အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၁)

ပြည်သူ့ကာကယ်ရ ေးစာစဉ်

တ ာေးဝင်ပြည်သူ့အစေး ဆီက အဓမမအာဏာလယက်ပြီေး
တင်ေး င်ေးသာေးပြည်သရတအရြေါ် စစ် ာဇဝတ်မှုရြေါင်ေးစ
က ေးလန်ရနတွဲဲ့ စစ်ရကာင်စက
ီ

ာလက်နက်စွဲကင်ပြီေး

တက်ြွဲဝင်တာဟာ အကကမ်ေးဖက်မှုမဟတ်၊
တ ာေးရသာစစ်ပဖစ်တယ်။
ဦေး ည်မန် (ကာကယ်ရ ေးဝန်ကကီေး၊
အမ ေးသာေးညီညတ်ရ ေးအစေး )

ကဗ ာ

“ ဒီန ဟာ
ေ့ အစ ဖြစ်တယ်”
ပင်လယ်ကို ဖြတ်လာတဲ့ မိုိုးနပ
ံ့ ါတဲ့

လလဖပည်ညင်ိုးဟာ

လလလိုမမ ြို့ကကိုးထ

အ ပ်မ က်နှာ အသိုးသိုးက

ငါတိုံ့ ဝင်လ ာက်ကကပါစိုံ့

တစ်လှညဲ့်မပိုးတစ်လှညဲ့် တိုကလ
် နမယ်။

လနလ ာင်ဟာ

ငါတိုံ့ဟာ

အိုန်ိုးလက်ကိုင်ိုးြ ာိုး နံ့ အမ်အမိုိုးစွန်ိုး ကို ဖြတ်မပိုး

လလညင်ိုး နံ့ အတူပါလာတဲ့ ပန်ိုး နံ့လတွလို

ခပ်လစာင်ိုးလစာင်ိုး က လနမယ်

လန ာကို

သစ်ပင်လတွဟာ လ စိုလံ့ို

စိုလဝိုးလ ာက် ှလာကကမယ်။

သူတိုံ့ အလမွိုးအလတာင် လတွကို ဖြတ်မပိုး

သမိုင်ိုးဝင် ဓာတ်ပိုထက

ကလနတဲ့ လ ါင်ိုးပ လတွလို

မ က်နှာမ ိုးလတွနံ့

အစမ်ိုးလ ာင် ပွပွ လှလှကကိုး ဖြစ်လနမယ်။

အာိုးလိုိုးဟာ

အမ်လ ှြို့လမ်ိုးမ လပေါ်မှာ လမာ်လတာ်ကာိုးလတွဟာ

တည်ကကည်ခနံ့ည
် ာိုး ကကလလ
ိုံ့ ပါ ဲ့။

ကက တင် တင
ို ်ပင်ထာိုးသလို

မမ ြို့အနှံ့က လခါင်ိုးလလာင်ိုးလတွဟာ

ဝိုးဝဝ နာ မှာ

အနှစ်နစ
ှ ် အလလ ဆွြို့အလနခတ
ဲ့ ဲ့ သူတိုံ့ အသ

ဟွန်ိုးလတွ တမပ င်နက်တည်ိုး တိုးလိုကက် ကလပါ ဲ့။

သူတိုံ့ ဖပန် မပမိုံ့

ါဟာ အစပ

ဝမ်ိုးသာမဆိုိုး ဖြစ်လိုံ့

အ ာ အာိုးလိုိုး

(အပပ ိုးမ က်နာှ လတွဟာ

အစက ဖပန်စမယဲ့် အစပ။

ဖပန်မပိုး တည်လိုံ့ မ လတာဲ့သလိုမ ိုး)

၁

ကန်လ ဖပင်ဟာ

လနံ့ဟာ

သူကယ
ို တ
် ိုင် ကိုန်ိုးလပေါ်တက်လာမပိုး

စစ်ပွ စတင်တဲ့ လနံ့ မဟိုတ်ဘိုးူ

ပွလတာ်မာှ နခ င်လနတယ်။

စစ်ပွ မပိုးဆိုိုးတဲ့ လနံ့ မဟိုတ်ဘိုးူ

လက်ခပ
ို ်သလတွဟာ တက တယ်

လနံ့ဟာ

အပိုအလိုမ ှဘူိုး

လမတတာ စတင်တလ
ဲ့ နံ့

ရိုပ် ှင်မရိုကဘ
် ူိုး

လမတတာ လအာင်နိုငတ
် ဲ့ လနံ့ ဖြစ် ြို့။

ဇာတ်တိုကမ
် ထာိုးဘူိုး။

လနံ့ဟာ

တာထွကလ
် တာဲ့မယဲ့်

မငမ်ိုးခ မ်ိုးမှု စတင်တဲ့လနံ့

အာိုးမာန်လတွဟာ

မငမ်ိုးခ မ်ိုးမှု လအာင်နင
ို တ
် ဲ့လနံ့ ဖြစ် ြို့

အခ က်လပိုးသကို လစာငဲ့်လနကကမပ။

လနံ့မှာ

က ာိုးလတွဖြတ်ြိုံ့

စစ်နင
ို ်သူ မ ှဘူိုး

လတာမှာ လမ်ိုးခင်ိုးထာိုးရိုိုး မ ှဘူိုး။

စစ်ရှုိုးသူ မ ှဘူိုး

လခ ာင်ိုးလတွြို့ င် ခိုနလ
် က ာ်သာွ ိုးြိုံ့ပ

လနံ့အလကကာင်ိုး

လခ ာင်ိုးက ယ် င် လြာင်ြြို့ွ မယ်။

ကဗ ာတစ်ပို ် လ ိုး လပလမဲ့်မယ်။

လနံ့ဟာ အစဖြစ်တယ်

လနံ့အလကကာင်ိုး

အ ာ အာိုးလိုိုး

ကဗ ာတစ်ပို ် မလ ိုးဘူိုးဆို င်

အစက ဖပန်စမယဲ့် အစဖြစ်တယ်။

ငါဟာ

လနံ့ဟာ ကမဘာလပေါ်မှာ

ဘာမှ မလ ိုးခတ
ဲ့ ဲ့ လူတစ်လယာက်နံ့

အလှဆိုိုး လနံ့လတွထက တစ်လနံ့ဖြစ်တယ်

ဘာထူိုးဦိုးလတာဲ့မှာလ။

။

လမာင်တင်သစ် (ဧမပ၊ ၂၀၀၇၊ စပယ်ဖြြူ)

၂

ကဗ ာ
ငေါတို့အာေးလေးဟာ အဖနှြ်ခရတပဖစ်တယ်
ငါတိုံ့အာိုးလိုိုးဟာ

အင်ိုးသာိုး၊ ဗမာ

အြနှပ်ခလတွဖြစ်တယ်၊

ဘယ်လိုပကွဖပာိုးလပမယဲ့်

ငါတိုံ့အာိုးလိုိုးဟာ

ငါတိုံ့အာိုးလိုိုးဟာ

အြနှပ်ခလတွဖြစ်တယ်။

အြနှပ်ခလတွဖြစ်တယ်။

လက ာင်ိုးသာိုး

အြနှပ်ခဖပည်သတ
ူ ိုံ့ ြို့

လယ်သမာိုး

စစ်အာဏာ ှင်ဆနံ့်က င်လ ိုးတိုကပ
် ွ

အလိုပ်သမာိုး

လှုင်ိုးလိုိုးလိုတ ပ် ပ်တက်လိုံ့

အသပညာ ှင်

အ ှန်ဖမြှငဲ့်မယ်။

အတတ်ပညာ ှင်.....
ဘယ်လိုပကွဖပာိုးလပမယဲ့်

ြနှပ်မှုကတ
ို ွန်ိုးလှန်မယ်၊

ငါတိုံ့အာိုးလိုိုးဟာ

ညညွတ်လ ိုးကိုတည်လဆာက်မယ်၊

အြနှပ်ခလတွဖြစ်တယ်။

ကွဖပာိုးမှုကအ
ို ာိုးယူမယ်။

ကခ င်၊ က င်န၊ က င်၊ ခ င်ိုး

စစ်အာဏာ ှင်စနစ်

မွန၊် ခင
ို ်၊ ှမ်ိုး၊ တလအာင်ိုး

မိုခ က ဆိုိုး မယ်။

ခင်မမမ ိုး (၂၄/၂/၂၀၂၁)

၃

ကဗ ာ
“စစ်ကျွနသ
် ို့”
နေရန

ော့ စစ်

ေ််းလ ်းနလ င်အိမ်

စ ်းရန
ဒီက

်းထဲ နေစ

စစ်ကျွန်ဘဝကို

ော့ အရိ်းအရင််း
နခေါင််းပံဖြ

မင်ိုးကခင်တွယ် င်ိုး

်ခရ
ံ န

်း။

အမနံ့်လတွနာခ၊
အသက်လတွသတ်ဖပနေရင််း

စီ်းရန
်းရန
ဒီက

ော့ န

မင််း

မေ်

်းစ

ော့ အနလ င််းခ င််းထပ်ရ
်းထဲ မိေ််းမ

မဲနြ

်

မင်ိုးကိုယတ
် ိုငလ
် သသွာိုး င်

ဲော့ စစ်နဖမ

ခ
် ံရန

ကျွန်ဝယ် ာအဆစ်ပါလနတဲ့

်း။

မင်ိုးမသာိုးစိုကို
ဘယ်စစ်သခင်က

ေ

်ရန

ော့နမ််းနေ

လယ်ရန
ဒီက

်ခ င်န

နဖပ်းခ င်န
ဒီက

်းထဲ ေ ်းခ ေ
ိ ်န

စ
်

ော့ဖခင််း

်းထဲ လစ

ထ

ဲော့အေ

ဖြ

်

လစာငဲ့လ
် ှာက်မာှ တဲ့လ။

်း
်ခရ
ံ န ်း။

ော့ အန

ထ

်ရ

်ထိ

်

ယ်-ရဲန

စစ်

ရေ််းထ

ျွေ်

စစ် ခင်န
လပ်ရန

ေ

ဖပည် ူ့ဆီခ ေ
ိ ်ထ ်း

ော့ စစ်နထ င်
င် ြ

အခ ေ
ိ ်မီန ်း

်း။

ဖပည် ူ့ရင်ခင်

ထ

ဲော့ န ေ

်
်
်နဖပ င််း

ိ

်ဖပေ်လညော့လ
် ိို့
ိ ခိလံှုံန

ော့ မိ

်နဆ။

်မ ိ ်းနယ် (၅၊ ၆၊ ၂၀၂၁)

၄

ရဆာင်ေးြေါေး
စစ်ြွဲနှင်ဲ့ တက်ြွဲ
နဒေါန်ေး
တှိိုင််းပြည်တခိုမှာ နှိိုင်ငရ
ံ ်းပြဿနာမ ှာ်းကှိို ရတွေ့ဆည
ံို ှိနင
ှိှို ််းရဆ်းရန်းပခင််းနဲ့ ရပြေ င််းြေှိိုဲ့ နှိိုင်ငရ
ံ ်းအခင််းအက င််းရတ
အှာ်းနည််းမှိုရ ကှာင်

ပြေစ်ရစ၊

စစ်ရ ်းနင်

ရပြေ င််းပခင််း

နည််းလမ််းကြ

ယူဆခ က်မ ှာ်းရ ကှာင် ပြေစ်ရစ၊ ြါဝါခ န
ှိ ်ခင်လျှှာ မညီမျှရ

အှာ်းရကှာင််းရ

ှာ

လမ််းစဉ်လှိိုဲ့

ှာ ရတွေ့ဆံိုရဆ်းရန်းပခင််း အခင််းအက င််းမ ှာ်းရ ကှာင်

ပြေစ်ရစ၊ လက်နက်ကင
ှိို ်ြဋှိြကခမ ှာ်း (armed conflicts) ပြေစ်ြှာ်းတတ်ြါတယ်။

လက်နက်ကှိိုင်ြဋှိြကခ (Armed Conflict)
လက်နက်ကှိိုင်ြဋှိြကခလှိိုဲ့

အဓှိြပှာယ်ြေင်ဆှိို ှာမှာ

လက်နက်ကှိိုင်ထှာ်းရ ှာ

နစ်ြေက်တြ်မ ှာ်းအ ကှာ်းမှာ

တ်မတ်ခ က် င်ပြင်လကခဏှာမ ှာ်း
စစ်လက်နက်အင်အှာ်းအ ံို်းပြြု

ှိြါတယ်။

တှိိုကခ
် က
ှိို ်မှို ှိပခင််း၊

လက်နက်ကှိိုငတ
် ဘက်တြ် ည် State Armed Force ပြေစ်ပခင််း၊ တနစ်အတင််း တှိက
ို ်ြဆက်စြ် ရ
(Battle-related Deaths) အရ အတက် နစ်ဆယ်ငါ်းရယှာက် ှိပခင််း စတ

င်ပြင်လကခဏှာမ ှာ်း ပြေစ်ြါတယ်။

ဒီလိုှိ င်ပြင်လကခဏှာမ ှာ်း ရ
ှိ န င် ြဋှိြကခကိုှိ State-based Armed Conflict လှိိုဲ့

တှိိုကြ
် ဆက်စြ် ရ
တှိိုကြ
် ဆက်စြ်

ရ

ဆံ်းို မှိုမ ှာ်းဆှိို ှာမှာ

ဆံို်း ူမ ှာ်း

တ်မတ်ြါတယ်။

ဆံို်းမှိုမ ှာ်း (Battle-related Deaths)
နစ်ဘက်တှိိုက်ခက
ိုှိ ်ရနရ ှာ

စစ်ရပမပြင်၊

ြစ်ရပြ်းနင်

ခ ံြုခိုတ
ှိ ှိိုကြ
် ပြေစ်စဉ်မ ှာ်း၊ ဗံို်းက တှိိုကခ
် က
ှိို ်မှို ပြေစ်စဉ်မ ှာ်း၊ လက်နက်ကကီ်းမ ှာ်းနင် မမှိြုွေ့ ှာတှိက
ို ်ခိုက
ှိ ်မှိုမ ှာ်းမ ပြေစ်စဉ်မ ှာ်း
အတင််း ရ

ဆံို်းမှိုမ ှာ်းအှာ်းလံို်းကှိို ထည်

ြစ်မတ်မ ှာ်းက

ရ ွေ့တန််းစစ်ရပမပြင်၊

အင်စတီက ်း င််းမ ှာ်း

ပြေစ်တှာရ ကှာင်

င််းတက်ခ က် ြါတယ်။ လက်နက်ကင
ှိို ်တက
ှိို ်ြပြေစ်စဉ်မ ှာ်းမှာ အဓှိက
တြ်စခန််းဌှာနခ ြုြ်မ ှာ်း၊

တြ်ရန ှာခ ထှာ်းမှို ှိရ

နစ်ဘက်တြ်မှာ

ူမ ှာ်း

ြါဝင်

ှာ

ရန ှာမ ှာ်း၊

ပြေစ်ရလ ှိရြမယ်၊

တှိိုကြ
် ကှာ်း

ြှိတ်မှိ ှာ်းရ ှာ အ ြ် ှာ်းမ ှာ်း၊ လက်နက်ကကီ်းနင် ဗံို်းကကတှိိုကခ
် က
ှိို ်မှိုမ ှာ်းမှာ ြစ်မတ်ပြေစ် ှာ်းရ
မှိိုင််းအနတ ှာယ်ကကံြုရတွေ့လက
ှိို ် ရ

ှာ

အ ြ် ှာ်းမ ှာ်း၊

စစ်ရ ်းြစ်မတ်နင်

တှိိုကခ
် က
ှိို ရ
်
ှာ စစ်ရ ်းနည််းဗ ဟှာမ ှာ်းရ ကှာင် ထှိခက
ိုှိ ် ှာ်းရ
တှိိုကြ
် ဆက်စြ်

ရ

ဆံို်း ူမ ှာ်း

(Battle-related

အ ြ် ှာ်းြစ်မတ်

ှာ အ ြ် ှာ်းမ ှာ်း စ
Deaths)

ှာ အ ြ် ှာ်းမ ှာ်း၊

ထမှာ

မခပခှာ်းြ

ပြေင် အ ြ် ှာ်းမ ှာ်းဟှာလ
ြါဝင်

ှာ်းတတ်ြါတယ်။

၅

တှိိုကြ
် ဆက်စြ်ရ
ြဋှိြကခ

ဆံို်း ူအရ အတက် ၂၅ ရယှာက်ထက်ရက ှာ်မ ှာ တှိိုကခ
် က
ှိို ်မှိုပြေစ်စဉ်ကှိို

(armed

conflict)

အရနနဲ့

တှိိုကြ
် ဆှိတ
ို ှာကှိိုလ အဓှိြပှာယ်ြေင်ဆှိို

စစ်ရ ်းြညှာ င်မ ှာ်းက

လက်နက်ကှိိုင်

တ်မတ်ရလ ှိ ကြါတယ်။

ဒါဆှိို င်

တ်မတ်ြေှိိုဲ့ လှိိုလှာြါတယ်။

တှိိုကြ
် (Battle)
စစ်ရ ်းနင် နှိင
ို ်ငရ
ံ ်း

ည်မန််းခ က်တစံတ
ို
ှာ

ှိြေအ
ှိိုဲ့ တက် လက်နက်ကှိိုင်ထှာ်းရ ှာ အစိုအြေွေ့နစ်ြေွေ့အ ကှာ်းမှာ

စစ်လက်နက်ြစစည််းမ ှာ်း အ ံို်းပြြုမြီ်း တှိိုကခ
် က
ှိို ်ပခင််းပြေစ်ြှာ်းတ ပြေစ်စဉ်ကှိို တှိက
ို ်ြ (Battle) လှိိုဲ့
တှိိုကြ
် ပြေစ်ြှာ်းတ

အခ န
ှိ က
် ှာလက

လဒ်မထက်တှာလ

တှိရ
ို တှာင််းြါတယ်။

ှိြါတယ်။

တှိိုကြ
် ပြေစ်ြှာ်းတှာရတလ

တခါတ မ
ံ ှာ

အနှိိုင်အရံှို်း

လဒ်က

စစ်ရ ကှာင််းခ တ
ီ က် င််း၊

ြ
ှိ ါတယ်။ ဒါရတကှိို ြကရနတယ်၊

တ်မတ်ြါတယ်။

ှိ ှာထင် ှာ်းတှာ ှိ လှိို၊
ကင််းတှိိုကင််း ည်ထတ
ို ် င််း

န် ူနထ
ဲ့ ှိရတွေ့မှိုပြေစ်တယ်လှိိုဲ့ စစ်ရ ်းရလှာကမှာ

ရပြှာဆှိရ
ို လ ှိ ကြါတယ်။ ဘယ်လှိိုြပြေစ်ပြေစ် တှိိုကြ
် ဟှာ စစ်ြနဲ့ မတူြါဘူ်း။ စစ်ြထမှာ တှိိုကြ
် ရြါင််းမ ှာ်းစှာ
ြါဝင်တှာပြေစ်တအတက် တှိက
ို ်ြဟှာ စစ်ြ ွေ့ အစှိတ်အြှိင
ို ်း် တခို

ှာ ပြေစ်ြါတယ်။

စစ်ြ
စစ်ြကှိို အဓှိြပှာယ်ြေင်ဆှိို ှာမှာ ရှိုရထှာင်စက
ံို ရန ြေင်ဆရ
ှိို လ ှိ ကြါတယ်။ နှိိုငင
် ံတကှာ ဥြရဒမ ှာ်းနဲ့ နှိိုင်ငတ
ံ ကှာ
ဆက်ဆံရ ်းရှိုရထှာင်ကရန
နှိိုင်ငရ
ံ ်းယူနစ်မ ှာ်း

စစ်ြကှိို

(States)

အဓှိြပှာယ်ြေငဆ
် ှိို ူမ ှာ်းက

မ ှာ်းအ ကှာ်းမှာ

တ်မတ် ကြါတယ်။ ဒါရ ကှာင် စစ်ြဆှိတ
ို ှာ နှိင
ို ်ငံမ ှာ်း

စစ်ြဆှိတ
ို ှာ

ြဋှိြကခမ ှာ်းကှိို
ွေ့ ရ

အခ ြုြ်အပခှာအှာဏှာ ရ
ှိ
ှာ

ရပြေ င််းရ ှာ

နည််းလမ််းတခိုလှိိုဲ့

ရ ်း င််းရ ်း (Life and Death of States) လှိိုဲ့

နှိိုင်ငတ
ံ ကှာရ ်း ှာ ရလလှာမှိုမ ှာ်းမှာ ြေင်ဆှိို ကြါတယ်။ (Aron, 1966)

School of political realism

ြညှာ င်မ ှာ်းကလ နှိိုင်ငံမ ှာ်းအရနနဲ့ စစ်ရ ်းအင်အှာ်း တည်ရဆှာက်ပခင််း၊

လှိိုအြ်ြါက စစ်အင်အှာ်းအ ံို်းပြြုပခင််း (Use of Force) ကှိို

ံို်းမည်ဟို အင်အှာ်းပြပခင််း ပြြုလိုြ်မ ှာ

အမ ြုှိ ်း ှာ်းအက ြုှိ ်းစီ်းြှာ်းကှိို ပမင်တင်မြီ်း၊ အင်အှာ်းခ န
ှိ ်ခင်လျှှာ ညှိနင
ှိို ်မယ်လှိိုဲ့ အဆှိိုပြြုထှာ်းတှာရတ

ှိြါတယ်။

(Lider, 1977; Nobel, 1977) စစ်ရ ်းြါ ဂူမ ှာ်းပြေစ်တ Von Clausewitz (1911), Sorel (1912), Kallen (1939)
တှိိုဲ့ ွေ့ အဓှိြှာပ ယ်ြေင်ဆှိိုခ က်မ ှာ်းကလ စစ်ြဆှိိုတှာကှိို နှိိုငင
် ံအရပခပြြု စဉ််းစှာ်းထှာ်း ကြါတယ်။

Johnson

(1935)

ကရတှာ

စစ်ြဆှိတ
ို ှာကှိို

လူအိုြ်စို

နစ်ခိုအ ကှာ်း

ပြေစ်တ

လက်နက်ကှိိုင်ြဋှိြကခလှိိုဲ့

၆

အဓှိြပှာယ်ြေင်ဆိုမှိ ြီ်း၊ ဒီလအ
ူ ိုြစ
် ိုနစ်ခိုဆှိို ှာတင် လူမ ြုှိ ်းစိုရတ၊ ြထဝီအရပခပြြုအိုြ်စိုရတ၊ ဘှာ ှာရ ်း၊ နှိိုငင
် ံရ ်း
အစိုအြေွေ့ရတ၊ စီ်းြှာ်းရ ်းအ
ူူ့ရ ်း ှာ်းခ က်ကှိို

ကပြှာ်းရ ှာ လူတန််းစှာ်းရတ အှာ်းလံို်း ပြေစ်နှိိုငတ
် ယ်လှိိုဲ့ ရ ်း ှာ်းခြါတယ်။

စစ်ရ ်းြညှာ င်မ ှာ်းက

လူမရ
ှို ဗဒရှိုရထှာင်မ

စစ်ြအရြေါ်

အဓှိြပှာယ်ြေင်ဆိုခ
ှိ က်အပြေစ်

တ်မတ်ထှာ်း ကြါတယ်။ Russell’s ( 1916), Wallace (1968), Deutsch and Senghaas (1971) တှိိုဲ့ ွေ့
ရ ်း ှာ်းခ က်မ ှာ်းကလ organized violence ဆှိတ
ို ှာကှိို မီ်းရမှာင််းထှိို်းရ ်းပြထှာ်းခြါတယ်။

နြှိိုလီယံရခတ်မတှိိုင်ခင်ကှာလရတနဲ့ စက်မရ
ှို တှာ်လန်ရ ်း မတှိိုင်မီကှာလရတတိုန််းက စစ်ြဆှိိုတှာက castle
enterprise

ဏ္ဍှာန် ှိခြါတယ်။

ကမဘှာစစ်ကှာလရတမှာရတှာ

စစ်ြဆှိတ
ို ှာကှိို

နှိိုင်ငံမ ှာ်းအ ကှာ်းက

ြဋှိြကခ ဏ္ဍှာန် ြံရ
ို ြေှာ်ခ ကြါတယ်။ ဒိုတယ
ှိ ကမဘှာစစ်အလန်ကှာလမှာရတှာ စစ်ြရတကှိို စစ်ရအ်းတှိိုက်ြစတ
နှိိုင်ငံမ ှာ်းအ ကှာ်းက ြဋှိြကခ ဏ္ဍှာန်အပြင်၊

ပြည်တင််းမှာ

နှိိုငင
် ရ
ံ ်း၊

လူတန််းစှာ်းအရ ်း၊ လူမ ြုှိ ်းရ ်း အ

ကပြှာ်းမှိုရြေါ် အရပခခံတ လက်နက်ကင
ှိို ်ြဋှိြကခ ဏ္ဍှာန် အပြေစ်ြါ ထည် င််း အဓှိြပှာယ်ြေင်ဆိုလ
ှိ ှာ ကြါတယ်။
ပြည်တင််းစစ် (Civil Wars) ဆှိိုတ စကှာ်း ြ် တင်က ယ်စှာ အ ံို်းပြြုလှာ ကြါတယ်။

Singer and Small (1972) နD
ဲ့ eutsch and Senghaas (1973) တှိက
ိုဲ့
နှိိုငင
် မ
ံ ှာ်းအ ကှာ်းမှာ ပြေစ်ရစ၊
နှိိုင်ငံအတင််းမှာ ပြေစ်ရစ စစ်ြဆှိိုရ
(၁)
ရ

အ ယ်အစှာ်း

-

ှာ စကှာ်းလံို်းကှိို အ

နစ်ဘက်လက်နက်ကင
ှိို ်

ံို်းပြြုြေိုဲ့ှိ criteria

ံို်းခို ခ မတ်ခြါတယ်။

တြ်မ ှာ်းအ ကှာ်း

ပြေစ်ြှာ်းတ

တှိက
ို ်ြမ ှာ်းဆက်စြ်

ဆံို်းမှိုပြေစ်စဉ်ရတက လူဦ်းရ ်း တရထှာင် အနည််းဆံို်း ှိပခင််း

(၂) ကကှိြုတင်ပြင်ရ

ှာ

ကကှိြုတင်ပြင်ဆင်ပခင််း၊

င်ပြင်လကခဏှာ ှိပခင််း- ရ ှာင်တခင် ပြေစ်ြှာ်းရ
စစ်ရ ်းဦ်းရဆှာင်အြေွေ့အစည််း

တြ်ရန ှာခ ထှာ်းပခင််း၊

ခယမ််းမီ်းရက ှာက်မ ှာ်း

ှိပခင််း၊

ှာ စစ်ရ ်းထှိရတွေ့မှိုမ ှာ်း မဟိုတ်ြ

စစ် ှာ်းစိုရဆှာင််းပခင််း၊

ှိိုရလှာင်ထှာ်း ှိပခင််း၊

ရလက င် င် ကှာ်းပခင််း၊

စစ်လက်နက်ြစစည််းမ ှာ်း

ယ်ယပူ ခင််း၊

စစ်ဆင်ရ ်းစီမံခ က်မ ှာ်း ထှာ်း ှိပခင််း
(၃)

နစ်ဘက်လက်နက်ကိုင
ှိ ထ
် ှာ်းရ

legitimacy

ှိပခင််းပြေင်

ှာ

တြ်မ ှာ်း၏

စစ်ရ ်းမဋှိြကခကှိို

legitimacy

အဆံို်း တ် န်

ှိပခင််း-

လက်နက်ကိုင
ှိ ်

နှိင
ို ်ငရ
ံ ်းနင်

တြ်မ ှာ်းအ ကှာ်း

မငှိမ််းခ မ််းရ ်း

ရဆ်းရန်းြမ ှာ်း

ပြြုလိုြ်နင
ှိို ်ပခင််း။

လက်နက်ကှိိုငတ
် ြ်ြေွေ့
တှိိုကြ
် ပြေစ်စဉ်မ ှာ်းကှိို

ဘက်တဘက်က
criminal

activity

အပခှာ်းတဘက် ွေ့
လှိိုဲ့

တ်မတ်ခ င်

Legitimacy
မငှိမ််းခ မ််းရ ်း

ကှိို

အ

ှိအမတ်မပြြုြ

ရဆ်းရန်းြမ ှာ်း

ပြြုလိုြ်လှိိုဲ့

မ ရတှာတအတက် ြစ်ခတ်တှိိုကခ
် က
ှိို ်မှို ြ်စရ ်းစှာခ ြုြမ
် ှာ်း ခ ြုြ်ဆှိိုလက်မတ်ရ ်းထှိို်းြေှိိုဲ့ ခက်ခြါတယ်။ ဒါရ ကှာင်

၇

စစ်ြဆှိိုတ စကှာ်းလံို်းကှိို အခ ြုှိ ွေ့ရ
တ်မတ်လက
ှိို ်တှာနဲ့

ှာ လက်နက်ကင
ှိို တ
် ြ်မ ှာ်းက အ

တဘက်လက်နက်ကင
ှိို ်အြေွေ့အစည််းကှိို

Legitimacy

လက်နက်ကှိိုင်ြဋှိြကခလှိုြ် ှာ်းမှိုကှိို criminal activity အရနနဲ့
မလမရ

မငှိမ််းခ မ််းရ ်း

ရဆ်းရန်းမှိုမ ှာ်းမှာ

ံို်းမပြြုလှိို ကြါဘူ်း။ စစ်ြလှိိုဲ့

ံို်းနှိုန််း

ရြေးလှိိုကတ
် ှာပြေစ်တအတက်

တ်မတ်မှိုမ ှာ်းက အက ံြု်း မဝင်ရတှာြါဘူ်း။

ြါဝင်ရဆ်းရန်းခင်

ရြ်းအြ် မှာ

ပြေစ်ြါတယ်။

နှိိုင်ငရ
ံ ်းအရပခအရနမ ှာ်းနဲ့ ဥြရဒရ ်း ှာ ဆက်စြ်မှိုမ ှာ်းရ ကှာင် စစ်ြဆှိိုရ ှာ စကှာ်း ြ်
အပငင််းြှာ်းြေယ်ရတ ှိလှာခ ကြါတယ်။ စစ်ြဆှိတ
ို ှာကှိို တှိိုက်ြအပြေစ် အ

ဒီလိုှိ

ံို်းစမှိုအရြေါ်မှာ

ံို်းပြြုြေှိိုဲ့ ဆှိို က ူရတလ ှိြါတယ်။

စစ်ြနင် တှိိုကြ
် အ ကှာ်း ကှာပခှာ်းမှိုမ ှာ်း
စစ်ြဆှိိုတှာနဲ့ တှိက
ို ်ြဆှိိုတှာမှာ မတူညတ
ီ ှာရတ

ှိြါတယ်။ အဓှိကကရတှာ quantification ြေစ်ြါတယ်။

တှိိုကြ
် ဆှိတ
ို ှာက တကကှိမတ
် ခါထှိရတွေ့မှိုလကခဏှာလ ှိတတ် လှိို၊ ကကှိမ်ြေန်မ ှာ်းစှာ series လှိိုက် ထှိရတွေ့မှိုပြေစ်စဉ်
ှိရနတတ်တှာလ
မမှိြုွေ့

ှိြါတယ်။

ဥြမှာ-

ကန်လံို

က်ရလ်းဆယ်တှိိုကြ
်

ဆှိိုတှာက

ရန ှာတခိုအရပခပြြုမြီ်း

ှိမ််းတှိိုကြ
် ပြေစ်စဉ်မှာ ဆက်စြ် တှိိုကြ
် ကကီ်း၊ တှိိုကြ
် ငယ်မ ှာ်းစှာ ြါဝင်ြတ် က်ရနတှာရ ကှာင် တှိိုကြ
် လှိိုဲ့

ံို်းနှိုန််းတှာြါ။
ဆှိိုတှာအရြေါ်

ဘယ်လှိိုအရပခအရနမ ြုှိ ်းမှာ

တှိိုကြ
် လှိိုဲ့ ံို်းမြီ်း၊

ဘယ်လှိိုအခ န
ှိ ်မှာ

စစ်ြလှိိုဲ့

ံို်းနှိုန််း က

လ

က်ရ ှာက်မှို ှိတ ကပြှာ်းပခှာ်းနာ်းမှို အခ က်ရတ မ ှာ်းစှာ ှိြါတယ်။

(၁) အခ န
ှိ ်ကှာလ
စစ်ြနဲ့

တှိိုကြ
် မှာ

ပြေစ်ြှာ်းမှာ

ပြေစ်ြှာ်းမှို ကှာခ န
ှိ ်ကှာလ

အခ န
ှိ ်ကှာလမတူြါဘူ်း။

တ ြ်ခနဲ့် ှာ

ြ မ််းမျှ

၁၉

ှာစို

မတှိိုင်ခင်ကှာလက

ပြေစ်ြှာ်းရလ ှိြါတယ်။

စစ် မှိိုင််း

တှိက
ို ်ြမ ှာ်းမှာ
ြညှာ င်မ ှာ်းက

အရပခခံအရ ကှာင််း င််းမ ှာ်းကှိို ရလလှာ ကညတ
် အခါ ညဘက်ဆှိို င် စစ်ရ ်းရအှာ်ြရ ်း င််းမ ှာ်း လိုြ်ရဆှာင် န်
ခက်ခမှိုကှိို

ရတွေ့ ှိခ ကြါတယ်။

ရနာက်တခ က်ကရတှာ

ရ ်းရခတ်ကှာလ

က
ှိ ခှာခယမ််း

ရထှာက်ြမ
ဲ့ ှို

အရပခအရနက ယရနဲ့ရခတ်လှိို ပမန်ဆန်မှို မ ှိတှာရ ကှာငလ
် ပြေစ်ြါတယ်။ ဒါရ ကှာင် တှိိုကြ
် မ ှာ်း ွေ့ ပြေစ်ြှာ်းခ န
ှိ ်က
အခ န
ှိ ်တရ
ှိို တှာင််းြါတယ်။ ယရနဲ့ရခတ်ကှာလမ ှာ်းမှာရတှာ တှိိုကြ
် ပြေစ်ခ န
ှိ ်မ ှာ်းက ြှိိုမ ှာ်းလှာတှာရတ

ှိြါတယ်။

စစ်ြမ ှာ်းကရတှာ တှိက
ို ်ြမ ှာ်းထက် အခ န
ှိ ်ြှိို ကှာြါတယ်။ စစ်ြမတှိိုကခ
် င်ကတည််းက လှိိုအြ်တ ပြင်ဆင်မှိုမ ှာ်း
ပြြုလိုြ်မြီ်း၊ ရထှာက်ြစ
ှိိုဲ့ နစ်ကှိို ခှိင
ို ်မှာစှာ တည်ရဆှာက်ရလ ှိတှာရ ကှာင်ြါ။ တခါတ မ
ံ ှာ ဆယ်စိုနစ်မ ှာ်းစှာကှိို
စစ်ပြေစ်ရနရလ ှိြါတယ်။ စစ်ရ ်းစီမံခ က်မ ှာ်းကှိိုလ စနစ်တက ရ ်းဆပြင်ဆင် လိုြ်ရဆှာင်ရလ ှိ ကြါတယ်။

(၂)

က်ရ ှာက်မှိုမ ှာ်း

စစ်ြနင် တှိိုကြ
် မ ှာ်းက

က်ရ ှာက်မှိုမတူြါဘူ်း။ လဒ်လ မတူညီြါဘူ်း။ တှိိုကြ
် တခို ွေ့ အနှိိုင်အရံှို်းနဲ့ စစ်ြတခို ွေ့

၈

အနှိိုင်အရံှို်းကှိို မဆံို်းပြေစ်နှိိုင်ြါဘူ်း။ တှိိုကြ
် ရြါင််းမ ှာ်းစှာ တှိိုကလ
် ှာမြီ်း၊ အဆံို်း တ်တှိိုကြ
် တခိုက တဘက်နဲ့
တဘက်အင်အှာ်းခ န
ှိ မ
ဲ့ ှိုကှိို

က်ရ ှာက်မြီ်း၊

စစ်ြကှိို

အဆံို်း တ်တှာမ ြုှိ ်းရတှာ

ှိခ င် လ
ှိ ှာတတ်ြါတယ်။

တှိိုကြ
် ရှုေးပခင််းကှိို ရံှို်းတဘက်က အင်အှာ်း ှာလန်ပခင််း၊ နယ်ရပမကျွမ်း် က င်ပခင််း၊ လူထိုရထှာက်ခမ
ံ အ
ှို ရပခအရန၊
လက်နက်အင်အှာ်း
implications

စတှာရတနဲ့
ရတ ှိြါတယ်။

ရတ်းဆတတ် ကြါတယ်။

ဒါရြမယ်

လက်နက်ကှိိုင်ြဋှိြကခရတမှာ

အရံှို်း

လက်မခံယူခ င် ကြါဘူ်း။ ရလခက်က ည််းက န်၊ အလံမလ စှိတ်ရတ
အဆံို်း တ်နည််းက

အနှိိုငအ
် ရံှို်းမဟိုတ်ြါဘူ်း။

Peace

စစ်ြရံှို်းပခင််းမှာကရတှာ
ဆှိိုတှာကှိို

strategic

ဘယ်ဘက်ကမ

ှိ ကြါတယ်။ ဒါရ ကှာင် စစ်ြရတကှိို

Agreements

မ ှာ်းနဲ့

win

win

solution

ကှိို

အရပြေ ှာ က တှာြါ။

(၃) မဟှာဗ ဟှာ

ံို်းစမှို ြံိုစံ

စစ်ြနဲ့ တှိိုက်ြရတမှာ နစ်ြေက်စစ်ရခါင််းရဆှာင်မ ှာ်း

ံို်းစတ မဟှာဗ ဟှာရတ မတူညီြါဘူ်း။ တှိိုကြ
် ရတမှာ

ရပမရန ှာအရနအထှာ်း၊ နစ်ဘက်စစ်အင်အှာ်း၊ လက်နက် ံို်းစမှိုအရပခအရနရတက အဆံို်းအပြေတ်ရြ်းြါတယ်။
စစ်ဆင်ရ ်း ည်မန််းခ က်အ
တှိိုကြ
် ရတ

ပြေစ်တ တှိက
ို ်ြရတ

ှိနင
ှိို ် လှိို၊ နစ်ဘက် ကင််းလည် င််းလ ထှိရတွေ့မှိုပြေစ်

ှိနင
ှိို ်ြါတယ်။ ယှာယီြစ်ခတ်မှိုပြေစ်တယ်။ မြီ်း င် ရ

ည်တှိိုကမ
် ရန ကြါဘူ်း။ စစ်ြမှာက ရတှာ

တဘက်နတ
ဲ့ ဘက် ခံစစ်ပြင်တှာ၊ စစ်ရ ကှာင််းထှိို်းတှာ၊ စခန််းငယ်မ ှာ်းကှိို
စှိို်းမှိို်းရ ်းလိုြ်တှာ၊ စစ်စခန််းဌှာနခ ြုြ်မ ှာ်းကှိို တှိက
ို ်ခိုက
ှိ ်

ှာ်းတ

ှိမ််းတှာ၊ ရပခကိုြယ
် တ
ူ ှာ၊ နယ်ရပမ

ှိမ်း် ြှိိုကတ
် ှာ စတ စစ်ရ ်းလှိုြ် ှာ်းမှိုမ ှာ်း ြါဝင်လှာြါတယ်။

တှိိုကြ
် ကကီ်းငယ်၊ မ ှာ်းစှာလ ရြါင််းစြ်ြါဝင်ြါတယ်။ တဘက်နတ
ဲ့ ဘက် အနှိင
ို ်

ရ
ှိ ်း၊ စခန််းမ ှာ်း

ှိမ််းြှိိုက်

ရပခကိုြယ
် ရ
ူ ်း စတ စစ်ရ ်း ည်မန််းခ က်ကကီ်းမ ှာ်းလ ြါဝင်လှာြါတယ်။

ဗ ဟှာအ

ရယှာင်ပြတှိက
ို ြ
် ရတ၊

Searching

Fire

ရထှာင်ရခ ှာက်ထ က ံြု်း င််းရခေါ် တ တှိိုကြ
် ရတလ

တလ

ှိနင
ှိို ်ြါတယ်။

လိုြ် ြါတယ်။

ြှိတ်ဆရ
ှိိုဲ့ ခ မှိုန််းရ ်းအတက်

ှာလန်အင်အှာ်း အရပခအရနကှိို မ ြ
ှိ ်မှိရစြေှိိုဲ့

False sense of security ပြေစ်ရအှာင် အရံှို်းရြ်း တ တှိက
ို ်ြရတလ

ှိြါတယ်။ စခန််းကိုန််း ှိမ််းရအှာင်

ရယှာင်ပြစစ်ပမ တှိိုက်ြရတ တှိိုကမ် ြီ်း၊ စခန််းကိုန််းရြေါ်ရ ှာက်မ ြတ်လည်ခံစစ်နဲ့ အခ န
ှိ က
် ိုန်ရအှာင် ြေန်တီ်းရြ်းမြီ်း၊
စစ်ြ ွေ့

အရ ်းြါရ

ှာ

ဗဟှိိုခ က်မကှိို

မထှိရအှာင်

င်ဆှိိုင်ထှိန််းခ ြုြ်ထှာ်း တှာရတလ

တဘက်တြ်ရတ ွေ့ Chain of Command ြ က်ရအှာင်၊ ရခါင််းရဆှာင်မ ှာ်းနဲ့ အရ ်းြါရ ှာ စစ်ရဒ
တင််းအခ က်အလက် Gap ပြေစ်ရအှာင် decapitation tactic ကှိို အ

စစ်ြမှာ

စစ်ရ ်း ည်မန််းခ က်မ ှာ်း

ြါဝင်ြါတယ်။

ှိနင
ှိို ်ြါတယ်။
မ ှာ်းအ ကှာ်း

ံို်းပြြုတ တှိိုကြ
် မ ှာ်းလ ှိြါတယ်။

မဟှာဗ ဟှာရတ၊

နည််းဗ ဟှာရတကှိို

လှိိုအြ် လှိို

၉

အ

ံို်းပြြု ြါတယ်။ တှိိုကြ
် မ ှာ်းစှာ ြါဝင်ြါတယ်။ တှိက
ို ်ြဆှိို င်ရတှာ စစ်ြ ွေ့

ည်မန််းခ က်ကကီ်းမ ှာ်းအတက်

အစှိတအ
် ြှိိုင််း ပြေစ်တတ်တှာ ှိ လှိို၊ စစ်ရ ်း ည်မန််းခ က်မြါြ ပြေစ် ှာ်းတတ်တှာရတလ ှိြါတယ်။

(၄) စစ်အင်အှာ်း
စစ်ြနဲ့

တှိက
ို ်ြအ ကှာ်း

ကပြှာ်းမှိုကရတှာ

စစ်အင်အှာ်းပြေစ်ြါတယ်။

တှိက
ို ်ြဆှိိုတှာက

ရပြှာက်က ှာ်းစစ်မှာ

တကှိယ
ို ်ရတှာ်လ ဆင်နလှိိုဲ့

ြါတယ်။ လူအိုြ်စင
ို ယ်မ ှာ်းကှိို ရ ွေ့လ ှာ်းထှိန််းခ ြုြ်စနစ်နလ
ဲ့
တှိိုကခ
် က
ှိို ်လှိိုဲ့ ြါတယ်။

တည်၊

ရခါင််းရဆှာင်ငယ်တဦ်းက

လှိုြ်၊

ရ ွေ့ကှိို

ဆံို်းပြေတ်လိုြ်ရဆှာင်လိုဲ့ှိ ြါတယ်။

စစ်ြမှာကရတှာ

စစ်အင်အှာ်းမ ှာ်းြါတယ်။ တှိက
ို ်ြပြေစ်စဉ်လ မ ှာ်းြါတယ်။ တမြှိြုင်နက်တည််းမှာ ရန ှာ ဆယ်ခရ
ို လှာက်မှာလ
တှိိုကြ
် ရတ

ပြေစ်ရနနှိင
ို ်ြါတယ်။

အခ န
ှိ ်နတ
ဲ့ ရပြ်းညီ

စစ်ရ ်းကြ်ကမှု

အစီ င်ခံ ြါတယ်။

အဆင်ဆင် ြ
ှိ ါတယ်။

တင််းအခ က်အလက်မ ှာ်းကှိို

ဗ ဟှာရံို်းရတကှိို

စိုရြါင််းမြီ်း၊

အရပခအရန

ရိုြ်ြံိုကှာ်းခ ြ်ဆက် လှိို

တင််းအခ က်အလက်ရတ ရြါင််းစီ်း ြါတယ်။ ရပမပြင်ကှိို ကြ်ကရ ်းရံို်းခန််းကရန ပြန်လည်ညန် ကှာ်း တှာရတ
ြါြါတယ်။

နှိဂံို်း

စစ်ြနဲ့ တှိိုကြ
် က စကှာ်းလံို်းအ

ှာမက

က်ရ ှာက်မှို မ ှာ်းစှာ ကပြှာ်းမှို ှိြါတယ်။ မငှိမ််းခ မ််းရ ်း၊ ဥြရဒရ ်း ှာ၊

လံိုခခံြုရ ်း အှာ်းလံို်းနဲ့ ဆက်နယ်ြတ် က်မှို ှိြါတယ်။ တှာဝန်ယူမှို၊ တှာဝန်ခံမှို၊ အတှိင
ို ််းအဆ ရတ ကပြှာ်းြါတယ်။
တှိိုကြ
် ဟှာ

စစ်ြ ွေ့

အစှိတ်အြှိိုင််းလ

ပြေစ်ရနတတ်ြါတယ်။

ီ်းပခှာ်းပြေစ်ရနတတ်တှာရတလ

စစ်ြ ြ်တယ်ဆှိို င် စစ်ရ ်း ည်မန််းခ က်ရတနဲ့ ဆက်စြ် တှိိုကြ
် အှာ်းလံို်း

ှိြါတယ်။

ြ် ြါတယ်။ တှိက
ို ်ြ ြ်ဆှိို င်ရတှာ

တြတည််း ြ်လ ြါတယ်။ အဓှိြပှာယ်မ ှာ်းစှာ ရကှာက်ယလ
ူ ှိိုဲ့ နှိိုင်ြါတယ်။

ခင်မမမ ြုှိ ်း (၄၊၉၊ ၂၀၁၉)

စစ်အာဏာ ှင်စနစ်အာေး ဆနို့်က င်ရ ေးသည် ပြည်သတ ြ်လေး၏ ြဓာနက ရသာ တာဝန်ပဖစ်သည်။

၁၀

ရဆာင်ေးြေါေး
ထှိရတွေ့မှိုဆိုင
ှိ ် ှာ စည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ှာ်း (Rule of Engagement)
နှငဲ့် လက်နက်ကှိိုင်ြဋှိြကခဆှိိုင် ှာ(
ထှိရတွေ့မှိုဆှိိုင် ှာစည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ှာ်း
လက်နက်ြဋှိြကခမ ှာ်းအတင််း

(Rule

of

လက်နက်ကှိိုငတ
် ြ်ြေွေ့မ ှာ်း

ြတ် က်ရ

ှာ အရ ကှာင််းအ ှာမ ှာ်းကှိို ဆှိိုလှိိုြါ ည်။

မှိမှိတင် ရ
ှိ

ှာ

အင်အှာ်းနင်လက်နက်မ ှာ်းကှိို

ှိိုဲ့)စစ်ဥြရဒမ ှာ်း

Engagement)

လှိိုကန
် ာက င်

ံို်း မည်

အ ံို်းပြြုပခင််းနင်စြ်လ ဥ််း၍

အရပခအရန၊ အခ န
ှိ ၊် အရနအထှာ်းမ ှာ်းနင် ဆီရလ ှာ်ရ ှာ အင်အှာ်းတှိက
ိုဲ့ ှိို

ဟူ ည်မှာ

စစ်ြမ ှာ်း

စည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ှာ်းနင်

အ

ံို်းပြြု န် င်ရလ ှာ်ရ

တ်မတ်ပခင််း၊

ှာ

တ်မတ်ထှာ်း ည်

စည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ှာ်းကှိို လှိိုကန
် ာရစပခင််းတှိပိုဲ့ ြေစ် ည်။

နှိိုင်ငတ
ံ ကှာတြ်မရတှာ်မ ှာ်းတင်
မှိမှိတြ်ြေွေ့၀င်မ ှာ်းအှာ်း

စစ်ဆင်ရ ်းအလှိိုက်

အ ှိရြ်းလှိိုကန
် ာရစရလ ှိမြီ်း

rule

of

engagementမ ှာ်းကှိို

မလှိိုကန
် ာပခင််း၊

ရ

တ်မတ်ရ ်းဆကှာ

ြေီပခင််းမ ှာ်း ှိက

ပြစ်ဒဏ်မ ှာ်း

ခ မတ်ရလ ှိ ည်။

ဤထှိရတွေ့မှိုဆှိိုင် ှာစည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ှာ်း (Rule of Engagement)မှာ မ ှာ်းရ
(Law

of

War)

ရခေါ်ဆှိရ
ို လ ရ
ှိ

တနည််းအှာ်းပြေင်

ှာအှာ်းပြေင် နှိိုငင
် ံတကှာစစ်ဥြရဒ

လက်နက်ကင
ိုှိ ြ
် ဋှိြကခဆှိိုင် ှာဥြရဒ(Law

of

Armed

Conflicts)

ှာ နှိိုငင
် တ
ံ ကှာစစ်စည််းကမ််းဥရြရဒမ ှာ်းနင် Geneva Convention Protocolsမ ှာ်းကှိို အရပခခံ၍

ရ ်းဆရလ ှိ ည်။

လက် ှိအခ န
ှိ တ
် င်

ရတှာ်လန်ရ ်းတြ်ြေွေ့မ ှာ်းနင်

တြ်ြေွေ့၀င်မ ှာ်းအရနပြေင်

လှိိုကန
် ာ မည် စည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ှာ်းအှာ်း ခ မတ်ထှာ်းရ

ပြည်တင််းစစ်နင်

ြဋှိြကခမ ှာ်းတင်

ှာ Geneva Convention Protocol II အှာ်း

ရလလှာ န် အထူ်းတှိိုကတ
် န််းလှိိုြါ ည်။

၁၁

စစ်ဥြရဒ/ လက်နက်ကိုင
ှိ ်ြဋှိြကခဆှိိုင် ှာဥြရဒတင်ြါ၀င်ရ ှာ အဓှိကအနစ် ှာ မ ှာ်းမှာ
(၁) စစ်ရ ်းြစ်မတ်အပြေစ်

တ်မတ်ပခင််း

(၂)အခ ြုှိ ်းညီရ

ှာအင်အှာ်းအ ံို်းပြြုမှို

(၃)မလှိိုအြ်ရ

ှာ အတှိဒိုကရ
ခ ှာက်ရစမှိုမ ှာ်းကှိို ရ ှာင် ှာ်းပခင််း

(၄)တှိိုကြ
် ၀င်စစ် ည်နင်ပြည်

ူခပခှာ်းပခင််း

(၅)လူ ှာ်းခ င််းစှာနာမှိုနင်ခပခှာ်းဆက်ဆံပခင််းမ ှာ်းကှိို ရ ှာင် ကဥ်ပခင််း စသည်တပို့ ဖစ်သည်။

(၁)စစ်ရ ်းြစ်မတ်အပြေစ် တ်မတ်ပခင််း (military necessity)

စစ်ြကှာလမ ှာ်းအတင််းတင် ြစ်မတ်မ ှာ်း

တ်မတ် ှာ၌ရ ှာ်လည််းရကှာင််း၊ တှိိုကခ
် က
ှိို ် ှာ၌ရ

စစ်ရ ်းအ

တှိိုကခ
် က
ှိို ် န်ပြေစ် ည်။

အရ ်းြါအ ှာရ ှာက် ှိမ

တြ် င််းတြ်ြေွေ့မ ှာ်းနင်

က်ဆှိိုင်ရ ှာ

အင်အှာ်းစိုမ ှာ်း၊

ြေ က်ဆီ်းတှိိုကခ
် က
ှိို ် န်ပြေစ်မြီ်း စစ်ရ ်းြစ်မတ်အပြေစ်
ပြေစ် ည်။

ှိမ
ိုဲ့
ှာ

မလှိအ
ို ြ်ရ

ှာ

အ င််းအပမစ်မ ှာ်း၊

ှာ

န် ူူ့၏အင်အှာ်းနင်

ြစစည််းကှိ ှိယှာမ ှာ်းကှိို ှာ

တ်မတ်နှိိုင်ပခင််းမ ှိရ ှာ တှိက
ို ်ခိုက
ှိ ်မှိုမ ှာ်းကှိို တှာ်းပမစ် န်

တှိိုကခ
် က
ှိို ်ြေ က်ဆီ်းမှိုမ ှာ်းနင်

ဆံို်းရံှို်းပခင််းမ ကှာကယ်ရြ်းနှိင
ို ်မည်ပြေစ် ည်။

ဆှိိုလှိို ည်မှာ

ှာ်လည််းရကှာင််း

ပြည် ူလူထ၏
ို

အ

က်အ်းှိို အှိမ်စည််းစှိမ်

နာရ ်းအရဆှာက်အအံိုမ ှာ်း၊ ရဆ်းရံိုမ ှာ်းနင်ရက ှာင််းမ ှာ်း ည်

အကှာအကယ်ရြ်း မည်ရန ှာမ ှာ်းပြေစ် က ည်။

(၂)အခ ြုှိ ်းညီရ

တြ် င််းတြ်ြေွေ့မ ှာ်းအရနနင်

ှာအင်အှာ်းအ ံို်းပြြုမှို (Proportionality)

မှိမှိအရြေါ်က ရ ှာက်လှာရ

ှာ

အနတ ှာယ်နင်

စစ်ရ ်းအရပခအရနမ ှာ်း အရြေါ်တင်မူတည်ကှာ မျှတရ ှာအင်အှာ်းကှိို အ
စစ်ရကှာင်စီမ

ှာစကှိိုငတ
် ှိိုကခ
် က
ှိို ်လ က် ှိရ ှာ

ရလရ ကှာင််းြစ်ကူမ ှာ်းအ

ံို်းပြြုပခင််း ည် အခ ြုှိ ်းညီရ

ှာ

ံို်းပြြု န်ပြေစ် ည်။ လက် အ
ှိ ခ န
ှိ တ
် င်

လူထိုရတှာ်လန်ရ ်းမ ှာ်းအရြေါ်တင်
ှာအင်အှာ်းအ

ကကံြုရတွေ့လှာ ရ

ံခ ြ်ကှာကှာ်းမ ှာ်း၊

ံို်းပြြုမှို (Proportionality)ကှိို ခ ြုှိ ်းရြေှာက်ပခင််း

ြင်ပြေစ် ည်။

၁၂

(၃)မလှိိုအြ်ရ

ှာ အတှိဒိုကရ
ခ ှာက်ရစမှိုမ ှာ်းကှိို ရ ှာင် ှာ်းပခင််း (avoid unnecessary suffering)

စစ်ြကှာလမ ှာ်းအတင််းတင် လက်နက်ကင
ှိို ်တြ်ြေွေ့မ ှာ်းအရနပြေင် ရဒ

ခံလူထိုအရြေါ် အတှိဒိုကရ
ခ ှာက်ရစပခင််း

မ ှိရစ န်

ညင််းြန််းနှိြ်စက်ပခင််း၊

ရ ှာင် ှာ်း မည်ပြေစ် ည်။

အထူ်း ပြေင်

လူထိုအရြေါ်

စည််းစှိမ်အှာ်း မခှိမ််းရပခှာက်ပခင််းနင် လိုယက်ြေ က်ဆီ်းပခင််းတှိိုဲ့ ည်

အ

က်အ်းှိို အှိမ်

ဤစည််းမ ဥ််းအှာ်း ရပြှာင်ရပြှာင်တင််းတင််း

ခ ြုှိ ်းရြေှာက်ပခင််းြင်ပြေစ် ည်။

(၄)တှိိုကြ
် ၀င်စစ် ည်နင်ပြည်

တှိိုကြ
် ပြေစ်ြှာ်း ှာရဒ

မ ှာ်း စစ်ဆင်ရ ်းဂင်မ ှာ်းတင်

စ ပြေင်ခပခှာ်း တ်မတ်ပခင််း ည် စစ်ြဥြရဒ

ူခပခှာ်းပခင််း

န် ူ၊ မှိတရ
် ဆ၊ တှိိုကြ
် ၀င်စစ်

ည်၊

ှာမန်ပြည်

ူ

မ ှာ်းနင် စည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ှာ်းကှိို လှိိုကန
် ာ ှာတင် အရထှာက်

အကူပြြုြါ ည်။ ဤ ှိခ
ိုဲ့ ပခှာ်း ှာတင် ရအှာက်ြါအတှိင
ို ််း အ ကမ််းဖ င်ေး ခပခှာ်းနှိိုင်ြါ ည်။

တှိိုကြ
် ၀င်စစ် ည်မ ှာ်း (Combatant)
လက်နက်ကှိိုငတ
် ြ်ြေွေ့၀င်မ ှာ်း၊ ပြည် ူူ့စစ်မ ှာ်း၊ ရပြှာက်က ှာ်းစစ် ည်မ ှာ်း၊ ရတှာ်လန်ရ ်း မှာ်းမ ှာ်း စ ည်ပြေင်
လက်နက်ကှိိုငရ
် ဆှာင်တှိိုကခ
် က
ှိို ် ကရ ှာ နစ်ြေက်စစ် ည်မ ှာ်းကှိိုဆှိိုလှိိုြါ ည်။ ၎င််းတှိိုဲ့ ည် စစ်ဥြရဒမ ှာ်းကှိို
လှိိုကန
် ာ န်တှာ၀န် ှိမြီ်း စစ်ဥြရဒမ ှာ်း၏အကှာအကယ်ကှိို

ှိနိုင
ှိ ်ြါ ည်။

ပြည် ူမ ှာ်း(Non-combatant)
စစ်ြကှာလတင််း
ှာ

ှာမန်ပြည်

ူမ ှာ်းတင်

နာရ ်း၀န်ထမ််းမ ှာ်းနင် ရဒ

ရြ်း န်နင်

တတ်နင
ှိို ်

ရ ွေ့

တင််းရထှာက်မ ှာ်း၊ ရဆ်း၀န်ထမ််းမ ှာ်း၊ နည််းြညှာဆှိိုင် ှာ၀န်ထမ််းမ ှာ်း၊

ခံပြည် ူမ ှာ်းတှိြ
ိုဲ့ ါ၀င်ြါ ည်။ စစ်ဥြရဒမ ှာ်းတင် ၎င််းတှိအ
ိုဲ့ ှာ်း အကှာအကယ်

ရဘ်းအနတ ှာယ်မ ှာ်း

က ရ ှာက်ပခင််းကှာကယ်ရ ်းကှိို

ပြြုလိုြ် မည်ဟ

ရြေှာ်ပြ

ထှာ်းြါ ည်။

၁၃

ူလျှှိြု၊ဒလံမ ှာ်း
ူလျှှိြုဒလံမ ှာ်းဟူ ည်မှာ
စိုရဆှာင််းပခင််းနင်

စစ်ဆင်ရ ်းနယ်ရပမမ ှာ်းနင်

ရနာင်ယက်ြေ က်ဆီ်းပခင််းမ ှာ်းကှိို

စစ်ဥြရဒမ ှာ်းကှိို ခ ြုှိ ်းရြေှာက်ပခင််းမ ှိ ည်တှိင
ို ်၊
မ ှိ ည်ကှိို

ပြြုလိုြ် ူမ ှာ်းကှိို

မ ှာ်းတင်

တင််းအခ က်အလက်

ဆှိိုလှိိုြါ ည်။

ူလျှှိြုပြြုလိုြ်ပခင််း ည်

ူလျှှိြု၊ ဒလံမ ှာ်းမှာ စစ်ဥြရဒမ ှာ်း၏အကှာအကယ်ရအှာက်တင်

တှိပြြု မည်ပြေစ် ည်။

စစ် ြ
ံိုဲ့ န််းမ ှာ်းနင်ြေမ််းဆီ်းထှိန်း် ှိမ််းထှာ်း
န် ူတြ်ြေွေ့မ ှာ်းမ
ထှိန််း ှိမ််း ရ

စစ်ပြေစ်ြှာ်း ှာရဒ

ှာ

ြေမ််းဆီ်း မှိရ
ူမ ှာ်းကှိို

အထူ်းတှာ်းပမစ်ြါ ည်။

ှာ

ပြေစ်ရစ

ူမ ှာ်း
စစ် ြ
ံိုဲ့ န််းမ ှာ်းကှိိုပြေစ်ရစ၊
စစ်ဥြရဒမ ှာ်းမ

င်တင်ရလ ှာက်ြတ်ရ ှာ

အရ ကှာင််းအမ ြုှိ ်းမ ြုှိ ်းရ ကှာင်

၎င််းတှိအ
ိုဲ့ ှာ်း

ြေမ််းဆီ်း

ညင််းြန််းနှိြ်စက် တ်ပြေတ်ပခင််းကှိို

ရစှာင်ရ ှာက်မှိုနင်

ရဆ်း၀ါ်းကို မှိုတရ
ှိိုဲ့ ြ်း န်လည််း

တှိိုကတ
် န််းထှာ်း ည်။

ဤ ှိိုဲ့

ြေမ််းဆီ်း မှိ ူမ ှာ်းနင်စစ် ံြ
ိုဲ့ န််းမ ှာ်းအှာ်း

အရမ က
ှိ န်ကမ််းတက်တြ်ြေွေ့၏(United

States

Marine

Corp)ကှိိုငတ
် ယ်ြံိုအခ ြုှိ ွေ့ကှိို နမူနာအပြေစ်ရြေှာ်ပြ ှာ်းြါမည်။

Search( ှာရြေပခင််း)-

လက်နက်ကှိ ယ
ှိ ှာမ ှာ်းနင်

အရ ်းကကီ်း တင််းအခ က်အလက်မ ှာ်း

ြါ ှိနင
ှိို ်ရ ှာ

စှာ က်စှာတမ််းမ ှာ်းကှိို ှာရြေပခင််း၊ ှိမ််းဆည််းပခင််း
(

တှိပြြု န်- တကှိယ
ို ရ
် ြစစည််းမ ှာ်းနင် အ၀တ်အစှာ်းမ ှာ်းကှိို

Silence(တှိတ်ဆတ
ှိ ရ
် စပခင််း)-

ှိမ််းဆည််းပခင််းမပြြု န်)

ံြ
ိုဲ့ န််းမ ှာ်းအခ င််းခ င််းအှာ်း မလှိိုအြ်ဘ စကှာ်းရပြှာဆှိိုပခင််း၊ ဆက် ယ်ပခင််းတှိက
ိုဲ့ ှိို

တှာ်းဆီ်း န် (ထက်ရပြ်းလတ်ရပမှာက် န် ြူ်းရြါင််းကကံစည်ပခင််းမ ကှာကယ် န်ပြေစ် ည်။)

Safeguard(ကှာကယ်ရြ်းပခင််း)-

ြေမ််းဆီ်းထှာ်း ူမ ှာ်းအှာ်း

မှိမှိတြ်ြေွေ့၀င်မ ှာ်းမ

ညင််းြန််းနှိြ်စက်ပခင််းပြေစ်ရစ

၎င််းတှိအ
ိုဲ့ ပခင််းပခင််းပြေစ်ရစ စှိတ်ြှိိုင််း၊ရိုြ်ြှိိုင််းထှိခိုက
ှိ ရ
် စပခင််းမ ှာ်းမ ကှာကယ်ရြ်း န်

၁၄

Segregate

(ခထတ်ပခင််း)-

အိုြ်ခ ြုြ်မှိုကစ
ှိ စမ ှာ်းလယ်ကရ
ူ စ န်

က ှာ်းမခထတ်ပခင််း၊

အ ှာ ှိမ ှာ်းနင်

အပခှာ်းအဆင်မ ှာ်းခထတ်ပခင််း

Tag(မတ် ှာ်းပခင််း)ထက်ဆှိိုခ က်မ ှာ်းကှိို ရ

ံြ
ိုဲ့ န််းမ ှာ်းထံမ

မှိရ

ှာ

စှာ က်စှာတမ််းမ ှာ်း၊

လက်နက်ကှိ ှိယှာမ ှာ်းနင်

၎င််းတှိိုဲ့

ခ ှာစှာ မတ်တမ််းတင်ထှာ်း ှိ န်

နှိဂံို်း

ဤ rule of engagementမ ှာ်းနင် စစ်ဥြရဒမ ှာ်းအှာ်း လှိက
ို ်နာရစပခင််း ည် ပြည် ူူ့အှာ်း အကူအညီရြ်းပခင််းနင်
အကှာအကယ်ရြ်းပခင််းအတက် ှာမကြ မှိမတ
ှိ ြ်ြေွေ့မ ှာ်း၏ စစ်ရ ်း ည်မန််းခ က်မ ှာ်းကှိိုြါ အရထှာက်အကူပြြု
ရစရ ကှာင််း ှိ ှိ မည်ပြေစ် ည်။
ရတှာ်လန်ရ ်း

စစ်ြမ ှာ်းတင်

အထူ်း ပြေင်

ရဒ

ဤစည််းမ ဥ််းဥြရဒမ ှာ်းကှိို

ခံလူထို၏ရထှာက်ခြ
ံ ံြှိို်းမှိုကှိို
လှိိုကန
် ာပခင််း ည်

အထူ်းလှိိုအြ်ရ ှာ

လူထိုရထှာက်ခမ
ံ က
ှို ှိို

ှိ န်

အရ ်းြါမည်ပြေစ်မြီ်း န် တ
ူ ြ်ြေွေ့မ ှာ်းအှာ်း လက်နက်ခ အညံခံလှာရစ န် ဆရဆှာင် ှာတင် အလန်အ ံို်း၀င်မည်။

Otto (May, 2021)

၁၅

ရဆာင်ေးြေါေး

ရပမရအှာက်ယူဂ ီ ရဘှာ် ရဆှာင် န် ရ ှာင် န်
နဒေါန်ေး
နှိိုင်ငရ
ံ ်း လှိုြ် ှာ်းမှိုမ ှာ်း ရဆှာင် က်တအခါမှာ တှိိုကြ
် ဝင် ြံို ဏ္ဍှာန်မ ြုှိ ်းစံိုနဲ့ လှိုြ် ှာ်း ရဆှာင် က် ကြါတယ်။
အြေွေ့စည််းတှိိုင််းမှာ

ူူ့အိုြ်စန
ို ဲ့

ူ

ီ်းပခှာ်းညန် ကှာ်းခ က်ရတ

ှိြါတယ်။

ရယဘိုယ အခ က်ရလ်းမ ှာ်းကှိို

အကကံပြြုရပြှာ ကှာ်းခ င်ြါတယ်။

လံိုခခံြုရ ်း ည် ြထမ

ဘယ်လှိိုရဆှာင် က်ခ က်ကှိို လိုြ်ရဆှာင်တအခါြပြေစ်ပြေစ် လိုြ် န်ကှိစစထက် မှိမှိလံိုခခံြုရ ်း၊ မှိမှိ ရဘှာ်လခံို ခံြုရ ်းကှိို
ြထမဆံို်း ထည်စဉ််းစှာ်းြေှိလ
ိုဲ့ အ
ှိို ြ်ြါတယ်။ ရဘ်းြတ်ဝန််းက င်ကှိို အစဉ်အမမ ဂရိုစက
ှိို ်ြါ။ စှာ က်စှာတမ််းမ ှာ်း၊
ြှိိုစတှာမ ှာ်း

ကှိိုယ်နဲ့

မကှာြါရန င်

ှာ်းမယ်လမ််းရ ကှာင််းကှိို

ရ

ခ ှာရ ်းြါ။

လမ််းရ ကှာင််းတခိုတည််း

အစဉ်အမမ ံို်းပခင််းကှိို ရ ှာင် ကဉ် င်ြါတယ်။

စှိတရ
် နစှိတ်ထှာ်း

ဘယ်ရလှာက်အရ ်းကကှိ်းတ အလိုြ်ြပြေစ်ရနြါရစ၊ ြံိုမန်လိုြ်ငန််းရဆှာင်တှာ တခိုလြ
ှိို စှိတ်ထမှာ ရတ်းထှာ်းြါ။
မရတှာ်တဆ

အှာဏှာ င်ဘက်ရတှာ် ှာ်းမ ှာ်းနဲ့

လံို်းဝမကစှာ်းြါန။ဲ့

ရပြရပြလည်လည်နင်

ထှိြ်တှိိုကရ
် တွေ့ င်

ရခ ရခ ငံငရ
ံ ပြှာြါ။

စကှာ်းရပြှာတအခါမှာ

ူတှိိုအရြေါ်တင်

ခံပြင််းရန ည်

မ က်လံို်းကှိို
မှိမှိစှိတ်ကှိို

မ က်လံို်းမှာ မရြေါ်ြါရစန။ဲ့ အမမတမ််း cover story တခိုကိုှိ ကကှိြုတင်ပြင်ဆင်ထှာ်းြါ။ စှိတထ
် မှာလ ထှိိုဇှာတ်လမ််းကှိို
စစမမမမ

ှိရနရစ န်

ရလက င်ထှာ်းြါ။

တရယှာက်ထက်ြှိို၍

ြါဝင်ရ

ှာ

လိုြ်ငန််းတှာဝန်ပြေစ်ြါက

ကကှိြုတင်ဇှာတ်တှိိုကထ
် ှာ်းြါ။

၁၆

အဝတ်အစှာ်း

လှိုြ် ှာ်းမယ်ရန ှာ ွေ့

အဝတ်အစှာ်းဝတ်ဆင်ြက
ံို ှိို

အဝတ်အစှာ်းမ ှာ်း

လံို်းဝမ၀တ်ြါန။ဲ့

ရဘှာင််းဘီဝတ်မ ှာ်းရ ှာ
ပမင် ှာမတ်မှိလယ်ရ

ရန ှာမှာ

အမမ တှိပြြုြါ။

လူအမ ှာ်း ကှာ်းမှာ

ြိုဆှိို်းအဝတ်မ ှာ်းတရန ှာမှာ
ြိုဆှိို်းဝတ်မ ှာ်းြါန။ဲ့

ထင် ှာ်းတ

တှိထှာ်းမှိရစနှိင
ို ်တ

ရဘှာင််းဘီမဝတ် ှာ်းြါန။ဲ့
တံဆှိြ်ြါတ

အက ျီၤီ ရတ၊

ှာ အရ ှာင်ရတကှိို မဝတ်ဆင်ြါန။ဲ့ လူအမ ှာ်း ကှာ်းမှာ ရြေါ်လင်နင
ှိို ်တ ဝတ်စှာ်းဆင်ယင်မှိုကှိို

ရ ှာင် ကဉ်ြါ။

လှိုြ် ှာ်းမှို

စှိတ်လြ
ှို ် ှာ်းမှိုကှိို ရြေါ်လင်ရစတ ကှိယ
ို ်ဟန်အမူအ ှာမ ှာ်းကှိို တတ်နင
ှိို ်

မျှ ထှိန််းခ ြုြ်ြါ။ ဆှိိုင်တဆှိင
ို ်ဆင
ှိို ်မှာ

တစံတ
ို ရယှာက်နဲ့ ခ န
ှိ ််းဆှိိုထှာ်းြါက အရြါက်ဝကှိို ခဏခဏ ရမျှှာ်မ ကည်ြါန။ဲ့ ထှိိုငရ
် နက လက်ြေက် ည်ဆှိိုင်၊
ရကှာ်ြေီဆင
ှိို ်၊

အရအ်းဆှိိုင်မ ှာ်းကှိို

ြံိုမန်မထှာ်းြါန။ဲ့

အှိမ်မထက်ခ န
ှိ ်ကှိို

တ

မတ်မထှာ်းြါန။ဲ့

ဆယ်မှိနစ်၊

ဆယ်ငါ်းမှိနစ် တှိို်းလှိိုကရ
် လျှှာလှိိုကအ
် မမလိုြ်ြါ။

ရနာက်ရယှာင်ခံလှာမှိုကှိို

ံ ယ ှိ င် ရိုတတ
်
က်ရပခလမ််းပမန်လှိိုကတ
် ှာ မလိုြ်ြါန။ဲ့

ှာ်းနှိုန်း် ကှိို မ ှိမ ှာ

ပမင်ြါ။ လူအိုြ်နငရ
် ှာြါ။ ခ န
ှိ ််းထှာ်းတယ်ဆှိိုမြီ်း၊ စှိတ်မရလှာြါန။ဲ့ အရပခအရနမရကှာင််းြါက ခ န
ှိ ််းဆှိိုထှာ်းမှိုကှိို
ြ က်ကက်လှိိုကြ
် ါ။ ဘတ်စက
် ှာ်းစီ်း င် အရြါက်ဝနဲ့ နီ်းတရန ှာမှာ ထှိိုငတ
် ှာ၊

ြ်တှာလိုြ်ြါ။ ရခါင််းလည်မြီ်း

ဟှိို ကညဒ
် ီ ကည်မလိုြ်ြါန။ဲ့ မ က်စှိကှိိုြ မ ှိမ ှာ အ ံို်းပြြုြါ။

ရမှာ်ရတှာ်ယှာဉ်၊

ဆှိင
ို ်ကယ်မ ှာ်းကှိို

ံို်းြါက

ယ်ရဆှာင် ှာ်းပခင််းကှိို ရ ှာင် ကဉ်ြါ။ အှိမ(်

နံြါတ်ပြှာ်းရပြှာင််း ံို်းြါ။

ရ
ှိိုဲ့ ြမယ်

နံြါတ်ပြှာ်းမ ှာ်း

)ှိိုဲ့ စှိတ်ခ ရ ှာ ရန ှာမှာ မထက်ခင်ကတည််းက ရမှာင်ခ န
ှိ ရ
် တမှာ

ရပြှာင််းတြ်တှာလိုြ်ြါ။

၁၇

အစည််းအရဝ်း

တတ်နှိိုင် မျှ

လူအမ ှာ်းနဲ့

မှိမှိ ီ်းပခှာ်းဆက် ယ်မှို ှာ

လိုြ်တအစည််းအရဝ်းမ ှာ်း
လိုြ်ြါ။

လိုြ်တှာကှိို

ရ ှာင်ြါ။

ရပမရြေါ်လိုြ်ငန််းရဆှာင်တှာမ ှာ်း

မှိမှိကလှာဘ်စည််းနင်

ပြြုလိုြ်ရနရ ှာ

အြေွေ့မ ှာ်း ွေ့

အစည််းအရဝ်းမ ှာ်း၊ အခမ််းအနာ်းမ ှာ်းကှိို လံို်းဝ ှာ်းမတက်ြါန။ဲ့ မပြေစ်မရန အစည််းအရဝ်းလိုြ်စ ှာ ှိခ င် ရန ှာကှိို
ံို်းရယှာက်ထက်ြှိိုမြီ်း အ မ
ှိ ရြ်းြါန။ဲ့ လူရတကှိို
ရ

ခ ှာဆန််းစစ်ြါ။

မြီ်းမ

အ

ိုတ်မ ှာ်းခမြီ်း

ီ်း နဲ့်ရန ှာရတမှာ ခခ န
ှိ ််းြါ။ ရနာက်ရယှာင်ခတ
ံ ှာ ှိမ ှိ

ဆံိုမတ်ရန ှာကှိို

ှာ်းြါ။

တရန ှာတည််းြံိုမန်

ဘယ်ရတှာမ

မ တ်မတ်ြါန။ဲ့ က်ရတအမ ှာ်းကကီ်း ကကှိြုမြီ်း အခ န
ှိ က
် ှိို အ ှိမရြ်းထှာ်းြါန။ဲ့

ဆက် ယ်ရ ်း

“လှိိုင််းလံို်းဝ၊

လံို်း၀

မြူ်းြါနဲ့”။

အရ ်းကကီ်းလြါတယ်။

ရပမရအှာက် ရဘှာ်တရယှာက်အတက်

ရပမရြေါ်အ င်

လှိုြ် ှာ်း ူရတနဲ့

ရနာက်ရယှာင်ခံလှိိုကခ
် ရ
ံ န တ လှိိုင််းရတနဲ့

ဒီအခ က်ဟှာ

လှိိုင််း ှာ်းြူ်းမှိလ၊ှိိုဲ့

ှာ်းြူ်းမှိလ၊ှိိုဲ့ အခ န
ှိ ်မတန်ခင်

အ

က်တမျှ

ရထှာက်လမ််းရ ်း

န် ူူ့လက်ထ ရ ှာက် ှာ်း တ

အပြေစ်အြ က်ရတအမ ှာ်းကကီ်းြါ။ အရြေနဲ့ ှာ်းရတှာင် တလှိင
ို ််းတည််းမဟိုတ် င် အခ င််းခ င််းြေင်ဟ ရမ်းပမန််းတှာရတ
မလိုြ်ြါန။ဲ့ ကှိိုယ်

ူငယ်ခ င််းတရယှာက်က တရယှာက်ရယှာက်နဲ့ အဆက်အ ယ် ှိရနမန််း

ှိရန င်ရတှာင်

မ ှိခ င်ရယှာင်ရဆှာင်ရနလှိက
ို ်ြါ။ လှိိုင််းလံို်းဝမြူ်းြါန။ဲ့

ပြည်ြမှာ နာမည်ကကီ်းရနတယ်ဆှိိုမြီ်းလ လှိိုင််း ှာ်းမဆက်ြါန။ဲ့ မလှိိုအြ်ြ လှိိုင််း ှာ်းဆက်မှိတအခါ
ဆက် ယ်ရ ်းလမ််းရ ကှာင််းရတကှိို ရစှာင် ကည်ခရ
ံ န တှာဆှိို င်
မီဒီယှာမ ှာ်းနဲ့

ဆက် ယ်တအခါမှာလ

တည်ရဆှာက်ရ ်း၊ ရ

ဒီလိုြ
ှိ ါြ။

ူတှိိုဲ့ ွေ့

ကှိယ
ို ်အမည် ရြါက်ထက် ှာ်းနှိင
ို ်ြါတယ်။

မှိမှိတှာဝန်က

တင််းယူဂ မ
ီ ဟိုတ်ြ၊

ကလှာဘ်စည််း

ည်ပမြုြ်နရ
ံ ်းဆှိို င် မီဒယ
ီ ှာမ ှာ်းနဲ့ လံို်းဝလှိိုင််းမြူ်းြါန။ဲ့

ပြည်ြန၊ဲ့ မီဒီယှာန၊ဲ့ ရပမရြေါ် (အှိိုဂ )ီ ရတနဲ့

တင််းဆှိိုင် ှာ၊ ဆက်ဆရ
ံ ်းဆှိိုင် ှာ တှာဝန်ယူ တယ်ဆှိို င်

ီ်းပခှာ်းအီ်းရမ်းလ်ကှိို ံို်းြါ။ ကှိိုယ်ပြည်တင််းကလှာဘ်စည််းမ ှာ်းနဲ့ ဆက် ယ်ရနတ အီ်းရမ်းလ်ကှိို လံို်းဝမ ံို်းြါနဲ့။
ဆက် ယ်ရ ်းအီ်းရမ်းလ်ကှိို

အမည် င််းမ ှာ်းနဲ့

လံို်းဝမြေင်ြါန။ဲ့

အီ်းရမ်းလ်လြ
ှိ ်စှာရ ွေ့မှာ

နာမည်ရတ

ထည်ထှာ်းတှာမလိုြ်ြါန။ဲ့ အီ်းရမ်းလ်လှိြ်စှာြ address book မှာ ထည်ထှာ်းြါ။ လှိြ်စှာရတကှိို တတ်နင
ှိို ်

မျှ BCC

၁၈

ထထည်မြီ်း

ြှိြ
ိုဲ့ ါ။

မှိမှိအီ်းရမ်းလ်

အရြေှာက်ခံ တယ်လှိိုဲ့

ံ ယ ှိ င်

ဒီအီ်းရမ်းလ်လှိြ်စှာကှိို

ြေ က်ခ ြစ်လှိိုကြ
် ါ။ လံို်းဝမထှာ်းြါနရ
ဲ့ တှာ။ မ ှိတလူမ ှာ်းက ဆက် ယ်မှိ င်

တခါတည််း

တင််းရြါက် ကှာ်း ှာ်းတှာရတ

ပြေစ်ရစနှိင
ို ်ြါတယ်။

ပြည်တင််းလှိုြ် ှာ်းမှို

ဓှာတ်ြံိုမ ှာ်းြှိိုဲ့ င်

ဓှာတ်ြရ
ံို တမှာ

လူြံို ှိြ်ရတြါ င်ရတှာင် ထင် ှာ်းတအမတ်အ
ကှိိုယ် ရဘှာ်လံိုခခံြုရ ်းကှိို

အမမဂရိုပြြုြါ။

လူြံိုရတကှိို

တတ်နှိိုင်

မျှ

ရြေ ှာက်ထှာ်းြါ။

ှာ်းရတြါတအထှိ အနီ်းကြ်ဓှာတ်ြရ
ံို က
ှိို ်ြတ
ှိိုဲ့ ှာရတ မလိုြ်ြါန။ဲ့
တင််းတြိုဒ်ရလ်းအတက်

ကှိယ
ို ် ရဘှာ်ကယ
ှိို ်

စရတ်းလှိိုကမ
် တ
ှိ

အပြေစ်မ ြုှိ ်း လံို်းဝမပြေစ်ြါရစန။ဲ့

စှာ က်စှာတမ််း

တတ်နှိိုင် မျှ စှာ က်စှာတမ််းရတကှိို ကှိယ
ို ်နဲ့ နီ်းနီ်းကြ်ကြ် မထှာ်းြါန။ဲ့ USB ထမှာ စှာ က်စှာတမ််းရတ
ှိရနတိုန််း၊ ြှိတ်ြေမ််းရနတှာမ ြုှိ ်း ကကံြုတအခါ၊ မလတ်နင
ှိို ရ
် တှာဘူ်းထင် င် USB ကှိို ခ ြုှိ ်းြေြေ က်ဆီ်းြစ်လှိိုကြ
် ါ။
စှာ က်စှာတမ််းရတနဲ့ အမှိမခံြါန။ဲ့

စှာ က်စှာတမ််းရတကှိို အှိမမ
် ှာမထှာ်းြါန။ဲ့ မလှိိုအြ်တှာရတကှိို
ြှိိုစတှာရဟှာင််းရတ၊
ကန်ြ တှာထမှာ

စှာ က်ရဟှာင််းရတကှိို
ှိမ််းမထှာ်းြါန။ဲ့

ှိမ််းမထှာ်းြါန။ဲ့ အ

မီ်းရှိှိုွေ့ြေ က်ဆီ်းြစ်လှိိုကြ
် ါ။

အလယ်တကူ

ံို်းပြြုစ ှာ မလှိိုရတှာတ

ကန်ြ တှာ

ရ ွေ့ရပြှာင််း ယ်ယူနင
ှိို တ
်

ံို်းတယ်ဆှိို င်

ြစစည််းရလ်းရတထကှိို

ရပြှာင််းထည်လှိိုကြ
် ါ။ အီ်းရမ်းလ်ထက မလှိိုအြ်ရတှာတ ရမ်းလ်ရတကှိို ြေ က်ြစ်လှိိုကြ
် ါ။

ှိမ််းမထှာ်းြါနဲ့။

အထူ်း ပြေင် ရတှာ်လန်ရ ်း မှာ်းရတနဲ့ ဆက် ယ်ထှာ်းတ chat ရတကှိို အကိုန်ြေ က်ြစ်လှိိုကြ
် ါ။ လက်ဝယ် တ
ှိ
စှာ က်စှာတမ််းရတကှိို

ှိမ််းထှာ်းြေှိလ
ိုဲ့ ှိိုတယ်ဆှိို င်

ရ ှာထှာ်းလှိိုကြ
် ါ။ ြေှိိုင်

ီ်း နဲ့ခ
်
ှိမ််းတှာမ ြုှိ ်း မလိုြ်ြါန။ဲ့

တပခှာ်းရက ှာင််းမတ်စိုရတ၊

အလိုြ်မတ်စရ
ို တနဲ့

ရပမရအာက် ွဲရ

၁၉

ာ်

ရဆာင်ေးြေါေး
ဒီတက်ြပွဲ ြီေး င်
ပြည်လံို်းကျွတ်

စစ်အှာဏှာ င်ဆနဲ့်က င်ရ ်း

ညဘက် ံြံို်းတီ်းပခင််း၊

ဝန်ထမ််းမ ှာ်းမ

စစ်အှာဏှာ င်ထတ
ို ်ကိုနမ
် ှာ်းအှာ်း
အ

ံို်းပြြုပခင််း၊

လထတှိိုကြ
် ကကီ်းကှိို
CDM

လိုြ်ပခင််း၊

က မတှိိုဲ့

လူထလ
ို ှိုြ် ှာ်းမှိုမ ှာ်း

ြှိတရ
် မှာက်ပခင််း၊ လူမှိုပြစ်ဒဏ်ရြ်းပခင််း၊

လက်နက်ကင်နည်ေးလမ်ေးပဖငဲ့်

စစ်ရကာင်စီတြ်မ ာေးအာေး

ကှိိုယတ
် တ်နင
ှိို တ
် အခန််းကဏ္ဍကရန ြါဝင်ရန ကြါတယ်။ အ

ဆင်နရန ကြါတယ်။
ပြြုလိုြ်ပခင််း၊

ံတမန်ရ ်း ှာ နည််းလမ််းမ ှာ်း

ရခ မှုန်ေးပခင်ေး

စတ

နည််းလမ််းစံိုနဲ့

က်ရတ၊ ဘဝရတ င််းနီ်းရြ်းဆြ်ရန က ြါတယ်။

ဒါရတအှာ်းလံို်းဟှာ စစ်အှာဏှာ င်စနစ် မိုခ က ဆံို်းရ ်း ြန််းတှိိုငအ
် တက်ြါ။

က မတှိိုဲ့

ပြည်

ူအှာ်းလံို်းဟှာ

လမ််းရြ ှာက်ရန က ရ
ူ တလှိြ
ို ါြ။

နစ်ရြါင််းမ ှာ်းစှာ
လမ််းစရလ်းရတ

ရတှာနက်ဝကကဘှာထမှာ

ရြေါ်လှာလှိိုက၊်

တဝလည်လည်

လှိက
ို ် ှာ်း င်

တြတ်ပြန်လည်မြီ်း

စစ်အှာဏှာ င်လက်ရအှာက် ပြန်ရ ှာက် ှာ်းလှိိုကန
် ဲ့ ရတှာထမှာ လမ််းရြ ှာက်မြီ်း ဘဝြ က် ိုဉ််း ရန က ြါတယ်။
က မတှိိုဲ့ ဒီရတှာနက်ကကီ်းထကရန အန်တိုရိုန််းထက် က ြါမယ်။ စစ်အှာဏှာ င် ခ ရြ်းတ လမ််းရ ကှာင််းမန် မျှကှိို
က မတှိိုဲ့ လှိိုကမ
် ရလျှှာက်ြ၊ ကှိိုယ်လမ််းကှိယ
ို ် ှာ၊ ရြေှာက်ထက် က ြါမယ်။

ဒီ

တှိိုကြ
် ကကီ်းမြီ်း င်

ြေက်ဒ ယ်ဒီမိုက
ှိ
က်တစ်

နှိိုင်ငံ

စ်ကကီ်းတခိုကိုှိ

က မတှိိုဲ့

အှာ်းလံို်း

အတူတက

တည်ရဆှာက်ခင် လှာရတှာမှာြါ။

(၁) လန်ခရ

ှာ နစ်ကှာလရတမှာ အိုြ်ခ ြုြရ
် ်းယနတ ှာ်းရတကှိို

ထှိန််းခ ြုြ်ခ ကြါတယ်။
ပြည်နယ်နငတ
် ှိိုင််းရဒ

ကှာကယ်ရ ်း၊
ကကီ်း၊

ပြည်ထရ ်း၊

စစ်အိုြ်စိုနဲ့ စစ်အိုြ်စို အရြါင််းအြါမ ှာ်းက ှာ

နယ်စြ်ရ ်း ှာမ ှာ်းမှာ ှာမက

ပြည်ရထှာင်စို

အဆင်မ ှာ်း ွေ့

မမှိြုွေ့နယ်၊

ခရှိိုင၊်

ပြည် ူူ့အိုြ်ခ ြုြ်ရ ်းနင်

ပြည် ူူ့ဝန်ရဆှာင်မယ
ှို နတ ှာ်းရတကှိို ထှိန််းခ ြုြ်ထှာ်းမှိုရတ တ
ှိ ှာရ ကှာင် ဒီမက
ှိို ရ စီနင် ြေက်ဒ ယ်ကှိို အရပခခံရ ှာ
အိုြ်ခ ြုြ်ရ ်းမဏ္ဍှိြုငက
် ှိို အပြည်အ၀

မရြေှာ်ရဆှာင်နင
ှိို ်ခြါဘူ်း။ ဒီတှိိုကြ
် ကကီ်းမြီ်း င် တှိင
ို ််းပြည်အတက် လှိိုအြ်တ

အိုြ်ခ ြုြ်ရ ်းမဏ္ဍှိြုငက် ကီ်းကှိို ခှိင
ို ်မှာစှာ အိုတပ် မစ်ခ နှိိုငရ
် တှာမှာြါ။

၂၀

(၂) လန်ခရ

ှာ နစ်ကှာလရတမှာ တှိင
ို ််းပြည်အနာဂတ်အတက် လှိိုအြ်တ ဥြရဒမ ှာ်းကှိို ရ ်းဆပြဌှာန််းပခင််း၊

ဥြရဒရ ်း ှာ

ံို်း ြ်ခ က်မ ှာ်း ပြြုလိုြ်ပခင််း၊ ဥြရဒမ ှာ်းအှာ်း ပြင်ဆင်ပခင််း၊ မလှိိုအြ်ရ

ြေ က် ှိမ််းပခင််း၊

ဘတ်ဂ က်မ ှာ်း

စှိစစ်ခ မတ်ပခင််း၊

ံို်းစမှိုမ ှာ်းအှာ်း

ှာ ဥြရဒမ ှာ်းအှာ်း

ဆန််းစစ်ပခင််းရတကှိို

အပြညအ
် ၀

ထှိရ ှာက်ရအှာင် လိုြ်ရဆှာင်ြေဲ့ှိို ခက်ခခြါတယ်။ အတှာ်းအဆီ်းမ ှာ်းစှာ ကကံြုရတွေ့ခ က ြါတယ်။ အထူ်း ပြေင်
mother law ပြေစ်ရနတ စစ်အှာဏှာ င် စနစ် အပမစ်တယ် ြေွေ့စည််းြံို အရပခခံဥြရဒကကီ်းကှိို ြေ က် ှိမ််းမြီ်း၊
ဒီမက
ှိို ရ စီနင် ြေက်ဒ ယ်ကှိို အရပခခံရ ှာ ြေွေ့စည််းြံို အရပခခံဥြရဒကကီ်းရြေါ်ထန််းလှာရအှာင် လိုြ်ရဆှာင်လိုဲ့ှိ
မ ခြါဘူ်း။

ဒီတှိိုကြ
် ကကီ်းမြီ်း င်

ြေက်ဒ ယ်

ဒီမက
ှိို
က်တစ်

ပြည်ရထှာင်စိုြေွေ့စည််းြံိုအရပခခံဥြရဒကကီ်းကှိို

ရ ်းဆပြဌှာန််းမြီ်း အိုတ်ပမစ်ခ နှိိုင်ရတှာမှာ ပြေစ်ြါတယ်။

(၃) လန်ခရ ှာ နစ်ကှာလရတမှာ ထှိရ ှာက်၍ တ ှာ်းမျှတရ ှာ တ ှာ်းစီ င်ရ ်း စနစ်ကကီ်းကှိို ပြြုပြင်ရပြှာင််းလြေှိိုဲ့
အခက်အခမ ှာ်းစှာ ကကံြုရတွေ့ခ ြါတယ်။ တ ှာ်းဥြရဒစှိို်းမှိို်းရ ်း (Rule of Law) နဲ့ တ ှာ်းမျှတမှို (Justice)
အရ ်းကှိစရ
စ တကှိို

အ

ဒီတက
ှိို ်ြကကီ်းမြီ်း င် အ

ံ ှာပမည်ရနမြီ်း၊

အဆံမြါတ

အရပမှာက် ြေယ် ှာ

ရပြှာဆှိိုရနခ တှာြါ။

ံနဲ့ အဆံတြါမြီ။ တ ှာ်းဥြရဒစှိို်းမှိို်းရ ်းနဲ့ မျှတရ ှာ တ ှာ်းစီ င်ရ ်း စနစ်ကကီ်းကှိို

ရြေှာ်ရဆှာင်နှိိုငရ
် တှာမှာ ပြေစ်ြါတယ်။

(၄)

လန်ခရ

ှာ

နစ်ကှာလရတမှာ

စီ်းြှာ်းရ ်းြေံွေ့မြေှိြု်းတှိို်းတက်ြေှိိုဲ့

နည််းလမ််းမ ှာ်းစှာနဲ့

ကကှိြု်းစှာ်းရနခရြမယ်

မြှိြုင်ဆှိိုင်မှိုအှာ်းရကှာင််းရ ှာ ရ ်းကက်စီ်းြှာ်းရ ်းစနစ်ကကီ်းကှိို ထှိရ ှာက်စှာ မရြေှာ်ရဆှာင်နင
ှိို ်ခြါဘူ်း။ စစ်အိုြ်စိုနဲ့
စစ်အိုြ်စိုအရြါင််းအြါမ ှာ်းက ှာ

စီ်းြှာ်းရ ်းရလှာကကကီ်းကှိို

လမ််းမှိို်းထှိန််းခ ြုြ်

ထှာ်းခ က

ဒီတက
ှိို ်ြကကီ်းမြီ်း င် စီ်းြှာ်းရ ်းကဏ္ဍဘက်စြေ
ံို ံွေ့မြေှိြု်းတှိို်းတက်ရ ်းအတက် ြှိိုမှိိုထှိရ ှာက်ရ

ြါတယ်။

ှာ ရပခလမ််း စ်မ ှာ်းကှိို

စတင်နှိိုငရ
် တှာမှာပြေစ်ြါတယ်။
(၅)

လန်ခရ

ှာ

ရဆှာင် က်ခရြမယ်

နစ်ကှာလရတမှာ
စစ်အြ
ို ်စိုနဲ့

လူမှိုတ ှာ်းမျှတမှို၊

စစ်အိုြ်စိုအရြါင််းအြါမ ှာ်း ွေ့

လူမှိုရြါင််းစည််းမှိုတှိိုဲ့
ရ

်းခမှိုရတ၊

အှာ်းရကှာင််းရစ န်

အနှိိုင်က င်

မ််းကှာ်းမှိုရတ

ပြေစ်ြှာ်းခြါတယ်။ ဒီတှိိုကြ
် ကကီ်းမြီ်း င် ခပခှာ်းဆက်ဆံမှိုမ ှာ်း ကင််း င််းမြီ်း၊ ညီညတ်ရ ှာ လူူ့အြေွေ့အစည််းကကီ်းကှိို
တည်ရဆှာက်နင
ှိို ရ
် တှာမှာ ပြေစ်ြါတယ်။

(၆)

လန်ခရ

ှာ

နစ်ကှာလရတမှာ

လံိုခခံြုရ ်းကဏ္ဍပြြုပြင်ရပြှာင််းလရ ်းကှိို

လိုြ်ရဆှာင်ြေဲ့ှိို

အခက်အခ၊

အတှာ်းအဆီ်းမ ှာ်းစှာ ကကံြုခ က ြါတယ်။ လူ ှာ်းလံိုခခံြုရ ်း၊ လူူ့အြေွေ့အစည််း ရဘ်းအနတ ှာယ် ကင််း င််းရ ်းနဲ့
လံိုခခံြုရ ်းတှိအ
ိုဲ့ တက် ကှာကယ်ရစှာင်ရ ှာက်ရြ်းနှိိုငရ
်

ှာ protection mechanisms မ ှာ်း ခ မတ်ြေှိိုဲ့ အရပခအရန

၂၁

မရြ်းခြါဘူ်း။ ဒီတှိိုကြ
် ကကီ်းမြီ်း င် နှိိုငင
် ံရတှာ်လခံို ခံြုရ ်းနဲ့ လူ ှာ်းလံိုခခံြုရ ်းကှိို ရြါင််းစြ်မြီ်း၊ ပြည် ူလူထိုအတက်
sense of security ကှိို ြေန်တ်းီ တည်ရဆှာက်နှိိုငရ
် တှာမှာ ပြေစ်ြါတယ်။

(၇)

လန်ခရ ှာ

နစ်ကှာလရတမှာ

ဘယ်လှိိုြင်ကကှိြု်းစှာ်းရြမယ်

ရ

ည်ခမံ ငှိမ််းခ မ််းရ ်းတည်ရဆှာက်နင
ှိို ်ြေဲ့ှိို

လိုြ်ငန််းစဉ်မ ှာ်းကှိို ထှိရ ှာက်စှာ မခ မတ်နင
ှိို ်ခြါဘူ်း။ ရနာငယ
် က်ြေ က်ဆီ်းမှိုမ ှာ်းစှာကှိို ကကံြုခ မြီ်း၊ စစ်ရ ်းကှိို
မငှိမ််းခ မ််းရ ်းထက်

ြှိိုမှိိုအကြှိိုရနတ

လံိုခခံြုရ ်းအင်စတီက ်း င််းပြေစ်ရ ှာ

စစ်တြ်ရ ကှာင်

ပြည်တင််းစစ်ကှိို

မ ြ်စနှိိုင်ခြါဘူ်း။ ဒီတှိိုကြ
် ကကီ်းမြီ်း င် လက်နက်ကင
ှိို တ
် ြ်ြေွေ့မ ှာ်းအရြေါ် အ ြ်ဘက် အိုြ်ခ ြုြ်မှိုနဲ့ ကြ်ကမှိုကှိို
တည်ရဆှာက်နင
ှိို ရ
် တှာမှာ ပြေစ်တအတက် မငှိမ််းခ မ််းရ ်း လိုြ်ငန််းစဉ်မ ှာ်း ရြေှာ်ရဆှာင်တည်ရဆှာက်နင
ှိို ရ
် တှာမှာ
ပြေစ်ြါတယ်။

ဒီတက
ှိို ်ြကကီ်းမြီ်း င် က မတှိိုဲ့ ပြည်

ူရတဟှာ စစ်အိုြ်စိုြေန်တီ်းထှာ်းတ ရတှာအိုြ်ထကရန လတ်ရပမှာက်ရတှာမှာြါ။

မြှိြုင်တတ
ူ န််း င်ရ ွေ့မှာြါ။ တက်ြွဲဝင်အသ၊ တက်ြွဲဝင်သတပဖငဲ့် အဆေးသတ်တက်ြွဲ ဆင်နွဲကကြေါစ။ို့

ခင်မမမ ြုှိ ်း (၄၊၃၊ ၂၀၂၁)

၂၂

ရဆာင်ေးြေါေး
Gender နှငဲ့် တင်ေးပြည်ကာကယ်ရ ေး
နှိဒါန််း

တင်ေးပြည်ကှာကယ်ရ ်းကှိို
အခ က်မ ှာ်းကရတှာ
ဘှာ

က်ရ ှာက်မှို ှိရစတ အခ က်အလက်မ ှာ်းစှာ ှိြါတယ်။ အဓှိက

နှိင
ို ်ငရ
ံ ်းတည်မငှိမ်မှို၊

ှာရ ်း ှာြဋှိြကခမ ှာ်းနင်

အရပခအရန၊

ပြည် ူူ့ဝန်ရဆှာင်မှိုရ ်း ှာ

တင််းမှာမှိုမ ှာ်း၊

ထှိရ ှာက်မှို၊

ဘှာဝြတ်ဝန််းက င်ရ ်း ှာ

ံတမန်ရ ်း ှာ၊ အှိမ်နီ်းခ င််းနှိိုငင
် ံမ ှာ်း ွေ့ စစ်အင်အှာ်း၊ ရဒ

က်ရ ှာက်ရစတ
လူမ ြုှိ ်းစိုရ ်း ှာနင်

ပြဿနာမ ှာ်း၊

ြထဝီနှိိုင်ငရ
ံ ်း

တင််း စစ်ရ ်းြူ်းတရဆှာင် က်မှုမ ှာ်း

စတှာရတ ပြေစ်ြါတယ်။ အဆှိိုြါ အရပခအရနမ ှာ်းဟှာ ရပြှာင််းလ ရှိုြရ
် ထ်းရနတတ်တှာရ ကှာင် ကှာကယ်ရ ်း
မူဝါဒဆှိိုင် ှာ
နှိိုင်ငံအ

မူရဘှာင်မ ှာ်းကှိို

်းီ ီ်းမှာ

ရပြှာင််းလရနရ

ပြြုလြ
ို ်ရလ ှိ ကြါတယ်။

ှာ

အရပခအရနမ ှာ်းနအ
ဲ့ ညီ

ဒီလှိိုပြြုလိုြ် ှာမှာ

ပြန်လည်

ံို်း ြ်မှိုမ ှာ်းကှိို

က ှာ်းမရ ်း ှာကှိစစ ြ်မ ှာ်းကှိိုလည််း

ထည် င််းစဉ််းစှာ်းမှိုရတ ပြြုလိုြ်လှာ ကြါတယ်။

ကှာကယ်ရ ်း မူဝါဒ

ကှာကယ်ရ ်းမူဝါဒမ ှာ်းမှာ

ဒီမက
ှိို
က်တစ်အ ြ်ဘက်အိုြ်ခ ြုြ်မှိုနင်

ကှာကယ်ရ ်းဘတ်ဂ က်မ ှာ်း ခရဝခ ထှာ်းမှို၊ ရခတ်မီြေံွေ့မြေှိြု်းရ
ြူ်းရြါင််းရဆှာင် က်မှို

ဆှိိုင် ှာ

အရပခခံမူမ ှာ်း

ကြ်ကမှို၊

ကှာကယ်ရ ်းစီမံခနဲ့်ခမှို၊

ှာ တြ်မရတှာ်တည်ရဆှာက်ရ ်း၊

(Strategic

Principles

of

Defence

နှိိုင်ငတ
ံ ကှာနင်
Policy)

ကှိို

ကနဦ်းခ ထှာ်းရလ ှိ ကြါတယ်။ အဆှိိုြါ အရပခခံမူမ ှာ်းအရြေါ်အရပခခံမြီ်း ကှာကယ်ရ ်းစနစ် (Defence System)
ကှိို ခှိင
ို ်မှာစှာ တည်ရဆှာက်ထှာ်း ှိ ကြါတယ်။

ကှာကယ်ရ ်းစနစ်နဲ့ ြတ် က်မြီ်း အ ြ်ဘက်အိုြ်ခ ြုြမ
် ှို (Civilian Command)၊ လတ်ရတှာ်မ ကြ်ကမှို
(Parliamentary

Oversight)၊

ကှာကယ်ရ ်းဘတ်ဂ က်ခရဝမှို

(Defence

Budget

allocation)၊

ကှာကယ်ရ ်းအ င််းအပမစ်မ ှာ်း စီမံခနဲ့်ခမှိုစနစ် (Defence Resource Management System)၊ ကှာကယ်ရ ်း

၂၃

ဥြရဒ (Defence Act)၊ ကည််းရ ရလ တြ်မ ှာ်း (Armed Forces) ၏ ြေွေ့စည််းြံိုမ ှာ်း၊ operational and
administrative

Chain

of

Command

ဆှိိုင် ှာ

ကှိစစ ြ်မ ှာ်း၊

တြ်အ ယ်အစှာ်း၊

တြ်ရန ှာခ ထှာ်းရ ်း စတ ကှိစစ ြ်မ ှာ်းကှိို ထည် င််းစဉ််းစှာ်းရလ ှိ ကြါတယ်။ ယူနရ
ီ ြေှာင််း
ှာထူ်းအဆင်အတန််း

လက ငရ
် ်းနင်
တ်မတ်ခ က်မ ှာ်းနင်

တ်မတ်ခ က်မ ှာ်းဆှိိုင် ှာ မူဝါဒမ ှာ်းကှိိုလည််းခ မတ်ထှာ်း ှိမြီ်း၊ အ ြ် ှာ်းဝန်ထမ််းမ ှာ်းအှာ်း

စီမံခနဲ့်ခပခင််းစနစ်(Civilian Personnel Management System) ကှိိုလည််း ခ မတ်ရဆှာင် က်ရလ ှိြါတယ်။ ၂၁
ှာစို ကှာကယ်ရ ်း မူဝါဒမ ှာ်း ခ မတ်ပခင််းနဲ့ ပြင်ဆင် တ်မတ်ပခင််းရတမှာ က ှာ်းမရ ်း ှာ အရပခခံမူမ ှာ်းကှိိုြါ
အရလ်းထှာ်းမြီ်း ထည် င််းလှာ ကြါတယ်။

ကှာကယ်ရ ်းဆှိိုင် ှာ ကှိစစ ြ်မ ှာ်း

ကှာကယ်ရ ်းဆှိိုင် ှာ ကှိစစ ြ်မ ှာ်းကှိို ရယဘိုယ အှာ်းပြေင် အြှိိုင််း (၁၃) ြှိင
ို ််း ခမြီ်း ထည် င််း စဉ််းစှာ်းရလ
ှိ ကြါတယ်။
(၁) ကှာကယ်ရ ်း မူဝါဒရ ်း ှာ လိုြ်ထံို်းလိုြ်နည််းမ ှာ်း (Defence Policy settings)
ကှာကယ်ရ ်း

မူဝါဒရ ်း ှာ

လိုြ်ထံို်းလိုြ်နည််းမ ှာ်း

ခ မတ် ှာမှာ

ကှာကယ်ရ ်းမူဝါဒမ ှာ်းနင်

ြတ် က်၍

အစှိို်း ၏အခန််းကဏ္ဍ၊ ကှာကယ်ရ ်းဆှိင
ို ် ှာ ကှိစစမ ှာ်းနင် စြ်လ ဉ််း၍ အပမင် ရဘှာထှာ်းမ ှာ်းအှာ်း လတ်ရတှာ်တင်
ပြဌှာန််းနှိိုင်ပခင််း၊

ကှာကယ်ရ ်းမူဝါဒမ ှာ်း

ခ မတ်ပြဌှာန််းပခင််းနင်

စြ်လ ဉ််း၍

မမတ၏

အခန််းကဏ္ဍ၊

ကှာကယ်ရ ်းမူဝါဒမ ှာ်း ခ မတ်ပြဌှာန််းပခင််းနင် စြ်လ ဉ််း၍ကှာကယ်ရ ်းဝန်ကကီ်း၏ အခန််းကဏ္ဍ၊ ကှာကယ်ရ ်း
မူဝါဒ ထိုတ်ပြန်ရ ကပငှာပခင််းနင် ြတ် က်၍ လိုြ်ထံို်းလိုြ်နည််းမ ှာ်း၊ ကှာကယ်ရ ်း မူဝါဒနင် ြတ် က်၍
ိုရတ

နနင် မူဝါဒရ ်း ှာ အင်စတီက ်း င််းမ ှာ်း၏ အခန််းကဏ္ဍ စတှာရတကှိို ထည် င််းစဉ််းစှာ်းရလ ှိြါတယ်။

(၂) အ ြ်ဘက်စစ်ဘက်ဆက်နယ်ြတ် က်မှို
အ ြ်ဘက်စစ်ဘက်

ဆက်နယ်ြတ် က်မှိုမ ှာ်းကှိို

စဉ််းစှာ်း ှာမှာ

စစ်တြ်၏ မှိင
ို ်း် ရ ကှာင််းနင်

စြ်လ ဉ််း၍

လူထိုအှာ်း အ ရ
ှိ ြ်းထှာ်းမှို အရပခအရန၊ လူူ့အြေွေ့အစည််းထတင် စစ်တြ်၏အခန််းကဏ္ဍအှာ်း ြံိုရြေှာ်ထှာ်းရ

ှာ

အရပခအရန၊ နှိိုငင
် ရ
ံ ်းနင် စစ်တြ်အ ကှာ်း ဆက်နယ်ြတ် က်မှို၊ စစ်တြ်အတင််းတင် တှိင
ို ််း င််း ှာ်းမ ှာ်းနင်
က ှာ်းမရ ်း ှာြါဝင်မှို

အရပခအရန၊

ကရလ်းစစ် ှာ်းအရပခအရန၊

ှာထူ်းတှိို်းရ ်းကှိစစမ ှာ်း၊

အမငှိမ််းစှာ်းနင်

စစ်တြ်၏လူမှိုအ င
ှိို ််းအဝန််း

အနာ်းယူမှိုဆှိိုင် ှာ

ခံစှာ်းခင်မ ှာ်း

ကှိိုယ်စှာ်းပြြုမှိုမ ှာ်း၊

စတှာရတကှိို

ထည် င််း

စဉ််းစှာ်းရလ ှိ ကြါတယ်။

၂၄

(၃) ကှာကယ်ရ ်းကဏ္ဍနင် ဒီမှိိုက က်တစ်အ ြ်ဘက်အိုြခ
် ြုြ်မှို (Democratic Control of Defence Sector)
ကှာကယ်ရ ်းကဏ္ဍနင်

ဒီမက
ှိို
က်တစ်

အ ြ်ဘက်အြ
ို ်ခ ြုြ်မှိုဆှိိုင် ှာ

ဝန်ကကီ်း ည် အ ြ် ှာ်း ပြေစ်ပခင််း၊ ကှာကယ်ရ ်း ဦ်းစီ်းခ ြုြအ
် ှာ်း

စဉ််းစှာ်းခ က်မ ှာ်းမှာ

ကှာကယ်ရ ်း

မမတမ လံခို ခံြုရ ်းရကှာ်မ င်၏ ရထှာက်ခမ
ံ ပှို ြေင်

ခနဲ့်အြ်ပခင််း၊ ဒီမက
ှိို
က်တစ် အ ြ်ဘက်အိုြ်ခ ြုြ်မှိုအှာ်း ြေွေ့စည််းြံိုအရပခခံဥြရဒတင် ရြေှာ်ပြထှာ်းပခင််း၊ကှာကယ်ရ ်း
မူဝါဒမ ှာ်း ခ မတ်ပြဌှာန််း ှာတင် အ ြ် ှာ်း ကှာကယ်ရ ်း ဝန်ကကီ်း ဦ်းရဆှာင်ရ
ပြဌှာန််းပခင််း၊

ကှာကယ်ရ ်း

ဝန်ကကီ်းဌှာနတင်

အ ြ် ှာ်းမ ှာ်း

ှာကှာကယ်ရ ်း ဝန်ကကီ်းဌှာနမ

ြါဝင်ပခင််း၊

ကှာကယ်ရ ်း

မူဝါဒမ ှာ်း

ခ မတ်ပြဌှာန််း ှာတင် အ ြ်ဘက်အြေွေ့ အစည််းမ ှာ်းနင် public consultation ပြြုလိုြ်ပခင််း၊ ကှာကယ်ရ ်း
မူဝါဒမ ှာ်းနင်

ြတ် က်၍

ြင်လင််း

ပမင် ှာမှို ှိပခင််း၊

ကှာကယ်ရ ်း

မူဝါဒမ ှာ်းအှာ်း

စစ်တြ်မ

အရကှာင်အထည်ရြေှာ်ရဆှာင် က် န် တှာဝန် ှိပခင််း စတှာရတကှိို ထည် င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ်။

(၄) လတ်ရတှာ်နင် တ ှာ်းစီ င်ရ ်းအှာဏှာမ ှာ်းမ ကှာကယ်ရ ်းကဏ္ဍအှာ်းကြ်ကမှို (Legislative and Judicial
Oversight of Defence Sector)
ကှာကယ်ရ ်းတင် အ ြ်ဘက်မ စှိို်းမေးမှု (Civilian Supremacy)

ရဘှာတ ှာ်းမ ှာ်းကှိို ြေွေ့စည််းြံိုအရပခခံဥြရဒတင်

ထည် င််းထှာ်းပခင််း၊ ကှာကယ်ရ ်းဘတ်ဂ က်ကိုှိ လတ်ရတှာ် ှိိုဲ့ တင်ပြ၍ အတည်ပြြုခ က် ယူပခင််း၊ ကှာကယ်ရ ်း
အ

ံို်းစ တ
ှိ ်မ ှာ်းနင်

ြတ် က်၍

လတ်ရတှာ်မ

ကှာ်းနာစစ်ရဆ်းခင် ှိပခင််း၊

လတ်ရတှာ်တင်

လံိုခခံြုရ ်းနင်

ကှာကယ်ရ ်းဆှိိုင် ှာ ရကှာ်မတီ ထှာ်း ှိပခင််း၊ ကှာကယ်ရ ်းကဏ္ဍနင် စြ်လ ဉ််း၍ criminal and civil codes of
conduct မ ှာ်း ဆှိင
ို ် ှာ လိုြထ
် ေးလိုြ်နည််းမ ှာ်းခ မတ်ပခင််း၊ အ ြ်ဘက်ဥြရဒ ခ ြုှိ ်းရြေှာက်မှိုမ ှာ်းအှာ်း တ ှာ်းစီ င်ပခင််း၊
တ ှာ်းမျှတမှို၊ ယံို ကည်မှိုနင် ြင်လင််းပမင် ှာမှိုအှာ်း ပမင်တင်ပခင််း စတှာရတကှိို ထည် င််းစဉ််းစှာ်းရလ ှိြါတယ်။

(၅) လံိုခခံြုရ ်း ှာ မခှိမ််းရခ ှာက်မှို ဆန််းစစ်ခ က်နင် ကှာကယ်ရ ်းဆှိိုင် ှာ လှိိုအြ်ခ က်မ ှာ်း (Security Risk
Assessments and Defence Requirements)
ပြည်တင််းပြည်ြ

မခှိမ််းရခ ှာက်မှိုမ ှာ်းအှာ်း

ရလလှာဆန််းစစ်ခ က်၊

မခှိမ််းရခ ှာက်မှိုမ ှာ်းအှာ်း

ထှိန််းခ ြုြ်နင
ှိို ် န်

ကှာကယ်ရ ်း လှိိုအြ်ခ က်မ ှာ်း စတှာရတကှိို ထည် င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ်။

(၆) ကှာကယ်ရ ်းကဏ္ဍ စီမံခနဲ့်ခမှို (Defence Management)
ကှာကယ်ရ ်းကဏ္ဍ

စီမံခနဲ့ခ
် ရ ်းအတက်

အစီအစဉ်မ ှာ်း၊

ကကှိြုတင်ပြင်ဆင်မှိုမ ှာ်းနင်

စီမံခနဲ့်ခရ ်းပြေစ်စဉ်၊

၂၅

ဘဏ္ဍှာရ ်းဆှိိုင် ှာ

အစီအမံမ ှာ်း၊

လက်နက်ြစစည််း

ဝယ်ယူမှိုဆှိိုင် ှာ

အ င််းအပမစ်ဆင
ှိို ် ှာ စီမံခနဲ့်ခမှိုမ ှာ်း၊ ဘတ်ဂ က်ခရဝမှိုနင်

စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ှာ်း၊

လူူ့စမ််းအှာ်း

ံို်းစမှို၊ စစ် ှာထူ်းခနဲ့်ထှာ်းရ ်း ဆှိိုင် ှာ ကှိစစ ြ်မ ှာ်းကှိို

ထည် င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ်။

(၇) တှာဝန်ခံမှိုနင်လိုြ်ြှိိုင်ခင် (accountability and authority)
အမှိနဲ့်ရြ်းမှို၊ တှာဝန်ခံမှို၊ တြ်တင််းတြ်ပြင် လိုြ်ြှိိုင်ခင်မ ှာ်း၊ လူထိုဆက်ဆံရ ်း၊ မီဒီယှာ ဆက်ဆံရ ်းဆှိိုင် ှာ
ကှိစစ ြ်မ ှာ်းကှိို ထည် င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ်။

(၈) စမ််း ည် (Capabilities)
တြ်ရန ှာခ ထှာ်းမှို၊

စစ်မထ
ှို မ််းမ ှာ်းအှာ်း

ရလက င် င် ကှာ်းရြ်းပခင််း

အစီအစဉ်၊

တြ်စည််းကမ််းလှိိုကန
် ာမှို၊

စမ််း ည်ပြည်ဝမှို၊ ြရ ှာ်ြေက် င်နယ်စမ််း ည်မ ှာ်း ပြေည်ဆည််းရြ်းမှို စတှာရတကှိို ထည် င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ်။

(၉) နှိင
ို င
် ံတကှာ စံခ န
ှိ စ
် ံညန််းမ ှာ်းနင် ကှိိုကည
် ီပခင််း (Compliance with International Norms and Practices)
င်ရလ ှာ်ရ ှာ

နှိိုင်ငတ
ံ ကှာ

ဥြရဒနင်

က င်ဝတ်မ ှာ်းအှာ်း

လှိိုကန
် ာက င် ံို်းပခင််း၊

လှိိုကန
် ာက င်

ံို်းမှို

အှာ်းရကှာင််းရစ န် လှိအ
ို ြ် ည် စမ််း ည်မ ှာ်း ပြေည်ဆည််းရြ်းပခင််း၊ ကှာကယ်ရ ်းနည််းြညှာနင် စစ်လက်နက်
ြစစည််းမ ှာ်း

ဆှိိုင် ှာ

နှိိုင်ငတ
ံ ကှာ

က ငဝ
် တ်မ ှာ်းအှာ်း

ရလ်းစှာ်းလှိိုကန
် ာပခင််း

စတှာရတကှိို

ထည် င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ်။

(၁၀) ဝန်ထမ််းရ ်း ှာ (Personnel structures and practices)
တှိက ရ

ှာ တှာဝန်နင် လိုြ်ြှိိုင်ခင်

စီမံခနဲ့ခ
် ပခင််း၊

ှာထူ်းတှာဝန်အလှိိုက်

တ်မတ်ခ က်မ ှာ်း

ှိပခင််း၊ လူူ့စမ််းအှာ်း အ င််းအပမစ်မ ှာ်းအှာ်း စနစ်တက

တ်မတ်ပြဌှာန််းထှာ်းရ

ှာ

က င်ဝတ်မ ှာ်း

ှိပခင််း

စတှာရတကှိို

ထည် င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ်။

(၁၁) ဘဏ္ဍှာရ ်း ှာ စီမံခ က်နင် အ င််းအပမစ်မ ှာ်း ခရဝခ မတ်ပခင််း (Financial Planning and Resource
Allocation)

၂၆

ဘဏ္ဍှာရ ်းမူဝါဒမ ှာ်းနဲ့

ြစစည််းဝယ်ယူရ ်းမူဝါဒမ ှာ်း၊

အ င််းအပမစ်မ ှာ်း

ခရဝအ ံို်းပြြုပခင််းဆှိိုင် ှာ

မူမ ှာ်းကှိို

ထည် င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ်။

(၁၂) ကှာကယ်ရ ်း အ ံို်းစ တ
ှိ ်မ ှာ်းအှာ်း စီမံခနဲ့်ခပခင််း (Management of Defence Spending)
ကှာကယ်ရ ်းအ

ံို်းစ တ
ှိ ်မ ှာ်းအှာ်း

ဘဏ္ဍှာရ ်းဆှိိုင် ှာ

ယူ ံို်းစမှို၊

ဘတ်ဂ က်ပြင်ဆင်ရတှာင််းခံမှို၊

ထှိရ ှာက်စှာ

ံို်းစမှို၊

ှိကှာခ ှိမှို စတှာရတကှိို ထည် င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ်။

(၁၃) နှိိုငင
် ံတကှာနင် ြူ်းရြါင််း ရဆှာင် က်ပခင််း (International Cooperation)
ကှာကယ်ရ ်းဆှိိုင် ှာ ကှိစစ ြ်မ ှာ်းတင် နှိိုငင
် ံတကှာနင် ြူ်းရြါင််းရဆှာင် က်မ၊ှို ကှာကယ်ရ ်းဆှိိုင် ှာ ြူ်းရြါင််း
ရဆှာင် က်မှိုမ ှာ်းတင် ပြည်ထရ ်းနင် နှိင
ို ်ငံပခှာ်းရ ်း မူဝါဒမ ှာ်းနင်ဆက်စြ် ရဆှာင် က်မှို၊အှိမန
် ီ်းခ င််းနှိင
ို ်ငံမ ှာ်းနင်
ဆက်ဆံရ ်း မူဝါဒမ ှာ်းတင် ကှာကယ်ရ ်း၏ အခန််းကဏ္ဍ စတှာရတကှိို ထည် င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ်။

ကှာကယ်ရ ်းဆှိိုင် ှာ ကှိစစ ြ်မ ှာ်းမှာ က ှာ်းမရ ်း ှာ

ှိပမင်နာ်းလည်မှု ှိပခင််း (Gender Awareness)၊ က ှာ်းမရ ်း ှာ

အပမင် ှိပခင််း (Gender Perspectives)၊ က ှာ်းမရ ်း ှာ ဆန််းစစ်ခ က်မ ှာ်း ပြြုလိုြ်ပခင််း (Gender analysis)၊
က ှာ်းမရ ်း ှာ

တိုနဲ့်ပြန်ရဆှာင် က်ပခင််း

ထည် င််းစဉ််းစှာ်းလှာ ကြါတယ်။

(Gender

Gender

Responsiveness)

Responsive

Defence

တှိက
ိုဲ့ ှိိုလည််း
Sector

ကမဘှာတဝမ််းမှာ

ြေစ်ထန််းလှာရ ်းအတက်

လိုြ်ရဆှာင်လှာ ကြါတယ်။

က ှာ်းမရ ်း ှာ တိုနဲ့်ပြန်ရဆှာင် က်မှို ှိရ

ှာ ကှာကယ်ရ ်းကဏ္ဍ

ဒီမက
ှိို
က်တစ် အ ြ်ဘက်စစ်ဘက် ဆက်ဆရ
ံ ်း ရဘှာတ ှာ်းအ

နှိင
ို ်ငရ
ံ တှာ်စှာ အင်အှာ်း အ

တ ှာ်းဝင်လြ
ို ရ
် ဆှာင်ခင် တ
ှိ

ဒါရ ကှာင်

တခိုတည််းရ ှာ

အ ှာပြေစ်ြါတယ်။

ကှာကယ်ရ ်းနဲ့

ံို်းပြြုမက
ှို ှိို
လံိုခခံြုရ ်း

ဝန်ရဆှာင်မှိုမ ှာ်း ပြြုလိုြ် ှာမှာ ဒီမက
ှိို ရ စီ အိုြ်ခ ြုြရ
် ်းအရြေါ် တှာဝန်ခမ
ံ ှို ှိ ြါမယ်။ လတ်ရတှာ်ဟှာ လံိုခခံြုရ ်းနင်
ကှာကယ်ရ ်း

အ

ံို်းစ တ
ှိ ်မ ှာ်းကှိိုခ မတ်ရြ်း မယ်

တခိုတည််းရ

တ်မတ်အြေွေ့ပြေစ်ြါတယ်။ ကှာကယ်ရ ်း အင်အှာ်းစိုမ ှာ်းဟှာ နှိိုင်ငရ
ံ ်းအ
ကှာကယ်ရ ်းနဲ့

ှာ

ြေွေ့စည််းြံိုအရပခခံဥြရဒအ
ဘက်လှိိုကမ
် ှို ကင််း င််း ြါမယ်။

လံိုခခံြုရ ်းကဏ္ဍ ဝန်ထမ််းမ ှာ်းဟှာ နှိင
ို ်ငတ
ံ င််းနင်နှိိုငင
် ံတကှာ ဥြရဒမ ှာ်းကှိို ခ ြုှိ ်းရြေှာက်ြါက

တ ှာ်းရံို်းမ ှာ်းအရြေါ် တှာဝန်ခမ
ံ ှို ှိ ြါမယ်။

၂၇

ကှာကယ်ရ ်းမူဝါဒနဲ့
က ှာ်းမရ ်း ှာ

စှာခ ြုြ် စှာတမ််းမ ှာ်း၊ စစ်ဘက်ဆင
ှိို ် ှာ က င်ဝတ်မ ှာ်း၊ မဟှာဗ ဟှာမ ှာ်း၊ မူရဘှာင်မ ှာ်းမှာ

ကှိစစ ြ်မ ှာ်းကှိို

ထည်

င််းစဉ််းစှာ်း န်

လှိိုအြ်မြီ်း၊

ကှာကယ်ရ ်းကဏ္ဍ

အြါအဝင်

လံိုခခံြုရ ်းကဏ္ဍမ ှာ်းအှာ်းလံို်း gender responsiveness ပြေစ် န် လှိိုအြ်ရ ကှာင််း အကကံပြြုရဆ်းရန်းခ က်မ ှာ်းလည််း
ရြေါ်ထန််းလှာြါတယ်။

ကှာကယ်ရ ်းနဲ့

လံိုခခံြုရ ်း

အင်စတီက ်း င််းမ ှာ်းမှာ

Gender

Responsiveness

ပြေစ် န်

လှိိုအြ်ပြီေး

ပြေညဆ
် ည််းရဆှာင် က် မမယ်ဒင
ှိို ်မင် င််း (၁၆) ခိုကှိို ြညှာ င်မ ှာ်းက ရြေှာ်ထတ
ို ်ထှာ်း ကြါတယ်။

ဒှိိုင်မင် င််း(၁၆)

ခိုအနက်

စမ််းရဆှာင် ည်နင်ရလက ငရ
် ်း၊

ကဏ္ဍကကီ်း(၁)

မှာ

ဝန်ရဆှာင်မှိုမ ှာ်းအှာ်း

လိုြ်ငန််းရဆှာင် က် ှာတင်
လက်လမ််းမီပခင််း၊

ထှိရ ှာက်မှိုပြေစ်မြီ်း၊

က ှာ်းမရ ်း ှာ

မှိုခင််း တင််း

အခ က်အလက်မ ှာ်း ရကှာက်ယူပခင််း စတ ဒှိင
ို ်မင််း င််း (၃) ခိုနဲ့ ကှာကယ်ရ ်း အင်စတီက ်း င််းမ ှာ်း ွေ့

က ှာ်း

မရ ်း ှာတိုန်ပဲ့ ြန်ရဆှာင် က်မှိုကှိို ရလလှာဆန််းစစ် ကြါတယ်။

ကဏ္ဍကကီ်း (၂) မှာ ဥြရဒ၊ မူဝါဒ၊

စီမံကှိန်း် မ ှာ်းနင်

က်ဆှိိုင်မြီ်း ၊ အမ ြုှိ ်း ှာ်းအဆင၊် ရဒ တင််းနင် နှိိုငင
် ံတကှာ

စံနှိုန်း် မ ှာ်း၊ အင်စတီက ်း င််း မူဝါဒ၊ လိုြ်ထံို်းလိုြ်နည််းမ ှာ်းနင် ခ တ
ှိ ်ဆက် ရြါင််းစည််းရဆှာင် က်မှိုမ ှာ်း စတ
ဒှိိုင်မင််း င််းမ ှာ်းနဲ့ က ှာ်းမရ ်း ှာ တိုနဲ့်ပြန်ရဆှာင် က်မက
ှို ှိို ရလလှာဆန််းစစ်နင
ှိို ်ြါတယ်။

ကဏ္ဍကကီ်း (၃) မှာ လူမအ
ှို
လူူ့အြေွေ့အစည််း၏

ှိိုကအ
် ဝန််းဆက်ဆရ
ံ ်းနင်

အပမင် ရဘှာထှာ်းမ ှာ်း၊

က်ဆှိိုင်မြီ်း၊ကှာကယ်ရ ်းနဲ့ လံိုခခံြုရ ်းကဏ္ဍအရြေါ်

လူထိုနင်ြူ်းရြါင််းရဆှာင် က်ပခင််း၊

အကကံပြြုခ က်မ ှာ်း

ယူ ည်

အရပခအရနမ ှာ်း စ ည် ဒှိိုင်မင််း င််း နစ်ခိုပြေင် ဆန််းစစ်ရလလှာ ကြါတယ်။

ကဏ္ဍကကီ်း (၄) မှာ တှာဝန်ခံမှု၊ ကြ်ကမှုနင်

က်ဆှိိုငမ် ြီ်း၊ ကှာကယ်ရ ်းနဲ့ လံိုခခံြုရ ်း အင်စတီက ်း င််းမ ှာ်း၏

ဝန်ထမ််းမ ှာ်းအှာ်း တှိင
ို ် ကှာ်း အရ ်းယူနင
ှိို ်မအ
ှို ရပခအရနနင် ပြင်ြရ ်း ှာ၊ အတင််းရ ်း ှာ အ ြ်ဘက်ကြ်ကမှို
အရပခအရနမ ှာ်းကှိို ရလလှာဆန််းစစ်နင
ှိို တ
် ဒှိိုင်မင််း င််း နစ်ခြ
ို ါဝင်ြါတယ်။

၂၈

ကဏ္ဍကကီ်း

(၅)

မှာ

ဝန်ထမ််းရ ်း ှာနင်

ဝန်ထမ််းရခေါ်ယူပခင််းနင်
ရန ှာခ ထှာ်းပခင််း၊

က်ဆင
ှိို ်မြီ်းကှာကယ်ရ ်းနဲ့

ရ ်းခ ယ်ခနဲ့်ထှာ်းပခင််း၊

ဝန်ထမ််းမမရစ န်

၊

လံိုခခံြုရ ်းအင်စတီက ်း င််းမ ှာ်း ွေ့

ရဆှာင် က်ပခင််း၊

တှာဝန်ရြ်းအြ်ပခင််း၊

ှာထူ်းတှိ်းို ပမင်ပခင််းနင် ခံစှာ်းခင်မ ှာ်း ရြ်းအြ်ပခင််း၊ လက်တရခေါ်ယူပခင််းနင် ရထှာက်ြံပခင််း၊

နည််းြညှာနင် လိုြ်ငန််း ံို်းြစစည််းမ ှာ်း ြံြှိို်းကူညီပခင််း စတ ဒှိိုင်မင််း င််းမ ှာ်းတင် က ှာ်းမရ ်း ှာ တိုနပ်ဲ့ ြန်ထည်

င််းမှို

ှိရစရ ်းကှိို ဆှိိုလှိိုြါတယ်။

ကဏ္ဍကကီ်း (၆) မှာ အင်စတီက ်း င််းယဉ်ရက ်းမှိုနင်
မှာ

က ှာ်းမရ ်း ှာ

နာ်းလည်

က ှာ်းမရ ်း ှာ တန််းတူညီမျှမှို

ှိ ှိမှို

က ှာ်းမရ ်း ှာ

ပမင်မှာ်းရစ န်

င်တန််းမ ှာ်းရြ်းပခင််း၊

ှိရစ န် ရဆှာင် က်ပခင််း ၊ အမ ှာ်းပြည်

အခန််းကဏ္ဍကှိို ပမငတ
် င်ရြ်းပခင််း စ

ဒီအတက်

က်ဆှိိုင်မြီ်း၊ကှာကယ်ရ ်းနဲ့ လံိုခခံြုရ ်း အင်စတီက ်း င််းမ ှာ်း
ဦ်းရဆှာင်မှို

အခန််းကဏ္ဍတင်

ူရ ွေ့ပြယိုဂတ
် င် အမ ြုှိ ်း မီ်းမ ှာ်း၏

ည် ဒှိင
ို ်မင််း င််းမ ှာ်း လိုြ်ရဆှာင် န် ပြေစ်ြါတယ်။

တိုန်ပဲ့ ြန်မှို ရ
ှိ

ှာ

ကှာကယ်ရ ်းကဏ္ဍပြြုပြင်ရပြှာင််းလမှိုမ ှာ်း

လှိိုအြ်ရ ကှာင််းကှိို

အကကံပြြုရဆ်းရန်းလှာ ကြါတယ်။

Gender Responsive Defence Reform

Gender-responsive defence reform ပြြုလိုြ်ပခင််းပြေင်
•

က ှာ်းမရ ်း ှာ မတူညရ
ီ

•

က ှာ်းမရ ်း ှာနင်

ှာ လံိုခခံြုရ ်းလှိိုအြ်ခ က်မ ှာ်းကှိို တိုန်ပဲ့ ြန်ရဆှာင် က်နင
ှိို ်ပခင််း

က ှာ်းမရ ်း ှာ

အ ကမ််းြေက်မှိုမ ှာ်းကှိို

တိုန်ပဲ့ ြန်ရပြေ င််းနှိင
ို ရ
်
ှာ

စမ််း ည်

တည်ရဆှာက်နင
ှိို ်ပခင််း
•

စစ်တြ်၊ ကှာကယ်ရ ်း ဝန်ကကီ်းဌှာနနင် ကှာကယ်ရ ်းကဏ္ဍ ကြ်ကမှိုအြေွေ့မ ှာ်းတင် အမ ြုှိ ်း မီ်းမ ှာ်း

ြါဝင်လှာရစ န် လိုြ်ရဆှာင်နင
ှိို ်ပခင််း
•

လက်နက်ကှိိုငတ
် ြ်ြေွေ့ဝင်မ ှာ်းမ က ြု်းလန်ရ

ှာ ခပခှာ်းဆက်ဆံမှိုမ ှာ်းနင် လူူ့အခင်အရ ်း ခ ြုှိ ်းရြေှာက်မမ
ှို ှာ်းကှိို

အဆံို်း တ်နှိိုငပ် ခင််း
•

အ ြ်ြေက်အြေွေ့အစည််းနင် လက်နက်ကှိိုငတ
် ြ်မ ှာ်းအ ကှာ်း ခှိင
ို ်မှာရ ှာ ဆက်ဆရ
ံ ်းကှိို တည်ရဆှာက်

နှိိုင်ပခင််း

၂၉

•

လံိုခခံြုရ ်းနင်

က ှာ်းမရ ်း ှာ

ကဏ္ဍဆှိိုင် ှာ

လိုြ်ထံို်းလိုြ်နည််းမ ှာ်းအှာ်း လှိိုကန
် ာက င်
စတ အက ြုှိ ်းရက ်းဇူ်းမ ှာ်း

ဆက်စြ် ည်

နှိိုင်ငတ
ံ ကှာ

ဥြရဒမ ှာ်းနင်

ံို်းပခင််း

ှိနင
ှိို ်ြါတယ်။

က ှာ်းမရ ်း ှာ တိုန်ပဲ့ ြန်မှို ရ
ှိ
ှာ ကှာကယ်ရ ်းကဏ္ဍ ပြြုပြင်ရပြှာင််းလရ ်းပြေစ်စဉ်မှာ အမ ြုှိ ်း မီ်းမ ှာ်း အြါအဝင်
ကဏ္ဍစံိုမ ြါဝင်မှိုက အရ ်းကကီ်းြါတယ်။ ပြန်လည်
စမ််း ည်ကှိို က ှာ်းမရ ်း ှာ

ံို်း ြ် ှာမှာ ြါဝင်

ည် အစိုအြေွေ့မ ှာ်း၏ က ှာ်းမရ ်း ှာ

င်တန််းမ ှာ်းရြ်းပခင််း၊ အလိုြရ
် ရ
ံို ဆ်းရန်းြမ ှာ်း ပြြုလိုြ်ပခင််း၊ က ှာ်းမရ ်း ှာနင် လံိုခခံြုရ ်း

ဆက်စြ်မှိုမ ှာ်းကှိို briefings ရြေးပခင််း စတှာရတနဲ့ ပြေည်ဆည််းရြ်းြေှိိုဲ့ လှိိုအြ်ြါတယ်။ ရြါင််းစြ်ြါဝင်မှိုနင်
တူညရ
ီ

ှာ

ှာထူ်းအခင်အလမ််း

အမ ြုှိ ်း မီ်းမ ှာ်း၏

ှိမှို ရ ်း ှာ မ ှာ်းအတက် ကှာကယ်ရ ်းတြ်မ ှာ်းအတင််း ရ ှာက် ှိရနမြီ်းရ

အကကံဉှာဏ်မ ှာ်းကှိို

ထည် င််း

စဉ််းစှာ်းြေှိိုဲ့

လှိိုြါတယ်။

လတ်ရတှာ်တင််း ှိ

ှာ

အမ ြုှိ ်း မီ်း

လတ်ရတှာ်ကယ
ှိို ်စှာ်းလယ်မ ှာ်း၊ အထူ်း ပြေင် အမ ြုှိ ်း မီ်း မဟှာမှိတအ
် ြေွေ့မ ှာ်း၏ အကကံဉှာဏ်ကှိို ယူ င်ြါတယ်။

တြ်မရတှာ်အတင််း ဝန်ထမ််းရ ်းခ ယ်ခနဲ့်ထှာ်းမှိုမ ှာ်းအှာ်း သေး ြ်၍၊ အ ြ် ှာ်း အမ ြုှိ ်း မီ်းမ ှာ်း ခနဲ့်ထှာ်းနှိိုင်ရ ှာ
ှာထူ်းရန ှာမ ှာ်းအှာ်း

ှာရြေ

ရြေှာ်ထတ
ို ်ပခင််း၊

အ ြ် ှာ်း

စီမံခနဲ့်ခမှိုမ ှာ်း၊

အထူ်း ပြေင်

ကှာကယ်ရ ်း

ဝန်ကကီ်းဌှာနတင် civilian defence structures ရြေါ်ထက်လှာရစ န် ရဆှာင် က်ပခင််း စတှာရတကှိလ
ို ည််း
ပြြုလိုြ်ရလ ှိ ကြါတယ်။

အမ ြုှိ ်း မီ်းမ ှာ်း၏ စှိတ်ဝင်စှာ်းမှိုနင် ဆက်စြ်ရဆှာင် က်မှိုမ ှာ်း တှိို်းပမငရ
် ြ်း န် အရ ်းဆှိိုမှိုနင် ကြ်ကမှိုမ ှာ်း
အြါအဝင်

လံိုခခံြုရ ်းနင်

ပမင်တင်ရြ်းပခင််း၊

ကှာကယ်ရ ်း

မူဝါဒမ ှာ်းကှိို

လတ်ရတှာ်ကယ
ှိို ်စှာ်းလယ်မ ှာ်း၏

အ ြ်ဘက်အြေွေ့အစည််းမ

က ှာ်းမရ ်း ှာနင်

အမ ြုှိ ်း မီ်းအြေွေ့မ ှာ်းမ

အ ြ်ဘက်ကြ်ကမှို

လံိုခခံြုရ ်း ှာ

ကျွမ်း် က င်

နာ်းလည်

ှိ ှိပခင််း

စမ််း ည်

စမ််း ည်ပမင်မှာ်းလှာရစရ ်းအတက်
မ
ူ ှာ်းမ

င်တန််းမ ှာ်း

ြှိခ
ိုဲ့ ရြ်းပခင််း

စတှာရတကှိလ
ို ည််း ပြြုလိုြရ
် လ ှိ ကြါတယ်။

မူဝါဒရ ်း ှာ အကကံပြြုခ က်မ ှာ်း

၁။ လူူ့အြေွေ့အစည််း၏ မတူညရ
ီ
၂။

ှာ က ှာ်းမရ ်း ှာ လှိိုအြ်ခ က်မ ှာ်းအှာ်း တိုန်ပဲ့ ြန်ရဆှာင် က် န်

ကှာကယ်ရ ်းရလလှာ ံို်း ြ်ခ က်မ ှာ်း

ပြြုလိုြ်မြီ်း၊

ကှာကယ်ရ ်းကဏ္ဍဆှိိုင် ှာ

ဒီမက
ှိို
က်တစ်

၃၀

ြန််းတှိိုင်ခ မတ်ရဆှာင် က် ှာတင် ကဏ္ဍစံိုြါဝင်ြတ် က် ူမ ှာ်း၊ အထူ်း ပြေင် အမ ြုှိ ်း မီ်းမ ှာ်း၏ အ

ံမ ှာ်းကှိို

ထည် င််းစဉ််းစှာ်း န်
၃။ အမ ြုှိ ်း မီ်းမ ှာ်းအှာ်း ကှာကယ်ရ ်း တြ်မ ှာ်းနင် လံိုခခံြုရ ်းအင်စတီက ်း င််းမ ှာ်းတင် အလိုြ်ရခေါ်ယူခနဲ့်ထှာ်း န်၊
ကှာကယ်ရ ်း ှာ ဆံို်းပြေတ်ခ က်မ ှာ်းတင် အမ ြုှိ ်း မီ်းမ ှာ်း၏ ြါဝင်ကယ
ှိို ်စှာ်းပြြုမှိုကှိို ပမငတ
် င်ရြ်း န်
၄။ ကှာကယ်ရ ်းတြ်မ ှာ်းတင် က ှာ်းမရ ်း ှာ
၅။

ကှာကယ်ရ ်းတြ်ြေွေ့ဝင်မ ှာ်းမ

င်တန််းမ ှာ်း ရြ်း န်

က ှာ်းမရ ်း ှာ

အ ကမ််းြေက်မှိုမ ှာ်း

က ်းလန်ပခင််းကှိို

ကှာကယ် န်နင်

က ်းလန်ြါက ထှိရ ှာက်ရ ှာ အရ ်းယူအပြစ်ရြ်းမှိုမ ှာ်း လိုြ်ရဆှာင် န်
၆။ ကှာကယ်ရ ်းကဏ္ဍဆှိိုင် ှာ လတ်ရတှာ်မ ကြ်ကမှိုအှာ်းရကှာင််းလှာရစရ ်း ရဆှာင် က် န်၊ ကှာကရယ်
်းကဏ္ဍ ရကှာ်မတီတင် အမ ြုှိ ်း ှာ်းနင် အမ ြုှိ ်း မီ်းမ ှာ်း ြါဝင်မှို အှာ်းရကှာင််းရစ န်
၇။ အ ြ်ဘက်အြေွေ့အစည််းမ ှာ်း၊ အထူ်း ပြေင် အမ ြုှိ ်း မီ်းအြေွေ့အစည််းမ ှာ်းအ ကှာ်းတင် ကှာကယ်ရ ်းနင်
ြတ် က်ရ

ှာ ရဆ်းရန်းရပြှာဆှိိုမှိုမ ှာ်း ပမင်မှာ်းလှာရစ န်

၈။ ကှာကယ်ရ ်းဘတ်ဂ က်အှာ်း က ှာ်းမရ ်း ှာဘတ်ဂ က် ရလလှာဆန််းစစ်ရ ်း ရှိုရထှာင်မ

ံို်း ြ် န်

Myanmar Institute of Gender Studies (MIGS)

၃၁

ပြည်သူ့ကာကယ်ရ ေးတြ်မရတာ်

၃၂

၃၃

ပြည်သူ့ကာကယ်ရ ေးတြ်မရတာ်၏ သစစာအဓဌာန် (၄) ခ က်

၃၄

အမ ေးသာေးညီညတ်ရ ေးအစေး ၊ ကာကယ်ရ ေးဝန်ကကီေးဌာနမှ ထတ်ရဝသည်။

