မာတိကာ
စဉ်

အေကာင်းအရာ

စာမျက်ှာ

၁။

အကျဉ်းချပ်

၁

၂။

နိဒါန်း

1

၃။

မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး(Partnership) သေဘာတရား

3

၄။

မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး၏အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုမများ (Definition)

၄

၅။

ြဖစ်ေပေစေသာအေကာင်းတရားများ (Factors) ှင့်

၅

၆။

မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး၏အားသာချက်ှင့်အားနည်းချက် (Strengths and

၆

Weakness)
၇။

မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရး(Alliance) သေဘာတရား

၇

၈။

မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရး၏အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုမများ (Definition)

၇

၉။

ြဖစ်ေပေစေသာအေကာင်းတရားများ (Factors)ှင့်

၉

၁၀။ မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရး၏အားသာချက်ှင့်အားနည်းချက် (Strengths and

၁၁

Weakness)
၁၁။ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးကျင့်သုံးေနေသာိုင်ငံများ၏ အေြခအေန

၁၂

၁၂။ မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးကျင့်သုံးေနေသာိုင်ငံများ၏ အေြခအေန

၁၆

၁၃။ ြမန်မာိုင်ငံ၏လွတ်လပ်၍တက်ကေသာဘက်မလိုက်ိုင်ငံြခားေရး

၂၀

၁၄။ နိဂုံး

၂၅

အကျဉ်းချပ်
ဤစာတမ်းတိုသည်

ိုင်ငံအေတာ်များများ အသုံးြပေနက

ေသာ မိ တ ် ဖ က် ဆ က် ဆ ံ ေ ရးှ င ့ ် မဟာမိ တ ် ဆ က် ဆ ံ ေ ရးအေကာင် း သီ အ ိ ု ရ ီ အ ဓိ ပ  ာ ယ်
ဖွင့်ဆိုချက်များ၊ အဆိုပါဆက်ဆံေရးှစ်ရပ်ြဖစ်ေပေစေသာအေကာင်းအရင်းများ၊ ၎င်းတို၏
အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ၊ လက်ေတွကျင့်သုံးေသာိုင်ငံများ၏ေအာင်ြမင်မ၊ ကျံးမ
အေြခအေနများ၊ ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် အဆိုပါဆက်ဆံေရးှစ်ရပ်အကားတွင် ဘက်မလိုက်
ို င် ငံ ြခားေရးမူဝ ါဒကို

မည် သ ို မ ည်ပ ုံေ ဖာ်ေ ဆာင် ေ နေကာင်း တိ ု အ ား

ေလ့ လ ာစု စ ည်း

ေရးသားထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။

နိဒါန်း
၁။

ဒုတိယကမာစစ်ကီးပီးဆုံးချ ိန်မှစ၍ ကမာ့စစ်ပွဲကီးများကို ေအာင်ြမင်စွာထိန်းချပ်ိုင်ပီဟု

ယူဆရေသာ်လည်း ေဒသတွင်း ပဋိပကများ၊ ေဒသတွင်းစစ်ပွဲများမှာ ပီးဆုံးသွားြခင်းမရှိေသးေပ။
သုပ်မှန်ဝါဒ (Realisim) အရ ကမာ့ိုင်ငံေရးသည် “ေတာတွင်းဥပေဒိုင်ငံေရး” (Jungle Politics)
ြဖစ်ပီး အားကီးသူကအားနည်းသူကို အိုင်ယူစမဲြဖစ်၍
ြဖစ် သ ည်။

အင် အ ားတိ ုး ချဲ ကရာတွ င် အချ ိ ိ ု င် ငံ ကီ း များသည်

ကီးိုင်ငယ်ညဉ်းဝါဒ (Hegemony) ကိုပါ အသုံးြပလာကသည်။ ထိုအခါတွင် ိုင်ငံငယ်များသည်
၎င်း တို တ ည် ရှ ိေ ရးအတွ က်

အြခားိ ု င် ငံ များှင ့် မဟာမိ တ ်ဖ ွဲ ြခင်း မှာ အမဲ လိ ု လိ ု

ြမင်ေတွေနရေသာကိစရပ်တစ်ခုြဖစ်သည်။
၂။

မဟာမိတ်ဖွဲသည်ဆိုရာတွင်လည်း ိုင်ငံကီးများ၏ဦးေဆာင်ြခယ်လှယ်မများရှိသြဖင့် ိုင်ငံငယ်များ၏
ကိတင်ေမာ်မှန်းမထားေသာဆုံးံးမ

များလည်းရှိေနတတ်သည်။ ထိ ု ေ ကာင့် အချ ိ ေသာို င် ငံ မ ျားသည်
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မည်သည့်ိုင်ငံကီးှင့်မမဟာမိတ်မြပဘဲ ိုင်ငံငယ်အချင်းချင်းမိတ်ဖွဲ၍သာေနထိုင်လာကသည်။ အချိ
ိုင်ငံများကလည်း

ဘက်မလိုက် (Non- Aligned Movement)

အဖွဲအစည်းကိုတည်ေထာင်ပီး အေရှတိုင်း၊ အေနာက်တိုင်းိုင်ငံကီးတိုင်းကို တန်းတူညီမဆက်ဆံ၍
ေနထိုင်လာကသည်။
၃။

ြမန်မာိုင်ငံသည်လည်း ၁၉၄၈ခုှစ်လွတ်လပ်ေရးရပီးချိန်မှစ၍ ဘက်မလိုက်ိုင်ငံြခားေရး မူဝါဒ

ကိုသာ အစိုးရအဆက်ဆက်လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ကသည်။ သိုရာတွင် အစိုးရတစ်ခုစီ၏ခံယူချက်သေဘာထား
ှင့် ကျင့်သုံးပုံချင်းမတူေသာေကာင့် ဘက်မလိုက်ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒ၏ရလဒ်များမှာလည်း မတူညီခဲ့ေပ။
1948-1962ခုှစ်အတွင်းကျင့်သုံးခဲ့ေသာ ဘက်မလိုက်ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒသည် တက်က၍မဟာမိတ်
မြပေသာ ဘက် မ လိ ုက ် ို င် ငံ ြခားေရးမူဝ ါဒြဖစ် သ ည်။ ၁၉၆၂-၁၉၈၈ခု ှစ ် အ တွ င်း ကျင့်သုံးခဲ့ေသာ
ဘက်မလိုက်ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒသည် အထီးကျန်ဆန်ေသာ(Isolated) ဘက်မလိုက်ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒ
ြဖစ်သည်။ ၁၉၈၈-၂၀၁၀ ခုှစ်အတွင်းတွင် ြမန်မာိုင်ငံသည် ထိုစဉ်က ဖွံဖိးတိုးတက်မအားေကာင်းေသာ
အေနာက်ိုင်ငံများ၏ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆိုမကိုခံေနရချိန်ြဖစ်ေသာေကာင့် ြမန်မာ့ဘက်မလိုက်ိုင်ငံြခားေရး
မူဝါဒသည် အေရှတိုင်းတွင်သာအသက်ဝင်ခဲ့ပီး ကမာ့ဇာတ်ခုံေပတွင် တြဖည်းြဖည်းေမှးမှိန်လာခဲ့
သည်။ ထို ေ ကာင့ ် ကမာ ့ဇ ာတ် ခ ုံ ေ ပတွ င် ြမန်မာ့ပုံရိပ်ကိုြမင့်တင်ရန်၊ အေရှတိုင်းအေပတွင်များစွာ
မှီခိုေနရြခင်းကိုေလာ့ချရန်၊ အေနာက်တိုင်း၏ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆိုမများ နည်းိုင်သမနည်းသွားေစရန်၊ ပိုမို
ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးကို ဖန်တီးရန်တိုအတွက် ၂၀၁၁ ခုှစ်တွင် ဒီမိုကေရစီအသွင်
ကူးေြပာင်းေရးကိုစတင်ခဲ့သည်။
၄။

ဒီမိုကေရစီအသွင်ကူးေြပာင်းခဲ့ပီးေနာက်

ြမန်မာိုင်ငံ၏ြပည်တွင်း၊ြပည်ပကိစရပ်များဆိုင်ရာ

ေမာ်မှန်းချက်များတွင် ဒီမိုကေရစီစနစ်၏လမ်းမိုးမများရှိလာသည်။ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ ခုှစ်အတွင်း ပထမ
အရပ်သားအစိုးရလက်ထက်တွင် ြပည်တွင်းေမာ်မှန်းချက်များြဖစ်ေသာ ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေရးြပြပင်
ေြပာင်းလဲြခင်း၊

လူမစီးပွားဘဝြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း၊

အစိုးရအုပ်ချပ်မဆိုင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း၊
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ပုဂလိကအခန်းကဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတို
ဆက်ဆံေရးကို စတင်အသုံးြပခဲ့သည်။

မိတ်ဖက်

အဆိုပါြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်းများပီးေနာက် ၂၀၁၆ ခုှစ်မှ

ချ န
ိ ် အ ထိ ဒီမ ို ကေရစီ စ နစ်က ို အေြခခံ ေ သာေမာ် မှ န်း ချက်မ ျားြဖစ် သ ည့် ဖက် ဒရယ်စ နစ်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရး၊

အမျ ိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရး၊

ြပည် တ ွ င်း ေမာ်မ ှန်း ချက် များအေကာင် အ ထည် ေ ဖာ် ို င ်ရ န်

ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းေရးစေသာ
အဆို ပ ါ

ရည်မှန်းချက်များအေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရန် ဘက်မလိုက်ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒကို မိတ်ဖက်ဆက်ဆံ
ေရးြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ကိးပမ်းလျက်ရှိသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ြပြပင်ေြပာင်းလဲလာမှင့်
အတူ ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒမှာ အထိုက်အေလျာက်ေအာင်ြမင်လျက်ရှိေသာ်လည်း မင်းမဲ့စိုက်
ကမာ့ိုင်ငံေရးစနစ်( Anarchy International Politics) တွင် ိုင်ငံကီးများ၏အင်အားတိုးချဲမများ
အကား၌

၎င်းိုင်ငံကီးများ၏အကူအညီေပးမများရရှိသလို

အင်အားပိင်ဆိုင်မများအကားတွင်

ြမန်မ ာိ ု င် ငံ ၏ အချက် အချာကျေသာပထဝီ အ ေနအထားကိ ု

စိတ ် ကိ က် အ သု ံး ြပခွင ့် ရို င် ရန်

ြမန်မာိုင်ငံှင့်မဟာမိတ်ဒီမိုကေရစီ (Alliance Democracy) ြပလုပ်ရန် ကိးပမ်းလျက်ရှိကသည်။
ထိ ုေ ကာင့် ဘက်မ လို က် ို င် ငံ ြခားေရးမူဝ ါဒှ င့် အ တူ ကျင့ ် သုံ း ရန် အ တွက ် ြမန် မ ာိ ု င် ငံ အေနြဖင့ ်
မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး (Partnership) ှင့် မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရး
(Alliance) တိုြဖစ်သည်။

မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး (Partnership) သေဘာတရား
၅။

မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးသည် ိုင်ငံကီးများ၏အင်အားပိင်ဆိုင်မများအကား၊ မဟာမိတ်အဖွဲဝင်

ိုင်ငံများ၏အရာယ်များအကားတွင် ိုင်ငံတိုင်းှင့်လွတ်လပ်၍ ငိမ်းချမ်းစွာဆက်ဆံိုင်ရန် ိုင်ငံငယ်
ေလ့ရှိေသာဆက်ဆံေရးြဖစ်သည်။
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မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး၏အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုမများ (Definition)
၆။

မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး၏အဓိပါယ်ကို ပညာရှင်အသီး သီး က ေအာက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ခဲ့က

ပါသည်(က)

ကမာ့ဘဏ်၏ မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်း (Partnerships Group) က “မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး
သည် အြပန်အလှန်သေဘာတူညီချက်များ (Mutually Agreements) ြဖင့် ေမာ်မှန်းချက်၊
အကျိးစီးပွားများကိုမေဝရန် (Shared Objectives) အတွက် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ြခင်း
ြဖစ်သည်”1 ဟု အဓိပွာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။

(ခ)

အေမရိကန်စီးပွားေရးပညာရှင် Robert Carl Holland က “မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးသည်
ပုဂလိကအခန်းကတွင်ြဖစ်ေစ၊ အများြပည်သူအခန်းကတွင်ြဖစ်ေစ ဘုံအကျိးစီးပွား
အတွက် ပုဂိလ်အချင်းချင်း (သိုမဟုတ်) အဖွဲအစည်းအချင်းချင်း ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်
ြခင်းြဖစ်သည်”2 ဟု အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။

(ဂ)

Human Geography ပါေမာကClaire Mercerက “တန်းတူညီမရှိြခင်း(Equality)
သည် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး၏တန်ဖိုးပင်ြဖစ်သည် ”3 ဟု ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့သည်။

(ဃ)

Bruce R. Barringerက “မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးသည်
အကျိးစီးပွားအတွက် Business to Business ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ြခင်းမျိးြဖစ်သည်”4
ဟု အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။

1

World Bank (1998a) Partnership for Development: Proposed Actions for the World Bank. Discussion Paper, 20 May. Available at:

http://www.worldbank.org/html/extdr/pfd-discpaper.pdf. (Accepted Date: 8.8.2019)
2

Robert C. Holland (1984), “The New Era in Public-Private Partnerships” in P.R. Porter and D.C. S weet (eds) Rebuilding America’s Cities:

Roads to Recovery. New Brunswick, NJ, Center for Urban Policy Research.
3

Mercer C (2003) Performing partnership: Civil society and the illusions of good governance in Tanzania. Political Geography 22(7): 741–763.
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(င)

(Management Studies) တွင် “မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးကို
သာမန်သေဘာတူညီချက်ရှိေသာ ဆက်ဆံေရးမျိးထက်သာလွန်ေသာဆက်ဆံေရး”5 ဟု
သတ်မှတ်သည်။

(စ) မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးသည် (၂) ဦး၊ သိုမဟုတ် (၂)ဦးထက်ပိုေသာ လူပုဂိလ်၊ အဖွဲအစည်း၊
ိုင်ငံများက ၎င်းတို၏အကျိးစီးပွားအတွက် နယ်ပယ်အလိုက် တိကျေသာအချိန်ကာလ၊
ထိခိုက်မ
မရှိေသာဆက်ဆံေရးြဖစ်သည်။6
၇။

မိတ ်ဖ က် ဆက်ဆ ံေ ရးဆို ရ ာတွင ်

စစ်ဘက်ဆက်ဆံေရးမှလွဲ၍ စီးပွားေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ယဉ်ေကျးမအစရှိသည့် ဘက်ေပါင်းစုံမှ
ထည့်သွင်းစဉ်းစားိုင်သည်။

ြဖစ်ေပေစေသာအေကာင်းတရားများ (Factors) ှင့်
၈။

မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးကိုအသုံးြပေသာအဓိကိုင်ငံများမှာ ိုင်ငံငယ်များြဖစ်ကသည်။ ိုင်ငံကီး

များ၏အားပိင်မများအကား

မည်သည့်ဘက်ကိုမ

ပါဝင်တိမ်းေစာင်းြခင်းမရှိ၊ မိတ်မပျက်ဘဲဆက်ဆံိုင်ရန် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးကို
ငိမ်းချမ်းေသာကာလတွင်လည်း မိမိိုင်ငံ၏အကျိးစီးပွား၊ ဘုံအကျိးစီးပွားရှိေသာ အြခားိုင်ငံများှင့်
သာမန်ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်မများထက် ပိုမိုေသာဆက်ဆံေရးတစ်ခုကိုရရှိရန် မိတ ်ဖက်ဆက်ဆံေရး
ကိုအသုံးြပကသည်။ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးကို

ေဆာင်

ေလ့ရှိကသည်4

Barringer B and Harrison J (2000) Walking a tightrope: Creating value through inter-organizationalrelationships. Journal of Management

26(3): 367–403
5
6

Gulati R and Higgins M (2003) Which ties matter when? Strategic Management Journal 24(2):127–144.

မိမိ၏ပါရဂူဘွဲယူစာတမ်း “结伴还是结 盟？缅甸外交政策研究”မှ အခန်း(၁)၊ အခန်းငယ်(၂)ကိုအကိုးအကားြပထားပါသည်။
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(က)ိုင်ငံတိုင်းှင့်ချပ်ေှာင်မမရှိေသာ ဆက်ဆံေရးမျ ိးတည်ေဆာက်ြခင်း၊
(ခ) အြခားိုင်ငံများ၏ပဋိပကများတွင် မပါဝင်လိုြခင်း၊
(ဂ) ိုင်ငံကီးတစ်ဖက်ဖက်ေပသို အားကီးစွာမမှီခိုလိုြခင်း၊
(ဃ)အြခားိုင်ငံတစ်ခု၏ ဩဇာအာဏာသက်ေရာက်မမခံယူလိုြခင်း၊
(င) မိမိိုင်ငံ၏ြပည်တွင်းေရးကို အြခားိုင်ငံများမှဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်းကို တားဆီးလိုြခင်း၊
(စ) မိမိတစ်ိုင်ငံတည်းမစွမ်းေဆာင်ိုင်ေသာ ဘုံအကျ ိးစီးပွားများအတွက် ခိုင်မာေသာမိတ်ဖက်
ိုင်ငံများရရှိလိုြခင်း။

မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး၏အားသာချက်ှင့်အားနည်းချက် (Strengths and
Weakness)
မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး၏

၉။

အားသာချက်၊

အားနည်းချက်င်းယှဉ်ချက်များကို

ေအာက်ပါ

အတိုင်း ခွဲြခားမှတ်သားိုင်ပါသည်စဉ်

အားသာချက်

အားနည်းချက်

၁။

ိုင်ငံ၏ဩဇာအာဏာခိုင်မာမရှိြခင်း

-

၂။

မည်သည့်ိုင်ငံ၏ ဩဇာအာဏာကိုမ ခံယူစရာမလိုြခင်း

-

၃။

၄။

မည်သည့်ိုင်ငံအတွက်ကိုမ
မိမိိုင်ငံ၏အင်အားကိုထုတ်ေပးရန်မလိုြခင်း

မည်သည့်ိုင်ငံ၏
အကူအညီကိုမ မရရှိိုင်ြခင်း

ဘုံအကျ ိးစီးပွားရှိေသာိုင်ငံတိုင်းှင့်

ဘုံအကျ ိးစီးပွားများကိုအညီ

လွတ်လပ်စွာဆက်ဆံိုင်ြခင်း

အမ မေဝေရး ဆုံးြဖတ်ေပးရန်

သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက်
၅။

တိကျေသာအချ ိန်ကာလတစ်ခုအထိ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး
တည်ရှိြခင်း

စစ်ေရးကမပါ

7

မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရး(Alliance)သေဘာတရား
၁၀။

မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးသည် အင်အားကီးေသာိုင်ငံှင့် အင်အားငယ်ေသာိုင်ငံတိုအကား

၎င်းတို၏အင်အားကိုအညီအမြဖစ်ေစရန် (Balance Of Power) အတွက် ကိးပမ်းမတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။7
ိုင်ငံငယ်များအတွက်မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးသည်

၎င်းတို၏တည်ရှိေရးအတွက်ြဖစ်ပီး

ိုင်ငံကီးများ

အတွက် မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးသည် ၎င်းတို၏ဩဇာအာဏာအတွက်ြဖစ်သည်။

မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရး၏အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုမများ(Definition)
၁၁။

မဟာမိတ ် ဆ က်ဆ ံေ ရးကို ို င် င ံေ ရးသိ ပ ံပ ညာရှ င် များက ေအာက် ပါအတို င်း အဓိပ ါ ယ်

သတ်မှတ်ထားပါသည်(က)

George Modelski ၏အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ “ိုင်ငံေရးပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်မအားလုံး
သည် မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးြဖစ်သည်။ ”8

(ခ)

Martin Wight ၏မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးအြမင်မှာ “သူငယ်ချင်းဆက်ဆံေရးမျိးြဖစ်သည်။
သာမန်လူတစ်ဦးချင်းဆက်ဆံေရးတွင် သူငယ်ချင်းအတွက် မိမိအသက်ကိုစေတးခံိုင်
ေသာ်လည်း ိုင်ငံအချင်းချင်းဆက်ဆံေရးတွင်မူ ဤသိုစေတးခံြခင်းကိုေတွရန်အလွန်
နည်းပါးသည်။

ိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင်များသည်လည်း

တိုင်းြပည်ှင့်လူမျိးအတွက်

အမျိးသားအကျိးစီးပွားကိုမငဲ့ကွက်ဘဲ တစ်ကိုယ်ေကာင်းဆန်ဆန်ဆုံးြဖတ်ရန်မြဖစ်ိုင်
ေပ”9 ဟူ၍ြဖစ်သည်။
(ဂ)

Stephen M. Waltက “မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးဆိုသည်မှာ ှစ်ိုင်ငံ၊ သိုမဟုတ် ှစ်ိုင်ငံ
ထက်ပိုေသာိုင်ငံများသည်

7

ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ရာတွင်

Hans Morgenthau, Li Bao Ping (Translate), Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Peking University
th

Press, 7 edition, 2005, Page: 219.
8
9

George Modelski, Studies of Alliances: A Review, Journal of conflict Resolution, 1963,7(12), page:7.
Martin Weight, Power Politics, Leicester, UK: Leicester University Press, 1978, Page: 122.
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တရားဝင်ေရာ

တရားမဝင်ပါ

သေဘာတူညီထားသည့်

ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်မ

(Formal & Informal Agreement) ြဖစ်သည်”10 ဟု အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
(ဃ)

Glenn H. Snyderက “မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးဆိုသည်မှာ ိုင်ငံများသည် ၎င်းတို၏
လ ိ ဝှ က် ရ င်း ှီး စွ ာပူး ေပါင် း လု ပ် ေ ဆာင်ြခင် း မျ ိ းြဖစ် သ ည် ” 11
ဟု အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။

(င)

Arnold Wolfer၏ မဟာမိတ်အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ “ှစ်ိုင်ငံ၊ သိုမဟုတ် ှစ်ိုင်ငံ
ထက်ပ ို ေ သာို င ်င ံမ ျားသည်

စစ်ေ ရးဆို င် ရ ာပူး ေပါင်း လုပ ်ေ ဆာင် မ များအတွ က်

အြပန်အလှန်ကတိကဝတ်များထားရှိကြခင်းြဖစ်သည်။

အဆိုပါစစ်မက်ေရးရာပူးေပါင်း

လုပ်ေဆာင်မသည် အြခားေသာပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်မမျိးှင့်မတူဘဲ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံက
၎င်း၏မဟာမိတ်ိုင်ငံ၏ရန်သူိုင်ငံကိုပါ

၎င်း၏ရန်သူအြဖစ်မှတ်ယူရပီး

အတူတကွ

တိုက်ခိုက်ေပးရြခင်းမျ ိးြဖစ်သည် ”12 ဟု ြဖစ်ပါသည်။
(စ)

Robert E. Osgoodက “မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးသည် ရန်ဘက်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၊ သိုမဟုတ်
ိုင်ငံများကိုတိုက်ခိုက်ရန်

အြခားိုင်ငံများ၏

စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရင်းအြမစ်များ၊

စစ်လက်နက်အင်အားများကိုရယူသုံးစွဲိုင်ရန် သေဘာတူညီချက်မျိးြဖစ်သည်”13 ဟု
အဓိပွာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
၁၂။

အထက်ေဖာ်ြပပါ မဟာမိတ်၏အဓိပာယ်သတ်မှတ်ချက်အမျ ိးမျ ိးအရ မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရး

ဆိုသည်မှာ ှစ်ိုင်ငံ၊ သိုမဟုတ် ှစ်ိုင်ငံထက်ပိုေသာိုင်ငံများသည် ိုင်ငံကီးတစ်ိုင်ငံ၊ သိုမဟုတ်
10
11
12

Stephen M. Walt, Zhou Pi Qi (Translate), The Origin of Alliances, ,Peking University Press, 2007, Page: 12.
Glen H. Snyder, Alliance Theory: A Neorealist First Cut, Journal of International Affairs, Spring 1990, Page: 105.
Arnold Wolfers, Alliances, International Encyclopedia of Social Science, Volumes 1 & 2, ed. David L. Sills, Newyork: The

Macmillan company& The Free Press, 1968, Page: 268-169.
13

Robert E. Osgood, Alliance and American Foreign Policy, Baltimore and London: the John Hopkins University Press, 1968,

Page:17.
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အဖွဲ အစည်း ကီး တစ်ခ ု ၏ေဘးရန် က ိုခ ံစ ားရချ န
ိ ်တွ င ်

ဘုံ ရန် သူ ကိ ုခ ု ခ ံ တ ို က်ခ ို က် ို င် ရ န် အတွ က်

သံတမန်ဆက်ဆံေရးကိုသုံးပီး စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကူညီေထာက်ပံ့မများေပးရန် အြပန်အလှန်ကတိကဝတ်
ြပကြခင်း၊

14

ြဖစ်ေပေစေသာအေကာင်းတရားများ (Factors) ှင့်
၁၃။ မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးြဖစ်ေပေစေသာ အေြခခံအေကာင်းအရင်း(၃)ရပ်မှာ အင်အားထိန်းညိရန်
(Balance of Power)၊ ေဘးအရာယ်ထိန်းညိရန် (Balance of Threat)၊ အကျိးစီးပွားထိန်းညိရန်
(Balance of Interests) တိုြဖစ်သည်။
၁၄။

Kenneth N. Waltz ၏အင်အားထိန်းညိြခင်း၊ သိုမဟုတ် အင်အားအညီအမြဖစ်ေစြခင်း (Balance

of Power) သီအိုရီအရ မဟာမိတ်ြပြခင်းသည် အညီအမြဖစ်မကိုထိန်းသိမ်းြခင်းြဖစ်သည်။ အဘယ်
ေကာင့်ဆိုေသာ် အညီအမြဖစ်မသည် အင်အားကီးိုင်ငံများကိုထိန်းချပ်ိုင်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။
အကယ်၍

အင်အားအသင့်အတင့်ရှိေသာိုင်ငံများသည်

၎င်းတိုထက်အင်အားနည်းေသာိုင်ငံများှင့်မဟာမိတ်ဖွဲပီး အင်အားကီးိုင်ငံများ၏ အင်အားကို
ထိ န်း ညိ မ ည်ြ ဖစ် သ ည်။ ထိ ုေ ကာင့် အင် အ ားနည် း ိ ု င် ငံ များသည် ၎င်းတိုထက်အင်အားကီးေသာ
ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၊ သိုမဟုတ် အဖွဲအစည်းတစ်ခု၏အရာယ်ြပခံရချန
ိ ်တွင် ၎င်းတိုအင်အားနည်းေသာ
ိုင်ငံအချင်းချင်းမဟာမိတ်ဖွဲြခင်းြဖင့်
၁၅။

၎င်းတိုကိုယ်တိုင်အာမခံချက်ရှိေစသည်။15

Stephen M. Walt ကမူ “အင်အား”ဆိုသည်မှာ သဘာဝအတိုင်းတည်ရှိေနြခင်းသာြဖစ်ပီး

ယင်း“အင်အား”ကိုအေြခြပပီး အရာယ်ြဖစ်လာချ ိန်တွင်မှ ိုင်ငံများမဟာမိတ်ြပကြခင်းြဖစ်သည်။
ထိုေကာင့် Stephen M. Walt ၏ ေဘးအရာယ်ထိန်းညိြခင်း (Balance of Threat) သီအိုရီအရ
ိုင်ငံများမဟာမိတ်ြပကြခင်းသည် အင်အားကီးမားြခင်း၊ မကီးမားြခင်းအေပအေြခမခံဘဲ အရာယ်ကီး
14
15

မိမိ၏ပါရဂူဘွဲယူစာတမ်း “结伴还是结盟？缅甸外交政策研究”မှ အခန်း(၁)၊ အခန်းငယ်(၁)ကိုအကိုးအကားြပထားပါသည်။
Kenneth N. Waltz, XinQiang (Translate), Theory of International Politics, Shanghai, Shanghai People Press, 2008.

10

ြခင်း၊ မကီးြခင်းအေပသာအေြခခံေသာေကာင့် ေဘးရန်သာလင် မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးကို ြဖစ်ေပ
ေစသည်။16 ၎င်း၏သီအိုရီအရ အညီအမြပ၍ေဘးအရာယ်ထိန်းချပ်ြခင်း (Balancing) ှင့် ေလယူရာ
တိမ်း၍ ေဘးအရာယ်ထိန်းချပ်ြခင်း (Bandwagoning) ဟူ၍ (၂)မျ ိ းရှိသည်။ 17 အညီအမြပ၍
ေဘးအရာယ်ထိန်းချပ်ြခင်း (Balancing) သည် အင်အားနည်းိုင်ငံချင်းမဟာမိတ်ြပပီး အရာယ်
ြပလာေသာိုင်ငံ၏ရန်ကို စုေပါင်းကာကွယ်ကြခင်း ြဖစ်သည်။ ေလယူရာတိမ်း၍ ေဘးအရာယ်
ထိ န ်း ချပ် ြခင် း (Bandwagoning) သည် ၎င်းကိုအရာယ်ြပလာိုင်ဖွယ်ရှိေသာိုင်ငံှင့်မဟာမိတ်
ဖွဲ၍

အဆိုပါနည်း(၂)နည်းတွင် အညီ

အမြပ၍ ေဘးအရာယ်ထိန်းချပ်ြခင်း (Balancing) ကိုသာ အေတွများသည်။
၁၆။

၁၉ ရာစုေခတ်၊ အဂလန်ိုင်ငံေရးသမား Viscount Palmerston က “က်ုပ်တိုတွင် ထာဝရ

မိတ ်ေ ဆွ မရှိ သ လို ၊ ထာဝရရန် သူ လ ည်း မရှိ ေ ပ။ ထာဝရအကျ ိ းစီး ပွားသာရှိ သ ည်။ က်ု ပ်တ ို  ၏
တာဝန်မှာ အဆိုပါအကျ ိ းစီး ပွားများကိုထိန်း သိမ်း ရန်ြဖစ်သည် ”18 ဟုဆိုသည်။ ိုင်ငံေရးပညာရှင်
Hans Morgenthau ကလည်း “ဘုံအကျ ိးစီးပွားမရှိေသာမဟာမိတ်ဖွဲြခင်းသည် ေအာင်ြမင်ေသာ
မဟာမိတ်ဖွဲြခင်းမဟုတ်”19 ဟုေြပာကားခဲ့သည်။ ထိုေကာင့် မဟာမိတ်ဖွဲြခင်း၏အေကာင်းအရင်းမှာ
အင်အားထိန်းညိရန်မဟုတ်သလို

အရာယ်ကိုထိန်းချပ်ရန်လည်းမဟုတ်ဘဲ

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏

အကျ ိးစီးပွားကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်သာြဖစ်သည်။
၁၇။

Randall Schweller ၏(Balance of Interests)သီအိုရီသည် Stephen M. Walt ၏

ေဘးအရာယ်ထိန်းညိြခင်း (Balance of Threat) သီအိုရီနည်းတူ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံသည် ေဘးအရာယ်

16

Stephen M. Walt, Testing Theories of Alliance Formation: The Case of Southwest Asia, International Organization, Vol.42,

No.2,1988, edition 2009, Page: 275-316.
17

18
19

Stephen M. Walt, Zhou PiQi (Translate), Origin of Alliance, Beijing, Beijing University Press, 2009, Page: 16.
Henry Kissinger, Hu LiPing (Translate), World Order, Beijing, ZhongXin Press, 2015, Page:24.
Hans Morgenthau, Lin Shui Jun (Translate), International Strategy – for power, for peace, Shanghai, Shanhai Translation

Press, 1995, Page: 242.
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ကိုထိန်းချပ်ိုင်ရန် မဟာမိတ်ြပသည်ဆိုသည့်အချက်ကိုလက်ခံေသာ်လည်း သုပ်မှန်ဝါဒ၏အသစ်
ယူဆချက် (New Realisim) အရ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံသည် အရာယ်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်သာမက
အကျိးစီးပွားများတိုးပွားေအာင်လုပ်ေဆာင်ရန်လည်းြဖစ်သည်။ ထို ေ ကာင့် Randall Schweller ၏
(Balance of Interests) သီ အို ရ ီ အရ ိုင်ငံများမဟာမိတ်ြပြခင်းသည် ၎င်းတို၏အကျိးစီးပွားများကို
အညီအမခွဲေဝရန်ထိန်းချပ်ြခင်းြဖစ်သည်။20 သိုေသာ်

အကျိး
ိုင်ငံများကားတွင်

ပဋိပကများေပထွက်လာ

တတ်သည်။ အဆိုပါပဋိပကများက

အဆုံးတွင်

မဟာမိတ်ြပြခင်းအဆင့်သိုေရာက်ရှိသည်။
၁၈။

အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ

မဟာမိတ ် ြဖစ်ေ စသည့် အေကာင်း အရင်း သီအ ို ရ ီ (၃)ခု အနက်

Kenneth N. Waltz ၏အင်အားထိန်းညိြခင်း (Balance of Power) သီအိုရီှင့် Stephen M. Walt ၏
ေဘးအရာယ်ထိန်းညိြခင်း (Balance of Threat) သီအိုရီှစ်ခုတိုမှာ လက်ေတွတွင်အများဆုံးေတွရှိရ
သည့် သီအိုရီများြဖစ်ကသည်။

မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရး၏အားသာချက်ှင့်အားနည်းချက် (Strengths and
Weakness)
၁၉။

မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရး၏အားသာချက်၊ အားနည်းချက်င်းယှဉ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း

ြဖစ်သည်စဉ်

၁။

20

အားသာချက်
ဘုံရန်သူရှိေသာိုင်ငံအချင်းချင်း
မဟာမိတ်ဖွဲိုင်ြခင်း

အားနည်းချက်
ဘုံရန်သူမရှိေတာ့သည့်အချ ိန်တွင်
မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးဆက်လက်
တည်ေဆာက်ရန်ခဲယဉ်းသွားြခင်း

Randall L. Schweller, Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Black In, International Security, Vol.19, No.1,

1994, Page: 72- 107.
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စဉ်
၂။

၃။

အားသာချက်

အားနည်းချက်

ဘုံအကျ ိးစီးပွားရှိေသာိုင်ငံများှင့်

ဘုံအကျ ိးစီးပွားများကို အညီအမ မေဝရန်

မဟာမိတ်ဖွဲိုင်ြခင်း

ခက်ခဲြခင်း

မဟာမိတ်ိုင်ငံများ၏
အကူအညီကိုရရှိိုင်ြခင်း

တွင်လည်း မိမိိုင်ငံမှစစ်အင်အား
အကူအညီေပးရြခင်း၊
မဟာမိတ်၏သစာေဖာက်မကိုခံရိုင်ြခင်း

စစ်ေရးဆိုင်ရာမဟာမိတ်ဖွဲ၍

၄။

ြမင့်တင်ိုင်ြခင်း
မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးတစ်ခုသည်

၅။

ဘက်ေပါင်းစုံ၊ ကစုံပါဝင်ေနြခင်း

စစ်ေရးမဟာမိတ်ဖွဲြခင်းက ေဘးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ
ိုင်ငံများကို ရတက်မေအးေစြခင်း

အညီအေထာက်အပံ့များကို

မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးကျင့်သုံးေနေသာိုင်ငံများ၏အေြခအေန
၂၀။

မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးကို

တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးြပလျက်ရှိေသာ

ိုင်ငံကီး(၂)ိုင်ငံကို

သာဓကြပရလင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ေဘးှစ်ဖက်ရှိ အိိယိုင်ငံှင့်တုတ်ိုင်ငံကိုြပရပါမည်။ အဆိုပါ
ို င် ငံ ( ၂)
တစ်ခ ုမ ှာ အိ မ်န ီး ချင်း ို င် ငံ များကို စိုး ရိ မ်ေကာင့် ကမက င်း ေဝးေစရန် ြဖစ် သ ည်။ ထိုေကာင့်ပင်
အဆိုပါိုင်ငံကီး(၂)ိုင်ငံကို

တံတ ားသဖွ ယ ်ဆ က်စ ပ် လ ျက် ရ ှိ ပီ း

နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ေနေသာ

ြမန်မာိုင်ငံှင့် တုတ်၊အိိယိုင်ငံကီးများသည် ၁၉၅၁ခုှစ်မှစတင်ပီး ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲ
ေနထိုင်ေရးမူကီး(၅)ချက်ကိုချမှတ်ပီး မဟာမိတ်မြပဘဲ မိတ်ဖက်ိုင်ငံများအြဖစ်သာေနထိုင်ခဲ့ကသည်။

13

ပု(ံ ၁)။

( ဝဲမှယာ) – (၁၉၅၄)ခုှစ်တွင် တုတ်ဝန်ကီးချပ် ချအင်လိုင်း၊ စကားြပန်၊

အိိယဝန်ကီးချပ် နရင်ဒရာေနူး၊ ြမန်မာဝန်ကီးချပ် ဦးုတိုေတွဆုံစဉ်

၂၁။

တုတ်ိုင်ငံသည် လွတ်လပ်ေရးရပီးစတွင် မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးကိုကျင့်သုံးခဲ့ေသာ်လည်း

၁၉၈၀ြပည့်ှစ်ေနာက်ပိုင်းတွင် အိမ်နီးချင်း(၁၄)ိုင်ငံှင့် ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲေနထိုင်ေရးမူကို
အေြခခံပီး မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးကို စတင်ကျင့်သုံးလာခဲ့သည်။ ၂၁ ရာစုအေစာပိုင်းမှစတင်ကာ
တုတ်၏စီးပွားေရးအားေကာင်းလာမှင့်အတူ ၎င်း၏အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများသာမက အေဝးရှိိုင်ငံများ၊
အထူးသြဖင့် အေမရိကန်၏မဟာမိတ်ိုင်ငံများကပါ တုတ်ှင့်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံမအေပ အာုံစိုက်လာ
ကသည်။ ဥပမာ- တုတ်-အဂလန်၊ တုတ်-ဂျာမနီ၊ တုတ်-ြပင်သစ်၊ တုတ်-ေတာင်ကိုးရီးယား၊
တုတ်-အာဖရိကိုင်ငံများ၏ဆက်ဆံေရးတိုမှာ ၂၀၀၀ြပည့်ှစ်ေနာက်ပိုင်းတွင် လက်ေတွဆန်ေသာ
ပူး ေပါင်း လု ပ်ေ ဆာင်မ မ ျားအြဖစ် သိ ု

သိ သ ိ သ ာသာေြပာင်း လဲ လာခဲ့ သ ည်။ တုတ်၏စီးပွားေရး

တိုးတက်လာမေကာင့် အေမရိကန်က တုတ်၏ေဘးပတ်ဝန်းကျင်ရှိအိမ်နီးချင်းိုင်ငံများှင့် ဆက်ဆံ
ေရးကိုတိုးြမင့်လာချ ိန်တွင် တုတ်ှင့်ေြမာက်ကိုးရီးယား၊ ုရှားဆက်ဆံေရးတိုမှာ ပို၍အားေကာင်း
လာခဲ့သည်။ တုတ်-ေြမာက်ကိုးရီးယားဆက်ဆံေရးှင့် တုတ် -ုရှားဆက်ဆံေရးတိုမှာ တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်းမဟာမိတ်(Quasi-

Alliance)ဆက်ဆံေရးဟု

အေနာက်တိုင်းိုင်ငံေရးပညာရှင်များက
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ယူဆ ကသည် ။ သိ ု ေ သာ် တု တ ်တ ို က မူ ၎င်း တို  ၏ဆက် ဆံေ ရးသည် မဟာဗျဟာကျမိတ်ဖက်
ဆက်ဆံေရးဟုသာလက်ခံထားကသည်။ တုတ်ိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်များကလည်း တုတ်ိုင်ငံသည်
မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးကိုလုံးဝလက်မခံေကာင်း၊ ၎င်းတို၏ ေခတ်သစ်ပိုးလမ်းမကီးအစီအစဉ်မှာလည်း
မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးကိုအေြခခံပီး တစ်ကမာလုံးှင့် အကျ ိးတူပူးေပါင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ေဆာင်ရန်
ြဖစ်သည်ဟု ေကညာထားကသည်။

ပုံ(၂)။ တုတ်၏ေခတ်သစ်ပိုးလမ်းကီး (OBOR)တွင်ပါဝင်ေသာိုင်ငံများြပေြမပုံ

၂၂။

အိိယိုင်ငံသည် လွတ်လပ်ေရးရပီးစအချ ိန်တွင် ဘက်မလိုက်လပ်ရှားမ (Non- Aligned

Movement)
၆၀)ေကျာ်ကာ
ေရးကိုကျင့်သုံးပီး အမျိ းသားအကျ ိးစီးပွားတိုးတက်ခဲ့ေသာ်လည်း

မိတ်ဖက်ဆက်ဆံ

၂၀၀၀ြပည့်ှစ်ေနာက်ပိုင်းတွင်

၎င်း၏ေဒသတွင်းအိမ်နီးချင်းိုင်ငံကီးတစ်ိုင်ငံြဖစ်ေသာ တုတ်၏တိုးတက်လာမက ၎င်းကိုစိုးရိမ်
ေကာင့်ကလာေစခဲ့သည်။ ထိုေကာင့် အိိယသည် ၎င်း၏အေရှေမာ်ဝါဒ(India’s look east policy)
ကိုကျင့်သုံးလာပီး ေဒသတွင်းအာရှိုင်ငံများှင့်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး သိသိသာသာေကာင်းမွန်ေအာင်
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တုတ်၏တိုးတက်လာမအေပ စိုးရိမ်ေကာင့်ကလာချ ိန်တွင် တုတ်၏ေဘးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ိ ု င် ငံ
များှင့် ဆက်ဆံေရးေကာင်းသည်ထက်ေကာင်းေအာင် ကိးစားအားထုတ်လာသည်။ အေမရိကန်၏
အာရှသိုြပန်လည်ဦးတည်လာြခင်းေပလစီ (Turn To Asia Foreign Policy) တွင် အိိယသည်
အေရးကီးေသာအခန်းကမှပါဝင်လျက်ရှိသည်။ ထိုြပင် ၎င်းတိုတစ်ိုင်ငံချင်းစီ၏ အမျိးသားအကျိး
စီးပွားအတွက် တုတ်၏အင်အားေတာင့်တင်းလာမကို ကာကွယ်ထားိုင်ရန်လိုအပ်သည်ဟူေသာ
ထင်ြမင်ယူဆချက်ြဖင့် ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်ေနာက်ပိုင်းတွင် အိိယသည် မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးကို မသိမသာ

ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်မများ တစ်စထက်တစ်စများြပားလာပီး ဘက်မလိုက်လပ်ရှားမအဖွဲအစည်းကီး
၏လပ်ရှားမများတွင် တြဖည်းြဖည်းေမှးမှိန်လာခဲ့သည်။ အိိယသည် အေမရိကန်ှင့်သာမက ုရှား၊
ဂျပန်တိုှင့်ပါ

စစ်ေရးဆိုင်ရာပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်မများရှိလာသြဖင့်

ယခုလက်ရှိအိိယ ိုင်ငံ၏

ိုင်ငံြခားဆက်ဆံေရးသည် မဟာမိတ ် မဟုတ ် ေ သာဆက် ဆံေ ရး(Non- Alignment)မှ သ ည် ဗဟု
မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရး(Multi- Alignment)သို ေြပာင်းလဲေနပီဟုယူဆရသည်။

ပုံ(၃)။ အေမရိကန်- အိိယစစ်ေရးပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်မများ
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မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးကျင့်သုံးေနေသာိုင်ငံများ၏အေြခအေန
၂၃။

ေအာင်ြမင်ေနေသာမဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးကို သာဓကြပရမည်ဆိုလင် အဖွဲသက်တမ်းှစ်(၇၀)

ရှိပီြဖစ်ေသာ ေနတိုး (North Atlantic Treaty Organization - NATO) မဟာမိတ်အဖွဲအစည်းကီး
ြဖစ်သည်။ စတင်ဖွဲစည်းချန
ိ ်တွင် အဖွဲဝင်ိုင်ငံေပါင်း(၁၂)ိုင်ငံသာရှိခဲ့ေသာ်လည်း ေနာက်ပိုင်းတွင်
အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ တြဖည်းြဖည်းတိုးလာခဲ့ကာ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် Montenegro ိုင်ငံဝင်ေရာက်ခဲ့ရာ ယခု
လက်ရှိအဖွဲဝင်စုစုေပါင်း (၂၈) ိုင်ငံအထိရှိလာခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖွဲသည် ဒုတိယကမာစစ်ပီးဆုံးချ ိန်
၁၉၄၅ ခုှစ ်မှစ၍ အေရှ ဥေရာပှင့်ဥေရာပအလယ်ပိုင်း တွင် တြဖည်းြဖည်းအင်အားကီးလာေသာ
ဆိုဗီယက်ြပည်ေထာင်စု၏စစ်အင်အားကိုခုခံရန် ၁၉၄၉ခုှစ်တွင် ဥေရာပှင့်ေြမာက်အေမရိကရှိ ိုင်ငံ
များြဖင့်ဖွဲစည်းခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ၁၉၅၀အေစာပိုင်းှစ်များတွင် အေမရိကန်သည် ဆိုဗီယက်ှင့် ၎င်း၏
ဝါေဆာမဟာမိတ်များ(Warsaw

Pact

Allies)ကိုခုခံိုင်ရန်

အဏုြမစစ်လက်နက်များကို

မဟာမိတ်ိုင်ငံများှင့်အတူ ထုတ်လုပ်လာခဲ့သည်။

ပုံ(၄)။

ေနတိုးအဖွဲဝင်ိုင်ငံအလံများှင့် ၎င်းတို၏တည်ေနရာေြမပုံ

ေနတိုး
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၂၄။

ေနတိ ုး မဟာမိတ ် အ ဖွ ဲ ဖွဲ  စည်း ြခင် း ကိုတ ုံ ြပန် ရန် ဆို ဗီ ယ က် တ ို က ဝါေဆာမဟာမိတ်အဖွဲ

(Warsaw Pact Allies)ကိုဖွဲစည်းခဲ့သည်။ အတိအကျဆိုရလင် ၁၉၅၅ ခုှစ်၊ေမလ(၅)
အေနာက်ဂျာမနီကို ေနတိုးမဟာမိတ်အြဖစ်လက်ခံခဲ့ပီး(၂)ပတ်အကာ ၁၉၅၅ခုှစ်၊ေမလ(၁၄)ရက်
၌ ဝါေဆာမဟာမိတ်အဖွဲကိုဖွဲစည်းခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ဆိုဗီယက်၏ဝါေဆာမဟာမိတ်အဖွဲသည် အေရှ
ဥေရာပရှိ ဆိုဗီယက်ြပည်ေထာင်စုဝင်များြဖစ်ေသာ ုရှား၊ ယူကရိန်း၊ ကာဇက်စတန်၊ ကာဂျစ်စတန်၊
ဉဇဘက်ကစတန်၊ အာေမနီးယန်း၊ ဘီလာုစ်၊ အဇာဘိုင်ဂျန် အစရှိေသာိုင်ငံများှင့် ဟန်ေဂရီ၊
ပိုလန်၊ အယ်လ်ေဘးနီးယား၊ ဘူလ်ေဂးရီးယား၊ ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယား၊ ိုေမးနီးယား၊ အေရှ
ဂျာမနီတိုအပါအဝင် ၁၉၅၅ခုှစ်တွင်စတင်ဖွဲစည်းခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ေနတိုးမဟာမိတ်အဖွဲကဲ့သိုပင်
ဝါေဆာမဟာမိတ်အဖွဲသည်လည်း ၎င်း၏မဟာမိတ်အဖွဲဝင်ိုင်ငံများကိုကာကွယ်ရန် အဖွဲဝင်ိုင်ငံ
အချင်းချင်းေဒသတွင်းပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်မများလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသိုလုပ်ေဆာင်မများက အဖွဲဝင်ိုင်ငံ
များအေပ ဆိုဗီယက်၏အာဏာသက်ေရာက်မ ပိုမိုအားေကာင်းလာေစပီး အြခားအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏

မဟာမိတ်အဖွဲဝင်များအကားသေဘာထားကွဲလွဲမများရှိလာသည်။ သိသာထင်ရှားေသာသေဘာထား
ကွ ဲ လ ွ ဲ မ  မ ျားမှ ာ ၁၉၅၆ခု  ှ စ ် ဟ န် ေ ဂရီ အေရးအခင် း ၊ ၁၉၆၈ ခု  ှ စ ် ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားအေရး၊
၁၉၈၁ခုှစ်ပိုလန်အေရးတိုတွင်သိိုင်သည်။ ၁၉၈၀ြပည့်ှစ် ေှာင်းပိုင်းများတွင် အေရှဥေရာပိုင်ငံများ
၏စီးပွားေရးကျဆင်းလာြခင်း၊ ိုင်ငံေရးအေြပာင်းအလဲများရှိလာြခင်းေကာင့် ဝါေဆာ၏သက်ေရာက်
မများေလျာ့နည်းလာခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ခုှစ်တွင် ဆိုဗီယက်ယူနီယံပိကွဲပီးေနာက် ဝါေဆာမဟာမိတ်
အဖွဲလည်း ပိကွဲသွားခဲ့သည်။
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ပုံ(၅)။

၂၅။

ဝါေဆာအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ

မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးကိုကျင့်သုံးပီး ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒမေအာင်ြမင်ဘဲ တိုင်းြပည်အကျိးစီးပွား

မြဖစ် ထွ န်း ခဲ့ ေ သာ အြခားအေြခအေနတစ်ခ ု က ို သ ာဓကြပရလင် 1980 ြပည့်ှစ်များမတိုင်ခင်က
၁၉၅၀ ြပည့်ှစ်အေစာပိုင်းတွင်
တုတ်ိုင်ငံသည် “တစ်ဖက်တည်းသိုယိမ်းယိုင်ေသာမူဝါဒ” (One- sided)
ယူနီယံှင့် မဟာမိတ်ဖွဲခဲ့သည်။ ထိုအခါတွင် လွတ်လပ်ေရးရပီးစတုတ်ိုင်ငံသည် အေမရိကန်
အပါအဝင် အေနာက်ိုင်ငံများ၏ရန်လိုြခင်းကိုခံရသည်။
၂၆။

ဆိုဗီယက်ှင့်တုတ်သည် ကွန်ြမနစ်ိုင်ငံချင်းြဖစ်သြဖင့် ၎င်းတို၏မဟာမိတ်သက်တမ်းမှာ

သက်တမ်းရှည်ကာမည်ဟုယူဆခဲ့ကေသာ်လည်း လက်ေတွတွင်မူ ဆိုဗီယက်၏ “Marxism” သီအိုရီ
ှင့် တုတ ်က ွန် ြမနစ် ပါတီ ၏ “ေမာ် ”သီ အိ ု ရီ တ ို  ၏ကွဲြ ပားြခားနားမ များက အဆိုပါမဟာမိတ်
သက်တမ်းကို များစွာေလျာ့ကျေစခဲ့သည်။ ထို ေကာင့ ် ၁၉၇၀ြပည့ ်မ ျားတွင ်မ ူ တုတ ် ို င် ငံ သ ည်
အေမရိကန်ှင့်မဟာမိတ်ဖွဲပီး

- တုတ်၏အိမ်နီးချင်းိုင်ငံတစ်ခု

ြဖစ်ေသာ ဗီယက်နမ်သည် ၎င်း၏ကွန်ြမနစ်ဝါဒကို ုရှား၏ “Marxism” ကွန်ြမနစ်အြဖစ် စတင်
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ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာခဲ့သည်။ တုတ်ိုင်ငံ
လွတ်လပ်ေရးရပီးှစ်(၃၀)အတွင်း မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးကိုကျင့်သုံးပီး ိုင်ငံ၏အချပ်အြခာအာဏာ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ထင်သေလာက်ခရီးမေပါက်ခဲ့ေပ။ ထိုေကာင့် ၁၉၈၀ ြပည့်ှစ်များတွင်

ြဖစ်သည်။
၂၇။
အသုံးမချခဲ့ိုင်ေသာ်လည်း အေမရိကန်၏မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးမှာ ေအာင်ြမင်ေနဆဲြဖစ်သည်။ သမတ
ေဒနယ်ထရမ့်၏လက်ထက်တွင် တရားဝင်ေကညာခဲ့ေသာ မဟာမိတ်အဖွဲအစည်းေနာက်တစ်ခုမှာ
“အေရှအလယ်ပိုင်းဗျဟာကျမဟာမိတ်” အဖွဲ (Middle-East Strategic Alliance- MESA) ြဖစ်သည်။
အဆိုပါအဖွဲသည် အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသရှိ ေဆာ်ဒီအာေရးဘီးယား၊ ဘာရိန်း၊ ကာတာ၊ ကူဝိတ်၊
အီဂျစ်၊ ေဂျာ်ဒန် အစရှိေသာိုင်ငံများှင့်ဖွဲစည်းထားြခင်းြဖစ်သည်။ အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသတွင်း
ိုင်ငံများ၏ မဟာမိတ်ြပရသည့်မူလရည်မှန်းချက်မှာ အေမရိကန်၊ တုတ်၊ ုရှားတို၏ ဝင်ေရာက်
စွက်ဖက်ြခင်းမပါဘဲ အီ ရန် ၏ ရန် ကိ ုတ ု ံြ ပန် ို င် ရ န်ြ ဖစ် သ ည်။ အေမရိကန်တို၏မဟာမိတ်ြပရသည့်
အဓိက

အလယ်ပိုင်းေဒသတွင်
ဟာမိတ်ြပပီး

ရန်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် MESA မဟာမိတ်အဖွဲ၏အဓိကပစ်မှတ်မှာ အီရန်၊ cyber ခိမ်းေြခာက်
မ များ၊

အေြခခံ အေဆာက် အ ဦများအေပတို က်ခ ို က် မ များ၊

ဆီး ရီး ယားမှ ရီ မ င် အ ထိ

ပဋိပက
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၂၈။

ို င် ငံ ကီး ှင ့် မဟာမိတ ် ြ ပပီး မိ မိ ို င် ငံ အ ကျ ိ းစီး ပွာ းအတွ က် မဟာမိ တ ်ဆ က် ဆံေ ရးကိ ု

ေကာင်းမွန်စွာအသုံးချိုင်ခဲ့ေသာ ိုင်ငံငယ်တစ်ခုကိုသာဓကြပရလင် ထိုင်းိုင်ငံကိုကည့်ိုင်ပါသည်။
ထိုင်းိုင်ငံသည် အေရှေတာင်အာရှတွင် အေမရိကန်ိုင်ငံှင့် ပထမဆုံးမဟာမိတ်ဖွဲခဲ့ေသာ ိုင်ငံငယ်
တစ်ခ ုြဖစ် သ ည်။ ၁၈၁၈ ခု ှစ ် မှ စ ၍ ထိ ုင ်း - အေမရိ ကန် ှစ ်ိ ု င် ငံ လု ံး တွ င်
သက်ဆိုင်ေသာသေဘာတူညခ
ီ ျက်များချမှတ်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ ၎င်းတို၏မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးမှာ
ဆိုင်ရာမဟာမိတ်ြဖစ်ေသာ်လည်း စစ်လက်နက်၊ လူသူအင်အား ေထာက်ပံ့ေပးရန်မလိုေပ။ အေရှေတာင်
အာရှတ ွ င ် အချက် အချာေနရာကျေသာ ထို င ်း ို င် ငံ ၏ ပထဝီအေနအထားကို သ ာ အေမရိကန်တို
စိတ်ကိက်အသုံးချြခင်းမျိးြဖစ်သည်။ အေမရိကန်တိုအေနြဖင့် ၎င်းတိုစိတ်ကိက်အသုံးြပမည့်ေြမကို
၎င်းတိုစိတ်ကိက်ြပင်ဆင်ခွင့်ရကသည်။ ၎င်းတိုစစ်တပ်များ၊ လက်နက်သယ်ယူပိုေဆာင်မများ အဆင်ေြပ
ေချာေမွ ေစရန် လမ်း တံတ ားများေဖာက် လု ပ် ြခင်း ၊ ဆက်သွယ်ေရးေကာင်းမွန်ေစေရးတိုအတွက်
နည်းပညာစခန်း များ တည် ေ ဆာက် ရြခင်း တိ ုေကာင့ ် ပထမကမာ စစ် အပီး တွ င် ထိ ုင ်း ို င် ငံ သ ည်
စစ်ေဘးဒဏ်ကိုမခံရဘဲ ၎င်းမဟာမိတ်၏ှစ်ရှည်စီမံကိန်းများက အကျိးအြမတ်များစွာ ရရှိခဲ့ေလသည်။
ဒုတိယကမာစစ်အတွင်း ၁၉၄၂ခုှစ်တွင် ထိုင်းသည် ဂျပန်ှင့်မဟာမိတ်ဖွဲပီး အေမရိကန်ှင့် အဂလန်
ိုင်ငံကို စစ်ေကညာခဲ့သည်။ ဒုတိယကမာစစ်အပီး ဂျပန်စစ်ံးချ ိန်တွင် ထိုင်းသည် အေမရိကန်ှင့်
တဖန်မဟာမိတ်ြပန်ဖွဲခဲ့ပီး ၎င်း၏အကျ ိးစီးပွားကိုသာ မဟာဗျဟာကျကျရှာေဖွခဲ့သည်။

ြမန်မာိုင်ငံ၏
၂၉။

ြမန်မာိုင်ငံသည် ပထဝီအေနအထားအရ တုတ်ှင့်အိိယိုင်ငံကီးှစ်ခုအကားတွင် တည်ရှိ

ေသာ်လည်း မည်သည့်ဘက်မှယိမ်းယိုင်ြခင်းမရှိဘဲ ဘက်မလိုက်ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒကို ကျင့်သုံးကာ
ေနထို င် လ ာခဲ့ သ ည်။

အစိုးရအဆက်ဆက်

ေြပာင်းလဲခဲ့ေသာ်လည်း ဘက်မလိုက်ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒကို မေြပာင်းမလဲလက်ခံကျင့်သုံးလာခဲ့သည်မှာ
ကမာတစ်ဝန်းတွင် အမဲြဖစ်ေပေြပာင်းလဲေနေသာ ကမာ့ိုင်ငံေရးအေြခအေန
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ေကာင့်လည်းေကာင်း၊ အဆိုပါိုင်ငံေရးအေြခအေနများေကာင့် ေြပာင်းလဲလာေသာိုင်ငံေရးပထဝီ
အေနအထားေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံ၏ြပည်တွင်းအေကာင်း အရင်းများေကာင့်လည်းေကာင်း
ြမန်မ ာိ ု င် ငံ ၏ ဘက်မ လိ ုက ်ိ ု င် ငံြ ခားေရးမူဝ ါဒမှာ လည်း အေြပာင်းအလဲအနည်းငယ်ရှိလာသည်။
ေအာက်ပါအချက်များမှာ

အေကာင်းအရာ

များြဖစ်သည်(က)၂၁ရာစုတွင် ေြပာင်းလဲလာေသာ ကမာ့ိုင်ငံေရးအေြခအေန။

၂၁ရာစုတွင် ကမာ့

အေရှတိုင်းိုင်ငံများ(အထူးသြဖင့်ြမန်မာ့အိမ်နီးချင်းိုင်ငံကီးများ)၏ ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး
အင်အားများဖွံဖိးတိုးတက်လာြခင်းတိုေကာင့် အေနာက်ိုင်ငံများသည် ၎င်းတို၏အကျိး
စီး ပွာ းအတွ က် အေရှ တို င်း ိ ုင ်င ံမ ျားကို အ ာု ံ စ ို က် လ ာကသည်။ သိသာထင်ရှားေသာ
အာုံစိုက်မကီးမှာ အေမရိကန်တို၏ အာရှသိုြပန်လည်ဦးတည်ြခင်းှင့် သမုဒရာများ
အစီအစဉ်တိုြဖစ်သည်။ အေမရိကန်တိုသည် တုတ်၏စီးပွားေရးတိုးတက်လာမကို ထိန်းညိ
ရန်အတွက် တုတ်၏ေဘးပတ်လည်ရှိိုင်ငံများှင့် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာဆက်ဆံေရးမျ ိး
တည်ေဆာက်လာသည်။ အထူးသြဖင့် တုတ်၏အားပိင်ိုင်ငံများှင့် ပထဝီအေနအထား
အချက်အချာကျေသာိုင်ငံများကိုဦးတည်လာခဲ့သည်။ ေဒသတွင်း တုတ်၏အဓိကအားပိင်
ိုင်ငံြဖစ်ေသာ အိိယှင့်အေမရိကန်တိုပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်မများတိုးြမင့်လာခဲ့ေသာ်လည်း
အိိယ၏အင်အားတိုးပွားလာမကိုထိန်းညိိုင်ရန်အတွက် အလားတူလုပ်ရပ်မျိးကို လုပ်ကိုင်
လျက်ရှိသည်။ ဤသိုြဖင့် ၂၁ရာစုတွင် ိုင်ငံကီးများ၏ိုင်ငံေရးအေြခအေနေြပာင်းလဲမ
များက ိုင်ငံေရးပထဝီေြပာင်းလဲမများကိုြဖစ်ေစသည်။
(ခ) ေြပာင်းလဲလာေသာိုင်ငံေရးပထဝီအေနအထား။

ေြပာင်းလဲလာေသာကမာ့ပထဝီိုင်ငံ

ေရးသည် အေနာက်ဥေရာပမှအေရှအာရှသို ဦးတည်လာရာတွင် အာရှေဒသတွင်း ပထဝီ
အချက်အချာကျေသာိုင်ငံများအေပ များစွာသက်ေရာက်မများရှိလာသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ
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သည် အေရှေတာင်အာရှတွင် အင်ဒိုချ ိင်းနားကန်းဆွယ်၏ ေတာင်ဘက်အဆုံးပိုင်းတွင်
တည် ရှိ ေ နပီ း အိ ိ ယ သမု ဒ ရ ာ၊ဘဂ လ ားပင် လ ယ် ေ အာ် တ ို  ှင ့် လ ည် း ထိ စ ပ်ေ နသည်။
ထိုေကာင့် တုတ်တို၏ေခတ်သစ်ပိုးလမ်းမကီးအတွက် ကုန်းလမ်း၊ ေရလမ်းှစ်မျ ိးလုံး
ဆုံစည်းိုင်ေသာေနရာြဖစ်သည်။ အိိယတို၏အေရှေမာ်ဝါဒအတွက်လည်း အချက်အချာ
ေနရာြဖစ်သည်။ အေမရိကန်တို အာရှသိုြပန်လည်ဦးတည်လာချ ိန်တွင်လည်း အေရှ
အာရှှင့် ေတာင်အာရှကိုဆက်သွယ်ေပးေနေသာ လမ်းေကာင်းတစ်ခုအြဖစ်တည်ရှိေန
သည်။ ထိုေကာင့် ိုင်ငံကီးများ၏အင်အားပိင်ဆိုင်မများသည် ြမန်မာ့ပထဝီိုင်ငံေရး
အေပ များစွာသက်ေရာက်မများရှိေနပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် အေနာက်ဥေရာပ၏ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆိုမများ ခံစားေနရချ ိန်တွင်
အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများြဖစ်ေသာ တုတ်ှင့်အိိယတိုမှာ ြမန်မာိုင်ငံ၏အဓိကကုန်သွယ်ဖက်
ိုင်ငံများြဖစ်ခဲ့ကသည်။ မေြပာင်းလဲိုင်ေသာပထဝီအေနအထားေကာင့် ြမန်မာ၊ တုတ်၊
အိ  ိ ယ (၃)ို င ်င ံတ ိ ု မှ ာ ြပည် တ ွ င်း ေရးကို ဝင်ေ ရာက် စ ွ က် ဖက်ြခင်း မြပကဘဲ အစိုးရ
အဆက်ဆက်

သင့် သ င့် ြမတ်ြ မတ် ေ နထိ ုင ် လာကသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ၏အချက်အချာ

ကျေသာ ပထဝီအေြခအေနှင့် သယံဇာတေပါကယ်ဝမတိုေကာင့် တုတ်ှင့်အိိယတိုမှာ
ို င် ငံ ကီး များြဖစ် လ င့် ကစား

ြမန် မာို င် ငံ ကို

အမဲအေလးေပးဆက်ဆံခဲ့ကသည်။

အေမရိကန်အပါအဝင် ၎င်း ၏ဥေရာပမဟာမိတ ် ို င် ငံ မ ျားကမူ အေရှတိုင်း၏ိုင်ငံေရး၊
စီးပွားေရး၊

စတင်ဦ းေမာ့ လာချ န
ိ ်တ ွ င် မှ သ ာ

ဒီမိုကေရစီြပြပင်

ေြပာင်းလဲေရးစတင်လာေသာ ြမန်မာိုင်ငံကိုအေရးေပးဆက်ဆံလာခဲ့ကသည်။ အထူးသြဖင့်
တုတ်၏အပိင်အဆိုင်ိုင်ငံများြဖစ်ကေသာ အေမရိကန်၊ အိိယ၊ ဂျပန် အစရှိေသာ
ိုင်ငံများ၏အားပိင်မများကို ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းေတွရိုင်သည်။ ဥပမာ- ြမစ်ဆ ုံ ကိစ ၊
ဘဂလီ (ိုဟင်ဂျာ)အေရး၊ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များတွင် အဆိုပါိုင်ငံများ၏အပိင်အဆိုင်
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ရင်းှီးြမပ်ှံမကိစရပ်များတွင် ေတွိုင်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် မိမိိုင်ငံ၏ိုင်ငံေရးပထဝီ
မည်မပင်အေရးပါအရာေရာက်ေစကာမူ ယင်းအေရးပါမကို ေကာင်းမွန်စွာအသုံးမချိုင်ပါက
မိမိိုင်ငံ၏အမျ ိးသားအကျ ိးစီးပွားအတွက် အချည်းှီးသာြဖစ်ေပလိမ့်မည်။
(ဂ) ြပည်တွင်းအေကာင်းအရင်းများ။

ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒသည် ြပည်တွင်းမူဝါဒများကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရးအတွက် အေထာက်အပံ့ြဖစ်ရမည်။ ၂၀၁၁ခုှစတ
် ွင် ဒီမိုကေရစီ
ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးစနစ်များ စတင်ကျင့်သုံးလာပီးေနာက် ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒသည်
ြမန်မာိုင်ငံ၏ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးြဖစ်စဉ်များေအာင်ြမင်ေရးအတွက် အေထာက်အ ပံ ့
ေကာင်းများြဖစ်ရမည်။

ဒီမိုကေရစီြပြပင်ေြပာင်းလဲပီးေနာက်

တက်လာသည့်ပထမ

အရပ်သားအစိုးရသက်တမ်းတွင် ိုင်ငံ၏ေမာ်မှန်းချက်များြဖစ်ေသာ ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေရး
ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ လူမစီးပွားေရးဘဝြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ အစိုးရအုပ်ချပ်မဆိုင်ရာ
ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်းတိုှင့်အတူ ပုဂလိကအခန်းကဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုေအာင်ြမင်ရန်
အတွက ် လွတ ် လ ပ်၍ တက် ကေသာ ဘက် မ လိ ုက ်ိ ု င် ငံြ ခားေရးမူဝ ါဒကို ကျင့ ် သုံ း ပီး
အေနာက်ဥေရာပအထိ

၂၀၁၆ ခုှစ်တွင်တက်လာသည့်

NLD

အစိုးရသက်တမ်းတွင်လည်း အမျ ိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရး၊ ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းေရး
စေသာြပည်တွင်းေမာ်မှန်းချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရန်အတွက် လွတ်လပ်၍
တက် ကေသာ ဘက် မ လိ ုက ်ိ ု င် ငံြ ခားေရးမူဝ ါဒကို အနီး အေဝးရှိ ိ ုင ် ငံ ကီ း များှ င့်
ဆက်ဆံရာတွင်ညီမေစရန် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးကို
၃၁။

မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးမှာ

တိုင်းြပည်စီးပွားဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက်

အပိုင်း၌တွင်ကျယ်ေသာ်လည်း ိုင်ငံေရး၊

အားနည်းသည်။

ဗဟုဝါဒလူမအဖွဲအစည်း (Plural Society) တွင် ဒီမိုကေရစီစနစ်ကိုေအာင်ြမင်စွာကျင့်သုံးလျက်
ရှိကေသာိုင်ငံများမှာ မဟာမိတ်ဒီမိုကေရစီ(Alliance of Democracy)စနစ်ြဖင့် ေအာင်ြမင်ေနက
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သည်ကိုေတွရသည်။

ဒီမိုကေရစီိုင်ငံများအချင်းချင်းမဟာမိတ်ြပကရြခင်းအေကာင်းအရင်းများမှာ

ဒီမိုကေရစီရင့်သန်ေသာိုင်ငံကီးများ (Major league) ှင့် ဘက်ေပါင်းစုံပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ိုင်ရန်၊
အင် အားကီး ို င် ငံ ( သို မ ဟုတ ် )အဖွ ဲ အစည်း ထံမ ှ

မိမ ိ ို င် ငံ အတွ က် အ ေထာက် အပံ ့ြ ဖစ် ေ စမည့ ်

အြပန်အလှန်ဗီတိုအာဏာ (Mutual Veto) ကိုရလိုြခင်း၊ ကမာ့ိုင်ငံေရးဇာတ်ခုံေပတွင် လူနည်းစုိုင်ငံ
ငယ်များအေနြဖင့် မိမိတိုိုင်ငံ၏အချပ်အြခာအာဏာအတွက် အချိးကျကိုယ်စားြပစနစ် (Proportional
Representation) ကို ရလိုြခင်းတိုေကာင့်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် ဒီမိုကေရစီအသွင်ကူးေြပာင်းစ ြမန်မာ
ိုင်ငံအေနြဖင့် ဒီမိုကေရစီရင့်သန်ပီးေသာိုင်ငံကီးများှင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်မများတရိပ်ရိပ်တိုးတက်
လာချ န
ိ ်တွင် ိုင်ငံေ ရး၊

ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားေရးမူဝ ါဒသည်

မဟာမိတ ် ဆ က် ဆ ံေ ရးသို ကူ း ေြပာင်း သွ ားမည် ကို ေဒသတွင ်း ို င် ငံ များအားလုံး က စိတ်ဝင်စား
စိုးရိမ်လျက်ရှိသည်။
၃၂။

ြမန်မာိုင်ငံသည် ပထဝီဝင်အေနအထားအရ ကမာ့လူဦးေရအများဆုံးြဖစ်ေသာ တုတ်ှင့်

အိိယတိုအကားတွင်တည်ရှိေနြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊ အိမ်နီးချင်းတုတ်ိုင်ငံ၏စီးပွားေရး
တိုးတက်လာမေကာင့် အြခားိုင်ငံများ၏တုတ်အေပ စိုးရိမ်မများေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၀၀ ြပည့်
ှစ်ေနာက်ပိုင်းတွင်
မများေကာင့်လည်းေကာင်း၊

ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်
မျက်ေမှာက်ကမာ့ိုင်ငံေရးအေြခအေနတိုအရ

အိမ်နီးချင်းိုင်ငံကီး

(တုတ်)ှင့် အေမရိကန်တို၏အပိင်အဆိုင်များေကာင့်လည်းေကာင်း ြမန်မာအစိုးရသည် မည်သည့်
ိုင်ငံကီးှင့်မ

မဟာမိတ်မြပဘဲ

တိုင်းြပည်လိုအပ်ချက်များကိုြဖည့်ဆည်းိုင်ရန်အတွက်

အေဝးရှိိုင်ငံကီး၊ ိုင်ငံငယ်များှင့် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးကိုသာကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။

အနီး
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နိဂုံး
၃၅။

ေတာတွင်းဥပေဒိုင်ငံေရးတွင် ကီးိုင်ငယ်ညဉ်းဝါဒကိုအသုံးြပလာကရာ အချိိုင်ငံများသည်

၎င်းတိုတည်ရှိေရးအတွက်

အြခားိုင်ငံများှင့် မဟာမိတ်ဖွဲေနထိုင်လာကသလို အချ ိ

ိုင်ငံများကလည်း မဟာမိတ်ဖွဲေနထိုင်ပါက

ိုင်ငံ၏အုပ်စိုးြခယ်လှယ်မကို

မယူလို၍ မဟာမိတ်ဖွဲသည့်အဆင့်ထိမေရာက်ဘဲ မိတ်ဖက်ဖွဲ၍ေနထိုင်လာကသည်။ ိုင်ငံကီးများ
သည် အပိင်အဆိုင်အင်အားချဲထွင်မများြပလုပ်လာကရာတွင် ၎င်းတို၏ပိင်ဆိုင်မများအကားတွင်
ိုင်ငံငယ်များမှာ

အကပ်အတည်းများလည်းရင်ဆိုင်ရိုင်ေစသည်။

၂၁ရာစုတွင် ကမာ့အင်အားစုများေြပာင်းလဲြခင်းအရ အေရှတိုင်းိုင်ငံများအင်အားေကာင်းလာချိန်တွင်
ပထဝီေနရာအချက်အချာကျေသာ

ြမန်မာိုင်ငံ၏အေရးပါမမှာအားေကာင်းလာသည်။

တုတ်၏

ေခတ်သစ်ပိုးလမ်းမကီး၏ကုန်းလမ်း၊ ေရလမ်း ှစ ် လ မ်း လုံး ဆုံ ြဖစ်ေ နြခင်း ၊ အိိယ၏အေရှဘက်
ထွက်ေပါက်ြဖစ်ေနြခင်း၊ အေမရိကန်၏ “အာရှသိုြပန်လည်ချဉ်းကပ်ြခင်း” ေပလစီတွင် အာရှ၏
အေရးပါေသာေနရာတစ်ခုတွင်တည်ရှိေနြခင်း၊ ဂျပန်အတွက် အေရှေတာင်အာရှရှိ ကုန်းတွင်းပိတ်
ိုင်ငံများှင့်

အလွယ်ကူဆုံးဆက်သွယ်ိုင်မည့်အချက်အချာေနရာတွင်တည်ရှိေနြခင်း၊

အာဆီယံ

(၁၀) ိင
ု ်ငံအတွင်း အိိယသမုဒရာသို အနီးစပ်ဆုံးပင်လယ်ထွက်ေပါက်တွင်ရှိေနြခင်း စသည့်အေကာင်း
တရားများေကာင့် ိုင်ငံကီးများ၏အားေပးအကူအညီများရရှိသလို ၎င်းတို၏ လက်ေဝခံအရံိုင်ငံ
(Satellite Country)အြဖစ်

ထိုေကာင့် ဒီမိုကေရစီစနစ်

ြပြပင်ေ ြပာင်း လဲေ နဆဲြ ဖစ် ေ သာ ြမန် မာိ ုင ်င ံ သ ည်
မည်သည့်ိုင်ငံှင့်မမဟာမိတ်ဖွဲြခင်းမြပဘဲ ှစ်ဦးှစ်ဖက်ဆက်ဆံေရး (Bilateral Relations) ှင့်
ဘက်ေပါင်းစုံဆက်ဆံေရး (Multilateral relations) စေသာမိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးတိုကို လွတ်လွတ်
ြပည်တွင်းလိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းလျက်ရှိ
သည်။
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ထိုြပင် ဘက်မ လို က် ို င် ငံြ ခားေရးမူဝ ါဒ၏ပင် ကို ယ ် သေဘာအရ စီးပွားေရးတိုးတက်ေစမ

အပိုင်းတွင်အားနည်းပီး မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးသည် ထိုအပိုင်းတွင်သာလွန်ေသာ်လည်း မဟာမိတ်
ဆက်ဆံေရးသည် တစ်ဖက်တွင်အင်အားများကိုစုစည်းပီး

တစ်ြခားဖက်ရှိိုင်ငံများကို

ဒဏ်ခတ်

ပိတ်ဆိုသကဲ့သို ြပလုပ်မများရှိသည်။ ထိုအချက်မှာ ြမန်မာ့ဘက်မလိုက်ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒှင့် လုံးဝ
ြမန်မာ့ဘက်မလိုက်ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒသည် အဆိုပါ ကီးိုင်
ကမာ့ိုင်ငံေရးဇာတ်ခုံအေပတွင် လွတ်လပ်ခွင့်အြပည့်အဝ
ရရှိိုင်ေသာ ဆက်ဆံေရးမျ ိးတည်ေဆာက်လိုြခင်းြဖစ်သည်။ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးမှာ ငိမ်းချမ်းစွာ
ဖွံဖိးတိုးတက်ြခင်းကိုအားေပးပီး

တစ်ြခားမိတ်ဖက်ိုင်ငံ၏

ြပည်တွင်းေရး၊ ြပည်ပေရးရာကိစရပ်များတွင် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်းမြပဘဲ အကျိးတူစီးပွားရှာေသာ
ဆက်ဆံေရးမျ ိးြဖစ်သည်။ ဘက်မလိုက်ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒှင့် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးတိုကို အတွဲညီ
ေစေသာအဓိကအချက်မှာ ဘုံရန်သူကိုပစ်မှတ်မထားဘဲ ဘုံအကျိးစီးပွားကိုအဓိကထားပီး ငိမ်းချမ်းစွာ
ဆက်ဆံေရးမျ ိးြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် ဘက်မလိုက်ိုင်ငံြခားေရး
မူဝါှင့်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးတို၏ အေြခခံသေဘာတရားတူညီမများအရ ဒီမိုကေရစီြပြပင်ေြပာင်းလဲ
ေနဆဲြ ဖစ်ေ သာ ြမန်မ ာို င် ငံ အ ေနြဖင့် ဘက်မ လိ ုက ်ိ ု င် ငံြ ခားေရးမူဝ ါဒကို အေြခခံ ပီး မိတ်ဖက်
ေလ့လာ
စုစည်းတင်ြပအပ်ပါသည်။

