက ို အ ေးက ိုေးအ ေးထ ေးဖပ  လ ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့်   ိုက့်ဖြ ့်ရကျ ့်၍ 

ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခသံ မျ ေးအ ွက့် ခ  ေးသွ ေးလ ရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေးသည့် လံိုခခ ံမှု မ ှ ဘွဲ အနတ  ယ့် မျ ေးလှသည့်။ 

န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု အြွွဲွေ့မျ ေးသည့် ခ  ေးသွ ေးလ ရ ေး   ိုင့်   စ  ကွ့်စ  မ့်ေးမျ ေး၊ န ိုင့်ငံက ေး လ ့်မှ ့်မျ ေး၊ 

အလိုပ့်နှင ့် ရနထ ိုင့်ခငွ ့် စ  ကွ့်စ  မ့်ေးမျ ေးက ို ခ ိုေးယ ဖခင့်ေး၊ အ ိုဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးမျ ေးမှ အဖမ ့်အစွန့်ေး မျ ေးစွ  

 ကကသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့ ခ ိုေးသွင့်ေးရပေးသည ့် ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခသံ မျ ေးနှင ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး အရဖခချသ မျ ေးမှ  

ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အ  အန ိုင့်ကျင ့်ဖခင့်ေးမျ ေး၊ ရငွရကကေးပ ိုင့်  ိုင့်  အ  ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ခံကက ပပ ေး အ  ိုေး ံိုေး 

အရဖခအရန ငွ့် အသက့်ပင့် ရသ ံိုေးကက သည့်။ 
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မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး ဥရ  ပ န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် လံိုခခ ံမှု (သ ိုို့) ဘေသစ့်စ န့် ထွက့်လ ကကရသ  

အရ ွှေ့အလယ့်ပ ိုင့်ေး၊   ဟ   အ ြ  က ရေသနငှ ့် အ   ှ စစ့်ဖြစ့်ရနရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ရမျှ ့်လင ့်ချက့် 

လမ့်ေး ံိုေးရနသည ့် အမျ   ေးသ ေးမျ ေး၊ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် ကရလေးငယ့် အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ရဖမထွဲပင့်လယ့်နှင ့် 

ရအေင့် ပင့်လယ့်ရကွွေ့မျ ေး ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့ စ ေးနင့်ေးလ ကကရသ  ခရန ့်န  ခရန ့်နွဲို့ ရလှမျ ေး ရမှ က့်က  

နစ့်ဖမ ပ့်သွ ေးကကရသ ရကက င ့် ရ နစ့် ရသ ံိုေးကက သည့်။  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုမျ ေးနှင ့် ပဋ ပကခမျ ေးမှ 

ထွက့်ရဖပေး သည ့် ရဟ  လ မျ   ေး အမျ ေးအဖပ ေးနှင ့် အဖခ ေးသ မျ ေးသည့်လည့်ေး က ရ ဘ ယမ့် ပင့်လယ့် ငွ့် 

အလ ေး   ကံကကမမ မျ   ေး  င့်  ိုင့်ကက သည့်။ အလ ေး  ပင့် ၂၀၁၅ ခိုနစှ့်အ ငွ့်ေး အရ ွှေ့ရ  င့် အ  ၌ှ 

မရလေး  ှေး၊ အင့်ေ ိုန ေး  ှေးနငှ ့် ထ ိုင့်ေးန ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ ရလှဖြင ့် ခ ိုေးေင့် န့် ကက  ေးစ ေးသ  ရ ိုဟင့်ဂျ  မ  လင့် 

ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် ဘဂဂလ ေးရေ  ှ့် လ မျ   ေးမျ ေးက ို ေင့်ခွင ့် ဖငင့်ေးပယ့်ခွဲ ကကပပ ေး ပင့်လယ့်ထွဲသ ိုို့ ဖပန့်ပ ိုို့လ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် 

လ အမျ ေးအဖပ ေး ရ နစ့် ရသ ံိုေးခွဲ  သည့်။ ၂၀၁၅ ခိုနှစ့် ွင့် ထ ိုင့်ေး-မရလေး  ှေး နယ့်စပ့် ှ  အက ေးအရဖပ င့်ေး 

စခန့်ေးမျ ေးက ို   ှရြွ ရ ွွေ့ ှ ခွဲ ပပ ေး ထ ိုစခန့်ေးမျ ေး ငွ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး အရဖခချလ ိုသ မျ ေးစွ က ို မပ ွ့်သ ပ့်ထ ေးထ ေးပပ ေး 

၎င့်ေး  ိုို့ မ သ ေးစိုမျ ေးက ဖပန့်လွှ ့်ရပေး န့် ရ  င့်ေးသည ့် ပ ိုက့် ံ ရပေး၍ ဖပန့်မရ ေွးမချင့်ေး ရ ိုက့်နကှ့် နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး 

ခံကက သည့်။ ထ ိုစခန့်ေးမျ ေး အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် အစ င ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ရ ိုက့်နကှ့်ခ ံဖခင့်ေးရကက င ့် ရသ ံိုေးသွ ေးရသ  

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့သ မျ ေးက ို အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် ဖမြှ ပ့်နှံထ ေးဖခင့်ေးမျ ေးလည့်ေး ရ ွွေ့ခွဲ  သည့်။ 

 

လွန့်ခွဲ သည ့် နှစ့်ရပါင့်ေး မျ ေးစွ အ ွင့်ေး ဩစရက ေးလျ န ိုင့်ငံသည့် ရလှဖြင ့် လ ရ  က့်သည ့် ခ ိုလံှုခွင ့် 

ရ  င့်ေးခသံ မျ ေးနှင ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး အရဖခချ လ ိုသ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်င၌ံ ကမ့်ေးကပ့်ခငွ ့် မရပေးဘွဲ ခ ိုလံှုခွင ့် 

ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးက ို စ စစ့် န့် ရ  င့်ပစ ြ  ့် ကျွန့်ေးန ိုင့်ငငံယ့်ရလေးမျ ေး ဖြစ့်သည ့် န ရ န ိုင့်ငံနှင ့် ပါပ အ  နယ ေးဂ န  

န ိုင့်ငံ၏ မန့်န ေး ကျွန့်ေးမျ ေးသ ိုို့ ပ ိုို့ရ  င့်ကကသည့်။ ဩစရက ေးလျ ေးသ ိုို့ ရလရကက င့်ေးလ ိုင့်ေးဖြင ့် ေင့်ရ  က့်လ ရသ  

ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခသံ မျ ေးက ိုလည့်ေး ရေေးလံသည ့် စင့်  မျ ေး ငွ့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးက  ၎င့်ေး  ိုို့၏ ခ ိုလံှုခွင ့် 

ရလျှ က့်လွှ မျ ေး စစ့်ရ ေးဖခင့်ေးမှ လည့်ေး မကက ခဏ ကကနို့့်ကက  ရန ှင ့်ရနှေးရနသည့်။ ကမ္  စ့်ေန့်ေး ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့ 

က ိုယ့်  ိုင့်နငှ ့် မ သ ေးစိုမျ ေး အ ွက့် လံိုခခ ံရ ေး  ယ လ ိုသည ့် ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး 

အရဖခချသ မျ ေးအရပေါ် လက့်ခသံည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက မလ ိုလ ေးအပ့်ရသ   န့်ဖပန့်  ံိုို့ဖပန့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ရလ  

 ှ ကကသည့်။ 

 

 ပည်တငွ်ျား ဝန ပ် စွနို့်ခွာ ထွ ်ဝ ပျား သူမ ာျား 

 

ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခသံ မျ ေးအဖပင့် ဖပည့် ွင့်ေး ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး သ မျ ေး (IDPs) ၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရန  ိုေးမျ ေးသည့်လည့်ေး န ိုင့်ငံ က  အစ အစဉ့် ွင့် ပါေင့် လ သည့်။ ဖပည့် ွင့်ေး 

ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး ဖခင့်ေးသည့် ပဋ ပကခမျ ေး၊ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ရဘေးအနတ  ယ့်မျ ေး၊ 

စ ေးပွ ေးရ ေး အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး (သ ိုို့) ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေး သည့်။ 

ေိုကခသည့်မျ ေး နည့်ေး   IDP မျ ေးသည့်လည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့ ရနအ မ့်မျ ေးက ို စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး ပပ ေး ေိုကခသည့်မျ ေး 

ကွဲ သ ိုို့ပင့် ထ ခ ိုက့် နစ့်န မှုမျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ခံစ ေးကက သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုသ မျ ေးသည့် 

ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့်  န့်ေး   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် အခွင ့်အလမ့်ေးမျ ေး မ ကကရပ။ ေိုကခသည့်မျ ေး က ကွယ့်ရ ေးက ို 

က ိုင့် ွယ့်သည ့် ဥပရေနှင ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး မ ရဘ င့်မျ ေးမှ   ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး  ှ သရလ က့် IDP 
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က စစ ပ့်က ိုမ  ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နှစ့်မျ ေး မ  ိုင့်မ အထ  အသ မှ ့်ဖပ မှု (သ ိုို့) ရ ွေးရနွေးဖငင့်ေးခံိုမှု မ ှ ကကရပ။ IDP 

မျ ေးက ို က ကယွ့်ရပေးသည ့် န ိုင့်င ံက  စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေးနှင ့် ရထ က့်ပံ မှု မျ ေးသည့် မကက ရသေးမ ကမှ 

စ င့် ပံိုရပေါ်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးမှ စ၍ IDP မျ ေးအ ွက့် အရထွရထွ 

အ ငွ့်ေးရ ေးမှှူေး၏ အထ ေးက ိုယ့်စ ေးလှယ့်က ို ခနို့့်အပ့်ခွဲ သည့်။ ဖပည့် ွင့်ေး ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး ဖခင့်ေး   ိုင့်   

လမ့်ေးညွှန့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး စိုစည့်ေးပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးက ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ရထ က့်ခခံွဲ ကကက  

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး မ ရဘ င့် အသစ့် စ့်ခို စ င့် ထွက့်ရပေါ် လ သည့်။ ဥပမ  မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး 

အ ြ  က သမဂဂက ဖပည့် ငွ့်ေး ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး ဖခင့်ေးအ ွက့် ကမ့်ပါလ  သရဘ   စ ချ ပ့် (the 

Kampala Convention on Internal Displacement) က ို ရ ေး ွွဲ အ ည့်ဖပ ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ၂၀၀၅ ခိုနစှ့်မှ 

စ၍ UNHCR သည့် ပဋ ပကခမျ ေးရကက င ့် ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး သည ့် IDP မျ ေးအ ကွ့် ဦေးရ  င့် 

လှုပ့် ှ ေးသည ့် န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်လ သည့်။ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ အဖပ သရဘ ရ  င့်ရသ  ဖြစ့်ရပေါ် 

  ိုေး က့်မှုမျ ေး  ှ ရသ ့်လည့်ေး IDP မျ ေး  ှ ရနသည ့် န ိုင့်ငံ အမျ ေးစို ငွ့် လမ့်ေးညွှန့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး 

အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေးမှ  ကက  ကက ေး၊ ကက  ကက ေးသ   ှ ပပ ေး ထ ရ  က့်မှု မ ှ လှရပ။ 

 

ြ အ ေးရပေး ရန ပ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးဖခင့်ေး  ိုင့်   ကမ္   အကျပ့်အ ည့်ေးသည့် အရ ေးရပေါ် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး 

စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးဖြင ့် န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးက ို ထ ပ့်  ိုက့်  င့်  ိုင့်ရနပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့အ ွက့် လွယ့်က ရသ  

အရဖြမျ ေး မ ှ ပါ။ ယခိုအခန့်ေး ွင့် ရအ က့်ပါ ရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ မည့်သည ့် အ  မျ ေးက 

ေိုကခသည့် အဖြစ့် သ ့်မှ ့်သနည့်ေး။ မကက ရသေးမ က ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေးသည ့် လ အမျ ေးအဖပ ေး 

ရို ့်  က့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး ဖခင့်ေး၏ အရကက င့်ေး င့်ေးခမံျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ ေိုကခသည့်မျ ေးက ို က ကယွ့် န့် 

ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အစ အစဉ့်နငှ ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လက့်ရ ံွံ   န ိုင့်ငရံ ေး အရဖခအရန၊ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးအကက ေး 

UNHCR က မည့်သ ိုို့ ညြှ န ှုင့်ေး ရ  င့် ကွ့်န ိုင့်မည့်နည့်ေး။ န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့်မျ ေး က ကယွ့်ရ ေး စနစ့်က 

ြ အ ေးရပေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ ပ ိုမ ို ထ ရ  က့်စွ နှင ့် ဖပည ့်စံိုစ ွ  ံိုို့ဖပန့်န ိုင့်မည့်နည့်ေး။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

အဖခ ေး န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်င ံွင့် လံိုခခ ံရ ေးနှင ့် အက အကယွ့်   ှရြွ န့် နယ့်စပ့် ဖြ ့်ရကျ ့်က  ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးမှ 

ထွက့်ရဖပေးလ သ မျ ေးက ို ေိုကခသည့်မျ ေးအဖြစ့် သ ့်မှ ့်သည့်။ IDP မျ ေးသည့် ေိုကခသည့်မျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  

အရဖခအရနမျ ေးဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့်သ  ရနထ ိုင့်ရနကကသ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ က စစ ပ့်မျ ေးက ို က ိုယ့်  ိုင့်  င့်ဖပခွင ့် မ ှ ကကပွဲ ယရနို့ရခ ့် မ ေ ယ  ငွ့် 

မကက ခဏ မှ ေးယွင့်ေး  င့်ဖပဖခင့်ေး ခံကက သည့်။ 

ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် IDP ရ ွွေ့လျ ေးမှု အမျ ေးစိုသည့် စစ့်ပွွဲမျ ေး၊ ြ နှ ပ့်မှုမျ ေး၊ လ မျ   ေးစို အကွွဲအပပွဲမျ ေး၊ 

အ ေးနည့်ေးသည ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေး မည မျှမှုမျ ေးရကက င ့် (သ ိုို့) ထ ိုအချက့်အလက့်မျ ေး 

အ  ရပါင့်ေးစပ့်ဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေး ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

လံိုခခ ံရ ေးနှင ့် ပ ို၍ လံိုခခ ံရသ  ဘေမျ ေး   ှရြွ ှ  ငွ့် ေိုကခသည့်နှင ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး ရနထ ိုင့်သ  အမျ ေးအဖပ ေးသည့် 

ကမ္   ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးရ  ၊ ရ  င့်ပ ိုင့်ေးန ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ပါ သွ ေးရ  က့် ခ ိုလံှုန ိုင့် န့် အနတ  ယ့်မျ ေးသည ့် 

လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ကက သည့်။ 

ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ ပ့်ဖခ ေး ငွ့် ခ ိုလံှုစဉ့် စခန့်ေးမျ ေး ငွ့် အ င့်ေးအဓမမ ရနခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး၊ ခွွဲဖခ ေး  က့် ံဖခင့်ေး၊ 

 က့်ရကကေး ရ  င့်ေးခ ံဖခင့်ေး၊ ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး အပါအေင့် 
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ခံစ ေးကက သည့်။ 

ေိုကခသည့်မျ ေးအ ကွ့် အရဖြ  ှဖခင့်ေးသည့် ပ ို၍၊ ပ ို၍ ခက့်ခွဲလ ရလ   ရန ပ့် စွနို့့်ခွ  သ မျ ေး အ ကွ့် 

က လ ှည့်ကက  ေိုကခသည့် ဖြစ့် သည ့် အရဖခအရနမှ  စနံှုန့်ေး အသစ့် စ့်ခိုပင့် ဖြစ့်လ  ရလသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ြ အ ေးရပေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး  ိုင့်   ကမ္   ဖပဿန သည့် ထ န့်ေးချ ပ့်၍ မ ရအ င့် ကက ေးထွ ေး လ ပပ  

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုဖပဿန က ို ဖြစ့်ပွ ေးရစ သည ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးနငှ ့် ဖပဿန ၏ ရှုရထ င ့်မျ ေးမှ  

အဘယ့်နည့်ေး။ 

 

ဒု ခသည်မ ာျား ြို အဓြိပပာယ် ဖွင ်ဆြို  ခငျ်ား အခ ်အခဲ 

 

န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့်မျ ေး က ကယွ့်ရ ေး စနစ့် ကက ေးထွ ေးလ ဖခင့်ေးက ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် သ သ  ထင့် ှ ေးရသ  

န ိုင့်င ံက  အက အကယွ့်  ှ သင ့်သည့် ဟ သည ့် သရဘ ထ ေးအရပေါ် အရဖခခံပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် 

ကမ္  အရ ေး ငွ့် ပ ို၍ အရ ေးပါလ သည့်က ို ဖပသရနသည ့် အဓ က ဥပမ လည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ေိုကခသည့်မျ ေးအရပေါ် န ိုင့်င ံက မှ စ ိုေး  မ့် ပ ပန့်မှုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အက အကယွ့်ရပေးရ ေး 

သရဘ    ေးမျ ေးနှင ့် ရေသ ွင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံ က   ည့်ပင မ့်ရ ေး  ိုို့အရပေါ် အရဖခခံထ ေးသည့်။ ယရနို့ရခ ့် 

ေိုကခသည့် က ကယွ့်ရ ေး စနစ့်၏ မ လအစမှ  ၁၉၂၁ ခိုနှစ့်က ဖြစ့်သည့်။ ပထမ ကမ္ စစ့်အပပ ေး ရို ှ ေး 

ေိုကခသည့်မျ ေး လျံှထွက့်လ မှုရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေး သည ့် မ ည့်ပင မ့်မှုက ို  ံိုို့ဖပန့် န့် န ိုင့်ငရံပါင့်ေးချ ပ့် အသင့်ေးကက ေး 

(League of Nations) က ြ စ့်ရ   ြ့် နန့် င့် (Fridtjof Nansen) က ို ပထမဦေး ံိုေး ေိုကခသည့်မျ ေး  ိုင့်   

မဟ မင့်ေးကက ေး အဖြစ့် ခနို့့်အပ့်ခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံမွဲ မျ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငသံ ေး မ ှ သ မျ ေး၏ အရဖခအရနက ို ထ န့်ေးချ ပ့်န ိုင့် န့် 

ရန င့်နှစ့်ရပါင့်ေး ၂၀ အ ငွ့်ေး ေိုကခသည့်မျ ေးက ို အက အည ရပေးသည ့် အစ အစဉ့်မျ ေး၏ အကျယ့်နှင ့်   ေန့်မျ ေး 

 ဖြည့်ေးဖြည့်ေး ပ ိုမ ို ကျယ့်ဖပနို့့်လ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ၁၉၃၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး၌ ကမ္  စ ေးပွ ေးရ ေးပျက့်ကပ့်နှင ့် 

ြက့် စ့် ေါေ ပျံွေ့နှံို့လ ဖခင့်ေး   ိုို့နငှ ့်အ   ေိုကခသည့်မျ ေး   ိုင့်   န ိုင့်ငံ က  ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ွက့်မှုမျ ေး 

ကျ င့်ေးလ ပပ ေး ရန   က  ငွ့် လ ေင့်မှုက ို ကနို့့်သ ့်သည ့် မ ေါေမျ ေး မျ ေးဖပ ေးလ ခွဲ သည့်။ လ ရပါင့်ေး 

မျ ေးစွ က ို ြ အ ေးရပေး အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးမျ ေးအရပေါ်  ံိုို့ဖပန့် န့်နှင ့် ေို  ယ ကမ္ စစ့် 

အပပ ေး ွင့် ကိုလသမဂဂ ကယ့် ယ့်ရ ေးနငှ ့် ဖပန့်လည့်ထ ရထ င့်ရ ေး ရအဂျင့်စ နငှ ့် န ိုင့်ငံ က  ေိုကခသည့်မျ ေး 

အြွွဲွေ့အစည့်ေး  ိုို့က ို ထ ရထ င့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုအြွွဲွေ့ နှစ့်ခိုလံိုေး ွင့် မ  ည ရသ    ေန့်မျ ေး  ှ ပပ ေး န ိုင့်င ံက မှ 

ေိုကခသည့် ဖပဿန က ို  ံိုို့ဖပန့်သည ့်အရလျ က့် ထပ့်မံ   ိုေးချွဲွေ့သွ ေးခွဲ သည့်။ 

 

၁၉၃၀ နှင ့် ၁၉၄၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးအ ွင့်ေး ြ နှ ပ့်မှု အရ ွွေ့အကကံ မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ရဟ ့်လ ိုရက  စ့် ဖြစ့် ပ့်က 

သန့်ေးရပါင့်ေးမျ ေးစွ ရသ  ဂျှူေးလ မျ   ေးမျ ေး၊ ဂျစ့်ပစ မျ ေး၊  လ  ဗ့်မျ ေးနှင ့် ဥရ  ပမှ အဖခ ေးလ မျ   ေးမျ ေးက ို 

သ ့်ဖြ ့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ေို  ယ ကမ္ စစ့် အပပ ေး ငွ့် ြ နှ ပ့်ခ ံသ မျ ေးအရပေါ် 

န ိုင့်ငံမျ ေး၏  ံိုို့ဖပန့်မှုအ ေး သ သ သ သ  ပံိုသွင့်ေးရပေးခွဲ သည့်။  လေ့် အရနဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် 

   ေးမျှ မှု  ိုို့သည့် စစ့်ပပ ေးက လ သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးနှင ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး ငွ့် အဓ က 

ရခါင့်ေးစဉ့်အဖြစ့် ထွက့်ရပေါ်လ သည့်။ ဥပမ  ၁၉၄၈ ခိုနှစ့် ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး အပ ိုေ့် ၁၄ 
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 ွင့် “လ   ိုင့်ေးသည့် ြ စ ေးနှ ပ့်စက့်မှုမှ လွ ့်ကင့်ေး န့် အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေး၌ ခ ိုလံှုခွင ့်က ို ရ  င့်ေးခပံ ိုင့်ခငွ ့်နှင ့် 

  ှ ခံစ ေးပ ိုင့်ခငွ ့်  ှ သည့်” ဟို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ “ခ ိုလံှုခွင ့်” သည့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး ငွ့် 

မပါရ   ရသ ့်လည့်ေး ေိုကခသည့်မျ ေး က ကယွ့်ရ ေးအ ွက့် သ သ ထင့် ှ ေးသည ့် ရဖခလှမ့်ေးသစ့်မျ ေး 

စ င့်ခွဲ ကကသည့်။ ေိုကခသည့်မျ ေးက ို အက အကယွ့် ရပေး န့်နှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့ မ ခင့် န ိုင့်င ံငွ့်ေး ဖြစ့်ရစ၊ ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး 

ရနထ ိုင့်သည ့် န ိုင့်ငံသစ့်၌ ဖြစ့်ရစ ရပါင့်ေးစည့်ေး ရနထ ိုင့်န ိုင့် န့် ေိုကခသည့်မျ ေး  ိုင့်   ကိုလသမဂဂ 

မဟ မင့်ေးကက ေးရံိုေး (UNHCR) က ို ၁၉၅၀ ခိုနစှ့် ွင့် စ င့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ ရန က့် စ့်နှစ့် ွင့် န ိုင့်င ံက  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ေိုကခသည့်မျ ေး၏ အရနအထ ေး  ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် (Convention Relating to the 

Status of Refugees) က ို ရ ေး ွွဲခွဲ သည့် (စ ရသ တ  ၁၈.၃  ွင့် ရှုပါ)။ 

 

န ိုင့်င ံက  ဥပရေ စံနှုန့်ေးမျ ေးအ  ေိုကခသည့်  ိုသည့်မှ  အဖခ ေး န ိုင့်င ံွင့် ခ ိုလံှု န့် မ မ  န ိုင့်ငံ၏ နယ့်စပ့်မျဉ့်ေးက ို 

ဖြ ့်ရကျ ့် ထွက့်ရဖပေးလ သ  ဖြစ့်သည့်။ ေိုကခသည့်ဟို သ ့်မှ ့်ခ ံပါက အဖခ ေး န ိုင့်ငံ က  

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ရနထ ိုင့်သ မျ ေး မ သည ့် အခွင ့်အရ ေး အချ   ွေ့က ို   ှ သည့်။ ယင့်ေးအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ငွ့် ဖပန့်လည့် 

အရဖခချန ိုင့်ခငွ ့်၊ ရန ပ့်ဖပန့်ပ ိုို့ ခံ ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ထ ိုသ ၏ မ ခင့် န ိုင့်ငံသ ိုို့ အ င့်ေးအဓမမ ဖပန့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး  ိုို့မှ ဥပရေအ  

အက အကယွ့်  ခွင ့် (ြ နှ ပ့်ခ ံမည ့် မ  င့်ေးန ိုင့်ငံသ ိုို့ အ င့်ေးအကကပ့် ဖပန့်ပ ိုို့ခံ ဖခင့်ေးမှ က ကယွ့်ရပေးဖခင့်ေး) 

  ိုို့ ှ သည့်။ န ိုင့်ငံ က  အက အကယွ့်  ယ လ ိုသ မျ ေးက ို န ိုင့်ငရံ ေး ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခံသ မျ ေးဟို ရခေါ်  ိုသည့်။ 

သံရံိုေး (သ ိုို့) ရက င့်စစ့်ေန့်ရံိုေး၌ ရလျှ က့်ထ ေးန ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး ေိုကခသည့် အမျ ေးစိုသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ အက အကယွ့် 

 ယ လ ိုရသ  န ိုင့်ငံ ရ  က့်သည့်နှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးကကသည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၁၈.၃။ ေိုကခသည့်မျ ေးအရပေါ် ကိုလသမဂဂနှင ့် ရေသ ငွ့်ေး အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေး 

၁၉၅၁ ခုနစှ ်ဒု ခသည်မ ာျား၏ အဝနအထာျားဆြိငု် ာ  ုလသမဂဂ သဝဘာတူစာခ  ပ် 

အပ ိုေ့် ၁  ငွ့် ေိုကခသည့်က ို “လ မျ   ေး၊ ဘ သ ရ ေး၊ န ိုင့်ငသံ ေး၊ လ မှု အိုပ့်စို  စ့်ခို၏ အြွွဲွေ့ေင့် ဖြစ့်မှု (သ ိုို့) 

န ိုင့်ငရံ ေး သရဘ ထ ေးရကက င ့် ြ နှ ပ့်ခ ံမည့်က ို အရဖခအဖမစ့် ှ  ှ  ရကက က့် ွွံေ့ဖခင့်ေးရကက င ့် မ မ  န ိုင့်ငံသ ေး 

ဖြစ့်   န ိုင့်ငံ၏ ဖပင့်ပ ငွ့်  ှ ရနပပ ေး မ ခင့် န ိုင့်ငံ၏ အက အကွယ့်က ို မ ယ န ိုင့် (သ ိုို့) ရကက က့် ံွွေ့မှုရကက င ့် 

မ ယ လ ိုရသ  ပိုဂဂ  လ့် (သ ိုို့မဟို ့်) န ိုင့်ငံသ ေး   ှ ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ ရြ ့်ဖပခွဲ ရသ  ဖြစ့် ပ့်မျ ေးရကက င ့် မ မ  

ယခင့် ရနထ ိုင့်ခွဲ ရသ  ရန  သ ိုို့ မဖပန့်န ိုင့်သ  (သ ိုို့) အရကက က့်   ေးမျ ေးရကက င ့် မဖပန့်လ ိုသ ” ပိုဂဂ  လ့်ဟို 

သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ 

 

၁၉၆၉ ခုနှစ် အာဖ ြိ  ှြိ ဒ ုခသည်  ပဿနာမ ာျား၏ အစြိတ်အပြိငု်ျား တခ ြိ ွေ့နှင ် သ ဆ်ြိုင်ဝသာ အာဖ ြိ  

သမဂဂ အဖွဲွေ့၏ သဝဘာတူစာခ  ပ်  

၁၉၅၁ ခိုနှစ့် ေိုကခသည့်မျ ေး၏ အရနအထ ေး  ိုင့်   ကိုလသမဂဂ သရဘ   စ ချ ပ့် ွင့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် 

အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့် အဖပင့် အ ြ   သမဂဂ၏ သရဘ   စ ချ ပ့် ွင့် “ဖပင့်ပ   ိုက့်ပွွဲမျ ေး၊ ေင့်ရ  က့် 

သ မ့်ေးပ ိုက့်ဖခင့်ေးမျ ေး၊ န ိုင့်ငဖံခ ေးမှ လွှမ့်ေးမ ိုေးဖခင့်ေးမျ ေး (သ ိုို့) ထ ိုသ  ရမွေးြွ ေး   န ိုင့်ငံ (သ ိုို့) န ိုင့်ငံသ ေး ဖြစ့်   န ိုင့်ငံ၌ 

န ိုင့်င ံစ့်ေန့်ေးလံိုေး (သ ိုို့) အချ   ွေ့ ရန  မျ ေး ွင့် ပင မ့်ေ ့် ပ ဖပ ေးမှုက ို ကက ေးစ ွ အရနှ င ့် အယှက့် ဖပ ရနသည ့် 

ဖြစ့် ပ့်မျ ေးရကက င ့် မ မ ရနထ ိုင့်   ရန  က ို စွနို့့်ခ ွက  မ မ  ရမွေးြွ ေးသည ့် န ိုင့်ငံ (သ ိုို့) န ိုင့်ငံသ ေး ဖြစ့်   

န ိုင့်ငံ၏ ဖပင့်ပ ငွ့်  ှ ရသ  အဖခ ေး ရန   ငွ့် ခ ိုလံှုရန သ  အ ေးလံိုေးသည့် ေိုကခသည့် ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးနှင ့် 

အကျံ ေးေင့်သည့်” ဟို   ိုထ ေးသည့်။ 
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၁၉၈၄ ခုနှစ် ဒ ုခသည်မ ာျား ဆြိုင် ာ  ာတာဂ  နာျား ဝ  ညာခ  ်  

၁၉၆၉ ခိုနှစ့် အ ြ  က သမဂဂ သရဘ   စ ချ ပ့်ကွဲ သ ိုို့ပင့် ရကကည ချက့်က ၁၉၅၁ ကိုလသမဂဂ 

သရဘ   စ ချ ပ့်ပါ “ေိုကခသည့်” ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး၏ အဓ ပပ ယ့်က ို ချွဲွေ့ထငွ့်ထ ေးသည့်။ န ဂံိုေးချ ပ့် ၃  ွင့် 

ေိုကခသည့်က ို အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်ပံို ပါေင့်သည့်။ “အရထွရထွ အကကမ့်ေးြက့်မှု၊ န ိုင့်ငံ ပ့်ဖခ ေးမှ ေင့်ရ  က့် 

ကျှူေးရကျ ့်မှု၊ ဖပည့် ွင့်ေး ပဋ ပကခမျ ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အကက ေးအကျယ့် ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးမျ ေး (သ ိုို့) လ ထို၏ 

ပင မ့်ေ ့်ပ ဖပ ေးရ ေးက ို ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်သည ့် အဖခ ေးရသ  အရဖခအရနမျ ေးရကက င ့် မ မ   ိုို့၏ 

အသက့်၊ လံိုခခ ံရ ေး (သ ိုို့) လွ ့်လပ့်မှု  ိုို့က ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့် ခံ က  မ မ   ိုို့ ရနထ ိုင့်သည ့် န ိုင့်ငံက ို စွနို့့်ခ ွ 

ထွက့်ရဖပေးလ သ မျ ေး” အ ေး ေိုကခသည့်ဟို သ ့်မှ ့်သည့်။ 

 

ဝဒသတငွ်ျား ဒု ခသည်အဝပေါ် အဓြိပပာယ် ဖွင ်ဆြိုခ  ်မ ာျားအာျား အ  ယ်ခ ဲွေ့လာ ခင်ျား 

 

၁၉၅၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် အရစ ပ ိုင့်ေးမျ ေးမှ စ၍ အရဖခအရန အမျ   ေးမျ   ေး ွင့် အက အည နှင ့် အက အကယွ့် 

လ ိုသ မျ ေးက ို ခခံ ငံိုမ ရစ န့် “ေိုကခသည့်” ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုဖခင့်ေးသည့် ၁၉၅၁ ဥပရေ 

အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်ထက့် ကျယ့်ဖပနို့့်လ သည့်။ အ  ိုပါ အကျယ့်ချွဲွေ့မှုမျ ေး ွင့် သ သ  အထင့်  ှေး ံိုေးမှ  

အ ြ  က သမဂဂ၏ အာဖ ြိ  ှြိ ဒု ခသည်  ပဿနာမ ာျား၏ အစြိတ်အပြိုင်ျား တခ ြိ ွေ့နှင ် သ ်ဆြိုငဝ်သာ 

သဝဘာတစူာခ  ပ ်ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုစ ချ ပ့်မှ  အ ြ  က သမဂဂက ၁၉၆၉ ခိုနစှ့် ွင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ရသ  စ ချ ပ့်ဖြစ့်ပပ ေး 

ေိုကခသည့်မျ ေး ငွ့် “ဖပင့်ပ   ိုက့်ပွွဲမျ ေး၊ ဖပည့် ွင့်ေး ပဋ ပကခမျ ေး (သ ိုို့) ပင မ့်ေ ့် ပ ဖပ ေးမှုက ို ကက ေးစွ  အရန ှင ့် 

အယှက့် ဖပ ရနသည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေး” ရကက င ့် အ ြ  က ှ  မ မ   ိုို့ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ထွက့်ရဖပေးလ  သ မျ ေးလည့်ေး 

ပါေင့်သည့်။ အရမ  က အလယ့်ပ ိုင့်ေးမှ ေိုကခသည့်မျ ေးအ ွက့် အကျံ ေးေင့်ရသ  ၁၉၈၄ ခုနှစ်  ာတာဂ  နာျား 

ဝ  ညာခ  ်  ငွ့်လည့်ေး ၁၉၅၁ ခိုနှစ့် ကိုလသမဂဂ သရဘ    စ ချ ပ့်က ို အကျယ့်ချွဲွေ့ထ ေးသည့်။ 

ထ ိုရကကည ချက့် ငွ့် “အရထွရထွ အကကမ့်ေးြက့်မှု၊ န ိုင့်ငံ ပ့်ဖခ ေးမှု ေင့်ရ  က့် ကျှူေးရကျ ့်မှု၊ ဖပည့် ငွ့်ေး 

ပဋ ပကခမျ ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အကက ေးအကျယ့် ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးမျ ေး (သ ိုို့) လ ထို၏ ပင မ့်ေ ့်ပ ဖပ ေးရ ေးက ို 

ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်သည ့် အဖခ ေးရသ  အရဖခအရနမျ ေးရကက င ့် မ မ   ိုို့၏ အသက့်၊ လံိုခခ ံရ ေး (သ ိုို့) 

လွ ့်လပ့်မှု  ိုို့က ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့် ခံ က  မ မ   ိုို့ ရနထ ိုင့်သည ့် န ိုင့်ငံက ို စွနို့့်ခွ  ထွက့်ရဖပေးလ သ မျ ေး” က ို 

ေိုကခသည့်အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့် (စ ရသ တ  ၁၈.၃  ွင့် ရှုပါ)။  

 

အ  ိုပါ ရေသ  ိုင့်   ဥပရေ စံနှုန့်ေးမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် အ ြ  ကနှင ့် အရမ  က အလယ့်ပ ိုင့်ေးမှ စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့် 

ပ ို၍ ပါေင့်မှု ကျယ့်ဖပနို့့်ပပ ေး ကမ္   ရ  င့်ဖခမ့်ေး ငွ့် ထွက့်ရဖပေး   မ့်ေးရ  ှင့် ဖခင့်ေး၏ အရကက င့်ေး င့်ေးခံ 

အစစ့်မျ ေးက ို ကိုလသမဂဂထက့် ပ ို၍ စံိုလင့်ရအ င့် ထည ့်သွင့်ေးထ ေးန ိုင့်သည့်။ ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် အရထွရထွ 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးနငှ ့်   ိုေး  ွေးရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု မျ ေးရကက င ့် ထွက့်ရဖပေး ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည ့် 

လက့်ရ ွွေ့ အရဖခအရနက ို ထည ့်သွင့်ေး ရ ေးသ ေး ထ ေးသည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ ွင့် ၁၉၅၁ သရဘ   စ ချ ပ့်ပါ 

ေိုကခသည့် အရနအထ ေးအ ွက့် လ ိုအပ့်သည ့်  စ့်ဦေးချင့်ေး ြ နှ ပ့်ခ ံမှုမျ ေးက ို မှ ့် မ့်ေး င့်ဖခင့်ေးမျ ေး 

မပါေင့်ရ   ရပ။ ယင့်ေးသ ိုို့ မှ ့် မ့်ေး င့် န ိုင့် န့်မှ လည့်ေး မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် မဖြစ့်န ိုင့်ရပ။ ေိုကခသည့်မျ ေး 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ သည ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေး အ  အကျက ို လ ိုက့်၍ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့သည ့် လမ့်ေးရကက င့်ေး၊ ကက ချ  န့်နငှ ့် 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့သည ့် လ ဦေးရ  ပမ ဏ  ိုို့ ကွွဲဖပ ေးသွ ေးန ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး ယရနို့ရခ ့် လ အမျ ေးအဖပ ေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ 
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ထွက့်ရဖပေး ဖခင့်ေးသည့်  စ့်ဦေးချင့်ေးက ို   ိုက့်ရ ိုက့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခ ံဖခင့်ေးရကက င ့်ထက့် န ိုင့်င ံွင့်ေး ပဋ ပကခမျ ေး 

(သ ိုို့) ဖပင့်ေးထန့်ရသ  ြ နှ ပ့်မှုမျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  ရယဘိုယျ  န ိုင့်ငံရ ေး အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ပံိုစမံျ ေးရကက င ့် 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

ထ ိုလက့်ရ ွွေ့ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ က  UNHCR ကလည့်ေး (လက့်ရ ွွေ့ ွင့်) ၎င့်ေး၏ 

အက အကယွ့်ရပေးမှု ရအ က့် ွင့် ဖပည့် ွင့်ေး လ မျ   ေးရ ေး (သ ိုို့) န ိုင့်ငရံ ေး မ ည့်ပင မ့်မှုမျ ေး (သ ိုို့) လက့်နက့်က ိုင့် 

ပဋ ပကခမျ ေးရကက င ့် ြ အ ေးရပေး ထွက့်ရဖပေး သ မျ ေးပါ ပါေင့်လ ရစ န့် ၁၉၅၁ သရဘ   စ ချ ပ့်ပါ 

ြ နှ ပ့်ခ ံသည ့် အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးထက့် ချွဲွေ့ထငွ့်ရပေးထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေးက ထ ိုသ ိုို့ 

လက့်ရ ွွေ့ကျစွ  ေိုကခသည့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုဖခင့်ေးနငှ ့် UNHCR ၏   ေန့်က ို ချွဲွေ့ထငွ့်ဖခင့်ေးမျ ေးအ ေး 

ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့် ကနို့့်ကကွ့်ခွဲ ကကသည့်။ ကမ္   ရဖမ က့်ြက့်ဖခမ့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးအ ကွ့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ နငှ ့် 

ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးအ ေး အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးသည ့် ၁၉၅၁ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်က ိုသ  ဖပန့်လည့် ရန  ချထ ေးရ ေးနှင ့် 

ခ ိုလံှုခွင ့်ရပေးရ ေး  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေးအ ွက့် အသံိုေးဖပ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ရန ပ့် ဖပန့်သွ ေးလျှင့် ရသ ံိုေးန ိုင့်ရချ 

(သ ိုို့) ကက ေးမ ေးရသ  အခက့်အခွဲနှင ့် ကကံ ရ ွွေ့န ိုင့်ရချ အနတ  ယ့်မျ ေး  ှ သည ့် လ အိုပ့်စိုမျ ေးက ိုမ  ယ ယ  

အက အကယွ့် ရပေးဖခင့်ေးမျ ေး  ှ သည့်။ 

 

ဒု ခသည်နငှ ် ဖြိအာျားဝပျား ဝ ပာင်ျားဝ  ွေ့ခံ သူ အ ခာျား အမ ြိ ျားအစာျားမ ာျား 

 

ေိုကခသည့်မျ ေးက ို ဥပရေအ  အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုပံို အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည ့်အဖပင့် ရန  ရပျ က့်ရနသည ့် 

အဖခ ေးအိုပ့်စို အမျ   ေးအစ ေး မျ ေးစွ လည့်ေး  ှ ရသေးသည့်။ ဥပမ  အရ ွှေ့အလယ့်ပ ိုင့်ေး ှ  စခန့်ေး ၆၀ ခနို့့် ွင့် 

ရနထ ိုင့်ရသ  ပါလစစ  ိုင့်ေး ေိုကခသည့် ၅.၁ သန့်ေး ခနို့့်သည့် ကိုလသမဂဂ၏ အရ ွှေ့ပ ိုင့်ေး အန ေး ရေသမှ ပါလစစ  ိုင့်ေး 

ေိုကခသည့်မျ ေး   ိုင့်   ကယ့် ယ့်ရ ေးနငှ ့် လိုပ့်ငန့်ေး ရ  င့် ွက့်ရ ေး ရအဂျင့်စ ရအ က့် ငွ့် 

စ  င့်ေးသွင့်ေးထ ေးက  အက အည မျ ေး   ှ ရနသည့်။ ပါလစစ  ိုင့်ေး လ မျ   ေး အမျ ေးအဖပ ေးသည့် န ိုင့်ငံ ပ့်ဖခ ေး ွင့် 

ရနထ ိုင့်ရန သည့်မှ  နှစ့်ရပါင့်ေး ၆၅ နှစ့်ရကျ ့်ရနပပ  ဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရန ပ့်သ ိုို့ ဖပန့် န့် ရမျှ ့်လင ့်ရနကကသည့်။ 

ယရနို့ရခ ့် ွင့် န ိုင့်ငံသ ေး  ံိုေးရံှုေးသွ ေးသ  (သ ိုို့) ဖငင့်ေးပယ့်ခ ံသ ၊ န ိုင့်ငံသ ေး  ိုင့်   စ  ွက့်စ  မ့်ေးမျ ေးနငှ ့် 

အဖခ ေးစ  ကွ့်စ  မ့်ေးမျ ေး မ ှ ဘွဲ အခွင ့်အရ ေး အနည့်ေးငယ့်သ    ှ သ  န ိုင့်ငံမွဲ  လ ရပါင့်ေး ၁၀ သန့်ေးခနို့့်လည့်ေး 

 ှ သည့်။ အ  ိုပါ န ိုင့်ငံမွဲ  မျ ေး ွင့် ဥပမ  အ ေးဖြင ့် ဘဂဂလ ေးရေ  ှ့်မှ ဘ ဟ   မျ ေး၊ ဖမန့်မ ဖပည့်မှ မ  လင့်မျ ေး၊ 

အထ ေးသဖြင ့်  ခ ိုင့်ဖပည့်နယ့် ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ရနထ ိုင့်သည ့် ရ ိုဟင့်ဂျ မျ ေး၊ အရ ွှေ့အလယ့်ပ ိုင့်ေး ရေသမှ 

ဘက့်ေ အန့်မျ ေး၊   ေး  ေးယ ေးမှ က  ေ့်လ မျ   ေးမျ ေးနှင ့် ရ  င့်အ  နှှင ့် အရ ွှေ့ရ  င့်အ  မှှ လ မျ   ေး အမျ ေးအဖပ ေး 

ပါေင့်သည့်။ ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့်   ိုဗ ယက့် ယ န ယံနငှ ့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး ြက့်ေရ ေး ငှ့်ေး  ိုို့ 

ပပ  ကွွဲသွ ေးဖခင့်ေးက ရန ပ့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစခွဲ ပပ ေး အရ ွှေ့ ဥရ  ပနှင ့် အ   ှ အလယ့်ပ ိုင့်ေး ငွ့် 

န ိုင့်ငံမွဲ မျ ေး ရထ င့်နငှ ့်ချ  ၍ ထွက့်ရပေါ် လ ရစသည့်။ နစှ့်ရပါင့်ေး ၂၀ ခနို့့် အကက  ငွ့် ထ ိုရေသ ှ  လ ရပါင့်ေး 

ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ သည့် န ိုင့်ငံမွဲ မျ ေး (သ ိုို့) န ိုင့်ငံမွဲ  အနတ  ယ့် ခံစ ေး န ိုင့်ရချ  ှ သ မျ ေးအဖြစ့် ကျန့် ှ ရနကကသည့်။ 

ထ ိုဖပဿန ၏ အ  ိုင့်ေးအ  က ို     ပပ မသ  ှ ကက ရသေးရပ။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် န ိုင့်င ံ

အနည့်ေးငယ့်ကသ  ထ ိုသ မျ ေးက ို   ှရြွရြ ့်ထို ့်ဖခင့်ေး၊ စ  င့်ေးသွင့်ေးထ ေးဖခင့်ေး၊ မှ ့် မ့်ေး င့်ထ ေးဖခင့်ေးမျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့် န့် လိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေးမျ ေး  ှ ပပ ေး ထ ိုက စစ ပ့်အရပေါ် သ  ှ မှု နည့်ေးပါေးသည့်၊  င့်ဖပဖခင့်ေးမျ ေးကလည့်ေး 

ရ ွှေ့ရန က့် မည ရပ။ န ိုင့်ငံမွဲ ဖခင့်ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်၍ ကိုလသမဂဂ သရဘ   စ ချ ပ့် နှစ့်ရစ င့် (၁၉၅၄ ခိုနှစ့် 
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န ိုင့်ငံမွဲ မျ ေး၏ အရဖခအရန  ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့်နငှ ့် ၁၉၆၁ ခိုနှစ့် န ိုင့်ငံမွဲ  ဖြစ့်မှု ရလျှ  ချရ ေး  ိုင့်   

သရဘ   စ ချ ပ့်)  ှ ရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်ငံမွဲ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ချ   ေးရြ က့် 

ခံရန သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ ွင့် ရမွေးြွ ေးဖခင့်ေး သက့်ရသခ ံလက့်မှ ့် ကွဲ သ ိုို့ရသ  စ  ကွ့်စ  မ့်ေး မ ှ ဖခင့်ေး၊ ၎င့်ေး  ိုို့ 

ရမွေးြွ ေး   န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ရနထ ိုင့်ခွင ့်က ို အသ အမှ ့် မဖပ ဖခင့်ေးနှင ့် ရမ င့်ေးထို ့်ခ ံမည ့် အနတ  ယ့် အပမွဲ 

 ှ ရနဖခင့်ေး၊ ခွွဲဖခ ေး  က့် ံ ခ ံဖခင့်ေး၊ လ ကိုန့်က ေး ခံ ဖခင့်ေးနငှ ့် ကျ ေး၊မ အရဖခဖပ  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ခံ ဖခင့်ေး  ိုို့ 

ဖြစ့်သည့်။ အဖခ ေးရသ  ကနို့့်သ ့်မှုမျ ေး အဖပင့် လ အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရလျှ က့်မှု၊ 

ပည ရ ေးနငှ ့် ပစစည့်ေးဥစစ  ပ ိုင့်  ိုင့်မှု အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့်သ   ဖခင့်ေး  ိုို့လည့်ေး ကကံ ရ ွွေ့ သည့်။ 

 

လက့်နက့်က ိုင့် ပဋ ပကခမျ ေး၊ လ မျ   ေးစိုမျ ေးအကက ေး အကွွဲအပပွဲမျ ေး၊ သဘ ေ ရဘေးအနတ  ယ့်မျ ေး (သ ိုို့) အစ ိုေး က 

ဖြစ့်ရစ၊ အ  ိုက့်အခံ လှုပ့်  ှေးမှုမျ ေးက ဖြစ့်ရစ ြ အ ေးရပေး ရန ပ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးရကက င ့် ၎င့်ေး  ိုို့ 

ရနထ ိုင့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး အ ငွ့်ေး၌ပင့် ထွက့်ရဖပေး   မ့်ေးရ  ှင့်ရန သည ့် ဖပည့် ွင့်ေး ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ 

ထွက့်ရဖပေး သ မျ ေးလည့်ေး ၃၈.၂ သန့်ေးခနို့့်  ှ သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးသည့် နယ့်စပ့် ဖြ ့်ရကျ ့်က  ခ ိုလံှုခွင ့် 

မရ  င့်ေးခသံ ၊ မရ  င့်ေးခနံ ိုင့်သ မျ ေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ပဋ ပကခ ဖြစ့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် IDP 

အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ေိုကခသည့်မျ ေးက ို ထွက့်ရပေါ်ရစသည ့် ဖပည့် ငွ့်ေးစစ့် (သ ိုို့) လ မျ   ေးစို အကွွဲအပပွဲမျ ေးမှပင့် 

ထွက့်ရပေါ်လ သည့်။ 

 

ေိုကခသည့်နငှ ့် IDP   ိုို့အကက ေး ကွ ဖခ ေးချက့်မှ  န ိုင့်ငံ၏ အချ ပ့်အဖခ အ ဏ  စည့်ေးမျဉ့်ေးအရပေါ် မ  ည့်သည့်။ 

န ိုင့်င ံက  ဥပရေ၏ အဓ က အချက့်ဖြစ့်သည ့် အချ ပ့်အဖခ အ ဏ သည့် ဖပည့်ရထ င့်စို မပပ  ကွွဲရ ေးနငှ ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ဖပည့် ွင့်ေးရ ေးက ို ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှု မဖပ ရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေး  ိုို့အ ေး ချမှ ့်ရပေးသည့်။ နယ့်စပ့် 

ဖြ ့်ရကျ ့်ဖခင့်ေးသည့် ေိုကခသည့် အရဖခအရနက ို အဓ က အရကက င့်ေး နှစ့် ပ့်ဖြင ့် အ ံိုေးအဖြ ့်ရပေးသည့်။ 

ေိုကခသည့်မျ ေးအ ကွ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ မ ခင့်အစ ိုေး ၏ အက အကယွ့်က ို  ံိုေးရံှုေးပပ ေး ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး IDP 

မျ ေးအ ကွ့်မ  အစ ိုေး နငှ ့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအကက ေး  က့်စပ့်မှုသည့် လံိုေးေ ပျက့်ဖပ ေးသွ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရသေးရပ။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် IDP မျ ေးက ို က ကွယ့် န့် အဓ က   ေန့်သည့် မ ခင့် အစ ိုေး နငှ ့် သက့်  ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် IDP 

မျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  အက အည က ို  ချင့်မ ှ  မည့် ဖြစ့်   (နယ့်စပ့် ဖြစ့်ရကျ ့်ပပ ေး) ေိုကခသည့်မျ ေးကွဲ သ ိုို့ 

၎င့်ေး  ိုို့က ို အက အကယွ့် ရပေး န့် ွင့် အ  ေးအ  ေးမျ ေး  ှ ရနန ိုင့်သည့်။ 

 

ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  IDP အရ အ ွက့်သည့် ၁၉၈၀ ဖပည့် လွန့်နစှ့် အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် ၂ သန့်ေးခွဲ သ   ှ ခွဲ   မှ ၁၉၉၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် ၂၅ သန့်ေးအထ  ဖမင ့် က့်လ ပပ ေး ထ ိုက စစ ပ့်မှ  န ိုင့်င ံက အ ကွ့် 

သ သ ထင့် ှ ေးလ သည့် (ပံို ၁၈.၁ က ို ရှုပါ)။ ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် ရန ှင့်ေးပ ိုင့်ေးမှ စ၍ က ကယွ့် န့်   ေန့် 

(Responsibility to Protect (R2P)) ဟ သည ့် န ိုင့်င ံက  စံနှုန့်ေးအသစ့်က ို ရ ွေးရနွေး လ ကကသည့်။ 

ကိုလသမဂဂကလည့်ေး IDP အရဖခအရနက ို န ိုင့်င ံက  ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ွက့်မှုမျ ေးဖြင ့်  ံိုို့ဖပန့် န့် ဖပန့်လည့် 

ကက  ေးပမ့်ေးလ ပပ ေး UNHCR က ို IDP မျ ေးအ ေး က ကွယ့် န့်နှင ့် လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို က ည  ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့် 

ရ  င့်ေး  ိုလ ကကသည့်။ ထ ိုဖြစ့်ရပေါ် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးရကက င ့် UNHCR သည့် IDP က စစ ပ့်မျ ေး ငွ့်သ မက 

သဘ ေ ရဘေးအနတ  ယ့်ရကက င ့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ သ မျ ေးအ ကွ့် န ိုင့်ငံ က   ံိုို့ဖပန့်မှုမျ ေး ွင့်ပါ ပါေင့်လ သည့်။ 

UNHCR ၏ အခန့်ေးကဏ္ဍ ကျယ့်ဖပနို့့်လ ဖခင့်ေးသည့် ၂၀၀၅ ခိုနှစ့် စက့် င့်ဘ လ ွင့် UNHCR က ို 

ပဋ ပကခမျ ေးရကက င ့် ထွက့်ရဖပေး ရသ  IDP မျ ေးအ ွက့် က ကယွ့်ရ ေး၊ ခ ိုလံှုရ ေးနှင ့် စခန့်ေး စ မံခနို့့်ခွွဲရ ေး  ိုို့ ငွ့် 
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ဦေးရ  င့် အခန့်ေးကဏ္ဍ ရပေးအပ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့်    ေးေင့် ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ ၂၀၁၅ ခိုနှစ့် အစ ငွ့် UNHCR သည့် 

ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  IDP ၃၈.၂ သန့်ေး အနက့်မှ ၃၂.၃ သန့်ေးရသ  IDP မျ ေးအ ကွ့် က ကွယ့်ရ ေးနှင ့် 

အက အည ရပေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး အမျ   ေးစံို လိုပ့်ရ  င့်ရနပပ  ဖြစ့်သည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် ၂၀၀၄ ခိုနှစ့် 

ေ ဇင့်ဘ လ ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  အ နဒ ယ သမိုေဒ  မှ   န မ ၊ ၂၀၀၅ ခိုနှစ့် ရအ က့်  ိုဘ လ ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  

ပါကစစ န့် ငလျင့်နှင ့် ရ ကက ေးရ လျံှမှု၊ ၂၀၁၀ ခိုနှစ့် ရဟ   ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  ငလျင့်၊ ၂၀၁၅ ခိုနစှ့် ငွ့် 

ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  ြ လစ့်ပ ိုင့်မှ   ိုင့်ြွန့်ေးနှင ့် န ရပါမှ ငလျင့် အစ ှ ရသ  ကက ေးမ ေးသည ့် သဘ ေ 

ရဘေးအနတ  ယ့်မျ ေးသည့် အက အကယွ့်နှင ့် အက အည လ ိုရသ  ရန ပ့်စွနို့့်ခ ွ သ  အမျ ေးအဖပ ေး 

ရပေါ်ထွက့်လ ရစသည့်။ ထ ိုသဘ ေ ရဘေးအနတ  ယ့်မျ ေးအရပေါ် UNHCR ၏  ံိုို့ဖပန့်မှုသည့် ၎င့်ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး 

သ သ သ သ  ကျယ့်ဖပနို့့်လ ဖခင့်ေးက ို ဖပသရနသည့်။ 

 

ပံို ၁၈.၁ သည့် ၁၉၈၉ ခိုနစှ့်မှ စ၍ ဖပည့် ငွ့်ေး ရန ပ့်စွနို့့်ခွ  ထွက့်ရဖပေး သ မျ ေးနှင ့် ေိုကခသည့်မျ ေး (UNHCR 

  ေန့်ယ ထ ေးသည ့် ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် UNRWA အက အည ရပေးမှု ရအ က့် ှ  ပါလစစ  ိုင့်ေး လ မျ   ေးမျ ေး 

အပါအေင့်) အရ အ ွက့်   ိုေးပွ ေးလ ဖခင့်ေးက ို မှ ့် မ့်ေး င့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ၂၀၁၄ အ ံိုေးပ ိုင့်ေး ွင့် 

ကမ္ ရပေါ်၌ IDP စိုစိုရပါင့်ေး ၃၈.၂ သန့်ေး  ှ ပပ ေး ဤသည့်မှ  မှ ့် မ့်ေး င့်ခွဲ သမျှ ွင့် အဖမင ့် ံိုေး ခနို့့်မှန့်ေး 

အရ အ ွက့် ဖြစ့်သည့်။ အဓ ကအ ေးဖြင ့်   ေး  ေးယ ေး၊ အ   ့်၊ အ ြဂန့်နစစ န့်၊   ိုမ လ ယ ၊ ရ  င့်  ေန့်၊ 

ယ က  န့်ေးနငှ ့် အဖခ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ပဋ ပကခမျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ကမ္   ဖပည့် ငွ့်ေး ရန ပ့်စွနို့့်ခ ွ 

ထွက့်ရဖပေး သ  အရ အ ွက့်နှင ့် UNHCR အက အည  ရပေး သည ့် IDP နငှ ့် ေိုကခသည့် အရ အ ကွ့်သည့် 

လ ့် ရလ  နစှ့်မျ ေး ွင့်  ဟိုန့်ထ ိုေး ဖမင ့် က့်လ ခွဲ သည့်။  

 
ပံို ၁၈.၁။ ၁၉၈၉ ခိုနစှ့်မှ ၂၀၁၅ ခိုနစှ့်အထ  န ိုင့်င ံက  ှ  ဖပည့် ွင့်ေးရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး သ မျ ေးနငှ ့် 

ေိုကခသည့် အရ အ ကွ့် 
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အန ဂ ့် ွင့် IDP မျ ေးနှင ့် သဘ ေ ရဘေးအနတ  ယ့် ကကံ ရ ွွေ့ သ မျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့်မျ ေး 

က ကယွ့်ရ ေး စနစ့် ငွ့် ပ ို၍ သ သ ထင့် ှ ေးသည ့် အပ ိုင့်ေးမှ ပါေင့်လ လ မ ့်မည့်ဟို ထင့် သည့်။   သ ဥ ို 

ရြ က့်ဖပန့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုရကက င ့် ရဖမမျ ေး   ိုက့်စ ေးခံ ဖခင့်ေး၊ လယ့်ယ ရဖမမျ ေး ြျက့်စ ေးခံ ဖခင့်ေး၊ ပင့်လယ့်ရ  

မျက့်နှ ဖပင့် ဖမင ့် က့်လ ဖခင့်ေး၊ ရ ခွဲဖမစ့်မျ ေး အ ည့်ရပျ ့်လ ဖခင့်ေး၊ မိုန့်  ိုင့်ေးမျ ေးနငှ ့် အဖခ ေးရသ  သဘ ေ 

ရဘေးအနတ  ယ့်မျ ေး ပ ိုမ ို မျ ေးဖပ ေး လ ဖခင့်ေး  ိုို့ရကက င ့် စစ့်ပွွဲမျ ေးနှင ့် လ မှု အရနှ င ့်အယှက့်မျ ေး ပ ိုမ ို 

ဖြစ့်ပွ ေးန ိုင့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  အရဖခအရနမျ ေး ွင့် လ   ိုို့သည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အ မ့်မျ ေးက ို စွနို့့်ခ ွက  အဖခ ေးရသ  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး (သ ိုို့) နယ့်စပ့် ဖြ ့်ရကျ ့်၍  ခ ိုလံှု   ရန  နှင ့် အက အကယွ့်   ှရြွကက သည့်။ သဘ ေ 

ရဘေးအနတ  ယ့်နငှ ့်   သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုရကက င ့် ထ ခ ိုက့် နစ့်န  သ မျ ေးက ို အက အကယွ့်နှင ့် 

အက အည ရပေးသည ့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေမျ   ေး မရ ွွေ့ ရသေးရချ။ 

 

အက အကယွ့်နှင ့် အက အည  လ ိုအပ့်သည ့် အဖခ ေး အိုပ့်စို  စ့်စိုမှ  ၎င့်ေး  ိုို့ မ ခင့်န ိုင့်ငသံ ိုို့ ဖပန့်လည့် ပ ိုို့ရ  င့် 

ခံ သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။  စ့်ခါ   ံငွ့် ရန ပ့်ဖပန့်သ မျ ေးသည့် UNHCR ၏ ကက ေးကကပ့်မှု ရအ က့် ငွ့် 

ဖပန့်ကက ဖခင့်ေးဖြစ့်ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့သည့် ယ ယ  အရထ က့်အပံ မျ ေး   ှ ကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် 

ထ ိုသ မျ ေးသည့် မ မ   ိုို့၏ အနတ  ယ့်က ို စ ိုေး  မ့်ရသ ရကက င ့် အဖခ ေးလ မျ ေးက ို မ မ   ိုို့ ေိုကခသည့်မျ ေး ဖြစ့်ရကက င့်ေး 

မသ ရစလ ို   န ိုင့်င ံက မှ အက အည ရပေးမှု ရအ က့် ငွ့် ဖပန့်ကကဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ ထ ိုို့ဖပင့် ေိုကခသည့်မျ ေး၏ 

မ ခင့်န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် လ အမျ ေး စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး သည ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေး  က့်လက့်  ှ ရနလျှင့် 

ထ ိုရန ပ့်ဖပန့်သ မျ ေးက ို အက အကယွ့်နှင ့် အက အည  ရပေးဖခင့်ေး ငွ့် အ  ေးအ  ေးမျ ေးစ ွ  ှ သည့်။ 

 

စ ျားပွာျားဝ ျားဝ  ာင ် ဝ ပာင်ျားဝ  ွေ့ အဝ ခခ သူမ ာျားနှင ် ခြိလံုှုခွင ်  န ်ဝ ပာင်ျားဝ  ွေ့ ခင်ျားတြိုို့အ  ာျား ဆ ်စပ်မှုမ ာျား 

 

စ ေးပွ ေးရ ေး အရကက င့်ေး င့်ေးမျ ေးရကက င ့် မ မ   ိုို့ ရနထ ိုင့်   န ိုင့်ငံမျ ေးက ို စွနို့့်ခ ွသ မျ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေးအ  

ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးကကသ မျ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးသည့် UNHCR ၏ အက အကွယ့်နငှ ့် အက အည  ရအ က့် ငွ့် 

အကျံ ေးမေင့်ရပ။ သ ိုို့   ွင့် အ င့်ေးအဖမစ့် အနည့်ေးငယ့်သ  ှ ပပ ေး အစ ိုေး  ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အ ေးနည့်ေးသည ့် ြွွဲွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငံရ ေးနငှ ့်   ဇေ ့်မှု  ိုင့်   အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးရကက င ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အကကပ့်အ ည့်ေးမျ ေး ပ ိုမ ို 

  ိုေး  ွေးစွ  ကကံ ရ ွွေ့ကက သည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေး ကကပ့် ည့်ေးမှုသည့် ထွက့်ရဖပေး ဖခင့်ေး အရကက င့်ေးအ င့်ေး 

ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး ယင့်ေး  ိုို့မှ  န ိုင့်ငရံ ေး ငွ့် ဖမစ့်ြျ ေးခံလ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေးအ  

ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးသ မျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေး န့် ပ ို၍ ခက့်ခွဲလ သည့်။ 

 

ထ ိုို့ဖပင့် ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ဖခင့်ေး သဘ ေသည့် ၂၁   စို ငွ့် အရဖခခံကျကျ ရဖပ င့်ေးလွဲလ ခွဲ သည့်။ 

ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးသည့် န ိုင့်င ံက  ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး အရဖခချဖခင့်ေးမျ ေးအ ကွ့် အခငွ ့်အလမ့်ေးနှင ့် 

မက့်လံိုေးအသစ့်မျ ေး ြန့်  ေးရပေးသည့်။ ယင့်ေးနငှ ့်အ   လ မှုကွန့် က့်နှင ့် ကွန့် က့်  က့်သွယ့်ရ ေး ေဘ့်  ိုေ့်မျ ေး 

အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး၊ (မ မ   ိုို့ မ ခင့် န ိုင့်ငံနှင ့် န ေးစပ့်သည ့် အ က့်အသွယ့်မျ ေး  ှ ရသ  န ိုင့်ငံ ပ့်ဖခ ေး ှ  

ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးရနထ ိုင့်သ  ပါေင့်သည ့်) ဖပည့်ပရ  က့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး ကွန့်ယက့်မျ ေး၊ အနတ  ယ့်မျ ေးရသ  

ပင့်လယ့်နငှ ့် ကိုန့်ေး ငွ့်ေး လမ့်ေးရကက င့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ က  လ ကိုန့်က ေးမှုနှင ့် ခ ိုေးေင့်န ိုင့် န့် 

သယ့်ယ ပ ိုို့ရ  င့်ရပေးဖခင့်ေးမျ ေး  ဟိုန့်ထ ိုေး ဖမင ့် က့်လ ဖခင့်ေး၊ ကမ္  မ ေ ယ မျ ေးက ြန့်  ေးသည ့် 

ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေး အပါအေင့် သယ့်ယ  ပ ိုို့ရ  င့်ရ ေးနငှ ့်  က့်သွယ့် ြလှယ့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးလည့်ေး 
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  ိုေး က့်လ သည့်။ ထ ိုရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးသည့် ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးမှ စ၍ ကမ္  ရ  င့်ပ ိုင့်ေးမှ ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေးသ ိုို့ 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချမှုမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် လ ့် ရလ  ငွ့် ရဖမ က့်အ ြ  ကနှင ့် အရ ွှေ့အလယ့်ပ ိုင့်ေးမှ 

ဥရ  ပသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့မှုမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ် လ ရစသည့်။ 

 

န ိုင့်င ံက  အက အကယွ့် လ ိုအပ့်သ မျ ေးနှင ့် ပ ိုရက င့်ေးရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး အခွင ့်အလမ့်ေးမျ ေး   ှရြွ န့် 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့သ မျ ေးအကက ေး ခွွဲဖခ ေး န့် ခက့်ခွဲလ သည့်။ ေိုကခသည့်၊ ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခသံ မျ ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  

ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးရနထ ိုင့်သ မျ ေးအကက ေး ကွ ဖခ ေးချက့်မျ ေးမှ  မထင့် ှ ေးလှရပ (စ ရသ တ  ၁၈.၄  ငွ့် ရှုပါ)။ 

ေိုကခသည့်နငှ ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးရနထ ိုင့်သ  အရ အ ကွ့် ဖမင ့် က့်လ ဖခင့်ေးသည့် အစ ိုေး  အမျ ေးအဖပ ေးက ို 

ဖပည့်ေင့်ခငွ ့်အ ွက့်  င့်ေးကကပ့်ရသ  အ  ေးအ  ေးမျ ေး ချမှ ့်ရစဖခင့်ေး၊ ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခမံှုက ို ကနို့့်သ ့် န့် 

နည့်ေးလမ့်ေးအသစ့်မျ ေး သံိုေးလ ဖခင့်ေးနငှ ့် ထ ိုသ ိုို့ရသ  ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးက ို ပ ို၍ ရလ လ  ရစ င ့်ကကည ့်ဖခင့်ေးမျ ေး 

ဖပ လိုပ့်လ ရစသည့်။ အရန က့်န ိုင့်ငံမှ အစ ိုေး မျ ေးသည့် အသစ့်ရ  က့်လ မည ့်သ မျ ေးက ို   ေး  ေး န့် 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ရနထ ိုင့်မှု ထ န့်ေးချ ပ့်ဖခင့်ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေး၊ မလ ရ  က့်ခင့် စစ့်ရ ေးမှုမျ ေးက ို ပ ို၍ 

ကကပ့်မ ့်ဖခင့်ေး၊ ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခသံ မျ ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးဖခင့်ေး၊ ေိုကခသည့်မျ ေးက ို လံိုခခ ံသည ့်    ယ 

န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ ပ ိုို့ရ  င့်ဖခင့်ေး၊ ေိုကခသည့်မျ ေးနငှ ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး အရဖခချလ ိုသ မျ ေး ပါေင့်သည ့် ရလှမျ ေးက ို 

  ေး  ေး န့် ပင့်လယ့်မျ ေးအ ွင့်ေး စစ့်သရဘဂ မျ ေးဖြင ့် ရစ င ့်ကကပ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်ကကသည့်။  လေ့်က ေး 

န ိုင့်ငံမွဲ မျ ေး၊ ပံိုမှန့်မဟို ့်သည့် ၊ ရသ င့် င့်ရနသည ့်၊ အသက့် ှင့်ရ ေးအ ကွ့် ရိုန့်ေးကန့်ရန သည ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး 

အရဖခချသ မျ ေး၊ ပမ  ွေ့ရပေါ်ရေသမျ ေးမှ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချသ မျ ေး၊ အစ ေးအစ  မလံိုရလ က့်မှု၊ န ိုင့်င ံ

မ ည့်ပင မ့်မှု၊   ဇေ ့်မှုဂ ိုဏ့်ေးမျ ေးနှင ့် အဖခ ေး အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး၏ အကကမ့်ေးြက့်မှု၊ 

ဖပည့် ငွ့်ေး၊ ရေသ ွင့်ေးနငှ ့်  ပ့် ွ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးမျ ေး၏ စွမ့်ေး ည့် မဖပည ့်ေမှု  ိုို့ရကက င ့် ထ ခ ိုက့်ခံစ ေး သည ့် 

ဖပည့်သ မျ ေး အပါအေင့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ွင့် ပ ို၍ ထ လွယ့်ခ ိုက့်လွယ့်ပပ ေး ရသ င့် င့်ရနသည ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးသ  

အရ အ ွက့်   ိုေးဖမင ့်သထက့်   ိုေးဖမင ့်လ ဖခင့်ေးပင့် ည့်ေး။ 

 

အ  ိုပါ ဖြစ့် ပ့်မျ ေးသည့် လက့် ှ  လက့်ရ ွွေ့ ဖြစ့် ပ့်မျ ေးအရပေါ် ယခင့်က သမ ေးရ ိုေးကျ သရဘ    ေးမျ ေး 

အသံိုေးဖပ န ိုင့်မှုအရပေါ် ရမေးခွန့်ေးမျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ရစသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ယခို အခန့်ေး၏  ည့် ယွ့်ချက့်အ  ၎င့်ေး  ိုို့ 

မ လ ရနထ ိုင့်   န ိုင့်ငံမှ ထွက့်ရဖပေးပပ ေး ဖြစ့်ရစ၊ ၎င့်ေး  ိုို့က ို လက့်ခထံ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက အစ ိုေး မျ ေး (သ ိုို့) 

UNHCR က ေိုကခသည့်အဖြစ့် အသ အမှ ့်ဖပ ထ ေးပပ ေး ဖြစ့်ရစ ြ နှ ပ့်မှုမျ ေး (သ ိုို့) အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးရကက င ့် 

ရန ပ့်မှ စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး သ မျ ေးက ို ေိုကခသည့်မျ ေးဟို ညွှန့်ေး  ိုသည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၁၈.၄။ ရှုရထ င ့်အသစ့်၊ ြ အ ေးရပေး ခံ ဖခင့်ေးနငှ ့် မ မ   နဒအရလျ က့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးဖခင့်ေးမျ ေးက ို 

ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေးက အဓ ပပ ယ့်  ှ ပါသလ ေး 

အချ   ွေ့ရသ  ပည  ပ့် ရလ လ သ မျ ေးနှင ့် အမျ ေးစိုရသ  မ ေါေ ချမှ ့်သ မျ ေးသည့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးသ မျ ေးနှင ့် 

ေိုကခသည့်မျ ေးအကက ေး ထင့် ှ ေးသည ့် ခွွဲဖခ ေးမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ကကသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့၏ အဖမင့် ွင့် 

ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးသ မျ ေးသည့် အလိုပ့်အက ိုင့်၊ ပည ရ ေး၊ အဖခ ေးရသ  အခငွ ့်အလမ့်ေးမျ ေးနငှ ့် ပ ိုမ ို ရက င့်ေးမွန့်ရသ  

ဘေ   ှရြွ န့် န ိုင့်င ံက  နယ့်စပ့်မျ ေးက ို ဖြ ့်ရကျ ့်သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။  စ့်ဘက့် ငွ့်မ  ေိုကခသည့် 

  ိုသည့်မှ  ြ နှ ပ့်မှုမျ ေး (သ ိုို့) အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးရကက င ့် ရ ေွးချယ့်စ   မ ှ ဘွဲ မ မ   ိုို့ န ိုင့်ငကံ ို စွနို့့်ခ ွ န့် 

ြ အ ေးရပေး ခံ သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 
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န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ေိုကခသည့်မျ ေးအဖြစ့် ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငံမျ ေးက ို စွနို့့်ခ ွလ သ  အချ   ွေ့အ ေး လက့်ခ၍ံ 

အဖခ ေးသ မျ ေးအ ေး ဖငင့်ေးပယ့်န ိုင့် န့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ေိုကခသည့်မျ ေးအရပေါ်  ံိုို့ဖပန့်ပံိုမျ ေးအ ေး ထ န့်ေးညြှ ရပေးသည ့် 

န ိုင့်င ံက  စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး  ှ ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့က ထ ိုသ ိုို့ အမျ   ေးအစ ေး နှစ့်မျ   ေး ခွွဲဖခ ေးလ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

သ ိုို့   ငွ့် ြ အ ေးရပေး ခံ ဖခင့်ေးနှင ့် မ မ  နဒအရလျ က့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ ဖခင့်ေး  ိုို့မှ   ငှ့်ေးလင့်ေး ကွွဲဖပ ေး ရနပါသလ ေး။ 

သ ိုို့မဟို ့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ရနရသ  လ မျ ေးက ို အမျ   ေးအစ ေး နှစ့်မျ   ေး ခွွဲဖခ ေး သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးက လ အမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ 

န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ (သ ိုို့) ထွက့်ရဖပေးရစသည ့် မ   ေးရသ  လ မှုရ ေး၊ န ိုင့်ငံရ ေးနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

 ည့်ရ  က့်ပံိုမျ ေးအ ေး ပ ို၍ အရသေးစ  ့် န ေးလည့် န့် လ ိုအပ့်ချက့်က ို လျစ့်လျှူရှုလ ိုက့်သလ ို 

ဖြစ့်ရစပါသလ ေး။ လက့်ရ ွွေ့ ွင့် ေိုကခသည့်မျ ေးနငှ ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး အရဖခချသ မျ ေးသည့် ြ အ ေးရပေးခံ ဖခင့်ေးနှင ့် 

မ မ စ  ့် နဒ နှစ့်မျ   ေးလံိုေး ပါေင့်သည ့် စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး  ည့် ွယ့်ချက့် အရ  အရန ှရကက င ့် 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ကက ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၅၁ ခိုနစှ့် ွင့် ေိုကခသည့် သရဘ   စ ချ ပ့်သည့် အ  ိုပါ 

အရဖခအရနမျ ေး အကျံ ေးမေင့်ဘွဲ ယင့်ေးအချက့်မျ ေး အကျံ ေးေင့်လ ရစ န့် အကျယ့်ချွဲွေ့သည ့် ဖြစ့်စဉ့်သည့်လည့်ေး 

ယခိုအချ  န့်အထ  မရအ င့်ဖမင့် ရသေးရပ။ 

 

ယရနို့ရခ ့် ွင့် မ မ   ိုို့ ရနထ ိုင့်   န ိုင့်ငံက ို ထွက့်ရပေး န့် ြ အ ေးရပေး ခံ သ မျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ 

ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးထက့် န ိုင့်ငံ ပပ  ကွွဲမှုနှင ့် အ ည့်အချင့်ေး မဖပည ့်ေမှုမျ ေးရကက င ့် ထွက့်ရဖပေး ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  

၂၀၀၀ ခိုနှစ့်နငှ ့် ၂၀၁၀ ခိုနစှ့်မျ ေးအကက ေး ငွ့် ဇင့်ဘ ရဘွ ဖပည့်သ  သန့်ေးရပါင့်ေးမျ ေးစွ သည့် ၎င့်ေး  ိုို့ 

န ိုင့်ငံအ ငွ့်ေး စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး ပပ  ပျက့်မှုမျ ေးရကက င ့် ထွက့်ရဖပေး   မ့်ေးရ  ှင့် ကက သည့်။ ဘေ 

 ပ့် ည့် န့် အရဖခခံ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေးရပေးန ိုင့်သည ့် အသက့်ရမွေး ေမ့်ေးရကျ င့်ေး 

အခွင ့်အလမ့်ေးမျ ေးပင့် ထ ိုန ိုင့်င ံွင့် မ ှ ရ   ရပ။ သ ိုို့   ငွ့် ၁၉၅၁ ခိုနစှ့် ေိုကခသည့် သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် 

လ ိုအပ့်သည ့် န ိုင့်ငရံ ေးရကက င ့် ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးက ို လ အနည့်ေးငယ့်ခနို့့်သ   ခံစ ေးခွဲ ကက   လ အမျ ေးအဖပ ေးသည့် 

ေိုကခသည့် အဖြစ့် သ ့်မှ ့်မခံခွဲ  ဘွဲ ရထ င့်ရပါင့်ေး မျ ေးစွ ရသ  လ မျ ေးသည့် အ မ့်န ေးချင့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးခံ ပပ ေး ဇင့်ဘ ရဘွ န ိုင့်ငံသ ိုို့ ဖပန့်ပ ိုို့ ခံကက သည့်။ 

 

အလ ေး  ပင့် မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး အရမ  က အလယ့်ပ ိုင့်ေးမှ အိုပ့်ထ န့်ေးသ  မပါရသ  ကရလေးမျ ေး 

အပါအေင့် လ အရဖမ က့်အမျ ေးသည့် င ့်မွ ့်ဖခင့်ေး၊ ပံိုမှန့် ဖပ မ  ရနထ ိုင့်ဖခင့်ေးက ိုပင့် ထ ခ ိုက့်ရစသည ့် 

 င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု၊ အစ ိုေး က ၎င့်ေး  ိုို့၏ အရဖခခ ံ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အနည့်ေးငယ့်မျှပင့် က ကယွ့်ရပေးလ ိုစ  ့် 

(သ ိုို့) က ကွယ့်ရပေးန ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ ရ   ရသ ရကက င ့်   ဇေ ့်ဂ ိုဏ့်ေးမျ ေး၏ အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို ခံစ ေး ဖခင့်ေး 

အစ ှ သည ့် အသက့် ငှ့်မှုက ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရနရသ  အရဖခအရန မျ ေးရကက င ့် ထွက့်ရဖပေးကက သည့်။ 

 

ပပ  ကွွဲလို  ွဲ ွဲနှင ့် ကျရံှုေးရနပပ ေး ဖြစ့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးမှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှု မျ ေးရကက င ့် 

ထွက့်ရဖပေး သည ့် ဥပမ မျ ေးသည့် ေိုကခသည့်မျ ေးအ ကွ့် လက့် ှ  စနံှုန့်ေးပ ိုင့်ေးနှင ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးပ ိုင့်ေး 

မ ရဘ င့် ငွ့် လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး  ှ ရနရကက င့်ေးက ို ဖပသည့်။ အန ဂ ့် ွင့် န ိုင့်င ံက  ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးမှုမျ ေးက ို 

ရစ ရ  ့်သည ့် အချက့်မျ ေး ွင့် န ိုင့်ငံ ကျရံှုေးဖခင့်ေး၊ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   အခက့်အခွဲမျ ေး (သ ိုို့) 

အသက့်ရမွေးေမ့်ေးရကက င့်ေး နည့်လမ့်ေးမျ ေး ပပ  ပျက့်မှု  ိုို့ ပါေင့်လ မည့် ဖြစ့်ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့မှ  လ အမျ ေး 
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ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးဖခင့်ေးအရပေါ် ပ ို၍ ရှုပ့်ရထွေးသည ့် န ေးလည့်မှုမျ ေး လ ိုအပ့်ရပလ မ ့်မည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ေိုကခသည့်  ိုင့်   

သရဘ   စ ချ ပ့်နှင ့်  ည့် ွဲ န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့် ဥပရေမျ ေးက ို ဖပန့်လည့် ဖပင့် င့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

ရန က့် က့် ွွဲမျ ေး ထည ့်ဖခင့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့် မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

အ  ိုပါ ရန ပ့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့မှု အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးအရပေါ် မ  ည ရသ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ို ရလ လ လ ိုပါက ယခိုအခန့်ေး 

အ ံိုေး ွင့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် Betts ၏ အသက့် ှင့် န့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး အရဖခချ ဖခင့်ေးနှင ့် Goodwin-Gill နှင ့် 

McAdam   ိုို့၏ န ိုင့်ငံ က  ေိုကခသည့်မျ ေး ဥပရေ  ိုို့က ို ရလ လ  န ိုင့်ပါသည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

ကိုလသမဂဂ ေိုကခသည့် သရဘ   စ ချ ပ့် ွင့် ေိုကခသည့်က ို “လ မျ   ေး၊ ဘ သ ရ ေး၊ န ိုင့်ငံသ ေး၊ လ မှု အိုပ့်စို 

 စ့်ခို၏ အြွွဲွေ့ေင့် ဖြစ့်မှု (သ ိုို့) န ိုင့်ငရံ ေး သရဘ ထ ေးရကက င ့် ြ နှ ပ့်ခ ံမည့်က ို အရဖခအဖမစ့် ှ  ှ  

ရကက က့် ံွွေ့ဖခင့်ေးရကက င ့် မ မ  န ိုင့်ငံသ ေး ဖြစ့်   န ိုင့်ငံ၏ ဖပင့်ပ ငွ့်  ှ ရနပပ ေး မ ခင့် န ိုင့်င၏ံ အက အကယွ့်က ို 

မ ယ န ိုင့် (သ ိုို့) ရကက က့် ွွံေ့မှုရကက င ့် မ ယ လ ိုရသ  ပိုဂဂ  လ့် (သ ိုို့မဟို ့်) န ိုင့်ငံသ ေး   ှ ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ 

ရြ ့်ဖပခွဲ ရသ  ဖြစ့် ပ့်မျ ေးရကက င ့် မ မ  ယခင့် ရနထ ိုင့်ခွဲ ရသ  ရန  သ ိုို့ မဖပန့်န ိုင့်သ  (သ ိုို့) 

အရကက က့်   ေးမျ ေးရကက င ့် မဖပန့်လ ိုသ ” ပိုဂဂ  လ့်ဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ 

ထ ိုို့သ ိုို့ ဥပရေအ  အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုမှု  ှ ရသ ့်လည့်ေး မည့်သ က ေိုကခသည့် ဖြစ့်ပပ ေး မည့်သ က မဖြစ့်ဟ သည ့် 

ရမေးခွန့်ေးမှ  န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး သ သ ထင့် ှ ေးသည ့် အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်  စ့်ခိုအဖြစ့်  ှ ရနသည့်။ 

လွန့်ခွဲ ရသ   ယ့်စိုနစှ့် ရဖခ က့်ခိုခွွဲအ ွင့်ေး လက့်နက့်က ိုင့် ပဋ ပကခမျ ေးမှ ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေးနှင ့် ဖပည့် ွင့်ေး 

ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး သ မျ ေး အစ ှ သည ့် မ  ည ရသ  အရဖခအရန အမျ   ေးမျ   ေးမှ အက အည နှင ့် 

အက အကယွ့် လ ိုသည ့် လ အမျ   ေးမျ   ေးအ ေး ထည ့်သွင့်ေးန ိုင့် န့် “ေိုကခသည့်” ဟ ရသ  အသံိုေးအနှုန့်ေးက ို 

လက့်ရ ွွေ့ ွင့် အကျယ့်ချွဲွေ့ခွဲ သည့်။  

ယခို အခန့်ေး၏  ည့် ွယ့်ချက့်အ  ၎င့်ေး  ိုို့ မ လ ရနထ ိုင့်   န ိုင့်ငံမှ ထွက့်ရဖပေးပပ ေး ဖြစ့်ရစ၊ ၎င့်ေး  ိုို့က ို 

လက့်ခထံ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက အစ ိုေး မျ ေး (သ ိုို့) UNHCR က ေိုကခသည့်အဖြစ့် အသ အမှ ့်ဖပ ထ ေးပပ ေး ဖြစ့်ရစ 

ြ နှ ပ့်မှုမျ ေး (သ ိုို့) အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးရကက င ့် ရန ပ့်မှ စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး သ မျ ေးက ို ေိုကခသည့်မျ ေးဟို 

ညွှန့်ေး  ိုသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ရန ပ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးဖခင့်ေးက ို “ြ အ ေးရပေး ခံ ဖခင့်ေး” နှင ့် “မ မ   ိုို့  နဒအရလျ က့်” ဟို ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေးက 

ကျ  ေးရကက င့်ေး  ရလျ ့်သည့်ဟို ထင့်ပါသလ ေး။ သင ့်အဖမင့်က ို  ငှ့်ေးဖပပါ။ 

 

UNHCR၊ လူူ့အခွင ်အဝ ျားနှင ် နြိုငင်တံ ာ ဒု ခသည်မ ာျား  ာ ွယ်ဝ ျား စနစ ်

 

ယရနို့ရခ ့် ွင့် UNHCR က ို ကိုလသမဂဂ၏ ေိုကခသည့် ရအဂျင့်စ   စ့်ခိုအဖြစ့် ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် 

အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးကကပပ  ဖြစ့်သည့်။ UNHCR ၏ ၁၉၅၀ ခိုနှစ့် ဥပရေက အဓ က အပ ိုင့်ေး နှစ့်ခိုက ို 

အရလေးထ ေးသည ့်  ငှ့်ေးလင့်ေးရသ    ေန့်က ို သ ့်မှ ့်ရပေးခွဲ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  ေိုကခသည့်မျ ေးက ို 
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အက အကယွ့် ရပေး န့်နှင ့် ရန ပ့်ဖပန့်ရ ေးနှင ့် အရဖခကျရ ေး (သ ိုို့) န ိုင့်ငံအသစ့် ငွ့် အရဖခကျရ ေး အပါအေင့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ အရဖခအရန  ိုေးမျ ေးက ို အရဖြ ှ ရပေး န့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ထ ိုို့ဖပင့် ေိုကခသည့် သရဘ   စ ချ ပ့် ွင့် ေိုကခသည့်မျ ေးအ ွက့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး စ  င့်ေးက ို 

သ ့်မှ ့်ရပေးထ ေးသည့်။ ေိုကခသည့်မျ ေးမှ  ၎င့်ေး  ိုို့၏ မ ခင့်န ိုင့်ငံက ို စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေးခွဲ  ပပ ေး ထ ိုန ိုင့်ငံမှ 

န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအရပေါ် ရပေးအပ့်သည ့် ဥပရေ အက အကွယ့်မျ ေးအ ေး မခံစ ေးန ိုင့်ရ      သရဘ   စ ချ ပ့်က 

ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် ဖပည့် ွင့်ေး   ေးရံိုေးမျ ေးက ို လက့်လှမ့်ေးမှ ခွင ့်၊ အလိုပ့်အက ိုင့်နငှ ့် ပည ရ ေး   ှ ခွင ့်၊ 

လက့်ခထံ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမှ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးနည့်ေး   အဖခ ေးရသ  လ မှုရ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ခွင ့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ကမ္  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးက မည့်သ ိုို့ပင့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးရစက မ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ေိုကခသည့်မျ ေးက ို ခ ိုလံှုခွင ့် မရပေး န့်  ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်သည့်။ 

 

၁၉၅၁ ခိုနှစ့် သရဘ   စ ချ ပ့်မှ ေိုကခသည့်မျ ေးအ ကွ့် ရပေးအပ့်ခွဲ သည ့် အသ သ  ံိုေး အခွင ့်အရ ေးမှ  

အ င့်ေးအဓမမ ရန ပ့် မဖပန့် ရ ေး ဖြစ့်သည့်။ လ  စ့်ဦေး ြ နှ ပ့်ခ ံမည ့် အနတ  ယ့်  ှ သည ့် န ိုင့်ငံက ို မဖပန့်ဘွဲ 

ရနန ိုင့်သည ့် အခငွ ့်အရ ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။ အ င့်ေးအဓမမ ရန ပ့် မဖပန့် ရ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့် 

က ကယွ့်ရ ေး ငွ့် အဓ က ရထ က့်  ိုင့်  စ့်ခိုအဖြစ့်  ှ ရနသည့်။ ယင့်ေးအချက့်မှ  အဖခ ေး 

စည့်ေးမျဉ့်ေး စ့်ခိုဖြစ့်သည ့် မ မ  နဒအရလျ က့် ရန ပ့်ဖပန့်ရ ေး အ ွက့်လည့်ေး အဓ က ကျသည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

ေိုကခသည့်မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ မ ခင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၌  င့်  ိုင့် ကကံ ရ ွွေ့ မည ့် အနတ  ယ့်မျ ေး ရပျ က့်ကယွ့်မသွ ေးမချင့်ေး 

အ င့်ေးအဓမမ ရန ပ့်ဖပန့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးက ို   ေးဖမစ့်ထ ေးသည့် (စ ရသ တ  ၁၈.၅  ွင့် ရှုပါ)။ ထ ိုို့ဖပင့် 

ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ မ ခင့်န ိုင့်ငံမျ ေးက ို မ မ  နဒအရလျ က့် ဖပန့်လ ိုပါက ဖပန့်န ိုင့်ပပ ေး န ိုင့်ငံဖခ ေး ငွ့်သ  

 က့်လက့် ရနထ ိုင့်လ ိုပါကလည့်ေး ရနန ိုင့်သည့်။ 

 

၁၉၅၁ ခိုနှစ့် သရဘ   စ ချ ပ့်နှင ့် န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့်မျ ေး ဥပရေ အဖပင့် ေိုကခသည့်မျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ေိုကခသည့်မျ ေးအရပေါ် န ိုင့်ငံမျ ေး၏   ေန့်မျ ေးက ို သ ့်မှ ့်ထ ေးဖခင့်ေးအ ေး န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေ အပါအေင့် အဖခ ေး ဥပရေ နယ့်ပယ့်မျ ေး ွင့်လည့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ မခွင့်ေးချက့် 

အနည့်ေးငယ့်မျှဖြင ့် ြ အ ေးရပေး ရန ပ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး သ မျ ေးသည့်လည့်ေး န ိုင့်ငံ က နှင ့် ရေသ  ိုင့်   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပဋ ည ဉ့်မျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး ဥပရေပါ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ခံစ ေးပ ိုင့်ခွင ့် 

 ှ သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့် 

(International Covenant on Civil and Political Rights) နှင ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး  ိုင့်   

သရဘ   စ ချ ပ့်  ိုို့ ငွ့် အသက့်အနတ  ယ့်၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု (သ ိုို့)  က့်စက့်ရသ ၊ လ မ န့်ရသ  (သ ိုို့) 

ဂိုဏ့်သ ကခ  ကျ င့်ေးရစရသ   က့် ံမှုမျ ေး အနတ  ယ့်  င့်  ိုင့် ရသ  အရဖခအရနမျ ေးသ ိုို့ ေိုကခသည့်မျ ေးက ို 

အ င့်ေးအဓမမ ဖပန့်လွှ ့်ဖခင့်ေးမှ အက အကွယ့် ရပေးထ ေးသည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၁၈.၅။ ရ  ှည့်အ ွက့် ရဖြ ှင့်ေးချက့်မျ ေး 

UNHCR သည့် န ိုင့်ငံမျ ေး၊ အဖခ ေးဇ  ့်ရက င့်မျ ေးနငှ ့် အ   အလိုပ့်လိုပ့်က  ေိုကခသည့်မျ ေး၏ 

အရဖခအရန  ိုေးမျ ေးအ ွက့် အရဖြ ှ  န့်   ေန့် ှ သည့်။ UNHCR ၏ ဥပရေ ွင့် ေိုကခသည့်မျ ေး 

အရဖခအရနအရပေါ် ရ  ှည့် ဖြစ့်န ိုင့်သည ့် ရဖြ ှင့်ေးချက့် သံိုေးခို စ  င့်ေးဖပ ထ ေးသည့်။ (၁) ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် 
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၎င့်ေး  ိုို့ မ လအရဖခချ   န ိုင့်ငသံ ိုို့ မ မ  နဒအရလျ က့် ဖပန့်န ိုင့်သည့် (၂) ၎င့်ေး  ိုို့က ို လက့်ခံထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမှ 

လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး ွင့် အရဖခချ ရပါင့်ေးစည့်ေး န ိုင့်သည့် (၃)    ယ န ိုင့်ငံ  စ့်ခိုသ ိုို့ သွ ေးရ  က့် 

အရဖခချန ိုင့်သည့်။ 

 

အ  ိုပါ ရဖြ ှင့်ေးချက့်  စ့်ခိုချင့်ေးစ ၏ အခန့်ေးကဏ္ဍနှင ့် အရ ေးပါမှုသည့် အချ  န့်ရပေါ်လ ိုက့်၍ 

ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးသည့်။ ၁၉၅၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးမှ ၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးအထ  စစ့်ရအေးက လနှင ့် က ိုလ ိုန  

 နို့့်ကျင့်ရ ေး က လမျ ေး ငွ့် ကွန့်ဖမှူနစ့် န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် က ိုလ ိုန  ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးမှ ထွက့်ရဖပေးလ သ မျ ေးက ို 

ချက့်ဖခင့်ေး ရန ပ့်ဖပန့် န့် မဖြစ့်န ိုင့်ဟို ယ  ၍ ေိုကခသည့် အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ရပေးသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ၁၉၈၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး မ  ိုင့်မ အထ  ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး ှ  န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ဖပန့်လည့် အရဖခချဖခင့်ေး (ဥပမ  ရလှမျ ေးဖြင ့် 

ရ  က့် ှ လ သည ့် ဗ ယက့်နမ့် လ မျ   ေးမျ ေးနှင ့် ပ န ိုရချေး အစ ိုေး က ို ထွက့်ရဖပေးလ  သည ့် ချ  လ လ မျ   ေးမျ ေး) နှင ့် 

ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ှ  န ိုင့်ငံ အချ   ွေ့ (အထ ေးသဖြင ့် အ ြ  က)  ွင့် လက့်ခထံ ေးရသ  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးနငှ ့် 

ရပါင့်ေးစည့်ေးဖခင့်ေးသည့် ရ  ှည့်အ ွက့် ရဖြ ှင့်ေးချက့်မျ ေး ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် 

အလယ့်ပ ိုင့်ေးမှ စ၍ ဖပည့်ေင့်ခငွ ့်သည့် န ိုင့်ငံရ ေး က စစ ပ့် ဖြစ့်လ သည ့် အရလျ က့် ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး ှ  န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် 

ေိုကခသည့်မျ ေး ဖပန့်လည့် အရဖခချန ိုင့်ခွင ့်မ ှ သ သ သ သ ပင့် ရလျ  ကျသွ ေးခွဲ သည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး မ ေါေမျ ေး ဖပန့်လည့် ဖပင့် င့်ဖခင့်ေး၊ ေ မ ိုကရ စ  အက အရဖပ င့်ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ က  

အရထ က့်အပံ မျ ေး ရလျ  နည့်ေးလ ဖခင့်ေး  ိုို့ရကက င ့် ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ှ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့်လည့်ေး ေိုကခသည့်မျ ေးက ို 

၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် အရဖခချ ရပါင့်ေးစည့်ေးခွင ့် ရပေး န့် ချ   ံိုချ ံို ဖြစ့်လ သည့်။ 

 

၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး ွင့် မ လ ရနထ ိုင့်   န ိုင့်ငသံ ိုို့ ဖပန့်ပ ိုို့ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် UNHCR အ ွက့် 

ကက  က့်နစှ့်သက့်သည ့် ရ  ှည့် ရဖြ ှင့်ေးချက့် ဖြစ့်လ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ပဋ ပကခမျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး  က့်လက့် ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် အ မ့်ဖပန့်န ိုင့်သည ့် အလ ေးအလ မှ  

အကနို့့်အသ ့် ဖြစ့်ရနသည့်။ ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် UNHCR   ိုို့သည့် အ ြဂန့်နစစ န့်၊ 

ဖမန့်မ ၊ ဘ နွ့်ေ နငှ ့် လစ့်ဗျ ေးကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ရန ပ့်ဖပန့်ရ ေးက ို ရစ လျင့်စွ  လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ကကသည့်။ 

ယင့်ေးသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ဖခင့်ေးက မကက ခဏ ေိုကခသည့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့မှု အသစ့်မျ ေး ဖပန့်လည့် ဖြစ့်ပွ ေးလ ရစ   

ေိုကခသည့်မျ ေးအ ကွ့် အနတ  ယ့် မျ ေးပပ ေး ရ  ှည့်အလိုပ့်မဖြစ့်ရပ။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  အရဖခအရနမျ   ေး ငွ့် 

ရန ပ့်ဖပန့်ရ ေးက ို ရ  ှည့်  ည့် ံ ရစ န့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး  ည့်ရ  က့်ရ ေး၊ ပဋ ပကခလွန့်က လ ဖပန့်လည့် 

 ည့်ရ  က့်ရ ေးနငှ ့် က လ ညှ့် ြံွပြ  ေး   ိုေး က့်ရ ေး  ိုို့နှင ့်အ   ဖြစ့်ပွ ေးရစ န့် ကက  ေးပမ့်ေးဖခင့်ေး မ ှ ခွဲ ရပ။ 

၂၀၁၄ ခိုနစှ့် ွင့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ပဋ ပကခမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးလ ရပ   UNHCR အရနဖြင ့် သံိုေး ယ ့်နစှ့်နှစ့်အ ငွ့်ေး 

အန မ ့် ံိုေးရသ  ေိုကခသည့် ရန ပ့်ဖပန့်သည ့် အရ အ ွက့်က ို မှ ့် မ့်ေး င့်ခွဲ  သည့်။ ေိုကခသည့် ၁၂၆၈၀၀ 

သ  ရန ပ့်ဖပန့်ခွဲ သည့်။ ရန ပ့်ဖပန့်သည ့် ေိုကခသည့် အရ အ ွက့် အမျ ေး ံိုေး န ိုင့်ငံမျ ေးမှ  ကွန့်ဂ ို၊ အ   ့်၊ 

အ ြဂန့်နစစ န့်၊   ိုမ လ ယ ၊ အ ိုင့်ဗ  က ိုို့စ့်၊   ေန့်နငှ ့် မ လ   ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

 

UNHCR က ေိုကခသည့်မျ ေးနငှ ့် လက့်ခထံ ေးရသ  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးက ို လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး ရပါင့်ေးစည့်ေးရ ေး 

ြံွွေ့ပြ  ေးမှု အက အည မျ ေး ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် လက့်ခထံ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် အရဖခချ ရပါင့်ေးစည့်ေးက ိုလည့်ေး ရ  ှည့် 

ရဖြ ှင့်ေးချက့်  စ့်ခိုအဖြစ့် အ ေးရပေးအ ေးရဖမြှ က့် ဖပ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အဖပည ့်အေ ရပါင့်ေးစည့်ေး န့် 

အခွင ့်အလမ့်ေး၊ ရနထ ိုင့်ခငွ ့်နှင ့် န ိုင့်ငံသ ေး ဖြစ့်ခွင ့်  ိုို့ မ  ိုထ ေးနှင ့် လက့်ခထံ ေးသည ့် န ိုင့်င ံအနည့်ေးငယ့်ကသ  
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ေိုကခသည့်မျ ေးက ို လွ ့်လပ့်စွ  သွ ေးလ ခွင ့်နှင ့် အလိုပ့်လိုပ့်ခငွ ့်  ိုို့ ရပေးသည့်။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  

ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ှ  န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ေိုကခသည့် အမျ ေးအဖပ ေး ရပါင့်ေးစည့်ေး အရဖခချရ ေးမျ ေး ရ  င့် ွက့်န ိုင့်ခွဲ သည့်  

လ ့် ရလ  ဥပမ မျ ေးက ို ရ ွွေ့ ှ  သည့်။ ဥပမ  မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး     ယ လ ယံိုေး၊ 

လ ိုင့်ရဘေး  ေးယ ေးနှင ့်  န့်ရဇေးန ေးယ ေး  ိုို့ ငွ့် ေိုကခသည့်မျ ေးအ ေး န ိုင့်ငံသ ေး ဖပ ခွင ့် ရပေးဖခင့်ေးနငှ ့် ဖပည့် ငွ့်ေး၌ 

ရပါင့်ေးစည့်ေးခငွ ့် ရပေးသည ့် ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး စ င့်ခွဲ ကကသည့်။ အ ေး က့်ြွယ့်   ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး 

ထ ိုလိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးသည့် စ န့်ရခေါ်မှု အမျ ေးအဖပ ေးလည့်ေး ရ ွွေ့ကကံ ခွဲ  သည့်။ 

 

မကက ရသေးမ  က လမျ ေးအ ွင့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးက ေိုကခသည့်မျ ေး လ ရ  က့် အရဖခချဖခင့်ေးက ို လက့်ခလံ ိုစ  ့် 

ကျ င့်ေးလ ဖခင့်ေးနှင ့်အ   သွ ေးရ  က့် အရဖခချ န့် ကက  ေးပမ့်ေးမှုသည့်လည့်ေး စ  ့်ပျက့်ြွယ့်   ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ 

သွ ေးရ  က့် အရဖခချလ ိုသည ့် အရ အ ွက့်က လက့်ခသံည ့် အရ အ ွက့်က ို အပမွဲပင့် 

ရကျ ့်လွန့်ရနခွဲ သည့်။ ၂၀၁၄ ခိုနစှ့် ွင့် န ိုင့်ငံရပါင့်ေး ၂၇ န ိုင့်ငံက ေိုကခသည့် ၁၀၅၂၀၀ က ို လက့်ခခံွဲ ပပ ေး 

အရမ  ကန့်၊ ကရနေါနငှ ့် ဩစရက ေးလျ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ေိုကခသည့် အမျ ေး ံိုေး လက့်ခခံွဲ ကကသည့်။ ၂၀၁၄ 

ခိုနစှ့်အ ငွ့်ေး UNHCR က က ည ရပေးသည ့် ဖပန့်လည့် အရဖခချရ ေး အစ အစဉ့် ွင့် သွ ေးရ  က့်ခငွ ့်  ခွဲ သ  

အမျ ေးစိုမှ  အ   ့်၊ ဖမန့်မ ၊   ေး  ေးယ ေး၊ ဘ  န့်၊   ိုမ လ ယ နှင ့် ကွန့်ဂ ို န ိုင့်ငသံ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုအရ အ ွက့်မျ ေးမှ  အရ ေးကက ေးရသ ့်လည့်ေး လက့် ှ  အရ ွှေ့အလယ့်ပ ိုင့်ေး ရေသ ှ  လက့်ခထံ ေးရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ခ ိုလံှုရန သည ့်   ေး  ေးယန့်ေး လ မျ   ေး ၄.၄ သန့်ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် သ သ ထင့် ှ ေးမှု အရ  င့် 

မှ န့်သွ ေးရ   သည့်။ ေိုကခသည့်မျ ေး ထွဲမှ အချ   ွေ့ရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေးငယ့်ရလေးသ  အဖခ ေး စ့်န ိုင့်င ံွင့် 

သွ ေးရ  က့် အရဖခချခွင ့်  ပပ ေး ထ ိုရ  ှည့်အ ကွ့် ရဖြ ှင့်ေးချက့်က ို ဖပန့်လည့်အရဖခချခငွ ့်ရပေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက 

ခွင ့်ဖပ မ ှသ  အရက င့်အထည့် ရြ ့်န ိုင့်သည့်။ 

 

 စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် UNHCR က ၎င့်ေး၏ လက့် ှ  ဖပန့်လည့် အရဖခချရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို အရဖခမချ န ိုင့်သည ့် 

ေိုကခသည့်မျ ေးအ ကွ့် ရဖြ ှင့်ေးချက့်မျ ေးနငှ ့် အက အကယွ့် ရပေးရ ေးမျ ေးအရပေါ် မည့်သ ိုို့ အသံိုေးချန ိုင့်မည့်က ို 

စဉ့်ေးစ ေးလ ခွဲ သည့်။ ဥပမ  အဖခ ေး စ့်န ိုင့်င ံွင့် ဖပန့်လည့်အရဖခချ ခ ိုင့်ေးမည့် ဟ သည ့် ကမ့်ေးလှမ့်ေးချက့်မျ ေးက 

လက့်ခထံ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ေိုကခသည့်မျ ေးအရပေါ် ပ ို၍ ပွင ့်လင့်ေးရသ  မ ေါေမျ ေး ချမှ ့်ရစန ိုင့်သည့်။ 

ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်မှုက ို “ဖပန့်လည့် အရဖခချရ ေးက ို မဟ ဗျှူဟ ကျ အသံိုေးချမှု” အဖြစ့် သ  ှ ကကသည့်။ ယခင့်က 

၁၉၈၀ နှင ့် ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် မျ ေး ငွ့် အင့်ေ ို ချ   င့်ေးန ေး ေိုကခသည့် အကျပ့်အ ည့်ေးမျ ေးအ ွင့်ေး 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အရ ွှေ့ရ  င့်အ  မှှ လက့်ခထံ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် ဗ ယက့်နမ့်၊ လ အ ိုနှင ့် ကရမ္ ေ ေးယ ေးမှ 

ထွက့်ရဖပေးလ သ မျ ေးက ို ယ ယ  ခ ိုလံှုခွင ့်ရပေး န့် ရ ွေးရနွေး   ငွ့် ဖပန့်လည့် အရဖခချရ ေးက ို မဟ ဗျှူဟ ကျ 

အသံိုေးဖပ ခွဲ ကကသည့်။ 

 

ရ  ှည့် ေိုကခသည့် အရဖခအရနမျ ေးအ ွက့် UNHCR ၏ ရဖြ ှင့်ေးချက့်မျ ေး   ှရြွဖခင့်ေးက ပ ို၍ ခက့်ခွဲသည့်။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် က လ ညှ့်ကက  ေိုကခသည့် အရဖခအရနမျ ေး၏ ပျမ့်ေးမျှ ကက ချ  န့်မှ   ယ့်စိုနစှ့်  စ့်ခိုအ ငွ့်ေး 

နစှ့် အထ    ိုေးလ ပပ ေး နှစ့်နှစ့် ယ့်အထ  ဖြစ့်လ သည့် (စ ရသ တ  ၁၈.၂  ငွ့် ရှုပါ)။ လ ့် ရလ  

နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး အ ြဂန့်မျ ေး၊ အွဲ စ့်ထ  ယန့်ေးမျ ေး၊ အ   ့်လ မျ   ေးမျ ေး၊   ိုမ လ မျ ေး၊ သ   လကဂ မ ှ  မ ေးလ့် 

လ မျ   ေးမျ ေး၊   ေး  ေးယန့်ေးမျ ေးနှင ့် အဖခ ေးလ မျ   ေးမျ ေးသည့် UNHCR ၏ အက အည  မယ ဘွဲ လံိုခခ ံရ ေးနငှ ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး ြ လံှုရ ေး  ိုို့အ ကွ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး သွ ေးလ က  စွနို့့်စ ေးဖခင့်ေး၊ သက့်ရမွေးေမ့်ေးရကက င့်ေး 
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အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ချွဲွေ့ထွင့်ဖခင့်ေး  ိုို့ဖြင ့် ဖပဿန မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ဘ သ  ရဖြ ှင့်ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ကကသည့်။ 

အ  ိုပါ ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှုမျ ေးရကက င ့် န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် ရ  ှည့် ရဖြ ငှ့်ေးချက့်မျ ေးအရပေါ် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးအ ေး ဖပန့်လည့် စဉ့်ေးစ ေး န့် လ ိုအပ့်လ သည့်။ အန ဂ ့် ွင့် ခ ိုလံှုခွင ့် 

အ ည့်အရသွေးက ို ရသချ ရစဖခင့်ေး၊ ေိုကခသည့်မျ ေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးသွ ေးလ န ိုင့်သည ့် ဖြစ့်န ိုင့်ရချမျ ေးက ို 

လက့်ခထံ ေးဖခင့်ေး၊ ရနထ ိုင့်ခငွ ့်နှင ့် န ိုင့်ငံသ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် ပ ို၍ ရပျ  ရဖပ င့်ေးရသ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးက ို 

အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး  ိုို့က ေိုကခသည့်မျ ေး၏ ဖပဿန မျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး   ငွ့် အခ  ကျလ  လ မ ့်မည့်။ အထ ေးသဖြင ့် 

က လ ှည့်ကက  ေိုကခသည့် ဖြစ့်ရနသ မျ ေးအ ကွ့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

UNHCR နှင ် နြိုငင်တံ ာ ဒု ခသည်မ ာျား  ာ ယွ်ဝ ျား ဆြိငု ်ာ စနစ ်

 

စ င့်ြွွဲွေ့စည့်ေးချ  န့်မှ စ၍ UNHCR သည့် ကမ္   ေိုကခသည့်မျ ေး က ကွယ့်ရ ေး စနစ့် ွင့် အဓ က အြွွဲွေ့အစည့်ေး 

ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ စနစ့် ွင့် န ိုင့်ငမံျ ေး၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို စည့်ေးကကပ့်သည ့် စံနှုန့်ေးမျ ေး၊ စည့်ေးမျဉ့်ေး စည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးနှင ့် 

 ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်ရ ေး လိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေးမျ ေး ပါေင့်သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့က ို ကိုန့်သွယ့်ရ ေး (သ ိုို့) သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ကွဲ သ ိုို့ရသ  အထ ေးက စစ ပ့်မျ ေးအ ကွ့် န ိုင့်င ံက  ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ွက့်မှုမျ ေးက ို 

အရထ က့်အက  ဖြစ့်ရစ န့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ြန့်  ေးထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ကမ္  ေိုကခသည့်မျ ေး က ကယွ့်ရ ေး   ိုင့်   

စနစ့်၏ အဓ က အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမှ  ေိုကခသည့်မျ ေးအရပေါ် န ိုင့်ငံမျ ေး၏   ေန့်မျ ေးက ို သ ့်မှ ့်ရပေးသည ့် ၁၉၅၁ 

ခိုနှစ့် သရဘ    စ ချ ပ့်ဖြစ့်သည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့်သည့် ၎င့်ေး၏ အရက င့်ထည့်ရြ ့်မှု အ ွက့် UNHCR 

က ို ကက ေးကကပ့် န့်   ေန့်လည့်ေး ရပေးထ ေးသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် UNHCR  ငွ့် စံနှုန့်ေးမျ ေး၊ စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး၊ 

 ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်ရ ေး လိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေးမျ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လ ိုက့်န မှုက ို ရစ င ့်ကကည ့် န့်နငှ ့် 

ရထ က့်ပံ ရပေး န့်   ေန့်လည့်ေး  ှ သည့်။ 

 

ေို  ယ ကမ္ စစ့် အပပ ေး ငွ့် UNHCR က ို  ည့်ရထ င့်သည ့်အခါ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးနှင ့် 

   ေးမျှ မှု  ိုို့သည့် ကမ္   အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး  ည့်ရထ င့်မှုနငှ ့် ပံိုစ ံွင့် အရ ေးပါသည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍ၌ 

 ှ ရနသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး န ိုင့်ငံ က  ေိုကခသည့်မျ ေး က ကွယ့်ရ ေး စနစ့်သည့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲလ သည ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ငွ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ ေိုကခသည့်မျ ေး  ိုင့်     ေန့်မျ ေး 

ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့်  ွွဲရ  င့်  ၌ ရိုန့်ေးကန့်ခွဲ   သည့်။ န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့်မျ ေး က ကယွ့်ရ ေး 

စံနှုန့်ေးမျ ေးထက့် အ ဏ နှင ့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးသည့် ကမ္   န ိုင့်ငံရ ေး ွင့် ပ ို၍ ကက ေးစ ိုေးလ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့် က ကွယ့်ရ ေး စနစ့်သည့် လွန့်ခွဲ ရသ   ယ့်စိုနစှ့်မျ ေးထက့် လ ့် ရလ  ငွ့် ၎င့်ေး၏ 

စံနှုန့်ေး  ိုင့်   အစ အမံမျ ေးက ို  ည့် ှ ရန န့် ကက  ေးပမ့်ေး  ၌ မရအ င့်မဖမင့် ဖြစ့်လ ရလရ   သည့်။ 

 

ထ ိုသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲရနသည ့် န ိုင့်ငံ က  န ိုင့်ငံရ ေး ရန က့်ခကံ ို  ံိုို့ဖပန့်သည ့် အရနဖြင ့် UNHCR သည့် စနစ့်က ို 

 က့်လက့်  ည့် ှ ရန န့် စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးအ ေး  င့်  ိုင့်ခွဲ ပပ ေး အသစ့် ရပေါ်ထွက့်လ သည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် 

အ  ေးအ  ေးမျ ေးက ို ဖပည ့်မ န ိုင့်ရအ င့်လည့်ေး ၎င့်ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲ လိုပ့်ရ  င့် သည့်။ UNHCR 

၏ အဓ က လိုပ့်ငန့်ေး  ေန့်သည့် ကက ေးစွ  ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးခွဲ ပပ ေး ၎င့်ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးလည့်ေး 

အကျယ့်ချွဲွေ့လ ခွဲ သည့်။ ဥပမ အ ေးဖြင ့် ၁၉၆၀ နငှ ့် ၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် UNHCR သည့် ၎င့်ေး၏ 

အ ရံိုစ ိုက့်မှုက ို ဥရ  ပ ရေသမှ ေိုကခသည့်မျ ေးထက့် ကမ္   ရ  င့်ပ ိုင့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ေိုကခသည့် 



 640 

အရဖခအရနမျ ေးထံ လွှွဲရဖပ င့်ေး ပစ့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၆၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် က ိုလ ိုန  ရ  ့်လှန့်ရ ေးမျ ေးနငှ ့် 

လွ ့်လပ့်ရ ေး ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး အကွွဲအပပွဲမျ ေးသည့် ေိုကခသည့် အရ အ ကွ့်မျ ေးစ ွက ို ြန့်  ေးရပေးခွဲ သည့်။ 

အထ ေးသဖြင ့် အ ြ  က  ိုက့် ငွ့် ဖြစ့်သည့်။ ရန င့်လ သည ့်  ယ့်စိုနစှ့်အ ငွ့်ေး ေိုကခသည့် အရ ေးရပေါ် 

အရဖခအရနမျ ေးသည့်   ိုက့်ကက ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး ငွ့် ရပေါ်ထွက့်လ ခွဲ သည့်။ အရ ွှေ့ ပါကစစ န့်၊ ယ ဂန့်ေါနှင ့် 

အင့်ေ ိုချ   င့်ေးန ေး  ိုို့မှ အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့မှုမျ ေး၊ ချ  လ နှင ့် အ ဂျင့်  ေးန ေး  ိုို့မှ န ိုင့်ငရံ ေးနငှ ့် မျ ေးစ ွ 

ပ ့်သက့်သည ့် ေိုကခသည့် အကျပ့်အ ည့်ေးမျ ေး၊ ရ  င့်  ေန့်မှ ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် IDP မျ ေး ရန ပ့် 

ဖပန့်ရ ေး  ိုို့သည့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ွင့် UNHCR ၏ မစ့် ှင့်မျ ေးက ို   ိုေးချွဲွေ့န ိုင့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့် 

UNHCR သည့် ၎င့်ေး၏ သမ ေးရ ိုေးကျ လိုပ့်ငန့်ေးဖြစ့်ရသ  ဥပရေရကက င့်ေးအ  အက အကယွ့်ရပေးရ ေးမှ 

အရ ွှေ့ရ  င့် အ  ၊ှ အရမ  က အလယ့်ပ ိုင့်ေးနှင ့် မကက  က ို၊ ရ  င့်အ  ၊ှ အ ြ  က ကျွန့်ေး ွယ့် ရေသနငှ ့် 

ရ  င့်အ ြ  က  ိုို့ ှ  သန့်ေးနငှ ့်ချ  ရသ  ေိုကခသည့်မျ ေးက ို အက အည ရပေးရ ေးအ ေး ပ ို၍ အ ရံိုစ ိုက့်လ ခွဲ သည့်။ 

  ိုဗ ယက့် ယ န ယံ ပပ  ကွွဲဖခင့်ေးနှင ့် စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ ပပ ေး ံိုေးသွ ေးဖခင့်ေး  ိုို့နှင ့် အ   UNHCR သည့် လ သ ေးချင့်ေး 

စ န မှု  ိုင့်   အက အည မျ ေးရပေးဖခင့်ေးနငှ ့် ရဘ ့်လကန့် ရေသ၊ အ ြ  က၊ အ  နှှင ့် အရမ  က 

အလယ့်ပ ိုင့်ေး  ိုို့ ွင့် ရန ပ့်ဖပန့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး   ိုို့ ငွ့် ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  အခန့်ေးကဏ္ဍ 

ယ လ ခွဲ သည့်။ ၂၁   စို အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် UNHCR သည့် ပဋ ပကခရကက င ့် ဖပည့် ငွ့်ေး၌ ရန ပ့်စွနို့့်ခ ွ 

ထွက့်ရဖပေး သ မျ ေးနငှ ့် သဘ ေ ရဘေးအနတ  ယ့်ရကက င ့် ထ ခ ိုက့်ခစံ ေး သ မျ ေးက ို က ကယွ့် န့်ပါ ပ ို၍   ေန့် 

ယ လ သည့်။ ထ ိုနယ့်ပယ့်မျ ေးက ို ပါေင့်လ ရစ န့် UNHCR ၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ချွဲွေ့ထငွ့်လ ဖခင့်ေးသည့် 

အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်ပပ ေး အချ   ွေ့သ မျ ေးအ ွက့် UNHCR သည့် ၎င့်ေး၏ အရ ေးပါရသ  ေိုကခသည့် က ကွယ့်ရ ေး 

  ေန့်က ို  နို့့်ကျင့် န့် (သ ိုို့) အ ေးနည့်ေးသွ ေးရစ န့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အသံိုေးချဖခင့်ေးက ို ခံရန သည့်ဟို 

စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ရစခွဲ သည့်။ 

 

UNHCR ၏ လုပ်ငန်ျားမ ာျားအဝပေါ် အတာျားအဆ ျားမ ာျား 

 

ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးနှင ့် ချွဲွေ့ထငွ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး ငွ့် UNHCR သည့် ၎င့်ေးက ိုယ့်ပ ိုင့် န ိုင့်ငရံ ေး အ ဏ  

အနည့်ေးငယ့်သ   ှ သည့်။ စ င့် ြွွဲွေ့စည့်ေးချ  န့်မှ စ၍ UNHCR သည့် အဓ က အလှှူ ှင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ 

မ မ  နဒအရလျ က့် ထည ့်ေင့်သည ့် အလှှူရငွမျ ေးအရပေါ် မှ ခ ိုရန ပပ ေး ေိုကခသည့်မျ ေး လက့်ခထံ ေးရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ၎င့်ေး  ိုို့၏ နယ့်ရဖမအ ွင့်ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ရ  င့် ွက့်ခငွ ့် ရပေး န့် အစ ိုေး မျ ေးအရပေါ် 

အ ေးက ိုေးအ ေးထ ေး ဖပ ရန သည့်။ UNHCR ၏  န့်ပံိုရငွ ၉၈   ခ ိုင့်နှုန့်ေးခနို့့်သည့် ထ ိုသ ိုို့ရသ  ထည ့်ေင့်ရငွမျ ေး 

အထ ေးသဖြင ့် အရမ  ကန့်နငှ ့် ဥရ  ပ သမဂဂ ကွဲ သ ိုို့ရသ  စက့်မှုလက့်မှု ြံွွေ့ပြ  ေးပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးမှ လ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးရပေါ် ွင့် ကက ေးစ ွ လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်ကကသည့်။ ထ ိုအစ ိုေး မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အလှှူရင ွ   ခ ိုင့်နှုန့်ေး အရ  ့်မျ ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေ၊ လံိုခခ ံရ ေး၊ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချရ ေး၊ 

ကိုန့်သွယ့်ရ ေး အစ ှ သည ့် ၎င့်ေး  ိုို့အ ွက့် န ိုင့်ငရံ ေး (သ ိုို့) မဟ ဗျှူဟ ကျ အကျ  ေး ှ မည ့် အစ အစဉ့်မျ ေး ငွ့် 

အသံိုေးဖပ  န့် သ ့်မှ ့်ရပေးထ ေးသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် UNHCR သည့် မကက ခဏ  န့်ပံိုရငွ  ိုင့်   

အကျပ့်အ ည့်ေးမျ ေး  င့်  ိုင့် သည့်မှ  အံ ဩစ  ရ    မဟို ့်ရပ။ ၂၀၁၅ ခိုနစှ့် ငွ့် UNHCR ၏ 

 န့်ပံိုရငွသည့် ၆.၈ ဘ လ ယံ  ှ ခွဲ ပပ ေး သမ ိုင့်ေး ရ  က့်ရလျှ က့် အဖမင ့် ံိုေး ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် UNHCR ၏ 

အလိုပ့်အမှုရ  င့် ရက ့်မ   ငွ့် ပါေင့်ဖခင့်ေးဖြင ့် အြွွဲွေ့က ို လွှမ့်ေးမ ိုေးကကသည့်။ ရက ့်မ  သည့် ရအဂျင့်စ ၏ 

ဘ ့်ဂျက့်က ို ကက ေးကကပ့်ပပ ေး ၎င့်ေး၏ မ ေါေ ရ ေး   က စစ ပ့်မျ ေး ွင့် အကကရံပေးသည့်။ 
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အထ ေးမဟ မင့်ေးကက ေး၏ လိုပ့်ပ ိုင့်ခွင ့်မျ ေး၏ အကျယ့်နငှ ့် ပမ ဏက ို န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ   ိုင့်   

စနံှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် ဖပည့် ွင့်ေးရ ေးက ို ေင့်ရ  က့် မစွက့်ြက့်ရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ထပ့်မံ ကနို့့်သ ့် ဖပန့်သည့်။ UNHCR 

၏ ဥပရေသည့် မဟ မင့်ေးကက ေးက ို န ိုင့်ငံ က  နယ့်စပ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး ဖြ ့်ရကျ ့်ထ ေးသည ့် ေိုကခသည့်မျ ေးအ ေး 

အက အည ရပေး န့်သ  ကနို့့်သ ့်ထ ေးပပ ေး န ိုင့်ငံရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ငွ့် ပါေင့်ဖခင့်ေးက ို   ေးဖမစ့်ထ ေးသည့်။ 

ေိုကခသည့် စ ေး င့်ေးဖခင့်ေး၏ အရကက င့်ေးအ င့်ေး မျ ေးမှ  အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှုနှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး 

မဟို ့်သည ့်   ေန့်မျ ေး ဖပင့်ပ ငွ့်  ှ ရနရလ   UNHCR သည့် ခ ိုလံှုခွင ့် ရပေးထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေးက ို ရစ င ့်ကကည ့် န့် မေံ မ ွဲ ဖြစ့်ရနရပသည့်။ 

 

အလှှူ ှင့် အစ ိုေး မျ ေးမှ အစ အစဉ့်မျ ေးက ို ရထ က့်ပံ  န့် အလှှူရငွမျ ေး ရ  င့်ေးခ ံသည ့်အဖပင့် UNHCR သည့် 

ေိုကခသည့်မျ ေးက ို လက့်ခထံ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ပ ိုင့်နက့်အ ွင့်ေး လှုပ့် ှ ေး န့် ခွင ့်ဖပ ချက့်မျ ေးလည့်ေး 

ရ  င့်ေးခ ံသည့်။ထ ိုို့ရကက င ့် ေိုကခသည့်မျ ေး က ကယွ့်ရ ေးအ ွက့် ကမ္   အဓ က ရအဂျင့်စ ကက ေးသည့် 

လက့်ခထံ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး (သ ိုို့) အလှှူ ှင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ေိုကခသည့်   ိုင့်   မ ေါေမျ ေးက ို မရေြန့် ွဲ 

ဖြစ့်ရနသည့်။ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးအ ေး ရဖြ ှင့်ေး   ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့၏   ေန့်မျ ေးမှ 

ရဘ င့်ရကျ ့်သ ွေးမည့်က ို ရကက က့် ံွွေ့ရသ ရကက င ့် ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ ထ ိုသ ိုို့ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေးသည့် 

ဖပည့် ငွ့်ေးရ ေးအ ေး ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်သည့်ဟို ယ  မည ့် အကွဲ  ့်ရသ  အစ ိုေး မျ ေးနှင ့်  က့် ံရ ေးက ို 

ထ ခ ိုက့်မည့် စ ိုေး၍ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး UNHCR ၏   ေန့် ှ သ မျ ေးသည့် အကွဲ  ့်သည ့် န ိုင့်ငရံ ေး   ိုင့်   

ရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ို ရ  ှင့်ကကဉ့်ကကသည့်။ UNHCR သည့် အ  ိုပါ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့ 

 ို ့်က ိုင့်ထ ေးလ ိုရသ  စံနှုန့်ေးမျ ေးအကက ေး ဂရို စ ိုက့် လှုပ့်  ှေး သည့်။ 

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားနငှ ် နြိုငင်ံတ ာ ဒု ခသည်မ ာျား  ာ ယွ်ဝ ျား ဆြိုင် ာ စနစ ်

 

ေိုကခသည့် ဖပဿန မျ ေး ရဖြ ငှ့်ေးဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး အမျ ေးအဖပ ေးအရပေါ်  ည့်မှ သည့်။ 

အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် ဗဟိုေါေ န ိုင့်ငရံ ေး စနစ့်မျ ေး  ည့်ရထ င့်ဖခင့်ေး၊ ဥပရေ ရ ေး  နငှ ့် အစ ိုေး  

ြွွဲွေ့စည့်ေးပံိုမျ ေးအ ေး စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေး၊ ရေသခ ံ လ ထိုအရဖခဖပ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအ ေး ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုို့သည့် 

ေိုကခသည့်မျ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ ရနထ ိုင့်   န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ ဖပန့် န့် အရဖခအရနမျ ေး  ည့်ရ  က့်ရပေးဖခင့်ေး ွင့် 

အခ  ကျသည့်။ 

 

န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့် က ကွယ့်ရ ေး စနစ့်သည့် ကိုလသမဂဂ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်မျ ေးနှင ့် က ွဖခ ေးသည့်။ 

န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့်မျ ေး   ိုင့်   စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို စည့်ေးကကပ့် န့် န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေးအရပေါ် ကက ေးကကပ့်န ိုင့်သည ့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေး မ ှ ရပ။ အ  ိုပါ န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့် ဥပရေ ွင့်  စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးနငှ ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေးမျ ေး (သ ိုို့)   ိုင့်ကက ေးဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ  န့်    ေးေင့် နည့်ေးလမ့်ေး မ ှ ရပ။ ၁၉၅၁ 

ခိုနှစ့် ေိုကခသည့် သရဘ   စ ချ ပ့်က ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး ထ ေးသည့်  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် UNHCR က ို ၎င့်ေး  ိုို့ 

သရဘ   စ ချ ပ့်အ ေး အရက င့်အထည့် ရြ ့်ရနသည ့် သ င့်ေး အချက့်အလက့်မျ ေးနှင ့် က န့်ေးဂဏန့်ေး  ိုင့်   

အချက့်အလက့်မျ ေးက ို လ ိုသလ ို ရပေးအပ့် သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို ရစ င ့်ကကည ့်သည ့် စနစ့်မ ှ ရပ။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် အစ ိုေး    ေန့် ှ သ မျ ေးအ ကွ့် အကကံဖပ ချက့်မျ ေး ရပေးဖခင့်ေးလည့်ေး မ ှ ရပ။ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ မ   ေး 
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ဖပ ကျင ့်မှုမျ ေးက ို   ေး  ေးမှု အနည့်ေးငယ့်  ှ သည့်။ မကက ရသေးမ က အစ ိုေး  အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ထ ိုအဓ က 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးက ို ရကျ ့်လွှ ေးကကပပ ေး  စည့်ေးကကပ့်ဖခင့်ေး မ ှ ရသ  အပ ိုင့်ေးမျ ေးက ို အလွွဲသံိုေးစ ေး ဖပ ကကသည့်။  

 

ခ ိုလံှုခွင ့်ရ  င့်ေးခသံည ့် အပ ိုင့်ေး ွင့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ေိုကခသည့်မျ ေး၏ ကံကကမမ က ို ရန က့် ံိုေး အ ံိုေးအဖြ ့် 

ရပေးသ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ေိုကခသည့် ရ  င့်ေးခခံွင ့်က ို ရပေး န့် (သ ိုို့) ဖငင့်ေး န့် န့် အ ဏ   ှ သည့်။ 

န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့်  ိုင့်   စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေးသည့် ေိုကခသည့်မျ ေး   ိုင့်    ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးက ို န ိုင့်ငံ၏ 

အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး၊    ေးစ  င့်ရ ေးနှင ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခံ ဥပရေ  ိုင့်   ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးနှင ့်အည  အစ ိုေး မျ ေးမှ 

 ံိုေးဖြ ့်ခွင ့် ရပေးထ ေးသည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ထ ိုလိုပ့်ထံိုေး လိုပ့်နည့်ေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဖပည့် ငွ့်ေး 

အချ ပ့်အဖခ အ ဏ ၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးအဖြစ့် မှ ့်ယ ထ ေးကကပပ ေး ထ ို ံိုေးဖြ ့်ခငွ ့်က ို UNHCR (သ ိုို့) အဖခ ေးရသ  

အစ ိုေး မျ ေး  ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသ ိုို့ လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေးလ ိုစ  ့် မ ှ ကကရပ။  

 

မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး ထ ိုက စစ ပ့်မှ  ဥရ  ပ သမဂဂ ွင့် ထင့်  ှေးလ သည့်။ ဥရ  ပ သမဂဂ၏ အြွွဲွေ့ေင့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး ခ ိုလံှုခွင ့် က စစ ပ့်မျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ပ ေးရပါင့်ေးမှုမျ ေး ပ ိုမ ို မျ ေးဖပ ေးလ ပပ ေး ဥရ  ပ၏ 

ေိုကခသည့်နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး ခ ိုလံှုခွင ့် မ ေါေမျ ေးက ို ကက ေးကကပ့်သည ့် ပဋ ည ဉ့်မျ ေးနှင ့် သရဘ   စ ချ ပ့် 

အမျ ေးအဖပ ေးက ို ရ ေး ွွဲခွဲ ကကသည့်။ အ  ိုပါ အစ ိုေး မျ ေးအကက ေး ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးသည့် UNHCR နှင ့် အချ   ွေ့ရသ  

န ိုင့်ငံမျ ေး အပါအေင့် ဖပင့်ပမှ ရလ လ သ မျ ေး ပါေင့်ခငွ ့် မ ရပ။ ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်မှ  ဥရ  ပ ရေသ ွင့် အချ ပ့်အဖခ  

အ ဏ နငှ ့် နယ့်စပ့်စည့်ေးမျ ေး ထ န့်ေးချ ပ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ရေသ ွင့်ေး ကနို့့်သ ့်ချက့် ပ ိုမ ိုဖမင ့် က့်လ သည ့် 

အလ ေးအလ   ိုို့အကက ေး န ေးကပ့်သည ့်  က့်စပ့်မှု  ှ ရကက င့်ေးက ို ထင့်ဟပ့်ဖပရနသည့်။ အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံငွ့်မ  

အစ ိုေး    ေန့် ှ သ မျ ေးက ို  က့်သွယ့်က  ၎င့်ေး၏ အဖမင့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပခွင ့်  ှ သည့်မှ အပ UNHCR သည့် 

ေိုကခသည့်  ံိုေးဖြ ့်ရ ေး ဖြစ့်စဉ့် ွင့် ပါေင့်န ိုင့်သည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍ မ ှ ရပ။ ကမ္   ေိုကခသည့် အရ အ ွက့် ၈၅ 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေးရကျ ့်က ို လက့်ခံထ ေးသည ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့်လည့်ေး ခ ိုလံှုခွင ့် အရ အ ကွ့်နှင ့် 

အ ည့်အရသွေးမှ  လ ့် ရလ  နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး ကျ င့်ေးလ သည့်။ 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို က ကယွ့် န့်၊ ြ အ ေးရပေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးခံ သ မျ ေးအ ေး က ကယွ့် န့်နှင ့် ကမ္   ေိုကခသည့် 

ဖပဿန က ို အရဖြ ှ  န့် ရ ွှေ့ရန က့်ည ပပ ေး ရပါင့်ေးစပ့်သည ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံို   ှရြွ န့် လ ိုအပ့်ရနသည့်။ 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အချ ပ့်အဖခ အ ဏ က ို က ကယွ့်ပပ ေး န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေးနငှ ့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ရ ေးမျ ေးက ို  နို့့်ကျင့်ရနသရ ွွေ့ ယင့်ေးမှ  ရိုန့်ေးကန့်စ    စ့်ခိုအဖြစ့် 

 ှ ရနဦေးမည့် ဖြစ့်သည့်။ ပ ို၍ အရ ေးကက ေးသည ့် အချက့်မှ  ကမ္   ေိုကခသည့်မျ ေး အရ ေးက ို ဖြစ့်ပွ ေးရစသည ့် 

အ  မျ ေးအရပေါ် ပံ ပ ိုေးရနမှုမျ ေးက ိုလည့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့် မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဒု ခသည်မ ာျား ြိ ုနြိငု်ငဝံ ျား၊ ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားဝ ျားနှင  ်လုံခခ ံဝ ျားအ  စြိုျား ြိမ်ဖွယ် ာအ ဖစ် ရှု မင် ခင်ျား 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ  စ ိုေး  မ့်ြွယ့်  မျ ေးအဖပင့် ေိုကခသည့် က စစ ပ့်သည့် ဖပည့် ငွ့်ေး၊ ရေသ ငွ့်ေးနှင ့် ကမ္   

န ိုင့်ငရံ ေး ငွ့်လည့်ေး အဓ က အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်ရနသည့်။ န ိုင့်ငံရ ေး၊ ဘ သ ရ ေးနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

မ ည့်မပင မ့်မှုမျ ေး၊ လက့်နက့်က ိုင့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ဖပနို့့်ပွ ေးလ ဖခင့်ေးနငှ ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

ြ အ ေးမျ ေး ဖမင ့်မ ေးလ သည့်နှင ့်အမျှ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ဖပည့် ငွ့်ေးနှင ့် နယ့်စပ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး ဖြ ့်ရကျ ့်၍ 
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လ အမျ ေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးသွ ေးလ ကကဖခင့်ေးက ို ပ ို၍ စ ိုေး  မ့်မကင့်ေး ဖြစ့်လ ကကသည့်။ အချ   ွေ့ရသ  မ ည့်ပင မ့်သည ့် 

ရေသမျ ေး ငွ့် လက့်ခသံည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ အစ ိုေး မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ရေသ ှ  ေိုကခသည့် စခန့်ေးမျ ေးသည့် 

လက့်နက့်က ိုင့် သ ပိုန့်မျ ေး၊ ရ  ့်လှန့်ရ ေးနငှ ့် အကကမ့်ေးြက့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးအ ွက့် ခ ိုလံှု   အရဖခစ ိုက့် 

စခန့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်လ မည့်က ို စ ိုေး  မ့်ကကသည့်။ ေိုကခသည့် အကျပ့်အ ည့်ေးသည့် ဖပည့် ငွ့်ေး စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး သက့်ရ  က့်မှု  ှ န ိုင့်သည့်။ ေိုကခသည့်မျ ေး  ှ ရနဖခင့်ေးက လက့်ခထံ ေးသည ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် အရစ က ည့်ေး  ှ ရနသည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအ ွင့်ေး  င့်ေးမ မှုမျ ေးက ို ပ ို၍   ိုေး  ွေးရစဖခင့်ေး၊ 

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးကက ေး အ ဏ  ချ  န့်ခငွ့်လျှ က ို ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးရစဖခင့်ေးနငှ ့် ရေသခ ံ လ ထိုအကက ေး 

အ ဃ  မျ ေး ပ ိုမ ိုကက ေးထွ ေးဖခင့်ေး  ိုို့က ို ဖြစ့်ရစ န ိုင့်သည့်။ ကမ္   ရဖမ က့်ဖခမ့်ေးနှင ့် ရ  င့်ဖခမ့်ေး နှစ့်ခိုလံိုေး ှ  

လက့်ခံထ ေးရသ  အစ ိုေး မျ ေးသည့် ယခိုအခါ ေိုကခသည့်မျ ေးက န ိုင့်ငရံ  ့် လံိုခခ ံရ ေးနငှ ့် သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်က ို 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရနမှုအ ေး အရကက င့်ေးဖပ၍ အဖခ ေးအရဖခအရနမျ ေး ွင့် လက့်ခနံ ိုင့်ြွယ့် မ ှ ရသ  မ ေါေ 

ကနို့့်သ ့်မှုမျ ေးက ို ဖပဋ္ဌ န့်ေးကကသည့်။ 

 

န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့်မျ ေး က ကယွ့်ရ ေး စနစ့်၏ ေိုကခသည့်မျ ေးက ို က ကယွ့်န ိုင့်သည ့် စွမ့်ေးအ ေးသည့် 

ယရနို့ရခ ့် ပဋ ပကခမျ ေး၏ သရဘ    ေးနငှ ့် ရှုပ့်ရထွေးစ ွ  က့်စပ့်ရနသည့်။ စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲပပ ေးချ  န့်မှ စ၍ 

ကမ္   စစ့်ပွွဲ အမျ ေးစိုသည့် ဖပည့် ငွ့်ေး ပဋ ပကခမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး ရှုပ့်ရထွေးရသ  ရေသ ွင့်ေး အချက့်အလက့်မျ ေးလည့်ေး 

ပါေင့်ရလ   ှ သည့်။ အ  ိုပါ ပဋ ပကခမျ ေး၏ အရကက င့်ေး င့်ေးခမံျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေးဖခင့်ေးထက့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို ထ ိုပဋ ပကခမျ ေး၏ ဖမင့်သ ထင့်သ ရသ  လကခဏ မျ ေးအ ေး 

ကိုစ ေးခ ိုင့်ေးရလ   ှ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် UNHCR ၏   ေန့်မျ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေးန ိုင့်စွမ့်ေးသည့် ထ ိုပဋ ပကခမျ ေး 

ရဖြ ှင့်ေးန ိုင့်သည ့်အရပေါ် မ  ည့်သည့်။ UNHCR က ၎င့်ေး၏   ေန့်မျ ေးက ို ရကျပွန့်စွ  ထမ့်ေးရ  င့် န့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ပဋ ပကခမျ ေး ရဖြ ှင့်ေးဖခင့်ေး၊ ပဋ ပကခလွန့် ရေသ ွင့် ဖပန့်လည့်  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေးနငှ ့် 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ရ ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ရ  ှည့် ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေးမျ ေး ွင့် 

ပ ို၍ ရက င့်ေးစွ  လိုပ့်ရ  င့် န့် လ ိုအပ့်သည့်။ 

 

ယခင့် ပဋ ပကခ ဖြစ့်သ မျ ေး၊ ပဋ ပကခ ငွ့် ထ ခ ိုက့် ခံစ ေးခွဲ  သ မျ ေးနှင ့် ရန ပ့်ဖပန့်လ ရသ  

ေိုကခသည့်မျ ေးအ ကွ့် လံိုခခ ံရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ြ လံိုမှု  ိုို့က ို   ိုေး က့်ရစသည ့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေးဖြင ့် 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး သရဘ   ည ချက့်မျ ေးက ို အဓွနို့့် ညှ့်ကက  ရစန ိုင့်သည့်ဟို  စ့်ကမ္ လံိုေး န ေးပါေး 

သရဘ   ထ ေးကကရသ ့်လည့်ေး က လ ှည့်ကက  ပဋ ပကခမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ဖပန့်လည့် 

 ည့်ရ  က့်ရ ေး ွင့် ရငွရကကေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အရထ က့်အပံ  အနည့်ေးငယ့်သ    ှ ကကသည့်။ အပစ့်အခ ့် 

 ပ့်စွဲရ ေး အရက င့်အထည့် ရြ ့်ပပ ေး ရ ေွးရက က့်ပွွဲမျ ေး စ င့်သည့်နငှ ့် န ိုင့်င ံက မှ ရထ က့်ပံ ရငွမျ ေး 

ကျ င့်ေးသွ ေးသည့်။ အရ ေးရပေါ် ကယ့် ယ့်ရ ေး  န့်ပံိုရငွမျ ေးနှင ့် ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးစွ ပင့် စစ့်ပွွဲ ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေး 

န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ရပေးသည ့် အရထ က့်အပံ  မျ ေးသည့် လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး သ ့်မှ ့်ထ ေးပပ ေး လ သ ေးချင့်ေး စ န မှုနငှ ့် 

လ မှုရ ေး ရ  င့် ွက့်ချက့်မျ ေးက ို အ  ေးအ  ေး ဖြစ့်ရစသည့်။ ရ  ညှ့် ည့် ံ ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု ပံိုစမံျ ေး 

ဖြစ့်ရပေါ်လ ရစ န့်နငှ ့် ေိုကခသည့် အရဖပ င့်ေးအရ  ွေ့မျ ေး ထပ့်မံ မဖြစ့်ပွ ေးရစ န့် အချ  န့်က လ  ညှ့်ကက စွ  

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ဖမြှ ပ့်နှံ မည့် ဖြစ့်သည့်။ 
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UNHCR နှင ့် ကိုလသမဂဂ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အစ အစဉ့် (UNDP)၊ ကမ္  ဘဏ့် ကွဲ သ ိုို့ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးနှင ့် ရငွရကကေး  ိုင့်   

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးအကက ေး ပ ေးရပါင့်ေး လိုပ့်ရ  င့်မှုမျ ေး   ိုေးဖမင ့်လ သည ့်  ိုင့် ပ ို၍ ရအဂျင့်စ မျ ေးအကက ေး 

ထ ရ  က့်ရသ  အစ အစဉ့်ချမှ ့်ဖခင့်ေး၊ ရ ွရနွေးဖခင့်ေးနငှ ့် အရက င့်အထည့်ရြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး လ ိုအပ့်သည့်။ 

ကိုလသမဂဂ စနစ့်အ ွင့်ေး ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် UNHCR ၏ ဖပဿန  ဖြစ့်သည့်ဟို အမျ ေးစိုက 

ထင့်ဖမင့်ရနကကသည့်။ ေိုကခသည့် အရဖခအရနက ို ရဖြ ှင့်ေးဖခင့်ေးသည့် ကိုလသမဂဂ စနစ့်အ ငွ့်ေး အြွွဲွေ့ရပါင့်ေးစံို၊ 

အထ ေးသဖြင ့် UNDP ကွဲ သ ိုို့ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ ပံိုမှန့် ပ ေးရပါင့်ေးပါေင့်မှသ  ပ ို၍ ရအ င့်ဖမင့်မည့် 

ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ေိုကခသည့် အရဖခအရန အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် ေိုကခသည့်မျ ေးနငှ ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ရအဂျင့်စ မျ ေး၏ 

အခန့်ေးကဏ္ဍနှင ့်   ေန့်မျ ေးက ို အရဖခအရနရပေါ် လ ိုက့်၍  ံိုေးဖြ ့်ကကသည့်။ န ိုင့်ငံအမျ ေးစို ငွ့် အရ ေးရပေါ် 

အက အည မျ ေးသည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးမှ အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးအ  ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ အစ အစဉ့် 

အ ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး ကင့်ေးကွ ရနကကသည့်။ ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် ရထ က့်ပံ ရ ေး အရဖခဖပ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် 

ကွွဲဖပ ေးစွ ပင့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ရအဂျင့်စ မျ ေးသည့် ရ  ှည့် စ မံက န့်ေးမျ ေးနှင ့် အစ အစဉ့်မျ ေးအ  လိုပ့်ရ  င့်ရလ  

 ှ သည့်။ ထ ိုအြွွဲွေ့မျ ေးအ ကွ့် ေိုကခသည့် အရဖပ င့်ေးအရ  ွေ့ (သ ိုို့) ရန ပ့်ဖပန့်ရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  

မရမျှ ့်လင ့်ထ ေးသည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့် န့်မှ  ပ ို၍ ခက့်ခွဲသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် က လ  ို လ သ ေးချင့်ေး 

စ န မှု  ိုင့်   အက အည မျ ေးနှင ့် က လ ှည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေးအကက ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   ကွ ဟချက့် 

 ှ ရနသည့်။ UNHCR သည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ရအဂျင့်စ   စ့်ခို မဟို ့်ရပ။ အရ ေးရပေါ် အရဖခအရန (သ ိုို့) ပဋ ပကခ 

အပပ ေး ဖပန့်လည့်ထ ရထ င့်ရ ေးက ို UNDP၊ ကမ္  ဘဏ့် (သ ိုို့) ဖပန့်လည့် ည့်ရ  က့်ရ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက ို 

လိုပ့်ရ  င့်သည ့် အဖခ ေးရသ  UN ရအဂျင့်စ မျ ေးက လိုပ့်ရ  င့် မည့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် UNHCR 

အရနဖြင ့် အရ ေးရပေါ် အက အည ရပေးရ ေး အ င ့် ကိုန့် ံိုေးသွ ေးသည ့်နှင ့် ၎င့်ေး၏   ေန့်မျ ေးက ို အဖခ ေးရသ  

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ရအဂျင့်စ မျ ေးသ ိုို့ အဖပည့်အေ လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေး န့် လ ိုအပ့်သည့်။ UNDP သည့် ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ    ေန့် 

လွှွဲရဖပ င့်ေးမှုမျ ေးက ို အပမွဲလ ိုလ ို ဖငင့်ေးပယ့်ရလ   ှ သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ၎င့်ေးက ထ ိုအစ အစဉ့်မျ ေးသည့် 

အရ ေးရပေါ် အရဖခအရန  ံိုို့ဖပန့်ရ ေးမျ ေးဟို ယ  ပပ ေး ၎င့်ေး၏ က လ ှည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးဟ သည ့်   ေန့်၏ 

ရဘ င့်အဖပင့် ငွ့် ရ  က့်ရနသည့်ဟို ရှုဖမင့်ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ရအဂျင့်စ မျ ေးအကက ေး ပ ေးရပါင့်ေးရ ေးသည့် 

က လ ှည့်ကက  ပဋ ပကခမျ ေးအပပ ေး ကက ေးမ ေးရသ  ရန ပ့်ဖပန့်ရ ေး အရဖခအရနမျ ေး ွင့် အထ ေး လည့် 

အရ ေးပါသည့်။ ရန ပ့်ဖပန့်သ မျ ေး၏ စ ေးပွ ေးရ ေး အလ ေးအလ မျ ေး မ  ိုေး က့်လ ပါက၊ ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် 

အရဖခခ ံ အရ  က့်အဦမျ ေး ဖပန့်လည့်  ည့်ရ  က့် န့် ဖပည့်ပမှ အက အည မျ ေးနှင ့်  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုမျ ေး 

မ  ှ ပါက န ိုင့်ငံရ ေး မ ည့်ပင မ့်မှုမျ ေးနှင ့် ရန ပ့်စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး မှုမျ ေး ရန က့်ထပ့် ြန့် 

ဖြစ့်ပွ ေးလ န ိုင့်သည့်။ 

 

ဗဟ ို အစ ိုေး  အ ေးနည့်ေးရသ  (သ ိုို့) မ ှ ဘွဲ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို မက ကွယ့်န ိုင့်သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် အဓ က 

က စစ ပ့်မျ ေးမှ  အပပ  င့်အ  ိုင့် ဖြစ့်ရနရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးက ို မည့်သ ိုို့ အ  ယှဉ့် ွွဲမည့်နည့်ေး ဟ ရသ  ရမေးခွန့်ေးနှင ့် 

မည့်သ ိုို့ အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို  ည့်ရ  က့် မည့်နည့်ေး ဟ ရသ  ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

ပါေင့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  အရဖခအရနမျ   ေး ွင့် စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုနှင ့် လ မှုရ ေး  ည့်ပင မ့်မှုမျ ေးမှ  

ခွွဲဖခ ေး၍ မ ရပ။ ဖပန့်လည့် ထ ရထ င့်ရ ေး အက အည မျ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးသည့် အ ပ့်ဘက့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအ ေး ထ ရ  က့်မှု  ှ လ ရစမည ့် အရထ က့်အပံ မျ ေးနှင ့် ယှဉ့် ွွဲလ  မည့်။ အ ေးရက င့်ေးရသ  

ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အို ့်ဖမစ့်မျ ေးရပေါ် ငွ့်  ည့်ရ  က့်ထ ေးမှသ  ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ    ိုေး က့်မှု 

  ှ မည့် ဖြစ့်ပပ ေး   ိုေး က့်မှုမျ ေးသည့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခိုလံိုေးအ ွက့် အရဖခခ ိုင့်န ိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ 
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ထ ိုသ ိုို့မဟို ့်ပါက အက အည မျ ေးနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးသည့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ိုသ  စ ေးသံိုေးသွ ေးပပ ေး 

ရ  ှည့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှု အနည့်ေးငယ့်သ  ဖြစ့်ပွ ေးရစလ မ ့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ကိုလသမဂဂ စနစ့်က ို ပ ို၍ ရ ွှေ့ရန က့်ည  န့်နငှ ့် ပ ေးရပါင့်ေးမှု  ှ  န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည ့် အရနဖြင ့် ကိုလသမဂဂ 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး  ည့်ရ  က့်ရ ေး ရက ့်မ ငှ့်က ို ၂၀၀၅ ခိုနစှ့် ွင့် ြန့်  ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုအင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး 

အသစ့်သည့် ပဋ ပကခမျ ေး၏ အမျ   ေးမျ   ေးရသ  ရန က့် က့် ွွဲမျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့်  နှင ့် ေိုကခသည့်မျ ေးအ ကွ့် 

ရဖြ ှင့်ေးချက့်မျ ေး   ှရြွ   ွင့် ကိုလသမဂဂ အြွွဲွေ့အစည့်ေး အမျ ေးအဖပ ေးကက ေး ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ွက့်မှုက ို 

ဖမြှင ့် င့်ရပေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည့်။ ပဋ ပကခ ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး ဖပန့်လည့် ည့်ရ  က့်ရ ေးက ို အရလေးထ ေးက  

ထ ိုရက ့်မ ငှ့်သည့် ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ မှု၏ ရန က့်ခံ အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးက ို ရဖြ ငှ့်ေး န့်နှင ့် အ မ့်န ေးချင့်ေး 

န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ေိုကခသည့်မျ ေး ရန ပ့် ဖပန့်ရ ေးအ ွက့် ရ  ညှ့် ည့် ံခ ိုင့်ပမွဲရသ  အို ့်ဖမစ့်မျ ေး ြန့်  ေးန ိုင့် န့် 

ကိုလသမဂဂ အြွွဲွေ့မျ ေးက ို အ   စိုစည့်ေးရ ေး ွင့် အရ ေးပါရသ  အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်သည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် 

ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် ပဋ ပကခ ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး ဖပန့်လည့်  ည့်ရ  က့်ရ ေး ငွ့် မျ ေးစွ  အရ ေးပါရပ   UNHCR က 

ရက ့်မ ှင့်သည့် ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် ရေသ ွင့်ေး ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး  ည့်ရ  က့်ရ ေး  ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးအကက ေး 

 က့် ံမှုမျ ေးက ို သ  မဖပ မ ဘွဲ ရကျ ့်မသွ ေးရစ န့် လိုပ့်ရ  င့် ရပေးသည့်။  

 

UNHCR ၏ လက့် ှ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ က  လံိုခခ ံရ ေး ေန့်ေးကျင့်က ို ရဖပ င့်ေးလွဲ   ငွ့်လည့်ေး ပါေင့်သည့်။ 

ကမ္   “အကကမ့်ေးြက့်မှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး စစ့်ပွွဲ”၊ အစစလ မ့် အစွန့်ေးရ  က့်မှု ထကကလွ ဖခင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  

စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လ ိုက့်န မှု ကျ င့်ေးလ ဖခင့်ေး  ိုို့သည့် လံိုခခံ ရ ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်၍ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ 

စ ိုေး  မ့်ပ ပင့်မှုမျ ေးက ို ဖမင ့် က့်ရစသည့်။ ထ ိုမှ  င ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ပ ိုင့်နက့်အ ငွ့်ေး န ိုင့်ငဖံခ ေးသ ေးမျ ေး 

ေင့်ရ  က့်ဖခင့်ေးက ို ပ ို၍ ထ န့်ေးချ ပ့်လ ိုရပ    င့်ေးကကပ့်ရသ  ခ ိုလံှုရ ေး  ိုင့်   မ ေါေမျ ေးက ို ချမှ ့်ကကသည့်။ 

 လေ့်အရနဖြင ့် ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး ရေသမှ န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေး၊ ကနို့့်သ ့်ဖခင့်ေး၊ ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးသ မျ ေး၏ 

အယ ခ ံ ေင့်ခငွ ့်က ို ကနို့့်သ ့်ဖခင့်ေး၊ ကမ့်ေးစပ့်မှ ရေေးက ွသည ့် ရန   ွင့် စ စစ့်ရ ေး စင့်  မျ ေး ထ ေးဖခင့်ေး 

အစ ှ သည ့် မ ေါေမျ ေး ဖပန့်လည့် အ ေးရက င့်ေးလ သည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် ေိုကခသည့်မျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ကနို့့်သ ့်ဖခင့်ေးအ ေး ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်သည့်ဟို ဖပသန ိုင့် န့် ကမ္  ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ှ  

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့်လည့်ေး ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့်   ည ရသ  သရဘ ထ ေးက ိုပင့် အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ 

ေိုကခသည့်မျ ေးက ို အ င့်ေးအဓမမ ရန ပ့် ဖပန့်ပ ိုို့ဖခင့်ေးနှင ့် မ မ   ိုို့ ပ ိုင့်နက့်အ ငွ့်ေး ေိုကခသည့်မျ ေးက ို ထ န့်ေးချ ပ့် န့်နှင ့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ လှုပ့် ှ ေး သွ ေးလ မှုက ို ကနို့့်သ ့် န့် စခန့်ေးမျ ေး၌သ  ထ ေး ှ ဖခင့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်လ ကကသည့်။ 

 

UNHCR သည့် ၎င့်ေး၏   ေန့်မျ ေးက ို ထမ့်ေးရ  င့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးရနရသ ့်လည့်ေး ထ ိုလိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့် န့်အ ကွ့် ၎င့်ေး  ိုို့ ွင့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အ ဏ နှင ့်  ွွဲရ  င့်စည့်ေးရံိုေးဖခင့်ေး   ိုို့မှအပ 

အဖခ ေးရသ  အ ဏ  အနည့်ေးငယ့်သ   ှ ရပသည့်။ အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး လျင့်ဖမန့်စ ွ ဖြစ့်ပွ ေးရနပပ ေး အ ဏ နှင ့် 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေး  ိုို့ လွှမ့်ေးမ ိုေးက   လေ့်မျ ေးက ို အ ံိုေးအဖြ ့် ရပေးသည ့် န ိုင့်င ံက  န ိုင့်ငရံ ေး ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ငွ့် 

UNHCR သည့် ၎င့်ေး၏ စံနှုန့်ေး  ိုင့်   အစ အစဉ့်မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ မ မ အကျ   ေးစ ေးပွ ေးက ို က ကယွ့်မှုမျ ေးအကက ေး 

မည့်သ ိုို့ ညြှ န ှုင့်ေးရ  င့် ွက့်မည့်နည့်ေး ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေးက ို  င့်  ိုင့်ရန ရလသည့်။ 

 

 



 646 

အနှစ့်ချ ပ့် 

ကိုလသမဂဂ၏ ေိုကခသည့် အရ ေး ရအဂျင့်စ   စ့်ခို ဖြစ့်သည ့်အဖပင့် UNHCR သည့် ကမ္   ေိုကခသည့် 

က ကယွ့်ရ ေး စနစ့် ငွ့် အဓ က အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ရဖပ င့်ေးလွဲရနသည ့် န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ငွ့် နှစ့်ရပါင့်ေး ၆၅ နှစ့်  ိုင့် UNHCR သည့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ေိုကခသည့်မျ ေးအ ကွ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ေန့်မျ ေး ဖပည ့်မ ရစ န့်  ွွဲရ  င့်  ၌ အရဖခခ ံကျသည ့် စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး  င့်  ိုင့်ခွဲ  သည့်။ 

န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့်မျ ေး က ကယွ့်ရ ေး စနစ့်သည့် အ  ေးအ  ေး အမျ ေးအဖပ ေးရကက င ့် ကနို့့်သ ့်ဖခင့်ေး 

ခံ သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ် အမှ အခ ိုကင့်ေးကင့်ေးဖြင ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့် န့် လ ိုအပ့်ချက့်က ို အလှှူ ှင့်မျ ေးနှင ့် 

လက့်ခထံ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးအ ေး  ံိုို့ဖပန့် ဖခင့်ေးနငှ ့် ထ န့်ေးညြှ ရန ဖခင့်ေးမှ  UNHCR အ ွက့် 

အနတ  ယ့်မျ ေးသည ့် ညြှ န ှုင့်ေးမှု   ိုင့်   လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ အစ အစဉ့်မျ ေးက ို ပံ ပ ိုေး န့် အလှှူ ှင့် 

အစ ိုေး မျ ေးထံမှ အလှှူရငွမျ ေး ရက က့်ခရံံိုသ မက UNHCR သည့် ခ ိုလံှုခွင ့် ရပေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးက ို 

၎င့်ေး  ိုို့၏ ပ ိုင့်နက့် နယ့်ပယ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး လှုပ့် ှ ေးခငွ ့်ဖပ  န့် ခွင ့်ဖပ ချက့်မျ ေး ရ  င့်ေးခ ံသည့်။ 

ေိုကခသည့်မျ ေး၏ ဖပဿန မျ ေး ရဖြ ှင့်ေး န့် ကိုလသမဂဂ စနစ့်အ ငွ့်ေးမှ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ရ  ှည့် 

ပါေင့်လ ပါက ပ ို၍ ရအ င့်ဖမင့်န ိုင့်သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် UNDP ကွဲ သ ိုို့ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး 

ပါေင့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ေိုကခသည့်  ှ သည ့် အရဖခအရန ငွ့် ေိုကခသည့်   ိုင့်   ရအဂျင့်စ မျ ေးနငှ ့် 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ိုင့်   ရအဂျင့်စ မျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍမျ ေးနငှ ့်   ေန့်မျ ေးက ို အရဖခအရနက ို လ ိုက့်၍ 

 ံိုေးဖြ ့်ကကသည့်။ 

ေိုကခသည့် က စစ ပ့်သည့် ဖပည့် ငွ့်ေး၊ ရေသ ငွ့်ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  န ိုင့်ငရံ ေး ွင့် အဓ က အခန့်ေးကဏ္ဍမှ 

ပါေင့်သည့်။ ကမ္   “အကကမ့်ေးြက့်မှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး စစ့်ပွွဲ”၊ အစစလ မ့် အစွန့်ေးရ  က့်မှု ထကကွလ ဖခင့်ေးနငှ ့် 

န ိုင့်င ံက  စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လ ိုက့်န မှု ကျ င့်ေးလ ဖခင့်ေး  ိုို့သည့် လံိုခခံ ရ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ 

န ိုင့်ငံမျ ေး၏ စ ိုေး  မ့်ပ ပင့်မှုမျ ေးက ို ဖမင ့် က့်ရစသည့်။ ထ ိုမှ  င ့် ကမ္  ရ  င့်ဖခမ့်ေးနှင ့် ရဖမ က့်ဖခမ့်ေးမှ 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ပ ိုင့်နက့်အ ွင့်ေး န ိုင့်ငံဖခ ေးသ ေးမျ ေး ေင့်ရ  က့်ဖခင့်ေးက ို ပ ို၍ ထ န့်ေးချ ပ့်လ ိုရပ   

 င့်ေးကကပ့်ရသ  ခ ိုလံှုရ ေး  ိုင့်   မ ေါေမျ ေးက ို ချမှ ့်ကကသည့်။ ေိုကခသည့်မျ ေး၏ ရန ပ့် ရေသမျ ေး၌ပင့် 

ေိုကခသည့် ဖပဿန က ို ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးလ ိုသည ့် မ ေါေမျ ေးလည့်ေး ရ ွွေ့ ှ  သည့်။ 

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ြ အ ေးရပေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး   ိုင့်   ကမ္   ဖပဿန မျ ေးက ို ထ ရ  က့်စွ   ံိုို့ဖပန့် န့် (လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု၊ 

န ိုင့်ငရံ ေး၊ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးနှင ့် လံိုခခ ံရ ေးနယ့်ပယ့်  ိုို့မှ) မည့်သည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ပါေင့်သင ့်သနည့်ေး။ 

 

 ဖစ် ပ် ဝလ လာ ခင်ျား၊  မန်မာနြိုင်ငမံှ ဖြိအာျားဝပျား ဝ  ွေ့ဝ ပာင်ျားခြိုငျ်ား ခငျ်ားမ ာျား 

 

  စိုနှစ့်  စ့်ေက့်ရကျ ့်အထ  ဖမန့်မ န ိုင့်ငံမှ   ိုေး  ွေးသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေးနှင ့် 

နှစ့်ရပါင့်ေး ှည့်ကက ရသ  ပဋ ပကခမျ ေးသည့် အ   ှွင့် နှစ့်ရပါင့်ေး အ ညှ့်ကက  ံိုေး ေိုကခသည့် 

အရဖခအရနမျ ေးထွဲမှ  စ့်ခိုက ို ဖြစ့်ပွ ေးရစခွဲ သည့်။ မကက ရသေးမ  အချ  န့်အထ  ဖမန့်မ န ိုင့်ငံ၏ စစ့်အစ ိုေး သည့် 

ေ မ ိုကရ စ  အက ေးအရဖပ င့်ေးမျ ေးက ို   ေး  ေးဖခင့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ၏ မျ ေးဖပ ေးလှရသ  လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေးအရပေါ် 

စစ့်ပွွဲမျ ေး  င့်နွှွဲဖခင့်ေး  ိုို့ဖြင ့် အ ဏ   ယ ထ ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် န ိုင့်ငံသည့်  ယ့်စိုနစှ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ 
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န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ြ နှ ပ့်ဖခင့်ေးမျ ေး၊ ပဋ ပကခမျ ေး၊ ညံ ြျင့်ေးရသ  အိုပ့်ချ ပ့်မှုမျ ေး၊ အကျင ့်ပျက့် 

ချစ ေးမှုမျ ေးနှင ့်   ိုင့်ေး င့်ေးသ ေး လ နည့်ေးစိုမျ ေး ရနထ ိုင့်သည ့်ရေေးလံရခါင့်ြျ ေးရသ  နယ့်စပ့် ရေသမျ ေး ငွ့် 

ြံွွေ့ပြ  ေးမှု န မ ့်ပါေးဖခင့်ေးမျ ေး ရ ွွေ့ကကံ  ခံစ ေးခွဲ  သည့်။ 

 

ေိုကခသည့် အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   အြွွဲွေ့ စ့်ခိုဖြစ့်သည ့် န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့်မျ ေး (Refugees International) 

အြွွဲွေ့က ထ ိုအကျပ့်အ ည့်ေးမျ ေးရကက င ့် မကက ရသေးမ   ယ့်စိုနစှ့်မျ ေးအ ွင့်ေး လ ရပါင့်ေး သံိုေးသန့်ေးခနို့့် ြ အ ေးရပေး 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ ခွဲ  သည့်ဟို   ိုထ ေးသည့်။ ဖမန့်မ န ိုင့်ငံမှ က လ ညှ့်ကက  ပဋ ပကခမျ ေးသည့် ဖပည့် ငွ့်ေး 

ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး သ  အမျ ေးအဖပ ေး ရမွေးထို ့်ရပေးခွဲ သလ ို အ မ့်န ေးချင့်ေး ထ ိုင့်ေး၊ ဘဂဂလ ေးရေ  ှ့်၊ အ နဒ ယနငှ ့် 

မရလေး  ှေး န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် က လ ညှ့်ကက  ရနထ ိုင့်သည ့် ေိုကခသည့် အရဖခအရနမျ ေးလည့်ေး ြန့်  ေးရပေးခွဲ သည့်။ 

ဖမန့်မ  ေိုကခသည့် ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ သည့် ထ ိုင့်ေးန ိုင့်ငံနငှ ့် ဘဂဂလ ေးရေ  ှ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ှ  ေိုကခသည့် စခန့်ေးမျ ေး ငွ့် 

လွ ့်လပ့်စွ  ရ ွွေ့လျ ေး သွ ေးလ ခွင ့်၊ အလိုပ့်လိုပ့်ခငွ ့်မျ ေး မ ှ ကကဘွဲ ရဖခချ ပ့်မ  ရနကကသည့်။ ေိုကခသည့် မျ   ေး က့် 

အမျ ေးအဖပ ေးသည့်လည့်ေး ထ ိုစခန့်ေးမျ ေး ငွ့် ရမွေးြွ ေး ကက ေးဖပင့်ေး လ ကကပပ ေး ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အန ဂ ့်   ှ  န့် 

ရမျှ ့်လင ့်ချက့် ရ ေးရ ေးသ   ှ ကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ဖမန့်မ န ိုင့်ငံသ ေး ၂သန့်ေးရကျ ့်ခနို့့်သည့်လည့်ေး အ မ့်န ေးချင့်ေး 

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး လိုပ့်သ ေးမျ ေး (သ ိုို့)    ေးမေင့် ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအဖြစ့် ခက့်ခက့်ခွဲခွဲ 

ရနထ ိုင့်ရနကက သည့်။ ထ ိုရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးအရဖခချသ  အမျ ေးအဖပ ေးသည့် ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့်   ည ရသ  

အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးရကက င ့် ဖမန့်မ န ိုင့်ငံမ ှ ထွက့်ရဖပေးခွဲ ကက သ မျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှုမျ ေး၊ 

အ င့်ေးအဓမမ အလိုပ့်ရစခ ိုင့်ေး ခံ ဖခင့်ေးမျ ေးနှင ့် အလ ေး   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပဿန မျ ေး  င့်  ိုင့်ကက သည့်။ 

 

လွန့်ခွဲ ရသ   ယ့်စိုနစှ့်မျ ေးစွ အ ငွ့်ေး ြ အ ေးရပေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးမှု ဖြစ့်ပွ ေး ဖခင့်ေး အဓ က အရကက င့်ေး င့်ေးခံ နှစ့်ချက့် 

 ှ သည့်။ ပထမ အချက့်က ို န ိုင့်င ံက က အမျ ေးစို အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးကကသည့်။ ယင့်ေးမှ  န ိုဘယ့်လ့် ို ှင့် 

ရအ င့် န့်ေးစိုကကည့် ဦေးရ  င့်သည ့် ဗမ   ေ မ ိုကရ စ  လှုပ့် ှ ေးမှုက ို အချ  န့် ှည့်ကက  ြ နှ ပ့်ထ ေးရသ ရကက င ့် 

ဖြစ့်သည့်။ ေို  ယ အရနဖြင ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးမှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစသည ့် အထင့် ှ ေး ံိုေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးမှ  န ိုင့်င၏ံ 

လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေး ဖြစ့်သည ့် က င့်၊ က င့်န ၊ မွန့်၊  မှ့်ေး၊ ကချင့်နှင ့် အရ ွှေ့ပ ိုင့်ေး နယ့်စပ့်ရေသ ှ  အိုပ့်စိုမျ ေး၊ 

အ နဒ ယ နယ့်စပ့် ှ  ချင့်ေးလ မျ   ေးမျ ေးနှင ့် က လ ညှ့်ကက  ပဋ ပကခမျ ေး ဖြစ့်ဖခင့်ေး၊ ပိုန့်ကန့်မှု နှ မ့်နှင့်ေးရ ေးမျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် စစ့် ပ့်နငှ ့် ဗိုေဓဘ သ  အစွန့်ေးရ  က့်မျ ေးသည့်  ခ ိုင့်ဖပည့်နယ့် 

ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး ှ  ရ ိုဟင့်ဂျ  မ  လင့်မျ ေးက ိုလည့်ေး စနစ့် ကျ ြ နှ ပ့်မှုမျ ေး ရ  င့် ွက့် ကကသည့်။ 

 

ရအ င့် န့်ေးစိုကကည့်နငှ ့် သ မ၏ ပါ  ၊ အမျ   ေးသ ေး ေ မ ိုကရ စ  အြွွဲွေ့ချ ပ့် (NLD)   ိုို့က ို ၁၉၉၀ ဖပည ့်နှစ့် ငွ့် 

 စ့်ခွဲနက့် ရ ေွးရက က့် င့်ရဖမြှ က့်ခွဲ ကကသည့်။ ဖမန့်မ  စစ့် ပ့်က ထ ို လေ့်က ို လက့်ခ ံန့် ဖငင့်ေးပယ့်ခွဲ ပပ ေး 

 နဒဖပပွွဲမျ ေးက ို ြျက့်  ေး န့်နှင ့် အန့်အယ့်လ့်ေ အရပေါ် ရထ က့်ခမံှုမျ ေးက ို အ ံိုေးသ ့်ပစ့် န့် ဖပည့်လံိုေးကျွ ့် 

အစ အစဉ့်မျ ေး ရ  င့် ကွ့်ခွဲ သည့်။ ရအ င့် န့်ေးစိုကကည့်က ို ရနအ မ့် အကျယ့်ချ ပ့် ချထ ေးခွဲ ပပ ေး အန့်အယ့်လ့်ေ  

အြွွဲွေ့ေင့်   ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွက ိုလည့်ေး ရထ င့်သငွ့်ေး အကျဉ့်ေးချခွဲ သည့်။ မ မ   ိုို့၏ အသက့်အနတ  ယ့်က ို 

စ ိုေး  မ့်ရသ ရကက င ့် ဖမန့်မ  ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး  က့်ကက ွလှုပ့် ှ ေးသ  ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ   ိုို့သည့် 

အ မ့်န ေးချင့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့   မ့်ေးရ  ှင့် ထွက့်ရဖပေးကကသည့်။ ၂၀၀၇ ခိုနစှ့် ွင့် စစ့် ပ့်၏ န ိုင့်ငရံ ေး ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးက ို 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငံ  စ့်ေန့်ေး ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့်  နို့့်ကျင့်  နဒဖပဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ စစ့် ပ့်က အင့်အ ေးသံိုေး 
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ပြ  ခွင့်ေးခွဲ ပပ ေး  နဒဖပပွွဲအချ   ွေ့က ို ဦေးရ  င့်ခွဲ သည့် ဗိုေဓဘ သ  ဘိုန့်ေးရ  ့်ကက ေးမျ ေး အပါအေင့် န ိုင့်ငံရ ေး  က့်ကကွ 

လှုပ့် ှ ေးသ  အမျ ေးအဖပ ေးက ို ရထ င့်ချဖခင့်ေး၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည့်။ 

 

ရန က့် ံိုေး ၂၀၁၀ န ိုေင့်ဘ လ ွင့် စစ့် ပ့်က    ေးမျှ မှု မ ှ ရသ  ရ ေွးရက က့်ပွွဲမျ ေးက ို န ိုင့်ငရံ ေး ငွ့် 

စစ့် ပ့်၏ အဓ က အခန့်ေးကဏ္ဍက ို အ မခံထ ေးပပ ေး လွှ ့်ရ  ့်အသစ့်၏ ရလေးပံို  စ့်ပံိုရသ  

အမ ့်ရန  မျ ေးက ို စစ့် ပ့်အ ွက့် သ ေးသနို့့် ြယ့်ရပေးထ ေးရသ  စစ့် ပ့် ဦေးရ  င့် ရ ေးသ ေးခွဲ သည ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို 

အရဖခခ ံ ဥပရေရအ က့် ွင့် ကျင့်ေးပခွဲ သည့်။ အန့်အယ့်လ့်ေ က ထ ိုရ ေွးရက က့်ပွွဲက ို သပ  ့်ရမှ က့်ခွဲ ပပ ေး 

ယင့်ေးမှ     ေးမျှ မှု မ ှ ဟို  ိုက  ရှု ့်ချခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ရ ေွးရက က့်ပွွဲပပ ေး မျ ေးမကက မ မှ ပင့် 

ရအ င့် န့်ေးစိုကကည့်က ို ရနအ မ့် အကျယ့်ချ ပ့်မှ လွှ ့်ရပေးခွဲ ပပ ေး စစ့် ပ့်က အ ဏ က ို အ ပ့်သ ေး  စ့်ပ ိုင့်ေး 

အစ ိုေး ထံ လွှွဲရဖပ င့်ေး ရပေးခွဲ သည့်။ အစ ိုေး  အသစ့်သည့် ဖပည့် ွင့်ေး ဖပန့်လည့် င့်ကက ေးရစ ရ ေးအ ွက့် 

ဖြစ့်န ိုင့်ရချမျ ေး ြန့်  ေးရပေးခွဲ ပပ ေး ေ မ ိုကရ စ  ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေးအ ွက့် ကနဦေး ရဖခလှမ့်ေးမျ ေး စ င့်ခွဲ သည့်။ 

 င့်  စနစ့်က ို ရဖြရလျှ  ရပေးခွဲ ပပ ေး   ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွရသ  န ိုင့်ငရံ ေး အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး 

လွှ ့်ရပေးခွဲ သည့်။ ၂၀၁၂ ခိုနှစ့် ငွ့် ရအ င့် န့်ေးစိုကကည့်နှင ့် အဖခ ေးရသ  အန့်အယ့်လ့်ေ  အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးသည့် 

ကက ေးဖြ ့် ရ ေွးရက က့်ပွွဲ မှ  င ့် လွှ ့်ရ  ့် အသစ့်ထွဲသ ိုို့ ရ ေွးချယ့်ခခံွဲ  သည့်။ အစ ိုေး က ရန က့်ထပ့် 

ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးအ ေး အ ှ န့်အဟိုန့်ဖမင ့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။  

 

န ိုင့်ငရံ ေးအ  ရဖြရလျှ  မှုမျ ေး လျင့်ဖမန့်စ ွ ဖြစ့်လ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး အစ ိုေး   ပ့်မျ ေးနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့် 

 ယ လ ိုသည ့် လက့်နက့်က ိုင့်  ပ့်ြွွဲွေ့မျ ေးအကက ေး ကက  ကက ေး၊ ကက  ကက ေး ပဋ ပကခမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရနကက ွဲပင့်။ 

ေိုကခသည့် အသစ့် ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ သည့် မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး ထ ိုင့်ေးနှင ့်  ရို ့်ဖပည့်နယ့်စပ့်မျ ေးသ ိုို့ 

ဖြ ့်ရကျ ့် ေင့်ရ  က့်ခွဲ ကကသည့်။ စစ့် ပ့်သည့်  ယ့်စိုနှစ့် ရပါင့်ေးမျ ေးစွ    ိုင့်ေး င့်ေးသ ေး လ နည့်ေးစိုမျ ေး၏ 

အ ပ့်သ ေး ရထ က့်ခမံှုမျ ေးက ို ပစ့်မှ ့်ထ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် စစ့်ရ ေး 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို အင့်အ ေးနည့်ေးရအ င့် လိုပ့်ရ  င့် ခွဲ ကကသည့်။ လက့်နက့်က ိုင့် ပဋ ပကခသည့် 

အ ပ့်သ ေးမျ ေး ရနထ ိုင့်သည ့် ရေသ အမျ ေးအဖပ ေးက ို  င့်ေး ွဲမွွဲရ ရစခွဲ ပပ ေး စစ့် ပ့်၏ သ မ့်ေးပ ိုက့်မှု၊ လ မှု 

ထ န့်ေးချ ပ့်မှု၊ လ မျ   ေးစိုက ို လ ိုက့်၍ ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုနှင ့် န ိုင့်ငံရ  ့်မှ ဦေးစ ေးသည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး  ိုို့ဖြင ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို ရန ပ့်မှ စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး ရစခွဲ သည့်။  ယ့်စိုနစှ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ 

ကက ရအ င့် ဖမန့်မ  အစ ိုေး သည့်   ွသ ေးမျ ေး၏ ရဖမမျ ေးက ို အ င့်ေးအဓမမ သ မ့်ေးပ ိုက့်ပပ ေး အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို 

အစ ိုေး  အိုပ့်ချ ပ့်သည ့် ရကျေး  ွသစ့်မျ ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ ခ ိုင့်ေးသည့်။ ယင့်ေးမှ  ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရ  ့်လှန့် ပိုန့်ကန့်သ  

နှ မ့်နှင့်ေးရ ေး မဟ ဗျှူဟ ၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး အလိုပ့်သမ ေးမျ ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ိုလည့်ေး အခမွဲ   ယ  န့် ကက  ေးပမ့်ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

အရ ွှေ့ဘက့် နယ့်စပ့် ရေသမျ ေး ွင့် ဖမန့်မ    ိုင့်ေး င့်ေးသ ေး လ နည့်ေးစို အနည့်ေး ံိုေး ငါေးသ န့်ေးခနို့့်သည့် ြ အ ေးရပေး 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး ခံ ပပ ေး သ သ ထင့် ှ ေးသည ့် န ိုင့်င ံက  အက အည မျ ေးလည့်ေး မ  ှ ကကရပ။ အခွန့်အခ 

အမျ   ေးမျ   ေးနငှ ့် အ င့်ေးအဓမမ လိုပ့်အ ေးရပေး န့် ခ ိုင့်ေးရစဖခင့်ေးမျ ေးရကက င ့် အ ပ့်သ ေး အမျ ေးအဖပ ေးသည့် 

မ မ ဘ သ မ မ   ပ့် ည့်န ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ ကကရပ။ အစ ေးအစ  မလံိုရလ က့်ဖခင့်ေး၊ ပည သင့်ခငွ ့်နှင ့် အရဖခခ ံ

ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှုမျ ေး မ ှ ဖခင့်ေး၊ ကက ေးမ ေးရသ  ကျန့်ေးမ ရ ေး အကကပ့်အ ည့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေး 

(ငှက့်ြျ ေး၊ ေမ့်ေးပျက့် ေမ့်ေးရလျှ ဖခင့်ေး၊ HIV/AIDS စသည့်)   ိုို့က ဖမန့်မ န ိုင့်ငံ ငွ့် ကက ေးမ ေးရသ  လ သ ေးချင့်ေး 
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စ န မှု   ိုင့်   အကျပ့်အ ည့်ေး  စ့်ခိုက ို ဖြစ့်ပွ ေးရစသည့်။ ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်မျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် ၂၀၀၈ ခိုနှစ့် 

ရမလ ငွ့် ဖမန့်မ ဖပည့် ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ဧ  ေ   ဖမစ့်ေကျွန့်ေးရပေါ် ရေသ ငွ့်   ိုက့်ခ ိုက့်သွ ေးခွဲ ရသ    ိုက့်ကလိုန့်ေး 

ကွဲ သ ိုို့ရသ  သဘ ေ ရဘေးအနတ  ယ့်မျ ေးနှင ့်  င့်  ိုင့် ရသ အခါ ပ ို၍ ထ လွယ့် ခ ိုက့်လွယ့် ဖြစ့်ရစသည့်။ 

 

စစ့် ပ့်၏   ိုင့်ေး င့်ေးသ ေး လ နည့်ေးစိုမျ ေးက ို ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးရကက င ့် ေိုကခသည့် အမျ ေးအဖပ ေး ထ ိုင့်ေးန ိုင့်ငံသ ိုို့ 

ထွက့်ရဖပေး   မ့်ေးရ  ှင့်ခွဲ  ပပ ေး က င့်၊ က င့်န နှင ့် အဖခ ေးရသ    ိုင့်ေး င့်ေးသ ေး လ နည့်ေးစို  စ့်သ န့်ေးရကျ ့်ခနို့့်မှ  

ေိုကခသည့် စခန့်ေးမျ ေး ငွ့် ရနထ ိုင့်ရန  ွဲ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ထ ိုင့်ေးန ိုင့်ငံ ဖပင့်ပ ှ  ေိုကခသည့် စခန့်ေးမျ ေး ွင့်လည့်ေး 

ေိုကခသည့် ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ  ှ န ိုင့်ပပ ေး ထ ိုင့်ေးန ိုင့်ငံ၏ ပမ  ွေ့မျ ေး ငွ့် ဖမန့်မ  ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးလိုပ့်သ ေး ၁.၅ သန့်ေးခနို့့် 

အနည့်ေးရလေး  ှ သည့်။ 

 

မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး ဖမန့်မ  စစ့် ပ့်နငှ ့်   ိုင့်ေး င့်ေးသ ေး လက့်နက့်က ိုင့်မျ ေးအကက ေး ကနဦေး 

အပစ့်အခ ့်  ပ့်စွဲရ ေးမျ ေးသည့်   ိုက့်ပွွဲမျ ေးက ို ရလျ  ကျရစခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် အရ ွှေ့ဘက့် နယ့်စပ့် 

ရေသမျ ေး ငွ့် စစ့်ရ ေး အင့်အ ေး ဖြည ့် င့်ေးမှုမျ ေး ရလျ  ကျသွ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ဖမန့်မ  စစ့် ပ့်သည့် 

 မှ့်ေးဖပည့်နယ့်မှ နယ့်ရဖမမျ ေးက ို သ မ့်ေးယ ပပ ေး ဖမန့်မ န ိုင့်ငံ၏   ိုင့်ေး င့်ေးသ ေး လ နည့်ေးစိုမျ ေးက ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေး 

ဖပ လိုပ့်ရန ွဲပင့်။ စစ့် ပ့်နငှ ့် လက့်နက့်က ိုင့်မျ ေးအကက ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ကချင့် လက့်နက့်က ိုင့်မျ ေး၊   ိုက့်ပွွဲမျ ေး 

 က့်လက့် ဖြစ့်ပွ ေးရနပပ ေး ကချင့်လ မျ   ေး အမျ ေးအဖပ ေးမှ  နယ့်စပ့်  ရို ့်ဖပည့်သ ိုို့ ထွက့်ရဖပေး သည့်။ 

 

ဘဂဂလ ေးရေ  ှ့်နငှ ့် နယ့်စပ့် ထ စပ့်ရနသည ့်  ခ ိုင့်ဖပည့်နယ့် ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး ငွ့်မ  ဖမန့်မ  စစ့် ပ့်နှင ့် ဗိုေဓဘ သ  

အစွန့်ေးရ  က့်မျ ေးသည့် ရ ိုဟင့်ဂျ  မ  လင့်မျ ေးက ို ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံသည ့် မ ေါေမျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ကကပပ ေး   ရပါင့်ေးမျ ေးစွ ရသ  အသက့်ရသ ံိုေးမှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစက  လ ရပါင့်ေး  စ့်သ န့်ေး 

ရလေးရသ င့်ေးရကျ ့်က ို နံရစ ့် ညစ့်ပ ့်ရနရသ  ေိုကခသည့် စခန့်ေးမျ ေးသ ိုို့   မ့်ေးရ  ှင့် ရနရစခွဲ သည့်။ 

ရ ိုဟင့်ဂျ မျ ေးအရပေါ် ဘ သ ရ ေးအ  သရဘ ထ ေးကက ေးမှု မ ှ ဖခင့်ေး၊ အမိုန့်ေးစက ေးနငှ ့် နှ မ ့်ချ က့် ံရသ  

ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးမှုမျ ေးသည့် ဗဟို ယဉ့်ရကျေးမှု  ှ ရသ ၊ အခွင ့်အရ ေးက ို အရဖခခရံသ ၊ အ ေးလံိုေး ပါေင့်ရသ  

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခို ထွက့်ရပေါ်လ ရ ေး ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေးက ို ပျက့်ဖပ ေးရစခွဲ သည့်။ 

ယင့်ေးရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေးသည့် ဖမန့်မ န ိုင့်ငံ၏ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ဖြစ့်စဉ့်က ို ရထ က့်ပံ ရပေးထ ေးရသ  

ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အစ ိုေး  မ ေါေမျ ေးသည့် ရ ိုဟင့်ဂျ  မ  လင့်မျ ေးက ို န ိုင့်ငံမွဲ မျ ေး 

ဖြစ့်ရစရံိုသ မက ရ ိုဟင့်ဂျ မျ ေးနှင ့် အ နဒ ယ န ိုင့်ငံ အရ ွှေ့ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး နယ့်စပ့် ရေသ ငွ့် ချင့်ေးဖပည့်နယ့် ွင့် 

ရနထ ိုင့်သည ့်  ချင့်ေးလ မျ   ေးမျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  အဖခ ေး   ိုင့်ေး င့်ေးသ ေး လ နည့်ေးစိုမျ ေး၏ ယဉ့်ရကျေးမှု၊ ဘ သ ရ ေးနငှ ့် 

လ မျ   ေးရ ေး   ိုင့်   ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေး က ိုလည့်ေး စနစ့် ကျ ြျက့်  ေးပစ့်ကကသည့်။ ထ ိုမ ေါေမျ ေးသည့် လ ထို 

ဘေမျ ေး၊ ဘ သ ရ ေး ေန့်ေးကျင့်မျ ေးနငှ ့် ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးက ိုလည့်ေး ြျက့်  ေးပစ့်သည့်။ အ  ိုပါ ြ နှ ပ့်သည ့် 

မ ေါေမျ ေးသည့်  ယ့်စိုနစှ့် အမျ ေးအဖပ ေးအ ငွ့်ေး ေိုကခသည့်မျ ေး ထွက့်ရဖပေးမှုမျ ေးက ို မကက ခဏ ဖြစ့်ပွ ေး 

ရစခွဲ သည့်။ ေိုကခသည့်မျ ေး ထွက့်ရဖပေးသည ့် ဖြစ့် ပ့် နှစ့်ခိုမှ  ၁၉၇၈ နငှ ့် ၁၉၉၁ ခိုနှစ့်  ိုို့ ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ပပ ေး 

ထ ိုဖြစ့် ပ့် နှစ့်ကက မ့်လံိုေး ငွ့် ရ ိုဟင့်ဂျ  နှစ့်သ န့်ေး ငါေးရသ င့်ေးခနို့့်သည့်  ခ ိုင့်ဖပည့်နယ့် ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး ှ  ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ရနအ မ့်မျ ေးက ို စွနို့့်ခ ွက  ဘဂဂလ ေးရေ  ှ့် န ိုင့်ငံသ ိုို့ ထွက့်ရဖပေး သည့်။ ၂၀၁၅ ခိုနစှ့် ွင့် ရ ိုဟင့်ဂျ  

ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ သည့် ေိုကခသည့် စခန့်ေးမျ ေး ွင့်သ  ရနထ ိုင့်ရန  ွဲ ဖြစ့်ပပ ေး ရ ိုဟင့်ဂျ  နစှ့်သ န့်ေးခနို့့်သည့် 

ဘဂဂလ ေးရေ  ှ့် န ိုင့်ငံမှ စခန့်ေးမျ ေး ွင့် ရနကက သည့်။ ချင့်ေးေိုကခသည့်  စှ့်ရသ င့်ေးခနို့့်သည့်လည့်ေး စစ့် ပ့်၏ 
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အလ ေး   ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးမှ ထွက့်ရဖပေး   မ့်ေးရ  ှင့်က  အ နဒ ယ န ိုင့်င ံွင့် ခ ိုလံှုရန သည့်။ လွန့်ခွဲ ရသ   ယ့်စိုနစှ့် 

နှစ့်ခိုအ ငွ့်ေး လ မျ   ေးရပါင့်ေးစံို ဖမန့်မ  ေိုကခသည့် ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ သည့် မရလေး  ှေး န ိုင့်င ံွင့် ခ ိုလံှုခငွ ့်  ယ ပပ ေး 

ရနထ ိုင့်ရနကကသည့်။ 

 

မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ ရသ  ရ ိုဟင့်ဂျ မျ ေးသည့် လံိုခခ ံမှု မ ှ ရသ  

သစ့်သ ေးရလှမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ က  ဘဂဂလ ေးရေ  ှ့်နှင ့်  ခ ိုင့်ဖပည့်နယ့် ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး  ိုို့မှ မရလေး  ှေးနှင ့် အဖခ ေး 

အ မ့်န ေးချင့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့  ကွ့်လွှင ့်ကကသည့်။ အ  ိုပါ ခ  ေးစဉ့် အချ   ွေ့မှ  ရကကကွွဲစ   ဖြစ့် ပ့်မျ ေးနငှ ့် 

အ ံိုေးသ ့် ပပ ေး ခ  ေးသည့်မျ ေးသည့် အစ ရ စ  ဖပ ့်လပ့်ဖခင့်ေး၊ ရ ဓ  ့် ကိုန့်ခန့်ေးဖခင့်ေး၊ 

ရ နစ့်ရသ ံိုေးဖခင့်ေးမျ ေး ကက ံရ ွွေ့ သည့်။ ၂၀၁၅ ခိုနှစ့် နှစ့်လယ့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ရထ င့်ရပါင့်ေး မျ ေးစ ွရသ  

ရ ိုဟင့်ဂျ မျ ေးနှင ့် ဘဂဂလ ေးရေ  ှ့် လ မျ   ေးမျ ေးက ို ပင့်လယ့်ထွဲ ွင့် လ ကိုန့်က ေးသ မျ ေးက ထ ေးပစ့်ခွဲ ကကသည့်။ 

မရလေး  ှေးနှင ့် အင့်ေ ိုန ေး  ှေး အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးက ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး ေင့်ရ  က့် လ ိုသ မျ ေးက ို ကယ့် ယ့် န့် 

ဖငင့်ေးပယ့်ခွဲ ပပ ေး အ  ိုပါ ေိုကခသည့် ရလှမျ ေးက ို ပင့်လယ့်ထွဲသ ိုို့  ွန့်ေးထို ့်ပစ့်ခွဲ ကကသည့်။ ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်ရကက င ့် 

ေိုကခသည့် မျ ေးစ ွ အသက့် ံိုေးရံှုေး ခွဲ  သည့်။ 

 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငံ ှ  IDP မျ ေး၏ အရဖခအရန  ိုေးမျ ေးနငှ ့် ရ  င့်နှင ့် ရ  င့်အ   ှွင့် ဖမန့်မ  ေိုကခသည့်မျ ေး 

 ှ ရနဖခင့်ေးသည့် ကမ္ ရပေါ် ငွ့် အခက့်ခွဲ ံိုေးနှင ့် အရှုပ့်ရထွေး ံိုေး က လ ှည့်ကက  ေိုကခသည့် အရဖခအရန စ့်ခိုက ို 

ြန့်  ေးရပေးသည့်။ ရေသ ွင့်ေး ှ  န ိုင့်ငံ အမျ ေးစိုက ေိုကခသည့်မျ ေးက ို လ သ ချင့်ေး စ န မှု  ိုင့်   စ ိုေး  မ့်ြွယ့်   

 စ့်ခိုထက့် လံိုခခ ံရ ေး က စစ ပ့် အဖြစ့်သ  အဓ က ရှုဖမင့်ကကပပ ေး ဖမန့်မ န ိုင့်င၏ံ ရ ိုဟင့်ဂျ မျ ေးအရပေါ် 

 က့် ံမှုမျ ေးအ ေး ရေြန့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ဖပည့် ွင့်ေးရ ေးက ို ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့် န့် လက့်ရ  ှင့်ကကသည့်။ ရေသ ွင့်ေး 

န ိုင့်ငံ အမျ ေးစိုသည့် ကိုလသမဂဂ၏ ေိုကခသည့်   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့်က ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး မထ ေးဘွဲ 

၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ကိုလသမဂဂနှင ့် အစ ိုေး မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အရထ က့်အပံ နငှ ့် အက အည  

ရပေးရ ေး အခန့်ေးကဏ္ဍမျ ေးက ို ကနို့့်သ ့်ထ ေးကကသည့်။ 

 

အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး ထ ိုင့်ေးန ိုင့်ငံမ ှ ဖမန့်မ  ေိုကခသည့် ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွက ို 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချခွင ့် ရပေးခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုအကျပ့်အ ည့်ေးက ို ရဖြ ငှ့်ေး န့်မှ  ယင့်ေး  ိုို့က ို 

ဖြစ့်ပွ ေးရစသည ့် န ိုင့်ငရံ ေး ရဖြ ငှ့်ေးချက့်မျ ေး   ှရြွ န့် ဖြစ့်သည့်။ စစ့် ပ့်နှင ့်   ိုင့်ေး င့်ေးသ ေး လ နည့်ေးစိုမျ ေး 

အကက ေး ပဋ ပကခမျ ေး၊ ရ ိုဟင့်ဂျ မျ ေးနငှ ့် အဖခ ေးရသ  လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေး၏ န ိုင့်ငံသ ေး ဖြစ့်ခွင ့်နှင ့် အဖခ ေး 

အရဖခခ ံ ကျရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေး  ိုို့အ ေး အဖပည ့်အေ ရဖြ ှင့်ေးန ိုင့်မှသ  ဖမန့်မ န ိုင့်ငံ၏ 

နှစ့်ရပါင့်ေး ှည့်ကက ရနရသ  ေိုကခသည့် အရဖခအရနက ို ရဖြ ှင့်ေးန ိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် 

ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် IDP မျ ေး ရန ပ့် မဖပန့်မ  အဓ ပပ ယ့် ဖပည ့်ေရသ  ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ဖြစ့်စဉ့်နငှ ့် ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  

ဖပန့်လည့် ထ ရထ င့်ရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ အက အည နှင ့် လိုပ့်ရ  င့် မည့် 

ဖြစ့်သည့်။ ၂၀၁၅ နှစ့်ကိုန့်ပ ိုင့်ေး ွင့် အန့်အယ့်လ့်ေ သည့် ရ ေွးရက က့်ပွွဲ ငွ့် ရသ င့်ပပ  ကမ့်ေးပပ   အန ိုင့်  ှ ခွဲ သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် အန့်အယ့်လ့်ေ မှ   ိုင့်ေးဖပည့်၏ လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေးအ ွက့် အရ ေးပါသည ့် ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး 

ဖပ လိုပ့်မည ့် အ  ပ့်အရယ င့်ရ    မရ ွွေ့ ရသေးရပ။ 
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အနစှ့်ချ ပ့် 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငံမ ှက လ ှည့်ကက  ေိုကခသည့် အရဖခအရနသည့် န ိုင့်ငံရ ေး ြ နှ ပ့်ဖခင့်ေး၊ လက့်နက့်က ိုင့် ပဋ ပကခနငှ ့် 

နယ့်စပ့်ရေသမျ ေး ငွ့် စစ့် ပ့်၏ အရဖခစ ိုက့် သ မ့်ေးပ ိုက့်မှုမျ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး စ မံခနို့့်ခွွဲမှု ညံ ြျင့်ေးဖခင့်ေးမျ ေး၏ 

 လေ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ရ ိုဟင့်ဂျ  မ  လင့်မျ ေးသည့် ကမ္ ရပေါ် ှ  ထ လွယ့် ခ ိုက့်လွယ့်မှု အမျ ေး ံိုေး က လ ညှ့်ကက  ေိုကခသည့် 

အရဖခအရနမျ ေးအနက့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငံ၏ အ မ့်န ေးချင့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေး (ထ ိုင့်ေး၊ ဘဂဂလ ေးရေ  ှ့်၊ မရလေး  ှေး၊ အ နဒ ယနငှ ့်  ရို ့် န ိုင့်ငံမျ ေး)  ငွ့် 

ခ ိုလံှုသ  အမျ ေးအဖပ ေးအဖပင့် ဖမန့်မ ဖပည့် ွင့်ေး ွင့်လည့်ေး ရန ပ့်စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး  သ  အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည့်။ 

  ိုင့်ေး င့်ေးသ ေး ပဋ ပကခမျ ေး၊ လ မျ   ေးရ ေးနှင ့် ဘ သ ရ ေး ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုမျ ေး၊ အဖခ ေး လ သ ေးချင့်ေး 

စ န မှု  ိုင့်   အကျပ့်အ ည့်ေးမျ ေးအ ွက့် န ိုင့်ငံရ ေးအရဖြ မ  ှန ိုင့်သရ ွွေ့ ဖမန့်မ န ိုင့်င ံွင့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  

 ည့်ပင မ့်မှု  ှ မည့်မဟို ့်ဘွဲ ဖမန့်မ ဖပည့်မှ ြ အ ေးရပေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးခ ံသ မျ ေး အ ကွ့်လည့်ေး အ ံိုေးသ ့် 

  ှ န ိုင့်မည့် မဟို ့်ရပ။ 

 

ဆင် ခင်စဉျ်ားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ဖပည့် ငွ့်ေး ှ  လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က ကွယ့်ဖခင့်ေး က စစ ပ့်သည့် အန ဂ ့် ဖမန့်မ န ိုင့်င ံွင့် 

န ိုင့်ငရံ ေး  ည့်ပင မ့်မှု   ှ ရ ေးအ ွက့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ အရထ က့်အက  ဖပ သနည့်ေး။ 

 

ဝ ှွေ့ဆ ် န်၊ မဟာမြိတ် အသစ်မ ာျားနှင  ်ဇာတ်ဝ ာင် အသစ်မ ာျား လြိအုပ် ခငျ်ား 

 

လက့် ှ  န ိုင့်င ံက  န ိုင့်ငံရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ပ ့်ေန့်ေးကျင့်မျ ေး ွင့် ြ အ ေးရပေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး ခံ ဖခင့်ေးက ို 

ရဖြ ှင့်ေး န့်မှ  န ိုင့်ငံ က  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အြွွဲွေ့မျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့်မျ ေး က ကွယ့်ရ ေး 

စနစ့်မျ ေး၏   ေန့်မျ ေးဖြင ့်သ  ရ ွှေ့ က့်၍ မ ရကက င့်ေး ပ ို၍ အသ အမှ ့် ဖပ လ ကကသည့်။ အ  ိုချံ ေး 

  ို ရသ ့် UNHCR သည့် ေိုကခသည့်မျ ေး၊ IDP မျ ေးနငှ ့် အဖခ ေးရသ  ြ အ ေးရပေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခံ သ မျ ေး၏ 

ဖပဿန မျ ေးက ို  စ့်ြွွဲွေ့ ည့်ေး  င့်  ိုင့် ရဖြ ှင့်ေး၍ မ ရပ။ ြ အ ေးရပေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး ဖခင့်ေးမျ ေး၏ အရဖြက ို 

အဖခ ေးရသ  န ိုင့်င ံက  စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေး ဖြစ့်သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု၊ 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး  ည့်ရ  က့်မှုနှင ့် လံိုခခ ံရ ေး  ိုို့မှ ခွွဲဖခ ေး၍ မ ရပ။ ေိုကခသည့် ဖပဿန မျ ေးသည့် 

သဘ ေအ ေးဖြင ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ   ေးစံို ပါေင့်ရလ   UNHCR သည့် ၎င့်ေး  ိုို့ အြွွဲွေ့အစည့်ေးနှင ့် 

ထ ိုဖပဿန  ပ့်မျ ေးက ို က ိုင့် ွယ့်သည ့် အဖခ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အကက ေး  က့်သွယ့်မှုမျ ေး  ည့်ရ  က့် န့် 

လ ိုအပ့်သည့်။ ေိုကခသည့် ဖပဿန  ပ့် အရပေါ် အ  ိုပါ ချဉ့်ေးကပ့်ပံို အသစ့်အ  အရဖြ ှ    ငွ့် 

ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး အမျ ေးအဖပ ေး ပါေင့်ရစဖခင့်ေး၊ ေိုကခသည့်မျ ေး က ကယွ့်ရ ေး စနစ့်က ရဖြ ငှ့်ေးမည ့် က စစ ပ့်မျ ေး 

  ိုေးဖမြှင ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အကျ  ေးအဖမ ့်  ရစမည ့် လ အိုပ့်စိုမျ ေး   ိုေးဖမြှင ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။  

 ုလသမဂဂ စနစ်အတွင်ျား UNHCR မှ လံှုဝဆာ်သူ အ ဖစ ်ပါေင် ခင်ျား 

 

အဖခ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် ဦေးရ  င့် ဦေး ကွ့်ဖပ က   က့်သွယ့်ြလှယ့်   ွင့် UNHCR သည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

  ေန့်မျ ေး ကျယ့်ဖပနို့့်လ ဖခင့်ေးနှင ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး အရဖခချမှု   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေး (သ ိုို့) ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေး 
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ဖြစ့်လ န ိုင့်ရချမျ ေးက ို  နို့့်ကျင့် မည့်။ UNHCR သည့် အဖခ ေးရသ  န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို 

ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးရသ  ၎င့်ေး  ိုို့၏   ေန့်မျ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေး န့် အက အည ရပေးသည ့်၊ လံှုွေ့ရ  ့် 

  ိုက့် ွန့်ေးသည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍ  ယ သင ့်သည့်။ အ  ိုချ ံေး   ို ရသ ့် UNHCR သည့် နည့်ေးနည့်ေးလိုပ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် 

မျ ေးမျ ေးပပ ေးရအ င့် လိုပ့် န့် လ ိုအပ့်ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ လိုပ့်ရ  င့် သည ့် ချဉ့်ေးကပ့် စည့်ေးရံိုေးဖခင့်ေး၊ 

ညြှ န ှုင့်ေးရ  င့် ကွ့်ဖခင့်ေးနှင ့် က ည ပံ ပ ိုေးရပေးဖခင့်ေး အခန့်ေးကဏ္ဍမျ ေး ွင့် ပ ို၍ အ ရံိုစ ိုက့်က  မဟ ဗျှူဟ ကျကျ 

လိုပ့်ရ  င့်သင ့်သည့်။ 

 

ထ ရ  က့်ရသ  အက အကယွ့် ရပေးဖခင့်ေးနငှ ့် ေိုကခသည့်မျ ေးအ ကွ့် အရဖြ ှ ဖခင့်ေးမျ ေးသည့် ကိုလသမဂဂ၏ 

စနစ့် စ့်ခိုလံိုေးက ို လွှမ့်ေးခခံ သည ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုအရပေါ် မ  ည့်ရနသည့်။ ေိုကခသည့်မျ ေးက ို UNHCR ၏ 

  ေန့်ဟိုသ  မဖမင့်သင ့်ရပ။ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ အဖခ ေး လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ ကိုလသမဂဂ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး  ည့်ရ  က့်ရ ေး ရက ့်မ ငှ့်နငှ ့် ကိုလသမဂဂ ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး 

အရဖခချဖခင့်ေး   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် ေိုကခသည့် က စစ ပ့် ငွ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခန့်ေးကဏ္ဍမျ ေးက ို 

အသ အမှ ့်ဖပ  န့် လ ိုအပ့်သည့်။ UNHCR သည့် အ  ိုပါ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့်  ငှ့်ေးလင့်ေးစ ွ 

သ ့်မှ ့်ထ ေးရသ  ပ ေးရပါင့်ေးမှုမျ ေး  ှ သင ့်ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ကျွမ့်ေးကျင့်မှုမျ ေးက ို ယ သံိုေးသင ့်သည့်။ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  

ပ ေးရပါင့်ေးရ ေး သရဘ   ည ချက့်မျ ေးက ို ထ ရ  က့်ရစ န့် အရထွရထွ အ ငွ့်ေးရ ေးမှှူေးရံိုေးနှင ့် ကိုလသမဂဂ 

အရထွရထွ ည လ ခ ံ ိုို့က အဖခ ေးရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ ေိုကခသည့်မျ ေးအရပေါ် ငွ့်  ှ ရသ  

  ေန့်မျ ေးအ ေး သ  ဖပ မ  လ ရစပပ ေး UNHCR နငှ ့် ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ကွ့် န့် လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး သ  ရပေး န့် 

လ ိုအပ့်သည့်။ 

 

UNHCR သည့်လည့်ေး ၎င့်ေးလှုပ့် ှ ေးရန ရသ  န ိုင့်ငံရ ေး န့်သည ့် ပ ့်ေန့်ေးကျင့်အရကက င့်ေး ပ ို၍ 

သ  ဖပ မ လ  န့် လ ိုအပ့်သည့်။ အ  ိုပါ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး၊ လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေးမျ ေးက 

အကွဲဖြ ့်သည့်။ ကမ္  စ့်ေန့်ေး ွင့် ေိုကခသည့် အကျပ့်အ ည့်ေးမျ ေး ပ ိုပ ိုမျ ေးလ  ရလ   ကမ္   ေိုကခသည့် 

ဖပဿန က ို  ံိုို့ဖပန့် န့် UNHCR သည့် န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် ပ ေးရပါင့်ေးက  လိုပ့်ရ  င့် မည့်။ UNHCR အရနဖြင ့် 

န ိုင့်င ံက  ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ကွ့်မှုမျ ေးနှင ့် သင ့်ရလျ ့်သည ့် ပမ ဏ၊ ကျယ့်ဖပနို့့်မှုနငှ ့် အချ  န့် အ  ိုင့်ေးအ  အ  

ေန့်ထို ့်ေန့်ပ ိုေးမျ ေး ရေမျှဖခင့်ေးက ို ပံ ပ ိုေးက ည ရပေးဖခင့်ေး၊ အ ေးရပေးဖခင့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်သင ့်သည့်။ 

 

အန ဂ ့် ွင့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ေန့်ထို ့်ေန့်ပ ိုေး ရေမျှသည ့် ပံိုစ ံနှစ့်မျ   ေးက ို အသံိုေးဖပ သင ့်သည့်။ ထ ရ  က့်ရသ  

အက အကယွ့် ရပေး န့်နှင ့် ရဖြ ငှ့်ေးချက့်မျ ေး   ှရြွ န့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် UNHCR နငှ ့် လက့်ခထံ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး 

လ ိုအပ့်သည ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို ပံ ပ ိုေးရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် ရငရွ ေးရကကေးရ ေး ေန့်ထို ့်ေန့်ပ ိုေးက ို မျှရေခံစ ေး န ိုင့်သည့်။ 

ယခင့်က ေန့်ထို ့်ေန့်ပ ိုေး မျှရေ ခံစ ေး န့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ရငရွကကေးထည ့်ေင့်မှုမျ ေးသည့် အကနို့့်အသ ့်နငှ ့်သ   ှ ပပ ေး 

ရ ေွးချယ့်မှု ဖမင ့်မ ေးသည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် UNHCR ၏ နှစ့်စဉ့်  န့်ပံိုရငွအ ွက့် ထည ့်ေင့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) လ ရ  က့် 

အရဖခချခွင ့် ရပေးဖခင့်ေးမျ ေးသ  လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် ၎င့်ေး  ိုို့အ ွက့် အချ   ွေ့ရသ  

လ အိုပ့်စိုမျ ေး (သ ိုို့) အရဖခအရနမျ ေးသည့်သ  အကျ  ေးစ ေးပွ ေး  န ိုင့်ရဖခ  ှ ဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအကျ   ေးစ ေးပွ ေး 

မျ ေးသည့် ေိုကခသည့်မျ ေးက ို က ကယွ့်ဖခင့်ေးနှင ့် အပမွဲ   ိုက့်ရ ိုက့် မသက့်  ိုင့်ဘွဲ အဖခ ေး  က့်စပ့်ရနသည ့် ဖြစ့် ပ့် 

နယ့်ပယ့်မျ ေးမှ ရပေါ်ထွက့်လ သည့်။ ဥပမ  မဟ ဗျှူဟ  (သ ိုို့) န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေ   ိုင့်   အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးက 

စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ က လ ငွ့် ထည ့်ေင့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို အ ံိုေးအဖြ ့် ရပေးသည့်။ စစ့်ရအေး   ိုက့်ပွွဲပပ ေး 
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ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ထည ့်ေင့်ရငွမျ ေးသည့် လံိုခခ ံရ ေး၊ ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး အရဖခချမှု (သ ိုို့) ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   

စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးအရပေါ် အရဖခခံသည့်။ 

 

ေိုကခသည့်မျ ေး က ကယွ့်ရ ေး စနစ့်သည့် ကမ္   န ိုင့်ငရံ ေး အရဖခအရနမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေး၊ 

 ံိုို့ဖပန့်ဖခင့်ေးမျ ေးအ ေး ရ  ှင့်လွှွဲ၍ မ ရပ။ သမ ိုင့်ေးစဉ့်လ အ  UNHCR သည့် န ိုင့်ငရံ ေးအ   က့်ကကွသည ့် 

အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်ပါက အထ ရ  က့် ံိုေး ဖြစ့်ပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးက ို 

အသ အမှ ့်ဖပ က  ရဖြ ှင့်ေး ရ  င့် ွက့်လ ိုစ  ့်  ှ  မည့် ဖြစ့်သည့်။  စ့်ဘက့် ွင့်မ  UNHCR သည့် 

 က့်ကကစွွ  လိုပ့်ရ  င့်မှု မ ှ ဘွဲ နည့်ေးပည  အက အည ရပေးသည ့် အခန့်ေးကဏ္ဍသ   ယ ထ ေးပါက ထ ရ  က့်မှု 

အနည့်ေး ံိုေး ဖြစ့်သည့်။ စ န့်ရခေါ်မှုမှ  စ  ့် နဒ မ ှ ဘွဲနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အရဖခအရနမျ ေး၏ ပံိုသွင့်ေးမှုက ို မခံဘွဲ (သ ိုို့) 

န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အကနို့့်အသ ့်   ိုေးဖမြှင ့်သည ့် မ ေါေမျ ေးက ို    ေးေင့် မဖြစ့်ရစဘွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးနငှ ့် က ိုက့်ည ရကက င့်ေး ရဖြ င့်ေးြျဖခင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး ငွ့် ပါေင့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

UNHCR သည့် ေိုကခသည့်မျ ေး၊ IDP မျ ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  ြ အ ေးရပေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခံ သ မျ ေး၏ ဖပဿန မျ ေးက ို 

 စ့်ြွွဲွေ့ ည့်ေး  င့်  ိုင့် ရဖြ ငှ့်ေး၍ မ ရပ။ ြ အ ေးရပေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး ဖခင့်ေးမျ ေး၏ အရဖြက ို အဖခ ေးရသ  

န ိုင့်င ံက  စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေး ဖြစ့်သည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး၊ န ိုင့်င ံက  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု၊ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး 

 ည့်ရ  က့်မှုနှင ့် လံိုခခ ံရ ေး  ိုို့မှ ခွွဲဖခ ေး၍ မ ရပ။ UNHCR သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ စဉ့် က့်မဖပ ့် 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ရ ေးနှင ့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး  ည့်ရ  က့်ရ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  က စစ ပ့်မျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ရနသည ့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့်  က့် ံရ ေး  ည့်ရ  က့် န့် လ ိုအပ့်သည့်။ 

န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးရသ    ေန့်မျ ေးက ို 

ဖြည ့် ည့်ေးရပေးန ိုင့် န့် UNHCR က ပံ ပ ိုေးက ည ရ ေးနငှ ့် လံှုွေ့ရ  ့်ရ ေး အခန့်ေးကဏ္ဍက ို ယ သင ့်သည့်။ 

UNHCR အရနဖြင ့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  ပ ို၍  က့်ကကရွသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဖြစ့်လ သင ့်ပပ ေး န ိုင့်ငမံျ ေးနှင ့် လက့် ွွဲက  

န ိုင့်င ံက  ပ ေးရပါင့်ေးမှုနငှ ့် ေန့်ထို ့်ေန့်ပ ိုေး မျှရေမှု  ိုို့က ို လိုပ့်ရ  င့် န့် က ည ရပေးဖခင့်ေး၊ အ ေးရပေး အ ေးရဖမြှ က့် 

ဖပ ဖခင့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်သင ့်သည့်။ 

ထ ရ  က့်ရသ  အက အကယွ့် ရပေး န့်နှင ့် ရဖြ ှင့်ေးချက့်မျ ေး   ှရြွ န့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် UNHCR နငှ ့် 

လက့်ခထံ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး လ ိုအပ့်သည ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို ပံ ပ ိုေးရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် ရငွရ ေးရကကေးရ ေး 

ေန့်ထို ့်ေန့်ပ ိုေးက ို မျှရေခံစ ေး န ိုင့်သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ေိုကခသည့်မျ ေးက ို ခ ိုလံှုခွင ့် ရပေးဖခင့်ေး၊ ရနထ ိုင့်   

ရေသ ွင့်ေး ပ ေးရပါင့်ေးခငွ ့် ရပေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) လ ရ  က့် အရဖခချခွင ့် ရပေးဖခင့်ေး  ိုို့ဖြင ့် ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  

ေန့်ထို ့်ေန့်ပ ိုေး မျှရေမှုမျ ေးလည့်ေး လိုပ့်ရ  င့် န ိုင့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင်စဉ်ျားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ယခိုလက့် ှ  ေိုကခသည့် အရဖခအရန  စ့်ခိုက ို ဖြစ့် ပ့် ရလ လ မှု အဖြစ့် အသံိုေးဖပ ၍ UNHCR က ထ ိုေိုကခသည့် 

ဖပဿန က ို မည့်သ ိုို့ ပ ိုမ ို ထ ရ  က့်စွ  အရဖြ ှ န ိုင့်မည့်နည့်ေး ဟ သည့်က ို ရ ွေးရနွေးပါ။ 
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နြိဂံုျား 

 

၂၁   စို  က့်လက့်သွ ေးရနသည့်နှင ့်အမျှ ြ အ ေးရပေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခံ ဖခင့်ေးသည့် ကမ္ ရပေါ် ွင့် အထင့် ှ ေး ံိုေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   စ ိုေး  မ့်ြွယ့်    စ့် ပ့် ဖြစ့်လ ရပသည့်။ ယခိုအခါ UNHCR သည့် 

ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့်သ မက IDP မျ ေး၊ ရန ပ့်ဖပန့်သ မျ ေး၊ န ိုင့်ငံမွဲ မျ ေးနငှ ့် အဖခ ေးရသ  ြ အ ေးရပေး 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ သ မျ ေးနှင ့် လက့် ွွဲ လိုပ့်ရ  င့်သည့်။ ပဋ ပကခမျ ေး၊ န ိုင့်ငံ ပပ  လွဲဖခင့်ေးမျ ေး၊ ကမ္ ကက ေး 

ပ ရနွေးလ မှုနှင ့် ဂလ ိုဘယ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး  ိုို့  က့်လက့် ဖမင ့် က့်ရနမည့်ဟို ခနို့့်မှန့်ေးထ ေး   သဘ ေ 

ရဘေးအနတ  ယ့်ရကက င ့် ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ သ  အရ အ ွက့် ဖမင ့် က့်လ ဖခင့်ေး၊ ပဋ ပကခမျ ေးမှ 

ထွက့်ရဖပေးလ  ရသ  ေိုကခသည့်မျ ေး မျ ေးဖပ ေးလ ဖခင့်ေးနငှ ့် ယ ိုယွင့်ေး ပပ  လွဲရနရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးမှ အဖခ ေးရသ  

ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးသ မျ ေး ထွက့်ရဖပေးလ  ဖခင့်ေး  ိုို့ဖြင ့် အန ဂ ့် ွင့် ြ အ ေးရပေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ ဖခင့်ေး စ န့်ရခေါ်မှုသည့် 

ပမ ဏရ  ၊ ရှုပ့်ရထွေးမှုပါ ပ ိုမ ို ဖမင ့် က့်လ ြွယ့်  ှ သည့်။ လက့်ရ ွွေ့ ငွ့် ြ အ ေးရပေး ထွက့်ရဖပေး 

  မ့်ေးရ  ှင့် သ မျ ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ို   ွင့် ပံိုစံမျ   ေးစံိုဖြင ့် ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ဖခင့်ေးမျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေး 

စဉ့်ေးစ ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ယခိုအခန့်ေး ွင့် ရြ ့်ဖပခွဲ သည ့် ြ အ ေးရပေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခံ သ  အမျ   ေးအစ ေးမျ ေး 

အ ေးလံိုေးက ို က ိုင့် ယွ့် န့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေနှင ့် မဖပည ့်စံိုသည ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး မ ရဘ င့်မျ ေး ငွ့် 

ကက ေးမ ေးသည ့် လစ့်ဟ ချက့်မျ ေး  ှ ရန ွဲပင့်။ 

 

UNHCR ၏ အရဖခအရနက ပဋ ပကခမျ ေး  က့်လက့် ဖြစ့်ပွ ေးရနပပ ေး န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး 

ရဖပ င့်ေးလွဲရနသည ့် အရဖခအရန ရန က့်ခ ံငွ့် ေိုကခသည့်မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို က ကယွ့် န့် 

  ေန့်ရပေးဖခင့်ေး ခံထ ေး သည ့် န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး  င့်  ိုင့် သည ့် အခက့်အခွဲမျ ေးက ို လှစ့်ဟ 

ဖပရနသည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  က ကယွ့်ရ ေး  ိုင့်   န ိုင့်င ံက  စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် 

ဖပည့် ငွ့်ေးရ ေး ွင့် ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်မှု မဖပ ရ ေးမ   ိုို့က ို    ေးဥပရေထက့် ပ ို၍ အရလေးထ ေးသည့်။ 

ထ ိုအချက့်က UNHCR နှင ့် န ိုင့်င ံက  ေိုကခသည့်မျ ေး က ကယွ့်ရ ေး စနစ့်၏ အ ဏ  ကျယ့်ဖပနို့့်မှုနငှ ့် 

အ  ိုင့်ေးအ  က ို ကနို့့်သ ့်  ကျသည့်။ ပ ိုအရ ေးကက ေးသည ့် အချက့်မှ  ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး၊ 

အကကမ့်ေးြက့်မှု စစ့်ပွွဲ၊ ပဋ ပကခမျ ေး နှစ့် ှည့်ကက ဖခင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံမျ ေး အကက ေး ပပ  င့်  ိုင့်ဖခင့်ေးမျ ေး စသည ့်  ိုို့ရကက င ့် 

ေိုကခသည့်မျ ေးအရပေါ် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အဖမင့်မှ  မကက ရသေးမ  နစှ့်မျ ေးအ ွင့်ေး မ ရကက လ ခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး၊ စိုစည့်ေး လိုပ့်ရ  င့်သည ့်   ဇေ ့်မှုမျ ေး၊    ေးမေင့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးဖခင့်ေးမျ ေးက ို စ ိုေး  မ့်ပ ပန့် 

ကကသည ့် အရလံျံ က့် ြ အ ေးရပေးမှုရကက င ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး သ မျ ေးက ို က ကယွ့်ဖခင့်ေး၏ အန ဂ ့်က ို 

ထ ခ ိုက့်လ သည့်။ ေိုကခသည့်မျ ေးက ို  စ့်ချ  န့်က ြ နှ ပ့်ဖခင့်ေး ခံ ရသ ရကက င ့် အက အကယွ့်   ှရြွ န့် 

အရကက င့်ေးဖပချက့်ရက င့်ေး  ှ သ မျ ေးဟို ရှုဖမင့်ကကရသ ့်လည့်ေး ယခိုအခါ ေိုကခသည့်မျ ေးနငှ ့် အဖခ ေး အက အကယွ့် 

လ ိုအပ့်သ မျ ေးက ို    ေးမေင့်သ မျ ေး၊   ဇေ ့်သ ေးမျ ေးအဖြစ့် မကက ခဏ ရှုဖမင့်ကကပပ ေး 

ရဘေးြယ့်ထို ့်ထ ေးကကသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲရနရသ  အရဖခအရနမျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် လ ထို 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေး အချ   ွေ့သည့် ေိုကခသည့်မျ ေးက ို က ကယွ့်သည ့် န ိုင့်ငံ က  လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးအ ေး ၎င့်ေး  ိုို့နှင ့် 

ထ ိုက့် န့်ရသ  ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေး မရပေးန ိုင့်ကကရပ။  

 

ြ အ ေးရပေးခံ ၍ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ သ မျ ေးအရပေါ် အက အကယွ့်နှင ့် အရထ က့်အက မျ ေးသည့် UNHCR နှင ့် လက့် ှ  

ေိုကခသည့်မျ ေး အက အကယွ့်ရပေးရ ေး စနစ့်၏ လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေးထက့် ရကျ ့်လွန့်ရနသည့်။ အန ဂ ့် ွင့် 
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ထ ိုဖပဿန မျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး န့် ကိုလသမဂဂ အြွွဲွေ့အ ငွ့်ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး မ ရဘ င့်  ိုင့်   ပ ေးရပါင့်ေး 

ရ  င့် ွက့်မှုမျ ေး လ ိုအပ့်သည့်။ ထ ိုပ ေးရပါင့်ေးမှု ငွ့် အရထွရထွ အ ွင့်ေးရ ေးမှှူေးရံိုေး၊ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ရအဂျင့်စ မျ ေး၊ 

ကိုလသမဂဂ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး  ည့်ရ  က့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်နှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး မဟ မင့်ေးကက ေးရံိုေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးနှင ့် လံိုခခ ံရ ေး   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးမှ ပ ေးရပါင့်ေးမှုနှင ့် NGO မျ ေး၊ မ ေ ယ မျ ေးနှင ့် 

စ  ့်ပါေင့်စ ေးသည ့် ဖပည့်သ မျ ေး၏ ရထ က့်ပံ မှုမျ ေး လ ိုအပ့်သည့်။ 

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။  ြ အ ေးရပေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး သ မျ ေးသည့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစ ပ့် ဖြစ့်သနည့်ေး။ 

၂။  ေိုကခသည့်  ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ ၁၉၅၁ ခိုနှစ့် ေိုကခသည့် သရဘ   စ ချ ပ့်ပါ ေိုကခသည့် အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုချက့်က လံိုရလ က့်ပါသလ ေး။ ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးရသ  ဥပရေအ  အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့် အဖပင့် 

ေိုကခသည့် ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးက ို လွန့်ခွဲ ရသ  ၆၅ နစှ့်အ ွင့်ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့ အကျယ့်ချွဲွေ့လ ခွဲ သနည့်ေး။  

၃။  ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် ဖပည့် ငွ့်ေး ရန ပ့် စနွို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး သ မျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ 

 က့် ံပံိုမျ ေး မည့်သ ိုို့ ကွ ဖခ ေးသွ ေးသနည့်ေး။ IDP မျ ေး ွင့် မည့်သည ့် အထ ေး ဖပဿန မျ ေး  ှ သနည့်ေး။ 

၄။  င ့်မွ ့်ရခါင့်ေးပါေးမှု၊ လိုပ့်က ိုင့်စ ေးရသ က့် န့် အခငွ ့်အလမ့်ေး မ ှ မှု  ိုို့ရကက င ့် မ မ   ိုို့ ရန ပ့်က ို စွနို့့်ခ ွ 

ထွက့်ရဖပေးလ  သ မျ ေးအ ေး ေိုကခသည့်ဟို သ ့်မှ ့်သင ့်ပါသလ ေး။ ေိုကခသည့် ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးက ို 

အကျယ့်ချွဲွေ့  မှ အဓ ပပ ယ့် မ ှ ရလ က့်ရအ င့် ကျယ့်ဖပနို့့်သွ ေးန ိုင့်   မည့်သည ့် အ  ိုင့်ေးအ  အထ  

အကျယ့်ချွဲွေ့ သင ့်သနည့်ေး။ 

၅။  UNHCR က ို ၎င့်ေး၏   ေန့်ဖြစ့်သည ့် ေိုကခသည့်မျ ေးအ ေး က ကွယ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် အက အည  ရပေးဖခင့်ေး  ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့် န့် မည့်သည ့် အ  မျ ေးက အဓ က   ေး  ေးရနသနည့်ေး။ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက 

ကမ္   အ ဂျန့်ေါ ွင့် လွှမ့်ေးမ ိုေးရနသည ့် အရဖခအရန ငွ့် အိုပ့်ချ ပ့်မှု ဖပဿန  ပ့်မျ ေးအရကက င့်ေး 

ဤဖြစ့် ပ့်က မည့်သ ိုို့ ဖပသရနသနည့်ေး။ 

၆။ ကမ္   ရ  င့်ဖခမ့်ေးနှင ့် ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး ှ  န ိုင့်ငံမျ ေး၊ ဖပည့်သ နှင ့် မ ေ ယ ၏ ြ အ ေးရပေး၍ 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ သ မျ ေးအရပေါ် အဖမင့်မျ ေးနှင ့် မ ေါေမျ ေး မည့်သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲခွဲ သနည့်ေး။  

၇။ ေိုကခသည့် ဖပဿန နငှ ့် ယ ိုယွင့်ေးပျက့်စ ေးရနရသ ၊ ပပ  ကွွဲလွယ့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ပ ိုမ ို မျ ေးဖပ ေးလ ဖခင့်ေး  ိုို့ 

အကက ေး မည့်သ ိုို့  က့်စပ့်မှု  ှ သနည့်ေး။ 

၈။ ေိုကခသည့် ဖပဿန သည့် ကိုလသမဂဂ ရအဂျင့်စ   စ့်ခို၏   ေန့်ထက့် အဘယ ့်ရကက င ့် 

ရကျ ့်လွန့် သနည့်ေး။ ြ အ ေးရပေး၍ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ သ မျ ေး ဖပဿန က ို ရဖြ ှင့်ေး န့် နည့်ေးလမ့်ေး   ှရြွ   ငွ့် 

မည့်သည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ပါေင့်သင ့်သနည့်ေး။ 

 

အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရှုရထ င ့်မှ ကကည ့်ပါက စ ေးပွ ေးရ ေးအ  ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ သ မျ ေးက ို ေိုကခသည့်မျ ေး ကွဲ သ ိုို့ 

  ည ရသ  အက အကယွ့်မျ ေး ရပေးသင ့်ပါသလ ေး။ 
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၂။ ေိုကခသည့်ဟ သည ့် စက ေးလံိုေးက ို ပ ို၍ ကျယ့်ဖပနို့့်သည ့် ြ အ ေးရပေး၍ ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး သ မျ ေး ဟ သည ့် 
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စ န မှု   ိုင့်   သ င့်ေးမျ ေးနငှ ့် သံိုေးသပ့်ချက့်မျ ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

 

http://www.refugeesinternational.org/ ကမ္  စ့်ေန့်ေး ေိုကခသည့် အရဖခအရနမျ ေး   ိုင့်   ရန က့် ံိုေး 

သ င့်ေးမျ ေး၊ သိုရ သနမျ ေးနှင ့် ရထ က့်ခံ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို  င့်ဖပထ ေးသည ့် Refugees International ၏ 

ေက့်ဘ့်  ိုေ့်ဖြစ့်သည့်။ 

 

http://www.unhcr.org/ UNHCR ၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ငွ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးနှင ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့ က ကွယ့်၊ 

က ည ရပေးသည ့် ေိုကခသည့်မျ ေး၏ သ င့်ေးအချက့်အလက့် အစံိုအလင့်နငှ ့် စ  င့်ေးအင့်ေးမျ ေး ပါေင့်သည့်။ 

 

မှ ့်စိုမျ ေး 

 

၁။ ယခိုအခန့်ေးသည့် Loescher (2001) နှင ့် Betts, Loescher, and Milner (2012)   ိုို့ အပါအေင့် ကျွန့်ိုပ့်၏ 

အရစ ပ ိုင့်ေး ရ ေးသ ေးချက့် အချ   ွေ့က ို အရဖခခံထ ေးသည့်။ 

 

အခ  ်အလ  ် အသစ်မ ာျားနှင ် အ ခာျား အ င်ျားအ မစ်မ ာျား ြို ဝလ လာ န် ဤစာအုပ်နငှ ် ပူျားတွဲ ပါသည ် 

အွန်လြိုင်ျား အ ငျ်ားအ မစ ် စငတ်ာ ြိ ု ေင်ဝ ာ ်ဝလ လာနြိုင်ပါသည်။ 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/goodhart3e/ 
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၁၉) မူလ အဝ ခခ  ဝနထြိုငသ်ူမ ာျား၏ လူူ့အခွင ်အဝ ျား 
 

ရပါလ့်ဟက့်မန့်ေး (Paul Havemann) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး 

• န ိုင့်င ံက  ဥပရေအ  မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး   ိုသည့်မှ  မည့်သ နည့်ေး 

• မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ  န့်   စိုနစှ့်ရပါင့်ေး မျ ေးစ ွ မဖပ ့်မသ ေး ဖြစ့်ရနမှု 

• ကိုလသမဂဂနှင ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး 

• ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး၊ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့်   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှု 

• မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်နှင ့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ အချ ပ့်အဖခ  

အ ဏ   ိုို့အကက ေး ညြှ န ှုင့်ေးဖခင့်ေး 

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

 

  စိုနှစ့်ရပါင့်ေး မျ ေးစွ  အ ဏ   ှ သ   ိုို့သည့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏  စ့်ဦေးချင့်ေးစ နငှ ့် အိုပ့်စို 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမ ှ့်ဖပ ဖခင့်ေး၊ ဖငင့်ေး  ိုဖခင့်ေး  ိုို့က ို  ပပ  င့်နက့် ည့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ 

လက့် ှ လည့်ေး ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုမဖပ ့်မသ ေး ဖြစ့်ရနမှု ွင့်   ိုေး  ွေးသည ့် 

အကျ  ေး က့်မျ ေး  ှ သည့်။ ယခိုအခန့်ေး ငွ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး   ိုသည့်မှ  မည့်သ နည့်ေး   ိုသည့်က ို 

စ င့် ရ ွေးရနွေးထ ေးပပ ေး မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲလ ပံိုက ို 

 င့်ဖပထ ေးသည့်။ ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး ွင့်   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးနှင ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို 

ရလ လ ထ ေးပပ ေး ၂၁   စို ွင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအ ွက့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်   ရဖပ   ို 

ရ ေးသ ေးပံိုမျ ေး အကနို့့်အသ ့်နှင ့်သ   ှ ရကက င့်ေး အဓ ကထ ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ န ဂံိုေး ငွ့် မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရပေးအပ့် န့် မဖပ ့်မသ ေး ဖြစ့်ရနမှုက ို  န့်ေးစစ့်ထ ေးပပ ေး ပ ို၍ 

အ ေးရက င့်ေးရသ  အသ အမှ ့်ဖပ မှု   ှ ရစ န့် နည့်ေးလမ့်ေး အချ   ွေ့က ို  င့်ဖပထ ေးသည့်။  

 

နြိဒါန်ျား 

 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၁ (Indigenous peoples) သည့် ကမ္ ရပေါ် ွင့် ထ ခ ိုက့်လွယ့် ံိုေး 

အိုပ့်စိုမျ ေးထွဲ ငွ့် ပါေင့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ  န့် 

မဖပ ့်မသ ေး ဖြစ့်ရနကကသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ဖြစ့် သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့် မျ ေးစွ   ှ သည့်၊ ယဉ့်ရကျေးမှု၊ ဘ သ ရ ေး၊ 

န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ကွ ဖခ ေးမှုမျ ေး၊ သဘ ေနငှ ့်  က့်စပ့်မှု ငွ့် ကက ေးမ ေးသည ့် ကွ ဖခ ေးမှုမျ ေး၊ က ိုလ ိုန  

စနစ့်က ို အသ အမှ ့် ဖပ မှု ွင့် ညြှ န ှုင့်ေးမ ဖခင့်ေး စသည့်  ိုို့ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ယရနို့ရခ ့် ွင့် 

လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ က ို ဗဟ ိုဖပ သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့်က မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏  ည့် ှ ခငွ ့် အိုပ့်စို 
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အခွင ့်အရ ေးနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်  ိုို့ ခွွဲဖခ ေး၍ မ ရအ င့်  က့်စပ့်ရနမှုက ို အသ အမှ ့် ဖပ  န့် 

ပျက့်ကကွ့်ရနသည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်က ို အချ ပ့်အဖခ  

အ ဏ နငှ ့် ဖပည့် ွင့်ေး  ည့်ပင မ့်မှုအ ေး စ န့်ရခေါ်ရနသည ့် အချက့်ဟို ယ  ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့က န ိုင့်ငရံ  ့်က ို အဓ က 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့် လ မည့်ဟို ယံိုကကည့်ထ ေးသည့်။ 

 

အခွင ်အဝ ျား သုံျားမ ြိ ျား  

 

ယခို အခန့်ေး၏ သရဘ ထ ေးမ ရဘ င့် ငွ့် ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ ၊  က့်စပ့် ရနရသ ၊ အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုရနရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပံိုစံ သံိုေးမျ   ေး ပါေင့်သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ   ည့် ှ ခငွ ့်၊ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်နငှ ့် 

လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ အ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

 

 ည့် ှ ခငွ ့်သည့် ၁၉၅၁ ခိုနှစ့် ကိုလသမဂဂ၏ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု မခံစ ေး ပ ိုင့်ခငွ ့်က ို သ ့်မှ ့်ခွဲ ရသ  

လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   သရဘ    စ ချ ပ့်က ို မှ ဖငမ့်ေးထ ေးသည့် (Thornberry, 1991)။ က ိုယ့်ပ ိုင့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်သည့် ၂၀၀၇ ခိုနှစ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ 

ရကကည ချက့် ငွ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည ့် အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့်ပပ ေး က ိုယ့်ပ ိုင့် အစ ိုေး   ှ ခငွ ့်၊ ပါေင့်မှု  ှ ရသ  

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး၊ လွ ့်လပ့်ပပ ေး ကက   င့်ရဖပ   ိုရသ ၊ အချက့်အလက့် အဖပည ့်အစံို ရြ ့်ဖပရသ  

သရဘ   ည မှု  ိုို့က ို အရလေးစ ိုက့်ထ ေးသည့်။ 

 

၁၉၄၅ ခိုနစှ့်မှ စ၍ ကိုလသမဂဂ၏ မ ရဘ င့်အ ွင့်ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ရသ  န ိုင့်ငံ က  ဥပရေပါ လ  စ့်ဦေး ချင့်ေးစ ၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ကိုလသမဂဂနှင ့် ၎င့်ေး၏ အထ ေး ရအဂျင့်စ မျ ေး ထို ့်ဖပန့်သည ့် သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးနငှ ့် 

ရကကည ချက့်မျ ေး ငွ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ွင့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ လ မှုရ ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့်ခငွ ့်နှင ့် ကျန့်ေးမ ပပ ေး 

ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ှ ခွင ့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ မကက ရသေးမ က မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် မ ခင့် ကမ္ ရဖမ၏ အခွင ့်အရ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ  န့် 

ရ  င့်ေး  ိုခွဲ ကကသည့် (Cochabamba Peoples Conference, 2010)။ ၁၉၉၃ ခိုနစှ့် ငွ့် ဗ ယင့်န  

ရကကည ချက့်၌ ကိုလသမဂဂက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အ ေးလံိုေး   ှ  မည့်၊ ခွွဲဖခ ေး၍ မ ၊ အဖပန့်အလှန့် 

မှ ခ ိုရနပပ ေး အဖပန့်အလှန့်  က့်စပ့်ရနသည့်ဟို   ိုထ ေးသည့်။ 

 

နြိုငင်တံ ာ ဥပဝဒအ  မူလအဝ ခခ  ဝနထြိငု်သူမ ာျား ဆြိုသည်မှာ မည်သူနည်ျား 

 

အချ   ွေ့ရသ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး (သ ိုို့) ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေးက ို   ှ  န့် ယရနို့ရခ ့် ဥပရေနှင ့် မ ေါေမျ ေးသည့် လ မျ ေးက ို 

အမျ   ေးစ ေး ခွွဲဖခ ေး သ ့်မှ ့်ကကသည့်။ ထ ိုအရကက င့်ေးဖပချက့်ရကက င ့် “မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး”၊ “လ နည့်ေးစို 

အိုပ့်စို” “လ အိုပ့်စို” “လ မျ   ေးစို အိုပ့်စို” အစ ှ သည့်  ိုို့၏ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မျ ေးမှ  အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့် 

ဖြစ့်ရနသည့် (Capotorti, 1977)။ ထ ိုို့ဖပင့် ထ ိုအမျ   ေးအစ ေးမျ ေးသည့် အရ ေးကက ေးသည ့် လကခဏ  

အမျ ေးအဖပ ေးနငှ ့်လည့်ေး  က့်စပ့်ရနသည့်။ န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ွင့် “လ နည့်ေးစို အိုပ့်စို” (သ ိုို့) “လ အိုပ့်စို” ဟ ၍ 

အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ (Daes and Eide, 2000)။ န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက မ လ 
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အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို လွ ့်လပ့်စွ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ခွင ့် ရပေးထ ေးပပ ေး လ နည့်ေးစိုမျ ေးကလည့်ေး ကက ေးမ ေးသည ့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ငွ့် ပါေင့် န့်   ေန့်  ှ သည့်ဟို ယ  ကကသည့်။ ၁၉၉၂ ခိုနှစ့် ကိုလသမဂဂ လ နည့်ေးစို အိုပ့်စို 

ရကကည ချက့် (UN Minorities Declaration) သည့် ထ ိုအချ  န့်က ရ ေး ွွဲရန ွဲ ဖြစ့်သည ့် မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး   ိုင့်   ရကကည ချက့်နှင ့် ကွ ဖခ ေးပပ ေး ရဖမမျ ေးနငှ ့် သဘ ေ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး   ိုင့်   

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် လ နည့်ေးစို အိုပ့်စို ရကကည ချက့်က 

“လ နည့်ေးစို အိုပ့်စို ငွ့် ပါေင့်သ  လ  စ့်ဦေး” ၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးဟို သံိုေးနှုန့်ေးထ ေးပပ ေး မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး   ိုင့်   ရကကည ချက့်က “လ အိုပ့်စို” ဟ ၍ သံိုေးနှုန့်ေးထ ေးသည့်။ 

 

ဂ ့်မန့်ေါ အယ့်လ့်ြ က့် န့် (Gudmundar Alfredsson (2005, pp. 163, 165) က ကမ္ ရပေါ် ွင့် မ လ 

အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ နငှ ့် လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုရပါင့်ေး ၁၂၀၀၀ မှ ၁၉၀၀၀ အထ   ှ ပပ ေး လ ဦေးရ  ၁.၅ ဘ လ ယံ၊ ကမ္   

လ ဦေးရ ၏ ၂၅   ခ ိုင့်နှုန့်ေးခနို့့်  ှ မည့်ဟို ခနို့့်မှန့်ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးအနက့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးမှ  

အစ  ့်အပ ိုင့်ေး အနည့်ေးငယ့်သ  ပါေင့်သည့်။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်ဖခင့်ေး က စစ ပ့်မျ ေး   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ 

အပမွဲ မ့်ေး ြ ို မ့် (UN Permanent Forum for Indigenous Issues (PFII) (UNPFII, 2010) က န ိုင့်ငရံပါင့်ေး 

၉၀  ွင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  သန့်ေး ၃၇၀ ရကျ ့်  ှ သည့်ဟို ခနို့့်မှန့်ေးခွဲ ပပ ေး ယင့်ေးအရ အ ကွ့်မှ  

ကမ္ ရဖမ၏ ၂၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးရသ  ရန  က ို အသံိုေးဖပ  ရနကကသည့်။ ထ ိုသ မျ ေးမှ  ကမ္   လ ဦေးရ ၏ ၅ 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေးသ   ှ ရသ ့်လည့်ေး ကမ္   အ င့်ေး ွဲ ံိုေး လ မျ ေးထွဲ ွင့် ၁၅   ခ ိုင့်နှုန့်ေးအထ  ပါေင့်ရနသည့်။ 

ကမ္ ရပေါ် ွင့် ဘ သ စက ေး ၇၀၀၀  ှ သည ့်အနက့် ၄၀၀၀ မှ  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်ရနထ ိုင့်သ မျ ေး 

ရဖပ သည ့် ဘ သ စက ေးမျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ၂၁   စို အ ံိုေး ွင့် ထ ိုဘ သ စက ေးမျ ေးမှ ၉၀ 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေးမှ  အသံိုေးဖပ သ  မ ှ ဘွဲ ရပျ က့်ကွယ့်သ ွေးရ   မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေး က့် ံဖခင့်ေးအ ေး   ေးဖမစ့် န့်နှင ့် က ကယွ့် န့် ကိုလသမဂဂ ရက ့်မ ှင့်ခွွဲ၏ 

အထ ေး က ိုယ့်စ ေးလှယ့် မ   ေးနက့်ဇ့်က ိုဘ ို (Martinez-Cobo (1986) က ို အရဖခခကံ  မ  င့်စက ိုင့်ယ နင့် 

(Martin Scheinin (2005, p. 3) က မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ လကခဏ  အမျ ေးအဖပ ေးက ို 

ရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည့်။ 

 

၁။ ထ ိုသ မျ ေးသည့် လ မျ ေးစို လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးနှင ့် က ွဖခ ေးရနသည့်။  

၂။ ထ ိုသ မျ ေးက မ မ   ိုို့က ိုယ့်က ို လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးနငှ ့် ကွ ဖခ ေးသည့်ဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ သ ့်မှ ့် 

ခံလ ိုကကသည့်။ 

၃။ ထ ိုသ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရဖမယ မျ ေးနှင ့် ထ ေးဖခ ေးစွ   က့်စပ့်ရနသည့်။ ယင့်ေး က့်စပ့်မှုက ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

သမ ိုင့်ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှု၊ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် ေ ည ဉ့်  ိုို့ ွင့် အဓ ကကျသည ့် အချက့် ဖြစ့်သည့်။ 

၄။ ထ ိုသ မျ ေးက ရ ေှးပရေသဏ ကပင့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ရနထ ိုင့်ရနကကရသ  ရဖမနငှ ့် နယ့်န မ  ့်မျ ေး ွင့် 

ပထမ ံိုေး အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ လက့် ှ  အိုပ့်ချ ပ့်ရနရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးမှ  

၎င့်ေး  ိုို့က ို က ိုလ ိုန ဖပ  ရနသ မျ ေးဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့အ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ပ ိုင့် ရဖမမျ ေးမှ နှင့်ထို ့်က  ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို ြယ့်  ှေးပစ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 



 663 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် လွှမ့်ေးမ ိုေးရနသည ့် အိုပ့်စိုမျ ေး၏ လက့်ရအ က့်ခံ ဖြစ့်ရနပပ ေး (DESA, 2009; 

Lattimer, 2010)   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှုရကက င ့် (UNPFII, 2010) ရေသအ ေးလံိုေး ွင့် အနတ  ယ့် 

ကျရ  က့်ရနသည့်။ 

 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအ ွက့် အသက့် ှင့်သန့်မှုနှင ့် သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်  က့်လက့် 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးန ိုင့်မှု  ိုို့မှ  က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်နှင ့်  ည့် ှ ခငွ ့်  ိုို့အရပေါ် မ  ည့်ရနသည့်။ က ိုယ့်ပ ိုင့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့် ငွ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  အိုပ့်စိုမျ ေး၏ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေး မည့်သ ဖြစ့်သည့်က ို သ ့်မှ ့်ခငွ ့်လည့်ေး 

ပါေင့်သည့်။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  မျ   ေးရ ိုေး  ှ  န့်မှ  အဓ က အချက့် ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး လက့်ရ ွွေ့ ွင့် မ လ 

အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် ထ ိုထက့် ပ ို၍ အ ေးလံိုေး ပါေင့်မှုက ို လက့်ခထံ ေးသည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

န ိုင့်င ံ ိုင့်ေး ွင့် လွှမ့်ေးမ ိုေးသည ့် အိုပ့်စိုမှ မဟို ့်သ  လ နည့်ေးစို (သ ိုို့) မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး  ှ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့မှ  

ယဉ့်ရကျေးမှု၊ လ မှုရ ေး (သ ိုို့) ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေး  င့်  ိုင့်ရန သည့်။ 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေက မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၊ လ မျ   ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် လ နည့်ေးစို 

အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေးထ ေးသည့်။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် န ိုင့်င ံငွ့် ယခို  ှ ရနရသ  လ အမျ ေးစို၏ 

ထ ိုနယ့်န မ  ့်မျ ေး ွင့် အရဖခချ ရနထ ိုင့်ခွဲ ချ  န့် ပ ိုရစ ဖခင့်ေးက ထင့် ှ ေးသည့်။ 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ အိုပ့်စို၏  ည့် ှ ခငွ ့်နငှ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်၊ 

 စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  ိုို့ဖြင ့် စဉ့်ေးစ ေး န့် လ ိုအပ့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးထ ေးရသ  ယဉ့်ရကျေးမှုက ဖမြှင ့် င့်သည ့် အ ေးလံိုေး 

ရ  ရနှ  ရနထ ိုင့်ဖခင့်ေးနှင ့်  စ့်ဦေးချင့်ေးစ  အဖြစ့်သ  သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး   ိုို့က ို လက့်ခ ံန့်ထက့် အိုပ့်စို၏ အြွွဲွေ့ေင့် 

ဖြစ့်ဖခင့်ေး၊ အိုပ့်စို အဖြစ့်  ှ ဖခင့်ေးဟ သည ့် သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်က ို အဘယ့်ရကက င ့်  ိုပ့်က ိုင့်ထ ေးကကသနည့်ေး။ 

 

မူလ အဝ ခခ  ဝနထြိုင်သူမ ာျား ြို အသြိအမှတ် ပ  န်  ာစုနှစ်ဝပါငျ်ား မ ာျားစွာ မ ပတ်မသာျား 

 ဖစ်ဝနမှု 

 

စ ေးစမ့်ေး   ှရြွသ မျ ေး၊ က ိုလ ိုန  ဖပ သ မျ ေး၊ န ိုင့်ငံမျ ေး၊ န ိုင့်ငံရပါင့်ေးစံို အရဖခစ ိုက့် စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးနငှ ့် 

န ိုင့်င ံက  အစ ိုေး  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို အသက့် ှင့်ခွင ့်၊ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်၊ 

ပစစည့်ေးဥစစ  ပ ိုင့်  ိုင့်ခွင ့်နငှ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်  ှ သည ့် လ သ ေးမျ ေးအဖြစ့် အသ အမ ှ့် ဖပ  န့် မဖပ ့်မသ ေး 

ဖြစ့်ရနကကသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရဖမယ မျ ေးနှင ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို သ မ့်ေးယ  န့်နှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့  ည့် ှ မှုက ို ဖငင့်ေး  ို န့် 

မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးက ို ဖငင့်ေး  ိုဖခင့်ေးက ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ ၊ န ိုင့်ငရံ ေးအ နငှ ့် 

ဥပရေရကက င့်ေးအ  မျ ေးစ ွ ပ ိုမ ို လွယ့်က သည့်။ 
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လူတစ်ဦျား ြို ဥပဝဒအ  လူပုဂဂြိ လ်အ ဖစ် အသြိအမတှ် ပ  န်နငှ ် နြိငု်ငတံ ာတငွ် လူပုဂဂြိ လ်အ ဖစ ်

အသြိအမှတ် ပ  န်  ငင်ျားဆြို ခငျ်ား  

 

ဥပရေ၏ အရဖခခ ံ သရဘ    ေးမှ  ဥပရေအ  လ ပိုဂဂ  လ့်အဖြစ့် အသ အမ ှ့် ဖပ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုသရဘ    ေးသည့် စနစ့် စ့်ခိုအ ငွ့်ေး မည့်သ က    ေးစွွဲခငွ ့်၊    ေးစွွဲခံခငွ ့်၊ ပစစည့်ေးဥစစ  ပ ိုင့်  ိုင့်ခွင ့်နငှ ့် 

န ိုင့်ငရံ  ့်၏ အက အကယွ့်   ှ ခွင ့် (သ ိုို့) က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့် ှ သည့် ဟ သည ့် ဥပရေ   ိုင့်   အမ နို့့်မျ ေးက ို 

သ ့်မှ ့်ရပေးသည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေး၊ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးပင့် ဥပရေအ  လ ပိုဂဂ  လ့်အဖြစ့် 

သ ့်မှ ့်ခကံက သည့်။ ဥပရေအ   ပ့် ည့်ခွင ့်  ှ သ မျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ကျင ့်သံိုေးဖခင့်ေး၊   ေန့်မျ ေး 

ထမ့်ေးရ  င့်ဖခင့်ေး၊ လိုပ့် ပ့်မျ ေးအ ကွ့်   ေန့်ခံ ဖခင့်ေး၊ အ ဏ မျ ေး ကျင ့်သံိုေးန ိုင့်ဖခင့်ေး  ိုို့  ှ ကကသည့်။ 

ထ ိုသ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ရ ေွးချယ့်မှုမျ ေး၏ အကျ  ေး က့်မျ ေးက ို န ေးလည့်ပပ ေး လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေးမျ ေးက ို 

 င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်ဖြင ့် အသံိုေးချ န့် လ ိုအပ့်သည့်။ ကျွန့်မျ ေး၊ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ   စ့်ဦေး၊ 

ရနထ ိုင့်သ  အိုပ့်စိုမျ ေး (ထပ့်ရနသည ့် အိုပ့်စိုမျ ေး ဖြစ့်သည့်) သည့် စွမ့်ေးရ  င့် ည့် မ ှ ရသ ရကက င ့်  ပ့် ည့်ခွင ့် 

မ ှ  (သ ိုို့) လ ပိုဂဂ  လ့်အဖြစ့် သ ့်မှ ့် ခံပ ိုင့်ခွင ့် မ ှ ရပ။ ဥရ  ပ-အရမ  က ှ  ဥပရေအမ နို့့်မျ ေးက အချ ပ့်အဖခ  

အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငရံ  ့်နငှ ့်  စ့်ဦေးချင့်ေး အ င ့် ွင့် အမျ   ေးသ ေး ကက ေးစ ိုေးရသ  အ ဏ  ှ မှုက ို ဦေးစ ေးရပေးပပ ေး 

န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး  စ့်ဦေးချင့်ေး   ှ န ိုင့်သည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးထွဲ ွင့် ပစစည့်ေးဥစစ  ပ ိုင့်  ိုင့်ခငွ ့်က ို 

ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသည့်။ န ိုင့်ငသံ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံရ  ့်၏ န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် ဥပရေ အမ နို့့်မျ ေး ွင့် အဖပည ့်အေ 

ပါေင့်ခွင ့်  ှ သည့်။ န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေး ငွ့် ၂၀   စို ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး မ  ိုင့်မ အထ  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအ ေး 

န ိုင့်ငံသ ေး ရပေးအပ့်ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ စွမ့်ေးရ  င့် ည့်   ိုသည့်မှ  ၎င့်ေး  ိုို့ ခ စ့်ယ န့် 

ဘ သ  က ိုေးကွယ့်ဖခင့်ေး၊ မက ိုေးကွယ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို လမ့်ေးဖပရပေးမည ့် ေ ည ဉ့်နငှ ့် အသ ဉ ဏ့် ပည   ှ ၊ မ ှ က ို 

  ိုလ ိုသည့် (R. Williams, 2012)။ ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် န ိုင့်ငမံျ ေးက မျ   ေးရ ိုေးဗ ဇ ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု (ေါေင့်၏  င ့်ကွဲ 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှု သ အ ို  က ို လ ို   ွွဲ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်ဖခင့်ေး) က ို အသံိုေးဖပ က  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် 

ဥပရေအ  လ ပိုဂဂ  လ့်အဖြစ့် သ ့်မှ ့် ခံ  န့် လံိုရလ က့်ရသ  စွမ့်ေးရ  င့် ည့်   ှ သည့်အထ   င ့်ကွဲ 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှု မ ှ ရသေးဟို   ိုကကသည့်။ 

 

န ိုင့်င ံက  ငွ့် ဥပရေအ  အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေး သရဘ    ေး   ိုသည့်မှ  မည့်သည ့် န ိုင့်ငကံ အချ ပ့်အဖခ  

အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံ ဖြစ့်သည့်ဟို အသ အမှ ့်ဖပ  လက့်ခဖံခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ၁၆၄၈ ခိုနစှ့်မှ စ၍ န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး 

 က့် ံရ ေး   ိုင့်   ေက့်စ့်ြ ေးလ ေး န့်ေး (Westphalian) ရမ ့်ေယ့်လ့်က ို စည့်ေးကကပ့်ခွဲ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး   ိုင့်   

ဥပရေ (Law of Nations) (Held, 1995) က န ိုင့်ငံမျ ေး မ သ ေးစို ွင့် ခ စ့်ယ န့် ဘ သ ေင့် အချ ပ့်အဖခ  

အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ိုသ  အြွွဲွေ့ေင့် အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အဖခ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး၏ 

ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှု မခ ံဘွဲ ၎င့်ေး  ိုို့ဘ သ  ၎င့်ေး  ိုို့ ဥပရေ ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်  ှ သည့်။ မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ွင့်လည့်ေး  အသ အမှ ့် ဖပ ခံ  န့် အ ည့်အချင့်ေး ဖပည ့်မ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ 

(Castro, 2007)။ 

 

ေက့်စ့်ြ ေးလ ေး န့်ေး ရမ ့်ေယ့်လ့် အမျ ေးစိုမှ  ကိုလသမဂဂ ြွွဲွေ့စည့်ေးချ  န့် ၁၉၄၅ ခိုနှစ့်အထ   ှ ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ 

န ိုင့်ငံမျ ေးသ  ကိုလသမဂဂ၏ အြွွဲွေ့ေင့် ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ ကိုလသမဂဂ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် 

န ိုင့်င ံက  ဥပရေက န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးက ို အရလျှ  အ င့်ေး လိုပ့်ထ ေးဖခင့်ေးအ ေး ထင့်ဟပ့် 
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ဖပရနသည့်။ ၂၀၀၇ ခိုနစှ့် ွင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ ရကကည ချက့် 

(UN Declaration of the Rights of Indigenous Peoples) က ို ထို ့်ဖပန့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့် မ ှ ရသ  လ အိုပ့်စိုမျ ေး ဖြစ့်သည ့်အ ကွ့် န ိုင့်ငံ က  ွင့် 

ဥပရေအ  အသ အမှ ့် ဖပ ခံ ရအ င့် လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ ကကရပ (Meijknecht, 2001) (စ ရသ တ  ၁၉.၁  ငွ့် 

ရှုပါ)။ ထ ိုအစ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏  ပ ိုင့်ခွင ့်မျ ေးက ို န ိုင့်ငံမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ရပေး မည ့်   ေန့်မျ ေး (သ ိုို့) အိုပ့်ချ ပ့်မှု၏ 

စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး အဖြစ့် ရြ ့်ဖပကကသည့်။ ၂၀၀၂ ခိုနစှ့် ွင့် ကိုလသမဂဂ၌ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး ပါေင့်မှု 

  ိုေးဖမင ့် လ ရစ န့် PFII က ို ထ ရထ င့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ၎င့်ေးအြွွဲွေ့ ွင့် ပါေင့်ရသ  အြွွဲွေ့ေင့်  စ့်ေက့်ခနို့့်က ို 

န ိုင့်ငံမျ ေးက  ံိုေးဖြ ့်ကကသည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၁၉.၁။ ခွွဲဖခမ့်ေး စ  ့်ဖြ ဖခင့်ေး၊ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  

က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်နှင ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်သည့် ေက့်စ့်ြ ေးလ ေး န့်ေး ရမ ့်ေယ့်လ့်ကွဲ သ ိုို့ 

အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးက အကနို့့်အသ ့် မလိုပ့်န ိုင့်ရသ  အ ဏ   ှ သည ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံ စ့်ခို 

ထ ရထ င့်ဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ (Daes, 1993)။ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်နှင ့် ခွွဲထွက့်ခွင ့် သရဘ    ေး နှစ့်ခိုက ို 

   ေးေင့် ရပါင့်ေးစပ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးက မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့် ရမျှ ့်လင ့်ချက့်က ို 

ထ ခ ိုက့်ရစသည့်။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့် ငွ့် မျ   ေး က့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  ရ  ှည့် 

 ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲမှုနှင ့် မ ခင့် ကမ္ ရဖမကက ေးနငှ ့် မျ   ေးစ  ့်မျ ေးအကက ေး အဖပန့်အလှန့်  က့်နွှယ့်မှု  ိုို့က ို 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးမည ့်   ေန့်က ို အရဖခခ ံ ထ ေးရသ  အိုပ့်ချ ပ့်မှု ပံိုစ ံ ပါေင့်သည့် (Corntassel, 2008)။ 

က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့် ွင့် အဓ ကကျသည ့် အရဖခခံ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး (နှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့နှင ့်  က့်စပ့်ရသ  

  ေန့်မျ ေး) မှ  ရအ က့်ပါ  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

• သဘ ေ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး စ မံ ခနို့့်ခွွဲ န့် 

• ဘ ိုေးဘွ ေးပ ိုင့် ရဖမမျ ေး၊ နယ့်န မ  ့်မျ ေးနငှ ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးသည့် အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးနှင ့် 

 စ့်ဦေးချင့်ေးစ အ ွက့် အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့်ဖခင့်ေး 

• ရဖမယ ၊ နယ့်န မ  ့်နှင ့် အ င့်ေးအဖမစ့်  ိုို့ အိုပ့်ချ ပ့်ခွင ့်နငှ ့် စ မံခနို့့်ခွွဲခငွ ့်က ို အသံိုေးချ န့် 

• ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရဖမနငှ ့် နယ့်နမ  ့် အ ငွ့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့ပ ိုင့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးက က ိုယ့်ပ ိုင့် 

အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်  ှ ရစ န့် 

• ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရဖမယ ၊ နယ့်န မ  ့်နှင ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့်နှင ့် ရြ ့်ထို ့် အသံိုေးဖပ  န့် 

ရ ေွးချယ့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်န ိုင့်ရသ  မ မ ဘ သ  မ မ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်န ိုင့်ခငွ ့် (  ိုလ ိုသည့်မှ  မ မ ဘ သ  မ မ  

 ံိုေးဖြ ့်ခွင ့်)   ှ  န့်  

• ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရဖမယ ၊ နယ့်န မ  ့်နှင ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး၊ ရြ ့်ထို ့် အသံိုေးဖပ ရ ေး  ိုို့မှ 

  ှ သည ့် အကျ  ေးအဖမ ့်မျ ေးက ို မျှမျှ  နှင ့် ည ည မျှမျှ ခွွဲရေ န့် 

• ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရ ိုေး   ဗဟိုသို မျ ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေးခွင ့်၊ ရြ ့်ထို ့်ခငွ ့်၊ အသံိုေးဖပ ခွင ့်နှင ့် က ကွယ့်ခငွ ့်   ှ  န့် 

(Collings, 2010, p. 86) 

 

န ိုင့်ငရံ  ့်ကသ  န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ေန့်မျ ေးက ို ရလေးစ ေး လ ိုက့်န ပါက ထ ိုန ိုင့်င ံွင့် အထက့်ပါ 

အခွင ့်အရ ေးနှင ့်   ေန့်မျ ေးက ို   ှ န ိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့် (Primeau and Corntassel, 1995)။ 
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မူလ အဝ ခခ  ဝနထြိုင်သူမ ာျား၏ အခွင ်အဝ ျားမ ာျားနှင ် ပတသ် ်ဖပ ျား  ာစုနှစဝ်ပါင်ျားမ ာျားစွာ  ငင်ျားခုံဝနမှုမ ာျား 

 

၁၅   စိုမှ စ၍ စစ့်ပွွဲမျ ေး၊ ကိုန့်သွယ့်ရ ေးနှင ့် အရဖခချ ရနထ ိုင့်ဖခင့်ေး  ိုို့ဖြင ့် ဥရ  ပ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ နယ့်ရဖမ 

သ မ့်ေးပ ိုက့်မှုမျ ေးသည့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် ရဂဟစနစ့်က ို ကက ေးစ ွရသ  

သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည့် (Keal, 2003)။ သ မ့်ေးပ ိုက့်ဖခင့်ေးသည့် သ မ့်ေးပ ိုက့်လ ိုက့်သည ့် နယ့်န မ  ့် ငွ့် န ိုင့်ငရံ  ့် 

အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ    ှ ရစဖခင့်ေး၊ သဘ ေ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးနှင ့် ရစျေးရပါသည ့် လိုပ့်သ ေးမျ ေးက ို ထို ့်ယ သည ့် 

က ိုလ ိုန  စနစ့်မျ ေး  ည့်ရထ င့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ဥရ  ပ န ိုင့်ငံမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့ထံ ွင့် ပ ိုလျံှရနသ မျ ေးက ို 

ပ ိုို့လွှ ့်လ ိုက့်သည ့် အရဖခချ က ိုလ ိုန မျ ေး ြန့်  ေးဖခင့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေး   ိုင့်   ဥပရေက သ မ့်ေးပ ိုက့်သည ့် 

ပံိုစ ံ ငါေးခိုက ို ခွင ့်ဖပ ထ ေးသည့်။ နယ့်ရဖမ  စ့်ခိုက ို အချ  န့်က လ  စ့်ခိုကက  ပ ိုင့်  ိုင့်ဖခင့်ေးဖြင ့် သ မ့်ေးယ သည ့် 

က လ ှည့်ကက  ရနထ ိုင့်ဖခင့်ေး နည့်ေးလမ့်ေး၊ အဖခ ေးန ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ နယ့်န မ  ့်က ို ပဋ ည ဉ့်ဖြင ့် သ မ့်ေးယ သည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေး၊ သဘ ေ ဖြစ့်စဉ့်အ  ရပေါ်ထွက့်လ သည ့် နယ့်ရဖမ  စ့်ခိုက ို သ မ့်ေးယ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး၊ စစ့်ပွွဲ ွင့် 

ရအ င့်န ိုင့်ဖခင့်ေးဖြင ့် နယ့်န မ  ့်  စ့်ခိုက ို သ မ့်ေးယ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးနှင ့် အဖခ ေး အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် 

မ ှ သည ့် နယ့်ရဖမ  စ့်ခိုက ို   ှရြွ ရ ွွေ့ ှ ဖခင့်ေး (သ ိုို့) အရဖခချဖခင့်ေးဖြင ့် သ မ့်ေးယ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး  ိုို့ 

ဖြစ့်ကကသည့်။ ထ ိုနယ့်ရဖမမျ ေးက ို  စ့်ခါ  ံ မည့်သ မှ မရနသည ့် နယ့်ရဖမမျ ေး (လက့် င့် ဘ သ ဖြင ့် terra 

nullius) ဟို ရခေါ်  ိုကကသည့်။ 

 

က ိုလ ိုန  ဖပ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် မ ှ ဖခင့်ေးက ို “ယဉ့်ရကျေးသည ့်” န ိုင့်ငံမျ ေးက 

လ ပိုဂဂ  လ့်အဖြစ့် အသ အမ ှ့်ဖပ ထ ေးရသ  ရနထ ိုင့်သ  မ ှ ဖခင့်ေးနှင ့် ရ  ရထွေးပစ့်  ့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

၎င့်ေး  ိုို့က မည့်သ မှ မရနသည ့် နယ့်ရဖမမျ ေးက ို ရ ွွေ့ ှ သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ သ ိုို့မဟို ့်ပါက လ မျ ေး 

အရစ က ည့်ေးကပင့် ရနထ ိုင့်ရနပပ ေး ဖြစ့်သည ့် နယ့်ရဖမက ို သွ ေးရ  က့် ကျှူေးရကျ ့်ဖခင့်ေးက 

ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ ရ  ၊ ဥပရေပ ိုင့်ေးအ ပါ ဖပဿန   ှ ရပလ မ ့်မည့်။ သ ိုို့   ငွ့် က ိုယ့်ကျင ့်သ ကခ    ေး၊ ဥပရေ 

သ ိုို့မဟို ့် ရိုပ့်ေ ထ  အရဖခအရနမျ ေးက မ လအရဖခချရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ နယ့်ရဖမမျ ေးက ို ရ ွွေ့ ှ ဖခင့်ေးဟို 

အမည့်ရပေး၍ စ့်မျ   ေး၊ ကျ ေးရကျ ့်ရနထ ိုင့်၍၊ သ မ့်ေးပ ိုက့်၍ စ့်ြံို၊ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးမှု ကျ ေးလွန့်၍  စ့်နည့်ေး 

 ယ ဖခင့်ေးအ ေး မ ပ့် နို့့်ရစခွဲ ရပ (Borrows, 1999; Miller et al., 2012; UNPFII, 2014)။ သ ိုို့မဟို ့် 

မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် ပဋ ည ဉ့် (သ ိုို့) ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး စ ချ ပ့်မျ ေးအ ေး ဥပရေလက့် စ့်လံိုဖခ ေး 

ဖပ လိုပ့်၍ နယ့်ရဖမမျ ေး  ယ ခွဲ ကကသည့် (Gotkowitz, 2008; Foster, Raven, and Webber, 2008; Speed, 

2008; Hitchcock and Totten, 2010)။  

 

၁၉   စို  ရလျှ က့်လံိုေးနှင ့် ၂၀   စို အရစ ပ ိုင့်ေးမျ ေး ွင့် ကျှူေးရကျ ့်သ မျ ေး၏ လစ့်ဘ ယ့် ယဉ့်ရကျေးမှု 

ယ ရ  င့်လ သည့်ဟ ရသ  အရဖပ သည့်  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ ပ ိုင့်  ိုင့်မှုမျ ေးက ို သ မ့်ေးပ ိုက့်လ ိုသည ့် 

လက့်ရ ွွေ့နငှ ့်  နို့့်ကျင့်ရနခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေး   ိုင့်   ဥပရေသည့် အဂဂလ ပ့်စက ေးရဖပ  န ိုင့်ငံမျ ေးမှ လစ့်ဘ ယ့် 

ဥပရေ သရဘ    ေးမျ ေးအရပေါ် အဓ က အရဖခခံထ ေးသည့်။ ယင့်ေးက ို န ိုင့်ငံ၏ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို 

ရလေးစ ေးဖခင့်ေး၊ ပ ိုင့်  ိုင့်မှု အခွင ့်အရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ  ့်မှ လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ  အရပေါ် သက့်ရ  က့်သည ့် 

အ ဏ မျ ေးက ို ကနို့့်သ ့် န့်    ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးရ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးဖြင ့် ဥပမ ဖပ  

ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် က ိုလ ိုန  န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငရံ ေး ရဘ ဂရဗေ အသစ့်မျ ေး ရပေါ်ထွန့်ေးလ ဖခင့်ေးက ို 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး  ှ ရနဖခင့်ေးနငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးက ပ  ့်  ိုို့ရနသည့်။ 
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ထ ိုသ မျ ေး၏ ပ ိုင့်  ိုင့်မှုမျ ေးက ို ရြျ က့်ပစ့် န့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့က ို လ စိုခွွဲပစ့် န့်နှင ့် အသစ့်အရဖခချသ မျ ေးနှင ့်  စ့်သ ေးထွဲ 

ဖြစ့်သွ ေးရစ န့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက အ င့်ေးအကကပ့် ြ အ ေးရပေးဖခင့်ေးနှင ့် လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစဖခင့်ေး   ိုင့်   

အရလ အကျင ့်မျ ေး၊ မသ န ေးမလည့်သ မျ ေးအဖြစ့်  က့် ံဖခင့်ေး၊ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို 

ယဉ့်ရကျေးမှု ကွ ဖခ ေးချက့်မျ ေးရကက င ့်    ေးဥပရေအ  အသ အမှ ့်ဖပ  န့် ဖငင့်ေး န့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်ပွ ေးရစသည့်။ 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ှ ဖခင့်ေးနှင ့် လစ့်ဘ ယ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးအရပေါ် သစစ  ရစ င ့်သ ဖခင့်ေး  ိုို့  ှ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး 

ထ ိုက လ ငွ့်    ေးေင့် ဥပရေစနစ့်အ  ကျင ့်သံိုေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အရလ အကျင ့်မျ ေးက မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို ဥရပေအ  လ ပိုဂဂ  လ့်အဖြစ့် အသ အမှ ့် ဖပ ဖခင့်ေးရ  ၊ န ိုင့်င ံက  ဥပရေအ  က ိုယ့်ပ ိုင့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်  ှ သည ့် အိုပ့်စိုမျ ေးအဖြစ့် ဥပရေအ  အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးရ   မ ှ ခွဲ ရပ။ 

 

  စိုနှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ အ ွင့်ေး မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် ဖငင့်ေးခံို ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး ငွ့် 

ထ ိုသရဘ    ေးက ို ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးထက့်  က့်လက့် လက့်ခ ံကျင ့်သံိုေးဖခင့်ေးက ိုသ  ရ ွွေ့ သည့် (စ ရသ တ  

၁၉.၂  ငွ့် ရှုပါ)။  

 

စ ရသ တ  ၁၉.၂။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို ဥပရေအ  လ ပိုဂဂ  လ့်အဖြစ့် အသ အမှ ့် ဖပ ဖခင့်ေးအရပေါ် 

မဖပ ့်မသ ေး ဖြစ့်ရနမှု 

၁၄၉၂ ခ စ့်စ  ိုြ  က ိုလံဘ ့်စ့် (Christopher Columbus) က အရမ  က  ိုက့်၏ အစွန့်အြျ ေး 

ရေသမျ ေးက ို   ှရြွ ရ ွွေ့ ှ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် သ က အ နဒ ယသ ိုို့ လမ့်ေးရကက င့်ေးသစ့်က ို   ှရ ွွေ့ခွဲ ပပ ဟို 

  ိုသည့်။ 

 

၁၄၉၂ ပိုပ့် ဟန့်ေးမင့်ေးကက ေး အလက့်ဇန့်ေးေါေးက အသစ့်   ှရြွ ရ ွွေ့ ှ ခွဲ ရသ  အရမ  က  ိုက့်မှ မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ ခ စ့်ယ န့် ဘ သ သ ိုို့ မရဖပ င့်ေးပါက ထ ိုသ မျ ေးက ို ဥပရေအ  လ ပိုဂဂ  လ့်အဖြစ့် 

အသ အမှ ့် မဖပ ဟို ထို ့်ဖပန့် ရကကည ခွဲ သည့်။ 

 

၁၅၁၄ ေ ိုမ န ကန့် ဘိုန့်ေးရ  ့်ကက ေး ဘ သ ိုလမ ေလက့်စ့်ကက့် က့်ဇ့် (Bartholeme de Las Casas) က 

စပ န့်န ိုင့်ငံ ကျှူေးရကျ ့်ထ ေးသည ့် ရေသမျ ေးမှ အင့်ေ ေးယန့်ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည့်။  

 

၁၅၃၉ ဘ သ ရ ေး    ြ န့် စ့်ကက့်စ့် ေ  ဗစ့်  ိုေး  ေးယ ေး (Franciscus de Victoria) က မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အသက့် ှင့်ခွင ့်နှင ့် ပစစည့်ေးဥစစ  ပ ိုင့်  ိုင့်ခငွ ့်  ိုို့အ ကွ့် လှုပ့် ှ ေး ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည့်။  

 

၁၅၅၀ စပ န့်ဘို င့်က ေလက့်စ့်ကက့် က့်ဇ့် (de Las Casas) နှင ့် ပည  ငှ့် ဟွမ့်ဟ ေးနစ့် စပယ့်လ့်ဗ ေါ 

(Juan Gines de Sepulveda)   ိုို့အကက ေး စက ေးစစ့်ထ ိုေးပွွဲ  စ့်ခို စ စဉ့်ရပေးခွဲ သည့်။ ဟွမ့်က 

အင့်ေ ေးယန့်ေးမျ ေးက ို အခွင ့်အရ ေး မ ှ ရသ  သဘ ေအ  ကျွန့်ဖြစ့်ရနကကသ မျ ေးဟို  ည့်ညွှန့်ေးခွဲ သည့်။ 

 

၁၅၅၂ လက့်စ့်ကက့် က့်ဇ့် (Las Casas (1992)) ၏ အင့်ေ မျ ေး ပျက့်စ ေး  ံိုေးရံှုေးဖခင့်ေး အကျဉ့်ေးချ ပ့် (The 

Devastation of the Indies: A Brief Account) ဟ သည ့် စ အိုပ့် ငွ့် စပ န့်အိုပ့်ချ ပ့်ရသ  (ကျှူေးဘ ေး ှ ) 

အင့်ေ ယန့်ေးမျ ေးက ို လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေး ရစဖခင့်ေးနငှ ့် ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေးမျ ေးအ ေး မှ ့် မ့်ေး င့် ထ ေးသည့်။ 
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၁၆၀၄၊ ၁၆၂၅ ဟ ဂ ိုဂရ ို   ပ့်စ့် (Hugo Grotius) က မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး  စ့်ဦေးချင့်ေးစ က ို 

လ ပိုဂဂ  လ့်အဖြစ့် အသ အမှ ့်ဖပ  န့်နှင ့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေအ  အိုပ့်စိုအဖြစ့် အသ အမှ ့်ဖပ  န့် 

ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ ရထ က့်ခံ လှုပ့် ှ ေးခွဲ သည့်။   ှရြွ ရ ွွေ့ ှ ဖခင့်ေး (သ ိုို့) အရဖခချဖခင့်ေး သရဘ    ေးအ  

နယ့်ရဖမ သ မ့်ေးပ ိုက့်ဖခင့်ေးက ို မည့်သ   စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်မျှ အမနှ့် ကယ့် ရနထ ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ သည ့် 

ရန  မျ ေး ငွ့်သ  အသံိုေးဖပ  န့် ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည့်။  

၁၆၉၀ ဂျွန့်ရလ  ခ့် (John Locke) က အစ ိုေး ၏ ပဋ ည ဉ့် နှစ့်ခို (Two Treatieses of Government) 

(Locke, 1960) ဟ သည ့် စ အိုပ့် ငွ့် ရဖမ က့်အရမ  က ှ  အင့်ေ ေးယန့်ေး လ မျ   ေးမျ ေးအ ေး  စ့်ဦေးချင့်ေးစ က ို 

လ ပိုဂဂ  လ့်အဖြစ့် အသ အမှ ့်ဖပ  န့်နှင ့် န ိုင့်ငံ က  ဥပရေအ  အသ အမှ ့် ဖပ  န့်  ိုို့က ို ဖငင့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ 

အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ထ ိုသ မျ ေးသည့် ကမ္  ရခ ့်ဦေး သဘ ေ အရဖခအရန ငွ့် ရနထ ိုင့် ွဲ ဖြစ့်ပပ ေး 

အသ အမှ ့် ဖပ န ိုင့်သည ့် န ိုင့်ငံရ ေး စနစ့်လည့်ေး မ ှ ၊ ဥရ  ပ   ိုက့်သ ေးမျ ေးကွဲ သ ိုို့ လယ့်ယ  

စ ိုက့်ပျ   ေးဖခင့်ေးလည့်ေး မ ှ ရသ ရကက င ့်ဟို   ိုသည့်။ 

 

၁၇၄၃ ရဂျဂျ  ဟ န့်ေးန ေးကပ့်စ့် (J. G. Heineccus) က န ိုင့်င ံက  ဥပရေအ  အသ အမှ ့်ဖပ မှုက ို 

နယ့်ချွဲွေ့ဖခင့်ေးအ ေး ခိုခံ န့် ခွန့်အ ေး  ှ ဖခင့်ေးနှင ့် အဖခ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးက ို နယ့်န မ  ့် အ ငွ့်ေးမှ  ွန့်ေးထို ့် ပစ့်န ိုင့်ဖခင့်ေး 

  ိုို့နှင ့် ည မျှဖခင့်ေး ချခွဲ သည့်။ 

 

၁၇၆၃ အဂဂလန့်န ိုင့်ငံ၏ ဘို င့်က ပဗ   သျှပ ိုင့် ရဖမ က့်အရမ  က ွင့် အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ 

အဖပ အမ မျ ေးက ို စည့်ေးကကပ့် န့်နှင ့် အင့်ေ ေးယန့်ေး လ မျ   ေးမျ ေး၊ မျ   ေးနယွ့်စိုမျ ေးနှင ့်  က့် ံရ ေးက ို  ည့်ပင မ့်ရစ န့် 

ရ  ့်ေင့် ရကကည ချက့်က ို ထို ့်ဖပန့်ခွဲ သည့်။ ယင့်ေးရကကည ချက့် ငွ့် အက့်ပါရလေးချ ေးရ  င့် န့်ေး 

အရန က့်ဘက့် ှ  နယ့်ရဖမမျ ေးက ို အင့်ေ ေးယန့်ေးမျ ေးအ ကွ့်ဟို သ ့်မှ ့်ရပေးခွဲ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ပစစည့်ေးဥစစ  

ပ ိုင့်  ိုင့်ခွင ့်နှင ့် မျ   ေးနယွ့်စိုအဖြစ့်  ည့် ှ ခငွ ့်  ိုို့က ို အသ အမှ ့်ဖပ ခွဲ သည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  အိုပ့်စိုက ို ဥပရေအ  

အသ အမှ ့် ဖပ လ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအချ  န့်မှ စ၍ ကရနေါသည့် မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးပ ိုင့် ပထမ 

န ိုင့်ငံမျ ေး (First Nations) နငှ ့် ပဋ ည ဉ့် မျ ေးစွ  ဖပ လိုပ့် ရ   သည့်။ 

 

[ပထမ န ိုင့်ငံမျ ေး၏  ှ ရနပပ ေး ဖြစ့်ရသ  မ လ အရဖခချသ  ဟ သည ့် အမည့်န မက ို ကရနေါ န ိုင့်ငံ၏ အဖမင ့် ံိုေး 

   ေးရံိုေး (Supreme Court of Canada (SCC)) က ကယ့်လ့်ေါနငှ ့် ဘို င့်မ (Calder v. The Queen) 

အမှု ွင့် ပထမ ံိုေး အသ အမ ှ့် ဖပ ခွဲ သည့် (SCR 892)။ ကရနေါ ွင့် ပထမ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ြွွဲွေ့စည့်ေး 

အိုပ့်ချ ပ့်ပံိုက ို ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခ ံအက့်ဥပရေ ၁၉၈၂  ငွ့် ပထမ ံိုေး အသ အမှ ့် ဖပ ခွဲ သည့်။ ၂၀၀၄ ခိုနစှ့် ငွ့် 

ရဟေါနှင ့် ပဗ   သျှ က ိုလံဘ ယ  (Haida v. British Columbia) အမှု ငွ့် SCC က ဘို င့်မသည့် ပထမ 

န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် အဖပ သရဘ ရ  င့် ရ ွေးရနွေး ညြှ န ှုင့်ေး န့်   ေန့် ှ သည့်ဟို  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ SCC 

 ံိုေးဖြ ့်ချက့် အမ ှ့် 44 Tsilhqot’in Nation v. British Columbia (2014)  ွင့်    ေးရံိုေးက မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ  ဟ ရသ  အမည့်န မ၏ အဓ ပပ ယ့်က ို အကျယ့်ချွဲွေ့ခွဲ ပပ ေး အစ ိုေး က ို အ င့်ေးအဖမစ့် 

ရြ ့်ထို ့်မှုမျ ေး ွင့် ပထမ န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် ရ ွေးရနွေး န့်နှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့ပ ိုင့် နယ့်ရဖမမျ ေးသ ိုို့ ကျှူေးရကျ ့်ပါက 

အရကက င့်ေးဖပချက့် ရပေး န့်  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။] 
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၁၇၆၅ ေ လ ယံဘလက့်စ ိုန့်ေး (William Blackstone) က အဂဂလန့်၏ ဥပရေမျ ေးအရပေါ် သဘ ထ ေး 

မှ ့်ချက့် (Commentaries on the Law of England) (Blackstone, 1765-9)  ွင့် မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် ကမ္  ရခ ့်ဦေးက ရ ိုေး ငှ့်ေးရသ  ပံိုစဖံြင ့် ရနထ ိုင့်ရန ွဲ ဖြစ့်ရသ ရကက င ့်  စ့်ဦေးချင့်ေးစ က ို 

ဥပရေအ  လ ပိုဂဂ  လ့်အဖြစ့် အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေအ  အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေး  ိုို့ မ ှ သင ့်ဟို 

  ိုသည့်။ 

 

၁၇၇၆ ပဗ   သျှ ရ  ့်ေင့်ရ  ပ့် ကပပ  န့် ဂျ  မ့်ေးစ့်ကွ ့် (James Cook) က ို ရ ွွေ့ ှ ရသ  နယ့်ရဖမမျ ေးအ ေး 

ရေသခမံျ ေး၏ သရဘ   ည ချက့်ဖြင ့် သ မ့်ေးပ ိုက့် န့် အမ နို့့်ရပေးခွဲ ပပ ေး သ သည့် ထ ိုအမ နို့့်အ  ပင့်လယ့်ထွဲသ ိုို့ 

 ကွ့်လွှင ့်ခွဲ သည့်။ ဩစရက ေးလျ  ိုက့်၏ အရ ွှေ့ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ကမ့်ေးကပ့်ရသ အခါ မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး  ှ ရနသည ့် သက့်ရသ အလံိုအရလ က့်   ှရ ွွေ့ရသ ့်လည့်ေး ရနထ ိုင့်သ  မ ှ သည ့် 

  ိုက့် စ့်  ိုက့်က ို ရ ွွေ့ပပ ဟို   ိုခွဲ သည့်။  

 

[ဩစရ ေးလျ ေး န ိုင့်ငံ၏ အဖမင ့် ံိုေး    ေးရံိုေးက မ ဘ ိုနငှ ့် ကွင့်ေးစ့်လန့်ေး (Mabo v. Queensland) အမှု (No.2) 

(1992) 175CLR 1(HCA)  ွင့် ရနထ ိုင့်သ  မ ှ ဟ သည ့် အချက့်က ို ပယ့်ချခွဲ ပပ ေး ပဗ   သျှမျ ေး နယ့်ရဖမက ို 

မသ မ့်ေးပ ိုက့်မ  က ည့်ေးက မ လ အရဖခချ ရနသ မျ ေး  ှ ခွဲ ရကက င့်ေးက ို အသ အမှ ့် ဖပ ခွဲ သည့်။]  

 

၁၇၈၇ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခ ံဥပရေက အန့်ေ ေးယန့်ေး လ မျ   ေးစိုမျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ွင့် 

လ သ ေးအဖြစ့် အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးပံို သည့်။ ကိုန့်သွယ့်ရ ေး   ိုင့်   အပ ိုေ့် (အပ ိုေ့် ၁၊ အပ ိုင့်ေး ၈)  ွင့် 

“ကွန့်ဂ က့်သည့် န ိုင့်ငံဖခ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး၊ အန့်ေ ေးယန့်ေး လ မျ   ေးစိုမျ ေးနှင ့် ကိုန့်သွယ့်ဖခင့်ေးက ို စည့်ေးကကပ့် န့် အ ဏ  

 ှ သည့်” ဟို   ိုထ ေးသည့်။ 

 

၁၇၈၇ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ ကွန့်ဂ က့်က အရန က့်ရဖမ က့် အမ နို့့်က ို ချမှ ့်ခွဲ သည့်။ အပ ိုေ့် ၃  ွင့် 

အ ိုဟ ိုင့်ေးယ ိုေးဖမစ့် အရန က့်ရဖမ က့်ဘက့် ှ  နယ့်ရဖမမျ ေးက ို အိုပ့်ချ ပ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ အင့်ေ ေးယန့်ေးမျ ေးက ို 

ဥပရေအ  အသ အမ ှ့်ဖပ ထ ေးသည့်။ 

 

၁၈၂၃ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ အဖမင ့် ံိုေး    ေးရံိုေးက ဂျွန့် င့်နှင ့် မက့်ကင့်ရ    ှ့် (Johnson v. McIntosh) 

အမှု ွင့် လ မျ   ေးစို က ိုယ့်စ ေး အင့်ေ ေးယန့်ေး လ မျ   ေးစို ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက ရဖမယ မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး 

 ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်မှု အ ဏ က ို ဖငင့်ေးပယ့်ခွဲ ဖခင့်ေးဖြင ့်  စ့်ဦေးချင့်ေးစ နှင ့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေအ  လ ပိုဂဂ  လ့်အဖြစ့် 

အသ အမှ ့်ဖပ မှုက ို ဖငင့်ေး န့်ခွဲ သည့်။ 

 

၁၈၃၁ ချ ရ ိုက ေးနှင ့် ရဂျ ့်ဂျ  ယ  ဖပည့်နယ့် (Cherokee v. State of Georgia) အမှု ွင့် အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံ

အဖမင ့် ံိုေး    ေးရံိုေးက အန့်ေ ေးယန့်ေး မျ   ေးနယွ့်စိုမျ ေးက ို အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့် အိုပ့်စို 

အခွင ့်အရ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ ခွဲ သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့က ို အမှ အခ ို မကင့်ေးရသ  ဖပည့် ငွ့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးဟို 

အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးဖြင ့် အိုပ့်စို   ိုင့်   လ သ ေးအဖြစ့် အသ အမ ှ့်ဖပ မှုက ို  စ့်စ  ့်  စ့်ပ ိုင့်ေး ရပေးခွဲ သည့်။ 

 

၁၈၃၅ ပဗ   သျှ ဘို င့်က အ ို  ရ ိုေး/နယ ေးဇ လန့်မှ မ အ ို   လ မျ   ေးစို ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး၏ လွ ့်လပ့်ရ ေး 
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ရကကည စ  မ့်ေးက ို လက့်ခ ံ  ှ ခွဲ သည့်။ 

 

၁၈၃၇ ပဗ   သျှ လွှ ့်ရ  ့်က မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး  ိုင့်   ရက ့်မ  ၏ အစ  င့်ခံစ က ို လက့်ခ ံ

  ှ ခွဲ သည့်။ ထ ိုအစ  င့်ခံစ  ွင့် ဩစရက ေးလျ က ိုလ ိုန အ ငွ့်ေး မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအ ေး အစိုလ ိုက့် 

အခပ ံလ ိုက့် သ ့်ဖြ ့်ရနရကက င့်ေး သက့်ရသမျ ေး ပါေင့်သည့်။ ယင့်ေးရကက င ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို 

ရလေးစ ေး မည ့်၊ က ကွယ့် မည ့်၊ ရပါင့်ေးစပ့်ပစ့် မည ့် ပဗ   သျှ န ိုင့်ငံ၏ လက့်ရအ က့်ခအံဖြစ့် 

သ ့်မှ ့်ခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ယင့်ေး  ိုို့ ဥပရေအ  အသ အမှ ့်ဖပ မှု အနည့်ေးငယ့် 

 ှ လ ခွဲ သည့်။  

  

၁၈၄၀  ွင့် ပဗ   သျှ ဘို င့်က မ အ ို   မျ   ေးနယွ့်စို ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးနှင ့် ချ ပ့်  ိုသည ့် ေ ိုင့် န့်ဂ  ပဋ ည ဉ့်က ို 

အ ံိုေးသ ့်ခွဲ သည့်။ ပဋ ည ဉ့် ွင့် မ ိုအ ို  ၏ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို ဘို င့်ထသံ ိုို့ စနွို့့်လွှ ့် ရပေးအပ့်ခွဲ ပပ ေး 

မ အ ို   ပဗ   သျှမျ ေးအရနနှင ့် စ  င့်ခံ သ မျ ေး ဖြစ့်လ သည့်။ 

 

[၂၀၁၄ ငွ့် ေ ိုင့် န့်ဂ  ခံိုရံိုေးက မျ   ေးနယွ့်စို ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို စွနို့့်လွှ ့်ခွဲ ဖခင့်ေး 

မ ှ ဟို ရ ွွေ့ ှ ခွဲ သည့် (He Whakaputanga me te Tiriti: the Declaration and the Treaty Waitangi 

Tribunal (2014, Wai 1040))။] 

 

၁၈၉၅ အဂဂလ ပ့်လ မျ   ေး ဥပရေပည  ငှ့် ဂျွန့်ေက့်စ့်လ ပ့်ခ့် (John Westlake) က မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် ယဉ့်ရကျေးမှု မထွန့်ေးက ေးရသေးသ မျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး ဥပရေအ  အသ အမ ှ့်ဖပ  ခံထ ေး ဖခင့်ေး 

မ ှ ရသ ရကက င ့် ၎င့်ေး  ိုို့နငှ ့် ချ ပ့်  ိုရသ  ပဋ ည ဉ့်မျ ေးက ို လ ိုက့်န  န့် မလ ိုအပ့်ဟို   ိုခွဲ သည့်။ 

 

၁၉၁၈ ရအ အ  ့်ချ့် စန ိုေး (A. H. Snow) ၏ အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ န ိုင့်ငဖံခ ေးရ ေး ေန့်ကက ေးဌ နအ ွက့် 

ရ ေးသ ေးခွဲ ရသ  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး  ိုင့်   ရမေးခွန့်ေးနှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အရလ အကျင ့်မျ ေး (The 

Question of Aborigines and the Practice of Nation) (1918) ဟ သည ့် အစ  င့်ခံစ  ငွ့် မျ   ေးရ ိုေးဗ ဇက ို 

အရဖခခပံပ ေး “ရခ ့်ရန က့်ကျရနရသ  လ မျ   ေးစိုမျ ေး” နငှ ့် “ယဉ့်ရကျေးမှု ထွန့်ေးက ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး” ဟ ၍ 

အ ွယ့်မရ  က့်ရသေးသ နငှ ့် အိုပ့်ထ န့်ေးသ  အဖြစ့် ခ ိုင့်ေးန ှုင့်ေးခွဲ သည့်။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနငှ ့် 

ချ ပ့်  ိုခွဲ ရသ  ထ ိုသ ိုို့ ကျ  ေးရကက င့်ေးဖပထ ေးရသ  ပဋ ည ဉ့်မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေး အရပေါ် ွင့် စည့်ေးရနံှံ  င့်မှု 

မ ှ ရပ။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် ရခ ့်ရန က့်ကျရနရသ  လ မျ   ေးမျ ေးသည့် စည့်ေးကကပ့်မှု  ှ ရသ  န ိုင့်င ံက  

က စစ ပ့်မျ ေး ငွ့် ပါေင့် န့် လံိုရလ က့်ရသ  စွမ့်ေးရ  င့် ည့် မ ှ ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

၁၉၁၉ ရ  င့်ရ ိုေ ေး  ှေး ငွ့် (AC 211) အသန ေး ခံ  ၌ အဖမင ့် ံိုေး  က့်န ိုင့်သည ့်    ေးရံိုေး ဖြစ့်ရသ  ပဗ   သျှ 

အင့်ပ ိုင့်ယ ၏ ပရ ိုင့်ဗ  ရက င့်စ သည့် ထ ိုမျ   ေးရ ိုေးဗ ဇအ  ခွွဲဖခ ေးသည ့် အဖမင့်မျ ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးဖခင့်ေးက ို ခံခွဲ  သည့်။ 

   ေးရံိုေးက မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် လ မှု စိုစည့်ေးရ ေး ငွ့် လွန့်စ ွ အ င ့်အ န့်ေး န မ ့်ရနရသေးပပ ေး 

၎င့်ေး  ိုို့ အသံိုေးဖပ ရသ  အခွင ့်အရ ေးနှင ့်   ေန့်   ိုင့်   သရဘ    ေးမျ ေးသည့် ယဉ့်ရကျေးမှု ထွန့်ေးက ေးပပ ေး 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၊ ဥပရေ အကကံဉ ဏ့်မျ ေးနှင ့် ရပါင့်ေးစပ့် ညြှ န ှုင့်ေး၍ 

မ ရသ ရကက င ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို ဥပရေအ  လ ပိုဂဂ  လ့်အဖြစ့် အသ အမှ ့် ဖပ  န့် မလ ိုဟို  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ 
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၁၉၂၁ အ မ ိုေ    ဂျ န  နှင ့် ရ  င့်န ိုင့်ဂျ  ေး  ေးယ ေး န ိုင့်ငံ အ ငွ့်ေးရ ေးမှှူေး (Amodu Tijani v. Secretary, 

Southern Nigeria) အမှု ငွ့် ပရ ိုင့်ဗ  ရက င့်စ က   ိုက့်ခ ိုက့် သ မ့်ေးပ ိုက့်  ယ ထ ေးရသ  (သ ိုို့) အ ဏ  

စနွို့့်လွှ ့်ထ ေးရသ  ရေသမျ ေးမှ လ မျ ေးက ို ဥပရေအ  လ ပိုဂဂ  လ့်အဖြစ့် အသ အမှ ့် ဖပ  မည့်ဟို 

 ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ 

 

၁၉၂၈ ပါလ့်မ ကျွန့်ေး အမှု ွင့် န ိုင့်ငံ က  ရစ စပ့်ညြှ န ှုင့်ေးရ ေး အပမွဲ မ့်ေး    ေးရံိုေးက မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  ဥပရေအ  အသ အမှ ့်ဖပ  မခံ ရသ  အရ ိုင့်ေးအစ ိုင့်ေးမျ ေး၊  စ့်စ  ့် 

 စ့်ပ ိုင့်ေးသ  ယဉ့်ရကျေးမှု ထွန့်ေးက ေးရနသ မျ ေးဟို သ ့်မှ ့်က  ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဥပရေအ   ပ့် ည့်ပ ိုင့်ခငွ ့်က ို 

ဖငင့်ေးပယ့်ခွဲ သည့်။ 

 

၁၉၃၃ အရ ွှေ့ ဂ င့်ေးလန့်ေး ရေသ၏ ဥပရေ အ င ့်အ န့်ေး   ိုင့်   အမှု ွင့် န ိုင့်ငံ က     ေးရံိုေးက 

ဂ င့်ေးလန့်ေးက ို ရနထ ိုင့်သ  မ ှ သည ့် နယ့်ရဖမအဖြစ့် အသ အမှ ့် ဖပ ခွဲ သည့်။ ဤအမှု ွင့် ဂ င့်ေးလန့်ေး၌ 

အမျ ေးစို ရနထ ိုင့်သည ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  အင့်နွစ့်လ မျ   ေးမျ ေးသည့် ဥပရေအ  အသ အမှ ့် ဖပ ခံ ဖခင့်ေး 

မ ှ ခွဲ ရပ။ 

 

[၁၉၇၅ ခိုနစှ့် ွင့် န ိုင့်င ံက     ေးရံိုေးက အရန က့်   ဟ   အမှု ွင့် ထ ိုရေသက ို   ှရြွ 

ရ ွွေ့ ှ ဖခင့်ေး/လ မရနရသ  နယ့်ရဖမက ို သ မ့်ေးပ ိုက့်ဖခင့်ေး ဟ သည ့် အ  ိုအ ေး ဖငင့်ေးပယ့်ခွဲ သည့်။] 

 

ပထမ ကမ္ စစ့် အပပ ေး (၁၉၁၈)  ွင့် န ိုင့်ငံ ရပါင့်ေးချ ပ့် အသင့်ေးကက ေး (League of Nations) နှင ့် န ိုင့်ငံ က  

အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး အြွွဲွေ့ချ ပ့် (International Labour Organization (ILO))   ိုို့က ို န ိုင့်ငံ အရဖခစ ိုက့် အစ ိုေး မျ ေး 

  ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအဖြစ့် ထ ရထ င့်ခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံရပါင့်ေးချ ပ့် အသင့်ေးကက ေးက ဖပည့် ွင့်ေး လ နည့်ေးစိုမျ ေးက ို 

အိုပ့်စိုမျ ေးအဖြစ့် က ကယွ့်ဖခင့်ေးအ ေး အ ရံိုစ ိုက့် ထ ေးရသ ့်လည့်ေး မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့်လည့်ေး 

ထ ိုအြွွဲွေ့နှင ့် သက့်  ိုင့်သည့်။ အသင့်ေးကက ေးသည့် ဥရ  ပ အင့်အ ေးစိုမျ ေး သ မ့်ေးပ ိုက့်ထ ေးသည ့် က ိုလ ိုန  

နယ့်နမ  ့်မျ ေး ွင့် ရနထ ိုင့်သည ့် မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ ရက င့်ေးကျ   ေးချမ့်ေးသ က ို ရစ င ့်ကကည ့်ဖခင့်ေး 

အပါအေင့် စစ့်ပွွဲ ွင့် အန ိုင့်   ှ ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အစ ိုေး   ဖြစ့်ရစ န့်   ေန့် 

ရပေးထ ေးသည့်။၂  

 

ILO က ို အလိုပ့်သမ ေး  ိုင့်   စံနှုန့်ေးမျ ေးအ ေး ချမျ ့်  နှင ့် ရစ င ့်ကကည ့်   ငွ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၊ အလိုပ့် ှင့်မျ ေးနှင ့် 

အလိုပ့်သမ ေးမျ ေးက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ ရသ  သံိုေးပွင ့်  ိုင့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးအဖြစ့် ြန့်  ေးထ ေးပပ ေး ယင့်ေးကွဲ သ ိုို့ပင့်   ေန့် 

ထမ့်ေးရ  င့်ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၅၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး မ  ိုင့်မ အထ  ILO သည့် မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို အဓ က အ ရံိုစ ိုက့်   ွင့် ထင့် ှ ေးသည ့် အစ ိုေး မျ ေး   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ILO 

သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး ွင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့် ဖပ ဖခင့်ေးထက့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးက ို   ေန့်မျ ေး ရပေးအပ့်ထ ေးသည့်။ 
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အနှစ့်ချ ပ့် 

၁၅   စိုနှင ့် ၂၀   စို အကက ေး မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို ဥပရေအ  အသ အမှ ့်ဖပ မှုသည့် 

အကနို့့်အသ ့် ပံိုစဖံြင ့်သ   ှ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ဖငင့်ေး န့်ဖခင့်ေးက ို  င့်ရဖခ ရပေးထ ေးကကသည့်။ 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေးအဖြစ့်  ပ့် ည့်ခွင ့် မရပေးထ ေးရပ။ 

အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ  စစ့်ပွွဲမျ ေးနှင ့် နယ့်ရဖမ သ မ့်ေးပ ိုက့်ရ ေးမျ ေးက ို အ ံိုေးအဖြ ့် ရပေးရသ  

ေက့်စ့်ြ ေးလ ေးယန့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေး  ိုင့်   ဥပရေအ  စည့်ေးကကပ့်ထ ေးသည ့် ခ စ့်ယ န့် ဘ သ ေင့် ဥရ  ပ န ိုင့်ငံမျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ 

၁၉၇၅ ခိုနစှ့်အထ  နယ့်ရဖမသစ့် ရြ ့်ထို ့် ရ ွွေ့ ှ ဖခင့်ေး၊ သ မ့်ေးပ ိုက့်ဖခင့်ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးဖြင ့် နယ့်ရဖမ 

သ မ့်ေးပ ိုက့်ဖခင့်ေး  ိုသည့်မှ  အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငကံ အိုပ့်ချ ပ့်ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရသ ၊ 

လ မရနသည ့် နယ့်ရဖမဟို သ ့်မှ ့်န ိုင့်ရသ ၊ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးက ို လျစ့်လျှူ 

ရှုန ိုင့်ရသ  သ မ့်ေးပ ိုက့်ဖခင့်ေး ပံိုစ ံဖြစ့်သည့်။ 

၁၉   စိုနှင ့် ၂၀   စိုမျ ေးအ ငွ့်ေး မျ   ေးရ ိုေးဗ ဇ အရကက င့်ေးဖပချက့်က ို အသံိုေးဖပ က  မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအ ေး ရခ ့်ရန က့်ကျရနသ မျ ေး၊ ဥရ  ပ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို ယဉ့်ရကျေးမှု ထွန့်ေးက ေးသ မျ ေးဟို 

သ ့်မှ ့်ခွဲ ပပ ေး မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့် မဖပ ဖခင့်ေးအ ေး    ေးေင့် 

ဖြစ့်ရအ င့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ သည့်။ 

၁၉၁၉ နှင ့် ၁၉၅၇ ကက ေးထွဲ ွင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအရပေါ် န ိုင့်ငံမျ ေး၏   ေန့်မျ ေးအ ေး 

စ  ့်ပါေင့်စ ေးသည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမှ  ILO  စ့်ြွွဲွေ့သ   ှ သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

မျ   ေးရ ိုေး ဗ ဇ အ  ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေးသည့် သ ပပ ံ နည့်ေးကျ မဟို ့်ဘွဲ လ မျ   ေးရ ေး ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေးက ို  င့်ရဖခရပေးဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်ဟို ရထ က့်ဖပကကသည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေး၊ န ိုင့်င ံက  ရအဂျင့်စ မျ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက မ လ 

အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို  က့် ံ   ွင့် ရခ ့်ရန က့်ကျ ရနသ မျ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု 

ထွန့်ေးက ေးသ မျ ေးဟို ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေးမျ ေးက ို အမနှ့် ကယ့်ပင့် စွနို့့်လွှ ့်ခွဲ ပပ ဟို ထင့်ပါသလ ေး။ သင့်၏ အဖမင့်က ို 

ရထ က့်ပံ  န့် အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေး ရပေးပါ။ 

 

 ုလသမဂဂနှင  ်မူလ အဝ ခခ  ဝနထြိငုသူ်မ ာျား၏ အခွင ်အဝ ျား 

 

ေို  ယ ကမ္ စစ့်၏ လကခဏ ၊ န ိုင့်ငံ ရပါင့်ေးချ ပ့် အသင့်ေးကက ေး၏ ကျရံှုေးမှုနှင ့် ရဟ ့်လ ိုရက  စ့် 

အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးက န ိုင့်င ံက  အိုပ့်ချ ပ့်မှု ပံိုစမံျ ေးက ို ဖပန့်လည့် စဉ့်ေးစ ေးလ ရစခွဲ သည့်။ ILO အြွွဲွေ့မ ှ 

 က့် ှ ရနခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံ က  ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး၊ လံိုခခ ံရ ေးနှင ့် ရက င့်ေးကျ   ေး ချမ့်ေးသ   ိုို့က ို လိုပ့်ရ  င့် န့် န ိုင့်ငံ 

ရပါင့်ေးချ ပ့် အသင့်ေးကက ေး ရန   ွင့် ကိုလသမဂဂက ို ြန့်  ေးခွဲ သည့်။  

 

လူတစ်ဦျားခ င်ျားစ အတွ ် လူူ့အခွင ်အဝ ျား ဆြိငု် ာ ဝ ပာဆြိဝု ျားသာျားမှုမ ာျား၏ ဝအာင်ပွ ဲ၁၉၄၅-၇၅ 

စစ့်ပွွဲ အပပ ေး ွင့် ကိုလ သမဂဂနှင ့် ၎င့်ေး၏ အထ ေးဖပ  ရအဂျင့်စ မျ ေးက ို အရဖခဖပ ထ ေးသည ့် ကမ္   စနစ့်သစ့် စ င့် 

ပံိုရပေါ်လ သည့်။ ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့်က ကိုလသမဂဂ၏ လ မျ ေး (ထ ေးဖခ ေးစွ ပင့် န ိုင့်ငမံျ ေးဟို မ  ိုထ ေးရပ) 
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သည့် “အရဖခခ ံလ ူ့အခငွ ့်အရ ေး၊ လ  စ့်ဦေး၏ ဂိုဏ့်သ ကခ နှင ့်  န့်ြ ိုေး၊ အမျ   ေးသ ေးနငှ ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအကက ေး 

 န့်ေး   အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံကက ေးနငှ ့် န ိုင့်ငငံယ့်မျ ေးအကက ေး  န့်ေး   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ယံိုကကည့်သည့်” ဟို 

  ိုထ ေးသည့်။ ကိုလသမဂဂ အရဖခဖပ သည ့် ကမ္   စနစ့်ပံိုစ၏ံ အရဖခခ ံ   ထွင့်မှု  စ့်ခိုမှ  

လ သ ေးအ ေးလံိုေးအ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပလက့်ရြ င့်ေးက ို ရ ေး ွွဲ အ ည့်ဖပ လ ိုက့်ဖခင့်ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

ယ  ချက့်မှ   စ့်ဦေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက  န့်ေး  ည မှုက ို   ှ ရစမည့် ဖြစ့်ပပ ေး အထ ေး 

မခွင့်ေးချက့်ထ ေး အရဖခအရနမျ ေးမှ လွွဲ၍ အိုပ့်စိုမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ပယ့်ြျက့်ပစ့်န ိုင့်မည့် ဟ ၍ ဖြစ့်သည့်။ 

လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေး ရစဖခင့်ေးမှ ကင့်ေးလွ ့်ခွင ့်  ိုင့်   အိုပ့်စို အခငွ ့်အရ ေး ( ည့် ှ ခငွ ့်) နငှ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်  ိုို့သည့် ရိုပ့်ဖပ သရဘ အ  သ သ ထင့်  ှေးရသ ့်လည့်ေး မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် လ နည့်ေးစို 

အိုပ့်စိုမျ ေး အ ွက့် လက့်ရ ွွေ့ကျရသ  အကျ  ေးရကျေးဇ ေး အနည့်ေးငယ့်သ    ှ ရစသည့် (Thornberry, 2002)။ 

ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ိုလည့်ေး ထ ိုနည့်ေး  ပင့်   ို၍  မည့် ထင့်သည့် (Johansson Dahre, 

2010)။ 

 

တည် ှြိခွင ်နှင ်  ြိယု်ပြိငု်  ပဋ္ဌာန်ျားခွင ်တြိုို့အ  ာျား ဆ ်စပ်မှု ြိ ုလ စလ် ြူရှုထာျား ခင်ျား 

 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏  ည့် ှ ခငွ ့်နှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်  ိုို့သည့် ခွွဲဖခ ေးမ ရအ င့် 

 က့်စပ့်ရနသည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ နှင ့် ဖပည့်ရထ င့်စို 

မပပ  ကွွဲရ ေးက ို ရလျှ  ရပေး၍ မ သည ့် အ  မျ ေးဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ 

 

တည် ှြိခွင  ်

 

၁၉၅၁ ခိုနှစ့် လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေး ရစဖခင့်ေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် အိုပ့်စို  စ့်စိုအဖြစ့်  ည့် ှ ခငွ ့်နငှ ့် အိုပ့်စို 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးက ို အရဖခအရန အချ   ွေ့ ွင့် အသ အမ ှ့် ဖပ ထ ေးသည့်။ အပ ိုေ့် ၂  ွင့် 

လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေး ရစဖခင့်ေးအ ေး “ဖပည့် ငွ့်ေး၊ လ မျ   ေးစို၊ လ မျ   ေး (သ ိုို့) ဘ သ ရ ေး အိုပ့်စို  စ့်စိုအ ေး အဖပည ့်အေ 

ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး ြျက့်စ ေးပစ့် န့်  ည့် ယွ့်ချက့်ဖြင ့် ကျှူေးလွန့်သည ့်” 

လိုပ့် ပ့်မျ ေးဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးသည့် အကနို့့်အသ ့် ဖြစ့်ရန သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့် 

သံိုေးချက့်  ှ သည့်။ ပထမ အချက့်အရနနငှ ့် သရဘ   စ ချ ပ့် ွင့်  ည့် ယွ့်ချက့်က ို သက့်ရသဖပ န့် 

လ ိုအပ့်သည့်။  ည့် ွယ့်ချက့်က ို  ည့်ရ  က့် န့်မှ  ခက့်ခွဲသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် သရဘ    စ ချ ပ့်က ဘ သ စက ေး 

အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ဘ သ စက ေး   ိုသည့်မှ  အိုပ့်စို  စ့်စိုက ို ၎င့်ေး၏ ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် 

 က့်သွယ့်ရပေးရသ  အ  ဖြစ့်ပပ ေး မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေးက ို လ မျ ေးစို 

အိုပ့်စိုမျ ေးမှ ခွွဲဖခ ေးရပေးသည့်။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် သရဘ   စ ချ ပ့် ွင့် ယဉ့်ရကျေးမှု စ့်ခိုအ ေး 

မျ   ေး ံိုေးသွ ေးရစဖခင့်ေး (သ ိုို့) လ မျ   ေးစို  စ့်စို၏ ယဉ့်ရကျေးမှုက ို ြျက့်  ေးပစ့်ဖခင့်ေး  ိုင့်   သရဘ    ေးမျ ေးက ို 

ထည ့်သွင့်ေးထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအ ေး က ကယွ့် န့် သရဘ   စ ချ ပ့်က ို 

မည့်သည ့်အခါကမျှ အသံိုေးဖပ ခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ 

 

၁၉၅၇ ခိုနှစ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၊ လ မျ   ေးစိုမျ ေးနှင ့်  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး လ မျ   ေးစို ဖြစ့်သ မျ ေးက ို 

က ကယွ့်ရ ေးနှင ့် ရပါင့်ေးစည့်ေးရ ေး   ိုင့်   ILO သရဘ   စ ချ ပ့် (အမ ှ့် ၁၀၇) က  စ့်သ ေးပိုဂဂလ 
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အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ပထမ ံိုေးအကက မ့်အဖြစ့် အိုပ့်စို အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   စနံှုန့်ေးမျ ေးက ို သ ့်မှ ့်ရပေး ခွဲ သည့်။ 

သရဘ   စ ချ ပ့်က မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  ရ  ရနှ  ရပါင့်ေးစပ့် လ ိုက့်ဖခင့်ေးနငှ ့် 

ယဉ့်ရကျေးမှုအ  သ ေးသနို့့် ဖြစ့်ဖခင့်ေး   ိုင့်   ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးမှုမျ ေးက ို ညြှ န ှုင့်ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ သည့်။ 

ထ ိုသရဘ   စ ချ ပ့်က ို န ိုင့်ငံ ၂၇ န ိုင့်ငံကသ  လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးခွဲ သည့်။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက 

ထ ိုစ ချ ပ့်သည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ အိုပ့်စိုမျ ေး၊ မျ   ေးနယွ့်စိုမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအဖြစ့်  ည့် ှ ခွင ့်က ို ထ ခ ိုက့်ရစသည ့် 

မ ဘက သ ေးသမ ေးအရပေါ်  ံိုေးဖြ ့်ရပေးသည ့် ပံိုစ ံဖြစ့်ရနပပ ေး ရ  ရနှ  ရပါင့်ေးစပ့် န့်  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေး  ှ သည့်ဟို 

ထင့်ဖမင့်ရသ ရကက င ့် ယင့်ေးစ ချ ပ့်က ို လက့်ခ ံန့် ဖငင့်ေး  ိုခွဲ သည့်။  

 

 ြိုယ်ပြိုင်  ပဋ္ဌာန်ျားခွင  ်

 

က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်   ိုင့်   အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးက ို ၁၉၆၀ ခိုနှစ့် က ိုလ ိုန  န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအ ေး 

လွ ့်လပ့်ရ ေး ရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်   ကိုလသမဂဂ ရကကည ချက့် ွင့် ပထမ ံိုေး အကက မ့် ရြ ့်ဖပခွဲ သည့်။ က ိုယ့်ပ ိုင့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်သည့် ဥရ  ပ အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေးက န ိုင့်ငံ ပ့်ဖခ ေး ငွ့် က ိုလ ိုန  ဖပ ထ ေးသည ့် လ မျ ေး 

က ိုလ ိုန လက့်ရအ က့်မှ လွ ့်ရဖမ က့်ရစ န့် လမ့်ေးရကက င့်ေး  စ့်ခို အဖြစ့်  ည့် ွယ့်သည့် (ရ ငံ သ ိုို့မဟို ့် 

ရ ဖပ  အ  ို)၊ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုက ိုလ ိုန ဖပ ထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး (သ ိုို့) အဖခ ေးရသ   ည့်ရ  က့်ထ ေးပပ ေး 

န ိုင့်ငံမျ ေးမှ လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေး (သ ိုို့) မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအ ွက့်မ  ယင့်ေးအခွင ့်အရ ေးမှ  

အကျံ ေးမေင့်ရပ။ စ ပ ိုေ့် ၁ နငှ ့် ၂   ိုို့ ွင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် စ ပ ိုေ့် ၆ နှင ့် ၇   ိုို့ ွင့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်က ို ရ  င့်ေး  ိုန ိုင့်သည ့် အရဖခအရနမျ ေးက ို 

ရြ ့်ဖပထ ေးပပ ေး “န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ ဖပည့် ွင့်ေး စည့်ေးလံိုေးည ညွ ့်ရ ေးနှင ့် ဖပည့်ရထ င့်စို မပပ  ကွွဲရ ေး” ဟ သည ့် 

အချက့်နငှ ့်  င့်ေးမ မှုမျ ေး  ှ ရနသည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် “လ အ ေးလံိုေး၏ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  

အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ နယ့်ရဖမ မပပ  ကွွဲရ ေးက ို ရလေးစ ေး န့်”   ိုက့် ွန့်ေးထ ေးသည့်။ 

 

၁၉၆၅ ခိုနှစ့် နည့်ေးမျ   ေးစံိုဖြင ့် လ မျ   ေးရ ေး ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုမျ ေး အ ေးလံိုေး ပရပျ က့်ရ ေး  ိုင့်   ကိုလသမဂဂ 

သရဘ   စ ချ ပ့် (UN Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

(CERD))  ွင့်လည့်ေး အလ ေး   မဖပ ့်မသ ေး ဖြစ့်မှုမျ ေး ရ ွွေ့ သည့်။ ထ ိုသရဘ   စ ချ ပ့်သည့် 

ရ  င့်အ ြ  ကမှ လ မျ   ေးရ ေး ခွွဲဖခ ေးမှုမျ ေးအရပေါ် န ိုင့်င ံက ၏ ဖပစ့် င့်ရှု ့်ချမှုမျ ေးအ ေး အရဖခခံသည့်။ 

ထ ိုစ ချ ပ့်က  န့်ေး  ည ခငွ ့်နှင ့် လ  စ့်ဦေး၏ လ မျ   ေးအရပေါ် အရဖခခံ၍ ခွွဲဖခ ေး  က့် ံ ခံ ဖခင့်ေးမှ 

လွ ့်ကင့်ေးခငွ ့်  ိုို့က ို ထပ့်ရလ င့်ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ CERD က အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အထ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေးဖြင ့် အသ အမ ှ့် ဖပ ရသ ့်လည့်ေး ထ ိုလိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးမှ  ယ ယ ပင့် 

ဖြစ့်သည့် (အပ ိုေ့် ၄)။   ိုလ ိုသည့်မှ  အိုပ့်စို  စ့်စိုအ ွက့် သ ေးသနို့့် အခွင ့်အရ ေး သ ့်မှ ့်ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် 

လ ပိုဂဂ  လ့်  စ့်ဦေးချင့်ေးစ အကက ေး  န့်ေး  ည မှု  ှ သွ ေးပပ နှင ့်  ပပ  င့်နက့် အ  ိုပါ အထ ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး 

(ဥပမ  က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခွင ့် (သ ိုို့) အမျ ေးပ ိုင့်ရဖမ ပ ိုင့်  ိုင့်ခွင ့်) က ို  ပ့် နို့့်ပစ့် မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့် (International 

Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) နှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   န ိုင့်ငံ က  သရဘ   စ ချ ပ့် (International Covenant on Economic Social 

and Cultural Rights (ICESCR)) နှစ့်ခိုလံိုေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ ပထမ အပ ိုေ့်မျ ေး ငွ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်က ို 
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အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးသည့်။ စ ချ ပ့် ွင့် ရ ိုေးရ ိုေး ငှ့်ေး ှင့်ေးသ  ရ ေးသ ေးထ ေးရသ ့်လည့်ေး က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်က ို 

မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေး န ိုင့်ငရံ  ့်မှ ခွွဲထွက့် န့် အသံိုေးမဖပ န ိုင့်ဟို ဥပရေနှင ့် 

န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေးအ  ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် န ေးလည့်ထ ေးကကသည့် (Castellino, 2005)။ သ ိုို့   ွင့် ယင့်ေးမှ  

က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်နငှ ့် န ိုင့်ငံ ငွ့်ေး အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့် (ဖပည့် ွင့်ေး၌ က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်) 

ရ     န ိုင့်သည့်။ ၁၉၇၇ ခိုနစှ့်မှ စ၍ ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက ့်မ  ၃ က ICESCR ၏ အပ ိုေ့် ၂၇ က ို 

“အိုပ့်စိုထွဲ ငွ့် အဖခ ေး အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးလည့်ေး  ှ ရသ  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး” မှ လ  စ့်ဦေး၏ အခငွ ့်အရ ေး ဟို အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုခွဲ သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုဖခင့်ေးက အိုပ့်စို အခငွ ့်အရ ေးက ိုရ  ၊ လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ 

အခွင ့်အရ ေးက ိုရ   သွယ့်ေ ိုက့်၍ က ကယွ့်  ရ  က့်သည့် (Orlin, Rosas, and Scheinin, 2000)။ 

 

၁၉၇၅ ဝနာ ်ပြိုင်ျား၊ တည် ှြိခွင ်နှင ်  ြိယု်ပြိုင်  ပဋ္ဌာန်ျားခွင ်တြိုို့ ြို စတင် ဆ ်စပ်လာ ခင်ျားလာျား 

 

၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် အ ံိုေးပ ိုင့်ေးရလ က့် ငွ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို ရထ က့်ပံ ရသ  

အစ ိုေး မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ကိုလသမဂဂ စနစ့်နှင ့် အချ   ွေ့ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ထ ရ  က့်သည ့် 

စည့်ေးရံိုေး အရ ေး  ိုရသ  အြွွဲွေ့မျ ေး ဖြစ့်လ သည့်။ ကရနေါ၊ နယ ေးဇ လန့်နှင ့် ရန ေစ့် န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် အချ   ွေ့ရသ  

လက့် င့် အရမ  က ေး ှ  န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်က ို ြွွဲွေ့စည့်ေးပံိုအ  

အသ အမှ ့်ဖပ မှု  ချ   ွေ့  ှ လ သည့်။ န ိုင့်င ံက  နယ့်ပယ့် ငွ့် ၎င့်ေး  ိုို့ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ပ ိုမ ို 

အသ အမှ ့်ဖပ လ ရစ န့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးမှ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ြ ိုို့ နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို 

ကိုလသမဂဂက  ဖြည့်ေးဖြည့်ေးနှင ့် ြန့်  ေးရပေးခွဲ သည့်။ 

 

ဥပမ  ၁၉၇၇ ခိုနစှ့် ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ကိုလသမဂဂနှင ့် အန့်ဂျ  အ ို ရက ့်မ  နငှ ့် မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး အရပေါ် ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှုမျ ေးအ ေး  နို့့်ကျင့်ရ ေး  ိုင့်   မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး အန့်ဂျ  အ ို 

ည လ ခ ံ ိုို့ ငွ့်  က့်ရ  က့်သ မျ ေးက မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး   ိုင့်    က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး 

ရပေါ်ရပါက့်လ ဖခင့်ေးက ို ဖပသသည ့် ရကကည ချက့် မ ကကမ့်ေးမျ ေး ရ ေး ွွဲခွဲ သည့်။ ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ထ ိုမ ကကမ့်ေးက 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ကိုလသမဂဂ ရကကည ချက့်က ို ထွက့်ရပေါ်လ ရစခွဲ သည့်။ 

 

လက့် င့်အရမ  က ငွ့် ရ က    ရ  က့်လိုပ့်ရ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  ကမ္  ဘဏ့် စ မံက န့်ေးမျ ေးရကက င ့် မ လ 

အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် ရန ပ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးကက ရလ   ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် 

ရ  က့်ရလျှ က့် ကမ္  ဘဏ့်က အ င့်ေးအဓမမ ရန  ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး   ိုင့်   မ ေါေ အသစ့်မျ ေးက ို 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်။ ၁၉၈၂ ခိုနစှ့် ွင့် ကမ္  ဘဏ့်က လ မျ   ေးစိုမျ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု၊ လ သ ေး 

ရဂဟရဗေ   ိုင့်   စဉ့်ေးစ ေးချက့်မျ ေး ဟ သည ့် အစ  င့်ခစံ က ို ထို ့်ဖပန့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုအစ  င့်ခစံ  ငွ့် မ လ 

အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် အကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေး၊ ကမ္  ဘဏ့်က ရငရွကကေး 

ရထ က့်ပံ ရပေးသည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးမျ ေးက ထ ိုသ မျ ေးအရပေါ် ကျရ  က့်ရစရသ  အနတ  ယ့်မျ ေးက ို 

ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်က ို ရထ က့်ခမံည ့်အစ ေး ဖမြှင ့် င့် မည ့် အစ ေး 

ထ ိုအစ  င့်ခံစ သည့် မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအ ွက့် သ ေးသနို့့်နယ့်ရဖမ အယ အ  ထ ေး ှ  န့်နှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးက ို လ မျ ေးစို၏ န ိုင့်ငရံ ေး ရဘ ဂရဗေအ ွင့်ေးသ ိုို့ ရပါင့်ေးစပ့် ထည ့်သွင့်ေး န့် အကကံဖပ ခွဲ သည့်။ 

ထ ိုသ ိုို့ရသ  မ ေါေ အကကံဖပ ချက့်မျ ေးသည့် ရပျ  ရဖပ င့်ေးသည ့် ဥပရေမျ ေးသြွယ့် ဖြစ့်လ သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့က 
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ကမ္  ဘဏ့် ကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်င ံက  ရငရွကကေးအင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ှ  

လ သန့်ေးရပါင့်ေးမျ ေးစွ ၏ ဘေ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ကက ေးစွ  သက့်ရ  က့်မှု  ှ ရကက င့်ေး ဖပသရနသည့် 

(Eastwood, 2011)။ 

 

ကိုလသမဂဂ ပည ရ ေး၊ သ ပပံနငှ ့် ယဉ့်ရကျေးမှု   ိုင့်   အြွွဲွေ့ (UN Economic, Social, and Cultural 

Organization (UNESCO)) မှ ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ရသ  ကျွမ့်ေးကျင့်သ မျ ေး ရက ့်မ  က ၁၉၈၁ ခိုနှစ့် ငွ့် 

ယဉ့်ရကျေးမှုအ ေး မျ   ေး ံိုေးရအ င့် လိုပ့်ဖခင့်ေးအရပေါ်  နို့့်ကျင့်သည ့်  န့်ဟ ိုရ ေး ရကကည ချက့်က ို 

ထို ့်ဖပန့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုရကကည ချက့် ွင့် ယဉ့်ရကျေးမှု မျ   ေး ံိုေးရအ င့် လိုပ့်ဖခင့်ေးက ို “လ မျ   ေးစို  စ့်စိုက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် ဘ သ စက ေး  ိုို့အ ေး အ     ဖြစ့်ရစ၊  စ့်ဦေးချင့်ေး ဖြစ့်ရစ ကျင ့်သံိုေးခွင ့်၊ ထို ့်ရြ ့်ခငွ ့်နငှ ့် 

မျှရေခွင ့်  ိုို့အ ေး ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေး” ဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးပပ ေး ယင့်ေးက ို လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေး ရစမှုနငှ ့်  န့်ေး  ဖြစ့်သည့်ဟို 

ရကကည ထ ေးသည့်။ 

 

၁၉၈၂ ခိုနစှ့် ငွ့် ကိုလသမဂဂက မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  လ ဦေးရ မျ ေး  ိုင့်   လိုပ့်ငန့်ေးအြွွဲွေ့ (Working Group 

on Indigenous Populations (WGIP)) က ို  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ ၂၀၀၂ မ  ိုင့်မ အထ  ယင့်ေးမှ  မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး ကိုလသမဂဂ ေန့်ေးကျင့် ငွ့်   ှ သည ့်  စ့်ခို ည့်ေးရသ  နည့်ေးလမ့်ေး ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ အြွွဲွေ့၏ 

ရခါင့်ေးစဉ့် ွင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ငွ့် အကျံ ေးေင့်သည ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့် 

 ှ သ မျ ေးဟို အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးအ ေး ဂရို စ ိုက့် ရ  ှင့်ကကဉ့်ထ ေးက  (  ိုလ ိုသည့်မှ  န ိုင့်င ံက  ဥပရေ 

စနစ့် ငွ့်  ပ့် ည့်ခငွ ့်  ှ ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး၊ လ မျ ေးကွဲ သ ိုို့ရသ  လ မျ ေးဟို အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးမှ 

ရ  ှင့်ကကဉ့်ထ ေးဖခင့်ေး) လ ဦေးရ  ဟ သည ့် စက ေးလံိုေးက ို သံိုေးထ ေးသည့်။ ၁၉၈၆ ခိုနစှ့် ငွ့် ကိုလသမဂဂ 

အထ ေးက ိုယ့်စ ေးလှယ့် ဟွမ့်မ   ေးနက့်ဇ့် က ိုဘ ို (Juan Martinez-Cobo) က “မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအရပေါ် ခွွဲဖခ ေး က့် ံသည ့် ဖပဿန အ ေး ရလ လ မှု” ဟ သည ့် အစ  င့်ခံစ က ို  င့်ဖပခွဲ သည့်။ 

ထ ိုအစ  င့် ခံစ  ွင့် ကမ္  ရပေါ်၌ မျက့်န ှသ  မှု အနည့်ေး ံိုေး အိုပ့်စိုမျ ေး ွင့် ပါေင့်သည ့် မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ ေိုကခမျ ေးက ို  င့်ဖပထ ေးသည့်။  

 

ILO က လွ ့်လပ့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးမှ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် လ မျ   ေးစိုမျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  

သရဘ    စ ချ ပ့် အသစ့်  စ့်ခိုက ို ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုသရဘ   စ ချ ပ့်သစ့် (အမ ှ့် ၁၆၉) က ို ၁၉၈၉ 

ခိုနစှ့် ငွ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ပပ ေး မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်အရပေါ် သရဘ ထ ေး အဖမင့် 

အနည့်ေးငယ့်   ိုေး က့်လ ရသ ့်လည့်ေး အပ ိုေ့် ၁(၃) ၏ အရဖခအရန ွင့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်အရကက င့်ေး 

ရြ ့်ဖပ  ၌ ရေရေေါေးေါေးပင့်  ှ ရနရသေးသည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် လ မျ ေးဟို အသံိုေးဖပ ထ ေးရသ ့်လည့်ေး 

န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ွင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေး ထ ေးသည ့် လ မျ ေးဟ ရသ  အသံိုေးအနှုန့်ေးနငှ ့်  က့်စပ့်ရနသည ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ှ  မည့်ဟို အဓ ပပ ယ့် သက့်ရ  က့်ဖခင့်ေး မ ှ ရစ ဟို   ိုထ ေးသည့်။  မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  

သရဘ    စ ချ ပ့်က မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် လ မျ   ေးစိုမျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ ရသ  

 ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေး ချမှ ့်   ွင့် လွ ့်လပ့်ပပ ေး ကက   င့် အသ ရပေးရသ  သရဘ   ည ချက့်   ိုင့်   

အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးနငှ ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်ဖခင့်ေး အ င ့် အ ေးလံိုေး ငွ့် လွ ့်လပ့်စွ  ပါေင့်ခွင ့်  ိုို့က ို 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် သရဘ   စ ချ ပ့်က န ိုင့်ငံမျ ေးက ို မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအရပေါ် 
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သက့်ရ  က့်မှု  ှ မည ့် မည့်သည ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်က ိုမ  ို ရ ွေးရနွေးညြှ န ှုင့်ေး န့်   ေန့်  ှ သည့်ဟို   ိုထ ေးသည့် 

(အပ ိုေ့် ၆ နငှ ့် ၇)။ 

 

မ လ အဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ၁၉၉၂ ခိုနှစ့်   ယ ိုေ  ဂျရနေးရ ိုေး ငွ့် ကျင့်ေးပခွဲ ရသ  သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ ည လ ခ ံ (ကမ္ ရဖမ ည လ ခံဟိုလည့်ေး သ  ှ ကကသည့်)  ငွ့် 

ယခင့်က မရ ွွေ့ခွဲ  ဘ ေးရသ  အသ အမှ ့်ဖပ မှု   ှ ခွဲ သည့်။ (၁၇၂ န ိုင့်ငံမှ) န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် (၂၄၀၀ ရသ ) 

အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး၏ ပါေင့်မှု  ိုို့မှ  ယခင့်က မဖမင့်ခွဲ ဘ ေးရသ  အ  ိုင့်ေးအ   ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုည လ ခံနငှ ့် အလ ေး   

ည လ ခံက ိုပင့် လ ရပါင့်ေး ၁၇၀၀၀  က့်ရ  က့်ခွဲ သည့်။   ယ ို ကမ္  ည လ ခံမှ စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေးက မ ရ ိုေးြလ  

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ဗဟိုသို မျ ေး (traditional environmental knowledge (TEK))၊ 

သဘ ေနငှ ့် န ေးစပ့်မှု၊ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ ပွဲ က ိုင့် န့်   ေန့်မျ ေးက ို န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ရလေးစ ေး န့်   ေန့် 

 ှ ရကက င့်ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ အ ဂျန့်ေါ ၂၁၊ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်     ယ ို ရကကည ချက့်၊ 

သစ့်ရ   စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး ထို ့်ဖပန့်ချက့်နငှ ့် ဇ ေ မျ   ေးစ  ့်မျ ေး ကွွဲဖပ ေး စံိုလင့်ဖခင့်ေး   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ 

သရဘ    စ ချ ပ့် အစ ှ သည ့် စ ချ ပ့်စ  မ့်ေး ရလေးခိုက မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နငှ ့်  က့်စပ့်မှု၊ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး အခန့်ေးကဏ္ဍမျ ေးက ို 

ရပေါ်ရပေါ်ထင့်ထင့်ပင့် အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့်   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ 

မ ရဘ င့် သရဘ   စ ချ ပ့် (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) 

ကမ  ထ ိုသ ိုို့ အသ အမှ ့် မဖပ ထ ေးရပ။ မည့်သည ့် စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးကမှ TEK သည့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်နငှ ့် 

ခွွဲဖခ ေး၍ မ ရအ င့်  က့်စပ့်ရကက င့်ေး အသ အမှ ့် ဖပ မထ ေးရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် စ ချ ပ့်မျ ေးအ  မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် မ ရ ိုေးြလ  ဥပရေနငှ ့်အည  ရနထ ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ ကကရပ (Tobin, 2014)။  

 

ကိုလသမဂဂ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက နှစ့် ဖြစ့်သည ့် ၁၉၉၃ ခိုနစှ့် ွင့် ကိုလသမဂဂ 

ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ည လ ခံက ဗ ယင့်န  ရကကည ချက့်က ို ထို ့်ဖပန့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုရကကည ချက့် ွင့် 

(က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်) အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ထ ထ ရ  က့်ရ  က့်   ှ ရစရ ေး၏ အရ ေးပါမှုက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့်  စ့်ဘက့် ငွ့် ရကကည ချက့်က “အစ ိုေး မျ ေး ပ ိုင့်  ိုင့်ရသ  ဖပည့်ရထ င့်စို မပပ  ကွွဲရ ေး (သ ိုို့) 

အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေး စည့်ေးလံိုေး ည ညွ ့်မှုက ခွွဲဖခ ေးမှု 

မ ှ ဘွဲ လ အ ေးလံိုေးက ို အ  ိုပါ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်င ံွင့် အ   ှ ရနဖခင့်ေးအ ေး က ိုယ့်စ ေးဖပ သည့်” ဟို   ိုထ ေးသည့်။ 

ထ ိုအချက့်မှ  “န ိုင့်ငံမျ ေးက လ မျ ေး၏  န့်ေး  ည မှု အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို 

လ ိုက့်န  န့် ကက  ေးပမ့်ေးရနသည ့် အချ  န့် ငွ့်” ဖပင့်ပမှ အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေး၏ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုက ို 

အ ေးမရပေးသည ့် သရဘ ဖြစ့်သည့်။ ရကကည ချက့်၏ စည့်ေးမျဉ့်ေး အမ ှ့် ၂၀  ွင့် န ိုင့်ငမံျ ေးက ို မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ ထ ေးဖခ ေးရသ  သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်၊ ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် လ မှု အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ  န့် 

  ေန့်မျ ေးအ ေး ရလေးစ ေး န့်   ိုက့် ွန့်ေးထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့်  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်က ို ကနို့့်သ ့်  ကျရသ  န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး  ည့်ပင မ့်မှု 

 န့်ြ ိုေးမျ ေးက ိုလည့်ေး အရလေးရပေး ထ ေးသည့်။  

 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ အဖမင့် ဖြစ့်သည ့်  ည့် ှ ခငွ ့်က ို က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်နငှ ့် ခွွဲဖခ ေး၍ 

မ ရကက င့်ေး အသ အမ ှ့်ဖပ ဖခင့်ေးအ ေး ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နှစ့်မျ ေးမှ ကိုလသမဂဂ ရထ က့်ပံ  ရပေးထ ေးသည ့် 
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေး ွင့် ထင့်ထင့် ှ ေး ှ ေး မရ ွွေ့ ရပ။ ၁၉၉၃ ခိုနစှ့် ွင့် လ နည့်ေးစို 

အိုပ့်စိုမျ ေးအ ေး ခွွဲဖခ ေး  က့် ံဖခင့်ေးက ို   ေးဖမစ့်ဖခင့်ေးနှင ့် က ကယွ့်ဖခင့်ေး   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ ရက ့်မ ငှ့်ခွွဲ၌ မ လ 

အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ရကကည ချက့်က ို  င့်ဖပခွဲ သည ့် WGIP မှ  မခွင့်ေးချက့် ဖြစ့်သည့်။ 

န ိုင့်ငံမျ ေးမှ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ WGIP နငှ ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ရန က့် က့် ွွဲ 

မ ကကမ့်ေးမျ ေးက ို  က့်လက့် ရ ေး ွွဲခွဲ ရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးက က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်က ို ထင့်ထင့်ရပေါ်ရပေါ် 

ထို ့်ရြ ့် ရဖပ   ိုခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ၂၀၀၁ ခိုနစှ့် ွင့် အ  ိုပါ မရဖြ ှင့်ေးန ိုင့်သည ့်  င့်ေးမ မှုက ကိုလသမဂဂက ို 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့် အရဖခအရနမျ ေး   ိုင့်   အထ ေး 

က ိုယ့်စ ေးလှယ့်က ို ခနို့့်အပ့်ရစခွဲ သည့်။ ထ ိုက ိုယ့်စ ေးလှယ့်၏ အခန့်ေးကဏ္ဍမှ  WGIP က ို ပံ ပ ိုေးရပေး န့် ဖြစ့်သည့်။ 

 စ့်နှစ့်အကက  ငွ့် ကိုလသမဂဂက WGIP က ို ြျက့်သ မ့်ေးပပ ေး PFII က ို အစ ေးထ ိုေး ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ သည့်။  

 

အဖခ ေး အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ကိုလသမဂဂ ွင့် အပမွဲ မ့်ေး က ိုယ့်စ ေးဖပ မှု မ ှ ရသေး   PFII 

ရပေါ်ရပါက့်လ ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ဗဟ ိုဖပ သည ့် ကမ္   အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး ပံိုစမှံ ပ ို၍ ဇ  ့်ရက င့်စံို ပါေင့်ရသ ၊ 

ဗဟ ိုဖပ မှု အမျ ေးအဖပ ေးနငှ ့် အလွှ  အမျ ေးအဖပ ေး  ှ ရသ  ကွန့်ယက့်ပံိုသဏ္ဍ န့် ကမ္   အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးသ ိုို့ 

ရဖပ င့်ေးလွဲလ ဖခင့်ေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့် (Held, 2004; Slaughter, 2003)။ အပမွဲ မ့်ေး ြ ို မ့်သည့် စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် 

လ မှုရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု၊ ယဉ့်ရကျေးမှု၊ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်၊ ပည ရ ေး၊ ကျန့်ေးမ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့ 

ကွဲ သ ိုို့ရသ  မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ က စစ ပ့်မျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး ကိုလသမဂဂ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

ရက င့်စ  (Economic and Social Council of the UN (ECOSOC)) ၏ အကကံရပေး အြွွဲွေ့အဖြစ့် 

လိုပ့်ရ  င့်သည့်။ ၎င့်ေး၏   ေန့်မှ  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ က စစ ပ့်နငှ ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး ရက င့်စ နှင ့် 

ရက င့်စ မ ှ စ့် င ့်  န့်ပံိုရင ွအစ အစဉ့်မျ ေး၊ ရအဂျင့်စ မျ ေးနှင ့် ကိုလသမဂဂ၏ အစ အစဉ့်မျ ေးက ို ကျွမ့်ေးကျင့်မှု 

အကကံဉ ဏ့်မျ ေးနှင ့် အကကရံပေးချက့်မျ ေး ရပေးအပ့် န့်၊ ကိုလသမဂဂ စနစ့်အ ွင့်ေး မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး 

  ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးက ို ပ ေးရပါင့်ေးရ ေးနှင ့် ညြှ န ှုင့်ေးရ ေးက ို လ သ မျ ေးလ ရစ န့်နှင ့် ဖမြှင ့် င့်ရပေး န့်၊ မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်သည ့် က စစ ပ့်မျ ေး  ိုင့်   အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ဖပင့် င့် န့်နှင ့် ဖြနို့့်ရေရပေး န့်  ိုို့ 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

ထ ိုသ ိုို့   ိုသည ့်  ိုင့် ထ ိုအပမွဲ မ့်ေး ြ ို မ့်၏ အမည့်၌ပင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး ဟ သည ့် 

အသံိုေးအနှုန့်ေးထက့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်ဖခင့်ေး က စစ ပ့်ဟို အသံိုေးဖပ ထ ေးဖခင့်ေးက န ိုင့်ငံမျ ေး က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့် 

ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးက ို  က့်လက့် စ  ့်ပ ပန့်မှု  ှ ရနရကက င့်ေးက ို ဖပသရနသည့်။ PFII ၏ ပံိုစဉ့်နှင ့် အြွွဲွေ့ေင့် 

ဖြစ့်ရ ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး ွင့်လည့်ေး န ိုင့်င ံဗဟ ိုဖပ  ပံိုစံက သ သ ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ အြွွဲွေ့ေင့် ၁၆ ဦေး  ှ ပပ ေး ECOSOC က 

န ိုင့်ငံမျ ေး ရ ေွးချယ့်ရပေးသ မျ ေးထွဲမှ အြွွဲွေ့ေင့် ၈ ဦေးက ို ရ ေွးချယ့်သည့်။ အဖခ ေး ၈ ဦေးက ို မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ရ ေွးချယ့်သည့်၊ သ ိုို့   ွင့် ECOSOC ၏ ဥကကဌက ရန က့် ံိုေး အ ည့်ဖပ  

ခနို့့်အပ့် သည့်။ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးသည့် ကျွမ့်ေးကျင့်သ မျ ေးအဖြစ့် ရ  င့် ကွ့်ကကပပ ေး မည့်သည ့် လ မျ   ေးစို၏ 

က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မှ မဟို ့်ရပ။ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးမှ  ကိုလသမဂဂ သ ့်မှ ့်ရပေးထ ေးသည ့် အ ြ  က၊ အ  ၊ှ 

အရမ  က အလယ့်ပ ိုင့်ေး၊ ရ  င့်အရမ  က၊ က ရ ဘ ယန့်၊ အ    ့်၊ ဥရ  ပ အလယ့်ပ ိုင့်ေးနှင ့် အရ ွှေ့ပ ိုင့်ေး၊ ရို ှ 

ြက့်ေရ ေး ငှ့်ေး၊ အ   ှအလယ့်ပ ိုင့်ေးနှင ့် ထ န့်စ့်ရက  ရကေး  ှေး (Transcaucasia)၊ ရဖမ က့်အရမ  ကနငှ ့် ပစ ြ  ့် 

ရေသမျ ေး ဖြစ့်သည့်။  
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၂၀၀၇ ခိုနစှ့် ွင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  ိုင့်   ရကကည ချက့်က ို ထို ့်ဖပန့်ခွဲ ပပ ေး မ လ 

အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ ယနတ  ေးက ိုလည့်ေး  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ ယင့်ေးက ို 

ကနို့့်ကွက့်သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ မှ ့်သ ေးြွယ့်   န ိုင့်ငံမျ ေးမှ  အ ြ  က န ိုင့်ငံမျ ေး၊ ကရနေါ၊ ဩစရက ေးလျ ေး၊ 

နယ ေးဇ လန့်နငှ ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံ ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ ရကကည ချက့်သည့် ရ ွှေ့ပ ိုင့်ေးက မ ကကမ့်ေးမျ ေး ွင့်  ှ ခွဲ ရသ  

အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေးက ို ဖပင့် င့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးထ ေးပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ မ  ည ရသ  

ရှုရထ င့် မျ ေးမှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ချဉ့်ေးကပ့်ထ ေးသည့်။ ရကကည ချက့်က န ိုင့်င ံက  ဥပရေရအ က့် ငွ့် 

 ှ သည ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ခ ိုင့်မ ရစခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ပထမ ံိုေး အကက မ့် 

ကိုလသမဂဂ စ ချ ပ့်စ  မ့်ေး  စ့်ခိုက န ိုင့်ငံမျ ေး၊ အစ ိုေးမျ ေး   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ န ိုင့်ငံဖြ ့်ရကျ ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၊ န ိုင့်ငံ က  ရငရွကကေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး လ ိုက့်န  မည ့် မ လ 

အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို စံသ ့်မှ ့်ရပေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Allen and Xanthaki, 

2010; Charters and Stavenhagen, 2009)။ 

 

အပ ိုေ့် ၁  ငွ့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ညြှ ရပေးထ ေးသည့်။ 

အိုပ့်စိုအဖြစ့်  ည့် ှ ခငွ ့်နှင ့် လ  စ့်ဦေးအဖြစ့်  ည့် ှ ခငွ ့်  ိုို့က ို အပ ိုေ့် ၇  ငွ့်  ငှ့်ေးလင့်ေးထ ေးသည့်။ ထ ိုအပ ိုေ့် ငွ့် 

ကရလေးငယ့်မျ ေးအ ေး အ င့်ေးအဓမမ ြယ့် ှ ေးပစ့်ဖခင့်ေးက ို ‘အဖခ ေး မည့်သ ိုို့ရသ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု (သ ိုို့) 

အကကမ့်ေးြက့်မှု လိုပ့် ပ့်’ ဖမ ပ့်ထည ့်ထ ေးလ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် (ဩစရက ေးလျ ကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငံမျ   ေး ငွ့်) 

ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို အ င့်ေးအဓမမ ြယ့် ှ ေးပစ့်ဖခင့်ေးသည့် လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ငွ့် ပါေင့်ဖခင့်ေး  ှ ၊မ ှ  ဟ သည ့် 

က စစ ပ့်က ို   ိုက့်ရ ိုက့် မရဖြဘွဲ ရ  ှင့်ကငွ့်ေးသွ ေးသည့်။ အပ ိုေ့် ၃  ွင့် ဖပင့်ပ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့် (ခွွဲထွက့်ခွင ့်) 

နှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး ြွင ့်ရပေးထ ေးသည့်။ အပ ိုေ့် ၄ နှင ့် ၅   ိုို့က ဖပည့် ွင့်ေး က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်  ိုို့က ို ပ ိုမ ို 

လ ိုလ ေးရကက င့်ေး ဖပသထ ေးသည့်။ အဖခ ေး အပ ိုေ့်မျ ေး ငွ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ငွ့် 

ပါေင့်ခွင ့်၊ ကက   င့် သ  ှ  ပပ ေး လွ ့်လပ့်ရသ  သရဘ   ည မှု စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး၊ ၎င့်ေး  ိုို့ ရဖမမျ ေးရပေါ် ွင့် 

ဖပ လိုပ့်ရသ  လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးခွင ့်နှင ့် မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး ွင့် 

အြွွဲွေ့ေင့် ဖြစ့်မှုက ို  ံိုေးဖြ ့်ခငွ ့်နှင ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေးခွင ့်၊ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအရပေါ် 

သက့်ရ  က့်မှု  ှ ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေးနှင ့် န ိုင့်င ံွင့်ေး  က့် ံရ ေးမျ ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေးခငွ ့်  ိုို့လည့်ေး ပါေင့်သည့်။ 

 

အခွင ်အဝ ျားမ ာျား ြိ ု ငင်ျားဆြို ခင်ျား၏ အ  ြိ ျားဆ ်မ ာျား 

 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးသည ့်  ိုင့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့် န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေး ွင့် 

ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု အခံ  ံိုေး အိုပ့်စိုမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ အိုပ့်စိုနငှ ့်  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ဖငင့်ေးပယ့်မှုမျ ေးအ ေး မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   အထ ေးက ိုယ့်စ ေးလှယ့်၊ UNPFII 

(UNPFII, 2010)၊ ကိုလသမဂဂ ေိုကခသည့်မျ ေး  ိုင့်   မဟ မင့်ေးကက ေးရံိုေး (UN High Commissioner for 

Refugees (UNHCR, 2006)) နှင ့် ရ   ငွ့်ေး လ သ ေးမျ ေး အစ အစဉ့် (Forest Peoples Programme (FPP))၊ 

အခွင ့်အရ ေးနှင ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ရ ွှေ့ရ  င့် (Rights and Resources Initiative (RPI))၊ န ိုင့်င ံက  

 ငှ့်သန့်မှု၊ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး က စစ ပ့်   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  လိုပ့်ငန့်ေးအြွွဲွေ့ (Survival International,  

International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA)) ကွဲ သ ိုို့ရသ  အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးမှ  င့်ဖပခွဲ ကကသည့်။ 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် မကက ခဏ   ိုသလ ို မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ မ ရ ိုေးြလ  ရဖမမျ ေးနငှ ့် 
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ပ ိုင့်နက့်မျ ေးအ ေး စွနို့့်လွှ ့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး၊ ၎င့်ေး  ိုို့ ဘေနငှ ့် အသက့် ှင့်ရ ေးအ ွက့် အရဖခခံကျရသ  သဘ ေ 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး   ှ ရ ေးမှ ြယ့်ထို ့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို ဖပ လိုပ့်ကကသည့်။ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေး ရစမှု၊ နှ ပ့်ကွပ့်မှုနှင ့် ခွွဲဖခ ေး 

 က့် ံမှုမျ ေးမှ  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် လ မျ   ေးစိုမျ ေး ကကံ ရ ွွေ့ ရလ   ှ ရသ  အရ ွွေ့အကကံ မျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ အရဖခခ ံအရ  က့်အဦ  ည့်ရ  က့်ရ ေးမျ ေးရကက င ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို န ိုင့်ငံ ငွ့်ေး အ င့်ေးအဓမမ ရန ပ့် 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးမျ ေး ကကံ ရ ွွေ့ သည့် (သ ိုို့) အဖခ ေး  စ့်ရန   ငွ့် စ ေးပွ ေးရ ေး၊ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် (သ ိုို့) 

န ိုင့်ငရံ ေး ေိုကခသည့်မျ ေး ဖြစ့်လ ရစသည့်။   ေးရြ ့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရဖမမျ ေးနှင ့် 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို ယ ရ  င့်သ ွေးပပ ေး ညစ့်ညမ့်ေးမှုက ို ဖြစ့်ရစသည့် (Anaya, 2013; Franks et al., 2014; 

Alforte et al., 2014)။ 

 

ပည ရ ေး၊ ကရလေးသ ငယ့် ရထ က့်ပံ ရ ေးနှင ့် ရစျေးကွက့် စ ေးပွ ေးရ ေး စနစ့်မျ ေးမှ အ င့်ေးအဓမမ ရပါင့်ေးစည့်ေး 

ရ  ရနှ ရ ေးက ို အ ေးရပေးသည ့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ မ ေါေမျ ေးသည့် ဘ သ စက ေးမျ ေး၊ ယဉ့်ရကံျံေးမှုနငှ ့် 

ကျွမ့်ေးကျင့်မှုမျ ေး ရပျ က့် ံိုေးဖခင့်ေးက ို ဖြစ့်ရပေါ်ရစသည့်။ မ ဘ အသွင့်ရ  င့်၍ ပါေင့်မှုက ို လက့်မခရံသ  

အိုပ့်ချ ပ့်မှုနှင ့် ေန့်ရ  င့်မှု ဖြနို့့်ရေရ ေး ပံိုစမံျ ေးက ယဉ့်ရကျေးမှု၊ အိုပ့်စိုမျ ေး၏  ည့် ှ ခငွ ့်နှင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်  ိုို့က ို ဖငင့်ေးပယ့်  ကျပပ ေး ပါေင့်မှု ရလျ  နည့်ေးဖခင့်ေးက ို ပ ို၍   ိုေးလ ရစသည့်။ ကမ္  စ့်ေန့်ေး မ လ 

အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို မှ ခ ိုသ မျ ေး ဖြစ့်ရအ င့်၊ လိုပ့်ပ ိုင့်ခွင ့် မ ှ ရအ င့် လိုပ့်ထ ေးဖခင့်ေး  ိုို့ရကက င ့် ယဉ့်ရကျေးမှု၊ 

န ိုင့်ငရံ ေး၊ လ မှုရ ေးနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ဖပည ့်စံိုမှု၊ လ မှုရ ေးနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှု  ိုို့ မဖြစ့်န ိုင့်ရ   ရပ။ 

ရန  အ ေးလံိုေး န ေးပါေး ွင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ သက့် မ့်ေး၊ ကျန့်ေးမ ရ ေးနှင ့် ြ လံိုမှု  ိုို့သည့် လ မျ ေးစို 

အိုပ့်စိုမျ ေးထက့် သ သ သ သ  ရလျ  နည့်ေးသည့် (DESA, 2009)။ စ  ့်ကျန့်ေးမ ရ ေး ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ 

  စိုနှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  က ိုလ ိုန  ဖပ ခံ ဖခင့်ေး၊ လ မျ ေးစို အိုပ့်စိုမှ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ရကက င ့် မ လ 

အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် သမ ိုင့်ေး  ိုင့်   စ  ့်ေဏ့်   (သ ိုို့) မျ   ေး က့်လ ိုက့် စ  ့်ေဏ့်  ရကက င ့် ြ စ ေးမှု 

မ မမှန့်ဖခင့်ေးမျ ေး ခံစ ေးကက သည့် (Kirmayer and Valaskakis, 2009; Czyzewski, 2011)။ 

 

ပံို ၁၉.၁  ငွ့် က ိုလ ိုန စနစ့်၊ ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှု မျ   ေး ံိုေးရစဖခင့်ေး၊ ကမ္ ကက ေး 

ပ ရနွေးလ ဖခင့်ေးနှင ့် ရဂဟစနစ့် ပျက့်စ ေးဖခင့်ေး (ကမ္ ရဖမကက ေး အပါအေင့် ရဂဟ စနစ့်မျ ေးက ို ြျက့်စ ေးပစ့်ဖခင့်ေး) 

  ိုို့က ို  က့်စပ့်ဖပထ ေးပပ ေး မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး ခစံ ေး သည ့် ထ ခ ိုက့်မှု အမျ   ေးမျ   ေးက ို ပံိုရြ ့်ထ ေးသည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

ေို  ယ ကမ္ စစ့် အပပ ေး ွင့် ကိုလသမဂဂက ကမ္   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး၊ ICCPR နှင ့် ICESCR 

  ိုို့က ို အရဖခခံပပ ေး လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ အ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို သ ့်မှ ့်ရပေးခွဲ သည့်။ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့် 

အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးက ို သရဘ   စ ချ ပ့် နှစ့်ခိုလံိုေး ွင့်  ည့်ညွှန့်ေးထ ေး ရသ ့်လည့်ေး ဥရ  ပ အင့်အ ေးကက ေး 

န ိုင့်ငံမျ ေး အိုပ့်စ ိုေးထ ေးသည ့် က ိုလ ိုန  န ိုင့်ငံမျ ေး အ ွက့်သ  ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ 

 ည့် ှ ခငွ ့် အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးက ို လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစဖခင့်ေးက ို   ေးဖမစ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးမှ 

 ွွဲယ ထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစဖခင့်ေး   ိုင့်   သရဘ    စ ချ ပ့်က ို န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့်  စ့်သ ေး 

ပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးအရပေါ် အသံိုေးချမှု နည့်ေးပါေးသည့်။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို က ကယွ့် န့် 

မည့်သည ့်အခါကမျှ အသံိုေးမဖပ ခွဲ ရပ။ 

မ  အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် ၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် ထ ရ  က့်ရသ  အရ ေး  ို စည့်ေးရံိုေးရ ေး 
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အိုပ့်စိုမျ ေး ဖြစ့်လ သည့်။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ကိုလသမဂဂ ရကကည ချက့်အရပေါ် 

စ ိုေး  မ့် ပ ပန့်မှုမျ ေးမှ  ၁၉၇၇ ခိုနစှ့်မှ စ င့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ရကကည ချက့် မ ကကမ့်ေး ွင့် ပါေင့်သည ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်မ ှ နှစ့်ရပါင့်ေး သံိုေး ယ့်ကက သည ့်  ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ွက့် အဓ က ပ  ့်  ိုို့ရနသည ့် အ   

ဖြစ့်ခွဲ သည့်။  

၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့် ရ ွေးရနွေးခငွ ့်၊ ပါေင့်ခငွ ့်နှင ့် ကက   င့် အသ ရပေး၍ သရဘ   ည မှု  ယ ဖခင့်ေး  ိုို့မှ  

ကမ္ ရဖမ ည လ ခံ၊ WGIP နှင ့် ILO အပါအေင့် ရန  အမျ ေးအဖပ ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့်။ 

၂၀၀၂ ခိုနစှ့် ွင့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့် PFII သည့် ကိုလသမဂဂ၏ န ိုင့်ငံ အရဖခဖပ  စနစ့် ငွ့် န ိုင့်ငံမျ ေး 

မဟို ့်သည ့် လ မျ ေးက ို  ပ့် ည့်ခငွ ့် ရပေးခွဲ သည ့် ပထမ ံိုေးရသ  ကိုလသမဂဂ အြွွဲွေ့ စ့်ခို ဖြစ့်လ သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ကိုလသမဂဂနှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက အြွွဲွေ့ေင့် စနစ့်က ို ထ န့်ေးချ ပ့်သည့်။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး 

အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ၂၀၀၇ ရကကည ချက့်က မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ ဖပည့် ငွ့်ေး က ိုယ့်ပ ိုင့် 

အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်က ို ခွင ့်ဖပ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး လ မျ ေး၊ န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် ကိုလသမဂဂအ ွင့်ေး မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး 

ပါေင့်ရသ   က့် ံရ ေး မ ရဘ င့်က ို  ည့်ရ  က့် န့် ပျက့်ကကွ့်ခွဲ သည့်။ 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစဖခင့်ေး၊ ၎င့်ေး  ိုို့၏ နယ့်ရဖမမျ ေးက ို စွနို့့်လွှ ့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး၊ ဥပရေအ  လ သ ေးဖြစ့်မှု   ိုင့်   

အခွင ့်အရ ေးက ို ဖငင့်ေး  ိုဖခင့်ေး၊ က ိုလ ိုန ဖပ ဖခင့်ေးဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငံမျ ေးအဖြစ့်  ပ့် ည့်ခွင ့်က ို ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေး၊ 

ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးနှင ့်   သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှု  ိုို့က မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို 

ကမ္ ရပေါ် ွင့် အထ ခ ိုက့်အလွယ့် ံိုေး အိုပ့်စိုမျ ေးထွဲ  စ့်စို အပါအေင့် ဖြစ့်ရစသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို အသံဖပ ခွင ့်နငှ ့် လိုပ့်ပ ိုင့်ခငွ ့် ရပေးပါသလ ေး (သ ိုို့) 

ထ ိုသ မျ ေးအ ကွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက အမနှ့် ကယ့်  န့်ြ ိုေး အနည့်ေးငယ့်သ  ရပေးစွမ့်ေးန ိုင့်ပါသလ ေး။ 
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ပံို ၁၉.၁။ က ိုလ ိုန ဖပ ဖခင့်ေး၊ ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှု မျ   ေး ံိုေးရစဖခင့်ေးနှင ့် ရဂဟစနစ့် 

ပျက့်စ ေးဖခင့်ေး 

 
 

 ဖစ် ပ် ဝလ လာ ခင်ျား၊ မူလ အဝ ခခ  ဝနထြိုငသူ်မ ာျားနှင ်  ာသ ဥတု ဝ ပာငျ်ားလဲမှု 

 

၂၀၁၄ ခိုနှစ့် အကိုန့် ွင့် န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေးက လ သ ေး  ိုို့၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးနငှ ့် ကမ္     သ ဥ ို 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှု  ိုို့အကက ေး   ိုက့်ရ ိုက့်  က့်စပ့်မှုမျ ေး  ှ ရကက င့်ေး  စ့်ခွဲနက့် လက့်ခထံ ေးပပ ေး ဖြစ့်သည့်။   သ ဥ ို 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှု   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ အစ ိုေး ရပါင့်ေးစံို အစိုအြွွဲွေ့ (UN Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC)) က ၎င့်ေး၏ ငါေးအိုပ့်ရဖမ က့် အစ  င့်ခံစ  ငွ့် ထ ို က့်စပ့်မှု အရကက င့်ေး သ သ သည ့် 

သက့်ရသမျ ေး  င့်ဖပခွဲ သည့် (IPCC, 2014)။ ကိုလသမဂဂ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် အစ အစဉ့်နငှ ့် ကမ္   

မ ိုေးရလေသ အြွွဲွေ့အစည့်ေး  ိုို့က ၁၉၈၈ ခိုနစှ့် ငွ့် သက့်  ိုင့်ရသ  သ ပပံပည ၊ နည့်ေးပည နှင ့် လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေး 

လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစဖခင့်ေး 
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အချက့်အလက့်မျ ေးက ို အကွဲဖြ ့် န့် IPCC က ို ထ ရထ င့်ခွဲ သည့်။ ြန့်လံိုအ မ့် ဓ  ့်ရငွွေ့ ထို ့်လိုပ့်မှု 

  ိုေးဖမင ့်လ ဖခင့်ေးက ို   ေး  ေး န့် ကမ္ လံိုေး   ိုင့်   လ သ ေးေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေး အလျင့်အဖမန့် 

ဖပ လိုပ့်ရ ေးအရပေါ် သရဘ   ည ချက့်က ို ၁၉၉၂ ခိုနှစ့်   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှု   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ 

သရဘ   စ ချ ပ့် မ ရဘ င့် (UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) နှင ့် ၂၀၀၅ 

ခိုနှစ့် UNFCCC   ိုင့်   ကျ    ို ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်မျ ေး ွင့် ရ ွွေ့ သည့်။ UNFCCC က န ိုင့်ငံမျ ေးက ို 

ထို ့်လိုပ့်မှု ရလျှ  ချ န့်နငှ ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်အရပေါ် အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှု မျ ေးစ ွ  ှ ရသ  ရဂဟရဗေ၊ 

စ ေးပွ ေးရ ေး (Stern, 2006)၊ န ိုင့်ငရံ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု   ိုင့်   သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို ရလျှ  ချ န့်နှင ့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲ န့်   ိုက့် ွန့်ေးထ ေးသည့်။ 

 

  သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေး သည ့် သဘ ေ ရဘေးအနတ  ယ့်မျ ေးမှ လည့်ေး ဖြစ့်ပွ ေး သည ့် 

ကက မ့်နှုန့်ေးနှင ့် ဖပင့်ေးထန့်မှု ဖမင ့်မ ေးလ သည့်။ ထ ိုအချက့်က မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး အပါအေင့် 

 င့်ေး ွဲမွွဲရ သ  သန့်ေးရပါင့်ေးမျ ေးစွ အ ွက့် အရဖခခံ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ပ ို၍ အရ ေးပါလ သည့် (Tauli-

Corpuz and Lynge, 2008)။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးမှ  အစ ေးအစ  ြ လံိုမှု  ံိုေးရံှုေးဖခင့်ေး၊ ပင့်လယ့်ရ  

မျက့်နှ ဖပင့် ဖမင ့် က့်လ ဖခင့်ေးနငှ ့် ကမ့်ေးရ ိုေး န့်ေး   ိုက့်စ ေးသွ ေးဖခင့်ေး၊ သွဲကနတ  မျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေး၊ 

ရ  ဖပ န့်ေးဖခင့်ေး၊ သဘ ေ ရဘေးအနတ  ယ့်မျ ေး အဖြစ့်မျ ေးလ ဖခင့်ေးနငှ ့် ဖပင့်ေးထန့်မှု ဖမင ့်မ ေးလ ဖခင့်ေး၊ ယခင့်က 

မဖြစ့်ပွ ေးြ ေးသည ့် မျ   ေးစ  ့်မျ ေး မျ   ေး ံိုေး ရပျ က့်ကယွ့်လ ဖခင့်ေး၊ က ေးစက့် ရ  ဂါမျ ေး ပျံွေ့နှံို့လ ဖခင့်ေး  ိုို့ အပါအေင့် 

  သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး၏   ိုေးကျ   ေးမျ ေးက ို ခံစ ေးရန ပပ  ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့်   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးက 

ကမ္  စ့်ေန့်ေး လ ရပါင့်ေး ၂၅ သန့်ေးခနို့့်က ိုလည့်ေး ရန ပ့် စွနို့့်ခွ  ထွက့်ရဖပေး ရစသည့် (Institute for the Study 

of International Migration and Brookings-Bern Project, 2008)။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အမျ   ေးမျ   ေးက ို 

ရပေးအပ့် န့် ပျက့်ကကွ့်   ငွ့် ထ ိုသ မျ ေးသည့် ထ ခ ိုက့်လွယ့် ံိုေးသ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

  သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးက ကိုလသမဂဂ၏ ရထ င့်စိုနှစ့်  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး (Millennium Development 

Goals (MDGs)) က ို ၂၀၁၅ ခိုနှစ့် မ  ိုင့်မ    ှ ရစမှု မ ှ ခွဲ ဖခင့်ေး ငွ့်လည့်ေး ပါေင့် သက့်ရ  က့်ရနသည့်။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး အချ   ေးအစ ေး ဖမင ့်မ ေးစွ  ပါေင့်ရနသည ့်  င့်ေး ွဲသ မျ ေးထွဲမှ 

အ င့်ေး ွဲ ံိုေးသ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့   ေန့် ှ မှု အနည့်ေး ံိုေး ဖြစ့်ရသ  (Ban, 2007) ကမ္  ကပ့်ရဘေး၏ 

  ိုေး  ွေးသည ့် သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို  က့်လက့် ခံစ ေး ရန သည့် (UNDP/RIIP, 2010)။ MDGs က ို 

အစ ေးထ ိုေး န့် ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ရ ေး   ိုင့်    ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး (Sustainable 

Development Goal (SDGs)) ဟ သည ့် ၁၅ နှစ့် အစ အစဉ့်  စ့်ခိုက ို ရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည့်။ SDGs  ငွ့်   သ ဥ ို 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှုက ို ရလျှ  ချ ရဖပ င့်ေးလွဲန ိုင့်စွမ့်ေးမျ ေးက ို   ိုေးဖမြှင ့် န့် ရအ က့်ပါ  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး ပါေင့်သည့်။ 

 

•   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှုနှင ့် ၎င့်ေး၏ သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို   ိုက့်ြျက့်ရ ေးအ ကွ့် အရ ေးရပေါ် 

လိုပ့်ရ  င့် န့် (UNFCCC ြ ို မ့် ွင့်   ှ ခွဲ ရသ  သရဘ   ည ချက့်မျ ေးမှ ဖြစ့်သည့်) 

• သမိုေဒ  မျ ေး၊ ပင့်လယ့်မျ ေးနှင ့် ရ ထွက့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးအ ွက့် ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့်နှင ့် ရ  ှည့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲစွ  အသံိုေးဖပ  န့် 

• ကမ္   ရဂဟစနစ့်က ို က ကွယ့် န့်၊ ဖပန့်လည့် ပံိုမှန့် ဖြစ့်ရစ န့်နှင ့် ရ  ှည့်  ည့် ံ စ ွ 

အသံိုေးဖပ ရ ေးအ ေး ဖမြှင့်  င့် န့်၊ ရ  အိုပ့်မျ ေးအ ေး ရ  ှည့် ည့် ံ ရအ င့် စ မံ ခနို့့်ခွွဲ န့်၊ ကနတ   
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ဖြစ့်လ ဖခင့်ေးအ ေး   ိုက့်ြျက့် န့်၊ ရဖမယ  ပျက့်စ ေး  ံိုေးရံှုေးမှုမျ ေးအ ေး   ေး  ေး န့်နှင ့် ဖပန့်လည့် ပံိုမှန့် 

ဖြစ့်ရစ န့်၊ ဇ ေမျ   ေးကွွဲမျ ေး  ံိုေးရံှုေးမှုက ို  ပ့် နို့့် န့် (UNDP, 2015) 

 

ထ ို ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေး က  ကေ ့် ဖပ ပပ ေးသည့်မျ ေးက ို ထပ့်ရလ င့်ေး  င့်ဖပဖခင့်ေးသ  ဖြစ့်သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ယင့်ေး  ိုို့က ကိုလသမဂဂ၏ အစ အစဉ့် ွင့်   သ ဥ ို   ိုင့်      ေးမျှ ရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးက ို 

ဖမြှင ့် င့်ရပေးသည့်။ 

 

ကမ္ ရပေါ် ှ  ရေသမျ ေး အ ေးလံိုေး ွင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးမှ    သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှုက ို နြ ေးရ ွွေ့၊ 

ေ ေးရ ွွေ့ ခံစ ေးရန သ မျ ေးဖြစ့်သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် ဖပည ့်စံိုမှု မ ှ ရသ  (သ ိုို့)  ံိုို့ဖပန့်လ ိုစ  ့် မ ှ ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ဖြစ့်သည့်။ အ    ့် ရေသ ွင့်   သ ဥ ို လျင့်ဖမန့်စွ  ရဖပ င့်ေးလွဲမှုသည့် မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ  အင့်နို လ မျ   ေးမျ ေး၏ ကျန့်ေးမ ရ ေးနှင ့် အစ ေးအစ  ြ လံိုမှု  ိုို့က ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်လ ပပ ေး 

ယင့်ေးပခ မ့်ေးရဖခ က့်ချမှုမှ  ရလျှ  ချ န့်၊ ရဖပ င့်ေးလွဲ န့် ခက့်ခွဲရသ  အ ှ န့်အဟိုန့် ကက ေးကက ေး၊ ပမ ဏ မျ ေးမျ ေးနှင ့် 

ဖြစ့်ပွ ေးရနရပသည့်။ ရ  င့်အ ြ  က ငွ့် မ ိုေးရခါင့် ရ  ှ ေးဖခင့်ေးနှင ့် အပ ချ  န့် ဖမင ့် က့်လ ဖခင့်ေးရကက င ့် 

က လ ဟ    ရေသမှ ရဖမဟက့်  ရပါင့်ေး ၂.၅ သန့်ေးခနို့့်သည့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ   န့် 

လ မျ   ေးမျ ေးအ ကွ့်     စဆ န့် စ ေးကျက့် (သ ိုို့) အစ ေးအစ  အ င့်ေးအဖမစ့်အဖြစ့် အသံိုေးဖပ  န့် မဖြစ့်န ိုင့်ရ   ရပ။ 

အ   ှွင့် အပ ချ  န့် ဖမင ့် က့် လ ဖခင့်ေးနငှ ့် မ ိုေးရ ချ  န့် ရလျ  ကျ လ ဖခင့်ေး  ိုို့က ရ  အိုပ့်စနစ့် ပပ  ပျက့်ဖခင့်ေး၊ 

ရက က့်ပွဲသ ေးနှံမျ ေး မရအ င့်ဖမင့်ဖခင့်ေး၊ မ ေးရလ င့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစသည့်။ ဘဂဂလ ေးရေ  ှ့်နငှ ့်  ရို ့်ဖပည့် 

ကမ့်ေးရ ိုေး န့်ေး ရေသမျ ေး ငွ့်   ိုက့်စ ေးမှုမျ ေး၊ ရ ချ   မျ ေးက ို ရ ငံမျ ေး ေင့်ရ  က့်ဖခင့်ေးနငှ ့် လ မျ ေး 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ ဖခင့်ေး  ိုို့  င့်  ိုင့်ရန သည့်။ ဟ မေနတ  ငွ့် ရ ခွဲဖမစ့်မျ ေး အ ည့်ရပျ ့်လ ပပ ေး အဖမင ့်ပ ိုင့်ေး ရေသမှ 

ရဂဟ စနစ့်မျ ေး ပျက့်စ ေးလ က  ရ မျ ေး အလံိုေးအ င့်ေးနှင ့် စ ေး င့်ေးမှုမျ ေး၊ ရ လျံှဖခင့်ေးမျ ေးက လ မျ ေးက ို 

ရ  င့်ရဖခ ရေသမျ ေးမှ ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးရစပပ ေး မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအ ွက့် လ ဦေးရ    ိုေးပွ ေးလ သည ့် 

ြ အ ေးမျ ေးက ို ခံစ ေး ရစသည့်။ 

 

အရမ  က အလယ့်ပ ိုင့်ေးနှင ့် ရ  င့်ပ ိုင့်ေးနှင ့် က ရ ဘ ယ ံ ိုို့ ငွ့် ရ  ဖပ န့်ေးဖခင့်ေးက အရမဇိုန့် ရ  င့်ကက ေးမှ 

အန့်ေ  ရ  င့် န့်ေး ရေသ ရ  အိုပ့်မျ ေးအထ ပါ ပျံွေ့နှံို့လ သည့်။   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးက မ ရ ိုေးြလ  

စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို အရန ှင ့်အယကှ့် ဖြစ့်ရစပပ ေး အစ ေးအစ  ြ လံိုမှုက ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်သည့်။ 

ကမ့်ေးရ ိုေး န့်ေးရေသ   ိုက့်စ ေးဖခင့်ေးက ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးဖြစ့်သည ့် ကျွန့်ေး န ိုင့်ငံငယ့်မျ ေး အမျ ေးအဖပ ေးက ို 

လ သ ရနထ ိုင့်၍ မ  ဖြစ့်ပပ ေး  စ့်ရန  ထွဲသ ိုို့ စိုခပံ  ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစသည့်။ ပစ ြ  ့် ရေသမျ ေး ငွ့် 

ကမ့်ေးရ ိုေး န့်ေး   ိုက့်စ ေးဖခင့်ေး၊ ေ ရ   က့်ဖခင့်ေးနငှ ့် မိုန့်  ိုင့်ေး ထန့်ရသ  ပင့်လယ့်မျ ေးက   ဗ လ ၊ 

ကွ ့်ကျွန့်ေးစိုမျ ေးနှင ့် က   ဘ     ိုို့က ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရနပပ ေး ထ ိုရေသမှ လ မျ ေးက ို မ  ယှ့် ကျွန့်ေးစိုမျ ေးမျ ေးနှင ့် 

ပါပ အ  နယ ေး ဂ န ကျွန့်ေးမျ ေးသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့မှုမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်ရစသည့်။ ယင့်ေးရဖပ င့်ေးရ  ွေ့မှုမျ ေးရကက င ့် 

အသစ့်ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့လ သ မျ ေးနှင ့် မ လ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအကက ေး ပဋ ပကခမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစသည့်။ 

 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခက့်အခွဲမျ ေးသည့်  ည့် ှ ခငွ ့်နငှ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်  ိုို့က ို ဖငင့်ေးပယ့်ရသ  

က ိုလ ိုန  စနစ့်၏ သရဘ    ေးမျ ေး ကျန့် ှ ရနဖခင့်ေး၏   ိုေး  ွေးရသ  အကျ  ေး က့်မျ ေးမှလည့်ေး 

 င့်ေးသက့်လ သည့် (Macchi et al., 2008)။   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှုသည့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုနှင ့်   ိုေး  ွေးရသ  
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ကျန့်ေးမ ရ ေးမျ ေးအရပေါ် ထ ခ ိုက့်လွယ့်မှုမျ ေးအ ေး ပ ို  ိုေးရစသည့်။ န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အ ဏ  မ ှ ဖခင့်ေးက 

ခိုခံ က ကယွ့်န ိုင့်စွမ့်ေးက ို ကနို့့်သ ့်ထ ေးပပ ေး ရဖမယ ၊ သဘ ေ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ပ ိုင့်  ိုင့်ခငွ ့်  ိုို့က ို 

ထ ခ ိုက့်ရစသည့်။ ကိုန့်သွယ့်ရ ေး သရဘ   ည ချက့် မျ ေးက အရ ေးပါသည ့်   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှု 

သရဘ   ည ချက့်မျ ေးက ို နင့်ေးရဖခပစ့်သည ့် အပပ  င့်အ  ိုင့်မျ ေးရသ  ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ွင့် မ ရ ိုေးြလ  

အသက့်ရမွေးမှု ပံိုစ ံအမျ   ေးမျ   ေးမှ   ငှ့်သန့် န့် ခက့်ခွဲလ သည့် (Klein, 2014)။ အချက့်အလက့်မျ ေး   ှ ရ ေးနငှ ့် 

 က့်သွယ့်ရ ေး နည့်ေးပည မျ ေး လက့်လှံှမ့်ေးမ ရ ေး  ိုို့က ို ကနို့့်သ ့်ထ ေးဖခင့်ေးက   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှု၏ 

သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို ရလျှ  ချန ိုင့်စွမ့်ေးနှင ့် လ ိုက့်လံ ရဖပ င့်ေးလွဲန ိုင့်စွမ့်ေး  ိုို့က ို ထပ့်မံ ကနို့့်သ ့်ဖပန့်သည့်။ 

 

ဝလျှာ ခ  ခင်ျားနှင ် ဝ ပာင်ျားလဲ ခင်ျားတွင် ပါေင်ခငွ  ်

 

UNFCCC က ို လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးထ ေးသည ့် အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ရေသလံိုေး  ိုင့်   ရလျှ  ချရ ေးနှင ့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေးက ို ထို ့်ရြ ့် န့်နငှ ့် အရက င့်အထည့် ရြ ့် န့်   ေန့်  ှ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ ငွ့် 

 ည့်ရဖမ င့်ေးနငှ ့် မ ိုေးရ  စိုရ  င့်ေးဖခင့်ေး၊ သဘ ေ ရဘေးအနတ  ယ့်အ ကွ့် ကက   င့် ဖပင့် င့်ဖခင့်ေး၊ ကမ့်ေးရ ိုေး န့်ေး 

  ိုက့်စ ေးဖခင့်ေးက ို က ိုင့် ယွ့် န့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး၊ ရ  အိုပ့် စ မံခနို့့်ခွွဲရ ေး စ မံချက့်မျ ေး ပါေင့်ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့က 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ ရနထ ိုင့်ပံိုမျ ေးက ို   ိုက့်ရ ိုက့် စွက့်ြက့်သည့်။ ပါေင့်ဖခင့်ေး၊ ကက   င့် 

အသ ရပေးရသ  သရဘ   ည ချက့်နှင ့် TEK က ို အသ အမှ ့် ဖပ ဖခင့်ေး၊ ရဖမနငှ ့် သဘ ေ အ င့်ေးအဖမစ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေးဖခင့်ေး  ိုို့သည့် န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအကက ေး က လ ှည့်ကက  

အဖငင့်ေးပွ ေးရနသည ့် နယ့်ပယ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။  

 

၂၀၁၀ မ  ိုင့်မ အထ  UNFCCC က ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့်   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှု   ိုင့်   

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး န ိုင့်ငံ က  ြ ို မ့် (International Forum of Indigenous Peoples on 

Climate Change (IFIPCC)) က ရ  င့်ေး  ိုသည ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး ကျွမ့်ေးကျင့် အိုပ့်စို ြွွဲွေ့စည့်ေး န့် 

ဟ သည ့် အချက့်က ို လျစ့်လျှူ ရှုထ ေးခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး 

(Indigenous Peoples Organizations (IPOs)) က ို အဖခ ေးရသ  အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေးဘက့်မှ ရထ က့်ခ ံ

လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနှင ့်အ    က့်ရ  က့်ခွင ့်၊ စ  မ့်ေးြ ့်ကက ေးခွင ့်မျ ေး ဖပ ခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ပံိုစကံ န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဥပရေမျ ေး ငွ့် ပါေင့်ရသ  ပါေင့်ခွင ့်၊ ကက   င့် အသ ရပေး သရဘ   ည မှု ရ  င့်ေးယ ဖခင့်ေးနငှ ့် 

ရ ွေးရနွေးညြှ န ှုင့်ေးဖခင့်ေးမျ ေးက ို လျစ့်လျှူရှုထ ေး  ရ  က့်သည့်။ UNFCCC နှင ့် ကျ    ို ရန က့် က့် ွွဲ 

စ ချ ပ့်မျ ေးက ြွွဲွေ့ပြ  ေးပပ ေး န ိုင့်ငမံျ ေးက ို ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး က ည  န့်   ေန့်ရပေးထ ေးရသ ့်လည့်ေး ထ ိုစ ချ ပ့် 

စ  မ့်ေးမျ ေးက မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အရဖခအရနမျ ေးက ို လည့်ေးရက င့်ေး၊ TEK မှ ရအ င့်ဖမင့်ရသ  

ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ရ ေး ွင့် က ည ရပေးန ိုင့်မှုက ိုလည့်ေးရက င့်ေး အသ အမှ ့် မဖပ ထ ေးရသေးရပ။ မ လ 

အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် လက့် ှ  ငွ့် UNFCCC က ို အကကံဖပ သည ့် ကျွမ့်ေးကျင့်အြွွဲွေ့၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ွင့် 

   ေးေင့် ရန   ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ 

 

အချက့်အလက့်မျ ေး ရလ လ သံိုေးသပ့်ဖခင့်ေး ွင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို လျစ့်လျှူရှုထ ေးပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့က ို 

အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးအ ေး ထ န့်ေးချ ပ့်န ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ ရသ  က    ကယ့်  မွဲ  ေိုကခသည့်မျ ေးဟို  ည့်ညွှန့်ေးခွဲ သည့်  IPCC 

သည့် ယခိုအခါ သ ပပံပည  ငှ့်မျ ေး၊ မ ေါေ ချမျ ့်သ မျ ေး၊ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ နှင ့် ရ ိုေး   
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အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးက ို   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးနှင ့်အ   လ ိုက့်လံ ရဖပ င့်ေးလွဲ ရနထ ိုင့်   ငွ့် က ည ရပေးဖခင့်ေး၌ 

TEK ၏ အရ ေးပါမှုက ို အသ အမ ှ့် ဖပ လ ပပ  ဖြစ့်သည့် (Parry et al., 2017; IPCC, 2014, pp. 20, 29)။ 

 

၂၀၀၈ ခိုနှစ့် ရမလ ွင့် UNPFII က “  သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး၊ ဇ ေ ယဉ့်ရကျေးမှု ကွွဲဖပ ေးမှုနှင ့် အသက့် 

ရမွေးေမ့်ေးရကက င့်ေး ပံိုစမံျ ေး၊ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ ပွဲ က ိုင့်သ  အခန့်ေးကဏ္ဍနှင ့် စ န့်ရခေါ်မှု အသစ့်မျ ေး” 

ဟ သည ့် သ တမအကက မ့်ရဖမ က့် ရ ွေးရနွေးပွွဲက ို ကျင့်ေးပခွဲ သည့်။ ထ ိုရ ွေးရနွေးပွွဲ ငွ့် IPCC ၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၌ 

မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး ပါေင့်မှုက ို UNFCCC က ပ ို၍ အသ အမှ ့် ဖပ  န့်၊ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး 

အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ရကကည ချက့်က ို န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ့်  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအကက ေး ဖပည့် ငွ့်ေးနှင ့် 

န ိုင့်င ံက   က့်သွယ့် ြလှယ့်ရ ေးမျ ေး ငွ့် မ ရဘ င့်အဖြစ့် အသံိုေးဖပ  န့်က ို န ိုင့်ငံမျ ေးမှ လက့်ခသွံ ေး န့်  ိုို့က ို 

  ိုက့် ွန့်ေး ခွဲ သည့်။ ရန က့် ံိုေး ွင့် ၂၀၁၀ ခိုနှစ့် ကန့်ကွန့် ည လ ခံ၌ UNFCCC ၏ အခွွဲ  စ့်ခိုဖြစ့်ရသ  

ည လ ခ ံွင့် ပါေင့်သ မျ ေး (conference of the parties (COP)) နှင ့် က လ ညှ့် ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ွက့်ရ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေးအ ကွ့် အရ ေးရပေါ် လိုပ့်ငန့်ေး အြွွဲွေ့ (Ad hoc Working Group on Long-term Co-operative Action 

(AWG-LCA) (UNFCCC, 2010)   ိုို့က မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို ြယ့်ထို ့်ထ ေး ဖခင့်ေး၏ စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှု 

အချ   ွေ့အ ေး အသ အမှ ့် ဖပ ခွဲ သည့်။ UNDRIP (2007) ၏ အကျ  ေး က့်မျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးဖြင ့် AWG-

LCA သည့် ရလျှ  ချရ ေးနှင ့် ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေး ွင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ ပါေင့်မှုအရပေါ် 

သရဘ ထ ေးမျ ေး ရက က့်ခ ံန့်နှင ့် TEK ၏ အရ ေးပါမှုက ို အသ အမှ ့်ဖပ  န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုကက  ေးပမ့်ေးမှုက 

ရိုပ့်ဖပ သရဘ လ ေး၊ အမနှ့် ကယ့်ပင့် လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးလ ေး   ိုသည့်က ိုရ    ရစ င ့်ကကည ့် ဦေးမည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ကိုလသမဂဂ၊ ကမ္  ဘဏ့်နငှ ့် အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ွင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး ပါေင့်မှု အ ွက့် 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် ရဂဟရဗေ အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်ဖခင့်ေးက မျ ေးစွ  အရ ေးပါသည့်။ 

အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် ထ ိုအြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအရပေါ် ကက ေးစွ  သက့်ရ  က့်မှု 

 ှ ရသ    သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှု ရလျှ  ချရ ေးနငှ ့် ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး   ိုင့်   န ိုင့်ငံ က  လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို 

ရ ေး ွွဲ အရက င့်အထည့် ရြ ့်ရနရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့် (Tauli-Corpuz et al, 2009; UNDP/RIIP, 2010)။ 

ဥပမ  ကျ    ို ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့် ွင့် ထို ့်လွှ ့်မှု ရလျှ  ချ န့် ရစျေးကွက့် အရဖခဖပ  နည့်ေးလမ့်ေး သံိုေးခိုက ို 

မ  ့် က့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ွင့် ထို ့်လွှ ့်မှု ရ  င့်ေးေယ့်ဖခင့်ေး၊ ရ အ ေး လျှပ့်စစ့်နငှ ့် ရ က    

ရ  က့်လိုပ့်ရ ေး  ိုို့ အပါအေင့် သနို့့် ှင့်ေးရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးမှု နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ပါေင့်သည့်။ ရ က   မျ ေးသည့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ချ   ေးရြ က့်န ိုင့်ရဖခ မျ ေးရသ ၊  နဒက ို  နို့့်ကျင့်သည ့် ရန  ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေးမှုမျ ေးက ို 

ဖြစ့်ပွ ေးရစသည့်။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  လ မျ   ေးစို ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက ထို ့်လွှ ့်မှု ကိုန့်သွယ့်ဖခင့်ေးသည့် 

ထို ့်လွှ ့်မှု ရလျှ  ချဖခင့်ေးထက့် ထို ့်လွှ ့်မှုက ို ကိုန့်ပစစည့်ေး စ့်ခို အဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးသ  

ဖြစ့်သည့်ဟို ရေြန့်ကျသည့် (Goodman, 2014)။ ဖပန့်လည့် ရချြျက့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ဇ ေ 

ရလ င့်စ အ ကွ့်   အိုန့်ေးမျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  သ ေးနှံမျ ေး စ ိုက့်ပျ   ေးဖခင့်ေးက ို အ ေးရပေးကကသည့်။ ဇ ေ ရလ င့်စ  

အ ွက့် စ ိုက့်ပျ   ေးဖခင့်ေး မျ ေးသည့် အပ ပ ိုင့်ေး သစ့်ရ  မျ ေးက ို ရ  ဖပ န့်ေးရစပပ ေး အစ ေးအစ  လံိုခခ ံရ ေးနှင ့် ဇ ေ 

မျ   ေးကွွဲမျ ေးက ို ရလျ  ကျ ရစသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေးမျ ေးသည့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ 

ရ  အိုပ့်နငှ ့် ရဖမယ  ပ ိုင့်  ိုင့်ခွင ့်က ို ချ   ေးရြ က့်  ကျသည့်။ ဥရ  ပမှ က ဘွန့် ထို ့်လိုပ့်မှု 

ရချြျက့်ရ ေးအ ွက့် သစ့်ရ   ဖပန့်လည့်  ငှ့်သန့်လ ရစရ ေး စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးကလည့်ေး မ လ အရဖခချ 
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ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ နယ့်ရဖမမျ ေးမှ အ င့်ေးအဓမမ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ချ   ေးရြ က့်ကကသည့် (Tauli-Corpuz and Tamang, 2007)။ 

 

ကရနေါနှင ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံကွဲ သ ိုို့ရသ  ထို ့်လွှ ့်မှု မျ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ရကျ က့် ံိုေးမျ ေးက ို 

ဟ ိုက့်ေရ  လစ့်ဖြင ့် ရချြျက့်ဖခင့်ေး၊ အယ့်လ့်ဘ    ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ရ နံ ထွက့်ရသ  ရဖမမျ ေးမှ ရ နံ 

ထို ့်ယ ဖခင့်ေးဖြင ့် ရဂဟရဗေက ို ပျက့်စ ေးရစဖခင့်ေး၊ က ေးစ ိုန့်ေး XL ပ ိုက့်လ ိုင့်ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ  

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး အစ ှ သည ့် အစွန့်ေးရ  က့် စွမ့်ေးအင့်   ှရြွရ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ 

ယင့်ေးလိုပ့် ပ့်မျ ေး အ ေးလံိုေးမှ  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအရပေါ်   ိုက့်ရ ိုက့် သက့်ရ  က့်မှု  ှ ရနသည့် 

(Huseman and Short, 2012; Gonzalez and Goodman, 2014)။ 

 

ကမ္  ဘဏ့်၏ သစ့်ရ   က ဗွန့် မ  ့်ြက့် အြွွဲွေ့ (Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)) သည့် 

ကိုလသမဂဂ ရထ က့်ပံ သည ့် က ဗွန့် ရစျေးကွက့် ငွ့် အရ ေးပါသည ့် ဇ  ့်ရက င့်  စ့်ဦေး ဖြစ့်သည့်။ FCPF 

သည့် ရ  ဖပ န့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် သစ့်ရ  မျ ေး ပျက့်စ ေးလ ဖခင့်ေးမှ ထို ့်လွှ ့်မှု ရလျှ  ချရ ေး (Reducing Emissions 

from Deforestation and Forest Degradation (REDD))   ိုင့်   UNFCCC ၏ လိုပ့်ငန့်ေး အစ အစဉ့် ငွ့် 

ရေေါ်လ  သန့်ေးရပါင့်ေးမျ ေးစွ  ထည ့်ေင့်ခွဲ သည့် (Barnsley, 2009)။ အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးက အ  ိုပါ ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမှ  

အမ ှေးကက ေး မှ ေးရနခွဲ သည့်ဟို   ိုသည့်။ REED အစ အမ ံငွ့် (REED+ အဖြစ့်) အခွင ့်အရ ေး က ကယွ့်ရပေးမှုမျ ေး 

ထည ့်သွင့်ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေး ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး FCPF က မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ ပါေင့်မှု၊ ရ ွရနွေးညြှ န ှုင့်ေးမှုနှင ့် 

အသ ရပေးပပ ေးမှ သရဘ   ည မှု  ယ ခွင ့် (Dooley et al., 2011) နငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ သစ့်ရ   ပ ိုင့်  ိုင့်မှု အခငွ ့်အရ ေး 

(RRI, 2015)   ိုို့နှင ့်   ိုင့်သည ့် ကမ္  ဘဏ့်၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် မ ေါေမျ ေးနှင ့်   ေန့်မျ ေးက ို လျစ့်လျှူ ရှုခွဲ သည့်။ 

 

ကံမရက င့်ေးစ ွပင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏  ပ့် ည့်မှုက ို အသ အမှ ့် ဖပ  န့်နှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

 က့်ကကစွွ  ပါေင့်မှု၊ ရ ွေးရနွေး ညြှ န ှုင့်ေးမှုမျ ေးက ို ခွင ့်ဖပ ရပေး န့် UN-FCCC နှင ့် ကမ္  ဘဏ့်  ိုို့က ချ   ံိုချ ံို 

ဖြစ့်ရနဖခင့်ေးသည့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို လိုယ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ထ ခ ိုက့်လွယ့်မှုက ို 

  ိုေးဖမင ့်ရစရံိုသ မက မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး ပါေင့် န့် အသင ့်ဖြစ့်ရနရသ  လ သ ေးအရ ေး ငွ့် 

ပါေင့်န ိုင့်မှုက ိုပါ လိုယ    ကျရလသည့်။ 

 

 ာသ ဥတု ဝ ပာင်ျားလဲ ခင်ျားနှင ် သဘာေ ဝဘျားအနတ ာယ် ခံစာျား သူမ ာျား၏ လူူ့အခငွ ်အဝ ျား 

 

သဘ ေ ရဘေးအနတ  ယ့် (ထ ိုရဘေးအနတ  ယ့် အမျ ေးအဖပ ေးမှ    သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးနှင ့်  က့်စပ့်ရနသည့်) 

ခံစ ေး သ  သန့်ေး ၂၀၀ ခနို့့် ွင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးလည့်ေး ပါေင့်ရလ   (Brookings-Bern Project on 

Internal Displacement, 2007) ၎င့်ေး  ိုို့မှ  ကိုလသမဂဂ ရအဂျင့်စ  ရပါင့်ေးစံို ရက ့်မ   ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ို အလ ိုအပ့် ံိုေး ဖြစ့်ကကသ မျ ေး ဖြစ့်သည့် (Brookings-Bern Project on Internal 

Displacement, 2008)။   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှု ရလျှ  ချပပ ေး ၎င့်ေးနှင ့်အ   လ ိုက့်လံ ရဖပ င့်ေးလွဲန ိုင့်သည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အ ေးလံိုေးသည့်  စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည့်၊ 

ခွွဲဖခ ေး၍ မ ၊ အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုရနပပ ေး အဖပန့်အလှန့်  က့်စပ့်ရနသည့် ဟ သည ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးက ို လက့်ရ ွွေ့အဖြစ့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့် န့် လ ိုအပ့်သည့် (အခန့်ေး ၂၃  ငွ့် ရှုပါ)။ 
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 ည့် ှ  န့် အရဖခခံကျသည ့် အ  မျ ေးမှ  ကမ္  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးနငှ ့် အဖခ ေး ကိုလသမဂဂ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ချ ပ့်စ  မ့်ေး အမျ ေးအဖပ ေး ငွ့် ရ ွွေ့ သည ့် အသက့် ှင့်ခငွ ့်၊ လံိုရလ က့်ရသ  အစ ေးအစ ၊ 

ရ ၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု၊ ရနထ ိုင့်စ  နငှ ့် နှ ပ့်စက့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေးမှုမှ ကင့်ေးလွ ့်ခငွ ့်  ိုို့ ဖြစ့်သည့် 

(Havemann, 2009)။ န ိုင့်ငံ က  ဥပရေသည့် ကျန့်ေးမ ရသ  ရဂဟစနစ့် ွင့် ရနို့ထ ိုင့်ခငွ ့် ဟ သည ့် 

လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ အခွင ့်အရ ေးက ို  ည့် ှ  န့် အရဖခခကံျသည ့် အခငွ ့်အရ ေးအဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်   ငွ့် 

အ ေးနည့်ေးသည့်။   ယ ို ရကကည ချက့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ    ေန့်မျ ေးမှ 

 င့်ေးသက့်လ သည့်ဟို   ိုသည့်။ ဥပမ  ရန င့်လ မည ့် မျ   ေး က့်မျ ေး၏ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး (စည့်ေးမျဉ့်ေး ၃)၊ ကမ္ ရဖမ၏ ရဂဟစနစ့်မျ ေးက ို ထ န့်ေးသ န့်ေး န့်၊ က ကယွ့် န့်၊ 

ယခင့်ကွဲ သ ိုို့ ဖပန့်ဖြစ့်ရစ န့် (စည့်ေးမျဉ့်ေး ၇၊ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ရကကည ချက့် 

အပ ိုေ့် ၂၉  ွင့်လည့်ေး ပါေင့်သည့်)၊ သ ပပံပည အ    နှုန့်ေးဖပည ့် ရသချ ရနပပ ဟို မ  ိုန ိုင့်ရသေးရသ ့်လည့်ေး 

ဖပန့်လည့် ဖပင့် င့်မ ရသ  ြျက့်  ေးမှုမျ ေးက ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရနပပ ဟို သရဘ ထ ေးက  ကက   င့် က ကယွ့်သည ့် 

ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး (စည့်ေးမျဉ့်ေး ၁၅)   ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

 

က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်သည့် ရဘေးအနတ  ယ့် က ကယွ့်ရ ေး ွင့် အရဖခခကံျသည ့် အပ ိုင့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်နှင ့်  က့်စပ့်ရနသည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးထွဲ ွင့် ILO သရဘ    စ ချ ပ့် (အမ ှ့် ၁၆၉)၊ 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ ရကကည ချက့် အပ ိုေ့် ၂၁၊ သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   သ င့်ေးအချက့်အလက့်မျ ေး   ှ ရ ေး   ိုင့်   ေပ့်ဘလင့် ရကကည ချက့်၊ သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေး ွင့် လ ထို ပါေင့်ခွင ့်   ိုင့်   အ ေးဟက့်စ့် သရဘ   စ ချ ပ့် စသည့်  ိုို့ ွင့် 

ပါေင့်သည ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်၊ ရလျှ  ချရ ေး အစ အမံမျ ေး ချမှ ့်   ငွ့် ပါေင့်ဖခင့်ေး၊ အချက့်အလက့်မျ ေး 

 ယ န ိုင့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

 

 ည့် ှ ခငွ ့်၊က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်၊ လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့်   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး အရပေါ် 

ရဂဟစနစ့် အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပံိုစ ံ အ ေးလံိုေးက ို အသ အမှ ့် ဖပ ဖခင့်ေး၊ 

ရလေးစ ေးဖခင့်ေးနှင ့် က ကယွ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ွင့် ယခင့်က မရ ွွေ့ဘ ေးရသ ၊ မ  ှ ဘ ေးရသ  စနစ့် စ့်ခိုလံိုေး၏ ပါေင့်မှုက ို 

  ှ ရစလ မ ့်မည့် (Tauli-Corpuz et al., 2009)။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ 

 ည့် ှ ခငွ ့်၊ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်နှင ့်  ြ လံိုမှု  ိုို့   ှ ရ ေး ငွ့် ထ ရ  က့်မှု  ှ ရသ  နည့်ေးလမ့်ေး ဟို ့်၊ မဟို ့် 

ရ ွေးရနွေးထ ေးဖခင့်ေးက ို စ ရသ တ  ၁၉.၃  ွင့် ရှုပါ။ 

 

စ ရသ တ  ၁၉.၃။ စ န့်ရခေါ်ရနသည ့် အယ အ မျ ေး၊ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏  ည့် ှ ခငွ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်နှင ့် ြ လံိုမှု  ိုို့က ို ရစ င ့်ရ  ှက့်   ငွ့် ထ ရ  က့်ရသ  

နည့်ေးလမ့်ေး ဖြစ့်ပါသလ ေး။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေး ေဏ္ဍ    အရပေါ် ွင့် အရဖခခံထ ေးသည့် (Scheingold, 2004)။ 

ထ ိုေဏ္ဍ   သည့် အဖမ ့်အစနွ့်ေးအ ွက့် အ င့်ေး ငှ့် ထို ့်လိုပ့်မှု ပံိုစကံ ို အရဖခခသံည ့် လစ့်ဘ ယ့် ကျရသ ၊ 

ေ မ ိုက က့် စ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ ရသ  ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးမှု  စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုေဏ္ဍ   က လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ အသက့်၊ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်နငှ ့် ပစစည့်ေးဥစစ  ပ ိုင့်  ိုင့်ခွင ့်  ိုို့သည့် 
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အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် ွင့် မ  ည့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ြ လံိုမှုနှင ့် 

၎င့်ေး  ိုို့ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့်  က့် ံပံိုမျ ေးအရပေါ် လွန့်စ ွ က ွဖခ ေးသည ့် ရ ွေးရခေါ်ပံိုမျ ေး  ှ သည့်။ 

၎င့်ေး  ိုို့သည့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးထက့်   ေန့်မျ ေးက ို ပ ို၍ အရလေးရပေးကကပပ ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့်ရ  ၊ 

သက့် ှ  အ  မျ ေး အ ေးလံိုေးနှင ့်ပါ အဖပန့်အလှန့်  က့်နွှယ့်ရနမှုက ို ယ  ရသ  အိုပ့်စို အရဖခခံသည ့် 

ယဉ့်ရကျေးမှု  ှ သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ရ  ှည့်  ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲစွ  အသံိုေးဖပ န ိုင့် န့် မျ   ေးနယွ့်စို အရဖခဖပ သည ့် 

ထို ့်လိုပ့်ရ ေး စနစ့်အရပေါ် မှ ခ ိုကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် အခွင ့်အရ ေး အရဖခခံသည ့် ဥပရေ ဖပ ဖခင့်ေးမျ ေးနငှ ့် 

န ိုင့်ငရံ ေးသည့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏  န့်ြ ိုေးမျ ေး၊ ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး ဥပရေမျ ေးနှင ့် အိုပ့်ချ ပ့်မှု 

စနစ့်မျ ေးက ို ြျက့်  ေးပစ့်  ကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး၊   ေန့်မျ ေးနှင ့်  ပ ိုင့်ခငွ ့်မျ ေးက ို 

ြ နှ ပ့်သ မျ ေးအ ကွ့် ပ ို၍ အသံိုေးေင့်မည ့်  လေ့်မျ ေး ထွက့်ရပေါ်ရ ေးအ ကွ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို ြ နှ ပ့်သ မျ ေး 

အသံိုေးဖပ သည ့် ဘ သ စက ေးနှင ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ က  ဖပန့်လည့် ဖပင့် င့် ရ ေး ွွဲ န့် 

  ိုက့် ွန့်ေး  လည့်ေး ကျသည့် (Medcalf, 1978; Corntassel, 2008; Borrows, 2010; အခန့်ေး ၆၊ ၇ နှင ့် ၂၃ 

  ိုို့က ို ရှုပါ)။ 

  

အနှစ့်ချ ပ့် 

သ ပပ ံ   ိုင့်   သက့်ရသမျ ေးအ  မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့်   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှုရကက င ့် 

အ  ိုေး  ွေး ံိုေး ထ ခ ိုက့်ခံ သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး ဖငင့်ေးခံိုခွဲ သည ့် TEK က ရလျှ  ချဖခင့်ေးနငှ ့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အရပေါ် 

အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှု  ှ သည့် ဟ သည ့် အချက့် မှန့်ကန့်ရကက င့်ေး IPCC သိုရ သနက ဖပသခွဲ သည့်။ 

၂၀၀၀ ဖပည ့်နှစ့်နငှ ့် ၂၀၀၉ ခိုနှစ့်အကက ေး IFIPCC နငှ ့် UNPFII   ိုို့က ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးက ို ကက မ့်ြန့်မျ ေးစ ွ 

ဖငင့်ေး န့်ပပ ေးရန က့် ၂၀၁၀ ဖပည ့်နှစ့် ွင့် UNFCCC က ရလျှ  ချဖခင့်ေးနငှ ့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး   ိုင့်   

ရ ွေးရနွေးပွွဲမျ ေး ွင့် မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ ပါေင့်ခငွ ့်က ို အသ အမှ ့် ဖပ ခွဲ သည့်။ 

အချ   ွေ့ရသ  ကိုလသမဂဂ ရအဂျင့်စ မျ ေးက UNDRIP က ို စံနှုန့်ေးအဖြစ့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးအဖပင့်   သ ဥ ို 

ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးအ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ို အသံိုေးဖပ သင ့်ရကက င့်ေး စည့်ေးရံိုေး 

အရ ေး  ိုကကသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအ ွက့်   သ ဥ ို  ိုင့်      ေးမျှ မှု  ှ ပါသလ ေး။ 

 

မူလ အဝ ခခ  ဝနထြိုင်သူမ ာျား၏  ြိုယ်ပြိုင်  ပဋ္ဌာန်ျားခွင ်နှင  ်နြိုငင်ံဝတာ်၏ အခ  ပ်အ ခာ 

အာဏာတြိုို့အ  ာျား ည ြိနြိှုငျ်ား ခငျ်ား 

 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏  ည့် ှ ခငွ ့်သည့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်နငှ ့် ခွွဲဖခ ေးမ ၊  က့်စပ့်ရနပပ ေး 

အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုရနသည့်ဟို ယံိုကကည့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ၂၀   စို အ ံိုေးသ ့်ချ  န့် န ေးပါေးရလ က့်မှ စ၍ 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်က ို   ှရြွခွဲ သည့်။ 
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ရဂျ  ချ့်ဗ လ ေက့်ဇ့် (Jorge Valadez) (2000, pp. 185-234) က ထ ိုလှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို အမျ   ေးအစ ေး သံိုေးမျ   ေး 

ခွွဲဖခ ေးခွဲ သည့်။ ညြှ န ှုင့်ေးရ  င့် ကွ့်ရ ေး သမ ေးမျ ေးက န ိုင့်ငံရ  ့်၏  ည့်ရ  က့်ပံိုမျ ေး အ ွင့်ေး က ိုယ့်ပ ိုင့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့် အရဖခအရန  စ့်ခိုက ို   ှရြွသည့်။ က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးသမ ေး မျ ေးက န ိုင့်ငရံ  ့်အ ငွ့်ေး 

က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး   ိုင့်   အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး အစ အမံမျ ေးဖြင ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်က ို ရ  င့်ေး  ိုသည့် 

(UNDRIP က က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်    ေးေင့်မှုက ို အ ေးရပေးသည့် (Anaya, 2010))။ ခွွဲထွက့်ရ ေးသမ ေးမျ ေးက 

လွ ့်လပ့်ရသ  န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ ထ ရထ င့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးကကသည့်။ မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအကက ေး 

ခွွဲထွက့်လ ိုသ မျ ေးမှ  လ နည့်ေးစို ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ဖြစ့်ရစက မ  န ိုင့်ငံမျ ေးက မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ 

က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်   ှ ရ ေး ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးက ို ခွွဲထွက့်ဖခင့်ေးနှင ့်  န့်ေး  ည ရသ  န ိုင့်ငံဖပင့်ပ က ိုယ့်ပ ိုင့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်မျ ေး အဖြစ့် စဉ့် က့်မဖပ ့် အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ိုကကသည့်။ န ိုင့်ငအံမျ ေးစိုသည့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့် 

ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ နယ့်ရဖမ  ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရ ေးနှင ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်သည့်ဟို 

ယ  ကကသည့်။ 

 

မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  ရခါင့်ေးရ  င့် အမျ ေးအဖပ ေးက ဖပည့် ငွ့်ေး က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့် ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေးဖြင ့် 

ရအ င့်ဖမင့်မှုမျ ေး  မည့်ဟို လက့်ခထံ ေးသည့်။ အရက င့်ေး ံိုေး အရဖခအရနမှ  က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးသမ ေးမျ ေး 

လက့်ခမံည ့် အရဖခအရနရလ က့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးက က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်သည့် ၎င့်ေး  ိုို့ လ မျ   ေးမျ ေးက ို 

န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် က လ ှည့်ကက  ပဋ ပကခ ဖြစ့်ရစမည ့် ရထ င့်ရချ က့်  စ့်ခို ဖြစ့်ရကက င့်ေး အသ အမှ ့် 

ဖပ ထ ေးသည့် (Weller, 2009)။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

န ိုင့်ငံအ ငွ့်ေးမှ ရ  င့်ေး  ိုသည့်က မျ ေးသည့်။ ဥပမ  ၎င့်ေး  ိုို့က ိုယ့်ပ ိုင့် န ိုင့်ငံရ ေး၊ ဥပရေရ ေး   

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး   ှ ခွင ့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့နငှ ့် သက့်  ိုင့်ရသ   ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေး ငွ့် ပါေင့်ခွင ့်နှင ့် ရ ွေးရနွေးခံခွင ့်၊ 

ရေမျှဖခင့်ေးမျ ေးမှ အကျ  ေးရကျေးဇ ေး   ှ ခွင ့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့နငှ ့် သက့်  ိုင့်ရသ  (သ ိုို့) ၎င့်ေး  ိုို့အရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ ရသ  

က စစ ပ့်မျ ေး ငွ့် ကက   င့် အသ ရပေးထ ေးရသ  သရဘ   ည မှု ရပေးခွင ့်  ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့်။ မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   အထ ေးက ိုယ့်စ ေးလှယ့်ထံ အစ  င့်ခံ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ေန့်ခံသည ့် 

အ  ိုင့်ေး UNDRIP  ှ ရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို လက့်ခ ံန့် ေန့်ရလေးကကသည့်။ မ လ 

အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့်   ိုက့်ရ ိုက့် သက့်  ိုင့်ပပ ေး အရ ေးပါရသ   ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေး ချမှ ့်သည ့် UNFCCC 

ကွဲ သ ိုို့ရသ  အစ ိုေး မျ ေးအကက ေး ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးသည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ   ေးပင့် ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  သရဘ ထ ေး  ှ ကကသည့် 

(Special Rapporteur on Indigenous Rights, 2011)။ 

 

က ိုယ့်ပ ိုင့် န ိုင့်ငံ ထ ရထ င့်ခွင ့် မဟို ့်ဘွဲ န ိုင့်ငံ ငွ့်ေး  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်က ို 

အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးသည့်ပင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး မပါေင့်သည ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ   ိုင့်   

ေက့်စ့်ြ ေးလ ေး န့်ေး သရဘ    ေး (Muehlebach, 2003) က ို အရဖခခံရသ  ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးကျရသ  

န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ၏ သမ ေးရ ိုေးကျ လစ့်ဘ ယ့် ရမ ့်ေယ့်ဟ သည ့် အေန့်ေးအေ ိုင့်ေးက ို ရကျ ့်လနွ့်  ကျသည့် 

(Primeau and Corntassel, 1995; Alfred, 2008; Corntassel, 2008)။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငံမျ   ေး ွင့် န ိုင့်ငံသ ေး 

ဖြစ့်မှုသည့် အ ေးလံိုေးအ ွက့် ဖြစ့်ပပ ေး  န့်ေး  ည က  လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ နငှ ့် သက့်  ိုင့်သည့်။ ေ မ ိုကရ စ သည့် 

လ မျ ေးစိုက အိုပ့်ချ ပ့်သည ့် ပံိုစ ံ ဖြစ့်သည့်။ အ ေးလံိုေးအ ကွ့် ဥပရေ  စ့်ခို၊ အခငွ ့်အရ ေး  စ့်မျ   ေး ည့်ေးသ  

 ှ သည့်။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအ ွက့် က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့် သ ေးဖခ ေး သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးက ထ ိုရမ ့်ေယ့်က ို 

စ န့်ရခေါ်   ကျသည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို လ မျ ေးစိုနငှ ့် ရ  ရနှ ပစ့်က  န ိုင့်ငံသ ေး 
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 စ့်ဦေးအဖြစ့်သ  သ ့်မှ ့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့၏ အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်က ို ဖငင့်ေးပယ့်ကကသည့်။ 

ရ  ရနှ ဖခင့်ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး မရ ွွေ့ သည ့် မခွင့်ေးချက့် န ိုင့်ငံ အချ   ွေ့မှ  ရန ေစ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသ  ဖြစ့်သည့် 

(Anaya, 2011b)။ မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ   စ့်ဦေးမှ သမမ  ဖြစ့်လ သ  အ ဗ ို ရမ ့် ယ့်လ့် (Evo Morales) ၏ 

လက့်ထက့် ဘ ိုလစ့်ဗ ေးယ ေး န ိုင့်င ံွင့် ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှုမျ ေးက ယခင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အရလ အကျင ့်မျ ေးမှ 

သ သ သ သ  ခွွဲထွက့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဘ ိုလစ့်ဗ ေးယ ေး ွင့် န ိုင့်ငရံ  ့်က ို ဗဟို န ိုင့်ငရံ  ့်ဟို သ ့်မှ ့်ခွဲ ပပ ေး 

ယင့်ေးအချက့်က န ိုင့်ငံသ ေး အမျ ေးအဖပ ေးမှ  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး ဖြစ့်ရနဖခင့်ေးက ို ရ  င့်ဖပန့်ဟပ့်ရနဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုစ မံက န့်ေးသည့် အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်ပပ ေး ရ  င့် ွက့်ရန ွဲ အ င ့်၌ပင့်  ှ သည့် (Gustafson, 

2009; Webber, 2011)။ အကနို့့်အသ ့်မ ှ  အ င့်ေးအဖမစ့် ထို ့်ယ ဖခင့်ေး၏ သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့် န့်နှင ့် 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရ  င့်ဖပန့်ဟပ့်ရစ န့် ဘ ိုလစ့်ဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငံက 

အမ ကမ္ ရဖမ၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ ရသ  ဥပရေက ိုလည့်ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့် (Vidal, 2011)။ 

သ ိုို့   ငွ့် ရကျ က့် ံိုေးမျ ေးက ို ဟ ိုက့်ေရ  လစ့်ဖြင ့် ရချြျက့်ဖခင့်ေး လိုပ့် ပ့်မျ ေးမှ ရ    ဖြစ့်ပွ ေးရန ွဲ ဖြစ့်သည့် 

(Hill, 2015)။  

 

အချ   ွေ့ရသ  လစ့်ဘ ယ့် သ အ ို  သမ ေးမျ ေးနှင ့် ေ မ ိုကရ စ  န ိုင့်ငံအချ   ွေ့က မည့်သ ိုို့ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု (သ ိုို့) 

သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး ဖြစ့်ရစက မ  ပံိုစ ံ စ့်ခိုက ို အ ေးလံိုေးအ ကွ့် ချမှ ့်ဖခင့်ေးသည့် သရဘ ထ ေး ကက ေးဖခင့်ေး  ိုင့်   

လစ့်ဘ ယ့်  န့်ြ ိုေးမျ ေးနငှ ့် ကွွဲဖပ ေးမှုမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေး   ိုို့အ ေး ချ   ေးရြ က့်   ကျလ မ ့်မည့်ဟို 

အသ အမှ ့် ဖပ ကကသည့် (Taylor, 1994)။ ထ ိုို့ဖပင့် ၎င့်ေး  ိုို့က အ ေးလံိုေး ပါေင့်မှု၊ ရေသအ င ့် ွင့် 

မလိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည့်မျ ေးက ိုသ  ဗဟ ိုအစ ိုေး က လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး၊  န့်ေး  ည ဖခင့်ေး အစ ှ သည ့် 

ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး   ိုင့်   စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးသည့် ဘေ ရ ေွးချယ့်မှုမျ ေး၊ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး (Held, 2005, 

pp. 258-9) အဖပင့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ သက့် မ့်ေးအရပေါ်ပါ သက့်ရ  က့်မှု ခံစ ေးကက သ မျ ေး၏ စစ့်မှန့်ရသ  ပါေင့်မှု 

လ ိုအပ့်သည့်ဟို လက့်ခထံ ေး ကကသည့်။ 

 

လစ့်ဘ ယ့် သ အ ို   ပည  ငှ့် ေ လ့်ကင့်လစ့်က  (Will Kymlicka) (1995, pp. 6-8, 30-41) က ရ  ရန ှ 

ရပါင့်ေးစပ့်ပစ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ခွွဲဖခ ေး ထ ေးဖခင့်ေး၊ အကကွင့်ေးမွဲ ေါေနငှ ့် န ှုင့်ေး ေါေ  ိုို့အကက ေး အရလျှ  အ င့်ေး ဖပ လိုပ့် 

ညြှ န ှုင့်ေး န့် အကကံဖပ ထ ေးသည့်။ သ က လစ့်ဘ ယ့် သရဘ    ေးသည့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးအ ွက့် 

အခွင ့်အရ ေး သံိုေးခို ရပေး န့် လ ိုအပ့်ပပ ေး ကွွဲဖပ ေးမှုမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးဖြင ့်   ည ရသ  န ိုင့်ငံသ ေး ဖြစ့်မှုက ို 

၎င့်ေး  ိုို့ န ေးလည့်လ ရစ န့် က ည ရပေးသင ့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ သ က ကရနေါ န ိုင့်ငံ န န ဗက့် ဖပည့်နယ့် ငွ့် 

ကျင ့်သံိုေးသကွဲ သ ိုို့ မ ရ ိုေးြလ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို အရဖခခံသည ့် မ မ  အ ွင့်ေးရ ေး အရပေါ် 

က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်၊ ဩစရက ေးလျ ငွ့် ရပေးအပ့်ထ ေးသည ့် ထံိုေး မ့်ေးစဉ့်လ  ပ ိုင့်  ိုင့်မှု အခငွ ့်အရ ေး 

ကွဲ သ ိုို့ရသ  မ ရ ိုေးြလ  ဘ သ ရ ေး အရလ အကျင ့်မျ ေး၊ အမွဲလ ိုက့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ငါေးမျှ ေးဖခင့်ေး၊ ရဖမနငှ ့် သဘ ေ 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို ပွဲ က ိုင့်ခွင ့် စသည့်  ိုို့က ို က ကယွ့် န့် ဗဟို လ မျ   ေးစို အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ ရန ေစ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ 

  မ  လွှ ့်ရ  ့်မျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးအရပေါ်   ိုက့်ရ ိုက့် သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည ့် က စစ ပ့်မျ ေးက ို 

ရ ွေးရနွေးဖငင့်ေးခံို န့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို န ိုင့်ငရံ  ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး ငွ့် အသံ  စ့်ခို ရပေးန ိုင့်မည ့် 

က ိုယ့်စ ေးဖပ ခွင ့်  ိုို့ ရပေးသင ့်သည့်ဟို အ  ိုဖပ ခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံသ ေး ဖြစ့်မှု ွင့် ခွွဲဖခ ေးထ ေးဖခင့်ေးက ို ရန က့်ခ ံ

အရဖခအရန အမျ   ေးမျ   ေးနငှ ့် အရကက င့်ေးဖပချက့် အမျ   ေးမျ   ေးအ  ကျ  ေးရကက င့်ေးဖပန ိုင့်သည့်။ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံက ို ၎င့်ေး  ိုို့ 

အ   ့်က လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို ရလေးစ ေး န့် ပဋ ည ဉ့်အ    ေန့် သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး၊ 
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န ိုင့်ငရံ  ့်၏ အရလ အကျင ့်မျ ေးရကက င ့်  ည့် ှ ခငွ ့် ထ ခ ိုက့်ခံ သ မျ ေးက ို က ည  န့် အထ ေးလိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး၊ 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို သဘ ေနငှ ့် လ သ ေးမျ   ေးနွယ့်စိုအရပေါ် အကျ  ေးဖြစ့်ထွန့်ေးရစမည ့်   ေန့်မျ ေး 

ထမ့်ေးရ  င့်န ိုင့် န့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်က ို အ ေးရပေးသည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး စသည့်  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

 

လစ့်ဘ ယ့် ေ မ ိုက က့် စ့် န ိုင့်ငံမျ ေးအ ကွ့် ခွွဲဖခ ေးထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံသ ေးဖြစ့်မှုက ို အသ အမှ ့် ဖပ ဖခင့်ေး ငွ့် 

သရဘ မ  န ိုင့်သည ့် အချက့်မှ  အ ေးလံိုေးအ ွက့်  ရဖပေးည  ဖြစ့်ရသ  လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ န ိုင့်ငံသ ေး ဖြစ့်မှု 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့် အ ဏ မျ ေးက ချ   ေးရြ က့်သည ့် 

အခါ ွင့် ဖြစ့်သည့် (Badger, 2011)။ ဥပမ  အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေး  က့် ံသည ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး (သ ိုို့) 

အိုပ့်ချ ပ့်သ  သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးက ို မျ   ေးရ ိုေးနှင ့် ကနို့့်သ ့်ထ ေးဖခင့်ေး အစ ှ သည့်  ိုို့ ဖြစ့်သည့် (Gover, 2010)။ န ိုင့်ငံ 

 စ့်န ိုင့်ငံအ ွက့် န ိုင့်ငံသ ေး  စ့်ဦေး၏ အခငွ ့်အရ ေး ဖငင့်ေးပယ့်ခ ံမှုက ို လက့်ခလံ ိုက့်ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး 

အ ေးလံိုေးအ ကွ့်  န့်ေး  ည စ ွ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ကွယ့် ဖမြှင ့် င့်သည ့်   ေန့်က ို ပျက့်ကကွ့်ဖခင့်ေးပင့် 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးက န ိုင့်ငံသ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် အ ေးလံိုေး န့်ေး  မဟို ့်၊ လ  စ့်ဦေး၏ 

သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် (သ ိုို့) အရဖခအရနအရပေါ် မ  ည့်သည့်ဟို အဓ ပပ ယ့် သက့်ရ  က့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  

န ိုင့်ငံသ ေးဖြစ့်မှု သရဘ    ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် အဖပန့်အလှန့်  က့်စပ့်ရနသည့်၊ ခွွဲဖခ ေး၍ 

မ ဟ သည ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးက ို လံိုေးေ  နို့့်ကျင့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ရ လ ဗန့်ဟ ဗစ့် (Seyla Benhabib) (2002, pp. 18-19, 147-8) က အကကွင့်ေးမွဲ ေါေနငှ ့် န ှုင့်ေး ေါေ   ိုို့အကက ေး 

ညြှ န ှုင့်ေး ရဖြ ှင့်ေးမှု  စ့်ခိုက ို   ှရြွ ရပေးခွဲ သည့်။ သ က အိုပ့်စိုအ ွက့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

အ ံိုေးရံှုေးခံ ဖခင့်ေးက ို က ကွယ့်သည ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး ချမှ ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် အိုပ့်စို စ့်စို  ည့် ှ ခငွ ့်နှင ့် 

ထ ိုရဘ င့်အ ွင့်ေး၌ ၎င့်ေး  ိုို့ဘ သ  ၎င့်ေး  ိုို့ အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်  ိုို့က ို ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေး မဖပ ဘွဲ ခွွဲဖခ ေးထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံသ ေး 

ဖြစ့်မှုက ို   ှ န ိုင့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ န ိုင့်ငံရ  ့် အ ဏ က ို အ ေးလံိုေးအကက ေး ခွွဲရေ မည့်၊ လ နည့်ေးစို 

အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် လ မျ ေးစိုမျ ေးထက့် ပ ိုမ ို ရလျ  နည့်ေးရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး မ  ှ သင ့်၊ အိုပ့်စို  စ့်စို ငွ့် အြွွဲွေ့ေင့် 

ဖြစ့်ဖခင့်ေးသည့် မ မ   နဒအရလျ က့်သ  ဖြစ့်သင ့်ပပ ေး အ င့်ေးအဓမမ အြွွဲွေ့ေင့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး မဖြစ့်သင ့်၊ အိုပ့်စို 

အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးသည့် အိုပ့်စိုမှ ထွက့်ခွ လ ိုလျှင့် ထွက့်ခွ န ိုင့်ခငွ ့်  ှ  မည့် ဟ သည ့် အချက့်မျ ေးက ို 

ထ ိုစည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးသည့် (အခန့်ေး ၂  ွင့်လည့်ေး ရှုပါ)။ 

 

  သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှုကွဲ သ ိုို့ရသ  က စစ ပ့်မျ ေးနငှ ့်  က့်စပ့်ရနသည ့် အဖခ ေး စ န့်ရခေါ်မှု  စ့်ခိုမှ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး 

  ိုင့်    ည့် ယွ့်ချက့်မျ ေးအ  ကမ္ ကက ေးသည့် ရန   စ့်ခို ည့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို န ေးလည့်သရဘ ရပါက့် န့် 

လ ိုလ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Rosenau, 1997)။  စ့်ချ  န့် ည့်ေး ွင့်  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးကွဲ သ ိုို့ရသ  န ိုင့်ငံ 

မ ှ ရသ  လ မျ   ေးမျ ေးထံမှ န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ် ကျရ  က့်လ သည ့် ခွွဲထွက့်ရ ေး ြ အ ေးရပေးမှုမျ ေး (Guibernau, 

1999) နှင ့် အ ှ န့်ဖမင ့်လ ရနသည ့် ဂလ ိုဘယ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး (Hechter, 2000) သည့် 

 က့်စပ့်ရနကကသည့်။  

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက  ည့် ှ ခွင ့်က ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်နှင ့် ခွွဲဖခ ေး၍ မ ၊ အဖပန့်အလှန့် 

 က့်စပ့် မှ ခ ိုရနသည့်ဟို လက့်ခထံ ေးကကသည့်။ 
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န ိုင့်ငံမျ ေးက မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့် ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးက ို ခွွဲထွက့် လ ိုဖခင့်ေးဟို 

ယ  ကကသည့်။ 

န ိုင့်ငံမျ ေးက ဖပည့် ွင့်ေး၌ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်သည့် ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးနှင ့် က ိုက့်ည ပပ ေး 

ယင့်ေးအ ွက့် လ ိုအပ့်သည့်ဟို အသ အမှ ့်ဖပ ပါက မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်က ို 

န ိုင့်ငရံ  ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ အ ငွ့်ေး ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်လ န ိုင့်သည့်။  

ရက င့်မွန့်ရသ  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး ွင့် အ ေးလံိုေး ပါေင့်ဖခင့်ေး၊ ရေသအ င ့် ွင့် မလိုပ့်ရ  င့် န ိုင့်သည့်မျ ေးက ိုသ  

ဗဟ ိုအစ ိုေး က လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငရံ  ့်အ ွင့်ေး မ  ည သည ့် န ိုင့်ငံသ ေး ဖြစ့်မှုမျ ေး ြန့်  ေးက  

ကွွဲဖပ ေးရနသည ့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေးရပေးဖခင့်ေး အစ ှ သည ့် 

အရဖခခ ံစည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး ချမှ ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ လ ိုအပ့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ   စ့်ဦေးသည့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်   ှ သင ့်သည ့်  ိုင့်ရအ င့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့် 

အ ွက့် ရပေါ်ရပေါ်ထင့်ထင့် ရ  င့်ေး  ိုရနဖခင့်ေးမျ ေးက ို စနွို့့်လွှ ့်သင ့်ပါသလ ေး။ 

 

နြိဂံုျား 

 

မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် မဖပ ့်မသ ေး ဖြစ့်ရနမှုသည့် က ိုလ ိုန  စနစ့်၏ န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး  ိုို့နှင ့် မျ ေးစွ   က့်စပ့်ရနသည့်။ န ိုင့်ငံ က  ပပ  င့်  ိုင့်မှု ဖပင့်ေးထန့်သည ့် အရဖခအရန ွင့် 

အဖမ ့်  ှ ရ ေးသည့် နယ့်ရဖမမျ ေး၊ ကိုန့်ကကမ့်ေးမျ ေးနငှ ့် လ ိုက့်န မှု မျ ေးပပ ေး ကိုန့်ကျမှု နည့်ေးရသ  

အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး ရစျေးရပါရပါနှင ့်   ှ ရ ေး  ိုို့အရပေါ် မ  ည့်ရနသည့်။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးက ို  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး အသ အမှ ့် ဖပ ဖခင့်ေးသည့်ပင့် ကိုန့်ကျစ   ့် ဖမင ့် က့်လ ပပ ေး   ိုေး က့်မှု 

အ ှ န့်နှုန့်ေးက ို  ပ့် ံ သွ ေးရစန ိုင့်သည့်။ ယရနို့ရခ ့် ဂလ ိုဘယ့် လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးက ို ရမ င့်ေးနှင့်ရနသည ့် 

န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့် သရဘ    ေးကလည့်ေး ထ ိုဖပဿန က ိုပင့် ရထ က့်ဖပပပ ေး   ည ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့်သ  

ရကျ ့်လွှ ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည့်။ ထ ိုမှ စ့် င ့် ရဂဟရဗေက ို ထ ခ ိုက့်ရစမှု သ သ သ သ  ဖမင ့် က့်လ သည့် 

(Havemann, 2005; Klein, 2014)။  

 

ဥရ  ပ အရမ  ကန့်၊ ဂျှူေး ခ စ့်ယ န့်၊ လစ့်ဘ ယ့် ဥပရေနှင ့် အ င့်ေး ှင့်စနစ့် သရဘ    ေးမျ ေး 

ရပါင့်ေး ံိုဖခင့်ေးမှ ဖြစ့်ရပေါ်လ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး   ိုင့်   ဥပရေက နယ့်ရဖမ သ မ့်ေးပ ိုက့်ရ ေးက ို ကျ  ေးရကက င့်ေး 

  ရလျ ့်ရကက င့်ေး ဖပသက  စည့်ေးကကပ့်မှု ဖပ ခွဲ သည့်။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနငှ ့် အရဖခချသ မျ ေးအကက ေး 

ကွ ဖခ ေးမှုမျ ေး (ခ စ့်ယ န့် မဟို ့်ဖခင့်ေး၊ လယ့်သမ ေး (သ ိုို့) ခခံစ ိုက့်သ  မဟို ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ဥရ  ပ ပံိုစမံဟို ့်ရသ  

န ိုင့်ငရံ ေး အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး (သ ိုို့) စ ေးပွ ေးရ ေး (သ ိုို့)  စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပစစည့်ေးဥစစ  ပ ိုင့်  ိုင့်မှု သရဘ    ေး မ ှ ဖခင့်ေး) 

  ိုို့က ို အသံိုေးဖပ က  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို ဥပရေအ  လ ပိုဂဂ  လ့်အဖြစ့် အသ အမှ ့် ဖပ ဖခင့်ေးအ ေး 

ဖငင့်ေး န့်ခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုဖငင့်ေး န့်မှုက မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ နငှ ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်၊  ည့် ှ ခငွ ့်နငှ ့်  က့်စပ့်ရနရသ  အဖခ ေး  စ့်ဦေးချင့်ေးစ နငှ ့် အိုပ့်စို လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး 

အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ခံစ ေးန ိုင့်ဖခင့်ေးမှ   ေး  ေးထ ေးသည့်။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး 
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ယရနို့ရခ ့် န ိုင့်ငံ က  ဥပရေ ွင့် ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲလ ရသ ့်လည့်ေး ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

အသ အမှ ့်ဖပ  န့် မဖပ ့်မသ ေး ဖြစ့်ရနဖခင့်ေးမှ မ  ဖပည့် ွင့်ေး၌ရ  ၊ န ိုင့်ငံ က  အ င ့်၌ပါ 

သ သ ရနရသေးသည့်။ 

 

န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် အစ ိုေး မျ ေး အကက ေး ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးသည့်  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို 

ကမ္   ဇ  ့်ခံို ွင့် ပါေင့်ခွင ့်နငှ ့် ဖပည့် ွင့်ေး ွင့် က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့် နှစ့်မျ   ေးလံိုေး ရပေးန ိုင့်မည ့် အိုပ့်ချ ပ့်မှု ပံိုစမံျ ေး 

  ှ  န့် ကက  ေးပမ့်ေး မည့်။ န ိုင့်ငံရ  ့်က မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ထ ိုနည့်ေးဖြင ့် 

အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံရ  ့်၏ အချ ပ့်အဖခ အ ဏ က ို ရြ ့်ဖပဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို 

ကနို့့်သ ့်ရစဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ ထ ိုို့ဖပင့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့် 

ဖပ ဖခင့်ေးသည့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးရကက င ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဘေ ရ ေွးချယ့်ခငွ ့်နှင ့် အခွင ့်အလမ့်ေးမျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု 

အမျ ေး ံိုေး ခံ သ မျ ေးက ို ဖပည့် ွင့်ေးနငှ ့် ကမ္   အိုပ့်ချ ပ့်မှု စနစ့်က ြယ့်ထို ့်ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ 

ပါေင့်ရစဖခင့်ေးလည့်ေး ဖြစ့်ရပသည့်။ 

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့်   ငွ့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက လ ိုအပ့်ရသ ၊ လံိုရလ က့်ရသ  အခငွ ့်အရ ေး အမျ   ေးအစ ေး ဖြစ့်ပါသလ ေး 

၂။  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေးနငှ ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့    ေးေင့် ခွွဲဖခ ေးထ ေးသနည့်ေး။ 

၃။  လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်     ဇေ ့်မှုက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုသနည့်ေး။ ၎င့်ေးနှင ့် 

 ည့် ှ ခငွ ့်  ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှုမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

၄။    ှရြွ ရ ွွေ့ ှ ဖခင့်ေး/ အရဖခချဖခင့်ေး သရဘ    ေး   ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

၅။  မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးသည့် လစ့်ဘ ယ့် 

အချ ပ့်အဖခ အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံရ  ့်၏ အိုပ့်ချ ပ့်မှု စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးနှင ့် အ င့်ေး ငှ့် စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုို့နငှ ့် 

အဘယ့်ရကက င ့် ရပါင့်ေးစပ့်၍ မ  ဖြစ့် သနည့်ေး။ 

၆။ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ ရ  ှည့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  က ိုယ့်ပ ိုင့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်နှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်ပါ။ 

၇။ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   မ ရ ိုေးြလ  ဗဟိုသို  (TEK) က   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှုနှင ့် အည  

လ ိုက့်လံ ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ အရထ က့်အက  ဖပ သနည့်ေး။ 

၈။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့်   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှုရကက င ့် သ သ သ သ  အထ န  ဖခင့်ေးမှ  

အဘယ့်ရကက င ့်နည့်ေး။ 
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အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်က ို မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးဘက့်မှ 

ရထ က့်ခ၍ံ လည့်ေးရက င့်ေး၊ န ိုင့်ငရံ  ့်ဘက့်မှ ကနို့့်ကွက့်၍ လည့်ေးရက င့်ေး ရ ွေးရနွေး ဖငင့်ေးခိုန့်ပါ။ 

၂။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့်   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှု အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး ငွ့် ရန   စ့်ခို 

 သင ့်သည့်ဟ သည ့် မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အ  ိုက ို အကွဲဖြ ့် သံိုေးသပ့်ပါ။  
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အကွဲဖြ ့်ထ ေးသည့်။ သ က အချ   ွေ့ရသ  လ နည့်ေးစို ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးမှ အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လစ့်ဘ ယ့် 

ေ မ ိုက က့် စ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးနှင ့် က ိုက့်ည ပပ ေး ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် လစ့်ဘ ယ့် ရှုရထ င ့်မှ ပံိုမှန့် 

ကနို့့်ကွက့်ရနမှုမျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေးရပေးန ိုင့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ 

 

Silverman, A. (2014). Know Your Rights Related to REDD+: A Guide for Indigenous and Local 

Community Leaders. Washington, DC: Tebtebba & Centre for International Environmental Law. 

http://theredddesk.org/resources/know-yourrights-related-redd-guide-indigenous-and-local-

community-leaders 
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ရ ေးလ့်ဗ ေးမန့်ေးက ရ  ဖပ န့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် သစ့်ရ  မျ ေး ပျက့်စ ေးလ ဖခင့်ေးမှ ထို ့်လွှ ့်မှု ရလျှ  ချရ ေး (UN 

REED+) က ို မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ရ ွေးရနွေး  နှင ့်   ိုက့်ြျက့်   ွင့် မည့်သည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက သက့်  ိုင့်မှု  ှ သည့်က ို  င့်ဖပထ ေးသည့်။ REED+ သည့် ရစျေးကကွ့် အရဖခဖပ  

ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး နည့်ေးန  ဖြစ့်သည့်။ REED+ စ မံက န့်ေးမျ ေး ွင့် ရဖမသ မ့်ေး ည့်ေးဖခင့်ေး၊ ပ ိုင့်  ိုင့်ခငွ ့် ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေး၊ 

ရန   ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် အဖခ ေး ရ   ွင့်ေး ရနသ မျ ေးအရပေါ် 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေး ပါေင့်သည့်။ 

 

Tobin, B. (2014). Indigenous Peoples, Customary Law and Human Rights: Why Living Law 

Matters. London: Earthscan/Routledge. 

  ိုဘင့်က မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်နှင ့် ဓရလ  ထံိုေး မ့်ေး 

ဥပရေမျ ေးအကက ေး  က့်စပ့်ဖပခွဲ သည့်။ သ က မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး ရနထ ိုင့်မှု 

ဥပရေမျ ေးက ို အသ အမ ှ့် ဖပ ဖခင့်ေးသည့် ရဖမ၊ အ င့်ေးအဖမစ့်၊ ယဉ့်ရကျေးမှု ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့်   ိုင့်ရသ  လ မှု 

   ေးမျှ မှုနငှ ့်  န့်ေး  ည မှု စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးရပေါ် ငွ့် အရဖခခံထ ေးသည ့် အိုပ့်ချ ပ့်မှု ပံိုစနံှင ့် အဖခ ေး အိုပ့်စိုနငှ ့် 

 စ့်သ ေးပိုဂဂ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအ ွက့် အဘယ့်ရကက င ့် အရ ေးပါရကက င့်ေး  ငှ့်ေးဖပထ ေးသည့်။ 

 

ေက့်ဘ့်  ိုေ့်မျ ေး 

 

http://social.un.org/index/IndigenousPeoples.aspx UN Permanent Forum on Indigenous Issues 

(PFII). 

 

http://www.rightsandresources.org/ Rights and Resources Initiative (RRI) သည့် ေါ ငှ့် န့် ေ စ  ငွ့် 

အရဖခစ ိုက့်သည ့် အန့်ဂျ  အ ို  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငမံျ ေးမှ မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် ရ  ့် ငွ့်ေးနှင ့် 

အဖခ ေး နယ့်ဘက့် ွင့် ရနထ ိုင့်ရသ  ရေသခမံျ ေးက ို ရထ က့်ပံ သည ့် အြွွဲွေ့ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးက ို သဘ ေ 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ပ ိုင့်  ိုင့်ခွင ့်၊ ထ န့်ေးချ ပ့်ခငွ ့်နငှ ့် ယင့်ေး  ိုို့မှ အကျ  ေးရကျေးဇ ေး ခွင ့်  ိုို့   ှ  န့်နငှ ့် 

သ န ေးလည့်လ ရစ န့် က ည ရပေးသည့်။ 

 

http://www.tebtebba.org မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ကမ္  စ့်ေန့်ေး 

အသ အမှ ့်ဖပ ရ ေး၊ ရလေးစ ေးရ ေးနှင ့် က ကယွ့်ရ ေးအ ကွ့် အရ ေး  ို လှုပ့် ှ ေးရနရသ  ြ လစ့်ပ ိုင့် 

န ိုင့်ငံအရဖခစ ိုက့် မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အန့်ဂျ  အ ို  စ့်ခို ဖြစ့်သည ့် Tebtebba Foundation 

(Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education) ၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့် 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx 

ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မဟ မင့်ေးကက ေးရံိုေး၏ မ လအရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   

အထ ေးက ိုယ့်စ ေးလှယ့်၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ဖြစ့်သည့်။ အထ ေးက ိုယ့်စ ေးလှယ့်က မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ကမ္  စ့်ေန့်ေး ရလေးစ ေးလ ိုက့်န ပံိုမျ ေးအ ေး အရသေးစ  ့် ရလ လ  န့်ေးစစ့်သည့်။  
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http://www.forestpeoples.org Forest Peoples Programme (FPP) သည့် အရ ေး  ို ချဉ့်ေးကပ့်ဖခင့်ေး၊ 

လက့်ရ ွွေ့ စ မံက န့်ေးမျ ေး၊ စွမ့်ေး ည့် ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေးနှင ့် သိုရ သနမျ ေးမှ  စ့် င ့်  မ ေါေ ချမှ ့်သ မျ ေးနှင ့် 

ရ   ွင့်ေးရနသ မျ ေးအကက ေး  က့်စပ့်ရပေးသည့်။ 

 

မှ ့်စိုမျ ေး 

 

၁။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး   ို   ွင့်  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် အိုပ့်စို 

အခွင ့်အရ ေး နှစ့်ခိုလံိုေး ပါေင့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ယခို အခန့်ေး၌ ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေးမှ  အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးက ို 

 ည့်ညွှန့်ေးဖခင့်ေး ပ ိုမျ ေးသည့်။ 

၂။ ဥပမ  ဂျ မန  အိုပ့်ချ ပ့်ရသ  အ ြ  က အရန က့်ရ  င့်မှ ရ  င့်အ ြ  က၏ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  

ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး   ေန့် ဖြစ့်သည့်။ 

၃။ Chief Bernard Ominayak and the Lubicon Lake Band v. Canada (Communication No. 

167/1984). Views adopted 26 March 1990. Report of the Human Rights Committee, GAOR, 

38th Session. Suppl. No. 40(A/38/40), 1–30. 

 

 

အခ  ်အလ  ် အသစ်မ ာျားနှင ် အ ခာျား အ င်ျားအ မစ်မ ာျား ြို ဝလ လာ န ် ဤစာအုပ်နငှ ် ပူျားတွဲ ပါသည ် 

အွန်လြိုင်ျား အ ငျ်ားအ မစ ် စငတ်ာ ြိ ု ေင်ဝ ာ ်ဝလ လာနြိုင်ပါသည်။ 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/goodhart3e/ 
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၂၀) လူမ ြိ ျား ပ နျ်ားတ ျားဝစမှုနှင ် လူူ့အခွင ်အဝ ျား 
 

စရက  စ   က့်စ့် (Scott Straus) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး 

• လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု သရဘ    ေး၏ အစ 

• လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု  ိုင့်   သ အ ို  မျ ေး 

• ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး၊  ေမ့်ေါနှင ့် ေါြ ေး 

•  ေမ့်ေါ 

• ေါြ ေး 

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု (Genocide) သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ငွ့် အ  ိုေး  ွေး ံိုေးရသ  ပံိုစ ံ စ့်ခို 

ဖြစ့်ပပ ေး အရစ ပ ိုင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေး၏ ရခါင့်ေးစဉ့် စ့်ခို ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုအရပေါ် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုမှုမှ  အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်မျ ေး  ှ သည့်။ အမနှ့် ကယ့် လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို   ေး  ေး န့် ထ ေး ှ ထ ေးသည ့် န ိုင့်င ံက  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယဉှ့်လျှင့် 

သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုအ ေး ဟနို့့်  ေးမည့်ဟို က  ဖပ ထ ေးဖခင့်ေးသည့် ချွဲွေ့က ေး 

ရဖပ   ိုထ ေးဖခင့်ေးသ  ဖြစ့်သည့်။ မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို 

“ က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှု” သ ိုို့မဟို ့် “အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့်  က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှု” က ို   ေး  ေးဖခင့်ေးဟို 

ဖပန့်လည့် အမည့် ပ့် န့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး  ှ ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့်   ေး  ေး န့် ပ ိုမ ို ရက င့်ေးမွန့်ရသ  မ ေါေမျ ေး 

ချမှ ့် န့်လည့်ေး ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေး  ှ ခွဲ သည့်။ ယခိုအခန့်ေး ွင့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုပံို 

အမျ   ေးမျ   ေးနငှ ့် သရဘ   စ ချ ပ့်၏ အ ေးနည့်ေးချက့် အချ   ွေ့က ိုလည့်ေး  န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။ မကက ရသေးမ  

နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး အဓ က ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှု မျ ေးက ိုလည့်ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ဤအခန့်ေး ငွ့် လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေး မည့်သည ့်အ ကွ့်ရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေး သနည့်ေး ဟ သည ့် သ အ ို  မျ ေးက ိုလည့်ေး 

ရလ လ ထ ေးသည့်။ ယခိုအခန့်ေးက ို  ေမ့်ေါနှင ့် ေါြ ေး ရေသမျ ေး၏ ဖြစ့် ပ့်မျ ေးအ ေး ရလ လ ဖခင့်ေးဖြင ့် 

အ ံိုေးသ ့်ထ ေးသည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေးမျ ေး ွင့် အ  ိုပါ ရန   နှစ့်ခိုလံိုေး၌ ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  အစိုအလ ိုက့် 

အခပ ံလ ိုက့် အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၏ ရန က့်ခမံျ ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက မှ  ံိုို့ဖပန့်မှုမျ ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေးမျ ေး ွင့် ဤအခန့်ေး အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် ရြ ့်ဖပခွဲ သည ့် သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးနငှ ့် 

သ အ ို  ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အချက့်မျ ေးက ိုလည့်ေး ထင့်ဟပ့်ဖပထ ေးသည့်။ 
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နြိဒါန်ျား 

 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖပဿန သည့် န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး နယ့်ပယ့် ွင့် အရ ေးပါ ံိုေး ရခါင့်ေးစဉ့်  စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို “  ဇေ ့်မှု  ိုို့၏ ထ ပ့်ရခါင့်   ဇေ ့်မှု”၊ အ ံိုေး  ွေး ံိုေးရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးထွဲမှ  စ့်ခိုဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် အရစ ပ ိုင့်ေး 

သ အ ို  ပ ိုင့်ေးအ  အ ေးရက င့်ေးရသ  သရဘ   စ ချ ပ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည ့် ၁၉၄၈ ခိုနှစ့် လူမ ြိ ျား  ပ နျ်ားတ ျားဝစမှု 

ဆြိုင် ာ  ာဇေတ်မှု ြို တာျားဆ ျား ခင်ျားနှင ်  ပစဒ်ဏ ် ဝပျား ခင်ျား ဆြိုင် ာ  ုလသမဂဂ သဝဘာတစူာခ  ပ် (လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့်) ၏ ရခါင့်ေးစဉ့်  စ့်ခိုလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးက ို လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေးက ို အဖပစ့်ရပေး န့်နငှ ့် 

  ေး  ေး န့်   ေန့်ရပေး ထ ေးသည့်။ မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရ ေး စနစ့်မျ ေး 

အသံိုေးဖပ ၍ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ို အဖပစ့်ရပေး န့် န ိုင့်ငံ က  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးက   ိုေးဖမြှင ့် 

လိုပ့်ရ  င့် လ ကကသည့်။ လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး သရဘ   ည မှုမျ ေးနှင ့် ဖြစ့်ရပေါ် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး 

ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့်  ှ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး လွန့်ခွဲ ရသ  နစှ့်ရဖခ က့် ယ့်ရကျ ့်အ ငွ့်ေး လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို 

  ေး  ေးန ိုင့်ခွဲ သည့်  မှ ့် မ့်ေးမှ ့်  မျ ေးမှ  အ ေး စ  ရ    မရက င့်ေးလှရပ။ 

 

ယခိုအခန့်ေး ွင့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု  ိုင့်   အဓ က ရခါင့်ေးစဉ့်မျ ေးက ို ခခံ ငံိုရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ပထမ အပ ိုင့်ေး ွင့် 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု သရဘ    ေး၏ အစက ို အဓ ကထ ေး ရလ လ သွ ေးပါမည့်။ ထ ိုအပ ိုင့်ေး ွင့် လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဟ ရသ  စက ေးလံိုေးက ို ၁၉၄၄ ခိုနစှ့် ွင့် စ င့် ြန့်  ေးခွဲ ပပ ေး လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို 

  ေး  ေးဖခင့်ေးနှင ့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်   န ိုင့်ငံ က  သရဘ   စ ချ ပ့် ရပေါ်ရပါက့်လ ရ ေးအ ွက့် 

အဓ ကထ ေး စည့်ေးရံိုေးလံှုွေ့ရ  ့်ခွဲ သ    ြယ့်လ့်လမ့်ကင့်ေး (Raphael Lemkin) အရကက င့်ေးက ို 

မ  ့် က့်ထ ေးသည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ထ ိုမှ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် 

အရကက င့်ေး ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ ရန က့် ံိုေး ငွ့် သရဘ   စ ချ ပ့်က ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုပံိုနငှ ့် ပ ့်သက့်ရသ  

အဖငင့်ေးပွ ေး ြွယ့်  မျ ေးနှင ့် သရဘ ထ ေး ကွွဲလွွဲမှုမျ ေးက ို  င့်ဖပထ ေးသည့်။ ယင့်ေးဖပဿန  အချ   ွေ့ရကက င ့် လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို  က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှုအ ေး   ေး  ေးဖခင့်ေးဟို ဖပန့်လည့် သ ့်မှ ့်လ ိုသ မျ ေး 

ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤအခန့်ေး၏ ေို  ယ အပ ိုင့်ေး ွင့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေး သည ့် လ မှု 

သ ပပံ  ိုင့်   သ အ ို  မျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးသည့်။ ေို  ယ အပ ိုင့်ေး ွင့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   ဂနထေင့် 

သ အ ို  မျ ေးရ  ၊ လ ့် ရလ  စ ရပမျ ေးက ိုပါ ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။    ယ အပ ိုင့်ေး ွင့် ရခ ့်ရပေါ် ဖြစ့် ပ့် 

နှစ့်ခို ဖြစ့်သည ့်  ေမ့်ေါနှင ့် ေါြ ေး ရေသ ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို အဓ ကထ ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ထ ိုအပ ိုင့်ေး ငွ့် ဖြစ့် ပ့် 

နှစ့်ခို၏ ဖြစ့်ပွ ေးပံို ခခံ ငံို သံိုေးသပ့်ချက့်မျ ေး၊ သမ ိုင့်ေးရန က့်ခံနငှ ့် န ိုင့်င ံက ၏  ံိုို့ဖပန့်ပံိုမျ ေး အကျဉ့်ေးချ ပ့်  ိုို့က ို 

 င့်ဖပထ ေးသည့်။ ထ ိုအပ ိုင့်ေး ွင့် ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ချက့်မျ ေးက ို ရ ွှေ့အပ ိုင့်ေး နှစ့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ရြ ့်ဖပခွဲ သည ့် 

သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးနှင ့်ရ  ၊ သ အ ို  ပ ိုင့်ေးနှင ့်ပါ  က့်စပ့်ဖပ ထ ေးသည့်။ 

လူမ ြိ ျား  ပ န်ျားတ ျားဝစမှု သဝဘာတ ာျား၏ အစ 

 ာဖယ်လ်လမ် င်ျားနငှ ် လူမ ြိ ျား  ပ နျ်ားတ ျားဝစမှု၏ အစ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   အဓ က သရဘ    ေး အနည့်ေးငယ့်သ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု သရဘ    ေး ကွဲ သ ိုို့ 

 ငှ့်ေးလင့်ေးရသ  အစ  ှ ကကသည့် (Courthoys and Docker, 2008)။ ေို  ယ ကမ္ စစ့်အ ငွ့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  
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ရဟ ့်လ ိုရက  စ့် (Holocaust) ဖြစ့် ပ့်က န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ို လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုအ ေး 

အသ အမှ ့်ဖပ  န့်နှင ့်   ေး  ေး န့် လံှုရ  ့်ရပေး န ိုင့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေးက ို ပ ိုလန့်လ မျ   ေး န ိုင့်င ံက  

ရ ွှေ့ရန  စ့်ဦေးဖြစ့်သ    ြယ့်လ့်လမ့်ကင့်ေးက စ င့်၍   ထွင့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (စ ရသ တ  ၂၀.၁  ွင့် ရှုပါ)။ 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု (genocide) ဟ ရသ  စက ေးလံိုေးသည့် ဂ  စက ေးလံိုေး “genos” (လ မျ   ေး၊ န ိုင့်ငံသ ေး (သ ိုို့) 

လ မျ   ေးစို) နှင ့် လက့် င့်စက ေးလံိုေး “cide” (သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး)   ိုို့က ို ရပါင့်ေးစပ့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

၁၉၄၄ ခိုနစှ့် ငွ့် လမ့်ကင့်ေး ထို ့်ရေခွဲ ရသ  စ အိုပ့်နှင ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေး ငွ့် သ က လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၏ အဓ က သရဘ    ေးသည့် လ အိုပ့်စိုမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် န ိုင့်ငသံ ေးမျ ေးနှင ့် လ မျ   ေးစို 

အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ြျက့်  ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုခွဲ သည့် (Lemkin, 1944, p. 79; 1947, p. 147)။ ပ ို၍     ပပ 

  ို လျှင့် လမ့်ကင့်ေး (1944, p. 79) က လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို “အိုပ့်စို  စ့်စိုက ို အဖမစ့်ဖြ ့်ပစ့် န့် 

 ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် ထ ိုလ မျ   ေးစို အိုပ့်စို၏ အဓ က အို ့်ဖမစ့်မျ ေးက ို ြျက့်  ေးပစ့် န့်  ည့် ွယ့်ပပ ေး ညြှ န ှုင့်ေး 

ကကံ ွယ့်သည ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး” ဟို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုခွဲ သည့်။ ထ ိုြွင ့်  ိုချက့်မျ ေးအ  လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၏ အသံိုေးမျ ေးသည ့် သရဘ    ေးမှ  အိုပ့်စိုလ ိုက့် အဖမစ့်ဖြ ့်  ငှ့်ေးလင့်ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  

ယရနို့ရခ ့် ရအ က့်စ့်ြ ိုို့ေ့် အဂဂလ ပ့် အဘ ဓ န့် ငွ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို “န ိုင့်ငံသ ေး အိုပ့်စို (သ ိုို့) လ မျ   ေးစို 

အိုပ့်စို  စ့်စိုက ို  ည့် ွယ့်ချက့်  ှ  ှ ဖြင ့် စနစ့် ကျ  ငှ့်ေးလင့်ေး သို ့်သင့်ဖခင့်ေး” ဟို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုထ ေးသည့်။ 

စ ရသ တ  ၂၀.၁။   ြယ့်လ့်လမ့်ကင့်ေး၊ အ ထ ပ တ  

ေို  ယ ကမ္ စစ့် မ  ိုင့်မ က ပ ိုလန့်၊ ဂျှူေး လ မျ   ေး    ေးရ ေး   ကျွမ့်ေးကျင့်သ    ြယ့်လ့် လမ့်ကင့်ေးသည့် 

အ ပ့်သ ေး လ မှု အိုပ့်စိုမျ ေး အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ခံ ဖခင့်ေးက ို ဥပရေ 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးဖြင ့် က ကယွ့်ရပေး န့် စ  ့်အ ေးထက့်သန့်ခွဲ သည့်။ လ ငယ့် ဥပရေ ပည  ငှ့်  စ့်ဦေး ဖြစ့်သ  

လမ့်ကင့်ေးက လ အိုပ့်စို  စ့်စိုက ို ကကံစည့် ြျက့်  ေးဖခင့်ေးအ ေး    ေးဥပရေဖြင ့်   ေးဖမစ့်န ိုင့် န့် 

“အရ ိုင့်ေးအစ ိုင့်ေး န့်ဖခင့်ေး (barbarity)” ဟ ရသ  အသံိုေးအနှုန့်ေးအ ေး အကကံဖပ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် သ ၏ 

အကကံဖပ ချက့်အရပေါ် သ  ဖပ မ မှု သ ပ့်မ ှ ခွဲ ကကဘွဲ စစ့်မဖြစ့်ပွ ေးမ ၌ပင့် ထ ိုအကကံဉ ဏ့်မှ  ရပျ က့် ံိုေး 

သွ ေးခွဲ  သည့်။ ရဟ ့်လ ိုရက  စ့် ဖြစ့်ပွ ေးချ  န့် ငွ့် လမ့်ကင့်ေး၏ မ သ ေးစိုမျ ေး အသ ့်ခခံွဲ  သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

လမ့်ေးကင့်ေးမှ မ  ၁၉၄၀ ခိုနစှ့် ွင့် ပ ိုလန့်န ိုင့်ငံသ ိုို့ ထွက့်ရဖပေး   မ့်ေးရ  ှင့်ဖခင့်ေးဖြင ့် အသက့်ချမ့်ေးသ     ခွဲ သည့်။ 

ရန က့် ံိုေး ငွ့် လမ့်ကင့်ေးသည့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငသံ ိုို့ ရ  က့် ှ လ ခွဲ ပပ ေး ရ ေှးဦေးစွ  ေရိုခ့် (Duke) 

 ကကသ ိုလ့် ွင့် ဥပရေ ပါရမ ကခ  စ့်ဦေးအဖြစ့် အလိုပ့်လိုပ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံ စစ့်ပွွဲ  ိုင့်   

ဌ န (the US War Department) ၌ အကကံရပေးအဖြစ့် လိုပ့်က ိုင့်ခွဲ သည့်။ စစ့်ပွွဲအ ွင့်ေး လမ့်ကင့်ေးသည့် 

န ဇ မျ ေး သ မ့်ေးပ ိုက့်ထ ေးခွဲ ရသ  နယ့်ရဖမမျ ေးမှ မ ေါေမျ ေး အရကက င့်ေး သ င့်ေး အချက့်အလက့်မျ ေး 

ရက က့်ခခံွဲ ပပ ေး ရန င့် ငွ့် ထ ိုရခါင့်ေးစဉ့်ဖြင ့် စ အိုပ့်  စ့်အိုပ့် ထို ့်ရေခွဲ သည့်။ Axis Rule in Occupied 

Europe (ဥရ  ပ ွင့် ေင့်ရ ိုေးစွန့်ေး အိုပ့်စို၏ အိုပ့်ချ ပ့်မှု) ဟို အမည့် သည ့် ထ ိုစ အိုပ့်သည့် န ဇ မျ ေး၏ 

အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို မှ ့် မ့်ေး င့်ထ ေးရံိုသ မက ထ ို က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေးက ို  ည့်ညွှန့်ေး န့် 

“genocide (လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု)” ဟ ရသ  စက ေးလံိုေးက ိုပါ   ထွင့်ခွဲ သည့်။   ဇေ ့်မှုက ို 

အမည့်ရပေးပပ ေးရန က့် လမ့်ကင့်ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို   ေး  ေး န့်နှင ့် အဖပစ့်ရပေး န့် ဥပရေအ ေး 

အသံိုေးဖပ လ ရစ န့် သ   ့်စမွ့်ေးသမျှ လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ရလသည့်။ 

 

(Power, 2002) 
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မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၏ အဓ က အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုမှ  အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ြျက့်  ေး န့် 

 ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့်  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုက ို ကျှူေးလွန့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို အဖခ ေး 

  ဇေ ့်မှုမျ ေးနှင ့် ကွွဲဖပ ေးရစသည ့် အချက့်မှ  အိုပ့်စို  စ့်စိုက ို ြျက့်  ေး န့်  ည့် ယွ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ သည့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ခံစ ေး မည့် ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို ၎င့်ေး၏ အထ ေး 

 ည့် ွယ့်ချက့် ဖြစ့်ရသ  လ အိုပ့်စိုမျ ေးက ို အဖမစ့်ဖြ ့် န့် ဟ သည ့် အချက့်ဖြင ့် အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်သည့်။ 

လမ့်ကင့်ေး၏ စက ေးလံိုေးမျ ေးအ  ိုင့်ေး   ို လျှင့် “လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးသည့် အိုပ့်စိုမျ ေးအရပေါ်  ည့် ွယ့်ထ ေးဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ က ို ြျက့်  ေး ထ ခ ိုက့်ရစ န့် ရ ေွးချယ့်ဖခင့်ေးက ထ ိုသ မျ ေးသည့် 

ထ ိုအိုပ့်စိုမျ ေး ငွ့် ပါေင့်ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်” (Lemkin, 1947, p. 147)။ 

 

လမ့်ကင့်ေးအ ွက့်မ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် သ ့်ဖြ ့်မှု  စ့်ခို ည့်ေးသ  အကကံ ေးေင့်သည့် မဟို ့်။ အိုပ့်စို 

 စ့်စို၏ အသက့် ှင့်သန့်မှုက ို   ေး  ေးရနရသ  (သ ိုို့) အနတ  ယ့် ကျရ  က့်ရစရသ  လိုပ့် ပ့် အမျ   ေးမျ   ေးက ိုပါ 

  ိုလ ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ွင့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးသ  ပါေင့်သည့် မဟို ့်၊ အိုပ့်စို 

 စ့်စို၏ လ မှုရ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ ယဉ့်ရကျေးမှု၊ ဘ သ ရ ေးနငှ ့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   အရဖခခံမျ ေးက ို 

ြျက့်  ေးသည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး အ ေးလံိုေး ပါေင့်သည့်။ စက ေးလံိုေးက ို လမ့်ကင့်ေး မ လ   ထွင့်ခွဲ ချ  န့် ွင့် လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု လိုပ့် ပ့်မျ ေး၌ အ င့်ေးအဓမမ သရနဓ  ေးခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး၊ က ိုယ့်ေန့်ြျက့်ချခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး၊ ရ  ဂါ 

က ေးစက့်ရအ င့်  မင့် သက့်သက့် လိုပ့်ဖခင့်ေး၊ မ သ ေးစိုမျ ေးက ို  ည့် ွယ့်ချက့် ှ  ှ  ခွွဲပစ့်ဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို အဖခ ေးန ိုင့်ငံ၏ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် အစ ေးထ ိုေးဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့် (Lemkin, 

1944)။ လမ့်ကင့်ေးက ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ွင့် အ င ့် နှစ့် င ့် 

ပါေင့်သည့်။ အိုပ့်စို  စ့်စိုက ို ြျက့်  ေးဖခင့်ေးနငှ ့် “ြ နှ ပ့်သ ၏ ဖပည့် ငွ့်ေးမှ ပံိုစမံျ ေးက ို” သွပ့်သွင့်ေးသံိုေးစွွဲခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး  ိုို့ 

ဖြစ့်သည့် (Lemkin, 1944, p. 79)။ 

 

နြိုင်ငတံ ာ ဥပဝဒပါ လူမ ြိ ျား  ပ န်ျားတ ျားဝစမှု 

 

အသံိုေးအနှုန့်ေးက ို   ထွင့်ပပ ေးရန က့် လမ့်ကင့်ေးသည့် ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေးက ို ဖမြှင ့် င့် န့် မရမ မပန့်ေး 

ကက  ေးစ ေးခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံ က  စစ့်ခံိုရံိုေးမှ န ဇ  အ   ှ  ၂၄ ဦေးက ို နျှူ င့်ဘ ့်၌ (န ြူ င်ဘတ ် ခံရုံုျား) 

စွွဲချက့် င့်ခွဲ    ငွ့် ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေးက ို ပထမ ံိုေးအကက မ့်    ေးေင့် သံိုေးနှုန့်ေးခွဲ သည့်။ စစ့်ခံိုရံိုေးက န ဇ  

   ေးခံမျ ေးက ို ပင မ့်ေးချမ့်ေးမှု ပျက့်ဖပ ေးရစသည ့်   ဇေ ့်မှု၊ လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  

  ဇေ ့်မှု၊ စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေးဖြင ့်    ေးစွွဲ  ိုခွဲ သည့်။ စစ့်  ဇေ ့်မှု ရအ က့် ွင့် ခံိုရံိုေးက    ေးခံမျ ေးသည့် 

“၎င့်ေး  ိုို့ သ မ့်ေးပ ိုက့်ခွဲ ရသ  နယ့်ရဖမအချ   ွေ့ ှ  အ ပ့်သ ေး လ အိုပ့်စိုမျ ေး အရပေါ် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၊ လ မျ   ေးစိုနငှ ့် 

န ိုင့်ငံသ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက ို အဖမစ့်ဖြ ့် သ ့်ဖြ ့်သည ့်   ဇေ ့်မှုက ို  ည့် ယွ့်ချက့်  ှ  ှ  စနစ့် ကျ 

ကျှူေးလွန့်ခွဲ သည့်” ဟို စွပ့်စွွဲခွဲ သည့် (International Military Tribunal at Nuremberg, 1946, Section VIII 

A)။ သ ိုို့   ွင့် စစ့်ခံိုရံိုေးမှ ရန က့် ံိုေး  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည ့် အ ံိုေးအဖြ ့် ငွ့်မ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုဟ ရသ  

အသံိုေးအနှုန့်ေးက ို မထည ့်သွင့်ေးခွဲ ရပ။ 

 

အဖခ ေး အဓ က ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှု  စ့်ခိုမှ  ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ ည လ ခံမှ ထွက့်ရပေါ်ခွဲ ရသ  ၁၉၄၆ 

ခိုနှစ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ဖြစ့်သည့်။  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မှ  လမ့်ကင့်ေး ရလ ့်ဘ  လိုပ့်ခွဲ ရသ  အ ေးထို ့်မှု ရကက င ့်ဟိုလည့်ေး 
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  ို၍  သည့်။  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ွင့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ရအ က့်၌   ဇေ ့်မှုအဖြစ့် 

   ေးေင့် အသ အမ ှ့်ဖပ ခွဲ ပပ ေး လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို   ေး  ေးဖခင့်ေးနငှ ့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်   

သရဘ   စ ချ ပ့်က ို ရ ေး ွွဲ န့်   ိုက့် ွန့်ေးခွဲ သည့်။  စ့်နှစ့်ခနို့့် အကက  ငွ့် သရဘ   စ ချ ပ့် ရ ေး ွွဲဖခင့်ေး 

ဖြစ့်စဉ့် စ င့်ခွဲ ပပ ေး ရ ွေးရနွေးပွွဲမျ ေး ွင့် န ိုင့်ငံ အမျ   ေးမျ   ေးမှ က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို 

မည့်သ ိုို့ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုပပ ေး သရဘ   စ ချ ပ့် ပံိုစ ံငွ့် ထည ့်သွင့်ေးသွ ေးမည့်က ို ဖငင့်ေးခံို ရ ွေးရနွေးခွဲ သည့်။ 

 လေ့်အရနဖြင ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ ပပ ေး အရထွရထွ ည လ ခကံ 

၁၉၄၈ ခိုနှစ့် ေ ဇင့်ဘ လ ၉  က့်ရနို့၊ ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး မထို ့်ဖပန့်မ   စ့် က့်အလ ို ွင့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်။ 

 

မ ကကမ့်ေးရ ေး ွွဲရ ေး ဖြစ့်စဉ့် ငွ့် ဖငင့်ေးခံိုသည ့် ရခါင့်ေးစဉ့်မျ ေးက ိုလည့်ေး သ  ှ ထ ေးသင ့်သည့်။ လ သ  အမျ ေး ံိုေး 

ဖြစ့် ပ့်မှ    ိုဗ ယက့် ယ န ယံက အက အကယွ့်ရပေးသည ့် အိုပ့်စိုမျ ေး ငွ့် “န ိုင့်ငံရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေး” က ို 

ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေးအ ေး ကနို့့်ကွက့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။   ိုဗ ယက့်မျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက ို 

အက အကယွ့်ရပေးပါက ကနွ့်ဖမှူနစ့် မ ေါေမျ ေးလည့်ေး သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် အကျံ ေးေင့် သွ ေးမည့်က ို 

စ ိုေး  မ့်ခွဲ ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့် (L. Kuper, 1981)။ လမ့်ကင့်ေးကလည့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် လ မျ   ေးအိုပ့်စို၊ 

ဖပည့် ငွ့်ေးအိုပ့်စိုနငှ ့် လ မျ   ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေးရလ က့်  ည့်ပမွဲမှု မ ှ ဟို   ိုခွဲ သည့် (Schabas, 2000)။ 

အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံကလည့်ေး သရဘ    စ ချ ပ့်ပါ “ယဉ့်ရကျေးမှု ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု” ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးအ ေး 

ကနို့့်ကွက့်ခွဲ သည့်။ လမ့်ကင့်ေးက ထ ိုကနို့့်ကွက့်မှုက ိုမ  သရဘ မ  ခွဲ ရပ။ အဖခ ေး ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေး ွင့်  ည့် ွယ့်ချက့် 

 ှ ဖခင့်ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍ၊ အိုပ့်စိုသည့်  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး ြျက့်  ေးခံ ဖခင့်ေးက ို ခံစ ေး ဖခင့်ေး  ှ ၊ မ ှ ၊ လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုနှင ့် အဖခ ေး လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးအကက ေး  က့်နွှယ့်မှု၊ 

သရဘ   စ ချ ပ့် လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးက လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ရပေါ်သည ့်အခါ မည့်သ ိုို့ 

 ံိုို့ဖပန့် မည့်နည့်ေးနှင ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ အဖပစ့်ရပေး မည့်နည့်ေး ဟ သည ့် အချက့်မျ ေး 

ပါေင့်သည့် (Schabas, 2000)။ ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့် ပ့်မျ ေး မဖြစ့်ပွ ေးမ က 

ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုက စစ ပ့်မျ ေးသည့် သရဘ   စ ချ ပ့် ရ ေး ွွဲပပ ေး နှစ့်ရပါင့်ေး ၇၀ န ေးပါေးခနို့့် ွင့်ပင့် 

ရှုပ့်ရထွေးနက့်နွဲရန ွဲ၊ ရေေါေးစ   ဖြစ့်ရန ွဲပင့်။ 

 

အ ံိုေး ွင့် စ ချ ပ့် ရ ေး ွွဲသ မျ ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို “ဖပည့် ွင့်ေး အိုပ့်စို၊ လ မျ   ေးစို အိုပ့်စို၊ လ မျ   ေး 

အိုပ့်စို  စ့်စိုလံိုေးက ို (သ ိုို့)  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေးက ို ြျက့်  ေး န့်  ည့် ွယ့်ချက့်” ဟို သ ့်မှ ့် ခွဲ သည့် (စ ရသ တ  

၂၀.၂ က ို ရှုပါ)။ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်၏ အဓ က အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး ငွ့် ရအ က့်ပါ  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

၁။ အိုပ့်စိုက ို ြျက့်  ေး န့်  ည့် ွယ့်ချက့်  ှ  မည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့်  ည့် ွယ့်ချက့် 

 ှ  ှ ဖြင ့်၊ မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် ကက   င့် ဖပင့် င့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အက အကွယ့် ရပေးထ ေးရသ  အိုပ့်စို 

 စ့်စိုက ို ြျက့်  ေး န့်  ည့် ွယ့်ချက့်  ှ  ှ ဖြင ့် လိုပ့်ရ  င့်သည ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု ဟ သည ့် သက့်ရသ  ှ  မည့်။ 

၂။ ဖပည့် ငွ့်ေး၊ လ မျ   ေးစို၊ လ မျ   ေးနငှ ့် ဘ သ ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက ိုသ  အက အကယွ့် ရပေးထ ေးသည့်။ န ိုင့်ငရံ ေး 

အိုပ့်စို၊ မသန့်စွမ့်ေးမှု အိုပ့်စို၊ ရေသအရဖခဖပ  အိုပ့်စို၊ ဂျန့်ေါ အိုပ့်စိုနငှ ့် အဖခ ေး ြွွဲွေ့စည့်ေး၍  သည ့် အိုပ့်စိုမျ ေးက ို 

 ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး ရြ ့်ဖပ က ကယွ့်ရပေးထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ 
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၃။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ငွ့် အိုပ့်စို  စ့်စိုအ ေး “ စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး” ြျက့်  ေးဖခင့်ေးလည့်ေး ပါေင့်သည့်။ 

   ေးရံိုေးမျ ေးက ထ ိုဖြစ့် ပ့်က ို အိုပ့်စို  စ့်စို၏ “သ သ ထင့် ှ ေးရသ ” အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခို 

ြျက့်  ေးခံ ဖခင့်ေးဟို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုသည့်။ 

 

မည့်သည ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမှ လံိုေးေ အဖမစ့်ဖြ ့်  ငှ့်ေးလင့်ေးန ိုင့်သည့်အထ  မရအ င့်ဖမင့်ခွဲ ရပ။ 

 စ့်ချ  န့်ထွဲမှ ပင့် အိုပ့်စိုက ို မည့်မျှ “သ သ ထင့်  ှေးစ ွ” ြျက့်  ေးဖခင့်ေးက အိုပ့်စိုက ို ြျက့်  ေးဖခင့်ေးဟို 

သ ့်မှ ့်န ိုင့်သနည့်ေးဟ သည ့် စံနှုန့်ေးမှ လည့်ေး ရေရေေါေးေါေးပင့်  ှ သည့်။ 

 

သရဘ   စ ချ ပ့် အပ ိုေ့် ၂  ွင့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု နည့်ေးလမ့်ေး အမျ   ေးမျ   ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ွင့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး၊ ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   (သ ိုို့) စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ထ ခ ိုက့်မှု ကက ေးကက ေးမ ေးမ ေး 

ဖြစ့်ရစဖခင့်ေး၊ “ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ပျက့်စ ေးမှုအ ေး  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ အဖပည ့်အေ 

ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး ဖြစ့်ရစ န့်  ွက့်ချက့် စ မံထ ေးသည ့် ဘေရနထ ိုင့်မှု အရဖခအရနမျ ေး”၊ ကရလေးရမွေးြွ ေးမှုက ို 

ဟနို့့်  ေးဖခင့်ေးနငှ ့် ကရလေးမျ ေးက ို အဖခ ေးသ ိုို့ လွှွဲရဖပ င့်ေး ပစ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့် (စ ရသ တ  ၂၀.၂  ွင့် ရှုပါ)။ 

စ ချ ပ့်ပါ သရဘ    ေး အမျ ေးအဖပ ေးမှ  လမ့်ကင့်ေး  င့်ဖပခွဲ ရသ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် အိုပ့်စို  စ့်စိုက ို 

မျ   ေး က့်ပွ ေးရစဖခင့်ေးမှ   ေး  ေးသည ့် ပံိုစ ံ ဖြစ့်န ိုင့်သည့် ဟ သည ့် သရဘ    ေး ပါေင့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးသည့်   ိုက့်ရ ိုက့်မကျ၊ အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ြျက့်  ေး န့် အထ ေး  ည့် ွယ့်သည့်ဟ ရသ  အချက့်က ို 

သက့်ရသဖပ န့်မှ  ခက့်ခွဲသည့်။ 

 

  ေး  ေးဖခင့်ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု သရဘ   စ ချ ပ့်၏ အပ ိုေ့် ၁  ွင့် 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို “  ေး  ေး န့်   ေန့်ယ  

ရ  င့် ွက့် မည့်” ဟို   ိုထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် “  ေး  ေး န့်   ေန့်ယ  ရ  င့် ကွ့် မည့်” ဟ သည့်မှ  

မည့်သည ့် အဓ ပပ ယ့်  ှ ရကက င့်ေး မ ငှ့်ေးလင့်ေးရပ။ ထ ိုအချက့်က ို စ ချ ပ့် ရ ေး ွွဲသည ့် ဖြစ့်စဉ့် ွင့်လည့်ေး 

အရလေးရပေးခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ လှရပ (Schabas, 2000)။ အပ ိုေ့် ၈  ွင့် လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး ထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

သရဘ   စ ချ ပ့်ပါ လ မျ   ေး ံိုေး သ ့်ဖြ ့် န့် လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို   ေး  ေး န့်နငှ ့် ထ န့်ေးချ ပ့် န့် ကိုလသမဂဂ၏ 

“လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေး ှ ရသ  အြွွဲွေ့မျ ေးက ို အရကက င့်ေးကက ေးန ိုင့်သည့်” ဟို   ိုထ ေးသည့် (စ ရသ တ  ၂၀.၂  ွင့် 

ရှုပါ)။ အ  ိုချံ ေး   ို ရသ ့် သရဘ   စ ချ ပ့်၏ အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးအ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို 

 ပ့် နို့့် န့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံက  နဒ မ ှ သည ့်  ိုင့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်န ိုင့်သည့်ဟို အဓ ပပ ယ့် 

သက့်ရ  က့်သည့်။ လ အမျ ေးအဖပ ေးက သရဘ   စ ချ ပ့်က ို ထ ိုသ ိုို့ အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ိုကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

လက့်ရ ွွေ့၌ သရဘ   စ ချ ပ့် ွင့် သံိုေးနှုန့်ေးထ ေးသည့်က န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို   ေး  ေးြ ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့်အ ွက့်   ပရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး၊ မ ေါေမျ ေးနှင ့် လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်မျ ေး မ ှ ဘွဲ မ ငှ့်ေးမလင့်ေးနှင ့် 

အ ေးနည့်ေးလှသည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွေးရနွေးမည ့် ေါြ ေး ဥပမ က ဤအချက့်က ို ရထ က့်ဖပရနသည့်။ 

 

 နို့့်ကျင့်ဘက့် အရနဖြင ့် သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်၍ ပ ိုမ ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် စွွဲချက့် ငါေးမျ   ေးနငှ ့်   ဇေ ့်သ ေး လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေး န့် အရဖခအရနမျ ေးက ို 

စ  င့်ေးဖပ ထ ေးသည့်။ လ  စ့်ဦေးသည့် အစ ိုေး    ေန့် ှ သ  ဟို ့်သည့် ဖြစ့်ရစ၊ မဟို ့်သည့် ဖြစ့်ရစ 

အဖပစ့်ရပေးခံ န ိုင့်သည့်၊ စ ချ ပ့် လက့်မှ ့်ထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို    ေးမေင့် 
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အဖြစ့် သ ့်မှ ့်သည ့် ဥပရေက ို ဖပဋ္ဌ န့်ေး မည့်၊ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ို ဖပည့် ငွ့်ေး (သ ိုို့) 

န ိုင့်င ံက     ေးရံိုေးမျ ေး ွင့်    ေးစွွဲ  ိုသွ ေးမည့်ဟို ဥပရေက ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့်။ မကက ရသေးမ  

နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး ယခင့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငရံဟ င့်ေး၊  ေမ့်ေါနှင ့်   ေန့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ငွ့် လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့်ပါ အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးသည့်   ေး  ေးက ကယွ့်ဖခင့်ေး 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးထက့် ပ ို၍ ထ ရ  က့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ ှ ခွဲ  သည့်။ အ  ိုပါ အမနှ့်   ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို   ဇေ ့်မှုအဖြစ့် သ ့်မှ ့် အရ ေးယ သည ့် န ိုင့်ငံ က  

   ေးစ  င့်မှု စနစ့်မျ ေး ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် အ ေးရက င့်ေးလ သည့်နငှ ့်လည့်ေး က ိုက့်ည ရနသည့်။ 

ယရနို့ရခ ့် ွင့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငရံဟ င့်ေး၊  ေမ့်ေါ၊ ကရမ္ ေ ေးယ ေးနှင ့်     ယ ေး လ ယံိုေး န ိုင့်င ံ ိုို့ ငွ့် 

ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးအ ကွ့် န ိုင့်င ံက  (သ ိုို့) ဖပည့် ငွ့်ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  အရ      ေးရံိုေးမျ ေး 

 ှ ကကသည့်။ လွန့်ခွဲ ရသ   ယ့်စိုနစှ့် အချ   ွေ့အ ွင့်ေး န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေးလည့်ေး 

ရပေါ်ရပါက့်လ ခွဲ သည့်။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  ၁၉၄၈ ခိုနှစ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့်၏ 

အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးသည့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးက ို   ေး  ေးဖခင့်ေးထက့် ပ ို၍ အရလေးရပေးထ ေးသည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၂၀.၂။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ သရဘ   စ ချ ပ့် (ရ ေွးချယ့်ထ ေးရသ  

အပ ိုေ့်မျ ေး) 

စာခ  ပ ်ခ  ပ်ဆြိုသည  ်နြိုငင်ံမ ာျား 

၁၉၄၆ ခိုနှစ့် ေ ဇင့်ဘ လ ၁၁  က့်ရနို့ ွင့် ကျင့်ေးပခွဲ ရသ  ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ ည လ ခံ၏  ံိုေးဖြ ့်ချက့် 

၉၆(၁) အ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေရအ က့် ွင့် ဖပစ့်မှု ရဖမ က့်သည့်။ ကိုလသမဂဂ 

အြွွဲွေ့ကက ေး၏ စ  ့်ဓ  ့်နငှ ့်  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေးနငှ ့်လည့်ေး  နို့့်ကျင့်ပပ ေး ယဉ့်ရကျေးသည ့် ကမ္  ငွ့် ရှု ့်ချြွယ့် 

လိုပ့် ပ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

သမ ိုင့်ေး ရလျှ က့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကက ေးစွ ရသ   ံိုေးရံှုေးမှုမျ ေး 

ဖြစ့်ရပေါ်ရစသည့်က ို အသ အမှ ့်ဖပ လျက့် 

လ သ ေး မျ   ေးနယွ့်စိုက ို ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  စ  ့်မချမ့်ေးရဖမ ြွယ့်   ေိုကခမျ ေးမှ ကင့်ေးလွ ့်ရစ န့် န ိုင့်ငံ က  

ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ွက့်မှု  စ့်ခို လ ိုအပ့်ရပသည့်။ 

 

ဝအာ တ်ငွ် ဝဖာ် ပထာျားသ ဲ သြိုို့ ဤဝန ာတွင် သဝဘာတူလြို သ်ည်။ 

အပြိုဒ် ၁ 

စ ချ ပ့်ချ ပ့်  ိုရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးက လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးသည ့် အချ  န့် ွင့် ကျှူေးလွန့်သည့် 

ဖြစ့်ရစ၊ စစ့်ပွွဲ က လအ ငွ့်ေး ကျှူေးလွန့်သည့် ဖြစ့်ရစ န ိုင့်ငံ က  ဥပရေအ  ဖပစ့်မှု ရဖမ က့်သည့်ဟို 

သရဘ   ပပ ေး ယင့်ေးက ို   ေး  ေး န့်နှင ့် အဖပစ့်ရပေး န့် လိုပ့်ရ  င့်သ ွေးပါမည့်။ 

 

အပြိုဒ် ၂ 

လက့် ှ  သရဘ   စ ချ ပ့်အ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုသည့်မှ  ဖပည့် ွင့်ေး၊ လ မျ   ေးစို၊ လ မျ   ေး (သ ိုို့) 

ဘ သ ရ ေး အိုပ့်စို  စ့်စိုအ ေး အဖပည ့်အေ ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး 

ြျက့်  ေးပစ့် န့်  ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် ကျှူေးလွန့်သည ့် ရအ က့်ပါ လိုပ့် ပ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

က) အိုပ့်စို စ့်စို၏ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးက ို သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး 
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ခ) အိုပ့်စို  စ့်စို၏ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးက ို ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   (သ ိုို့) စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ထ ခ ိုက့်မှု ကက ေးကက ေးမ ေးမ ေး 

ဖြစ့်ရစဖခင့်ေး  

ဂ) ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ပျက့်စ ေးမှုအ ေး  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ အဖပည ့်အေ ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး 

ဖြစ့်ရစ န့်  ွက့်ချက့် စ မံထ ေးသည ့် ဘေရနထ ိုင့်မှု အရဖခအရနမျ ေးအ ေး  ည့် ယွ့်ချက့်  ှ  ှ ဖြင ့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေး 

ဃ) အိုပ့်စို  စ့်ခိုအ ငွ့်ေး ကရလေးရမွေးြွ ေးဖခင့်ေးမျ ေးက ို ဟနို့့်  ေး န့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေး 

င) အိုပ့်စိုမှ ကရလေးမျ ေးက ို အ င့်ေးအဓမမ အဖခ ေး အိုပ့်စိုသ ိုို့ လွှွဲရဖပ င့်ေးပစ့်ဖခင့်ေး 

 

အပြိုဒ် ၃ 

ရအ က့်ပါ လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို အဖပစ့်ရပေးန ိုင့်သည့်။ 

က) လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု 

ခ) လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေး န့် ကကံစည့်မှု 

ဂ) လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ကျှူေးလွန့် န့် လ ထိုအ ေး   ိုက့်ရ ိုက့် လံှုွေ့ရ  ့်ဖခင့်ေး 

ဃ) လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစ န့် ကက  ေးပမ့်ေးမှု 

င) လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ွင့် ပ ေးရပါင့်ေး ပါေင့်မှု 

 

အပြိုဒ် ၄ 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေး (သ ိုို့) အပ ိုေ့် ၃  ွင့် ရြ ့်ဖပခွဲ ရသ  မည့်သည ့် လိုပ့် ပ့်က ိုမ  ို 

ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးက ိုမ  ို အဖပစ့်ရပေးန ိုင့်သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးသည့် ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခ ံ ဥပရေအ  

  ေန့် ှ ရသ သ မျ ေး ဖြစ့်ရစ၊ အစ ိုေး  အ   ှ မျ ေး ဖြစ့်ရစ၊  စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်ဖြစ့်ရစ အဖပစ့်ရပေးန ိုင့်သည့်။ 

 

အပြိုဒ် ၈ 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို (သ ိုို့) အပ ိုေ့် ၃  ွင့် ရြ ့်ဖပထ ေးရသ  

မည့်သည ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်က ို မ  ို   ေး  ေး န့်နှင ့်  ပ့်  ိုင့်ေး န့် ကိုလသမဂဂ၏ လိုပ့်န ိုင့်စွမ့်ေး ှ ရသ  

အြွွဲွေ့မျ ေးက ို ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့်နငှ ့်အည  ရ  င့် ွက့်ချက့်မျ ေး လိုပ့်ရ  င့် န့်   ိုင့်ကက ေးန ိုင့်သည့်။ 

 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့်သည့် ၁၉၅၁ ခိုနှစ့် ဇန့်နေါ  လ ွင့် စ င့် 

အသက့်ေင့်လ သည့်။ ယရနို့ ွင့် သရဘ    စ ချ ပ့် အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံ ၁၄၆ န ိုင့်ငံ  ှ ပပ ေး ရေသ ွင့်ေး 

ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးမှုလည့်ေး  ှ သည့်။ ပထမ ံိုေး လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် 

ဩစရက လျ ေး၊ ဘ ရဂေးလ့်  ေးယ ေး၊ ကရမ္ ေ ယ ေး၊ ရက ့်စ    က ၊ အ ရကရွေါ၊ အယ့်လ့်  ဗရေါ၊ 

အ သ ယ ိုေးပ ေးယ ေး၊ ဖပင့်သစ့်၊ ဂ ွ  မ လ ၊ အ ိုက့်စ့်လန့်၊ အစစရ ေး၊ ရဂျ ့်ေန့်၊ လ အ ို၊ လ ိုင့်ရဘေး  ေးယ ေး၊ မ ိုန က ို၊ 

ပန ေးမ ေး၊ ြ လစ့်ပ ိုင့်၊ က ို  ေးယ ေး၊ ရ  ့်ေ  အ ရ ေးဗျ၊ သ   လကဂ နှင ့်    က  န ိုင့်င ံ ိုို့ ပါေင့်သည့်။ အရမ  ကန့် 

န ိုင့်ငံသည့် စ ချ ပ့်က ို ပထမ ံိုေး လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး ခွဲ ရသ  န ိုင့်ငံ ဖြစ့်သည့်။ သမမ  ထရ ေးမန့်ေး အစ ိုေး က 

အရထွရထွည လ ခံမှ သရဘ   စ ချ ပ့် အ ည့်ဖပ ပပ ေး နှစ့် က့်အကက ၌ပင့် လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးခွဲ သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် လွှ ့်ရ  ့် (  ေးန  ့်) က သရဘ    စ ချ ပ့်က ို အ ည့်ဖပ  န့် စဉ့်ေးစ ေးသည ့်အခါ ကနို့့်ကွက့်မှုမျ ေး 

 င့်  ိုင့်ခွဲ  သည့်။ အရမ  ကန့် ရ ွှေ့ရနမျ ေး အြွွဲွေ့က သရဘ   စ ချ ပ့်၏ ရေရေေါေးေါေး ဖြစ့်သည ့် အချက့်မျ ေးက ို 



 706 

ရထ က့်ဖပခွဲ သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် “စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ထ ခ ိုက့်မှု ဖြစ့်ပွ ေးရစ န့်” သ ့်မှ ့်ချက့်နငှ ့် က ိုက့်ည ြ ိုို့ 

မခက့်ခွဲလှသည ့် အချက့်နှင ့်  စ့်ပ ိုင့်ေး စ့်စ အိုပ့်စို ြျက့်  ေးဖခင့်ေး ဟ သည ့် အချက့်  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ ရ  င့်ပ ိုင့်ေးမှ 

ဥပရေဖပ  အမ ့်မျ ေးက သရဘ   စ ချ ပ့်က ို အထ ေးသဖြင ့် ကနို့့်ကကွ့်ခွဲ သည့်။ အ ြ  ကန့် 

အရမ  ကန့်မျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်သည ့် ခွွဲဖခ ေး က့် ံမှု   ိုင့်   ဥပရေမျ ေးသည့် သရဘ   စ ချ ပ့် အ  

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုဟို အကျံ ေးေင့်သွ ေးမည့်က ို စ ိုေး  မ့်ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့်သည့် 

လွှ ့်ရ  ့် ငွ့်ေး အ င ့်၌ပင့် ရပျ က့် ံိုေး သွ ေးခွဲ ပပ ေး ေ လ ယံ ပရ   စ့်မ ေး  ေး (William Proxmire) (Wisconsin, 

D) က  ပိုဂဂ  လ့်ရ ေး အရကက င့်ေးဖပချက့်  စ့်ခိုရကက င ့် သရဘ    စ ချ ပ့်အရကက င့်ေး ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ ရသ  

မ နို့့်ခွန့်ေးမျ ေး ရဖပ ကက ေးက  ဖပန့်လည့် အသက့်သွင့်ေးခွဲ သည့်။ ရန က့် ံိုေး ငွ့် ရ  ့်နယ့်   ဂန့် ေို  ယရဖမ က့် 

သက့် မ့်ေးအ ွင့်ေး အဖငင့်ေးပွ ေး ြွယ့်    စ့်ခို ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့် ငွ့် သမမ သည့် ဂျ မန န ိုင့်ငံမှ SS 

  ေန့် ှ သ မျ ေးက ို ဖမြှ ပ့်နှံထ ေးသည ့် သချခ င့်ေးအ ေး သွ ေးရ  က့် လည့်ပ ့်ခွဲ    ထ ိုအချက့်က ၁၉၈၈ ခိုနစှ့် ငွ့် 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံမ ှ သရဘ   စ ချ ပ့်က ို အ ည့်ဖပ  န့်  ွန့်ေးအ ေးရပေးရသ  ဖြစ့်စဉ့် စ့်ခို ဖြစ့်လ ခွဲ သည့် 

(Power, 2002)။ 

 

လူမ ြိ ျား  ပ နျ်ားတ ျားဝစမှု ြို အဓြိပပာယ် ဖွင ်ဆြို ာတငွ် ဝပေါ်ဝပါ ်လာသည ် အ ငင်ျားပွာျား ဖွယ ်ာမ ာျားအာျား က ံ က ံ ခြိငု် 

 င်ဆြိငု် ခင်ျား 

 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု သရဘ   စ ချ ပ့်သည့် စစ့်ပွွဲလွန့် ကိုလသမဂဂ စနစ့် ငွ့် ရပေါ်ရပါက့်လ သည ့် ပထမ ံိုေး 

လ ိုက့်န  န့် လ ိုအပ့်ရသ  န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့် ဖြစ့်သည့်။ သ အ ို  အ ေးဖြင ့် 

ထ ိုဥပရေသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေးက ို   ေး  ေး န့်နှင ့် အဖပစ့်ရပေး န့် အ ေးအရက င့်ေး ံိုေးလည့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့်သည့်ပင့် အ  ိုေး  ွေး ံိုေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးထွဲမှ  စ့်ခိုက ို 

အ ံိုေးသ ့် န့် စ  ့် နဒက ို လစ့်ဟဖပသည ့် သက့်ရသ  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု သရဘ    ေးနှင ့် သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် ပါေင့်သည ့် က စစ ပ့်မျ ေးသည့်   ထွင့်ြန့်  ေးမှုအ ေးက ို 

ကနို့့်သ ့်ထ ေးသည့်။ အထ ေးသဖြင ့် အက အကယွ့် ရပေးခ ံရသ  အိုပ့်စို ပံိုစမံျ ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်သည ့် မရ မ   

ဖြစ့်မှုမျ ေး၊ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ွင့် ပါေင့်သည ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနငှ ့် ဖပင့်ေးထန့်မှု ပမ ဏ၊ 

 ည့် ွယ့်ချက့်က ို သက့်ရသဖပ န့် ခက့်ခွဲမှု စသည့်  ိုို့နှင ့် ပ ့်သက့်၍ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် 

အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   သရဘ    ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ရနသည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့် ထွက့်ရပေါ်ပပ ေး ရန က့်ပ ိုင့်ေး လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို ဖပန့်လည့် အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးမှု အမျ ေးအဖပ ေး  ှ ခွဲ သည့် (Straus, 2001)။ 

 

ထ ိုမရ မ   ဖြစ့်မှုမျ ေးက ို အရဖြ  ှ န့် ပည  ငှ့်မျ ေးက ရပေါ်လစ့်    ိုေ့် (politicide) (န ိုင့်ငရံ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက ို 

စနစ့် ကျ ြျက့်  ေးဖခင့်ေး၊ Harff, 2003)၊ ေ မ ို  ိုေ့် (democide) (အစ ိုေး က အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် 

သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး၊ Rummel, 1994) နှင ့် အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး (ငါေးနစှ့်အ ငွ့်ေး အ ပ့်သ ေး 

ငါေးရသ င့်ေးရကျ ့်က ို  ည့် ွယ့်ချက့်  ှ  ှ ဖြင ့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး၊ Valentino, 2004) အစ ှ သည ့်  အဖခ ေး 

အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးက ို အကကဖံပ ခွဲ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့၏  လေ့်က ေး ပည  ပ့်စ ရပ ွင့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို 

အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်မှု ရ ရ      မထွက့်ရပေါ်လ  ရစဘွဲ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ရဖမ က့်သည ့် ဖြစ့် ပ့် 

စ  င့်ေးလည့်ေး အ ည့် ကျ ဖြစ့်မလ ခွဲ ရပ။ စ ရပမျ ေး ွင့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးရသ  

အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်ချက့်မျ ေး (လ မျ   ေး၊ လ မျ   ေးစို (သ ိုို့) ဘ သ ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက ို သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး) မှ 



 707 

ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်ချက့်မျ ေး (အိုပ့်စို  စ့်စို၏ အြွွဲွေ့ေင့် ဖြစ့်မှုရကက င ့်  ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် 

အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး) အထ  အမျ   ေးမျ   ေး ရဖပ င့်ေးလွဲရနသည့်။ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုမှု 

ကွ ဖခ ေးချက့်မျ ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု (သ ိုို့) သက့်  ိုင့်   အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေး ငွ့် မည့်သည့်  ိုို့ 

ပါေင့်သနည့်ေး ဟ သည ့် အချက့်နှင ့် ပ ့်သက့်၍ အရ ေးပါရသ  အကျ  ေး က့်မျ ေး  ှ လ ရစသည့်။ 

 

ဇယ ေး ၂၀.၁။ ၂၀   စို လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့် ပ့်မျ ေး 

 

မန့်ေးနက့်စ့် မစ့်ေ့်လ စက ေး (Manus Midlarsky) ဘ ဘ   ဟ  ြ့် (Barbara Harff) 

သ ့်ဖြ ့်မှု ရထ င့်ရချ က့်၊ ၂၀   စိုမှ 

လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေး (The Killing Trap: 

Genocide in the Twentieth Century) (2005, 

p. 23) 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးစွ  အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုထ ေးသည့်။ 

၂၀   စို ွင့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့် ပ့် ၃ ခို 

 ှ ခွဲ သည့်။ 

အ ရမေးန ေးယန့်ေး လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၊ ၁၉၁၅-၁၆ 

ရဟ ့်လ ိုရက  စ့်၊ ၁၉၄၁-၅ 

 ေမ့်ေါ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၊ ၁၉၉၄ 

ရဟ ့်လ ိုရက  စ့်မှ သင့်ခန့်ေးစ  မ ခွဲ ဘ ေးလ ေး၊ ၁၉၅၅ 

ခိုနစှ့်မှ စ င့်၍ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှုနငှ ့် 

န ိုင့်ငရံ ေးအ  အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် 

သ ့်ဖြ ့်မှုမျ ေး၏ အနတ  ယ့်မျ ေးက ို 

အကွဲဖြ ့်ဖခင့်ေး ‘No Lessons Learned from the 

Holocaust? Assessing Risks of Genocide and 

Political Mass Murder Since 1955’ (2003, p. 

60) 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုနငှ ့် ရပေါ်လစ့်    ိုေ့်က ို 

ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုထ ေးသည့်။ 

၁၉၅၅-၉၇ ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ငွ့် ရအ က့်ပါ  ိုို့ 

ပါေင့်သည့်။ 

  ေန့်၊ ၁၉၅၆-၇၂ 

 ရို ့်၊ ၁၉၅၉ 

အယ့်လ့်ဂျ  ေး  ေးယ ေး၊ ၁၉၆၂ 

အ   ့်၊ ၁၉၆၃-၇၅ 

 ေမ့်ေါ၊ ၁၉၆၃-၄ 

ကွန့်ဂ ို-ကင့်  ှ  ၊ ၁၉၆၄-၅ 

ဘ နွ့်ေ ၊ ၁၉၆၅-၇၃ 

အင့်ေ ိုန ေး  ှေး၊ ၁၉၆၅-၆ 

ရ  င့်ဗ ယက့်နမ့်၊ ၁၉၆၅-၇၅ 

 ရို ့်၊ ၁၉၆၆-၇၅ 

ပါကစစ န့်၊ ၁၉၇၁ 

ြ လစ့်ပ ိုင့်၊ ၁၉၇၂-၆ 

ယ ဂန့်ေါ၊ ၁၉၇၂-၉ 

ချ  လ ၊ ၁၉၇၃-၆ 

ပါကစစ န့်၊ ၁၉၇၃-၇ 

အန့်ဂ ိုလ ၊ ၁၉၇၅-၂၀၀၁ 
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ကရမ္ ေ ေးယ ေး၊ ၁၉၇၅-၉ 

အင့်ေ ိုန ေး  ှေး၊ ၁၉၇၅-၉၂ 

အ ဂျင့်  ေးန ေး၊ ၁၉၇၆-၈၀ 

အ သ ယ ိုေးပ ေးယ ေး၊ ၁၉၇၆-၉ 

ကွန့်ဂ ို-ကင့်  ှ  ၊ ၁၉၇၇-၉ 

အ ြဂန့်နစစ န့်၊ ၁၉၇၈-၉၂ 

ဖမန့်မ ၊ ၁၉၇၈ 

ဂွ   မ လ ၊ ၁၉၇၈-၉၆ 

အယ့်လ့်  ဗရေါ၊ ၁၉၈၀-၉ 

ယ ဂန့်ေါ၊ ၁၉၈၀-၆ 

အ  န့်၊ ၁၉၈၁-၉၂ 

  ေး  ေးယ ေး၊ ၁၉၈၁-၂ 

  ေန့်၊ ၁၉၈၃-၂၀၀၁ 

ဘ နွ့်ေ ၊ ၁၉၈၈ 

အ   ့်၊ ၁၉၈၈-၉၁ 

  ိုမ လ ယ ေး၊ ၁၉၈၈-၉၁ 

သ   လကဂ ၊ ၁၉၈၉-၉၀ 

ရဘ  စန ေးယ ေး၊ ၁၉၉၂-၅ 

ဘ နွ့်ေ ၊ ၁၉၉၃-၄ 

 ေမ့်ေါ၊ ၁၉၉၄ 

  ေးဘ ေးယ ေး၊ ၁၉၉၈-၉ 
 

 

ထ ိုို့ဖပင့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို   ေး  ေး န့်နငှ ့် ရန က့်ထပ့် ထပ့်မံ မဖြစ့်ပွ ေးရစ န့် န ိုင့်င ံက မှ   ေန့်ယ  

ရ  င့် ွက့် မည့်ဟို   ိုထ ေးရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်င ံက  သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုအ ေး 

 ပ့် နို့့် န့် စိုရပါင့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်က ို အစဖပ န ိုင့်မည ့် စည့်ေးကကပ့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို  ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေးနှင ့် 

    ကျကျ ရြ ့်ဖပမထ ေးရပ။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု သရဘ    ေးက ို အဓ ပပ ယ့် အမျ   ေးမျ   ေး ဖပန့်  ိုန ိုင့်ဖခင့်ေးနငှ ့် 

ယင့်ေးမှ    ဇေ ့်မှု  ိုို့ ထ ပ့်ရခါင့်   ဇေ ့်မှု ဖြစ့်ရနဖခင့်ေးရကက င ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဟ သည ့် ရခါင့်ေးစဉ့်သည့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ ဖြစ့် ပ့်မျ ေးအရပေါ် အမျ ေး အ ရံိုစ ိုက့်လ ရစလ ိုသည ့် ဇ  ့်ရက င့် အမျ ေးအဖပ ေးအ ကွ့်  ွွဲရ  င့်မှု 

 ှ လှရပသည့်။  စ့်ချ  န့်ထွဲမှ ပင့် သရဘ    ေးအ  ရေရေေါေးေါေး ဖြစ့်ရနဖခင့်ေးနငှ ့် အ ေးနည့်ေးရသ  စည့်ေးကကပ့်မှု 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးရကက င ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ငွ့် ပါေင့်ဖခင့်ေး  ှ ၊ မ ှ  ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေးက ို 

မကက ခဏ အရဖြမထွက့်ရစဘွဲ   ိုေး  ွေးရသ  လက့်ရ ွွေ့ အကျ  ေး က့်မျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစသည့်။ 

 

မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး အချ   ွေ့ရသ  ပည  ငှ့်မျ ေးနငှ ့် မ ေါေ ချမှ ့်သ မျ ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုထက့် 

ပ ိုမ ိုကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  စံနှုန့်ေး စ့်ခို သ ့်မှ ့် န့် ရ  င့်ေး  ိုခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုသ မျ ေး ရထ က့်ဖပသည ့် 

အချက့် စ့်ချက့်မှ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ် ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ကျှူေးလွန့်သည ့် 

အကကမ့်ေးြက့်မှု ပံိုစ ံ  စ့်မျ   ေးဖြစ့်သည့်၊ အိုပ့်စို  စ့်စိုက ို ြျက့်  ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်၊ သ ိုို့   ွင့် 
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န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက   ေး  ေးသင ့်သည ့် အဖခ ေးရသ  အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် အကကမ့်ေးြက့်မှု 

ပံိုစမံျ ေးလည့်ေး  ှ ရသေးသည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ ငွ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့်   ိုက့်ခ ိုက့်ဖခင့်ေးမျ ေး 

ပါေင့်သည့်၊ သ ိုို့   ငွ့် ထ ို  ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးသည့် အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ပစ့်မှ ့်ထ ေး၍   ိုက့်ခ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ချင့်မရှ    

ဖြစ့်မည့်။ အဖခ ေး ရထ က့်ဖပသည ့် အချက့်မှ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုဟို  ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်သည ့် အချ  န့်၊   ိုလ ိုသည့်မှ  

အိုပ့်စို  စ့်စိုက ို ြျက့်  ေး န့်  ည့် ွယ့်ချက့် ထင့်ထင့်  ှေး  ှေး ရ ွွေ့ သည ့် အချ  န့် ွင့် အကကမ့်ေးြက့်မှုသည့် 

အချ  န့်အရ  ့်ကက  ကျှူေးလွန့်ပပ ေး ဖြစ့်ရနပပ  ဖြစ့်သည့်။ အချ   ွေ့ကလည့်ေး ထ ိုအရဖခအရနမျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့် န့် 

စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့် အရစ ပ ိုင့်ေးက လ၌ပင့် မ ေါေဖြင ့် ေင့်ရ  က့် ပါေင့်န ိုင့် န့် ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပန့်ို့  ှ သင ့်သည့်ဟို 

  ိုကကသည့်။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့်သည့် အ ေးနည့်ေးချက့် အချ   ွေ့ 

 ှ ပပ ေး လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု သရဘ    ေးသည့် မ ငှ့်ေးမလင့်ေး ဖြစ့်ရနရလ   ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေး  စ့်ခို ည့်ေးက 

လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို ဖြစ့်ရပေါ်ရစဖခင့်ေးသည့် အ ေးနည့်ေးရသ  မ ေါေ မဟ ဗျှူဟ   စ့်ခို ဖြစ့်သည့်ဟို 

ရထ က့်ဖပကကသည့်။ 

 

မ ေါေ ချမှ ့်သည ့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး ငွ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုအစ ေး အသံိုေးမျ ေးသည ့် အဖခ ေး အသံိုေးအနှုန့်ေး 

 စ့်ခိုမှ  “ က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး” (သ ိုို့) “အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့်  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး” ဟ ၍ 

ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  ၂၀၁၁ ခိုနစှ့် ွင့် အရမ  ကန့် သမမ  ဘ ေး က့် အ ိုဘ ေးမ ေးက သမမ  ရလ လ ရ ေး  ိုင့်   

ညွှန့်ကက ေးချက့် အမ ှ့် ၁၀ က ို ထို ့်ဖပန့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုညွှန့်ကက ေးချက့် ငွ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုနငှ ့်  က့်စက့် 

ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး   ေး  ေးဖခင့်ေးက ို အရမ  ကန့် န ိုင့်င၏ံ ဖပည့် ွင့်ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေး အဖြစ့် သ ့်မှ ့် 

ရကကည ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ွင့် သမမ က ရအဂျင့်စ မျ ေး  ိုင့်    က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး   ေး  ေးရ ေး 

ဘို ့်အြွွဲွေ့က ို  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုအခါ  ှ လ သည ့် ရမေးခွန့်ေးမှ   က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး (သ ိုို့) 

အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့်  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး   ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် ကိုလသမဂဂ စနစ့်နငှ ့် မ ေါေ ချမှ ့်သည ့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး အမျ ေးစို ွင့် ထ ိုရမေးခွန့်ေးအ ကွ့် 

အရဖြမှ  က ကယွ့် န့်   ေန့်၊ န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေးက ို  ည့်ရထ င့်သည ့် ရ  မ 

သရဘ   စ ချ ပ့် စသည့်  ိုို့နှင ့် သက့်  ိုင့်ရသ    ဇ ့်မှုမျ ေးက ို  ည့်ညွှန့်ေးသည့် (အခန့်ေး ၃၊ ၄ နှင ့် ၂၁   ိုို့ ငွ့် 

ရှုပါ)။   ိုလ ိုသည့်မှ   က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး   ေး  ေးဖခင့်ေး ငွ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုအ ေး   ေး  ေးဖခင့်ေး 

သ မက လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေး၊ စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေးနှင ့် လ မျ   ေးစို 

 ငှ့်ေးလင့်ေးရ ေးမျ ေးက ိုပါ   ေး  ေး န့် ပါေင့်သည့်။ အချ   ွေ့ရသ  ရေြန့်သ မျ ေးက ထ ိုစနံှုန့်ေးသည့် 

ကျယ့်ဖပန့်ို့လွန့်ေးရနသည့်ဟို စ ိုေး  မ့် ပ ပန့် ကကသည့် (စ ရသ တ  ၂၀.၃  ွင့် ရှုပါ) 

 

စ ရသ တ  ၂၀.၃။ စ န့်ရခေါ်ရနသည ့် ထင့်ဖမင့် ယ  ချက့်မျ ေး၊ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် အသံိုေးမဖပ  သည ့် 

အသံိုေးအနှုန့်ေး ဖြစ့်ရနပါသလ ေး။ 

အချ   ွေ့ ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် လက့်ရ ွွေ့ လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေးက အ ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ် အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် 

သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေးအ ေး   ေး  ေး န့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို  စ့်ခို ည့်ေးရသ  စံနှုန့်ေးဖြင ့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးမှ 

ရ  ှင့်ကကဉ့်ကကသည့်။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ြျက့်  ေးဖခင့်ေးနှင ့်သ  အကျ ံေးေင့်သည့်။ 

န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ငွ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် သရဘ   စ ချ ပ့်ပါ အက အကယွ့် ရပေးထ ေးရသ  အိုပ့်စို 

ရလေးစိုနှင ့်သ  အကျံ ေးေင့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် အိုပ့်စိုမျ ေးအရပေါ် ပစ့်မှ ့်မထ ေးဘွဲ လ အမျ ေးအဖပ ေး 

ထ ခ ိုက့်ခံစ ေးမှု ဖြစ့်ရစမည ့် ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှု မျ ေးလည့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ လ မျ   ေး 
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ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးဘက့်မှ  ည့် ွယ့်ချက့် ှ ရကက င့်ေး ဖပသ န့် လ ိုအပ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုသ ိုို့ 

 ည့် ွယ့်ချက့်  ှ ရကက င့်ေး သ သ   ငှ့်ေးလင့်ေးလ သည ့်အခါ အကကမ့်ေးြက့်မှုသည့် ရန က့် ံိုေး အ င ့် 

ရ  က့်ရနရလ က့်ပပ  ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအချ  န့် ငွ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေး၏ အသက့်က ို ကယ့် င့် န့် န ိုင့်ငံ က ၏ 

အ ေးထို ့်မှုမျ ေးသည့် အ   မရ  က့်ရ   ရပ။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု  ိုင့်   

သရဘ    စ ချ ပ့်သည့် အချ   ွေ့သ မျ ေး ရမျှ ့်မှန့်ေးသကွဲ သ ိုို့ အ ေးမရက င့်ေးလှရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် ရေရေေါေးေါေး 

ဖြစ့်ရနသည ့် ထ ိုသရဘ    ေးက ို မဖြစ့်မရန အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးသည့် အကျ  ေးနည့်ေးရစလ မ ့်မည့်။  စ့်ဘက့် ငွ့်မ  

အချ   ွေ့က လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ရခါင့်ေးစဉ့်၏ အရ ေးပါမှုက ို ရထ က့်ဖပကကသည့်။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် 

အမည့်အ  အသ အမှ ့်ဖပ ခံ ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေးသည့် န ိုင့်င ံက မှ အရ ေးစ ိုက့်မှုက ို 

  ှ ရစသည့်။ အဖခ ေး အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးမှ  ထ ိုကွဲ သ ိုို့ အရ ေးစ ိုက့်မှု မ  ှ ရပ။ ထ ိုို့ဖပင့် လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးသည့် ရဟ ့်လ ိုရက  စ့်နှင ့်  က့်စပ့်ရနပပ ေး ထ ိုက စစ ပ့်အရပေါ် န ိုင့်ငံ က မှ 

အ ေးလံိုေး သရဘ   ည မှု  ှ ထ ေးကကသည့်။ 

 

ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် လက့်ရ ွွေ့ လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေးက အဖခ ေးရသ  စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေးကကသည့်။ 

အသံိုေးအမျ ေး ံိုေး အစ ေးထ ိုေး အသံိုေးအနှုန့်ေးမှ  “ က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး” (သ ိုို့) “အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် 

 က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး” ဖြစ့်သည့်။ လက့်ရ ွွေ့ လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေး အ ွက့် ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေး ွင့် လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုအဖပင့် လ သ ေး မျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေး၊ လ မျ   ေးစို  ငှ့်ေးလင့်ေးရ ေး၊ 

စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေးလည့်ေး ပါေင့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ို  ဇေ ့်မှု သံိုေးမျ   ေး၏ သရဘ    ေးရ ေး   

နယ့်ပယ့်မှ လည့်ေး ရှုပ့်ရှုပ့်ရထွေးရထွေးပင့်။ စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေးနှင ့် လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ  

  ဇေ ့်မှုမျ ေး ငွ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု ပံိုစ ံ အမျ   ေးမျ   ေး ပါေင့်ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့မှ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုနငှ ့် လ မျ   ေးစို 

 ငှ့်ေးလင့်ေးရ ေး  ိုို့ရလ က့် ပမ ဏ မဖမင ့်မ ေးရပ။ လ မျ   ေးစို  ငှ့်ေးလင့်ေးရ ေး၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးသည့် လ သ ေး 

မျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးအဖြစ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုန ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး ယင့်ေးက ို န ိုင့်ငံ က  

ဥပရေ ငွ့် အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ထ ိုို့ဖပင့် လ သ ေး မျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ  

  ဇေ ့်မှုမျ ေးနှင ့် စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေးကွဲ သ ိုို့ရသ   က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှု စံနှုန့်ေး န မ ့်သည ့်   ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို 

  ေး  ေးရ ေး ငွ့် ထည ့်သွင့်ေးလ ိုက့်ဖခင့်ေးသည့် မ ေါေ ချမှ ့်သ မျ ေးက ို အ ရံိုရေေါေးရစသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

ကျန့် ှ သည ့် ရမေးခွန့်ေးမှ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် စံနှုန့်ေးအ  အဓ ပပ ယ့် ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးပါက အဖခ ေး 

အစ ေးထ ိုေးန ိုင့်သည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေးပင့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို ၁၉၄၄ ခိုနစှ့် ငွ့်   ြယ့်လ့် လမ့်ကင့်ေးက ရဟ ့်လ ိုရက  စ့် ဖြစ့်စဉ့်အ ွင့်ေး စ င့် 

အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုခွဲ သည့်။ 

၁၉၄၈ ခိုနှစ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု  ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် ွင့် လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးက ို 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုအ ေး အဖပစ့်ရပေး န့်နှင ့်   ေး  ေး န့်   ေန့်ရပေးထ ေးသည့်။ 

စ ချ ပ့်က ို န ိုင့်ငံ က မ ှ လက့်ခမံှု ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့်  ှ ခွဲ သည့်။ အဖပစ့်ရပေးရ ေး   ိုင့်   

ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးသည့်   ေး  ေးဖခင့်ေး  ိုင့်   ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးထက့် ပ ို၍ လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်ခွဲ သည့်။ 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုဟ ရသ  အသံိုေးအနှုန့်ေးအရပေါ် သ သ ထင့် ှ ေးရသ  သရဘ ထ ေး ကွွဲလွွဲမှုမျ ေး  ှ ခွဲ သည့်။ 

လ ့် ရလ  နှစ့်မျ ေး ွင့် “အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့်  က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး” ကွဲ သ ိုို့ရသ  ပ ို၍ 
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ကျယ့်ဖပနို့့်သည ့် စံနှုန့်ေးမျ ေး ရြ ့်ထို ့် န့် ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေး  ှ သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

မ ေါေ ချမှ ့်ရ ေး ရှုရထ င ့်မှ ကကည ့်လျှင့် အကကမ့်ေးြက့်မှု ပံိုစ ံ  စ့်ခိုအ ေး   ေး  ေးန ိုင့် န့် ယင့်ေးက ို 

ကျယ့်ဖပန့်ို့ရသ  ပံိုစဖံြင ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုဖခင့်ေးနှင ့် ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးရသ  အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုဖခင့်ေး  ိုို့အနက့် 

မည့်သည့်က ပ ိုရက င့်ေးသနည့်ေး။ 

န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက အကကမ့်ေးြက့်မှု  စ့်ခိုက ို စိုရပါင့်ေး   ေး  ေး န့် အ  ိုပါ အကကမ့်ေးြက့်မှု၏ 

အ  ိုင့်ေးအ  သည့် မည့်မျှအထ  ဖမင ့်မ ေးသင ့်သနည့်ေး။ 

အချ   ွေ့ရသ  အိုပ့်စိုမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် လ မျ   ေးစို၊ ဘ သ ရ ေးနငှ ့် ဖပည့် ငွ့်ေး အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် အထ ေး 

သရဘ   စ ချ ပ့် (သ ိုို့) န ိုင့်င ံက  ဥပရေအ  အထ ေး အက အကွယ့်ရပေးမှု   ှ  န့် အဘယ့်ရကက င ့် 

ထ ိုက့် န့်သနည့်ေး။ 

 

လူမ ြိ ျား  ပ န်ျားတ ျားဝစမှုဆြိုင် ာ သ အြို  မ ာျား 

 

ဥပရေနှင ့် ဥပရေနယ့်ပယ့် ဖပင့်ပ၌ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ို   ွင့် အဓ ကကျရသ  

ရမေးခွန့်ေး စ့်ခို ရမေး မည့်  ိုလျှင့် အဖခ ေးအဓ က အ ရံိုစ ိုက့် မည ့် နယ့်ပယ့်မှ  မည့်သည ့် အ ကွ့်ရကက င ့် 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေး သနည့်ေးက ို  ငှ့်ေးဖပသည ့် နယ့်ပယ့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။ နှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွအ ွင့်ေး 

ထ ိုရမေးခွန့်ေးသည့် လ မှုရ ေး သ ပပ ံ ပည  ပ့် ငွ့် အနည့်ေး ံိုေး အရကက င့်ေးဖပချက့် သံိုေးခိုရကက င ့် အ ရံိုစ ိုက့် 

မခံခွဲ  ရပ။ ပထမ အရကက င့်ေးဖပချက့်မှ  အချ   ွေ့က လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၏ သရဘ    ေးက ို  ငှ့်ေးဖပဖခင့်ေးအ ေး 

ကနို့့်ကွက့်ခွဲ သည့်။ လ  ချ   ွေ့အ ွက့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် ရ ွေးကကည ့်၍ မ န ိုင့်သည ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု 

 စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပဖခင့်ေးက ၎င့်ေးက ို ကျ  ေးရကက င့်ေး  ရလျ ့်ရကက င့်ေး 

ရဖပ သည ့် သရဘ မျ   ေး သက့်ရ  က့်သွ ေးန ိုင့်သည့်။ ေို  ယ အရနဖြင ့် ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နှစ့်မျ ေး မ  ိုင့်မ အထ  

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို ရ ွေးရနွေးသည ့်အခါ အဓ က ညွှန့်ေး  ိုသည ့် ဥပမ မှ  ရဟ ့်လ ိုရက  စ့် ဖြစ့်သည့်။ 

အချ   ွေ့သ မျ ေးအ ကွ့် ထ ိုဖြစ့် ပ့်သည့် ကျယ့်ဖပနို့့်မှုရ  ၊ အကကမ့်ေးြက့်မှု နည့်ေးလမ့်ေးအ ပါ  မ ထ ေးဖခ ေးသည့်။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်နငှ ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်ဖခင့်ေးက ို အ ေးမရပေးကကရပ။    ယ အချက့်မှ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် 

လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ရ ွေးရနွေးမှု ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ဖပ လိုပ့် မည ့် ရခါင့်ေးစဉ့် မဟို ့်ခွဲ ရပ။ ၁၉၉၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်လယ့်ပ ိုင့်ေး ွင့်မ  အဓ က အရဖပ င့်ေးအလွဲ ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် ယခင့် 

ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေးန ိုင့်ငံနငှ ့်  ေမ့်ေါ န ိုင့်ငံ  ိုို့ ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေး ရစမှုသည့် အထ ေး စ ိုေး  မ့်ြွယ့်   ဖြစ့်လ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် 

အဖခ ေးရသ  လ မှု  လေ့်မျ ေးကွဲ သ ိုို့ပင့်  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပန ိုင့်ရသ ၊ ဖပသင ့်ရသ  န ိုင့်ငံရ ေး ဖြစ့် ပ့် စ့်ခို ဖြစ့်လ သည့်။ 

 လေ့်အရနဖြင ့် ရနှေးရကွေးရသ    ိုေး က့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် က လ အပပ ေး ငွ့် ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် 

အရစ ပ ိုင့်ေးမျ ေးမှ စ၍ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုအရပေါ် သိုရ သနမျ ေး   ိုေးပွ ေးလ သည့်။ 

 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် ကက ေးမ ေးရသ   လေ့်  စ့်ခိုဖြစ့်ပပ ေး ရှုပ့်ရထွေးရသ  ဖြစ့် ပ့်  စ့်ခိုလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ွင့် လ မှုရ ေး မျက့်နှ စ  အမျ ေးအဖပ ေး ပါေင့်ပပ ေး  စ့်ခါ   ံ နှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  
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ကက   ့်သည့်။   ိုင့်ေးဖပည့်နှင ့် အစ ိုေး ၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး အမျ   ေးမျ   ေးသည့်လည့်ေး မကက ခဏ ပါေင့် 

ပ ့်သက့်ရနသည့်။ ဖြစ့် ပ့် အမျ ေးအဖပ ေး ငွ့် န ိုင့်ငရံ ေး အ လစ့်မျ ေး၊ စစ့် ပ့်၊ န ိုင့်ငရံ  ့်မှ 

ရထ က့်ပံ ရပေးထ ေးသည ့် စစ့်ရသွေးကကွမျ ေး၊  ွဲမျ ေး၊ စ မံခနို့့်ခွွဲရ ေး  ိုင့်   အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးလည့်ေး 

ပါေင့်ပ ့်သက့်ကကသည့်။ မ ေ ယ နှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေးမှ  စ့်သ ေးပိုဂဂလ ဇ  ့်ရ  င့်မျ ေးသည့်လည့်ေး လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ကျှူေးလွန့်ပံို ွင့် ပါေင့်ပ ့်သက့်ရလ   ှ သည့်။ ထ ခ ိုက့် ခံစ ေး သ မျ ေးဘက့် ငွ့် လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုရကက င ့် သန့်ေးရပါင့်ေးမျ ေးစွ အထ  မမျ ေးလျှင့်ရ  င့် သ န့်ေးရပါင့်ေးမျ ေးစ ွရသ  အသက့်မျ ေး 

 ံိုေးရံှုေးကက သည့်။ အိုပ့်စိုမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ ပစ့်မှ ့်ထ ေးသည့်၊ သ   ိုို့ မည့်ကွဲ သ ိုို့ အသက့် ှင့်ခွဲ ကက သည့်  ိုို့မှ  

ရှုပ့်ရထွေးရသ  ဇ  ့်လမ့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ဖြစ့် ပ့်မျ ေးအရကက င့်ေး ရ ေးသ ေးထ ေးသည ့် စ ရပ (သ ိုို့) လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   စ ရပမျ ေး ွင့် ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု အရဖခအရန၏ 

သရဘ သဘ ေနငှ ့် ရလ လ န ိုင့်သည ့် မျ ေးဖပ ေးလှစွ ရသ  ရခါင့်ေးစဉ့်မျ ေးက ို ထင့်ဟပ့် ဖပသရနသည့်။ 

 

ယခိုအပ ိုင့်ေး ငွ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၏ ဇ စ့်ဖမစ့်မျ ေးက ို  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပ န့် အဓ က အ ရံိုစ ိုက့် ကက  ေးပမ့်ေး 

ထ ေးပါသည့်။ ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့်   ို လျှင့် ထ ိုသ ိုို့ရသ  ရလ လ မှုမျ ေးသည့် မည့်သည ့် အ ွက့်ရကက င ့် 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေး သနည့်ေးဟ သည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အရဖခအရနမျ ေး (macro level) 

နှင ့်  ပ့် ွ  အ င ့် ငွ့် လ မျ ေးက ို  က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး ကျှူေးလွန့်ရအ င့်  ွန့်ေးအ ေးရပေးသည ့် အနိုစ  ့် 

အရဖခအရနမျ ေး (micro level) က ို ရလ လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ မနိုဿရဗေ၊ သမ ိုင့်ေး၊ စ  ့်ပည ၊ န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပံ၊ 

လ မှုရဗေ အစ ှ သည ့် အမျ   ေးမျ   ေးရသ  ဘ သ  ပ့်မျ ေးမှ လ မှုရ ေး သ ပပံပည  ငှ့်မျ ေးသည့် ထ ိုရမေးခွန့်ေး 

နှစ့်ခိုလံိုေးက ို ရလ လ ခွဲ ကကသည့်။ ရန   အကနို့့်အသ ့်ရကက င ့် ယခိုအပ ိုင့်ေး ွင့် မက့်ခရ ိုအ င ့် 

 ငှ့်ေးလင့်ေးချက့်မျ ေးက ိုသ  အဓ ကထ ေး ရြ ့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ 

 

လူမ ြိ ျား  ပ နျ်ားတ ျားဝစမှုဆြိုင် ာ ဂနထေင် သ အြို  မ ာျား 

 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေး သည ့် မက့်ခရ ို အ င ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေး  ိုင့်   အရစ ပ ိုင့်ေး စ ရပမျ ေး ွင့် 

ရလ လ မှု သံိုေးမျ   ေးက ို အဓ က ထ ေးပပ ေး ရဟ ့်လ ိုရက  စ့်က ို န ေးလည့်သည ့် ပံိုစကံ ထ ိုရလ လ မှုမျ ေးက ို 

လွှမ့်ေးမ ိုေးရနသည့်။ ရ ွေးရနွေးဖငင့်ေးခံိုမှု  စ့်ခိုက အိုပ့်စိုမျ ေးအကက ေး အဖမစ့် ွယ့်ရနသည ့် မိုန့်ေး  ေးမှုမျ ေး 

အ ရံိုစ ိုက့်သည့်။ ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် လ မျ   ေးစို၊ လ မျ   ေး (သ ိုို့) ဘ သ ရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေး 

အချင့်ေးချင့်ေးကက ေး နက့်ရ ှုင့်ေးရသ  မယံိုကကည့်မှုက ို ဖပသသည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ွင့် ပ ိုမ ိုဖြစ့်န ိုင့်ရဖခ မျ ေးသည့်။ 

ထ ိုသရဘ    ေးက ို ရ ေှးဦေးစ ွ ထို ့်ရြ ့်ခွဲ    ွင့် လ ယ ိုက ေးပါေး (Leo Kuper) က လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၏ 

ဇ စ့်ဖမစ့်သည့် ကွွဲပပွဲရနရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဖြစ့်သည့်၊ ထ ိုလ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ွင့် မ  ည ရသ  

အိုပ့်စိုမျ ေးအကက ေး “ကက  ညှ့် ှ ပပ ေး ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့်လည့်ေး  ှ သည ့် အကွွဲအပပွဲမျ ေး”  ှ သည့်၊ ယင့်ေး  ိုို့မှ  

မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် က ိုလ ိုန  အိုပ့်ချ ပ့်မှုမျ ေးမှ ရပါက့်ြွ ေးလ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုခွဲ သည့် (L. Kuper, 1981, p. 

57)။ အ  ိုေး ံိုေး အရဖခအရန ွင့် နက့်ရ ှုင့်ေးရသ  အကွွဲအပပွဲမျ ေးသည့် အိုပ့်စို စ့်ခိုက အဖခ ေးအိုပ့်စိုအရပေါ် 

လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်သည ့် ခွွဲဖခ ေးထ ေးရသ ၊ မည မျှရသ  အိုပ့်စို ပံိုစ ံ ဖြစ့်လ သည့်။ က ေးပါေးက လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ပံိုစ ံ

အမျ   ေးမျ   ေးသည့် မ  ည ရသ  ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး  ှ ပပ ေး အချ   ွေ့မှ  ပ ို၍ စိုစိုစည့်ေးစည့်ေးဖြစ့်သည့်၊ အချ   ွေ့မှ  စိုစည့်ေးမှု 

သ ပ့်မ ှ လှရပ၊ သ ိုို့   ွင့် ဖြစ့်စဉ့် အ ေးလံိုေး ငွ့် န ိုင့်ငရံ  ့်က ပါေင့် ပ ့်သက့်သည့်။ အဖခ ေးရသ  
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အပမွဲပါေင့်သည ့် အချက့်  စ့်ချက့်မှ  အဖခ ေးသ မျ ေး၏ လ သ ေးဖြစ့်မှု အ ည့်အရသွေးမျ ေးက ို ခွ ချဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် 

(L. Kuper, 1981)။ 

 

န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပံပည  ငှ့်  စ့်ရယ က့်ဖြစ့်ရသ  က ေးပါေးက ို လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု  ိုင့်   ပည  ပ့် ငွ့် ရ ေှးဦေးစွ  

ရလ လ ခွဲ သ   စ့်ဦေး အဖြစ့် အသ အမှ ့်ဖပ ထ ေးကကသည့်။ အဖခ ေး ရ ေှးဦေး ရလ လ သ   စ့်ဦေးမှ  လ မှု ရဗေ 

ပည  ငှ့်  စ့်ဦေး ဖြစ့်သည ့် ဟယ့်လင့်ြ န့်ေး (Helen Fein) ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၇၉ ခိုနစှ့် ွင့် ထို ့်ရေခွဲ ရသ  

စ အိုပ့်နငှ ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး ထို ့်ရေခွဲ ရသ  စ ရပမျ ေး ငွ့် ြ န့်ေးက လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ရစ န့် လ ိုအပ့်သည ့် 

အချက့်မျ ေးမှ  ကက   င့် ထ ေး ှ သည ့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံသည ့် အဖမင့် ပံိုစနံငှ ့် လ သ ေး ဖြစ့်မှု အ ည့်အရသွေးမျ ေးက ို 

ခွ ချဖခင့်ေး၊   ိုလ ိုသည့်မှ  ကျှူေးလွန့်သည ့် အိုပ့်စိုက ထ ခ ိုက့်နစ့်န သည ့် အိုပ့်စိုက ို “ စ့်ကမ္ လံိုေး လ ိုက့်န  မည ့် 

  ေန့်မျ ေး၏ ဖပင့်ပ ငွ့်  ှ သည့်” ဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးဖခင့်ေး၊ ဖြစ့်သည့် (Fein, 1979, p. 9) ဟို   ိုခွဲ သည့်။ ၁၉၇၉ 

ခိုနှစ့် စ အိုပ့်သည့် ေို  ယ ကမ္ စစ့်အ ွင့်ေး န ိုင့်ငအံသ ေးသ ေး ွင့် ဂျှူေးလ မျ   ေးမျ ေး၏ ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှုနှုန့်ေးက ို 

  ထွင့်စွမ့်ေး ှ  ှ ဖြင ့် ရလ လ ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။စ အိုပ့်ထွဲ ွင့် သ က အပ ိုင့်ေး ၄ ပ ိုင့်ေးပါ အ  ို  စ့်ခိုက ို 

 င့်သငွ့်ေးခွဲ သည့်။ လ သ ေးဖြစ့်မှု အ ည့်အရသွေးမျ ေးက ို ခ ွချဖခင့်ေး အဖပင့် န ိုင့်ငံရ  ့်  ို ့်ယို ့်လ မှု၊ အိုပ့်စို 

 စ့်စို၏ အယ အ မျ ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးလ မှုနှင ့် စစ့်ပွွဲမျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေးန ိုင့်ရချက ို 

 ွက့်ချက့်   ွင့် အရ ေးပါသည့် (Fein, 1979)။ 

 

ေို  ယ ရ ွေးရနွေးဖငင့်ေးခံိုမှု ပံိုစမံျ ေးကမ  အိုပ့်စိုမျ ေးအကက ေး မိုန့်ေး  ေးမှုထက့် န ိုင့်ငံရ  ့်၏ အ ဏ နှင ့် 

အ ဏ  ငှ့်စနစ့်က ို ပ ို၍ အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးသည့်။ ဤရန   ွင့် သ အ ို   သမ ေး နှစ့်ဦေးမှ  ထင့် ှ ေးသည့်။ ပထမ 

 စ့်ဦေးမှ  ၁၉၇၆ ခိုနှစ့် ငွ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၊ န ိုင့်ငံရ  ့် အ ဏ နငှ ့် အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး 

(Genocide: State Power and Mass Murder) စ အိုပ့်က ို ထို ့်ရေခွဲ သ  အ ဗင့် လ ေးေစ့်(စ့်) ရဟ ရ ိုေးေစ့်ဇ့် 

(Irving Louis Horowitz) ဖြစ့်သည့်။ ရဟ ရ ိုေးေစ့်ဇ့်က လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် အ ဏ က ို လံိုေးေ 

ချ ပ့်က ိုင့်ထ ေးမှုနငှ ့်  က့်စပ့်ရနသည့်ဟို   ိုသည့်။ ရဟ ရ ိုေးေစ့်ဇ့်၏ အ  ိုအ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် “လ မှု 

စနစ့်  စ့်ခို၊ အ ဏ  ငှ့် စနစ့်  စ့်ခို ငွ့် အသက့်ေင့် အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည ့် လက့်ပါေးရစ  စ့်ရယ က့်” ဖြစ့်သည့် 

(Horowitz, 1997, p. 36)။ မှ ့်သ ေး မည ့် ေို  ယ စ ရ ေးသ မှ  “အလံိုေးစံို အ ဏ သည့် အလံိုေးစံို 

သ ့်ဖြ ့်၏” ဟို   ိုခွဲ သည ့် ရ ရေါ  ြ့်  မ့်မယ့်လ့် (Rudolph Rummel) ဖြစ့်သည့် (Rummel, 1994, p. 19)။ 

ရဟ ရ ိုေးေစ့်ဇ့် နှင ့်  မ့်မယ့်လ့် နှစ့်ရယ က့်လံိုေးအ ွက့် ေ မ ိုကရ စ  အင့်  ကျှူေး ငှ့်ေး ခ ိုင့်မ ဖခင့်ေးသည့် လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို   ေး  ေးန ိုင့်သည ့် အရက င့်ေး ံိုေး နံ ံ  စ့်ခို ဖြစ့်ရပသည့်။  မ့်မယ့်လ့်၏ အသံိုေးအနှုန့်ေးအ  ိုင့်ေး 

  ို လျှင့် အ ဏ က ို အကနို့့်အသ ့်မျ ေးနှင ့် အ  ေးအ  ေးမျ ေး ထ ေးဖခင့်ေးသည့် ေ မ ို  ိုေ့် ဖြစ့်ပွ ေးန ိုင့်ရဖခက ို 

ရလျှ  ချရပေးသည့်။ 

 

   ယ ရ ွေးရနွေးဖငင့်ေးခံိုမှု ပံိုစ ံွင့် ခက့်ခွဲမှုမျ ေးနငှ ့် အကျပ့်အ ည့်ေးမျ ေးက ို အရလေးရပေးထ ေးသည့်။ 

ဤရန   ငွ့် ရကက င့်ေးကျ   ေး က့်စပ့်  င့်ဖခင့်စဉ့်ေးစ ေးပံိုမှ  စ ေးပွ ေးရ ေး ကျ င့်ေးမှု၊ အင ့်ရဘေး၊ စစ့်ရဘေး၊ လ မှု 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး လျင့်ဖမန့်စ ွ ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေးနှင ့် ရ  ့်လှန့်ရ ေး အစ ှ သည ့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှုမျ ေး ဖပနို့့်ပွ ေးရနချ  န့်၊ 

နက့်ရ ှုင့်ေးရသ  လ မှု အကျပ့်အ ည့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရနချ  န့် ွင့် အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် သ   ိုို့၏ ထ ခ ိုက့် 

ခံစ ေး မှုမျ ေးအ ွက့် အဖခ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက ို အဖပစ့် င့်ကကသည့်၊ ဓ ေးစ ခံ   ှကကသည့်။ ထ ိုအ  ိုက ို 

စ  ့်ပည  ငှ့် အ ဗင့်စ   ဘ့် (Ervin Staub) က ရက င့်ေးစွ   ငှ့်ေးဖပထ ေးသည့်။ စ   ဘ့်က “ခက့်ခွဲရသ  ဘေ 
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အရဖခအရနမျ ေး”  ွင့် လ   ိုို့သည့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခ ံသလ ို ခံစ ေး သည့်၊ မရကျမနပ့် ဖြစ့်ကကသည့်၊ 

ထ ိုခံစ ေးချက့်မျ ေးမှ  င ့်  န့်လ ိုစ  ့်နငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဖပဿန မျ ေးအ ကွ့် အဖခ ေးသ မျ ေးက ို 

အဖပစ့် င့်လ ိုစ  ့်မျ ေးက ို ဖြစ့်ပွ ေးရစသည့်။ ရေါသအ ွက့် ထွက့်ရပါက့်   ှလ ိုရသ  အ  ိုပါ  နဒအ ေး  ှ  င့်ေးစွွဲ 

ထံိုေး မ့်ေးစဉ့်လ မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် အချ   ွေ့ရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးအ ေး နှ မ ့်ချ  က့် ံရသ  (သ ိုို့) နှ မ ့်ချ  က့် ံ 

ခံ သည့်က ို န ခံရလ  ှ ရသ  ထံိုေး မ့်ေးစဉ့်လ မျ ေးမှ  င ့် လမ့်ေးရကက င့်ေးရြ က့် ရပေးသည့်။  လေ့်အရနဖြင ့် 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေးလ န ိုင့်သည့် (Staub, 1989)။ 

 

ထ ိုခွွဲဖခမ့်ေးစ  ့်ဖြ မှု ပံိုစ ံ သံိုေးမျ   ေး၊ အိုပ့်စိုမျ ေးအကက ေး မိုန့်ေး  ေးမှုမျ ေး၊ န ိုင့်ငံ အိုပ့်ချ ပ့်သည ့် ပံိုစနံငှ ့် 

အကျပ့်အ ည့်ေးမျ ေး ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ဖြစ့်ပွ ေးရနမှု  ိုို့သည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၏ အရကက င့်ေး င့်ေးခမံျ ေးက ို 

မက့်ခရ ို အ င ့်မှ ရလ လ သံိုေးသပ့်ဖခင့်ေး ပထမ မျ   ေး က့်၏ အဓ က ဗဟ ိုချက့်မ ဖြစ့်သည့်။ အဖခ ေးရသ  

လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်သည ့် သိုရ သနမျ ေးလည့်ေး လိုပ့်ခွဲ သည့်မှ  အရသအချ ပင့် ဖြစ့်သည့် (ဥပမ  Melson, 1992)။ 

သ ိုို့   ငွ့် အထက့်ရြ ့်ဖပပါ ချဉ့်ေးကပ့်မှု သံိုေးမျ   ေးမှ  အထ ေးထင့် ှ ေးသည့်။ 

 

လူမ ြိ ျား  ပ နျ်ားတ ျားဝစမှုဆြိုင် ာ လတ်တဝလာ သ အြို  မ ာျား 

 

လ ့် ရလ  နစှ့်မျ ေး ွင့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေးက ို န ှုင့်ေးယှဉ့် ရလ လ သည ့် သိုရ သန အသစ့်မျ ေး 

ရပေါ်ထွက့်လ ခွဲ သည့်။  နွ့်ေးအ ေးရပေးသည ့် အ  မှ  ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့် 

လ သ မျ ေးရသ  က စစ ပ့်မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ယခင့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငံနငှ ့်  ေမ့်ေါ န ိုင့်ငံ က စစ ပ့်မျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုက စစ ပ့်မျ ေးသည့် ပည  ငှ့်မျ ေး၏ အ ရံိုက ို ြမ့်ေးစ ေးန ိုင့်ရပ   န ှုင့်ေးယှဉ့်ရလ လ သည ့် လ မှုရ ေး 

သ ပပံပည  ငှ့်မျ ေးသည့် ထ ိုဖြစ့် ပ့်မျ ေးနှင ့် သမ ိုင့်ေးေင့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့် ပ့်မျ ေးအကက ေး   ည မှုမျ ေးက ို 

စ င့် ရလ လ လ ကကသည့်။  လေ့်အရနဖြင ့်  က့်ကကွသည ့် ရလ လ မှု နယ့်ပယ့် အသစ့် စ့် ပ့် 

ရပေါ်ရပါက့်လ သည့် (Bloxham and Moses, 2010; Straus, 2007)။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု  ိုင့်   သိုရ သန 

အသစ့်သည့် အမျ   ေးအစ ေး စံိုလင့် ကွွဲဖပ ေးသည့်။ အချ   ွေ့မှ  က န့်ေးဂဏန့်ေးအရဖခဖပ  သိုရ သန (quantitative) 

ဖြစ့်သည့် (Harff, 2003; Valentino, Huth, and Balch-Lindsay, 2004)။ သ ိုို့   ငွ့် အမျ ေးစိုမှ  

ရ ွွေ့ ံိုရမေးဖမန့်ေး ရလ လ မှုက ို အရဖခဖပ သည ့် သိုရ သန (qualitative) မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  

ရေသအသ ေးသ ေး ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေးက ို န ိုင့်ငံနှင ့် ဖြစ့် ပ့် အလ ိုက့် န ှုင့်ေးယှဉ့် 

ရလ လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုနယ့်ပယ့် အသစ့်မှ  စ  ့်လှုပ့် ှ ေးြွယ့် ဖြစ့်သည့်။ ကျယ့်ဖပနို့့်ပပ ေး လျင့်ဖမင့်စွ လည့်ေး 

အကျယ့်ချွဲွေ့ရနသည့်။ ထွက့်ရပေါ်လ ရသ  စ ရပမျ ေးက ို အကျဉ့်ေးချ ပ့် ရြ ့်ဖပ န့် ယခိုအပ ိုင့်ေး ွင့် 

ရ ွေးရနွေးဖငင့်ေးခံိုမှုနငှ ့် အရလေးရပေးမှု သံိုေးမျ   ေးက ို အဓ ကထ ေး ရလ လ သွ ေးပါမည့်။ 

 

ပထမ အ  ိုအ  သရဘ    ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၏ ဇ စ့်ဖမစ့် စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုအရကက င့်ေး အရစ ပ ိုင့်ေး ရလ လ ချက့်မျ ေး ွင့် သရဘ    ေး၏ အရ ေးပါမှုက ို  င့်ဖပခွဲ ပပ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် အသစ့် ထွက့်ရပေါ်လ ရသ  စ ရပမျ ေး ွင့် သရဘ    ေးသည့် ပ ို၍ အရ ေးပါပပ ေး စ ဖြင ့် 

ရြ ့်ဖပ ရ ေးသ ေးဖခင့်ေး ခံလ  သည့်။ ဥပမ  သမ ိုင့်ေးပည  ငှ့် အွဲ စ့်ေ ့်ဇ့် (Eric Weitz) က လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် အရက င့်ေး ံိုေး အရဖခအရနက ို   ှရြွ  မှ ထွက့်ရပေါ်လ သည့်ဟို   ိုသည့်။ 

ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် လ မျ   ေးရ ေး (သ ိုို့) အမျ   ေးသ ေးရ ေး သရဘ    ေးမျ ေးက ို အရဖခခံက  ၎င့်ေး  ိုို့၏ 
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လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အထွ ့်အဖမ ့် ဖြစ့်ရ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်သည ့်အခါ အချ   ွေ့ရသ  လ အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးက ို 

 ငှ့်ေးလင့်ေးသို ့်သင့်ရ ေးသည့် လက့်ခနံ ိုင့်ြွယ့် ဖြစ့်လ သည့်ဟို ေ ့်ဇ့်က   ိုသည့် (Weitz, 2003)။ 

အလ ေး  ပင့် ဖပင့်သစ့် န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပံပည  ငှ့် ဂျက့် ယ့်မလင့်ေး (Jacques Semelin) ကလည့်ေး   ိုေး  ွေးသည ့် 

အရဖခအရန ငွ့် သနို့့်စင့်ပစ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးဖခင့်ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၏ အဓ က ဇ စ့်ဖမစ့်  စ့်ခို ွင့် 

ပါေင့်သည့်ဟို   ိုသည့် (Semelin, 2007)။ သမ ိုင့်ေး ရလျှ က့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုအရကက င့်ေး 

ကျယ့်ကျယ့်ဖပန့်ို့ဖပနို့့် ရလ လ မှု  စ့်ခို ွင့် သမ ိုင့်ေးပည  ငှ့် ဘန့်က   နန့် (Ben Kiernan) က လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၏ သရဘ    ေး  ိုင့်   လမ့်ေးရကက င့်ေးမျ ေး အမျ ေးဖပ ေး  ှ သည့်ဟို   ိုသည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ ွင့် လ မျ   ေး 

(သ ိုို့) ဘ သ ရ ေးက ို အရဖခခံရသ  သရဘ    ေးမျ ေး၊ ရ  င့်သ လယ့်စ ိုက့် ဘေက ိုသ  

အရက င့်ေးထင့်ဖမင့်ရနဖခင့်ေး၊ ရ  ရ  င့်လွှမ့်ေးသည ့် အ   ့်က ို ဖပန့် မ့်ေး သည ့် ဂ ိုဏ့်ေးကဏမျ ေး၊ မျ   ေးရ ိုေး 

ညစ့်နွမ့်ေးသွ ေးမည့်က ို စ ိုေး  မ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့် (Kiernan, 2007)။ 

 

ေို  ယ ရ ွေးရနွေးဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေးကမ  ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး၏ မဟ ဗျှူဟ   ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ၏ 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို အဓ ကထ ေးသည့်။ ထ ိုရ ွေးရနွေးမှုက ို န ိုင့်ငရံ ေး သ ပပံပည  ငှ့် ဘန့်ဂျမင့် ဗလန့်  န ို (Benjamin 

Valentino) (2004) က အရက င့်ေး ံိုေး  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပခွဲ သည့်။ သ က ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့ အလ ိုချင့် ံိုေးရသ  န ိုင့်ငံရ ေးနငှ ့် စစ့်ရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို ဖပည ့်မ  န့် 

အရက င့်ေး ံိုေး  ှ ရနသည ့် နည့်ေးလမ့်ေးဖြစ့်ပါက အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးက ို ကျှူေးလွန့်ကကသည့်ဟို 

  ိုသည့်။ ဗလန့်  န ိုက အ လစ့်မျ ေးက အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို 

ကျှူေးလွန့်သည ့် အဓ က အရဖခအရန အမျ ေးအဖပ ေးက ို ရြ ့်ထို ့်ဖပခွဲ သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် လက့်နက့်က ိုင့် 

ရ  ့်လှန့်ရ ေး စစ့်ပွွဲမျ ေး၊ ကွန့်ဖမှူနစ့် ရ  ့်လှန့်ရ ေး၊ လ မျ   ေးရ ေး ပဋ ပကခ အရဖခအရနမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ဗလန့်  န ို၏ အဓ က အဖမင့်မှ  အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို 

ကျှူေးလွန့်ရသ  ရခါင့်ေးရ  င့် မျ ေးသည့် ကက   င့် ကွ့်ချက့်ထ ေးရသ   ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးက ို ဖပ လိုပ့်ကကသည့်။ 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေး ရစမှုသည့် သက့်ဦေး ံပ ိုင့် စနစ့်သက့်သက့်၏  လေ့်  စ့်ခို မဟို ့်။ အလ ေး   နက့်ရ ှုင့်ေးရသ  

လ မှု အမိုန့်ေး   ေးမျ ေး (သ ိုို့)  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု ပျံွေ့နှံို့ဖခင့်ေး သက့်သက့်၏  လေ့်လည့်ေး မဟို ့်ရပ။ အဖခ ေး န ိုင့်ငရံ ေး 

သ ပပ ံ ပည  ငှ့်  စ့်ဦေးဖြစ့်သ  မန့်ေးနက့်စ့် မေ့်လ စက ေး (Manus Midlarsky) ကလည့်ေး အလ ေး   

အ  ိုဖပ ခွဲ သည့်။ ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်  ကွ့်ချက့်၍ 

ရ ေွးချယ့်ကကသည့် ဟ ၍ ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် မေ့်လ စက ေးက ထ ို ံိုေးဖြ ့်ချက့်သည့် အကျ  ေးအရကက င့်ေးသင ့် 

ဖပ လိုပ့်ရသ   ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ   ေးရ    မဟို ့်၊ န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံသည့် စစ့်ပွွဲ ငွ့်ေး ၎င့်ေးပ ိုင့်  ိုင့်ရသ  နယ့်ရဖမမျ ေး 

 ံိုေးရံှုေးသည ့်အခါ ဖပ လိုပ့်သည ့် “ကမ ေးရှှူေးထ ိုေး”  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ   ေး ဖြစ့်သည့် ဟို  ိုသည့်။ မေ့်လ စက ေးက လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့် န့် ေန့်ေးကျင့်က ို ြန့်  ေးရပေးသည ့် န ိုင့်င ံက မှ မ  ့်ြက့်မျ ေး၏ 

အရ ေးပါပံိုက ိုလည့်ေး ရထ က့်ဖပခွဲ သည့် (Midlarsky, 2005)။ 

 

လ ့် ရလ  ရပေါ်ရပါက့်ခွဲ ရသ  ချဉ့်ေးကပ့်မှုမျ ေးထွဲမှ    ယ  စ့်ခိုမှ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို န ိုင့်ငံရ ေး 

ဖြစ့်ရပေါ်ရဖပ င့်ေးလွဲမှု ဖြစ့်စဉ့် ှည့်အ ွင့်ေး ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ို 

ဥပမ ရ  င့်သ  နှစ့်ဦေးမှ  လ မှုရဗေ ပည  ငှ့် မ ိုက့်ကယ့်လ့်မန့်ေး (Michael Mann) နှင ့် သမ ိုင့်ေး ပည  ငှ့် 

မ  ခ့်လ ဗန့်ေး (Mark Levene)   ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ မန့်ေးက လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် အ ဏ  ငှ့် စနစ့်၏  လေ့် 

 စ့်ခို ဖြစ့်သည့်ဟ ရသ  အ  ိုက ို   ိုက့်ရ ိုက့်ပင့် စ န့်ရခေါ်ခွဲ သည့်။ သ က လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် 
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ေ မ ိုကရ စ   ိုင့်   သရဘ    ေးမျ ေး လမ့်ေးလွွဲသွ ေး  မှ ထွက့်ရပေါ် လ သည့်ဟို   ိုသည့်။ မန့်ေးအ ကွ့် 

အဓ ကကျသည ့် အချက့်မှ  သ ေးသနို့့် ဖြစ့် ည့်ရသ  အမျ   ေးသ ေးရ ေး ေါေ (organic nationalism) ဖြစ့်သည့်။ 

သ ေးသနို့့် ဖြစ့် ည့်ရသ  အမျ   ေးသ ေးရ ေး ေါေ   ိုသည့်မှ  န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံက ို အဓ က လ မျ   ေးစို  စ့်စိုကသ  

ပ ိုင့်  ိုင့်သည့် ဟ သည ့် အယ ေါေ ဖြစ့်သည့်။ မန့်ေးက ထ ိုအယ အ သည့် န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငကံ ို လ   ိုို့အ ွက့် 

 ည့်ရထ င့်လ ိုသည ့် ေ မ ိုကရ စ   ိုင့်   လမ့်ေးစဉ့် ငွ့် အဖမစ့် ယွ့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ လ မျ ေးက ို လ မျ   ေးစို 

အိုပ့်စို  စ့်စိုအဖြစ့် သရဘ ထ ေး သ ့်မှ ့်လ ိုက့်သည ့်အခါ သ ေးသနို့့် ဖြစ့် ည့်ရသ  အမျ   ေးသ ေးရ ေး ေါေ 

ထွက့်ရပေါ်လ သည့် (Mann, 2005)။ လ ဗန့်ေးကမ  ရခ ့်ရပေါ် န ိုင့်ငံမျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ မှုက ို ပ ို၍ 

အရလေးရပေးသည့်။ လ ဗန့်ေး၏ အ  ိုအ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေးသည့် ရခ ့်ရပေါ် န ိုင့်ငံရ  ့် 

 စ့်ခိုက အကကမ့်ေးြက့်မှုက ို  စ့်ဦေး ည့်ေး ဦေးရ  င့် လိုပ့်က ိုင့်န ိုင့်သ  ဖြစ့်ရအ င့် လိုပ့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး၊ 

န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို အမျ   ေးအစ ေး   ည ရအ င့် လိုပ့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးနှင ့် အ ဏ က ို ချ ပ့်က ိုင့်ထ ေးသည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ွင့် အရဖခ ည့်သည့်ဟို   ိုသည့်။ 

 

အထက့်ရြ ့်ဖပပါ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို ဖြစ့်ပွ ေးရစသည ့် အချက့်မျ ေးအရပေါ် ရ ွေးရနွေးချက့်သည့် အဖပည ့်အစံို 

ဖြစ့်ရနပပ ဟို မ  ိုန ိုင့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုရခါင့်ေးစဉ့်က ို လ မှုသ ပပ ံရှုရထ င ့်မ ှချဉ့်ေးကပ့် န့် အဓ က နည့်ေးလမ့်ေးအချ   ွေ့က ို 

ညွှန့်ဖပဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အချက့်နှစ့်ချက့်မှ  အထ ေး သ သ ၊ ဖမင့်သ သည့်။ ပထမ အချက့်မှ  စ ရပမျ ေး ငွ့် 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေး သည ့် အရကက င့်ေး င့်ေးမျ ေး အရပေါ် အဖမင့်အမျ   ေးမျ   ေး  ှ ကကသည့်။ မ ိုက့်ခရ ိုအ င ့် 

သ အ ို  မျ ေးနှင ့် အဖခ ေး သ အ ို  မျ ေးပါ ထပ့်ရပါင့်ေးပါက ဖြစ့်ပွ ေး သည ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေး  ိုင့်   စ ရပမျ ေးမှ  

ပ ို၍ပင့် စံိုလင့် မျ ေးဖပ ေးသွ ေးမည့်။ ေို  ယ အရနဖြင ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေး သည ့် 

အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးအရပေါ် အ ေးလံိုေး သရဘ    လက့်ခမံှု အနည့်ေးငယ့်သ   ှ သည့်။ မ  ည ရသ  

ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် အိုပ့်စိုမျ ေးကက ေး အမိုန့်ေး   ေးမျ ေး၊ အ ဏ  ငှ့်စနစ့်၊  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု၊ သရဘ    ေး၊ 

မဟ ဗျှူဟ   ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး၊ အမျ   ေးသ ေးရ ေးေါေနငှ ့် န ိုင့်ငံ ရပေါ်ရပါက့်လ  သည ့် သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး 

အစ ှ သဖြင ့် အ ရံိုစ ိုက့်မှု အမျ   ေးမျ   ေး  ှ ကကသည့်။ နယ့်ပယ့် အမျ ေးအဖပ ေး၌ န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး 

ဖြစ့် ပ့်ကက ေးမျ ေးအရပေါ် မည့်သည ့် အ  မျ ေးက အ ံိုေးအဖြ ့် ရပေးသည့်နငှ ့် ပ ့်သက့်၍ သ အ ို  အ  

သရဘ   ည ချက့် မ ှ ရပ။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို ရလ လ သည ့် နယ့်ပင့် ငွ့်လည့်ေး သ အ ို  ပ ိုင့်ေးအ  အ ေးလံိုေး 

သရဘ   ည မှု မ ှ ဖခင့်ေး၏ အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေး  ှ ရပမည့် (Straus, 2007)။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  

 လေ့်မျ ေးသည့် အရ ေးပါရသ ရကက င ့် လ မည ့် နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး မည့်သည ့်အချက့်က လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို 

ဖြစ့်ပွ ေးရစသနည့်ေး ဟ သည ့် ရခါင့်ေးစဉ့်သည့်  က့်လက့်၍ အသက့်ေင့်ရနဦေးမည ့် ရလ လ စ   နယ့်ပယ့် 

 စ့်ခိုအဖြစ့် ကျန့် ှ ရနဦေးမည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးမှ စ၍ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုနငှ ့်  ိုင့်ရသ  စ ရပမျ ေး ထွန့်ေးက ေးလ ခွဲ သည့်။ 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   ဂနထေင့် သ အ ို  မျ ေး ွင့် အိုပ့်စိုမျ ေးအကက ေး အမိုန့်ေး   ေး၊ အ ဏ  ငှ့် စနစ့်နငှ ့် 

ခက့်ခွဲ ကကပ့် ည့်ေးမှုမျ ေးက ို အရလေးရပေးထ ေးသည့်။ 

လ ့် ရလ  သ အ ို  မျ ေး ွင့်မ  သရဘ    ေးမျ ေး၊ မဟ ဗျှူဟ ကျ  ွက့်ချက့်မှုမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံ၏ 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး ဖြစ့်ရပေါ် ရဖပ င့်ေးလွဲမှု  ိုို့က ို အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးသည့်။ 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေး သည ့် အဓ က အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးအ ေး စ ရပ ွင့် အမျ ေး သရဘ    
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လက့်ခမံှု မ ှ ကကရပ။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေး သည ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးသည့် အဖခ ေး  က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး 

ဖြစ့်ပွ ေး သည ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးနှင ့် က ွဖခ ေးန ိုင့်ပါသလ ေး။ 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို ကျ  ေးရကက င့်ေးဖပ  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပန ိုင့်ပါသလ ေး။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှုက ို 

ကျ  ေးရကက င့်ေးဖပ  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပဖခင့်ေးဖြင ့် အဖပင့်လ မျ ေးက ထ ိုဖြစ့် ပ့်က ို  င့်ရဖခရပေးသလ ို ဖြစ့်သွ ေး န ိုင့်ပါသလ ေး။ 

 

 ဖစ် ပ် ဝလ လာ ခင်ျား၊  ေမ်ဒါနှင ် ဒါဖာျား 

 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု သရဘ    ေး၏ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးနှင ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု  ိုင့်   မက့်ခရ ို သ အ ို  မျ ေးက ို 

 င့်ဖပပပ ေးရန က့် အချ   ွေ့ရသ  အချက့်မျ ေးက ို ဖပသ န့် ဖြစ့် ပ့် နှစ့်ခိုက ို ချဖပလ ိုပါသည့်။ အထ ေးသဖြင ့် 

ဤအခန့်ေး ငွ့် ၁၉၉၄ ခိုနှစ့်  ေမ့်ေါနှင ့် ၂၀၀၃ ခိုနှစ့် ေါြ ေး ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို အဓ ကထ ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် ရေသမျ ေး အ ေးလံိုေး ငွ့် 

ဖြစ့်ပွ ေးသည့်။ အထင့် ှ ေး ံိုေး ဖြစ့် ပ့်ဖြစ့်သည ့် ရဟ လ ိုရက  စ့်မှ  ဥရ  ပ ရေသ ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်လယ့် ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  ရဘ  စန ေးယ ေး ဖြစ့် ပ့်က ိုလည့်ေး အချ   ွေ့က လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုဟို   ိုကကသည့်။ အ   ှ ိုက့် ငွ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် ၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး 

ရပေါ်လ့်ရပါ   လက့်ရအ က့် ကရမ္ ေ ေးယ ေးန ိုင့်င ံွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ လက့် င့်အရမ  က ငွ့်မ  အချ   ွေ့ 

ပည  ငှ့်မျ ေး အ  ိုအ  ၁၉၇၀ နှင ့် ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးအ ွင့်ေး ဂွ   မ လ န ိုင့်င ံွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့် 

(Sanford, 2008)။ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုပံိုက ို လ ိုက့်၍ အချ   ွေ့က လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေးသည့် အင့်ေ ိုန ေး  ှေး၊ 

အရ ွှေ့  ရမ ၊ ဘဂဂလ ေးရေ  ှ့်၊ န ိုင့်ဂျ  ေး  ေးယ ေးနငှ ့် ဘ နွ့်ေ  အပါအေင့် န ိုင့်ငအံမျ ေးအဖပ ေး ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်ဟို 

  ိုန ိုင့်သည့်။ မကက ရသေးမ  နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး     ေးယ ေးနငှ ့် အ   ့်  ိုို့ ွင့် န ိုင့်ငံရ  ့် ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးရ  ၊ 

န ိုင့်ငရံ  ့်နငှ ့် မ  ိုင့်ရသ  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးကပါ ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ကျှူေးလွန့်ခွဲ ဖခင့်ေးက 

အ ရံိုစ ိုက့်မှု သ သ သ သ    ှ ရစသည့်။ ဤရန   ငွ့် အ ြ  ကရေသမှ ဥပမ မျ ေးက ိုသ  ရြ ့်ဖပဖခင့်ေးက 

အ ြ  က  ိုက့်သည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုနှင ့် အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့်  က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး 

ပ ိုမ ိုဖြစ့်ပွ ေးန ိုင့်သည ့် ရန  ဟို   ိုလ ိုဖခင့်ေး မဟို ့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့်နှစ့်ခိုက ို အရလေးထ ေး  င့်ဖပ ဖခင့်ေးမှ   ေမ့်ေါနငှ ့် 

ေါြ ေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေးသည့် လွန့်ခွဲ ရသ   ယ့်စိုနစှ့် နှစ့်ခိုအ ငွ့်ေး ပည  ငှ့်မျ ေး၏ အ ရံိုစ ိုက့်မှုက ို   ှ ခွဲ ပပ ေး 

ယခိုစ အိုပ့်ပါ အဖခ ေးအခန့်ေးမျ ေး ွင့် အရသေးစ  ့် ရြ ့်ဖပထ ေးဖခင့်ေး မ ှ သည ့် အရ ေးပါရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ဖြစ့်ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၂၀.၄။ အဖခ ေး အဖမင့်  စ့်မျ   ေး၊ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု  ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

စနစ့် ကျဖြင ့် ခက့်ခွဲကကပ့် ည့်ေးမှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစဖခင့်ေး၊ မွဲရပေးခွင ့် မ ှ ဖခင့်ေး  ိုို့သည့်လည့်ေး လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ငွ့် အကျံ ေးေင့်သည့်ဟို   ိုန ိုင့်သည့်။ ယင့်ေးအချက့်က ရမေးခွန့်ေး စ့်ခိုက ို 

ထွက့်ရပေါ်လ ရစသည့်။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ငွ့် မည့်သည့်  ိုို့ ပါေင့်သနည့်ေး၊ မည့်သည့်  ိုို့က ို 

ထည ့်သွင့်ေးသင ့်သနည့်ေး၊ က ိုလ ိုန စနစ့်သည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ပံိုစ ံ  စ့်ခိုပါရလ  ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေးပင့်။ 
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အချ   ွေ့က က ိုလ ိုန စနစ့် ပံိုစ ံအချ   ွေ့သည့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  လ မျ   ေးမျ ေးနှင ့် ယင့်ေး  ိုို့၏ ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးက ို 

စနစ့် ကျ ြျက့်  ေးပစ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ပါေင့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုအရပေါ် န ိုင့်ငံ က  ဥပရေ 

အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်ချက့်အ  “ယဉ့်ရကျေးမှုက ို ြျက့်  ေးဖခင့်ေး” သည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုဟို မ  ိုန ိုင့်ရပ။ 

သ ိုို့   ငွ့် လ အမျ ေးအဖပ ေးအ ွက့် က ိုလ ိုန စနစ့်သည့် ဤကမ္ ရပေါ် ွင့် အိုပ့်စို  စ့်စို ရနထ ိုင့်သည ့် ပံိုစကံ ို 

ြျက့်  ေးပစ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုနှင ့်  င့်  သည့်။ အချ   ွေ့ ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ွင့် က ိုလ ိုန ဖပ ဖခင့်ေးက မ လ 

အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ြျက့်  ေးပစ့်န ိုင့်သည့်။ အချ   ွေ့ရသ  ဥပမ မျ ေး ွင့် 

ထ ိုြျက့်  ေးမှုမျ ေးသည့်  ည့် ယွ့်ချက့်  ှ  ှ ဖြင ့် လိုပ့်ဖခင့်ေး မဟို ့်။ ဥပမ  ဥရ  ပ  ိုက့်မှ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး သယ့်ရ  င့်လ သည ့် ရ  ဂါမျ ေးရကက င ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  လ မျ   ေးမျ ေး 

ထ ခ ိုက့်ခံစ ေး ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ဥရ  ပသ ေးမျ ေး အရဖခချ ရနထ ိုင့်ဖခင့်ေးရကက င ့် မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ  အိုပ့်စိုမျ ေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ ဖခင့်ေး၊ ခက့်ခွဲကကပ့် ည့်ေးဖခင့်ေး  ိုို့  င့်  ိုင့် ရလ   ရ  ဂါမျ ေးက ို ပ ိုမ ို 

ထ လွယ့်ခ ိုက့်လွယ့်သည့်ဟိုလည့်ေး   ိုန ိုင့်သည့်။ 

 

ယရနို့ရခ ့် ွင့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၌ အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့် လ မျ   ေးမျ ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေး ထ ေးသည ့်နှုန့်ေး 

ပ ိုမ ိုမျ ေးဖပ ေးသည ့် ဖြစ့် ပ့်က ို စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်န ိုင့်သည့်။ ဤသည့်က လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေး ရစမှု ွင့် ပါေင့်ပါသလ ေး။ 

မကက ရသေးမ က ထွက့်ရပေါ်လ ရသ  အချက့်အလက့်မျ ေးအ  အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံငွ့် အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့် 

လ မျ   ေးမျ ေးသည့် လ ဖြှူမျ ေးထက့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးခံ နှုန့်ေး ၆   ပ ိုမျ ေးသည့်ဟို   ိုသည့် (Pew Research Center, 

2013)။ အထက့် န့်ေး ရအ င့်လက့်မှ ့်ပင့် မ ှ ရသ  အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့် လ မျ   ေးမျ ေးအ ွက့် 

ထ ိုနှုန့်ေးမျ ေးမှ  ပ ို၍   ိုေးသည့်။ ၂၀၁၀ ခိုနစှ့် ွင့် အသက့် ၂၅ နှင ့် ၂၉ ကက ေး၊ အထက့် န့်ေးရအ င့်လက့်မှ ့် 

မ ှ ရသ  အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့် အမျ   ေးသ ေးမျ ေးအနက့် သံိုေးပံို  စ့်ပံို န ေးပါေးမှ  ရထ င့်သငွ့်ေး အကျဉ့်ေးချ 

ခံ ြ ေးသည့် (Neal and Rick, 2014)။ ဤအချက့်အ  အ ြ  ကန့် အရမ  ကန့် လ မျ   ေးမျ ေး အနက့်မှ 

သ သ ထင့် ှ ေးသည ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုမှ  လွ ့်လပ့်မှု မ ှ ဘွဲ ရထ င့် ွင့်ေး၌ ခက့်ခွဲကကမ့်ေး မ့်ေးမှုမျ ေး 

ခံစ ေး သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အ  ိုပါ ထ န့်ေးသ မ့်ေးခံ သည ့်နှုန့်ေး ပ ိုဖမင ့်မ ေးဖခင့်ေးသည့် ထ ိုအိုပ့်စိုက ို ြျက့်  ေး န့် 

 ည့် ွယ့်ချက့်  ှ ရကက င့်ေး သက့်ရသဟို   ိုန ိုင့်ပါသလ ေး။ အ  ိုပါ ပမ ဏသည့် သက့်ရသဖပ န့် 

လံိုရလ က့်ပါသလ ေး။ လံိုရလ က့်ပါက လ မျ   ေးရ ေး ခွွဲဖခ ေးမှုသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၏ အဓ က အချက့်ဟို 

ထ ိုဥပမ မျ ေးအ    ိုန ိုင့်ပါသလ ေး။ 

 

 ေမ်ဒါ 

 

အ ြ  က  ိုက့် အလယ့်ပ ိုင့်ေး ှ   ေမ့်ေါ န ိုင့်ငံ ငွ့် ၁၉၉၄ ခိုနှစ့်၌ ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် 

အကကမ့်ေးြက့်မှုက ို ယရနို့ရခ ့် ငွ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု မလွွဲမရသွ ဖြစ့်သည့်ဟို လက့်ခထံ ေးကကသည့်။ 

ယင့်ေးမှ  ၂၀   စို ေို  ယပ ိုင့်ေး ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  အ  ိုေး  ွေး ံိုေးရသ  အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် 

 က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှု  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ သံိုေးလခနို့့် အချ  န့်အ ွင့်ေး အစ ိုေး ထွဲမှ ဟ   လ မျ   ေး 

သရဘ ထ ေး င့်ေးမ သ မျ ေးနငှ ့် စစ့် ပ့်  ိုို့က န ိုင့်ငံ ငွ့်ေး ှ   ွ ့်စ  လ နည့်ေးစို အိုပ့်စိုအရပေါ် စနစ့် ကျ 

အကကမ့်ေးြက့်မှု ကျှူေးလွန့် န့် ကက  ေးက ိုင့်ခွဲ ကကသည့်။ လ ဦေးရ  ၇ သန့်ေးခနို့့်  ှ ရသ  န ိုင့်ငံ ငွ့် ဟ   မျ ေးသည့် 

လ မျ ေးစို ဖြစ့်ပပ ေး လ ဦေးရ ၏ ၈၅ မှ ၉၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးခနို့့်  ှ ကကသည့်။  ွ ့်စ  လ မျ   ေးစိုမျ ေးမှ  လ နည့်ေးစိုဖြစ့်ပပ ေး 
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လ ဦေးရ ၏ ၁၀ မှ ၁၄   ခ ိုင့်နှုန့်ေးခနို့့်သ   ှ သည့်။  ေမ့်ေါ ွင့် အဖခ ေး    ယ လ မျ   ေးစိုဖြစ့်ရသ  

 ွ လ မျ   ေးမျ ေးလည့်ေး  ှ ကကပပ ေး ယင့်ေးအိုပ့်စိုမှ  လ ဦေးရ ၏ ၁   ခ ိုင့်နှုန့်ေးသ   ှ သည့်။ လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုအ ွင့်ေး အသ ့်ခ ံရသ  အရ အ ွက့်အရပေါ် ခနို့့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး ကွွဲဖပ ေးရနရသ ့်လည့်ေး 

ဂရို စ ိုက့်  ကွ့်ချက့်မှုမျ ေးအ    ွ့်စ လ မျ   ေး အ ပ့်သ ေး ငါေးသ န့်ေးမှ  စှ့်သ န့်ေးကက ေးခနို့့်သည့် အစ ိုေး  

အင့်အ ေးစို၏ သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးက ို ခံခွဲ  သည့် (Des Forges, 1999; Verpooten, 2005)။ အ  ိုပါ 

အရ အ ွက့်သည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေးချ  န့် ွင့်  ေမ့်ေါ ွင့် ရနထ ိုင့်ရနသည ့်   ွ့်စ  လ ဦေးရ ၏ 

အကကမ့်ေးြျဉ့်ေးအ ေးဖြင ့် သံိုေးပံို စ့်ပံိုခနို့့်  ှ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ပိုန့်ကန့်သည ့် အိုပ့်စိုမျ ေးကလည့်ေး စစ့်ချ   က့်သည ့် 

ရ  က့်ရလျှ က့် ဟ    အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို အဓ ကထ ေး သ ့်ဖြ ့်ခွဲ ကကသည့်။ အ  ိုပါ အရ အ ွက့် 

မည့်မျှ ှ ရကက င့်ေး မသ  ရသ ့်လည့်ေး ပိုန့်ကန့်သ မျ ေး၏ အကကမ့်ေးြက့်မှု သည့်လည့်ေး လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် 

ကျှူေးလွန့်ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးနှင ့် စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေး ငွ့် ပါေင့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ယင့်ေး  ိုို့မှ  အစ ိုေး  

အင့်အ ေးစိုမျ ေးက ၁၉၉၄ ခိုနစှ့် ွင့် ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးရလ က့် ကက ေးမ ေး 

ကျယ့်ဖပနို့့်မှု မ ှ ရပ။ 

 

သမြိုင်ျားဝ  ာင်ျား ဝနာ ခ် ံ

 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေး သည ့် ရန က့်ခမှံ  နှစ့်ပ ိုင့်ေး  ှ သည့်။  စ့်ဘက့် ွင့်  ေမ့်ေါ န ိုင့်ငံ၌  စ့်ပါ   

အ ဏ  ငှ့် စနစ့်မှ ပါ  စံို ရ ေွးရက က့်ပွွဲ စနစ့်သ ိုို့ ေ မ ိုကရ စ  အက ေးအရဖပ င့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးရနရသ  အချ  န့် 

ဖြစ့်သည့်။  ေမ့်ေါ၏ အက ေးအရဖပ င့်ေးသည့် အ ြ  က  ိုက့် ငွ့် စစ့်ရအေးက လပပ ေး ဖြစ့်ရပေါ်လ သည ့် 

လမ့်ေးရကက င့်ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။  ပ့်  ဟ  ရေသ ှ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့်  စ့်ပါ   အ ဏ  ငှ့် စနစ့်က ို စွနို့့်လွှ ့်က  

အပပ  င့်အ  ိုင့် ှ ရသ  ပါ  စံို န ိုင့်ငရံ ေး စနစ့်သ ိုို့ က ေးရဖပ င့်ေး န့် ြ အ ေးရပေးခံ သည ့် အချ  န့် ဖြစ့်သည့်။ 

 ေမ့်ေါ ွင့် အိုပ့်ချ ပ့်သ  အစ ိုေး က ို ဟ   လ မျ   ေး စစ့်ဗ ိုလ့်ချ ပ့် ဂျှူဗ နယ့်လ့် ဟက့်ဗျ   မ န  (Juvenal 

Habyarimana) က ဦေးရ  င့်သည့်။ သ သည့် ၁၉၇၃ ခိုနစှ့် အ ဏ သ မ့်ေးပပ ေးက ည့်ေးက သမမ  ဖြစ့်လ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ သ ၏ ဖပည့် ငွ့်ေး အဓ က အ  ိုက့်အခံမျ ေးမှ  ဟ   လ မျ   ေး န ိုင့်ငရံ ေးသမ ေးမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး 

ထ ိုသ မျ ေးသည့် ဟက့်ဗျ   မ န  ရက င့်ေးစ ွ က ိုယ့်စ ေးမဖပ န ိုင့်သည ့် ရေသမျ ေးမှ ရထ က့်ခမံှုမျ ေး အဓ က 

  ှ ကကသည့်။ 

 

အဖခ ေး စ့်ဘက့် ွင့်မ  ဟက့်ဗျ   မ န  အစ ိုေး သည့် ဖပည့် ငွ့်ေးစစ့်နှင ့်  င့်  ိုင့်ရန သည့်။ လက့်နက့်က ိုင့် 

ပိုန့်ကန့်သ မျ ေးမှ  အ မ့်န ေးချင့်ေးန ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့်   မ့်ေးရ  ှင့်ရနထ ိုင့်ကကရသ    ွ့်စ  လ မျ   ေးမျ ေး (သ ိုို့) ပိုန့်ကန့်မှု 

စ င့်သည ့် အချ  န့် ငွ့် ပ ေးရပါင့်ေးလ သ မျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ သ ပိုန့်အြွွဲွေ့ အမည့်မှ   ေမ့်ေါ မျ   ေးချစ့်  ပ့်ဦေး 

(Rwandan Patriotic Front (RPF)) ဖြစ့်သည့်။ RPF သည့် ယ ဂန့်ေါ န ိုင့်ငံမှ  စ့် င ့်  ေမ့်ေါ န ိုင့်င ံ

ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေးသ ိုို့ ၁၉၉၀ ခိုနှစ့် ရအ က့်  ိုဘ လ ွင့် ကျှူေးရကျ ့် ေင့်ရ  က့်ခွဲ သည့်။ ဖပင့်သစ့်နှင ့် ဇ ိုင့်ယ န ိုင့်ငံ 

အစ ိုေး မျ ေး၏ အရထ က့်အပံ ဖြင ့်  ေမ့်ေါ အစ ိုေး   ပ့်မျ ေးသည့် အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် သ ပိုန့်မျ ေးက ို 

  ိုက့်ထို ့်န ိုင့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး၌ သ ပိုန့်မျ ေးမှ နယ့်ရဖမမျ ေး သ မ့်ေးပ ိုက့်၍ ရဖခကိုပ့် 

ယ န ိုင့်လ ခွဲ သည့်။ ၁၉၉၃ ခိုနစှ့် ွင့် အစ ိုေး  အင့်အ ေးစိုမျ ေး၊ အ  ိုက့်အခံ န ိုင့်ငရံ ေးသမ ေးမျ ေးနငှ ့် 

သ ပိုန့်မျ ေးသည့် အပစ့်အခ ့်  ပ့်စွဲ န့် သရဘ   ခွဲ ကကပပ ေး အ ရ  ှ  သရဘ   စ ချ ပ့် (Arusha Accords) 

(ထ ိုစ ချ ပ့်က ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးခွဲ ရသ   န့်ဇန့်ေးန ေးယ ေး န ိုင့်ငံ ှ  ပမ  ွေ့အမည့်က ို အစွွဲဖပ ၍ အမည့်ရပေးထ ေးဖခင့်ေး 
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ဖြစ့်သည့်) ဟို လ သ မျ ေးရသ  အ ဏ ခွွဲရေရ ေး သရဘ   ည ချက့်  စ့်ခို ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့်။ 

ထ ိုသရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် သ ပိုန့်မျ ေးက ို မျက့်န ှသ  ရပေးထ ေးပပ ေး အကကဖံပ ထ ေးသည ့် စစ့် ပ့် အသစ့်နှင ့် 

အက ေးအရဖပ င့်ေး အစ ိုေး  ွင့် သ သ ရသ  က ိုယ့်စ ေးဖပ မှု ရန   ရပေးထ ေးခွဲ သည့် (B. Jones, 2001)။ 

သရဘ   စ ချ ပ့်အ  ကိုလသမဂဂက အပစ့်အခ ့်  ပ့်စွဲရ ေးက ို ရစ င ့်ကကည ့် န့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး ပ့်က ို ချထ ေး မည့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး ပ့်က ို ကရနေါလ မျ   ေး ဗ ိုလ့်ချ ပ့် 

ရ ိုမ ယ ို ေယ့်လ့်လ    (Romeo Dallaire) က ဦေးရ  င့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

အ  ိုချံ ေး ရဖပ  ရသ ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေး မဖြစ့်ပွ ေးမ   စ့် က့်အလ ို ငွ့် အ ဏ  လက့် ှ  (သ ိုို့) 

အ ဏ က ို လက့်လှမ့်ေးမ ရနသည ့် အ လစ့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အ ဏ အရပေါ် အဓ က စ န့်ရခေါ်မှု နှစ့်ခို 

 င့်  ိုင့်ခွဲ  သည့်။  စ့်ခိုမှ  ဟ    န ိုင့်ငံရ ေး အ  ိုက့်အခမံျ ေး၏ ဖပည့် ွင့်ေး စ န့်ရခေါ်မှု ဖြစ့်ပပ ေး အဖခ ေး  စ့်ခိုမှ  

 ွ ့်စ  သ ပိုန့်မျ ေးထံမှ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် သမမ  ဟက့်ဗျ   မ န  လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးခွဲ ရသ     ေးေင့် 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်သည့် အ ဏ   ပါ  ၏ အ ဏ က ို သ သ သ သ  ရလျ  ကျရစပပ ေး 

အိုပ့်ချ ပ့်သ မျ ေးအ ွက့် အဖမစ့် ယွ့်ရနပပ ေး ဖြစ့်သည ့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေး က ိုလည့်ေး ထ ခ ိုက့်ရစသည့်။ လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် သမမ  ဟက့်ဗျ   မ န  လိုပ့်ကကံခ ံ ပပ ေးရန က့် ချက့်ချင့်ေး  ိုသလ ို ၁၉၉၄ ခိုနှစ့် ဧပပ လ ၆ 

 က့်ရနို့ ွင့် စ င့်ခွဲ သည့်။  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေးက ို ကက  ေးက ိုင့်ခွဲ ရသ  န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် စစ့်ရ ေး 

ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် ေ မ ိုကရ စ  အက ေးအရဖပ င့်ေးနှင ့် ဖပည့် ွင့်ေးစစ့် ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးရကက င ့် 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခရံန သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ထ ိုရန က့်ခ ံ အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးအဖပင့်  ေမ့်ေါ န ိုင့်င ံွင့် န ိုင့်ငံရ ေး  ွွဲသွင့်ေးခံ ပပ ေး အကွွဲအပပွဲ ဖြစ့်ရနရသ  

လ မျ   ေးမျ ေး  ှ သည ့် သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး ရန က့်ခလံည့်ေး  ှ သည့်။ အ  ိုချံ ေး ရဖပ  ရသ ့် က ိုလ ိုန  အိုပ့်ချ ပ့်မှု မ  ိုင့်မ  

  စိုနှစ့်မျ ေး ွင့်  ေမ့်ေါ ငွ့် ဘို င့်စနစ့်  ှ ခွဲ သည့်။ အရ ွှေ့အ ြ  က၏ အ င ့်ဖမင ့် ံိုေး ဘို င့်စနစ့်မျ ေးထွဲမှ 

 စ့်ခိုဟို အသ အမှ ့်ဖပ  ခခံွဲ  သည ့်  ေမ့်ေါ မင့်ေး က့်သည့် ရမွေးဖမှူရ ေး လိုပ့်သ မျ ေးနှင ့် လယ့်ယ စ ိုက့် 

ရ  င့်သ မျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေးထ ေးသည ့် အရဖခအရနအရပေါ်  ည့်မှ ရနသည့်။ ခခံ ရဖပ  လျှင့် ရမွေးဖမှူရ ေး 

လိုပ့်သ မျ ေးသည့် ပ ို၍ ဖမင ့်မ ေးရသ  အ င ့်အ န့်ေး ငွ့်  ှ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့က ို “ ွ ့်စ ” ဟို ရခေါ်ကကသည့်။ 

လယ့်စ ိုက့်သ မျ ေးသည့် ပ ို၍ န မ ့်ကျရသ  အ င ့် ငွ့်  ှ ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့မှ  “ဟ   ”မျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ 

ဘို င့်မျ   ေး က့်က ို   ွ့်စ မျ ေးထွဲမှ  အိုပ့်စို  စ့်စိုက လွှမ့်ေးမ ိုေးထ ေးသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် က ိုလ ိုန  မ  ိုင့်မ  

 ေမ့်ေါ ွင့် လ မှု အမျ   ေးအစ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည ့်  ွ ့်စ နှင ့် ဟ     ိုို့သည့် အ င ့်အ န့်ေးနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးအရပေါ် မ  ည့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် လ မှု  က့် ံရ ေးမျ ေးမှ  ရှုပ့်ရထွေးလှသည့်။ ဟ   မျ ေးနငှ ့် 

 ွ ့်စ မျ ေးသည့်  စ့်ချ  န့်က အိုပ့်စို  စ့်ခို ည့်ေးက ဖြစ့်ပပ ေး   ည ရသ  ဘ သ စက ေးသ  ရဖပ ကကသည့်။ 

ကျွွဲနွ ေး အလံိုအရလ က့်နှင ့် အ င ့်အ န့်ေး ဖမင ့်လ ရသ အခါ ဟ     စ့်ဦေးသည့်  ွ ့်စ  ဖြစ့်လ န ိုင့်ပပ ေး 

 ွ ့်စ   စ့်ဦေးသည့်လည့်ေး အ င ့်အ န့်ေး န မ ့်ကျသွ ေးသည့်နှင ့် ဟ    ဖြစ့်သွ ေးန ိုင့်သည့်။ ထ ိုအ င ့်အ န့်ေး 

အန မ ့်အဖမင ့်က ို လိုပ့်အ ေး၊ ရဖမပ ိုင့်  ိုင့်မှု  ိုို့ဖြင ့် သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ အချ   ွေ့ရသ  ဟ   မျ ေးသည့် စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေး 

လိုပ့် န့် ရဖမက ို   ှ  န့်အ ကွ့် လိုပ့်အ ေးနှင ့် လွဲလှယ့်ကကသည့် (Chretien, 2003)။ က ိုလ ိုန ရခ ့်မ  ိုင့်မ  

 ေမ့်ေါသည့်လည့်ေး သဟဇ  ဖြစ့်ပပ ေး ရ ိုေး ငှ့်ေးသည ့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး မဟို ့်ခွဲ ရပ။  င့်ေးကကပ့်ရသ  

အ င ့်အ န့်ေး အန မ ့်အဖမင ့်  ှ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အဓ က အချက့်မှ  ရန က့်ပ ိုင့်ေး ဟ   နှင ့် 
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 ွ ့်စ လ မျ   ေးမျ ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုခွဲ သည ့် လ မျ   ေးစိုမျ ေး၊ လ မျ   ေးမျ ေး   ိုသည့်ထက့် ပ ို၍ ရှုပ့်ရထွေးရသ  

လ မှုရ ေး အမျ   ေးအစ ေးမျ ေး  ှ ခွဲ သည့်။ 

 

၁၉   စို ေို  ယပ ိုင့်ေး ွင့် ဥရ  ပ လ မျ   ေး ခ  ေးသွ ေးမျ ေးက အ ြ  က ရေသက ို စ င့် ရလ လ ခွဲ ပပ ေး က ိုလ ိုန  

အင့်အ ေးစိုမျ ေး အ ြ  က  ိုက့်က ို ပ ိုင့်ေးဖခမ့်ေး ခွွဲရေ ယ ချ  န့် ွင့်  ေန့်ေါ (နှင ့် အ မ့်န ေးချင့်ေး ဘ နွ့်ေ  ဘို င ့်န ိုင့်ငံ) က ို 

ဂျ မန န ိုင့်ငံက သ မ့်ေးပ ိုက့်ခွဲ သည့်။ ဂျ မန န ိုင့်ငံက  ေမ့်ေါက ို ပထမ ကမ္ စစ့် အပပ ေးအထ သ  အိုပ့်ချ ပ့်ခွဲ ပပ ေး 

ထ ိုို့ရန က့် ငွ့်  ေမ့်ေါ (နငှ ့် ဘ နွ့်ေ ) က ို က ိုလ ိုန    ိုင့်   ယံိုကကည့်အပ့်နှံဖခင့်ေး အစ အစဉ့်မှ   င ့် 

ဘယ့်လ့်ဂျ  ယံ န ိုင့်ငံထသံ ိုို့ လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေးခွဲ သည့်။ ဥရ  ပ ရေသ၏ ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်မှုသည့် သက့်ရ  က့်မှု 

မျ ေးစွ   ှ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အပမွဲ ရစ  ှ ရနခွဲ သည ့် က စစ ပ့်  စ့်ခိုမှ  ဥရ  ပ လ မျ   ေးမျ ေးက  ေမ့်ေါ၏ 

လ မှုရ ေး အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုပံိုနငှ ့် ထ ိုအဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုမှုမျ ေး၏  လေ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

 ေမ့်ေါ၏ အ င ့်ဖမင ့် ရှုပ့်ရထွေးရသ  အိုပ့်ချ ပ့်မှု စနစ့်နှင ့် လ မှု အ င ့်အ န့်ေး အန မ ့်၊ အဖမင ့်မျ ေးက ို 

သ  ှ လ သည ့်အခါ ဥရ  ပ  ိုက့်မှ ခ  ေးသွ ေးမျ ေးနှင ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး က ိုလ ိုန  ဖပ သ မျ ေးသည့်  ေမ့်ေါ၌ မ  ည ရသ  

လ မျ   ေး နှစ့်မျ   ေး  ှ သည့်ဟို ရက က့်ချက့်ချလ ိုက့်သည့်။  ွ ့်စ မျ ေးသည့် ရဖမ က့်အ ြ  က ရေသမှ ဟ ေးမ ိုက့် 

(Hamites) လ မျ   ေးမျ ေးမှ  င့်ေးသက့်လ သည ့် ပ ို၍ အ င ့်အ န့်ေးဖမင ့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး ဖြစ့်ကကပပ ေး 

ထ ိုသ မျ ေးသည့် စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေး လိုပ့်သ  န ဂရ ိုေး ဘန့်ေး က့်စ့် (Bantus) မျ   ေးနယွ့်ေင့် ဟ   မျ ေးက ို 

အိုပ့်ချ ပ့်ရနကကသည့်ဟို ရက က့်ချက့်ချခွဲ သည့်။ ဥရ  ပ   ိုက့်သ ေးမျ ေးက  ွ ့်စ မျ ေးက ို ပ ို၍ 

ဉ ဏ့်ရက င့်ေးသည့်၊ ကျက့်သရ  ှ သည့်၊ သဘ ေကပင့် ရခါင့်ေးရ  င့် စွမ့်ေး ည့်  ှ သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို 

ညွှန့်ေး  ိုကကသည့်။ ထ ိုသ ိုို့  ေမ့်ေါ၏ လ မှု အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးက ို အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးသည့် လက့် ှ  

လ မျ   ေး  ိုင့်   သ အ ို  မျ ေးနှင ့်၊ အထ ေးသဖြင ့် “ဟ ေးမစ့် စ့် အ  ို” (Hamitic hypothesis) နှင ့် က ိုက့်ည သည့်။ 

ထ ိုသ အ ို  က အ ြ  က  ိုက့် ှ  ယဉ့်ရကျေးမှု အ င ့်အ န့်ေး  ှ ပပ ေးရသ  လ မည့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် 

အ ြ  က  ိုက့် ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး (သ ိုို့) အရ ွှေ့အလယ့်ပ ိုင့်ေးမှ  င့်ေးသက့်လ သည ့် ဟ ေးမ ိုက့်လ မျ   ေးမျ ေး၏ 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုထ ေးသည့် (Mamdani, 2001; Chretien, 2003)။  

 

ဂျ မန့်မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ဘယ့်လ့်ဂျ  ယံ လ မျ   ေးမျ ေးက က ိုလ ိုန  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးက ို  ည့်ရထ င့်   ငွ့် လ မျ   ေးရ ေး 

အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုမှုမျ ေးသည့် အရ ေးပါရသ  သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ထွဲမှ  စ့်ချက့်မှ  က ိုလ ိုန  

အ ဏ သည့်  ည့် ွဲ ဘို င့်စနစ့်က ိုသ  ရန က့်ခဖံပ ခွဲ ဖခင့်ေး မဟို ့်၊ ရယဘိုယျ အ ေးဖြင ့်  ွ ့်စ လ မျ   ေးမျ ေးက ို 

ရထ က့်ပံ ရပေးခွဲ သည့်။ ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှု အ င ့် င ့် ွင့်  ွ ့်စ မျ ေးသည့် က ိုလ ိုန  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး ေန့်ထမ့်ေးမျ ေး 

အဖြစ့် ရန  ယ လ ကကသည့်။  ွ ့်စ မျ ေးက ို အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် သွ ေးရ  က့်၍ ပည သင့် န့် 

ရစလွှ ့်ဖခင့်ေး ခံ သည့်။ စ   ့်ရဖမ က့်ဖခင့်ေးက   ွ့်စ မျ ေးက ို က ိုလ ိုန  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး စနစ့်သစ့် ွင့် 

ပါေင့်ရစန ိုင့်ခွဲ သည့်။ အချ ပ့်အ ေးဖြင ့်   ို ရသ ့် က ိုလ ိုန  အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးသည့်   ွ့်စ မျ ေးက ို အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးနှင ့် 

အ ဏ  ှ    ထ ေးမျ ေးသ ိုို့ စနစ့် ကျ ဖမြှင ့် င့်ရပေးခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် က ိုလ ိုန  အိုပ့်ချ ပ့်သ မျ ေးသည့် လ မှုရ ေး  ိုင့်   

အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးက ို ပ ို၍ ခ ိုင့်မ ရစပပ ေး လ မျ   ေးစို အရ ေးသြွယ့် ဖြစ့်ရအ င့် လိုပ့်ခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံသ ေး စ စစ့်ရ ေး 

က ့်ဖပ ေးမျ ေးက ို ၁၉၃၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် စ င့် မ  ့် က့်ခွဲ ပပ ေး ထ ိုက ့်ဖပ ေး ငွ့် လ  စ့်ဦေး၏ လ မျ   ေးက ို 

ထည ့်သွင့်ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ က ိုလ ိုန  နယ့်ချွဲွေ့မျ ေး အိုပ့်ချ ပ့်စဉ့် က လအ ွင့်ေး မနိုဿရဗေ ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် 

အဖခ ေးသ မျ ေးသည့် ဟ   နှင ့်   ွ့်စ  လ မျ   ေးမျ ေး၏ သ ပပံနည့်ေးကျ လ မျ   ေး  ိုင့်   သွင့်ဖပင့် 
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ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးမှုမျ ေးက ို သ  ှ  န့် အ ပ့်၊ ဦေးရခါင့်ေးခွံပံိုစ၊ံ နှ ရခါင့်ေး အစ ှ သည့်  ိုို့က ို   ိုင့်ေး  ခွဲ  ကကသည့်။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် က ိုလ ိုန မျ ေး၏ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့် ဟ   နငှ ့်   ွ့်စ မျ ေးအကက ေး အ ဏ  ှ မှုက ို ပ ိုမ ို 

ကွ ဖခ ေးရစရံိုသ မက လ မှု အမျ   ေးအစ ေး မျ ေးက ိုလည့်ေး စနစ့်သွင့်ေးခွဲ ပပ ေး လ မျ   ေးရ ေး သြွယ့် ဖြစ့်လ ရအ င့် 

လိုပ့်န ိုင့်ခွဲ သည့် (Newbury, 1988; Mamdani, 2001)။ ထ ိုရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး အ ေးလံိုေးသည့်  ေမ့်ေါ န ိုင့်ငံ၏ 

န ိုင့်ငရံ ေး သမ ိုင့်ေး ဖြစ့်ရပေါ်လ ပံို အရပေါ် သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ ခွဲ သည့်။ 

 

ေို  ယ ကမ္ စစ့်အပပ ေး စ  ့်လှုပ့် ှ ေးြွယ့်  မျ ေး မဖြစ့်လ မ အထ  က ိုလ ိုန အိုပ့်ချ ပ့်စဉ့် က လ အ ငွ့်ေး 

 ွ ့်စ မျ ေးက ို မျက့်နှ သ ရပေးဖခင့်ေး  ှ ရနခွဲ သည့်။ ထ ိုက လအ ငွ့်ေး အရကက င့်ေးအ င့်ေး အမျ   ေးမျ   ေးရကက င ့် 

ဘယ့်လ့်ဂျ  ယံ အိုပ့်ချ ပ့်သ မျ ေးနှင ့် သ သန ပ ိုင့်မျ ေးသည့် ဟ   မျ ေး၏ အ ဏ က ို   ိုေးဖမြှင ့် န့် 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး ရ  င့် ွက့်လ ခွဲ သည့်။ က ိုလ ိုန  အိုပ့်ချ ပ့်မှုရအ က့် ွင့် အကျ  ေးအဖမ ့်   ှ ရနပပ ေး 

ဖြစ့်သည ့်   ွ့်စ  အ လစ့်မျ ေးက ထ ိုအရဖပ င့်ေးအလွဲက ို  နို့့်ကျင့်ခွဲ ကကပပ ေး ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်ရကက င ့် ထ ိုအ လစ့်မျ ေးက ို 

ဖပန့်လည့်  င့်  ိုင့် န့် ဘယ့်လ့်ဂျ  ယံမျ ေးက ဟ   မျ ေးက ို ပ ို၍ ရထ က့်ပံ ရပေးခွဲ သည့်။ ဤသ ိုို့ဖြင ့် ဟ    လ ငယ့် 

ပည   ့်မျ ေးအကက ေး လ မျ   ေးစို အမျ   ေးသ ေးရ ေး  ပ့် ည့်ချက့်မျ ေး စ င့် ရပါက့်ြွ ေးလ ခွဲ ကကသည့်။ 

  ိုလ ိုသည့်မှ  ဟ   မျ ေးသည့် လ မျ ေးစို ဖြစ့်ပပ ေး ေ မ ိုကရ စ သည့် လ အမျ ေးမှ အိုပ့်ချ ပ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ရပ   

ဟ   မျ ေးက အိုပ့်ချ ပ့်သင ့်သည့် ဟ သည ့် အဖမင့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအရကက င့်ေးအ  မျ ေး အ ေးလံိုေးက “ဟ    

ရ  ့်လှန့်ရ ေး” ဟို လ သ မျ ေးသည ့်  စ့်ခါ  ံ အကကမ့်ေးြက့်မှု  န့်သည ့် အဖြစ့်အပျက့်မျ ေး လျင့်ဖမန့်စ ွ 

ပျံွေ့နှံို့လ  န့်အ ွက့် လမ့်ေးခင့်ေးရပေးခွဲ သည့်။ ထ ိုဖြစ့်စဉ့်မျ ေးအ ွင့်ေး ဘယ့်လ့်ဂျ  ယံမျ ေးသည့်  ေမ့်ေါ ဘို င့် 

စနစ့်က ို ြျက့်သ မ့်ေးခွဲ ပပ ေး ဟ     စ့်ဦေးက ို န ိုင့်ငံ  အကက ေးအကွဲအဖြစ့် ခနို့့်အပ့်ခွဲ က   ွ ့်စ မျ ေးက ို အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး 

  ထ ေးမျ ေးမှ ဖြ  ့်ချဖခင့်ေးအ ေး ကက ေးကကပ့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၆၂ ခိုနစှ့် ွင့် လွ ့်လပ့်ရ ေး ရပေးလ ိုက့် ရသ အခါ ယခင့် 

ပံိုစနံှင ့် လံိုေးေ  နို့့်ကျင့်ဘက့် ဖြစ့်ရနပပ  ဖြစ့်ပပ ေး ဟ   မျ ေးက န ိုင့်င ံွင့် ကက ေးစ ိုေးရနက   ွ ့်စ မျ ေးမှ  အ ဏ  

လက့်မွဲ  ဖြစ့်သွ ေးကကသည့်။ ထ ိုက လအ ငွ့်ေး   ွ့်စ  အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် 

သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေးလည့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ပပ ေး   ွ့်စ  အမျ ေးအဖပ ေးမှ  န ိုင့်ငံမ ှထွက့်ရဖပေး  မ့်ေးရ  ှင့်က  အ မ့်န ေးချင့်ေး 

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် သွ ေးရ  က့် ခ ိုလံှုကက သည့် (Lemarchand, 1970)။ ၁၉၉၀ ဖပည့် လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့်  ေမ့်ေါက ို 

ကျှူေးရကျ ့် ေင့်ရ  က့်သည ့် RPF ပိုန့်ကန့်မှု ွင့် ၁၉၅၀ နှင ့် ၆၀ ဖပည ့်လွန့်နှစ့်မျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငံမ ှ

ထွက့်ရဖပေး  မ့်ေးရ  ှင့် သည ့်   ွ့်စ မျ ေး၏ မျ   ေး က့်မျ ေးက အဓ က ပါေင့်ခွဲ သည့် (ရေသ ွင့်ေး RPF 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးအရကက င့်ေး ရ ွေးရနွေးချက့်က ို စ ရသ တ  ၂၀.၅  ွင့် ရှုပါ)။ 

 

စ ရသ တ  ၂၀.၅။ အဖခ ေး အဖမင့်  စ့်မျ   ေး၊  ေမ့်ေါန ိုင့်ငံ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုနငှ ့် RPF 

လ  စ့်ရယ က့်သည့်  ေမ့်ေါ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို သ ေးသနို့့်ဖြစ့် ပ့်အဖြစ့် မရှုဖမင့်သင ့်။ အ မ့်န ေးချင့်ေး ဘ နွ့်ေ  

န ိုင့်င ံွင့် ဟ   မျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်သည ့် သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးမျ ေး  ှ ခွဲ ပပ ေး  ေမ့်ေါ န ိုင့်ငံ ဖပည့် ငွ့်ေးစစ့်နငှ ့် 

ရန က့်ပ ိုင့်ေး ေ မ ိုက က့် စ့် ကွန့်ဂ ို သမမ  န ိုင့်ငံ ငွ့် RPF က အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး သ သ သ သ  

ကျှူေးလွန့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုအချက့်က သင့်၏  ေမ့်ေါ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု အရပေါ် အကွဲဖြ ့်မှုအ ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

ရဖပ င့်ေးလွဲရစပါသနည့်ေး။ ကနွ့်ဂ ို န ိုင့်င ံွင့် ၁၉၉၆ ခိုနစှ့်နှင ့် ၂၀၀၄ ခိုနစှ့်ကက ေး အ ပ့်သ ေး သန့်ေးနှင ့်ချ   

ရသ ံိုေးခွဲ  ပပ ေး ကွန့်ဂ ို ငွ့် စစ့်ပွွဲမျ ေး စ င့်ဖခင့်ေးနငှ ့်  က့်လက့်ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေး  ိုို့၌ RFP ဦေးရ  င့်သည ့်  ေမ့်ေါ 

အစ ိုေး က အဓ က ကျသည့်။ ကွန့်ဂ ို ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးနငှ ့် ြျက့်  ေးမှုမျ ေးအရကက င့်ေး 

မရဖပ ဘွဲ  ေမ့်ေါ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုအရကက င့်ေး ရ ွေးရနွေးသင ့်ပါသလ ေး။ 
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 ေမ်ဒါနှင ် လူမ ြိ ျား  ပ နျ်ားတ ျားဝစမှု ဆြိုင် ာ သ အြို  မ ာျား 

 

ထ ို ေမ့်ေါ ဖြစ့်စဉ့်၏ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး အကျဉ့်ေးက လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   သ အ ို  မျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့က ို မည့်သည ့်အ  မျ ေး ရဖပ ဖပန ိုင့်ပါသနည့်ေး။ အကကမ့်ေးြက့်မှု စ င့်ပပ ေး အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် 

သ ့်ဖြ ့်သည ့် ပံိုမျ ေးနငှ ့် ဇ  ့်ရကက င့်ေးမျ ေး ပျံွေ့နှံို့လ သည ့်အခါ အရစ ပ ိုင့်ေး မှ ့်ချက့်ချမှု အမျ ေးစိုမှ  

အမိုန့်ေး   ေးက ိုသ  အ ရံိုစ ိုက့်ခွဲ သည့်။ လ အမျ ေးအဖပ ေးက လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် ဟ   နှင ့် 

 ွ ့်စ မျ ေးအကက ေး “သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး  ှ သည ့် လ မျ   ေးစိုမျ ေးအကက ေး မိုန့်ေး  ေးမှု”၏  လေ့်ဟို 

ရက က့်ချက့်ချခွဲ သည့်။ ထ ိုသရဘ    ေးမှ  လ သ မျ ေးရသ ့်လည့်ေး သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး အကျဉ့်ေးချ ပ့် ွင့် 

ညွှန့်ဖပရနသည ့်အ  ိုင့်ေး လက့်ရ ွွေ့မှ  ပ ို၍ ရှုပ့်ရထွေးသည့်။ ဦေးစွ  ဟ   နငှ ့်  ွ ့်စ    ိုသည့်မှ  လ မျ   ေးစိုမျ ေး 

မဟို ့်ကကရပ။ ထ ိုသ မျ ေးသည့်   ည ရသ  ဘ သ စက ေး ရဖပ ကကပပ ေး   ည ရသ  ရေသမှ 

ရပါက့်ြွ ေးလ ကကသည့်၊ အိုပ့်စို စ့်စိုနငှ ့် အဖခ ေး  စ့်စိုမှ လ မျ ေး လက့်ထပ့်ဖခင့်ေးမျ ေးလည့်ေး  ှ ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် 

အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးအကက ေး ကွ ဖခ ေးမှုမျ ေးသည့် မ လက အ င ့်အ န့်ေးရပေါ် မ  ည့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ဥရ  ပသ ေးမျ ေး ရ  က့်လ မှသ  ထ ိုသရိုပ့်သဏ္ဍ န့် နှစ့်ခိုက ို လ မျ   ေးရ ေးအဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ေို  ယ အရနနှင့်  ဥရ  ပမှ ကျှူေးရကျ ့် ေင့်ရ  က့်ဖခင့်ေးသည့် ခွွဲဖခ ေးသည ့် သက့်ရ  က့်မှု  ှ ခွဲ ပပ ေး 

  စိုနှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ   စ့်အိုပ့်စိုနငှ ့်  စ့်အိုပ့်စို မိုန့်ေးရနသည ့် လ မျ   ေးစိုမျ ေးဟ သည ့် သရဘ    ေးမှ  

လွွဲရချ ့်ရနသည့်။    ယ အချက့်မှ   ေမ့်ေါ ွင့် လ မျ   ေးစို အမျ   ေးသ ေးရ ေးေါေ  ှ လ  ဖခင့်ေးမှ  

ဥရ  ပသ ေးမျ ေးက လ မျ   ေး အမျ   ေးအစ ေးမျ ေး သ ့်မှ ့်ရပေးဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ဤအမျ   ေးသ ေးရ ေး 

ေါေမျ ေးသည့် အဖခ ေး လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး ွင့် ရ ွွေ့ သည ့် အမျ   ေးသ ေးရ ေး ေါေမျ ေးနငှ ့် 

 င့်  သည့်။ စ ို ထ အရနဖြင ့် လ မျ   ေးစိုမျ ေးအကက ေး ပဋ ပကခဟ သည ့် အချက့်မှ  န ိုင့်ငံရ  ့်အ င ့်၊ အထက့်မှ 

ကက  ေးက ိုင့်ခွဲ သည ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု ဖြစ့်သည ့်အချက့်က ို ရလျှ   ွက့်ထ ေးဖခင့်ေးပင့်။  

 

 ေမ့်ေါ ဖြစ့် ပ့်မှ သက့်ရသမျ ေးသည့် အမနှ့် ကယ့်အ ေးဖြင ့် သ အ ို   အမျ ေးအဖပ ေးက ို ရထ က့်ခရံနသည့်။ 

“သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး  ှ သည ့် လ မျ   ေးစိုမျ ေးအကက ေး အမိုန့်ေး   ေး” ဟ သည ့် အချက့်မှ  လွွဲရချ ့်ရနသည ့် အချက့် 

ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး  ေမ့်ေါ ငွ့် က ေးပါေးရြ ့်ဖပခွဲ ရသ  အကွွဲအပပွဲ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ွင့်  ှ သည ့် ေ ရသသမျ ေး 

 ှ ရနသည့်။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေးချ  န့်၌ ေ မ ိုကရ စ  အက ေးအရဖပ င့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးရနရသ ့်လည့်ေး 

 ေမ့်ေါသည့် အ ဏ  ငှ့် အိုပ့်ချ ပ့်သည ့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံ ငွ့်   ထ ေးအန မ ့်အဖမင ့် 

အ င ့် င ့်သွ ေးသည ့် အစ ိုေး  ပံိုစ ံ ှ သည့်။  င့်ေး ွဲကကပ့် ည့်ေးမှုက ို အဓ ကထ ေးသ မျ ေးအ ွက့် (ဥပမ  Uvin, 

1998)  ေမ့်ေါ ွင့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု ဖပနို့့်ပွ ေးရနပပ ေး န ိုင့်ငံသည့် စစ့်ရဘေးလည့်ေး  င့်  ိုင့်ရန သည့်။ သရဘ    ေး 

(သ ိုို့) လ မျ   ေးစို အမျ   ေးသ ေးရ ေး ေါေက ို အ ရံိုစ ိုက့်သ မျ ေးအ ွက့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို ဖြစ့်ပွ ေးရစခွဲ သ  ဟ    

သရဘ ထ ေး  င့်ေးမ သ မျ ေးက ဟ   မျ ေးသည့် လ မျ ေးစို ဖြစ့်ပပ ေး အိုပ့်ချ ပ့်သ  ဖြစ့်သင ့်သည့် ဟ သည ့် လ မျ   ေးရ ေး 

အဖမင့် စ့်ခိုက ို  ွွဲက ိုင့်ထ ေးကကသည့်။ ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေး၏ မဟ ဗျှူဟ ကျ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး (သ ိုို့) စစ့်ပွွဲမျ ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေး နယ့်ရဖမ  ံိုေးရံှုေးမှုမျ ေး  င့်  ိုင့်ရန ချ  န့် ငွ့် စနစ့် ကျ  ွက့်ချက့်မှုမျ ေးအရပေါ် အရလေးထ ေးသ မျ ေး 

အ ွက့်လည့်ေး  ေမ့်ေါ ဖြစ့် ပ့်က သ အ ို  က ို ရထ က့်ပံ ရပေးရနသည့်။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် ရခ ့်ရပေါ် 

န ိုင့်ငရံ  ့်၏ အရ ေးပါပံိုနငှ ့် ရခ ့်ရပေါ် အဖမင့်မျ ေးဖြစ့်သည ့် လ မျ   ေး  ိုို့၏ အခန့်ေးကဏ္ဍမျ ေးက ို ယခိုဖြစ့် ပ့်မှ 

အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ိုန ိုင့်သည့်။ မ  ည ရသ  ပည  ငှ့်မျ ေးက  ေမ့်ေါ ဖြစ့် ပ့်၏ မ  ည ရသ  ရှုရထ င ့်မျ ေးက ို 

အ ရံိုစ ိုက့်က  ၎င့်ေး  ိုို့၏ အ  ိုမျ ေးက ို  င့်ဖပကကမည့် ဖြစ့်သည့်။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  သ အ ို   



 724 

အမျ ေးအဖပ ေးက ို ဖြစ့် ပ့်  စ့်ခို ွင့် အသံိုေးဖပ န ိုင့်ဖခင့်ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ကွဲ သ ိုို့ရသ    ှေးပါေးပပ ေး 

ရှုပ့်ရထွေးသည ့် မက့်ခရ ို လ မှု ဖြစ့် ပ့်မျ ေးနှင ့်   ိုင့်ရသ  သ အ ို  မျ ေးအ ေး အကွဲဖြ ့် န့် မည့်မျှ ခက့်ခွဲရကက င့်ေးက ို 

ဖပသရနသည့်။ 

 

နြိုင်ငတံ ာမှ တံုို့ ပနမ်ှုမ ာျား 

 

ယခိုအပ ိုင့်ေး ငွ့် ပ ို၍ သမ ေးရ ိုေးကျ န့်သည ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုင့်   စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှု  စ့်ခို ဖြစ့်ရသ  န ိုင့်င ံက မှ 

 ံိုို့ဖပန့်မှုမျ ေးက ို  င့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ ရြ ့်ဖပခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည ့်အ  ိုင့်ေး ကိုလသမဂဂက ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး 

သရဘ   ည ချက့်၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုအဖြစ့်  ေမ့်ေါ ွင့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး  ပ့်ငယ့်  စ့်ခိုက ို 

စခန့်ေးချထ ေးခွဲ သည့်။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု မဖြစ့်ပွ ေးမ  လရပါင့်ေးမျ ေးစွ  အလ ို ငွ့်   ွ့်စ  အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို 

သ ့်ဖြ ့် န့် စစ့်ရသွေးကကမွျ ေးအ ေး ရလ ကျင ့်ရပေးရနရကက င့်ေး သ င့်ေးအချက့်အလက့်က ို ဗ ိုလ့်ချ ပ့် 

ေယ့်လ့်လ   မှ လက့်ခံ   ှ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ေယ့်လ့်လ   က ၎င့်ေး၏  ပ့်မျ ေးမှ စစ့်ရသွေးကကွမျ ေး 

လက့်နက့်မျ ေး သ ိုေှက့်ထ ေးသည ့် ရန  အ ေး ေင့်စ ေး န့် ခွင ့်ဖပ မ နို့့် ရ  င့်ေးခ ံ  ငွ့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ ဌ နက ပယ့်ချခွဲ သည့်။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု စ င့်ချ  န့် ငွ့်လည့်ေး 

ထ ိုဇ  ့်ရကက င့်ေး အ  ိုင့်ေးပင့် ထပ့်မံ ဖြစ့်ပွ ေးဖပန့်သည့်။ ကက ေးရလေးရသ   က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးရနရကက င့်ေးက ို သ  ဖပ မ လ သည ့်အရလျ က့် ေယ့်လ့်လ   က  ေမ့်ေါ အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့် 

စစ့်က မျ ေး ထပ့်မံ ပ ိုို့ရပေး န့် ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် နယ ေးရယ က့်မှ သ ၏ အထက့်လ ကက ေးမျ ေးနငှ ့် 

န ိုင့်င ံက မှ အ ဏ အ ှ  ံိုေး ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး အ ေးလံိုေးက ထ ပ့်  ိုက့်ရ ွွေ့မှုက ို ရ  ှင့်  ှေး န့်သ  

ရဖပ ကက ေးခွဲ သည့်။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေးစဉ့် အရစ ပ ိုင့်ေး အပ ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး ဥရ  ပ န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံမ ှ န ိုင့်င ံက   ံိုို့ဖပန့်မှုမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ မျ   ေးမျ ေးက ို ထ ိုရန  မှ စနွို့့်ခ ွ န့် 

ရဖပ ဖခင့်ေးကသ  ပထမ ဖြစ့်ပပ ေး ကိုလသမဂဂ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး  ပ့်မျ ေးက ို ရဖမဖပင့် ငွ့် လှုပ့် ှ ေးမှု 

မဖပ  န့်   ိုဖခင့်ေးက ေို  ယ ဖြစ့်သည့် (Dallaire with Beardsley, 2003)။ ထ ိုို့ရကက င ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု 

  ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့်က ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် လက့်မှ ့်ထ ိုေးထ ေးကကရသ ့်လည့်ေး အမနှ့် ကယ့် ွင့် 

န ိုင့်င ံက ၏  ံိုို့ဖပန့်မှုမျ ေးသည့်  ေမ့်ေါ၌ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေးက ို ခငွ ့်ဖပ ရပေးရနသည့်။ 

 

န ိုင့်င ံက ၏  ံိုို့ဖပန့်မှုမျ ေး ထ ိုသ ိုို့ ဖြစ့်ပွ ေး သည ့် အရကက င့်ေး င့်ေးခ ံ အမျ ေးအဖပ ေးက ို စ ရပမျ ေး ွင့် 

ရြ ့်ဖပထ ေးကကသည့်။ ရ ေှးဦေးစွ   ေမ့်ေါ န ိုင့်ငံ၏ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် အရမ  ကန့် စစ့်သ ေး ၁၈ ဦေး 

ရသ ံိုေးခွဲ  ရသ    ိုမ လ ယ  န ိုင့်ငံမ ှ ဖပဿန မျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေး  စ့်နှစ့်မဖပည ့်မ  ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

  ိုမ လ ယ  အကကမ့်ေးြက့်မှုသည့် ကလင့် န့် အစ ိုေး အ ွက့်ရ   ကိုလသမဂဂ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးအ ွက့်ပါ န ိုင့်ငဖံခ ေးရ ေး မ ေါေ အ  ထ ခ ိုက့်မှု  စ့်ခို ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငရံ  ၊ 

ကိုလသမဂဂကပါ ရန က့်ထပ့် အ ြ  ကန့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်င ံွင့် အနတ  ယ့်မျ ေးသည ့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ   ေး 

လိုပ့်လ ိုစ  ့် မ ှ ကကရပ (Barnett, 2002; Power, 2002)။ ေို  ယ အချက့်မှ   ေမ့်ေါ န ိုင့်ငံသည့် 

ဖပင့်သစ့်စက ေးရဖပ သည ့် ကိုန့်ေး ွင့်ေးပ  ့် န ိုင့်ငငံယ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ အ ြ  က အလယ့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ရက ့်ြ နှင ့် 

လက့်ြက့်ရဖခ က့်  င့်ပ ိုို့သည ့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ ဖြစ့်သည့်။ အဂဂလ ပ့် စက ေးရဖပ  န ိုင့်ငမံျ ေးအကက ေး  ေမ့်ေါက ို 

သ  ှ သ  သ ပ့်မ ှ လှဘွဲ ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေးအ ကွ့် မဟ ဗျှူဟ အ   န့်ြ ိုေးလည့်ေး 

သ ပ့်မ ှ လှရပ။  ေမ့်ေါအရပေါ် စ  ့်ပါေင့်စ ေးမှု အမျ ေး ံိုေး  ှ သည ့် ဥရ  ပ န ိုင့်င ံ  စ့်န ိုင့်ငံ ဖြစ့်ရသ  
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ဘယ့်လ့်ဂျ  ယံ န ိုင့်ငံက လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် ပထမရနို့ ွင့် ဘယ့်လ့်ဂျ  ယံ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးသ မျ ေး အသ ့်ခ ံပပ ေးရန က့် ကိုလသမဂဂ အင့်အ ေးစိုမျ ေးက ို  ေမ့်ေါ န ိုင့်ငံမ ှ ရို ့်သ မ့်ေး န့် 

  ိုက့် ွန့်ေးခွဲ သည့်။    ယ အချက့် အရနဖြင ့် “သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး  ှ သည ့် လ မျ   ေးစိုမျ ေးအကက ေး အမိုန့်ေး   ေး” 

ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးသည့် လ ထိုအကက ေး ပျံွေ့နှံို့ရနပပ ေး ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့် န့် မက့်လံိုေး စ့်ခို 

မြန့်  ေးရပေးန ိုင့်ရချ။  ေမ့်ေါ န ိုင့်ငံ ငွ့်   စိုနှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ   စ့်အိုပ့်စိုနငှ ့်  စ့်အိုပ့်စို အဖပန့်အလှန့် 

မိုန့်ေး  ေးရနသည ့် လ မျ   ေးစိုမျ ေး ရနထ ိုင့်သည့်   ိုပါက သ ့်ဖြ ့်မှုမျ ေးက ို  ပ့် နို့့် န့် န ိုင့်င ံက  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးကလည့်ေး မ  ့်န ိုင့်ဟို ထင့်ဖမင့်ကကသည့်။ စ ို ထ အချက့်မှ  ဖြစ့် ပ့် ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေးရန က့် 

ကလင့် န့် အစ ိုေး မှ   ေန့် ှ သ မျ ေးက ို ရ ွွေ့ ံိုရမေးဖမန့်ေးခွဲ    ငွ့် ထ ိုသ မျ ေးက အရ ေးယ  န့် လ ထိုမှ 

ရ  င့်ေး  ိုမှု အနည့်ေးငယ့်သ   ှ ခွဲ ရကက င့်ေး အသ အမှ ့်ဖပ ခွဲ သည့် (Power, 2002)။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် လျင့်လျင့်ဖမန့်ဖမန့်ပင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ အရဖခအရနမျ ေး   ိုေးလ န ိုင့်ရကက င့်ေး 

ရစ ရစ စ ေးစ ေး သ  ရပေးမှုမျ ေး  ှ ဖခင့်ေး၊ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးသည ့်  ပ့်မျ ေး အရစ က ည့်ေးကပင့်  ှ ရနပပ ေး 

ဖြစ့်ဖခင့်ေး၊ န ိုင့်င ံငွ့်ေး အသံိုေးဖပ ခွဲ သည ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု ပံိုစမံျ ေးမှ  ရ ိုေးရ ိုေး န့်ေး န့်ေး ပံိုစမံျ   ေးသ  ဖြစ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေးရနရကက င့်ေး ရေခွွဲ မ န ိုင့်စ   မ ှ ဖခင့်ေး  ိုို့ရကက င ့် ရေြန့်သ မျ ေးက  ေမ့်ေါ ဖြစ့် ပ့်သည့် 

“  ေး  ေးန ိုင့်ရသ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု”  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုသည့် (OAU, 2000)။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  

အကကမ့်ေးြက့်မှု အလွန့်လျင့်ဖမန့်စွ  ဖြစ့်ပွ ေးသွ ေးဖခင့်ေးက ထ ရ  က့်သည ့်  ံိုို့ဖပန့်မှု ဖပ လိုပ့်န ိုင့် န့်အ ွက့် အဓ က 

အ  ေးအ  ေး ဖြစ့်ခွဲ သည့် (Kuperman, 2001)။ 

 

န ိုင့်င ံက   ံိုို့ဖပန့်မှုက ေင့်ရ  က့်စကွ့်ြက့်မှုမျ ေးက ို ရ  ှင့် ှ ေး န့်ဟို  ိုလျှင့် ရန က့် က့် ွွဲမ ှ  ေမ့်ေါ ှ  

ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုဟို  ည  ညွ ့် ည့်ေး သ ့်မှ ့် န့် ဖငင့်ေး  ိုကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ကလင့် န့် အိုပ့်ချ ပ့်စဉ့် က လအ ငွ့်ေး စ ိုေး  မ့်မှု  စ့်ခိုမှ    ေန့် ှ သ မျ ေးက ထ ိုအကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို “လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု” ဟို အမည့် ပ့်လ ိုက့်လျှင့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် ရအ က့် ငွ့် 

ထ ိုလ သ ့်မှုမျ ေးက ို   ေး  ေး ရ   မည့် ဖြစ့်သည့်။ အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံမှ ရဖပ ရ ေး  ိုခွင ့် 

 ှ သ မျ ေးက ို ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေးအ ေး ရ  ှင့်  ှေး န့် ညွှန့်ကက ေးထ ေးခွဲ သည့်။ အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံမ ှ   ေန့် ှ သ မျ ေးက 

ကိုလသမဂဂမ ှ အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုဟို ရကကည  န့် ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးက ိုလည့်ေး 

  ေး  ေးခွဲ ရသေးသည့်။  ဖြည့်ေးဖြည့်ေးနှင ့် မ ေါေမျ ေးက အရမ  ကန့် န ိုင့်ငကံ   ေန့် ှ သ မျ ေးက ို 

ဤဖြစ့် ပ့်မျ ေးမှ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု လိုပ့် ပ့်မျ ေးဟို ရဖပ   ိုခငွ ့် ရပေးလ သည့်။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  

 ေန့်ေါ ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုဟို အမည့် ပ့် န့် ဖငင့်ေး န့်ဖခင့်ေးဖြင ့် 

သရဘ   စ ချ ပ့်ပါ   ေန့်မျ ေးအ ေး ရ  ှင့်  ှေး န့် ကကံစည့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Power, 2002)။ 

 

 ေမ့်ေါ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေး  စ့် ယ ့်ငါေးနှစ့်ရကျ ့်အကက  ွင့် ထ ိုဖြစ့် ပ့်က ို နှစ့် ယ့်  စို 

ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး၏ အထင့် ှ ေး ံိုေး န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေနှင ့် လ အခငွ ့်အရ ေး ကျရံှုေးမှုကက ေးဟို မကက ခဏ အသ အမှ ့်ဖပ  

  ိုကကသည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့်မှ သင့်ခန့်ေးစ မျ ေးသည့် ေါြ ေး ဖြစ့် ပ့် ငွ့် န ိုင့်င ံက ၏  ံိုို့ဖပန့်ပံိုမျ ေးက ို 

ပံိုသွင့်ေးရပေးန ိုင့်ခွဲ သည့် (ေါြ ေး ဖြစ့် ပ့်က ို  က့်လက့် ရ ွေးရနွေးသွ ေးပါမည့်)။  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့်   ေး  ေး န့် 

ပျက့်ကကွ့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေး ရစမှု အပပ ေး ွင့် အဖပစ့်ရပေး န့် လိုပ့် ပ့် အမျ ေးအဖပ ေးက ို 

လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၉၄ ခိုနှစ့် ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး ွင့် ကိုလသမဂဂက လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို အဓ က ရ ေး ွွဲ 

ကကံစည့်သ မျ ေးအ ေး အဖပစ့်ရပေး န့်  ေမ့်ေါ   ိုင့်   န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု ခံိုရံိုေးက ို  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။  ေမ့်ေါ 
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န ိုင့်ငံအ ငွ့်ေး အန ိုင့် အြွွဲွေ့ RPF သည့် အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ို    ေးစွွဲ  ိုန ိုင့် န့် ဖပည့် ငွ့်ေး 

   ေးရံိုေးမျ ေး  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် သ မန့်  ေမ့်ေါ ဖပည့်သ မျ ေးက ဖပစ့်ေဏ့် 

ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ို လ ပံိုအလယ့် ငွ့်    ေးစ  င့်သည ့် “လ ထို    ေးမျှ မှု” (gacaca) ဟို ရခေါ်ရသ  

စမ့်ေးသပ့်မှု အကက ေးစ ေး  စ့်ခိုက ို လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့် (P. Clark, 2010)။ ထ ို   ေးစ  င့်သည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေးသံိုေးမျ   ေးလံိုေး ွင့် ဖပဿန မျ ေး  ှ သည့် (ICG, 2001; Waldorf, 2006; Peskin, 2008; Retting, 2011)။ 

အ  ိုပါ အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ ရ ေး က စစမျ ေးသည့် ယခို အခန့်ေး၏ ရဘ င့်နယ့်နမ  ့်က ို 

ရကျ ့်လွန့်သွ ေးမည့် ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့်    ေးမျှ မှုနှင ့် အဖပစ့်ရပေးမှု  ိုင့်   လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးသည့် အဖခ ေး 

ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးနှင ့်လည့်ေး က ိုက့်ည သည့်။ ယင့်ေးမှ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့်ပါ 

အဖပစ့်ရပေးရ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးသည့်   ေး  ေးရ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးထက့် ပ ို၍ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ သည့် ဟ သည ့် 

အချက့်ပင့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

 ေမ့်ေါ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် ၂၀   စို ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး ငွ့် အ  ိုေး  ွေး ံိုေးရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အစိုအလ ိုက့် 

အခပ ံလ ိုက့် ချ   ေးရြ က့်သည ့်  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

သံိုေးလအ ွင့်ေး အနည့်ေး ံိုေး အ ပ့်သ ေး ငါေးသ န့်ေးခနို့့် အသ ့်ခံခွဲ  ပပ ေး အမျ ေးစိုမှ  လ နည့်ေးစို  ွ ့်စ  အိုပ့်စိုထွဲက 

ဖြစ့်သည့်။ အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးသည့် စနစ့် ကျ ဖြစ့်ပပ ေး အစ ိုေး က ဦေးရ  င့်ခွဲ သည့်။ 

ထ ိုစဉ့် အန ေးစပ့် ံိုေး ရန က့်ခံ အရဖခအရနမှ  ပါ  စံို ေ မ ိုကရ စ စနစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲရနသည ့်အချ  န့်၊ ဖပည့် ွင့်ေးစစ့် 

ဖြစ့်ပွ ေးချ  န့်နှင ့် သမမ  ဂျှူဗ နယ့်လ့် ဟက့်ဗျ   မ န  လိုပ့်ကကံခ ံပပ ေးချ  န့်လည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 ေမ့်ေါ ွင့် လ မျ   ေးရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  ြန့်  ေးထ ေးသည ့် လ မျ   ေးစိုမျ ေး  ှ ပပ ေး ယင့်ေးဖြစ့် ပ့် ွင့် ဥရ  ပ 

က ိုလ ိုန မျ ေး၏ ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်မှုက အဓ ကကျခွဲ သည့်။ 

န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၏ အရစ ပ ိုင့်ေး သ  ရပေးချက့်မျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့် န့် 

ပျက့်ကကွ့်ခွဲ ကကသည့်။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု စ င့်ချ  န့် ွင့်လည့်ေး  ေမ့်ေါက ို လျစ့်လျှူရှုထ ေးခွဲ သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 ေမ့်ေါ၌ လ မှု သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေး ပံိုသွင့်ေးရပေးရ ေး ွင့် က ိုလ ိုန  စနစ့်က မည့်သည ့်   ေန့်မျ ေး  ှ ခွဲ သနည့်ေး။ 

  ိုမ လ ယ  ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့် က စစ မ ှ ပါက န ိုင့်ငံ က က  ံိုို့ဖပန့်မှုမျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေး န ိုင့်ပါလ ေး။ 

စစ့်ပွွဲမျ ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို  ွန့်ေးအ ေးရပေးသည ့် အ  မျ ေး ဖြစ့်ပါက ရန က့် က့် ွွဲ ဖြစ့် ပ့်မျ ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေး ွင့် RPF ၏   ေန့် မည့်မျှ  ှ သနည့်ေး။ 

 

ဒါဖာျား 

 

ယခိုအခန့်ေး ွင့် ရ ွေးရနွေးသွ ေးမည့် ေို  ယ ဖြစ့်စဉ့်မှ    ေန့်န ိုင့်ငံ အရန က့်ပ ိုင့်ေး ေါြ ေးရေသ ဖြစ့် ပ့် ဖြစ့်သည့်။ 

ေါြ ေး ငွ့် ဖပည့်နယ့် သံိုေးခို ပါေင့်ပပ ေး အကျယ့်အေန့်ေးမှ  ဖပင့်သစ့်န ိုင့်ငံခနို့့်  ှ က  ရန က့် ံိုေး ပဋ ပကခ မဖြစ့်မ က 

လ ရပါင့်ေး ရဖခ က့်သန့်ေးခနို့့် ရနထ ိုင့်ခွဲ ကကသည့်။ အကကမ့်ေးြက့်မှုနှင ့် အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးသည့် ၂၀၀၃ နှစ့်လယ့်ရလ က့်က ည့်ေးပင့် ထ ိုရန  က ို န ိုင့်င ံက  ရဖမပံို ွင့် 
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သ  ဖပ ြယွ့်ရန  အဖြစ့်  ှ ရနခွဲ သည့်။ အ  ိုေး ံိုေး အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးမှ  ၂၀၀၃ နှင ့် ၂၀၀၆ ခိုနစှ့်ကက ေး ွင့် 

ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အရသေးစ ေး ပဋ ပကခမျ ေးနှင ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးမှ  ယခိုစ အိုပ့် ရ ေးသ ေးရနချ  န့် 

၂၀၁၅ ခိုနစှ့်အထ   က့်လက့် ဖြစ့်ပွ ေးရန ွဲပင့်။ အသ ့်ခ ံရသ  လ အရ အ ကွ့် ခနို့့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးမှ  

ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးကကသည့်။ အဖမင ့် ံိုေး ခနို့့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးအ  ရလေးသ န့်ေးငါေးရသ င့်ေးခနို့့်  ှ ပပ ေး အန မ ့် ံိုေး 

ခနို့့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးအ မ  နှစ့်သ န့်ေးခနို့့်  ှ သည့်။   ိုက့်ခ ိုက့် အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေး၏   ိုက့်ရ ိုက့် အကျ  ေး က့်မျ ေးရကက င ့် 

ရသ ံိုေးခွဲ  သ မျ ေးအဖပင့် ပဋ ပကခ ဖြစ့်ပွ ေးစဉ့်အ ွင့်ေး ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး ထွက့်ရဖပေး သ  ေါြ ေးရေသခ ံ ၂.၅ သန့်ေးခနို့့် 

 ှ ခွဲ သည့်။ 

 

သမြိုင်ျားဝနာ ်ခ ံ

 

ေါြ ေးသည့် လ ဦေးရ  ပါေင့်မှု အရနအထ ေးအ  အရ  ့်ရလေး ရှုပ့်ရထွေးသည ့် ရေသဖြစ့်သည့်။ ရေသ ငွ့်ေး 

လှုပ့် ှ ေးရနသည ့် လ မျ   ေးစိုမျ ေး၊ မျ   ေးနယွ့်စိုမျ ေး အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ပဋ ပကခသည့် ရ  င့်သ  

လယ့်သမ ေးမျ ေးနငှ ့် ရမွေးဖမှူရ ေး ရ  င့် ကွ့်သ မျ ေးအကက ေး အကွွဲအပပွဲမျ ေးနှင ့် အ  ပ့်နှင ့် 

အ  ပ့်မဟို ့်သ မျ ေးအကက ေး အကွွဲအပပွဲမျ ေး နစှ့်မျ   ေး  က့်စပ့် ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။   ေန့် ငွ့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ ဇ စ့်ဖမစ့်က ို အ  ပ့်လ မျ   ေးဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးက  ရဖမ က့်အ ြ  ကနှင ့် အရ ွှေ့အလယ့်ပ ိုင့်ေး ဇ စ့်ဖမစ့် 

 ှ သ မျ ေးနှင ့် အ  ပ့်လ မျ   ေး မဟို ့်သ ဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးသ မျ ေးအကက ေး နှစ့် ှည့်ကက  အကွွဲအပပွဲမျ ေး  ှ သည့် 

(Deng, 1995; Lesch, 1998)။   ေန့်န ိုင့်ငံ၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး အမျ ေးစို ွင့် လ မျ   ေးစို သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေးအကက ေး 

အကွွဲအပပွဲမျ ေးသည့် ဘ သ ရ ေးနှင ့် ရေသပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အကွွဲအပပွဲမျ ေးနငှ ့် ရ  စပ့်ရနသည့်။ ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေးသ ေး 

အမျ ေးစိုမှ  မ  လင့်မျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး အ  ပ့်လ မျ   ေးမျ ေးဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးကကသည့်။ ရ  င့်ပ ိုင့်ေးသ ေး အမျ ေးစိုမှ  

ခ စ့်ယ န့် (သ ိုို့) န ့်က ိုေးကွယ့်သ မျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး အ  ပ့်မဟို ့်သ မျ ေးဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ 

ရ  င့်နငှ ့်ရဖမ က့်၊ မ  လင့်နှင ့် ခ စ့်ယ န့်၊ အ  ပ့်နှင ့် အ ြ  ကန့်မျ ေးအကက ေး အကွွဲအပပွဲမျ ေးသည့် 

  ေန့်န ိုင့်ငံ ငွ့် ၁၉၅၅ ခိုနစှ့်မှ ၁၉၇၂ ခိုနစှ့်အထ   စ့်ကက မ့်၊ ၁၉၈၃ ခိုနစှ့်မှ ၂၀၀၅ ခိုနစှ့်အထ   စ့်ကက မ့်၊ 

နှစ့်ကက မ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့် က လ ှည့်ကက  ဖပည့် ွင့်ေးစစ့်မျ ေး၏ အ င့်ေးအဖမစ့် ဖြစ့်ခွဲ သည့်။   ေန့်န ိုင့်င ံ

အဖခ ေးရေသမျ ေးနငှ ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် ေါြ ေး ငွ့် အနည့်ေးရလေး ထ ေးဖခ ေးသည ့် အချက့် နစှ့်ချက့်  ှ သည့်။ ရ ေှးဦေးစွ  

ေါြ ေးရေသခမံျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် မ  လင့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ေို  ယ အချက့်မှ  ေါြ ေး ရေသ ွင့် အ  ပ့်နှင ့် 

အ  ပ့် မဟို ့်သ မျ ေး ရ  စပ့်ရနထ ိုင့်ကကသည့်။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  အဖခ ေး   ေန့်န ိုင့်ငံ ှ  ရေသမျ ေး 

အလ ေး   ေါြ ေး ငွ့်လည့်ေး အဓ က အသက့်ရမွေးေမ့်ေးရကက င့်ေး အဖြစ့်  စ့်ရန  မှ  စ့်ရန   ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးက  

ရမွေးဖမှူရ ေး လိုပ့်သ  အ  ပ့်လ မျ   ေးမျ ေးနှင ့် အဓ က အသက့်ရမွေးေမ့်ေးရကက င့်ေး အဖြစ့် အရဖခချ ရနထ ိုင့်က  

စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေး လိုပ့်သ  အ  ပ့်လ မျ   ေး မဟို ့်သ မျ ေးအကက ေး အကွွဲအပပွဲမျ ေး  ှ သည့်။ 

 

ေါြ ေး၌ အချ  န့်က လ အမျ ေးစို ငွ့် အ  ပ့်နှင ့် အ  ပ့်မဟို ့်သ မျ ေးအကက ေး ကွွဲဖပ ေး ဖခ ေးန ေးမှုမျ ေးသည့် 

အကကမ့်ေးြက့်မှု၏ အ င့်ေးအဖမစ့် စ့်ခို မဟို ့်ရပ။ လက့်ရ ွွေ့ ွင့် ရေသ ငွ့်ေး ထ ိုအိုပ့်စို နှစ့်စိုကက ေး ထ မ့်ေးဖမ ေး 

လက့်ထပ့်မှုမျ ေး  ှ ရကက င့်ေး သက့်ရသမျ ေး ရ ွွေ့ ပပ ေး ရေသ ွင့်ေး လ ရ  က့်လည့်ပ ့်သ မျ ေး အရနဖြင ့် 

ရိုပ့် ည့်သွင့်ဖပင့် လကခဏ အ  အ  ပ့်နှင ့် အ  ပ့် မဟို ့်သ မျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေးန ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ကကရပ။ မည့်သ ိုို့ပင့် 

  ိုရစက မ  ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်လယ့်ပ ိုင့်ေး ရလ က့်မှ စ၍ ၂၁   စို အရစ ပ ိုင့်ေးအထ  အ  ပ့်နငှ ့် 

အ  ပ့်မဟို ့်သ  လ မျ   ေးစို အချ   ွေ့အကက ေး  က့် ံရ ေးမျ ေးမှ  စ င့်   ိုေး  ွေးလ သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ဖြစ့် ဖခင့်ေး 
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အရကက င့်ေးအ င့်ေး သံိုေးခို  ှ သည့်။ ပထမ အချက့်မှ  မ ိုေးရခါင့်ရ  ှ ေးမှုနှင ့် ကနတ   လွင့်ဖပင့်မျ ေး 

မျ ေးဖပ ေးလ ဖခင့်ေးနှင ့် အ   ရေသ ွင့်ေး အရ ေးကက ေး ံိုေး အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ဖြစ့်သည ့် ရ နငှ ့် 

စ ိုက့်ပျ   ေး န့်ရဖမမျ ေးအ ွက့် ပပ  င့်  ိုင့် ဖခင့်ေးလည့်ေး   ိုေးဖမင ့်လ သည့်။  လေ့် အရနဖြင ့် အချ   ွေ့ရသ  

ရမွေးဖမှူရ ေးသမ ေးမျ ေးသည့် လယ့်သမ ေးမျ ေး၏ ရဖမမျ ေးက ို ကျှူေးရကျ ့် ေင့်ရ  က့်ကကသည့်။  စ့်ခါ   ံ

ထ ိုကျှူေးရကျ ့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို ကကမ့်ေး မ့်ေးစွ ပင့် လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။  ံိုို့ဖပန့်သည ့် အရနဖြင ့် လယ့်သမ ေးမျ ေးက 

၎င့်ေး  ိုို့၏ ရဖမယ မျ ေးက ို က ကယွ့် န့် က ကယွ့်ရ ေး ယ နစ့်မျ ေး ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေး သည့်။ ေို  ယ အရနဖြင ့် 

လက့်နက့်မျ ေး အမျ ေးအဖပ ေး ေင့်ရ  က့်လ ဖခင့်ေးနငှ ့် အ  ပ့်လ မျ   ေးမျ ေးသည့် အဖခ ေးသ မျ ေးထက့် ပ ို၍ 

ဖမင ့်ဖမ ့်သည့်ဟ သည ့် သရဘ    ေးမျ ေး ပျံွေ့နှံို့လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုက စစ ပ့် နစှ့်ခိုလံိုေးမှ  အ မ့်န ေးချင့်ေး 

ချက့်ေ့်န ိုင့်င ံွင့် ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် စစ့်ပွွဲမျ ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် အကျ  ေး က့်မျ ေး ဖြစ့်သည ့် ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် 

ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေးမျ ေး ွင့် ချက့်ေ့်လ မျ   ေး သ ပိုန့်မျ ေးသည့် ေါြ ေးရေသက ို စစ့်ပွွဲအ ွက့် ဖပင့် င့်သည ့် နယ့်ရဖမအဖြစ့် 

အသံိုေးဖပ ခွဲ ပပ ေး လက့်နက့်မျ ေးက ို လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်ငံမှ လက့်ခ ံ ှ ကကသည့်။    ယ အရနဖြင ့် အ  ပ့်မျ ေးနငှ ့် 

အ  ပ့်မဟို ့်သ မျ ေး ပဋ ပကခ ဖြစ့်ပွ ေးသည ့်အခါ   ေန့်န ိုင့်ငံ၏ ပမ  ွေ့ရ  ့် ခါ ွန့်ေးမှ အ  ပ့်မျ ေး 

လွှမ့်ေးမ ိုေးထ ေးသည ့် အစ ိုေး သည့် ရေသခ ံ အ  ပ့်လ မျ   ေးမျ ေးက ို ရထ က့်ပံ ရပေးခွဲ ကကပပ ေး ထ ိုသ မျ ေးက ို ရေသ 

အ ဏ ပ ိုင့်   ထ ေးမျ ေး ခနို့့်အပ့်ရပေးခွဲ သည့်။ ထ ိုအရဖပ င့်ေးအလွဲ သံိုေးခိုလံိုေးသည့်  ည့် ွဲ  က့် ံရ ေးမျ ေးက ို 

ပျက့်စ ေးရစပပ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးအကက ေး  င့်ေးမ မှုမျ ေးနှင ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို   ိုေးပွ ေးရစသည့် (Prunier, 2005; 

Daly, 2007; Flint and de Waal, 2008)။ 

 

၂၀၀၂ နှင ့် ၂၀၀၃ ခိုနစှ့်မျ ေး ွင့် ေါြ ေးရေသ၌ သ ပိုန့် အြွွဲွေ့နှစ့်ြွွဲွေ့ ရပေါ်ရပါက့်လ က  ယင့်ေးအြွွဲွေ့မျ ေးက အစ ိုေး  

ရန  မျ ေးက ို စ င့်   ိုက့်ခ ိုက့်သည ့်အခါ ပဋ ပကခသည့် အ  ိုေး  ွေး ံိုေး အရဖခအရနသ ိုို့ ရ  က့် ှ သွ ေးသည့်။ 

  ေန့်န ိုင့်ငံ လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေး  ပ့်နှင ့်    ေးမျှ မှုနငှ ့်  န့်ေး  ည မှု လှုပ့် ှ ေးမှု အြွွဲွေ့ နှစ့်ြွွဲွေ့သည့် ၎င့်ေး  ိုို့အရပေါ် 

ရထ က့်ခမံှုမျ ေးက ို ေါြ ေးရေသ ှ  အ  ပ့်မဟို ့်ရသ  လ မျ   ေးမျ ေး  မှ အထ ေးသဖြင ့် ြ ေး၊ မ   လ  ့်နငှ ့် 

ဇက့်ဟ ေါ လ မျ   ေးစိုမျ ေးထံမှ အဓ က  သည့်။ အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် အစ ိုေး သည့် သ ပိုန့်အြွွဲွေ့မျ ေးအရပေါ် အရလေးစ ိုက့်မှု 

သ ပ့်မ ှ ခွဲ ရပ။ အစ ိုေး သည့် ရ  င့်ပ ိုင့်ေးနှင ့် ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး အင့်အ ေးစိုမျ ေးအကက ေး ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့် 

နှစ့်ရပါင့်ေးနှစ့် ယ့် ကက ဖမင ့်ရနပပ  ဖြစ့်သည ့် ဖပည့် ွင့်ေးစစ့်က ိုသ  အ ရံိုစ ိုက့်ရနခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ၂၀၀၃ ခိုနှစ့် 

အရစ ပ ိုင့်ေး၌ သ ပိုန့်မျ ေးသည့် အယ့်လ့်ြ   ှေး ရေသ ှ  ရလ ပ့် အရဖခစ ိုက့် စခန့်ေးက ို ရအ င့်ဖမင့်စ ွ 

  ိုက့်ခ ိုက့်န ိုင့်ခွဲ သည ့်အဖပင့် ရအ င့်ပွွဲ အလ လ    ှ ခွဲ သည့်။ ထ ို  ိုက့်ခ ိုက့်မှုနငှ ့်အ   ေါြ ေး၏ အရ ေးရပေါ် 

အရဖခအရန စ င့်လ ခွဲ သည့်။ 

 

သ ပိုန့်   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့်သည ့် အစ ိုေး ၏ မဟ ဗျှူဟ မှ  သ ပိုန့်မျ ေး အရပေါ် ရထ က့်ခသံ  

အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို ပစ့်မှ ့်ထ ေးက  ပိုန့်ကန့်မှုက ို အစ ိုေး ၏ က ိုယ့်ပ ွေး စစ့်ရသွေးကကွ အင့်အ ေးစိုမျ ေး အသံိုေးဖပ ၍ 

  ိုက့်ခ ိုက့်နှ မ့်နှင့်ေးခွဲ သည့်။ အ  ိုပါ စစ့်ရသွေးကကွမျ ေးသည့် အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် အ  ပ့် မဟို ့်သ မျ ေးနငှ ့် ရဖမယ  

က စစ ပဋ ပကခ ဖြစ့်ခွဲ သ မျ ေး အပါအေင့် ေါြ ေးရေသ ှ  အ  ပ့်လ မျ   ေးမျ ေး အကက ေးမှ ခနို့့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အစ ိုေး  ရထ က့်ပံ ရပေးထ ေးရသ  ထ ိုရန က့် ံိုေး ပဋ ပကခမျ ေးမှ စစ့်ရသွေးကကွမျ ေးက ို ဂျန့်ဂျ ေေ့် (janjawid) ဟို 

ညွှန့်ေး  ိုကကသည့်။ ဂျန့်ဂျ ေေ့်က ို “စ  ့်ဓ  ့် မရက င့်ေးသည ့် ဖမင့်ေးစ ေးသ  ရယ က့်ျ ေးမျ ေး” ဟို အကကမ့်ေးြျဉ့်ေး 

ဘ သ ဖပန့်  ိုန ိုင့်သည့်။ အကကမ့်ေးြက့်သည ့် ပံိုစမံျ ေးက ို ရလ လ ခွဲ ရသ  သိုရ သန အမျ ေးစိုက အစ ိုေး  

အင့်အ ေးစိုမျ ေးနှင ့် စစ့်ရသွေးကကွမျ ေးသည့် အ  ပ့် လ မျ   ေးမဟို ့်သ  အ ပ့်သ ေးမျ ေး အရပေါ် ပ ေး ွွဲ စစ့် င့်ရ ေး 
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လိုပ့်ခွဲ ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ ရ ွွေ့ ရလ  ှ သည ့် ပံိုစမှံ  အစ ိုေး က ရလရကက င့်ေး အသံိုေးဖပ က    ွမျ ေးက ို ဗံိုေးကကွဲ 

  ိုက့်ခ ိုက့်ပပ ေး စစ့်ရသွေးကကွမျ ေးက   ွမျ ေးက ို ေင့်စ ေးဖခင့်ေး၊ ြရ ိုြ ွဲ ဖြစ့်ရနရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးက ို သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး၊ 

လိုယက့်ဖခင့်ေး၊ အရ  က့်အအံိုမျ ေးနှင ့် ရနအ မ့်မျ ေးက ို မ ေးရ ှုွေ့ဖခင့်ေး၊ ရ  ွင့်ေးမျ ေးက ို အ  ပ့်ခ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး 

ဖပ လိုပ့်ကကသည့်။ လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးလည့်ေး အမျ ေးအဖပ ေး ရ ွွေ့ သည့် (Askin, 2006)။ 

ရသ ံိုေးမှု အမျ ေးအဖပ ေးမှ    ိုက့်ရ ိုက့် အသ ့်ခ ံဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်ပပ ေး ေါြ ေးရေသခ ံအမျ ေးအဖပ ေးမှ  ၎င့်ေး  ိုို့ 

ရနအ မ့်မျ ေးမှ အ င့်ေးအဓမမ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ ထွက့်ရဖပေး ဖခင့်ေးရကက င ့်လည့်ေး ဖြစ့် သည့်။ 

 

ဒါဖာျားနငှ ် လူမ ြိ ျား  ပ နျ်ားတ ျားဝစမှုဆြိုင် ာ သ အြို  မ ာျား 

 

ေါြ ေး ဖြစ့် ပ့်က လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု  ိုင့်   သ အ ို  မျ ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်၍ မည့်သည့်  ိုို့က ို ရဖပ န ိုင့်ပါသနည့်ေး။ 

မှ ့်သ ေး မည ့် အချက့်မှ   ေမ့်ေါ ဖြစ့် ပ့်က ို  ငှ့်ေးဖပခွဲ ရသ  အရသေးစ  ့်ကျသည ့် သိုရ သနမျ ေးသည့် 

ေါြ ေးဖြစ့် ပ့် ငွ့်လည့်ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  ဖြစ့် ပ့်မှ သက့်ရသမျ ေးအ  သ အ ို   

အမျ ေးအဖပ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့်။  အ ွင့်ေးကျကျ ရလ လ လျှင့် ရေသ ငွ့်ေးနှင ့် ဖပည့် ွင့်ေးအ င ့် အ  ပ့်နငှ ့် 

အ  ပ့်မဟို ့်သ မျ ေး အကက ေး အကွွဲအပပွဲမျ ေးသည့် အရ ေးပါရသ  ရှုရထ င ့်  စ့်ခိုမှ ပါေင့်သည့် (Hagan and 

Rymond-Richmond, 2009)။ န ိုင့်ငံ အိုပ့်ချ ပ့်သ  အမျ   ေးအစ ေးအ  ေါြ ေး ပဋ ပကခ ဖြစ့်ပွ ေးရနချ  န့် ငွ့်   ေန့်၌ 

န ိုင့်ငရံ ေးအ  ပွင ့်လင့်ေးမှုမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် ရ  င့်၊ ရဖမ က့် စစ့်ပွွဲ ငွ့် ရ  င့်ဘက့်ပ ိုင့်ေးက ို 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးနှင ့် ရပါင့်ေးစည့်ေး သ မ့်ေးသွင့်ေးရနချ  န့် ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့်   ေန့် အစ ိုေး မှ  

အ ဏ  ငှ့် အစ ိုေး ပင့် ဖြစ့်ရနရသေးသည့်။ ရ  င့်၊ရဖမ က့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး သရဘ   ည ချက့်က 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးအ ငွ့်ေး သ သ ထင့် ှ ေးရသ  အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး ဖြစ့်ရစခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ဖပည့် ငွ့်ေး အ င ့် ွင့် 

 င့်ေး ွဲကကပ့် ည့်ေးဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့် သည့်ဟ သည ့် အ  ိုမှ  လက့်ခ ံ ခက့်ခွဲသည့်။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  

ေါြ ေး ငွ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   က စစမျ ေးရကက င ့် ပ ိုမ ို  ိုေး  ွေးလ သည ့် ရ နငှ ့် ရဖမယ  

ဖပ ့်လပ့်မှုမျ ေးသည့် ပဋ ပကခ ွင့် အခ  ကျသည ့် အချက့်ဖြစ့်သည့်။ သရဘ    ေးမျ ေးက ို 

အရလေးထ ေးသ မျ ေးအ ကွ့် အဓ က အချက့်မျ ေးမှ  အ  ပ့်လ မျ   ေးမျ ေးသည့် အဖခ ေးသ မျ ေးထက့် ပ ို၍ 

ဖမင ့်ဖမ ့်သည့်ဟ သည ့် အရ ွေးအရခေါ်မျ ေး ပျံွေ့နှံို့လ ဖခင့်ေးနှင ့်   ေန့်န ိုင့်ငံ ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေးသ ေးမျ ေး အကက ေး ွင့် 

အ  ပ့် အမျ   ေးသ ေးရ ေး စ  ့်ဓ  ့် ဖပနို့့်ပွ ေးလ ဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။  ေန့်ေါ ကွဲ သ ိုို့ပင့် ေါြ ေး 

ဖြစ့် ပ့်သည့်လည့်ေး ဖပည့် ငွ့်ေးစစ့် ဖြစ့်ပွ ေးရနစဉ့် ရပေါ်ရပါက့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး စစ့်ပွွဲအရကက င့်ေး အ ရံိုစ ိုက့်သ မျ ေး 

အ ွက့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၏ မဟ ဗျှူဟ  ရဖမ က့်သည ့် အချက့်က ို  ငှ့်ေးလင့်ေးစ ွ ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ ရန က့် ံိုေး 

အချက့်မှ  န ိုင့်ငရံ ေး ဖြစ့်ရပေါ် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုနငှ ့် ပ ့်သက့်၍ သိုရ သနမျ ေး ပ ို၍ လိုပ့်ရ  င့်သင ့်ရသေးသည့်၊ 

သ ိုို့   ငွ့် အ ဏ နှင ့် သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေးက ို စိုစည့်ေး န့်အ ွက့် ကက  ေးပမ့်ေးမှု  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး အရနဖြင ့် 

လ မျ   ေးစိုမျ ေး  ငှ့်ေးလင့်ေးပစ့်ဖခင့်ေးနှင ့် သ ့်ပစ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်ဟို   ိုန ိုင့်သည့်။ အ  ိုချံ ေး   ို ရသ ့်  

သ အ ို   အမျ   ေးမျ   ေးသည့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစသည ့် အမျ   ေးမျ   ေးရသ  အချက့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပထ ေးပပ ေး 

သ အ ို    ိုင့်   အ  ိုမျ ေး၏ အ ေးသ ချက့်၊ အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေးက ို စမ့်ေးသပ့် န့်မှ မ  ရန က့်ထပ့် 

သိုရ သနမျ ေးနှင ့် အ  ိုမျ ေးက ို စမ့်ေးသပ့်မှုမျ ေး အမျ ေးအဖပ ေး လ ိုအပ့်ရသေးသည့်။ 
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နြိုင်ငတံ ာမှ တံုို့ ပနမ်ှုမ ာျား 

 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် ပထမနှစ့် ွင့် ေါြ ေး ဖြစ့် ပ့်က ို န ိုင့်င ံက မှ အ ရံိုစ ိုက့်မှု အနည့်ေးငယ့်သ  

 ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ၂၀၀၄ သည့်  ေမ့်ေါ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၏ ၁၀ နှစ့်ဖပည ့် နှစ့်ပ ့်လည့် ဖြစ့်ပပ ေး 

 ေမ့်ေါက ို ဖပန့်လည့် အမ ှ့် ကက  မှ ေါြ ေးဖြစ့် ပ့်က ို အထ ေးသဖြင ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံက 

သ  ဖပ မ လ ကကသည့်။ ေါြ ေးဖြစ့် ပ့်အရပေါ်  ံိုို့ဖပန့်မှုမျ ေးသည့်  ေမ့်ေါမှ သင့်ခန့်ေးစ မျ ေး အရပေါ် 

အရဖခခံသည့်။ အထ ေးသဖြင ့် အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံမှ  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး 

ညွနို့့်ရပါင့်ေးအြွွဲွေ့ စ့်ခို  ည့်ရထ င့်က  ဘို ှ့်အစ ိုေး က ို ြ အ ေးရပေး ခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် အရစ ပ ိုင့်ေး 

အ ရံိုစ ိုက့်သည ့် က စစ ပ့်မှ  အစ ိုေး က ို ထ ိုအကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးအ ေး လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုအဖြစ့် အမည့် ပ့် န့် 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်မှသ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု သရဘ   စ ချ ပ့်ရအ က့် ငွ့် အရ ေးယ မှုမျ ေး 

လိုပ့်န ိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ အ  ိုချ ပ့်   ို ရသ ့် အရမ  ကန့်န ိုင့်င ံ ကွန့်ဂ က့်နှင ့် အစ ိုေး ၏ သမ ိုင့်ေးေင့် 

လိုပ့်ရ  င့်မှုမျ ေးအ  ေါြ ေး ဖြစ့် ပ့်က ို ရန က့် ံိုေး ွင့် “လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု” ဟို အမည့် ပ့်ခွဲ သည့်။ 

အစ ိုေး က ရလ လ မှုမျ ေး လိုပ့်ပပ ေးမှသ  ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Straus, 2005; Totten and 

Markusen, 2006)။ သ ိုို့   ငွ့် အစ ိုေး က သရဘ   စ ချ ပ့်၏ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်ပါ   ေန့်  ိုသည့်မှ  

ထ ိုက စစ ပ့်က ို ကိုလသမဂဂသ ိုို့  င့်ဖပ န့် ဖြစ့်သည့်ဟို အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ိုခွဲ သည့်။ 

 

ကိုလသမဂဂ ငွ့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု ဖပ  န့် အဓ က အ  ေးအ  ေးမှ  လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ  ဖြစ့်သည့်။ 

 ရို ့်နငှ ့် ရို ှ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးက လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို ထ ထ ရ  က့်ရ  က့်   ေး  ေးန ိုင့်မည ့် သရဘ   ည မှု 

မ ှ ရသ  အ င့်ေးအကကပ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို ကနို့့်ကွက့် ကကသည့်။ နှစ့်န ိုင့်ငံလံိုေးက ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို အရကက င့်ေးဖပက  လက့်နက့်က ိုင့် ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မည ့် မ ေါေမျ ေးအ ေး 

 နို့့်ကျင့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့်  ရို ့် န ိုင့်ငံသည့်   ေန့် ငွ့် ကက ေးမ ေးရသ  ရ န ံ ိုင့်   အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး  ှ ပပ ေး 

ရို ှ ေးန ိုင့်ငံက   ေန့် အစ ိုေး က ို လက့်နက့်မျ ေး ရ  င့်ေးချရနသည့်။ လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ  အြွွဲွေ့ေင့် ငါေးန ိုင့်ငံ ငွ့် 

ဗ   ို အ ဏ  ှ ပပ ေး အင့်အ ေးသံိုေး ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုအ ွက့်  ရို ့်နှင ့် ရို ှ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးက ရကျ ့်လွှ ေး၍ 

မ ရသ  အ  ေးအ  ေးမျ ေး ဖြစ့်ရနသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် အ   ့်နှင ့် အ ြဂန့်နစစ န့်  ိုို့ ွင့် ပါေင့်ပ ့်သက့် 

ရန ရသ ရကက င ့် အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံသည့် ထ ိုမစ့် ှင့်က ို ဦေးရ  င့်န ိုင့် န့် မစွမ့်ေးသ ခွဲ ရပ။ 

 

ထ ိုအရဖခအရနမျ ေးရကက င ့် ထ ိုစဉ့်က အရထွရထွ အ ွင့်ေးရ ေးမှှူေး က ိုြ အ နန့်က ေါြ ေး ွင့် လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေးရနဖခင့်ေး  ှ ၊ မ ှ က ို ရလ လ  န့် ရက ့်မ ငှ့်  စ့်ခိုက ို ခနို့့်အပ့်ခွဲ သည့်။ ရက ့်မ ှင့်၏ ၂၀၀၅ 

ခိုနှစ့် အစ  င့်ခံစ  ငွ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို အရသေးစ  ့်  င့်ဖပထ ေး ရသ ့်လည့်ေး လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုဟို 

  ိုန ိုင့်မည ့် သက့်ရသမ ှ ဟို ရက က့်ချက့်ချ ခွဲ သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် ရက ့်မ ငှ့် အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးသည့် ေါြ ေး ှ  

အ  ပ့် မဟို ့်သ  လ ထိုအ ေး ြျက့်  ေး န့် အထက့်ပ ိုင့်ေးက  ည့် ွယ့်ခွဲ ရကက င့်ေး လံိုရလ က့်သည ့် သက့်ရသမျ ေး 

မရ ွွေ့ခွဲ ရပ (COI, 2005)။ အစ  င့်ခစံ က ထ ိုက စစ ပ့်က ို န ိုင့်ငံ က    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး (ICC) သ ိုို့ 

လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေး န့် အကကံဖပ ခွဲ သည့်။ ထ ိုအကကံဖပ ချက့်က ို လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ ကလည့်ေး လက့်ခခံွဲ သည့်။ ၂၀၀၇ 

ခိုနစှ့် ငွ့် ICC က   ေန့် လ မျ   ေးနစှ့်ဦေးဖြစ့်သ  အစ ိုေး    ေန့် ှ သ   စ့်ဦေးနငှ ့် ဂျန့်ဂျ ေေ့် ရခါင့်ေးရ  င့် 

 စ့်ဦေး  ိုို့က ို    ေး စွွဲ  ိုခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ၂၀၀၉ ခိုနစှ့် ွင့် ICC က   ေါ သမမ  အ ိုမ  အယ့်လ့်ဘ  ှ ေးယ ေး 

(Omar al-Bashir) အရပေါ် ထို ့်ဖပန့်ခွဲ ရသ  ြမ့်ေးေ မ့်ေး နှစ့်ခို အနက့်မှ ပထမ  စ့်ခိုက ို ထို ့်ဖပန့်ခွဲ သည့်။ 
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ထ ိုေ မ့်ေး ွင့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   စွွဲချက့်မျ ေး ပါေင့်သည့်။ ဤသည့်မှ  ICC က လက့် ှ  ွင့် 

န ိုင့်ငရံခါင့်ေးရ  င့်  ထ ေး  ယ ထ ေးသ   စ့်ဦေးက ို ပထမ ံိုေး ြမ့်ေးေ မ့်ေး ထို ့်ဖပန့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ၂၀၁၅ ခိုနှစ့် 

ဤစ အိုပ့် ရ ေးသ ေးချ  န့်အထ  ထ ိုသ မျ ေး  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်မျှ ြမ့်ေး  ေးဖခင့်ေး မခံ ရသေးရပ။  

 

  ေး  ေးရ ေးဘက့် ငွ့် ကိုလသမဂဂက အ ပ့်သ ေးမျ ေးအ ေး က ကွယ့် န့် စစ့်အင့်အ ေးသံိုေးသင ့်၊ မသံိုေးသင ့် 

ဟ ရသ  ရမေးခွန့်ေးမှ  ၂၀၀၆ ခိုနှစ့် နှစ့်လယ့်ရလ က့်အထ  အနည့်မထ ိုင့်ရသေးရပ။ ရမလ ွင့် န ိုင့်င ံက မှ 

သ သ ထင့် ှ ေးရသ  ြ အ ေးရပေးမှုမျ ေးရကက င ့် အစ ိုေး နငှ ့် သ ပိုန့် အြွွဲွေ့  စ့်ြွွဲွေ့  ိုို့ အပစ့်အခ ့်  ပ့်စွဲရ ေး 

လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးခွဲ ပပ ေး ထ ိုစ ချ ပ့် ငွ့် ကိုလသမဂဂမ ှ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး  ပ့်မျ ေး 

လက့်ခမံည့်ဟ သည ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့် ပါေင့်သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ငွ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့်   ေန့်ဖြင ့် 

ေါြ ေးသ ိုို့ အင့်အ ေးကက ေးမ ေးရသ  ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး  ပ့်မျ ေးက ို ရစလွှ ့် န့် လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ က 

သရဘ   ည ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့်   ေန့် န ိုင့်ငံ အစ ိုေး က ထ ိုအကကံအစည့်၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး အမျ   ေးမျ   ေးက ို 

 နို့့်ကျင့်ခွဲ သည့်။ အထ ေးသဖြင ့်  ပ့် ွင့် ပါေင့်သည ့် အချ   ေးအစ ေး ဖြစ့်သည့်။   ေန့် အစ ိုေး က  ပ့် ွင့် 

အ ြ  က န ိုင့်ငံမျ ေး ပါေင့်မှု ပ ိုမ ိုလ ိုလ ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ရ ွေးရနွေးမှု အသစ့်မျ ေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ ပပ ေးရန က့် 

ကိုလသမဂဂနှင ့် အ ြ  က သမဂဂ  ပ့်မျ ေး ရပါင့်ေးစည့်ေးထ ေးရသ  ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး  ပ့်သ ေး 

နှစ့်ရသ င့်ေးက ို ရစလွှ ့် န့် လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ က  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုအရ အ ွက့်မှ  

ရန က့်ပ ိုင့်ေးလည့်ေး   ိုေးပွ ေးလ ခွဲ သည့်။ မစ့် ှင့်သည့် အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့်  ပ့်သ ေးမျ ေး ရန  ချ  ၌ ရနှေးရကွေးခွဲ ပပ ေး 

ေါြ ေး၏ အရဖခအရနမှ လည့်ေး ပ ို၍ ရှုပ့်ရထွေးလ ခွဲ သည့်။ ပိုန့်ကန့်သ  အြွွဲွေ့မျ ေးမှ လည့်ေး အိုပ့်စိုမျ ေး 

အမျ ေးအဖပ ေး ကွွဲသွ ေးခွဲ ပပ ေး အချ   ွေ့အြွွဲွေ့မျ ေးမှ  ၎င့်ေး  ိုို့ အချင့်ေးချင့်ေးကက ေး   ိုက့်ခ ိုက့်ရနကကသည့် (ICG, 2007)။ 

၂၀၁၅ ခိုနှစ့် ဤစ အိုပ့် ရ ေးသ ေးချ  န့်အထ  ရေသ ငွ့်ေး အရဖခအရနမျ ေးမှ  မ ည့်မပင မ့် ဖြစ့်ရနပပ ေး 

  ေန့်န ိုင့်ငံ၏ အဖခ ေးရန  မျ ေး အထ ေးသဖြင ့် ရ  င့်ပ ိုင့်ေး ရက ့်ေ ိုြန့်နှင ့် ဘလ ေးန ိုင့်ေးလ့် ရေသမျ ေး ွင့် 

  ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေး  က့် ှ ရန ွဲပင့်။  

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

၂၀၀၃ ခိုနှစ့်နငှ ့် ၂၀၀၆ ခိုနစှ့်အကက ေး အနည့်ေး ံိုေး အ ပ့်သ ေး နှစ့်သ န့်ေးခနို့့် အသက့်  ံိုေးရံှုေးခွဲ  သည့်။ ၂.၅ 

သန့်ေးရသ  လ မျ ေးမှ    ေန့်န ိုင့်င ံအရန က့်ပ ိုင့်ေးရေသ ေါြ ေးမှ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ ထွက့်ရဖပေးခွဲ  သည့်။ ယခိုအခါ ွင့် 

ကိုလသမဂဂ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး  ပ့် စ့်ခို  ှ ရနပပ  ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ရေသ ွင့်ေး အရဖခအရနမှ  

ကကမ့်ေး မ့်ေးပပ ေး မ ည့်မပင မ့်  ှ ရန ွဲပင့်။ 

အ  ိုေး  ွေး ံိုေးရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို အဓ ကအ ေးဖြင ့် အစ ိုေး   ပ့်မျ ေးနှင ့် အစ ိုေး က ရကျ ရထ က့် 

ရန က့်ခ ံ ဖပ ထ ေးသည ့် ဂျန့်ဂျ ေေ့်ဟို ရခေါ်သည ့် အ  ပ့် စစ့်ရသွေးကကွမျ ေးက ကျှူေးလွန့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

နစ့်န သ အမျ ေးစိုမှ  ေါြ ေးရေသ ှ  အ  ပ့်မဟို ့်သ မျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ 

အန ေးစပ့် ံိုေး ရန က့်ခံ အရဖခအရနမှ  ဖပည့် ငွ့်ေးစစ့်နငှ ့် ရဖမယ နငှ ့် ရ   ိုို့အ ွက့် အဖငင့်ေးပွ ေးရနကကဖခင့်ေးမျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ 

ပ ို၍ နက့်ရ ှုင့်ေးရသ  ရန က့်ခံမှ  လ မျ   ေးရ ေးက ို န ိုင့်ငံရ ေးအဖြစ့် အသံိုေးချခ ံဖခင့်ေးနှင ့် အ  ပ့်နငှ ့် အ  ပ့် 

မဟို ့်သ မျ ေးအကက ေး အကွွဲအပပွဲမျ ေး ဖြစ့်ရနသည ့် အရဖခအရန ဖြစ့်သည့်။ 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံက ေါြ ေး ဖြစ့် ပ့်က ို လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုဟို ရခေါ်  ိုခွဲ သည့်။ ကိုလသမဂဂ စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေးရ ေး 

ရက ့်မ ှင့်ကမ  ထ ိုသ ိုို့ ရခေါ်  ိုခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ။ ICC က   ေန့်န ိုင့်ငံ သမမ က ို လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   
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စွွဲချက့်မျ ေးနငှ ့်    ေးစွွဲ  ိုထ ေးသည့်။ 

နှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ ရ ွေးရနွေးညြှ န ှုင့်ေးပပ ေးရန က့် ကိုလသမဂဂနှင ့် အ ြ  က သမဂဂ အင့်အ ေးစိုမျ ေး 

စိုရပါင့်ေးထ ေးသည ့် ပ့်က ို ေါြ ေးရေသ ွင့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးအ ေး က ကယွ့် န့်အ ွက့်   ေန့်ရပေး ချထ ေး န့် 

သရဘ   ည ခွဲ သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 ေမ့်ေါနှင ့် ေါြ ေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေးအကက ေး   ည မှုနငှ ့် ကွ ဖခ ေးမှုမျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို   ေး  ေး န့် ထ ရ  က့်ရသ  န ိုင့်င ံက   ံိုို့ဖပန့်မှုမျ ေးအ ကွ့် အဓ က 

အ  ေးအ  ေးမျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

 င့်  ရသ  ဖြစ့် ပ့်မျ ေး န ှုင့်ေးယှဉ့်ဖခင့်ေး၊ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  ဖြစ့် ပ့်မျ ေးနှင ့် မဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  

ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို န ှုင့်ေးယှဉ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ဖြင ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို ရလ လ ဖခင့်ေး၏ အကျ  ေးရကျေးဇ ေးမျ ေးက ေး 

အဘယ့်နည့်ေး။ 

 

နြိဂံုျား 

 

ရဟ ့်လ ိုရက  စ့် ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေးချ  န့်မှ စ၍ န ိုင့်င ံက မှ ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ရန က့်ထပ့် 

ဘယ့်ရ   မှ ဖြစ့်ပွ ေးခငွ ့် မရပေးရ   ဟို သံနန ဌ န့် ချမှ ့်ခွဲ ကကသည့်။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   

အရ ေးပါသည ့် သရဘ   စ ချ ပ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည ့် ကိုလသမဂဂ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   

သရဘ   စ ချ ပ့်သည့် ထ ိုက  ကေ ့်က ို ရြ ့်ဖပသည ့် ဥပရေ  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို 

  ေး  ေးမည့်ဟ သည ့် က  ကေ ့်အ    ိုင့်ေး   လျှင့် လိုပ့်ရ  င့်မည့်ဟို က  ဖပ သည ့် 

အ  မျ ေးနငှ ့်စ လျှင့် သရဘ   စ ချ ပ့်သည့် အ ေးနည့်ေးပပ ေး ထ ရ  က့်မှု မ ှ ရပ။ သ ိုို့ရသ ့်ဖင ေးလည့်ေး လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ဖပဿန သည့် ပ ို၍ ကက ေးမ ေးရသ  အ ရံိုစ ိုက့်မှုမျ ေး   ှ လ ခွဲ သည့်။ ထ ိုရခါင့်ေးစဉ့်  ိုင့်   

စ ရပမျ ေးသည့်လည့်ေး လျင့်ဖမန့်စ ွပင့် မျ ေးဖပ ေး လ ခွဲ ပပ ေး လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို အဖပစ့်ရပေး န့် 

ရမျှ ့်လင ့်ချက့်သည့် ပ ို၍ လက့်ရ ွွေ့ န့်လ သည့်။ ကက ေးမ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု  စ့်ခို 

(  ဇေ ့်  ိုို့၏ ထ ပ့်ရခါင့်   ဇေ ့်မှု ဟို အသံိုေးမျ ေးကကသည့် (Schabas, 2000)) ဖြစ့်သည့်နှင ့် အည  လ မျ   ေး 

ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုသည့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး၏ ထ ပ့် ွင့်  ှ ရနသည့်။ 

အန ဂ ့်အ ွက့် ရမေးခွန့်ေးမှ  (စ ချ ပ့်ပါ အသံိုေးအနှုန့်ေးအ  ိုင့်ေး သံိုေး လျှင့်) ထ ို “လွန့်စ ွ   ိုေး  ွေးသည ့် ထ ခ ိုက့် 

နစ့်န မှုမျ ေး” က ို ြယ့် ှ ေးပစ့်မည့် ဟ သည ့် က  ကေ ့်အ ေး ဖြည ့် ည့်ေးန ိုင့်မည့်လ ေး၊ မည့်ကွဲ သ ိုို့ ဖြည ့် ည့်ေး 

န ိုင့်မည့်နည့်ေး ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 
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ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   သရဘ    စ ချ ပ့်က ို ရ ေး ွွဲခွဲ ချ  န့် ွင့် ရပေါ်ရပါက့်ခွဲ ရသ  

ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးသည့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ငွ့် မည့်သည့်  ိုို့ ပါေင့်သနည့်ေးဟ သည ့် ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေးအရပေါ် 

မည့်သည ့်နည့်ေးမျ ေးဖြင ့် ကက   င့် ခနို့့်မှန့်ေးန ိုင့်ခွဲ သနည့်ေး။ 

၂။  ကိုလသမဂဂ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု  ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့်၏ အ ေးသ ချက့်နှင ့် အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေးက ို 

ရြ ့်ဖပပါ။ 

၃။  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုအရပေါ် အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်   ငွ့် အရ ေးကက ေး ံိုေး ကွွဲလွွဲချက့်မျ ေးမှ  

အဘယ့်နည့်ေး။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  အဘယ့်ရကက င ့် အရ ေးပါသနည့်ေး။ 

၄။  ကိုလသမဂဂ သရဘ   စ ချ ပ့်ပါ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်ရ  ၊   ြယ့်လ့် 

လမ့်ကင့်ေး၏ မ  င့်ေး အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်ရ  ပါ အသံိုေးဖပ ၍  ေမ့်ေါနှင ့် ေါြ ေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ငွ့် 

ရ ွွေ့ သည ့် က စစ ပ့်မျ ေး၌ မည့်သည့်  ိုို့မှ  လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုဟို ညွှန့်ဖပရနသနည့်ေး။ မည့်သည့်  ိုို့မှ  

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု မဟို ့်ဟို   ိုန ိုင့်သနည့်ေး။ 

၅။   ေမ့်ေါ ဖြစ့် ပ့်သည့် မည့်သည ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု သ အ ို  နှင ့် အဓ က က ိုက့်ည သနည့်ေး။ ေါြ ေး 

ဖြစ့် ပ့်သည့် မည့်သည ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု သ အ ို  နှင ့် အဓ က က ိုက့်ည သနည့်ေး။ 

၆။  ေမ့်ေါနှင ့် ေါြ ေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို ဖြစ့်ပွ ေးရစခွဲ ရသ  အ  မျ ေး ငွ့် အရ ေးပါရသ    ည မှုမျ ေးနငှ ့် 

ကွွဲလွွဲမှုမျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

၇။  ေမ့်ေါ ဖြစ့် ပ့်မှ န ိုင့်ငံ က ၏ ပျက့်ကကွ့်မှုမျ ေးသည့် ေါြ ေး ဖြစ့် ပ့် ွင့် န ိုင့်ငံ က ၏  ံိုို့ဖပန့်မှုက ို 

မည့်ကွဲ သ ိုို့ ပံိုသွင့်ေးရပေးခွဲ သနည့်ေး။ 

၈။ န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ို  ေမ့်ေါ ဖြစ့် ပ့်က မဖပသန ိုင့်ခွဲ သည ့် မည့်သည ့် အ  က ို ေါြ ေးဖြစ့် ပ့်က 

ဖပသန ိုင့်ခွဲ သနည့်ေး 

 

အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ သရဘ   စ ချ ပ့်၏ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးသည့် ေို  ယ 

ကမ္ စစ့်အပပ ေး ရပေါ်ရပါက့်ခွဲ ရသ  အဖခ ေး အရ ေးပါသည ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး၏ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးနငှ ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့  င့်  သနည့်ေး၊ ကွွဲဖပ ေးသနည့်ေး။ 

၂။  ေမ့်ေါနှင ့် ေါြ ေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက မည့်သည ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု အဓ ပပ ယ့် သ ့်မှ ့်ချက့် ွင့် 

ရေေါေးမှုမျ ေးနှင ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့်၏ အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေးက ို 

ညွှန့်ဖပရနသနည့်ေး။ 

၃။ ယခိုအခန့်ေးက လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု သရဘ   စ ချ ပ့်၏ အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်   ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးသည့် 

  ေး  ေးရ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးထက့် ပ ို၍ အ ေးရက င့်ေးသည့်ဟို   ိုခွဲ သည့်။ ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် 

ဤအချက့်က န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ွက့်  ိုလျှင့်ရ   မှန့်ပါသလ ေး။ 
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၂၁) လသူာျားခ င်ျား စာနာမှု အဝ  ာင်ျား ပ  ေငဝ် ာ  ်စွ ်ဖ ်မှု 
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အ  ေးအ  ေးအချ   ွေ့က ို ရ ွေးရနွေးသွ ေးပါမည့်။ ယခို အခန့်ေး ွင့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်မှုက “က ိုယ့်ကျင ့်   ေး   ိုင့်   အနတ  ယ့်” (moral hazard) က ို မ ည့် ွယ့်ဘွဲ ဖြစ့်ပွ ေးရစန ိုင့်ပပ ေး 

ဖပည့် ငွ့်ေး ပဋ ပကခမျ ေးက ို သက့်  ိုေး ညှ့်ရစက  အ ပ့်သ ေးမျ ေး ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှုက ို ပ ို  ိုေးရစန ိုင့်ပံို  ိုို့ အပါအေင့် 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေး၏ မ ည့် ွယ့်ထ ေးရသ   လေ့်မျ ေးက ိုလည့်ေး 

ခွွဲဖခမ့်ေးစ  ့်ဖြ  သံိုေးသပ့်ထ ေးသည့်။ ၁၉၉၂ ခိုနစှ့်မှ ၁၉၉၅ ခိုနစှ့်အထ  အရမ  ကန့်၊ ဥရ  ပ အသ ိုက့်အေန့်ေး၊ 

ကိုလသမဂဂနှင ့် ရန  ိုေး (NATO) အြွွဲွေ့  ိုို့မှ ရဘ  စန ေးယ ေးသ ိုို့ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်ခွဲ ဖခင့်ေး၏ အရသေးစ  ့် ဖြစ့် ပ့်က အ  ိုပါ သရဘ    ေး အမျ ေးအဖပ ေးက ို လက့်ရ ွွေ့ဖပသရနသည့်။ 

န ဂံိုေးချ ပ့်အရနဖြင ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုက ို ပ ိုမ ို ရက င့်ေးမွန့်လ ရစ န့် 

အကကံဖပ ချက့်မျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖမြှင ့် င့်ဖခင့်ေးနှင ့် ရပါင့်ေးစည့်ေးန ိုင့် န့် အကကံဖပ ချက့်မျ ေးက ို 

 င့်ဖပထ ေးသည့်။ 
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လူသာျားခ ငျ်ား စာနာမှု အဝ  ာင်ျား ပ  ေငဝ် ာ ် စွ ်ဖ ်မှု ြို မြိတ်ဆ ် ခငျ်ား 

 

လူသာျားခ င်ျား စာနာမှု အဝ  ာင်ျား ပ  ေင်ဝ ာ ် စ ွ်ဖ ်မှုသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဖမြှင ့် င့်ဖခင့်ေးနှင ့် 

ထပ့်  မည ရသ ့်လည့်ေး  က့်စပ့်မှု  ှ သည့်။ အ  ိုပါ  က့်စပ့်မှုမျ ေးမှ   စ့်ခါ   ံ သ သ ရသ ့်လည့်ေး 

 စ့်ခါ   ံငွ့် ရမျှ ့်လင ့်ထ ေးသည့်နှင ့် လွွဲရချ ့်ရန  ့်သည့်။ အ  အကျ   ို ရသ ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု 

အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှု  ိုသည့်မှ  အဖခ ေးန ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်င ံငွ့် အနတ  ယ့် ကျရ  က့်ရနရသ  

အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့် န ိုင့်ငံ စ့်န ိုင့်ငံ (သ ိုို့) ထ ိုို့ထက့်ပ ိုရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး (သ ိုို့) န ိုင့်င ံက  

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက သံ မန့်ရ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် စစ့်ရ ေး အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ အ  ိုပါ အ ပ့်သ ေးမျ ေးသည့် သဘ ေ ရဘေးအနတ  ယ့်ရကက င ့် (သ ိုို့) ၎င့်ေး  ိုို့က ို  ည့် ယွ့်ချက့်  ှ  ှ  

ပစ့်မှ ့်ထ ေးရသ  (သ ိုို့) ရန က့် က့် ွွဲ ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် လ မှု အရန ှင ့်အယကှ့်မျ ေး  ှ သည ့် (စစ့်ပွွဲမျ ေး 

အပါအေင့်) န ိုင့်ငံရ ေး အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးရကက င ့် အနတ  ယ့် ကကံ ရ ွွေ့ရန ဖခင့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။  

 

ဖပည့် ငွ့်ေးစစ့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေး သည ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေးရ  ၊  လေ့်ပါ 

ဖြစ့်န ိုင့်ရလ   လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ဖမြှင ့် င့်မှုမျ ေးအကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေး  ှ သည့်။ အိုပ့်စို  စ့်စို၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို စဉ့် က့်မဖပ ့် 

ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးသည့် ထ ိုအိုပ့်စိုမှ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးက ို အ ဃ  နှင ့် ရေါသစ  ့်မျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်ရစက  ရန က့် ံိုေး ွင့် 

လက့်နက့်က ိုင့် ရ  ့်လှန့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်လ ပပ ေး ဖပည့် ွင့်ေးစစ့် စ င့်လ န ိုင့်သည့်။ စစ့်ဖြစ့်ပွ ေးချ  န့် ွင့် 

အ ပ့်သ ေးမျ ေးသည့် အစ ေးအရသ က့်၊ ရသ က့်ရ ၊ န ေးခ ို  နှင ့် ရ ေးေါေး မလံိုရလ က့်ဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  

လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု   ိုင့်   လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး  င့်  ိုင့် သကွဲ သ ိုို့ ဥပရေမွဲ  ြမ့်ေး  ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေး၊ ြ အ ေးရပေး 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ရစဖခင့်ေး (သ ိုို့) အကကမ့်ေးြက့် ခံ ဖခင့်ေး  ိုို့ အပါအေင့် ရဖပ င့်ရဖပ င့် င့်ေး င့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေး မျ ေးလည့်ေး ခစံ ေး သည့်။ စစ့်ပွွဲမျ ေးက ို အ ံိုေးသ ့်ရစန ိုင့်သည ့် န ိုင့်င ံက  လိုပ့် ပ့်မျ ေးသည့် 

ထ ိုဖပဿန  နှစ့်မျ   ေးလံိုေးက ို ရလျ  ပါေး အ ံိုေးသ ့် ရစလ မ ့်မည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  

ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့်  စ့်ခါ   ံငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးသည့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် အချ   ွေ့ အချ  န့်မျ ေး ွင့် ထ ို ည့်မှန့်ေးချက့် နှစ့်ခိုမှ  ြ လ ရနကကသည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို ဖမြှင ့် င့် န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးသည့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ိုင့်   လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို ပ ိုမ ို   ိုေး  ွေးရစသည့်။ သ ိုို့မဟို ့် 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ပ ိုမ ို 

  ိုေး  ွေးရစသည့်။ ထ ိုအရဖခအရန ွင့် ချဉ့်ေးကပ့် စည့်ေးရံိုေးသ  မျ ေးသည့် ထ ိုက စစ ပ့် နှစ့်ခိုအနက့် မည့်သည ့် 

က စစ ပ့်က ို ၎င့်ေး  ိုို့အရနဖြင ့် ပ ို၍ ဦေးစ ေးရပေး သင ့်သနည့်ေးဟို  ံိုေးဖြ ့်ပပ ေး အဖခ ေး စ့်ခိုက ို ယ ယ  

စရ ေးခံလ ိုက့် မည့် ဖြစ့်သည့်။ ရ ွေးရခေါ်ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး သ ပပ ံပည  ငှ့်မျ ေးက အ  ိုပါ ဖြစ့် ပ့်က ို 

“ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးနှင ့်    ေးမျှ မှု” အကက ေး ေွ ဟဖြစ့်မှု (သ ိုို့)  စ့်ခို   န့် အ ကွ့်  စ့်ခိုက ို စရ ေး ဖခင့်ေးဟို 

အမည့် ပ့် ထ ေးသည့်။ 

 

အ  ိုပါ အရဖခအရနမျ ေးက ို ၁၉၉၂ မှ ၁၉၉၅ ခိုနစှ့်အထ  ရသွေးရဖမကျ ဖပည့် ွင့်ေးစစ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ပပ ေး လ သ ေးချင့်ေး 

စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှု ပံိုစအံမျ   ေးမျ   ေး ကကံ ရ ွွေ့ခွဲ  ရသ  ဥရ  ပ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ ဖြစ့်သည ့် 
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ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်င ံငွ့် ရ ွွေ့ သည့်။ ရဘ  စန ေးယ ေး၏ ဖြစ့် ပ့်က ို ယခိုအခန့်ေး ရန က့်ပ ိုင့်ေး ငွ့် အရသေးစ  ့် 

ရြ ့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ 

 

ေငဝ် ာ  ်စွ ်ဖ ်မှုဆြိုင ်ာ သဝဘာတ ာျားမ ာျား ဝ ပာင်ျားလဲလာ ခငျ်ား 

 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့် အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် အနတ  ယ့် ကျရ  က့်ရနရသ  

အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို လ ိုအပ့်သည ့် ရထ က့်ပံ ပစစည့်ေးမျ ေး ရပေးအပ့်မှုဟို အဓ ပပ ယ့် ကျဉ့်ေးကျဉ့်ေးသ  

ြွွဲွေ့  ိုထ ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုအဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့် ွင့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့် (သ ိုို့) အ ပ့်သ ေးမျ ေး ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှုက ို 

ဖြစ့်ရစန ိုင့်ရသ  န ိုင့်ငံရ ေး အရကက င့်ေးအ  မျ ေးက ို မှ ့်ချက့် ရပေးဖခင့်ေးပင့် ရ  ှင့်  ှေး ထ ေးသည့်။ 

ထ ိုအစဉ့်အလ  ွင့် ပံိုမှန့် ပါေင့်သည ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ိုင့်   အြွွဲွေ့မှ  န ိုင့်င ံက  ကကက့်ရဖခန  ရက ့်မ   

(International Committee of the Red Cross (ICRC)) ဖြစ့်သည့်။ ICRC သည့် ၁၈၆၃ ခိုနှစ့် န ိုင့်ငံ က  

ည လ ခ ံ  စ့်ခိုမှ စ င့် ရပေါ်ရပါက့်ခွဲ ပပ ေး ထ ိုည လ ခံကပင့် ဂျန ဗ  သရဘ   စ ချ ပ့်နှင ့် ရန က့် က့် ွွဲ 

စ ချ ပ့်မျ ေးက ို ရန က့် စ့်နစှ့် ွင့် ရပေါ်ထွက့်လ ရစခွဲ သည့်။ ထ ိုသရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးနှင ့် 

စစ့်သ ေးမျ ေးက ို စစ့်ပွွဲက လ အ ွင့်ေး ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု အက အကွယ့် ရပေးအပ့် န့် 

အ မခံထ ေးသည့်။ ICRC ၏ မ မှ  ၎င့်ေး၏ လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု   ိုင့်     ေန့်က ို ထမ့်ေးရ  င့်န ိုင့် န့် 

၎င့်ေးေင့်ရ  က့်သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို န ိုင့်ငံရ ေးအ  ရေြန့်ဖခင့်ေး မဖပ ရပ။ ဥပမ  ICRC က အစ ိုေး က ို 

အ ပ့်သ ေးမျ ေးအ ေး  ည့် ွယ့်ချက့်  ှ  ှ  ထ ခ ိုက့်ရစသည ့် အ ွက့် ရေြန့်မှု ဖပ ခွဲ လျှင့် အစ ိုေး က ICRC က ို 

န ိုင့်ငံအ ငွ့်ေး ေင့်ရ  က့်က  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   အရထ က့်အပံ မျ ေး ရပေးဖခင့်ေးမှ 

  ေး  ေးပ  ့်ပင့်လ မ ့်မည့်။ ယင့်ေးသ ိုို့  ိုလျှင့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို ပ ိုမ ို ထ ခ ိုက့်ရစလ မ ့်မည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ICRC 

ကွဲ သ ိုို့ရသ  သမ ေးရ ိုေးကျ လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ သ ေးချင့်ေး 

စ န မှု  ိုင့်    ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို အရထ က့်အက  ဖြစ့်ရစ န့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   စ ိုေး  မ့် ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို 

သ သ သ သ ပင့် ချ   ေးနှ မ့်ထ ေးကကသည့်။ ဖြစ့် ပ့် အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် ICRC က ို ၎င့်ေး၏ ကက ေးရန 

 ပ့် ည့်ချက့်ရကက င ့် ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့် ရေြန့်ခွဲ ကကသည့်။ အထ ေးသဖြင ့် ရဟ ့်လ ိုရက  စ့် ဖြစ့် ပ့်အ ငွ့်ေး 

န ဇ မျ ေး၏   ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို မျက့်ဖမင့် ရ ွွေ့ ှ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး   ိုင့်ကက ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) ရှု ့်ချဖခင့်ေး မ ှ ရသ ရကက င ့် 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှု၏ ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်သည့် 

လွန့်ခွဲ ရသ   ယ့်စိုနစှ့် ငါေးစိုရလ က့်အ ွင့်ေး ရပေါ်ရပါက့်လ ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အဓ က အရဖပ င့်ေးအလွဲ 

ဖြစ့်ခွဲ သည ့် ဖြစ့် ပ့်မှ  ၁၉၆၇ နှင ့် ၁၉၇၀ ခိုနစှ့်ကက ေး န ိုင့်ဂျ  ေး  ေးယ ေးန ိုင့်ငံ၏ ဘ   ြ   ရေသအ ငွ့်ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  ခွွဲထွက့်ရ ေး စစ့်ပွွဲ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့် ွင့် ICRC ေန့်ထမ့်ေး အချ   ွေ့က ၎င့်ေး  ိုို့ အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ 

န ိုင့်ငရံ ေးအ  ကက ေးရန မ ေါေက ို  နို့့်ကျင့်ခွဲ ကကသည့်။ န ိုင့်ဂျ  ေး  ေးယ ေး အစ ိုေး သည့် ခွွဲထွက့်လ ိုသ မျ ေးအ ေး 

၎င့်ေး  ိုို့၏ က ိုယ့်ပ ိုင့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့်နှင ့် လွ ့်လပ့်ရ ေး  ယ လ ိုသည ့် ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေးက ို စွနို့့်လွှ ့်သွ ေးရစ န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးသည ့် အရနဖြင ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ိုင့်   လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး  ည့် ွယ့်ချက့် ှ  ှ ဖြင ့် 

ဖြစ့်ပွ ေးရစခွဲ သည့်ဟို ထ ိုသ မျ ေးက ယံိုကကည့်ကကသည့်။ ICRC က လိုပ့်ရ  င့်ရနသည ့် ထ ခ ိုက့်သ မျ ေးက ို 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   အက အည မျ ေး ရပေးဖခင့်ေးသည့် ေိုကခမျ ေး၏ ဇ စ့်ဖမစ့်က ို မရဖြ ငှ့်ေးန ိုင့်ဟို သ   ိုို့က 

ရှုဖမင့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် အ  ိုပါ မရကျမနပ့် ဖြစ့်ရနသ  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အက အည  ရပေးသ မျ ေးသည့် 
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ICRC မှ ခွွဲထွက့်ပပ ေး ၁၉၇၁ ခိုနစှ့် ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့ က ိုယ့်ပ ိုင့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး နယ့်စည့်မဖခ ေး    ေန့်မျ ေး အြွွဲွေ့ 

(Medecins Sans Frontieres (MSF)) က ို ထ ရထ င့်ခွဲ သည့်။ ယင့်ေးအြွွဲွေ့သည့် အရထ က့်အပံ မျ ေး 

ရပေးရံိုသ မက ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစသည့်ဟို ၎င့်ေး  ိုို့ ယ  သည ့် န ိုင့်ငံ၏ မ ေါေမျ ေးက ိုပါ ရှု ့်ချသည့်။ 

MSF သည့် ICRC ၏ မ ဖြစ့်သည ့် ရဖမဖပင့် ွင့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  ကက ေးရနမှုမ က ို စနွို့့်လွှ ့်ခွဲ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အက အည ရပေးန ိုင့်မှုက ို ရ   ို ငွ့် အဟနို့့်အ  ေး ဖြစ့်ရစသည ့်  ိုင့်ရအ င့် ရ  ှည့် ငွ့် လ သ ေးချင့်ေး 

စ န မှု  ိုင့်   ထ ခ ိုက့် ခံစ ေးမှုမျ ေးက ို ရလျှ  ချန ိုင့် န့် အရက င့်ေး ံိုေး နည့်ေးလမ့်ေးဟို ယ  သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို အမည့် ပ့်၊ ရှု ့်ချသည ့် နည့်ေးလမ့်ေးက ို အသံိုေးဖပ သည့်။ 

 

ဘ ်မလြို မ်ှုနှင  ်  ာျားဝနမှု 

 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှုလိုပ့်ငန့်ေး ရ  င့် ွက့်သ မျ ေးသည့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေး လိုပ့်   ငွ့် 

ဘက့်မလ ိုက့်မှုနှင ့် ကက ေးရနမှု မ နှစ့်ခိုလံိုေးက ို လ ိုက့်န  သည့်ဟို   ိုသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် လက့်ရ ွွေ့ ွင့် 

ဖပည့် ငွ့်ေးစစ့် က လအ ွင့်ေး ထ ို ည့်မှန့်ေးချက့် နှစ့်ခိုလံိုေးက ို လ ိုက့်န  န့် ခက့်ခွဲရပမည့်။ ဘက့်မလ ိုက့်မှု 

  ိုသည့်မှ  အရထ က့်အပံ မျ ေးက ို လက့်ခသံ ၏ န ိုင့်ငရံ ေး (သ ိုို့) စစ့်ရ ေး သစစ  ရစ င ့်သ မှုအ ေး ထည ့်သွင့်ေး 

စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး မဖပ ဘွဲ လ ိုအပ့်မှုအရပေါ်သ  အရဖခခံ၍ ရပေးအပ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ကက ေးရနမှု   ိုသည့်မှ  ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်မှုသည့် ယှဉ့်ပပ  င့်ရနရသ  အြွွဲွေ့မျ ေးအကက ေး အ ဏ ချ  န့်ခငွ့်လျှ အရပေါ် သက့်ရ  က့်မှုအ ေး ထ ခ ိုက့်မှု 

မ ှ ရစဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဘက့်မလ ိုက့်မှုနှင ့် ကက ေးရနမှုမ  နှစ့်ခို က ိုက့်ည မှု မ ှ ဖခင့်ေးသည့် အချက့် နှစ့်ချက့်မှ 

 င့်ေးသက့်လ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  ဖပည့် ငွ့်ေး စစ့်မျ ေးသည့် ဘက့်ည ချင့်ေးထက့် ဘက့်မမျှဖခင့်ေးက ပ ိုမျ ေးသည့် 

ဟ ရသ  အချက့်နှင ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေးသည့် ပိုန့်ကန့် 

  ိုက့်ခ ိုက့်သ မျ ေး က ိုလည့်ေး အကျ  ေး ှ ရစသည့် ဟ ရသ  အချက့်  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ ဖပည့် ွင့်ေးစစ့် ဖြစ့်ပွ ေးချ  န့် ငွ့် 

 စ့်ဘက့်က အဖခ ေး စ့်ဘက့်က ို အန ိုင့် ရနသည့်က မျ ေးပပ ေး ထ ိုအြွွဲွေ့က ထ ခ ိုက့်  ံိုေးရံှုေးမှု နည့်ေးပါေးသည့်။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်သ က လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု   ိုင့်   အရထ က့်အပံ မျ ေးက ို ဘက့်မလ ိုက့်ဘွဲ 

ရပေးအပ့်သည ့်အခါ သ   ိုို့က ပ ိုမ ိုအ ေးနည့်ေးသည ့် အြွွဲွေ့က ိုသ  အဓ က က ည  ပပ ေး ပ ို၍ အ ေးသ သည ့် အြွွဲွေ့က 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး  ပ့် ံ က  အက အည ရပေးမှုက ို ရထ က့်ပံ ရပေး သည့်။ ထ ိုလိုပ့် ပ့် နှစ့်ခိုလံိုေးသည့် 

ပဋ ပကခအ ွင့်ေး အ ဏ ချ  န့်ခငွ့်လျှ က ို ရဖပ င့်ေးလွဲရစပပ ေး အ ေးသ သ နငှ ့် န ှုင့်ေးယဉှ့်လျှင့် အ ေးနည့်ေးသ က ို 

ပ ိုမ ိုအ ေးဖြည ့်ရပေးသည ့် သရဘ  သက့်ရ  က့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်ဖခင့်ေးသည့် ကက ေးရန   

မကျရပ။ ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်သ မျ ေးသည့် ကက ေးရန န့် ကက  ေးပမ့်ေးမည့်   ိုပါက ထ ခ ိုက့် နစ့်န မှု နည့်ေးသည ့် 

ဘက့်က ိုလည့်ေး   ည ရသ  အရထ က့်အပံ  ပမ ဏ ရပေးအပ့် မည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ဖပ လိုပ့်ပါက ဘက့်မလ ိုက့်သည ့် 

မ က ို ချ   ေးရြ က့်   ကျမည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှု သရဘ    ေးက ို 

စစ့်အင့်အ ေး အသံိုေးဖပ မှုမျ ေး ပါေင့်ရအ င့် ထပ့်မံ အကျယ့်ချွဲွေ့ ခွဲ သည့်။ စစ့်အင့်အ ေးက ို အရထ က့်အပံ မျ ေး 

ရပေးအပ့်ဖခင့်ေးအ ေး က ကယွ့်ရပေး န့် သ မက အချ   ွေ့ ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ငွ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို အနတ  ယ့် 

ကျရ  က့်ရစသည့်ဟို ယ   သည ့် ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးက ို   ေး  ေး န့် (သ ိုို့) နှ မ့်နှင့်ေး န့်အ ွက့်ပါ 

အသံိုေးဖပ သည့်။ စစ့်ရအေးက လ ပပ ေး ံိုေးသွ ေးဖခင့်ေးက ကိုလသမဂဂ လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ အ ငွ့်ေး အရမ  ကန့် 

န ိုင့်ငံနငှ ့်   ိုဗ ယက့် န ိုင့်င ံ ိုို့အကက ေး ရ ွှေ့မ  ိုေး ရန က့်မ ို ့်သ  အရဖခအရနက ို ပျက့်ဖပ ေးသွ ေးရစခွဲ ပပ ေး 
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ဖြစ့် ပ့်ရပေါ် မ  ည့်၍ အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကွယ့် န့် စစ့်အင့်အ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး အပါအေင့် နည့်ေးလမ့်ေး 

အမျ   ေးမျ   ေး အသံိုေးဖပ က  ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးအ ေး ခွင ့်ဖပ လ ခွဲ သည့်။ ဥပမ မျ ေးက ို ရန က့်အပ ိုင့်ေး ငွ့် 

ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ 

 

ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်မှု အရဖမ က့်အဖမ ေးအပပ ေး ၂၀၀၁ ခိုနစှ့် ွင့် အရဖခအရနအ  ြွွဲွေ့စည့်ေးလ ိုက့်ရသ  ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံ၏ အချ ပ့်အဖခ အ ဏ   ိုင့်   န ိုင့်ငံ က  ရက ့်မ ငှ့် (International Commission 

on Intervention and State Sovereignity) (ICISS, 2001) အြွွဲွေ့က  ာ ွယ် န် တာေန ်(Responsibility 

to Protect (R2P))  ှ သည့်ဟို ရက က့်ချက့်ချခွဲ သည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု 

အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးအ  နည့်ေးလမ့်ေး အမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် က ကယွ့် န့် န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် 

  ေန့် ှ သည့် ဟ ၍ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ငွ့် “  ေး  ေးရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးနှင ့် အင့်အ ေးသံိုေး 

ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး၊ ပ  ့်  ိုို့ အရ ေးယ ဖခင့်ေးနငှ ့်   ဇေ ့်ရက င့်မျ ေးက ို 

   ေးစွွဲ  ိုဖခင့်ေး” နငှ ့် “စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေး”   ိုို့ ပါေင့်သည့်။ ၂၀၀၄ ခိုနှစ့် ေ ဇင့်ဘ လ ငွ့် 

ကိုလသမဂဂ ကျွမ့်ေးကျင့်သ မျ ေး အြွွဲွေ့က “န ိုင့်င ံက မှ အ   ကွ က ကယွ့် န့်   ေန့် ှ သည့်ဟ သည ့် စနံှုန့်ေး 

ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေးက ို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရထ က့်ခပံါသည့်” ဟို   ိုခွဲ သည့် (United Nations, 2004, p. 66)။ 

ရန က့် ံိုေး ငွ့် ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ ည လ ခံက ၂၀၀၅ ခိုနှစ့် ကမ္   ထ ပ့်သ ေး ည လ ခံ ငွ့် “လ မျ   ေး ံိုေး 

သ ့်ဖြ ့်မှု၊ စစ့်  ဇေ ့်မှု၊ လ မျ   ေးစို  ငှ့်ေးလင့်ေးရ ေးနှင ့် လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ  

  ဇေ ့်မှုမျ ေးမှ လ မျ ေးက ို က ကယွ့်ရပေးန ိုင့် န့် သင ့်ရလျ ့်ရသ  သံ မန့်ရ ေး  ၊ လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု 

  ိုင့်  နငှ ့် အဖခ ေးနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး အသံိုေးဖပ  န့်   ေန့် ှ ရကက င့်ေး” ဥပရေဖပ ခွဲ ပပ ေး “ပင မ့်ေးချမ့်ေးရသ  

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးဖြင ့် မလံိုရလ က့်ပါက ဖြစ့် ပ့်ရပေါ် မ  ည့်၍” အင့်အ ေးသံိုေးဖခင့်ေးက ို ခွင ့်ဖပ ထ ေးသည့် (United 

Nations General Assembly, 2005, p. 30)။ R2P ၏ မ လ အ  ို ငွ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေး ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခရံန ပါက 

န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် ေင့်ရ  က့်စကွ့်ြက့်မှု ပံိုစ ံသံိုေးမျ   ေး၊   ေး  ေးဖခင့်ေး၊ က ကွယ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ဖပန့်လည့် 

 ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး  ိုို့ လိုပ့်ရ  င့် န့်   ေန့် ှ သည့်ဟို   ိုထ ေးသည့်။ ထ ိုပံိုစမံျ ေးသည့် က ိုလ ိုန  လက့်သစ့် 

ပံိုစမံျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို ရေြန့်ခံ ရသ အခါ R2P က ို အဖခ ေး   ေန့် သံိုေးမျ   ေး အဖြစ့် ဖပန့်လည့် ဖပင့် င့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲခွဲ သည့်။ (၁) န ိုင့်ငမံျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဖပည့်သ မျ ေးက ို က ကွယ့် န့်   ေန့် ှ သည့်၊ (၂) ထ ိုသ ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့် န့် န ိုင့်ငံ က  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို အက အည  အရထ က့်အပံ  ရပေး မည့်၊ (၃) 

ထ ိုသ ိုို့လိုပ့်ရ  င့်ရပေးရနပါလျက့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဖပည့်သ မျ ေးက ို က ကယွ့် န့် ပျက့်ကကွ့်သည ့်အခါ 

န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့်နငှ ့်အည  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်န ိုင့်သည့် (G. Evans, 2009)။ 

 

ထ ိုသရဘ    ေးက ို အ န့်အသင ့် ရထ က့်ခမံှု  ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးနှင ့် လက့်ေွဲ 

န ိုင့်ငရံ ေးသမ ေးမျ ေးက၊ အထ ေးသဖြင ့် ဥရ  ပ ရေသ ွင့် ထ ိုစနံှုန့်ေးက ို ရခ ့်သစ့် နယ့်ချွဲွေ့ေါေပံိုစဟံို 

ရေြန့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုပံိုစသံည့် အစ ိုေး  အရဖပ င့်ေးအလွဲ လိုပ့် န့်၊ သဘ ေ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို အလွွဲသံိုေးစ ေး 

လိုပ့် န့် (သ ိုို့) အရန က့်န ိုင့်ငံမှ ကိုန့် င့်ပ ိုို့သ မျ ေးအ ကွ့် ရစျေးကွက့် ချွဲွေ့ထငွ့် န့်၊ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု 

ဟန့်ရ  င့်ထ ေးရသ  မ မ က ိုယ့်ကျ   ေးအ ကွ့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးဟို စွပ့်စွွဲခွဲ သည့်။ အချ   ွေ့ 

ရေြန့်သ မျ ေးကလည့်ေး  ေမ့်ေါ၊ ဘ နွ့်ေ နှင ့် အ သ ယ ိုေးပ ေးယ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  ကက ေးမ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှု သမ ိုင့်ေး ှ ခွဲ သည ့် အစ ိုေး မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ အဖပစ့်မျ ေးက ို ြံိုေးကွယ့် န့်   ေန့်နှင ့်   ိုမ လ ယ  
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န ိုင့်ငံကွဲ သ ိုို့ရသ  အဖခ ေးန ိုင့်ငမံျ ေးသ ိုို့ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုအ ကွ့် 

 ပ့်သ ေးမျ ေး ရစလွှ ့်ရပေးကကသည့်က ို ရထ က့်ဖပ ခွဲ သည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့် သမ ေးရ ိုေးကျအ ေးဖြင ့် အနတ  ယ့် 

ကျရ  က့်ရနရသ  အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို အရ ေးရပေါ် ပစစည့်ေးမျ ေး က ည  ရထ က့်ပံ ရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်သ မျ ေးသည့် ယခင့်က ICRC မှ န ဇ မျ ေးက ို ရေြန့် န့် ဖငင့်ေး  ိုသကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်ငံရ ေးနငှ ့် 

ပ ့်သက့်မှုက ို ရ  ှင့်ကကဉ့်ခွဲ ကကသည့်။  

ယရနို့ရခ ့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေးသည့် အ ပ့်သ ေးမျ ေး ထ ခ ိုက့် ခံစ ေး သည ့် န ိုင့်ငရံ ေး ဇ စ့်ဖမစ့်မျ ေးက ို 

 င့်  ိုင့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးကကသည့်။ ဥပမ  အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို ပစ့်မှ ့်ထ ေး ထ ခ ိုက့်ရစသ မျ ေးအ ေး 

အမည့်ထို ့်ရြ ့် ရှု ့်ချဖခင့်ေးမျ   ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ဘက့်မလ ိုက့်ဖခင့်ေး   ိုသည့်မျ  အရထ က့်အပံ မျ ေး ဖြနို့့်ရေ   ွင့် လ ိုအပ့်ချက့်  စ့်ခို ည့်ေးက ိုသ  

အရဖခခဖံခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ကက ေးရနဖခင့်ေး   ိုသည့်မှ  ပဋ ပကခ၏ အ ဏ ချ  န့်ခငွ့်လျှ က ို ရဖပ င့်ေးလွဲ မပစ့်ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ို ည့်မှန့်ေးချက့် နစှ့်ခိုမှ  ပံိုမှန့်အ ေးဖြင ့် က ိုက့်ည ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ 

၁၉၉၁ ခိုနစှ့်မှ စ၍ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေး ငွ့် အရထ က့်အပံ မျ ေး 

ရပေးဖခင့်ေးက ို က ကယွ့် န့်နငှ ့် ကျှူေးလွန့်သ ဟို ယ  သ မျ ေးက ို ပစ့်မှ ့်ထ ေး န့် စစ့်အင့်အ ေးက ို   ိုေးချွဲွေ့ 

အသံိုေးဖပ လ ကကသည့်။ 

၂၀၀၅ ခိုနစှ့် ွင့် ကိုလသမဂဂသည့် ခွင ့်ဖပ ချက့်ဖြင ့် စစ့်အင့်အ ေး အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး အပါအေင့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု 

အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုဖြင ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကွယ့် န့်   ေန့် ှ ရကက င့်ေး 

အသ အမှ ့်ဖပ ခွဲ သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ိုင့်    ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်    ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးအကက ေး 

လွန့် ွွဲမှုမျ ေး  ှ လ ပါက မည့်သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်သင ့်သနည့်ေး။ ဥပမ  ရဖမ က့်က ို  ေးယ ေးန ိုင့်ငံ စစ့်အ ဏ  ငှ့် 

စနစ့် လက့်ရအ က့် ွင့် ဖပည့်သ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငရံ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်ခ ံရံိုသ မက 

မကက ခဏ အင ့်ရဘေးလည့်ေး ကကံ ရ ွွေ့ကက သည့်။ လ သ ေးချင့်ေးစ န မှုက ို အဓ ကထ ေးပါက န ိုင့်င ံက  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် င ့်မွ ့်ရနရသ  ရဖမ က့်က ို  ေးယ ေး ဖပည့်သ မျ ေးအ ွက့် အစ ေးအစ မျ ေး 

ဖြနို့့်ရေရပေးသင ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် အင ့်ရဘေးက ို ရလျှ  ချဖခင့်ေးက စစ့်အ ဏ  ငှ့် စနစ့်အရပေါ် လ ထို 

ရထ က့်ခမံှုက ို   ိုေးပွ ေးရစလ မ ့်မည့်၊ ဤသ ိုို့ဖြင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးက ို 

သက့်  ိုေး ညှ့်ရစလ မ ့်မည့်။ ဤဖြစ့် ပ့် ွင့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှုက ို ဖမြှင့် င့်ဖခင့်ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့ကက ေး 

မည့်သည ့် စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုက ို ဦေးစ ေးရပေးသင ့်သနည့်ေး။ အဘယ့်ရကက င ့်နည့်ေး။ 

 

စစ်ဝ ျားအ  ေင်ဝ ာ ် စွ ်ဖ ်မှု 

ယရနို့ရခ ့် သမ ိုင့်ေး၏ က လ အမျ ေးစို ငွ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ဟ သည ့် စံနှုန့်ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို အဖခ ေး 

အသ အမှ ့်ဖပ ထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး (ပံိုမှန့်အ ေးဖြင ့် မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး ရနထ ိုင့်သည ့် ကမ္ သစ့်မှ 
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နယ့်ရဖမမျ ေး မပါေင့်ရပ၊ အခန့်ေး (၉)  ွင့် ရှုပါ) ၏ ဖပည့် ွင့်ေးရ ေးမှ ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးက ို 

  ေးဖမစ့်ထ ေးသည့်။ အ  ိုပါ စံနှုန့်ေးက ို စစ့်ပွွဲမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေးအ ေး ရလျှ  ချ န့်နငှ ့် န ိုင့်င ံက   ည့်ပင မ့်မှုက ို 

ဖမြှင ့် င့် န့် ကျင ့်သံိုေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ၁၆   စိုနငှ ့် ၁၇   စိုအ ငွ့်ေး ဥရ  ပ ွင့် ကစ့်သလစ့်နှင ့် 

ပရ ို က့်စ င ့် ဘ သ ေင့်မျ ေးအကက ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ပပ ေး ၁၆၁၈ ခိုနစှ့်မှ ၁၆၄၈ ခိုနှစ့် အ ွင့်ေး 

အထွပ့်အထ  ့်ရ  က့်လ သည ့် နှစ့်သံိုေး ယ့်ကက  စစ့်ပွွဲ ကွဲ သ ိုို့ရသ    ိုေး  ွေးသည ့် “ဘ သ ရ ေး စစ့်ပွွဲမျ ေး” က ို 

 ံိုို့ဖပန့်သည ့် အရနဖြင ့် ယင့်ေးစံနှုန့်ေး ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုစစ့်ပွွဲမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ န ိုင့်ငံဖပင့်ပ 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးထက့် န ိုင့်င ံွင့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး (အထ ေးသဖြင ့် ဘ သ ရ ေး) ရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေး ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့်  စ့်န ိုင့်ငံနငှ ့်  စ့်န ိုင့်ငံ ကွွဲဖပ ေး ဖခ ေးန ေးကကပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ လက့်ခထံ ေးရသ  

 န့်ြ ိုေးမျ ေးအရပေါ်  န့်ြ ိုေးထ ေးမှု ဖပင့်ေးဖပကကရလ   ဉ ဏ့်ပည  ထက့်ဖမက့်သည ့် န ိုင့်ငံရ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးနှင ့် 

   ေးစ  င့်သ မျ ေးက ထ ိုကွဲ သ ိုို့ န ိုင့်င ံွင့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးအရပေါ် အဖမင့် ကွွဲလွွဲမှုမျ ေးရကက င ့်သ  

  ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးက ို ခွင ့်ဖပ ရနလျှင့်  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ  စစ့်ပွွဲမျ ေး မကက ခဏ ဖြစ့်ပွ ေး ရနမည့် 

ဖြစ့်သည့်ဟို သရဘ ရပါက့် လ ကကသည့်။ 

 

ထ ိုို့ရကက င ့် ၁၆၄၈ ခိုနစှ့် ငွ့် ေက့်စ့်ြ လ ယ ေး ပဋ ည ဉ့် (Treaty of Westphalia) မှ  င ့် အချ ပ့်အဖခ  

အ ဏ  စံနှုန့်ေးက ို စ င့် ရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုအချ  န့်မှစ၍ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ န ိုင့်ငံ ငွ့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးထက့် 

န ိုင့်ငံဖပင့်ပ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးအ ကွ့်သ  စစ့်ပွွဲမျ ေးက ို    ေးေင့်   ိုက့်ခ ိုက့်န ိုင့်သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ ဖပည့် ွင့်ေးရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးအရပေါ် အဖပည ့်အေ အချ ပ့်အဖခ အ ဏ  အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည့်။ ဤသည့်က ို 

အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးက စစ့်အင့်အ ေးဖြင ့် ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ အဖခ ေးနည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်ဖခင့်ေး မဖပ န ိုင့်ရပ။ စံနှုန့်ေးက ို  စ့်ခါ   ံငွ့် ချ   ေးရြ က့်ကကရသ ့်လည့်ေး (Krasner, 1999) 

ထ ိုစနံှုန့်ေးသည့် နှစ့်ရပါင့်ေး ၃၀၀ ရကျ ့်အ ငွ့်ေး န ိုင့်င ံက  ဥပရေ၏ ရထ က့်  ိုင့်  စ့်ခိုအဖြစ့် 

 ပ့် ည့်ရနသည့်။ ထ ိုမ က ို ၁၉၄၅ ခိုနှစ့် ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့်၏ အခန့်ေး (၁) (အပ ိုေ့် ၂.၄ နှင ့် ၂.၇)  ွင့်လည့်ေး 

ထပ့်မံ ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ထ ိုအပ ိုေ့်မျ ေး ွင့် ကိုလသမဂဂမ ှ ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ ၎င့်ေး၏ အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ 

ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး အဖခ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ဖပည့် ငွ့်ေးရ ေးက ို ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးမှ   ေး  ေးထ ေးသည့်။ 

 

အဖွဲွေ့ေင်မ ာျား အာျားလုံျား ြိ ု ၎င်ျားတြိုို့၏ နြိုငင်တံ ာ ဆ ်ဆံဝ ျားတွင ် အ ခာျား နြိုင်င ံ တစန်ြိုငင်ံ၏ 

အခ  ပ်အ ခာအာဏာ တည်တံ ခြိငု်ဖမဲဝ ျား ြိ ု ဝသာလ်ည်ျားဝ ာင်ျား၊ နြိုင်ငံဝ ျားအ  လွတ်လပ်မှု ြို 

ဝသာ်လည်ျားဝ ာင်ျား ဖခြိမ်ျားဝ ခာ ် ခင်ျား (သြိုို့) အင်အာျားသုံျား ခင်ျားတြိုို့ ြိ ု တာျား မစထ်ာျားသည်။ ယခ ု ပဋြိညာဉတ်ွင် 

ပါေင်သည  ် မည်သည ် အ ာ မျှ  ုလသမဂဂအာျား နြိုင်ငံတစ်နြိငု်ငံ၏  ပညတ်ွင်ျား တ ာျားစ  င်ခွင  ်

နယ်ပယ်တငွ်ျား ှြိဝသာ အဝ  ာင်ျားအ ာမ ာျား၌ ေင်ဝ ာ ်စွ ်ဖ ်ခငွ ် မ ပ  (သြိုို့) အဖွဲွေ့ေင် နြိုငင်ံမ ာျားအာျား 

ထြို ြိစစ ပ်မ ာျားအတ ွ် ယခု ပဋြိညာဉအ်  စ  င်ဝပျား န် ဝတာင်ျားဆြိုခွင ် မ ပ ။ 

 

ပဋ ည ဉ့် အခန့်ေး (၇) ပါ လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ မ ှ အထ ေး ဖြစ့် ပ့်  စ့်ခိုအ ွက့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်  စ့်ခိုက ို 

အ ည့်ဖပ ဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  က စစ ပ့်မျ   ေး မဖြစ့်ပွ ေးသရ ွွေ့ အ  ိုပါ   ေးဖမစ့်ချက့်မျ ေးသည့် အကျ ံေးေင့်ရနသည့်။ 

န ိုင့်င ံက  ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးနငှ ့် လံိုခခ ံရ ေးက ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်သည ့် အရဖခအရန (သ ိုို့) ပဋ ည ဉ့် အပ ိုေ့် ၅၁ အ  

န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံသည့် န ိုင့်င ံက မ ှ   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးအ ွက့် မ မ က ိုယ့် မ မ  က ကယွ့် ရန သည ့် 

အရဖခအရနမျ ေးမှအပ လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ သည့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးက ို ခွင ့်မဖပ ရပ။  
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အခ  ပ်အ ခာ အာဏာဆြိငု် ာ စံနှုန်ျား ဝလ ာ   လာ ခင်ျား 

 

အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  စနံှုန့်ေးအ ေး ဥပရေအ  ပထမ ံိုေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးက ို ရဟ ့်လ ိုရက  စ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် 

ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည ့် ၁၉၄၈ ခိုနှစ့် လ မျ   ေး ံိုေး သ ့်ဖြ ့်ရသ    ဇေ ့်မှုက ို   ေး  ေးဖခင့်ေးနှင ့် ဖပစ့်ေဏ့်ရပေးဖခင့်ေး 

  ိုင့်   ကိုလသမဂဂ သရဘ    စ ချ ပ့် ွင့် ရ ွွေ့ သည့်။ ထ ိုသရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးသ မျ ေးသည့် လ မျ   ေး ံိုေး သ ့်ဖြ ့်မှု   ဇေ ့်မှုက ို “  ေး  ေး န့်နငှ ့် အဖပစ့်ရပေး န့်   ေန့်ယ  

ရ  င့် ွက့် မည့်”။ လ မျ   ေး ံိုေး သ ့်ဖြ ့်မှုက ို န ိုင့်ငရံ  ့်ကလည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအရပေါ် 

ကျှူေးလွန့်န ိုင့်ရပ   သရဘ   စ ချ ပ့်က လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးသ မျ ေးက ို န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ၏ ဖပည့် ငွ့်ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်  စ့်ခို ည့်ေးက ိုသ  အရဖခခံ၍ ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့် န့်   ေန့်ရပေးထ ေးသည့်။ က ကယွ့် န့် 

  ေန့်က အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  စံနှုန့်ေးက ို ထပ့်မံ၍ ရလျ  ကျရစသည့်။ လ မျ   ေး ံိုေး သ ့်ဖြ ့်မှုက ို 

  ေး  ေး န့်သ မက န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံအ ငွ့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် စစ် ာဇေတ်မှုမ ာျား၊ လူမ ြိ ျားစု  ှင်ျားလင်ျားဝ ျားနှင ် 

အ ခာျားဝသာ လူသာျားမ ြိ ျားနွယစ်ုအဝပေါ်   ြူျားလွန်ဝသာ  ာဇေတ်မှုမ ာျား အပါအေင့် အဖခ ေး ကက ေးမ ေးသည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို   ေး  ေး န့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးက ို ခွင ့်ဖပ ထ ေးသည့်။ ကိုလသမဂဂ 

ပဋ ည ဉ့်နငှ ့် က ိုက့်ည ရစ န့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးက ို ရထ က့်ခသံ မျ ေးက န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်င ံငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ချ   ေးရြ က့်ရနဖခင့်ေးသည့် “ထ ိုန ိုင့်ငံ၏ ဖပည့် ွင့်ေး    ေးစ  င့်ခငွ ့် 

နယ့်ပယ့် အ ငွ့်ေး၌သ  ကျရ  က့်ဖခင့်ေး” မဟို ့်ရ   ဟို   ိုသည့်။ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ အချ   ွေ့ရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ၏ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ထက့် ပ ိုအရ ေးပါရစဖခင့်ေးဖြင ့် စံနှုန့်ေးမှ  

 ဖြည့်ေးဖြည့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲလ ခွဲ  သည့်။ သ ိုို့   ွင့် အ  ိုပါ ရဖပ င့်ေးလွဲမှု၏ အ ံိုေးသ ့် ပမ ဏက ိုမ  

ရစ င ့်ကကည ့် ဦေးမည့် ဖြစ့်သည့် (စ ရသ တ  ၂၁.၁ က ို ရှုပါ)။ 

 

အချ ပ့်အဖခ အ ဏ  စံနှုန့်ေးက ို    ေးေင့် ချ   ေးရြ က့်မှု မ  ိုင့်မ ကပင့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အဖခ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး၏ 

ဖပည့် ငွ့်ေးရ ေးက ို လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု (သ ိုို့) လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးဖြင ့်  ြံန့် ံခါ ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်ရလ   ှ သည့်။ ဥပမ  ၁၉   စိုရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး ငွ့် ရအ ့်  ိုမန့် အင့်ပ ိုင့်ယ က ို ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်င ံွင့်ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ပ ိုမ ို ရ  င့်ေး  ို ရနသည ့် အ ရမေးန ေးယန့်ေးမျ ေး အပါအေင့် ခ စ့်ယ န့် ဘ သ ေင့်မျ ေးအရပေါ် 

 က့် ံပံိုမျ ေးအ ွက့် အချ   ွေ့ ဥရ  ပ န ိုင့်ငံမျ ေးက သံ မန့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ြ အ ေးရပေးမှုမျ ေးနှင ့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေး 

ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၆၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် ရန ှင့်ေးပ ိုင့်ေးမျ ေး ငွ့် ဘ   ြ   ရေသ ွင့်ေး လက့်နက့်က ိုင့် ခွွဲထွက့်မှုမျ ေး 

အရပေါ် အစ ိုေး ၏  ံိုို့ဖပန့်ပံိုမျ ေးရကက င ့် ထ ခ ိုက့်ခစံ ေးရန ရသ  အ ဘ ို လ မျ   ေးစိုမျ ေးအ ကွ့် န ိုင့်ငံအမျ ေးအဖပ ေးက 

န ိုင့်ဂျ  ေး  ေးယ ေး န ိုင့်ငံက ို ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေး ဖပ ခွဲ သည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၂၁.၁။ စ န့်ရခေါ်သည ့် ယ  ချက့်မျ ေး 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့် ဖပည့် ွင့်ေးစစ့် က လအ ွင့်ေး 

အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို အနတ  ယ့်မျ ေးမှ က ကယွ့်ရပေး န့်မှ  န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးအ ွက့် အရ ေးကက ေး ံိုေး 

အချက့်ဖြစ့်သည့် ဟ သည ့် ယ  ချက့်အရပေါ် အရဖခခံသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုအချက့်မှ  အပမွဲ မ့်ေး 

မှန့်ကန့်ပါသလ ေး။ န ိုင့်ငံ က  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက လွ ့်လပ့်မှု (သ ိုို့) ေ မ ိုကရ စ  ကွဲ သ ိုို့ရသ  အဖခ ေး 

အရ ေးပါသည ့်  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို အ ပ့်သ ေးမျ ေးအ ေး က ကယွ့်ဖခင့်ေးထက့် ပ ို၍ ဦေးစ ေးရပေးသင ့် ပါသလ ေး။ 

ထ ိုို့ဖပင့် ဖပည့် ငွ့်ေး ပဋ ပကခမျ ေး ွင့်  နို့့်ကျင့်ဘက့် အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့  နဒ ှ ပါက အဖငင့်ေးပွ ေးမှုမျ ေးက ို 
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ဖပင့်ပမှ ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်မှု မ ှ ဘွဲ အင့်အ ေးသံိုေး၍ အရဖြ ှ ခွင ့်  ှ သည့်   ိုဖခင့်ေးမှ  ဖြစ့်န ိုင့်ပါသလ ေး။ 

မည့်သည ့်အချက့်က အဖပင့်လ မျ ေးက ို အထ ေးသဖြင ့် ရေေးကွ ပပ ေး ကွ ဖခ ေးရသ  ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေး  ှ သည ့် 

အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်ခငွ ့် ရပေးပါသလွဲ။ အရမ  ကန့်န ိုင့်င၏ံ ဖပည့် ွင့်ေးစစ့်က ို 

ဖပန့်ရ ွေးကကည ့်ပါက ယ န ယကံ ကွန့်ြက့်ေရ စ က ို မနှ မ့်နှင့်ေးခင့် အချ  န့်အထ  အရမ  ကန့်လ မျ   ေး ငါေးသ န့်ေးခနို့့် 

ရသ ံိုေးခွဲ  သည့်။ ထ ိုစစ့်ပွွဲက န ိုင့်ငံက ို ဖပန့်လည့် စည့်ေးလံိုေးရစခွဲ ပပ ေး ကျွန့်စနစ့်က ို ြျက့်သ မ့်ေး န ိုင့်ခွဲ သည့်။ ဖပန့်၍ 

စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်လျှင့် ကနွ့်ြက့်ေရ စ  ငွ့် ကျွန့်စနစ့်  က့် ှ ရနသည ့်  ိုင့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်သ မျ ေးက 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးဖြင ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို  ပ့် နို့့်ခွဲ ပါက ပ ိုရက င့်ေးန ိုင့် 

ပါသလ ေး။ 

 

စစ်အငအ်ာျားသုံျား ခင်ျား 

 

စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ အပပ ေး ွင့် စစ့်အင့်အ ေးသံိုေး လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေး 

ပ ိုမ ိုမျ ေးဖပ ေး လ ခွဲ သည့်။ ထ ိုပံိုစသံည့် အ   ့် ပ့်မျ ေးအ ေး က ေ  ့်မှ ရမ င့်ေးထို ့်ခွဲ သည ့် ပင့်လယ့်ရကွွေ့ စစ့်ပွွဲ 

အပပ ေး ၁၉၉၁ ခိုနစှ့် ွင့် စ င့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုနစှ့် မ ့်လ ငွ့် အ   ့်န ိုင့်ငံ ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေးမှ က  ေ့် (Kurd) လ မျ   ေး 

ခွွဲထွက့်ေါေ မျ ေးသည့် ဘက့်ဂေက့်မှ   ေန့်ဟ စ န့် (Saddam Hussein) အစ ိုေး က ို ပိုန့်ကန့်ရ  ့်လှန့်မှု 

စ င့်ခွဲ သည့်။ အ   ့် စစ့် ပ့်က  က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်စွ  ြ နှ ပ့်ဖခင့်ေးဖြင ့်  ံိုို့ဖပန့်ခွဲ ပပ ေး က  ေ့်လ မျ   ေးမျ ေးမှ  

အ မ့်န ေးချင့်ေး    က န ိုင့်ငံ၏ ရ  င့် န့်ေးမျ ေး  ှ    ရဖမ က့်ြက့်ပ ိုင့်ေး ရေသသ ိုို့ ထွက့်ရဖပေး  မ့်ေးရ  က့်ခွဲ  ပပ ေး 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   အရ ေးရပေါ် အရဖခအရန စ့်ခို ဖြစ့်ပွ ေးရစခွဲ သည့်။ ၁၉၉၁ ခိုနှစ့် ဧပပ လ ွင့် 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံမ ှ နှစ့်သ မ ့်ရပေးရ ေး စ မံက န့်ေးဟို အမည့်ရပေးထ ေးသည ့် စစ့်အင့်အ ေးသံိုေး လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု 

အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှု  စ့်ခိုက ို ရ  င့် ကွ့်ခွဲ သည့်။ ကိုလသမဂဂက (လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ  

 ံိုေးဖြ ့်ချက့် ၆၈၈ အ ) လျင့်ဖမန့်စွ ပင့် ၎င့်ေး၏ အြွွဲွေ့အေင့်မျ ေးက ို လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   

အ ေးထို ့်မှုမျ ေးအ ေး အက အည ရပေး န့် န ှုေးရ  ့်ခွဲ ပပ ေး အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံက ို က  ေ့်လ မျ   ေးမျ ေးအ ေး 

က ကယွ့်ရပေးန ိုင့် န့်၊ စစ့်ရ  ှင့်စခန့်ေးမျ ေး  ည့်ရ  က့်န ိုင့် န့်၊ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ိုင့်   အက အည မျ ေး 

ရပေးအပ့်န ိုင့် န့်နှင ့် ဖပန့်လည့်အရဖခချရ ေး ွင့် က ည န ိုင့် န့် န ိုင့်ငံမျ ေး ညွနို့့်ရပါင့်ေးအြွွဲွေ့က က ည ခွဲ သည့်။ 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံက အ   ့်န ိုင့်ငံ ှ  က  ေ့်ရေသက ို ရလယ ဉ့် မပျံသန့်ေး ဇိုန့်အဖြစ့် စ င့် သ ့်မှ ့်ခွဲ ပပ ေး 

   က န ိုင့်င ံွင့် အရဖခစ ိုက့်က  ကင့်ေးလှည ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ရေဟင့် ငွ့် လှည ့်လည့်ရနရသ  အ   ့် 

ရလယ ဉ့်မျ ေးက ို ပစ့်ချဖခင့်ေး စစ့် င့်ရ ေးမျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် အ  ိုပါ ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်မှုသည့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   အရထ က့်အပံ မျ ေး ရပေးဖခင့်ေးသ မက အ   ့် ွင့် 

အ ဏ ချ  န့်ခွင့်လျှ က ိုပါ ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးရစမည ့် က လ ညှ့် စစ့်ရ ေး အက အည မျ ေး ရပေးဖခင့်ေးမျ ေးလည့်ေး 

ပါေင့်သည့်။ ယင့်ေးအက အည မျ ေးရကက င ့် က  ေ့်လ မျ   ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေး လွ ့်လပ့်ခငွ ့်   ှ လ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရနမျ ေးလည့်ေး   ိုေး က့် ရက င့်ေးမွန့်လ သည့်။ 

 

ထ ိုအချ  န့်မှ စ၍ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေး ငွ့် စစ့်အင့်အ ေး သံိုေးဖခင့်ေး ပ ိုမ ို 

ပျံွေ့နှံို့လ ခွဲ သည့်။ ထ ိုလိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို  စ့်ခါ   ံငွ့် ပစ့်မှ ့်ထ ေးရသ  န ိုင့်ငံ၏ သရဘ   ည ချက့်ဖြင ့် 

လိုပ့်ရ  င့်သည့်။ ပံိုမှန့်အ ေးဖြင ့် ယင့်ေးက ို ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့်၏ အခန့်ေး (၆)  ွင့် ခငွ ့်ဖပ ထ ေးသည့်။ အချ   ွေ့ 

ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ငွ့်မ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုက ို န ိုင့်ငံ၏ သရဘ   ည မှု မ ှ ဘွဲ လိုပ့်ရ  င့်သည့်။ ယင့်ေးက ို 
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ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့် အခန့်ေး (၇) (သ ိုို့) ထ ိုပဋ ည ဉ့် ဖပင့်ပ ဥပရေရဘ င့်အ ငွ့်ေးမှ လိုပ့်ရ  င့်သည့်။ ဥပမ  

က ို  ိုဗ ို ဖြစ့် ပ့် ငွ့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုက ို ကိုလသမဂဂက မဟို ့်ဘွဲ အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်  ပင့် အရမ  ကန့်နှင ့် 

ဥရ  ပ စစ့်ရ ေး ပ ေးရပါင့်ေးမှုအြွွဲွေ့၊ ရန  ိုေး (NATO) က ခွင ့်ဖပ ခွဲ သည့်။ ၁၉၉၁ ခိုနစှ့်မှ စ၍ ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်သ မျ ေးသည့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကွယ့် န့် အင့်အ ေးသံိုေးဖခင့်ေးက ို န ိုင့်ငရံပါင့်ေး ၂၄ န ိုင့်ငံ ငွ့် 

လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ ယင့်ေးန ိုင့်ငံမျ ေးမှ  အ ြဂန့် နစစ န့်၊ အယ့်လ့်ရဘေးန ေးယ ေး၊ ရဘ  စန ေးယ ေး၊ ဘ နွ့်ေ ၊ 

အလယ့်ပ ိုင့်ေး အ ြ  ကန့်   ပါ  ဗလစ့်၊ ချက့်ေ့်၊ ခရ ိုရအေး ှ ေး၊ ကွန့်ဂ ို ေ မ ိုက က့် စ့်   ပါ  ဗလစ့်၊ အရ ွှေ့  ရမ ၊ 

ရဂျ ့်ဂျ  ယ ၊ ရဟ  ၊ အ   ့်၊ အ ိုင့်ဗ  က ိုို့စ့်၊ က ို  ိုဗ ို၊ လ ိုင့်ရဘေး  ေးယ ေး၊ လစ့်ဗျ ေး၊ မက့်  ေ ိုေးန ေးယ ေး၊ မ လ ၊ 

 ေမ့်ေါ၊     ယ ေး လ ယံိုေး၊   ိုမ လ ယ ၊ ရ  င့်  ေန့်၊   ေန့်နှင ့်   ဂျစ့်ကစစ န့် န ိုင့်ငံမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး အချ   ွေ့ 

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့်  စ့်ကက မ့်ထက့်ပ ို၍ လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ  သည့်။ ထ ိုက လအ ငွ့်ေး၌ပင့် ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်သ မျ ေးသည့် (အရစ ပ ိုင့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ထ ေးသည ့် ရ  င့် ွက့်ချက့်မျ ေးက ို ထည ့်မ ွက့်လျှင့်) 

အဖခ ေးန ိုင့်ငံ  စ့် ယ ့်ရဖခ က့် န ိုင့်င ံွင့်လည့်ေး ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးက ို ရထ က့်ပံ  န့် စစ့် ပ့်မျ ေး (သ ိုို့) 

ရစ င ့်ကကည ့်ရလ လ သ မျ ေး ချထ ေးခွဲ သည့်။ အ  ိုပါ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ  ကရမ္ ေ ေးယ ေး၊ ချက့်ေ့်၊ ရက ့်မရ ိုွေ့စ့်၊ 

အယ့်လ့်  ဗရေါ၊ အယ့်  ထ  ေးယ ေး၊ အ သ ယ ိုေးပ ေးယ ေး၊ ဂ ွ  မ လ ၊ ဂ န ဘစ့်ရ  င့်ေး၊ က ေ  ့်၊ လက့်ဘနွန့်၊ 

ရမ ့်လ့်ေ ိုဗ ၊ မ ိုဇန့်ဘ ၊ ပါပ အ  နယ ေးဂ န ၊ ပ ရ ေး၊ ရ  ့်လမွန့် ကျွန့်ေးစိုမျ ေးနှင ့် အရန က့်   ဟ   န ိုင့်ငံမျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးသည့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကွယ့် န့်   ေန့် သ သ သ သ  

မရပေးထ ေးရသ ့်လည့်ေး အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို အသစ့် ဖပန့်လည့် ရပေါ်ရပါက့် လ ရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးမှ 

က ကယွ့် န့်  ည့် ွယ့်ချက့်မှ  ကက ေးစွ  လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ သည့်။ ၁၉၈၃ ခိုနစှ့်မှ ၂၀၀၅ ခိုနစှ့်အထ  ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  

  ေန့်န ိုင့်ငံ၏ ရ  င့်၊ ရဖမ က့် ဖပည့် ငွ့်ေးစစ့် ကွဲ သ ိုို့ရသ  အချ   ွေ့ရသ  ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ွင့် န ိုင့်င ံက  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ပ  ့်  ိုို့ အရ ေးယ မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) သ ပိုန့်မျ ေးက ို ရပေါ်ရပေါ်ထင့်ထင့်ပင့် 

အရထ က့်အပံ မျ ေး ရပေးဖခင့်ေး  ိုို့ဖြင ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုက ို  ပ့် နို့့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ကကသည့်။ 

 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးသည ့်နှုန့်ေးနှင ့် အကျယ့် ပ ိုမ ို 

  ိုေးပွ ေးလ ဖခင့်ေးက အစ ိုေး  အသံိုေးစ   ့်မျ ေးနှင ့် အ  ိုပါ က စစ ပ့်မျ ေးအရပေါ် အဓ ကထ ေး လိုပ့်ရ  င့်သည ့် 

အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အရ အ ွက့်က ို ပ ိုမ ို  ိုေးဖမင ့်လ ရစသည့်။ စစ့်အသံိုေးစ   ့်မျ ေး မပါဘွဲ 

၁၉၉၀ မှ ၂၀၁၀ ဖပည ့်နစှ့်အ ငွ့်ေး လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ိုင့်      ေးေင့် အရထ က့်အပံ အ ွက့် နှစ့်စဉ့် 

အသံိုေးစ   ့်သည့် အရမ  ကန့် ရေေါ်လ  ၃.၄ ဘ လ ယံမှ ၁၃.၃ ဘ လ ယံ အထ    ိုေးဖမင ့်လ ခွဲ သည့်။၁ ထ ိုသ ိုို့ 

အသံိုေးစ   ့် ဖမင ့်မ ေးလ ဖခင့်ေးသည့် လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ပွ ေးမျ ေးလ ရစပပ ေး အရ ေးရပေါ် 

အရဖခအရန  စ့်ခိုအ ကွ့် အရထ က့်အပံ  ရပေးဖခင့်ေး ွင့် အန့်ဂျ  အ ို အြွွဲွေ့   နငှ ့်ချ  ၍ ပါေင့်လ ကကသည့်။ 

 

အဓြိ  ခ ြိ ျားဝဖာ ်မှုမ ာျား 

 

စစ့်ရအေးက လ အပပ ေး ွင့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  စစ့်ရ ေး ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု ဖြစ့် ပ့် 

အမျ ေးအဖပ ေးသည့် အထ ေး ထင့် ှ ေးခွဲ သည့်။   ိုမ လ ယ  ွင့် က လ ှည့်ကက  ဖြစ့်ပွ ေးရနရသ  

ဖပည့် ငွ့်ေးစစ့်အ ွင့်ေး အြွွဲွေ့မျ ေး၏၊  စ့်ခါ   ံွင့်  ည့် ွယ့်ချက့်  ှ  ှ ဖြင ့်၊ အက အည မျ ေး 

ဖြ ့်ရ  က့်ထ ေးဖခင့်ေး ခံ ရသ  အ ပ့်သ ေးအ ကွ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ိုင့်   အရထ က့်အပံ မျ ေး 

ရပေးအပ့်န ိုင့် န့် ၁၉၉၂ ခိုနစှ့် ွင့် ကိုလသမဂဂနငှ ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံ ိုို့က   ိုမ လ ယ  န ိုင့်ငံသ ိုို့  ပ့်မျ ေး 
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ရစလွှ ့်ခွဲ သည့်။ ဘက့်မလ ိုက့်ရသ ့်လည့်ေး ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမှ  ကက ေးရန မဖြစ့်ခွဲ ရပ။ ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်မှုက   ိုမ လ  သ ပိုန့်ရခါင့်ေးရ  င့် မ ိုဟ မက့် ြ  ယ့် အ ေ့်ေ  (Mohammad Farrah Aideed) က ို 

အင့်အ ေး ရလျ  နည့်ေးရစခွဲ ပပ ေး ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်အရပေါ် အ ေ့်ေ က ပါကစစ န့်မ ှ ရစလွှ ့်လ ိုက့်သည ့် ကိုလသမဂဂ 

 ပ့်သ ေးမျ ေးက ို သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် လက့်စ ေးရချ ခွဲ သည့်။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံက သ ပိုန့်ရခါင့်ေးရ  င့်က ို 

ပစ့်မှ ့်ထ ေးဖခင့်ေးဖြင ့်  ံိုို့ဖပန့်ခွဲ ပပ ေး ၁၉၉၃ ခိုနှစ့် ရအ က့်  ိုဘ လ ငွ့်ေး   ိုက့်ပွွဲ  စ့်ခို၌ သ ပိုန့်ရခါင့်ေးရ  င့်က 

အရမ  ကန့်  ပ့်သ ေး ၁၈ ဦေးက ို သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ထပ့်မံ လက့်စ ေးရချခွဲ သည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့်က ို Blackhawk 

Down ရိုပ့် ှင့် ွင့် ရ ိုက့်က ေး ပံိုရြ ့်ထ ေးသည့်။ ရန က့်ထပ့် ၁၈ လ အကက  ွင့် အရ ေးရပေါ် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု 

  ိုင့်   အရဖခအရနက ို ရလျှ  ချန ိုင့်ခွဲ ပပ ေး ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်သည ့်  ပ့်မျ ေး ရို ့်သ မ့်ေးသွ ေးခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

မကက မ မှ ပင့်  ည့် ှ ရနရသ  ပဋ ပကခမျ ေးမှ စစ့်ပွွဲ ဖပန့်စလ ရစခွဲ ပပ ေး အ ပ့်သ ေး ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေး ထပ့်မံ 

ဖြစ့်ပွ ေးလ က  ေင့်ရ  က့်စကွ့်ြက့်မှုမျ ေးမှ  ၂၀၁၆ ခိုနစှ့် အရစ ပ ိုင့်ေးအထ   က့်လက့်  ှ ရန  ွဲပင့်။ 

 

၁၉၉၂ ခိုနစှ့်မှ ၁၉၉၅ ခိုနှစ့် အထ  ကိုလသမဂဂနှင ့် ရန  ိုေး  ပ့်ြွွဲွေ့မျ ေးက ရဘ  စန ေးယ ေး ွင့် ရှုပ့်ရထွေးသည ့် 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  စစ့်ရ ေး ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု  စ့်ခို ဖပ လိုပ့်ခွဲ ပပ ေး ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်က ို ယခိုအခန့်ေး 

ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် အရသေးစ  ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

 

မကက မ  ငွ့် အ မ့်န ေးချင့်ေး   ေးဘ ေးယ ေး န ိုင့်ငံ ှ  က ို  ိုဗ ို ရေသ ွင့် အယ့်လ့်ရဘေးန ေးယန့်ေး လ မျ   ေး 

စစ့်ရသွေးကကွမျ ေး၏ က ို  ိုဗ ို လွ ့်ရဖမ က့်ရ ေး ပ့် (Kosovo Liberation Army) က အစ ိုေး ၏ ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးက ို 

ခွွဲထွက့်ရ ေး ပိုန့်ကန့်မှု  စ့်ခို  င့်နွှွဲ၍  ံိုို့ဖပန့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၉၈ ခိုနစှ့် ွင့်   ေးဘ ေးယ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်  လ ိုဘ ိုေန့် 

မ လ ို  ိုဗစ့် (Slobodan Milosevic) က ပိုန့်ကန့်သ မျ ေးက ိုသ  ပစ့်မှ ့်ထ ေးရံိုမက အ ပ့်သ ေး 

  ရပါင့်ေးမျ ေးစွ က ို အသက့်ရသ ံိုေးရစပပ ေး ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ ရသ  လ မျ ေးက ို ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ 

ထွက့်ရဖပေးရစခွဲ သည ့် ကကမ့်ေး မ့်ေးသည ့် သ ပိုန့်စစ့် င့်ရ ေးဖြင ့် လက့် ံိုို့ဖပန့် ခွဲ သည့်။ က ို  ိုဗ ို ရေသမှ 

အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံက ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ခွဲ ပပ ေး   ေးဘ ေးယ ေး န ိုင့်ငံက ို 

ရန  ိုေးအြွွဲွေ့၏ ရလရကက င့်ေး   ိုက့်ခ ိုက့်ရ ေးမျ ေးဖြင ့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခွဲ    မ လ ို  ိုဗစ့်က ရအ က့်  ိုဘ လ ၁၉၉၈ 

ခိုနစှ့် ငွ့်   ဘ ေးယ ေး စစ့် ပ့်မျ ေးက ို ရို ့်သ မ့်ေးပပ ေး န ိုင့်င ံက  ရစ င ့်ကကည ့်သ မျ ေးက ို ေင့်ရ  က့်ခငွ ့် 

ဖပ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် အယ့်လ့်ရဘေးန ေးယန့်ေး သ ပိုန့်မျ ေးက   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေး ဖပန့်လည့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ပပ ေး 

အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို ထွက့်ရဖပေး  မ့်ေးရ  ှင့် ရစခွဲ ရသ  စစ့်ပွွဲမျ ေး ထပ့်မံ ဖြစ့်ပွ ေးရစဖပန့်သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံက သံိုေးနှစ့်အကက  ွင့် က ို  ိုဗ ိုက ို လွ ့်လပ့်ရ ေးအ ကွ့် ဖပည့်သ ူ့ နဒ ခံယ ပွွဲ လိုပ့်ရ  င့်ခွင ့် 

ရပေးမည့်ဟို က  ဖပ ထ ေးသည ့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်က ို ၁၉၉၉ ခိုနှစ့် ရြရြ ့်ေါ  လ ငွ့် 

ရ ေး ွွဲရပေးခွဲ ပပ ေး မ လ ို  ိုဗစ့်က ို လက့်မှ ့်ရ ေး ရ ေးထ ိုေးမည့်ရလ  (သ ိုို့) ရန  ိုေးအြွွဲွေ့၏   ိုက့်ခ ိုက့်မှု 

ခံမည့်ရလ ဟို ရ ေွးချယ့်ခ ိုင့်ေးခွဲ သည့်။ ဤအကက မ့် ွင့်မ  မ လ ို  ိုဗစ့်က ဖငင့်ေး  ိုခွဲ ပပ ေး ၁၉၉၉ ခိုနှစ့် မ ့်လ 

ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေး ငွ့် ရန  ိုေးအြွွဲွေ့မှ ဗံိုေးကျွဲဖခင့်ေးမျ ေး စ င့်ခွဲ သည့်။   ေးဘ ေးယ ေး  ပ့်သ ေးမျ ေးက က ို  ိုဗ ိုမှ 

အယ့်လ့်ရဘေးန ေးယန့်ေး လ မျ   ေး  စှ့်သ န့်ေးခွွဲခနို့့်က ို ရမ င့်ေးထို ့်ခွဲ သည့်။ ယင့်ေးအရ အ ွက့်မှ  ထ ိုရေသ ှ  

အယ့်လ့်ရဘေးန ေးယန့်ေး လ မျ   ေး  စ့်ေက့်ခနို့့်  ှ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် လ ရပါင့်ေး  စ့်ရသ င့်ေးခနို့့် က ိုလည့်ေး 

သ ့်ဖြ ့်ခွဲ ရသေးသည့်။ ရန  ိုေးအြွွဲွေ့မှ ၁၁ ပ ့်ကက  ဗံိုေးကကွဲ   ိုက့်ခ ိုက့်ပပ ေးရန က့် မ လ ို  ိုဗစ့်မှ 

လက့်ရလျှ  သွ ေးခွဲ က  ၎င့်ေး၏  ပ့်မျ ေး အ ေးလံိုေးက ို က ို  ိုဗ ိုမှ  ို ့်ခ ွရစပပ ေး န ိုင့်င ံက  ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး  ပ့်မျ ေးက ို ေင့်ရ  က့်ခငွ ့် ရပေးသည ့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်က ို 
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လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးခွဲ သည့်။ အယ့်လ့်ရဘေးန ေးယန့်ေး လ မျ   ေး ေိုကခသည့်မျ ေး ရန ပ့် ဖပန့်လ ရလ   ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး 

 ပ့်မျ ေး  ှ သည ့်  ိုင့် ဖပန့်လည့် ေင့်ရ  က့်လ သ မျ ေးက   ေးဗ ေးယန့်ေး လ မျ   ေး နှစ့်သ န့်ေးခနို့့်က ို ရေသ ငွ့်ေးမှ 

ရမ င့်ေးထို ့်ခွဲ ပပ ေး   ရပါင့်ေးမျ ေးစွ ရသ  လ မျ ေးက ို သ ့်ဖြ ့်ပစ့်ခွဲ သည့်။ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုက ို 

ရထ က့်ခသံ မျ ေးက စွက့်ြက့်မှုသည့်   ဗ ေးယန့်ေး လ မျ   ေးမျ ေးက အယ့်လ့်ရဘေးန ေးယန့်ေး အ ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ် 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ပ ို၍ ကျှူေးလွန့်ဖခင့်ေးမှ က ကယွ့်ရပေးန ိုင့်ခွဲ သည့်ဟို   ိုကကသည့်။  စ့်ဘက့် ငွ့်လည့်ေး 

ရေြန့်သ မျ ေးက ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုသည့်  ည့် ယွ့်ချက့်နှင ့်  လွွဲစ  ဖြစ့်သွ ေးခွဲ ပပ ေး အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို ပ ိုမ ို 

  ိုေး  ွေးရစက    ဗ ေးယန့်ေး အ ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ် လက့် ံိုို့ဖပန့်ဖခင့်ေးမျ ေးအ ေး က ကွယ့် မရပေးန ိုင့်ခွဲ ဟို 

  ိုကကသည့်။ 

 

၂၀၁၁ ခိုနှစ့် အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်ငံမှ လံိုခခ ံရ ေး  ပ့်ြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးက သံိုေး က့်အ ငွ့်ေး  နဒဖပသ  

နှစ့်  ရကျ ့်ခနို့့်က ို သ ့်ဖြ ့်ပစ့်ခွဲ ပပ ေး လက့်နက့်က ိုင့် ရ  ့်လှန့်ရ ေး ဖြစ့်ပွ ေးလ ရစ န့်  ွရပေးသလ ို 

ဖြစ့်ရစခွဲ သည့်။ အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် ပိုန့်ကန့်သ မျ ေးဘက့်မှ အန ိုင့်  ှ မှုမျ ေး  ှ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး  စ့်လခနို့့် အကက  ွင့် 

လစ့်ဗျ ေး၏ လံိုခခ ံရ ေး  ပ့်ြွွဲွေ့မျ ေးက သ ပိုန့်မျ ေး၏ ရန က့် ံိုေး ရဖခကိုပ့်ယ    ဘန့်ဂါဇ ပမ  ွေ့က ို သ မ့်ေးလ ိုက့်ပပ ေး 

စစ့်ပွွဲက ို အ ံိုေးသ ့် န ိုင့်ခွဲ သည့်။ ပိုန့်ကန့်သ မျ ေးက ို လက့်နက့်ချရစ န့် (သ ိုို့)  ို ့်ခ ွသွ ေးရစ န့် လစ့်ဗျ ေး 

အစ ိုေး က အ ခံသ မျ ေးက ို ညြှ   လ မ ့်မည့် မဟို ့်ဟို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခွဲ သည့်။ သ ပိုန့်မျ ေးက န ိုင့်င ံက  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ို အ ပ့်သ ေးမျ ေး ရသွေးရချ င့်ေးစ ေးရနပပ ဟို   ိုက   ွွဲရ  င့် သ မ့်ေးသွင့်ေးခွဲ သည့်။ အချ   ွေ့ရသ  

အရန က့်န ိုင့်ငံမ ှ ရေြန့်သ မျ ေးက ဖပန့်လည့် ရလ လ ကကည ့်လျှင့် ထ ိုလမျ ေးအ ငွ့်ေး အစ ိုေး သည့် 

ပိုန့်ကန့်သ မျ ေးက ိုသ  ပစ့်မှ ့် ထ ေးခွဲ ရလ   ယင့်ေးအ  ိုမှ  လ မ့်ည  ထွက့်  ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို 

သ ့်မှ ့်ကကသည့်။၂  မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  ကိုလသမဂဂက ရလယ ဉ့် မပျံသန့်ေး ဇိုန့် သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် 

လက့်နက့် ရ  င့်ေးချမှု   ေးဖမစ့်ဖခင့်ေး  ိုို့က ို ခွင ့်ဖပ ခွဲ ပပ ေး “အ ပ့်သ ေး အမျ ေးစို ရနထ ိုင့်ရသ  ရန  မျ ေး ွင့် 

အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့် လ ိုအပ့်ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး အသံိုေးဖပ ခွင ့်” ရပေးခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် 

ရန  ိုေးအြွွဲွေ့က ယင့်ေး၏   ေန့်မျ ေးက ို ရကျ ့်လွန့်က   ို ့်ခ ွရနရသ   ပ့်မျ ေး အပါအေင့် အစ ိုေး အြွွဲွေ့က ို ၇ 

လကက  ပစ့်မှ ့်ထ ေး ဗံိုေးကကွဲခွဲ က  လက့်နက့် ရ  င့်ေးေယ့်ရ ေး ပ  ့်  ိုို့ဖခင့်ေးက ိုလည့်ေး သ ပိုန့်မျ ေးအ ွက့် 

မဟို ့်ဘွဲ အစ ိုေး  အ ကွ့်သ  အကျံ ေးေင့်ရစခွဲ ပပ ေး အစ ိုေး  အရဖပ င့်ေးအလွဲ ဖြစ့်ရအ င့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ 

 

ထ ိုေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့် ဘန့်ဂါဇ  ငွ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု အချ   ွေ့က ို ရသချ ရပါက့် ရလျ  ကျ ရစခွဲ ရသ ့်လည့်ေး 

 စ့်န ိုင့်ငံလံိုေး ငွ့် စစ့်ပွွဲနငှ ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေး ထ ခ ိုက့် နစ့်န ဖခင့်ေးမျ ေးက ို သက့်  ိုေး ညှ့် ရစခွဲ က  ယင့်ေးမှ  င ့် 

လ ရသ ံိုေးမှုနှုန့်ေးက ို  ယ့် အထ    ိုေးဖမင ့်သွ ေးရစခွဲ သည့်။  စှ့်လ အကက  ရန က့် ံိုေး ွင့် သ ပိုန့်မျ ေးက 

အ ဏ  သွ ေးခွဲ ပပ ေး ယခင့် ရခါင့်ေးရ  င့် မ အ မ  ကေါြ  (Muammar Gaddafi) က ို ကွက့်မျက့်ခွဲ က  သ ူ့အ ေး 

ရထ က့်ခသံ ဟို သံသယ  ှ သ မျ ေးက ိုပါ လက့်စ ေးရချခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုို့ရန က့် အန ိုင့်  ှ သွ ေးရသ  သ ပိုန့် အြွွဲွေ့က 

လက့်နက့် စွနို့့်လွှ ့် န့် (သ ိုို့) ဖပည့် ွင့်ေး စစ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေးနငှ ့် ရပါင့်ေးစည့်ေး န့် ဖငင့်ေး န့်ခွဲ သည့်။ 

ထ ိုဖြစ့် ပ့်ရကက င ့် လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်င ံွင့် မင့်ေးမွဲ စနစ့် ရပေါ်ရပါက့်လ က  အစစလ မ့်မစ့် အကကမ့်ေးြက့် 

စစ့်ရသွေးကကွမျ ေး ခ ိုလံှု န့် ရန    စ့်ခိုက ို ြန့်  ေးရပေးခွဲ သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးက ၂၀၁၂ ခိုနစှ့် ွင့် လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်ငံ 

  ိုင့်   အရမ  ကန့် သံအမ ့်က ို လိုပ့်ကကံသ ့်ဖြ ့် ခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုရကက င ့် အစ ိုေး  

 ပ့်မျ ေးသည့် လစ့်ဗျ ေး န ိုင့်ငံ ဖပင့်ပသ ိုို့ ထွက့်ရဖပေး   မ့်ေးရ  ှင့်ကက   ရေသ ွင့်ေး လက့်နက့်မျ ေး 

ပျံွေ့ပွ ေးလ ရစပပ ေး မ လ  ငွ့် ဖပည့် ွင့်ေးစစ့် စ င့်ရစခွဲ သည့်။ ထ ိုစစ့်ပွွဲက န ိုင့်ငံ၏ အ  ိုေး  ွေး ံိုေးရသ  
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လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ိုင့်   အကျပ့်အ ည့်ေးက ို ဖြစ့်ရစခွဲ ပပ ေး အကကမ့်ေးြက့်သမ ေးမျ ေး အ ွက့် ရန က့်ထပ့် 

ခ ိုလံှု န့် ရန   စ့်ခိုက ို ြန့်  ေး ရပေးခွဲ သည့်။ ၂၀၁၄ ခိုနစှ့် ငွ့် လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်ငံ ငွ့်ေး အစစလ မ့်မစ့် 

အစွန့်ေးရ  က့်မျ ေးနငှ ့် ဘ သ ရ ေး အစွန့်ေးမရ  က့်သည ့် အိုပ့်စိုမျ ေးအကက ေး ဖပည့် ငွ့်ေးစစ့်မ ေး ဖပန့်လည့် 

ရ  က့်ရလ င့်လ ပပ ေး န ိုင့်ငံ၏ အသက့်ရသွေးရကက  ဖြစ့်သည ့် ရ နံ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ပ  ့်သ မ့်ေးခွဲ  သည့်။ 

ရန က့် စ့်နှစ့် ွင့် အစစလ မ့်မစ့် န ိုင့်ငရံ  ့် အကကမ့်ေးြက့် အိုပ့်စိုက လစ့်ဗျ ေး ငွ့် ရဖခကိုပ့်ယ က  ခ စ့်ယ န့် 

အချ   ွေ့က ို သ ့်ဖြ ့်ပစ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့်  ည့် ွယ့်ချက့်ရက င့်ေးဖြင ့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးမျ ေးသည့် 

 ည့် ွယ့်ချက့်နှင ့်  နို့့်ကျင့်ဘက့်မျ ေးက ို ဖြစ့်ရပေါ်ရစပပ ေး အ ပ့်သ ေးမျ ေး ထ ခ ိုက့် နစ့်န မှုက ို ပ ို  ိုေးရစရကက င့်ေး 

လစ့်ဗျ ေး ဖြစ့် ပ့်က ဥပမ  ဖပရနသည့် (Kuperman, 2013, 2015)။  

 

ေင်ဝ ာ ် စ ွ်ဖ ် န် ပ   ်ွ  ်ခင်ျား 

 

မကက ရသေးမ က ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  အ ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ် အကက ေးစ ေး အကကမ့်ေးြက့်မှု ဖြစ့် ပ့်မျ ေးအ ေး ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့် န့် ပျက့်ကကွ့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို ဖပင့်ေးထန့်စွ  ရှု ့်ချ ခွဲ ကကသည့်။  ေမ့်ေါ ွင့်   ွ့်စ  လ မျ   ေး သ ပိုန့်မျ ေးက 

  ိုင့်ေးဖပည့်က ို ၁၉၉၀ ဖပည ့်နှစ့် ွင့် ေင့်ရ  က့် ကျှူေးရကျ ့်ခွဲ ပပ ေး ဟ    လ မျ   ေး အမျ ေးစို ဦေးရ  င့်သည ့် အစ ိုေး က ို 

သံိုေးနှစ့်ကက  ရ  ့်လှန့် ပိုန့်ကန့်ခွဲ သည့် (အခန့်ေး ၂၀  ွင့် ရှုပါ)။ ၁၉၉၃ ခိုနစှ့် ငွ့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး 

သရဘ   စ ချ ပ့် အ  ကိုလသမဂဂ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးသ  ၂၅၀၀ ခနို့့်က ို ချထ ေးခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

၁၉၉၄ ခိုနှစ့် ဧပပ လ ငွ့် ဟ    သမမ မှ  လိုပ့်ကကံ ခံခွဲ  ပပ ေး သံိုေးလအ ွင့်ေး ဟ    အစွန့်ေးရ  က့်မျ ေးက 

(န ိုင့်ငံ ငွ့်ေး သံိုေးပံိုပံို  စ့်ပံို ှ ရသ )   ွ့်စ  သန့်ေး စ့်ေက့်ခနို့့်က ို သ ့်ဖြ ့်ခွဲ သည ့် လ မျ   ေး ံိုေး သ ့်ဖြ ့်ရ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေးက ို အလျင့်အဖမန့်ပင့် စ င့်ခွဲ သည့်။ ဟ    လ မျ   ေး ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွလည့်ေး သ ့်ဖြ ့်ခခံွဲ  သည့်။ 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ဖပန့်လည့် ဖြစ့်ပွ ေးလ သည ့်အခါ ကိုလသမဂဂ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး  ပ့်ြွွဲွေ့ေင့် 

အမျ ေးစိုလည့်ေး စွနို့့်ခွ သ ွေးကကသည့်။  ပ့်သ ေး ငါေး  ခနို့့်မှ မ  ကျန့် စ့်ရနခွဲ ပပ ေး ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ ရသ  

အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို အက အကွယ့် ရပေးခွဲ ကကသည့်။ အကကမ့်ေးြက့်မှု ပထမလ အပပ ေး ၁၉၉၄ ခိုနှစ့် ရမလ ွင့် 

ကိုလသမဂဂက လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  စစ့်ရ ေး ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုက ို ခငွ ့်ဖပခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

၁၉၉၄ ခိုနှစ့် ဇွန့်လ ရန ှင့်ေးပ ိုင့်ေးအထ  န ိုင့်ငံ က မှ စစ့်က မျ ေး ရ  က့်မလ ဘွဲ ရ  က့်လ ချ  န့် ငွ့် လ မျ   ေး ံိုေး 

သ ့်ဖြ ့်မှုမှ  ပပ ေး ံိုေးသွ ေးခွဲ ပပ  ဖြစ့်သည့်။ ဖပန့်စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်လျှင့် ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုက ို ရထ က့်ခသံ  

အမျ ေးအဖပ ေးက ကိုလသမဂဂကသ  လျင့်လျင့်ဖမန့်ဖမန့်ဖြင ့် စစ့်က ရစလွှ ့်ခွဲ လျှင့် လ မျ   ေး ံိုေး သ ့်ဖြ ့်မှုက ို 

  ေး  ေးန ိုင့်လ မ ့်မည့်ဟို   ိုကကသည့်။ ထ ိုအချက့်မှ  အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်ရကက င့်ေး ရန က့်အပ ိုင့်ေး ွင့် 

ရြ ့်ဖပထ ေးသည့် (Kuperman, 2001)။ 

 

  ေန့်န ိုင့်ငံ၏ အရန က့်ရဖမ က့်ဘက့် ေါြ ေးရေသ ငွ့် အ ြ  က မျ   ေးနယွ့်စိုမျ ေးမှ စစ့်ရသွေးကကွမျ ေးက ၂၀၀၃ 

ခိုနစှ့် ငွ့် ပိုန့်ကန့်မှု  စ့်ခို စ င့်ခွဲ သည့်။ ပမ  ွေ့ရ  ့် ခါ ွန့်ေးမှ အ  ပ့်မျ ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးထ ေးရသ  အစ ိုေး သည့် 

၎င့်ေး  ိုို့က ို လျစ့်လျှူရှုထ ေးသည့်၊ ခွွဲဖခ ေး  က့် ံသည့် ဟ သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်ဖြင ့် ပိုန့်ကန့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် 

(အခန့်ေး ၂၀  ွင့် ရှုပါ)။   ေန့် အစ ိုေး က လံိုခခ ံရ ေး  ပ့်မျ ေး၊ အ ေးလံိုေးက ို ပစ့်မှ ့်ထ ေးရသ  ရလရကက င့်ေး 

  ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးဖြင ့်  ံိုို့ဖပန့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် အစ ိုေး က ရေသခ ံ အ  ပ့် စစ့်ရသံွံ ေးကကွမျ ေးက ို 

လက့်နက့် ပ့် င့်ရပေးက  ထ ိုသ မျ ေးက အ ြ  က မျ   ေးနွယ့်စို ရကျေး  ွမျ ေးက ို ရဖမလှန့်၍ သ ပိုန့် 

နှ မ့်နှင့်ေးရ ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ အ  ိုပါ   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးသည့် အ ပ့်သ ေး နှစ့်သန့်ေးခနို့့်က ို ရန ပ့်စွနို့့်ခ ွ 
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ထွက့်ရဖပေးရစခွဲ ပပ ေး ရထ င့်ရပါင့်ေး မျ ေးစွ ရသ  အသက့်မျ ေးလည့်ေး  ံိုေးရံှုေးခွဲ  သည့်။ ၂၀၀၄ ခိုနစှ့် ွင့် အ ြ  က 

သမဂဂက အရဖခအရနက ို ရစ င ့်ကကည ့် န့် စစ့်အင့်အ ေးသံိုေး အရသေးစ ေး ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု  စ့်ခို 

ဖပ လိုပ့်ခွဲ ပပ ေး လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရထ က့်အပံ မျ ေး ဖြနို့့်ဖြှူေးရပေးခွဲ သည့်။ ထ ိုအင့်အ ေးမှ  သံိုေးနှစ့်အ ွင့်ေး 

 ပ့်သ ေး ခိုနစ့်ရထ င့်အထ    ိုေးပွ ေးလ ခွဲ သည့်။ အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ရပျ က့် ံိုေး သွ ေးရသ ့်လည့်ေး ထ ခ ိုက့် 

နစ့်န ခွဲ သ  အ ပ့်သ ေးမျ ေးမှ  ရန ပ့် မွဲ ရန ွဲ၊ ထ ခ ိုက့်လွယ့်၊ ခံစ ေးလွယ့် ဖြစ့်ရန ွဲ၊ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု 

  ိုင့်   အရထ က့်အပံ မျ ေးက ို မှ ခ ိုရန  ွဲ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့်မျ ေးရကက င ့် န ိုင့်င ံက   က့်ကကွ 

လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ပ ိုမ ို အင့်အ ေးရက င့်ေးသည ့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု ဖပ လိုပ့် န့် ပ ို၍ ရ  င့်ေး  ိုလ သည့်။ 

၂၀၀၇ ခိုနစှ့် ွင့် ကိုသမဂဂက ကိုလသမဂဂနငှ ့် အ ြ  က သမဂဂ အရ    ပ့်သ ေး နှစ့်ရသ င့်ေး 

ရဖခ က့်ရထ င့်နငှ ့်  ွဲမျ ေးက ို   ိုေးဖမြှင ့် ချထ ေး န့် ခွင ့်ဖပ ခွဲ ပပ ေး ထ ိုသ  အမျ ေးစိုက ို လ မည ့် နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး 

 ဖြည့်ေးဖြည့်ေးနှင ့်   ိုေးဖမြှင ့် ရန  ချ သွ ေးမည့် ဖြစ့်သည့်။ ၂၀၀၉ ခိုနစှ့် ွင့် ေါြ ေးရေသ ွင့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် 

  ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို အရဖခခံ၍ န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေးက   ေန့် န ိုင့်ငံ၏ သမမ က ို ြမ့်ေးေ မ့်ေး 

ထို ့်ခွဲ သည့်။ သမမ က လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့်    ေးရံိုေးနှင ့် ပ ေးရပါင့်ေးသည့်ဟို 

စွပ့်စွွဲက  ထ ိုအြွွဲွေ့မျ ေးက ို န ိုင့်ငံအ ငွ့်ေးမှ နှင့်ထို ့်ခွဲ သည့်။ ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်ရကက င ့် အဖခ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက 

အရထ က့်အက  ရပေးဖခင့်ေး ကကွ့်လပ့်က ို မဖြည ့်ရပေးရသေးသည ့် အချ  န့်အထ  ယ ယ  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   

အရ ေးရပေါ် အရဖခအရန စ့်ခို ဖြစ့်ရပေါ် ရစခွဲ သည့်။ ၂၀၁၆ ခိုနှစ့် အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် အ  ပ့်နှင ့် အ ြ  ကန့် 

လ မျ   ေးစိုမျ ေးအကက ေး အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ပရပျ က့်သွ ေးခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ပိုန့်ကန့်သ မျ ေး၊ လံိုခခ ံရ ေး 

 ပ့်ြွွဲွေ့မျ ေးနငှ ့် အချ   ွေ့ လ မျ   ေးစိုမျ ေး အကက ေး မဖပင့်ေးထန့်သည ့် ပဋ ပကခမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရန ွဲပင့်။ ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ 

ထွက့်ရဖပေး ဖခင့်ေးမျ ေးလည့်ေး ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့်  ှ ရန ွဲပင့်။ 

 

  ေး  ေးယ ေး ငွ့် ၂၀၁၁ ခိုနစှ့်၌ အစ ိုေး   ပ့်မျ ေးသည့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးစွ   နဒဖပသ မျ ေးက ို စ င့်   ိုက့်ခ ိုက့်ခွဲ ပပ ေး 

ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်နငှ ့်  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် ရန  ိုေး  ပ့်ြွွဲွေ့က အလ ေး   အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးအ ေး   ေး  ေးန ိုင့် န့် 

လစ့်ဗျ ေး န ိုင့်ငံက ို ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ရနခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့်   ေး  ေးယ ေး ဖြစ့် ပ့် ွင့်မ  န ိုင့်င ံက  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့် န့် ဖငင့်ေး န့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ က ကယွ့် န့်   ေန့်က ို အရက င့်အထည့် 

ရြ ့် န့် ပျက့်ကကွ့်မှုက ို  ငှ့်ေးဖပန ိုင့်သည ့် အချက့် အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည့်။   ေး  ေးယ ေး စစ့် ပ့်မှ  

အင့်အ ေးကက ေးလွန့်ေးသည့်။ ကိုလသမဂဂ လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ   ံိုေးဖြ ့်ချက့်က ို ရို ှ ေးနှင ့်  ရို ့်  ိုို့က 

 နို့့်ကျင့်ခွဲ ကကသည့်။ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့် အစစလ မ့်မစ့် အစွန့်ေးရ  က့်မျ ေးက ို က ည ရပေး   ရ  က့်ပပ ေး 

စစ့်ပွွဲက ို အ မ့်န ေးချင့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ ပျံွေ့နှံို့ရစမည့်။ စစ့်ပွွဲ ဖြစ့်ပွ ေးချ  န့် ပထမ ငါေးနှစ့်အ ွင့်ေး   ေး  ေးယ ေးမှ ခနို့့်မှန့်ေးရဖခ 

လ ရသ ံိုေးမှုနှုန့်ေးမှ  နှစ့်သ န့်ေးခွွဲရကျ ့်  ှ သည့်။  ယ့်စ   ရက င့်ေးသည့်မှ  န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် 

အစ ိုေး က သ ပိုန့်မျ ေးက ိုသ  အဓ က ပစ့်မှ ့်ထ ေး နှ မ့်နှင့်ေးသည ့် လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်င ံွင့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု 

အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ ပပ ေး အစ ိုေး က အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို အဓ က ပစ့်မှ ့်ထ ေး 

  ိုက့်ခ ိုက့်ရနသည ့်   ေး  ေးယ ေး ွင့်မ ှ ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့် န့် ပျက့်ကကွ့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး ဖပည့် ွင့်ေးရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးအ ွက့် စစ့်ဖြစ့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို   ေးဖမစ့်ပပ ေး ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးက ို 

ဖမြှင ့် င့် န့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ   ိုင့်   စနံှုန့်ေးက ို ၁၆၄၈ ခိုနစှ့် ငွ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်။ 

၁၉၄၅ ခိုနှစ့် ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့် ွင့် ဖပည့် ငွ့်ေးရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးက ို ေင့်ရ  က့် မစကွ့်ြက့်ရ ေးအ ေး ထပ့်မံ 



 751 

ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

လ မျ   ေး ံိုေး သ ့်ဖြ ့်မှု  ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့်နှင ့် က ကယွ့် န့်   ေန့်  ိုို့အ  အချ   ွေ့ရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ၏ အချ ပ့်အဖခ အ ဏ  စံနှုန့်ေးက ို ရကျ ့်လွှ ေးန ိုင့်ခွဲ သည့်။ 

စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ အပပ ေး ွင့် လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု အရဖခဖပ  စစ့်အင့်အ ေးသံိုေး ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုက ို ပ ို၍ 

ရ ွွေ့လ  သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ထ ိုက စစ ပ့်မျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးသည ့် အသံိုေးစ   ့်မျ ေးလည့်ေး   ိုေးဖမင ့် လ ပပ ေး 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးလည့်ေး   ိုေးပွ ေးလ သည့်။ 

အ   ့် ွင့် ၁၉၉၁ ခိုနစှ့်မှ စ၍ လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့် န ိုင့်င ံွင့်ေး အ ဏ  

ချ  န့်ခငွ့်လျှ က ို ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် က  ေ့်လ မျ   ေးမျ ေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့်ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို 

အရထ က့်အက  ဖပ ခွဲ သည့်။ 

  ိုမ လ ယ  ငွ့် ၁၉၉၂ ခိုနစှ့်မှ စ၍ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့် လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု  ိုင့်   အရ ေးရပေါ် 

အရဖခအရနက ို ရလျ  ပါေးသွ ေးရစခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ရန က့်ခ ံ ပဋ ပကခမျ ေးက ိုမ  မရဖြ ှင့်ေး န ိုင့်ခွဲ ဘွဲ 

ပဋ ပကခမျ ေး ဖပန့်လည့် ဖြစ့်ပွ ေးလ က  အ ပ့်သ ေးမျ ေး ထ ခ ိုက့်မှုနှင ့် ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုမျ ေး ထပ့်မံ 

ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ဖပန့်သည့်။ 

က ို  ိုဗ ိုနငှ ့် လစ့်ဗျ ေး နှစ့်န ိုင့်ငံလံိုေး ငွ့် ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးသည့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ် 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးအ ေး   က့်ထမ့်ေးပ ိုေး   ိုေးပွ ေးရစခွဲ သည့်။ 

 ေန့်ေါ၊ ေါြ ေးနှင ့်   ေး  ေးယ ေး ွင့် အင့်အ ေးသံိုေး ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု မ ှ ဖခင့်ေးက ို အချ   ွေ့ရသ  

လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု  ိုင့်   ပည  ငှ့်မျ ေးက ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့် ရေြန့်ခွဲ ကကသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

  ေး  ေးယ ေး ငွ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့် န ိုင့်ငံ က  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်သင ့်ပါသလ ေး။ စွက့်ြက့်သင ့်သည့်   ိုပါက မည့်သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်သင ့်သနည့်ေး။ အစ ိုေး က ို ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်ပါက အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးမျ ေး 

ကျှူေးလွန့်သည ့် မှ ့် မ့်ေး  ိုေး  ှ သ  အဓ က အ  ိုက့်အခံ အိုပ့်စို အစစလ မ့်မစ့် န ိုင့်ငံရ  ့်က ို အ ဏ ရပေးသလ ို 

ဖြစ့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ အဖခ ေး လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည ့် အ    စ့်ခိုမှ  ေင့်ရ  က့် သ မ့်ေးပ ိုက့်ရ ေး အင့်အ ေးစို 

 စ့်သ န့်ေးရကျ ့် ရစလွှ ့် န့် ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် အ ြဂန့် နစစ န့်နငှ ့် အ   ့် ွင့် ထ ိုသ ိုို့ ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးက ို 

စစ့်သ ေးမျ ေး ရစလွှ ့်သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် မနှစ့်သက့်ကကရပ။ ယင့်ေးသ ိုို့ ရစလွှ ့်ဖခင့်ေးရကက င ့် 

ရထ င့်နှင ့်ချ  ရသ  ထ ခ ိုက့် ေဏ့်   မှုမျ ေးလည့်ေး ကကံ ရ ွွေ့ သည့်။   ေး  ေးယ ေး အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို 

က ကယွ့် န့်က ို သင့်၏ အသက့်က ို စရ ေး ရလ က့်သည့် အထ  ဂရိုစ ိုက့်ပါသလ ေး။ ဂရိုမစ ိုက့်ဟို   ိုပါက 

သင့်၏ အစ ိုေး က သင့်၏ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို အနတ  ယ့် မျ ေးသည ့် မစ့် ှင့်မျ ေးသ ိုို့ ရစလွှ ့်ရနဖခင့်ေးအ ေး 

ရထ က့်ခပံါသလ ေး။ 

 

ထြိဝ ာ ်ဝသာ ေငဝ် ာ ် စွ ်ဖ ်မှုအတွ ် အတာျားအဆ ျားမ ာျား 

 

ဖပည့် ငွ့်ေး ပဋ ပကခမျ ေး ငွ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့်စကွ့်ြက့်မှုမျ ေးက ို အချ  န့်မ  ဖပ လိုပ့်န ိုင့် န့် 

အချက့်အမျ ေးအဖပ ေးက ဟနို့့်  ေးန ိုင့်သည့်။ အထင့် ှ ေး ံိုေး အချက့်မှ   မန့်သ  ပါေါ (Samantha Power) 
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က သ မ စ အိုပ့် “A Problem from Hell”  ွင့် ရ ွေးရနွေးထ ေးသည ့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မည ့်သ မျ ေး၏ 

န ိုင့်ငရံ ေး စ  ့် နဒ မ ှ မှု ဖြစ့်သည့်။ သ မက လ မျ   ေး ံိုေး သ ့်ဖြ ့်မှုက ို က ကွယ့် န့် အင့်အ ေးကက ေး 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် စစ့်ရ ေး အသံိုေးဖပ မှု အပါအေင့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးက ို အရ  ့် လွယ့်လွယ့်က က ပင့် 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည့်၊ သ ိုို့   ွင့် ယင့်ေးန ိုင့်ငံမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ သမ ေးရ ိုေးကျ ဖပည့် ငွ့်ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး 

ဖြစ့်သည ့် လံိုခခံ ရ ေးနှင ့် ချမ့်ေးသ  ကကယွ့်ေမှု   ိုို့နှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ိုင့်   စ ိုေး  မ့် 

ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို ဦေးစ ေးရပေးဖခင့်ေး မ ှ ရသ ရကက င ့် ယင့်ေးသ ိုို့ မလိုပ့်ရ  င့်ကကရပဟို ရထ က့်ဖပသည့်။ 

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို ဦေးစ ေးရပေးဖခင့်ေး မ ှ သည့်မှ  သံသယ ေင့်   

မလ ိုရပ။ ထ ိုအချက့်သည့်  စ့်ခါ   ံ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့် န့် ပျက့်ကကွ့် သည ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေး  စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်၊ (သ ိုို့)  ေမ့်ေါနငှ ့် ေါြ ေး က စစ ပ့်မျ ေး ကွဲ သ ိုို့ ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုက ို ရန က့်ကျပပ ေး မလံိုမရလ က့် 

လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် ကျွန့်ိုပ့်၏စ အိုပ့် လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေး၏ အကနို့့်အသ ့်မျ ေး၊ 

 ေမ့်ေါမှ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု “The Limits of Humanitarian Intervention: Genocide in Rwanda”  ွင့် 

ရ ွေးရနွေးထ ေးသည ့်အ  ိုင့်ေး အချ  န့်မ   ံိုို့ဖပန့်မှု ဖပ န ိုင့် န့် လက့်ရ ွွေ့ကျသည ့် အ  ေးအ  ေး မျ ေးလည့်ေး  ှ သည့် 

(Kuperman, 2001)။ ထ ိုရလ လ ချက့် ွင့် ထ ရ  က့်ရသ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု ဖြစ့်ရ ေး ငွ့် ရ ွွေ့ ရလ  

 ှ ရသ  အ  ေးအ  ေး သံိုေးခိုက ို   ှရြွ ရြ ့်ထို ့်ထ ေးသည့်။ ယင့်ေး  ိုို့မှ  အ ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်မှု 

အ ှ န့် လျင့်ဖမန့်ဖခင့်ေး၊ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်သ မျ ေးထံ အချက့်အလက့် အ  အကျ ရ  က့် ှ မှု ရန ှင ့်ရနှေးဖခင့်ေးနငှ ့် 

လံိုရလ က့်ရသ  အင့်အ ေး ချထ ေး န့် ရထ က့်ပံ ပ ိုို့ရ  င့်ရ ေး အ  ေးအ  ေးမျ ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ   ေမ့်ေါ 

ဖြစ့် ပ့် ွင့်   ွ့်စ  ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေးသည့် ပထမ သံိုေးပ ့်အ ငွ့်ေး သ ့်ခခံွဲ  ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ရေသ  ိုင့်   ကျွမ့်ေးကျင့်သ မျ ေးပင့် မည့်သည ့်အ  မျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရနသည့်က ို နစှ့်ပ ့်ကက သည့်အထ  

မသ  ှ ခွဲ ဘွဲ လ မျ   ေး ံိုေး သ ့်ဖြ ့်မှုက ို  ပ့် နို့့် န့် ရလရကက င့်ေးမှ လံိုရလ က့်သည ့် စစ့်အင့်အ ေး ပ ိုို့ရ  င့် န့်မှ  

 စ့်လရကျ ့်ခနို့့် ကက ဖမင ့်ရပလ မ ့်မည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်သ မျ ေးသည့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  စ  ့် နဒ 

 ှ သည ့်  ိုင့်ရအ င့် ပစ့်မှ ့်ထ ေးခံ ရသ  အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့် လျင့်လျင့်ဖမန့်ဖမန့် ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်န ိုင့်လ မ ့်မည့် မဟို ့်ရပ။ 

 

အချ  န့်မ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့် န့်အ ကွ့် အ  ေးအ  ေးမျ ေးသည့် က စစ  ိုင့်ေး၌ အပမွဲ ရစ ကကံ ရ ွွေ့ သည့်ရ    

မဟို ့်၊ သ ိုို့   ွင့် စစ့်ပွွဲမျ ေးမှ ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   အနတ  ယ့် အရဖခအရနမျ ေး ငွ့်မ  

ရ ွွေ့ ရလ   ှ သည့်။ အ ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ် ကျှူေးလွန့်သည ့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးသည့် မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် 

အရ  ့်ရလေး လျင့်ဖမန့်သည့်။ ၁၉၉၅ ခိုနှစ့် ခရ ိုရအေး ှ ေး ငွ့် ခ  ဂျ  ေးန ေး ရေသမှ    ဘ့် လ မျ   ေး 

 စ့်သ န့်ေးရကျ ့်ခနို့့်က ို  စ့်ပ ့် အ ငွ့်ေးပင့် နငှ့်ထို ့်ပစ့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၉၉ ခိုနှစ့် အရ ွှေ့  ရမ  ွင့် 

 စ့်ပ ့်အ ွင့်ေး အရဖခခံ အရ  က့်အဦမျ ေးက ို ြျက့်  ေးပစ့်ခွဲ ပပ ေး ဖပည့်သ မျ ေးက ို ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး 

ရစခွဲ သည့်။ ေါြ ေး ငွ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ကျှူေးလွန့်သည ့် အထွဋ့်အထ ပ့် က လသည့် 

အ န့်ငယ့်  ညှ့်ကက ခွဲ သည့်။  စ့်နှစ့်န ေးပါေး ကက ရက င့်ေး ကက န ိုင့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်က ို 

အရန က့်န ိုင့်ငံ မ ေ ယ မျ ေး ွင့် ၂၀၀၄ ခိုနှစ့် ရနွဦေး မ  ိုင့်မ အထ  ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ရြ ့်ဖပခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ 

သ င့်ေးမျ ေး ရြ ့်ဖပချ  န့် ွင့်မ  ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ ထွက့်ရဖပေး မှုမျ ေးနှင ့် သ ့်ဖြ ့်မှုမျ ေးမှ  ရလျ  ကျသွ ေးခွဲ ပပ  

ဖြစ့်သည့်။ 
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ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်သည ့် စစ့် ပ့်မျ ေး ရစလွှ ့်ဖခင့်ေး ွင့်လည့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး စ  ့် နဒဖြင ့် ရကျ ့်လွှ ေး၍ မ သည ့် 

ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အ  ေးအ  ေး အချ   ွေ့ ရ ွွေ့ကကံ  ရစသည့်။ စစ့် ပ့်မျ ေးက ို အရန က့်န ိုင့်ငမံျ ေး၏ စစ့်စခန့်ေးမျ ေးမှ 

ပဋ ပကခ ဖြစ့်ပွ ေး   ရန  မျ ေးသ ိုို့ ရ ရကက င့်ေးဖြင ့် ရစလွှ ့်ဖခင့်ေးသည့် ပံိုမှန့်အ ေးဖြင ့် ကိုန့် င့်၊ ကိုန့်ချ၊ 

ခ  ေးသွ ေးသည ့် က လ  စ့်လခနို့့် အနည့်ေး ံိုေး ကက ရလ   ှ သည့်။ ရလရကက င့်ေးဖြင ့် ရစလွှ ့်ဖခင့်ေးက ကနဦေး 

ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုအ ကွ့် ပ ိုမ ို ဖမန့် န့်ရစရသ ့်လည့်ေး လ ိုအပ့်ရသ  လက့်နက့်မျ ေး၊ ပစစည့်ေးမျ ေး၊ ရထ က့်ပံ  

  ကခ မျ ေး စသည့်  ိုို့က ို ရလရကက င့်ေးမှ ပ ိုို့ရ  င့် န့်မှ မ   စ့်လရကျ ့်ခနို့့်ကက မည့် ဖြစ့်သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့် 

  ိုရသ ့် သယ့်ယ ရ ေး ရလယ ဉ့်မျ ေး သယ့်ရ  င့်န ိုင့်သည ့် ပမ ဏ နည့်ေးပါေးဖခင့်ေးနငှ ့် ရခ ့်ရပေါ် 

စစ့်အင့်အ ေးမျ ေး လ ိုအပ့်သည ့် ပစစည့်ေးမျ ေး မျ ေးဖပ ေးဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   စည့်ေးရံိုေး 

  ိုက့် ွန့်ေးသ မျ ေးက စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့် န့် လံိုရလ က့်သည ့် န ိုင့်ငရံ ေး စ  ့် နဒမျ ေး 

ြန့်  ေးန ိုင့်သည ့်  ိုင့် အနတ  ယ့် ကျရ  က့်ရနရသ  အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့်  ပ့်မျ ေးသည့် 

ရန က့်ကျမှ ရ  က့်လ န ိုင့်ရဖခ မျ ေးသည့်။ အ ပ့်သ ေးမျ ေး ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှုက ို အမနှ့် ကယ့် က ကယွ့်န ိုင့် န့် 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု လိုပ့်ငန့်ေး ရ  င့် ကွ့်သ မျ ေးသည့် အရစ က ည့်ေးကပင့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး 

စ င့်ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) အ ှ န့်အဟိုန့် ဖမင ့်မ ေးလ ဖခင့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်န ိုင့်သည ့် အင့်အ ေးသံိုေးဖခင့်ေး မဟို ့်သည ့် 

မဟ ဗျှူဟ မျ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေးသင ့်သည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

စစ့်ရ ေးအ  အချ  န့်မ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးက ို အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေး စ  ့် နဒ မ ှ ဖခင့်ေးက 

ဟနို့့်  ေးန ိုင့်သည့်။ အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် သမ ေးရ ိုေးကျ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး ဖြစ့်ရသ  ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

လံိုခခ ံရ ေးနှင ့် ကက ေးပွ ေးချမ့်ေးသ ရ ေးက ိုသ  ဦေးစ ေးရပေးကကသည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် အချ  န့်မ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ရ ေးက ို   ေး  ေးသည ့် လက့်ရ ွွေ့ကျရသ  အ  ေးအ  ေးမျ ေးလည့်ေး 

 ှ ရသေးသည့်။ 

ဥပမ  အ ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ် ကက ေးမ ေးရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှု ကျှူေးလွန့်ဖခင့်ေးသည့် လျင့်ဖမန့်စွ  ဖြစ့်ပွ ေးကကသည့်၊ 

 စ့်ခါ   ံ စ့်ပ ့်အ ငွ့်ေးပင့် ဖြစ့်ပွ ေးန ိုင့်သည့်။ 

  ကျရသ  အချက့်အလက့်မျ ေး   ှ မှု ရနှ င ့်ရနှေးဖခင့်ေးရကက င ့် အရန က့်န ိုင့်ငံမှ မ ေ ယ မျ ေး (သ ိုို့) 

သ င့်ေးစိုရ  င့်ေးရ ေး ရအဂျင့်စ မျ ေး အစ  င့်မခနံ ိုင့်မ  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးမှ  ပပ ေး ံိုေးလိုန ေးပါေး ဖြစ့်သွ ေး 

ရလသည့်။ 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးအ ွက့် လက့်နက့် အဖပည ့်အစံို  ပ့် င့်ထ ေးရသ  

စစ့်သ ေးမျ ေးအ ေး ရလရကက င့်ေးဖြင ့် ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ ရ ရကက င့်ေးဖြင ့် ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး 

အလံိုအရလ က့် ရစလွှ ့် န့်မှ  ပံိုမှန့်အ ေးဖြင ့်  စ့်လခနို့့် ကက ရလ  ှ သည့်။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် လံိုရလ က့်ရသ  န ိုင့်ငရံ ေး စ  ့် နဒ  ှ သည ့်  ိုင့် အနတ  ယ့် ကျရ  က့်ရနရသ  အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို 

က ကယွ့် န့် စစ့် ပ့်မျ ေး ရစလွှ ့်ဖခင့်ေးက ို အချ  န့်မ  လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့် န့် မဖြစ့်န ိုင့်ရပ။ 

လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု လိုပ့်ငန့်ေး လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေးသည့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး အမျ ေး ံိုေး 

ဖြစ့်ရပေါ်ရစသည ့် ဖပည့် ငွ့်ေးစစ့်မျ ေး စ င့် ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) အ ှ န့်အဟိုန့် ဖမင ့်လ ဖခင့်ေးက ို 

ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်န ိုင့်မည ့် စစ့်ရ ေးမဟို ့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အရပေါ်လည့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ အ ရံိုစ ိုက့်မှုမျ ေးက ို 

ချွဲွေ့ထငွ့်သင ့်ရပသည့်။ 
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ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့်စကွ့်ြက့်ဖခင့်ေးမျ ေး အချ  န့်မ  ဖပ လိုပ့်န ိုင့် န့် အ  ေးအ  ေးမျ ေး  ှ ရလ   က ကယွ့် န့် 

  ေန့်က ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ အရက င့်ေး ံိုေး အရက င့်အထည့် ရြ ့်န ိုင့်မည့်နည့်ေး။ 

 

ေငဝ် ာ  ်စွ ်ဖ ်မှု၏ မ ည် ွယ်ထာျားဝသာ  လဒမ် ာျား 

 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့်စကွ့်ြက့်မှုမျ ေးသည့် ၎င့်ေး၏ မ လ  ည့် ယွ့်ချက့် ဖြစ့်သည ့် 

အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့်ဖခင့်ေးနှင ့်  နို့့်ကျင့်ဘက့် ဖြစ့်ရသ  မ ည့် ွယ့်ထ ေးသည ့် အကျ  ေး က့် 

အမျ ေးအဖပ ေးလည့်ေး  ှ လ န ိုင့်သည့်။ ထ ို နို့့်ကျင့်ဘက့် အကျ  ေး က့်မျ ေးသည့် ဂျွန့်ပ န့်ေါဂါ  စ့် (John 

Prendergast) (1996)၊ အွဲလက့်စ့်ေ ရေါလ့် (Alex de Waal) (1998)၊ ရမ  အန့်ေါ င့် (Mary Anderson) 

(1999) နငှ ့် ြ အ ိုန  ယ့်   (Fiona Terry) (2002)   ိုို့ မှ ့် မ့်ေး င့်ထ ေး သကွဲ သ ိုို့  စ့်ခါ   ံငွ့် အရဖခခ ံ

လ သံိုေးကိုန့် ပစစည့်ေးမျ ေး ဖြနို့့်ရေရပေး  မှပင့် ထွက့်ရပေါ်လ န ိုင့်သည့်။ ပိုန့်ကန့်သ မျ ေးသည့် ေိုကခသည့် 

စခန့်ေးမျ ေးကွဲ သ ိုို့ရသ  ရန  မျ ေး ွင့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးနငှ ့် ရ  ရနှ  ရနထ ိုင့်   လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   

အရထ က့်အပံ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့  က့်လက့် ှင့်သန့်ရ ေးအ ွက့် က ည ရပေး   ရ  က့်ပပ ေး ပိုန့်ကန့်သ မျ ေးက ို 

အချ  န့် ှည့်ကက    ိုက့်ခ ိုက့်ခွင ့် ရပေးရလသည့်။ စခန့်ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး ရန ပ့်ဖပန့်ရ ေးအ ကွ့် အ  ေးအ  ေးမျ ေး 

ဖြစ့်န ိုင့်ပပ ေး အ ဃ  မျ ေးနငှ ့် သ ပိုန့်စိုရ  င့်ေးရ ေး  ိုို့က ို  ညှ့်ကက ရစက  စစ့်ပွွဲက ို  က့်လက့် ဖြစ့်ပွ ေး (သ ိုို့) 

အသစ့် ြန့် စ င့်ရစသည့်။ သ ပိုန့်မျ ေးက အရထ က့်အပံ မျ ေးက ို ကက ေးဖြ ့်ယ က  ဖပန့်လည့် 

ရ  င့်ေးချဖခင့်ေးမျ ေး (သ ိုို့) လံိုခခ ံစွ  ဖြနို့့်ရေန ိုင့် န့် အ ွက့်  က့်ရကကေး ရ  င့်ေးခဖံခင့်ေးဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

စစ့်အင့်အ ေးအ ွက့်  န့်ပံိုရင ွ စိုရ  င့်ေးန ိုင့်သည့်။ အချ   ွေ့ ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ွင့် အရထ က့်အပံ မျ ေး ဖြနို့့်ရေဖခင့်ေးက ို 

ထ န့်ေးချ ပ့် န့် သ ပိုန့်မျ ေးသည့်  စ့်ြွွဲွေ့နှင ့်  စ့်ြွွဲွေ့ပင့်   ိုက့်ခ ိုက့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု 

  ိုင့်   အရထ က့်အပံ မျ ေးသည့် စစ့်ပွွဲမျ ေးအ ွက့် အပ ိုရ  င့်ေး မက့်လံိုေးမျ ေး ြန့်  ေးရပေးသည့်ဟို   ိုန ိုင့်သည့်။ 

 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   အရထ က့်အပံ မျ ေးသည့် ဖပည့် ွင့်ေး စ ေးပွ ေးရ ေး အရဖခအရနမျ ေးနငှ ့် 

အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးက ို နည့်ေးလမ့်ေးရပါင့်ေးမျ ေးစွ ဖြင ့် ထ ခ ိုက့်ရစသည့်။ ရ ေှးဦေးစွ  လ သံိုေးကိုန့်မျ ေး အခမွဲ  

ဖြနို့့်ရေဖခင့်ေးသည့် ရေသခ ံ လယ့်သမ ေးမျ ေးနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေးသမ ေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ ထွက့်ကိုန့်မျ ေးအ ေး 

ရ  င့်ေးချ၍ မ  ဖြစ့်ရစပပ ေး စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုက ို အဟနို့့်အ  ေး ဖြစ့်ရစက  ထ ိုပိုဂဂ  လ့်မျ ေးက ို 

အသက့် ှင့်  ပ့် ည့်ရ ေးအ ွက့် စစ့်ပွွဲမျ ေး ငွ့် ပါေင့်ရအ င့်  ွန့်ေးအ ေးရပေးသည့်။ န ိုင့်င ံက  

အက အည ရပေးရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ဖပည့် ွင့်ေးမှ အ ည့်အချင့်ေး  ှ သ မျ ေးက ို လိုယ သလ ိုလည့်ေး 

ဖြစ့်ရစသည့်။ ဖပည့် ွင့်ေးမှ အ ည့်အချင့်ေး ှ သ မျ ေးက ို ဘ သ ဖပန့်မျ ေး၊ က ေးရမ င့်ေးသမ ေးမျ ေး၊ ရံိုေးေန့်ထမ့်ေးမျ ေး 

အဖြစ့် အလိုပ့်ခနို့့်အပ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ဖပည့် ွင့်ေး လိုပ့်ငန့်ေး ှင့်မျ ေးနှင ့် အစ ိုေး အ ွက့် လ ူ့စွမ့်ေးအ ေး အ င့်ေးအဖမစ့်က ို 

ရလျ  ကျရစသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် လ ိုအပ့်သည ့် လ မှု ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေးက ို ဖပင့်ပမှ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးက ရပေးအပ့်ရနရလ   

ရအ င့်ဖမင့်ရသ  ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး  ည့်ရ  က့်ရ ေးအ ွက့် လ ိုအပ့်မည ့် ဖပည့် ွင့်ေး အစ ိုေး ၏    ေးေင့် ဖြစ့်မှုက ို 

ရလျ  ကျရစသည့်။ ရန က့် ံိုေးအချက့်မှ  န ိုင့်င ံက  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ိုင့်   အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးသည့် 

အစ ိုေး ၏ စ ချ ပ့်မျ ေးက ို   ှ ရ ေးအ ွက့် အကက  ့်အနယ့် ယှဉ့်ပပ  င့် ရလ   ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ထ ိုမ ည့် ွယ့်ရသ  
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အကျ  ေး က့်မျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေးက ို က ကွယ့်ရ ေးထက့် အရထ က့်အပံ မျ ေး အလျင့်အဖမန့် ဖြနို့့်ရေရ ေးက ိုသ  

အ ရံိုစ ိုက့်ရနကကသည့်။ 

 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပချက့်ဖြင ့် စစ့်အင့်အ ေးသံိုေးဖခင့်ေးသည့်လည့်ေး  နို့့်ကျင့်ဘက့် အကျ  ေး  လေ့်မျ ေး 

ဖြစ့်ရစန ိုင့်သည့်။  စ့်ချက့်ဘက့်စ့် (Richard Betts) (1994) က စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးသည့် 

ပံိုစနံှစ့်မျ   ေး  ှ သည့်ဟို   ိုသည့်။ ဘက့်လ ိုက့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ဘက့်မလ ိုက့်ဖခင့်ေးနငှ ့် အကနို့့်အသ ့် ဖြစ့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

အလွန့်အကျှူေး ဖြစ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအချက့် ရလေးချက့်က ို ပံိုစ ံ ရလေးမျ   ေးဖြင ့် ရပါင့်ေးစပ့်၍  သည့်။ 

ထ ရ  က့်ရသ  ပံိုစ ံ စ့်ခိုမှ  အ ေးရက င့်ေးသည ့် အြွွဲွေ့ဘက့်မှ အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့် ဘက့်လ ိုက့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး 

ဖြစ့်ပပ ေး ယင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် ထ ိုအြွွဲွေ့က ို အန ိုင့်  ှ ရစက  အကကမ့်ေးြက့်မှုက ို အ ံိုေးသ ့်န ိုင့်သည့်။ အဖခ ေး 

ထ ရ  က့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး နှစ့်ခိုမှ  ဘက့်လ ိုက့်ရသ  (သ ိုို့) ဘက့်မလ ိုက့်ရသ  အလွန့်အကျှူေး ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤပံိုစ ံ မျ ေး ငွ့် အင့်အ ေးကက ေးသည ့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်သ က သရဘ   ည မှု 

  ှ ရစ န့် ြ အ ေးရပေး ခ ိုင့်ေးရစန ိုင့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် စစ့်ရ ေးသံိုေး လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်မှု မျ ေး ငွ့် အရ ွွေ့  အမျ ေး ံိုေး ပံိုစမှံ  အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့် ဘက့်မလ ိုက့်သည ့် ပံိုမျ   ေး ဖြစ့်ပပ ေး 

ယင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးက အင့်အ ေးနည့်ေးသည ့်ဘက့်က ို   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေး  က့်လိုပ့်န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး 

အ ံိုေးသ ့်မပစ့်န ိုင့်သည ့် အရဖခအရန  စ့်ခိုအထ  အရထ က့်အပံ  ရပေးထ ေးသည့် (ဇယ ေး ၂၁.၁  ငွ့် ရှုပါ)။ 

အလ ေး  ပင့် အေ့်ေက့်ေ့် လက့် ့်ေခ့် (Edward Luttwak) (၁၉၉၉) ကလည့်ေး  ည့် ွယ့်ချက့် 

ရက င့်ေးရက င့်ေးဖြင ့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးမျ ေးသည့် စစ့်ပွွဲက ို ပ ိုမ ို  ညှ့်ကက ရစပပ ေး လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု 

  ိုင့်   အထ အခ ိုက့်မျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်ရစဖခင့်ေးဖြင ့်  ည့် ယွ့်ချက့်နှင ့်  နို့့်ကျင့်ဘက့် အကျ  ေး က့်မျ ေး 

ဖြစ့်ရစသည့်ဟို   ိုခွဲ သည့်။  ည့်ပင မ့်မှုနှင ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရ ေးအ ွက့် ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်ဖခင့်ေး 

မဖပ ဖခင့်ေးက အ ေးရက င့်ေးသည ့် ဘက့်မှ အန ိုင့်  ှ ဖခင့်ေးဖြင ့် စစ့်ပွွဲမျ ေးက ို ပ ိုမ ို လျင့်ဖမန့်စ ွ ပပ ေး ံိုေးရစသည့်ဟို သ က 

ရထ က့်ဖပခွဲ သည့်။ 

 

ဇယာျား ၂.၁။ လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု အရဖခဖပ  စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေး၏ မဟ ဗျှူဟ  ရလေးမျ   ေး 

 အ နို့်အသတ် အင်အာျား အလွန်အ  ြူျား အင်အာျား 

ဘ ်မလြို ် ခင်ျား အရ ွွေ့  အမျ ေး ံိုေး ပံိုစံ ဖြစ့်သည့်။ 

ရ   ို ွင့် အသက့်မျ ေး ကယ့် င့် 

န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး စစ့်ပွွဲမျ ေးက ို ပ ို၍ 

 ှည့်ကက ရစပပ ေး လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု 

  ိုင့်   ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေး ပ ိုမျ ေးဖပ ေး 

လ ရစန ိုင့်သည့်။ (ဝဘာ စန ျားယာျား၊ 

 ုလသမဂဂ ဖငြိမ်ျားခ မ်ျားဝ ျား ထြိန်ျားသြိမ်ျား 

ဝ ျား တပ်မ ာျား၊ ၁၉၉၂-၅) 

 ှ ေးပါေးသည့်။ အကကမ့်ေးြက့်မှုက ို 

လျင့်ဖမန့်စွ  အ ံိုေးသ ့်န ိုင့်သည့်။ 

သ ိုို့   ွင့် အကက ေးစ ေး စစ့်ရ ေး  ိုင့်   

က  ကေ ့်မျ ေး လ ိုအပ့်ပပ ေး ကက ေးရန 

မဟို ့်ဟို ရှုဖမင့်ကကပါက အသစ့် 

ထွက့်ရပေါ်လ ရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှု 

မျ ေး ွင့် ထပ့်မံ ကက ေးညပ့် သွ ေးန ိုင့် သည့်။ 

(ဆြိုမာလ ယာ၊ အဝမ ြိ န် နြိုင်ငံ 

ဖငြိမ်ျားခ မ်ျားဝ ျား ထြိန်ျားသြိမ်ျားဝ ျား တပ်မ ာျား၊ 

၁၉၉၂-၅) 

ဘ ်လြို ် ခင်ျား သ ပ့်မရ ွွေ့ ရပ။ အင့်အ ေး ရက င့်ေးသည ့် 

ဘက့်က ို ဘက့်လ ိုက့် ပါက ဖမန့်ဖမန့် 

ပပ ေး ံိုေးသွ ေး န ိုင့်သည့်။ သ ိုို့မဟို ့် 

အ ေးနည့်ေးသည ့် ဘက့်က ို 

 ှ ေးပါေးသည့်။  စ့်ဘက့်က ို အန ိုင့်  ှ  

ရစ န့် က ည ဖခင့်ေးဖြင ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု 

မျ ေးက ို လျင့်လျင့်ဖမန့်ဖမန့် အ ံိုေးသ ့် 

န ိုင့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် အကက ေးစ ေး စစ့်ရ ေး 



 756 

အန ိုင့်  ှ ရအ င့် က ည ဖခင့်ေးဖြင ့် 

အကကမ့်ေးြက့်မှုက ို  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး 

အ ံိုေးသ ့်န ိုင့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

ရ   ိုအ ေးဖြင ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးသည့် 

ရမျှ ့်လင ့်ထ ေးသည့်နှင ့်  နို့့်ကျင့်ြက့် 

ဖြစ့်သည ့်  လေ့်မျ ေး ကကံ  န ိုင့်သည့်။ 

( ြိုဆြိေုြို၊ ဆာဘ ျားယာျားတွင် ဝနတြိုျား 

အဖွဲွေ့၏ ေံုျားက ဲမှု၊ ၁၉၉၉) 

  ိုင့်   က  ကေ ့်မျ ေး လ ိုအပ့်ပပ ေး 

ကက ေးရနမ ေါေက ို  ံိုေးရံှုေး ရစသည့်။ 

(အ  တ်၊ အဝမ ြိ န် နြိုင်ငံ ဦျားဝဆာင်ဝသာ 

ေင်ဝ ာ ် စွ ်ဖ ်မှုနှင ်  ာ ဒ်ဝဒသတွင် 

ဝလယာဉ် မပ ံသန်ျား  နယ်ဝ မ 

သတ်မှတ် ခင်ျား၊ ၁၉၉၁-၂၀၀၃) 

R. Betts (1994) မှ က ိုေးက ေးထ ေးသည့်။ 

  

 ြိုယ်  င ်တ ာျားဆြိုင် ာ အနတ ာယ ်

 

စ ရ ေးသ ၏ ရလ လ ချက့်မျ ေးအ  က ကယွ့် န့်   ေန့်သည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ရလျ  ပါေးသွ ေးရအ င့် လိုပ့် မည ့် 

လ သ ေးမျ ေး၏ ထ ခ ိုက့် နစ့်န မှုက ို   ိုေးပွ ေးလ ရစပပ ေး စနစ့် ကျ ြန့်  ေးထ ေးသည ့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေး   ိုင့်   

အနတ  ယ့် ထွက့်ရပေါ်လ န ိုင့်ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့် (Crawford and Kuperman, 2006; Kuperman, 2008)။ 

ထ ိုဖပဿန ၏ ဇ စ့်ဖမစ့်မှ  အ ပ့်သ ေးမျ ေး ထ ခ ိုက့်မှုသည့် ပိုန့်ကန့်မှု ဖပ လိုပ့်ရနသည ့် အြွွဲွေ့မျ ေး (ဥပမ  

လက့်နက့်က ိုင့် ခွွဲထွက့်ရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေး) က ို န ိုင့်ငရံ  ့်၏ အြွွဲွေ့ေင့် အချ   ွေ့မှ လက့် ံိုို့ဖပန့်   ွင့် 

ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးသည့် အနတ  ယ့် 

ကျရ  က့်ရနရသ  အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့်ရပေးရံို သ မက  ည့် ွယ့်ချက့်  ှ သည့် ဖြစ့်ရစ၊ မ ှ သည့် 

ဖြစ့်ရစ သ ပိုန့်မျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ိုလည့်ေး ရထ က့်ပံ ရပေး   ရ  က့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် သ ပိုန့်မျ ေးအ ွက့် ဖြစ့်ရပေါ်လ န ိုင့်သည ့် ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေးက ို ရလျှ  ချရပေးပပ ေး 

၎င့်ေး  ိုို့၏ ရအ င့်ဖမင့် န့် ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခက ို   ိုေးဖမင ့်ရစသည့်ဟို ရမျှ ့်လင ့် သည့်။ အချ   ွေ့ရသ  စစ့်ရသွေးကကွမျ ေးက 

ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးလ ရစ န့် န ိုင့်ငရံ  ့်ဘက့်မှ အ ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ်   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးရစြ ိုို့  ည့် ယွ့်ချက့်  ှ  ှ   ွရပေးကကသည့်။ လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးမျ ေးသည့် သ ပိုန့်မျ ေးက ို ၎င့်ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး   ှ ရစ န့် အရထ က့်အက  

ရပေးရသ ့်လည့်ေး အ ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ်   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးအ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲရပေးန ိုင့် န့် ယင့်ေးစကွ့်ြက့်မှုမျ ေး 

ဖြစ့်ရပေါ်သည ့် အချ  န့် ရန က့်ကျလွန့်ေးသည့် (သ ိုို့) မလံိုရလ က့်ရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် က ကယွ့် န့်   ေန့်သည့် 

လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု   ိုင့်   အကကမ့်ေးြက့်မှုအရပေါ် ထ ေး ှ သည ့် ပပ ေးဖပည ့်စံိုဖခင့်ေး မ ှ ရသ  အ မခံ မ ေါေ 

 စ့်ခိုနငှ ့်  င့်  သည့်။ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့်   ိုက့်ခ ိုက့်ဖခင့်ေး ခံ န ိုင့်ရသ  ပိုန့်ကန့်သ  အြွွဲွေ့မျ ေးက ို 

အနတ  ယ့်မျ ေးရသ ၊    ေးမေင့်ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို ပ ို၍ လိုပ့် န့် အ ေးရပေးရသ ့်လည့်ေး အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ိုမ  

 က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ  မ ည့် ွယ့်သည ့် အကျ  ေး က့်မျ ေး ကကံ ရ ွွေ့ ဖခင့်ေးမှ အဖပည ့်အေ 

မက ကယွ့်ရပေးန ိုင့်ရပ။ အကျ  ေး က့် အရနဖြင ့် အသစ့် ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  

ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေး စံနှုန့်ေးသည့် အချ   ွေ့ရသ  အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်ဖခင့်ေး မဖပ သည ့် 

အရဖခအရန ငွ့် ၎င့်ေး  ိုို့ မ င့်  ိုင့် ရလ က့်သည ့် ထ ခ ိုက့် နစ့်န မှုမျ ေး  င့်  ိုင့် ရစန ိုင့်သည့်။ လ သ ေးချင့်ေး 

စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု၏ က ိုယ့်ကျင ့်   ေး   ိုင့်   အနတ  ယ့် ကျရ  က့်သည ့် ဖြစ့် ပ့်အဖြစ့် 

လ သ မျ ေးသည ့် ဖြစ့် ပ့်မှ  က ို  ိုဗ ို၊ ေါြ ေးနငှ ့် ရဘ  စန ေးယ ေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး ရဘ  စန ေးယ ေး ဖြစ့် ပ့်က ို 

ရန က့်ပ ိုင့်ေး အပ ိုင့်ေး ွင့် အရသေးစ  ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 
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က ိုယ့်ကျင ့်   ေး   ိုင့်   အနတ  ယ့်သည့် န ိုင့်ငံရ  ့်၏ အကကမ့်ေးြက့်မှုေဏ့်မှ အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို 

က ကယွ့်ရပေးရံိုသ မက သ ပိုန့်မျ ေးက ိုလည့်ေး ရထ က့်ပံ ရပေး  ကျသည ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   

 နဒမျ ေးက အဓ က လံှုရ  ့်ရပေးရသ  မည့်သည ့် န ိုင့်င ံက  လိုပ့် ပ့်မျ ေးမှမ  ို ထွက့်ရပေါ် လ န ိုင့်သည့်။ 

ထ ိုလိုပ့် ပ့် အမျ   ေးအစ ေးမျ ေးမှ  ကျယ့်ဖပနို့့်သည့်။ ရှု ့်ချဖခင့်ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး ပ  ့်  ိုို့ န့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ဖခင့်ေး၊ 

ပ  ့်  ိုို့ဖခင့်ေး၊ ခွွဲထွက့်ရ ေး အြွွဲွေ့မျ ေး၏ လွ ့်လပ့်ရ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေး၊ စစ့်ဘက့်  ိုင့်   (သ ိုို့) စ ေးပွ ေးရ ေး 

  ိုင့်   ပ ိုင့်  ိုင့်မှုမျ ေးက ို ရလရကက င့်ေးမှ   ိုက့်ခ ိုက့်ဖခင့်ေး၊ စစ့်ရ ေးအ  အက အည  ရပေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) သ ပိုန့်မျ ေးဖြင ့် 

ညြှ န ှုင့်ေးက  အနတ  ယ့် ကျရ  က့်ရနရသ  အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့်ရပေးဖခင့်ေး၊ သရဘ   ည မှုဖြင ့် 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးသ မျ ေးက ို ရစလွှ ့်ဖခင့်ေး၊ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး   ှ  န့် သရဘ   ည မှု မ ှ ဘွဲ စစ့် ပ့်မျ ေး 

ရစလွှ ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ အပါအေင့် န ိုင့်ငံ၏ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို ရလေးစ ေးသည ့် အကိုန့်အကျနည့်ေးရသ  ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးမှ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို ရြ က့်ြျက့်သည ့် အကိုန့်အကျမျ ေးရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးအထ  

ပါေင့်သည့်။ က ိုယ့်ကျင ့်   ေး  ိုင့်   အနတ  ယ့်က ို ရကျ ့်လွှ ေးန ိုင့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးအ ေး ဤအခန့်ေး၏ 

န ဂံိုေးပ ိုင့်ေး ငွ့် ရ ွေးရနွေးထ ေးပါသည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ိုင့်   အရဖခခ ံစ ေးရသ က့်ကိုန့်မျ ေး ဖြနို့့်ရေဖခင့်ေးသည့် ယင့်ေးပစစည့်ေးမျ ေးက ို သ ပိုန့်မျ ေးက 

ခ ိုေးယ ၍ ရ  င့်ေးချဖခင့်ေး (သ ိုို့) ယင့်ေးပစစည့်ေးမျ ေးက ို အရကက င့်ေးဖပ ၍   ိုက့်ခ ိုက့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးလ ပါက 

ပိုန့်ကန့်သ မျ ေးက ို  ပ့် ည့်န ိုင့် န့် ရထ က့်ပံ ရပေးသကွဲ သ ိုို့ ဖြစ့်ရစပပ ေး အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို ပ ိုမ ို 

  ိုေး  ွေးရစသည့်။  

ထ ိုကွဲ သ ိုို့ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ိုင့်   အက အည သက့်သက့်သည့် လယ့်သမ ေးမျ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး 

ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် အစ ိုေး  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို အပ ိုဖြစ့်ရစပပ ေး ဖပည့် ငွ့်ေး စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် 

အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစသည့်။ 

န ိုင့်င ံက  အရထ က့်အပံ ရပေးရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် ရေသခမံျ ေးထွဲမှ အ ည့်အချင့်ေး အ ှ  ံိုေးသ မျ ေးက ို 

ငှ ေး မ့်ေးကက   ထ ိုသ မျ ေးမှ စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးနှင ့် အစ ိုေး အြွွဲွေ့ ွင့် ေင့်ရ  က့် လိုပ့်က ိုင့်န ိုင့်စွမ့်ေးက ို 

ရလျှ  ချပစ့်သည့်။ 

လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု   ိုင့်   အန့်ဂျ  အ ိုမျ ေးသည့်  ည့် ွယ့်မထ ေးရသ  အကျ  ေး က့်မျ ေးက ို   ေး  ေးရ ေးထက့် 

စ ချ ပ့်မျ ေး   ှ ရ ေးနှင ့် အရထ က့်အပံ မျ ေး ဖြနို့့်ရေရ ေးက ိုသ  အ ရံိုစ ိုက့် ရနကကသည့်။ 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုသည့် ပံိုမှန့်အ ေးဖြင ့် အင့်အ ေး 

အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့် ဘက့်မလ ိုက့်သည ့် ပံိုစံက ို ကျင ့်သံိုေးသည့်။ ယင့်ေးပံိုစသံည့် အ ေးနည့်ေးသည ့် အြွွဲွေ့မျ ေးက ို 

  ိုက့်ပွွဲမျ ေး  က့်လက့်   ိုက့်ရန န့်နငှ ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေး ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှု  က့်လက့် ှ  ရန န့် အ ေးရပေးသည့်။ 

က ိုယ့်ကျင ့်   ေး   ိုင့်   အနတ  ယ့်သည့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ အကကမ့်ေးြက့်မှုေဏ့်မှ အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို 

က ကယွ့်ရပေးရံိုသ မက သ ပိုန့်မျ ေးက ိုလည့်ေး ရထ က့်ပံ ရပေး  ကျသည ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   

 နဒမျ ေးက အဓ က လံှုရ  ့်ရပေးရသ  မည့်သည ့် န ိုင့်င ံက  လိုပ့် ပ့်မျ ေးမှမ  ို ထွက့်ရပေါ်လ န ိုင့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ဖပည့် ငွ့်ေးစစ့် ွင့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကွယ့် န့် အလျင့်ဖမန့် ံိုေး နည့်ေးလမ့်ေးမှ    ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးက ို 
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အ ံိုေးသ ့် န့် ဖြစ့်သည့်။   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးက ို အ ံိုေးသ ့် န့် အလျင့်ဖမန့် ံိုေး နည့်ေးလမ့်ေးမှ  

အင့်အ ေးအကက ေး ံိုေး အိုပ့်စို၊ ပံိုမှန့်အ ေးဖြင ့် အစ ိုေး က ို အန ိုင့်  ှ  န့် က ည ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အစ ိုေး  

ကျှူေးလွန့်ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးသည့် စစ့်ပွွဲမျ ေး စ င့်ရစသည ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ 

အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကွယ့် န့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို အ ံိုေးသ ့်ပစ့်ဖခင့်ေးနှင ့်   ဇေ ့်သ ေး အစ ိုေး က ို 

ဖြ  ့်ချပစ့် န့် က ည ဖခင့်ေး   ိုို့အနက့် မည့်သည ့်အ  က ပ ို၍ အရ ေးကက ေး သနည့်ေး။ 

 

ေငဝ် ာ  ်စွ ်ဖ ်မှု  ဖစ် ပ် ဝလ လာ ခငျ်ား၊ ဝဘာ စန ျားယာျား 

 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု  ိုင့်   အရဖခအရနမျ ေးက ို ၁၉၉၂ မှ ၁၉၉၅ အထ  

ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  ရဘ  စန ေးယ ေး စစ့်ပွွဲ ငွ့် ရ ွွေ့ သည့်။ ထ ိုစစ့်ပွွဲသည့် ယခင့်က  ည့်ပင မ့်သည ့် ကွန့်ဖမှူနစ့် န ိုင့်င ံ

 စ့်န ိုင့်ငံ ဖြစ့်ရသ  ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငံ ပပ  ကွွဲဖခင့်ေးမှ ဖြစ့်ရပေါ်လ သည ့် စစ့်ပွွဲ ဖြစ့်သည့်။ 

ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငသံည့် ေို  ယ ကမ္ စစ့်မှ ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေးမျ ေး အထ  

အရ ွှေ့ဥရ  ပ ွင့် အချမ့်ေးသ  ံိုေးရသ  န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်င ံ ပပ  ကွွဲ သည ့် 

အရကက င့်ေးအ င့်ေး အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည့်။ န ိုင့်ငံ၏ လ ဦေးရ သည့် လ မျ   ေးစို မျ   ေးစံို ပါေင့်ပပ ေး ထ ိုအိုပ့်စိုမျ ေးသည့် 

 စ့်စိုနငှ ့်  စ့်ခို ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ကျှူေးလွန့်ခွဲ သည ့် သမ ိုင့်ေးမျ ေး  ှ သည့်။ န ိုင့်ငံက ို 

လ မျ   ေးစိုမျ ေးအရပေါ် အဓ ကထ ေး၍ နယ့်ရဖမမျ ေး ပ ိုင့်ေးဖခ ေးထ ေးသည့်။ က ိုယ့်ပ ိုင့်အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်    ပါ  ဗလစ့် 

ရဖခ က့်န ိုင့်ငံ၊ ရဘ  စန ေးယ ေး၊ ခရ ိုရအေး ှ ေး၊ မက့်  ေ ိုေးန ေးယ ေး၊ မွန့်  န ဂရ ိုေး၊   ေးဗ ေးယ ေးနှင ့်  လ ိုရဗေးန ေးယ ေးနငှ ့် 

က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်    ေးဗ ေးယ ေး နယ့်ရဖမ နစှ့်ခို၊ က ို  ိုဗ ိုနငှ ့် ဗွ  င့်ရဗ ့်ေ ေးန ေး ဟ ၍ ဖြစ့်သည့် (ပံို ၂၁.၁ 

က ိုရှုပါ)။ ေို  ယ ကမ္ စစ့် အပပ ေး ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငံ၏ ရခါင့်ေးရ  င့် မ  ယှ့်ဂျ   ေးစစ့်ဘရ   ဇ့်    ို 

(Marshal Josip Broz Tito) သည့် လ မျ   ေးစိုမျ ေးအကက ေး အပပ  င့်အ  ိုင့် ဖြစ့်မှုမျ ေးက ို ြ နှ ပ့်ထ ေးန ိုင့်ခွဲ သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ၁၉၈၀  ွင့် သ ရသ ံိုေး သွ ေးခွဲ သည့်။ ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် စ ေးပွ ေးရ ေး ကျ င့်ေးမှုမျ ေးက 

 င့်ေးမ မှုမျ ေးက ို ဖမင ့် က့်ရစခွဲ သည့်။ အထ ေးသဖြင ့် ချမ့်ေးသ ရသ    ပါ  ဗလစ့်မျ ေး ဖြစ့်သည ့် 

 လ ိုရဗေးန ေးယ ေးနငှ ့် ခရ ိုရအေး  ှေး  ိုို့အရပေါ်  င့်ေး ွဲသည ့် အဖခ ေးရေသမျ ေးက မရကျမနပ့် ဖြစ့်ကကသည့်။ ၁၉၈၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ွင့် ဘ လင့်  ံ ိုင့်ေး ပပ  ကျသွ ေးသည ့်အခါ ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး ွင့်လည့်ေး ေ မ ိုကရ စ  

အက ေးအရဖပ င့်ေး ဖြစ့်လ ရစပပ ေး အမျ   ေးသ ေးရ ေး န ိုေးကက ေးမှုမျ ေး ဖပန့်လည့်  ှင့်သန့် လ သည့်။   ေးဗ ေးယ ေး 

ရခါင့်ေးရ  င့်  လ ိုဘ ိုေန့် မ လ ို  ိုဗစ့်က က ို  ိုဗ ို ှ  အယ့်လ့်ရဘေးန ေးယ ေး လ မျ   ေးမျ ေးသည ့်    ဘ့် (  ေးဗ ေးယ ေး) 

လ မျ   ေးမျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေး  က့် ံရနသည့်ဟို စွပ့်စွွဲက  ထ ိုရေသ၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခွင ့်က ို ရိုပ့်သ မ့်ေးလ ိုက့်ပပ ေး 

 ွဲ ပ့်ြွွဲွေ့ အိုပ့်ချ ပ့်သည ့် ရေသ စ့်ခိုအဖြစ့် အသွင့်ရဖပ င့်ေး လ ိုက့်သည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့်က  လ ိုရဗေးန ေးယ ေးနငှ ့် 

ခရ ိုရအေး ှ ေး  ိုို့က ို ခွွဲထွက့်ရစခွဲ ပပ ေး ခရ ိုရအေး ှ ေး န ိုင့်ငကံ    ဘ့်လ မျ   ေး လ နည့်ေးစိုက ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်  ကျသည ့် 

အမျ   ေးသ ေးရ ေး  န့်ရသ  ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခ ံ ဥပရေ  ိုင့်   အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ 

ထ ို  ပါ  ဗလစ့် နှစ့်ခိုသည့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေးမှ ၁၉၉၁ ခိုနှစ့် ဇွန့်လ ငွ့် ခွွဲထွက့်သွ ေးသည့်။    ဘ့်လ မျ   ေး 

အမျ ေးစို ပါေင့်သည ့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး စစ့် ပ့်က    ဘ့်လ မျ   ေး အနည့်ေးငယ့်  ှ သည ့်  လ ိုရဗေးန ေးယ ေး ွင့် 

မရအ င့်ဖမင့်သည ့် စစ့်ပွွဲ  စ့်ခိုက ို ရခ တ  င့်နွှွဲခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့်    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေး အမျ ေးစို ရနထ ိုင့်သည ့် 

ရေသမျ ေးက ို ထ န့်ေးချ ပ့် န့်နှင ့် ထ ိုရေသမျ ေးမှ ခရို ့် (ခရ ိုရအေး ှ ေး) လ မျ   ေးမျ ေးက ို ရမ င့်ေးထို ့် န့် 

ခရ ိုရအေး ှ ေး ငွ့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး စစ့် ပ့်နှင ့်    ဘ့်သ ပိုန့်မျ ေးက ရသွေးစွန့်ေးသည ့် စစ့်ပွွဲက ို ရဖခ က့်လကက  
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 င့်နွှွဲခွဲ သည့်။ ခရ ိုရအေး ှ ေး ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့် စစ့်ပွွဲရကက င ့် လ ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ အသက့် ံိုေးရံှုေးခွဲ  ပပ ေး 

ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  ရန ပ့် စနွို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေးခွဲ   သည့်။ 

 

ထ ိုအချ  န့် ငွ့် ရဘ  စန ေးယ ေး ရေသမှ  ပင မ့်ေးပင မ့်ေးချမ့်ေးချမ့်ေးပင့်  ှ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် မကက မ ပင့် ကကံကမမ က ို 

ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်မည ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်  စ့်ခိုနငှ ့်  င့်  ိုင့် ရ   သည့်။ ရဘ  စန ေးယ ေး လ ဦေးရ  ွင့် မ  လင့် (၄၀ 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေးရအ က့်)၊    ဘ့်လ မျ   ေး (၃၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးရအ က့်) နှင ့် ခရို ့် လ မျ   ေး (၂၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးရကျ ့်) ဟ ၍ 

အဓ က လ မျ   ေးစို သံိုေးစို ပါေင့်သည့်။   ဘ ့်လ မျ   ေးမျ ေးသည့် ရဘ  စန ေးယ ေးက ို ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး၏ 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုအဖြစ့်သ   က့် ှ ရနရစလ ိုသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ရဘ  စန ေးယ ေးသ  လွ ့်လပ့်ရ ေး  ယ မည့် 

  ိုပါက န ိုင့်ငံက ို လ မျ   ေးစိုမျ ေးအ  က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်  ရေသမျ ေးအဖြစ့် ပ ိုင့်ေးဖခ ေးပစ့် မည့်၊ ထ ိုမှသ  

   ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ အမျ ေးစို ရနထ ိုင့်သည ့် ရေသမျ ေးက ို အိုပ့်ချ ပ့်ခွင ့်  မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

ရဘ  စန ေးယက့်ဟို  စ့်ခါ   ံညွှန့်ေး  ိုရသ  မ  လင့်မျ ေးသည့် အကက ေးမ ေး ံိုေး အိုပ့်စို ဖြစ့်ပပ ေး ရဘ  စန ေးယ ေးက ို 

လ မျ   ေးအ  ပ ိုင့်ေးဖခ ေးထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရသ   စ့်ဖပည့်ရထ င့် န ိုင့်ငံအဖြစ့် လွ ့်လပ့်ရ ေး  ယ လ ိုသည့်။ ခရို ့် 

လ မျ   ေးမျ ေးက မ  လင့်မျ ေးနငှ ့် ယ ယ  ပ ေးရပါင့်ေး၍ လွ ့်လပ့်ရ ေး  ယ ရ ေးက ို ရထ က့်ခံခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် 

၎င့်ေး  ိုို့ ရနထ ိုင့်   ရေသ အမျ ေးစိုက ို ခွွဲထွက့်၍ အ မ့်န ေးချင့်ေး ခရ ိုရအေး ှ ေး န ိုင့်ငံနငှ ့် သွ ေးရ  က့် ပ ေးရပါင့်ေး န့် 

   ့်    ့် ကကံစည့်ခွဲ ကကသည့်။ 
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ပုံ ၂၁.၁။ စစ့်ပွွဲမ  ိုင့်မ  ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငံ ှ  လ မျ   ေးစိုမျ ေး  ည့် ှ ပံို၊ ၁၉၉၁ 

 

 
Source: Adapted from ‘The Former Yugoslavia: A Map Folio’ (1992, US Central Intelligence Agency). Available at 

https://www.lib.utexas.edu/maps/europe/yugoslav.jpg 

 

ရဘ  စန ေးယ ေးသ  လွ ့်လပ့်ရ ေး ရကကည လ ိုက့်ပါက စစ့်ပွွဲမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးမည ့် အရ ေးက ို အချ   ွေ့ မ  လင့် 

ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက စ ိုေး  မ့်မကင့်ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ၁၉၉၁ ခိုနှစ့် ဩဂို ့်လ ငွ့် ရခါင့်ေးရ  င့် 

အချ   ွေ့က ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး ွင့်သ   က့်ရန န့် ညြှ န ှုင့်ေးမှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် မ  လင့် 

အမျ ေးစိုက ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးက ို  နို့့်ကျင့်ခွဲ ကကသည့်။    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့ အရနဖြင ့် ရဘ  စန ေးယ ေး 

 စ့်ဖပည့်ရထ င့် န ိုင့်ငံ အဖြစ့် လွ ့်လပ့်ရ ေး  ယ ဖခင့်ေးက ို ပင မ့်ေးချမ့်ေးစွ  လက့်ခမံည့် မဟို ့်ရကက င့်ေး 

သ  ရပေးခွဲ သည့်။ ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး စစ့် ပ့်ကလည့်ေး   ပါ  ဗလစ့်မျ ေးမှ    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေး ပါေင့်သည ့် 

စစ့် ပ့်က ို ရဘ  စန ေးယ ေးသ ိုို့ ရစလွှ ့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၉၂ ခိုနှစ့် ရြရြ ့်ေါ  လကိုန့် ွင့် မ  လင့်မျ ေးနှင ့် ခရို ့် 
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ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် လွ ့်လပ့်ရ ေး  ယ လ ိုဖခင့်ေး  ှ ၊မ ှ  ဖပည့်သ ူ့ နဒ ခံယ ပွွဲ ကျင့်ေးပခွဲ ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့၏ 

လ မျ   ေးစိုမျ ေးက ရသ င့်ေးရသ င့်ေးဖြဖြ ရထ က့်ခခံွဲ ကကရသ ့်လည့်ေး    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးက ထ ို နဒခယံ ပွွဲက ို 

သပ  ့်ရမှ က့်ခွဲ ကကသည့်။ 

 

တာျားဆ ျား န် သံတမန် နည်ျားလမ်ျား  ဝမျှာ်လင ်ထာျားသညန်ှင ် ဆနို့်  င်ဘ ်  ဖစလ်ာဝသာအခါ 

 

ရဘ  စန ေးယ ေး  ိုင့်   န ိုင့်င ံက  သံ မန့် နည့်ေးလမ့်ေးသည့် ခရ ိုရအေး ှ ေး ငွ့် မကက ရသေးမ က ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့် 

စစ့်ပွွဲကွဲ သ ိုို့ အဖခ ေးစစ့်ပွွဲ  စ့်ပွွဲ ထပ့်မဖြစ့်ရစလ ိုသည ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   စ  ့် နဒအရပေါ် 

အရဖခခံသည့်။ ဥရ  ပ အသ ိုက့်အေန့်ေး (the European Community (EC)) ၏ ဦေးရ  င့် ရ ွေးရနွေးသ  

ရပေါ်  ဂ လ မျ   ေး သံ မန့် ဟ ိုရ ေးက ့်  လ ယ ရ ို (Jose Cutilerio) က အိုပ့်စို သံိုေးစိုက လ မျ   ေးစိုအ  န ိုင့်ငံက ို 

ရေသမျ ေး ခွွဲရေပ ိုင့်ေးဖခ ေးမှု မပပ ေးရသေးသရ ွွေ့ ရဘ  စန ေးယ ေး၏ လွ ့်လပ့်ရ ေးက ို အသ အမှ ့်မဖပ သင ့်ဟို 

  ိုခွဲ သည့်။ ထ စပ့်ရနဖခင့်ေး မ ှ သည ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခွင ့်  လ မျ   ေးစို ရေသမျ ေးဟ သည ့် အချက့်က ို အရဖခခံ၍ 

အိုပ့်စို သံိုေးစို၏ ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက ထ ိုအကကံအစည့်က ို ၁၉၉၂ ရြရြ ့်ေါ   ငွ့် သရဘ   ည ခွဲ ပပ ေး 

က ့်  လ ယ ရ ိုက စစ့်ပွွဲ မဖြစ့်ရအ င့်   ေး  ေးန ိုင့်လ ိုက့်ပပ ဟို ယ  ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အရမ  ကန့်မှ 

သံ မန့်မျ ေးက    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးက ို အကကမ့်ေးြက့်မှု မလိုပ့်ရ  င့် န့်   ေးဖမစ့်ပပ ေး  စ့်ဖပည့်ရထ င့် 

ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်ငံ၏ လွ ့်လပ့်ရ ေးက ို အသ အမ ှ့်ဖပ ဖခင့်ေးဖြင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးနှင ့် လ သ ေးချင့်ေး 

စ န မှု  ိုင့်   အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးက ို ပ ိုမ ိုက ကယွ့်န ိုင့်လ မ ့်မည့်ဟို ရထ က့်ဖပကကသည့်။ အရမ  ကန့်န ိုင့်ငကံ 

ဥရ  ပမှ   ေန့် ှ သ မျ ေးက ို န ိုင့်ငအံ ငွ့်ေး လ မျ   ေးစိုမျ ေးအ  နယ့်ရဖမပ ိုင့်ေးဖခ ေးမှုမျ ေး မ ှ သည ့်  ိုင့် 

ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်ငံ၏ လွ ့်လပ့်ရ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ  န့် ရြျ င့်ေးြျပပ ေးရန က့် ငွ့် မ  လင့်မျ ေးနှင ့် ခရို ့် 

လ မျ   ေးမျ ေးက က ့်  လ ယ ရ ို၏ အကကံအစည့်မှ နှု ့်ထကွ့်လ ိုက့်ကကသည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့်သည့် 

က ိုယ ့်ကျင ့်   ေး  ိုင့်   အနတ  ယ့်က ို ဥပမ ဖပရနသည့်။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငကံ    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေး၏ 

အကကမ့်ေးြက့်မှုက ို   ေး  ေး န့်  ည့် ွယ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ယင့်ေးသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးဖြင ့်    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးက 

စစ့်ပွွဲမျ ေး စ င့် လ မ ့်မည့်ဟ သည ့် သ  ရပေးမှုမျ ေး  ှ သည ့်  ိုင့် မ  လင့်မျ ေးနှင ့် ခရို ့် လ မျ   ေးမျ ေးက ို 

ညြှ န ှုင့်ေးမှုမျ ေးအ ေး ဖငင့်ေးပယ့်ရစပပ ေး  စ့်ဖပည့်ရထ င့် ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်ငအံဖြစ့် လွ ့်လပ့်ရ ေး 

ရကကည ရစခွဲ သည့်။ 

 

၁၉၉၂ ခိုနှစ့် ဧပပ လ ၆-၇  က့်  ိုို့ ွင့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငနံှင ့် ဥရ  ပ အသ ိုက့်အေန့်ေး  ိုို့က  စ့်ဖပည့်ရထ င့် 

ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်ငံ၏ လွ ့်လပ့်ရ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ  န့်  ံိုေးဖြ ့် လ ိုက့်ဖခင့်ေးသည့် ရမျှ ့်လင ့်ထ ေးသလ ို 

   ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးအ ေး မ  ေး  ေးန ိုင့်ခွဲ ဘွဲ ၎င့်ေး  ိုို့ သ  ရပေး ထ ေးသကွဲ သ ိုို့ အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး 

ဖြစ့်ရပေါ်လ ရစသည့်။    ဘ့်မဟို ့်သ မျ ေးအ ေး    ဘ့်လ မျ   ေး အမျ ေးစို ရနထ ိုင့်သည ့် ရေသနငှ ့် လ မျ   ေးစိုမျ ေး 

ရ  ရနှ  ရနထ ိုင့်သည ့် ရေသမျ ေးမှ ြယ့် ှ ေးပစ့် န့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး စစ့် ပ့်က ရေသက ို လျင့်ဖမန့်စွ ပင့် 

ထ န့်ေးချ ပ့်လ ိုက့်ပပ ေး    ဘ့်စစ့်ရသွေးကကွမျ ေးက လ သ ့်ဖခင့်ေး၊ အဓမမ ဖပ ကျင ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် အ င့်ေးအဓမမ 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး (လ မျ   ေးစို  ငှ့်ေးလင့်ေးရ ေး)   ိုို့က ို လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ သံိုေးလအ ငွ့်ေး 

   ဘ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေးသည့် ရဘ  စန ေးယ ေး၏ ၇၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးက ို ထ န့်ေးချ ပ့်ထ ေးပပ ေး ပမ  ွေ့ရ  ့်  ယ့်  ရ ဗ ိုက ို 

ေ ိုင့်ေးထ ေးက  မ  လင့်နှင ့် ခရို ့် လ မျ   ေး ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးနှင ့် မ  လင့် လက့်နက့်က ိုင့်မျ ေးမှ 

ြွွဲွေ့စည့်ေးလ ိုက့်သည ့် ရဘ  စန ေးယ ေး စစ့် ပ့် အသစ့်  ိုို့က ို လက့်နက့်ချ အညံ ခ ံန့် ြ အ ေးရပေးခွဲ သည့်။ ဇွန့်လကိုန့် 
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အရ  က့် ွင့် မ  လင့် အ ပ့်သ ေး  စ့်ရသ င့်ေးရကျ ့်ခနို့့် သ ့်ခခံွဲ  ပပ ေး ဖြစ့်ပပ ေး ရဘ  စန ေးယ ေး ဖပည့်သ  

ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး သည့်။    ဘ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေးသည့် စခန့်ေးမျ ေး ထ ရထ င့်က  

၎င့်ေး  ိုို့ သံသယေင့်ရသ  လက့်နက့်က ိုင့်မျ ေးက ို စစ့်ရမေးဖခင့်ေး၊ နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး၊ သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ ပပ ေး 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို အဓမမ ဖပ ကျင ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုစစ့်ပွွဲသည့် သံိုေးနှစ့်ခွွဲခနို့့် ကက ခွဲ ပပ ေး ရဘ  စန ေးယ ေး ဖပည့်သ  

က ိုေးရသ င့်ေး ခိုနစှ့်ရထ င့်ခနို့့် အသ ့်ခခံွဲ  သည့်။ အ  ိုပါ အသ ့်ခ ံသ မျ ေးထွဲ ငွ့် မ  လင့် ၆၄၀၀၀ ခနို့့်၊ 

   ဘ့် ၂၅၀၀၀ ခနို့့်နှင ့် ခရို ့် လ မျ   ေး ၈၀၀၀ ခနို့့်လည့်ေး ပါေင့်သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့အနက့် ရလေးရသ င့်ေးခနို့့်မှ  

အ ပ့်သ ေးမျ ေး ဖြစ့်ကကပပ ေး အ ပ့်သ ေးမျ ေးအနက့်မှ ၃၃၀၀၀ (၈၂   ခ ိုင့်နှုန့်ေး) ခနို့့်မှ  မ  လင့်မျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ 

စစ့်ပွွဲနငှ ့် လ မျ   ေးစိုမျ ေးက ို အဓမမ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး  ိုို့က ရဘ  စန ေးယ ေး ဖပည့်သ  ၂ သန့်ေး ခနို့့်က ို အ ိုေးမွဲ အ မ့်မွဲ  

ဖြစ့်ရစပပ ေး ယင့်ေးအရ အ ွက့်မှ  လ ဦေးရ ၏  စ့်ေက့်ခနို့့်  ှ သည့်။ 

 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေးက ို ၁၉၉၂ ခိုနှစ့် ဇွန့်လ ွင့်    ေးေင့် 

စ င့်ခွဲ သည့်။ ကိုလသမဂဂ လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ က  ယ့်  ရ ဗ ို ပမ  ွေ့ရ  ့်၏ ရလ  ပ့်က ို လ သ ေးချင့်ေး 

စ န မှု  ိုင့်   အရထ က့်အပံ မျ ေး ဖြနို့့်ရေ န့်အ ကွ့် ဖပန့်ြွင ့်ပပ ေး ဖပင့်သစ့် သမမ  ြ န့် ွ  မ    န့် 

(Francois Mitterand) က ထ ိုရေသသ ိုို့ ရလရကက င့်ေးမှ  စ့် င ့် သွ ေးရ  က့်က  ပမ  ွေ့က ို ေ ိုင့်ေးထ ေးဖခင့်ေးအ ေး 

ပြ  ခွွဲလ ိုက့်သည့်။ ၁၉၉၂ ခိုနှစ့် အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် ခရ ိုရအေး ှ ေး န ိုင့်ငံအ ွက့် ြန့်  ေးခွဲ ရသ  ယခင့် 

ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်င ံ   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး  ပ့်မျ ေးက ို အင့်အ ေး   ိုေးချွဲွေ့ခွဲ ပပ ေး 

 ယ့်  ရ ဗ ိုပမ  ွေ့နှင ့် (၁၉၉၂ ခိုနှစ့် စက့် င့်ဘ လ ွင့်) ရဘ  စန ေးယ ေး  စ့်န ိုင့်ငံလံိုေးအ ွက့် 

အရထ က့်အပံ မျ ေး ဖြနို့့်ရေရပေးခွဲ သည့်။ ရန င့်သံိုေးနှစ့်အ ငွ့်ေး ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်ငံမ ှ ကိုလသမဂဂ  ပ့်မျ ေး၏ 

အဓ က  ည့် ွယ့်ချက့်မှ    ိုက့်ပွွဲမျ ေးရကက င ့် ထ ခ ိုက့်နစ့်န  ရန သ မျ ေးက ို လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   

အရထ က့်အပံ မျ ေး ဖြနို့့်ရေရပေး န့် ဖြစ့်သည့်။    ဘ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေးသည့်  ယ့်  ရ ဗ ို (နငှ ့် အဖခ ေး 

မ  လင့်မျ ေး ခ ိုရအ င့်ေး   ရေသမျ ေး) က ို  က့်လက့် ေ ိုင့်ေးထ ေး ွဲဖြစ့်ပပ ေး မ  လင့်မျ ေးက ို   ရေေးပစ့် ေံိုေးမျ ေး၊ 

စန ိုက့်ပါမျ ေးနှင ့် ပစ့်ခ ိုက့်   ိုက့်ခ ိုက့်ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ိုင့်   ေိုကခမျ ေးက ို 

ရလျ  ပါေးရစ န့် လံိုရလ က့်ရသ  အရထ က့်အပံ မျ ေး ဖြနို့့်ရေရပေးမှုက ိုရ    ခငွ ့်ဖပ ထ ေးသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ 

ခွင ့်ဖပ ထ ေးဖခင့်ေးက ရဘ  စန ေးယ ေး စစ့် ပ့်က ိုလည့်ေး  က့်လက့်   ိုက့်ပွွဲေင့်ရနရစ န ိုင့်ခွဲ သည့်။ 

   ဘ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေးက လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   အရထ က့်အပံ မျ ေး ဖြနို့့်ရေခွင ့် ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် ပ ို၍ 

အင့်အ ေးရက င့်ေးသည ့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ   ေးက ို   ေး  ေးထ ေး န့်  ည့် ွယ့်ပံို  သည့်။ ထ ိုအချ  န့် ငွ့် 

ကိုလသမဂဂက ယခင့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငံသ ိုို့ လက့်နက့်  င့်သငွ့်ေးမှုက ို ပ  ့်  ိုို့ထ ေးခွဲ သည့်။ 

ယင့်ေးပ  ့်  ိုို့မှုက    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေး၏ လက့်နက့်ကက ေးမျ ေး သံိုေးစွွဲန ိုင့်မှုဖြင ့် အသ စ ေး မှုက ို ပ ို၍ 

သက့်  ိုေး ညှ့်ရစခွဲ သည့်။  စ့်ချက့်ဘက့်စ့် (Richard Betts) (1994) က ထ ို “အကနို့့်အသ ့် အင့်အ ေးဖြင ့် 

ဘက့်မလ ိုက့်ရသ ” လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုသည့် 

မ  လင့်မျ ေးအ ွက့်  က့်လက့်   ိုက့်ပွွဲေင့်န ိုင့်ရလ က့်ရံိုသ  ကျ ေးကန့်ရပေးထ ေးပပ ေး ပ ို၍ 

အင့်အ ေးရက င့်ေးမလ န ိုင့်ရစခွဲ ရပဟို   ိုခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ထ ိုေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့် 

အရထ က့်အပံ မျ ေး ဖြနို့့်ရေဖခင့်ေးဖြင ့် ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေးက ို ရလျ  ပါေးရစ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး စစ့်ပွွဲနှင ့် ယင့်ေးမှ 

ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေးက ို ပ ိုမ ို သက့်  ိုေး ညှ့် ရစခွဲ သည့်။ 
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အင်အာျားသုံျား ေင်ဝ ာ ် စ ွဖ် ်မှု 

 

ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်ငံသ ေး    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို ရထ က့်ပံ သ  ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို 

စစ့်ပွွဲအ ေး  က့်  ိုက့်ရနဖခင့်ေးနှင ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးအ ေး ထ ခ ိုက့်ရစဖခင့်ေး  ိုို့မှ   ေး  ေး န့် ကိုလသမဂဂနှင ့် ရန  ိုေး 

အြွွဲွေ့  ိုို့က စစ့်အင့်အ ေးအ  ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေး၊ သံ မန့် နည့်ေးလမ့်ေးအ  ြ အ ေးရပေးမှုမျ ေး အသံိုေးဖပ  န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ကကသည့်။ ၁၉၉၂ ခိုနှစ့် ရမလ ွင့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငံ၏ ကျန့် ှ ရနရသေးရသ    ပါ  ဗလစ့် နစှ့်ခို 

ဖြစ့်သည ့်   ေးဗ ေးယ ေးနှင ့် မွန့်  န ဂရ ိုေး  ိုို့ ငွ့် ကိုလသမဂဂက အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့် လက့်နက့်  င့်သငွ့်ေးမှု 

ပ  ့်ပင့်ဖခင့်ေးက ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့်  င့်သငွ့်ေးမှု ပ  ့်ပင့်ဖခင့်ေးအဖြစ့် ချွဲွေ့ထငွ့်ခွဲ သည့်။ အရကက င့်ေးဖပချက့်မှ  

ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေးက ရဘ  စန ေးယ ေး ှ     ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးက ို ရထ က့်ပံ ရနရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၉၂ ခိုနှစ့် 

န ိုေင့်ဘ လ ွင့် ရန  ိုေးမှ ကိုလသမဂဂ၏ ခွင့် ဖပ ချက့်ဖြင ့် ထ ို  ပါ  ဗလစ့် နှစ့်ခိုက ို ရ ရကက င့်ေးအ  ပ  ့်  ိုို့မှုမျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ ယင့်ေးပ  ့်  ိုို့မှုမျ ေးရကက င ့်   ေးဗ ေးယ ေး ရခါင့်ေးရ  င့် မ လ ို  ိုဗစ့်က ရဘ  စန ေးယ ေး ှ  

   ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးအ ေး ရပေးရနသည ့် စစ့်ရ ေး အက အည မျ ေးက ို ရလျှ  ချခွဲ  ပပ ေး    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးက ို 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ရ ွေးရနွေး န့် ြ အ ေးရပေး ရစခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ဖပည့် ငွ့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး 

အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးရကက င ့်    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးအ ေး လံိုေးေရ    အရထ က့်အပံ  မဖြ ့်ရ  က့် လ ိုက့်န ိုင့်ရပ။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် ရဘ  စန ေးယ ေး ှ     ဘ့်မျ ေးက အရလျှ  ရပေး န့် ဖငင့်ေး န့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့်အ  ပ  ့်  ိုို့မှုမျ ေးက ို 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေး၏ ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု က   ယ   စ့်ခိုအဖြစ့် 

အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးသည့် အချ   ွေ့ရသ  ရေြန့်သ မျ ေး ရေြန့်သကွဲ သ ိုို့ ထ ရ  က့်မှု မ ှ ဖခင့်ေး မဟို ့်ရသ ့်လည့်ေး 

  ေန့် ှ သ မျ ေးက ို န ိုင့်ငံရ ေးအ  မ မ က ိုယ့်မ မ  ကက  ေးကငွ့်ေးစွပ့်သလ ို ဖြစ့်ရစမည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေး လိုပ့်ရ  င့် န့် 

ြ အ ေးရပေးန ိုင့်ဖခင့်ေးရ   လည့်ေး မ ှ ရပ။  

 

၁၉၉၃ ခိုနှစ့် မ ့်လ ွင့် ကိုလသမဂဂက ရဘ  စန ေးယ ေးက ို ရလယ ဉ့် မပျံသန့်ေး ဇံိုအဖြစ့် သ ့်မှ ့်ခွဲ ပပ ေး 

နှစ့်လအကက  ငွ့် ရန  ိုေးအြွွဲွေ့၏ ရလရကက င့်ေး ကင့်ေးလှည ့်မျ ေးက ို ထ ိုစည့်ေးကမ့်ေးအ ေး ချ   ေးရြ က့်သ မျ ေးအ ေး 

ပစ့်ချခွင ့် ရပေးခွဲ သည့်။ ရဘ  စန ေးယ ေး အစ ိုေး  ငွ့် စစ့်ရလယ ဉ့်မျ ေး မ ှ ရလ   ထ ိုလိုပ့်ရ  င့်ချက့် နှစ့်ခိုလံိုေးမှ  

   ဘ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေးအရပေါ် ပစ့်မှ ့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်မှ  ထင့် ှ ေးသည့်။ ၁၉၉၃ ခိုနစှ့် ဧပပ နှင ့် ရမလ ွင့် 

ကိုလသမဂဂ လံိုခခံ ရ ေး ရက င့်စ က ရဘ  စန ေးယ ေး ှ  မ  လင့်မျ ေး ခ ိုလံှုရနသည ့် ရန   ရဖခ က့်ခိုဖြစ့်သည ့် 

ဘ ဟက့်၊ ဂ ို က့်ဇ့်ေ ၊  ယ့်  ရ ဗ ို၊    ဘ န့်န က ၊   ဇလ နှင ့် ဇ ပါ ရေသမျ ေးက ို လံိုခခ ံရသ  

ရန  မျ ေးအဖြစ့် ရကကည ခွဲ သည့် (ပံို ၂၁.၂  ွင့် ရှုပါ)။   ိုလ ိုသည့်မှ  မ  လင့် အင့်အ ေးစိုမျ ေးက ထ ိုပမ  ွေ့မျ ေးက ို 

   ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးအ ေး ခ ံ ိုက့် န့် စခန့်ေးမျ ေးအဖြစ့် အသံိုေးဖပ ရနရသ ့်လည့်ေး    ဘ့်အင့်အ ေးစို မျ ေးအ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ 

ေ ိုင့်ေးထ ေးသည ့် ထ ိုပမ  ွေ့မျ ေးက ို   ိုက့်ခ ိုက့်ဖခင့်ေးမှ   ေးဖမစ့်ထ ေးသည့်။ အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့် 

 ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုမျ ေးသည့်  မည့်မျှ ဘက့်မလ ိုက့်ဟို 

  ိုရစက မ  ယင့်ေးလိုပ့် ပ့်မျ ေးက ကက ေးရန မ ေါေက ို အပမွဲ မ့်ေး မလ ိုက့်န န ိုင့်ဘွဲ စစ့်အင့်အ ေး ချ  န့်ခငွ့်လျှ က ို 

ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်န ိုင့်ရကက င့်ေး ရလယ ဉ့် မပျံသန့်ေး ဇိုန့်နငှ ့် လံိုခခ ံရသ  ရန  မျ ေး သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး ဥပမ မျ ေးက 

ဖပသရနသည့်။ 
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ပံို ၂၁.၂။ လ မျ   ေးစို  ငှ့်ေးလင့်ေးမှုနှင ့် ရဘ  စန ေးယ ေး ှ  “လံိုခခ ံရသ  ရန  မျ ေး”၊ ၁၉၉၄ 

 

 
Source: Adapted from Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict 1990–1995 (2002–3, Washington, DC: Central Intelligence 

Agency). Available at http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Bosnia_areas_of_control_Sep_94.jpg 
 

၁၉၉၃ ခိုနစှ့် ွင့် မ  လင့်မျ ေးနှင ့် ခရို ့် လ မျ   ေးမျ ေးအကက ေး မဟ မ  ့်မှ  ပျက့်စ ေးသွ ေးခွဲ ပပ ေး ထ ိုရနွဦေး ွင့် 

အဖပင့်ေးထန့် ံိုေး   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးနှင ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို ပစ့်မှ ့်ထ ေးဖခင့်ေးမျ ေးမှ  ယခင့်က မဟ မ  ့် အြွွဲွေ့ 

နှစ့်ြွွဲွေ့အကက ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငကံ    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေး ရဘ  စန ေးယ ေးက ို 

အိုပ့်စ ိုေးထ ေးမှုအ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးရနရသေး   ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့် န့် မ  လင့်နှင ့် ခရို ့် 

လ မျ   ေးမျ ေးအကက ေး မဟ မ  ့် ကျ  ေးပျက့်မှုက ို ဖပန့်လည့် ဖပင့် င့် န့် လ ိုအပ့်သည့်။ သံ မန့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး၊ 

စစ့်ရ ေးအ  ရထ က့်ပံ မည့်ဟို က  ဖပ မှုမျ ေးမှ  စ့် င ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသည့် ၁၉၉၄ ခိုနှစ့် မ ့်လ ွင့် 

ေါ ငှ့် န့် သရဘ    စ ချ ပ့်က ို ရ ေး ွွဲန ိုင့်ခွဲ သည့်။ ယင့်ေး သရဘ   ည ချက့်အ  ရဘ  စန ေးယ ေး ှ  

မ  လင့်မျ ေး၊ ခရို ့် လ မျ   ေးမျ ေးနှင ့် အ မ့်န ေးချင့်ေး ခရ ိုရအေး ှ ေး န ိုင့်င ံ ိုို့အကက ေး မဟ မ  ့် အသစ့် စ့်ခို 

ရပေါ်ရပါက့်လ ခွဲ သည့်။ အပင မ့်ေးစ ေး အရမ  ကန့် စစ့်အ   ှ မျ ေးက ခရ ိုရအေး ှ ေး န ိုင့်င၏ံ စစ့် ပ့်က ို စ င့် 

ရလ ကျင ့်ရပေးခွဲ ပပ ေး ခရ ိုရအေး ှ ေး န ိုင့်ငံသ ိုို့ လက့်နက့် င့်သွင့်ေးမှု ပ  ့်  ိုို့ဖခင့်ေးမျ ေးက ို ြယ့် ှ ေး ပစ့်ခွဲ သည့်။ 
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အ ံိုို့အလှည ့် အရနဖြင ့် ခရ ိုရအေး ှ ေး န ိုင့်ငကံ ၎င့်ေး င့်သငွ့်ေးသည ့် လက့်နက့်  ချ   ွေ့ ေက့်က ို ရဘ  စန ေးယ ေး ှ  

မ  လင့်မျ ေးနှင ့် ခရို ့်လ မျ   ေးမျ ေး အ ွက့် လွှွဲရဖပ င့်ေး ရပေး သည့်။ ထ ိုလိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် 

  ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးက ို အသစ့် ြန့် ဖပန့်စ န့် မ ေးရမွှေးရပေးသလ ို ဖြစ့်ခွဲ ပပ ေး အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံကလည့်ေး ထ ိုသ ိုို့ပင့် 

 ည့် ွယ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့်အ  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှုအ ွက့် အရ ေးပါသည ့် အချက့်ဖြစ့်ရသ  

အ ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ် အနတ  ယ့်က ို ရလျှ  ချ န့်ဟ သည ့် အချက့်ထက့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအ  အရ ေးပါသည ့် 

အချက့်မျ ေး ဖြစ့်ရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးနှင ့် ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး ဖခင့်ေးမျ ေးက ို အ ံိုေးသ ့် န့် ဟ သည ့် 

အချက့်က ပ ို၍ အဓ ကကျခွဲ သည့်။ 

 

ေင်ဝ ာ  ်စ ွ်ဖ ်မှု  မင တ် ်လာ ခင်ျား 

 

၁၉၉၄ ခိုနစှ့်မှ စ၍ ရန  ိုေးအြွွဲွေ့က လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပချက့်ဖြင ့်    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေး အရပေါ် 

ရလရကက င့်ေးမှ   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့် န့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ဖခင့်ေး၊   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးမျ ေး 

ရ  င့် ွက့်ခွဲ သည့်။ အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် အ  ိုပါ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို “လံိုခခ ံရသ  ရန  မျ ေးနှင ့် 

ထ ိုရန  မျ ေးအန ေး ရလရကက င့်ေး အင့်အ ေး အသံိုေးဖပ ၍ လ ိုအပ့်ရသ  လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး အ ေးလံိုေး” 

လိုပ့်ရ  င့်သ ွေးမည့်ဟ သည ့် ယခင့်နှစ့် ကိုလသမဂဂ  ံိုေးဖြ ့်ချက့် အမ ှ့် ၈၃၆ က ို အရဖခခံခွဲ သည့်။ 

ဇန့်နေါ  လ ွင့် ရန  ိုေးအြွွဲွေ့က  ယ့်  ရ ဗ ို အန ေး ှ     ဘ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေးက ို ဗံိုေးကကွဲ  ိုက့်ခ ိုက့် န့် 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခွဲ ပပ ေး    ဘ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေးအ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ လက့်နက့်ကက ေးမျ ေးက ို ကိုလသမဂဂ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး 

 ပ့်မျ ေးထံ အပ့်နှံက  ပမ  ွေ့ရ  ့်မှ ရေေးရေေး  ို ့်ခ ွ န့် ြ အ ေးရပေးခွဲ သည့်။ ရြရြ ့်ေါ  လ ွင့် ရန  ိုေးအြွွဲွေ့၏ 

အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး ရက င့်စ က လက့်နက့်ကက ေး အသံိုေးမဖပ  ရ ေးဇိုန့် သ ့်မှ ့် န့်  ယ့်  ရ ဗ ိုပမ  ွေ့နှင ့် အန ေး ေ ိုက့် 

က လ ို ၂၀ (၁၂ မ ိုင့်) အ ငွ့်ေး ရလရကက င့်ေး   ိုက့်ခ ိုက့်ရ ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်သ ွေးမည့်ဟို ရကကည ခွဲ သည့်။ 

မ ့်လ ငွ့် ရန  ိုေးအြွွဲွေ့က    ဘ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေးနှင ့်  င့်  ိုင့်ရနသည ့် ကိုလသမဂဂ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး  ပ့်မျ ေးက ို 

က ည  န့် အန ေးကပ့် ရလရကက င့်ေးပစ့်က မျ ေး ရပေးခွဲ သည့်။ ဩဂို ့်လ ွင့် ရန  ိုေးအြွွဲွေ့မ ှ ဂ ို က့်ဇ့်ေ ပမ  ွေ့က ို 

ေ ိုင့်ေးထ ေးရသ     ဘ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေးက ို ဗံိုေးကကွဲ  ိုက့်ခ ိုက့်ခွဲ ပပ ေး ယင့်ေးအြွွဲွေ့မျ ေးက ို  ို ့်ခ ွရစက  ကိုလသမဂဂ 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ပ့်မျ ေးအ ေး ေင့်ရ  က့်ခငွ ့်ရပေး န့် ြ အ ေးရပေးခွဲ သည့်။ စက့် င့်ဘ လ ွင့် ရန  ိုေးအြွွဲွေ့က 

 ယ့်  ရ ဗ ိုပမ  ွေ့အန ေး လက့်နက့်ကက ေး အသံိုေးမဖပ  ဇိုန့်အ ွင့်ေး စည့်ေးကမ့်ေး ရြ က့်ြျက့်သည ့် 

   ဘ့် ပ့်ြွွဲွေ့မျ ေးက ို ဗံိုေးကကွဲ  ိုက့်ခ ိုက့်ခွဲ သည့်။ န ိုေင့်ဘ လ ွင့် မ  လင့်မျ ေး ဦေးရ  င့်သည ့် ရဘ  စန ေးယ ေး 

စစ့် ပ့်သည့် လံိုခခ ံရသ  ရန   ဘ ဟက့်ပမ  ွေ့မှ ထ ိုေးစစ့် င့်ခွဲ ကကပပ ေး    ဘ့် ပ့်မျ ေးက  န့်ဖပန့် 

  ိုက့်ခ ိုက့်ခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုအခါ ရန  ိုေးအြွွဲွေ့က ခရ ိုရအေး  ှေး န ိုင့်ငံ ှ     ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေး ထ န့်ေးချ ပ့်သည ့် 

ရလ ပ့်စခန့်ေးက ို ဗံိုေးကကွဲ  ိုက့်ခ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့်  ံိုို့ဖပန့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၉၄ ခိုနှစ့်  ရလျှ က့်လံိုေး အ  ိုပါ ရလရကက င့်ေးမှ 

အရသေးစ ေး စစ့် င့်ရ ေးမျ ေးသည့် ရအ င့်ဖမင့်ခွဲ ပပ ေး    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးက ို လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  

အရထ က့်အပံ မျ ေး ဖြနို့့်ရေရ ေးက ို ခငွ့်ဖပ  န့်နငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့ ေ ိုင့်ေးထ ေးရသ  လံိုခခ ံရသ  ရန  မျ ေးက ို 

မရချမှုန့်ေးပစ့် န့် ြ အ ေးရပေးန ိုင့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ရလရကက င့်ေး   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးသည့် စစ့်ပွွဲမျ ေးက ို 

အ ံိုေးမသ ့်န ိုင့်ခွဲ ရပ (သ ိုို့)    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေး ထ န့်ေးချ ပ့်ထ ေးသည ့် ရေသမျ ေးက ို အညံ ခ ံ စွနို့့်လွှ ့် 

မသွ ေးရစခွဲ ရပ။ ရဖမဖပင့်မှ အင့်အ ေးရက င့်ေးသည ့်  ပ့်မျ ေး၏ ပ ေးရပါင့်ေး   ိုက့်ခ ိုက့်မှု မ ှ ဘွဲ အရသေးစ ေး 

ရလရကက င့်ေး   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးက ို လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု အဖြစ့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး၏ 

အကနို့့်အသ ့်မျ ေးက ို ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်မှ ညွှန့်ဖပရနသည့်။    ဘ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေး အရပေါ် ပ ို၍ အင့်အ ေးဖပင့်ေးသည ့် 
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စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့် န့် ရ  င့်ေး  ို ရနသ မျ ေးက ၁၉၉၄ ခိုနစှ့် ငွ့် 

လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည ့် ရလရကက င့်ေး   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးက ို အပ့်ရပါက့်   ရလ က့်သ   ှ သည့်ဟို 

ရလှ င့်ရဖပ င့်ခွဲ ကကသည့်။ 

 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု  ှ ဖခင့်ေးရကက င ့် ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေး 

  ိုင့်   အနတ  ယ့်ကလည့်ေး   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးက ို ပ ို၍   ိုေး  ွေးရစသည့်။ ရဘ  စန ေးယ ေး၏ မ  လင့်မျ ေး 

ထ န့်ေးချ ပ့်ထ ေးသည ့် အစ ိုေး နငှ ့် စစ့် ပ့်သည့်   ိုက့်ပွွဲမျ ေး  က့်လက့် ဖြစ့်ပွ ေးရနဖခင့်ေး ွင့် ထ ခ ိုက့်သ မျ ေးမှ  

မ  လင့်မျ ေး အမျ ေးစို ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး အပစ့်အခ ့်  ပ့်စွဲ န့်က ို ကက မ့်ြန့်မျ ေးစွ  ဖငင့်ေး န့်ခွဲ သည့်။ 

အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် ထ ိုသ ိုို့ရသ  ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှုမျ ေးမှ ၎င့်ေး  ိုို့ စစ့်ပွွဲ အန ိုင့်  ှ ရစ န့် လံိုရလ က့်ရသ  

လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်မှုမျ ေး   ှ န ိုင့်လ မ ့်မည့်ဟို ရမျှ ့်လင ့်ရသ ရကက င ့် 

ဖြစ့်သည့်။ ရဘ  စန ေးယ ေး ရေသ ှ  ကိုလသမဂဂ၏ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး  ပ့်မျ ေးက ို ဦေးရ  င့်သ  

ကရနေါလ မျ   ေး ဗ ိုလ့်ချ ပ့် လ ေးေစ့် မက့်ကန့်ေးဇ  (Lewis Mac-Kenzie) (1993, pp. 159, 308) က မ  လင့်မျ ေး 

ဦေးရ  င့်သည ့် “ရဘ  စန ေးယ ေး အစ ိုေး သည့် န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ို စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့် န့်  ွန့်ေးအ ေးရပေးရနသည့်” ဟို ရကကည ခွဲ သည့်။ အလ ေး  ပင့် သ ူ့က ို  က့်ခံသ  ပဗ   သျှ ဗ ိုလ့်ချ ပ့် 

မ ိုက့်ကယ့်ရ ိုွေ့စ့် (Michael Rose) (1998, p. 141) ကလည့်ေး မ  လင့်မျ ေးက အပစ့်အခ ့်  ပ့်စွဲရ ေးက ို 

ဖငင့်ေး န့်ကကဖခင့်ေးမှ  “ရဘ  စန ေးယ ေး စစ့် ပ့်မှ   ိုက့်ခ ိုက့်ပပ ေး ရံှုေးန မ ့်သွ ေးခွဲ လျှင့် ထ ိုစစ့်ပွွဲမျ ေးမှ 

ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် ပံို  ပ့်မျ ေးနှင ့် ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေးရကက င ့် အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေးမှ “ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ  န ိုင့်ငံ” က ို 

အရထ က့်အပံ ရပေးမည့်မှ  ကျ န့်ေးရသ ရနရသ ရကက င ့်” ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုခွဲ သည့်။ မ  လင့်မျ ေးအရပေါ် 

စ န ရထ က့်ထ ေးသ  ပည  ငှ့် ဂျ  မ့်ေးစ့်ဂ ိုေး (James Gow) (1997, p. 96) ကပင့် “အရမ  ကန့်၏ ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်မှုက ို ရမျှ ့်က ိုေးပပ ေး” ရဘ  စန ေးယ ေး စစ့် ပ့်က အပစ့်အခ ့်  ပ့်စွဲဖခင့်ေးက ို ချ   ေးရြ က့်ခွဲ သည့်ဟို 

ေန့်ခံခွဲ သည့် (Kuperman, 2008)။ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုသ  

မ ှ လျှင့် မ  လင့်မျ ေးသည့် ရစ ရစ စ ေးစ ေးပင့် အပစ့်အခ ့်  ပ့်စွဲ န့် သရဘ   ရက င့်ေး   န ိုင့်ခွဲ သည့်။ 

ယင့်ေးသ ိုို့ သရဘ   ခွဲ လျှင့် စစ့်ပွွဲမျ ေးက ို အချ  န့် ရလျှ  ချန ိုင့်ပပ ေး ထ ိုမှ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေး ထ ခ ိုက့် 

နစ့်န မှုမျ ေးက ိုလည့်ေး ရလျှ  ချန ိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။  

 

ဖငြိမ်ျားခ မ်ျားဝ ျား အစ အမံမ ာျား ြို  ငင်ျားဆြို ခင်ျား 

 

အ  ိုဖပ ရသ  ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး အစ အမံမျ ေးသည့် ရဖမဖပင့် ှ  စစ့်ရ ေး  ိုင့်   အချက့်အလက့်မျ ေးက ို 

လံိုလံိုရလ က့်ရလ က့် ရ  င့်ဖပန့်ဟပ့်ဖခင့်ေး မ ှ ရသ ရကက င ့် စစ့်ပွွဲမျ ေးက ို အ ံိုေးသ ့် န့် သံိုေးနှစ့်   

သံ မန့်ရ ေးအ  ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေး ကျရံှုေးခွဲ  သည့်။ ၁၉၉၃ ခိုနှစ့် ဇန့်နေါ  လ ွင့် ကိုလသမဂဂနှင ့် ဥရ  ပ 

အသ ိုက့်အေန့်ေး  ိုို့က ရဘ  စန ေးယ ေး ဗနို့့်စ့်-အ ိုေင့် (Vance-Owen) ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး အစ အစဉ့်က ို အ  ိုဖပ ခွဲ သည့်။ 

ထ ိုအစ အစဉ့်သည့် ရဘ  စန ေးယ ေးက ို လ မျ   ေးစိုမျ ေးအလ ိုက့် ရနထ ိုင့်မည ့် ရေသမျ ေး ခွွဲရေ သ ့်မှ ့်ရပေး န့် 

ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  စစ့်ပွွဲမျ ေး မဖြစ့်ပွ ေးမ က ဥရ  ပ အသ ိုက့်အေန့်ေးက အ  ိုဖပ ခွဲ ပပ ေး    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးက 

လက့်ခခံွဲ ရသ ့်လည့်ေး မ  လင့်မျ ေး၊ ခရို ့် လ မျ   ေးမျ ေးနှင ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံ ိုို့က  နို့့်ကျင့်ခွဲ ရသ  

က ့်  လ ယ ရ ို အစ အစဉ့်နငှ ့်  င့်  သည့်။ ၁၉၉၃ ခိုနှစ့်၏ အရစ ပ ိုင့်ေးလမျ ေး ွင့် ဗနို့့်စ့်-အ ိုေင့် 

အစ အစဉ့်သည့် အရမ  ကန့်၊ ရဘ  စန ေးယ ေး၏ မ  လင့်မျ ေးနှင ့် ခရို ့် လ မျ   ေးမျ ေးနှင ့်   ေးဗ ေးယ ေး 
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ရခါင့်ေးရ  င့်  လ ိုဘ ိုေန့် မ လ ို  ိုဗစ့်၏ ကနို့့်ကွက့်မှုမျ ေးက ို ရကျ ့်လွှ ေးန ိုင့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ၁၉၉၃ ခိုနှစ့် 

ရနွဦေး၌မ  ရဘ  စန ေးယ ေးမှ    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးက စစ့်ပွွဲမျ ေးနှင ့် လံိုခခ ံရ ေးအ ွက့် စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးရကက င ့် 

လ မျ   ေးစိုအလ ိုက့် ရနထ ိုင့်မည ့် ရေသမျ ေး သ ့်မှ ့်ခွွဲရေဖခင့်ေးထက့်    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးအ ကွ့် နယ့်န မ  ့် ထ စပ့် 

စိုစည့်ေးထ ေးရသ  သ ေးသနို့့် က ိုယ့်ပ ိုင့်ရေသ  စ့်ခို လ ိုချင့်သည့်ဟို   ိုက  ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး အ  ိုက ို ပယ့်ချခွဲ သည့်။ 

 

ကိုလသမဂဂနှင ့် ဥရ  ပ အသ ိုက့်အေန့်ေး  ိုို့၏ ေို  ယ သံ မန့်ရ ေး   ကက  ေးပမ့်ေးမှုက ို အ ိုေင့်-စ  ိုလ့် န့်ဘ  ဂ့် 

(Owen-Stoltenberg) အစ အစဉ့်ဟို ရခေါ်  ိုခွဲ ပပ ေး ယင့်ေးအစ အစဉ့် ွင့်    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေး၏ မရကျနပ့်မှုမျ ေးက ို 

ရဖြ ှင့်ေးသည ့် အရနဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို   ပါ  ဗလစ့်၏ ၅၂   ခ ိုင့်နှုန့်ေး အကျယ့်အေန့်ေး ှ သည ့် နယ့်န မ  ့် ထ စပ့် 

စိုစည့်ေးထ ေးရသ  သ ေးသနို့့် က ိုယ့်ပ ိုင့်ရေသ စ့်ခို ရပေးခွဲ သည့်။ ကျန့် ှ ရနရသ  ရေသမျ ေးက ို မ  လင့်မျ ေးနငှ ့် 

ခရို ့် လ မျ   ေးမျ ေးအ ွက့် ခွွဲရေရပေးခွဲ သည့်။ ထ ိုအစ အစဉ့်က ို ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်ငံအ ေး လ မျ   ေးဖြင ့် အပ ိုင့်ေးမျ ေး 

ပ ိုင့်ေးဖခ ေးထ ေးသည့်ဟ သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်ဖြင ့် အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် မ  လင့်မျ ေးက ကနို့့်ကွက့်ခွဲ ပပ ေး 

ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့်   ပါ  ဗလစ့်၏ ၇၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးန ေးပါေး နယ့်ရဖမမျ ေးက ို စစ့်ရ ေးအ  ထ န့်ေးချ ပ့် ထ ေးန ိုင့်ခွဲ သည ့် 

   ဘ့်မျ ေးက ယင့်ေး  ိုို့ ထ န့်ေးချ ပ့်ထ ေးရသ  ရေသမျ ေးက ို ဖပန့်မရပေးလ ိုဟ သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်ဖြင ့် 

ဖငင့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ 

 

   ယရဖမ က့် သံ မန့် ရ ေး   ကက  ေးပမ့်ေးမှုက ို “ က့်သွယ့်ရ ေး အိုပ့်စို” (Contact Group) ဟို 

အမည့်ရပေးထ ေးသည ့် အရမ  ကန့်၊ ရို ှ ေး၊ ဖပင့်သစ့်၊ ပဗ   န့်နငှ ့် ဂျ မန   ိုို့ ပါေင့်ရသ  အ တလန့် စ့်ရေသ 

ညွနို့့်ရပါင့်ေးအြွွဲွေ့က ရထ က့်ပံ ရပေးခွဲသည့်။ ၁၉၉၄ ခိုနှစ့် ဇ လ ိုင့်လ ငွ့် ခရို ့်-မ  လင့် မဟ မ  ့် 

အစ အစဉ့်ရပေါ် ငွ့် အရဖခခံသည ့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး အစ အစဉ့်က ို ချဖပခွဲ သည့်။ ယင့်ေးအစ အစဉ့် ငွ့် 

ရဘ  စန ေးယ ေးက ို နှစ့်ပ ိုင့်ေးပ ိုင့်ေးက     ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးအ ကွ့်   ပါ  ဗလစ့်၏ ၄၉   ခ ိုင့်နှုန့်ေး ှ သည ့် နယ့်ရဖမ 

ထ စပ့်ရနသည ့် စိုစည့်ေးထ ေးရသ  သ ေးသနို့့် ရေသ  စ့်ခိုနှင ့် မ  လင့်-ခရို ့် အိုပ့်စိုမျ ေးအ ွက့် ကျန့် ှ ရနရသ  

ရန  မျ ေးက ို ရပေးအပ့်ထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့်    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့ စစ့်ပွွဲအ ွင့်ေး ထ န့်ေးချ ပ့်ထ ေးသည ့် 

ရေသမျ ေးက ို ပင မ့်ေးချမ့်ေးစွ  စနွို့့်လွှ ့်ရပေး န့် ထပ့်မံ၍ ဖငင့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ 

 

အသွာျားနစှ်ဘ ်ဓာျား 

 

၁၉၉၅ ခိုနစှ့် ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက လ သ ေးချင့်ေးစ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်မှုမျ ေးသည့် အသွ ေးနှစ့်ဘက့်  ှ သည ့် သရဘ သဘ ေက ို ညွှန့်ဖပရနသည့်။ ယခင့်နစှ့်က ည့်ေးကပင့် 

   ဘ့်မျ ေး၏ စစ့်ရ ေးအ  အသ စ ေး ဖခင့်ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်န ိုင့် န့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံက ရဘ  စန ေးယ ေး ှ  

မ  လင့်-ခရို ့် မဟ မ  ့်မျ ေးနှင ့် ခရ ိုရအေး ှ ေး န ိုင့်ငံက ို လက့်နက့်မျ ေး ပံ ပ ိုေးရပေးခွဲ ပပ ေး ထ ိုမှ  င ့် 

   ဘ့် ပ့်မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ ထ န့်ေးချ ပ့်ရသ  ရေသမျ ေးအ ေး စွနို့့်လွှ ့် န့် ြ အ ေးရပေးက  စစ့်ပွွဲက ို အ ံိုေးသ ့် န့် 

ကကံ ွယ့်ထ ေးသည့်။ ၁၉၉၅ ခိုနှစ့် ရမလ ွင့် ခရ ိုရအေး ှ ေး န ိုင့်ငံက ယင့်ေး  ိုို့ အသစ့်  ှ ထ ေးသည ့် အင့်အ ေးက ို 

ဖပသ န့်  လ ိုရဗေးန ေးယ ေး န ိုင့်ငံ၏ အရန က့်ြက့် ရေသက ို ေင့်ရ  က့် သ မ့်ေးပ ိုက့်ခွဲ သည့် (ပံို ၂၁.၂ မှ 

“ကိုလသမဂဂ အရန က့်ဘက့်ဇိုန့်” က ို ရှုပါ)။ ထ ိုရေသမှ  ၁၉၉၁ မှ စ၍    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးက 

ထ န့်ေးချ ပ့်ထ ေးခွဲ ရသ  ခရ ိုရအေး ှ ေး န ိုင့်ငံ၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုသ မ့်ေးပ ိုက့်မှုရကက င ့်    ဘ့်လ မျ   ေး 
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အမျ ေးအဖပ ေး ရကက က့်လနို့့် ကက ေး ထွက့်ရဖပေး က  ေိုကခသည့် ဖပဿန  အသစ့် စ့်ခို 

ြန့်  ေးခွဲ ဖပန့်ရလသည့်။ 

 

ရဘ  စန ေးယ ေး ှံ ှံ      ဘ့်ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေး၊ 

အရထ က့်အပံ မျ ေး၊ အ  ေးအ  ေးမျ ေး၊ ရလရကက င့်ေး   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေး၊ ရလယ ဉ့် မပျံသန့်ေး ဇံို 

သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် အထ ေးသဖြင ့် ခရို ့်လ မျ   ေးမျ ေးနငှ ့် မ  လင့်မျ ေးက ို ရလ ကျင ့် ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် စစ့်ရ ေးအ  

ချ  န့်ခငွ့်လျှ က ို အဖခ ေး စ့်ဘက့်သ ိုို့ ယ မ့်ေးရစခွဲ ရကက င့်ေး သရဘ ရပါက့် ထ ေးသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ၎င့်ေး  ိုို့က 

နယ့်ရဖမ သ မ့်ေးပ ိုက့်ရ ေးအ ကွ့်  က့်လက့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ကကသည့်။ သံိုေးနှစ့်အ ွင့်ေး    ဘ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေးက ို 

ရဘ  စန ေးယ ေး အရ ွှေ့ပ ိုင့်ေး ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့ ေ ိုင့်ေးထ ေးရသ  (၁၉၉၃ ခိုနစှ့် ွင့် ကိုလသမဂဂက လံိုခခ ံရသ  

ရန  မျ ေးအဖြစ့် သ ့်မှ ့်ခွဲ သည ့်) မ  လင့်မျ ေး ခ ိုလံှု   ရေသမျ ေးက ို ေင့်ရ  က့် သ မ့်ေးပ ိုက့်ဖခင့်ေးမှ 

  ေးဖမစ့်ထ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် ပ ို၍ အင့်အ ေးဖပင့်ေးသည ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေးက ို ရ  ှင့်ကကဉ့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ယခိုအခါ ထ ိုေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေးသည့် 

   ဘ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေး အရပေါ် ကျရ  က့်ရနပပ  ဖြစ့်   ေင့်ရ  က့် သ မ့်ေးပ ိုက့်မှုက ို ရ  ှင့်ကကဉ့်ထ ေး န့် 

မက့်လံိုေးမှ  ပျက့်ဖပယ့်သွ ေးပပ  ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၉၅ ခိုနှစ့် ရမလ ွင့်    ဘ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေးသည့် လက့်နက့်ကက ေး 

အသံိုေးမဖပ  ဇိုန့် သ ့်မှ ့်ချက့်က ို ရြ က့်ြျက့်ခွဲ ပပ ေး ရန  ိုေးအြွွဲွေ့မှ ရလရကက င့်ေး   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးရစခွဲ သည့်။ ယင့်ေးရန က့်    ဘ့် ပ့်ြွွဲွေ့မျ ေးက လံိုခခ ံရသ  ရန  မျ ေးက ို ပစ့်ခ ့်   ိုက့်ခ ိုက့်ပပ ေး 

ကိုလသမဂဂ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး  ပ့်သ ေး ၃၇၀ ခနို့့်က ို ဓ ေးစ ခအံဖြစ့် ြမ့်ေးထ ေးခွဲ သည့်။  က့်လက့်၍ ၁၉၉၅ ခိုနှစ့် 

ဇ လ ိုင့်လ ငွ့် ရဘ  စန ေးယ ေးမှ    ဘ့်စစ့် ပ့်မျ ေးသည့်    ဘ န့်န က နငှ ့် ဇ ပါ ရေသမျ ေးက ို ေင့်ရ  က့် 

သ မ့်ေးပ ိုက့်ခွဲ ကကသည့်။ မ  လင့်မျ ေးက လံိုခခ ံရသ  ရန  မျ ေးက ို   ိုက့်ခ ိုက့် န့် အရဖခစ ိုက့် စခန့်ေးမျ ေးအဖြစ့် 

အသံိုေးဖပ ခွဲ ဖခင့်ေးအ ေး  က့် က့်စက့်စက့် လက့် ံိုို့ဖပန့်သည ့် အရနဖြင ့်    ဘ န့်န က  ငွ့် 

   ဘ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေးသည့် ခနို့့်မှန့်ေးရဖခအ ေးဖြင ့် မ  လင့် အမျ   ေးသ ေး  စှ့်ရထ င့်ခနို့့်က ို သ ့်ဖြ ့်ခွဲ သည့်။ 

ယင့်ေးမှ   စ့်ကက မ့် ည့်ေး ွင့် ကျှူေးလွန့်ခွဲ သည ့် စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေးအနက့် အကက ေးမ ေး ံိုေး ဖြစ့်သည့်။ 

   ဘ န့်န က  ွင့် ေ ့်ချ့်န ိုင့်ငံမ ှ ကိုလသမဂဂ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး  ပ့် င့်ေးငယ့်  စ့်ခို  ှ ရနခွဲ ရသ ့်လည့်ေး 

ယင့်ေးစစ့် ပ့်က ပ ို၍ လက့်နက့်အင့်အ ေး ရက င့်ေးမွန့်သည ့်    ဘ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေးက ို  င့်  ိုင့်  ိုက့်ခ ိုက့်ဖခင့်ေး 

မဖပ  န့်  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ ကကသည့်။ ရလရကက င့်ေးအင့်အ ေး  စ့်ခို ည့်ေးသ  အသံိုေးဖပ ပပ ေး လက့်နက့် အလံိုအရလ က့် 

မ ှ ရသ  ကကည့်ေး ပ့်က ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးက မှ ေးယွင့်ေးရသ  လံိုခခ ံမှု ခံစ ေးချက့်က ို ဖြစ့်ရပေါ်ရစပပ ေး ဖပည့်သ မျ ေး၏ 

ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှုက ို ပ ို၍   ိုေးဖမင ့်ရစရလ   ယင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စို အရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ  

  ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို   ေး  ေးဖခင့်ေး၏ အနတ  ယ့်က ို ဤဖြစ့် ပ့်က ညွှန့်ဖပရနသည့်။ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  

ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေးသည့် ကက ေးရန မဖြစ့်သည ့်အခါ စွက့်ြက့်သ မျ ေးက ို ဘက့်လ ိုက့်သ မျ ေးဟို 

ထင့်ဖမင့်သည ့်ဘက့်က  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေး ကျှူေးလွန့်န ိုင့်ရကက င့်ေး ထ ိုဖြစ့် ပ့်မျ ေး ွင့် 

ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ 

 

အဆံုျား ဖတ် ဝပျားခဲ သည ် ေငဝ် ာ ် စွ ်ဖ ်မှု 

 

   ဘ န့်န က မ ှ အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် လ သ ့်မှုနှင ့် ကိုလသမဂဂ  ပ့်သ ေးမျ ေးက ို ြမ့်ေး  ေးထ ေးဖခင့်ေးက 

   ဘ့်စစ့် ပ့်အရပေါ် ပ ို၍  င့်ေးကကပ့်ရသ  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် 
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စွက့်ြက့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့် န့် န ိုင့်င ံက  ရထ က့်ခမံှု   ှ လ သည့်။ ကိုလသမဂဂ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး ပ့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ထ လွယ့်၊ ခ ိုက့်လွယ့်မှုက ို ရလျှ  ချ န့် ခိုခံန ိုင့်ရသ  ရန  မျ ေး ွင့် 

စိုစည့်ေးလ ိုက့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ရန  ိုေးအြွွဲွေ့၏ လျင့်ဖမန့်စွ   ံိုို့ဖပန့်န ိုင့်သည ့် အင့်အ ေးမျ ေးက ို 

 ယ့်  ရ ဗ ိုပမ  ွေ့အန ေး ှ  အစ့်ဂ့်မန့်ရ  င့် ငွ့်  ပ့်စွွဲထ ေး လ ိုက့်သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ွင့် ရေသ ွင့်ေး ရန က့်ထပ့် 

အဓ က စစ့်  ဇေ ့်မှုက ို ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးမှ     ဘ့်မျ ေး မဟို ့်ရ   ဘွဲ ခရ ိုရအေး ှ ေး စစ့် ပ့် ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ 

ခရ ိုရအေး ှ ေး စစ့် ပ့်သည့် ၁၉၉၅ ခိုနှစ့် ဩဂို ့်လ ငွ့် ခရ ိုရအေး ှ ေး န ိုင့်ငံ ှ     ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေး အဓ က 

ရနထ ိုင့်  ှ ခ  ဂျ  ေးန ေး ရေသက ို သ မ့်ေးပ ိုက့်ခွဲ သည့် (ပံို ၂၁.၂  ငွ့် ရှုပါ)။ ထ ိုို့ရန က့်    ဘ့်လ မျ   ေး 

 စ့်သ န့်ေးရကျ ့်ခနို့့်က ို ရမ င့်ေးထို ့် ပစ့်ခွဲ သည့်။ ဤဖြစ့် ပ့်မှ  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်မှု၏  ည့် ွယ့်မထ ေးသည ့်  လေ့် ရန က့် စ့်ခိုက ို ဖပသရနသည့်။ ခရို ့်နငှ ့် မ  လင့်မျ ေးအ ကွ့် 

အ   ့်က လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ခံ မှုမျ ေးက ို ဖပန့်လည့် ဖပင့် င့်န ိုင့် န့် စစ့်ရ ေးအ  အက အည မျ ေး 

ရပေးအပ့်ဖခင့်ေးသည့် လက့်စ ေးရချ   ဇေ ့်မှုမျ ေး  သ ိုို့ မရမျှ ့်လင ့်ဘွဲ ဦေး ည့်သွ ေးသည့်။ အရမ  ကန့် 

န ိုင့်ငံသည့် ခရ ိုရအေး ှ ေး စစ့် ပ့်က ို ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ ၎င့်ေး  ိုို့က ို လက့်နက့်မျ ေး ရပေးဖခင့်ေး၊ 

ရလ ကျင ့်ရပေးဖခင့်ေးမျ ေးပင့် ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည့်။ ယင့်ေးရကက င ့်    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးက အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသည့် 

  ည ရသ  ဖြစ့် ပ့်အ ကွ့် မ  ည ရသ  စနံှုန့်ေးနှစ့်ခို ကျင ့်သံိုေးရနသည့်ဟို ရေြန့်ခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုို့ရန က့် 

ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်ငံ အရန က့်ြက့် ွင့်    ဘ့်မျ ေးမှ အိုပ့်စ ိုေးထ ေးသည့်က ို ြယ့်  ှေးပစ့် န့် ခရ ိုရအေး ှ ေး 

စစ့် ပ့်က ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်ငံ၏ ခရို ့်နငှ ့် မ  လင့် အင့်အ ေးစိုမျ ေးက ို က ည ရပေးခွဲ ပပ ေး ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်ရကက င ့် 

အ ပ့်သ ေးမျ ေး ရန ပ့် စနွို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး မှု ပ ိုမ ို မျ ေးဖပ ေးလ ဖပန့်သည့်။ 

 

   ဘ့်မျ ေး၏ လက့်ချက့်ဟို ထင့် သည ့်  ယ့်  ရ ဗ ို ှ  ရစျေး စ့်ခို   ိုက့်ခ ိုက့်ခံ မှု ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် 

ထ ိုဖြစ့် ပ့်က ို  ံိုို့ဖပန့် န့် ၁၉၉၅ ခိုနှစ့် ဩဂို ့်လ ရန ှင့်ေးပ ိုင့်ေး ွင့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  

စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု ရန က့် ံိုေးအကက မ့် ဖမင ့် က့် လ ခွဲ သည့်။ ရန က့် စ့် က့် ွင့် 

ရန  ိုေးအြွွဲွေ့မှ  ည့် ယွ့်ချက့်  ှ  ှ  အင့်အ ေးသံိုေးသည ့် စစ့် င့်ရ ေးက ို စ င့်ခွဲ ပပ ေး ရဘ  စန ေးယ ေး ှ  

   ဘ့်စစ့် ပ့်မျ ေးက ို ပစ့်မှ ့်ထ ေး၍ နှစ့်ပ ့်ကက  ဗံိုေးကကွဲ   ိုက့်ခ ိုက့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုရလရကက င့်ေး 

  ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေးက ို ရဘ  စန ေးယ ေး အရန က့်ပ ိုင့်ေး ငွ့် ခရို ့်-မ  လင့် ထ ိုေးစစ့်မျ ေးဖြင ့် ပံ ပ ိုေးရပေးခွဲ ပပ ေး 

   ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေး   ပါ  ဗလစ့်၏ ၇၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးခနို့့် ထ န့်ေးချ ပ့်ထ ေးမှုက ို ၅၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးရအ က့် ရလျှ  ချ 

န ိုင့်ခွဲ သည့်။ ရအ က့်  ိုဘ လ ွင့် အပစ့်အခ ့်  ပ့်စွဲ န့် သရဘ   ခွဲ ပပ ေး ရန က့် စ့်လ ွင့် အရမ  ကန့် 

န ိုင့်ငံက အ ိုဟ ိုင့်ေးယ ိုေးဖပည့်နယ့်၊ ရေ န့်ပမ  ွေ့ ွင့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ည လ ခံက ို ရခေါ်ယ ခွဲ သည့်။  က့်သွယ့်ရ ေး 

အိုပ့်စို၏ အစ အစဉ့်ရပေါ် ငွ့် အရဖခခ ံထ ေးသည ့် ရေ န့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်က ို န ိုေင့်ဘ လ ငွ့် 

စ င့်ခွဲ ပပ ေး ၁၉၉၅ ခိုနှစ့် ေ ဇင့်ဘ လ ွင့် ပွဲ စ့်၌ လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး ခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုသရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် 

ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်ငကံ ို နှစ့်ပ ိုင့်ေး ပ ိုင့်ေးဖခ ေးပပ ေး န ိုင့်ငံ၏ ၄၉   ခ ိုင့်နှုန့်ေးရသ  နယ့်ရဖမမျ ေးက ို 

   ဘ့်  ပါ  ဗလစ့်အ ကွ့် ရပေးအပ့်ခွဲ ပပ ေး ကျန့်ရေသ အမျ ေးစိုက ို မ  လင့်-ခရို ့် ြက့်ေရ ေး ငှ့်ေးအ ွက့် 

ရပေးအပ့်က  ရဖမ က့်ြက့်ပ ိုင့်ေး ှ  နယ့်ရဖမအချ   ွေ့၏ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ  ပ ိုင့်  ိုင့်မှုက ို မည့်သ ူ့အ ေး 

ရပေးအပ့်မည့်မှ မ  မ ံိုေးဖြ ့်  ရသေးရပ။ ယခင့် ရေသ အမျ ေးစိုက ို ထ န့်ေးချ ပ့်ခွဲ စဉ့်က ၄၉   ခ ိုင့်နှုန့်ေးရသ  

နယ့်ရဖမမျ ေးက ို ရပေးအပ့်မည့် ဟ သည ့် အ  ိုအ ေး လက့်မခံခွဲ သည ့် ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်ငံ၏    ဘ့်လ မျ   ေး 

ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးသည့် ယခိုအခါ ွင့်မ  စစ့်ပွွဲရံှုေးန မ ့်ပပ ေး  ို ့်ခ ွသွ ေး သည ့်ရန က့် ထ ိုခွွဲရေမှုက ို 

လ ိုလ ိုလ ေးလ ေးပင့် လက့်ခခံွဲ သည့်။ ရလရကက င့်ေး အင့်အ ေးသည့် ရဖမဖပင့်မှ အင့်အ ေး ှ သည ့် စစ့် ပ့်နှင ့် 
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ပ ေးရပါင့်ေးသည ့်အခါ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုအ ွက့် ထ ရ  က့်ရသ  နည့်ေးလမ့်ေး 

 စ့်ခို ဖြစ့်ရကက င့်ေး  ည့် ွယ့်ချက့်  ှ  ှ  အင့်အ ေးသံိုေးသည ့် စစ့် င့်ရ ေးမှ ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ 

 

ဖြစ့် ပ့် စ့်ခိုလံိုေးက ို ဖပန့်ကကည ့်လ ိုက့်လျှင့် ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်ငံ၏ ဖြစ့် ပ့်သည့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  

ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု၏ ေ ရ  ဓ  ဖြစ့်မှု အမျ ေးအဖပ ေးက ို ဖပသရနသည့်။ စစ့်ပွွဲအ ငွ့်ေး ငွ့် အရဖခခ ံ

စ ေးရသ က့်ကိုန့်မျ ေးက ို ဖြနို့့်ရေရပေးဖခင့်ေးသည့် အချ   ွေ့ရသ  အ ပ့်သ ေးမျ ေးအ ွက့် ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေး 

ရလျ  နည့်ေးရစသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုအက အည မျ ေးသည့် ၁၉၉၂ ခိုနှစ့် ရနဦွေးက လ၌  ယ့်  ရ ဗ ိုပမ  ွေ့အ ေး 

ေ ိုင့်ေးထ ေးဖခင့်ေးက ို မ  လင့်မျ ေးမှ ကကံ ကကံ ခ ိုင့်န ိုင့် န့်လည့်ေး ရထ က့်ပံ ရပေးခွဲ သည့်။ ယင့်ေးရကက င ့် လျင့်လျင့်ဖမန့်ဖမန့် 

ပပ ေး ံိုေးသွ ေး မည ့် စစ့်ပွွဲမှ  အချ  န့်ပ ိုကက  ရနခွဲ  သည့်။ ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်ငံ၌ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု 

အရကက င့်ေးဖပ  စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့် ပ ို၍ ရှုပ့်ရထွေးရသ  အကျ  ေး က့်မျ ေး  ှ ခွဲ သည့်။ 

စစ့်ပွွဲမျ ေး မ  ိုင့်မ က ထ ိုေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုမျ ေးသည့် လက့်ရ ွွေ့ ဖြစ့်လ သည ့်    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေး၏ 

အကကမ့်ေးြက့်မှုနှင ့်  ံိုို့ဖပန့်မည့်ဟ ရသ  ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးက ို လစ့်လျှူရှုက  မ  လင့် ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးအ ေး 

က ့်  လ ယ ရ ို၏ အစ အစဉ့်က ို ဖငင့်ေးပယ့်ပပ ေး ရဘ  စန ေးယ ေးက ို  စ့်ဖပည့်ရထ င့် အဖြစ့် လွ ့်လပ့်ရ ေး 

ရကကည ရစန ိုင့်လ မ ့်မည့် ဟ သည ့် ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေးက ို ဖြစ့်ရပေါ်ရစသည့်။   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေး စ င့် 

ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေးရန က့် ွင့် မ  လင့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးသည့် စစ့်ပွွဲ၏ အဓ က ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေး ဖြစ့်ကကရသ ့်လည့်ေး 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အ  ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှုမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့က ိုယ့်စ ေး စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုက ို 

 ွွဲရ  င့်န ိုင့်လ မ ့်မည့်ဟို ယ  သဖြင ့် မ  လင့် ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက လက့်နက့်ချ န့် ဖငင့်ေး န့်ခွဲ သည့်။ 

ထ ိုဖြစ့် ပ့်မျ ေးအ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု အလ ေးအလ သည့် စစ့်ပွွဲမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးမှုနှင ့် သက့်  ိုေး ညှ့်မှု 

နှစ့်ခိုလံိုေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ (လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်မှုသည့် ရက င့်ေးကျ   ေးထက့်   ိုေးကျ   ေးပ ိုမျ ေးရကက င့်ေး ရ ွေးရနွေးထ ေးချက့်မျ ေးက ို စ ရသ တ  ၂၁.၂  ငွ့် 

ရှုပါ။) 

 

စ ရသ တ  ၂၁.၂။ ကွွဲဖပ ေးသည ့် အဖမင့်၊ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုမျ ေးက 

ရက င့်ေးကျ   ေးထက့်   ိုေးကျ   ေး ပ ိုမျ ေးပါသလ ေး။ 

ယခို အခန့်ေး ငွ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရနသည ့် အချ   ွေ့ ပဋ ပကခမျ ေး အ ကွ့်သ  သင ့်ရလျ ့်ပပ ေး   ိုေးကျ   ေးထက့် ရက င့်ေးကျ   ေး 

ပ ိုယ ရ  င့်လ ရပေးမည ့် ပံိုစံဖြင ့် အရက င့်အထည့် ရြ ့်မှသ  သင ့်ရလျ ့်သည့်ဟို   ိုထ ေးသည့်။ 

ရေြန့်သ မျ ေးက မ  ည သည ့် အဖမင့် အနည့်ေးရလေး သံိုေးမျ   ေးက ို ရြ ့်ဖပခွဲ သည့်။ အရက င့်ေးဖမင့်သ မျ ေးက 

ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်မှုမျ ေးသည့် အထ ေးသဖြင ့် ရစ စ ေးစ ွနှင ့် အချ  န့်ကက ဖမင ့်စွ  ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့် န့် 

န ိုင့်ငရံ ေး စ  ့် နဒ ဖမင ့် က့်လ သည ့် အရလျ က့် အ  ိုေးထက့် အပမွဲ အရက င့်ေး ပ ိုမျ ေးသည့်ဟို   ိုသည့်။ 

ရထ က့်ခသံ မျ ေးမှ  ရသ မ ့်စ့် ဂျ   ေစ့်စ့် (Thomas G. Weiss) (2012) နှင ့် အွဲလက့်စ့် ရဂျ ဘယ့်လ မ  (Alex 

J. Bellamy) (2014)   ိုို့ ဖြစ့်ကကသ့်ည။ 

 

အ  ိုေးဖမင့်သ မျ ေးကမ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေးသည့်  ည့် ွယ့်ချက့် ရက င့်ေးသည ့်  ိုင့် ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်သ မျ ေး အ ကွ့်ရ  ၊ က ည ရပေး န့်  ည့် ွယ့်ထ ေးသ မျ ေး အ ွက့်ပါ မရမျှ ့်လင ့်ဘွဲ အရက င့်ေးထက့် 

အ  ိုေးမျ ေး ဖြစ့်ရစသည့်ဟို   ိုသည့်။ ထ ိုအဖမင့်က ို ရထ က့်ခသံ မျ ေးထွဲ ငွ့် ဘယ့်   အ  ့် ပ ို န့် (Barry R. 
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Posen) (2014) ပါေင့်သည့်။ သံသယ  ှ သ မျ ေးကမ  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်မှုသည့် နယ့်ချွဲွေ့ေါေက ို ြံိုေးကွယ့် န့် အရကက င့်ေးဖပချက့်  စ့်ခိုသ  ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ 

ယင့်ေးအဖမင့်က ို စွွဲက ိုင့်သ မျ ေးမှ  ရဘ  စန ေးယ ေး ဖြစ့် ပ့် ွင့် ေ ိုင့်ယ န  ဂျွန့်စ ံိုေး (Diana Johnstone) 

(2003) နငှ ့် ပ ို၍ ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် အသံိုေးဖပ သ  ဂျွန့်ဘ စ့်မွနို့့် (Jean Bricmont) (2007)   ိုို့ ဖြစ့်ကကသည့်။ 

 

လက့်နက့်မျ ေး ရထ က့်ပံ ရပေးဖခင့်ေး၊ သင့် န့်ေးရပေးဖခင့်ေး၊ မပျံသန့်ေး  နယ့်ရဖမ သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး၊ ရလရကက င့်ေး 

  ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ အပါအေင့် စစ့်အင့်အ ေးသံိုေး ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်ဖခင့်ေးမျ ေးသည့် 

မ  လင့်မျ ေးနှင ့် ခရို ့်မျ ေးက ို  ဖြည့်ဖြည့်ေးဖြင ့်    ဘ့်မျ ေး၏ စစ့်အင့်အ ေး အရလေးသ မှုမျ ေးအ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲ 

ပစ့်န ိုင့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အ ဏ  ချ  န့်ခငွ့်လျှ က ို ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့် လ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ထ ိုေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်မှုမျ ေးသည့် မ ည့် ယွ့်ဘွဲ ခ  ဂျ  န  ွင့် ခရ ိုရအေး ှ ေးမှ    ဘ့်မျ ေးက ို လ မျ   ေးစို  ငှ့်ေးလင့်ေးရ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးနငှ ့်    ဘ န့်န က  ွင့်    ဘ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေးက မ  လင့်မျ ေးက ို သို ့်သင့်  ငှ့်ေးလင့်ေးခွဲ သည ့် 

ဖြစ့် ပ့်မျ ေး အပါအေင့် လ သ ေး မျ   ေးနယွ့်စို အရပေါ် ကျှူေးလွန့်သည ့်   ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို ဖြစ့်ပွ ေးရစသည့်။ 

ခခံ ရဖပ  လျှင့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုမျ ေးသည့် ရဘ  စန ေးယ ေး ွင့် ရက င့်ေးကျ   ေး 

ရပေးခွဲ သည့်လ ေး၊   ိုေးကျ   ေးရပေးခွဲ သည့်လ ေးက ို  ံိုေးဖြ ့် န့် ခက့်ခွဲသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုအရ ွွေ့အကကံ က 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေး   ိုေး က့် န့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ိုမ  အကကံဖပ န ိုင့်ခွဲ သည့်။ 

ယင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို ယခိုအခန့်ေး၏ ရန က့် ံိုေး အပ ိုင့်ေး ွင့် ရ ွေးရနွေးသွ ေးပါမည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

ရဘ  စန ေးယ ေး စစ့်ပွွဲသည့် အဓ က လ မျ   ေးစို သံိုေးစိုအကက ေး မယံိုကကည့်မှုမျ ေးနှင ့် သရဘ   ည မှု 

မ ှ ဖခင့်ေးမျ ေးရကက င ့် စ င့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။    ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးသည့် ရဘ  စန ေးယ ေးက ို 

ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေးန ိုင့်ငံနငှ ့်သ   က့်လက့်  ှ ရနရစလ ိုသည့်။ သ ိုို့မဟို ့် လွ ့်လပ့်ရ ေး မ ယ မ  

လ မျ   ေးစိုမျ ေးအ  နယ့်ရဖမမျ ေး ခွွဲဖခ ေး သ ့်မှ ့်လ ိုသည့်။ မ  လင့်နှင ့် ခရို ့်မျ ေးက ရဘ  စန ေးယ ေးက ို 

လ မျ   ေးစိုမျ ေးအလ ိုက့် ခွွဲဖခ ေးထ ေးမှုမျ ေး မ ှ ဘွဲ လွ ့်လပ့်ရ ေး  ယ လ ိုသည့်။ 

 

မ  လင့်မျ ေးနှင ့် ခရို ့်မျ ေးက ရဘ  စန ေးယ ေးက ို  စ့်ဖပည့်ရထ င့်အဖြစ့် လွ ့်လပ့်ရ ေး 

ရကကည လ ိုက့်ရသ အခါ    ဘ့်အင့်အ ေးစိုမျ ေးက ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်ငံ၏ ၇၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးက ို လျင့်ဖမန့်စ ွ 

သ မ့်ေးပ ိုက့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့်  ံိုို့ဖပန့်ခွဲ ပပ ေး    ဘ့်လ မျ   ေး မဟို ့်သ မျ ေးက ို သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး၊ နှင့်ထို ့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

ြမ့်ေး  ေးဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည့်။ 

 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေးသည့် အ ပ့်သ ေးမျ ေး၏ ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှု မျ ေးက ို 

အ န့်အသင ့် ရဖြရလျ  ရပေးန ိုင့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး အ ပ့်သ ေး ရလေးရသ င့်ေး အပါအေင့် ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်ငံသ ေး 

က ိုေးရသ င့်ေး ခိုနစ့်ရထ င့်ခနို့့် အသ ့်ခ ံပပ ေး လ ရပါင့်ေး ၂သန့်ေးခနို့့်က ို ရန ပ့်စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေးရစခွဲ ရသ  စစ့်ပွွဲက ို 

သက့်  ိုေး ညှ့်ကက  ရစ န့်လည့်ေး အရထ က့်အက  ဖပ ခွဲ သည့်။ 

 

မ  လင့် ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက အပစ့်အခ ့်  ပ့်စွဲရ ေးက ို လက့်မခံခွဲ ရပ။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ၎င့်ေး  ိုို့က 

အ ပ့်သ ေးမျ ေး ထ ခ ိုက့်နစ့်န ဖခင့်ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို စစ့်ပွွဲ ငွ့် အန ိုင့်  ှ ရစ န့် ရထ က့်ပံ  ရပေးမည ့် လ သ ေးချင့်ေး 



 772 

စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေးက ို  ွွဲရ  င့်န ိုင့်ရစ န့် က ည  ရပေးလ မ ့်မည့်ဟို 

ရမျှ ့်လင ့်ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ဤဖြစ့် ပ့်မှ  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု၏ 

က ိုယ့်ကျင ့်   ေး အနတ  ယ့်က ို ညွှန့်ေး  ိုဖပရနသည့်။ 

 

စ ေးပွ ေးရ ေး ပ  ့်  ိုို့မှုမျ ေးသည့်   ေးဘ ေးယ ေး ရခါင့်ေးရ  င့်  လ ိုဘ ိုေန့် မ လ ို  ိုဗစ့်က ို ရဘ  စန ေးယ ေး ှ  

   ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးအရပေါ် စစ့်ရ ေး အရထ က့်အပံ မျ ေး ရပေးဖခင့်ေး ရလျှ  ချရစ န့် ြ အ ေး ရပေးန ိုင့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး 

စစ့်ပွွဲက ိုမ  အ ံိုေးမသ ့် န ိုင့်ခွဲ ရပ။ အဘယ့်ရကက င ့်  ိုရသ ့် ၎င့်ေးအရနဖြင ့် လ မျ   ေး      ဘ့်လ မျ   ေးမျ ေးက ို 

က ည  န့် ဖပည့် ွင့်ေးမှ ြ အ ေးမျ ေး  င့်  ိုင့်ခွဲ   ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ကက ေးရန မဟို ့်သည ့် စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေးသည့် ခရို ့်မျ ေးနှင ့် မ  လင့်မျ ေးက ို နယ့်ရဖမ 

 ံိုေးရံှုေးမှုမျ ေးအ ေး ဖပန့်လည့်   ှ ရစန ိုင့်ခွဲ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ ရန ပ့်မျ ေးသ ိုို့ ဖပန့်ခွင ့်   ှ ခွဲ သည့်။ သ ို   ွင့် ယင့်ေးသ ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ခရ ိုရအေး ှ ေး ှ     ဘ့်မျ ေးက ို လ မျ   ေးစို  ငှ့်ေးလင့်ေးရ ေးနှင ့်    ဘ န့်န က  ှ  

မ  လင့်ေးမျ ေးက ို အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစခွဲ သည့်။  စ့်ခါ   ံငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ိုို့အကက ေး အလွဲအလှယ့် ဖပ  ရကက င့်ေးက ို ထ ိုဖြစ့် ပ့်မျ ေးက 

သက့်ရသဖပရနသည့်။ 

 

ရလရကက င့်ေးမှ   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေး၊ ရလယ ဉ့် မပျံသန့်ေး ဇိုန့် သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး၊ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး 

 ပ့်သ ေးမျ ေး ရစလွှ ့်ဖခင့်ေး အပါအေင့် အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  စစ့်ရ ေးအ  

ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေးသည့်    ဘ န့်န က  ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့်အ  ိုင့်ေး အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့် 

အ မခံချက့် အလံိုအရလ က့် မရပေးန ိုင့်သည့်က ို ရ ွွေ့ သည့်။ 

 

အကကံဖပ ခွဲ ရသ  ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေးသည့် စစ့်ပွွဲမျ ေး  ပ့် နို့့် န့် သံိုေးနှစ့်ကက အထ  မစွမ့်ေးန ိုင့်ခွဲ ရပ။ 

အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ယင့်ေး  ိုို့သည့် လက့်ရ ွွေ့ ရဖမဖပင့်ရပေါ် ှ  စစ့်ရ ေး အရဖခအရနမျ ေးက ို 

ရ  င့်ဖပန့်ဟပ့်ဖခင့်ေး မ ှ ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ရဖမဖပင့် အရဖခအရနမျ ေးက ို 

ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်လ ိုက့်ပပ ေးသည ့်ရန က့် အရဖခအရနမျ ေးက ို အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးသည ့် ရေ န့် 

သရဘ   ည ချက့်မှ မ  ရအ င့်ဖမင့်ခွဲ သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ရဘ  စန ေးယ ေး ငွ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုမျ ေးသည့် အရဖခခ ံ

စ ေးရသ က့်ကိုန့်မျ ေး ဖြနို့့်ရေရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် အသက့်ရပါင့်ေး ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ က ို ကယ့် င့်ရပေး န ိုင့်ခွဲ သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့် ရဘ  စန ေးယ ေး မ  လင့်မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငရံ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး 

ဖပည ့်မ ရ ေးအ ွက့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေး ထပ့်မံ   ှ  န့် ရမျှ ့်လင ့်ချက့်ဖြင ့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး 

ကမ့်ေးလှမ့်ေးချက့်မျ ေးအ ေး ပယ့်ချရစခွဲ ပပ ေး  က့်လက့်   ိုက့်ပွွဲေင့်က  လ ရထ င့်ရပါင့်ေး မျ ေးစွ ၏ 

အသက့်မျ ေးက ို  ံိုေးရံှုေးရစခွဲ သည့်။ ချ  န့်ထ ိုေးကကည ့်လ ိုက့်လျှင့် ရဘ  စန ေးယ ေး ငွ့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးက 

အသက့်မျ ေးက ို ကယ့် င့် န ိုင့်ခွဲ သလ ေး၊ ပ ို၍  ံိုေးရံှုေးရစခွဲ သလ ေး။ ဖပန့်စဉ့်ေးစ ေး ကကည ့်လ ိုက့်လျှင့် န ိုင့်င ံက  

အရနဖြင ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲ လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သင ့်သနည့်ေး၊ ပ ို၍ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်သင ့်သလ ေး၊ ရလျှ  ၍ 
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ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်သင ့် ပါသလ ေး။ 

 

နြိဂံုျား၊ လူသာျားခ ငျ်ား စာနာမှု အဝ  ာင်ျား ပ  ေငဝ် ာ ် စွ ်ဖ ်မှုမှ သငခ်န်ျားစာမ ာျား 

 

အင့်အ ေးသံိုေး ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုက ို ရထ က့်ခသံ မျ ေးက ထ ိုစကွ့်ြက့်မှုမျ ေးသည့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှုနှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို  ပပ  င့်နက့် ည့်ေး ဖမြှင ့် င့် ရပေးန ိုင့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ လက့်ရ ွွေ့ ငွ့် 

ထ ိုအ   နှစ့်ခိုက ို အလွဲအလှယ့် ဖပ ရက င့်ေး ဖပ  မည့်။ ဤဖြစ့် ပ့်သည့် ရဘ  စန ေးယ ေးမှ ကွဲ သ ိုို့ လွ ့်လပ့်ရ ေး 

  ိုက့်ပွွဲေင့်သ မျ ေး၊ ၎င့်ေး  ိုို့ အြွွဲွေ့၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ွက့်   ိုက့်ပွွဲေင့်ရနသည ့် စစ့်ရသွေးကကွမျ ေးက ို 

ရထ က့်ပံ  န့် စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်သည ့်အခါ ပ ိုမ ို ထင့် ှ ေးသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်မှုမျ ေးသည့် ပိုန့်ကန့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) လက့်နက့်က ိုင့် ခွွဲထွက့်ရ ေးမျ ေးက ို စ င့်ရစဖခင့်ေးနှင ့် 

သက့်  ိုေး ညှ့်ရစဖခင့်ေး ဖြစ့်ရပေါ်ရစပပ ေး န ိုင့်ငရံ  ့်က ထ ိုအြွွဲွေ့၏ အ ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ် ထ ခ ိုက့် နစ့်န ရစမည ့် 

ပံိုစဖံြင ့် လက့် ံိုို့ဖပန့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်ရလ   ှ သည့်။ အင့်အ ေးသံိုေး ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးမျ ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးန ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်    ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို 

ထ ခ ိုက့်ရစသည့်။ သရဘ    ေး အ ေးဖြင ့် အချ  န့်မ  အင့်အ ေး ရက င့်ေးရက င့်ေးဖြင ့် စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် 

စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးသည့် ထ ို ည့်မှန့်ေးချက့် နှစ့်ခိုလံိုေးက ို ဖပည ့်မ ရစသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ရထ က့်ပံ ပ ိုို့ရ  င့်ရ ေးနှင ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး အ  ေးအ  ေးမျ ေးက ထ ိုသ ိုို့ရသ  အရက င့်ေး ံိုေးနည့်ေးဖြင ့် အင့်အ ေးသံိုေးမှုက ို   ေး  ေးထ ေးသည့်။ 

 

ထ ိုအကကပ့်အ ည့်ေးက ို အင့်အ ေး မဖပင့်ေးထန့်ရသ ့်လည့်ေး ပ ို၍   ကျရသ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေး 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးဖြင ့် ရကျ ့်လွှ ေးန ိုင့်သည့်။ ကယ့် ယ့်ရ ေး   ိုင့်   အရထ က့်အပံ မျ ေးက ို အ ပ့်သ ေးမျ ေးအ ွက့် 

အရက င့်ေး ံိုေး ဖြစ့်ရစမည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးဖြင ့် ဖြနို့့်ရေရပေးသင ့်သည့်။ ဥပမ  သ ပိုန့်မျ ေး ေင့်ရ  က့် န ိုင့်ဖခင့်ေး 

မ ှ ရအ င့် (သ ိုို့) အနည့်ေး ံိုေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ လက့်နက့်မျ ေး ေင့်ရ  က့် လ န ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ရအ င့် အရစ င ့်အကကပ့် 

ထ ေးရသ  ေိုကခသည့်နငှ ့် ဖပည့် ငွ့်ေး ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ ရနထ ိုင့် သ မျ ေး၏ စခန့်ေးမျ ေး၌ အရထ က့်အပံ မျ ေး 

ဖြနို့့်ရေရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို သံ မန့် နည့်ေးလမ့်ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးအ  

အကကမ့်ေးမြက့်  နဒဖပသည ့် အိုပ့်စိုမျ ေး က ိုယ့်စ ေး ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ရထ က့်ပံ ရပေးန ိုင့်သည့်။ ဥပမ  

အ  ိုပါ  နို့့်ကျင့်ရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးလ ရစသည ့်    ေးေင့် ဖြစ့်ရသ  န ကကည့်ေးမှုမျ ေးက ို 

ရဖြ ှင့်ေးရပေးသည ့် န ိုင့်ငရံ  ့်က ို ကိုန့်သွယ့်ရ ေးနငှ ့် အရထ က့်အပံ မျ ေး ရပေးအပ့်ဖခင့်ေးမျ   ေး ဖြစ့်သည့်။ အင့်အ ေးသံိုေး 

ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု ဖပ လိုပ့် န့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို အကကမ့်ေးမြက့်ရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးအ ေး   ိုက့်ခ ိုက့်သည ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေး (သ ိုို့) အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို  မင့်သက့်သက့် ပစ့်မှ ့်ထ ေး၍ ပိုန့်ကန့်ဖခင့်ေးက ို ကကမ့်ေးကကမ့်ေး မ့်ေး မ့်ေး 

 ံိုို့ဖပန့်သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး အ ွက့်သ  အသံိုေးဖပ သင ့်သည့်။ အ  ိုက့်အခံ အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ပိုန့်ကန့်ဖခင့်ေးမျ ေး 

ရလျှ  ချရစပပ ေး န ိုင့်ငရံ  ့်က ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးက ို ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့် မက့်လံိုေးမျ ေး ြန့်  ေးရပေးသည ့် 

ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်ရသ  ချဉ့်ေးကပ့်မှုမျ   ေးသည့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးရ  ၊ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

 ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးပါ ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့် အလ ေးအလ ရက င့်ေးသည့်။ 

 

က ို  ိုဗ ို ဖြစ့် ပ့်က ို ရလ လ ကကည ့်ပါကလည့်ေး အ  ိုပါ သင့်ခန့်ေးစ မျ ေး ရ ွွေ့န ိုင့်သည့် (Kuperman, 2008)။ 

၁၉၈၉ ခိုနစှ့်မှ စ၍   ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငံက က ို  ိုဗ ို ရေသ၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်က ို ရို ့်သ မ့်ေး လ ိုက့်ပပ ေး ရေသခ ံ
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အယ့်လ့်ရဘေးန ေးယန့်ေး လ မျ ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေး၏ မွဲရပေးပ ိုင့်ခွင ့်က ိုလည့်ေး ရို ့်သ မ့်ေးခွဲ သည့်။ အစ ိုေး  ပည ရ ေးမျ ေး ငွ့် 

အယ့်လ့်ရဘေးန ေးယန့်ေး ဘ သ စက ေးဖြင ့် သင့်ကက ေးဖခင့်ေးအ ေး   ေးဖမစ့်လ ိုက့်ပပ ေး အယ့်လ့်ရဘေးန ေးယန့်ေး 

ပည  ငှ့်မျ ေးက ို အလိုပ့် ဖြ  ့်လ ိုက့်က  ြ နှ ပ့်သည ့်  ွဲမျ ေး ရစ င ့်ကကပ့်သည ့် ပံိုစ ံ ထ ေးလ ိုက့်သည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့်နငှ ့် စနစ့် ကျ ရြ က့်ြျက့်ဖခင့်ေးမျ ေးလည့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ 

ရန က့်ထပ့်  စှ့်နှစ့်အ ွင့်ေး အယ့်လ့်ရဘေးန ေးယန့်ေး လ မျ   ေးမျ ေးသည့် အကကမ့်ေးမြက့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးဖြင ့် 

 နို့့်ကျင့်ခွဲ ကကသည့်။ ဤသည့်က   ဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငကံ ို ထ ိုသ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ဖပန့်လည့် ရပေးအပ့်ြ ိုို့ 

ရြျ င့်ေးဖြ န့် န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက  ိုရပေး၊ ေဏ့်ရပေး သံ မန့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အသံိုေးချြ ိုို့ 

အရက င့်ေး ံိုေးရသ  အခငွ ့်အရ ေး ဖြစ့်ခွဲ သည့်။    ဘ့်မျ ေးမှ  ရေသ ငွ့်ေး ကကမ့်ေး မ့်ေးသည ့် အ  ိုက့်အခမံျ ေး 

မကကံ ရ ွွေ့  ရသ ရကက င ့် ထ ိုသ ိုို့ရသ  န ိုင့်င ံက  ြ အ ေးရပေးမှုမျ ေးက ို ယင့်ေး  ိုို့ဘက့်မှ လ မျ   ေး ံိုေး 

သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးဖြင ့်  ံိုို့ဖပန့်န ိုင့်ရဖခ နည့်ေးပါေးသည့်။ န ိုင့်င ံက  ရထ က့်ခမံှုမျ ေးမှ   ှ သည ့် အကကမ့်ေးမြက့်ရသ  

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် အ နဒ ယ၊ အရမ  ကန့်၊ ရ  င့်အ ြ  က၊ ြ လစ့်ပ ိုင့်၊ ယခင့်   ိုဗ ယက့် ယ န ယံနှင ့် အရ ွှေ့ 

ဥရ  ပမှ ရက ့်ဖမှူနစ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၊ အင့်ေ ိုန ေး  ှေး၊   ေးဗ ေးယ ေး၊ လက့်ဘနွန့်နငှ ့် ၂၀၁၁ အ  ပ့် ရနွဦေး ရ  ့်လှန့်ရ ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့်   န ေး  ှေး န ိုင့်ငံ အပါအေင့် န ိုင့်င ံ အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖမြှင ့် င့်ရ ေး၌ 

ရအ င့်ဖမင့်ခွဲ သည့် (Schock, 2005)။  

 

စ  ့်မရက င့်ေးစ   အချက့်မှ  န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက က ို  ိုဗ ို၏ အကကမ့်ေးမြက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို လံိုလံိုရလ က့်ရလ က့် မရထ က့်ပံ  ရပေးခွဲ ရပ။  လေ့်အရနဖြင ့် ၁၉၉၇ ခိုနှစ့် ငွ့် အ  ိုပါ 

ပစ ြ  ့် လှုပ့် ှ ေးမှုမှ  အယ့်လ့်ရဘေးန ေးယန့်ေး လ မျ   ေး စစ့်ရသွေးကကွမျ ေး၏ ပိုန့်ကန့်မှုအဖြစ့် ပံိုစ ံ ရဖပ င့်ေးသွ ေးပပ ေး 

  ေးဘ ေးယန့်ေး အင့်အ ေးစိုမျ ေးမှ ကကမ့်ေး မ့်ေးရသ  သ ပိုန့် နှ မ့်နှင့်ေးရ ေးမျ ေးဖြင ့်  ံိုို့ဖပန့်ခွဲ ဖခင့်ေးဖြင ့် 

အယ့်လ့်ရဘေးန ေးယန့်ေး အ ပ့်သ ေးမျ ေးအ ေး အနတ  ယ့် ကျရ  က့် ရစခွဲ သည့်။ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်သ မျ ေးသည့် 

ထ ခ ိုက့်သ  အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ိုသ  ပစ့်မှ ့်ထ ေး၍ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   အက အည မျ ေး ရပေးအပ့်ခွဲ ပါက 

အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို ရလျှ  ချန ိုင့်ရဖခ  ှ ရသေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံက သ ပိုန့်မျ ေးနှင ့် ညြှ န ှုင့်ေးက  

  ေးဘ ေးယ ေး န ိုင့်ငံက ို ေင့်ရ  က့်   ိုက့်ခ ိုက့် န့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ရန  ိုေး အြွွဲွေ့ကလည့်ေး 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးမျ ေးက အယ့်လ့်ရဘေးန ေးယန့်ေး သ ပိုန့်မျ ေးက ို အ ေးရပေး 

အ ေးရဖမြှ က့် လိုပ့်သလ ို ဖြစ့်ခွဲ ပပ ေး   ေးဘ ေးယ ေး၏ လက့် ံိုို့ဖပန့်ဖခင့်ေးက ို ပ ိုမ ို   ိုေး  ွေးရစခွဲ က  လ သ ေးချင့်ေး 

စ န မှု   ိုင့်   ထ ခ ိုက့် နစ့်န မှုမျ ေးက ို အ ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ ပ ိုမ ို ကက ေးမ ေးရစခွဲ သည့်။ 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု နစှ့်မျ   ေးလံိုေးက ို ဖမြှင ့် င့် န့် န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် 

အကကမ့်ေးမြက့်သည ့် အိုပ့်စိုမျ ေး၏    ေးေင့် ဖြစ့်ရသ  ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးက ို ြ နှ ပ့်သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ 

ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့်   ိုက့် နွ့်ေးဖခင့်ေးက ို အဓ ကထ ေးသင ့်ရကက င့်ေး က ို  ိုဗ ို ဖြစ့် ပ့်က ဖပသရနသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ 

မဖပ လိုပ့်န ိုင့်ဘွဲ လက့်နက့်က ိုင့် ပိုန့်ကန့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးလ ပါက ပိုန့်ကန့်ဖခင့်ေး ပ ိုမ ို မ  ိုေး  ွေးလ ရစ န့်နငှ ့် 

အ ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ် လက့်စ ေးရချဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်မလ ရစ န့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေးသည့် 

ပိုန့်ကန့်သ မျ ေးထက့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ည  န့်သ  ဦေး ည့်သင ့်သည့်။  

 

ရက င့်ေးသည ့် အချက့်မှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှုမျ ေးက ို  ပပ  င့်နက့် ည့်ေး ဖမြှင ့် င့် န့်မှ  

ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ သ  ထ ေး မည ့် အချက့်မှ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးသည့် ပိုန့်ကန့်သ မျ ေးအ ေး 
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အကျ  ေး ရစဖခင့်ေးက ို ရ  ှင့်ကကဉ့် န့် ရက င့်ေးစ ွ ပံိုစခံျထ ေးဖခင့်ေး မဟို ့်ပါက ထ ိုရက င့်ေးမွန့်သည ့်  ည့် ွယ့်ချက့် 

နှစ့်ခို အနက့်မှ  စ့်ခိုက ို ဖမြှင ့် င့် န့် ကက  ေးစ ေးဖခင့်ေးသည့် အဖခ ေး  စ့်ခိုက ို ထ ခ ိုက့်ရစလ မ ့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု၏ သမ ေးရ ိုေးကျ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်မှ  

အဘယ့်နည့်ေး။ ေို  ယ ကမ္ စစ့် အပပ ေး ငွ့် ယင့်ေးြွင ့်  ိုချက့်မှ  အဘယ့်ရကက င ့် မည့်သ ိုို့ မည့်ပံို 

ရဖပ င့်ေးလွဲခွဲ သနည့်ေး။ 

၂။  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဖမြှင ့် င့်ရ ေး  ိုို့ အကက ေး 

ကွ ဖခ ေးချက့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

၃။  က ကယွ့် န့်   ေန့်   ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ ယင့်ေးမှ  ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ   ိုင့်   

စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ ကွွဲဖပ ေးသနည့်ေး။ 

၄။  ဘက့်မလ ိုက့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ကက ေးရနဖခင့်ေး  ိုို့၏ က ွဖခ ေးချက့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

၅။  အ   ့်၊   ိုမ လ ယ ၊ က ို  ိုဗ ိုနငှ ့် လစ့်ဗျ ေး  ိုို့ ွင့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  စစ့်ရ ေးအ  

ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ အသံိုေးဖပ ခွဲ သနည့်ေး။ မည့်သည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ွင့် ထ ိုသ ိုို့ 

ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေး ရပျ က့် ံိုေးရနခွဲ သနည့်ေး။ 

၆။ ရဘ  စန ေးယ ေး ငွ့် အဘယ့်ရကက င ့် စစ့်ပွွဲမျ ေး စ င့်ခွဲ သနည့်ေး။ 

၇။ ရဘ  စန ေးယ ေး ငွ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်ဖခင့်ေး၏ စစ့်ရ ေး   ိုင့်   

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

 

အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေးသည့် မည့်သည ့်အချ  န့် ငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖမြှင ့် င့်မှုနငှ ့် က ိုက့်ည ပပ ေး မည့်သည ့်အချ  န့် ွင့် ပဋ ပကခ ဖြစ့်သနည့်ေး။ 

၂။ ထ ရ  က့်ရသ  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  စစ့်ရ ေးအ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုအ ကွ့် 

အ  ေးအ  ေးမျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

၃။ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့် မည့်သ ိုို့နငှ ့် မည့်သည ့် အ ွက့်ရကက င ့် 

ရမျှ ့်မှန့်ေးထ ေးသည့်နငှ ့်  နို့့်ကျင့်ဘက့်မျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်ရစသနည့်ေး။ က ိုယ့်ကျင ့်   ေး   ိုင့်   အနတ  ယ့် 

  ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

၄။ ရဘ  စန ေးယ ေး ငွ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုသည့် အ ပ့်သ ေးမျ ေး ထ ခ ိုက့် 

နစ့်န ဖခင့်ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ ရလျှ  ချပပ ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့ ပ ို  ိုေးရစခွဲ သနည့်ေး။ 

၅။  လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရကက င့်ေးဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုက ို   ိုေး က့်ရစ န့် မည့်သည ့် အ င ့်မျ ေးက ို 

လိုပ့်ရ  င့်သင ့်သနည့်ေး။ 
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ရဘ  စန ေးနငှ ့် က ို  ိုဗ ို၌ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေး အရပေါ် ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေးက အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

စ င့် ဖြစ့်ပွ ေးရစပပ ေး အချ  န့် ှည့်ကက  ရနရစရကက င့်ေးက ို ထ ိုစ  မ့်ေး ွင့်  ငှ့်ေးဖပထ ေးသည့်။ 
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Failure. Foreign Affairs. 92/2, 66-77. 
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ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်ခ ံသည ့် န ိုင့်ငရံ   ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်သ မျ ေးက ိုပါ ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှုက မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

 န့်ဖပန့်   ိုေးကျ   ေးမျ ေး သက့်ရ  က့်ရစသနည့်ေး ဟ သည့်က ို ရြ ့်ဖပချက့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

Posen, B. (1996). Military responses to refugee disasters. International Security, 21/I, 72-111. 

ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု   ိုင့်   အရဖခအရနမျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေး ဖပထ ေးသည ့် အသံိုေးေင့်ရသ  စ  မ့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ေက့်ဘ့်  ိုေ့်မျ ေး 

 

http://www.globalhumanitarianassistance.org ကမ္   လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   အရထ က့်အပံ မျ ေး 

အြွွဲွေ့၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

http://www.crisisgroup.org International Crisis Group ၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

http://www.nato.int/docu/handbook/2006/hb-en-2006.pdf ရန  ိုေးအြွွဲွေ့၏ ရဘ  စန ေးယ ေး ငွ့် 

ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှု အရကက င့်ေးမျ ေးက ို အရသေးစ  ့် ရြ ့်ဖပထ ေးရသ  ရန  ိုေး အြွွဲွေ့၏ လက့်စွွဲ စ အိုပ့် 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unprofor.htm ထ ိုေက့်ဘ့်  ိုေ့် ငွ့် ကိုလသမဂဂ၏ 

ရဘ  စန ေးယ ေး ငွ့် ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေးက ို အရသေးစ  ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

 

မှ ့်စိုမျ ေး 

 

၁။ http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guide/datastore  ွင့် ရှုပါ။ 

၂။ Kuperman (2011) 

 

အခ  ်အလ  ် အသစ်မ ာျားနှင ် အ ခာျား အ င်ျားအ မစမ် ာျား ြိ ု ဝလ လာ န် ဤစာအုပ်နငှ ် ပူျားတွဲ ပါသည ် 

အွန်လြိုင်ျား အ ငျ်ားအ မစ ် စငတ်ာ ြိ ု ေင်ဝ ာ ်ဝလ လာနြိုင်ပါသည်။ 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/goodhart3e/ 
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၂၂) အ ျူားအဝ ပာင်ျား ာလ တ ာျားမျှတမှု 
 

ဂျ   အန့်န  အ  ့် ကွင့်ေး (Joanna R. Quinn) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး 

• အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်      ေးမျှ မှု 

• ဖပန့်လည့် ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်      ေးမျှ မှု 

• ဖပင့် င့်ရပေးရ ေး  ိုင့်      ေးမျှ မှု 

• အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှုက ို လက့်ရ ွွေ့ကျင ့်သံိုေးဖခင့်ေး 

• ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး၊ ယ ဂန့်ေါန ိုင့်င ံ

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

 

လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစဖခင့်ေး၊ လက့်စရြျ က့်ခံ ဖခင့်ေး၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ခံ ဖခင့်ေး၊ ဖပည့် ငွ့်ေး ပဋ ပကခနှင ့် အဖခ ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးကွဲ သ ိုို့ရသ   က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေး 

လရပါင့်ေးမျ ေးစွ ၊ နှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ  အကက  ွင့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ရ ွရေြွယ့်   ခက့်ခွဲသည ့် ရမေးခွန့်ေး စ့်ခိုနငှ ့် 

 င့်  ိုင့်ကက သည့်။ ထ ိုအကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးအရပေါ် မည့်သ ိုို့ ရ  င့် ွက့်မည့်နည့်ေး ဟ သည ့် 

ရမေးခွန့်ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  ပဋ ပကခမျ ေးသည့် ဥပမ  ရ ေးရံိုမျ ေးနှင ့် ရကျ င့်ေးမျ ေး 

ြျက့်  ေးခံ ဖခင့်ေးကွဲ သ ိုို့ရသ  ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အမ   ွ့်မျ ေး ချန့် စ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် နက့်ရ ှုင့်ေးပပ ေး၊ 

အချ  န့်ကက ဖမင ့်စ ွ  ှ ရနမည ့် လ မှုရ ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အမ   ွ့်မျ ေးလည့်ေး ချန့် စ့်ခွဲ သည့်။ အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ 

   ေးမျှ မှုသည့် ထ ိုသ ိုို့ရသ   က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်သည ့် ပဋ ပကခမျ ေး၏ လ မှု သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို 

ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးသည့်။ အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှုသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေးရန က့် လ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ ဖပန့်လည့်  ည့်ရ  က့် မည့်နည့်ေး၊ 

ထ ိုလ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် ယင့်ေး  ိုို့ထွဲ ှ  လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ အ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ လိုပ့် ပ့်မျ ေးအရပေါ် မည့်သ ိုို့ 

  ေန့်ခံခ ိုင့်ေး မည့်နည့်ေး ဟ သည့်   ိုို့နှင ့် သက့်  ိုင့်သည့်။ အ   ့်က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ခွဲ ဖခင့်ေးသည့် 

အက ေးအရဖပ င့်ေး က လ    ေးမျှ မှု၏ အရဖခခကံ ို ဖြစ့်ရပေါ်ရစပပ ေး ထ ိုအချက့်ကပင့် အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ 

   ေးမျှ မှု ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးက ို ရ ွှေ့ က့်ရစ န့် စွမ့်ေးအင့် စ့်ခို ဖြစ့်ရစသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  အ   ့်က လက 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို သင ့်ရလျ ့်စ ွ က ိုင့် ယွ့်န ိုင့် န့် မည့်သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့် မည့်နည့်ေး ဟ သည ့် 

အချက့်က အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးက ို အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်ရစသည့်။ 
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နြိဒါန်ျား 

 

ဖပည့် ငွ့်ေး ပဋ ပကခမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးချ  န့်၌ (သ ိုို့) ြ နှ ပ့်ရသ  (သ ိုို့) အ ဏ  ငှ့်  န့်ရသ  အိုပ့်ချ ပ့်မှု၌ 

ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ  ဖပစ့်မှုမျ ေး ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးအရပေါ် န ိုင့်ငံမျ ေးက က ိုင့် ွယ့် ရ  င့် ွက့်မှု လိုပ့်န ိုင့်သည့်၊ 

လိုပ့်သင ့်သည့် ဟ ရသ  သရဘ    ေးသည့် အရ  ့်အသင ့်ရ    အသစ့်အ န့်ေး ဖြစ့်ရနရသေးသည့်။ 

နှစ့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွပင့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးနငှ ့် ပိုန့်ကန့်သည ့် အိုပ့်စိုမျ ေး၏ ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက ို 

အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) ၎င့်ေး  ိုို့ လိုပ့်ခွဲ ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေးအ ကွ့် ဖပန့်လည့် ရပေး ပ့်ရစဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ 

လွှ ့်ထ ေးခွဲ ကကသည့်။ ယ ဂန့်ေါန ိုင့်ငံ၏ အ ဏ  ငှ့် အ ေ  အ မင့် (Idi Amin) (သ ိုို့) ရဟ  န ိုင့်ငံ၏ အ ဏ  ငှ့် 

ဂျွန့်ကရလ က့် “ရဘဘ  ရေါ  ခ့်” ေ ဗ ရယေး (Jean-Claude ‘Baby Doc’ Duvalier) ကွဲ သ ိုို့ရသ  

အ ဏ  ငှ့်မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ထွက့်ခွ က  ယင့်ေး  ိုို့အ ေး လက့်ခထံ ေးလ ိုရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ 

ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ရနထ ိုင့်ပပ ေး ဇ  ့်ဖမြှ ပ့်သွ ေးကကသည့်။ ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးမှသ  ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် လက့်ရ ွွေ့ 

လိုပ့်ငန့်ေး ရ  င့် ွက့်သ မျ ေးက ထ ိုသ မျ ေး၏ ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ  သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးမျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့် မည့်က ို စ င့် စဉ့်ေးစ ေးလ ကကသည့်။ 

 

ထ ိုအချ  န့် ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးရနရသ  (သ ိုို့) ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေးက စ ဖြစ့်ရသ  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးနှင ့် ပဋ ပကခ အမျ ေးအဖပ ေး 

 ှ သည့် (စ ရသ တ  ၂၂.၁ က ို ရှုပါ)။ အရ ွှေ့ ဥရ  ပ ှ  ယခင့်   ိုဗ ယက့် ယ န ယံ န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့်မ  ထ ိုသ မျ ေး 

ပ ိုင့်  ိုင့်သည ့် ပစစည့်ေးဥစစ မျ ေးက ို သ မ့်ေးယ ပပ ေး လျှ  ွေ့ေကှ့် အစ ိုေး  မှ ့် မ့်ေးမျ ေး ထ ေး ှ ခွဲ သည့်။  ေမ့်ေါနှင ့် 

ရဘ  စန ေးယ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့်လည့်ေး လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။   ိုမ လ ယ ၊     ယ  လ ယံိုေး၊ 

လ ိုင့်ရဘေး  ေးယ ေး၊ ရဟ  နှင ့် ဂွ   မ လ  န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့်လည့်ေး ရသွေးစနွ့်ေးခွဲ ရသ  ဖပည့် ငွ့်ေး ပဋ ပကခမျ ေး 

 က့်လက့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် အ  ိုေး  ွေး ံိုေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို 

ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးပင့် လွ ့်ရဖမ က့်ရနကကသည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၂၂.၁။ အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးမှ အကျ  ေး  ှ န ိုင့်သည ့် အရဖခအရန 

အချ   ွေ့မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

• လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု 

• ဖပည့် ငွ့်ေး ပဋ ပကခ 

• လ မျ   ေးရ ေး ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေး 

• အ င့်ေးအဓမမ ကျွန့်ဖပ ခ ိုင့်ေးရစမှု 

• လ ထိုအ ွင့်ေး အကကမ့်ေးြက့်မှု 

• လ သ ေးမျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေးရသ  အင ့်ရဘေး 

• အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု 

 

ထ ို  ိုေး  ွေးရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးအ ွက့်  စ့်စံို စ့်ရယ က့်က ို အရဖြရပေးခ ိုင့်ေး ရ   မည့်မှ  

ထင့် ှ ေးလ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် မည့်သ ူ့က ို၊ မည့်သည ့်အ ွက့်ရကက င ့်   ေန့်ခံခ ိုင့်ေး မည့်ဟ သည ့် အချက့်မှ  

ေွ ဟ ဖြစ့်ရန  ွဲပင့်။ ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ  အ ေးလံိုေး  စ့်ရယ က့်မကျန့် အဖပစ့်ရပေး၍ ရထ င့်ထွဲ 

ပ ိုို့ပစ့် မည့်လ ေး။ ယခင့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးမှ အထက့်လ ကက ေး၊   ေန့် ှ သ မျ ေးနှင ့် အ   ှ မျ ေးက ိုသ  ရံိုေး င့် 
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စစ့်ရ ေး မည့်လ ေး။ သ ိုို့မဟို ့် အမ နို့့်ရပေးမှု အ င ့် င ့်၏ ရအ က့်ရဖခမှ လက့်ရအ က့် ငယ့်သ ေးမျ ေးက ိုပါ 

   ေးစွွဲ  ိုသင ့်ပါသလ ေး။ ထ ိုသ ိုို့    ေးစွွဲ  ို အဖပစ့်ရပေးမှုမျ ေးက ို မည့်သ က လိုပ့်ရ  င့်သင ့်ပါသနည့်ေး။ 

အစ ိုေး နငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဗျှူရ ိုကရ စ မျ ေးထွဲမှ ထ ိုကွဲ သ ိုို့   ိုေး  ွေးရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့် န့် 

က ည ရပေးခွဲ သ မျ ေးက ို ဖြ  ့်ထို ့်ပစ့် မည့်လ ေး။ ထ ခ ိုက့်ခံစ ေး သ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ ခံစ ေးခွဲ  ရသ  

မ   ေးမှုမျ ေးနငှ ့် ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေးအ ကွ့် ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်  အ ရ  ၊ စ  ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အ ပါ မည့်ကွဲ သ ိုို့ ဖပန့်လည့် 

ထ ရထ င့်ရပေး မည့်နည့်ေး။ ထ ခ ိုက့်ခံစ ေးခွဲ  သ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေးအ ကွ့် 

အသ အမှ ့်ဖပ သင ့်ပါသလ ေး။ အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှုဟို ရခေါ် ွင့်သည ့် အ  သည့် 

ထ ိုရမေးခွန့်ေးမျ ေးနှင ့် ထ ိုထက့်ပ ိုရသ  ရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ို အရဖြ ှ ထ ေးသည့်။ 

 

ထ ိုက စစ ပ့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရလ လ မှုနငှ ့် သရဘ    ေးအ  အရကက င့်ေးဖပချက့် အမျ ေးအဖပ ေးဖြင ့် 

 က့်စပ့်ရနသည့်။ ဦေးစ ွ အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးသည့် ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးနှင ့် ရပေါ်ရပေါ်ထင့်ထင့်ပင့် သက့်  ိုင့်ရနသည့်။ ေို  ယ အရနဖြင ့် 

အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှုသည့် ဖပစ့်ေဏ့်မှ ကင့်ေးလွ ့်ရနမှုနငှ ့်    ေးစွွဲ  ိုခံ မှုမှ ကင့်ေးလွ ့်ရနမှု 

စက့်ေန့်ေးက ို အ ံိုေးသ ့် န့် အရ ေးပါသည ့် က   ယ   စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့်မျ   ေးမှ  သ ပ့်မကက ရသေးမ  

အ   ့်ကပင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု သမ ိုင့်ေး ှ ခွဲ ြ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးရလ   ှ ပပ ေး 

   ေးမျှ မှုသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် နက့်ရ ှုင့်ေးစွ  ပ ့်သက့် က့်နွှယ့်ရနသည့်။    ယ အချက့်မှ  

အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု   ှ ရ ေးအ ကွ့် အသံိုေးဖပ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

က ကယွ့်ရ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်သည ့် အဓ က န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဖြစ့်ရသ  ကိုလသမဂဂအြွွဲွေ့၏ 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးက   ိုေး၍ အ ည့်ဖပ လ ဖခင့်ေး၊ အရ ေးယ လ ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ရငရွကကေးရထ က့်ပံ လ ဖခင့်ေး  ိုို့ 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှုသည့် အ ေးလံိုေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သည့်ဟ ရသ  စည့်ေးမျည့်ေး နငှ ့်လည့်ေး 

နက့်ရ ှုင့်ေးစ ွ  က့်နွှယ့်ရနသည့်။ အရက င့်ေး ံိုေး အရဖခအရန ွင့် အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးသည့် လ အ ေးလံိုေးက ို  န့်ေး    က့် ံပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့အ ေးလံိုေးက ို ပါေင့် န့် အခွင ့်အရ ေး ရပေးသည့်။ 

အ ေးလံိုေးနှင ့် သက့်  ိုင့်ဖခင့်ေး၏  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ    ငွ့် အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှုသည့် 

လ မျ ေးက ို လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးအ ွင့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရန  မနှ့် ဖပန့်ရ  က့်သွ ေးန ိုင့်ရစ န့် လိုပ့်ရ  င့်ရပေးသည့်။ 

အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှုက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ိုလည့်ေး ဖမြှင ့် င့်ရပေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးရလ   အ ေးလံိုေးနငှ ့် 

သက့်  ိုင့်ဖခင့်ေးသည့် အဓ က စည့်ေးမျဉ့်ေး စ့်ခိုပင့် ည့်ေး။ 

 

ထ ိုို့ရကက င ့် အ ဏ  ငှ့် (သ ိုို့) ြ နှ ပ့်ရသ  စနစ့်မှ ေ မ ိုကရ စ  စနစ့်သ ိုို့ က ေးရဖပ င့်ေးရသ  (သ ိုို့) ပဋ ပကခမှ 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးသ ိုို့ က ေးရဖပ င့်ေးရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့်  င့်  ိုင့် ရသ  လိုပ့်ငန့်ေးသည့် ခက့်ခွဲ 

ထ  ့်လနို့့်ြွယ့်  ရ    ရက င့်ေးသည့်။ ဘယ့်ကရန စ မည့်နည့်ေး။ ထင့် ှ ေးသည ့် အချက့်မှ  

အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးသည့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးန ေးပါေးနှင ့် အ င ့်မျ ေး အ ေးလံိုေး န ေးပါေး ွင့် ဖြစ့်ပွ ေး မည့် 

ဖြစ့်သည့်။ မကက ခဏပင့် အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးသည့် လံိုခခံ ရ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး၊ ပည ရ ေးနှင ့် အရဖခခ ံ

အရ  က့်အဦ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး ွင့် လ ိုအပ့်လ   ့်သည့်။ အက ေးအရဖပ င့်ေး က လ    ေးမျှ မှုသည့် 

   ေးစ  င့်ရ ေး အစ  ့်အပ ိုင့်ေး ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး အ ွက့် အဓ က အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးပပ ေး အလိုပ့်လိုပ့်ရသ  
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ေ မ ိုကရ စ  စနစ့်  ှ သည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခို ငွ့် လ ိုအပ့်ရသ     ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးမှု ဖပန့်လည့် 

 ည့်ရ  က့်ရ ေးနငှ ့်    ေးရံိုေး စနစ့်မျ ေး ဖပန့်လည့် ထ ရထ င့်ရ ေး  ိုို့က ို အရထ က့်အက  ရပေးသည့်။ 

 

ထ ိုသ ိုို့   ိုရစက မ  အက ေးအရဖပ င့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးရနရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ငွ့်    ေးမျှ မှု၏ အဓ ပပ ယ့် (သ ိုို့) 

   ေးမျှ မှု   ှ  န့် မည့်သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်မည့် ဟ သည ့်အရပေါ် သရဘ   ည မှု   ှ လ  န့် ခက့်ခွဲသည့်။ စ ိုေး  မ့် 

ပ ပန့်မှု  စ့်ခိုမှ  မည့်သ ူ့က ို အဖပစ့်ရပေး မည့်နည့်ေး ဟ သည ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်က ို အန ိုင့် သွ ေးသည ့် အြွွဲွေ့က 

ဖပ လိုပ့်မည့်ဖြစ့်ပပ ေး ယင့်ေးအချက့်က လ ထို၏ စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေးရပေးချင့်မှ 

ရဖြ ှင့်ေးရပေးန ိုင့်လ မ ့်မည့်ဟ သည ့် အချက့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  လ မျ   ေးရ ေး ခွွဲဖခ ေးမှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေး ရန က့်ပ ိုင့်ေး 

ရ  င့်အ ြ  ကန ိုင့်င ံငွ့် ရံှုေးန မ ့်သွ ေးသည့် အမျ   ေးသ ေး ပါ   (National Party) က ို ရထ က့်ခသံ  လ ဖြှူမျ ေးက 

၎င့်ေး  ိုို့က ို အသစ့် အန ိုင့်  ှ ရသ  (လ မည့်ေး အမျ ေးစို ပါေင့်သည ့်) အ ြ  ကန့် အမျ   ေးသ ေး ကနွ့်ဂ က့် ပါ   

(African National Congress) က   ိုက့်ခ ိုက့်လ မည့်က ို စ ိုေး  မ့်ကကသည့်။ ေို  ယ စ ိုေး  မ့်သည ့် အချက့်မှ  

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ညြှ န ှုင့်ေးမှုမျ ေးအ ွက့် ရ ွေးရနွေးသည ့်အခါ (သ ိုို့) အစ ိုေး   စ့် ပ့်မှ အဖခ ေး အစ ိုေး   စ့် ပ့်သ ိုို့ 

အ ဏ  လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေးသည ့်အခါ   ိုေး  ွေးရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေး ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးက ို လွ ့်ပင မ့်ေး ချမ့်ေးသ ခွင ့် 

ရပေးဖခင့်ေး (သ ိုို့)    ေးစွွဲ  ိုခံ မှုမှ ကင့်ေးလွ ့်ခငွ ့် ရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  ချ  လ န ိုင့်င ံွင့် ဗ ိုလ့်ချ ပ့် ပ န ိုချက့် 

(Pinochet) သည့် သ ူ့က ိုယ့်သ နှင ့် သ ၏ ကကံ  ပါမျ ေးက ို  စ့်သက့်   ဖပစ့်ေဏ့်ကင့်ေးလွ ့်ခငွ ့် ရပေးခွဲ ပပ ေး သ နှင ့် 

အရပါင့်ေးအပါမျ ေး    ေးစွွဲ  ို အဖပစ့်ရပေးခံ မည ့် အရ ေးမှ က ကယွ့်ထ ေးခွဲ သည့်။    ယ အချက့်မှ  ပဋ ပကခ 

ဖြစ့်ပွ ေးရနစဉ့် ငွ့်    ေးရ ေးစနစ့်၏ လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စမွ့်ေးသည့်   ိုေး  ွေးစွ  ထ ခ ိုက့်ခံခွဲ  ဖခင့်ေးနငှ ့်/သ ိုို့မဟို ့် 

အရ အ ွက့် မျ ေးဖပ ေးလှသည ့်    ေးစွွဲ  ိုမှုမျ ေးက ို က ိုင့် ယွ့်န ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  

 ေမ့်ေါန ိုင့်ငံ၏ လ မျ   ေး ံိုေး သ ့်ဖြ ့်မှု ငွ့် လ ရပါင့်ေး  စ့်သ န့်ေး နှစ့်ရသ င့်ေးရကျ ့်ခနို့့် ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သည့်က ို 

ရ ွွေ့ ပပ ေး ထ ိုအချက့်က  ေမ့်ေါ ှ     ေးရ ေး စနစ့်က ို ကက ေးစွ ရသ  ေန့်ထို ့်ေန့်ပ ိုေး ဖြစ့်ရစခွဲ သည့်။ ထ ိုသ မျ ေး 

အ ေးလံိုေးက ို    ေးစွွဲ  ို အဖပစ့်ရပေးန ိုင့် န့် နှစ့် စ့်     စှ့် ယ့်ခနို့့် ကက ဖမင ့်မည့်ဟို ခနို့့်မှန့်ေးခွဲ သည့်။ 

ကရမ္ ေ ေးယ ေး ငွ့်    ေးရ ေးစနစ့်မှ  အစက ည့်ေးကပင့် အ ေးနည့်ေးလှသည့်။ ကရမ္ ေ ေးယ ေး ှ  ၈၀ 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေးရကျ ့်ရသ     ေးသ ကက ေးမျ ေးသည့် ဥပရေဘွွဲွေ့ မျ ေး မဟို ့်ကကဘွဲ    ေးစ  င့်ရ ေး  ိုင့်   သင့် န့်ေး 

မ  ိုထ ေးနှင ့် အ န့်ေးပည ရ ေးပင့်  စ့်ခါမှ မသင့်ြ ေးသ  အမျ ေးအဖပ ေးလည့်ေး ပါေင့်သည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၂၂.၂။ အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု အရပေါ် ချဉ့်ေးကပ့်ပံို သံိုေးမျ   ေး 

အ ပစဝ်ပျား ခင်ျားဆြိုင် ာ တ ာျားမျှတမှု 

 ည့်မှန့်ေးချက့်။ ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ို    ေးစွွဲ  ိုဖခင့်ေး၊ အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးမျ ေးဖြင ့် ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲ န့် 

လိုပ့်ရ  င့်ရလ   ှ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး။    ေးစွွဲ  ိုမှုမျ ေး၊ ခံိုရံိုေး င့်ဖခင့်ေးမျ ေး 

ဥပမ  ဖြစ့် ပ့်။ ကရမ္ ေ ေးယ ေး၊ ၂၀၀၁ ခိုနစှ့် ငွ့် ကရမ္ ေ ေးယ ေး လွှ ့်ရ  ့်က ခမ န  အိုပ့်ချ ပ့်စဉ့် က လ 

(၁၉၇၅-၉) အ ွင့်ေး ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  ကက ေးရလေးသည ့်   ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို ရံိုေး င့် စစ့်ရ ေးန ိုင့် န့် 

ကရမ္ ေ ေးယ ေး    ေးရံိုေးမျ ေး ွင့် အထ ေးခံိုရံိုေးမျ ေး  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ 

 

 ပနလ်ည် ထာျားသြိုဝပျား ခင်ျားဆြိငု် ာ တ ာျားမျှတမှု 

 ည့်မှန့်ေးချက့်။ ထ ခ ိုက့် နစ့်န သ မျ ေး၏ ဂိုဏ့်သ ကခ က ို ဖပန့်လည့် ရပေးအပ့် န့်၊ ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးက ို 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ငွ့် ဖပန့်လည့် ရန  ရပေး န့် 
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လိုပ့်ရ  င့်ရလ   ှ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး။ အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ငှ့်၊ ကိုစ ေးရပေးရ ေး စက့်ေန့်ေးမျ ေး 

ဥပမ  ဖြစ့် ပ့်။ ဂွ   မ လ ၊ ရအ ့်စလ ို သရဘ   ည ချက့် ဖြစ့်စဉ့်ရအ က့် ွင့် ဂ ွ  မ လ  အစ ိုေး နငှ ့် 

လက့်ေွဲစွန့်ေးရ  က့် သ ပိုန့်မျ ေး ရ ွေးရနွေးညြှ န ှုင့်ေးခွဲ ကကပပ ေး သံိုေး ယ ့်ငါေးနှစ့်ကက  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေးက ို 

အ ံိုေးသ ့်န ိုင့်ခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးအ  သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး  ငှ့်ေးလင့်ေးရ ေး ရက ့်မ ငှ့် (Comision para 

el Esclarecimiento Historico) က ို ၁၉၉၄ ခိုနစှ့် ငွ့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ 

 

 ပင်ဆင်ဝပျားဝ ျားဆြိုင် ာ တ ာျားမျှတမှု 

 ည့်မှန့်ေးချက့်။ နစ့်န သ မျ ေး ခံစ ေးထ ခ ိုက့်ခွဲ  သည့်မျ ေးက ို ဖပန့်လည့် ဖပင့် င့်ရပေး န့် 

လိုပ့်ရ  င့်ရလ   ှ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး။ နစ့်န ရကကေးရပေးဖခင့်ေး၊ ရ  င့်ေးပန့်ဖခင့်ေး 

ဥပမ  ဖြစ့် ပ့်။ အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၊ ေို  ယကမ္ စစ့်အ ငွ့်ေး န ိုင့်င ံစ့်ေှမ့်ေး ှ  ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး စခန့်ေးမျ ေး ငွ့် 

အ င့်ေးအဓမမ ြမ့်ေး  ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေး ခံခွဲ  ရသ  ဂျပန့်မျ   ေးရ ိုေး ှ သ  အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံသ ေး 

 စ့်ဦေးချင့်ေးစ အ ွက့် ကွန့်ဂ က့်မှ ရေေါ်လ  နှစ့်ရသ င့်ေး ရပေးခွဲ သည့်။ 
 

Minow (1998) မ ှရက က့်နှု ့်ထ ေးသည့်။ 

 

အ ေးလံိုေးအ ကွ့် လက့်ခနံ ိုင့်သည ့် ရဖြ ှင့်ေးချက့်  စ့်ခိုရ    ထွက့်ရပေါ်လ န ိုင့်လ မ ့်မည့် မဟို ့်ရပ။ 

  ိုေး  ွေးရသ  ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခံခွဲ  သ မျ ေး ကွ့် မည့်သည ့် ကိုစ ေးမှုကမျှ လံိုရလ က့်လ မ ့်မည့် မဟို ့်။ 

မည့်သည ့်    ေးစ  င့်ချက့်ကမျှ  ံိုေးရံှုေးသွ ေးခွဲ  ရသ  ရဖခရထ က့်  စ့်ဘက့်က ို ဖပန့်လည့် အစ ေးထ ိုေး 

ရပေးန ိုင့်မည့် မဟို ့်။ မည့်သည ့် ရငွရကကေးပမ ဏကမျှ ရသ ံိုေးသွ ေးခွဲ ပပ  ဖြစ့်ရသ  ကရလေးငယ့်က ို ဖပန့်လည့် 

အသက့်သွင့်ေး ရပေးန ိုင့်မည့် မဟို ့်။ အလ ေး  ပင့် ကျှူေးလွန့်သ မျ ေး အ ွက့်လည့်ေး (ဥပမ  န ဇ  အ   ှ မျ ေး) 

သ   ိုို့ လိုပ့်ခွဲ ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေးသည့် ယင့်ေး  ိုို့က ို လက့်ခ ံ ချ  ေးရဖမြှ က့်ရသ  ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ွင့် လိုပ့်ခွဲ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်၊ ရှု ့်ချရသ  ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ငွ့် လိုပ့်ခွဲ ဖခင့်ေးမဟို ့်။ ထ ိုလ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးက ထ ိုသ မျ ေးက ို 

   ေးဖပန့်လည့် စွွဲ  ို န့် ခက့်ခွဲရပလ မ ့်မည့်။ သ ိုို့   ွင့် အမျ ေး လက့်ခထံ ေးရသ  ကျင ့်ေ ့်စံနှုန့်ေးမျ ေးအ  

 စ့်ခိုခို လိုပ့်ရ  င့် န့် လ ိုအပ့်ရနရပသည့်။ 

 

အ   ့်မှ မ   ေးမှုမျ ေးဖြင ့် ဖပန့်လည့် င့်  ိုင့်ဖခင့်ေးဟ သည ့် သရဘ    ေးက ို လက့်ရ ွွေ့ 

အသံိုေးချလ သည ့်အခါ ထ ခ ိုက့်ခစံ ေး သ မျ ေးနငှ ့်ရ  ၊ ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးနှင ့်ပါ  င့်  ိုင့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး အမျ   ေးမျ   ေး 

ထွက့်ရပေါ်လ သည့် (စ ရသ တ  ၂၂.၂ က ို ကကည ့်ပါ)။ န ိုင့်ငံမျ ေးက ရ ေွးချယ့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးသည့် 

ကျှူေးလွန့်ခွဲ သည ့် မ   ေးမှုမျ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေး အကျ  ေး က့်မျ ေးက ို ထင့်ဟပ့် ဖပသရနသည့်။ 

ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးသည့်    ေးမျှ မှု မည့်သ ိုို့   ှရြွ မည့်၊ အဘယ့်ရကက င ့်   ှရြွသင ့်သည့်နှင ့် မည့်သ ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့်သည့်က ို ရ ွွေ့ဖမင့်သင ့်သည့် ဟ သည ့် သရဘ ထ ေးမျ ေးနှင ့်လည့်ေး သက့်  ိုင့်ရနသည့်။ မ သ မင့်န ို 

(Martha Minow) (1998) က ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို (ေဿန က ရဗေ သရဘ    ေး (သ ိုို့) သ အ ို  ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

မ ရဘ င့်မျ ေး အ ) အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး၊ ဖပန့်လည့် ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေးနငှ ့်  ဖပင့် င့်ရပေးရ ေး ဟ ၍ ပံိုစ ံ သံိုေးခို 

ခွွဲဖခ ေးဖပခွဲ သည့်။ အ  ိုပါ အမျ   ေးအစ ေး ခွွဲဖခ ေးမှုသည့် အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှုအရပေါ် ချဉ့်ေးကပ့်ပံို 

အမျ   ေးမျ   ေးက ို  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပ  ၌ရ  ၊ န ေးလည့်ရစ န့်၌ပါ အသံိုေးေင့်ရသ  နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ရပသည့်။ 
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အ ပစ်ဝပျား ခငျ်ားဆြိုင် ာ တ ာျားမျှတမှု 

 

အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်      ေးမျှ မှုသည့် “အရန က့်န ိုင့်ငမံျ ေး” က စဉ့်ေးစ ေးရလ  ှ သည ့် “   ေးမျှ မှု” ပံိုစမံျ   ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုပံိုစ ံငွ့်    ေးမျှ မှုက ို ဥပရေအ     ေးစွွဲ  ိုဖခင့်ေးမျ ေးနငှ ့်    ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးမှုနှင ့် ည မျှဖခင့်ေး 

ချရလ  ှ သည့်။ ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေး ွင့် ကမ္  စ့်ေှမ့်ေး၌ ယရနို့ ရ ွွေ့ ရလ   ှ ရသ     ေးရံိုေး ကက ေးန ဖခင့်ေးမျ ေးနငှ ့် 

အမ နို့့်ချဖခင့်ေးမျ ေး ပါေင့်သည့်။ ထ ိုအ  မျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးအ ွက့် 

အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး အရပေါ် ငွ့် အရဖခခ ံ ထ ေးသည့်။ ပံိုမှန့်အ ေးဖြင ့်    ေးရံိုေး င့် စစ့်ရ ေး   ွင့် ဖပစ့်မှု 

ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ  (သ ိုို့) ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ နှင ့် သ ၏ အရပါင့်ေးအပါမျ ေးက ို  ံိုေးဖြ ့်မှု ရပေးမည ့်သ  ရ ွှေ့ရမှ က့်သ ိုို့ 

ရခေါ်ရ  င့်လ ပပ ေး ထ ိုသ ၏ အဖပစ့်မျ ေးနှင ့် ရပေး မည ့် ဖပစ့်ေဏ့်မျ ေးက ို  ံိုေးဖြ ့်ကကသည့်။ 

 

အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်      ေးမျှ မှု၏  ည့် ွယ့်ချက့်မှ  ရလေးပ ိုင့်ေး ှ သည့်။ ပထမ အချက့်မှ  လ  စ့်ဦေးသည့် 

 စ့်ခိုခို မှ ေးယွင့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ပါက ထ ိုလိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို လ သ  ှင့်ကက ေး ထို ့်ရြ ့် သင ့်သည့်။    ေးစ  င့်ရနစဉ့် 

က လအ ွင့်ေး ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  ဖပစ့်မှုမျ ေး၏ အရသေးစ  ့်က ို ပွင ့်ပွင ့်လင့်ေးလင့်ေး ရ ွေးရနွေးကကသည့်။ 

မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် ထ ိုရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးသည့် ဖပစ့်မှုမျ ေး အရကက င့်ေး ပထမ ံိုေးအကက မ့် ရြ ့်ထို ့်ဖခင့်ေးလည့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ေို  ယအရနဖြင ့် ကျှူေးလွန့်သ က ို သ ၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးအ ွက့် အဖပစ့်ရပေး န့် လ ိုအပ့်သည့်။ 

အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး၏  ည့်မှန့်ေးချက့်မှ  ကျှူေးလွန့်သ က ို သ  ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သည ့် အရဖခအရနမျ ေးမှ 

ြယ့် ှ ေးပစ့်က  လ ထိုထွဲ ဖပန့်လည့် မေင့်ရ  က့်မ  ဖပန့်လည့်  ည ့်မ ့် ထ ရထ င့်ရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။    ယ 

အရနဖြင ့် လ  စ့်ဦေးက ို သ လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်မျ ေးအ ကွ့် အရ ေးယ လ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် လ ထိုအရပေါ် ငွ့်လည့်ေး 

ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ ၊ ပည ရပေးန ိုင့်ရသ  သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ သည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  အဖခ ေးသ မျ ေးက 

လ  စ့်ဦေးသည့် ဖပစ့်မှု  စ့်စံို    ကျှူေးလွန့်သည ့်အ ွက့် အဖပစ့်ရပေးခံ ဖခင့်ေးက ို ရ ွွေ့သည ့်အခါ 

ထ ိုသ မျ ေးက ိုလည့်ေး အလ ေး   ဖပစ့်မှုမျ ေး ကျှူေးလွန့်ဖခင့်ေးမှ   ေး  ေးရပေးန ိုင့်သည့်။ စ ို ထ အချက့်က ေး 

   ေးစ  င့်ဖခင့်ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ဖခင့်ေးက    ေးရ ေး စနစ့်သည့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေး  ှ သည့်၊ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး  စ့်ခို အရနဖြင ့် အလိုပ့်လိုပ့်ရနရသေးသည့်က ို ဖပသသည့်။ 

   ေးရံိုေး င့် စစ့်ရ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးပါက    ေးရ ေးစနစ့်သည့် အဖပည ့်အေ အလိုပ့်လိုပ့်ရနဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး 

န ိုင့်ငရံ  ့်    ေးဥပရေ၏ အ ဏ စက့်က ို ဖြနို့့်ကျက့်န ိုင့်ဖခင့်ေးလည့်ေး ဖြစ့်ရပသည့်။ 

 

 ပည်တငွ်ျား တ ာျားစ  င် ခင်ျားမ ာျား 

 

ထ ိုို့ရကက င ့် အက ေးအရဖပ င့်ေး က လ ငွ့်  ှ ရနရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး အမျ ေးအဖပ ေးသည့် အ   ့်က လမှ 

  ဇေ ့်မှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးနှင ့်  င့်  ိုင့်   ငွ့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်      ေးမျှ မှု နည့်ေးလမ့်ေး၊ 

မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့်    ေးရံိုေး င့် စစ့်ရ ေးဖခင့်ေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ ကမ္ အနှံို့အဖပ ေး ွင့် 

ဤနည့်ေးလမ့်ေးမှ  ရမျှ ့်မှန့်ေးထ ေးသည ့် ကိုစ ေးမှု  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ပံိုမှန့် အရဖခအရန ငွ့် ဤသည့်မှ  အဓ က 

ရဖြ ှင့်ေးသည ့် နည့်ေးလမ့်ေး ဖြစ့်ရနရပသည့်။ 

 

ဤသည့်မှ  ဂ  န ိုင့်ငံ ငွ့် ကကံ ရ ွွေ့ခွဲ  သည ့် ဖြစ့် ပ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ဂ  န ိုင့်ငံ ငွ့် ၁၉၆၇ ခိုနှစ့် ဧပပ လ၌ 

စစ့်အ ဏ  ငှ့်မျ ေးမှ အ ဏ သ မ့်ေးမှု ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခံ ဥပရေက ို ရို ့်သ မ့်ေးခွဲ ပပ ေး 
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စစ့်အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး ဥပရေက ို ရကကည ခွဲ သည့်။ ၁၉၇၃ ခိုနစှ့် ွင့် ရအသင့် ရပေါ်လ  ကကနစ့်၌ ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  

 နဒဖပပွွဲ အ ွင့်ေး ရထ င့်ရပါင့်ေး မျ ေးစွ ရသ  ရကျ င့်ေးသ ေးမျ ေးက ို ြမ့်ေး  ေးဖခင့်ေး၊ ေဏ့်   ရစဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၇၄ ခိုနစှ့် ွင့် စစ့်အ ဏ  ငှ့်မျ ေးမှ   ိုက့်ပ က့်စ့် ကျွန့်ေးစိုက ို ကျှူေးရကျ ့် 

ေင့်ရ  က့်ခွဲ ပပ ေး ထ ိုရေသ ွင့် ရသွေးထွက့်သံယ ို အ ဏ သ မ့်ေးမှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၇၅ ခိုနစှ့်အ ွင့်ေး 

စစ့်အ ဏ  ငှ့် မျ ေးနှင ့်  င့်  ိုင့်၍ လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ ရသ  ရံိုေး င့် စစ့်ရ ေးမှုမျ ေး ငွ့် ထ ပ့်ပ ိုင့်ေးရခါင့်ေးရ  င့် ၁၅၀ 

ရကျ ့်က ို ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး၊ လိုပ့်ကကံသ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခ ံ ဥပရေက ို    ေးမေင့် 

 ပ့်  ိုင့်ေးဖခင့်ေး   ိုို့အ ွက့် ရံိုေး င့် စစ့်ရ ေး အဖပစ့်ရပေးခွဲ သည့်။ အဖခ ေး ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ ရသ  

သ မျ ေးက ိုလည့်ေး အစ ိုေး ပ ိုင့်ေးနငှ ့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးပ ိုင့်ေး   ထ ေးမျ ေးမှ ြယ့် ှ ေးပစ့်ခွဲ သည့်။ ဤသည့်မှ  အ ဏ သ မ့်ေးမှု 

ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် န ိုင့်င ံွင့်ေး စစ့်အ ဏ  ငှ့်မျ ေးနငှ ့် ပ ့်သက့်  က့်နွှယ့်သ မျ ေးက ို  ငှ့်ေးလင့်ေးပစ့်ခွဲ သည ့် လိုပ့် ပ့် 

 စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

 

 

စ ရသ တ  ၂၂.၃။ န ိုင့်င ံက  ငွ့် ရခ ့်ရပေါ် အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု   ိုင့်   နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး 

အသံိုေးဖပ ခွဲ သည ့် အချ  န့်က လမျ ေး 

စစ်ဖပ ျား  ာလ ဂ ာမန နြိငုင်ံတငွ် အနြိုင်  မဟာမြိတ် အုပ်စမှု တည်ဝထာင်ခဲ သည ် ၁၉၄၅ ခုနှစ် န ြူ င်ဘတ် 

တ ာျားစ  င်ဝ ျား 

• ခံိုရံိုေးမှ  ဂျ မန န ိုင့်ငံ နျှူ င့်ဘ ့်ပမ  ွေ့ ငွ့်  ည့် ှ သည့်။ 

• မဟ မ  ့် န ိုင့်ငံ ရလေးန ိုင့်ငံမ ှ   ေးသ ကက ေး ရလေးဦေးနငှ ့် အ  ံရလေးဦေးက အမှုမျ ေးက ို စစ့်ရ ေးသည့်။ 

• ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးက ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်သည ့်   ဇေ ့်မှု၊ လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့်သည ့် 

  ဇေ ့်မှုမျ ေး၊ ရက ့်မ ှင့် ြွွဲွေ့စည့်ေးစဉ့်က မ ှ ခွဲ ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေး။ 

• အဓ က အရ ေးအပါ ံိုေး  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်သ မျ ေးအဖပင့် န ဇ အ   ှ  ၂၀၀ ရကျ ့်က ို ရံိုေး င့် 

စစ့်ရ ေးခွဲ သည့်။ 

 

စစ်ဖပ ျား ဂ ပန်နြိငု်ငတံငွ် အနြိုင်  မဟာမြိတ် အုပ်စုမှ တည်ဝထာင်ခဲ သည ် ၁၉၄၆ ခုနစှ ်တြိ ု ြိ  တ ာျားစ  င်ဝ ျား 

• ခံိုရံိုေးမှ  ဂျပန့်န ိုင့်ငံ   ိုကျ   ပမ  ွေ့ ွင့်  ည့် ှ သည့်။ 

• န ိုင့်ငရံပါင့်ေး ၁၀ န ိုင့်ငံမှ    ေးသ ကက ေး ၁၁ ဦေးက အမှုမျ ေးက ို စစ့်ရ ေးသည့်။ 

• ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးက ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်သည ့်   ဇေ ့်မှု၊ လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့်သည ့် 

  ဇေ ့်မှုမျ ေးနှင ့် အဖခ ေးသမ ေးရ ိုေးကျ စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေး။ 

• ဂျပန့် ထ ပ့် န့်ေး အ   ှ  ၂၈ ဦေးက ို ရံိုေး င့် စစ့်ရ ေးခွဲ သည့်။ 

 

 ုလသမဂဂ လုံခခ ံဝ ျား ဝ ာင်စ   ဝဘာ်လ် နဝ်ဒသတွင်  ဖစပွ်ာျားခဲ ဝသာ ပဋြိပ ခမ ာျားအတွ ် 

တာေန ှ်ြိဝသာ ထြိပ်တန်ျား အ ာ ှြိမ ာျား ြိ ုစွဲခ  တ်င် န ်တည်ဝထာင်ခဲ သည် ယခင် ယူဂြိုဆလာျားေ ျားယာျား နြိုင်ငံ 

ဆြိုင် ာ ၁၉၉၃ ခုနစှ ် နြိုငင်တံ ာ  ာဇေတ်မှု ခံရုံုျား (International Criminal Tribunal for the Form 

Yugoslavia (ICTY)) 

• ခံိုရံိုေးမှ  နယ့်သ လန့်န ိုင့်ငံ သည့်ရဟ ဂ့်ပမ  ွေ့ ငွ့်  ှ သည့်။ 

• ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ ည လ ခံမှ    ေးသ ကက ေး ၁၆ ဦေးက ို ရလေးနှစ့် သက့် မ့်ေးဖြင ့် 
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ရ ေွးချယ့်ထ ေးသည့်။    ေးမမှုအ ွက့် သ ေးသနို့့်ဖြစ့်ရသ  မှုခင့်ေးက စစ အလ ိုို့င ှ (ad litem) 

   ေးသ ကက ေး ၁၂ ဦေးက ို ခန့်ို့အပ့်ထ ေးသည့်။ 

• စွွဲချက့်မျ ေး ွင့် ဂျန ဗ  သရဘ   စ ချ ပ့်နှင ့် ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်မျ ေးက ို ကက ေးရလေးစွ  

ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေး၊ စစ့်ပွွဲ  ိုင့်   ဥပရေမျ ေးက ို ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေး၊ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှုနငှ ့် 

လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေး စသည့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

• အဓ က   ေန့် ှ သ မျ ေးမှ  ြမ့်ေး  ေးမှုမှ   မ့်ေးရ  ှင့်သ ွေးကကပပ ေး ရံိုေး င့်စစ့်ရ ေးဖခင့်ေးက ို 

လွ ့်ရဖမ က့်သွ ေးကကသည့်။ 

• ခံိုရံိုေးသည့် ရ  ှင့် ခင့် (သ ိုို့) ယ ယ  ြွွဲွေ့စည့်ေးလ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး ၎င့်ေး၏   ေန့်မျ ေး 

ပပ ေးရဖမ က့်သည့်နှင ့် ြျက့်သ မ့်ေး န့်  ည့် ယွ့်ထ ေးသည့်။ 

 

၂၀၀၂ ခုနှစ် ဆ   ယာ လ ယံုျား နြိုငင်ံအတွ ် အထူျား တ ာျားရုံျား (SCSL) ဆ   ယာ လ ယံုျား နြိုငင်ံ၏ 

  မ်ျား   တဝ်သာ  ပညတ်ွင်ျားစစ်မှ တ ာျားခံမ ာျား ြို ရုံျားတင် စစ်ဝဆျား န ်  ုလသမဂဂနှင ် ဆ   ယာ လ ယံုျား 

နြိုင်ငတံြိုို့ ပူျားတွ ဲတည်ဝထာငသ်ည ် ပထမဆုံျား  ပည်တွင်ျား/နြိငု်ငတံ ာ   ပာျား ခံရုံုျား 

• ခံိုရံိုေးမှ      ယ  လ ယံိုေးန ိုင့်ငံ ြ  ေးရ  င့်ေးပမ  ွေ့ ွင့်  ှ သည့်။ (SCSL ၏ ရထ က့်ခမံှုဖြင ့် 

သည့်ရဟ ဂ့်ပမ  ွေ့ ငွ့် ရံိုေး င့် စစ့်ရ ေးခွဲ ရသ  ချ ေးလ့်စ့်ရ လ  (Charles Taylor) ၏ အမှုမှ လွွဲ၍) 

•    ေးသ ကက ေး ၁၁ ဦေးက ို အ ြ  ကနှင ့် အရန က့်န ိုင့်ငံ ၁၀ န ိုင့်ငံမှ ခနို့့်အပ့်သည့်။ 

• စွွဲချက့်မျ ေး ွင့်     ယ  လ ယံိုေး န ိုင့်င ံွင့် ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေးနှင ့် လ သ ေး 

မျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေး ပါေင့်သည့်။၁ 

• ချ ေးလ့်စ့်ရ လ  အပါအေင့် အဓ က   ေန့် ှ သ မျ ေးက ို စွွဲချက့် င့်၊ ထ န့်ေးသ မ့်ေး၊ 

ရံိုေး င့်စစ့်ရ ေးန ိုင့်ခွဲ သည့်။ 

 

ဝ ာမ သဝဘာတစူာခ  ပ် အဖဲွွေ့ေင် နြိုင်ငံမ ာျား  တညဝ်ထာင်ခဲ ဝသာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် နြိုင်ငတံ ာ  ာဇေတ်မှု 

တ ာျားရုံျား (ICC)  

• ခံိုရံိုေးမှ  နယ့်သ လန့်န ိုင့်ငံ သည့်ရဟ ဂ့်ပမ  ွေ့ ငွ့်  ှ သည့်။ 

• အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံမျ ေး ည လ ခံမှ ရ ေွးချယ့်ခွဲ သည ့်    ေးသ ကက ေး ၁၈ ဦေးက အမှုမျ ေးက ို စစ့်ရ ေးသည့်။ 

• စွွဲချက့်မျ ေး ွင့်  က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေး၊ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစဖခင့်ေးနှင ့် 

စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေး ပါေင့်သည့်။ 

• ICC က ို အပမွဲ မ့်ေး ခံိုရံိုေးအဖြစ့် ထ ေး ှ  န့်  ည့် ွယ့်သည့်။  

 

နြိုင်ငတံ ာ ဆြိုင် ာ တ ာျားမျှတမှု 

 

သ ိုို့   ငွ့်  စ့်ခါ  ၌ံ ဖပည့် ငွ့်ေး    ေးရံိုေး စနစ့်က ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ     ေးရံိုေး င့် စွွဲ  ိုမှုမျ ေးက ို 

လိုပ့်ရ  င့်လ ိုစ  ့် မ ှ ကကရပ။ ထ ိုို့ဖပင့် ထ ိုသ ိုို့ မလိုပ့်န ိုင့် ကကသည့်လည့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  

အရဖခအရနမျ   ေး ငွ့် န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမှ ကက ေးေင့်ပပ ေး ထ ို   ေးစွွဲ  ိုမှုမျ ေးက ို က ည ံ ရ  င့် ွက့် 

ရပေးသည့်။ ယင့်ေးကွဲ သ ိုို့ရသ     ေးစ  င့်မှုမျ ေးသည့် စစ့်ပပ ေးက လ နျှူ င့်ဘ ့်    ေးစ  င့်ရ ေးနှင့်    ိုကျ    

ခံိုရံိုေး  ိုို့မှ အစဖပ ခွဲ ကကသည့်။ ယင့်ေး   ေးရံိုေးမျ ေးက ို န ဇ  စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေးနှင ့် ဂျပန့်   ေန့် ှ  ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး၏ 
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  ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို စစ့်ရ ေး န့် ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုမှ စ့် င ့် န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု ဥပရေ စနစ့် 

စ င့် ရပေါ်ရပါက့်ခွဲ သည့် (စ ရသ တ  ၂၂.၃ က ို ရှုပါ)။ ယခင့်က ဥပရေမျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် ဖပည့် ငွ့်ေး၊ 

န ိုင့်င ံွင့်ေး အ င ့်၌သ   ှ ခွဲ သည့် (အခန့်ေး ၄  ွင့် ရှုပါ)။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် အဖခ ေး န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု ဥပရေ လမ့်ေးရကက င့်ေးမျ ေး ရပေါ်ရပါက့်လ  န့်  ယ့်စိုနစှ့်ရပါင့်ေး 

မျ ေးစွ  ကက ဖမင ့်ခွဲ သည့်။ န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့်  က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှု 

ကျှူေးလွန့်သ မျ ေး၊ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှုနငှ ့် စစ့်  ဇေ ့်မှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ို    ေးစွွဲ  ို စစ့်ရ ေး န့် 

စ  ့်ေင့်စ ေးမှု အနည့်ေးငယ့်သ   ှ ခွဲ သည့်။ ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နှစ့်မျ ေး ငွ့် ကိုလသမဂဂ လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ နှင ့် 

ပ ေး ွွဲ၍ န ိုင့်ငံ က     ေးရံိုေးနှင ့် ခံိုရံိုေး အမျ ေးအဖပ ေး ထ ရထ င့်ခွဲ ကကသည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ ငွ့် ယခင် 

ယူဂြိုဆလာျားေ ျားယာျား နြိငု်ငံ ဆြိငု် ာ နြိငု်ငတံ ာ  ာဇေတ်မှု ခံရုံုျား (ICTY) နှင ့်  ေမ်ဒါနြိငုင်ံ ဆြိုင် ာ နြိုငင်ံတ ာ 

 ာဇေတ်မှု ခံရုံုျား (the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR))   ိုို့ ပါေင့်သည့်။ ထ ို   ေးရံိုေး 

နှစ့်ခိုလံိုေးက ို ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေး၊ စစ့်  ဇေ ့်မှုနှင ့် အဖခ ေး 

 က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ    ေ ့်မှုမျ ေးအ ေး စစ့်ရ ေးန ိုင့် န့် ရ  ှင့် ခင့် ( ည့် ယွ့်ချက့် 

 စ့်ခို ည့်ေးအ ွက့်) ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေး၊ လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စို အရပေါ် ကျှူေးလွန့်သည ့် 

  ဇေ ့်မှုမျ ေးနှင ့် လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေးက ို ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးအ ေး    ေးစွွဲ  ိုန ိုင့် န့် မကက ရသေးမ က 

န ိုင့်င ံက     ေးစ  င့်ပ ိုင့်ခွင ့် အနည့်ေးနှင ့် အမျ ေး ှ ရသ ၊ အပမွဲ မ့်ေး    ေးရံိုေး ဖြစ့်သည ့် န ိုင့်င ံက  

  ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး (ICC) က ို  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့် (စ ရသ တ  ၂၂.၄ က ို ရှုပါ)။ 

 

စ ရသ တ  ၂၂.၄။ စ န့်ရခေါ်သည ့် ယ  ချက့်မျ ေး၊ န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး 

အ ြဂန့် နစစ န့်၊ က ိုလံဘ ယ ၊ ရဂျ ့်ဂျ  ယ ၊ ဟွန့်ေ ေး က့်စ့်၊ အ   ့်၊ ယ က  န့်ေးနှင ့် ပါလစစ  ိုင့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေး 

အပါအေင့် အ ြ  က  ိုက့် ဖပင့်ပ ှ  န ိုင့်ငံအမျ ေးအဖပ ေးမှ အရဖခအရနမျ ေးက ို    ေးရံိုေးမှ ကနဦေး 

စစ့်ရ ေးဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ယရနို့အချ  န့်အထ  န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေးသည့် 

အ ြ  က  ိုက့် ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  အမှုမျ ေးက ိုသ     ေးစွွဲ  ို စစ့်ရ ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုဖြစ့် ပ့်မျ ေးရကက င ့် 

   ေးရံိုေးက ို ဘက့်လ ိုက့်သည့် ဟ သည ့် စွွဲချက့်မျ ေး ထွက့်ရပေါ်ခွဲ ပပ ေး အ ြ  က  ိုက့် ှ  န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေးက 

   ေးရံိုေးအရပေါ် ကက ေးစွ  မယံိုကကည့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်ခွဲ သည့်။ ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေးက    ေးရံိုေးသည့် အ ြ  ကက ို 

ရစ င ့်ကကည ့် ြမ့်ေး  ေး န့်    ေးရံိုေးသ  ဖြစ့်သည့်ဟို စွပ့်စွွဲခွဲ သည့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုဖြစ့် ပ့်မျ ေး ဖြစ့်ပွ ေး ဖခင့်ေး၏ အရကက င့်ေး င့်ေးခမှံ     ေးရံိုေး  ည့် ှ ရန သည ့် 

 ည့် ွယ့်ချက့်ရကက င ့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။    ေးရံိုေးသည့် အကက ေးရလေး ံိုေးရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်သည ့် 

အမှုမျ ေးက ို    ေးစ  င့်ပ ိုင့်ခငွ ့်  ှ ရသ  ဖပည့် ွင့်ေး    ေးရံိုေးက “စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) ရံိုေး င့်စစ့်ရ ေးဖခင့်ေး 

မဖပ လိုပ့်လ ိုသည ့်အခါ (သ ိုို့) မဖပ လိုပ့် န ိုင့်သည ့်အခါ” ထ ိုအမှုမျ ေးက ို ရံိုေး င့် စစ့်ရ ေးန ိုင့် န့် ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့် (ရ  မ သရဘ   စ ချ ပ့် အပ ိုေ့် ၁၇ က)။ ယ ဂန့်ေါ၊ ကွန့်ဂ ို ေ မ ိုက က့် စ့်   ပါ  ဗလစ့် န ိုင့်ငံနှင ့် 

  ေန့်န ိုင့်ငံ ေါြ ေးရေသ၏ ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ကက ေးရလေးရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေး 

ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးက ို    ေးစွွဲ  ိုလ ိုစ  ့် (သ ိုို့)    ေးစွွဲ  ိုန ိုင့်စွမ့်ေး မ ှ ရကက င့်ေး ဖပသခွဲ ကကသည့်။ 

 

အဖခ ေး အရကက င့်ေးဖပချက့်  စ့်ခိုက ိုလည့်ေး ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေး န့် လ ိုအပ့်သည့်။    ေးရံိုေးမျ ေးသည့်   ဇေ ့်မှု 
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ကျှူေးလွန့်ရကက င့်ေး ထင့်  ှေးသည ့် သက့်ရသမျ ေး  ှ ရသ  အမှုမျ ေးက ိုသ  ရအ င့်ရအ င့်ဖမင့်ဖမင့် ရံိုေး င့် 

စစ့်ရ ေး အဖပစ့်ရပေးန ိုင့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ သက့်ရသမျ ေး မ ှ ဘွဲ ဖပစ့်မှု ထင့် ှ ေးသည့်ဟို စ  င့်ချက့် ချ န့် 

ခွဲယဉ့်ေးသည့်။ ၁၅နှစ့်ရအ က့် ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို အ င့်ေးအဓမမ စစ့်မှုထမ့်ေးခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးနှင ့် လက့်နက့်က ိုင့် 

ပဋ ပကခမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးချ  န့် ငွ့် ကရလေးမျ ေးက ို အသံိုေးဖပ က  အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ကျှူေးလွန့်ခွဲ သည ့် ဂျွန့်ပ ယွဲ 

ဘန့်ဘ  (Jean-Pierre Bemba) ၏ အမှုကွဲ သ ိုို့ရသ  အ ြ  က န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အရဖခအရန အမျ   ေးမျ   ေး ွင့် 

ကျှူေးလွန့်ခွဲ သည ့် အမှုမျ ေး၌ ခ ိုင့်မ ရသ  သက့်ရသမျ ေး  ှ ဖခင့်ေးက ရအ င့်ဖမင့်စွ     ေးစွွဲ  ို အဖပစ့်ရပေး   ွင့် 

လ ိုအပ့်ကက င့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ 

 

န ိုင့်င ံက  နယ့်ပယ့် ွင့် အဖခ ေး လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည ့် အချက့်  စ့်ခိုမှ  အဖခ ေး န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်င ံငွ့် 

  ဇေ ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးက ို န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေးမှ ကက ေးေင့်    ေးစွွဲ  ိုန ိုင့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအမှုမျ ေးက ို 

ကမ္ လံိုေး  ိုင့်      ေးစ  င့်ခွင ့် နယ့်နမ  ့်ရအ က့် ှ  န ိုင့်ငံ က    ဇေ ့်မှု စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးအ  စွွဲ  ိုသည့်။ 

ယင့်ေးက ို ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေးမျ ေးအထ  အသံိုေးဖပ မှု သ ပ့်မ ှ ခွဲ ရပ။ ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  ဖပစ့်မှုသည့် 

အ ေးလံိုေးအရပေါ် ကျှူေးလွန့်ရသ  ဖပစ့်မှု ဖြစ့်သည့်၊ ထ ိုို့ရကက င ့် မည့်သည ့် န ိုင့်ငံကမ  ို   ဇေ ့်မှု စ  င့်ခွင ့် 

ရ  င့်ေး  ိုန ိုင့်သည့် ဟ ရသ  အ  ိုရပေါ် မ  ည့်၍ ကမ္ လံိုေး  ိုင့်      ေးစ  င့်ခွင ့် နယ့်နမ  ့်က ို 

ရ  င့်ေး  ိုသ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သရဘ    ေးမှ  ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးသည့်  မည့်သည့်လ မျ   ေး 

ဖြစ့်သည့် ဖြစ့်ရစ၊ မည့်သည ့် န ိုင့်င ံွင့် ရနထ ိုင့်သည့် ဖြစ့်ရစ (သ ိုို့)    ေးစွွဲ  ိုသည ့် န ိုင့်ငံနငှ ့် မည့်သည ့် 

 က့် ံရ ေး  ှ သည့် ဖြစ့်ရစ၊ ထ ိုသ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငံမဟို ့်သည ့် အဖခ ေးန ိုင့်င ံ စ့်န ိုင့်ငံက    ေးစွွဲ  ို 

န ိုင့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့ ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  ဖပစ့်မှုမျ ေးသည့် ထ ို   ေးစွွဲ  ိုသည ့် န ိုင့်ငံ၏ စ  င့်ပ ိုင့်ခွင ့် နယ့်ပယ့် ဖပင့်ပ၌ 

ကျှူေးလွန့်ခွဲ သည ့်  ိုင့်    ေးစွွဲ  ိုမှု ဖပ န ိုင့်သည့်။ 

 

န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံသည့် ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးက ို    ေးစွွဲ  ို အဖပစ့်ရပေးမှု မဖပ လိုပ့်လ ိုရသ အခါ (သ ိုို့) 

မဖပ လိုပ့်န ိုင့်ရသ အခါ န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်      ေးမျှ မှုက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ရကက င့်ေး  ေမ့်ေါန ိုင့်ငံ၏ ဖြစ့် ပ့်က ညွှန့်ဖပရနသည့်။ ၁၉၉၄ ခိုနှစ့် ဧပပ လ အရစ ပ ိုင့်ေးနငှ ့် 

ဇ လ ိုင့်လလယ့်ပ ိုင့်ေးရလ က့် ငွ့်  ေမ့်ေါန ိုင့်ငံ၌ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု  စ့်ခို ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ အ  ိုပါ 

သ ့်ဖြ ့်မှု ငွ့် လ ရပါင့်ေး ၈သ န့်ေးခနို့့်  က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်စ ွ သ ့်ဖြ ့်ခခံွဲ  သည့်။ အသ ့်ခ ံသ  

အမျ ေးစိုမှ   ွ ့်စ လ မျ   ေးမျ ေး ဖြစ့်ကကပပ ေး သ ့်ဖြ ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ  အမျ ေးစိုမှ  ဟ   လ မျ   ေးမျ ေး ဖြစ့်ကကသည့် 

(အခန့်ေး ၂၀ က ို ရှုပါ)။ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ပပ ေး ံိုေးသွ ေးသည ့် အချ  န့် ငွ့် ထ ိုဖပစ့်မှုမျ ေး ကျှူေးလွန့်ခွဲ သည့်ဟို 

စွပ့်စွွဲခံ သည ့်  ေမ့်ေါ န ိုင့်ငံသ ေး  စ့်သ န့်ေး နှစ့်ရသ င့်ေးရကျ ့်ခနို့့်  ှ သည့်။ ထ ိုအချ  န့်က  ှ ခွဲ ရသ     ေးစ  င့်ရ ေး 

စနစ့်သည့် ထ ိုမျှမျ ေးဖပ ေးသည ့် အမှုမျ ေးက ို စစ့်ရ ေးဖခင့်ေးငှ  မစွမ့်ေးန ိုင့်ခွဲ ရပ။ စွပ့်စွွဲခံ သ မျ ေးက ို ရံိုေး င့် 

စစ့်ရ ေး န့် န ိုင့်ငံ က  နည့်ေးလမ့်ေး နှစ့်ခိုနငှ ့် အရသေးစ  ့်  န့်သည ့် ဖပည့် ငွ့်ေး စနစ့် ဖြစ့်သည ့် ဂါချ ချ  

   ေးရံိုေးမျ ေးက ို  ည့်ရထ င့်ခွဲ ကကသည့်။ ထ ိုန ိုင့်င ံက  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို ရအ က့် ငွ့်  က့်လက့် 

ရြ ့်ဖပသွ ေးပါမည့်။ 
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နြိုင်ငတံ ာ တ ာျားစ  င်မှု၊ ခံရုံုျားမ ာျား 

 

၁၉၉၄ ခိုနစှ့် ငွ့်  ေမ့်ေါ န ိုင့်ငံ၌ ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေးနှင ့် အဖခ ေး န ိုင့်င ံက  လ သ ေးဖခင့်ေး 

စ န မှု   ိုင့်   ဥပရေမျ ေးက ို ကက ေးရလေးစ ွ ချ   ေးရြ က့်ခွဲ သ မျ ေးက ို ရံိုေး င့် စစ့်ရ ေး န့်  ေမ့်ေါန ိုင့်ငံ အ ွက့် 

န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု ခံိုရံိုေးက ို ကိုလသမဂဂ လံိုခခံ ရ ေး ရက င့်စ က ၁၉၉၄ ခိုနစှ့် ငွ့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ 

ကမ္  စ့်ေှမ့်ေး ှ  အဖခ ေးရသ  ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက ို ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  ဖပစ့်မှုမျ ေး ကျှူေးလွန့်ပပ ေး လွ ့်ရဖမ က့် 

မရနန ိုင့်ရကက င့်ေး ဖပသန ိုင့် န့် န ိုင့်ငံ က  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက    ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးရ ေး အ ေးရက င့်ေး န့် 

လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး အသ အမှ ့် ဖပ ခွဲ ပပ ေး အနည့်ေး ံိုေး အရနဖြင ့် အဓ က   ေန့် ှ သ မျ ေးက ို 

  ေန့်ခံခ ိုင့်ေးန ိုင့်ခွဲ ရကက င့်ေး ဖပသ န့် လ ိုအပ့်သည့်။    ေးရံိုေး၏  ည့် ွယ့်ချက့်မှ  အမှု အရ အ ွက့် 

အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခိုအထ  စစ့်ရ ေးပပ ေး    ေးရံိုေးက ို ြျက့်သ မ့်ေး ပစ့်လ ိုက့် န့် ဖြစ့်သည့်။    ေးရံိုေးက ို ၂၀၁၅ 

ခိုနစှ့် ငွ့် ြျက့်သ မ့်ေးပစ့်ခွဲ သည့်။ ယခင့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငံ အ ကွ့်လည့်ေး အလ ေး      ေးရံိုေး စ့်ခို 

ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ သည့်။ 

 

နြိုင်ငတံ ာ တ ာျားစ  င်မှု၊  မဘာလံုျားဆြိုင် ာ တ ာျားစ  င်ခွင  ်နယ်နမြိတ ်

 

 ေမ့်ေါ လ မျ   ေး ံိုေး သ ့်ဖြ ့်မှု ငွ့် ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေးအ ကွ့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   

   ေးမျှ မှုက ို   ှရြွ   ွင့် ေို  ယ အသံိုေးဖပ ခွဲ ရသ  န ိုင့်င ံက  နည့်ေးလမ့်ေးမှ  ကမ္ လံိုေး   ိုင့်   

   ေးစ  င့်ခွင ့် နယ့်နမ  ့် စည့်ေးကမ့်ေးက ို အသံိုေးဖပ ၍  ေမ့်ေါ န ိုင့်ငံ ဖပင့်ပ ငွ့်  ည့် ှ သည ့်    ေးရံိုေးမျ ေးမှ 

လ မျ   ေး ံိုေး သ ့်ဖြ ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးက ို    ေးစွွဲ  ို စစ့်ရ ေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၉၃ ခိုနစှ့် ွင့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ရသ  ကမ္ လံိုေး   ိုင့်      ေးစ  င့်ခငွ ့် နယ့်နမ  ့် ဥပရေက ို အရဖခခံ၍  ေမ့်ေါ န ိုင့်ငံမ ှ လ မျ   ေး ံိုေး 

သ ့်ဖြ ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးက ို    ေးမရံိုေး ငွ့် ပထမ ံိုေး    ေးစွွဲ  ို စစ့်ရ ေးခွဲ သည့်  န ိုင့်ငံမှ  ဘယ့်လ့်ဂျ  ယ ံ

န ိုင့်ငံ ဖြစ့်သည့်။ ၂၀၀၁ ခိုနစှ့် ွင့်  ေမ့်ေါန ိုင့်ငံသ ေး ရလေးဦေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့  ေမ့်ေါ န ိုင့်င ံွင့် ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  

ဖပစ့်မှုမျ ေး ွက့်    ေးစွွဲ  ို၊ အဖပစ့် ှ ရကက င့်ေး ရ ွွေ့ ှ ခွဲ ပပ ေး ထ ိုသ မျ ေးက ို ဘယ့်လ့်ဂျ  ယနံ ိုင့်ငံ၏   ဇေ ့်မှု ဥပရေ 

စနစ့်အ  အဖပစ့်ရပေးခွဲ သည့်။ ကရနေါ၊ ဖပင့်သစ့်နငှ ့်  ွစ့်ဇ လန့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့်လည့်ေး  ေမ့်ေါန ိုင့်ငံ၏ လ မျ   ေး ံိုေး 

သ ့်ဖြ ့်မှု ဖပစ့်မှုမျ ေးက ို    ေးစွွဲ  ို စစ့်ရ ေးခွဲ ကကသည့်။ အဖခ ေးန ိုင့်ငံအမျ ေးအဖပ ေးမှ မ  ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့် န့် 

ရန က့် ွနို့့် ရနကကသည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်      ေးမျှ မှု ွင့် ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးက ို    ေးစွွဲ  ိုဖခင့်ေး၊ ရံိုေး င့် စစ့်ရ ေးဖခင့်ေးနှင ့် 

အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးမျ ေး ပါေင့်သည့်။ 

အဖပစ့်ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးက ို    ေးရံိုေး င့် စစ့်ရ ေးဖခင့်ေးအ ေး ဖပည့် ငွ့်ေး    ေးရံိုေးမျ ေး ွင့် 

လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည့်။ 

အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်      ေးမျှ မှုက ို န ိုင့်င ံက  ခံိုရံိုေးမျ ေး ွင့်လည့်ေး ရ  င့် ွက့်န ိုင့်သည့်။  

ကမ္  စ့်ေှမ့်ေးမှ    ေးရံိုေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ က  ဥပရေ၏ စည့်ေးမျဉ့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ရသ  ကမ္ လံိုေး   ိုင့်   

   ေးစ  င့်ခွင ့် နယ့်နမ  ့်က ို အသံိုေးဖပ ၍ အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ို    ေးစွွဲ  ိုဖခင့်ေးမျ ေး 

စ င့် လိုပ့်ရ  င့်လ ပပ  ဖြစ့်သည့်။ 
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ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ကွ့် မည့်သ ူ့က ို   ေန့်ခံခ ိုင့်ေးသင ့်သနည့်ေး၊ 

  ဇေ ့်မှု ကျှူေးလွန့် န့် ရန က့်ကယွ့်မှ ကကံစည့် ကက  ေးက ိုင့်သ မျ ေးက ိုသ    ေန့်ခံခ ိုင့်ေးသင ့်လ ေး၊ လက့်ရ ွွေ့ 

အရက င့်အထည့် ရြ ့်ခွဲ ကကသည ့် ရအ က့်ရဖခမှ စစ့်သ ေးမျ ေးက ိုပါ   ေန့်ခခံ ိုင့်ေး သင ့်ပါသလ ေး။ 

ထ ိုဖပစ့်မှုမျ ေး ကျှူေးလွန့်ခွဲ ၍ အဖပစ့် ှ သ မျ ေးက ို ရထ င့်သွင့်ေး အကျဉ့်ေးချဖခင့်ေးသည့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

 န့်ြ ိုေး စ့်ခိုခို  ှ ပါသလ ေး။ 

 

 ပန်လည် ထာျားသြိုဝပျား ခင်ျားဆြိုင် ာ တ ာျားမျှတမှု 

 

ဖပန့်လည့်ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်      ေးမျှ မှုသည့် အထက့် ွင့် ရြ ့်ဖပခွဲ ရသ  အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   

   ေးမျှ မှု သရဘ    ေးနှင ့် ကက ေးဖပင့်ေးလ သ မျ ေးအ ွက့် သရဘ    ေး အသစ့်အ န့်ေး  စ့်ခို 

ဖြစ့်ရနရပလ မ ့်မည့်။ ထ ိုပံိုစ ံွင့်    ေးမျှ မှုသည့် နစ့်န ခွဲ သ မျ ေးရ  ၊ ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးက ိုပါ 

လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးနငှ ့် သဟဇ   ဖြစ့်ရအ င့် ဖပန့်လည့် ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဖပန့်လည့်ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေး 

  ိုင့်   ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးသည့် ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေးက ို အပမွဲ ရစပင့် ဂိုဏ့်သ ကခ  ဖပန့်လည့်   ှ ရစ န့်၊ 

ဖမြှင ့် င့်ရပေး န့် လိုပ့်ရ  င့်ရပေးသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် အဖပစ့်ကျှူေးလွန့်သ က ိုသ  အရလေးစ ိုက့်သည ့်    ေးရံိုေး င့် 

စစ့်ရ ေးဖခင့်ေးကွဲ သ ိုို့ရသ  အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် ကွွဲဖပ ေးစွ ပင့် ဖပန့်လည့် 

ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်   ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး ငွ့် ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေးသည့် အဓ က အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်ကကသည့်။ 

အရက င့်ေး ံိုေး အရနအထ ေး ွင့် ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ က ို ဖပန့်လည့် ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်   ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးမှ စ့် င ့် 

ဖမြှင ့် င့်ရပေးန ိုင့်သည့်။ ဖပန့်လည့် ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး ွင့် ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  

လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့်လည့်ေး ပါေင့်သ   စ့်ဦေးအဖြစ့် မကက ခဏ  ှ ရန  ့်သည့်။ 

 

ဖပန့်လည့်ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်      ေးမျှ မှုသည့် ပံိုစမံျ   ေးစံို  ှ န ိုင့်သည့်။ ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေး အမျ ေးအဖပ ေးက ို 

အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် အဖခ ေးရန  မျ ေး ွင့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့်  ွွဲ၍ (သ ိုို့) 

ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးအစ ေး အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ နယ ေးဇ လန့်န ိုင့်င ံွင့် မ အ ို   (Maori) လ မျ   ေးမျ ေး၏ ယဉ့်ရကျေးမှု 

စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို အရဖခခကံ  သင့်ကက ေးဖခင့်ေး၊ အရဖခချဖခင့်ေးနှင ့် လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ို ဖပန့်လည့် ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေး 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အပါအေင့် မ သ ေးစို အိုပ့်စိုမျ ေး ည လ ခံမျ ေးက ို ကျင့်ေးပခွဲ သည့်။ ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးက ို 

   ေးရံိုေးစနစ့်နငှ ့် ပပ  င့်   အသံိုေးဖပ ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ကရနေါန ိုင့်င ံ ရေသအမျ ေးအဖပ ေး ငွ့် မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ  လ မျ   ေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးအရပေါ်   ဇေ ့်မှု ကျှူေးလွန့်သ  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး 

အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးအ ေး    ေးရံိုေး စနစ့် အသံိုေးဖပ ၍ အဖပစ့်ရပေးမည ့်အစ ေး ကိုစ ေးရ ေး စက့်ေန့်ေးမျ ေး (healing circles) 

က ို အသံိုေးဖပ ကကသည့်။     ယ  လ ယံိုေး န ိုင့်င ံငွ့်လည့်ေး ယခင့် ကရလေး စစ့်သ ေး ဖြစ့်ခွဲ သ မျ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသ ိုို့ ဖပန့်လ ရသ အခါ ထ ိုသ မျ ေး၏ နှလံိုေးသ ေးမျ ေးက ို ရအေးချမ့်ေးသွ ေးရစ န့် ပွွဲမျ ေး ကျင့်ေးပရလ  

 ှ သည့်။ 
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အမနှ်တ ာျား ဝဖာ်ထုတဝ် ျား ဝ ာ်မ ှင ်

 

အက ေးအရဖပ င့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး ွင့်    ေးမျှ မှု   ှရြွ န့် အသံိုေးမျ ေးသည ့် ဖပန့်လည့် 

ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခိုမှ  အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ငှ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်မျ ေးသည့် အချ  န့်က လ အပ ိုင့်ေးအဖခ ေး  စ့်ခို ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  

ကျယ့်ဖပနို့့်သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ရလ လ  န့် န ိုင့်ငရံ  ့်မှ မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် အ  ိုက့်အခံ 

အြွွဲွေ့မျ ေးနငှ ့်/သ ိုို့မဟို ့် န ိုင့်ငံ က  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ ပ ေးရပါင့်ေးပါေင့်မှုဖြင ့် ယ ယ  ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးရသ  

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ မည့်သည ့် အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်မျှ  စ့်ခိုနငှ ့်  စ့်ခို ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို 

(သ ိုို့) လိုပ့်က ိုင့် ရ  င့် ွက့်ပံိုဖခင့်ေး   ည မည့် မဟို ့်ရသ ့်လည့်ေး ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏  ည့်မှန့်ေးချက့်မှ  

အ   ့်က လက ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေး န့် ဖြစ့်သည့် (စ ရသ တ  ၂၂.၅ က ို ရှုပါ)။ မကက ခဏပင့် 

ထ ိုစံိုစမ့်ေး စစ့်ရ ေးမှု ငွ့် ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေးထံမှ အရသေးစ  ့် အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ရမေးခွန့်ေးလွှ မျ ေး၊ 

 စ့်ခါ   ံ လ အမျ ေး ရ ွှေ့ရမှ က့် ွင့် ထွက့်  ိုဖခင့်ေးမျ ေးဖြင ့် စိုရ  င့်ေးကကသည့်။ မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် 

အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့် အြွွဲွေ့သည့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  အရကက င့်ေးအ  မျ ေးက ို အရသေးစ  ့် (သ ိုို့) 

အကျဉ့်ေးချ ပ့် ရြ ့်ဖပထ ေးရသ  အစ  င့်ခစံ မျ ေးက ိုလည့်ေး ထို ့်ဖပန့်ကကသည့်။ ဖြစ့် ပ့် အမျ ေးအဖပ ေး ငွ့် 

ထ ိုအစ  င့်ခံစ မျ ေးက ို လ ထိုအကက ေး ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ထို ့်ရေကကသည့်။ ဥပမ  အ ဂျင့်  ေးန ေး န ိုင့်င ံွင့် 

ကွယ့်ရပျ က့်သွ ေးသ မျ ေး  ိုင့်   ဖပည့် ငွ့်ေး ရက ့်မ ှင့်က ထို ့်ရေခွဲ ရသ  ရန က့်ဘယ့်ရ   မှ ဟို 

အမည့်ရပေးထ ေးသည့်  အစ  င့်ခံစ သည့် န ိုင့်င ံွင့်ေး  စ့်သက့်   ရ  င့်ေးအ ေးအရက င့်ေး ံိုေး စ အိုပ့်မျ ေးထွဲမှ 

 စ့်အိုပ့် ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ ၁၉၇၄ ခိုနစှ့်မှ စ၍ ကမ္ နငှ ့်  စ့်ေှမ့်ေး အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်ရပါင့်ေး 

၃၀ ရကျ ့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ  ကကသည့်။ အ  နှငှ ့် ဥရ  ပ ငွ့် ထ ိုရက ့်မ ှင့်မျ ေး  ည့်ရထ င့်ခွဲ ဖခင့်ေး 

 ှ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ရက ့်မ ှင့် အမျ ေးစိုမှ  အ ြ  ကနငှ ့် လက့် င့် အရမ  က န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၂၂.၅။ မည့်သည ့် ရန  မျ ေး ငွ့် အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ငှ့်မျ ေး ထ ရထ င့်ခွဲ  

ကကသနည့်ေး။ 

ယ ဂန့်ေါ ၁၉၇၁ ခိုနစှ့် ဇန့်နေါ  လ ၂၅  က့်ရနို့မှ စ၍ ယ ဂန့်ေါ န ိုင့်ငံ ငွ့် 

ရပျ က့် ံိုေးသွ ေးသ မျ ေးအရကက င့်ေး စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေး န့် ရက ့်မ ငှ့် (၁၉၇၄) 

အ ဂျင့်  ေးန ေး ကွယ့်ရပျ က့်သွ ေးသ မျ ေး  ိုင့်   ဖပည့် ွင့်ေး ရက ့်မ ှင့် (၁၉၈၃-၄) 

ချ  လ  အမနှ့်   ေးနှင ့် ဖပန့်လည့် င့်ကက ေးရစ ရ ေး  ိုင့်   ဖပည့် ငွ့်ေး ရက ့်မ ှင့် (၁၉၉၀-၁) 

ရ  င့်အ ြ  က အမနှ့်   ေးနှင ့် ဖပန့်လည့် င့်ကက ေးရစ ရ ေး ရက ့်မ ှင့် (၁၉၉၅-၂၀၀၀) 

ဂွ   မ လ  သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေး  ငှ့်ေးလင့်ေးရ ေး ရက ့်မ ှင့် (၁၉၉၇-၉) 

    ယ  လ ယံိုေး အမနှ့်   ေးနှင ့် ဖပန့်လည့် င့်ကက ေးရစ ရ ေး ရက ့်မ ှင့် (၂၀၀၀-၄) 

ပ ရ ေး အမနှ့်   ေးနှင ့် ဖပန့်လည့် င့်ကက ေးရစ ရ ေး ရက ့်မ ှင့် (၂၀၀၃) 

ရမ ့်ရ ိုက ို    ေးမျှ ရ ေးနှင ့် ဖပန့်လည့် င့်ကက ေးရစ ရ ေး ရက ့်မ ှင့် (၂၀၀၄-၅) 

ဂါန  ဖပည့် ငွ့်ေး ဖပန့်လည့် င့်ကက ေးရစ ရ ေး ရက ့်မ ငှ့် (၂၀၀၄-၅) 

ကင့်ည  အမနှ့်   ေး၊    ေးမျှ မှုနှင ့် ဖပန့်လည့် င့်ကက ေးရစ ရ ေး ရက ့်မ ှင့် (၂၀၀၈-၁၃) 

ကရနေါ အင့်ေ ေးယန့်ေး ရဘ ့်ေါရကျ င့်ေးမျ ေး  ိုင့်   အမနှ့်   ေးနငှ ့် ဖပန့်လည့်  င့်ကက ေးရစ ရ ေး 
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ရက ့်မ ှင့် (၂၀၀၇-) 

  န ေး  ှေး အမနှ့်   ေးနှင ့် ဂိုဏ့်သ ကခ  ရက ့်မ ှင့် (၂၀၁၄-) 

ဤစ  င့်ေးမှ  အကိုန့်အစဉ့် မဟို ့်ရသေးရပ။ ရ ွေးချယ့်ထ ေးရသ  အမှန့်   ေး ရက ့်မ ှင့် အချ   ွေ့က ိုသ  ဖပသထ ေးဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

အဖပစ့်ရပေးရ ေး  ိုင့်   နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်၍ အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ငှ့်မျ ေး၏ 

ရက င့်ေးကျ   ေးမျ ေးက ို ဖငင့်ေးခိုန့်ခွဲ ကကသည့်။ ပထမအချက့်မှ  အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်မျ ေးသည့် 

   ေးရံိုေး စစ့်ရ ေးရ ေးမျ ေးထက့် ပ ိုမ ိုကျယ့်ဖပနို့့်စ ွ အရလေးစ ိုက့်သည့်  အချက့်မျ ေး  ှ သည့်။ ရံိုေး င့် စစ့်ရ ေးမှု 

 စ့်ခိုသည့် ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ   စ့်ဦေး၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးနှင ့်သ  သက့်  ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး အမနှ့်   ေး 

ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ငှ့်မျ ေးသည့် ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေး ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  မ   ေးမှုမျ ေး အ ေးလံိုေးနှင ့် 

  ရပါင့်ေးမျ ေးစွ ရသ ၊ ပ ို၍ ဖြစ့်န ိုင့်သည့်မှ  ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ ရသ  နစ့်န သ မျ ေး ခံစ ေးခွဲ  သည ့် နစ့်န မှုမျ ေး 

အ ေးလံိုေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်သည့်။ ေို  ယအရနဖြင ့် လ ထို ကက ေးန  စစ့်ရ ေးမှုမျ ေး၊ ထွက့်ချက့် ရပေးဖခင့်ေးမျ ေးက ို 

ထို ့်လွှင ့်ဖပဖခင့်ေးဖြင ့် (သ ိုို့) အ ံိုေးသ ့် အစ  င့်ခံစ က ို ထို ့်ရေဖြနို့့်ချ  ဖခင့်ေးဖြင ့် အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး 

ရက ့်မ ှင့်မျ ေးသည့် ပည ရပေးန ိုင့်သည ့် သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည့်။ ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးသည့် လ အမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့ 

န ိုင့်င ံွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်မျ ေးအ ေး န ေးရထ င့်န ိုင့်သည ့် ပထမ ံိုေးရသ  အခငွ ့်အလမ့်ေးလည့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ 

   ယအချက့်မှ  အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်မျ ေးသည့် မည့်သည ့် အရဖခအရန ွင့်မ  ို 

အသံိုေးချန ိုင့်သည ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံို  စ့်ခို မဟို ့်ရပ။ အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်မျ ေးသည့် 

န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံမှ လ မျ ေး ရ ေွးချယ့်သည့်က ို လ ိုက့်၍ အမနှ့်   ေးအရပေါ် အရလေးစ ိုက့်န ိုင့်သည့် (သ ိုို့) ဖပန့်လည့် 

 င့်ကက ေးရစ ရ ေးက ို အရလေးရပေးသည့်လည့်ေး  ှ သည့်။ ရက ့်မ ှင့်မျ ေး လိုပ့်ငန့်ေး ရ  င့် ွက့်သည ့် န ိုင့်ငံ၏ 

အရဖခအရန အ ပ့် ပ့်နငှ ့် သင ့်ရလျ ့်ရအ င့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို ဖပင့် င့် ရ  င့် ကွ့် န ိုင့်သည့်။ စ ို ထ 

အချက့်မှ  အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်မျ ေးသည့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် 

န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် ပ ို၍ အကိုန့်အကျ နည့်ေးသည့်။ ဥပမ  အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ငှ့်မျ ေး ွင့် အရဖခခ ံ

အရ  က့်အဦ၊ ေန့်ထမ့်ေး၊    ေးစ  င့်ရ ေးအ ကွ့် ကိုန့်ကျမည ့် ကိုန့်ကျစ   ့်မျ ေး အစ ှ သည့်  စ   ့်မျ ေး 

ပ ိုမ ိုရလျ  နည့်ေးရပ   ထ ိုရက ့်မ ှင့်မျ ေး၏ စ   ့်မျ ေးသည့် ပ ို၍ ရလျ  နည့်ေးသည့်။ ဥပမ  အ ေးဖြင ့် 

ရ  င့်အ ြ  က အမနှ့်   ေးနှင ့် ဖပန့်လည့်  င့်ကက ေးရစ ရ ေး ရက ့်မ ှင့်သည့် ၅ နှစ့်   လည့်ပ ့်မှုအ ွက့် 

ဘ ့်ဂျက့်  န့် ၁၉၆ သန့်ေး (အရမ  ကန့် ရေေါ်လ  ၂၅ သန့်ေး) သ  ကိုန့်ကျခွဲ သည့်။ ထ ိုစ   ့်မှ  အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွေးရနွေးခွဲ သည့်  ICTR ၏ ကိုန့်ကျစ   ့်နှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့် အနည့်ေးအကျဉ့်ေးသ   ှ သည့်ဟို 

  ိုန ိုင့်သည့်။ 

 

 ပည်တငွ်ျား၌ အဝ ာငအ်ထည်ဝဖာ်ပုံမ ာျား 

 

အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်မျ ေးက ို ချ  လ န ိုင့်င ံွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သလ ို ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် ဖပည့် ွင့်ေး 

အစ ိုေး မျ ေးက  ည့်ရထ င့်ပပ ေး လိုပ့်ငန့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ ၁၉၇၃ ခိုနစှ့် ွင့် ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးကျ 

ရ ေွးရက က့် င့်ရဖမြှ က့်ထ ေးရသ  သမမ  အယ့်လ့်လန့်ေ  အစ ိုေး က ို ဗ ိုလ့်ချ ပ့်ကက ေး ဩဂ ့်စ့်  ို ပ န ိုရချေးက 

 က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်ပပ ေး ြ နှ ပ့်မှု  န့်ရသ  စစ့်အ ဏ သ မ့်ေးမှုမှ   င ့် ဖြ  ့်ချခွဲ သည့်။ လ ရပါင့်ေး 

သံိုေးရထ င့်ရကျ ့်ခနို့့် သ ့်ဖြ ့်ခခံွဲ  ပပ ေး ထ ိုထက့် ပ ိုအရ အ ွက့် မျ ေးရသ  လ မျ ေး ထ ခ ိုက့် ေဏ့်   ခွဲ သည့်။ 
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၁၉၉၀ ခိုနစှ့် ွင့် အစ ိုေး  အသစ့် အ ဏ   လ သည ့်အခါ အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်က ို 

 ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ အမနှ့်   ေးနငှ ့် ဖပန့်လည့် င့်ကက ေးရစ ရ ေး   ိုင့်   ဖပည့် ွင့်ေး ရက ့်မ ှင့်သည့် ၉ လကက  

လည့်ပ ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုအချ  န့်အ ငွ့်ေး ရက ့်မ ငှ့်သည့် အမှုရပါင့်ေး ၃၄၀၀ အ ကွ့် ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ မျ ေးနှင ့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ မ သ ေးစိုေင့်မျ ေးထံမှ သက့်ရသမျ ေး လက့်ခ ံ ှ ခွဲ ပပ ေး ထ ိုသက့်ရသမျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးက  

ရန က့် ံိုေး ငွ့် အစ  င့်ခံစ   စ့်ရစ င့် ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးက ို ကက ေးန ခွဲ သည့်။ သက့်ရသမျ ေး 

စိုရ  င့်ေးခွဲ ပပ ေး  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေး ချမှ ့်ခွဲ သည့်။ အ ံိုေး ွင့် လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခွင ့် ရပေးခံ သ မျ ေးနှင ့် 

သက့်  ိုင့်ရသ  ထွက့်  ိုချက့်မျ ေးမှအပ အဖခ ေးသက့်ရသမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို    ေးရံိုေးမျ ေးသ ိုို့ 

လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေးခွဲ သည့်။  

 

နြိုင်ငတံ ာမှ ပါေင်ဝဆာင်  ွ်မှု 

 

သ ိုို့   ငွ့် အဖခ ေး က စစ ပ့်မျ ေး၌ အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်မျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက 

အရက င့်အထည့်ရြ ့်၍ လိုပ့်ရ  င့်သည့်မျ ေးလည့်ေး  ှ သည့်။ န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ ပါေင့်မှုသည့် 

အချက့်  စ့်ချက့်ရကက င ့် (သ ိုို့) အချက့်အလက့်မျ ေးစ ွ ရပါင့်ေးစပ့်မှုရကက င ့် ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ ရ ေှးဦေးစွ  ဖပည့် ွင့်ေး 

အစ ိုေး သည့် ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေးမှုမျ ေးက ို မ မ ဘ သ မ မ  လိုပ့်ရ  င့် န့် ထ လွယ့်၊  လွှယ့်လွန့်ေးသည ့် 

အရဖခအရန ငွ့်  ှ ရနသည့်။ န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ ပါေင့်မှုသည့် ဖပည့် ွင့်ေး အစ ိုေး အ ကွ့် 

   ေးေင့်ဖြစ့်မှု ရပေးန ိုင့်ပပ ေး န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမှ ရပေးန ိုင့်သည ့် ရထ က့်ပံ မှုသည့် ဖြစ့်စဉ့်က ို မျ ေးစွ  

အ ေးရက င့်ေးရစသည့်။ ေို  ယ အရနဖြင ့် ဖပည့် ွင့်ေး အစ ိုေး သည့် အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ငှ့်က ို 

မ မ ဘ သ  မ မ  ရ  င့် ကွ့်န ိုင့် န့် ရငရွကကေးအင့်အ ေး အလံိုအရလ က့် မ ှ  ဖြစ့်ရန  ့်သည့်။    ယ 

အချက့်က ေး    ေးစ  င့်ရ ေး အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေး (သ ိုို့) အရဖခခ ံ အရ  က့်အဦ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး အပါအေင့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ှ  အဖခ ေး အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးသည့်လည့်ေး အလ ေး  ပင့် ကိုန့်ခန့်ေးရန  ့်သည့်။ န ိုင့်င ံက  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် ထ ိုလ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို ရထ က့်ပံ ရပေး န ိုင့်သည့်။ စ ို ထ အရနဖြင ့် န ိုင့်င ံက  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး ွင့် အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ ကျွမ့်ေးကျင့်မှု အမျ ေးအဖပ ေး 

 ှ ကကသည့်။ ဖပည့် ွင့်ေး၌မ  ထ ိုသ ိုို့ ကျွမ့်ေးကျင့်မှုမျ ေး  ှ ချင့်မ ှ  ှ မည့် ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမှ 

လ မျ ေး ပါေင့်လ ဖခင့်ေးဖြင ့် ထ ိုကျွမ့်ေးကျင့်မှုမျ ေး   ှ န ိုင့်ရပမည့်။ ရန က့် ံိုေး အချက့်မှ  အမနှ့်   ေး 

ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ငှ့် ဖြစ့်လ  သည ့် အရဖခအရနမှ  မ  ည ရသ  အစိုအြွွဲွေ့မျ ေးက န ိုင့်ငံ က  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၏ ကွပ့်ကွဲမှုရအ က့်၌ ရ ွေးရနွေးညြှ န ှုင့်ေးမှုရကက င ့် ဖြစ့်လ  ဖခင့်ေးမျ ေး  ှ သည့်။ န ိုင့်င ံက  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမှ အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေး  ှ ဖခင့်ေးသည့် အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်အ ွက့် အ   ကွ 

လိုပ့်ရ  င့် မည ့် ပပ  င့်ြက့် အစိုအြွွဲွေ့မျ ေးအကက ေး သရဘ ထ ေး ကွွဲလွွဲမှုမျ ေး ဖမင ့် က့်လ ပပ ေး ဖြစ့်စဉ့်က ို 

လမ့်ေးလွွဲသွ ေးရစဖခင့်ေးမှ က ကယွ့်န ိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ရဟ  န ိုင့်ငံ၏ အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့် ငွ့် န ိုင့်ငံ က  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးသည့် ကက ေးစွ  ရပါင့်ေးစပ့် 

ပါေင့်ခွဲ ကကသည့်။ ဂျွန့်ဘ ထ န့်ေး အ  က့်စ့်  ေးေ့် (Jean-Bertrand Aristide) က ို ၁၉၉၀ ခိုနစှ့် ွင့် 

ရဟ  န ိုင့်ငံ၏ သမမ အဖြစ့် ရ ေွးချယ့်ခွဲ ကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ၁၉၉၁ ခိုနစှ့် ငွ့်   အ ေးလ့်   ေ က့်စ့် (Raoul 

Cedras) ဦေးရ  င့်သည ့် အ ဏ သ မ့်ေးမှုရကက င ့် သမမ သည့် န ိုင့်ငံမ ှထွက့်ရဖပေး   မ့်ေးရ  ှင့်ခွဲ  သည့်။ ၁၉၉၁ 

ခိုနစှ့်မှ ၁၉၉၄ ခိုနစှ့်အထ  စစ့်အစ ိုေး သည့် အ  က့်စ့်  ေးေ့်က ို ရထ က့်ခံသ မျ ေးအ ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်သည ့် 
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ကမ့်ပ န့်ေး စ့်ခိုက ို လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၉၄ ခိုနှစ့် ရအ က့်  ိုဘ လ ငွ့် အရမ  ကန့်န ိုင့်ငံက 

အ  က့်စ့်  ေးေ့်နငှ ့်   ေ က့်စ့်ကက ေး ကက ေးေင့်၍ သရဘ   ည ချက့်  ရအ င့် ညြှ န ှုင့်ေးရပေးခွဲ သည့်။ 

အ  က့်စ့်  ေးေ့်မှ အ ဏ ဖပန့်လည့်   ှ ခွဲ ပပ ေး ၁၉၉၅ ခိုနစှ့် ွင့် အမနှ့်   ေးနငှ ့်    ေးမျှ မှု  ိုင့်   ဖပည့် ွင့်ေး 

ရက ့်မ ှင့်က ို ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ သည့်။ ရဟ  န ိုင့်ငံ အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ငှ့်၏ သရဘ    ေးနှင ့် ၎င့်ေး၏ 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး အရပေါ် န ိုင့်ငံ ပ့်ဖခ ေး ငွ့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ရနထ ိုင့်သည ့် ရဟ  လ မျ   ေးမျ ေးက အစဖပ ၊ 

လွှမ့်ေးမ ိုေးခွဲ ကကသည့်။ ရဟ   ရက ့်မ ှင့်က ို အရမ  က  ိုက့်န ိုင့်ငံမျ ေး အြွွဲွေ့  (OAS) နှင ့် ရဟ  န ိုင့်ငံ  ိုင့်   

ကိုလသမဂဂ အပမွဲ မ့်ေး မစ့် ှင့်  ိုို့မှ ြွွဲွေ့စည့်ေး ရ  င့် ကွ့်သည့်။ ရန က့် ံိုေး ငွ့် ခနို့့်အပ့်ခ ံသ မျ ေးအနက့် 

ရလေးဦေးမှ  ရဟ  လ မျ   ေးမျ ေး ဖြစ့်ကကပပ ေး ထ ိုသ မျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးချ  န့်၌ န ိုင့်ငံ 

ဖပင့်ပ ငွ့် ထွက့်ရဖပေး  မ့်ေးရ  ှင့် ရန သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ အဖခ ေး သံိုေးဦေးမှ  န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ို 

က ိုယ့်စ ေးဖပ သ မျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး ဘဟ ေးမ ေး၊ ဘ ရဘေးေ ိုေးနငှ ့်   န ရဂါ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ဖြစ့်ကကသည့်။ အ  က့်စ့်  ေးေ့်က ို 

ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခ ံ ဥပရေပါ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးအ    ေန့်မှ ထပ့်မံ ဖြ  ့်ချခွဲ သဖြင ့် ရက ့်မ ှင့်သည့် ၎င့်ေး၏ 

အပပ ေးသ ့် အစ  င့်ခံစ က ို ၁၉၉၅ ခိုနှစ့် ေ ဇင့်ဘ လ ငွ့်  င့်ဖပခွဲ  သည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်မျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ဖပည့် ငွ့်ေး အစ ိုေး နငှ ့် 

ပ ေးရပါင့်ေးက  (သ ိုို့) ဖပည့် ွင့်ေးအစ ိုေး က ို ရထ က့်ပံ က ည က  အရက င့်အထည့်ရြ ့် လည့်ပ ့်ကကသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

မည့်သ   စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်မျှ အဖပစ့်ရပေးမခံ လျှင့် နစ့်န သ မျ ေး အရနဖြင ့်    ေးမျှ မှု   ှ သည့်ဟို 

ခံစ ေးန ိုင့်ပါသလ ေး။ 

လ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ို သဟဇ  ဖြစ့်ရအ င့် ဖပန့်လည့် ထ ေးသ ိုန ိုင့်ပါသလ ေး။ 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွေးရနွေးခွဲ ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ထ ိုကက  ေးပမ့်ေးချက့်မျ ေးက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ က ည  (သ ိုို့)   ေး  ေး 

န ိုင့်ပါသနည့်ေး။ 

 

 ပငဆ်င်ဝပျားဝ ျားဆြိုင ်ာ တ ာျားမျှတမှု 

 

ဖပင့် င့်ရပေးရ ေး  ိုင့်      ေးမျှ မှုသည့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးနငှ ့် ဖပန့်လည့်ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   

   ေးမျှ မှုမျ ေးနှင ့် ကွွဲဖပ ေးသည့်။ ဖပင့် င့်ရပေးရ ေး ပံိုစသံည့် မှ ေးယွင့်ေးသွ ေးရသ  အ  မျ ေးက ို ဖပန့်လည့် 

မှန့်ကန့်လ ရအ င့် လိုပ့်ရပေး န့် အဓ ကထ ေးသည့်။ ထ ိုသရဘ    ေး၏ အ င့်ေးအဖမစ့်မှ  ဖပင့် င့် န့် 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ၎င့်ေး၏  ည့် ွယ့်ချက့်မှ  ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှုမျ ေးနှင ့်  ံိုေးရံှုေးမှုမျ ေး ကွ့် 

ကိုစ ေးမှု ရပေး န့် ဖြစ့်သည့်။ 

ဝတာင်ျားပန် ခင်ျား 

 

ဖပင့် င့်ရပေးရ ေး  ိုင့်      ေးမျှ မှုသည့် ပံိုစ ံနှစ့်မျ   ေးမှ  စ့်မျ   ေးမျ   ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့် (သ ိုို့) ပံိုစ ံနှစ့်မျ   ေးလံိုေး အရ   

ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ အ   ့်က ို ဖပင့် င့်သည ့် ပထမ နည့်ေးလမ့်ေးမှ  ရ  င့်ေးပန့်လွှ  ထို ့်ဖပန့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 
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ဤသည့်မှ  ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ က ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်မျ ေးအ ွက့် ရ  င့်ေးပန့်ပါသည့်ဟို ရဖပ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

သ ိုို့မဟို ့်ဘွဲ အချ  န့်က လ အ န့်သင ့် ကက သွ ေးပပ ေးရန က့် ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ က 

မရ  င့်ေးပန့်န ိုင့်ရ   သည ့်အခါ၊ ဥပမ  မ   ေး ဖပ ခွဲ သည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေးရန က့် မျ   ေး က့် အချ   ွေ့ 

ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးပပ ေး ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်သည ့်သ သည့် ရသ ံိုေးသွ ေးပပ ေး ဖြစ့်သည ့်အခါ၊ ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ ၏ 

က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေးက ထ ိုသ ၏ က ိုယ့်စ ေး ရ  င့်ေးပန့်ကက သည့်။ ဥပမ  ၁၈၈၅ ခိုနှစ့် ွင့် မက့် စ့်စ့် (Metis) 

လ မျ   ေးစို ရခါင့်ေးရ  င့် လ ေးေစ့်(စ့်)ရ ိုင့်ေးလ့် (Louis Riel) က ို အရန က့်ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး ပိုန့်ကန့်မှု ွင့် ပါေင့်ခွဲ မှုအရပေါ် 

ကက  ေးရပေးခွဲ သည့် အ ကွ့် ကရနေါ အစ ိုေး က ၁၉၉၂ ခိုနှစ့် ငွ့် ဖပန့်လည့် ရ  င့်ေးပန့်ခွဲ သည့်။ ရ ိုင့်ေးလ့်က ို 

ကက  ေးရပေးခွဲ သည ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်က ို ချမှ ့်ခွဲ ရသ  မည့်သည ့် ရ ေွးရက က့်ခံ က ိုယ့်စ ေးမျှ သက့် ှ ထင့် ှ ေး 

 ှ မရနရ   ရပ။ သ ိုို့   ွင့် ယရနို့ရခ ့် အစ ိုေး မှ စ င့် လှုပ့် ှ ေးက  န ိုင့်ငံရ  ့် က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေး အရနဖြင ့် 

ယခင့် အစ ိုေး ၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးအ ွက့်    ေးေင့် ရ  င့်ေးပန့်စ  ထို ့်ဖပန့်ရပေးခွဲ သည့်။ 

 

ရ  င့်ေးပန့်ဖခင့်ေး၏ အကျ  ေးရကျေးဇ ေး အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည့်။ ပထမ အချက့်မှ  နစ့်န ခွဲ သ အရပေါ် ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  

လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို ကျှူေးလွန့်သ က အသ အမှ ့် ဖပ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေး၊ ထ ိုဖြစ့် ပ့်မျ ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်ဟို လ သ  ှင့်ကက ေး ေန့်ခံဖခင့်ေးသည့် ထ ခ ိုက့်နစ့်န ခွဲ သ က ို ရ ွှေ့ က့်သွ ေးန ိုင့်ရစသည့်။ 

သ ခစံ ေးခွဲ  ရသ  နစ့်န မှုမျ ေးက ို လက့်လွှ ့်လ ိုက့် န ိုင့်ရစသည့်။ ေို  ယ အချက့်မှ  ပထမ အချက့်နငှ ့် 

 က့်စပ့်ရနသည့်။ ရ  င့်ေးပန့်ဖခင့်ေးသည့် နစ့်န သ  ခစံ ေးရန သည ့် ခါေးသ ေးမှုက ို ရလျှ  ချရပေးန ိုင့်သည့်။ 

နစ့်န သ သည့်  ံိုေးရံှုေးခွဲ  သည့်မျ ေးမှ ရို ့်  က့် လွ ့်ရဖမ က့်သွ ေးလ မ ့်မည့် (သ ိုို့) ဖြစ့်ပျက့်ခွဲ သည့်မျ ေးက ို 

လံိုေးေ ရမ ပစ့်န ိုင့်လ မ ့်မည့်ဟို   ိုလ ိုဖခင့်ေး မဟို ့်။ ရ  င့်ေးပန့်ဖခင့်ေးသည့် ရေါသနငှ ့် န ကျင့်မှု ခံစ ေးချက့်မျ ေးက ို 

ရလျှ  ချရပေးန ိုင့် လ မ ့်မည့်ဟို   ိုလ ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။    ယ အရနဖြင ့် နစ့်န သ သည့် အသ အမှ ့်ဖပ  

ခံ ဖခင့်ေးဖြင ့် ရန က့် ံိုေး ွင့် မ မ က ိုယ့်မ မ  မှန့်ကန့်သည့်ဟို ခံစ ေး မည့် ဖြစ့်သည့်။ စ ို ထ အချက့်မှ  

ဖြစ့် ပ့်ရကက င ့်   ှ ခွဲ သည ့် စ  ့်ေဏ့်  မျ ေး ရပျ က့်ကယွ့်သွ ေးန ိုင့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ထင့် ှ ေးသည ့် အချက့်မှ  ရ  င့်ေးပန့်လ ိုက့်ရံိုဖြင ့် နစ့်န သ  ခံစ ေး သည ့် န ကျင့်မှုမျ ေးသည့် ယ ပစ့်သလ ို 

ရပျ က့်သွ ေးလ မ ့်မည့် မဟို ့်ရပ။ အထ ေးသဖြင ့် နစ့်န သ က ရ  င့်ေးပန့်ဖခင့်ေးသည့် စ  ့် င့်ေးရစ န ဖြင ့် 

လိုပ့်ဖခင့်ေးမဟို ့်ဟို ခံစ ေး သည ့်အခါ (သ ိုို့) ရ  င့်ေးပန့်သ သည့် အဓ ပပ ယ့်  ှ ရသ  ရ  င့်ေးပန့်မှု ဖပ န ိုင့်သည ့် 

  ေန့် ှ သ  မဟို ့်ဟို ခံစ ေး သည ့်အခါ ဖြစ့်သည့်။ ရ  င့်ေးပန့်ဖခင့်ေးသည့် အ ေးလံိုေးက ို ရဖြ ှင့်ေးရပေးန ိုင့်မည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခို မဟို ့်ရပ။ သ ိုို့   ငွ့် ရ  င့်ေးပန့်ဖခင့်ေးသည့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့် ထ ခ ိုက့်မှုက ို အ  ိုင့်ေးအ   

 စ့်ခိုအထ  ဖပင့် င့်ရပေးန ိုင့်သည့်။ 

 

ဥပမ  ဩစရက ေးလျ အစ ိုေး က ဩစရက ေးလျ  ိုက့် ငွ့် ရနထ ိုင့်ရသ  အရဘ ့်  ဂျင့်နယ့် (Aboriginal) 

လ မျ   ေးမျ ေးအရပေါ် အ   ့်က မှ ေးယွင့်ေးလိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်မျ ေးအ ကွ့် ရ  င့်ေးပန့် ခွဲ သည့်။ ၁၉၁၅ နှင ့် ၁၉၆၉ 

ခိုနစှ့်အ ငွ့်ေး အရဘ ့်  ဂျင့်နယ့် ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ မ ဘမျ ေးထံမှ အ င့်ေးအဓမမ ခွွဲထို ့်က  လ ဖြှူ 

မ သ ေးစိုမျ ေး (သ ိုို့) အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသ ိုို့ ပ ိုို့ရ  င့် ရမွေးစ ေး ရစခွဲ သည့်။  လေ့်က ေး ဩစရက ေးလျ ှ  

အရဘ ့်  ဂျင့်နယ့် လ မျ   ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်င ံွင့်ေး အ င့်ေး ွဲ ံိုေးနှင ့် ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှု အမျ ေး ံိုေး အိုပ့်စို အဖြစ့် 

 ှ ရနဖခင့်ေးပင့်။ ထ ိုမ ေါေမျ ေးက ို ၁၉၉၇ ခိုနစှ့် ွင့်  န့်ေးစစ့်ခွဲ ပပ ေး အစ  င့်ခစံ   စ့်ရစ င့် ထို ့်ရေခွဲ သည့်။ 

ရန က့်နှစ့် ွင့် မှ ေးယငွ့်ေးမှုမျ ေးက ို အသ အမှ ့် ဖပ  န့် အမျ   ေးသ ေး ေမ့်ေးနည့်ေးဖခင့်ေးရနို့ (National Sorry Day) က ို 
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သ ့်မှ ့်ခွဲ သည့်။ ၂၀၀၈ ခိုနစှ့် ငွ့် ေန့်ကက ေးချ ပ့်အသစ့် ကယ့်ဗင့် ပ့်ေ့် (Kevin Rudd) က    ေးေင့် 

ရ  င့်ေးပန့်လွှ  ထို ့်ဖပန့်ခွဲ သည့်။ အ  ိုပါ ရ  င့်ေးပန့်လွှ မှ   စ့်န ိုင့်ငံလံိုေး အ  ိုင့်ေးအ  ဖြင ့် ရေေါ်လ  

ဘ လ ယံနှင ့်ချ   ရလျ ့်ရကကေးရပေး န့် အရဘ ့်  ဂျင့်နယ့် အရ ေး လှုပ့် ှ ေးရနသ မျ ေးက ရ  င့်ေး  ို ရနသည ့် 

ရ  င့်ေး  ိုချက့်အစ ေး ထို ့်ဖပန့်ရပေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

အဝလ ာ်ဝပျား ခင်ျား 

 

ဖပင့် င့်ရပေးရ ေး၏ ေို  ယ နည့်ေးလမ့်ေးမှ  အရလျ ့်ရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အရလျ ့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုသည့်မှ   ံိုေးရံှုေးမှု 

(သ ိုို့) ထ ခ ိုက့် ေဏ့်   မှု  စ့်ခိုခိုအ ွက့် အရလျ ့်ရပေးသည ့် အ   ဖြစ့်သည့်။ အရလျ ့်ရပေး ဖခင့်ေး 

သရဘ    ေးမှ  ဥပမ    ေန့်ရပါ  ရလျ  မှုရကက င ့် ကရလေး စ့်ဦေး အသက့် ံိုေးရံှုေး သွ ေး လျှင့် 

   ေးမရံိုေးမျ ေးက ရပေးသည ့် ရလျ ့်ရကကေးနငှ ့် သရဘ    ေး  င့်  သည့်။ ထ ိုကရလေး၏ အသက့် မည့်မျှ 

 န့်ြ ိုေး ှ သည့်ဟို မည့်သ မျှ  န့်ြ ိုေးဖြ ့်၍  မည့် မဟို ့်ရပ။ သ ိုို့   ငွ့် နစ့်န ရကကေးအဖြစ့် (သ ိုို့) 

ထ ခ ိုက့်ခွဲ သည ့် က စစ ပ့်က ို ဖပန့်လည့် ဖပ ဖပင့်န ိုင့် န့်အ ကွ့် ရငွပမ ဏ  စ့်စံို   က ို ရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ဤသည့်မှ  ဩစရက ေးလျ န ိုင့်ငံမ ှ အရဘ ့်  ဂျင့် လ မျ   ေးမျ ေး ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည ့် ဖပင့် င့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

ရသချ သည့်မှ  ရလျ ့်ရကကေးရပေးသည ့် သရဘ    ေးသည့် ဖပည ့်စံိုလံိုရလ က့်သည့်ဟို မ  ိုန ိုင့်ရပ။ မည့်သည ့် 

ရငွပမ ဏကမျှ  စ့်စံို စ့်ဦေးက ို သ ၏  ံိုေးရံှုေးမှုအ ွက့် (သ ိုို့) ထ ခ ိုက့်မှုအ ွက့် အဖပည ့်အေ 

ရလျ ့်ရပေးန ိုင့်လ မ ့်မည့် မဟို ့်။ ပ ိုက့် ံ ရပေးရံိုဖြင ့် မှ ေးယွင့်ေးလိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်မျ ေးက ို အမနှ့်ဖပန့်လည့် 

ဖပ ဖပင့်န ိုင့်မည့် မဟို ့်။ သ ိုို့  ိုင့်ရအ င့် ရလျ ့်ရပေးဖခင့်ေးက ို ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  အမှ ေးမျ ေးအ ေး ဖပန့်လည့် 

ဖပင့် င့် န့်  ည့် ယွ့်ချက့်ဖြင ့် န ိုင့်ငံအမျ ေးအဖပ ေး ွင့် အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ ဥပမ  ကရနေါ န ိုင့်ငံ ငွ့် ၁၉၄၁ 

ခိုနှစ့် ပိုလွဲ  ပ့်ကမ့်ေး   ိုက့်ခ ိုက့်မှု အပပ ေး ဂျပန့်နွယ့်ြွ ေး ကရနေါ န ိုင့်ငံသ ေး နှစ့်ရသ င့်ေးရကျ ့်က ို 

ဂျပန့်အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးအ ကွ့် သ လျှ   လိုပ့်ရပေးသည့်ဟို သံသယ ေင့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုသ  အမျ ေးအဖပ ေးမှ  ကရနေါ 

န ိုင့်င ံွင့် မျ   ေး က့် အမျ ေးအဖပ ေး ရနထ ိုင့်ခွဲ ကကသ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုကရနေါ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး 

စခန့်ေးမျ ေး ငွ့် ထ ေး ှ က  အမျ   ေးသ ေး အမျ ေးအဖပ ေးက ို ရချွေး ပ့်စခန့်ေးမျ ေးသ ိုို့ ပ ိုို့ရ  င့်ခွဲ သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့ 

ပ ိုင့်  ိုင့်သည ့် အ မ့်မျ ေး၊ ငါေးြမ့်ေးရလှမျ ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  ပ ိုင့်  ိုင့်မှုမျ ေးက ိုလည့်ေး အစ ိုေး က သ မ့်ေး ည့်ေးက  

ပ ိုင့် ငှ့်မျ ေး၏ သရဘ   ည ချက့် မ ှ ဘွဲနှင ့် ရ  င့်ေးချပစ့်ခွဲ သည့်။ ၁၉၄၅ ခိုနှစ့် စစ့်အပပ ေး ွင့် ထ ိုဂျပန့်နွယ့်ြွ ေး 

ကရနေါ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို စခန့်ေးမျ ေးမှ ဖပန့်လွှ ့်ရပေးခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ငါေးနှစ့်အ ွင့်ေး ကမ့်ေးစပ့်နှင ့် အန ေး ေ ိုက့် ွင့် 

ရနထ ိုင့်ဖခင့်ေးမှ ပ  ့်ပင့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးမှ  သ   ိုို့၏ ပ ိုင့်  ိုင့်မှု အမျ ေးစိုက ို ဖပန့်လည့် ရ  င့်ေး  ို၍ မ ခွဲ ရပ။ 

၁၉၅၀ ဖပည့်နှစ့် ွင့် ဘ  ေ့်ရက ့်မ ှင့်က ဂျပန့်နွယ့်ြ ွေး ကရနေါန ိုင့်ငံသ ေး ၁၄၃၄ ဦေးက ို  ံိုေးရံှုေးခွဲ  ရသ  

ပ ိုင့်  ိုင့်မှုမျ ေးအရပေါ် နစ့်န ရကကေး ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးအ  ရေေါ်လ  ၁.၃ သန့်ေး ချ  ေးဖမြှင ့်ခွဲ သည့်။ 

  စိုနှစ့်ေက့်ရကျ ့်ခနို့့် ကက ပပ ေးရန က့် ၁၉၈၈ ခိုနစှ့် ွင့် ဂျပန့်နွယ့်ြွ ေး ကရနေါန ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို 

ဖပန့်လည့်ကိုစ ေးရပေးရ ေး သရဘ   ည ချက့် အ  ြမ့်ေး  ေးထ န့်ေးသ မ့်ေးခံခွဲ  သည ့် ဂျပန့်နွယ့်ြွ ေး ကရနေါန ိုင့်ငံသ ေး 

 စ့်ဦေးချင့်ေးစ က ို အစ ိုေး က ကရနေ ယန့် ရေေါ်လ  နှစ့်ရသ င့်ေး စ့်ရထ င့်စ  ချ  ေးဖမြှင ့်ခွဲ သည့်။ 
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အနှစ့်ချ ပ့် 

ဖပင့် င့်ရ ေး  ိုင့်      ေးမျှ မှုသည့် ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှုနငှ ့်  ံိုေးရံှုေးမှုမျ ေးက ို အဓ က အ ရံိုစ ိုက့်သည့်။ 

ဖပင့် င့် န့်အ ကွ့် အဓ ကကျသည ့် နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခိုမှ  ရ  င့်ေးပန့်လွှ  ထို ့်ဖပန့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ဖပင့် င့်ရ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည ့် အဖခ ေးနည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခိုမှ  ရလျ ့်ရပေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) နစ့်န ရကကေး 

ရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင ်စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ရလျ ့်ရကကေးရပေးဖခင့်ေးသည့် ရိုပ့်ဖပသက့်သက့်သ  ဖြစ့်သည့်   ိုလျှင့် နစ့်န ရကကေး မည့်မျှရပေးရပေး 

လံိုရလ က့်သည့်ဟို   ိုန ိုင့်ပါသလ ေး။ 

ရ  င့်ေးပန့်ဖခင့်ေးသည့်    ေးမျှ မှု  ိုင့်   လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို ဖြည ့်စွမ့်ေးရပေးန ိုင့်ပါသလ ေး။ 

 

အ ူျားအဝ ပာင်ျား ာလ တ ာျားမျှတမှု ြို လ ်ဝတွွေ့  င ်သုံျား ခင်ျား 

 

အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု၏ ပံိုစ ံ သံိုေးမျ   ေးသည့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး စ့်ခို အက ေးအရဖပ င့်ေး 

အချ  န့်က လ ငွ့် ဖပန့်လည့်  ည့်ရထ င့်န ိုင့်သည ့်၊  ည့်ရထ င့်သင ့်သည ့် ပံိုစ ံ သံိုေးမျ   ေးက ို  င့်ဖပဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်      ေးမျှ မှုသည့် ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ို သ   ိုို့၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးအ ွက့် 

  ေန့်ခံခ ိုင့်ေး န့် အဓ က ထ ေးသည့်။ ဖပန့်လည့် ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်      ေးမျှ မှုသည့် အ   ့်က လက 

ဖပစ့်မှုမျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့် န့်၊ ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ိုသ  အ ရံိုစ ိုက့်မရနဘွဲ ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်ဖခင့်ေးရကက င ့် 

ထ ခ ိုက့်နစ့်န ခွဲ  သ မျ ေးက ိုပါ အ ရံိုစ ိုက့် န့်  ည့် ယွ့်သည့်။ ဖပင့် င့်ရပေးရ ေး   ိုင့်      ေးမျှ မှုမှ မ  

ရ  င့်ေးပန့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ဖြစ့်ရစ၊ ရလျ ့်ရကကေးရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် ဖြစ့်ရစ၊  ံိုေးရံှုေးခွဲ သည့်မျ ေးက ို အစ ေးထ ိုေးရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် 

ဖြစ့်ရစ က စစ ပ့်မျ ေးက ို ဖပန့်လည့်  ည ့်မ ့် န့်  ည့် ွယ့်သည့်။ ချဉ့်ေးကပ့်ပံို  စ့်ခိုချင့်ေးစ  ွင့် 

အကျ  ေးရကျေးဇ ေးမျ ေး၊ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး  ှ ရနသည့်မှ  ထင့်  ှေးသည့်။ 

 

အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု   ှ  န့် လိုပ့်ရ  င့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးသည့် ၁၉၈၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်လယ့်ပ ိုင့်ေးမျ ေးထွဲက သ သ သ သ  မျ ေးဖပ ေးလ ခွဲ သည့်။ ကက  ေးပမ့်ေးမှု အသစ့်မျ ေးနှင ့်အ   

ထ ိုလိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို မည့်သ ိုို့ အရက င့်ေး ံိုေး လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သနည့်ေးဟ သည ့် အသ ပည မျ ေး သည့်လည့်ေး 

  ိုေးပွ ေးလ သည့်။ အ   ့်က လ လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးမှ သင့်ခန့်ေးစ မျ ေး သင့်ယ ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့က 

နည့်ေးလမ့်ေးသစ့်မျ ေး မည့်သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်သင ့်သည့်က ို ဖပသရပေးန ိုင့်သည့်။ 

 

၂၀၀၄ ခိုနစှ့် ွင့် ထ ိုစဉ့်က ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ အ ွင့်ေးရ ေးမှှူေး က ိုြ အ နန့်က အက ေးအရဖပ င့်ေး က လ 

   ေးမျှ မှု အရကက င့်ေး မ နို့့်ခနွ့်ေးရဖပ ကက ေးခွဲ သည့်။ သ အဓ ကထ ေး ရဖပ ကက ေးခွဲ သည ့် အချက့် စ့်ချက့်မှ  

ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အ   ကွ လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့် န့် လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး အရနဖြင ့် အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှုက ို    ေးရံိုေးမျ ေး၊ ခံိုရံိုေးမျ ေးထက့် 

ရကျ ့်လွန့်၍ ရှုဖမင့် န့် လ ိုအပ့်သည့်။ ပဋ ပကခ အလွန့် ပ ့်ေန့်ေးကျင့်မျ ေး ငွ့်   ေန့်ခံမှု   ှရြွဖခင့်ေး၊ 
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အမနှ့်   ေးနှင ့် ဖပင့် င့်ဖခင့်ေး၊ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေး၊ ေ မ ိုကရ စ နှင ့်    ေးဥပရေစ ိုေးမ ိုေးမှု 

 ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး  ိုို့ အပါအေင့်  ည့် ွယ့်ချက့် အမျ ေးအဖပ ေးက ို ဟန့်ချက့်ည ရအ င့် ထ န့်ေးညြှ  သည ့် 

ချဉ့်ေးကပ့်မှုမျ   ေး လ ိုအပ့်သည့်။ အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု လ ိုအပ့်သည့်မှ  မှန့်ရသ ့်လည့်ေး 

လိုပ့်ရ  င့်သည ့် နည့်ေးဗျှူဟ မျ ေးမှ  ဖပည ့်စံိုကံိုလံို သင ့်သည့်၊ လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ က ို ရံိုေး င့်စစ့်ရ ေးဖခင့်ေးမျ ေး၊ 

ဖပင့် င့်ဖခင့်ေး၊ အမနှ့်   ေး   ှရြွဖခင့်ေး၊ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး၊ စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေးဖခင့်ေး၊ 

  ထ ေးမှ ြယ့် ှ ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) အဖခ ေး သင ့်ရလျ ့်သည့်ဟို ယ  သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး အ ွွဲအစပ့်မျ ေး အ ေးလံိုေးအ ွက့် 

ရပါင့်ေးစပ့် အ ရံိုစ ိုက့် သင ့်သည့်။ မ  ည ရသ  အက ေးအရဖပ င့်ေး က လ    ေးမျှ မှု နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးအကက ေး 

ပွ ့်  ိုက့်မှုမျ ေး မဖြစ့်ပွ ေးရစ န့် ကိုလသမဂဂသည့် ကက   င့် စ မံဖခင့်ေး၊ ရ ွေးရနွေးဖခင့်ေးမျ ေးဖြင ့် ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး 

 စ့်ခိုနငှ ့်  စ့်ခိုအကက ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့  ံိုို့ဖပန့်မှု ဖပ သည့်က ို စဉ့်ေးစ ေး န့် လ ိုအပ့်သည့်။ ဥပမ  ယခိုအခါ ွင့် 

ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် အသ အမ ှ့်ဖပ ထ ေးသည့်မှ  အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ငှ့်မျ ေးသည့်   ဇေ ့်မှု 

ခံိုရံိုေးမျ ေးက ို အဖပ သရဘ  ဖြည ့် ည့်ေးရပေးန ိုင့်သည့်ဟ ၍ ဖြစ့်သည့်။ 

 

(ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ အ ွင့်ေးရ ေးမှှူေး၊ ၂၀၀၄၊ စ . ၉) 

 

အမနှ့် ကယ့်လည့်ေး အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို    ေးမျှ မှုအ ေး 

စ  ့်ထွဲ ွင့်ထ ေးက  ရြ ့်ထို ့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အလ ိုအပ့် ံိုေး အချက့် စ့်ချက့်မှ  ပံိုစ ံ သံိုေးခိုလံိုေး 

(အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး၊ ဖပန့်လည့်ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေး၊ ဖပန့် င့်ရပေးဖခင့်ေး) ၏  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို ရပါင့်ေးစပ့် 

ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့် ဖြစ့်သည့်။ အချ   ွေ့ ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ငွ့် နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်မျ   ေးသည့်  ည့်မှန့်ေးချက့်  စ့်ခိုထက့် ပ ို၍ 

ဖြည ့် ည့်ေးရပေးန ိုင့်သည့်။ ဥပမ  ရ  င့်အ ြ  က၏ အမနှ့်   ေးနငှ ့် ဖပန့်လည့် င့်ကက ေးရစ ရ ေး ရက ့်မ ငှ့်က ို 

 ည့် ွယ့်ချက့် သံိုေးချက့်ဖြင ့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ က  ယင့်ေးက ို ခွွဲဖခ ေးထ ေးသည ့် ရက ့်မ  သံိုေး ပ့် (လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် ချ   ေးရြ က့်မှု၊ လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခငွ ့်နှင ့် အရလျ ့်ရပေးရ ေး)  ငွ့် ထ ို ည့် ယွ့်ချက့်မျ ေး 

ထင့်ဟပ့်ရနသည့်။ 

 

အဖခ ေး ဖြစ့် ပ့်မျ ေး ငွ့်မ  ပံိုစ ံ သံိုေး ပ့်လံိုေး၏  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို ဖပည ့်မ န ိုင့် န့် နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခိုထက့် ပ ို၍ 

အသံိုေးဖပ  သည့်။ ဥပမ      ယ  လ ယံိုေး န ိုင့်င ံွင့် အမနှ့်   ေးနငှ ့် ဖပန့်လည့်  င့်ကက ေးရစ ရ ေး ရက ့်မ ငှ့်နငှ ့် 

    ယ  လ ယံိုေးအ ကွ့် အထ ေး   ေးရံိုေး  ိုို့က ို ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ပပ ေး နှစ့်ခိုလံိုေးက ို  ပပ  င့်နက့် လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးက အချက့်အလက့်မျ ေး မျှရေဖခင့်ေး၊ စ မံက န့်ေး နှစ့်ခိုလံိုေးက ို  ပပ  င့်နက့် လိုပ့်ရ  င့် န့် 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးနှင ့် ရငရွကကေး မျ ေးစွ  လ ိုအပ့်ဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  လက့်ရ ွွေ့ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ဖပဿန မျ ေး 

ရပေါ်ရပါက့်ရစခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် ဖပည့်သ မျ ေး၏ လ ိုအပ့်ချက့် အမျ   ေးမျ   ေးက ို ပ ို၍ လံိုရလ က့်စ ွ 

ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န ိုင့်ခွဲ သည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၂၂.၆။ မ  ည ရသ  အဖမင့်၊ လ မှု၊ စ ေးပွ ေးရ ေး    ေးမျှ မှု 

အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှုသည့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အဓ ကထ ေး 

က ိုင့် ွယ့်သည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အ ကွ့် ဖြစ့်ရစ၊ ကိုစ ေးရပေးရ ေးအ ွက့် ဖြစ့်ရစ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် 

ယဉ့်ရကျေးမှု အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးသင ့်ရကက င့်ေး အ  ိုဖပ ချက့်မျ ေး ထွက့်ရပေါ်ခွဲ သည့်။ 

  မ  မ န  (Rama Mani) ကွဲ သ ိုို့ရသ  ပည  ငှ့်မျ ေးက “အိုပ့်စို  စ့်စို (သ ိုို့) အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး စ့်ခိုက ို 
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ဦေး ည့်၍ ခွွဲဖခ ေး က့် ံသည ့်၊ ြယ့်ထို ့်ထ ေးသည ့်၊ ပယ့်ထ ေးသည ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး အပါအေင့် 

လ မှုရ ေး   ိုင့်   မ   ေးမှုမျ ေးနှင ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးမှု ပံိုစအံ  အကကမ့်ေးြက့်မှု ပံိုစမံျ ေးသည့် ပဋ ပကခ ဖြစ့်ပွ ေးရစသည ့် 

အ င့်ေးခ ံ ဇ စ့်ဖမစ့်မျ ေး ဖြစ့်န ိုင့်ပပ ေး” ေ မ ိုကရ စ နှင ့် ဥပရေရကက င့်ေးအ     ေးမျှ မှုက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးသည ့် 

လစ့်ဘ ယ့်  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးသည့် ပ ိုမ ိုကျယ့်ဖပနို့့်သည ့် ထ ိုအချက့်မျ ေးက ို ြယ့်ထို ့်ထ ေးသည့်ဟို   ိုသည့် 

(Mani, 2008, p.254)။ ယခိုအချ  န့်အထ  အဓ က ရ ွွေ့ ှ  ရသ  စ အိုပ့်၊ စ  မ့်ေးမျ ေး ွင့် ၎င့်ေးအချက့်မျ ေး 

ပါေင့်မှုက ို   နို့့်ကျင့်ကကပပ ေး ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ    ဇေ ့်မှုမျ   ေးက ို    ေးရံိုေးမျ ေးနှင ့် အဖခ ေးနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက 

ရဖြ ှင့်ေးရပေးန ိုင့်မည့် မဟို ့်ဟို   ိုကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် အချ   ွေ့ရသ  အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး 

ရက ့်မ ှင့်မျ ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေး  ေန့်မျ ေး ငွ့် အချ   ွေ့ရသ  လ မှု၊ စ ေးပွ ေးရ ေး  ိုင့်     ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို 

ထည ့်သွင့်ေးထ ေးကကသည့်။ 

 

မည့်သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်သည့် ဖြစ့်ရစ  က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ  ပဋ ပကခနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး 

အပပ ေး ွင့် အရဖပ င့်ေးအလွဲက လ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးသည့် အ   ့်က လက ပဋ ပကခမျ ေး၏ 

လ မှုအကျ   ေးသက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို ရကျ ့်လွှ ေး န့် အမနှ့် ကယ့် လ ိုအပ့်ရနသည့်။ ထင့် ှ ေးသည့်မှ  

အရဖခအရန  ိုင့်ေးအ ွက့်   ည ရသ  အရဖြ မ ှ ရပ။ ထ ိုို့ဖပင့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး အ ေးလံိုေးသည့်လည့်ေး မည့်သည့်က ို 

လိုပ့်ရ  င့်သင ့်သည့် ဟ သည ့်အရပေါ်   ည ရသ  အဖမင့် မ ှ ကကရပ။ သ ိုို့   ွင့်    ေးစ  င့်ရ ေးက ို 

ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးအ ေး ရ ွှေ့ က့် န ိုင့် န့် မျ ေးစ ွ အက အည ဖြစ့်ရစသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် 

ခခံ ရဖပ  လျှင့် ထ ိုဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးသည့် န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ၏ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးနှင ့် ေ မ ိုကရ စ   သ ိုို့ 

ရအ င့်ဖမင့်စွ  က ေးရဖပ င့်ေးသွ ေးန ိုင့် န့် အခွင ့်အလမ့်ေးမျ ေးက ို ပ ိုမ ိုအ ေးရက င့်ေးရစသည့် (စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် 

ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရ  င့်ေး  ိုမှုက ိုလည့်ေး အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု ွင့် ထည ့်သွင့်ေး 

စဉ့်ေးစ ေးသင ့်ရကက င့်ေး ရ ွေးရနေွးချက့်က ို စ ရသ တ  ၂၂.၆  ငွ့် ရှုပါ)။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

လက့်ရ ွွေ့ လိုပ့်ရ  င့်ရနသည ့် အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးမှ    ိုေးပွ ေးလ  

ရနသည့်။ 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ဘ သ ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ အဖခ ေးနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနငှ ့် ရပါင့်ေးစပ့်၍ 

ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး အလိုပ့်ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ 

နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခိုထက့် ပ ို၍ သံိုေးလျှင့် ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အ   ကွ အလိုပ့်ဖြစ့်ြ ိုို့ လ ိုအပ့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး   ိုေးပွ ေးလ ဖခင့်ေးက   ိုေး က့်မှု၏ ဖပယိုေ့်  စ့်ခိုပါလ ေး။ 

 

 ဖစ် ပ် ဝလ လာ ခင်ျား၊ ယူဂန်ဒါ နြိုငင် ံ

 

ယ ဂန့်ေါ န ိုင့်ငံသည့် ၁၉၆၂ ခိုနှစ့် ပဗ   သျှ လက့်ရအ က့်မှ လွ ့်လပ့်ရ ေး  ပပ ေးချ  န့်မှ စ၍ အစ ိုေး ၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးစွ က ို ခံစ ေးခွဲ  သည့်။ ၁၉၇၁ ခိုနစှ့်မှစ၍ န ိုင့်ငံ ငွ့် အ ဏ  သ မ့်ေးမှုမျ ေး 
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ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ပပ ေး အိုပ့်ချ ပ့်သ ၏ လက့်ထွဲ ွင့်သ  အ ဏ က ို ချ ပ့်က ိုင့်ထ ေးသည ့် အရဖခအရန 

  ိုက့်ရ  က့်ခွဲ  သည့်။ က ိုလ ိုန  အိုပ့်ချ ပ့်မှုအပပ ေး န ိုင့်ငံ၏ ပထမ ံိုေးရသ  ေန့်ကက ေးချ ပ့် ဖြစ့်လ သည ့် မ လ့် န့် 

အ ိုဘို ့် (Milton Obote) ၏ လက့်ထက့် ွင့် သ ၏ အ ဏ   ယ မှုက ို ကနို့့်ကွက့် န့် အိုပ့်စို အမျ ေးအဖပ ေးက 

  ပ  အံိုကကွမှုမျ ေးနှင ့် လက့်နက့်က ိုင့်   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ ကကသည့် (Berg-Schlosser and Siegler, 1990, 

p. 196)။ 

 

၁၉၇၁ ခိုနှစ့် ွင့် အ ိုဘို ့်က ို သ ခနို့့်အပ့်ထ ေးရသ  ထ ပ့်ပ ိုင့်ေး စစ့်ဗ ိုလ့်ချ ပ့်  စ့်ဦေးဖြစ့်သည ့် အ ေ  အ မင့် (Idi 

Amin) က ဖြ  ့်ချခွဲ သည့်။ အ မင့်သည့် အရကက က့်   ေး စနစ့်ဖြင ့် အိုပ့်ချ ပ့်ခွဲ ပပ ေး သ ူ့လမ့်ေးရကက င့်ေး ွင့် 

ပ  ့်ပင့်မည့်ဟို ထင့်သ  အ ေးလံိုေးက ို သ ့်ဖြ ့်ပစ့်ခွဲ သည့် (Wright, 1996, p. 306)။ န ိုင့်ငံ၏ စစ့် ပ့်နှင ့် 

ဖပည့်သ ူ့စစ့်မျ ေးက  က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်ရသ  ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေးက ို ဖပ ခွဲ ကကသည့် (Khiddu-Makubuya, 

1989, pp. 141-57)။ ထ ိုက လအ ွင့်ေး အနည့်ေး ံိုေး မှန့်ေးရဖခအ ေးဖြင ့် လ ရပါင့်ေး သံိုေးသ န့်ေးမှ ငါေးသ န့်ေးအထ  

အသ ့်ခခံွဲ  သည့် (Briggs, 1998, p. 23)။ ၁၉၇၉ ခိုနစှ့် ငွ့် အ မင့်၏ အင့်အ ေးစိုမျ ေးက ို အ ိုဘို ့်၊ 

ရန င့်သမမ  ဖြစ့်လ မည ့် ရယ င့်ေါ   မ   ဗ န  (Yoweri Museveni) နှင ့် အ မ့်န ေးချင့်ေး  န့်ဇန့်ေးန ေးယ ေး န ိုင့်ငံ၏ 

အင့်အ ေးစိုမျ ေးက ရချမှုန့်ေးပစ့်န ိုင့်ခွဲ သည့်။ အ မင့်သည့် လစ့်ဗျ ေးန ိုင့်ငံသ ိုို့ ပိုန့်ေးရ  ှင့် ထွက့်ရဖပေးခွဲ သည့် 

(Ofcansky, 1996, p. 47)။ ကက ေးက လ အစ ိုေး မျ ေးက ို ၁၉၇၉မှ ၁၉၈၀ အထ  ခနို့့်အပ့်ထ ေးခွဲ သည့်။ 

 

၁၉၈၀ ခိုနစှ့် ငွ့် မွဲလ မ့်ထ ေးရသ  ရ ေွးရက က့်ပွွဲမျ ေးမှ  စ့် င ့် အ ိုဘို ့် ဖပန့်၍ အ ဏ    ှ လ သည့်။ 

သ သည့် ၁၉၈၅ ခိုနစှ့်အထ  အိုပ့်ချ ပ့်ခွဲ ပပ ေး ယ ဂန့်ေါ စစ့် ပ့်၏ အခွွဲ စ့်ခိုမှ ဖြ  ့်ချဖခင့်ေးက ို ထပ့်မံ၍ ခံခွဲ  သည့်။ 

ထ ိုအချ  န့် ငွ့် ဖပည့်သ ူ့စစ့်မျ ေးသည့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး၊ အဓမမ ဖပ ကျင ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် လိုယက့်ဖခင့်ေး 

အရဖမ က့်အဖမ ေး  ိုို့က ို ကျှူေးလွန့်ခွဲ ကကဖခင့်ေးဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး အ မ န့် 

ဖမင ့် က့်လ ခွဲ သည့် (Khiddu-Makubuya, 1989, p. 153)။ ခနို့့်မှန့်ေးရဖခအ ေးဖြင ့် လ ရပါင့်ေး သံိုေးသ န့်ေး (Uganda, 

1998, p. 53) မှ ငါေးသ န့်ေး အထ ၂ သ ့်ဖြ ့် ခံခွဲ  သည့်။ ထ ိုအသ ့်ခ ံသ  အမျ ေးအဖပ ေးမှ  လ ေ ရ ို က  ဂံ ရေသ 

(Luweero Triangle) ဟို သ  ှ ကကသည ့် နယ့်ရဖမငယ့်ရလေးမှ လ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ အ ိုဘို ့်သည့် ဇမ့်ဘ ယ  

န ိုင့်ငံသ ိုို့ ထွက့်ရဖပေး   မ့်ေးရ  ှင့်ခွဲ  သည့် (Museveni, 1997, p. 166)။ စစ့် ပ့် ရက င့်စ မ ှ ၎င့်ေး  ိုို့ ဖြ  ့်ချ 

မခံ မ အထ  ၆ လ ခနို့့် အိုပ့်ချ ပ့်ခွဲ သည့်။ 

 

လက့် ှ  သမမ  ရယ င့်ေါ   မ   ဗ န နငှ ့် ဖပည့် ွင့်ေး ခိုခံရ ေး ပ့် (National Resistance Army (NRA)၊ 

ယခိုအခါ ွင့် ဖပည့် ငွ့်ေး ခိုခံရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှု (National Resistance Movement (NRM) ဟို ရခေါ်သည့်) က 

စစ့် ပ့် အင့်အ ေးဖြင ့် ၁၉၈၆ ခိုနှစ့် ဇန့်နေါ  လ ွင့် အ ဏ  သ မ့်ေးယ ခွဲ သည့်။ မ   ဗ န သည့်လည့်ေး 

 င့်ေးကကပ့်ရသ  အိုပ့်ချ ပ့်မှု ပံိုစကံ ို ကျင ့်သံိုေးသည့်။ သ ၏ ရ ွှေ့ကလ မျ ေး နည့်ေး   န ိုင့်ငံအေှမ့်ေး ှ  လ မျ   ေး ၅၆ 

မျ   ေး  ိုို့၏  နို့့်ကျင့်မှုမျ ေးက ို ကကံ ရ ွွေ့ခွဲ  သည့်။ ၁၉၈၆ ခိုနစှ့်မှ ၂၀၀၈ ခိုနှစ့် အ ွင့်ေး မ   ဗ န သည့် 

လက့်နက့်က ိုင့် အံိုကကွမှုရပါင့်ေး ၂၇ ခိုခနို့့်  င့်  ိုင့်ခွဲ  သည့်။၃ 

 

အကကမ့်ေး မ့်ေး ံိုေး လက့်နက့်က ိုင့် အံိုကကွမှုက ို ဂျ   ေးဇက့်က ိုန  (Joseph Kony) ဦေးရ  င့်သည ့် ဘို  ေးသခင့်၏ 

ခိုခံရ ေး ပ့် (Lord’s Resistance Army (LRA)) က လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည့်။ LRA က မ   ဗ န က ို ဖြ  ့်ချက  

န ိုင့်ငံက ို ဦေးရ  င့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ    ငွ့် ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး ယ ဂန့်ေါ၌ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု 



 800 

ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ က ို ကျှူေးလွန့်ခွဲ သည့်။ သ   ိုို့အကက ေး စစ့်ပွွဲမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ၏ ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေးနှင ့် အရ ွှေ့ပ ိုင့်ေး 

ရေသမျ ေး ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ ခနို့့်မှန့်ေးရဖခအ ေးဖြင ့် ကရလေး သံိုေးရသ င့်ေးခနို့့်က ို ကရလေးစစ့်သ ေးမျ ေးနှင ့် 

လ င့်ကျွန့်မျ ေးအဖြစ့် အသံိုေးဖပ  န့် ြမ့်ေး  ေးခွဲ ကကသည့်။ အမျ   ေးသမ ေး ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ က ိုလည့်ေး အဓမမ 

ဖပ ကျင ့်ဖခင့်ေး၊ အိုပ့်စိုလ ိုက့် အဓမမ ဖပ ကျင ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည့်။ အဖခ ေး ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ ရသ  

လ မျ ေးက ိုလည့်ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ခွဲ ပပ ေး လ အမျ ေးအဖပ ေးက ို နှု ့်ခမ့်ေးမျ ေး၊ နှ ရခါင့်ေးမျ ေးနှင ့် န ေး ကွ့်မျ ေး 

ဖြ ့်ရ  က့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုနစှ့်မျ ေး အ ွင့်ေး အနည့်ေး ံိုေး လ ရပါင့်ေး ၁.၈ သန့်ေးခနို့့်၊ ယ ဂန့်ေါ ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး၏ ၈၀ 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေးရသ  လ ဦေးရ မှ  ဖပည့် ငွ့်ေး ရန ပ့်စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေး သ မျ ေး (IDPs) အဖြစ့် စစ့်ရ  ှင့်စခန့်ေးမျ ေး ငွ့် 

ရနထ ိုင့်ကက သည့်။ လ အမျ ေးအဖပ ေးမှ  ထ ိုစခန့်ေးမျ ေး ငွ့် နစှ့်ရပါင့်ေး ၂၀ နငှ ့်အထက့် ရနခွဲ  သည့်။ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး 

ရ ွေးရနွေးပွွဲမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးချ  န့် ွင့်   ိုက့်ပွွဲမျ ေးနှင ့် သ ပိုန့်မျ ေး၏ စ ေးနင့်ေးမှုမျ ေး ရလျ  ကျ သွ ေးပပ ေး အဖခ ေး 

အချ  န့်မျ ေး ွင့် ထ ိုဖြစ့် ပ့်မျ ေး ပ ိုမ ို ဖြစ့်ပွ ေးသည့်။ ရလ လ ချက့်  စ့်ခိုအ  ထ ိုလ ူ့အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမှ ၇၉ 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေးရသ လ မျ ေးသည့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှုမျ ေးက ို မျက့်ဖမင့် ရ ွွေ့ ှ ခွဲ  ပပ ေး ၄၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးက 

သ ့်ဖြ ့်မှုမျ ေးက ို ဖမင့်ရ ွွေ့ခွဲ  က  ၅   ခ ိုင့်နှုန့်ေးသည့် အဖခ ေးသ   စ့်ဦေးက ို က ိုယ့်ထ လက့်ရ  က့် 

အနတ  ယ့်ရပေး န့် ြ အ ေးရပေး ခ ိုင့်ေးရစ ခံခွဲ  သည့် (T. Allen, 2005b, p. 25)။ 

 

ယခင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  ပဋ ပကခမျ ေးနှင ့် ကွ ဖခ ေးရသ ့်လည့်ေး ဤပဋ ပကခသည့် န ိုင့်ငအံ ငွ့်ေး ဖြစ့်ရပေါ်ရနရသ  

သရဘ ထ ေး ကွွဲလွွဲမှုမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်ပံိုက ို က ိုယ့်စ ေးဖပ သည့်ဟို ရဖပ န ိုင့်သည ့် အချက့်ရပါင့်ေးမျ ေးစ ွ  ှ သည့်။ 

မ   ေးဖပ မှု အ  ိုင့်ေးအ  နှင ့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး၏ ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှု မျ ေးသည့် ယ ဂန့်ေါ န ိုင့်င ံွင့် 

ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  အဖခ ေး ပဋ ပကခ အရဖမ က့်အဖမ ေးနငှ ့်  င့်  သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ယ ဂန့်ေါ န ိုင့်ငံသည့် 

ပဋ ပကခမျ ေးနှင ့် ေ ိုင့်ေးရနပပ ေး ထ ိုပဋ ပကခမျ ေးအ ွင့်ေး ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ို  င့်  ိုင့် န့် အချ  န့် အမျ   ေးမျ   ေး၌ 

နည့်ေးလမ့်ေး အမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ပဋ ပကခမျ ေးမှ  င ့် ဖြစ့်ပွ ေးလ သည ့် ဖပဿန မျ ေးက ို 

မရဖြ ှင့်ေးန ိုင့်ဖခင့်ေး၊ ရမေးခွန့်ေးမျ ေး အရဖြမထွက့်ဖခင့်ေးမျ ေးသ  ကကံ ရ ွွေ့ခွဲ  သည့်။ 

 

အမနှ်တ ာျား ဝဖာ်ထုတဝ် ျား ဝ ာ်မ ှင ်

 

၁၉၈၆ ခိုနစှ့် ွင့် မ   ဗ န နငှ ့် NRM   ိုို့ အ ဏ  လ ရသ အခါ ၎င့်ေး  ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ခွဲ သည ့် 

အစ အစဉ့်မျ ေးထွဲမှ  စ့်ခိုမှ  အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့် ြွွဲွေ့စည့်ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၈၆ ခိုနှစ့် ငွ့် 

ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ရသ  ရက ့်မ ငှ့်၏ အခန့်ေးကဏ္ဍမှ  အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး၊ ဥပရေမွဲ  ြမ့်ေး  ေးဖခင့်ေး၊ 

ဥပရေ စည့်ေးကကပ့်သ မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ  ့် လံိုခခ ံရ ေး   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍ၊ ၁၉၆၂ ခိုနှစ့်နငှ ့် 

မ   ဗ န နငှ ့် NRM   ိုို့ အ ဏ  လ ရသ  ၁၉၈၆ ခိုနှစ့် ဇန့်နေါ  လ အ ွင့်ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  ခွွဲဖခ ေး 

 က့် ံမှုမျ ေးက ို စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေး န့် ဖြစ့်သည့်။ ရက ့်မ ှင့်သည့် ထ ိုသ ိုို့ရသ  မ   ေးမှုမျ ေး ထပ့်မံ ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေးမှ 

  ေး  ေး န့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး အကကဖံပ ရပေး  သည့် (Republic of Uganda, 1994, pp. 3-4)။ 

ရက ့်မ ှင့်သည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို ကျှူေးလွန့်ခွဲ   ၊ ြံိုေးကွယ့်ခွဲ   ၌ 

ပါေင့်ခွဲ သည ့် အမျ   ေးမျ   ေးရသ  န ိုင့်ငရံ  ့်   ိုင့်   အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ိုလည့်ေး 

 ံိုေးဖြ ့်ရပေးမည့်ဟို ရမျှ ့်လင ့်ထ ေးသည့်။ ရက ့်မ ငှ့်သည့် ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ နငှ ့် မျက့်ဖမင့်သက့်ရသ 

ရထ င့်ရပါင့်ေး မျ ေးစ ွထံမှ ထွက့်ချက့်မျ ေး  ယ ပပ ေး အ ံိုေး ွင့် လ အမျ ေးရ ွှေ့ ကက ေးန မှု ွင့် 
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သက့်ရသထွက့်  ိုသ  ၆၀၈ ဦေးခနို့့် လ ရ  က့်ခွဲ သည့်။ အ ံိုေးသ ့် အစ  င့်ခစံ သည့် စ မျက့်န ှရပါင့်ေး ၇၂၀ 

ခနို့့် ှ သည့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် လက့်ရ ွွေ့၌ ရက ့်မ ငှ့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ခွဲ သည့်မျ ေး အနည့်ေးအကျဉ့်ေးသ   ှ သည့်။ ရက ့်မ ှင့်သည့် 

၎င့်ေး  ိုို့ အလိုပ့်မဖြစ့်ရစသည ့် အ  ေးအ  ေး အမျ ေးအဖပ ေးက ိုလည့်ေး  င့်  ိုင့်ခွဲ   သည့်။ မျ ေးစွ ရသ  

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး  ိုင့်   ကျ ံိုေးမှုမျ ေးကလည့်ေး ရက ့်မ ှင့်က ို ထ ခ ိုက့်ရစခွဲ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ ငွ့် 

စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေးမှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့် န့် စွမ့်ေး ည့် မ ှ ဖခင့်ေးနှင ့်    ေးရံိုေး င့် စစ့်ရ ေး န့် အမှုမျ ေးက ို 

လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေးစွမ့်ေး မ ှ ဖခင့်ေး  ိုို့လည့်ေး ပါေင့်သည့်။ ဥပမ  ရက ့်မ ှင့်၏   ေန့်မှ  ကျယ့်ဖပနို့့်လွန့်ေးလှသည့်။ 

၁၉၆၂ ခိုနှစ့်နငှ ့် ၁၉၈၆ ခိုနစှ့်အကက ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေး န့်မှ  ရက ့်မ ငှ့်က ို 

ရပေးထ ေးသည ့် အချ  န့်ထက့် ပ ိုကက လ မ ့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် လွန့်ခွဲ ပပ ေးရသ  နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး သက့်ရသမျ ေးက ို 

ထ န့်ေးသ မ့်ေး ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ သည ့်အ ွက့် (သ ိုို့) (သရဘ ရ ိုေးဖြင ့် ဖြစ့်ရစ၊ လိုပ့်ကကယံ ၍ ဖြစ့်ရစ) သက့်ရသမျ ေး 

ရပျ က့် ံိုေးသွ ေးသည ့်အ ွက့် သက့်ရသ အလံိုအရလ က့်မ ှ ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ အချ  န့်မျ ေးစွ  

ကက ဖမင ့်သွ ေးဖခင့်ေးကလည့်ေး မျက့်ဖမင့်သက့်ရသမျ ေး ထွက့်  ိုန ိုင့်မှုက ို ထ ခ ိုက့်ရစခွဲ သည့်။ မျက့်ဖမင့် 

သက့်ရသမျ ေးသည့် ထွက့်  ိုခွင ့် မ  ှ မ  အရ ေးပါရသ  အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ရမ ရလျ  သွ ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

ရသ ံိုေးသွ ေးဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ဖခင့်ေးရကက င ့်ပင့်။ ဘဏ္ဍ ရငွမှ လည့်ေး ရက ့်မ ငှ့်အ ကွ့် ဖပဿန   စ့် ပ့် 

ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ ရက ့်မ ှင့်က ို အစ ိုေး က မည့်သည ့်အခါကမှ လံိုရလ က့်ရသ  ဘဏ္ဍ ရငွ ရပေးခွဲ ဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

အ င့်ေးအဖမစ့် ရထ က့်ပံ ခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ထ ိုအချက့်က ရက ့်မ ှင့်က ရက ့်မ ငှ့်န မျ ေးနငှ ့် အဖခ ေး 

ေန့်ထမ့်ေးမျ ေးက ို လခ ရပေးန ိုင့်မှု၊ ထ ိုသ မျ ေး၏ အရဖခခံ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး ဖြစ့်သည ့် ြ ိုင့်မျ ေး၊ ရဘ ပင့်မျ ေး၊ 

ဓ  ့်   အစ ှ သည့်  ိုို့က ို ပံ ပ ိုေးရပေးန ိုင့်မှု အပါအေင့် အ  အ ေးလံိုေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစခွဲ သည့်။ အ ံိုေး ငွ့် 

ရက ့်မ ှင့်က ို ၎င့်ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ပပ ေးရဖမ က့်ရစ န့်နှင ့် အ ံိုေးသ ့် အစ  င့်ခံစ  ထို ့်ရေန ိုင့် န့် 

အစ ိုေး မဟို ့်ရသ  န ိုင့်ငံ က  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ဘဏ္ဍ ရငွ ရထ က့်ပံ ရပေးခွဲ  သည့်။ အလ ေး  ပင့် 

ရက ့်မ ှင့်သည့် ဖြစ့်စဉ့်က ို အသက့်ေင့်ရစ န့် န ိုင့်ငံရ ေး စ  ့် နဒ မ ှ ဖခင့်ေးက ိုလည့်ေး  င့်  ိုင့်ခွဲ  သည့်။ န ိုင့်ငံသ ေး 

အမျ ေးစိုသည့် ရက ့်မ ှင့်၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး ွင့် ပါေင့် ပ ့်သက့် န့် ဖြစ့်စဉ့်အရပေါ် သံသယ  ှ ရနကကသည့်။ 

အစ ိုေး  အ က့် က့်၏ လက့်ထွဲ ွင့် မ   ေး ဖပ ခံ ရသ  န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးသည့် အစ ိုေး က ကမကထ 

ဖပ လိုပ့်သည ့် ဖြစ့်စဉ့်သည့် ၎င့်ေး  ိုို့အ ကွ့် အကျ  ေး ှ မည့်ဟို မယံိုကကည့်ကကရပ။ အလ ေး  ပင့် ရက ့်မ ငှ့် 

မစ င့်မ  အချ  န့်ရလ က့် ငွ့်ပင့် အစ ိုေး သည့်လည့်ေး ရက ့်မ ှင့်၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးမှ လက့်ရ  ှင့်ရနခွဲ သည့်။ 

  ဇေ ့်မှု စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေးရ ေးဌ နနှင ့် အစ ိုေး  ရ ွှေ့ရနမျ ေးဌ န ေါရ ိုက့်   ကွဲ သ ိုို့ရသ  သက့်ရသ 

အရထ က့်အထ ေးမျ ေး ရက က့်ခကံ  ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးအ ေး    ေး စွွဲ  ို  မည ့်   ေန့် ှ  

ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးသည့်လည့်ေး ထ ို  ေန့်မျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့် န့် ပျက့်ကကွ့်ခွဲ သည့်။ 

 

အ ံိုေး ွင့် ရက ့်မ ငှ့်လိုပ့်န ိုင့်ခွဲ သည့်မှ  သ ပ့်မ ှ လှရပ။ ရက ့်မ ှင့်သည့် လ ဦေးရ ၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး 

အနည့်ေးငယ့်က ိုသ  အမနှ့် ကယ့် ထ ရ ွွေ့န ိုင့်ခွဲ သည့်။ ယခိုအခါ ရက ့်မ ငှ့်၏ စ  ွက့်စ  မ့်ေးမျ ေး 

အ ေးလံိုေးသည့် ရသ  ခ ့်ထ ေးရသ ၊ ပ ိုေးထ ိုေးရနရသ  အံ ွွဲမျ ေးထွဲ ငွ့်သ   ှ ရနရ   ပပ ေး လ အ ေးလံိုေးက 

ရမ ရပျ က့်သွ ေးပပ  ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့က ေး ရက ့်မ ငှ့်၏ ထ ရ  က့်မှု မ ှ သည ့် စွမ့်ေးရ  င့်မှုမျ ေးက ို 

သက့်ရသဖပရနရ   သည့်။ 
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လွတ်ဖငြိမ်ျားခ မ်ျားသာခွင ်  ပဋ္ဌာန်ျားခ  ် 

 

လက့်နက့်က ိုင့် ပဋ ပကခမျ ေးနှင ့် စစ့်ပွွဲမျ ေးသည့် ၁၉၆၂ ခိုနစှ့်မှ စ၍ န ိုင့်ငံက ို ချ  နွဲို့ရစခွဲ ရလ      ေးစွွဲ  ို 

စစ့်ရ ေးခံ ရလ က့်သည ့် အရဖခအရန  ှ ရသ  ယခင့် ပိုန့်ကန့်သ  စစ့်သ ေး ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ   ှ ဖခင့်ေးမှ  

အံ ဩြယွ့်  ရ    မဟို ့်ရပ။ အထ ေးသဖြင ့် ထ ိုသ မျ ေးမှ  ယ ဂန့်ေါ န ိုင့်ငံ ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် 

ဖြစ့်ပွ ေးရန ွဲဖြစ့်သည ့် ပဋ ပကခမျ ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုပဋ ပကခ ွင့် ကရလေးငယ့်မျ ေး 

အပါအေင့် ရထ င့်ရပါင့်ေးမျ ေးစွ ရသ  သ မျ ေးသည့် သ ပိုန့်မျ ေး၏ ြမ့်ေး  ေးမှုမျ ေး ခံ ပပ ေး   ိုေး  ွေးရသ  ဖပစ့်မှုမျ ေး 

ကျှူေးလွန့် န့် ခ ိုင့်ေးရစဖခင့်ေး ခ ံသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ယ ဂန့်ေါ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက “လွ ့်ပင မ့်ေး ချမ့်ေးသ ခွင ့်သည့် 

ပဋ ပကခမျ ေး အ ံိုေးသ ့်ရစမည ့် က   ယ   စ့်ခို ဖြစ့်သည့်၊ ရဖမ က့်ဘက့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ပဋ ပကခမျ ေး ချ ပ့်ပင မ့်ေးရစပပ ေး 

ဖပည့် ငွ့်ေး ဖပန့်လည့်  င့်ကက ေးရစ ရ ေးအ ကွ့် လိုပ့်ရ  င့် မည ့် ဖြစ့်စဉ့် ငွ့် အဓ ကကျရသ  ရဖခလှမ့်ေး  စ့် ပ့် 

ဖြစ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်” (Hovil and Lomo, 2005, p. 6)။ 

 

အစ ိုေး  အ   ှ မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး ယ ဂန့်ေါမှ အ   ှ မျ ေးက ို အရ  ့်ရလေး စွွဲရ  င့် 

စည့်ေးရံိုေးပပ ေးရန က့် ၁၉၉၉ ခိုနှစ့် န ိုေင့်ဘ လ ွင့် ယ ဂန့်ေါန ိုင့်ငံ အစ ိုေး သည့် လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခငွ ့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်က ို ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်သည့် ၂၀၀၀ ဖပည ့်နှစ့် ဇန့်နေါ  လ ငွ့် အသက့်ေင့်လ ခွဲ သည့်။ 

အ  ိုပါ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်က “စစ့်ပွွဲ (သ ိုို့) ယ ဂန့်ေါ အစ ိုေး က ို လက့်နက့်က ိုင့် ပိုန့်ကန့်မှု ွင့် ပါေင့်ခွဲ သ  (သ ိုို့) 

ပါေင့်ရနသ ” မည့်သ က ိုမ  ို လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခငွ ့် ရပေးခွဲ သည့် (Republic of Uganda, 2000, II.3.i)။ 

လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခငွ ့် ရက ့်မ ငှ့်သည့် ၂၀၀၆ ခိုနစှ့်အထ  လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခငွ ့် ရလျှ က့်ထ ေးလွှ  

နှစ့်ရသ င့်ေးရကျ ့် လက့်ခ ံ ှ ခွဲ သည့်။ 

 

ကက ေးရလေးရသ  ဖပစ့်မှုမျ ေးက ို ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးအ ေး အဖပစ့်ရပေးသင ့်၊ မရပေးသင ့်နှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး ယ ဂန့်ေါ 

လ မျ   ေးမျ ေးအကက ေး နက့်ရ ှုင့်ေးရသ  အဖမင့် ကွွဲဖပ ေးမှုမျ ေး  ှ ကကသည့်။  စ့်ြက့် ငွ့် LRA ရခါင့်ေးရ  င့် 

ဂျ   ေးဇက့်က ိုန ကွဲ သ ိုို့ရသ  ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးက ို    ေးစွွဲ  ို န့် လ ိုလ ေးသ  အရဖမ က့်အဖမ ေး  ှ သည့်။ လ ထိုအကက ေး၊ 

အထ ေးသဖြင ့် ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေးရန ဖပည့်သ မျ ေးအကက ေး က ိုန က ို လွှ ့်ရပေးလ ိုသ  အနည့်ေးငယ့်သ   ှ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

အဖခ ေး စ့်ြက့် ွင့်လည့်ေး LRA မှ အင့်အ ေးသံိုေး ြမ့်ေး  ေးခံ သ  ကရလေးငယ့်မျ ေးနငှ ့် အ ွယ့်ရ  က့်ပပ ေးသ မျ ေး 

အပါအေင့်  က့်စက့်ကကမ့်ေးကက  ့်မှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့် န့် ြ အ ေးရပေးခံ သ မျ ေးက ိုလည့်ေး   ေန့်ခံခ ိုင့်ေးမည့် အရပေါ် 

စ ိုေး  မ့်မှု အမျ ေးအဖပ ေး ှ သည့်။ ထ ိုအချက့် မျ ေးရကက င ့် လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခငွ ့် က စစ ပ့်အရပေါ်  ငှ့်ေးလင့်ေးသည ့် 

အဖမင့်မျ ေး မ ှ ကကရပ။ အချက့်  စ့်ခိုနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍သ  အ ေးလံိုေး သရဘ   ည ကကသည့်။ ယင့်ေးမှ  

ပဋ ပကခမျ ေး အ ံိုေးသ ့် မည့် ဟ သည ့် အချက့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ယ ဂန့်ေါ အစ ိုေး သည့် ထ ိုက စစ ပ့်နှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး ဖပ ့်ဖပ ့်သ ေးသ ေး မ ံိုေးဖြ ့်န ိုင့် ဖြစ့်ရနသည့်။ 

လွှ ့်ရ  ့်နှင ့် သမမ  အ မ့်ရ  ့် ွင့် ‘လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ မှု ဖြစ့်စဉ့်က ို ရထ က့်ပံ မှု မရ မ    ှ ရနသည့်။ 

လ အမျ ေးအဖပ ေးက အစ ိုေး သည့် လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခငွ ့်က ို အမနှ့် ကယ့် ရပေးလ ိုဖခင့်ေး ဟို ့်၊မဟို ့် 

ရမေးခွန့်ေးထို ့်ကကသည့်။ ထ ိုဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့် ထို ့်ဖပန့်ပပ ေးချ  န့်မှံှ စ၍ အစ ိုေး သည့် လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခငွ ့်နငှ ့် 

ပ ့်သက့်ပပ ေး ရ ွှေ့ရန က့်ည ရသ  သရဘ ထ ေး ဖပသခွဲ ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ကစ့်ဂန့်ရေသမှ သက့်ကက ေးပ ိုင့်ေး အမျ   ေးသ ေး 

 စ့်ဦေးက အမျ ေးစို လက့်ခံထ ေးရသ  အဖမင့်က ို ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ရဖပ ဖပခွဲ သည့်။ “လွှ ့်ရ  ့်က 
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လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခငွ ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့် ရပေးမယ့်လ ိုို့ရ    ရဖပ  ယ့်။ ေါရပမယ ့် သမမ  က ိုယ့်  ိုင့်က အွဲေ လ ို 

မလိုပ့်ချင့်ဘ ေး။ အွဲေါက လျှ  ွေ့ေကှ့်ချက့်  စ့်ခိုရ    မဟို ့်ဘ ေး။”’ 

(Hovil and Lomo, 2005, p. 18) 

 

၂၀၀၆ ခိုနှစ့် ဧပပ လ ွင့် အစ ိုေး သည့် လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခွင ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်က ို ဖပင့် င့်သည ့် အ  ိုက ို 

 င့်သငွ့်ေးခွဲ သည့်။ ထ ိုဖပင့် င့်ချက့် ငွ့် ဖပည့်ထွဲရ ေး ေန့်ကက ေးသည့် လွ ့်ရ  ့်၏ ခငွ ့်ဖပ ချက့်ဖြင ့် လ အချ   ွေ့က ို 

အထ ေးသဖြင ့် LRA က ို လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခွင ့် ရပေးဖခင့်ေးမှ   ေး  ေးန ိုင့်သည့်။ ၂၀၁၂ ခိုနှစ့် ဇန့်နေါ  လ ွင့် LRA 

စစ့်ဗ ိုလ့်ချ ပ့်ရဟ င့်ေး  စ့်ဦေးဖြစ့်သ  ဗ ိုလ့်မှှူေးကက ေး ရသ မ ့်စ့် ကရ ိုရ ေးလ ို (Thomas Kwoyelo) က ို 

   ေးရံိုေးချ ပ့်၏ န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု ရံိုေးခွွဲက လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခွင ့် ရပေးလ ိုက့်ရသ  အခါ 

လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခငွ ့် ဖပင့် င့်ချက့်က ို ရမေးခွန့်ေးထို ့်ခခံွဲ  သည့်။ 

 

နြိုင်ငတံ ာ  ာဇေတ်မှု တ ာျားရုံျား 

 

ယ ဂန့်ေါ၏    ေးမျှ မှု  ိုင့်   အဖခ ေး ပိုစဆ   စ့်ပိုေ့်မှ  န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး (ICC) မှ 

 င့်ေးသက့်လ သည့်။ လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခွင ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်အရပေါ် မ   ဗ န ၏ မရကျနပ့်မှုက ို ဖပသသည ့် 

အရနဖြင ့် မ   ဗ န သည့် ၂၀၀၃ ခိုနှစ့် ေ ဇင့်ဘ လ ွင့် န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေးက ို ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေး 

ယ ဂန့်ေါ ငွ့် ဘို  ေးသခင့်၏ ခိုခံရ ေး ပ့် (LRA) ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေး အရပေါ် စံိုစမ့်ေး စစ့်ရ ေး န့် 

   ေးေင့် ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ ဤရ  င့်ေး  ိုချက့်က  ည့် ွဲ လွ ့်ပင မ့်ေး ချမ့်ေးသ ခွင ့် ဖြစ့်စဉ့်အရပေါ် 

မရက င့်ေးသည ့် အ  ပ့်  ိုေးမျ ေး ပ ို၍ ထင့်ဟပ့်ရစသည့်။    ေးရံိုေး ရ ွှေ့ရနချ ပ့်က ဂျ   ေးဇက့်က ိုန နှင ့် အဖခ ေး LRA ၏ 

အကက ေး န့်ေး အြွွဲွေ့ေင့် ရလေးဦေးက ို ြမ့်ေး  ေး န့် ေ မ့်ေးမျ ေး ထို ့်ဖပန့်ခွဲ က  ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်သည့်    ေးရံိုေးမှ 

ယ ဂန့်ေါနှင ့် ပ ့်သက့်၍ ပထမ ံိုေးအကက မ့် စံိုစမ့်ေး စစ့်ရ ေးသည ့် ဖြစ့်စဉ့် ဖြစ့်လ သည့်။  စ့်ဦေးချင့်ေးစ အ ွက့် 

ထ ိုေ မ့်ေး ငါေးခို ွင့်   ိုက့်ခ ိုက့်မှု ၈၂၀ ရကျ ့် အ ငွ့်ေး ကျှူေးလွန့်ခွဲ သည ့် လ သ ့်မှု ၂၂၀၀ ရကျ ့်နငှ ့် ဖပန့်ရပေး ွွဲမှု 

၃၂၀၀ ရကျ ့် အပါအေင့် LRA နှင ့် ထ ိုသ ငါေးဦေးမှ ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ   က့်စက့် ကကမ့်ေးကက  ့်သည ့် ဖပစ့်မှုမျ ေးက ို 

အရသေးစ  ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ဥပမ  က ိုန က ို လ သ ေး မျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့်သည ့်   ဇေ ့်မှု ၁၂ 

ကက မ့်နှင ့် စစ့်  ဇေ ့်မှု ၂၁ ကက မ့်အ ကွ့်    ေးစွွဲ  ိုခွဲ သည့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် ဤဖြစ့်စဉ့်၌လည့်ေး အဖမင့်မျ ေး ကွွဲဖပ ေးရနသည့်။ ICC ၏ အခန့်ေးကဏ္ဍနှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး 

   ေးမျှ မှုနငှ ့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး အကက ေး ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ အမျ ေးစိုရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေး ငွ့် 

န ိုင့်င ံက  ရအဂျင့်စ မျ ေးသည့် ICC ၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို မျ ေးစွ  ရထ က့်ခံ ခွဲ ကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ရဖမဖပင့် 

အရဖခအရန ငွ့်မ  ခံစ ေးချက့် အဖမင့်မျ ေးမှ  ရ  ရထွေးရနသည့်။ ယ ဂန့်ေါလ မျ   ေးမျ ေးက ICC သည့် 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးနှင ့် ပဋ ပကခက ို သ ပိုန့်မျ ေးနှင ့် ရ ွွေ့ ံိုရ ွေးရနွေးဖခင့်ေးဖြင ့် အရဖြ ှ န ိုင့်မည ့် အခွင ့်အရ ေးအ ေး 

ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်သည ့် ဖပဿန ရက င့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ က ိုန နှင ့် သ ူ့ ပည ့်မျ ေးသည့် ထ ိုသ ိုို့ 

ရကက က့်မက့်ြွယ့် ေ မ့်ေးမျ ေးက ို အညံ ခမံည ့်သ မျ ေး မဟို ့်ကကရပ။ အဖခ ေးသ မျ ေးကမ  ယ ဂန့်ေါ အစ ိုေး က 

   ေးစွွဲ  ိုမည ့်ပံို မရပေါ်ရကက င့်ေး ထင့်  ှေးသည ့် ရန က့် ံိုေး ွင့် န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး ပါေင့်လ ပပ ဟို 

ရှုဖမင့်က  စ  ့်သက့်သ     ကကသည့်။ 
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၂၀၁၆ ခိုနှစ့် အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် ICC ၌ ယ ဂန့်ေါ၏ အမှုမှ  အသက့်ေင့်ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ ေ မ့်ေး  စ့်ခိုမျှ လက့်ရ ွွေ့ 

ရ  င့် ွက့် ဖခင့်ေး မ ှ ရသေးရပ။ သ ိုို့   ွင့် ၂၀၁၅ ခိုနှစ့် ဇန့်နေါ  လ၌ ေ မ့်ေးထို ့်ခ ံ ထ ေး သ  ငါေးဦေးထွဲမှ 

 စ့်ဦေးဖြစ့်ရသ  ရေါမနစ့် အနွ့်ေန့် (Dominic Ongwen) သည့် အရမ  ကန့်  ပ့်ြွွဲွေ့ထ ံလက့်နက့်ချခွဲ ပပ ေး သ ူ့က ို 

ICC ထံ လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေးခွဲ သည့်။ ဤစ အိုပ့် ရ ေးသ ေးချ  န့် ငွ့် သ သည့်    ေးစ  င့်ခံ  န့် ရစ င ့်  ိုင့်ေးရနသည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

၁၉၆၂ ခိုနစှ့်မှ စ၍ ယ ဂန့်ေါ န ိုင့်င ံွင့် နှစ့်ရပါင့်ေး ကက  ညှ့် ဖပည့် ငွ့်ေးစစ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ 

ယ ဂန့်ေါ န ိုင့်ငံ၏ အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့် (၁၉၈၆-၉၄) သည့် အ   ့်က ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို 

သင ့် င ့် ရလျ က့်ပ ့်စွ  အသ အမှ ့်ဖပ န ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ခွဲ ရပ။ 

လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခငွ ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့် (၂၀၀၀) သည့် လ အမျ ေးက ို မည့်သ ူ့က ို မည့်သ ိုို့ အဖပစ့်ရပေးသင ့် သနည့်ေး 

ဟ သည ့် အချက့်နငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေး ဖြစ့်ရစ   ယင့်ေးဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်သည့် အကွွဲအပပွဲမျ ေး 

ဖြစ့်ရစခွဲ သည့်။  

န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေးမှ ထို ့်ဖပန့်သည ့် ေ မ့်ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး အလ ေး   အကွွဲအပပွဲမျ ေး 

ဖြစ့်ရစသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န ်ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

ယ ဂန့်ေါသည့် အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ မရ  က့် ှ ရသေးဟို လ အမျ ေးအဖပ ေးက   ိုကကသည့်။ ယ ဂန့်ေါ 

န ိုင့်ငံအ ွက့် အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှုမှ  ရစ လွန့်ေးရနရသေးပါသလ ေး။ 

အက ေးအရဖပ င့်ေး က လ    ေးမျှ မှုအ ွက့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးမှ  မျ ေးဖပ ေး လွန့်ေးရနသသည့်ဟို 

  ိုန ိုင့်ပါသလ ေး။ 

 

နြိဂံုျား 

 

ယ ဂန့်ေါ န ိုင့်ငံ၏ ဖြစ့် ပ့်သည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရ ွေးရနွေးခွဲ ရသ     ေးမျှ မှုက ို အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး၊ ဖပန့်လည့် 

ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေး၊ ဖပင့် င့်ရပေးရ ေး ပံိုစမံျ ေးဖြင ့် လက့်ရ ွွေ့ ကျင ့်သံိုေးသည ့်အခါ ကကံ ရ ွွေ့ ရသ  

အခက့်အခွဲမျ ေးနှင ့် နှစ့်ကက  ညှ့်ပပ ေး ကကမ့်ေးကက  ့်သည ့် ပဋ ပကခမျ ေး၏ လ မှုရ ေး  ိုင့်   သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို 

ရဖြ ှင့်ေး သည ့်အခါ ကကံ ရ ွွေ့ ရသ  အခက့်အခွဲမျ ေးက ို ညွှန့်ဖပရနသည့်။ ခက့်ခွဲရသ  ဖပဿန  

 စ့် ပ့်အ ွက့် စ  ကွ့်ရပေါ် ွင့် အ င့်ရဖပသည ့် အရဖြ စ့်ခိုသည့် လက့်ရ ွွေ့ ရဖမဖပင့်အရဖခအရန၏ 

ရှုပ့်ရထွေးမှု (သ ိုို့) လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး၏ ရှုပ့်ရထွေးရသ  အကျ  ေး က့်မျ ေးက ို လ ိုက့်မမ န ိုင့် 

ဖြစ့်  ့်သည့်။ ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ပ ိုမ ို ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ   ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး ဖြစ့်သည ့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးနငှ ့် 

ေ မ ိုကရ စ က ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ ဖမြှင ့် င့်ရပေး န ိုင့်သည့်၊ ဖမြှင ့် င့် ရပေးသင ့်သည့်   ိုသည ့် အချက့်နငှ ့် 

ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် အက ေးအရဖပ င့်ေး က လ၏ အဖခ ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးဖြစ့်သည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု (သ ိုို့) 

လက့်နက့်က ိုင့်မျ ေးမှ စစ့်ပွွဲမျ ေး  ပ့်  ိုင့်ေးလ ိုက့်ဖခင့်ေး၊ လက့်နက့်ချဖခင့်ေး အစ ှ သည့်  ဖြစ့်ရပေါ်လ န ိုင့်ရသ  

အချက့်မျ ေးအကက ေး မည့်ကွဲ သ ိုို့  က့်စပ့်သည့် ဟ သည ့် အချက့်  ိုို့က ို အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ 
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   ေးမျှ မှု  ိုင့်   ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့် လက့်ရ ွွေ့ အရက င့်အထည့်ရြ ့်သ မျ ေးက  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး န ေးလည့် 

သရဘ ရပါက့် လ ကကပပ  ဖြစ့်သည့်။ 

 

အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု  ိုင့်   နယ့်ပယ့်သည့် ထ ိုပံိုစမံျ ေး  စ့်ခိုနှင ့်  စ့်ခို မည့်သ ိုို့ က ိုက့်ည သည့်၊ 

ထ ိုပံိုစမံျ ေး ရအ င့်ဖမင့်ရအ င့် (သ ိုို့) ကျရံှုေးရအ င့် မည့်သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည့်   ိုို့နှင ့် ပ ့်သက့်ရသ  

အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေးနငှ ့် ဖပည့် နှက့်ရနသည့်။ အချ   ွေ့က အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး အသံိုေးမျ ေးဖခင့်ေးက ို အရဖခခ၍ံ 

   ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးမှု မ ှ ဘွဲနှင ့်    ေးမျှ မှု မ  ှ န ိုင့်၊ ဖပန့်လည့် ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေးနှင ့် ဖပင့် င့်ရပေးရ ေး 

ပံိုစမံျ ေးသည့် အဖပည ့်အေ မမှန့်ကန့်၊ လံိုရလ က့်မှု မ ှ ဟို   ိုကကသည့်။ အချ   ွေ့ကလည့်ေး ထ ိုပံိုစ ံ နှစ့်ခိုသည့် 

အဖခ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးအ ေးလံိုေး မရအ င့်ဖမင့်မှသ  သံိုေး မည ့် ေို  ယ အရက င့်ေး ံိုေး လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည ့် 

ပံိုစမံျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်ဟို   ိုသည့်။ သ ိုို့   ွင့် လ ိုလ ေးသည ့်  လေ့်  စ့်ခိုဖြစ့်ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးပပ ေးရန က့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးက ို ဖပန့်လည့်  ည့်ရ  က့် န့် ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေး 

 စ့်ခိုချင့်ေးစ သည့် ၎င့်ေး  ိုို့ဘ သ  လံိုရလ က့်မှု  ှ သည့်ဟိုလည့်ေး အချ   ွေ့က   ိုကကသည့်။ 

 

ထင့် ှ ေးသည ့် အချက့်မှ  ပံိုစ ံ သံိုေးမျ   ေးနငှ ့် ထ ိုပံိုစမံျ ေးနှင ့်   ိုင့်ရသ  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့်   ည ရသ  

 ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး  ှ ကကသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့၏ နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်မျ ေးမှ မ  မျ ေးစ ွ 

ကွွဲဖပ ေးကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ရန က့် ံိုေး၌ ထ ိုပံိုစမံျ ေး အ ေးလံိုေးသည့်    ေးမျှ မှု ဖြစ့်စဉ့် ဖပည ့်စံို 

လံိုရလ က့်ရစ န့် လ ိုအပ့်ရသ  အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ လ မည ့် နစှ့်မျ ေး ွင့် အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ 

   ေးမျှ မှုက ို ထ ိုပံိုစံ သံိုေးခိုလံိုေး သံိုေး၍ ဖြစ့်စဉ့် အမျ   ေးမျ   ေး၊ အချ  န့် အမျ   ေးမျ   ေး၌   ှရြွဖခင့်ေးဖြင ့် ထ ိုအချက့်မှ  

မှန့်ကန့်ဖခင့်ေး  ှ ၊မ ှ  ပ ို၍ ထင့်  ှေးလ ရပလ မ ့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျားစ  ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။  အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု   ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

၂။  အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှုသည့် မည့်သည ့် ရက င့်ေးကျ   ေးမျ ေး  ှ သနည့်ေး။ 

၃။  ကမ္ လံိုေး  ိုင့်      ေးစ  င့်ခွင ့် နယ့်နမ  ့်သည့် မည့်သ ိုို့ အသံိုေးေင့်ပါသနည့်ေး။ 

၄။  ဖပန့်လည့် ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်      ေးမျှ မှုသည့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်      ေးမျှ မှုနှင ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

ဖခ ေးန ေးပါသနည့်ေး။ 

၅။  အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ငှ့်၏  န့်ြ ိုေးမျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

 

အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ ထ ို   ေးမျှ မှု ပံိုစ ံသံိုေးမျ   ေးက ို  စ့်မျ   ေးချင့်ေးစ  သ ေးသနို့့်သ  ရ  င့် ွက့်သင ့်ပါသလ ေး။ 

၂။ အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေးက ို ရ  ှင့်  ှေးလ ိုက့်သည ့်အခါ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခိုလံိုေးအ ွက့် အကျ  ေး ှ ပါသလ ေး။ 
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၃။ ဖပန့်လည့်ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်      ေးမျှ မှု ွင့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမှ ပါေင့်လ ရစ န့် 

လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခငွ ့် ရပေးဖခင့်ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက အရ ေးကက ေးပါသလ ေး။ 

၄။ ရ  င့်ေးပန့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ရလျ ့်ရပေးဖခင့်ေး နည့်ေးလမ့်ေး ွင့် အစ ိုေး ၏   ေန့်မှ  အဘယ့်နည့်ေး။ အစ ိုေး  

  ေန့်ယ  မည ့်အရပေါ် အချ  န့် အ  ိုင့်ေးအ   ကနို့့်သ ့်ဖခင့်ေး (Statute of limitations) 

ထ ေး ှ သင ့်ပါသလ ေး။ 

၅။  အက ေးအရဖပ င့်ေး က လ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ငွ့် မည့်သ ိုို့ရသ  ဖြစ့်ရပေါ်   ိုေး က့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေးက 

အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု နည့်ေးလမ့်ေး၏ ရအ င့်ဖမင့်မှုက ို ထင့်ဟပ့်ဖပရနသနည့်ေး။ 

၆။ ယခိုအခန့်ေး ွင့်  င့်ဖပခွဲ ရသ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို သင ့်န ိုင့်ငံ ငွ့် မည့်သည ့် က စစ ပ့်မျ ေး အ ွက့် 

အသံိုေးဖပ န ိုင့်ပါသနည့်ေး။ 

 

 က့်လက့် ြ ့်ရှု န့် 

 

Elster, J. (ed.) (2006). Retribution and Reparation in the Transition to Democracy. New York: 

Cambridge University Press. 

အယ့်လ့်စ  က ၂၀   စို ငွ့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို ဖပန့်၍   ေန့်ခခံ ိုင့်ေးသည ့် ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးက ို 

အရသေးစ  ့် ရလ လ ထ ေးသည့်။ အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု၏ သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးက ို အယ့်လ့်စ  က 

ခခံ ငံို ရြ ့်ဖပထ ေးပပ ေး အသံိုေးဖပ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးအရပေါ် သရဘ    ေးမျ ေး 

ရြ ့်ထို ့်ထ ေးသည့်။ 

 

Hayner, P. (2001). Unspeakable Truths. New York: Routledge. 

ရဟန က အ   ့်က   ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို အသ အမ ှ့်ဖပ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးအဖြစ့် အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး 

ရက ့်မ ှင့်မျ ေး အသံိုေးဖပ  န့် လ ိုအပ့်ပံိုက ို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ သ မက ဖြစ့်စဉ့် ရလ လ ချက့်မျ ေး အသံိုေးဖပ က  

ဖပန့်လည့် ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်      ေးမျှ မှုက ို အ ငွ့်ေးကျကျ ရလ လ ထ ေးသည့်။ 

 

Kritz, N. J. (ed.) (1995). Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former 

Regimes. Washington, DC: United States Institute of Peace Process. 

 

ခ စ့်(ဇ့်)၏ သံိုေးအိုပ့် ွွဲ စ အိုပ့် ွင့် အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု၏ လက့်ရ ွွေ့ကျသည ့် အရဖခခံ 

အချက့်မျ ေးက ို သ အ ို   (အ ွွဲ ၁)၊ န ိုင့်ငံ ရလ လ ချက့်မျ ေး (အ ွွဲ ၂) မှ ဥပရေ  ိုင့်   မှ ့် မ့်ေးမှ ့်  မျ ေး 

(အ ွွဲ ၃) အထ  ရလ လ ထ ေးသည့်။ 

 

Mani, R. (2008). Editorial: Dilemmas of Expanding Transitional Justice, or Forging the Nexus 

between Transitional Justice and Development. International Journal of Transitional Justice, 

2/3, 253-65. 

မ န က ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး မ   ေးဖပ မှုမျ ေးအ ေး ရဖြ ှင့်ေး န့်သ  အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ 

   ေးမျှ မှုက ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးထက့် လ မှု၊ စ ေးပွ ေးရ ေး မ   ေးမှုမျ ေးအ ေး ရဖြ ှင့်ေး န့် အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ 
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   ေးမျှ မှုက ို အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို ရလ လ ဖခင့်ေးဖြင ့် မ  ည သည ့် အဖမင့် စ့်ခိုက ို 

ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

 

Minow, M. (1998). Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass 

Violence. Boston, MA: Beacon Press. 

မ န ိုက အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု၏ ပံိုစ ံ သံိုေးမျ   ေးက ို  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပက က  စ့်ခိုချင့်ေးစ ၏ 

ရက င့်ေးကျ   ေးနငှ ့်   ိုေးကျ   ေးမျ ေးအရကက င့်ေး စ  ့်ေင့်စ ေးြွယ့် ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ 

 

Parliament of Australia (2008). Apology to Australia’s Indigenous peoples. House Hansard. 13 

February. http://australia.gov.au/about-australia/our-country/our-people/apology-to-australias-

indigenous-peoples 

ဩစရက ေးလျ န ိုင့်ငံ၏ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ  လ မျ   ေးမျ ေးအရပေါ် လွှ ့်ရ  ့် က ိုယ့်စ ေးလှယ့် 

ကယ့်ဗင့် က့်ေ့်၏ ရ  င့်ေးပန့်ချက့် အဖပည ့်အစံိုက ို ဤရန   ငွ့် ြ ့်ရှုန ိုင့်သည့်။ 

 

Quinn, J. and Freeman, M. (2003). Lessons learned: Practical lessons gleaned from inside the 

truth commissions of Guatemala and South Africa. Human Rights Quarterly, 25/4, 1117-49. 

ရ  င့်အ ြ  ကနှင ့် ဂ ွ  မ လ  န ိုင့်ငံမျ ေးမှ အမနှ့်   ေး ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ှင့်မျ ေး၏ ေန့်ထမ့်ေးမျ ေး ထံမှ 

  ှ သည ့် စ  ွက့်စ  မ့်ေးမျ ေးနှင ့် အချက့်အလက့်မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ က  ကွင့်ေးနငှ ့် ြ  ေးမန့်ေး  ိုို့က အမနှ့်   ေး 

ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ငှ့်မျ ေး  င့်  ိုင့် သည ့် လက့်ရ ွွေ့ အခက့်အခွဲမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေးခွဲ သည့်။ 

 

Rotberg. R. I. and Thompson, D. (eds) (2000). Truth v. Justice. Princeton, NJ: Princeton 

University Press. 

ရ    ့်ဘ  ဂ့်နှင ့် သွန့်မ င့်  ိုို့က အရစ ပ ိုင့်ေး နှစ့်မျ ေး ွင့် အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှုက ို 

ရနှေးရကွေးရစခွဲ ရသ  အချက့်ဖြစ့်သည ့် အမနှ့်   ေးက    ေးမျှ မှုထက့် ပ ိုအရ ေးကက ေးသလ ေး ဟ သည ့် 

ရမေးခွန့်ေးက ို ရဖြ  ိုသည ့် အက့်ရ ေးမျ ေးအ ေး စိုစည့်ေး ထို ့်ရေထ ေးသည့်။ 

 

Stover, E. and Weinstein, H. M. (eds) (2004). My Neighbour, My Enemy: Justice and Community 

in the Aftermath of Mass Atrocity. Cambridge: Cambridge Unviersity Press. 

စ  ိုဗ နငှ ့် ေ န့်ေးစ  န့်ေး  ိုို့  ည့်ေးဖြ ့်သည ့် ထ ိုစ အိုပ့်ပါ အက့်ရ ေးမျ ေး ွင့်  ေမ့်ေါနှင ့် ယခင့် 

ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ   က့်စက့်မှုမျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့်ပံို အမျ   ေးမျ   ေးအ ေး စိုစည့်ေး ထ ေးသည့်။ 

 

ေက့်ဘ့်  ိုေ့်မျ ေး 

 

http://www.icc-cpi.int န ိုင့်ငံ က    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ငွ့်    ေးရံိုေးက စ  င့်သည ့် အမှု 

 စ့်ခိုချင့်ေးစ ၏ အရသေးစ  ့်က ို ရြ ့်ဖပထ ေးပပ ေး ရ  မ သရဘ   စ ချ ပ့် အပါအေင့် အဖခ ေး 

စ  မ့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 
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http://www.ictj.org အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  စင့်   (the International 

Center for Transitional Justice) သည့် ကမ္  စ့်ေှမ့်ေး ှ  ပဋ ပကခလွန့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ငွ့် 

အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို က ည  ရြ ့်ထို ့်ရပေးရနသည ့် အစ ိုေး မဟို ့်ရသ  

အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

 

http://ijtj.oxfordjournals.org/ The International Journal of Transitional Justice သည့် 

အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှု ရခါင့်ေးစဉ့်နှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးရသ  ပည  ပ့်  ိုင့်   ရ  င့်ေးရပါင့်ေးမျ ေးက ို 

ထို ့်ရေသည့်။ 

 

http://www.usip.org/ The United States Institute of Peace ၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့် ငွ့် အမနှ့်   ေး 

ရြ ့်ထို ့်ရ ေး ရက ့်မ ငှ့် အမျ ေးအဖပ ေးမှ စ  ကွ့်စ  မ့်ေးမျ ေးက ို စိုစည့်ေးထ ေးသည့်။ 

 

မှ ့်စိုမျ ေး 

 

၁။ န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး  ိုင့်   ရ  မ သရဘ   ည ချက့် ငွ့်    ေးရံိုေးသည့် 

အမိုန့်ေး   ေး  ိုင့်     ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို စ  င့်သ ွေးမည့်ဟိုလည့်ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ယခို 

ရ  င့်ေးပါေး ရ ေးသ ေးချ  န့်အထ  ထ ို  ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရသေးရပ။ 

၂။ Confidential interview with Abdul Nadduli, District Commissioner; Luweero District, by the 

author on 17 November 2004, Luweero Town, Uganda. 

၃။ အ  ိုပါ လက့်နက့်က ိုင့် အံိုကကမွှုမျ ေး ွင့် ရအ က့်ပါ အြွွဲွေ့မျ ေးမှ အံိုကကွမှုမျ ေး ပါေင့်သည့်။ Action Restore 

Peace, Allied Democratic Forces, Apac Rebellion, Citizen Army for Multiparty Politics, Force 

Obote Back, Former Uganda National Army, Holy Spirit Movement, Lord’s Army, Lord’s 

Resistance Army, National Federal Army, National Union for the Liberation of Uganda, Ninth 

October Movement, People’s Redemption Army, Uganda Christian Democratic Army, Ugandy 

Federal Democratic Front, Uganda Freedom Movement, Ugandan National Democratic 

Army, Uganda National Federal Army, Ugandan National Liberation Front, Ugandan National 

Rescue Fronts I and II, Ugandan People’s Army, Ugandan People’s Democratic Army, 

Uganda Salvation Army, and West Nile Bank Front (Hovil and Lomo, 2004, p. 4; 2005, p. 6). 

 

အခ  ်အလ  ် အသစ်မ ာျားနှင ် အ ခာျား အ င်ျားအ မစ်မ ာျား ြို ဝလ လာ န် ဤစာအုပ်နငှ ် ပူျားတွဲ ပါသည ် 

အွန်လြိုင်ျား အ ငျ်ားအ မစ ် စငတ်ာ ြိ ု ေင်ဝ ာ ်ဝလ လာနြိုင်ပါသည်။ 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/goodhart3e/ 
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၂၃) သဘာေ ပတ်ေန်ျား  င် 
 

ဂျွန့်ဘယ့်  နှင ့် ကယ့်  ေိုေ့် (John Barry and Kerri Woods) 

 

အခန့်ေး မ   က  

• န ေါန့်ေး 

• သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

• က ိုက့်ည မှု ဖပဿန မျ ေး 

• သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေး 

• သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ ဖပဿန မျ ေး 

• ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး၊   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှု၊ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေးနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

  ိုင့်   ေိုကခသည့်မျ ေး 

• လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ရ  ှည့် ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရ ေး 

• န ဂံိုေး 

 

စ ြ ့်အညွှန့်ေး 

ယခိုအခန့်ေး၏  ည့် ယွ့်ချက့်မှ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို 

သက့်ရ  က့်န ိုင့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   

လှုပ့်  ှေးမှုမျ ေးအ ကွ့်   ရလျ ့်သည ့် ပံိုစမံျ ေးက ို  န့်ေးစစ့်ထ ေးသည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ အန ဂ ့် မျ   ေး က့်မျ ေးအ ကွ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ အဖခ ေး 

လ သ ေးမဟို ့်သည ့် သ တေါမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးပါ ပါေင့်လ ရအ င့် ချွဲွေ့ထငွ့် န့် အ  ိုမျ ေးအ ေး ထည ့်သွင့်ေး 

စဉ့်ေးစ ေး န့် ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ ယခိုအခန့်ေး၏ ြွွဲွေ့စည့်ေးပံိုမှ  ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ယခိုအခန့်ေးက ို 

ပည  ပ့်  ိုင့်  နှင ့် ဖပည့် ွင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေမျ ေးနှင ့် မ ေါေမျ ေး   ိုင့်   ရှုရထ င ့်မျ ေးမှ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် အကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးအ ေး ရလ လ ဖခင့်ေးဖြင ့် စ င့်ထ ေးသည့်။ 

လ သ ေးအ ေးလံိုေးသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ှ သင ့်သည့် ဟ သည ့် အ  ိုမျ ေးက ိုလည့်ေး 

ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးထ ေးသည့်။ ထ ိုို့ရန က့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်မှ လ သ ေးမျ ေး၏ လံိုခခ ံရ ေးအရပေါ် 

သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးနငှ ့်  က့်စပ့်မှုက ို ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ ထ ိုို့ရန က့် ငွ့် 

ရမေးခွန့်ေးနှစ့်ခိုက ို ရမေးထ ေးသည့်၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေးသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် က စစ ပ့်မျ ေးက ို 

ရဖြ ှင့်ေး န့် သင ့်ရလျ ့် ပါသလ ေး၊ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးအ ကွ့် ပ ို၍ သင ့်ရလျ ့်မည ့် 

အဖခ ေးရသ  ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေး (ဥပမ     ေးမျှ မှု   ိုင့်   အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေး) က ပ ို၍ 

သင ့်ရလျ ့်ပါသလ ေး။ ရန က့် ံိုေးအရနဖြင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး မ ရဘ င့်က ို သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေး ပါေင့်ရအ င့် ချွဲွေ့ထငွ့်ဖခင့်ေး၏ ဖြစ့်န ိုင့်ရချနငှ ့် အ ေးသ ချက့်၊ အ ေးနည့်ေးချက့်မျ ေးက ို 

ရ ွေးရနွေးထ ေးသည့်။ ရ  ှည့်  ည့် ံ ရ ေး ငွ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်၊ လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုင့်   စ ိုေး  မ့် 

ပ ပန့်မှုမျ ေး ပါေင့်ပပ ေး ယင့်ေးမှ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

မ ရဘ င့်ထွဲ ငွ့် ထည ့်သွင့်ေး န့် အကကံဖပ ချက့်မျ ေးအ ွက့် အဓ က ကျသည့်။ ရ  ှည့် ည့် ံ ရ ေး 

ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်က ို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ဖြစ့် ပ့် ရလ လ မှုမျ ေး ငွ့် ထည ့်သွင့်ေးထ ေးပါသည့်။ ဖြစ့် ပ့် ရလ လ မှုမျ ေး ငွ့် 
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ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေးနငှ ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှု၏ သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို ရလ လ ထ ေးပပ ေး 

ထ ိုဖြစ့် ပ့်  စ့်ခိုချင့်ေးစ က သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်အရပေါ် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး ွင့် ကမ္   

စ ေးပွ ေးရ ေးက အဓ က အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်ရနမှုမျ ေးအ ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

 

နြိဒါန်ျား 

 

ယခိုအပ ိုင့်ေး ငွ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏  ည့် ွယ့်ချက့်မှ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် ရ  ှည့်  ည့် ံ ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

(သ ိုို့) မ ည့် ံ ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးမျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးအဖြစ့် န ေးလည့်န ိုင့်မည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးအ ေး ရ ွေးရနွေး န့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုို့အကက ေး  က့် ံရ ေး ွင့် အရ ေးပါ ံိုေး က စစ ပ့်မှ  

လ သ ေးမျ ေးသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုဖြစ့်သည ့် အချက့် ဖြစ့်သည့်။   ိုလ ိုသည့်မှ  

လ သ ေးမျ ေးသည့် လ သ ေးမဟို ့်သည ့် ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏  က့် ံရ ေး  ိုို့ အရပေါ် လံိုေးေ မှ ခ ိုရနပပ ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေးရကက င ့်လည့်ေး ထ ခ ိုက့်လွယ့်ကကသည့်။ ကိုလသမဂဂ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

အစ အစဉ့် (The United Nations Environment Programme (UNEP)) က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့် က စစ ပ့်မျ ေး  က့်စပ့်န ိုင့်သည ့် ပံိုစ ံသံိုေးမျ   ေးက ို အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးသည့်။ 

• သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ခံစ ေးန ိုင့် န့် လ ိုအပ့်သည ့် အ   ဖြစ့်သည့်  

(က ကွယ့်ရပေးထ ေးသည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး အဖပည ့်အေ ကျင ့်သံိုေးန ိုင့် န့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ေန့်မျ ေး ွင့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် က ကယွ့်ရ ေးလည့်ေး ပါသင ့်သည့်ဟို 

အဓ ပပ ယ့် သက့်ရ  က့်သည့်။) 

• အချ   ွေ့ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် အချက့်အလက့်မျ ေး   ှ ရ ေး၊  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်မှု ငွ့် 

ပါေင့်ရ ေးနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် က စစ ပ့်မျ ေး ွင့်    ေးမျှ မှု   ှ ရ ေး  ိုို့သည့် ရက င့်ေးမွန့်ရသ  

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်    ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်မှုမျ ေး အ ွက့် လ ိုအပ့်သည့် (သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့် အက အကယွ့် ရပေးရသ  နည့်ေးဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို အရက င့်အထည့် ရြ ့် မည့်။) 

• လံိုခခ ံရသ ၊ ကျန့်ေးမ ရသ ၊ ရဂဟေန့်ေးကျင့် အ  ဘက့်ည ရသ  ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ှ ရ ေးသည့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးပင့် ဖြစ့်သည့် (ယင့်ေးမှ  ဖငင့်ေးခံိုရန ွဲ ချဉ့်ေးကပ့်ပံို  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်)။ (UNEP, 2009)  

သ ိုို့   ငွ့် လက့်ရ ွွေ့ န ိုင့်ငံရ ေး ွင့်မ  အ  ိုပါ န ေးစပ့်ရသ  ပ ့်သက့်  က့်နွှယ့်မှုမျ ေးနငှ ့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ လ မှုရ ေး၊ 

န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အရလ အကျင ့်မျ ေးအရပေါ် ယင့်ေး  ိုို့၏ သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို မကက ခဏ 

လျစ့်လျှူရှုထ ေးဖခင့်ေး ခံ သည့်။ ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့်မှု ဟ သည ့် သရဘ    ေးသည့် 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ လ မှုရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး  ိုင့်   စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်မှုမျ ေး၊ အရလ အကျင ့်မျ ေးနှင ့် 

 ည့်ရ  က့်ပံိုမျ ေး ရြ ့်ထို ့်  နငှ ့် ဖပ ဖပင့်   ွင့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးက ရဂဟေန့်ေးကျင့်အရပေါ် 

သက့်ရ  က့်န ိုင့်မှုမျ ေးက ို ချ  န့်  စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် လ သ ေး  ိုို့၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေး အ ေးလံိုေး ွင့် (အထ ေးသဖြင ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး  ိုင့်   လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး ွင့်) ရဂဟေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးက ို ဦေးစ ေးရပေး စဉ့်ေးစ ေး န့် 

ဖြစ့်သည့်။  
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အစ ိုေး မျ ေး၊ အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး (NGOs)၊ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်    က့်ကက ွ

လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၊ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၊ ကိုန့်သွယ့်ရ ေး သမဂဂမျ ေး၊ အမျ   ေးသမ ေး အြွွဲွေ့မျ ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

 က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး အပါအေင့် ဇ  ့်ရက င့် အမျ   ေးမျ   ေး  ိုို့သည့် 

ရ  ှည့် ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုဟ သည ့် သရဘ    ေးက ို လက့်ခထံ ေးကကသည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ 

န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ခွင ့်က ို ရ ွေးရနွေးရနကကချ  န့်၌ ချမ့်ေးသ ရသ  အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့်မ  ရ  ှည့် 

 ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုက ို “အစ မ့်ေးရ  င့် လွှမ့်ေးသည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု” (သ ိုို့) 

စ ေးပွ ေးရ ေးက ို “ရဂဟရဗေအ ေး ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် ရခ ့်မှ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ရစဖခင့်ေး” ဟို အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုကကသည့် (J. Barry, 2004, 2012, 2014)။ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု   ိုင့်   ကမ္   

ရက ့်မ ှင့် (World Commissionn on Environment and Development (WCED)) ၏ အစ  င့်ခံစ က 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နငှ ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု ရပါင့်ေးစပ့်ထ ေးရသ  မဟ ဗျှူဟ  ရြ ့်ထို ့် န့်   ိုက့် ွန့်ေး 

ခွဲ ရသ  ၁၉၈၇ ခိုနစှ့်မှ စ၍ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   အစ မ့်ေးရ  င့် န ိုင့်ငရံ ေးနငှ ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး သ အ ို  မျ ေး ငွ့် 

ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုသည့် စံနှုန့်ေး  ိုင့်   သရဘ    ေး  စ့်ခိုအဖြစ့် ပျံွေ့နှံို့ခွဲ ပပ ေး 

ဖြစ့်သည့် (စ ရသ တ  ၂၃.၁  ွင့် ရှုပါ)။ ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုသည့် ကမ္   ရ  င့်ဘက့်ဖခမ့်ေး ွင့် လ မှုရ ေးနငှ ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြည ့် ည့်ေးရပေးန ိုင့် န့် လ ိုအပ့်သည့်။ ယင့်ေးလ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ရ  င့်ကမ္ ဖခမ့်ေး ှ  န ိုင့်ငံမျ ေးစွ က လက့် ှ  ွင့် ဖြည ့် ည့်ေးရပေးန ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ကကရသေးရပ။  

 

စ ရသ တ  ၂၃.၁။ အဖခ ေး အဖမင့်  စ့်မျ   ေး၊ ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု 

ရ  ှည့်  ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုအရပေါ် လ သ မျ ေးသည ့် အဖမင့် စ့်ခိုမှ  သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့်မှု  ိုင့်   ၁၉၈၇ ခိုနှစ့် ဘ န့်လန့် (Brundtland) ရက ့်မ ှင့် အစ  င့်ခံစ မ ှ

ယ ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အချ ပ့်အ ေးဖြင ့်   ို ရသ ့် နည့်ေးပည ၊ အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးနငှ ့် မ ေါေ အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးဖြင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် က ကွယ့်ရ ေး  ိုို့က ို အ   ကွ 

လိုပ့်ရ  င့် န့် ဖြစ့်န ိုင့်ရကက င့်ေး အစ  င့်ခံစ က   ိုထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အ  ိုပါ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုကက ေးသည ့် 

သရဘ    ေးက ို ရေြန့်မှု နစှ့်ခို ှ သည့်။ 

၁။ အချ   ွေ့က ရ  ှည့် ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု ဟ သည ့် သရဘ    ေး  စ့်ခိုလံိုေးသည့် အဓ ပပ ယ့် 

 နို့့်ကျင့်ဘက့် နှစ့်ခိုက ို ရပါင့်ေးထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Redclift, 2005) ဟို   ိုကကသည့်။ ပ ို၍ ရ  ှည့် 

 ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  လ မှု ေန့်ေးကျင့်  စ့်ခိုက ို ြန့်  ေး န့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် ရနထ ိုင့်မှု ပံိုစမံျ ေးက ို 

ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် စနစ့် ကျ ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့် န့် လ ိုအပ့်သည့်ဟ သည ့် အဖမင့်က ို 

ရသေးသ မ့်သွ ေးရစရသ ရကက င ့် ထ ိုသရဘ    ေးမှ  မလ ိုလ ေးအပ့်သည ့်   ိုေးကျ   ေးမျ ေး ဖြစ့်ရပေါ်ရစသည့်။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အ ေး က  ့်မိုနို့့်က ို စ ေးသ စ ေးပစ့်ပပ ေး 

ကိုန့်မသွ ေးရစန ိုင့်ဟ သည ့် စ  ့်က ေးယဉ့် န့် အရဖခအရန  စ့်ခိုက ို ြန့်  ေးရပေးသည့်။ ရ  ှည့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲမှု 

လမ့်ေးရကက င့်ေးရပေါ် ရအ င့်ဖမင့်စွ  ရ  က့် ှ န ိုင့် န့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး၊ ေင့်ရငွမျ ေးနငှ ့် ရငရွကကေး ချမ့်ေးသ မှုမျ ေးက ို 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး အ ွင့်ေး၊ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး အချင့်ေးချင့်ေး ဖပန့်လည့် ခွွဲရေရပေး န့် လ ိုအပ့်ရကက င့်ေးနှင ့် 

သ သ ထင့် ှ ေးရသ  စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး   ိုင့်   အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး သ  ှ ရစသည့်ထက့် 

အ  ိုပါ သရဘ    ေးက အထ အခ ိုက့် မ ှ ရသ ၊ န ိုင့်ငံရ ေးနငှ ့် မသက့်  ိုင့်ရသ  အရဖပ င့်ေးအလွဲသ  

လ ိုအပ့်ရကက င့်ေး အထင့်ရ  က့်ရစသည့်။ 

၂။ အဖခ ေးသ မျ ေးကမ  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ အ ရံိုစ ိုက့်သင ့်သည့်အ  မှ     ေးမျှ မှု မဟို ့်၊ မ   ေးမှု ဖြစ့်သည့်၊ 
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မ   ေးမှုအ ွက့် မ ေါေမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး  ံိုို့ဖပန့်မှုမျ ေး ရြ ့်ထို ့်သင ့်သည့်ဟို ရထ က့်ဖပကကသည့် (Simon, 

1994)။ ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုအ ွက့် အစ မ့်ေးရ  င့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

အစ အစဉ့်မျ ေး ရြ ့်ထို ့်ဖခင့်ေး၊ ဖငင့်ေးခံိုဖခင့်ေးနှင ့် ဖပင့် င့်ဖခင့်ေး  ိုို့သည့်  န့်ြ ိုေး ှ သည ့် အချ  န့်မျ ေးနှင ့် 

အင့်အ ေးမျ ေးက ို ဖြ န့်ေး  ေး  ကျသည့်။ အန ဂ ့် ွင့် အရက င့်ေး ံိုေး အရဖခအရန ဖြစ့်သည ့် ရ  ှည့် 

 ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုအ ွက့် လိုပ့်ရ  င့်သည့်ထက့် “လက့် ှ   ည့် ှ ရနပပ  ဖြစ့်ရသ  

ရ  ှည့်  ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲမှု မ ှ ဖခင့်ေး” (Barry, 2012) က ို အသ အမှ ့် ဖပ ပပ ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

အနတ  ယ့်မျ ေးက ို ရလျှ  ချ န့် အ ရံိုစ ိုက့်သင ့်သည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၂၃.၂။ ရဂဟရဗေ  ိုင့်   ရဖခ  ပံို  ပ့်မျ ေး (Ecological footprint) 

ရဂဟရဗေ  ိုင့်   ရဖခ  ပံို  ပ့်မျ ေး (Ecological footprint)   ိုသည့်မှ  သံိုေးစွွဲ သည ့် ပစစည့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်ရစ၊ 

လ  စ့်ဦေး ဖြစ့်ရစ၊ မ သ ေးစို  စ့်စို ဖြစ့်ရစ၊ လ အိုပ့်စို အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ရစ၊ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ ဖြစ့်ရစ 

ဖပ လိုပ့်သ   စ့်ဦေး၊  စ့်ြွွဲွေ့၏ ရဂဟရဗေ  ိုင့်   သက့်ရ  က့်မှု စိုစိုရပါင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   န ိုင့်ငရံ ေး သရဘ    ေး ငွ့်  ွွဲရ  င့်မှု  ှ သည ့် သရဘ    ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ရဂဟရဗေ ရဖခ   ပံို  ပ့်မျ ေးသည့် ရစျေးကကွ့်  န့်ြ ိုေးက မရြ ့်ဖပန ိုင့်သည ့် 

ရဂဟရဗေ  ိုင့်   ကိုန့်ကျစ   ့် အဖပည ့်အေက ို ရြ ့်ဖပ န ိုင့်ပပ ေး အ င ့်ဖမင ့်ရသ  ပံိုစံမျ ေး ွင့် 

ထ ိုကိုန့်ကျစ   ့် ခွွဲရေမှု ပံိုစကံ ိုလည့်ေး ဖပသန ိုင့်သည့်။ 

 

မ ့်သ ေး စ့်(စ့်) ေက့်က ရနဂယ့်လ့် (Matthias Wackernagel) နှင ့် ေ လ ယမ့်   ေးစ့် (William Rees)   ိုို့က 

ရပေးထ ေးရသ  လ ဦေးရ   စ့်ခို အ ကွ့် “(က) အသံိုေးဖပ ရသ  စွမ့်ေးအင့်/ပစစည့်ေးဥစစ  အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး 

အ ေးလံိုေးက ို ရ  က့်ရလျှ က့် ပံ ပ ိုေးရပေးန ိုင့်ပပ ေး (ခ) စနွို့့်ထို ့်ရသ  စွနို့့်ပစ့် အညစ့်အရကကေးမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို 

ရ  က့်ရလျှ က့် လက့်ခံ စိုပ့်ယ န ိုင့်မည ့် ရဂဟရဗေ စနစ့်အ  အလိုပ့်ဖြစ့်သည ့် ရဖမရန   (နှင ့် ရ ဖပင့်) 

အကျယ့်အေန့်ေး (ထ ိုရဖမရန  သည့် မည့်သည ့် ရန  ၌မ  ို  ှ န ိုင့်သည့်) လ ိုအပ့်ချက့်” က ို 

  ိုင့်ေး   ွက့်ချက့်   ွင့် အ  ိုပါ သရဘ    ေးက ို ရြ ့်ထို ့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Andersson and 

Lindroth, 2001, p. 114)။ ထ ိုို့ရကက င ့် ရဂဟရဗေ ရဖခ   ပံို  ပ့်မျ ေးသည့် သိုရ သန ပည  ငှ့်မျ ေးက ို 

ရဂဟရဗေအ  အနှု ့်ဖပရနရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးက ို   ှရြွရြ ့်ထို ့်န ိုင့်မည ့်  ွက့်ချက့်ရ ေး က   ယ   စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်။ ရဂဟ ရဗေအ  အနှု ့်ဖပဖခင့်ေး   ိုသည့်မှ  န ိုင့်င ံွင့်ေး  ှ သည ့် နယ့်ရဖမ အကျယ့်အေန့်ေးထက့် 

ပ ိုရသ  ရဂဟရဗေ အကျယ့်အေန့်ေးက ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ယရနို့ရခ ့် ွင့် လ သ ေးမျ ေး၏ ရဂဟရဗေ ရဖခ  ပံို  ပ့်မျ ေးသည့် ကမ္ ရဖမကက ေးက ဖပန့်လည့် အစ ေးထ ိုေး 

ဖြည ့် ည့်ေးရပေးန ိုင့်သည့်  ပမ ဏထက့် ၂၃   ခ ိုင့်နှုန့်ေး ပ ို၍ မျ ေးဖပ ေးရနသည့် 

(http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/  ွင့် ရှုပါ)။ ယင့်ေးက ို 

အဖခ ေး ရြ ့်ဖပသည ့် နည့်ေး စ့်နည့်ေးမှ  “ကမ္ ရဖမအ ေး ရကျ ့်လနွ့်သံိုေးစွွဲသည ့်ရနို့” (Earth Overshoot Day) 

ဟ ၍ ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  ၂၀၁၄ ခိုနှစ့် ဩဂို ့်လ ၁၉  က့်ရနို့က ို ကမ္ ရဖမအ ေး ရကျ ့်လွန့် သံိုေးစွွဲသည ့်ရနို့ဟို 

သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့်။ “လ သ ေး မျ   ေးနယွ့်စိုက သဘ ေ၏ အ င့်ေးအဖမစ့်  န့်ပံိုရငွမျ ေးက ို ထ ိုနစှ့်အ ွက့် 

အကိုန့်အစင့် သံိုေးစွွဲသည ့် ရနို့အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ို က့် ရကျ ့်လနွ့်သွ ေးပပ ေး ကျန့် ှ သည ့် 

 စ့်နှစ့်လံိုေး ွင့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် သဘ ေ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ရချေးယ  သံိုေးစွွဲဖခင့်ေး၊ ရလထိုထွဲ ငွ့် 



 813 

က ဗွန့်ေ ိုင့်ရအ က့်  ိုက့်ေ့်မျ ေး ထို ့်လွှ ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ဖြင ့် ရဂဟရဗေ အနှု ့်ဖပမှုမျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် ရကျ ့်လွန့် သံိုေးစွွဲရနကကသ မျ ေး ဖြစ့်သည့်” (Global Footprint Network, 2014)။ 

 လေ့်အရနဖြင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို ထို ့်ယ သံိုေးစွွဲပပ ေး ရ  ှည့် 

 ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲမှု မ ှ စွ  သံိုေးစွွဲကကသည့်။ ပဗ   န့်၊ အရမ  ကန့်၊ နယ့်သ လန့်၊ ဘယ့်လ့်ဂျ  ယံနှင ့် ဂျ မန  န ိုင့်ငံမျ ေး 

အပါအေင့် စ ေးပွ ေးရ ေး ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ကွ့်ဖခင့်ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု   ိုင့်   အြွွဲွေ့ (Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD)) ေင့် န ိုင့်ငံ သံိုေးပံို နှစ့်ပံိုခနို့့်သည့် ရဂဟရဗေ 

အနှု ့်ဖပမှုက ို  င့်  ိုင့်ရန သည့်။ OECD အြွွဲွေ့ေင့် မဟို ့်သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် အ  ိုေး ံိုေး ချ   ေးရြ က့်သည ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးမှ  စင့်က ပ ၊ ရဟ င့်ရက င့်နငှ ့် အစစရ ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ အချ   ွေ့န ိုင့်ငမံျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ရဂဟရဗေ  ိုင့်   အရကကွေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရ ေး အစ အမံမျ ေး ွင့် 

ရပေါ်ရပေါ်ထင့်ထင့်ပင့် ထည ့်သွင့်ေး အသ အမှ ့်ဖပ ထ ေးသည့်။ ဥပမ  ပဗ   န့်န ိုင့်ငံ၏ ရန က့် ံိုေး ရ  ှည့် 

 ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု မဟ ဗျှူဟ  ွင့် “ပဂ  ဟ့်ကမ္  အသက့် ှင့်သန့်ရ ေး” က ို အဓ က 

 ည့် ွယ့်ချက့်အဖြစ့် ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

 

ပ ိုမ ို ဖပည ့်စံိုစ ွ သ  ှ လ ိုပါက Global Footprint Networks ၏ ေက့်ဘ့်  ိုေ့် 

(http://www.footprintnetwork.org/index.php/)  ွင့် ေင့်ရ  က့် ရလ လ န ိုင့်ပါသည့်။ 

ယင့်ေးေက့်ဘ့်  ိုေ့် ွင့် ရဂဟရဗေ ရဖခ  ပံို  ပ့်မျ ေးနှင ့် ရ  ညှ့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု  ိုင့်   

ရိုပ့် ှင့်မျ ေးလည့်ေး ရ ွွေ့န ိုင့်ပါသည့်။ 

 

အ  ိုဖပ သည ့် မဟ ဗျှူဟ မှ  ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးက ို 

“ရန င့်လ မည ့် မျ   ေး က့်သစ့်မျ ေး၏ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို ထ ခ ိုက့်မှု မ ှ ရစဘွဲ ပစစ ပပန့် လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို 

ဖပည ့်ေရစရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု” ဟို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုသည့် (WCED, 1987, p. 24)။ အ  ိုချံ ေး   ို ရသ ့် 

မျ   ေး က့်  စ့်ခိုချင့်ေးစ က ၎င့်ေး၏ ရဂဟရဗေ ရဖခ   ပံို  ပ့်မျ ေးသည့် (စ ရသ တ  ၂၃.၂  ွင့် ရှုပါ) ကမ္ ရဖမက 

လက့်ခနံ ိုင့်ရသ  ပမ ဏထက့် ရကျ ့်လွန့်မသွ ေးရစြ ိုို့ ရသချ ရစ မည့် ဖြစ့်သည့်။ WCED ၏ အစ  င့်ခစံ သည့် 

၁၉၉၂ ခိုနှစ့်   ယ ို ငွ့် ကျင့်ေးပခွဲ ရသ  ကမ္ ရဖမ ည လ ခဟံို အမျ ေး သ ကကသည ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ ည လ ခံ (the United Nations Conference on the Environment 

and Development (UNCED)) ဖြစ့်ရပေါ်လ  သည ့် အဓ က အရကက င့်ေး င့်ေးခ ံ  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုည လ ခ ံွင့် ရ  ှည့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု   ှ  န့် အ ဂျန့်ေါ ၂၁ ဟို အမည့်ရပေးထ ေးသည ့် 

ဖပည့် ငွ့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးအ ကွ့် ကမ္   အစ အမံ ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့်။ ထ ိုအချ  န့်မှ စ၍   သ ဥ ို 

ရြ က့်ဖပန့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှု (နငှ ့် ယင့်ေးနငှ ့်သက့်  ိုင့်ရသ  စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေး ဖြစ့်သည ့် ရ န ံ ရစျေး က့်ဖခင့်ေးနှင ့် 

စွမ့်ေးအင့် မလံိုရလ က့်ဖခင့်ေး) သည့် အဓ က ကျရသ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး ဖြစ့် ပ့်အဖြစ့် 

ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့် (Barry, 2012; Klein, 2014)။   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

ရ  ှည့်  ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရ ေး နှစ့်ခိုလံိုေးက ို ရယဘိုယျ  ံိုို့ဖပန့်သည ့် အရနဖြင ့် ပည  ငှ့်မျ ေး၊ 

 က့်ကကွလှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးနှင ့် မ ေါေ ချမှ ့်သ မျ ေးသည့် “သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး” 

ဟ သည ့် သရဘ    ေးက ို စ င့် ရြ ့်ထို ့် လ ကကသည့်။ ယင့်ေးသရဘ    ေးသည့် လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး၊ 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် အန ဂ ့် မျ   ေး က့်သစ့်မျ ေးက ို သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ယ ိုယွင့်ေးပျက့်စ ေးဖခင့်ေး၏ 

အ  ိုေး ံိုေးရသ  သက့်ရ  က့်မှု မျ ေးမှ က ကယွ့်ရပေး န့်  ည့် ယွ့်သည့်။ 
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သဘာေ ပတ်ေန်ျား  င် ဆြိုင ်ာ လူူ့အခွင ်အဝ ျား 

 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ    ေးမျ ေးက ို ပည  ပ့်  ိုင့်  နှင ့် မ ေါေ   ိုင့်   

ြ ို မ့်မျ ေး ွင့်  င့်ဖပခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ လက့် ရလ  စ ရပမျ ေး ွင့် လံိုခခ ံရသ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

  ှ ရ ေးအ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ခိုခံက ကယွ့်ဖခင့်ေး (Nickel, 1993) မှသည့် ကျန့်ေးမ ရ ေးနငှ ့် 

ြ လံိုရ ေးအ ကွ့် လံိုရလ က့်သည ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ှ ရ ေး (Hayward, 2005)၊ သဘ ေ 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ပ ိုင့်  ိုင့်ရ ေး (Hancock, 2003)၊   သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး (Caney, 

2007)၊ ရလထိုညစ့်ညမ့်ေးမှု  နို့့်ကျင့်ရ ေး (Lercher, 2007)၊ အစ ေးအစ  လက့်လှမ့်ေးမ မှု (Sage, 2012, IPCC, 

2014, p. 18)၊ စ မ့်ေးလန့်ေးရသ  အန ဂ ့်အ ွက့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ထွက့်ရပေါ်လ ဖခင့်ေး (Hiskes, 2005)   ိုို့အထ  အမျ   ေးမျ   ေး ရ ွွေ့ ှ  သည့်။ အဖခ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမျ ေးလည့်ေး 

 ှ န ိုင့်သည့်မှ  သံသယ ေင့်စ   မလ ိုရပ။ အမျ   ေးမျ   ေးရသ  ဖငင့်ေးခံို ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး ငွ့်   ည သည ့် အချက့်မှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ န ိုင့်ငံရ ေး  ိုင့်   ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှု စွမ့်ေးအ ေးသည့် ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရ ေး/ ရ  ှည့် 

 ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု အစ အစဉ့်အ ကွ့်  န့်ြ ိုေး ှ ပပ ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   

ဖပဿန မျ ေးသည့် အဖခ ေးရသ  လ သ ေး လံိုခခ ံမှုအရပေါ် ပံိုမှန့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးနငှ ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်လျှင့်လည့်ေး 

ကျင ့်ေ ့်  ိုင့်   အရဖခအရန အ င ့် စ့်ခို  ှ ပပ ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက   ့်န ိုင့်သည ့် က ကွယ့်မှု  စ့်ခို ရပေး န့် 

လ ိုအပ့်သည့် (Shue, 1980)။ သံသယ  ှ သ မျ ေးကမ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ဖပဿန မျ ေးက 

ယ ရ  င့်လ သည ့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေး၏ လကခဏ သည့် အဖခ ေးရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက က ကယွ့်ရပေးသည ့် 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေး၏ လကခဏ နှင ့်   ည ဖခင့်ေး ှ ၊ မ ှ က ို ရမေးခွန့်ေးထို ့်ကကသည့်။ ရသချ သည ့် အချက့်မှ  

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် စဖံပ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည ့် နှ ပ့်စက့်ခံ ဖခင့်ေး 

မ ှ ခငွ ့် ကွဲ သ ိုို့ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး နည့်ေး     ိုက့်ရ ိုက့် အဖပန့်အလှန့် က ေးလ ေး က့်နွှယ့်သည ့် 

သရဘ    ေး မ ှ ရပ။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် န ေးလည့်မှုမျ ေး 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်လ ပပ ေး လ ူ့ဂိုဏ့်သ ကခ နှင ့် က ိုက့်ည ရသ  ဘေအရပေါ် လက့်ရ ွွေ့ ပခ မ့်ေးရဖခ က့်သည ့် အ  မျ ေးက ို 

အကွဲဖြ ့် လ သည့်နငှ ့် အည  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို က ကယွ့်သည ့် 

ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ဖငင့်ေးခံို ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးအ ေး အရလေးအနက့် ထ ေး န့် အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေး 

  ှရ ွွေ့လ မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

သဘာေ ပတ်ေန်ျား  င်၊ လူသာျားမ ာျား (မ)လံုခခံ မှုနငှ ် လူူ့အခွင ်အဝ ျား 

 

န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေး န ေးပါေးသည့် ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးက ို    ေးေင့် လက့်မှ ့် 

ရ ေးထ ိုေးထ ေးကကသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး၏ အပ ိုေ့် ၃  ငွ့် လ   ိုင့်ေးသည့် “အသက့် ှင့်သန့်ခွင ့်၊ 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်နငှ ့် လ ပိုဂဂ  လ့် လံိုခခ ံမှု  ခွင ့်  ှ သည့်” ဟို   ိုထ ေးသည့်။ လ  စ့်ဦေး၏ လံိုခခ ံရ ေးက ို သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   က စစ ပ့် အမျ ေးအဖပ ေးက ပခ မ့်ေးရဖခ က့် န ိုင့်သည့်။ ရ ေှးဦေးစ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

ယ ိုယွင့်ေး ပျက့်စ ေးဖခင့်ေးနှင ့် ရ န၊ံ ရသ က့်သံိုေးရ  ကွဲ သ ိုို့ရသ  အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ကိုန့်ခန့်ေးလ ဖခင့်ေးသည့် အ   ့်က ို 

ကျှူေးရကျ ့်ေင့်ရ  က့် သ မ့်ေးပ ိုက့်မှုမှ   ေန့်န ိုင့်ငံ ေါြ ေးရေသ ှ  ပဋ ပကခမျ ေးအထ  ကမ္  ရေသ အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် 

ကကမ့်ေး မ့်ေးရသ  ပဋ  ပကခမျ ေး  ဖြစ့်ပွ ေးရစသည ့် အရကက င့်ေး င့်ေးခ ံ (သ ိုို့) ဖြစ့်ပွ ေးရစ   ငွ့် ပါေင့်သည ့် 

အရကက င့်ေးအ င့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုဖပဿန မှ  ရ နံနှင ့်   သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး   ိုို့နှင ့် 
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ပ ့်သက့်လ လျှင့် အထ ေး သ သ သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့မှ  ရ နရံစျေး ရခါင့်ခ ိုက့်လ ဖခင့်ေး၏ ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု နှစ့်ခိုက ို 

 စ့်ပပ  င့် ည့်ေး  င့်  ိုင့်ရန သည့် (ရ န ံ   ှေးပါေးလ ဖခင့်ေးနှင ့် ပ ို၍ ရစျေးကက ေးလ ဖခင့်ေး) (Aleklett, 2012)။ 

န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့်မျ ေး ဖမြှင ့် င့်သည ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု   ိုင့်   စ ေးပွ ေးရ ေး နည့်ေးလမ့်ေး ဖြစ့်သည ့် ေါ ငှ့် န့် 

သရဘ   ည ချက့်သည့် ဘွင့်ေးဘွင့်ေး   ို လျှင့် ရ နမံျ ေး ရစျေးသက့်သက့်သ သ    ှ ရ ေးအရပေါ် 

အရဖခခံထ ေးသည့်။ (  ေန့်ဟ စ န့် လက့်ရအ က့် အ   ့်မ ှကွဲ သ ိုို့) ရ နံ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခ ံသည ့်အခါ “အ င့်ေးအဖမစ့် စစ့်ပွွဲမျ ေး” စ င့်လ န ိုင့်သည့်။ သက့်  ိုင့်သည ့် က စစ ပ့်  စ့်ခိုမှ  

ရ န ံအ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး အရပေါ် အရဖခခံထ ေးသည ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု၏ ထ ခ ိုက့်လွယ့်မှုနငှ ့် ရ န ံ (နှင ့် သဘ ေ 

ဓ  ့်ရငွွေ့) ရစျေးဖမင ့် က့်လ ဖခင့်ေး၏ စွမ့်ေးအင့် မလံိုခခ ံမှု   ိုင့်   သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးသည့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု 

က ိုလည့်ေး မလံိုမခခံ  ဖြစ့်ရစသည့်။ အဖခ ေး စ့်ဘက့် ငွ့်လည့်ေး ရ နမံျ ေးနှင ့် သဘ ေ ဓ  ့်ရငွွေ့မျ ေးက ို 

သမ ေးရ ိုေးကျ မဟို ့်ရသ  အဖမ ့်ထို ့်ဖခင့်ေး (ထ ိုသ ိုို့ အဖမ ့်ထို ့်ဖခင့်ေးရကက င ့် ရ နနံှင ့် သဘ ေ ဓ  ့်ရငွ 

အမျ ေးအဖပ ေး  ှ ရနသလ ေးဟို သံသယ ေင့်ရစသည့်) ရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေး သည ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်၊ ရ နငှ ့် 

  သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး အကျ  ေး က့်မျ ေးသည့် လ မှုနှင ့် ရဂဟရဗေ  ိုင့်   အနတ  ယ့် 

အမျ ေးအဖပ ေး ယ ရ  င့်လ သည့်။ ယင့်ေးမှ  ရ နကံ ို အရဖခခသံည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးမှု၏ ကိုန့်ကျစ   ့်အ ွက့် “စွနို့့်လွှ ့် 

အနစ့်န ခံသည ့် ဇိုန့်မျ ေး” ြန့်  ေးဖခင့်ေး (ဥပမ  အယ့်လ့်ဘ   ၏ ရ န ံ ထွက့်   သွဲရဖမ ရေသ) သ ိုို့မဟို ့် 

ရ နကံ ို အရဖခခံသည ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုက ို  က့်လက့် လိုပ့်ရ  င့်က   ည့်ပင မ့်ရသ    သ ဥ ို 

အရဖခအရနအ ွက့် သ ပပံပည အ  စ  ့်ချ သည ့် ပမ ဏက ို ရကျ ့်လွန့် ရလ င့်ကျွမ့်ေးရစဖခင့်ေးဖြင ့် 

“ကမ္ ရဖမက ို ပ ိုမ ို ပ ရလ င့်ရစဖခင့်ေး”  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

 

ေို  ယ အရနဖြင ့် သနို့့် ှင့်ေးရသ  ရလနငှ ့် ရ   ိုို့   ှ ရ ေးမှ  လ သ ေးမျ ေး အသက့် ှင့်ရ ေးအ ွက့် မ ှ မဖြစ့် 

လ ိုအပ့်သည့်။ လံိုရလ က့်ရသ  အစ ေးအစ  ပမ ဏနှင ့် အ ည့်အရသွေး   ှ ရ ေးမှ လည့်ေး သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့် အရပေါ် မျ ေးစွ  မှ ခ ိုရနပပ ေး လ သ ေးမျ ေး၏ လံိုခခ ံရ ေးနှင ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး   ှ ရ ေး အ ကွ့်လည့်ေး 

မ ှ မဖြစ့် လ ိုအပ့်သည့်ဟို ယ  န ိုင့်သည့်။ ဗန့်ေါန   ှ ဗ  (Vandana Shiva) (1999)   ိုခွဲ သည ့်အ  ိုင့်ေး 

လွ ့်လပ့်စွ  ထို ့်ရြ ့် ရဖပ   ိုခငွ ့်က ို   ရလ င့်မ ွ့်သ ပ့်မှုနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  ြ နှ ပ့်မှုမျ ေးဖြင ့် 

ထ ခ ိုက့်ရစန ိုင့်သည့်။    ယ အချက့်မှ  ရလထို ညစ့်ညမ့်ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်ရစ၊ ရ နံ ယ ိုြ  ့်မှု ဖြစ့်ရစ၊ အဖခ ေးရသ  

ဓ  ို ပစစည့်ေး ယ ိုြ  ့်မှု ဖြစ့်ရစ၊ ရ ေ ယ ို သ တ ကကွ ညစ့်ညမ့်ေးမှုမျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်ရစ၊ ရ ကက ေး ရ လျံှဖခင့်ေးနှင ့် 

ပင့်လယ့်ရ  မျက့်နှ ဖပင့် ဖမင ့် က့် လ ဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်ရစ၊ ရဖမပပ  ဖခင့်ေး၊ ရဖမ  ိုက့်စ ေးဖခင့်ေးရကက င ့် ဖြစ့်ရစ 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   အနတ  ယ့်မျ ေးရကက င ့် လ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရဖမမျ ေးမှ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ 

ပစ့်လ ိုက့်ရသ အခါ လ သ ေးမျ ေးအ ကွ့် လံိုခခ ံရ ေးက ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်  ကျသည့်။ ဤရန   ငွ့်   ေးရြ ့်ရ ေးနှင ့် 

ရ က    ရ  က့်လိုပ့်ရ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေးအ ကွ့် လ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ ရနထ ိုင့်   

ရဖမမျ ေးမှ ြယ့်ထို ့်ပစ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးလည့်ေး အကျံ ေးေင့်သည့် (ဖြစ့် ပ့် ရလ လ ဖခင့်ေး အပ ိုင့်ေးက ို ရှုပါ)။ 

 

ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေးနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ထ ခ ိုက့်လ ဖခင့်ေး  ိုို့နှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် 

လိုပ့် ပ့်မျ ေးရကက င ့် လ သ ေး လံိုခခ ံမှုက ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခံ ဖခင့်ေးနငှ ့် အရပေးအယ  လိုပ့် ဖခင့်ေး  ိုို့ အရကက င့်ေး 

 င့်ဖပထ ေးသည ့် စ အိုပ့်စ  မ့်ေး မျ ေးစ ွ  ှ သည့်။ ထ ိုက စစနှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး ဂျ   အန့် မ   ေးနက့်ဇ့် 

အယ့်လ့်လ ယ  (Joan Martinez-Alier) ၏ “ င့်ေး ွဲသ ေးမျ ေးအ ကွ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် သရဘ    ေး” 

ဟ သည ့် စ  မ့်ေးက ို မကက ခဏ က ိုေးက ေးရလ   ှ သည့်။  ငွ့်ေးထွက့် ပစစည့်ေးမျ ေး၊ ရ နနံှင ့် 



 816 

သစ့်အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို အဖမ ့်ထို ့် န့် ြံွပြ  ေးရ ေး မဟ ဗျှူဟ မျ ေး ချမှ ့်သည ့်အခါ “ င့်ေး ွဲသ ေးမျ ေးသည့် 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးသ မျ ေး မဟို ့်သည ့်   ိုင့်ရအ င့် ထ ိုအ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့်နှင ့် 

သနို့့် ှင့်ေးရသ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ှ ရ ေး အ ွက့်   ိုက့်ပွွဲေင့် သ မျ ေး” ဖြစ့်လ ကကသည့် (Martinez-

Alier, 2003, p. 201)။ ပစစည့်ေး စ့်ခို အ ွက့် ရစျေးကကွ့် ရစျေးနှုန့်ေး ွင့် ရဂဟရဗေ  ိုင့်   ကိုန့်ကျစ   ့်မျ ေး 

ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးကက ေးမျ ေး (ကိုန့်ထို ့်လိုပ့်သ သည့် အ  ိုပါ 

ကိုန့်ကျစ   ့်မျ ေးအ ွက့် ကျခံစ   မလ ိုရသ ရကက င ့်) ၏ ရဘေးထွက့်   ိုေးကျ   ေးမျ ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် 

ရေသ ွင့်ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် လံိုခခ ံရ ေးက ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးအ ေး  ံိုို့ဖပန့်သည ့် အရနဖြင ့် သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်      ေးမျှ မှု လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ရပေါ်ရပါက့်လ   သည့်။ 

 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်      ေးမျှ မှုမှ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် ရေသ ငွ့်ေး ပဋ ပကခမျ ေးက ရယဘိုယျ န ဂံိုေး 

 စ့်ခိုက ို ညွှန့်ဖပရနသည့်။ အဓ က လွှမ့်ေးမ ိုေးရနရသ  ထို ့်လိုပ့်ရ ေးနငှ ့် စ ေးသံိုေးရ ေး ပံိုစမံျ ေးသည့် ရဂဟရဗေ 

စနစ့်အ  ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲဖခင့်ေး မ ှ သည ့်အခါ လ သ ေး  ိုို့သည့် လ  စ့်ဦေး   ှ သင ့်သည ့် လံိုခခ ံရ ေးက ို 

  ှ သည့်ဟို မ  ိုန ိုင့်ရပ။ ထ ိုို့ဖပင့် ရေသ ွင့်ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ဖပဿန မျ ေးသည့် ကမ္  နငှ ့်ချ  ၍ 

သက့်  ိုင့်လ သည့်လည့်ေး  ှ သည့်။ ဥပမ  ဥရ  ပနှင ့် ရဖမ က့်အရမ  က ှ  စက့်သံိုေး   

အရ  င့်ေး  ိုင့်မျ ေးအ ွက့် ရ နမံျ ေး ပံ ပ ိုေးရပေးန ိုင့် န့် နစ့်ဂါ ဖမစ့်ေကျွမ့်ေးရပေါ် ရေသ ွင့် ရ နထံို ့်လိုပ့်ရနသည ့် 

ကိုမပဏ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ကမ္  စ့်ေန့်ေး ွင့် လက့် ှ  ထို ့်လိုပ့်ရ ေးနှင ့် စ ေးသံိုေးရ ေး ပံိုစမံျ ေးသည့် ရဂဟရဗေအ  

ရ  ှည့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲမှု မ ှ ရပ။ ထ ိုအ  မျ ေးက ို ရဖြ ငှ့်ေး န့်   ေန့်မှ   စ့်ကမ္ လံိုေး ငွ့်  ှ သည့်။ 

လ  စ့်ဦေး၏ လံိုခခ ံရ ေး  ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ှ ရစ န့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ လံိုခခံ ရ ေးအ ကွ့် လ ိုအပ့်သည ့် သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ထို ့်ကိုန့်မျ ေး ဖြစ့်သည ့် သနို့့် ှင့်ေးရသ ရ ၊ ရ  ညှ့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  အစ ေးအစ  

အ င့်ေးအဖမစ့်၊ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး (သ ိုို့) ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေးအ ွက့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ရနထ ိုင့်   ရန  မျ ေးမှ ြယ့် ှ ေး 

မခံ ခွင ့်  ိုို့   ှ ခွင ့်  ှ သည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအကက ေး  က့် ံရ ေး အရဖခခံမျ ေးအ  လ သ ေးမျ ေးသည့် 

ရဂဟရဗေအ  ရပါင့်ေးစပ့်  ည့် ှ ရနသည ့် သ တေါမျ ေး ဖြစ့်သည့်မှ  ဖငင့်ေး န့်၍ မ ရပ။ 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ပည  ငှ့်မျ ေးက သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို အဓ ပပ ယ့် 

အမျ   ေးမျ   ေး ြွင ့်  ိုကကသည့်။ ထ ိုသ မျ ေးအကက ေး   ည သည ့် အဖမင့် စ့်ခိုမှ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

ဖပဿန မျ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက အက အကွယ့် ရပေးထ ေးသည ့် အဖခ ေးရသ  စံဖပဿန မျ ေးနှင ့် 

န ှုင့်ေးယှဉ့်န ိုင့်သည့် ဟ သည ့် အချက့် ဖြစ့်သည့်။ 

ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေး၏ အပ ိုေ့် ၃ က လ   ိုင့်ေးသည့် “အသက့် ှင့်သန့်ခငွ ့်၊ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်နငှ ့် 

လ ပိုဂဂ  လ့် လံိုခခ ံမှု  ခွင ့်  ှ သည့်” ဟို   ိုထ ေးသည့်။ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ထ ခ ိုက့် ပျက့်စ ေးမှုမျ ေးနှင ့် ရ န၊ံ 

သနို့့် ှင့်ေးရသ  ရ ကွဲ သ ိုို့ရသ  အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ကိုန့်ခန့်ေးလ ဖခင့်ေးက ကကမ့်ေး မ့်ေးရသ  ပဋ ပကခမျ ေး 

ဖြစ့်ပွ ေးရစသည ့် အရကက င့်ေး င့်ေးခံ (သ ိုို့) အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေးထွဲမှ  စ့်ခို ဖြစ့်လ သည့်။ 

ပစစည့်ေး စ့်ခိုအ ကွ့် ရစျေးကကွ့် ရစျေးနှုန့်ေး ွင့် ရဂဟရဗေ  ိုင့်   ကိုန့်ကျစ   ့်မျ ေး ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး 

မ ှ ရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးကက ေးမျ ေး၏ ရဘေးထွက့်   ိုေးကျ   ေးမျ ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် ရေသ ွင့်ေး သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့် လံိုခခ ံရ ေးအရပေါ် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးအ ေး  ံိုို့ဖပန့်သည ့် အရနဖြင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   
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   ေးမျှ မှု လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး ရပေါ်ရပါက့်လ  သည့်။ 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ွင့် လံိုခခ ံမှု   ှ ခွင ့်  ှ သည့်ဟို   ိုပါက ထ ိုလံိုခခံ မှုအ ကွ့် လ ိုအပ့်သည ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

  ိုင့်   ထို ့်ကိုန့်မျ ေးလည့်ေး   ှ ခွင ့်  ှ သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဟ ရသ  သရဘ    ေး၏ ရန က့်ကယွ့်မှ အဓ က 

ရ ွေးရခေါ်မှုမျ ေးနငှ ့် ၎င့်ေး၏ လက့်ရ ွွေ့ သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

 

 ြို ်ည မှု  ပဿနာမ ာျား 

 

ယခို အပ ိုင့်ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်အကက ေး က ိုက့်ည မှုမျ ေးက ို ရ ွေးရနွေး သွ ေးပါမည့်။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ရ  ှည့် ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲမှုသည့် အရပေါ်ယံ ကကည ့်ပါက 

သဘ ေကျသည ့် မ  ့်ရ ွမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို လ ိုလ ေးသ မျ ေးအကက ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို 

မက ကယွ့်သင ့်ဟို ရဖပ မည ့်သ   ှ ပါမည့်လ ေး။ ထ ိုနည့်ေး   သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးအ ွက့် 

လှုပ့် ှ ေး ရ  င့် ွက့်သ မျ ေးအကက ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ စံနှုန့်ေး အရဖခအရနနငှ ့် မဟ ဗျှူဟ   ိုင့်   

 န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့် မဖပ သ   ှ ပါမည့်လ ေး။ ရ  ှည့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွပြ  ေး  ိုေး က့်မှုက ို အမျ ေး 

လက့်ခနံ ေးလည့် ထ ေးဖခင့်ေး ွင့်လည့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို က ကွယ့်ဖခင့်ေးနငှ ့် ဖမြှင ့် င့်ဖခင့်ေး  ိုို့အ ေး အဓ က 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုအဖြစ့် ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသည့် (UNDP, 1998)။ 

 

ဒဿနြိ  ဝေဒဆြိငု် ာ အဝ ခခံမ ာျား 

 

ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးက ို (မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံရ  ့်၏) အနတ  ယ့်မှ 

က ကယွ့်ဖခင့်ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်ခွင ့်မျ ေးက ို က ကယွ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ချွဲွေ့ထငွ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လွ ့်လပ့်စွ  ရဖပ   ိုခငွ ့်၊ 

ပံိုနှ ပ့်ထို ့်ရေခွင ့်၊ ရ ွေးရခေါ်ခငွ ့်နှင ့် အဖခ ေးသ မျ ေး၏ ဘေမျ ေးက ို အ  ေးအ  ေး မဖြစ့်သရ ွွေ့ မ မ  ရ ေွးချယ့်သည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေးဖြင ့် လွ ့်လပ့်စ ွ ရနထ ိုင့်ခွင ့်  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်နှင ့် 

သက့်  ိုင့်ပပ ေး (အနည့်ေး ံိုေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ မ လ အ င့်ေးခံအ ) လစ့်ဘ ယ့် ကျသည့်။   ေန့်ထက့်  ပ ိုင့်ခွင ့်က ို 

အ င့်ေးခံသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် လ သ ေးမျ ေးသည့် ဂိုဏ့်သ ကခ နှင ့် အဖခ ေးရသ  သင ့်ရလျ ့်သည ့် ပံိုစဖံြင ့် 

 က့် ံခ ံသင ့်ရသ ၊ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေး မခံ သင ့်ရသ  အထ ေးသ တေါမျ ေး ဟ သည ့် စံနှုန့်ေး  ိုင့်   

အ င ့်အ န့်ေး  စ့်ခိုအရပေါ် အရဖခခံထ ေးသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

န ိုင့်ငရံ ေး၏ အဓ က စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးနှင ့် ပံိုစမံျ   ေးစံိုဖြင ့် ပဋ ပကခ ဖြစ့်ရနသည့်။ 

 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   န ိုင့်ငရံ ေး ငွ့် မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးသည့်   ေန့် 

ထမ့်ေးရ  င့် မည ့်သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။  စ့်ခါ   ံွင့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို က ကယွ့်ဖခင့်ေး၊ ချွဲွေ့ထငွ့်ဖခင့်ေးထက့် 

ရဂဟရဗေအ  ရ  ှည့် ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲမှုက ို ထ ခ ိုက့်ရစသည ့် ဖပ မ ရနထ ိုင့်ခွင ့် မျ ေးအ ေး   ေး  ေးဖခင့်ေးလည့်ေး 

ပါေင့်သည့်။ အချ   ွေ့ရသ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် သ အ ို   ထို ့်ရြ ့်သ  မျ ေးက န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   
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လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်အ ကွ့် ကနို့့်သ ့် ထ ေးသင ့်သည့်ဟို   ိုကကသည့် (Hardin, 1977; 

Ophuls, 1977)။ ရန က့်ပ ိုင့်ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ရ ွေးရခေါ်သ မျ ေးကမ  ထ ိုသ ိုို့ရသ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

အရဖခဖပ  အ ဏ  ငှ့် ပံိုစကံ ို  နို့့်ကျင့် ခွဲ ကကသည့် (Barry, 1999; Humphery, 2007)။ သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို ရလေးစ ေးသည ့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးသည့် အန ဂ ့် မျ   ေး က့်သစ့်မျ ေးနှင ့် လက့် ှ  အသက့် ှင့် 

ရနထ ိုင့်ကကသ မျ ေးအ ွက့်  န့်ေး   လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး   ှ ရ ေးက ို ပ  ့်ပင့်   မကျသည ့် ပံိုစဖံြင ့် ရနထ ိုင့် န့် 

လ ိုအပ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   န ိုင့်ငံရ ေးသည့် လ ပိုဂဂ  လ့်  စ့်ဦေး  စ့်ရယ က့်နငှ ့် 

လ အိုပ့်စိုမျ ေး၏ သင ့် င ့်ရက င့်ေးမွန့်ပပ ေး ကျန့်ေးမ ရသ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ှ  န့် အခွင ့်အရ ေးက ို 

ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုို့ရကက င ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   န ိုင့်ငရံ ေး ငွ့်   ေန့်ရ  ၊ အခွင ့်အရ ေးပါ 

ပါေင့်သည့်။ 

 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို အရလေးထ ေးသည ့် ပည  ငှ့်မျ ေးက လ သ ေးမျ ေးသည့် စကက ေဠ  ငွ့် အခွင ့်ထ ေးခ ံ

ရန  မ ှ ရပ၊ သမ ိုင့်ေးစဉ့်လ အ  ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်အရပေါ် ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေးက လ သ ေးမျ ေးသည့် 

အဖခ ေးရသ     စဆ န့်မျ ေးနငှ ့် ရဂဟစနစ့်မျ ေးထက့် ပ ို၍ အရ ေးကက ေးသည့်ဟ သည ့် သရဘ    ေးအရပေါ် 

အရဖခခံသည့်ဟို   ိုကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို အရလေးထ ေးသည ့် ပည  ငှ့်မျ ေးက 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့သည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် လ သ ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို မ လအ ေးဖြင ့်  န့်ြ ိုေး ှ သ မျ ေးအဖြစ့် 

အသ အမှ ့်ဖပ  မည့်ဟို   ိုသည့်။ ထ ိုအဖမင့်အ  ရဂဟရဗေ ရ  ှည့် ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲမှုက ို ထ ခ ိုက့်ရစရသ  

လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အရလ အကျင ့်မျ ေး၏ အ င့်ေးခဖံြစ့်သည ့် လ သ ေးမျ ေးသည့် အ ေးလံိုေးထက့် 

ဖမင ့်ဖမ ့်သည့်ဟ ရသ  အယ အ အစွွဲက ို သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက မည့်သ ိုို့ 

  ိုက့်ြျက့်န ိုင့်မည့်မှ  မ ငှ့်ေးလင့်ေးရပ။ လ သ ေးမျ ေးက ို အဓ ကထ ေးသည ့် အယ အ  (anthropocentrists) 

 ှ သ မျ ေးထွဲမှ အစွန့်ေးမရ  က့်သ မျ ေးကပင့် လ သ ေးမျ ေးသည့် သဘ ေ   ေး ငွ့် အသ စ ေး ရနသည ့် 

အရနအထ ေးက ို  ယ ထ ေးဖခင့်ေးအ ေး အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခိုအထ    ိုက့်ြျက့် လ ိုကကပပ ေး ပ ို၍ နှ မ ့်ချရသ ၊ 

သဘ ေအရလျ က့်  ံိုို့ဖပန့်ရသ ၊ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးရသ  လ သ ေး အရဖခဖပ  စနစ့် 

 စ့်ခိုက ို  ည့်ရထ င့် န့် အကကံဖပ ကကသည့်။ ထ ိုစနစ့် ငွ့် လ သ ေးမျ ေးက ို လ သ ေး မဟို ့်သည ့် ကမ္ ရဖမ၏ 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခို အဖြစ့် လည့်ေးရက င့်ေး၊ ထ ိုကမ္ ရဖမနငှ ့် ကင့်ေးက ွ၍လည့်ေးရက င့်ေး ရှုဖမင့်ကကသည့် (Barry, 

1999)။ 

 

အရ ေးအပါ ံိုေး အချက့်မှ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ပည  ငှ့်မျ ေးက ယရနို့ရခ ့် ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် 

အန ဂ ့် မျ   ေး က့်မျ ေးအ ွက့် ရ  ှည့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် လံိုရလ က့်ရသ  

အ င့်ေးအဖမစ့် အခံမျ ေးက ို   ့်န ိုင့်သရ ွွေ့ ချန့်ထ ေး န့်   ေန့် ှ သည့်ဟို အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးကကသည့်။ 

အန ဂ ့်က ို အ င့်ေးခသံည ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ကျင ့်ေ ့် မ ှ လျှင့် လက့် ှ   င့်  ိုင့်ရန ရသ  

  ိုေး  ွေးသည ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ဖပဿန မျ ေးသည့် အကနို့့်အသ ့်နှင ့်သ  အကျံ ေးေင့်မည့် ဖြစ့်ပပ ေး 

ပ ို၍   ိုေး  ွေးရသ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေးက ို ခွင ့်ဖပ သည ့် အကနို့့်အသ ့်  ှ ရသ  ရ  ှည့် 

 ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲမှုသ    ှ ရပလ မ ့်မည့် (K. Woods, 2010)။ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ငွ့် 

အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   အဖြစ့် ံိုေး ရမေးခွန့်ေးမှ  လ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေး ဖြစ့်ရစ (Feinberg, 1974)၊ အိုပ့်စို 

အခွင ့်အရ ေးက ို စိုရပါင့်ေး က ကွယ့်သ မျ ေး ဖြစ့်ရစ (Hiskes, 2005, 2009) အန ဂ ့် မျ   ေး က့်သစ့်မျ ေးသည့် 

ယခို လက့် ှ  ရနထ ိုင့်ရနသ မျ ေးအရပေါ် ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်န ိုင့်ဖခင့်ေး အပါအေင့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  
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ြ အ ေးရပေးန ိုင့်ခွင ့်  ှ သည့်ဟ သည ့် အချက့်ပင့်။ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို 

ရထ က့်ခသံ မျ ေးက အန ဂ ့်မှ လ မျ ေးသည့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး မ ှ ဟို လက့်ခ၍ံ မ သလ ို (Caney, 2007; 

Read, 2011) ရေြန့်ရထ က့်ဖပသ မျ ေးကလည့်ေး အန ဂ ့်မှ လ မျ ေး ွင့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  ှ သည့်ဟို 

လက့်ခ၍ံ မ ရပ (Woods, 2010) (စ ရသ တ  ၂၃.၃  ွင့် ရှုပါ)။ 

 

စ ရသ တ  ၂၃.၃။ အဖခ ေး အဖမင့်  စ့်မျ   ေး၊ အန ဂ ့် မျ   ေး က့်သစ့်မျ ေး ငွ့်ရ   အခငွ ့်အရ ေး  ှ ပါသလ ေး။ 

အန ဂ ့် မျ   ေး က့်သစ့်မျ ေး ွင့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  ှ ပါသလ ေး ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေးသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

  ိုင့်   ကျင ့်ေ ့်နငှ ့် န ိုင့်ငံရ ေး ွင့် အရ ေးပါသည ့် ရမေးခနွ့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် 

အန ဂ ့် မျ   ေး က့်မျ ေး ငွ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး  ှ လျှင့် လက့် ှ  မျ   ေး က့် ငွ့် သက့်  ိုင့်သည ့်   ေန့်မျ ေး 

 ှ မည့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် လက့် ှ  မျ   ေး က့်မျ ေး၏ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး သံိုေးစွွဲဖခင့်ေး   ိုင့်   

ရ ေွးချယ့်မှုမျ ေးသည့် အန ဂ ့် မျ   ေး က့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို မထ ခ ိုက့်ရစ န့် သ  ဖပ  မည့် 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

သ ိုို့   ငွ့် အရ ွေးအရခေါ်ပ ိုင့်ေးအ  အန ဂ ့် မျ   ေး က့်မျ ေး ွင့်လည့်ေး အလ ေး   အခွင ့်အရ ေး မျ ေးပင့်  ှ သည့် 

ဟ သည ့် သရဘ    ေးမှ  လက့်ခ ံန့် ခက့်ခွဲသည့်။ ယင့်ေးအ ွက့် အရကက င့်ေးဖပချက့် အမျ ေးအဖပ ေး  ှ သည့်။ 

ရ ေှးဦေးစ ွ လက့် ှ  ွင့် အန ဂ ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို  ယ ထ ေးသ မျ ေး မ ှ ရသေးရပ (Macklin, 1981, pp. 

151-2; Beckerman, 2001, p. 18)။ ထ ိုို့ရကက င ့် ၎င့်ေး၏ အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ခ ံသည့်ဟို   ိုန ိုင့်သ  မ ှ ရပ။ 

ထ ိုသ ိုို့ရသ  ကနို့့်ကွက့်မှုမျ ေးက ို  ိုနို့့်ဖပန့်သည ့် အရနဖြင ့် ဂျ   ေယ့်လ့် ြ န့်ေးဘ  ဂ့် (Joel Feinberg) (1974) က 

အန ဂ ့်မှ လ သ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးသည့်  ည့်မှ ရနရသ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်၊ အ  ိုပါ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အင့်အ ေးသည့် အန ဂ ့်မှ လ မျ ေး  ည့် ှ လ မှုအရပေါ် 

 ည့်မှ ရနသည့်ဟို   ိုသည့်။ အန ဂ ့် ငွ့် လ မျ ေး  ှ ရနမည့်ဟို ယ  န ိုင့်သည ့်အ ွက့် အ  ိုပါ 

အ  ိုမျ ေးမှ  အဓ ပပ ယ့်  ှ သည့်ဟို   ိုန ိုင့်သည့်။ 

 

အန ဂ ့်မှ လ မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးက ို ခိုခံက ကယွ့်ဖခင့်ေးသည့် နှစ့် ှစ့် ယ့်အကက  ငွ့် လ  စ့်ဦေးက ို 

ထ ခ ိုက့်ရစမည ့် ချ  န့်က ိုက့် ရကျ  ကငွ့်ေး  စ့်ခိုနှင ့်  င့်  သည့်ဟို ရ  ဘ ့် အ လ   ့် (Robert Elliot) 

(1989) က  င့်ဖပခွဲ သည့်။ ချ  န့်က ိုက့် ရကျ  ကွင့်ေးထွဲ ေင့်သွ ေးသည ့်အခါ ကက ေးမ ေးရသ  ထ ခ ိုက့်မှု ကကံ  မည့် 

ဖြစ့်သည့်။ ေဏ့်   သွ ေးသ သည့် ချ  န့်က ိုက့် ရကျ  ကငွ့်ေး မရထ င့်မ က ရမွေးြွ ေးခွဲ သည့် ဖြစ့်ရစ (ရကျ  ကွင့်ေး 

ရထ င့်ချ  န့်က ရမွေးြွ ေးခွဲ ပပ ေးပါက ထ ိုအချ  န့်က အခငွ ့်အရ ေးက ို   မည့် ဖြစ့်သည့်)၊ ရကျ  ကွင့်ေး ရထ င့်ပပ ေးမှ 

ရမွေးြွ ေးခွဲ သည့် ဖြစ့်ရစ (ရကျ  ကငွ့်ေး ရထ င့်စဉ့်က အန ဂ ့်မှ လ ဖြစ့်သည့်) ေဏ့်   ရစဖခင့်ေးသည့် 

လ  စ့်ဦေး၏ အခွင ့်အရ ေးက ို ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟ ရသ   ံိုေးဖြ ့်ချက့်က ို ရဖပ င့်ေးလွဲရစလ မ ့်မည့် 

မဟို ့်ရပ။ ေဏ့်   သ သည့် ရကျ  ကငွ့်ေး  င့်ချ  န့်က ရမွေးြွ ေးပပ ေးသ  ဖြစ့်ရစ၊ မရမွေးြွ ေး ရသေးသ  ဖြစ့်ရစ 

ရကျ  ကွင့်ေး င့်သ သည့် ေဏ့်    သ ၏ အခငွ ့်အရ ေးက ို ချ   ေးရြ က့်  ကျသည့်။ ထ ိုဥပမ အ  ပစစ ပပန့်မှ 

လ မျ ေးသည့်   သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး ဖပဿန မျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစဖခင့်ေးဖြင ့် အန ဂ ့်မှလ မျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးက ို ချ   ေးရြ က့်   ကျသည့်။   သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့်ဖခင့်ေးသည့် အန ဂ ့်မှ လ မျ ေး၏ 

အသက့်မျ ေးနှင ့် ြ လံိုရ ေးက ို မျ ေးစွ  ထ ခ ိုက့်ရစမည့်ဟို ရမျှ ့်မှန့်ေးန ိုင့်သည့်။ 
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ထ ိုသ ိုို့ရသ  ဖငင့်ေးခံို ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး၏ ရန က့်ခ ံွင့် သံသယ  ှ သ မျ ေးက ေွဲ က့် ပါြစ့် (Derek Parfit) (1984) 

ရထ က့်ဖပသည ့် “သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် မ ှ မှု ဖပဿန ” က ို ရထ က့်ဖပကကသည့်။ ထ ိုအဖမင့်က အန ဂ ့်မှ 

လ မျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ပံိုစံ  စ့်မျ   ေးဖြင ့်  ည့် ှ လ န ိုင့်ဖခင့်ေးက ို အ ံိုေးအဖြ ့် ရပေးန ိုင့်သည ့် အ  မျ ေးရကက င ့် 

ထ ခ ိုက့်န ိုင့်ရချက ို သံသယ ှ ကကဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။   သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုရကက င ့် မ သ ေးစို 

 စ့်စိုသည့် အဖခ ေး န ိုင့်ငံသ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့သွ ေးပါက ထ ိုမ သ ေးစိုမှ လ  စ့်ဦေးသည့်   သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှုရကက င ့် အနတ  ယ့် ကျရ  က့်သည့်ဟို မ  ိုန ိုင့်ရပ။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ထ ိုသ  

ရမွေးြွ ေးရစ န့် (  သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှု၏  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး လွှမ့်မ ိုေးမှုရကက င ့်) ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ ရသ  

ဖြစ့် ပ့်မျ ေးသ  မဖြစ့်ခွဲ လျှင့် ထ ိုသ သည့် ယခို ဖြစ့်ရနသည ့် ပံိုစနံှင ့်  စ့်ပံိုစ ံည့်ေး ရမွေးြွ ေးလ ချင့်မှ 

ရမွေးြွ ေးလ မည့် ဖြစ့်သည့်။ အချ   ွေ့သ မျ ေးက ထ ိုအ  ိုအ  မျ   ေး က့်  စ့်ခိုနှင ့်  စ့်ခိုအကက ေး 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် ဖပဿန မျ ေး  ှ သည့်ဟို ဖမင့်ရသ ့်လည့်ေး အချ   ွေ့ကမ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

က စစ ပ့်မျ ေး ငွ့် သရိုပ့်သဏ္ဍ န့် ကွွဲဖပ ေးဖခင့်ေး ဖပဿန ၏   ရလျ ့်မှုသည့် အ ေးနည့်ေးပပ ေး (Tremmel, 2009) 

အန ဂ ့် မျ   ေး က့်မျ ေးက ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရပေါ် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  ရ  င့်ေး  ိုန ိုင့်ဖခင့်ေးအရပေါ် အ ေးရက င့်ေးသည့် 

ဖငင့်ေး န့်  ံိုို့ဖပန့်မှု မဖပ လိုပ့်န ိုင့်ရပ (Read, 2011)။ 

 

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျား  အစြိမ်ျားဝ ာင်  ဖစန်ြိငု်ပါသလာျား (သဘာေ ပတ်ေန်ျား ြိ ုဝလျားစာျား နြိုင်ပါသလာျား) 

 

အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေးက ို အစ မ့်ေးရ  င့် ဖခယ့် (သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို ရလေးစ ေးဖခင့်ေး) န ိုင့်ပါသလ ေး၊ 

မည့်မျှအထ  အစ မ့်ေးရ  င့် ဖခယ့်န ိုင့်ပါသနည့်ေး။ ထ ိုက စစ ပ့်၏ အဓ က ကျသည ့် အချက့်မှ  လ အ ေးလံိုေး၏ 

လွ ့်လပ့်မှုသည့် ရဂဟရဗေအရပေါ်  ည့်မှ ရနသည့်ဟ သည ့် အချက့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ကရလ  စ့် 

ရဘ   ယ့်လ့်မန့်ေး (Klaus Bosselmann) က သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ ွက့် 

ရဂဟရဗေ  ိုင့်   အကနို့့်အသ ့်မျ ေးဟ သည ့် အ  ိုက ို  င့်ဖပခွဲ သည့်။ အ  ိုပါ အကနို့့်အသ ့်မျ ေး 

  ိုသည့်မှ  “လ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်၏ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်က ို လ မှု ရန က့်ခ ံ အရကက င့်ေးအ  မျ ေး၊ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ လ မှုရ ေး ရှုရထ င ့်၊ ကပင့်  ံိုေးဖြ ့်ရပေးသည့် မဟို ့်။ ရဂဟရဗေ  ိုင့်   ရန က့်ခကံလည့်ေး 

 ံိုေးဖြ ့်ရပေးသည့်။” (Bosselmann, 2001, p. 119)။ သ ိုို့   ငွ့်   သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး၊ 

ဇ ေရဗေ မျ   ေးကွွဲမျ ေး  ံိုေးရံှုေးဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ဖပဿန မျ ေး အမျ ေးအဖပ ေးသည့် 

 ဖြည့်ေးဖြည့်ေးနှင ့် စိုပံိုလ ပပ ေး လ သ ေးမျ ေး၏ အသက့်အပ ိုင့်ေးအဖခ ေးက   ိုရ  င့်ေးရလ     ှ သည ့် အချ  န့်နငှ ့် 

န ှုင့်ေးစ လျှင့် ထ ိုအစ  ့်အပ ိုင့်ေးက ို လျစ့်လျှူရှုထ ေးန ိုင့်ရချ မျ ေးသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့်  စ့်ချ ့် ပ  ဟစ့်ခ့် (Richard P. 

Hiskes) က သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   အနတ  ယ့်မျ ေးက ို ရပေါ်ရပါက့်လ မည ့် အနတ  ယ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်ဟို 

သ ့်မှ ့်ပပ ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ိုလည့်ေး ရပေါ်ရပါက့် လ မည ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးဟို 

သ ့်မှ ့်ထ ေးသည့် (Hiskes, 2005)။ ဥပမ  ယရနို့ရခ ့် ွင့်   ရလ င့်ရနသ မျ ေးအ ကွ့် ရဖမမျ ေး 

 ငှ့်ေးလင့်ေးက  အစ ေးအစ မျ ေး စ ိုက့်ပျ   ေးဖခင့်ေးဖြင ့် လ ူ့အခွင ့်ရ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ဖခင့်ေးသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

 ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရ ေးက ို ရ  ှည့် ွင့် ထ ခ ိုက့်ရစန ိုင့်ပပ ေး အန ဂ ့် မျ   ေး က့်မျ ေးအ ွက့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

  ိုင့်   အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို ရပျ က့်ကွယ့်ရစန ိုင့်သည့်။ လက့် ှ  လ သ ေးမျ ေးအ ွက့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေး၊ 

အခွင ့်အရ ေးနှင ့် အန ဂ ့် လ သ ေးမျ ေးအ ကွ့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေး၊ အခွင ့်အရ ေး (မ  ည ရသ  ကမ္   

အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမှ လ မျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးနှင ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးလည့်ေး ပါသည့်)   ိုို့အကက ေး ပဋ ပကခမျ ေးသည့် 



 821 

ရ  ှည့် ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု၏ အဓ က က စစ ပ့် ဖြစ့်သည့်။ ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  

ြံွွေ့ပြ  ေးမှုက သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို လ သ ေးမျ ေးအ ွက့် အသံိုေးဖပ    ွင့် အပပ  င့်ဖြစ့်ရနရသ  

ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးနှင ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို က ိုက့်ည ရအ င့် လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး ဟ သည ့် မဖြစ့်န ိုင့်ရသ    ေန့် 

 စ့်ခိုက ို ယ ထ ေး သည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ရ  ှည့် ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရ ေး  ိုို့အကက ေး  က့် ံရ ေး မျ ေးသည့် 

လ ိုက့်ြက့်ည သည့်ထက့် ရှုပ့်ရထွေးသည့်က ပ ိုမျ ေးသည့်။ 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   န ိုင့်ငံရ ေး   ိုသည့်မှ  လ  စ့်ဦေး  စ့်ရယ က့်စ နှင ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး 

ရက င့်ေးမွန့်ပပ ေး ကျန့်ေးမ ရသ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ှ ခွင ့်က ို ရသချ ရစဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   န ိုင့်ငရံ ေး၏ ဗဟ ိုချက့်မ ငွ့်   ေန့်မျ ေးရ   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးပါ ပါေင့်သည့်။ 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် သမ ေးမျ ေးက ယရနို့ရခ ့် ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည့် အန ဂ ့် မျ   ေး က့်မျ ေး 

ရ  ညှ့် ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   န့်အ ကွ့်ရ  ၊ လံိုခခ ံရသ  အ င့်ေးအဖမစ့် အခ ံ   ှ  န့် 

အ ွက့်ပါ   ေန့် ှ သည့်ဟို အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးကကသည့်။ 

အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   အဖြစ့် ံိုေး ရမေးခွန့်ေးမှ  လ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေး ဖြစ့်ရစ၊ အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးက ို စိုရပါင့်ေး 

က ကယွ့်သ မျ ေး ဖြစ့်ရစ အန ဂ ့် မျ   ေး က့်သစ့်မျ ေးသည့် ယခို လက့် ှ  ရနထ ိုင့်ရနသ  မျ ေးနငှ ့် 

န ှုင့်ေးယှဉ့်န ိုင့်သည ့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  ြ အ ေးရပေးန ိုင့်ခငွ ့်  ှ သည့် ဟ သည ့် အချက့်ပင့်။  

အဓ က အချက့်မှ  လ သ ေးမျ ေး၏ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် ရဂဟစနစ့်အရပေါ်  ည့်မှ ရနသည့် 

  ိုဖခင့်ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ  န့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

မရမွေးြွ ေးရသေးရသ  လ မျ ေး ွင့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ှ သည့်ဟို   ိုဖခင့်ေးက 

အဓ ပပ ယ့်  ှ ပါသလ ေး။ ထ ိုအချက့်က လက့်ရ ွွေ့အ ေးဖြင ့် မည့်သ ိုို့ရသ  အရဖပ င့်ေးအလွဲက ို ဖြစ့်ရစသနည့်ေး။ 

 

သဘာေ ပတ်ေန်ျား  င် ဆြိုင် ာ လူူ့အခွင ်အဝ ျား ြို အဝ ာင်အထည် ဝဖာ် ခငျ်ား 

 

ယခိုအပ ိုင့်ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်မျ ေးအ ွင့်ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးအ ေး 

ထည ့်သွင့်ေးသွ ေး န့် ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခနငှ ့် အခွင ့်အလမ့်ေးမျ ေးက ို စဉ့်ေးစ ေးသွ ေးပါမည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ စဉ့်ေးစ ေး 

ရ ွေးရခေါ်မှုမျ ေးနငှ ့် လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်အရပေါ် အဓ က ထ ေးသည့်ထက့် 

ရ  ှည့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရ ေး (သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်၊ လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးနှင ့် 

ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေး ပါေင့်သည့်ဟို လက့်ခထံ ေးသည့်) က ို အဓ က ထ ေးသင ့် ပါသလ ေး ဟ သည ့် 

က စစ ပ့်က ိုလည့်ေး ရ ွေးရနွေးသွ ေးပါမည့်။  
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သဘာေ ပတ်ေန်ျား  င် ဆြိုင် ာ လူူ့အခငွ ်အဝ ျား၏ လ ်ဝတွွေ့ အဝလ အ  င  ်

 

အဓ က န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ပဋ ည ဉ့်မျ ေးသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို 

အသ အမှ ့် မဖပ ရပ။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  ဖပည့် ငွ့်ေး၊ ရေသ ွင့်ေးနငှ ့် န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ငွ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ယ ယ အ ေးဖြင ့် အသ အမှ ့်ဖပ သည ့် 

ဥပရေနှင ့် ဥပရေပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အရလ အကျင ့်မျ ေး ရပေါ်ရပါက့် လ ပပ  ဖြစ့်သည့်။ လက့် ှ  ွင့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  

န ိုင့်ငရံပါင့်ေး ၉၀ ရကျ ့်သည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပံိုစ ံ  စ့်မျ   ေးမျ   ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ဖပည့် ငွ့်ေး ြွွဲွေ့စည့်ေးအိုပ့်ချ ပ့်ပံို အရဖခခ ံဥပရေမျ ေး ွင့် အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးကကသည့်။ ၂၀၁၂  ွင့် ကိုလသမဂဂ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မဟ မင့်ေးကက ေးရံိုေးက ပါရမ ကခ ဂျွန့်ရန  စ့် (John Knox) က ို ပထမဦေး ံိုေး လွ ့်လပ့်ရသ  

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ကျွမ့်ေးကျင့်သ အဖြစ့် ခနို့့်အပ့်ခွဲ သည့်။ ရန  စ့်၏   ေန့်မှ  ရေသ ွင့်ေးနငှ ့် 

န ိုင့်င ံက  ဥပရေမျ ေး ငွ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ထည ့်သွင့်ေးလ မှုက ို 

ရလ လ  န့်နငှ ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

ဖပဿန မျ ေးရကက င ့် ထ ခ ိုက့်မှု မ ှ ရစ န့် န ိုင့်ငံမျ ေး အရက င့်အထည့်ရြ ့်န ိုင့်သည ့် အရလ အကျင ့် 

ရက င့်ေးမျ ေးက ို အကကံဉ ဏ့်ရပေး န့် ဖြစ့်သည့်။ ဥပရေအ  စည့်ေးရန ှင့်မှု  ှ ရသ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရပေါ်ရပါက့်လ  န့်မှ မ  လ ိုအပ့်ရနရသေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ယခိုအခါ အမျ ေးလက့်ခထံ ေးသည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး ငွ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် က စစ ပ့်က ို ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးလ ပပ  ဖြစ့်သည့်။ 

 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားတွင် အစြိမ်ျားဝ ာင် (သဘာေ ပတ်ေန်ျား  င်) သဝဘာတ ာျား ထည ်သွင်ျား ခင်ျား 

 

ထ ိုဖြစ့်ရပေါ် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးက ို ကက    ိုသင ့်သည ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေးမျ ေး  ှ သည့်။ “အခွင ့်အရ ေး မျ ေးသည့် 

အက အကယွ့် ရပေးသည ့် ဧ  ယ   စ့်ခို သ ့်မှ ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး အခွင ့်အရ ေး   ှ သ မျ ေးသည့် 

ထ ိုဧ  ယ အ ွင့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို လွ ့်လပ့်စွ   ယ န ိုင့်ကကသည့်။” (Merrills, 1996, p. 27)။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေးသည့် န ိုင့်ငံရ ေး အ  အရပေးအယ  

လိုပ့်န ိုင့်သည ့် နယ့်ပယ့်က ို ရကျ ့်လနွ့်၍ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲမှု   ိုင့်   အန မ ့် ံိုေး 

အ င ့် စ့်ခိုက ို သ ့်မှ ့်လ ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အစ ိုေး မျ ေးသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုထက့် ပ ို၍ ဦေးစ ေးရပေး သင ့်ပါသလ ေး၊ (သ ိုို့) ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုက ို သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်ထက့် 

ပ ို၍ ဦေးစ ေးရပေး သင ့်ပါသလ ေး ဟ သည ့် ဖငင့်ေးခံိုမှုမျ ေးသည့် အဖခ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့် 

ရန က့်ထပ့် ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့်မှု မလ ိုရ   သည ့်အခါ အလွယ့် က  ရဖြ ှင့်ေးန ိုင့်သွ ေးသည့်။ ဤအရဖခအရန ငွ့် 

အခွင ့်အရ ေးက ို အရဖခခံသည ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံို၏ အသံိုေးေင့်မှု အမျ ေး ံိုေးဖြစ့်ရစဖခင့်ေး (utilitay maximization) 

အ ွက့် ဖငင့်ေးခံိုရနသည ့် အပပ  င့်အ  ိုမျ ေးအ ေး ချ ပ့်ပင မ့်ေးသွ ေးရစဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Eckersley, 1996, p. 216)။ 

 

ရဟေးရေါ  ေ့် (Hayward) က သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖပည့် ွင့်ေး ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခံ 

ဥပရေမျ ေး ွင့် ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေးသည့် ဥပရေရကက င့်ေးအ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို က ကယွ့်ဖခင့်ေးထက့် ပ ို၍ 

ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ   ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေး  ှ သည့်ဟို ရထ က့်ဖပ၍ အ  ိုပါ ဖငင့်ေးခံိုမှုက ို ထပ့်မံ ချွဲွေ့ထငွ့်ခွဲ သည့်။ သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ သက့်ရ  က့်မှု  စ့်ခိုမှ   ပ့် ွ  အ င ့် ွင့် လိုပ့်ရ  င့်လ ိုသည ့် 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးအ ွက့် အသ ရပေးခံခွင ့်၊ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် အရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု 
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 န့်ေးစစ့်ချက့်မျ ေးအရကက င့်ေး အချက့်အလက့်   ှ ခွင ့်၊ မလ ိုလ ေးသည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို  နဒဖပ န့် 

လွ ့်လပ့်စွ  စိုရံိုေးခွင ့်၊  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်သည ့် ြ ို မ့်မျ ေး ွင့် ပါေင့်ခငွ ့် အပါအေင့် က ိုယ့်ပ ိုင့်  ံိုေးဖြ ့်ခငွ ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး စသည့်  ိုို့ ပါ ှ ရသ  လိုပ့်ရ  င့်မှု နည့်ေးလမ့်ေး  ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရပေးအပ့် ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဥပရေအ  အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးပါက သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နငှ ့် 

ပ ့်သက့်ပပ ေး  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်သည ့် လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်မျ ေး ွင့် ေ မ ိုကရ စ  အ ည့်အရသွေးမျ ေး ရ ွွေ့ က  

အဖပ သရဘ  ရ  င့်သည ့် သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ မည့် ဖြစ့်သည့်။ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

   ေးမျှ မှုက ိုလည့်ေး ပံ ပ ိုေးရပေး  ကျပပ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေး  ိုင့်   ကျင ့်ေ ့်က ိုလည့်ေး ရပေါ်ရပါက့်ရစလ မ ့်မည့်။ 

ယင့်ေးအချက့်မျ ေး အ ေးလံိုေးမှ  ရ  ှည့် ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရသ  လ အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခို၏ အဓ က အချက့်မျ ေး ငွ့် 

ပါေင့်သည့်။ အဖခ ေး အဖပ သရဘ ရ  င့်သည ့် သက့်ရ  က့်မှု  စ့်ခိုမှ  ဖပည့် ွင့်ေး သင့်ရ ိုေးညွှန့်ေး မ့်ေးမျ ေး ငွ့် 

န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို ရလ ကျင ့်ရပေးဖခင့်ေးမျ ေး ပါေင့်ပါက ငယ့် ွယ့်ပပ ေး ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  ပ  သ ့်က ို သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ကျင ့်ေ ့်မျ ေးနငှ ့် မ  ့် က့်ထ ေးဖခင့်ေး (Barry, 2012)၊ ဖပည့်သ လ ထိုအ ွက့် သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   ပည ရပေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ ရန က့် ံိုေး အရနဖြင ့် “အ  ိုပါ 

သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် က ကယွ့်ရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးက ို ပါ  မျ ေး လ ိုလ ေးသည ့် က စစ ပ့် 

 စ့်ခိုထက့် လ အမျ ေး စ  ့်ပါေင့်စ ေးသည ့် အ  အဖြစ့် စိုစည့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲရပေး   ွင့် အရ ေးပါသည့်။” 

(Hayward, 2005, p. 126)။  

 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လိုပ့်ရ  င့်မှု နည့်ေးလမ့်ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ဥပမ မျ ေးက ို ၁၉၉၂ ခိုနှစ့်   ယ ို 

ရကကည ချက့် စည့်ေးမျဉ့်ေး အမ ှ့် ၁၀  ွင့် ရ ွွေ့န ိုင့်သည့်။ 

 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးက ို သက့်  ိုင့်   န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး အ ေးလံိုေး သင ့်ရ  ့်သည ့် အ င ့်၌ 

ပါေင့်ဖခင့်ေးဖြင ့် အရက င့်ေး ံိုေး က ိုင့် ယွ့်န ိုင့်သည့်။ န ိုင့်ငရံ  ့် အ င ့် ငွ့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ သည့် သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့  ပ့် ွ  ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ှ  အနတ  ယ့် ှ ရသ  ပစစည့်ေးမျ ေးနှင ့် 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးအရကက င့်ေး အချက့်အလက့်မျ ေး အပါအေင့် အစ ိုေး  အ   ှ မျ ေး သ  ှ ထ ေးရသ  သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   အချက့်အလက့်မျ ေးက ို သင ့် င ့် ရလျ က့်ပ ့်စွ  လက့်လှမ့်ေးမ  သ  ှ န ိုင့် မည့်။ 

 ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေး ွင့်လည့်ေး ပါေင့် န့် အခငွ ့်အလမ့်ေး   ှ  မည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် 

အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့်   ှ ရစဖခင့်ေးဖြင ့် အမျ ေးဖပည့်သ  သ  ှ ဖခင့်ေးနှင ့် ပါေင့်ဖခင့်ေးက ို က ည  

အ ေးရပေး မည့်။ ဖပန့်လည့် ကိုစ ေးရပေးဖခင့်ေးနှင ့် နစ့်န မှု ရဖြရလျှ  ရပေးဖခင့်ေး အပါအေင့် ထ ရ  က့်ရသ  

   ေးစ  င့်ရ ေးနငှ ့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး   ိုင့်   လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို လက့်လှမ့်ေးမ ရစ မည့်။ 

(UNEP, 1992) 

 

သ င့်ေးအချက့်အလက့်မျ ေး   ှ ရ ေး၊  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်ဖခင့်ေး ငွ့် လ ထို ပါေင့်ရ ေးနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

  ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေး ွင့်    ေးမျှ မှု   ှ ရ ေး  ိုင့်   ၁၉၉၈ ခိုနှစ့် အ ေးဟက့်စ့် သရဘ   စ ချ ပ့်သည့် 

စည့်ေးမျဉ့်ေး အမ ှ့် ၁၀ က ို အရက င့်အထည့်ရြ ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးဖခင့်ေးဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ ယင့်ေးစ ချ ပ့်က ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှု မျ ေးအ ေး အဖပ သရဘ ဖြင ့် 

ချ   ့် က့်ထ ေးသည ့် ဥပမ ရက င့်ေးဟိုလည့်ေး ညွှန့်ေး  ိုကကသည့်။ အ ေးဟက့်စ့် သရဘ   စ ချ ပ့်၏ အပ ိုေ့် ၁ 

 ွင့် ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 
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ပစစ ပပန့်မှ လ မျ ေး အ ေးလံိုေးနှင ့် အန ဂ ့် မျ   ေး က့်မျ ေး အ ေးလံိုေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ကျန့်ေးမ ရ ေးနှင ့် ြ လံိုရ ေး အ ွက့် 

လံိုရလ က့်ရသ  ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ငွ့် ရနထ ိုင့်န ိုင့် န့် ထ ိုသ မျ ေး အ ေးလံိုေး၏ အခငွ ့်အရ ေးက ို က ကွယ့်   ွင့် 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် သ င့်ေးအချက့်အလက့်  ယ ခငွ ့်၊  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်   ွင့် 

အမျ ေးဖပည့်သ  ပါေင့်ခွင ့်နငှ ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် ပ ့်သက့်ရသ     ေးမျှ မှုက ို  ယ ခငွ ့်  ိုို့အ ေး 

ဤသရဘ   စ ချ ပ့်ပါ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးနှင ့်အည  အ မခခံျက့် ရပေးထ ေးသည့်။ 

(UNECE, 1998, p.4) 

 

ဥရ  ပ၏ ဥပရေ စ  င့်ခငွ ့် နယ့်ပယ့်မျ ေးအ ွင့်ေး ဖပည့်သ မျ ေး၏ အဓ က သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး ရ  င့်ေး  ို   ွင့် အ ေးဟက့်စ့် သရဘ   စ ချ ပ့်က ို မကက ခဏ ညွှန့်ေး  ိုရလ  

 ှ ကကသည့်။ န ိုင့်ငရံ ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးနငှ ့်  နဒဖပဖခင့်ေးမျ ေးက ို အက အည ရပေးသည ့် ေို  ယအ င ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လက့်ရ ွွေ့ ွင့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   ေ ထ ပစစည့်ေးမျ ေး (goods) က ို 

အက အကယွ့်ရပေး  ၌ သ ေးဖခ ေး သဘ ေပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်     ထ ပစစည့်မျ ေး ခံစ ေးခွင ့် စ့်ခိုထက့် ပ ိုမ ို၍ 

 န့်ြ ိုေး ှ ရက င့်ေး  ှ ရနန ိုင့်သည့်။  

 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးသည့် လိုပ့်ရ  င့်မှု နည့်ေးလမ့်ေး  ိုင့်   အခွင ့်အရ ေး မျ ေးသ  

မကရပ။ ကျန့်ေးမ ရသ  ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ှ ခွင ့်၊ လ သ ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်သည ့်   သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး၏   ိုေး  ွေးရသ  အကျ  ေး က့်မျ ေးက ို မခံစ ေးခွင ့် အစ ှ သည ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

အရဖခခ ံလ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို အသ အမှ ့် ဖပ ဖခင့်ေး၏ သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို လက့် ှ  ဥပရေ လိုပ့်ရ  င့်မှုမျ ေး ငွ့် 

 ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး န ေးလည့် သရဘ ရပါက့်ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

အရက င့်အထည့်ရြ ့်ဖခင့်ေး၏ အဖခ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံို  စ့်ခိုမှ  ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အန ဂ ့် 

အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအဖြစ့် ရှုဖမင့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဟစ့်ခ့် (Hiskes) က ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံိုသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

  ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးအ ကွ့် ရထ က့်ခမံှုမျ ေး  ယ သည ့် န ိုင့်ငရံ ေး လိုပ့် ပ့် ငွ့် အကျ  ေး ှ သည့်ဟို   ိုသည့်။ 

 

ထ ိုအိုပ့်စိုမျ ေးသည့် ဖေပ့်မွဲ   ည့် ှ ရနရသ  အိုပ့်စိုအဖြစ့်သ  ဖမင့်ရယ င့်န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး အန ဂ ့် 

န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ကွဲ သ ိုို့ပင့် ဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ သမ ိုင့်ေး  ိုင့်   စိုရပါင့်ေး 

သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်က ို လက့်ခံကက မည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ သရဘ    ေးမျ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးက ို လက့်ခ ံမည့်။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးမျ ေးဟိုသ  ရှုဖမင့်သည ့်  ိုင့် န ိုင့်ငသံ ေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

ရန က့်လ မည ့် မျ   ေး က့်မျ ေး၏ ရက င့်ေးကျ   ေးချမ့်ေးသ နငှ ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအ ေး 

စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်လ ရစ န့်မှ  မခက့်ခွဲရပ။ 

(Hiskes, 2005, pp. 1356-7) 

 

ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံိုသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ဖေပ့်မွဲ  အရဖခအရနမှ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး 

လွယ့်လင ့် က  န ေးလည့်န ိုင့်ရသ  အရဖခအရနအဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲရပေးသည့်။ (သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရကကည ဖခင့်ေးသည့် အချ   ွေ့ရသ  ယဉ့်ရကျေးမှု စဉ့်လ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရကကည ဖခင့်ေးနငှ ့် 

 င့်  ရကက င့်ေး မှ ့်သ ေးထ ေးသင ့်သည့်။) မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  အရဖခခံ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို သမ ေးရ ိုေးကျ စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေးမှ ခွွဲထွက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

  ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး၏ ဖြစ့်ရပေါ်လ န ိုင့်ရသ  ဖပဿန မျ ေးက ိုလည့်ေး ထည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစ ေးသင ့်သည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

ဖပည့် ငွ့်ေးနှင ့် ရေသ ငွ့်ေး  ိုင့်   အ င ့်မျ ေး၏ စ  င့်ခငွ ့် နယ့်ပယ့် အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

  ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို ဥပရေအ  အသ အမှ ့် ဖပ လ ကကပပ  ဖြစ့်သည့်။  

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို က ကယွ့် န့် ဥပရေ 

လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးအ ွက့် အခငွ ့်အလမ့်ေးမျ ေး   ိုေးဖမြှင ့် ြန့်  ေးရပေးသည့်။ 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် က ကွယ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ၎င့်ေး၏ အရ ေးပါမှု  ိုို့သည့် အ ေးရက င့်ေးလ သည့်ဟို   ိုန ိုင့်ပပ ေး 

ဥပရေနှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး ွင့်လည့်ေး ပါေင့်လ က  အချ   ွေ့ရသ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမ ှ့် ဖပ လ ကကသည့်။ 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ အဓ က န ိုင့်ငရံ ေး 

ရေါဟ ေမျ ေးအရပေါ် န ေးလည့်မှုမျ ေးအ ေး ဖပန့်လည့် ပံိုသွင့်ေးရပေးန ိုင့်သည့်။ 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို အန ဂ ့် မျ   ေး က့်သစ့်မျ ေး၏ အိုပ့်စို အခွင ့်အရ ေးအဖြစ့် 

စဉ့်ေးစ ေးကကည ့်န ိုင့်သည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် မည့်သည ့် ပံိုစ ံ  ှ သနည့်ေး။ လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်   ိုင့်   

အခွင ့်အရ ေးလ ေး၊ အရဖခခ ံ အခွင ့်အရ ေးလ ေး၊ အန ဂ ့် မျ   ေး က့်သစ့်မျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးပင့် 

ဖြစ့်ပါသလ ေး။ 

 

သဘာေ ပတ်ေန်ျား  င် ဆြိုင် ာ လူူ့အခွင ်အဝ ျား၏  ပဿနာမ ာျား 

 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးဟ သည ့် သရဘ    ေးသည့်  ွွဲရ  င့်မှု  ှ သည့်မှ  

မှန့်ရသ ့်လည့်ေး ယင့်ေးက ို သ  ထ ေး မည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့် အချ   ွေ့လည့်ေး  ှ သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့အနက့်မှ  စ့်ခိုမှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဟ သည ့် သရဘ    ေးသည့် လ သ ေးမျ ေးက ို အဓ က အ ရံိုစ ိုက့် ထ ေးရလ   အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် 

ရြ ့်ဖပခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည ့်အ  ိုင့်ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်သမ ေး မျ ေးအ ကွ့် ဖပဿန  ှ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ငွ့် 

လ ဖြစ့်ဖခင့်ေးသည့် က ိုယ့်ကျင ့်သရဘ    ေးအ  သ သ  ထင့် ှ ေးမှု  စ့်ခို  ှ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   

ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေး ွင့် လ  စ့်ဦေး ချင့်ေးစ သည့် ၎င့်ေး  ိုို့ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး   ှ ခွင ့် (သ ိုို့) ၎င့်ေး  ိုို့ 

စ  ့်ပါေင့်စ ေးသည့်မျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်ခွင ့်  ှ သည့်။ ယင့်ေးအခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ  ပက့်ကျ  မျ ေး၊ ပန့်ေါမျ ေး (သ ိုို့) (ပ ို၍ 

ရှုပ့်ရထွေးစ ွ   ို လျှင့်) ရ  ရ  င့် ရဂဟစနစ့်မျ ေး ွင့် မ ှ ကကရပ။ ထ ိုက စစ ပ့်က ရမျ က့်ေံမျ ေး (စ ရသ တ  

၂၃.၄  ွင့် ရှုပါ)၊ ရဂဟစနစ့်မျ ေး (သ ိုို့) အန ဂ ့် မျ   ေး က့်သစ့်မျ ေး (စ ရသ တ  ၂၃.၃  ွင့် ရှုပါ) ကွဲ သ ိုို့ရသ  

လ သ ေးမဟို ့်သည ့် သ တေါမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ပါေင့်လ  န့် လက့် ှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး မ ရဘ င့်က ို 

ချွဲွေ့ထငွ့်သင ့်၊ ချွဲွေ့ထငွ့်န ိုင့်ပါသလ ေး ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေးက ို ထွက့်ရပေါ်လ ရစသည့်။ လက့် ှ  ငွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

  ိုင့်   မ ရဘ င့်သည့် အဖခ ေးရသ  မျ   ေးစ  ့်မျ ေးမှ သ တေါမျ ေးအ ေး လ သ ေးမျ ေးကွဲ သ ိုို့  န့်ေး    န့်ြ ိုေးထ ေးဖခင့်ေး 
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မ ှ ရပ။   ိုလ ိုသည့်မှ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို လက့်ခံလျှင့် လ သ ေးမျ ေး၏ 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးနငှ ့် လ သ ေးမဟို ့်သည ့် သ တေါမျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးကက ေး ပဋ ပကခမျ ေး  ှ လ န ိုင့်ပပ ေး 

လ သ ေးမျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက အန ိုင့်  ှ  န့် မျ ေးသည့် (Hayward, 2005, p. 34)။ ရေြန့်သ မျ ေးက ထ ိုသ ိုို့ 

လ သ ေးမျ ေးက ို ဦေးစ ေးရပေးဖခင့်ေးအ ေး လ သ ေး မျ   ေးနယွ့်စို ဦေးစ ေးရပေး ေါေ (speciesist) ဟို ရခေါ်  ိုသည့် (Singer, 

2009)။  

 

လက့်ရ ွွေ့ ွင့်လည့်ေး လ သ ေးမျ ေး အသက့် ှင့်ခွင ့်က ို ပံ ပ ိုေးရပေး န့် ရဂဟရဗေ စနစ့်သည့် လက့် ှ  

အရဖခအရနထက့် ဇ ေ မျ   ေးကွွဲမျ ေး ပ ို ှ  န့် မလ ိုသလ ို ညစ့်ညမ့်ေးမှုမျ ေး ရလျ  ကျ န့်လည့်ေး မလ ိုရပ။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုမှ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ရ  ှည့်  ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရ ေးအရပေါ် 

ရပေးစွမ့်ေးန ိုင့်သည့်မျ ေးအ ေး စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေး  ှ ကကသည့်။ လ ဦေးရ    ိုေး က့်လ မှုက ို ထည ့်သွင့်ေး မစဉ့်ေးစ ေးဘွဲ 

လ အ ေးလံိုေးအ ကွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်ကကသည ့် အစ ေးအစ ၊ ရသ က့်သံိုေးရ နငှ ့် ရနထ ိုင့်စ    ိုို့ 

လံိုလံိုရလ က့်ရလ က့် ြန့်  ေးရပေး န့် လိုပ့်ရ  င့်ပါက ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့နှင ့် အ   ကွ ရနထ ိုင့်ရသ  

လ သ ေးမဟို ့်သည ့်    စဆ န့်မျ ေးအ ွက့် ရဂဟရဗေ  ိုင့်   အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး လံိုရလ က့်စ ွ 

ချန့်ထ ေးန ိုင့်ဖခင့်ေး  ှ မည့် မဟို ့်ရပ။ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် ကမ္ ရဖမက ို 

က ကယွ့်ရပေး င့်ေးနှင ့် သ တေါမျ ေးအ ေးလံိုေးက ို က ကွယ့် ရပေးသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ကမ္ ရဖမက ို 

လ သ ေးမျ ေးအ ကွ့် ဦေးစ ွ က ကယွ့်ရပေးပါက ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံိုသည့် မျ   ေး ံိုေးရပျ က့်ကွယ့်လို ဖြစ့်ရနပပ  ဖြစ့်ရသ  

မျ   ေးစ  ့်မျ ေးအ ွက့် ပ ိုမ ိုထ ခ ိုက့်ရစလ မ ့်မည့်။ အထ ေးသဖြင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို 

က ကယွ့် န့်အ ွက့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးရပေး န့် မလ ိုအပ့်ရသ  မျ   ေးစ  ့်မျ ေးအ ကွ့် ပ ို၍ ထ ခ ိုက့်ရစရပလ မ ့်မည့်။ 

 

စ ရသ တ  ၂၃.၄။ လ ေံ စ မံချက့် 

   စဆ န့်မျ ေး၏ အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ  န့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး  ှ ခွဲ သည့်မှ  ကက ပပ  ဖြစ့်သည့်။ ပ    

 င့်ဂါ (Peter Singer) နှင ့် ရပေါ်လ ိုက ဗ လ    (Paolo Cavalieri)   ိုို့ စ င့်ခွဲ သည ့် လ ေံ စ မံချက့် (GAP, 

http://www.greatapeproject.org/) သည့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ    က့် ယ့်လ့်ပမ  ွေ့ ွင့်  ှ ပပ ေး လ သ ေးမျ ေးနငှ ့် 

 န့်ေး  ည သည ့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ို လ သ ေးမျ ေးနှင ့် လ ေံမျ   ေးနွယ့်စို ဖြစ့်သည ့် ချင့်ပန့်ဇ မျ ေးနှင ့် ရမျ က့်ေံမျ ေး 

အ ွက့်ပါထည ့်သွင့်ေး န့် စ မံချက့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအိုပ့်စိုေင့်မျ ေး အ ေးလံိုေး ငွ့် အသက့် ှင့်သန့်ခွင ့်၊ 

 စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ လွ ့်လပ့်မှုက ို က ကွယ့်ခံခွင ့်၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးန ှပ့်စက့်ဖခင့်ေးမှ ကင့်ေးရေေးခွင ့်  ိုို့  ှ ကကသည့်ဟို 

  ိုသည့်။ GAP အြွွဲွေ့သည့် လ ေံမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ိုပါ လက့် ှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရကကည ချက့်မျ ေး ွင့် 

ထည ့်သွင့်ေးရပေး န့် ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ ၂၀၀၆ ခိုနစှ့် ွင့် စပ န့်န ိုင့်ငံ၏ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   

လွှ ့်ရ  ့် က ိုယ့်စ ေးလှယ့်က လ ေံမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   လွှ ့်ရ  ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်က ို ချမှ ့် န့် 

ရ  င့်ေး  ိုခွဲ ပပ ေး ထ ို ံိုေးဖြ ့်ချက့် ငွ့် စပ န့်န ိုင့်ငံ၏ ဥပရေ၌ လ သ ေးမျ ေးမှ လ ေံမျ ေးအ ေး ပ ိုင့်  ိုင့်ခငွ ့်က ို 

အ ံိုေးသ ့် န့်နငှ ့် လ ေံမျ ေးက ို ဥပရေနငှ ့်ည ရသ  ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးအဖြစ့်  က့် ံ န့် ရ  င့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ 

 

လ ေံမျ ေးအ ကွ့်ပါ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ချွဲွေ့ထငွ့်ဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၏ ရ ွှေ့၊ရန က့် ည မှုက ို 

ပျက့်စ ေးရစ န့် လိုပ့်ဖခင့်ေးမဟို ့်။ အဖခ ေးရသ  သ တေါမျ ေးမှ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး မ သင ့်ဟို   ိုဖခင့်ေးလည့်ေး 

မဟို ့်ရပ။ လ သ ေးမျ ေးနငှ ့် မျ   ေးရ ိုေးဗ ဇအ ရ  ၊ အဖပ အမ ပ ိုင့်ေး အ ပါ မျ ေးစွ   င့်  ရသ  

သ တေါမျ ေးအ ွက့် ရ ွှေ့ရန က့်ည သည ့် ကျင ့်ေ ့် စံနှုန့်ေး စ့်ခိုက ို ရြ ့်ထို ့် န့်သ  ဖြစ့်သည့်။  င့်ဂါ 
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(၂၀၀၆) က ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး   ိုခွဲ သည့်။  

 

လ ေံမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးက ို အသ အမှ ့် ဖပ လ ိုက့်ဖခင့်ေးသည့်    စဆ န့်ရံိုမျ ေး၌ ရမွေးြွ ေး ကက ေးဖပင့်ေးလ ပပ ေး 

သဘ ေအ  ိုင့်ေး  ငှ့်သန့်န ိုင့်မည့် မဟို ့်သည ့် လ ေံမျ ေးက ို လွှ ့်ရပေးလ ိုက့် မည့်ဟို   ိုဖခင့်ေးမဟို ့်။ 

န ကျင့်ဖခင့်ေး ခံစ ေးရန သည ့် လ ေံ  စ့်ရက င့်က ို ရ ေးထ ိုေးသ ့်ဖြစ့်သည ့် နည့်ေးအ ေး အသံိုေးမဖပ သင ့်ဟို 

  ိုလ ိုဖခင့်ေးလည့်ေး မဟို ့်။ လ အချ   ွေ့သည့် မ မ က ိုယ့် မ မ  မက ကွယ့် န ိုင့်ဘွဲ အဖခ ေးသ မျ ေးက ို 

အိုပ့်ထ န့်ေးသ အဖြစ့် လ ိုအပ့်သကွဲ သ ိုို့ လ သ ေးမျ ေးနှင ့်အ   ရနထ ိုင့်သည ့် လ ေံမျ ေးသည့်လည့်ေး ထ ိုသ ိုို့ အိုပ့်ထ န့်ေးမှု 

လ ိုအပ့်ရပလ မ ့်မည့်။ အရဖခခ ံ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို လ ေံမျ ေးထံ ချွဲွေ့ထငွ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးသည့် ထ ိုလ ေံမျ ေးအ ေး 

ပ ိုင့်  ိုင့်န ိုင့်သည ့်၊ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့က ို ရြျ ့်ရဖြ န့်၊  ယ့်ရမ  န့် အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည ့် အ   စ့်ခိုအဖြစ့် 

အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးအ ေး အ ံိုေးသ ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

ထ ိုဖြစ့် ပ့်၏ ဥပမ မှ  ၂၀၁၄ ခိုနစှ့် ွင့် အ ဂျင့်  ေးန ေး၌ လ ေံ မျ   ေးနယွ့်စ  ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည ့် orangutan 

လ ေံမျ   ေးနယွ့်က ို လ သ ေးမဟို ့်သည့်  လ အဖြစ့် အသ အမှ ့်ဖပ ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။    ေးရံိုေးက နှစ့်ရပါင့်ေး 

နှစ့် ယ့်ရကျ ့်    စဆ န့်ရံိုထွဲ ွင့် ရနခွဲ ရသ  orangutan လ ေံမျ   ေးနယွ့်က ို လ သ ေးမျ ေး   ှ သည ့် ဥပရေ 

အခွင ့်အရ ေး ချ   ွေ့ ရပေး မည့်ဟို  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့်  စ့်နှစ့် ည့်ေးမှ ပင့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ၏ 

   ေးရံိုေးကမ   စ့်မျ   ေး  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။    ေးရံိုေးက ချင့်ပန့်ဇ မျ ေးသည့် လ သ ေးမျ ေးနငှ ့်  န့်ေး   အခွင ့်အရ ေး 

မ သင ့်၊ ၎င့်ေး  ိုို့၏ ပ ိုင့် ငှ့်မျ ေးထံမှ လွ ့်ရဖမ က့်ခငွ ့် မ သင ့်ဟို  ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ 

 

မဟာေ ြူဟာ     စဉ်ျားစာျား ခင်ျား 

 

မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  ရမေးခွန့်ေးမှ  ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးကျ န ိုင့်ငံရ ေး အရဖပ င့်ေးအလွဲ ဖြစ့် န့် 

 ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် (ေ မ ိုကရ စ  မဟို ့်ရသ  ရန က့်ခ ံငွ့်လည့်ေး အကျံ ေးေင့်သည့်) သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် မဟ ဗျှူဟ ကျကျ အသံိုေးေင့်ပါသလ ေး။ ေ  ှ လစ့် (De-Shalit) (2001) က 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် အရဖခဖပ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုသည့် ဖပည့်သ မျ ေးက ို  ွွဲရ  င့် န ိုင့်လ မ ့်မည့် မဟို ့်။ လ   ိုို့သည့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ စ ေးပွ ေးရ ေး လံိုခခ ံမှုက ို သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲမှုထက့် ပ ို၍ အရလေးထ ေးသည့်။ 

ထ ိုို့ဖပင့် လ သ ေးမျ ေးသည့် ရဂဟရဗေ စနစ့် ွင့်  ည့်မှ ရနရလ   သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   စဉ့်ေးစ ေး 

ရ ွေးရခေါ်မှုမျ ေး ွင့်လည့်ေး လ သ ေး အရဖခဖပ  စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေးက ို ရလျှ  ချက  ပ ို၍ အ ေးရက င့်ေးရသ  သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး ပံိုစ ံ လ ိုအပ့်သည့်ဟို လက့်ခံသ မျ ေး  ှ လ သည့် (Barry, 1999)။ အထ ေးသဖြင ့် 

အစွန့်ေးမရ  က့်သည ့် လ သ ေးအရဖခဖပ  စဉ့်ေးစ ေးရ ွေးရခေါ်သ မျ ေးသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို အန ဂ ့် 

မျ   ေး က့်သစ့်မျ ေး အ ေးရက င့်ေးပပ ေး ရ ွှေ့ရန က့်ည ရသ  ရ  ညှ့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲမှု   ိုင့်   ပံိုစမံျ ေး   ှ  န့် အ ကွ့် 

က ကယွ့်လ ိုကကပပ ေး အန ဂ ့် မျ   ေး က့်သစ့်မျ ေးသည့်လည့်ေး ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  န ိုင့်သည့်ဟို 

လက့်ခထံ ေးကကသည့်။ 

 

ထ ိုို့ရကက င ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် ပွဲ က ိုင့် အခန့်ေးကဏ္ဍက ို  ယ ထ ေးရသ  

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို အရလေးထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ သည ့် က   ယ   န့်  ပလ   စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးသည့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့က ို လိုပ့်ရ  င့်မည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 
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လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးအ ွက့် အသ ရပေးခံခွင ့် (သ ိုို့) သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် သက့်ရ  က့်မှု  န့်ေးစစ့်ချက့်မျ ေးအ ေး 

 ယ ခွင ့်  ှ လျှင့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် အရလေးထ ေးသ  န ိုင့်ငံသ ေး  စ့်ဦေးအရနဖြင ့် ကျွန့်ိုပ့်သည့် အန ဂ ့် 

မျ   ေး က့်သစ့်မျ ေးအ ွက့် မည့်သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ရပေးသင ့်ရကက င့်ေးက ို  ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်မည့် ဖြစ့်ပပ ေး 

ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးမှ  အဓ က ကျသည့်။ ထ ိုို့ဖပင့် ထ ိုအခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လက့် ှ  မျ   ေး က့် ငွ့်လည့်ေး 

အချ   ွေ့ရသ  က စစ ပ့်မျ ေး အ ွက့် သက့်ရ  က့်မှုမျ ေး  ှ မည့် ဖြစ့်သည့်။ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

ဖပဿန မျ ေး အ ေးလံိုေးသည့်  ဖြည့်ေးဖြည့်ေးနှင ့်   ိုေးပွ ေးလ ဖခင့်ေး မဟို ့်ရပ။ ဥပမ  အ  ပ့် ှ ရသ  

အညစ့်အရကကေးမျ ေး စွန့်ို့ပစ့်ဖခင့်ေးသည့် ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ှ  လ မျ ေး၏ ကျန့်ေးမ ရ ေးနှင ့် ြ လံိုမှုက ို ချက့်ချင့်ေးပင့် 

ထ ခ ိုက့်ရစန ိုင့်သည့်။ အလ ေး  ပင့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် က ကယွ့်ရ ေးက ို ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် 

ရ  ရ ိုင့်ေး   စဆ န့်မျ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေးနှင ့် ထပ့်  ချက  ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး မ ေါေမျ ေးရကက င ့် သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ေိုကခသည့်မျ ေး ဖြစ့်လ ကကသ  မျ ေးကလည့်ေး ကျန့်ေးမ ရ ေးနငှ ့် ြ လံိုမှု   ှ န ိုင့်သည ့် 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ငွ့် ရနထ ိုင့်ခငွ ့်က ို ရထ က့်ဖပကကမည့် (သ ိုို့) သဘ ေ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ပ ိုင့်  ိုင့်ခွင ့်က ို 

ရထ က့်ဖပကကပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ ရနထ ိုင့်   ရဖမမျ ေးမှ ၎င့်ေး  ိုို့က ို ရမ င့်ေးထို ့် ြယ့်  ှေးဖခင့်ေး မဖပ သင ့်ဟို 

  ိုကကလ မ ့်မည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် အန ဂ ့် 

မျ   ေး က့်သစ့်မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍ ဖပဿန အချ   ွေ့ ကကံ ရ ွွေ့  န ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး ဤအချက့်ရကက င ့် သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ    ေးသည့် အပ ိုဖြစ့်ရနဖခင့်ေး (သ ိုို့) ရ ွှေ့ရန က့်မည ဖခင့်ေးရ    

မဟို ့်ရပ။  

 

  န ှ်ြိဝနသည  ်စြိန်ဝခေါ်မှုမ ာျား 

 

ထ ိုအချက့်မျ ေး အ ေးလံိုေးက သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးဟ သည ့် သရဘ    ေးသည့် 

ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခ  ှ ပပ ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို အရလေးထ ေးသ  န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး အ ွက့်လည့်ေး အသံိုေးေင့်န ိုင့်သည့်ဟို 

အဓ ပပ ယ့်  သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ယရနို့ရခ ့် န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ငွ့် ဖပဿန မျ ေး  ှ ရနပပ ေး သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်    က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး အရနဖြင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   ရ  င့်ေး  ိုမှုမျ ေးက ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးဖြင ့် ရဘ င့်ကွပ့် န့် အလျင့်ရ    မလ ိုသင ့်ရပ။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးသည့် လ သ ေး အ ေးလံိုေးနငှ ့် 

သက့်  ိုင့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို န ိုင့်ငရံ ေး သ အ ို  သမ ေးမျ ေး ခိုခံ က ကယွ့်သည ့် ပံိုစသံည့် ယဉ့်ရကျေးမှု 

ကွ ဖခ ေးချက့်မျ ေးအ ေး လံိုလံိုရလ က့်ရလ က့် အရလေးထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ဟို ရေြန့်ခ ံသည့် (Mutua, 2001; 

Woods, 2014)။ အရန က့်န ိုင့်ငံသ ေး မဟို ့်သ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရေြန့်သ မျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် ရ  ှည့် 

 ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု  ိုို့၏  စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့် အကျံ ေးေင့်သည့် ဟ ရသ  အချက့်က ို 

ဖငင့်ေးပယ့်ကျသည့်။ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ေိုကခသည့်မျ ေး ဖြစ့် ပ့်အ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေးရကက င ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ရနအ မ့်မျ ေး  ံိုေးရံှုေး  သ မျ ေး  ှ ရပ   ကက   င့် သရဘ   ချက့် 

မ ယ ဘွဲ (သ ိုို့) ထ ခ ိုက့်ခ ံမည ့် သ မျ ေး၏  က့်ကကွစ ွ ပါေင့်မှု မ ှ ဘွဲ ဖပင့်ပမှ သ ့်မှ ့်သည ့်  စ့်ကမ္ လံိုေးနှင ့် 

အကျံ ေးေင့်သည့် ဟ ရသ  စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေးအရပေါ် သံသယေင့်ဖခင့်ေးမှ လည့်ေး 

အရကက င့်ေးဖပချက့် ခ ိုင့်လံိုသည့်။  

 

အဖခ ေး စ ိုေး  မ့်မှု  စ့်ခိုမှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ွင့် အရ ေးကက ေးမှု အန မ ့်၊ အဖမင ့်မျ ေး  ှ သည့်။ ရပေါ်ရပေါ်ထင့်ထင့် 

ဖြစ့်ရစ၊ မသ မသ  ဖြစ့်ရစ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အရဖခခံနငှ ့် အရဖခခ ံ မဟို ့်ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဟ ၍ 
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ခွွဲဖခ ေး ထ ေးဖခင့်ေးမျ ေး ကကံ ခွဲ  မည့် ဖြစ့်သည့် (Cranston, 1967; Rawls, 1999; Williams, 2005)။ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး မ ရဘ င့်က ို အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေးသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်သမ ေးမျ ေးက ို အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

အစိုလ ိုက့် ရ  င့်ေး  ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်ရစပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့အနက့်မှ အချ   ွေ့ရသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ   စ့်ကမ္ လံိုေး 

လက့်ခထံ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရသေးရပ။ အရဖခခ ံအခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ  ချက့်ချင့်ေး လ ိုအပ့်ရနသည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေးမှ  နှစ့် ှည့်ကက ရလ   သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်အရပေါ် 

သံသယ  ှ သ မျ ေးအ ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို အရဖခခ ံမဟို ့်ရသ  အခငွ ့်အရ ေး 

အဖြစ့် သ ့်မှ ့်န ိုင့်ရဖခ မျ ေးသည့်။ မည့်သ ိုို့ပင့်   ိုရစက မ  အချ  န့် ှည့်ကက လ သည ့်အခါ သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေး အရ ေးပါဖခင့်ေးက ို ဖငင့်ေး န့်၍ မ ရပ။  စ့်ခါ   ံွင့် အသက့်နငှ ့် ခနဓ က ို 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ရနပါက လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး အလျင့်အဖမန့် လ ိုအပ့်သည့်ဟို ယ  ကကသည့်။   သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှုက ို ဖငင့်ေး န့်သ မျ ေး  ှ ရသ ့်လည့်ေး (စ ရသ တ  ၂၃.၅  ွင့် ရှုပါ) ယင့်ေးသည့် ကက ေးမ ေးသည ့် 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု  စ့်ခို ဖြစ့်ရကက င့်ေး ရဖပ   ို ရ ေးသ ေးမှုမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးနှင ့်အ   

အလျင့်လ ိုသည့်ဟို ရှုဖမင့်ဖခင့်ေးလည့်ေး ရပေါ်ထွက့်လ သည့် (Klein, 2014)။ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

ပည  ငှ့်မျ ေးနှင ့်  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးအ ကွ့် အရ ေးပါသည ့် ရမေးခွန့်ေး စ့်ခိုမှ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် 

ရ  ှည့် ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲမှု   ိုင့်   ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးက ို အဖခ ေးရသ  ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   အသံိုအနှုန့်ေး စ့်ခို 

ရအ က့် ွင့် ရဖပ င့်ေးထည ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးက ပ ို၍ အ င့်ရဖပရသ  မ ရဘ င့်  စ့်ခို ြန့်  ေးရပေးန ိုင့်မည့်လ ေး ဟ သည ့် 

ရမေးခွန့်ေးပင့်။  

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

အစ ေးအစ ၊ ရသ က့်သံိုေးရ နှင ့် ခ ိုလံှု   ရန   လံိုရလ က့်စွ    ှ ရ ေး   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို 

ဖြည ့် ည့်ေးရပေး န့်မှ  ဇ ေ မျ   ေးကွွဲ နည့်ေးပါေးရသ  ကမ္ ၌၊ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့နှင ့် အ   ကွ ရနထ ိုင့်ရနရသ  

လ သ ေးမဟို ့်သည ့် သ တေါမျ ေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစဖခင့်ေးဖြင ့် ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ 

ရဂဟရဗေ အရဖခဖပ  စနစ့်ကွဲ သ ိုို့ရသ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် က ကယွ့် န့်အ ွက့် လ သ ေး မဟို ့်သ မျ ေးက ို 

အရဖခခံသည ့် ဖငင့်ေးခံို ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးသည့် လ သ ေး အရဖခဖပ  န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် ဥပရေရ ေး   

ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေး ွင့်  ွွဲရ  င့်မှု အနည့်ေးငယ့်သ   ှ မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို မျ   ေး က့်မျ ေး  စ့်ခိုနှင ့်  စ့်ခိုအကက ေး    ေးမျှ မှု 

အဖြစ့် ပံိုရြ ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးက အန ဂ ့်မှ လ မျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေး  ှ သည့်ဟို   ိုဖခင့်ေးထက့် သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို အရလေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအ ေး ပွဲ က ိုင့် အခန့်ေးကဏ္ဍ ရပေးက  သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို ရစ င ့်ရ  ှက့် န့်   ေန့်  ှ သည့်ဟို အဓ ပပ ယ့် ရ  က့်ရစသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   စ ိုေး  မ့် ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေးရအ က့် 

ထည ့်သွင့်ေးရသ အခါ လ သ ေးမျ ေးသည့် အဖခ ေးရသ  မျ   ေးစ  ့်မျ ေး က ိုယ့်စ ေး (သ ိုို့) သဘ ေ   ေး၏ က ိုယ့်စ ေး 

အ  ိုပါ စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချ န့် က ိုယ့်ကျင ့်   ေး  ိုင့်   အခွင ့်အရ ေး  ှ သည့်ဟို 

  ို  ကကသည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ွင့် ထ ိုကွဲ သ ိုို့ရသ  အခငွ ့်အရ ေးမျ   ေး  ှ ပါသလ ေး၊  ှ သည့်ဟို ထင့်ပါက 

အဘယ့်ရကက င ့်နည့်ေး၊ မ ှ ဘ ေးဟို ထင့်ပါက အဘယ့်ရကက င ့်နည့်ေး။ 
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စ ရသ တ  ၂၃.၅။ ခွွဲဖခမ့်ေး စ  ့်ဖြ ကကည ့်ဖခင့်ေး၊   သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှု  

  သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးသည့် ရှုပ့်ရထွေးသည့်  ဖြစ့်စဉ့်  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး အ  ိုအမျ ေးအဖပ ေး 

ပါေင့်ရနသည့်။ ယင့်ေး  ိုို့အနက့် အချ   ွေ့မှ  ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  ၊ န ိုင့်ငရံ ေး၊ သ ပပံနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုင့်   

အ  ိုမျ ေး ဖြစ့်ကကသည့် (Hulme, 2008)။ လ သ ေးမျ ေးရကက င ့်   သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး 

  ိုသည့်မှ  က ဗွန့် စွမ့်ေးအင့်မျ ေး (မ ေးရသွေး၊ ရ နံ၊ သဘ ေ ဓ  ့်ရငွွေ့) က ို ထို ့်လွှ ့်ဖခင့်ေး၊ ရ  ဖပ န့်ေးဖခင့်ေး၊ 

စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေး   ိုင့်   အရလ အကျင ့်မျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ    သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲရစသည ့် ြန့်လံိုအ မ့် 

ဓ  ့်ရငွွေ့မျ ေးက ို ထို ့်လွှ ့်သည ့် လ သ ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်သည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေးရကက င ့် ကမ္ ရဖမ၏ ပျမ့်ေးမျှ 

အပ ချ  န့် ဖမင ့် က့်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ကမ္ ရပေါ် ှ    သ ဥ ို   ိုင့်   သ ပပ ံ ပည  ငှ့် အမျ ေးစိုက 

လ သ ေးမျ ေးသည့်   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးက ို ဖြစ့်ပွ ေးရစရကက င့်ေး လက့်ခ ံ ထ ေးကကပပ ေး ယင့်ေးက ို 

သ ပပံပည   ိုင့်   စ  မ့်ေးမျ ေးနှင ့် သိုရ သနမျ ေး၊   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး   ိုင့်   အစ ိုေး မျ ေး အစိုအြွွဲွေ့ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)) ၏ အစ  င့်ခံစ မျ ေး ွင့် ရ ွွေ့ ှ န ိုင့်သည့်။ 

  သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး ဖြစ့်ပွ ေး သည ့် အရကက င့်ေးအ င့်ေး မျ ေးက ို သ ပပံပည အ  သရဘ   ထ ေးကကပပ ေး 

ြန့်လံိုအ မ့် ဓ  ့်ရငွွေ့၊ အထ ေးသဖြင ့် ရလ င့်စ မျ ေး မ ေးရ ှုွေ့ဖခင့်ေးမှ ထွက့်လ သည ့် က ဗနွ့်ေ ိုင့် ရအ က့်  ိုေ့်က ို 

ရလျှ  ချ န့် အပ  ဖပင့်ေး လ ိုအပ့် ရနရသ ့်လည့်ေး ယင့်ေးလ ိုအပ့်ချက့်က ို ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲပပ ေး၊ 

ယံိုကကည့် ရသ ၊ အ ေးရက င့်ေးရသ    သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှု   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  သရဘ   ည ချက့် 

 စ့်ခိုအဖြစ့် မရြ ့်ရ  င့် န ိုင့်ရသေးရပ။ (၁၉၉၇ ခိုနစှ့် ွင့် သရဘ   ည ခွဲ ပပ ေး ၂၀၀၈ မှ ၂၀၁၂ အ ွင့်ေး 

အရက င့်အထည့် ရြ ့်ခွဲ သည ့်) ကျ    ို သရဘ    စ ချ ပ့်သည့်   သ ဥ ို ကပ့်ရဘေး၏   ိုေး  ွေး 

ဖပင့်ေးထန့်မှုက ို အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခိုအထ  အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးရသ ့်လည့်ေး (က) စ ချ ပ့်မှ  ၂၀၁၂ ခိုနှစ့် 

အထ သ  အကျံ ေးေင့်ပပ ေး ြန့်လံိုအ မ့် ဓ  ့်ရငွွေ့ ထို ့်လွှ ့်မှုမျ ေး ဖမင ့် က့်လ ရသ ့်လည့်ေး မည့်သည ့် 

စ ချ ပ့်နှင ့်မျှ ထပ့်၍ အစ ေးထ ိုေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ၊ (ခ) အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံကွဲ သ ိုို့ရသ  က ဗွန့် ညစ့်ညမ့်ေးမှု အမျ ေး ံိုေး 

ဖြစ့်ရစသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက သရဘ    စ ချ ပ့်က ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး န့် ဖငင့်ေး  ိုခွဲ သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ 

က ဗွန့်နှင ့် ရလ င့်စ မျ ေးက ို မှ ခ ိုရနမှုသည့်   သ ဥ ို အရဖပ င့်ေးအလွဲ၏ ရန က့်ထပ့် မျက့်နှ စ   စ့်ခို 

ဖြစ့်ပပ ေး ရဖြ ှင့်ေး န့် ခက့်ခွဲသည ့်   သ ဥ ို   ိုင့်   ဖပဿန မျ ေးက ို  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပ   ွင့် (သ ိုို့) ပံိုရြ ့်   ငွ့် 

အရထ က့်အက  ဖပ န ိုင့်သည့်။ (ရြ က့်ခွွဲရ ေး အသံိုေးဖပ ၍ သဘ ေ ဓ  ့်ရငွွေ့မျ ေး   ှရြွဖခင့်ေးက ို ဖမြှင ့် င့်သည ့် 

Shell နှင ့် Exxon-Mobil ကွဲ သ ိုို့ရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးကက ေးမျ ေးမှ ရ  ့်ေ အ ရ ေးဗ ေးယ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  ရ နံ 

အဓ က ထို ့်လိုပ့်သည ့် န ိုင့်ငကံက ေး မျ ေးအထ ) ရလ င့်စ မျ ေး၏ အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက အ ေးရက င့်ေးရလ   ကမ္   

စွမ့်ေးအင့်စနစ့် ွင့် က ဗွန့်ထို ့်လိုပ့်မှု ရလျှ  ချဖခင့်ေးဖြင ့်   သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့်ဖခင့်ေးက ို   ိုက့်ြျက့် န့်မှ  

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှု  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့၏ ကက ေးမ ေးရသ  စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံရ ေး အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို 

သံိုေးစွွဲက    သ ဥ ို   ိုင့်   သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေးက ို  ပ့် နို့့်သွ ေးရစ န့်၊ ပ  ့်  ိုို့ န့်နငှ ့် ဥပရေအ  

စည့်ေးရန ှင့်မှု  ှ သည ့် စ ချ ပ့်မျ ေး ရပေါ်ထွက့်မလ ရစ န့် လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေးမျ ေး ွင့်   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးက ို သံသယေင့်ရစမည ့် သ ပပံပည    ိုင့်   သ င့်ေး 

အ ိုမျ ေး ြန့်  ေးက  လ ထိုအကက ေး သံသယမျ ေး ပျံွေ့နှံို့ရစသည့် (Nuccitelli, 2015)။ ထ ိုို့ရကက င ့်   သ ဥ ို 

ရြ က့်ဖပန့်ဖခင့်ေးသည့် လွန့်စ ွ ရှုပ့်ရထွေးရသ ၊ အလွှ မျ ေးစ ွ  ှ ရသ ၊ န အ ိုမ  ကလ န့်ေး (Naomi Klein) ၏ 

စက ေးစိုက ို ယ သံိုေး လျှင့် “အ  အ ေးလံိုေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲ ပစ့်န ိုင့်ရသ ” ကမ္   က စစ ပ့်  စ့်ခို 

ဖြစ့်လ ရ   သည့် (Klein, 2014)။ ထ ိုို့ဖပင့် လ သ ေးမျ ေး၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးရကက င ့်၊ အထ ေးသဖြင ့် က ဗနွ့် 

ထို ့်လိုပ့်ဖခင့်ေးရကက င ့်   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲ ဖခင့်ေး၏ အမနှ့်   ေးက ို သ ပပံပည  အ  လက့်ခထံ ေးဖခင့်ေးသည့် 
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ထ ိုက စစ ပ့်က ို ရ ွရနွေး န့် ဖငင့်ေး န့်ဖခင့်ေး၊ လံိုေးေ လျစ့်လျှူ ရှုထ ေးဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  အဖခ ေးရသ  လ ထိုမှ 

 နို့့်ကျင့်မှုမျ ေးက ိုလည့်ေး  င့်  ိုင့် သည့်။   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးနှင ့် ပ ့်သက့်လ လျှင့် လ အမျ ေး 

 ံိုို့ဖပန့်ရလ   ှ သည ့် ပံိုစမှံ  မ မ နှင ့် မ  ိုင့်ဟို ယ  ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Marshall, 2014)။ ရန က့် ံိုေး 

အ ေးရက င့်ေးသည ့် ( ွွဲရ  င့်မှု  ှ ရသ )  ံိုို့ဖပန့်မှု  စ့်ခိုမှ  နည့်ေးပည အရပေါ် ပံိုချအ ေးက ိုေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ယင့်ေးမှ  လ သ ေးမျ ေးရကက င ့်   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲ ဖခင့်ေးက ို လက့်ခရံသ ့်လည့်ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုက ို 

ပံိုမှန့်အ  ိုင့်ေးပင့်  က့်လက့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့် န့် နည့်ေးပည   ိုင့်   ရဖြ ှင့်ေးမှုမျ ေး   ှရြွမည့်ဟို အကကံဖပ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့် (Barry, 2015)။ ထ ိုအချက့်မျ ေး အ ေးလံိုေးအ    သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှုက ို ရလျှ  ချန ိုင့် န့် လ ရနမှု 

ပံိုစနံှင ့် ရနထ ိုင့်မှု ပံိုစမံျ ေးက ို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ရဖပ င့်ေးလွဲ န့် အရလေးအနက့်ထ ေး စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေးနငှ ့် 

အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး (အထ ေးသဖြင ့် စက့်မှု ြံွွေ့ပြ  ေးပပ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့်) မရ ွွေ့ ရသေးရပ (Barry, 

2012)။ 

 

 ဖစ် ပ် ဝလ လာ ခင်ျား၊  ာသ ဥတု ဝ ပာငျ်ားလဲမှု၊ ဖွံွေ့ဖဖြိ ျားဝ ျား စ မံ ြိန်ျားမ ာျားနှင ် သဘာေ 

ပတ်ေန်ျား  င် ဆြိုင် ာ ဒု ခသည်မ ာျား 

 

စ ျားပွာျားဝ ျားအ  တစ် မဘာလံုျား ခ ြိတ်ဆ ် ပ ံွေ့နှံို့မှု (economic globalization) ၏ သဘာေ ပတ်ေန်ျား  င်နှင  ်

လူူ့အခငွ ်အဝ ျားအဝပေါ် သ ်ဝ ာ ်မှုမ ာျား 

 

စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှု ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးသည့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  သံိုေးစွွဲသ မျ ေးထံ 

ပစစည့်ေးမျ ေးနှင ့် ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေးက ို အချ  န့်  သ မရ ေွး ရစျေးနှုန့်ေးသက့်သက့်သ သ ဖြင ့် ရ  က့် ှ ရစ န ိုင့်သည့် 

(Stiglitz, 2002)။ စ ေးပွ ေးရ ေး ပည  ငှ့် အချ   ွေ့က  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေးအ ွက့် ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေး ွင့် 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုသည့် ဖပန့်လည့် မျှရေရပေးဖခင့်ေးထက့် ထ ရ  က့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ သ ိုို့   ွင့် ပစစည့်ေး 

အမျ ေးအဖပ ေး၏ ရစျေးနှုန့်ေးမျ ေး ကျ င့်ေးလ ရသ ့်လည့်ေး ရဂဟရဗေ   ိုင့်   ကိုန့်ကျစ   ့်မျ ေးက ိုမ  ထည ့်သွင့်ေး 

စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ ရဘေးထို ့်ပစ့်လ ိုက့်က  ရန က့် ံိုေး ရစျေးနှုန့်ေး ွင့် (သ ိုို့) စ ေးပွ ေးရ ေးအ   ွက့်ချက့်မှု ငွ့် 

ထည ့်သွင့်ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ ထ ိုကိုန့်ကျစ   ့် မျ ေးသည့်  စထက့် စ မျ ေးလ ပပ ေး   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး၊ 

ဇ ေမျ   ေးကွွဲမျ ေး ရပျ က့်ကယွ့် သွ ေးဖခင့်ေး၊ အ  ပ့်သင ့် ညစ့်ညမ့်ေးမှုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   အနတ  ယ့်မျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစပပ ေး လ သ ေးမျ ေး၏ ကျန့်ေးမ ရ ေးနှင ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးရပေါ် ွင့် 

ထ ခ ိုက့်မှု ကက ေးမ ေးစွ   ှ သည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေးရကက င ့် ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

ကိုန့်ကျစ   ့်မျ ေးက ို လွှွဲရဖပ င့်ေးလ ိုက့်ဖခင့်ေးသည့် အိုပ့်စို နစှ့်စို၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ို သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည့်။ 

ထ ိုအိုပ့်စိုမျ ေးမှ  ယရနို့ရခ ့်  င့်ေး ွဲနွမ့်ေးပါေးသ မျ ေးနှင ့် အန ဂ ့် မျ   ေး က့်သစ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ရဂဟစနစ့်နငှ ့် 

လ သ ေးမဟို ့်သည ့်     စဆ န့်မျ ေး၏ ပပ ေးဖပည ့်စံိုမှုနှင ့် ရက င့်ေးကျ   ေးချမ့်ေးသ  က ိုလည့်ေး ထ ခ ိုက့်ရစသည့်။ 

 

ရဂဟရဗေ  ိုင့်   ရဖခ   ပံို  ပ့်မျ ေး ရလ လ ချက့် (စ ရသ တ  ၂၃.၂  ွင့် ရှုပါ) အ  ချမ့်ေးသ ရသ  

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ကိုန့်ကျစ   ့်မျ ေးက ို  င့်ေး ွဲသ မျ ေးထံ 

လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေးသည့်။ ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်မှ  န ိုင့်င ံွင့်ေး၌ရ  ၊ န ိုင့်ငံမျ ေး အကက ေး၌ပါ ဖြစ့်ပွ ေးရနသည့်။ ယခင့်နှင ့် 

လက့် ှ  မျ   ေး က့်မျ ေးသည့်လည့်ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ကိုန့်ကျစ   ့်မျ ေးက ို အန ဂ ့် 
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မျ   ေး က့်မျ ေးထံ လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေးရနသည့်။ ယင့်ေးမှ    သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးနငှ ့် ဇ ေ မျ   ေးကွွဲမျ ေး 

 ံိုေးရံှုေးဖခင့်ေး  ိုို့ ငွ့် ပ ို၍ ရ ွွေ့ သည့်။ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ထ ခ ိုက့်မှုမျ ေးသည့် ရပျ က့်ကွယ့်သ ွေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ 

ချမ့်ေးသ ရသ  စ ေးသံိုေးသ မျ ေး၏ မျက့်စ ရ ှွေ့မ ှ ကွယ့်ရပျ က့်သွ ေးဖခင့်ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။ အ  ိုပါ “အရနရေေးလျှင့် 

ရသွေးရအေးသည ့်” အယ အ ရကက င ့် ဖပဿန မျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေးဖခင့်ေးထက့် လွှွဲရဖပ င့်ေးဖခင့်ေးမျ ေးသ  ဖြစ့်လ  သည့် 

(Dryzek, 1987)။ ချမ့်ေးသ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးမှ ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး၏ ရဂဟရဗေ  ိုင့်   

ကိုန့်ကျစ   ့်မျ ေးက ို  င့်ေး ွဲသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ လွှွဲရဖပ င့်ေးရပေးလ ိုက့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်သမ ေး အမျ ေးအဖပ ေးက ရ  င့်ကမ ္ဖခမ့်ေးနှင ့် ရဖမ က့်ကမ္ ဖခမ့်ေးကက ေး  က့် ံရ ေးက ို ရဂဟရဗေ 

အရကကွေးစနစ့် အဖြစ့် ရှုဖမင့်ကကသည့်။ ချမ့်ေးသ ပပ ေး လ နည့်ေးစို ဖြစ့်သည ့် ရဖမ က့်ကမ္ ဖခမ့်ေးက  င့်ေး ွဲသည ့် 

ရ  င့်ကမ္ ဖခမ့်ေးအရပေါ် အရကကွေး င့်ရနဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Simms, 2005)။ ချမ့်ေးသ သ မျ ေးနှင ့် 

 င့်ေး ွဲသ မျ ေးအကက ေး ကွ ဖခ ေးမှု ဖမင ့်မ ေးလ ဖခင့်ေးက ရဂဟရဗေ  ိုင့်   ဖပဿန မျ ေးရ   လ မှုရ ေးနငှ ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး ဖပဿန မျ ေးပါ ဖြစ့်ပွ ေးရစသည့်။ 

 

စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှုမျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေးသည ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို န ေးလည့်ရစ န့် န ိုင့်င ံက  ရငရွကကေး  န့်ပံိုရငအွြွွဲွေ့ (International Monetary Fund 

(IMF)) နွဲို့ ကမ္   ကိုန့်သွယ့်ရ ေး အြွွဲွေ့ (World Trade Organization (WTO))   ိုို့၏ ကမ္   ချ   ့် က့် ပျွံေ့နှံို့မှု 

အစ အစဉ့်မျ ေးမှ စ လ မ ့်မည့်။ ကမ္  ဘဏ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ပည  ငှ့်ရဟ င့်ေး ဂျ   ေးဇက့်စ စ့်ဂလစ့်ဇ့် (Joseph 

Stiglitz) (2002) က ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့် န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့် သရဘ    ေးမျ ေး စ မ ့်ေင့် 

ပျံွေ့နှံို့လ ဖခင့်ေးဖြင ့် IMF ၏ သရဘ သဘ ေနငှ ့် လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး အ န့်ငယ့် ရဖပ င့်ေးလွဲသွ ေးသည့်ဟို 

မှ ့် မ့်ေး င့်ထ ေးသည့်။ န ယ ို လစ့်ဘ ယ့် သရဘ    ေး   ိုသည့်မှ  ကမ္  စ့်ေန့်ေး လွ ့်လွ ့်လပ့်လပ့် 

ကိုန့်သွယ့်န ိုင့်မည ့် ရစျေးကွက့်မျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးက ို ေါ ငှ့် န့် သရဘ   ည ချက့် 

(Washington Consensus) ဟိုလည့်ေး သ ကကသည့် (Nitzan and Bichler, 2000)။ အ  ိုပါ သရဘ    ေးမှ  

WTO က ိုလည့်ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးခွဲ ပပ ေး ကမ္  ဘဏ့်က ိုလည့်ေး အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခိုအထ  လွှမ့်ေးမ ိုေးခွဲ သည့်။ 

 

၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးမှ စ၍ ကမ္  ဘဏ့်မှ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ရကကွေးပမ မျ ေး လက့်ခ ံယ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် IMF ၏ 

ြွွဲွေ့စည့်ေး  ည့်ရ  က့်ပံို ရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေး (Structural adjustment programmes (SAPs)) က ို 

လက့်ခ ံန့် လ ိုအပ့်လ သည့်  အချက့်အရပေါ် IMF အရပေါ် ရေြန့်သ မျ ေးက အဓ က ရထ က့်ဖပကကသည့်။ အ  ိုပါ 

အစ အစဉ့်မျ ေး ငွ့် လ ထိုအ ွက့် အသံိုေးစ   ့်မျ ေး ရလျှ  ချဖခင့်ေးလည့်ေး ပါေင့်ပပ ေး ယင့်ေးအချက့်က သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့် က ကွယ့်ရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစသည့်။ စ ိုက့်ပျ   ေးရ ေး ွင့် အဖခ ေးသ မျ ေးနှင ့် ယှဉ့်ပါက 

အ ေးသ ချက့်  ယ  န့် SAPs မျ ေးက အ ေးရပေးပပ ေး လယ့်သမ ေးမျ ေးက ို  စ့်န ိုင့် စ့်ပ ိုင့် ရက က့်ပွဲသ ေးနှံမျ ေး 

စ ိုက့်ပျ   ေးဖခင့်ေးက ို  ပ့် နို့့်ခ ိုင့်ေးက  ပ ိုေးသ ့်ရ ေးမျ ေး   ိုေး၍ အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး၊ ရ ရပေးရေရ ေး အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ွင့် 

ပ ို၍ ြ အ ေးမျ ေးလ ဖခင့်ေး  ိုို့က ို ဖြစ့်ပွ ေးရစရလရ   သည့်။  စ့်ချ  န့် ည့်ေးမှ ပင့် ရငရွပေါ် သ ေးနှံမျ ေးအရပေါ် 

မှ ခ ိုရန ဖခင့်ေးရကက င ့် အ  ိုပါ  န့်ြ ိုေး ရပါင့်ေးထည ့်ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ သည ့် ကိုန့်ကကမ့်ေးပစစည့်ေးမျ ေး ကမ္   

ရစျေးကွက့် ငွ့် ရစျေးကျသည ့်အခါ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ လည့်ေး ထ ခ ိုက့် ရ   သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ရစျေးကျဖခင့်ေးမျ ေးမှ  ရက ့်ြ ၊ 

သစ့်သ ေးမျ ေး၊   ဘ နငှ ့် အဖခ ေး ကိုန့်ကကမ့်ေးပစစည့်ေးမျ ေး ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ 
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WTO ၏ လိုပ့်ငန့်ေးရ  င့် ကွ့်သည ့် နယ့်ပယ့်မျ ေးအ ငွ့်ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်    လေ့်မျ ေးက ို WTO 

က မှ ့် မ့်ေး င့်ထ ေးပပ ေး ယင့်ေးမှ ့် မ့်ေးမှ  ရေြန့်သ မျ ေး ရဖပ   ိုရနကက သကွဲ သ ိုို့ မ  ိုေး  ွေးလှရပ။ သ ိုို့   ွင့် 

WTO ၏  ည့် ွယ့်ချက့်မှ  ကမ္   ကိုန့်သွယ့်ရ ေးနှင ့် စဉ့် က့်မဖပ ့် စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှုက ို ဖမြှင ့် င့် န့် 

ဖြစ့်သည့်။ အ  ိုပါ  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ေးက သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   အကျ  ေး က့်မျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစပပ ေး ကမ္   

စ ေးပွ ေးရ ေး၏ အ  ိုင့်ေးအ  က ို   ိုေးပွ ေးလ ရစ   ဖြစ့်   သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ရှုရထ င ့်မှ ကကည ့်လျှင့် WTO 

က ိုယ့်၌ကပင့် ဖပဿန   စ့် ပ့် ဖြစ့်ရနသည့်။ က ိုေးလ့် (Cole) ရထ က့်ဖပသည ့်အ  ိုင့်ေး “သမ ိုင့်ေးစဉ့်လ အ  

န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့ ပ ိုင့်နက့် နယ့်နမ  ့်အ ွင့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့ စ  ့် နဒ  ှ သလ ို လိုပ့်ရ  င့်၍  သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

ရဂဟရဗေအ  အချင့်ေးချင့်ေး မှ ခ ိုရနသည ့် ကမ္ ကက ေး ွင့် န ိုင့်ငံ စ့်န ိုင့်ငံမ ှထို ့်လိုပ့်ရ ေး ဖြစ့်စဉ့်မျ ေးသည့် ကမ္   

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို ထ ခ ိုက့်န ိုင့်ရစ   အ  ိုပါ သရဘ    ေးမှ  ရခ ့်ကိုန့်ရနပပ  ဖြစ့်သည့်” (Cole, 2000, p. 

36)။   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး၏ စ ေးပွ ေးရ ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးသည့် လ မည ့် 

နှစ့်မျ ေးအ ွင့်ေး ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေးက ိုရ  ၊ ယခင့်ကလ ိုသ   က့်သွ ေးမည့် ဟ သည ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ိုပါ 

ကက ေးမ ေးသည ့် စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေး ကကံ ရ ွွေ့ ရစန ိုင့်သည့်။ 

 

 ာသ ဥတု ဝ ပာင်ျားလဲ ခင်ျားနှင ် သဘာေ ပတ်ေန်ျား  င် ဆြိုင် ာ ဒု ခသည်မ ာျား 

 

၂၀၀၃ ခိုနစှ့် ွင့်   ဗ လ  န ိုင့်ငံ၏ ေန့်ကက ေးချ ပ့် ရ  င့်ြ      ိုပ ိုအန့်ဂါ (Saufatu Sopoanga) က 

ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ ည လ ခံ ငွ့် ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး   ိုခွဲ သည့်။ 

 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ဟ    သ ဥ ို ရြ က့်ဖပန့် ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး ွဲွေ့   ိုေး  ွေး ွဲ  သက့်ရ  က့်မှုရ ွက ို  စ့်ချ  န့်လံိုေး စ ိုေး  မ့် 

ရကက က့် ံွွေ့ရန ပါ ယ့်။ သနတ ရကျ က့် န့်ေးရ ွနွဲို့ ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေး ွဲ  ကျွန့်ေးန ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ အ ွက့်ရ    

ပင့်လယ့်ရ  မျက့်နှ ဖပင့် ဖမင ့် က့်လ   နွဲို့ ပ ိုမ ို  ိုေး  ွေး ွဲ    သ ဥ ို   ိုင့်   ဖြစ့် ပ့်ရ ကွ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ွဲွေ့ 

လ ဦေးရ  အ ေးလံိုေးက ို   ိုေး  ိုေးပပ ေး ပခ မ့်ေးရဖခ က့်လ ပါ ယ့်။ ေ ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုက  ကယ့်  ှ   ပါ၊ ဖပင့်ေးလည့်ေး 

ဖပင့်ေးထန့်ပါ ယ့်၊ ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အ ွက့်ရ    ဖြည့်ေးဖြည့်ေးနွဲို့ အနတ  ယ့်မျ ေး ွဲ  အကကမ့်ေးြက့်မှု ပံိုစ ံ စ့်ခိုပါပွဲ။ 

(http://www.tuvaluislands.com/warming.htm) 

 

  ဗ လ  န ိုင့်ငံသည့် ရ  င့်ပစ ြ  ့် သမိုေဒ  အ ွင့်ေး ှ  ရသေးငယ့်သည ့် ကျွန့်ေးန ိုင့်ငရံလေး  စ့်န ိုင့်ငံ ဖြစ့်သည့်။ 

၎င့်ေး၏ အဖမင ့် ံိုေး အမ ှ့်မှ  ပင့်လယ့်ရ မျက့်နှ ဖပင့် အထက့် မ    အနည့်ေးငယ့် အကွ  ွင့်သ   ှ ပပ ေး 

ယင့်ေးန ိုင့်ငံမှ  ကမ္ ကက ေး ပ ရနွေးလ မှုရကက င ့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့် ခရံန သည့်ဟို ယ  ထ ေးကကသည့်။ 

ပင့်လယ့်ရ မျက့်န ှဖပင့် ဖမင့် က့်ဖခင့်ေးသည့် ဖပဿန မျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစသည့်။ ရ ကက ေးရ လျံှဖခင့်ေးသ မက 

  ေးငန့်ရ  ပမ ဏ ဖမင ့် က့်လ ဖခင့်ေး၊ ယခင့် သ ေးနှ ံ စ ိုက့်ပျ   ေးန ိုင့်သည ့် ရဖမမျ ေး ပျက့်စ ေးသွ ေးဖခင့်ေး  ိုို့ 

ဖြစ့်ပွ ေးရစပပ ေး လ အမျ ေးက ို ကိုန့်ေးန မ ့်ရေသ ှ  ရနအ မ့်မျ ေးက ို စွနို့့်ခ ွ ထွက့်ရဖပေးရစသည့်။ အဖခ ေးရသ  

ေိုကခသည့်မျ ေး နည့်ေး   သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ေိုကခသည့်မျ ေးသည့် န ေးခ ို   ရန   မ ှ ဖခင့်ေး၊ 

အသက့်ရမွေးေမ့်ေးရကက င့်ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး မ ှ ဖခင့်ေး၊ အစ ေးအစ ၊ ရ နငှ ့် ကျန့်ေးမ ရ ေး ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေး 

လံိုလံိုရလ က့်ရလ က့် မ  ှ ဖခင့်ေး၊ လက့်ခထံ ေးရသ  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးက ေိုကခသည့်မျ ေး  ည့် ှ ရနဖခင့်ေးက ို 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခ ံသည့်ဟို ခံစ ေး က  ခွွဲဖခ ေး  က့် ံဖခင့်ေး အစ ှ ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအ  ပံိုရြ ့်ကကည ့်န ိုင့်သည ့် 

ဖပဿန  အမျ ေးအဖပ ေးက ို  င့်  ိုင့်ကက သည့် (အခန့်ေး ၁၈  ွင့် ရှုပါ)။   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး   ိုင့်   
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အစ ိုေး မျ ေး အစိုအြွွဲွေ့က ၂၀၅၀ ဖပည ့်နှစ့် ွင့် ပင့်လယ့်ရ  မျက့်နှ ဖပင့် ဖမင ့် က့်လ ဖခင့်ေးရကက င ့် ရနအ မ့် စွနို့့်ခ ွ 

ထွက့်ရဖပေး သ  သန့်ေး၂၀၀ ခနို့့်  ှ လ န ိုင့်သည့်ဟို ခနို့့်မှန့်ေးထ ေးသည့် (Warner, 2011; IPCC, 2014)။ ၂၀၁၄ ခိုနှစ့် 

ကိုလသမဂဂ လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အစ  င့်ခစံ  ဖြစ့်သည ့် လ သ ေးမျ ေး၏   ိုေး က့်မှုမျ ေးက ို ရ  ှည့် 

 ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရစရ ေး၊ ထ ခ ိုက့်လွယ့်မှုမျ ေးက ို ရလျှ  ချရ ေးနှင ့် ကကံ ကကံ ခံန ိုင့်မှုမျ ေး  ည့်ရ  က့်ရ ေး ဟ သည ့် 

အစ  င့်ခစံ  ငွ့်   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးနှင ့်  ည့် ှ ရနပပ ေး ဖြစ့်ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးနှင ့် လ မှု စ ေးပွ ေးရ ေး 

မည မျှမှုမျ ေးရကက င ့်   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး၏   ိုေးကျ   ေးမျ ေးအရပေါ် လ   ိုို့၏ ကကံ ကကံ ခ ိုင့်န ိုင့်ပံို 

မ  ည ရကက င့်ေး  ိုို့က ို ချ   ့် က့် ဖပထ ေးသည့်။ အစ  င့်ခံစ  ွင့် ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ရ ေးထ ေးသည့်။ 

 

 င့်ေး ွဲ မွွဲရ သ မျ ေး၊ ရဘေးြယ့်ခထံ ေး သ မျ ေးနငှ ့် အ ေးနည့်ေးသ မျ ေး သန့်ေးရပါင့်ေးမျ ေးစွ သည့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

အ က့်အကျမျ ေး၊ အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ခ ံဖခင့်ေးမျ ေး၊ သဘ ေ ရဘေးအနတ  ယ့်မျ ေး၊ က ေးစက့်ရ  ဂါမျ ေး၊ 

ပဋ ပကခနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   အနတ  ယ့်မျ ေးရကက င ့် ပ ို၍ ထ လွယ့် ခ ိုက့်လွယ့်ကကသည့်။ အ  ိုပါ 

ထ ခ ိုက့်လွယ့်မှုမျ ေးက ို စနစ့် ကျ   ှရြွ၍ မရလျှ  ချန ိုင့်လျှင့် ယင့်ေးထ ခ ိုက့်လွယ့်မှုမျ ေးသည့် လ မည ့် 

 ယ့်စိုနစှ့်မျ ေးအ ွင့်ေး လ သ ေးမျ ေး၏ ြံွွေ့ပြ  ေးမှုမျ ေး   ိုေး က့်လ ဖခင့်ေး၏ ရ  ှည့် ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲမှုက ို 

ထ ခ ိုက့်ရစလ မ ့်မည့်။ 

(UNDP, 2014, p. 10) 

 

ဤသည့်မှ  ယခင့် လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အစ  င့်ခံစ မျ ေးမှ သ  ရပေးချက့်မျ ေးက ို ထပ့်မံ 

ရြ ့်ဖပထ ေးဖခင့်ေးဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  ၂၀၀၈ ခိုနှစ့် လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အစ  င့်ခစံ ၊   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှုအ ေး 

  ိုက့်ြျက့်ဖခင့်ေး၊ ကွွဲဖပ ေးရနသည ့် ကမ္ ကက ေးမှ လ သ ေးမျ ေးအကက ေး စည့်ေးလံိုေးည ည ွ့်မှု ဟ သည ့် 

အစ  င့်ခစံ  ငွ့်လည့်ေး ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

 

  သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးသည့် ၂၁   စို ွင့် သ သ  ထင့်  ှေးရသ  လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ိုင့်   စ န့်ရခေါ်မှု  စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုစ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့်န ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ပါက  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု ရလျှ  ချရ ေး   ိုင့်   န ိုင့်င ံက  

ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးက ို  ပ့် နို့့်သွ ေးရစဖခင့်ေး၊ ရန က့်ရကက င့်ေးဖပန့် လှည ့်ရစဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရစန ိုင့်သည့်။ 

အ င့်ေး ွဲ ံိုေး န ိုင့်ငံမျ ေးနငှ ့် ထ လွယ့် ခ ိုက့်လွယ့်ရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ဖပဿန  ဖြစ့်ပွ ေးရစရ ေး ငွ့် ပါေင့်မှု 

ရလျ  နည့်ေးရသ ့်လည့်ေး ပျက့်စ ေးမှု အမျ ေး ံိုေးက ို အရစ  ံိုေး ခံစ ေးကက မည့် ဖြစ့်သည့်။ အန ဂ ့်က ို ကကည ့်လျှင့် 

မည့်မျှ ချမ့်ေးသ  (သ ိုို့) အ ဏ  ှ ရစက မ  မည့်သည ့် န ိုင့်ငံမျှ ကမ္ ကက ေး ပ ရနွေးလ မှု၏ သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို 

မခံစ ေး ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ 

(UNDP, 2008) 

 

  သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး၏ သက့်ရ  က့်မှုရကက င ့် ယရနို့ရခ ့် ငွ့် စစ့်ပွွဲမျ ေးရကက င ့် ထွက့်ရဖပေး သည ့် 

ေိုကခသည့်မျ ေးထက့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ေိုကခသည့် အရ အ ွက့်က ပ ို၍ မျ ေးရနသည့်။ 

ယင့်ေးပံိုစသံည့် လ မည ့်  ယ့်စိုနစှ့်မျ ေး ငွ့်လည့်ေး ထ ိုအ  ိုင့်ေးသ   က့်သွ ေးရနမည့် ဖြစ့်သည့်။   သ ဥ ိုနှင ့် 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုရကက င ့် လ ရပါင့်ေး သန့်ေးရပါင့်ေးမျ ေးစွ  ရန ပ့် စွနို့့်ခ ွ ဖခင့်ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး န့်မှ  

န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးအ ွက့် အဓ က စ န့်ရခေါ်မှု ဖြစ့်သည့်။   သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲမှု၊ သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ရ  ှည့်  ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲမှုနငှ ့် လ သ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက  လံိုခခ ံရ ေး မ ေါေမျ ေးအကက ေး 
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 က့်စပ့်မှုမျ ေးက ိုလည့်ေး ဖပသရနသည့်။ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ယ ိုယွင့်ေးပျက့်စ ေးလ မှုသည့်  စ့်နှစ့်အ ွင့်ေး 

လ ရပါင့်ေး  ယ့်သန့်ေးခနို့့်က ို ရန   ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ရစပပ ေး ထ ိုအရဖခအရနမှ  ပ ို၍   ိုေးလ ြွယ့်    ှ သည့်။ ယခို 

 ယ့်စိုနစှ့်အကိုန့် ွင့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ေိုကခသည့် သန့်ေး ၅၀ ခနို့့်  ှ လ မည့်ဟို ခနို့့်မှန့်ေး သည့်။ 

သ ိုို့   ငွ့် ထ ိုေိုကခသည့် အမျ   ေးအစ ေး အသစ့်က ို လက့် ှ  န ိုင့်ငံ က  သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေး ွင့် အသ အမှ ့် 

ဖပ ထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ အန့်ေရ ေး  င့်ေးမ့်ေး (Andrew Simms) ကွဲ သ ိုို့ရသ   က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး (Conisbee 

and Simms, 2003)၊ ယခင့် အ ိုင့်ယ လန့် န ိုင့်ငံ သမမ ရဟ င့်ေးနှင ့် ကိုလသမဂဂ ေိုကခသည့်မျ ေး  ိုင့်   

မဟ မင့်ေးကက ေး ဖြစ့်ခွဲ ြ ေးသ  ရမ   ရ  ့်ဘင့် န့် (Mary Robinson) (Robinson, 2015)   ိုို့က အစ ိုေး မျ ေးနှင ့် 

န ိုင့်င ံက  ဥပရေ စနစ့်မျ ေးက ို သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ေိုကခသည့်မျ ေးအ ေး ခ ိုလံှုခွင ့် အ ကွ့် သ ေးသနို့့် 

သ ့်မှ ့် အသ အမှ ့် ဖပ ရပေး န့်နှင ့်   သ ဥ ို   ိုင့်   ေိုကခသည့်မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

က ကယွ့်ရပေး န့် ရ  င့်ေး  ိုခွဲ ကကသည့်။ 

 

ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားဝ ျား စ မံ ြိနျ်ားမ ာျားနှင ် သဘာေ ပတ်ေန်ျား  င် ဆြိုင် ာ ဒု ခသည်မ ာျား 

 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေးရကက င ့် ၎င့်ေး  ိုို့ ရနထ ိုင့်   ရဖမရန  မျ ေးမှ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ရပေး သ မျ ေး (သ ိုို့) ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အသက့်ရမွေးေမ့်ေးရကျ င့်ေးက ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့် ခံ သ မျ ေးနငှ ့် သက့်  ိုင့်သည ့် ဥပမ  မျ ေးစွ   ှ သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးသည့် 

၎င့်ေး  ိုို့၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခရံန ပပ ေး လ  စ့်ဦေး၏ လံိုခခ ံမှု   ှ ခွင ့်၊ ရနထ ိုင့်စ  ၊ 

အစ ေးအစ ၊ ရသ က့်ရ နှင ့် အဖခ ေး အ  မျ ေး လံိုလံိုရလ က့်ရလ က့်   ှ ခွင ့်  ိုို့က ိုလည့်ေး 

ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ခရံန သည့်။ အစ ိုေး မျ ေးနှင ့် ပိုဂဂလ က လံိုခခ ံရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေးက ို 

 နို့့်ကျင့်သ မျ ေးနငှ ့်  င့်  ိုင့် သည ့်အခါ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်သည ့် 

ဥပမ မျ ေးလည့်ေး ရ ွွေ့ သည့်။ 

 

လ သ မျ ေးသည ့် ဥပမ   စ့်ခိုမှ  ၁၉၉၅ ခိုနစှ့် ငွ့် ကန့်  ရ ို ေ ေါ (Ken Saro-Wiwa) နှင ့် အဖခ ေး  က့်ကက ွ

လှုပ့် ှ ေးသ  ၈ ဦေးက ို န ဂါ ဖမစ့်ေှမ့်ေးရေသ ွင့် Shell ရ န ံ ကိုမပဏ ၏ ရခါင့်ေးပံို ဖြ ့်မှုမျ ေးအ ေး  နို့့်ကျင့် 

 နဒဖပသည ့်အ ွက့် ရသေဏ့် ရပေးခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အ ိုဂ ိုန လ မျ   ေးမျ ေး  ငှ့်သန့်ရ ေးအ ွက့် လှုပ့် ှ ေးမှု 

ရခါင့်ေးစဉ့်ဖြင ့် ရေသ ွင့်ေး ရ ချ   မျ ေးက ို ညစ့်ညမ့်ေးရစဖခင့်ေး၊ သဘ ေ ရနထ ိုင့်   ရန  မျ ေးက ို ြျက့်စ ေးဖခင့်ေး 

အစ ှ သည ့် Shell ၏ ညစ့်ညမ့်ေးရစသည ့် လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို အချ  န့် ှည့်ကက   နဒဖပခွဲ  ကကသည့် (Sachs and 

Peterson, 1995)။  အ ိုဂ ိုန လ မျ   ေးမျ ေး  ငှ့်သန့်ရ ေးအ ွက့် လှုပ့် ှ ေးမှုသည့် ၎င့်ေး၏ လှုပ့် ှ ေးမှုက ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအဖြစ့် ပံိုရြ ့်ခွဲ ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ ရနထ ိုင့်   ရဖမမျ ေးက ို ထ န့်ေးချ ပ့်ခငွ ့်၊ အ ိုဂ ိုန  ရေသ ွင့် မည့်သည ့် 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုမျ   ေး လိုပ့်ရ  င့်မည့်က ို (န ိုင့်ဂျ  ေး  ေးယ ေး အစ ိုေး မှ မဟို ့်ဘွဲ) ရေသခံမျ ေးမှ  ံိုေးဖြ ့်ခွင ့်၊ 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   အ  ိုဖပ ချက့်မျ ေးက ို မည့်သ က  ံိုေးဖြ ့်ခွင ့် အစ ှ သည့်  ိုို့က ို ရ  င့်ေး  ိုခွဲ ကကသည့် 

(http://www.mosop.org/  ွင့် ရှုပါ)။ 

 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရှုရထ င ့်မှ  နို့့်ကျင့်ခွဲ ရသ  အဖခ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး စ မံက န့်ေး  စ့်ခိုမှ  အ နဒ ယ၏ န မ ေါ 

ရ  င့်ကက ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အစ အစဉ့် ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အစ အစဉ့် ငွ့် ကက ေးမ ေးရသ  ရ က    

ရ  က့်လိုပ့်မှု ပါေင့်ပပ ေး အ   ှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက ့်မ ငှ့်က အ  ိုပါ အစ အစဉ့်သည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အကက ေးအကျယ့် ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးနှင ့်  င့်ေး ွဲသည ့် မျက့်နှ မွွဲ အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးက ို ရန ပ့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ဖခင့်ေး  ိုို့ 
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ဖြစ့်ပွ ေးရစမည့်ဟို   ိုသည့် (AHRC, 2003)။ အ နဒ ယ အစ ိုေး ၏ အစ အစဉ့်မှ  ရ က   ကက ေး အခို ၃၀၊ အလ ့် 

၁၃၅ ခိုနှင ့် ရ က   ရသေး ၃၀၀၀ ခနို့့်  ည့်ရ  က့်၍ န မ ေါနငှ ့် ၎င့်ေး၏ ဖမစ့်လက့် က့်မျ ေးမှ 

ရ အင့်အ ေးက ို အသံိုေးချက  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးအ ွက့် အရ ေးရပေါ် လ ိုအပ့်ရနသည ့် ရ နငှ ့် လျှပ့်စစ့် ရပေးရေရ ေး  ိုို့ 

လိုပ့်ရ  င့် န့် ဖြစ့်သည့်။ ရ က    စ မံက န့်ေးက ို  နို့့်ကျင့်သ မျ ေးက မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးက ို 

အ င့်ေးအဓမမ ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေးသည ရ ွေးရနွေးမှု အနည့်ေးငယ့် (သ ိုို့) လံိုေးေ မ ှ ဘွဲ လံိုရလ က့်ရသ  ရလျ ့်ရကကေး မ ဘွဲ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

စ မံက န့်ေးမျ ေးရကက င ့် မကက ခဏ ရန ပ့် ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးကက သည့်။ (J. O’Neill, 2007) (အခန့်ေး ၁၉  ွင့် ရှုပါ)။  

 

ရေြန့်သ မျ ေးက “န မ ေါဖမစ့် ွင့် ရ က   မျ ေး ရ  က့်မည ့်အရပေါ် အဖငင့်ေးပွ ေးရနဖခင့်ေးသည့် အ နဒ ယ ွင့် 

   ေးမျှ ပပ ေး  န့်ေး  ည သည ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး   ှ ရ ေးအ ွက့် ကက  ေးပမ့်ေးရန မှုမျ ေးနှင ့် သဏ္ဍ န့်  သည့်” ဟို 

ရထ က့်ဖပခွဲ သည့် (Friends of River Narmada, 2008)။ ရ က   က ို  နို့့်ကျင့်သ မျ ေးက အစ ိုေး ၏ 

အရဖခခ ံယ  ချက့်မျ ေးက ို ရမေးခွန့်ေးထို ့်ခွဲ ပပ ေး အ  ိုပါ အစ အစဉ့်သည့်    ေးမျှ မှု မ ှ ဟို ယံိုကကည့်ကကသည့်။ 

ထ ိုို့ဖပင့် ရ  က့်လိုပ့်ဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ဖြစ့်ရစမည့်၊ 

 င့်ေး ွဲသ မျ ေးနှင ့် မျက့်နှ မွွဲ အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးက ို ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးခ ိုင့်ေး   ရ  က့်မည့်ဟို ယံိုကကည့်ကကသည့်။ 

အဖခ ေးအ င့်  ငွ့်လည့်ေး န မ ေါ လှုပ့် ှ ေးမှုမှ ရပေါ်ရပါက့်လ ရသ  ရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ရခ ့်မ  

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ရငရွကကေး ချမ့်ေးသ မှုမျ ေး ယ ရ  င့်လ မည့် ဟ သည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ပံိုစမံျ ေးက ို 

စ န့်ရခေါ်  ကျသည့်။ ယင့်ေးစ မံက န့်ေးမျ ေးက အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ခွွဲရေမှု မည မမျှ ဖြစ့်ဖခင့်ေးက ို သက့်  ိုေး ညှ့်ရစပပ ေး 

လ မှုရ ေးက ို ထ ခ ိုက့်ရစက  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို ြျက့်စ ေးလ မ ့်မည့်။ ရ ိုေးရ ိုေး   ို လျှင့် န မ ေါ ဖမစ့်နငှ ့် 

ပ ့်သက့်၍ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့်    ေးမျှ မှု၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊  န့်ေး  ည မှုနှင ့် ေ မ ိုကရ စ   ိုို့ 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှုနှင ့် မည့်သ ိုို့  က့်စပ့်ရနသနည့်ေး   ိုသည ့် အ နဒ ယ၏ ြံွွေ့ပြ  ေးမှု အန ဂ ့်မျ ေးက ို 

ရလ လ န ိုင့်သည ့် ဖြစ့် ပ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ေ ထ ရ ေး    နှင ့်  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ  အ  နွ့်ေါ  ရွ  င့်ေး 

(Arundhati Roy) က န မ ေါ  ည့်အရကက င့်ေး ရအ က့်ပါအ  ိုင့်ေး ရ ေးသ ေးခွဲ သည့်။ 

 

နယ ကလ ေးယ ေးဗံိုေးမျ ေးသည့် စစ့် ပ့် လက့်နက့်  ိုက့်အ ကွ့် ဖြစ့်သကွဲ သ ိုို့  ည့်ကက ေးမျ ေး သည့်လည့်ေး န ိုင့်ငံ၏ 

ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု အ ွက့် ဖြစ့်ကကသည့်။ ထ ိုအ   နစှ့်ခိုလံိုေးမှ  အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် ြျက့်  ေးန ိုင့်သည ့် 

လက့်နက့်မျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ အစ ိုေး က ၎င့်ေး၏ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို ထ န့်ေးချ ပ့် န့် အသံိုေးဖပ သည ့် 

လက့်နက့်မျ ေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဤနှစ့်ခိုလံိုေးမှ  ၂၀   စို ွင့် လ သ ေး  ိုို့၏ အသ ဉ ဏ့်သည့် 

အသက့် ှင့်သန့်လ ိုစ  ့်က ို ရကျ ့်လွန့်သွ ေးပပ  ဖြစ့်ရကက င့်ေး ဖပသသည ့် အမ ှ့်အသ ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။  

၎င့်ေး  ိုို့နစှ့်ခိုလံိုေးသည့် လ ူ့ယဉ့်ရကျေးမှု မ မ က ိုယ့်က ို   ိုက့်ခ ိုက့်ရနပပ  ဖြစ့်ရကက င့်ေး ညွှန့်ဖပရနသည ့် 

အကျ  ့်အြိုမျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ ဤ  ိုို့နှစ့်ခိုလံိုေးသည့် လ သ ေးမျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့ရန  ိုင့်ကက   ကမ္ ကက ေး အကက ေး 

ချ   ့် က့်မှု၊  ကယ့် မ့်ေး ွင့် ချ   ့် က့်မှု သ မက န ေးလည့်မှုပါ ဖပ ့်ရ  င့်ေးသွ ေးဖခင့်ေးက ို 

က ိုယ့်စ ေးဖပ သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ကကက့်ဥမျ ေးက ို ကကက့်မနှင ့်၊ န ွေးန ိုို့က ို နွ ေးမနှင ့်၊ အစ ေးအစ က ို 

သစ့်ရ  မျ ေးနငှ ့်၊ ရ က ို ဖမစ့်မျ ေးနှင ့်၊ ရလက ို အသက့်နှင ့်၊ ရဖမကက ေးက ို လ သ ေးဖြစ့် ည့်မှုနှင ့် ချ   ့် က့်သည ့် 

အသ ဉ ဏ့်က ို ရ  ရမွှပစ့်လ ိုက့်သည့်။ ကျွန့်မ  ိုို့အရနဖြင ့် ဤသည့်က ို ဖပန့်၍ အစ အစဉ့် ကျဖြစ့်ရအ င့် 

ဖပ လိုပ့်န ိုင့်ပါမည့်လ ေး။ ဖြစ့်န ိုင့်ပါသည့်။  စ့်လက့်မချင့်ေး၊ ဗံိုေး စ့်လံိုေးချင့်ေး၊  ည့် စ့်ခိုချင့်ေး 
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ဖပန့်ြျက့်မည့်  ိုလျှင့် စစ့်ပွွဲ စ့်ခိုချင့်ေးစ အ ေး သ နည့်ေးသ ဟန့်နငှ ့်   ိုက့်လျှင့် ဖြစ့်န ိုင့်မည့်ထင့်ပါသည့်။ 

ဤစစ့်ပွွဲက ို န မ ေါချ   င ့်ေှမ့်ေး၌ စ င့်န ိုင့်မည့် ထင့်ပါသည့်။  

(Roy, 1999) 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးသည့် ေိုကခသည့် ဖြစ့်လ သ မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် 

  ိုက့်ရ ိုက့် သက့်ရ  က့်မှု  ှ ကကသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ထ ိုသ မျ ေးမှ    သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး၊ 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေး အစ ှ ရသ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ဖပဿန မျ ေးရကက င ့် ေိုကခသည့် ဖြစ့်လ  ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ေိုကခသည့်မျ ေး၏ ေိုကခမျ ေးသည့် ယရနို့ရခ ့် ကမ္   န ိုင့်ငရံ ေး ငွ့် သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊    ေးမျှ မှုနငှ ့် ေ မ ိုကရ စ  က စစ ပ့်မျ ေးအကက ေး 

ရှုပ့်ရထွေးသည ့်  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို ဖပသရနသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ေိုကခသည့်မျ ေးအ ကွ့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေ  ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

သ ့်မှ ့်ရပေး န့် အဓ က အခက့်အခွဲမျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

 

လူူ့အခွင ်အဝ ျားနှင ် သဘာေ ပတ်ေန်ျား  င် ဝ  ှည် တည်တံ ခြိုင်ဖမဲဝ ျား 

 

ယရနို့ရခ ့် အစ မ့်ေးရ  င့် လှုပ့် ှ ေးရ ေးမျ ေးက လွ ့်လပ့်မှုနှင ့် အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ရ  ှည့် 

 ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရ ေးအ ွက့် လ ိုအပ့်သည့်  (မှ ခ ိုရန သည့် မဟို ့်) အ  မျ ေးဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်သမ ေးမျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏  န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို လက့်ခ ံ ကက    ိုကကရသ ့်လည့်ေး 

ရေြန့်ဖခင့်ေးမျ ေးရ     ှ ကကသည့်။ ဤသည့်မှ  ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးပပ ေး က စစ ပ့်  စ့်ခို ည့်ေးသ  ဖြစ့်ရသ ့် သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ေါေမ ှ ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  ရ  ှည့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးသ ိုို့ ရ ွွေ့လျ ေးသွ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ရ  ှည့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရ ေး န ိုင့်ငံရ ေး ွင့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို လ မှုရ ေးနငှ ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

   ေးမျှ မှု၊ ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးကျ ပါေင့်ရ ေး၊ ရက င့်ေးမွန့်ရသ  အိုပ့်ချ ပ့်မှုနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   

စ ိုေး  မ့် ပ ပန့်မှုမျ ေးထွဲ ွင့် ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသည့် (Woods, 2010; Barry, 2014)။ ထ ိုသ ိုို့လိုပ့်ဖခင့်ေးက သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်သမ ေးမျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖမြှင ့် င့်မှုမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်ရစသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က ို ချွဲွေ့ထငွ့်လ ိုက့်ရသ  ရ  ှည့်  ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရ ေးအ ွက့် အဓ က 

ကျရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးသည ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   အ ရံိုစ ိုက့်မှုမှ ပ ို၍ 

ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲလ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် မည့်သည ့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရအ င့် လိုပ့်ရ  င့်ရနသနည့်ေး ဟ သည ့် ရမေးခွန့်ေးက ိုလည့်ေး 

ရဖြ  ိုသွ ေးန ိုင့်သည့်။ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   န ိုင့်ငံရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး ွင့် လ မှုရ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

အချက့်မျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးလ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး  ိုသည့်မှ  ရဂဟရဗေ 
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အရဖခအရနမျ ေးက ို မထ ခ ိုက့်ရစရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး သက့်သက့်သ  မဟို ့်ဘွဲ လ မှုရ ေးနှင ့် သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်      ေးမျှ မှုမျ ေး၏ စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးနငှ ့် ေ မ ိုကရ စ   န့်ြ ိုေးမျ ေးနငှ ့် အရလ အကျင ့်မျ ေးက ိုပါ 

မထ ခ ိုက့်ရစရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဖြစ့်လ သည့်။ 

 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ဖပဿန မျ ေးသည့် ယခို ရြ ့်ဖပခွဲ ပပ ေး ဖြစ့်သည ့်အ  ိုင့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

က စစ ပ့်မျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး ဂရို စ ိုက့် စဉ့်ေးစ ေးက  အ   ကွ ကကံစည့် လိုပ့်ရ  င့်ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေးဖြင ့် 

 ံိုို့ဖပန့် မည့် ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးချည့်ေး သက့်သက့်က သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   

ဖပဿန မျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေးချက့် မရပေးန ိုင့်ရပ။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးက ိုလည့်ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက 

ရမေးခွန့်ေးမထို ့်ဘွဲ လက့်ခထံ ေးဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်သမ ေးမျ ေးအ ကွ့် 

အသံိုေးချ မည ့် အ င့်ေးအဖမစ့်  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ပည  ငှ့်မျ ေးနငှ ့်  က့်ကကွ 

လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး အဖခ ေးသ မျ ေးနှင ့်အ   အသစ့်ဖပန့် ဖပင့် င့် ပံိုဖပန့်သွင့်ေးန ိုင့်သည ့် စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့်  န့်ြ ိုေးမျ ေးလည့်ေး 

ဖြစ့်ရပသည့်။ 

 

အနှစ့်ချ ပ့် 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးသည့် ေိုကခသည့် ဖြစ့်လ သ မျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် 

  ိုက့်ရ ိုက့် သက့်ရ  က့်မှု  ှ ကကသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ထ ိုသ မျ ေးမှ    သ ဥ ို ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး၊ 

ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေး အစ ှ ရသ  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ဖပဿန မျ ေးရကက င ့် ေိုကခသည့် ဖြစ့်လ  ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ 

 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ေိုကခသည့်မျ ေး၏ ေိုကခမျ ေးသည့် ယရနို့ရခ ့် ကမ္   န ိုင့်ငရံ ေး ငွ့် သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊    ေးမျှ မှုနငှ ့် ေ မ ိုကရ စ  က စစ ပ့်မျ ေးအကက ေး 

ရှုပ့်ရထွေးသည ့်  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို ဖပသရနသည့်။ 

 

ဆင် ခင် စဉ်ျားစာျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   ေိုကခသည့်မျ ေးအ ကွ့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေ  ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

သ ့်မှ ့်ရပေး န့် အဓ က အခက့်အခွဲမျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

 

နြိဂံုျား 

 

ယခိုအခန့်ေး ွင့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးမှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့် န ိုင့်သည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေးအချ   ွေ့က ို ရလ လ ခွဲ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး၊ 

အထ ေးသဖြင ့် “သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် နှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု”   ိုင့်   အဖငင့်ေးပွ ေးမှု မျ ေး ွင့် ရှုပ့်ရထွေးစ ွ 

သက့်  ိုင့်ရနပံိုမျ ေးက ိုလည့်ေး ရ ွေးရနွေးခွဲ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုို့အကက ေး 

 က့် ံရ ေး ွင့် အဓ က ကျရသ  က စစ ပ့်မှ  စ ေးပွ ေးရ ေး၊ ၎င့်ေး၏ သရဘ သဘ ေနငှ ့်  ည့်ရ  က့်ပံို  ိုို့ 

ဖြစ့်သည့်။ ယခိုအခန့်ေး ွင့် စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှု၏ န ရ ိုလစ့်ဘ ယ့် ပံိုစကံ သဘ ေ 
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ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် ထ ိုမှ စ့် င ့် အချ   ွေ့ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးအရပေါ် မည့်သ ိုို့ရသ    ိုေးကျ   ေးမျ ေး  ှ န ိုင့်ရကက င့်ေး 

ဖပသခွဲ သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ရ  ှည့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရ ေး  ိုို့၏ လ ိုက့်ြက့်ည မှု၊ 

အထ ေးသဖြင ့် လ သ ေး မဟို ့်သ မျ ေးနှင ့် အန ဂ ့်မှ လ မျ ေးအ ွက့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

  ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရက င့်အထည့် ရြ ့်   ွင့်  ှ ရနသည ့် က စစ ပ့်မျ ေး အစ ှ သည့်  ိုို့နငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး 

သ အ ို  ပ ိုင့်ေးနှင ့် ရ ွေးရခေါ် င့်ဖခင့်မှုပ ိုင့်ေးအ  ဖပဿန မျ ေး  ှ ရနရသေးရသ ့်လည့်ေး ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ရ  ှည့်  ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရ ေး၏ အရဖခခ ံ ရှုရထ င ့် ငွ့်၊ အထ ေးသဖြင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့် 

  ိုင့်   န ိုင့်ငရံ ေး သ အ ို  မျ ေးနှင ့် လက့်ရ ွွေ့ လိုပ့်ရ  င့်ချက့် မျ ေး ငွ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ပမွဲခမစံွ  

ထည ့်သွင့်ေး ဖမြှ ပ့်နှံထ ေးပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 

 

ရမေးခွန့်ေးမျ ေး 

 

တစဦ်ျားခ င်ျား ဝလ လာ န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် မည့်သ ိုို့၊ မည့်သည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးဖြင ့်  က့်စပ့်ရနန ိုင့်ပါသနည့်ေး။ 

၂။  မည့်သည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့်  က့်စပ့်ရနပါသနည့်ေး။  

၃။  စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှုသည့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်အရပေါ် မည့်ကွဲ သ ိုို့ 

သက့်ရ  က့်မှု  ှ သနည့်ေး။ ယင့်ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် မည့်သ ိုို့  က့်စပ့်သနည့်ေး။  

၄။  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်သမ ေးမျ ေး ရ  င့်ေး  ိုသည ့် ရ  ှည့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေး   ိုေး က့်မှုနှင ့် 

လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး  ိုို့အကက ေး အဓ က ပဋ ပကခမျ ေး/လ ိုက့်ြက့်ည မှု မ ှ သည ့် အချက့်မျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ 

၅။  သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ အဓ က ပံိုစမံျ ေးမှ  အဘယ့်နည့်ေး။ ၎င့်ေး  ိုို့မှ  

အဖခ ေးရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ ကွွဲဖပ ေးဖခ ေးန ေးသနည့်ေး။ 

၆။ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   န ိုင့်ငရံ ေး ရှုရထ င ့်မ ှ ကကည ့်လျှင့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ိုင့်   

ရ  င့်ေး  ိုချက့်မျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို အသံိုေးမဖပ ဘွဲ အဖခ ေးရသ  ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ ၍ က ိုယ့်စ ေးဖပ ဖခင့်ေး၏ ရက င့်ေးကျ   ေးမျ ေးနှင ့်   ိုေးကျ   ေးမျ ေးက ေး အဘယ့်နည့်ေး။ 

 

အုပ်စုလြို  ်ဝဆွျားဝနွျား န် ဝများခွနျ်ားမ ာျား 

 

၁။ ရ  ှည့် ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး စ့်ခို ြန့်  ေးဖခင့်ေးနငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို အရဖခခံရသ  

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး  ိုို့ ြန့်  ေးဖခင့်ေးက လက့် ှ  စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ပျံွေ့နှံို့မှု အ င့်ေး ငှ့်ေါေ 

ပံိုစမံျ ေးနှင ့် လ ိုက့်ြက့်ည မှု မ ှ ဖခင့်ေး ဖြစ့်န ိုင့်ပါသလ ေး။ 

၂။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး    ယ မျ   ေး က့်အဖြစ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

လ ိုအပ့်ပါသလ ေး (သ ိုို့) သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်သမ ေးမျ ေး ရထ က့်ဖပသည ့် က စစ ပ့်မျ ေးက ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပထမနှင ့် ေို  ယ မျ   ေး က့်မျ ေးက ရဖြ ှင့်ေးန ိုင့်ပါသလ ေး။ 
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၃။ သင့်သ  ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခ ံ ဥပရေထွဲ ွင့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်   ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

သ ့်မှ ့်ပပ ေး ဥပရေဖပ  မည့်   ိုလျှင့် မည့်သည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးမည့်နည့်ေး (အရ ေးပါမှု 

အစဉ့်လ ိုက့် ရြ ့်ဖပရပေးပါ)။ လစ့်ဘ ယ့် ေ မ ိုက က့် စ့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်င ံငွ့် ယင့်ေးအခွင ့်အရ ေးမျ ေးက 

ြွွဲွေ့စည့်ေးပံို အရဖခခံ ဥပရေပါ အဖခ ေး အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ ပဋ ပကခမျ ေး ဖြစ့်န ိုင့်သနည့်ေး။ 
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အဘြိဓာန် 
 

အခွင ်အဝ ျားမ ာျား ဝဖာ ်ဖ   ်ခင်ျား၊ အခွင ့်အရ ေးက ို ရလေးစ ေး န့် ပျက့်ကကွ့်ဖခင့်ေး။ 

သြိမ်ျားယူ ခင်ျား၊ သဘ ေ အ  ိုင့်ေး ရပေါ်ထွက့်လ သည ့် နယ့်ရဖမက ို သ မ့်ေးယ ဖခင့်ေး။ 

နြိုင်ငံ ခာျားသာျားမ ာျား၏ အခွင အ်ဝ ျား ထြိခြို ်ဝစသည ် လုပ် ပ်ဆြိုင် ာ ဥပဝဒ (Alien Tort Statute (ATS))၊ 

၁၇၈၉ ခိုနစှ့် ငွ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ လွှ ့်ရ  ့်မှ ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည ့် ဥပရေ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုဥပရေအ  

န ိုင့်ငံဖခ ေးသ ေးမျ ေးက ဖပည့်ရထ င့်စိုအ င ့် န ိုင့်ငံ က  ဥပရေ (သ ိုို့)    ေးရံိုေးမျ ေး ွင့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ 

လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးက ို ရြ က့်ြျက့်သည ့် အမှုမျ ေးအ ွက့်    ေးစွွဲ  ိုမှုမျ ေး 

ဖပ လိုပ့်န ိုင့်သည့်။ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ခံ သ မျ ေးနငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ မ သ ေးစိုမျ ေးက အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံွင့် 

ရနထ ိုင့်ရနသည ့် ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးက ို    ေး စွွဲ  ို န့် ထ ိုဥပရေက ို ရအ င့်ဖမင့်စွ  

အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်။ 

လွတ်ဖငြိမ်ျား ခ မ်ျားသာခွင ၊်    ေးစွွဲ  ိုမှုမှ လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခွင ့် ရပေးဖခင့်ေး၊ မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး 

သရဘ   ည ချက့်၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေးအဖြစ့် ဥပရေ ဖပဋ္ဌ န့်ေးဖခင့်ေးမှ  စ့် င ့် ရပေးရလ   ှ သည့်။ 

နြိုင်ငတံ ာ လွတ်ဖငြိမ်ျားခ မ်ျားသာခွင ် အဖွဲွေ့ (Amnesty International (AI))၊ ကမ္   အဓ က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးထွဲမှ  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ေးက ို ၁၉၆၁ နှစ့် ွင့် စ င့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး 

လန့်ေန့်န ိုင့်င ံွင့် ရံိုေးချ ပ့်  ည့် ှ သည့်။ န ိုင့်င ံက  လွ ့်ပင မ့်ေးချမ့်ေးသ ခငွ ့် အြွွဲွေ့သည့် ဘက့်မလ ိုက့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ို အစ  င့်ခဖံခင့်ေးနငှ ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  န ိုင့်ငရံ ေး 

အကျဉ့်ေးသ ေးမျ ေးအ ွက့် လိုပ့်က ိုင့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုို့က ို ရ  င့် ကွ့်သည့်။ ထ ိုအြွွဲွေ့သည့် ကိုလသမဂဂနှင ့် အဖခ ေး 

န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ွင့် က ိုယ့်စ ေးဖပ  ပါေင့်ခွင ့်   ှ ထ ေးသည့်။  

အမ ြိ ျားသာျား အဝ ခ ပ ေါဒ၊ အမျ   ေးသ ေးမျ ေးက ိုသ  ဗဟ ိုဖပ ဖခင့်ေး၊ အမျ   ေးသမ ေး ေါေ မျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် 

အမျ   ေးသ ေးမျ ေး၏ ရိုပ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  ၊ န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် လ မှု အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးက ို အရဖခခံထ ေးရသ ရကက င ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးမှ  အမျ   ေးသ ေး အရဖခဖပ  ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုကကသည့်။ 

ခြိလံုှုခွင ် ဝတာင်ျားခံသူမ ာျား၊ န ိုင့်ငံ က  အက အကွယ့်က ို   ှရြွရနကကသ   စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 စ့်ဦေးချင့်ေးစ အ ွက့် လိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေး သ ေးသနို့့် ှ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခသံ    ိုသည့်မှ  

ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခလံွှ   င့်သငွ့်ေးထ ေး ရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်ငံက ယင့်ေးရ  င့်ေးခလံွှ  အရပေါ်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် 

မချ ရသေးသ  ဖြစ့်သည့်။ 

 ြိုယ်ပြိုင် အုပ်ခ  ပခ်ငွ ်၊ က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်   ိုသည့်မှ  န ိုင့်ငံမျ ေး (သ ိုို့) လ  စ့်ဦေး စ့်ရယ က့်ချင့်ေး၏ 

က ိုယ့်ပ ိုင့် အိုပ့်ချ ပ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အ ပ အမူပြိုင်ျားဆြိုင် ာ ဝတာလှ်န်ဝ ျား၊ ၁၉၃၀ ဖပည ့်လွန့်နှစ့် ရန ှင့်ေးပ ိုင့်ေးမှ စ၍ န ိုင့်ငံရ ေး သ ပပ ံွင့် ြံွွေ့ပြ  ေး 

  ိုေး က့်လ ခွဲ ရသ  အချ  န့် အပ ိုင့်ေးအဖခ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုက လအ ငွ့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး အဖပ အမ မျ ေးက ို 

 ငှ့်ေးဖပ န့်နှင ့် ခနို့့်မှန့်ေး န့် ဓမမဓ ဌ န့် ကျပပ ေး   ိုင့်ေး  န ိုင့်ရသ  ချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ို အသံိုေးဖပ လ ကကသည့်။ 
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ထ ို  ိုေး က့်မှုမှ  သဘ ေ သ ပပံကွဲ သ ိုို့ နည့်ေးန  ယ ထ ေးရသ  အဖပ အမ ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   သ ပပံပည  

  ိုေး က့်လ ဖခင့်ေးနှင ့်  က့်စပ့်သည့်။ 

နှစ်ဘ  ်သဝဘာတူ စာခ  ပ်၊ အြွွဲွေ့နှစ့်ြွွဲွေ့အ ငွ့်ေးသ  ချ ပ့်  ိုထ ေးရသ  စ ချ ပ့် ဖြစ့်သည့်။ 

ဇ ေ နြိုငင်ံဝ ျား၊ အိုပ့်ချ ပ့်သ  (သ ိုို့) အစ ိုေး ၏ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးထက့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ လ ိုအပ့်ချက့်က ို 

အရဖခခံထ ေးရသ  စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသရဘ    ေးသည့် ြ က ို (Foucault) ထံမှ 

 င့်ေးသက့်လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး ြ က ိုက န ိုင့်ငံသ ေး မျ ေး၏ လ ိုအပ့်ချက့်က ို အရဖခခရံသ  ဇ ေ န ိုင့်ငံရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေး 

စည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးနှင ့် အိုပ့်ချ ပ့်သ ၏  စ့်က ိုယ့် ည့် လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ိုသ  သ ေးသနို့့် အရဖခခံထ ေးရသ  

ရ ေှးရခ ့်က စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေး ဖပခွဲ သည့် (ဥပမ  Foucault, 2003, 2007  ငွ့် ရှုပါ)။ 

ဘ  ်တန်ေဒု် အင်စတ   ြူျား ှင်ျားမ ာျား၊ ဘ က့် န့်ေို ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး   ိုသည့်မှ  ကမ္  ဘဏ့်နှင ့် 

န ိုင့်င ံက  ရငွရကကေး  န့်ပံိုရငွ အြွွဲွေ့ (International Monetary Fund (IMF))   ိုို့က ို   ိုလ ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ယင့်ေးအြွွဲွေ့မျ ေးက ို ၁၉၄၄ ခိုနှစ့် ဇ လ ိုင့်လ ငွ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ နယ ေးဟမ ့်ရ ှုင့်ေးယ ေးဖပည့်နယ့်၊ 

ဘ က့် န့်ေိုေ့်ပမ  ွေ့ ငွ့် န ိုင့်ငံ ၄၃ န ိုင့်ငံ အစည့်ေးအရေေးမှ  ည့်ရထ င့်ခွဲ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

 ည့်မှန့်ေးချက့်မှ  စစ့်ပပ ေးက လ ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေးက ို ဖပန့်လည့် ထ ရထ င့် န့်နှင ့် န ိုင့်င ံက  စ ေးပွ ေးရ ေး 

ပ ေးရပါင့်ေးမှုမျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့် န့် ဖြစ့်သည့်။ မ လ ဘ က့် န့်ေိုေ့် သရဘ   ည ချက့် ငွ့် န ိုင့်င ံက  

ကိုန့်သွယ့်ရ ေး အြွွဲွေ့  ည့်ရထ င့် န့် အကကအံစည့်မျ ေး ပါေင့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး ထ ိုအကကအံစည့်မျ ေးမှ  ၁၉၉၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့် အရစ ပ ိုင့်ေးမျ ေး ွင့် ကမ္   ကိုန့်သွယ့်ရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေး (World Trade Organization (WTO)) 

မ ည့်ရထ င့်မ အထ  အသက့်မေင့်ခွဲ ရပ။ ကမ္  ဘဏ့်နငှ ့် IMF ထ ရထ င့်ခွဲ ဖခင့်ေးက ေို  ယ ကမ္ စစ့်အပပ ေး 

ယခင့် ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေးပျက့်ကပ့်မျ ေးနှင ့် ကိုန့်သွယ့်ရ ေး စစ့်ပွွဲမျ ေး၏ မ ည့်မပင မ့် ဖြစ့်ရစသည ့် 

အကျ  ေး က့်မျ ေးက ို ရကျ ့်လွှ ေး န့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည ့် န ိုင့်ငံအမျ ေးအဖပ ေး ပါေင့်ရသ  မ ရဘ င့်၏ အဓ က 

လကခဏ   စ့် ပ့် ဖြစ့်လ သည့်။ 

ဘဝ ာင်ျားနငှ  ် န်ဆ စ််၊ တြိပု  ာ ပညာဝ ျား ဘုတအ်ဖွဲွေ့၊ ၁၉၅၄ ခိုနစှ့် ငွ့် အရမ  ကန့် အဖမင ့် ံိုေး    ေးရံိုေးမှ 

အစ ိုေး  ရကျ င့်ေးမျ ေး ွင့် လ ဖြှူမျ ေးနှင ့် လ မည့်ေးမျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေးထ ေးရသ  ဥပရေမျ ေးအ ေး ြျက့်သ မ့်ေး န့် 

 ံိုေးဖြ ့်ခွဲ သည့်။ ထ ို ံိုေးဖြ ့်ချက့်က လ မည့်ေးမျ ေးက ို ခွွဲဖခ ေးထ ေးဖခင့်ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့က ို ပ ို၍   ိုေး  ွေးရသ  

သင့်ယ ရ ေး ေန့်ေးကျင့် ငွ့် စနစ့် ကျ ထ ေး ှ ဖခင့်ေးက  န့်ေး   ပည ရ ေး အခငွ ့်အလမ့်ေးမျ ေးက ို ဖငင့်ေး န့်ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်ဟို   ိုခွဲ သည့်။ 

စွမ်ျားဝဆာင် ည ် ဆြိုင် ာ  ွ လ်ပ်၊ စွမ့်ေးရ  င့် ည့်   ိုင့်   ကွက့်လပ့်   ိုသည့်မှ  အခွင ့်အရ ေး 

  ှ သ မျ ေးဘက့်မှ မ မ ဘ သ  မ မ  စွမ့်ေးရ  င့်မှု မဖပ န ိုင့်သည ့် အရဖခအရန ဖြစ့်သည့်။ ဖပင့်ပ ဇ  ့်ရက င့် 

 စ့်ဦေးဦေးက ၎င့်ေး  ိုို့အ ကွ့် ကက ေးေင့် လိုပ့်ရ  င့်ရပေး ပပ ေး ထ ိုသ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်   ငွ့် အခွင ့်အရ ေး   ှ သ မျ ေး၏ 

စွမ့်ေးရ  င့် ည့်က ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးသည့် (သ ိုို့) ၎င့်ေး  ိုို့က ို အ ေးဖြည ့်ရပေးသည့်ဟို   ိုကကသည့်။ 

၁၉၈၄ ခုနှစ်  ာတာဂ  ျားနာျား ဝ  ညာခ  ်၊ ၁၉၈၄ ခိုနှစ့် န ိုေင့်ဘ လ ွင့် အရမ  က  ိုက့်မှ ကျွမ့်ေးကျင့်သ မျ ေး 

ည လ ခံက ထို ့်ဖပန့်ခွဲ သည ့် ရကကည ချက့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုရကကည ချက့်က ၁၉၅၁ ခိုနှစ့် သရဘ   စ ချ ပ့်မှ 

ေိုကခသည့်မျ ေးက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုပံိုအ ေး ချွဲွေ့ထွင့်က  “၎င့်ေး  ိုို့၏ အသက့်  ငှ့်သန့်မှု၊ လံိုခခ ံရ ေး (သ ိုို့) 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေးက ို အရထွရထွ အကကမ့်ေးြက့်မှုမျ ေး၊ န ိုင့်င ံပ့်ဖခ ေးမှ သ မ့်ေးပ ိုက့် အိုပ့်ချ ပ့်မှု၊ ဖပည့် ငွ့်ေး ပဋ ပကခ၊ 
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လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အစိုလ ိုက့် အခပ ံလ ိုက့် ရြ က့်ြျက့်မှု (သ ိုို့) ဖပည့်သ ူ့  ည့်ပင မ့်မှုက ို အကက ေးအကျယ့် 

အရန ှင ့်အယကှ့်ရပေးသည ့် အဖခ ေးရသ  အရဖခအရနမျ ေးရကက င ့် ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငံက ို ထွက့်ရဖပေးလ ကက သ မျ ေး” 

ပါ ပါေင့်ရအ င့် လိုပ့်ရ  င့်ရပေးခွဲ သည့်။ 

သြိမ်ျားပြို  ်ခင်ျား၊ အဖခ ေးန ိုင့်င ံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ နယ့်ရဖမ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခိုက ို စ ချ ပ့်အ  သ မ့်ေးပ ိုက့်ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ 

 ဝလျားစစ်သာျားမ ာျား၊ စစ့်  ိုက့်   ွင့် အသံိုေးဖပ  န့် (သ ိုို့) အ င့်ေးအဓမမ အလိုပ့်ခ ိုင့်ေးရစ န့်  ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် 

န ိုင့်ငရံ  ့် မဟို ့်သည ့် ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးက (မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် အ င့်ေးအဓမမ) စိုရ  င့်ေးလ သည ့် 

ကရလေးသ ငယ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

နြိုင်ငံသာျား  ဖစမ်ှု၊ န ိုင့်ငံသ ေးဖြစ့်မှု   ိုသည့်မှ  န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ အြွွဲွေ့ေင့်  စ့်ဦေး   ှ  မည ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနှင ့် 

  ေန့်မျ ေးက ို   ိုလ ိုသည့်။ လ မှုရဗေ ပည  ငှ့်    အ  ့်ချ့် မ  ယှ့် (T. H. Marshall) ၏ စ  မ့်ေးမျ ေးသည့် 

ယရနို့ရခ ့် သရဘ    ေးမျ ေးက ို လ မှုရဗေ ရှုရထ င ့်မှ န ေးလည့်ရစ န့် အဓ က ကျသည့်။ သ က န ိုင့်ငံသ ေး 

ဖြစ့်မှုသည့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး  စ့်ခို၏ အြွွဲွေ့ေင့် အဖပည ့်အေ ဖြစ့်ဖခင့်ေးအ ွက့် လ  စ့်ဦေး   ှ သည ့် အ င ့်အ န့်ေး 

ဖြစ့်သည့်ဟို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုခွဲ သည့်။ န ိုင့်ငံသ ေး ဖြစ့်မှု ွင့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေး သံိုေးခို ပါ ှ သည့်။ ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   

န ိုင့်ငံသ ေး အပ ိုင့်ေး ွင့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး ပါေင့်သည့်။ န ိုင့်ငံရ ေး န ိုင့်ငံသ ေး အပ ိုင့်ေး ွင့် 

န ိုင့်ငရံ ေး ဖြစ့်စဉ့်၌ ပါေင့် န့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရပေးထ ေးဖခင့်ေး ပါေင့်သည့်။ လ မှုရ ေး န ိုင့်ငံသ ေး အပ ိုင့်ေး ငွ့် 

သင ့်ရလျ ့်ရသ  လ ရနမှု အ င ့်အ န့်ေး   ိုင့်   အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရပေးဖခင့်ေး ပါေင့်သည့်။ 

 ပည်သူူ့ဝ ျား ာ အ ဥ်ပဝဒ၊ ၁၉၆၄ ခိုနစှ့် ွင့် အရမ  ကန့် ကွန့်ဂ က့်က ထို ့်ဖပန့်ခွဲ သည ့် အလိုပ့်အက ိုင့်၊ 

အစ ိုေး ရကျ င့်ေးနငှ ့် အမျ ေးဖပည့်သ   ိုင့်   ရန  မျ ေး ွင့် ခွွဲဖခ ေးမှုက ို   ေး  ေးသည ့် အက့်ဥပရေ ဖြစ့်သည့်။ 

ယဉ်ဝ  ျားဝသာ အ ပ်ဘ  ် လူူ့အဖဲွွေ့အစည်ျား၊ ယဉ့်ရကျေးရသ  အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး   ိုသည့်မှ  

  ည ရသ  စ  ့်ေင့်စ ေးမှုမျ ေး၊  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးနှင ့်  န့်ြ ိုေးထ ေးမှုမျ ေးအ ွက့်  ွန့်ေးအ ေးရပေးမှု မလ ိုအပ့်ဘွဲ 

စိုရပါင့်ေး လိုပ့်က ိုင့်ကကသည ့် နယ့်ပယ့် ဖြစ့်သည့်။ သရဘ    ေးပ ိုင့်ေးအ  ၎င့်ေး၏ အင့်စ  ေးကျှူေး ငှ့်ေး ပံိုစမံျ ေးသည့် 

န ိုင့်ငရံ  ့်၊ မ သ ေးစိုနငှ ့် ရစျေးကွက့်  ိုို့မှ က ွဖခ ေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် လက့်ရ ွွေ့၌ ထ ိုနယ့်ပယ့်မျ ေး၏ 

နယ့်န မ  ့်မျ ေးမှ   ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး မ ှ လှရပ။ အ ပ့်ဘက့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ွင့် ေ မ ိုက က့် စ့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို အလိုပ့်ဖြစ့်ရစ န့် အရ ေးပါရသ  အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါေင့်သည ့် လ မှု အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး 

ကွန့် က့်မျ ေးနငှ ့် အရလ အကျင ့်မျ ေး  ှ သည့်။ အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ွင့် မှ ့်ပံို င့်ထ ေးရသ  

လ မှုရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ လ ထို အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး   ိုင့်   အိုပ့်စိုမျ ေး၊ အမျ   ေးသမ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ ဘ သ ရ ေး 

အရဖခဖပ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ ကျွမ့်ေးကျင့်မှု   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ ကိုန့်သွယ့်ရ ေး သမဂဂမျ ေး၊  ပ့် ွ  အရဖခဖပ  

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ ညနွို့့်ရပါင့်ေး အြွွဲွေ့မျ ေး၊ ရထ က့်ခ ံလှုပ့် ှ ေးရ ေး   ိုင့်   

အိုပ့်စိုမျ ေး စသည့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

ဂနထေင် လူမှုဝ ျား ဝေဒ၊ စက့်မှု ရ  ့်လှန့်ရ ေး ရန က့်ပ ိုင့်ေး ၁၉   စို မ  ိုင့်မ  ွင့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးနှင ့်   ိုင့်သည ့် 

စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ပည  ငှ့်မျ ေး ရလ လ သည ့် ရခါင့်ေးစဉ့်  စ့်ခို ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ ထ ိုက လအ ွင့်ေး မ  စ့် 

(Marx)၊ ေါခ ိုင့်ေးမ့် (Durkheim) နှင ့် ရေဘ  (Weber)   ိုို့၏ ရ ေးသ ေးချက့်မျ ေးက “ဂနထေင့် လ မှုရ ေး ရဗေ” ၏ 

အရဖခခ ံဖြစ့်ခွဲ သည့်။ 
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 ြိန်ျားဂဏန်ျား သတ်မှတ် မှတတ်မ်ျားတင် ခင်ျား (Coding)၊ လက့်ရ ွွေ့ ရက က့်ယ   ှ သည ့် အချက့်အလက့်မျ ေးက ို 

က န့်ေးဂဏန့်ေးအဖြစ့် သ ့်မှ ့်ပပ ေး မှ ့် မ့်ေးဖပ သည ့် အရလ အကျင ့် ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး နယ့်ပယ့် ွင့် 

က န့်ေးဂဏန့်ေး သ ့်မှ ့် မှ ့် မ့်ေး င့်ဖခင့်ေး၌ န ိုင့်ငံမျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပံိုစ ံ အမျ   ေးမျ   ေး က ကယွ့်မှု 

အ  ိုင့်ေးအ  အ ွက့်  မှ ့်မျ ေး သ ့်မှ ့်ရပေးဖခင့်ေး၊ သရဘ   စ ချ ပ့် လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးဖခင့်ေးနငှ ့် 

မခွင့်ေးချက့်မျ ေး ထ ေးဖခင့်ေး   ိုို့အ ွက့်  မှ ့် သ ့်မှ ့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

စစ်ဝအျားတြိ ု်ပဲွ၊ ၁၉၄၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် ရနှ င့်ေးပ ိုင့်ေးမှ ၁၉၉၁ ခိုနှစ့်အထ  အရမ  ကန့်နငှ ့်   ိုဗ ယက့် 

ယ န ယံ  ိုို့အကက ေး အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေး ပပ  င့်  ိုင့်ခွဲ သည ့် ရခ ့်က လ ဖြစ့်သည့်။ စစ့်ရအေး   ိုက့်ပွွဲ 

  ိုသည့်မှ  ထ ိုန ိုင့်ငံ နှစ့်န ိုင့်ငသံည့်   ိုက့်ရ ိုက့် စစ့်  ိုက့်ခွဲ ဖခင့်ေးမျ ေး မ ှ ရသ ့်လည့်ေး ကက ေးမ ေးရသ  လက့်နက့် 

ပပ  င့်ပွွဲမျ ေးနှင ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး က ိုယ့်စ ေးဖပ  စစ့်ပွွဲ အမျ ေးအဖပ ေး  င့်နွှွဲခွဲ ကကသည့်။ စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲသည့် 

အင့်အ ေးကက ေး န ိုင့်ငံမျ ေး ပပ  င့်  ိုင့်ဖခင့်ေးက ို ရ  င့်ဖပန့်ဟပ့်ရနပပ ေး (  ိုဗ ယက့် ယ န ယံနငှ ့် အရပါင့်ေးအပါ မျ ေး၏) 

ကွန့်ဖမှူနစ့် ေါေနငှ ့် (အရမ  ကန့်နငှ ့် အရပါင့်ေးအပါမျ ေး၏) လစ့်ဘ ယ့် ေ မ ိုကရ စ ၊ အ င့်ေး ငှ့် ေါေ  ိုို့ 

သရဘ    ေးမျ ေး အ ေးပပ  င့်ခွဲ သည ့် က လလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် ထ ိုပဋ ပကခ ငွ့် အဓ က 

သရဘ    ေးပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ပ ိုင့်ေးဖခ ေးခွဲ သည ့် မျဉ့်ေးရကက င့်ေး  စ့်ခိုလည့်ေး ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ 

စုဝပါင်ျား  ြိုယ်ခ င်ျားစာနာ ခင်ျား၊ ဘရ ိုင့်ယန့်  န့်န က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး ရပေါ်ရပါက့်လ ပံိုက ို 

 စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး  ငှ့်ေးဖပ န့် ထ ိုသရဘ    ေးက ို အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်။ လ သ ေးမျ ေးသည့် အဖခ ေးသ မျ ေး 

ေိုကခရ  က့်ဖခင့်ေးက ၎င့်ေး  ိုို့အ ွက့် (ဖြစ့်န ိုင့်ရဖခ  ှ ရသ ) ေိုကခမျ ေး ဖြစ့်လ မည့်က ို စ ိုေး  မ့်ရသ ရကက င ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အသ အမှ ့်ဖပ  ခံချင့်ကကသည့်ဟို သ က   ိုသည့်။ 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျား ဝ ာ်မ ှင၊် ၁၉၄၆ ခိုနစှ့်မှ ၂၀၀၆ ခိုနစှ့်အ ငွ့်ေး ကိုလသမဂဂအ ွင့်ေးမှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို 

က ိုင့် ွယ့်သည ့် အြွွဲွေ့ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအြွွဲွေ့သည့် ကိုလသမဂဂ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး ရက င့်စ ၏ အခွွဲ  စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် ထ ိုအြွွဲွေ့သည့် ၁၉၉၃ ခိုနှစ့် ရန က့်ပ ိုင့်ေး၌ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်   မဟ မင့်ေးကက ေးရံိုေးနှင ့် 

န ေးန ေးကပ့်ကပ့် အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့် ခွဲ သည့်။ ၎င့်ေး၏ အဓ က   ေန့်မျ ေးမှ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ဖမြှင ့် င့် န့်၊ 

  ိုင့်ကက ေးမှုမျ ေးက ို ကက ေးန ရပေး န့်နှင ့် ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို စံိုစမ့်ေး စစ့်ရ ေး န့် ဖြစ့်သည့်။ ရက ့်မ ှင့်က ို 

ထ ရ  က့်မှု မ ှ ဟို ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ရေြန့်ခွဲ ကကပပ ေး ၂၀၀၆ ခိုနစှ့် ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက င့်စ နှင ့် 

အစ ေးထ ိုေးခွဲ သည့်။ 

နြိှုင်ျားယှဉ ် ဝလ လာဝ ျား နြိငု်ငဝံ ျား ပညာ ပ်၊ ဖပည့် ငွ့်ေး န ိုင့်ငရံ ေး (သ ိုို့) န ိုင့်ငံမျ ေး၏ ဖပည့် ငွ့်ေး န ိုင့်ငရံ ေးက ို 

စနစ့် ကျ ရလ လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ွင့် အသံိုေးဖပ ရသ အခါ န ှုင့်ေးယှဉ့် ရလ လ ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေး 

ပည  ပ့်သည့် န ိုင့်ငံမျ ေးက အဘယ့်ရကက င ့် နှ ပ့်ကွက့်မှု ကျင ့်သံိုေး သနည့်ေး၊ လ မှုရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးက ဖပ ဖပင့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး ငွ့် မည့်ကွဲ သ ိုို့ က ည ရပေး ကကသနည့်ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရလ အကျင ့်မျ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲ   ွင့် 

ေ မ ိုကရ စ မှ ဖပည့် ငွ့်ေး    ေးရံိုေးမျ ေးအထ  ဖပည့် ွင့်ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍ စသည့်  ိုို့က ို 

 ငှ့်ေးဖပ   ွင့် အရထ က့်အက ဖပ သည့်။ 

သဝဘာတ ာျားပြိုင်ျား ဆြိုင် ာ၊ အရ ွေးအရခေါ်မျ ေး (သ ိုို့) သရဘ    ေးမျ ေးနငှ ့်  င့်  ိုင့် ဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

အရ ွေးအရခေါ်မျ ေး၊ ဖငင့်ေးခံို ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး၏ ြွွဲွေ့စည့်ေး ည့်ရ  က့်ပံိုနှင ့် ရ ွှေ့ရန က့်ည မှု  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

အနြိုင်  ှြိ သြိမ်ျားပြို  ်ခင်ျား၊ စစ့်ပွွဲ ွင့် အန ိုင့်  ှ က  နယ့်ရဖမ  စ့်ခိုက ို သ မ့်ေးပ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 
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  င ်ေတ်မ ာျားအတ ွ် အ  ြိ ျားဆ  ် အဝ ခ ပ  ေါဒ/ ေါဒ ၊ ကျင ့်ေ ့်မျ ေးအ ွက့် အကျ  ေး က့် အရဖခဖပ  ေါေ 

  ိုသည့်မှ  ကျင ့်ေ ့် စ့်ခို၏  န့်ြ ိုေးက ို အကျ  ေး က့်ဖြင ့် ယှဉ့်ထ ိုေး  ံိုေးဖြ ့်သည ့် ေါေ ဖြစ့်သည့် ( စ့်ခါ   ံ

ဘ နည့်ေးလမ့်ေးသံိုေးသံိုေး အ ံိုေးသ ့်  လေ့် ရက င့်ေး န့် အဓ ကဟို ရ ိုေးရ ိုေး ငှ့်ေး ှင့်ေး ရြ ့်ဖပရလ   ှ သည့်)။ 

လူအမ ာျားစုအတ ွ် အ  ြိ ျားမ ာျား ခင်ျား ြို လြိုလာျားသည  ် ေါဒ (Utilitarianism) သည့် အကျ  ေး က့် အရဖခဖပ  

ေါေ၏ ပံိုစ ံ စ့်မျ   ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ဝ ှျားရြိုျားစွ ဲ ေါဒ/ဝ ှျားရြိုျားစွ ဲ ေါဒ မ ာျား လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး သမ ိုင့်ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် မ လ အရဖခအရနက ို 

အရလေးစ ိုက့်သည ့် န ိုင့်ငရံ ေး ေဿန က ရဗေ/ အရ ွေးအရခေါ် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုေါေက လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး (သ ိုို့) 

လ ူ့သရဘ သဘ ေအ ေး ကက ေးကက ေးမ ေးမ ေး ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့် န့် ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးက ို ဖငင့်ေးပယ့်ပပ ေး နဂ ိုအ  ိုင့်ေး 

 က့် ှ  န့်၊  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့် န့်က ို အရလေးစ ိုက့်သည့်။ ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် အရကက င့်ေးဖပချက့် 

 စ့်ခို (သ ိုို့) အစ ိုေး  စ့် ပ့်က လ သ ေး  ိုို့၏ အရဖခအရနမျ ေးက ို ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  (သ ိုို့) ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် 

  ိုေး က့်န ိုင့် ရစသည့်ဟ သည ့်အရပေါ် သံသယ  ှ ကကသည့်။  

 ွန်စထ တတ်စ်ေစ်ဇင် (Constructivism)၊ လ မှုဘေ ြန့်  ေး   ွင့် အရ ွေးအရခေါ်မျ ေး၊ စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး၊ 

စံနှုန့်ေးမျ ေး၊ ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေး၊ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေးနငှ ့် လ မှု  က့် ံရ ေးမျ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို 

အရလေးစ ိုက့်ရသ  န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေး၏ သ အ ို   ချဉ့်ေးကပ့်ပံို  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

ကွန့်စထ  ့် စ့်ဗစ့်ဇင့်က ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးသည့် လ မှု ပ ့်ေန့်ေးကျင့်က  ည့်ရ  က့်ထ ေးသည ့် 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး ရန က့်ခံမျ ေး ငွ့် လှုပ့် ှ ေးရနကကသည့်။ ထ ိုရန က့်ခမံျ ေး ငွ့် ဇ  ့်ရက င့်၏ 

သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေးနငှ ့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး ပါေင့်ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့က ို  က့်သွယ့်ြလှယ့်ဖခင့်ေးမျ ေးမှ 

ရဖပ င့်ေးလွဲန ိုင့်သည့်ဟို ယ  ထ ေးသည့် (  ို ှယ့် ကွန့်စထ  ့် စ့်ဗစ့်ဇင့်က ိုလည့်ေး ရှုပါ)။ 

လ ်မှတ်ဝ ျားထြိုျားထာျားဝသာ နြိင်ငံမ ာျား (အဖွဲွေ့ေင် နြိငု်ငံမ ာျား)၊ လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး   ိုသည့်မှ  

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးဖခင့်ေး၊ အ ည့်ဖပ ဖခင့်ေး၊ လက့်ခဖံခင့်ေး (သ ိုို့)  က့်ခဖံခင့်ေးမှ သရဘ   စ ချ ပ့်ဖြင ့် 

ချည့်ရန ှင့်ခံ န့် သရဘ   ထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ည ဉ်ျားပန်ျားနှြိပ်စ ်မှုနှင ် အ ခာျား  ်စ ဝ်သာ၊ လူမဆန်ဝသာ (သြိုို့) ဂုဏ်သြိ ခာ   ဆင်ျားဝစဝသာ ဆ ်ဆံမှုမ ာျား 

(သြိုို့) အ ပစဝ်ပျားမှုမ ာျားအာျား ဆနို့်  င်ဝ ျားဆြိုင် ာ သဝဘာတူစာခ  ပ် (Convention Against Torture and 

Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (CAT))၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေးက ို 

   ေးမေင့် သ ့်မှ ့်က  လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးtm; ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှုနှင ့် သက့်  ိုင့်သည ့် 

  ေန့်မျ ေးက ို သ ့်မှ ့်ရပေးထ ေးရသ  အဓ က န ိုင့်င ံက  သရဘ    စ ချ ပ့် ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးစ ချ ပ့်သည့် 

၁၉၈၇ ခိုနစှ့် ွင့် စ င့် အသက့်ေင့် လ ခွဲ ပပ ေး န ိုင့်ငရံပါင့်ေး ၁၄၀ ရကျ ့်မ ှလက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အမ ြိ ျားသမ ျားမ ာျားအဝပေါ် နည်ျားမ ြိ ျားစံု ဖင ် ခွ ဲခာျား ဆ ်ဆံမှုမ ာျား အာျားလုံျား ပဝပ ာ ်ဝ ျား ဆြိုင် ာ သဝဘာတူစာခ  ပ် 

(Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)) 

ယင့်ေးစ ချ ပ့်က ို ၁၉၇၉ ခိုနှစ့် ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ ည လ ခံ ငွ့် အ ည့်ဖပ ခွဲ ပပ ေး ၁၉၈၁ ခိုနစှ့် ငွ့် စ င့် 

အသက့်ေင့် လ သည့်။ ယင့်ေးစ ချ ပ့် ွင့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  န့်ေး    ှ ရ ေး   ိုင့်   

ကိုလသမဂဂ၏ အရစ ပ ိုင့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေး အ ေးလံိုေး ပါေင့်ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို 

အမျ   ေးသ ေးမျ ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး  န့်ေး     ှ ခွင ့်က ို ထပ့်မံ အရလေးထ ေး ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ ထ ိုစ ချ ပ့် ွင့် 
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န ိုင့်ငံမျ ေးအ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဖပည့် ငွ့်ေး ဥပရေမျ ေး ွင့် ကျ ေး၊မ  န့်ေး  ည မှုက ို ဖပဋ္ဌ န့်ေး န့်နငှ ့် ကျ ေး၊ မ 

အရပေါ်မ  ည့်၍ ဘက့်လ ိုက့်သည ့် ဓရလ ထံိုေး မ့်ေးမျ ေးနှင ့် အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို ပရပျ က့်ရစ န့် (သ ိုို့) 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးသည့် အမျ   ေးသ ေးမျ ေးထက့် န မ ့်ကျသည့်ဟ သည ့် သရဘ    ေးက ို ပရပျ က့်ရစ န့် 

ကက  ေးပမ့်ေး မည့်ဟို   ိုထ ေးရသ ရကက င ့် ထ ေးဖခ ေးသည ့် စ ချ ပ့် ဖြစ့်သည့်။ 

လူမ ြိ ျား ပ နျ်ားတ ျားဝစ ခင်ျား  ာဇေတ်မှု ြိ ု တာျားဆ ျား ခင်ျားနှင  ်  ပစဒ်ဏဝ်ပျား ခင်ျား ဆြိုင် ာ သဝဘာတူ စာခ  ပ ်

(လူမ ြိ ျား ပ နျ်ားတ ျားဝစမှု ဆြိငု် ာ သဝဘာတစူာခ  ပ်) (Convention on the Punishment and Prevention of 

the Crime of Genocide)၊ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစဖခင့်ေး   ိုင့်     ဇေ ့်မှုက ို အဖပစ့်ရပေးပပ ေး 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှုအ ေး အဖပစ့်ရပေး န့်နှင ့်   ေး  ေး န့် 

  ေန့်ရပေးထ ေးသည ့် ၁၉၄၈ ခိုနှစ့် န ိုင့်ငံ က  သရဘ   စ ချ ပ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုစ ချ ပ့်သည့် ၁၉၅၁ 

ခိုနစှ့် ငွ့် စ င့် အသက့်ေင့်လ ပပ ေး ယရနို့ ကမ္  စ့်ေန့်ေး ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် လက့်ခထံ ေးကကသည့်။ 

ဒု ခသည်မ ာျား၏ အဝ ခအဝနဆြိုင် ာ သဝဘာတူစာခ  ပ် (Convention Relating to the Status of 

Refugees)၊ ထ ိုသရဘ   စ ချ ပ့်သည့် ေိုကခသည့်မျ ေးက ို က ကယွ့်   ငွ့် အကျယ့်ဖပနို့့် ံိုေး အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည ့် 

မ ရဘ င့် ဖြစ့်သည့်။ သရဘ    စ ချ ပ့်က ို ၁၉၅၁ ခိုနစှ့် ဇ လ ိုင့်လ ငွ့် စ င့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ပပ ေး ၁၉၅၄ ခိုနှစ့် 

ဧပပ လ ွင့် စ င့် အသက့်ေင့်လ သည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့်၏ အပ ိုေ့် ၁ က ၁၉၅၁ ခိုနှစ့် ဇန့်နေါ  လ ၁  က့်ရနို့ 

ရန က့်ပ ိုင့်ေးမှ ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည ့် က စစ ပ့်မျ ေးဟ ၍ အကျယ့်က ို ကနို့့်သ ့်ထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

ယင့်ေးကနို့့်သ ့်ချက့်က ို ၁၉၆၇ ခိုနှစ့် ေိုကခသည့်မျ ေး၏ အရဖခအရန  ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် 

ရန က့် က့် ွွဲ ငွ့် ြယ့် ှ ေးပစ့်ခွဲ သည့်။ သရဘ   စ ချ ပ့်က ို လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံရပါင့်ေး ၁၅၀ 

ရကျ ့်  ှ သည့်။ 

ဆနို့်  င်ဘ  ် လြိင် ဲ သြိုို့ ဝ ပာင်ျားလဲ  ပ မူ ဝနထြိုင်သူမ ာျား ြို  ပင်ဆင် န ် အဓမမ  ပ   င ် ခင်ျား၊ ကိုသရပေး န့် 

 ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် (သ ိုို့) စံနှုန့်ေးနှင ့် မက ိုက့်ည ရသ  လ င့်စ  ့်   မ့်ေးည ွ့်မှု (သ ိုို့) က ိုယ့်ပ ိုင့် လ င့်ေ ရသသ ခယံ မှုက ို 

ဖပင့် င့်ရပေး န့် LGBTQ မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် အမျ   ေးသမ ေးချင့်ေး ချစ့်ကက  က့်သ မျ ေးက ို လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်  အ  ထ ပါေး 

ရနှ င ့်ယှက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဖပင့် င့် န့် အဓမမ ဖပ ကျင ့်ဖခင့်ေးက ို LGBTQ မျ ေးအရပေါ် ထ ေး ှ သည ့် 

ဘက့်လ ိုက့်ရသ  အဖမင့်နှင ့်  က့်စပ့်ဖခင့်ေးအ ေး ရ  င့်အ ြ  က န ိုင့်င ံွင့် စ င့်ခွဲ သည့်။ ၂၀၁၄ ခိုနစှ့် ွင့် 

ရ  င့်အ ြ  က န ိုင့်ငံ အစ ိုေး    ေန့် ှ သ မျ ေးက ရ  င့်အ ြ  ကမှ SOGI  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး၊ 

အရန က့်န ိုင့်ငံမျ ေးမှ   ေန့် ှ သ မျ ေးနှင ့် အစည့်ေးအရေေးမျ ေး ကျင့်ေးပက  အမိုန့်ေး   ေးက ို အရဖခခံသည ့် 

  ဇေ ့်မှု ဥပရေမျ ေး အရက င့်အထည့် ရြ ့်ရ ေးနှင ့် ဖပင့် င့် န့် အဓမမ ကျှူေးလွန့်သ မျ ေး ဖပစ့်ေဏ့်ရပေးခံ ဖခင့်ေး 

မ ှ ဘွဲ လွ ့်ရဖမ က့်ရနဖခင့်ေးက ို စ န့်ရခေါ် န့် ကက  ေးပမ့်ေးခွဲ သည့်။ 

ဥဝ ာပ ဝ ာင်စ ၊ ဥရ  ပ ွင့် ေ မ ိုကရ စ နငှ ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ဖမြှင ့် င့် န့် ၁၉၄၉ ခိုနှစ့် ငွ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ သည ့် 

န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဥရ  ပ ရက င့်စ ၏ လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို လမ့်ေးညွှန့်ရပေးရနသည ့် အဓ က 

သရဘ   စ ချ ပ့်မှ  ၁၉၅၃ ခိုနစှ့် ငွ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် အရဖခခံကျရသ  လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး 

က ကယွ့်ရပေးရ ေး  ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် ဖြစ့်သည့် (ဥရ  ပ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်)။ ဥဝ ာပ 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျား တ ာျားရုံျားသည့် သရဘ   စ ချ ပ့်က ို အဓ က စည့်ေးကကပ့်ရပေးသည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

လက့် ှ  ွင့် ရက င့်စ ၌ အြွွဲွေ့ေင့် ၄၇ န ိုင့်ငံ ပါေင့်သည့်။ http://www.coe.int/en/web/about-us/who-we-

are  ငွ့် ရှုပါ။ 
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လူသာျား မ ြိ ျားနွယ်စုအဝပေါ်   ြူျားလွန်သည  ်  ာဇေတ်မှုမ ာျား၊ လ သ ့်ဖခင့်ေး၊ အ င့်ေးအဓမမ ရန  ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ဖခင့်ေး၊ 

ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေး၊ အကျဉ့်ေးချဖခင့်ေး၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး၊ အဓမမ ဖပ ကျင ့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) ညြှင့်ေး ွဲဖခင့်ေး  ိုို့အပါအေင့် 

အ ပ့်သ ေးမျ ေးအရပေါ်  ည့် ွယ့်ချက့် ှ  ှ  ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် (သ ိုို့) စနစ့် ကျ   ိုက့်ခ ိုက့်ဖခင့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု  ိုင့်   ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး ွင့် ထ ို  ဇေ ့်မှုမျ ေးမှ  စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေးထက့် ပ ို၍ 

ဖပင့်ေးထန့်သည့်။ သ ိုို့   ွင့် အိုပ့်စို  စ့်စိုလံိုေး (သ ိုို့) အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ပ ိုင့်ေးက ို ြျက့်  ေး န့်  ည့် ွယ့်ချက့် 

လ ိုအပ့်သည ့် လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု ထက့်ရ    ဖပင့်ေးထန့်မှု ရလျ  ပါေးသည့်။  

ဝေဖန်ခ  ၊် အကကံဉ ဏ့်၊ ဥပရေ၊ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး၊ မ ေါေ၊ အရလ အကျင ့် စသည့်  ိုို့က ို ချ  ေးမွမ့်ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

ကွဲ  ွဲွေ့ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ရေြန့်ချက့်သည့် သရဘ    ေးပ ိုင့်ေး၊ လက့်ရ ွွေ့ပ ိုင့်ေး (သ ိုို့) စံနှုန့်ေးပ ိုင့်ေး   ိုင့်   

စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေး (သ ိုို့) အဖမင့်မျ ေးအရပေါ် အရဖခခံ န ိုင့်သည့်။ 

ယဉ်ဝ  ျားမှု နြိှုင်ျား ေါဒ (cultural relativism)၊ လ မှုရ ေး ရန က့်ခံ အရဖခအရနမျ ေးသည့်  စ့်ခိုနငှ ့်  စ့်ခို 

ကွွဲဖပ ေး ဖခ ေးန ေးရသ ရကက င ့် လ မှုရ ေး ရန က့်ခ ံ အရဖခအရန  စ့်ခိုခို ွင့် ရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည ့် 

ကျင ့်ေ ့်မျ ေးသည့် အဖခ ေး ရန က့်ခံမျ ေး ွင့် အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည ့် စံနှုန့်ေး မ ရဘ င့် ဖြစ့်မလ န ိုင့် ဟ သည ့် အဖမင့် 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် အမနှ့်   ေး အ ေးလံိုေးသည့် အရဖခအရနအရပေါ် မ  ည့်သည့် (ရန က့်ခကံ ိုလ ိုက့်၍ 

ကွွဲဖပ ေးသွ ေးန ိုင့်သည့်)။ ယဉ့်ရကျေးမှုမျ ေးက ို ကျင ့်ေ ့် (သ ိုို့) အဖခ ေးရသ  ကျင ့်ေ ့် အရဖခခံသည ့် 

အချက့်မျ ေးဖြင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်၍ မ ရပ။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍မ  ထ ိုသရဘ    ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

စံနှုန့်ေးမျ ေးသည့် အရန က့်  ိုင့်ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် အရန က့်န ိုင့်ငံမဟို ့်သည ့် ရန  မျ ေး ငွ့် 

ယင့်ေး  ိုို့က ို အသံိုေးဖပ ၍ မ  (သ ိုို့) မသင ့်ရလျ ့် ဟ သည ့် အဖမင့် ဖြစ့်သည့်။ 

ဓဝလ ထုံျားတမ်ျားဆြိုင် ာ နြိုငင်တံ ာ ဥပဝဒ၊ ဥပရေအ    ေန့် ှ သည့်ဟ ရသ  ခယံ ထ ေးရသ ရကက င ့် 

အချ  န့်အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခိုအထ    ည ရသ  အရလ အကျင ့်မျ ေး ကျင ့်သံိုေးဖခင့်ေးဖြင ့် ထ ိုအရလ အကျင ့်မျ ေးက 

န ိုင့်ငံမျ ေးအရပေါ် စည့်ေးရန ှင့်မှု  ှ လ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

လူသာျားမ ာျားနှင ် နြိုင်ငံသာျားမ ာျား၏ အခွင ်အဝ ျားမ ာျား ဆြိုင် ာ ဝ  ညာခ  ်၊ လ သ ေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   ရကကည ချက့်က ို ၁၇၈၉ ခိုနစှ့် ွင့် ဖပင့်သစ့် န ိုင့်ငံ လွှ ့်ရ  ့်မှ ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်။ 

ရကကည ချက့် အပ ိုေ့် ၁၀ က    ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးရ ေးနငှ ့် န ိုင့်ငရံ  ့်  ည့်ပင မ့်ရ ေးအ ွက့် လွ ့်လပ့်စ ွ 

က ိုေးကွယ့်ခငွ ့်က ို ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့်။ ရကကည ချက့်သည့် ဖပင့်သစ့် န ိုင့်ငံ အဖမင့်ပွင ့်က လမှ သရဘ ထ ေးမျ ေး 

ဖြစ့်သည ့် ဥပရေ ရ ွှေ့ရမှ က့်  န့်ေး  ည မှုက ို အရဖခခံထ ေးပပ ေး ယင့်ေးအချက့်က ယရနို့ရခ ့် ကမ္   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး န ေးလည့်လက့်ခမံှုမျ ေးက ိုလည့်ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးထ ေးသည့်။ ရကကည ချက့် အဖပည ့်အစံိုက ို 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/ rightsof.asp  ွင့် ရှုပါ။ 

ဝ  ညာခ  ်မ ာျား၊ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံက သရဘ   စ ချ ပ့်က ို လက့်ခသံည ့်အခါ ဖပ လိုပ့်သည ့် ရကကည ချက့်မျ ေး 

ဖြစ့်ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့ ွင့် ဥပရေအ  သက့်ရ  က့်မှု  ှ ရက င့်ေး  ှ န ိုင့်သည့်။ န ိုင့်င ံက  အဖမင့်က ို ညွှန့်ဖပ (သ ိုို့) 

ရြ ့်ဖပသည ့် န ိုင့်ငံ က  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ဖပဋ္ဌ န့်ေးရသ  စ  မ့်ေးမျ ေးက ိုလည့်ေး ရကကည ချက့်ဟို 

ညွှန့်ေး  ိုသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ စ  မ့်ေးအ ွင့်ေး ရြ ့်ဖပထ ေးဖခင့်ေး မ ှ ပါက ယင့်ေးမှ  ဥပရေအ  

စည့်ေးရန ှင့်ဖခင့်ေး မ ှ ရပ။ 



 850 

ဒ မြိ ုဝ စ  အနှုတ် ပမှု၊  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ေ မ ိုကရ စ   န့်ြ ိုေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေးဟန့်   သည ့် 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးသည့် ထ ို ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးရကက င ့် သက့်ရ  က့်မှု ခံစ ေး န ိုင့်သည ့် 

န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးထံမှ အကကံဖပ ချက့်မျ ေးက ို လံိုလံိုရလ က့်ရလ က့် ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ 

ချမှ ့်လ ိုက့်သည ့်အခါ ေ မ ိုကရ စ  အနှု ့်ဖပမှု ဖြစ့်ရပေါ်လ သည့်။ အရစ ပ ိုင့်ေး ငွ့် ဥရ  ပ သမဂဂ၌ 

ချမှ ့်သည ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်မျ ေးအရပေါ် ဥရ  ပ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက လံိုရလ က့်စွ  ပါေင့်ခွင ့် မ ဖခင့်ေးက ို 

ညွှန့်ေး  ို န့် ရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ေး ရန က့်ပ ိုင့်ေး ွင့် ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး၏ ပံိုစ ံ

အမျ   ေးမျ   ေးက ဖပည့် ငွ့်ေး (သ ိုို့)   ိုင့်ေးနငှ ့် ဖပည့်နယ့်အ ွင့်ေး ေ မ ိုကရ စ  ရန က့်ခ ံွင့် န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေး၏ 

လွ ့်လပ့်စွ   ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချန ိုင့်စွမ့်ေးက ို လွှမ့်ေးမ ိုေးလ ဖခင့်ေးအ ေး ညွှန့်ေး  ို န့် အသံိုေးဖပ လ သည့်။ 

  င ်ေတ်မ ာျား ြို ၎င်ျားတြိုို့၏ မူလ တန်ဖြိုျားအတြိုင်ျား စဉ်ျားစာျားသည ် ခ ဉ်ျား ပ်ပုံ၊ လိုပ့် ပ့်မျ ေး ရက င့်ေးသည့်၊ 

  ိုေးသည့်က ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ အကျ  ေး က့်မျ ေးအ ေး ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး မဖပ ဘွဲ မ လ  န့်ြ ိုေးအ  ိုင့်ေးသ  

စဉ့်ေးစ ေးသည ့် ပံိုစ ံဖြစ့်သည့်။ 

အမှ အခြိ ုင်ျား  ြိန်ျား ှင်၊ က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ   န့်ေးစစ့် ရလ လ မှုမျ ေး ငွ့် အမှ အခ ိုကင့်ေး က န့်ေး ငှ့်   ိုသည့်မှ  

ထ ိုက န့်ေး ငှ့်  န့်ြ ိုေး ရဖပ င့်ေးလွဲ ဖခင့်ေးက ို  ငှ့်ေးဖပ န့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့က ကက  ေးပမ့်ေးရနသည ့် က န့်ေး ငှ့် ဖြစ့်သည့်။ 

ဝန ပ်  ပနလ်ည် ပြိုို့ဝဆာင် ခင်ျား၊ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချသ  (သ ိုို့) ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခသံ က ို အဖခ ေးန ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံသ ိုို့ 

အ င့်ေးအဓမမ ဖပန့်ပ ိုို့ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ဆြိုင်ျားငံ ထာျား ခင်ျား၊ န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ၏ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်     ေန့်မျ ေးက ို ဖပည့် ငွ့်ေး အရ ေးရပေါ် 

အရဖခအရန ငွ့်   ိုင့်ေးငံ ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  အချ  န့်က လ အကနို့့်အသ ့် စ့်ခိုအ ငွ့်ေး  ှ သည ့် 

အရ ေးရပေါ် အ ဏ  ဖြစ့်သည့်။ 

ထြိန်ျားသြိမ်ျားထာျား ခင်ျား၊ ခ ိုလံှုခွင ့် ရလျှ က့်ထ ေးသ   စ့်ဦေးက ို သ ၏ ရလျှ က့်လွှ အ ေး စစ့်ရ ေးရနစဉ့် 

အချ  န့်အ ွင့်ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးသည ့် အရလ အကျင ့် ဖြစ့်သည့်။ 

နြိုင်ငံ  ပင်ပဝ ာ ် အသြိငု်ျားအေြိငု်ျား၊ လ မျ   ေးစို၊ ဘ သ ရ ေး အိုပ့်စို (သ ိုို့) န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငမှံ အိုပ့်စိုမျ ေး ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

မ လ ရနထ ိုင့်   ရန  မှ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချဖခင့်ေး၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး ခံ ဖခင့်ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေး (သ ိုို့) ကျွန့်ဖပ မှု 

စသည့်  ိုို့ရကက င ့် ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ မ လ ရနထ ိုင့်   န ိုင့်ငံ ဖပင့်ပ ွင့် ရနထ ိုင့်ရနပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငံနငှ ့် 

န ေးန ေးကပ့်ကပ့် အ က့်အသွယ့်  ှ ရနသ ၊ မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငရံ ေး အ   က့်ကကလွှုပ့် ှ ေးသ မျ ေးက ိုလည့်ေး 

န ိုင့်ငံ ဖပင့်ပရ  က့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးဟို ညွှန့်ေး  ိုသည့်။ 

ခွ ဲခမ်ျား ခင်ျား၊ ကက ေးမ ေးသည ့်  န့်ေးစစ့်ရလ လ  န့် အချက့်အလက့်က ို ပ ို၍ အရသေးစ  ့် ရလ လ န ိုင့် န့် 

အချက့်အလက့် အရသေးမျ ေး အဖြစ့် ခွွဲဖခမ့်ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  လ  စ့်ဦေးသည့် န ိုင့်င ံ  စ့်န ိုင့်ငံက ို 

ရလ လ    ငွ့် အစ ိုေး   စ့် ပ့်လံိုေးက ို စိုစည့်ေး ရလ လ ဖခင့်ေးထက့် ြက့်ေ ယ့် အ င ့် အစ ိုေး  (သ ိုို့) ဖပည့်နယ့် 

အ င ့် အစ ိုေး က ို ခွွဲဖခမ့်ေး ရလ လ ဖခင့်ေးမျ ေး  ှ သည့်။ 



 851 

လ ်စဝဖ ာ ် ခင်ျား၊ အစ ိုေး က လ မျ ေးက ို အ င့်ေးအဓမမ (သ ိုို့မဟို ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ သရဘ   ည ချက့်ဖြင ့်) 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) ြမ့်ေးရခေါ်သွ ေးဖခင့်ေးမှ ၎င့်ေး  ိုို့  ည့်ရန  က ို ထို ့်ရြ ့် ရဖပ   ို န့် ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ 

လြိုအပ် ခင်ျား အယူေါဒ (Doctrine of necessity)၊ လ ိုအပ့်ဖခင့်ေး အယ ေါေ   ိုသည့်မှ  ပ ို၍ အနတ  ယ့်  ှ ရသ  

ေို  ယ ဖြစ့် ပ့် ဖြစ့်ပွ ေးမည့်က ို   ေး  ေး န့် အနတ  ယ့်  ှ သည ့် လိုပ့် ပ့်  စ့်ခိုက ို လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အလှြူ ှင်၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖခအရန ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ဖမြှင ့် င့် န့်  ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် 

အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးက ို လှှူေါန့်ေးသည ့် အိုပ့်စိုမျ ေး (သ ိုို့)  စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ အလှှူ ှင့်မျ ေးသည့် 

အစ ိုေး မျ ေး (သ ိုို့မဟို ့် အစ ိုေး  အ ငွ့်ေး ှ  ဌ နမျ ေး)၊ အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး 

အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး (သ ိုို့)  စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး လှှူေါန့်ေးမှုမျ ေးက ို 

လက့်ခသံ မျ ေးမှ လည့်ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး (သ ိုို့)  စ့်သ ေးပိုဂဂလ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ အလှှူ ှင့် 

 က့် ံရ ေးမျ ေး ွင့် အလှှူ ငှ့်ဘက့်မှ ရငွရကကေး ရထ က့်ပံ မှုမျ ေးအရပေါ်   ေန့်ခံမှု  ှ ဖခင့်ေးနှင ့် အလှှူရင ွ

လက့်ခသံ မျ ေးက ထ ထ ရ  က့်ရ  က့် အသံိုေးဖပ ဖခင့်ေး လကခဏ မျ ေး ပါေင့်ရလ   ှ သည့်။ 

သတ်မှတ်ထာျားသည ် အလှြူဝငွ၊ အလှှူ ှင့်က အလှှူရငကွ ို သ ေးသနို့့် အစ အစဉ့်၊ န ိုင့်ငံ (သ ိုို့)  ည့် ွယ့်ချက့် 

 စ့်ခိုအ ွက့် အသံိုေးဖပ  န့်သ  သ ့်မှ ့်ထ ေးဖခင့်ေးက ို   ိုလ ိုသည့်။ 

ဝဂဟစနစ် ြိ ုသတ ်ဖတ် ခင်ျား၊ ကမ္ ရဖမ အပါအေင့် ရဂဟစနစ့်မျ ေးက ို ြျက့်  ေးဖခင့်ေးက ို   ိုလ ိုသည့်။ 

ဝဂဟဝေဒဆြိုင် ာ ဝ ခ ာပုံ ြိပ်မ ာျား၊ ရဂဟရဗေ  ိုင့်   ရဖခ  ပံို  ပ့်မျ ေး   ိုသည့်မှ  ကမ္   ရဂဟ စနစ့်မျ ေးနှင ့် 

သဘ ေ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးအရပေါ် လ သ ေး  ိုို့၏ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးက ို   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ရဂဟရဗေ  ိုင့်   ရဖခ  ပံို  ပ့်မျ ေးက လက့် ှ  နည့်ေးပည နှင ့် န ေးလည့်မှု အရဖခအရန အ  လ သ ေး လ ဦေးရ  

အသံိုေးဖပ သည ့် အ င့်ေးအဖမစ့် ပမ ဏက ို ထို ့်လိုပ့် ရပေးန ိုင့် န့်၊ ထို ့်လိုပ့်သည ့် စွနို့့်ပစ့် ပစစည့်ေးမျ ေးက ို 

လက့်ခနံ ိုင့် န့် လ ိုအပ့်သည ့် ရဖမနငှ ့် ပင့်လယ့် ဧ  ယ  ပမ ဏက ို   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  ကမ္ ရပေါ် ှ  

လ မျ ေး အ ေးလံိုေးသ  အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံက ပျမ့်ေးမျှ လ  န့်ေးစ ေး၏ ရနထ ိုင့်မှု ပံိုစအံ  ိုင့်ေး ရနထ ိုင့်မည့်   ိုလျှင့် 

ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့အရနဖြင ့် လက့် ှ  ကမ္ ပဂ  ဟ့်မျ   ေး ငါေးခို လ ိုအပ့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

စ ျားပွာျားဝ ျားအ  ဝ ပာင်ျားဝ  ွေ့ အဝ ခခ သူမ ာျား၊ စ ေးပွ ေးရ ေးအ  ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချသ မျ ေး   ိုသည့်မှ  ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

န ိုင့်ငံမျ ေးမှ စ ေးပွ ေးရ ေး အရကက င့်ေးဖပချက့် သ ေးသနို့့်ရကက င ့်သ  ထွက့်ခွ သ မျ ေး (သ ိုို့) ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အသက့်ရမွေးေမ့်ေးရကက င့်ေး ငွ့် ရငရွကကေးအ    ိုေး က့်မှုမျ ေး   ှရြွ န့်  ည့် ွယ့်သ မျ ေးက ို   ိုလ ိုသည့်။ 

စ ေးပွ ေးရ ေးအ  ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ အရဖခချသ မျ ေးသည့် ေိုကခသည့် အ င ့်အဖြစ့် သ ့်မှ ့် ခံ ဘွဲ န ိုင့်င ံက  

ေိုကခသည့်မျ ေး က ကယွ့်ရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေးမှ အကျ  ေး လေ့်မျ ေး မ  ှ သ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

လ ်ဝတွွေ့  ဖစဝ်သာ၊ လက့်ရ ွွေ့ ဖြစ့်ရသ    ိုသည့်မှ  “မည့်သည ့် အ  ” ဟ သည့်က ို ညွှန့်ေး  ိုသည့်။ 

လက့်ရ ွွေ့ ရလ လ မှုမျ ေးသည့် ဖပင့်ပ ကမ္  ွင့် ဖြစ့်ပွ ေးရနသည ့် ဖြစ့် ပ့်   ိုင့်   အချက့်အလက့် မျ ေးက ို 

က ိုင့် ွယ့်ဖခင့်ေး၊ လက့်ရ ွွေ့ ကမ္ မ ှ အချက့်အလက့်မျ ေး   ှရြွဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လက့်ရ ွွေ့ ရလ လ မှုမျ ေးက 

မည့်သည ့်အ  မျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးရနသည့်က ို ရြ ့်ဖပ (သ ိုို့) ရလ လ ပပ ေး ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ ရ ွွေ့ ှ ချက့်မျ ေးမှ ပံိုစမံျ ေး၊ 
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 က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို ဖြစ့်ပွ ေးရစသည ့် အ  မျ ေးက ို  ငှ့်ေးဖပဖခင့်ေး (သ ိုို့) ဖြစ့်ရပေါ် လ န ိုင့်သည ့် အချက့်မျ ေးက ို 

ခနို့့်မှန့်ေးဖခင့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်သည့်။   င ်ေတ်ပြိငု်ျား အ   ဖစ်သင ်ဝသာနငှ ့် န ှုင့်ေးယှဉ့် ကကည ့်န ိုင့်ပါသည့်။  

လ ်ဝတွွေ့ လူမှု အုပ်စုမ ာျား ြို ဝလ လာသည ် နည်ျားနာ၊ ဤသည့်မှ  လ မှု ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပ န့်နှင ့် 

 ငှ့်ေးဖပ န့်အ ွက့် လ မှု အိုပ့်စိုမျ ေးက ို ရလ လ    ွင့် အသံိုေးဖပ သည ့် န ေးကပ့်ရသ   က့် ံမှုမျ ေးနှင ့် ခံစ ေးချက့် 

  ိုင့်   အရ ွွေ့အကကံ မျ ေးက ို ညွှန့်ေး  ိုသည့်။ ထ ိုမှ  စ့် င ့် ရ ေးသ ေးထ ေးသည ့် မှ ့် မ့်ေးမျ ေး 

ထို ့်ရေကကသည့်။ 

 မ င ်တင်ဝပျား ခင်ျား ဆြိငု် ာ အခွင ်အဝ ျားမ ာျား၊ ဖမြှင ့် င့်ရပေးဖခင့်ေး  ိုင့်   အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး သည့် န ိုင့်င ံက က 

အသ အမှ ့်ဖပ ထ ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေးဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ ငွ့် အလိုပ့်သမ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ ပွင ့်လင့်ေး 

လွ ့်လပ့်စွ  န ိုင့်ငံရ ေး ပါေင့်န ိုင့်ခငွ ့်၊ လွ ့်လပ့်စွ  လှုပ့် ှ ေးသွ ေးလ ခွင ့်၊ လွ ့်လပ့်စွ  က ိုေးကွယ့်ခငွ ့်၊ 

လွ ့်လပ့်ရသ  မ ေ ယ  အစ ှ သည့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

စခန်ျားသွင်ျားထာျား ခင်ျား၊ ေိုကခသည့်မျ ေးက ို လက့်ခံထ ေးသည ့် န ိုင့်င ံငွ့် စခန့်ေးမျ ေး၌ ထ ေး ှ ထ ေးပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့က ို 

န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး (သ ိုို့) လက့်ခထံ ေးသည ့် အစ ိုေး မျ ေးက က ကယွ့်၊ က ည ရပေးသည ့် အရလ အကျင ့် 

ဖြစ့်သည့်။ 

အ မင်ပွင ် ခင်ျား၊ ကျ  ေးရကက င့်ေး  င့်ဖခင့်သည ့်ရခ ့်ဟိုလည့်ေး သ ကကရသ  ဥရ  ပ အဖမင့်ပငွ ့်ရခ ့်သည့် ၁၆၆၀ 

နှင ့် ၁၆၈၅ အ ငွ့်ေး စ င့်ခွဲ ပပ ေး ဖပင့်သစ့် ရ  ့်လှန့်ရ ေးနငှ ့် အ   အ ံိုေးသ ့် ခွဲ သည့်။ အဖမင့်ပွင ့်ရခ ့်မှ 

ရ ွေးရခေါ် ပည  ငှ့်မျ ေးသည့် လ သ ေး  ိုို့၏  င့်ဖခင့်ဉ ဏ့်နှင ့်အ     ိုေး က့်မှုမျ ေးက ို ယံိုကကည့်ကကပပ ေး 

အယ သ ေးမှုမျ ေးနငှ ့် ဘ သ ရ ေး၊ သက့်ဦေး န့်ပ ိုင့် ဘို င့်စနစ့်နငှ ့် မျ   ေးရ ိုေးအလ ိုက့် အ င ့်ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေးဟ သည ့် 

န ိုင့်ငရံ ေး အိုပ့်ချ ပ့်မှု ပံိုစမံျ ေး အရပေါ် ရှု ့်ချသည ့် အဖမင့်မျ ေး  ှ သည့်။ အ လစ့်မျ ေး၏ ယဉ့်ရကျေးမှု   ိုင့်   

လှုပ့် ှ ေးမှု  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး ယင့်ေးဖြစ့် ပ့်က ဥရ  ပနငှ ့် ရဖမ က့်အရမ  က ွင့် ၁၈ နှင ့် ၁၉   စိုမျ ေး၌ န ိုင့်ငရံ ေး 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးအ ွက့် အသ ပည ပ ိုင့်ေး   ိုင့်   အရဖခခမံျ ေး စ င့် ရပေးခွဲ သည့်။ 

 ပြိုင်ခွင ၊်  ပ ိုင့်ခွင ့်   ိုသည့်မှ  ဥပရေအ  (သ ိုို့) စ ချ ပ့်အ   ှ ရသ  အကျ  ေးရကျေးဇ ေး  စ့်ခို၊ လ  စ့်ဦေး 

  ှ သင ့်သည ့် အ   ဖြစ့်သည့်။  

ဝ ာင်ျားမွန်ဝသာ အုပ်ခ  ပဝ် ျား တန်ျားတညူ မှု စည်ျားမ ဉျ်ား၊ ပ ့်သက့်  က့်နွှယ့်သ မျ ေး၏ ဘေ  ိုင့်   

အခွင ့်အလမ့်ေးမျ ေးနငှ ့် ရ ေွးချယ့်မှုမျ ေးအရပေါ် သက့်ရ  က့်မှု  ှ သည ့် က စစ ပ့်မျ ေး ငွ့် ၎င့်ေး  ိုို့သည့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် 

ချမှ ့်သ မျ ေးနငှ ့်  န့်ေး  ည ရသ  အသံ  ှ သင ့်သည့်ဟ သည ့် စည့်ေးမျဉ့်ေး ဖြစ့်သည့်။  

ပဓာန ေါဒ/ပဓာန ေါဒ ၊ ပဓ န ေါေက ရယဘိုယျ အ ေးဖြင ့်ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ အိုပ့်စို  စ့်စို၊ 

မျ   ေးရ ိုေးအ င ့်အ န့်ေး  စ့်ခိုနငှ ့်  က့်စပ့်၍ ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး လ  စ့်ဦေး၏ အဖပ အမ  (သ ိုို့) 

အရလ အကျင ့်သည့် လ သ ေး  ိုို့၏ ပင့်က ို သဘ ေ (သ ိုို့) ပင့်က ိုစရ ိုက့်ရကက င ့် ဖြစ့် သည့်ဟို ယ  သည့်။ ဥပမ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးသည့် လ သ ေး  ိုို့၏   ိုေး  ွေးရသ  သဘ ေရကက င ့် (သ ိုို့) လ မှု အိုပ့်စိုမျ ေးအကက ေး 

အ ဃ  မျ ေးရကက င ့် (သ ိုို့) ယဉ့်ရကျေးမှု   ိုင့်   အရကက င့်ေးဖခင့်ေး  မျ ေးရကက င ့် ဖြစ့်ပွ ေး ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟို 

ယ  ထ ေးသည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် ထ ိုအဖမင့်က လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပ ဖပင့်ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးအရပေါ် 

အ  ိုေးဖမင့်သရဘ ထ ေး  ှ သည့်။ 
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လူမ ြိ ျားစု  ှင်ျားလင်ျား ခင်ျား၊ ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် ပခ မ့်ေးရဖခ က့်မှုမျ ေး ဖပ ဖခင့်ေး၊ မ ေးရ ှုွေ့ဖခင့်ေး၊ အဓမမ ဖပ ကျင ့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး  ိုို့က ို လိုပ့်ရ  င့်က  အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့၏ လ မျ   ေးစို အရပေါ် အရဖခခံ၍ အ င့်ေးအဓမမ 

ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေးခ ိုင့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ မျ   ေးစို  ငှ့်ေးလင့်ေးရ ေး ွင့်  စ့်ခါ   ံလ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစဖခင့်ေး ပါေင့်သည့်။ 

လူမ ြိ ျားဝဖ ာ ်ပစ် ခင်ျား၊ လ မျ   ေးစို  စ့်စို၏ ယဉ့်ရကျေးမှုနှင ့် ထင့် ှ ေးသည ့် သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်က ို ြျက့်  ေးပစ့်ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးက ို ယဉ့်ရကျေးမှု ရပျ က့်ကွယ့်ရစဖခင့်ေးဟို ရြ ့်ဖပရလ   ှ သည့်။ 

လူမ ြိ ျားနှင ် ယဉ်ဝ  ျားမှု ြို  ငွ်ျားဆင်ျား ဝလ လာ ခင်ျား/ လူမ ြိ ျားနှင ် ယဉဝ်  ျားမှု ြို  ွင်ျားဆင်ျား ဝလ လာ ခင်ျား ဆြိုင် ာ၊ 

လ မျ   ေးနငှ ့် ယဉ့်ရကျေးမှုက ို ကငွ့်ေး င့်ေး ရလ လ ဖခင့်ေး ဘ သ  ပ့် (ethnography) (ဂ  ဘ သ ဖြင ့် ethno - 

လ သ ေးမျ ေး၊ graphein - ရ ေးသ ေးဖခင့်ေး) သည့် ကွင့်ေး င့်ေး ရလ လ မှုမျ ေးဖြင ့် အချက့်အလက့်မျ ေး  ယ က  

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို ရလ လ သည ့် သိုရ သန   ိုင့်   ရ ေးသ ေးမှု  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ မနိုဿရဗေနငှ ့် 

လ မှုရ ေး ရဗေ၊ အထ ေးသဖြင ့် ကွန့်စထ  ့် စ့်ဗစ့်နငှ ့်  ရလေး စ့်ဗစ့် ပါ  ေ ိုင့်ေးမျ ေးသည့် လ မျ   ေးနငှ ့် ယဉ့်ရကျေးမှု 

သိုရ သနမျ ေးရပေါ် ွင့် မျ ေးစွ  မှ ခ ိုရနသည့်။ 

မ ြိ ျားရြိုျားေ ဇ ဝ ပာင်ျားလဲ ခင်ျား သြိပပ ံ (Eugenics)၊ ၁၉   စိုနငှ ့် ၂၀   စို ွင့် သ ပပံပည  အရဖခဖပ  လ မျ   ေးရ ေး 

ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေးက ို စ င့်ရစခွဲ သည ့် လ မျ   ေးအလ ိုက့် အ င ့်အန မ ့်အဖမင ့်  ှ သည့်ဟို ယ  ရသ  သရဘ    ေး 

ဖြစ့်သည့်။ 

ဥဝ ာပ လူူ့အခငွ ်အဝ ျား တ ာျားရုံျား (European Court of Human Rights (ECHR))၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့် 

အရဖခခ ံ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်မျ ေး က ကွယ့်ရ ေး   ိုင့်   သရဘ    စ ချ ပ့် (ဥရ  ပ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

သရဘ   စ ချ ပ့်) က ို အဓ က စည့်ေးကကပ့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး ၁၉၅၃ ခိုနစှ့် ွင့် စ င့် 

အသက့်ေင့်လ ခွဲ သည့် (ဥဝ ာပ ဝ ာင်စ  ွင့် ရှုပါ)။ ယင့်ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စည့်ေးကကပ့်မှု ွင့် 

န ိုင့်ငံအမျ ေးအဖပ ေးအရပေါ် ဩဇ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်ဟို အသ အမှ ့် 

ဖပ ထ ေးကကသည့်။ ၁၉၉၈ ခိုနစှ့် ွင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ရသ  ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့် အမ ှ့် ၁၁ မှ ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးအ ေး 

အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေးဖြင ့်    ေးရံိုေး၏ လက့် ှ ပံိုစ ံ ဖြစ့်လ သည့်။ http:// 

www.coe.int/t/democracy/migration/bodies/echr_en.asp  ွင့် ရှုပါ။ 

ဖယ်ထုတ ်ခင်ျား ဆြိုင် ာ သဝဘာတ ာျားမ ာျား၊ ြယ့်ထို ့်ဖခင့်ေး   ိုင့်   သရဘ    ေးမျ ေးက လ အမျ   ေးအစ ေး 

အချ   ွေ့က ို နှ ပ့်ကွပ့် န့် သင ့်ရလျ ့်သည ့် အရဖခအရနမျ ေးက ို သ ့်မှ ့် ထ ေးသည့်။ ဥပမ  လ   ိုို့၏ န ိုင့်ငရံ ေး 

  မ့်ေးည ွ့်မှု (သ ိုို့) လ မှုရ ေး သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေးက ို အရဖခခံသည ့် ဖပည့် ွင့်ေး လံိုခခ ံရ ေး သရဘ    ေးမျ ေးနှင ့် 

ခွွဲဖခ ေး  က့် ံရ ေး   ိုင့်   သရဘ    ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ြယ့်ထို ့်ဖခင့်ေး   ိုင့်   သရဘ    ေးမျ ေးသည့် 

န ိုင့်ငရံ  ့် နှ ပ့်ကွပ့်မှုမျ ေး ွင့် အရဖခခကံကသည ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အလုပ်အမှုဝဆာင် ဝ ာ်မတ  (UNHCR)၊ အလိုပ့်အမှုရ  င့် ရက ့်မ  သည့် UNHCR ၏ အရထ က့်အပံ  

အစ အစဉ့်မျ ေးက ို ခွင ့်ဖပ ရပေးဖခင့်ေး  ှ ၊ မ ှ   ံိုေးဖြ ့်သည့်။ မဟ မင့်ေးကက ေးက ို သ ၏   ေန့်မျ ေး လိုပ့်ရ  င့်   ငွ့် 

အကကံဖပ ပပ ေး ရံိုေး၏ ရငွရ ေးရကကေးရ ေးနှင ့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေးက ို ရစ င ့်ကကည ့်သည့်။ အလိုပ့်အမှုရ  င့် ရက ့်မ   ငွ့် 

န ိုင့်ငရံပါင့်ေး ၇၀ မှ က ိုယ့်စ ေးလှယ့်မျ ေး ပါေင့်ပပ ေး ၎င့်ေး  ိုို့သည့် ေိုကခသည့်   ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေးက ို စ  ့်ပါေင့်စ ေး 

ကကသ မျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ အဖခ ေး န ိုင့်ငံမျ ေး၊ အစ ိုေး မျ ေးအကက ေး ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးသည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ အစ ိုေး  

မဟို ့်သည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးကလည့်ေး ရလ လ သ မျ ေးအဖြစ့်  က့်ရ  က့်န ိုင့်သည့်။ 
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ဝဘျားထွ  ်အ  ြိ ျားသ ်ဝ ာ ်မှုမ ာျား၊ ရဘေးထွက့် အကျ  ေးသက့်ရ  က့်မှုမျ ေး   ိုသည့်မှ   ံိုေးဖြ ့်ချက့်  စ့်ခို 

(သ ိုို့) မ ေါေ  စ့်ခိုက ယင့်ေးမ ေါေ ဖပင့်ပ ှ  အိုပ့်စို  စ့်စိုအရပေါ် သက့်ရ  က့်သည ့် ရက င့်ေးကျ   ေး (သ ိုို့)   ိုေးကျ   ေးမျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ မကက ခဏ အမျ ေးဖပည့်သ    ိုင့်   ပစစည့်ေးမျ ေး အသံိုေးဖပ   မှ ထွက့်ရပေါ်လ ရလ   ှ သည့်။ ရဘေးထွက့် 

  ိုေးကျ   ေးမျ ေး   ိုသည့်မှ  ပစစည့်ေး ထို ့်လိုပ့်သ သည့်   ိုေးကျ   ေးမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို မခံစ ေး သည ့် အရဖခအရန 

ဖြစ့်သည့်။ လ အမျ ေး အသံိုေးဖပ သည ့် ရလထိုက ိုပင့် အသံိုေးဖပ ပပ ေး ရလထိုညစ့်ညမ့်ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ထ ခ ိုက့် ပျက့်စ ေးဖခင့်ေး   ိုို့က ို ဖြစ့်ပွ ေးရစရသ  ထို ့်လိုပ့်မှုမျ ေးသည့် အဖခ ေးသ မျ ေးအရပေါ် 

ရဘေးထွက့်   ိုေးကျ   ေးမျ ေး ရပေးသည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်   ိုရသ ့် ရလထို ညစ့်ညမ့်ေးရစသ သည့် ထ ို  ိုေးကျ   ေးက ို 

သ  စ့်ဦေး ည့်ေး မခံစ ေး ဘွဲ ယင့်ေးက ို ကိုန့်ပစစည့်ေးမျ ေး၏ ရစျေးနှုန့်ေး ငွ့်လည့်ေး ထည ့်သွင့်ေးထ ေးဖခင့်ေး 

မ ှ ရသ ရကက င ့် ဖြစ့်သည့်။ 

  ရံှုျားနြိုင်ငံ၊ ဖပြိ ပ  ်လုဆဲဆဲ နြိုင်ငံ (Failed and fragile states)၊ ကျရံှုေး န ိုင့်ငံ   ိုသည့်မှ  ပပ  ပျက့်ရနရသ  

(သ ိုို့) ပပ  ပျက့်လို  ွဲ ွဲ ဖြစ့်ရနရသ  န ိုင့်ငံ ဖြစ့်ပပ ေး န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးက ို ဖပင့်ပ အရထ က့်အက  မ ဘွဲ ေန့်ရ  င့်မှု 

မရပေးန ိုင့်ရ   သည ့် န ိုင့်င ံ ဖြစ့်သည့်။ ပပ  ပျက့်လို  ွဲ ွဲ န ိုင့်ငံ   ိုသည့်မှ  အ ေးနည့်ေးသည ့် 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် စွမ့်ေးရ  င့် ည့်မျ ေးသ   ှ ပပ ေး ကျရံှုေး န့် အနတ  ယ့်  ှ ရနသည ့် န ိုင့်ငံ ဖြစ့်သည့်။ 

နြိုင်ငံ ခာျား တြို ရ်ြိ ု်  င်ျားနှ ျား  မ  ပ်နှမံှု (Foreign direct investment (FDI))၊ ရက ့်ပ ိုရ ေး ငှ့်ေး (သ ိုို့) စ ေးပွ ေးရ ေး 

လိုပ့်ငန့်ေး  စ့်ခိုက ၎င့်ေးအရဖခစ ိုက့်   န ိုင့်ငံ ဖပင့်ပ ငွ့် စက့်ရံိုမျ ေး  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) န ိုင့်ငံဖခ ေး ကိုမပဏ  

 စ့်ခို၏  ယှ့်ယ မျ ေး  ယ ဖခင့်ေး (၁၀   ခ ိုင့်နှုန့်ေးထက့် ပ ိုရသ   ယှ့်ယ မျ ေး) ဖြင ့် ဖပ လိုပ့်သည ့်  င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံမှု 

ဖြစ့်သည့်။ FDI သည့် န ယြိလုစ်ဘ ယ် စနစ့်၏ စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှု ငွ့် 

အဓ က ကျသည ့် အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး အစ ိုေး မျ ေးက ို အခွန့်နှုန့်ေးထ ေးမျ ေး ရလျှ  ချဖခင့်ေး၊ အဖခ ေးရသ  

မက့်လံိုေးမျ ေး ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံဖခ ေး  င့်ေးနှ ေးဖမြှ ပ့်နှံမှုရငကွ ို  ွွဲရ  င့်န ိုင့် န့် အ ေးရပေးကကသည့်။ 

အဝ ခခ ံေါဒ/ အဝ ခခံ ေါဒ ၊ အရဖခခ ံေါေ (foundationalism)   ိုသည့်မှ  မည့်သည ့် သ အ ို   (သ ိုို့) စည့်ေးမျဉ့်ေးက ို 

မ  ို သ သ ထင့် ှ ေးပပ ေးသ ေး၊ ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်ရကက င့်ေး ဖပသပပ ေးသ ေး ဖြစ့်ရသ  ပ ို၍ အရဖခခံကျသည ့် 

ယံိုကကည့်မှုမျ ေးအ ေး က ိုေးက ေးဖခင့်ေးဖြင ့် ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်ရကက င့်ေး ဖပသ မည့် ဟ သည ့် အဖမင့် ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုို့ရကက င ့် အရဖခခ ံေါေ အယ အ သည့် သ သ ထင့်  ှေးပပ ေးသ ေး အ  ိုမျ ေးအရပေါ် ငွ့် အရဖခခံသည့်။ ဥပမ  

လ သ ေးမျ ေး၏ အမ ှေးမျ ေးသည့် လ သ ေးမျ ေး  ည့် ှ သည ့် ရ  က့်ရလျှ က့်  စ့်ကမ္ လံိုေး ရ ွွေ့ကကံ  သည ့် 

အရ ွွေ့အကကံ မျ ေး ဖြစ့်သည့် (Turner, 1993, p. 505; Turner and Rojek, 2001, p. 110)။ 

ပုံဝဖာ် ခင်ျား (Framing)၊ ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေး   ိုသည့်မှ   ပံိုရြ ့်မှုမျ ေး  ည့်ရ  က့်ဖခင့်ေး၊ ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးနှင ့် ရ ွေးရနွေး 

ညြှ န ှုင့်ေးဖခင့်ေးမျ ေးက ို  က့် က့်ကကွကကနွငှ ့် အချ  န့်နငှ ့် လ ိုက့်က  ရဖပ င့်ေးလွဲ လိုပ့်ရ  င့်သည ့် ဖြစ့်စဉ့် ဖြစ့်သည့်။ 

ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေးသည့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေးနှင ့် ဖြစ့်ပွ ေးမှုမျ ေးက ို   ှရြွဖခင့်ေး၊ ထင့်ဖမင့်ချက့် ရပေးဖခင့်ေး၊ ရြ ့်ထို ့်ဖခင့်ေး၊ 

အမည့်ရပေး  ံ  ပ့်ကပ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် လ မျ ေးက ို ရှုပ့်ရထွေးသည ့် အမနှ့်   ေးအ ေး န ေးလည့်လ ရအ င့် အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုပပ ေး ထ ိုမှ စ့် င ့် အရ ွွေ့အကကံ မျ ေး စိုစည့်ေးဖခင့်ေး၊ လိုပ့် ပ့်မျ ေးအ ွက့် လမ့်ေးညွှန့်ဖခင့်ေး   ိုို့က ို 

လိုပ့်ရ  င့်သည ့် ဖြစ့်စဉ့် ဖြစ့်သည့်။ ပံိုရြ ့်ဖခင့်ေး ွင့် အမနှ့်   ေး  ည့်ရ  က့်သည ့် အ င ့်၌ အိုပ့်စိုမျ ေးနငှ ့် 

ထ ပ့်  ိုက့်ရ ွွေ့မှုမျ ေး ပါေင့်သည့်။  



 855 

လွတ်လပ်ခငွ ် ြို စ ျားနင်ျားသူမ ာျား (Freedom Riders)၊ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်က ို စ ေးနင့်ေးသ မျ ေးသည့် ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် 

အရမ  ကန့် န ိုင့်ငံ ရဖမ က့်ပ ိုင့်ေးမှ  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးသည့် န ိုင့်င ံွင့်ေး 

အမျ ေးဖပည့်သ   ိုင့်   ခ  ေးသွ ေးလ ရ ေး ယ ဉ့်မျ ေး ငွ့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံသည ့် ဥပရေမျ ေးက ို   ိုက့်ြျက့် န့် 

ရ  င့်ဘက့်သ ိုို့ သွ ေးရ  က့်ကကသ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ဂါ ာ ာ တ ာျားရုံျားမ ာျား  (Gacaca courts)၊ မ  င့်ေးအ  ိုင့်ေး ဘ သ ဖပန့် လျှင့် ဖမက့်ခင့်ေးဖပင့်ရပေါ်မှ 

   ေးမျှ မှု ဟို အဓ ပပ ယ့်  သည့်။ ဂါက က     ေးရံိုေးမျ ေးက ို ရ ိုေး   ပံိုစမံျ ေး အသံိုေးဖပ က  ၁၉၉၄ ခိုနစှ့် 

 ေမ့်ေါ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှုမျ ေး အပပ ေး ငွ့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။  ပ့် ွ  အ င ့်    ေးရံိုေးမျ ေးက ို 

 ည့်ရထ င့်က   ေမ့်ေါ လ မျ   ေး ဖပ န့်ေး  ေးရစမှု အ ွင့်ေး ဖပစ့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးက ို    ေးစွွဲ  ိုခွဲ သည့်။ ဖပစ့်မှု 

ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးက ို ကျှူေးလွန့်ခွဲ သည ့် ဖပစ့်ေဏ့် ဖပင့်ေးထန့်မှု အလ ိုက့် အမျ   ေးအစ ေး ရလေးမျ   ေး ခွွဲဖခ ေးထ ေးပပ ေး 

ထ ို   ေးစ  င့်မှုမျ ေး ွင့်  ံိုေးဖြ ့် န့်    ေးသ ကက ေးမျ ေးက ို  ပ့် ွ  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးထွဲမှ ရ ေွးချယ့်ထ ေးသည့်။ 

ဂ န်ဒါ (Gender)၊ အမျ   ေးသ ေး ဖြစ့်ဖခင့်ေး၊ အမျ   ေးသမ ေး ဖြစ့်ဖခင့်ေးနှင ့်  က့်စပ့်ရနသည ့် ပါေါ ေ ိုင့်နွဲမစ့်နငှ ့် 

အမျ   ေးသ ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး မည့်သည ့်အ  က ို လိုပ့်န ိုင့်သည့်၊ လိုပ့်သင ့်သည့် အရပေါ် ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ဂျန့်ေါ ရလ လ သံိုေးသပ့်ဖခင့်ေးမျ ေးက ထ ိုေ ိုင့်နွဲမစ့်မျ ေးနှင ့် ရမျှ ့်လင ့်ချက့်မျ ေး လ မှုရ ေး၊ န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး အစ အမံမျ ေး ငွ့် ပံိုမှန့် ဖြစ့်သွ ေးရစမည ့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်ကကသည့်။ 

ဂ န်ဒါ  မ င ်တင်ဝပျားဝ ျား ဆြိုင ်ာ နည်ျားလမ်ျားမ ာျား (Gender Empowerment Measure (GEM))၊ ကိုလသမဂဂ 

ြံွွေ့ပြ  ေးမှု အစ အစဉ့်၏ လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှု   ိုင့်   အစ  င့်ခစံ မျ ေး ငွ့် ြန့်  ေးထ ေးသည ့် GEM သည့် ကျ ေး၊ မ 

ဖြစ့်မှုအရပေါ် မ  ည့်၍ ဖမြှင ့် င့်ရပေးရ ေး ွင့် က ွဖခ ေးမှုမျ ေးက ို   ိုင့်ေး   န့်  ည့် ွယ့်သည့်။ ထ ိုညွှန့်ေးက န့်ေး ွင့် 

ဖမြှင ့် င့်ရပေးမှု၏ အရဖခခံ ရှုရထ င ့် သံိုေးခို ဖြစ့်သည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး ငွ့် ပါေင့်မှုနငှ ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်ဖခင့်ေး၊ 

န ိုင့်ငရံ ေး ငွ့် ပါေင့်မှုနငှ ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်ဖခင့်ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးအရပေါ် အ ဏ  ှ မှု  ိုို့ 

ပါေင့်သည့်။  

ဂ န်ဒါ ြိ ု အဖမ ဲ ထည ်သွင်ျား စဉ်ျားစာျား ခင်ျား (Gender mainstreaming)၊ အ ေးလံိုေးအ ွက့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ဖမြှင ့် င့်ရပေးန ိုင့်ရစ န့် အစ အစဉ့်မျ ေး ရ ေး ွွဲ  နှင ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ခွွဲရေရပေး   ွင့်   ေန့်ခံမှုက ို အပမွဲ 

ထည ့်သွင့်ေးထ ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးမှု ဖြစ့်သည့်။ အမျ   ေးသမ ေးမျ ေး၏ စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှုမျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး န့် အထ ေး ဗျှူရ ိုမျ ေး၊ 

ရံိုေးမျ ေး  ည့်ရထ င့်ဖခင့်ေး အစ ေး လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

ဂ န်ဒါဆြိငု် ာ ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားမှု ညွှန်ျား ြိန်ျား (Gender-related Development Index (GDI))၊ ကိုလသမဂဂ ြံွွေ့ပြ  ေးမှု 

အစ အစဉ့်၏ လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှု   ိုင့်   အစ  င့်ခစံ မျ ေး ွင့် ြန့်  ေးထ ေးသည ့် GDI သည့် လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှု 

ညွှန့်ေးက န့်ေးနှင ့်   ည ရသ  ရှုရထ င ့်မျ ေးမှ လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှုက ို   ိုင့်ေး  ထ ေးသည ့် အချက့်အလက့် 

အမျ ေးအဖပ ေး ပါေင့်သည ့် ညွှန့်ေးက န့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုရှုရထ င ့်မျ ေး ငွ့် ဂျန့်ေါ မည မျှမှုက ို ထည ့်သွင့်ေး 

  ိုင့်ေး  ထ ေးသည့်။ ထ ိုညွှန့်ေးက န့်ေးသည့် န ိုင့်ငံရပါင့်ေး ၁၃၆ န ိုင့်ငံအ ွက့်သ    ှ န ိုင့်ပပ ေး ထ ို လေ့်မျ ေးက ို 

အရဖခခံ၍ HDI အ င ့်က ို ဖပန့်လည့်  ွက့်ချက့်သည့်။  

ဂ န ော သဝဘာတူစာခ  ပ်မ ာျားနှင ် ဝနာ ်ဆ ်တွဲ စာခ  ပ်မ ာျား၊ ဂျန ဗ  သရဘ    စ ချ ပ့်မျ ေး ရလေးခို ှ ပပ ေး 

ပထမ စ ချ ပ့်က ို ၁၈၆၄ ခိုနစှ့် န ိုင့်င ံက  ည လ ခ ံွင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်။ ယင့်ေးစ ချ ပ့်က လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု 

  ိုင့်   က စစ ပ့်မျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် စစ့်ဖြစ့်ပွ ေးချ  န့် ငွ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးနှင ့် စစ့်သံိုို့ပန့်ေးမျ ေးက ို  က့် ံပံိုမျ ေးနငှ ့် 
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ပ ့်သက့်ပပ ေး န ိုင့်င ံက  ဥပရေ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို သ ့်မှ ့်ရပေးသည့်။ ဂျန ဗ  သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးသည့် 

ယရနို့ရခ ့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   ဥပရေအ ကွ့် အရဖခခ ံ ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုအချ  န့်မှ စ၍ ချွဲွေ့ထငွ့်လ ခွဲ သည့် 

(၁၉၄၉၊ ၁၉၇၇)။ 

လူမ ြိ ျား ပ န်ျားတ ျားဝစမှု၊ ၁၉၄၈ ခိုနှစ့် လူမ ြိ ျား ပ နျ်ားတ ျားဝစမှု  ာဇေတ်မှု ြိ ု တာျားဆ ျား ခင်ျားနှင ်  ပစဒ်ဏ ် ဝပျား ခင်ျား 

ဆြိုင် ာ  ုလသမဂဂ သဝဘာတူစာခ  ပ် ွင့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုထ ေးသည ့် လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု “ဖပည့် ငွ့်ေး၊ 

လ မျ   ေးစို၊ လ မျ   ေး (သ ိုို့) ဘ သ ရ ေး အိုပ့်စို  စ့်စိုက ို  စ့်စ  ့်  စ့်ပ ိုင့်ေး ဖြစ့်ရစ၊ အိုပ့်စို  စ့်ခိုလံိုေး ဖြစ့်ရစ 

ြျက့်စ ေး န့်  ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် ကျှူေးလွန့်ရသ ” န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ရအ က့် ှ    ဇေ ့်မှု ဖြစ့်သည့်။   

လူမ ြိ ျား ပ နျ်ားတ ျားဝစမှု ဆြိုင် ာ သဝဘာတစူာခ  ပ၊် လူမ ြိ ျား ပ န်ျားတ ျားဝစမှု  ာဇေတ်မှု ြို တာျားဆ ျား ခင်ျားနှင ်  ပစဒ်ဏ ်

ဝပျား ခင်ျား ဆြိုင် ာ သဝဘာတစူာခ  ပ် ငွ့် ရှုပါ။ 

 မဘာ  ယဉ်ဝ  ျားဝသာ အ ပ်ဘ  ် လူူ့အဖဲွွေ့အစည်ျား (Global civil society (GCS))၊ ဖပည့် ငွ့်ေး 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ န ိုင့်ငံရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနငှ ့် စ ေးပွ ေးရ ေးမျ ေး၏ သ ့်မှ ့်ချက့် ဖပင့်ပက ို ရကျ ့်လွန့်၍ 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနသည ့် အကကံဉ ဏ့်မျ ေး၊ အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၊ အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ ကွန့် က့်မျ ေးနှင ့် 

လ ပိုဂဂ  လ့်မျ ေးက ို   ိုလ ိုသည့်။ ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေးသည့် အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးက ို 

န ိုင့်င ံက  အ င ့်၌ သံိုေးဖခင့်ေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေး ငွ့် ကမ္   အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး၊ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  ိုင့်   ယံိုကကည့်ချက့်၊ ကမ္  လ မှု    ေးမျှ မှုနှင ့်/ သ ိုို့မဟို ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်အရပေါ် 

 ှ သည ့်   ေန့် အစ ှ သည ့် ကျင ့်ေ ့်  ိုင့်   အဓ ပပ ယ့်မျ ေးလည့်ေး ဖမြှ ပ့်ထ ေးသည့်။ သ ိုို့   ွင့် GCS 

နယ့်ပယ့်အ ွင့်ေး လှုပ့် ှ ေးရနရသ  အိုပ့်စိုမျ ေး အ ေးလံိုေး ွင့် ထ ိုကျင ့်ေ ့်  ိုင့်   အဖမင့်မျ ေး မ ှ ကကရပ။ 

ဂလြိုဘယ်လ်လြို ဝ်ဇျား ှင်ျား (Globalization)၊ ဂလ ိုဘယ့်လ့်လ ိုက့်ရဇေး ှင့်ေး   ိုသည့်မှ  ဖခ ေးန ေးသည ့် 

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေးက ို ချ   ့် က့်ရပေးပပ ေး အ ဏ   က့် ံရ ေးမျ ေးက ို ရေသ ငွ့်ေးနှင ့်   ိုက့်ကက ေးမျ ေးအကက ေး 

ရ  က့် ှ သည့်အထ  အကျယ့်ဖြနို့့်ရပေးသည ့် သမ ိုင့်ေး   ိုင့်   ဖြစ့်စဉ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးဖြစ့်စဉ့် ငွ့် လ မှု 

 က့် ံရ ေးမျ ေးနငှ ့်  က့်သွယ့် ြလှယ့်မှုမျ ေးက ို ဖပည့် ငွ့်ေးအ င ့်မ ှ ကမ္  အ င ့်အထ  ရ  က့်ရအ င့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေးမျ ေး ပါေင့်သည့်။ ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေးက ို ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ရပါင့်ေးစည့်ေး 

လ ဖခင့်ေးက ို ရြ ့်ဖပ န့်လည့်ေး အသံိုေးဖပ သည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေးအ   စ့်ကမ္ လံိုေး ချ   ့် က့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှု  ိုသည့်မှ  

ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး ကိုန့်စည့် စ ေး င့်ေးမှု၊ ေန့်ရ  င့်မှု ရပေးဖခင့်ေး၊ အလိုပ့်သမ ေးမျ ေးနှင ့်  င့်ေးနှ ေးရငွ 

စ ေး င့်ေးမှု  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ (သ ိုို့) အထ ေးသဖြင ့် န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့် စ ေးပွ ေးရ ေး မ ေါေမျ ေး အရက င့်အထည့် 

ရြ ့်ဖခင့်ေးက ို   ိုလ ိုသည့်။ 

 မဘာ  ဝ မာ ် ခမ်ျား/ဝတာင် ခမ်ျား၊ ယခင့် က ိုလ ိုန ဖပ  အိုပ့်ချ ပ့်သ မျ ေးနှင ့် က ိုလ ိုန  ဖပ ခံ သ မျ ေး၊ သဘ ေ 

အ င့်ေးအဖမစ့် အသံိုေးဖပ သ မျ ေးနှင ့် ရထ က့်ပံ ရပေး သ မျ ေး၊ ချမ့်ေးသ သ မျ ေး ရနထ ိုင့်သည ့် ရန  နှင ့်  င့်ေး ွဲသ မျ ေး 

ရနထ ိုင့်သည ့် ရန  က ို ခွွဲဖခ ေးသည ့် ပထေ ေင့် န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အမည့် ပ့်မှုမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးသည့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး၊ န ိုင့်ငံဖြ ့်ရကျ ့်  က့်ကက ွ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေး အစ ှ သည ့် စ ရပ ရ ေးသ ေးမှု 

မျ ေး ွင့် အရန က့်န ိုင့်ငံနှင ့်    ယ ကမ္ ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးမျ ေးက ို စ င့် အစ ေးထ ိုေးလ သည့်။ ကမ္   

ရဖမ က့်ဖခမ့်ေး   ိုသည့်မှ  န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေးအ  အခွင ့်ထ ေးခံမျ ေးက ို  ည့်ညွှန့်ေးပပ ေး ကမ္   ရ  င့်ဖခမ့်ေး 



 857 

  ိုသည့်မှ  သမ ိုင့်ေးရကက င့်ေးအ  (သ ိုို့) လက့် ှ  ွင့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေးအ  န မ ့်ကျသည ့် လ မျ ေးနှင ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ညွှန့်ေး  ိုသည့်။  

အုပ်ခ  ပမ်ှု (Governance)၊ အိုပ့်ချ ပ့်မှု   ိုသည့်မှ  န ိုင့်ငရံ  ့်ကွဲ သ ိုို့ လိုပ့်ရ  င့်ချက့် မျ ေးက ို   ိုလ ိုသည့်။ 

အိုပ့်ချ ပ့်မှုဟ ရသ  အသံိုေးအနှုန့်ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲ ရနရသ  ကမ္   စနစ့် ငွ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၊ အစ ိုေး မျ ေးအကက ေး 

ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးသည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေးက ကမ္   (သ ိုို့) 

န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံထက့် ပ ိုရသ  စံနှုန့်ေးမျ ေး၊ စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး၊ အစ အစဉ့်မျ ေးနငှ ့် မ ေါေမျ ေး ချမှ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် 

အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ဖြင ့်   ည ရသ   ည့်မှန့်ေးချက့် ဖပည ့်မှ  န့် လည့်ေးရက င့်ေး၊ အ ေးလံိုေး 

ကကံ ရ ွွေ့ရန ရသ  ဖပဿန မျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး န့် လည့်ေးရက င့်ေး    ေးေင့်နှင ့် အလွ ့်သရဘ  န ိုင့်ငရံ ေးအ  

ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ွက့်သည ့် ကမ္  စနစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုက ို ညွှန့်ေး  ို န့် အသံိုေးဖပ သည့်။ 

လမ်ျားညွှန ် စည်ျားမ ဉျ်ားမ ာျား၊ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ လမ့်ေးညွှန့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး ( က့်ဂ  

စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး ဟိုလည့်ေး သ  ှ ကကသည့်) သည့် စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးသည ့်   ိုေး  ွေးရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုေးကျ   ေးမျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး န့် အ ကွ့် ကမ္   စံနှုန့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့က ို 

ရထ က့်  ိုင့်သံိုေးခိုဖြင ့် ချမှ ့်ထ ေးသည့်။ န ိုင့်ငရံ  ့်က လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို က ကယွ့် န့် လ ိုအပ့်သည ့် 

စည့်ေးမျဉ့်ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ရလေးစ ေး န့်   ေန့်နငှ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့် 

ခံ သ မျ ေးအ ကွ့် ကိုစ ေးရပေးမှုမျ ေး   ှ ရ ေး  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ အ ဏ  ငှ့် ပံိုစ ံ  န့်ရသ ့်လည့်ေး 

လမ့်ေးညွှန့်စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးသည့် ကိုမပဏ မျ ေးမှ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရလေးစ ေးလ ိုက့်န  န့်နငှ ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏   ိုေး  ွေးရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သက့်ရ  က့်မှုမျ ေးက ို   ေး  ေး န့်၊ ရလျှ  ချ န့်နှင ့် သင ့်ရလျ ့်ပါက ဖပန့်လည့် ကိုစ ေးမှုရပေး န့် 

စည့်ေးရန ှင့်မှု မ ှ သည ့် လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုစည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို ဂျွန့် က့်ဂ က စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ အထ ေးက ိုယ့်စ ေးလှယ့်အဖြစ့်   ေန့်ထမ့်ေးရ  င့်ရနစဉ့် ရြ ့်ထို ့်ခွဲ ဖခင့်ေး 

ဖြစ့်ပပ ေး ထ ိုစည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို ၂၀၁၁ ခိုနှစ့် ဇနွ့်လ ငွ့် ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရက င့်စ ထံသ ိုို့  င့်ဖပခွဲ သည့်။ 

ဝဟ ဂ် သဝဘာတူစာခ  ပ်မ ာျား၊ သည့်ရဟ ဂ့် သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးသည့် ၁၈၉၉ နှင ့် ၁၉၀၇ ခိုနစှ့် ငွ့် 

ရ ွေးရနွေးခွဲ ရသ  န ိုင့်င ံက  စ ချ ပ့်မျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး စစ့်ပွွဲမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးပံို၊ န ိုင့်ငံ က  ဥပရေ ရအ က့် ွင့် 

အသံိုေးဖပ သင ့်ရသ ၊ မဖပ သင ့်ရသ  လက့်နက့် ပံိုစမံျ ေးနှင ့် စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေး အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုပံို  ိုို့က ို 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည့်။ 

သဟဇာတ  ဖစဝ်စ ခင်ျား၊ ဖပည့် ငွ့်ေး ဥပရေနှင ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး န ိုင့်င ံက  စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် က ိုယ့်ည ရအ င့် 

ဖပ လိုပ့်သည ့် ဖြစ့်စဉ့် ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် ပဋ ပကခ 

ဖြစ့်ရနရသ  ဖပည့် ငွ့်ေး ဥပရေမျ ေး၊ စည့်ေးမျဉ့်ေး၊ စည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးက ို ရဖပ င့်ေးလွဲ န့်   ေန့်  ှ ကကသည့်။ 

သဟဇ   ဖြစ့်ရစဖခင့်ေးသည့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး ရ  ှည့် ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရစ န့် လ ိုအပ့်သည့်။ 

ဟယ်လ်စင်ျား  ျား သဝဘာတစူာခ  ပ်၊ ၁၉၇၅ ခိုနစှ့် ငွ့် အရမ  ကန့်၊ ကရနေါ၊   ိုဗ ယက့် ယ န ယံနငှ ့်    က  

န ိုင့်ငံ အပါအေင့် ဥရ  ပ န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေးကက ေး ချ ပ့်  ိုသည ့် သရဘ   စ ချ ပ့်ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  ဥရ  ပ 

 ွင့် ကျင့်ေးပခွဲ သည ့် လိုို့ခခံ ရ ေးနှင ့် ပ ေးရပါင့်ေးရ ေး   ိုင့်   ည လ ခံ၏ ရန က့် ံိုေး လိုပ့်ရ  င့်ချက့်  စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်။ သရဘ    စ ချ ပ့်သည့် အရ ွှေ့ပ ိုင့်ေး န ိုင့်ငမံျ ေး၏ အချ ပ့်အဖခ အ ဏ   ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရ ေးက ို 

အသ အမှ ့် ဖပ ဖခင့်ေးဖြင ့် စစ်ဝအျားတြို ပဲွ်  င့်ေးမ မှုမျ ေးက ို ရလျှ  ချခွဲ သည ့် အဓ က ရဖခလှမ့်ေး စ့် ပ့် ဖြစ့်သည့်။ 
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ထ ိုစ ချ ပ့်ပါ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးက ရန င့် ွင့် အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးက ို   ိုဗ ယက့် 

အိုပ့်စ ိုေးမှုအ ေး စ န့်ရခေါ် န့် အရဖခခ ံဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ 

ဟယ်လ်စင်ျား  ျား ဝ ာ်မတ မ ာျား၊ အရ ွှေ့ ဥရ  ပ န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖမြှင ့် င့် န့် စစ်ဝအျားတြို ပဲွ် 

က လအ ွင့်ေး ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ရသ  အစ ိုေး  မဟို ့်သည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုရက ့်မ  မျ ေးသည့် အရ ွှေ့၊ 

အရန က့်  က့် ံရ ေး ွင့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစ ပ့်မျ ေးက ို ထည ့်သွင့်ေးရပေးရသ  ၁၉၇၅ ခိုနှစ့် ဟယ့်လ့်စင့်ေးက ေး 

စ ချ ပ့်မှ အစဖပ ခွဲ သည့်။ အချ   ွေ့က စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ အ ံိုေးသ ့်ခွဲ ဖခင့်ေးက ို ရက ့်မ  မျ ေးနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့ 

ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ရသ  န ိုင့်ငံဖြ ့်ရကျ ့်  က့်စပ့်မှုမျ ေးအရပေါ် ရကျေးဇ ေး င့်ကကသည့်။ 

လူသာျားဖံွွေ့ဖဖြိ ျားမှု ဆြိုင် ာ ညွှန်ျား ြိန်ျား (Human Development Index (HDI))၊ ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် 

သက့် မ့်ေး ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်၊ စ   ့်ရဖမ က့်မှု၊ ပည ရ ေးနှင ့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ အ ွက့် ဖပည့် ငွ့်ေး စိုစိုရပါင့်ေး 

ထို ့်ကိုန့် န့်ြ ိုေး  ိုို့က ို   ိုင့်ေး  မှုမျ ေးအ ေး ရပါင့်ေးစပ့်ထ ေးသည ့် ညွှန့်ေးက န့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးညွှန့်ေးက န့်ေးသည့် 

လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှုက ို   ိုင့်ေး  သည ့် စံဖပ  နည့်ေးလမ့်ေး စ့်ခို ဖြစ့်လ သည့်။ လ သ ေး ညွှန့်ေးက န့်ေး   ိုသည့်မှ  

လ   ိုို့က ို ပည ရ ေး၊ ကျန့်ေးမ ရ ေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု၊ ေင့်ရငွ၊ အလိုပ့်အက ိုင့် အစ ှ သည့်   ိုို့အ ွက့် 

အခွင ့်အလမ့်ေးမျ ေး ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် ြန့်  ေးရပေးပပ ေး လ သ ေး  ိုို့ အ ကွ့် ရ ေွးချယ့်စ  မျ ေးက ို 

ချွဲွေ့ထငွ့်ရပေးသည ့် ဖြစ့်စဉ့်က ို ညွှန့်ေး  ိုသည့်။ HDI က ို ကိုလသမဂဂ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အစ အစဉ့်၏ လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

အစ  င့်ခစံ မျ ေး ွင့် နှစ့်စဉ့် ရြ ့်ဖပရလ   ှ သည့်။ 

လူသာျား ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားမှုနှင  ် လုပ်ဝဆာင်နြိငု်စွမျ်ား ဆြိုင် ာ ခ ဉ်ျား ပ်ပုံ (Human development and capability 

approach (HD/CA))၊ အမ   ယ  န့်၏ သရဘ    ေး ဖြစ့်သည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးမှုသည့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်စွမ့်ေးက ို 

ချွဲွေ့ထငွ့်ရပေးဖခင့်ေး (Sen, 1989) (သ ိုို့) လွ ့်လပ့်ခငွ ့် သည့်သ  ြံွွေ့ပြ  ေးမှု (Sen, 1999a) ဟ သည ့် သရဘ    ေးက ို 

ပံိုရြ ့်ထ ေးရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးမှု   ိုင့်   ချဉ့်ေးကပ့်ပံို ဖြစ့်သည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေးမှုက ို ၎င့်ေး၏ အ ံိုေးသ ့်  လေ့် (သ ိုို့) 

 ည့် ွယ့်ချက့်ဖြင ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေးမှုသည့် လ   ိုို့က ို ၎င့်ေး  ိုို့  န့်ြ ိုေးထ ေးရသ  ဘေမျ ေး 

  ှ ရစရ ေးအ ွက့် လိုပ့်န ိုင့်စမွ့်ေးမျ ေး ချွဲွေ့ထငွ့်ရပေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) လ   ိုို့ ၎င့်ေး  ိုို့ ဘေ ွင့် ရ ေွးချယ့်မှု ဖပ န ိုင့်သည ့် 

အ  မျ ေးက ို ချွဲွေ့ထွင့်ရပေးဖခင့်ေးက ို   ိုလ ိုသည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ချဉ့်ေးကပ့်ပံို  စ့်ခို အရနဖြင ့် HD/CA က ထ ိုအ ံိုေးသ ့် 

 လေ့်မျ ေး   ှ ရစ န့် အ ေးရပေးသည ့် ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ြန့်  ေးရ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးသည့်။ စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး 

  ိုေး က့်မှုသည့် ထ ိုနည့်ေးလမ့်ေး မျ ေးထွဲမှ  စ့်ခိုသ  ဖြစ့်သည့်။ 

လူသာျား ရှုဝထာင ် နည်ျားလမ်ျား၊ အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စ ိုေး  မ့်ပ ပန့်မှု က စစ ပ့်မျ ေးအ ေး အဖခ ေး 

အြွွဲွေ့ေင့်မျ ေးနှင ့် ရ ွေးရနွေးခွင ့်ဖပ ထ ေးသည ့် ဥရ  ပ လံိုခခ ံရ ေးနှင ့် ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ွက့်ရ ေး အြွွဲွေ့ (Organization 

for Security and Co-operation in Europe (OSCE)) လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ (၁၉၉၁ ခိုနစှ့် ငွ့် 

ကျင့်ေးပခွဲ သည ့် လ သ ေး ရှုရထ င ့်   ိုင့်   ည လ ခ ံငွ့် ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည ့်) ရမ ့်စက ို နည့်ေးလမ့်ေးက 

ပါေင့်သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို လွ ့်လပ့်ရသ  ကျွမ့်ေးကျင့်သ မျ ေးနှင ့် ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးသည ့် ရ  ှင့် ခင့် အြွွဲွေ့မျ ေး 

 ည့်ရထ င့်က  ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် လည့်ေးရက င့်ေး၊ အဖခ ေး OSCE အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် လည့်ေးရက င့်ေး 

လ သ ေး ရှုရထ င ့်  ိုင့်   ဖပဿန မျ ေး ရဖြ ှင့်ေး   ွင့် က ည ရပေး န့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည့်ဟို ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။  

လူသာျား ဆင်ျား ဲမဲွဝတမှု ညွှန်ျား ြိန်ျား (Human Poverty Index (HPI)) ကိုလသမဂဂ ြံွွေ့ပြ  ေးမှု အစ အစဉ့်၏ လ သ ေး 

ြံွွေ့ပြ  ေးမှု အစ  င့်ခစံ မျ ေး ငွ့် ပါေင့်သည ့် ညွှန့်ေးက န့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုညွှန့်ေးက န့်ေးက လ သ ေး  ိုို့၏ ဘေက ို 
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အဓ ကထ ေးက   င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု အ င ့်က ို   ိုင့်ေး  သည့်။ HPI သည့် လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှု ညွှန့်ေးက န့်ေးက ို 

ဖြည ့် ည့်ေးရပေးသည ့် စိုရပါင့်ေး ညွှန့်ေးက န့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် HPI-1 အ င ့်  ှ ဖခင့်ေးသည့် 

လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှု ညွှန့်ေးက န့်ေး ွင့် ပါေင့်သည ့် အရဖခခ ံ ရှုရထ င ့် သံိုေးခို၊ သက့် ှည့် ကျန့်ေးမ ရသ  ဘေ၊ 

ဗဟိုသို နငှ ့် ရက င့်ေးမွန့်ရသ  ဘေ အရဖခအရန  ိုို့၌ ချ   ွေ့ ွဲ ဖခင့်ေးက ို ညွှန့်ဖပသည့်။ HPI-2   ှ သည ့် ေင့်ရငွဖမင ့် 

စ ေးပွ ေးရ ေး ပ ေးရပါင့်ေး ရ  င့် ကွ့်မှုနှင ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေး (Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD)) အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့်မ  HPI-1  ွင့်   ိုင့်ေး  သည ့် 

ရှုရထ င ့်သံိုေးခိုအဖပင့် လ မှု ြယ့်ကကဉ့်မှုက ိုပါ   ိုင့်ေး  ကကသည့်။ HPI-2  ွင့် OECD အြွွဲွေ့ေင့် ေင့်ရငွဖမင ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးအ ကွ့် ပ ိုမ ို သင ့်ရလျ ့်သည ့် ညွှန့်ေးက န့်ေးမျ ေးနှင ့် သ ့်မှ ့် အ င ့်မျ ေးက ို အသံိုေးဖပ သည့်။  

ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားဝ ျားအတွ  ်လူူ့အခငွ အ်ဝ ျား အဝ ခ ပ  ခ ဉ်ျား ပ်ပုံ (Human rights-based approach to development 

(HRBA))၊ HRBA   ိုသည့်မှ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး နယ့်ပယ့်မှ ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှု  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ OHCHR (2006) က 

HRBA က ို “န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးအရပေါ် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  အရဖခခံထ ေးသည ့် လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှု 

ဖြစ့်စဉ့်အ ွက့် သရဘ    ေးပ ိုင့်ေး   ိုင့်   မ ရဘ င့် ဖြစ့်ပပ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ဖမြှင ့် င့် န့်နှင ့် က ကယွ့် န့် 

လိုပ့်ငန့်ေးပ ိုင့်ေးအ  လမ့်ေးညွှန့်ထ ေးသည့်” ဟို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုခွဲ သည့်။ HRBA က ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ဖပဿန မျ ေး ငွ့် 

အဓ က ကျရသ   န့်ေး  ည မှု မ ှ ဖခင့်ေးက ို အကွဲဖြ ့် သံိုေးသပ့်ပပ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ဖြစ့်စဉ့်က ို ရနှ င ့်ရနှေးရစသည ့် 

ခွွဲဖခ ေး  က့် ံသည ့် အရလ အကျင ့်မျ ေးနှင ့် အ ဏ  ခွွဲရေမှု မည မျှဖခင့်ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည့်။ 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျား ဝ ာင်စ  (Human Rights Council (HRC))၊ အရထွရထွ ည လ ခံ  ံိုေးဖြ ့်ချက့် အမ ှ့် 

၆၀/၂၅၁ ဖြင ့် ၂၀၀၆ ခိုနစှ့် ွင့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည ့် ကိုလသမဂဂ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အြွွဲွေ့ ဖြစ့်သည့်။ ရက င့်စ က 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျား ဝ ာ်မ ှင်က ို အစ ေးထ ိုေးခွဲ သည့်။ 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျား ဝစာင ်  ည ဝ်လ လာဝ ျား အဖွဲွေ့ (Human Rights Watch (HRW))၊ နယ ေးရယ  ခ့် ငွ့် ရံိုေးချ ပ့် 

 ည့် ှ သည ့် ကမ္   အဓ က န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးထွဲမှ  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ HRW က ို 

၁၉၇၈ ခိုနစှ့် ငွ့် ဟယ့်လ့်စင့်ေးက ေး ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး ဟ သည ့် အမည့်ဖြင ့် ယခင့်   ိုဗ ယက့် ယ န ယံ၏ 

ဟယ့်လ့်စင့်ေးက ေး သရဘ   စ ချ ပ့် လ ိုက့်န မှုက ို ရစ င ့်ကကည ့် န့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ အြွွဲွေ့အစည့်ေး 

ကက ေးထွ ေးလ သည့်နငှ ့်အမျှ ၄င့်ေးက ကမ္  စ့်ေန့်ေး ှ  အဖခ ေးရသ  ရေသမျ ေးက ို ရလ လ  န့် အဖခ ေးရသ  

ရစ င ့်ကကည ့်ရ ေး ရက ့်မ  မျ ေး ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ သည့်။ ၁၉၈၈ ခိုနှစ့် ငွ့် ရက ့်မ  မျ ေး အ ေးလံိုေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရစ င ့်ကကည ့်ရလ လ ရ ေး အြွွဲွေ့ဟ သည ့် အမည့်ရအ က့် ွင့် စိုစည့်ေးခွဲ သည့်။ HRW က ကမ္  စ့်ေန့်ေး ငွ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က စစ ပ့် အမျ   ေးမျ   ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ သိုရ သနနငှ ့် ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးက ို 

လိုပ့်ရ  င့်သည့်။ HRW သည့် ကိုလသမဂဂနှင ့် အဖခ ေးရသ  န ိုင့်င ံက  အြွွဲွေ့မျ ေး ငွ့်လည့်ေး က ိုယ့်စ ေးဖပ  န့် 

ရန   ထ ေးသည့်။ 

လူသာျားခ င်ျား စာနာမှု အဝ ခ ပ  ေင်ဝ ာ ်စွ ်ဖ ် ခင်ျား၊ မ လက ပဋ ပကခ ရေသမျ ေး ွင့် အနတ  ယ့် 

ကျရ  က့်ရနသည ့် အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို အရ ေးပါသည ့် ပစစည့်ေးမျ ေး (အစ ေးအရသ က့်၊ ရ ၊ ရနစ   ရန  နှင ့် 

ရ ေးေါေး ရစ င ့်ရ  ှက့်မှု) ရပေးအပ့်ဖခင့်ေး ဟိုသ  အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုထ ေးရသ ့်လည့်ေး ယခိုအခါ အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို 

အကကမ့်ေးြက့်မှု၏ ပစ့်မှ ့်ထ ေးခံ ဖခင့်ေးမှ က ကယွ့်ရပေး န့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   စ  ့် နဒက ို အဓ က 

အရဖခခံသည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး၊ သံ မန့်ရ ေး (သ ိုို့) စစ့်ရ ေးအ  န ိုင့်င ံက  လိုပ့်ရ  င့်ချက့် မျ ေးလည့်ေး 

ပါေင့်လ သည့်။ 
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လူသာျားခ င်ျား စာနာမှု ဆြိငု် ာ ဥပဝဒ၊ စစ့်ပွွဲမျ ေး  င့်နွှွဲသည ့် ပံိုစကံ ို သ ့်မှ ့်ရသ  ဂ န ော 

သဝဘာတစူာခ  ပမ် ာျားနှင ် ဝနာ ်ဆ တ်ွဲ စာခ  ပ်မ ာျား ကွဲ သ ိုို့ရသ  ဥပရေမျ ေးနှင ့် စစ့်ပွွဲသည့် ကျ  ေးရကက င့်ေး 

  ရလျ ့်သည့်ဟို   ိုန ိုင့်သည ့် အရဖခအရနမျ ေးက ို သ ့်မှ ့်ရသ  ဥပရေမျ ေး က ိုပါ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု 

  ိုင့်   ဥပရေဟို ညွှန့်ေး  ိုသည့်။  စ့်ခါ   ံငွ့် စစ့်ပွွဲ  ိုင့်   ဥပရေမျ ေးဟိုလည့်ေး ရခေါ်  ိုသည့်။ 

ဘ ်မလြို  ်ခင်ျား၊ မည့်သည ့်ဘက့်က ိုမှ မျက့်နှ သ  မရပေးသည ့် အရဖခအရန ဖြစ့်သည့်။ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု 

  ိုင့်   အက အည မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်၍မ  ဘက့်မလ ိုက့်ဖခင့်ေး   ိုသည့်မှ  လက့်ခသံ ၏ န ိုင့်ငရံ ေး (သ ိုို့) စစ့်ရ ေး 

ယံိုကကည့်ချက့် (သ ိုို့) ပဋ ပကခ၏ အ ဏ  ချ  န့်ခငွ့်က ို ထည ့်သွင့်ေး စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေး မ ှ ဘွဲ လ ိုအပ့်ချက့်က ိုသ  

အရဖခခံ၍ အက အည မျ ေး ရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။   ာျားဝန ခင်ျားနှင ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်ကကည ့်န ိုင့်သည့်။  

နယ်ခ ဲွေ့ေါဒ၊ လ အိုပ့်စို  စ့်စိုက ို အဖခ ေး အိုပ့်စို  စ့်စိုက မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် ကကမ့်ေး မ့်ေးရသ  န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် 

စစ့်ရ ေး နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးဖြင ့် လွှမ့်မ ိုေး အိုပ့်ချ ပ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးဖြစ့် ပ့် ငွ့် ရန  ရေသ  စ့်ခိုနှင ့် 

အ င့်ေးဖမစ့်မျ ေးက ို န ိုင့်ငံရ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေးအ  ထ န့်ေးချ ပ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ပါေင့်သည့်။ ထ ိုစ လံိုေးမှ  

လက့် င့်ဘ သ စက ေး imperium မှ လ သည့်။ အဓ ပပ ယ့်မှ  အမ နို့့်ရပေးသည့် ဟ ၍ ဖြစ့်သည့်။ 

 ပစဒ်ဏ ် င်ျားလွတခ်ွင ်၊ အဖပစ့်ေဏ့်မှ ကင့်ေးလွ ့်ခွင ့် ရပေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် အမျ ေးသ  ှ ရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်သ မျ ေး    ေးစွွဲ  ိုခံ ဖခင့်ေး မ ှ သည ့်အခါ (သ ိုို့)    ေးဥပရေအ  စ  င့်ဖခင့်ေး 

မခံ သည ့်အခါ ထ ိုစက ေးလံိုေးက ို အသံိုေးဖပ သည့်။ 

အမှ အခြိ ုင်ျား  ြိန်ျား ှင်၊ က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  ရလ လ သံိုေးသပ့်မှုမျ ေးသည့် ထ ိုက န့်ေး ငှ့်သည့် မှ ခြို ြိန်ျား ှင ်

ရဖပ င့်ေးလွဲမှုက ို  ှင့်ေးဖပ န့် အသံိုေးဖပ သည ့် က န့်ေး ငှ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ဥပမ  ကမ္ ရပေါ် ှ  ရန   အမျ   ေးမျ   ေး ငွ့် 

ရ   ပွက့် န့် ကက သည ့်အချ  န့် (မှ ခ ိုက န့်ေး ငှ့်) အရဖပ င့်ေးအလွဲက ို  ငှ့်ေးဖပ   ွင့် ရ  က့် ှ ရနသည ့် အဖမင ့်သည့် 

အမှ အခ ိုကင့်ေး က န့်ေး ငှ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။  

ခွ ဲခာျား၍ မ  ခင်ျား၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  စ့်ခိုချင့်ေးစ သည့် လ သ ေး အ ေးလံိုေး၏ ဂိုဏ့်သ ကခ  အ ကွ့် မ ှ မဖြစ့် 

လ ိုအပ့်သည့် ဟ သည ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးဖြစ့်သည့်။ ထ ိုို့ရကက င ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အ ေးလံိုေးသည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးအဖြစ့် 

  ည ရသ  အ င ့် ှ ပပ ေး အရ ေးပါမှု အ င ့်အ န့်ေး ခွွဲဖခ ေးသ ့်မှ ့်၍ မ ရပ။ ယင့်ေးမှ  ရ ွေးရနွေးဖငင့်ေးခံိုမှု 

အမျ ေးအဖပ ေး ွင့် အရ ေးပါသည ့် စည့်ေးမျဉ့်ေးဖြစ့်သည့်။ အချ   ွေ့က ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  နငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေး 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေးထက့် ပ ို၍ အရ ေးပါသည့်ဟို   ိုကကသည့်။ 

တာျား မစ ်ခင်ျား၊ ေိုကခသည့်မျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငရံ ေး ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခသံ မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ ခ ိုလံှုလ ိုသည ့် န ိုင့်ငံ၏ နယ့်စပ့်က ို 

မဖြ ့်သန့်ေးမ    ေးဖမစ့်  ပ့် နို့့်သည ့် အရလ အကျင ့် ဖြစ့်သည့်။ 

မ ြိ ျားဆ ်မ ာျားအ  ာျား တ ာျားမျှတမှု၊ မျ   ေး က့်မျ ေးအကက ေး    ေးမျှ မှု  ိုသည့်မှ  အချ  န့်က လအ ေးဖြင ့် 

မ  ည ရသ  မျ   ေး က့်မျ ေးမှ လ မျ ေးအကက ေး  ှ သည ့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်    က့် ံရ ေးက ို    ေးမျှ မှုဖြင ့် 

ပံိုရြ ့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ Lukas Meyer, Intergenerational Justice, The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Fall 2015 Edition), ed. Edward N. Zalta, http://plato.stanford.edu/archives/fall2015/ 

entries/justice-intergenerational/ က ိုလည့်ေး ရှုပါ။ 
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 ပည်တငွ်ျား ဝန ပ် ဝ  ွေ့ဝ ပာင်ျား ဒု ခသည်မ ာျား (Internally displaced persons (IDPs))၊ လက့်နက့်က ိုင့် 

ပဋ ပကခမျ ေး၊ အရထွရထွ အကကမ့်ေးြက့်မှု အရဖခအရနမျ ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေး (သ ိုို့) သဘ ေ (သ ိုို့) 

လ သ ေး  ိုို့ ဖပ လိုပ့်သည ့် ရဘေးအနတ  ယ့် မျ ေးရကက င ့် ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ လံိုခခ ံမှုနှင ့် အက အကယွ့် 

  ှရြွ န့်ရသ ့်လည့်ေးရက င့်ေး ၎င့်ေး  ိုို့ ရနအ မ့် (သ ိုို့) ရန ပ့်မှ ထွက့်ရဖပေး န့် ြ အ ေးရပေး ခံ သ  (သ ိုို့) 

လ ိုအပ့်လ သ မျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး န ိုင့်င ံက  အသ အမ ှ့်ဖပ ထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံ နယ့်နမ  ့်မျ ေးက ို ဖြ ့်ရကျ ့် ဖခင့်ေး 

မ ှ ရသေးသ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

နြိုင်ငတံ ာ    ်ဝ ခန  ဝ ာ်မတ  (International Committee of the Red Cross (ICRC))၊ ဂျန ဗ  

သရဘ   စ ချ ပ့်မျ ေးနငှ ့် ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်မျ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ရစ ခွဲ သည ့် ၁၈၆၃ ခိုနှစ့် န ိုင့်ငံ က  

ည လ ခ ံွင့် စ င့် ြွွဲွေ့စည့်ေးခွဲ ရသ  စဦေး လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ICRC က 

လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု   ိုင့်   အက အည မျ ေး ရပေးအပ့်ခငွ ့်   ှ  န့်အ ကွ့် န ိုင့်ငမံျ ေးက ို န ိုင့်ငရံ ေးအ  

ရေြန့်ဖခင့်ေးမျ ေးအ ေး ရ  ှင့်ကကဉ့်သည့်။ 

နြိုင်ငတံ ာ တ ာျားရုံျား (International Court of Justice (ICJ)) (သြိုို့)  မဘာ  တ ာျားရုံျား၊ ကိုလသမဂဂ၏ အဓ က 

   ေးစ  င့်ရ ေး အြွွဲွေ့ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေး   ေးရံိုေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး ပဋ ပကခမျ ေးက ို (နစှ့်န ိုင့်ငံ 

သရဘ   ည မှုဖြင ့်) ကက ေးန န ိုင့်သည ့်  စ့်ခို ည့်ေးရသ  အပမွဲ မ့်ေး န ိုင့်င ံက     ေးရံိုေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

 ပည်သူူ့ဝ ျား ာနှင ် နြိုငင်ံဝ ျား အခွင ်အဝ ျားမ ာျား ဆြိုင် ာ နြိုင်ငတံ ာ သဝဘာတစူာခ  ပ် (International 

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR))၊ န ိုင့်င ံက  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဥပရေ၏ 

ရကျ ရ ိုေးဖြစ့်သည ့် အမမွှ  သရဘ   စ ချ ပ့် နှစ့်ရစ င့်ထွဲမှ  စ့်ရစ င့် ဖြစ့်သည့်။ ICCPR က ကမ္   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးပါ အခွင ့်အရ ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့် ပထမ  စ့်ေက့်က ို ဥပရေအ  စည့်ေးရန ှင့်မှု 

 ှ သည ့် ပံိုစ ံအဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲထ ေးသည့်။ 

စ ျားပွာျားဝ ျား၊ လူမှုဝ ျားနှင ် ယဉ်ဝ  ျားမှု အခွင ်အဝ ျားမ ာျား ဆြိုင် ာ နြိုင်ငတံ ာ သဝဘာတူ စာခ  ပ် (International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR))၊  န ိုင့်ငံ က  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ဥပရေ၏ 

ရကျ ရ ိုေးဖြစ့်သည ့် အမမွှ  သရဘ   စ ချ ပ့် နှစ့်ရစ င့်ထွဲမှ  စ့်ရစ င့် ဖြစ့်သည့်။ ICESCR က ကမ္   

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည စ  မ့်ေးပါ အခွင ့်အရ ေးနှင ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့် ေို  ယ  စ့်ေက့်က ို ဥပရေအ  

စည့်ေးရန ှင့်မှု  ှ သည ့် ပံိုစံ အဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲထ ေးသည့်။ 

နြိုင်ငတံ ာ  ာဇေတ်မှု တ ာျားရုံျား (International Criminal Court (ICC))၊ ရ  မ သရဘ   စ ချ ပ့် (၁၉၉၈) 

အ  ြန့်  ေးခွဲ သည ့် အပမွဲ မ့်ေး    ေးရံိုေး  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး ၂၀၀၂ ခိုနစှ့် ွင့် စ င့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ 

ထ ို   ေးရံိုေးသည့် ၁၉၉၈ ခိုနှစ့် န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး   ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့် ငွ့် 

ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည ့်   ဇေ ့်မျ ေးက ို ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးအ ေး စ  င့် ံိုေးဖြ ့် န့် အခငွ ့်အ ဏ   ှ သည့်။ အမှုမျ ေးက ို 

စ  င့်ရ ေး အ   ှ ရံိုေးသ ိုို့ န ိုင့်ငံ က ိုယ့်  ိုင့် ဖြစ့်ရစ (ဥပမ  ယ ဂန့်ေါ)၊ လံိုခခ ံရ ေး ရက င့်စ က ဖြစ့်ရစ (ဥပမ    ေန့်) 

လွှွဲရဖပ င့်ေး ရပေးန ိုင့်သည့်။ 

 ေမ်ဒါ ဆြိုင် ာ နြိုငင်ံတ ာ  ာဇေတ်မှု ခံရုံုျား (International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR))၊ 

၁၉၉၄ ခိုနှစ့်  ေမ့်ေါ လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှုက ို အဓ က ကက ံယွ့်သ မျ ေးအ ေး    ေးစွွဲ  ိုန ိုင့် န့် ကိုလသမဂဂက 
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 ည့်ရထ င့်ခွဲ သည ့် ရ  ှင့် ခင့် ခံိုရံိုေး ဖြစ့်သည့်။    ေးရံိုေးသည့် အ ရ ေး  ှေးပမ  ွေ့  န့်ဇန့်ေးန ေးယ ေး န ိုင့်ငံ ငွ့် 

အရဖခစ ိုက့်သည့်။ 

ယခင် ယူဂြိုဆလာျားေ ျားယာျား နြိငု်ငံ ဆြိုင် ာ နြိငု်ငတံ ာ  ာဇေတ်မှု ခံရုံုျား (International Criminal Tribunal for 

the former Yugoslavia (ICTY))၊ ယခင့် ယ ဂ ို လ ေးဗ ေးယ ေး န ိုင့်င ံွင့် ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေးက ို 

   ေး စွွဲ  ို န့် ကိုလသမဂဂက  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည ့် ရ  ှင့် ခင့် ခံိုရံိုေး ဖြစ့်သည့်။    ေးရံိုေးသည့် သည့်ရဟ ဂ့်၊ 

နယ့်သ လန့် ငွ့် အရဖခစ ိုက့်သည့်။ 

နြိုင်ငတံ ာ ဝငွဝ  ျားဆြိုင် ာ အင်စတ   ြူျား ှင်ျားမ ာျား (International financial institutions (IFIs))၊ IFIs 

မျ ေးသည့် န ိုင့်ငံ စ့်န ိုင့်ငံထက့်ပ ို၍ ပ ေးရပါင့်ေး  ည့်ရထ င့် ထ ေးရသ  ရငွရကကေး   ိုင့်   အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး 

ဖြစ့်ကကပပ ေး န ိုင့်ငံ က  ဥပရေအ  လှုပ့် ှ ေး သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့၏ ပ ိုင့် ငှ့်မျ ေး (သ ိုို့)  ယှ့်ယ  ပ ိုင့် ငှ့်မျ ေးသည့် 

အစ ိုေး မျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် အဖခ ေး န ိုင့်ငံ က  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနငှ ့် အဖခ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေး 

မျ ေးသည့်လည့်ေး  ယှ့်ယ  ပ ိုင့် ငှ့်မျ ေး ဖြစ့်န ိုင့်သည့်။ အထင့် ှ ေး ံိုေး IFIs မျ ေးမှ  န ိုင့်ငံမျ ေး အကက ေး 

ြွွဲွေ့စည့်ေးထ ေးရသ  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး ဖြစ့်ကကသည့်။ 

နြိုင်ငတံ ာ လူူ့အခငွ ်အဝ ျားဝနို့၊ ၁၉၄၈ ခိုနစှ့် ွင့် ကိုလသမဂဂ အရထွရထွည လ ခံမှ ကမ္   လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

ရကကည စ  မ့်ေး ထို ့်ဖပန့်ခွဲ ဖခင့်ေး အထ မ့်ေးအမ ှ့် အရနဖြင ့် ၁၉၅၀ ဖပည ့်နှစ့် ငွ့် ေ ဇင့်ဘ လ ၁၀  က့်ရနို့က ို 

န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေးရနို့ အဖြစ့် သ ့်မှ ့်ခွဲ သည့်။ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးရနို့က ို အြွွဲွေ့ေင့် 

န ိုင့်ငံမျ ေးမှ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အထ မ့်ေးအမ ှ့်ပွွဲမျ ေး၊ မ နို့့်ခနွ့်ေးရပေးဖခင့်ေးမျ ေး၊  ိုချ  ေးဖမြှင ့်ဖခင့်ေးမျ ေး အပါေင့် နည့်ေးလမ့်ေး 

အမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် ကျင့်ေးပကကသည့်။ 

နြိုင်ငတံ ာ အလုပ်သမာျားမ ာျား အဖွဲွေ့ခ  ပ် (International Labour Organization (ILO))၊ ၁၉၁၉ ခိုနစှ့် ငွ့် 

 ည့်ရထ င့်ခွဲ ရသ  န ိုင့်ငံ က  အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး ယခိုအခါ ကိုလသမဂဂ၏ အထ ေး ရအဂျင့်စ  အြွွဲွေ့ 

ဖြစ့်လ သည့်။ ၎င့်ေး၏ အဓ က   ေန့်မှ  အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး၏ အခွင ့်အရ ေးနငှ ့် လ မှု    ေးမျှ မှု   ိုင့်   

က စစ ပ့်မျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး န့် ဖြစ့်သည့်။ အလိုပ့်သမ ေးနှင ့် အဖခ ေးသက့်  ိုင့်ရသ  က စစ ပ့်မျ ေးနှင ့် ပ ့်သက့်ပပ ေး 

ILO က သရဘ   စ ချ ပ့် အမျ ေးအဖပ ေး ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ပပ ေး အကကဖံပ ချက့်မျ ေးလည့်ေး ရပေးခွဲ သည့်။ 

နြိုင်ငတံ ာ ဝငွဝ  ျား  န်ပုံဝငွ အဖွဲွေ့ (International Monetary Fund)၊ ၁၉၄၄ ခိုနစှ့် ွင့် ရငရွကကေး 

လွဲလှယ့်မှုနှုန့်ေးမျ ေး  ည့်ပင မ့်ရအ င့် ကက  ေးပမ့်ေးရနရသ  (သ ိုို့) ေင့်ရငွ၊ ထွက့်ရငွ မျှ မှု   ိုေး က့်ရအ င့် 

ကက  ေးစ ေးရနရသ  န ိုင့်ငံမျ ေးက ို ရ   ို ရငွရ ေးရကကေးရ ေး   ိုင့်   အက အည  ရပေးအပ့် န့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ ရသ  

ဘ က့် န့်ေိုေ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး မျ ေးထွဲမှ  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၈၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေးမှ စ၍ IMF သည့် ၎င့်ေး၏ 

ရချေးရငွမျ ေးနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ေးပပ ေး ြွွဲွေ့စည့်ေး ည့်ရ  က့်ပံို ညြှ န ှုင့်ေးရဖပ င့်ေးလွဲရ ေး အစ အစဉ့်မျ ေးမှ  စ့် င ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေး၏ စ ေးပွ ေးရ ေး  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်ရ ေး ငွ့် ပ ိုမ ိုပါေင့်လ သည့်။ 

 ဏ္ဍခ င်ျားထပ် ခ ြိတ်ဆ ဝ်နမှု၊ လ မျ   ေး၊ အ င ့်အ န့်ေး၊ ဂျန့်ေါ၊ လ င့်ဖြစ့် ည့်မှု၊ မ လ အရဖခချ 

ရနထ ိုင့်သ မျ ေး၏ န ိုင့်ငံရ ေး၊ လ နည့်ေးစို အိုပ့်စို န ိုင့်ငရံ ေး၊ အ င ့်အ န့်ေး အရဖခဖပ  န ိုင့်ငံရ ေး၊ အမျ   ေးသ ေးရ ေး 

အစ ှ သည ့် ြ နှ ပ့်မှု ပံိုစ ံ အမျ   ေးမျ   ေးအကက ေး  က့်စပ့်မှုမျ ေးက ို ရလ လ  န့်    ေးမျှ မှု မ ှ ဖခင့်ေး  ိုင့်   

ပည  ငှ့်မျ ေး အသံိုေးဖပ သည ့် သ အ ို     ိုင့်   ရှုရထ င ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုကဏ္ဍချင့်ေးထပ့် ချ   ့် က့်ရနမှုက ို 
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ရလ လ ဖခင့်ေးဖြင ့် အမျ   ေးသမ ေး ေါေ မျ ေးက ြ နှ ပ့်ဖခင့်ေး၏ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး  က့်စပ့်က  ဖမင့်သ ဖခင့်ေး မ ှ ရသ  

မ   ေးမှု အရ ွွေ့အကကံ မျ ေး ြန့်  ေးရပေးဖခင့်ေးက ို ရ ွွေ့ ှ ခွဲ ကကသည့်။ 

နြိုင်ငံဝပါင်ျားခ  ပ် အသင်ျားက  ျား၊ ဗ   ိုင့်ေး သရဘ   စ ချ ပ့်အ  ပထမ ကမ္ စစ့်အပပ ေး ြန့်  ေးခွဲ ရသ  န ိုင့်င ံက  

အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ အြွွဲွေ့၏  ည့်မှန့်ေးချက့်မှ  စစ့်ပွွဲမျ ေး ထပ့်မံ ဖြစ့်ပွ ေးဖခင့်ေးက ို   ေး  ေး န့် ဖြစ့်သည့်။ 

အြွွဲွေ့သည့် ၁၉၂၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး ငွ့် ရအ င့်ဖမင့်မှု အနည့်ေးငယ့်  ှ ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ၁၉၃၀ 

ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး၌ ေင့်ရ ိုေးစွန့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အ ဏ က ို ရ  င ့်ခံန ိုင့်ဖခင့်ေး မ ှ ရ   ရပ။ ေို  ယ ကမ္ စစ့် 

အပပ ေး ွင့် ထ ိုအြွွဲွေ့က ို ကိုလသမဂဂဖြင ့် အစ ေးထ ိုေးခွဲ သည့်။ 

ဥပရေရ ေး   ေ ဋ္ဌဓမမ နည့်ေးလမ့်ေး (legal positivism)၊ ဥပရေက ို ကျင ့်ေ ့် (သ ိုို့)    ေးမျှ မှု   ိုင့်   

စဉ့်ေးစ ေးချက့်မျ ေးမှ သ ေးသနို့့် ခွွဲထို ့်န ိုင့်သည့် ဟ သည ့် အဖမင့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအဖမင့်အ  ဥပရေ  စ့်ခိုသည့် 

ရလ ကန ယ မ (သ ိုို့) အဖခ ေးရသ  ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   စဉ့်ေးစ ေးချက့်မျ ေးမှ    ေးေင့်မှု မ  ှ န ိုင့်၊ 

သင ့်ရလျ ့်သည ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး အြွွဲွေ့မ ှဖပဋ္ဌ န့်ေးမှသ     ေးေင့် ဖြစ့်သည့် ဟ သည ့် ေါေ ဖြစ့်သည့်။ 

လစ်ဘ ယ် ေါဒ/ လစ်ဘ ယ်ေါဒ ၊ လ သ ေး  ိုို့၏  င့်ဖခင့် ံို   ေး၊ လ မှု ဘေမျ ေးက ို ပံိုရြ ့်သည ့် လ   ိုို့၏ 

အခန့်ေးကဏ္ဍမျ ေး၊ လ   ိုို့၏ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး၊ လွ ့်လပ့်ခွင ့်မျ ေးနှင ့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေး သဟဇ   ဖြစ့်မှု၊ 

ရစျေးကွက့် စ ေးပွ ေးရ ေး (ဂနထေင့် လစ့်ဘ ယ့် ေါေ ဖြစ့်ရစ၊ ြ လံိုရ ေး လစ့်ဘ ယ့် ေါေ ဖြစ့်ရစ) နှင ့် ေ မ ိုကရ စ  

နည့်ေးလမ့်ေးကျရသ  အစ ိုေး  (မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် အခန့်ေးကဏ္ဍ အကနို့့်အသ ့်ဖြင ့်သ   ှ ရသ  အစ ိုေး က ို 

  ိုလ ိုသည့်) က ို အရလေးထ ေးသည ့် န ိုင့်ငရံ ေး သရဘ    ေး/ေါေ  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။၊ လွ ့်လပ့်ခငွ ့် (သ ိုို့) 

လွ ့်လပ့်မှုသည့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး ငွ့်  ှ သင ့်ရသ  အဓ က  န့်ြ ိုေးထ ေးမှု  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး အစ ိုေး မှ 

အက အကယွ့် ရပေးသင ့်သည့်။ လစ့်ဘ ယ့် အဖမင့်အ  လ သ ေးအ ေးလံိုေးသည့်  န့်ေး  ည သည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို    ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးမှု ရအ က့် ငွ့်  န့်ေး  ည မျှ အက အကွယ့် ရပေးသင ့်သည့်။ 

န ိုင့်င ံက   က့် ံရ ေး သ အ ို   ငွ့် လစ့်ဘ ယ့် ေါေသည့် ေ မ ိုက က့် စ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ န ိုင့်င ံက  

ပ ေးရပါင့်ေးမှု ြန့်  ေးရ ေး အခန့်ေးကဏ္ဍနှင ့် န ိုင့်ငံ က  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၏ န ိုင့်ငံမျ ေးအ ငွ့်ေး ပ ေးရပါင့်ေးမှု 

ြန့်  ေးရ ေး အခန့်ေးကဏ္ဍ  ိုို့က ို အရလေးစ ိုက့်ထ ေးသည ့် ချဉ့်ေးကပ့်ပံို အမျ   ေးမျ   ေးနငှ ့်  က့်စပ့်သည့်။ 

အ မငတ်ူ အုပ်စ၊ု အဖမင့်   အိုပ့်စို  ိုသည့်မှ  န ိုင့်င ံက  ြ ို မ့်  စ့်ခို ငွ့်   ည ရသ   ပ့် ည့်ချက့်က ို 

ဖပသ န့် အလွ ့်သရဘ  စိုစည့်ေးထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံ အိုပ့်စို ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး နယ့်ပယ့် ငွ့် ဤသည့်မှ  

ကိုလသမဂဂ ငွ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး က စစ ပ့်မျ ေး ပ ိုမ ိုလိုပ့်ရ  င့်လ ိုသည ့် ကရနေါ၊ နယ့်သ လန့်၊ 

စကန့်ေ ရနေးဗ ေးယန့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  အ ေးနည့်ေးသည ့် အရန က့်န ိုင့်ငံ အိုပ့်စိုမျ ေးက ို  ည့်ညွှန့်ေးသည့်။ 

နြိုင်ငတံ ာ  ာဇေတ်မှု တ ာျားရုံျား အ ွက့် ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေး ွင့် အဖမင့်   အိုပ့်စိုမျ ေးသည့် ပ ို၍ ကက ေးမ ေးရသ  

အိုပ့်စို ဖြစ့်လ ခွဲ သည့်။ ထ ိုအိုပ့်စိုက ပ ို၍ အ ေးရက င့်ေးပပ ေး လွ ့်လပ့်ရသ     ေးရံိုေး ဖြစ့်ရစလ ိုကကပပ ေး 

ယင့်ေးအိုပ့်စို ငွ့် ဥရ  ပ၊ အ ြ  ကနှင ့် လက့် င့် အရမ  ကမှ န ိုင့်ငံ အမျ ေးအဖပ ေး ပါေင့်ခွဲ သည့်။ သ ိုို့   ွင့် 

မကက ရသေးမ က လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ရက င့်စ နှင ့် ပ ့်သက့်၍မ  အဖမင့်   အိုပ့်စို ဟ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေးက ို 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးထက့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို ဦေးစ ေးရပေးလ ိုသည ့် အိုပ့်စိုမျ ေးအ ေး  ည့်ညွှန့်ေး န့် 

အသံိုေးဖပ ခွဲ သည့်။ 
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စ ျားပွာျားဝ ျား၊ လူမှုဝ ျားနှင ် ယဉ်ဝ ျ ျျားမှု အခွင အ်ဝ ျားမ ာျား ဆြိုင် ာ နြိုင်ငံတ ာ သဝဘာတစူာခ  ပ် 

အဝ ာင်အထည် ဝဖာ်ဝ ျားအတွ ် လင်ျားဘတ် စည်ျားမ ဉျ်ားမ ာျား၊ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကံျံေးမှု 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး   ိုင့်   န ိုင့်ငံ က  သရဘ   စ ချ ပ့်က ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏   ေန့် 

သရဘ    ေး မျ ေးနငှ ့် အကျယ့်က ို  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပ န့် ၁၉၈၆ ခိုနစှ့် ွင့် (နယ့်သ လန့် န ိုင့်ငံ) လင့်ေးဘ ့် 

ဖပည့်နယ့်၌ န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ွင့် ထင့်  ှေးသည ့် အိုပ့်စိုမျ ေး စိုစည့်ေးက  ရ ေး ွွဲခွဲ ရသ  စည့်ေးမျဉ့်ေး ၁၀၃ ခို 

ဖြစ့်သည့်။  ယ့်စိုနစှ့်  စ့်ခိုအကက  ယင့်ေးစည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို စ ေးပွ ေးရ ေး လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ရြ က့်ြျက့်ဖခင့်ေး   ိုင့်   မက့်စ့်ထ စ့်ချ့် လမ့်ေးညွှန့်ချက့်မျ ေးဖြင ့် ထပ့်မံ ဖြည ့်စွက့်ခွဲ သည့်။ 

မဂ်နာ ာတာ၊ (လက့် င့်ဘ သ အ  ကက ေးဖမ ့်ရသ  ပဋ ည ဉ့် ဟို အဓ ပပ ယ့်  သည့်) မဂ့်န က   သည့် 

သ ရက င့်ေးမျ   ေးမျ ေး၏ ပိုန့်ကန့်မှု ရန က့်ပ ိုင့်ေး ၁၂၁၅ ခိုနစှ့် ငွ့် အဂဂလန့်န ိုင့်ငံ  န့်န မ ေ  ွင့် ဂျွန့်ဘို င့် လက့်မှ ့် 

ရ ေးထ ိုေးခွဲ သည ့် စ ချ ပ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုပဋ ည ဉ့်က    ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးမှု သရဘ    ေးက ို ချမှ ့်ခွဲ ပပ ေး 

ဘို င့်က ိုလည့်ေး ဥပရေရအ က့် ငွ့် ထ ေး ှ ခွဲ သည့်။ ယင့်ေးပဋ ည ဉ့်၏ အပ ိုေ့် အချ   ွေ့မှ  ယရနို့ရခ ့် ပဗ   သျှ 

ဥပရေ ငွ့် ပါေင့်ရန ွဲ ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေး  ိုို့ထွဲ ွင့် ပထမ အပ ိုေ့်ဖြစ့်သည ့် ဘို  ေးရကျ င့်ေး မျ ေးသည့် 

လွ ့်လပ့်ပပ ေး အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ပယ့်ြျက့်ခ ံဖခင့်ေး မ ှ  ၊ ၎င့်ေး  ိုို့၏ လွ ့်လပ့်ခငွ ့်က ို ထ ခ ိုက့်ဖခင့်ေး မ ှ   ဟ သည ့် 

အချက့်လည့်ေး ပါေင့်သည့် (http:// www.bl.uk/ magna-carta/ articles/ magna-carta-english-

translation  ွင့် အဖပည ့်အစံို ြ ့်ရှုန ိုင့်သည့်)။ 

အခွင ်အဝ ျားမ ာျား၏ အ  ယ ်ြို သတ်မှတ် ာတွင ် နြိုငင်မံ ာျားမှ ဆုံျား ဖတ်နြိုင်သည ် လွတ်လပ်ခငွ ် ဝပျား ခင်ျား 

(Margin of appreciation)၊ အကကမ့်ေးြျဉ့်ေးအ ေးဖြင ့် margin of appreciation   ိုသည့်မှ  ဥရ  ပ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး သရဘ   စ ချ ပ့်ပါ   ေန့်မျ ေးက ို ဖပည့် ငွ့်ေး အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေးက ဖြည ့် ည့်ေး   ငွ့် 

ရပေးထ ေးသည ့် လွ ့်လပ့်ခငွ ့် ဖြစ့်သည့်။ အရသေးစ  ့်က ို  Steven Greer, The Margin of Appreciation: 

Interpretation and Discretion under the European Convention on Human Rights, Human rights 

files No. 17. Council of Europe Publishing  ငွ့် ရှုပါ။ 

ဝထာင်စုနစှ် ဝ  ညာခ  ် (Millennium Declaration (MD))၊ ၂၀၀၀ ဖပည ့်နှစ့် ရထ င့်စိုနစှ့် 

ထ ပ့်သ ေးည လ ခံ ငွ့် စိုစည့်ေးခွဲ ရသ  န ိုင့်ငံ  ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် ကမ္   ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးအ ွက့် 

က ိုယ့်စွမ့်ေးဉ ဏ့်စွမ့်ေး  ှ သရလ က့် လိုပ့်ရ  င့်သ ွေးပါမည့်ဟို က  ဖပ ခွဲ သည ့် ရကကည ချက့် ဖြစ့်သည့်။ MD က 

 န့်ေး  ည မှုနှင ့် စည့်ေးလံိုေးည ည ွ့်ရ ေး စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက ို ရလေးစ ေးက   င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု   ိုက့်ြျက့်ပပ ေး 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၊ ေ မ ိုကရ စ နှင ့် သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရ ေး   ိုို့က ို 

လိုပ့်ရ  င့်သ ွေးမည့်ဟို က  ဖပ ခွဲ သည့်။ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးအ ွက့်  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးနငှ ့် ပစ့်မှ ့်မျ ေးက ိုလည့်ေး 

ချမှ ့်ခွဲ ပပ ေး ယင့်ေး  ိုို့က ို ရထ င့်စိုနှစ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး  ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး ငွ့် အရသေးစ  ့်  ငှ့်ေးလင့်ေးထ ေးသည့်။ 

ဝထာင်စုနစှ ် ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားဝ ျား  ညမှ်န်ျားခ  ်မ ာျား (Mellennium Development Goals (MDGs))၊ ၂၀၀၀ ဖပည ့်နှစ့် 

ရထ င့်စိုနှစ့် ရကကည ချက့် အပပ ေး ွင့် ချမှ ့်ခွဲ သည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးအ ွက့်  ည့် ယွ့်ချက့်  စှ့်ခို၊ ပစ့်မှ ့် ၁၈ ခိုနငှ ့် 

  ိုေး က့်မှု ညွှန့်ေးက န့်ေး ၄၈ ခို  ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ MDGs မျ ေးက  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု၏ ရှုရထ င ့် ၈ ခို ဖြစ့်ရသ  

င ့်မွ ့်ဖခင့်ေး၊ အရဖခခံ ပည ရ ေး၊ ကျ ေး၊မ  န့်ေး  ည ရ ေးနှင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးအ ေး ဖမြှင ့် င့်ရပေးရ ေး၊ မ ခင့် 

အသက့် ှင့်နှုန့်ေး၊ ရမွေးစကရလေး အသက့် ှင့်နှုန့်ေး၊ HIV/AIDS နှင ့် အဖခ ေးရသ  အဓ က ရ  ဂါမျ ေး၊ သဘ ေ 
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ပ ့်ေန့်ေးကျင့် ရ  ှည့်  ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရ ေး  ိုို့က ို က ိုင့် ယွ့်သည့်။  ည့်မှန့်ေးချက့် ၈ ခိုက ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးအ ွက့် 

ကမ္  စ့်ေန့်ေး ပ ို၍ အ ေးရက င့်ေးရသ  မ  ့်ြက့်ဖပ မှု နငှ ့် ပ ေးရပါင့်ေးရ  င့် ကွ့်ရ ေး  ိုို့က ို   ိုက့် ွန့်ေးသည့်။ 

လူသာျားခ င်ျား စာနာမှု အဝ ခ ပ  ေင်ဝ ာ ် စွ ်ဖ ်မှု၏   င ်ေတ်  ပဿနာ၊ အနတ  ယ့် ကျရ  က့်ရနသည ့် 

အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့် စံနှုန့်ေးသစ့်မျ ေး (သ ိုို့) က ကွယ့် န့်   ေန့်က ပိုန့်ကန့်သ မျ ေးက ို အ ေးရပေးသည ့် 

မ ည့် ွယ့်ထ ေးရသ  အကျ  ေး က့်  ှ လ ရစပပ ေး န ိုင့်ငရံ  ့်က အ ပ့်သ ေးမျ ေးအ ေး လက့် ံိုို့ဖပန့်ရအ င့် 

 ွရပေးသလ ို ဖြစ့်လ သည့်။ 

နြိုင်ငံအမ ာျားအ ပာျား ပါေငဝ်သာ သဝဘာတူစာခ  ပ်၊ အြွွဲွေ့ေင့် နှစ့်န ိုင့်ငံထက့် ပ ို၍ ပါေင့်ရသ  သရဘ   စ ချ ပ့် 

(သ ိုို့) အြွွဲွေ့ေင့် န ိုင့်ငံက အပပ ေးသ ့် ရ ေးသ ေးပပ ေး အဖခ ေးန ိုင့်ငံမျ ေးက ို လက့်မှ ့်ရ ေး န့် ြွင ့်ရပေးထ ေးသည ့် 

သရဘ   စ ချ ပ့် ဖြစ့်သည့်။ 

နြိုင်ငံ တစ်နြိငုင်ံထ ်ပြို၍ လှုပ် ှာျားဝသာ စ ျားပွာျားဝ ျား လုပ်ငန်ျားမ ာျား (Multinational corporations (MNCs))၊ 

န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံထက့်ပ ို၍ လိုပ့်ငန့်ေး ရ  င့် ကွ့်ရသ ၊ လိုပ့်ငန့်ေးခွွဲမျ ေး  ှ ရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေးက ို 

  ိုလ ိုသည့် ( စ့်ခါ စ့် ံ ၎င့်ေး  ိုို့က ို န ိုင့်ငံ ဖြ ့်ရကျ ့် လှုပ့်  ှေးသည ့် စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး (Transnational 

corporations (TNCs)) ဟိုလည့်ေး ရခေါ်သည့်။ 

နာမညတ်ပ် ရှုတ်ခ  ခင်ျား၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး  က့်ကကွ လှုပ့် ှ ေးသ မျ ေး သံိုေးသည ့် နည့်ေးဗျှူဟ  ဖြစ့်သည့်။ 

အိုပ့်စိုမျ ေးက အစ ိုေး မျ ေးက ို ရှု ့်ချ န့် (သ ိုို့) အ ှက့် ရစ န့်  ည့် ွယ့်၍ လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု 

သက့်ရသမျ ေးက ို ဖြနို့့်ရေဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 ပည်တငွ်ျား လူူ့အခငွ အ်ဝ ျား အင်စတ   ြူျား ှင်ျားမ ာျား၊ ဖပည့် ွင့်ေး၌ န ိုင့်င ံက  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို 

က ကယွ့် န့်နငှ ့် ဖမြှင ့် င့် န့်  ည့် ွယ့်ထ ေးသည ့် အစ ိုေး  ရအဂျင့်စ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ၁၉၉၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့် 

အရစ ပ ိုင့်ေးမျ ေးမှ စ၍ ထ ိုအင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် ကမ္  စ့်ေန့်ေး အရ အ ွက့်   ိုေးပွ ေးလ ပပ ေး ယခိုအခါ 

န ိုင့်ငရံပါင့်ေး ၁၀၀ ရကျ ့် ငွ့်  ှ ရနပပ  ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးအြွွဲွေ့မျ ေးက ို လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး   ိုင့်ကက ေးမှုမျ ေးနငှ ့် 

ပ ့်သက့်၍ အချက့်အလက့်မျ ေး စိုစည့်ေးဖခင့်ေး၊ စံိုစမ့်ေးစစ့်ရ ေးဖခင့်ေး၊ အကကံဖပ ချက့်မျ ေး ထို ့်ဖပန့်ဖခင့်ေး၊ 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ပည ရပေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး   ိုို့ ငွ့်   ေန့် ရပေးရလ   ှ သည့်။  

 ပည်တငွ်ျား လုံခခ ံဝ ျား ေါဒမ ာျား၊ လ မှု မ ည့်ပင မ့်မှုမျ ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့်နှင ့် ဖပည့် ငွ့်ေး လံိုခခ ံရ ေးက ို 

အ မခံရပေး န့် န ိုင့်ငံရ  ့်မှ အင့်အ ေးသံိုေးဖခင့်ေးက ို    ေးေင့် ဖြစ့်သည့်ဟို သ ့်မှ ့်ထ ေးသည ့် ေါေ ဖြစ့်သည့်။ 

ယင့်ေးမှ  စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲ က လ ငွ့် လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ ခွဲ ပပ ေး ယရနို့ရခ ့် အကကမ့်ေးြက့်မှု   ိုက့်ြျက့်ရ ေး 

စစ့်ပွွဲ ွင့်လည့်ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်သည့်။ ဖပည့် ွင့်ေး လံိုခခ ံရ ေး ေါေမျ ေးက လ မှု စ န့်ရခေါ်မှုမျ ေးက ို နှ ပ့်ကွက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် 

 ံိုို့ဖပန့်ဖခင့်ေးအ ေး အဘယ့်ရကက င ့် လက့်ခသံင ့်သနည့်ေး၊ ထ ိုသ ိုို့ အဘယ့်ရကက င ့်  ံိုို့ဖပန့် န့် လ ိုအပ့်သနည့်ေး 

ဟ သည ့် အရကက င့်ေးဖပချက့်က ို ရပေးသည့်။ 

သဘာေ မြိသာျားစု၊ ခ စ့်ယ န့် ရ ေှးရ ိုေးစွွဲ ရဖပ   ိုရ ေးသ ေးမှုမျ ေး ွင့် ဘို  ေးသခင့်မှ ရက င့်ေးချ  ေးရပေးသည ့် မ သ ေးစို 

ပံိုစမှံ  လက့်ထပ့်ထ ေးသည ့် ခင့်ပနွ့်ေးနှင ့် ဇန ေးနှင ့် သ   ိုို့မှ ရမွေးြွ ေးရသ  ကရလေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုမ သ ေးစို 

ပံိုစကံ ို ရထ က့်ခသံ မျ ေးက အဖခ ေးရသ  မ သ ေးစို ပံိုစမံျ ေးက ို ဥပရေအ  အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးသည့် သဘ ေ 
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ပံိုစကံ ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့် ရနသည့်ဟို ရှုဖမင့်ကကသည့်။ ၎င့်ေး  ိုို့က လ င့်   မ သ ေးစိုမျ ေး ကွဲ သ ိုို့ အဖခ ေးရသ  မ သ ေးစို 

ပံိုစမံျ ေးက ို အရဖခခ ံလ ူ့အခငွ ့်အရ ေး က စစ ပ့်အဖြစ့် အသ အမှ ့်ဖပ ဖခင့်ေးအ ေး  နို့့်ကျင့်ကကသည့်။ 

ဝလာ  နြိယာမ၊ စကက ေဠ  ွင့်  ည့် ှ ရနရသ ရကက င ့် ဓမမဓ ဌ န့်ကျရသ  ကျင ့်ေ ့် ဥပရေ (သ ိုို့) စည့်ေးမျဉ့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ရလ က န ယ မသည့် ခ စ့်ယ န့် ဘ သ  မထွန့်ေးက ေးမ ကပင့်  ှ ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး လ ူ့သ ေး  ိုို့၏ 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးနငှ ့် ယရနို့ရခ ့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး ထွက့်ရပေါ်လ ရစ န့် ခ စ့်ယ န့် စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေးက 

သရဘ    ေး ရန က့်ခမံျ ေး ပံ ပ ိုေးရပေးခွဲ သည့်။ 

သဘာေ အခွင အ်ဝ ျား၊ ရလ ကန ယ မ အရပေါ် အရဖခခရံသ  အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး ခ စ့်ယ န့် ကျမ့်ေးစ က ို 

အရဖခခံထ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေး ပထမ မျ   ေး က့်အ  ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်သည့်ဟို သ ့်မှ ့်သည့်။ 

ထ ိုသ အ ို  က ို အရ ွေးအရခေါ် ပည  ငှ့်မျ ေး သရဘ ကျဖခင့်ေး မ ှ ရ   ရလ   သဘ ေ အခွင ့်အရ ေးမျ ေးသည့် 

ဘို  ေးသခင့်၏ ရလ က န ယ မထက့် ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ လ သ ေးဖြစ့်မှု အရဖခခံမှု ထွက့်ရပေါ်လ သည့်ဟို 

  ိုကကသည့်။ သ ိုို့   ငွ့် ရ ေွးရခေါ်ပည  ငှ့်မျ ေးက ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့၏ လ သ ေးဖြစ့်မှုမှ မည့်သ ိုို့ 

ထွက့်ရပေါ်လ သည့်က ို န ေးလည့်ပံိုမျ ေး ကွွဲဖပ ေးကကသည့်။ 

န ယြိုလစ်ဘ ယ် ေါဒ/န ယြို လစ်ဘ ယ် ေါဒ ၊ န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့် ေါေ   ိုသည့်မှ  လွ ့်လပ့်ခငွ ့်အရပေါ် အစ ိုေး ၏ 

စည့်ေးမျဉ့်ေးစည့်ေးကမ့်ေး အနည့်ေးအကျဉ့်ေးသ  ထ ေးရသ  ရစျေးကွက့် လှုပ့် ှ ေးမှု၊ အခွန့်ရငွ ရက က့်ခံမှု ရလျှ  ချဖခင့်ေး၊ 

ဖပည့်သ ပ ိုင့်သ မ့်ေးဖခင့်ေးအ ေး   ေးဖမစ့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) လ မှု   ေန့်မျ ေး ခံယ  န့် မလ ိုဖခင့်ေး အစ ှ သည့်  ိုို့ဖြင ့် အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုထ ေးသည့်။ န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့်သမ ေးမျ ေးက လွ ့်လပ့်ရသ  ရစျေးကွက့်သည့် အ ေးလံိုေးအ ွက့် 

အကက ေးမ ေး ံိုေးရသ  လွ ့်လပ့်ခငွ ့်နှင ့် ချမ့်ေးသ မှု ယ ရ  င့်ရပေးမည့်ဟို ယံိုကကည့်ကကသည့်။ န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့်၏ 

အဓ က အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေး ွင့် ကိုန့်သွယ့်မှု ရဖြရလျှ  ရပေးရ ေး၊ စည့်ေးကမ့်ေးမျ ေး ရဖြရလျှ  ရပေးရ ေး၊ 

ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အသံိုေးစ   ့်မျ ေး ြျက့်သ မ့်ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) သ သ သ သ  ရလျှ  ချဖခင့်ေးနငှ ့် လ  စ့်ဦေး  နဒ ှ သလ ို 

စ ချ ပ့်မျ ေး ချ ပ့်  ိုန ိုင့်ဖခင့်ေးနှင ့် ပစစည့်ေးမျ ေးက ို ရ  င့်ေးချန ိုင့်ဖခင့်ေး အပါအေင့် ပစစည့်ေးဥစစ ပ ိုင့်  ိုင့်ခွင ့် 

အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို အ မခံဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ ထ ို ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို မ ေါေ အရက င့်အထည့် ရြ ့်ဖခင့်ေးက 

စ ေးပွ ေးရ ေး ငွ့် န ိုင့်ငံ၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို ရလျှ  ချရပေးပပ ေး စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှုက ို ဖမြှင ့် င့် န ိုင့်လ မ ့်မည့်ဟို 

ရထ က့်ခသံ မျ ေးက   ိုကကသည့်။ ရေြန့်သ မျ ေးကမ  န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့် ေါေသည့် အရန က့်  ိုင့်ေး၏ လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုက ို 

ထပ့်မံ အ ေးရက င့်ေးရစသည ့် နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး   ိုေး က့်မှု   ှ ရစသည ့် သက့်ရသမျ ေးမှ  

  ှေးပါေးလှသည့်ဟို   ိုကကသည့်။ 

  ာျားဝန ခင်ျား၊ ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးက ဖြစ့် ပ့်မျ ေး၏ ချ  န့်ခငွ့်လျှ က ို သက့်ရ  က့်မှု မ ှ ရစ န့် 

ရသချ ရစဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု   ိုင့်   

ရ ွေးရနွေးချက့်မျ ေး ွင့် ကက ေးရန အက အည    ိုသည့်မှ  စစ့်ဖြစ့်ရနရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးအကက ေး အ ဏ  

ချ  န့်ခငွ့်လျှ က ို ရဖပ င့်ေးလွဲရစဖခင့်ေး မ ှ သည ့် အက အည က ို   ိုလ ိုသည့်။ ယင့်ေးက ို ဘ ်လြို မ်ှု မ ှြိ ခင်ျားနှင ့် 

န ှုင့်ေးယှဉ့် ကကည ့်န ိုင့်သည့်။ 

နြိုင်ငတံ ာ စ ျားပွာျားဝ ျား အစ အစဉ်သစ် (New International Economic Order (NIEO))၊ ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေး 

စနစ့် ပ ိုမ ို မျှ လ ရစ န့် ၁၉၇၀ ဖပည ့်လွန့်နစှ့်မျ ေး၌ ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးက အ  ိုဖပ ခွဲ သည ့် အချက့်မျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအ  ိုဖပ ချက့်မျ ေး ွင့် ကိုန့်သွယ့်ရ ေးနှင ့် ကိုန့်သွယ့်ခနွ့်   ိုင့်   ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး၊ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 
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အက အည    ိုေးဖမြှင ့်ရ ေးနှင ့် ချမ့်ေးသ သည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ို မျက့်နှ သ  ရပေးရနသည့်ဟို ရှုဖမင့် ရသ  ကမ္   

စ ေးပွ ေးရ ေး  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်မှု စနစ့်က ို အရဖပ င့်ေးအလွဲမျ ေး လိုပ့် န့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

ဝလယာဉ်မပ ံသန်ျား  နယ်ဝ မ၊ ၁၉၉၁-၂၀၀၃ ခိုနစှ့်ကက ေး အ   ့် န ိုင့်ငံနငှ ့် ၁၉၉၃-၅ ခိုနစှ့်ကက ေး ရဘ  စန ေးယ ေး 

န ိုင့်င ံ ိုို့ ွင့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှု အရနဖြင ့်    ေးမေင့် ပျသံန့်ေးရသ  

စစ့် ပ့်မှ ရလယ ဉ့်မျ ေးက ို ပစ့်ချဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အစြိုျား မဟုတ်ဝသာ အဖွဲွေ့အစည်ျားမ ာျား (Non-governmental organizations (NGOs))၊ ဥပရေအ  

 ည့်ရထ င့်ထ ေးရသ ၊ ပိုဂဂလ က အကျ  ေးအဖမ ့် မယ သည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

နယ့်ပယ့် ငွ့် ယင့်ေးအြွွဲွေ့မျ ေးသည့် ရထ က့်ခ ံ လှုပ့် ှ ေးဖခင့်ေး ကမ့်ပ န့်ေးမျ ေး လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး၊ န ိုင့်ငံ က  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေး ထို ့်ရြ ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ချမျ ့်ဖခင့်ေး၊ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို 

ရစ င ့်ကကည ့်ဖခင့်ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေး ွင့် ေန့်ရ  င့်မှုမျ ေး ရပေးအပ့်ဖခင့်ေး  ိုို့က ို လိုပ့်ရ  င့် 

ကကသည့်။ အြွွဲွေ့အမျ ေးအဖပ ေးမှ  ကမ္   အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး နယ့်ပယ့် ငွ့်  က့်ကက ွ

လှုပ့် ှ ေးရနကကသည့်။ 

ရုပ်ေတထ မဲ  ေါဒ၊ ရိုပ့်ေ ထ မွဲ  ေါေက လ သ ေး  ိုို့နငှ ့်   ိုင့်သည ့် ဖြစ့် ပ့်မျ ေးက ို  ငှ့်ေးလင့်ေးဖပ   ွင့် အကကံဉ ဏ့်မျ ေး၊ 

စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်မျ ေး (သရဘ    ေးသ   ှ သည ့် အ  မျ ေး) ၏ အခန့်ေးကဏ္ဍက ို အဓ က 

အ ရံိုစ ိုက့်သည့်။ ဥပမ  ထ ိုေါေက နှ ပ့်ကွပ့်မှု ဖပ  န့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့်အ ွက့်  ွက့်ချက့်မှုမျ ေးနှင ့်   ပရသ  

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးထက့် နှ ပ့်ကွပ့်မှု သင ့်ရလျ ့်သည့်ဟို ယ  သည ့် သရဘ ထ ေး အဖမင့်မျ ေးက ို ပ ို၍ ဦေးစ ေးရပေး 

စဉ့်ေးစ ေးသည့်။ 

 ပနပ်ြိုို့ဝဆာင်မှု မ ပ  ခင်ျား၊ ဖပန့်လည့် ပ ိုို့ရ  င့်ဖခင့်ေး   ိုသည့်မှ  လ  စ့်ဦေးက ို ၎င့်ေး၏ လ မျ   ေး၊ ဘ သ ၊ န ိုင့်ငံသ ေး၊ 

လ မှု အိုပ့်စို ငွ့် ပါေင့်မှု (သ ိုို့) န ိုင့်ငံရ ေး သရဘ ထ ေး အစ ှ သည့်  ိုို့ရကက င ့် သ ၏ အသက့် (သ ိုို့) 

လွ ့်လပ့်ခငွ ့်က ို ပခ မ့်ေးရဖခ က့် ခံ န ိုင့်သည ့် နယ့်ရဖမ (သ ိုို့) ရန    စ့်ခိုသ ိုို့ ဖပန့်လည့် ပ ိုို့ရ  င့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ဖပန့်ပ ိုို့ရ  င့်မှု မဖပ  န့်   ေန့် (သ ိုို့) လ မျ ေးက ို အနတ  ယ့်  ှ သည ့် ရန  သ ိုို့ ဖပန့်မပ ိုို့ န့်မှ  န ိုင့်င ံက  

ဓရလ ထံိုေး မ့်ေး ဥပရေ ဖြစ့်ပပ ေး ေိုကခသည့်မျ ေး၏ အရဖခအရနနငှ ့်   ိုင့်ရသ  သရဘ    စ ချ ပ့်က ို 

လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးသည့် ဖြစ့်ရစ၊ မထ ိုေးထ သည့် ဖြစ့်ရစ န ိုင့်ငအံ ေးလံိုေး အ ကွ့် စည့်ေးရနှ င့်မှု  ှ သည့်။ 

နြိုင်ငံဝတာ ်မဟတု်သည  ်ဇာတ်ဝ ာင်မ ာျား၊ န ိုင့်ငံ က  အ င ့် ွင့် န ိုင့်ငံရ  ့် မဟို ့်သည ့် ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး 

အ ေးလံိုေး၊ ဥပမ  အကကမ့်ေးြက့် အိုပ့်စိုမျ ေး၊ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံထက့် ပ ို၍ လှုပ့် ှ ေးရသ  စ ေးပွ ေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး၊ 

အစ ိုေး  မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၊ ပိုဂဂလ က လံိုခခ ံရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးမျ ေး အစ ှ သည့်  ိုို့က ို  ည့်ညွှန့်ေးသည့်။ 

  င ်ေတ်ပြိငု်ျား ဆြိုင် ာ၊ ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး   ိုင့်    ိုသည့်မှ  ဖြစ့်သင ့်သည ့် အ  က ို   ိုလ ိုသည့်။ ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေး 

  ိုင့်   ရလ လ မှုမျ ေးက ကျင ့်ေ ့်၊ သရဘ    ေးနငှ ့် ရ ွေးရခေါ်မှုပ ိုင့်ေး  ိုင့်   ရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ို က ိုင့် ယွ့်ပပ ေး 

သရဘ    ေးမျ ေးက ို  ငှ့်ေးလင့်ေး၊ ကျ  ေးရကက င့်ေးဖပဖခင့်ေးနှင ့် ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  ဖငင့်ေးခံိုရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးနငှ ့် 

ရေြန့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေး  ိုို့က ိုလည့်ေး လိုပ့်ရ  င့်သည့်။ လ ်ဝတွွေ့  ဖစ ်ခင်ျားနငှ ့် န ှုင့်ေးယှဉ့်ကကည ့်န ိုင့်သည့်။ 

န ြူ င်ဘတ် တ ာျားခငွ်/ န ြူ င်ဘတ် ခံရုံုျား (န ြူ င်ဘတမှ် နြိုင်ငတံ ာ စစခ်ံရုံုျား (International Military 

Tribunal (IMT))၊ ေို  ယ ကမ္ စစ့် အပပ ေး ငွ့် မဟ မ  ့် အြွွဲွေ့မျ ေးက ဂျ မန န ိုင့်ငံ၊ နျှူ င့်ဘ ့် ွင့် 
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ကက ေးန ခွဲ ရသ     ေးခွင့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ို   ေးခငွ့်မျ ေးက ြမ့်ေး  ေး မ ရသ  ဂျ မန့် ရခါင့်ေးရ  င့်မျ ေးက ို 

ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေးက ို  နို့့်ကျင့်သည ့်   ဇေ ့်မှု၊ စစ့်  ဇေ ့်မှုနှင ့် လ သ ေးမျ   ေးနယွ့်စိုအရပေါ် ကျှူေးလွန့်သည ့် 

  ဇေ ့်မှုမျ ေးအ ွက့်    ေးစွွဲ  ို စစ့်ရ ေးခွဲ ကကသည့်။ (  ိုကျ   ပမ  ွေ့ ငွ့်လည့်ေး အရ ွှေ့ြျ ေးရေသ အ ွက့် 

န ိုင့်င ံက  စစ့်ခံိုရံိုေး ြွွဲွေ့၍ အလ ေး   စွွဲ  ိုမှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ခွဲ သည့်။) ၁၉၄၆ ခိုနစှ့်မှ အထင့် ှ ေး ံိုေး စွွဲ  ိုမှု 

 စ့်ခို ွင့် ဂျ မန့်   ထ ေးကက ေး   ေန့် ှ သ  ၁၉ ဦေးက ို အဖပစ့် ှ ရကက င့်ေး  ံိုေးဖြ ့်န ိုင့်ခွဲ သည့်။    ေးရံိုေးသည့် 

ထ ိုက စစ ပ့်နှင ့် စပ့်လျဉ့်ေး၍ ပထမ ံိုေးရသ  န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု ခံိုရံိုေး ဖြစ့်ပပ ေး ယရနို့ရခ ့် ငွ့် ကိုလသမဂဂ 

ရ  ှင့် ခင့်   ဇေ ့်မှု ခံိုရံိုေးမျ ေးနှင ့် န ိုင့်င ံက    ဇေ ့်မှု    ေးရံိုေး၏ ရ ွှေ့ရဖပေးအဖြစ့် မှ ့်ယ ထ ေးကကသည့်။ 

အာဖ ြိ  ှြိ ဒု ခသည်  ပဿနာမ ာျား၏ အစြိတအ်ပြိုင်ျား အခ ြိ ွေ့နှင ် သ ်ဆြိငု်ဝသာ OAU သဝဘာတစူာခ  ပ်၊ 

၁၉၅၁ ခိုနှစ့် ရေသ  ိုင့်   သရဘ   စ ချ ပ့်၏ ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်က ပ ို၍ ကျယ့်ဖပနို့့်ရသ  ေိုကခသည့် 

  ိုင့်   အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်က ို သ ့်မှ ့်ရပေး ထ ေးသည့်။ ၁၉၆၉ ခိုနှစ့် ငွ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်  OAU 

သရဘ   စ ချ ပ့်က “ေိုကခသည့်” ဟ သည ့် စက ေးလံိုေး ွင့် “ဖပင့်ပ ကျှူေးရကျ ့်မှုမျ ေး၊ သ မ့်ေးပ ိုက့်မှုမျ ေး၊ 

န ိုင့်ငံ ပ့်ဖခ ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးမှုမျ ေး (သ ိုို့) န ိုင့်ငံ၏  စ့်စ  ့် စ့်ပ ိုင့်ေး (သ ိုို့)  စ့်န ိုင့်ငံလံိုေးမှ  ည့်ပင မ့်မှုက ို ကက ေးစွ  

အရန ှင ့်အယကှ့် ရပေးရနရသ  ဖြစ့် ပ့်မျ ေးရကက င ့် ထွက့်ရဖပေး သ မျ ေးလည့်ေး အကျံ ေးေင့်သည့်” ဟို 

  ိုထ ေးသည့်။ 

သြိမ်ျားပြို  ်ခင်ျား (သြိုို့) ဝတွွေ့ ှြိ ခင်ျား၊ အဖခ ေးရသ  အချ ပ့်အဖခ အ ဏ ပ ိုင့် န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ အ ဏ ရအ က့် ငွ့် 

မ ှ သည ့် နယ့်ရဖမ  စ့်ခိုက ို သ မ့်ေးပ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 မ်ျားလွန်ဝဒသတငွ် စြိစစ ် စစ်ဝဆျား ခင်ျား၊ ခ ိုလံှုခွင ့် ရ  င့်ေးခသံ မျ ေး၏ ရလျှ က့်ထ ေးချက့် မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ 

သွ ေးရ  က့် ခ ိုလံှုလ ိုသည ့် န ိုင့်ငံ၏ ဖပင့်ပ ွင့် စ စစ့် စစ့်ရ ေးသည ့် အရလ အကျင ့် ဖြစ့်သည့်။ 

ပါလာမြို ဝနာ ်ဆ တ်ွဲ စာခ  ပ၊် လ သ ေးမျ ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် ကရလေးငယ့်မျ ေးက ို 

လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးအ ေး   ေး  ေးဖခင့်ေး၊ န ှမ့်နှင့်ေးဖခင့်ေးနငှ ့် အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး   ိုင့်   ရန က့် က့် ွွဲ သရဘ   စ ချ ပ့် 

ဖြစ့်သည့်။ ပါလ မ ို ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့်က န ိုင့်ငံ ဖြ ့်ရကျ ့် စိုစည့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ရသ    ဇေ ့်မှုမျ ေး 

  ိုက့်ြျက့်ရ ေး   ိုင့်   ကိုလသမဂဂ သရဘ   စ ချ ပ့်က ို ဖြည ့် ည့်ေးရပေးသည့်။ ယင့်ေးက ို ၂၀၀၀ ဖပည ့်နှစ့် ငွ့် 

အ  လ န ိုင့်ငံ ပါလ မ ိုပမ  ွေ့ ွင့် လက့်မှ ့် ရ ေးထ ိုေးခွဲ ပပ ေး လိုပ့်အ ေးအ ွက့် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးနှင ့် လ င့်ပ ိုင့်ေး  ိုင့်   

ရခါင့်ေးပံို ဖြ ့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်ရသ  လ ကိုန့်က ေးမှုအ ွက့် ယရနို့ရခ ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်က ို ရြ ့်ထို ့် 

ရပေးန ိုင့်ခွဲ သည့်။ 

ဒဿနြိ ဝေဒ ပညာ ှင်မ ာျား၊ ဥရ  ပ  ိုက့် အဖမင့်ပွင ့်ရခ ့် ွင့်  က့်ကကွပပ ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးမှု  ှ ခွဲ ရသ  

အရ ွေးအရခေါ် ပည  ငှ့်မျ ေးနငှ ့် စ ရပရ ေးသ ေးသ မျ ေးက ို ရြ ့်ဖပ န့် အသံိုေးဖပ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 ြိုယ် ာယ  ပည စ်ံုမှု အခွင ်အဝ ျားမ ာျား/ခ ြိ ျားဝဖာ ် ခင်ျားမ ာျား၊ န ိုင့်င ံက  ငွ့် အသ အမှ ့်ဖပ ထ ေးသည ့် 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး ပံိုမှန့်အ ေးဖြင ့် ကွက့်မျက့်ဖခင့်ေး၊ ညြှဉ့်ေးပန့်ေး နှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး၊ လက့်စရြျ က့်ဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

န ိုင့်ငရံ ေးအ  ရထ င့်သငွ့်ေး အကျဉ့်ေးချဖခင့်ေး   ိုို့မှ အက အကွယ့်   ှ ခွင ့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှုက ို 

ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးက ို မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငရံ  ့်၏ နှ ပ့်ကပွ့်မှု (သ ိုို့) အင့်အ ေးသံိုေးမှုဟို သ  ှ ကကပပ ေး န ိုင့်ငရံ  ့်နငှ ့် 

၎င့်ေး၏ လက့်ပါေးရစမျ ေးက က ိုယ့်က ယ ဖပည ့်စံိုမှု အခငွ ့်အရ ေးမျ ေးက ို ချ   ေးရြ က့် န့် အကကမ့်ေးြက့်မှု သံိုေးဖခင့်ေး 

(သ ိုို့) သံိုေးမည့်ဟို ပခ မ့်ေးရဖခ က့်ဖခင့်ေး  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 
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ဘေ၏ ရုပ်ပြိုင်ျား ဆြိုင် ာ အ ည်အဝသွျား ညွှန်ျား ြိန်ျား (Physical Quality of Life Index (PQLI))၊ န ိုင့်င ံ

 စ့်န ိုင့်င ံွင့် ဘေ အ ည့်အရသွေး (သ ိုို့) အရထွရထွ ရက င့်ေးကျ   ေးချမ့်ေးသ က ို   ိုင့်ေး  သည ့် ညွှန့်ေးက န့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ညွှန့်ေးက န့်ေးက ို အရဖခခ ံ စ   ့်ရဖမ က့်မှုနှုန့်ေး၊ ရမွေးကင့်ေးစ ကရလေး ရသနှုန့်ေး၊ 

ရမျှ ့်မှန့်ေးသက့် မ့်ေး  ိုို့အ ေး ပ ေးရပါင့်ေးက  က န့်ေးဂဏန့်ေး  စ့်ခိုအဖြစ့် ထို ့်ရြ ့်သည့်။ ယင့်ေးညွှန့်ေးက န့်ေးက ို 

လ သ ေး ြံွွေ့ပြ  ေးမှု ညွှန့်ေးက န့်ေးက အစ ေးထ ိုေးလ ရသ ့်လည့်ေး အချ   ွေ့ရသ  ရလ လ မှုမျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငရံ ေး 

သ ပပံပည  ငှ့်မျ ေးက  ငှ့်သန့်မှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို   ိုင့်ေး   န့် အသံိုေးဖပ သည့်။ 

နြိုင်ငံဝ ျား ဆြိုင် ာ ညွှန်ျား ြိန်ျား၊ အစ ိုေး  အ ဏ ပ ိုင့်မျ ေး၏ န ိုင့်ငရံ ေး လကခဏ မျ ေးက ို ညွှန့်ေးက န့်ေး အမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် 

  ိုင့်ေး   န့် ကက  ေးပမ့်ေးသည ့်  ေ့်ဂါ (Ted Gurr) ၏ အချက့်အလက့် ရက က့်ယ မှု နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ိုညွှန့်ေးက န့်ေးက သ ေးသနို့့်စ  ခွွဲဖခ ေးထ ေးသည ့် အိုပ့်ချ ပ့်မှု ပံိုစံမျ ေးထက့် အိုပ့်ချ ပ့်ရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို 

အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးသည့်။ ညွှန့်ေးက န့်ေးက အစ ိုေး    ေန့် ှ သ မျ ေးက ို အ ဏ  ငှ့်စနစ့် အဖပည ့်အေ စနစ့်သွင့်ေး 

ထ ေးသည့်မှ ေ မ ိုကရ စ စနစ့် အဖပည ့်အေ စနစ့်သွင့်ေး ထ ေးသည့်အထ  အမ ှ့် ၂၁ မှ ့် ပါေင့်သည ့် 

စရကေးအ ငွ့်ေး   ိုင့်ေး  သည့်။ ညွှန့်ေးက န့်ေးက ို အိုပ့်ချ ပ့်ပံို စနစ့် သံိုေးခို၊ အ ဏ  ငှ့် စနစ့် ( မှ ့် -၁၀ မှ -၆ 

အထ )၊ အ ဏ  ငှ့်နှင ့် ေ မ ိုကရ စ  အရ  စနစ့် ( မှ ့် -၅ မှ +၅ အထ ) နှင ့် ေ မ ိုကရ စ  စနစ့် ( မှ ့် +၆ မှ 

+၁၀ အထ ) အ ေး ရြ ့်ထို ့် န့် အသံိုေးဖပ သည့်။  

ဝပါ  တ်ဝဖာ်လ ယြို  င်ျားနှ ျား မ  ပန်ှမံှု၊ န ိုင့်ငံဖခ ေး ကိုမပဏ မျ ေး ငွ့် ကျန့် ှ သည ့် စရ     ယှ့်ယ မျ ေးနှင ့် ဘွန့်ေးမျ ေး ၁၀ 

  ခ ိုင့်နှုန့်ေးရအ က့် ေယ့်ယ   င့်ေးနှ ေး ဖမြှ ပ့်နှံဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ဆင်ျား ဲမဲွဝတမှု ဝလျှာ ခ ဝ ျား နည်ျားေ ြူဟာ ဆြိုင် ာ စာတမ်ျားမ ာျား (Poverty Reduction Strategy Papers 

(PRSPs))၊ ေင့်ရငွန မ ့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အစ ိုေး မျ ေးမှ အလှှူ ှင့်မျ ေး၏ ရထ က့်ပံ မှု   ှ ရစ န့် ဖပင့် င့်ထ ေးရသ  

 င့်ေး ွဲ မွွဲရ မှု ရလျှ  ချရ ေး မ ေါေ မ ရဘ င့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ စ မျက့်န ှ   နှင ့်ချ   ှ သည ့် စ  မ့်ေးမျ ေး ွင့် 

 င့်ေး ွဲ မွွဲရ မှု၏ အရကက င့်ေး င့်ေးခံမျ ေးက ို ရလ လ   န့်ေးစစ့်က  နည့်ေးဗျှူဟ  ဦေးစ ေးရပေးမှုမျ ေး ချမှ ့်ဖခင့်ေး၊ 

စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှုနငှ ့်  င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု ရလျှ  ချရ ေး  ိုို့အ ွက့် လိုပ့်ငန့်ေး အစ အစဉ့်မျ ေးက ို သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးမျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ကကသည့်။ ယင့်ေးဗျှူဟ စ  မ့်ေးမျ ေး ွင့်  ည့်ပင မ့်မှု ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့် မက့်ခရ ို ရဘ ဂရဗေ မ ေါေ 

မ ရဘ င့်မျ ေးလည့်ေး ထည ့်သွင့်ေးထ ေးသည့်။ 

 ာလ  ှည်  ာ ပြိုင်ဆြိငု်ထာျား ခင်ျား ဖင ် သြိမ်ျားပြို  ်ခင်ျား၊ နယ့်ရဖမ စ့်ခိုက ို အချ  န့် စ့်ခို အကက  

ပ ိုင့်  ိုင့်ထ ေးဖခင့်ေးဖြင ့် သ မ့်ေးပ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အလုပ်သမာျား လူတန်ျားစာျား၊ မ  စ့် စ့် (Marxist) သ အ ို   ွင့် လခစ ေး အလိုပ့်သမ ေးမျ ေးက ို ညွှန့်ေး  ို န့် 

သံိုေးသည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးသည့် ထို ့်လိုပ့်မှု နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ပ ိုင့်  ိုင့် မထ ေးသ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

  ိုလ ိုသည့်မှ  ထ ိုသ မျ ေးသည့် အိုပ့်ချ ပ့်သ  အ င့်ေး ငှ့် လ  န့်ေးစ ေး (ဘ ဇ ွမျ ေး) မဟို ့်ကကရပ။  

အစြိုျား /ပုဂဂလြိ  ခွ ဲခာျား ခင်ျား၊ မည့်သည ့်အ  က န ိုင့်ငရံ ေးနငှ ့်   ိုင့်ပပ ေး မည့်သည ့်အ  က ပိုဂဂလ က အရ ေးနငှ ့် 

  ိုင့်ရကက င့်ေး သံိုေးသပ့် ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။  စ့်ဦေးချင့်ေးစ နှင ့်  စ့်ဦေးနှင ့်  စ့်ဦေးကက ေး  က့် ံရ ေးမျ ေးက ို 

မှ ေးယွင့်ေးစ ွ သ ့်မှ ့်ထ ေးကကသည့်။ ဥပမ  မ သ ေးစို အရ ေးက စစသည့် န ိုင့်ငရံ ေး မဟို ့်ဘွဲ န ိုင့်ငံရ ေး၊ 

စ ေးပွ ေးရ ေးနှင ့် လ မှု အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနှင ့် မသက့်  ိုင့် မသင ့်ရလျ ့်ဟို သ ့်မှ ့်ဖခင့်ေးမျ   ေး ဖြစ့်သည့်။ 
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ထ ိုသရဘ    ေးအ  ခွွဲဖခ ေးဖခင့်ေးက ို ပိုဂဂလ က က စစ ပ့်မျ ေး ွင့် အစ ိုေး ၏ ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်ဖခင့်ေးအ ေး 

ဖငင့်ေးပယ့် န့်လည့်ေး အသံိုေးဖပ သည့်။ 

 ြိန်ျားဂဏန်ျား အဝ ခ ပ  နည်ျားလမ်ျားမ ာျား/ ဝလ လာမှုမ ာျား၊ က န့်ေးဂဏန့်ေး အရဖခဖပ  ရလ လ မှုမျ ေးသည့် 

အချက့်အလက့်မျ ေးက ို ရလ လ  န့်နှင ့် အဓ ပပ ယ့် ဖပန့်  ို န့် စ  င့်ေးအင့်ေး   ိုင့်   နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို 

အသံိုေးဖပ ကကသည့် (ပံိုမှန့်အ ေးဖြင ့်   ဂ က့် ှင့် ရလ လ မှု၊ မှ ခ ိုက န့်ေး ငှ့်နှင ့်  စ့်ခို (သ ိုို့)  စ့်ခိုထက့်ပ ိုရသ  

အမှ အခ ိုကင့်ေး က န့်ေး ငှ့်   ိုို့အကက ေး  က့်စပ့်မှု ပံိုစနံငှ ့် အ ေးရက င့်ေးမှုက ို  ံိုေးဖြ ့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး  စ့်ခို 

ဖြစ့်သည့်)။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး နယ့်ပယ့် ွင့် က န့်ေးဂဏန့်ေးအရဖခဖပ  နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက န ိုင့်ငံမျ ေးက ို က လ 

 စ့်ခိုအကက  ရလ လ ကကပပ ေး ထ ိုန ိုင့်ငံမျ ေး၏ စိုရပါင့်ေး အရ ွွေ့အကကံ  မျ ေးက ို အရဖခခကံ  ရယဘိုယျ 

ရက က့်ချက့်ချဖခင့်ေးမျ ေး ဖပ လိုပ့်ကကသည့်။ ဥပမ  န ိုင့်ငံရ  ့်၏ နှ ပ့်ကွပ့်မှု (သ ိုို့) စ ချ ပ့် လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးမှုက ို 

 ငှ့်ေးလင့်ေးဖပဖခင့်ေးမျ   ေး ဖြစ့်သည့်။ 

လ ်မှတ်ဝ ျားထြိုျား အတည် ပ  ခင်ျား၊ (ဖပည့် ွင့်ေး ြွွဲွေ့စည့်ေးပံိုမျ ေး၊ ဥပရေမျ ေးနငှ ့်အည ) စ ချ ပ့်က ို စည့်ေးကကပ့်န ိုင့် န့် 

ယင့်ေးစ ချ ပ့်ပါ ဖပဋ္ဌ န့်ေးချက့်မျ ေးက ို သရဘ   သည ့် အရလ အကျင ့် ဖြစ့်သည့်။  

  ယဲလ်လစ်ဇင်/  ယဲလ်လစ် ေါဒ ၊ န ိုင့်ငံ က  စနစ့်၏ သရဘ    ေး ဖြစ့်သည ့် အပပ  င့်အ  ိုင့် ဖပင့်ေးထန့်ပပ ေး 

မင့်ေးမွဲ ဖြစ့်ရနဖခင့်ေး (န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေးက ို ဖပဋ္ဌ န့်ေး ထ ေးသည ့် ပံိုစမံျ ေးအ  ိုင့်ေး လိုပ့်ရ  င့်ရစန ိုင့်မည ့် ကမ္   

အိုပ့်ချ ပ့်သ  မ ှ ဖခင့်ေး) နှင ့် ထ ိုသ ိုို့ ဖြစ့်ရနဖခင့်ေးမျ ေးရကက င ့် လ ိုအပ့်ပါက န ိုင့်ငံမျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးက ို စစ့်ရ ေးဖြင ့် က ကယွ့်ကကမည့် ဟ သည ့် အချက့်က ို အ ရံိုစ ိုက့်ထ ေးရသ  န ိုင့်င ံက  

 က့် ံရ ေးမှ အရ ွေးအရခေါ်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။   ယွဲလ့်လစ့် ေါေ မျ ေးအ ွက့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေနှင ့် 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးသည့် န ိုင့်ငံမျ ေး၏ လိုပ့် ပ့်မျ ေးက ို   ေး  ေးန ိုင့်သည ့် သက့်ရ  က့်မှု မ ှ ရပ။ န ိုင့်ငံမျ ေး၏ 

လိုပ့် ပ့်မျ ေးသည့် ဖပည့် ွင့်ေး အကျ  ေးစ ေးပွ ေးက ို စဉ့် က့်မဖပ ့်   ှရြွရနသည ့် ပံိုစဖံြင ့်သ   ှ ရနရ   သည့်။ 

  ျားယဲလ်ဝပေါ်လစတ်စ် (Realpolitik)၊ ဖပည့် ငွ့်ေးအကျ   ေးစ ေးပွ ေး   ှရြွဖခင့်ေးက ိုသ  အရလေးထ ေးသည ့် န ိုင့်ငရံ  ့် 

မ ေါေမျ ေးက ို ရြ ့်ဖပ န့် အသံိုေးဖပ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

ဒု ခသည ် ဆုံျား ဖတ် ခင်ျား  ဖစစ်ဉ၊် ကိုလသမဂဂ ေိုကခသည့်မျ ေး မဟ မင့်ေးကက ေးရံိုေး (သ ိုို့) ဖပည့် ငွ့်ေး အစ ိုေး မျ ေးမှ 

လ  စ့်ဦေးသည့် န ိုင့်င ံက  ဥပရေ   ိုင့်   ေိုကခသည့် စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေးအ  အမှန့် ကယ့် ေိုကခသည့် 

ဖြစ့်သင ့်၊ မဖြစ့်သင ့်က ို  ံိုေးဖြ ့်သည ့် ဖြစ့်စဉ့် ဖြစ့်သည့်။ 

စနစ်မ ာျား (Regimes)၊ ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး၏ ရမျှ ့်မှန့်ေးချက့်မျ ေး စို ံိုကကသည ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၊ 

စည့်ေးမျဉ့်ေးမျ ေး၊ စံနှုန့်ေးမျ ေး၊ စည့်ေးကမ့်ေးမျ ေးနှင ့်  ံိုေးဖြ ့်ချက့် ချမှ ့်သည ့် ပံိုစံမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်င ံက  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စနစ့် ွင့် ကိုလသမဂဂ စနစ့်၊ သင ့် င ့် ရလျ က့်ပ ့်ရသ  န ိုင့်ငံ က  ဥပရေမျ ေး 

အစ ှ သည့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

 ပင်ဆင်ဝပျား ခင်ျားမ ာျား၊ န ိုင့်င ံက  ဥပရေက ို ရြ က့်ြျက့်သည ့်အခါ လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည ့် ကိုစ ေးမှု 

နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေးက ို ရငရွကကေးအ  ရလျ ့်ရကကေးရပေးဖခင့်ေး (ကျဉ့်ေးရဖမ င့်ေးသည ့် အဓ ပပ ယ့် 

ြွင ့်  ိုချက့်) (သ ိုို့) ရငွရကကေးအ  မဟို ့်သည ့် လိုပ့်ရ  င့်မှုမျ ေး (ကျယ့်ဖပန့်သည ့် အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့်) 

အပါအေင့် နည့်ေးအမျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် အသံိုေးဖပ ကကသည့်။ 
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 ပင်ဆင်ဝပျားဝ ျား ဆြိုင် ာ တ ာျားမျှတမှု၊ ထ ခ ိုက့်နစ့်န မှုမျ ေးနှင ့်  ံိုေးရံှုေးမှုမျ ေးအ ွက့် ကိုစ ေးမှုရပေးက  

မှ ေးယွင့်ေးခွဲ သည ့် က စစ ပ့်မျ ေးက ို မှန့်ကန့်လ ရအ င့် ဖပန့်လိုပ့်သည ့်    ေးမျှ မှု ဖြစ့်သည့် 

(ဖပင့် င့်ရပေးဖခင့်ေးမျ ေး (သ ိုို့) ဖပန့်လည့် ရပေးအပ့်ဖခင့်ေးမျ ေး)။ ဖပင့် င့်ရပေးသည့် ဟ သည ့် သရဘ    ေး 

ပါေင့်သည့်။ 

ခခွင်ျားခ  ်၊ စ ချ ပ့် စ့်ခို၏ အချ   ွေ့ရသ  အပ ိုင့်ေးက ို လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးထ ေးသည ့် န ိုင့်ငံမ ှ  စ့်ဘက့်သ ့် 

မခွင့်ေးချက့် ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်ပပ ေး လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေး အ ည့်ဖပ သည ့်အခါ ပ ေး ွွဲ  င့်ဖပရလ   ှ သည့်။ 

 ပနလ်ည် ဝန ာခ ထာျား ခင်ျား၊ ေိုကခသည့်မျ ေးက ို ၎င့်ေး  ိုို့ ခ ိုလံှုခွင ့်ရ  င့်ေးခသံည ့် န ိုင့်ငံမှ ၎င့်ေး  ိုို့က ို လက့်ခံ န့် 

သရဘ   လ ိုက့်သည ့် န ိုင့်ငသံ ိုို့ ရဖပ င့်ေးရ  ွေ့ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 ာ ယွ် န် တာေန် (Responsibility to Protect (R2P))၊ န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေးသည့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

န ိုင့်ငံသ ေးမျ ေးအ ေး က ကယွ့် န့်   ေန့် ှ သည့်ဟို ၂၀၀၅ ခိုနစှ့် ွင့် ကိုလသမဂဂက အ ည့်ဖပ ခွဲ ရသ  

စည့်ေးမျဉ့်ေး ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံက ထ ိုသ ိုို့ အက အကွယ့် မရပေးန ိုင့်သည ့်အခါ က ကယွ့် န့်   ေန့်သည့် 

န ိုင့်င ံက  အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေး ွင့်  ှ လ ပပ ေး လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုမျ ေး 

လိုပ့်ရ  င့် န့် ခွင ့်ဖပ ရပေးသည့်။ 

 ပနလ်ည် ဝပျားအပ ်ခင်ျား၊  ံိုေးရံှုေးမှု (သ ိုို့) ထ ခ ိုက့် ေဏ့်    မှု  စ့်ခိုအ ွက့် ရလျ ့်ရပေး န့် ရပေးအပ့်သည ့် အ   

ဖြစ့်သည့်။ 

 ပနလ်ည် ထာျားသြိုဝပျား ခင်ျား ဆြိုင် ာ တ ာျားမျှတမှု၊ ထ ခ ိုက့်နစ့်န သ နငှ ့်   ဇေ ့်မှု ကျှူေးလွန့်သ မျ ေး အ ေးလံိုေးက ို 

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးနငှ ့် သဟဇ  ဖြစ့်ရအ င့် လိုပ့်ရ  င့်သည ့် ဖြစ့်စဉ့် ဖြစ့်သည့်။  

အ ပစဝ်ပျား ခင်ျား ဆြိုင် ာ တ ာျားမျှတမှု၊ လ  စ့်ဦေး ကျှူေးလွန့်သည ့်   ဇေ ့်မှုအ ကွ့် အဖပစ့်ရပေးမှုမျ ေး 

(ရထ င့်ချဖခင့်ေး၊ ေဏ့်ရ ိုက့်ဖခင့်ေး) လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 ပနဝ် ာ ်လာသူမ ာျား၊ ၎င့်ေး  ိုို့၏ မ လ န ိုင့်ငံ ဖပင့်ပ ငွ့်  ှ စဉ့်ကနှင ့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ မ လ န ိုင့်ငံက ို ဖပန့်လ စဉ့် ငွ့် 

အချ  န့်အ  ိုင့်ေးအ    စ့်ခိုအထ  ကိုလသမဂဂ ေိုကခသည့်မျ ေး   ိုင့်   မဟ မင့်ေးကက ေးနှင ့် သက့်  ိုင့်သ မျ ေး 

ဖြစ့်သည့်။ 

ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားတြိုျားတ ်ခငွ ်၊ ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်ခငွ ့်   ိုင့်   အထ ေးက ိုယ့်စ ေးလှယ့်၏ အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ိုချက့် အ  ယင့်ေးမှ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို ဖြည့်  ည့်ေးရပေးမည ့် အရဖခအရနမျ ေး ြန့်  ေးရပေးန ိုင့်ရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးမှု ပံိုစ ံ  စ့်ခိုအ ကွ့် 

အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့်သည့်။ ရကကည ချက့်မှ အခွင ့်အရ ေးမျ ေး ွင့် သဘ ေ အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေးအရပေါ် အဖပည ့်အေ 

အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ   ည့်ပမွဲမှု၊ က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွင ့်၊ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး ွင့် လ ထို ပါေင့်န ိုင့်ရ ေး၊  န့်ေး   

အခွင ့်အရ ေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  ၊ န ိုင့်ငရံ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု အခွင ့်အရ ေးမျ ေး 

  ှ ရ ေး အ ွက့် ရက င့်ေးမွန့်သည ့် အရဖခအရနမျ ေး ြန့်  ေးရပေး န့်  ိုို့ပါေင့်သည့်။ 

လူသာျား တစ်ဦျား၏ အခွင အ်ဝ ျား၊ အဖမင့်ပွင ့်ရခ ့် ရ ွေးရခေါ်ပည  ငှ့်မျ ေးက အရစ ပ ိုင့်ေး အခွင ့်အရ ေး   ိုင့်   

ရကကည ချက့်မျ ေးနှင ့် အဖခ ေး  က့်စပ့်ရသ  စ  မ့်ေးမျ ေး ွင့် သဘ ေ အခွင ့်အရ ေးက ို ညွှန့်ေး  ို န့် 

အသံိုေးဖပ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ရခ ့်ရပေါ်ပံိုစအံ မ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေးက ို   ိုလ ိုသည့်။ 
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တ ာျားဥပဝဒ စြိုျားမြိုျားမှု၊    ေးရံိုေး အပါအေင့် န ိုင့်ငရံ  ့်မှ   ေန့် ှ သ မျ ေး အ ေးလံိုေးက စ  ့်ထင့်သလ ို (သ ိုို့) 

န ိုင့်ငရံ ေး  ကွ့်ချက့်မှုမျ ေး ဖပ လိုပ့်ဖခင့်ေးထက့် က စစ ပ့်မျ ေး ွင့် ဥပရေ စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို မျှမျှ   အသံိုေးဖပ သည ့် 

စည့်ေးမျဉ့်ေး ဖြစ့်သည့်။ န ိုင့်ငရံ  ့်၏   ေန့်ခံမှုသည့် မည့်သည ့်    ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးမှု စနစ့်၌မ  ို အဓ က 

ကျသည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေး က ကယွ့်မှု   ှ ရစ န့် အ ေးရက င့်ေးသည ့်    ေးဥပရေ စ ိုေးမ ိုေးရ ေး လ ိုအပ့်သည့်။ 

လုံခခ ံဝသာ ဝန ာမ ာျား၊ စစ့်ပွွဲ ဖြစ့်ပွ ေးရနချ  န့် ွင့်   ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျ ေး မဖပ သည ့် ခ ိုလံှုစ   ရန  မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို က ကယွ့် န့် လ သ ေးချင့်ေး စ န မှု အရဖခဖပ  ေင့်ရ  က့် စွက့်ြက့်မှုက ို သံိုေးကကရသ ့်လည့်ေး 

ထ ိုလံိုခခ ံသည ့် ရန  မျ ေးက ို အလွွဲသံိုေးစ ေး လိုပ့်က  ပိုန့်ကန့်သ မျ ေး၏ ဌ နမျ ေးအဖြစ့် အသံိုေးဖပ လ ဖခင့်ေးက 

အဖငင့်ေးပွ ေးြွယ့်   ဖြစ့်သည့်။ ကိုလသမဂဂ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးရ ေးသ မျ ေးက ၁၉၉၅ ခိုနှစ့် ဇ လ ိုင့်လ ွင့် 

ရဘ  စန ေးယ ေး၌ လံိုခခ ံရသ  ရန  ဖြစ့်သည ့်   ဘ  န က က ို သ မ့်ေးပ ိုက့်က  မ  လင့် ၈၀၀၀ က ို 

သ ့်ဖြ ့်ခွဲ ဖခင့်ေးအ ေး မက ကွယ့်န ိုင့်ခွဲ ရပ။ 

 ြိုယ်ပြိုင်  ပဋ္ဌာန်ျားခွင ၊် ဖပင့်ပ ြ အ ေးမျ ေးမှ ကင့်ေးရေေးစွ ဖြင ့် မ မ  လိုပ့်လ ိုသည့်မျ ေးက ို လွ ့်လပ့်စွ  ရ ေွးချယ့်ခငွ ့် 

ဖြစ့်သည့်။ လ ူ့အခွင ့်အရ ေးနှင ့်  က့်စပ့်၍မ  နယ့်ရဖမ  စ့်ခိုမှ လ မျ ေးက ၎င့်ေး  ိုို့၏ န ိုင့်ငံရ ေး အစ အမံမျ ေးက ို 

လွ ့်လပ့်စွ   ံိုေးဖြ ့်ပ ိုင့်ခွင ့် ဖြစ့်သည့်။ မ လ အရဖခချ ရနထ ိုင့်သ မျ ေးနှင ့် စပ့်လျဉ့်ေးပါက က ိုယ့်ပ ိုင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခငွ ့် 

  ိုသည့်မှ  အိုပ့်စို၏  နဒမျ ေးအ  ိုင့်ေး အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့် ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်သည့် လ  စ့်ဦေးချင့်ေးစ ၏ 

န ိုင့်ငံသ ေး ဖြစ့်မှု အခွင ့်အရ ေး (သ ိုို့) က ိုလ ိုန  န ိုင့်ငံမျ ေး ငွ့် အကနို့့်အသ ့်နှင ့် ရပေးရသ  နယ့်ရဖမ သ မ့်ေးပ ိုက့်ခွင ့် 

မျ ေးနှင ့် မ  ဘွဲ သ ေးဖခ ေး လ အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် န ိုင့်ငံသ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးအ ွက့် ကိုစ ေးမှု ရပေးသည ့် န ိုင့်ငံရ ေး 

အခွင ့်အရ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

လြိင်စြိတ် တြိမ်ျားညတွ်မှုနှင ်  ြိုယ်ပြိုင် လြိင်ေြိဝသသ ခယံခူ  ် (Sexual Orientation and Gender Identity 

(SOGI))၊ လ နည့်ေးစို ွင့်  ှ ရသ  လ င့်စ  ့်   မ့်ေးညွ ့်မှုနငှ ့် လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့် ပံိုစမံျ ေးက ို 

ခွွဲဖခ ေး က့် ံဖခင့်ေးအ ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှု အမျ   ေးအစ ေးထွဲ ွင့် ထည ့်သွင့်ေးသည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအမျ   ေးအစ ေးထွဲ ွင့် လ င့်ေ ရသသ ရြ ့်ဖပချက့်နငှ ့် (လက့်ရ ွွေ့ မဟို ့်သည ့်  ိုင့်) 

လက့်ခထံ ေးသည ့် လ င့်ဖြစ့် ည့်မှုနငှ ့် ဂျန့်ေါအရပေါ် အရဖခခံသည ့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံမှုမျ ေးက ိုလည့်ေး ထည ့်သွင့်ေး 

ထ ေးသည့်။ ထ ိုအသံိုေးအနှုန့်ေးနှင ့် အ  ိုရက က့် အရခေါ်အရေေါ်မျ ေးက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အိုပ့်စိုမျ ေးနငှ ့် 

အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး ငွ့် ကျယ့်ကျယ့်ဖပနို့့်ဖပနို့့် သံိုေးကကသည့်။  လ နည့်ေးစို ွင့်  ှ ရသ  လ င့်စ  ့်  မ့်ေးညွ ့်မှုနငှ ့် 

လ င့်ေ ရသသ ခံယ ချက့်မျ ေးရကက င ့် ခွွဲဖခ ေး  က့် ံခ ံ န ိုင့်ရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးက ို အရလေးစ ိုက့်ထ ေးသည ့် LGBT 

(lesbian, gay, bisexual, and transgender) (အမျ   ေးသမ ေးချင့်ေး စ  ့်ေင့်စ ေးသ ၊ အမျ   ေးသ ေးချင့်ေး စ  ့်ေင့်စ ေးသ ၊ 

လ င့်  ၊ လ င့်ကွွဲ နှစ့်မျ   ေးလံိုေး စ  ့်ေင့်စ ေးသ နှင ့်  နို့့်ကျင့်ဘက့် လ င့်ကွဲ သ ိုို့ ရဖပ င့်ေးလွဲ ဖပ မ  ရနထ ိုင့်သ ) ဟ သည ့် 

အဖခ ေး ရခေါ်ရေေါ်ပံို  စ့်မျ   ေးလည့်ေး  ှ ရသေးသည့်။ 

လူမှု တည်ဝဆာ ်ပုံ စနစ/်တည်ဝဆာ ်ပုံ ေါဒ၊ လ မှု ဘေနငှ ့် လက့်ရ ွွေ့ အရဖခအရန၏ သရဘ    ေးသည့် 

လ မှုရ ေးအ   ည့်ရ  က့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်ဟ ရသ  အချက့်က ို အရလေးစ ိုက့်သည ့် သ အ ို    ိုင့်   

ချဉ့်ေးကပ့်ပံို ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက ို လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အဖြစ့် ရဖပ င့်ေးလွဲလ ိုက့်ရသ အခါ ယင့်ေးချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက 

လ ူ့အခွင ့်အရ ေးသည့် လ မှု   ထွင့်မှုမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး အချ  န့်  စ့်ခိုခို၊ လ မှု ရန က့်ခံ  စ့်ခိုခို၌ လ မှု 

ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး အကက ေး အ ဏ ချ  န့်ခငွ့်လျှ  ညြှ ဖခင့်ေး၏  လေ့်  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်ဟို ရှုဖမင့်သည့်။ 
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လူမှု တည်ဝဆာ ်ဝ ျား ေါဒ  (social constructivist)၊ အလက့်ဇနဒ ေး ေနို့့်ေ့်က ကွန့်စထ  ့် စ့်ဗစ့်ဇင့်က ို 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏  ည့်ရ  က့်ပံိုက ို ရိုပ့်ေ ထ မျ ေးထက့် အမျ ေးလက့်ခထံ ေးကကရသ  အကကံဉ ဏ့်မျ ေးဖြင ့် 

 ည့်ရ  က့်ထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ပါေင့်ရသ  ဇ  ့်ရက င့်မျ ေး၏ သရိုပ့်သဏ္ဍ န့်နှင ့် 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးမျ ေးသည့်လည့်ေး သဘ ေအ  ိုင့်ေး ဖြစ့်လ ဖခင့်ေးထက့် အမျ ေးလက့်ခထံ ေးရသ  အကကံဉ ဏ့်မျ ေးက ို 

အရဖခခံထ ေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့် (Alexander Wendt (1999). Social Theory of International Politics. 

Cambridge: Cambridge University Press, p. 1)။ 

လူမှု လှုပ် ှာျားမှုမ ာျား၊ အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမှ အရဖပ င့်ေးအလွဲ ရြ ့်ရ  င့် န့် (သ ိုို့) ကနို့့်ကွက့် န့် 

ကက  ေးပမ့်ေးမှုမျ ေးက ို စိုစည့်ေး လိုပ့်ရ  င့်သ မျ ေး ကွန့် က့် ဖြစ့်ပပ ေး ယရနို့ရခ ့် ွင့် လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

အသံိုေးအနှုန့်ေးက ို မကက ခဏ သံိုေးနှုန့်ေးကကသ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ လ မှု လှုပ့် ှ ေးမှုမျ ေးသည့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

စနစ့်သွင့်ေး   ွင့် သ သ ထင့်  ှေးစွ  ေင့်ရ  က့် ရဖပ   ိုသ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

လူမှု တည်ဝဆာ ်ပုံ၊ မ  ည ရသ  ရ  ့်စပ့်ပံို အမျ   ေးမျ   ေး၊ ဥပရေ၊ ဘ သ ရ ေး၊ စ ေးပွ ေးရ ေး၊ လ မှုရ ေးနငှ ့် 

လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးထွဲမှ အဖခ ေးရသ  အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး ကွဲ သ ိုို့ရသ  လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ 

အစ  ့်အပ ိုင့်ေးမျ ေးအကက ေး စ စဉ့်ထ ေးရသ  ပ ့်သက့်  က့်နွှယ့်မှုမျ ေးက ို   ိုလ ိုသည့်။ 

ဆြို ှယ်လစ် ေါဒ/ဆြို ှယလ်စ်၊ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏  ည့်ရ  က့်ပံိုက ို ကျယ့်ကျယ့် ဖပနို့့်ဖပနို့့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေးဖြင ့် ထို ့်လိုပ့်မှု နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေးက ို အ င့်ေး ငှ့် လ  န့်ေးစ ေးထက့် အလိုပ့်သမ ေးမျ ေး (သ ိုို့) 

အလိုပ့်သမ ေး လ  န့်ေးစ ေးက ပ ိုင့်  ိုင့်သွ ေးပပ ေး လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ ထို ့်လိုပ့်မှု စွမ့်ေးအ ေးက ို လ အနည့်ေးစို၏ 

အကျ  ေးစ ေးပွ ေးအ ွက့်သ  မဟို ့်ရ   ဘွဲ အမျ ေး ရက င့်ေးကျ   ေးအ ွက့် အသံိုေးဖပ န ိုင့်သည့်ဟို   ိုထ ေးရသ  

န ိုင့်ငရံ ေး ေဿန/ သရဘ ထ ေး ဖြစ့်သည့်။ မ  ခ့် စ့်နှင ့် ကွန့်ဖမှူနစ့်မျ ေးမှ  စ ေးပွ ေးရ ေး အရဖခခံမျ ေးက ို 

ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်ဖခင့်ေးဖြင ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးက ို ကက ေးစွ  ရဖပ င့်ေးလွဲပစ့်လ ိုသ    ို ှယ့်လစ့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ မျ ေးက 

ရ  ့်လှန့်ရ ေး န ိုင့်ငရံ ေးက ို သမ ိုင့်ေးစဉ့်လ အ  လိုပ့်ရ  င့်ကကသ မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အဝပ ာ စာျား ဥပဝဒ၊ ဥပရေအ  စည့်ေးရန ှင့်မှု မ ှ ရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်ငံမျ ေး၏ အမ အကျင ့်မျ ေးက ို လွှမ့်ေးမ ိုေးန ိုင့်သည ့် 

စ ချ ပ့်စ  မ့်ေးမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ (ဥပမ  ရကကည ချက့်မျ ေး) 

 ပစဒ်ဏဝ်ပျား ခံ  ခင်ျားမှ  င်ျားလွတ်ဝနသူ အခ  ပ်အ ခာအာဏာပြိငု်၊ အစ ိုေး  ရခါင့်ေးရ  င့်က သ    ေးေင့် 

အချ ပ့်အဖခ အ ဏ ပ ိုင့် လိုပ့်ခွဲ စဉ့်က ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေး (သ  စ့်က ိုယ့် ည့် အကျ  ေးစ ေးပွ ေးအ ွက့် 

လိုပ့်ရ  င့်စဉ့်က ကျှူေးလွန့်ခွဲ ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေး မဟို ့်) ရကက င ့် ဖပစ့်ေဏ့်ရပေးခံ မှု မ ှ ဘွဲ ကင့်ေးလွ ့်ရနပံိုက ို 

  ိုလ ိုသည့်။ ရယဘိုယျအ ေးဖြင ့် န ိုင့်ငံ ဥရသျှ င့်က ို အကျင ့်ပျက့်ချစ ေးဖခင့်ေး (သ ိုို့) အ မ့်ရထ င့်ဘက့်က ို 

သ ့်ဖြ ့်လ ိုက့်ဖခင့်ေး   ိုို့ရကက င ့်    ေးစွွဲ  ို အဖပစ့်ရပေးန ိုင့်ရသ ့်လည့်ေး န ိုင့်ငရံ  ့်၏ မ ေါေမျ ေးရကက င ့် 

အဖပစ့်ရပေး၍ မ ရပ။ 

အခ  ပ်အ ခာအာဏာ၊ န ိုင့်ငံ  စ့်န ိုင့်ငံ၏ ဥပရေအ  (သ ိုို့) ြွွဲွေ့စည့်ေးအိုပ့်ချ ပ့်ပံို အရဖခခ ံဥပရေအ  လွ ့်လပ့်မှု 

ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေး ွင့် သ ့်မှ ့်ထ ေးရသ  နယ့်ရဖမ  စ့်ခိုက ို အိုပ့်ချ ပ့်ခငွ ့်နငှ ့် ထ န့်ေးချ ပ့်ခငွ ့်၊ ဖပင့်ပမှ 

ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်မှု မ ှ ဘွဲ ထ ိုရေသ ွင့် ဥပရေနငှ ့် န ိုင့်ငရံ ေးအ     ေးစ  င့်ပ ိုင့်ခွင ့်  ိုို့ ပါေင့်သည့်။ 

ထ ိုသရဘ    ေးသည့် ၁၆၄၈ ခိုနှစ့် ေက့်စ့်ြ ေးလ ယ ေး ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး စ ချ ပ့်ချ ပ့်  ိုစဉ့်ကပင့် စ င့်ခွဲ သည့်။ 

ထ ိုစ ချ ပ့်က ၁၉၄၅ ကိုလသမဂဂ ပဋ ည ဉ့် ွင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးသည ့် ေင့်ရ  က့် စကွ့်ြက့်မှု မဖပ ရ ေး မ က ို စ င့် 
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ရြ ့်ထို ့်ခွဲ သည့်။ ထ ိုအယ အ မှ  မကက မ က န ိုင့်င ံက  ဥပရေ ွင့် လွန့်စ ွ အရ ေးကက ေးသည့်ဟို သ ့်မှ ့် 

ထ ေးသည ့် ဥပရေလည့်ေး ဖြစ့်လ သည့်။ ယရနို့ရခ ့် ငွ့် အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ က ို ဖပည့် ငွ့်ေး၊ ရေသ ငွ့်ေးနှင ့် 

ကမ္   အိုပ့်ချ ပ့်သ မျ ေးအကက ေး ဖပည့်သ ူ့ရ ေး   အ ဏ က ို ခွွဲရေကျင ့်သံိုေးဖခင့်ေးဟို န ေးလည့်လ ကကသည့်။ 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျား ဝ ပာင်ျားလဲမှု စပ ြိန ် ဝမာ်ဒယ်လ်၊ န ိုင့်င ံက  စံနှုန့်ေးမျ ေးက ဖပည့် ွင့်ေး လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေးက ို  ဖြည့်ေးဖြည့်ေး လွှမ့်ေးမ ိုေးလ သည ့် ဖြစ့်စဉ့်က ို ရြ ့်ဖပသည့်။ ယ  ချက့်မှ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး 

ြ အ ေးမျ ေးက ို  ံိုို့ဖပန့်သည ့် အရနဖြင ့် န ိုင့်ငံမျ ေးသည့် အရစ ပ ိုင့်ေး ွင့် အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးအ ေး 

ဖငင့်ေး န့်မည့်။ ထ ိုို့ရန က့် အရလျှ  ရပေးမှု အနည့်ေးငယ့် လိုပ့်လ မည့်။ ထ ိုမှ စ့် င ့် အရပေါ်ယံ ဖြစ့်သည ့်  ိုင့် 

ပ ို၍   ကျရသ  ဖပ ဖပင့် ရဖပ င့်ေးလွဲမှုမျ ေး လိုပ့်လ မည့်။  စ့်ခါ  ံ ရန က့် ံိုေး ွင့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ 

အမ အကျင ့်မျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  အသ အမ ှ့်ဖပ ထ ေးရသ  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးနှင ့် က ိုက့်ည ရအ င့် 

ရဖပ င့်ေးလွဲလ မည့်။ 

နြိုင်ငံမဲ မ ာျား၊ န ိုင့်ငံသ ေး မ  ှ ရသေးသ မျ ေး အပါအေင့် မည့်သည ့်န ိုင့်ငံကမှ ၎င့်ေး  ိုို့၏ ဥပရေရအ က့် ငွ့် 

န ိုင့်ငံသ ေးဟို အသ အမှ ့် ဖပ ထ ေးဖခင့်ေး မခံ သ မျ ေးက ို   ိုလ ိုသည့်။  

အဖွဲွေ့ေင် နြိငု်ငံမ ာျား၊ လ ်မှတဝ် ျားထြိုျားထာျားဝသာ နြိုင်ငံမ ာျားက ို ရှုပါ။ 

စနစ် ပ  ပင် ဝ ပာင်ျားလဲဝ ျား မူေါဒမ ာျား/ အစ အစဉ်မ ာျား (Structural adjustment policies/programmes 

(SAPs)၊ စ ေးပွ ေးရ ေး ွင့် အစ ိုေး ၏ ပါေင့်မှု အခန့်ေးကဏ္ဍက ို ရလျှ  ချဖခင့်ေးဖြင ့် စ ေးပွ ေးရ ေးအ  ထ ရ  က့်မှုနငှ ့် 

ြံွွေ့ပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးမှ စ ေးပွ ေးရ ေး   ိုေး က့်မှုက ို ဖမြှင ့် င့် န့် ရ ေး ွွဲထ ေးရသ  န ိုင့်င ံက  ရငရွကကေး  န့်ပံိုရင ွ

အြွွဲွေ့နှင ့် ကမ္  ဘဏ့်  ိုို့၏ ရငရွချေးင ှေးရ ေး မ ေါေမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုမ ေါေမျ ေး (သ ိုို့) အစ အစဉ့်မျ ေးက 

ရချေးရငွနှင ့်အ   လ ိုက့်န  မည ့် အရဖခအရနမျ ေး ဖြစ့်ပပ ေး န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့် မ ေါေမျ ေးက ို ဖမြှင ့် င့်ရပေးသည့်။ 

ဝ  ှည်တညတ်ံ  ခြိငု်ဖမဝဲသာ ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားဝ ျား၊ လက့် ှ  မျ   ေး က့်၏ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးနငှ ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို 

ဖပည့် မ ရ ေးသည့် ရန င့်မျ   ေး က့်မျ ေး၏ လ ိုအပ့်ချက့်မျ ေးနှင ့် အခွင ့်အရ ေးမျ ေးက ို ဖပည့် မ ရ ေးအ ေး စရ ေးပပ ေး 

  ှ လ ဖခင့်ေးမျ   ေး မဖြစ့်ရစရအ င့် သ  ထ ေးသည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးမှု ပံိုစ ံ ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးက ို အရဖခခ ံ အချက့် 

သံိုေးချက့် ှ သည ့် ြံွွေ့ပြ  ေးမှု ပံိုစဟံ ၍ ရြ ့်ဖပကကသည့်။ ယင့်ေးအချက့် သံိုေးချက့်မှ  စ ေးပွ ေးရ ေး ြံွွေ့ပြ  ေး  ိုေး က့်မှု 

 စ့်ခို ည့်ေးက ိုသ  အ ရံိုစ ိုက့်ဖခင့်ေးထက့် လ မှုရ ေး၊ သဘ ေ ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အရဖခခ ံ

အချက့်မျ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ရ  ှည့် ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးက လ မှု ပါေင့်မှုနှင ့် လ မှု 

   ေးမျှ မှု၊ အရ ေးပါရသ  ရဂဟရဗေ စနစ့်မျ ေးက ို ရလေးစ ေးဖခင့်ေး   ိုို့က ို ဦေးစ ေးရပေးသည့်။  

ဝ  ှည ် တည်တံ  ခြိငု်ဖမဲဝသာ ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားဝ ျား  ည်မှန်ျားခ  ်မ ာျား (Sustainable Development Goals (SDGs))၊ 

၂၀၁၅ ခိုနှစ့် စက့် င့်ဘ လ ွင့် ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ ည လ ခံက ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ရသ  ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ ကမ္ က ို 

ရဖပ င့်ေးလွဲဖခင့်ေး၊ ရ  ှည့်  ည့် ံ  ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေးအ ွက့် ၂၀၃၀ အ ဂျန့်ေါ ငွ့် ပါေင့်သည ့် ရ  ှည့် 

 ည့် ံ ခ ိုင့်ပမွဲရသ  ြံွပြ  ေးရ ေးအ ွက့် အဓ က ကျသည ့် လိုပ့်ရ  င့်မှု အကကအံစည့်မျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ယင့်ေး  ိုို့ ငွ့် ၂၀၃၀ ဖပည ့်နစှ့် ွင့် ဖပည ့်မှ  မည ့်  ည့်မှန့်ေးချက့် ၁၈ ခို နှင ့် ပစ့်မှ ့် ၁၆၉ ခို ပါေင့်သည့်။ 

ထ ို ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးသည့် ၂၀၀၀ ခိုနစှ့် ွင့် ချမှ ့်ခွဲ ပပ ေး ၂၀၁၅  ွင့် ဖပည ့်မှ  မည ့် ရထ င့်စိုနှစ့် ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး 

 ည့်မှန့်ေးချက့်မျ ေးက ို ရန က့် ွင့် ထွက့်ရပေါ်လ ခွဲ သည့်။ 
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Terra nullius၊ လက့် င့်ဘ သ စက ေးဖြင ့် မည့်သ မှ မပ ိုင့်ရသ  နယ့်ရဖမဟို   ိုလ ိုသည့်။ က ိုလ ိုန ဖပ သည ့် 

န ိုင့်ငံမျ ေး (အထ ေးသဖြင ့် ဩစရက ေးလျ ေးမှ ပဗ   သျှ လ မျ   ေးမျ ေး) က အချ ပ့်အဖခ  အ ဏ ပ ိုင့် မ ှ သည ့်ရဖမ 

ဟ ရသ  အသံိုေးအနှုန့်ေးက ို ယဉ့်ရကျေးသည ့် န ိုင့်ငံမျ ေးက ဥပရေအ  လ သ ေးဖြစ့်မှု အသ အမှ ့် ဖပ ခံထ ေး သ မျ ေး 

မရနထ ိုင့်သည ့်ရဖမ ဟ ၍ အဓ ပပ ယ့် ချွဲွေ့ထွင့်ခွဲ ပပ ေး လ မရနသည ့် ရဖမဟို သ ့်မှ ့်ခွဲ သည့်။ 

သဝဘာထာျားက  ျားမှု၊ အဖခ ေးသ မျ ေး၏ ယံိုကကည့်မှုမျ ေးနှင ့် အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို ယံိုကကည့်သက့်ေင့်ဖခင့်ေး မ ှ  (သ ိုို့) 

ပါေင့် လိုပ့်ရ  င့်ဖခင့်ေး မ ှ ရသ ့်လည့်ေး လက့်ခရံပေးလ ိုသည ့် စ  ့်ဖြစ့်သည့်။ သရဘ ထ ေးကက ေးဖခင့်ေး ွင့် 

အဖခ ေးသ မျ ေးနငှ ့် သရဘ မ  သည ့်  ိုင့် ၎င့်ေး  ိုို့၏ ယံိုကကည့်မှုမျ ေး၊ အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို ကျွန့်ိုပ့်  ိုို့ 

လက့်မခံန ိုင့်ရလ က့်သည့်အထ  ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့် သရဘ မ  ဖခင့်ေးမျ   ေး လ ိုအပ့်သည့်။ 

နှြိပ်စ ်ခံ သူမ ာျား  ာ ယွဝ် ျား အ ်ဥပဝဒ (Torture Victim Protection Act (TVPA))၊ အရမ  ကန့် 

   ေးရံိုေးမျ ေး ငွ့် န ိုင့်ငံဖခ ေး အစ ိုေး မျ ေး၌   ေန့် ှ သ မျ ေးအဖြစ့် ထမ့်ေးရ  င့်ခွဲ ပပ ေး ညြှဉ့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု (သ ိုို့) 

ဥပရေ ဖပင့်ပ ကကွ့်မျက့်မှု ကျှူေးလွန့်ခွဲ သ မျ ေးက ို ဥပရေရကက င့်ေးအ     ေးစွွဲ  ိုမှုအ ေး ခွင ့်ဖပ ထ ေးသည ့် 

အရမ  ကန့် ကွန့်ဂ က့်က ၁၉၉၁ ခိုနစှ့် ွင့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ရသ  အက့်ဥပရေ ဖြစ့်သည့်။  

တ ာျားမေင်  ုန် ူျား ခင်ျား/ နု် ူျားသူမ ာျား၊    ေးမေင့် ပစစည့်ေးမျ ေးက ို န ိုင့်ငံ စ့်န ိုင့်ငံမှ အဖခ ေး စ့်န ိုင့်ငံသ ိုို့ 

အဖမ ့်ရငွ   ှ  န့်အ ကွ့် သယ့်ယ ပ ိုို့ရ  င့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး ွင့် လ မျ ေးက ို စိုရ  င့်ေး၍ 

သယ့်ယ ပ ိုို့ရ  င့်က  ၎င့်ေး  ိုို့၏ လိုပ့်အ ေးက ို ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး ငွ့် 

ဖြစ့်စဉ့်ရ  က့်ရလျှ က့် (သ ိုို့) အချ   ွေ့ရသ  အ င ့်မျ ေး ွင့် အင့်အ ေးသံိုေးဖခင့်ေးနှင့် /သ ိုို့မဟို ့် လှည ့်စ ေးဖခင့်ေး 

ပါေင့်သည့်။ 

လူ ုန ်ူျားခံ သူမ ာျားအာျား  ာ ယွ်ဝပျားဝ ျား အ ်ဥပဝဒ (Trafficking Victims Protection Act (TVPA))၊ 

လ ကိုန့်က ေးမှုက ို အဓ ပပ ယ့် ြွင ့်  ို   ွင့် ရ ွှေ့ရ  က့်သည ့် ဥပရေ  စ့် ပ့် ဖြစ့်ပပ ေး ၂၀၀၀ ဖပည ့်နှစ့် ွင့် 

အရမ  ကန့် ကနွ့်ဂ က့်က ဖပဋ္ဌ န့်ေးက  သမမ  ကလင့် န့်က လက့်မှ ့်ရ ေးထ ိုေးခွဲ သည့်။ TVPA က P သံိုေးလံိုေး 

စံနှုန့်ေးက ို  ည့်ရထ င့် ခွဲ သည့်။ လ ကိုန့်က ေးခံ ဖခင့်ေးအ ေး   ေး  ေးဖခင့်ေး (prevention)၊ လ ကိုန့်က ေး ခံ သ မျ ေးက ို 

က ကယွ့်ဖခင့်ေး (protection) နှင ့် လ ကိုန့်က ေးသ မျ ေးက ို အဖပစ့်ရပေး အရ ေးယ ဖခင့်ေး (persecution)   ိုို့ ဖြစ့်သည့်။ 

TVPA သည့် လ ကိုန့်က ေးမှုက ို ရဖြ ှင့်ေး န့် ဖပည့် ငွ့်ေး က   ယ   စ့်ခို ဖြစ့်ခွဲ သလ ို အဖခ ေး အစ ိုေး မျ ေးက 

လ ကိုန့်က ေးမှုအ ေး ရဖြ ှင့်ေးရစ န့် ြ အ ေးရပေးသည ့် န ိုင့်ငံဖခ ေးရ ေး မ ေါေ   ိုင့်   က   ယ   စ့်ခိုလည့်ေး 

ဖြစ့်ခွဲ သည့်။ 

အ ူျားအဝ ပာင်ျား ာလ တ ာျားမျှတမှု၊ လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး  စ့်ခို စစ့်ဖြစ့်  မှ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး  သွ ေးသည ့်အခါ (သ ိုို့) 

နှ ပ့်ကွပ့်ရသ  အစ ိုေး  (သ ိုို့) အ ဏ  ငှ့် အစ ိုေး မှ ေ မ ိုကရ စ    ှ သည ့်အခါ ရပေါ်ထွက့်လ သည ့်    ေးမျှ မှု 

  ိုင့်   ရမေးခွန့်ေးမျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး န့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးအ ေး က ည သည ့် ဖြစ့်စဉ့် ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးက လ မှုရ ေး၊ 

န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးနငှ ့် အ   ့်က လက အမ ှေးမျ ေး၊ ယခင့် စစ့်သ ေးမျ ေး၏ 

အခန့်ေးကဏ္ဍ  ိုို့က ို အရလေးစ ိုက့်ထ ေးသည့်။ အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ မှုက ို အဖပစ့်ရပေးဖခင့်ေး၊ 

ဖပန့်လည့်ထ ေးသ ိုရပေးဖခင့်ေးနှင ့် ဖပင့် င့်ရပေးရ ေး    ေးမျှ မှု ပံိုစမံျ ေး (သ ိုို့) ထ ိုပံိုစမံျ ေး ရပါင့်ေးစပ့်ထ ေးသည ့် ပံိုစံ 

 စ့်မျ   ေးမျ   ေးဖြင ့် လိုပ့်ရ  င့်န ိုင့်သည့်။ 
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စာခ  ပ၊် န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး ချ ပ့်  ိုသည ့် စ ဖြင ့်ရ ေးသ ေးထ ေးရသ  စည့်ေးရန ှင့်မှု  ှ သည ့် သရဘ   ည ချက့် 

ဖြစ့်သည့်။ 

အမနှ်တ ာျား ဝဖာ်ထုတ်ဝ ျား ဝ ာ်မ ှင်၊ မျ ေးရသ အ ေးဖြင ့် အက ေးအရဖပ င့်ေးက လ    ေးမျှ ရ ေး 

အစ အစဉ့်၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ပပ ေး အ   ့်က လမှ အမနှ့်   ေး မျ ေးက ို ရြ ့်ထို ့် န့် 

လိုပ့်ရ  င့်သည ့် နည့်ေးလမ့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

 ုလသမဂဂ ဖံွွေ့ဖဖြိ ျားဝ ျား အစ အစဉ ် (UN Development Programme (UNDP))၊ ြံွပြ  ေး ွဲ န ိုင့်ငံမျ ေးက ို 

အရထ က့်အပံ မျ ေး၊ အကကံဉ ဏ့်မျ ေးနှင ့် အ င့်ေးအဖမစ့်မျ ေး ပံ ပ ိုေး ရပေးရသ  ကိုလသမဂဂ၏ ကမ္   ြံွွေ့ပြ  ေးမှု 

ကွန့် က့် ဖြစ့်သည့်။ UNDP သည့် န ိုင့်ငရံပါင့်ေး ၁၆၆ န ိုင့်င ံွင့်  ှ ပပ ေး ေ မ ိုကရ စ   ိုင့်   အိုပ့်ချ ပ့်မှု၊ 

 င့်ေး ွဲမွွဲရ မှု ရလျှ  ချရ ေး၊ အရ ေးရပေါ် အရဖခအရန   ေး  ေးရ ေးနှင ့် ဖပန့်လည့် ထ ရထ င့်ရ ေး၊ သဘ ေ 

ပ ့်ေန့်ေးကျင့်နှင ့် စွမ့်ေးအင့်၊ HIV/AIDS အစ ှ သည ့် အထ ေး အစ အစဉ့်မျ ေးက ို လိုပ့်ရ  င့်သည့်။ 

 ုလသမဂဂ ဒ ုခသည်မ ာျား ဆြိုင် ာ မဟာမင်ျားက  ျားရုံျား (UN High Commissioner for Refugees (UNHCR))၊ 

၁၉၅၀ ဖပည ့်နှစ့် ေ ဇင့်ဘ လ ၁၄  က့်ရနို့ ငွ့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ ပပ ေး အစ ိုေး မျ ေး (သ ိုို့) ကိုလသမဂဂ က ိုယ့်  ိုင့်က 

ရ  င့်ေး  ိုသည ့်အခါ ေိုကခသည့်မျ ေးက ို က ကွယ့်ရပေး န့်နှင ့် က ည ရပေး န့်   ေန့် ှ ရသ  ကိုလသမဂဂ 

ရအဂျင့်စ   စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုရအဂျင့်စ က ေိုကခသည့်မျ ေး၏  င့်ေး ွဲေိုကခမျ ေး အထ ေးသဖြင ့် ၎င့်ေး  ိုို့ 

ရန ပ့်ဖပန့်ရ ေး (သ ိုို့) အဖခ ေး  စ့်န ိုင့်င ံွင့် ဖပန့်လည့် အရဖခချရ ေး  ိုို့က ို က ည  အရဖြ ှ ရပေးသည့်။ UNHCR 

သည့် ဂျန ဗ  ွင့် အရဖခစ ိုက့်ပပ ေး ကမ္  စ့်ေန့်ေး န ိုင့်ငရံပါင့်ေး ၁၀၀ ရကျ ့် ငွ့် ရံိုေးမျ ေး  ှ သည့်။ 

 ုလသမဂဂ ဖငြိမ်ျားခ မ်ျားဝ ျား တည်ဝဆာ ်ဝ ျား ဝ ာ်မ ှင်၊ ပဋ ပကခမျ ေး  ှ ရနရသ  န ိုင့်ငံမျ ေး၌ ပင မ့်ေးချမ့်ေးရ ေး 

လိုပ့်ရ  င့်ချက့်မျ ေးက ို ရထ က့်ပံ  န့် ၂၀၀၇ ခိုနစှ့် ွင့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့် ကိုလသမဂဂ၏ အစ ိုေး စံို 

ပါေင့်ရသ  အကကရံပေး အြွွဲွေ့ ဖြစ့်သည့်။ 

အဝ ှွေ့ပြိငု်ျားအန ျား ှြိ ပါလစစတြိုင်ျား ဒု ခသည်မ ာျားအတွ ်  ုလသမဂဂ  ယ်ဆယ်ဝ ျားနှင ် လုပ်ငန်ျား ဝအဂ င်စ  (UN 

Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA))၊ ၁၉၄၈ ခိုနစှ့် ငွ့် စ င့် 

 ည့်ရထ င့်ခွဲ ရသ  UNRWA သည့် အရ ွှေ့အလယ့်ပ ိုင့်ေးမှ ပါလစစ  ိုင့်ေး ေိုကခသည့် သန့်ေးရပါင့်ေးမျ ေးစွ က ို 

အက အည ရပေးရနသည ့် ကိုလသမဂဂ ရအဂျင့်စ   စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

 မဘာ လူူ့အခငွ အ်ဝ ျား ဝ  ညာစာတမ်ျား (Universal Declaration of Human Rights (UDHR))၊ ၁၉၄၈ ခိုနစှ့် 

ေ ဇင့်ဘ လ ၁၀  က့်ရနို့ ွင့် ကိုလသမဂဂ အရထွရထွ ည လ ခံက ထို ့်ဖပန့်ရကကည ခွဲ ရသ  ရကကည စ  မ့်ေး 

 စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးရကကည စ  မ့်ေးက ို ယရနို့ရခ ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး၏ ရ  င့်န ဦေးဟို 

သ ့်မှ ့်ထ ေးကကသည့်။ ထ ိုရကကည စ  မ့်ေးပါ အပ ိုေ့်ရပါင့်ေး ၃၀ က ဖပည့်သ ူ့ရ ေး  ၊ ယဉ့်ရကျေးမှု၊ စ ေးပွ ေးရ ေး 

န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် လ မှုရ ေး အခငွ ့်အရ ေး အမျ   ေးမျ   ေးက ို သ ့်မှ ့်ရပေးထ ေးပပ ေး ထ ိုအခငွ ့်အရ ေး မျ ေးက ို န ိုင့်ငံ က  

ဥပရေ ငွ့်  ပည်သူူ့ဝ ျား ာနငှ ် နြိုငင်ံဝ ျား အခွင အ်ဝ ျားမ ာျား ဆြိုင် ာ နြိငု်ငတံ ာ သဝဘာတစူာခ  ပ်နငှ ့် 

စ ျားပွာျားဝ ျား၊ လူမှုဝ ျားနှင ် ယဉ်ဝ  ျားမှု အခငွ ်အဝ ျားမ ာျား ဆြိုင် ာ နြိုငင်ံတ ာ သဝဘာတစူာခ  ပ် ဟ ၍ 

စ ချ ပ့်နှစ့်ခိုဖြင ့် ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ သည့်။ UDHR က လ မျ ေးအ ေးလံိုေးနှင ့် န ိုင့်ငံမျ ေး အ ေးလံိုေး   ှ  မည ့် ဘံိုစနံှုန့်ေးမျ ေးက ို 

သ ့်မှ ့်ရပေးခွဲ သည့်။ အ ံိုေးသ ့် ငွ့် လ   ိုင့်ေးနငှ ့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေး၏ အစ  ့်အပ ိုင့်ေး  ိုင့်ေးက 
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ထ ိုအခငွ ့်အရ ေးမျ ေး  စ့်ကမ္ လံိုေးအ ကွ့် ဖြစ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ထ ရ  က့်စွ  အသ အမှ ့်ဖပ  လ ိုက့်န ဖခင့်ေး  ိုို့အ ေး 

  ှ ရစ န့် လိုပ့်ရ  င့်ကက မည့်။ 

 မဘာလံုျားဆြိုင် ာ စ  င်ပြိငု်ခွင ၊် ဖပစ့်မှုမျ ေးသည့်   ိုေး  ွေးလွန့်ေးသည ့်အခါ မည့်သည ့် န ိုင့်ငံမ  ို ထ ို  ဇေ ့်မှု 

ကျှူေးလွန့်သ မျ ေးအ ေး    ေးစွွဲ  ိုလ ိုသည ့် န ိုင့်ငံနှင ့် မည့်သ ိုို့ရသ   က့်စပ့်မှု  ှ ရနပါရစ    ေးစွွဲ  ိုမှု 

ဖပ န ိုင့်သည ့် ဥပရေ သရဘ    ေး ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုသ ိုို့ရသ  စ  င့်ပ ိုင့်ခွင ့် ရအ က့် ွင့် ကျရ  က့်သည ့် 

  ဇေ ့်မှုမျ ေးမှ  လ မျ   ေးဖပ န့်ေး  ေးရစမှု၊ ကျွန့်ဖပ ဖခင့်ေးနှင ့် စစ့်  ဇေ ့်မှုမျ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

တစ် မဘာလုံျား  ဖစ ်ခင်ျား၊ လ   ိုင့်ေး အ ကွ့် ရန    ိုင့်ေး ငွ့် အကျံ ေးေင့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

အမ ာျားအတ ွ် အ  ြိ ျား ှြိ ခငျ်ား ြို ဦျားစာျားဝပျားသည ် ေါဒ/ အမ ာျားအတ ွ် အ  ြိ ျား ှြိ ခငျ်ား ြိ ု ဦျားစာျားဝပျားသူမ ာျား 

(Utilitarianism)၊ ဂျယ့် မ ဘန့်သန့် (Jeremy Bentham) အစဖပ ခွဲ သည ့် အ မငပွ်င ်ဝခတ်မှ န ိုင့်ငရံ ေး 

ေဿန/သရဘ    ေး  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးမှ  အ  ြိ ျားဆ ် အဝ ခ ပ  သ အြို  က ို ( ငှ့်ေးလင့်ေးသည ့် ပံိုစဖံြင ့်) 

အရဖခခံထ ေးပပ ေး လိုပ့် ပ့် စ့်ခိုသည့် လ အရ အ ွက့် မျ ေးမျ ေးအ ွက့် အရက င့်ေး ံိုေး ဖြစ့်ရစပါက 

ထ ိုလိုပ့် ပ့်က ို ကျင ့်ေ ့်ပ ိုင့်ေးအ  ကျ  ေးရကက င့်ေး   ရလျ ့်သည့်ဟို သ ့်မှ ့်န ိုင့်သည့်ဟို   ိုထ ေးသည့်။ 

ေ ယင်နာ ဝ  ညာခ  ်၊ ၁၉၉၃ ခိုနှစ့် လူူ့အခငွ ်အဝ ျား ဆြိုင် ာ ေ ယင်နာ  မဘာ  ည လာခ ံွင့် ထို ့်ဖပန့်ခွဲ ရသ  

လ ူ့အခွင ့်အရ ေး ရကကည ချက့် ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးရကကည ချက့်က လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး၏ အ ေးလံိုေးနှင ့် သက့်  ိုင့်မှုနငှ ့် 

 စ့်ခိုနငှ ့်  စ့်ခို ခွွဲဖခ ေး၍ မ ဖခင့်ေး၊ အဖပန့်အလှန့် မှ ခ ိုရနဖခင့်ေးမျ ေးက ို ထပ့်မံ ရြ ့်ဖပထ ေးသည့်။ 

ေ ယင်နာ  ဖစစ်ဉ၊် လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေး၊ အထ ေးသဖြင ့် အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးနှင ့် ကရလေးငယ့်မျ ေးအ ေး လ ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးက ို 

  ေး  ေးရ ေး၊ ြ နှ ပ့်ရ ေးနှင ့် အဖပစ့်ရပေးရ ေး   ိုင့်   ရန က့် က့် ွွဲ စ ချ ပ့် (ပါလ မ ို ရန က့် က့် ွွဲ 

စ ချ ပ့် ွင့် ရှုပါ) ထွက့်ရပေါ်ရစခွဲ ရသ  ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးက ို ဩစက  ေးယ ေး န ိုင့်ငံ၊ ဗ ယင့်န  ငွ့် ကျင့်ေးပခွဲ သည့်။ 

ဗ ယင့်န  ဖြစ့်စဉ့် ငွ့် ဖပည ့် န့်   ပံိုစ ံ အ ေးလံိုေးသည့် ရခါင့်ေးပံိုဖြ ့်   ရ  က့်ရသ ရကက င ့် လ ကိုန့်က ေးမှု 

ဖြစ့်သည့်ဟို ယံိုကကည့်သည ့် အလံိုေးစံို ြျက့်သ မ့်ေးရ ေး အမျ   ေးသမ ေး ေါေ မျ ေးနှင ့် အ င့်ေးအဓမမ ဖပည ့် န့်   

လိုပ့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးက ိုသ  လ ကိုန့်က ေးမှုဟို စဉ့်ေးစ ေး မည့်ဟို ယံိုကကည့်ရသ  လ ူ့အခငွ ့်အရ ေး အမျ   ေးသမ ေး 

ေါေ မျ ေးအကက ေး အဖငင့်ေးအခံိုမျ ေး ဖြစ့်ပွ ေးခွဲ သည့်။ 

လူူ့အခငွ ်အဝ ျား ဆြိငု် ာ ေ ယင်နာ  မဘာ  ည လာခံ (ေ ယင်နာ ည လာခံ)၊ ၁၉၉၃ ခိုနစှ့် ငွ့် ကျင့်ေးပခွဲ ရသ  

အရ ေးပါသည ့် ကမ္  ည လ ခံ  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုည လ ခံက စစ့်ရအေး  ိုက့်ပွွဲအလွန့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

မ ေါေမျ ေးက ို ချမှ ့်ရပေးခွဲ သည့်။ ည လ ခံက န ိုင့်ငံ က  လ ူ့အခွင ့်အရ ေး စံနှုန့်ေးမျ ေးက ို ဥပရေ စနစ့်မျ ေး၊ 

ဖပည့် ငွ့်ေး လ ူ့အခွင ့်အရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေး၊ အစ ိုေး မဟို ့်ရသ  အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေးနှင ့် 

မ ေ ယ မျ ေးအပါအေင့် ဖပည့် ွင့်ေး  ည့်ရ  က့်ပံိုမျ ေး ငွ့် ထည ့်သွင့်ေးရ ေးက ို အ ရံိုစ ိုက့် ရ ွေးရနွေးခွဲ သည့်။ 

ခ ြိ ျားဝဖာ ် ခင်ျား ခ ဉ်ျား ပ်ပုံ၊ အချ   ွေ့ရသ  အခငွ ့်အရ ေးမျ ေး ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေးက ို အဓ ကထ ေးသည ့် လ ူ့အခွင ့်အရ ေး 

  ိုင့်ေး  မှု ချဉ့်ေးကပ့်ပံို  စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုချဉ့်ေးကပ့်ပံိုက အခွင ့်အရ ေး ချ   ေးရြ က့်မှုမျ ေးက ို   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေး (သ ိုို့) 

န ိုင့်င ံစ့်န ိုင့်ငံ၏ စွမ့်ေးရ  င့် ည့်က ို စံသ ့်မှ ့်ထ ေးရသ  စရကေးဖြင ့် အမ ှ့်ရပေး   ိုင့်ေး  ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 
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မဲဝပျား ခင်ျား အခွင ်အဝ ျား အ ဥ်ပဝဒ၊ ၁၉၆၅ ခိုနစှ့် ွင့် အရမ  ကန့် ကွန့်ဂ က့်က ဖပဋ္ဌ န့်ေးခွဲ ရသ  အရမ  ကန့် 

န ိုင့်ငံ  စ့်ေန့်ေးလံိုေး ခွွဲဖခ ေး က့် ံသည ့် ရ ေွးရက က့်ပွွဲ   ိုင့်   အရလ အကျင ့်မျ ေးအ ေး    ေးမေင့်ဟို 

သ ့်မှ ့်ခွဲ သည ့် ဥပရေ ဖြစ့်သည့်။  

စစ် ာဇေတ်မှုမ ာျား၊ သ ့်ဖြ ့်ဖခင့်ေး၊ မ   ေး  က့် ံဖခင့်ေး၊ အ င့်ေးအဓမမ ရ  ွေ့ရဖပ င့်ေး ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေး   ိုို့ ငွ့် 

အ ပ့်သ ေးမျ ေးက ို ပစ့်မှ ့်ထ ေးဖခင့်ေး အပါအေင့် စစ့်ပွွဲ  ိုင့်   ဥပရေမျ ေး (သ ိုို့) အရလ အကျင ့်မျ ေးက ို 

ချ   ေးရြ က့်ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ဂ န ော သဝဘာတူစာခ  ပ်မ ာျားနှင ် ဝနာ ဆ် တ်ွဲ စာခ  ပမ် ာျားက ို ရှုပါ။ 

အဝနာ တ်ြိငု်ျား၊ ရဖမ က့်အရမ  ကနှင ့် ဥရ  ပ ( စ့်ခါ   ံဩစရက ေးလျ၊ နယ ေးဇ လန့် ကွဲ သ ိုို့ရသ  ဥရ  ပမှ 

အရဖခချ ရနထ ိုင့်သည ့် အသ ိုင့်ေးအေ ိုင့်ေးမျ ေး) နငှ ့် ထ ိုရန  မျ ေးက ထွက့်ရပေါ်လ သည ့် န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး 

အစဉ့်အလ မျ ေး၊ အရလ အကျင ့်မျ ေး  ိုင့်   အယ ေါေမျ ေးက ို ညွှန့်ေး  ိုရသ  ပထေ  ရဖမအရနအထ ေး၊ ပထေ ေင့် 

န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် ယဉ့်ရကျေးမှု   ိုင့်    ံ  ပ့်ကပ့်မှု ဖြစ့်သည့်။ အ မင်ပွင ် ာလ ွင့် ထွက့်ရပေါ်ခွဲ ရသ  

အယ ေါေမျ ေးက ို ညွှန့်ေး  ိုဖခင့်ေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

လူ ဖြူ  ျွန်စနစ၊် အရန က့် ဥရ  ပနငှ ့် အရမ  ကန့် န ိုင့်င ံ ိုို့ ွင့် လ ဖြှူ မ န့်ေးကရလေးငယ့်မျ ေးနငှ ့် 

အမျ   ေးသမ ေးမျ ေးက ို ြမ့်ေး  ေးက  ၎င့်ေး  ိုို့ န ိုင့်င ံွင့် (သ ိုို့) အဖခ ေး န ိုင့်ငံမျ ေးသ ိုို့ လ ကိုန့်က ေးက  အ င့်ေးအဓမမ 

ဖပည ့် န့်  လိုပ့်ခ ိုင့်ေးဖခင့်ေးက ို ရြ ့်ဖပ န့် ၂၀   စို ွင့် အသံိုေးဖပ ခွဲ သည ့် အသံိုေးအနှုန့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ယခိုအခါ 

ပည  ငှ့် အမျ ေးစိုက လ ဖြှူ ကျွန့်ကိုန့်က ေးဖခင့်ေးမှ  ထ ိုအချ  န့် မ ေ ယ  ွင့် ဟ ိုေးရလေး ရကျ ့် ဖြစ့်ခွဲ သည့်ရလ က့် 

မကျယ့်ဖပနို့့်ရကက င့်ေး ယံိုကကည့်ထ ေးကကသည့်။ 

 မဘာ ဘဏ်၊ ေို  ယ ကမ္ စစ့်အပပ ေး ဥရ  ပ  ိုက့် ွင့် ဖပန့်လည့်  ည့်ရ  က့်ရ ေးက ို စ ေးပွ ေးရ ေး 

အရထ က့်အပံမျ ေး ရပေး န့် ၁၉၄၄ ခိုနစှ့် ွင့်  ည့်ရထ င့်ခွဲ ရသ  ဘ က့် န့်ေိုေ့် အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးထွဲမှ 

 စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ ယရနို့ရခ ့် ွင့် ကမ္  ဘဏ့်သည့် အစ ိုေး မျ ေးက ို ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး စ မံက န့်ေးမျ ေးအ ွက့် 

က လ ှည့် ရချေးရငွမျ ေး ရပေးသည ့် ကမ္   ထ ပ့် န့်ေး ဖပည့်သ ူ့ ြံွွေ့ပြ  ေးရ ေး အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေး  စ့်ခို ဖြစ့်ရနပပ  

ဖြစ့်သည့်။  

 မဘာ  လူမှု ဖြို မ် (World Social Forum (WSF))၊  ွစ့်ဇ လန့် န ိုင့်ငံ ေါရဗ  စ့် ွင့် နှစ့်စဉ့်ကျင့်ေးပသည ့် 

န ိုင့်ငရံ ေးနှင ့် စ ေးပွ ေးရ ေး အ လစ့်မျ ေး၏ အစည့်ေးအရေေး ဖြစ့်ရသ  ကမ္   စ ေးပွ ေးရ ေး ြ ို မ့်က ို  ံိုို့ဖပန့်သည ့် 

အရနဖြင ့် စ ေးပွ ေးရ ေးအ  န ိုင့်ငံမျ ေးအကက ေး ချ   ့် က့် လှုပ့် ှ ေးမှုက ို ရေြန့်သ မျ ေးက ဦေးရ  င့်၍ ၂၀၀၁ 

ခိုနစှ့် ငွ့် ဘ  ဇ ေးလ့် န ိုင့်ငံ ရပေါ်  ို အယ့်လ့်ဂ  ပမ  ွေ့ ငွ့် ပထမ ံိုေးအကက မ့် ကျင့်ေးပခွဲ ရသ  ြ ို မ့် ဖြစ့်သည့်။ WSF 

သည့် န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့် ေါေက ို  နို့့်ကျင့်ရသ ၊ ရငွရကကေးနှင ့် အဖခ ေးရသ  နယ့်ချွဲွေ့ေါေမျ ေးဖြင ့် ကမ္ က ို 

လွှမ့်ေးမ ိုေးထ ေးဖခင့်ေးအ ေး  နို့့်ကျင့်ရသ ၊  လ သ ေးနှင ့် ကမ္ အကက ေး အကျ  ေး ှ သည ့်  က့် ံရ ေးက ို 

 ည့်ရ  က့် န့် က  ကေ ့် ဖပ ထ ေးရသ  အိုပ့်စိုမျ ေးနှင ့် အ ပ့်ဘက့် လ ူ့အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး၏ 

အ ေးလံိုေးပါေင့်န ိုင့်ရသ  အစည့်ေးအရေေးရန   ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအစည့်ေးအရေေး ငွ့် ဖပန့်လည့် ရ ွေးရခေါ် 

စဉ့်ေးစ ေးဖခင့်ေးမျ ေး၊ အကကံဉ ဏ့်မျ ေးအရပေါ် ေ မ ိုကရ စ  နည့်ေးလမ့်ေးအ  ဖငင့်ေးခံိုရ ွေးရနွေးဖခင့်ေးမျ ေး၊ အကကံဉ ဏ့်မျ ေး 

ထို ့်ရြ ့်ဖခင့်ေး၊ အရ ွွေ့အကကံ မျ ေး လွ ့်လပ့်စွ  ြလှယ့်ဖခင့်ေးနှင ့် ထ ရ  က့်ရသ  လိုပ့် ပ့်မျ ေးနှင ့် 

 က့်စပ့်ဖခင့်ေးမျ ေး ပါေင့်သည့်။  



 879 

 မဘာ   ုန်သွယ်ဝ ျား အဖွဲွေ့ (World Trade Organization (WTO))၊ ကမ္   ကိုန့်သွယ့်ရ ေး   ိုင့်   ဥပရေမျ ေး 

ချမှ ့်ရပေးပပ ေး ကိုန့်သွယ့်ရ ေးနငှ ့်  က့်စပ့်သည ့် ပဋ ပကခမျ ေးက ို ရဖြ ှင့်ေး န့် နည့်ေးလမ့်ေးမျ ေး ရြ ့်ထို ့်ရပေးရသ  

အစ ိုေး  အမျ ေးအဖပ ေး ပါေင့်သည ့် အြွွဲွေ့အစည့်ေး ဖြစ့်သည့်။ WTO က ို ၁၉၉၄ ခိုနစှ့် ွင့် စ င့် 

 ည့်ရထ င့်ခွဲ သည့်။ ယင့်ေးအြွွဲွေ့သည့် အရက က့်အခွန့်နှင ့် ကိုန့်သွယ့်ရ ေး   ိုင့်   အရထွရထွ သရဘ   ချက့် 

မ ရဘ င့်ရအ က့်မှ လိုပ့်ရ  င့်သည ့် ဥရိုရဂွေး ရ ွေးရနွေးမှုမျ ေးမှ ထွက့်ရပေါ်လ သည့်။ ဘ က့် န့်ေိုေ့် 

အင့်စ  ကျှူေး ငှ့်ေးမျ ေးက ို န ိုင့်င ံက  ကိုန့်သွယ့်ရ ေး အြွွဲွေ့အစည့်ေးမျ ေး အဖြစ့် ထည ့်သွင့်ေး န့် 

ကကံ ွယ့်ခွဲ ရသ ့်လည့်ေး အထမရဖမ က့်ခွဲ ရပ။ ရေြန့်သ မျ ေးက WTO ၏ န ယ ိုလစ့်ဘ ယ့် အ ဂျန့်ေါက ို 

ရထ က့်ဖပရေြန့်ခွဲ ကကသည့်။ 
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