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ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေမရိကန္၏ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲကို ေလ့လာရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရရွည္ တည္ျငိမ္မႈကို
အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပႏို္င္ရန္အလို႔ငွာ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ တတိယသံုးလပတ္အကုန္တြင္ Asia
Society အဖြဲ႔က အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္အထေျမာက္ရန္အတြက္
ေဒသတြင္းမွအျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ရာ Asia Society က အာရွတလႊားမွ ၾသစေတးလ်၊ တရုတ္၊
အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စကၤာပူ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ အေရးပါေသာ မူဝါဒေရးရာေဖာ္ေဆာင္ေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲခဲ့ပါသည္။ ယင္းေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားေသာ ယင္းတို
့အစိုးရ၏ မူဝါဒကို ျပန္လည္ သံုးသပ္မူမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပီး ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို အစီအရင္ခံစာတစ္ေစာင္စီ
ျပဳစုရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။1 Current Realities and Future Directions in Burma/Myanmar: Perspectives from
Asia ေခါင္းစဥ္ေပးထားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား စုစည္းမႈရလဒ္က ျမန္မာအေပၚထားေသာ လက္ရွိေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏
ျပီးျပည့္စံုေသာ မူဝါဒျခံဳငံုသံုးသပ္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစသည့္အျပင္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာမူဝါဒအေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။2
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းအေျခအေနအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားတြင္ တူညီမႈမ်ားကို အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္
ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားမွာ
မႏွစ္ျမိဳ ့ဖြယ္အေနအထားရွိေနေၾကာင္း မူဝါဒေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔အားလံုးက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အစီအရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း “ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရး
ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျပီးျပည့္စံုေသးသမွ် ကာလပတ္လုံး ေရွ႕သုိ႔ခ်ီတက္ေရး
ရည္မွန္းခ်က္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း” ကိုလည္း အစီရင္ခံစာအားလုံးက ေယဘုယ်သေဘာတူညီစြာ ေျပာၾကားထားသည္။
အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မည
ႈ ံ့ဖ်င္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္
အက်ိဳးဆက္မ်ားက ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကို ႐ုိက္ခတ္ေစလ်က္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအမ်ားစုက ေထာက္ျပထားသည္။
အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္လည္း စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းႏုိင္မႈပုိင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရျခင္းသည္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံ
မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ထိပါးေစသည္။ စစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လက္္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ သေဘာတူညီထားမႈမွာ ၂ဝ၁ဝ တြင္က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး
ပ်က္ပ်ယ္သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္္ ဒုကၡသည္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕မႈ၊ ေဒသတြင္းသုိ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ကုန္သြယ္မႈ
အေျခအေနတုိ႔မွာ ပိုမိုဆိုးရြားလာႏိုင္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လြဲေခ်ာ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအခ်ိဳ႕ကလည္း
ဆိုထားျပန္သည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ အစီအရင္ခံစာက ဆိုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအကြဲအျပဲ ျဖစ္လာျပီး
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းကို စိုးရိမ္မိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုငး္ အစီအရင္ခံစာကမူ
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၁၉၈၉ခုႏွစ္ ဇူလို္င္လတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဂၤလိပ္နာမည္ကုိ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ႏုိင္ငံအမ်ားစုက ယင္းေျပာင္းလဲမႈကုိလက္ခံ
ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာအတုိက္အခံမ်ားက လက္မခံခဲ့ေပ။ ယခုစာတမ္္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳထားသည့္ အေခၚအေဝၚသည္ စာတမ္းျပဳစုရာ သက္ဆုိင္ရာ
ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ား၏ အေခၚအေဝၚအတုိင္းျဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက့္ျပီး မိမိတိုင္းျပည္၏ဦးစားေပးေပၚလစီအျဖစ္ လံုျခံဳေရးစိုးရိမ္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း
ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုအုပ္စုမ်ားအၾကား ၾကီးမားေသာ အၾကမ္းဖက္စစ္ပြဲမ်ားမွာ ထိုင္းအစိုးရအတြက္
ရတက္မေအးစရာ အိမ္မက္ဆိုးမ်ားအျဖစ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။3 တ႐ုတ္အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ႏုိင္ငံစီးပြားေရးအေျခအေနသည္ ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာ ထုတ္ေဖာ္ေရးအတြက္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္းကုိ
ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာ အားလုံးတြင္မူ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား စစ္ဘက္ႏွင့္
ႏ်ဴကလီးယား နည္းပညာအေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ ေကာလဟာလမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။
ၾသစေတးလ်ႏိုငင
္ ံမွလျဲြ ပီး က်န္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစီအရင္ခံစာမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး
မွတ္ခ်က္ေပးၾကရာတြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံက “ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္
အေရးၾကီးေသာ အေျခအေနတစ္ခု” ဟု ဆုိျပီး စကၤာပူကလည္း “ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ကုိက္
အေရးၾကီးအေနအထားတစ္ခု” ဟု မွတ္ယသ
ူ ည္။ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံကမူ “မည္သည့္ႏုိင္ငံေရး
အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္တြင္ျဖစ္ျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လုိအပ္ေသာ အေျခအေနတစ္ခု” ျဖစ္ုိျပီး
“စစ္အစိုးရျပင္ပမွလူမ်ားအတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးလုိက္ျခင္း” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ “ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္လာျခင္းသည္
အဓိပၸာယ္ရွိေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္” ဟု အိႏိၵယ အစီအရင္ခံစာက ေဖာ္ျပေျပာဆိုသည္။ “ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး တည္ေဆာက္မႈ ကိုထင္ဟပ္မႈရွိေစျပီး ေနာင္လာမည့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္
အုတ္ျမစ္တစ္ခု ခ်မွတ္ေပးျခင္းအျပင္ စီးပြားေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ ကူညီရာေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း” တရုတ္ႏိုင္ငံ
အစီအရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။ ၾသစေတးလ် အစီရင္ခံစာကမႈ “ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန သာမကႏွင့္
စီးပြားေရး အေနအထားတြင္ပါ မၾကာခင္တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္လာရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္ဟု
ထင္ျမင္ခ်က္မရွိေၾကာင္း” ေဖာ္ျပသည္။ ထုိ႔အျပင္ အစီအရင္ခံစာအားလံုးက လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လြတ္လပ္ျပီး
မွ်တမႈရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ အဓိကအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ၾကီးမားေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္
အာဏာအျပည့္သံုးကာ ႏိုင္ငံေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဆက္ရွိေနမည္ဟု ဆိုသည္။ သုိ႔တုိင္ အျပစ္အနာအဆာမ်ားရွိေနသည့္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ
အေျခအေနတစ္ရပ္သုိ႔ ဦးတည္သြားေနသည္ဟု ၎တုိ႔၏ အျမင္မ်ားကို အစီအရင္ခံစာ အမ်ားအျပားက မွ်ေဝခဲ့ၾကသည္။
ထိုင္းအစီရင္ခံစာကလည္း ေဒသတြင္းလုံျခဳံေရးအတြက္ “၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ကာလလြန္မ်ားတြင္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ
ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္မ်ားက ေနျပည္ေတာ္အစိုးရႏွင့္ လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔မ်ားအၾကား
ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္မလာေစရန္” အေရးၾကီးလွသည္ဟု ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေလ့လာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံက်ေသာ စီးပြားေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံအသီးသီးက အဓိက ေဖာ္ျပေပးထားသည္။
•

ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ "ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိတ္ကူးမ်ားထက္ သိပၸံနည္းက်ေသာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚတြင္သာ အေျခခံျပီး စဥ္းစားဆံုးျဖတ္မႈရွိရန္" (တရုတ္ႏိုင္ငံ)

•

ေငြေၾကးလွလ
ဲ ွယ္မႈႏႈန္းကို တသမတ္တည္း ရွိရန္ (ၾသစေတးလ်၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္)

•

အစိုးရပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို "ႏိုင္ငံေရးဆက္ႏြယ္မႈအရ ရင္းႏွီးေထာက္ခံသူမ်ားကိုေပးျခင္း၊
တစ္ဦးတစ္ေယာက္က လက္ဝါးၾကီးအုပ္ကာ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ အျမတ္ထုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မွသည္
တာဝန္ရွိျပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ အစုိးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္သုိ႔ တေျဖးေျဖး
ေျပာင္းလဲသြားရန္" (မေလးရွား)

•

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ေစ်းကြက္စနစ္ေျပာင္းရန္ (တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ဖိလစ္ပိုင္)

•

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မွရေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို "က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးက႑မ်ား ဖြျ႔ဲ ဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္
ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳရန္" (အိႏိၵယ)
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ျမန္မာႏုိင္ငံစစ္တပ္ကုိ တပ္မေတာ္ ဟု ေခၚေဝၚသည္။

၂

•

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းရွိရန္ (စကၤာပူ)
ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ေနရေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ပံ့

ေပးမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္လည္း တိုက္႐ုိက္သက္ဆိုင္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ၎ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အာရွႏွင့္
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပံ့ ဆက္လက္ေပးရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အေထာက္အပ့ံမ်ား
ျမွင့္တင္ရာတြင္လည္းေကာင္း အစုိးရလမ္းေၾကာင္းမွ တုိက္႐ုိက္မေပးရန္ အစီရင္ခံစာ အမ်ားစုက ေဆာ္ၾသထားသည္။
ျခံဳငံုၾကည့္ရမည္ဆိုလွ်င္ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ေဒသတြင္းအစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္
မူဝါဒ ေဖာ္ညႊန္းခ်က္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တင္ျပေပးထားသည္။ ၾသစေၾတးလ် အစီအရင္ခံစာက ၎တုိ႔
အစုိးရအေနျဖင့္ လက္ရွိမူဝါဒအရ စီးပြားေရးေရြးခ်ယ္ပိတ္ဆုိ႔မႈကိုခုိင္မာစြာ ဆက္လက္ဆြဲကိုငထ
္ ားမည္ ျဖစ္ျပီး
ျမန္မာအစုိးရသို႔ အေထာက္အပ့ံ အကူအညီသစ္မ်ားေပးေရး ကတိျပဳမႈကုိလည္း ေရွာင္ရွားေၾကာင္းဆုိသည္။
အျခားအစီအရင္ခံစာမ်ားကလည္ မိမိအစုိးရမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ေရွ႕ဆက္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေရးမပါလွေၾကာင္း အသိမွတ္ျပဳေသာ္လည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈႏွင့္ အထီးက်န္
ျဖစ္ေစမႈျဖင့္ စစ္အစိုးရကုိ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရန္ဆုိသည္မွာ ထိေရာက္ေသာ အခ်က္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ ထားသည္။
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ လုိအပ္သည္ထက္ပို၍ ျပင္းထန္စြာ ပိတ္ဆုိ႔၍
ဆုိးဝါးသည့္အျမင္ျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနႏုိင္သည္မွာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ
မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ စီးပြားေရး စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဟု ဂ်ပန္ႏွင့္ အိႏၵိယ အစီရင္ခံစာမ်ားက ဆုိထားသည္။
ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ အဓိကမက်ေသာ္လည္း၊ ယင္းေပၚလစီသည္ “ႏုိင္ငံတကာ
အသုိက္အဝန္းကျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) သက္ဆုိင္မႈရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကျဖစ္ေစ ျမန္မာအေျခအေနအေပၚ
၎တုိ႔၏အျမင္မ်ားကို အေလးထား ေဖာ္ျပရာတြင္မူ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစသည္” ဟု မေလးရွား အစီအရင္ခံစာက
ဆုိထားသည္။ ၎အျပင္ “ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ရပ္စဲျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တုိင္းသည္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္စံုတစ္ရာ
သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အေပၚတြင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဒြန္တြဲေနသင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
လႈပ္ရွားမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ရပ္စဲလုိက္ျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ လကၡဏာျဖစ္သည္” ဟု ၎အစီရင္ခံစာမွ
ဆက္လက္အၾကံျပဳထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကအဟန္႔အတားမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ပိတ္ဆို႔မႈ (အထူးသျဖင့္
အေမရိကန္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား) မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း
အစီရင္ခံစာမ်ားက အတိအလင္းေျပာၾကားထားျပန္သည္။ စစ္တပ္အေနျဖင့္ အာဏာရွငပ
္ ံုစံ က်င့္သံုးကာ
မၾကာခဏဆိုသလို အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ား (အထူးသျဖင့္အဓိကက်ဆံုး ကိစၥရပ္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အဆက္မျပတ္ အက်ဥ္းခ်ထားမႈ) အေပၚ ႏိွပ္ကြပ္ေနမႈ သည္
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းထံမွ အမ်က္ေဒါသႏွင့္ ႐ႈတ္ခ်ေဝဖန္မႈကို ခံရေစလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အာဏာရွင္ပံုစံအုပ္ခ်ဳပ္မႈက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစ႐ံုမက ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိလည္း မတည္ျငိမ္မႈ
ျဖစ္ေပၚေစရန္ တြန္းအားေပးမႈ တစ္ခုျဖစ္ေစေၾကာင္း ဂ်ပန္အစီအရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရသည္
ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစု - အထူးသျဖင့္ စစ္အစိုးရ ႏွင့္
တအုံ႔ေႏြးေႏြးလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ဆက္လက္ ဆင္ႏြဲဆဲ ျဖစ္သည့္လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔မ်ား- ကို ပါဝင္ခြင့္ ရမလာေစရန္
ပိတ္ဆုိ႕ထားျခင္း၊ အစုိးရအေပၚ ဆန္က်င့္မႈပုိမိုလာေရးသုိ႔သာ ဦးတည္ေစပါသည္။
အစီအရင္စာမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ပါဝင္ေနေသာ အဓိကျပႆနာမွာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံမႈျပဳရာတြင္
ႏိုင္ငံတကာ မဟာဗ်ဴဟာမွာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ အားနည္းေနျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈပုိင္း
အားေပးမႈျပဳရာတြင္လည္း ထိေရာက္မႈမရွိျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။ အားလုံး၏ မွတ္ခ်က္က ေျပာင္းလဲမႈအတြက္
အမွန္တကယ္ တြန္းအားေပးမႈမွာ ႏုိင္ငံတြင္းမွ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး “ႏုိင္ငံျပင္ပမွ တြန္းအားေပးမႈမွာလည္း
အလြန္အေရးပါသည္” (ဂ်ပန္အစီအရင္ခံစာေဖာ္ျပခ်က္) ဟုဆုိထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိးတက္မႈအတြက္ စစ္တပ္ႏွင့္လည္း
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ပူးေပါင္းအလုပ္လုပ္သြားရန္ လုိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံက အေကာင္းဆံုးေသာ
စည္မ်ဥ္းနည္းလမ္းအေနျဖင့္ “ႏွစ္လမ္းသြား ခ်ဥ္းကပ္မႈ (dual approach)” ျဖင့္ လုပ္ႏိုင္ျပီး ယင္းခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္
ျမန္မာအစိုးရအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး ဖိအားေပးရာ၌ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
အာရွႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢ (EU)၊ ကုလသမဂၢတို ့ႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သာြ းရန္ျဖစ္ျပီး
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားကလည္း နည္းပညာအေထာက္အပံ့၊ စြမ္းအားျမွင့္တင္ေပးမႈ (capacity building) ႏွင့္
ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အားေပးသြားရမည္ ဟု ဆိုသည္။ စကာၤပူအစီအရင္ခံစာကလည္း
အလားတူအၾကံမ်ိဳးကို အျခားရႈေထာင့္မွေဖာ္ျပရာတြင္ “အက်င့္သီလရွိ္ျပီး လက္ေတြ႔က်ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္
တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ သံစံုတီးဝုိင္းကဲ့သို ့ မတူညီေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ မတူညီေသာ တူရိယာႏွင့္ မတူညီေသာ
ဂီတသေကၤတ အညြန္းအတုိင္း တီးမႈတ္သည့္တုိင္ ေတးသြားကုိက္ညီမႈ ရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။” ဖိလစ္ပိုင္
အစီအရင္ခံစာက ေထာက္ျပရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
အစိုးရမ်ားပါဝင္ေသာ အတိုင္ပင္ခံအဖြ႕ဲ တစ္ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႔စည္းထားႏွင့္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္
ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းပါဝင္လာမႈႏွင့္ “တူညီသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလုပ္ႏိုင္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳမႈ” တုိ႔တြင္ ေကာင္းစြာ
အေလးထားလာႏုိင္သည္ဟုဆိုသည္။
တရုတ္အစီအရင္ခံစာက ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ျဖစ္ျပီးေနာက္ပိုင္း အကူအညီေပးေရးတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၊
အာဆီယံႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ပူးေပါင္းအေျဖရွာေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ “ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေလ့လာေရး လုုပ္ေဆာင္ရာ၌ အသံုးဝင္ေသာ သာဓကတစ္ခုျဖစ္သည္”ဟု ေဖာ္ျပသည္။ ထုိ႔အျပင္ “ကုလသမဂၢသည္
ကမာၻေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့ျပႆနာ အေရးကုိလဲ အာရံုအစိုက္ဆံုးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။”
သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္
ကုလသမဂၢပါဝင္မႈမွာ အရာမထင္ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသည္။ အျခားေသာ အစီအရင္ခံစာမ်ားကလည္း
ကုသသမဂၢပါဝင္မႈ အခန္းက႑ကို အနည္း အက်ဥ္းမွ်သာ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မေလးရွားအစီရင္ခံစာက
“ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပႆာနာမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆက္လက္
ဖိအားေပးသင့္ေၾကာင္း” ေဖာ္ျပသည္။ ယခုထုတ္ျပန္ေသာ အစီအရင္ခံစာမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢအေပၚတြင္ အာရံုစိုက္မႈ
အနည္းငယ္သာ ရွိေနသည္က အာဆီယံ၏အခန္းကို သတ္္မွတ္ေနျခင္း၊ ျပန္လည္ သတ္္မွတ္ေနျခင္းတို ့ ေၾကာင့္ဟု
ဆိုရႏိုင္သည္။
အစီရင္ခံစာအမ်ားစုက ထိေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံမႈမ်ားကို ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္
ျဖစ္ေပၚလာရန္ အားေပးထားသည္။ ယင္းအေနအထားတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးမႈ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး
စီမံကိန္းမ်ား၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီမံကိန္းမ်ား (သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔မွရေသာ ေငြမ်ားကုိ
လူမႈေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ အသံုးခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အာ႐ုံစုိက္မႈ)၊ ေခတ္မီ အစုိးရတစ္ရပ္ ျဖစ္လာရန္ လုိအပ္ေသာ
လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား စီမံေပးျခင္း စသည္တုိ႔ မွတဆင့္ “လူသားလုံျခံဳမႈ”ႏွင့္
လူထုဖြံ႕ျဖိဳးေရးတို ့ကို္ ျမင့္မားေစသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပ့ံပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို “စီးပြားေရးအရ
ေဒသတြင္းတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ေစျပီး စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုိးတက္မႈတို ့အတြက္
အေထာက္အပ့ံ ေပးသင့္သည္”ဟု ဂ်ပန္အစီအရင္ခံစာက ဆုိထားျပန္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေစာပိုင္းကပင္
ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ေလ့လာမႈျပဳရာတြင္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား
ပူးေပါင္းအေျဖရွာခဲ့မႈကို အသံုးျပဳခဲ့သလို ႏိုင္ငံတကာ တံု႕ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း
အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္သင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆက္လက္အဆိုျပဳထားသည္။
“ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျမင့္မားေစရန္” လုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ျမန္မာအစိုးရ၏
တာဝန္ပိုင္းကို တ႐ုတ္အစီရင္ခံစာက ေအာက္ပါအတိုင္း ေထာက္ျပထားသည္။
•

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ညီညတ
ြ ္ေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
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•

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးျခင္း

•

ပညာေရးစနစ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသား အမ်ားအျပားကို
ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို ့ပညာသင္ေစလႊတ္ျခင္း

•

ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရအဖြဲ႔မဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGOs) မ်ား၏ အလုပ္အေပၚ ကူညီေပးျခင္း

•

ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္း

•

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပိုမိုပြင့္လင္းမႈရွိျခင္း

•

ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအေရးမ်ားတြင္ ပိုျပီးတက္တက္ၾကြၾကြပါဝင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ျပီး အစီရင္ခံစာအမ်ားစုတြင္
အလားတူ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားမႈမ်ားပါဝင္သည္။
အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္လာေရး အားေပးမႈျပဳရာ၌

အာဆီယံအခန္းက႑ အေနျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သီးျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ
ဆက္ဆံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္ေၾကာင္းကုိ အေလးထား ေဖာ္ျပထားသည္။ အာဆီယံကုိ
“ေဒသတြင္း ဦးေဆာင္ေနသည့္ယာဥ္” အျဖစ္ ထုိင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး “ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာ
ဆက္ဆံေရးသည္ အာဆီယံမွတဆင့္ အျမဲတေစ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး” ထုိင္းႏုိင္ငံအေနႏွင့္
မဲေခါင္ေဒသဖြ႔ံျဖိဳးေရးမွသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးသုိ႔တုိင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
“အာဆီယံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခအေနမ်ားကို ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာတြင္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑မွ ပါဝင္သင့္သည္” ဟု
မေလးရွား အစီအရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။ အာဆီယံအေနျဖင့္ ျမန္မာအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳခဲ့လွ်င္
တရုတ္ႏုင
ိ ္ငံသည္ တက္္ၾကြစြာ ၀င္ေရာက္ဟန္ ့တားေနလိမ့္မည္ဟု အခ်ိဳ႕အစီအရင္ခံစာမ်ားက ဆုိၾကသည္။
ဖိလစ္ပုိင္အစီရင္ခံစာတြင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္မွာ “ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေရး လုံျခံဳမႈ အသုိက္အဝန္း၊ စီးပြားေရး
အသုိက္အဝန္း ႏွင့္ လူမႈေရး ယဥ္ေက်းမႈ အသုိက္အဝန္းမ်ားဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား ညွိႏႈိင္းမႈ ျပဳရာတြင္ အာဆီယံသည္ မူအရ
အေသးစိတ္ေရးဆြဲထားသည့္ အခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ ႏုိင္ငံတကာ အသုိက္အဝန္း အတြက္ ယႏၱရားတစ္ခုအေနႏွင့္
ပံ့ပုိးေပးသင့္ေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎အျပင္ “၂ဝ၁ဝ တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္
တရားမွ်တျပီး လိမ္လည္မႈမ်ား ကင္းရွင္းရန္္သည္ အာဆီယံအေနျဖင့္ တတ္ႏုိင္သမွ်ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုေၾကာင္း”
အၾကံျပဳထားသည္။ စကၤာပူကလည္း ၎တုိ႔ အစုိးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျဖစ္လာေစရန္
အာဆီယံၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အားေပးေနသည္ ဟုဆိုသည္။ ထုိ႔အျပင္ “စကၤာပူပါဝင္ေသာ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အေျခအေနကုိ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရာတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ တာဝန္ဝတၱရားရွိေနေၾကာင္း”၊
ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိလည္း အၾကိမ္ ၂၅ဝ မွ ၃ဝဝ ၾကားရွိေသာ အာဆီယံ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားတြင္
ႏွစ္စဥ္ပါဝင္ေစျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို အထီးက်န္ျဖစ္ေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ပြင့္လင္းမႈရွိလာေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပး
ေနသည္ဟု ဆုိသည္။ အာဆီယံအေနျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲသ႔ုိလည္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔
ေစလႊတ္သင့္ေၾကာင္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား ဖြ႔ံျဖိဳးမႈကြာဟျခင္းမရွိေစရန္ ျပည္သူ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ
ေလ့က်င့္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီမ်ားလည္း
ဆက္ေပးသြားသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
အင္ဒိုနီးရွား အစီရင္ခံစာကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အာဆီယံက အဓိကအခန္းက႑မွ
ဖိအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္း၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းထုတ္ျပီး အင္ဒုိနီးရွားအေနႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ
ဆက္ဆံေရး ပုိမုိပါဝင္မႈရွိရန္ အျခားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အရာမ်ား ေလ့လာေနပါသည္။ အာဆီယံအေနျဖင့္
အမ်ားသေဘာတူညီမႈအရ လုပ္ကိုင္ေနသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိမိအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္မည့္
အရာမ်ားလုပ္ကို္င္ရန္ တုံ႔ဆိုင္းေနၾကသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားျပီး
စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈစီမံခန္ ့ခဲြမႈ ကလဲျြ ပီး တျခားအရာမ်ားလုပ္ေပးႏုိင္ရန္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု ဆိုထားျပန္သည္။
“တင္းၾကပ္မႈမ်ားေလွ်ာ့ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစုိးရကို ေဖ်ာင္းဖ်မႈျပဳရာတြင္ အာဆီယံတစ္ဦးတည္း ခ်ဥ္းကပ္ေနမႈထက္
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ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ - အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို ့ပါဝင္လာျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာႏုိင္လွ်င္ - ပုိမုိ
ေအာင္ျမင္မည္”ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း အစီအရင္ခံစာကုိ အဆုံးသတ္ ထားသည္။ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရမွာ မိမိသမၼတ၏
ခိုင္မာေသာ ကတိကဝတ္ တာဝန္ခံမႈမပါပါက ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတိုးတက္မႈ ဖိအားေပးရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ
ပါဝင္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ မေရရာသည့္အနာဂတ္တြင္၊ ေျပာင္းလဲမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရး
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဂုဏ္သိကၡာျပည့္စုံေသာ အစိုးရ အထူးကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း တဦးအား သံတမန္ထားျခင္း၊
လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းအသုံးျပဳျခင္း စသည့္
အစုိးရမဟုတ္သည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ “လုိငး္ ေပါင္းစုံနည္း” ကုိ အသုံးျပဳသင့္သည္ ဟု အဆုိျပဳထားပါသည္။
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