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ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ျဖစ္လာႏိုင္ေျခမ်ား၊ ၊ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ မူ၀ါဒ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား 

Asia Society (အာရွ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း) အလုပ္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ 

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ သမၼတအိုဘားမား၏ အစုိးရက ၇-လၾကာ ျပန္လည္သုံးသပ္စိစစ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ၿပီး 

ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ မူ၀ါဒ လမ္းေၾကာင္းသစ္ျဖင့္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးမည့္အေၾကာင္းကုိ 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။1 ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ အထီးက်န္ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူ ပိတ္ 

ဆုိ႔ေရး မူ၀ါဒမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစရန္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ အနည္း 

ငယ္မွ်သာ ရိွခဲ့ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက "လက္ေတြ႔က်သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ဆက္ဆံေရး" မူ၀ါဒ 

ကုိ စတင္က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ ယခုမူ၀ါဒအသစ္အရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚဒဏ္ခတ္ ပိတ္ ဆုိ႔ေရး 

မူ၀ါဒမ်ားကို ဆက္လက္ထားရိွက်င့္သံုးသြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ ထိပ္ပုိင္း 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ 

၏ အဆုိအရ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ဆုိသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ေရး မူ၀ါဒကုိ "အစား 

ထုိးေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ အပုိေဆာင္းျဖည့္ဆည္းျခင္း" သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး 

ျမန္မာစစ္အစုိးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း အဓိပၸါယ္ရိွသည့္၊ အေကာင္အထည္ျမင္သာသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ 

အထူးသျဖင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္လာမွသာ  ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး 

ဆက္လက္တုိးတက္ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ ရိွသည္။2 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရွိေသာ အေမရိကန္မူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အာရွလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အလုပ္အဖြဲ႔အေနႏွင့္ 

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက ျမန္မာစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဤဆက္ဆံေရးလမ္းသစ္ကုိ အေကာင္းဆုံး 

အစခ်ီႏုိင္ေရး အတြက္ ဤအစီရင္ခံစာျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအား လမ္းျပေျမပုံခ်ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျပာင္း လေဲနေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔၏ 

ဆက္ဆံေရးသာမက အေမရိကန္ႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသ အျပင္ အျခားအဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ 

ဆက္ဆံေရးကုိပါ အတိတ္ကာလကထက္ ပုိ၍ က်ယ္ျပန္႔ေစသည္ဟု အလုပ္အဖြဲ႔က ယံုၾကည္ပါသည္။ 

ဤအေျခအေနမ်ားမွာ -  

 

                                                            
1 ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ Asia Society အလုပ္အဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအမည္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပရာ၌ 
Myanmar အစား Burma ဟုသာ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲပါသည္။ ၎သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲေနမႈအတိုင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။  
2 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မူ၀ါဒ၏ အဓိကအေရးကိစၥမ်ားတြင္ "ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး ခ ြ်င္းခ်က္မရွိ လြတ္ 
ေျမာက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ရပ္စဲေရး၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၊ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအၾကားတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႔ဆက္ရမည့္ အနာဂတ္ အေပၚ ေျမာ္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစစ္အမွန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရး" စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 
“Remarks by President Barack Obama at Suntory Hall,” Tokyo, Japan, November 14, 2009, http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/remarks-president-barack-obama-suntory-hall (accessed February, 11, 2010) ကိုၾကည့္္ပါ။ 
 

၁



• ေဒသတြင္း မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအလ်င္အျမန္ တုိးတက္ႀကီးထြားလာေနမႈ- အာရွ အင္အား 

ႀကီး ႏုိင္ငံႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံ (တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ) တုိ႔အၾကားတြင္ တည္ရိွေနျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ အေနႏွင့္ ယေန႔အခ်ိန္ 

၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တိုင္းျပည္မွာ စီးပြားေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ရိွေနၾကေသာ ေဒသတြင္းအင္အား 

ႀကီးႏုိငငံ္ႀကီးမ်ား ၾသဇာအာဏာအတြက္ ပထဝီႏုိင္ငံေရးျပိဳင္ဆုိင္ရာ အခ်က္အခ်ာေနရာျဖစ္ေနပါသည္။ ေဒသ၏ 

တရိပ္ရိပ္တက္ေနေသာ စီးပြားေရးအင္အားေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာဝသယံဇာတ မ်ားႏွင့္ ကုန္ 

ၾကမ္းမ်ားရရွိရာ အလြန္မက္ေလာက္စရာ ႏုိင္ငံျဖစ္ ေနခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအဖို႔ 

ႏုိင္ငံျခားသုံးအရန္ေငြ ျမိဳးျမိဳးျမက္ျမက္ရလမ္း ျဖစ္လာေစၿပီး အမ်ားက အေရးထားလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ 

စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္း မ်ားမွ ဝင္လာေသာ ေငြအေျမာက္အျမားကုိ အမ်ဳိးသားဘ႑ာေငြထဲသို႔ မသြင္း 

ဘဲ၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳး တိုး တက္မႈအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းျပည္၏ ျပည္သူလူထု ဧရာမအမ်ားစုႀကီး၏ 

ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာ ျဖစ္ေစရးအတြက္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း အက်ဳိးျဖစ္ျခင္း မရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ လႊ ဲ

ေျပာင္းေပးေနလ်က္ ရွိသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ လက္ေ၀ခံ စီးပြားေရးလုပ္ေဖၚလုပ္ဖက္မ်ားမွာ အလြန္ 

ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာၾကျပီး၊ အမ်ားျပည္သူတုိ႔မွာမူ ဆင္းရဲတြင္း နက္သည္ထက္ နက္လာခ့ဲသည္။ 

 

• မ်ားမၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ (၂ဝဝ၇) ခုႏွစ္ လူထုအုံႂကြမႈေနာက္ပုိင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္ 

အေရးမ်ား ျပင္းထန္ဆုိးရြားစြာ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းလာေနမႈ - ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ဦးေရသည္ တစ္ ႏွစ္ပင္ 

မျပည့္တတ္ေသာ ကာလအတြင္းမွာ ႏွစ္ဆရိွလာခဲ့ျပီး အတုိက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာမက 

ယုိယြင္းက်ဆင္းလာေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ 

ေဖၚျပမႈေၾကာင့္ အဓိကအားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံရေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ 

လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းမွလႈပ္ရွားသူမ်ားလည္း အပါအဝင္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ၾကရသည္။ လူအမ်ားအျပားကို တံခါးပိတ္ 

တရားစီရင္ျပီး၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႔ဆုိလွ်င္ ႏွစ္ (၁ဝဝ) ေက်ာ္အထိ ေထာင္ဒဏ္မ်ား 

ခ်ခံၾကရသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေရွ႔ဘက္နယ္ျခားတေလွ်ာက္ရွိ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ လူနည္းစု လူမ်ဳိးမ်ားကုိ 

ၾကမ္းၾကမ္း ရမ္း ရမ္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ားလည္း ပို၍ျပင္းထန္လာ ေနခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး 

ဌာန၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (Human Rights Watch) ႏွင့္ အျခား အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဲန္ဂ်ီအို 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အကူအညီမ်ား ပိတ္ပင္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေစခုိင္းျခင္း၊ ကေလးစစ္သား အသုံး 

ျပဳျခင္း၊ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစု မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼေနရာ ေရႊ႔ေျပာင္းခုိင္းျခင္း၊ စနစ္တက်ႏွင့္ 

ေနရာအႏွံ႔အျပား မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဘာသာေရးအရႏွိပ္ကြပ္ျခင္းႏွင့္ 

အျခား ေသာ ရမ္းကားရက္စက္မႈမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာအစုိးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႏွင့္ ခိုင္ခိုင္လုံလံု အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ၾကသည္။3 

                                                            
3 မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား၏ ဥပမာမ်ားအျဖစ္ ကုလသမဂၢ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး သံအရာရွိ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရး အစီရင္ ခံစာ (http://ohchr.org/en/countries/asiaregion/pages/mmindex.aspx) ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု 
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ "၂၀၀၈ ခုႏွစ္ လူ႔အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာ-ျမန္မာႏိုင္ငံ"၊ "၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံအလိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္သံုးေနမႈမ်ား" 
(၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ဗ်ဴရို၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္) http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/eap/119035.htm 
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ေရးအဖြဲ႔ (Human Rights Watch) ၏ "ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေမ့ေလ်ာ့ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား" (နယူးေယာက္၊ 
Human Rights Watch ၂၀၀၉ ခုႏွစ္) တို႔ကို ၾကည့္ပါ။  
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• ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဆက္လက္၍ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းေနျခင္း - ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား 

အႀကီးအက်ယ္ ဝင္ေနပါလ်က္၊ ျမန္မာ စစ္အစုိးရသည္ တုိင္းျပည္၏ (တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ 

အဓိကက႑ ျဖစ္ခဲ့သည့္) လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ဆုိင္ရာ ႂကြယ္ဝမႈ ကို အေဟာသိကံ ျဖစ္ေအာင္ ပစ္ထားခ့ဲျပီး၊ 

ျပိဳက် ပ်က္စီးလု အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေစခဲ့သည္။  

 

• ေဒသတြင္းမတည္ျငိမ္မႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား - ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မသကၤာဖြယ္ ဆက္ 

ဆံေနမႈမ်ား၊ သူပုန္အုပ္စုမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ စစ္ေရးအရ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ား၏ အက်ဳိး ဆက္အျဖစ္ နယ္စပ္ 

တေလွ်ာက္တြင္ ပို၍မတည္မျငိမ္ ျဖစ္လာေနမႈမ်ား၊ ေရာဂါဘယမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အျခားႏိုငငံ္မ်ားသုိ႔ 

အဆက္မျပတ္ တင္ပုိ ့ေနမႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ တရားမဝင္ ပစၥည္းမ်ားက အလြယ္တကူသြားလာႏုိင္ေသာ 

နယ္စပ္မ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ေနျခင္းတို႔ အပါအဝင္ အေၾကာင္းအခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း တည္ျငိမ္မႈ၊ 

လုံျခံဳမႈတုိ႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ ပုိ၍ ဆုိးရြားလာႏိုင္ဖြယ္ 

ရိွပါသည္။ 

 

• (၂ဝ၁ဝ) ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား - (၂ဝ၁ဝ) ခုႏွစ္ 

တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည္ဆုိလွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈရိွေၾကာင္း အဓိကအားျဖင့္ ၾကည့္ရမည္မွာ စစ္အစုိးရအေန 

ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္ 

အေရးတုိးတက္မႈအတြက္ သိသာထင္ရွားစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ရွိ- မရိွပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥမ်ားတြင္ ေျပာင္း 

လဲမႈ မရိွပါက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ တိုးတက္စရာအေၾကာင္း မရိွေခ်။ ပိတ္ဆို႔မႈ ပိုမို 

တင္းက်ပ္မႈႏွင့္ အျခားေသာ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါ 

လိမ့္မည္။ ဤအစုိးရတြင္ စစ္ တပ္က အေရးႀကီးေသာေနရာမ်ားကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုိင္ထားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခခံဥပေဒသစ္သည္ စာေတြ႔အရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ အရပ္သား အစုိးရ တစ္ရပ္ 

ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ေဖၚျပထားသည္။ သို႔ရာတြင္ အေျခခံဥပေဒသစ္မွာ ေဖၚျပ 

ထားသည့္အတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကုိ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ အစုိးရထံသို႔ ေနာင္လာမည့္ 

ႏွစ္အခ်ဳိ႔အတြင္းမွာ တစတစ စတင္လႊဲေျပာင္းေပးျပီး၊ တကယ့္အာဏာကုိ အရပ္သားေခါင္းေဆာင္မ်ား 

လက္ထဲသုိ႔ ထည့္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈအတြက္ တံခါးႀကီး ပြင့္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အေျခခံ 

ဥပေဒမွာ စစ္တပ္က အႀကီးအက်ယ္ လႊမ္းမုိးေနသည့္တုိင္ ပါတီစံု ပါလီမန္အစုိးရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၎၏ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈအတြက္ေရာ၊ စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈ 

အတြက္ပါ တြန္းအားေပးမည့္ (ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ၾကာမွ် ကင္းမဲ့ခဲ့ေသာ) ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ကုိ 

အေျခခံ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရိွ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အသက္ 

အရြယ္ႀကီးရင့္ အိုမင္းေနၾကသည္္ႏွင့္အမွ် တပ္ဦးစီးတာဝန္ကုိ အသက္ (၂ဝ) ခန္႔ကြာေသာ အေတာ္အတန္ 

ငယ္ရြယ္ေနေသးသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္စုထံ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ ဤသုိ႔ဆိုလွ်င္ 

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ (အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္မွန္ေသာ ပါလီမန္အစိုးရ ျပန္လည္ေပၚေပါက္ 

ေရးအတြက္ ဦးတည္သည္ဆုိလွ်င္) (၂ဝ၁ဝ) ခုႏွစ္၏ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးဆက္သစ္ႏွင့္ အနည္းဆုံး အံကုိက္ပင္ 

ျဖစ္ေနသည္။ ဤျဖစ္စဥ္သည္ အေျခအျမစက္်ေသာ ေျပာင္းလဲမႈဆီသို႔ ဦးတည္သည္ေလာ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေခါင္း 
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ေဆာင္မ်ဳိးဆက္သစ္ကုိ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ဟန္ျပေျပာင္းလဲမႈသက္သက္ကုိသာ ျဖစ္ေစမည္ေလာ 

ဆုိသည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရပါလိမ့္ဦးမည္။  

 

• အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဲန္ဂ်ီအုိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာမႈ - ႏိုင္ငံျခားအကူအညီမ်ား ပုိ႔လႊတ္ 

ေရးကိစၥတြင္ ဆုိးသြမ္းယုတ္မာေသာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ ပိတ္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ 

တကာ ကယ္ဆယ္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရရိွခဲ့ေသာ ႏွစ္ 

ေပါင္း (၂ဝ) နီးပါး အေတြ႔အၾကံဳေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူထုထဲမွာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥ၊ ေဒသခံ အစိုးရ 

မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGOs)၊ လူထုအေျချပဳ ရပ္ရြာ အဖြဲ႔အစည္း(CBOs) မ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေရး 

ကိစၥတုိ႔တြင္ လႈပ္ရွားေရး နယ္ေျမမ်ား ခ်႔ဲထြင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စစ္အစုိးရက လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရာ နယ္ 

ေျမမ်ားတြင္ အကူအညီမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ထားသည္ျဖစ္ရာ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အထူးအေရးပါ 

လွပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရက ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကိုဆုိင္း 

င့ံထားမည္ဟူေသာ မၾကာေသးခင္က ေကာလာဟလအရဆိုလွ်င္ ဒုကၡမ်ားစြာ ေတြ႔စရာအေၾကာင္း ရိွေနပါသည္။  

 

• ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားလုပ္ရန္ တုိက္တြန္းရာ၌ အာဆီယံသည္ အဓိကက်ေသာ လမ္းေၾကာင္း 

ျဖစ္ေနျခင္း- ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကိစၥတြင္ ေဝဖန္ျခင္းမျပဳလိုပါဟု တစ္ခ်ိန္က ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ အင္ဒိုနီး 

ရွားႏွင့္ အျခားအာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယခုအခါ၌ အဖြဲ႔ဝင္အာဆီယံ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

လုပ္ေအာင္ တိုက္တြန္းလုိေသာ အေျခအေနသို႔ ႏိုင္ငံေရးအရလည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအရလည္းေကာင္း 

ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚတုိး တက္လာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဦးေဆာင္တုိက္တြန္းႏိုင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ဦးေဆာင္လုိစိတ္ ရွိ- မရိွ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မသိရေသးေခ်။  

 

• အတိတ္မွအေတြ႔အၾကံဳ သင္ခန္းစာမ်ား - ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရာ၌ ၿပီးခ့ဲသည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၂ဝ) ေက်ာ္ 

စစ္ေအးတုိက္ပြဲ အေတြ႔အၾကံဳအရဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ မဖြံ႔ျဖိဳးေသးေသာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ 

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျဖန္ေျဖျခင္း နည္းလမ္းတို႔ထက္စာလွ်င္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း နည္းလမ္းတုိ႔ကို 

ပုိ၍က်င့္သုံးေလ့ရွိၾကသည့္ အေလ်ာက္ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ရာ၌ အခက္အခဲမ်ား၊ ရႈပ္ေထြးေပြလီမႈမ်ား 

အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက  ရရိွခ့ဲၿပီ ျဖစ္ပါ 

သည္။  

 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၂ဝ)အတြင္း ေဒသတစ္ခုလုံးမွာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ 

စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ အႏၱရာယ္ေရာ၊ အခြင့္အလမ္းပါ ရိွေနသည့္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ တစ္ရပ္ 

ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ေဖၚျပ ရမည္ဆိုလွ်င္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ စတင္လုိက္ပါက 

အတြင္းလႈိက္ဆူပြက္ေနေသာ မေက်နပ္မႈမ်ားမွေန၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆူပူမႈမ်ား ေပါက္ကြဲေပၚထြက္လာႏုိင္သည့္ 

အႏၱရာယ္ရိွေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း စတင္လိုက္လွ်င္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် 

(စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္က တမင္ပိတ္ပင္ထားခ့ဲသည့္) ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ အကူအညီမ်ားႏွင့္ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား 

ရရိွမည့္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာႏုိင္ သည္။ ဤအခြင့္အလမ္းမ်ားျဖင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ 

၄



က်န္းမာေရးနယ္ပယ္တို႔မွာ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ကပ္ေဘး ဒုကၡမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေဘးဒုကၡအေပါင္းကို 

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျပီးျပည္သူတုိ ့ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 

အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရွိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားေပၚ မမွန္းဆႏုိင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း 

ရိွလာႏုိင္ပါသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရွိေသာ မူ၀ါဒကုိ ျပန္လည္ညိွယူရာ၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ ပကတိ 

ျဖစ္ရပ္မွန္ကို အျမင္ၾကည္ၾကည္ျဖင့္ ၾကည့္ရေပမည္။ အျခားအခ်က္မ်ားအျပင္ ဤအျမင္က အသိအမွတ္ျပဳရမည့္ 

အခ်က္မွာ ဝိုင္းပယ္ ျခင္း၊ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းဟူေသာ ျပင္းထန္သည့္ ဒဏ္ခတ္ေရးမူ၀ါဒ၏ ႏွစ္ေပါင္း (၂ဝ) နီးပါး အေတြ႔အၾကံဳက 

ျပသခဲ့သည့္အတုိင္း ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပႆနာကုိေျဖရွင္းေပးေရးကိစၥႏွင့္ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔တြင္ 

ၾသဇာလႊမ္းမုိးေရးကိစၥတို႔တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အလြန္နည္းပါးလွေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တစတစျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚၾသဇာလႊမ္းမိုး လာသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားေလာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလႊမ္းမုိးမႈက 

မႀကီးမားေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ 

မိမိခ်မွတ္ထားေသာ အေျခခံ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဤရည္မွန္း ခ်က္မ်ား ေဖၚေဆာင္ေရးတြင္ မိမိက်င့္သံုးႏုိင္ေသာ 

အေျခခံနည္းလမ္းမ်ားကုိ တိက်ရွင္းလင္းမႈ ရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမင္သာေသာ ေရွ႔လာမည့္ ကာလအတြင္း၌ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ၏ ဦးစားေပး ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုးတန္းမွ ပါဝင္မည့္ 

အလားအလာ မရိွသျဖင့္ ဦးစားေပး ေဒသမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္း စာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ထားရိွေသာ အေမ 

ရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ဦးစားေပးႏိုင္ငံမ်ား၊ မ်ားမ်ားစားစား 

ရိွလွမည္မဟုတ္ေခ်။  

အလုပ္အဖြဲ႔က ယုံၾကည္သည္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနႏွင့္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရးႏွင့္ 

ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္ ေပၚလာေအာင္ တုိက္တြန္းရာ၌ ရႏုိင္သမွ် နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (တစ္ဖက္မွာ ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ 

အျခား တစ္ဖက္တြင္ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း တုိ႔ အပါအဝင္) ကုိ မည္သုိ႔ အထိေရာက္ဆုံးအသုံးျပဳမည္နည္းဟု အေသအခ်ာ 

စဥ္းစားကာ၊ မူ၀ါဒ ျပန္လည္ညိွယူ ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ စတင္ရေပမည္။ အထူးသျဖင့္ ဤအသြင္ကူးေျပာင္းေရး 

ကာလအတြင္း၌ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ ဒီမုိကေရစီ စံခ်ိန္မ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္ေသာ 

ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို အားေပး ရန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ 

စစ္အစုိးရကုိ တုိက္တြန္း အားေပးရန္၊ တုိင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တန္းတူညီမွ် ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ 

လူမ်ဳိးစုမ်ားကုိ ကူညီရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေဖၚေဆာင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနႏွင့္ 

က်င့္သံုး၍ ရႏုိင္ေသာ အေျခခံနည္းလမ္းမ်ားမွာ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ 

အထူးသတ္မွတ္ထားေသာ ကူညီ ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးဆီ ဦးတည္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၊ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

လုိအပ္လွ်င္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဘ႑ာ ေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကုိ ပို၍တင္းက်ပ္ လိုက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။  

ေရွ ့ဆက္တင္ျပရပါလွ်င္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေရးသားရာ၌ 

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျပာင္းအလဲအေပၚမူတည္၍ ထူးျခားခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါလွ်င္ 

အက်ဳိးရိွပါလိမ့္ မည္။ အလုပ္အဖြဲ႔အေနႏွင့္ မတူျခားနားေသာ အဆင့္ (၃) ဆင့္အေပၚ အေျခတည္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း 

အၾကံျပဳတင္ျပလုိ ပါသည္။ (၁) လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (၂) ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ 

၅



ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရိွေၾကာင္း ညႊန္ျပခ်က္မ်ားကုိ ျမင္ရပါက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေနာက္ထပ္ လုပ္ငန္းမ်ား 

(၃) အစစ္အမွန္တိုးတက္မႈမ်ား ပုံမွန္ ျပသလာျပီးေနာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။  

 

အဆင့္ (၁)။ လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ သုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲေပၚေပါက္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးေရး၊ တရားမွ်တျပီး 

အင္အားစု အားလုံးပါဝင္ႏိုင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ က်င္းပေပးေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ 

အဓိက ေျပာ ၾကားခ်က္ကို ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေကာင္းျမင္ တံု႔ျပန္လိမ့္မည္ဟု ေျပာရန္မွာ ခုိင္မာေသာ 

အေထာက္အထား မရိွေသးေခ်။ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အခ်က္ကား ျမန္မာစစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၎တုိ႔၏ ဒီမုိကေရစီသို႔ "အဆင့္ (၇)ဆင့္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္"ကို 

ေထာက္ခံ အတည္ျပဳ ေၾကာင္း ၎တို႔၏ ျပည္သူမ်ားကုိ ျပသရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ အစုိးရ အေနႏွင့္ 

ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရေလာက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးေအာင္တိုက္တြန္းရင္း 

အျပစ္အနာအဆာရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ကန္႔ကြက္ရာလည္းမေရာက္ တရားမွ်တေၾကာင္းေဖၚျပရာလည္း 

မေရာက္ေအာင္ ေရွာင္ရွားလ်က္ ဤမိုင္းကြင္းႀကီးကုိ သတိထား ေလွ်ာက္လွမ္းသြားရေပမည္။  

ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရာရိွေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ 

ယေန႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အလုပ္အဖြဲ႔က အၾကံျပဳတင္ျပလုိက္ပါသည္။  

 

• အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္သာမက 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အက်ယ္အျပန္႔ ဆက္ဆံႏုိင္ေရးအတြက္ပါ ရပ္တည္သင့္သည္။ 
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ အေမရိကန္ မူ၀ါဒေထာက္ခံခ်က္၏ အခ်က္အခ်ာ ဆက္လက္ 
ျဖစ္ေနသင့္ျပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စစ္တပ္၊ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူနည္းစုႏိုင္္ငံသားမ်ား 
အၾကားတြင္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ 
ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ ဆက္လက္ရိွေနသင့္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေမရိကန္၏ 
မူ ၀ါဒသည္ အရပ္သားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုမ်ားကုိ 
ကမ္းလွမ္းျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အေမရိကန္၏ ကူညီေရး အစီအစဥ္မ်ားမွေန၍ ၎တုိ႔ အက်ဳိးခံစားရေရးတို႔ကို 
ယခင္ကထက္ ပုိ၍အေလးေပးသင့္သည္။ ဒီအေနအထားမာွ ကုလသမဂၢလံု ျခံဳေရးေကာင္စီက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ 
သမတမိန္ ့ခြန္းတြင္ေတာင္းဆိုထားသည့္ "အားလုံးပါ၀င္သည့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ရရန္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား စစ္မွန္သည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား" 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေပးရန္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက တုိက္တြန္းရန္ အလုပ္အဖြဲ႔က အၾကံျပဳပါသည္။4 ထုိ ့ 
အျပင္ တိုးခ ဲ် ့လာသည့္ဆက္ဆံေရးကုိ အေထာက္အကူေပးရန္ ၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္း ပိတ္ပင္ေရး 
Tom Lantos  (စစ္အစုိးရ ဒီမိုကေရစီဆန္ ့က်င္ေရး လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား) အက္ဥပေဒ (JADE Act) တြင္ 
ေတာင္းဆုိထားသည့္အတိုင္းအထူးကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ မူ၀ါဒညွိႏွ ိိုင္း ေဆာင္ရြက္သူတဦး အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုက ခန္ ့အပ္သင့္္ပါသည္။5  

                                                            
4 ကုလသမဂၢကုလသမဂၢလံု ျခံဳေရးေကာင္စီ ၅၇ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး "လံု ျခံဳေရးေကာင္စီဥကဌမိန္ ့ခြန္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေန) " 

(S/PRST/2007/37) ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္။ 
5 Tom Lantos Block Burmese Jade (Junta’s Anti-Democratic Efforts) Act of 2008, Pub. L. no. 110-286, 122 Stat. 2642 (2008), 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-110publ286/pdf/PLAW-110publ286.pdf (accessed February 11, 2010) ကုိၾကည့္ပါ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ 
နို၀င္ဘာ လတြင္ သမတ ေဂ်ာ့ဘုရွ္က ယခင္ အိမ္ ျဖဴေတာ္ အာ ရွေရးရာ အႁကံေပးအရာ ရိွ  မိုက္ကယ္ ေဂ်ဂရင္းကုိ  ထိုရာထူး 

၆



 
• ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရိွေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ မူ၀ါဒသည္ အျခားေသာ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ 

ေၾကာင္း အစုိးရမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အာရွအိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ညိွႏႈိင္းေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ကုိ ယခင္ကထက္ပုိ၍ အေလးေပးသင့္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ တြန္းအားေပးမည္ဆိုလွ်င္ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း၌ အာဆီယံအဖြဲ႔ 
သည္ အထူးအေရးပါသည့္ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ဆက္စပ္ရာ၌ (၂ဝဝ၉) ခုႏွစ္က စကၤာပူႏုိင္ငံ တြင္ 
က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမဦးဆုံးေသာ အာဆီယံ-အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွ 
ပူးတြဲေၾကညာခ်က္မွာ ေဖၚျပခဲ့လမ္းေၾကာင္းထားခဲ့သည့္အတုိင္း၊ (၂ဝ၁ဝ) ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို "လြတ္ လပ္၊ 
တရားမွ်တ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာနည္း" ျဖင့္ က်င္းပေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုသည္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ေဖၚျပေပးသင့္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေန ႏွင့္ 
ျမန္မာအစုိးရကုိ အေကာင္းဖက္သုိ႔ တြန္းပုိ႔ေရးအတြက္ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း 
ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ 

 
• ျမန္မာအစုိးရက ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လႊတ္ေပးျပီး ႏုိင္ငံေရးတြင္ အားလုံးကုိ 

ပါဝင္ခြင့္မျပဳမခ်င္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကုန္သြယ္ ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ 
ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ မရုပ္သိမ္းသင့္ေခ်။ ျမန္မာ အစုိးရ၏ ဖြဲ႔စည္း ထားပုံ၊ မူ၀ါဒတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးသျဖင့္ 
အတုိက္အခံတုိ႔အေပၚ သည္းခံေရးသေဘာထားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သိသာျပီး၊ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
မရိွေသးသ၍ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဆက္လက္ထားရိွမည္ ဟူေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ 
အလုပ္အဖြဲ႔သည္ ေထာက္ခံပါသည္။ ထို႔ျပင္ အဓိကက်ေသာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရသစ္က ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳမခ်င္း 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အက်င့္စရုိက္မ်ား၊  ေငြမဲခဝါခ်ျခင္းႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ ေရာင္းခ်မႈမ်ားမွ 
ႏုိင္ငံျခားေငြမာမ်ားကို စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက အလြဲသံုးစားျပဳရန္ က်င့္သုံးေနေသာ အျခားလုပ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ရုပ္သိမ္းေပးျခင္း မျပဳသင့္ ေသးေခ်။  

 
• အစုိးရခ်င္း အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈတုိ႔ကုိ ကန္႔သတ္သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္မဆုိင္ေသာ ပိတ္ဆုိ႔ 

မႈအခ်ဳိ႔ကုိ ရုပ္သိမ္းျခင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ မူ၀ါဒအဖုိ႔ လုိလားအပ္ေသာ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွေရာ တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ား မွပါ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္ အလွန္ 
ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပုိ၍ပင္ ေလွ်ာ့ေပးသင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ 
ေပၚႏုိင္ဖြယ္ရိွသည့္ကာလအတြင္းမွာ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ တုိးခ ဲ်႔လုိက္ျခင္းသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖၚေဆာင္ရာ၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၾသဇာအာဏာကို 
တုိးပြားေစသည္ဟု အလုပ္အဖြဲ႔က ထက္ထက္သန္သန္ ယုံၾကည္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ၾကံရြယထ္ား ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည္အထိ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနႏွင့္ စစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
တုိက္ရုိက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းကုိ ဆက္လက္ အသုံးခ်ကာ စစ္မွန္ေသာ သုံးပြင့္ ဆိုင္ 
ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးအတြက္ တိုက္တြန္းသင့္ပါသည္။  

 

                                                                                                                                                                                                
အတြက္အမည္ေပးခဲ့ပါသည္္။ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ခြင့္ ျပဳရန္ ကြန္ဂရက္ထံ ဂရင္းအမည္ ေရာက္မသြားပါ။ သမတအုိဘားမား လက္ထက္ 
တျခားမည္သူမွလည္း အမည္ေပးမခံရပါ။    
 

၇



• ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လက္ေတြ႔အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ ဆက္ဆံမႈလုပ္ရာ၌ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု 
အေနနွင့္ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္ဆံေရး နည္း 
လမ္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ရွာေဖြသင့္သည့္ အျပင္၊ ျမွင့္တင္ျခင္းပင္ ျပဳသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ စစ္အစုိးရ သုိ႔ မဟုတ္ 
စစ္တပ္ႀကီးစုိးေသာ အရပ္သားအစုိးရက ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျပီး ေနာက္မွာပင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ 
ၾကမ္းတမ္းရက္စက္ေသာ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားပါက ဤနည္း အတုိင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာ အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စု၏ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လူသားခ်ငး္စာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားသည္ (အထူးသျဖင့္ နာဂစ္မုန္တိုင္း 
တုိက္ျပီးစတြင္) ကယ္ဆယ္ေရးဆုိင္ရာ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း ေပးရာ၌လည္းေကာင္း၊ 
အရပ္သား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးထြား တိုးတက္ေအာင္ 
အေထာက္အကူျပဳေပးရာ၌လည္းေကာင္း အလ်င္အျမန္ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။6  စစ္အစိုးရႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္မရိွေသာ အဲန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ အကူအညီမ်ား တုိး၍ ေပးသင့္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အကူအညီမ်ားသည္ အငယ္စားလယ္သမားမ်ားအျပင္ အေသးစားႏွင့္ 
အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ ပစ္မွတ္ထားသင့္သည္။  

 
သုိ႔ရာတြင္ အကူအညီမ်ားတုိး၍ေပးေရးကိစၥကုိ စဥ္းစားရာ၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ စီးပြားေရး 
အရင္းအျမစ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ စီးဆင္းသြားျခင္း တုိးလာမည့္ အႏၱရာယ္ကုိ သတိျပဳ စစ္ေဆးသင့္သည္။ 
ျမန္မာအစုိးရက အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ဝင္လာသည္မဟုတ္ေသာ (ဤအစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ 
မူလက ရည္ရြယ္ထားသည့္အရာမ်ားအတြက္ မဟုတ္ဘဲ တျခား ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္သုိ႔ အလြယ္တကူ 
ေျပာင္းသြားႏိုင္သည့္) ႏိုင္ငံျခားအကူအညီမ်ားအေပၚ မလုိမုန္းထားစိတ္ ဆက္၍ ရိွျမဲရွိေနပါက 
ဤသုိ႔သတိျပဳစစ္ေဆးရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ဆုိးရြားလွသည္မွာ  ႏုိင္ငံျခားအကူ အညီ ရယူသူ မွန္သမွ် 
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္မရိွဟု အေျခခံဥပေဒသစ္က အတိအလင္း ပထုတ္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ 
ႏုိင္ငံျခားအကူအညီအေပၚ ရန္လိုေသာ သေဘာထားကို အစုိးရသစ္ထဲသုိ႔ ရုိက္သြင္းထားျပီး ျဖစ္ေနပါသည္။  

 
• အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 

လုပ္ကုိင္ရာတြင္ (အထူးလုိအပ္ေနလ်က္ပင္ ရိွေသးသည့္) လက္ရိွ နယ္ စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အကူအညီေပးေရး 
အစီအစဥ္မ်ား ကုိ မထိခုုိက္ဘ  ဲလုပ္ရပါမည္ ။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား 
(အထူးသျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံထဲမွ အစီအစဥ္မ်ား) သည္ လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
အေျခခံဥပေဒသစ္က လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေနေသာ 
ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္ႏွင္ ဒဏ္ခံေနရသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ မည္သည့္နည္းလမ္းမွ် 
ျပဌာန္းေပးထားျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ စင္စစ္ အေျခခံဥပေဒက ထုိသူမ်ား ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ေအာင္ 
အတားအဆီးမ်ား ခ်ထားပုံရပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္ျပည္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ အထင္ ၾကီးေလာက္ျပးီ 
ေကာင္းစြာအေျခတက်ျဖစ္ေနေသာ အဲန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ရိွ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမွာပင္အႀကီးအက်ယ္ 
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ခံရစရာရိွသည့္ လူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အကူအညီေပး ေရး အစီအစဥ္မ်ား) 
ကုိ အေထာက္အကူေပးရာ၊ အားျဖည့္ေပးရာ အေရးႀကီးေသာ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

                                                            
6 ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာ၌ ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ အဲန္ဂ်ီအုိ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ မူလကကူညီ ထားသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ သန္းအျပင္၊ ေနာက္ထပ္ ၁၀ သန္းထပ္တိုးေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။  
 

၈



• Fullbright and Humphery Scholar (ဖူးလ္ဘရုိက္ႏွင့္ ဟမ္ဖရီ ပညာေတာ္သင္) အစီအစဥ္မ်ားအရ ပညာ ေရး 
ဖလွယ္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဆက္ဆံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႔သင့္သည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူထု ရပ္ရြာဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အားေကာင္းေသာ အင္အားစုမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပး မည္ 
ျဖစ္သည့္အျပင္၊ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားကုိ တုိးပြား 
ေစႏုိင္ပါသည္။ စစ္အစုိးရသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံျခားယဥ္ေက်းမႈၾသဇာလႊမ္းမုိးသည္ကို အႀကီးအက်ယ္ 
ဆန္႔က်င္ေနေသာ္လည္း အေမရိကန္သံရံုး၏ အေမရိကန္စင္တာ (American Center) သည္ ရန္ကုန္နယ္ ေျမမွာ 
ေနထုိင္ေနၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိး အေတာ္မ်ားမ်ားအဖို႔ အေရးႀကီးေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အခ်က္အခ်ာ ေနရာ 
တစ္ေနရာအျဖစ္ ရွိေနခဲ့သည္မွာ ၾကာလွျပျီဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲျပီး၍ ႏုိင္ငံျခားသား ေၾကာက္ ေသာေရာဂါ 
သိပ္မျပင္းထန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လက္ဝယ္သို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးလုိက္ပါက အေမ 
ရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳျခင္း၊ ေဟာေျပာသူမ်ားကုိ အျခားျမိ ႔ဳမ်ားသုိ႔ အလည္ 
အပတ္ေစလႊတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အေမရိကန္ စင္တာ၏ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ တိုးခ ဲ်႔သင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွေန၍ ေရြးေကာက္ခံထားရ ေသာ 
အစုိးရအဖြဲ႔ထဲတြင္ အတိုက္အခံမ်ား၊ လူမ်ဳိးစုကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျပည့္အဝပါဝင္မႈျဖင့္ သက္ေသ ျပထားေသာ 
အစစ္အမွန္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာပါက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပညာသင္ဆုေပးေရးႏွင့္ 
ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားေစလႊတ္ေရး အစီအစဥ္ကုိ တုိးခ ဲ်႔ကာ၊ ျမန္မာအစုိးရအရာရွိမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းသင့္ သည္။  

 
• ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ ၾကည့္ ေလ့လာမႈတြင္ 

တုိက္ရုိက္မပါဝင့္ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ အျပစ္အနာအဆာ အႀကီးအက်ယ္ရိွေနေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲကုိ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေထာက္ခံအားေပးေနသည္ဟု အျမင္ခံရႏုိင္ေသာ အေနအထား ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ (လူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္ 
အေရးႀကီးလာႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အထူး အေလးထားလ်က္) 
မဲဆႏၵေပးျခင္းဆုိင္ရာ ရက္တိုသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား က်င္းပေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းႏွင့္ ပါလီမန္ဖြဲ႔စည္းေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပညာေပးေရး အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား 
ျဖည့္ဆည္းေပးေရးကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။ အေမရိကန္အသံ (VOA) ႏွင့္ 
လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ (RFA) ေရဒီယိုတုိ႔ကလည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားကုိ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းကို 
အေထာက္အကူ ျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။  

 

အဆင့္(၂)- ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရိွေၾကာင္း ညႊန္ျပခ်က္မ်ားကုိ ျမင္ရပါက ေဆာင္ရြက္ 

ရမည့္ ေနာက္ထပ္လုပ္ငန္းမ်ား။  

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏုိင္ငံေရးအရ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခငး္၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ လူ႔ အခြင့္အေရး တုိးတက္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳပါက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ 

မူ၀ါဒကုိ ဒုတိယအဆင့္သုိ႔ ေျပာင္း သင့္ပါသည္။ ဤအဆင့္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ အစိုးရအတြင္းႏွင့္ 

အစုိးရျပင္ပတြင္ ေနာက္ထပ္ ဒီမို ကေရစီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေပၚေပါက္လာေရးတြင္ ကူညီရန္ႏွင့္ အစိုးရ၏ စြမ္းရည ္

တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းကို အားေပး ရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဤကိစၥမ်ားတြင္ 

ေျပာင္းလဲမႈမရိွပါက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ တုိးတက္စရာ အေၾကာင္းမရိွေခ်။ ပိတ္ဆုိ႔မႈ 

ပုိမိုတင္းက်ပ္မႈႏွင့္ အျခားေသာ ဒဏ္ခတ္မႈ မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 

လာပါလိမ့္မည္။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး၌ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ မူ၀ါဒကုိ အေျခခံအားျဖင့္ အဆင့္ (၁) 

၉



ေဘာင္ထဲမွာ ထားရစ္သင့္ျပီး၊ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ဆက္ဆံ ျခင္း၊ အကူအညီမ်ားကုိလည္း အဓိကအားျဖင့္ လူသားခ်င္း 

စာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္၊ ရပ္ရြာဖြံ႔ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ အကန္႔အသတ္ထားေသာ စြမ္းရည္ 

တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္သာ ေပးျခင္းျပဳသင့္ပါသည္။  

အကယ္၍ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား 

အက်ယ္အျပန္႔ လုပ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ျပသျခင္းတို႔ အပါအဝင္ ျခားနားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက 

စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသင္တန္း၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အားေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ၾကိဳးပမ္းမႈတို႔ကုိ ကူညီရာ၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ မ်ားစြာ ပိုမုိတက္ႂကြေသာ 

အခန္းက႑အတြက္ လမ္းပြင့္သြားပါ လိမ့္မည္။  

ဤအဆင့္အတြက္ အလုပ္အဖြဲ႔က ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အၾကံျပဳတင္ျပလုိက္ပါသည္။  

 

• ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 

အကူအညီမ်ား ရရိွရန္ လုပ္ငန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဖၚေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္း တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ရန္ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ဥေရာပသမဂၢ (EU)၊ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိ႔ႏွင့္အတူ ကုလသမဂၢ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းသင့္သည္။ 

ဤကဲ့သုိ႔ ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ဳိးသည္ သင့္ေတာ္သည့္အတုိင္း အတိအက် သတ္မွတ္ထားေသာ 

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ စူးစိုက္ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ အျခားအစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ 

ကြပ္ကဲႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၎၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ 

ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတုိ႔ကုိ ညိွႏႈိင္းေပးရန္ႏွင့္ 

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းတုိက္တြန္း ေျပာဆုိေပးရန္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ 

(အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍) ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ အဓိက 

အာရွႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ေသာ အတုိင္းအတာေပၚ မူတည္၍၊ တုိးတက္မႈရႏုိင္ေသာ 

အလားအလာမ်ားကို တိုးပြားေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အေနာက္တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စာလွ်င္ 

ဤတုိင္းျပည္မ်ား၏ အၾကံဉာဏ္ႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳမႈ တို႔ကုိ ျမန္မာအစုိးရက ပုိ၍ႀကိဳဆုိဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပါသည္။  

 

• စီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း (၂ဝ၁ဝ)ခုႏွစ္အတြင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပီး၊ လက္ရိွစစ္အစုိးရ (ႏုိင္ငံ 

ေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီ) ေနရာမွာ တဝက္တပ်က္အရပ္သားအစုိးရ တစ္ရပ္ျဖင့္ 

ေအာင္ျမင္စြာ အစားထုိးႏုိင္မည္ဆုိပါက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရေသာ 

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အျပင္၊ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အစုိးရဌာနမ်ားမွ အရပ္သား ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 

ဆက္ဆံႏုိင္ေရးသည့္အေနအထားတြင္ရိွရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤသုိ႔ ျပဳလွ်င္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု 

အေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာျဖစ္ပြားေနေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ သေဘာသဘာဝကို အကဲျဖတ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးျပဳ 

လုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည့္ေနရာမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ေရးတုိ႔အတြက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ရရိွပါ 

လိမ့္မည္။ ဤအျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈတြင္(သာဓကအေနႏွင့္) ျမန္မာအစုိးရ အရာရွိမ်ားအား ျပည္ဝင္ခြင့္ 

၁၀



ပိတ္ပင္ထားမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ကာ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေရြးခ်ယ္စိစစ္မႈအရ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္းလည္း 

ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။  

 

• အေမရိကန္အစုိးရသည္ စီးပြားေရးဆက္ဆံေရးမ်ားပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ ကုန္ 

သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈပိတ္ဆုိ႔ေရးတုိ႔အတြက္ လမ္းရွင္းေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေဖၚေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ 

ထားသင့္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွေန၍ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စစ္မွန္ေသာခံယူခ်က္ 

ရိွျပီး (ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ) အေျခခံႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္၊ စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ 

(အလြန္ဆုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ ပစ္ေရး အပါအဝင္ျဖစ္သည္) ကုိ 

ယုံၾကည္လက္ခံလိုစိတ္တုိ႔ ရွိေၾကာင္း ျပသေသာ အစုိးရတစ္ရပ္ ေပၚထြက္ လာမွသာလွ်င္ ဤအစီအစဥ္မ်ားကုိ 

ေဖၚေဆာင္သင့္ပါသည္။  

 

ပထမဦးဆုံးေသာ အစီအစဥ္မွာ ကြၽမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံဉာဏ္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးေရး ျဖစ္ သည္။ 

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္ အတြက္ အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စု အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရံပုံေငြအဖြဲ႔ (IMF)၊ ကမၻာ႔ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဘဏ္ (ADB) 

တုိ႔က့ဲသုိ႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ အမိန္႔စာမ်ားထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 

တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳသင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး မူ၀ါဒေရးဆြဲေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈသည္ 

စစ္တပ္အုပ္စိုးမႈေအာက္တြင္ အလြန္ပင္ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီး သြားခဲ့ရာ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ 

ပါဝင္ေလာက္ေသာ စြမ္းရည္ ရွိခ်င္မွ ရိွပါလိမ့္မည္။ အၾကံေပးလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်က္အလက္ 

စုေဆာင္းေရးလုပ္ငန္းမွေန၍ အစခ်ီျပီး၊ လက္ရိွ ယံုၾကည္အားထားစရာလည္း မရိွ၊ ေရွ႔ ေနာက္ 

ညီညြတ္ျခင္းလည္းမရိွသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရးဖိအားနာခံေနရေသာ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေရး လုပ္ငန္းကုိ 

ေဝဖန္သုံးသပ္ ခံႏိုင္စြမ္းလည္းရိွ၊ တာဝန္ခံႏိုင္စြမ္းလညး္ ရိွေသာအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေရး လုပ္ငန္းျဖင့္ 

အစားထုိးသင့္ပါသည္။  

 

ဒုတိယအစီအစဥ္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာစနစ္ တည္ 

ေဆာက္ရာ (institution building) တြင္ အကူအညီေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥတြင္ လိုအပ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ 

ရိွပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အေရးႀကီး ဆံုး လုိအပ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ တင္ပုိ႔မႈမွ ခပ္သြက္ သြက္ 

ရရိွေနေသာ ဝင္ေငြမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပး သည့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ေရးဆြဲသတ္မွတ္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာအစုိးရ၏ ေရြးခ်ယ္ ခ် 

မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားအရ၊ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနခ်ိန္မွာ တုိင္းျပည္၏ သဘာဝ ဓာတ္ 

ေငြ႔မွရရိွ ေသာ ဥစၥာဓနအေျမာက္အျမားကုိ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သိမ္းၾကံဳးယူငင္ထားကာ၊ ထင္ သလုိ 

သုံးစြဲေနၾကျပီး ဤဝင္ေငြမ်ားေၾကာင့္ "သယံဇာတေပါႂကြယ္၀မႈေၾကာင့္ က်ိန္စာသင့္ရသည့္ အေျခ အေန" တစ္မ်ဳိး 

ေပၚေပါက္ေနလ်က္ ရွိသည္။ သယံဇာတႂကြယ္ဝေသာ အျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွာ အျမစ္တြယ္ ေနေသာ 

အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ၊ လြဲမွားေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အာဏာရွင္အုပ္စိုးမႈတို႔ ရိွေနသည့္ၾကားကပင္ ျပည္သူ 

့ေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတုိ႔ကုိ တိုးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ (အေမရိကန္ 

၁၁



ျပည္ေထာင္စုက ေထာက္ခံထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည့္) အေတြ ့အၾကံဳ အမ်ားအျပား 

ရိွေနပါသည္။ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အမ်ား ျပည္သူတို႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပိုမုိေကာင္းစြာ 

အသုံးျပဳေစႏုိင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲ သတ္မွတ္ရာ၌ ဤအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ 

အသုံးခ်ႏိုင္ပါ သည္။  

 

တတိယ အစီအစဥ္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်းလက္ေနလူထုမ်ား ေႂကြးဝန္ပိ 

ေနေသာ ဧရာမအက်ပ္အတည္းႀကီးကုိလည္းေကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအဖုိ႔ လက္လွမ္းမီေသာ 

ေခ်းေငြ(အမေတာ္ေၾကး) သစ္မ်ား ထုတ္ေခ်းေပးမႈမရိွျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာ 

ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည့္လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ားကင္းမ့ဲေနျခင္းကုိလည္းေကာင္း ေျဖရွင္းေပးရာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ 

အေသး စား ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းနည္း (microfinance) ျဖင့္ အကူအညီေပးရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

ေက်းလက္ ေဒသသည္ တခိ်န္က ကမၻာေပၚတြင္ ထုတ္လုပ္မႈအား အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အခ်မ္းသာဆုံး 

လယ္သမားအခ်ဳိ႔ ရွိ ခဲ့ရာ ေဒသ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုမူ စီးပြားေရးဒုကၡႀကီးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ဤစီးပြားေရး 

ဒုကၡႀကီးျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ လုပ္ငန္း 

ကုိင္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြ အလြန္အမင္း ရွားပါးေနမႈပင္ ျဖစ္ျပီး၊ ဤရွားပါးမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆုိးသည္ ထက္ ဆိုးရြားလာေနလ်က္ရွိေသာ စားေရရိကၡာ မလုံျခံဳမႈ၏ 

အခ်က္အခ်ာက်ေသာ အေၾကာင္းရင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အေသးစားေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းနည္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

ေက်းလက္ေဒသ ေခ်းေငြေစ်းကြက္ရွိ ဤျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္ အဆင္သင့္ရႏုိင္ေသာ 

နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎သည္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ 

အတိမ္းအေစာင္းမခံႏိုင္ေသာေဒသမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈႏွင့္ အလြဲသံုးစားမႈတုိ႔ 

နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊ အထူး အသံုးဝင္ပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ 

ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားအေထာက္အပ့ံမ်ားရေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ အမွီသဟဲျပဳလ်က္ 

အေသးစား ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ားအတြက ္ေငြ လကၠား ထုတ္ေပးေသာ ပုဂၢလိကပုိင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု 

တည္ေထာင္သင့္သည္။  

 

အဆင့္ (၃)- ေရရွည္ျဖစ္ေပၚသြားမည့္ အမွန္တကယ္တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ျပသအျပီးတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား။  

ဆက္လက္၍လည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ျပီး ေထာက္ခံအားေပးမႈလည္း ရႏုိင္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အထင္အရွား 

ျမင္ေတြ႔ရ ေသာ အခ်ိန္၌ အဆင့္ (၃) ကုိ စတင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲမႈရိွေၾကာင္း 

ညႊန္ျပခ်က္မ်ားတြင္ အစိုးရသစ္သည္ ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ အလုပ္အေကြၽး ျပဳေနပါသည္ဟု 

အရပ္သားျပည္သူတို႔က ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေဘးမသီရန္မခဘဲ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံႏုိင္ျခင္းႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပါဝင္ ႏိုင္ျခင္း၊ လူမႈအဖြဲ႔အစညး္အတြက္ တာဝန္ေက်ေသာ ေနာက္ထပ္ 

မ်ဳိးဆက္သစ္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚ ထြက္လာျခင္းတုိ႔ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ (၂ဝ၁၅) ခုႏွစ္တြင္ 

က်င္းပစရာရွိသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ ပြဲသည္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အဓိကက်ေသာ 

ညႊန္ျပခ်က္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎သည္ (၂ဝ၁ဝ) ခုႏွစ္ မွာ က်င္းပေသာ ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 

၁၂



စာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ပို၍ထင္ရွားစြာ တုိင္းတာျပႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥမ်ားတြင္ 

ေရရာတိက်ေသာ တုိးတက္မႈရိွပါက ဆက္ဆံမႈကို တုိးခ ဲ်႔သင့္သည့္အျပင္၊ ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားကုိလည္း ေလွ်ာ့ခ်သင့္ပါသည္။  

ဤအဆင့္တြင္ အလုပ္အဖြဲ႔က ေအာက္ပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပလိုက္ပါသည္။  

 

• အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ စြမ္းရည္တုိးတက္ေရး ႏွင့္ အစုိးရ 

၏ လူမႈဖူလုံေရး၊ ပညာေရးတုိ႔၏ ထိေရာက္မႈ တုိးတက္ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ အကူအညီ အစီ 

အစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္သင့္သည္။ အေမရိကန္ အစုိးရအေနႏွင့္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားျပီး၊ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 

ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအကူအညီ၊ က်န္းမာေရးႏင့္ွ ပညာေရးအကူအညီ၊ သိသိသာသာတုိးခ ဲ်႔ 

ထားေသာ ကူးလူးဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ 

နိမ့္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင့္ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကုိ စတင္သင့္သည္။ USAID (အေမရိကန္ 

အစုိးရ၏ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔) သည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ အကူအညီေပးေရး ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီမႈမ်ား 

ခ်ဳပ္ဆုိကာ၊ ပုိ၍လည္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ လမ္းခင္းေပးႏုိင္ 

ပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ (ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းမွ) အကူအညီမ်ားသည္ အထူးအေရးပါ 

ပါသည္။ ႏိုင္ငံ တစ္ခုတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ အစုိးရ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာပါက အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စု၏ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ပုိ၍ပင္အေရးပါလာလိမ့္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ အေျခအေနက 

ခြင့္ျပဳပါလွ်င္ ၎တုိ႔ ကို တုိးခ ဲ်႔သင့္ပါသည္။  

 

• အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးျပႆနာ၊ စီးပြားေရးဥပေဒျပႆနာႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ 

ျခစားမႈျပႆနာတုိ႔ကုိ ေျဖရွင္းေပးေရးအတြက္ တရားဥပေဒျပဳျပင္ေရးကုိ စတင္၍ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ 

သည္။ ေနာက္ဆုံး၌ ပါလီမန္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔တုိ႔ကိုလည္း အကူအညီႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ေပးႏုိင္လာပါလိမ့္မည္။ 

ဤလုပ္ငန္းမွန္သမွ်သည္ တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားတြင္ လူမ်ဳိးစုမ်ား အျပည့္အဝ 

ပါႏုိင္္ေရးကုိ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  

 

• အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ အခ်ဳိ႔ေသာ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ရုပ္သိမ္းေစႏုိင္ေလာက္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္ 

နည္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေအာင္ အားေပးသင့္သည္။ အျခားတဖက္၌လည္း အျခားေသာ ပိတ္ပင္မႈမ်ားကုိ 

ဆက္လက္ထားရိွျခင္း၊ အကယ္၍ အေျခအေနဆုိးရြားလာပါက က်င့္သုံးမည့္ ပုိမုိတင္းက်ပ္ေသာ ဘ႑ာေရး ပိတ္ 

ပင္မႈ အသစ္မ်ားကုိ အရံအျဖစ္ထားရိွျခင္း ျပဳသင့္သည္။ တစ္ဖက္မွာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ 

အငယ္စားေလးမ်ားအေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ဤပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ခ်ိန္ဆေရးႏွင့္ 

အျခားတစ္ဖက္မွာ အဖ်က္လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေနသူမ်ားကုိ ဆက္လက္ပစ္မွတ္ထားေရးအတြက္ ဤလုပ္ထံုးလုပ္ 

နည္းသည္ တုိင္းတာမႈလည္းရိွ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္းရိွေသာ နည္းမ်ဳိး ျဖစ္သင့္သည္။ တုိင္းတာမႈစံခ်ိန္မ်ားတြင္ 

ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ား၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္ယူ တာဝန္ခံမႈ၊ တရားဥပေဒ 

စုိးမိုးမႈ ပမာဏ၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈႏိွမ္နင္းေရး တုိ႔ကို ထည့္သြင္းသင့္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက 

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ၎၏ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးကုိ တြန္းတင္ေနခ်ိန္မွာ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ စံခ်ိန္မ်ားက အႏွစ္မဲ့ 

ကတိစကားမ်ားႏွင့္ ဒံုရင္းဘဝသို႔ ျပန္ေရာက္သြားသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးကို အားမေပးသည့္အျပင္ ျမန္မာအစုိးရ အေန 

၁၃



ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္  ပုိမို ေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀အေျခအေန ေနထုိင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အျခားအေရးႀကီးေသာ 

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပၚေပါက္လာေရး မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္းကို 

လည္း အသိအမွတ္ ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။  

 

• အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုံျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေရးကုိ အားေပးကူညီသင့္သည္။ ထုိ႔ 

အျပင္ တရားေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေရး တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ တုိင္းျပည္၏ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကုိ 

ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္းတုိ႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အေကာင္အထည္က်က် တုိးတက္လာျပီး လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကုိ 

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ အညီ ကၽြမ္းက်င္သည့္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လုိသည့္ ဆႏၵ ေပၚလြင္ေနပါက 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနႏွင့္ ျမန္မာ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးတုိးျမွင့္ရန္ႏွင့္ 

လုံျခံဳေရး ဆုိင္ ရာ အကူအညီအခ်ဳိ႔ (အထူးသျဖင့္ ရဲသင္တန္း အကူအညီ) ကုိ ျပန္လည္၍ ေပးႏုိင္ရန္ 

ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အရပ္ဖက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေသာ 

ရဲတပ္ဖြဲ႔ တည္ေဆာက္ ေရးႏွင့္၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ေသာ တရားေရးစနစ္ တစ္ရပ္ 

တည္ေထာင္ရန္ ဦးတည္သင့္ သည္။ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံအၾကား စစ္တပ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းကုိ 

အင္ဒိုနီးရွား စစ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ ၍ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိအရာရိွမ်ားကလည္း ၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငံတြင္ 

အရပ္ဖက္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို တန္ဖိုး ထားပုံအေၾကာင္း ေျပာျပေပးႏိုင္ပါသည္။ ရဲသင္တန္းအကူအညီႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ နယူဇီးလန္၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း 

ကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ဳိးသားပုလိပ္တပ္ဖြဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳ ရိွ သည့္ ႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံထံမွ အကူအညီ ေတာင္းေပး 

ႏုိင္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသာမက ေဒသတြင္းရိွ ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္း၊ 

ျပည္ပ (တုိးခ ဲ်႔ျခင္းလည္းရိွ၊ ဂရုတစုိက္ေစာင့္ၾကည့္မႈလည္းရွိ ေသာ) မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ 

အျပင္၊ အျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားမွေန၍ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရႏုိင္ပါသည္။  

 

ဤျပႆနာမ်ားကို အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္သလုိ၊ ေရွ႔သို႔ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းသည္လည္း 

ေခ်ာေမြ႔ အျပစ္ကင္းေနမည္ဟူ၍ မရိွႏိုင္ပါ။ မည္သည့္ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိင္င၏ံ အေျခအေနသည္ 

ကမၻာေပၚမွာ အေရးႀကီးဆုံး အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ျပီး လက္ရိွ ေအာက္သုိ႔ထုိးစိုက္ က်ဆင္းေနေသာ လမ္းေၾကာင္းကုိ 

ျပန္လည္ တည့္ မတ္ေပးေရးႏွင့္ ေရရွည္ရပ္တည္၊ ရွင္သန္ႏုိင္ေသာ အစုိးရတစ္ရပ္ေပၚ ထြန္းလာေစရန္ အေျခခံ 

အုတ္ျမစ္ခ်ေပးေရးသည္ (မ်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ခ်ီ၍ မၾကာသည့္တုိင္) ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေန ႏွင့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ အာဏာရွင္ အုပ္စုမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားေသာ အုပ္စုမ်ားကုိ 

အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ေထာက္ခံမိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အားေပးမိျခင္း မျဖစ္ရေအာင္ သတိထား ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ 

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အကယ္၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ပြဲဦးထြက္မွာ သိပ္တင္းမာလြန္းပါကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ 

အာဏာရွင္စနစ္အုပ္စုိးမႈစနစ္ေအာက္မွ ဖယ္ ခြာႏုိင္ေရး အတြက္ ကူညီရာ၌ မိမိ၏အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကုိ 

မိမိကုိယ္တုိင္ ပစ္ပယ္လိုက္ရာ ေရာက္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။  
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Preparing Asians and Americans for a Shared Future 

 
Asia Society is the leading global and pan-Asian organization working to strengthen relationships and 
promote understanding among the people, leaders and institutions of Asia and the United States.  
 
We seek to increase knowledge and enhance dialogue, encourage creative expression, and generate new 
ideas across the fields of policy, business, education, arts and culture. Founded in 1956, Asia Society is a 
nonpartisan, nonprofit educational institution with offices in Hong Kong, Houston, Los Angeles, 
Manila, Melbourne, Mumbai, New York, San Francisco, Seoul, Shanghai, and Washington D.C. 

 


