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စာတမ်းအကျဥ်း 

ြမန်မာအ့ာဏာသိမ်းဆန်ကျင်ေရး လထူုအံုကွမသည် မတူကွဲြပားသည့် အစုအဖွဲများမှ ပုဂိလ်များအား စစ်တပ်
ကိုဆန်ကျင်ရာတွင် အတူတကွ ေပါင်းစည်းေစခဲ့သည်။  ၎င်းပုဂိလ်များသည် ညီွတ်ေရးှင့်ပတ်သက်
သည့် အေကာင်းအရာများငှ့်စပ်လျ်း၍ အကိတ်အနယ် ြငင်းခံုလျက်ရှိကသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာေပရှိ 
အဆိုပါ အေချအတင်ြငင်းခံုမများအရ ၎င်းပုဂိလ်တိုသည် ညီွတ်ေရး ရယူရာတွင် “ရန်သူ၏ ရန်သူသည် 
မိတ်ေဆွြဖစ်သည်” ဟူသည့် ေရတိုိုင်ငံေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရPက်မမျိးကို ေကျာ်လွန်ကာ ိုင်ငံေရးစံတန်ဖိုး
များ တူညီသည့် အေြခအေနသိုေရာက်ေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရPက်ေနေကာင်း ေဖာ်ြပလျက်ရှိသည်။ သိုေသာ်  
အဆိုပါ ဘံုစံန်းတူ အေြခအေနတစ်ရပ်ကို ကိးပမ်းဖန်တီးရာတွင်  ၎င်းပုဂိလ်တိုသည် ေတာ်လှန်ေရးကို 
မည်သိုလုပ်ေဆာင်သင့်သည်၊ ေတာ်လှန်ေရးေအာင်ြမင်သည့်အခါ ိုင်ငံေတာ်အတွက် မည်သည့်ေမာ်မှန်း
ချက်များ ထားရှိသင့်သည်တိုှင့် စပ်လျ်းပီး အက်ေကာင်းများကို ဖန်တီးမိခဲ့ကသည်။ ယခုအစီရင်ခံစာ
တွင် ေဝဖန်ေဆွးေွးမဆိုင်ရာ အေကာင်းြခင်းရာ ငါးရပ်ကို အေြခခံကာ အဆိုပါ အေချအတင်ြငင်းခံုမများကို 
တင်ြပထားပါသည်။ ၎င်းတိုမာှ လူထုအံုကွမအား မည်ကဲ့သို ေဆာင်ရPက်ရမည်ှင့်ပတ်သက်၍ နည်းဗျဟာ
ဆိုင်ရာ အြငင်းပာွးမများ၊ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့် လက်ေတွပဓါန ဝါဒအကား အေပးအယူဆိုင်ရာ 
အေချအတင်ြငင်းခံမုများ၊ မိြပေန လူလတ်တန်းစား “Gen Z” လူငယ်များ သိုမဟုတ် အေြခခံလူတန်းစား 
“အညာသား” လယ်သမားများအနက် မည်သကူ ေတာ်လှန်ေရးကို ဦးေဆာင်ေနသည်ဟူသည့်  ေြပာဆိုမ 
စကားလမ်းေကာင်းများ၊ ြမန်မာ့လူေဘာင်အတွင်း၌ တည်ရှိေနေသာ ဖိုပဓါနဝါဒကို ထုတ်ေဖာ်ေဝဖန်ေြပာဆို
ရန် သင့်မသင့်ှင့်စပ်လျ်းသည့် ေြပာဆိုေဆွးေွးမများှင့် “Burmanization” (ဗမာလူမျိးကီးဝါဒ၊ ဗမာမ
ြပြခင်း ငှ့် အြခားဆက်စပ် ေဝါဟာရများ) ှင့်စပ်လျ်း၍ ထုတ်ေဖာ်ေဝဖန်ေြပာဆိုရာတိုတွင် အေရးပါသည့် 
အြခင်းအရာတိုြဖစ်ကသည်။ “Burmanization” ှင့်စပ်လျ်းသည့် အေကာင်းအရာမာှ ေြပာဆိုေဆွးေွးမ
များအကား ေရပန်းစား လမ်းမိုးခဲ့သြဖင့် အဆိုပါ အေကာင်းအရာကို  ဦးစားေပးေလ့လာရန် သုေတသနအဖွဲ
အတကွ် အမှတ်မထင် တွန်းအားြဖစ်ေစခဲသ့ည်။ 

ပထမအချက်အေနြဖင့်  “Burmanization” အစရှိသည့် ခွဲြခားဆက်ဆံမကို န်းဆိုြပသေနသည့် စကား
ရပ်များမှာ မတကူွဲြပားြခားနcးသူတိုအတွက် မတူညီသည့် အဓိပါယ် ေဖာ်ေဆာင်ေနသြဖင့် ေဝဝါးပ်ေထွး
ေစသည်။ ဒုတိယအေနြဖင့် ဗမာမဟုတ်သည့် လူမျိးစုဝင်များသည် ခွဲြခားဆက်ဆံခံရမများှင့်ပတ်သက်
ပးီ ရှင်းလင်းေဆာင်ရPက်ြခင်း မေတွြမင်ရလင် ေတာ်လှန်ေရး၌ ပါဝင်ရန် တနွ်ဆတု်လျက်ရှိသည်။ တတိယ
အချက်မှာ လမူျိးကီးဝါဒကို ကျင့်သံုးမမာှ ဗမာလူမျိးတစ်မျိးတည်းမဟုတ်ဘဲ (ကချင်၊ ရှမ်းအစရှိသည့်) ေဒသ
တွင်း အင်အားေတာင့်တင်းသည့် လူနည်းစုဝင်များကလည်း လူဦးေရပိုမိုနည်းပါးသည့် အြခားလူနည်းစုဝင်
များအေပ ခွဲြခားဆက်ဆံမများ ြပလုပ်လျက်ရှိေကာင်း စွပ်စွဲေြပာဆိုချက်များရှိခဲ့သည်။ စတုတအချက်မာှ 
အသားအေရာင်ှင့် ဘာသာေရးအရ ခွဲြခားမတိုမာှ အများက စံသတ်မှတ်ထားသည့် လူမျိးကီးဝါဒှင့်မတူညီ
ေကာင်း၊ ၎င်းထက်ပင် ပိုမို ဆိုးဝါးိုင်ေကာင်းအား ခွဲြခားဆက်ဆံခံရသည့် ကာယကံရှင်များက ဆိုကသည်။ 
ယင်းအချက်များအားလံးုကို စုေပါင်းလိုက်ပါက အဆိုပါကိစရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ အုပ်စုများအတွက် ပိုမို
ရာှေဖွေဖာ်ထုတ်ရန်ှင့် ေရရှည်တည်တံ့ေသာမူဝါဒကို အေလးထားလုပ်ေဆာင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိေကာင်း 
ေဖာ်ြပေနသည်။ အမနှ်စင်စစ်အားြဖင့် ဤအစရီင်ခံစာတွင် အဆိုပါ အေချအတင်ြငင်းခံုမအတွက် အkိမ အေြဖ
များကို ရာှေဖွေပးထားြခင်း၊ သီးြခားအေြခအေနတစ်ခုအတွက် အေရးဆိုထားေပးြခင်းှင့် ြငင်းခံုချက်များ
အားလံုးကို ကိုယ်စားြပိုင်ြခင်း မရှိေသးပါ။ ြပည်သူများေြပာဆိုေနသည့် အေကာင်းအရာများ၊ အထူးသြဖင့် 
အစွန်းဘက်သို ပိုပီးဖယ်ထုတ်ြခင်းခံထားရေသာ အသံများကို အေလးေပး ထင်ဟပ်ြပသရန်ဟူသည့် ကျိးွံ
ေသာ ရည်ရPယ်ချက်သာ ထားရှိပါသည်။ ဤသိုလုပ်ေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် အချင်းချင်းကား နcးလည်မှင့် 
စည်းလံုးညီွတ်မ ပိုမိုရရှိေစေရးအတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရPက်ရာတွင် ဤအစီရင်ခံစာမှတဆင့် စမှတ်တစ်ခု 
ေပေပါက်လာေစရန် ေမာ်မနှ်းပါသည်။ 
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မာတိကာ



စာ - 1

အားလံးုအကျံးဝင် သက်ဆိုင်သည့် အမျိးသားေရးလကဏာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် ေပေပါက်လာသည့် အတွင်းပဋိပကများ

 ခံငံသုံုးသပ်ချက်

အေချအတင်ြငင်းခံေုဆွးေးွမ၏ အေရးပါမ

• လက်ရှိလူထုအံုကွမတွင် တပိင်တည်း ြဖစ်ပာွးလျက်ရှိသည့် ေတာ်လှန်ေရး ှစ်ရပ်ရှိပါသည်။ ပထမ 
တစ်ရပ်မာှ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ (စစ်ေကာင်စီ)၊ ၎င်း၏ စစ်ဝါဒှင့် ြပည်တွင်း၌ ဗိုလ်ကျ
အိုင်ကျင့်စိုးမိုးမကို ေတာ်လှန်ပုန်ကန်ြခင်းြဖစ်ပီး၊ ဒုတိယမာှ စစ်ေကာင်စီဆန်ကျင်ေရးလပ်ရာှးမ အဖွဲ
များအတငွ်း ြဖစ်ေပေနေသာ အေြခအေန ြဖစ်ပါသည်။ 

• ဒုတိယ ေတာ်လှန်ေရးမာှ လက်ေတွေြမြပင်၌ ြဖစ်ပျက်ခဲ့ြခင်းမျိးမရှိေသာ်လည်း ဆိုရှယ်မီဒီယာေပရှိ 
ဇာတ်ေကာင်းများတငွ် ပံုေပထင်ဟပ်လျက်ရှိပီး နယ်ပယ်ကစံုတွင် ြဖစ်ပာွးလျက်ရှိသည်။ လူမျိး၊ 
လူတန်းစား၊ လူမလိင် (ဂျဲန်ဒါ)၊ ဘာသာေရးှင့် ိုင်ငံေရးရပ်တည်ချက် ေပါင်းစံုမှ ြမန်မာိုင်ငံသား
တိုသည် စစ်တပ်ကို အြမစ်ြဖတ် တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ပီးသည့်ေနWက်တွင် ိုင်ငံမာှ မည်သည့်ပံုစံြဖင့် 
တည်ရှိသင့်သည်၊ မည်ကဲ့သိုလုပ်ေဆာင်သင့်သည်ှင့် ပတ်သက်၍ အေချအတင်ေဆွးေွး ြငင်းခံုက
သည်။ 

• အနWဂတ် ိုင်ငံေတာ်ကို မည်သည့်ပံုစံြဖင့် တည်ရှိသင့်သည်ှင့် ပတ်သက်သည့် အေတွးအြမင်များ
မာှ စစ်အာဏာမသိမ်းမီအချနိ်ထက်ကပင် ပိုမိုကွဲြပားလျက်ရှိသည်။ ထိုသိုြဖစ်ရြခင်းမာှ ေပါက်ေပလာ
သည့် ိုင်ငံေရးအေြခအေနအသစ်သည် အေတွးအြမင်များကို ပိုမိုကျယ်ြပန်စာွ လက်ခံိုင်စွမ်းရှိေအာင် 
ဆချဲေပးိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ြဖစ်သည်။ ြပည်သူများမာှ ၎င်းတို၏ အြငင်းပာွးဖွယ်ရာ အေတွးအြမင်
များကို မိမိတိုဘာသာ ကန်သတ်ပိုင်းြဖတ်ထားြခင်းမျိး   နည်းပါးလာေတာ့သည်။ ထိရှလွယ်သည့် 
“အကူးအေြပာင်းကာလ”ကို  အကာအကွယ်ေပးထားရန် မလိုအပ်ေတာ့ေသာေကာင့် အြခားအြမင်မတူ
သူများမာှ အဆိုပါ အြငင်းပာွးဖွယ်ရာ အေတွးအြမင်များကို တားဆီးထိန်းသိမ်းရန် အင်အားေလျာ့နည်း
လာသည်။ 

• ဆိုလိုသည်မာှ အဆိုပါ အြပန်အလှန်ေြပာဆိုေဆွးေွးမများမာှ ခက်ထန်ပီး စိတ်ှလံုးထိခိုက်နWကျင်
ရသည့်တိုင် ဆက်လက်ြဖစ်ေပရန် အလားအလာများလျက်ရှိသည်။ သိုြဖစ်ရာ ြပည်တွင်းအင်အားစု
များအကား ရင်ကားေစြ့ခင်းမှာ တသတ်မှတ်တည်း သာွးရြခင်းမျိး မဟုတ်ပဲ အတိုက်အခံြပြခင်း
ှင့် ပ်ေထွးသည့် ြဖစ်စ်တိုမှတဆင့် သဟဇာတြဖစ်ြခင်းှင့် အြပန်အလှန်နWးလည်ြခင်းဆီသို တက်
လှမ်းရြခင်းြဖစ်သည်။ ၎င်းမာှ “ေရှကို ှစ်လှမ်းတက်၊ ေနWက်ကို တစ်လှမ်းဆုတ်” ပံုစံြဖင့် အဆင့်
တက်ရသည်ြဖစ်ရာ ကာလရှည်ကာ ကာြမင့်ိုင်သည့် ြဖစ်စ်တစ်ရပ်လည်း ြဖစ်သာွးိုင်ေပသည်။ 
ေရရညှ်ရလဒ်ထွက်ေပေစရန်အတွက် ယခအုချနိ်တွင် စိတ်မသက်သာေစေသာ အေတွးအြမင်များကို 
လမ်းေကာင်းဖွင့် ေဆွးေွးဖိုရာ အေရးကီးပါသည်။

• ယမန်ှစ်ကတည်းက ထိုကဲ့သို ေဆွးေွးြငင်းခံုမကို အားေပးသည့်ြဖစ်ရပ်များ စတင်ခဲ့သည်။ ေဆွးေွး
မများသည် အကိတ်အနယ်၊ အြပင်းအထန် ြဖစ်လာေသာ်လည်း အလံုးစံု ေသွးကွဲသည့်အေြခအေန
သို ေရာက်ရှိမသာွးသည်မာှ ေလးစားချးီကျးဖွယ်ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ အေချအတင် ြငင်းခံုေဆွးေွးမများ
ေကာင့် စိတ်ဝမ်းကွဲသည့်တိုင် ညီွတ်ေရးအတွက် ေတာင်းဆိုသံများကို ေကျာ်လားိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ 
ဤသို ုန်းကန်ေတာ်လှန်မသည် ယခင်က ဖံုးကွယ်ြခင်းခံခဲ့ရသည့် ြငင်းခံုေဆွးေွးဖွယ်ရာ  နယ်ပယ်
များအားလည်း လမ်းပငွ့်ေစခဲ့သည်။ ၎င်းအချက်မာှ ဒီမိုကေရစီလပ်ရာှးမအတွင်း ပါဝင်လျက်ရှိေသာ 
ြမန်မာိုင်ငံသားများ1သည် စစ်ေကာင်စကီိုေတာ်လှန်ကရာတွင် မတူကွဲြပားမများမှတဆင့် လုပ်ေဆာင်
လျက်ရှိေကာင်း  ေဖာ်ြပေနသည်။

1 ဤအစီရင်ခံစာတွင်သံးုထားေသာ “ြမန်မာိုင်ငံသားများ” ဆိုသည်မာှ လူမျိးစုများအပါအဝင် ြမနမ်ာိုင်ငံသားများ အားလံုးကို 
ရည်ရCယ်ပီး လမူျားစမုျားကိုမူ “ဗမာများ” ဟုရည်န်းသံုးစွဲထားပါသည်။. 



အားလံးုအကျံးဝင် သက်ဆိုင်သည့် အမျိးသားေရးလကဏာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် ေပေပါက်လာသည့် အတွင်းပဋိပကများ

စာ - 2

• အ9မိပန်းတိုင်မာှ “ရန်သူ၏ ရန်သူသည် မိတ်ေဆွြဖစ်သည်” ဟူသည့်” Bခံစည်းိုး ခွထိုင်လျက်ရှိသူများ
ကို အေရးေတာ်ပံုတွင် ပါဝင်လာေစရန် မဆွဲေဆာင်ိုင်သည့် ေရတိုိုင်ငံေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရFက်မမျိး
ကို ေကျာ်လွန်ကာ ိုင်ငံေရးစံတန်ဖိုးများ တူညီသည့် အေြခအေနသိုေရာက်ေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရFက်
လျက်ရှိသည်ဟု ဆိုဖွယ်ရာရှိသည်။ ထိုြပင် အဆိုပါအေရးကိစများကို ထုတ်ေဖာ် ေဝဖန်ေြပာဆိုြခင်းမရှိ
ပါက အေရးေတာ်ပံုေအာင်ြမင်သည့်အခါ တည်ေဆာက်မည့် ိုင်ငံေတာ်၏ ဒီမိုကေရစီ အနOဂတ်အား 
ထိခိုက်ေစပါလိမ့်မည်။

သေဘာတရားကွဲြပားမများ၏ နယ်ပယ်များ

• နည်းဗျဟာပိုင်း -  အြပန်အလှန်ေြပာဆိုေဆွးေွးမများတွင် ေတာ်လှန်ေရးဘက်ေတာ်သားများသည် 
စစ်ေကာင်စီှင့် ေတွဆံုေဆွးေွးရန် သင့်မသင့်၊ အကမ်းမဖက်လပ်ရာှးမှင့် လက်နက်ကိုင်
ေတာ်လှန်ေရးအနက် မည်သည်ကို လုပ်ေဆာင်သင့်ေကာင်း၊ လက်ရှိြဖစ်ပာွးလျက်ရှိသည့် “မင်းမဲ့
စိုက် ြဖစ်ေနမ” မာှ ေြဖရှင်းရမည့်ြပဿနOတစ်ရပ် ြဖစ်ေကာင်း (သိုမဟုတ်) အေရးေတာ်ပံု ေအာင်ြမင်
ရန်သာ လိုအပ်ေကာင်း၊ အချနိ်ကာလကာြမင့်ကာ အဓွန်ရှည်ကာလျက်ရှိေသာ အေရးေတာ်ပံုသည် 
ေတာ်လှန်ေရးဘက်ေတာ်သားများအတကွ် အကျိးြဖစ်ထွန်းေစေကာင်း (သိုမဟုတ်)  ၎င်းတိုဆက်လက်
တည်ရှိေနိုင်မကို ထိခိုက်ေစေကာင်းှင့် ေတာ်လှန်ေရးအတွင်း လူမကွန်ယက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအသံုးြပ
မသည် အကျိးရှိေကာင်း (သိုမဟုတ်)   ၎င်းသည် သံုးစွဲသူများအား အ9ရာယ်ကျေရာက်ေစေကာင်း တို
ပါဝင်သည်။

• ကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်း -  စစ်တပ်ကို ဆန်ကျင်ေတာ်လှန်သူများသည် ၎င်းတိုတွင် အင်အားအရင်းအြမစ်မ
လံုေလာက်သည်ကို သိရှိခဲ့ကသည်။ သူတိုထံတွင် လက်နက်ခဲယမ်းများှင့် ကာကွယ်ေရးပစည်းများ မ
ရှိကေချ။ ထိုအတူ သူတိုဘက်တွင်  ရာဇဝတ်သားများအား အကျ်းေထာင်သို လဲေြပာင်းေပးိုင်ေသာ 
ဘက်မလိုက်သည့် လံုBခံေရးအရာရှိများလည်းမရှိေချ။ မိတ်ေဆွလား၊ ရန်သူလား (သိုမဟုတ်) ခိုးဆိုးလု
ိက်တစ်ဦးလားဆိုသည်ကို ခွဲြခားသိိုင်ေလာက်ေအာင် လံုေလာက်သည့် အချက်အလက်များလည်း မရှိ
ကပါ။ ထိုကဲ့သိုေသာ အေြခအေနများတွင်  ေတာ်လှန်ေရးဘက်ေတာ်သားများဖက်မှ (ခိုးဆိုးလုိက်များ
ကို အဆံုးစီရင်ြခင်းကဲ့သို) အေရးယူေဆာင်ရFက်ြခင်းများသည် အြခားေသာ စစ်အစိုးရဆန်ကျင်သူများ
အဖို လက်သင့်မခံိုင်စရာ ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ အေရးေတာ်ပံု ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် “စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ” 
ြဖင့် ေတာ်လနှ်ေရးကို လုပ်ေဆာင်ရမည် (သိုမဟုတ်)  လက်ေတွပဓါနဝါဒကို ကျင့်သံုးရမည်ဟူသည့် 
အေချအတင်ြငင်းခံေုဆွးေးွမများ ေပေပါက်လာခဲသ့ည်။ 

• မျိးဆက်ပိုင်း - “Gen-Z” မျိးဆက်များကို အချိက ေတာ်လှန်ေရး၏ ေရှတန်းသူရဲေကာင်းများအြဖစ် 
ပံုေဖာ်ခဲ့ကသည်။ အထးူသြဖင့် ိုင်ငံတကာမီဒီယာများ၌ ဆိုင်းဘုတ်များေပတွင် လူငယမ်ျားက 
ကမ်းကျင်စွာေရးသားထားေသာ ဆြပစာတန်းများကို ဦးစားေပးေဖာ်ြပခဲ့ြခင်းေကာင့် အဆိုပါအချက်
မာှ မှန်ကန်လျက်ရှိသည်။ သိုေသာ် အြခားေသာသူများက ေတာ်လှန်ေရးကို လူငယ်များကသာ အ
မဲဦးေဆာင်ေလရ့ှိကသည် မဟုတ်ေလာဟူ၍ ေစာဒကတက်ကသည်။ အဆိုပါ ေဝဖန်ေရးသမားများ
မာှမူ ေတာ်လှန်ေရးတွင် လူငယ်များပါဝင်မှင့်ပတ်သက်၍ အရည်အေသွးပိုင်းဆိုင်ရာအရ ထူးြခားစာွ
ေြပာင်းလဲမမရှိေကာင်း ေဝဖန်ေြပာဆိုခဲ့ကသည်။ ၎င်းှင့် သက်ဆိုင်သည့် ေဝဖန်ေြပာဆိုချက်တစ်ခုမာှ 
“Gen Z” (ဂျန်ဇ)ီ ဟူသည့် စကားရပ်သည့် လထူုတစ်ရပ်လံုးကို ဂုဏ်ေဆာင်သည့် လူတန်းစား အေြခ
ြပ အေခအေဝတစ်ခြုဖစ်လာသည်ဟူ၍ ြဖစ်သည်။ တစ်နည်းေြပာရမည်ဆိုပါက “Gen Z” ဟူသည်
မာှ စင်စစ်အားြဖင့်  မိြပေန လူလတ်တန်းစား လူငယ်များကို ဆိုလိုသည်။ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေြပာင်း
ကာလသည် အသိဥာဏ်ပငွ့်လင်းမှင့် “အခွင့်အေရး”တိုကို ယူေဆာင်လမ်းဖွင့်ေပးခဲ့ရာ “Gen Z”များကို 
ယင်းမတိုင်ခင် အေမာှင်ေခတ်များသို ြပန်လည်မသာွးလိုသည့် လူငယ်များအြဖစ် ေဖာ်ြပကသည်။ 
ရည်ရFယ်ချက်ရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မရှိသည်ြဖစ်ေစ အဆိုပါအယူအဆမာှ အကူးအေြပာင်းကာလအတွင်း 
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အားလံးုအကျံးဝင် သက်ဆိုင်သည့် အမျိးသားေရးလကဏာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် ေပေပါက်လာသည့် အတွင်းပဋိပကများ

ထိခိုက်နစ်န<ခဲ့ရသူများ (သိုမဟုတ်) ဖယ်က်ခံခဲ့ရသူများအေပ အသိအမှတ်မြပသည့် သေဘာ
သက်ေရာက်ေနသြဖင့် ေတးွချင့်စရာြဖစ်သည်။ ြမန်မာြပည်အထက်ပိုင်းတွင် စစ်ေကာင်စီကို ေတာ်
လှန်တိုက်ခိုက်ေနသည့် ေဒသခံကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲဝင် (PDF)များမာှ “Gen Z”ဟူသည့် ေဝါဟာရ
ေအာက်တငွ် အကျံးဝင်မဝင် ေမးခွန်းထတု်ဖယွ်ရှိသည်။ အကျံးမဝင်ပါက ၎င်းတိုမာှ ဝတ်စားဆင်ယင်ပံ၊ု 
လူမဘဝအား ုန်းကန်ရပံုများမာှ Gen Z လူတန်းစားအလာရှိသည့် လူေနမ စံချနိ်စံန်းများှင့် ကိုက်
ညီမမရှိြခင်းေကာင့်ေလာဟူ၍ ေမးခွန်းထုတ်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

• လူမလိင် (ဂျဲန်ဒါ)ပိုင်း - တက်ကွလပ်ရာှးသူအချိသည် ၎င်းတိုအချင်းချင်းကားတွင် ဆန်ကျင်ဘက်
အြမင်များရှိကေသာ်လည်း ြမန်မာ့လူအသိုက်အဝန်းတွင် အြမစ်စွဲလျက်ရှိသည့် ဖိုပဓာနဝါဒအား ဖျက်စီး
ေချမန်းြခင်းမရှိဘဲ ေတာ်လှန်ေရး မေအာင်ြမင်ိုင်ဟူသည့် အချက်ကိုမူ သေဘာတူေထာက်ခံကသည်။ 
ဖိုပဓာနဝါဒသည် စစ်ဝါဒစံန်းများကို အေထာက်ပံ့အေပးသည်ြဖစ်ရာ ထိုသို ေချမန်းရန်မာှ မြဖစ်မေန
လိုအပ်ေကာင်း ေထာက်ြပေဝဖန်ေြပာဆိုကသည်။ သိုေသာ် ၎င်းတိုှင့် ဆန်ကျင်ဘက်အြမင်ရှိသူများ
မာှမူ ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိအေနအထားအရ လူေဘာင်အတွင်းရှိ လူမေရးရာ မမတမအားလံုးကို 
ေထာက်ြပေဝဖန်ေြပာဆိုေနရမည့် အချနိ်၊ ေနရာ မဟုတ်ေကာင်း ေတာ်လှန်ေရးေအာင်ြမင်ေအာင် ဦးစာွ
အားထတု်သင့်ေကာင်း ြပန်လည်ေချပကသည်။

လူမျိး၊ ဘာသာ မတူြခားန:းြခင်းသည် အြငင်းပာွးဖွယ်အြဖစ်ဆံးု သေဘာထားကွဲြပားမ

1။ သုေတသနြဖစ်စ်အတွင်း ေတွရှိခဲ့ရသည့် အဓိက ြငင်းခံုေဆွးေွးမမာှ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း လူမျိး၊ 
ဘာသာမတြူခားန:းြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ြဖစ်သည်။ အဆိုပါအေရးကိစှင့်စပ်လျ်း၍ မတူကွဲြပားသည့် 
ိုင်ငံေရး၊ လူမေရး၊ လူမျိးေရးှင့် ဘာသာေရး ေန<က်ခံအေြခအေနအမျိးမျိးမှ ြမန်မာိုင်ငံသားတိုသည် 
အြပန်အလှန်ေဆးွေးွခဲ့ကသည်။ ြပည်သူများမာှ ကွဲြပားမများစွာရှိေနသည့် ိုင်ငံတွင် လူမျိး၊ ဘာသာ 
အစံအုလင်ပါဝင်သည့် ဒမီိုကေရစီတစ်ရပ် ေဖာ်ေဆာင်ိုင်မ ရှိ၊မရှိှင့် ပတ်သက်၍ ေမးခွန်းထုတ်လျက်ရှိ
သည်။ 

2။ ိုင်ငံတွင်းြပလုပ်ခဲ့သည့် ေဆွးေွးမများတွင် ြမန်မာိုင်ငံသည် လူမျိးေပါင်းစံုှင့် ပါဝင်ဖွဲစည်းထားသည်
ဟူသည့် အချက်ကိုသာမက ဗမာမဟုတ်သည့် တိုင်းရင်းသားများ2 ရင်ဆိုင်Gကံေတွရသည့် စိန်ေခမ
များကိုပါ အသိအမှတ်ြပထည့်သွင်းေဆးွေးွေလ့ရှိသည်။ 

• ဆြပမများအေပ စစ်တပ်၏ ရက်စက်စွာ ဖိခွင်းမသည် ရာစုဝက်ေကျာ်အတငွ်း တိုင်းရင်းသား
များအေပ စစ်ဆင်ေနမများငှ့် ပတ်သက် ၍ ဗမာဆြပသူများှင့် လူအသိုင်းအဝိုင်းအား ြပည်
လည်ဆန်းစစ်ေစရန်ငှ့် ကိုယ်ချင်းစာတရား ရှိလာေစရန် တွန်းအား ြဖစ်လာေစသည်။3 

3။ လူများစု ဗမာများ ခံစားရရှိသည့် အပိုအကျိးခံစားခွင့်ကို အဂလိပ်သာသာြဖင့် “Burmanization” 
သိုမဟုတ် “Bamar privilege” ဟူ၍လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာဘာသာြဖင့် “ဗမာလူမျိးကးီဝါဒ” 
သိုမဟုတ် “ဗမာမြပြခင်း” ဟ၍ူလည်းေကာင်း အမည်တပ် ရည်န်းေခေဝကသည်။ (“ဗမာလူမျိး
ကးီဝါဒ” ှင့် “ဗမာမြပြခင်း”ဟူသည့် စကားရပ်များ၏ အဓိပါယ်မှာမူ တူညီြခင်းမရှိေပ။) 

2 ိုင်ငံေတာ်၏ တရားဝင် သတ်မှတ်ချက်အရ ဗမာလူမျိးများမာှလည်း ဌာေန တိုင်းရင်းသားတစ်မျိးြဖစ်သည်။ သိုေသာ် အရပ်စကား
ြဖင့် ေြပာဆိုမများတွင် တိုင်းရင်းသားဟူသည် ြမန်မာိုင်ငံရှိ ဗမာမဟုတ်သည့် ဌာေနလူမျိးစုများအား ရည်န်းေခေဝြခင်းြဖစ်ပီး 
အဆိုပါ စကားရပ်မာှ ၎င်းလူမျိးစုတိုအား ဗမာများ၊ လူမျိးြခားများ ဟုသတ်မှတ်ထားသည့် ိုဟင်ဂျာများ၊ တုတ်ွယ်ဖွားများ ှင့် 
အိိယွယ်ဖာွးများှင့် ကွဲြပားေအာင် ခွဲြခားသတ်မှတ်ေပးလျက်ရှိသည်။ဗမာများမာှ တိုင်းရင်းသား အေနှင့်သာမက  ၎င်းအထက် 
ေကျာ်လနွ်သည့်ေနရာကိုပါ ရယူလက်ရှိသည်။. 
3 Thawnghmung, Ardeth Maung and Khun Noah. “Myanmar’s military coup and the elevation of the minority agen-
da?, Critical Asian Studies, 53:2 (2021): 297-309, at p 306. ကိုရှုပါ 
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4။ အဆိုပါ ေဝါဟာရများမာှ ရှင်းလင်းသည့် အနက်အဓိပါယ်များ ကင်းမဲ့လျက်ရှိသည်။ ထိုြပင် 
အကျိးအြမတ်ခံစားခွင့်ရရှိေကာင်း/ နစ်နFေကာင်း စွပ်စွဲေြပာဆိုခံရသူတို၏ အေတွအJကံများကို ပံု
ေဖာ်ထင်ဟပ်ြခင်း မရှိေပ။  

• ရှင်းလင်းသည့် အနက်အဓိပါယ်များမရှိြခင်း -   (အဂလပိ်-ြမန်မာ စှ်ဘာသာလံုးြဖင့်) ေဖာ်ြပ
သည့် စကားရပ် အမျိးမျိးမာှ မတညူီသည့်  အခွင့်အေရးချိးေဖာက်မများကို ေဖာ်ြပလျက်ရှိ
သည်။ သိုြဖစ်ရာ (ဗမာလူမျိးကီးဝါဒှင့် ဆက်စပ်သည့်) ေဝါဟာရ တစ်ခုအား (တက်ကွလပ်ရာှး
သူ သိုမဟုတ် ိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးက) ေြပာကားလိုက်ေသာအခါ နTးေထာင်သူများ 
နTးလည်လိုက်သည့်အရာမာှ ေြပာကားသူ ဆိုလိုသည့် မူရင်း အဓိပါယ်ှင့် ကွဲလွဲေနိုင်ပါသည်။ 
ယင်းေကာင့် ပ်ေထးွြခင်းငှ့် နTးလည်မလွဲြခင်းတိုကိုသာမက အယံုအကည်ကင်းမဲ့ြခင်းှင့် 
လက်သင့်မခံိုင်ြခင်းတိုကိုပါ ြဖစ်ေပလာေစိုင်သည်။ 

• ေဝါဟာရ၏ ဆိုလိုရင်းဟု ယူဆရသည့် အနက်အဓိပါယ်မာှ ြပည်သူများ၏ လက်ေတွဘဝ 
Yကံေတွရမများှင့် ကိုက်ညီမမရှိြခင်း - (ဗမာလမူျိးကီးဝါဒှင့် ဆက်စပ်သည့်) စကားရပ်တစ်
ခုကို ေြပာကားေသာ်လည်း အဓိပါယ် ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းမြပသထားသည့်အခါ နTးေထာင်သူများ
ဘက်က အဆိုပါ ေဖာ်ြပမမာှ ၎င်းတို၏ လက်ေတွဘဝ အေတွအJကံများကို အမှန်တကယ် 
ကိုယ်စားြပေဖာ်ြပသည်ဟု ခံစားရမည်မဟုတ်ေချ။ “Bamar privilege”ဟသူည့် စကားရပ်၏ 
အနက်အဓိပါယ်ကို “ဗမာလူမျိးများသည် ၎င်းတို၏ ဘာသာစကားှင့် ယ်ေကျးမတိုေကာင့် 
ြမန်မာလ့ူေဘာင်အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အခွင့်ထူးကို ခံစားရရှိကသည်”   ဟု ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းမည်
ဆိုပါလင် နTးေထာင်သူတိုက သူတို လက်ေတွဘဝ Yကံေတွခံစားရမများကတဆင့် ရရှိသည့် 
နTးလည်မကို အေြခခံပီး အဆိုပါဖွင့်ဆိုမကို ြငင်းပယ်ကပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ- ဆင်းရဲွမ်းပါးသည့် 
ဗမာလမူျိးတိုသည် ၎င်းတိုမာှ တိုင်းရင်းသား အထက်တန်းလာများေအာက် ပိုမိုနည်းပါးေသာ 
အခွင့်အေရးကို ရရှိကသည်ဟု ေထာက်ြပြငင်းဆိုကသည်။ (ြမန်မာြပည်အထက်ပိုင်း စစ်
ကိုင်းှင့် မေကွးေဒသတိုမှ အညာသားများကဲ့သို)  အချိဗမာလူမျိးများမာှ ၎င်းတိုသည်လည်း 
တိုင်းရင်းသားများေတွYကံခံစားခဲ့ရသကဲ့သို စေနTက်၊ ေလာှင်ေြပာင်၊ ခွဲြခားခံရေကာင်းကို 
မီးေမာင်းထိုး ေြပာဆိုခဲ့ကသည်။ တိုင်းရင်းသားများသာမက အညာသားများပါ မိေပေန ဗမာ
လူမျိးများှင့် ကွဲြပားြခားနTးသည့် ၎င်းတို၏ ေလယူေလသိမ်းှင့် ဝတ်စားဆင်ယင်မများ စသည်
တိုေကာင့် စေနTက်ေလာှင်ေြပာင်ြခင်းကို ခံရသည်။

• ဗမာလမူျိးကီးဝါဒေလာ (သိုမဟုတ်) စစ်ဝါဒေလာ - ဗမာလူမျိးကီးဝါဒဟူသည်မာှ ဗမာလူမျိး
အားလံုးထံမှ ဆင်းသက်လာသည့် အလံးုစံု ကီးစိုးလမ်းမိုးြခင်းဟု ဗမာများှင့် တိုင်းရင်းသား4 
ြပည်သအူချိက နTးလည်လက်ခံထားကသည်။ အဆိုပါလူမျိးကီးဝါဒမာှ (NLD ြဖစ်ေစ 
တပ်မေတာ်ြဖစ်ေစ) အာဏာရှိေသာ အစိုးရအဖွဲအစည်းများမှတဆင့်  ေရာက်ရှိလာသည်ဟု 
နTးလည်သေဘာေပါက်ကသည်။ အကျိးဆက်အားြဖင့် ကွန်ဖက်ဒေရးရှင်းစနစ်ကျင့်သံးုြခင်း 
(သိုမဟုတ်) အလံုးစံခုွဲထွက်ြခင်းတိုမာှ ြဖစ်သင့်သည့် ိုင်ငံေရးအရ တံုြပန်ေဆာင်ရjက်ချက်များ
ြဖစ်သည်ဟု ထင်ြမင်လာကသည်။ ဆန်ကျင်ဘက်အားြဖင့် အြခားသမူျားမာှ ဗမာလူမျိးကီး
ဝါဒထက် စစ်ဝါဒကို ပိုမို ေထာက်ြပေြပာဆိုသင့်သည်ဟု ေဝဖန်ေြပာဆိုကသည်။ စစ်တပ်အား 
ဖယ်ရာှးြခင်းြဖင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်အား ပိုမိုလွယ်ကူစာွ ရရှိိုင်လိမ့်မည်ဟု ၎င်းတိုက ဆိုသည်။ 

5။ လူတန်းစားအလာကို ထည့်သွင်းစ်းစားပါက မျိးချစ်တိုသည် အေြပာင်းအလဲှင့် တိုင်းရင်းသားများ
အေပ ဦးစားေပးသည့် မူဝါဒများကိုကန်ကွက်ိုင်သည် - ဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ မဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ ဗမာ
လူမျိးအများစု လမ်းမိုးပါဝင်လျက်ရှိသည်ဟု ဆိုကသည့် အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ (NUG) သည် 

4 ”တိုင်းရင်းသား” ဟူသည့် စကားရပ်သည် ြမန်မာိုင်ငံနယ်နမိတ်အတွင်းရှိ “ဌာေနတိုင်းရင်းသား” ၁၃၅ မျိးကို ဆိုလိုသည်။. 
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ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အားေပးေထာက်ခံမ ြပလိမ့်မည် ြဖစ်သည်။ ၎င်းတိုသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ၏ 
အမတှ်သညာ သေကတများ (သမိုင်းှင့် ယ်ေကျးမ)ကို (ေကျာင်းသင်ိုးန်းတမ်းများကဲ့သို) လူအ
များငှ့်သက်ဆိုင်သည့် အင်စတီကျးရှင်းများတွင် ထည့်သွင်းြပဌာန်းရန် အားေပးေထာက်ခံြပလိမ့်မည်
ြဖစ်သည်။ ဤအချက်သည် ဗမာလမူျိးကီးဝါဒှင့် အသားကျှင့်ပီးသူတိုအဖို  လက်ခံိုင်ရန် ခက်ခဲ
ေစလိမ့်မည်။ ၎င်းတိုသည် အဆိုပါ ကိးပမ်းအားထုတ်မအား တိုင်းြပည်ကို ေရာင်းစားေနမဟု ြမင်က
သည်။ 

6။ မတညူီေသာ အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို လူအုပ်စုအလိုက် အမျိးအစားခွဲိုင်သည်။ Burmanization 
ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ေဝါဟာရမာှ  မည်သူကေြပာဆို/ကားရသည်ေပ မူတည်၍ န[းလည်မပံုစံ ကွဲလွဲ
ိုင်ပါသည်။ အချိကွဲလွဲမများသည် ေနထိုင်ရာေဒသ (ဗမာအများစုရှိရာ ေြမြပန် ေဒသတွင် ေနထိုင်
ကသူများ သိုမဟုတ် ဗမာမဟုတ်သူများအများစုရှိရာ ေတာင်တန်းေဒသတွင် ေနထိုင်ကသူများြဖစ်မ) 
အေပ မူတည်ပးီ ၊ အချိမာှ လူတန်းစား (ိုင်ငံေတာ်အပါအဝင် အြခားေသာ ယေ်ကျးမဆိုင်ရာ အဖွဲ
အစည်းများငှ့် ကွဲြပားသည့် ဆက်ဆံေရးမျိးရှိေသာေကာင့် အထက်တန်းလာများ၏ ခွဲြခားဆက်ဆံမ
ှင့်ပတ်သက်၍ ကွဲြပားသည့် န[းလည်မမျိးရှိသည့်) အေပမူတည်လျက်ရှိသည်။

7။ လူမျိးကးီဝါဒသည် ဗမာလူမျိးတစ်ခုတည်းမှ ထွက်ေပလာြခင်း မဟုတ်ပါ -  

• အဆင့်ဆင့်ဖိှိပ်ြခင်း - (ြပည်နယ် သိုမဟုတ် တိုင်း) နယ်ေြမခွဲတစ်ခုအတွင်း ကီးစိုးလျက်ရှိေသာ/
လူများစုြဖစ်ေသာ တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများသည် ဗမာလူမျိးကီးဝါဒ ပံုစံကဲ့သို ဖိှိပ်ခွဲြခားမများ
ကို ကျးလွန်ြခင်းများရှိိုင်သည်။ 

• အသားအေရာင်ခွဲြခားမ/ဘာသာေရးအမုန်းပွားမမာှလည်း ဗမာမဟုတ်သည့် လူမျိးစုများ ခွဲြခားခံ
ရြခင်းကဲသ့ိုပင်ြဖစ်သည် -  မွတ်ဆလင်များ (သိုမဟုတ်) ေတာင်အာရှ ုပ်ရည်သွင်ြပငရ်ှိသူများမာှ
လည်း ဗဒုဘာသာ ကိုးကွယ်ြခင်းမရှိသည့် တိုင်းရင်းသားများ ခွဲြခားဆက်ဆံခံရသည့် ပံုစံမျိးထက် 
ပို၍ ကွဲြပားြခားန[းေသာ နည်းလမ်းများြဖင့် ခွဲြခားဆက်ဆံခံကရသည်။ သိုြဖစ်ရာ ြမန်မာိုင်ငံရှိ 
ကွဲြပားြခားန[းမအေြခအေနကို ဗမာများကတစ်ဖက်၊ ဗမာမဟုတ်သူအားလံုးက တစ်ဖက်ဟူ၍ 
ြမင်ေဖာ်ြပ၍ မရိုင်ေချ။
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နိဒါန်း ှင့် သုေတသန ြပလုပ်ရန် ေစ့ေဆာ်မ

ြမန်မာိုင်ငံ၌ ၂၀၂၁ ခုှစ် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမအပီးတွင် ြပည်သူများမာှ မိမိတိုအပ်ှင်းထားေသာ 
အာဏာကို မတရားရယူမှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဒီမိုကေရစီလမ်းေကာင်းေပသို ကူးေြပာင်းရာမှ ေသွဖယ်သာွး
မတိုေကာင့် လမ်းများေပသိုထွက်ကာ ချတီက်ဆြပခဲ့ကသည်။ စစ်တပ်က ထုတ်ြပန်ထားသည့် တားြမစ်
ချက်များှင့် ခိမ်းေြခာက်မများကိုလျစ်လျကာ ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ေဖာင်းများ၊ အထူးသြဖင့် ေဖ့စ်ဘွတ်
ခ် ေပတွင် စစ်ေကာင်စဆီန်ကျင်ေရး လပ်ရာှးမများကိုြပလုပ်ခဲ့ကသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အဓိက အားထား
အသံးုြပမေကာင့် ၎င်းမာှ ေတာ်လှန်ေရးှင့်ပတ်သက်သည့် အေရးကီးေသာ သတင်းစကားများ ေပးပိုရန်
ှင့် အေချအတင် ြငင်းခံုေြပာဆိုေဆွးေွးမများြပလုပ်ရန်အတွက် အေရးပါေသာ ပလက်ေဖာင်းတစ်ခုြဖစ်လာ
သည်။5 အဆိုပါ အြပန်အလှန်ေြပာဆိုမများတွင် မည်သည့်အေကာင်းရာများ ြငင်းခံုေဆွးေွးေြပာဆိုက
သည်ကို သိရှိလိုသည့် ရည်ရUယ်ချက်သည် ဤသုေတသနကို ြပလုပ်ေစရန် ေစ့ေဆာ်ေပးခဲ့သည်။ တိတိကျကျ
ေြပာရမည်ဆိုပါက အဆိုပါ ေဆွးေွးေြပာဆိုမများသည် လက်ရှိြဖစ်ပာွးလျက်ရှိသည့် ေတာ်လှန်ေရးှင့် 
စစ်တပ်အားအြမစ်ဖျက်ေချမန်းအပးီ ေပေပါက်လာမည့် လူအသိုက်အဝန်းအေပ မည်သိုသက်ေရာက်မရှိ
ိုင်သည်ှင့် ပတ်သက်၍ ေလ့လာေဖာ်ထုတ်ရန် သုေတသနြပ ေဆာင်ရUက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ေတာ်လှန်ေရး ကာလရညှ်ကာလာေသာအခါ အဆိုပါကိစရပ်များကို အေချအတင်ေြပာဆိုေဆွးေွးရန် လိုအပ်
သည်မှာ ပိုမိုထင်ရာှးလာသည်။ ၎င်းအချက်မာှ ကယားြပည်နယ်အတွင်း ေပေပါက်လာသည့် မဟာမိတ်အုပ်စု
များအကား နယ်ေြမစိုးမိုးမ၊ ေဒသ[ရအုပ်ချပ်ေရးှင့် ပတ်သက်၍ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ေြပာဆိုလာကသည့် 
အြငင်းပွားမက ြပတ်သားစာွ ေဖာ်ြပလျက်ရှိသည်။ ကယားြပည်နယ်၏ မိနယ်တစ်ခုအတွင်းရှိ လူထုစီမံ
အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ(PAT) က ေဒသတွင်း အုပ်ချပ်ေရးေဖာ်ေဆာင်ရန် ကိးပမ်းခဲ့ရာ ကရင်နီအမျိးသားတိုးတက်
ေရးပါတီ (KNPP) က အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ (NUG6) သည် ၎င်း၏ အခငွ့်အာဏာကို ေကျာ်လွန်
ေဆာင်ရUက်ခဲြ့ခင်းြဖစ်ပးီ၊ အမျိးသားညီွတ်ေရးအတိုင်ပင်ခံေကာင်စီ  (NUCC7) က ထတု်ြပန်ထားသည့် ဖက်
ဒရယ်ဒီမိုကေရစီ ပဋိညာ်အတိုင်း လိုက်နjေဆာင်ရUက်ြခင်း မရှိေကာင်း ြမင်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်ဆန်ကျင်ေရး
အင်အားစုများ မကာခဏ ထည့်သွင်းေြပာဆိုလျက်ရှိသည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် လက်ေတွရရှိရန် ကိးပမ်း
ေဆာင်ရUက်သည့်အချနိ်တွင် အစမ်းအသပ်ခံရလျက်ရှိပီး စိန်ေခမများရှိေကာင်း ေဖာ်ြပေနပါသည်။8

5 Ryan, Megan and Van Tran. “Social Media as A Double-Edged Sword: The Evolution of Digital Repression & Resist-
ance in Post-Coup Myanmar,” Prepared for V-Dem East Asia Regional Centre Online Workshop: “Democratic Backslid-
ing in Southeast Asia?” 28-29-Mar-2022. 
6 အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ (NUG) သည် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကေရစီပဋိညာ်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ဖွဲစည်းခဲ့သည် စင်ပိင်အစိုးရ
ြဖစ်သည်။ ၎င်းတွင် ဒမီိုကေရစီတိုက်ပွဲအတွင်း ပါဝင်ခဲ့သူအများအြပားစုစည်းပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် စစ်ေကာင်စီက  ချမှတ်ထား
ေသာ ကန်သတ်ချက်များကို ေရာှင်လဲရန်အတွက် လုပ်ေဆာင်ိုင်သည့် အေြခအေနမျိးတငွ် ိုင်ငံေတာ်၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများ
ကို လိဝှက်စာွ လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။ သူတိုသည် စစ်ေကာင်စီှင့် မဟာမိတ်များက အရင်းြမစ်ရယူမ သံုးစွဲေနမကိုြဖတ်ေတာက်
ရန် ကိးပမ်းလျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် လူထုဆှင့်  ခုခံိုင်စွမ်းအား ဆကလ်က်တည်ရှိိုင်ရန် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအေနြဖင့်ိုင်ငံအတွင်း 
အစိုင်အခဲကီးမားလာေသာ လူသားချင်းစာန^မဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများကို တုန်ြပန်ေြဖရှင်းလျက်ရှိသည်။. 
7 အနjဂတ်ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ရာတငွ် ပါဝင်သည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရးလပ်ရာှးသူများကို ကိုယ်စား
ြပသည်။ ၎င်းသည် စစ်ေကာင်စီကို ဆန်ကျင်လျက်ရှိေသာ စံုလင်ကွဲြပားသည့် ပါဝင်လပရ်ာှးသူများအကား ိုင်ငံေရးေဆွးေွးမများ
များ ြဖစ်ေပလာေစရန် လမ်းေကာင်းတစ်ခု ဖန်တးီေပးလျက်ရှိသည်။ အဖွဲတွင် ပါဝင်ကသူများမာှ  ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကေရစီပဋိညာ်
ေအာက်က ိုင်ငံေရးအခင်းအကျင်းအသစ်ကို သေဘာတူညီခဲ့ကရာ လက်ရှိ ြမန်မာ့သမိုင်းတွင် အကျံးဝင်ပါဝင်မ အရှိဆံုး ိုင်ငံေရး 
စကားလမ်းေကာင်းတစ်ခကုို ဖန်တီးေပးခဲ့သည်။ ပိုမိုသိရှိိုင်ရန် https://www.usip.org/publications/2021/11/new-myanmar-fo-
rum-aims-unite-democratic-forces ကိုပါ။ 
8 အေသးစတိ်သရိန် Frontier Myanmar’s Political Insider, May 15, 2022 ကိုပါ။. 
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ပံု ၁ - ”ဖက်ဆစ်စစ်တပ်အြမစ်ြဖတ်”ဟေုရးသား

ထားသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်သပု်ေဖာ်ြပချက်  (ရင်းြမစ် - 

unknown)

အဆိုပါြဖစ်ရပ်ကို ဗမာများှင့် ဗမာမဟုတ်သည့်လူမျိးများအကား ခက်ခက်ခဲခဲ တည်ေဆာက်ထားသည့် 
ေပါင်းစည်းမအား ခမိ်းေြခာက်ေစိုင်သည်ဟု ြပည်သူအချိမှ သံုးသပ်ကေသာ်လည်း အြခားသူများကမူ 
ထိုြဖစ်ရပ်မှ အကျိးေကျးဇူးများရရှိခဲ့သည်ဟု သံုးသပ်ခဲ့သည်။ “အဆိုပါြငင်းခံုမများ တည်ရှိေနသင့်သည်။ 
ြမန်မာိုင်ငံတွင် ဖက်ဒရယ်စနစ်ှင့် ပတ်သက်သည့် ြငင်းခံုေြပာဆိုမမာှ အေတွးအေခ အယူအဆပိုင်းဆိုင်ရာ
များမ ှေကျာ်လနွ်ရန် အခွင့်အေရးနည်းပါးခဲ့သည်ြဖစ်ရာ ကယားြပည်နယ်တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ  ကိစရပ်သည် 
စစ်အစိုးရအပီး ြမန်မာိုင်ငံတွင် အမှန်တကယ်ရရှိလာမည့်ပံုစံအတွက် စိတ်လပ်ရာှးဖွယ် အရိပ်အေယာင်ကို  
ေဖာ်ြပေနသည်“ ဟု Frontier Myanmar တငွ် ေဖာ်ြပခဲသ့ည်။ အဆိုပါေဆာင်းပါး၏ အစိတ်အပိုင်း ေတာ်ေတာ်
များများတွင်  အတတိ်ြမန်မာ့ိုင်ငံေရးသမိုင်း၌ သေဘာထားကွဲလွဲမကို အကီးအကျယ်ဖိှိပ်ထားေကာင်း
ှင့် ထိုအတွက် ညီွတ်ေရးေတာင်းဆိုမများ ရှိေကာင်း အသိအမှတ်ြပထားေသာ်လည်း၊ တပိင်နက်တည်း 
ြငင်းပယ်ခံထားရေကာင်းလည်း ေဖာ်ြပထားသည်။9 မမိိတို အဓိက သတင်းအချက်အလက်ရယူခဲ့သူများ
ထဲမှ တစ်ဦးက အဆိုပါ ြငင်းခံုေြပာဆိုမများသည် ဆိုးကျိးများထက် ေကာင်းကျိးများကိုသာ ပိုမိုြဖစ်ထွန်း
ေစသည်ဟ ုခံစားခဲရ့ေကာင်းကို “တစ်ဖက်ကေနကည့်ရင်ေတာ့ အွန်လိုင်းကေန ေစာ်ကားေြပာဆိုေနတာ
ေတွကေတာ ့ြပဿနYေတွေပါ။့ ဒါေပမယ့် တြခားတစ်ဖက်ကေန အေကာင်းြမင်ပီး ကည့်မယ်ဆိုရင်ေတာ့ 
အဲဒီလိုမျိး ေြပာဆိုတာေတွေကာင့် ခုဆို လူေတွက အွန်လိုင်းေပကေန အလုပ်ေကာင်းေကာင်းလုပ်ေနက
ပ။ီ အဲဒီကိစေတွကို အမှန်အကန်ကို ေြပာေနကပီပဲ။ အဲဒီေတာ့ check and balance လုပ်ပီး အြပန်အလှန် 
ထိန်းေကျာင်းတာပဲေလ။ သူတိုေတွ ဂုစိုက်ပီး နYးေထာင်မယ် မေထာင်ဘူးေတာ့ ေသချာမသိဘူး။ ဒါေပမယ့် 
အနည်းဆံးုေတာ့ အသံရှိတာေပါ”့ ဟု ေြပာဆိုခဲ့သည်။

ယခုအစရီင်ခံစာတွင် သေဘာထားကွဲလွဲမကို အသားေပးေဖာ်ြပရန်အတွက်သာ မတူညီသည့်အြမင်ေထာင့်
များအား  ေဇာင်းေပးေလ့လာမည်မဟတု်ပါ။ ြငင်းခံေုဆွးေွးမများသည် မည်ကဲသ့ို အကျိးြဖစ်ထွန်းိုင်သည်
ကိုလည်း ဦးစားေပးေဖာ်ြပမည်ြဖစ်သည်။ ေတာ်လှန်ေရးဘက်ေတာ်သားများမာှ ၎င်းတို၏ မတူကွဲြပားမ
များမတှဆင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ကာ ဘံတုူညီေသာအေြခအေနတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးရန်ကိးပမ်းေနက
ရာ အကျိးြဖစ်ထွန်းလျက်ရှိသည်။ ၎င်းတိုသည် “ရန်သူ၏ ရန်သူသည် မိတ်ေဆွြဖစ်သည်” ဟူသည့် ေရတို

9 Walton, Matthew. “The disciplining discourse of unity in Burmese politics.” Journal of Burma Studies 19.1 (2015): 
1-26. 
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ိုင်ငံေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရ:က်မသည် အေရးေတာ်ပံု၌ လူအများ ပါဝင်လာေစရန် မစွဲေဆာင်ိုင်ဟု ယူဆထား
ကသည်။ ကာလရညှ်ကာနု်းကန်လာရေသာအခါ လပ်ရာှးမ ဆက်လက်တည်တံ့ေစရန် လိုအပ်သည်မာှ ပိုမို
ေကာင်းမနွ်ေသာ တိုင်းြပည်ကိုတည်ေဆာက်ရန် အြပသေဘာေဆာင်သည့် ေပါင်းစည်းေရး အြမင်များသာ
ြဖစ်သည်။ ထိုြပင် အဆိုပါ အချင်းပာွးမများေကာင့် အရင်းအြမစ်များဆံုးံးိုင်မည့် အKရာယ်ရှိသလို တချနိ်
တည်းမာှပင်  စံန်းတညူီကေသာ ိုင်ငံေရးအေြခအေနကိုဖန်တီးရန် အားမထုတ်ခဲ့ပါက (“မိမိတိုှစ်ဘက်လံုး
ှင့် ဘက်မတူသည့် စစ်တပ်ကိုဆန်ကျင်တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် အတူတကွ ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ကမည်”ဟူ
သည့်) ဗျဟာေြမာက် မဟာမိတ်ဖွဲမ အားနည်းသွားိုင်သည့်  အKရာယ်လည်းရှိေနေသးသည်။ ဘံုသေဘာတူ
ညီမကို တည်ေဆာက်ရာတွင် အဆိုပါ အတွင်းပိုင်း ဝိဝါဒကွဲြပားမများအား အသိအမှတ်ြပရန်မာှ မရှိမြဖစ်
အေရးပါေသာ အရာတစ်ခုအြဖစ် ထင်ြမင်ယဆူဖယွ်ရှိသည်။ စင်စစ်တွင် အာဏာသိမ်းမကို တုန်ြပန်ရင်ဆိုင်ေန
ကေသာ ြမန်မာ့လူအဖွဲအစည်းအတွင်းရှိ သေဘာထားကွဲြပားမများကို ဒီမုိကေရစီလပ်ရာှးမများကို ဦးေဆာင်
ေနသူများက နUးလည်သေဘာေပါက်ပါက လက်ရှိလျစ်လျခံေနရသည့် မတူညီေသာ အုပ်စုငယ်များအတွက်
ပါ သးီြခားအစီအစ်များ ေဆာင်ရ:က်ေပးိုင်ပါသည်။ ထိုအြပင် ေခါင်းေဆာင်များသည် သေဘာထားကွဲလွဲ
ေနေသာ အေြခအေနများကို ေြဖရှင်းရန် ကိးပမ်းိုင်ပီး ြမင်သာထင်သာမရှိသည့် တူညီမများအား ရာှေဖွ
ေပါင်းစပ်ကာ နည်းလမ်းရာှိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ဆက်လက်၍ “Burmanization” ငှ့် သက်ဆိုင်သည့် အေကာင်းအရာများအား အေလးေပး ရှင်းလင်းမေဖာ်ြပ
မီ သုေတသနနည်းလမ်းများှင့် ေတာ်လှန်ေရးလပ်ရာှးမအတွင်း အြမင်ကွဲြပားမများအား အကျ်းချပ်ေဖာ်ြပ
သာွးမည်ြဖစ်သည်။
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အားလံးုအကျံးဝင် သက်ဆိုင်သည့် အမျိးသားေရးလကဏာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် ေပေပါက်လာသည့် အတွင်းပဋိပကများ

သုေတသန နည်းလမ်းများ

ဤအစရီင်ခံစာကို ြပစုရသည့် အဓိကရည်ရ>ယ်ချက်တစ်ခုမာှ ြမန်မာိုင်ငံ၏ အနDဂတ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
အေချအတင်ေြပာဆိုြငင်းခံုမများတွင်ပါဝင်သည့် စံုလင်ကွဲြပားေသာအသံများကို ခွဲြခားသတ်မှတ်လိုြခင်း
ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ့အေရးကစိများငှ့် စပ်လျ်း၍ ြပည်သူများ အဓိက ေဆွးေွးေြပာဆိုကသည့် ေနရာများ
ကို ခွဲြခားသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ေနရာများမာှ သီးသန်မဟုတ်ေသာ်လည်း အများအားြဖင့် ဆိုရှယ်မီ
ဒီယာပလက်ေဖာင်းများ ြဖစ်ေနသည်ကိုေတွရသည်။ ထိုေနDက်မိမိတိုသည် အဆိုပါ ဇာတ်ေကာင်းများ၏ 
အသွားအလာများငှ့် အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်မများကို စံုစမ်းရာှေဖွခဲ့သည်။ ဥပမာအားြဖင့် မိမိတိုသည် 
အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများ သိုမဟုတ် တက်ကွလပ်ရာှးသူ အုပ်စုများ(တိုင်းရင်းသားများ အေထွေထွ
သပတိ်ေကာ်မတီ၊ အိုးေဝ မဂဇင်းှင့် ဆီသိုစာစ် စသည်)ှင့် တိုင်းရင်းသား မီဒီယာများ၊ တိုင်းရင်းသား
လက်နက်ကိုင် အဖွဲအစည်းများ၏ ေခါင်းေဆာင်များှင့် တိုင်းရင်းသား အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများ၏ 
ထုတ်ြပန်ေကညာချက်များကို သုပ်ခွဲေလ့လာခဲ့သည်။ သိုေသာ် အချိေသာ ပုဂိလ်များမာှ သီးသန် ဇာတ်
ေကာင်းအခွဲများငှ့်ပတ်သက်၍ အထင်ကရရှိသူများ (သိုမဟုတ်) ကိုယ်စားြပသူများ ြဖစ်လာကသည်ဟု 
မိမိတို အုမာနြပခဲ့ကာ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးေခါင်းေဆာင်များှင့် ေဝဖန်အ]ကံြပသူများြဖစ်ကသည့် ေတဇာ
ဆန်း၊ အိသင်ဇာေမာင်၊ ပန်ဆယ်လို ှင့် ေနD်ေမဦး (မူေတာ်)တို၏ အများြပည်သူ ြမင်သာေအာင်တင်ေသာ 
ေဖ့စ်ဘတွ်ခ်ပိုစ်များကို သုပ်ခွဲေလ့လာခဲ့သည်။ (၎င်းတိုကို အဘယ်ေကာင့်ေရ>းချယ်ခဲ့ရြခင်းအား သိရှိရန် 
ေနDက်ဆက်တွဲ ၁ ကိုကည့်ပါ) အဆိုပါ ထင်ရာှးေကျာ်ကားသည့် ပုဂိလ်များမာှ လူသိများသည့်အေလျာက် 
၎င်းတို၏ ထင်ြမင်ယူဆချက်များကို ေယဘုယျအားြဖင့်သာေဖာ်ြပပီး သီးသန် ဇာတ်ေကာင်းအခွဲများ၏ 
ကိုယ်စားြပသူများြဖစ်မလာဘဲ ဆန်ကျင်ဘက်ြဖစ်ေသာ ေတာ်လှန်ေရးအတွင်း စိတ်ဓါတ်တက်ကွလာေစရန် 
လံေဆာ်သမူျားအြဖစ်သိုေြပာင်းလဲသာွးရာ အဆိုပါအုမာနမာှ သုေတသနြပေလ့လာရာတွင် အေထာက်အပံ့
မြဖစ်ခဲေ့ချ။ အဓိက ပါဝင်ေြဖဆိုခဲ့သူ တစ်ဦးြဖစ်သည့် (R-11)မှ “ဆိုရှယ်အင်ဖလူရမ်ဇာေတွက ဘာကိစကို
မှ သိပ်မေြပာရဲကဘူး။ နDမည်ကီးလာေလေလ ေဝဖန်တာေတွ နည်းလာေလေလပဲ” ဟုေြပာကားခဲ့သည်။ 
ထိုသိုြဖစ်ရြခင်းမာှ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်သည် အတန်အသင့် လွတ်လပ်မရှိသည့် ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုြဖစ်ရာ အများြပည်သူ 
ြမင်သာေအာင်တင်ေသာ ပိုစ်ေအာက်တွင် မည်သူမဆို လွတ်လပ်စာွ  မှတ်ချက်ြပိုင်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ 
မိမိတိုသည် ထင်ရာှးေကျာ်ကားေသာပုဂိလ်များ၏ ပိုစ်ေအာက်တွင် ေယဘုယျအားြဖင့် ြပည်သူများက သူ
တို၏ ကိုယ်ပိုင်ထင်ြမင်ချက်များကို မည်ကဲ့သို အဓိပါယ်ေကာက်ယူ နDးလည်ခဲ့ကေကာင်း ေဖာ်ထုတ်
ိုင်ခဲ့ကသည်။ (၎င်းတို၏ ေဖ့စ်ဘွတ်စာမျက်Dှများအား စစ်ေဆးရာတွင် အသံုးြပသည့်နည်းလမ်းများအား 
ေနDက်ဆက်တွဲ ၁ တငွ်ကည့်ပါ)

ဆိုရှယ်မီဒီယာေပ၌ သုပ်ခွဲေလ့လာ၍အပီးတွင် အဓိက ပါဝင်ေြဖဆိုသူ ၂၁ ဦးကို အင်တာဗျးေမးြမန်းကာ 
သတင်းအချက်အလက်ရယခူဲ့သည်။ ေရှးဦးစာွ အနွ်လိုင်းေပ၌ ထင်ရာှးေကျာ်ကားသူ ၆ ဦးကို အင်တာဗျး
ေမးြမန်းရာတငွ် ၎င်းတိုေပးပိုလိုသည့် သတင်းစကားများကို မည်သည့်ပံုစံြဖင့် ေြပာကားခဲ့သည်ှင့် 
ပတ်သက်၍ စူးစမ်းရာှေဖရွန် ကိးပမ်းခဲ့သည်။ ထိုေနDက် ကျန်ရှိေသာ အင်တာဗျးေမးြမန်းမများကို ထိုင်း
ိုင်ငံ၊ မဲေဆာက်မိှင့် ချင်းမိုင်မိတိုသို ေလ့လာလာေရးခရီးသာွးေရာက်ခဲ့စ်က ြပလုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 
အဆိုပါအင်တာဗျးများတွင် ပါဝင်ေြဖဆိုသူများကို ထင်ရာှးေကျာ်ကားသူများအား ေမးြမန်းခဲ့ေသာ ေမးခွန်း
များှင့် ကွဲြပားြခားနDးေသာေမးခွန်းများကိုသာ ေမးြမန်းခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ မိမိတိုသည် ၎င်းတိုကို အွန်လိုင်းေပ
တွင် ေဆွးေွးေြပာဆိုမများအေပ ထင်ြမင်ယူဆခဲ့ပံု၊ အဆိုပါ အွန်လိုင်းေပမှ အေြခအေနအေကာင်းအရာ
များှင့် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပံု၊ အဘယ်ေကာင့်ထိုကဲ့သို ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပံုှင့် အဆိုပါ အြမင်ကွဲြပားမများကို 
မည်ကဲသ့ိုထင်ြမင်ယူဆခဲ့ေကာင်း ေမးြမန်းခဲ့သည်။ ေြဖဆိုသည့်ပုဂိလ် အများစုမာှ အများအားြဖင့်  အမျိးသား
ညီွတ်ေရးအစိုးရ (NUG)၊ အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများှင့် think-tank အဖွဲအစည်းများမှ ေခါင်းေဆာင်ပိုင်း
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ရာထူးများကို ရယူထားသည့် ထိပ်တန်းပုဂိလ်များြဖစ်ကသည်။ လူအချိသည်သာ အလုပ်သမားများှင့် ဆရာ
များြဖစ်ကသည်။

စစ်အာဏာသိမ်းမှင့်ပတ်သက်သည့် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ေရးသားထားေသာ စာတမ်းများကိုလည်း တတ်ိုင်
သမ သပု်ခွဲေလ့လာခဲသ့ည်။ ဦးေဆာင် သုေတသနပညာရငှ်အေနြဖင့် လွန်ခဲ့ေသာစှ် သံးုဆယ်ခန်က 
Burmanization ှင့် ပတ်သက်၍ တဆင့်ခံ ေလ့လာြပစုထားသည့် စာတမ်းများကိုလည်း10 ခွဲြခမ်းစတိ်ြဖာ
ေလ့လာခဲ့သည်။ သေုတသနြဖစ်စ်အတငွ်း ိုင်ငံေရးဝါဒစံုရပ်ဝန်းှင့် မတူညီသည့် ပလက်ေဖာင်းများမှ ပါဝင်
ေြဖဆိုခဲ့သူများမာှ လူမျိးေရးခွဲြခားမကို အေရးပါေသာ အေရးကိစတစ်ရပ်အြဖစ် ြမင်ခဲ့ကသည်။ သိုြဖစ်ရာ 
မိမိတိုသည် လူမျိးေရး၊ဘာသာေရး ပဋိပကများကဲ့သို အေကာင်းအရာကို ကနဦး ဦးစားေပးေလ့လာြခင်းမရှိ
ခဲ့ေသာ်လည်း ဆက်လက်၍ သေုတသနြပလုပ်သည့်ကာလအတငွ်း အဆိုပါ အေကာင်းအရာှင့်ပတ်သက်၍ 
ေမးခနွ်းများကို ပွင့်လင်းစာွ စတင်ေမးြမန်းခဲ့သည်။

ေနUက်ဆံုးအေနြဖင့် သုေတသန၏ လင်ြမန်ေသာ သေဘာသဘာဝငှ့် အရည်အေသွးစံန်းြပနည်းလမ်း 
(qualitative method) ကို အသံုးြပကာ ေလ့လာထားြခင်းတိုေကာင့်၊ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ မည်သည့်ေတွရှိ
ချက်ကိုမဆို ပိုမိုကျယ်ြပန်စာွ လမ်းZခံမရှိသည်ဟု မယူဆေစလိုပါ။ စင်စစ်အားြဖင့် ဤသုေတသန၏ အဓိက
ရည်ရယ်̂ချက်မှာ နUမည်ေကျာ်ပုဂိလ်များ၏ အြမင်များငှ့် ဆန်ကျင်ဘက် ေဘးသိုဖယ်ထုတ်ြခင်းခံထားရ
ေသာ၊ တစ်နည်းအားြဖင့် လျစ်လျခံထားရေသာ အေြခအေန အေကာင်းအရာများှင့်စပ်လျ်းပီး အယူ
အဆများကို ရာှေဖွေဖာ်ထုတ်ရန်ြဖစ်သည်။ ဆက်စပ် ရည်ရ^ယ်ချက်တစ်ခုမာှ ဒီမိုကေရစီလပ်ရာှးမအတွင်း 
ပါဝင်လျက်ရှိသည့် ပုဂိလ်များက ေမးြမန်းလာိုင်သည့် ေမးခွန်အသစ်များအတွက် တိကျေသချာသည့် အေြဖ
များရာှေဖြွခင်းထက် အဆိုပါေမးခွန်းများကို ေစာင့်ကည့်မှတ်သားရန်အတွက် စံုစမ်းေရးလမ်းေကာင်းများကို 
ရာှေဖွရန်ြဖစ်သည်။

10 ေန#က်ဆက်တွဲ၊ (၂) ေလလ့ာဖတ်ခဲေ့သာ်လည်း ကိုးကားြခင်း မြပခဲ့ရေသာ ရင်းြမစ်များကိုပါ။ 
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အပိုင်း (၁) 
သေဘာထားကွဲမများအား အှစ်ချပ်ေဖာ်ြပချက်
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အစီရင်ခံစာ ှစ်ဒါဇင်ခန်ငှ့် စုေဆာင်းရရှိထားေသာ အကိုးအကားများတွင် စစ်အာဏာသိမ်းဆန်ကျင်ေရး 
လူထုအံုကွမှင့် စပ်လျ်း၍ “Gen Z” လူငယ်များအား အလွန်အေရးပါသူများအြဖစ် ပံုေဖာ်ရန်ကိးပမ်းမ 
အများအြပားအားေတွရှိခဲ့ရသည်။11 သိုေသာ် အြခားေသာ အစီရင်ခံစာများတွင် အလုပ်သမားများ၊12 စစ်သား
များ၊13 ငှ့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ14 ၏ လပ်ရှားမများတို၏ အေရးပါမအား အေလးေပး ေြပာဆိုေရးသားခဲ့
ကသည်။ သာမန် NLD ပါတီ ေထာက်ခံသမူျား၏ ပါဝင်မမာှမူ ဂုတစိုက် ေလ့လာေဖာ်ြပခံရြခင်းမရှိေချ။ စု
မွန်သန်မာှ ဒီမိုကရက်များ၊ ဖယ်ဒရယ်လစ်များ၊ ှစ်မျိးလံုးအား ေထာက်ခံသူများ ဟူ၍ ိုင်ငံေရးဆက်ွယ်မ
များ15 အေပမတူည်၍ အုပ်စခုွဲခဲ့ြခင်းမရှိေသာ်လည်း၊ မိမိတိုလက်ကိုင်ထားသည့် သုပ်ခွဲေလ့လာြခင်း နည်း
လမ်းအရ ပဋပိကများှင့် သေဘာထားကွဲလွဲမများအေပ အေလးေပးအာံုစိုက်ထားြခင်းမရှိေပ။ သိုေသာ် ေဖ့
စ်ဘုတ်ေပမှ မတညူီသည့် ဇာတ်ေကာင်းများအေကာင်း အင်တာဗျးများမှတဆင့် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ မိမိ
တို၏ သုေတသနသည် အမျိးအစားကွဲြပားသည့် ိုင်ငံေရးအရ သေဘာမတူညီမများ၏ တည်ရှိမကို ထုတ်ေဖာ်
ြပသခဲ့သည်။ မိမိတိုရာှေဖွေတွရှိခဲ့ေသာ အေရးပါသည့် အြငင်းပာွးမနယ်ပယ်များအား ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပသာွး
မည်ြဖစ်သည်။ 

နည်းဗျဟာအရ ကွဲြပားမများ

အာဏာသမိ်းမ တစ်စှ်အတွင်းသိုေရာက်လာေသာအခါ ဦးေဆာင်သူများှင့် သာမန်အရပ်သားများသည် 
ေတာ်လှန်ေရးမာှ အချနိ်မည်မ ဆက်လက်ကာြမင့်မည်ှင့်ပတ်သက်၍ ေမးခွန်းထုတ်လာကသည်။ (ပံု- ၂ 
ှင့် ပံု- ၃ တွင်) လက်နက်ကိုင်ေတာ်လှန်ေရးသည် မည်သည့် အခန်းက၌ ပါဝင်သင့်သည်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ေမးခနွ်းထတု်ခဲ့ကသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည် သံုးစွဲသူများအတွက် အကျိးြဖစ်ထွန်းေစသည် သိုမဟုတ် ေဘး
ြဖစ်ေစလျက်ရှိသည် စသည်တိုှင့်ပတ်သက်၍ ေမးခွန်းထုတ်ခဲ့ကသည်။ ြငင်းခံုေဆွးေွးမအားလံုးမာှ စစ်
ေကာင်စကီို အေကာင်းဆံုးနည်းလမ်းြဖင့် ထိေရာက်စာွ တွန်းလှန်ိုင်ရန်အတွက်ြဖစ်သည်။ 

လက်နက်ကိုင်ေတာ်လှန်ေရးှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၂၁ ခုှစ် စက်တင်ဘာလတွင် NUG အစိုးရက “ြပည်သူခုခံ
စစ်”ကို တရားဝင်ထုတ်ြပန်ေကညာသည့် အချနိ်တွင် ေဒသခံကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ (PDF) များမာှ မိမိတို
အစီအစ်ြဖင့် ခခုံကာကွယ်လျက်ရှိေနပီး မိြပေနရာများတွင် ေြမေအာက်မိြပေြပာက်ကျားများက  စစ်
ေကာင်စအီဖွဲဝင်များှင့် အေဆာက်အအံုများကို ပစ်မှတ်ထား၍ေသာ်လည်းေကာင်း (ပစ်မှတ်မထားဘဲ

11 Jordt, Ingrid, Tharaphi Than, Sue Ye Lin. “How Generation Z galvanised a revolutionary movement against Myan-
mar’s 2021 military coup,” Singapore: ISEAS, 2021. RSNT (Real Stories Not Tales) “A Collection of Youth Stories from 
Post-Coup Myanmar,” Part I (2021) and II (2022); Su Mon Thant, “In the wake of the coup: how Myanmar youth arose 
to fight for the nation,” Heinrich-BöIl-Stiftung, 2021. Chiu, Francesca. “Personal struggles, political lens: how the coup 
unites and divides Myanmar’s youth,” TeaCircle Oxford, 17-Jan-2022. 
12 Ko Maung. “Myanmar’s Spring Revolution: a history from below,” Open Democracy. 15-Dec-2021; Khin Thazin. 
“Keeping the Streets: Myanmar’s Civil Disobedience Movement as Public Pedagogy,” PRATA 1.1, 2021; Aung, Geoffrey. 
“Dead Generations”, N+1, 8-Apr-2021. 
13 Kyed, Helene, and Ah Lynn. “Defecting soldiers are a significant symbolic blow to Myanmar’s military rule.” Danish 
Institute for International Studies, 16 November 2021. 
14 Min Naing Soon. “The Current Crisis in Myanmar: The Different Political Position of the Mon People, Transnational 
Institute, 2-Nov-2021; Kun Wood. “The Need to Review Mon Politics: An Eight-Month Journey under Dictatorship,” 
Transnational Institute, 2-Nov-2021; RSNT (2021; 2022). 
15 စုမွန်သန် (၂၀၂၁) က ဒီမိုကရက်ဆိုသည်ကို  ေရ<းေကာက်ပွဲရလဒ်ကို အေြခခံသည့်  NLD အစိုးရ (သိုမဟုတ်) အေဝးေရာက် NUG 
အစိုးရ၏ အုပ်ချပ်မ (သိုမဟုတ်) CRPH ၏ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကေရစီပဋိညာ် အရ လမ်းစ်ချမှတ်ကာ၊ ဖက်ဒရယ် အေြခခံ ဥပေဒအား
ေရးဆွဲပးီ  ြပည်သူဆခံယ၍ူ ဖွဲစည်းမည့် အစိုးရအသစ်တစ်ရပ်ကို ေထာက်ခံကသူများ “ဟူ၍လည်းေကာငး်    (၁၀) ၂၀၀၈ အေြခခံ
ဥပေဒမှာ ဖျက်သမိ်းပီးြဖစ်ရာ ၎င်းေအာက် ကကျင်းပသည့် ၂၀၂၀ ေရ<းေကာက်ပွဲရလဒ်အရဖွဲစည်းမည့် အစိုးရ အာဏာြပန်လည်ရရှိ
ေရးကို  ြငင်းပယ်လျက်ရှိသူများအား ဖက်ဒရယ်စနစ်အားလိုလားကသူများဟူ၍ လည်းေကာင်း  (၁၁) အားလံုးအတွက် အေြခခံလူ
အခွင့်အေရး၊  တရားမတမှင့် ညီမြခင်းတိုအား အာမခံချက်ေပးသည့် တရာမတေသာလူအသိုက်အဝန်းအားရရှိလိုသူများအား  အင်
တာဆက်ရှင်နယ်လစ်များဟ၍ူ အဓိပါယ်ဖငွ့်ဆိုသည်။ 
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ပံ ု၂ - “အစတည်းကေြပာသားပဲ ဦးတည်ချက်မ

တူရင် ခွမထိုင်နဲလို” အေြဖ - “အား ဖင်ကွဲေတာ့

မယ်”

ပံု ၃ - ေတာ်လှန်ေရးက ဘယ်ေတာ့ပးီမာှလဲဗျ။ 

အေြဖ- “အာမေချာင်ပဲ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကူညီရင်

ေတာ ့ြမန်ြမန်ပီးတာေပါက့ွ”

ေသာ်လည်းေကာင်း) ဦးေဆာင်၍ ဗံးုခွဲ တိုက်ခိုက်ေနှင့်ပီးြဖစ်ရာ ေြမြပင်တွင် အမှန်တကယ် ြဖစ်ပာွးလျက်ရှိ
သည့် အေြခအေနထက် လေပါင်းများစွာ ေနGက်ကျလျက်ရှိသည်။ 

စစ်ေကာင်စကီ ြပလုပ်သည့်ေဆးွေွးပွဲများကို တက်ေရာက်ခဲ့သည့် ထင်ရာှးေသာ ိုင်ငံေရးပါတီ တစ်ခု၏ 
ဥကဌတစ်ဦးြဖစ်ေသာ ပါဝင်ေြဖဆိုခဲ့သူတစ်ဦးကမူ ၎င်းသေဘာတူလက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည့် ပူးေပါင်းပါဝင်
ေဆာင်ရPက်ေရးငှ့် ေစ့စပ်ညိိင်းေရးတိုှင့်ပတ်သက်၍ ေမးြမန်းရာတွင် “ စစ်ေဘးေရာှင်ေတွ ဒုကသည်
ဦးေရေတ ွများြပားလာပးီ စီးပွားေရးကလည်းကျဆင်းေနတယ်။ ဒီအေြခအေနကးီက ဘယ်ေလာက်ထိ
ကာလိမ့်မယ်ဆိုတာကို ကန်ေတာ်တိုေတွ မသိိုင်ဘူး။ ဒီလိုမျိးအုပ်ချပ်သူမရှိတဲ့ မင်းမဲ့အေြခအေနမျိးက 
ဘယ်ေလာက်ကာမယ်မှန်း မသိဘူး။ ဒီလိုမျိး အချနိ်ကာလာိုင်တဲ့ မင်းမဲ့စိုက်ေတွနဲ အေမာှင်ကာလကီး
ကို လူတိုင်းေတွးကည့်သင့်တယ်။ ြမန်မာြပည်ကီးကေန ိုင်ငံအေသးေလးေတွ အများကီးကွဲထွက်လာပီး  
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လက်နက်ကိုင်အုပ်စုေတွက ကိုယ့်နယ်ေြမေတွနဲကိုယ် စီမံခန်ခွဲေနတာမျိးလည်းြဖစ်ိုင်တယ်”ဟူ၍ ေြဖကား
ခဲ့သည်။ “မင်းမဲစ့ိုက်”16

 ဟူသည့် စကားလံုးကို စစ်တပ်က ှစ်ငါးဆယ်ေကျာ်ကာအသံုးြပရာ ယခုအခါတွင် 
လူလတ်တန်းစားှင့် အထက်လာိုင်ငံေရးသမားများကလည်း အဆိုပါ စကားလံုးကို သံုးစွဲလျက်ရှိေကာင်း 
ေတွရှိခဲ့ရသည်။ ပါဝင်ေြဖဆိုခဲ့သည့် ိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်မာှ စစ်တပ်ှင့် ရပ်တည်ချက်ြခင်းတူညီသည်ဟု 
ဆိုလိုြခင်းမဟုတ်ေချ။ သိုေသာ် ိုင်ငံေရးအယူအဆ အမျိးမျိးကွဲြပားသည့် လူလတ်တန်းစားှင့် အထက်လာ
ိုင်ငံေရးသမားများမာှ ြပည်သူများ မည်သည့်အရာကို အစိုးရိမ်သင့်ဆံုး ြဖစ်သင့်သည်ှင့်ပတ်သက်၍ တူညီ
ေသာ အထက်စးီဆန်သည့် အြမင်မျိးရှိကသည်မာှ မှတ်သားဖွယ်ြဖစ်သည်။ အြခားသူများမာှ ပိုမိုပူးေပါင်း
ေဆာင်ရKက်ြခင်းသည် ေရှမတိုးေနLက်မဆုတ်သာသည့် အေနအထားကို ချိးဖျက်လိမ့်မည်ဟု အMကံြပကာ (ပံု 
၂ မှ ကားေနခထွိုင်မသည် ေရရှည်မတည်မဲိုင်ေကာင်း ေဝဖန်ေြပာဆိုထားသည်၊ ပံု ၃ မှ ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်
ပါက အတတူကွေြဖရှင်းိုင်ေကာင်း အMကံြပထားသည်) မိမိတို၏ သုေတသနေတွရှိချက်အရမူ ဆက်လက်
ြဖစ်ပွားလျက်ရှိေသာ  ေရှမတိုးေနLက်မဆုတ်ြဖစ်မ၏ ရလဒ်မာှ ရှင်းလငး်ကွဲြပားမမရှိေသးေကာင်း ြပသ
လျက်ရှိသည်။ ြပည်သူလူထုမာှ ွမ်းလျအားေလျာ့ေနေသာ်လည်း   ေမးြမန်းမများတွင် ပါဝင်ေြဖဆိုခဲ့သူများ
ကမူ “ကန်ေတာ်/ ကန်မတို ေစာင့်ကည့်ရမာှပဲ” (သိုမဟုတ်) “ေတာ်လှန်ေရးက လာေတာ့လာမယ် ဒါေပမယ့်
ကာလိမ့်မယ်” ဟူ၍  ေြဖဆိုခဲ့ြခင်းေကာင့် လက်ရှိအချနိ်အခါက ေတာ်လှန်ေရးဘက်ေတာ်သားများအတွက် 
အခါေကာင်း မဟုတ်ေသးေကာင်း ြပသရာေရာက်သည်။ အလားတူပင် ေတာ်လနှ်ေရးသမားများသည် “(၁) 
စစ်တပ်အားအြမစ်ြပတ် ေချမန်းရမည်” ဟူသည့်အချက်ှင့် “မေဝးေတာ့ အနLဂတ်တွင် စစ်တပ်သည် ပံုစံတစ်
မျိးမျိးြဖင့် ဆက်လက်တည်ရှိေနိုင်ဖွယ်ရှိသည်” ဟူသည့်အချက် ှစ်ခုလံုးမာှ တပိင်နက် မှန်ကန်လျက်ရှိ
သည့် အေနအထားှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်ြဖစ်သည်။

ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြငင်းအခံုများ/ ဗျဟာပိုင်းဆိုင်ရာှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မများ

တိုက်ပွဲများြဖစ်ပာွးလာေသာအခါ ေဒသခံကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ PDF များမာှ အြငင်းအခံုြဖစ်ဖွယ်ရာ 
အေကာင်းအရာတစ်ရပ်ြဖစ်လာသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ၎င်းအုပ်စုများမာှ ဗဟိုချပ်ကိုင်မှင့် ေဝးကာွ
လျက်ရှိေနေသာ (သိုမဟုတ်)  ြပတ်ေတာက်လျက် ရှိေနေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ PDF များသည် 
၎င်းတို၏ နယ်ေြမများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရာှက်ရန်ှင့် စစ်တပ်အား တိုက်ခိုက်ရန် အနည်းှင့်အများ 
ကတိကဝတ်ြပထားကသည်။ PDF အချိမာှ NUG ၏ ကွပ်ကဲမေအာက်တွင်ရှိပီး အချင်းချင်းချတိ်ဆက်17 
ေဆာင်ရKက်ကသည်။ သိုေသာ် အြခား PDFများမာှ (၁) အမိန်ေပးကွပ်ကဲမစနစ်မရှိဘဲ (ေဒသအဆင့်
အထက် တာဝန်ခံစရာမရှိဘဲ)လုပ်ေဆာင်ေနကြခင်း (၂) ၎င်းတိုသည် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး (သိုမဟုတ်) အြခား
လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများှင့် အချင်းချင်းသစာေစာင့်သိမ (သိုမဟုတ်) အေလးထားမ အနည်းငယ်မသာ ရှိ
သည်။ ယင်းအချက်သည် အြခားိုင်ငံေရးအုပ်စုများအဖို တရားဝင်မေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် အကျပ်အတည်း 
ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ ဥပမာအားြဖင့် NUG သည် ြပည်တငွ်းေနများငှ့် ြပည်ပေရာက်ြမန်မာများက လှဒါန်းသည့် 
ရန်ပံုေငမွျား ရရှိေနေသာ်လည်း လက်ေတွတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ေနသည့် ေြမြပင်ှင့် ကင်းကာွလျက်ရှိသည်
ဟု စွပ်စွဲေြပာဆိုြခင်းများခံေနရသည်။  NUG အဖွဲဝင်များမာှ လစာအေြမာက်အများ ရယူထားေသာ်လည်း 
ြပည်သလူူထုှင့် ကင်းကာွေနသည်ဟ1ု8 ခံစားေနရသည့် ေြမြပင်ေတာ်လှန်ေရးသမားများကို မိမိတို ေမးြမန်း
ခဲ့သည်။ NUG တငွ် ထပိ်တန်းရာထးူ ရယူထားသမူျားမှာ လစာအေြမာက်အများ ရယူထားသည်ဟူသည့် 
သက်ေသအေထာက်အထား မရှိေသာ်လည်း စစ်ေကာင်စီကိုေတာ်လှန်ရန် ရန်ကုန်ှင့် မiေလးမိကီးများတွင် 
ရှိေနသည့် ေြမြပင်တက်ကွလပ်ရာှးသူများှင့် ေမးြမန်းထားချက်အရ ထိုကိစမာှ အမှန်သဖွယ် ယူဆစရာြဖစ် 
ေနသည်။ PDF များကို ရှမ်းြပည်နယ်သို မဝင်ေရာက်ရန် သတိေပးခဲ့သည့် (RCSS မှ ရKက်ဆစ်ကဲ့သို) EAO

16 မင်းမဲ့စရိုက် 
17 Independent Research Network. “Myanmar’s Shifting Pro-Democracy Movement: Reviewing its adaptations and 
resilience amid mounting pressure.” June 2022. 
18 ြပည်သူလူထုနဲကင်းကာွတာ 
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အားလံးုအကျံးဝင် သက်ဆိုင်သည့် အမျိးသားေရးလကဏာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် ေပေပါက်လာသည့် အတွင်းပဋိပကများ

  ပံ ု၄ - ယေနြမန်မာြပည်၏ ကွဲြပားမများကို ေဖာ်ြပသည့် ထင်ရာှးေသာ Meme

များမာှလည်း (ြပည်ေထာင်စ ုတည်ေဆာက်ေရး ပန်းတိုင်ထက်) လူမျိးစု အမျိးသားေရး ပန်းတိုင်ကိုသာ 
ဦးတည်ပီး ၎င်းတို၏ နယ်ေြမှင့် အကျိးစီးပာွးများ ကာကွယ်ရန်အတွက်  အေလးထားလျက်ရှိသည်။

PDF များက အြခားအဖွဲအစည်းများကို သစာခံမမရှိသည့်အတွက် ဝမ်းနည်းစရာ ေနQက်ဆက်တွဲရလဒ်
အြဖစ် PDF တပ်ဖွဲများ အချင်းချင်းအကား တိုက်ခိုက်မများ ြဖစ်ေပလာေစခဲ့သည်။ အဆိုပါ သတ်ြဖတ်မ
များကို ေတာ်လှန်ေရးကို အကျိးမြပသည့်၊ အြပစ်ေပးမမှကင်းလွတ်ခွင့်အတွက် သက်ေသြပစရာ ြဖစ်ရပ်
အြဖစ် ေြပာဆိုသတ်မှတ်ကသည်။ YT ဟူ၍ က်ုပ်တိုေခေဝသံုးစွဲမည့် အာဏာသိမ်းမမတိုင်ခင်၌ပင် ိုဟင်
ဂျာအေရးငှ့်ပတ်သက်၍ လူထုအားေြပာဆိုစည်းံုးခဲ့သူ လူလတ်တန်းစား အထက်အလာ အမျိးသမီးငယ်
တစ်ဦးြဖစ်သည့် ပါဝင်ေြဖဆိုခဲ့သူတစ်ဦးကမူ အဆိုပါ PDF များကို တ်ချခဲ့သည်။ သူမသည် အေတွးအေခ 
ေတာ်လှန်ေရးငှ့် လက်ေတွပဓာနဝါဒကို ကိုင်စွဲြခင်းထက် “မူများ” ကို အေြခြပပီးသာ  ေတာ်လှန်ကရန် 
ေထာက်ခံေြပာဆိုစည်းံုးခဲ့သည်။ ၎င်းအချက်ှင့်ပတ်သက်၍ သူမ၏ ေနရာရယထူားမကိုလည်း NUG နည်းတူ 
တ်ချြခင်းခံခဲ့ရသည်။ သူမမာှ ေြမြပင်ှင့်ကင်းကာွလျက်ရှိကာ ေတာ်လှန်ေရးသမားများ  လက်ေတွbကံေတွ
ေနရသည့် အရှိတရားများှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမြဖစ်ပဲ ကျင့်ဝတ်များှင့်ပတ်သက်၍သာ အထက်စီးကေန
ပးီ ေဝဖန်ေြပာဆိုလျက်ရှိသည်ဟု ြမင်ခံရသည်။ ၎င်းမာှမိုမိုကျယ်ြပနေ်သာေထာင့်တစ်ခုဆီသို ဦးတည်
ေစသည်။ အဆိုပါေထာင့်မှေန၍ မည်ကဲ့သိုေသာသူများကို ပစ်မှတ်ထားပီး လူမေရး (သိုမဟုတ်) အြခား
ြပစ်ဒဏ်များေပးသင့်သည်ှင့်ပတ်သက်၍ အေြခအတင်ြငင်းခံုမများြဖစ်လာသည်။ စစ်သားများှင့် ရဲများမာှ 
သင့်ေလျာ်သည့် ပစ်မှတ်များြဖစ်ေသာ်လည်း ၎င်းတို၏ မိသားစုများကို ပစ်မှတ်ထားရန်အတွက်မာှ အဘယ့်
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ေကာင့်နည်း။ စစ်ေကာင်စီခန် ရပ်ကကွ်အုပ်ချပ်ေရးမှးများမှာ သင့်ေလျာ်သည့် ပစ်မတှ်များြဖစ်ေသာ်လည်း 
၎င်းတို၏ စာေရးများ (သိုမဟုတ်) အကူဝန်ထမ်းများကို ပစ်မှတ်ထားရန်အတွက်မူ အဘယ်နည်း။ အစိုးရ
အင်စတကီျးရှင်းများငှ့် ြပန်လည်၍ ဆက်ဆံြခင်းေကာင့် ပစ်မှတ်ထားရန်အတွက်မူ အဘယ်နည်း။ ြပည်
သူများသည် အစိုးရေဆးံုများ၌ ကျန်မာေရးေစာင့်ေရာှက်မရယူရန် သင့်ေတာ်ြခင်းရှိပါသလား။ ေကျာင်းသား
များ ေကျာင်းြပန်တက်ရန် ြငင်းဆိုသင့်ပါသလား။19 တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်း  EAO တစ်ခုမှ 
တိုင်းရင်းသားေတာ်လှန်ေရးအဖွဲအစည်း EROတစ်ခုြဖစ်လာရန် မည်သည်တိုကို လုပ်ေဆာင်ရမည်နည်း။  တ
နည်းဆိုရေသာ် ERO များသည် ၎င်းတိုအေပ ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်စာွ ေတာင်းဆိုသည့် ကိုယ်ကျင့်တရား
ဆိုင်ရာ ေတာင်းဆိုချက်များအား ကားသိရပါသလား။ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းတိုသည် ၎င်းတို၏ အဖွဲအစည်း
အတွက် (သိုမဟုတ်) ၎င်းတို၏ တိုင်းရင်းသားနယ်ေြမများကိုသာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရာှက်ပါသလား။ 

မျိးဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ကွဲြပားမ

အာဏာသမိ်းဆန်ကျင်ေရးလူထုအံုကွမ၏ အေစာပိုင်းေနရက်များတွင် (ရံဖန်ရံခါတငွ် အဂလိပ်ဘာသာ
ြဖင့်) ကမ်းကျင်ထိမိစာွေရးသားထားေသာ ဆြပဆိုင်းဘုတ်များအား ကိုင်ေဆာင်ထားသည့် ရဲရင့်ေသာ 
ြမန်မာလူငယ်များ၏ပံုရိပ်များမာှ ိုင်ငံတကာမီဒီယာများမှ တဆင့် ကမ\ာအရပ်ရပ်သို ေရာက်ရှိခဲ့သည်။ 
အဆိုပါ အေစာပိုင်းေနရက်များတွင် “Gen-Z”များအား ေတာ်လှန်ေရး၏ဦးေဆာင်သူများအြဖစ် သတ်မှတ်ခဲ့
ကသည်။ “you have messed with the wrong generation”စသည့် စာသားများသည် ယခအုကမိ် လထူု
အံုကွမမာှ ယခင်ကြဖစ်ပာွးခဲ့ဖူးသည့် အံုကွမများကဲ့သို ေမှးမှိန်ေပျာက်ကွယ်သာွးလိမ့်မည် မဟုတ်ေကာင်း 
ရှင်းလင်းေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ဤသံုးသပ်ချက်ကို ေထာက်ပီး အစီရင်ခံစာများသည် ြမန်မာိုင်ငံရှိ လူငယ်များကို 
ေရှတန်းတင်ခဲ့ကသည်။20 အဆိုပါသံုးသပ်ချက်များမာှ “အကူးအေြပာင်းကာလ”အတွင်း ယူေဆာင်လာခဲ့သည့် 
လစ်ဘရယ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည် လူငယ်များကို ဆိုရှယ်မီဒီယာအား ကမ်းကျင်ပိုင်ိုင်စာွအသံုးချတတ်
ေစပးီ ဒမီိုကေရစီမွတ်သိပ်မကိုြဖစ်ေပေစကာ တေကာ့ြပန် အာဏာသမိ်းြခင်းကို စ်းစား၍မရိုင်ဟု သံုးသပ်
ေြပာဆိုြခင်းြဖစ်ေကာင်း ထင်ြမင်ယူဆရသည်။

သိုေသာ် သတင်းမီဒီယာှင့် အစီရင်ခံစာ အများအြပားတွင် ေတွရှိရသည့် အဆိုပါလူငယ်များမာှ လူဦးေရ
အေြခြပ ကိုယ်စားြပသူများ ဟုတ်မဟုတ် ေမးခွန်းထုတ်ဖွယ်ရှိသည်။ တစ်နည်းဆိုရလင် ြမန်မာိုင်ငံ
ရှိ (ေမွးသကရာဇ်အရ) “Gen-Z”အသက်ရqယ် အပိုင်းအြခားအတွင်း ပါဝင်သူလူငယ်အားလံုးမာှ Gen-Z 
အေြခအေနအေကာင်းအရာများအတငွ်း အကျံးဝင်မရှိပါသေလာ။ “ေတာင်ြမန်မာှင့်ေြမာက်ြမန်မာ ၏ မ
တူညီေသာပံုရိပ်များ”ဟု ေခါင်းစ်တပ်ထားသည့် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်မှ ဗီဒီယိုတစ်ခု (ပံု-၅)သည် ေနရာ ှစ်ခုက ြပည်
သူများ၏ လူတန်းစား ေဖာ်ြပချက် ကွဲြပားြခားန{းမများကို ြပသခဲ့သည်။ ေတာင်ြမန်မာိုင်ငံသားများသည် 
အဂလပိ်ဘာသာြဖင့် ေရးသားထားေသာ ဆြပဆိုင်းဘုတ်များကို ကိုင်ေဆာင်ကာ တန်ဖိုးကီးအဝတ်အစား
များကို ဝတ်ဆင်ထားေသာ ပျိြမစ်ုနယ်သည့် လူငယ်များြဖစ်ကသည်။ ေြမာက်ြမန်မာိုင်ငံသားများဟူသည့်
ေနရာတငွ် ွမ်းွမ်းပါးပါးဝတ်ဆင်ထားကာ ကမွ်းစားထားပီး မည်းေမာှင်ေသာ အသားအရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထား
ကသမူျားအား ေဖာ်ြပထားသည်။

အဆိုပါုပ်ပံုတစ်ခုှင့်တစ်ခုအား ိင်းယှ်ကည့်ပါက ကွဲြပားြခားန{းမများမာှ သိသာထင်ရာှးလျက်ရှိသည်။ 
“ေြမာက်ြမန်မာ”မ ှြပည်သူများမာှ “Gen Z”ဟူသည့် အေခအေဝေအာက်သို အလွယ်တကူ ေရာေ{ှဝင်
ေရာက်ိုင်ပါသလား။ က်ုပ်တို၏ အဓိကပါဝင်ေြဖဆိုသူတစ်ေယာက်ြဖစ်ေသာ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုတွင်
ေနထိုင်သည့် အရှင်ဝိစာရဟု အမည်ရသည့် ဘုန်းေတာ်ကီးတစ်ပါးက အဆိုပါကွဲြပားမများအား ေဖာ်ထုတ်
ြပသခဲ့ပါသည်။ ဆရာေတာ်က “အသွင်ကးူေြပာင်းမများ”မှာ ြမန်မာြပည်အထက်ပိုင်း (အညာ) သို မည်သည့် 

19 Chiu (2021). 
20 Note 7 အားရှု 



စာ - 17

အားလံးုအကျံးဝင် သက်ဆိုင်သည့် အမျိးသားေရးလကဏာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် ေပေပါက်လာသည့် အတွင်းပဋိပကများ

အချနိ်ကမှ မေရာက်ရှိခဲ့ေကာင်းေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ၎င်း၏ အညာသားေတာ်လှန်ေရးဟု အမည်ေပးထားသည့် 
ကည့်မန်းများြပားခဲ့သည့် ပိုစ်တစ်ခုတွင် ၎င်းက “ဖက်ဒရယ်စနစ်”၊ “ဒီမိုကေရစီ” ှင့် ပတ်သတ်သည့် NGO 
ပေရာဂျက်များမာှ မိကးီများ၌သာ ြပလပု်လျက်ရှိေကာင်း၊ ှစ်ေပါင်းများစာွကုန်လွန်ကာ အုပ်ချပ်သူများ၊ 
စစ်ဗိုလ်ချပ်ကီးများ အဆက်ဆက်ေြပာင်းလဲသာွးေသာ်လည်း အညာေဒသမာှ တိုးတက်ေြပာင်းလဲလာမမရှိ
ေကာင်း ေြပာဆိုေရးသားခဲ့သည်။ အညာသားများ၏ ဆင်းရဲမွဲေတမကို ၎င်းက “ကန်ေရေသာက် ြမက်ေြခာက်
စား” ဟ၍ူ ေဖာ်ြပခဲ့သည်။

ေတာ်လှန်ေရးဆိုသည်မာှ ယခင်အေမာှင်ေခတ်သို တေကျာ့ြပန်သာွးမကို စေုပါင်းကန်ကွက်ကြခင်းဟူ၍ 
အဓပိာယ်ဖငွ့်ဆိုပါက၊ ပီးခဲ့သည့် အသွင်ကူးေြပာင်းမေကာင့် ေပေပါက်လာေသာ တိုးတက်မများအေပ 
အလွန်အကံအေကာင်းြမင်ရာေရာက်ပးီ၊ ထိုအေြခအေနသည် ကူးေြပာင်းမြဖစ်စ်တွင် အကျိးမခံစားရ၊ 
ထိခိုက်ခဲ့ရ၊ ဖယ်ထုတ်ခံခဲ့ရသူများကို ချန်လှပ်ရာ ေရာက်ပါသည်။

လူမလိင် (ဂျဲန်ဒါ)

အမျိးသမီးအေရးတက်ကွလပ်ရာှးသူများသည် ြမန်မာ့လူအသိုင်းအဝိုင်း၏ ဖိုပဓာနဝါဒအား မတွန်းလှန်ဘဲ 
ေတာ်လှန်ေရးေအာင်ြမင်မရှိိုင်ပါသလား ဟူသည့်ေမးခွန်းကို ေမးြမန်းေလ့ရှိသည်။ အဆိုပါအေရးကိစကို မည်
သည့်နည်းလမ်းြဖင့် ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုရမည်နည်း။ အဓိကပါဝင်ေြဖဆိုခဲ့သူ YT က ြမန်မာိုငင်ံရှိ တိုင်းရင်းသား
လူမျိးစုများ အေပကျးလွန်ခဲ့သည့် လိင်အကမ်းဖက်မများကို  မီးေမာင်းထိုးြပသရန် ဆိုရှယ်မီဒီယာ လံေဆာ်
မ တစ်ခုကိုဖန်တီး၍ ၎င်းတွင် ဗမာအမျိးသမီးများ လက်ရှိbကံေတွေနရသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေစာ်ကား
ခံရမများ ငှ့် အလွဲသံုးစားြပခံရမမျိးကို တိုင်းရင်းသားအမျိးသမီးတို ဆယ်စုှစ်ေပါင်းများစာွ bကံေတွ
ခံစားခဲ့ရေကာင်း ေဖာ်ြပခဲသ့ည်။ YT သည် လက်တေလာြပလပု်လျက်ရှိသည့် စက်ချပ်သမများအတွက် 
လံေဆာ်လပ်ရှားမ (စက်ချပ်သမေတလွို ေတာ်လှန်ကမယ်) အပါအဝင် အထည်ချပ်စက်ံုလုပသ်ားအေရး 
အေကာင်းအရာများငှ့် ဖိှိပ်ခံမ/အခွင့်ထူးခံမတို၏ ဆံုချက်ှင့်စပ်လျ်းေသာ Feminism (အမျိးသမီး/ 
မ ဝါဒီ)ှင့် ပတ်သက်သည့် ေအာ်ေဒေလာ့ဒ်၏ အဆိုအမိန်များကို ေဖာ်ြပကာ လူတန်းစားအေရးှင့် ဂျဲန်ဒါ
အေရး ှစ်ခုကား ဆက်စပ်မ၏ အေရးပါပံုကိုလည်း မီးေမာင်းထိုးြပသခဲ့သည်။ ဤေနရာတွင် ေမးခွန်းတစ်ခုမာှ  
အဆိုပါလံေဆာ်မများသည် ေတာ်လှန်ေရး၏ အဓိကအေရးပါေသာ ဗဟိုချက်ဟုတ်မဟုတ်၊ အဆိုပါအေရး
ကိစများကို ရည်န်းေြပာဆိုြခင်းမရှိပါက ေတာ်လှန်ေရးကျဆံုးသာွးမည် ဟုတ်မဟုတ်၊ အဘယ်ေကာင့်ထို

ပံု ၅ - “ေတာင်ြမန်မာ” ငှ့် “ေြမာက်ြမန်မာ”မှ ဆြပသူများ (ဝဲှင့်ယာ) အား ိင်းယှ်ြပသ

ထားသည့် ဗဒီီယို https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130379329

510589&id=100076155670226
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ကဲသ့ို ကျဆံုးရမည်နည်း  အစရှိသည်တို ြဖစ်သည်။ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းတိုသည် ယခင်ကတည်ရှိခဲ့သည့် 
စံန်းတန်ဖိုးများကို ဆန်ကျင်တိုက်ခိုက်ရန် ရရှိသည့် အခိုက်အတန်ကို အခွင့်ေကာင်းယူ၍ ြပလုပ်ခဲ့သည့် 
ခါေတာ်မ ီလံေဆာ်မများေလာ။ “အခု ြပည်သူေတ ွထိခိုက်လွယ်တဲ့ အေနအထားကိုေရာက်ေနတာကို အသံုးချ
ဖို ကိးစားေနတယ်............ ဘာလိုလဲဆိုေတာ့ အခုဆို အင်အားကီးတဲ့ အင်စတီကျးရှင်းတစ်ခုြဖစ်တဲ့ NLD 
ေတာင် ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အေနအထားကိုေရာက်ေနတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ ကန်မတိုေတွ အေတွးအေခေတွကို ပို
ပးီေခါင်းထဲထည့်ေပးလို ရတယ်။ ပီးေတာ့ လူေတွကပိုပီး လက်ခံိုင်လာကတယ် ဆုိေတာ့ ဒီ စိန်ေခမကို လူ
ေတွရဲအေတးွအေခေတွကို ေြပာင်းလဲြပစ်ဖို အခွင့်အေရးတစ်ရပ်အေနနဲ ကနမ်တို ေြပာင်းလဲသင့်တယ်လို 
ထင်တယ်” ဟု YT က ေြပာကားခဲသ့ည်။

အှစ်ချပ်

အထက်ပါ အေကာင်းအရာများအားလံုးမှာ သူအတိုင်းအတာှင့်သူ အေရးပါလျက်ရှိသည်။ သိုေသာ် အြခား 
အဓကိကွဲြပားမတစ်ရပ်မာှ ပိုမိုအေရးပါလျက်ရှိသည်ြဖစ်ရာ အထက်၌ ေဖာ်ြပခဲ့သည့် အေရးကိစများအား မိမိ
တိုမှ ထပ်မံ၍ သုပ်ခွဲိုင်ြခင်းမရှိေချ။ မိမိတို အစီရင်ခံစာ၏ အဓိက ဦးစားေပးေလ့လာမမာှပင်လင်  Bur-
manization ြဖစ်သွားခဲ့ရာ အထက်ပါ အေကာင်းအရာများတစ်ခခုျင်းစီအား ပိုမို၍ သုေတသနြပေလ့လာရန် 
မိမိတိုအေနြဖင့် တိုက်တွန်းအbကံြပပါသည်။ 
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အပိုင်း (၂)
Burmanization ငှ့်ပတ်သက်သည့် ြငင်းခံုေဆးွေးွမများ
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အထက်ပါ အေချအတင်ြငင်းခံေုဆွးေးွမများမာှ အေရးကးီေသာ်လည်း အဓိက သေဘာတရားကွဲြပားမ 
နယ်ပယ်မာှ ိုင်ငံေရးယူနစ်အတွင်း လူမျိးေရးှင့်ဘာသာေရး ကွဲြပားြခားနFးမြဖစ်သည်။ အဆိုပါအေရးကိစ
ှင့်ပတ်သက်သည့် ပိုစ်များ၏ ပမာဏှင့် မတူညီသည့် အြမင်ဖွင့်ဆိုချက် အေရအတွက်ကို အေြခခံကာ ဤ
ကဲ့သိုေကာက်ချက်ချခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ထပ်မံ၍ အဆိုပါ ပိုစ်အေြမာက်အြမားတွင် “ကွဲြပားမများစာွရှိသည့် ိုင်ငံ
တွင် လူမျိး၊ ဘာသာ အစံုအလင်ပါဝင်သည့် ဒီမိုကေရစီတစ်ရပ် မည်ကဲ့သို တည်ေဆာက်ိုင်မည်နည်း” ကဲ့သို 
အနFဂတ် ြမန်မာြပည်တည်ေဆာက်ေရးအတွက် အေြခခံြဖစ်သည့် ေမးခနွ်းများကို ေမးြမန်းခဲ့ကသည်။ ဤ
အပိုင်းတွင် ြမန်မာိုင်ငံရှိ လူမျိးများအကား ဆက်ဆံေရးှင့် ပတ်သက်သည့် ကွဲြပားြခားနFးေသာ နFးလည်မ 
အြမင်များကို ထုတ်ုတ်ေဖာ်ြပထားပီး၊ အဆိုပါအေရးကိစများကို ရှင်းလင်းြခင်းမရှိပါက ေပေလာက်လာိုင်
သည့် အSရာယ်များကိုလည်း ေဝဖန်ပိုင်းြခားြပထားပါသည်။

ပံ ု၆ - “ေလေကာင်း၊ အေြမာက်၊ ဒံုးကျည် နဲမဖိိုင်

တဲ ့ကရင်နတီဲ့လား... ဒ ီသမားိုးကျ မးီCှးေလးတစ်လံးု

ေလာက်ပဲ ပစ်လတ်လိုက် အဟွင်းဟွင်း”

ဗမာှင့် လူမျိးစုတိုင်းရင်းသားတိုအကား အြပန်အလှန်မုန်းတးီမများ

အာဏာသမိ်းမအပးီ ရက်သတပတ်အနည်းငယ်အကာတွင် ဗမာှင့် တိုင်းရင်းသားများအကား အြပန်အလှန်
အမနု်းပာွးမများ စတင်ခဲ့သည်။ ဗမာလူမျိးများ၏ ဇာတ်ေကာင်းများတွင် တိုင်းရင်းသားများကို အသံုးချဖွယ်
တစ်ခုအေနြဖင့် ြမင်ခဲသ့ည်။ စစ်အာဏာရှင်ကို ေတာ်လှန်ဆန်ကျင်ရာတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ရန် တိုက်တွန်း
ခဲ့ကာ တိုင်းြပည်အတွက် စွန်လတ်အနစ်နFခံရန် တိုင်းရင်းသားများကို ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။21 တန်းတူညီမ
ေသာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အဆံုးသတ်ရရှိိုင်မည့်  အခွင့်အေရးအြဖစ် အသံုးချရန် လိုလားခဲ့သည်။ မိမိ
တို၏ ေတာ်လှန်ေရးကို အေထာက်အကူေပးမည်ေလာ (သိုမဟုတ်) တြခားလမ်းကိုေရ]းမည်ေလာ ဟူသည့် 
အကျပ်ကိုင်ေြပာဆိုမများအထိ ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ြမန်မာိုင်ငံရှိ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ် အသံုးြပသူများအကား ပျံှံခဲ့
သည့် (အမည်မသိ) အသံးုြပသတူစ်ဦး၏ ပိုစ်တစ်ခုတွင် “တိုင်းရင်းသားေတွမာှ လမ်းှစ်သွယပ်ဲရှိတယ်။ ေဒ
စုနဲအလုပ်မြဖစ်ရင် တွဲစရာက စစ်တပ်ဘဲရှိတယ်ဗျာ” (ပံု ၇) ဟူ၍ ေရးသားထားသည်။ အြခား ပိုစ်တစ်ခု

21 Hannax, Moezat, and John Paul. “National Identity in Myanmar: Understanding Bamarr People’s Perspectives on 
Burmanization and Ethnocentrism,” Aruna Global South, March 2022. 
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တွင် “ တိုင်းရင်းသားအမည်ခံ လက်နက်ကိုင်တစ်ချိဟာ ြပည်သူေတွနဲေဝးကာွသာွးပီ။ အာဏာရှင်ေတွနဲ 
အကျိးစီးပာွးတူေတွ ြဖစ်သာွးပီ။ ဒီလိုအချနိ်မာှ ြပည်သူေတွနဲမပူးေပါင်းရင် ဘာရည်ရGယ်ချက်လဲ။ ဖက်ဒရယ်
ဒီမိုကေရစီစနစ်ဆိုတာ လက်နက်ရှိရင် ဒီမိုကေရစီရှိတယ်ဆိုတဲ့ တကိုယ်ေကာင်းဝါဒသမားေတွ ြဖစ်ကုန်ပီ။ 
၁၉၈၈ တုန်းကေတာင် ဒမီိုကေရစီတိုက်ပွဲကို ေထာက်ခံခဲ့ကတယ်။” (ပံု-၈) ဟူ၍ ေရးသားထားသည်။ ထင်ရာှး
သည့် ၈၈ မျိးဆက် ဒီမိုကေရစီအေရး တက်ကွလပ်ရာှးသူ ကိုမင်းကိုုိင်က အာဏာသိမ်းမအပီး သံုးရက်
ေြမာက်ေနတငွ် အာဏာဖီဆန်ေရး CDM လပ်ရာှးမ အစီအစ်များကို ေဖာ်ြပခဲ့သည့်စာ (ပံု ၉) တွင် လပ်ရာှးမ၌ 
ပူးေပါင်းပါဝင်ရန် တိုင်းရင်းသားများကို ပန်ကားထားေလရာ ၎င်းမာှ မှတ်သားဖွယ်ြဖစ်သည်။ 

တိုင်းရင်းသားများဘက်က တံုြပန်မများတွင် ၎င်းတို၏ မချင့်မရဲြဖစ်မများကို ေဖာ်ြပလျက်ရှိသည်။ တယူသန်
အလွဲအမာှးများှင့် ပျက်စီးလျက်ရှိသည့် တိုင်းြပည်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုြဖစ်လာရန်  မိမိတိုက ဆရှိရမည်
ေလာဟူ၍ ၎င်းတိုဘက်က ေမးခွန်းထုတ်ခဲ့ကသည်။22 ကိုမင်းကိုိုင်၏ သတင်းစကားသည် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ေပ၌ 
ပျံှံသွားသည့်အခါ  အေြခအေနများပံမုှန်ြဖစ်သာွးပါက ဗမာများသည် မိမိတိုအား ြပန်လည်၍ လျစ်လျ
ကမည်ြဖစ်ေကာင်း တိုင်းရင်းသားများဘက်က တံုြပန်ခဲ့ကသည်။ ြပည်ပေန ရှမ်းတိုင်းရင်းသား လူလတ်
တန်းစား တတ်သပိညာရှင်တစ်ဦးြဖစ်သူ စိုင်းဝမ်းဆိုင်ကလည်း အဆိုပါ ေတာင်းဆိုပန်ကားမများကို တ်ချခဲ့
သည်။ “တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ေတွက မိထဲထိဝင်လာပီး လာကယ်မယ်ထင်ေနတာေတွက ေတာ်ေတာ်
ရယ်စရာေကာင်းတဲ့ ေမာ်လင့်ချက်အမှားေတပွဲ” ဟ ု၎င်း၏ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်အေကာင့်တငွ် ေရးသားခဲ့သည်။ 

သိုေသာ် ဗမာများဘက်မှ အတိအလင်း ဝန်ချေတာင်းပန်ေကာင်းေဖာ်ြပသည့် အြခားဇာတ်ေကာင်းများလည်း 
ရှိေသးသည်။ ၎င်းပုဂိလ်များမာှ ဗမာလူမျိးများရရှိသည့် အခွင့်ထူးခံမကို အသိအမှတ်ြပကသည်။ အဆိုပါ 
ဝန်ချေတာင်းပန်မမာှ ဗမာလူမျိးများ၏ မသိနeးမလည်ခဲ့မဟူသည့် ဇာတ်ေကာင်းှင့်အတူ ြပည်သူများထံသို 
တပါတည်း ေရာက်ရှိလာြခင်းြဖစ်သည်။ စစ်တပ်က တိုင်းရင်းသားများအေပကျးလနွ်ခဲ့သည့် ရာဇဝတ်မ
များကို ယခင်ကမကားသိခဲ့ဖူးေသာ်လည်း ယခုအခါတွင် စစ်တပ်က မိမိတိုအေပ အကမ်းဖက်လျက်ရှိ
ရာ ရငှ်းလင်းစွာ နeးလည်သာွးခဲ့ရပြီဖစ်ေကာင်း ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့ကသည်။ ေြမြပန်သားများအေပ အမနှ်
တရားကို ဖံုးကွယ်ထားရန် စစ်တပ်၏ ိုင်ငံတာ်အဆင့်ဝါဒြဖန်မများကို ယံုကည်ခဲ့မေကာင့် ဗမာများသည် 
အဆိုပါကျးလွန်မများအား သိရှိခဲ့ြခင်းမရှိ ဟူသည့် ဇာတ်ေကာင်းကိုလည်း  ထပ်ဖန်တလဲလဲ23 ေတွရလျက်ရှိ
သည်။ ဗမာမဟုတ်သည့် လမူျိးစုများမာှ အဆိုပါ ဇာတ်ေကာင်းကို ယံုကည်ခဲ့သည်ြဖစ်ေစ၊ မယံုကည်ခဲ့သည်
ြဖစ်ေစ စစ်အာဏာသမိ်းပးီေနeက် လေပါင်းများစွာအကာတငွ် ေတာ်လှန်ေရးကို ကိဆိုလက်ခံလာခဲ့က
သည်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များသည် ၎င်းတို၏ အေြခစိုက်စခန်းများမှ ထွက်လာရန် အလားအလာ
မရှိေကာင်း ယခင်ကပိုစ်တင်ခဲ့သည့် စိုင်းဝမ်းဆိုင်က ေနeက်ပိုင်းတွင် တိုင်းရင်းသားစည်းလံုးညီွတ်ေရး
ကို   လက်ခံကိဆိုခဲ့သည်။ ထိုအြပင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာက ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် အကာအကွယ်ေပးရန်တာဝန်
ရှိမ (R2P)ကို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများက ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်သည်ဟု ေြပာကားခဲ့
သည်။ ဗမာလမူျိး အများစုရှိရာေဒသများတွင် စစ်တပ်၏ ရက်စက်စာွ အင်အားသံုး အကမ်းဖက်ဖိခွင်းမှင့် 
အကမ်းမဖက် ဆြပသမူျားြပသခဲသ့ည့် ရဲရင့်မတိုေကာင့် ထိုကဲ့သို အေတွးအေခပိုင်းဆိုင်ရာများ အဆင့်ဆင့်
ေြပာင်းလဲသွားြခင်းြဖစ်သည်။

  

22 Khin Khin Mra. “Myanmar’s Coup from the Eyes of Ethnic Minorities.” New Mandala. 22 February 2021. https://
www.newmandala.org/myanmarscoup-from-the-eyes-of-ethnic-minorities/ 
23 Kyed, Helene. “Hopes for a New Democracy in Myanmar: Multiethnic Unity against Military Power – Tea Circle.” 
2021. https://teacircleoxford.com/2021/03/19/hopesfor-a-new-democracy-in-myanmar-multiethnic-unity-against-mili-
tary-power/ 



အားလံးုအကျံးဝင် သက်ဆိုင်သည့် အမျိးသားေရးလကဏာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် ေပေပါက်လာသည့် အတွင်းပဋိပကများ

စာ - 22

ပံ ု၇ - ”တိုင်းရင်းသားေတွမာှ လမ်း ၂သွယ်ပဲရှိတယ်....”

ပံု ၈ - တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ အေပ ေဝဖန်မ

ပံု ၉ - “တိုင်းရင်းသားေတွထံပန်ကားပါတယ်”ဟူသည့် စာသားပါဝင်သည့် 

ကိုမင်းကိုိုင်၏ လက်ေရးမူ
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ပံ ု၁၀ - လူလတ်တန်းစား အထက်လာမ ှတတ်သိပညာရငှ် စိုင်းဝမ်ဆိုင်း၏ အြမင် ေြပာင်းလဲ တိုးတက်ေြပာင်းလဲလာမ

ကိုြပသသည့် ပိုစ်များ

ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းှင့် စပ်လျ်း၍ ကွဲြပားသည့်တုန်ြပန်ချက်များ 

အဆိုပါေြပာဆိုြငင်းခံုမများသည် ဗမာမဟုတ်သူများ >ကံေတွခံစားရသည့် အလွဲသံုးစားြပခံရမများှင့် ဗမာ
လူမျိးများရရှိသည့် အခွင့်ထူးခံရမများ၌သာ အဆံုးသတ်သာွးကေလ့ရှိသည်။ ေအာက်ပါပံုများတွင် ေဖာ်ြပ
ထားသည့်အတိုင်း လူမျိးေရးှင့် ဘာသာေရး ခွဲြခားဆက်ဆံမှင့် ဆက်စပ်သည့် အေရးကိစများသည်သာ 
အာံစုိုက်ခံလာရြခင်းမဟုတ်ဘဲ “လူမျိးကီးဝါဒ” ဟူသည့် စကားရပ်သည်လည်း အဓိက အေရးကိစတစ်ခု
အေနှင့် (တစ်ေကျာ့ြပန်) ေပေပါက်24 လာခဲ့သည်။  သိုေသာ် ၎င်းမာှ မည်သည့်အရာကို ဆိုလိုခဲ့သနည်း။ 

“Burmanization”

Burmanization ဆိုသည်မာှ အဘယ်နည်းဟူသည့်ေမးခွန်းအား ေမးြမန်းေသာအခါ YT က ၎င်းမာှ 
တိုင်းရင်းသားေဒသများတွင်စစ်တပ်၏ တိုက်ခိုက်မများြဖစ်ပာွးခဲ့ေကာင်း၊ သိုေသာ် ဖိှိပ်မမာှ ဗမာများကို 
အြခားလူမျိးများထက် အခွင့်ထူးကိုေပးထားသည့် အဖွဲအစည်းများကတဆင့်လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့် အဆိုပါ အယူ
အဆ၏ သရိှိရန်ခက်ခဲနက်နဲေသာ သေဘာသဘာဝအား ေဝဖန်ေြပာဆိုခဲ့သည်။ “သူတိုေတွက စနစ်ကိုေြပာ
ေနကတာ၊ လူေတ ွ(ဗမာေတွ) ကအဲ့ဒီစနစ်ကေန ဘယ်လိုအခွင့်ထူးေတွ ရေနကတယ်ဆိုတာကိုေပါ.့.......... 
သူတိုက အခွင့်ထူးခံရတယ် ဦးစားအေပးခံရတယ်.... (တိုင်းြပည်က) ဘာသာစကားတစ်မျိးတည်း၊ ဗမာေတွ
လို ဝတ်စားဆင်ယင်ပံု တစ်မျိးတည်း၊ ကိုးကွယ်မတစ်မျိးတည်း ကိုပဲ အသိအမှတ်ြပတယ်”ဟု ၎င်းက ေြပာ
ကားခဲသ့ည်။ 

24 (ဗမာ) လူမျိးကီးဝါဒ ှင့် “Burmanization”တို၏ အနက်အဓိပါယ်ဆင်းသက်ေပေပါက်လာပံုအား ခွဲြခားသတ်မှတ်ပါက လက်ရှိ
သုေတသန အတွက် အသံုးဝင်မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း အချနိ်ှင့်လုပ်အား အကန်အသတ်ေကာင့် ယခုအချနိ်အထိ ဆက်လက်
လုပ်ေဆာင်ိုင်ြခင်းမရှိေသးေချ။ “Burmanization”ဟူသည့် စကားရပ်အား ပထမဆံုးအကိမ်အြဖစ် Robert Holmes ၏ ၁၉၆၇ ခု
ှစ်တွင် ေရးသားခဲ့သည့် “Burmese domestic policy: the politics of Burmanization,” Asian Survey ဟူသည့်ေဆာင်းပါး
တွင် အသံုးြပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ သိုေသာ် အဆိုပါေဆာင်းပါတွင် Burmanization အား ၁၉၆၂ ခုှစ် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းမအပီး 
“တိုင်းတစ်ပါး” အေန}က်တိုင်း၊ တုတ်ှင့် အိိယ) ှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာအရာများအား တိုင်းြပည်အတွင်းမှ ရှင်းလင်းြခင်းဟူ
သည့် အဓိပါယ်ြဖင့်သံးုခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ တစ်နည်းေဖာ်ြပရမည်ဆိုပါက ယင်းေဆာင်းပါးတွင်  “Burmanization“အား ဗမာများှင့် 
တိုင်းရင်းသားများှင့် ြခားန}းမအားေဖာ်ြပရန် သံုးစွဲခဲ့ြခင်းဟုတ်ေပ။ လက်ရှိ သံုးစွဲလျက်ရှိသည့် အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ှင့် ပိုမိုနီးစပ်
ေသာ Burmanization ေဝါဟာရသည် ၁၉၉၀ ငှ့် ၂၀၀၀ ခုှစ်များတွင် စတင်ေပေပါက်လာပံုေပသည်။ Gustaff Houtman (Mental 
Culture in Burmese Crisis Politics: Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy, ILCAA Study of Languag-
es and Cultures of Asia and Africa Monograph Series No. 33, 1999) and Mary Callahan (“Making Myanmars: Language, 
Territory, and Belonging in Post-Socialist Burma,” in Boundaries and Belonging: States and Societies in the Struggle 
to Shape Identities and Local Practices (2004): 99-120) ကိုပါ။ ဤအကိမ်တွင် အဆိုပါစကားလံုးအား EAO အချိမှ ယူငင်
သံးုစွဲခဲ့ကသည်။ 
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ကရင် လူလတ်တန်းစား အမျိးသမီး တတ်သိပညာရှင်ှင့် ဦးေဆာင်သူတစ်ဦးြဖစ်သူ ေနA်ေမဦး ေရးသားခဲ့
သည့်  Coalition of the Unwilling  ဆမပါေသာြပည်ေထာင်စ ုဟူသည့် စာေစာင်တွင် ေတာ်လှန်ေရး
အတွင်း တိုင်းရင်းသားတို Hကံေတွခံစားရသည့် ချတိံုချတံုြဖစ်မကို ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ၎င်းက ဗမာလူမျိးကီးဝါဒ
ဆိုသည်မာှ တိုင်းရင်းသားများကို “(စကားဝဲေသာေကာင့်) ေလာှင်ေြပာင်အိုင်ကျင့်ြခင်း၊ ြမန်မာစာေပ သင်ယူ
ေစြခင်း၊ ဗမာစကားေြပာဆိုေစြခင်း၊ ဗမာ့သမိုင်းကို ဂုဏ်ယူချးီေြမာက်ေစြခင်း၊ ဗမာအမည်များေပးြခင်း ှင့် 
ဗမာကဲသ့ို ေနထိုင်ြပမူေစြခင်းများသည် စနစ်များ မူဝါဒများေအာက်တွင် တိုင်းရင်းသားများကို ဗမာလူမျိး
များြဖစ်ေစရန်လပု်ေဆာင်ြခင်း တိုသည် ပံုမှန်ြမင်ရေတွရသည့် လုပ်ေဆာင်မများြဖစ်သည်25” ဟု   အလားတူ
ပင်ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ Burmanization သည် ဤေနရာတငွ် တိုက်ိုက်မဟုတ်ေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်များ အေပ
အေြခခံသည်။

အြခားတိုင်းရင်းသားများမာှမူ အဆိုပါြဖစ်စ်ကို ကွဲြပားြခားနAးစာွေဖာ်ြပခဲ့သည်။ လူလတ်တန်းစား ကရင်
အမျိးသားတစ်ဦးြဖစ်သည့် ေစာအယ်ထူးမှ “ဗမာစစ်တပ်က တိုင်းရင်းသားေတွကို ဗမာလူမျိးကီးဝါဒရဲ 
မဟာဗျဟာရဲ အစတိ်အပိုင်းအေနနဲ တိုက်ခိုက်ေနသလို လက်နက်ကိုင်အဖွဲေတွက အစိုးရရဲ ဗမာမြပ
တဲ့ ေပလစီေတကွို ခုခံေနကတာ။ ေနဝင်းရဲ အစိုးရက တိုင်းရင်းသားေတွကို ေပတာဆွဲတာေတွ၊ ေနရာ
ေတွကေန ေရ]ေြပာင်းတာေတွ၊ ရကိာြဖတ်ေတာက်တာေတွ နဲ စတိ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဗျဟာေတွကိုသံုးပီးေတာ့ 
တတ်ိုင်သမ  Burmanize လုပ်ခဲ့တယ် ”26 ဟ ုမကာခင်က ေရးသားခဲ့သည်။ ကချင် တတ်သပိညာရှင်တစ်ဦး
ြဖစ်သူ Layeng Seng Ja မ ှ“Bamarnization ှင့် ethnic cleansing” တိုအား ြဖစ်ေပေစရန် အားေပးခဲ့သည့်  
“ကချင်ြပည်နယ်အတွင်း စစ်တပ်က အစ်အမဲတပ်စွဲထားသည့်” ြဖစ်စ2်7 အား ေလ့လာပီး  “Bamarniza-
tion လုပ်တယ်ဆိုတာ တြခား မျိးွယ်စုနဲ ဘာသာဝင် လူနည်းစုေတွကို လမူျားစုေတွလိုြဖစ်ေအာင် ဖိအား
ေပးေြပာင်းလဲေစတာပဲ” ဟု သံုးသပ်ခဲရ့ာ ဤေနရာတငွ် Burmanization မှာ တိုက်ိုက် ြပလုပ်သည့် 
လုပ်ေဆာင်ချက်ြဖစ်သည်။

အထက်ပါြဖစ်စ် ၂ ရပ်လံုးအား Burmanization ဟသုတ်မတှ်ခဲ့ကသည်ြဖစ်ရာ က်ပု်တိုမှ ၎င်း၏ 
အနက်အဓိပါယ်အား ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွင့်ဆိုသာွးမည်ြဖစ်သည်။ 

Burmanization ဟသူည်မှာ ဗမာမဟတု်သည့် လူမျိးများကို ဗမာများအြဖစ်သို၊  ဗမာမဟုတ်သည့် 
လူမျိးတို၏ ေနထိုင်ရာ ေဒသများှင့် သမိုင်းများကို ဗမာေဒသများှင့် သမိုင်းများအြဖစ်သို တိုက်ိုက်
ြဖစ်ေစ သွယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်ေစ ေြပာင်းလဲြခင်းကို ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် လူမျိးမတူသူများအကား ေသွး
ေAှလက်ထပ်ြခင်းအားြဖင့်တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ  တိုင်းရင်းသားများအား ၎င်းတို၏ ယ်ေကျးမများကို
စွန်လတ်ရန် အားေပးအားေြမာက်ြပြခင်းှင့် မကျင့်သံုးရန် ဖိအားေပးြခင်းအားြဖင့် သွယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်
ေစ (within reason, along color lines) ဇာတ်သငွ်းရန် ကိးပမ်းသည်။ အှစ်ချပ်ရလင် ၎င်းသည် 
အမျိးဇာတ်သွင်းြခင်းအားြဖင့် ေြပာင်းလဲရန် ဆတစ်ရပ်အား ေဖာ်ြပသည်။

အမျိးဇာတ်သွင်းြခင်းှင့်စပ်လျ်းသည့်အချက်အား က်ုပ်တိုြပလုပ်ခဲ့သည့် အင်တာဗျးများက ရှင်းလင်း
ေဖာ်ြပရန် အေထာက်အကူေပးခဲသ့ည်။28 NLD ပါတဝီင်တစ်ဦးြဖစ်သည့် ပါဝင်ေြဖဆိုသူ အမှတ် (၅) ကမူ 
အသားအရည် ြဖဝင်းေသာ တိုင်းရင်းသူများကို ဗမာအမျိးသားများက အလွန် သေဘာကျကသည်ြဖစ်ရာ ဤ

25 အလားတူ သုံးသပ်မှုအတွက် Nai Hongsa [“The Way Forward for Peace, Stability and Progress in Burma/Myanmar,” in 
Ashley South and Marie Lall, eds. Citizenship in Myanmar. Singapore: ISEAS (2018): 89-90] ကို ရှုပါ 
26 Saw Eh Htoo. “Ne Win’s echoes: Burmanization policies and peacebuilding in Myanmar today,” in Schmidt-Leukel 
et al eds. Ethnic and Religious Diversity in Myanmar: Contested Identities, Bloomsbury Publishers (2021):63. 
27 Layang Seng Ja. “Burmanization and its effects on the Kachin ethnic group in Myanmar,” in Schmidt-Leukel et al 
eds. Ethnic and Religious Diversity in Myanmar: Contested Identities, Bloomsbury Publishers (2021): 93-5 
28 Prasse-Freeman, Elliott and Andrew Ong. “Expulsion / incorporation: Valences of mass violence in Myanmar,” in 
Eve Zucker and Ben Kiernan, eds Political Violence in Southeast Asia Since 1945, Routledge, 2021. ကိုရှုပါ 
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အားလံးုအကျံးဝင် သက်ဆိုင်သည့် အမျိးသားေရးလကဏာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် ေပေပါက်လာသည့် အတွင်းပဋိပကများ

ိုင်ငံတွင် ဗမာလူမျိးကီးဝါဒ မရှိိုင်ဟု ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ၍ ေမးြမန်းေသာ အင်တာဗျးတစ်ခုတွင် ေြဖကားခဲ့
သည်။ ပါဝင်ေြဖဆိုသူ အမှတ် (၅) က တိုင်းရင်းသူများကို လက်ထပ်ရန် ေရOးချယ်ြခင်းမာှ လူကိက်များသည့် 
ေရOးချယ်မတစ်ခြုဖစ်သည်ဟု ဆိုထားရာ အမျိးသားများသည် တိုင်းရင်းသူများကို ေရOးချယ်လက်ထပ်ြခင်းရမာှ 
၎င်းတို၏ အလှအပတစ်ခုတည်းေကာင့် မဟုတ်ပဲ အြခားသူများက မိမိတုိကို ေအာင်ြမင်မရရှိသူဟု ထင်ြမင်
ေစရန်ြဖစ်သည်။ ဗမာအမျိးသားအများအြပားအေနြဖင့် ထိုကဲ့သို ေသွးေUှလက်ထပြ်ခင်းများ လုပ်ေဆာင်
ေနပါက ၎င်းေကာင့် လဦူးေရ ထိခိုက်ေစလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ ေသွးေUှကြပားများမာှ ဗမာြဖစ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူ
ေနြခင်းေကာင့် အဆိုပါအချက်မာှ မှန်ကန်လျက်ရှိသည်။  (ထိုသိုေသာစံုတွဲတစ်တွဲတွင် အများအားြဖင့် အေဖ
ြဖစ်သူမာှ ဗမာလူမျိးြဖစ်ေလရာ) ဖိုပဓါနဝါဒ ေကာင့် အများအားြဖင့် ထိုကဲ့သို ြဖစ်လာိုင်ရန် အလားအလာ
ရှိသည်။ ထိုကဲ့သိုြဖစ်လာရြခင်းမာှ တိုင်းရင်းသားများဘက်က ဗမာေသွးတစ်ဝက်ပါသူများကို တိုင်းရင်းသား
များြဖစ်ြခင်းမှ ြငင်းပယ်ိုင်ေချရှိသည့် သန်စင်ေသာမျိးိုးဟူသည့် အယူအဆ29 ေကာင့်လည်း ြဖစ်ိုင်သည်။ 
အဆိုပါအေကာင်းအရာှင့်စပ်လျ်းပီး ထပ်မံ၍သုေတသနြပေလ့လာရန် အမှန်တကယ် လိုအပ်လျက်ရှိ
သည်။ အနည်းငယ်ကေမာက်ကမိုင်သည်မာှ ပါဝင်ေြဖဆိုသူ အမှတ် (၅) က ဗမာလူမျိးကီးဝါဒကို ြငင်းဆိုခဲ့
ေသာ်လည်း ၎င်းကစိအား ဥပမာေပးေဖာ်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

မိသားစုအဆင့်၌ မတူညီသည့် မျိးွယ်စုဝင်များအကား ေသွးေUှလက်ထပ်ြခင်းသည် လူမျိးစု တည်ရှိြခင်း၏ 
အေရးပါမကို ြငင်းဆိုသည့် (သိုမဟုတ်) ဖယ်ရာှးသည့် သေဘာထက် ပုိမိုကျယ်ြပန်ေသာ ဇာတ်ေကာင်းှင့် 
ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်မအေကာင်းကို ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်များှင့်  ဩဇာရှိ ိုင်ငံေရးဦးေဆာင်ပုဂိလ်
များက ေြပာဆိုကသည်။ အဆိုပါဇာတ်ေကာင်းများအရ တိုင်းရင်းသားများမာှ ဗမာများှင့် လက်ရှိ၌ မတူ
ကွဲြပားလျက်ရှိေသာ်လည်း ၎င်းတိုမာှ “ေသွးချင်း30” များြဖစ်ကရာ မတညူီသည့် မျိးွယ်စုဝင်များအကား 
ေသွးေUှလက်ထပ်ြခင်းအားြဖင့် ေနUက်ဆံုးတငွ် အလံုးစံတုစ်သားတည်းတူညီသာွးလိမ့်မည်ဟု ေထာက်ြပ
ေြပာဆိုလျက်ရှိသည်။ 

ဤေနရာတငွ် ထပ်ေလာင်းေြပာဆိုရမည်ဆိုပါက ပါဝင်ေြဖဆိုသူ အမှတ် (၅) သည် အသားြဖသည့် 
တိုင်းရင်းသားများှင့် အသားမည်းသူများ အထူးသြဖင့် ေတာင်အာရှ ုပ်ရည်အသွင်အြပင်ရှိသူများ အကား 
ရှင်းလင်းြပတ်သားသည့် ခွဲြခားမကို ြပလုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ေတာင်အာရှုပ်ရည်အသွင်အြပင် ရှိသူများကို  
အများက ှစ်သက်ြခင်းမရှိကေသာေကာင့် ၎င်းတိုအား ဗမာအြဖစ်သို အမျိးဇာတသ်ွတ်သွင်းခံရမည့်အေရး
မာှ နည်းပါးလျက်ရှိြခင်း ြဖစ်သည်။ ဤအချက်မာှ ေလ့လာသံုးသပ်သူများကို မတူညီသည့် လူနည်းစုများကို 
ေခါင်းစ်တူအေကာင်းအရာတစ်ခုအတွင်းသို (ဗမာမဟုတ်သူများ၊ ဗုဒဘာသာဝင်မဟုတ်သူများ) ထည့်သွင်း
စ်းစားမည့်အေရးမှ ဂုြပမိေစရန် သတိေပးလျက်ရှိသည်။

“ဗမာမြပြခင်း” ငှ့် “ဗမာလူမျိးကးီဝါဒ”

ပါဝင်ေြဖဆိုသူ အမှတ် (၅) က ေသွးေUှလက်ထပ်ြခင်းေကာင့် “Burmanization” မရှိဟု အဘယ်ေကာင့် 
ေြပာကားခဲ့ပါသနည်း။ ြဖစ်ိုင်ေချများသည့် ေြဖရှင်းချက်တစ်ခုမာှ “Burmanization”မာှ မတူညီသည့် 
လူအများအြပားအတွက် အဓိပါယ်အများအြပား ရှိေနြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်။ မူရင်း အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် 
ေရးသားထားသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဇာတ်ေကာင်းများက ယူေဆာင်ခဲ့သည့်31 ၎င်းစကားလံုးကို ြမန်မာြပည်
မှ လူလတ်တန်းစားှင့် အထက်လာိုင်ငံေရးသမား၊ တက်ကွလပ်ရာှးသူ စသည်တို၏ ဇာတ်ေကာင်းများ

29 ဖူးကီးဒို(မန်းေရာဘတ်ဇန်)။မန်းဘဇန်ှင့်ကရင့်ေတာ်လှန်ေရး။ သစာေြမ စာအုပ်တိုက်။၂၀၁၄။:196-97)ကိုပါ။  KNUဥကေဟာင်း 
မန်းဘဇံမ ှကရင်လူမျိးများ၏ အမျိးဇာတ်သန်စင်မှင့် ေသွးေUှကြပားများအေပ ထားရှိသည့် အြမင်သေဘာထား 
30 ဖူးကီးဒို(မန်းေရာဘတ်ဇန်)။မန်းဘဇန်ှင့်ကရင့်ေတာ်လှန်ေရး။ သစာေြမ စာအုပ်တိုက်။၂၀၁၄။:196-97)ကိုပါ။  KNU ဥက
ေဟာင်း မန်းဘဇန်မ ှကရင်လူမျိးများ၏ အမျိးဇာတ်သန်စင်မှင့် ေသွးေ\ှကြပားများအေပ ထားရှိသည့် အြမင်သေဘာထား 
31 အနက်အဓိပါယ်ဆင်းသက်ပံမုာှ အလံုးစံုရှင်းလင်းြခင်းမရှိေချ။ YTမှ ၎င်းစကားလံးုအား အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် စတင်ကားသိခဲ့ရ
ေကာင်းရငှ်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။ 
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တွင် ြမန်မာဘာသာသို ြပန်ဆိုြခင်းမရှိဘဲ မကာခဏ အသံုးြပေလ့ရှိသည်။ ၎င်းကို ြမန်မာဘာသာသို ြပန်ဆို
သည့်အခါများတငွ်လည်း ဗမာလူမျိးကီးဝါဒဟု ေခေဝသံုးစွဲေလ့ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို ဘာသာြပန်ဆိုြခင်းမာှ 
ြပဿနJကင်းလှသည် မဟုတ်။ “Burmanization”မှာ ေရLလျားေြပာင်းလဲလာြခင်း ဟ ုအဓိပါယ်ရသည်။ ၎င်း
အား (ေရLလျားေြပာင်းလဲလာြခင်း (သိုမဟုတ်) ြဖစ်လာြခင်း ဟု အဓိပါယ်ရသည့် “ြပ”32 ဟသူည့် ကယိာ
ြဖင့်) “ဗမာမြပြခင်း”33 ဟု ဘာသာြပန်ဆိုြခင်းမာှ သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ကာ ရံဖန်ရန်ခါတွင် ထိုကဲ့သို ြပန်ဆို
ေလ့ရှိေကာင်းလည်း သိရသည်။ ဆန်ကျင်ဘက်အားြဖင့် “ဗမာလူမျိးကီးဝါဒ” မာှ လမ်းမိုးြခယ်လှယ်ြခင်း 
(သိုမဟုတ်) သာလွန်ြမင့်ြမတ်ြခင်း ဟူ၍ အဓိပါယ်ရကာ “မိမိတိုမာှ ပိုမိုသာလွန်ေကာင်းမွန်လျက်ရှိပီး သင်
တိုမာှ အသိXာဏ် ဖွံဖိးမ ေနJက်ကျလျက်ရှိေသာေကာင့် သင်တိုှင့် ေပါင်းသင်းဆက်ဆံလိုြခင်းမရှိ” ဟူ
သည့်  ကွဲြပားမများအား ကိုင်စွဲထားလိုသည့် သေဘာဆကို ေဆာင်သည်။ ပါဝင်ေြဖဆိုသူ အမှတ် (၅) မာှ 
သာလွန်ြမင့်ြမတ်သည်ဟူသည့် အယအူဆငှ့် ဆန်ကျင်ဘက်ြဖစ်သည့် ဗမာများမာှ တိုင်းရင်းသူ အမျိးသမီး
များအား စှ်သက်လိုလားလျက်ရှိသည်ဟူ၍ ဆိုထားရာ ၎င်းမာှ ဒုတိယ အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ြဖစ်သည့် “ဗမာ
မြပြခင်း”အား သံုးစွဲေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ိုင်သည်။ ထိုေကာင့် သံုးစွဲသည့် စကားရပ်များမာှ မည်သည်ကိုဆိုလို
ေကာင်းကို ရှင်းလင်းြပတ်သားစာွေဖာ်ြပရန် လိုအပ်ေပသည်။

 

မည်သမူျားမှာ အခငွ့်ထးူခံြဖစ်သနည်း?

ပိုမိုဆိုးဝါးလျက်ရှိသည်မာှ “Bamar privilege”ှင့် ဆက်စပ်သည့် စကားရပ်တစ်ခုကိုေြပာကားေသာ်လည်း 
အဓပိါယ် ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းြပသြခင်းမရှိသည့်အခါ နJးေထာင်သူများဘက်က အဆိုပါ ေဖာ်ြပမမာှ ၎င်းတို၏ 
လက်ေတွဘဝ အေတွအ]ကံများအေပ အမှန်တကယ် ကိုယ်စားြပေဖာ်ြပသည် ဟု ခံစားရမည်မဟုတ်ေချ။ 
အဆိုပါ စကားရပ်၏ အနက်အဓိပါယ်ကို “ဗမာလူမျိးများသည် ၎င်းတို၏ ဘာသာစကားှင့် ယ်ေကျးမတို
ေကာင့် ြမန်မာလ့ူေဘာင်အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အခွင့်ထူးကို ခံစားရရှိကသည်”   ဟု ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းလင်ပင် ထို
ဖွင့်ဆိုမကို ကားသူများက သူတို၏ လက်ေတွဘဝ ]ကံေတွခံစားရမများမှ ရရှိသည့် ြမင်သေဘာေပါက်မ
အေပ အေြခခံပီး ြငင်းပယ်ကလမိ့်မည်ြဖစ်သည်။

၎င်းအေကာင်းကို “အညာသားေတာ်လှန်ေရး”တွင် ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ဆင်ဲေနကသည့် အညာသားများက
ပွင့်လင်းစာွ ြငင်းဆိုခဲ့ကသည်။ အညာဟူသည်မာှ ြမစ်အထက်ပိုင်း သိုမဟုတ် ြမန်မာြပည်အထက်ပိုင်းကို 
ဆိုလိုြခင်းြဖစ်ပီး စစ်ကိုင်းတိုင်းှင့် မေကွးတိုင်းတိုအား ရည်န်းေခေဝြခင်းြဖစ်သည်။ လူထုအံုကွမတွင် 
အညာသားတို၏ အခန်းကမာှ ကီးစာွပါဝင်လျက်ရှိသည်။34 ေတာ်လှန်ေရးတွင် ပါဝင်လျက်ရှိသည့် ၎င်း
တို၏ ကီးမားသည့် အခန်းကကို အတိတ်တွင်ြဖစ်ပာွးခဲ့သည့် ေတာ်လှန်ေရးများှင့်သာမက အြခားိုင်ငံ
များတွင် ြဖစ်ပာွးခဲ့သည့် ေတာ်လနှ်ေရးများငှ့်ပါ ိင်းယှ်ေဖာ်ြပကသည်။ ေတာ်လှန်ေရး၏ ေရှတန်းမှ ပါဝင်
လျက်ရှိသူများမာှ အညာေဒသမှြဖစ်သည်။ ၎င်းတို၏ ရဲစွမ်းသတိသည် ိုင်ငံအဝှမ်းရှိ ြမန်မာိုင်ငံသားများ
ကို အညာသားေဒသကေြပာဆိုသည့် အသံများအေပ အာံုစိုက်ေစသည်။ ၎င်းတိုသည် ြမန်မာြပည်အထက်
ပိုင်းရှိ ၎င်းတို၏ ေနစ်ဘဝများှင့်ယှ်ထိုးကာ ဗမာလူမျိးများသာရရှိသည့် အခွင့်ထူးခံမှင့်ပတ်သက်သည့် 
စွပ်စွဲ ေြပာဆိုချက်များကို ြငင်းပယ်ခဲ့ကသည်။

အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲသ့ည့် ပါဝင်ေြဖဆိုသူ TY က မိမိတို LA ဟုေခေဝသံုးစွဲမည့်  အညာေဒသမှ လူလတ်
တန်းစား အမျိးသမီး တတ်သိပညာရှင်အား မိမိတိုှင့်ြပလုပ်သည့် အင်တာဗျးအတွင်း ရည်န်းေဖာ်ြပခဲ့
ပါသည်။ TY က LA သည် တိုက်ိုက်မဟုတ်သည့် ဗမာလူမျိးကီးဝါဒ အေကာင်း ေြပာဆိုမှင့်စပ်လျ်း၍ 
၎င်းငှ့် သေဘာထား ဆန်ကျင်ကွဲလွဲသူြဖစ်ေကာင်း ေြပာဆိုခဲ့သည်။  LA ေရးသားခဲ့ေသာ အညာသားများ

32 ြပ
33 ဗမာမြပြခင်း . 
34 Callahan, Mary. “Myanmar’s Dry Zone: The History of a Tinderbox,” Fulcrum. 9-Feb-2022. 
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အားလံးုအကျံးဝင် သက်ဆိုင်သည့် အမျိးသားေရးလကဏာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် ေပေပါက်လာသည့် အတွင်းပဋိပကများ

မာှ ိုင်ငံအတွင်း အဆိုးရ:ားဆံုး ဆင်းရဲဒုကကိုခံစားရံုသာမက တိုင်းရင်းသားများ၏ မုန်းတီးြခင်းကိုပါခံရ
ပံအုား ေရးသားထားသည့် ဝင်ေရာက်ကည့်မန်းများသည့် ပိုစ်တစ်ခုအား ကိုးကားကာ ထိုကဲ့သုိေြပာဆို
ြခင်းြဖစ်သည်။ LA က “Burmanization” မာှ အညာသားများ အတွက် တရားမတမရှိိုင်၊ မရှိိုင်အား 
ေမးခနွ်းထတု်ထားသည်။ မိမိတိုသည် LA ကိုလည်း အင်တာဗျးေမးြမန်းခဲ့ရာတွင် ၎င်းက “ အဲ့ဒီ ပိုစ်ဟာ စစ်
အုပ်ချပ်သူေတွက ဗမာေတွရဲ ြဖစ်တည်မကို ဘယ်လိုအလွဲသံုးစားလုပ်၊ ချနင်း ေသွးခွဲပီး အိုင်ယူတဲ့ နည်း
လမ်းေတကွို သံုးေနတယ်ဆိုတာကို ဗမာေတွ သေဘာေပါက်ေအာင် လပ်ိးဖိုြဖစ်တယ်။ ဂျဲန်ဒါတန်းတူ
ညီမေရးလပ်ရာှးမမာှ အမျိးသားေတွ ပူးေပါင်းပါဝင်လာတာကို လိုချင်ရင် ကန်မတိုက အခွင့်ထူးခံမဟုတ်
တဲ့ ေယာက်ျားေတကွို အမျိးသားေတွသာ အမဲအသာစီးရမ၊ ဖိုပဓါနဝါဒ နဲ သားကီးဩရသဦးစားေပးမေတွ 
အေကာင်းကို သိေအာင်ေြပာဖိုလိုတယ်။ အလားတူပဲ ကန်မတိုက ေတာ်လှန်ေရးထဲမာှ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ 
အရာရှိေတွ ပူးေပါင်းလာတာကို လိုချင်ရင် စစ်အာဏာရှင် စနစ်က ရာထူးနိမ့် စစ်သည်ေတွကို ဘယ်လိုမျိး မ
တရားဂုတ်ေသးွစပု်ေနတယ်ဆိုတာကို ေြပာဖိုလိုလိုတယ်။ ကန်မတိုေတွ ေဒသြဖတ်ေကျာ်/ ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်
ပးီ မဟာမတိ်ဖွဲစည်းမေတ ွတည်ေဆာက်ကတဲအ့ခါ ကန်မတိုအကုန် ဘံုတူညီကတဲ့ common ground 
တစ်ခုကိုရာှဖိုလိုတယ်။ အဲ့တာကေတာ့ တြခားအေကာင်းအရာေတွ (လူမျိး၊ ဂျဲန်ဒါ၊ ဗဟိုအေြခြပစ်းစားမ
တို)နဲ intersect လုပ်ဖိုလိုလာတာက လူတန်းစား အေရးပါပဲ” ဟု ေြပာကားခဲ့သည်။

တိုင်းရင်းသားတိုင်း (သိုမဟုတ်)အမျိးသမီးတိုင်း (သိုမဟုတ်) လိင်ခံယူမကွဲြပားသူလူနည်းစုတိုင်းမာှ တူညီ
သည့်ပံုစံတစ်ခတုည်းြဖင့် အဖိှိပ်ခံရြခင်းမဟုတ်ရာ LA က စစ်မှန်သည့် “ဖိှိပမ်/အခွင့်ထူးခံြဖစ်မတို၏ ဆံု
ချက်” ရရှိရန်အတွက်လည်း ဖိတ်ေခခဲ့သည်။ အဖိှိပ်ခံရသည့် အေရးကစိများကို ထည့်သွင်းစ်းစားရာတွင် 
လူတန်းစားကွဲြပားမမာှလည်း အေရးပါလှသည့် ကိစတစ်ရပ်ြဖစ်ေပသည်။ တိုင်းရင်းသားတစ်ေယာက်၊ 
အမျိးသမီးတစ်ေယာက် (သိုမဟုတ်) လိင်ခံယူမကွဲြပားသူလူနည်းစုဝင် တစ်ေယာက်အေနြဖင့် ဆင်းရဲပါက 
ဖိှိပ်ခံရမမာှ လူလတ်တန်းစားြဖစ်ြခင်းထက် ပိုမိုဆိုးရ:ားစာွခံရလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

ထပ်မံ၍ Burmanization သည် လံးုဝလမ်းမိုးချပ်ကိုင်ေသာစနစ် ဟုတ်၊ မဟုတ် က်ုပ်တို ေမးခွန်းထုတ်
ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ဟုတ်မှန်ခဲ့ပါက (အရပ်သားအစိုးရြဖစ်ေစ၊ စစ်အစိုးရြဖစ်ေစ) မည်သည့် အစိုးရမဆို
မှ ထင်ဟပ်ေနလိမ့်မည်ြဖစ်ကာ ဗမာလူမျိးအားလံုး ၎င်းမှ အကျိးေကျးဇူးများ ခံစားရရှိလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 
၎င်းမှာ မှန်ကန်ခဲပ့ါက ိုင်ငံေရးအရတံုြပန်ေဆာင်ရ:က်မများ ြဖစ်သည့် ကွန်ဖက်ဒေရးရှင်းစနစ်ကျင့်သံုးြခင်း 
(သိုမဟုတ်) အဆံုးသတ်၌ လံုးဝခွဲထွက်ြခင်း စသည့်တိုမာှ တိုင်းရင်းသားများအတွက် အခိုင်အမာ လိုအပ်
လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ သိုေသာ် အညာသားများှင့် ဗမာြဖစ်ြခင်းေကာင့် ၎င်းတိုရရှိသည့် အကျိးေကျးဇူးများ
အား ဆန်းစစ်ကည့်ကပါစို။ ဆင်းရဲွမ်းပါးသည့် အညာသမားများသည် ဗမာစကားေြပာဆုိြခင်းေကာင့် 
အကျိးေကျးဇူး ြဖစ်ထွန်းလျက်ရှိသည်။ သိုေသာ် ၎င်းတို၏ ေလယူေလသိမ်းှင့် ဆင်းရဲမွဲေတမများေကာင့် စ
ေနlက်ေလှာင်ေြပာင်ခံရသည်။ ၎င်းမာှ တိုင်းရင်းသားများ ရင်ဆိုင်pကံေတွရသည့် ဖယ်က်ခံရမှင့် ဆင်တူ
လျက်ရှိသည်။ LA က စစ်တပ်၏ စစ်ဝါဒြပြခင်းမာှ ပိုမိုအေရးကီးေကာင်းှင့် တပ်မေတာ်ကို ေရာှင်ရာှးြခင်း
အားြဖင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်အား ပိုမိုလွယ်ကူစာွ ရရှိိုင်လိမ့်မည်ဟု ေြပာဆိုခဲ့သည်။ ဤေနရာတွင် အေရးကီး
သည့်အချက်မာှ Burmanization မှာ အညာသားများှင့် အြခား ဆင်းရဲွမ်းပါသည့် ဗမာများအားလည်း 
ေကာင်းကျိးေပးြခင်းမရှိေလရာ ၎င်းတိုမှလည်း ထိုအရာအား တိုကဖ်ျက်ရန် လိုအပ်ေပသည်။ အနည်းဆံုး
အေနှင့် ဆင်းရဲွမ်းပါးသည့် ဗမာများ pကံေတွခဲ့ရေသာ ထိခိုက်မများကို နlးလည်အသိအမှတ်ြပေပးြခင်း
သည် နlကည်းမနု်းတးီမှင့် တံုြပန်တိုက်ခိုက်မတိုအား တားဆီးေပးလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

အဆံုးသတ်အေနြဖင့် ေတာ်လှန်ေရးကာလအတငွ်း ေမာ်လင့်ချက်ရှိ၍ ရဲရင့်ေသာ စုစည်းညီွတ်မအသစ်
များအေကာင်း ေြပာကားခဲ့ေသာ်လည်း ေနlက်ဆံးု၌ ေတာ်လှန်ေရးေအာင်ြမင်လျင်ပင် အေြပာသာရှိ၍ 
လက်ေတွအေကာင်အထည်မေဖာ်ိုင်မည့် အေရးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မရှိေနသည်။ အြခားနည်းြဖင့် ေဖာ်ြပရ
မည်ဆိုပါက ဗမာတစ်ေယာက်အေနှင့် မလံုေလာက်ေသးသည့် ေတာင်းပန်စကားေြပာဆိုြခင်းှင့် “အခွင့်ထူး
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ရရှိမကို အသိအမှတ်ြပြခင်း” အားြဖင့် စည်းလံုးညီွတ်မှင့် တန်းတူညီမမရှိေသာ အနDဂတ်ိုင်ငံေရး
ကို ယံုကည်စာွ ကတိသစာြပရန် ခက်ခဲလျက်ရှိသည်။ သိုြဖစ်ရာ အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည့် ကိုမင်းကိုိုင်
ေရးသားခဲ့ေသာ ပန်ကားလာတွင် တိုင်းရင်းသားတစ်ဦးက “အားလံုးအဆင်ေြပသာွးရင် မင်းတိုက ငါတိုကို 
(တိုင်းရင်းသားေတွကို) ေမ့သာွးမာှပဲ” ဟု မှတ်ချက်ြပေရးသားခဲ့သည်။ ထိုေကာင့် အညာသားများ ေဆာင်ယူ
လာခဲ့သည့် လတူန်းစား အြမင်အရ ေဝဖန်မမာှ လွန်စာွအေရးကီးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းအေရးသည် ြငင်းခံု
ေဆွးေးွမများအတွင်း ပါဝင်သမူျားအား တစ်ဖန်ြပန်လည်စ်းစားရန် တနွ်းအားေပးလျက်ရှိသည်။ ဗမာများ
က တိုင်းရင်းသားများကို အုပ်စုလိုက် ဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်းြပရမည့်အစား ၎င်းအေရးကိစရှိမှ ဆင်းရဲသား 
ဗမာများှင့် ဆင်းရဲသား တိုင်းရင်းသားများ အချင်းချင်းတိုမာှ မိမိတို အုပ်စုအသီးသီးရှိ ထိပ်တန်းပုဂိလ်များ
ှင့် ခိုနီများထက် ပိုမိုတူညီလျက်ရှိေကာင်း ေထာက်ြပလျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် အဆိုပါ  အစုအဖွဲ ဝိေသသ
များ ေပေပါက်ိုင်မ (သိုမဟုတ် အနည်းဆံုးအေနြဖင့် လူလတ်တန်းစားှင့် အထက်လာများက လူထုအား 
အစုအဖွဲဝိေသသများ အသံးုြပကာ စစုည်းိုင်မ) ကို အားနည်းေစိုင်ရာ ိုင်ငံေရးနည်းလမး်ေဟာင်းများကို 
အဆံုးသတ်ေစခဲ့သည်။35

 

မည်သတူိုက မည်သည့်အေကာင်းကို  ေြပာကားလျက်ရှိသနည်း?

အများအားြဖင့် မိမိတိုသည် စံုလင်ကွဲြပားသည့် ဇာတ်ေကာင်းများကို ရာှေဖွ၍အေလးေပးေဖာ်ြပေနရာတွင် 
မည်သူတိုက မည်သည့်အေကာင်းအရာ  ေြပာကားလျက်ရှိေကာင်းကိုလည်း ခွဲြခားသိရှိိုင်ရန် ကိးပမ်း
အားထုတ်ခဲပ့ါသည်။ အဆိုပါ အချက်အလက်များအား ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ဇယားတွင်ေဖာ်ြပထား
ပါသည်။

အုပ်စုဝင်များ ိုင်ငံေရးအြမင်များ

လူလတ်တန်းစားှင့် 
အထက်လာ တက်ကွ
လပ်ရာှးသူများ/ဗမာေဒသ
များတွင် ေနထိုင်လျက်ရှိ
ေသာ တိုင်းရင်းသားများ

“Burmanization” (ြမန်မာဘာသာသို ြပန်ဆိုြခင်းမရှိဘဲ အဂလိပ်
ဘာသာစကားမ ှေမွးစားစကားလံုးအြဖစ်) သိုမဟုတ် ဗမာလူမျိးကီးဝါဒ 
(သိုမဟုတ် ရံဖန်ရံခါတွင် ဗမာမြပြခင်း) ဟူသည့်စကားရပ်များအား အင်စတီ
ကျးရငှ်းများငှ့် ဖွဲစည်းပံုများမှတစ်ဆင့် ဖိှိပ်ချပ်ချယ်မအား သွယ်ဝိုက်၍ 
လမ်းမိုးချပ်ကိုင်ေသာ စနစ်ကို ေဖာ်ြပရန် အသံုးြပလျက်ရှိ 

ေဘးသို ဖယ်ထုတ်ထားခံရ
သည့် ဗမာများ

၎င်းတို၏ ဇာတ်ေကာင်းမာှ မိြပေနဗမာများ၏  ခွဲြခားဆက်ဆံမကိုအဓိက
အသားေပးေဖာ်ြပလျက်ရှိ။ စကားဝဲမှင့် လူေနမအဆင့်အတန်း နိမ့်ပါးမ
ေကာင့် ေတာသားဟ ုစေနDက်ေလှာင်ေြပာင်ခံရြခင်းမာှ တိုင်းရင်းသားများ 
eကံေတွခံစားရသကဲသ့ိုြဖစ်။  အြခားေဒသများမှ (ဧရာဝတီ ြမစ်ဝှမ်းေဒသမှ) 
လယ်စိုက် ဗမာေတာင်သူများမာှလည်း အလားတူ ခွဲြခားေလာှင်ေြပာင်ခံရမ
များကို  ခံစားရလျက်ရှိ။ 

35 အလားတ ူေလ့လာသံုးသပ်မများအတွက် Jap, Jangai. “Protesters and Bystanders: Ethnic Minorities in the Pro-Democ-
racy Revolution,” Tea Circle, 22 March 2021 ကို 
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အုပ်စုဝင်များ ိုင်ငံေရးအြမင်များ

ဗမာ အများစုမရှိသည့် 
ေဒသများတွင်ေနထိုင်က
ေသာ တိုင်းရင်းသားများ

Burmanization မှာ သမိ်ေမွေသာ ဖယ်ထုတ်ြခင်းစနစ်မဟုတ်ပဲ အကမ်းဖက်
သိမ်းပိုက်ြခင်း၊ ကိုလိုနီြပြခင်း (သိုမဟုတ် ကိုလိုနီြပရန် ကိးပမ်းြခင်း) ဟု 
ေနစ်Mကံေတွရင်ဆိုင်ေနရသည့် အြဖစ်မှန်တစ်ရပ်အြဖစ် နNးလည်ထား
ေသာေကာင့် ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်သည့် ေြဖရှင်းချက်တစ်ခုမာှ ဖက်ဒေရးရှင်း 
(သိုမဟုတ်) ခွဲထွက်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်ဟု လက်ခံထားလျက်ရှိ။

NLD ပါတီှင့် NUG တို
အား အမာခံအားေပး
ေထာက်ခံလျက်ရှိသူများ / 
နီေပါ/နီပိန်း များ

ဤအုပ်စမုာှ တံုြပန်ေြဖဆိုမ အတိုင်းအတာ အကျယ်ြပန်ဆံုး ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်
ိုင်သည်။အချိမာှ အြပသေဘာေဆာင်သည့် လုပ်ေဆာင်မ/  ေလျာ်ေကး
ပံုစံ မဝူါဒများ (ဗမာနယ်ေြမများဟ ုအမည်တပ်မထားသည့် တိုင်းေဒသ
ကးီ (၇) ခုကို  ပူးေပါင်းကာ “ဗမာြပည်နယ်” အြဖစ်သတ်မှတ်ြခင်း) ကို 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ေတာင်းဆိုထားလျက်ရှိ။ အြခားသူများမာှ လက်ရှိ
Mကံေတွေနရသည့် အလွဲသံုးစား အြပခံရမများကို  အဆံုးသတ်ရန်၊ ပီးလင် 
အနNဂတ် ြမန်မာိုင်ငံအား တိုင်းရင်းသားများှင့် ဆက်လက်ပူးေပါင်းရန် ဆ
မရှိသည်ြဖစ်ရာ ကွန်ဖက်ဒရက်စီ ဖွဲစည်းပံုမျိးြဖင့်ြဖစ်ေစ အချိြပည်နယ်များ
ကို အလံုးစံုခွဲထွက်ြခင်းအားြဖင့် ြဖစ်ေစ ြပလုပ်ရန် ပိုမိုဆရှိေကာင်း ေြပာ
ကားခဲ။့ အြခားတစ်ဖက်တွင်မ ူအြခားေသာသူများမ ှဗမာလူမျိးကီးဝါဒ ရှိ
သည်ဟု ေြပာဆိုေနကချနိ်တွင် တိုင်းရင်းသားများမာှ “ဒဏ်ရာေဟာင်းများက 
ိုးထသင့်ပီြဖစ်ေကာင်း”၊ ေတာ်လှန်ေရး ေအာင်ြမင်ပီးမှ အဆိုပါ အေရးကိစ
များအားေြပာဆိုသင့်ေကာင်း၊  သိုမဟုတ် ြပည်ေထာင်စုပိကွဲမည့် အbရာယ်
အား စိုးရcံ ရေသာေကာင့် ထိုအေရးကိစများအား ေြပာဆိုရန် မသင့်ေကာင်း  
ေြပာကားခဲ့။ အြခားသူများမာှ ထပ်မံ၍ (ယမန်စှ်အတငွ်း ေတာ်လှန်ေရးမ ှ
အသိတရားရရှိခဲ့မေကာင့်) ဗမာလူမျိးကီးဝါဒ သိုမဟုတ် ဗမာအခွင့်ထူးခံရရှိမ
မာှ ချဲကားေြပာဆိုြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိုမဟုတ် မရှိေတာ့ေကာင်း အခိုင်အမာ 
ေြပာဆိုခဲ့။

မျိးချစ် ဗုဒဘာသာဝင်များ

မျိးချစ် သံဃာ အဖွဲအစည်းများမာှ စစ်အာဏာသိမ်းမအား တ်ချေသာ်လည်း 
အာဏာသမိ်းမ မတိုင်ခင် USDP သိုမဟုတ် စစ်တပ်မှလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့် 
လပ်ရာှးမများအား (NLD ပါတီေရcးေကာက်ပွဲအိုင်ရရှိမအား ကန်ကွက်ြခင်း) 
လည်း “အမျိး၊ ဘာသာ၊ သာသနN”36 အား ကာကယွ်ေစာင့်ေရှာက် လိုသည့် 
ရည်ရcယ်ချက်များြဖင့်) အားေပးအားေြမာက်ြပခဲ့ကသည်။ ဗမာအခငွ့်ထူးခံ
ရမ စွပ်စွဲချက်များအေပ ၎င်းသံဃာတိုမှ တည်ရှိမကို ြငင်းပယ်မည်ဟုတ်
မဟုတ်၊ အသအိမှတ်ြပမည် ဟတု်မဟုတ်ှင့် ရှိသင့်ရှိထိုက်၍ တည်ရှိရသည်
ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားြခင်ရှိမရှိ စသည်ြဖင့် မည်သိုခံစားရလျက်ရှိေကာင်းကို 
ဆန်းစစ်ရာှေဖရွန်အတွက် သေုတသနြပမများ ထပ်မံြပလုပ်ရန် လိုအပ်လျက်
ရှိ။ 

36 Iselin Frydenlund ှင့် တွဲဖက်စာေရးသူများတို သည် ၎င်းတိုအား ေယဘုယျ အားြဖင့် တ်ဆိတ်လျက်ရှိကသည်ဟု ထင်ြမင်ခဲ့က
သည်။(Frydenlund, Iselin, Pum Za Mang, Phyo Wai, and Susan Hayward. “Religious Responses to the Military Coup in 
Myanmar.” The Review of Faith & International Affairs 19.3 (2021): 77-88.) 
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အုပ်စုဝင်များ ိုင်ငံေရးအြမင်များ

လူလတ်တန်းစားှင့် 
အထက်လာမဟုတ်သည့် 
ဗမာများ/လလူတ်တန်းစား
ှင့် အထက်လာ မဟုတ်
သည့် တိုင်းရင်းသားများ

ေယဘုယျအားြဖင့် ၎င်းတိုှင့် ဆက်ွယ်မများအေပ ပျမ်းမ အြမင်များကို 
အနည်းငယ်သာ သေုတသနြပေလ့လာထားရေသး။37 

ပံု ၁၁ - NLD ေထာက်ခံသမူျားမှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်အားလိုလား

ြခင်းမရှိဟု ယူဆကာ ေဝဖန်ထားသည့် မိမ်းမ်

လူမျိးကးီဝါဒသည် ဗမာများထံမှသာ လာြခင်းမဟုတ်

သုေတသနမှ ထင်ရာှးသည့် ရာှေဖွေတွရှိချက်တစ်ခုမာှ လူမျိးကီးဝါဒ ဟူသည့် စကားရပ်မာှ ေယဘုယျ
အားြဖင့် အသံးုြပမြဖစ်သည်။ အဆိုပါစကားရပ်သည် ြပည်သူများအကား ပျံှံလာေသာအခါ ၎င်းှင့် မူလ
ကဆက်ယွ်သံုးန်းေလရ့ှိသည့် “ဗမာ လူမျိးကီးဝါဒ”မှ ကွဲထွက်လာကာ၊ အြခား ေဘးသို ဖယ်ထုတ်ြခင်းခံ
ရသည့် အပု်စုဝင်များကလည်း ၎င်းတို ခံစားေတွTကံရသည့် အေြခအေနများကို ေဖာ်ြပရန်အတွက် အဆိုပါ
စကားရပ်အား အထူးသြဖင့် သံုးစွဲလာကသည်။ ယခုသုေတသနတွင် “ှစ်ထပ်ကွမ်း လူနည်းစုဝင်များ” 
က ၎င်းတိုေနထိုင်သည့် နယ်ေြမေဒသအခွဲများအတွင်း ေဒသတွင်း လမ်းမိုးကီးစိုးသည့်/လူများစုြဖစ်သည့် 
တိုင်းရင်းသားများ အေပ မေကျနပ်ချက်များကို ရာှေဖွေတွရှိခဲ့ပါသည်။  တအာန်းလူမျိးတိုင်းရင်းသားတစ်
ေယာက်က ရှမ်းလမူျိးကီးဝါဒအေပ ေစာဒကတက်မကို ပံု ၁၈ တွင်ေဖာ်ြပထားသည်။

ရကိင့်တပ်ေတာ် AA က ရည်မှန်းချက် ကးီကးီမားမားြဖင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရနယ်ေြမ တည်ေဆာက်
ရန် ကိးပမ်းေနချနိ်တွင် “ရကိတလမ်းစ်” သည် ိုဟင်ဂျာများကို ဒုတိယတန်းစား ိုင်ငံသားများအြဖစ်သာ 
လက်ခံရန် Tကံရ[ယ်လျက်ရှိပံုေပသည်။38 ကူဘိုက ကာယားြပည်နယ်အတွင်းရှိ ကရင်နီလူမျိးတို၏ “Kayahfi-
cation” ငှ့်ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ေဆာင်းပါးတွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည်။39 တအာန်းငှ့် ပအိုးဝ်လူမျိးတိုသည် ရှမ်းလူမျိး
တို၏ လမ်းမိုးြခယ်လှယ်မအား ေစာဒကတက်ေနစ်မာှပင် ၂၀၁၄ ခုှစ် ြပည်လံုးကတ် သန်းေခါင်စာရင်း
ေကာက်ယူရာတငွ် ပအိုးဝ်လူမျိးတိုမာှ ေဒသတွင်းရှိ (အင်းသား၊ ေတာင်ိုး၊ ဓု အစရှိသည့်) ပအိုးဝ်မဟုတ်

37 Ardeth Thawnghmung’s work on the Karen is an exception (The ‘Other’ Karen in Myanmar: Ethnic Minorities and 
the Struggle without Arms, Lexington Books: New York, 2011). 
38 Myat Thet Thitsar. Paper presented at EverJust conference, March 2022. 
39 Kubo, Tadayuki. “Ethnocentrism or National Reconciliation: Rethinking Ethnic Relations and the History of Karen-
ni.” Journal of Burma Studies 25.2 (2021):155-191, see 169-170 and passim. 
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သည့် လနူည်းစုများ  ပအိုးဝ်များအြဖစ် စာရင်းေပးရန် ဖိအားေပးမများအား လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။40 ကချင်မျိး
ွယ်စု အများအြပားေနထိုင်သည့် နယ်ေြမအတွင်းတွင်လည်း (ပါဝင်ေြဖဆိုသူ R11 “ ဥပမာ- ကချင်များမှ ရှမ်း
နီလူမျိးများအေပ အုပ်စိုးလမ်းမိုးြခင်း41ကဲသ့ို အြခား တိုင်းရင်းသားများတွင်လည်း  Burmanization ှင့် 
အလားသာန်တူ လမူျိးကီးဝါဒရှိသည် “ ဟုဆိုထားရာ) ဂျနိ်းေဖာလူမျိးများ၏ ကီးစိုးလမ်းမိုးမ42 ရှိသည်။

ပံ ု၁၂ - တအာန်းေခါင်းေဆာင်၊ ဇနးီှင့် လူမ

မယ် ကေလးများအား အသတ်ခံရမအား “ဒီ

အြဖစ်အပျက်ေတွဟာလည်း လမူျိးကးီဝါဒ

ကို လက်မလတ်ေသးတဲ့ လူမျိးကးီဝါဒီေတွရဲ 

အစနွ်းေရာက်လပု်ရပ်ေတွေကာင့်ပဲ လိုေြပာချင်ပါ

တယ်” ဟ ုမှတ်ချက်ြပထားပံု

40 မိမိတို၏ သုေတသန အဖွဲအတွင်းရှိ သုေတသီတစ်ဦး၏ ပုဂိလ်ေရးရာ အေတွအZကံြဖစ်သည်။ 
41 Kyaw Yin Hlaing. “The Politics of Language Policy in Myanmar: Imagining Togetherness, Practicing Difference?.” 
Language, nation and development in Southeast Asia. ISEAS (2007):150-180 at p 156 ကိုရှု 
42 B Seng. “Internal Conflicts of Kachin Ethnicities: Identity Politics Among the Six Tribes of the Kachin Ethnic 
Group,” Aruna Global South. 24 March 2022; Sadan (2013). 
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ြမန်မာစာ/ ြမန်မာစကားအား Burmanization ၏ အမတှ်သညာသေကတအြဖစ် ေဖာ်ြပကေသာ်လည်း ထို
ကဲ့သိုေသာ လူအုပ်စုများအတွက်မူ အသံုးြပရန် ဆရှိလျက်ရှိေကာင်းသိရသည်။ အထူးသြဖင့် ှစ်ထပ်ကွမ်း 
ေဘးသိုဖယ်ထုတ်ခံရထားသည့် အုပ်စုများမာှ  ြမန်မာစာ/ ြမန်မာစကားအား အသံုးြပရန် လိုလားလျက်ရှိ43 
သည်။ ထိုကဲ့သို ြဖစ်ရြခင်းမာှ အဆိုပါ အုပ်စုဝင်များမာှ ြမန်မာဘာသာစကားအား မသံုးစွဲလိုပါက ေဒသတွင်း 
လမ်းမိုးလျက်ရှိသည့် အုပ်စု၏ ဘာသာစကားအား သံုးစွဲရမည်ြဖစ်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။

ထပ်မံ၍ အချိ လူအုပ်စုဝင်များအတွက် အသားအေရာင်ခွဲြခားမ/ဘာသာေရးခွဲြခားမမာှ ဗမာမဟုတ်ြခင်း
ေကာင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမှင့် အလားတူကဲ့သိုပင်ြဖစ်သည်။ ေတာင်အာရှ ုပ်ရည်သွင်ြပင်ရှိသည့် မွတ်ဆလင်
တစ်ဦးက မည်သူများမာှ “လမူျားစု” ြဖစ်သည်ကို ြပန်လည်စ်းစားရန်လိုအပ်ေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ၎င်း၏ 
ေထာင့်အရ ဆိုလျင် လူများစုမာှ ဗမာများသာ မဟုတ်ပဲ (၁၉၈၂ ိုင်ငံသား ဥပေဒအရ) ဌာေနတိုင်းရင်းသား
များအြဖစ် “တရားဝင်” အသအိမှတ်ြပခံရသည့် လူမျိး (၁၃၅) မျိးလံုး ပါဝင်လျက်ရှိသည်။

အဆိုပါ ြဖစ်ရပ်များအားလံုးကို သံုးသပ်ရပါလင် ဗမာလူမျိးကီးဝါဒကို မေကာင်းမများ၏ ဗဟိုချက်မ အြဖစ်
သတ်မှတ်ကာ ရည်န်းေြပာဆိုပါက လူမျိးေရးြပဿနhများကို ေြပလည်ေအာင်ေြဖရှင်းုိင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆ
ထားေသာ်လည်း ဖက်ဒရယ်တငွ် ေဒသအေြခခံ ထက်ေအာက်အဆင့်များ ဖွဲစည်းမအတိုင်း လမ်းမိုးြခယ်လှယ်
လျက်ရှိေသာ သူေဒသအတွင်းက ပါဝါစနစ်အရသာ (ုပ်ဝတပိုင်းဆိုင်ရာှင့် အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ) ကွဲြပား
ြခားနhးသည့် အရင်းအြမစ်များကို လက်လှမ်းမီိုင်မည့် ပံုစံြဖစ်ေနပါသည်။

43 Choo, Liyun Wendy. “Of citizens and strangers: the privilege of being Burman.” Compare: A Journal of Compar-
ative and International Education (2022): 1-18; Lall, Marie. “The value of Bamar-saga: minorities within minorities’ 
views in Shan and Rakhine States.” Language and Education 35.3 (2021): 204-225; Kyaw Yin Hlaing 2007. 



စာ - 33

အားလံးုအကျံးဝင် သက်ဆိုင်သည့် အမျိးသားေရးလကဏာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် ေပေပါက်လာသည့် အတွင်းပဋိပကများ

အပိုင်း (၃)
နိဂုံး
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ယခုအစီရင်ခံစာတငွ် စစ်အာဏာရှင် ဆန်ကျင်ေရး လထူုအံုကွမအတွင်း ပါဝင်လျက်ရှိသူများကို ကွဲြပားေအာင် 
ေသးွခွဲလျက်ရှိသည့် အဓိက အက်ေကာင်းများကို ရာှေဖွရန်အတွက် အချက်အလက် ေဒတာ အရင်းအြမစ်များ
စာွ (ဆိုရှယ်မီဒီယာေပမှ ထုတ်ြပန်ချက်များ၊ အဓိက ပါဝင်ေြဖဆိုသူများှင့် အင်တာဗျးများ ှင့် အာဏာမ
သိမ်းမီှင့် အာဏာသိမ်းအပီး ထုတ်ေဝခဲ့သည့် ပညာရပ်ှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာ စာတမ်းများ) ကို အသံုးြပခဲ့သည်။ 
ယခု သုပ်ခွဲေလလ့ာမမှ ရရှိသည့် အဓိက ရာှေဖွေတွရှိချက်များတွင် ေအာက်ပါတို ပါဝင်သည်။  

1။ အွန်လိုင်းပလက်ေဖာင်းသည် အေရးကိစများအေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုရာှင့် စံတန်ဖိုးများှင့်
ပတ်သက်၍ အြငင်းအခံုြပရာတွင် အေရးပါသည့်ေနရာြဖစ်သည်။ စစ်ေကာင်စီသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာ
ကို ကန်သတ်ရန်ကိးပမ်းခဲ့ေသာ်လည်း အာဏာသိမ်းဆန်ကျင်ေရး လပ်ရာှးသူများကမူ ဆက်လက်
သံုးစွဲခဲ့ကသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာှင့်ပတ်သက်၍ လံုTခံေရးအရ စိုးရိမ်ပပူန်မများရှိေသာ်လည်း ၎င်းမာှ 
မျက်ှVချင်းဆိုင် ေတွဆံုေဆွးေွးမများထက် ပိုမိုလံုTခံမရှိသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည် ေပးပိုလိုသည့် 
သတင်းစကားကို လူအများထံသို ေရာက်ရှိေအာင်ေပးပိုေပးိုင်သြဖင့်  ဧကန်ပင် ပို၍ အကျိးြဖစ်ထွန်းမ
ရှိသည်။ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်၏ မှတ်ချက်ြပရာေနရာတွင် စံုလင်ကွဲြပားသည့် အြမင်များကို အZကံြပ ေဖာ်ြပိုင်
ေလရာ ပို၍ပင် ဒီမိုကေရစီ ဆန်လျက်ရှိသည်။

2။ ေြပာဆိုေဆးွေးွမများမာှ ေရာက်တတ်ရာရာြဖစ်ေနေသာ်လည်း အဖိုးတန်လှသည်။ အာဏာသိမ်း
မသည် ပိုမိုကျယ်ြပန်ေသာ သေဘာထားအြမင်များကို ခွင့်ြပေပးခဲ့သည်။ ထိရှလွယ်သည့် 
အကးူအေြပာင်းကာလကို ထိခိုက်မည်ဆိုးေသာေကာင့် အြမင်များ ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားြခင်းမြပရန် 
မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ မတားဆီးထားိုင်ပါ။ သိုြဖစ်ရာ ဗမာတိုမာှ စစ်တပ်ကဲ့သို  အိုငက်ျင့် 
ဗိုလ်ကျ လမ်းမိုးသူများြဖစ်ေနြခင်းေကာင့်  အလံုးစံုခွဲထွက်ြခင်းသည်သာလင် တစ်ခုတည်းေသာ 
ေရ^းချယ်မ ြဖစ်သည် ဟသူည့် အစနွ်းေရာက်အယူဝါဒများကို စွဲကိုင်ထားသူများ အပါအဝင် အေတွး
အြမင်အယအူဆ အများအြပား ေပထကွ်လာခဲ့သည်။ သိုေသာ် အြခားပုဂိလ်များသည် အွန်လိုင်း
ပလက်ေဖာင်းကို ၎င်းတိုှင့် ကွဲြပားသည့် ေထာင့်များအား ေလ့လာရန်အတွက် အသံုးြပခဲ့ကသည်။ 
ပါဝင်ေြဖဆိုသူများက ထိုကဲ့သို မည်သူမဆို ဝင်ေရာက် ပါဝင်ေဆွးေွးိုင်သည့် အေချအတင်ြငင်းခံု
ေြပာဆိုမများကို ေလ့လာြခင်းအားြဖင့် အကျိးေကျးဇူးများရရှိခဲ့ေကာင်း မှတ်ချက်ေပးကသည်။ 

3။ အဓိက အြမင်ကွဲြပားမ ၅ ရပ် ေတွရှိခဲ့သည်။ 

1) နည်းဗျဟာပိုင်းဆိုင်ရာ - လက်နက်ကိုင်နည်းလမ်းြဖင့်ေတာ်လှန်ရန် သင့်မသင့်၊ ခိုင်မာသည့် 
အမိန်ေပးထနိ်းချပ်မဖွဲစည်းပံု ထားရှိရန် သင့်မသင့် စသည်

2) ကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာ အြငင်းအခံုများ - လအူချိက  စစ်ေကာင်စီကို အြမစ်ြဖတ်ေချမန်း
ရာတငွ် ေတာ်လှန်ေရးကို “ရရာနည်းလမ်း” ြဖင့်သံုးရမည်ဟု ယံုကည်ကသည်။ အြခားသူတိုမာှ
မူ ကိုယ်ကျင့်တရားှင့်ေလျာ်ညီကာ မဟာဗျဟာေြမာက် ေတာ်လှန်ေရးတစ်ရပ် ြဖစ်သင့်ေကာင်း 
ြငင်းဆို တိုက်တွန်းကသည်။

3) မျိးဆက်အရ ကွဲြပားမသည် လူတန်းစားကွဲြပားမအား ဖံုးကွယ်လျက်ရှိ  - “Gen Z” များမှာ များ
စာွ အာံုစိုက်ခံရေသာ်လည်း ပိုမိုနီးကပ်သည့်ဆန်းစစ်သံုးသပ်မအရ လူလတ်တန်းစား ြဖစ်
တည်မအေပမူတည်ပီး “Gen Z”လငူယ်များအြဖစ် ပိုမိုလွယ်ကူစာွ ကိုယ်စားြပေဖာ်ြပခံရိုင်ရ
ေကာင်း သိရသည်။ 

4) လူမလိင် (ဂျဲန်ဒါ) ကွဲြပားမကို အေလးေပးေြပာကားခဲ့ - စစ်တပ်ကဲသ့ို အြမင်သေဘာထားကို 
ြဖစ်ေပေစမည့် အရင်းခံစံတန်ဖိုးများ ပေပျာက်ေစရန် ေတာ်လှန်ေရးအတွင်း ဖိုပဓာနဝါဒအား 
ထုတ်ေဖာ်ေြပာကား ေဝဖန်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေခါင်းေဆာင်ပိုင်း ပုဂိလ်များက အေလးေပးေြပာ
ကားခဲသ့ည်။
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5) လူမျိး၊ မျိးွယ်စု ှင့် ဘာသာေရး - 

• “ဗမာလူမျိးကီးဝါဒ” ၊ Burmanization အပါအဝင် အြခား စကားရပ်များသည် 
ေဆးွေွးေြပာဆိုသည့် အေကာင်းအရာများအေပ လမ်းမိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါစကားရပ်
များမာှ အဓပိါယ် ေဝဝါးလျက်ရှိပီး မတူညီသည့် အုပ်စုဝင်များအတွက် မတူညီသည့် 
အနက်အဓိပါယ်ကို ေဆာင်လျက်ရှိသည်။ 

• ခွဲြခားဆက်ဆံမများကို ရည်န်းေဖာ်ထုတ်ေဝဖန်မ မြမင်ေတွရပါက ဗမာမဟုတ်သည့် 
လူမျိးစုတိုင်းရင်းသားများသည် ေတာ်လှန်ေရး၌ ပါဝင်ရန်  ဒွိဟြဖစ်ေစသည်။  

• လူမျိးကီးဝါဒသည် ဗမာများထံကသာ လာြခင်းမဟုတ် - (ကချင်၊ ရှမ်း စသည်ြဖင့်) “ေဒသ
တွင်းလမ်းမိုးလျက်ရှိသည့် လူနည်းစုဝင်များ” မာှလည်း အြခားေသာ လူနည်းစုဝင်များ
အေပ ခွဲြခားဆက်ဆံသည်ဟု စပွ်စွဲြခင်းခံရသည်။   

• အသားအေရာင်ခွဲြခားမ/ ဘာသာေရးအမနု်းပာွးမအတွက် ခံစားရသမူျားကမ ူ၎င်းမှာ စံ
သတ်မတှ်ထားသည့် လမူျိးကီးဝါဒှင့် မတူေကာင်း၊ ပိုမိုဆိုးရYားိုင်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့
သည်။ 

ဒီမိုကေရစီလပ်ရာှးမအတွင်းမှ ေခါင်းေဆာင်များ၊ တက်ကွလပ်ရာှးသူများ၊ ေြမြပင်ရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်း
များှင့် ိုင်ငံတကာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး မိတ်ဖက်များအတွက် ရည်ရYယ်၍  ေအာက်ပါအ\ကံြပချက်များကို 
ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ၎င်းတိုသည် Burmanization ှင့်ပတ်သတ်ဆက်ွယ်လျက်ရှိသည့် အေရးကိစများှင့် 
ယခုကာလအတငွ်း ရရှိသည့် အခွင့်အလမ်းတိုကို အဓိကထားကာ ေဆွးေွးမများ၏ သေဘာသဘာဝကို ပိုမို
ေကာင်းမနွ်လာေစြခင်းြဖင့် လတ်တေလာ ြဖစ်ေပေနသည့် အက်ေကာင်းများကို န်ြပထားပါသည်။ တင်ြပ
ထားေသာ ကစိရပ်များ ပ်ေထးွလျက်ရှိေကာင်း မိမိတို အသိအမှတ်ြပထားပီးြဖစ်ရာ  ေအာက်ပါအ\ကံြပ
ချက်များကို အြခားသူတို အစြပေဆွးေွးရန်ှင့် အြငင်းအခံုြပရန်အတွက် စ မှတ်များြဖစ်လာေစရန် ရည်ရYယ်
ပါသည်။

ဒီမိုကေရစီအေရးလပ်ရာှးေနသည့် ေခါင်းေဆာင်များအတွက် အ;ကံြပချက်များ  

• ရှင်းလင်းြပတ်သားသည့် ေမာ်မှန်းချက်များ ချမှတ်ပါ - ေတာ်လှန်ေရးထဲတငွ် ပါဝင်လိုစိတ် ကျဆင်းေန
သူများကို ဆွဲေဆာင်ရန်ရည်ရYယ်၍ (စစ်ေကာင်စီကို တွန်းလှန်ဖယ်ရာှးမအပီး)  ိုင်ငံအတွင်းြမင်ေတွလို
သည့် အေြပာင်းအလဲများအတွက် အြပသေဘာေဆာင်သည့် ေမာ် မနှ်းချက်များ ထားရှိပါ။ 

• စံလုင်ကွဲြပားသည့် အြမင်များှင့် ြဖတ်သန်းမအေတွအ;ကံများကို အသိအမှတ်ြပပါ -  အေြခခံ
အားြဖင့် လက်ရှိ အခင်းအကျင်းတွင် ပါဝင်ကသူများအားလံုးမာှ များြပားစံုလင်လှသည့် ကွဲြပားမများ
ှင့် အဆိုပါ ကွဲြပားမများအေပအေြခခံသည့် မတူညီသည့် အြမင်ေထာင့်များ တည်ရှိေနမကို သိရှိက
သည်။ စိန်ေခမေပါင်းများစွာ ရင်ဆိုင်\ကံေတွေနရသည့် ြမန်မာိုင်ငံတွင် မတူကွဲြပားမ များစာွရှိကာ 
အာဏာရငှ်စနစ်ေကာင့် သမိုင်းတစ်ေလာက် ကာလရှည်ကာစာွ ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသည့် ိုင်ငံတစ်ိုင်
ငံြဖစ်ေလရာ ထိုအေနအထားမှ ေရာှင်လွဲ၍ ရိုင်မည်မဟုတ်ေချ။ အကူးအေြပာင်းကာလတွင် စစ်တပ်
ှင့် ပတ်သက်ပီး အလွန်အမင်း ထိလွယ်ရှလွယ်ြဖစ်မသည် လက်ခံေဆွးေွးိုင်သည့် ဇာတ်ေကာင်း 
နယ်ပယ်များအေပ စိုးမိုးထားခဲ့သည်ြဖစ်ရာ ယခုအချနိ်ထိ အဆိုပါ အေရးကိစများကို လံုေလာက်စာွ
ေထာက်ြပေဝဖန်ရန် အဟန်အတားြဖစ်လျက်ရှိသည်။  

• ေြပာဆိုေဆးွေးွမများှင့် သေဘာမတူညီမများကို ဖိှိပ်ြခင်းမြပပါှင့်။ ၎င်းတိုသည် ခက်ခဲနက်နဲသည့် 
အေရးကစိများြဖစ်ရာ ေြပလည်ေအာင်ေြဖရငှ်းရန်အတွက် ေနရာတစ်ခလုိုအပ်ေပသည်။ - ိုင်ငံတစ်ခု
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တည်ေဆာက်ြခင်းသည် မည်သည့် အခါကမ ှမလွယ်ကခူဲပ့ါ။ သေဘာထားကွဲလွဲမသည် ဒီမိုကေရစီစနစ်
အတွက် အေရးကးီလျက်ရှိသည်။ စင်စစ်အားြဖင့် အေချအတင်ြငင်းခံုမများကို အားေပးြခင်းသည် ဒီမို
ကေရစီလပ်ရာှးမအတွင်း အေရးပါသည့် နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုြဖစ်ပီး စစ်ေကာင်စီှင့် ကွဲြပား
လျက်ရှိသည်။ စစ်တပ်သည် ဆန်ကျင်ကွဲလွဲမများကို တ်ပိတ်ပီး ဖယ်ရာှးသည့် နည်းမျိး ကျင့်သံုးခဲ့
သည်။ ယခလုပ်ရာှးမမာှမူ အသစ်ြဖစ်ေပလာသည့် ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် စကားလမ်းေကာင်းများ
ြဖစ်လာေစရန်အတွက် ေနရာဖန်တးီေပးမကို ကိုယ်စားြပလျက်ရှိသည်။ 

• တက်ကွစာွ ပးူေပါင်းပါဝင်ြခင်းသည် ဒီမိုကေရစီနည်းကျ ေြပာဆိုေဆးွေးွမများကို အြပသေဘာ
ေဆာင်စာွ တည့်မတ်ေပးိုင်သည်။ - အွန်လိုင်းေပရှိ ေြပာဆိုေဆွးေွးမများမာှ အချည်းအှီးြဖစ်သာွး
ြခင်းမရှိဘဲ အေရးကိစများှင့်စပ်လျ်း၍ နOးလည်မှင့် အေြခအေန တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစမကို ရရှိ
ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ “အေOှက်အယှက်ေပးသည့်အေကာင့်များ” (သိုမဟုတ်) “အကျယ်ေလာင်ဆံုးအသံ
များ” က အဆိုပါေနရာများကို အပိုင်စီးရယူကာ ကေမာက်ကမြဖစ်ေအာင် ြပလုပ်ိုင်ေသာ်လည်း 
ေခါင်းေဆာင်ပိုင်းပုဂိလ်များက ေြပာဆိုေဆွးေွးမများ တည့်မတ်ေစရန် လမ်းေကာင်းထိန်းေပး
ိုင်သည်။ ေခါင်းေဆာင်တိုသည် အြခားပုဂိလ်များကို ိုင်ငံကီးသားဆန်သည့် စကားအသံုးအန်း
များ သံးုစွဲရန်ငှ့် ရည်ရUယ်ချက်ေကာင်းများထားရှိရန် အစရှိသည့် စံတန်ဖိုးများကို လိုက်နOေစြခင်း
ြဖင့်လည်းေကာင်း၊  မတူကွဲြပားမများကို ေလးစားသမရှိရန် တွန်းအားေပးြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း  
လုပ်ေဆာင်ေပးိုင်ပါသည်။ ေခါင်းေဆာင်များက ေရှေဆာင်လမ်းြပအေနှင့် မှန်ကန်စာွ ြပမူေြပာဆို
ဆက်ဆံြခင်းအားြဖင့် အကျိးသက်ေရာက်မ ကီးကီးမားမားရှိလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

• “Gen Z” များအေကာင်းသာ ဦးစားေပးေြပာဆိုမကို အညာသားများကဲ့သို အြခားေသာ ုန်းကန်တိုက်ပဲွ
ဝင်လျက်ရှိကသူများအေကာင်း ေြပာဆိုမများှင့် အစားထိုးပါ - “Gen Z” ဇာတ်ေကာင်းများထဲက 
လူလတ်တန်းစားလူငယ်များ၏ အခန်းကအေကာင်း လိုသည်ထက်ပို၍ အမန်းတင်ေြပာဆိုြခင်းကို 
မတမရှိေစရန် NUG အေနှင့် အညာသားေတာ်လှန်ေရးကိုလည်း အလားတူဦးစားေပးေဖာ်ြပြခင်းမျိး 
တန်ြပန်လုပ်ေဆာင်သင့်ေပသည်။

• လူမလိင် (ဂျဲန်ဒါ)အရ ခွဲြခားမများရှိေနြခင်းကို နMးလည်ပါ - ဖိုပဓါနဝါဒသည် အြခားေသာ ြပဿနOများ
အား မည်ကဲ့သို လမ်းမိုးလျက်ရှိေကာင်း အသိအမှတ်ြပြခင်းသည် အဆိုပါြပဿနOများကို ပိုမိုနOးလည်
ေစရန်အတကွ် အေထာက်အပံ ့ြဖစ်ေစပါသည်။အထူးသြဖင့် အမျိးသမီးများအပါအဝင် အဆိုပါအေရး
ကိစများှင့် သက်ဆိုင်သူများ ပါဝင်လာေစရန် စုစည်းေပးိုင်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

• “Burmanization” (ှင့် အြခားဆက်စပ်သည့် စကားရပ်များ) ကို အသိအမှတ်ြပပးီ စ်းစားသံးုသပ် 
ေထာက်ြပေဝဖန်ပါ -

 ○ ေဝါဟာရပိုင်းဆိုင်ရာ အဓိပါယ်ေဝဝါးမကို အသိအမှတ်ြပပါ - “Burmanization” ှင့် အြခား

ေသာ လမူျိးေရး ခွဲြခားမှင့် ပတ်သက်ပီး ေဖာ်ြပလျက်ရှိသည့်  ေဝါဟာရနည်းလမ်းများအကား 

ပ်ေထွးေဝဝါးြခင်းမှ အချင်းချင်းအကား  ေြပာလိုသည့်အရာှင့် ဆိုလိုသည့်အရာများ လွဲမာှး

လျက်ရှိေနသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ သံုးစွဲလျက်ရှိသည့် စကားလံုးများမာှ လူမျိး/ဘာသာ/မျိးွယ်စု 

အလိုက် ြပည်တွင်းေနဘဝများအေပ မည်သို အကျိးသက်ေရာက်လျက်ရှိပံုကို စပ်လျ်းစ်းစား

သည့်အခါ  ထင်ြမင်ယူဆချက်များ မကိုက်ညီိုင်တာမျိး ရှိိုင်သည်။ 

 ○ ေဝါဟာရများကို ရှင်းလင်းပါ - အဆိုပါ စကားရပ်များကို သံုးစွဲစ် ေြပာဆိုသူများက နOးေထာင်

သူများကို မိမိတို မည်သည့် အဓိပါယ်ြဖင့်သံုးစွဲလျက်ရှိေကာင်း တိကျသည့် ဥပမာများေပးပါ။
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အားလံးုအကျံးဝင် သက်ဆိုင်သည့် အမျိးသားေရးလကဏာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် ေပေပါက်လာသည့် အတွင်းပဋိပကများ

 ○ လွယ်ကူေသာ ြပင်ဆင်မများြဖင့် အမှတ်သညာသေကတများှင့် သက်ဆိုင်သည့် ေစာဒကတက်

မများကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းပါ -

• အေဆာက်အအံမုျား (တံတားများ)ှင့် ုပ်တုများထားရှိြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ အတိတ်
က ချမတှ်ခဲ့သည့် မူဝါဒများအား ြပန်လည်သံးုသပ်ပါ။ (ဗမာမဟုတ်သည့် လမူျိးစု
တိုင်းရင်းသားများ ေနထိုင်သည့်ေနရာများတွင် ဗမာသူရဲေကာင်းုပ်ထုများ ထားရှိြခင်းကို 
ေရှာင်က်ပါ) 

• NUG အစိုးရအတွင်း စံုလင်ကွဲြပားမကို ြမင့်တင်ေပးသည့် အေလ့အထေကာင်းများ 
ဆက်လက်ထားရှိပါ။

• သင်ိုးန်းတမ်း ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ ြပလုပ်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပီး၊ ထိုသို ြပလုပ်
ရန် ြဖစ်ိုင်ေကာင်း နည်းလမ်းရာှေဖွ ေဖာ်ထုတ်ကာ ၎င်းကို ချက်ချင်းစတင် စီမံ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ပါ။

 ○ ဝန်ချေတာင်းပန်မများြပရန် လိုအပ်ေသာ်လည်း ၎င်းတိုမာှ မလံုေလာက်ိုင်ေသးေကာင်း 
အသိအမတှ်ြပပါ - ပးူေပါင်းေဆာင်ရZက်မကို ဆက်ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် တိုင်းရင်းသား
တို၏ အကျိးစီးပာွးကို ြမင့်တင်ေပးရမည် ြဖစ်သည်။ (ဗမာများအတွက် ကာလတိုဆံုးံးမလည်း 
ေပေပါက်လာိုင်သည်) အေစာပိုင်းတွင် အြပသေဘာေဆာင်သည့် ဥပမာတစ်ခုမာှ NUG ှင့် 
NUCC အတငွ်း တိုင်းရင်းသားများကိုယ်စားြပပါဝင်မ ပိုမိုရရှိလာြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုသိုေသာ 
ေြခလမှ်းများမှတဆင့် ယံုကည်မ တည်ေဆာက်ေပးိုင်ေသာ်လည်း အာဏာှင့် အရင်းအြမစ်
များ ခွဲေဝေပးြခင်းမရှိပါက အေပယံ အတုအေယာင်များအြဖစ် စွန်ပယ်ြခင်းခံရမည့် အေရးှင့် 
_ကံေတွရမည်ြဖစ်သည်။  

 ○ ထိုေကာင့် “ဖက်ဒရယ်စနစ်” သည် မဲဆနယ်အသီးသီးအတွက် မည်သည့်အရာများ လုပ်ေဆာင်
ေပးမည်ှင့် အာမခံချက်ေပးမည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်သည်။ -  အေသးစိတ် မူ
ဝါဒများတွင် သယံဇာတခွဲေဝရရှိမကို ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ဘာေငွမေဝြခင်း၊ ဆံးုြဖတ်ချက်
ချရာတွင် ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလျာ့ချြခင်း ှင့် ိုင်ငံေတာ် အင်စတီကျးရှင်းဆိုင်ရာ ယ်ေကျးမကို 
ြပန်လည်တည်ေဆာက်ြခင်း (သမိုင်းဇာတ်ေကာင်းများ၊ ေကျာင်းသံုးဖတ်စာအုပ်များ၊ ြပတုိက်
များ၊ အမည်ေပးြခင်းဆိုင်ရာ အေလ့အကျင့်များ၊ ုပ်တုများ) တိုပါဝင်ိုင်သည်။

 ○ ေဒသတငွ်းရှိ ဖိှိပ်မများမာှ ကျန်ရှိေနိုင်ေသးသည်  (သိုမဟတု်) ြမင့်တက်သာွးလိမ့်မည် ြဖစ်
ေသာေကာင့် “Burmanization” ကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းြခင်း တစ်ခုတည်းြဖင့် တိုင်းရင်းသားေဒသ
များတွင် ေနထိုင်လျက်ရှိေသာ လူနည်းစု ဘာသာဝင်များ (သိုမဟုတ်) “ှစ်ထပ်ကွမ်း လူနည်းစု
ဝင်များ” ၏ ဘဝများကို ေြပာင်းလဲြမင့်တင်ေပးလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။

 ○ လူတန်းစား ဖိှိပ်မကို ေဖာ်ြပြခင်းမရှိဘဲ Burmanization ကို ေထာက်ြပေဝဖန်ြခင်းသည် ဆင်းရဲ
မွဲေတမှင့် လူတန်းစားခွဲြခားမကို ခံေနရသည့် အခွင့်ထူး မခံစားရသူများ ြဖစ်ေသာ၊ သာမန်
လူတန်းစား ဗမာများ၏ ြပစ်တင်ေဝဖန်ြခင်းခံရမည့်အေရးှင့် _ကံရိုင်သည်ကို သိရှိနhးလည်ပါ။ 
တန်းတူညီမြခင်းကို ြမင့်တင်ေပးသည့် ေြပာဆိုမများသည် ဗမာများအတွက် အေြခအေနဆိုးရZား
လာလိမ့်မည်ဟူ၍ အဓိပါယ်သက်ေရာက်မ မရှိသင့်ေကာင်းှင့် မတူညီသည့် လူမျိးစုများအကား 
မုန်းတီးမ ေလျာ့ပါးေစြခင်းြဖင့် ေနစ်ဘဝ တိုးတက်ေစိုင်သည် ဟူသည့် သတင်းစကား ပါးပါ။  

 ○ မျိးချစ်များကို ေထာက်ြပေဝဖန်ပါ။ သိုေသာ် အချိမာှ ေဖျာင်းဖျ၍ ရိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ေကာင်း
ကို သိရှိနhးလည်ပါ။ -  အထးူသြဖင့် ဗမာလမူျိး NUG ေခါင်းေဆာင်များအေနှင့် (က) ဗမာ
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အများအြပားက ိုင်ငံေရးတွင် တစ်ဖက်သတ် အသာစီးရလိုသည့် သေဘာသဘာ၀ စွန်လတ်
ိုင်ြခင်းမရှိသည်ကို နDးလည်သိရှိရန် လိုအပ်သည်။ (ခ)  ဗမာလူမျိးများသည် ဗိတိသတို၏ 
နယ်ချဲသိမ်းပိုက်ြခင်းအား မုန်းတီးသကဲ့သို တိုင်းရင်းသားများကလည်း ဗမာများ အုပ်ချပ်ြခင်း
အား အလားတ ူြမင်ကလျက်ရှိမည်ဟု ေထာက်ြပရှင်းလင်းေြပာကားကာ မိမိတိုမာှ လမူျိးေရး
အရ သာလွန်ေနသည်ဟ ုယံုကည်ေနသူများကို ၎င်းတို လက်ခံထားေသာ  အယူအဆမာှးများ 
စွန်လတ်ရန်အလိုငာှ NUG ေခါင်းေဆာင်များက ေဖျာင်းဖျရန် ကိးစားသင့်သည်။ 

တက်ကလွပ်ရာှးသူများှင့် ေြမြပင် အရပ်ဘက်လူမအသိုက်အဝန်းအတွက် အ;ကံြပချက်များ 

• ဖိအားများအားအသံးုချပါ - အရပ်ဘက် လူမအသိုက်အဝန်းသည် အေြခအေနအေကာင်းအရာများကို 
ေရှသိုေရာက်ေအာင် တွန်းပိုရန်ှင့် ေခါင်းေဆာင်ပိုင်းကုိ ဖိအားေပးရန်အတွက် သူတို၏ အခန်းက
မာှ အေရးပါေကာင်း သေဘာေပါက်နDးလည်ပါ။ ၎င်းတိုသည် လူလတ်တန်းစားှင့် အထက်လာ ဆန်
ေသာ ဇာတ်ေကာင်းများကို ေထာက်ခံမများအား ထိုဇာတ်ေကာင်းများကို ကိုယ်ပိုင်အေတွအ\ကံများ
ြဖင့် ြပန်လည် စိန်ေခေစိုင်သည့် လမ်းေကာင်းများြဖင့် ထိန်းညိေပးရမည်။ ဥပမာ - ၎င်းတိုသည် 
“Burmanization” (သိုမဟုတ် ဆက်စပ်ေဝါဟာရများ)မာှ မည်သည့်ေနရာ၊ မည်သည့်အချနိ်၊ မည်သူ
အတွက်၊ မည်သည့်အကျိးသက်ေရာက်မများြဖင့် လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေကာင်း ြပတ်သားစာွ ရှင်းလင်း
နDးလည်လာေစရန် လမ်းေကာင်းဖွင့်ေပးြခင်းမျိး ြဖစ်သည်။ 

• ေြပာဆိုေဆးွေးွမများကို ညိိင်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ပါ - အရပ်ဘက် လူမအသိုက်အဝန်းသည် 
ယခုြဖစ်စ်တငွ် ေြပာဆိုေဆွးေွးမများအကားတွင် ညိိင်းေဆာင်ရdက်သူများအြဖစ် ေဆာင်ရdက်ရန် 
အလားအလာအရှိဆံုးသူများအေနြဖင့် ပါဝင်လျက်ရှိသည်ကို သေဘာေပါက်နDးလည်ပါ။ ၎င်းတိုသည် 
လူအဖွဲအစည်း၏ အြမင်များကို စုစည်းေဖာ်ြပသူများှင့် ပိုင်းြခားသံုးသပ်သူများြဖစ်ကကာ အဆိုပါ 
ေဒသတွင်းသတင်းအချက်အလက်များကို အြခားအုပ်စုများထံသို ေပးပိုိုင်ေချရှိသည့် လမ်းေကာင်းများ
ြဖစ်ကသည်။ အရပ်ဘက် လူမအသိုက်အဝန်းကို မတကာ ဘက်လိုက်မကင်းသည်ဟု ပိုမိုြမင်လက်ခံမှ
သာ   ၎င်းတိုသည် ေဆွးေွးေြပာဆိုမများှင့် အေချအတင်ြငင်းခံုမများရှိသည့် ရပ်ဝန်းကို ပံုေဖာ်ဖန်တီး
ရာတွင် ပိုမို ဩဇာလမ်းမိုးိုင်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ ထိုကဲ့သိုလုပ်ေဆာင်ြခင်းသည် ေဆွးေွးြငင်းခံုလျက်
ရှိသည့် အေကာင်းအရာှင့်မဆိုင်ဘဲ ပုဂိလ်ေရးအရတိုက်ခိုက်မများကို ဟန်တားတ်ချကာ ိုင်ငံကီး
သားဆန်၍ ယ်ေကျးသိမ်ေမွသည့် အမူအကျင့်များြဖင့် တိုးြမင့်ေပးိုင်သည်။

• ြဖစ်ေပရရှိလာမည့် အကျိးဆက်များကို ရည်န်းေဖာ်ြပြခင်းအားြဖင့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အယူ
အဆကွဲြပားမများအား ေဝဖန်ေထာက်ြပပါ။ - ေဝဖန်သံးုသပ်သူများမာှ အာဏာေလဟာနယ်တငွ် 
ကိုယ်ကျင့်တရားများှင့် ကျင့်ဝတ်များမရှိေကာင်း သေဘာေပါက်နDးလည်သင့်သည်။ ဆိုလိုသည်
မာှ ထိခိုက်လွယ်သည့် အေြခအေနကို ကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်\ကံေတွရြခင်းှင့် ေြမြပင်အေြခအေနကို 
လက်ေတွဆန်းစစ်ိုင်ြခင်း မရှိဘဲ အေဝးတစ်ေနရာမှ တ်ချရန်မာှ လွယ်ကူလွန်းလှသည်။ ထိုကဲ့သို
ေသာ အကန်အသတ်များကို သိရှိနDးလည်လျက် အေရးေတာ်ပံုတွင် စာရိတပျက်ယွင်း၍  ရက်စက်
ကမ်းကတ်သည့် စစ်ေကာင်စီှင့် အလားတူသည့် နည်းဗျဟာများ အသံုးြပေနသည်ဟု ြမင်ခံရိုင်
သည့် အpရာယ်များကို ေထာက်ြပေြပာဆိုိုင်သည်။ 

ိုင်ငံတကာ ဖွံဖိးေရးမိတ်ဖက်များအတွက် အ;ကံြပချက်များ

• ြပည်တွင်း စကားဝိုင်းများှင့် ေဆးွေးွပွဲများကို မည်ကဲ့သို  နည်းလမ်းထွင် ဖန်တးီေပး၊ အေထာက်အကူ
ေပးိုင်မည်ကို စ်းစားပါ - ဖွံဖိးေရး မတိ်ဖက်များအေနှင့် အေကာင်းြခင်းရာ ကိစရပ်များ ေြဖရှင်း



စာ - 39
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လုပ်ေဆာင်ရာတွင် မတူညီေသာနည်းလမ်းများကို အသံုးြပိုင်သည်။ အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများ
ှင့် တိုက်ိုက်လုပ်ေဆာင်ြခင်းအြပင် ဥပမာ-  ြပည်တွင်းေနသူများက ကမကထြပသည့် ယ်ေကျးမှင့် 
အုပညာ စမီံကနိ်းများ၊ အက်ေဆးပိင်ပွဲများ၊ အနွ်လိုင်း ေြပာဆိုေဆွးေွးပွဲများ၊ စကားရည်လုပွဲများ၊ 
ဗီဒီယိုှင့်ုပ်ရှင်များကို ကူညီပံ့ပိုးေပးိုင်သည်။ 

• လူလတ်တန်းစားှင့် အထက်လာမဟုတ်သည့် သာမန်ြပည်သူများ၏ အသံကိုန:းေထာင်ပါ - 
ိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအေနြဖင့် ဗမာ (သိုမဟုတ်) တိုင်းရင်းသားများထံမှ အSကံဥာဏ်များရယူလို
ပါက လူလတ်တန်းစားငှ့် အထက်လာများ၏ ေြပာဆိုမကိုသာ မကာခဏနWးေထာင်ေလ့ရှိသည်။ 
အဆိုပါ လူလတ်တန်းစားှင့် အထက်လာများမာှ ၎င်းတို၏ မျိးွယ်စု၊ လူမျိး (သိုမဟုတ်) ဘာသာဝင်
များ အားလံးုအတွက်သာ ကိုယ်စားြပလမ်းYခံသည့် အြမင်များကို ေပးေလ့ရှိသည်။ အဆိုပါ ေဆွးေွး
ေဖာ်၊ ေဆးွေွးဖက်တိုသည် မေလျာ်ကန်သည့်အရာများ လုပ်ေဆာင်ေနြခင်းထက် ုိင်ငံေရးသုပ်
မှန်ဝါဒှင့် ၎င်းတိုြဖတ်သန်းခဲ့ရသည့် အေတွအSကံများေကာင့်သာ ြဖစ်သည်။ ၎င်းတိုသည် ဆက်စပ်
အေရးကိစများကို သူတို၏ ကိုယ်ပိုင်အြမင်ှင့် အဖွဲအစည်းအတွင်း တာဝန်ယူထားသည့် ရာထူးများ
အေလျာက် ထင်ဟပ်ေစမည့် သံုးသပ်ချက်များကိုသာ ေြပာကားရန် ဆရှိကသည်။ ိုင်ငံတကာ
အသိုင်းအဝိုင်းက အဆိုပါ တစ်ဖက်ေစာင်းနင်း ေြပာကားမများအစား အြခားေသာ ကိုယ်စားြပေြဖကား
ိုင်မည့်သူများ၏ အသံများကို နWးေထာင်ြခင်းအားြဖင့် မတေအာင်လုပ်ေဆာင်ရမည်။ ၎င်းတိုအေနြဖင့် 
စံလုင်ကွဲြပားသည့် ပါဝင်သမူျားထံက အမှန်တရားကို သိရှိရန်အတွက် မတူကွဲြပားမများအေပ 
အာံုစိုက်သင့်သည်။ 

• ကိုယ်စားြပေဖာ်ြပသည့် အေလ့အထများကို ေြပာင်းလဲပါ - အစီရင်ခံစားများှင့် မူဝါဒ 
ထုတ်ြပန်ေကညာချက်များတွင် လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကို “ဗမာ”တစ်ဦး၊ “ကချင်”တစ်ဦး၊ “ိုဟင်
ဂျာ”တစ်ဦး စသည်ြဖင့် အလွယ်တကေူဖာ်ြပ၍ မရိုင်ေပ။ ၎င်းတိုတွင် လူတန်းစား၊ လူမလိင် (ဂျဲန်
ဒါ)၊ ဘာသာစကားှင့် ေနရာေဒသတိုှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များပါ ပါဝင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 
အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ၎င်းအချက်အလက်များသည် လူမျိးစု အမည်ထက် ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းှင့် 
ဖိှိပ်ခံရြခင်းပံုစံတိုကို ပိုမိုေဖာ်ြပိုင်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။

• စိတ်ရှည်သည်းခံပါ - အြမင်မတူမများအကားနမှ ကိစရပ်များကို ေြဖရှင်းေဆာင်ရ`က်ရာတွင် အချနိ်ယူရ
မည်ြဖစ်သြဖင့် “ြဖစင်ိုးရှင်း”သည့် ြဖစ်ိုးြဖစ်စ်ကို တစ်သတ်မှတ်တည်း လိုက်နWလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။  
ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများကို ဦးေဆာင်အေကာင်အထည်ေဖာ် လုပ်ေဆာင်ေနသူတို၏ မိခင်ိုင်ငံများဆီက 
ိုင်ငံတည်ေဆာက်ေရးှင့် သမိုင်းေကာင်းအရ ြဖတ်သန်းမအေပကိုသာ တည်မီေနပါက လက်ေတွမ
ကျသည့် ေမာ်လင့်ချက်များသာ ထားရှိိုင်သည့်နည်းတူှင့် ရလဒ်မာှလည်း ဆန်ကျင်ဘက်သာ ြဖစ်ေန
လိမ့်မည်။

ြမန်မာိုင်ငံရှိ လူမျိး/ဘာသာေပါင်းစံု အသိုက်အဝန်းှင့်သက်ဆိုင်သည့် အေကာင်းအရာများ ေဆွးေွးသည့်
အခါ အထူးသြဖင့် မိမိတိုကိုယ်တိုင် ေြပာခွင့်ရြခင်းထက် အြခားသူများက မိမိတိုအတွက် ကိုယ်စားြပေန
မများ ရှိတတ်သြဖင့် လူမျိးေပါင်းစံု၊ ဘာသာေပါင်းစံုတိုက အေြခခံလူတန်းစား ြမန်မာိုင်ငံသားများအလိုက် 
စံုလင်ကွဲြပားေနေသာ အယအူဆများှင့် အြမင်ေထာင့်များကို အသိအမှတ်ြပရန်မာှ အလွန်အေရးပါေကာင်း  
ထပ်ေလာင်းေြပာဆိုရင်း ဤအစီရင်ခံစာကို  နိဂံုးချပ်ပါသည်။ ယခုအစီရင်ခမံှတဆင့် ြမန်မာြပည်၏ အနWဂတ်
အေရးငှ့်စပ်လျ်း၍ ပိုမိုကျယ်ြပန်စာွ ေြပာဆိုေဆွးေွးိုင်ေစလိမ့်မည်ြဖစ်ပီး အားလံုးအကျံးဝင်ပါဝင်သည့် 
အမျိးသားေရး လကဏာရပ်တစ်ခုြဖစ်ေပလာေစရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရ`က်မအတွက် အေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစ
လိမ့်မည် ြဖစ်ပါသည်။
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ေန"က်ဆက်တွဲ (၁) - အထင်ကရပဂုိလ်များငှ့် ဆိုရှယ်မီဒီယာကို သုပ်ခွဲေလ့လာ
သည့် နည်းလမ်းများ 

အဆိုပါ န9မည်ေကျာ်ပုဂိလ်များသည် လွန်ခဲ့သည့် (၁၃) လ ေကျာ်အတွင်း ပိုစ်ရာေပါင်းများစာွအား တင်ခဲ့က
သည်ြဖစ်ရာ  ပိုစ်တစ်ခုချင်းစီအား ေသချာစာွဖတ်ကည့်ရန်မာှ လက်ေတွမကျိုင်ေချ။ သိုြဖစ်ရာ ပိုစ်များကို 
မည်ကဲသ့ို ေရMးချယ်ဖတ်မည်နည်း။ မိမိတိုအေနြဖင့် “အကမ်းဖျင်းဖတ်ြခင်း၊ ေရMးချယ်ြခင်း ှင့် စိစစ်ြခင်း” 
နည်းအား သံးုရန်အPကံြပသည်။ 

1) အကမ်းဖျင်းဖတ်ြခင်း - မည်သည်တိုမာှ ပိုစ်များ၏ အဓိက အေကာင်းအရာများ ြဖစ်သနည်း။ 
မည်သည်တိုမာှ အဓိကေပးလိုသည့် သတင်းစကားများြဖစ်သနည်း။ မည်သူတိုမာှ အဓိက ေဆွးေွး
ြငင်းခံမုများြဖစ်သနည်း။ သူ/သူမှင့် ခွဲြခားသိြမင်ိုင်ေသာ အထင်ကရ ပုဂိလ်သည် မည်သူနည်း။ ထိ
ေတွဆက်ဆံမများမာှ ေစာင့်ကည့်သူများထံက လာြခင်းြဖစ်ပါသလား။

• ၎င်းကို ေစာင့်ကည့်သူ ဦးေရမည်မရှိသနည်း?

• ပိုစ်တစ်ခုစီတွင် ပျမ်းမအားြဖင့် ကိက်ှစ်သက်သူများ/ မေဝသူများ မည်မရှိသနည်း?

2) ေရJးချယ်ြခင်း - (အတန်အသင့်) “ကည့်မန်းများသည့်” သီးြခား ပိုစ်များရှိပါသလား။ ဆိုလိုသည်
မာှ (၁) အဆိုပါ ပုဂိလ်သည် သာမန်အားြဖင့် ပိုစ်တစ်ခုတွင် ကိက်ှစ်သက်မ၊ မေဝမ၊ သေဘာထား 
မှတ်ချက်ေပးမများ ရရှိမ အေရအတွက် X ရှိသည်ဆိုပါက အဆိုပါ ပိုစ်များတွင် ရရှိမန်းမာှ ၃ 
ဆ သိုမဟုတ် ၄ ဆ ခန်ရှိပါသလား။ (၂) အဆိုပါ ပိုစ်များတွင် အြခားေသာ အြမင်မတူသည့် အုပ်စုခွဲ
များမ ှမှတ်ချက်ေပးသ ူအများအြပားမ ှလာေရာက်ေဆးွေးွြခင်း ရှိပါသလား။ ၎င်းတွင် အချိေသာ 
အေနအထားများသည် တစ်ေနရာမှ တစ်ေနရာသို မည်ကဲ့သို လည်ပတ်ေနကသည် (သိုမဟုတ်) 
လွတ်လပ်စာွ ြဖစ်ေပလျက်ရှိသည်ကို ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်းလည်းပါဝင်သည်။

3) စိစစ်ြခင်း - ကိုယ်စားြပ ပိုစ် ငါးခုမှ ဆယ်ခုအထိေရMးပါ။ ထိုေန9က်အဆိုပါပိုစ်များမှ  အထင်ကရ ပုဂိလ်
များကို အြခားသူများှင့် ကွဲြပားေစရန် ေဝဖန်ေြပာဆိုထားသည့် ကိုးကားေြပာဆိုမများ (သိုမဟုတ်) 
စာပိုဒ်များအား ေရMးပါ။ မှတ်ချက်များမာှ အဓိကေပးလိုသည့် သတင်းစကားကို ေထာက်ခံြခင်းြဖစ်ေစ၊ 
ဆန်ကျင်ြခင်းြဖစ်ေစ အားလံုးအား ေသချာမတှ်သားထားပါ။ ၎င်းတိုမာှ (အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည့် 
ေရMးချယ်ြခင်းြဖစ်စ်မ)ှ “ကည့်မန်းများသည့်” ပိုစ်များြဖစ်စရာ မလိုေပ။ သိုေသာ် အများအားြဖင့် 
ထူးြခားစာွ/ မှတ်သားဖွယ်ရာ နည်းလမ်းများြဖင့် ေဖာ်ြပထားသည့် ပိုစ်များြဖစ်သည်။

ေဒတာများကတဆင့် ကည့်သည့်အခါ အသံုးြပရမည့် ေဝဖန်ပိုင်းြခားြခင်းဆိုင်ရာေမးခွန်းများ

မည်သည်တိုမာှ လမ်းမိုးသည့် ေြပာဆိုေဝဖန်မများ၊ ရပ်တည်ချက်များှင့် အေနအထားများြဖစ်ကသနည်း?

1) ညီွတ်ေရး၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်၊ ဂျဲန်ဒါ၊ လူမျိးစု၊ ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း/ ေဘးသိုဖယ်ထုတ်ြခင်း၊ အလိုလိုရရှိ
သည့် အခွင့်ထူးခံရမှင့် အြခားဖိှိပ်မ/ အခွင့်ထူးခံြဖစ်မတို၏ ဆံုချက်တိုကို မည်သိုန9းလည်ထားပါ
သနည်း?

2) မည်သူတိုမာှ အဓိက ရည်ရMယ်ေြပာကားလိုသူများ/ ဆန်ကျင်သူများြဖစ်ကသနည်း?

3) သတင်းစကားမာှ လူေထာက်ခံမနည်း (သိုမဟုတ်) လမ်းမိုးပါသလား?
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အားလံးုအကျံးဝင် သက်ဆိုင်သည့် အမျိးသားေရးလကဏာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် ေပေပါက်လာသည့် အတွင်းပဋိပကများ

အဆိုပါ ပုဂိလ်မာှ အထင်ကရပုဂိလ် ြဖစ်ပါသလား။ အဘယ်ေကာင့်နည်း။ အေရးပါသည့်အရာ အများအြပား 
ေပါင်းစည်းကာ က်ုပ်တို အထင်ကရ ပုဂိလ်အြဖစ်သတ်မှတ်ထားသည့် အုမာနကို ေအာက်ပါတိုှင့်  မည်
သည့်အတိုင်းအတာအထိ ကိုက်ညီေကာင်း သံုးသပ်ခဲ့သည်။

1) အာဏာဖဆီန်ေရးေခါင်းေဆာင်၏ စိတ်အားထက်သန်မ (အများအားြဖင့် သပိတ်စစ်ေကာင်းများငှ့် 
လက်နက်ကိုင် ေတာ်လှန်ေရးများအား ဦးေဆာင်မ)

2) လူထုအကားရှိ ၎င်း၏ပံုရိပ်ှင့် လူအများက ေတာ်လှန်ေရးတပ်ဦးဟု စတင်ထင်ြမင်ယူဆခံရမ (အဆိုပါ
ပုဂိလ်တိုအား ကာတွန်းပံုများ ပန်းချသီုပ်ေဖာ်များြဖင့် ေဖာ်ြပခံရမကို ကည့်ြခင်းြဖင့်သိိုင်သည်)

3) အဆိုပါပုဂိလ်က ဆိုရှယ်မီဒီယာ ပလက်ေဖာင်းအား အြခားေသာ ေထာင့်များထက် အနည်းငယ်
ထူးြခားသည့် (လူအများအြပားထံသို ေရာက်ရှိေအာင် စွဲေဆာင်မရှိေသာ အေြပာအဆိုများြဖင့်) သီးြခား
ချ်းကပ်မများအား စတင်ြပလပု်ရန်အသံးုြပမ

4) အဆိုပါ ေထာင့်များ/ ရပ်တည်ချက်များအား အဆိုပါ ထင်ရာှးသည့် ပုဂိလ်များှင့် တွဲဖက် ြမင်လာ
ကမ

5) အဆိုပါ ထင်ရာှးသည့် ပုဂိလ်များသည် ေတာ်လှန်ေရး လပ်ရှားမများ၌သာမဟုတ် ေတာ်လှန်ေရး စိတ်
ဓါတ်ိုးကွေစသည့် ဇာတ်ေကာင်းများ၌ပါ ဦးေဆာင်ေနသည်ဟု ြမင်လာမ 

[သင်တိုတွင် ထင်ရာှးသည့် ပုဂိလ်များဟု သတ်မှတ်ထားသူများသည် အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် က်ုပ်
တို၏ အဓိပါယ်သတ်မှတ်ချက်ကို ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန်လံုေလာက်သည့် ကွဲြပားြခားနZးသည့် ြဖတ်သန်းမမျိးရှိ
ပါသလား။]

ဆိုရှယ်မီဒီယာေပ၌ လမ်းမိုးသည့် ပုဂိလ်များသည် ၎င်းတို၏ ပိုစ်များတွင် အေရးကိစများကို မည်မည်ရရ
ေြပာဆိုြခင်းမရှိပါ ဟူသည့် အုမာန ယူဆချက်ကို ဆန်းစစ်ပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် အေရးမပါသည့် ကိစများ
ြဖင့် ဖံးုလမ်းသွားကာ ေပပင်အေကာင်းအရာများ၌သာ ေပျာ်ေမွေနသမူျား များြပားလာပီး အေရးကိစ အရပ်
ရပ်ကိုေလ့လာလိုသူများအတွက် ေနရာမရှိေတာ့ပီေလာ။

၎င်းတို အချနိ်ှင့်အမေြပာင်းလဲလျက်ရှိသည်ကို ဆန်းစစ်ရန် ြဖစ်ိုင်ပါသလား။ ထင်ရာှးသည့် ပုဂိလ်တစ်ဦး
ြဖစ်ရန် အစွန်း စှ်ဖက်ရှိသည်ဟူသည့် အုမာနအား ဆန်းစစ်ပါ။ အဆိုပါ အစွန်း ှစ်ဖက်စလံုးမာှ ေထာင့်
တစ်ခုကို အဓိပါယ်ေဖာင်ေဆာင်ိုင်ေသာ်လည်း အြမင်ကွဲြပားသူများှင့် အတိုက်အခံြဖစ်ြခင်း/ အြငင်းအခံု
ြဖစ်ြခင်းများ မေပေလာက်လာေစေရးအတွက် စကားအသံးုအန်းအား ေလျာ့ချထားလျက်ရှိသည်။ လူသိ
များလာသည့်ှင့်အမ ပဋိပကြဖစ်ေစမည့် အေကာင်းအရာများအား ေြပာဆိုေရးသားြခင်းမြပေတာ့ေပ ဟူ
သည့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် အုမာနကို ဆန်းစစ်ပါ။ (ဥပမာ- အိသင်ဇာေမာင်  က “UN ignore us” ဟူသည့် 
စာတမ်းအား ကိုင်ေဆာင် ဆထုတ်ေဖာ်ြပသမအား အားေကာင်းသည့် လပ်ရာှးမတစ်ရပ်အြဖစ်ြမင်ိုင်သည်။ 
သိုေသာ် ေနZက်ပိုင်းတွင် ၎င်းမာှ ပိုမိုလူသိများလာေသာေကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း (သိုမဟုတ်) NUG ဗျို
ကေရစီစနစ်တွင် ပးူေပါင်းပါဝင်ခဲ့ေသာေကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း   အေရးကစိများငှ့်စပ်လျ်း၍ ၎င်း၏ 
လပ်ရာှးမ ေရးသားေြပာဆိုမများမာှ ယခင်ကေလာက် တက်ကွြခင်းမရှိေတာ့ေချ။
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