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အမွာစာ- လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ၏အက်ပ္အတည္းႏွင့လ
္ က္ဝဲသမားမ်ားအတြက္စန
ိ ္ေခၚမႈမ်ား

မီရီယမ္လမ္း1
ကမ႓ာႀကီးကိုသိမ္းက်ဳံးတိုက္စားေနေသာမ်က္နွာစာေပါင္းစံုရွိသည့္အက်ပ္အတည္းႀကီးသည္မၾကာေသးမီႏ
ကာေသးမီႏွစ္မ်ားကပိုမိုဆိုးရြားလာခဲဲ့သည္။ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မ်ားကလည္းစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးကမ႓ာ၏အားအေ
အားအေကာင္းဆံုးစီးပြားေရးမ်ားကိုပင္ခ်ိနဲ႔သြားေစခဲ့သည္။စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကိုေစ်းကစားရန္အတြက္ေသာ္လ
အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ဇီဝေလာင္စာထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္းသိမ္းယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္စား
့ျခင္းေၾကာင့္စားနပ္ရိကၡာေစ်းမ်ားတက္မႈကိုပိုဆိုးေစၿပီးကမ႓ာႀကီးကိုစားနပ္ရိကၡာအက်ပ္အတည္းဆီသို႔တြန္းပို
႔တြန္းပို႔ေနသည္။ကမ႓ာၿဂိဳဟ္၏အစြန္အဖ်ားဆံုးေဒသမ်ားပါမက်န္ေရနံ၊သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ဓာတ္သတၳဳမ်ား
သတၳဳမ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္သံုးေနေသာနည္းပညာမ်ားမွာလည္းတစ္ေန႔တျခားပိုမိုေစ်းႀကီးလာၿပီးအႏၲရာ
ပီးအႏၲရာယ္လည္းမ်ားလာကာသဘာဝကိုဖ်က္ဆီးမႈလည္းပိုမိုတိုးပြားလာသည္။သမုဒၵရာၾကမ္းခင္းေအာ
ခင္းေအာက္ကီလိုမီတာေပါင္းမ်ားစြာအထိေအာင္ထိုးေဖာက္ျခင္း၊ေရနံထုတ္ရာတြင္သံုးေသာကတၱရာရာႏႈန္
ာကတၱရာရာႏႈန္းမဆိုစေလာက္ပါ႐ံုျဖင့္ဧရာမသဲထုႀကီးကိုတူးေဖာ္ထုတ္ေနျခင္း၊သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထြက္လာ
ေငြ႕ထြက္လာရန္အလို႔ငွာေက်ာက္လႊာမ်ားထဲဲသို႔ဓာတုပစၥည္းမ်ားထိုးထည့္ျခင္း၊ေျမလႊာထဲရွိ၀.၁ % ေသာေၾကး
ကးနီသတၳဳကိုထုတ္ယူရန္အတြက္ဧရာမက်င္းခ်ဳိင့္ႀကီးမ်ားျဖစ္သြားသည္အထိေျမႀကီးမ်ားကိုတူးထုုတ္ျခင္းစ
တ္ျခင္းစသည္တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ထိုလုပ္ရပ္မ်ားကိုဘဝေနထိုင္မႈပံုစံအမ်ဳိးအစားတစ္ခုတည္းကိုထိန္းသိ
ိန္းသိမ္းရန္အတြက္ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကိုသတ္မွတ္ရာတြင္လ
တ္မွတ္ရာတြင္လက္ရွိအခ်ိန္အထိကမ႓ာကိုဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးထားဆဲျဖစ္ေသာေျမာက္ကမ႓ာျခမ္း၏အေတြးအေ
အေတြးအေခၚတစ္ခုတည္းျဖင့္သာသတ္မွတ္ၿပီးထိုဘဝေနထိုင္မႈပံုစံကိုထိန္းသိမ္းေနၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
ကမ႓ာႀကီး၏အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားအထိေအာင္သက္ေရာက္ေသာအရင္းရွင္စနစ္၏အဖ်က္စြမ္းအားမ်ား၏အ
မ်ား၏အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုအမွန္တကယ္ခံစားရသူမ်ားမွာနိမ့္က်ေသာကမ႓ာ့ေဒသမ်ားမွျပည္သူမ်ားပင္ျဖစ္သ
ဖစ္သည္။ဥစၥာဓနမ်ားကိုအဆံုးအစမဲ့စုေဆာင္းႏုိင္သည္ဟူေသာအယူအဆသည္ကမ႓ာႀကီးကိုပင္ထည့္သြင္
င္ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳေတာ့ေပ။ေျမယာမ်ားေပၚ၌ပိုမိုစီးပြားျဖစ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ဟူေသာ
ာင္ရြက္ရန္ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္သူတို႔၏ေျမယာမ်ားေပၚမွႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရေသာလယ္သမားင
ရေသာလယ္သမားငယ္မ်ားအမ်ားအျပားရွိသည္။ထိုလယ္သမားမ်ားသည္ဆင္းရဲဲမြဲေတမႈႏွင့္လက္မဲ့ျဖစ္မႈတို႔
ႈတို႔ကိုၾကံဳေတြ႕ရၿပီးအေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းမ်ားတက္ျခင္းက၎တိ4ု႔ကိုအငတ္ေဘးသုိ႔တြန္းပို႔ေပးသည္။
ပို႔ေပးသည္။အလားတူပင္ကမ႓ာႀကီးပိုမိုပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာမိုးေခါင္ျခင္း၊ကႏၲာရျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ေရႀ
ဖစ္ထြန္းျခင္း၊ေရႀကီးျခင္းႏွင့္မုန္တိုင္းမ်ားေၾကာင့္ေသဆံုးရသူမွာလည္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိလာသည္။ရာသီ
်ားစြာရွိလာသည္။ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအေၾကာင္းကိုဤေနရာတြင္အက်ယ္ေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ေသာ္လ
ႏြးမည္မဟုတ္ေသာ္လည္းယင္းသည္နက္႐ိႈင္းေသာလူမႈစီးပြားအက်ဳိးဆက္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစကာအျခားအ
ၚေစကာအျခားအက်ပ္အတည္းမ်ားကိုပိုမိုဆိုးရြားေစျခင္း၊ေစ်းကစားေသာေစ်းကြက္အသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္
ပၚေစျခင္းေၾကာင့္အဆံံုးမရွိေသာအက်ပ္အတည္းသံသရာမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။
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The Rosa Luxemburg Foundation ၏အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းႏုိ္င္ငံမ်ားေဒသ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သည္။ the Free

University of Berlin မွ လူမေ
ႈ ရးပါရဂူဘြဲ႕ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကေလ့လာေရး မဟာဘြဲ႕ရရွိခ့သ
ဲ ည္။ အမ်ဳိးသမီး
မ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအဖြ႕ဲ အစည္းအမ်ားအျပားႏွင့္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ကိုင္ခ့သ
ဲ ည္။

ကမ႓ာ့အစြန္အဖ်ားနိမ့္က်ေသာေဒသမ်ားမွၾကည့္ေသာ္ထိုသို႔မ်က္ႏွာေစာေပါင္းစံုရွိေသာအက်ပ္အတည္းကို
‘လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ၏အက်ပ္အတည္း’
အျဖစ္႐ႈျမင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ကမ႓ာ့ေတာင္ျခမ္းေဒသမ်ားရွိလူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္အရင္းရွင္စနစ္၏ဥစ
ဥစၥဓနစုေဆာင္းမႈပံုစံျဖစ္ေသာ

‘သူတပါးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုသိမ္းယူေသာပံုစံ’

ကိုအျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ၾက႐ုံသာမကလက္ရွိကမ႓ာ့စနစ္ကိုအေျခခံက်က်ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ေနေၾက
ၾကာင္းကိုလည္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္။ထိုသို႔ေျပာင္းလဲေရးသည္လက္ငင္းလိုအပ္လ်က္ရွိၿပီးဖြံ႕ၿဖ
ၿဖိဳးေရးမ႑ာန္ေအာက္မွအဖ်က္စြမ္းအားမ်ား၏အရွိန္အဟုန္မွာျမန္ဆန္လွသည့္အျပင္အရွင္းရွင္စနစ္ကိ
ကိုေမာင္းႏွင္ေသာေငြေၾကးေစ်းကြက္ကလည္းအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုပိုမိုတိုေတာင္းေသာအခ်
ခ်ိန္အတြင္းျပန္လည္ရရွိရန္အျပင္းအထန္ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။
သို႔ရာတြင္လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေသာအေတြးအေခၚမ်ားကကမ႓ာၿဂိဳဟ္၏႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအကန္႔အသတ္အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိလက္ခံသန္႔စင္ႏိုင္စြမ္းအကန္႔အသတ္ႏွင့္အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ကအားထားအသံုးခ်ေနရသည့္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၏အႂကြင္းမ
းမဲ့အကန္႔အသတ္ရွိသည့္သေဘာကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိသည္။အရင္းရွင္စနစ္ကမိမိ
မိတို႔အားပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းႏွင့္သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္စြမ္းအင္အက်ပ္အတည
တည္းကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္တေန႔တျခားပိုမိုထူးျခားဆန္းျပားလာေသာနည္းပညာမ်ားကိုသာ
သာဆက္လက္ကမ္းလွမ္းလ်က္ရွိသည္။
‘အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရး’

ေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္အတူေနာက္တစ္ႀကိမ္အလံုးအရင္းႏွင့္ေခတ္မ

္မီဆန္းသစ္ေရးနည္းလမ္းတစ္ခုကိုေႂကြးေၾကာ္လ်က္ရွိသည္။ယင္းမွာသဘာဝဝန္းက်င္ႏွ
ႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကိုေစ်းကြက္ေဘာင္အတြင္းသြတ္သြင္းေရးပင္ျဖစ္သည္။ညစ္ညမ္
မ္းမႈပါမစ္မ်ား၊ျပန္ျပည့္ျမဲဲစြမ္းအင္ႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးနည္းပညာမ်ားကိုတီထြင္ေ
္ေဖာ္ထုတ္ၿပီးအနာဂတ္ေစ်းကြက္မ်ားအတြက္အက်ဳိးအျမတ္ရွိမည့္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားအျဖစ္ေၾ
ေၾကညာေနၾကသည္။အရင္းရွင္စနစ္၏အစဥ္အလာအတိုင္းပင္အက်ပ္အတည္းတိုင္းကိုအခြင့္အလ
အလမ္းအျဖစ္မွတ္ယူသည္။ဆံုး႐ံႈးသူမ်ားရွိမည္

(အေရအတြက္အားျဖင့္ပိုေတာင္မ်ားလာႏုုိင္သည္)

မွန္ေသာ္လည္းစနစ္တစ္ခုလံုးအေနႏွင့္ျပန္လည္ရွင္သန္လည္ပတ္လာၿပီးအျခားေသာေရြးခ်ယ္စရ
စရာနည္းမ်ားထက္အျမဲတမ္းပိုမိုသာလြန္ေၾကာင္းကိုသက္ေသျပဖို႔ႀကိဳးစားမည္သာျဖစ္သည္။
ဤကမ႓ာ့အခင္းအက်င္းတြင္လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားမွာတစ္မ်ဳိးတစ္ဘာသာျဖစ္ေနသည္။အင္ဒီးစ္ေ
္ေတာင္တန္းရပ္ဝန္းေဒသတစ္ခုတည္းမွာပင္ႏိုင္ငံေပါင္းငါးႏိုင္ငံအနက္ေ5 လးႏုိင္ငံတြင္နီယို
ိုလစ္ဘရယ္ေမာ္ဒယ္မွခြဲထြက္မည္ဟုေႂကြးေၾကာ္ထားေသာအစိုးရသစ္မ်ားတက္လာၾကသည္။မၾ
မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားကအထိအုပ္စိုးသူူအီလစ္မ်ားက်င့္သံုးခဲ့ေသာအရွက္တရားမဲ့ေလာဘေဇာတိုက္သိမ္း
္းပိုက္မႈမ်ားကိုရပ္တန္းကရပ္ေတာ့မည္ဟုေၾကညာၾကသည္။ဘိုလီဗီးယား၊အီေကြေဒါႏွင့္ဗင္နီဇြဲလားႏုိ
ုိင္ငံတို႔သည္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ကိုစုေပါင္းေရးဆြဲၾကသည္။ထိုႏိုင္ငံမ်ားရွိအစိုးရသစ္မ်
မ်ားသည္ကာလရွည္ၾကာလူမႈတိုက္ပြဲမ်ားကိုဆင္ႏြဲၿပီးမွေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ထိုတိ
တိုက္ပြဲမ်ားကိုဦးေဆာင္သူမ်ားသည္အစဥ္အလာလက္ဝဲသမားမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမဟုတ္ၾကပ
ကပဲလယ္သမားငယ္မ်ား၊အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ၿမိဳ႕ျပလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ဌာေနတိုင္းရင္္းသားမ်ားျဖစ္ေ
္ေနၾကသည္။၎တို႔သည္မိ္မိတို႔၏လိုလားခ်က္ကိုယ္စီကိုေတာင္းဆိုလာၾက႐ံုမွ်မကႏိုင္ငံတစ္ခုလံ
လံုးအတြက္အဆိုျပဳခ်က္အသစ္မ်ားကိုလည္းတင္သြင္းၾကသည္။ထိုအာဏာရအစိုးရမ်ားအားလံုးကိုအစဥ

စဥ္အလာႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားျခင္းမဟုတ္ပဲႏို္င္ငံေရးဖြဲ႕စည္းမႈပ
ႈပံုစံအသစ္မ်ားကေထာက္ခံေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုႏုိင္ငံေရးလူတန္းစားသစ္တစ္ရပ္သည္ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္းပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖ
ျဖစ္ပညာေရး၊ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ဘဝအရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးအပါအဝင္ႏိုင္ငံ၏အန
အနာဂတ္အတြက္အမွန္တကယ္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိလာၾကသည္။ထို႔အျပင္ႏုိင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီ
ကီးမ်ားအတြက္ကစားပြဲစည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားကိုလည္းအဆိုျပဳလာၾကသည္။ယင္းတို႔သည္ထိုႏုိင္ငံမ်ာ
်ား၏သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို၎တို႔၏ဘုိးဘြားပိုင္မ်ားကဲဲ့သုိ႔အစဥ္အဆက္ေခါက္႐ိုးက်ဳိးသေဘာထ
ာထားခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။နီယိုလစ္ဘရယ္စနစ္မ်ားႏွင့္မတူပဲကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုပိုမိုအာမခံခ်က္
က္ေပးေသာေဒသဆိုင္ရာေပါင္းစည္းေရးအျမင္သစ္မ်ားကိုတင္ျပလာၾကသည္။ရာစုႏွစ္ေပါင္းငါးခု
ခုၾကာတည္ရွိခဲ့သည့္သဘာ
ဝမွထုတ္ယူသုံးစြဲေရးမိုဒယ္ႏွင့္ကြဲျပားျခားနားေသာစီးပြားေရးမိုဒယ္သစ္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္လာ
လာသည္။အရင္းရွင္စီးပြားေရးမိုဒယ္ေဟာင္းတြင္လက္တင္အေမရိကမွေျမာက္ကမ႓ာျခမ္းႂကြယ္ဝခ်
ခ်မ္းသာေရးအတြက္လိုအပ္ေသာကုန္ၾကမ္းမ်ားထုတ္လုပ္ေပးရာေနရာသက္သက္သာျဖစ္ေနသည္။
သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္က်င္းပေသာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဆိုင္ရာညီလာခံမ်ားသည္ဒီမိုကေရစီနည္းအက်
က်ဆံုး၊လူထုစိတ္ထက္သန္မႈအမ်ားဆံုးႏွင့္ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအားအေကာင္းဆံုးအေျပာင္းအလ
အလဲျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္သည္။အီေကြေဒါႏွင့္ဘိုလီးဗီးယားႏုိင္ငံမ်ားတြင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုကိုလိုနီေခတ္
တ္လြန္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္မွလူမ်ဳိးစုမ်ားကြဲျပားစံုလင္မႈကိုအသိအမွတ္ျပဳေသာလူမ်ဳိးစံုႏုိင္ငံေတာ္
plurinational

state

အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။သို႔ရာတြင္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္
့္၊ျပဌာန္းၿပီးသည့္အေျခခံဥပေဒကိုလက္ေတြ႕က်င့္သံုးျခင္းကိစၥမ်ားတြင္ထိုႏိုင္ငံမ်ားအတြက္
က္တည္ဆဲကမ႓ာ့စနစ္အတြင္းပါဝင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ဖိအားမ်ားစြာကိုၾကံဳေတြ႕ရသည္။စီ
စီးပြားေရးအေဆာက္အဦး၏အတြင္းအျပင္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးမွဖိအားမ်ားအျပင္ကိုလိုနီစ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားအလ
အလြန္အမင္းဖံုးလႊမ္းေနၿပီးလူမႈစြမ္းအားကိုကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ေျပာင္းလဲသံုးစြဲရာတြင္အလြန္
န္ကြၽမ္းက်င္ေနၿပီျဖစ္ေသာျပည္နယ္မ်ားေၾကာင့္လည္းအခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႕ရသည္။
ေနာင္ႏွစ္အတန္ငယ္အၾကာတြင္ဘိုလီဗီးယား၊အီေကြေဒါႏွင့္ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံမ်ားရွိအေျပာင္းအလဲျဖစ္စ
္စဥ္မ်ားမွာနီယိုလစ္ဘရယ္အေတြးအေခၚမ်ားမွသိသိသာသာခြဲထြက္ခဲ့ျခင္
6 းျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားေသာ
သာ္လည္းအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္အကန္႔အသတ္မ်ားေရာႁပြမ္းေနသည္မွာလည္းအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ထိုႏိုင
ုင္ငံမ်ားရွိအစိုးရမ်ားသည္ခက္ခဲေသာပဋိပကၡမ်ားကိုရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီးအခ်ဳိ႕အျမင္တြင္ထိုပဋိပကၡမ်ားသည္ထိ
ထိုအစိုးရမ်ားကိို (အနည္းဆံုး) ေရြးေကာက္ပြဲ႐ႈံးၿပီးနိဌိတံသြားေစႏို္င္သည္ဟုပင္ယူဆေနၾကသည္။
ထိုပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ပ်က္ဆီးဆံုး႐ံႈးရမည့္အရာမ်ားသည္

‘လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အက်ပ္အတည္း’

ဟုအထက္တြင္ၫႊန္းဆိုခဲ့ဖူးေသာအေျခအေနတစ္ရပ္ဆီသို႔ေခၚေဆာင္သြားလ်က္ရွိသည္။ဖြဲ႕စည္းပံုႏွ
ႏွင့္ဥပေဒေရးရာျပဌာန္းခ်က္အသစ္မ်ားျဖစ္ေသာလူမ်ဳိးစုစုေပါင္းႏွင့္ပိုင္နက္နယ္ေျမရပိုင္ခြင့္မ်ာ
်ား၊ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ႀကိဳတင္အတိုင္ပင္ခံပိုင္ခြင့္၊သဘာဝတရားႀကီး၏ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ဌာေနယ
နယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ

Pachamama

ကိုေလးစားျခင္းစသည္တို႔သည္ကမ႓ာ့ဗိ္ုလ္က်စိုးမုိးမႈဗဟိုခ်က္အေဟာင္း၊အသစ္မ်ားမွကုန္ၾကမ္းကို
ိုအငမ္းမရေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္လာရသည္။ပညာေရး၊က်န္းမာေရးႏွင့္အေျခခ

ခခံအေဆာက္အဦမ်ားတိုးတက္ေစရန္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ဆင္းရဲသားမ်ားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတ
အတြင္းလူရာဝင္ေစေရးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားမွာလည္းရန္ပံုေငြလိုအပ္သည္ျဖစ္ရာယင္းတို႔ကိ
ကိုအစဥ္အလာသယံဇာတတိုးျမႇင့္ထုတ္ယူသည့္ပံုစံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ျပည္ပေႂကြးၿမ
ၿမီအလံုးအရင္းေခ်းယူျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္အေျခဆိုက္လာျပန္သည္။
အီေကြေဒါတြင္၂၀၀၉ခုႏွစ္ကအသစ္ျပဌာန္းခဲ့ေသာမိုင္းတြင္းႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္ဥပေဒမ်ားေၾက
ၾကာင့္လူမႈပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားသည္။အလားတူဘုိလီးဗီးယားတြင္လည္း

TIPNIS

အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ဌာေနလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမအတြင္းျဖတ္၍ေဖာက္လုပ္မည
မည့္အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈမ်ားအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ပြားသည္။ထိုပဋိပ
ိပကၡမ်ားသည္အေျပာင္းအလဲကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီးအေျပာင္းအလဲေဖာ္ေဆာင္ေသာတိ
တိုးတက္သည့္အစိုးရမ်ားအတြင္း၌အကြဲအျပဲမ်ားကိုစတင္ျဖစ္ေပၚေစသည္။တစ္စုတစည္းတည္းအဖြဲ႕ျဖစ္
စ္ရမည့္အစားထိုအစိုးရမ်ားသည္မတူညီေသာအက်ဳိးစီးပြားအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကသည့္ဂိုဏ္းဂဏမ်ားအၾကားစစ
စစ္ေျမတလင္းသဖြယ္ျဖစ္လာသည္။ထို႔ေၾကာင့္အစိုးရမ်ားကိုယ္တိုင္ပင္မ်ားမၾကာမီကမွ၎တို႔၏ႏို္င္င
္ငံေရးေအာင္ျမင္မႈကိုကိုယ္စားျပဳေပးခဲ့ေသာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ2ကိုျပန္လည္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ
ပၚလာသည္။ထို႔အျပင္၎တို႔ကိုအာဏာရေအာင္အဓိကပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကေသာအေျခခံလူထုလူတန္းစားမ်ားႏွ
ႏွင့္လည္းထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ထိုလူထုလူတန္းစားမ်ား၏မဲေပးျခင္းသက္သက
သက္ေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ၎တို႔သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကျခင္း၏အသီးအပြင့္အျဖစ္ထိုအစိုး
ုးရမ်ားေပၚလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
ယေန႔ကာလတြင္မူတုိးတက္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအျမင္ရွိသည့္အစိုးရမ်ားထဲမွာပင္လူမႈစီးပြားဆို္င္ရာမိုဒယ္မ်ား
ာမိုဒယ္မ်ားကိုအေျခခံက်က်ျပင္ဆင္လိုၾကသည့္အုပ္စုမ်ားမွာတစ္ေန႔တျခားလူနည္းစုျဖစ္လာေနၿပီးေရွ႕တန္းေရာ
ရွ႕တန္းေရာက္လာေသာအုပ္စုမ်ားမွာလက္ေတြ႕က်ေသာအေျပာင္းအလဲကိုသာလိုလားၿပီးအရင္းရွင္ဝါဒကို
္ဝါဒကိုေခတ္မီေအာင္သာျပဳျပင္လိုၾကသည္။
ထိုႏိုင္ငံမ်ားရွိဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္မ်ားကို

Boaventura

de

Sousa

Santos

ကေအာက္ပါအတိုင္းမွန္မွန္ကန္ကန္ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။
"အခုကြၽန္ေတာ္တို႔မွလြန္ခဲ့တ့ဲဆယ္ႏွစ္ကမရွိခဲ့တဲ့အယူအဆအေတြးအေခၚေတြရွိလာၿပီ။ဒါေတြကိုေလွ်ာ့တြက
ြက္လို႔မရဘူး။ဥပမာ

Buen

Vivir

အယူအဆ

(ေကာင္းစြာေနထိုင္ျခင္း)၊
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အယူအဆ၊သဘာဝတရား၏အေျခခံရပိုင္ခြင့္၊ဌာေနေဒသခံေတြရဲ႕လူမ်ဳိးစုဘံုေျမေတြကိုဥပေဒအရအ
ရအသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းစတဲ့အယူအဆေတြပဲ။ပိုင္ဆိုင္မႈမွာႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈအျပင
ပင္အျခားေသာပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံေတြရွိေနေသးတယ္ဆိုတာအေတာ္ထူးျခားတဲ့အေတြးအေခၚျဖစ္တယ္။က
။ကြၽန္ေတာ္တိ္ု႔ဘိုလီးဗီးယားမွာဆိုဒီမိုကေရစီရဲ႕ပံုစံသံုးမ်ဳိးကိုေတြ႕ရမယ္။ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီ၊ပါဝင
ဝင္ေဆာင္ရြက္မႈဒီမိုကေရစီနဲ႔လူထုဒီမိုကေရစီတို႔ပဲ။သူတို႔မွာကုိယ္ပိုင္ဆင္ျခင္မႈပံုစံေတြရွိၿပီီးအခ်င္းခ်င္းခ

2

အီေကြေဒါအမတ္အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားအျပားက ၂၀၀၉ မိင
ု ္းတြင္းဥပေဒသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ဟု

ဆိုၾကသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုခု႐
ံ ံုးက ၂၀၁၀ တြင္ ထုိဥပေဒမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့က
္ ိုက္ညီရန္အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာအခ်က္မ်ားကို
ႀကိဳတင္ျဖည့္ဆည္းရန္လိုသည္ဟု ဆံုးျဖတ္သည္။

းခ်ိ္တ္ဆက္မႈပံုစံေတြလည္းရွိတတ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာအေတြးအေခၚတိုက္ပြဲကိုတိုက
ုက္စရာနည္းလမ္းေတြအမ်ားႀကီးရွိေနတယ္လို႔ဆိုရမယ္။3"
ဘိုလီးဗီးယားႏွင့္အီေကြေဒါတို႔၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္

Plurinational

State

(မတူညီေသာႏုိင္ငံေရးဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးယွဥ္တြဲေနေသာႏိုင္ငံ)
မ်ားအျဖစ္ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားရာကိုလိုနီေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားေျဖေလ်ာ့ထားေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အင္စတီ
်ားႏွင့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကိုတရားဝင္ထူေထာင္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ယင္းတို႔၏ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု၊
ည္းတည္ေဆာက္ပံု၊အသိပညာထုတ္လုပ္ပံုႏွင့္လက္ေတြ႕က်င္ၾကံပံုတို႔တြင္မတူကြဲျပားမႈမ်ားထင္ဟပ္ေနမည္
ထင္ဟပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္အရွင္းရွင္စနစ္၏သား႐ိုင္းဆန္ဆန္ကမူ႐ွဳးထိုးဝါးမ်ဳိေနမႈကိုေဝဘန္ျခင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြ
႔က်င္ကန္႔ကြက္ျခင္းတို႔အျပင္လက္ဝဲအုပ္စုအေနႏွင့္အဆိုျပဳခ်က္အသစ္မ်ားႏွင့္အျမင္သစ္မ်ားကိုလည္းေဖာ္ထု
လည္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။စားသံုးသူဝါဒ၏အကန္႔အသတ္မရွိေသာဘဝေနထိုင္မႈပံုစံႏွင့္ဗိုလ္က်လႊ
င့္ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးမႈကိုစိန္ေခၚႏုိင္မည့္အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္းေဖာ္ထုတ္ရမည္။ထိုသို႔ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြ
ထုတ္ရန္အတြကေ
္ ပ်ာ္ရင
ႊ ခ
္ ်မ္းေျမ့မႏ
ႈ ွင့ဘ
္ ဝအရည္အေသြးတို႔ကဲ့သ႔ေ
ို သာအယူအဆမ်ားကိအ
ု ျခားေသာအျမင္႐ႈ
ာအျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားမွဖင
ြ ့္ဆိုျပျခင္းႏွင့္ထိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈအသစ္မ်ားကိုလက္ေတြ႕ၾကံဆေတြးေခၚႏုိင္မည့္က
ြးေခၚႏုိင္မည့္ကမ႓ာေလာကသစ္တစ္ခုအျဖစ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးပင္ျဖစ္သည္။
ကြဲျပားျခားနားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံမ်ားအတြက္အျမဲတမ္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕
အထက္ေဖာ္ျပပါတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းေဒသႏုိင္ငံမ်ား
ုိင္ငံမ်ားသည္အျမဲတမ္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ထိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို
Rosa

Luxemburg

Foundation

၏ေဒသတြင္း႐ံုးခြဲျဖစ္ေသာ

Quito

မွခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၿပီးလက္တင္အေမရိကႏွင့္ဥေရာပႏုိင္ငံေပါင္းရွစ္ႏို္င္ငံမွအမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝ
သမီးမ်ားပါဝင္သည္။အဖြဲ႕၏ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကိုအီေကြေဒါ၊ဘုိလီးဗီးယားႏွင့္ဗင္နီဇြဲလားႏို္င္ငံသံုးႏုိင္ငံတြ
ံသံုးႏုိင္ငံတြင္သာအဓိကထားသည္။ထိုအဖြဲ႕သည္ေဂဟေဗဒ၊အမ်ဳိးသမီးဝါဒ၊အရင္းရွင္ဝါဒကိုဆန္႔က်င္ေသာေဘာ
က်င္ေသာေဘာဂေဗဒ၊ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ၊ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အေနာက္တိုင္းအေတြးအေခၚမူကြဲမ်ားအ
ကြဲမ်ားအပါအဝင္ပညာရပ္ဆိုင္ရာအုပ္စုမ်ားႏွင့္အေတြးအေခၚဂိုဏ္းမ်ားမွအသိပညာထုတ္လုပ္မႈမ်ားကိုခ်ိ
ခ်ိတ္ဆက္ရန္အဓိကေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ထိုအေတြးအေခၚသစ္မ်ားသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာအယူအဆ
8

အယူအဆကိုအေျခအျမစ္မွေမးခြန္းထုတ္ၿပီးလက္ရွိလႊမ္းမိုးထားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေမာ္ဒယ္ႏွင့္ကြဲျပားျခားနား
ဲျပားျခားနားသည့္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးအယူအဆသစ္မ်ားကိုတည္ေဆာက္ျပရန္ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ခိုင္မာေသာလက္ေတြ႕အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေပါင္းစပ္ထားသည့္အသိပညာေဂဟအေဆာက္အ
ဟအေဆာက္အအံုကိုလက္ေတြ႕က်င့္သံုးရန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ထိုအေတြ႕အၾကံဳမ်ားသ
အၾကံဳမ်ားသည္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလာသည့္အျပင္သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံ၏အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊လႊမ္းမိုး
မ္းမိုးထားေသာစနစ္၏အျပင္ဖက္တြင္ရွိေနသည့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏မ်ဳိး႐ိုးစဥ္ဆက္အသိပညာမ်ားႏွင္
မ်ားႏွင့္မတူညီေသာပညာရပ္နယ္ပယ္အသီးသီးမွေဖာက္ထြက္ေတြးေခၚမႈမ်ားမွလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

3

Boaventura de Sousa Santos ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး “El cuento de la economía verde” (América Latina en

Movimiento, September-October 2011, Quito, Ecuador)

ယခုစာအုပ္သည္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ပထမဦးဆံုးေသာလက္ေတြ႕ရလာဒ္ျဖစ္သည္။စာအုပ္တြင္အဓိကေဆြး
ိကေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမွာလက္ရွိလိုအပ္ေနေသာအေျပာင္းအလဲအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား
ံေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏လက္ဝါးႀကီးအုပ္လႊမ္းမိုးေသာအယူအဆေဘာင္အတြင္းမွအဆိုျပဳသ
ဆိုျပဳသည့္နည္းလမ္းသစ္မ်ား၏အကန္႔အသတ္မွေက်ာ္လြန္ၿပီးေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေနသည္ဟူေသာအခ်
ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏အမည္ျဖစ္ေသာ

"ကြဲျပားျခားနားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ"

ဟူသည္မွာႏိုင္ငံေရးရပ္တည္မႈပံုစံတစ္ခုျဖစ္ၿပီးလက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္သမိုင္းေၾကာင္းအရအျပဳသေ
္းအရအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအေတြးအေခၚအျဖစ္လက္ခံထားၾကသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူသည္သ႐ုပ္သ႑ာန္အားျဖင့္ဘဝသာယာဝေျပာမႈ၊ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈႏွင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဘဝအ
င္းမြန္ေသာဘဝအရည္အေသြးကိုအာမခံခ်က္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။သို႔ရာတြင္ဤလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကဖြံ႕ၿဖိဳး
ံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆသည္မိမိတို႔အားတစ္ခုေသာေတြးေခၚမႈပံုစံအတြင္းေခ်ာင္ပိတ္သိမ္းသြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု
င္းျဖစ္သည္ဟုယူဆၾကသည္။ထိုေတြးေခၚမႈပံုစံမွာအေနာက္တိုင္း၊အရင္းရွင္၊ကိုလိုနီေတြးေခၚမႈပံုစံပင္ျဖစ္သည္
ံပင္ျဖစ္သည္။ထိုအေတြးအေခၚကဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးေျမာက္ပိုင္းကမ႓ာကေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၿပီးေသာလမ္းေၾကာင္းအတို္င္းလို
းအတို္င္းလိုက္ရန္က်န္ေသာအုပ္စုမ်ားအားလံုးကိုသိမ္းသြင္းၿပီးတစ္ခုတည္းေသာဘဝေနထိုင္မႈပံုစံကိုအားလံ
ုစံကိုအားလံုးကလိုက္ပါေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။
သမိုင္းေၾကာင္းအရဆိုရေသာ္ဒုတိယကမ႓ာစစ္ၿပီးေနာက္တြင္ေခတ္ေဟာင္းကိုလိုနီဆက္ဆံေရးကို
ိုကမ႓ာ့ေတာင္ေျမာက္ဆက္ဆံေရးပံုစံသစ္ျဖင့္အစားထိုးခဲ့သည္ဟုဆိုႏုိင္သည္။ထိုဆက္ဆံေရးသစ
သစ္တြင္ကမ႓ာႀကီးအားဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေသာႏိုင္ငံမ်ားဟူ၍ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားလိုက္သည္။Michel
Foucault

၏သီအိုရီႏွင့္

Arturo

Escobar
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၏သံုးသပ္မႈ အရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိသည္မွာကမ႓ာႀကီးကိုျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မည့္အာဏာ၏လက္
က္နက္တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီးေတြးေခၚမႈပံုစံ

discourse

ႏွင့္လက္ေတြ႔က်င့္ထံုးအမ်ားအျပားကိုသံုးကာႏို္င္ငံတကာအလုပ္အကိုင္ခြဲျခားျခင္းကိုအရင
ရင္းရွင္ေတြးေခၚမႈပံုစံေအာက္တြင္တရားဝင္ေအာင္အသစ္တဖန္ျပဳလုပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ဖ
။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုလူထုမူဝါဒဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ေျပာင္းလဲ႐ႈျမင္ၾကသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုေဒသတြင္
င္း၊ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာတို႔တြင္ျမႇင့္တင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ဘတ္ဂ်က္မ်ားကိုခြဲေ
ဝခ်ထားၿပီးမေရမတြက္ႏို္င္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကိုတည္ေထာင္ၾကသည္။တကၠသိုလ္မ်ားတြင္လည္
ည္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစသ
9 သူမ်ားကိုေမြးထုတ္ေန
စသည္ျဖင့္မေရမတြက္ႏိုင္ေသာေခါင္းစဥ္မ်ားတပ္ကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြၽမ္းက်င္

ေနၾကသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးေျမာက္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္အစဥ္အလာအားျဖင့္ကိုလိုနီနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ပတ္
တ္သက္သည့္စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို

'ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ'

ဟူသည့္ေခါင္းစဥ္အသစ္တပ္ကာေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္တစ္ကမ႓ာလံုးရွိျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒနယ္ပယ္တြင္တက္ကႏိုခရက္ပံုစံ၊အေရအတြက္အဓိက
က
ိ ပံုစံႏွင့္ေဘာဂေဗဒပံုစံနည္းနာမ်ားျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားကာကမ႓ာႀကီး၏အကန္႔အသတ္မ်ားကိုၿခ
ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ဖ်က္ဆီးမႈသေဘာေဆာင္ေသာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နည္းမ်ားဆီသို႔ေမာင္းသြင
ြင္းလ်က္ရွိသည္္။ထိုယႏၲရားစနစ္ႀကီး၏ေနာက္ထပ္သက္ေရာက္မႈတစ္ခုမွာေတာင္ပိုင္းကမ႓ာျခမ္းတြင
4

ဖူးကိုလ္း၏ ပါဝါဆိုင္ရာ အေရးအသားမ်ားႏွင့္ Arturo Escobar ၏ Encountering Development: The Making

and Unmaking of the Third World (Princeton: Princeton University Press, 1995) ကိုၾကည့္ပါ။

ြင္ရွိေနေသာဘဝေနထိုင္မႈပံုစံမ်ား၊လူမႈဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားႏွင့္အသိဥာဏ္စနစ္မ်ားကို'ေနာက္ျပန္ဆြဲ'
သည္ဟုသတ္မွတ္ကာတန္ဖိုးဖ်က္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္

'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ျခင္း'

ဟုအမ်ဳိးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းကေတာင္ကမ႓ာျခမ္းတြင္အမွန္တကယ္မဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုပံုသြင္းေပးေနသည္။
အရင္းရွင္စီးပြားေရးမိုဒယ္ႏွင့္၂၀ရာစုအတြင္းအရင္းရွင္စနစ္မွခြဲထြက္ေသာအဓိကပေရာဂ်က္ႀကီးႏွစ္မ်ဳိ
ဳိးစလံုးမွာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာအယူအဆေပၚတြင္ေရေသာက္ျမစ္ခံျခင္းျဖစ္သည္။အေရွ႕ဥေရာပရွိ
'ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရစစ္စစ္မ်ား'
ႏွင့္လက္တင္အေမရိကရွိလက္ဝဲအေတြးအေခၚရွင္အေတာ္မ်ားမ်ားတူညီေသာအခ်က္မွာနယ္ခ်ဲ႕ဝါဒႏွ
ႏွင့္အရင္းရွင္ဝါဒကိုဆန္႔က်င္ၾကသည္မွန္ေသာ္လည္း

'ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး'

အယူအဆကုိျပည္သူလူထုတိုးတက္ေရးအတြက္ဦးတည္ေသာလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္မသိမသာလက္ခံထ
ံထားၾကေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ယင္းအယူအဆကိုအရင္းရွင္စနစ္ကိုအေျခခိုင္ေအာင္သရြတ္ကိုင္ၿပီးကိုလ
ုလိုနီတည္ေဆာက္မႈယုတိၱကိုခ်ဲ႕ထြင္ရန္သံုးေသာအသံုးခ်ခံတစ္ခုအျဖစ္မ႐ႈျမင္ၾကေခ်။အရင္းရွင္ကိုလို
ိုနီယုတိၱေဗဒတြင္လူတစ္ဦး၏ဘဝသာယာဝေျပာမႈမွာသူ၏ဝယ္ယူႏုိင္စြမ္းႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္ေနသည္။
သို႔ေသာ္ေနာက္ပိုင္းတြင္အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာသည္။၁၉၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယ
အယူအဆကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ေဝဖန္မႈမ်ားစတင္ေပၚထြက္လာသည္။မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက Buen
Vivir

ဟူေသာအယူအဆ

(စပိန္ဘာသာျဖင့္ဘဝသာယာဝေျပာမႈဟုအဓိပၸါယ္ထြက္ေသာ္လည္းလက္တင္အေမရိကႏွင့္ဌာေနယ
နယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္အျခားသီးသန္႔အဓိပၸါယ္ရွိသည္)
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေပၚထြက္လာၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ေမာ္ဒန္၊ေဘာဂေဗဒႏွင့္အေျ
ေျဖာင့္စဥ္းစားျခင္းေဘာင္မ်ားမွကြဲထြက္ေသာစဥ္းစားေတြးေခၚမႈပံုစံမ်ားေပၚထြက္လာသည္။
Gudynas

Eduardo

ကယခုစာအုပ္ပါအက္ေဆးျဖစ္ေသာ

'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆႏွင့္ပတ္သက္ေသာအျငင္းအခုံမ်ားႏွင့္လက္တင္အေမရိကရွိကြဲျပားေသာစဥ္းစားပံုမ်ားတယူသန္မဟုတ္ေသာေတြးေခၚမႈလမ္းၫႊန္'
တြင္ထိုကိစၥကိုေဆြးေႏြးထားသည္။ဤစာအုပ္၏ဒုတိယအခန္းျဖစ္ေသာ
'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုေဝဖန္ေစာေၾကာျခင္းႏွင့္အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား-

အမ်ဳိးသမီးဝါဒအျမင္႐ႈေထာင့္'

တြင္လည္းအမ်ဳိးသမီးဝါဒ႐ႈေထာင့္မွေနၿပီးထိုသံုးသပ္ခ်က္ကိုျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးထားသည္။
သီအိုရီႏွင့္အကယ္ဒမစ္နယ္ပယ္မွေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားအျပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒစြ
10 ဲေတြးေခၚမႈကိုေဒသ
ဒသႏၲရအလိုက္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္ပံုစံမ်ားလည္းအစဥ္အဆက္ရွိခဲ့သည္။ထိုမွတစ္ဆင့္မတူညီေ
ီေသာေနာက္ခံအေျခအေနေပါင္းစံုတြင္ကြဲျပားျခားနားေသာလက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈပံုစံမ်ား
ားကိုေပၚထြက္လာေစသည္။ဥပမာမ်ားမွာဘဝစီမံကိန္းမ်ား၊ေဂဟစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္၏ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ေ
့ေစ်းကြက္တင္မႈကြန္ရက္မ်ား၊ဖလွယ္မႈကြန္ရက္မ်ား၊မတူကြဲျပားေသာရပ္ရြာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕ျပစုဖြဲ႕မ
႕မႈပံုစံမ်ားစသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ထိုအေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္အမွန္တကယ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ေပၚ
ပၚေစေရးအတြက္အေရးႀကီးေသာအေျခခံမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ယင္းတို႔ထဲမွအခ်ဳိ႕ကိုမတူကြဲျပားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆို
ိုင္ရာအျမဲတမ္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကကိုယ္စားျပဳေပးၿပီးယင္းတို႔မွေလ့လာမႈျဖစ္စဥ္ကိုပိုမိုနက္႐ိႈင္းစြာေဆာ
ဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္သည္။
ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းကလက္တင္အေမရိကတစ္ဝွမ္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ာ
်ား၏ဆန္႔က်င္မႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာေဂဟပထဝီလႈပ္ရွားမႈဟုသတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ပိုင္နက

နက္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္သဘာဝအရင္းအျမစ္တုိ႔ကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ျပ
ျပန္လည္ပံုေဖာ္သတ္မွတ္လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ယင္းကို

Maristella

Svampa

က'သယံဇာတထုတ္ယူမႈဝါဒႏွင့္အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားလက္တင္အေမရိကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေပၚ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ား'

ေခါင္းစဥ္ျဖင့္သူမ၏အခန္းတြင္ဆန္းစစ္သံုးသပ္

ပ္ထားသည္။
အျမဲတမ္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္အဓိကက်ေသာအေၾကာင္းအရာမွာ
'လက္တင္အေမရိကပါရာေဒါက္'
ဟုသမုတ္ထားေသာတိုးတက္ေသာအျမင္ရွိပါသည္ဟုေႂကြးေၾကာ္ထားေသာအစိုးရမ်ားသည္၎တို႔တ
႔တိုင္းျပည္မ်ားအတြက္အေျခခံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိုဒယ္အျဖစ္ဧရာမမိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေရနံသဘာဝဓာတ္ေငြ
ငြ႕တို႔ကဲ့သိုေသာသဘာဝသံယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုအားေပးေနသည့္အခ်
ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။အဖြဲ႕ကလက္ရွိအေနအထားတြင္စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဇီဝေလ
ေလာင္စာတို႔ကိုလည္းထည့္သြင္းသံုးသပ္သင့္ၿပီးယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္သဘာဝသယံဇာတတင္ပို႔သည္
ည့္စီးပြားေရးမိုဒယ္ကိုပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုသံုးသပ္သည္။ယင
ယင္းတို႔ေၾကာင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကသိမ္းပိုက္ထားသည့္ေျမပမာဏပိုိတိုးလာၿပီးအဓိကသီးႏွံတစ
တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာေဇာက္ခ်စိုက္ပ်ဳိးသည့္စနစ္ကိုျဖစ္ထြန္းေစသည္။
ထိုသယံဇာတအေျချပဳမိုဒယ္၏ေနာက္ထပ္ဝိေသသတစ္ခုမွာေဒသတြင္းစီးပြားေရးမ်ားကိုအေျခခံ
ခံကုန္စည္မ်ားထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းတစ္မ်ဳိးတည္းတြင္သာဦးစိုက္ေစကာေဒသတြင္းအျပန္အလွန္စီး
ီးပြားဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကိုအားနည္းေစၿပီးႏို္င္ငံတကာေစ်းကြက္ႏွင့္တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေသာႏ
ာႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ားကလႊမ္းမုိးသည့္စီးပြားေရးျဖစ္ေစသည္။ထိုကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္အခြ
ခြန္တာဝန္ယူမႈလည္းမရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။

Alberto

'သယံဇာတထုတ္ယူေရးဝါဒႏွင့္နီယိုသယံဇာတထုတ္ယူေရးဝါဒ-

Acosta

က

ႀကိမ္စာတစ္ခု၏မ်က္ႏွာစာႏွစ္ဖက္'

ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္အခန္းတြင္ကုန္စည္မ်ား၏တန္ဖိုး၌၎တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္လူမႈႏွင့္ပတ္
တ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစရိ္တ္မ်ားကိုထည့္သြင္းမႈမရွိသည့္ဝါဒမ်ားဟုေဖာ္ျပထားသည္။ယင္းအစားထိုစရ
စရိတ္မ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာလူ႔အဖြြဲ႕အစည္းမ်ားကသာက်ခံရၿပီးထိုလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္းႏိုင္င
္ငံတကာေကာ္ပိုရိတ္ကမ႓ာေလာကႀကီးတြင္ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေျပာေရးဆိုခြင့္တစ္စုံတရာမရွိသူမ်ာ
်ားသာျဖစ္ေနသည္။

Acosta

11 စပ္မႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီ
ကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးဝါဒအၾကားဆက္

ပီးထိုဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးအက်ဳိးဆက္မ်ားကိုပါသံုးသပ္ျပထားသည္။
လက္တင္အေမရိကပါရာေဒါက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို Edgardo Lander ႏွင့္ Ulrich Brand
တို႔ကေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္ႏိုင္ငံမ်ား၏အခန္းက႑ကိုသံုးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ပိုမိုေလးနက္
က္သြားေစသည္။ဘိုလီးဗီးယား၊အီေကြေဒါႏွင့္ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံမ်ားရွိျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ႏုိင္ငံေတာ္၏ထ
၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈွႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအခန္းက႑မ်ားကိုျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္းယင
ယင္းေၾကာင့္လက္ရွိလႊမ္းမိုးေနေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိုဒယ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကိုေက်ာ္လြန္ႏိုင္ျခင္းမရွိ
ွိပါ။လူထုေထာက္ခံမႈအားျဖင့္တရားဝင္မႈျမင့္ျမင့္မားမားရွိေနေသာအစိုးရတစ္ရပ္ရွိယံုမွ်ျဖင့္အျ
အျမစ္တြယ္ေနေသာကိုလိုနီစိတ္ဓာတ္ကိုေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္မည္ဟုမယူဆႏို္င္ပါ။လုပ္ငန္းအဖ
အဖြဲ႕၏ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကႏိုင္ငံသံုးခုရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားကြဲျပားမႈကိုသံုးသပ္ရ
္ရန္ႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒလြန္ေခတ္ဆီသို႔ဦးတည္ၿပီးအသြင္ေျပာင္းရန္စဥ္ဆက္

က္မျပတ္တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လ်က္ရွိသည္။လူမ်ဳိးစံုႏုိင္ငံေတာ္ဟူေသာမူေဘာင္တြင္မည္သို
ို႔ေသာအသြင္ေျပာင္းမႈမ်ားကျဖစ္ႏုိင္ၿပီးလိုလားအပ္သနည္း၊သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံတြင္းမွာပင္အေ
အေျပာင္းအလဲကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္လား၊မိုင္းတြင္းတူး၊ေျမႀကီးငွား၊သယံဇာတထုတ္လုပ္လာ
လာခဲ့သည့္ႏုိင္ငံမ်ားကအေျပာင္းအလဲ၏ေအးဂ်င့္မ်ားအမွန္တကယ္ျဖစ္လာႏုိင္မည္လား၊ႏိ
ႏို္င္ငံေတာ္ယႏၲယားမ်ားမည္မွ်ကြဲျပားသနည္း၊မည္သည့္ယႏၲယားမ်ားကအေျပာင္းအလဲကိ
ကိုအားေပးၿပီးမည္သည္တို႔ကေႏွာင့္ေႏွးေစသနည္းစသည္တို႔ကိုလည္းေဆြးေႏြးထားပါသည္။
အစိုးရမ်ား၏အေျပာင္းအလဲဟူေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ႏုိင္ငံေတာ္၏က႑ကအေရးပါ
ပါေလရာယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမည္သို႔ေသာျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိသနည္း၊မည္သို႔ေသာအက်ဳိးစီး
ီးပြားမ်ားကေနာက္ကြယ္တြင္ရွိေနသနည္းစသည္တို႔ကိုေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ဤစာအုပ္၏ေနာက္ဆံုးအခန္းတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကိုတည္ေဆာက္ျပရန္အတြ
တြက္လမ္းေၾကာင္းအသြယ္သြယ္ကိုခ်ျပေဆြးေႏြးထားသည္။ဘိုလီးဗီးယားမွ
သံုးသပ္ျပထားေသာ

buen

vivir

သို႔မဟုုတ္

Raúl

Prada

vivir

bien

အယူအဆကိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီးေဆြးေႏြးထားပါသည္။ထိ
ထိုအယူအဆသည္အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေတြးအေခၚကိုေဝဖန္ကန္႔ကြက္ထားၿပီးဘဝေနထိုင္မႈပံုစံသစ္မ်ာ
်ားျဖစ္လာေစမည့္လူ႔ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအေတြးအေခၚသစ္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္သ
္သည္။ယင္းသည္ဆင္ျခင္တုံတရားအဓိကဝါဒ၏စည္းေႏွာင္မႈမ်ားကို႐ိုက္ခ်ဳိးၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားတစ္ဆ
္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ျဖစ္ေပၚသည္ဟူေသာအစဥ္အလာသမိုင္းေရးအယူအဆကိုပါေမးခြန္းထုတ္ထာ
ထားျခင္းျဖစ္သည္။

Buen

vivir

ဆိုသည္မွာရပ္ရြာလူ႔ေဘာင္အတြင္းရွိလုပ္ရပ္မ်ားမွေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီးကိုလိုနီႏွင့္အဖိုႀကီးစိုးမႈမ်ား
ားထဲမွဆန္႔က်င္ခြဲထြက္လာေသာပုဂၢလလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုဆိုလိုသည္။

Buen

vivir

သည္လက္ေတြ႕အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊မတူညီေသာေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ျဖစ္တည္မႈမ်ား
ား၊အေျခအေနမ်ားႏွင့္အၫႊန္းျပဳမႈမ်ားမတူကြဲျပားသည့္အေပၚတြင္အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ Elisa Vega
၏အေရးအသားမ်ားမွဥပမာတစ္ခုျဖစ္ၿပီးဌာေနတိုင္းရင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာသူမ၏ပုဂၢလဘဝအေတြ႕အၾကံဳ
ံဳမ်ားႏွင့္ဘိုလီးဗီးယားတြင္ဖိုဝါဒေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ကိုလိုနီဝါဒဖယ္ရွားေရးဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားတြင္တာ
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရင္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ားကိုအေျခခံထားသည္။
လိုလားအပ္ေသာအသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားေဆြးေႏြးရာတြ
12 င္
ကသူ၏ဒုတိယအက္ေဆးျဖစ္ေသာ

Eduardo

Gudynas

'သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးဝါဒအလြန္-

မဟာဗ်ဴဟာလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္ရမည့္နယ္ပယ္မ်ား'
တြင္ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုေျခရာခံျပထားသည္။သူကလက္ရိွတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးမ
းမိုဒယ္ႏွင့္ေဝးရာသို႔တစ္ဆင့္ခ်င္းေရႊ႕လ်ားထြက္ခြာသြားႏိုင္မည့္ပံုစံကိုအဆိုျပဳထားရာတြင္လက္ရွ
ရွိအ႐ိုင္းအစိုင္းဆန္ေသာတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးမွသည္နားလည္/တာဝန္ယူမႈရွိေသာထုတ္လုပ္ေရး၊ထိုမွသည္
ည္ေနာက္ဆံုးတစ္ေန႔တြင္ေဒသလိုအပ္ခ်က္အတြက္မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရေသာထုတ္ယူမႈအဆင့္ဆီ
ဆီသို႔သြားမည့္ပံုစံကိုတင္ျပထားသည္။
ဤစာအုပ္သည္အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုအစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ပါဝင္ကူညီျခ
ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ယင္းသည္လက္တင္အေမရိကတိုက္ရွိလူမႈလႈပ္ရွားသူအမ်ားအျပားလက္ခံထားေသာ
သာလမ္းေၾကာင္းပင္ျဖစ္ၿပီးလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အက်ပ္အတည္းထဲမွ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင

ာင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။အျမဲတမ္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕တြင္အဓိကအေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈအေၾ
ေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ

Buen

Vivir

ကိုလူအမ်ားစုေနထိုင္ၿပီးဘဝဟန္ပန္တစ္မ်ဳိးတည္းရွိေလ့ရွိေသာၿမိဳ႕ျပလူ႔ေဘာင္တြင္မည္သို႔ျပဳစုပ်ဳိးေထာ
ထာင္မည္ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးသည္အစဥ္အလာအား
ားျဖင့္ေဝဖန္ခိႈင္းႏိႈင္းမႈတြင္သာအားသန္ေသာလက္ဝဲသမားတစ္ဦးအတြက္စိန္ေခၚမႈပင္ျဖစ
ဖစ္သည္။ထိုအေျခအေနတြင္မိမိတို႔အေနႏွင့္အခ်င္းခ်င္းၾကားအားနည္းခ်က္မ်ားကိုအဓိကမထားပဲအား
ားသာခ်က္မ်ားကိုသာေရွ႕႐ႈၿပီးယခင္ကစဥ္းစား၍ပင္မရေသာအရာမ်ားကိုစတင္စဥ္းစားႏိုင္ရန္အတြက္
က္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
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လက္တင္အေမရိကအတြကဖ
္ ြ႕ံ ၿဖိဳးမႈႏွင့္၎အစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားသမား႐ိးု က်မဟုတ္ေသာအေတြးအေခၚေပါင္းစံုလမ္းၫႊန္
Eduardo Gudynas1
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္သံုးဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ကဘရာဇီးမွစီးပြားေရးပညာရွင္ဆယ္လ္ဆိုဖာတာဒိုကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုသည္မွာ
ိုသည္မွာစိတ္ကူးယဥ္ဒ႑ာရီတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး
'ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ၊ပို႔ကုန္ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစေသာျဒပ္မဲ့ဆန္သည့္အယူအဆမ်ားေပၚတြင္အေျချပဳထားျခင္းျဖစ္သည္'
ဟုဆိုခဲ့သည္။ထိုျဒပ္မဲ့အယူအဆပန္းတိုင္မ်ားကိုပင္ယခုအခ်ိန္၌လက္တင္အေမရိကရွိႏိုင္ငံေရးအေတြးအေ
တြးအေခၚအုပ္စုမ်ားအားလံုးထံမွၾကားေနရသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနွင့္ဆိုင္ေသာအေမးပုစၧာမွယေန႔အခ်ိန္အထိအေျဖ
ထိအေျဖမရွိေသးေသာပုစၧာတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ဖာတာဒိုက
'ဆင္းရဲသူမ်ားသည္အဆံုးတစ္ေန႔တြင္ယေန႔လူခ်မ္းသာမ်ားေနထိုင္ၾကေသာလူေနမႈအဆင့္မ်ားအတိုင္းေနထို
ုင္းေနထိုင္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္'
ဟူေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆမွာမျဖစ္ႏုိင္ေသာအေတြးအေခၚတစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္

(Furtado,

1975)။ထိုအေတြးအေခၚကုိသံုးၿပီးကမ႓ာ့အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားမွာလူမ်ားကိုႀကီးမားေသာေပးဆပ္မႈမ်ားျပဳေစျ
ားျပဳေစျခင္း၊ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုဖ်က္ဆီးျခင္း၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ကုန္ထုတ္လု
္းႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးစနစ္၏ေလာဘေဇာတိုက္ေသာပုံစံကိုအားေပးသည့္မီခိုမႈပံုစံမ်ားကိုျဖစ္ေစျခင္းစသည္တု
္ေစျခင္းစသည္တု႔ိကိုဖန္တီးယူၾကသည္။၂၁ရာစုအဝင္သို႔ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျပႆနာမ်က္
ႆနာမ်က္ႏွာစာအမ်ားအျပားတည္ရွိေနၾကေသးသည္။
အထက္ပါေဝဖန္ခ်က္ႏွင့္အျခားေဝဖန္ခ်က္မ်ားကလက္တင္အေမရိကတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာအယူအဆ၊၎
အယူအဆ၊၎၏နည္းလမ္းမ်ား၊ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကာလအတန္ၾကာ
းကာလအတန္ၾကာကတည္းကစတင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရမည္။ယခုစာတမ္းတြင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုထပ္မံေပါ
ကိုထပ္မံေပါင္းထည့္ေပးရန္ရွိၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ျပႆနာမ်ားႏွင့္၎၏အစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအေၾကာင္းႏွင္
အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အဓိကအေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကိုလည္းသံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ရွိ
ပါသည္။ရွိသမွ်အေတြးအေခၚမူကြဲမ်ားအားလံုးကိုေဝဖန္ဆန္းစစ္သြားမည္မဟုတ္ပဲအထူးသျဖင့္အစားထိုးေရြး
ုးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မႈအရာတြင္လက္တင္အေမရိကတြင္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈအရွိဆံုးအေတြးအေ
ွိဆံုးအေတြးအေခၚမ်ားကိုေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။ယခုသံုးသပ္မႈမွာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာအေတြးအေခၚတ
အေတြးအေခၚတစ္ရပ္၏ေနာက္ကြယ္ရွိအေျခခံအယူအဆမ်ားကိုပါေလ့လာေစာေၾကာသြားမည္ျဖစ္ရာသ
ဖစ္ရာသမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာသံုးသပ္မႈတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။
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ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာအယူအဆကိုတည္ေဆာက္ျခင္း
'ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး'
၏ပံုမွန္အဓိပၸါယ္မွာစီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဘဝမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းကိုဆိုလိုေလ့ရွိသည္။ေအာ
အာက္စဖို႔ဒ္အဘိဓာန္ကယင္းကိုပိုမိုႀကီးထြား၊ျပည့္ဝ၊ရင့္က်က္လာျခင္း၊ပိုမိုတက္ႂကြျမင္သာလာျခင္း၊သိ
သို႔မဟုတ္ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္မ်ားဟုဖြင့္ဆိုသည္။ေတာ္ဝင္စပိန္အကယ္ဒမီအဘိဓာန္ကဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ရးကိုစီးပြားေရးေဝါဟာရတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး
'ပိုမိုျမင့္မားေသာလူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားဆီသို႔တက္သြားသည့္စီးပြားေရးအေဆာက္အဦ၏အဆင
1
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ဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ'
ဟုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္။လူတိ႔ုကိုရည္ၫႊန္းရာတြင္တိုးတက္ေသာ၊ဝေျပာေသာ၊ေခတ္မီေသာ၊စီးပြားေရ
ေရး၊လူမႈေရး၊ယဥ္ေက်းမႈႈ၊ႏို္င္ငံေရးစသည္တိုးတက္ေသာဟူ၍ဖြင့္ဆိုသည္။ထိုေဝါဟာရသည္ဇီဝေဗဒက
ဒကဲ့သို႔ေသာအျခားေသာပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားမွလာျခင္းျဖစ္ၿပီးသက္ရွိသတၱဝါတစ္ေကာင္၏ရင့္က်က္
က္ႀကီးထြားမႈအဆင့္မ်ားကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။လူမႈသိပၸံႏွင့္ႏို္င္ငံေရးတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုသည္မွာအ
ာအကယ္ဒမစ္ႏွင့္လက္ေတြ႔အသံုးမ်ားစြာရွိေနၿပီးအခ်ဳိ႕ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပမာအေမရိကတိုက္လံုးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္

Inter-American

Development

Bank

(IDB)

စသည္တို႔အမည္တြင္လည္းပါဝင္သည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသို႔မဟုတ္

'ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဘာဂေဗဒ'

ဟူေသာေဝါဟာရ၏အစဥ္အလာဖြင့္ဆုိခ်က္မွာဒုတိယကမ႓ာစစ္ေနာက္ပိုင္းမွေခတ္စားလာျခင္းျဖစ္
စ္သည္။ယင္းကိုစီးပြားေရးသီအိုရီမ်ားျဖင့္က်ားကန္ထားၿပီးဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ဓနခြဲေဝမႈတို႔ကဲ့သို႔ေသာစ
ာစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလက္ေတြ႕ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္လက္ခံယူဆထားၾကသည္။ဖြံ႕ၿဖိး
ိးၿပီးတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္

(လက္တင္အေမရိကအပါအဝင္)

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲတိုင္းျပည္မ်ားအၾကားခြဲျခားမႈကိုလည္းစတင္သတ္မွတ္ၾကသည္။၁၉၄၉ဇန္နဝါရီ၂၀တြင္ေျပာၾကာ
ကားခဲ့ေသာအေမရိကန္သမၼတထ႐ူးမင္း၏မိန္႔ခြန္းတြင္ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းရွိ

'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေသာ'

ႏိုင္ငံမ်ားသည္စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏို္င္ငံမ်ားေလွ်ာက္လွမ္းခဲဲ့ေသာလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းလိုက္သင
သင့္ေၾကာင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ရာယင္းကိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိုဒယ္စတင္ေပၚေပါက္လာျခင္း၏အဓိ
ဓိကဥပမာတစ္ခုအျဖစ္တင္စားၾကသည္

(Esteva,

1992)။ထို႔ေၾကာင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆသည္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနၿပီးအက်ဳိးဆက
ဆက္အေနႏွင့္လူသားဘဝသာယာဝေျပာေရးမွာေနာက္တန္းေရာက္လာခဲ့သည္။မညီမွ်မႈႏွင့္ဆင္းရဲ
ရဲမြဲေတမႈျပႆနာမ်ားမွာလည္းစီးပြားေရးပညာနည္းလမ္းျဖင့္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ျပႆနာမ်ားဟ
းဟု႐ႈျမင္ခံလာရသည္။ထိုအေတြးအေခၚမ်ားသည္မိုက္ကယ္ကာလက္ကီ၊ဂြၽန္ေမနတ္ကိန္းစ္ႏွင့္နီကိ
ကိုလပ္ကယ္လ္ေဒၚတု႔ိကဲ့သို႔ေသာစီးပြားေရးေတြးေခၚရွင္မ်ားထံသို႔ေရာက္သြားသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ေခတ္မီ
မီမႈကိုခ်ိတ္တြဲထားျခင္းအားလက္တင္အေမရိကတြင္၁၉ရာစုကတည္းကေတြ႕ရွိရၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆကိုစီ
စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအဆင့္ဆင့္တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈအယူအဆႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။
၂၀ရာစုအလယ္ပိုင္းတြင္မူဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈတို႔မွာခြဲျခားမရေသာအယူအဆမ်ားျဖစ္လာ
လာသည္။ယင္းတို႔ကိုအျပန္အလွန္ဖလွယ္၍ရေသာေဝါဟာရမ်ားအျဖစ္15စတင္သံုးစြဲလာၾကသည္

(ဥပမာ

(Lewis,

1976)။တိုးတက္မႈမွာေရာ့စတိုး

(1961)

ေျပာသလိုတစ္ဆင့္ခ်င္းျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ေကာက္က်ေသာတိုင္းျပည္မ်ားကဖြံ႕ၿ

႕ၿဖိဳးၿပီးတိုင္းျပည္မ်ား၏ေျခလွမ္းအတိုင္းလိုက္ျခင္းကိုရည္ရြယ္သည္။ယင္းတို႔အတြက္အဓိကကိစၥမွာဝ
ာဝင္ေငြခြဲေဝမႈမဟုတ္ပဲစီးပြားေရးတိုးတက္မႈျဖစ္ၿပီးစုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုုတ္ကုန္

GDP

က့ဲသို႔ေသာအတိုင္းအတာမ်ားကိုပန္းတိုင္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲမွတ္ယူေသာအေျခသို႔ဆိုက္သြားေစသည္။
ထို႔ေၾကာင့္၂၀ရာစုအလယ္ပိုင္းမွစၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္စီးပြားေရးအဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈကိုျဖစ္စဥ္
ဥ္ကိုရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္လာသည္။ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈသည္သဘာဝသယံဇာတမ်ားကိုသံုးကာ
ကာစီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္မႈႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္အယူအဆမ်ား၏လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္အေနာက္တိုင္းပ
းပံုစံလူေနမႈဘဝကိုဦးတည္ရည္မွန္းေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုသာျဖစ္သည္ (Bustelo, 1998; Unceta, 2009)။

ကနဦးသတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္မီခိုမႈအေပၚေဝဖန္ခ်က္မ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူေသာအယူအဆေခတ္စားလာၿပီးမၾကာခင္မွပင္ပထမဦးဆံုးေသာေဝဖန္မႈစတင္ေပၚထြက္လ
္လာသည္။ကုလသမဂၢမ်က္ႏွာစာတြင္

'ကုလဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရာစု-

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္အဆိုျပဳခ်က္မ်ား'

(၁၉၆၂)
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုစီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ခြျဲ ခားရန္ႏွင့္အရည္အေသြးႏွင့္အေရအတြက္ဆိုင္ရာအတိုင္းအတ
အတာမ်ားကိုခဲြျခားရန္ေတာင္းဆိုသည္။ေဘာဂေဗဒကိန္းဂဏန္းမ်ားသက္သက္မဟုတ္ပဲလူမႈေရးႏွင္
င့္ယဥ္ေက်းမႈကိစၥမ်ားကိုပါထည့္သြင္းရန္ဟူေသာအယူအဆစတင္က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းျဖစ္သည္။
အကယ္ဒမစ္နယ္ပယ္တြင္၁၉၆၅ႏွင့္၁၉၆၉အတြင္းမ်ားစြာေသာေဝဖန္ေရးေလ့လာမႈမ်ားေပၚထြက္
က္လာခဲ့သည္။အီးေဂ်မစ္ရွန္ကစီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၏လွ်ံက်ဆိုးက်ဳိးမ်ားဟူေသာနာမည္ေက်ာ္ေလ့လာ
လာမႈတြင္ၿမိဳ႕ျပျပန္႔ကားမႈ၊ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈႏွင့္ယဥ္က်ပ္တည္းမႈစေသာတြဲဖက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားအေၾကာ
ကာင္းကိုေဆြးေႏြးခဲ့သည္

(Mishan,

1983)။ထို႔ေနာက္ႂကြယ္ဝမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏လူမႈအကန္႔အသတ္

Galbraith

(1992)

Hirsch

(1976)

စေသာေဝဖန္ေရးအယူအဆမ်ားဆက္လက္ေပၚထြက္လာသည္။
ထိုသတိေပးေခါင္းေလာင္းသံမ်ားလက္တင္အေမရိကသို႔ေရာက္လာေသာ္လည္းဤေဒသတြင္အဓ
အဓိကေဆြးေႏြးျငင္းခံုၾကေသာအေၾကာင္းအရာမွာ

Raúl

Prebisch

ကအစျပဳေပးေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။အေဆာက္အဦဝါဒဟုလူသိမ်ားေသာသူ၏အယူအဆတြ
တြင္လက္တင္အေမရိကစီးပြားေရးမ်ား၏အလႊာစံုအဆင့္စံုတည္ရွိမႈကိုေထာက္ျပထားၿပီးေခတ္
တ္မီေသာက႑မ်ားႏွင့္ေခတ္ေနာက္က်ေသာက႑မ်ား၊တစ္ပိုင္တႏုိင္လုပ္ငန္းမ်ားယွဥ္တြဲတည္ရွိေနျခ
ျခင္းကိုေဖာ္ျပသည္။ထိုစီးပြားေရးမ်ားသည္ကုန္ၾကမ္းအမ်ဳိးအမည္အနည္းငယ္တင္ပို႔ျခင္းကိုအဓ
အဓိကထားေသာ္လည္းေခတ္မီေသာအစိတ္အပိုင္းငယ္မ်ားလည္းပူးတြဲတည္ရွိသည္။ထိုအယူအဆမ
ဆမွတစ္ဆင့္စက္မႈဖံ႕ြ ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားရွိေသာဗဟိုႏွင့္က်န္ႏို္င္ငံမ်ားရွိေသာဝန္းရံေဒသမ်ားအၾ
အၾကားမမွ်တေသာဆက္ဆံေရးကိုေထာက္ျပသည့္အယူအဆမ်ားဆက္လက္ေပၚထြက္လာသည္
(Rodríguez,

2006)။ထိုဗဟို-

ဝန္းရံသီအိုရီမွာအလြန္ၾသဇာႀကီးၿပီးျပည္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္သြင္းကုန္အစားထိုးမဟာဗ်ဴဟ
ဴဟာမ်ား၏လက္သည္ေရေသာက္ျမစ္လည္းျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္အထူးလိုအပ္ေနေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ႏိ
ႏို္င္ငံတကာအျမင္ကိုလည္းေပးစြမ္းသည္။
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ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္မီခိုမႈသီအိုရီဟုေခၚတြင္ေသာအယူအဆဆက္လက္ေပၚေပါက္လာသည္။ထိုသီအို
ဲ သာအဆင့္တစ္ခုမဟုတ္မူ၍ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အက်ဳိးဆက္တစ္
ိုရီ၏အေျခခံမွာမဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမတိုင္ခင္ရွိခ့ေ
စ္ခုသာျဖစ္ကာအဓိကအားျဖင့္ကိုလိုနီဝါဒႏွင့္နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ၏ဆိုးက်ဳိးရလာဒ္တစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟူေ
ူေသာအယူအဆျဖစ္သည္။အရင္းရွင္ဝါဒႏွင့္ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး၏အခ်ဳိးမညီမႈမ်ားမွာမညီ
ညီမွ်မႈ၏လက္သည္တရားခံျဖစ္ၿပီတိုးတက္မႈကိုဟန္႔တားေသာဘရိတ္သဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။မီခိုမႈသီအိုရီသည္
ည္မူကြဲမ်ားစြာအျဖစ္ဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔သြားသည္

(Bustelo,

1998)။ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းသမို္င္းေရး၊ႏို္င္ငံေရးေနာက္ခံအေျခအေ
အေနမ်ားကိုေကာက္ယူမႈအေပၚမူတည္ၿပီးကြဲျပားသြားျခင္းျဖစ္သည္
1970;

Furtado,

1964;

Cardoso

(ဥပမာမ်ားမွာand

Gunder

Frank,
Faletto,

1969)။အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဘာဂေဗဒကသမိုင္းေရးေနာက္ခံႏွင့္ပါဝါဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကိုထည့္သြင
ြင္းမစဥ္းစားေသာ္လည္းမီခိုမႈသီအိုရီက၎တို႔ကိုေရွ႕တန္းတင္ေတြးေခၚသည္။
ထိုေဝဖန္ေရးအေတြးအေခၚမ်ားအားလံုးသည္တေရႊ႕ေရႊ႕ခ်ီတက္လာေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူသည့္အယူအဆ
အဆကိုေဝဖန္ေျခေက်ာက္ၾကေသာ္လည္းယင္းတို႔ကိုယ္၌ကပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အဓိကေက်ာ႐ိုးမ်ားျဖစ္ေသာ႐ုပ
ုပ္ပိုင္းတိုးတက္မႈလကၡဏာမွာစီးပြားေရးတိုးတက္မႈျဖစ္သည္ဟူေသာအယူအဆကိုမူလက္ခံထားၾကသည
သည္။အဓိကအားျဖင့္စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုအေလးထားၾကၿပီးသဘာဝသယံဇာတမ်ားကိုတူးေဖာ္သံုးစြဲရာတြ
တြင္ထိေရာက္မႈရွိေစေရးကိုေဇာင္းေပးသည္။အဓိကအျငင္းအခံံုျဖစ္ေသာနယ္ပယ္မွာရရွိေသာအက်ဳိးအ
းအျမတ္မ်ားကိုခြဲေဝသည့္ေနရာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမညီမွ်မႈ၊ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုမ်ားပိုင္
င္ဆိုင္မႈစသည့္နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္တိုးတက္မႈ၊ေခတ္ေနာက္က်မႈ၊ေခတ္မီမႈ၊ေရွ႕တန္းေ
းေရာက္မႈစသည္အယူအဆမ်ားကိုမူထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၾကျခင္းမရွိေပ။ထို႔အျပင္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးမႈ
မႈအတြက္လက္တင္အေမရိက၏ေဂဟဆိုင္ရာႂကြယ္ဝမႈမ်ားကိုစေတးရသည့္အခ်က္ကိုလည္းေရွ႕တန္
န္းတင္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိေပ။ထို႔ေၾကာင့္အျခားတပါးေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအဆိုမ်ားသည္စီးပြားေ
းေရးတိုးတက္မႈကို၎တို႔၏အဓိကပန္းတိုင္အျဖစ္ဆက္လက္ထားရွိၿပီးမည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကအေ
အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဆိုသည္ကိုသာျငင္းခံုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ေဂဟစနစ္ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အကန္႔အသတ္မ်ား
မီခိုမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္မေရွးမေႏွာင္းတြင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရ
္ရာသတိေပးေခါင္းေလာင္းသံမ်ားလည္းက်ယ္ေလာင္စြာေပၚထြက္လာသည္။မက္ဆာခ်ဴးဆက္
က္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွဥာဏ္ႀကီးရွင္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာေရာမကလာပ္သည္
(Meadows

et

'ဖြံ႕ၿဖိိဳးမႈ၏အကန္႔အသတ္မ်ား'

al.,

1972)

ဟူေသာစာတမ္းကို၁၉၇၂တြင္ထုတ္ျပန္လိုက္ခ်ိန္မွစ၍ေခါင္းေလာင္းသံမ်ားပိုမိုဆူညံလာခဲ့သည္။ထို
ိုစာတမ္းသည္ကမ႓ာ့ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကိုဆန္းစစ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ရည္ရြယ္ခ်က္မွာကမ႓ာ့လူဦး
ီးေရ၊စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္သဘာဝသယံဇာတမ်ားထုတ္ယူမႈစေသာကမ႓ာလံုးဆိုင
ုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုေလ့လာဆန္းစစ္ရန္သာျဖစ္သည္။
ထိုအစီရင္ခံစာအရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္အကန္႔အသတ္မရွိစဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ဟူေသာအယူအဆ
အဆကိုေမးခြန္းထုတ္ထားသည္။လက္ရွိလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတိုင္းမိုဒယ္ထုတ္ရာတြင္
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'ဤကမ႓ာႀကီးေပၚတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အကန္႔အသတ္ကိုလာမည့္ႏွစ္တစ္ရာအတြင္းေရာက္ရွိႏုိင္သည္'
ဟုေဟာကိန္းထုတ္သည္။
'ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အရွိဆံုးရလာဒ္မွာလူဦးေရႏွင့္စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားမ်ား႐ုတ္တရက္ထိုးက်ျခင္း'
ပင္ျဖစ္သည္ဟုလည္းဆိုသည္

(ibid.

1972)။အစီရင္ခံစာမွာပထဝီႏိုင္ငံေရးခံစားမႈမ်ားကင္းမဲ့ၿပီးလက္ရွိလူဦးေရတုိးႏႈန္း၊စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏ
ႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈတိုးႏႈန္း၊သယံဇာတကုန္ခမ္းမႈစသည္တို႔သည္ကမ႓ာႀကီး၏အကန္႔အသတ္ရွိရာ
ရာသို႔ခ်ဥ္းကပ္လာေနၾကျခင္းကိုေထာက္ျပျခင္းျဖစ္သည္။အဆံုးမရွိတစ္ဆင့္ခ်င္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
မႈဆိုသည္မွာမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။
ထိုအခ်ိန္ကအစီရင္ခံစာပါေကာက္ခ်က္မ်ားသည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအလြန္ႀကီးမားသည္။အစဥ္အလာဖြံ႕ၿ
႕ၿဖိဳးေရးေဘာဂေဗဒ၏ေထာက္တိုင္ႀကီးတစ္ခုမွာအႀကီးအက်ယ္တိုက္ခိုက္ခံေနရၿပီးအျပန္အလွန္အားျဖင္
င့္ထိုအစီရင္ခံစာကိုလက္ဝဲလက္ယာဘက္ေပါင္းစံုမွျပန္လည္ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ၾကသည္။အဓိကစြပ္စြဲခ်က္မ

္မွာေမာလ္သယ်ဴးဝါဒသစ္ျဖစ္သည္ဟုသမုတ္မႈျဖစ္သည္။ကုန္ခမ္းသြားေသာသယံဇာတမ်ား၏ေနရ
နရာကိုအစားထိုးႏိုင္မည့္သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၏အခန္းက႑ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမရွိျခင္း၊ဘူဇြာသိ
သို႔မဟုတ္ကိုလိုနီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဝါဒအေျခခံေဘာင္အတြင္းမွသာစဥ္းစားျခင္းစသည္တို႔အတြက္တိုက္ခိုက္ျခင္း
္းကိုခံရသည္။
လက္တင္အေမရိကရွိလက္ဝဲပညာရွင္အမ်ားအျပားသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အကန္႔အသတ္မ်ားအစီရင္ခံစာ၏စိန္ေခၚ
ၚမႈကိုခံစားၾကရသည္။ယင္းသည္၎တို႔ေကာင္းမြန္သည္ဟုယူဆထားေသာေခတ္မီေရး၊ေဂဟေဗဒႂကြယ္ဝမႈမ်ား
မႈမ်ားကိုသံုးစြဲေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာအယူအဆမ်ားကိုအေျခအျမစ္က်က်တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ေနသည္။
လက္ဝဲသမားအမ်ားအျပားစုစည္းၿပီးအျခားစဥ္းစားစရာမိုဒယ္တစ္ခုကိုျပန္လည္တင္ျပခဲ့သည္။ Amílcar O.
Herrera

၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ရွိေသာ

Bariloche

'ကပ္ေဘးဆိုက္မႈလား၊လူ႔ေဘာင္သစ္လား-

Foundation

က

လက္တင္အေမရိကကမ႓ာ့မိုဒယ္'

အမည္ရွိစာတမ္းကို၁၉၇၅တြင္စပိန္ႏို္င္ငံ၏ပံုႏွိပ္ခဲ့သည္။ထိုစာတမ္းမွာအနာဂတ္သို႔ေမွ်ာ္ရည္ၿပီးအေ
အေျဖပါထုတ္ေပးေသာစာတမ္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ယင္းကျပႆနာမ်ားသည္

'႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမဟုတ္ပဲလူမႈ-

ႏုိင္ငံေရးေဗဒျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ႏို္င္ငံတကာႏွင့္ႏိ္ုင္ငံမ်ားအတြင္းအာဏာခြဲေဝမႈမ
ႈမညီမွ်ျခင္းေၾကာင့္္အဓိကျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္'

ဟုတင္ျပသည္။အေျဖအေနႏွင့္

'တရားမွ်တမႈႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္အဖြဲ႕အစည္းဝင္အားလံုးပါဝင္မႈကိုအေျခခံ
ခံေသာဆိုရွယ္လစ္လူ႔ေဘာင္'
တစ္ခုတည္ေထာင္ေရးကိုတင္ျပသည္။ယင္းတြင္႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲမႈႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
မႈကိုသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းလည္းပါဝင္သည္ (Herrera, 1975)။2
ထိုမိုဒယ္တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားက်င့္သံုးခဲ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံကိုျငင္းပယ္ျခင္းကဲ့သို႔အားသာခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိသည္။သို
႕ရွိသည္။သို႔ေသာ္အားလံုးအတြက္လက္ခံႏုိင္ေသာလူေနမႈအဆင့္အတန္းတစ္ခုကိုရရွိၿပီးေနာက္မွသဘာဝပတ္ဝ
မွသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကိုေဆာင္ရြက္မည္ဟုလက္ခံထားျခင္းလည္းရွိသည္။အခ်ဳိ႕ေသာအစား
႕ေသာအစားထိုးအဆိုျပဳခ်က္မ်ားမွာေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။ႏ်ဴကလီယစြမ္းအင္ကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္
္ျပန္႔ျပန္႔သံုးစြဲေရးႏွင့္ဇီဝမ်ဳိးစံုႂကြယ္၀မႈအေပၚမည္သို႔ထိခိုက္ႏိုင္သည္ကိုမစဥ္းစားပဲသဘာဝေျမမ်ားကိုစိုက္ပ်ဳိး
းကိုစိုက္ပ်ဳိးေျမအျဖစ္ေျပာင္းလဲေရးသည္တို႔ျဖစ္သည္။ထိုစာတမ္းကစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုအျခားေသာနည္းလ
ခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ကာကြယ္ရန္ႀကိဳးစားၿပီးဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္နည္းပညာကအေျဖထုတ္ေပးႏ
ေျဖထုတ္ေပးႏိုင္သည္ဟုတင္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။
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လက္တင္အေမရိကရွိယင္းအစားထိုးမိုဒယ္မွအခ်ဳိ႕ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ေနာင္ႏွစ္အတန္ၾကာတြင္အ
တြင္အခ်ဳိ႕ေသာတိုးတက္သည့္အစိုးရမ်ား၏မူဝါဒမ်ားတြင္အစိ္တ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ျပန္လည္ပါဝင္လာသည္ကို
္ကိုသတိခ်ပ္သင့္သည္။
ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ၊အနက္ကြဲျပားမႈႏွင့္မတူျခားနားမႈမ်ား
စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၏ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာအကန္႔အသတ္မ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္အၿပိ
ပိဳင္အျခားေသာေဝဖန္ဆန္းစစ္သည့္ေတြးေခၚမႈမ်ားကတိုးတက္မႈ၏စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးမ်က္ႏွ
ႏွာစာမ်ားကိုျပန္လည္ပံုေဖာ္သတ္မွတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လာသည္။အဓိကထားသင့္သည့္
2

နိဒါန္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ Celso Furtado

၏အယူအဆမ်ားမွာလည္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအကန္႔အသတ္မ်ားကိုေဝဖန္ေဆြးေႏြးထားသည္။

့္အေရးအသားတစ္ခုမွာဘာဘရာဝါဒ္ဦးေဆာင္သည့္ Cocoyoc Declaration ျဖစ္သည္ (UNEP/UNCTAD,
1974)။ယင္းတြင္တိုးတက္မႈသို႔သြားရာလမ္းအသြယ္သြယ္ရွိႏုိင္ၿပီးယင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာဓနခြဲေဝမႈကိုပိ
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္ဝေစရန္ျဖစ္သင့္သည္ဟုဆိုသည္။ထိုအေတ
ေတြးအေခၚႏွင့္ခပ္ဆင္ဆင္ပင္ဆီြဒင္ႏိုင္ငံမွဒက္ဟမ္းမား႐ွိဴးေဖာင္ေဒးရွင္းကထုတ္ေဝေသာ
Development

(1975)

Another

တြင္လည္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုစီးပြားေရးတိုးတက္မႈ

growth

မွခြဲထုတ္ၿပီးဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေရးကိုဦးတင္သင္
င့္သည္ဟုတင္ျပသည္။ယင္း၏ေနာက္ထပ္ဝိေသသတစ္ခုမွာသက္ဆိုင္ရာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း/စနစ္အတြင္းကို
ုအဓိကထားမႈႏွင့္ကိုယ္တိုင္ဖူလံုမႈတို႔ျဖစ္သည္။အစဥ္အလာမဟုတ္ေသာထိုအေတြးအေခၚမ်ားကိုေနာက္ပို
ိုင္းတြင္လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအၫႊန္းကိန္းကို၁၉၉၀တြင္စတင္မိတ္ဆက္ရာ၌ထည့္သြင္းအသံုးျပဳသည္။လူသားဖြံ
ြံ႕ၿဖိဳးမႈအၫႊန္းကိန္း၏ပထမဦးဆံုးမူတြင္အမာၾတာဆင္း၏

'ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း'

capability

ကိုအေျခခံထားၿပီးသာယာဝေျပာေရးမွာလူသား၏ျဖစ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္တစ္စံုတရာကိုၿပီးေျမာက္
က္ေအာင္ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္စြမ္းတို႔ကိုဦးစားေပးသင့္သည္ဟူေသာအယူအဆျဖစ္သည္။
ထိုအေတြးအေခၚမ်ားမွာလက္တင္အေမရိကတြင္ေခတ္စားၿပီးထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္တည္ေဆာက္သည္။အထင္ရွားဆံ
ဆံုးမွာခ်ီလီစီးပြားေရးပညာရွင္မန္းဖရက္မက္စ္နိဖ္၏

'လူသားစေကးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး'

အယူအဆျဖစ္သည္။ယင္းသည္အဓိကအဆိုႀကီးသုံးခုေပၚတြင္အေျခခံထားသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ရည္မွန္
န္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားထက္စာလ်င္လူသားကိုအဓိကထားရမည္။လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးမ
းမည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရမည္။ဆင္းရဲမႈဆိုသည္မွာအမ်ားသေဘာ
ဘာေဆာင္ေသာအယူအဆတစ္ခုျဖစ္ၿပီးမျပည့္ဝေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္ဟူ
ဟူေသာအဆိုသံုးခုျဖစ္သည္ (Max-Neef et al., 1993)။
၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွအေတြးအေခၚရွင္မ်ားသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုမိမိဖာသာဖူလံုေရး႐ႈေထာင့္မွတဖ
တဖန္ျပည္လည္သုံးသပ္ၾကၿပီးေဒသတြင္းရွိလုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားကိုပိုမိုဦးစားေပးလာၾကသည္
Johan

Galtung

(1985)။မိမိဖာသာဖူလံုေရးအယူအဆေၾကာင့္ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားကိုေဒသတြင္းေပၚထြက္လာေစရန္ႀ
္ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီးေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုေရွာင္လ်ားႏုိင္ရမည္။ယင္းသေဘာတရားမ်ားသည္
ည္ေဒသတြင္းအေျချပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆေအာက္တြင္ျပန္ပါလာၾကသည္။ထိုအယူအဆသည္လက္တင
တင္အေမရိကတြင္အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာေခတ္စားေသာ္လည္း

COMPAS

Network

ကေဆာင္ရြက္ေသာအေသးစားလယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားက့ဲသို႔ဥပမာမ်ားရွ19ိသည္။ဟူဂိုေခ်ဗက္စ္၏အစိုးရကလ
ကလည္းေဒသတြင္းစားနပ္ရိကၡာေစ်းကြက္မ်ားေပၚထြန္းေရးကိုအားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိးကဲ့သို႔ထိ
ထိုေမာ္ဒယ္ကိုလိုက္ပါက်င့္သံုးမႈမ်ားေတြ႕ႏုိင္သည္။
၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအကုန္တြင္ေဂဟေဘာဂေဗဒနယ္ပယ္မွတင္သြင္းလာေသာေမးခြန္းမ်ားမွာပုိမိ
မိုတြင္က်ယ္လာခဲ့သည္။ယင္းသည္က်ယ္ျပန္႔ၿပီးကြဲျပားျခားနားေသာအေတြးအေခၚဂိုဏ္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္
စ္ကာစီးပြားေရးတိုးတက္မႈကိုအငမ္းမရေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအားအစဥ္အဆက္ေဝဖန္ကန႔္ကြက္ခဲ့ၾကသ
ကသည္။စီးပြားေရးပညာရွင္ဟာမန္းေဒလီမွာအဓိကဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးသူ၏အေရးအသားမ်ားကိုစပိန
ိန္တြင္အဓိကပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည္ (Dale and Cobb, 1993)။
ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆေပၚေပါက္လာပံုႏွင့္မူကြဲမ်ားေပါက္ဖြားလာပံု

၁၉၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစတင္ခဲ့ေသာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအၾကားအျငင္းအခံုမ်ားမွာဆက္လက္ျ
္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

sustainable

development

အယူအဆ၏ပထမဦးဆံုးအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။
အစဥ္အဆက္တည္ရွိမႈ

sustainable

ဟူေသာေဝါဟာရသည္မ်ဳိးစိတ္ဦးေရဇီဝေဗဒမွလာေသာစကားျဖစ္ၿပီးျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးႏိုင္ေသာအရင္
င္းအျမစ္မ်ားကိုထုတ္ႏႈတ္သံုးစြဲရာတြင္ယင္းတို႔၏ျပန္လည္မ်ဳိးပြားျဖည့္တင္းႏိုင္ေသာႏႈန္းထား
ားကိုေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိပဲထုတ္ယူႏိုင္မည့္အလားအလာကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ထိုသို႔ထုတ္
တ္ယူျခင္းမ်ားသည္လည္းလူသားလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေရးႏွင့္ဘ၀အရည္အေသြးျမႇင့္တင္
င္ေရးတို႔အတြက္သာျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီးစီးပြားေရးတိုးတက္မႈသက္သက္အတြက္မဟုတ္ေစရပါ။ယင္း
္းအယူအဆကုိ၁၉၈၀

“World

Conservation Strategy” (IUCN, UNEP

and WWF, 1981)

တြင္စတင္ေတြ႕ရွိရသည္။ယင္းစာတမ္းတြင္အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆမူေဘာင္အတြင္း၌သ
၌သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ေနရာမရွိသျဖင့္အယူအဆအသစ္တစ္ခုကိုျပန္လည္
ည္္သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္လိုအပ္သည္ဟုဆိုထားသည္။
ေနာက္တစ္ဆင့္မွာကုလသမဂၢအဖြဲ႕ကႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ World Commission on Environment and
Development (WCED) ျဖစ္သည္။ယင္း၏အဆုံုးသတ္အစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ Our Common Future
တြင္ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဝါဟာရ၏လူသံုးအမ်ားဆံုးအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ပါဝင္သည္။ယင္
င္းဖြင့္ဆိုမႈသည္အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ေမွ်ာ္ရည္ေသာဖြင့္ဆိုခ်က္အျဖစ္လူေျပာမ်ားေသာ္လည
လည္းမူရင္းမွရွည္လ်ားၿပီးပိုမို႐ႈပ္ေထြးကာ (WCED, 1988) သီးျခားေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔လိုအပ္သည္။
ယင္းသည္ေခတ္ၿပိဳင္အျခားေသာအယူအဆမ်ားကဲ့သို႔ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္လူသားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ဦးတည္
ည္ရမည္ဟုဆိုၿပီးယင္းကိုအနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားသို႔ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျဖစ္သည္။ဒုတိယအခ်က္မွာ
(ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္)

အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနသည့္အခ်က္ကိုအသိအမွတ္ျပဳၿပီး

Club

of

Rome

အစီရင္ခံစာႏွင့္ဆင္တူေသာ္လည္းတင္းက်ပ္ေသာအကန္႔အသတ္မ်ား (ဥပမာေဂဟစနစ္၏အကန္႔အသတ္)
ႏွင့္ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ေသာအကန္႔အသတ္မ်ား
(နည္းပညာ၊လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ဖြဲ႕စည္းပံုစေသာလူသားႏွင့္ဆိုင္သည့္ကိစၥမ်ား)
ဟူ၍ခြဲျခားစဥ္းစားသည္။ေနာက္ဆံုးတြင္မတူညီေသာလားရာႏွစ္ခုကိုေပါင္းစည္းေပးရန္ဂငယ္ေကြ႕ျ
႕ျပန္ေကြ႕ၿပီးေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈက
20 ိုဦးတည္ရမည္ဟုဆိုသည္။ဤ
။ဤနည္းအားျဖင့္တိုးတက္မႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ၊သဘာဝႏွင့္ေဘာဂေဗဒအၾကားရွိေနသည္
ည့္ပဋိပကၡမ်ားကုိေျဖေလ်ာ့ၿပီးသားျဖစ္သြားေစသည္။ထို႔အျပင္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးမႈဆိုသည္မွာစီးပြားေရးတိုးတက္မႈကိ
ကိုိဆိုလိုၿပီးယင္းကိုေအာင္ျမင္ရန္အတြက္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခ
ျခင္းမျဖစ္အေနလိုအပ္သည္ဟုဆိုသည္။ယခင္ကဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ေသာအရာႏွစ္ခုမွ
မွာယခုအခါအျပန္အလွန္အမီသဟဲျပဳရေသာအရာမ်ားျဖစ္လာသည္။
ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္မႈကိုဖြင့္ဆိုမႈမွာအနက္အမ်ဳိးမ်ဳိးထြက္ႏိုင္ၿပီးမတူညီိေသာဖြံ႕ၿဖိဳ
ိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းအသီးသီးသို႔ေရာက္သြားႏုိင္သည့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ားအျပားကို
ိုေပၚထြက္လာေစသည္။ယင္းေၾကာင့္ပင္ထိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ေရွ႕ေနာက္ညီၫႊတ္မႈမရွိဟုေဝဖ
ဝဖန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။သို႔ရာတြင္ဆန္႔က်င္ဘက္အနက္ထြက္ေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပဲအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္
င္ပါဝင္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းမည္သို႔မည္သို႔ဆက္စပ္ေနသနည္းဆိုသည္ကအဓိကျဖစ္ေနသည္။

WCED
၏စဥ္းစားပံုတြင္အကန္႔အသတ္မ်ားကိုေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၿပီးအစိတ္အပိုင္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းဆက
ဆက္စပ္ယွဥ္တြဲႏို္င္သည္ဟုနားလည္ထားၾကသည္။ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္လက္တင္အေမရ
မရိကဗားရွင္းအစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ “Our Own Agenda” (CDMAALC, 1990) ေပၚထြက္လာသည္။
မည္္သုိ႔ပင္ဆိုေစေရရွည္တည္တံ့မႈအယူအဆကုိစီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္တည္ေဆာက္ျပျခ
ျခင္းေၾကာင့္ေဝဖန္မႈအမ်ားအျပားကိုၾကံဳေတြ႕ရသည္။ဥပမာအားျဖင့္၁၉၉၁တြင္ထုတ္ေဝေသာဒုတိယအႀကိမ္
World

Conservation

Strategy

တြင္ဘရန္႔တလန္အစီရင္ခံစာ၏အကန္႔အသတ္မ်ားကိုရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္။ေရရွည္တည္တံ့ေ
့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုသည္မွာအတြင္းပဋိပကၡရွိေနေသာေဝါဟာရတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီးမည္သည့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္
င္ရာျဖစ္စဥ္မွအဆံုးအစမရွိဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားႏုိင္ျခင္းမရွိဟုဆိုသည္။ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ပိုမုိတိုေတာင
ာင္းတိက်ေသာေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုေဖာ္ျပထားၿပီး
'လူသားဘဝအရည္အေသြးကိုျမႇင့္တင္ၿပီးတခ်ိန္တည္းမွာပင္ယင္းကိုေထာက္ပံ့ေပးေနေသာေဂဟစန
စနစ္မ်ား၏ျပန္လည္မ်ဳိးပြားသန္႔စင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာအကန္႔အသတ္

carrying

capacity

အတြင္းေနထိုင္ျခင္း'
ဟူေသာတိက်ေသာေဂဟဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ယင္းဖြင့္ဆိုခ်က္သည္အျခားမ်က္ႏွာစာမ်ားတြ
တြင္ပါၾသဇာသက္ေရာက္ၿပီးက်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိလည္းေတာင္းဆိုသည္

(IUCN,

UNEP and WWF, 1991)။
ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူသည့္ေဝါဟာရသည္အနက္အမ်ဳိးမ်ဳိးထြက္ေနျခင္းေၾကာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးသံု
ံုးစြဲျခင္းခံရကာရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာလူႀကိဳက္မ်ားေရးကမ္ပိန္းမ်ားမွသည္
ည္အရင္းရွင္ဆန္႔က်င္ေရးအထိအသံံုးေတာ္ခံေနရသည္။ဤနည္းအားျဖင့္ေရရွည္တည္တံ့ႏို္င္မႈ
sustainability
ဟူေသာေဝါဟာရသည္မူလလာရာျဖစ္ေသာေဂဟေဗဒမွတျဖည္းျဖည္းကင္းကြာလာကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝ
းဝါဒီမ်ား၏လက္သံုးေတာ္ေဝါဟာရတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ယေန႔အခ်ိန္တြင္
သို႔မဟုတ္

'လူမႈေရးေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္မႈ'

'ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာစီးပြားေရးတိုးတက္မႈ'

စသည့္ထူးဆန္းေသာအေခၚအေဝၚမ်ားတြင္က်ယ္ေနၿပီျဖစ္သည္။
ေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈမ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္မႈမ်ား
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၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအဆံုးအေရွ႕ဥေရာပမွလက္ေတြ႔ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒက်ဆံုးသြားေသာအခါယခ
ယခင္ကအစားထိုးစရာမ်ားအျဖစ္တင္ျပခဲ့ေသာအေတြးအေခၚမ်ားအေပၚယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့လာခဲ့သည္။တၿပ
ၿပိဳင္နက္ထဲမွာပင္နီယိုလစ္ဘရယ္ႏွင့္နီယိုကြန္ဆာေဗးတစ္ဝါဒမ်ားလက္တင္အေမရိတြင္စတင္အေျခက
ခက်လာသည္။ထိုႏွစ္မ်ားမွာေစ်းကြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ဝါရွင္တန္သေဘာတူညီမႈ

Washington

Consensus
ႏွင့္ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရးတြင္က်ယ္ေနေသာကာလျဖစ္သည္။ထိုအယူအဆမ်ားကိုေဒသတြင္းလႊမ္းမိုးႀကီးစိ
စိုးသူူလူတန္းစားမ်ားႏွင့္အကယ္ဒမစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကေထာက္ခံၾကသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေၾကာင္
င္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအထူးတလည္မလိုအပ္ေတာ့့သလိုျဖစ္လာၿပီးေစ်းကြက္မွာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုအနည္းႏ
းႏွင့္အမ်ားဆိုသလိုအလိုအေလ်ာက္ဖန္တီးေပးမည္ဟုယူဆလာၾကသည္။ထို႔ေၾကာင့္စီမံကိ္န္းေရးဆြဲျ

ဲျခင္းႏွင့္ေစ်းကြက္ကိုၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္အဓိပၸါယ္မရွိ႐ံုမွ်မကအႏၲရာယ္လည္
ည္းမ်ားေသာကိစၥမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္လာၾကသည္။
နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒ၏သက္ေရာက္မႈမွာႀကီးမားလြန္းေသာေၾကာင့္သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာခ်ဥ္းကပ္ပံုကိုယ္
ပံုကိုယ္၌ကယင္းကိုလက္ခံၿပီးလိုက္ေလ်ာညီေထြခ်ိန္ညိႇလာရသည္။ဥပမာတစ္ခုမွာ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားအစတြင္
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) ကအဆိုျပဳလာေသာ
Productive

Transformation

with

Equity

(PTE)

ျဖစ္သည္။

PTE

သည္နီယိုအေဆာက္အအံုဝါဒ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

Prebisch

၏အယူအဆမ်ားေပၚတြင္အေျခခံကာႏိုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကိုနီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒက၏တိုက္ခိုက္မႈမွာ
က္မႈမွာကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ယင္းကဘ႑ာေရးႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားတြင္ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြ
လြယ္ေျပာင္းလြယ္ျဖစ္မႈကိုေတာင္းဆိုၿပီးၿပိဳင္ဆို္င္ႏိုင္စြမ္းကိုစနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖ
ည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ယူဆသည္။စက္မႈထူေထာင္မႈႏွင့္ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္းဝင္ေရာက္မႈတို႔ကိုလည္းဦးစား
ည္းဦးစားေပးသည္။
သို႔ရာတြင္

PTE

ကိုအေသးစိ္တ္ဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာအခါဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုသာအဓိကဦးစားေပးထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။နီယိုလ
နီယိုလစ္ဘရယ္အေျခခံဝါဒကိုဆန္႔က်င္သည္မွန္ေသာ္လည္းေစ်းကြက္ကိုလူမႈေရးႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
င္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားအထိခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကိုအားေပးေထာက္ခံသည္။ထို႔အျပင္ကမ႓ာျပဳမႈျဖစ္စဥ္ globalization
ကိုေဒသဆိုင္ရာတံခါးဖြင့္ဝါဒေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ေထာက္ခံခဲ့သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လူမႈသို႔မဟုတ္ႏုိင္ငံေရးေနာ
္ႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံမ်ားကအေရးပါသည္ဆိုေသာအခ်က္ကိုလွ်စ္လ်ဴ႐ႈသို႔မဟုတ္ေသးငယ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သ
ေဆာင္ရြက္သည္။ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ယင္းသည္တကၠႏိုခရက္လုပ္နည္းကိုင္နည္းတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီးစစ္မွန္ေသာ
ပီးစစ္မွန္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏အစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာမဟုတ္ခဲ့ေပ။ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီးတစ္ကမ႓ာလံုးျပန္႔ပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျဖစ္စဥ္ကိုအားေပးေထာက္ခံသည္။
ထိုႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္းတြင္အျခားေသာအယူအဆမ်ားမွာအစားထိုးစရာ႐ႈေထာင့္မ်ားကိုဆက္လက္ထိန
ိန္းသိမ္းေပးေနသည္။မတူညီေသာ္လည္းတန္းတူအေရးပါေသာျဖစ္ရပ္သံုးခုကိုတင္ျပလိုပါ
ပါသည္။ပထမဦးဆံုးအမ်ဳိးသမီးဝါဒမွေန၍ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုေဝဖန္ဆန္႔က်င္မႈကိုေဆြးေႏြးပါမည္3။လက္တင္အေမ
ရိကတြင္ႏိုင္ငံမ်ား၏စီးပြားေရးကိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားကပံ့ပိုးေပးသည့္အခန္းက႑ကိုအမ်ားစုအသိအမွတ္
တ္ျပဳၾကေသာ္လည္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူေသာအယူအဆကိုေဝဖန္ကန္႔ကြက္သည္
22 ့အဆင့္အထိေတာ့မေရာက္ေပ
ေပ။အမ်ဳိးသမီးဝါဒကအမ်ဳိးသားကိုဗဟိုျပဳသည့္ဘက္လိုက္မႈကိုေဝဖန္ၿပီးတိမ္ျမဳပ္ဖံုးကြယ္ခံထားရသည့္
့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ထည့္ဝင္မႈကိုမီးေမာင္းထိုးျပသည္။ဥပမာေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စီးပြ
ပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာစီးပြားေရးက႑မ်ားျဖစ္သည္

(Carrasco,

2006)။အီကိုအမ်ဳိးသမီးဝါဒသည္လည္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေပၚအေျခအျမစ္က်က်ေဝဖန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေဆာင္
င္ရြက္သည္ (Merchant, 1989 ေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာေသာအယူအဆမ်ား)။
ျပင္သစ္စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားကတည္ေထာင္ေသာေစ်းကြက္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ဟူသည့္အယူအ
ူအဆသည္လည္းလက္တင္အေမရိကတြင္လက္ခံသူမ်ားလာသည္။ဥပမာအားျဖင့္ Alain Lipietz (1997)
၏အေရးအသားမ်ားကိုၾကည့္ႏုိ္င္သည္။ယင္းအယူအဆသည္ႏို္င္ငံေရးေဘာဂေဗဒႏွင့္အရပ္

3

ယခုစာအုပ္၏ “Development Critiques and Alternatives: A Feminist Perspective” အခန္းတြင္အေသးစိ္တ္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။

ပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသို႔မဟုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဆန္းစစ္မႈကိုယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္ၿပီးအရင္းဆက္သြယ္ခ်က္ကိုပံ
ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္မည္သို႔ထိန္းေက်ာင္းသည္ကိုေလ့လာသည္။ထို႔အျပင္ပဋိပကၡႏွင့္ထိုက္တိုက္ေတြ႕
ြ႕မႈသေဘာေဆာင္ေသာအရင္းစုေဆာင္းမႈကိုမည္သို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ကိုလည္းေဖာ္ျပသည္4။
၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏႐ုပ္ဝတၳဳဆန္မႈကုိေလွ်ာ့ခ်ေရးအယူအဆမ်ားလ
းလက္တင္အေမရိကတြင္ေခတ္စားလာသည္။ယင္းကို႐ုပ္ဝတၳဳမ်ားႏွင့္စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအျမ
ျမင္ျဖင့္သံုးစြဲၿပီးလူသားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္စြမ္းရန္စီးပြားေရး၏လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုျပန
ပန္လည္တည့္မတ္ရမည္ဟုယူဆသည္။အထင္ရွားဆံုးမိုဒယ္မွာဂ်ာမနီမွ Wuppertal Climate Institute
တင္ျပေသာ

“Factor

10”

သို႔မဟုတ္

“Sustainable

Europe”

အဆိုျပဳခ်က္ျဖစ္သည္။ယင္းသည္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခ့မ
ဲ ႈမ်ားကို
ိုအားေပးသည္5။ယင္းအယူအဆ၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုအင္ဒီးစ္တိုင္းျပည္မ်ားတြင္တူးေဖာ္သံုးစြဲမႈဝါ
ဝါဒအလြန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕ရသည္။
လက္ဝဲအယူအဆဘက္သို႔ျပန္လွည့္ျခင္းႏွင့္ဝိေရာဓိမ်ား
၁၉၉၉ခုႏွစ္မွစၿပီးလက္တင္အေမရိကတြင္နီယိုလစ္ဘရယ္ေစ်းကြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားမွႏိ
ႏိုင္ငံေရးအရေနာက္ျပန္ဆုတ္လာၾကသည္။ျမင္သာေသာသက္ေသျပစရာအခ်က္မွာ၎တို႔ကိုယ္၎တိ
တို႔တိုးတက္ေသာလက္ဝဲယိမ္းအစိုးရမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္သည့္အစိုးရမ်ားအာဏာရလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္6။
ထိုသို႔အာဏာရလာျခင္းတြင္အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိရာနီယိုလစ္ဘရယ္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုျပင္းထန္စြာဆန္
န္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေပၚလာျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအျငင္းအခံုမ်ား၏ေဘာင္က်ယ္လာျခင္းတို႔ေၾက
ၾကာင့္ျဖစ္ႏို္င္သည္။
နီယိုလစ္ဘရယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားတစ္ခန္းရပ္ၿပီးေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္အကန္႔အသတ္အမ်ားအျ
အသတ္အမ်ားအျပားကိုစတင္က်င့္သံုးလာသည္။ႏိုင္ငံေတာ္အခန္းက႑ကိုပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္
လာေစရန္အတြက္ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ပိုမိုစိ
ရးအတြက္ပိုမိုစိတ္အားထက္သန္ေသာစီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ျခင္းစသည္တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏ
ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အျငင္းအခံုမ်ားအတြက္ေနာက္ခံကားခ်ပ္မွာအႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲသြားၿပီျဖ
လဲသြားၿပီျဖစ္သည္။
တိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္းကြဲျပားျခားနားမႈမ23
်ားႀကီးမားသည္။ဥပမာအားျဖင့္ဗင
ဗင္နီဇြဲလားတြင္က်င့္သံုးေသာေငြေၾကးေစ်းကြက္ႏွင့္စားသံုးကုန္ကုန္သြယ္မႈတို႔ကုိတင္းတင္းက်ပ
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Bob Jessop (1994), in Hollingsworth, Schmitte, Streeck, Governing Capitalist

Economies, (Oxford, OUP)
5

ဥပမာမ်ားမွာ Southern Cone ရွိအန္ဂ်ီအိုအမ်ားအျပားပါဝင္ေသာ the Sustainable Southern Cone programme၊ CLAES

ကဦးေဆာင္ေသာ the Sustainability 2025 programme စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ယင္းသည္အလြန္အားေကာင္းေသာ
sustainability အယူအဆမ်ားကို၂၀၂၅ခုႏွစ္အတြက္ဦးတည္ေရးဆြထ
ဲ ားျခင္းျဖစ္သည္။
6

အာဂ်င္တီးနားရွိ Néstor Kirchner and Cristina Fernández de Kirchner၊ဘိုလီးဗီးယားရွိ Evo Morales၊ဘရာဇီးရွိ Lula da

Silva ႏွင့္ Dilma Rousseff၊အီေကြေဒါရွိ Rafael Correa၊ဥ႐ုေဂြးရွိ Tabaré Vázquez ႏွင့္ José Mujica in Uruguay၊ဗင္နီဇြဲလားရွိ
Hugo Chávez အစိုးရမ်ားျဖစ္သည္။အခ်ဳိ႕ကခ်ီလီရွိ Ricardo Lagos ႏွင့္
Michelle Bachelet ႏွင့္ပါရာေဂြးရွိ Fernando Lugo အစိုးရမ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းလိုၾကသည္။ေနာက္ဆံုးပီ႐ူးရွိ Ollanta Humala
အစိုးရလည္းဤစာရင္းတြင္ပါဝင္သည္။

်ပ္က်ပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ဳိးမွသည္ဘရာဇီးႏွင့္ဥ႐ုေဂြးတို႔ရွိအစဥ္အလာက်မ္း႐ိုးစီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္မႈအထိအ
ိအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနသည္။
ဘိုလီးဗီးယား၊အီေကြေဒါႏွင့္ဗင္နီဇြဲလားတို႔တြင္အရင္းရွင္ဝါဒကိုဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားပိုမိုအားေကာင္
င္းလာၿပီး၂၁ရာစုဆိုရွယ္လစ္ဝါဒတည္ေထာင္ေရးအဆိုျပဳမႈမ်ားအားေကာင္းလာခဲ့သည္။၂၁ရာစုဆိုရွယ္လ
္လစ္ဝါဒသီအိုရီမ်ားကိုအဓိကအားျဖင့္ A. Borón (2008), H. Dieterich (1996) ႏွင့္ J.C. Monedero
(2008)
တို႔ကဦးေဆာင္ေဖာ္ထုတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ယင္းတို႔အားလံုးကအရင္းရွင္ဝါဒႏွင့္နီယိုလစ္ဘရ
ဘရယ္အေတြးအေခၚတို႔ကိုကိုယ္ပုိ္င္ဟန္ျဖင့္ေဝဖန္ေခ်ခြၽတ္ၾကသည္။အားလံုးကအရင္း၏အခန္
န္းက႑ကိုထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီးႏို္င္ငံေတာ္၏က႑ကိုပိုမုိအေရးပါလာေအာင္ေဆာင္ရ
္ရြက္လိုၾကသည္။သို႔ရာတြင္၎တို႔၏အယူအဆမ်ားကိုယ္တိုင္ကခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ားရွိေနၿပီးသဘာဝပတ္ဝန
ဝန္းက်င္၊ယဥ္ေက်းမႈဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားႏွင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးစသည္တို႔ကိုထည့္သြင္းစဥ
စဥ္းစားရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။
အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္းအေျခအေနမတူညီၾကေပ။အာဂ်င္တီးနားတြင္လူမ်ားႀကိဳက္အမ်ဳိးသားေရးအျခခံ
ခံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလႈပ္ရွားမႈစတင္ေပါက္ဖြားလာသည္။ယင္းကဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈကိုျမႇင့္တင္ၿပီးျပည္သူမ်ား
ားအက်ဳိးအတြက္ႏုိင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကိုႀကီးႀကီးမားမားထားရွိသည္။ဘရာဇီးတြင္မူ
desenvolvimento”

(new

“novo

developmentalism)

မွာအေျခတည္ဆဲသာျဖစ္ၿပီးႏိုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကုိျမႇင့္တင္ေသာ္လည္းေစ်းကြက္၏လည္ပတ္
တ္မႈကိုထိခိုက္ျခင္းမရွိေစရန္သတိျပဳသည္။နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒကိုဆန္႔က်င္ေသာ္လည္းအစဥ္အလာလူ
လူမ်ားႀကိဳက္လက္ဝဲအယူအဆကိုေတာ့လက္မခံေခ်။ဘရာဇီးကကိုယ့္ကုိယ္ကိုလစ္ဘရယ္အျဖစ္ေၾကညာ
ညာထားသည္ (Bresser Pereira, 2007)။
ထိုသီအိုရီမ်ားမွာတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏို္င္ငံမ်ားစြာကြဲျပားျခားနားသည္။သို႔ရာတြင္ဘံုတူညီေသာအခ်က္မွာ
ွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ပို႔ကုန္ႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ၊သဘာဝတရားႀကီးကိုအသံုးခ်ရန္အတြက္စီမံေဆာင္ရြက္
က္ျခင္းမ်ားစသည္တို႔ကိုျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ဆင္းရဲမႈကဲ့သို႔လူ
လူမႈျပႆနာရပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားေသာ္လည္းယဥ္ေက်းမႈဆက္ႏႊယ္မႈဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ
ကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကိုအသံုးမျပဳေခ်။အဓိကေဆြးေႏြးၾကေသာအခ်က္မ်ားမွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုေဆာင္ၾ
္ၾကဥ္းေပးမည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ႏိုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑

24

(ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္တိုက္႐ို္က္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
ႏွင့္ပိုလွ်ံေသာအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုမည္သို႔ခြေ
ဲ ဝမည္စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ထိုမွတစ္ဆင့္လက္ေတြ႕မ
႕မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒပံုစံတစ္မ်ဳိးေပၚေပါက္လာသည္။လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒမွာတက္ႂကြၿပီးစည
စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈသေဘာေတာ့ေဆာင္သည္။စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ဆက္ဆံေရးမွာဘရာဇ
ာဇီးတြင္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပံ့ပိုးေပးၿပီးအာဂ်င္တီးနားတြင္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပံ့ပိုးသည္။
တိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားလက္ေတြ႕က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားႏွင့္အစီအမံမ်ားကိုေလ့လာပါကပ
ကပို၍ပင္ေထြျပားေသးသည္။အခ်ဳိ႕က

(ဒါေဆးလ္ဗားႏွင့္ဗက္စ္ကြက္စ္အစိုးရမ်ား)

မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးဆိုင္ရာက်မ္း႐ိုးနိယာမမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည္။ဗင္နီဇြဲလားကဲ့သို႔ေသာႏုိင္ငံ
ငံမ်ားတြင္မူပိုမိုႀကီးမားေသာၾကားဝင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ၾကသည္။သို႔ရာတြင္အားလံုးမွာစီးပြားေရး
ရးတိုးတက္မႈကိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ထပ္တူျပဳၿပီးထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကကာပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ရင္းႏွီး

ီးျမႇပ္ႏွံမႈတိုးခ်ဲ႕ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟုလည္းယံုၾကည္ၾကသည္။ယင္းတို႔မွာ
Furtado

Celso

ေထာက္ျပခဲ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ယုတၱိလြန္အယူအဆမ်ားပင္ျဖစ္သည္။အလားတူစိတ္ကူးမ်ဳိးကို၁၉၆

၉၆၀ႏွင့္၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကၾကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးၿပီးယခုတစ္ေက်ာ့့ျပန္လည္လာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
တိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားႏွင့္ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကဲ့သို႔သယံဇာတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဓိက
မ်ားကိုအဓိကအားေပးျခင္းမွာပို႔ကုန္အေျချပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္အေရးပါေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထိုမွတစ္ဆင့္တိုး
စ္ဆင့္တိုးတက္ေသာ

neoextractivism

ေပၚေပါက္လာသည္

(Gudynas,

2009b)။ယင္းမွာယခင္ကြန္ဆာေဗးတစ္အစိုးရမ်ားလက္ထက္ကႏုိင္ငံတကာေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကိုအဓိ
ားကိုအဓိကဦးတည္ၿပီးႏို္င္ငံေတာ္ကိုေနာက္တန္းပို႔မႈႏွင့္ကြာျခားေသာ္လည္းသဘာဝကိုအလံုးအရင္းလိုက္အသံ
အလံုးအရင္းလိုက္အသံုးခ်ျခင္း၊ကြက္ၾကားစီးပြားေရးအဝန္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္တြင္ေအာက္တန္းမွပါ
္ေအာက္တန္းမွပါဝင္ျခင္းစသည့္ဝိေသသမ်ားႏွင့္မ်ားစြာကြဲျပားသည္။တိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားကႏိုင္ငံပိုင္လုပ္င
္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊အခြန္ႏွင့္ခိုင္ေၾကးမ်ားကိုျမင့္မားစြာေကာက္ခံျခင္းနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစႏို္င္ငံေတာ္၏
းျဖင့္ျဖစ္ေစႏို္င္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကိုဆြဲတင္ၾကသည္။အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံျခင္းသည္ထိုအစိုးရမ်ားအ
ထိုအစိုးရမ်ားအတြက္ဆင္းရဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးအစီအမံမ်ားအတြက္အဓိကရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေရး
ာက္ပံ့ေရးနည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ဤနည္းအားျဖင့္သတၱဳတြင္းႏွင့္ေရနံတြင္းမ်ားသည္ဆင္းရဲသူမ်ားအတြ
ဆင္းရဲသူမ်ားအတြက္အေထာက္အပံ့မ်ားေပးႏုိင္ရန္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။
ထိုသုိ႔သယံဇာတထုတ္ယူမႈဝါဒမွာအလြန္ေခတ္စားလွသည္ျဖစ္ရာအီေကြေဒါအစိုးရသည္ဧရာမမိုင္းတြင္းစီမံခ်
စီမံခ်က္ႀကီးကိုေဆာင္ရြက္ရန္ျပင္ဆင္ေနသလိုအစဥ္အလာအားျဖင့္စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးအဓိကလုပ္ကိုင္ေေသာ
္ကိုင္ေေသာဥ႐ုေဂြးႏုိင္ငံတြင္လည္းသမၼတလုပ္သူကသံသတၱဳ႐ိုင္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ၎၏ဦးစားေပးတစ္ခု
ီးစားေပးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။
သို႔ရာတြင္ထိုအစိုးရမ်ားအားလံုးသည္တြင္းထြက္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာလူမႈႏွင့္
့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုျငင္းပယ္ၾကသည္။ထို႔ေၾကာင့္ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက
သက္ၿပီးသင့္ေလ်ာ္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမရွိၾကေသာေၾကာင့္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားပိုမိုျပ
ျပင္းထန္လာသည္။အနီးစပ္ဆံုးဥပမာတစ္ခုမွာဘိုလီးဗီးယားႏုိင္ငံရွိ
Territory

and

National

Isoboro

Sécure

Indigenous

Park

(TIPNIS)

အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အတြင္းလမ္းေဖာက္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ကန္႔ကြက္မႈ
မႈျဖစ္သည္။ယင္းကိုအီဗိုမိုေရးစ္အစိုးရကအေလးတယူမျပဳပဲလူမႈဖူလံုေ25
ရးမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ရန္

န္ပံုေငြလိုေသာေၾကာင့္မိုင္းတြင္းႏွင့္ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားကိုအားေပးျမႇင့္တင္ရမည္ဟုသာဆိုသည္7။
တူးေဖာ္မႈဝါဒသစ္ေအာက္တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအျငင္းအခံုမ်ားကိုျပန္လည္ပံုစံခ်ထ
်ထားလာၾကသည္။အတိတ္ကာလကကြက္ၾကားတည္ရွိေသာ

(ႏိုင္ငံျခားပိုင္)

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာကုန္သြယ္ေရးမီခိုမႈႏွင့္ႏုိင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လ်

7

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုအစိုးရကျငင္းဆိုသည္။အေၾကာင္းမွာစြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးရပ္ဆိုင္

င္းသြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အစိုးရက
'အၿငိမ္းစားေျခာက္သိန္းေက်ာ္တို႔အတြက္ေပးေသာပင္စင္လစာမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားငယ္၁.၈သန္းမီခိုေသာပညာေရးအေထာက္
က္အကူအစီအစဥ္မ်ားရပ္တန္႔သြားႏိုင္သည္'
ဟုေထာက္ျပခဲ့သည္။ယင္းမွာသယံဇာတတူးေဖာ္မႈမ်ားသည္ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးကိုကူညီေသာေၾကာင့္လက္ခံရမည္ဟု
ဟုဆိုလိုရာေရာက္ေနသည္။ Statements in Página Siete, 20 September 2011, La Paz.

လ်က္ရွိသည္။အတိတ္ကာလကသယံဇာတတူးေဖာ္မႈဝါဒကိုစြန႔္လႊတ္ရန္ႏွင့္အမ်ဳိးသားပိုင္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်
မ်ားထြန္းကားေရးကိုေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္းယခုအခါထိုကြက္က်ားစက္မႈေဒသမ်ားကိုပို႔ကုန္တင္ပိ
ပို႔မႈအတြက္ေအာင္ျမင္သည့္ဇာတ္လမ္မ်ားအျဖစ္မွတ္ယူေနၾကသည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္သမုိ္င္းတစ
တစ္ေလွ်ာက္စံခ်ိန္တင္ကုန္ၾကမ္းမ်ားတင္ပို႔ေနျခင္းကိုဂုဏ္ယူေနၾကသည္။ကုန္သြယ္မႈတြင္ႏုိင္ငံတက
တကာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ကမ႓ာျပဳမႈျဖစ္စဥ္၏လက္ေဝခံဘဝက်ေရာက္ေနျခင္း၊ကမ႓ာ့စနစ္ႀကီးကိုလက္ခံလိ
လိုက္နာက်င့္သံုးေနျခင္းမ်ားသည္တစ္ခ်ိ္န္ကကဲ့သို႔ေဝဖန္စရာမ်ားမဟုတ္ေတာ့ပဲလက္သင့္ခံလိုက္
က္ၾကၿပီျဖစ္သည္။သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈဝါဒေၾကာင့္လူမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားႀကီ
ကီးမားလာေသာအခါလက္ဝဲအစိုးရမ်ားသည္လူမႈတရားမွ်တမႈ႐ႈေထာင့္္မွခ်ဥ္းကပ္ျခင္းမျပဳပဲလူမႈဖူ
ဖူလံုေရးအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္တရားမွ်တမႈကိုရွာေဖြရန္ႀကိဳးပမ္ၾကသည္။သို႔ရာတြင္လူမႈတ
ႈတရားမွ်တမႈႏွင့္မတူပဲအလြယ္တကူလွည့္ဖ်ားႏိုင္သည့္စီးပြားေရးတရားမွ်တမႈသာျဖစ္ၿပီးအလွဴဒါနျပဳ
ပဳမႈမ်ားႏွင့္စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းမ်ားႏွင့္သာဆင္တူသည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသို႔မဟုတ္လွ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းမ်ားရွိၿပီးႏိုင္ငံသာ
သားမ်ား၏ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကိုႏွိမ္နင္းရန္ႀကိဳးစားၾကသည္။မၾကာခဏဆိုသလိုေဒသတြင္းမကုန္ခမ
ခမ္းႏိုင္ေသာခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈဟူသည့္မစားရဝခမန္းမ်ားကိုၾကားေနရၿပီးယင္းတို႔ကိုထိထိေရ
ေရာက္ေရာက္၊အျပင္းအထန္းထုတ္ယူရန္ႀကိဳးပမ္္းေနၾကသည္ကသာမ်ားသည္8။
ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ဂြတီးဂြက်ၾကံဳေတြ႕ရသည္။တိုးတက္ေသာအစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆမ်
မ်ားမွာအစဥ္အလာလြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္အယူအဆမွခြဲထြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္းယင္းသည္
ည္အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေတြးအေခၚအမ်ားအျပားႏွင့္အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ေနေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။အမ်
မ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္၁၉၆၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ဆင္တူၿပီးအမ်
မ်ဳိးသားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သြင္းကုန္အစားထိုးမူဝါဒမရွိျခင္းသာကြာသည္။ဆင္းရဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကိ
ကိုပိုမိုအားတက္သေရာေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္းအဓိကအားျဖင့္စားသံုးကုန္မ်ားတင္သြင္းျခင
ခင္းႏွင့္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကိုစီးပြားျဖစ္ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းမ်ားကိုအဓိကထားရသည္။ထို႔ေ
႔ေၾကာင့္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈပန္းတိုင္မ်ားသို႔မဟုတ္ပို႔ကုန္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားစသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပ
ၿပီးေ၀ဖန္ေမးခြန္းထုတ္ေန၍မရပဲအစိုးရပိုလွ်ံေငြကိုမည္သို႔သံုးစြဲမည္နည္းဆိုသည္ကိုသာေဆ
ေဆြးေႏြးႏိုင္ေတာ့သည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။ဥ႐ုေဂြးသမၼတဟိုေဆးမူဂ်ီကာက
'ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားလိုအပ္သည္မွာယံုမွားသံသယရွိစရာမလိုေပ'
ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးစရာအေၾကာင္းမရွိ။ေနာက္ပိုင္းတြင္ထ26ိုရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ၏
ႈ၏အသီးအပြင့္မ်ား၊အခြန္ႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရွိလာမွသာယင္းတို႔ကိုေကာင္းစြာျပန္လည္ခြဲေဝသံုးစြဲႏုိင္ျခင္းရွိ
/မရွိေဆြးေႏြးျငင္းခံုၾကရန္ျဖစ္သည္9ဟုရွင္းလင္းစြာေျပာဆုိဖူးသည္။
ယင္းမွာယေန႔ေခတ္အရင္းရွင္ဝါဒကိုလက္ခံထားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပံုစံပင္ျဖစ္ၿပီးႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွ
ႏွင့္ယင္း၏အလုပ္မျဖစ္ေသာမ်က္ႏွာစာမ်ားႏွင့္အခန္းက႑မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္သာရွိသည္။ယင္းမွာ
'စိတ္ေကာင္းႏွလံqုးေကာင္းအရင္းရွင္ဝါဒ'
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ေရႊပံုေပၚခြထိုင္ၿပီးသူေတာင္းစားမလုပ္ၾကရန္အီေကြေဒါသမၼတ Rafael Correa

ကေျပာဆိုခ့ဖ
ဲ ူးသည္။ထိုအယူအဆကိုသံုးၿပီးအပြင့္မိုင္းတြင္းမ်ားတူးေဖာ္ေရးကိုအားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Statements in El
Universo, 16 January 2009, Quito.
9

El Observador, 12 February 2010, Montevideo

ပင္ျဖစ္ၿပီးဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္မညီမွ်မႈတို႔ကိုေထာက္ပံ့ေၾကးပံ့ပိုးမႈပံုစံမ်ား၊အခြန္စည္းၾကပ္မႈမ်ားျဖင့္
့္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးျခင္းသာျဖစ္သည္ (Gudynas, 2010a)။
ထိုအေျခအေနမွာအက္ကြဲေၾကာင္းရာမ်ားထင္လာၿပီျဖစ္သည္။အထက္ကမဟာဗ်ဴဟာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ
ဖစ္လာေသာလူမႈႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆိုးက်ဳိးမ်ားစုပံုလာၿပီးစီးပြားေရးအရပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ျခင
ခင္းမ်ား၏ေကာင္းက်ဳိးမ်ားလည္းတေျဖးေျဖးပါးလ်ားလာၿပီျဖစ္သည္။ယင္းမွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အႏွစ္သာရကိ
ကိုမျဖစ္မေနအေခ်အတင္ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းသက္ေသျပမႈပင္ျဖစ္ၿပီးတိုးတက္ေသာအစိုးရမ
ရမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုသီးျခားလြတ္လပ္စြာႏွင့္ေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈရွိေသာ႐ႈျမင္မႈမ်ားလည္
ည္းလိုအပ္ေၾကာင္းေထာက္ျပမႈပင္ျဖစ္သည္။
စဥ္ဆက္မျပတ္အျငင္းပြားမႈ၊ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္းဒိုင္ယာေလာ့ခ္ႏွင့္ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းျခင္း
ယခုအခန္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာဥပမာမ်ားသည္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္အျငင္းပြားမႈႈမ်ား၊ေဝဖန္မ
္မႈမ်ားႏွင့္အစားထိုးစရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ရွည္လ်ားေသာသမိုင္းေၾကာင္းရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပေ
ပေနျခင္းျဖစ္သည္။လက္တင္အေမရိကမွာထိုသမိုင္းတြင္နီးနီးစပ္စပ္ပါဝင္သည္။အျငင္းအခံုမ်ားတြင္
င္ဘက္ႏွစ္ဖက္ရွိသည္။တစ္ဖက္မွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏နိယာမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအတြင္းမွေ၀ဖန္ျခင္းျဖစ္
စ္သည္။က်န္တစ္ဖက္မွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆကိုအျပင္မွေဝဖန္ျခင္းျဖစ္သည္။ပထမအမ်ဳိးအစားတြင္နီယိုဂႏ
ဂႏၴဝင္ဝါဒီမ်ားႏွင့္မက္စ္ဝါဒီမ်ားအၾကားအျငင္းအခံု၊ေစ်းကြက္ကိုခုခံသူမ်ားႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္
က္ႏုိင္ငံေတာ္ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈကိုလိုလားသူမ်ားအၾကားအျငင္းအခံုမ်ားျဖစ္သည္။အျပင္းထန္ဆံုးေ
းေဝဖန္မႈမ်ားမွာမူျပင္ပမွလာသည္။အထူးသျဖင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဘာဂေဗဒသမားမ်ားမဟုတ္သူမ်ားထံမွလာ
လာျခင္းျဖစ္သည္။ဥပမာအားျဖင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအကန္႔အသတ္မ်ားရွိ
ွိေၾကာင္းေထာက္ျပသူမ်ားျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာလြတ္လြတ္လပ္လပ္အျပန္အလွန္သိပ္မရွိလွေပ။အေၾကာင္းမွာဖြံ႕ၿဖ
ၿဖိဳးေရးေဘာဂေဗဒသမားမ်ားကအျခားအယူအဆမ်ားအေၾကာင္းနားေထာင္ရန္စိတ္သိပ္မပါၾကေသာေၾက
ၾကာင့့္ျဖစ္သည္။ဆန္႔က်င္ဘက္အေနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္စိတ္ပါဝင္စားၾကေသာမႏုႆေဗဒပညာ
ညာရွင္မ်ား၊လူမႈေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သမားမ်ားကအျခားေသာအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အ
႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ပါဝင္လာၾကသည္။အျငင္းအခုံမ်ားမွာတစ္ခါတရ
တရံျပင္းထန္လာၿပီးအခ်ိန္တစ္ခုၾကာပါကတစ္ခုျပန္က်ဆင္းသြားတတ္ကာေနာင္ႏွစ္အတန္ၾကာတြင္
င္ပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖင့္ျပန္ေပၚထြက္လာတတ္သည္။
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ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ကတိကဝတ္မ်ားမွာလည္းလက္ေတြ႕တြင္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းပိုမိုေပၚလ
ၚလြင္ထင္ရွားလာသည္။အစုိးရစီမံကိန္းမ်ားအလုပ္ျဖစ္ခဲသလိုကမ႓ာ့ဘဏ္ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘ
းဘဏ္တို႔ကဲ့သို႔အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏စီမံကိန္းမ်ားမွာလည္းအက်ဳိးမျဖစ္လွေပ။ထင္သလိုမျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္လ
့လူမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပၚမႈမွာဘံုဝိေသသလိုျဖစ္ေနသည္။ထိုျပႆနာမ်
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေလ့လာသုုေတသနျပဳမႈမ်ားရာႏွင့္ခ်ီၿပီးရွိသည္။ထို႔ေၾကာင့္ထိုဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင
ြင္ၾကံဳေတြ႕ရေသာအရာမွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမဟုတ္ပဲမမွန္ကန္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

maldevelopment

သာျဖစ္သည္မွာေပၚလြင္ထင္ရွားသည္ (Tortosa, 2011)။
ထို႔ေၾကာင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုသည္မွာေမွ်ာ္လင့္ခံရသလိုျငင္းပယ္ဆန္႔က်င္ျခင္းလည္းခံရေသာအိပ္မက္တစ
တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစိတ္ကူးကိုလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္၊အေဝဖန္ခံရလိုက္၊ပံုစံသ

ံသစ္အျဖစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္လိုက္၊မ်ားမၾကာမီၾကံဳေနက်အက်ပ္အတည္းမ်ားထဲသို႔ျ
႔ျပန္ေရာက္သြားလိုက္ႏွင့္သံသရာလည္လ်က္ပင္ရွိသည္။
၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက်ဆံုးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခံခဲ့ရသည္။
Wolfgang

Sachs

(1992)

၏ၾသဇာႀကီးေသာ

Development

Dictionary

တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ေခတ္မွာကုန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ယင္းကိုေသစာရင္းထုတ္ေပးရန္သာလိုေၾကာ
ကာင္းေရးသားခဲ့သည္။

Gustavo

Esteva

(1992)

ကဆိုလ်င္ထိုစိတ္ကူးစိတ္သန္းတစ္ခုလံုးကိုလက္ေလွ်ာ့လိုက္ရန္ေျပာဆိုခ့ဲသည္။၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ာ
်ားတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္လက္ဝဲအယူအဆဘက္မွတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္မဟုတ္မူပဲျပင္းထန္ေသာနီယိ
ယိုလစ္ဘရယ္ဆန္႔က်င္ေရးေရစီးေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးဟူေသာအယူအဆႀကီးတစ္ခုလံုးအသ
အသံုးမဝင္၊ေဘာင္မဝင္ိျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။
သို႔ရာတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာအယူအဆကလည္းခံႏိုင္ရည္အလြန္ျမင့္မားသည္။အရပ္ဖက္လူ႔ေဘာင္တစ္
စ္ခုလံုးကက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ကန္႔ကြက္ေနၾကေသာ္လည္းယင္းကိုအလိုရွိေနေသာအျခားက႑မ်ားလည
လည္းရွိေနျပန္သည္။သယံဇာတထုတ္ယူေရးဝါဒသစ္ႏွင့္အတူဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္အသစ္မ်
မ်ားလည္းဆက္လက္ေပၚထြက္ေနသျဖင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအိပ္မက္မွာဆက္လက္ရွင္သန္ေနခဲ့သည္။
တိုးတက္မႈဆိုင္ရာအိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီ
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆ၏ၾကံၾကံခံရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းကိုပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးဖြင့္ဆိုၾကသည္။အခ်ဳိ႕ကဆိုလ်င္ယင္းကိုဒ႑ာ
႑ာရီသို႔မဟုတ္ဘာသာေရးတစ္ခုႏွင့္ပင္တင္စားၾကသည္

(Rist,

2006)။ယခုအက္ေဆးတြင္မူလက္တင္အေမရိက၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုအေျခခံၿပီးအိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီဆိုင
ုင္ရာအယူအဆအျဖစ္ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။အမွန္စင္စစ္လည္းေခတ္ၿပိဳင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ရးအယူအဆမ်ားမွာတိုးတက္မႈ၏အိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
အိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီဆိုသည္မွာယံုၾကည္မႈမ်ား၊ပုဂၢလအစြဲမ်ားႏွင့္တန္ဖိုးမ်ားကိုယုတၱိနည္းက်စုစည္းႏု
ႏုိင္မည့္အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ဤနည္းအားျဖင့္ပုဂၢလိကအဆင့္မွအင္စတီက်ဴးရွ
ရွင္းအဆင့္အထိမ်က္ႏွာစာေပါင္းစံုအက်ဳံးဝင္ေသာလူမႈဆက္ႏႊယ္ဖြဲ႕စည္းမႈ

Socail

ကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္လုပ္၊ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္းျပဳႏုိင္သည္

Order
(Eagleton,

1991)။ထိုအိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီအေျခခံသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုေသာအယူအဆကိုယ
28 ုတၱိလြတ္ခံစားမႈသက္သက္ျဖင့္စြဲ
ြဲကပ္ၿငိတြယ္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီးသတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္အတြင္းပဋိပကၡမ်ားကိုအစဥ္အဆက္မ်က္ႏွာလြ
လြဲ၊ပစ္ပယ္ေလ့ရွိသည္။
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏တိုးတက္မႈဟူေသာအယူအဆမွာရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကတည္ရွိခဲ့ျခင္းျဖ
ျဖစ္ၿပီးအထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာဥပမာမ်ားအားလံုးထက္လည္းေရွးက်သည္

(Nisbet,

1981;

Burns,

1990)။လက္တင္အေမရိကတြင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆို္င္ရာနယ္ပယ္၌သိသာထင္ရွားသည္။အမီခိုခံသီအိုရီႏ
ီႏွင့္၁၉၆၀ျပည့္လြန္မက္စ္ဝါဒီမ်ား၊၁၉၈၀ျပည့္လြန္နီယိုလစ္ဘရယ္မ်ားႏွင့္မၾကာေသးမီကေပၚလာ
လာေသာတိုးတက္ေရးဂိုဏ္းမ်ားအပါအဝင္အေတြးအေခၚဂိုဏ္းမ်ားအားလံုးကအဆံုးမရွိစဥ္ဆက္မျပတ
ပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္အကန္႔အသတ္ရွိသည္ဆိုသည္ကိုလက္မခံခဲ့ၾကေခ်။သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈကိုေလွ်ာ့တြ
တြက္ၿပီးယင္းကိုစီးပြားေရးနည္္းျဖင့္ျပန္လည္ျပဳျပင္တည့္မတ္ႏိုင္သည္ဟုလက္ခံၾကသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္အိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီအေျခခံရွိသည္မွန္ေသာ္လည္းအစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိေတြးဆလာႏိုင္
တြးဆလာႏိုင္ေသာအခါယင္းကိုပါျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးရန္အေၾကာင္းဖန္လာသည္။ေဘာဂေဗဒသံုးသ
သည္။ေဘာဂေဗဒသံုးသပ္မႈကဲ့သု႔ိေသာအစဥ္အလာနည္းလမ္းမ်ားသည္အေပၚယံမ်က္ႏွာျပင္တြင္သာအလုပ္
ြင္သာအလုပ္ျဖစ္ကာအိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီနယ္ပယ္အတြင္းထဲထိဝင္ေရာက္ထိုးေဖာက္သံုးသပ္ႏုိင္စြမ္းေတာ့မရွိ
္စြမ္းေတာ့မရွိေပ။ထို႔ေၾကာင့္နက္႐ိႈင္းေသာေဝဖန္ေရးပံုစံတစ္မ်ဳိးလိုအပ္ေနသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္ေဝဖန္ေရး
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီအရင္းခံအပါအဝင္အႏွစ္သာရမ်ားကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းသည္၁၉၈၀ျပည့္လြန္
၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္စတင္ေပၚထြန္းခ့ဲၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္ခ်ဥ္းကပ္ပံု

post-development

approach

ဟုေခၚသည္။ယင္းခ်ဥ္းကပ္မႈလမ္းေၾကာင္းတြင္လက္တင္အေမရိကပညာရွင္အမ်ားအျပားပါဝင္ၿပီးမကၠဆီကို
ၠဆီကိုမွ Gustavo Esteva (1992) ႏွင့္ကိုလံဘီယာမွ Arturo Escobar (1992, 2005) တို႔မွာထင္ရွားသည္။
ထိုအေတြးအေခၚဂိုဏ္းကဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူေသာအယူအဆသည္စဥ္းစားပံုစဥ္းစားနည္းႏွင့္ခံစားနားလည္
ည္မႈပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္လာသည္အထိက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ေၾကာင္းနားလည္သည္။၎တို႔၏ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာဖူးကိ
ကိုးလ္၏အေဆာက္အအံုဝါဒလြန္နည္းလမ္းႏွင့္ဆင္တူသည္။ယင္းကလႊမ္းမိုးထားေသာေတြးေခၚစဥ္းစားပံု
discourse
ႏွင့္တကြစနစ္တက်ရွိေနၿပီးေသာစိတ္ကူးအေတြးအေခၚမ်ား၊အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္အေလ့အက်င့္မ်
မ်ားကိုပါျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္အေတြးအေခၚသည္မတူညီေသာဖြံ႕ၿ
႕ၿဖိဳးေရးအေတြးအေခၚသစ္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။

'လြန္'

ဟူေသာစကားဆက္သည္ျပင္သစ္အေဆာက္အအံုလြန္ဝါဒမွ

(အထူးသျဖင့္မိုက္ကယ္ဖူးကိုးလ္)

မွအနက္ေကာက္အတိုင္းေကာက္ယူရသည္10။ယင္းသည္

Raúl

Prebisch

၏ေဘာဂေဗဒအေဆာက္အအံုဝါဒႏွင့္လည္းေကာင္း၊လက္တင္အေမရိကနီယိုအေဆာက္အအံုဝါဒ
ါဒႏွင့္လည္းေကာင္းဆက္စပ္ျခင္းမရွိေပ။
ထိုေဝဖန္ေရးဂိုဏ္းသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီဆိုင္ရာအေျခခံတစ္ခုလံုးကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ၿပီးေနာ
ံုးသပ္ၿပီးေနာက္ထပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံတစ္မ်ဳိးကိုေဖာ္ထုတ္ေပးမည္လည္းမဟုတ္ေခ်။ယင္းသည္က်န္အေတြးအေခၚ
န္အေတြးအေခၚမ်ားကေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာနယ္ပယ္မ်ားကိုထိေတြ႕ကာယခင္ကမၾကံဳဖူးေသာအ
ကံဳဖူးေသာအစားထိုးစရာအသစ္မ်ားဆီသို႔ေခၚေဆာင္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊
က္မ်ား၊ေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊အင္စတီက်ဴးရွင္းဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား
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(ပညာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွသည္ကမ႓ာ့ဘဏ္အထိ)၊ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ပညာရွင္ဆိုသူမ်ား၊အသိပ
သိပညာထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးအတည္ျပဳပံု၊အျခားေသာအသိပညာ၊နားလည္မႈမ်ားကိုေဘးဖယ္ထုတ္သည့္စန
သည့္စနစ္မ်ားစသည့္က်ယ္ျပန္႔ေသာအရာမ်ားအားလံုးအတြက္ေမးခြန္းမ်ားထုတ္သည္

(Rahnema,

1997)။
ထို႔ေၾကာင့္

'အျခားတပါးေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံမ်ား'

ႏွင့္

'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုလံုးဝအစားထိုးပစ္ျခင္း'

အၾကားတြင္ကြဲျပားျခားနားရန္လုိအပ္လာသည္။ပထမေဝါဟာရမွာေခတ္ၿပိဳင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေတြးအေခၚက
ၚကိုအတည္ျပဳျခင္း၊ျပန္္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊အသြင္ေျပာင္းျခင္းစသည့္နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ကိ
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ဖူးကိုးလ္အယူအဆအရအေတြးအေခၚအိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီႏွင့္လႊမ္းမိုးေသာအေၾကာင္းတရား discourse

တို႔မွာေရာေႏွာသြားၿပီးအာဏာဆက္ႏႊယ္ခ်က္အတြင္း၌အလုပ္လုပ္သည္။

ကိုဆိုလိုၿပီးယင္း၏အေျခခံအယူအဆမ်ားျဖစ္ေသာစဥ္ဆက္မျပတ္အဆံုးမရွိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္သဘာဝတ
ဝတရားႀကီးကိုအသံုးခ်ေရးစသည္တို႔ကိုလက္ခံသည္။ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ကိုမည္သို႔အေကာင္းဆံုးေရွ႕
ွ႕ဆက္သင့္သည္ကိုသာအဓိကထားေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုအစားထိုးျခင္းတြင္မူအထက
ထက္ပါအိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီအေျခခံမ်ားကိုလက္ခံျခင္းမရွိေပ။ယင္းအစားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆႏွင့္လံုးဝကြဲ
ြဲျပားျခားနားသည့္လူမႈေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဖြဲ႕စည္းမႈစနစ္မ်ားကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္ဆန္းစစ္မႈမ်ားကိုစတင္သည္ႏွင့္အစဥ္အလာလက္ခံနားလည္ထားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႈအယူအဆမ်
မ်ားႏွင့္ျပင္းထန္ေသာထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈမ်ားျဖစ္ပြားသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္အေတြးအေခၚကအေျခအျမစ္က်က
်က်တူးေဖာ္ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳျခင္းကိုလက္မခံႏုိင္ပဲအေပၚယံဆန္ဆန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဘာင္ထဲမွအျခားေရြးခ်
ခ်ယ္စရာမ်ားကိုသာေဇာင္းေပးလိုျခင္းမ်ားလည္းရွိလာသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္ေဝဖန္ေရးသည္လစ္ဘရယ္ႏွင့္ကြန္ဆာေဗးတစ္အေတြးအေခၚမ်ားအျပင္မာက္စ္ဝါဒထဲတြင္ရ
္ရွိေသာအေျခခံအယူအဆမ်ားကိုပါေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။ယင္းသည္ယေန႔ေခတ္လက္တင္
င္အေမရိကကဲ့ေသာလက္ဝဲယိမ္းတိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာအေျခအေနတြင္အထူးအေရ
ေရးပါသည္။ထိုအစိုးရမ်ားကိုလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေထာက္ခံထားသလိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
က္ေရးအေတြးအေခၚကိုလည္းစဥ္ဆက္မျပတ္ျပန္လည္ေမြးထုတ္ေနၾကသည္။ဂႏၴဝင္ဆိုရွယ္လစ္ဝါ
ဝါဒကအရင္းရွင္စနစ္ကိုေဝဖန္ဆန္းစစ္ရာတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္အေတြးအေခၚႏွင့္အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ဆ
္ဆင္တူသည္။သို႔ရာတြင္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကသမိုင္းေရးတစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈႏွင့္သဘာ
ဘာဝတရားႀကီးကိုအသံုးခ်ေရးစသည္တို႔တြင္မူဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္ဝါဒႏွင့္ကြဲျပားသည္။ဆိုရွယ္လစ္အေတြးအေ
အေခၚသမို္င္းတြင္ေျပာင္းလဲေရႊ႕လ်ားမႈအမ်ားအျပားရွိၿပီးအခ်ဳိ႕မွာအေျခခံက်က်ေျပာင္းလဲျခင္းျဖ
ျဖစ္သျဖင့္ဥပမာေဂဟဆိုရွယ္လစ္ဝါဒအဆံုးသတ္ရလာဒ္မွာဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟုတ္ေသးသေလာဟုေမးခ
းခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္ဝါဒႏွင့္တိုးတက္မႈျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

degrowth

အေတြးအေခၚၾကားတြင္လည္းဆက္စပ္မႈရွိသည္။

Degrowth

မွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ေသာႏုိင္ငံေရးေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္ေသာ္လည္း

(Latouche,

2009)

လက္တင္အေမရိကတြင္မည္မွ်ၾသဇာလႊမ္းသည္ကိုေျပာရန္ခက္ခဲသည္။
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈလြန္ဝါဒသည္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွလာေသာေဝဖန္ေရးအျမင္မ်ားႏွင့္လည္းဆင္တူမႈ
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မႈမ်ားစြာရွိသည္။ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏အိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီမွာစဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈအေပၚအေ
အေျခမခံေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ထိုအသိဥာဏ္ပံုစံမ်ားကဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုလံုးဝအစားထိုးႏုိင္မ
္မည့္အေတြးအေခၚမ်ားအတြက္အေျခခံမ်ားကိုဖန္တီးေပးသည္။
ထိုေဝဖန္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားေၾကာင့္လက္ရွိအခ်ိန္အထိစမ္းသပ္က်င့္သံုးခဲ့ၾကေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနည
နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္သည္ယေန႔ေခတ္၏လူမႈေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာျပႆနာရပ္မ်ာ
်ားကိုေဒသဆိုင္ရာအတိုင္းအတာႏွင့္ျဖစ္ေစ၊တစ္ကမ႓ာလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ျဖစ္ေစေျဖရွ
ရွင္းျခင္းမျပဳႏုိင္ေၾကာင္းေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည္။တိုးတက္ေရးဆိုသည့္အိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီမူ
မူေဘာင္အတြင္းအေျဖရွာျခင္းႏွင့္အေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္းမ်ားသည္အေၾကာင္းရင္းခံျပႆနာ
နာရပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိပဲထိေရာက္မႈကိုေသေသခ်ာခ်ာမသိရေသာေဆးၿမီးတိုမ်ားသာျဖ
ျဖစ္ေနသည္။ထို႔ေၾကာင့္လက္တင္အေမရိကအေျခအေနတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အစားထိုးစရာမ်ားဆိုသည္မွာဖြံ႕ၿဖိဳး
ဳးမႈအယူအဆတစ္ခုလံုးကိုအစားထိုးစရာျဖစ္ဖို႔လိုအပ္သည္။

ေခတ္မီတိုးတက္ျခင္းအယူအဆကိုဆန္႔က်င္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆကိုေမးခြန္းထုတ္ျခင္း
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္အေတြးအေခၚမ်ားကိုေက်ာ္ၿပီးေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္တက္လွမ္းႏိုင္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုေဝဖန္ျခင္းသည္ဖြံ
ျခင္းသည္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးမႈအေျခခံထားသည့္အေတြးအေခၚအုတ္ျမစ္ကိုပါေျမလွန္တူးေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ရာေခတ္မီေရးဟူ
ရာေခတ္မီေရးဟူေသာအယူအဆကိုပါျပန္လည္ေဝဖန္သံုးသပ္ရန္ျဖစ္လာသည္။ထို႔ေၾကာင့္အမွန္တကယ္အ
မွန္တကယ္အစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကိုရွာေဖြမည္ဆိုပါကေခတ္မီတိုးတက္ေရးဟူေသာရည္ရြယ္ခ်က္ကိုျပ
ကိုျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ေခတ္မီတိုးတက္ေရးဟူေသာအေတြးအေခၚ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုေခတ္မီျခင္း၊မမ
မမီျခင္းစသည္ျဖင့္ခြဲျခားျပႏုုိ္င္ေသာအရာရာတိ္ုင္းကိုတိုင္းႏိုင္သည့္မိုဒယ္တစ္ခုရွိေန
ေနသည္။အမွန္စင္စစ္ထိုေမာ္ဒယ္မွာဥေရာယဥ္ေက်းမႈကိုအေျခခံေသာမိုဒယ္သာျဖစ္သည္။ယင္းမွ
မွာေဒးကားစ္၏အသိပညာမိုဒယ္လ္
(ယင္းသည္အမွားႏွင့္အမွန္ကိုပိုင္းျခားႏိုင္ၿပီးအျခားေသာအသိပညာပုံစံမ်ားကိုျငင္းဆိုသည္)
ကိုအေျခခံသည္။က်င့္ဝတ္အရတန္ဖိုးမ်ားကိုလူသားႏွင့္ဆိုင္ေသာေဘာင္ကြက္ကြက္သာစဥ္းစားၿပီးေပ်ာ္ရႊင္မႈ
/အသံုးဝင္မႈစံျပဳဝါဒ

utilitarianism

၏ပံုစံခြဲမ်ားကိုအဓိကထားသည္။သမိုင္းကိုကာလေရႊ႕လ်ားမႈသေဘာအရတစ္ေျဖာင့္တည္းယူဆၿပီ
ပီးအတိတ္ကေခတ္ေနာက္က်မႈမ်ားမွသည္ပိုေကာင္းေသာအနာဂတ္သို႔အစဥ္ဦးတည္ေရႊ႕လ်ားသည္ဟုမွတ
ွတ္ယူသည္။ထို႔အျပင္သဘာဝႏွင့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း
တို႔စင္ၿပိဳင္တည္ရွိေနမႈကိုအထူးျပဳလက္ခံသည္။

(ယဥ္ေက်းမႈ)

11

ေခတ္မီျခင္း၏အဓိကအႏွစ္သာရအစိတ္အပိုင္းအားလံုးကိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆအတြင္းသြတ္သြင္းၿပီးျပန္လည္
ပီးျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္သည္။လက္တင္အေမရိကတြင္အေျခတည္ေသာ
အယူအဆလမ္းေၾကာင္းလည္းအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

Herbert

Spencer

Iberian
ႏွင့္

Auguste

စေသာအေတြးအေခၚရွင္မ်ား၏အယူအဆႏွင့္

Comte

positivism

အေပၚအေျခခံၿပီးအထက္ေအာက္အာဏာရွင္ဆန္ေသာ

Iberian

အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္

(Burns,

1990)။ထိုစပ္ေပါင္းအယူအဆမ်ားသည္လက္တင္အေမရိကအတြက္အထူးသျဖင့္၁၉ရာစုအတြင္း၌အထူးသ
ထူးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။တိုးတက္မႈအယူအဆႏွင့္ဥေရာပဗဟိုျပဳအေတြးအေခၚမ်ားသည္က်ယ္ေျပာလွေသာ
ုင္းရင္းသားတို႔အေပၚဗိ္ုလ္က်စိုးမိုးရ
ာလွေသာေျမယာမ်ားမွသယံဇာတမ်ားကိုထုတ္ယူသံုးစြဲရန္ႏွင့္ဌာေနတိ31
လ္က်စိုးမိုးရန္အတြက္ေရာက္လာေသာကိုလိုနီလမ္းစဥ္ကိုအားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည္။ထိုစဥ္ကတိုးတက္
ကတိုးတက္ေရးအတြက္အလုပ္မွာ

'အ႐ိုင္းအစိုင္းမ်ား'

ႏွင့္သဘာဝတရားႏွစ္ခုလံုးကိုလူ႔ယဥ္ေက်းမႈေဘာင္အတြင္းသို႔ျပဳျပင္သြတ္သြင္းေရးပင္ျဖစ္သည္။ယေန႔ေခ
ဖစ္သည္။ယေန႔ေခတ္တိုင္ေအာင္ထိုအယူအဆမ်ားဆက္လက္ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ Rafael Correa ႏွင့္
Alan

García

တို႔ကဲ့သို႔ေသာအစိုးရမ်ားသည္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအား

'ေခတ္ေနာက္က်'

ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္အတားအဆီးျဖစ္ေနသူမ်ားအျဖစ္ပံုေဖာ္ေနၾကသည္ကိုေတြ႔ႏုိင္သည္။
ထိုေခတ္မီေရးအယူအဆမွာဥေရာပတိုက္ႏွင့္အေမရိကတို႔တြင္စတင္ေမြးဖြားၿပီးကိုလုိနီစနစ္ႏွင္
င့္အတူလက္တင္အေမရိကသို႔ယူေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ထိုျပႆနာကိုအင္အားအေျချပဳကိုလုိနီျ
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ယင္းကိုယခုေဆာင္းပါးတြင္သံုးမည့္ဖင
ြ ့္ဆိုခ်က္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္သည္။ေမာ္ဒန္ျဖစ္မႈကိုအမ်ဳိးမ်ဳိးဖြင့္ဆိုၾကၿပီးႏိုင္ငံအမ်ဳိးမ်

မ်ဳိးတြင္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္တည္ရွိ္သည္ (del Río, 1997)။

ီျပဳမႈႏွင့္အသိပညာအေျချပဳကိုလိုနီျပဳမႈသီအိုရီႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ေလ့လာႏုိင္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆအ
ဆအပါအဝင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊သမိုင္း၊အသိပညာစသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအခ်ဳိ႕ေသာအေတြးအေခၚအ
ၚအယူအဆမ်ားကိုအတင္းအက်ပ္ပို႔ခ်သည္။ထိုျဖစ္စဥ္ႏွင့္အာဏာဆက္သြယ္မႈတို႔မွာခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီးကမ႓ာ
႓ာႀကီးကိုမည္သို႔မည္ပံု႐ႈျမင္နားလည္ရမည္ကိုသတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ထိုအေတြးအေ
အေခၚမ်ားမွာအျခားေသာအေတြးအေခၚမ်ားထက္သာလြန္႐ံုသာမကတစ္ခုတည္းေသာအမွန္တရားျဖစ္သည္
ည္ဆိုသည့္ပံုစံမ်ဳိးအထိေရာက္လာၿပီးအျခားအသိပညာအယူအဆမ်ားအားလံုးကိုေဘးဖယ္ထုတ္လိုက္သည္။
12

ထိုျဖစ္စဥ္တြင္တိုးတက္ေရးအယူအဆသည္က်မ္း႐ိုးေဘာဂေဗဒႏွင့္သဘာဝက်က်ေပါင္းစပ္သြားၿပီ

ပီးလက္တင္အေမရိက၏အေတြးအေခၚအားလံုးကိုလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လိုက္ေတာ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုေမးခြန္းထုတ္ရန္ႏွင့္တိုးတက္မႈအယူအဆကိုေဝဖန္ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ဆိုလ်င္ေခတ္မီမႈ
(ဝါေမာ္ဒန္ျဖစ္မႈ)

အယူအဆကုိပါေလ့လာေမးခြန္းထုတ္ရန္လိုအပ္လာသည္

(Escobar,

2005)။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားသည္အေနာက္တိုင္းအယူအဆေခတ္မီမႈကိုလည္းအစားထိုးႏုိင္သ
ုိင္သည္မ်ားျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။ေရွ႕ဆက္သြားႏိုင္ေသာနည္းတစ္နည္းမွာအေနာက္တိုင္းအေတြးအေခၚမ်ားထဲ
အေခၚမ်ားထဲကပင္ေရွ႕တန္းသိပ္မေရာက္ေသာအေတြးအေခၚအခ်ဳိ႕ကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။လက္တ
္။လက္တင္အေမရိကအတြက္ဆိုလ်င္ရာဒီကယ္ျဖစ္ေသာ

biocentric

environmentalism

ႏွင့္ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေသာအမ်ဳိးသမီးဝါဒတို႔ကိုယူရန္ရွိသည္။ပထမအေတြးအေခၚကသဘာဝတရားတြင္သီး
တြင္သီးျခားတန္ဖိုးမ်ားရွိေနသည္ကိုအသိအမွတ္ျပဳသည္။ေမာ္ဒန္အယူအဆတြင္သဘာဝတရားဆိုသည္မွာ
ည္မွာလူသားတို႔အတြက္အသံုးဝင္ေသာအရာမ်ားကိုစုေပါင္းထားသည့္အစုအေဝးသာျဖစ္ေနသည္။အဓိကဦး
။အဓိကဦးေဆာင္ေသာအေတြးအေခၚရွင္မ်ားထဲတြင္ေနာ္ေဝးမွ

Arne

Næss

(1985)

လည္းပါဝင္သည္။အမ်ဳိးသမီးဝါဒမွာမူဥပမာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအေျချပဳစီးပြားေရးစနစ္ကဲ့သို႔က်င့္ဝတ္အရအစား
တ္အရအစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာကိုဖန္တီးေပးသည္။ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏အေတြးအေခၚမ်ား၏အခန္းက
အခန္းက႑ကိုလည္းခ်န္လွပ္ခဲ့၍မရေခ်။
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဥပမာမ်ားမွာဥေရာပပဓာနအျမင္မွခြဲထြက္ေသာစၾကၤာ၀ဌာလံုးဆိုင္ရာအယူအ
င္ရာအယူအဆမ်ားျဖစ္ၿပီးတိုးတက္မႈ၊ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစေသာအယူအဆမ်ားပါရွိမေနေပ။မတူကြဲျပားေသာအသိဥာဏ္အေ
္အေဆာက္အဦပံုစံမ်ားမွာမ်ားျပားလြန္းေသာေၾကာင့္အားလံုးကိုသံုးသပ္ျပရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။သို႔ေသာ္၎တို႔ရွိ
။သို႔ေသာ္၎တို႔ရွိေနေၾကာင္းကိုမူစိတ္ထဲတြင္မွတ္သားထားရန္လိုသည္။
ယာယီခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း
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ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေခတ္ၿပိဳင္အျငင္းအခံုမ်ားမွသည္တိုးတက္မႈႏွင့္ေခတ္မီမႈ

(ေမာ္ဒန္ျဖစ္မႈ)

အယူအဆမ်ားကိုပါသံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာလက္တင္အေမရိက၏အေတြးအေခၚဂိုဏ္းမ်ားကိုအုပ္စုတူ
ုအပ
ု စ
္ တ
ု ူအမ်ဳိးအစားစတင္ခြဲျခားႏိုငၿ္ ပီျဖစ္သည္။ထိသ
ု ႔အ
ို ပ
ု စ
္ တ
ု ခ
ူ ြဲျခားမႈ၏အေျခခံမာွ လည္းက်ယ္ျပန္႔ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြ
ၿဖိဳးမႈလြန္ဝါဒကိုေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈေပၚတြင္အေျခခံထားသည္။

(ယင္းႏွင့္အတူတန္ျပန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

degrowth

ႏွင့္ကုိလိုနီစြန္႔လႊတ္မႈ decolonialization အယူအဆမ်ားကိုလည္းပါဝင္ထင္ဟပ္ေဆြးေႏြးထားသည္။)
ထိုေ၀ဖန္ေရး႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ပါကတစ္ဖက္တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္တိုးတက္မႈ၏သက္ေသအေထာက္အထား
ားျဖစ္သည္ကိုလက္ခံၿပီးမွထိုတိုးတက္မႈကိုမည္သို႔ရွာေဖြသင့္သည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအလြန္ကြဲျပာ
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အဓိကအေတြးအေခၚရွင္မ်ားမွာပီ႐ူးမွ Aníbal Quijano (2000) ႏွင့္အာဂ်င္တီးနားမွ Walter Mignolo (2007) တို႔ျဖစ္သည္။

Restrepo and Rojas (2010) တို႔၏သံုးသပ္ခ်က္ကိုၾကည့္ပါ။

ပားေသာအစားထိုးစရာေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္းရွိ္သည္။အျခားတစ္ဖက္တြင္မူဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
မႈသည္တိုးတက္ျခင္း၊ႀကီးထြားျခင္းစသည္တို႔သို႔သြားရာလမ္းျဖစ္သည္ဟူေသာအစဥ္အလာေတြးေခၚပ
ၚပံုကို႐ိုက္ခ်ဳိးၿပီး

'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမဟုတ္ေသာအျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား'

ကိုရွာေဖြသည့္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ေအာက္ပါဇယား၁တြင္အမ်ဳိးအစားခြဲျခားမႈသေဘာကိုအႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။
ဇယား၁။တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဘာင္အတြင္းမွအျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုအစားထိုးမည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုအၾက
ၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ခြဲျခားထားသည္။အဓိကအေတြးအေခၚလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုဥပမာမ်ားအျဖစ္ေဖာ
ဖာ္ျပထားသည္။

(၁) တိုးတက္မႈႏွင့္ေခတ္မီမႈအယူအဆေဘာင္အတြင္းမွအျခားနည္းလမ္းမ်ား
က်မ္း႐ိုးအသံုးခ်မႈပဓာနဝါဒခ်ဥ္းကပ္ပံု

-

ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုျပင္ဆင္တည့္မတ္ျခင္း

(ဥပမာ-

ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္
'တတိယလမ္း')၊လူမ်ားႀကိဳက္အမ်ဳိးသားေရးအေျခခံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ဖြံ႕ၿဖိဳ
ိဳးမႈဝါဒသစ္ႏွင့္တိုးတက္ေသာနီယိုတြင္းထြက္ဝါဒ
စီးပြားေရးစနစ္၏ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္လုပ္င

-

္ငန္းစဥ္မ်ား၊အရင္း၏အလုပ္လုပ္ပံုတိ

ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒလမ္းေၾကာင္း၊အေစာပိုင္းအေဆာက္အဦဝါဒ၊

တို႔ကိုေလ့လာေသာအျခားခ်ဥ္းကပ္ပံု

ဒ၊မာက္စ္ႏွင့္နီယိုမာက္စ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊မီခိုမႈသီအိုရီ၊နီယို
ိုအေဆာက္အဦဝါဒ၊၂၁ရာစုဆိုရွယ္လစ္ဝါဒအစိတ္အပုိင္းမ်ား

လူမႈမ်က္ႏွာစာကိုအဓိကထားေသာ

-

သာအျခားနည္းလမ္းမ်ား

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏လူမႈအကန္႔အသတ္၊စီးပြားေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆကိုခြ
ခြဲထုတ္ျခင္း၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ဆင္းရဲမႈကိုအဓိကအာ႐ံုစိုက္ျခင္း
33 သားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္လူသားစေကး
အတြင္းမွလာေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊လူ

ကးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
-

အျခားစီးပြားေရးမ်ား

(အိမ္တြင္း၊စည္းျပင္၊အေသးစားႏွင့္ဌာေနရင္းလုပ္ငန္းမ်ား)၊လစ္ဘ
ရယ္ယဥ္ေက်းမႈစံုဝါဒ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈကိုတု တုန္႔ျပန္ေသာအျခားနည္းလမ္းမ်ား

ေဂဟ-

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊အားေပ်ာ့/အားျပင္းေသာေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆမ်ား

(၂) တိုးတက္မႈႏွင့္ေခတ္မီမႈအယူအဆေဘာင္ကိုေက်ာ္လြန္ေသာအစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
-

Conviviality

-

အလြန္အားေကာင္းေသာေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆ၊ဇီဝဗဟိုျပဳခ်ဥ္းကပ္ပံု၊နက္႐ိႈင္းေဂဟဝါ

ိႈင္းေဂဟဝါဒ
-

အမ်ဳိးသမီးဝါဒေဝဖန္ေရး႐ႈေထာင့္၊ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအေျချပဳစီးပြားေရး

-

စီးပြားေရးတြင္႐ုပ္ဝတၳဳတန္ဖိုးမ်ားႀကီးစိုးျခင္းကိုတန္ျပန္ျခင္း၊ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

-

ဗဟုယဥ္ေက်းမႈဝါဒ၊ဗဟု

ဝါဒ၊ႏိႈင္းရသေဘာတည္ရွိမႈဝါဒ၊က်ယ္ျပန႔္ေသာႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈပံုစံမ်ား
-

Buen Vivir

စာေရးသူကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးမႈ။
ပထမအုပ္စုမွာလစ္ဘရယ္၊ကြန္ဆာေဗးတစ္ႏွင့္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒတည္းဟူေသာေခတ္သစ္အေတြးအေခၚဂိုဏ္
ခၚဂိုဏ္းမ်ားအတြင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအျငင္းအခံုမ်ားကိုထင္ဟပ္ေနသည္။ထိုအုပ္စုအတြက္အျခားတပါး
ခားတပါးေသာေရြးခ်ယ္စရာမ်ားဆိုရာ၌ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ႏို္င္ငံေတာ္၏အခန္းက႑၊ေစ်းကြက္ကိုဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ
က္စြက္ဖက္မႈအတိုင္းအတာ၊တရားမွ်တမႈအယူအဆႏွင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုကိုင္တြယ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားစသည္တို
းစသည္တို႔အေပၚအဓိကထားကြဲလြဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ထိုအျငင္းအခံုမ်ားမွာအေပၚယံအေသးအဖြဲမ်ားေတာ့မဟု
တာ့မဟုတ္ေခ်။သို႔ရာတြငအ
္ ဓိကေထာက္ျပလိုသည္မွာထိုဂိုဏ္းမ်ားအားလံုးသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆသ
ို ည္မာွ ႐ုပဝ
္ တၳဳပို
ၳဳပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုစုေဆာင္းျခင္းအားျဖင့္အစဥ္အဆက္တစ္ေျဖာင့္တည္းတိုးတက္သြားေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖ
ဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ထပ္မံစဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းမရွိ္ပဲမွတ္ယူထားၾကသည္။တစ္နည္းဆိုရေသာ္ယင္းတို႔အားလံ
ို႔အားလံုးသည္ေခတ္မီေရးဟူေသာစီမံခ်က္

Project

Modernity

၏အကန္႔အသတ္အတြင္း၌ပင္ရွိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ဒုတိယအုပ္စုမွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုလံုးဝအစားထိုးပစ္မည့္အုပ္စုျဖစ္သည္။ယင္းတု႔ိအနက္ပထမဦးဆံုးထင္ရွာ
ွားလာေသာအယူအဆတစ္ခုမွာ၁၉၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ေပၚထြက္ခဲ့ေသာမကၠဆီကိုမွ Ivan Illich ၏
'Conviviality'13အယူအဆျဖစ္သည္။ထို႔ေနာက္နီယိုဂႏၴဝင္စီးပြားေရးအယူအဆျဖစ္ေသာစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳ
ိဳးေရးကိုလံုးဝဆန္႔က်င္သည့္ရာဒီကယ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဝါဒီမ်ားေပၚထြက္လာသည္။ယင္းတို႔တြ
တြင္ျပင္းထန္ေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အဓိကဝါဒီမ်ား14၊ဇီဝဗဟိုျပဳ
ဝါဒ15ႏွင့္နက္႐ိႈင္းေဂဟေဗဒစသည္တို႔ပါဝင္ၿပီးယင္းတို႔၏အနက္ဖြင့္မ်ားကိ
34 ု

Næss

16

(1989) တြင္ေလ့လာႏိုင္သည္။ယင္းတို႔ကိုအခ်ဳိ႕ေသာလူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ကိုင္စြဲေတာင္းဆုိၾကၿ

13

ကုန္ထုတ္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္သည္။ကုန္ထုတ္ဆက္သြယ္ေရးတြင္လူသားတို႔၏တုန္႔ျပန္မႈကို conditioned reflex

ဟုေခၚေသာအလိုအေလ်ာက္တုန္႔ျပန္မႈမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ပံုသြင္းၿပီး Conviviality
အယူအဆတြင္မူလူမႈဘဝကိုကိုယ္တိုင္ဖန္တီးသူမ်ားပါဝင္ေသာဆက္ႏႊယ္မႈျဖစ္သည္။ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမွ conviviality
သို႔ကူးေျပာင္းျခင္းျဖင့္နည္းပညာတန္ဖိုးမ်ားကိုက်င့္ဝတ္တန္ဖိုးျဖင့္အစားထိုးၿပီး႐ုပ္ဝတၳဳတန္ဖိုးမ်ားကို႐ုပ္ဝတၳဳမဟုတ္ေသာတ
ာတန္ဖိုးမ်ားျဖင့္အစားထိုးႏုိင္သည္ (Illich, 2006)။
14

The strand of sustainable development characterised by rejecting the reductionism of the concept of natural

capital, and using the category of patrimony in its place. It maintains that there are multiple ways of valuing the
environment, it accepts the values intrinsic to nature, and its approach is participatory, among other aspects.
15

သဘာဝတရားတြင္ကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးရွိၿပီးအသက္ဇီဝတြင္လည္းပကတိတန္ဖိုးရွိသည္္ဟူေသာအယူအဆ

16

A. Næss (1989) ဦးေဆာင္ေသာအေတြးအေခၚႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ

ကၿပီးအီေကြေဒါႏုိင္ငံ၏ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္တြင္

'သဘာဝတရားဆိုင္ရာရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား'

အခန္းေအာက္၌ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။
အမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားဘက္မွလည္းအမ်ဳိးသားႀကီးစိုးေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိ
ဖိဳးေရးဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိအခ်ဳိးမညီမႈမ်ားႏွင့္ထက္ေအာက္ဖြဲ႕စည္းမႈမ်
မ်ားကိုမ်ဳိးပြားထုတ္လုပ္ၿပီးခိုင္မာေအာင္လုပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္

(Saunders,

2002)။စီးပြားေရးအေဆာက္အဦအတြင္းမွ႐ုပ္ဝတၳဳသံုးစြဲေရးကိုေလွ်ာ့ခ်ေရးအဆိုျပဳမႈမ်ားမွာလည္းယ
းယခုေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္အက်ဳံးဝင္ၿပီးစားသံုးမႈႏွင့္ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားကိုေျပာင္းလဲေရးမ်
မ်ားကိုေဇာင္းေပးေျပာဆိုၾကသည္။ယင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအယူ
ယူအဆမ်ားႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာတရားမွ်တေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္းပါဝင္သည္

(Sachs

and

Santarius, 2007)။
အထက္ပါအယူအဆလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာေခတ္မီေရးစီမံခ်က္ႏွင့္အနီးအေဝးအမ်ဳိးမ်ဳိးမွခပ္ခြာခြာျ
ာျပဳထားၾကသည္။ဥပမာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္႐ုပ္ဝတၳဳအားကိုးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔သည္ခပ္ခြ
ခြာခြာေနရာတြင္ရွိၾကေသာ္လည္းဇီဝဗဟိုျပဳဝါဒမွာမူလံုးဝေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္တည္ရွိသည္။ယင
ယင္းတို႔ဘံုတူညီေသာအခ်က္မွာအသုံးခ်ဝါဒႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈစံျပဳဝါဒဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ားကိုဆန္႔က်င္
င္ျငင္းပယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္အထက္ပါအယူအဆမ်ားႏွင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏စၾကာဝဠာအယူအဆမ
ဆမ်ားကိုေပါင္းစပ္ထားေသာအဆုိမ်ားလည္းရွိသည္။ယင္းမွာအစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈစံုဝါဒေဘာင္
င္အတြင္း၌မျဖစ္ႏိုင္ပဲယဥ္ေက်းမႈမ်ားေပါင္းစပ္ေရာေႏွာျခင္းအယူအဆရွိဖို႔လိုအပ္သည္။
အထက္ပါခ်ဥ္းကပ္ဆင္ျခင္ပံုမ်ားေၾကာင့္ေမာ္ဒန္ျဖစ္မႈသည္တစ္ခုေသာရွိမႈေဗဒကိုတည္ေဆာက္ေၾက
ၾကာင္းထင္ရွားစြာသိျမင္လာရသည္။ထိုရွိမႈေဗဒမူေဘာင္ထဲတြင္လူ႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သဘာဝတရားႀကီးကိုစ
ုစည္းျခားထားကာသဘာဝတရားကဦးစားေပးအဆင့္ေအာက္ျဖစ္ၿပီးယင္းကိုလူသားအက်ဳိးအတြက္လႊ
လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္သည္ဟုလက္ခံထားသည္။ထို႔ေၾကာင့္ေနာက္ေပၚအေတြးအေခၚမ်ား
ားကဥေရာပပဓာနရွိမႈေဗဒမွခြဲထြက္ၿပီးအျခားအစားထိုးစရာမ်ားကိုရွာေဖြရန္လိုအပ္သည္ဟုယူဆလၾ
လၾကသည္။လက္တေလာတြင္အာ႐ံုထားခံရေသာအယူအဆတစ္ခုမွာ

'ႏိႈင္းရရွိမႈေဗဒ'

ျဖ

ဖစ္သည္။ယင္းတြင္သဘာဝႏွင့္ေမာ္ဒန္ျဖစ္မႈဆန္႔က်င္အစြန္းအယူအဆမရွိေပ။သဘာဝတရားႏွ
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ႏွင့္အဓိကဆက္စပ္ေနေသာေအဂ်င္စီ

(ပုဂၢလေရြးခ်ယ္မႈ)၊က်င့္ဝတ္တန္ဖိုးႏွင့္ႏို္င္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္မႈစသည္တို႔ကိုအဓိ
ဓိကထားေလ့လာေစာေၾကာသည္။အေနာက္တိုင္းအသိပညာကသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အျဖစ္သတ္မွတ
ွတ္ေသာလူမႈေဗဒအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုလည္းျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ၾကသည္ (Blaser and de la Cadena,
2009)။ႏိႈ္င္းရရွိမႈေဗဒ၏အထက္ပါဝိေသသမ်ားကိုလက္တင္အေမရိကရွိဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်
မ်ားအၾကားတြင္အဓိကေတြ႕ရသည္။သဘာဝကိုဖ်က္ဆီးမွသာျဖစ္ႏို္င္ေသာတိုးတက္မႈအယူအဆမ်ားကိုလိ
လိုက္နာက်င့္သံုးရန္မည္မွ်ခက္ခဲေၾကာင္းသိျမင္ႏုိင္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါအယူအဆမ်ားႏွင့္အျခားဆက္စပ္ေသာအယူအဆမ်ားကိုစုေပါင္းၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုအစ
အစားထိုးႏို္င္ေသာ

Buen

(လူမႈႏွင့္ေဂဟအျမင္မ်ားအေပၚအေျခခံသည့္ေကာင္းမြန္ေသာဘဝဟုအဓိပၸါယ္ရေသာစပိန္စကားလံု
ံုး၊သမၼာအာဇီဝႏွင့္အနက္ဆင္တူသည္)

Vivir

အယူအဆေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္စုေပါင္းမိသည္။ယင္းသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာစကားလံုးကိုဖယ္ရွားႏုိ
ုိင္ၿပီးအနာဂတ္အတြက္အလားအလာအလြန္ေကာင္းေသာစကားလံုးလည္းျဖစ္သည္

(Acosta,

2008;

Gudynas,
2011b)။အစဥ္အလာစဥ္းစားပုံမ်ားျဖစ္ေသာစဥ္ဆက္မျပတ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊မ်ဥ္းေျဖာင့္သေ
သေဘာတိုးတက္မႈႏွင့္လူသားဗဟိုျပဳ

anthropocentric

အယူအဆမွသည္အာ႐ံုခံစားမႈႏွင့္ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈမ်ားပါပါဝင္ေသာပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ဘဝသာယာဝ
ာဝေျပာမႈဆီသို႔ခ်ဥ္းကပ္သြားႏိုင္သည္။လူသားအက်ဳိးစီးပြားပဓာနဝါဒမွခြဲထြက္ျခင္းေၾကာင့္သဘ
သဘာဝတရား၏ပကတိတန္ဖိုးမ်ားကိုျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္အျပင္သဘာဝ/ယဥ္ေက်းမႈဒိြဆန႔္က်
က်င္သေဘာကိုေက်ာ္လႊားႏုိင္ၿပီးရပ္ရြာလူ႔ေဘာင္မ်ားကိုလည္းႏို္င္ငံေရးႏွင့္က်င့္ဝတ္လူသားမ်ာ
်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာလူ႔ေဘာင္မ်ားအျဖစ္႐ႈျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
Buen

Vivir

သည္အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းမိ႐ိုးဖလာအသိပညာမ်ားမွအေမြဆက္ခံရေသာအယူအဆတစ္ခုျဖစ္သည္။ထင္ရွား
ွားေသာအေထာက္အထားမ်ားတြင္အီေကြေဒါမွ Kichwa လူမ်ဳိးစု၏ sumak kawsay ဘိုလီးဗီးယားမွ
Aymara

လူမ်ဳိးစု၏

suma

qamaña

အယူူအဆမ်ားပါဝင္သည္။သို႔ရာတြင္အျခားေသာဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏အယူအဆမ်ားလည္းေပါင္းစပ္ပါ
္းစပ္ပါဝင္မႈရွိသည္။အလားတူပင္ေခတ္မီေရးအယူအဆ၏အနားစြန္းတြင္ရွိေသာေခါက္႐ိုးက်ဳိးမဟုတ္ပဲေဝဖန္ဆ
ပဲေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈရွိေသာအယူအဆမ်ားျဖစ္သည့္ဇီဝဗဟိုျပဳသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဝါဒႏွင့္အမ်ဳိးသမီးဝါဒတို႔၏ေပါ
ါဒတို႔၏ေပါင္းစည္းထည့္ဝင္မႈမ်ားလည္းပါဝင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

Buen

Vivir

ဆိုသည္မွာအယူအဆေပါင္းစံုႏွင့္အစဥ္အလာေပါင္းစံုစီးဝင္ေပါင္းစပ္ေသာႏိုင္ငံေရးပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး
ာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆကိုေဝဖန္ေျခေက်ာက္သည့္အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္လံုးဝအစားထိုးပစ္မ
အစားထိုးပစ္မည့္အယူအဆမ်ားဆံုစည္းရာလည္းျဖစ္သည္။ေခတ္မီေရးအေတြးအေခၚကေႏွာင္တည္းထား
ာင္တည္းထားသည့္ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားကုိခ်ဳိးဖ်က္ပစ္ၿပီးလူမႈႏွင့္စီးပြားေရးဖြဲ႕စည္းမႈအသစ္မ်ားကိုတည္ေဆာက္ရန္ႀ
ုတည္ေဆာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈလည္းျဖစ္သည္။
ယာယီသေဘာဆန္းစစ္ျခင္း
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ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆႏွင့္ပတ္သက္သည့္အျငင္းအခံုမ်ားကိုယာယီသေဘာအားျဖင့္ဆန္းစစ္ျခင္းသည
သည္အလြန္အျပဳသေဘာေဆာင္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာေမးခြန္းမ်ားသည္
ည္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ဗဟိုခ်က္တြင္ရွိေနၿပီးတိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္သည့္တိုင္းျပည္မ်ားတြင္
င္ပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာသည္။ပညာရွင္မ်ားႏွင့္တက္ႂကြ
ကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကားတြင္ထုိေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအခ်ိတ္အဆက္ရွိကာဌာေနတိုင္းရင္းသ
းသားမ်ား၏အသိပညာမ်ားမွာလည္းအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ျပန္လည္ႏိုးၾကားလာေနသည္။17
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုအစားထိုးမည့္အယူအဆမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္တျဖည္းျဖည္းႏွင့္
့္ဗဟိုခ်က္သို႔ေရာက္လာၾကသည္။ဥပမာအားျဖင့္အီေကြေဒါႏွင့္ပီ႐ူးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပို႔စ္သယံဇာတတူးေ
17
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းေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး
ဝါဒကိုေဆြးေႏြးၾကျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆသည္အခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ျပန္လည္
ည္ရွင္သန္ေနၿပီးအခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ေသဆံုးလုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက
ႈကိုအစားထိုးေရးသည္ေဆြးေႏြးရမည့္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္လက္ခံလာၾကၿပီးအေျပာင္းအလဲမ
ဲမ်ားမွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏မူကြဲပံုစံမ်ားလား၊ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုလံုးဝအစားထိုးမည့္နည္းလမ္းမ်ားလားဟူ၍ေရြးခ်ယ္
ယ္ဆံုးျဖတ္ရန္သာျဖစ္လာသည္။
ေဆြးေႏြးၾကေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ေရွးကအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာႏိုင္ငံေတာ္ႏ
္ႏွင့္ေစ်းကြက္တို႔၏အခန္းက႑မ်ားပါသလိုေမးခြန္းအသစ္မ်ားျဖစ္ေသာႏိႈင္းရရွိမႈေဗဒႏွင့္ခ်ဲ႕
ဲ႕ထြင္ထားေသာႏို္င္ငံသားျဖစ္မႈပံုစံတို႔လည္းပါဝင္သည္။အစဥ္အလာေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ေသာေစ်
စ်းကြက္ႏွင့္ႏို္င္ငံေတာ္၏အခန္းက႑မ်ားကိုပင္႐ႈေထာင့္အသစ္မ်ားမွျပန္လည္သံုးသပ္
ပ္ေဆြးေႏြးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ေဒသတြင္း၌အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈႏွင့္ဘာတာစနစ္တို႔ကိုအေျခခံေသာ
သာေစ်းကြက္မ်ားလည္းရွိေနေသးေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ဳိးျဖစ္သည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူသည္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈတစ္ခုတည္းကိုသာဦးတည္ခ်က္မထားအပ္ပဲဘဝအရည္အေသြးႏွင္
င့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ကိုပါဦးတည္ခ်က္ထားရန္လိုအပ္လာသည္။ဘဝသ
ဝသာယာဝေျပာမႈဟူသည္႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းႏွင့္တစ္သီးပုဂၢလမ်က္ႏွာစာသက္သက္မဟုတ္ပဲစုေပါင္းႏွ
ႏွင့္စိတ္ဝိဥာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်က္ႏွာစာမ်ားႏွင့္ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာမ်က္ႏွာစာမ်ားလည္းပါဝင္သည္။
ယင္းကသဘာဝေလာကႀကီးႏွင့္လူတို႔ဆက္ဆံေရးတြင္နက္႐ိႈင္းေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုေတာင္
င္းဆိုသည္။အနာဂတ္သည္ရွားပါးမႈႏွင့္ခ်ဳိးျခံေခြၽတာမႈတို႔၏ေခတ္ျဖစ္ရန္ရွိရာသဘာဝသယံဇာတမ်ားကိ
ကိုက်ဥ္းေျမာင္းစြာအသံုးခ်ၿပီးဘဝအရည္အေသြးကိုထိန္းသိမ္းထားႏို္င္ရန္ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ဇီ
ဇီဝမ်ဳိးကြဲစံုမ်ားကိုထိန္းသိမ္းေရးဆိုသည္မွာလည္းပကတိတန္ဖိုးသေဘာေဆာင္ေသာအျခားေသာက်င္
င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ႐ႈေထာင့္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ထိုလမ္းေၾကာင္းတြင္ဇီဝပဓာနဝါဒကိုဦးတည္ထားၿပီးအေနာ
နာက္တိုင္းအစဥ္အလာျဖစ္ေသာယဥ္ေက်းမႈ/သဘာဝဒိြသေဘာမွသိသိသာသာလမ္းခြဲထြက္ျခင္းလည
လည္းျဖစ္သည္။
က်င့္ဝတ္နယ္ပယ္တြင္လည္းျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားသည္။အသံုးခ်တန္ဖို
ိုးအေပၚအေျခခံေသာတန္ဖုိးသတ္မွတ္ခ်က္ကိုစိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားရွိလာသည္။ယင္းေၾကာင့္စီ
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စီးပြားေရးအေဆာက္အဦကိုျပန္လည္ဆန္းသစ္ရန္လိုအပ္လာသလိုအသံုးဝင္မႈစံျပဳဝါဒေက်ာ္လြန္သည့္တ
့တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္းလိုအပ္လာသည္။ယင္းတြင္သဘာဝတရားႀကီးအတြက္ပကတိတန္ဖိုးသတ္မ
္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။
တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္အေနာက္တိုင္းသိပၸံႏွင့္နည္းပညာကျပႆနာမ်ားအားလံုးကိုေျဖရွင္းၿပီးအရာ
ရာအားလံုးကိုရွင္းျပႏုိင္သည္ဆိုသည္ကိုလည္းဆန္႔က်င္ေစာဒကတက္ၾကသည္။လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္
ယ္ၿပီးအသံုးခ်ပဓာန
ဆန္ေသာအေတြးအေခၚမ်ားကိုစြန္႔လႊတ္ၿပီးမေရရာမႈႏွင့္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေခ်တို႔ကိုအသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။
အစားထိုးစရာမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္မ်ား၊၎တို႔၏သက္ဝင္လႈပ္ရွ
ရွားပံုမ်ားႏွင့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေၾကာင္းကိုအဓိကအာ႐ံုစိုက္ေလ့ရွိသည္။ယေန႔ေဆြးေႏြးျငင
ငင္းခံုမႈမ်ားသည္ထိုေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားအတြက္အေျဖသစ္မ်ားကိုေပးသည္။လယ္သမားငယ္မ်ား၊ဌာ
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားစသည့္အစဥ္အလာအပယ္ခံမ်ားကို

ိုအဓိကေနရာေပးျခင္း၊ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္တရားမွ်တမႈတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာအယူအဆမ်ားကိုျပန္လည္
ည္ဖြင့္ဆိုျခင္းစသည္တို႔ပါဝင္သည္။
ယခင္ကပစ္ပယ္ျခင္းခံရေသာ

'အျခားေသာ'

အသိပညာစနစ္မ်ားျဖစ္သည့္လက္တင္အေမရိကဌာေနတိုင္းရင္းသားစသူတို႔၏အသိပညာအေဆာက္
က္အအံုမ်ားကိုအဓိကဦးတည္ၿပီးေဆြးေႏြးလာသည္။မည္သိ္ု႔ေသာအစားထိုးစရာျဖစ္ေစယဥ္ေက်းမႈလ
ႈလႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္မႈေဘာင္အတြင္း၌ျဖစ္မလာႏိုင္ေပ။ယဥ္ေက်းမႈအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ဖလွယ္
ယ္ျခင္းမ်ားမျဖစ္မေနရွိဖို႔လိုသည္။ထို႔ေၾကာင့္ဂ်င္ဒါဆိုင္ရာအျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားကုိလည္းထည့္သြင္းရန္လို
ိုၿပီးယင္းမွာ (ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို) အေလ်ာ့ေပး႐ံုသက္သက္ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းထက္ပိုလြန္သည္။
အသံုးခ်ပဓာနဝါဒအေပၚအေျခခံေသာ

(ဘသာဝတရားကိုလႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္၊အသံုးခ်၊သီးျခားခြဲထုတ္)

အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆမ်ားအဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့ေၾကာင္းကိုအထက္ပါအေတြးအေခၚမ်ားကေထာ
ထာက္ျပေနၾကသည္။အစားထိုးအယူအဆအားလံုးကေမာ္ဒန္အေတြးအေခၚကဖန္တီးေပးေသာတိုးတ
းတက္မႈအယူအဆႏွင့္လမ္းခြဲသည္။ထိုအေျပာင္းအလဲသည္႐ိုးစင္းမႈေတာ့မရွိေပ။ယင္းမွာအတိတ္ကတန
တန္ဖိုးရွိေသာအရာမ်ားႏွင့္လမ္းခြဲျခင္းမဟုတ္ပဲအေျပာင္းအလဲကမည္သည့္လမ္းေၾကာင္းကိုဦး
ီးတည္ရမည္ကိုေဖာ္ျပေနသည္။

Buen

Vivir

(ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ျခင္းဝါသမၼာအာဇီဝ)

အယူအဆကထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားမည္မွ်ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္ကိုေဖာ္ျပေနသည္။
ထို႔ေၾကာင့္အစဥ္အလာႏိုင္ငံေရးအမ်ဳိးအစားခြဲျခားမႈမ်ားျဖစ္ေသာလစ္ဘရယ္ဝါဒ၊ကြန္ဆာေဗးတစ္ႏွင္
င့္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒစသည္မ်ားသည္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးမႈ၏အစားထိုးစရာမ်ားေပၚထြက္လာေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ျ
္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။တစ္နည္းဆိုေသာ္အေျပာင္းအလဲသည္ပို႔စ္အရင္းရွင္ႏွင့္ပို႔စ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ
ါဒအသြင္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီးအဆင့္ဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆမွရွင္းလင္းစြာလမ္းခြဲထြက္လာၿပီျဖစ္သည္။
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ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆကိေ
ု ၀ဖန္မမ
ႈ ်ားႏွင့္အစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
အမ်ဳိးသမီးဝါဒအျမင္႐ႈေထာင့္
Margarita Aguinaga1, Miriam Lang2, Dunia Mokrani3, Alejandra Santillana4
ယေန႔ေခတ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒအေတြးအေခၚသည္တန္းတူေရးႏွင့္လြတ္ေျမာက္ေရးအယူအဆေပၚတြင္အေျခခံ
င္အေျခခံသည္။မတူကြဲျပားျခင္း၊ဘဝ၏ျဖစ္တန္စြမ္းႏွင့္အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳေသာခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံတို႔မွေပါက္ဖြားလာ
ံတို႔မွေပါက္ဖြားလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈေရစီးေၾကာင္းအသစ္ျဖစ္လာေရးကိုဦးတည္ခ်
ရးကိုဦးတည္ခ်က္ထားျခင္းေၾကာင့္တည္ရွိေနေသာပါဝါဆိုင္ရာဆက္ႏႊယ္မႈအားလံုးကိုေလ့လာဆန္းစစ္ရန္လို
္းစစ္ရန္လိုအပ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုအမ်ဳိးသမီးဝါဒ႐ႈေထာင့္မွေဝဖန္ဆန္းစစ္ရာတြင္ေပါင္းစည္းညီၫႊတ္ေသာေဝဖန္
ႊတ္ေသာေဝဖန္ေရးျဖစ္ရန္လည္းလိုသည္။ယင္းေဝဖန္ေရးတြင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊စီးပြားေရး၊ကုန္ထုတ္လု
၊ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပံုစံ၊ကိုလိုနီဝါဒႏွင့္ဖိုႀကီးစိုးေသာေလာကႀကီးအားလံုးပါဝင္သည္။
သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးယခုအခန္းသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆတြင္အမ်ဳိးသမီးဝါဒ၏ထည္
ဝါဒ၏ထည့္ဝင္ပံ့ပိုးမႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။စာေရးသူမ်ားအေနႏွင့္ဂႏၴဝင္အကယ္ဒမစ္
ၴဝင္အကယ္ဒမစ္ႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ကြဲျပားျခားနားေသာဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈပံုစံကိုေပးႏိုင္ရ
ပံုစံကိုေပးႏိုင္ရန္အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟုခံယူထားၾကသည္။အမ်ဳိးသမီးဝါဒသည္အစဥ္အလာဖုိဗဟိုျပဳအေ
အေတြးအေခၚမ်ားကိုေတာ္လွန္ရန္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ဖိုဗဟိုျပဳအေတြးအေခၚမ်ားသည္သိပၸံနည္းက်
ၸံနည္းက်ၿပီးအျမဲတမ္းမွန္ကန္သည္ဟုဆိုၾကေသာ္လည္းအျခားေသာအသိပညာမ်ားကိုစနစ္တက်ႏွိပ္ကြ
ႏွိပ္ကြပ္ထားသည္။ထို႔အျပင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္စကားေျပာ၊ေဆးပညာႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆို္င္ရာသ႐ုပ္ခြဲ
္င္ရာသ႐ုပ္ခြဲပညာ၊ဒႆနႏွင့္မႏုႆေဗဒစသည့္နယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင္လႊမ္းမိုးထားႏုိ္င္သည္

(Dorlin,

2009)။
အကယ္၍အမ်ဳိးသမီးဝါဒကိုအသိပညာတစ္ရပ္အျဖစ္ႏွင့္ဘဝကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေျပာင္းလဲေပးႏု
ႏုိင္မည့္အယူအဆတစ္ရပ္အျဖစ္သတ္မွတ္ပါကအကယ္ဒမစ္၊ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ႏွင့္မညီမွ်၊မတရ
တရားေသာႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးစနစ္မ်ားကိုေျပာင္းလဲရန္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ႀကိဳးပမ္းေဆာင္
င္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပါေပါင္းစပ္ျခင္းျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္လက္တင္အေမရိကတြင္ေပၚထြက္ခ
္ခဲ့ေသာအျငင္းအခံုမ်ားမွစိတ္ကူးအၾကံဥာဏ္အခ်ဳိ႕ကိုလည္းေပးစြမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။အထူးသျဖ
ျဖင့္လတ္တေလာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွေပၚထြက္လာသည့္အတိုင္းလက္တင္အေ
39
1

Margarita Aguinaga Barragán သည္တက္ႂကြေသာလူမႈေဗဒပညာရွင္ႏွင့္အမ်ဳိးသမီးဝါဒီတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး the Ecuador Women’s

Assembly (AMPDE) တြင္ဦးေဆာင္ပါဝင္သည္။သူမသည္ the Institute of Ecuadorean Studies (IEE)
တြင္သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး the Standing Committee on Alternatives to Development တြင္လည္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။
2

Miriam Lang သည္ the Andean Regional Office of the Rosa Luxemburg Foundation

၏ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္သည္။သူမသည္ the Free University of Berlin
မွလူမႈေဗဒဘာသာရပ္ျဖင့္ပါရဂူဘဲြ႕ကိုဂ်န္ဒါအထူးျပဳျဖင့္ရယူခ့ၿဲ ပီး Latin American Studies ျဖင့္လည္းမဟာဘြ႕ဲ ကိုရရွိခ့ဲသည္။
3

Dunia Mokrani Chávez သည္ the San Andrés University (CIDES-UMSA)

တြင္ဒႆနႏွင့္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္မ်ား၌ကထိကအျဖစ္ေဆာင္ရက
ြ ္သည္။ the Samka Sawuri (Dream Weavers)
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕တြင္တက္ႂကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး the Rosa Luxemburg Foundation
၏အင္ဒီးစ္ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ႐ံုးဘိုလီးဗီးယားတြင္စီမံခ်က္ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။
4

Alejandra Santillana သည္ the Latin American Faculty of Social Sciences (FLACSO) မွလူမႈေဗဒမဟာဘြဲ႕ကိုရရွိခ့ၿဲ ပီး

the Ecuadorean Women’s Assembly (AMPDE) ၏တက္ႂကြဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ the Rosa Luxemburg
Foundation ၏အင္ဒီးစ္ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ႐ံုးအီေကြေဒါ၏စီမံခ်က္ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။

အေမရိကသည္

Buen

Vivir ေကာင္းစြာရွင္သန္ျခင္း/သမာအာဇီဝအယူအဆကိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆမွကြဲထြက္သည့္ပန္းတိုင္တစ္ခုအ
ုအျဖစ္သတ္မွတ္လာၾကသည္။အမ်ဳိးသမီးဝါဒသည္

Buen

Vivir

ကိုအားေပးၿပီးကုိလိုနီဆန္႔က်င္တန္ျပန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ကာဖခင္ႀကီးစိုးေရးဝါဒကိုတစ္စစီျဖဥ
ဖဥ္ပစ္ရန္လည္းႀကိဳးစားသည္။
၁၉၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား- ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေရစီးေၾကာင္းအတြင္းမွအမ်ဳိးသမီးမ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆကိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားကစတင္ေဝဖန္မႈမ်ားမွာ၁၉၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္စတင္သည္။အေမ
ေမရိကန္သမၼတဟယ္ရီထ႐ူးမင္း5ကေျမာက္ႏွင့္ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းဆက္ဆံေရးပံုစံအသစ္တစ္ခုက
ုကိုစတင္အသက္သြင္းၿပီးႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ခန္႔အၾကာတြင္ျဖစ္သည္။၁၉၆၈အံုႂကြမႈႀကီးမ်ားႏွင့္ဆက
ဆက္စပ္ၿပီး၁၉၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္သာမကလက္တင္အေမရိကတြင္ပါအမ်
မ်ဳိးသမီးဝါဒလႈပ္ရွားမႈဒုတိယလိႈင္းေပၚေပါက္လာသည္။ယင္းတြင္လက္ဝဲယိမ္းဆန္႔က်င္ယဥ္ေက်းမႈအမ်ဳိးသမီ
မီးဝါဒပါဝင္သလိုလစ္ဘရယ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒလည္းပါသည္။
၁၉၇၀ႏွစ္မ်ားတြင္ဂ်န္ဒါႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္အေတြးအေခၚကိုစတင္တ
ၚကိုစတင္တည္ေထာင္သူမွာဒိန္းမတ္စီးပြားေရးပညာရွင္ Ester Boserup ျဖစ္သည္။သူမ၏စာအုပ္ျဖစ္ေသာ
Woman’s

Role

in

Economic

Development

တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုသည္မွာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုေဘးဖယ္ထုတ္ေလ့ရွိေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေတြး
ရးအေတြးအေခၚမ်ားတြင္ပါဝင္ေလ့ရွိသည့္တစ္ယူသန္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွလမ္းခြဲထြက္ရန္စတင္ေဆာ္ၾသခဲ့သူ
သခဲ့သူျဖစ္သည္။၁၉၄၅ေနာက္ပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ရလာဒ္ကိုေမးခြန္းထုတ္ရန္အတြက္အာဖရိကတြ
ဖရိကတြင္လက္ေတြ႕သုေတသနျပဳေလ့လာခဲ့ၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါဝင္မႈႏွင့္သာယာဝေျပာမႈအေပၚဆိုးက်ဳိးမ်ား
ိးမ်ားက်ေရာက္ေစေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားအထိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္အမ်ဳိးသမီး
သမီးမ်ားကိုလက္ေဝခံသက္သက္အေနႏွင့္သေဘာထားၿပီးသင္တန္း၊နည္းပညာႏွင့္ရန္ပံုေငြတို႔ကိုအမ်ဳိးသား
အမ်ဳိးသားမ်ားကအဓိကစီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္အိမ္ေထာင္စုကိုအေ
္စုကိုအေျခခံေသာအေနာက္တိုင္းေမာ္ဒယ္စတင္ဝင္ေရာက္လာကာအမ်ဳိးသားမ်ားကိုအဓိကဝင္ေငြရွာသူမ်ားႏ
ာသူမ်ားႏွင့္လခစားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္႐ႈျမင္လာသည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာမီခိုျဖစ္ၿပီးအိမ္ေထာင္ရွင္မလ
ရွင္မလည္းျဖစ္သည္။ထိုေမာ္ဒယ္ကလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ကုန္ထု
းႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ပါဝင္လုပ္ကိုင္ၾကၿပီးအေနာက္တိုင္းႏွင့္မတူေ
40သာ၊ပိုမိုစံုလင္ကြဲျပားေသာက်ားမအလု
ားေသာက်ားမအလုပ္ခြဲျခားမႈပံုစံမ်ားရွိတတ္သည္ကိုလွ်စ္လ်ဴ႐ႈသည္။ထို႔အျပင္အိမ္ေထာင္စုဆိုသည္မွာလည္
မွာလည္းအာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးမႈပံုစံတစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္ၿပီးအမ်ဳိးသားမ်ားသို႔ဦးတည္ေပးအပ္လိုက္ေသာအေထာ
က္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ားသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအက်ဳိးအတြက္အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္မသြားတတ္သည္ကို
ိုလည္းသတိမမူမိၾကေပ။
Boserup
ႏွင့္အျခားေခတ္ၿပိဳင္မ်ား၏ေဝဖန္ေရးအေရးအသားမ်ားမွာထိေရာက္ခဲ့ၿပီးမကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္၁၉၇၅ဂ်ဴ
5

၁၉၄၅တြင္ထ႐ူးမင္းအၾကံျပဳေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအမံတြင္ဥေရာပအတြက္စီးပြားေရးျပန္လည္ထူေထာင္မႈအစီအမံမ်ားႏွင့္ဖံြ႕ၿ

႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ကုန္သြယ္မႈအတားအဆီးမ်ားဖယ္ရွားေရးတို႔ပါဝင္သည္။ထိုစီမံကိန္းတြင္ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ
ႈမ်ားျဖင့္ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းရွိစက္မႈကုန္ထုတ္စြမ္းအားကိုတိုးတက္ေစေရးပါဝင္သည္။ဤနည္းအားျဖင့္ဆင္းရဲေသာတိုင
ုင္းျပည္မ်ား၏လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားျမင့္မားေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟုယူဆျခင္းျဖစ္သည္။

်ဴလိုင္၂၌ပထမဦးဆံုး

World

Conference

on

Women

ကိုက်င္းပႏုိင္ခ့သ
ဲ ည္။ထိုကြန္ဖရင့္တြင္ကုလသမဂၢကအမ်ဳိးသမီးမ်ားဆယ္စုႏွစ္ကိုတရားဝင္သတ္မွတ္ျပဌ
ပဌာန္းၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏႐ႈေထာင့္မ်ားကိုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္တရားဝင္လက္ခံခဲ့သည္6။မူလ
အစကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆကိုအႀကီးအက်ယ္ေဝဖန္ကြဲလြဲရန္မရည္ရြယ္ေပ။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအရင္းအျမစ္မ်ားမွအမ်
မ်ဳိးသမီးမ်ားကိုပစ္ပယ္ထားျခင္းကိုသာျပန္ေျပာင္းရန္ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ား၏ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြားမႈသည္ႏို္င္ငံမ်ား၏စီးပြားေရးကိုထည့္ဝင္မႈႀကီးႀကီးမားမားရွိသည္ႏွင့္အမွ်
(Safa, 1995) ယင္းကိုအသိအမွတ္မျပဳမႈမ်ားရပ္ဆိုင္းသြားေစရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈထဲမွအမ်ဳိးသမီးမ်ား'

Women

in

Development-

WID

ဟူေသာအယူအဆကိုကုိင္စြဲၿပီးအမ်ဳိးသမီးအန္ဂ်ီအိုအမ်ားအျပားေပၚေပါက္လာကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ရည္ရြ
ည္ရြယ္ေသာရန္ပံုေငြမ်ားကိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္းလက္လွမ္းမီသံုးစြဲႏိုင္ေစရန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္
္ရြက္ေပးၾကသည္။ထို႔အျပင္စီမံကိန္းဒီဇိုင္းမ်ားတြင္လည္းအမ်ဳိးသမီးအစိ္တ္အပို္င္းမ်ားပါဝင္လာေစရန္ေဆာ
လာေစရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအျဖစ္သတ္မွ
စ္သတ္မွတ္ထားရာ၎တို႔၏တာဝန္ယူစိတ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ရန္ပံုေငြမ်ားကိုထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္အေကာ
န္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟုလည္းသတ္မွတ္ၾကသည္။ထို႔အျပင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို
'ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္အလားအလာအလြန္ေကာင္းေသာမပ်က္ဆီးေသးေသာအင္အားစု'
ဟူ၍ပင္တင္စားေျပာဆိုမႈမ်ားရွိသည္

(Jackson,

1992:

89)။ယင္းမွတစ္ဆင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္အဓိကရည္ရြယ္ေသာအေသးစားေခ်းေငြက့ဲသို႔စီမံခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာ
ထြက္လာၿပီးကုန္ထုတ္စီးပြားေရးတြင္အမ်ဳိ္းသမီးမ်ား၏ထည့္ဝင္မႈကိုအသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။သို႔ရာတြင္
Women

in

Development

အယူအဆသည္လစ္ဘရယ္ႏိုင္ငံေရးအယူအဆႏွင့္နီယိုဂႏၴဝင္ေဘာဂေဗဒတို႔ေပါင္းစပ္ၿပီးေခတ္မီေရးေႂကြး
ခတ္မီေရးေႂကြးေၾကာ္သံေအာက္တြင္ေဆာင္ရြက္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူ
ဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေလးေလးနက္နက္ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္ျခင္းေတာ့မရွိေပ။
ေနာက္ထပ္အေတြးအေခၚလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး Women and DevelopmentWAD

ျဖ

ဖစ္သည္။ယင္းမွာ၁၉၇၀ေႏွာင္းပိုင္းေခတ္မ်ားတြင္ေပၚထြက္လာၿပီးေမာ္ဒန္ဝါဒ၏အကန္႔အသတ္မ်
မ်ားေၾကာင့္ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။အရင္းအျမစ္မွာမာက္စ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္မီခိုမႈသီအိုရီျဖစ္သည္
ည္။ေျမာက္ပိုင္းကမ႓ာ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာေတာင္ကမ႓ာေလာကကိုဂုတ္ေသြးစု41ပ္ရာမွရရွိလာျခင္းျဖစ္
စ္သည္ဟုယူဆသည္7။
ယခုစာေရးသူမ်ား၏အထက္ပါအယူအဆႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကိုေဝဖန္ၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္သက္ဆိုင္ရာလူ႔အဖ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ခြဲျခားမရေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟုလက္ခံထားၾကသည္။၎တိ
တို႔၏အေရးအသားမ်ားသည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္တံ့ေရးကိုအစဥ္ေထာက္ခံၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္လာ႐
ာ႐ံုသက္သက္ျဖင့္မညီမွ်ေသာႏုိင္ငံတကာစနစ္ႀကီးကိုတည္တံ့ေအာင္လုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟုအခိုင
ုင္အမာဆိုၾကသည္။
6

ထိုကြန္ဖရင့္မွတစ္ဆင့္ the International Research and Training Institute for the Advancement of Women

(INSTRAW) ႏွင့္ the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) တို႔စတင္ေပါက္ဖာြ းလာျခင္းျဖစ္သည္။
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ဖြံ႔ၿြ ဖိဳးမႈကိုေမာ္ဒန္ဝါဒအေတြးအေခၚတစ္ခုအျဖစ္ေဆြးေႏြးမႈကိုယခုစာအုပ္ပါ Eduardo Gudynas ၏ “Debates on Development

and its Alternatives in Latin America: a brief heterodox guide” အခန္းတြင္ေလ့လာႏုိင္သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆ WAD သည္ WID ထက္ပိုၿပီးဆန္းစစ္ဆင္ျခင္မႈရွိေသာ္လည္း WID
ကဲ့သုိ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသတ္သတ္မွတ္မွတ္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားထုတ္ေပးႏုိင္ျခင္းေတာ့မရွိေပ။
WAD
သည္လူမႈလူတန္းစားမ်ားအတြင္းက်ားမခြဲျခားမႈ၏အခန္းက႑ကိုဆန္းစစ္ျခင္းမျပဳသလိုလိင္ပိုင္းဆိ
ဆိုင္ရာထက္ေအာက္ဆက္ဆံမႈမ်ားကိုစိတ္ပါဝင္စားျခင္းလည္းမရွိပဲ
(မက္စ္ဝါဒႏွင့္ေယဘုယ်အားျဖင့္တူညီသည္)
လူတန္းစားကြဲျပားမႈႏွင့္ႏိုင္ငံတကာစနစ္အတြင္းမွဖိႏွိပ္မႈမ်ားကိုပိုမိုအေလးထားသည္။

WAD

သည္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏မ်ဳိးဆက္ပြားလုပ္ငန္းထက္ပိုမိုတန္ဖိုးထားသည္။
WAD

သည္

WID

ႏွင့္အလားတူစြာပင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဝင္ေငြတိုးေရးကိုဦးတည္ခ်က္ထားၿပီးယင္းသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတ
အတြက္အလုပ္ခ်ိန္ႏွစ္ဆျဖစ္သြားေစႏုိ္င္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းမရ
မရွိေပ။ထို႔ေၾကာင့္ယင္းအမ်ဳိးသမီးဝါဒသည္

'ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး'

လုပ္ငန္းမ်ားကိုပုဂၢလဘဝနယ္ပယ္အတြင္း၌သာထားရွိၿပီးထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးတစ္စံုတရာမရွိေသာေၾကာင့္ဖြံ႕ၿ
႕ၿဖိဳးေရးရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္သီးျခားစီျဖစ္သည္ဟုယူဆသည္။ထို႔ေၾကာင့္ဖိုဗဟိုျပဳအေတြးအေခၚမ်ား၏မီွခိုမ
ုမႈ၊ေခတ္မီမႈႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒသီအိုရီမ်ားႏွင့္ထူးမျခားနားသာျဖစ္သည္ (Rathgeber, 1990)။
၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား- ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈထဲမွဂ်င္ဒါအယူအဆႏွင့္ဆိုရွယ္လစ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒ
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ိုခ်က္ကိုေရာက္ရွိလာသည္ဟုဆိုႏို္င္သည္။
၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းကပင္ေတာင္အေမရိကတိုက္၏တစ္စိတ္တပိုင္းစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအသီးအပြင့္
့္ျဖစ္ေသာလူမႈဖူလံုေရးအစီအမံမ်ားကိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားကလည္းတစ္စိတ္တပိုင္းစတင္ခံစားခဲ့ၾကရသည္
ည္။သို႔ေသာ္ထိုသို႔ခံစားရသည့္ပံုစံမွာအိမ္ေထာင္ဦးစီးအမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္သက္သာခြင့္ေပးသည့္အေ
အေနျဖင့္ခံစားၾကရျခင္းသာျဖစ္သည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုလူမႈဖူလံုေရးရသင့္သူမ်ား၊စီးပြားေရးအရ
အရသက္ေရာက္မႈရွိသူမ်ားႏွင့္တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္မွတ္ယူျခင္းမရွိေပ။မိသားစ
းစုမ်ားႏွင့္ဇနီးသည္မ်ားကိုအိမ္ေထာင္ဦးစီးအမ်ဳိးသားမ်ားမွတစ္ဆင့္သ42
ာ႐ႈျမင္ၾကၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုမိသားစုမ
ုမ်ဳိးဆက္ပြားေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္သာအဓိက႐ႈျမင္သည္။အမ်ဳိးသားမ်ားကိုကုန္ထုတ္လုပ္
ပ္ေရးႏွင့္လခစားလုပ္ငန္းခြင္ေဘာင္အတြင္းမွၾကည့္ၾကၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိမူမ်ဳိးဆက္ပြားေရးေဘာင
ာင္အတြင္းမွ႐ႈျမင္သည္။ထိုကြာဟခ်က္ကြက္လပ္သည္၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ဂ်န္ဒါႏွင့္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးGender
and Development- GAD ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္ႏွင့္အတူတျဖည္းျဖည္းက်ဥ္းေျမာင္းလာခဲ့သည္။
ထိုအေတြးအေခၚသစ္မွာဆိုရွယ္လစ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ပို႔စ္အေဆာက္အဦဝါဒေဝဖန္ေရးမ်ားတြင္ျမစ္ဖ်ားခံသ
ံသည္။ဆိုရွယ္လစ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒကအရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ဖခင္ႀကီးစိုးသည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုတၿပိဳင္နက္
က္တည္းစိန္ေခၚၿပီးလက္ဝဲဝါဒအတြင္းရွိအျပစ္အနာအဆာမကင္းေသာအရင္းႏွင့္လုပ္အားပဋိပကၡ
secondary

contraction

ကိုေက်ာ္လႊားသြားခဲ့သည္။ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြားထုတ္လုပ္မႈအၾကားလူမႈသေဘာအရခြဲျခာ
ခားထားျခင္းကိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚဖိႏွိပ္မႈ၏အေျခခံအျဖစ္သတ္မွတ္ၾကၿပီးလက္ဝဲယိမ္းအမ်ဳိးသမီးဝါ

ဝါဒီေဘာဂေဗဒအတြက္အေျခခံမ်ားကိုဖန္တီးေပးထားသည္

(Rowbotham,

1973

ႏွင့္စာေရးသူ၏အျခားက်မ္းမ်ားကိုၾကည့္)။
GAD
သည္က်ယ္ျပန္႔ေသာသံုးသပ္မႈမ်ားမွစတင္သည့္ပညာေရးဒႆနတစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္ၿပီးလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ႏ
၏ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားအားလံုးကိုေလ့လာသည္။

GAD

သည္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုဗဟိုတြင္မထားေသာ္လည္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္တသမ
သမတ္တည္းေသာလူမႈအမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္ဟူေသာယူဆခ်က္ကိုစတင္ေမးခြန္းထုတ္သည္။က်
က်ား၊မလိင္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးသည္ဇီဝေဗဒသေဘာထက္ေက်ာ္လြန္ကာလူမႈတည္ေဆာက္မႈျဖစ္ၿပီးအမ်ဳိးသမ
သမီးမ်ားကိုက်ားမလိင္သေဘာသာမကပဲလူမ်ဳိး၊ယဥ္ေက်းမႈ၊လိင္တိမ္းၫႊတ္မႈႏွင့္အသက္အရြယ္စသည
သည့္အခ်က္မ်ားကပါလႊမ္းမိုးေနေၾကာင္းအေလးအနက္ဆိုသည္။ထို႔ေနာက္လူမႈအလႊာအသီးသီးတြင္ရွ
ရွိေနေသာပါဝါဆက္သြယ္ခ်က္မ်ားကိုေသခ်ာစြာေလ့လာရန္ေတာင္းဆိုၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္
့္စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းကိုႏုိင္ငံေရးအရအျမဲတမ္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ဦးစားေပးတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။
GAD
ကစီးပြားေရးတိုးတက္မႈတစ္ခုတည္းကသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုအားေပးျမႇင့္တင္ႏုိင္သည္ဟူေသာအမ်
မ်ားလက္ခံေနသည့္အယူအဆကိုကန္႔ကြက္သည္။ထို႔ေၾကာင့္၎တို႔ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္အျခားေသာလႊမ
ႊမ္းမိုးဖိႏွိပ္မႈမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပဲဆင္းရဲေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအားအေသးစားေခ်း
်းေငြေပးေနေသာလူမႈေပၚလစီမ်ားကိုလည္းကန္႔ကြက္သည္။ယင္းတြင္အေျခခံအေဆာက္အဦခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင
ွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္မ်ားတြင္ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစႏိုင္ေသာလူမႈျပန္လည္ခြဲေဝမ
ဝမႈမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳေပ။
အေသးစားေခ်းေငြေပၚလစီမ်ားကအမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုအေႂကြးတင္ေစၿပီး၎တို႔သေဘာဆႏၵသိပ္မပါေသာစ
ာစုေပါင္းတာဝန္ခံခိုင္းျခင္းမ်ဳိးကိုအတင္းအက်ပ္ဖန္တီးေလ့ရွိသည္။

GAD

ကဂ်င္ဒါဆို္င္ရာစနစ္အတြင္းရွိအခန္းက႑မ်ား၊ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကိုေလ့လာၿပီးစနစ္ဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈ
မႈမ်ားကိုတြန္းအားေပးသည္။ယင္းကဆင္းရဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမူ
ဝါဒမ်ားကိုခ်မွတ္ရာတြင္ဂ်င္ဒါကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာသီးျခားေပၚလစီမ်ားလိုအပ္ေၾကာင
ာင္းေထာက္ျပသည္။ရည္ရြယ္ခ်က္မွာတရားမွ်တမႈျဖစ္သည္။ယင္းကအမ်ဳိးသမီးမ်ားအလုပ္ဝန္ႏွစ္ထပ
္ေထာင္စုကိုတစ္ခုတည္
ထပ္ပိျခင္းကိုေထာက္ျပၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသိပၸံဆိုင္ရာေလ့လာမႈမ်ားတြင္အိမ43
ည္းေသာယူနစ္အျဖစ္သံုးသပ္မႈမျပဳသင့္ေၾကာင္းလည္းဆိုသည္။အျခားေသာအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားႏွ
ႏွင့္ကြဲျပားေသာအခ်က္မွာတန္းတူညီမွ်မႈကိုလိုလားေသာအမ်ဳိးသားမ်ား၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
မႈကိုလည္းဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၈၀ျပည့္လြန္ဆိုရွယ္လစ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားႏွင့္

GAD

ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတို႔ကအမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာႏွင့္ကုိယ္ပိုင္ဝန္းက်င္ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားျခင္းကိုဆန္႔က်င္ၿ
္ၿပီးအိ္မ္ေထာင္ေရးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားတြင္အေျခခံေသာမိသားစုသို႔မဟုတ္အိမ္ေထာင္အတြင္းဖိႏွိပ္မႈမ
ႈမ်ားကိုအေလးအနက္ထားသည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္အေျပာင္းအလဲေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳး
ဳးေရးကိုလက္ေဝခံသူမ်ားမဟုတ္ဟု႐ႈျမင္ၾကသည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏုိင္ငံေရးကို္ယ္စားျပဳမႈပိုမိုရရွိရ
ိရန္အတြက္စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္း၊ျမႇင့္တင္မႈျပဳရန္တိုက္တြန္းသည္။ထိုအခ်ိန္မွစၿပီးအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားသည္ဂ်

ဂ်င္ဒါ၊လူမ်ဳိးႏွင့္လူတန္းစားဆိုင္ရာဖိႏွိပ္မႈမ်ားကိုစတင္ထည့္သြင္းသံုးသပ္လာၾကၿပီးယင္းႏွင့္ဆက
ဆက္စပ္ကာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုေ၀ဖန္လာၾကသည္ (Maguire, 1984; Sen y Grown, 1988)။
လက္ေတြ႕ႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာလိုအပ္ခ်က္ႏွစ္မ်ဳိး
အမ်ဳိးသမီးဝါဒီပညာရွင္

Caroline

Moser

(1986,

1993)

ကအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လက္ေတြ႕ႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုခြဲျခားထားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၊စ
၊စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ဂ်င္ဒါခြဲျခားတြက္ခ်က္္သည့္စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈပံုစံတစ္ရပ္ကိုေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္
တ္သည္။ယင္းကိုက်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔အသံုးျပဳၾကသည္။လက္ေတြ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္အေျခခံဝန္
န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အစာအာဟာရစသည္တို႔ပါဝင္ၿပီးမဟာဗ်ဴဟာလိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္မူသက္ဆိုင္ရာလူမႈေ
ႈေနာက္ခံေပၚမူတည္ၿပီးဂ်င္ဒါစနစ္အတြင္းထက္ေအာက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကိုေမးခြန္းထုတ္ျခင္းျဖစ
ဖစ္သည္။ယင္းတြင္အလုပ္တူလ်င္လုပ္ခတူရမည္ဆိုေသာေတာင္းဆိုခ်က္၊ဂ်င္ဒါအၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က
႔က်င္ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင့္၎တို႔၏လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ကေလးမည္မွ်ေမြးမည္စသည္တို႔ကိ
ကိုလြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္စသည္တို႔ပါဝင္သည္။

Moser

၏မိုဒယ္ကစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္သက္ဆိုင္ရာအေျခအေနတစ္ခုကိုေဖာ္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ပိုမိုခက္
က္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလက္ခံရယူႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းမိုဒယ္ကိုႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာကုလသမဂၢႏွင့္ကမ႓ာ့ဘဏ္စသည္တို႔ကတရာ
ရားဝင္လက္ခံက်င့္သံုးၾကသည္။လက္ေတြ႕တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းလက္ကားေရးဆြဲသူမ်ား၏လက္တြ
တြင္းက်ေရာက္ေနသည္ဟုလည္းဆိုႏုိ္င္ျပန္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလက္ေတြ႕တြ
တြင္ေပါက္ေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

Moser

၏မိုဒယ္သည္တက္ခႏိုကရက္ဆန္ၿပီး႐ႈပ္ေထြးက်ယ္ျပန္႔ေသာျပႆနာမ်ားကိုေနရာတကာအသံုးတည
တည့္မည့္ေဖာ္ျမဴလာနည္းခ်က္မ်ားျဖင့္ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။လက္ေတြ႕
ြ႕တြင္ယင္းမွာအေနာက္တိုင္းသိမႈဆိုင္ရာလက္ခံယံုၾကည္မႈမ်ားကိုသီးျခားအေျခအေနရွိေသာေတာင္က
္ကမ႓ာျခမ္းသို႔တင္သြင္းလာျခင္းသာျဖစ္သည္။
နီယိုလစ္ဘရယ္ေပၚလစီမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုဆင္းရဲတြင္းသြတ္သြင္းမႈ
နီယိုလစ္ဘရယ္ေပၚလစီမ်ားေအာက္တြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ျပဌာန္းခံမ်ားအျဖစ္ေပၚလ
ၚလြင္ထင္ရွားလာေသာ္လည္းလူမႈမူဝါဒမ်ားတြင္မူအတိအလင္းထည့္သ44ြင္းစဥ္းစားခံရျခင္းမရွိေပ။လ
။လက္တင္အေမရိကတိုက္အေႂကြးႏြံနစ္စဥ္ကအတင္းအက်ပ္ျပဌာန္းျခင္းခံရေသာျပဳျပင္ေျပာင္း
္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုအဓိကအထိနာေစခဲ့သည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိယ့္အလု
လုပ္ကိုယ္ရွာရသလိုအလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္အတြင္းဝင္ေရာက္ရာတြင္လည္းလုပ္အားခမညီမွ်မႈကဲ့သုိ႔
ိ႔ေသာမညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသည္။ထို႔အျပင္ပို႔ကုန္အေျချပဳစီးပြားေရးအတြင္း၌အစဥ္အလာမိန္းမသာ
သားမ်ားလုပ္ကုိင္ေသာမိသားစုကိုေကြၽးေမြးျပဳစုျခင္းကိစၥမွာပိုမို႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲလာသည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿ
႕ၿဖိဳးေရးတြင္ပါဝင္သည္ဟုလက္ခံသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္းမိသားစုႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိေနသည္
ည့္ဖိုႀကီးစိုးမႈကအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ဆင္းရဲျခင္းသံသရာစက္ဝိုင္းအသစ္ကိုလည္ပတ္ေစၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ာ
်ားကိုဆင္းရဲတြင္းသို႔သြတ္သြင္းကာတစ္ပိုင္တႏိုင္စီးပြားေရးမ်ားအတြင္း၌သာပိတ္မိေနေစသည္။
ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းမွအစားထိုးစရာမ်ား

၁၉၈၅ခုႏွစ္ႏိုင္႐ိုဘီတြင္က်င္းပေသာဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္
Development

Alternatives

with

Women

World
for

Conference
a

New

on

Women
Era

တြင္

(DAWN)

ဟုအမည္ေပးထားေသာေတာင္ကမ႓ာျခမ္းမွအမ်ဳိးသမီးမ်ားကြန္ရက္သည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္တိုးတက္မႈလ
ႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားေကာင္းစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသာျပႆနာသာျ
ာျဖစ္သည္ဟုယူဆထားျခင္းမ်ားကိုစတင္စိန္ေခၚသည္။ထိုလႈပ္ရွားမႈကတိုးတက္မႈဟူသည္မွာစီးပြားေရးဖြံ႕ၿ
႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္သည္ဟုက်ဥ္းေျမာင္းစြာဖြင့္ဆိုထားျခင္းမ်ားကိုကန႔္ကြက္ၿပီးေတာင္ကမ႓ာျခမ္းရွိအမ်ဳိးသ
းသမီးမ်ား၏ဘဝကိုနိမ့္ပါးသြားေစေသာအဓိကအေၾကာင္းမွာစားသံုးသူဝါဒႏွင့္ေႂကြးတင္မႈေ
ႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ထို႔အျပင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္စဥ္အတြင္းသို႔ေပါင္းစည္းသည္ဟ
္ဟုဆိုကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုအလြန္အကြၽံေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ားကိုကန္႔ကြက္သည္။ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
structural
adjustment

ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္မ်ားျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအက်ဳိးဆက္ကိ

ကိုေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုဖိအားေပးအလုပ္လုပ္ခိုင္းျခင္းကိုရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုအမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုေအာက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ဖြင့္ဆိုသည္။
'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္လူမႈတာဝန္ယူမႈရွိေသာသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္သံုးစြဲမႈျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ဂ်န္ဒါအထ
အထက္ေအာက္ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္လူမႈမညီမွ်မႈတို႔ကိုဖယ္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာျပန္လည္
ည္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္မႈလည္းပါဝင္သည္'

(Sen

and

Grown,

1987)။၎တို႔ကစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ဦးတည္ရမည္ျဖစ္ၿပီးလူသားကဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြ
တြက္စေတးျခင္းမျဖစ္ေစရဟုဆိုသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူဝါဒမ်ားသည္ကိုလိုနီဝါဒကိုအသက္ဆက္ျခင္းျဖစ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖ
ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်သည္ဟုသမုတ္ျခင္းခံရေသာတိုင္းျပည္မ်ားမွအစဥ္အလာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ေတြးေခၚမ
ၚမႈမ်ားကိုစနစ္တက်တန္ဖိုးႏွိမ့္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္းေဝဖန္ၾကသည္။
၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွအမ်ဳိးသမီးဆိုရွယ္လစ္ဝါဒီမ်ားသည္အမ်ဳိးသားမ်ားထက္လုပ္ခနိမ့္ပါးေလ့ရွိေသာအမ
အမ်ဳိးသမီးအလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေဝဖန္ၾကၿပီးယင္းမွာ

WID

မူဝါဒမ်ားကလုပ္ကိုင္ေစျခင္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။၎တို႔ကတူညီေသာအလုပ္အတြက္တ
္တူညီေသာလုပ္ခကိုေတာင္းဆိုၾကၿပီးအထူးသျဖင့္လုပ္ခနိမ့္ပါးစြာျဖင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားလုပ္ကိုင္ေလ့ရွိသည့္
maquila
တပ္ဆင္ေရးစက္႐ံုမ်ားရွိအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာဆန္းစစ္ၾကသည္။လုပ္င
ပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားကိုမိန္းမသားမ်
္ငန္းခြင္တစ္ခုသို႔အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဓိကဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ပါကယင္းလု45
မ်ားလုပ္ေသာအလုပ္ဟုသတ္မွတ္ေလ့ရွိကာအေရးပါမႈအဆင့္ကိုႏွိမ့္လိုက္ၾကၿပီးလုပ္ခႏွင့္အဆင္
င့္အတန္းပါလိုက္ပါနိမ့္ပါးသြားေၾကာင္းေတြ႕ရွိၾကသည္။ယင္းကိုမိန္းမသားအလုပ္ဟုသမုတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္
feminization

of

work

ဟုေခၚသည္။စာသင္ၾကားသည့္အလုပ္မွာထင္ရွားေသာဥပမာျဖစ္သည္။ေတာင္အေမရိကတြင္အမ်ဳိးသမီးမ
းမ်ားစာသင္ၾကားသည့္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔၁၉၅၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစတင္ကာဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾက
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ပို႔စ္ကိုလိုနီအမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ား
၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ပို႔စ္ကိုလိုနီအမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈထင္ရွားလာၿပီး၎တို႔ကအေျခခံအမ်ဳိးသမီးဝါဒအမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ဝိဥာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာႀကီးျမတ္မႈရွိသည္ဟုယူဆျခင္း-

ကိုစတင္ေဝဖန္သည္။ထို႔အျပင္ေျမာက္ကမ႓ာျခမ္းအမ်ဳိးသမီးဝါဒအေတြးအေခၚျဖစ္ေသာတတိယကမ႓ာအမ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွလက္ေဝခံသည့္အုပ္စုဟုသတ္မွတ္ကာႀကီးစိုးလိုသည့္လူမ်ဳိးေရးအေျခခံအမ
အမ်ဳိးသမီးဝါဒကိုလည္းဆန္႔က်င္သည္။ပို႔စ္ကိုလိုနီအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားသည္

deconstruction

ႏွင့္၁၉၈၀ျပည့္လြန္အေမရိကမွလူမည္း၊

Chicana

ႏွင့္လိင္တူဆက္ဆံသူအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကိုခံရသည္။၎တို႔မွာ

(အမ်ားႏွင့္)

မတူကြဲျပားမႈကိုပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ရပ္ခံခဲ့ၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္အိႏိၵယႏုိင္ငံမွအမ်ဳိးသမီးဝါဒီျဖစ္သူ

Chandra

Talpade

Mohanty

ကအမ်ဳိးသမီးသတ္မွတ္ခ်က္တြင္လႊမ္းမုိးႀကီးစိုးေသာအမ်ဳိးအစားတစ္ခုတည္းကိုသာသတ္မွတ္ျခင္
င္းသည္အမ်ဳိးသမီးျဖစ္မႈကိုဂ်န္ဒါဆိုင္ရာအမွတ္လကၡဏာတစ္ခုသက္သက္အျဖစ္သို႔ယုတ္ေလ်ာ့ေစၿပီးလူတ
ူတန္းစားႏွင့္လူမ်ဳိးစေသာအျခားေသာအေရးပါသည့္အမွတ္လကၡဏာမ်ားကိုလွ်စ္လ်ဴ႐ႈရာေရာက္
က္သည္ဟုေထာက္ျပခဲ့သည္။

Mohanty

ကအကယ္၍တတိယကမ႓ာမွမိန္းမသားမ်ားကိုအဖိႏွိပ္ခံမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ပါကယင္းသို႔သတ္မွတ္ျခင္း
္းသည္ပထမကမ႓ာမွမိန္းမသားမ်ားကိုျပဳျပင္စီရင္သူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ကာတတိယကမ႓ာမွမိ္န္းမမ်ားကိ
ကိုအျပဳျပင္အစီရင္ခံမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနမည္ဟုဆိုသည္။ယင္းသည္လူတန္းစားအလႊာအမ်
မ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္လူမ်ဳိးအသီးသီးတို႔တြင္ရွိေနေသာအမ်ဳိးသမီးထုႀကီးမ်ား၏မတူကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကိုကိုလိုနီျပဳမ
ဳမႈႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအရသိမ္းသြင္းဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္မည္သို႔မွ်မျခားေပ။လူမ်ဳိးေရးကိုအေျခခံၿပီးကြဲျပားမႈမ်
မ်ားကိုလက္ခံျခင္းမရွိသည့္အမ်ဳိးသမီးဝါဒသည္ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားရွိဘာသာေရး၊မိသားစ
းစု၊တရားေရးစနစ္ႏွင့္စီးပြားေရးဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားကိုအေနာက္တိုင္းစံႏႈန္းမ်ားကိုစံထား၍တန္ဖိုးျဖတ္
တ္ကာယင္းတို႔အားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်သို႔မဟုတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲဟုသတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုသည္မွာပထ
ပထမကမ႓ာ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပံုစံတစ္မ်ဳိးတည္းသာရွိၿပီးအျခားေသာခုခံဆန္႔က်င္မႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအားလံုးကိုဖိ
ဖိႏွိပ္ဖံုးကြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္

(Portolés,

2004)။

Mohanty

ကယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္ေသာအမ်ဳိးသမီးဝါဒကိုအဆိုျပဳၿပီးယင္းမွာကိုလိုနီဝါဒ၊နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒႏွင့္လူ
လူမ်ဳိးေရးဝါဒမ်ားမွကင္းလြတ္သည္
(1997)။ယဥ္ေက်းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ေျပာင္းလဲ
လဲျခင္း၏အေျခခံေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္သည္။
ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးပို႔စ္ကိုလိုနီအမ်ဳိးသမီးဝါဒီ

Gayatri

Spivak

ိုကာနယ္ေျမသိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္းမ်
ကဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္ကယဥ္ေက်းမႈႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးမည္ဟုဆ46
မ်ဳိးကိုနယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ဝါဒအားျဖင့္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။သူမကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသိ
သို႔မဟုတ္ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္အားနည္းေသာႏုိင္ငံမ်ား၏စီးပြားေရးစနစ္
စ္မ်ားသို႔ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ကာလူအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းျပန္လည္ခြေ
ဲ ဝျခင္းမ်ားကိုေႏွာက္ယွက
ွက္ဖ်က္ဆီးသည့္နီယိုလစ္ဘရယ္ကမ႓ာ့စီးပြားေရးစနစ္ႀကီးကိုေဝဖန္ျပစ္တင္သည္။သူမကဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္င
္ငံမ်ားသည္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုးရြားစြာပ်က္ဆီးရျခင္းကိုၾကံဳရသူမ်ားအခ်င္းခ်င္းညီၫႊတ္ၾကရသလိုဖြံ႕ၿ
႕ၿဖိဳးေရးကိုေႂကြးေၾကာ္ေသာေဒသတြင္းအာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ကမ႓ာ့အရင္းရွင္မ်ားအၾကားထပ္တူ
တူညီမႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေသြးစည္းၾကရသည္ဟုဆိုသည္။အမ်ဳိးသမီးထုမ်ားအၾကားတြင္လက္ရွိမတူကြဲျပားမႈ
မႈမ်ားကိုေက်ာ္လြန္ရန္အတြက္မဟာဗ်ဴဟာအခ်က္အခ်ာက်မႈ

strategic

essentialism

အတြက္တိုက္ပြဲဝင္ရန္လႈံ႕ေဆာ္သည္။ဥပမာမ်ဳိးဆက္ပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကဲ့သို႔ေ
႔ေသာစစ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္မဟာမိတ္ဖြဲ႕ရန္ျဖစ္သည္။

'ကမ႓ာ့အရင္းအျမစ္မ်ားထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းဒဏ္ကိုေတာင္ကမ႓ာျခမ္းတစ္ခုတည္းကထမ္းပိုးထားရၿ
ရၿပီးေတာင္ကမ႓ာျခမ္းမွအမ်ဳိးသမီးမ်ားကလည္းခါးဆီးခံရသည္'

ဟုေရးသားခဲ့သည္

(1999)။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီးေတာင္ကမ႓ာျခမ္းမွအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏မ်ဳိးဆက္ပြားပိုင္ခြင့္မ်ားကိုထိ
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းသည္ေျမာက္ကမ႓ာျခမ္း၏အလြန္အကြၽံသံုးစြဲမႈမ်ားမွအာ႐ံုလႊဲေအာင္ႀကိ
ကိဳးပမ္းျခင္းသာျဖစ္သည္။

Spivak

အလိုအရကမ႓ာမႈျပဳျခင္းဆိုသည္မွာလိင္မႈေရးရာဆင္ျခင္တံုတရားေခါင္းစဥ္ျဖင့္လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ရ
္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီးအိမ္တြင္း၌လည္းအရင္းရွင္ေခတ္မတိုင္ခင္ကလုပ္အားကဲထုတ္လုပ္မႈမ်ားကိ
ကိုစက္မႈအရင္းရွင္ေခတ္ေနာက္ခံတြင္အတင္းအက်ပ္သြတ္သြင္းျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုဖြင့္ဆိုသည္
(Portolés, 2004)။
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုေဝဖန္မႈေဘာင္အတြင္း၌ကိုလိုနီႏွင့္ဖိုႀကီးစိုးေသာဖိႏွိပ္လႊမ္းမိုးမႈစနစ္အတြင္းတြင္မ်ဳိးဆက္
က္ပြားမႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားကိုလည္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေ
ဝဖန္ေစာေၾကာရန္လိုအပ္ေလသည္။
ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒ
အမ်ဳိးသမီး
ဝါဒလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆကိုေ၀ဖန္ေစာေၾကာေသာ၊အထူးသျဖင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အစားထိုးေရြး
ြးခ်ယ္စရာမ်ားကိုဖြင့္ဟျပေသာအေရးပါေသာအယူအဆတစ္ခုမွာေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒျဖစ္သည္။ထိုအ
ုအယူအဆကအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္သဘာဝေလာကႀကီးအေပၚဂုတ္ေသြးစုပ္ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ားသည္သမ
သမိုင္းေရးဆိုင္၊ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင့္သေကၤတသေဘာအားလံုးတြင္ထပ္တူျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ဖ
။ဖိုဝါဒအယူအဆမ်ားတြင္မိန္းမႏွင့္ေယာက်ၤားအၾကားကြာဟမႈမွာသဘာဝႏွင့္လူ႔ယဥ္ေက်းမႈအၾကား၊စိ
စိတ္ခံစားခ်က္ႏွင့္ဆင္ျခင္တံုအၾကား၊ေရွး႐ိုးစြဲႏွင့္ေခတ္မီမႈအၾကားကြာဟသလိုပင္ျဖစ္သည္
ည္ဟူေသာအေကာက္အယူမ်ားလည္းရွိသည္။
ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒသည္၁၉၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ဆန္႔က်င္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ယင္းကမိန္းမႏွင့္သဘာဝကိုထပ္တူျပဳေသာဖိုဝါ
ဝါဒ၏ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈကို႐ႈတ္ခ်သည္။အလားတူပင္လက္ဝဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္လည္းထိုအခ်က္ကိုမ်က္ကြ
ကြယ္ျပဳေသာေၾကာင့္ေဝဖန္ျခင္းခံရသလိုစစ္မွန္ေသာဆိုရွယ္လစ္ဝါဒႏွင့္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားအတြင္း
္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကိုလည္းေမးခြန္းထုတ္သည္။

47

ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒအတြင္းရွိလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာ

Essentialism

ပဓာနဝါဒျဖစ္သည္။ယူဆခ်က္မွာအမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္သဘာဝႏွင့္ပိုမိုနီးစပ္ေစေသာမဓာတ္အေျခခံတစ္မ်ဳိးရ
းရွိသည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္မိန္းမသားမ်ားသည္လူသားမ်ဳိးႏြယ္ႏွင့္သဘာဝေလာကႀကီးကိုထိ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ
သာ္မိခင္ဗီဇစိတ္အရမိန္းမသားမ်ားသည္သက္ရွိမ်ားကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီးေစာင့္ေရွာက္မႈတန
တန္ဖိုးရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ထပ္ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒခြဲတစ္ခုကမူထိုမသဘာဝပဓာနျဖစ္မႈကိုလက္မခံပဲပိုမိုနက္နဲက်ယ္ျပန္႔ေသ
ေသာအယူအဆမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္သည္။

Vandana

Shiva၊

Maria

Mies

ႏွင့္

Bina

Agarwal

စေသာစာေရးသူမ်ားကအမ်ဳိးသမီးမ်ားသဘာဝႏွင့္ပိုမိုသဟဇာတျဖစ္မႈသည္လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိ

ဆိုင္ရာတည္ေဆာက္မႈ၏ရလာဒ္သာျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။၎တို႔ကသမိုင္းေရးဆိုင္ရာဂ်န္ဒါႏွင့္လူတန
တန္းစားစနစ္မ်ားကအလုပ္ခြဲျခားမႈႏွင့္လူမႈအခန္းက႑မ်ားကိုခြဲျခားေပးၿပီးဂ်င္ဒါသေဘာေဆာင
ာင္ေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အသိစိတ္ေပါက္ဖြားလာျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ေနာက္ကြယ္တြ
တြင္ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရပါဝါဆက္ႏြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္းခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည္
ည္။အမ်ဳိးသမီးအိမ္ေထာင္စုမ်ားသို႔မဟုတမိန္းမအသိုင္းအဝိုင္းကိုထင္းရွာ၊ေရခပ္ႏွင့္သစ္ခြေမြးကဲ့သိ
သို႔ေသာတာဝန္မ်ားကိုသီးျခားေပးထားျခင္း၏ရလာဒ္သာျဖစ္သည္ဟုဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္

(Paulson,

1998)။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုသည္မွာအမွန္စင္စစ္အေနာက္တိုင္းကိုလိုနီဗ်ဴဟာတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္
င့္သဘာဝအေပၚလႊမ္းမိုးဖိႏွိပ္မႈမ်ားတြင္အေျခခံထားသည္။

Vandana

Shiva

ကေအာက္ပါအတိုင္းေရးသားခဲ့သည္။
လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ငါးခုကိုလမ္းေၾကာင္းမွားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနာမည္ခံၿပီးအေ
အေနာက္တိုင္း၏ေရရွည္မတည္တံ့ႏုိင္ေသာစက္မႈပံုစံမ်ားကိုတင္သြင္းလာျခင္းဟုဝိေသသျ
သျပဳႏုိင္သည္။လက္ရွိလမ္းေၾကာင္းမွာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈ

environmental

apartheid
တစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္ၿပီးစီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားကေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာႏို
ိုင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကအဓိကအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာမူဝ
ူဝါဒတစ္ခုလည္းျဖစ္ေနသည္။အဓိကမွာေျမာက္ကမ႓ာျခမ္း၏ဓနအင္အားႏွင့္ခ်မ္းသာသ
ာသူမ်ား၏အေလအလြင့္အလြန္မ်ားေသာဘဝဟန္ပန္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္သာျဖစ္သည္။ယင
ယင္းအတြက္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စရိတ္မ်ားကိုတတိယကမ႓ာသို႔တင္ပို႔ရသည္ (2001:1)။
ဂ်ာမနီမွေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒီ

Maria

Mies

ကမူအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ခႏၶာကိုယ္သည္ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သဘာဝတရားႀကီးၿပီးေနာက္တတိယကိုလိုနီနယ္
ယ္ပယ္ျဖစ္ရသည္ဟုယူဆသည္။ယင္းကကိုလိုနီျပဳမႈႏွင့္ဖိုဝါဒႀကီးစိုးေသာဖိႏွိပ္မႈပံုစံမ်ားကို႐ႈတ္ခ်ၿပီး
ီးတစ္ဆက္တည္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုပါေဝဖန္ကန္႔ကြက္မႈျပဳသည္။ယင္းတြင္ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ဝါဒႏွင့္ဖိုဝါဒဆ
ဒဆက္ဆံေရးမ်ားကိုၿဖိဳခြဲျခင္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။
ထိုအယူအဆတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သိစိတ္ကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာဖြံ႕ၿဖိိဳးမႈအစားထိ
ထိုးအေတြးအေခၚမ်ားပါဝင္လာသည္။လိင္အေၾကာင္းျပဳအလုပ္ခြဲျခားျခင္းႏွင့္ယင္းမွတစ္ဆင့္ဂ်င္ဒါ၊လူ
လူမ်ဳိးႏွင့္လူတန္းစားေပၚအေျခခံ၍အာဏာႏွင့္ဓနတို႔ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုတ
48 ၿပိဳင္နက္တည္းေဝဖန္မႈျပဳသည္။
Buen

Vivir

တြင္ဌာေနတို္င္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီးမ်ားက႐ိုးရာဝတ္စံုမ်ားကိုဝတ္ဆင္ၿပီးယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုထိ္န္းသိ
သိ္မ္းေစာင့္ေရွာက္ေနခ်ိန္တြင္အမ်ဳိးသားမ်ားကအေနာက္တိုင္းဝတ္စံုမ်ားဝတ္ကာအရင္းရွင္ၿမိဳ႕ျပႀကီးမ်
မ်ားသို႔ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာထြက္ခြာေလ့ရွိသည့္သေဘာမွာထင္ရွားသည္။ထို႔ေၾကာင့္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုခ
ုခ်င္းစီအတြင္း၌ဂ်န္ဒါဆိုင္ရာမညီမွ်မႈမ်ားကိုေဝဖန္ဆန္႔က်င္မည္ဟူေသာပဓာနဝါဒ၏ရည္မွန္းခ်က္ႏွင္
င့္ကြဲျပားေနသည္။
Maria

Mies

ကမက္စ္ဝါဒအပါအဝင္ေဘာဂေဗဒသိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကိုေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးေနာက္၎တို႔အားလံုးသည္
ည္လုပ္ခစားစနစ္ကိုေပၚထြန္းလာေစေသာေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားအားလံုးကိုဖံုးကြယ္ထားၿပီးအရင
ရင္းရွင္ဓနစုစည္းမႈပံုစံအတြင္းအတိအလင္းေဖာ္ျပျခင္းမျပဳသည့္အခ်က္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့သည္။အမ်ဳိးသား

ားမ်ားလုပ္ခစားအလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏မ်ဳိးဆက္ပြားအလုပ္မ
္မ်ားႏွင့္ေဒသလိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းရန္လယ္သမားငယ္မ်ား၏ထုတ္လုပ္မႈမ်ားစသည္တို႔လိုအပ္ၿပ
ၿပီးယင္းတို႔ကိုထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းမျပဳၾကေပ။ထိုမွ်သာမကသဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကိုထုတ္
တ္ေပးေသာသဘာဝေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးကိုပါထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းမျပဳေပ။ထိုေနာက္ခံဝန္ေဆ
ေဆာင္မႈမ်ားမရွိပဲႏွင့္အရင္းရွင္ဓနစုစည္းမႈမ်ားျဖစ္မလာႏုိင္ေသာ္လည္းယင္းတို႔မွာလႊမ္းမိ
မိုးေသာအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးေပၚလစီမ်ား၏ေနရာေပးျခင္းကိုမခံရပဲ

'အခမဲ့'

အရာမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ထို႔ေၾကာင့္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးမႈ၏လူမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆို္င္ရာကုန္က်စရိတ္မ်
မ်ားကိုလွ်စ္လ်ဴျခင္းျဖစ္သည္ဟု

Mies

ကဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ဂ်ီဒီပီကဲ့သို႔ေသာအတိုင္းအတာမ်ားကလည္းဓနတိုးေစမည့္အလုပ္မ်ားကိုသာထည
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးလူသားဘဝသာယာဝေျပာမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္လံုးဝဆက္စပ္မႈမျပဳေခ်။
နိဂံုးအေနႏွင့္

Mies

ကေရရွည္တည္တံ့မႈသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေျခခံစီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အတူယွဥ္တြဲမျဖစ္ႏုိင္ဟုေကာက္ခ်က္
က္ခ်သည္။ယင္းမွတစ္ဆင့္ဘဝသာယာဝေျပာေရးအတြက္ေဘာဂေဗဒကအဓိကစြမ္းေဆာင္မည္
ည္ဟူေသာအယူအဆကိုဆက္လက္ေမးခြန္းထုတ္သည္။သူမကဘဝကိုျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းအေပၚ
ပၚအေျခခံေသာအစားထိုးမိုဒယ္တစ္ခုကိုအဆိုျပဳသည္။မ်ဳိးဆက္ပြားလုပ္ငန္းမ်ားကိုအမ်ဳိးသား၊အမ်ဳိးသမီ
မီးႏွစ္ဦးစလံုးမွ်ေဝတာဝန္ယူရန္လိုၿပီးဓနရွင္ဝါဒကဖယ္ထုတ္ထားေသာသဘာဝတရားႀကီးကိုပါျပန္လည္
ည္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အဆိုျပဳသည္။သူမကဘုံဝန္ေဆာင္မႈအရင္းအျမစ္မ်ား၏တန္ဖိုးကိုအေ
အေလးအနက္ထားၿပီးရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကားေသြးစည္းမႈကိုတိုက္တြန္းသည္။ထို႔အျပင္ဘံုအက
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္စုေပါင္းဆုံးျဖတ္သည့္စနစ္ကိုလည္းတိုက္တြန္းသည္။လုပ္
ပ္အားႏွင့္သဘာဝအၾကားဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနမႈကိုေက်ာ္လႊားၿပီးကမ႓ာေစ်းကြက္မ်ားအစားေ
းေဒသတြင္းႏွင့္ေဒသႏၲရေစ်းကြက္မ်ားကိုပိုမိုဦးစားေပးရန္တိုက္တြန္းသည္။အေၾကာင္းမွာထုတ္လုပ္မ
္မႈႏွင့္စားသံုးမႈအၾကားတိုက္႐ိုက္ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈကိုျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္
(Mies, 1998)။
Ivone

Gebara

မွာဘရာဇီးမွာေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒီတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးေခတ္မီေရးအယူအဆ၏လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးမႈကိုေထာက္ျပၿပီးဖြံ႔
ံ႔ၿဖိဳးေရးကိုေဝဖန္သူျဖစ္သည္။

Gebara

49 ကိုမိတ္ဆက္ေပးသည္ဟ
ကေခတ္မီေရးသည္စုန္းမမ်ားကိုႏွိပ္စက္ကလူျပဳေရးႏွင့္သိပံၸနည္းက်စနစ္

္ဟုဆိုသည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္အိမ္တြင္းနယ္ပယ္တြင္လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈႏွင့္မိသားစုတန္ဖိုးမ်
မ်ားေအာက္တြင္ေနထိုင္ရကာအလားတူပင္သဘာဝေလာကႀကီးကလည္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏သိပံၸနည္းက်န
်နည္းလမ္းမ်ားကိုအ႐ံႈးေပးရသည္ႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

Gebara

အတြက္ဖိႏွိပ္ခံမ်ားျဖစ္ေသာမိန္းမႏွင့္သဘာဝႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတို႔သည္အရင္းရွင္ဝါဒေပၚေပါက္ရာအေ
အေနာက္တိုင္းမွႏိုင္ငံေရး၊ဒႆနႏွင့္ဘာသာေရးပညာအားလံုး၏လႊမ္းမိုးဖိႏွိပ္ျခင္းကိုခံရျခင္းျ
းျဖစ္သည္နားလည္သေဘာေပါက္သည္။ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒကအဖိႏွိပ္ခံမ်ား၏ကံၾကမၼာသည္ကမ
ကမ႓ာေလာကႀကီး၏ကံၾကမၼာႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ဟုယူဆၿပီး
'လူမႈတရားမွ်တမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးသည္ေဂဟတရားမွ်တမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္'
ဟုဆိုသည္ (quoted in Pobierzym, 2002)။

ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားသည္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြင္းရွိမိန္းမသားမ်ား၏လက္ရွိအေျခအေနကိုေမး
မးခြန္းထုတ္ေသာမ်က္ႏွာစာတစ္ဖက္လည္းရွိေသးသည္။ယင္းကို၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကႏိ
ႏို္င္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီမ်ား၏အားေပးျမႇင့္တင္သည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖိႏွိပ္ျ
္ျခင္းခံရမႈကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေပၚေနာက္ထပ္ေ၀ဖန္မႈမ်ားခံရသည္။၎တို႔သည္သဘာဝပ
ဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုေစာင့္ေရွာက္ထိ္န္းသိမ္းျခင္းတည္းဟူေသာလူအသိအမွတ္ျပဳမခံရသည့္အလု
လုပ္ကိုခါးဆည္းလုပ္ၾကရသည္။သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္လ်င္မိန္းမသားမ်ားကအဓိကဟုသတ္
တ္မွတ္ျခင္းခံရၿပီးထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမိန္းမသားမ်ားၾကံဳေတြ႕ရေသာေခါင္းပံုျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ေအ
ေအာက္က်ဖိႏွိပ္ခံရမႈမ်ားကိုမူအသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံၾကရေပ (Nieves Rico, 1998)။
အမ်ဳိးသမီးဝါဒီေဘာဂေဗဒႏွင့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစီးပြားေရး
အမ်ဳိးသမီးေဘာဂေဗဒ
ဝါဒီမ်ားကသဘာဝတရား၊အရင္းရွင္ထုတ္လုပ္ေရးပံုစံႏွင့္မ်ဳိးပြားမႈနယ္ပယ္ႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈတို႔အၾက
ၾကားဆက္စပ္ပံုကိုေလ့လာဆန္းစစ္ၾကသည္။အမ်ဳိးသမီးဝါဒီေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားသည္ေဘာဂေဗဒသိ
သိပၸံ၏လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကိုစတင္ျဖည္ထုတ္ၾကသည္။၎တို႔ကေစ်းကြက္သည္ဂတိကင္းစြာအလုပ္လုပ္ၿပီး
ီးအမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီးအားလံုး၏အက်ဳိးစီးပြားကိုခြဲျခားမႈမရွိပဲျဖည့္ဆည္းေပးသည္ကိုမယံုေပ။
ပ။၎တို႔ကေဘာဂေဗဒေၾကာင့္မည္သည့္တန္ဖိုးမ်ားေပါက္ဖြားလာသည္ကိုေလ့လာၿပီးမည္သူတို႔အတြက္ျဖ
ျဖစ္သည္ကိုလည္းေစာေၾကာသည္။ဒုတိယအခ်က္မွာေစ်းကြက္ကိုဗဟိုျပဳျခင္္းျဖစ္သည္။၎တို႔ကစ
ကစီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအားလံုးသည္ေစ်းကြက္တြင္ျဖစ္ပြားျခင္းမဟုတ္ပဲပုဂၢလိကေစ်းကြက္၊ႏိ
ႏိုင္ငံေတာ္၊အက်ဳဳိးအျမတ္မယူေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊စည္းျပင္က႑

Informal

Sector

ႏွင့္အိမ္ေထာင္စုစသည္တို႔ႏွင့္လည္းဆက္စပ္ေနသည္ဟုဆိုသည္ (Knobloch, 2010)။
Maria

Mies

ကဲ့သို႔ပင္၎တို႔ကအခေၾကးေငြမရေသာအိမ္တြင္းအလုပ္မ်ားသည္အျပင္ထြက္အလုပ္လုပ္ေသာလုပ္သားအင္အာ
အားစုအလုပ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သျဖင့္စီးပြားေရးတန္ဖိုးရွိသည္ဟုယူဆၾကသည္။ထိုတန္
န္ဖိုးကိုႏုိင္ငံမ်ား၏ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာကိ္န္းဂဏန္းမ်ားတြင္ထင္ဟပ္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားသလိုအိမ္မႈကိစၥ
စၥမ်ားကိုဦးစီးလုပ္ကိုင္ရေသာမိန္းမအမ်ားစု၏လုပ္အားကိုေခါင္းပံုျဖတ္ခံရသည့္ကိစၥမ်ားကုိလည
လည္းေဖာ္ထုတ္သည္။ေလ့လာမႈမ်ားအရစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးအေနာက္တိုင္းကမ႓ာ၌ပင္လုပ္ခမရေသာအလုပ္မ
့ဝင္မႈထက္ပင္ျမင့္မာ
္မ်ားကအမ်ဳိးသားစီးပြားေရးအေပၚထည့္ဝင္မႈမွာလုပ္ခရေသာအလုပ္မ်ား၏ထည္
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(Winkler,

2010)။ႏိုင္ငံေတာ္ကေစာင့္ေရွာက္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမေပးသေလာက္ျဖစ္ေသာလက္တင
တင္အေမရိကတြင္ဖိႏွိပ္မႈမွာပိုဆိုးၿပီးပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္သူမ်ားသာပုဂၢလိကေစာင့္ေရွာက္မႈကိုရသျဖင္
င့္လူတန္းစားခြျဲ ခားမႈအေျခခံလည္းရွိသည္

(Rodríguez,

2005)။ထို႔ေၾကာင့္အမ်ဳိးသမီးဝါဒီေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားကပုဂၢလက႑တရားမွ်တမႈကိုလည္းလိုလားၿပီးအိမ္တ
္တြင္းႏွင့္အျခားေနရာမ်ားတြင္အလုပ္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးခြဲေဝျခင္းကိုေတာင္းဆိုသည္။
လက္ရွိကာလအထိဂ်ီဒီပီႏွင့္အျခားတရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအလုပ္မ်ား၏တ
၏တန္ဖိုးႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။ယင္းမွတစ္ဆင့္ဂႏၴဝင္ေခတ္မွသည္ယေ
ယေန႔တိုင္လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေသာမိုကၠ႐ိုမူ
ဝါဒမ်ားကိုသာခ်မွတ္ၿပီးမက္ခ႐ိုမူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လ်င္အျမင္ကြယ္ေနတတ္ေသာသေဘာကိုေထာက္ျပ

ျပၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုကန္႔ကြက္သည္။ထို႔အျပင္တိုးတက္မႈကိုဦးတည္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊အမ်ဳိးသမ
သမီးမ်ားကိုေစ်းကြက္သို႔ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ဆင္းရဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရးစသည့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည
သည္ဘဝသာယာဝေျပာမႈကိုဖန္တီးႏုိင္ျခင္းရွိ/မရွိသံသယရွိေနသည္။ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္
င္ရြက္မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကအမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဗ်ဴဟာမ်ား၏ဗဟိုခ်က္မတြင္ေနရာခ်ထားျခင္းကို
ိုလည္းလက္မခံေခ်။

Annemarie

Sancar

၏စကားကိုကိုးကားရေသာ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အထူးစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားဟူသည့္အယူအဆသည္ဇီဝေဗဒ
ဗဒသေဘာအရေဘာင္ခတ္ၾကည့္ျခင္း

stereotyping

ပင္ျဖစ္ကာ

'ယေန႔ေခတ္တြင္အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးထက္စာလ်င္နီယိုလစ္ဘရယ္စီးပြားေရးအယူအဆမ်ားကဦးေဆာင္ေ
္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ကမ႓ာ့ဘဏ္၏စမတ္က်ေသာစီးပြားေရးအယူူအဆအရဆိုလ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္စီးပြာ
ြားေရးကိုဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုေမာင္းႏွင္ျခင္းတို႔တြင္လည္းထက္ျမက္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္'

(Sancar,

2010)။
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းေဘာဂေဗဒတြင္ကေလးသူငယ္မ်ား၊မနာက်န္းသူမ်ား၊ျခားနားသန္စြမ္းသူမ်ား
ားႏွင့္အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလည္းပါဝင္သည္။ထိုသို႔ေစာင့္ေရွာက
ာက္ျခင္းသည္ဘဝကိုဂုဏ္သိကၡာအျပည့္ႏွင့္ျဖတ္သန္းျခင္းဟူေသာအေရးအပါဆံုးလူသားတန
တန္ဖိုးကိုျဖည့္ဆည္းျခင္းလည္းျဖစ္သည္။သို႔ရာတြင္ထိုအခ်က္ကိုႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးနယ္
ယ္ပယ္ႏွစ္ရပ္စလံုးမွလွ်စ္လ်ဴ႐ႈၾကသည္။ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာေ
ာေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္

Buen

Vivir

ကိုေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ပန္းတိုင္အျဖစ္သတ္မွတ္သည္။အမ်ဳိးသမီးဝါဒီစီးပြားေရးပညာရွင္
(2010)

ကထိေရာက္မႈပန္းတိုင္တစ္မ်ဳိးတည္းအတြက္မဟုတ္ပဲ

Ulrike

Knobloch

Buen

Vivir

ဆီသို႔ဦးတည္သြားႏုိင္မည့္စီးပြားေရးေဆာင္တာမ်ားကိုအဆိုျပဳဖူးသည္။၎ကစီးပြားေရး၏အေျခခ
ခခံအက်ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာအဘယ္နည္းဟုေမးခြန္းထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

Knobloch

ကစီးပြားေရးဆိုသည္မွာပိုမိုျမင့္မားေသာပန္းတိုင္တစ္ခုအတြက္နည္းလမ္းသာျဖစ္သင့္သည္ဟုဆိုသည္
ည္။ယင္းမွာပညာရပ္နယ္ပယ္ကိုေက်ာ္လြန္ေသာဒႆနပုစၧာတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ေစ်းကြက္ကလူသားတို႔
ု႔၏လိုအင္မ်ားကိုအလိုအေလ်ာက္ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ဟုဆိုရာတြင္

Knobloch

ကမူေစ်းကြက္သည္အမ်ဳိးသား၊အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားအတြက္ဘဝကိုျပည့္ဝစြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ခ
္ခ်က္မ်ားကိုအလ္ိုအေလ်ာက္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိဟုယူဆသည္။ထို႔အျပင္ေစ်းကြက္အတြင္းမွ်
ွ်တစြာယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္းကိုလည္းေမးခြန္းထုတ္ကာစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကမည္သူတို႔အတြက္တန
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တန္ဖိုးကိုထုတ္လုပ္သနည္းဆိုသည္ကိုေစာေၾကာသည္။လုပ္ခစားလုပ္အားအေပၚအေျခခံ၍တည္
ည္ေထာင္ထားေသာေခတ္သစ္ေစ်းကြက္အယူအဆသည္ဂ်င္ဒါဆိုင္ရာမညီမွ်မႈအေပၚတြင္လည္းအေ
အေျခခံထားေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္သည္။က်ားမသေဘာမပါေသာစီးပြားေရးသတၱဝါ

homo

economicus

ဆိုသည္မွာမရွိပဲေယာက်ၤား၊မိန္းမအားလံုးတို႔အား၎တို႔၏သီးျခားေနာက္ခံမ်ားႏွင့္လူမႈဘဝအေ
အေျခအေနမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။
နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒေအာက္တြင္ေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုမႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုပုဂၢလိကပိုင္ျပဳျခင္းႏွင့္တစ္ဦးခ်
ခ်င္းစားသံုးမႈအသြင္ေျပာင္းျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစီးပြားေရးအယူအဆက
ဆကျပည္သူ႔မူဝါဒမ်ားျဖင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳရန္ေတာင္းဆိုသည္။သို႔ေသာ္ႏုိင္ငံေတာ္ကေစာ
စာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္လူမႈကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုတစ္ဦးတည္းတာဝန္ယူရမည္ဟုမဆိုလိုပဲလူ႔အ
႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး၏လိုအပ္ခ်က္ကိုျခံဳငံုမိေစမည့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူအမ်ားအျပားပါဝင္ေသာ

သာစနစ္တစ္ခုကိုတည္ေထာင္ရန္သာတိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္သည္

(Rodríguez

Enríquez,

2005:

29)။ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၏ဗဟိုခ်က္တြင္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္သံုးစြ
စြဲမႈကိုလည္းဒီမိုကေရစီနည္းက်ေစကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္းအားလပ္ခ်ိန္မ်ားကိုခံစားရေစမည္ျဖစ္သည္။ဂ
။ဂ်ာမနီဆိုရွယ္လစ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒီ

Frigga

Haug

ကအခ်ိ္န္စီးပြားေရးအယူအဆကိုတင္ျပၿပီးယင္းတြင္ဘဝ၏အခ်ိန္မ်ားကိုဝင္ေငြရေသာအလုပ္၊မ်ဳိးဆက္ပြားလု
လုပ္ငန္း၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ႏုိင္ငံေရးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔တြင္မွ်ေဝသံုးစြဲရန္အဆိုျပဳသည္
ည္။သူမကဝင္ေငြရေသာအလုပ္ကိုလိုအပ္ေသာထုတ္လုပ္မႈပမာဏကိုထိန္းထားႏုိ္င္မည့္ေလးနာရီမွ
မွ်သာထားရွိရန္အဆိုျပဳၿပီးဤနည္းအားျဖင့္အလုပ္အကိုင္က်ပ္တည္းမႈကိုလည္းတစ္နည္းတဖံုေျဖရ
ဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ေစာင့္ေရွာက္မႈအလုပ္မ်ား၊တစ္ကိုယ္ေရဝါသနာမ်ားႏွင့္ဘ၀ေကာင္းျဖစ
ဖစ္ေစရန္ၾကံစည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအားလံုးကိုယဥ္ေက်းမႈအလုပ္မ်ားကိုျခံဳငုံေခၚေဝၚၿပီးထို႔ေနာ
နာက္ႏုိင္ငံေရးတြင္အျပည့္အဝေပါင္းစည္းပါဝင္ျခင္းလည္းပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္ (Haug, 2009)။
ေစာင့္ေရွာက္မႈေဘာဂေဗဒမွေပၚထြက္လာေသာအယူအဆမ်ားကိုဘဝအရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးဆို
ိုင္ရာသီအိုရီႏွင့္လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ယူဆႏိုင္သည္။တစ္ဦးခ်င္းအစြမ္းအစျဖင့္စီးပြားေရး
ရးကိုေမာင္းႏွင္မည္ဟူေသာအေတြးအေခၚအစားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုမူတည္သည့္နည္းလမ္
မ္းမ်ားကိုလည္းဦးစားေပးေစသည္။ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားစရာ
ရာဟုယူဆျခင္းမွာလည္းျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီးကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာႏွင့္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးမ်ားတြင္မညီမွ
မွ်မႈမ်ားကိုဆက္လက္ေမြးဖြားထုတ္လုပ္ေပးရာေရေသာက္ျမစ္လည္းျဖစ္ေနသည္။ထိုေဆြးေႏြ
ႏြးခ်က္မ်ားသည္အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေထာက္ပံ့ေသာ၊တန္းတူညီမွ်ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေမာ္ဒယ္မ
္မ်ားကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရင္း Buen Vivir ဆီသို႔ခ်ဥ္းကပ္သြားသည္ (Salazar et al., 2010)။
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွေန၍ဆင္းရဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလိုအပ္ခ်က္ကိုျပည္
ည္သူ႔မူဝါဒအေနႏွင့္ေျဖရွင္းရန္အၾကံျပဳသည္။ေစာင့္ေရွာက္မႈခ်ဳိ႕တဲ့သည့္အက်ပ္အတည္းသည္အရ
အရင္းရွင္ဝါဒ၏အက်ပ္အတည္းလည္းျဖစ္ၿပီးဘဝအရည္အေသြးကိုက်ဆင္းေစကာဆင္းရဲတြင္းသို႔ထပ္မ
္မံနစ္မြန္းေစေသာျပႆနာလည္းျဖစ္သည္။စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္တိုးတက္မႈတို႔အစားအေျခခ
ခခံအက်ဆံုးလူသားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္စြမ္းျခင္းသည္လိုလားအပ္ေသာလူမႈေျပာင္းလဲေရးျဖစ္
စ္ၿပီးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္လက္ဝဲလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ႏိုင္ငံေရး
ရးလမ္းေၾကာင္းျပန္လည္ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ျခင္းစသည္တို႔မွာမျဖစ္မေနလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
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အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္လက္တင္အေမရိကမွတိုးတက္ေသာနီယိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစိုးရမ်ား
လက္တင္အေမရိကတြင္နီယိုလစ္ဘရယ္လမ္းေၾကာင္းမွခြဲထြက္ေသာတိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားစတင္ေပၚထြ
ထြက္လာၿပီးဓနျပန္လည္ခြဲေဝျခင္းကိုေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ယင္းတို႔ေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္အမ်
မ်ဳိးသမီးဝါဒအတြင္း၁၉၇၀ခန္႔မွစ၍ေပၚထြက္ခဲ့ေသာအေတြးအေခၚဂိုဏ္းခြဲႏွစ္ခုအၾကားတင္းမာမႈမွာပိုမိုထင္
င္ရွားလာသည္။
ပထမလမ္းေၾကာင္းမွာအမ်ဳိးသမီးဝါဒီေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားကေတာင္းဆိုေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင္
င့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏အသီးအပြင့္မ်ားကိုအတားအဆီးမရွိခံစားခြင့္ရွိသည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။၎တို႔ကလက
လက္ရွိစနစ္အတြင္းရွိဖိုႀကီးစိုးမႈကိုလည္းေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။အသစ္ေပၚထြက္လာေသာတိုးတက္
က္သည့္အစိုးရမ်ားႏွင့္၎တို႔၏အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားဝင္ေငြတိုးေရးႏွင့္ဝယ္ယူႏုိင္
င္စြမ္းတိုးတက္ေရးကိုရည္ရြယ္ေသာမူဝါဒမ်ားတိုက္တြန္းေတာင္းဆိုေရးအတြက္ပိုမိုလမ္းဖြင့္ေပးလာသည္။

အၿပိဳင္ေရစီးေၾကာင္းမွာလက္ဝဲပိုယိမ္းသည္။၎တို႔ကဆင္းရဲေသာမိန္းမမ်ားကိုပိုက္ဆံေပးျခင္းသည္ဖိုႀကီးစိုးေရး
ႀကီးစိုးေရးဆန္ၿပီးေထာက္ပံ့ေရးဝါဒလည္းျဖစ္ကာဖိုႀကီးစိုးမႈကိုဆက္လက္အားေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။သယံ
ဖစ္သည္။သယံဇာတထုတ္ယူေရးမ်ားႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဓိကအားထားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပံုစံကိုလည္
စံကိုလည္းေမးခြန္းထုတ္သည္။အမ်ဳိးသမီးဝါဒမွာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသြင္ေျပာင္
င္ေျပာင္းႏုိင္ေရးအတြက္တြန္းအားတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ေသြးစည္းေသာစီးပြားေရး၊စားနပ္ရိ
ားေရး၊စားနပ္ရိကၡာအခ်ဳပ္အခ်ာပိုင္မႈႏွင့္ေျမယာကာကြယ္ေရးမ်ားသည္ထိုအေတြးအေခၚ၏ဗဟိုခ်က္မ်ားတြ
က္မ်ားတြင္ရွိေနသည္။၎တို႔ကအမ်ဳိးသမီးဝါဒကိုဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ရပ္ရြာလူထု၏အျမင္မွေန၍႐ႈျမင္ျခင္းျဖစ္သ
င္းျဖစ္သည္။ထိုေရစီးေၾကာင္းႏွစ္သြယ္သည္အခ်ဳိ႕ေသာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းယွဥ္တြဲတည္ရွိ
တြဲတည္ရွိေနသည္ကိုလည္းေတြ႕ႏုိင္သည္။ဤနည္းအားျဖင့္ဖိုဝါဒႀကီးစိုးမႈကိုဆန္႔က်င္ေသာလႈပ္ရွားမႈကိုပိုမိုနက္
ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေသာအနက္အဓိပၸါယ္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးေနသည္။
အင္ဒီးစ္၊လူထုႀကိဳက္ႏွင့္ရပ္ရြာအေျချပဳအမ်ဳိးသမီးဝါဒ
လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း၌လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားသည္နီယိုလစ္ဘရယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈပံုစံမ်ား
မႈပံုစံမ်ားစြာကိုေတြ႕ျမင္ခ့ၾဲ ကၿပီးျဖစ္သည္။ယင္းတို႔ေၾကာင့္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒႏွင့္ႏုိင္ငံတကာအလုပ္ခြဲ
ငံတကာအလုပ္ခြဲျခားမႈပံုစံတို႔ကိုပိုမိုအားေကာင္းေစၿပီးဆင္းရဲသားလူမ်ားစုႀကီးကိုဒုကၡတြင္းထဲသို႔ပိုမိုသက္ဆ
မိုသက္ဆင္းသြားေစသည္။ဆင္းရဲေသာမိန္းမမ်ား-

ဌာေနတိုင္းရင္းသား၊

mestizo

ကျပား၊လူမည္းႏွင့္ေတာေနမိန္းမမ်ားကဒုကၡပိုခံရသည္။၎တို႔သည္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္းမခံရ၊လံုျခံဳမႈ
မခံရ၊လံုျခံဳမႈလည္းမရွိ၊ႏိုင္ငံေတာ္၏လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုကာကြယ္မႈလည္းမေပးေသာအေျခ
မႈလည္းမေပးေသာအေျခအေနတြင္အိမ္တြင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုခါးဆည္းၿပီးေဆာင္ရြ
ၿပီးေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည္။ထို႔အျပင္နီယိုလစ္ဘရယ္ကုန္သည္ဝါဒႀကီးစိုးမႈေအာက္၌၎တို႔၏လိုလားခ်က္မ်ားႏ
ားႏွင့္ဥပဓိအမွတ္လကၡဏာမ်ားပါအစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္သြားရသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ေကာ္ပိုရိတ္မ်ားကို၎တို႔
္မ်ားကို၎တို႔အတြက္အခန္းက႑သစ္မ်ားကိုေကာင္းကင္မွခ်သလိုခ်ေပးၿပီး၎တို႔မွာမိန္းမအျဖစ္ပိုမိုေဘာင္ခ
ိုေဘာင္ခတ္ခံရကာအစိုးရမွတာဝန္မယူေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏မေရရာေသာလက္ေဝခံစားသံုးသူမ်ားျဖစ္လာ
မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။
ထိုႏွစ္မ်ားအတြင္းလက္တင္အေမရိကတြင္စုေပါင္းခုခံတြန္းလွန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္းျမင္ေတြ႕ရ
႕ရသည္။ဌာေနတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လူစုမ်ားသည္နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒကိုစတင္ဆန္႔က်င္
င္သည္။ထို႔ေနာက္ႏိုင္ငံေတာ္အားလည္းဓနျပန္လည္ခြဲေဝမႈကိုတာဝန္ယ
53ူရန္၊လူမႈေရး၊စီးပြားေရးႏွ
ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကိုဆန္႔က်င္ရန္ဖိအား
ားေပးတိုက္တြန္းလာၾကသည္။ထုိ႔အျပင္လူမ်ဳိးစံုႏုိင္ငံေတာ္စနစ္ျဖစ္လာေစေရးအတြက္လည္းတ
းတိုက္ပြဲဝင္ၾကသည္။ယင္းကႏိုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑တစ္ခုလံုးကိုျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးႏို္င္ငံ
ငံေတာ္မွာကိုလိုနီလြန္လူနည္းစုအုပ္စိုးေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေနၿပီးလြတ္လပ္ေရးရစဥ္ကတည္းကတ
ကတည္ရွိေသာအကန္႔အသတ္အတားအဆီးမ်ား၏ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ၾကရသည္။ထိုေနာက
ာက္ခံအေျခအေနတြင္အထူးသျဖင့္အီေကြေဒါႏွင့္ဘုိလီးဗီးယားတို႔၌ရပ္ရြာႏွင့္လူထုႀကိဳက္အမ်ဳိးသမီးဝါဒမ်ား8
ေပါက္ဖြားရွင္သန္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။
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ထိုႏုိင္ငံမ်ားရွိအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေျခရာခံ၍ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။အီေကြေဒါတြင္ Luna

Creciente ႏွင့္ Ecuador Women’s Assembly၊ဘိုလီးဗီးယားတြင္ Mujeres Creando စသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။

ယခုအခန္းတြင္ထိုႏွစ္ႏုိင္ငံရွိ္မတူညီေသာေနာက္ခံမ်ားႏွင့္မတူညီေသာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္
ည္းမ်ားအေၾကာင္းကိုသံုးသပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပဲဘံုတူညီေသာအခ်က္အခ်ဳိ႕ကိုသာေဆြးေႏြးသြာ
ြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ပထမအခ်က္မွာ၎တို႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္မႈ၊ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ၊
ႈ၊ထႂကြမႈႏွင့္ဆင္းရဲသားမ်ား၊ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ေတာေနလယ္သမားမ်ား၊အလုပ္သမားမ်ား၏လြ
လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းငါးရာစပိန္က
္ကိုလိုနီကြၽန္ျပဳမႈကာလမ်ားအထိပါဘံုတူညီေသာသမုိင္းေၾကာင္းရွိသည္။ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကအမ်ဳိးသ
းသမီးဝါဒသည္ေျမာက္ကမ႓ာျခမ္းမွလာၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးကမ႓ာမွမိန္းမမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္ဆိုေသာအယ
အယူအဆကိုကိုင္စြဲၾကသည္။
ဒုတိယတူညီခ်က္မွာထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္မတူညီမႈႏွင့္ညီမွ်မႈအေျခခံအမ်ဳိးသမီးဝါဒလမ္းေၾကာင္းႏွ
ႏွစ္ခုအၾကားပဋိပကၡကိုေက်ာ္လႊားႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။၎တို႔ကပို႔စ္ေမာ္ဒန္ဥပဓိအမွတ္လကၡဏ
ၡဏာမ်ားျပန္႔က်ဲသြားျခင္းႏွင့္အထူးဝိေသသမ်ားခြဲျခားထားမႈ၊ဖိုဝါဒအတြင္းထဲမွတရားမွ်တမႈႏွင့္လက္
က္ခံေပါင္းစည္းမႈႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကိုေမးခြန္းထုတ္သည္။၎တို႔ကလိင္၊လူမ်ဳိးႏွင့္ေနာက္ခံသမိုင္းဆိုင္ရာႂ
ာႂကြယ္ဝမႈမ်ားကိုကိုလိုနီႏွင့္လူတန္းစားအမွတ္လကၡဏာမ်ားကိုပါထည့္သြင္းၿပီးဘံုေလာကအျမင္တ
္တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ျခင္းပါဝင္သည္။ႏို္င္ငံေရးတြင္မူအသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ႏွင့္အသ
အသြင္ေျပာင္းမႈကိုစုေပါင္းတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။တရားမွ်တမႈဆိုသည္မွာဖိုႀကီ
ကီးစိုးေရးစနစ္ကိုတစ္စစီဖယ္ရွားပစ္ျခင္းႏွင့္လူမ်ဳိးစံုႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔တြင္အေ
အေျခခံသည္။ထို႔ေၾကာင့္တရားမွ်တမႈ၏အေျခခံမွာတသီးပုဂၢလရပိုင္ခြင့္မ်ားမဟုတ္မူပဲလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ
တစ္ခုလံုးကိုအသြင္ေျပာင္းႏုိင္ျခင္းသာျဖစ္သည္။
တတိယတူညီခ်က္လည္းရွိေသးသည္။၎တို႔သည္ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ဝါဒ၊ဖိုဝါဒကိုတိုက္ဖ်က္ျခင္း၊အရင္းရွင္စနစ္
စ္ကိုေခ်မႈန္းျခင္းႏွင့္သဘာဝႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းစသည္မ်ားတြင္လည္းဆန္းက်ယ္မႈသေဘာကို
ိုနားလည္ရာ၌ဘံုတူညီမႈရွိၾကသည္။ထိုဆန္းၾကယ္နက္႐ိႈင္းမႈမွတစ္ဆင့္ရပ္ရြာ၊အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာနယ္
ယ္ပယ္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုျပန္လည္သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္းျပဳသည္။အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈက
ႈကရပ္ရြာလူ႔ေဘာင္ဆိုသည္မွာသမိုင္းဆို္င္ရာတည္ေဆာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီးႏိုင္ငံေရးႏွင့္အာ႐ံုခံစားမႈ
မႈမ်ား၏ဆံုခ်က္လည္းျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္သည္။လူမ်ဳိးစံုႏုိင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ေရးတြင္အမ်ဳိးသမီး
ီးမ်ားအၾကားဒိုင္ယာေလာ့ခ္လိုအပ္သည္။အေၾကာင္းမွာအမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေတာ္မ်ားအတြင္းရွိရပ္ရြာႏုိင
ိင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကိုထင္ဟပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
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အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းအမ်ဳိးသမီးဝါဒမွာ

mestizo

ကျပား၊ပညာသည္၊လူလတ္တန္းစားအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္သက္သက္မဟုတ္ေတာ့ပဲအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားအျ
အျဖစ္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသတ္မွတ္ေသာဝင္ေငြနိမ့္သည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္လည္းျဖစ္လာသည္။ထိုအု
အုပ္စုကလည္းမိမိတို႔၏ေနာက္ခံ၊အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆို္င္ရာထုတ္လုပ္မႈတို႔ကိုအေျခခံၿပီးအမ်ဳိးသမီး
ဝါဒကိုျပန္လည္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ထိုအျမင္တြင္သဘာဝမိခင္ႀကီး

Pachamama

သည္ေတြ႕ၾကံဳခံစားရန္ႏွင့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရန္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးျဖစ္ေနသည္။
ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒမွေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာသဘာဝတရား၏အေရးပါမႈကိုေထာက္ခံေသာလယ္သမား၊ဌာေနႏ
နႏွင့္လူမည္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္းရွိသည္။ Cochabamba ရွိ Tiquipaya တြင္၂၀၁၀ဧၿပီ၌က်င္းပေသာ
World

People’s

Conference

on

Climate

၌ရပ္ရြာလူထုအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားကေအာက္ပါအတိုင္းေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

Change

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္

Pachamama

ႏွင့္

Mapu

တို႔ကိုတလံုးတဝတည္းသေဘာျဖင့္နားလည္ၿပီးျမင္ရေသာသဘာဝႀကီးႏွင့္ကမ႓ာၿဂိဳဟ္တို႔ကိုေက်ာ္လြ
ကိုေက်ာ္လြန္ကာသက္ရွိသတၱဝါမ်ား၊စြမ္းအင္မ်ား၊လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လိုအင္ဆႏၵမ်ားဆက္စပ္ထား
ပ္ထားေသာဆက္ဆံေရးတစ္ခုအျဖစ္နားလည္သည္။

Pachamama

ကိုမိခင္ကမ႓ာႀကီးဟုေလွ်ာ့ေပါ့႐ႈျမင္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားအားလံုးကို႐ႈတ္ခ်သည္။ယင္းအျမင္သည္အမ်ဳိး
္သည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိခင္သဘာဝႀကီးကိုဖိုဝါဒီစနစ္၏ေဘာင္အတြင္းသို႔သက္ဆင္းက်ေရာက္သြား
က္သြားေစသည္။
မိခင္ကမ႓ာႀကီးဆိုသည္မွာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ရွိခဲ့ေသာအယူအဆတစ္ခုျဖစ္ၿပီး
Conference

on

Climate

Change

တြင္

People’s
Pachamama

၏အဓိပၸါယ္ကိုဖိုႀကီးစိုးေသာစနစ္အတြင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြားမႈတို႔အတြက္ဦးတည္ေသာကမ႓ာ
ာကမ႓ာေျမသားအိမ္ႀကီးအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းကိုျငင္းဆန္ကန္႔ကြက္သည္။အမွန္စင္စစ္
Pachamama
ဆိုသည္မွာစၾကၤဝဠာႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီးလူသားတို႔ကိုယ္တိုင္မွာအစိတ္အပိုင္းငယ္ကေလးသာျဖစ္သ
စ္သည္။
အာကာသ

Cosmos

ဆိုသည္မွာလည္းဖခင္အာကာသဟူ၍မရွိရပဲ

Pachamama

၏အစိ္တ္အပိုင္းတစ္ခုသာျဖစ္သည္။၎တို႔ႏွစ္ဦးလက္ဆက္ရမည္ဆိုသည့္အယူအဆကိုလည္း
္းလက္မခံႏုိင္ေခ်။ယခုကြန္ဖရင့္တြင္မိခင္ကမ႓ာေျမႀကီး၊မိန္းမမ်ားႏွင့္

Pachamama

တို႔ကိုတန္းတူထား၍ေျပာဆိုေနမႈမ်ားကိုလည္းလက္မခံႏုိင္ေပ။

Pachamama

ဆိုသည္မွာဖိုႀကီးစိုးေသာကမ႓ာႀကီးအတြင္းမွတည္ရွိမႈတစ္ရပ္မဟုတ္ပဲက်ားမသတၱဝါအရာခပ္သိမ္
မ္းတို႔သည္သာ Pachamama ၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေလသည္။9
နိဂံုး
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီး
ဝါဒီလႈပ္ရွားမႈသည္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးအယူအဆကိုေထာင့္ေပါင္းစံုမွေဝဖန္ျငင္းခံုမႈမ်ားျပဳၾကသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစနစ္ႀကီး
ေရးစနစ္ႀကီးကလည္းအခ်ဳိ႕ေသာေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊အထူးသျဖင့္လစ္ဘရယ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ား
ုမႈမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသည္။အမ်ဳိးသမီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္နည္းစံုလမ္းစံုေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္
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က္ၾကေသာ္လည္းေနာက္ဆံုးတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာဒုတိယတန္းစားေနရာတြင္ရွိျမဲရွိလ်က္သာျဖစ္သည္။လက္ရွိ
ည္။လက္ရွိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူ
ဝါဒမ်ားတြင္ဂ်င္ဒါေပါင္းစပ္ထားေသာဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈတို႔ကဲ့သို႔အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အေျခအေနကိုတိုင္းတာႏ
င္းတာႏုိင္ေသာနည္းေဗဒမ်ားရွိလာသည္။မိသားစုတြင္းမွအစ၊ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားအဆံုးအမ်ဳိး
္မ်ားအဆံုးအမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကံဳရေသာဖိုႀကီးစိုးသည့္ပါဝါဆက္သြယ္ခ်က္မ်ားကိုမူတစ္စုံတရာျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းမ
ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။အၾကမ္းစားေဘာဂေဗဒသိပၸံသမားမ်ားကလည္းဂ်င္ဒါႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈစီးပြားေရးအေၾကာင္
းပြားေရးအေၾကာင္းထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိပဲဂ်ီဒီပီကိုသာအဓိကအတိုင္းအတာအျဖစ္ဆက္လက္ကိုင္စြဲၾက
ိုင္စြဲၾကသည္။

9

the World People’s Conference on Climate Change မွ Declaration of the Community Feminists (Tiquipaya,

Cochabamba, April 2010).

အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈအမ်ားအျပားသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အစားထိုးစရာအျဖစ္

Buen

Vivir

အသံုးဝင္ႏုိင္ျခင္းရွိ/မရွိကိုလည္း၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးျငင္းခံုၾကသည္။လူမ်ဳိးစံုႏုိင္ငံေတာ္အယူအဆ၊ပ
၊ပို႔စ္ကိုလိုနီႏိုင္ငံေတာ္ကိုအသြင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ဝါဒႏွင့္ဖိုႀကီးစိုးေသာဆက္ဆံေ
ံေရးမ်ားမွလြတ္ေျမာက္ရာလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းမ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၾကသည
သည္။ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားကသဘာဝႏွင့္မသဘာဝကိုထပ္တူျပဳျခင္းမ်ားကိုဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၿပီးေစာ
စာင့္ေရွာက္မႈစီးပြားေရးႏွင့္

Buen

Vivir

အတြက္အေရးပါေသာအခ်ိ္န္အသံုးျပဳပံုတို႔ကိုေဆြးေႏြးၾကသည္။၎တို႔တြင္ေနရာတိုင္
င္းအသံုးတည့္ႏုိင္ေသာဓနခြဲေဝေရးႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈဆိုင္ရာအယူအဆမ်ားလည
လည္းရွိသည္။အားလံုးသည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အက်ပ္အတည္းဟူေသာအယူအဆကိုကိုင္စြဲၿပီးလႊမ္းမုိးႀကီ
ကီးစိုးမႈေပါင္းစံုကို

(လူတန္းစာ၊လူမ်ဳိး၊ဂ်င္ဒါႏွင့္သဘာဝေလာကႀကီးအပါအဝင္)

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မွသာအက်ပ္အတည္းကိုေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္ဟုလည္းလက္ခံထာ
ထားၾကသည္။အရင္းရွင္ကမ႓ာ၏အဓိကပညာရပ္အျဖစ္မွာေဘာဂေဗဒကိုနန္းခ်ၿပီးလူသားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ကိ
ကိုတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္က်င့္ဝတ္လမ္းစဥ္တစ္မ်ဳိးႏွင့္အစားထိုးလိုၾကသည္။
ယခုအခန္းတြင္အမ်ဳိးသမီးဝါဒလမ္းေၾကာင္းအသြယ္သြယ္သည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမွအ
ွအစယင္းကိုအစားထိုးႏုိင္မည့္ပံုစံမ်ားကိုအဆိုျပဳတင္ျပျခင္းအထိက်ယ္ျပန္႔ၿပီးလက္တင္အေမရိကတ
ကတြင္အစျပဳခဲ့ေသာေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳသည္။တိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားအာ
အာဏာရလာျခင္းကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီးအမ်ဳိးသမီး
ဝါဒသည္ႏုိင္ငံေတာ္္၏အခန္းက႑ကိုပို္မိုခိုင္မာေအာင္တြန္းအားေပးကာလူမႈေရးႏွင့္ဓနခြဲေဝေ
ဝေရးမူဝါဒမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္တြန္းအားေပးမည္ျဖစ္သည္။လူမႈတရားမွ်တမႈ၊မညီမွ်မႈကိုေက
ေက်ာ္လႊားျခင္း၊ပို႔စ္တူးေဖာ္မႈဝါဒသဘာဝတရား၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားစသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္
ည္းျပန္လည္စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမ်ားရွိသည္။ေဒသတြင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္လူထုႀကိဳက္အမ်ဳိးသမီး
ဝါဒဟုေခၚေသာဖြဲ႕စည္းမႈ၊႐ုန္းကန္မႈပံုစံအသစ္မ်ားကိုလည္းေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိသည္။ယင္းသည
သည္ယခင္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းကလူလတ္တန္းစား၊လစ္ဘရယ္မိန္းမမ်ား၏အခန္းက႑ပိုႀကီးေသာအမ
အမ်ဳိးသမီးဝါဒမ်ားႏွင့္ကြဲထြက္လာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္သံုးဆယ္အတြင္းေတာင္က
္ကမ႓ာျခမ္းတြင္ေပၚထြက္ခဲ့ေသာအမ်ဳိးသမီးဝါဒအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္လူ႔ယဥ္ေက်း
်းမႈႀကီးတစ္ခုလံုးအတြက္လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားႏွင့္အေတြးအေခၚသစ္မ်ားေပၚထြက္လာေအာင္အဓ
အဓိကတြန္းအားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
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အမ်ဳိးသမီးဝါဒဆိုင္ရာအေတြးအေခၚမ်ားေျမာက္ကမ႓ာျခမ္း၌သာျမစ္ဖ်ားခံခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားကိုလြန္
န္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းမွအမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အက်ပ္အတည္
ည္းႏွင့္ဖိုႀကီးစိုးေသာ
ဝါဒ၊ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိုဒယ္မ်ားကိုဆက္စပ္ကာအစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုပါေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိ
ုိင္ခဲ့သည္။ယေန႔တြင္ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းမွမိန္းမမ်ားသည္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြားလုပ္သားမ်ားျဖစ
ဖစ္ၿပီးလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုေထာက္ကူကာၿဂိဳဟ္ကမ႓ာႀကီးႏွင့္ဆက္သြယ္မႈမ်ားစြာကိုေဆာင္ရြက္ေပးေနသ
နသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
လယ္သမား၊လူမည္း၊ဌာေနတိုင္းရင္းသားႏွင့္ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားမွအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္္လူမ်
မ်ားႀကိဳက္အမ်ဳိးသမီးဝါဒ၏အဓိကေမာင္းႏွင္အားလက္တံမ်ားျဖစ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္အဆင့္
့္နိမ့္လက္ေဝခံမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံၾကရသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ႀကီးမ်ားက၎

က၎တို႔၏ဌာေနမ်ားကိုဖ်က္ဆီးေနေသာအခ်ိန္တြင္ေသြးစည္းေသာစီးပြားေရးႏွင့္စုေပါင္းအသ
အသံကိုေႂကြးေၾကာ္ကာ၎တို႔၏အသိုင္းအဝိုင္းကိုမတူညီေသာလမ္းေၾကာင္းသို႔သြားရန္ေတာင
ာင္းဆိုၾကသည္။ဂ်င္ဒါသို႔မဟုတ္ယဥ္ေက်းမႈပဓာနဝါဒကိုျငင္းပယ္ၿပီးဌာေနသို႔မဟုတ္ေခတ္ၿပိဳင္တရာ
ရားေရးစနစ္အတြင္း၎တို႔၏အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားကိုေတာင္းဆိုၾကသည္။
ထိုအမ်ဳိးသမီးဝါဒလႈပ္ရွားမႈသစ္မ်ားမွာတိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားေၾကာင့္ေပၚထြက္လာျခင္းမဟုတ္ပါ။
ါ။အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ပဋိပကၡႏွင့္၎တို႔ဘဝထဲတြင္ၾကံဳရေသာအက်ပ္အတည္းေပါင္းစံုတို႔ေ
႔ေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ဓန/သယံဇာတခြဲေဝမႈအတြက္ထုတ္လုပ္မႈပိုမိုတိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ထိုသို႔တိုးျမႇင္
င့္ရန္အတြက္သဘာဝကိုပိုမိုဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားမွာ၎တို႔ၾကံဳရေသာအဓိကပဋိပကၡပင္ျဖစ္သည္။အစိုးရစီမံကိန္းမ
းမ်ားႏွင့္ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းမ်ားေလာက္ဦးစားေပးခံရေလ့မရွိေသာ

Buen

Vivir

၏အဓိပၸါယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးရာတြင္လည္းယင္းမွာေနာက္ခံကားခ်ပ္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္အသိပညာဆက္သြယ္ခ်က္၊ေလးစားမႈသေကၤတ၊ဥာဏ္ပညာ၊ရပ္ရြာဘံုပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္P
achamama
တို႔ကိုယ္စားျပဳေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏သယံဇာတတူးေဖာ္မႈမိုဒယ္သည္စီးပြားေရးအက်
က်ဳိးအျမတ္ႏွင့္သဘာဝႀကီးကိုအသံုးခ်ျခင္းတို႔ပါဝင္ေနသည္သာမကလူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈ၊ဖိုႀကီးစိုးမႈႏ
ႈႏွင့္လူတန္းစားခြဲျခားမႈပါရွိၿပီးပါဝါဆက္ႏႊယ္ခ်က္မ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳပဲႏွင့္ထိုမိုဒယ္ကိ
ကိုကို္င္တြယ္ခြဲျခမ္း၍ရႏုိင္မည္မဟုတ္ေခ်။
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သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးဝါဒလက္ေဟာင္းႏွင့လ
္ က္သစ္- မ်က္ႏာွ စာႏွစ္ဖက္ႏွင့ႀ္ ကိမ္စာ
Alberto Acosta1
အဲလစ္ကေမးတယ္

'ငါသြားသင့္တဲ့လမ္းကိုၫႊန္ျပပါဦး'။ေၾကာင္ကျပန္ေျဖတယ္။

'အဲဒါမင္းဘယ္ကိုေရာက္ခ်င္သလဲဆိုတဲ့အေပၚမူတည္တယ္။'
'ဘယ္ေရာက္ေရာက္သိပ္အေရးမဟုတ္ပါဘူး'

အဲလစ္ကျပန္ေျပာတယ္။
'ဒါဆိုမင္းဘယ္လမ္းသြားသြားသိပ္မထူးပါဘူး'

ၾကာင္ကေျဖတယ္။
လူးဝစ္ကာ႐ိုး၊အဲလစ္ႏွင့္အံ့ဖြယ္ကမ႓ာ
ႂကြယ္ဝမႈႀကိမ္စာထဲေခ်ာင္ပိ္တ္မိရျခင္း
႐ုတ္တရက္နားလည္ရန္ခက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္းလက္ေတြ႕အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္မ်ားျပားလွေသာအေတြ
ွေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရကမ႓ာေပၚရွိဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ႂကြယ္ဝေသာသယံဇာတမ်ားရွိ
ာတမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီးဆင္းရဲရျခင္းျဖစ္သည္။သဘာဝသယံဇာတႂကြယ္ဝၿပီးယင္းသယံဇာတမ်ားတူး
ဇာတမ်ားတူးေဖာ္တင္ပို႔ျခင္းကိုသာအဓိကလုပ္ကိုင္ေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ပိုမိုခက္ခဲေလ့ရွိသည္။အထူး
ည္။အထူးသျဖင့္သယံဇာတတစ္မ်ဳိးတည္းသို႔မဟုတ္အနည္းငယ္ကိုသာအားျပဳေလ့ရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္မဖြံ
းသည္မဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းႀကိမ္စာသင့္ေလ့ရွိသည္။ဝင္ေငြအတြက္ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳမ်ားတူးေဖာ္ျခင္းကိုသာအဓိက
ခင္းကိုသာအဓိကအားျပဳေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္အေျခအေနမွာပိုမို႐ႈပ္ေထြးတတ္သည္။
ထိုႏုိင္ငံမ်ားသည္ႂကြယ္ဝမႈ၏ဝိေရာဓိသို႔မဟုတ္သယံဇာတႀကိမ္စာသင့္ေလ့ရွိသည္ဟုပညာရွင္မ်ားကသမ
သမုတ္ၾကသည္။အီေကြတာတိုင္းျပည္မ်ားအတြက္ထိုႀကိမ္စာမွာေရွာင္လႊဲ၍မရပဲလက္ခံရမည့္အရွိတရားတ
းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုလည္းအခ်ဳိ႕ကဆိုၾကသည္။

Inter-American

Development

Bank

(IDB)2ကအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ေလ့လာမႈအမ်ားအျပားတြင္
'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုပထဝီကဆံုးျဖတ္သည္။အီေကြတာတေၾကာတြင္ရွိၿပီးသယံဇာတအႂကြယ္ဝဆံုးတိုင္းျပည
ပည္မ်ားသည္ေခတ္အေနာက္က်ဆံုးႏွင့္အဆင္းရဲဆံုးျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ယင္းကိုအီေကြတာႀကိမ္
မ္စာဟုပင္ဆိုႏုိင္ၿပီးယင္းေဒသရွိႏုိင္ငံမ်ားမွာဆင္းရဲသည့္ဇာတာပါလာၿပီးျဖစ္သည္။

IDB

၏ေလ့လာမႈအရႏုိင္ငံ၏သယံဇာတႂကြယ္ဝေလ၊ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးေလ၊ႏိုင္ငံတြင္းမညီမွ်မႈႀက
ႀကီးထြားေလပင္ျဖစ္သည္' ဟုေဖာ္ျပထားသည္ (Gudynas, 2009c)။
58

ထိုိသုိ႔ပထဝီႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ျပဌာန္းခံဝါဒမွလမ္းခြဲထြက္ျခင္းသည္သာေရြးစရာျဖစ္ေနသည္။သို႔ေသာ္
ကုိယ္တိုင္ကလည္းထြက္ရပ္လမ္းကိုျပသထားသည္။

IDB

၏အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

IDB

Gudynas

၏သံုးသပ္ခ်က္တြင္ 'ထြက္ရပ္လမ္းမွာေစ်းကြက္ႏွင့္နီယိုလစ္ဘရယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသာျဖစ္သည္' ဟု
IDB ကမွတ္ယူထားသည္။

1

အီေကြေဒါစီးပြားေရးပညာရွင္၊ Latin American Social Sciences Faculty (Facultad Latinoamericana de

Ciencias Sociales - FLACSO) တြင္ သုေတသနႏွင့္ ကထိကျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္ႏွင့္
သတၳဳတြင္းဆို္င္ရာဝန္ႀကီး ေဟာင္းလည္းျဖစ္သည္။
2

ထို အီေကြတာႀကိမ္စာသီအိုရီကို ေထာက္ခံေသာစာေရးဆရာမ်ားတြင္ Michael Gavin, Michel L. Ross, Jeffrey

Sachs, Ricardo Hausmann, Roberto Rigobon ႏွင့္ Ivar Kolstad အစရွိသူတို႔ပါဝင္္သည္။

ထို႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ပါကသယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒ၏ျပႆနာႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားကိုသယံဇာတမ်ား
ယံဇာတမ်ားကိုမည္သို႔သံုးစြဲသည္ဟူေသာသင့္ေလ်ာ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံျဖင့္ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ပံုေပၚသည္။ေျဖရွင္
ည့္ပံုေပၚသည္။ေျဖရွင္းရမည့္လမ္းေၾကာင္းမွာေရွး႐ိုးစြဲကြန္ဆာေဗးတစ္စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားပင္ျဖစ္သည္။သယံ
ပင္ျဖစ္သည္။သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကပိုမိုေစာင့္ၾကည့္ေစျခင္း၊
ည့္ေစျခင္း၊တူးေဖာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္လူမႈရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားပိုမိုေဆာင္ရြက္ျခင္း၊သယံဇာတမွရေသာဝင္ေငြကို
ယံဇာတမွရေသာဝင္ေငြကိုပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဖာ္ျပျခင္းစသည့္နည္းလမ္းမ်ားပါဝင္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုေလွ်ာက္လွ
းကိုေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္ဆီးဆံုး႐ႈံးျခင္းမွာေရွာင္လႊဲမရေသာျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္ဟုယူ
စဥ္ျဖစ္သည္ဟုယူဆသည္။ထို႔ေၾကာင့္ပင္ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံမွာဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈအားနည္းၿပီးသမိုင္းေရးအျမင္ေပ်ာ
ရးအျမင္ေပ်ာက္ဆံုးကာေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကိုထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ႏုိင္ျခင္းလည္းမရွိႏိုင္ေတာ့ေပ။
ကမူး႐ႈးထိုးႏုိင္ျခင္းႏွင့္မာန္ေထာင္လႊားျခင္းမွာလက္တြဲလ်က္ရွိသည္။လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုမသိက်ဳိးကြၽံျပဳမႈႏွင္
ိးကြၽံျပဳမႈႏွင့္သတိလစ္ေမ့ေလ်ာ့မႈမ်ားတြင္က်င့္သားရေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းေၾကာင့္ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္။ထို
႔ျဖစ္ရသည္။ထို႔ေၾကာင့္အဦးအစကတည္းကပင္သယံဇာတႀကိမ္စာႏွင့္အေတြးအေခၚတို႔သည္ေရွာင္လႊဲ၍မရေ
ႊဲ၍မရေသာအရာမ်ားမဟုတ္ပဲေက်ာ္လႊားသြားႏုိင္ေၾကာင္းအေလးအနက္ေျပာဆိုထားလိုပါသည္။

တူးေဖာ္မႈဝါဒဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း
တူးေဖာ္မႈဝါဒဆိုသည္မွာလြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ငါးရာခန္႔ကစ၍အလံုးအရင္းႏွင့္ေပၚေပါက္လာေသာဓန
ဓနစုေဆာင္းမႈပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။3ကမ႓ာ့စနစ္ႀကီးျဖစ္လာေသာအရင္းရွင္ဝါဒသည္အေမရိက၊အာဖရိကႏွ
ႏွင့္အာရွတို႔ကိုက်ဴးေက်ာ္ကိုလိုနီျပဳသည့္နည္းျဖင့္စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
္။အရင္းရွင္စနစ္စတင္ကာစကေပၚထြန္းစမဟာၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈကိုျဖည့္ဆည္းရင္
င္းတူးေဖာ္ေရးဝါဒအစျပဳခဲ့သည္။အခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ားကသယံဇာတႏွင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားထုတ္လုပ္ေရ
ေရးကိုအဓိကထားၿပီးအျခားေဒသမ်ားကကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေရးကိုေဆာင္ရြက္သည္။ပထမအုပ္စုက
ုကသဘာဝကိုတင္ပို႔ၿပီးဒုတိယအုပ္စုကတင္သြင္းသည္ဟုဆိုႏုိင္သည္။
က်ယ္ျပန္႔ေသာဖြင့္ဆိုမႈကိုရရွိရန္အတြက္ဆိုလ်င္တူးေဖာ္ေရးဝါဒဆိုသည္မွာသန္႔စင္မြမ္းမံထားျခင္း
္းမရွိေသာသဘာဝသယံဇာတမ်ားကိုျပည္ပသုိ႔တင္ပို႔ရန္အလို႔ငွာအလံုးအရင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္ျခင္း
္းကိုဆိုလုိသည္။ယင္းသည္ဓါတ္သတၳဳႏွင့္ေရနံတင္မကပဲစိုက္ပ်ဳိးေရး၊သစ္ေတာႏွင့္ေရထြက္ကုန
ုန္မ်ားလည္းပါဝင္သည္4။
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ယေန႔ေခတ္တြင္ျပည္လည္ျပည့္တင္းႏုိင္ေသာသယံဇာတမ်ားဆိုသည့္ကိစၥကိုလည္းေစာေၾကာရန
ရန္ရွိသည္။ပံုမွန္အားျဖင့္ျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏုိင္ေသာသစ္ေတာႏွင့္ေျမဆီလႊာကဲ့သို႔သ
႔သယံဇာတမ်ားသည္ပမာဏအလံုးအရင္းႏွင့္ထုတ္ယူသံုးစြဲပါကျပန္လည္မျဖည့္တင္းႏုိင္ေသာအ
ာအေျခသို႔ဆိုက္သည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္သဘာဝအတိုင္းျပည္လည္ျဖည့္တင္းႏု
3

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ သမနိရည
ွ ္ၾကာခဲ့ေသာ္လည္း တူးေဖာ္ေရးဝါဒဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ the Royal Academy of the

Spanish Language တြင္ မပါဝင္ေခ်။
4

သတၳဳတြင္းႏွင့္ ေရနံတြင္းမ်ားအျပင္ သီးႏွံတစ္မ်ဳိးတည္းကို ေဇာက္ခ်လုပက
္ ိုင္ေသာ ဧရာမစိုကပ
္ ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႀကီး

မ်ားလည္း အက်ဳံးဝင္သည္။ ကိုလံဘီယာေကာ္ဖီလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို Oeindrila Dube and Juan Fernando
Vargas (2006) တြင္ၾကည့္ပါ။

ႏုိင္ေသာႏႈန္းထားထက္မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ကာသယံဇာတမ်ားကိုထုတ္ယူျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထ
။ထို႔ေၾကာင့္လက္ရွိႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္းဆိုပါကသယံဇာတျပဳန္းတီးျခင္းသည္ျပန္ျပည့္ျမဲႏွင့္ျပန
ပန္မျပည့္သယံဇာတႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။
လက္ေတြ႕တြင္တူးေဖာ္ေရးဝါဒမွာကိုလိုနီႏွင့္ကိုလိုနီလက္သစ္ဝါဒမ်ား၏ဖ်က္ဆီးသိမ္းသြင္းေရးယႏၲယားပင္
းယႏၲယားပင္ျဖစ္သည္။ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ရွိေသာ္လည္းတူးေဖာ္ေရးဝါဒသည္ေျမာက္ကမ႓ာျခမ္းစက္မႈလုပ္ငန္
ခမ္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေရးတို႔အတြက္ေခါင္းပံုျဖတ္ထုတ္ယူျခင္းတြင္အေျခခံသည္။ထု
င္အေျခခံသည္။ထုတ္ယူေရးစီမံကိန္းမ်ားေရရွည္တည္တံ့သည္ျဖစ္ေစ၊သယံဇာတမ်ားေျပာင္သလင္းခါသြား
င္းခါသြားသည္ျဖစ္ေစျဖစ္စဥ္မွာဆက္လက္ျဖစ္ပြားသည္။ပိုဆိုးေသာကိစၥမွာတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွထုတ္လု
းမွထုတ္လုပ္ေသာကုန္စည္မ်ားသည္ေဒသတြင္းေစ်းကြက္အတြက္မဟုတ္ပဲျပည္ပပို႔ကုန္ျဖစ္ေနေသာအခ်က္ပ
သာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။လုပ္ငန္းပမာဏႀကီးမားသေလာက္ကာယကံရွင္ႏုိင္ငံအတြက္အက်ဳိးခံစားရမႈမွာအ
ႈမွာအလြန္ေသးငယ္သည္။တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳေသာသြင္းအားစုမ်ားႏွင့္နည္းပညာမ်ားမွာ
နည္းပညာမ်ားမွာလည္းကာယကံရွင္ႏု္ိင္ငံတြင္းကုမၸဏီမ်ားမွေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိ္သည္ကမ်ားသည္။တူးေဖာ
မ်ားသည္။တူးေဖာ္ေရးအဓိကထားေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ရေသာဝင္ေငြကိုမည္သို႔သံုးစြဲသည္ကိုစိ္တ္ပါဝင္စားမႈ
ပါဝင္စားမႈလည္းနည္းပါးေလ့ရွိသည္။
တူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးဝါဒသည္ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းႏုိင္ငံမ်ား၏စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဘ
းဘဝမ်ားတြင္မေျပာင္းလဲေသာအရွိတရားျဖစ္ေနတတ္သည္။ဒီကရီအနည္းအမ်ားကြာသည္မွလြဲ၍လက္
က္တင္အေမရိကရွိႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္အေျခအေနမွာခပ္ဆင္ဆင္သာျဖစ္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီ
ကီးမ်ားသို႔ကုန္ၾကမ္းမ်ားတင္ပို႔သည့္လုပ္ငန္းတြင္မီခိုရပ္တည္လာျခင္းမွာယေန႔အခ်ိန္အထိမေျပာင္
င္းလဲေသာအရွိတရားျဖစ္သည္။အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားကတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ႏိုင
ုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုပိုမိုျမႇင့္တင္လာၾကသည္။သို႔ေသာ္ျခံဳ၍ဆိုရေသာ္နီယ
ီယိုလစ္ဘရယ္ႏွင့္တိုးတက္ေသာအစိုးရႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတို႔သည္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးကိုထုတ္လုပ
ုပ္မႈေပၚလစီ၏ဗဟိုခ်က္အျဖစ္ဆက္လက္ထားရွိၾကသည္မွာထင္ရွားသည္။5
တူးေဖာ္ေရးဝါဒ၏မေကာင္းမႈအခ်ဳိ႕
ထိုျပႆနာ6ကိုၾကည့္႐ႈရန္အတြက္အစမွတ္မွာသယံဇာတမ်ားထုတ္လုပ္သံုးစြဲမႈပံုစံႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္မ်ာ
်ားကိုမည္သို႔ခြဲေဝသည္ကိုေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ျပန္လည္ျပင္ဆ
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္ဆင္ရန္ခက္ခဲေသာအစြန္းအထင္းမ်ားလည္းအမွန္တကယ္ရွိသည္။ဥပမာအားျဖင့္ဧရာမသံ႐ိုင္းတူးေဖာ
ဖာ္မႈကဲ့သုိ႔လုပ္ငန္းမ်ားသည္ပင္ကိုအႏွစ္သာရအားျဖင့္ကိုဖ်က္ဆီးမႈသေဘာေဆာင္သျဖင့္ေရရွည္တ
္တည္တံ့ေအာင္ေဆာင္ရြက္၍မရႏုိင္ေပ။အမွန္စင္စစ္ေရရွည္တည္တံ့ျခင္းဆိုသည္မွာျပင္ပအကူ
ကူအညီတစ္စံုတရာမပါပဲထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္ကိုေရရွည္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ၿပီးထိုသယံဇာတရွားပါးျပဳန္း
္းတီးျခင္းလည္းမျဖစ္ေသာအေျခအေနကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္7။အခ်ဳိ႕ကလည္းနည္းပညာတိုးတက္မႈကိုဇြတ္မွိတ္ယံ
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Raúl Zibechi (2011) က တိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ား၏ တူးေဖာ္ေရးဝါဒကို နီယိုလစ္ဘရယ္ဒုတိယလိႈင္းဟုေခၚသည္။
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Schuldt (2005). Schuldt and Acosta (2006), ႏွင့္ Acosta (2009) တို႔ကိုၾကည့္
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ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုသည္မွာ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ား၏ အလားတူအခြင့အ
္ ေရးကို မထိခိုက္ေစပဲ

လက္ရွိ မ်ဳိးဆက္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္မႈမ်ဳိးရွိၿပီးအေျခအေနမွန္ႏွင့္ကင္းကြာေသာဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားကိုအတင္းေဆာင္ရြက္ကာေရရွည
ွည္တည္တံ့ႏုိင္ေၾကာင္းခုခံမႈမ်ားလည္းရွိသည္8။
လက္တင္အေမရိကအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ဆင္းရဲမႈကိုက်ယ္ျပန္႔ေစၿပီးစီးပြား
ီးစီးပြားပ်က္ကပ္မ်ားအခ်ိန္မွန္ျဖစ္ပြားကာစီးပြားေရးေလာကတြင္အက်ဳိးအျမတ္ေနာက္ကိုသာလိုက္လိုသည့္စိတ္ဓာ
့စိတ္ဓာတ္မ်ားလည္းထြန္းကားလာေစသည္။ယင္းကိုေဒသအတြင္းရွိဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားရွားပါးမႈႏ
ားပါးမႈႏွင့္အားနည္းခ်ိနဲ႔မႈ၊အဂတိလိုက္စားမႈထြန္းကားမႈ၊လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ရပ္ရြာအသိုက္အျမံဳမ်ားၿပိဳကြဲမႈႏွင္
ပိဳကြဲမႈႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္မႈစသည္တို႔ေၾကာင့္ပိုမိုဆိုးရြားသြားေစသည္။ထို႔အျပင္ဆ
ျပင္ဆရာေမြးတပည့္ေမြးလက္ေဝခံစနစ္မ်ားထြန္းကားၿပီးႏုိင္ငံသားတန္ဖိုးမ်ားထြန္းကားမႈမရွိျခင္းကလည္းျပႆနာ
င္းကလည္းျပႆနာကိုပိုဆိုးသြားေစသည္။
လက္ေတြ႕အမွန္တရားမွာအကယ္၍ဓာတ္သတၳဳႏွင့္ေရနံကဲ့သုိ႔ေသာအေျခခံကုန္စည္မ်ားတင္ပို႔မႈကိုသာအဓိ
ုသာအဓိကမီခိုအားထားေနပါကစီးပြားေရးစနစ္၏ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးသြင္းအားစုမ်ားမွ်ေဝပံုတို႔ကို
ဝပံုတို႔ကိုထိခိုက္ေစသည္။ထို႔အျပင္လူနည္းစုလက္ထဲတြင္ဓနမ်ားစုစည္းေနၿပီးဝင္ေငြျပန္လည္ခြေ
ဲ ဝရာတြင္လ
ဝရာတြင္လည္းဆင္းရဲသူမ်ားအနည္းဆံုးရေသာပံုစံျဖစ္ေနေလ့ရွိသည္။ထိုအေျခအေနကိုသယံဇာတေပါမ်ားမႈႏ
ပါမ်ားမႈႏွင့္အျမဲယွဥ္တြဲေနေလ့ရွိေသာႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ပြားေသာကူးစက္ေရာဂါဆန္ဆန္ျဖစ္စဥ္မ်ားကပိုမိုဆိုးရြား
မိုဆိုးရြားသြားေစသည္။
ပထမဦးဆံုး
'ဒတ္ခ်္ေရာဂါ'9ႏွင့္ေဆြးေႏြးမႈကိုစခ်င္သည္။ယင္းမွာကုန္ၾကမ္းပို႔ကုန္တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာအဓိ
ဓိကတင္ပို႔ေသာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ထိုကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေသာအခါႏွင့္သယံဇာတသုိက္အသစ
သစ္မ်ားထပ္မံေတြ႕ရွိေသာအခါမ်ားတြင္ပို႔ကုန္ကိုအလံုးအရင္းႏွင့္ျမႇင့္တင္ေလ့ရွိသည္။စီးပြားေရ
ေရးစနစ္အတြင္းဟန္ခ်က္ပ်က္ယြင္းမႈကိုေစ်းႏႈန္းပုံစံမ်ားကိုေလ့လာၿပီးသိရွိႏုိင္သည္။ေဆာက္လုပ္
ပ္ေရးက႑ကဲ့သို႔ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္မဆိုင္ေသာက႑မ်ားအပါအဝင္အႀကီးအက်ယ္စီးပြ
ပြားျဖစ္ေနသာက႑အတြင္းသို႔ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားအလံုးအရင္းႏွင့္စီးဝင္လာသည္။တၿပိ
ပိဳင္နက္တည္းတြင္ေစ်းကြက္တြင္မေပါက္ေသာကုန္စည္မ်ား၏ထုတ္လုပ္မႈမွာနိမ့္က်လာသည္။ယင္းတို႔က
႔ကိုႏုိင္ငံျခားမွျပန္လည္တင္သြင္းႏုိ္င္ၿပီးႏုိင္ငံသံုးေငြေစ်းမာေနခ်ိ္န္တြင္ထိုသို႔ျပန္လည္တင္
င္သြင္းရသည္မာွ လည္းသက္သာသည္။အႀကီးအက်ယ္ထိပ္တန္းေရာက္ၿပီးေနာက္တြင္ေစ်းႏႈန္းႏွင္
င့္လုပ္အားခမ်ားကိုအလိုက္သင့္ျပန္လည္ခ်ိန္ညိႇျခင္းမွာအလြန္ခက္ခဲ႐ႈပ61္ေထြးလာသည္ကိုေတြ႕ႏုိင္
င္သည္။ယင္းမွာေရာဂါစြဲကပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသေကၤတတစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။
အေျခခံကုန္ၾကမ္းထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈတြင္အထူးျပဳကြၽမ္းက်င္မႈသည္လည္းကုန္သြယ္မႈအားသာခ်က္မ်ားတျ
တျဖည္းျဖည္းနည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ေရရွည္တြင္ဆိုးက်ဳိးကိုျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ကု
ကုန္သြယ္မႈသည္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔တင္သြင္းရေသာစက္မႈကုန္ေခ်ာထုတ္ကုန္မ်ားဘက္တြင္အားသာၿပီးျပည္ပတ
ပတင္ပို႔ေသာအေျခခံကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုမ်က္ႏွာသာေပးေလ့မရွိေပ။အဓိကအခ်က္မွာအေျခခံကုန္ၾက
ၾကမ္းမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းသည္ဝင္ေငြႏွင့္အတူလိုက္ပါတက္သြားေလ့မရွိပဲအစားထိုးစရာလူလုပ္ဓာတ္ေပါင
ါင္းပစၥည္းမ်ားလည္းအဆင္သင့္ရွိေနတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၎တို႔မွာလက္ဝါးႀကီးအုပ္လႊမ္းမိ
8
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ံ ုက
ံ ုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ မိုင္းတြင္းႀကီးမ်ားအေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။

9

ေဟာ္လန္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွ ရေသာဝင္ေငြေၾကာင့္ ႏုိငင
္ ံသံုးေငြတန္ဖိုးတက္ၿပီး ယင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္

အတြင္းရွိ က်န္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထိခို္က္ရေသာ အျဖစ္အပ်က္ကို ဒတ္ခ်္ေရာဂါဟုေခၚသည္။

မိုးႏုိင္ေသာအေနအထားတြင္မရွိပဲကမ႓ာ့ေစ်းကြက္၏စဥ္းစားပံုကသာ၎တို႔၏ေစ်းႏႈန္းကိုဆံုးျ
းျဖတ္ေပးသည္။နည္းပညာႏွင့္တီထြင္ဆန္းသစ္္မႈဘက္တြင္လည္းေျပာရေလာက္ေအာင္မရွိသလိ
လိုစက္မႈကုန္ေခ်ာထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ကုန္ၾကမ္းပါဝင္သံုးစြဲမႈႏႈန္းမွာလည္းတစ္ေန႔တျခားပိုမိုနည္းပါး
ါးလာခဲ့သည္။သို႔ရာတြင္လက္ေတြ႕အရွိတရား၌မူတ႐ုတ္ႏွင့္အိႏိၵယကဲ့သုိ႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ဝယ္လိုအာ
အားေၾကာင့္အေျခခံကုန္စည္မ်ားထုတ္ယူမႈႏွင့္တင္ပို႔မႈမ်ားျပားစြာျမင့္တက္လာမႈရွိေနေၾကာင္း
္းသတိျပဳသင့္သည္။
အစပိုင္းတြင္အခမဲ့နည္းပါးနိမ့္ပါးလြန္းေသာသယံဇာတထုတ္ယူခမ်ားေၾကာင့္10အျမတ္အစြန္းလည္းႀကီးမားၿပီး
ီးကမ႓ာ့ေစ်းကြက္တြင္ေစ်းတက္ခ်ိန္၌အလြန္အကြၽံထုတ္ယူမႈမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည္။စီးပြားေရးက်ေနခ်ိန္မ်ား
ား၌ပင္သယံဇာတမ်ားကိုတိုးျမႇင့္ထုတ္ယူလိုမႈမ်ားရွိႏုိင္သည္။ေစ်းႏႈန္းက်မႈကိုကာမိေစရန္အတြက္
က္ပမာဏကိုတိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္ရွိကုန္စည္တန္ဖိုးကိုပိုမိုက်ဆင္းေစၿပီးစက္မႈ
မႈႏို္င္ငံမ်ားအတြက္ပိုမိုအက်ဳိးအျမတ္ထြက္ေစသည္11။ထိုျဖစ္စဥ္ကို

inmiserizing

growth

နည္းပညာ၊ေစ်းကြက္အေျခအေနသစ္ေၾကာင့္ထုတ္လုပ္သူမ်ားပိုမိုဆင္းရဲသြားျခင္းျဖစ္စဥ္ဟုေခၚသည္
(Bhagwati, 1958)။
ထိုအခ်က္မ်ားသည္တူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးအေျခခံစီးပြားေရးရွိေသာတိုင္းျပည္မ်ားအေနႏွင့္ကမ႓ာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး
ရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္နည္းပညာတိုးတက္မႈ၏အက်ဳိးေက်းဇူးကိုအဘယ့္ေၾကာင့္အျပည့္အဝမခံစားၾကရေၾကာင္းရွင္
ကာင္းရွင္းျပေနသည္။ထိုအခ်က္ကိုပိုမိုဆိုးရြားေစေသာအခ်က္မွာသယံဇာတထုတ္ေသာတိုင္းျပည္မ်ားသ
ည္မ်ားသည္သယံဇာတကိုသန္႔စင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ျမင္သာေသာဥပမာတစ္ခုမွာေရနံစိမ္
ွာေရနံစိမ္းတင္ပို႔ေသာတိုင္းျပည္သည္ဓာတ္ဆီကိုကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ
့္ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွျပန္လည္တင္သြင္းရေသာဥပမာျဖစ္သည္။ထုိသို႔တင္သြင္းေသာအီေကြေဒါႏုိင္ငံသည္တင္သြင္းေသာ
္ငံသည္တင္သြင္းေသာေလာင္စာဆီကိုလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္အဓိကတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ရာႏ
ျဖစ္ရာႏုိင္ငံတြင္း၌ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ေျမတြင္းအပူဓာတ္စေသာျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္အလားအလာမ်ား
ြမ္းအင္အလားအလာမ်ားရွိေနေသာအခ်က္ကိုထည့္တြက္လ်င္အေျခအေနမည္မွ်ဆိုးရြားေၾကာင္းခန္႔မွန္
န္႔မွန္းႏုိင္သည္။
တူးေဖာ္ေရးအေျခခံစီးပြားေရးစနစ္မ်ား၏အျခားဝိေသသတစ္ရပ္မွာကုန္ထုတ္လုပ္ေရးယႏၲရားမ်ားအခ်င္းခ်င္
ခ်င္းခ်င္းဆက္စပ္မႈမရွိျခင္းျဖစ္သည္။မ်ားေသာအားျဖင့္ထိုစီးပြားေရးတြင္ထုတ္လုပ္မႈျမင့္မားၿပီးစီးပြားျဖစ္ေသာ
ီးပြားျဖစ္ေသာက႑ႏွင့္ေခတ္ေနာက္က်ၿပီးစီးပြားမျဖစ္ေသာက႑မ်ားယွ
62ဥ္တြဲတည္ရွိေနေလ့ရွိသည္။ထိုစီးပြား
ထိုစီးပြားေရးမ်ားတြင္အေျခခံကုန္စည္အနည္းငယ္ကိုသာဦးတည္ၿပီးပို႔ကုန္တင္ပို႔ေနသျဖင့္အျခားစီးပြားေရး
ားေရးက႑မ်ားႏွင့္အဆက္အစပ္မရွိသလိုတန္ဖိုးႏွင့္ေစ်းကြက္ကြင္းဆက္အတြင္းဆက္စပ္အဆင့္ျမႇင့္တင္
ဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားလည္းလံုးဝမရွိေခ်။
ထိုသို႔ေသာတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးအေျခခံစီးပြားေရးမ်ားသည္ေငြရင္းႏွင့္နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္
က္လည္းျမင့္မားေလ့ရွိၿပီးသီးျခားခြဲထြက္ေသာစီးပြားေရးပုံစံမ်ားျဖင့္ရွိေနတတ္သည္။ဆိုလိုသည္
ည္မွာအေျခခံကုန္စည္တင္ပို႔သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုအျခားစီးပြားေရးက႑မ်ား၊လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်က္ႏွာစာမ
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ရီကာဒိုအခမွာ တီထြင္ဖန္တီးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ သဘာ၀တရားကိုလက္ဦးမႈယူ တူးေဖာ္/သံုးစြဲ ရာမွ

ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။
11

ေရနံႏွင့္ သတၳဳေစ်းမ်ားက်ေသာအခါ ကုမၸဏီမ်ားသက္သာရာရေစရန္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားက တိုးထုတ္ခြင့္ေပးလိုၾက

သည္။

ာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေပါင္းစည္းမႈမရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ကမ႓ာ့စီးပြားေရးအတက
တက္အက်ဒဏ္ကိုအျပင္းအထန္ခါးဆီးခံရေလ့ရွိသည္။
ထိုအေျခအေနမ်ားမွသည္ထြက္လမ္းမရွိေသာအေျခအေနသို႔ဆိုက္ႏုိင္သည္။အေျခခံကုန္စည္မ်ားထုတ္လုပ္
ထုတ္လုပ္ေသာတိုင္းျပည္မ်ားသည္ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ဝယ္လုိအားကာလတစ္ခုအထိလံုေလာက္ၿပီးႏိုင္ငံ
္ၿပီးႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကိုတစ္စံုတခုေသာကာလအထိဆက္လက္တိုးတက္ေနေစမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေစသည္။
င့္ႏိုင္ေစသည္။သို႔ရာတြင္စိတ္ပူစရာေကာင္းေသာအခ်က္မွာအေျခခံကုန္စည္မ်ားကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထုခြဲေရာင္
စြာထုခြဲေရာင္းခ်စားေသာက္လာေသာတို္င္းျပည္မ်ားသည္ထုတ္ကုန္ပမာဏႏွင့္ေစ်းႏႈန္းကိုခ်ိန္ညိႇ၍ထုတ္လုပ္
ိႇ၍ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္ၾကေလ့မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။တစ္ခုတည္
သည္။တစ္ခုတည္းေသာရွားရွားပါးပါးႁခြင္းခ်က္မွာေရနံေရာင္းႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕အိုပက္ျဖစ္သည္။အိုပက္သည္ပ
အိုပက္သည္ပင္လ်င္ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္သမိုင္းတေလွ်ာက္၌အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈအမ်ား
႕မႈအမ်ားအျပားကိုရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။
ကမ႓ာေစ်းကြက္တြင္အေျခခံကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္အေျခခံကုန္ၾကမ္းမ်ားတင္ပို
မ်ားတင္ပို႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္အစိုးရအသံုးစရိတ္ႏွင့္ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈျပႆနာမ်ားအစဥ္အဆက္ၾကံဳေတြ႕ရႏ
ဆက္ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။ထိုႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ႏို္င္ငံျခားဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မ်ားေပၚတြင္မီခိုအားထားေနရၿ
င္မီခိုအားထားေနရၿပီးအမ်ဳိးသားစီးပြားေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာလူမႈႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကိုေစ်းကစားသူမ်ား၏လက္တြင္းသို႔ဝကြပ္အပ္ထားရာလည္းေရာက္ေလသည္။အထူး
ေလသည္။အထူးသျဖင့္ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္႐ုတ္တရက္က်ဆင္းေသာအခါတြင္ေစ်းကြက္ေကာင္းစဥ္ကႏုိင္ငံတြင္းသို
္ငံတြင္းသို႔စီးဝင္ထားေသာဘ႑ာအရင္းမ်ားအလံုးအရင္းႏွင့္ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္တိုင္းျပည္လို
့္တိုင္းျပည္လိုေငြအက်ပ္အတည္းမွာပိုမိုႀကီးမားသြားေစမည္ျဖစ္သည္။ႏို္င္ငံျခားေငြရင္းမ်ားစီးထြက္သြားၿပီးမေရွး
က္သြားၿပီးမေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားလည္းဆုတ္ယုတ္သြားရာအစိုးရဘ႑ာေရးလိုေငြ
စိုးရဘ႑ာေရးလိုေငြအက်ပ္အတည္းမွာအထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္ေလသည္။
အေျခခံကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔မႈေစ်းကြက္ေကာင္းစားခ်ိန္မ်ားတြင္ႏုိင္ငံတကာဘဏ္မ်ား၏စိတ္ဝင္စားမႈက
ႈကိုလည္းရရွိၿပီးေငြေၾကးအလံုးအရင္းႏွင့္ေခ်းငွားရန္ကမ္းလွမ္းေလ့ရွိကာအစိုးရမ်ားႏွင့္ကုမၸဏ
ၸဏီႀကီးမ်ားကလည္းဝမ္းသာအားရလက္ခံေခ်းယူၾကသည္။၎တို႔ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ေစ်းကြက္
က္ႀကီးထာဝရတည္တံ့ေကာင္းစားေနမည္အမွတ္မွားၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ထိုသို႔ရင္းႏွီးျမႇပ္
ပ္ႏွံမႈအလံုးအရင္းႏွင့္စီးဝင္ျခင္းေၾကာင့္ပိုလွ်ံထုတ္လုပ္မႈကိုတြန္းအားေပးၿပီ
63 းသက္ဆိုင္ရ
္ရာက႑အတြက္ေစ်းကြက္ကိုကေမာက္ကမျဖစ္ေစသည္။ေစ်းကြက္ေကာင္းစားခ်ိန္ခဏတာအတြ
တြင္းအေႂကြးပမဏႀကီးမားစြာေခ်းငွားျခင္းေၾကာင့္ေစ်းကြက္က်ဆင္းခ်ိန္ႏွင့္ေႂကြးၿမီမ်ားျပန္လည္
ည္ေပးဆပ္ခ်ိ္န္တိုက္ဆိုင္ေသာအခါအႀကီးအက်ယ္ဒုကၡေရာက္ရေတာ့သည္။ယင္းကိုတိုင္းျပည္၏စီးပြ
ပြားေရးအနာဂတ္ကိုအေပါင္ထားျခင္းဟုေခၚသည္။12
ေရနံဝင္ေငြအမ်ားအျပားအပါအဝင္ႏိုင္ငံျခားမွရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံေငြအလံုးအရင္းႏွင့္ဝင
ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္တိုင္းျပည္အတြင္းအသံုးအျဖဳန္းႀကီးေသာစားသံုးသူေစ်းကြ
ကြက္ျဖစ္ေပၚလာသည္။လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ထိုစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလကၡဏာမွာႏို္င္ငံေရးအရသက္ေရာ
ရာက္မႈအလြန္ႀကီးမားသည္။ဝယ္ယူစားသံုးမႈျမင့္မားလာျခင္းကိုဘဝအရည္အေသြးျမင့္မားလာျခင္
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Ugarteche (1986), Vilate (1986), Calcagno (1988), Marichal (1988) ႏွင့္ Acosta (1994) တို႕ကိုၾကည့္ပါ

င္းႏွင့္လည္းေရာေထြးအမွတ္မွားၾကျပန္သည္။သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္႐ႈေထာင့္မွျဖစ္ေစ၊လူမႈေရးအရ
အရျဖစ္ေစထိုသို႔စိတ္တိုင္းက်သံုးစြဲမႈယုတိၱမ်ားထြန္းကားလာေသာအခါအစိုးရအေနႏွင့္လည္းတူးေဖာ္
ာ္ထုခြဲေရာင္းခ်မႈမ်ားကိုေရွ႕ဆက္တိုးလုပ္ေဆာင္ရန္သာရွိေတာ့သည္။
ထိုအေျခအေနတြင္အရင္းအျမစ္မ်ားျပဳန္းတီးမႈျဖစ္ေပၚသည္။ျပည္တြင္းထုတ္ပစၥည္းမ်ားအစားႏုိင္ငံျခားမွတင္သြ
ံျခားမွတင္သြင္းေသာပစၥည္းမ်ားကိုပိုမိုသံုးစြဲလာၾကသည္။ယင္းကိုျပည္တြင္းေငြတန္ဖိုးျမင့္မႈကတြန္းအားေပး
့မႈကတြန္းအားေပးသည္။လိုအပ္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိပါကအမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ
သူဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ပင္လ်င္ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈကိုအားမေပးပဲသြင္းကု
အားမေပးပဲသြင္းကုန္မ်ားကိုသာပိုမိုအားေပးေသာသေဘာရွိသည္။ထို႔ေၾကာင့္ရန္ပံုေငြမ်ားေပါေပါမ်ားမ်ားရွိတို
ားရွိတိုင္းလည္းအက်ဳိးရွိေအာင္အသံုးခ်ရန္မလြယ္ကူေပ။
ေဒသတြင္းေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္ညီၫြတ္ေသာစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုျဖစ္ေစမည့္တက္ႂကြေ
စမည့္တက္ႂကြေသာစီးပြားခ်ိ္တ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစျခင္းမရွိေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ား
္အထားမ်ားအရသိရသည္။ထိုစီးပြားေရးမ်ားတြင္ကုန္ၾကမ္းအဆင့္ဆင့္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္
linkage၊တန္ဖိုးျမႇင့္ကုန္ေခ်ာအဆင့္ဆင့္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္

backward

forward

linkage

ႏွင့္အဆံုးသတ္ဝယ္လိုအားေစ်းကြက္အထိခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း၊ဟန္ခ်က္ညီခ်ိန္သားကိုက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္
ရြက္ႏုိင္ျခင္းမ်ဳိးမရွိတတ္ေပ။ထို႔အျပင္နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္စီးပြားေရးအတြင္းရွိအျခားက႑မ်ားကိုအ
အျခားက႑မ်ားကိုအက်ဳိးျဖစ္ေစတတ္ေသာေဘးထြက္ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကိုဖန္တီးေပးႏုိင္ျခင္းလည္းမရွိေပ။
ထိုမွတစ္ဆင့္ထိုအေျခခံကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔ေသာစီးပြားေရးမ်ား၏မေကာင္းေသာဝိေသသတစ္ခုကိုလ
ုလည္းျဖစ္ေစသည္။ယင္းမွာက်န္စီးပြားက႑မ်ားႏွင့္လံုးလံုးအဆက္ျပတ္ၿပီးသီးျခားစီ
စီရွိေနတတ္ေသာသေဘာျဖစ္္သည္။ေရနံ၊တြင္းထြက္သတၳဳလုပ္ငန္း၊စီးပြားျဖစ္ျပည္ပပို႔ကုန္စိုက္ခင္းမ်ာ
်ား၊သစ္ေတာႏွင့္ေရလုပ္ငန္းစေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အထက္ပါဝိေသသရွိသည္။ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္13ဇီဝေလာ
င္စာကဲ့သို႔ေသာစြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းအလားတူသေဘာသဘာဝရွိ္သည္ (Houtart, 2011)။
ထိုသယံဇာတအေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိေသာအက်ဳိးအျမတ္မွာအလြန္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္တိုင္းျပည္အတြင္
ပည္အတြင္းရွိအရင္းအျမစ္ခြဲေဝေနရာခ်ထားမႈမွာပံုပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ထိုလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ဓနႏွင္
ကာင့္ဓနႏွင့္ႏုိင္ငံေရးတန္ခိုးအာဏာတို႔သည္လူနည္းစုလက္တြင္သာရွိ္ေနသည္။ထိုသို႔လုပ္ပိုင္ခြင့္သက္သ
င္ခြင့္သက္သက္မွအက်ဳိးအျမတ္ရေနေသာလက္တစ္ဆုပ္စာလူတစ္စုသည္ျပည္တြင္းစီးပြားေရးတြင္ကိုယ္တိုင္လ
64

ုင္လည္းရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမလုပ္သလိုရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈကိုလည္းအားမေပးေခ်။၎တို႔ကႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းေသာကု
ကႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းေသာကုန္စည္မ်ားစားသံုးျခင္းကိုအားေပးၿပီးအမ်ားစုမွာအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုႏုိင္ငံရပ္ျခား
ုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ထုတ္ယူသြားေလ့ရွိသည္။၎တို႔အမ်ားစုသည္အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႀကီးမားေသာတိုင္းျပည္မ်ားတြ
ပည္မ်ားတြင္အေျခစိုက္ထားသည့္ကုမၸစီမ်ားမွတစ္ဆင့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုစီမံၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ကိုလက္ဝါးႀကီးအုပ္ရရွိေသာအခြင့္ထူးခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္
းလုပ္ငန္းမ်ားသည္သီးသန္႔ရပ္တည္ရွင္သန္ၾကၿပီးအားနည္းေသာႏုိင္ငံေတာ္မ်ားအတြင္းရွိအားေကာင္းေသာ
အားေကာင္းေသာေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။
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ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္မွာ ယူေရနီယမ္သတၳဳေပၚအေျခခံရၿပီး ထိုစြမ္းအင္ကိုပင္ တစ္ဖန္ျပန္လည္သံုးစြရ
ဲ ေသာေၾကာင့္

တူးေဖာ္ေရးထဲတြင္ ပါဝင္သည္။

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွအဓိကအက်ဳိးအျမတ္ရရွိသူမ်ားမွာႏုိင္ငံတကာေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားျဖစ္သည္။၎တို႔သည္သ
တို႔သည္သက္ဆိုင္ရာသယံဇာတလုပ္ငန္းတြင္

'ရဲရင့္စြာစြန္႔စားလုပ္ကိုင္ျခင္း'

ၾကာင့္အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးက်ဴးျခင္းခံရေလ့ရွိသည္။၎တို႔ေၾကာင့္တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးကိုတိုင္းျပည္ကမပိုင္
ပည္ကမပိုင္ေတာ့သည့္အျဖစ္မ်ဳိးကိုလည္းမည္သူကမွအဖက္လုပ္ၿပီးေျပာဆိုေနျခင္းမရွိေတာ့ေပ။အေၾကာင္
ပ။အေၾကာင္းမွာသယံဇာတထုတ္လုပ္ႏို္င္သည့္အဆင့္ေရာက္ေအာင္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံရမႈကႀကီးမားေသာေၾကာင္
ရမႈကႀကီးမားေသာေၾကာင့္သို႔မဟုတ္အစိုးရကိုယ္တုိင္ကျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုအား
းလုပ္ငန္းမ်ားကိုအားေပးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ႏုိင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခ်ဳိ႕ကတိုင္းျပည္
တစ္ခ်ဳိ႕ကတိုင္းျပည္၏ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ရွင္းတမ္းတြင္၎တို႔၏ပါဝင္မႈႀကီးမားသည္ႏွင့္အမွ်လမ္းေၾကာင္းေသြ
္းေၾကာင္းေသြဖယ္လိုေသာအစိုးရမ်ားကိုပါအက်ပ္ကိုင္လာႏုိင္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။
ႏိုင္ငံရပ္ျခားကုမၸဏီမ်ားသည္၎တို႔အတြက္အသာရေသာစည္းမ်ဥ္း၊လုပ္ထံုးမ်ားကိုခံစားၾကရေလ့ရွိၿပီ
ပီးအစိုးရအဖြဲ႕တြင္း၌၎တို႔၏ဒါ႐ိုက္တာသို႔မဟုတ္ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္မ်ားကရာထူးေနရာမ်ားရယူထားျခင္းမ်
မ်ဳိးလည္းရွိတတ္သည္။၎တို႔ေနာက္တြင္ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္တစ္ခါတရံမီဒီယာမ်ားပါရွ
ရွိတတ္သည္။ဤနည္းအားျဖင့္မူဝါဒႏွင့္ဥပေဒအေျပာင္းအလဲမ်ားမွာလည္း၎တို႔အက်ဳိးအတြက္ျဖစ္
စ္ေအာင္ၾကံေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။ထိုအေျခအေနမ်ဳိးကို
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ႏွင့္ညီေနာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာကမ႓ာ့ဘဏ္ ၊ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕စသည္တို႔က
႔ကလည္းအားေပးေထာက္ခံမႈျပဳသည္။
ထိုသို႔ႏိုင္ငံတကာမႈအႀကီးအက်ယ္ျပဳထားေသာျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ႏို္င္ငံေတာ္မ်ား၏နယ္နိမိတ္မ်ား႐ႈံ႕တြက်ဥ္
မ်ား႐ႈံ႕တြက်ဥ္းေျမာင္းလာျခင္းဟူေသာ႐ႈပ္ေထြးသည့္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားသည္။ႏိုင္ငံေတာ္ကေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳလု
ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လ်င္လက္ေရွာင္ေလ့ရွိၿပီးလူမႈေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုျဖည့္ဆည္းရ
ကိုျဖည့္ဆည္းရန္တာဝန္မွာကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္ဟုဆိုကာေရွာင္ထြက္တတ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္သယံဇာတေဒ
ံဇာတေဒသမ်ားကိုအစိုးရကစနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္းမရွိပဲလက္ေတြ႕တြင္ႏုိင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားအသက္ဝင္စိုး
က္ဝင္စိုးမိုးမႈမရွိေသာေနရာမ်ားျဖစ္ေနေလ့ရွိသည္။ယင္းေၾကာင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားႏွင္
တမႈမ်ားႏွင့္ေဘးဖယ္ထုတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီးေရရွည္အေျမာ္အျမင္ကင္းမဲ့ေသာအစိုးရမ်ားကလူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရး
ွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားကိုေက်ပြန္ျခင္းမရွိပဲပုလိပ္ဆန္ဆန္ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ျပဳက်င့္မႈမ်ားကိုေတြ႕ႏ
မႈမ်ားကိုေတြ႕ႏုိင္သည္။
အလုပ္အကို္င္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းနည္းပါးျခင္း၊ဝင္ေငြႏွင့္ဓနခြဲေဝမႈမညီမွ်ျခင္65
းစသည္တို႔ကထြက္လမ္းမရွိေသာ
ထြက္လမ္းမရွိေသာေထာင္ေခ်ာက္ထဲပိတ္မိေစသည္။ေငြရင္းျမႇပ္ႏွံပါကအျမတ္အစြန္းမ်ားႏုိင္ေသာလုပ္ငန္
ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားရရန္ခက္ခဲၿပီးလုပ္အား၏ကုန္ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းျမင့္မားေသာေခတ္မီ
စြမ္းျမင့္မားေသာေခတ္မီလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္းျပည္တြင္းေစ်းကြက္အာမခံခ်က္မရွိေသာေၾကာင့္ဝင္ေရာက္လုပ္ကို
င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေပ။ထိုမွတစ္ဖန္နည္းပညာ၊ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား၊အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္အရံေငြေ
င့္အရံေငြေၾကးစသည္တို႔ပါရွားပါးျပတ္လပ္ၿပီးရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈကိုအားမေပးျပန္ေခ်။ဤသို႔ႏွယ္ဂ်ေအးသူ႔အေမ႐ိုက္လ်
အးသူ႔အေမ႐ိုက္လ်က္ရွိသည္။

14

ကမ႓ာ့ဘဏ္က နီယိုလစ္ဘရယ္ေခတ္မွသည္ ယေန႔တိုင္ ဧရာမမိင
ု ္းတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ခံေနဆဲျဖစ္သည္

Sinnott, Nash and de la Torre (2010)။

ေရနံႏွင့္တြင္းထြက္သတၳဳလုပ္ငန္းမ်ား၏

(မေကာင္းေသာ)

ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာအျခားထုတ္လုပ္မႈက႑မ်ားကဲ့သုိ႔တိုက္႐ိုက္၊တစ္ဆင္ခံအလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးႏုိင္စြ
စြမ္းနည္းပါးျခင္းျဖစ္သည္။
(၎တို႔ခန္႔ႏိုင္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားကိုမူလုပ္ခေကာင္းေကာင္းေပးေလ့ရွိသည္။)
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွာေငြရင္းႏွင့္ျပည္ပမွတင္သြင္းရေသာနည္းပညာမ်ားကိုအဓိကမီခိုရေလ့ရွိၿပီးကြၽမ
ၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားႏွင့္

(ျပည္ပမွ)

စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားကိုအဓိကခန္႔အပ္ရေလ့ရွိသည္။အသံုးျပဳေသာသြင္းအားစုမ်ားႏွင့္နည္းပညာမွာႏုိင္
င္ငံျခားမွတင္သြင္းရသည္ကမ်ားသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကုန္ၾကမ္းသယံဇာတတူးေဖာ္ေသာလုပ္ငန္းမွႏုိင္ငံ
ငံတြင္းသို႔စီးဝင္ေသာထပ္တုိးတန္ဖိုးသို႔မဟုတ္ျပန္ရခ်က္မွာမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။
ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳကုမၸဏီမ်ားအဓိကပါဝင္ေသာတစ္ဖက္ပိတ္စီးပြားေရးမ်ားတြင္ႏိုင္ငံေရးဖြဲ႕စည
စည္းပံုႏွင့္အေလ့အက်င့္မ်ားမွာစီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္အခြင့္ထူးခံရလိုျခင္းျဖစ္ၿပီးအဆံုးအျဖ
ျဖတ္မ်ားကိုေလာဘ၊ဂတိတရားႏွင့္အာဏာရွင္ဝါဒျဖင့္ခ်မွတ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္အစိုးရအသံုးစရိတ္မ်ားအခ်
ခ်ဳိးမညီတိုးျမင့္ျခင္းႏွင့္ဝင္ေငြခြဲေဝမႈကိုထင္သလိုစီမံျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚသည္။
ထိုအေျခအေနမ်ားႏွင့္ေရနံ၊ဓာတ္သတၳဳက႑တို႔၏နည္းပညာဆိုင္ရာလကၡဏာရပ္မ်ားေၾကာင့္တိုက္႐ို
ိုက္အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုအလံုးအရင္းႏွင့္ဖန္တီးေပးႏုိင္စြမ္းမရွိေပ။ထိုအခ်က္သည္ကုန္ၾကမ
ကမ္းသယံဇာတမ်ားႂကြယ္ဝေသာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္အဘယ့္ေၾကာင့္လူအမ်ားဆင္းရဲမြဲေတေနေလ့ရွ
ရွိသည္ကိုတစ္စိတ္တပိုင္းအေျဖေပးႏိုင္သည္။
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတည္ရွိရာေနရာႏွင့္အနီးတဝိုက္ရွိျပည္သူမ်ားသည္လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆိုးက်ဳိ
ဳိး႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားႀကီးစြာခံစားရေလ့ရွိသည္။လူအမ်ားစုအႂကြင္းမဲ့ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းႏွင့္
(လုပ္ပိုင္ခြင့္မွအက်ဳိးအျမတ္ႀကီးမားစြာရရွိေသာသဘာဝသယံဇာတပမာဏႀကီးမားစြာထြက္ရွိျခင္းသည
သည္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ထိုိထုတ္ယူမႈပံုစံတြင္ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မလိုအပ္
ပ္သလိုအလုပ္သမားမ်ား၏ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္စရာလည္းမလိုေပ။အခြင္
င့္ထူးခံလုပ္ပို္င္ခြင့္မ်ားရျခင္း၊မရျခင္းကထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဆံုးအျဖတ္ေပးၿပီးလူမႈဆက္သြယ္မႈ
မႈမ်ားကိုပါျပဌာန္းေပးသည္။ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳက႑သည္ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ားကိုသာအက
အက်ဳိးျဖစ္ေစေသာလက္ေဝခံဆက္ဆံေရးကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီးႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစ
းစီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္
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ထိုတူးေဖာ္ေရးအေျခခံစီးပြားေရးစနစ္ေၾကာင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ၿပီးျပန္လည္ျပင
ပင္ဆင္၍မရႏိုင္ေသာပ်က္ဆီးမႈမ်ားကိုပါျဖစ္ေပၚေစသည္။ထိုအခ်က္ကိုသက္ေသျပေနေသာကမ႓ာအဝွ
ဝွမ္းမွသုေတသနရလာဒ္မ်ားအမ်ားအျပားရွိသည္။လူသားတို႔၏နစ္နာဆံုး႐ႈံးရမႈမ်ားမွာလည္းမေရမတ
မတြက္ႏုိင္ျဖစ္သလိုယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအေမြအႏွစ္အမ်ားအျပားလည္းပ်က္ဆီးဆံုး႐ႈံးရသည္။ထိုသ
ုသို႔ျဖစ္ေသာ္လည္းစီးပြားေရးဖက္တြင္မည္သည့္မ်က္ႏွာစာကမွတိုးတက္လာသည္ဟုမရွိေပ။
ပ။ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳမ်ားတင္ပို႔ျခင္းကိုအဓိကအားထားေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္စီ
စီးပြားေရးအရေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီးတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕သည္ႏွင့္အမွ်ပတ္
တ္ဝန္းက်င္ျပႆနာမ်ားလည္းႀကီးထြားလာေလ့ရွိသည္။
သတၳဳမိုင္းတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးပါမည္။ေခတ္သစ္မိုင္းတြင္းမ်ားအားလံ
လံုးသည္တိုေတာင္းေသာကာလအတြင္းဓာတ္သတၳဳသံယံဇာတမ်ားကိုမ်ားႏုိုင္သမွ်မ်ားေအာင္ထ

္ထုတ္ယူျခင္းေပၚတြင္အေျချပဳရသည္။သို႔ေသာ္ထိုသတၳဳသိုက္မ်ားမွာအလြန္ၾကာျမင့္ေသာဘူမိအခ်
ခ်ိန္စေကးျဖင့္တျဖည္းျဖည္းခ်င္းစုစည္းျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ဓာတ္သတၳဳ
ၳဳပါဝင္မႈပမာဏျမင့္မားေသာသိုက္မ်ားမွာတေန႔တျခားရွားပါးလာၿပီျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္တြ
တြင္ေစ်းဆက္တက္ေနမႈေၾကာင့္ပါဝင္ႏႈန္းနိမ့္ေသာသတၳဳသိုက္မ်ားတြင္တူးေဖာ္လ်င္ပင္စီးပြားျဖစ
ဖစ္ေနေသးသည့္အေျခအေနရွိသည္။ထိုသို႔စီးပြားျဖစ္ေစရန္အတြက္လည္းပမာဏအလြန္ႀကီးမားေသာသ
ာသတၳဳတြင္းႀကီးမ်ားကိုတူးေဖာ္ရသလိုဆိုင္ရာႏိုက္၊ဆာလ္ဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာအဆိပ္အေ
အေတာက္ႀကီးေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေရပမာဏအမ်ားႀကီးကိုသံုးစြဲရသည္။ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ပ
္ပမာဏအလြန္ႀကီးမားေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားလည္းထြက္ရွိသည္။
ပမာဏႀကီးမားလြန္းေသာတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ႀကီးမားေသာပတ္ဝန္းက်င္ဆိ
ဆို္င္ရာသက္ေရာက္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ဧရာမတြင္းႀကီးမ်ားတူးၿပီးအႏၲရာယ္ႀကီးေသာဓာတုပစၥည္
ည္းမ်ားအမ်ားအျပားသံုးစြဲရသည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္မ်ားတြင္
င္သာမကစြန႔္ပစ္ေျမစာပံုမ်ားကပင္ပမာဏႀကီးမားေသာနယ္ေျမမ်ားကိုေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈအ
ႈအႀကီးအက်ယ္ေပးႏိုင္သည္။
စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုမ်ားသည္ကာလရွည္ၾကာစြာဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္သျဖင့္သိပ္သည္းေသာသတၳ
တၳဳမ်ားႏွင့္အက္စစ္မ်ားပါဝင္ေသာအညစ္အေၾကးမ်ားသည္ေျမလႊာႏွင့္ေရထုသို႔စိမ့္ဝင္ၿပီးပတ္ဝန
ဝန္းက်င္ကိုအဆိပ္သင့္ေစမည္ျဖစ္သည္။အထူးသျဖင့္ဆာလဖာဓာတ္ပါေသာသတၳဳအႂကြင္းအက်န္မ်
မ်ားႏွင့္မိုးေရသို႔မဟုတ္စိုထိုင္းေသာေလထုတို႔ဓာတ္ျပဳရာတြင္အက္ဆစ္ဓာတ္မ်ားေပါက္ဖြားလာ
လာေသာအႏၲရာယ္မွာအလြန္ႀကီးမားသည္။အီေကြေဒါႏုိင္ငံရွိသတၳဳတြင္းမ်ားတြင္ဆာလဖာဓာတ္
တ္ပါေသာေက်ာက္သားမ်ားေျမေပၚေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ေျမေအာက္ေရမ်ားအက္ဆစ္ဓာတ္သင့္
့္မည့္အႏၲရာယ္အႀကီးအက်ယ္ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။
ထိုသို႔ညစ္ညမ္းမႈမ်ားသည္ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကိုအဓိကဒုကၡေပးေလ့ရွိၿပီးလူတို႔သံုးစြဲရန္သို႔မဟုတ္စိုက္ပ
္ပ်ဳိးေရအျဖစ္သံုးစြဲရန္မသင့္ေတာ္ေသာအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိသြားေစသည္။ေရအရင္းအျမစ္
စ္မ်ားညစ္ညမ္းအဆိပ္သင့္ျခင္းသည္မ်က္စိကြယ္ျခင္းႏွင့္အေရျပားေရာဂါမ်ားအပါအဝင္ျပည္သူ
သူ႔က်န္းမာေရးျပႆနာအမ်ားအျပားကိုျဖစ္ပြားေစသည္။ယင္းတြင္ဧရာမတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ာ
်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ျဖစ္ပြားေသာလူမႈေရးျပႆနာမ်ားမပါဝင္ေသးေပ။
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တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္အစဥ္အဆက္ကပင္ကမ႓ာႀကီးကိုပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ဖ်က္ဆီ
ဆီးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ယေန႔ကာလတြင္စက္မႈဖံ႕ြ ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ား၌တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားကုန္သေလာက္ျ
္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ရာေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳကဲ့သုိ႔သယံဇာတမ်ားထုတ္လုပ္ေရးသည္ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ
ပၚတြင္ဖိအားအျဖစ္သက္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။သက္ဆိုင္ရာလူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို
ိုကာကြယ္ၾကသူမ်ားကကမ႓ာ့စီးပြားေရးစနစ္ႀကီး၏သယံဇာတလိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရးအတြက္ဖြ
ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားကဆင္းရဲေသာဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားကိုအတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးေနၾကသည္ဟုပင္ဆိုၾကသည္။
ႏို္င္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားကပမာဏႀကီးမားေသာေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳ
ၳဳသိုက္ႀကီးမ်ားကိုေတြ႕ရွိၿပီဟုေၾကညာေလ့ရွိၿပီးေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းျဖင့္မည္ေရႊ႕မည္မွ်ရွိမည္ဟုတ
ုတြက္ခ်က္ျပေလ့ရွိသည္။ထိုကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္ခ်ဲ႕ကားထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီ
ပီးလူထု၏ေထာက္ခံမႈရရွိေအာင္ဖ်ားေယာင္းစည္း႐ုံးျခင္းသာျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ထိုသို႔ႂကြားဝါေသာ
သာကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာလူမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာနစ္နာမႈစရိတ္

တ္မ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။ဥပမာအားျဖင့္ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈေၾကာ
ကာင့္တန္ဖုိးမည္မွ်နစ္နာဆံုး႐ံႈးသည္ကိုတြက္ျပဖို႔လိုသည္။ယင္းစရိတ္မ်ားကိုမ်ားေသာအားျဖင္
င့္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ထည့္သြင္းက်ခံေလ့မရွိပဲ၎တို႔အစားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကက်
က်ခံရသည္။ဥပမာခ်က္ဗရြန္တက္စ္ကိုကုမၸဏီေၾကာင့္အီေကြေဒါႏိုင္ငံ၏အေရွ႕ေျမာက္အေမဇံုေဒသတြင္ပ်က္ဆီးမႈမ်ားမွာစံနမူ
မူနာျဖစ္သည္။ေနာက္ပို္င္းတြင္ကုမၸဏီကိုတရားစြဲဆိုသည္အထိျဖစ္ပြားခဲ့သည္။အလားတူနစ္နာေသာစရိတ္
တ္မ်ားတြင္ဆိုးရြားေသာေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားပါဝင္သည္။ဆိုလိုသည္မွာေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ေရး
ရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ေရေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ေပးျခင္း၊လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေ
အေဆာက္အဦမ်ားေပးျခင္းစသည့္စရိတ္မ်ားျဖစ္သည္

(Gudynas,

2011c)။ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုထုတ္ေဖာ္တြက္ခ်က္ျပလိုက္မည္ဆိုပါကကုမၸဏီမ်ား၏စီးပြားျဖစ္မႈကိုအႀက
ႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး၎တို႔အတြက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကက်ခံရေသာႀကီးမားေသာစရိတ္စကမ်
မ်ားကိုေပၚထြက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ေဒသခံမ်ားအလုပ္ရရွိမႈမွာလည္းမဆိုစေလာက္သာရွိရာ
ရာျပင္းထန္ေသာလူမႈေရးပဋိပကၡမ်ားလည္းျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးသက္ေရာက
ာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ရပ္ရြာလူထုႏွင့္မိသားစုမ်ားအတြင္း၌ပင္ပဋိပကၡႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈမ်ားျဖစ္
စ္ေပၚသည္။အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ရာဇဝတ္မႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်
မ်ားတိုးပြားျခင္း၊ေျမယာေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားလည္းျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။
ေဒသတြင္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာလာသည့္အခါအျပည့္အဝအလုပ္
ပ္မရွိျခင္း၊အလုပ္လက္မ့ႏ
ဲ ွင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ျမင့္မားစြာျဖစ္ပြားသည္။ဝင္ေငြႏွင့္ဓနခ
နခြဲေဝမႈမ်ားမွာလည္းပိုမိုမညီမမွ်ျဖစ္လာသည္။လံုေလာက္ေသာအလုပ္အကို္င္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ဝင
ဝင္ေငြတို႔ကိုဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ေဒသတြင္းေစ်းကြက္မ်ားလည္းေပၚထြန္းမလာေတာ့ေခ်။
(ဝင္ေငြႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားတစ္ဆင့္ခ်င္းလႊဲေျပာင္းျဖစ္ထြန္းျခင္း trickle-down effect ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေပ။)
ထို႔ေၾကာင့္စီးပြားေရးကိုျပည္ပကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔ျခင္းသို႔သာပိုမိုဦးတည္ရေတာ့သည္။ျပည္တြင္းေစ်းကြက္
က္၌ဝယ္သူတစ္ဦးမွမရွိဟူေသာလက္သံုးစကားလည္းေပၚထြက္လာသည္။
ထို႔သို႔ျပည္ပတင္ပို႔မႈတစ္ခုတည္းကိုသာဦးစိုက္ထားျခင္းေၾကာင့္ႏုိင္ငံတြင္းစီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းတ
းတြင္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားႏွင့္မက္လံုးမ်ားကင္းမဲ့လာသည္။ျပည္ပတင္68ပို႔မလား၊က်ဆံုးခံမလာ
လားဆိုသည့္လက္သံုးစကားမွာထိုသို႔ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ေတြ႕ရေလ့ရွိၿပီးႏို္င္ငံတြင္းရွိစြ
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ျဖစ္တန္စြမ္းမ်ားကိုအက်ဳိးမဲ့ျဖဳန္းတီးပစ္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။
တူးေဖာ္မႈလက္သစ္ဝါဒ- တူးေဖာ္ေရးဝါဒ၏ေခတ္သစ္မူကြဲ
စတင္တည္ေထာင္စဥ္ကတည္းကလက္တင္အေမရိကရွိအေျခခံကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔ေသာတိုင္းျပည္မ်ား
ားသည္ဆင္းရဲတြင္းႏွင့္အာဏာရွင္စနစ္မ်ား၏လက္တြင္းမွ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိၾကေခ်။ယင္းမွ
မွာဝိေရာဓိျဖစ္သည္။ထိုႏုိင္ငံမ်ားသည္သယံဇာတကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ႀကီးမားေသာဝင္ေငြကိုရရွိၾက
ၾကေသာ္လည္းတိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္အေျခခံမ်ားကိုခ်မွတ္ႏို္င္ျခင္းမရွိသလိုဆင
ဆင္းရဲတြင္းမွလည္းလြတ္ေအာင္မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကေပ။၎တို႔ဆင္းရဲရျခင္းမွာလူသားတီထြင္ဖန္
န္တီးမႈႏွင့္တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားထက္စာလ်င္သဘာဝတရားႀကီးမွအညႇာတာမဲ့စြာတူးေဖာ္ထုတ္လုပ
ုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကိုသာအဓိကဦးစားေပးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းကေဒသတြင္းအာဏာရရွိလာၾကေသာတိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားသည
သည္အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဆိုးက်ဳိးအခ်ဳိ႕ကိုသတိျပဳမိၾကၿပီးတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးပံုစံတြ
တြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခ်ဳိ႕ျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးစားလာၾကသည္။သို႔ေသာ္အစုိးရ၏တရားဝင္ထုတ္ေဖာ
ဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္အစီအစဥ္အခ်ဳိ႕မွလြဲ၍၎တို႔တြင္လည္းယင္းသို႔ဆိုးက်ဳိးမ်ားသည့္ဓနစုေဆာင္းမႈပ
ႈပံုစံကိုအေျခအျမစ္မွေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ရန္အစီအစဥ္ရွိပံုမေပၚေပ။ထိုအစိုးရမ်ားသည္ယခင္ကလွ်စ္လ်ဴထ
ဴထားခဲ့ေသာေတာင္းဆိုမႈအမ်ားအျပားကိုျဖည့္ဆည္းရန္ႀကိဳးစားရင္း၎တို႔ကိုယ္တိုင္လည္းအာဏာကိုပိ
ပိုမိုခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္လာၿပီးေက်းဇူးခံေက်းဇူးစားဝါဒႏွင့္အာဏာရွင္အေလ့အက်င့္မ်ားက်င
်င့္သံုးလာၾကသည္ကိုလည္းေတြ႕ရသည္။
Eduardo
2010c)

Gudynas

(2009b

ႏွင့္

ေထာက္ျပခဲ့သလိုပင္ေတာင္အေမရိကရွိတိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားလက္ထက္တြင္လည္း

'ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား၏အဓိကေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအျဖစ္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသတ္မွ
မွတ္ထားသည္'။

Gudynas

ကဆက္လက္ၿပီးတိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားသည္အမွန္စင္စစ္အေဟာင္းႏွင့္အသစ္ေရာေႏွာၿပီးတ
းတူးေဖာ္ေရးဝါဒသစ္ကိုေဖာ္ထုတ္ေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ာ္လက္ရွိဓနစုေဆာင္မႈပံုစံတြင္သိသာထင္ရွားေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားေပၚေပါက္မလာေသာေၾကာ
ကာင့္ျဖစ္သည္။တူးေဖာ္ေရးလက္သစ္ဝါဒသည္ႏိုင္ငံတကာေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၏ကမ႓ာမႈျပဳသ
ဳသည့္ျဖစ္စဥ္ကိုဆက္လက္ပံ့ပိုးရန္အတြက္ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္အဆင့္နိ္မ့္ေနရာမွ
မွဆက္လက္အသံုးေတာ္ခံရန္တြန္းအားေပးျခင္းသာျဖစ္ေနသည္။ယင္းကကမ႓ာေစ်းကြက္ႏွင့္တို
ိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေသာ္လည္းျပည္တြင္းစီးပြားေရးႏွင့္စည္းျခားေနေသာတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန
ငန္းသီးသန႔္အဝိုင္းအဝိုင္းမ်ားကိုဆက္လက္ထုတ္လုပ္ေနသည္။တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏လူမႈ၊ပတ
ပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္မႈမ်ားေလ်ာ့ပါးမသြားသလိုပိုဆိုးလာသည့္ကိစၥမ်ားပင္ရွိသည္။

Gudynas

ကသယံဇာတမ်ားပိုင္ဆိုင္မႈအျပင္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊စရိတ္ထိေရာက္မႈ၊အက်ဳိးအျမတ္ရွာေဖြမႈႏွင့္ဆုိးက်ဳိးမ်ားကိ
ကိုလူ႔အဖြဲ႕အစည္းထံတင္ပို႔မႈစသည္တို႔ပါဝင္ေသာလုပ္ငန္းလည္ပတ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္လည္းယခင္
င္ကအတိုင္းပင္ျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ထူးျခားေသာလကၡဏာတစ္ရပ္မွာႏုိ္င္ငံေတာ္ကထဲထဲဝင္ဝင္ပိုမိ
မိုပါဝင္လာၿပီးတိုက္႐ိုက္ေရာတစ္ဆင္ခံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါမ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။အမ်ဳိးသားေရးဝ
းဝါဒလည္းဆန္ေသာထိုဝါဒ၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာသယံဇာတမ်ားႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္တို႔ကိုႏု
ႏုိင္ငံေတာ္ကပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။လူအားလံုးခံစားရမည့္အက်ဳိးအတြက္ပတ္ဝန္
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န္းက်င္ႏွင့္လူမႈထိခိုက္မႈအခ်ဳိ႕မွာလက္ခံသင့္သည္ဟုယူဆသည္။ယင္းအတြက္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး
ရးလုပ္ငန္းမွအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုႏုိင္ငံေတာ္မွပိုမိုရရွိရန္ႀကိဳးစားသင့္သည္ဟုမွတ္ယူၾကသည္။ထိုဝင္ေငြမ်
မ်ားကိုသံုးၿပီးဧရာမလူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုေရးဆြဲကာ၎တို႔တရားဝင္မႈအတြက္မဲဆြယ္ၾကေလ့ရွိ
ွိသည္။ထို႔ေၾကာင့္တူးေဖာ္ေရးဝါဒႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ဆင္းရဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမွာခြဲမရသည့္အရာမ်ားႏွယ္ျဖစ္လာသည္။
Gudynas
ကတူးေဖာ္ေရးလက္သစ္ဝါဒသည္ေတာင္အေမရိက၏ေခတ္ၿပိဳင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒပင္ျဖစ္သည္ဟုတင္စားၿပ
ၿပီးယဥ္ေက်းမႈႏိုင္ငံေရးအေရာအစပ္အသစ္တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္တိုးတက္မႈဟူသည့္ဒ႑ာရီမ်ားကိုထည့္သြင္းထားျခင္းသ
းသာျဖစ္သည္ဟုေရးသားခဲ့သည္ Gudynas (2009b ႏွင့္ 2010c)။

တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုႏုိင္ငံေတာ္မွပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ေရးမွာအေရးပါသည္မွန္ေသာ္လည္းယင္းသက္သက္မွာ
းယင္းသက္သက္မွာမလံုေလာက္ေပ။တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႀကီးႀကီးမားမားမရလ်င္ေသာ
ႀကီးမားမားမရလ်င္ေသာ္မွအမ်ဳိးသားအေျခခံကုန္တင္ပို႔မႈကိုႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းသာ
္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ဆုိးရြားေသာအခ်က္မွာတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အစိုးရေစခိုင္းေသာေၾကာင့္ဝင္ေရာက္လု
ၾကာင့္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာႏုိင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ားမွာႏို္င္ငံျခားမွျပေသာအခ်က္ျပမ်ားကိုသာအေလးထားတု
သာအေလးထားတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည္။ႏိုင္ငံတြင္း၌အစိုးရမ်ားေဆာင္ရြက္ပံုသည္ႏုိင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွ
စံုေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ထူးမျခားနားသာျဖစ္သည္။ပတ္ဝန္းက်င္ကိုဖ်က္ဆီးျခင္း၊လူထုကိုမေလးစားျခင္းတို
လးစားျခင္းတို႔မွာလည္းအတူတူပင္ျဖစ္သည္။တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမွာထုတ္လု
မႈမွာထုတ္လုပ္မႈပမာဏသည္ျပင္ပေစ်းကြက္မွအခ်က္ျပၿပီးတြန္းအားေပးေစခို္င္းသည့္ပမာဏပင္ျဖစ္သည္ဟူေသာ
စ္သည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္တူးေဖာ္ေရးလက္သစ္ဝါဒသည္ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းကရွိၿပီးျဖ
ရွိၿပီးျဖစ္ေသာတူးေဖာ္ေရးဝါဒ၏အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိဆက္လက္ကိုင္စြဲေနျခင္းသာျဖစ္သည္။
ေရနံႏွင့္တြင္းထြက္မ်ားမွဝင္ေငြမ်ားျပားစြာရရွိၾကေသာတိုးတက္သည့္အစိုးရမ်ားသည္လူထု၏သေ
သေဘာထားကိုျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးလိုလားအပ္ေသာေခတ္မီတိုးတက္မႈကိုခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊ
လႊားစြမ္းေဆာင္ေနသည္ဟုမိမိတို႔ဖာသာထင္ေယာင္မွားျဖစ္လာေလ့ရွိသည္။ Fernando Coronil (2002)
ကဆိုလ်င္ထိုသို႔ေသာစီးပြားေရးစနစ္မ်ားတြင္အံ့ဘနန္းမ်ားျဖစ္လာမည္ကိုေမွ်ာ္လင့္ေသာယဥ္ေက်းမ
းမႈေဘာင္အတြင္း၌တည္ေဆာက္ထားေသာမ်က္လွည့္ႏိုင္ငံေတာ္ေခတ္စားမည္ဟုေရးသားခဲ့သည္15။ယင္းမွာ
ာဗင္နီဇြဲလား၊အီေကြေဒါႏွင့္ဘိ္ုလီးဗီးယားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ၾကံဳေတြ႕ရသည္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ထိုႏုိင္ငံမ်ားတြင္ႏိုင္ငံေတာ္၏တန္ခိုးၾသဇာျပန္လည္ႀကီးမားလာသည္။နီယိုလစ္ဘရယ္ေခတ္ကအေသးင
ခတ္ကအေသးငယ္ဆံုးႏုိင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑မွသည္ႏိုင္ငံေတာ္၏တည္ရွိမႈႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို
န္းေဆာင္တာမ်ားကိုအစြမ္းကုန္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႀကိဳးစားလာၾကျပန္သည္။သို႔ေသာ္ထိုႏုိင္ငံမ်ားတြင္အေျခအျမစ္က်
အျမစ္က်က်ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳမည့္အရိပ္အေယာင္တစ္စံုတရာမေပၚထြက္ေခ်။အင္စတီက်ဴးရွင္းဖြ႕ဲ စည္းပံုမ်ားႏ
းပံုမ်ားႏွင့္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္၊ျပည္ပတင္ပို႔ဟူေသာပံုစံမွာတစ္စံုတရာေျပာင္းလဲသြားျခင္းမရွိေပ။ေတာ္လွန္
င္းမရွိေပ။ေတာ္လွန္ေသာအေတြးအေခၚမ်ား၏တိုက္ခိုက္ျခင္းကိုခံရေသာ္လည္းအင္အားႀကီးေသာစီးပြားေရး
ာစီးပြားေရးအသို္င္းအဝိုင္းမ်ားသည္တူးေဖာ္မႈဝါဒသစ္ေၾကာင့္အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုယခင္ခံစားျမဲအတိုင္းခံစား
တိုင္းခံစားေနၾကသည္သာျဖစ္သည္။
တိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားအာဏာရရွိၿပီးတူးေဖာ္ေရးဝါဒသစ္ကိုအေကာင္
70 အထည္ေဖာ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ယ
မ်ားတြင္ယခင္ကအႏွိမ္ခံလူတန္းစားမ်ားသည္လည္းေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳဝင္ေငြမ်ားကိုပိုမိုမွ်တစြာေဝခြဲျခင္းေၾကာ
ခြဲျခင္းေၾကာင့္တိုးတက္မႈမ်ားကိုစတင္ၾကံဳေတြ႕ခံစားရသည္။သို႔ေသာ္ဝင္ေငြႏွင့္ဓနကိုရာဒီကယ္ဆန္ဆန္အေ
ယ္ဆန္ဆန္အေျခအျမစ္က်က်ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္းမ်ားကိုေတာ့ေတြ႕ရမည္မဟုတ္ေခ်။ထိုအေျခအေနတြင္သဘာ
တြင္သဘာဝတရားႀကီးကရက္ေရာစြာေပးအပ္လာေသာအသီးအပြင့္မ်ားကိုမည္သို႔လြယ္ကူစြာရိတ္သိမ္းစားသံ
စားသံုးႏုိင္သည္ကိုေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအရ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲေသာျပန္လည္ခြဲေဝမႈျဖစ္စ
ျပန္လည္ခြဲေဝမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေနစရာမလိုေပ။
အတိတ္ကာလကကဲ့သို႔ပင္ထိုစီးပြားေရးစနစ္၏အဓိကအက်ဳိးအျမတ္ကိုခံစားရသူမ်ားမွာခ်မ္းသာေသာႏုိင္ငံမ
ံမ်ားပင္ျဖစ္သည္။၎တို႔သည္သဘာဝထုတ္ကုန္မ်ားကိုတင္သြင္းၿပီးအေခ်ာသတ္ကုန္စည္မ်ားထုတ္လုပ္ျခ
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ျခင္းေၾကာင့္ရရွိေသာအက်ဳိးအျမတ္မ်ားမွာတေန႔တျခားပိုမိုမ်ားျပား၍သာလာေနသည္။သို႔ေသာ္အေျခ
ျခခံကုန္စည္မ်ားကိုတင္ပို႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားမွာအက်ဳိးအျမတ္၏အနည္းစုကိုသာခံစားရၿပီးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င
်င္ႏွင့္လူမႈဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားအားလံုးကိုမူခါးစည္းၿပီးခံၾကရသည္။
လူမႈ၊ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအရထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္
ာအင္စတီက်ဴးရွင္းဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားကိုတည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။လူမႈကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကိုႏွိမ္နင္းရန္အတြ
ွိမ္နင္းရန္အတြက္သံုးရေသာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏စရိတ္သည္ပင္လ်င္စီးပြားေရးအရႀကီးမားလွေသာပမာဏျ
လွေသာပမာဏျဖစ္သည္။ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာေနာက္ထပ္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္
ရးလုပ္ငန္းမ်ားလႊမ္းမိုးသြားေသာေၾကာင့္အျခားေသာထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးရေသာကိစၥျဖ
သာကိစၥျဖစ္သည္။ဥပမာမိုင္းတြင္းမ်ားေၾကာင့္တစ္ပိုင္တႏိုင္စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ေသာေတာင္သူမ်ား၏အလုပ္အကို
လုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဆံုး႐ံႈးသြားရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာပဋိပကၡမ်ားႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားအေပၚ
စိုးရမ်ားအေပၚတြင္လည္းသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ဧရာမတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွဆြဲေသာဥေၾသာသံ
ဥေၾသာသံမ်ားႏွင့္ဗဟိုအစိုးရကေပးေသာအခြန္ေတာ္ေ
ဝစုမ်ားေၾကာင့္ေဒသအစိုးရမ်ားအေနႏွင့္စိတ္ယိုင္သြားႏုိင္ေသာ္လည္းအဆံုးတစ္ေန႔တြင္ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္
ာအသိုင္းအဝိုင္း၊တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္တို႔အၾကားျဖစ္ပာြ းေသာ႐ႈပ္ေထြးသည့္ပဋိပကၡမ်ား၏ဆိုး
့္ပဋိပကၡမ်ား၏ဆိုးက်ဳိးကိုခံစားရမည္သာျဖစ္သည္။သတၳဳမိုင္းႏွင့္ေရနံတြင္းမ်ားကဦးစားေပးျဖစ္ေသာေၾကာင့္အျ
စ္ေသာေၾကာင့္အျခားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားမွာလည္းေနာက္တန္းေရာက္သြားႏုိင္သည္။ေနာက္ဆံုးတြ
ည္။ေနာက္ဆံုးတြင္ရပ္ရြာပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီးႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈလည္းရရွိထားေသာစီမံခ်က္မ်ားအားလံုးပ်
အားလံုးပ်က္ဆီးသြားႏုိင္သည္။သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေႂကြး

(ဆိုးက်ဳိး)

မ်ားမွာနာက်င္ထိခိုက္စရာအေကာင္းဆံုးအေမြဆိုးမ်ားျဖစ္ၿပီးသယံဇာတထုတ္ယူေသာကုမၸဏီမ်ားကတာဝန္မ
ာဝန္မယူပဲေရွာင္ထြက္သြားေလ့ရွိသည္။
ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳမ်ားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာလူမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆို္င္ရာထ
ာထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈမ်ား၏တန္ဖိုးကိုစီးပြားတြက္ျဖင့္တြက္ခ်က္ႏုိင္မည္ဆိုပါကထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွရရ
ရရွိေသာအက်ဳိးအျမတ္အမ်ားစုမွာက်န္ေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်16။သို႔ေသာ္ထိုသို႔ေသာထိခိုက္နစ္နာမႈစရိတ္အျ
ျပည့္အစံုကိုတိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားကထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ႏုိင္မႈမရွိပဲအေျခခံကုန္စည္မ်ားထု
ထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုမ်က္စိမွိတ္ယံုၾကည္လ်က္ရွိၾကသည္။ 71
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္အစဥ္အလာတူးေဖာ္ေရးဝါဒအေဟာင္းတြင္ရွိခဲ့ေသာဆိုးက်ဳိးမ်ားအားလံုးကိုတူး
လံုးကိုတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒသစ္ကအေမြဆက္ခံသည္။
အာဏာပိုင္ဝါဒႏွင့္သဘာဝတရားမွရရွိေသာအက်ဳိးအျမတ္အေပၚအျငင္းအခံု
သယံဇာတေပါႂကြယ္ဝျခင္းႀကိမ္စာႏွင့္အတူအာဏာရွင္စနစ္တည္းဟူေသာႀကိမ္စာမွာလည္းယွဥ္တြ
တြဲပါလာေလ့ရွိသည္။ျပန္လည္ျပည့္ဝလာျခင္းမရွိေသာသယံဇာတမ်ားကိုအလံုးအရင္းႏွင့္တူ
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္လူတစ္စုကအရာရာခ်ယ္လွယ္ေသာႏိုင္ငံေတာ္မ်ားျဖစ္လ
္လာေလ့ရွိသည္။ႏုိင္ငံေရးအာဏာသည္ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္မည္မွ်ခ်ယ္လွယ္ပိုင္ဆိ
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ေရနံတင
ြ ္းမ်ား၏ အမွန္တကယ္ကုန္က်မႈမ်ားကို Fander Falconí (2004) တြင္ၾကည့္

ဆိုင္ခြင့္ရသည္ဟူေသာအခ်က္ကိုအဓိကမီတည္သည္။ထိုႏုိင္ငံမ်ားသည္သယံဇာတမ်ားအေပၚလက္ဝါးႀက
ႀကီးအုပ္မႈအျပင္ႏုိင္ငံေရးအရဖိႏွိပ္ရက္စက္ေသာအာဏာကိုလည္းလက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈထပ္ဆင့္ျဖစ္
စ္ေပၚေလ့ရွိသည္ (Coronil, 2002)။
ထိုသို႔ေသာႏုိင္ငံေတာ္မ်ားသည္အစိုးရ၏လူမႈတာဝန္ဝတၱရားအမ်ားစုကိုေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳကုမၸဏီမ်ားသို႔လႊ
းသို႔လႊဲအပ္ထားေလ့ရွိၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳေရး႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ပါကႏုိင္ငံ၏ေဒသအမ်ားအျပားကိုလွ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေၾကာင္
႐ႈထားေၾကာင္းေတြ႕ရမည္။တိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားအာဏာရလာေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူယင္းအခ်က္မွာစတင္
္မွာစတင္ေျပာင္းလဲလာၿပီျဖစ္သည္။ထိုအေျခအေနမ်ားကိုႏုိင္ငံေတာ္ၾသဇာသက္ဝင္ေသာနယ္ပယ္မ်ားယုတ္
ပယ္မ်ားယုတ္ေလ်ာ့လာျခင္း

deterritorialisation

ဟုေခၚႏုိင္ၿပီးႏို္င္ငံေတာ္၏လုပ္ငန္းကိုကုမၸဏီမ်ားကလုပ္ေဆာင္ကာႏုိင္ငံေတာ္ကစနစ္၏သားေကာင္မ်ားကို
သားေကာင္မ်ားကိုဖိႏွိပ္ကြပ္ကဲေသာပုလိပ္ႏိုင္ငံေတာ္အသြင္ျဖင့္ရပ္တည္ေလ့ရွိသည္။တရားစီရင္ေရးစနစ္ႀ
စီရင္ေရးစနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးသည္ပင္လ်င္ပုဂၢလိကႏွင့္ႏို္င္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားေအာက္တြင္ပိတ္မိ
တြင္ပိတ္မိေနသည့္အေျခအေနမ်ဳိးၾကံဳရႏုိင္သည္။
အပိတ္စီးပြားေရးရွိေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ႏို္င္ငံေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကိုလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္သ
ုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္သည္မွာအာဏာရွင္စနစ္အျပင္ေလာဘတရားလည္းရွိေသးသည္။ေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္ေသာႏွစ္မ်ား
န္ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ေလာဘတရားကျပည္သူ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အလြန္အကြၽံပိုမိုသံုးစြဲမႈမ်ားကိုျဖစ္ေစၿပီးဘ႑ာ
စၿပီးဘ႑ာေငြကိုလည္းအစိုးရကအာဏာျဖင့္က်ပ္မတ္ခြဲေဝေလ့ရွိေစသည္။အစိုးရမ်ားက၎တို႔အာဏာဆ
႔အာဏာဆက္လက္တည္ျမဲေရးအတြက္ျဖစ္ေစ၊လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္အေရးပါသည္ဟု၎တို႔ယူဆေသာျပဳ
ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကိုအရွိန္ျမႇင့္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစယင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြ
င္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။
ျပည္သူ႔ဘ႑ာသံုးစြဲမႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားတိုးတက္လာရျခင္းမွာအာဏာရွိေသာအုပ္စုမ်ားအတြင္းဓနခြဲေဝမႈႏ
ားအတြင္းဓနခြဲေဝမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအႀကီးအက်ယ္ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေနမႈ၏လကၡဏာလည္းျဖစ္သည္။ထိုအေ
သည္။ထိုအေျခအေနမ်ားသည္ေစ်းကြက္ေကာင္းစဥ္တြင္အဓိကျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။

Jürgen

Schuldt

(2005)
ကေစ်းကြက္ေကာင္းမႈမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာလႈပ္ရွားၿပီးအကန္႔အသတ္မဲ့သည့္အာဏာကစားပြဲမ်ားေၾကာ
မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ယင္းတို႔၏ဝိေသသမွာေစ်းကြက္ေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ရေသာစီးပြားေရးအ
သာစီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ထက္ပိုလြန္ေသာပမာဏကိုျပည္သူ႔အသံုး72
စရိတ္မ်ားအျဖစ္သံုးစြဲျခင္းျဖစ္သည္
(ယင္းကို pro-cyclical fiscal policy ဟုေခၚသည္)ဟုဆိုသည္။
ေလာဘသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္အငမ္းမရေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီးအေျခခံကုန္စည္မ်ားတင္ပ
္ပုိ႔သည့္က႑မွဝင္ေငြမ်ားကိုဥပေဒပရယူမႈမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚလာသည္။သဘာ
ဝအရင္းအျမစ္မ်ားမည္သို႔စီမံခန္႔ခြဲမည္ကိုတစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သေ
သေဘာတူညီမႈမရရွိထားျခင္းႏွင့္(လူထု၏က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္သာတည္ေဆာက္ႏုိင္ေသာ
17

)

ခိုင္မာေသာဒီမိုကရက္တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္မ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္အခ်င္းခ်င္းညီၫႊတ္မွ်တမႈမရွိေသာအင္အ
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Eduardo Gudynas (2009) က ecological meta-citizenship ဟုေခၚၿပီး တစ္ဦးခ်င္းႏုိင္ငသ
ံ ားျဖစ္မႈအျပင္

စုေပါင္းႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ ရပ္ရာြ အသိုက္အျမံဳအလို္က္ ႏိုင္ငသ
ံ ားျဖစ္မႈတို႔လည္း ပါဝင္သည္။

္အားႀကီးအုပ္စုမ်ားအမ်ားအျပားေပၚထြက္လာသည္။၎တို႔မွာေရနံႏွင့္သတၳဳတြင္းမ်ားမွအက်ဳိးအျမတ္မ်ာ
်ားကိုအငမ္းမရဝါးမ်ဳိးစားေသာက္လိုၾကသည္။
သဘာဝသယံဇာတမ်ားမွရရွိေသာမက္ေလာက္စဖြယ္အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုေဝစုမတည့္ၾကသူမ်ားထဲတြ
တြင္ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္၎တို႔၏အေပါင္းအပါမ်ားျဖစ္ေသာႏို္င္ငံတကာဘဏ္ႀကီးမ်ား၊စ
၊စီးပြားေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ား၊လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေဒသႏၲရအစိုးရအခ်ဳိ႕ႏွ
ႏွင့္ႏို္င္ငံေရးၾသဇာရွိေသာအုပ္စုမ်ားပါဝင္ၾကသည္။ထိုသို႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည္
ည့္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားမွာလည္းေဝစုတစ္စံုတရာရရွိၾကသည္။၎တို႔ကိုအခြင့္ထူးခံအလုပ္သမားမ်ား
labour

aristocracy
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ဟုလည္းေခၚသည္ ။ထိုသို႔သယံဇာတအက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ပဋိပကၡႏွင့္အျငင္းအခံုမ်ားျဖစ္
စ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ႏိုင္ငံေရးတင္းမာမႈပံုစံအသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚသည္။
ယင္းတို႔အားလံုးကဒီမိုကေရစီကိုအားေပ်ာ့ခ်ိနဲ႔ေစသည္။၎တို႔ကအာဏာရွင္အစိုးရအစဥ္အဆက္ႏွင့္ေလာ
ႏွင့္ေလာဘႀကီးၿပီးဆရာေမြးတပည့္ေမြးလုပ္ေလ့ရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ေပၚေပါက္
ျပတ္ေပၚေပါက္ေစသည္။ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ဒီမိုကေရစီဥပမာေကာင္းမ်ားျဖစ္မလာပဲဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားသာျဖစ္သြား
ာျဖစ္သြားေလ့ရွိသည္။ထို႔အျပင္သယံဇာတဝင္ေငြမ်ားကိုအေလအလြင့္မ်ားစြာသံုးစြဲျခင္း၊တည္ၿငိမ္ေသာမူဝါဒ
မ္ေသာမူဝါဒမ်ားမရွိျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ရွိရင္းစြဲအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကိုအားေပ်ာ့သြားေစၿပီးအင္စတီ
ၿပီးအင္စတီက်ဴးရွင္းအသစ္ျဖစ္ျခင္းမ်ားကိုလည္းတားဆီးပိတ္ပင္သည္။
လက္တင္အေမရိကတြင္ယင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္မကုန္ခမ္းႏုိင္ေသာဥပမာမ်ားရွိသည္။ႏို္င္ငံအမ်ားအျပားတြ
ငံအမ်ားအျပားတြင္အာဏာရွင္လကၡဏာမ်ားအျပည့္ႏွင့္အစိုးရမ်ားရွိၿပီးသဘာဝသယံဇာတအမယ္အနည္းင
နည္းငယ္ကိုအေျခခံေသာအေျခခံကုန္စည္တင္ပို႔သည့္စီးပြားေရးပံုစံမ်ားေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။
ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳမ်ားကိုအဓိကတင္ပို႔ေသာကမ႓ာ့အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္းထိုအရွိတရားကိုေတြ႕ႏုိင္သည္
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။ေနာ္ေဝးမွာႁခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။အထက္ေဖာ္ျပပါႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ေနာ္ေဝးတို႔အၾကားျခားနားခ်

ခ်က္မွာခိုင္မာေသာဒီမိုကရက္တစ္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေျခခိုင္ၿပီးေနာ
နာက္မွသာေရနံလုပ္ငန္းမ်ားစတင္၊တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳတင္ပို႔ေသာဆင္းရဲ
ရဲေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္လူမႈမညီမွ်မႈမွာလည္းသိသိသာသာနည္းပါးသည္။တနည္
73

ည္းဆိုရေသာ္ေနာ္ေဝးသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ယင္း၏ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားကိုလူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္စ
့စီးပြားေရးစနစ္အတြင္းသို႔ေအာင္ျမင္စြာေပါင္းစည္းသိမ္းသြင္းေပးႏုိင္ခဲ့သည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါႏုိင္ငံမ်ားသည္ႂကြယ္ဝမႈ၏ႀကိမ္စာအျပင္ဒီမိုကေရ၏ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈ
ကမ္းဖက္မႈသဘာဝလည္းရွိသည္။တိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္၌ကအၾကမ္းဖ
ယ္၌ကအၾကမ္းဖက္မႈကိုက်င့္သံုးႏုိင္သည္။ယင္းတို႔သည္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလူထုကကန္႔ကြက္ဆႏၵျ
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကိုရာဇဝတ္ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ဖိႏွိပ္အေရးယူေလ့ရွိသည္။
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ပင္လယ္ေကြ႔ႏုိင္ငမ
ံ ်ားသည္ ဝင္ေငြႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းအလြန္ျမင့္မားေသာ္လည္း မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္

လြတ္လပ္မႈမရွိျခင္း၊ ႏို္ငင
္ ံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာမတူကြဲျပားမႈမ်ားကို သည္းခံႏုိင္မမ
ႈ ရွိျခင္း၊ အာဏာရွင္ျဖစ္
ျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္မပါဝင္ၾကေပ။

တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကအစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာဖိႏ
ိႏွိပ္မႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးအသြင္ကိုေဆာင္သည္။ဖိႏွိပ္ၿပီးတစ္ခါတရံမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအသြင္ကိုပ
ုပင္ေဆာင္ေသာသမို္င္းေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားသည္လက္တင္အေမရိကတြင္အမ်ားအျပားရွိသည္20။
ျပည္တြင္းစစ္မ်ား21ႏွင့္ႏို္င္ငံမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားေသာစစ္မက္မ်ားလည္းရွိသည္။ထို႔အျပင္ေရနံ
နံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တို႔ကဲ့သို႔အဓိကက်ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကိုကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ကို
ိုလိုနီအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏အင္အားသံုးဖိႏွိပ္မႈမ်ားလည္းရွိသည္22။
ထိုသို႔ေသာပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားသည့္အျမဲတမ္းမတည္ၿငိမ္ေနသည့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ျဖစ္ပြားၿပီးယင္းတို႔ေၾကာ
တို႔ေၾကာင့္ကုန္က်ရသည့္စီးပြားေရးစရိတ္မွာလည္းႀကီးမားသည္။ခိုင္မာေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမရွိသည္
ရွိသည့္အေျခအေနတြင္ေရနံႏွင့္မိုင္းတြင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေသာကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္ႏွင္
င္ရမည့္အခြန္ႏွင့္အျမတ္ေတာ္ေၾကးမ်ားသက္သာေစရန္အတြက္တင္ပို႔ေသာထုတ္ကုန္မ်ားကိုေစ်းခ်ထားၿပီး
ခ်ထားၿပီးတင္သြင္းကုန္မ်ားကိုေစ်းပိုထင္ထားေသာအေျခအေနလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။၎တို႔အက်ဳိးအျမတ္ပိုမို
မတ္ပိုမိုရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ႏို္င္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ားကထုတ္လုပ္မႈကိုမေမွ်ာ္လင့္ပဲ႐ုတ္တရက္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္
ာ့ခ်လိုက္ျခင္းမ်ားလည္းၾကံဳရႏုိင္သည္။ၾကားခံရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအမ်ားအျပားေပၚလာျခင္းေၾကာင့္လု
ျပားေပၚလာျခင္းေၾကာင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားပိုိမိုျမင့္မားလာသည္။ထို႔သို႔ေသာသေႏၶမမွန္သ
သာသေႏၶမမွန္သည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ေစ်းကြက္အခ်ဳိးပ်က္မႈမ်ားေၾကာင့္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ား၊အထူးသျဖင့္အေလးအ
၊အထူးသျဖင့္အေလးအနက္ဆံုးျဖတ္ရင္းႏွီးသူမ်ားတျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ပါးလာေလ့ရွိသည္။
သဘာဝမွအလကားရေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကိုခ်ဥ္းအားကိုးေနေသာေၾကာင့္တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာကုန္ထုတ္လု
္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္မႈမ်ားမထြန္းကားပဲအခြင့္ထူးခံ၊တစ္ဦးတည္းလႊမ္းမိုးအုပ္စိုးေသာစနစ္ႏွင့္လု
သာစနစ္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္ထူးမ်ားေနာက္သို႔လိုက္ေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားသာထြန္းကားသည္။ထိုဓေလ့မ်ားႏ
ဓေလ့မ်ားႏွင့္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကအစိုးရအေပၚပိုမိုၾသဇာလႊမ္းမုိးေသာေၾကာင့္အာဏာျပင္းေသာ
့္အာဏာျပင္းေသာလက္တစ္ဆုပ္စာအခြင့္ထူးခံအုပ္စုမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။
လက္ေဝခံပံုစံမ်ဳိးျဖင့္အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈအသံုးစရိတ္မ်ားပိုမိုတိုးျမႇင့္သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ဒီမိုကေရစီပိ
ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ေရးအတြက္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္းအားေကာင္းမလာေခ်။ယင္းမွာရန္ပံုေငြကိုသံုးၿပီးၿ
းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ဳိး

fiscal

pacification

ျဖ

ဖစ္ကာလူမႈအံုႂကြမႈမ်ားအားေကာင္းမလာေစရန္တားဆီးေသာနည္းဗ်ဴဟာတစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္သည္(Schuldt,
2005)။အစိုးရ၏ဝင္ေငြမ်ားျပားလြန္းေသာေၾကာင့္အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားႏိ
74 ု္င္ငံေရးႏွင့္အျခားအခ
အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာလူ႔အခြင့္အေရး၊တရားမွ်တမႈႏွင့္အစိုးရအာဏာခြဲေဝမႈတို႔ကိုေတာင္းဆိုမည
မည့္သီးျခားလြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း၊အုပ္စုမ်ားေပၚေပါက္မလာေအာင္တားဆီးထားႏိုင္သည္။ထ
20

ပီ႐ူးတြင္ ၾကံဳရေသာ လူမႈပဋိပကၡမ်ား၏ ၈၀% မွာ မိုင္းတြင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီးျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္ (De Echave,

2008, 2009)။ ကိုလံဘီယာတြင္ ၁၉၉၅ ႏွင့္ ၂၀၀၂ အတြင္းျဖစ္ပြားေသာ အတင္းအက်ပ္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းျခင္းမ်ား
မွာ မိုင္းတြင္းေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ အီေကြေဒါတြင္လည္း အဓိကလူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွာ မိုင္းႏွင့္
ေရနံလုပ္ငန္းမွ ႏိုငင
္ ံစုေ
ံ ကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္။
21

ႏိုငဂ
္ ်ီရီးယားတြင္ ေရနံအတြက္ ျပည္တင
ြ ္းစစ္အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ရၿပီး ဌာေန Ogoni လူမ်ဳိးစုမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား

လည္းျဖစ္ပြားသည္။ Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Ossetia, Dagestan ႏွင့္ Chechenia
တို႔တြင္လည္း တြင္းထြက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားအထင္အရွားျဖစ္ပြားသည္။
22

အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္ကို အေမရိကန္က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ လစ္ဗ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ေနတိုး၏က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားသည္

သယံဇာတမ်ားေၾကာင့္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ အလြယ္တကူႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္သည္။

။ထို႔အျပင္မ်ားျပားေသာရန္ပံုေငြမ်ားကိုျပည္တြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊အထူးသျဖင့္ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရးယႏၲရ
ၲရားမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းအတြက္လည္းအလံုးအရင္းႏွင့္အသံုးခ်ႏုိင္သည္။
ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားေပါမ်ားမႈေၾကာင့္ေငြသံုးၾကမ္းေသာစီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားရွိေလ့ရွိၿပ
ၿပီးႏုိင္ငံတကာေႂကြးၿမီမ်ားကိုအလံုးအရင္းႏွင့္ေခ်းငွားရေလ့ရွိသည္။တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတြင္အ
္အျမဲတမ္းေငြလံုးေငြရင္းထည့္ဝင္ေနရေသာေၾကာင့္ႏို္င္ငံျခားေႂကြးၿမီမ်ားတစ္ေန႔တျခားျမင့္တက္လာသည္။23
အထက္တြင္ေစ်းကြက္ေကာင္းခ်ိန္တြင္ေငြတြင္းကိုဝင္ႏိႈက္ခ်င္ေသာႏို္င္ငံတကာဘဏ္မ်
မ်ား၏ေလာဘေဇာတက္မႈေၾကာင့္ႏို္င္ငံျခားေႂကြးၿမီီမ်ားေဖာင္းပြလာရျခင္းလည္းျဖစ္ေနသည္24။မၾကာေသးမီႏ
ႏွစ္မ်ားအတြင္းကတ႐ုတ္သည္အာဖရိကႏွင့္လက္တင္အေမရိကရွိဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားသို႔ေခ်းေငြမ်
မ်ားအေျမာက္အမ်ားထုတ္ေခ်းေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ရည္ရြယ္ခ်က္မွာဓာတ္သတၳဳႏွင့္ေရနံသိုက္မ်ာ
်ား၊ဧရာမစိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏို္င္ရန္ႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦစီမံခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။
သဘာဝသယံဇာတဝင္ေငြမ်ားအလံုးအရင္းႏွင့္ရရွိျခင္း၊ႏုိင္ငံျခားေခ်းေငြအလြယ္ႏွင့္ရျခင္
င္းတို႔ေၾကာင့္အစိုးရမ်ားသည္ျပည္တြင္းအခြန္ေကာက္ယူမႈကိုေလွ်ာ့ေပါ့ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။အခြန္က
္ကိုအနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားႏွင့္ေကာက္ခံသလိုဝင္ေငြခြန္အပါအဝင္အခြန္ေကာက္ခံမႈလံုးဝမလုပ္သည
သည္မ်ားပင္ရွိသည္။(နီယိုလစ္ဘရယ္အေတြးအေခၚမ်ားကလည္းအခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းကိုဆန
ဆန္႔က်င္သည္။25)
ဤအေျခအေနတြင္အီေကြေဒါႏွင့္ဘိုလီဗီးယားတို႔ရွိတိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားမွအခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းႏွင္
္ခံျခင္းႏွင့္ဝင္ေငြအလိုက္အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေသာစနစ္

progressive

ႏွင့္ပိုမိုတရားမွ်တေသာအခြန္စနစ္မ်ားကိုတည္ေထာင္ရန္ႀကိဳးစားၾကျခင္းမွာသိသိသာသာေပၚလြင္ထင္ရွား
င္ရွားသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစအစိုးရအသံုးစရိတ္မ်ားကိုအလံုးအရင္းႏွင့္သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားတြင္အေလ့
ပည္သူမ်ားတြင္အေလ့အက်င့္ဆိုးမ်ားျဖစ္ေပၚသည္ဟု

Jürgen

Schuldt

(2005)

ကဆိုသည္။'ပိုိဆိုးေသာကိစၥမွာလူထုကအစိုးရအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊တရားမွ်တ
၊တရားမွ်တမႈ၊ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္စရိတ္ထိေရာက္မႈတို႔ကိုေတာင္းဆိုရေကာင္းမွန္းမသိေတာ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။'
ဥပမာအားျဖင့္ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုအစိုးရကၾကားကန္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿပီးတရားမွ်တ
တရားမွ်တမႈလည္းမရွိေသာအစီအစဥ္မ်ားေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။၎တို႔ကိုလူထုေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္လြဲ
အျဖစ္လြဲမွားစြာကဗ်ည္းတပ္ၾကေသးသည္။

75

ထိုႏုိင္ငံမ်ားတြင္အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမွသာဒီမိုကေရစီကိုယ္စားျပဳမႈကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔စတင
တင္ေတာင္းဆိုေလ့ရွိသည္ဟု

Schuldt

ကဆိုသည္။ဥပမာမ်ားမွာလြန္ခဲ့ေသာႏွစ္၄၀၀ကၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္၁၉ရာစုျပင္သစ္ျပည္တို႔

23

ယခင္က ငွက္ေပ်ာသီးထုတ္ရာမွ ေရနံေျပာင္းထုတ္ေသာအခါ အီေကြေဒါႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားအလြယ္တကူ

ရရွိလာသည္။
24

Osmel Manzano and Roberto Rigobon (2001)

25

ေရနံေစ်းထိုးတက္သည့္ ကာလမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ေ
ဲ သာ General Guillermo Rodríguez Lara က

တိုင္းျပည္၏ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုမွာ အခြန္ေကာက္ခံမႈကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုခ့ဖ
ဲ ူးသည္။

ု႔ျဖစ္သည္။အခြင့္ထူးခံစီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ဆရာေမြး၊တပည့္ေမြးဓေလ့တို႔မွာလည္းႏို္င္ငံသ
ံသားတန္ဖိုးႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ၿပီးထိုတန္ဖိုးကိုတည္ေထာင္ရာတြင္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။
အေျခခံကုန္စည္တင္ပို႔ေသာႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားတြင္ေစ်းကြက္ေကာင္းခ်ိန္၌ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းမ်ားေဆာ
ဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ရန္ပံုေငြမ်ားစြာရွိၾကသည့္အျပင္လူမ်ားကိုစည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းရန္အတြက္နည္းလမ္
မ္းမ်ားကိုလိုသလိုအသံုးခ်ႏိုင္ရန္ရန္ပံုေငြအလံုအေလာက္ရွိသည္။ထို႔အျပင္လိုအပ္သေလာက္အေျ
ေျပာင္းအလဲမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ျပည္သူမ်ားကိုေကာင္းစြာအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာအေနအ
နအထားတြင္အျမဲရွိေနေအာင္လည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။လတ္တေလာအက်ဳိးစီးပြားကိုအေျခခံေသာႏ
ာႏုိင္ငံေရးေထာက္ခံမႈရွာေဖြသည့္စနစ္သည္ႏိုင္ငံသားတန္ဖိုးမ်ားခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္
က္ရာတြင္အႀကီးအက်ယ္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။နီယိုလစ္ဘရယ္အစိုးရမ်ားေခတ္မွသည္တိုးတက
တက္ေသာအစိုးရမ်ားေခတ္အထိအေမြဆိုးျဖစ္ေသာအစိုးရေပၚလစီမ်ားမွာလူတစ္ဦးခ်င္းစီကိုဦးတည္
ည္ေသာစနစ္မွာလည္းဆိုးရြာုးလွသည္။ယင္းေၾကာင့္စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္စုေပါင္းစီမံ
မံခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ယင္းေၾကာင့္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေကာင္းစြာဖြံ႕
ံ႕ၿဖိဳးမလာေတာ့ပဲရပ္ရြာဘံုခံစားခ်က္မ်ားလည္းအားမေကာင္းေခ်26။
ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္အာဏာရွင္စနစ္မ်ားႏွင့္ထင္ရာစို္င္းသည့္အစိုးရမ်ားကိုေပၚေပါက္လာေစၿပီးGuille
rmo O’Donnell ကကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ေသာဒီမိုကေရစီသို႔မဟုတ္အဆိုးဆံုးအေျခအေနတြင္plebiscite
democracy
ဟုေခၚေသာဒီမိုကေရစီမဆန္သည့္အဆံုးအျဖတ္မ်ားကိုလူထုအားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ေထာက္ခံခိုင္းသည့္စနစ္မ်ား
ည့္စနစ္မ်ားျဖစ္လာသည္။
ထိုအစိုးရမ်ားတြင္

(နီယိုလစ္ဘရယ္ေသာတိုးတက္သည့္အစိုးရမ်ားပါ)

သမၼတအာဏာအလြန္အမင္းႀကီးမားစြာရွိၿပီးလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုႏို္င္ငံေရးလက္ေဝခံစနစ္ပံ
ဝခံစနစ္ပံုစံျဖင့္ေျဖရွင္းေသာေၾကာင့္ေရရွည္တြင္လူမႈႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡအသစ္မ်ားေပါက္ဖြားလာေစသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္အပစ္ပယ္ခံရ
ႏွင့္အပစ္ပယ္ခံရမႈတို႔၏အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္
ာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ေရနံႏွင့္သတၳဳတြင္းဝင္ေငြမ်ားမွပိုလွ်ံေသာအခ်ဳိ႕တဝက္ကိုျပန္လည္ခြဲေဝေပးေသာ္လည္
ဲ ဝမႈမ်ားမရွိေခ်။ဧရာမတူးေဖာ္ထုတ္လု
ြဲေဝေပးေသာ္လည္းဝင္ေငြႏွင့္ဓနတို႔ကိုအေျခအျမစ္က်က်ျပန္လည္ခြေ
မတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာလူမႈႏွင့္သဘာဝပတ္
ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆိုးက်ဳိးမ်ားကို
76
်ဳိးမ်ားကိုမွ်ေဝခံစားရာတြင္လည္းတရားမွ်တမႈမရွိေသာေၾကာင့္ဆန္႔က်င္ဖီဆန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။ထိုမွ
ာသည္။ထိုမွတဖန္အာဏာရွင္ဆန္ေသာတုံ႔ျပန္ဖိႏွိပ္မႈပံုစံအသစ္မ်ားေပၚထြက္လာျပန္သည္။
ဤအေျခအေနတြင္

Anthony

Bebbington

ကေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈဟူေသာအယူအဆသည္ဒီမိုကရက္တစ္အစဥ္အလာမ်ားေပၚတြင္သာအေျခခံ
ခံရမည္ဟုအၾကံျပဳခဲ့သည္။ယင္းသည္ၾကားကာလအေျဖအတြက္သက္သက္ျဖစ္ၿပီးျပန္လည္ျပည့္တင
တင္းျခင္းမရွိေသာသယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေရရွည္မတည္ျမဲမႈကိုမူအေျ
ေျခခံက်က်ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းရွိမည္မဟုတ္ေခ်။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏အကန္႔အသတ္မ်ားကိုသတ္မွတ္ရာတြင္ႏို
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အစိုးရ၏ လူထုလႈပ္ရွားမႈအမ်ားအျပားက ထိုရလာဒ္ကိုျဖစ္ေစသည္။ တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ အစိုးရသည္

လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အျပင္းအထန္ဖိႏွိပသ
္ ည္။

ိုင္ငံစံုကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အစိုးရအာဏာရွိသူအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကသာဆံုးျဖတ္ျခင္းမဟုတ္ပဲအရပ္
ပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုပါပါဝင္ခြင့္ေပးရမည္။သို႔မွသာတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒႏွင့္ယင္းႏွင့္
့္ဆက္စပ္ေနေသာအာဏာရွင္စနစ္ေဘာင္အတြင္းမွထြက္ၿပီးသဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ပတ္သက္
က္ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန႔္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ျပန္လည္ျပည့္တင္းျခင္းမရွိေသာသယံဇာတထုတ္လုပ္မႈအေပၚမီခိုျခင
ခင္းေၾကာင့္အာဏာပိုင္၊သို႔မဟုတ္အာဏာရွင္စနစ္မ်ားသို႔ဦးတည္သြားေစသည္။ေအာက္ပါတို႔မွာအဓိကအေ
အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။
-

ႏို္င္ငံေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ဥပေဒမ်ားအသက္ဝင္ေစရန္ႏွင့္အစိုးရကိုထိန္

န္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္အားနည္းခ်ိနဲ႔လြန္းျခင္း
-

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားႏွင့္ဘံ

ဘံုအေမြအႏွစ္မ်ားကိုစီမံရာတြင္အုပ္ခ်ဳပ္သူ၏သေဘာဆႏၵကိုသာမီတည္ေနျခင္း
-

အာဏာရွိေသာအုပ္စုမ်ားအတြင္းစီးပြားေရးလုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ပဋိပကၡျဖစ္ေနျခင္းေၾကာ

ကာင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအလုအယက္စုေဆာင္းျခင္း၊တစ္ဦးတည္းေခါင္းေဆာင္မႈစသည္တို႔ျ
႔ျဖစ္ေစၿပီးေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္း
-

အစိုးရမ်ားသည္သက္တမ္းအတြက္သာအဓိကစဥ္းစားၿပီးေရရွည္စီမံကိန္းေကာင္းမ်ားမရွ

ရွိျခင္း
-

ဧရာမတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သယံဇာတတင္ပို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ဓနကိုအလြ

လြယ္တကူေပါေပါမ်ားမ်ားစုေဆာင္းႏုိင္သည္ဟူေသာအယူအဆမွားသည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္
့္အစိုးရမ်ားအတြင္းဒီအင္န္ေအသဖြယ္တည္ရွိေနျခင္း
ေဖာက္ျပန္ပ်က္ဆီးေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒမွသည္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒအလြန္ေခတ္ဆီသို႔
အကယ္၍သယံဇာတကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔ေသာစီးပြားေရးစနစ္သည္ေရရွည္တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္တန္းက်ျခင္
င္းကိုသာျဖစ္ေပၚေစသည္ဆိုပါကအေျဖမွာသယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုရပ္လိုက္ရန္
န္သာျဖစ္သည္ဟူေသာအေတြးမွာတစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္။ယင္းမွာလည္းသိသာေသ
ေသာယုတၱိအမွားတစ္ခုသာျဖစ္သည္။သယံဇာတႀကိမ္စာဆိုသည္မွာကံ
77ၾကမၼာတစ္ခုမဟုတ္ပဲေရြးခ်ယ္မႈ
မႈတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ျပန္လည္ျပည့္တည္းျခင္းမရွိေသာသယံဇာတမ်ားကိုေကာင္းစြာထုတ္လုပ္အသံ
သံုးခ်ၿပီးေကာင္းမြန္ေသာလူေနမႈဘဝကိုတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါကႀကိမ္စာကိုေကာင္းခ်ီးမဂၤလ
ၤလာအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္ (Stiglitz, 2006)။
ထို႔ေၾကာင့္သယံဇာတႀကိမ္စာမွလမ္းခြဲထြက္ၿပီးမိမိတို႔ကိုႏုိင္ငံစံုကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏လက္ေဝခံမ်ားအျဖစ္က်ေ
်ေရာက္ေစမည့္ေရွး႐ိုးစြဲအစဥ္အလာမ်ားမွလမ္းခြဲထြက္ရမည္ျဖစ္သည္။အခက္ခဲဆံုးႏွင့္အသိ
သိမ္ေမြ႕ဆံုးအလုပ္မွာတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး
ဝါဒအလြန္စီးပြားေရးစနစ္ဆီသို႔ဦးတည္ႏိုင္မည့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးစနစ္ပံုစံသစ္မွာေန႔ခ်င္းညခ်င္းျဖစ္ေပၚလာမည္မဟုတ္ေပ။လက္ရွိတြင္တူးေဖာ္လည
လည္ပတ္ေနေသာေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳတြင္းမ်ားကို႐ုတ္တရက္ပိတ္ပစ္ရန္မွာလည္းမျဖစ္ႏုိင္ေပ။သိ

သို႔ေသာ္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔လာေနၿပီးယင္းတို႔ကိုေရရွည္တြင္ေလွ်
ွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ထိေရာက္ေသာမဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါကစီးပြားေရး
ရးပံုစံသစ္ဆီသို႔မည္သည့္အခါတြင္မွအသြင္ေျပာင္းႏို္င္မည္မဟုတ္ေခ်။အရင္းရွင္ကမ႓ာႀကီးမွ
မွာလည္းေရနံ၊သတၳဳႏွင့္သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားမရွိပဲရွင္သန္လည္ပတ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။စီးပြားေရးပ
းပံုစံသစ္ဆီသို႔ကူးေျပာင္းေရးမွာယေန႔ေခတ္၏အဓိကအက်ဆံုးတာဝန္ျဖစ္ၿပီးလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ
တစ္ခုလံုးႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ေဖာက္ထြက္စဥ္းစားျခင္း၊တီထြင္ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ဆန္းသစ
သစ္တီထြင္ျခင္းမ်ားလိုအပ္သည္။ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းတြင္တူးေဖာ္ေရးဝါဒအလြန္ေခတ္ဆီသို႔ကူးေပါ
ပါင္းရန္အတြက္ေျမာက္ကမ႓ာျခမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း27သို႔မဟုတ္တည္ၿငိမ္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုထိန္းထား
ားရန္လိုအပ္သည္။ယင္းမွာစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္စတင္စဥ္းစားသံုးသပ္ေနၿပီျဖစ
ဖစ္ေသာကိစၥရပ္လည္းျဖစ္သည္။
တူးေဖာ္ေရးဝါဒမွလမ္းခြဲထြက္ရာတြင္ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကိုကာလတစ္ခုအထိဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနရဦးမည္
ရဦးမည္ျဖစ္ၿပီးထိုလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုအဆင့္ဆင့္ေလွ်ာ့ခ်မည့္အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကိုအခိုင္အမာေရးဆြဲရန္လို
ဲရန္လိုသည္။သို႔မွာသာကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊စိုက္ပ်ဳိ္းေရး၊ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္အသိဥာဏ္အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားတြ
္ငန္းမ်ားတြင္ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။သဘာဝတရားႀကီးကိုထပ္မံဖ်က္ဆီး
မံဖ်က္ဆီးမႈမ်ဳိးမလုပ္ေတာ့ရန္လိုသည္။လူမႈေရး၊စီးပြားေရး၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ေဂဟဆိုင္ရာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား
ာင္းမႈမ်ားေအာင္ျမင္ေရးမွာမူဝါဒမ်ား၏ၿပီးျပည့္စံုမႈႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး၏ေထာက္ခံမႈလိုအပ္သည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာသယံဇာတတူးေဖာ္ေရးကိုအေျခခံၿပီးႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္မ်ားအေပၚအဓိကမီတည္ရကာဆင္
ည္ရကာဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ပစ္ပယ္မႈတို႔ကိုျဖစ္ေစေသာစီးပြားေရးပံုစံမ်ားကိုအတိတ္ကာလကအေၾကာင္းအ
အေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ္စြန္႔ပစ္ခ့ဲရန္ျဖစ္သည္။ထို႔ေနာက္စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးဝန္ေဆာင္မႈကိုဦးတည္ေသာစီးပြား
ပြားေရး၊ထုတ္ကုန္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ေစ်းကြက္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာစီးပြားေရး၊ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ဝန္းက်င္ႏွင္
္ဝန္းက်င္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကိုေလးစားတန္ဖိုးထားေသာေရရွည္တည္တံ့မည့္စီးပြားေရး
မည့္စီးပြားေရးမ်ားေပၚထြက္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ထုိအေျခအေနတြင္လူသားႏွင့္သဘာဝပ
ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သဟဇာတျဖစ္႐ံုမွ်မကလူသားမွာသဘာဝတရားႀကီး၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ပင္ျဖ
ပ္ပင္ျဖစ္သည္ဟုခံယူေသာဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ေလာကအျမင္မ်ားကိုျပန္လည္ေလ့လာက်င့္သံုးသင့္ေၾ
င့္သံုးသင့္ေၾကာင္းအၾကံျပဳလိုသည္။
ထိုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာအမ်ားသေဘာေဆာင္ဖို႔လိုသည္။ခိုင္မာအားေကာင္
းေသာႏို္င္ငံေတာ္အင
78
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကိုျပန္လည္ထူေထာင္ရန္လိုအပ္ၿပီးစီးပြားေရးအေဆာက္အဦကိုျပန္လည္ဖြဲ႕စည္
ည္းတည္ေဆာက္ရန္လည္းအေရးႀကီးသည္။ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္အတြင္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပူးေပါင္းပါဝ
ါဝင္ရန္လည္းနည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္စီမံခန္႔ခြဲမည့္အဖြဲ႕
ဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္မူေဘာင္၊နည္းလမ္းမ်ားလည္းရွိရမည္ျဖစ္ၿပီးသို႔မွသာအသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွန္မ
္မွန္ကန္ကန္ေရွ႕ဆက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္28။
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စီးပြားေရးကို ျပန္ခ်ဳံ႕ပစ္ရန္ ေတြးေခၚၾကေသာ ကမ႓ာ့ေတာင္ပိုင္းပညာရွင္မ်ား Leff (2008) ကိုၾကည့္
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Eduardo Gudynas, Joan Martínez Alier, Enrique Leff and Roberto Guimarães စသူတို႔ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက

သည္ Alejandra Alayza and Eduardo Gudynas in Peru (2011)။ အသြငက
္ ူးေျပာင္းေရးကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္
သင့္သည္ႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ Oxfam (2009)၊ ေရနံလန
ြ ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း (Acosta 2000 or 2009) စသည္တို႔ကိုၾကည့္ပါ

ႏိုင္ငံမ်ားကိုျပည္တြင္းစီးပြားေရး၌ဖူလံုမႈရွိေစရန္အထူးျပဳထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္းသစ္မ်ားကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္လို
ဖာ္ထုတ္ရန္လိုအပ္သည္။ယင္းအတြက္မတူညီေသာအက်ဳိးစီးပြားမ်ားအၾကားက်ယ္ျပန္႔ေသာသေဘာတူညီမႈ
ညီမႈရရွိရန္၊ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိ္ဳးေစရန္ႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးယႏၲရားအသစ္မ်ားျဖစ္ထြန္းလာေစရန္
ဖစ္ထြန္းလာေစရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။သို႔မွာသာကုန္ၾကမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚမီခိုမႈတျဖည္
ိုမႈတျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ၿပီးအျခားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
သဘာဝအေပၚအျမတ္ထုတ္ျခင္း၊အသံုးခ်ျခင္းတို႔ကိုအဓိကထားေနရာမွသဘာဝတရားႏွင့္ျပန္လည္ဆံုစည္းေအာ
ည္ဆံုစည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာလည္းအေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။လူသားမ်ဳိးႏြယ္မ်ားအား
ႏြယ္မ်ားအားလံုးသည္ဇီဝအဝန္းအဝိုင္းႀကီးအတြင္းရွိစြမ္းအင္ႏွင့္ျဒပ္ပစၥည္းမ်ားလည္ပတ္စီးဆင္းမႈကိုေရရွည္တ
င္းမႈကိုေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ထိ္န္းသိမ္းရန္တာဝန္ရွိသည္။ယင္းတြင္ၿဂိဳဟ္ကမ႓ာ၏ဇီဝမ်ဳိးကြဲစံုမ်ားထိန္းသိမ္
ထိန္းသိမ္းေရးလည္းပါဝင္သည္။ယင္းအတြက္သဘာဝတရားႀကီးကိုစီးပြားျဖစ္အသံုးခ်ေနျခင္းမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ႏ
ုေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္လိုသည္။သဘာဝစနစ္ကိုလည္ပတ္ေနသည့္နိယာမတရားမ်ားကစီးပြားေရးဥပေဒသမ်ားထ
ဒသမ်ားထက္ပိုမိုအေရးပါသည္ကိုလည္းလက္ခံရမည္။လူသားဂုဏ္သိကၡာႏွင့္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ဘဝအရ
၏ဘဝအရည္အေသြးမ်ားမထိခိုက္ေစေသာပံုစံမ်ားကိုရွာေဖြရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈတန္ဖိုးမ်ားျမင့္မားေသာ၊ဇီဝမ်ဳိးကြဲစံုမ်ားႂကြယ္ဝေသာေဒသမ်
မ်ားကိုအဓိကထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္။အီေကြေဒါႏုိင္ငံရွိ
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မွာကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာဥပမာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ။လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုလည္ပတ္ရာတြင္ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္
င္မႈတန္ဖိုးကိုအခိုင္အမာအေျခခံရမည္ျဖစ္သည္။စီးပြားေရးအရင္းကသဘာဝအရင္းကိုအစားထိုးျခင္းမ်ဳိး
ိးမျဖစ္ေစရေပ။အစဥ္အလာမက္ခ႐ိုစီးပြားေရးတြက္ခ်က္ပံုမ်ားအစားေရရွည္တည္တံ့မႈအတြက္အၫႊန္
န္းကိန္းမ်ားႏွင့္အၫႊန္းမွတ္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ပမာဏႀကီးမားေသာတူးေဖာ္ေရးဝါဒကိုဆန္႔က်င္ဖယ္ရွားရန္အတြက္လူထု၏အက်ယ္အျပန္႔ေထာက္ခံပါဝင္
င္မႈလိုအပ္သည္။ယင္းတြင္သတၳဳတြင္းႏွင့္ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားမွရေသာဝင္ေငြႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင
ွင့္သက္ဆိုင္ေသာဝင္ေငြႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားကိုအေျခအျမစ္က်က်ျပန္လည္ခြဲေဝမႈမ်ားလိုအပ္သည္
ည္။အာဏာရွင္စနစ္၏အဓိကေထာက္တိုင္မ်ားျဖစ္ေသာမညီမွ်မႈမ်ားအားလံုး30ကိုဖယ္ရွားပစ္ရမည္။
ပထမဦးဆံုးတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျ့ခင္းႏွင့္တိုးျမႇင့္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားကိုေရွာင္ရွားၿပီးစီ
စီးပြားေရး၏ကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔မႈအေပၚမီခိုမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ယင္းသည္သဘာဝမွရေသာအက်ဳိးအျမတ္ကိ
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ကိုတန္ဖိုးပိုျမႇင့္ၿပီးလူသားလုပ္အားကိုတန္ဖိုးေလွ်ာ့ျခင္း၊ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကိုလွ်စ္လ်ဴၿပီးပို႔ကုန္ေစ်းကြက္တ
္တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာအားထားျခင္း၊တရားမွ်တမႈကိုပစ္ပယ္ၿပီးဓနစုစည္းမႈကိုအားေပးျခင္း၊သဘာဝပတ
ပတ္ဝန္းက်င္ကိုစနစ္တက်ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔ကိုသာျဖစ္ေပၚေစသည္။ထို႔ေၾကာင့္တူးေဖာ္ေရးဝါဒအလြန္ေခတ္၊
buen vivir ႏွင့္ sumak kawsay31တို႔ကိုကူးေျပာင္းရန္အတြက္ယင္းတို႔မွလံုးဝလမ္းခြဲထြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

29

Martínez and Acosta (2010) တို႔က အေမဇံုေဒသတစ္ခ်ဳိ႕တြင္ မုိင္းႏွင့္ ေရနံတင
ြ ္းတူးျခင္းကို တားျမစ္ရန္ အဆိုျပဳ

ၾကသည္။
30

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဂ်င္ဒါ၊ မ်ဳိးဆက္မ်ားအၾကား၊ လူမ်ဳိး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေဒသကိုအစြဲျပဳေသာ မညီမွ်မႈမ်ား

31

Acosta and Martínez (2009) ႏွင့္ Acosta (2010) ကိုၾကည့္။ အက်ယ္အျပန႔္ေလ့လာလိုပါက de Tortosa

(2011) ကိုၾကည့္

အေတြးအေခၚပိုင္းအရဆိုလ်င္ေကာင္းစြာရွင္သန္ေနထိုင္ျခင္းသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏အျခားေသာနည္းလမ္
မ္းမ်ားကိုေက်ာ္လြန္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုလံုးဝအစားထိုးပစ္မည့္အယူအဆမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္လာျခင္
င္းျဖစ္သည္။အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ယင္းသည္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးအယူအဆမ်ားအားလံုးႏွင့္အေျခခံက်က်ကြ
ကြာျခားေနသည္။ယင္းသည္တိုးတက္မႈဟူေသာအယူအဆကိုပင္ပစ္ပယ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ေကာင္းမြန္စြ
စြာေနထိုင္ျခင္းဟူသည္လူသားႏွင့္သဘာဝတရားယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္း၊ကြဲျပားျခားနားျခင္းႏွင္
င့္ဟန္ခ်က္ညီျခင္းတို႔ကိုအားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းျဖစ္ၿပီးႏို္င္ငံတစ္ခုခ်င္းစီ၌ရွိေနေသာယဥ္ေက်းမႈတန
တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္တစ္ကမ႓ာလံုးရွိယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳေလးစားေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက
ုကိုတည္ေထာင္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ထိုအယူအဆတြင္ေတာ္လွန္ဆန္းသစ္ေသာအခ်ဳိးအေကြ႕တစ
တစ္ခုမွာလူသားကိုအေျခခံစဥ္းစားျခင္း anthropocentric မွလူမႈ-ဇီဝအေျခခံစဥ္းစားျခင္း socio-biocentric
သို႔ကူးေျပာင္းသြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာလူမႈ၊စီးပြားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအ
းအက်ဳိးဆက္မ်ားအားလံုးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။
ေဖာက္ျပန္ပ်က္ဆီးေနေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒလမ္းေၾကာင္းကိုဆက္လိုက္ၿပီး

(Martínez

Alier,

သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုဆက္လုပ္ေနျခင္းသို႔မဟုတ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔ေၾကာင့္သဘာဝသယံ
ယံဇာမ်ားႂကြယ္ဝခ်မ္းသာသေလာက္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိလူအမ်ားစုဆင္းရဲမြဲေတေနေသာသံသရာမွလြ
လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။
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2008)

ဗဟုစုံလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား႐ွိသဟဇာတႏွင့္ပဋိပကၡအသြင္ေျပာင္းလဲေရးပေရာဂ်က္မ်ား
Edgardo Lander
လစ္ဘရယ္လက္သစ္၀ါဒသည္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းအထူးသျဖင့္အားနည္းဆုတ္ယုတ္လာေသာေတ
ေတာင္ကမၻာလုံးျခမ္း႐ွိႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ေျမာက္ကမၻာလုံးျခမ္းရွိႏုိင္ငံမ်ားတြင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္
ည္းမ်ားတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက်မႈနည္းပါးလာေစသည္။ကမၻာ႔ေစ်းကြက္မ်ာ
်ား၏မ်က္ႏွာစာတြင္လည္းအားနည္းလာမႈႏွင့္ကူကယ္ရာမဲ့မႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚလာေစသည္။အ
။အားနည္းမႈ၊အကူအညီမဲ့မႈတုိ႔ဘက္ေျပာင္းလဲေစသည့္အေျခခံလစ္ဘရယ္လက္သစ္မဟာဗ်ဳဟာတစ္
စ္ရပ္ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ဤအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္လက္တင္အေမရိက၏အျငင္းအခုံေဆြေႏြးမႈမ်
မ်ားကုိခ်ပ္လွပ္၍ႏုိင္ငံနာလံထူေကာင္းမြန္လာျခင္းကုိစဥ္းစားလာၾကသည္။
သိသာထင္႐ွားေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာေျပာင္းလဲေရး၏ျဖစ္ႏုိင္ေျခ႐ွိမႈ၊ျပည္သူ႔ေရးရာဝန
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျပန္လည္နာလံထူမႈအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္းစုိးမႈစေသာအခ်က္မ်ားအတြက္မ႐ွိမျဖစ
ဖစ္လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ခ်င့္ခ်ိန္ေတြးဆၾကသည္။
ဥပမာ႐ုပ္တရား/သေကၤတႏွင့္ဖြဲ႔စည္းမႈဆုိင္ရာႏုိင္ငံအရင္းအျမစ္မ်ားမပါဘဲလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေျပာင္းလဲေရး
ရးၾကဳိးပမ္းမႈမ်ားသည္အလြယ္တကူပုိမုိရပ္ဆုိင္းသြားႏုိင္သည္။

(သုိ႔မဟုတ္)

အခြင့္ထူးခံျပည္တြင္း/ျပည္ပအက်ိဳးစီးပြားေၾကာင့္လည္းက်ရႈံးႏုိင္ပါသည္။မည္သုိ႔ဆုိေစအ
စအေျခအေနကျပင္းထန္ေသာပဋုိပကၡမ်ားဆီသုိ႔ဦးတည္ေစလ်က္အင္စတီးက်ဴး႐ွင္းႏုိင္ငံမူေဘာင
ာင္မ်ားသည္သမုိင္းအစဥ္အလာအရကုိလုိနီလႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္မႈႏွင့္ေခါင္းပုံျဖတ္္မႈတုိ႔၏တည္
ည္႐ွိၿပီးဆက္ဆံေရးမ်ားကုိျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေစသည္။ကိရိယာတန္ဆာပလာႏွင့္အေဆာက္အဦးမ်ားအျ
အျဖစ္လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ိမ္းအုိေကာ္နာ(၁၉၇၃)ကလစ္ဘရယ္အရင္းရွင္ႏုိင္ငံသည္တင္းမာမႈႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားအေမြခံစိမ့္၀င္ထုိ
ုိးေဖာက္ခဲ့ရသည္ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။၎ႏုိင္ငံသည္အရင္းအႏွီးစုေဆာင္းျခင္းကုိလက္
က္နက္ကိရိယာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရုံသာမကအရင္းရွင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏တရား၀င္မႈကုိလည္းအာမခံရ
ံရသည္။ႏုိင္ငံ၏ခက္ခဲသိမ္ေမြ႔႐ႈပ္ေထြးမႈကကမၻာ႔စံနစ္၏အစြန္းအဖ်ားႏုိင္ငံမ်ား၌ပင္ႀကီးမားလာခဲ့သ
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့သည္။လက္တင္အေမရိကန္ႏုိင္ငံမ်ားသည္စရုိက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပား၍ယဥ္ေက်းမႈစုံလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတ
အတြင္း႐ွိယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုတည္းကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ဆက္လက္ျဖစ္တည္ရန္အေျခခံအားျဖင့္တည္
ည္ရွိခဲ့သည္။ဤသမုိင္းအေမြသည္လစ္ဘရယ္လက္သစ္မူ၀ါဒမ်ားအေရြ႕မွႏုိင္ငံဖ်က္သိမ္းျခင္းဘက္ဆီသ
ီသုိ႔ဦးတည္ေစရန္အားျဖည့္ေပးခဲ့သည္။ဒီမုိကရက္တစ္တရား၀င္မႈအေပၚေတာင္းဆုိျခင္းမ်ားကုိအျပ
ျပည့္အ၀ဦးစားေပးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းအားျဖင့္ဤႏုိင္ငံမ်ားသည္အရင္းအႏွီး၀န္ေဆာင္မ
္မႈကုိတုိက္ရုိက္ေနရာယူေစသည္။ပုဂၢလိကပုိ္င္ျပဳလုပ္ျခင္းကုိအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေစသည္။ထုိ႔အျ
အျပင္ဒီကရီအနိမ့္အျမင့္ေပၚမူတည္လ်ွက္ျပည္သူလူထုအခ်ိဳးအစားႀကီးကုိထုတ္ပယ္ခ်န္လွပ္ခဲ့သည္။အ
။အားနည္းေသာကုိယ္စားျပဳဒီမုိကေရစီစနစ္မ်ားရွိၿပီးစြမ္းရည္မ့ေ
ဲ သာ၊မွီခုိေသာ၊အဂတိလုိက္စားမႈျပန္
န္႔ႏွံစိမ့္၀င္ေသာ၊သေဘာလကၡဏာေဆာင္ၾကပါသည္။
လက္တင္အေမရိကန္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း႐ွိျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ဤႏု
ႏုိင္ငံမ်ား၏ပါ၀င္ႏုိင္မည့္အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍အေရးႀကီးေသာေမးခြန္းမ်ားေပၚထြ

ထြက္ေစခဲ့သည္။ဤႏုိင္ငံမ်ားေျပာင္းလဲရန္အဟန္႔အတားမ်ားကမည္သည့္အရာမ်ားလဲ

(သုိ႔မဟုတ္)

ႏုိင္ငံမ်ားတြင္အျခားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ရွိႏုိင္မည္လားဟူေသာအေမးမ်ားရွိလာႏုိင္သည္။

ဤစာတမ္း၌ပဋိပကၡမ်ား၊တင္းမာမႈမ်ား၊လူမႈေရးဆိုင္ရာေတာ္လွန္အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္မၾကာမီႏွစ္မ
္မ်ားကဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံဆုိင္ရာအေျပာင္းအလဲတုိ႔ကုိေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာဗင္နီဇြဲလား

(၁၉၉၉)၊အီေကြဒါ

(၂၀၀၈)ႏွင့္ဘုိလီဗီးယား

(၂၀၀၉)

စသည့္ေတာင္အေမရိကန္သုံးႏုိင္ငံ၏လက္တေလာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိစူးစမ္းေလ့
လ့လာသြားပါမည္။
မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အထပ္ထပ္ႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္
လက္တင္အေမရိကတုိက္ရွိလက္တေလာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ႏုိင္ငံ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ာ
်ားသည္ျပင္းထန္၍ကြဲျပားျခားနားေသာတင္းမာမႈမ်ားျဖင့္သက္ေရာက္မႈခံရသည္။ဤစာတမ္
မ္းတြင္အေျခခံနယ္ပယ္သုံးခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာတင္းမာမႈမ်ားအေၾကာင္းထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားပါ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ပုံဆုိင္ရာအမ
ပါသည္။ယင္းအေျခခံနယ္ပယ္သုံးခုမွာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏သမုိင္းႏွင့္ဖြ႔စ
အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခားနားမႈ႐ွိျခင္းအတြင္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ခက္ခဲရႈပ္ေထြးသည့္ပုိင္နက္အျငင္းပြားႏုိင္
င္ငံမ်ား၏အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခားနားျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေလာ့ဂ်စ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတည္႐ွိျခင္
င္းတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္အခါမလပ္ျဖစ္ထြန္းေနေသာအေျပာင္းအလဲမ်
မ်ားအတြက္တစ္ဘက္တြင္သဟဇာတျဖစ္သကဲ့သုိ႔တစ္ဘက္တြင္ပဋိပကၡေဆာင္ပေရာဂ်က္မ်ားလည္းျဖစ္
စ္ၾကသည္။ဤအရာအားလုံးကုိဗုိလ္က်စုိးမုိးေရးတည္ေဆာက္ပုံမ်ားႏွင့္အရင္းအႏွီးစုေဆာင္းမႈ
မႈကမၻာလုံးဆုိင္ရာပုံစံမ်ားတြင္သိမ္ေမြ႔နက္နဲေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေျခအေနမ်ဳိးေတြ႔ျမင္ရမည္။

ေတာ္လွန္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလုံးကုိသတ္မွတ္ၿပ
ၿပီးဦးတည္ႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ေယဘူယ်သိမႈဟုေႂကြးေၾကာ္ေသာသမုိင္းဆုိင္ရာအဆင့္ဆင
ဆင့္တုိးတတ္မႈကုိယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္တုိးတက္မႈသီ၀ရီမ်ားကေထာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ရာစု
စုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္မွဆုိရွယ္လစ္၀ါဒကုိေဖၚထုတ္ခဲ့ပါသည္။အနာဂတ္္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကုိနမိတ္ျပျခ
ျခင္းႏွင့္ကာကြယ္ႏုိင္စမ
ြ ္းရွိျခင္းစေသာမ႐ွိမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္သည္ေတာ္လွန္ေရး၏တူ
82

တူညီေသာအေတြးအေခၚအစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္လည္းသိမ္ေမြ႔ရႈတ္ေထြးၿပီးအမ်ဳိးမ်ဳိးကြ
ကြဲျပားျခားနားျခင္းအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳေသာရင္ဆုိင္ရေသာအရင္းရွင္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
(အရင္းအႏွီး/လုပ္အား

(သုိ႔မဟုတ္)

ဘူဇြာလူတန္းစား/ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား)

ႏွင့္အေျခခံပဋိပကၡအယူအဆမ်ားသည္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏အားလုံးေသာပဋိပကၡမ်ားကုိရွင္းရွင္း
္းလင္းလင္းေဖၚထုတ္ေျပာဆုိရန္ႀကဳိးပမ္းမႈျဖင့္တစ္ခုတည္းေသာအဓိက၀င္ရုိး၌ျပဳျပင္ေျပ
ျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏လားရာကုိဦးတည္ေစခဲ့သည္။ထုိ႕အျပင္စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးအေနာက္တုိင
ိင္းယဥ္ေက်းမႈပုံစံႏွင့္တုိးတက္မႈတြင္ယုံၾကည္မႈေဘာင္မခတ္ဘဲလည္ပတ္ခဲ့သည္။
လတ္တေလာကမၻာတလႊားလူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ကြဲျပားျခားနားေသာ
သာသမုိင္းဆုိင္ရာေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားႏွင့္အႀကီးအက်ယ္ရင္ဆုိင္ေတြ႔ရသည္။ေခတ္သစ္နု
နုိင္ငံေရးတြင္လႊမ္းမုိးသည့္ယုတၱိေဗဒသည္အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာေခတ္မွီမႈျပႆန

ႆနာ၏ရလဒ္ကဲ႔သုိ႔အတြင္းဘက္ၿပဳိကြဲျခင္းႏွင့္၎၏တုိးတက္ေသာအေတြးအေခၚမ်ားေၾကာင
ာင့္ထိခုိက္ခံေနရပါသည္။ဤအျခင္းအရာကုိလြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားကပင္အေမရိကန္ႏုိင္ငံ
ငံေရးတြင္သီးသီးသန္႔သန္႔ျမင္လာပါသည္။ဤျဂဳိလ္ကမၻာ၏သတ္မွတ္စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိေက်ာ္လြန္၍မျဖစ္
စ္နုိင္ေသာအဆုံးမဲ့တုိးတက္မႈမ်ားကလည္းျပယုပ္သဖြယ္သက္ေသခံတုိးပြားေနပါသည္။သမုိင္းနိဂ
ိဂုံးကုိအႀကီးအက်ယ္ျငင္းဆန္မႈႏွင့္လူသားအားလုံး၏မလႊဲမေရွာင္သာအႏၱိမသမုိင္း၀င္ေရြးခ်ယ္စရ
စရာအျဖစ္လစ္ဘရယ္အရင္းရွင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟူေသာယုံၾကည္ခ်က္ကုိလက္မခံျခင္းမ်ိဳးျပင္းျပင
ပင္းထန္ထန္ျဖစ္လာပါသည္။
ယေန႔ေခတ္ပေရာဂ်က္မ်ား၊ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အေျပာင္းအလဲေမွ်ာ္မွန္းမႈမ်ားကိုတစ္ခုတည္းေသာယုတၲ
တၲိႏွင့္ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္မ်ား၏အတြင္းဘက္မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲကိုနည္းလမ
လမ္းမ်ားစြာႏွင့္အယူအဆေရးရာတင္လူးႀကံႏုိင္သည္။

Arturo

Escobar

၏အဆုိအရလတ္တေလာအေျခအေနမ်ားကိုျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုျဖင့္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ႏွစ္သံုးဆယ္
ယ္ၾကာနီယိုလစ္ဘရယ္ပံုစံ၏အက်ပ္အတည္းႏွင့္ေခတ္မီတုိးတက္ေရးကိုယူေဆာင္လာေသာပေရ
ေရာဂ်က္မ်ား၏အက်ပ္အတည္းပင္ျဖစ္ၾကသည္

(Escobar

2010:3)။ယင္းအျမင္အရေခတ္ၿပိဳင္အသြင္ေျပာင္းလဲမႈအေရြ႕သည္ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္မွ်အေ
အေနာက္ကမၻာတြင္လည္ပတ္ခဲ့ေသာလက္၀ဲလက္ယာအစြန္းႏုိင္ငံေရးကိုေက်ာ္လြန္သည္။
Esobar

သည္ႏုိ္င္ငံေရးဆုိင္ရာပံုစံမ်ားကိုပိုမိုေဖာ္ထုတ္ေသာ

Walter

Mignolo

၏အဆုိျပဳခ်က္ကိုလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။

Mignolo

သည္ဗဟိုျပဳမႈကိုေက်ာ္လြန္ေသာႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာတြင္လက္၀ဲ၊လယ္ယာ
အေၾကာင္းေဖာ္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။အသြင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္လက္၀ဲအေရြ႕သာမက

decolonial
decolonial

town

အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုလည္းပါ၀င္သည္။ (Escorbar 2010:6)
ယေန႔လက္တင္အေမရိကတြင္

Rail

Zibechi

အလိုအရႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာအရွိတရားကိုျမင္ကြင္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ပံုေဖာ္ႏုိင္
င္မည္မဟုတ္ဘဲအခ်က္သံုးခုႏွင့္သာပံုေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ယင္းမွာအေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏လႊမ္းမိုႀကီးစိုးမ
းမႈကိုေက်ာ္လြန္ရုန္းကန္ျခင္း၊အရင္းရွင္စနစ္ကိုတြန္းလွန္ျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုေက်ာ္လြန္ျ
္ျခင္းတုိ႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။

(Zibechi

2010,

83

translation

AN/SN).

ယင္းတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္အျခားနည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြျခင္းအျပင္နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္အရင္းရွင္ဆန္႔က်င္ေရး
ကိုင္းညႊတ္ျဖစ္တည္လာျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုလည္းေပၚေပါက္လာသည္။အမ်ဳိးသ
းသားေရးေပၚျပဴလာစီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ရည္ညႊန္းၾကသည္။ထုိပေရာဂ်က္မ်ားသည္ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးျခင
ခင္း၊အားလံုးအက်ဳံး၀င္ပါ၀င္ေစျခင္း၊ဒီမိုကေရစီျဖစ္ကြန္းေစျခင္းႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ထြန္
န္းျခင္းကိုဦးစားေပးသည္။လတ္တေလာႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားတြင္ၾကားညႇပ္
ပ္ေနေသာေမွ်ာ္မွန္းၾကံစည္မႈမ်ားႏွင့္တိမ္းညႊတ္ခ်က္မ်ားသည္ေမးခြန္းတစ္ခုမဟုတ္ေပ။အနာဂတ္ပေရာဂ်က္မ်ား
(သို႔) မရွိမျဖစ္ (သို႔) တြဲဖက္အျပန္အလွန္သမိုင္းဆုိင္ရာေရြးခ်ယ္စရာတစ္ျခားလည္းမဟုတ္ေပ။
Esobar
ညႊန္းျပသကဲ့သို႔လတ္တေလာအေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္မ်ားကိုသရုပ္ေဖာ္ေသာေ၀ါဟာရအသံုးအႏႈန္း

္းမ်ားသည္ထူးထူးျခားျခားရႈပ္ေထြးမႈရွိသည္။၂၁ရာစုဆိုရွယ္လစ္၀ါဒ

(Socialismo

del

siglo

xx1)

ယဥ္ေက်းမႈစံုႏိုင္ငံေတာ္(Plurinationality)၊ယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဖလွယ္ျခင္း၊တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီ၊ျပည္
ည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(citizens

revolution)၊သမၶအာဇီ၀

(buan

vivir)၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္နယ္ေျမကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းႏိုင္မႈ၊ပို႔စ္လစ္ဘရယ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆီေရွ႕ရႈ
ရႈေသာကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရးပေရာဂ်က္မ်ားစသည္ျဖင့္ျဖစ္ၾကသည္။ (Escobar 2010:2, emphasis orig)
ထုိကြဲျပားျခားနားေသာပေရာဂ်က္မ်ား၏အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရပ္မ်ား၏ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္မႈ၊တင္းမာ
မာမႈအေျခအေနမ်ားသည္

public

discourseမ်ားတြင္အၿမဲတမ္းစဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ပြားသည္။ယင္းႏုိင္ငံမ်ားအတြင္းရွိအစိုးရ၏အဆုိျပဳခ်က
်က္မ်ားတြင္နည္းလမ္းမ်ားစြာႏွင့္ပါ၀င္ေနသည္။
လက္ရွိႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ား၏အဓိကဗဟုိခ်က္ကိုအခြင့္ထူးခံႏုိင္ငံႏွင့္ႏုိင္ငံတကာက႑မ်ား၏အက်ဳိးစီ
စီးပြားတုိ႔အေပၚ၌တည္ေဆာက္ေနပါသည္။ဤရင္ဆုိင္တုိက္ဆုိင္မႈမ်ားသည္လက္၀ဲ၊လက္ယာၾကားဂႏ
ဂႏၱ၀င္္ဆန္႔က်င္မႈကဲ့သုိ႔(သုိ႔မဟုတ္)အားလုံးအက်ဳံးဝင္ပါဝင္ေသာလူမႈေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိဆန္႔က်င္ေ
္ေသာေပၚျပဴလာလႈပ္ရွားမႈကဲသုိ႔နားလည္နုိင္သည္။ဤအစီအစဥ္မ်ားသည္ဆုိရွယ္လစ္အျမင္မ်ားႏွ
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍မၾကာခဏေပၚထြက္လာသည္။ဤအမ်ဳိးသားေရးေပၚျပဴလာယုတိၱေဗဒဦးစီးေပးမႈမ်ား၌အမ
အမ်ိဳးသားေရးအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ဒီမုိကေရစီသြတ္သြင္းျခင္းႏွင့္ဓနျပန္လည္ခြဲေ၀မႈတုိ႔ပါဝင္
င္သည္။ယင္းသည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေတြးအေခၚႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။အားေကာင္းေမာ
မာင္းသန္တုိးတက္မႈျဖစ္ရန္ေတာင္းဆုိမႈတစ္ရပ္၊ေျမယာေ၀ျခမ္းေရးတုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္သာတူညီ
ညီမွ်မႈအဆင့္မ်ား႐ွာေဖြျခင္းတုိ႔ႏွင့္လည္းဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။
ကုိလုိနီဆန္႔က်င္အဓိကဦးစားေပးေလာ့ဂ်စ္မ်ားတြင္ယဥ္ေက်းမႈခုႏုိင္ငံသားမ်ား၊ပုိင္နက္ေျမေပၚ
ပၚတြင္အာဏာပုိင္စုိးမႈ၊ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရလူမ်ိဳးမ်ား၊လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ဗ
၊ဗဟုိေဆာင္တရားစီရင္ေရး၊သံယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဓိကႏုိင္ငံေတာ္ကုိျငင္းပယ္
ယ္မႈႏွင့္မိခင္ကမၻာေျမအခြင့္အေရးမ်ားအသိမွတ္ျပဳျခင္းကုိဦးစားေပးသည္။ကုိလုိနီဆန္႔က်င္ေရး၊ရုန္
န္းကန္လႈပ္ရွားမႈအျမင္သည္အရင္းရွင္၀ါဒ၏နက္ရႈိင္းေသာလူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိေမးခ
းခြန္းထုတ္သည့္သာမကလႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ေသာအေနာက္တုိင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈပုံစံမ်ားႏွင့္အသိ
84
သိပညာမ်ားကုိပင္ေထာက္ျပခဲ့သည္။ယင္းအခ်က္ကအသက္ေမြးမႈသမာအာဇီ
၀က်၍ေကာင္းစြာရွင္သ

္သန္ေနထုိင္ျခင္းဟုေသာစပိန္ဘာသာစကားကုိအဓိပၸာယ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီးအေတြးေခၚကုိအေက
ေကာင္းဆုံးစြမ္းေဆာင္ဖမ္းစားျခင္းျဖစ္ပါသည္။သုိ႔ေသာ္လည္းလက္တင္အေမရိကန္ႏွင့္သီးသန္႔
Indigenous context (Mamani 2010) အေျခအေနတြင္ကြဲျပားျခားနားေသာအဓိပၸာယ္ရွိပါသည္။
ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၏အနာဂတ္သည္ကြဲျပားျခားနားေသာလူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေလာ့
ာ့ဂ်စ္ကုိထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိစီမံကြက္ကဲျခင္းႏွင့္အခ်င္းခ်င္းျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းရွိမရ
မရွိအေပၚမူတည္ေနပါသည္ဆုိရွယ္လစ္စနစ္အေတြးအေခၚႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ႏုိင္ငံေရးစီမံကိန္းမ်
မ်ားသည္သမုိင္းဆုိင္ရာကုိလုိနီဆန္႔က်င္ေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္လြယ္လြယ္ကူကူသဟဇာတမျဖစ္ဘဲကြ
ကြဲျပားျခားနားေသာသမုိင္း၊သီအုိရီမ်ား၊လူမႈႏုိင္ငံေရးဘာသာရပ္မ်ား၊လုိလားအပ္ေသာအနာဂတ
ဂတ္တစ္ရပ္ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။၂၀ရာစုႏွင့္ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒအေတြ႔အၾကံဳကုိထုိးသြင္းေ၀ဖ

၀ဖန္ျခင္း၊လက္တင္အေမရိကန္၏ဖခင္ႀကီးစုိးေသာေခတ္ကုိအကန္႔အသတ္ျဖင့္ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္
င္ျခင္း၊တစ္ခုတည္းေသာယဥ္ေက်းမႈ

(သုိ႔)

ကုိလုိနီနယ္ခဲ်႕လကၡဏအစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ပုိ၍ေကာင္းေသာအနာဂတ္၏ေခါင္းပုံျဖတ္အေတြးအစ
အစ၊ဖြံ႕ျဖိဳးေရးသမားမ်ား၊၂၀ရာစုေနာက္ပုိင္းအထိလက္တင္အေမရိကန္၌လႈပ္ရွားရုန္းကန္က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္
င္းႏွင့္ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒ၏ပုံစံတစ္ခုတည္းတည္ရွိျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားကုိကာကြယ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။
ကြဲျပားျခားနားေသာသမုိင္းအေမြအႏွစ္မ်ားသည္စ႐ိုက္မ်ဳိးစံုဗဟုႏွင့္ဒီမုိကရတစ္္လူမႈျပဳျပင္ေ
္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏အေျခခံအစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ရႈပ္ေထြးသိမ္ေမြ႕ေသာေစ့စပ္
ပ္ညိွႏႈိင္းမႈမ်ား၊ခက္ခဲေသာေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္မိတ္ဖက္တည္ေထာင္ျခင္းမ်ားမွ
မွတဆင့္ေပၚေပါက္သည္။ထုိ႔အျပင္မိမိကုိယ္ကုိ
(ႏုိင္ငံေရး/ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာဓေလ့ထုံးတမ္းအသီးသီးအတြင္း)

ျပ

ပန္ညႊန္းေမးခြန္းထုတ္ျခင္းႏွင့္ထက္သန္သည့္အျပန္အလွန္သင္ၾကားျခင္းတုိ႔လည္းျဖစ္လာနိ
နိင္သည္။ဦးစားေပးမႈမ်ားကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္လည္းမလြယ္မေသြ႕ေပၚေပါက္လာမည္ပဋိပကၡမ်ား
ားကုိအၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေျဖရွင္းရပါမည္။
အကယ္၍အေထြေထြေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာေလာ့ဂ်စ္မ်ား
(ေပၚျပဴလာအမ်ိဳးသားေရး၊ဆုိရွယ္လစ္၊ကုိလုိနီဆန္႔က်င္ေရး၀ါဒ)
သည္ႏုိင္ငံေရးအရဆန္႔က်င္ဘက္ေဆာင္ခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစအရင္းရွင္လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္မႈအျမစ္တြယ္ခုိင္ၿ
္ၿမဲျခင္းႏွင့္ၿဂိဳလ္ကမၻာ၏ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအၾကပ္အတည္းအရွိန္တုိးျမင့္လာျခင္းအား
ားျဖင့္ျဖစ္ေစအေျပာင္းအလဲအတြက္စီမံကိန္းမ်ားက်ရႈံးနုိင္သည္။လတ္တေလာေပၚျပဴလာလႈပ္ရွ
ရွားမႈမ်ားႏွင့္အတူႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္အတူလူမႈအဖြဲ႕အစည္
ည္းအားလုံးအေပၚဗုိလ္က်လႊမ္းမုိးႏုိင္ေသာပေရာဂ်က္တစ္ခုတေလမ်ွပင္မေတြ႔ျမင္ရေပ။
အထက္ေဖာ္ျပပါေပၚျပဴလာအမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး

(ဆုိရွယ္လစ္ေရး၊ကုိလုိနီဆန္႔က်င္ေရး)

၏ေလာ့ဂ်စ္ႏွင့္ေျပာင္းလဲမႈပေရာဂ်က္အတြင္း႐ွိတင္းမာမႈမ်ားမွာဦးေဆာင္ေသာႏုိင္ငံေရးသမာ
မားမ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္အေတြးအေခၚမ်ားကႏုိင္ငံအတြင္း၌ရွိႏွင့္ေနျခင္းႏွင့္ကြဲျပားျခား
ားနားမႈအရွိဆုံးလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑ကုိအစုိးရကေတာငး္ဆုိေၾကျငာျခင္းတုိ႔ပင္ျဖစ္ၾကသည္။
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အလားတူပင္ထုိတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္အေတြးအျမင္မ်ားကေပၚျပဴလာလူတန္းစားမ်ားအတြင္းကြဲျပားျခာ
ခားနားေသာေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္တည္ရွိဆဲျဖစ္ၿပီးအျခားသူမ်ားအျမင္မ်ား၏ကုိဦးစားေပးမႈသည
သည္အေျခအေနေပၚမူတည္ေနခဲ့ပါသည္။ႏုိင္ငံေတာ္ကိုတင္ျပသည့္ေတာင္းဆုိျခင္းမ်ိဳးစု
စုံကုိႏုိင္ငံေတာ္ကခ်က္ခ်င္းမသိႏုိင္ပါ။အျမဲတမ္းေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားလုိအပ္ၿပီးၾကာျမင့္ေနသည
သည့္တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡမ်ား၏အရင္းအျမစ္မ်ားကုိဖြဲ႔တည္ေစသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ႏုိင္ငံေတာ္ခုိ
ုိင္မာသန္စြမ္းေရး၊ဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံေတာ္၊ႏုိင္ငံေတာ္ကုိျပဳျပင္ေျပာငး္လဲေရး၊
ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ကြက္ကဲထိန္းသိမ္းမႈေသခ
သခ်ာေစေရးႏွင့္ကုန္ၾကမ္းသက္သက္တင္ပုိ႔ျခင္းအေပၚအေျခခံသည့္သံယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လု
လုပ္ေရးကုိတုိက္ဖ်က္ေရးတုိ႔ကုိေတာင္းဆုိၾကသည္။

သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ကမၻာေစ်းကြက္သို႔ထည့္သြင္းျခင္းပုံစံမ်ား
ကမၻာစီးပြားေရးအတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၏သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ထည့္သြင္းျခင္းပုံစံမ်ားဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ
္ခ်ဳပ္ပုံအသစ္ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပုံအသစ္အသက္၀င္လာျခင္းကလည္းျပသနာပတ္ျခား၀ုိင္းေသာတင္းမ
းမာမႈမ်ားကုိျဖစ္ေစခဲ့သည္။ယခုေခတ္လက္တင္အေမရိကန္တစ္ဝွမ္း႐ွိအဓိကေပၚျပဳလာလႈပ္ရွားမႈ
မႈအေျမာက္အမ်ားသည္ေရနံ႔ေခါင္းပုံျဖတ္မႈကုိဆန္႔က်င္ေသာနယ္ေျမကာကြယ္ျခင္း/တစ္သီးစားစုိက္ပ်ိဳးေရး
ရးအရွိန္ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္အႀကီးစားတြင္းဖြင့္သတၳဳမုိင္းလုပ္ကုိင္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနပ
နပါသည္။အီေကြေဒါနွင့္ကုိလုိဗီးယားႏုိင္ငံတြင္ဤျပႆနာမ်ားအထူးတလည္အေရးႀကီးလ်က္ရွိပါသည
သည္။ထုိႏုိင္ငံမ်ားတြင္တုိင္းရင္းသားလူထုကုိစည္းရုံးလ်က္အဓိကအခန္းက႑ာမွပါ၀င္ကာလႈပ္ရွ
ရွားဆန္႔က်င္ၾကသည္။ထုိ႔အျပင္သမိုင္း၌ေနာက္ဆက္တြဲဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအသစ္နွင့္တရားဥပေဒစနစ္
စ္ကုိလည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ၿဂိဳလ္ကမၻာကုိကန္႔သတ္ထားျခင္းႏွင့္အႏွိမ့္ဆုံးလူသားဘ၀

(သုိ႔)

ဘ၀ရွင္သန္တုိးပြားေရးအတြက္အေျခအေနမ်ားကုိကမၻာလုံးဆုိင္ရာပတ္၀န္းက်င္အက်ပ္အတည္းမ်ားကျ
ကျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။အဓိကအစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာအကန္သတ္မဲ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိ
ုိးတက္ေရးေလာဘေဇာတုိက္သည့္အစီအစဥ္ကုိအလွည့္အေျပာင္းမလုပ္ခဲ့လွ်င္သိသားထင္ရွားေ
းေသာမည့္သည္လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွျဖစ္ႏုိင္စြမ္းမရွိ္ေၾကာင္းသက္ေသျပသည္။
အစဦးကေထာက္ျပသကဲ့သုိ႕ပင္လက္တင္အေမရိက၏လက္တေလာေျပာင္းလဲေရးုျဖစ္စဥ္သည
သည္လစ္ကရယ္လက္သစ္မူ၀ါဒမ်ား၏ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၿပီးေနာက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ပုဂၢလိကပုိင္လုပ္ျခင္း၊
း၊ျပည္သူလူထုနယ္ပယ္ေလ်ာ့ပါးျခင္းႏွင့္စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္ကာကမၻာ႔စီးပြားေရးေစ်းကြက္ထဲ၀င္ခ့ျဲ ခင
ခင္းတုိ႔ျဖင့္သီးျခားလကၡဏေဆာင္ခ့ဲသည္။ဤအခ်က္သည္လစ္ဘရယ္လက္သစ္၀ါဒကုိဆန္႔က်င္သည
သည့္လႈပ္ရွားရုန္းကန္မႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစၿပီးယင္း၏အက်ိဳးဆက္ကုိဆန္႔က်င္သည့္စစ္ဆင္မႈျဖစ္သည္။
FTAA
နွင့္အျခားလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရလစ္ဘရယ္လက္သစ္ဥကၠ႒မ်ားကုိျဖဳ
ဖဳတ္ပစ္မႈမ်ိဳးကအျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေစသည္္။အျငင္းပြားျခင္းျဖင့္ႏုိင္ငံေရးစြမ္းေဆာင္ရည
ရည္တုိးျမွင့္လာရသည့္အျပင္တုိးတက္(သုိ႔)လက္၀ဲစြန္းအစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္မႈကုိျဖစ္
စ္ေပၚလာေစသည္။မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ၊နက္ရႈိင္းေသာစီးပြားေရး၊ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာျပဳ
ပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္လက္ဘရယ္လက္သစ္၀ါဒရပ္စဲခဲ့သျဖင့္ေပၚေပါက္လာေၾကာင္းရည္ညႊန္းစရ
စရာမရွိပါ။ပုိ၍မညီမွ်ေသာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊စည္းလုံးညီညြတ္မႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ဒီမုိကေရစီမဆန္ျခင
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းစသည့္အခ်က္မ်ားကျ
ခင္း၊စီးပြားေရးပုိမုိ၍ဖြင့္လာျခင္း၊ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအားနည္းလာျခင္

ကျပည္တြင္းေစ်းကြက္အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။ဤအခ်က္သည္ေငြေၾကးေစ်းကြက္ပမာဏပုိ႔ကု
ကုန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ာ
်ားႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအားျဖင့္ျပည္ပစီးပြားေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားကုိေတ
ေတာင့္တင္းခုိင္မာေစပါသည္။

တုိးတက္ေသာသုိ႔မဟုတ္လက္၀ဲစြန္းအားျဖင့္ကုလသမဂၢလက္တင္အေမရိကစီးပြားေရးေကာ္မရွင္(UNECLA)
ကႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကာကြယ္ေနသည့္သြင္းကုန္အစားထုိးလုိအပ္မႈသည္အလြန္ကြဲျပားျခားနားေသ
ေသာပထဝီႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားပင္ျဖစ္ေနသည္။ယခုကာလ၌ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြ

ပြားေရးလက္နက္ကိရိယာမ်ားရႏုိင္စရာအကန္႔အသတ္မ်ားလြန္းသည္။လက္ဘရစ္လက္စစ္ဂလုိကယ္လုိ
ုိက္ေတးရွင္းကအေျခအေနသစ္မ်ားဖန္တီးၿပီးျဖစ္သည္။ကမၻာ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔(WTO)ႏွင့္ႏုိင္ငံစုံသုိ႔မဟုတ
ုတ္ႏုိင္ငံခ်င္းပါ၀င္သည့္ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္
(WTO)ကဲ့သုိ႔ေသာအင္းစတီက်ဴး႐ွင္းအသစ္မ်ားသည္ေစ်းကြက္သစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းကုိဖန္တီးသည္။ကုန္
န္ထုတ္စမ
ြ ္းအားႏွင့္လုပ္ခလစာကြဲျပားျခားနားမႈႀကီးမားျခင္း၊စက္မႈဆုိင္ရာႏုိင္ငံေရးကုိျမွင့္တင္ရန
ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းစေသာအခက္အခဲကုိရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရာတြင္ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အကန္႔အသတ္ရ
္ရွိသည့္ႏုိင္ငံငယ္မ်ားမွာအထင္ႀကီးေလာက္စရာျဖစ္ပါသည္။ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာေဒသတြင္းစည္
ည္းလုံးညီညြတ္မႈဆီသုိ႔ေရွးရူေသာေျခလွမ္းမ်ားသည္ယခုတုိင္လုံေလာက္မႈမရွိေသးေသာ္လည္
ည္းအထူးသျဖင့္ဘရာဇီးလ္၏စီးပြားေရးကဲ့သုိ႔ေသာအင္အားႀကီးမားလာမည့္အက်ိဳးစီးပြားကုိထိန္းေက
ေက်ာင္းေပးသည္။
အရင္းအႏွီးစုေဆာင္းမႈပံုစံသစ္မ်ားသည္ကုိလုိနီပုံစံမ်ားအရႏိုင္ငံတကာအလုပ္ခဲြေ၀မႈႏွင္
င့္ႏုိင္ငံတကာသဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားခြဲေ၀ျခင္းဟုေခၚသည့္ခြဲေ၀မႈမ်ိဳးအေပၚအေလးထားသည
သည္။အရင္းအႏွီးစုေဆာင္းမႈမိုဒယ္ပုံစံ(ဟာေဗး၂၀၀၄)သည္အာဖရိကႏွင့္လက္တင္အေမရိကတုိ႔၏အခန
ခန္းက႑ကုိအေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား၊လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး၊စြမ္းအင္ႏွင့္သတၳဳမုိင္းထြက္ကုန္
န္မ်ားေပးသြင္းေထာက္ပ့ံသူအျဖစ္ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳပါသည္။ေဒသတစ္ခုလုံးသံယံဇာတတ
တတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအေပၚနက္ရႈိင္းစြာအျမစ္တြယ္ေနမႈ၏အလားအလာသည္ကမၻာၿဂိဳလ္ကုိကုိ
ုိလုိနီစံစနစ္ျဖင့္ျပန္လည္သိမ္းပုိက္မႈျဖစ္စဥ္သေဘာေဆာင္သည္။ဂလုိဘယ္အရင္းရွင္၀ါဒပု
ပုံစံအေျခအေနတစ္မ်ဳိးအျဖစ္အေလးထားမွတ္ယူရသည္။ဤအရာအားလုံးကကမၻာၿဂိဳလ္ပထ၀ီယဥ္ေက်းမႈ
မႈသစ္ကုိျပန္လည္ပုံေဖာ္ရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏သီးသန္႔ေကာ္ပုိရိတ
ိတ္ယဥ္ေက်းမႈစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွပ်ံ႕ႏွံလာေသာစားသုံးသူယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပုိင္ဆုိင္မႈျပပုဂၢလိက၀ါဒ
(Possessive

individualism)

သေဘာလကၡဏေဆာင္ယုံၾကည္မႈတုိ႕သည္ျပန္လည္ကုိလုိနီကြ်န္ျပဳျခင္းယုတၳိေဗဒ၏အေျခခံအပု
ပုိင္းအစမ်ားျဖစ္ၾကၿပီးအျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားရွာေဖြျခင္းတြင္ျပင္းထန္သည့္အတားအဆီပမာ
မာဏျဖစ္လာသည္။

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းထူးျခားထင္ရွားလာေသာေျပာင္းလဲမႈအမ်ိ87ဳးမ်ိဳးသည္ကမၻာ႔ေစ်းကြက္ထဲ
ထဲထည့္သြင္းျခင္းပုံစံမ်ားႏွင့္ယင္း၏အက်ဳိးဆက္စီးပြားေရးသက္သက္မဟုတ္ျခင္းတုိ႔ကုိမျဖစ္
စ္မေနလုိအပ္ပါသည္။လတ္တေလာကိုလိုနီ၀ါဒသြတ္သြင္းျခင္းသည္ျပည္တြင္းစီးပြားေရး၊ႏုိင္ငံ
ငံေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအေျခခံမ်ားအားေကာင္းေစသည္္။အရင္းရွင္၀ါဒဆန္႔က်င္ေရးအဟန
ဟန္႔အတားမ်ားဖန္တီးျခင္းႏွင့္ကုိလုိနီ၀ါဒဆန္႔က်င္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားျဖစ္ထြန္
န္းေစျခင္းကုိပင္အျမစ္တြယ္ခုိင္မာေစပါသည္။
အစုိးရမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအလြန္ဗင္နီးဇြဲလားႏိုင္ငံ၏ျဖစ္စဥ္သည္သံယံဇာတ
ာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္အေျခခံယုတၱိနည္းက်ပုိ႔ကုန္ဆက္လက္အားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
္းရွင္းရွင္းျမင္ေတြ႔ရသည္။ဤအဓိပၸာယ္မွာတုိးတက္ေသာ
လက္၀ဲစြန္းအစုိးရမ်ားႏွင့္လစ္ဘရယ္လက္သစ္အစုိးရမ်ားၾကား၌သိသာထင္ရွားသည့္ျခားနားမႈမရွိျ

(သုိ႕)

ိျခင္းျဖစ္ပါသည္။လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ကလက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံအားလုံးနီးပါး၏ျဖစ္စဥ္မ်ားအရအ
ရအေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးစုစုေပါင္းသည္တုိးပြားလာခဲ့သည္။လက္တင္အေမရ
မရိကတစ္တုိက္လုံးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အေျခခံထုတ္ကုန္မ်ားစုစုေပါင္းတန္ဖုိးသည္၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္၄၁.၁%
မွ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္၅၂.၉%
အထိတုိးပြားလာသည္။လက္တင္အေမရိကတုိက္မွစက္မႈအတုိးတက္ဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ဘရာဇီးလ္ႏု
ႏုိင္ငံသည္သာဓကျပယုဂ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံသည္အေျခခံကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ပု
ပုိ႔ကုန္စုစုေပါင္းတန္ဖုိးသည္၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္၄၇.၄၂%မွ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္၆၀.၉အထိတုိးပြားလာခဲ့သည္။

အေျခခံကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ျခင္းသည္အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္မရရွိႏုိင္ေသာျပည္သူ႔၀င္ေငြရရ
ရရာရေၾကာင္းတုိက္ရုိက္အရင္းအျမစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ကမၻာ႔ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး၌တရုတ္၏ထင္ရွားလာသ
ာသည့္အခန္းက႑သည္ကမၻာ႔ေစ်းကြက္တြင္ထည့္သြင္းလာေသာပုံစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ဤေတာင္အေမ
ေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အျခားဒိြဟျဖစ္ဖြယ္နည္းလမ္းမွာနယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က
႔က်င္သည့္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။

လက္တင္အေမရိကႏွင့္တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔ကုန္သြယ္ရာတြင္အေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပတို႔ႏွင့္ကုန္သြယ
ြယ္မႈထက္အေျခခံထုတ္ကုန္မ်ားေပၚပိုမိုမွီခုိခဲ့ပါသည္။လက္တင္အေမရိကမွတရုတ္သို႔သယံဇာတတူးေဖာ္ထ
္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္ကိုတိုးခ်ဲ႕အသံုးျပဳမႈအေပၚလံုးလံုးလ်ားလ်ားအေျခခံတင္ပို႔ခဲ
ခဲ့ပါသည္။ယင္းထုတ္ကုန္တို႔ကိုအလြန္ေစ်းေလ်ာ့ကာတင္ပို႔ခဲ့ၿပီးကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ပဲပုတ္၊ငါးမႈန္႔၊စပ်စ္သီး၊သၾကာ
ကားႏွင့္ေၾကးနီတို႔ကိုလည္းအလားတူပင္တင္ပို႔ခ့ဲသည္။ဤအေျခအေနကလယ္ယာေျမ၊ဇီ၀၊ေရ၊ငါ
ငါးသယံဇာတမ်ားႏွင့္စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားရွိသည့္လက္တင္အေမရိကေျမ၏သဘာ၀အရင္းအျမစ
မစ္ကိုဖယ္ရွားပစ္ျခင္းတို႔အေပၚျပင္းထန္ေသာဖိအားသက္ေရာက္ေစရန္ဦးတည္သြားေစၿပီးေဒသႏၱရ
ၱရလူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏အာဏာပိုင္စိုးမႈ၊သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ပိုင္နက္ေျမမ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ
ႈမ်ားျဖစ္သည့္အစားအစာ၊ေရစသည္တို႔ကိုအားေပ်ာ့ေစခဲ့သည္။ (Larrrain et al.2005:47)
ဗင္နီဇြဲလား၊အီေကြေဒါ၊ဘိုီဗီးယားဤသံုးႏိုင္ငံတြင္သဘာ၀တရား၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရး
ရးေ၀ဖန္မႈမ်ာကိုရည္ညႊန္းေသာဥပေဒေရးရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္အေလးအနက္ေရးသားခ်က္မ်ားၾကာ
ကားအေရးႀကီးမႈႏွင့္တိုးတက္မႈေ၀းကြာေနျခင္းျဖစ္ၿပီးအျခားတဖက္တြင88္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာႏွင့္စီးပြ
ပြားေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအဓိကပါ၀င္သည္။သိသာထင္ရွားသည့္အခ်က္မွာဗင္နီဆြဲလား၊အီေကြေဒါသို႔မဟုတ
ုတ္ဘိုလီဗီးယားအစုိးရတို႔က၄င္းတို႔၏ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔တြင္းမ်ား၊ပိုက္လိုင္းမ်ားပိတ္သိမ္းရန္၊ဟိုက္ဒရ
ဒရိုကာဗြန္တင္ပို႔ျခင္းကိုခ်က္ခ်င္းရပ္တန္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။မည္သို႔ဆိုေစအကယ္၍ရည္မွန္းခ်က္သည္
ည္သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးအေပၚအေျခခံသည့္ထုတ္လုပ္မႈမိုဒယ္ပံုစံကိုေျပာင္းလဲပစ္ရန္ဆိုလွ်င္သယံ
ယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္အသြင္ကူးေျပာင္းကာလထုတ္လုပ္ေရးမိုဒယ္ပံုစံကို
ိုေရွးရႈေရႊ႕ရွားမည့္ျပတ္သားထိေရာက္မႈရွိေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုယေန႔ပင္ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္သည
သည္။ဤအခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ယခင္ကကဲ့သို႔ပင္အရိပ္လကၡဏာတစ္စြန္းတစ္စမေတြ႔ရပါ။မည္သို႔ဆိုေစ၄
စ၄င္းသံုးႏိုင္ငံစလံုးတြင္အစုိးရ၏အေလးအနက္ေျပာမႈသည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္သယံဇ
ံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးသမားတို႔၏ေလသံအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဖက္တြင္ေရးသားေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊စီမံကိန္းမ်ား၊စံႏႈန္းမ်ား၊ဥပေဒမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးဆံ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားၾကားအလွမ္းကြာေ၀းမႈႏွင့္အျခားတစ္ဖက္တြင္ဤသံုးႏိုင္ငံစလံုးအေရးႀကီးေသာထိ
ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားဆီဦးတည္သြားျခင္းျဖစ္သည္။နာမည္ဆိုးေက်ာ္ၾကားေသာဥပမာတစ္ခုမွာျပင
ပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခံရသည့္ဟိုက္ဒရိုကာဗြန္ထုတ္လုပ္အသံုးျပဳျခင္းကိုအေ
အေမဇံုေဒသ၌အက်ယ္အျပန္႔ဖြင့္ေပးရန္ဘိုလီးဗီးယား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

(Morales

Ayma

2010)။ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၌သဘာ၀အခြင့္အေရးဥပေဒကိုခ်က္ခ်င္းမိတ္ဆက္နိဒါန္
န္းပ်ဳိးစဥ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Parque

Nacional

Isiboro

Secure

(TIPNIS)

တိုင္းရင္းသားမ်ားနယ္ေျမကိုျဖတ္လ်က္ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းေဖာက္ျခင္းပတ္သက္၍တိုင္းရင
ရင္းသားမ်ားအခိုင္အမာကန္႔ကြက္သည့္ၾကားမွဘိုလီးဗီးယားအစိုးရ၏ေနာက္ဆက္တြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္
က္သည္အက်ယ္အက်ယ္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ဤစီမံကိန္းကဘိုလီးဗီးယားလူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြ
တြင္းနက္ရႈိင္းေသာကြဲျပဲမႈ၊အလြန္အျငင္းပြားရသည့္ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈတစ္ခုႏွင့္ေပၚျပဴလာလႈပ္
ပ္ရွားမ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကားအရႈံးအႏိုင္ေပၚႏိုင္ေျခႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ပဋိပကၡအေျခအေန
ေနမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ (Parada Alcoreza 2010 a), 2010 b) 2010 c: Arkonado 2011,
Toer/Momtero 2012, Mamani Ramirez 2012)
အီေကြေဒါသတၱဳမိုင္းဥပေဒတြင္ပထမဦးအႀကိမ္

"သဘာ၀"

အခြင့္အေရးမ်ားကိုအာမခံသည့္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကိုတိုက္ရိုက္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းကဲ့သို႔တိ
တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကိုပံုေဖာ္မႈသည္

(CONAIE

2009)

သမၼတRafael

Correa

အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကားအစိုးရ၏ဖြံ႔ျဖိဳးေရး
ရးလိုလားေသာမူ၀ါဒအေျခအေနအတြင္းအျငင္းပြားမႈအေျမာက္အျမားထဲမွအျငင္းပြားမႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ဤႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရးအျငင္းပြားမႈမ်ားကိုဗင္နီဆြဲလားႏို
ိုင္ငံ၌လူထုပါ၀င္မႈအနည္းဆံုးအျဖစ္္ေတြ႔ရသည္။ယင္းႏိုင္ငံ၏ရာစုႏွစ္ေရနံအေပၚမွီခိုမႈထင္ရွားရ
းရျခင္းမ်ားသည္၂၀၁၀ခုႏွစ္၊တင္ပို႔မႈစုစုေပါင္းတန္ဖိုး၏၉၀%ျဖစ္ပါသည္။

(Banco

Central

Thrade

Remezuela

2011)

ဤျဖစ္ရပ္သည္ဗင္နီဆြဲးလားႏုိင္ငံႏွင့္စီးပြားေရးနုိုင္ငံေရးစနစ္တြင္သမိုင္း၀င္ေရနံဗဟိုျပဳမႈရလဒ
လဒ္မဟုတ္ဘဲႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ေရနံေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ယာယီစာရင္းအင္းပံုဖ်က္မႈရ
89 ႏုိင္ေျချပဳရန္မရွိမျဖစ္
ႈရလဒ္ကဲ့သို႔ရွင္းမျပႏုိင္ခဲ့ပါ။၄င္းအခ်ကသည္္၂၁ရာစုဆိုရွယ္လစ္စနစ္၌ျဖစ္

စ္က်န္ရစ္ထားေသာထုတ္လုပ္မႈမိုဒယ္ပံုစံႏွင့္တူညီပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္အတြင္းဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ေရနံ၊ႏိုင္ငံတကာႏွင့္အစိုးရပိုင္၊ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင
ွင့္အက်ဳိးတူလုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုအားေပးသည့္မူ၀ါဒတစ္ရပ္သည္ထုတ္လုပ္မႈကိုအေတာ
တာ္မ်ားမ်ားတိုးျမင့္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းတင
တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔

(OPEC)

အေထာက္အထားမ်ားအရဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံသည္ကမၻာေပၚတြင္ေရနံသယံဇာတအရန္စည္ေပါင္း၂၉၆ဘီ
ဘီလ်ံခန္႔ရွိေသာႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ဤဥပမာသည္

OPEC

ကိုယ္စားျပဳၿပီးကမၻာ့ေရနံ၏၂၀%ျဖစ္ကာေအာ္ရီႏိုကိုေရနံရပ္၀န္း

ႏိုင္ငံမ်ား၏စုစုေပါင္းအရန္စည္
(OPEC

¼

20':22,23)

တြင္ရွိပါသည္။ပက္ထရိုလီဒါဗင္နီဆြဲလားအေထာက္အထားမ်ားအရေအာ္ရီႏိုကိုေရနံရပ္၀န္းသည္ဂြါရစ
ရစ္ေတာင္ပိုင္းအန္ဇိုအီဂီြႏွင့္မြန္ဂါေဒသတြင္တည္ရွိပါသည္။၁၂၀၀၀ကီလိုမီတာခန္႔အေပၚယံဟိုက္ဒရိ

ရိုကာဗြန္ပါသဲလႊမ္းပထ၀ီဧရိယာႏွင့္၅၅၀၀၀ကီလိုမီတာခန္႔ႀကီးမားေသာသိုေလွာင္ရာလည္းျဖစ္ပါသည
သည္။ယင္းေနရာတြင္ဟိုက္ဒရိုကာဗြန္ေရနံစိမ္းႏွင့္ပွ်မ္းမွ်စြမ္းအား၈.၆ API (Application Programming
Terface)ရွိဟိုက္ဒရိုကာဗြန္မ်ားေသာေရနံစိမ္းမ်ားစုေဆာင္းသိုမွီထားမႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ (PDVSA 201092)
ထို႔အျပင္ဗင္နီဇြဲလားသည္လက္တင္အေမရိကတစ္၀န္းတြင္ဓါတ္ေငြ႔စုစုေပါင္းသံုးပံုႏွစ္ပုံကိုလည္းပိုင္
င္ဆိုင္ထားပါသည္။
ရုရွား၊တ႐ုတ္၊အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ျပင္သစ္၊ဂ်ပန္၊ကာရာဇီ၊စပိန္၊အီရတ္၊အိႏၵိယ၊ေနာ္ေ၀ႏွင့္ေတာ
တာင္အာဖရိကအပါအ၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း၂၁ႏိုင္ငံမွကုမၸဏီေပါင္း၂၈ကုမၸဏီတို႔ႏွင့္ေအာ္ရီႏို္ဘို
ိုရပ္၀န္း၏အရန္ေရနံစိမ္းအရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္မ်ားအတြက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားစလုပ္ခဲ့ပါသည
သည္။ဓါတ္ေငြ႔ဌာနအတြက္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ေကာ္ေပၚေရးရွန္းမ်ားမွ
မွရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအျပင္အီတလီ

ENI

နွင့္ေနာ္ေ၀

STAT

OIL

ကလည္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလာပါသည္။အနာဂတ္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္

(PDVSA)

စီမံကိန္းရာထားခ်က္တရား၀င္ေၾကညာခ်က္မ်ားသည္အခ်ိန္အခါအလိုက္အနိမ့္အျမင့္လယ္ဗယ္ေျပာင္
င္းလဲမႈရွိသည္။ယခင္သမၼတဟူဂိုးခ်ပက္အလိုအရဗင္နီဇြဲလားသည္၂၀၁၁ခုႏွစ္မွ၂၀၂၁ခုႏွစ္အတြင္းထုတ္
တ္လုပ္မႈႏွစ္ဆျမင့္တင္မည္ျဖစ္ၿပီးတစ္ေန႔လွ်င္ေရနံစိမ္းစည္ေပါင္း၆ဘီလ်ံထုတ္လုပ္ႏုိင္လိမ့္မ
့မည္ျဖစ္သည္။၂၀၂၁ခုႏွစ္ခန္႔တြင္တစ္ေန႔လွ်င္စည္ေထာင္ေပါင္း၁၂၀၊၆ဘီလ်ံထုတ္လုပ္ရန္ခန္႔မွန္း
္းပါသည္။တစ္စည္လွ်င္တန္ဖိုးေဒါလာ၂၀၀ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ရရွိသည့္ေဒၚလာမ်ားကိုဗင္နီဇြဲလားအမိ
မိေျမ၏ကမၻာ့ၾသဇာအာဏာတိုးတက္ေရး၊ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ရန္အသံုးျပဳပါမည္။၂၀၁၂ခုႏွစ္ဇန္
န္န၀ါရီလတြင္သမၼတက၂၀၃၀ခုႏွစ္ခန္႔၌ေန႔စဥ္စည္ေပါင္းဆယ္သန္းေအာင္ျမင္စြာထုတ္လုပ္ႏိုင္လ
္လိမ့္မည္ဟုေၾကညာခဲ့ပါသည္။
သတ္မွတ္အတိုင္းအတာထိေရနံထုတ္လုပ္ရန္အလို႔ငွာအမ်ဳိးသားပိုင္နက္နယ္ေျမအစိတ္အပိုင္းႀကီးတစ္ခ
္ခုအျပင္ပင္လယ္ေရပိုင္နက္အပါအ၀င္ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔တူးေဖာ္သံုးစြဲရန္ခြင့္ျပဳခဲ့ၾကရသည္။
Petrolera-Orinoco

(Red

Alerta

Oilwatch

2005)

ထဲတြင္အလြန္ဆန္းက်ယ္သည့္အရန္ေရနံသိုက္ေပၚလာၿပီးထုတ္လုပ္မႈအမ်ဳိးအစားတိုးျမင့္ရန္အစိုးရပိုင္
PDVSA
ႏွင့္ႏိုင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားပူးေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ေအာ္ရီႏိုကိုရပ္၀န္း၏ဟိုက္ဒရ
90 မ်ားအျပားပါသည့္ေရနံစိမ္းမ်ားတြင္
ဒရိုကာဗြန္ပါသဲမ်ားမွေရနံ၊ဟိုက္ဒရိုကာဗြန္ပါေရနံစိမ္း၊ဟိုက္ဒရိုကာဗြန္အ

င္တူးေဖာ္သံုးစြဲရန္ရႈပ္ေထြးသည့္နည္းပညာလိုအပ္ပါသည္။ဤေရနံစိမ္း၏သြင္ျပင္လကၡဏာသည္မိ
မိရိုးဖလာဟိုက္ဒရိုကာဗြန္နည္းျဖင့္ေရနံစိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈထက္မလႊဲမေရွာင္သာႀကီးမားေသာပ
ာပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းညႊန္းဆိုပါသည္။
တိုင္းျပည္၏ထုတ္လုပ္မႈေမာ္ဒယ္ပံုစံတြင္ဟိုက္ဒရိုကာဗြန္ကိုဗဟိုျပဳထားျခင္းသည္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို
ိုဦးတည္ေသာစီမံကိန္းအျဖစ္ႀကံစည္စိတ္ကူးလွ်က္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ပထမဦးဆံုးအမ်ဳိးသားစီမံ
မံကိန္းအျဖစ္ေဖာ္ျပပါသည္။စီမံကိန္းအမည္မွာ Simon Bolivar National Project ျဖစ္သည္။ (Republica
Bolivariama

de

vemezuela,

Presidencia

2007).

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈဗဟိုရည္မွန္းခ်က္ခုႏွစ္ခုမွတစ္ခ်က္မွာဗင္နီဆြဲလားႏုိင္ငံကိုကမၻာ့စြမ္းအင္ပါ၀ါတစ္ခုဖန
ဖန္တီးျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။စီမံကိန္းအရေရနံသည္ႏိုင္ငံျခားမွေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားရရွိရန္/ျပည္တြင္းထု

ထုတ္လုပ္ေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတိုးျမင့္ရန္/တိုင္းျပည္၏စြမ္းရည္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ဆိုရွ
ရွယ္လစ္ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမိုဒယ္ပံုစံတည္တံ့ခိုင္ၿမဲရန္အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္လက္နက္ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးစြမ္းေဆာင္မႈသည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမိုဒယ္ပံုစံႏွင့္ေရနံအေျခခ
ခခံစြမ္းအင္ပံုစံတို႔တြင္အေျခခံက်က်ဆက္လက္ေဖာ္ျပမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ေအာ့တိန္းပါ၀င္
င္မႈျမင့္ေသာေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာဓါတ္ဆီတစ္လီတာကိုဗင္နီဇြဲလား၌အေမရိကန္ေဒၚလာ၂ဆင့္ႏွင္
င့္၃ဆင့္ၾကားေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ဤႀကီးမားေသာစိုက္ထုတ္ကုန္က်မႈကတိုင္းျပည္၌ဟိုက္ဒရိုကာဗြန္မ်ာ
်ားတိုးျမင့္သံုးစြဲလာျခင္းေၾကာင့္စြမ္းအင္အမႈိက္ႏွင့္၀င္ေငြအေပၚရပ္တည္သူမ်ားအျဖစ္ကိ
ကိုအားေပးသကဲ့သို႔မလႊမ
ဲ ေရွာင္သာအရွိန္ျမင့္ေစခဲ့သည္။
မၾကာမီအေရးပါအရာေရာက္ဆံုးေသာႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုးမွာတရုတ္လူမ်ဳိးမ်
မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ဗင္နီဇြဲလားအစိုးရေၾကညာခ်က္အရတရုတ္စီးပြားေရးဟိုက္ဒရိုကာဗြန္လိုအပ္ခ်က္ႀကီးမားသျ
သျဖင့္

(Aporrea

2011)

၂၀၁၀ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ၌ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား၏အေရးႀကီးဆံုးအာဏာသက္ေရာက္သည့္ဥပေဒကိ
ကိုထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည္။တရုတ္ႏုိင္ငံကဗင္နီဆြဲလာကိုအေမရိကန္ေဒၚလာ၂၀ဘီလီယံထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္
့္တန္ဖိုးတစ္၀က္ကိုတရုတ္ယြမ္ျဖင့္ေပးေခ်ရပါမည္။ဗင္နီဇြဲလားကအေျကြးေၾကသည့္အထိေန႔စဥ္
ဥ္ေရနံစည္ေပါင္း၂သိန္းမွ၂၅၀၀၀၀
(၂)ႏွစ္အတြင္းႏွင့္ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္စည္ေပါင္း(၃)သိန္းထက္မနည္းေပးပို႔ရန္သေဘာတူခဲ့ပါသည္။
ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္တြင္ေရနံတစ္စည္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းတို႔ကိုသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ
ပါ။ေခ်းေငြအသံုးႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၌ေစ်းကြက္အေျခခံမႈႏွင့္ေငြေခ်းသူႏွင့္ေငြေခ်းယူသူတို႔တ
႔တိုက္ရိုက္ေစ့စပ္ညႈိႏႈိင္းမႈေပၚအေျခခံပူးတြဲဆံုးျဖတ္ပါမည္။ဤအနာဂတ္ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားသည္ေ
္ေငြေၾကးကုန္က်စရိတ္မ်ားသို႔မဟုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ေရရွည္ေရနံအေပၚမွီခိုမႈကာလခိုင္ၿမဲ
မဲရန္သာမဟုတ္။အခ်ိန္အခါအလိုက္ထုတ္လုပ္မႈအနိမ့္အျမင့္မ်ားတိုးတက္လာရန္၊ယႏၲယားစနစ္ဆိုင္ရာတိုးျမႇ
မႇင့္ျခင္း၊ဘ႑ာ၀င္ေငြအဆင့္ကိုအလားတူသိမ္းထားႏိုင္ရန္ေငြေၾကးအသံုးျပဳေပးပါသည္။
သမၼတဟိုကိုခ်က္ပက္ကတရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပပါစကားရပ္မ်ားႏွင့္ေ
့ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
“တရုတ္ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ကမၻာ့ဦးေဆာင္ပါ၀ါျဖစ္လာမည္ဟုကၽြႏု္ပ္ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ဤအခ်
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ခ်က္ကကမၻာႀကီးအတြက္ေကာင္းပါသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္တရုတ္ႏိုင္ငံသည္လူအမ်ား၏အခ
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုးမႈကိုမေဖာက္ဖ်က္ဘဲလူအမ်ားစိုကိုအလဲမထိုးဘဲ၊မၿခိမ္းေျခာက္ဘဲတစ္စံုတစ္
စ္ေယာက္ကိုက်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊ပိတ္ဆို႔ျခင္းမရွိဘဲကမၻာ့အင္အားႀကီးပါ၀ါႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။.
ကၽြႏု္ပ္တို႔ရိုးသားစြာေျပရလွ်င္တရုတ္၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအျဖစ္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ
မဲရန္တရုတ္ျပည္သူမ်ား၏လူေနမႈအေျခအေနဆက္လက္တိုးတက္ရန္ေရနံစိမ္းလိုအပ္သည္သာမဟုတ္ဘ
္ဘဲသံလည္းလိုအပ္ေနပါလိမ့္မည္။ (Venezolanade Television 2010)
ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား
လတ္တေလာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၏အေျခခံက်ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္နက္႐ိႈင္းေသာယဥ္ေက်းမႈ
မႈဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္ပံုစံသစ္တည္ေဆာက္မႈ၊လက္ရွိအမ်ိဳးသားနယ္
ယ္ေျမဆိုင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္အတြင္းမွဗဟိုလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္းရွင္းလင္းစြာေဖာ္ထုတ္ေျပ

ျပာဆိုႏိုင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတို႔ကုိေတာင္းဆိုလာသည္။လြန္ေလၿပီးေသာသမိုင္းႏွင့္ကိုလိုနီ
နီေခတ္နယ္ခ်ဲ႕သူမ်ားမေရာက္လာမီတည္ရွိခဲ့သည္လူမႈယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအျဖစ္မွန္အားလံုးကိုလံုး၀မ
၀မသိေသာေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမ်ားသည္ဤသံုးႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားတပ္ဆင္ထားသကဲ့သုိ႔မွတ္ယူခဲ့ၿပ
ၿပီးျဖစ္ပါသည္။အမ်ိဳးသားနယ္ေျမမ်ား၏စည္းလံုးညီၫြတ္မႈသည္လက္ယာစြန္းဆန္႔က်င္ဘက္လႈပ္ရွား
ားမႈမ်ားကၿခိမ္းေျခာက္ရန္သီးျခားႏိုင္ငံေရးလက္နက္တစ္ခုကဲ့သုိ႔အဆင္ေျပစြာသံုးရန္ေတြ႕ရွ
ရွိသြားပါသည္။ဤေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္အမ်ိဳးသားနယ္ေျမမ်ားအတြင္းတည္ရွိဆဲသမိုင္းဆိုင္
င္ရာတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာမ်ိဳးစံုကြဲျပားျခားနားမႈအတြင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ဟုသြယ္၀ိုက္ၫႊန္းဆို
ိုခဲ့ပါသည္။ဤအရာသည္ယဥ္ေက်းမႈစံုအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒအေတြးအေခၚမ်ား၊ယဥ္ေက်းမႈခ်င္းရင္းႏွီ
ွီးဖလွယ္၀ါဒႏွင့္ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး၀ါဒဆိုင္းဘုတ္ဘာလဲဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ (Walsh 2008)
ဤအသစ္/အျခားႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာပံုစံမ်ားသည္လိုလားအပ္ေသာအနာဂတ္လူမႈအဖြဲ႕အစည
စည္း၏ပံုစံအမ်ိဳးအစားႏွင့္ပတ္သက္၍လက္ေတြ႕က်သည့္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပို၍အေျခခံက်ေသာ
သာေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအရဒီမိုကရက္တစ္က်က်တည္ေဆာက္ခဲ့လွ်င္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါ
ပါလိမ့္မည္။လက္တင္အေမရိကတိုက္တြင္လတ္တေလာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ေရြးေကာက္
က္တင္ေျမႇာက္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။အစိုးရမ်ားဆက္လက
လက္တည္ရွိမႈသည္ႏိုင္ငံေရးအရတရား၀င္မႈတည္ၿမဲမႈအေလွ်ာက္အစီအစဥ္တြင္ပါပံုမေပၚေသာလက္ရွိအဖ
အဖြဲ႕အစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒမူေဘာင္ကိုရပ္ဆိုင္းရန္မျပဳလုပ္လွ်င္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါသ
ါသည္။ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒမ်ားသည္ယံုၾကည္မႈမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစိန္ေခၚ
ခၚမႈႏွင့္ေရြးေကာက္ပဲြ႐ႈံးနိမ့္မႈကိုဦးတည္ေစမည့္သာမာန္အသိေ၀မွ်ျခင္းမွအသိမွန္ေ၀မွ်ျခင္းတို႔
ု႔ႏွင့္ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။
ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးနည္းက်လူမႈအဖြဲ႕အစည္းျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း
္းကိုအင္အားသံုးခ်မွတ္ရန္ႀကိဳးစားေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ပ်က္သြားသည္ကုိသမိုင္းကသင္ျပခဲ့ပါသည
သည္။ဇာတ္လမ္းပမာအာဏာရွင္တို႔ခ်မွတ္ေသာဆိုဗီယက္ဘံုစုေပါင္းလယ္ယာမ်ား

(သို႔မဟုတ္)

တ႐ုတ္ျပည္ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးတို႔မွာလူသိမ်ားပါသည္။ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္သာမန္ထက္
က္ထူးျခားစြာျမင့္မားသည့္လူ႔တန္ဖိုးမ်ားဆံုး႐ႈံးသည္သာမကေတာ္လွန္ေသာစီမံကိန္းမ်ား၏တရား၀င္
င္မႈကိုဆံုး႐ႈံးရန္အၾကာင္းလည္းျဖစ္ခဲ့ၿပီးအရင္းရွင္အဖြဲ႕အစည္းအလြန္သုိ႔ေရွး႐ႈေသာျပဳျပင္ေျပာင္း
္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိျပင္းျပင္းထန္ထန္ေလ်ာ့ပါးေစသည္။လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျပဳျပင္ေျပာ
92ရြက္ျခင္းမွာအႀက
ပာင္းလဲရန္ႏိုင္ငံေတာ္ကုိယ္တိုင္စူးစမ္းရွာေဖြတာ၀န္ယူသည့္ျပဳမူေဆာင္

ႀကီးအက်ယ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ႏိုင္ငံေတာ္ပါ၀ါကိုအၾကမ္းစားအသံုးျပဳသည့္စ႐ိုက္မ်ိဳးစံ
စံုကြဲျပားျခားနားသည့္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌လူသိမ်ားသည့္ရလဒမ်ား႐ႈပ္ေထြးမႈ၊ျပဳျပင္ေျပာ
ပာင္းလဲမႈေႏွးေကြးျခင္း၊ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအခ်င္းခ်င္းေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကုိဟန္ေဆာ
ဆာင္အစားထိုးပါသည္။ဤရာစုႏွစ္၏ေတာ္လွန္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္အေျခခံက်ေသာသင္ခန္းစာမ်ား
ားအနက္သင္ခန္းစာတစ္ခုျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ႏိုင္ငံေတာ္ကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေ
ဲေရးစက္ကူပစၥည္းပမာအဆံုးစြန္ေသာအာဏာရွင္စနစ္ကိုခ်မွတ္၍ဦးေဆာင္ေနရာဒီမိုကရက္တစ္လူ႔အ
႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားေလ်ာ့ပါးေစခဲ့ပါသည္။
ထူးျခားေသာသမိုင္း၀င္အေျခအေနတစ္ခု

လက္တင္အေမရိကသည္ထူးျခားအံ့မခန္းေသာသမိုင္းဆိုင္ရာလမ္းဆံု၌ရွိေနသည္။တိုးတက္ေသာ
သာလက္၀ဲအစိုးရမ်ားသည္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္သည့္လစ္ကရယ္လက္သစ္၀ါဒဆန္က်င္
င္ေရးတိုက္ပြမ
ဲ ်ား/
ဒီမိုကေရစီလူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုက်ယ္ျပန္႔စြာအေျခခံသည့္ႏွစ္ရွည္လမ်ားျဖစ္စဥ္မ်ာ
်ား၏ရလဒ္ေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ခံၾကရသည္။အထူးသျဖင့္ကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔သည့္စီးပြားေရးမိုဒယ္ပုံစံ၊အ
၊အခ်ိဳ႕ေသာလူစုႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒမ်ားနယ္ပယ္အခ်ိဳ႕၌ဆက္လက္တည္ရွိမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ေ၀ဖန
ဖန္မႈကိုမည္ကဲ့သုိ႔တုန္႔ျပန္မည္ဟူေသာဒီမုိကရက္တစ္သည္းခံမႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၄
း၄င္းတို႔သည္လက္ယာစြန္းအစိုးရမ်ားမဟုတ္ေတာ့ပါ။၄င္းတို႔သည္ႀကံ႕ခိုင္ေသာအစုိးရမ်ားမဟုတ္ဘဲႏ
ဲႏိုင္ငံေတာ္ဦးစီးဦးေဆာင္သာမန္ထက္ထူးျခားအေရးပါလ်က္ရွိသည္။၄င္းတို႔သည္အစိုးရမ်ားႏွ
ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္မ်ားၾကားတြင္အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနၾကသည္။၄င္းတို႔၏မူလလူသားႏွင့္အယ
အယူအဆအရ၄င္းတို႔သည္ကိုင္းညြတ္မႈေပါင္းစံု၊ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္တင္းမာမႈမ်ားတင္းၾကမ္းျပည့္အစ
အစုိးရမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ေပၚျပဴလာ၊ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဤအစ
အစိုးရမ်ားကိုေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကၿပီးယခုအခါ၄င္းတို႔၏မူ၀ါဒမ်ားကို
ိုစိတ္ပ်က္လ်က္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုတည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၀ါဒျမွင့္တင္ျခင္းကိုရပ္ဆိုင္းရန္ျပဳျပင
ပင္ေျပာင္းလဲေရးလားရာမ်ားကုိသန္စြမ္းေစရန္အလို႔ငွာမဟာမိတ္မ်ားရွာေဖြ၍ရည္ရြယ္ကိုင္းညႊတ္မႈ
မႈကုိစိန္ေခၚအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္လာၾကသည္။မည္သုိ႔ဆိုေစဤအစိုးရမ်ားသည္ယခင္အစိုးရမ်ား၏အေျခခံ
ခံျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊မူ၀ါဒမ်ားကိုဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္႐ံုမွတစ္ပါးဘာမွ်မပိုသျဖင့္ထိပ္တိုက္ရင
ရင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳရသည္။၄င္းတို႔၏မူ၀ါဒမ်ားကုိလႊမ္းမိုးေစရန္စြမ္းရည္ေလ်ာ့နည္းၾကသည္။
ယေန႔ေခတ္တြင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္သဘာ၀အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္လႈပ္ရွားမႈ
မႈမ်ားကုိအစိုးရမ်ားသာမကျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒမ်ား၌လည္းေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။စာတမ္း၌ေဆြးေႏြးျ
းျငင္းခံုသည့္အတိုင္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈသည္နက္႐ိႈင္းစြာစ႐ိုက္မ်ိဳးစံုကြဲျပားျခာ
ခားနားၾကသည္။ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ကိုလူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္အတည္ျပဳၿပီးရလာဒ္မ်ားေၾကာင့္
Sumak

Kawsay

ႏွင့္

Suma

Samana

အေတြးအေခၚမ်ား

(ေရြးခ်ယ္စရာယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကဲ့သို႔ျဖစ္ႏိုင္စြမ္း)
ကိုဤတိုင္းျပည္မ်ား၌ေနထိုင္သည့္ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ဘံုနားလည္ေဖာ္ျပမႈအျဖစ္မမွတ္ယူႏိုင္ပါ။ရာစုႏွစ္
(၅)စုသက္တမ္းရွိကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕၀ါဒႏွင့္လစ္ဘရယ္လက္သစ္၀ါဒတို႔သည္လက္ရာေျခရာမ်ားကိုစြဲစြဲထင္ထင
ထင္ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ၾကသည္။ေကာ္ပိုရိတ္မီဒီယာကပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈ၀ါဒျပန္လည္ေမြးဖြားမႈ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုစားသံုးမႈပံုစံႏွင့္

Buan

93

Nivir

/
ေခ

ခၚသမာအာဇီ၀ဘ၀ရွင္သန္မႈအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းတို႔၌အဓိကအခန္းက႑မွဆက္လက္အသံုးေတာ္ခံလွ
လွ်က္ရွိသည္။
ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာဘ၀အတြက္အေျခခံစား၀တ္ေနေရးလိုအပ္ခ်က္ကုိလက္လွမ္းမမီေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတ
းတတ္ေရး၊အလုပ္အကိုင္၊လူထုက်န္းမာေရးအစီအမံမ်ား၊ပညာေရးႏွင့္လူမႈဘ၀လံုၿခံဳေရးတို႔က
႔ကုိေတာင္းဆိုေသာက႑မ်ားစြာတြင္ဖယ္ၾကန္ခံရသည္။လူထုႀကီးကအဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိအစုိးရမ်ာ
်ားထံမွေတာင္းဆုိလာၾကသည္။တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏စိတ္ကူးႏွင့္အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားအၾကားပြတ္
တ္တိုက္မႈမ်ားသည္႐ိုးသားပြင့္လင္းမႈ၊ျပတ္သားမႈမရွိခ့ၾဲ ကပါ။အစိုးရမ်ား၏လူမႈေရးအစီအမံမ်ားတိုင္းရင္
င္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံေရာက္ရွိသည့္အခါေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈဘ၀တိုးတက္လာျခင္း၊အစိုးရအေပၚအျ
အျမင္ကြဲျပားေသာအဖြဲ႕အစည္းတြင္းေခါင္းေဆာင္မႈ/ေတာင္းဆိုမႈအကြဲအၿပဲဖန္တီးျခင္းသီးသန္႔ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိခ

ိခဲ့သည္။ဤပဋိပကၡမ်ားႏွင့္တင္းမာမႈမ်ားသည္တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြ
တြင္း၌လည္းေနရာယူခဲ့ၾကသည္။ဤအျခင္းအရာမ်ားသည္စ႐ိုက္မ်ိဳးစံုကြဲျပားျခားနားျခင္းႏွင့္ကိ
ကိုလိုနီေခတ္သမိုင္းေၾကာင္းသက္ေရာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္လာၾကရသည္။အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ေခါင
ါင္းေဆာင္မႈကရာထူးအဆင့္ဆင့္တိုင္းရွိတင္းမာမႈကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လွ်င္ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔အ
႔အစိုးရမ်ား၏ျပည္ေတာ္သာႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကိုလမ္းဖြင့္ေပးလွ်င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အေျခခံ
ခံမ်ားကိုအားေလ်ာ့ေစလိမ့္မည္။
ဤေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ထိခိုက္ေသာအားနညးခ်က္မ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အေရးပါေသာ
သာေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈမ်ားကႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား/

ျဗဴ႐ိုကရက္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးခုခံမႈမ်ားအစိုး

ုးရအတြင္းေနရာယူမႈဟုမွတ္ယူႏိုင္သည္။ထိုအခ်က္မ်ားအျပင္စြမ္းေဆာင္ရည္အကန္႔အသတ္ႏွ
ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆႏၵနည္းပါးေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားေၾကာင့္တစ္ဖက္တြင္လူမႈေရးေတာင္းဆိုမႈ
မႈမ်ားၾကား႐ႈပ္ေထြးေသာ
/ရွာေဖြစံုစမ္းေသာဆက္ဆံမႈျဖစ္ေစၿပီးအျခားတစ္ဖက္၌ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္သယံဇာတတူးေဖာ
ဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးမိုဒယ္ပံုစံမ်ားဘက္ဦးတည္ေသာေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။
မည္သုိ႔ျဖစ္ေစေတြ႕ႀကံဳရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္အစိုးရ၏ႏိုင္ငံေရးဆႏၵမရွိျခင္းႏွင့္အရင္းစုေဆာင္
င္မႈပံုစံလႊမ္းမိုးသည့္တည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာအကန္႔အသတ္မ်ားအတြင္းႏိုင္ငံေရးတည္ေဆာက္မႈ
မႈႏွင့္လူမႈေရးအမ်ားသေဘာတူညီမႈျပဳရာတြင္ေတြ႕ရွိရသည္။ထိခိုက္မႈရွိသည့္အားနည္းခ်က္မ်ားသည
သည္ႏုိင္ငံေရး၊လူမႈေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအတြက္သင့္
့္ေတာ္ေသာဒီမုိကရက္တစ္လက္နက္ကိရိယာမ်ားစုေပါင္းတာ၀န္ယူသည့္ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၌ရ
၌ရင္ဆိုင္ရဆဲျဖစ္သည္။ေရြးခ်ယ္စရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏၀ိေသသလကၡဏာမ်ားအေပၚျငင္းပယ္ျခင္းမ်ားထ
းထက္လိုအပ္ခ်က္ကုိရွင္းလင္းဖို႔လိုပါသည္။
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားသည္အရင္းရွင္ကုိလုိနီစနစ္လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းလိုက္ပါခဲ့သည့္အစြန္အ
္အဖ်ားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
က္ေရးေ၀ဖန္မႈကုိနက္နဲတင္းၾကပ္စြာျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအျခားေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္သဘာ၀အတိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ထုတ္လုပ္ျခင္း/အသက္ရွင္သန္ေရး
းနည္းလမ္းမ်ားကိုရွင္းလင္းေဖာ္ျပသည့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံုလူ႕အဖြဲ႕အစည္းေဒသႏၱရႏွင့္ေ
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့ေဒသဆိုင္ရာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားရွိၾကပါသည္။သုိ႔ေသာ္လည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၀ါဒႏွင့္သယံဇာတတူးေ
းေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ေရြးခ်ယ္ျခင္း၌ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ပဋိပကၡမ်ားကိုေရွာင္ရာတြင္ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀
ူ၀ါဒမ်ားကိုအေလးထားမႈ/
သေဘာတရားေရးပိုင္းႏွင့္ခံယူက်င့္သံုးမႈပိုင္းအေတြ႕အႀကံဳအနည္းငယ္သာရွိပါသည္။

(Escobar2007)

ကာလတုိုအတြင္းႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားသည့္ကူးေျပာင္းကာလအတြင္းခိုင္မာေသာမူ၀ါ
၀ါဒအဆိုျပဳခ်က္မ်ားနည္းပါးလွသျဖင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအလြန္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိ
ဖိဳးတိုးတက္ေရး၊လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဘက္သုိ႔ဦးတည္သြားေစသည္။ဤအေျခအေနမ်ားကိုတည္ထြင္၍မရေ
ရေပ။၄င္းသည္က်ယ္ျပန္႔ေသာ၊မ်ိဳးစံုေသာစုေပါင္းရအပ္ေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွထြက္ေပၚလာ
လာႏိုင္သည္။အေထြေထြေသာအစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာေနထိုင္မႈအတြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတို
ိုးတက္ေရးစီမံကိန္းဟုေခၚေသာ

Senplades

၂၀၀၅စီမံကိန္းမ်ားသည္စုေပါင္းတည္ထြင္မႈအမ်ိဳးအစားအတြက္အသင့္ေတာ္ဆံုးလက္နက္ကိရိယာမ်ားမ

းမဟုတ္ပါ။စီမံကိန္းႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္နက္ကိရိယာမ်ားသည္မဇၥ်ိမပဋိ္၀ါဒမက်ပါ။ယင္းစီမံကိန္းမ်
မ်ားသည္အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုတည္းပံုစံအရတတိယကမၻာဟုေခၚသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအတြ
တြက္ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၌အစိုးရလက္ခံသည့္ထုတ္ကုန္သေဘာတစ္မ်ိဳးအဓိပၸ
ပၸာယ္သာျဖစ္ပါသည္။ဤလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲပံုစံအေျခခံသည့္ဗဟုႏွင့္ဒီမိုကရက္တစ
တစ္အေတြ႕အႀကံဳစမ္းသပ္မႈမ်ားျဖစ္စဥ္မ်ားကိုဗဟုိျပဳသည့္စီမံကိန္းမဟုတ္ပါ။ထုိ႔အျပင္အနာဂါတ္လူ႔
ူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏၀ိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အာမခံမႈအေဟာင္းသည္ရပ္တည္မႈရပ္စဲသြားရသည
သည္။အျခားေရြးခ်ယ္စရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းသည္နည္းပညာဒီဇိုင္းအတြက္ေငြေၾကးထုတ္သံုးရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။
ဤျဖစ္စဥ္မ်ား၏အႏိုင္အ႐ႈံးအေျခအေနသည္လက္တင္အေမရိကအတြက္သာမဟုတ္ဘဲကမၻာၿဂိဳလ္ရွ
ရွိဘ၀အေျခခံမ်ားကိုေလ်ာ့ပါးေစသည့္အျမတ္ႀကီးစားယုတၱိေဗဒမွတိုးတက္ေသာေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ
ုိျဖစ္ေစပါသည္။လက္တင္အေမရိကျဖစ္စဥ္မ်ားမွာသိမ္ေမြ႔ေသာပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္အခက္ခဲဆံုးေရြ
ရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွယဥ္ေက်းမႈမ်ားပြတ္တိုက္ျခင္းပံုစံကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္
ည့္ေနရာျဖစ္လာပါသည္။ဤျဖစ္စဥ္ႏွင့္ေျပာင္းျပန္ကမၻာတစ္၀ွမ္းအရင္းရွင္ဆန္႔က်င္ေရး
ရးအတြက္ျပင္းထန္ေသာဆုတ္ယုတ္မႈတစ္ခုဖြဲ႕တည္လာလိမ့္မည္။
မွတ္စုမ်ား
၁။
ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုတည္းေသာကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္းေျပာသည့္အခါကြဲျပားျခားနားေသာလ
ာလူမ်ဳိးမ်ား၊ဘာသာစကားမ်ား၊သဘာ၀တရားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာစိတ္ခံစားမႈမ်ားပါ၀င္သည္။ဤသိမ္
မ္ေမြ႔ေသာစရိုက္မ်ဳိးစံုကြဲျပားျခားနားမႈသည္ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္သမၼတႏိုင္ငံအတြင္းရွိလက္တင္အေ
အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားကိုဆိုလိုပါသည္။ဤႏိုင္ငံမ်ား၏အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာေအာင္ျမင္မႈအနိမ့္အျမင့္အဆင့္
့္အတန္းမ်ားရွိၾကသည္။တစ္ခုတည္းေသာကိုလိုနီယဥ္ေက်းမႈခ်မွတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ဥာဏ္ပညာဖြဲ႔
ဲ႔စည္းပံုတစ္ခု၊ဘာသာစကားတစ္ခု၊ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈတညီတညြန္တည္းပံုစံမ်ား/တစ္ဖက္သတ္တရားဥပေဒစ
နစ္/
ႏိုင္ငံသားဘာသာတစ္ခု၊တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ႏွင့္တစ္ပံုစံတည္းႏိုင္ငံတည္ျဖစ္မႈပ်က္ျပယ္မႈကိုျဖစ္သည္။
၂။
သမိုင္းဆိုင္ရာစရိုက္မ်ဳိးစံုကြဲးျပားျခားနားမႈသေဘာတရားသည္ေခတ္ျပိဳင္လူမႈေရးသိပၸံ၌လႊမ္းမို
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Amibsal

Quijano

ကထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ဤအမ်ဳိးအစားမွအေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ရိုးရာအစဥ္အလာႏွင့္ေခတ္သ
္သစ္အရိုင္းေခတ္ႏွင့္အယဥ္ေခတ္သည္ကြဲျပားျခားနားေသာအစိတ္အပိုင္းအသီးသီးကိုပယ္ဖ်က္ရန္ရ
္ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။

Quijano

အဆိုအရသမိုင္းဆိုင္ရာဖြဲ႔စည္းမႈဆိုင္ရာစရိုက္မ်ဳိးစံုကြဲျပားျခားနားမႈကလူမႈေရးတည္ရွိမႈ၏အားလံုးျပည
ပည့္ခြင့္အျခင္းအရာသေဘာျဖစ္သည္။တစ္မ်ဳိးတစ္စားတည္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမရွိပါ။လူမႈအဖြဲ႔အစည
စည္းဆိုင္ရာတည္ေဆာက္ပံုတစ္ခုလံုးမွတ္သားဖြယ္ရာအလြန္ေကာင္းသည္မွာအေျခခံသေဘာတရ
တရားမ်ားအေတြ႔အႀကံဳအမ်ားႏွင့္ထုတ္ကုန္မ်ားသမိုင္းအရခါးျပတ္ျခင္း/
ညီညြတ္မႈမရွိသျဖင့္အတူတကြပူးေပါင္းႏိုင္မႈေ၀းကြာေထြျပား၍စရိုက္မ်ဳိးစံုကြဲျပားျခားနားျခင္း/အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရ
္ရြက္ရန္ဘံုလုပ္ငန္းမ်ား၌ပဋိပကၡရွိျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ကိုလိုနီသမိုင္းဆိုင္ရာအေတြ႔အႀကံဳသည္လက္
က္တင္အေမရိကလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိစရိုက္မ်ဳိးစံုကြဲျပားျခားနားမႈသမိုင္းေၾကာင္းတည္ရွိပံုကိုအသိအမွ

မွတ္မျပဳဘဲအထူးသျဖင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားတည္ရွိမႈႏွင့္ကၽြန္စနစ္ရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကိုအတည
တည္ျပဳမေဖာ္ထုတ္ဘဲနားလည္သေဘာေပါက္ရန္မျဖစ္နိုင္ပါ
၃။

ျပည္သူ႔ဆႏၵေကာက္ယူမႈကိုေနာက္ခံျပဳၿပီး

Correa

အစိုးရ၏အခ်က္အလက္မ်ားအရအဓိကတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားခ်
ခ်ဳိးဖ်က္ခံရသည္။ပဋိပကၡျပရုပ္မွာ

Correa

စီမံကိန္းသည္အရင္းရွင္ေခတ္မီေရးေမာ္ဒယ္ပံုစံလာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္အာဏာရွင္ဆန္သည့္ကု
ကုိယ္စားျပဳမႈအေၾကာင္းျဖစ္သည္။တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုး၏အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊အလုပ္သမ
သမားသမဂၢ၊ေတာင္သူလယ္သမားတိုင္းရင္းသားအမ်ားစုသည္၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လတြင္အီေကြေဒါလ
ါလူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားညီလာခံေၾကညာစာတမ္းလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
၄။
ဤစာတမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးကိုးကားသည့္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ႏိုင္ငံ့လူမႈအဖြဲ႔အ
႔အစည္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုယ္စားခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း/ရည္ညႊန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲအစိုးရမ်ား၏စီမံကိန္းမ်
မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္နက္ရႈိင္းမႈဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမႈဆိ
ဆိုလိုခ်က္တို႔တြင္ယခုလက္ရွိႏိုင္ငံ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔မဟုတ္ယင္းတို႔၏ႏိုင္ငံေရးမ်ားပါ၀င္ပ
္ပတ္သက္ျခင္းမရွိေပ။
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အသြင္ကးူ ေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတြငး္ ရွျိ ပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငေ
ံ တာ္၏အခန္းက႑1
Ulrich Brand2
လက္တင္အေမရိကန္ႏွင့္အျခားမည္သည့္ေနရာ၌မဆိုနီယုိလစ္ဘရယ္ႏွင့္ကုိလိုနီလက္သစ္၀ါဒေပၚလစီမ်ားႏ
ပၚလစီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္တန္ႏုိင္စြမ္းေသာအျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအျငင္းအခံုလႈပ္ရွားေဆာင္ရြ
ႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။လံုေလာက္ေသာျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္အတူယဥ္ေက်းမႈႏ
တူယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာအေလ့အက်င့္မ်ားကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစိုးရတစ္ရပ္ကဦးေဆာင္ေသာႏ
္ကဦးေဆာင္ေသာႏုိင္ငံတစ္ခုကေျပာင္းလဲႏုိင္သည္ဟုမၾကာခဏယူဆၾကသည္။ယင္းအေလ့အက်င့္ေဆာင္ရြ
က်င့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိရုန္းကန္မႈမ်ားႏွင့္အဆုိျပဳခ်က္မ်ားမွသေႏၶတည္ေပါ
သေႏၶတည္ေပါက္ဖြားလာသည္ဟုနားလည္ရသည္။ထုိမွ်မကလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဒြန္တြဲသည့္
Gramsci

၏စကားလံုး

'ဗိုလ္က်စုိးမိုးေရး'

(hegemony)ကိုဖန္တီးလွ်က္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အေျပာင္းအလဲဆက္ဆံေရးမ်ားကိုစဥ္ဆ
စဥ္ဆက္မျပတ္ေထာက္ပံ့ႏုိင္စြမ္းရွိေသာႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္လည္းရႈျမင္္ၾကသည္။
ယခုေဆာင္းပါးသည္သီအုိရီဆုိင္ရာရည္ညႊန္းကိုးကားေဘာင္တစ္ခုႏွင့္ယူဆမႈတစ္ခ်ဳိ႕ကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ
တိုးတက္ေစလွ်က္လက္တင္အေမရိကအတြင္းရွိအျငင္းအခံုေဆြးေႏြးထည့္၀င္မႈတစ္ခုအျဖစ္ကေနဦးရည္ရြယ္ပါ
းရည္ရြယ္ပါသည္။ယင္းရည္ညႊန္းယူဆမႈအခ်ဳိ႕သည္ဥေရာပဗဟုိျပဳလူ႕အဖြဲ႕အစည္းေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အေတာ
မႈႏွင့္အေတာ္အတန္ေ၀းကြာၿပီးျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္၏အသြင္ကူးေျပာင္းေရး
၏အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္တန္ျပန္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္အတားအဆီးမ်ားကိုနားလည္ႏိုင္ေစ
ုနားလည္ႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။သို႔ျဖစ္ရာကမၻာႏွင့္ လက္တင္အေ
လက္တင္အေမရိကရွိ
မ်က္ေမွာက္ေရးရာအေျခအေနမ်ားကုိနားလည္ေစရန္အေထာက္အကူျပဳေသာအယူအဆတစ္ရပ္ႏွင့္အစျပဳ
ႏွင့္အစျပဳပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ လူမႈ
လူမႈဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုနားလည္ေစသည့္ အစဥ္အလာေ၀
အစဥ္အလာေ၀ဖန္သီအုိရီအတြင္းရွိ သမိုင္းေရးရာရုပ္၀တၳဳ၀ါဒသီအုိရီ ရည္ညႊန္းကုိးကားမႈတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ရ
ု ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ အဆံုးသတ္၌ ႏုိင္ငံေတာ
ႏုိင္ငံေတာ္္၏ ႏိုင္ငံတကာကူးလူးဆက္ႏြယ္ေရး အယူအဆတစ္ရပ္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ မိတ္ဆက္မည္ ျဖစ္သည္
ဆက္မည္
ယင္းသည္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းႏွင့္ေက်ာ္လြန္၍ ျဖစ္ပြားေသာ

ျဖစ္သည္။ ယ
97
အေျပာင္းအလဲျဖစ္စ

အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္အေပၚ ရိုက္ခတ္ႏုိင္သည့္ အေျပာင္းအလဲဒိုင္းနမစ္ကို နားလည္ေစရန္ ျဖစ္သည္။
အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္ (သို႔) အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
လူမႈေရးေပၚလစီမ်ားအေၾကာင္းေျပာေသာအခါမ်ားတြင္မည္သည့္အဓိပၸာယ္ႏွင့္ဆုိလိုသည္ကိ
ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္အလြန္အေရးႀကီးေသာအယူအဆေရးရာပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမႈတစ္ရပ္ကိုမိ
မိတ္ဆက္လိုပါသည္။လူမႈ
ေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကိုရည္ညႊန္းသည့္အခါမ်ားတြင္ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမႈမရွိဘဲအ

1
2

ဲအေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္

(Transition)

(သို႔)

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

(transformation)တစ္ခုအျဖစ္မၾကာခဏေရာေရာေထြေထြသံုးႏႈန္းေလ့ရွိၾကသည္။မည္သို႔ပင္ျဖ
ျဖစ္ေစကာမႈလက္ရွိအျငင္းအခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္အတူႏုိင္
င္ငံေရးႏွင့္လူမူေရးဆုိင္ရာအေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္မ်ားကိုအေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္(Transition)အျဖစ္မၾကာခဏ
ယူဆၾကသည္။မဟာဗ်ဴဟာစီးရီးတစ္ခုအျဖစ္လည္းနားလည္ၾကသည္။ယင္းတြင္ဥပေဒဆုိင္ရာရည္ညႊန္းကိ
ကိုးကားေဘာင္အသစ္တစ္ခုဖန္တီးျခင္းေယဘုယ်ပါ၀င္ေနသည္။ယင္းကိုးကားေဘာင္အသစ္သည္ဆႏၵ
ႏၵရွိေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုတုိးျမင့္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအင္စတီးက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္အသစ္(သို႔)
တည္ရွိၿပီးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကိုထူေထာင္ရာတြင္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ျပႆနာမ်ားကိုစိစစ္သတ္မွတ္
တ္ရာတြင္ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္သည္။ေျပာင္းလဲရမည့္ျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီမ်ား၏မထိေရာက္ေသာရလဒ
လဒ္မ်ားအျဖစ္ယင္းျပႆနာမ်ားကိုေဖာ္ျပႏုိင္သည္။အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ(Transformation)အယူအဆတြင္
ျပည္သူေရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္၄င္းတု႔ိ၏ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားကိုသာလွ်င္အဓိကမထားဘဲကြဲျပားျခားနား
ားေသာမဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္အတူကြဲျပားျခားနားေသာလူမႈဘ၀စက္၀န္းမ်ားအတြင္းရွိလူမႈေရး
ရးရာအေျပာင္းအလဲမ်ားကိုပုိမိုၿခံဳငံုေတြ႕ရွိေစသည္။
Brand/Brunnengraber

et

(Cf.Geels,
al.

2010,

Brand

2013)

2012,

ထုိေနရာ၌ အေ

အေျခခံက်ေသာေမးခြန္းအခ်ဳိ႔မွာေျပာင္းလဲရမည့္လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ျပႆနာမ်ား၊လက္ေတြ႕က်
က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား၊ပေလရာမ်ားႏွင့္အင္စတီက်ဴရွင္းမ်ားသည္မည္သ
္သည့္အရာမ်ားနည္း၊မည္ကဲ့သို႔ေသာျပည္သူေရးရာေပၚလစီမ်ားမွတစ္ဆင့္ယင္းတုိ႔ကုိမည္သုိ႔ေျပာင
ာင္းလဲႏုိင္မည္နည္း၊ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုရရွိေစႏုိင္မည့္မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာအျခားမဟာဗ်
ဗ်ဴဟာမ်ားမွာအဘယ္နည္း။
အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္လက္တင္အေမရိကဥေရာပႏွင့္အျခားကမၻာ႔ေနရာမ်ားရွိလတ
လတ္တေလာေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ားတြင္အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္(Transformation)အယူအဆသည္ေရပန္းစား
ားသည္။အေကာင္းဆံုးဥပမာတစ္ခုမွာအရင္းရွင္ေႏွာင္းစနစ္္ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းမႈတစ္
စ္ခုအျဖစ္အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရး (Green economy) (သို႔) အစိမ္းေရာင္ေစ့စပ္မႈအသစ္ (Green New
Deal)

စသည္ျဖင့္လတ္တေလာေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ဳိးျဖစ္သည္။

2012

ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္က်င္းပေသာကုလသမဂၢ စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ဖရင့္

(Rio+20)

အတြက္ေရးသားေသာစာတမ္းမ်ားတြင္ယင္းေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ားကိုေရာင္ျပန္ဟပ္ေစသည္။
(See UNEP, 2009, 2011, European commission, 2011, for a98critical view see also '' The tale
of the green economy'' AIAI 2011, Salleh, 2013)
ယင္းအျငင္းအခံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ပါ၀င္သူအမ်ားစုသည္အစိမ္းေရာင္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ာ
်ားဖန္တီးျခင္း၊တီထြင္ဆန္းစစ္မႈ၊အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးႏွင့္အစိမ္းေရာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႀကီးထြား
ားမႈစေသာအေျပာင္းအလဲလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုႏွင့္လံုေလာက္ေသာေပၚလစီေဘာင္တစ္ခုျဖ
ျဖင့္ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ သဘ
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ဟု ခံ
ခံယူထားၾကသည္။

တစ္ခ်ိ္န္တည္းမွာပင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀တ

ရားႀကီးအတြက္ ရွ

ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာ (win – win – situation) အေျခေနတစ္ရပ္ကိုဖန္တီးရန္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္းအရင္းရွင္စနစ္ကိုစိမ္းလန္းေရးႏွင့္တြဲဖက္အေလးထားတုိးျမင့္ေသာအစိမ္း
္းေရာင္စီးပြားေရး၏အဆိုျပဳခ်က္မ်ားသည္လတ္တေလာႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့
င့္အေတာ္အတန္ေ၀းကြာလြန္းလွသည္။အရင္းရွင္စနစ္ကိုျပန္လည္ဆန္းသစ္ထားပံုမ်ဳိးဟုေမးျမန္း
္းရန္ထိုက္တန္ပါ၏ေလာ၊ရွည္တည္တံ့ေသာစြမ္းအင္စနစ္တစ္ရပ္ကုိဗဟိုျပဳစြမ္းအင္အေျခခံမွဗဟိုေျဖ
ျဖေလ်ာ့စမ
ြ ္းအင္အေျခခံအျဖစ္ထူးထူးျခားျခားတစ္စိတ္တစ္ေဒသေျပာင္းလဲထားမႈမ်ဳိးျဖစ္ပါ၏ေလာ(သို႔)
အင္အားႀကီးႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ား၏ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ဳိးျဖစ္ပါ၏ေလာ၊ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္သံယံ
ယံဇာတအလြန္အက်ဴးထုတ္ယူမႈပံုစံႏွင့္ယင္းကိုအဆံုးသတ္ေစေသာလယ္ယာေလာင္စာ

(Agro

fuel)မ်ားကိုပုိမိုသံုးစြဲလာေစႏုိင္မည္ေလာ၊

(သို႔)

ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပထ၀ီစီးပြားေရးက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာသံုးစြဲမႈ
မႈကိုမ်ားျပားလာေစႏုိင္ေသာအစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးဆန္႔က်င္ဘက္ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ရွိေစမည္ေလာ၊
အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးတစ္ရပ္၏မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အတြင္းရွိျပည္
ည္္သူေရးရာေပၚလစီမ်ားအေပၚတြင္အဓိကအေလးထားေသာေၾကာင့္ကမၻာႀကီး၏အျခားတစိတ္တစ္ေဒသ
ဒသရွိလုပ္အားစုႏွင့္ကုန္းခမ္းလာေသာအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္တည္မွီေနရေသာအရင္းရွင္စန
စနစ္၏ေနထုိင္မႈဂုတ္ေသြးစုပ္ေသာပံုစံကိုေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမရွိေခ်။

(imperial

mode

of

living)

လူမႈအဆင့္အတန္းလႊာမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ေသာလူမ်ဳိးေရးႏွင့္လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေ
ႈေမးခြန္းမ်ဳိးမထုတ္ေခ်။အရင္းရွင္စနစ္၏ဗဟုိတြင္ေနထုိင္မႈဂုတ္ေသြးစုပ္ေသာပံုစံသည္ဗိုလ္က်စိုးမိုးမ
းမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။(အျခားေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းရွိအလယ္လတ္တန္းစားႏွ
ႏွင့္အထက္တန္းလူမႈအလႊာမ်ားတြင္လည္းရွိေနႏုိင္ပါသည္။)
အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာလတ္တေလာေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ားတြင္

1992

ခုႏွစ္ပထမဆံုးရီယိုကြန္႕ဖရင့္တြင္စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး(Sustionable
Dovelopment)
ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းပါ၀င္မႈမရွိျခင္းသည္အေရးႀကီးေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ေရရွည္စဥ
စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတုိးတက္ေရးေပၚလစီမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမရွိခဲ့ေပ။ႏုိင္ငံေရး၊ယ
၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လူမႈစီးပြားေရးဆုိ္င္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုေလ်ာ့ေပါ့တြက္ခ်က္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
့္လည္းထုိသုိ႔က်ဆံုးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။လူမႈဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားမည္သုိ႔မည္ပံုေျပာင္းလဲႏုိင္
င္သနည္းဟုကနဦးေမးျမန္းျခင္းမရွိပါကျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီတြင္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ
သာအသြင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ကိုေလ်ာ့ခ်ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေပ။အနည္းႏွင့္အ99မ်ားဆုိသလိုကိုယ္ပိုင္ျပ
ျပ႒ာန္းမႈလကၡဏာႏွင့္ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားသည္ယင္းလူမႈဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား၏ေဖာ္ျပခ်က္တစ္
စ္ခုပင္ျဖစ္ေလ့ရွိၾကသည္။
ႏိုင္ငေ
ံ တာ္ဟူသည္လူမႈဆက္သြယခ
္ ်က္တစ္ခပ
ု င္ျဖစ္သည္
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ(transformation)တစ္ခု၏နည္းလမ္းတစ္ရပ္တြင္ရွိေသာဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားကိုပိုမိုနားလည္
ည္ရန္ႏုိင္ငံေတာ္သည္

Michel

foucault

ႏွင့္

Nicos

၏အစဥ္အလာယူဆခ်က္ျဖစ္ေသာလူမႈေရးဆုိ္င္ရာဆက္ႏြယ္မႈတစ္ရပ္
relation)ကုိခံယူသေဘာေပါက္နားလည္ရန္လိုအပ္သည္။
Jessop,

1985,

Aronwitz

and

Bratisis,

(a

(Poulantzas,
2006

,

Poulantzas

1980,

Brand

social
foucault,

2006,

Gorg,

2008)

&

အေျခခံအားျဖင့္အရင္းရွင္အားလံုးအက်ဳံုး၀င္ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသာဗုိလ္က်စုိးမိုးေရးဆုိင္ရာလူမူ

မူေရးဆက္ႏြယ္ခ်က္စီးရီးမ်ားအျဖစ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကိုၾကည့္ရႈပံုမ်ဳိးျဖစ္သည္။ပါ၀ါႏွင့္လႊမ္းမိုးႀကီ
ကီးစိုးမႈဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚတြင္အေျခခံေသာအျပဳခံ
(သို႔)ျပဳမူေဆာင္ရြက္လက္ခံထားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ယူဆသည္။ႏုိင္ငံေတာ္၏ေ၀ဖန္
န္ေရးသီအုိရီတစ္ရပ္သည္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏စိစစ္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ႏွင့္အတူစတင္သင့္သည္။ႏို
ိုင္ငံေတာ္၏စိစစ္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။
လူတန္းစားခြဲျခားသူ၊မ်ဳိးခ်စ္၊လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားသူ၊ပို႔စ္ကိုလိုနီရယ္ႏွင့္နယ္ခ်ဲ႕စသည္ျဖင့္အရင္းရွင္ႏု
ႏုိင္ငံတစ္ခု၏အဓိကစြမ္းေဆာင္မႈသည္(ဆီေလ်ာ္သင့္ျမတ္ေသာျဖစ္ထြန္းစုဖြဲ႕မႈအသစ္မ်ား၏အေရြ႕ကိ
ကိုအေထာက္အပံ့ေပးရန္ခြင့္ျပဳေသာ္ျငား)လႊမ္းမိုးအားေကာင္းေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာဆက္ဆံေရးမ်
မ်ားကိုေပါင္းစည္းရန္ႏွင့္စဥ္ဆက္မျပတ္္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံေရး၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လူမႈ
မႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာျပန္လည္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္ပဋိပကၡႏွင့္အက်ပ္အတည္းမ်ားကိုအခြင့္အလမ္းမ်
မ်ားအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းလဲေစျခင္းျဖင့္အက်ဳိးအာနိသင္မ်ားေပၚထြန္းေစသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္၏ေနာက္ထပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ကိုဥေရာပတြင္လတ္တေလာက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕
္႕ေလ့လာႏုိင္သည္။လႊမ္းမိုးႀကီးစုိးေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအႀကိဳက္အက်ပ္အတည္းမ်ားတြင္ပါ၀င္စြက
ြက္ဖက္ျခင္းျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံေတာ္၏ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာသည္သူ႕နည္းသူ႔ဟန္ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးအလုပ္ျ
္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွသီးျခားအမွီအခုိကင္းျခင္းမရွိေပ။လႊမ္းမိုးႀကီးစုိ
ုိးေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အသံုးခ်ခံကိရိယာတစ္ခုလည္းမဟုတ္ေခ်။ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းသမု
မုိင္းဆုိင္ရာရုန္းကန္မႈမ်ားႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကိုယင္း၏ဥပေဒႏွင့္ရုပ္၀တၳဳဆုိင္ရာဖြဲ႕စည္းအုပ္
ပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ယင္း၏ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ေပၚလစီမ်ား၊ယင္း၏ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံ၊ဦးစားေပးမႈႏွင့္ဆံုးျ
းျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားအျဖစ္ေဖာ္ျပႏိုင္ၾကသည္။ဗ်ဴရိုကေရစီီမ်ားသည္၄င္းတုိ႔၏ကိုယ္ပုိင္စဥ္ဆ
္ဆက္မျပတ္ရပ္တည္မႈအတြက္ေသခ်ာထက္သန္ေသာအက်ဳိးစီးပြားတစ္ရပ္ရွိၾကသည္။ႏုိင္ငံေတာ္၏ဖ
၏ဖြဲ႕စည္းပံုစံမ်ားႏွင့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ေရြးခ်ယ္လက္ခံမႈပံုစံရွိသည္။လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည
သည္၄င္းတုိ႔၏မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတြင္းယင္းေရြးခ်ယ္လက္ခံေသာစရိုက္လကၡဏာကိုထည့္သြင္းစဥ
စဥ္းစားၾကသည္။

Bob

Jessop

က

Nicos

Poulantzas

၏အလုပ္ကိုရည္ညႊန္းလ်က္ယင္းျဖစ္စဥ္ကိုႏုိင္ငံေတာ္၏မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာေရြးခ်ယ္လက္ခံမႈ

(Strategic

selectivity of the state) အျဖစ္ေခၚဆုိသည္။
စ္ခုလည္းျဖစ္သည္
ႏုိင္ငံေတာ္္ကိုသီးျခားနည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ဖြဲ႕စည္းရႈျမင္လွ်င္စစ္ေျမျပင္တ
100
ည္။ကြဲျပားျခားနားေသာလူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္၄င္းတုိ႔၏ကိုယ္ပိုင္အက်
က်ဳိးစီးပြား၊ဥပဓိအမွတ္အသားႏွင့္တန္ဖုိးထားမႈမ်ားအတြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ၾကသည္။အေပးအယူ(သို႔)အျခားသူမ်ား
ကိုအားနည္းေအာင္ျပဳလုပ္ၾကသည္။အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီသည္အေထြေထြအက်ဳိးစီးပြားအျဖစ္ကိုယ္စားျပ
ျပဳေသာ၄င္းတုိ႔၏ကိုယ္ပုိင္အက်ဳိးစီးပြားမ်ားရွိရန္ရည္ရြယ္ၾကသည္။အင္အားႀကီးေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္
င္လႊမ္းမုိုးအားေကာင္းေသာအရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့္အေထြေထြအက်ဳိးစီးပြားဟုေသာစကားလံုးအစား
ားယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိမႈ

(Competitiveneve)

အျဖစ္သံုးစြဲလာၾကသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းအဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္အင္အားခ်ိ
်ိနဲ႕ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိလည္းေတြ႕ရွိလာၾကသည္။ယင္းသည္အခ်ဳိးမညီမွ်ေသာဆက္ဆံေရးတစ္
စ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။အဆိုပါရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ပဋီႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား
political) ျပဳလုပ္ေသာလူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္ကိုခရီးတြင္ေစသည္။ယင္းပဋိႏုိ္
ိ္င္ငံေရးသမားမ်ာသည္လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းရွိလႊမ္းမိုးႀကီးစုိးေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ပါ၀ါ

(Anti

၀ါဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚလႊမ္းမိုးမႈတခ်ဳိ႕ရွိၾကသည္။သို႔ျဖစ္ရာႏုိင္ငံေတာ္တြင္လည္းလႊမ္းမိုးမႈတစ္ခ်ဳိ႕ရ
႕ရိွႏိုင္သည္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ႏုိင္ငံေတာ္သည္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆုိ္င္ရာလႊမ္းမိုးႀကီးစုိးမႈ၏အေျခခံအက်
က်ဆံုးအခ်က္အလက္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိုျပဳလုပ္ႏုိင္သကဲ့သို႔အေ
အေျခအေနတစ္ရပ္အတြင္းလုိက္နာေစရန္လည္းျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ႏုိင
ိင္ငံေတာ္သည္ဥပေဒ၊ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ား၊အသိပညာအသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္လုပ
ုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိမႈအေပၚတြင္အေလထားႀကိဳးစားသည္။ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္အားနည္းေသာလူ
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္သာမန္လူမ်ား၏ပါ၀ါကိုဆီေလ်ာ္မွန္ကန္ေစသည္။ႏိုင္ငံေတာ္သည္ေျမာ
မာက္မ်ားလွစြာေသာလူမႈျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚတြင္လည္းကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္မႈရွိသည္။ယင္းျပႆ
ပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာအျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္းပိတ္ပင္ဟန္႔တားႏိုင္သည္။
လူမႈဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ႏိုင္ငံေတာ္အယူအဆသည္ပါ၀ါဆက္ဆံေရးအခင္းအက်င္းမွ်ပင္
င္မဟုတ္ေပ။လူမ်ားစု၏စိတ္ထဲတြင္သဘာ၀က်က်ရွိေသာေယဘုယ်ဆန္ေသာ

discourses

မ်ားကိုလည္းစဥ္းစားသင့္ၾကသည္။ယင္းရႈေထာင့္သည္လူမ်ဳိးေရး(သို႔)လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံေရးမ်ားကိုသေဘာ
ဘာေပါက္နားလည္ႏိုင္ေရးအတြက္ေသာ့ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
ျပည္သ႔ေ
ူ ရးရာေပၚလစီမ်ား
အထက္တြင္တင္ျပခဲ့ေသာေလ့လာစိစစ္မႈမ်ားကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီ
စီမ်ားသည္ႏုိင္ငံေတာ္၏ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ကိရိယာတန္ဆာပလာတစ္ခုမွ်မဟုတ္ေပ။ဘ
။ဘက္မလိုက္ေသာေဆာင္ရြက္မႈလည္းျဖစ္သည္။ယင္းတုိ႔ကိုေအာက္ပါဆက္ဆံေရးအေျခအေနမ်ား
ားတြင္နားလည္ရမည္။
-

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအျပားျပားေသာဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား

-

လူ႕အဖြဲ႕စည္း၏အမ်ဳိးမ်ဳိးအျပားျပားေသာဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား

-

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ျပန္လည္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

ျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီမ်ားသည္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံသေဘာတရားအမ်ားစုႏွင့္ကြဲျပားျခားနားသည္
ည္္။ႏုိင္ငံေတာ္၏ကိရိယာတန္ဆာပလာတစ္ခုလည္းမဟုတ္ေပ။အေျခအေနအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြ
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တြင္အၿမဲဆက္စပ္ေနေသာကြဲျပားျခားနားသည့္လူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာဇာတ္ေကာင္မ်ားအၾ
အၾကားၿပိဳင္ဆုိင္မႈရလဒ္အျဖစ္၊တည္ၿငိ္မ္မႈမ့ဲမွ်ေျခတစ္ရပ္အျဖစ္ျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီမ်ားကိုနားလည
လည္ရမည္။ျပႆနာမ်ားကုိထိေရာက္စြာကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ေသာျပည္သူေရးရာေပၚလစီ
စီဟုတ္မဟုတ္ဖြင့္ဆိုေဖာ္ျပႏိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားစြာရွိသည္။ယင္းသည္မွီျငမ္းထားေသာအတု
တုိင္းအတာမ်ားအေပၚတြင္သာတည္မီွိေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲလူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာဖြဲ႕စ
႕စည္းပံုမ်ားအေပၚတြင္လည္းမူတည္ပါသည္။ဤေနရာတြင္ျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီမ်ားကိုပုိမိုပံုေဖာ
ဖာ္ရန္အလုိငွာတစ္ခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားကိုအက်ယ္ခ်ဲ႕ေဖာ္ျပလုိပါသည္။
၁။ျပည္သ႔ေ
ူ ရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္တည္ရၿွိ ပီးလူမႈေရးဆုိင္ရာဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား
၁၉၇၇ခုႏွစ္က

CLaus

offe

ႏွင့္

Gero

၏ေမးခြန္းတစ္ခုသည္အလြန္အေရးပါေသာစမွတ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚပံုဆဲပင္ျဖစ္သည္။

Lenhardt

(၄င္းတုိ႕၏ရည္ညႊန္းစကားစုကိုေအာက္ပါအတုိင္းအမြမ္းတင္ေဖာ္ျပလုိသည္။လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်
မ်ားသည္လူတန္းစားပဋိပကၡတစ္မ်ဳိးတည္းေၾကာင့္သာပ်က္ဆီးေရႊ႕ေလ်ာသြားရျခင္းမဟုတ္ေပ။ေငြရင
ရင္းကိုပုဂၢလိတစ္ဦးခ်င္းစီကမည္သို႔ရယူ၊သံုးစြဲသည္ဆိုသည္ကလည္းျပန္ဌန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနျပ
ျပန္သည္။အခမဲ့လုပ္အားလုပ္ခႏွင့္ပုဂၢိလကအရင္းအႏွီးတန္ဖိုးတိုးပြားျခင္းအေပၚအေျခခံေသာစီးပြ
ပြားေရးႏွင့္လူတန္းစားအလႊာဆုိင္ရာသီးျခားျပႆနာမ်ားအတြင္းျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားမည္
ည္သို႔ေပၚထြက္လာပါသနည္း၊

(1977:100)

တစ္နည္းဆုိေသာ္တည္ရွိၿပီးလူမႈေရးဆုိင္ရာဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားအတြင္းျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီမ်ားကိုက
ုကနဦးစတင္စဥ္းစားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ပိုမိုတိက်ေသာေလးနက္ေသာေဖာ္ျပခ်က္အျဖစ္သို႔မဟုတ္ရ
္ရႈပ္ေထြးေသာတုန္႔ျပန္ရိုက္ခတ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားကမည္သို႔ရွိမည္နည္း?
Lenhardt

Offe ႏွင့္
၏အလုိအရ-

အရင္းရွင္စနစ္၏ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကိုေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပႏုိင္သည္။
(က)လူမႈေရးဆုိင္ရာဇာတ္ေကာင္းမ်ား၏ေတာင္းဆုိမႈ
(တရား၀င္မႈထိန္းသိမ္းရန္အလုိငွာအတုိင္းအတာဒီကရီတစ္ရပ္အထိလုိအပ္ေသာ)
(ခ) စုဖြဲ႕စုပံုျဖစ္စဥ္ကိုဖြင့္ဆုိရွင္းျပႏုိင္ေသာေမာင္းႏွင္အား
ယင္းအဆိုေဆြးေႏြးခ်က္သည္အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ
သာ္ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္းသည္ျပႆနာမ်ားကိုသူ႔နည္းသူ႔ဟန္ႏွင့္ေျဖရွင္းရန္
န္ႀကိဳးစားေနၾကေသာအျခားဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ဗ်ဴရိုကေရစီမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ျပဳမႈေဆာ
ဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီၾကားတင္းမာမႈမ်ားအ
းအျဖစ္အနက္ျပန္ႏုိင္ပါသည္။
ယေန႔လက္တင္အေမရိကအတြက္တူညီေသာေမးခြန္းတစ္ခုကိုလည္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္
ည္။သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းမွတစ္ဆင့္ထိန္းသိမ္းထားေသာစုဖြဲ႕စုပံုမႈျဖစ္စဥ္သည္မည္သို႔နည္း?
ထုတ္လုပ္ေရးပိုလွ်ံမႈအတြက္ျဖန္႔ျဖဴးမႈဆုိင္ရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္သံယံဇာတထုတ္လုပ္မႈကိုလံႈ႔ေဆာ္ေသာ
သာလူမႈေရးဆုိင္ရာေတာင္းဆိုမႈမ်ားကမည္သည့္အရာမ်ား
ျဖစ္သနည္း၊ဆန္႕က်င္ဘက္အားျဖင့္သံယံဇာတထုတ္ယူမႈကိုဆန္႔က်င္ေသာေတာင္းဆုိမႈမ်ားကမ
ကမည္သည့္အရာမ်ားနည္း၊ဆုိရေသာ္တရား၀င္မႈတစ္ရပ္ကိုျပန္လည္ထ
102ုတ္လုပ္ရန္ႀကိဳးစားေသာေတာင
ာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ရွင္းျပဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚႏုိင္ငံေတာ္ကမည္သို႔ေဆာင္ရြက္သည္ကိုေလ့လာသင့္သည္။
Offe

ႏွင့္

Lenhardt

တုိ႔၏အဆုိကိုဖတ္၍ၾကည့္လွ်င္ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ရန္အစျပဳအေျခအေနတစ္ရပ္
ပ္အျဖစ္ျပႆနာမ်ား၏အတိမ္အနက္ကိုႏိုင္ငံေတာ္ကမည္သု႔ိစုစည္းနားလည္ႏုိင္သနည္းဟုေမးျ
းျမန္ႏုိင္ပါသည္။အမွန္စင္စစ္ေတာင္းဆုိမႈကိုျပဳလုပ္ေသာဇာတ္ေကာင္းမ်ားကိုယ္တုိင္ပင္ျဖစ္
စ္ေနႏုိင္ပါသည္။ထုိ႔ျပင္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ေျဖရွင္းမႈမ်ားကိုလံႈ႕ေဆာ္ေသာေကာ္မရွင္
အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္သတင္းပို႔ခ်က္က့ဲသို႔ေသာ္ယႏၲရားမ်ားလည္းရွိေနပါ
ပါေသးသည္။လြတ္လပ္ေသာရႈေထာင့္တစ္ခုမွၾကည့္လွ်င္ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမႈမ်ား၊ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့
င့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုသေဘာေပါက္နားလည္ရန္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

(သုိ႔)

၂။ႏိင
ု ္ငံေတာ္သည္လူမႈဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္
အေထြေထြစိတ္ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ျပႆနာေျဖရွင္းစီမံႏုိင္ေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၌ႏိုင္ငံ
ငံေတာ္သည္ျပဳမူေဆာင္ရြက္ဘက္လုိက္မႈကင္းသည့္ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူမဟုတ္ေပ။ရံဖန္ရံခါ၌ထင
ထင္ျမင္ယူဆတတ္ေသာကိုလိုနီပါ၀ါသို႔မဟုတ္အရင္းအနွီးကိရိယာလည္းမဟုတ္ေပ။လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေသ
ေသာလူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားအေနႏွင့္ရာစုႏွစ္မ်ားစြာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာလူမႈဆက
ဆက္္ဆံေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ႏိုင္ငံေတာ္ကိုထင္ျမင္ယူဆျခင္းသည္ပိုမိုအလုပ္ျဖစ္သည္။အနည္းႏွင္
င့္အမ်ားဆုိသလိုအေျပာင္းအလဲဒိုင္နမစ္ႏွင့္အက်ပ္အတည္းကဦးေဆာင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက
တက္မႈလည္းျဖစ္သည္။အမွန္စင္စစ္ႏိုင္ငံေတာ္သည္အၿပိဳင္အဆုိင္အေျခအေနတစ္ရပ္၌ဘူဇြာလူတန
တန္းစားကဲ့သို႔ေသာအုပ္စုမ်ားကိုတက္ၾကြစြာစုစည္းသကဲ့သို႔အားနည္းေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လႊမ္းမိ
မိုးႀကီးစိုိးေသာအုပ္စုမ်ားကိုကြဲျပားေစသည္။ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္ယင္း၏ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံမ်ာ
်ားမွတစ္ဆင့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ဝိေရာဓိ

-

Materially

condense

(P.oulantzas,

1980)

တုုိ႔သည္ပံုေပၚရံုသာမကအေစးကပ္မႈၿပိဳကြဲျခင္းကိုကာကြယ္ရာတြင္လည္းအျမဲတမ္းထင္သာျမင္သာႀကိဳ
ိဳးစားအားထုတ္မႈရွိသည္။လြတ္လပ္ေသာအျမင္တစ္ရပ္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ႏုိင္ငံေတာ္၏ဖြဲ႕စည္
ည္းမႈပံုစံသည္ပါ၀ါဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟုေသာအခ်က္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။အသ
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုျဖစ္ေစေသာတန္ဆာပလာစီးရီးမ်ားသည္လည္းမရွိမျဖစ္လုိအပ္ပါသည္။ဆုိလိုသည
သည္မွာပါ၀ါဆက္ဆံေရးမ်ားကိုျပန္လည္စုစည္းရန္ႏွင့္ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းရွိရန္အလိုငွာႏုိင္ငံ
ငံေတာ္ကိုနားလည္ရန္မျဖစ္မေနလုိအပ္ပါသည္။သို႔မဟုတ္ပို၍ဆုိရေသာ္သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္၊ဒီမုိကရ
ကရက္တစ္ႏွင္ရုန္းကန္မႈတုိက္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊

(Discourses)

ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ဆက္ဆံေရးမ်ားအေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
၃။အရင္းရွငက
္ ိုလိုနျီ ပန္လည္ထုတ္လုပျ္ ခင္းအတြင္းရွိႏုိငင
္ ံေတာ္၏အခန္းက႑ရပ္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဦးစားေပးအစိုးရမ်ားႏွင့္ဘိုလီဗီးယားႏွင့္အီေကြေဒၚႏုိင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ
ွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ဖြဲ႕စည္းပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲျခင္းအခက
ခက္အခဲမ်ားႀကီးစြာရွိေနသည္။ႏုိင္ငံ၏လူမႈအင္အားစုမ်ားသည္ယင္းတုိ႔၏အက်ဳိးစီးပြား၊သေဘာထားမ်ာ
်ားႏွင့္ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို

(အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ပို႔စ္ကိုလိုနီႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း)

ေဖာ္ျပၾကသည္။

Marx

သည္ေငြေၾကးႏွင့္တန္ဖုိးကဲ့သို႔ေသာအရင္းရွင္လူမႈေရးပံုစံမ်ားအေၾကာင္းကိုလူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆု
ဆုိင္ရာျပန္လည္ထုတ္လုပ္မႈ၏အေရးႀကီးေသာပံုစံတစ္ခ်ဳိ႕အျဖစ္ေျပာဆိ
ုခဲ့သည္။လူသားတုိ႔သည္၄င္
103
င္းတို႔၏ေဆာင္ရြက္တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားအတြင္း

(အလိုအေလ်ာက္)

တန္ဖိုးမ်ားကိုျပန္လည္ထုတ္လုပ္ၾကသည္။ယင္းတန္ုဖုိးသည္ထုတ္လုပ္ပံုနည္းလမ္းႏွင့္ထုတ္လုပ္သူ
သူကြဲျပားျခားနားျခင္းအေပၚမူတည္သည္။အၿပိဳင္အဆုိင္အေျခအေနမ်ားအတြင္းအရင္းရွင္တို႔၏လိ
လိုအပ္ခ်က္အရအစြန္းထြက္

(လုပ္အားခမ်ားမွတစ္ဆင့္)

ပန္လည္ထုတ္လုပ္ၾကသည္။တန္ဖုိးပံုစံသည္ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာအေျခအေနတစ္ရပ္မွ်မကအရင္းရွင္အျ
အျဖစ္ႏွင့္လုပ္ခရရွိသူအျဖစ္ႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုျမင္ပံုျမင္နည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးမႈႏွင့္အျမတ္ထုတ္ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၏ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္အခါခပ္သိမ္းျဖစ္ပ်
ပ်က္ေနျခင္းမဟုတ္ေပ။ဖြဲ႕စည္းမႈပံုသ႑ာန္အားျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္သည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ
ရာျပန္လည္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္အေရးႀကီးေသာအေျခအေနမ်ားကိုျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ယ
။ယင္းသည္တုိးပြားျမင့္တက္လာေသာပဋိပကၡမ်ားကိုင္တြယ္ေရးအတြက္နည္းလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သ

ျပ

္သည္။ယင္းဖြဲ႕စည္းမႈပံုသ႑ာန္သည္ႏုိင္ငံအမႈထမ္းမ်ား၏ေန႔စဥ္တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင
ဆင့္ကိုယ္တုိင္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္သည္။အေသးအဖြဲ႕ျပဳမႈေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊အသိပညာႏွင့္ကိုယ္ပိုင္တူ
တူရႈခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္သည္။ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ား၊ေလာ္ဘီမ်ား/အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အျခာ
ခားေသာအရာမ်ားျဖင့္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္သည္။လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရွိႏုိင္ငံ၏သီးျခားအခန္းက႑ပ္ျဖစ္ေ
္ေသာမီဒီယာႏွင့္အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ကိုယ္တုိင္တရား၀င္ျပန
ပန္လည္ထုတ္လုပ္သည္။
အက်ဳိးစီးပြားကို္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ပုဂၢလိကပိုင္ဆုိင္မႈအေပၚအာမခံျခင္းျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္သည္မ
္မညီမွ်မႈႈမ်ားကိုေမြးထုတ္သည္ဟုအေရးတႀကီးမွတ္သားရသည္။ယင္းဘက္လုိက္မႈသည္အခါခပ္သိမ္းထင္ရ
္ရွားျမင္သာႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။

Poulantzas

ကႏုိင္ငံေတာ္၏ေရြးခ်ယ္မႈအယူအဆတစ္ရပ္ကိုမိတ္ဆက္ခ့ဲသည္။ဘ႑ာေရးလ်ာထားမႈဥပေဒစည္
ည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အမႈထမ္းမ်ားသည္ႏုိင္ငံေတာ္၏ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာဖြဲ႕စည္းမႈပံုသ႑ာန္မ်ားလည
လည္းျဖစ္ၾကသည္။ယင္းခ်ပ္၀တ္တန္ဆာမ်ားသည္အျခားသူမ်ားထက္အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ဇာတ္ေကာင္မ်ား
ားေသခ်ာေစရန္(လႊမ္းမုိးႀကီးစုိ္းေသာလူတန္းစား/လူျဖဴ)
ႏွင့္ျပႆနာမ်ားအေပၚ၌အရွိန္ျမင့္အေလးထားမႈကိုျပသရန္အသံုး၀င္သည္။ဆုိလိုသည္မွာျပည္
ည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီမ်ားသည္ႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းပံုတစ္ရပ္၏အစိတ္အပို္င္းမွ်သာလွ်င္ျဖစ္သည္။လႊမ္းမု
မုိးႀကီးစိုးေသာဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုဆန္႔က်င္ရပ္ခံေသာႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာေျပာင္းလဲ
လဲျခင္းကိုခုခံရပ္တည္မႈ၊ပို႔စ္ကိုလိုနီ၊နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒီ၊မ်ဳိးခ်စ္၊လူတန္းစားခြဲသူစသည္ျဖင့္ႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းပံုကို
ိုရႈျမင္ႏုိင္သည္။ထုိ႔ျပင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္နီယိုလစ္ဘရယ္ေခတ္၏အေတာ္တန္ထိေရာက
ာက္ေကာင္းမြန္ေသာေပၚလစီမ်ားႏွင့္အျခားအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကိုလည္းလႈံ႕ေဆာ္ပြားမ်ားႏုိင္သည္။
၄။ႏုင
ိ ္ငံေတာ္ႏွင့္ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရး
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ယင္း၏ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာသည္အင္အားစုမ်ား၏ရုပ္၀တၳဳစုဖြဲ႕ေပါင္းစည္းမႈဆိုင္
င္ရာသီးျခားဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ကြဲျပားျခားနာမႈအစုအေပါင္းႀကီးတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ဥပမာအားျဖင့္
့္ဘရားဇီးႏုိင္ငံတြင္ႏို္င္ငံေရးဆုိင္ရာပေရာဂ်က္တစ္ခုအျဖစ္ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏ
းႏွင့္စက္မႈလယ္ယာျပဳလုပ္ေရးတုိ႔သည္အတူတကြပူးတြဲတည္ရွိၾကသည္။တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆန္႔က်င္
င္ကြဲလြဲသည္သာမကယင္းပေရာဂ်က္မ်ားအၾကားဆက္ဆံေရးမွာလည္းအခ်ဳိးမညီျဖစ္ၾကသည္။ဆုိလိုသည္
ည္မွာေျမရွင္ဘူဇာ၊ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ၊ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ေျမယာမဲ့မ104
်ားစသည္ျဖင့္အင္အားစုမ်ား၏
း၏သီးျခားဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚတြင္အေလးဂရုျပဳရမည္။
ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားသည္ႏိုင္ငံေတာ္ပေရာဂ်က္မ်ားအျဖစ္ရည္ရြယ္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား၏အစိတ
ိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒမွာကဲ့သို႔ႏိုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကိုတျဖည္းျဖည
ဖည္းေသးငယ္ေအာင္ေလွ်ာ့ခ်သည္မွန္ေသာ္လည္းယခုဥပမာတြင္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိ
ကိုစက္မႈလယ္ယာသို႔ကူးေျပာင္းေရးကိုအဓိကဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သည္ကိုလည္းေတြ႕ႏုိင္
င္သည္။ႏိုင္ငံေတာ္ပေရာဂ်က္တစ္ခုသည္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အတြင္းရွိဗိုလ္က်စိုးမိုးေသာ
သာပေရာဂ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္မႈကင္းစြာမဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိင္ေပ။အမွန္တကယ္အသံုးျပဳမႈ
ၿခိမ္းေျခာက္မႈအေပၚအေျခခံေသာပေရာဂ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။အမ်ားသေဘာတူညီမႈႏွင့္ေစ့စပ္ည
္ညိႏိႈင္းထားေသာကတိက၀တ္မ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။ယင္းဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးပေရာဂ်က္မ်ားတြင္သီးျ

(သို႔)

းျခားလြတ္လပ္မႈရွိႏိုင္ေသးေသာ္လည္းယင္း၏ဖြဲ႕စည္းမႈပံုသ႑ာန္ႏွင့္ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစ
လစီမ်ားအေနျဖင့္မူလူ႕အဖြဲ႕အစည္းကေဖာ္ေဆာင္ေသာပေရာဂ်က္မ်ားအတြင္းမွလြတ္ကင္းျခင္းမရွိႏုိင္ေပ။
သို႔ျဖစ္ရာျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီမ်ားတြင္မၾကာခဏေတြ႕ရတတ္ေသာလူမႈအေစးကပ္မႈမရွိျခင္းသည္ႏုိ
ုိင္ငံေရးဆုိင္ရာျပႆနာတစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္းေလ့လာရန္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ယင္းသည
သည္အဓိကအေျခခံက်ေသာဇာတ္ေကာင္မ်ားသေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္မရရွိႏုိင္ျခင္းအေျခအေနတစ္ရပ
ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။အေစးကပ္မႈမဲ့ျခင္းသည္ဗိုလ္က်စိုးမိုးႏိုင္ျခင္းမရွိမႈ၏သေကၤတအညႊန္းတစ္ရပ္ျ
္ျဖစ္သည္။တစ္နည္းဆုိေသာ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာလႊမ္းမိုးႀကီးစုိးမႈပံုစံမ်ားကိုဥ
ုဦးေဆာင္ရန္အင္အားစုတစ္ရပ္၏မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ဆုိရလွ်င္လႊမ္းမိုးႀကိးစိ
စိုးေသာပေရာဂ်က္တစ္ခုရွိမွသာလွ်င္ႏုိင္ငံေတာ္ပေရာဂ်က္တစ္ခု

(သို႔)

ပေရာဂ်က္မ်ားအျဖစ္အနက္ျပန္ဆုိႏိုင္ပါသည္။ဗိုလ္က်စိုးမုိးေရးအေျခအေနတစ္ရပ္၌အရင္းရွင္စနစ္ဖံ
ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကိုလ်င္လ်င္ျမန္ျမန္လက္ခံထားေသာေၾကာင့္တည္ရွိၿပီးပေရာဂ်က္စုဖြဲ႕မႈတစ္ခုထက
ထက္အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ပိုမိုခက္ခဲတတ္သည္။ယင္းသည္ျဖစ္တန္ႏုိင္စြမ္
မ္းေသာအျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္သံယဇာတထုတ္လုပ္မႈပံုစံေမာ္ဒယ္တစ္ရပ္အတြက္အေရးႀကီးကြဲ
ြဲျပားေသာေမးခြန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ပဋိပကၡ

(သို႔)

ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမဲ့ျခင္းတြင္ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးကိုအသံုးမခ်ႏိုင္ပါ။ပါ၀ါ

(သို႔)

လႊမ္းမုိးႀကီးစုိးမႈမရွိဘဲဗိုလ္က်စိုးမိုေရးမရွိႏုိင္ပါ။ဗိုလ္က်စိုးမိုးျခင္းသည္ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာဖြ႕ဲ စည္းမ
းမႈပံုစံမ်ားအတြင္းအဓိကကိုယ္စားျပဳဇာတ္ေကာင္မ်ားသီးျခားစုဖြဲ႕မႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ယင္းဇာတ္ေက
ေကာင္မ်ားသည္ဆုိင္ရာဥပဓိအမွတ္အသားသရုပ္ကိုျပန္လည္ထုတ္လုပ္ၾကသည္။အရင္းရွင္စနစ္ဗိုလ္က်စိုိး
ိးမိုးေရးထက္ဗိုလ္က်စုိးမိုးေရး၏လြတ္လပ္မႈအျမင္တစ္ရပ္ကိုပိုမိုပါ၀င္ေစသင့္သည္။
၅။ျပည္သ႔ေ
ူ ရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏အသိပညာ
လက္တင္အေမရိက၏အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားခ်မွတ္ရန္ျပႆနာမ်ား၊ဇာ
ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ကိစၥေရးရာအျဖာျဖာ၏အတိမ္အနက္ကိုႏုိင္ငံအမႈထမ္းမ်ားအေနႏွင့္လံုေလ
ေလာက္သိျမင္ႏွံ႕စပ္မႈရွိလွ်င္္ထင္သာျမင္သာရွိပါလိမ့္မည္။လက္ေတြ႕တြင္၄င္းတို႔၏ရႈျမင္မႈသ
ႈသည္အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာျဖစ္ၿပီးျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားျပဳလုပ္မႈသည္ပင္နည္းပညာဆုိင္ရာျဖ
ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။ႏိုင္ငံေတာ္သည္ေျပာင္းလဲရမည့္လူမႈေရးပံုစံမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားကို
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ိုအျပည့္အ၀ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္စုစည္းရမည္။နီယိုလစ္ဘရယ္ပေရာဂ်က္သည္ကုမၸဏီမ်ား၊ပုဂၢလိ
လိကအႀကံေပးမ်ားမွတစ္ဆင့္ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ရမည္။
လြတ္လပ္အမွီအခုိကင္းေသာျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားသည္တန္ဖိုးထားမႈ၊ကို္ယ္က်ုဳိးစီးပြား၊လုိအပ
အပ္ခ်က္၊ျပႆနာစေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အသိဥာဏ္ပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈပံုစံႏွင့္ထက္ေအာက္ဆ
္ဆက္ဆံေရးမဟုတ္ေသာစုစည္းသိမ္းဆည္းမႈ၏အဓိကဇာတ္ေကာင္ျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံေတာ္အေ
အေနႏွင့္လည္းလူမႈေရးပဋိပကၡမ်ား၏အေၾကာင္းရင္း၊လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏အက်ဳိးစီးပြား၊ျပႆနာ၊ဆ
၊ဆႏၵသေဘာထားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာအသိအျမင္ၾကြယ္၀မႈရွိရမည္။သုိ႔မဟုတ္အႏၲရာယ္အလြန္ႀကီးပါ
ပါမည္။ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ား၊မေအာင္ျမင္ရျခင္းတြင္ဗ်ဴရိုီကေရစီကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကိုဆန္႔က်င္ေ၀း
၀းကြာျခင္းသည္အဓိကလြမ္းမုိးႀကီးစိုးေသာအျမင္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။အဆံုးတြင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္
ည္းမွႏိုင္ငံေတာ္ကိုသီးျခားခြဲထုတ္ရႈျမင္ေသာအျမင္တစ္ရပ္ႏွင့္အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေရးသေဘာထ
ာထားတစ္ရပ္အျဖစ္ေလ်ာ့က်ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ပါသည္။

ႏုိင္ငေ
ံ တာ္ကိုအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဇာတ္သြငး္ ျခင္း
စီးပြားေရးတြင္သာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္ရွိသည္မဟုတ္ေပ။ႏုိင္ငံတြင္လည္းအျပည္ျပ
ျပည္ဆုိင္ရာဇာတ္သြတ္သြင္းျခင္းရွိလာသည္။ကမၻာ႕ေစ်းကြက္၏၀ယ္လိုအားကို
(သံယံဇာတထုတ္လုပ္မႈပံုစံက့ဲသုိ႔ေသာ)

ျပ

ပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံ၏အေဆာက္ဦးသ႑ာန္မ်ားျဖင့္ေရးသားထားသည္။အျပည္ျပည
ပည္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အဦးပံုစံမ်ားတြင္ႏိုင္ငံတစ္ရပ္၏လကၡဏာမ်ားရွိၾကသည္။ (Brand & Gorg,
2008)
လက္တင္အေမရိကအစိုးရမ်ား၏နီယိုလစ္ဘရယ္ဆန္႔က်င္ေရးေပၚလစီမ်ားတြင္
(ဥပမာအခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွတစ္ဆင့္စီးပြားေရးတုိးတက္ေစ)ႏုိင္ငံေတာ္၏ႏိႈင္းရလြတ္လပ္မႈကိုျပန္
န္လည္ေရးဆြဲဖြဲ႕စည္းသည္။ပံုမွန္အားျဖင့္ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ျဖစ္ေပၚသည္။လူမႈေရးအင္အား
ားစုမ်ား၊နီယိုလစ္ဘရယ္စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာေတြးေတာမႈမ်ားသည္စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈ
မႈေရးဆုိင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ေတြးေခၚပံုနည္းလမ္းမ်ားကိုေျပာင္းလဲေစသည္။လက္
က္ရွိတုိးတက္ေစတတ္ေသာျဖန္႔ျဖဴးေရးေပၚလစီမ်ားသည္ကမၻာ႕ေစ်းကြက္၏ေပါင္းစည္းမႈတစ္ရပ္အေ
အေပၚတြင္လံုလံုလ်ားလ်ားအေျခတည္ပါသည္။ဆုိလိုသည္မွာသံယံဇာတထုတ္ယူမႈပံုစံမ်ားျပင္းထန္
န္သိပ္သည္းလာျခင္းကိုႏုိင္ငံေတာ္၏အေဆာက္အဦးမ်ားအတြင္းေတြ႔ရွိလာရျခင္း၊ႏုိင္ငံေရးဆု
ဆုိင္ရာအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္တရား၀င္မႈပိုမုိရရွိလာျခင္းမ်ားသည္ယင္းအစိုရမ်ားကိုေမးခြန္း
္းထုတ္စရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူေရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အထူးအေလးေပးေျပာလုိသည္မွာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဇ
ာဇာတ္သြင္းခံရေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္တူညီေသာေမာ္ဒယ္ကိုပင္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေနသည္။စကားမ်ဳိးစံ
စံုႏွင့္စက္မႈထြန္းကားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္းအေျခအေနမ်ားကိုအားေပးေနသည္။
(အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစေကး၏ဇာတ္ေကာင္မ်ားမွာ WTO,World Bank, UN Framework Agreement on
Climate Change)
အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစေကးႏွစ္ခုလံုးတြင္တစ္ျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာျပည
ပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္လိုအပ္ေနပါသည္။ႏုိင္ငံေတာ္သည္လူမႈေရးဆုိင္ရာဆက္ဆ
္ဆံေရးတစ္ရပ္ဟုဆုိလွ်င္ပါ၀ါဆက္ဆံေရးလူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ
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ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ေနထုိင္မႈပံုစံ၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားေျပာင္းလဲမႈတ
ႈတြင္တစ္ခ်ိန္တည္းတစ္ၿပိဳင္နက္အသီးသီးအလုပ္လုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္သမာအာဇီ၀ (Buen
Vivir)
အေတြ႔အႀကံဳေရွ႕ရႈမႈမ်ားကိုလုိအပ္ပါသည္။ျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီမ်ားမွတစ္ဆင့္ကတိက၀တ္ျပဳ
ပဳထားေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ေ၀းကြာေစႏို္င္ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အသြင္ကူးေျပာင္
င္းမႈမ်ားတြင္ရုန္းကန္ခက္ခဲမႈမ်က္ႏွာစာမ်ားပြင့္လင္းလ်က္ရွိပါသည္။
မွတ္စုမ်ား
1. This text results from a lecture given in Quito in April 2011. Therefore, references are
scarce.

2. Chair of International Politics at the University of Vienna. Brand works on critical and
especially

state

and

governance

theory,

global

political

economy,

resource

and

environmental politics, and on critiques of neoliberal globalisation. He was a member of the
“Growth, Well-Being, Quality of Life” Expert Commission of the German parliament (January
2011-April 2013), is a member of Rosa Luxemburg Foundation and on the Scientific Council
of Attac Germany.
3. Again, for the purpose of the lecture in Quito I referred to theoretical debates in Europe
and acknowledged that they might contribute some elements for understanding aspects of
actual problems of transformation in Latin America. I did not want to deny the rich debate
on the state and heterogeneous societies in Latin America.
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