


SHADES OF SHADES OF 
FEDERALISMFEDERALISM

Volume 5

zuf'&,fpepf toGifrsm;

‘The whole is other than the sum of its parts’: Cases of Centrifugal Citizenship 

'အပြ�ည့််�အဝပြ�စ်�တည့်�ပြ�င်း��သည့်� ၎င်း��၏ အစ်ိတ�အ�ိ�င်း��များ���ကိုိ� စ်�ပေါ�ါင်း��ထား��ပြ�င်း��နှှင်း်� များတူပေါ�'

ဗဟိုိ��ာ� နှိ�င်း�င်းံသ��ပြ�စ်�များုဆိုိ�င်း�ရာ� ပြ�စ်�စ်ဉ်�များ���

Nation-building in a Multinational State:  Between Majority and Minority Aspirations

လူူများ��ိ�ပေါ�ါင်း��စ်�ံ�ါဝင်း�သည့််� တိ�င်း��ပြ�ည့်�တစ်���အတာင်း��  လူူများ���စ်�နှှင်း်�လူူနည့်��စ်�တိ��၏ 

ပေါများ်��များှန����ကို�များ���အကြားကို�� အများ��ိ�သ��နှိ�င်း�င်းံပေါတ�� တည့်�ပေါဆို�ကို�ပြ�င်း��

Measuring Federalism and Decentralisation 

�ကို�ဒရာယ်�စ်နစ်� နှှင်း်� ဗဟိုိ������ကိုိ�င်း�များုပေါလူ်�်��ပြ�င်း��တိ��ကိုိ� တိ�င်း��တ�ပြ�င်း��

Multinational Federalism: How to Measure A ‘Federal Deficit’?

လူူများ��ိ�စ်�ပေါ�ါင်း��စ်�ံ �ါဝင်း�သည့််� �ကို�ဒရာယ်�စ်နစ်� -

‘�ကို�ဒရာယ်� လူိ�အ����ကို�’ တစ်���ကိုိ� များည့်�သိ�� တိ�င်း��တ�များည့်�နည့်��။

Political Parties: Driving Federal Dynamics, adapting to Federal Structures

နှိ�င်း�င်းံပေါရာ� �ါတီများ��� - �ကို�ဒရာယ်�လူ���င်းန��စ်ဉ်�ကိုိ� ပေါများ�င်း��နှှင်း�၍ �ကို�ဒရာယ်�သဏ္ဌာာ�န�များ���နှှင်း်� 

လူိ�ကို�ပေါလူ��ည့်ီပေါထားာ ��နိ�ည့်ိိပြ�င်း��



ISBN    978-99971-937-8-0

Publisher   @2020, 50 Shades of Federalism

    Dr. Soeren Keil

    Canterbury Christ Church University, Politics and IR

    North Holmes Road, Canterbury, CT1 1QU, United Kingdom

    @2020, Hanns Seidel Foundation Myanmar Office

    Unit 7, Inya Lake Hotel

    37 Kaba Aye Pagoda Road, Yangon

    Republic of the Union of Myanmar

    Tel: +95 1 667 225

    Email: myanmar@hss.de

    Online: https://southeastasia.hss.de/myanmar

Chairman   Markus Ferber

Chief Executive Officer  Mr. Oliver Jörg

Responsible for Publication Dr. Soeren Keil, Achim Munz

Authors                        Jelena Dzankic, Carles Ferreira, Arjan H. Schakel, Félix Mathieu,  

                          Dave Guénette, Klaus Detterbeck

Translators   Aung Kyaw Phyo, Aung Soe Min 

Layout & Cover Artwork The Door - Production & Services

Special Acknowledgement       Paul Anderson, the manager of 50 Shades of Federalism

    The late Professor Michael Burgess, who made a great support to    

    this project 

    Dr. David Bates, the Director of Politics and IR at Canterbury Christ  

               Church University, who has supported this project

    Canterbury Christ Church University, that has provided QR funding  

    to establish 50 Shades of Federalism

    Achim Munz, Aung Soe Min, Kathy, Chan Mya Nyein, Khaing Phu Wai

All rights, including the right of reproduction, dissemination and translation, reserved. No part of this 

publication may be reproduced in any form (including photocopying, recording, or otherwise) without the 

written permission of the Hanns Seidel Foundation or processed using electronic systems, copied or 

distributed. The copyright for this publication lies with the Hanns Seidel Foundation. The contributors by 

named authors do not necessarily reflect the opinion of the publisher. 



     Introduction

1.   ‘The whole is other than the sum of its parts’: 

      Cases of Centrifugal Citizenship 

    Jelena Dzankic

      'အပြ�ည့််�အဝပြ�စ်�တည့်�ပြ�င်း��သည့်� ၎င်း��၏ အစ်ိတ�အ�ိ�င်း��များ���ကိုိ� စ်�ပေါ�ါင်း��ထား��ပြ�င်း��နှှင်း်� များတူပေါ�'

      ဗဟိုိ��ာ� နှိ�င်း�င်းံသ��ပြ�စ်�များုဆိုိ�င်း�ရာ� ပြ�စ်�စ်ဉ်�များ��� 

2.   Nation-building in a Multinational State:  Between Majority and Minority   

      Aspirations

    Carles Ferreira

      လူူများ��ိ�ပေါ�ါင်း��စ်�ံ�ါဝင်း�သည့််� တိ�င်း��ပြ�ည့်�တစ်���အတာင်း��  လူူများ���စ်�နှှင်း်�လူူနည့်��စ်�တိ��၏ 

      ပေါများ်��များှန����ကို�များ���အကြားကို��  အများ��ိ�သ��နှိ�င်း�င်းံပေါတ�� တည့်�ပေါဆို�ကို�ပြ�င်း��

3.   Measuring Federalism and Decentralisation

    Arjan H. Schakel

      �ကို�ဒရာယ်�စ်နစ်� နှှင်း်� ဗဟိုိ������ကိုိ�င်း�များုပေါလူ်�်��ပြ�င်း��တိ��ကိုိ� တိ�င်း��တ�ပြ�င်း��  

4.   Multinational Federalism: 

      How to Measure A ‘Federal Deficit’?

    Félix Mathieu & Dave Guénette

      လူူများ��ိ�စ်�ပေါ�ါင်း��စ်�ံ �ါဝင်း�သည့််� �ကို�ဒရာယ်�စ်နစ်� -

      ‘�ကို�ဒရာယ်� လူိ�အ����ကို�’ တစ်���ကိုိ� များည့်�သိ�� တိ�င်း��တ�များည့်�နည့်��။  

5.   Political Parties: Driving Federal Dynamics, adapting to Federal Structures

    Klaus Detterbeck

      နှိ�င်း�င်းံပေါရာ� �ါတီများ��� - �ကို�ဒရာယ်�လူ���င်းန��စ်ဉ်�ကိုိ� ပေါများ�င်း��နှှင်း�၍ 

      �ကို�ဒရာယ်�သဏ္ဌာာ�န�များ���နှှင်း်� လူိ�ကို�ပေါလူ��ည့်ီပေါထားာ ��နိ�ည့်ိိပြ�င်း��

 11

 25

45

 67

 85

 4



I       Introduction – Shades of Federalism4

Introduction – Shades of Federalism Volume 5

The world has more recently been at a standstill – the coronavirus crisis, and the 

illness that it causes, COVID-19, have resulted in worldwide lockdowns, and a focus on both 

public health and the economic impact of such a pandemic on the wellbeing of the global 

economy. In light of these developments, other issues have become less important. In the UK, 

Brexit has been overtaken in the news by reports on the poor performance of the UK in 

dealing with the coronavirus and the substantial death toll of nearly 45,000 people. In 

Germany, debates about the end of Angela Merkel’s Chancellorship have muted, as most 

Germans were glad to have a scientist in charge in these challenging times (Merkel has a PhD 

in Astro-Physics). Even the November elections in the United States have seemingly 

disappeared from news stations in light of the global pandemic and the inability of the Trump 

administration to deal with the virus, and limit its spread in the USA. 

In Myanmar, too, coronavirus and COVID-19 have been the dominating theme in 

recent months. Yet, debates about the future of the peace process, and the move to a 

democratic federal Union continue, and have become more relevant, not least when thinking 

about the social, political and economic impact and long-term consequences of the corona 

virus crisis. In light of the upcoming elections in November 2020, discussions about the 

efficiency of the Union Peace Conference format, the role of the Tatmadaw in politics and 

society, and the relations between the different ethnic groups remain at the centre of Myanmar 

politics and daily commentaries and debates. 

In this issue of Shades of Federalism, we focus on different policy areas affected by 

federalism, how federalism can ensure a greater degree of inclusion through citizenship 

policies, and we look at how federalism and decentralization can be measured, including 

their ability to respond to policy challenges such as a global pandemic like the one we are 

currently witnessing in COVID-19. 

In the first paper, Jelena Dzankic discusses the relevance of citizenship in federal 

states, i.e. to what extent multi-layered conceptions of citizenship can enhance or limit rights 

of individuals. Experience on this is mixed, in Switzerland citizenship is awarded from the 
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�ကို�ဒရာယ်�စ်နစ်� အသာင်း�များ��� - အတာ� (၅) များိတ�ဆိုကို�

Coronavirus ကြော��ာင့််�ဖြ�စ်�ကြော�်လာာသည့််� အ�ျ��အတည့်��နှှင့််� ယင့်��၏ ကြော�ာ��ဆ��တဲ�ကြော�ာဂါါဘယ 

များျာ�ကြော��ာင့််� �များာာတစ်�ဝ���လား��တဲင့်� တ�ခါးါ��ိတ�အကြောဖြခါးအကြော�များျာ�ကြော�်ကြော�ါ��လာာကြောစ်ပြီး�း� လာု���ှာ�များုများျာ� အာ�လား�� 

�း��ါ� ���တ��်ကြော��သည့််�အကြောဖြခါးအကြော�သိး� ကြော�ာ���ှိကြော��ါသည့်�။ ထို့ိး�ဖြ�င့်� ယင့်�����ကြော�ာဂါါကြော��ာင့််� �များာာ် စ်း��ဲာ�ကြော��နှှင့််� 

ဖြ�ည့်�သ့��ျ���များာကြော��ဆိးင့်��ာ�ိစ်စ���များျာ�တဲင့်� �ိးများိးအာရုံး�စ့်�စ်ိး��ထို့ာ�ကြော��သည့််� အကြောဖြခါးအကြော�လာည့်��ဖြ�စ်��ါသည့်�။ 

ဤအကြောဖြခါးအကြော�များျာ�ကြော��ာင့််� အဖြခါးာ�အကြော���ိစ်စများျာ�သည့်� အလာဲ��အကြော��ကြီး�း�ကြောသာ �ဏ္ဍများျာ�အတဲင့်�� �ါဝင့်�ဖြခါးင့်�� 

များ�ှိကြောတာ်ကြော�။ ယ့ကြော�နှိးင့်�င့်�တဲင့်� ဥကြော�ာ�သများဂါဂများှခါးဲ�ထို့ဲ��ဖြခါးင့်��ဆိးင့်��ာ�ိစ်စသည့်� သတင့်��များျာ�တဲင့်� ကြော�ာ��တ���သိး� 

အ�ိး�ခါး�ခါး�်�ပြီး�း� ယ့ကြော�၏ �ိးရုံိး�ာဗိုိးင့်�����စ်�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ်�ကြော�်လာာသည့််� အကြော��အ�ာများျာ��ိး �ိးင့်�တဲယ�ကြောဖြ��ှင့်��များု 

ည့်�်�ျင့်���း�နှှင့််� ယခါးးစ်ာကြော��ခါးျ�ိ�အထို့ိ လာ့ကြော�ါင့်�� ၄၅၀၀၀ ခါး��် ကြောသဆး���ဖြခါးင့်�� အကြော��ာင့်��အ�ာများျာ�� ဦး�စ်ာ�ကြော�� 

သတင့်��ဖြ�စ်�ကြော�ကြော�သည့်�။ ဂါျာများ�းတဲင့်� အဓိိ�တိ အ��ဂါလာာများာ�ယ�လာ�၏ တာဝ��သ��တများ���း��ဆး��ဖြခါးင့်��ဆိးင့်��ာ 

ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�များုများျာ� အသ�တိတ�သဲာ�ပြီး�း� (အဓိိ�တိသည့်� ��ခတတရုံ့�ကြောဗိုဒ “Astro-Physics” �ည့်ာ���ဖြ�င့််� �ါ�ဂါ့ဘဲ���

ထို့ာ�သ့ဖြ�စ်�သည့််�အာ�ကြောလာျာ�စ်ဲာ) ယခါးး��်သိး� စ်ိ��ကြောခါး်များုများျာ� �င့်�ဆိးင့်�ကြော��ခါးျ�ိ�တဲင့်� သိ�ံ��ည့်ာ�ှင့်�တစ်�ဦး�� နှိးင့်�င့်�ကြောတာ� 

အာ� တာဝ��ယ့ကြော�မုျားအကြော�် ဂါျာများ��အများျာ�စ်း� ဝများ��ကြောဖြများာ�� ဝများ��သာ �ိှကြော�ခါး��်��ါသည့်�။ နိှးဝင့်�ဘာလာတဲင့်��ျင့်���များည့််� 

အကြောများ�ိ���ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�စ်း သများမတကြော���ကြော�ာ���ဲ�သတင့်��သည့်��င့်�လာှင့်� �များာာလား��ဆိးင့်��ာ���ကြော�ာဂါါနှှင့််� ယင့်�� 

အကြော�် ထို့�များ်�အစ်ိး��၏ တး��ဖြ���ကြောဆာင့်�����များု အာ��ည့်��ဖြခါးင့်��ဆိးင့်��ာ သတင့်��များျာ�အ��ာ� ကြော�ျာ��ဆး��ကြော�ခါး�်�ါသည့်�။

ဖြများ��များာနှိးင့်�င့်�တဲင့်�လာည့်�� ယခါးးလာများျာ�အတဲင့်��တဲင့်� Covid-19 နှှင့််� စ်��လာျဉ်း��သည့်�များျာ�� အဓိိ� အကြော��ာင့်�� 

အ�ာ ဖြ�စ်�လာာ�ါသည့်�။ သိး��ာတဲင့်� ပြီးင့်ိများ��ခါးျများ��ကြော��လား��င့်���စ်ဉ်း�၏ အ�ာဂါတ�နှှင့််� ဒးများိး�ကြော�စ်းနှှင့််� ���ဒ�ယ�စ်�စ်��ိး 

အကြောဖြခါးခါး�သည့််� ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�စ်းသိး� အသဲင့်��့�ကြောဖြ�ာင့်��ကြော�� ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�များုများျာ�သည့်� ဆးကြောလာျာ�ကြော�ဆ�ဖြ�စ်�ပြီး�း� လာ့များုကြော��၊ 

နှိးင့်�င့်�ကြော��နှှင့််� စ်း��ဲာ�ကြော��အကြော�်သ��ကြော�ာ��များုများျာ�နှှင့််� �ိးရုံိး�ာဗိုိးင့်�����စ်�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ်�ကြော�်လာာသည့််� အ�ျ��အတည့်�� 

များျာ�၏ ကြော��ှည့်�အ�ျ�ိ�သ��ကြော�ာ��များု�ိး ထို့ည့််�သဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�သည့််�အခါးါတဲင့်�လာည့်�� �ိးများိးအကြော���ါ ကြော�ဆ�ဖြ�စ်�ကြော�သည့်�။ 

လာာများည့််� ၂၀၂၀ ဖြ�ည့််�နှှစ်� နှိးဝင့်�ဘာလာတဲင့်� �ျင့်���ကြောတာ်များည့််� အကြောထို့ဲကြောထို့ဲကြော���ကြော�ာ���ဲ�များျာ�ကြော��ာင့််� ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�စ်း 

ပြီးင့်ိများ��ခါးျများ��ကြော��ည့်းလာာခါး��ျင့်���သည့််��း�သဏ္ဌာာာ��၏ ထို့ိကြော�ာ��များုအကြော�်ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�များုများျာ�၊ နှိးင့်�င့်�ကြော��နှှင့််� လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်�� 

အတဲင့်�� တ��များကြောတာ�၏အခါး����ဏ္ဍနှှင့််� တိးင့်���င့်��သာ�အစ်းအ�ဲ��အသး�သး�၏ အခါးျင့်��ခါးျင့်��ဆ��ဆ�ကြော�� စ်သည့်� 

တိး�သည့်� ဖြများ��များာ်နှိးင့်�င့်�ကြော��၏ အဓိိ��ျသည့််�ကြော��ာတဲင့်� �ှိကြော�ဆ�ဖြ�စ်�ပြီး�း� �ိစ်စဓိ့ဝကြောဆဲ�ကြောနှဲ�စ်�ာလာည့်�� ဖြ�စ်�ကြော��ါ 

ကြောသ�သည့်�။

���ဒ�ယ�စ်�စ်�အသဲင့်�များျာ� ယခါးးအတဲ�တဲင့်� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�� လာှများ��များိး�သ��ကြော�ာ��သည့််� များ့ဝါဒ�ယ��ယ� 

များျာ�၊ နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�ဖြခါးင့်��ဆိးင့်��ာများ့ဝါဒများှတစ်�ဆင့််� အများျာ��ါဝင့်�များု�ိး ���ဒ�ယ�စ်�စ်�� ကြော�ာ�ကြောဆာင့်�ကြော��နှိးင့်�များု စ်သည့်� 

တိး��ိး အဓိိ� တင့်�ဖြ�ထို့ာ�ပြီး�း� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�နှှင့််� ဗိုဟိုိးခါးျ����ိးင့်�များုကြောလာှာ်ခါးျဖြခါးင့်��တိး��ိး တိးင့်��တာနှိးင့်��း�များျာ�၊ ယခါးး��်သိး� 

ကြောသာ ���ကြော�ာဂါါနှှင့််� �င့်�ဆိးင့်�ကြော��သည့််� �ာလာအတဲင့်�� များ့ဝါဒဆိးင့်��ာ စ်ိ��ကြောခါး်များုများျာ�အကြော�် တး��ဖြ���နှိးင့်�စ်ဲများ���ှိ�း�တိး� 

�ိး�ါ ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�ထို့ာ��ါသည့်�။

�ထို့များဆး��ကြောဆာင့်���ါ�တဲင့်� ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�များျာ�၌ နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု၏ ဆးကြောလာျာ�များုအကြော��ာင့်�� Jelena 

Dzankic � ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�ထို့ာ��ါသည့်�။ တစ်�သး��းဂါဂလာအခါးဲင့််�အကြော��များျာ��ိး နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�ဖြခါးင့်��အကြော�် အလာှာစ်း� အဖြများင့်� 

ရုံုကြောထို့ာင့််�များျာ�� များည့်�သည့််�အတိးင့်��အတာအထို့ိ အာ�ကြော���း� သိး�များဟိုးတ� ���်သတ��း�များျာ��ိး တင့်�ဖြ�ထို့ာ�ဖြခါးင့်�� ဖြ�စ်��ါ 

သည့်�။ အကြောတဲ�အကြုံ���များျာ�အ� ဆဲစ်�ဇာာလာ��နှိးင့်�င့်�တဲင့်� နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�ခါးဲင့််��ိး ကြောဒသနှတ�အဆင့််�များှ သတ�များှတ�ဆး��ဖြ�တ� 
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local to the regional and then to the national level, thereby enhancing and protecting the 

rights of Swiss citizens at multiple levels. In Bosnia and Herzegovina, however, the granting of 

regional citizenship has had some negative consequences for citizens not belonging or 

identifying with a specific ethnic group, which have faced discrimination and exclusion. The 

design of citizenship policies in a federal Myanmar will be a key challenge for the future. 

Carles Ferreira in his paper on Nation-Building in Multinational States argues that we 

need to change our understanding of nationhood and identity if we want to design institutions, 

laws and frameworks for states (such as Myanmar) in which different ethnic, linguistic and 

cultural groups live together. He argues that a liberal national theory allows for the 

development of multiple identities and should not limit someone to only identify with the 

state but allow for different forms of national identification. For Myanmar, this means that 

any future federal system must allow people to identify with their own ethnic group, but also 

provide an open framework through a coherent and inclusive Myanmar identity to allow for 

the development of multiple identities, i.e. one can be Chin and Myanmar at the same time, 

and depending on the context, one or the other identity might become more important. 

Arjan Schakel introduces the Regional Autonomy Index (RAI) in his contribution. The 

RAI is a key tool used by academics to compare and contrast the autonomy and role of 

federal units across different countries. The advantage of the RAI is that it does not only 

measure the autonomy of federal units, but can be applied to non-federal countries as well. 

If some of the key yardsticks of the RAI are applied to Myanmar, namely the question of 

autonomous decision-making for the units and their ability to influence central government 

decisions, Myanmar would score rather poorly. The autonomy of the states and regions is 

limited, and the Union government can overrule them. What is more, the second chamber in 

Myanmar, although based on a territorial representation, is not a strong voice for the states 

and regions, as these can be overruled, when both chambers of parliament sit together. 

The lack of openness and addressing diversity is a key issue discussed in the paper by 

Feဴlix Mathieu and  Dave Gueဴnette. They present a framework, which allows for the measurement 

of federal culture and inclusion within federal systems. They argue that key questions related 

to cultural protection, minority rights, openness, tolerance and inclusion are essential for any 
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ပြီး�း� ထို့ိးများှတစ်�ဆင့််� ဖြ�ည့်��ယ�နှှင့််� နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�� အသိအများှတ�ဖြ��ထို့ာ�ဖြခါးင့်��ဖြ�င့််� ဆဲစ်�နှိးင့်�င့်�သာ�၏ အခါးဲင့််�အကြော���ိး 

အလာှာစ်း�� အာ�ကြော��၍ အ�ာအ�ဲယ�ကြော��ထို့ာ��ါသည့်�။ ကြောဘာ်စ်�း�ယာ�နှှင့််� ဟိုာဇားဂါိးဗိုး��ာ�တဲင့်�များ့ ဖြ�ည့်��ယ�တစ်�ခါးး 

၏ နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုသည့်�     တိးင့်���င့်��သာ�လာ့များျ�ိ�စ်းတစ်�ခါးးခါးး အသဲင့်�လာ�ခဏ္ဌာာ�ှိသည့််� နှိးင့်�င့်�သာ�များျာ�အတဲ�� 

သ��ကြော�ာ��များုများကြော�ာင့်��လာှဘ� ခါးဲ�ဖြခါးာ�ဆ��ဆ�များုနှှင့််� �ယ���ဉ်း�ဖြခါးင့်��တိး��ိး ဖြ�စ်�ကြော�်ကြောစ်�ါသည့်�။ အ�ာဂါတ�တဲင့်� 

ဖြများ��များာနှိးင့်�င့်��ိး ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�အဖြ�စ်� ထို့့ကြောထို့ာင့်�သည့််�အခါးါ နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုဆိးင့်��ာ များ့ဝါဒ�ိးခါးျများှတ��ာ၌ 

အဓိိ�စ်ိ��ကြောခါး်များုတစ်�ခါးး ဖြ�စ်�နှိးင့်�ကြော�သည့်�။

လာ့များျ�ိ�ကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််�တိးင့်��ဖြ�ည့်�တစ်�ခါးးတဲင့်� အများျ�ိ�သာ�နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�တည့်�ကြောထို့ာင့်�ဖြခါးင့်��အကြော��ာင့်���ိး 

Carles Ferreira ၏ ကြောဆာင့်���ါ�တဲင့်� ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�ထို့ာ�ပြီး�း� (ဖြများ��များာနှိးင့်�င့်���်သိး�) လာ့များျ�ိ�၊ ဘာသာစ်�ာ�နှှင့််� ယဉ်း�ကြော�ျ�များု 

ကြော�ါင့်��စ်း�သည့််� အစ်းအ�ဲ��များျာ� အတ့တ�ဲကြော�ထို့ိးင့်���သည့််�နှိးင့်�င့်�များျာ�တဲင့်� နှိးင့်�င့်�၏ အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��များျာ�၊ ဥ�ကြောဒနှှင့််� 

များ့ကြောဘာင့်�များျာ� ခါးျများှတ��ာတဲင့်� အများျ�ိ�သာ�အများှတ�လာ�ခဏ္ဌာာအကြော�် �ာ�လာည့်�သကြောဘာကြော�ါ��များုအာ� ဖြ���လာည့်� 

သး��သ��ကြောဖြ�ာင့်��လာ�သင့််�ကြော��ာင့်�� တင့်�ဖြ�ထို့ာ��ါသည့်�။ လာစ်�ဘ�ယ�အယ့အဆတစ်����သည့်� အများျ�ိ�သာ�သဲင့်�ဖြ�င့်� 

လာ�ခဏ္ဌာာ���များျ�ိ�စ်း� ဖြ�စ်�ကြော�်ခါးဲင့််�ဖြ��ပြီး�း� နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�နှှင့််�ခါးျ း၍သာ သတ�များှတ�ထို့ာ�သည့််�သဲင့်�ဖြ�င့်� လာ�ခဏ္ဌာာဖြ�င့််� 

များည့်�သ့��ိးများှ ���်သတ�များထို့ာ�သင့််�ကြော��ာင့်��၊ အများျ�ိ�သာ�သဲင့်�ဖြ�င့်�လာ�ခဏ္ဌာာ���များျ�ိ�စ်း��ိး ခါးဲင့််�ဖြ��သင့််�ကြော��ာင့်�� 

ဆိးထို့ာ��ါသည့်�။ ဖြများ��များာနှိးင့်�င့်�အတဲ��များ့ ယင့်��အဆိးသည့်� အ�ာဂါတ����ဒ�ယ�ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�စ်းတဲင့်� တိးင့်���င့်��သာ� 

အသး�သး��ိး ယင့်��တိး�၏ အများျ�ိ�သာ�သဲင့်�ဖြ�င့်�လာ�ခဏ္ဌာာ�ိး ကြော�ာ�ထို့းတ�ခါးဲင့််�အာ� အသိအများှတ�ဖြ��ပြီး�း� တစ်�ပြီး�ိ�င့်����များှာ 

�င့်�  အမှျားတ�လာ�ခဏ္ဌာာကြော�ါင့်��စ်း��ိး လာ��ခါး�၍ အများျာ��ါဝင့်�မုျား�ိး �ိးယ�စ်ာ�ဖြ�� သည့််� ဖြများ��များာ်သဲင့်�ဖြ�င့်�လာ�ခဏ္ဌာာ���အတဲ�� 

လာဲတ�လာ���ဲင့််�လာင့်��သည့််� များ့ကြောဘာင့်�တစ်���� �ှိသင့််�သည့်�ဟိုး ဆိးလာိး�ာ ကြော�ာ��ကြော�သည့်�။ ဆိးလာိးသည့်�များှာ တစ်�စ်း�တစ်�ဦး� 

သည့်� တစ်�ပြီး�ိ�င့်����တည့်��များှာ�င့်� ခါးျင့်�� ဖြ�စ်�နှိးင့်�သ��်သိး� ဖြများ��များာ လာည့်�� ဖြ�စ်�နှိးင့်�ကြော�သည့်�။ အကြောဖြခါးအကြော�ကြော�်များ့တည့်�၍ 

အများှတ�လာ�ခဏ္ဌာာတစ်�ခါးးသည့်� အဖြခါးာ�တစ်�ခါးးထို့�� �ိးများိး အကြော���ါနှိးင့်�ကြော�သည့်�။

Arjan Schakel � သ့၏ စ်ာတများ��တဲင့်� ကြောဒသအဆင့််� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာအညွှှ����ိ��� (RAI) အကြော��ာင့်�� 

များိတ�ဆ��တင့်�ဖြ�ထို့ာ��ါသည့်�။ RAI သည့်� နှိးင့်�င့်�အသး�သး�တဲင့်� အခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာနှှင့််� ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�စ်း အဆင့််�တိး�အ��ာ� 

နှုင့်��ယှဉ်း�သး��သ���ာတဲင့်� �ည့်ာ�ှင့်�များျာ� အသး��ဖြ��သည့််� စ်�စ်�တစ်�ခါးးဖြ�စ်��ါသည့်�။ RAI ၏ အာ�သာခါးျ��များှာ ���ဒ�ယ� 

နှိးင့်�င့်�များျာ�အတဲ��သာများ�၊ ���ဒ�ယ�စ်�စ်�များ�ျင့််�သး��သည့််�နှိးင့်�င့်�များျာ�၏ အခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ�ိး တိးင့်��တာ�ာတဲင့်��ါ 

အသး��ဖြ��နှိးင့်�ဖြခါးင့်��ဖြ�စ်�သည့်�။ RAI တဲင့်� �ါဝင့်�သည့််� စ်�နှု���များျာ�အတိးင့်�� တိးင့်��ကြောဒသကြီး�း�များျာ�နှှင့််� ဖြ�ည့်��ယ�များျာ�၏ 

လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာများျာ�နှှင့််� ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�စ်းအဆင့််�အကြော�် ၎င့်��တိး�၏ လာှများ��များိး�နှိးင့်�စ်ဲများ���ိး ဖြများ��များာနှိးင့်�င့်�တဲင့်� တိးင့်��တာ 

��ည့််��ါ� ဖြများ��များာနှိးင့်�င့်�သည့်� �များှတ�ကြော�ာင့်��များည့်�များဟိုးတ�ကြော�။ တိးင့်��ကြောဒသကြီး�း�နှှင့််� ဖြ�ည့်��ယ�များျာ�၏ လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�သည့်� 

အ���်အသတ��ှိပြီး�း� ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�စ်းအဆင့််�� ယင့်��တိး�အကြော�် လာှများ��များိး�နှိးင့်�ကြော�သည့်�။ ထို့ိး�အဖြ�င့်� ဖြများ��များာနှိးင့်�င့်�၏ 

အများျ�ိ�သာ�လာှတ�ကြောတာ�သည့်� တိးင့်��ကြောဒသကြီး�း�နှှင့််� ဖြ�ည့်��ယ�များျာ��ိး �ိးယ�စ်ာ�ဖြ��သည့်�ဆိးကြောသာ�ဖြင့်ာ� သ��ဆိးင့်��ာ 

ကြောဒသများျာ�၏ဆနှဒ�ိး များျာ�စ်ဲာ များထို့င့်�ဟို��နှိးင့်�ကြော�။ လာှတ�ကြောတာ� ၂ ��� �့�ကြော�ါင့်��အစ်ည့်��အကြောဝ��ျင့်���သည့််�အခါးါ 

အများျ�ိ�သာ�လာှတ�ကြောတာ�၏ ဆနှဒသကြောဘာထို့ာ��ိး �ယ��ျ��နှိးင့်�သည့်�သာဖြ�စ်�ကြော�ကြော�သည့်�။

Félix Mathieu နှှင့််� Dave Guénette တိး� �့�တဲ�ကြော��သာ�သည့််� စ်ာတများ��တဲင့်� �ဲင့််�လာင့်��များုများ�ှိဖြခါးင့်��နှှင့််� စ်း�လာင့်� 

�ဲ�ဖြ�ာ�မုျားများျာ�အတဲ�� ကြောဖြ��ှင့်�����တိး��ိး အဓိိ� တင့်�ဖြ�ထို့ာ��ါသည့်�။ ၎င့်��တိး�� ���ဒ�ယ�ယဉ်း�ကြော�ျ�မုျား�ိး တိးင့်��တာ 

���နှှင့််� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�အတဲင့်�� �ါဝင့်�လာာနှိးင့်�ကြောစ်��� အသး��ဖြ��နှိးင့်�များည့််� များ့ကြောဘာင့်�တစ်�ခါးး�ိး တင့်�ဖြ�ထို့ာ��ါသည့်�။ 

ယဉ်း�ကြော�ျ�မုျားအာ� အ�ာအ�ဲယ�ဖြ��ဖြခါးင့်��၊ လ့ာ�ည့်��စ်းအခဲါးင့််�အကြော��၊ �ဲင့််�လာင့်��မုျား၊ သည့်��ခါး�နိှးင့်�မုျားနှှင့််� အများျာ��ါဝင့်�မုျားတိး�သည့်� 

များည့်�သည့်�်���ဒ�ယ�စ်�စ်� အတဲ��များဆိး အကြော���ါကြော��ာင့်�� ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�ထို့ာ�ပြီး�း� ကြော�ာ�ဖြ��ါအခါးျ��များျာ� �င့်��များ�်ကြော�သည့််� 
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federal system to function, and if a federal system lacks any of these fundamental elements, 

we can observe a “federal deficit”. This, so their argument, allows for the discussion on how 

good federal states are in managing diversity and providing true unity in diversity. 

In the final paper of this volume of Shades of Federalism, Klaus Detterbeck analyses 

the role of political parties in federal systems. This paper could not be more timely, taking 

into account the upcoming elections in Myanmar in November 2020. Political parties play a 

major role, both in making federalism work in practice and by exercising federalism within 

their own party structures and organisation. While we see some elements of a federal political 

party culture in Myanmar through the existence of ethnic parties, the countrywide parties, 

remain heavily centralised in their organisation with little to no input for regional and local 

organisations in the decisions of the executive party leadership. Democratising political 

parties, and federalising them in the process, will be a key challenge for Myanmar in the 

future, one that is needed for the successful move to becoming a democratic federal union. 

We hope you will enjoy the papers in this volume, and that they will stimulate some 

thorough debates and fruitful discussions. While many examples presented in the papers are 

from a non-Myanmar background and include Western case studies, all of the papers are 

relevant for the ongoing federal debate in Myanmar. 

Soeren Keil, Associate Professor,

Canterbury Christ Church University in the UK. 

He is the Academic Lead for the website www.50shadesoffederalism.com 

and also works as an academic expert on federalism and decentralisation 

for the Hanns Seidel Foundation in Myanmar. 

Achim Munz, Resident Representative, 

Hanns Seidel Foundation - Myanmar
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���ဒ�ယ�စ်�စ်��ိး ဖြ�ည့််�စ်း�မုျားများ�ိှသည့််� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�အဖြ�စ်� ရုုံဖြများင့်�နိှးင့်�ကြော��ာင့်�� တင့်�ဖြ�ထို့ာ��ါသည့်�။ အထို့��ကြော�ာ�ဖြ��ါ 

ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�ခါးျ��များျာ�သည့်� ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�များျာ�� စ်း�လာင့်��ဲ�ဖြ�ာ�ကြောသာ အစ်းအ�ဲ��များျာ�အတဲ�� များည့်�သိး� စ်းများ�နှိးင့်��း�နှှင့််� 

ထို့ိးသိး� စ်း�လာင့်�လာှသည့််�အကြောဖြခါးအကြော�တဲင့်� ည့်းညွှဲတ�ကြော�� တည့်�ကြောဆာ��နှိးင့်��း�တိး�အတဲ�� များည့်�များှ ကြော�ာင့်��များဲ��စ်ဲာကြောဆာင့်�

����နှိးင့်�များည့်��ည့်��ဆိးသည့််� အခါးျ��များျာ�အတဲ�� ဆ��လာ��ကြောဆဲ�ကြောနှဲ���� လာများ��စ်တစ်�ခါးး ဖြ�စ်�ကြော��ါသည့်�။

ဤစ်ာအး��၏ ကြော�ာ��ဆး��ကြောဆာင့်���ါ�၌ ���ဒ�ယ�စ်�စ်�များျာ�တဲင့်� နှိးင့်�င့်�ကြော���ါတးများျာ�၏ အခါး����ဏ္ဍနှှင့််� 

စ်��လာျဉ်း��၍ Klaus Detterbeck � သး��သ��တင့်�ဖြ�ထို့ာ��ါသည့်�။ လာာများည့််� ၂၀၂၀ ဖြ�ည့််�နှှစ်� နှိးဝင့်�ဘာလာတဲင့်� 

�ျင့်���များည့််� ဖြများ��များာနှိးင့်�င့်�၏ ကြော���ကြော�ာ���ဲ�အကြော��ာင့်�� ထို့ည့််�သဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�လာှင့်�များ့ ယခါးးစ်ာတများ��သည့်� အခါးျ�ိ��ိး�� 

များည့်�များဟိုးတ�ကြော�။ ���ဒ�ယ�စ်�စ်��ိး လာ��ကြောတဲ��ျင့််�သး���ာတဲင့်�ဖြ�စ်�ကြောစ်၊ များိများိတိး� �ါတးနှှင့််� အ�ဲ��အစ်ည့်��အတဲင့်�� 

���ဒ�ယ��း�စ်� �ျင့််�သး���ာတဲင့်�ဖြ�စ်�ကြောစ် နှိးင့်�င့်�ကြော���ါတးများျာ�သည့်� အကြော���ါကြောသာ အခါး����ဏ္ဍများှ �ါဝင့်�ကြော�ကြော�သည့်�။ 

ဖြများ��များာနှိးင့်�င့်��ှိ တိးင့်���င့်��သာ�အကြောဖြခါးဖြ��နှိးင့်�င့်�ကြော���ါတးများျာ�လာည့်�� �ှိကြော�ပြီး�း� ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�ကြော���ါတး၏ အသဲင့်� 

လာ�ခဏ္ဌာာများျာ�ရုံုကြောထို့ာင့််�များှ ခါးျဉ်း�����ကြောလာ်လာာသည့််�အခါးါ တစ်�နှိးင့်�င့်�လား�� အတိးင့်��အတာဖြ�င့််� �ဲ��စ်ည့်��ထို့ာ�သည့််� �ါတး 

အများျာ�စ်းသည့်� ဗိုဟိုိးအလား��အများုကြောဆာင့်�အ�ဲ��၏ သိး�များဟိုးတ� �ါတးဦး�ကြောဆာင့်�များုအ�ိးင့်��၏ ဆး��ဖြ�တ�ခါးျ��များျာ�အတဲ�� 

ကြောဒသအဆင့််��ါတးဝင့်�များျာ�၏ �ါဝင့်�များု�ိး အ���်အသတ�ဖြ�င့််�သာ ခါးဲင့််�ဖြ��ဖြခါးင့်�� သိး�များဟိုးတ� ခါးဲင့််�ဖြ��များထို့ာ�ဖြခါးင့်�� စ်သည့်� 

တိး��ိး ကြောတဲ��ှိ��ါသဖြ�င့််� ထို့ိး�ါတးများျာ�သည့်� ဗိုဟိုိး ခါးျ����ိးင့်�များုများျာ�ကြော�ဆ� ဖြ�စ်��ါသည့်�။ ဒးများိး�ကြော�စ်း�ည့်��လာများ��တ�ျနှှင့််� 

���ဒ�ယ�လား��င့်���စ်ဉ်း�နှှင့််�အည့်း နှိးင့်�င့်�ကြော���ါတးများျာ�အတဲင့်�� �ျင့််�သး��နှိးင့်����သည့်� အ�ာဂါတ�ဖြများ��များာနှိးင့်�င့်�အတဲ�� 

စ်ိ��ကြောခါး်များုတစ်�ခါးး ဖြ�စ်�လာာနှိးင့်��ဲယ��ှိကြော�သည့်�။ ယင့်��သည့်��င့်� ဒးများိး�ကြော�စ်းနှှင့််� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�သိး� ဦး�တည့်�သည့််� 

နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�အဖြ�စ်� ကြောအာင့်�ဖြများင့်�စ်ဲာ အသဲင့်��့�ကြောဖြ�ာင့်��နှိးင့်�ကြော��အတဲ�� လာိးအ��ခါးျ��တစ်�ခါးးလာည့်�� ဖြ�စ်��ါသည့်�။

ယခါးးစ်ာအး���ါ ကြောဆာင့်���ါ�များျာ��ိး စ်ိတ�ဝင့်�စ်ာ���များည့်�ဟိုး ကြောများှာ�လာင့််��ါသည့်�။ ကြောဆာင့်���ါ�များျာ�သည့်� 

အကြောသ�စ်ိတ�ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�နှိးင့်����အတဲ�� အစ်ဖြ��ကြော��နှိးင့်��ဲယ�လာည့်�� ဖြ�စ်�နှိးင့်��ါများည့်�။ ကြောဆာင့်���ါ�များျာ�တဲင့်� ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ� 

သည့်�များျာ�များှာ ဖြများ��များာနှိးင့်�င့်�ကြော�ာ��ခါး�အကြောဖြခါးအကြော�များှ များဟိုးတ�ဘ� အကြော�ာ��တိးင့်��များှ အခါးျ��အလာ��များျာ�၏ ကြောလာ်လာာ 

ခါးျ��များျာ� ဖြ�စ်�သည့််�တိးင့်� ဖြများ��များာနှိးင့်�င့်�၏ လာ���ှိကြောဆဲ�ကြောနှဲ�ကြော�သည့််� ���ဒ�ယ�အကြော���ိစ်စများျာ�အတဲ�� ဆးကြောလာျာ� 

များည့်�ဟိုး ကြောများှာ�လာင့််��ါသည့်�။

Soeren Keil - တာ��ကို��ါပေါများ�ကိုခ၊ 

Canterbury Christ Church တကိုကသိ�လူ�၊

50 Shades of Federalism စ်ီများံကိုိန��၏ �ည့်�ရာ��ဆိုိ�င်း�ရာ� ဦး�ပေါဆို�င်း�သူ၊

ဟိုန��ဆိုိ�င်း�ဒယ်�ပေါ��င်း�ပေါဒ�ရာှင်း�� ပြများန�များ�၏ �ကို�ဒရာယ်�စ်နစ်�နှှင်း်� ဗဟိုိ������ကိုိ�င်း�များုပေါလူ်�်��ပြ�င်း�� စ်ီများံကိုိန�� ကိုွများ��ကို�င်း�သူ။

Achim Munz - ဌာ�ပေါနကိုိ�ယ်�စ်��လူှယ်�၊

Hanns Seidel Foundation - Myanmar
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1. ‘The whole is 
other than the sum of 
its parts’: 
Cases of Centrifugal 
Citizenship 

၁။ 'အပြ�ည့််�အဝပြ�စ်�တည့်�ပြ�င်း��
သည့်� ၎င်း��၏ အစ်ိတ�အ�ိ�င်း��များ��� 
ကိုိ� စ်�ပေါ�ါင်း��ထား��ပြ�င်း��နှှင်း်� များတူပေါ�'
ဗဟိုိ��ာ� နှိ�င်း�င်းံသ��ပြ�စ်�များုဆိုိ�င်း�ရာ� 

ပြ�စ်�စ်ဉ်�များ���
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Jelena Dzankic သည့်� Robert Schuman Centre for Advance 

Studies �ိှ သးကြောတသးတစ်�ဦး�ဖြ�စ်�ပြီး�း� နှးိင့်�င့်�သာ�ဆိးင့်��ာ အကြော��ာင့်��အ�ာများျာ�နှင်ှ့်� 

�တ�သ��၍ European Union Democracy Observatory (EUDO) တဲင့်� 

တဲ����တာဝ��ထို့များ��ကြောဆာင့်�ကြော��ါသည့်�။ Jelena သည့်� ၂၀၁၅ ခါးးနှှစ်� 

စ်��တင့်�ဘာလာများှစ်တင့်��ာ EUDO �ဲ�����အတဲ�� ည့်ိိနှုင့်��ကြောဆာင့်�����များု 

များျာ��ိး ဦး�စ်း�ခါး�်�ါသည့်�။ ၂၀၁၃ ခါးးနှှစ်� နှှင့််� ၂၀၁၅ ခါးးနှှစ်�တိး�အ��ာ�တဲင့်� Jelena 

သည့်� EUI တဲင့်� Marie Curie အ�ဲ��ဝင့်�တစ်�ဦး� အဖြ�စ်� ကြောဆာင့်�����ခါး�်�ါသည့်�။ 

သ့သည့်� ၂၀၁၁ ခါးးနှှစ်�များှ ၂၀၁၃ ခါးးနှှစ်�အ��ာ� EUI တဲင့်� Jean Monnet 

အ�ဲ��ဝင့်�တစ်�ဦး�အဖြ�စ်� �ါ�ဂ့ါဘဲ��လဲာ�� သးကြောတသ�များျာ��ိး လား��ကြောဆာင့်�ခါး�်�ါသည့်�။ 

သ့သည့်� EUDO Citizenship Observatory တဲင့်�လာည့်�� များဲ��တး�းဂါရုံိး�နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုဆိးင့်��ာ �ွများ���ျင့်�သ့ 
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အနှှစ်������

ဤစ်ာတများ��သည့်� အဆင့််�များျာ�စ်ဲာ�ါဝင့်�သည့််�နှိးင့်�င့်�များျာ� ပြီး�ိ��ဲ�ခါးျ�ိ�တဲင့်� 

နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုများျာ�အကြော�် များည့်�သိး� သ��ကြော�ာ��ကြော��ာင့်�� ကြောလာ်လာာထို့ာ��ါသည့်�။ 

ထို့ိးသိး�ကြောသာ ဖြ�စ်�စ်ဉ်း�များျာ��ိး ကြော�ာ�ဖြ����အတဲ�� ‘ဗိုဟိုိးခါးဲာ နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု’ အယ့အဆ�ိး 

များိတ�ဆ��ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ�ပြီး�း� နှိးင့်�င့်�သာ�အဆင့််�အတ��� ဆး��ရုံု��များုနှှင့််� ဆ��စ်��အခါးဲင့််�အကြော�� 

များျာ� ဆး��ရုံု��များုတိး�ကြော��ာင့််� လာ့�းဂါဂိ�လာ�တစ်�ဦး�ခါးျင့်��စ်းအကြော�် ဖြ�စ်�လာာနှိးင့်�သည့််� အ�ျ�ိ� 

သ��ကြော�ာ��များုများျာ�အာ�လား���ိး ကြော�ာ�ဖြ���� ယခါးင့်�ယ့ဂါိးဆလာာ�ဗိုး�ယာ�သများမတနှိးင့်�င့်�၏ 

အကြောတဲ�အကြုံ���များျာ��ိး အသး��ဖြ��ထို့ာ��ါသည့်�။ ဤစ်ာတများ��၏ ကြော�ာ��ဆး��အ�ိးင့်��တဲင့်� 

ဥကြော�ာ�သများဂါဂများှ ယ့နှိး��တ���င့်��ဒများ�� ထို့ဲ��ခါးဲာများုနှှင့််��တ�သ��သည့််� အကြောခါးျအတင့်� 

ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�များုများျာ�နှှင့််��တ�သ��၍ အဆိး�ါ ဗိုဟိုိးခါးဲာ နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု�ိး အသး��ဖြ��ဖြခါးင့်�� 

အကြော��ာင့်�� အနှှစ်�ခါးျ���ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ��ါသည့်�။ 

Abstract

This piece looks at what happens to citizenship when multilevel 

polities fall apart. Introducing the notion of ‘centrifugal citizenship’ to 

describe such cases, it uses the experience of the former Yugoslav 

republics to show all the possible consequences for individuals from 

the loss of status and the associated rights. The last section of the 

piece briefly contextualises such centrifugal citizenship in the debates 

related to the United Kingdom’s departure from the European Union.
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Introduction

Citizenship is a structured relationship between an individual and their polity, be it a 

city, sub-state entity, state, or a supranational organisation (Miller 2000).  It entails reciprocity 

of rights and obligations. Citizens ensure the legitimacy and intergenerational continuity of 

the polity. They also sustain its day-to-day functioning by paying taxes and deciding on its 

political future. In return, they receive protection inside and outside of its borders and a 

bundle of socio-political

rights, including the right to vote and welfare protection. Against this background, the 

objective of this contribution is to look at how citizenship issues play out in disintegrating 

multilevel polities. The experience of the former Yugoslav republics offers insights helpful for 

understanding the debates related to the United Kingdom’s (UK) departure from the European 

Union (EU). Both in the domain of the status and of the rights of citizenship, the relationship 

between the polities that were once in a ‘citizenship constellation’ defines the rules for 

inclusion and exclusion.

Citizenship in Multilevel Polities

Citizenship is particularly complex in multilevel polities as it regulates the position of 

individuals in two or more overlapping political communities. Rainer Bauböck (2010: 848) has 

described such a circumstance as a ‘citizenship constellation’. A ‘citizenship constellation’, 

can either be horizontal (individuals linked to two or more polities through migration) or 

vertical  (in states formed by subnational polities, such as federations, confederations, unions 

of states; or in supranational polities established by states, including the European Union, the 

Union of South American Nations). In vertical ‘citizenship constellations’, matters of status 

and rights are determined by the relationship between the encompassing polity (e.g., the EU) 

and its constituent parts (e.g., Member States).

This structure opens up avenues for the individual to navigate in the new political 

space crafted out of rights and obligations beyond the borders of his or her ‘original’ polity. 

That is, while ‘the whole’ exists, it is ‘other than the sum of its parts’. Not greater, but different 

in nature. As the Gestalt psychologists from whom this phrase originates argued, the 

relationship between the ‘whole’ and its ‘parts’ is binary and concentric. On the one hand, the 
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နိဒါန��

နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုသည့်� လာ့�းဂါဂိ�လာ�တစ်�ဦး� နှှင့််� ၎င့်��၏ ကြော�်လာတး (polity) (ပြီးများိ��ဖြ�စ်�ကြောစ်၊ ဖြ�ည့်��ယ�ဖြ�စ်�ကြောစ်၊ 

နှိးင့်�င့်�ဖြ�စ်�ကြောစ်၊ နှိးင့်�င့်�စ်း� အ�ဲ��အစ်ည့်��တစ်�ခါးးဖြ�စ်�ကြောစ်) တိး�အ��ာ��ှိ တည့်�ကြောဆာ��ထို့ာ�ကြောသာ ဆ��ဆ�ကြော��ဖြ�စ်��ါသည့်� 

(Miller ၂၀၀၀)။ ယင့်��တဲင့်� အခါးဲင့််�အကြော��များျာ�နှှင့််� တာဝ��ဝတတ�ာ�များျာ� အဖြ���အလာှ�� �ါဝင့်��ါသည့်�။ နှိးင့်�င့်�သာ�များျာ� 

သည့်� ကြော�်လာတး၏ တ�ာ�ဝင့်�များုနှှင့််� များျ�ိ�ဆ��များျာ�အ��ာ� ဆ��လာ��တည့်��ှိများုတိး��ိး ကြောသခါးျာကြောစ်�ါသည့်�။ 

ယင့်��တိး�သည့်� အခါးဲ��ကြောဆာင့်�ဖြခါးင့်��နှှင့််� ကြော�်လာတး၏ နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ အ�ာဂါတ��ိး အဆး��အဖြ�တ�ကြော��ဖြခါးင့်��ဖြ�င့််�         

၎င့်��၏ ကြော�်စ်ဉ်း�လာည့်��တ�များု�ိး ကြော��ှည့်�ထို့ိ���သိများ��ထို့ာ��ါသည့်�။ အဖြ���အလာှ��အာ�ဖြ�င့််� ၎င့်��တိး�သည့်� ဆနှဒများ�ကြော��ခါးဲင့််� 

နှှင့််� လာ့များု�့လား�ကြော��ဆိးင့်��ာ အ�ာအ�ဲယ�များျာ�အ�ါအဝင့်� ကြော�်လာတး၏ �ယ��ိများိတ�အတဲင့်��နှှင့််� ဖြ�င့်��တဲင့်� 

အ�ာအ�ဲယ�များျာ� ��ှိပြီး�း� လာ့များုနှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ အခါးဲင့််�အကြော��များျာ� ��ှိ�ါသည့်�။ ဤကြော�ာ��ခါး�အကြောဖြခါးအကြော�တဲင့်� 

ဤစ်ာတများ��၏ �ည့်�များှ���ခါးျ��များှာ ပြီး�ိ��ဲ�လာျ���ှိသည့််� အဆင့််�များျာ�စ်ဲာ�ါဝင့်�ကြောသာ ကြော�်လာတးများျာ�တဲင့်� နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု 

ဆိးင့်��ာ ဖြ�ဿ�ာများျာ� များည့်�သိး� ဖြ�စ်�ကြော�်လာာကြော��ာင့်�� ကြောလာ်လာာ��ည့််�ရုံု���ဖြ�စ်��ါသည့်�။ ယခါးင့်� ယ့ဂါိးဆလာာ�ဗိုး�ယာ� 

သများမတနှိးင့်�င့်�၏ ဖြ�စ်�စ်ဉ်း�များျာ�သည့်� ဥကြော�ာ�သများဂါဂများှ ယ့နှိး��တ���င့်��ဒများ�� (ယ့ကြော�) ထို့ဲ��ခါးဲာများုနှှင့််��တ�သ��သည့််� 

အကြောခါးျအတင့်�ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�များုများျာ��ိး အတဲင့်���ျ�ျအဖြများင့်�များျာ�ဖြ�င့််� �ာ�လာည့်�သကြောဘာကြော�ါ��ကြောစ်�ါသည့်�။ နှိးင့်�င့်�သာ� 

ဖြ�စ်�များုအဆင့််�အတ���နှှင့််� အခါးဲင့််�အကြော��များျာ�နှှင့််� �တ�သ��သည့််��ယ��ယ�တဲင့်� �ါဝင့်�ကြော��၊ ထို့းတ��ယ�ကြော�� စ်ည့်��များျဉ်း�� 

များျာ�အာ� တစ်�ခါးျ�ိ�� ‘နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု အစ်းအကြောဝ�ကြီး�း�” တစ်�ခါးးအတဲင့်���ှိခါး�်��သည့််� ကြော�်လာတးများျာ�အ��ာ��ှိ 

ဆ��ဆ�ကြော��များျာ�� ဆး��ဖြ�တ�ကြော���ါသည့်�။

အဆိုင်း်�များ���စ်ာ� �ါဝင်း�သည့််� ပေါ�်လူတီများ���ရာှိ နှိ�င်း�င်းံသ��ပြ�စ်�များု

အဆင့််�များျာ�စ်ဲာ �ါဝင့်�သည့််� ကြော�်လာတးများျာ�အတဲင့်�� နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုသည့်� အထို့့�ရုံု��ကြောထို့ဲ��ါသည့်�။ 

အကြော��ာင့်��များှာ နှှစ်�ခါးး သိး�များဟိုးတ� ထို့ိး�ထို့���ိးသည့််� ထို့��ကြော�ကြောသာ နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ အသိးင့်��အဝိးင့်��များျာ�အတဲင့်�� 

လာ့�းဂါဂိ�လာ�များျာ�၏ ကြော��ာ�ိး အဆး��အဖြ�တ� ကြော��ကြောသာကြော��ာင့််�ဖြ�စ်�သည့်�။ Rainer Bauböck (၂၀၁၀ - ၈၄၈) � 

ထို့ိးသိး�ကြောသာ အကြောဖြခါးအကြော�တစ်����အာ� ‘နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု အစ်းအကြောဝ�ကြီး�း�’ တစ်�ခါးးအဖြ�စ်� ကြော�ာ�ဖြ�ခါး�်�ါသည့်�။ 

‘နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု အစ်းအကြောဝ�ကြီး�း�’ တစ်�ခါးးသည့်� အလာျာ�လာိး�� (ကြော�့�ကြောဖြ�ာင့်��ကြော�ထို့ိးင့်�ဖြခါးင့်��များှတစ်�ဆင့််� နှှစ်�ခါးး သိး�များဟိုးတ� 

ထို့ိး�ထို့���ိးကြောသာ ကြော�်လာတးများျာ�နှှင့််� ခါးျတိ�ဆ��ကြော�သည့််� လာ့�းဂါဂိ�လာ�များျာ�) သိး�များဟိုးတ� ကြောဒါင့်�လာိး�� (ဖြ�ည့်��ယ�/ တိးင့်��

ကြောဒသကြီး�း�အဆင့််�ကြော�်လာတးများျာ�ဖြ�င့််� �ဲ��စ်ည့်��ထို့ာ�သည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�၊ ဥ�များာ - ���ဒကြော���ှင့်��များျာ�၊ �ဲ�����ဒကြော���ှင့်�� 

များျာ�၊ ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�စ်းများျာ�၊ သိး�များဟိုးတ� နှိးင့်�င့်�များျာ�များှ တည့်�ကြောထို့ာင့်�ထို့ာ�သည့််� နှိးင့်�င့်�စ်း� အ�ဲ��အစ်ည့်��များျာ�၊ ဥ�များာ - 

ဥကြော�ာ�သများဂါဂ၊ ကြောတာင့်�အကြောများ�ိ�နှိးင့်�င့်�များျာ�သများဂါဂ) ဖြ�စ်�နှိးင့်��ါသည့်�။ ကြောဒါင့်�လာိး�� ‘နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု အစ်းအကြောဝ�ကြီး�း�’ 

တဲင့်� အဆင့််�အတ��� နှှင့််� အခါးဲင့််�အကြော��ဆိးင့်��ာ �ိစ်စ���များျာ�အာ� လာှများ��ခြုံခါး��သည့််� ကြော�်လာတး (ဥ�များာ EU) နှှင့််� ၎င့်��၏ 

အစ်ိတ�အ�ိးင့်��များျာ� (ဥ�များာ အ�ဲ��ဝင့်�နှိးင့်�င့်�များျာ�) အ��ာ��ှိ ဆ��ဆ�ကြော��များျာ�� အဆး��အဖြ�တ�ကြော�� �ါသည့်�။  

ဤ�ဲ��စ်ည့်���း�သည့်� �းဂါဂိ�လာ�များျာ�အာ� များိများိတိး�၏ ‘များ့လာ’ ကြော�်လာတး ထို့��ကြော�ျာ�လာဲ��သည့််� �ယ��ိများိတ�ဖြ�င့်���ှိ 

အခါးဲင့််�အကြော��များျာ� နှှင့််� တာဝ��များျာ�များှ  ���တး�ထို့ာ�သည့််� နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ ဝ����ျင့်�သစ်�အတဲင့်�� လာု���ှာ�နှိးင့်���� 

လာများ��ကြော��ာင့်��များျာ� �ဲင့််�ကြော���ါသည့်�။ တစ်��ည့်��ဆိး�ကြောသာ� ‘အဖြ�ည့််�အဝဖြ�စ်�တည့်�ဖြခါးင့်��’ သည့်� ‘၄င့်��၏ အစ်ိတ�အ�ိးင့်�� 

များျာ��ိး စ်းကြော�ါင့်��ထို့ာ�ဖြခါးင့်��နှှင့််� များတ့ည့်းကြော�’။ �ိးများိးကြော�ာင့်��များဲ��ဖြခါးင့်��များဟိုးတ�ကြောသာ�လာည့်�� သကြောဘာသဘာဝ �ဲ�ဖြ�ာ�ဖြခါးင့်�� 

ဖြ�စ်�သည့်�။ ဤစ်ာသာ��ိး စ်တင့်�အသး��ဖြ��ခါး�်သည့််� Gestalt စ်ိတ��ည့်ာ�ှင့်�များျာ�၏ အဆိးအ� ‘တစ်�ခါးးလား��’ နှှင့််� ၎င့်��၏ 
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composition of the parts determines how we will see and experience the whole; on the other 

hand, the way in which the whole is seen will determine the interpretation of its constituent 

parts. As a consequence, individuals are at the centre of political structures containing several 

layers of legal statuses that determine rights within and beyond their borders. If their core 

polity (i.e. the polity that determines all of their other statuses) detaches from the nested 

polity, or the latter falls apart completely, the questions of status and rights become highly 

salient. Hence I refer to ‘centrifugal citizenship’ as processes of attribution of status and 

determination of rights in cases of secession or disintegration of multilevel polities.

Individuals confined to the borders of their core polity at the time of its departure 

from ‘the whole’ continue to exercise their rights in the core polity and commonly have a 

secure a status after secession. Their position is reasonably straightforward. By contrast, 

individuals who have established themselves outside the borders of their core polity owing to 

the rights of multilevel citizenship are in a more complex position. As will be illustrated by the 

case of the former Yugoslavia, status and rights of these people are commonly malleable and 

determined by the relationship between the rump and the seceded polity.

Centrifugal Citizenship in the Former Yugoslavia

The former Yugoslavia had two-tiered citizenship, consisting of the federal and 

republican levels. As in most federal states, the republican citizenship was derived from the 

federal level, which had primacy in the hierarchy of citizenships. This had two practical 

implications. First, a simultaneous acquisition of the status of citizenship at both levels was 

necessary and automatic. That is, any holder of the federal Yugoslav citizenship would at the 

same time be a citizen of one of its republics. In many cases, but not always, the republican 

citizenship would be linked to the place where the person had settled. Dual citizenship among 

republics was not allowed. Second, the rights of citizenship originated from the federal level, 

but their implementation depended on the republics. This implies that the two levels of 

citizenship were tightly coupled.

As a consequence, experiences and legacies of the ‘citizenship constellation’ of the 

former Yugoslavia have shaped the citizenship of its successor states. This ‘centripetal 

citizenship’ was most manifest during the Yugoslav break-up in the early 1990s, when the 
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‘အစ်ိတ�အ�ိးင့်��များျာ�’ အ��ာ��ှိ ဆ��နှှယ�များုသည့်� ဒဲိစ်�စ်�ဖြ�စ်��ာ ဗိုဟိုိးခါးျ��တ့သည့်�။ တစ်����တဲင့်� အစ်ိတ�အ�ိးင့်�� 

များျာ�၏ �ဲ��စ်ည့်���း�သည့်� တစ်�ခါးးလား��အကြော�် �ွနှ�း��တိး�၏ အဖြများင့်�နှှင့််� အကြောတဲ�အကြုံ���များျာ��ိး အဆး��အဖြ�တ�ကြော��ပြီး�း� 

အဖြခါးာ�တစ်����တဲင့်� တစ်�ခါးးလား���ိး ရုံုဖြများင့်��း�သည့်� ၎င့်��၏ အစ်ိတ�အ�ိးင့်��များျာ��ိး အဓိိ�ံာယ�ကြော�ာ��ယ့ဖြခါးင့်��အကြော�် 

အဆး��အဖြ�တ�ကြော��များည့်�ဖြ�စ်�သည့်�။ အ�ျ�ိ�ဆ��အဖြ�စ်� �းဂါဂိ�လာ�များျာ�သည့်� သ��ဆိးင့်��ာ �ယ��ယ�များျာ�အတဲင့်��နှှင့််� 

ဖြ�င့်���ှိ အခါးဲင့််�အကြော��များျာ��ိး အဆး��အဖြ�တ�ကြော��သည့််� အလာှာများျာ�စ်ဲာ �ါဝင့်�ကြောသာ ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ အဆင့််�အတ���များျာ�၏ 

ဗိုဟိုိးတဲင့်� �ှိ�ါသည့်�။ ၎င့်��တိး�၏ အဓိိ� ကြော�်လာတး (တစ်��ည့်��အာ�ဖြ�င့််� - အဖြခါးာ�ကြောသာ အဆင့််�အတ���များျာ�အာ�လား���ိး 

အဆး��အဖြ�တ�ကြော��သည့််� ကြော�်လာတး) သည့်� စ်း�ဲ��ထို့ာ�သည့််� ကြော�်လာတးနှှင့််� ခါးဲ�ခါးဲာ�ါ� သိး�များဟိုးတ� စ်း�ဲ��ထို့ာ�သည့််� 

ကြော�်လာတးသည့်� လား��ဝ ပြီး�ိ��ဲ�သဲာ��ါ� အဆင့််�အတ���များျာ�၊ အခါးဲင့််�အကြော��များျာ�နှှင့််� �တ�သ��သည့််� ကြောများ�ခါးဲ���များျာ�စ်ဲာ 

ကြော�်ကြော�ါ��လာာများည့်�ဖြ�စ်�သည့်�။ ထို့ိး�ကြော��ာင့််� �ွနှ�း��အကြော�ဖြ�င့််� ‘ဗိုဟိုိးခါးဲာ နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု’ အာ� အဆင့််�များျာ�စ်ဲာ�ါဝင့်�သည့််� 

ကြော�်လာတးများျာ�၏ ခါးဲ�ထို့ဲ��များု သိး�များဟိုးတ� ပြီး�ိ��ဲ�များု ဖြ�စ်�စ်ဉ်း�များျာ�အတဲင့်�� အဆင့််�အတ���များျာ� နှှင့််� အခါးဲင့််�အကြော��များျာ��ိး 

အဆး��အဖြ�တ� ကြော��သည့််� လား��င့်���စ်ဉ်း�များျာ�အဖြ�စ်� �ည့်�ညွှှ����ါသည့်�။ 

‘အဖြ�ည့််�အဝဖြ�စ်�တည့်�ဖြခါးင့်��’ များှ ခါးဲ�ခါးဲာသည့််�အခါးျ�ိ�တဲင့်� များိများိတိး�၏ အဓိိ� ကြော�်လာတး ၏ �ယ��ိများိတ�များျာ�အတဲင့်�� 

�ှိကြော�သည့််� �းဂါဂိ�လာ�များျာ�သည့်� အဓိိ�ကြော�်လာတးအတဲင့်�� ၎င့်��တိး�၏ အခါးဲင့််�အကြော��များျာ��ိး ဆ��လာ�� �ျင့််�သး��နှိးင့်���ပြီး�း� 

ခါးဲ�ထို့ဲ��ပြီး�း�ကြော�ာ�� အဆင့််�အတ���သတ�များှတ�ခါးျ��တစ်�ခါးး�ိး ��ှိကြောလ်ာ�ှိ��သည့်�။ ၎င့်��တိး�၏ အကြော�အထို့ာ�သည့်� 

အကြောတာ�အသင့််� ရုံိး��ှင့်���ါသည့်�။ အဖြခါးာ�တစ်����တဲင့်�များ့ များိများိတိး�၏ အဓိိ�ကြော�်လာတး၏ �ယ��ိများိတ�ဖြ�င့်��တဲင့်� �ှိကြော� 

သည့််� �းဂါဂိ�လာ�များျာ�အတဲ��များှာများ့ �ိးများိးရုံု��ကြောထို့ဲ�သည့််� အကြော�အထို့ာ�တစ်�ခါးးသိး� ကြော�ာ��သဲာ�နှိးင့်�သည့်�။ ယခါးင့်� ယ့ဂါိးဆလာာ� 

ဗိုး�ယာ�နှိးင့်�င့်� ဥ�များာတဲင့်�ဖြများင့်�နှိးင့်�သည့််�အတိးင့်�� အဆိး�ါဖြ�ည့်�သ့များျာ�၏ အဆင့််�အတ���နှှင့််� အခါးဲင့််�အကြော��များျာ��ိး 

ယခါးင့်�ကြော�်လာတးနှှင့််� ယင့်��များှ �ဲ�ထို့ဲ��လာာသည့််� ကြော�်လာတးတိး�အ��ာ��ှိ ဆ��ဆ�ကြော��� အများျာ�အာ�ဖြ�င့််� �း�သဲင့်�� 

အဆး��အဖြ�တ�ကြော���ါသည့်�။ 

ယ်�င်း�ယ်ူဂိုိ�ဆိုလူ��ဗီ�ယ်��ရာှိ ဗဟိုိ��ာ� နှိ�င်း�င်းံသ��ပြ�စ်�များု

ယခါးင့်�ယ့ဂါိးဆလာာ�ဗိုး�ယာ�နှိးင့်�င့်�တဲင့်� ���ဒ�ယ�နှှင့််� ဖြ�ည့်��ယ� ဟို့၍ အဆင့််�နှှစ်���� �ါဝင့်�သည့််� နှိးင့်�င့်�သာ� 

ဖြ�စ်�များု�ှိ�ါသည့်�။ ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�အများျာ�စ်းတဲင့်���်သိး��င့်� ဖြ�ည့်��ယ�နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုသည့်� ���ဒ�ယ�အဆင့််�များှ 

ဆင့်��သ��လာာဖြခါးင့်��ဖြ�စ်�ပြီး�း� ���ဒ�ယ�အဆင့််�သည့်� နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�မုျားအဆင့််�ဆင့််� သတ�များှတ�ထို့ာ��ာတဲင့်� အဓိိ� 

အ�ျဆး��ဖြ�စ်�သည့်�။ ယင့်��တဲင့်� လာ��ကြောတဲ�အ�ျ�ိ�ဆ��နှှစ်�ခါးး �ှိ�ါသည့်�။ �ထို့များဦး�စ်ဲာ အဆင့််�နှှစ်����လား��တဲင့်� 

နှိးင့်�င့်�သာ�အဆင့််�အတ����ိး တစ်�ပြီး�ိ�င့်������ှိထို့ာ���� များ�ှိများဖြ�စ်� လာိးအ��ပြီး�း� အလာိးအကြောလာျာ��ဖြ�စ်�သည့်�။ ဆိးလာိးသည့်� 

များှာ ယ့ဂါိးဆလာာ�ဗိုး�ယာ�၏ ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�သ့ များည့်�သ့များဆိးသည့်� တစ်�ခါးျ�ိ�တည့်��တဲင့်� ၎င့်��၏ ဖြ�ည့်��ယ� 

များျာ�အ��� တစ်�ခါးး၌ နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�သည့်�။ အပြီးများ�တများ��များဟိုးတ�ကြောသာ�လာည့်�� ဖြ�စ်�စ်ဉ်း�များျာ�စ်ဲာတိး�တဲင့်� ဖြ�ည့်��ယ�များျာ�၏ 

နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုသည့်� သ��ဆိးင့်��ာ�းဂါဂိ�လာ�၏ အကြောဖြခါးခါးျကြော�ထို့ိးင့်��ာကြော��ာနှှင့််� ဆ��စ်��ကြော��ါသည့်�။ ဖြ�ည့်��ယ�နှှစ်�ခါးး 

တိး�တဲင့်� နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်���� ခါးဲင့််�ဖြ��ထို့ာ�ဖြခါးင့်�� များ�ှိကြော�။ ဒးတိယအခါးျ��အဖြ�စ်� နှိးင့်�င့်�သာ�အခါးဲင့််�အကြော��များျာ�သည့်� 

���ဒ�ယ�အဆင့််�များှ ဆင့်��သ��လာာဖြခါးင့်�� ဖြ�စ်�ကြောသာ�လာည့်�� အဆိး�ါ အခါးဲင့််�အကြော��များျာ��ိး အကြော�ာင့်�အထို့ည့်�ကြော�ာ����များှာ 

ဖြ�ည့်��ယ�များျာ�ကြော�်တဲင့်� များ့တည့်��ါသည့်�။ နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုအဆင့််�နှှစ်����သည့်� အ�း����ဆ��နှှယ�များု�ှိကြော��ာင့်�� 

ယင့်��� �ည့်�ညွှှ���ကြော�ာ�ဖြ�ကြော��ါသည့်�။ 

အ�ျ�ိ�ဆ��အဖြ�စ်� ယခါးင့်�ယ့ဂါိးဆလာာ�ဗိုး�ယာ�နှိးင့်�င့်�၏ ‘နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု အစ်းအကြောဝ�ကြီး�း�’ အကြောတဲ�အကြုံ��� 

များျာ�နှှင့််� အကြောများဲအနှှစ်�များျာ�သည့်� ယင့်��များှ �ဲ�ထို့ဲ��လာာသည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�၏ နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု�ိး �း�ကြော�ာ��ါသည့်�။ ဤ 
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initial determination of the status depended on the republican citizenship (Stiks 2006). This 

approach differentiated the post-Yugoslav states from the countries carved out of the Soviet 

Union, since the latter applied the ‘zero option’ for citizenship. The ‘zero option’ for citizenship 

meant that all persons legally residing in a country at the time of its independence would 

automatically receive its citizenship. Yet driven by nationalism that underpinned the Yugoslav 

break-up, the first wave of the post-Yugoslav states (Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, 

Macedonia, and the Federal Republic of Yugoslavia) granted citizenship automatically to 

those who were registered as citizens of the respective republics, but not to those who were 

residents. For example, a person who was a registered citizen of Macedonia but resided in 

Croatia would be granted a Macedonian citizenship. This approach proved to be highly 

exclusionary, due to high intra-republican migration in the socialist Yugoslavia, which was 

not adequately recorded by the republics’ authorities. Thus, those people most at risk were 

those who spent decades in a republic other than that of their citizenship but never registered 

residency there, or changed their republican citizenship. In fact, registration was not key to 

the exercise of individual rights in cases of free movement among republics, as many rights 

could be enforced in the space covered by the ‘citizenship constellation’.

Perhaps the most famous such case was that of the ‘Erased’ in Slovenia. These were 

citizens of the other former Yugoslav republics who had long term factual residence in Slovenia 

and another republic’s citizenship at the time of independence. Under Article 40 of the 1991 

Citizenship Act of Slovenia, they were granted six months to apply for Slovenian citizenship. 

If they failed to do so, they were removed from the Register of Permanent Residents with 

long-term consequences on the exercise of their rights, including the franchise, welfare, and 

education.[1]

Citizenship issues also featured prominently in the disintegration of the State Union 

of Serbia and Montenegro (successor to the Federal Republic of Yugoslavia between 2003 and 

2006). Unlike in the former Yugoslavia, multilevel citizenship in this state was not federal. The 

State Union of Serbia and Montenegro never formally established its second tier of citizenship, 

but relied on citizenship regimes of the constituent states (Article 7 of the Constitutional 

Charter of Serbia and Montenegro). That is, each of the two constituent states had its own 

citizenship legislation, and decided on its membership. As noted by Dzankic (2010) and Rava 
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‘ဗိုဟိုိးသိး� ခါးျဉ်း�����သည့််� နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု’ အာ� အကြောစ်ာ�ိးင့်�� ၁၉၉၀ ဖြ�ည့််�နှှစ်�များျာ�အတဲင့်�� ယ့ဂါိးဆလာာ�ဗိုး�ယာ�နှိးင့်�င့်� 

ပြီး�ိ��ဲ�စ်ဉ်း�တဲင့်� အထို့င့်��ှာ�ဆး��ကြောတဲ�ဖြများင့်��ပြီး�း� ��ဦး�အဆင့််�အတ��� သတ�များှတ�ခါးျ��များျာ�သည့်� ဖြ�ည့်��ယ�များျာ�တဲင့်� 

နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုအကြော�် များ့တည့်��ါသည့်� (Stiks ၂၀၀၆)။ ဤခါးျဉ်း�����များုသည့်� ယ့ဂါိးဆလာာ�ဗိုး�ယာ� ပြီး�ိ��ဲ�ကြော�်ကြော�ါ�� 

လာာသည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�နှှင့််� ဆိးဗိုးယ��ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�စ်း ပြီး�ိ��ဲ�ကြော�်ကြော�ါ��လာာသည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�အ��ာ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဖြခါးာ��ာ� 

ကြောစ်ခါး�်သည့်�။ ဆိးဗိုးယ�� ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�စ်းတဲင့်� နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုအတဲ�� ‘ကြော���ခါးျယ�စ်�ာ များ�ှိသည့််�’  �း�စ်��ိးအသး��ခါးျခါး�်သည့်�။ 

‘ကြော���ခါးျယ�စ်�ာများ�ှိသည့််�’ �း�စ်�ဆိးသည့်�များှာ နှိးင့်�င့်�တစ်�နှိးင့်�င့်� လာဲတ�လာ��ကြော����ှိခါးျ�ိ�တဲင့်� ယင့်��နှိးင့်�င့်�အတဲင့်�� တ�ာ�ဝင့်� 

ကြော�ထို့ိးင့်�လာျ���ှိသည့််� �းဂါဂိ�လာ�အာ�လား���ိး နှိးင့်�င့်�သာ�အဖြ�စ်� အလာိးအကြောလာျာ�� ကြော��အ��ဖြခါးင့်��ဖြ�စ်�သည့်�။ သိး��ာတဲင့်� 

ယ့ဂါိးဆလာာ�ဗိုး�ယာ�နှိးင့်�င့်� ပြီး�ိ��ဲ�များု၏ ကြော�ာ��ခါး� အကြော��ာင့်��အ�င့်�� ဖြ�စ်�သည့််� အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒကြော��ာင့််� ယ့ဂါိးဆလာာ� 

ဗိုး�ယာ�အလာဲ�� �ထို့များအသးတ�နှိးင့်�င့်�များျာ� (ဆလာိးကြောဗို��း�ယာ�၊ ခါးရုံိးကြောအ��ှာ�၊ ကြောဘာ်စ်�း�ယာ�နှှင့််� ဟိုာဇားဂါိးဗိုး��ာ�၊ 

များ��ဆးဒိး��း�ယာ�နှှင့််� ယ့ဂါိးဆလာာ�ဗိုး�ယာ� ���ဒ�ယ�ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�စ်း) သည့်� သ��ဆိးင့်��ာ ဖြ�ည့်��ယ�များျာ�အတဲင့်�� 

များှတ��း�တင့်�ထို့ာ�သည့််� နှိးင့်�င့်�သာ�များျာ�အာ� အလာိးအကြောလာျာ�� နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�ခါးဲင့််� ကြော��အ��ခါး�်�ာ သာများ��ကြော�ထို့ိးင့်�သ့များျာ� 

�ိးများ့ နှိးင့်�င့်�သာ� ဖြ�စ်�ခါးဲင့််�များကြော��ခါး�်ကြော�။ ဥ�များာအာ�ဖြ�င့််� ခါးရုံိးကြောအ��ှာ�တဲင့်� ကြော�ထို့ိးင့်�ကြောသာ�လာည့်�� များ��ဆးဒိး��း�ယာ�တဲင့်� 

များှတ��း�တင့်�ထို့ာ�သည့််� နှိးင့်�င့်�သာ�တစ်�ဦး�အာ� များ��ဆးဒိး��း�ယာ�နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�ခါးဲင့််� ကြော��အ��ဖြခါးင့်��ဖြ�စ်�သည့်�။ 

ဆိး�ှယ�လာစ်� ယ့ဂါိးဆလာာ�ဗိုး�ယာ��ှိ ဖြ�ည့်��ယ�များျာ�အ��ာ�တဲင့်� လား�ကြောလာာ��စ်ဲာ များှတ�တများ��တင့်�များထို့ာ�ကြောသာ             

ကြော�့�ကြောဖြ�ာင့်��ကြော�ထို့ိးင့်�များုများျာ�စ်ဲာ�ှိသဖြ�င့််� အဆိး�ါ�ည့်��လာများ��တဲင့်� �ယ���ဉ်း�ခါး��သ့များျာ�စ်ဲာ ကြော�်ကြော�ါ��လာာကြောစ်ခါး�်သည့်�။ 

ထို့ိး�ကြော��ာင့််� များိများိတိး� နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�သည့််� ဖြ�ည့်��ယ�များျာ�တဲင့်�များဟိုးတ�ဘ� အဖြခါးာ�ဖြ�ည့်��ယ�များျာ�တဲင့်� ဆယ�စ်းနှှစ်� များျာ�စ်ဲာ 

ကြော�ထို့ိးင့်�ခါး�်��ပြီး�း�  အဆိး�ါ ဖြ�ည့်��ယ�တဲင့်� ကြော�ထို့ိးင့်�ကြော��ာင့်�� များှတ��း�တင့်�ထို့ာ�ဖြခါးင့်�� သိး�များဟိုးတ� ဖြ�ည့်��ယ�နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု 

�ိး ကြောဖြ�ာင့်��လာ�ခါး�်ဖြခါးင့်��များ�ှိသ့များျာ�သည့်� အဆိး�ကြုံ���နှိးင့်�ကြောဖြခါးများျာ�စ်ဲာနှှင့််� �င့်�ဆိးင့်�ခါး�်���သည့်�။ အများှ��စ်င့်�စ်စ်�တဲင့်� 

‘နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု အစ်းအကြောဝ�ကြီး�း�’ တဲင့်� �ါဝင့်�သည့််� �ယ��ယ�များျာ�အတဲင့်�� အခါးဲင့််�အကြော��များျာ�စ်ဲာတိး�အာ� �ျင့််�သး�� 

နှိးင့်��ာ များှတ��း�တင့်�ဖြခါးင့်��သည့်� ဖြ�ည့်��ယ�များျာ�အ��ာ� လာဲတ�လာ��စ်ဲာ�့�သ���သဲာ�လာာနှိးင့်�သည့််� တစ်�ဦး�ခါးျင့်��စ်း၏ 

အခါးဲင့််�အကြော��များျာ� အသး��ဖြ��နှိးင့်�ကြော��အတဲ�� အဓိိ��ျသည့််� အခါးျ��များဟိုးတ�ခါး�်ကြော�။

ထို့ိးသိး�ကြောသာ အထို့င့်��ှာ�ဆး��ဖြ�စ်����တစ်�ခါးးများှာ ဆလာိးကြောဗို��း�ယာ��ှိ ‘စ်ာ�င့်��များှ �ယ��ျ��ခါး��သ့များျာ�’ ဖြ�စ်� 

သည့်�။ ၎င့်��တိး�သည့်� လာဲတ�လာ��ကြော����ှိခါးျ�ိ�တဲင့်� ဆလာိးကြောဗို��း�ယာ�၌ ကြော��ှည့်�ကြော�ထို့ိးင့်�ခါး�်��သ့များျာ�ဖြ�စ်�ပြီး�း� အဖြခါးာ� 

ဖြ�ည့်��ယ�နှိးင့်�င့်�သာ��တ�များျာ� �ိးင့်�ကြောဆာင့်�ထို့ာ�သ့များျာ�ဖြ�စ်���သည့်�။ ဆလာိးကြောဗို��း�ယာ�၏ ၁၉၉၁ ခါးးနှှစ်� နှိးင့်�င့်�သာ� 

အ��ဥ�ကြောဒ �းဒ�များ ၄၀ အ� ၎င့်��တိး�အာ� ဆလာိးကြောဗို��း�ယာ�နှိးင့်�င့်�သာ�အဖြ�စ်� ကြောလာှာ��ထို့ာ���� အခါးျ�ိ� ၆ လာ ကြော��ခါး�် 

သည့်�။ ထို့ိးအခါးျ�ိ�အတဲင့်�� ကြောလာှာ��ထို့ာ���� �ျ���ဲ��ခါး�်သ့များျာ�သည့်� အပြီးများ�တများ�� ကြော�ထို့ိးင့်�သ့များှတ�တများ��အတဲင့်��များှ 

�ယ��ှာ�ဖြခါးင့်��ခါး�ခါး�်�ပြီး�း� လား��င့်���လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�၊ လာ့များု�့လား�ကြော�� နှှင့််� �ည့်ာကြော�� တိး�အ�ါအဝင့်� ၎င့်��တိး�၏ အခါးဲင့််�အကြော��များျာ� 

�ျင့််�သး��နှိးင့်�များုအကြော�် ကြော��ှည့်�အ�ျ�ိ�ဆ��များျာ� ခါး�စ်ာ�ခါး�်���သည့်�။ [၁]

နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုဆိးင့်��ာ ဖြ�ဿ�ာများျာ�အာ� (၂၀၀၃ ခါးးနှှစ်� နှှင့််� ၂၀၀၆ ခါးးနှှစ်�တိး�အ��ာ� ယ့ဂါိးဆလာာ�ဗိုး�ယာ� 

���ဒ�ယ�သများမတနှိးင့်�င့်�များှ ဖြ�စ်�ကြော�်လာာသည့််�) ဆာ�ဘး�ယာ�နှှင့််� များဲ��တး�းဂါရုံိး� ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�စ်းနှိးင့်�င့်� ပြီး�ိ��ဲ�များုတဲင့်�လာည့်�� 

ထို့င့်��ှာ�စ်ဲာ ကြောတဲ�ဖြများင့်���ါသည့်�။ ယခါးင့်�ယ့ဂါိးဆလာာ�ဗိုး�ယာ�နှိးင့်�င့်���်သိး�များဟိုးတ�ဘ� ဤနှိးင့်�င့်�၌ နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု 

အဆင့််�ဆင့််�တဲင့်� ���ဒ�ယ�အဆင့််� များ�ှိခါး�်ကြော�။ ဆာ�ဘး�ယာ� နှှင့််� များဲ��တး�းဂါရုံိး� ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�စ်းနှိးင့်�င့်�တဲင့်� ဒးတိယအဆင့််� 

နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�ခါးဲင့််��ိး များည့်�သည့််�အခါးါများှ တ�ာ�ဝင့်� သတ�များှတ�ခါး�်ဖြခါးင့်��များ�ှိဘ� �ါဝင့်�သည့််� ဖြ�ည့်��ယ�များျာ�၏ နှိးင့်�င့်�သာ� 

ဖြ�စ်�ခါးဲင့််� အစ်းအစ်ဉ်း�များျာ�ကြော�်တဲင့်�သာ များှးခါးိးအာ�ထို့ာ�ခါး�်သည့်� (ဆာ�ဘး�ယာ� နှှင့််� များဲ��တး�းဂါရုံိး�နှိးင့်�င့်� �ဲ��စ်ည့်���း� အကြောဖြခါးခါး� 

ဥ�ကြောဒ �ဋိိည့်ာဉ်း� �းဒ�များ ၇)။ တစ်��ည့်��ဆိး�ကြောသာ� ၎င့်��၏ အစ်ိတ�အ�ိးင့်��ဖြ�စ်�သည့််� ဖြ�ည့်��ယ�နှှစ်�ခါးးစ်လား��တဲင့်�                 
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(2010), the citizenship laws of Serbia and Montenegro diverged significantly (e.g., while Serbia 

is open to dual citizenship, Montenegro is not). This is similar to the structure of the nested 

EU citizenship, whereby membership in the encompassing polity is conditional upon 

membership in the differently regulated national polities.

The 2006 independence of Montenegro resulted in difficult circumstances for a number 

of people who lived in Montenegro with the citizenship of Serbia. To gain citizenship in the 

newly established state, most were required to renounce their Serbian citizenship, or re-

register as permanent residents. In some cases, such as the Roma or refugees from Kosovo, 

this registration process was cumbersome. Having sought refuge in Montenegro in the late 

1990s, these people did not possess the documents necessary to cross the (newly international) 

border between Montenegro and Serbia. As they were unable to obtain physical evidence of 

citizenship renunciation, they could not register as citizens and access the related rights.

EU Citizenship and the Departure of the UK

Citizenship of the European Union (EU Citizenship) is a multilevel citizenship. It was 

established in 1992 through provisions of the Maastricht Treaty which codified the rights of 

citizens of the Member States across the Union. These rights include, among others, the 

freedom of movement and residence, the right to non-discrimination on grounds of nationality, 

voting rights in municipal and European Parliament elections, consular protection by another 

EU country, etc. They are exclusive to individuals possessing the nationality of one of the 

Member States. That is, EU Citizenship is additional to and dependent on national citizenship 

(Article 20 of the Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU).

In June 2016, a majority of citizens in the UK voted in favour of the UK withdrawing 

from the EU. Given the dependence of the status of EU Citizenship on the country’s membership 

of the Union, the departure of the UK inevitably raises the question of what will happen to 

individuals who have exercised their freedom of movement to or from the UK while the 

country was still a Member State. According to the United Nations’ Department of Economic 

and Social Affairs (2015), there are 3.3 million EU citizens living in the UK and 1.2 million UK 

citizens living in other EU Member States. Negotiating what status and rights these 4.5 million 
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�ိးယ��ိးင့်�နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�ခါးဲင့််�ဥ�ကြောဒများျာ� �ှိ��ပြီး�း� ၎င့်��တိး�၏ နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု�ိး အဆး��အဖြ�တ�ကြော��ခါး�်��သည့်�။ 

Dzankic (၂၀၁၀) နှှင့််� Rava (၂၀၁၀) တိး�၏ များှတ�ခါးျ��များျာ�အ� ဆာ�ဘး�ယာ� နှှင့််� များဲ��တး�းဂါရုံိး�တိး�၏ နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�ခါးဲင့််� 

ဥ�ကြောဒများျာ�သည့်� သိသိသာသာ �ဲ�ဖြ�ာ�ဖြခါးာ��ာ���သည့်� (ဥ�များာ - ဆာ�ဘး�ယာ�သည့်� နှှစ်�နှိးင့်�င့်� နှိးင့်�င့်�သာ�ခါး�ယ့ခါးဲင့််�ဖြ�� 

ထို့ာ�ပြီး�း� များဲ��တး�းဂါရုံိး�တဲင့်� ခါးဲင့််�များဖြ��ထို့ာ�ကြော�)။ ယင့်��သည့်� EU နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�ခါးဲင့််� သတ�များှတ�ခါးျ��နှှင့််� ဆင့်�တ့�ါသည့်�။ 

လာှများ��ခြုံခါး��သည့််� ကြော�်လာတးတဲင့်� အ�ဲ��ဝင့်�ဖြ�စ်�များုသည့်� �ဲ�ဖြ�ာ�သည့််� ဖြ�ဋ္ဌာာ���ခါးျ��များျာ��ှိကြောသာ နှိးင့်�င့်�အဆင့််� ကြော�်လာတးများျာ� 

၏ အ�ဲ��ဝင့်�ဖြ�စ်�များုအကြော�် များ့တည့်��ါသည့်�။ 

၂၀၀၆ ခါးးနှှစ်� လာဲတ�လာ��ကြော����ှိခါး�်ခါးျ�ိ�၌ များဲ��တး�းဂါရုံိး�တဲင့်� ကြော�ထို့ိးင့်�ခါး�်��ကြောသာ ဆာ�ဘး�ယာ�နှိးင့်�င့်�သာ� 

များျာ�စ်ဲာတိး�သည့်� အခါး��အခါး� အကြောဖြခါးအကြော�အများျ�ိ�များျ�ိ� ကြောတဲ�ကြုံ���ခါး�်��ါသည့်�။ အသစ်�တည့်�ကြောထို့ာင့်�သည့််� နှိးင့်�င့်�တဲင့်� 

နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်����အတဲ�� အများျာ�စ်းတိး�သည့်� ဆာ�ဘး�ယာ�နှိးင့်�င့်�သာ�အဖြ�စ်��ိး စ်ဲ��်လာှတ�ခါး�်�သည့်� သိး�များဟိုးတ� 

အပြီးများ�တများ��ကြော�ထို့ိးင့်�သ့များျာ�အဖြ�စ်� ဖြ���လာည့်�များှတ��း�တင့်�ခါး�်���သည့်�။ Roma သိး�များဟိုးတ� �ိးဆိးဗိုိးများှ ဒး�ခသည့်�များျာ� 

��်သိး�ကြောသာ ဖြ�စ်�စ်ဉ်း�များျာ�တဲင့်� ဤများှတ��း�တင့်�သည့််� လား��င့်���စ်ဉ်း�သည့်� ကြောနှှ�ကြော�ဲ�ကြောလာ�လာ�ခါး�်�ါသည့်�။ ၁၉၉၀ ဖြ�ည့််�လာဲ�� 

နှှစ်�များျာ�၏ ကြောနှှာင့်���ိးင့်��တဲင့်� များဲ��တး�းဂါရုံိး�၌ ခါးိးလာု�ခါး�်��သည့််� အဆိး�ါ ဖြ�ည့်�သ့များျာ�သည့်� များဲ��တး�းဂါရုံိး�နှှင့််� ဆာ�ဘး�ယာ� 

တိး�အ��ာ��ှိ (နှိးင့်�င့်�တ�ာ) �ယ��ိများိတ��ိး ဖြ�တ�သ��� သဲာ�လာာ��� လာိးအ��သည့််� စ်ာ����စ်ာတများ�� များျာ�များ�ှိခါး�်��ကြော�။ 

၎င့်��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� နှိးင့်�င့်�သာ�အဖြ�စ်�များှ စ်ဲ��်လာှတ�သည့််� စ်ာ����စ်ာတများ��အကြောထို့ာ��အထို့ာ�များျာ� များ��ှိနှိးင့်�ခါး�်သဖြ�င့််� 

နှိးင့်�င့်�သာ�အဖြ�စ်� များှတ��း�တင့်�နှိးင့်�ဖြခါးင့်��လာည့်��များ�ှိ�ာ ဆ��စ်�� အခါးဲင့််�အကြော��များျာ�လာည့်�� များ��ှိခါး�်��ကြော�။

EU နှိ�င်း�င်းံသ��ပြ�စ်�များု နှှင်း်� UK ၏ ထားာကို��ာ�များု

ဥကြော�ာ�သများဂါဂ နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု (EU နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု) သည့်� အဆင့််�များျာ�စ်ဲာ�ါဝင့်�သည့််� နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု 

ဖြ�စ်�သည့်�။ ယင့်���ိး သများဂါဂအတဲင့်���ှိ အ�ဲ��ဝင့်�နှိးင့်�င့်�များျာ�များှ နှိးင့်�င့်�သာ�များျာ�အတဲ�� အခါးဲင့််�အကြော��များျာ��ိး ဖြ�ဋ္ဌာာ���ထို့ာ� 

သည့််� Maastricht စ်ာခါးျ���၏ ဖြ�ဋ္ဌာာ���ခါးျ��များျာ�များှတစ်�ဆင့််� ၁၉၉၂ ခါးးနှှစ်�တဲင့်� သတ�များှတ�ထို့ာ��ှိခါး�်�ါသည့်�။ အဆိး�ါ 

အခါးဲင့််�အကြော��များျာ�တဲင့်� လာဲတ�လာ��စ်ဲာသဲာ�လာာခါးဲင့််�နှှင့််� ကြော�ထို့ိးင့်�ခါးဲင့််�၊ နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုအကြော�် အကြောဖြခါးခါး�၍ ခါးဲ�ဖြခါးာ�ဆ��ဆ� 

များခါး��ကြောစ်သည့်�် အခါးဲင့််�အကြော��၊ ဖြများ��းစ်း�ယ�ကြောဒသနှှင့််� ဥကြော�ာ��ါလားများ�� ကြော���ကြော�ာ���ဲ�များျာ�အတဲင့်�� ဆနှဒများ�ကြော��ခါးဲင့််�များျာ�၊ 

အဖြခါးာ�ကြောသာ EU နှိးင့်�င့်�များျာ�များှ ကြော�ာင့်�စ်စ်�ဝ��ရုံး��၏ အ�ာအ�ဲယ�ကြော��အ��များု စ်သည့််� အခါးဲင့််�အကြော�� များျာ�စ်ဲာ  �ါဝင့်��ါ 

သည့်�။  ယင့်��တိး�သည့်� အ�ဲ��ဝင့်�နှိးင့်�င့်�များျာ�များှ နှိးင့်�င့်�သာ�များျာ�အတဲ��သာ သး�သ��်ကြော��အ��ထို့ာ�သည့််� အခါးဲင့််�အကြော��များျာ� 

ဖြ�စ်���သည့်�။ တစ်��ည့်��ဆိး�ကြောသာ� EU နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုသည့်� နှိးင့်�င့်�အလာိး�� နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုအကြော�် များ့တည့်�ကြော�ပြီး�း� 

ထို့��ဆင့််�နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုဖြ�စ်�သည့်� (ဥကြော�ာ�သများဂါဂ လာည့်��တ�များုများျာ�ဆိးင့်��ာစ်ာခါးျ��� �းဒ�များ ၂၀၊ TFEU)။ 

၂၀၁၆ ခါးးနှှစ်� ဇာဲ��လာတဲင့်� ယ့ကြော��ှိ နှိးင့်�င့်�သာ�အများျာ�စ်းတိး�သည့်� ဥကြော�ာ�သများဂါဂများှ ယ့ကြော�၏ ထို့ဲ��ခါးဲာများု�ိး 

ကြောထို့ာ��ခါး�သည့််� ဆနှဒများ�ကြော��ခါး�်��သည့်�။ EU နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု အဆင့််�အတ���သည့်� သများဂါဂအတဲင့်�� ယ့ကြော�၏ အ�ဲ��ဝင့်� 

ဖြ�စ်�များုကြော�်တဲင့်� များ့တည့်�ကြော�သဖြ�င့််� ယ့ကြော�၏ ထို့ဲ��ခါးဲာများုသည့်� ယ့ကြော�အကြော�ဖြ�င့််� EU တဲင့်� အ�ဲ��ဝင့်� ဖြ�စ်�ကြော�ဆ��ာလာ 

အတဲင့်�� ယ့ကြော�များှ/သိး� လာဲတ�လာ��စ်ဲာ သဲာ�လာာလာု���ှာ��ိးင့်�ခါးဲင့််��ိး �ျင့််�သး��ခါး�် ��သ့များျာ�အကြော�် များည့်�သိး�သ��ကြော�ာ��

များည့်�ဟို့သည့််�အ�ျ�ိ�ဆ��နှှင့််��တ�သ��၍ ကြောများ�ခါးဲ���တစ်�ခါးး ထို့ဲ��ကြော�်လာာကြောစ်သည့်�။ �းလာသများဂါဂ စ်း��ဲာ�ကြော��နှှင့််� 

လာ့များုကြော��ဌာာ� (၂၀၁၅) ၏ ကြော�ာ�ဖြ�ခါးျ��အ� ယ့ကြော�တဲင့်� ကြော�ထို့ိးင့်���သည့််� EU နှိးင့်�င့်�သာ�ကြော�ါင့်�� ၃.၃ သ����ှိပြီး�း� 

အဖြခါးာ� EU အ�ဲ��ဝင့်�နှိးင့်�င့်�များျာ�တဲင့်� ကြော�ထို့ိးင့်�သည့််� ယ့ကြော�နှိးင့်�င့်�သာ�ကြော�ါင့်�� ၁.၂ သ��� �ှိ��သည့်�။ ထို့ိး�ကြော��ာင့််� နှိးင့်�င့်� 

အဆင့််� နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု နှှင့််� EU နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုတိး�အ��ာ� ဆ��စ်��များု များ�ှိကြောတာ်သည့််�အခါးါ အဆိး�ါ လာ့ဦး�ကြော� ၄.၅ 

သ���တိး�တဲင့်� များည့်�သည့််� အဆင့််�အတ���နှှင့််� အခါးဲင့််�အကြော��များျာ� �ှိလာာများည့်�ဖြ�စ်�ကြော��ာင့်�� ကြောစ််စ်��ည့်ိိနှုင့်��ကြော��သည့်� 
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people will have after the decoupling of national and EU Citizenship, therefore, will be an 

important aspect of the two-year negotiations foreseen under Article 50 of the TFEU.

As in other cases of centrifugal citizenship, it is unlikely that the negotiated statuses 

will apply to those who decide to exercise freedom of movement past a certain date 

(presumably the day when the UK ceases to be an EU Member State). While there have been 

initiatives and petitions to secure a personal associate EU Citizen status for all UK nationals, 

such a motion would require a proportionate action by the UK government. Hence the 

transitory provisions that will be negotiated are most likely to apply to individuals who have 

acquired rights in the UK or in the EU through free movement of persons. These will include 

rights related to the prospect of residence or citizenship rights, as well as participation in 

local and European political processes.

In Lieu of a Conclusion

Secession and state disintegration raise a number of conceptual and legal questions. 

Citizenship is the core one, not the least because it is at the heart of a democratic polity, but 

also because it affects lives of individuals. The experience of the disintegration and secession 

in the post-Yugoslav space provides a valuable lesson in this respect. That is, that centrifugal 

citizenship might result in marginalisation or exposure to statelessness. Therefore, avoiding 

adverse consequences for UK citizens in the EU, and EU citizens in the UK, needs to be an 

important concern (rather than a bargaining chip) for both UK and EU policymakers negotiating 

the former’s exit from the Union.

[1] In the 2010 judgment Kuric and others v. Slovenia (26828/06), the European Court 

on Human Rights (ECtHR) ruled that the removal of applicants from the register constituted 

a violation of the right to private and family life and the right to an effective remedy (articles 

8 and 13 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms).

 

Suggested citation: Džankic, J. 2017. ‘The Whole Is Other Than The Sum Of Its Parts: Cases of Centrifugal 

Citizenship’. 50 Shades of Federalism. Available at: http://50shadesoffederalism.com/policies/whole-

sum-parts-cases-centrifugal-citizenship/
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TFEU ၏ �းဒ�များ ၅၀ ကြောအာ��တဲင့်�  ဖြ�ဋ္ဌာာ���ထို့ာ�သည့််� နှှစ်�နှှစ်���ာ ကြောစ််စ်��ည့်ိိနှုင့်��များုများျာ�အတဲ�� အကြော���ါသည့််� 

အစ်ိတ�အ�ိးင့်�� တစ်����ဖြ�စ်�လာာများည့်�ဖြ�စ်�သည့်�။ 

ဗိုဟိုိးခါးဲာနှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များု၏ အဖြခါးာ�ကြောသာဖြ�စ်�စ်ဉ်း�များျာ�တဲင့်���်သိး��င့်� ကြောစ််စ်��ည့်ိိနှုင့်��ထို့ာ�သည့််� အဆင့််�အတ��� 

များျာ�သည့်� (ယ့ကြော�အကြော�ဖြ�င့််� EU အ�ဲ��ဝင့်�နှိးင့်�င့်� များဟိုးတ�ကြောတာ်သည့််� ���အဖြ�စ်� ယ့ဆထို့ာ�သည့််�) သတ�များှတ�ထို့ာ� 

ကြောသာ ���စ်ဲ�တစ်�ခါးးထို့�� ကြော�ျာ�လာဲ��၍ လာဲတ�လာ��စ်ဲာ လာု���ှာ�သဲာ�လာာခါးဲင့််� �ိး အသး��ဖြ����� ဆး��ဖြ�တ�သ့များျာ�အကြော�် 

သ��ကြော�ာ��များု�ှိနှိးင့်��ဲယ�များ�ှိကြော�။ ယ့ကြော�နှိးင့်�င့်�သာ�အာ�လား��အတဲ�� တစ်��ိးယ��ည့်� တဲ���� EU နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�ခါးဲင့််� 

��ှိ��� အစ်းအစ်ဉ်း�များျာ�နှှင့််� �����ာ�များုများျာ��ှိခါး�်ကြောသာ�လာည့်�� ထို့ိးသိး�ကြောသာ လာု���ှာ�များုများျ�ိ�အတဲ�� ယ့ကြော�အစ်ိး��၏ 

အခါးျ�ိ�အစ်ာ�ည့်းများှသည့််� လား��ကြောဆာင့်�များုတစ်�����ိး လာိးအ��များည့်� ဖြ�စ်�သည့်�။ ထို့ိး�ကြော��ာင့််� ကြောစ််စ်��ည့်ိိနှုင့်���များည့််� အ�့� 

အကြောဖြ�ာင့်���ာလာ ဖြ�ဋ္ဌာာ���ခါးျ��များျာ�သည့်� လာဲတ�လာ��စ်ဲာ လာု���ှာ�သဲာ�လာာခါးဲင့််�များှတဆင့််� ယ့ကြော� သိး�များဟိုးတ� EU တဲင့်� 

အခါးဲင့််�အကြော��များျာ� ��ှိထို့ာ�သည့််� �းဂါဂိ�လာ�များျာ�အကြော�် သ��ကြော�ာ��နှိးင့်�ကြောဖြခါးအများျာ�ဆး��ဖြ�စ်��ါသည့်�။ ယင့်��တိး�တဲင့်� 

ကြော�ထို့ိးင့်�ခါးဲင့််� သိး�များဟိုးတ� နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�ခါးဲင့််� အခါးဲင့််�အလာများ��များျာ�နှှင့််�တ�ဲ ဖြ�ည့်�တဲင့်��နှှင့််� ဥကြော�ာ�သများဂါဂ နှိးင့်�င့်�ကြော�� 

လား��င့်���စ်ဉ်း�များျာ�အတဲင့်�� �ါဝင့်�ခါးဲင့််�များျာ�နှှင့််�ဆ��စ်��ကြော�သည့််� အခါးဲင့််�အကြော��များျာ� �ါဝင့်�များည့်�ဖြ�စ်��ါသည့်�။ 

နိဂို�ံ������သ�ံ�သ����ကို�

ခါးဲ�ထို့ဲ��ဖြခါးင့်�� နှှင့််� နှိးင့်�င့်�ပြီး�ိ��ဲ�ဖြခါးင့်��တိး�သည့်� အယ့အဆ�ိးင့်��ဆိးင့်��ာနှှင့််� ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ ကြောများ�ခါးဲ���များျာ�စ်ဲာ�ိး 

ကြော�်ကြော�ါ��လာာကြောစ်�ါသည့်�။ နှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုသည့်� ဒးများိး�ကြော�စ်းကြော�်လာတးတစ်�ခါးး၏ အဓိိ��ျသည့််�အခါးျ�� ဖြ�စ်� 

ကြောသာကြော��ာင့််�သာများဟိုးတ�ဘ� လာ့�းဂါဂိ�လာ�တစ်�ဦး�ခါးျင့်��စ်းတိး�၏ ဘဝများျာ�အကြော�်လာည့်�� သ��ကြော�ာ��ကြောသာကြော��ာင့််� 

အဓိိ��ျသည့််� ကြောများ�ခါးဲ���တစ်�ခါးးဖြ�စ်��ါသည့်�။ ဤ�ိစ်စ���နှှင့််��တ�သ��၍ ယခါးင့်� ယ့ဂါိးဆလာာ�ဗိုး�ယာ�နှိးင့်�င့်� ပြီး�ိ��ဲ�များု 

နှှင့််� ခါးဲ�ထို့ဲ��များုဖြ�စ်�စ်ဉ်း�သည့်� အ�ိး�တ��သင့်�ခါး���စ်ာတစ်�����ိး ကြော���ါသည့်�။ ဗိုဟိုိးခါးဲာနှိးင့်�င့်�သာ�ဖြ�စ်�များုသည့်� �ယ���ဉ်း� 

ခါး��ဖြခါးင့်�� သိး�များဟိုးတ� နှိးင့်�င့်�ကြော�ျာ��ဆး��ဖြခါးင့်��တိး� ဖြ�စ်�ကြော�်လာာနှိးင့်�ကြောစ်�ါသည့်�။ ထို့ိး�ကြော��ာင့််� ဥကြော�ာ�သများဂါဂများှ ယ့ကြော�၏ 

ခါးဲ�ထို့ဲ��ကြော��နှှင့််��တ�သ��၍ ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�ည့်ိိနှုင့်���ာတဲင့်� ယ့ကြော�နှှင့််� အး�ယ့ များ့ဝါဒခါးျများှတ�သ့များျာ� နှှစ်�ဦး�နှှစ်����စ်လား�� 

အကြော�ဖြ�င့််� ဆိး��ျ�ိ�များျာ��ိး ကြော�ှာင့်���ဉ်း�ကြော��အာ� (ကြောစ်ျ�ဆစ်�တိး�င့်�အဖြ�စ်� အသး��ဖြ��များည့််�အစ်ာ�) အကြော���ါသည့််� 

�ိစ်စ���တစ်�ခါးးအဖြ�စ်� သတ�များှတ�သင့််��ါသည့်�။

[၁] ၂၀၁၀ ဖြ�ည့််��စ်��ှိ Kuric နှှင့််� အဖြခါးာ��းဂါဂိ�လာ�များျာ�နှှင့််� ဆလာိးကြောဗို��း�ယာ� စ်း�င့်�ခါးျ�� (၂၆၈၂၈/၀၆) တဲင့်� 

လာ့�အခါးဲင့််�အကြော��ဆိးင့်��ာ ဥကြော�ာ�တ�ာ�ရုံး�� (ECtHR) � ကြောလာှာ��ထို့ာ�သ့များျာ�အာ� များှတ�တများ��အတဲင့်��များှ �ယ��ှာ� 

ဖြခါးင့်��သည့်� �းဂါဂလာိ�နှှင့််� များိသာ�စ်းဘဝဆိးင့်��ာအခါးဲင့််�အကြော��နှှင့််� ထို့ိကြော�ာ��သည့််� ဖြ���လာည့်��းစ်ာ�ကြော��များု အခါးဲင့််�အကြော�� 

တိး��ိး ခါးျ�ိ�ကြော�ာ��ဖြခါးင့်�� ဖြ�စ်�သည့်�ဟိုး ဆး��ဖြ�တ�ခါးျ��ခါးျများှတ�ခါး�်သည့်� (လာ့�အခါးဲင့််�အကြော��နှှင့််� အကြောဖြခါးခါး�လာဲတ�လာ��ခါးဲင့််�များျာ� 

ဆိးင့်��ာ ဥကြော�ာ�သကြောဘာတ့စ်ာခါးျ��� �းဒ�များ ၈ နှှင့််� ၁၃)။  

 

အဆိုိ�ပြ��ထား��သည့််� ကိုိ��ကို����ကို� - Džankic, J. ၂၀၁၇ ‘အပြ�ည့််�အဝပြ�စ်�တည့်�ပြ�င်း��သည့်� ၎င်း��၏ အစ်ိတ�အ�ိ�င်း��များ��� 

စ်�စ်�ပေါ�ါင်း��နှှင်း်� များတူည့်ီ�ါ - ဗဟိုိ��ာ� နှိ�င်း�င်းံသ��ပြ�စ်�များု ပြ�စ်�စ်ဉ်�များ���’။ 

�ကို�ဒရာယ်�စ်နစ်�၏ အသာင်း�ကိုာ� ၅၀။  http://50shadesoffederalism.com/policies/whole-sum-parts-cases-

centrifugal-citizenship/ တာင်း� ရာယ်ူနှိ�င်း��ါသည့်�။ 
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လူူမျိုး� း��ပေါ�ါင်းး�စုံံ��ါဝင်းးသည့််း တိုးံင်းး�ပြ�ည့်းတိုစုံးခုံအတိုွင်းး�  လူူမျိုး���စုံံနှှင်း်းလူူနည့်း�စုံံတိုးံ�၏ 
ပေါမျိုး်�းမျိုးှနး�ခု�က်းမျိုး���အကြားက်�� အမျိုး� း��သ��နှးံင်းးင်း�ပေါတို�းတိုည့်းပေါ��က်းပြခုင်းး�    ၊     
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2. Nation-building in a 
Multinational State:  
Between Majority and 
Minority Aspirations

၂။ လူူများ��ိ�ပေါ�ါင်း��စ်�ံ�ါဝင်း�သည့််� 
တိ�င်း��ပြ�ည့်�တစ်���အတာင်း��  
လူူများ���စ်�နှှင်း်�လူူနည့်��စ်�တိ��၏ 
ပေါများ်��များှန����ကို�များ���အကြားကို�� 
အများ��ိ�သ��နှိ�င်း�င်းံပေါတ��
တည့်�ပေါဆို�ကို�ပြ�င်း��
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အနှှစ်������

လာ့များျ�ိ�ကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််� တိးင့်��ဖြ�ည့်�များျာ�တဲင့်� �ဲ�ဖြ�ာ�ဖြခါးာ��ာ��ာ တစ်�ခါးါတစ်���   

ဆ��်�ျင့်�ဘ�� ကြောများှာ�များှ���ခါးျ��များျာ��ှိ��ကြောသာ သး�ဖြခါးာ�အသိးင့်��အဝိးင့်��များျာ� �ှိ��သဖြ�င့််� လာ့များျာ�စ်း 

နှှင့််� လာ့�ည့်��စ်း အး��စ်းများျာ�အ��ာ�တဲင့်� ပြီး�ိ�င့်�ဆိးင့်�များုအခါးျ�ိ��ိး ကြောတဲ�ဖြများင့်���ါသည့်�။ ဤစ်ာတများ��သည့်� 

ဤအကြောဖြခါးအကြော�အတဲင့်���ှိ နှိးင့်�င့်�တည့်�ကြောဆာ��ကြော��ဆိးင့်��ာလာု���ှာ�များုများျာ��ိး စ့်�စ်များ��ကြောလာ်လာာ 

ထို့ာ�ပြီး�း� လာ့များျာ�စ်းအး��စ်း၏ ကြောဖြ�ာဆိးများုများျာ�အကြော�် အထို့့�အာရုံး�စ့်�စ်ိး��ထို့ာ��ါသည့်�။ ဤ�ိစ်စ��� 

တဲင့်� �ှိ�င့်��စ်ဲ�အကြောဖြခါးအကြော�နှှင့််� နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�၏ တ�ာ�ဝင့်�အများှတ�တ�ဆိ��များျာ�သည့်� များှတကြောသာ 

��ာ�ကြော� အကြော�အထို့ာ�ဖြ�စ်�သည့်�ဟိုး လာ့များျာ�စ်းအများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒ� သတ�များှတ��ာ လာ့�ည့်��စ်း၏ 

နှိးင့်�င့်�တည့်�ကြောဆာ��ကြော�� ကြီး�ိ���များ��များုများျာ�သည့်� တစ်����သတ�ဆ��ပြီး�း� �ဲ�ဖြ�ာ�ကြောစ်သည့််� 

လား��ကြောဆာင့်�များုများျာ�အဖြ�စ်� စ်ဲ��စ်ဲ�ကြောဖြ�ာဆိး��သည့်�။ များည့်�သိး��င့်�ဆိးကြောစ်�ာများ့ အဆိး�ါအး��စ်း နှှစ်�စ်း 

စ်လား��သည့်� ၎င့်��တိး�၏ နှိးင့်�င့်�သာ�များျာ��ိး “အများျ�ိ�သာ�ကြော��သဲတ�သဲင့်�����” နှှင့််� ၎င့်��တိး�၏ အများျ�ိ�

သာ�ကြော��ဝါဒးအကြော��ကြောတာ��း�အတဲ�� ကြောထို့ာ��ခါး�များုများျာ� ��ှိကြောအာင့်� ကြီး�ိ���များ��ကြော���ဖြခါးင့်�� ဖြ�စ်�သည့်� 

ဟိုး �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� �ာ�လာည့်��ါသည့်�။ စ်�ိ��နှိးင့်�င့်�၏ဖြ�စ်�စ်ဉ်း��ိး ကြော�ာ��နှးတ�သး��သ��ခါးျ�� 

များှတစ်�ဆင့််� ကြောဖြ�ာ�လာှင့်� အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒနှှစ်�ခါးးစ်လား�� ထို့ဲ����ာ�ပြီး�း� အတ့ယှဉ်း�တဲ� ကြော�ထို့ိးင့်�နှိးင့်� 

ကြော��အတဲ�� �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး� ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ များ့ကြောဘာင့်�တစ်�ခါးး�ိး သကြောဘာတ့ည့်းများု��ှိ နှိးင့်�ကြောစ်များည့််� 

�ထို့များကြောဖြခါးလာှများ��များှာ ဤလာ��ကြောတဲ�အကြောဖြခါးအကြော��ိး �ာ�လာည့်�လာ��ခါး�ကြော���င့်� ဖြ�စ်�သည့်�ဟိုး �ွနှ�း�� 

အကြော�ဖြ�င့််� ဆိးခါးျင့်��ါသည့်�။ 

Abstract

Given the existence of distinct communities with different and often 

contradictory aspirations, multinational states are used to witnessing some 

rivalry between the majority and the minority groups. This contribution 

explores the nation-building dynamics in this context, with a particular focus 

on the majority group’s rhetoric. In this regard, the dominant nationalism 

identifies the status quo and the official symbols of the state as neutral, 

therefore accusing the nation-building efforts of the minority as partisan and 

divisive. Nevertheless, we know that both are trying to “nationalise” its 

citizens and gain support for their own nationalist cause. Drawing on the case 

of Spain to illustrate these remarks, I argue that the acknowledgement of this 

reality is the first step to settle a constitutional framework where both 

nationalisms can flourish and coexist.



I       Nation-building in a Multinational State:  
        Between Majority and Minority Aspirations

 28 

Introduction

In October 2012, the former Spanish Minister of Education, José Ignacio Wert, opened 

a bitter controversy by stating that the central government intended to “making Catalan 

children Spanish”. In Spain, the education system is mainly left to the regions, that have large 

room to establish the contents of sensitive subjects such as history or social sciences. The 

regions ruled by minority nationalists usually conceive the devolved powers as tools for 

nation-building, fostering a distinct national consciousness amongst the target population. 

Conversely -such as the example of Minister Wert shows-, majority nationalists want to retain 

the loyalty of the citizenry towards the whole nation-state, therefore engaging in majority 

nation-building as well. In the multinational state, where two or more national projects are 

competing for the hearts and minds of the same citizens, the possession of the tools for 

nation-building and its actual use by political actors is by no means a minor question.

The present article is intended to explore these nation-building dynamics in plural 

polities, with a particular emphasis on the majority group’s rhetoric. The dominant nationalism 

identifies the status quo and the official symbols of the state as neutral, therefore accusing 

the nation-building efforts of the minority as partisan and divisive. Nevertheless, we know 

that both are trying to “nationalise” their citizens and gain support for their nationalist cause. 

I argue that the acknowledgement of this reality is the first step to settle a constitutional 

framework where both nationalisms can flourish and coexist. This article is structured as 

follows: first, I briefly account for the majority/minority dynamics in multinational decentralized 

states. Second, I explain the rationales behind the rhetoric around the state’s neutrality on 

nation and ethnicity. Third, I draw on the Catalan conflict in contemporary Spain to illustrate 

these remarks. Finally, I highlight the importance of these observations for the integrity and 

stability of plural states, and I give some tips for different nationalisms to coexist in functioning, 

multinational states.
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နိဒါန��

ဗိုဟိုိးအစ်ိး��သည့်� “�ာတာလာ���ကြောလာ�င့်ယ�များျာ��ိး စ်�ိ���ကြောလာ�င့်ယ�များျာ�ဖြ�စ်�လာာကြောအာင့်� သဲတ�သဲင့်�� 

���” �ည့်���ယ�ထို့ာ�သည့်�ဟိုး စ်�ိ��နှိးင့်�င့်�၏ �ည့်ာကြော��ဝ��ကြီး�း�ကြောဟိုာင့်��ဖြ�စ်�သ့ José Ignacio Wert � ၂၀၁၂ ခါးးနှှစ်� 

ကြောအာ��တိးဘာလာတဲင့်� ထို့းတ�ကြော�ာ�ကြောဖြ�ာဆိးဖြခါးင့်��ဖြ�င့််� ခါးါ�သး�သည့််� အဖြင့်င့်���ဲာ�စ်�ာ�ိစ်စ���တစ်�ခါးး�ိး စ်တင့်�ခါး�်သည့်�။ 

စ်�ိ��တဲင့်� �ည့်ာကြော��စ်�စ်��ိး အဓိိ�အာ�ဖြ�င့််� ဖြ�ည့်��ယ�များျာ�များှ တာဝ��ယ့ပြီး�း� ၎င့်��တိး�တဲင့်� သများိးင့်�� သိး�များဟိုးတ� 

လာ့များုကြော��သိ�ံ�စ်သည့််� အ��ဆတ�သည့််� ဘာသာ���များျာ�၏ အကြော��ာင့်��အ�ာများျာ��ိး ထို့ည့််�သဲင့်��ကြော��ဆဲ�နှိးင့်�သည့််� 

လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�များျာ�စ်ဲာ�ှိ�ါသည့်�။ လာ့�ည့်��စ်းအများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒးများျာ� အး��ခါးျ���ကြောသာ ဖြ�ည့်��ယ�များျာ�သည့်� လာှ�ကြောဖြ�ာင့်�� 

ကြော��အ��ထို့ာ�သည့််� အာဏ္ဌာာများျာ��ိး နှိးင့်�င့်�တည့်�ကြောဆာ��ကြော���ိ�ိယာများျာ�အဖြ�စ်� အများျာ�အာ�ဖြ�င့််� ရုံုဖြများင့်�ကြောလာ်�ှိ���ာ 

�စ်�များှတ�ထို့ာ�သည့််�လာ့ထို့းအ��ာ�တဲင့်� အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဆိးင့်��ာ သး�ဖြခါးာ�ခါး�ယ့ခါးျ��တစ်�ခါးး�ိး ကြောများဲ�ဖြများ���သည့်�။ 

ဆ��်�ျင့်�ဘ��အာ�ဖြ�င့််� - ဝ��ကြီး�း� Wert ၏ ဥ�များာတဲင့်� ဖြများင့်��သည့််�အတိးင့်�� -  လာ့များျာ�စ်းအများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒးများျာ�များှာ

များ့ နှိးင့်�င့်�တစ်�ခါးးလား��အကြော�် နှိးင့်�င့်�သာ�များျာ�၏ သစ်စာကြောစ်ာင့််�သိများု�ိး ထို့ိ���သိများ��လာိး���ာ ၎င့်��တိး�သည့်�လာည့်�� လာ့များျာ�စ်း 

နှိးင့်�င့်�တည့်�ကြောဆာ��ကြော���း�စ်��ိး လား��ကြောဆာင့်�လာာ��သည့်�။ နှှစ်�ခါးး သိး�များဟိုးတ� ထို့ိး�ထို့���ိးသည့််� အများျ�ိ�သာ�ကြော�� 

စ်းများ��ိ���များျာ�သည့်� တ့ည့်းကြောသာနှိးင့်�င့်�သာ�များျာ�၏ စ်ိတ�နှှလား���ိး သိများ��သဲင့်��ကြော��အတဲ�� ယှဉ်း�ပြီး�ိ�င့်�များုများျာ��ှိကြော�သည့််�  

လာ့များျ�ိ�ကြော�ါင့်��စ်း�နှိးင့်�င့်�တစ်�နှိးင့်�င့်�တဲင့်� နှိးင့်�င့်�ကြော��သများာ�များျာ�ထို့�၌ များည့်�သည့််�နှိးင့်�င့်�တည့်�ကြောဆာ��ကြော�� �ိ�ိယာများျာ��ှိ၍ 

လာ��ကြောတဲ�များည့်�သိး�အသး��ဖြ��ကြော�သည့်�ဆိးသည့််�အ�ာသည့်� အကြော��ကြီး�း�သည့််� ကြောများ�ခါးဲ���တစ်�ခါးး�င့်�ဖြ�စ်�သည့်�။  

ဤစ်ာတများ��သည့်� လာ့များျ�ိ�များျာ�စ်ဲာယှဉ်း�တဲ�ကြော�ထို့ိးင့်�သည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�အတဲင့်���ှိ အဆိး�ါ နှိးင့်�င့်�တည့်�ကြောဆာ��ကြော�� 

အာ�ပြီး�ိ�င့်�များုများျာ��ိး စ့်�စ်များ��ကြောလာ်လာာပြီး�း� လာ့များျာ�စ်းအး��စ်း၏ ကြောဖြ�ာဆိးခါးျ��များျာ�အကြော�်တဲင့်� အဓိိ�အာရုံး�စ့်�စ်ိး�� ကြော�ာ�ဖြ� 

ထို့ာ��ါသည့်�။ �ှိ�င့်��စ်ဲ�အကြောဖြခါးအကြော�နှှင့််� နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�၏ တ�ာ�ဝင့်�အများှတ�တ�ဆိ��များျာ�သည့်� များှတကြောသာ��ာ�ကြော� 

အကြော�အထို့ာ�ဖြ�စ်�သည့်�ဟိုး လာ့များျာ�စ်း၏ အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒ� သတ�များှတ��ာ လာ့�ည့်��စ်း၏ နှိးင့်�င့်�တည့်�ကြောဆာ��ကြော�� 

ကြီး�ိ���များ��များုများျာ�သည့်� တစ်����သတ�ဆ��ပြီး�း� �ဲ�ဖြ�ာ�ကြောစ်သည့််� လား��ကြောဆာင့်�များုများျာ�အဖြ�စ်� စ်ဲ��စ်ဲ�ကြောဖြ�ာဆိး��သည့်�။ 

များည့်�သိး��င့်�ဆိးကြောစ်�ာများ့ နှှစ်����စ်လား��သည့်� ၎င့်��တိး�၏ နှိးင့်�င့်�သာ�များျာ��ိး “အများျ�ိ�သာ�ကြော��သဲတ�သဲင့်�����” နှှင့််�           

၎င့်��တိး�၏ အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒး အကြော��ကြောတာ��း�အတဲ�� ကြောထို့ာ��ခါး�များု ��ှိလာာကြောစ်��� ကြီး�ိ���များ��ကြော���ဖြခါးင့်��ဖြ�စ်�ကြော��ာင့်�� 

�ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� �ာ�လာည့်��ါသည့်�။ အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒနှှစ်�ခါးးစ်လား�� ထို့ဲ����ာ�ပြီး�း� အတ့ယှဉ်း�တဲ�ကြော�ထို့ိးင့်�နှိးင့်�ကြော�� 

အတဲ�� �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ များ့ကြောဘာင့်�တစ်�ခါးး�ိး သကြောဘာတ့ည့်းများု��ှိနှိးင့်�ကြောစ်များည့််� �ထို့များကြောဖြခါးလာှများ��များှာ 

ဤလာ��ကြောတဲ�အကြောဖြခါးအကြော��ိး �ာ�လာည့်�လာ��ခါး�ကြော���င့်�ဖြ�စ်�သည့်�ဟိုး �ွနှ�း��အကြော�ဖြ�င့််� ဆိးခါးျင့်��ါသည့်�။ ဤစ်ာတများ�� 

�ိး ကြောအာ���ါအတိးင့်�� �ဲ��စ်ည့်��ကြော��သာ�ထို့ာ��ါသည့်� - �ထို့များဦး�စ်ဲာ �ွနှ�း��အကြော�ဖြ�င့််� ဗိုဟိုိးခါးျ����ိးင့်�များုကြောလာှာ်ခါးျထို့ာ� 

ကြောသာ လာ့များျ�ိ�ကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််�နိှးင့်�င့်�များျာ�များှ လာ့များျာ�စ်း/လာ့�ည့်��စ်းများျာ�၏ လာု���ှာ�များုများျာ��ိး အနှှစ်�ခါးျ��� ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ� 

�ါသည့်�။ ဒးတိယအာ�ဖြ�င့််� လာ့များျ�ိ�ကြော��နှှင့််� များျ�ိ�နှဲယ�စ်းတိး�တဲင့်� နှိးင့်�င့်�၏��ာ�ကြော�များုနှှင့််��တ�သ��သည့််� ကြောဖြ�ာဆိးခါးျ�� 

ကြော�ာ���ဲယ��ှိ အကြော��ာင့်���င့်��များျာ��ိး �ှင့်��လာင့်��ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ��ါသည့်�။ တတိယအာ�ဖြ�င့််� �ွနှ�း��အကြော�ဖြ�င့််� အဆိး�ါ 

များှတ�ခါးျ��များျာ��ိး ဥ�များာကြော��နှိးင့်����အတဲ�� များျ��ကြောများှာ��ကြောခါးတ� စ်�ိ��နှိးင့်�င့်�တဲင့်� ဖြ�စ်��ဲာ�ကြော�သည့််� �ာတာလာ�� 

�ဋိိ��ခ�ိး ကြော�ာ��နှးတ�သး��သ��ထို့ာ��ါသည့်�။ ကြော�ာ��ဆး��အကြော�ဖြ�င့််� လာ့များျ�ိ�များျာ�စ်ဲာ ယှဉ်း�တဲ�ကြော�ထို့ိးင့်�သည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ� 

၏ များပြီး�ိ��ဲ�ကြော��နှှင့််� တည့်�ပြီးင့်ိများ�ကြော��တိး�အကြော�် အဆိး�ါကြောတဲ��ှိခါးျ��များျာ�၏ အကြော���ါများု�ိး ကြောထို့ာ��ဖြ�ထို့ာ��ာ 

လာ့များျ�ိ�ကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�ပြီး�း� လား��င့်���လာည့်��တ�နှိးင့်�များု�ှိသည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�အတဲင့်�� များတ့�ဲ�ဖြ�ာ�သည့််� အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒ 

များျာ� အတ့ယှဉ်း�တဲ�တည့်��ှိနှိးင့်�ကြော��အတဲ�� အကြုံ��ဉာာဏ္ဌာ�အခါးျ�ိ�ကြော��အ��ထို့ာ��ါသည့်�။ 
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Majority/Minority Dynamics in the Multinational State

In contrast to those countries that are composed of a single nation, we can understand 

plural or multinational statehood as the coexistence of two or more self-aware national 

groups within a single polity (Keating 2001, Gagnon, Tully 2001). In these cases, there usually 

exists a majority group together with one or more minority communities. The relationship 

between them can be complicated since they used to pursue different goals: while state 

institutions are often used as means to incorporate minorities into the larger group, the 

former try to promote their particular identity and thus resist assimilation (Norman 2006). In 

decentralized polities, where the tools for nation-building are divided between the central 

government and the regions, it is rather usual to witness some kind of competition between 

different national groups (Miller 2000).

This clash between competing nationalisms can be understood both in terms of self-

determination and in terms of nation-building. Regarding the former, the main goal of 

nationalism is to render the boundaries of the nation congruent with those of the political 

unit (Gellner 1983). While minority nationalism ultimately seeks its own state, that of the 

majority would be concerned about strengthening the state with which it so strongly identifies 

(Coakley 2011), removing the competing national projects that could threaten the country’s 

national unity. However, nationalist behaviour sometimes precedes self-determination-

seeking goals since it is necessary to define, first, who is the “self” of this claim. This self has 

to be “created, nurtured, shaped, and motivated” (Norman 2006: 25). Therefore, it is expected 

that both minority and the majority nationalisms would try to “nationalize” the citizenry to 

gain more support for their cause, engaging in nation-building activities to this effect.

The majority nationalism, however, is distinct from that of the minority mainly because 

it controls the state’s apparatus. This fact enables the dominant community to institutionalize 

its national ambitions -such as the territorial integrity of the state-, as well as its national 

identity, practices and culture as if they were the common features of the country as a whole. 

Following Billig (1995), this enables the nationalism of the majority to be invisible and 

projected in banal forms -as in the famous example of the flag hanging unnoticed on the 

public building (Ibid, 8). Contrary to the minority or stateless groups (Guibernau 1999), which 
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လူူများ��ိ�ပေါ�ါင်း��စ်�ံ�ါဝင်း�သည့််� နှိ�င်း�င်းံအတာင်း�� လူူများ���စ်�/လူူနည့်��စ်�များ���အကြားကို��ရာှိ လူု��ရာှ��များုများ���

တစ်�သာ�တည့်���ှိကြောသာနှိးင့်�င့်�ကြောတာ�အဖြ�စ်� ���တည့်�ကြော�သည့််�တိးင့်��ဖြ�ည့်�များျာ�နှှင့််� ယှဉ်း���ည့််�လာှင့်� လာ့များျ�ိ� 

များျာ�စ်ဲာ ယှဉ်း�တဲ�ကြော�ထို့ိးင့်�သည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�သည့်� တစ်�နှိးင့်�င့်�ထို့�တဲင့်� များိများိ�ိးယ�များိများိ�ဲ�ဖြ�ာ�သည့်�ဟိုး သိ�ှိကြောသာ လာ့များျ�ိ�စ်း 

အး��စ်း နှှစ်�ခါးး သိး�များဟိုးတ� ထို့ိး�ထို့���ိး �ါဝင့်�သည့််�နှိးင့်�င့်�များျာ�ဖြ�စ်�သည့်�ဟိုး �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� �ာ�လာည့်�သကြောဘာကြော�ါ��နှိးင့်� 

���ါသည့်� (Keating ၂၀၀၁, Gagnon, Tully ၂၀၀၁)။ အများျာ�အာ�ဖြ�င့််� အဆိး�ါဖြ�စ်�စ်ဉ်း�များျာ�တဲင့်� လာ့များျာ�စ်း အး��စ်း 

တစ်�စ်းနှှင့််�အတ့ တစ်�ခါးး သိး�များဟိုးတ� ထို့ိး�ထို့���ိးသည့််� လာ့�ည့်��စ်းအသိးင့်��အဝိးင့်�� များျာ��ှိ���ါသည့်�။ ယင့်��တိး�သည့်� 

များတ့ည့်းသည့််� �ည့်�များှ���ခါးျ��များျာ��ှိ��သဖြ�င့််� ၎င့်��တိး�အ��ာ��ှိ ဆ��ဆ�ကြော��သည့်� ရုံု��ကြောထို့ဲ�နှိးင့်��ါသည့်�။ လာ့များျာ�စ်း 

အး��စ်းအတဲင့်�� လာ့�ည့်��စ်းအး��စ်းများျာ��ိး ကြော�ါင့်��စ်��ထို့ည့််�သဲင့်����� �ည့်��လာများ��တစ်����အဖြ�စ်� အစ်ိး�� အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်�� 

များျာ��ိး အသး��ဖြ��ကြောလာ်�ှိ��ကြောသာ�လာည့်�� လာ့�ည့်��စ်း အး��စ်းများျာ�သည့်� ၎င့်��တိး�၏ သ��ဆိးင့်��ာ �ိးယ��ိးင့်�လာ�ခဏ္ဌာာ�ိး 

ဖြများိင့််�တင့်���� ကြီး�ိ���များ����ပြီး�း� တစ်�သာ�တည့်��ဖြ�စ်�ကြောစ်���အတဲ�� သဲတ�သဲင့်��ဖြခါးင့်���ိး ဆ��်�ျင့်���သည့်� (Norman 

၂၀၀၆)။ ဗိုဟိုိးခါးျ����ိးင့်�များုကြောလာှာ်ခါးျထို့ာ�သည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�တဲင့်� နှိးင့်�င့်�တည့်�ကြောဆာ��ကြော�� �ိ�ိယာများျာ�အာ� ဗိုဟိုိးအစ်ိး�� 

နှှင့််� ကြောဒသများျာ�အ��ာ� ခါးဲ�ကြောဝထို့ာ�သဖြ�င့််� များတ့�ဲ�ဖြ�ာ�သည့််� လာ့များျ�ိ�စ်းအး��စ်းများျာ�အ��ာ� ပြီး�ိ�င့်�ဆိးင့်�များုအခါးျ�ိ��ိး 

ကြောတဲ�ဖြများင့်��သည့်�များှာ ဖြ�စ်�ရုံိး�ဖြ�စ်�စ်ဉ်း�တစ်�ခါးးဖြ�စ်��ါသည့်� (Miller ၂၀၀၀)။

အပြီး�ိ�င့်�အဆိးင့်� အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒများျာ�အ��ာ��ှိ �ဋိိ��ခ�ိး �ိးယ��ိးင့်�ဖြ�ဋ္ဌာာ���ခါးဲင့််�နှှင့််� နှိးင့်�င့်�တည့်�ကြောဆာ�� 

ကြော��တိး�အ� �ာ�လာည့်�သကြောဘာကြော�ါ��နှိးင့်��ါသည့်�။ �ိးယ��ိးင့်�ဖြ�ဋ္ဌာာ���ခဲါးင့််�နှှင့််�စ်��လာျဉ်း��၍ အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒ၏ အဓိိ� 

�ည့်�များှ���ခါးျ��များှာ လာ့များျ�ိ�ဆိးင့်��ာ�ယ��ိများိတ�များျာ�အာ� နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာယ့�စ်��ယ��ိများိတ�များျာ�နှှင့််� ထို့��တ့�ျကြောအာင့်� 

ဖြ��လား�����ဖြ�စ်�သည့်� (Gellner ၁၉၈၃)။ လာ့�ည့်��စ်းအများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒ၏ ����တိးင့်�များှာ ၎င့်��၏ �ိးယ��ိးင့်�နှိးင့်�င့်���ှိ��� 

ဖြ�စ်�ပြီး�း� လာ့များျာ�စ်းအများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒ၏ ����တိးင့်�များှာများ့ နှိးင့်�င့်�၏ အများျ�ိ�သာ�ည့်းညွှဲတ�များုအကြော�် ပြီးခါးိများ��ကြောဖြခါးာ��နှိးင့်�သည့််� 

အပြီး�ိ�င့်�အဆိးင့်� အများျ�ိ�သာ�ကြော��စ်းများ��ိ���များျာ��ိး �ယ��ှာ�ဖြခါးင့်��ဖြ�င့််� များိများိနှိးင့်�င့်��ိး ခါးိးင့်�များာအာ�ကြော�ာင့်��ကြောအာင့်� ဖြ��လား����� 

ဖြ�စ်�သည့်� (Coakley ၂၀၁၁)။ များည့်�သိး��င့်�ဆိးကြောစ်�ာများ့ �ိးယ��ိးင့်�ဖြ�ဋ္ဌာာ���ခါးဲင့််�ကြောတာင့်��ဆိး�ာတဲင့်� “�ိးယ�” ဆိးသည့်�များှာ 

များည့်�သ့ဖြ�စ်�ကြော��ာင့်�� ဦး�စ်ဲာသတ�များှတ���� လာိးအ��ကြောသာကြော��ာင့််� တစ်�ခါးါတစ်���တဲင့်� �ိးယ��ိးင့်�ဖြ�ဋ္ဌာာ���ခါးဲင့််���ှိ��� 

ကြီး�ိ���များ��သည့််� ����တိးင့်�များျာ�ထို့�� အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒး အဖြ��အများ့များျာ��ိး အ�င့်�ဖြများင့်���ါသည့်�။ ယင့်��“�ိးယ�” အာ�  

“���တး�၊ �ျ�ိ�ကြောထို့ာင့်�၊ �း�စ်�သဲင့်��၊ ကြောစ််ကြောဆာ�” �များည့်�ဖြ�စ်�သည့်� (Norman ၂၀၀၆ -၂၅)။ ထို့ိး�ကြော��ာင့််� လာ့�ည့်��စ်းနှှင့််� 

လာ့များျာ�စ်း အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒနှှစ်�ခါးးစ်လား��တိး�သည့်� နှိးင့်�င့်�တည့်�ကြောဆာ��ကြော�� လာု���ှာ�များုများျာ�တဲင့်� �ါဝင့်�ကြောဆာင့်�����လာာ 

��ကြောစ်ကြော��နှှင့််� ၎င့်��တိး�၏ အကြော��ကြောတာ��း�အတဲ�� ကြောထို့ာ��ခါး�များု �ိးများိး��ှိနှိးင့်�ကြော��အတဲ�� နှိးင့်�င့်�သာ�များျာ��ိး 

“အများျ�ိ�သာ�ကြော��သဲတ�သဲင့်�����” ကြီး�ိ���များ����လာိများ်�များည့်�ဟိုး ခါး��်များှ���ထို့ာ��ါသည့်�။

များည့်�သိး��င့်�ဆိးကြောစ်�ာများ့ လာ့များျာ�စ်းသည့်� နှိးင့်�င့်�၏ အ�ဲ��အစ်ည့်��များျာ��ိး ထို့ိ���ခါးျ���ထို့ာ�ကြောသာကြော��ာင့််� 

လာ့များျာ�စ်းအများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒသည့်� လာ့�ည့်��စ်းအများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒနှှင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဖြခါးာ��ာ��ါသည့်�။ ထို့ိး�ကြော��ာင့််� လာ့များျာ�စ်း 

အသိးင့်��အဝိးင့်��အကြော�ဖြ�င့််� - နှိးင့်�င့်�၏ �ယ��ိများိတ� များပြီး�ိ��ဲ�ကြော�� ��်သိး�ကြောသာ - ၎င့်��၏ အများျ�ိ�သာ�ကြော���ည့်�များှ���ခါးျ�� 

များျာ�နှှင့််�တ�ဲ ၎င့်��၏ အများျ�ိ�သာ��ိးယ��ိးင့်�လာ�ခဏ္ဌာာ၊ ဓိကြောလာ်ထို့း��တများ��များျာ�နှှင့််� ယဉ်း�ကြော�ျ�များုများျာ�အာ� နှိးင့်�င့်�တစ်�နှိးင့်�င့်� 

လား��၏ ဘး�အဂါ�ါ���များျာ�အဖြ�စ်� အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��များျာ� ဖြ�ဋ္ဌာာ���နှိးင့်�ကြောစ်သည့်�။ Billig (၁၉၉၅) ၏ အဆိးအ� ယင့်��သည့်� 

လာ့များျာ�စ်း၏ အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒအာ� ဖြများင့်�သာများုများ�ှိကြောစ်ဘ� - ဥ�များာ ဖြ�ည့်�သ့�ိးင့်�အကြောဆာ��အဦးများျာ�တဲင့်� အလာ�လာှင့််� 

တင့်�ထို့ာ�ဖြခါးင့်����်သိး�ကြောသာ - အထို့့�အဆ���များဟိုးတ�သည့််� �း�စ်�များျာ�ဖြ�င့််� သဲတ�သဲင့်��နှိးင့်�ကြောစ်သည့်� (Ibid, ၈)။ လာ့�ည့်��စ်း 

သိး�များဟိုးတ� ဖြ�ည့်��ယ�များ�ှိသည့််� အး��စ်းများျာ��များ့ များိများိတိး�၏ အကြော��ကြောတာ��း��ိး �ာ�ဲယ���� အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒး 

အကြောဖြခါးခါး�သကြောဘာတ�ာ�များျာ��ိး များဖြ�စ်�များကြော� �ိး��ာ����သည့်� (Guibernau ၁၉၉၉)။ တစ်����တဲင့်�များ့ လာ့များျာ�စ်း 
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must necessarily refer to nationalist principles to defend its cause, the majority nationalism 

can simply invoke the law under a rhetoric of neutrality to enforce its national aspirations. 

The next section deepens these ideas.

The Rhetoric on the State’s Neutrality

Excluding ideologies such as the radical right from this analysis, there is a long 

tradition in liberal political thought about the desirability of the state’s neutrality in most 

policy areas. Since there is no single right conception of what a “good life” means, states 

must remain as “blind” as possible in issues such as gender, religion, sexual orientation and 

similar (Rawls 1971, Rawls 1987). Therefore, the role of institutions is that of remaining neutral 

by enabling individuals to pursue their ideals in their private lives, whatever they may be. 

Allegedly, this could be extended to ethnicity and nationalism as well, under a framework in 

which the state would not benefit any particular ethnic or national group. Following these 

remarks, modern states would overcome cultural differences by setting up a community 

made of individual voluntary ties and based on a set of “nationally blind” rights and liberties 

enshrined in the legal order -such as the Charter of Rights and Freedoms in Canada or the 

1978 Constitution in Spain.

In multinational polities, this perspective is particularly beneficial for the majority 

group for two reasons. Firstly, because the state is still projecting the majority group’s self-

image, since it is impossible for institutions to be utterly neutral on ethnicity and nationalism 

(Kymlicka 1995) -fundamental decisions such as the language to be used or the public 

holidays to be celebrated are deeply rooted in specific national perspectives. Because these 

elements are already institutionalised, the dominant community tends to see itself as the 

bearer of shared national characteristics and rarely discusses identity issues (Dupont 2011). 

Its attachment to the state is perceived as patriotic rather than nationalist, and based on the 

ideas of democracy, liberal values and even some sort of cosmopolitanism. The minority 

group, conversely, possesses fewer tools to foster its nationalism and thus challenges the 

state by stressing its particularism. Therefore, the majority claims to be interested in deepening 

democracy and achieving a peaceful coexistence, while the minority is seen as a narrow-

minded, ethnic-based source of instability (Ferreira 2019).
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အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒသည့်� ��ာ�ကြော�များု ဟို့သည့််� ကြောဖြ�ာဆိးခါးျ��တစ်�ခါးး�ိးအသး��ဖြ���ာ ၎င့်��၏ အများျ�ိ�သာ�ကြော��ကြောများှာ�များှ���

ခါးျ��များျာ��ိး အကြော�ာင့်�အထို့ည့်�ကြော�ာ����အတဲ�� ဥ�ကြောဒများျာ��ိး အလာဲယ�တ�့အသး��ခါးျနှိးင့်���သည့်�။  ဤအယ့အဆ 

များျာ��ိး လာာများည့််�အ�ိးင့်��တဲင့်� �ိးများိး၍ အတဲင့်���ျ�ျ ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ��ါသည့်�။ 

နှိ�င်း�င်းံ၏ ကြားကို��ပေါနရာ��တည့်�များုနှှင်း်��တ�သကို�သည့််� ပေါပြ��ဆိုိ���ကို�

ဤစ်ိစ်စ်�ကြောလာ်လာာများုအတဲင့်��၌ လာ��ယာအစ်ဲ���ကြော�ာ�� အကြောတဲ�အကြောခါး်များျာ��ိး ထို့ည့််�သဲင့်��ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ�ဖြခါးင့်�� 

များ�ှိကြော�။ များ့ဝါဒ�ယ��ယ�အများျာ�စ်းတိး�၌ နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�သည့်� ��ာ�ကြော����တည့်���� လာိးအ��များုနှှင့််��တ�သ��၍ လာစ်�ဘ�ယ� 

နှိးင့်�င့်�ကြော��အကြောတဲ�အကြောခါး်တဲင့်� �ာလာ�ှည့်���ာအစ်ဉ်း�အလာာတစ်���� �ှိ�ါသည့်�။ “ကြော�ာင့်��များဲ��သည့််� ဘဝ” ဆိးသည့်�များှာ 

များည့်�သိး�ဖြ�စ်�သည့်�ဟိုး တစ်�ခါးးတည့်��ကြောသာ များှ�����သည့််� အယ့အဆဟို့၍ များ�ှိသဖြ�င့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�သည့်� �ျာ�/များကြော���ာ၊ 

ဘာသာကြော��၊ လာိင့်�စ်ိတ�တိများ��ညွှဲတ�များုနှှင့််� အလာာ�တ့�ိစ်စ���များျာ��ိး တတ�နှိးင့်�သများှ “များျ���ဲယ�ဖြ��” ထို့ာ��များည့်� 

ဖြ�စ်�သည့်� (Rawls ၁၉၇၁၊ Rawls ၁၉၈၇)။ ထို့ိး�ကြော��ာင့််� လာ့�းဂါဂိ�လာ�တစ်�ဦး�ခါးျင့်���ိး ၎င့်��တိး�၏ �ိးယ��ိးင့်�ဘဝများျာ�အတဲင့်�� 

များည့်�သည့််�စ်�နှု����ိးများဆိး ကြော�ာ�ကြောဆာင့်�ခါးဲင့််�ဖြ��ဖြခါးင့်��ဖြ�င့််� အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��များျာ�၏ အခါး����ဏ္ဍသည့်� ��ာ�ကြော�အဖြ�စ်� 

တည့်��ှိ���ဖြ�စ်��ါသည့်�။ များည့်�သည့််� များျ�ိ�နှဲယ�စ်း သိး�များဟိုးတ� အများျ�ိ�သာ�ကြော��အး��စ်း�ိးများှ နှိးင့်�င့်�အကြော�ဖြ�င့််� သး�သ��်အ�ျ�ိ� 

များ���တး�ကြော��သည့််�များ့ကြောဘာင့်�ဖြ�င့််� လာ့များျ�ိ�ကြော��နှှင့််� အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒတိး�တဲင့်�လာည့်�� ၎င့်���း�စ်��ိး �ျင့််�သး��နှိးင့်��ါသည့်�။ 

အဆိး�ါ များှတ�ခါးျ��များျာ�အ� ကြောခါးတ�သစ်�နှိးင့်�င့်�များျာ�သည့်� လာ့�းဂါဂိ�လာ�တစ်�ဦး�ခါးျင့်�� များိများိဆနှဒဖြ�င့််� ခါးျတိ�ဆ��ထို့ာ�ကြောသာ 

လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်���ိး ထို့့ကြောထို့ာင့်�ဖြခါးင့်��၊ ဥ�ကြောဒများျာ�အတဲင့်�� ထို့ည့််�သဲင့်��ထို့ာ�သည့််� - ဥ�များာ �ကြော�ဒါ�ှိ အခါးဲင့််�အကြော��များျာ� 

နှှင့််� လာဲတ�လာ��ခါးဲင့််�များျာ�ဆိးင့်��ာ �ဋိိည့်ာဉ်း�စ်ာတများ�� သိး�များဟိုးတ� စ်�ိ��နှိးင့်�င့်� ၁၉၇၈ �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒ��်သိး�- 

“လာ့များျ�ိ�ကြော���ိး များျ���ဲယ�ဖြ��ထို့ာ�ကြောသာ” အခါးဲင့််�အကြော��များျာ�နှှင့််� လာဲတ�လာ��ခါးဲင့််�များျာ�ကြော�်တဲင့်� အကြောဖြခါးခါး�ဖြခါးင့်��ဖြ�င့််� 

ယဉ်း�ကြော�ျ�များုဆိးင့်��ာ �ဲ�ဖြ�ာ�ဖြခါးာ��ာ�များုများျာ��ိး ကြော�ျာ�လာှာ�နှိးင့်���များည့်�ဖြ�စ်��ါသည့်�။

ဤရုံုကြောထို့ာင့််�သည့်� လာ့များျ�ိ�ကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�တဲင့်� အကြော��ာင့်���င့်��နှှစ်�ခါးးတိး�ကြော��ာင့််� လာ့အများျာ� 

အး��စ်းအတဲ�� အထို့့�သဖြ�င့််� အ�ျ�ိ�ဖြ�စ်�ထို့ဲ���ကြောစ်�ါသည့်�။ �ထို့များဆး��အကြော�ဖြ�င့််� အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��များျာ�သည့်� 

များျ�ိ�နှဲယ�စ်းနှှင့််� အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒတိး�နှှင့််��တ�သ��၍ လား��ဝဥဿး� ဘ��များလာိး����� များဖြ�စ်�နှိးင့်��ာ နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�သည့်� 

လာ့အများျာ�အး��စ်း၏ �ိးယ��ိးင့်��း��ိ���ိး ကြော�ာ�ဖြ�လာျ���ှိကြော�ဆ�ဖြ�စ်�ကြောသာကြော��ာင့််� ဖြ�စ်��ါသည့်�။ အသး��ဖြ��များည့််� ဘာသာ 

စ်�ာ� သိး�များဟိုးတ� အများျာ�ဖြ�ည့်�သ့ဆိးင့်��ာအာ�လာ�����များျာ���်သိး�ကြောသာ အကြောဖြခါးခါး��ျသည့််� ဆး��ဖြ�တ�ခါးျ��များျာ�သည့်� 

သ��ဆိးင့်��ာ အများျ�ိ�သာ�ကြော��ရုံုကြောထို့ာင့််�များျာ�တဲင့်� ���ရုံုင့်��စ်ဲာ အဖြများစ်�တဲယ�ကြော��ါသည့်� (Kymlicka 1995)။ အဆိး�ါ 

အစ်ိတ�အ�ိးင့်��များျာ��ိး အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��များျာ�အဖြ�စ်� ဖြ�ဋ္ဌာာ���ပြီး�း�သာ� ဖြ�စ်�ကြောသာကြော��ာင့််� လာ့များျာ�စ်း အသိးင့်��အဝိးင့်��သည့်� 

၎င့်��တိး��ိးယ�၎င့်��တိး� ဘး�အများျ�ိ�သာ�ကြော�� လာ�ခဏ္ဌာာများျာ��ှိ��သ့များျာ�အဖြ�စ်� ရုံုဖြများင့်�ကြောလာ်�ှိ�ာ �ိးယ��ိးင့်�လာ�ခဏ္ဌာာ 

ဆိးင့်��ာ�ိစ်စ���များျာ��ိး ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�များု အလာဲ���ည့်���ါ�သည့်� (Dupont ၂၀၁၁)။ ၎င့်��နှှင့််� နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�၏ ဆ��နှှယ� 

�တ�သ��များု�ိး အများျ�ိ�သာ�ကြော�� ဝါဒများဟိုးတ�ဘ� များျ�ိ�ခါးျစ်�ဝါဒအဖြ�စ်� ရုံုဖြများင့်�ပြီး�း� ဒးများိး�ကြော�စ်း၊ လာစ်�ဘ�ယ�စ်�နှု���များျာ�နှှင့််� 

လာ့များျ�ိ�စ်ဲ� များထို့ာ�သည့််�ဝါဒ အများျ�ိ�အစ်ာ�တစ်�ခါးးတိး�ကြော�်တဲင့်� အကြောဖြခါးခါး�ထို့ာ�သည့်�ဟို့၍�င့်� ရုံုဖြများင့်���သည့်�။ အဖြခါးာ� 

တစ်����တဲင့်�များ့ လာ့�ည့်��စ်းအး��စ်းတဲင့်� ၎င့်��၏ အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒ�ိး အာ�ကြော��ဖြများိင့််�တင့်����အတဲ�� �ိ�ိယာများျာ� �ိးများိး 

�ည့်���ါ�သဖြ�င့််� ၎င့်��၏ သး�ဖြခါးာ�ဖြ�စ်�တည့်�များု�ိး အကြောလာ�ကြော��ကြော�ာ�ဖြ�၍ နှိးင့်�င့်�ကြောတာ��ိး စ်ိ��ကြောခါး်��သည့်�။ ထို့ိး�ကြော��ာင့််� 

လာ့များျာ�စ်းသည့်� ဒးများိး�ကြော�စ်း ဖြ���်�ဲာ�ကြော��နှှင့််� ပြီးင့်ိများ��ခါးျများ��စ်ဲာ အတ့ယှဉ်း�တဲ�ကြော�ထို့ိးင့်�ကြော��တိး�တဲင့်� စ်ိတ�ဝင့်�စ်ာ�များု�ှိသည့်�ဟိုး 

ဆိး��ပြီး�း� လာ့�ည့်��စ်းများှာများ့ များတည့်�ပြီးငိ့်များ�များုဖြ�စ်�ကြော�်ကြောစ်များည့််� အဖြများင့်��ျဉ်း��ကြောဖြများာင့်��ကြောသာ များျ�ိ�နှဲယ�စ်းအကြောဖြခါးဖြ�� အ�င့်��အဖြများစ်� 

တစ်�ခါးးအဖြ�စ်� ရုံုဖြများင့်�ခါး����သည့်� (Ferreira ၂၀၁၉)။
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The second benefit of this perspective, even more important than the former, is the 

idea of national unity. The democratic and liberal values claimed by the majority are not 

operating in a vacuum but within a specific national framework. Moreover, juridical regimes 

such as that in Spain even settle the indivisible unity of the nation as the cornerstone of the 

constitutional package. In this context, neutrality means supporting a status quo that 

ultimately refers to the national unity and the territorial integrity of the state. Deliberately or 

not, the rhetoric of the state’s neutrality is thus meant to protect the national ambitions of 

the dominant community (Dieckhoff 2011), which is first and foremost about preventing 

secessionism. To sum up, when majority nationalism makes a case for neutrality, it is 

underpinning the official -not necessarily neutral- symbols and narratives of the state, closely 

related to the majority group; and the unity of the country as that group sees it.

Framing the (Majority) Nation: The Case of Spain

Spain constitutes an example of an historical nation-building failure for both the 

majority and the minority nationalisms, which have been unable to impose an exclusive 

national identity over the citizens they target. In regions such as Catalonia or the Basque 

Country, the people are used to having split identities and loyalties towards their region and 

Spain as a whole. In this context, regional nationalist rulers have used devolved powers to 

engage in nation-building practices, just as the state has done with the opposite purpose. The 

recent secessionist attempt in Catalonia has raised many concerns amongst the Spanish 

nationalist elites regarding the use of the nation-building tools as means of fostering 

separatism. However, the use of the state’s mechanisms to enforce unity and foster a sense 

of loyalty towards the country as a whole is not seen as a form of nationalism at all. I will 

explore this rhetoric hereunder.

For the period 2017-2019, I have counted 46 interventions in the Spanish Parliament 

by the three main state-wide parties (PSOE, PP and C’s) that have explicitly referred to 

ensuring neutrality in Catalonia. Although they have different approaches concerning the 

territorial issue, all of them hold that the national sovereignty resides in the Spanish people 

as a whole, and implicitly believe that institutions can be and ought to be nationally neutral 

(Brown Swan, Cetrà 2020). They also claim to be “constitutionalists”, meaning that Spanish 

unity should be enforced – as the constitution states. For reasons of space, I will restrict the 
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ဤရုံုကြောထို့ာင့််�၏ ဒးတိယကြောဖြများာ�� အ�ျ�ိ�ကြော�ျ�ဇာ့�များှာ အများျ�ိ�သာ�ည့်းညွှဲတ�ကြော�� အယ့အဆဖြ�စ်�ပြီး�း� ယင့်��သည့်� 

ယခါးင့်�ကြော�ာ�ဖြ�ခါး�်သည့််� အ�ျ�ိ�ကြော�ျ�ဇာ့�ထို့���င့်� �ိးများိးအကြော���ါသည့်�။ လာ့များျာ�စ်းများှ အခါးိးင့်�အများာကြောဖြ�ာဆိး��သည့််� 

ဒးများိး�ကြော�စ်းနှှင့််� လာစ်�ဘ�ယ�စ်�နှု���များျာ�သည့်� ကြောလာဟိုာ�ယ�အတဲင့်�� တည့်��ှိကြော���သည့်�များဟိုးတ�ဘ� သ��ဆိးင့်��ာ 

အများျ�ိ�သာ�ကြော�� များ့ကြောဘာင့်�တစ်�ခါးးအတဲင့်�� လာည့်��တ�တည့်��ှိကြော���ဖြခါးင့်��ဖြ�စ်�သည့်�။ များည့်�သိး��င့်�ဆိးကြောစ်�ာများ့ စ်�ိ����်သိး� 

ကြောသာနှိးင့်�င့်�များျာ��ှိ ဥ�ကြောဒစ်�စ်�များျာ�တဲင့်� နှိးင့်�င့်�၏ ခါးဲ�ဖြခါးာ�၍များ�ကြောသာ ည့်းညွှဲတ�များု�ိး �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒ၏ အကြောဖြခါးခါး� 

အးတ�ဖြများစ်�တစ်�ခါးးအဖြ�စ်��င့်� သတ�များှတ���သည့်�။ ဤအကြောဖြခါးအကြော�တဲင့်� ��ာ�ကြော�များုဆိးသည့်�များှာ အကြောဖြခါးခါး�အာ�ဖြ�င့််� 

အများျ�ိ�သာ�စ်ည့်��လား��ည့်းညွှဲတ�ကြော��နှှင့််� နှိးင့်�င့်�၏ �ယ��ိများိတ�များပြီး�ိ��ဲ�ကြော��တိး��ိး �ည့်�ညွှှ���သည့််� �ှိ�င့်��စ်ဲ�အကြောဖြခါးအကြော� 

တစ်�ခါးး�ိး ကြောထို့ာ��ခါး�အာ�ကြော��ဖြခါးင့်��ဟိုး အဓိိ�ံာယ��သည့်�။ �ည့်���ယ�၍ဖြ�စ်�ကြောစ်၊ များ�ည့်���ယ�ဘ�ဖြ�စ်�ကြောစ် နှိးင့်�င့်�၏ 

ဘ��များလာိး��များုဆိးင့်��ာ ကြောဖြ�ာဆိးများုသည့်� အဓိိ�အာ�ဖြ�င့််� ခါးဲ�ထို့ဲ��ဖြခါးင့်���ိး �ာ�ဲယ�ကြော��ဖြ�စ်�သည့််� - လာ့များျာ�စ်း အသိးင့်�� 

အဝိးင့်��၏ အများျ�ိ�သာ�ကြော�� �ည့်�များှ���ခါးျ��များျာ��ိး �ာ�ဲယ���� �ည့်���ယ�ထို့ာ�ဖြခါးင့်��ဖြ�စ်�သည့်� (Dieckhoff ၂၀၁၁)။ 

အနှှစ်�ခါးျ���ဆိး��ါ� လာ့များျာ�စ်းအများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒသည့်� ဘ��များလာိး��ကြော���ိးအဆိးဖြ��သည့််�အခါးါ ယင့်��သည့်� - အများှ�� 

တ�ယ�ဘ��များလာိး��ဖြခါးင့်�� ဟိုးတ�ခါးျင့်�များှဟိုးတ�များည့်� - လာ့များျာ�စ်းအး��စ်းနှှင့််� �း����ဆ��နှှယ�ကြော�သည့််� နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�၏ 

တ�ာ�ဝင့်� အများှတ�တ�ဆိ��များျာ�၊ ကြောဖြ�ာဆိးခါးျ��များျာ�နှှင့််� ၎င့်��တိး�၏အဖြများင့်�အ� နှိးင့်�င့်�၏ စ်ည့်��လား��ည့်းညွှဲတ�ကြော���ိး 

ကြော�ျာကြောထို့ာ��ကြော�ာ��ခါး� ဖြ��ကြော�ဖြခါးင့်��ဖြ�စ်�သည့်�။ 

(လူူများ���စ်�) နှိ�င်း�င်းံတည့်�ပေါဆို�ကို�ပြ�င်း�� - စ်�ိန�နှိ�င်း�င်းံ၏ ပြ�စ်�စ်ဉ်�

စ်�ိ��နှိးင့်�င့်�သည့်� လာ့များျာ�စ်း အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒအတဲ��သာများ� လာ့�ည့်��စ်း အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒအတဲ���ါ  

နှိးင့်�င့်� တည့်�ကြောဆာ��ကြော��အတဲ�� သများိးင့်��ဝင့်� များကြောအာင့်�ဖြများင့်�ခါး�်သည့််� ဥ�များာတစ်����ဖြ�စ်�ပြီး�း� ၎င့်��တိး��စ်�များှတ�ထို့ာ���သည့််� 

နှိးင့်�င့်�သာ�များျာ�အကြော�် သး�သ��် အများျ�ိ�သာ�ကြော��လာ�ခဏ္ဌာာတစ်���� သဲတ�သဲင့်��နှိးင့်�ခါး�်ဖြခါးင့်��များ�ှိကြော�။ �ာတာလာိး��း�ယာ� 

သိး�များဟိုးတ� ဘာ်စ်�ကြောဒသ��်သိး�ကြောသာ ကြောဒသများျာ�တဲင့်� ဖြ�ည့်�သ့များျာ�သည့်� �ဲ�ဖြ�ာ�ဖြခါးာ��ာ�သည့်�် �ိးယ��ိးင့်�လာ�ခဏ္ဌာာများျာ� 

�ှိ��ပြီး�း� ၎င့်��တိး�၏ကြောဒသနှှင့််� စ်�ိ��တစ်�နှိးင့်�င့်�လား��အကြော�် သး�ဖြခါးာ�သစ်စာကြောစ်ာင့််�သိများုများျာ��ှိ��သည့်�။ ဤအကြောဖြခါးအကြော�တဲင့်� 

ကြောဒသများျာ�များှ အး��ခါးျ���သ့ အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒးများျာ�သည့်� နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�၏�ည့်���ယ�လား��ကြောဆာင့်�ခါးျ��နှှင့််�ဆ��်�ျင့်��ာ 

ခါးဲ�ကြောဝကြော��ထို့ာ�သည့််� အာဏ္ဌာာများျာ�အာ� အသး��ခါးျပြီး�း� အများျ�ိ�သာ�နှိးင့်�င့်�တည့်�ကြောဆာ��ကြော��လား��င့်���များျာ� လား��ကြောဆာင့်�ခါး�် 

��သည့်�။ များ��ာကြောသ�များး�ာလာအတဲင့်�� �ာတာလာိး��း�ယာ��ှိ ခါးဲ�ထို့ဲ��ကြော��ကြီး�ိ���များ��များုများျာ�သည့်� နှိးင့်�င့်� တည့်�ကြောဆာ�� 

ကြော���ိ�ိယာများျာ��ိး ခါးဲ�ထို့ဲ��ကြော��အာ�ကြော��သည့််� �ည့်��လာများ��များျာ�အဖြ�စ်� အသး��ဖြ��ဖြခါးင့်��နှှင့််�စ်��လာျဉ်း��၍ စ်�ိ�� 

အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒး ထို့ိ��သး�ကြောခါးါင့်��ကြောဆာင့်�များျာ�အ��ာ� စ်ိး��ိများ��့���များုများျာ�စ်ဲာ ကြော�်ကြော�ါ��လာာကြောစ်ခါး�်သည့်�။  သိး�ကြောသာ� 

လာည့်�� စ်ည့်��လား��ည့်းညွှဲတ�များု�ှိကြောအာင့်� သဲတ�သဲင့်�����နှှင့််� နှိးင့်�င့်�တစ်�နှိးင့်�င့်�လား��အကြော�် သစ်စာကြောစ်ာင့််�သိများု�ိး ဖြများိင့််�တင့်���� 

အတဲ�� နှိးင့်�င့်�၏ ယနှတ�ာ�များျာ�အာ� အသး��ဖြ��ဖြခါးင့်���ိးများ့ အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒ၏ �း�စ်�တစ်�များျ�ိ�အဖြ�စ်� ရုံုဖြများင့်�ဖြခါးင့်�� လား��ဝ 

များ�ှိကြော�။ ဤကြောဖြ�ာဆိးခါးျ��နှှင့််��တ�သ��၍ ကြောအာ��တဲင့်� �ှင့်��ဖြ�သဲာ�များည့်� ဖြ�စ်��ါသည့်�။ 

၂၀၁၇-၂၀၁၉ �ာလာအတဲင့်�� အဓိိ� နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�အဆင့််� �ါတးသး��ခါးး (PSOE, PP နှှင့််� C’s)တိး�� �ာတာ 

လာိး��း�ယာ�အကြော��၌ ��ာ�ကြော�များု�ိး ကြောသခါးျာကြောစ်���ဟိုး �ည့်�ညွှှ���ကြောဖြ�ာဆိး�ာ စ်�ိ���ါလားများ��တဲင့်� လား��ကြောဆာင့်�ခါးျ�� 

၄၆ ကြီး�ိများ��ှိကြော��ာင့်�� �ွနှ�း��အကြော�ဖြ�င့််� ကြောတဲ�ဖြများင့်�ခါး�်��ါသည့်�။ ၎င့်��တိး�တဲင့်� �ယ��ိများိတ�ဆိးင့်��ာနှှင့််��တ�သ��၍ �ဲ�ဖြ�ာ� 

သည့််� ခါးျဉ်း�����များုများျာ��ှိ��ကြောသာ�လာည့်�� နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�အခါးျ���အဖြခါးာအာဏ္ဌာာသည့်� စ်�ိ��ဖြ�ည့်�သ့တစ်����လား��တဲင့်� 

တည့်��ှိပြီး�း� အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��များျာ�အာ� လာ့များျ�ိ�ကြော��အ� ��ာ�ကြော�အဖြ�စ်� ဖြ�ဋ္ဌာာ���နှိးင့်��ာ ထို့ိးသိး�ဖြ�ဋ္ဌာာ���သင့််�ကြော��ာင့်�� 

အကြွ�င့်��များ�်ယး���ည့်�သည့်�ဟိုး ၎င့်��တိး�အာ�လား��� ဆိးခါး�်��သည့်� (Brown Swan, Cetrà ၂၀၂၀)။ ၎င့်��တိး�သည့်� 
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analysis to some paradigmatic examples by the Popular Party, the largest group in parliament 

for the period under analysis. Many centralizing claims in several policy fields such as 

education or public media have been made in the name of institutional neutrality against the 

“indoctrination” practised by the regional rulers. For instance, the conservatives promised to 

“pass a law on national symbols to defend coexistence and institutional neutrality. The 

penalties for the authorities that do not comply with the duty to display the national flag in 

official buildings will be hardened, as well as for those who do not display the portrait of the 

Head of State in the local plenary meetings” (Partido Popular, 2019: 13).

As has been stated before, there is an identification between neutrality and legality. 

The defence of the Spanish national flag and the King is presented as some sort of bureaucratic 

duty aimed at ensuring coexistence and neutrality, not as a nationalist aspiration. Similarly, 

the spokeswoman of the PP in Parliament, while defending this law, stated that “we should 

uphold la Senyera [the official Catalan flag] and not l’Estelada [the non-official secessionist 

flag], which is this latter a symbol of hate […] and neither defend nor represent all Catalans” 

(Congreso de los Diputados, 2018a: 14). In other words, the symbols that fall into the margins 

of the law are tolerated and framed as representative of all citizens, while those which 

challenge the constitutional order are depicted as a source of hate and confrontation. 

Nevertheless, we know from several surveys that the Spanish national icons such as the flag 

or the crown are, at least, as contested as the pro-independence symbols in Catalonia .

This paradigmatic example is highly relevant since it is the larger community, which 

by definition forms an electoral and political majority, the body that has the capacity to settle 

what it is legal/official and what it is not. Unlike minorities, the majority can wrap its nationalist 

goals in liberal-democratic rhetoric because these are already enshrined in the juridical order, 

so there is no need to invoke abstract nationalist principles -but merely the Law. For instance, 

another parliamentary intervention by the same spokesperson defined the constitution as the 

element that “defends us all”, representing the values of “freedom, coexistence and the 
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“�ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒ အဓိိ�ဝါဒးများျာ�” ဖြ�စ်�သည့်�ဟိုးလာည့်�� ဆိး��ပြီး�း� စ်�ိ��နှိးင့်�င့်�၏ စ်ည့်��လား��ည့်းညွှဲတ�ကြော���ိး 

�ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒတဲင့်� ဖြ�ဋ္ဌာာ���ထို့ာ�သည့််�အတိးင့်�� ကြော�ာ�ကြောဆာင့်�သင့််�သည့်�ဟိုး ဆိး��သည့်�။ ကြော�ာ�ဖြ����ကြော��ာ 

အခါး��အခါး�ကြော��ာင့််� �ွနှ�း��အကြော�ဖြ�င့််� စ်ိစ်စ်�ကြောလာ်လာာသည့််� �ာလာအတဲင့်�� �ါလားများ��တဲင့်� အကြီး�း�များာ�ဆး�� အး��စ်းဖြ�စ်� 

သည့််� Popular Party ၏ �များ့�ာ ဥ�များာအခါးျ�ိ� �ိးသာ ကြော�ာ�ဖြ�သဲာ�များည့်�ဖြ�စ်��ါသည့်�။ ကြောဒသအဆင့််� အး��ခါးျ���သ့များျာ�၏ 

“အယ့ဝါဒ သဲတ�သဲင့်��ဖြခါးင့်��” �ိး ဆ��်�ျင့်����အတဲ�� �ည့်ာကြော�� သိး�များဟိုးတ� အများျာ�ဖြ�ည့်�သ့ဆိးင့်��ာများးဒးယာ��်သိး�

ကြောသာ များ့ဝါဒ�ယ��ယ�အခါးျ�ိ�တဲင့်� အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��ဆိးင့်��ာ ��ာ�ကြော�များု�ိး ကြောခါးါင့်��စ်ဉ်း�တ���ာ ဗိုဟိုိးခါးျ����ိးင့်� ကြောဖြ�ာဆိး 

ခါးျ��များျာ�စ်ဲာ ဖြ��လား��ခါး�်���ါသည့်�။ ဥ�များာအာ�ဖြ�င့််� �ဲ��ဆာကြောဗို�တစ်�ဝါဒးများျာ�သည့်� “အတ့ယှဉ်း�တဲ�ကြော�ထို့ိးင့်�များုနှှင့််� 

အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��ဆိးင့်��ာ ��ာ�ကြော�များုတိး��ိး �ာ�ဲယ���� နှိးင့်�င့်�ကြောတာ� အများှတ�တ�ဆိ��များျာ�နှှင့််� �တ�သ��သည့််� 

ဥ�ကြောဒတစ်���� ဖြ�ဋ္ဌာာ������ �တိ�ဝတ�ဖြ��ခါး�်���ါသည့်�။ ရုံး��အကြောဆာ��အဦးများျာ�တဲင့်� နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�အလာ��ိး လာှင့််�တင့်� 

ထို့ာ��များည့််�တာဝ���ိး များလာိး���ာသည့််� အာဏ္ဌာာ�ိးင့်�များျာ�၊ ကြောဒသဆိးင့်��ာ များျ��နှှာစ်း�ည့်းအစ်ည့်��အကြောဝ�များျာ�တဲင့်� 

နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�အကြီး�း�အ��၏ �း�တ့�ိး များထို့ာ��ှိသည့််� အာဏ္ဌာာ�ိးင့်�များျာ�အတဲ�� ဖြ�စ်�ဒဏ္ဌာ�များျာ��ိး �ိးများိးဖြ�င့်��ထို့��စ်ဲာ ခါးျများှတ� 

သဲာ�များည့်� ဖြ�စ်�သည့်�” (Partido Popular, ၂၀၁၉ - ၁၃)။

ကြော�ာ�ဖြ�ခါး�်သည့််�အတိးင့်�� ��ာ�ကြော�များုနှှင့််� တ�ာ�ဝင့်�ဖြ�စ်�များုတိး�အ��ာ�တဲင့်� သတ�များှတ�များုတစ်�ခါးး�ှိ�ါသည့်�။ စ်�ိ�� 

နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�အလာ�နှှင့််� ဘး�င့်��ိး �ာ�ဲယ�ကြော��အာ� အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒး ဆနှဒတစ်�ခါးးအဖြ�စ်�များဟိုးတ�ဘ� အတ့ယှဉ်း�တဲ� 

ကြော�ထို့ိးင့်�များုနှှင့််� ��ာ�ကြော�များုတိး��ိး ကြောသခါးျာကြောစ်��� ဦး�တည့်�ထို့ာ�သည့််� ဗိုျ�ရုံိး�ကြော�စ်း တာဝ��တစ်������်သိး� တင့်�ဖြ�ထို့ာ� 

�ါသည့်�။ အလာာ�တ့�င့်� �ါလားများ��အတဲင့်���ှိ PP ၏ ကြောဖြ�ာကြော��ဆိးခါးဲင့််���းဂါဂိ�လာ�� ဤဥ�ကြောဒ�ိး �ာ�ဲယ�ကြောဖြ�ာဆိး�ာတဲင့်� 

“�ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� la Senyera (�ာတာလာ��၏ တ�ာ�ဝင့်�အလာ�) �ိးသာ လာှင့််�တင့်�သင့််�ပြီး�း� အများး���တ�ာ�၏ 

သကြော��တတစ်�ခါးးဖြ�စ်��ာ �ာတာလာ��များျာ�အာ�လား���ိး �ာ�ဲယ�ဖြခါးင့်�� သိး�များဟိုးတ� �ိးယ�စ်ာ�ဖြ��ဖြခါးင့်��များ�ှိသည့််� 

l’Estelada (တ�ာ�ဝင့်�များဟိုးတ�သည့််� ခါးဲ�ထို့ဲ��ကြော�� အလာ�) �ိး များလာှင့််�တင့်�သင့််�” ဟိုး ကြောဖြ�ာဆိးခါး�်�ါသည့်� (Congreso de 

los Diputados, ၂၀၁၈ � - ၁၄)။ တစ်��ည့်��အာ�ဖြ�င့််�ဆိး�ကြောသာ� ဥ�ကြောဒကြောဘာင့်�အတဲင့်�� �ျကြော�ာ��သည့််� အများှတ� 

တ�ဆိ��များျာ��ိး လာ��ခါး�ခါးဲင့််�ဖြ��ပြီး�း� နှိးင့်�င့်�သာ�အာ�လား���ိး �ိးယ�စ်ာ�ဖြ��သည့််� အများှတ�တ�ဆိ��များျာ�အဖြ�စ်� သတ�များှတ�ထို့ာ� 

�ာ �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒ�ါ ဖြ�ဋ္ဌာာ���ခါးျ��များျာ��ိး စ်ိ��ကြောခါး်သည့််� အများှတ�တ�ဆိ��များျာ��ိးများ့ အများး���တ�ာ�နှှင့််� 

ထို့ိ��တိး��ထို့ိကြောတဲ�များု အ�င့်��အဖြများစ်�တစ်�ခါးးအဖြ�စ်� �း�ကြော�ာ�ခါး�်��သည့်�။ များည့်�သိး��င့်�ဆိးကြောစ်�ာများ့ စ်စ်�တများ��များျာ�အ� စ်�ိ�� 

နှိးင့်�င့်�ကြောတာ� အများှတ�တ�ဆိ��များျာ�ဖြ�စ်���ကြောသာ အလာ� သိး�များဟိုးတ� သ��့တိး�အကြော�်တဲင့်�လာည့်�� �ာတာလာိး��းယာ��ှိ 

လာဲတ�လာ��ကြော�� လာိးလာာ�ကြောသာ သကြော��တများျာ���်သိး��င့်� အဖြင့်င့်���ဲာ�များုများျာ��ှိ��ကြော��ာင့်�� �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� သိ�ှိ��ါ 

သည့်�။ 

များည့်�သည့််��ိစ်စ���သည့်� တ�ာ�ဝင့်�ပြီး�း� များည့်�သည့််��ိစ်စ���သည့်� တ�ာ�များဝင့်�ကြော��ာင့်�� ဆး��ဖြ�တ�နှိးင့်��ာ 

ကြော���ကြော�ာ���ဲ�နှှင့််� နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာတဲင့်� လာ့အများျာ��ိး စ်း�ဲ��နှိးင့်�သည့်�မှျားာ �ိးများိးကြီး�း�များာ�သည့််� အသိးင့်��အဝိးင့်��သာဖြ�စ်�၍ 

ဤ�များ့�ာ ဥ�များာသည့်� များျာ�စ်ဲာ ဆးကြောလာျာ�များု�ှိ�ါသည့်�။ လာ့များျာ�စ်း၏ အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒ����တိးင့်�များျာ��ိး တ�ာ� 

စ်း�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ ဖြ�ဋ္ဌာာ���ခါးျ��များျာ�အတဲင့်�� ထို့ည့််�သဲင့်��ထို့ာ�ပြီး�း�ဖြ�စ်�သဖြ�င့််� လာ့များျာ�စ်းသည့်� လာ့�ည့်��စ်းများျာ���်သိး� 

များဟိုးတ�ဘ� ၎င့်��၏ အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒ����တိးင့်�များျာ��ိး လာစ်�ဘ�ယ�ဒးများိး�ကြော�စ်းဆိးင့်��ာ ကြောဖြ�ာဆိးခါးျ��များျာ�အတဲင့်�� 

ကြော�ာကြောနှှာထို့ည့််�သဲင့်��နှိးင့်�ပြီး�း� အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒ အကြောဖြခါးခါး�သကြောဘာတ�ာ�အယ့အဆများျာ��ိး များှးဖြင့်များ��ကြောဖြ�ာဆိး��� 

များလာိးအ��ဘ� ဥ�ကြောဒ�ိး များှးဖြင့်များ��ကြောဖြ�ာဆိးရုံး�များှဖြ�င့််� ��ှိနှိးင့်�သည့်�။ ဥ�များာအာ�ဖြ�င့််� ကြော�ာ�ဖြ�ခါး�်ပြီး�း�ကြောသာ ကြောဖြ�ာကြော��ဆိးခါးဲင့််�� 

�းဂါဂိ�လာ�၏ လာှတ�ကြောတာ�အတဲင့်�� အဖြခါးာ�ကြောသာ ကြောဖြ�ာဆိးများုတစ်�ခါးးတဲင့်� �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒသည့်� “လာဲတ�လာ��များု၊ 

အတ့ယှဉ်း�တဲ�ကြော�ထို့ိးင့်�များုနှှင့််� စ်�ိ��နှိးင့်�င့်�၏ စ်ည့်��လား��ည့်းညွှဲတ�များု” စ်�နှု���များျာ��ိး �ိးယ�စ်ာ�ဖြ��ပြီး�း� “�ွနှ�း��တိး�အာ�လား���ိး 
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Spanish unity” (Congreso de los Diputados, 2018b: 46). Again, Spanish unity is not presented 

as a nationalist goal, but as a (neutral) legal principle that must be enforced in the same way 

that we should fine a driver after misconduct on the road.

Acknowledging Nationalism, Ensuring Coexistence

In multinational states, minority nationalism engages in nation building to strengthen 

demands for more political autonomy, and then requests an even higher degree of autonomy 

to obtain more tools for nation building. Sometimes, it is reasonable for the majority group 

to be wary of giving more powers to the regions because it is fearful of this vicious circle, that 

can ultimately lead to secession. Conversely, minorities are reasonably concerned about their 

accommodation within the larger state since their status ultimately depends on the political 

will of majorities in the centre. This latter point is reinforced by the lack of nationalist self-

awareness of the dominant community, which often faces minority demands as a dangerous 

threat to the state’s liberal-democratic order.

In this sense, I argue that the first step to ensure coexistence in multinational states 

is the need for both groups -especially the majority- to acknowledge their nationalism. As has 

been previously explored, the rhetoric of the dominant community does not refer to nationalist 

principles because they do not need to do so, but under the idea of neutrality there is clearly 

a nationalist goal to be achieved. Following this, any functioning political arrangement in 

plural states will be the outcome of negotiation between both groups (Norman 2006), that 

must discuss the ownership of powers in several policy fields, including those that are more 

sensitive for their projects. The limits and ethics of nation-building also have to be discussed 

to ensure both the flourishing of their respective nationalisms as well as the loyalty towards 

the polity as a whole. In this regard, majorities must not be the “owners” of the state (Brubaker 

1996), and minorities should not perceive the state as something alien.

The institutional translation of these ideas has been largely explored in the literature, 

pointing to different versions of plurinational federalism and shared sovereignties. With this 
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�ာ�ဲယ�ကြော��သည့််�” အစ်ိတ�အ�ိးင့်��တစ်����အဖြ�စ်� အဓိိ�ံာယ� �ဲင့််�ဆိးထို့ာ��ါသည့်� (Congreso de los Diputados, 

၂၀၁၈ ခါး - ၄၆)။ တစ်���� စ်�ိ��နှိးင့်�င့်�၏ စ်ည့်��လား��ည့်းညွှဲတ�ကြော��အာ� အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒ����တိးင့်�တစ်����အဖြ�စ်� 

�း�များကြော�ာ�ဘ� လာများ��စ်ည့်���များ��ကြော�ာ��သည့််� ယာဉ်း�ကြောများာင့်��တစ်�ဦး��ိး ဒဏ္ဌာ�ရုံိး���များည့်�ဟို့သည့််� သကြောဘာတ�ာ���်သိး� 

အကြော�ာင့်�အထို့ည့်�ကြော�ာ��များည့််� (ဘ��များလာိး��သည့််�) ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ အကြောဖြခါးခါး�သကြောဘာတ�ာ�တစ်����အဖြ�စ်� ကြော�ာ�ဖြ� 

ထို့ာ��ါသည့်�။ 

အများ��ိ�သ��ပေါရာ�ဝါဒကိုိ� အသိအများှတ�ပြ��လူကို��ံပြီး�ီ� အတူယ်ှဉ်�တာ�ပေါနထားိ�င်း�များု ကိုိ� ပေါသ���ပေါစ်ပြ�င်း��

လာ့များျ�ိ�ကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််�နှိးင့်�င့်�များျာ�တဲင့်� လာ့�ည့်��စ်းအများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒသည့်� နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ �ိးယ��ိးင့်� 

အး��ခါးျ���ခါးဲင့််��ိးများိး��ှိကြော�� ကြောတာင့်��ဆိးများုများျာ��ိး ခါးိးင့်�များာအာ�ကြော�ာင့်��ကြောအာင့်�ဖြ��လား�����အတဲ�� နှိးင့်�င့်�တည့်�ကြောဆာ��ကြော�� 

�ိး ဖြ��လား����သည့်�။ ထို့ိး�ကြော�ာ�� နှိးင့်�င့်�တည့်�ကြောဆာ��ကြော���ိ�ိယာများျာ� ထို့��များ���ှိနှိးင့်����အတဲ�� �ိးယ��ိးင့်� 

အး��ခါးျ���ခါးဲင့််��ိး၍ ��ှိကြောအာင့်� ကြောတာင့်��ဆိး��သည့်�။ ကြော�ာ��ဆး��တဲင့်� တစ်�ခါးါတစ်���၌ ခါးဲ�ထို့ဲ��ဖြခါးင့်��သိး� ဦး�တည့်�သဲာ� 

ကြောစ်နှိးင့်�ကြောသာ ဤအဆိး�သ�သ�ာ�ိး စ်ိး��ိများ�ကြော��ာ������သဖြ�င့််� ကြောဒသများျာ�ထို့� အာဏ္ဌာာ�ိးများိးကြော��အ������ိး လာ့များျာ�စ်းအး��စ်း 

အကြော�ဖြ�င့််� စ်ိး��ိများ��့���ဖြခါးင့်��များှာ �ျ�ိ�ကြော��ာင့်��ဆးကြောလာျာ�များု�ှိ�ါသည့်�။ အဖြခါးာ�တစ်����တဲင့်� လာ့�ည့်��စ်းများျာ��လာည့်��     

၎င့်��တိး�၏ အဆင့််�အတ���သည့်� ကြော�ာ��ဆး��တဲင့်� ဗိုဟိုိး�ှိလာ့များျာ�စ်းများျာ�၏ နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆနှဒကြော�်တဲင့်� များ့တည့်�ကြော�သဖြ�င့််� 

နှိးင့်�င့်�အတဲင့်�� အတ့ယှဉ်း�တဲ�ကြော�ထို့ိးင့်�ကြော��နှှင့််� �တ�သ��၍ �ျ�ိ�ကြော��ာင့်��ဆးကြောလာျာ�စ်ဲာ စ်ိး��ိများ��့�����သည့်�။ လာ့များျာ�စ်း 

အသိးင့်��အဝိးင့်��များျာ�သည့်� ၎င့်��တိး�တဲင့်�အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒ�ှိကြော�ဖြခါးင့်���ိး သကြောဘာများကြော�ါ��ဘ� လာ့�ည့်��စ်း၏ ကြောတာင့်��ဆိး 

များုများျာ�အာ� နှိးင့်�င့်�၏လာစ်�ဘ�ယ�ဒးမိျားး�ကြော�စ်းအကြော�် အနှတ�ာယ�များျာ�သည့််� ပြီးခါးိများ��ကြောဖြခါးာ��များုများျာ�အဖြ�စ်� �င့်�ဆိးင့်�တး��ဖြ��� 

ကြောလာ်�ှိသည့််� အခါးျ��� ဤအခါးျ���ိး ခါးိးင့်�များာကြောစ်�ါသည့်�။ 

ဤသကြောဘာတ�ာ�အ� လာ့များျ�ိ�ကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�အတဲင့်�� အတ့ယှဉ်း�တဲ�ကြော�ထို့ိးင့်�နှိးင့်�များု�ိး ကြောသခါးျာ 

ကြောစ်���အတဲ�� �ထို့များအဆင့််�ကြောဖြခါးလာှများ��များှာ အး��စ်းနှှစ်�စ်းစ်လား�� - အထို့့�သဖြ�င့််� လာ့များျာ�စ်းများျာ� - အကြော�ဖြ�င့််� ၎င့်��တိး�တဲင့်� 

အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒ�ှိကြော�သည့်��ိး အသိအများှတ�ဖြ��လာ��ခါး���� လာိးအ��သည့်�ဟိုး �ွနှ�း��အကြော�ဖြ�င့််� ဆိးခါးျင့်��ါသည့်�။ 

အထို့��တဲင့်�ကြော�ာ�ဖြ�ခါး�်သည့််�အတိးင့်�� လာ့များျာ�စ်းအသိးင့်��အဝိးင့်��၏ ကြောဖြ�ာဆိးများုများျာ�တဲင့်� အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒအကြောဖြခါးခါး� 

သကြောဘာတ�ာ�များျာ��ိး �ည့်�ညွှှ���ကြောဖြ�ာဆိးများုများျာ�များ�ှိဖြခါးင့်��သည့်� ၎င့်��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� ထို့ိးသိး� �ည့်�ညွှှ���ကြောဖြ�ာဆိး��� 

များလာိးဖြခါးင့်��ကြော��ာင့််�ဖြ�စ်�သည့်�။ သိး��ာတဲင့်� ��ာ�ကြော�များု အယ့အဆအ� အထို့ကြောဖြများာ�� ကြောအာင့်�ဖြများင့်�ကြောအာင့်� လား��ကြောဆာင့်� 

များည့််� အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒ ����တိးင့်�တစ်�ခါးး�ှိသည့်�များှာ သိသာထို့င့်��ှာ��ါသည့်�။ ထို့ိး�ကြော��ာင့််� လာ့များျ�ိ�များျာ�စ်ဲာအတ့ယှဉ်း�တဲ�

ကြော�ထို့ိးင့်�သည့််�နှိးင့်�င့်�များျာ��ှိ အလား��ဖြ�စ်�နှိးင့်�သည့််� များည့်�သည့််�နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာအစ်းအစ်ဉ်း�များဆိးသည့်� အး��စ်းနှှစ်�စ်းလား�� 

အ��ာ��ှိ ကြောစ််စ်��ည့်ိိနှုင့်��များု၏ �လာဒ�များျာ� ဖြ�စ်���ါများည့်� (Norman ၂၀၀၆)။ ကြောစ််စ်��ည့်ိိနှုင့်��များုများျာ�တဲင့်� ၎င့်��တိး�၏ 

စ်းများ��ိ���များျာ�အတဲ�� �ိးများိးအ��ဆတ�သည့််� �ယ��ယ�များျာ�အ�ါအဝင့်� များ့ဝါဒ�ယ��ယ�များျာ�အတဲင့်�� အာဏ္ဌာာများျာ� 

�ိးင့်�ဆိးင့်�များု�ိး ကြောဆဲ�ကြောနှဲ��များည့်� ဖြ�စ်�သည့်�။ သ��ဆိးင့်��ာ အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒအသး�သး�နှှင့််�တ�ဲ နှိးင့်�င့်�တစ်�နှိးင့်�င့်�လား�� 

အကြော�် သစ်စာကြောစ်ာင့််�သိများုများျာ� ထို့ဲ����ာ�လာာကြောစ်ကြော��အတဲ�� နှိးင့်�င့်�တည့်�ကြောဆာ��ကြော��၏ အ���်အသတ�များျာ�နှှင့််� 

�ျင့််�ဝတ�များျာ��ိးလာည့်�� ကြောဆဲ�ကြောနှဲ��များည့်�ဖြ�စ်��ါသည့်�။ ယင့်��အတဲ�� လာ့များျာ�စ်းသည့်� နှိးင့်�င့်�၏ “�ိးင့်��ှင့်�များျာ�” များဖြ�စ်�သင့််� 

ဘ� (Brubaker ၁၉၉၆) လာ့�ည့်��စ်းများျာ��လာည့်�� နှိးင့်�င့်��ိး တိးင့်��တစ်��ါ�နှိးင့်�င့်���်သိး� သကြောဘာများထို့ာ�သင့််�ကြော�။ 

အဆိး�ါ အယ့အဆများျာ�၏ အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��ဆိးင့်��ာ အဓိိ�ံာယ�ကြော�ာ��ယ့များုများျာ�အာ� စ်ာကြော�များျာ�အတဲင့်�� 

�ျယ��ျယ�ဖြ���် ဖြ���်ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�များုများျာ��ှိခါး�်��ပြီး�း� လာ့များျ�ိ�များျာ�စ်ဲာယှဉ်း�တဲ�ကြော�ထို့ိးင့်�သည့််� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�နှှင့််� အခါးျ���အဖြခါးာ 

အာဏ္ဌာာ များှကြောဝများုတိး�၏ အသဲင့်��ဲ�အများျ�ိ�များျ�ိ�တိး��ိး ကြောထို့ာ��ဖြ�ထို့ာ����ါသည့်�။ �ွနှ�း��အကြော�ဖြ�င့််� ဤစ်ာတများ��အတဲင့်�� 
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contribution, I have particularly stressed the crucial role of the majority in building a stable 

political framework where different national groups can coexist. In the end, it is the larger 

group which possesses most of the tools to accommodate diversity, given its majoritarian 

condition concerning constitutional and legal amendment processes. The willingness of 

building trust between the moderates of both groups can be a good starting point to reach a 

framework of healthy coexistence, after recognizing -if I may repeat- that they are not free of 

nationalism, and that not all forms of nationalism are intrinsically tyrannical or dangerous. 

Difficult, but not impossible.

 

Suggested Citation: Ferreira, C. 2020. ‘Nation-building in a Multinational State: Between Majority and 

Minority Aspirations‘. 50 Shades of Federalism. Available at: 
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များတ့�ဲ�ဖြ�ာ�သည့််� အများျ�ိ�သာ�ကြော��အး��စ်းများျာ� အတ့ယှဉ်း�တဲ�ကြော�ထို့ိးင့်�နှိးင့်���သည့််� တည့်�ပြီးင့်ိများ�ကြောသာ နှိးင့်�င့်�ကြော��များ့ကြောဘာင့်� 

တစ်����တည့်�ကြောဆာ��ကြော��တဲင့်� လာ့များျာ�စ်း၏ အကြော���ါသည့််� အခါး����ဏ္ဍ�ိး အထို့့�အကြောလာ�ကြော�� ကြော�ာ�ဖြ�ခါး�်�ါသည့်�။ 

အဆး��သတ�တဲင့်� �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒနှှင့််� ဥ�ကြောဒဖြ�င့်�ဆင့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ လား��င့်���စ်ဉ်း�များျာ�၌ လာ့များျာ�စ်း�ိး လာိးအ�� 

သည့််� အကြောဖြခါးအကြော�များျာ��ှိဖြခါးင့်��ကြော��ာင့််� �ိးများိးကြီး�း�များာ�သည့််� အး��စ်းသည့်� များတ့�ဲ�ဖြ�ာ�များုနှှင့််�အတ့ ယှဉ်း�တဲ�ကြော�ထို့ိးင့်���� 

အတဲ�� �ိ�ိယာများျာ� အများျာ�ဆး�� �ိးင့်�ဆိးင့်�ထို့ာ��ါသည့်�။ ထို့��များ�ကြော�ာ�ဖြ���ါ� - များိများိတိး�သည့်� အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒနှှင့််� 

များ�င့်��ဘ�  အများျ�ိ�သာ�ကြော��ဝါဒ�း�စ်�များျာ� အာ�လား��သည့်�လာည့်�� �င့်��ိးအာ�ဖြ�င့််� �ိနှှိ��ည့်ိဉ်း������များု သိး�များဟိုးတ� အနှတ�ာယ� 

များျာ� �ှိ��သည့်�များဟိုးတ�ကြော��ာင့်�� အသိအများှတ�ဖြ��လာ��ခါး�ပြီး�း�ကြော�ာ�� အး��စ်းနှှစ်�စ်းစ်လား��၏ အစ်ဲ���များကြော�ာ��သ့များျာ� 

အ��ာ� ယး���ည့်�များုတည့်�ကြောဆာ����� ဆနှဒ�ှိဖြခါးင့်��သည့်� ကြော�ာင့်��များဲ��သည့််� အတ့ယှဉ်း�တဲ�ကြော�ထို့ိးင့်�များု များ့ကြောဘာင့်�တစ်�ခါးး 

��ှိ��� စ်များှတ�ကြော�ာင့်��တစ်�ခါးးဖြ�စ်�နှိးင့်��ါသည့်�။ ယင့်��သည့်� ခါး��ခါး�ကြောသာ�လာည့်�� များဖြ�စ်�နှိးင့်�သည့်�်အ�ာ များဟိုးတ�ကြော�။
 

အဆိုိ�ပြ��ထား��သည့််� ကိုိ��ကို����ကို� - Ferreira, C. ၂၀၂၀ ‘လူူများ��ိ�ပေါ�ါင်း��စ်�ံ�ါဝင်း�သည့််� နှိ�င်း�င်းံတစ်�နှိ�င်း�င်းံအတာင်း�� 

နှိ�င်း�င်းံတည့်�ပေါဆို�ကို�ပြ�င်း�� - လူူများ���စ်�နှှင်း်� လူူနည့်��စ်�တိ��၏ ဆိုနှဒများ���အကြားကို��’။ �ကို�ဒရာယ်�စ်နစ်�၏ အသာင်း�ကိုာ� ၅၀။ တာင်း� 

ရာရာှိနှိ�င်း��ါသည့်�။ 
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3. Measuring 
Federalism and 
Decentralisation 

၃။ �ကို�ဒရာယ်�စ်နစ်� နှှင်း်� 
ဗဟိုိ������ကိုိ�င်း�များုပေါလူ်�်��ပြ�င်း�� 
တိ��ကိုိ� တိ�င်း��တ�ပြ�င်း��
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အနှှစ်������

 ဤစ်ာတများ��တဲင့်� ���ဒ�ယ��ည့်ာ�ှင့်�များျာ�သည့်� နှိးင့်�င့်�များျာ��ိး ���ဒ�ယ�နှှင့််� 

���ဒ�ယ� များဟိုးတ�သည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�ဟို့၍ ခါးဲ�ဖြခါးာ�သတ�များှတ�များည့််�အစ်ာ� ဖြ�ည့်��ယ�/တိးင့်��ကြောဒသကြီး�း� 

အဆင့််�ယ့�စ်�များျာ��ိး �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််� �ိးများိးများျာ�ဖြ�ာ�စ်ဲာ သိး�များဟိုးတ� �ည့်���ါ�စ်ဲာ ကြော��အ��သည့််� 

ဆင့််���ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များု ဖြ�စ်�စ်ဉ်း�တစ်�ခါးးအဖြ�စ်� စ်ဉ်း��စ်ာ�သင့််�ကြော��ာင့်�� �ွနှ�း��အကြော�ဖြ�င့််� ကြော��သာ�ကြော�ာ�ဖြ� 

ထို့ာ��ါသည့်�။ ကြောဒသနှတ�အာဏ္ဌာာအညွှှ����ိ��� (RAI) သည့်� ၁၉၅၀ ဖြ�ည့််�နှှစ်�များှ စ်တင့်��ာ 

ဖြ�ည့်��ယ�အဆင့််� အစ်ိး��များျာ�၏ �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များုနှှင့််� များှကြောဝအး��ခါးျ���များု �များာဏ္ဌာများျာ��ိး နှှစ်�စ်ဉ်း� 

တိးင့်��တာပြီး�း� ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�များျာ��ှိ �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ကြော��ဆိးင့်��ာ အစ်းအများ�များျာ�သည့်� 

���ဒ�ယ�များဟိုးတ�သည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ��ှိ �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ကြော��ဆိးင့်��ာ အစ်းအများ�များျာ�ထို့�� ဖြ��ဖြ�င့်� 

ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များုများျာ�၏ သ��ကြော�ာ��ခါး��နှိးင့်�ကြောဖြခါး �ိးများိးများျာ�ဖြ�ာ�ကြော��ာင့်�� ကြော�ာ�ဖြ�ခါး�်�ါသည့်�။ ထို့ိး�ဖြ�င့်� 

���ဒ�ယ�များဟိုးတ�သည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�တဲင့်� အဓိိ�အာ�ဖြ�င့််� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များုအ�ိးင့်��တဲင့်� ဗိုဟိုိး 

ခါးျ����ိးင့်�များုကြောလာှာ်ခါးျ��ပြီး�း� ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�များျာ�တဲင့်�များ့ များှကြောဝအး��ခါးျ���များုအ�ိးင့်��တဲင့်� ဗိုဟိုိးခါးျ����ိးင့်� 

များု အဓိိ�ကြောလာှာ်ခါးျခါး�်��သည့်�။ ယင့်��တိး�သည့်� အများျ�ိ�အစ်ာ�ခါးဲ�ဖြခါးာ� သတ�များှတ�သည့််� ကြောတဲ�ကြောခါး်�း� 

ထို့�� ကြော�ျာ�လာဲ��စ်ဉ်း��စ်ာ�သည့််�အခါးါများှသာ ကြောတဲ��ှိလာာခါး�်�သည့််� အ�်အာ�သင့််��ဲယ� �လာဒ�များျာ� 

ဖြ�စ်����ါသည့်�။ RAI သည့်� ကြောဒသနှတ� အး��ခါးျ���စ်းများ�များု၏ သ��ကြော�ာ��များုများျာ�နှှင့််� �တ�သ��သည့််� 

�ွနှ�း��တိး�၏ ကြောတဲ�ကြောခါး်�း��ိးလာည့်�� ကြောဖြ�ာင့်��လာ�ကြော��ကြောသာကြော��ာင့််� လား��ဝအသစ်�အဆ���ဖြ�စ်�သည့််� 

သးကြောတသ� အစ်းအစ်ဉ်း�တစ်�ခါးးအတဲ�� လာများ��စ်�ဲင့််�လာာကြောစ်�ါသည့်�။ 

Abstract

In this article I argue that federal scholars are well-advised to think of 

federalism as a continuum whereby subnational units can have more or less 

autonomy rather than allocating countries into federal and non-federal 

categories. The Regional Authority Index (RAI) measures the extent of self-

rule and shared rule of regional government on an annual basis since 1950 

and it reveals that regional autonomy arrangements in federal countries are 

more likely to be affected by reform than non-federal countries. In addition, 

self-rule appears to be the object of decentralization in non-federal countries 

whereas decentralization in federal countries has mostly affected shared rule. 

These are surprising results which come to the fore only when one escapes 

categorical thinking. The RAI also changes the way in which we think about 

the impacts of regional governance and thereby a whole new research agenda 

is being opened up.
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Introduction

A question which intrigues many federal scholars is when a country can be called a 

federation. Asking this question, however, reduces federalism to an all or nothing issue. A 

country is federal, or it is not. Although this question has spurred a very interesting and 

theoretically useful debate on what defines federations, this debate has struggled to catch up 

with the quickly changing vertical state structures in many countries. Since the 1970s, a 

number of countries have introduced strong regional governments (e.g. Spain and the United 

Kingdom) and many countries have decentralised significant authority to regional tiers (e.g. 

France and Italy) or to specific regions (e.g. Aႚland Islands and Greenland). Federal scholars 

who have observed that autonomy arrangements were changing introduced new labels such 

as ‘quasi-federation’ (Aldecoa and Cornago, 2008), ‘regionalised state’ (Bassanini, 2012), 

‘federacy’ (Wolff, 2004), and ‘federative system’ (Verney, 1995) to get a grasp on this new 

reality. However, these labels reveal that categorical thinking is still prevalent whereas it 

might be more useful to think of federalism and decentralisation as a continuum whereby 

subnational units can have more or less autonomy.

In this contribution, I first discuss the conceptual underpinnings and the details of the 

Regional Authority Index (RAI) which is a measurement of regional authority that provides 

scores for 81 countries since 1950 on an annual basis (Hooghe et al., 2016). The basic premise 

underlying the RAI is that regional authority should be understood as a continuous dimension. 

Second, I will illustrate the usefulness of the RAI by describing patterns of regional authority 

across 50 countries for which there is a continuous time series in developments in regional 

governance since 1950. Third, I conclude by laying out the main implications of the trends in 

regional governance revealed by the RAI.

The Regional Authority Index

The RAI is grounded in a well-established set of concepts. Authority is defined as 

legitimate power, that is, power recognised as binding because it is derived from accepted 

principles of governance (Dahl, 1968). Formal authority is defined as authority exercised in 
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သည့်�။ ဤကြောများ�ခါးဲ���သည့်� ���ဒကြော���ှင့်��များျာ��ိး အဓိိ�ံာယ��ဲင့််�ဆိး���အတဲ�� အလာဲ��စ်ိတ�ဝင့်�စ်ာ��ဲယ�ကြော�ာင့်��ပြီး�း� 

သးအိး�းအာ�ဖြ�င့််� အသး��ဝင့်�သည့််� အကြောခါးျအတင့်�ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�များုတစ်�ခါးး�ိး ကြော�်ကြော�ါ��လာာကြောစ်ခါး�်ကြောသာ�လာည့်�� ဤ 

အကြောခါးျအတင့်�ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�များုသည့်� နှိးင့်�င့်�များျာ�စ်ဲာတိး�တဲင့်� လာျင့်�ဖြများ��စ်ဲာ ကြောဖြ�ာင့်��လာ�ကြော�ကြောသာ အထို့��ကြောအာ�� အစ်ိး��        

�ဲ��စ်ည့်���း�များျာ�နှှင့််� အများးလာိး��နှိးင့်�ခါး�်ဖြခါးင့်�� များ�ှိကြော�။ ၁၉၇၀ ဖြ�ည့််�လာဲ��နှှစ်�များျာ�များှ စ်တင့်��ာ နှိးင့်�င့်�အခါးျ�ိ� (ဥ�များာ စ်�ိ��နှှင့််� 

ယ့နှိး��တ���င့်��ဒများ��) သည့်� အာ�ကြော�ာင့်��သည့််� ကြောဒသအဆင့််�အစ်ိး��များျာ��ိး စ်တင့်�ထို့့ကြောထို့ာင့်�ခါး�်ပြီး�း� နှိးင့်�င့်� 

အများျာ�အဖြ�ာ�တိး�သည့်� ကြောဒသအဆင့််�ဆင့််� (ဥ�များာ ဖြ�င့်�သစ်�နှှင့််� အးတလား) သိး�များဟိုးတ� သတ�များှတ�ထို့ာ�သည့််� ကြောဒသများျာ� 

(ဥ�များာ ကြောအာ�လာ���ွ���စ်းများျာ�နှှင့််� ဂါ�င့်��လာ���) သိး� သိသာများျာ�ဖြ�ာ�သည့််� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာများျာ��ိးကြော���ာ ဗိုဟိုိး

ခါးျ����ိးင့်�များုကြောလာှာ်ခါးျခါး�်��သည့်�။  �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််� အစ်းအများ�များျာ� ကြောဖြ�ာင့်��လာ�လာျ���ှိသည့်��ိး ကြောလာ်လာာခါး�်��သည့််� 

���ဒ�ယ��ည့်ာ�ှင့်�များျာ�သည့်� ဤအကြောဖြခါးအကြော�သစ်��ိး ကြော�ာ�ဖြ�နှိးင့်����အတဲ�� ‘တစ်�စ်ိတ�တစ်��ိးင့်��-���ဒကြော���ှင့်�� 

(quasi-federation)’ (Aldecoa နှှင့််� Cornago, ၂၀၀၈)၊ ‘ဖြ�ည့်��ယ�များျာ�သိး� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ အများျာ�အဖြ�ာ� 

ကြော��အ��ထို့ာ�သည့််� နှိးင့်�င့်� (regionalised state)’ (Bassanini, ၂၀၁၂)၊ ‘���ဒကြော�စ်း (federacy)’ (Wolff, ၂၀၀၄) 

နှှင့််� ‘���ဒ�ယ� စ်�စ်�’ (Verney, ၁၉၉၅) စ်သည့််� အများည့်�သစ်�များျာ� စ်တင့်�များိတ�ဆ��ခါး�်��သည့်�။ များည့်�သိး��င့်�ဆိးကြောစ်�ာများ့ 

အဆိး�ါ အများည့်�များျာ��ိး ��ည့််�ဖြခါးင့်��အာ�ဖြ�င့််� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�နှှင့််� ဗိုဟိုိးခါးျ����ိးင့်�များုကြောလာှာ်ခါးျဖြခါးင့်��တိး��ိး စ်ဉ်း��စ်ာ��ာတဲင့်� 

ဖြ�ည့်��ယ�/တိးင့်��ကြောဒသကြီး�း�အဆင့််� ယ့�စ်�များျာ��ိး �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််� �ိးများိးများျာ�ဖြ�ာ�စ်ဲာ သိး�များဟိုးတ� �ည့်���ါ�စ်ဲာ 

ကြော��အ��သည့််� ဆင့််���ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များု ဖြ�စ်�စ်ဉ်း�တစ်�ခါးးအဖြ�စ်� စ်ဉ်း��စ်ာ��များည့််�အစ်ာ� အများျ�ိ�အစ်ာ� ခါးဲ�ဖြခါးာ�သတ�များှတ�သည့််� 

ကြောတဲ�ကြောခါး်�း�များျာ� �ျယ��ျယ�ဖြ���် ဖြ���် �ှိကြော�ဆ�ဖြ�စ်�ကြော��ာင့်�� ကြောတဲ�ဖြများင့်���ါသည့်�။ 

�ွနှ�း��အကြော�ဖြ�င့််� ဤစ်ာတများ��အတဲင့်�� ၁၉၅၀ ဖြ�ည့််�နှှစ်�များှ စ်တင့်��ာ နှိးင့်�င့်�ကြော�ါင့်�� ၈၁ နှိးင့်�င့်�တိး�အတဲ�� 

�များှတ�များျာ�အာ� နှှစ်�စ်ဉ်း�တိးင့်��တာကြော�ာ�ဖြ�ကြောသာ ကြောဒသအလာိး��လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ�ိး တိးင့်��တာသည့််� ကြောဒသနှတ� 

အာဏ္ဌာာအညွှှ����ိ��� (RAI) ၏ အကြောဖြခါးခါး�အယ့အဆများျာ�နှှင့််� အကြောသ�စ်ိတ�အခါးျ��အလာ��များျာ��ိး ဦး�စ်ဲာကြောဆဲ�ကြောနှဲ� 

ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ��ါသည့်� (Hooghe နှှင့််� အဖြခါးာ��းဂါဂိ�လာ�များျာ�၊ ၂၀၁၆)။ RAI ၏ အကြောဖြခါးခါး�အယ့အဆများှာ ကြောဒသနှတ� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််� 

အာဏ္ဌာာ�ိး  ဆင့််���ကြောဖြ�ာင့်��လာ�ကြော�သည့််� ရုံုကြောထို့ာင့််�တစ်�ခါးးအဖြ�စ်� �ာ�လာည့်�သကြောဘာကြော�ါ���များည့်�ဟို့၍ ဖြ�စ်�သည့်�။ 

ဒးတိယအကြော�ဖြ�င့််� ၁၉၅၀ ဖြ�ည့််�နှှစ်�များှစ်တင့်��ာ အခါးျ�ိ��ာလာအလာိး�� စ်ဉ်း�ဆ��များဖြ�တ� တိး�တ��များုများျာ� �ှိကြော�သည့််� 

နှိးင့်�င့်�ကြော�ါင့်�� ၅၀ တိး�၏ ကြောဒသအဆင့််� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ၏ �း�စ်�များျာ��ိး ကြော�ာ�ဖြ�ဖြခါးင့်��ဖြ�င့််� RAI ၏ အသး��ဝင့်��း��ိး 

�ှင့်��လာင့်�� ကြော�ာ�ဖြ�သဲာ�များည့်�ဖြ�စ်��ါသည့်�။ တတိယအကြော�ဖြ�င့််� RAI အ� ကြောတဲ�ဖြများင့်��သည့််� ကြောဒသနှတ�အး��ခါးျ���စ်းများ�များု 

အလာာ�အလာာများျာ�၏ အဓိိ� အ�ျ�ိ�သ��ကြော�ာ��များုများျာ��ိး ကြော�ာ�ဖြ�ဖြခါးင့်��ဖြ�င့််� �ိဂါး��ခါးျ���ထို့ာ��ါသည့်�။ 

ပေါဒသနှတရာအ�ဏ္ဌာ� အညွှှန��ကိုိန��

RAI သည့်� ကြော�ာင့်��စ်ဲာလာ��ခါး�ထို့ာ���သည့််� အယ့အဆများျာ�တဲင့်� အကြောဖြခါးခါး�ထို့ာ�သည့်�။ လား���ိးင့်�ခါးဲင့််� 

အာဏ္ဌာာအာ� တ�ာ�ဝင့်�အာဏ္ဌာာ၊ တစ်��ည့်��အာ�ဖြ�င့််� အများျာ�လာ��ခါး�ထို့ာ�သည့််� အး��ခါးျ���စ်းများ�များုဆိးင့်��ာ အကြောဖြခါးခါး� 

သကြောဘာတ�ာ�များျာ�များှ ��ှိလာာဖြခါးင့်��ဖြ�စ်�သည့််�အတဲ�� စ်ည့်��ကြောနှှာင့်�များု�ှိကြောသာအာဏ္ဌာာအဖြ�စ်� အဓိိ�ံာယ��ဲင့််�ဆိးထို့ာ� 

သည့်� (Dahl, ၁၉၆၈)။ တ�ာ�ဝင့်�လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာဆိးသည့်�များှာ အများျာ�အာ�ဖြ�င့််� �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒများျာ�၊ 
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relation to explicit rules, usually written in constitutions, legislation, treaties or statutes. A 

regional government has some degree of authority, with respect to some territorial jurisdiction, 

over certain actions. The RAI therefore specifies: (A) the territory over which a government 

exercises authority; (B) the depth of that authority; and (C) the spheres of action over which 

it exercises authority.

• With respect to territorial scope of authority (A), a government may exercise 

authority in its own jurisdiction or co-exercise authority over a larger jurisdiction in which it 

is part. This is the distinction between self-rule and shared rule (Elazar, 1987). The expression 

of authority in self-rule, that is rule over those within the regional territory, is fundamentally 

different from that in shared rule, that is rule in the country as a whole.

• With respect to depth of authority (B), one needs to estimate the degree to 

which a government has an independent legislative, fiscal, executive organization, the 

conditions under which it can act unilaterally, and its capacity to rule when opposed by the 

national government.

• With respect to spheres of action (C), a regional or international government 

can have authority over a smaller or broader range of policies. Authority over taxation and 

borrowing, and over constitutional reform are especially important.

The RAI consists of two dimensions which each consists of five sub-dimensions. Self-

rule is the authority exercised by a regional government over those living in its territory and 

is measured by:

• Institutional depth: the extent to which a regional government is autonomous 

rather than deconcentrated;

• Policy scope: the range of policies for which a regional government is 

responsible;

• Fiscal autonomy: the extent to which a regional government can independently 

tax its population;

• Borrowing autonomy: the extent to which a regional government can borrow;

• Representation: the extent to which a regional government has an independent 

legislature and executive.
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ဥ�ကြောဒဖြ�ဋ္ဌာာ���ခါးျ��များျာ�၊ စ်ာခါးျ���များျာ� သိး�များဟိုးတ� စ်ကြောတ�ျ� ဥ�ကြောဒများျာ�တဲင့်� ကြော��သာ� ဖြ�ဋ္ဌာာ���ထို့ာ�သည့််� တိ�ျကြောသာ 

စ်ည့်��များျဉ်း��စ်ည့်���များ��များျာ�နှှင့််�အည့်း �ျင့််�သး��သည့််� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ ဖြ�စ်�သည့်�ဟိုး အဓိိ�ံာယ��ဲင့််�ဆိးထို့ာ��ါသည့်�။ 

ကြောဒသအဆင့််� အစ်ိး��တစ်����သည့်� အခါးျ�ိ�ကြောသာ လား��ကြောဆာင့်�ခါးျ��များျာ�အတဲ�� �ယ��ိများိတ�ကြောဒသနှတ� စ်း�င့်��ိးင့်�ခါးဲင့််�နှှင့််� 

�တ�သ��၍ လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ အတိးင့်��အတာတစ်�ခါးး ��ှိ�ါသည့်�။ ထို့ိး�ကြော��ာင့််� RAI သည့်� (�) အစ်ိး��တစ်���� 

လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ �ျင့််�သး��သည့််� �ယ�ကြောဖြများကြောဒသ (ခါး) လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ အတိးင့်��အတာနှှင့််� (ဂါ) ယင့်��အကြော�ဖြ�င့််� 

လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ �ျင့််�သး��နှိးင့်�သည့််� စ်း�င့်��ိးင့်�ခါးဲင့််� �ယ��ယ�များျာ��ိး သတ�များှတ�ကြော�ာ�ဖြ��ါသည့်�။ 

•      လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ �ျင့််�သး��နှိးင့်�သည့််� �ယ�ကြောဖြများကြောဒသ (�) နှှင့််��တ�သ��၍ အစ်ိး��တစ်����သည့်�    

၎င့်��၏ �ိးယ��ိးင့်�စ်း�င့်�ခါးဲင့််��ယ�ကြောဖြများအတဲင့်�� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ �ျင့််�သး��နှိးင့်�သည့်� သိး�များဟိုးတ� ၎င့်��အကြော�ဖြ�င့််� အစ်ိတ� 

အ�ိးင့်��တစ်����အဖြ�စ်��ါဝင့်�ကြောသာ �ိးများိးကြီး�း�များာ�သည့််� စ်း�င့်�ခါးဲင့််��ယ�ကြောဖြများတစ်�ခါးးအတဲင့်�� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ�ိး �့�တဲ� 

�ျင့််�သး��နှိးင့်�သည့်�။ ယင့်��သည့်� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များုနှှင့််� များှကြောဝအး��ခါးျ���များုတိး�အ��ာ��ှိ �ဲ�ဖြ�ာ�ဖြခါးာ��ာ�များုဖြ�စ်�သည့်� 

(Elazar, ၁၉၈၇)။ �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များု၊ တစ်��ည့်��အာ�ဖြ�င့််� ကြောဒသအဆင့််� �ယ��ိများိတ�အတဲင့်���ှိသ့များျာ�အကြော�် 

အး��ခါးျ���များုသည့်� များှကြောဝအး��ခါးျ���များု၊ တစ်��ည့်��အာ�ဖြ�င့််� နှိးင့်�င့်�တစ်�နှိးင့်�င့်�လား��အတဲင့်���ှိ အး��ခါးျ���များု နှှင့်�် အကြောဖြခါးခါး�အာ�ဖြ�င့််� 

�ဲ�ဖြ�ာ�ဖြခါးာ��ာ��ါသည့်�။ 

•    လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ အတိးင့်��အတာ (ခါး) နှှင့််��တ�သ��၍ အစ်ိး��တစ်����တဲင့်� သး�ဖြခါးာ�လာဲတ�လာ�� 

သည့််� ဥ�ကြောဒဖြ��ကြော��၊ ဘဏ္ဍာကြော��၊ အး��ခါးျ���ကြော��ဆိးင့်��ာ အ�ဲ��အစ်ည့်��တစ်�ခါးး �ှိကြော�များု၊ များည့်�သည့််�အကြောဖြခါးအကြော�များျာ�တဲင့်� 

များိများိသကြောဘာတစ်�ခါးးတည့်��နှှင့််�လား��ကြောဆာင့်�နှိးင့်�သည့်�ဆိးသည့်�နှှင့််� နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�အဆင့််�အစ်ိး��နှှင့််� ဆ��်�ျင့်��ဲ�လာဲ�သည့််� 

အခါးါ ၎င့်��၏ အး��ခါးျ���နှိးင့်�များုစ်ဲများ���ည့်�တိး�၏ အတိးင့်��အတာများျာ��ိး ခါး��်များှ������ လာိးအ���ါသည့်�။ 

•    လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ �ျင့််�သး��နှိးင့်�သည့််� စ်း�င့်��ိးင့်�ခါးဲင့််��ယ��ယ� (ဂါ) နှှင့််��တ�သ��၍ ကြောဒသအဆင့််� 

သိး�များဟိုးတ� နှိးင့်�င့်�တ�ာအဆင့််� အစ်ိး��တစ်����တဲင့်� �ိးများိး�ည့်���ါ�ကြောသာ သိး�များဟိုးတ� �ိးများိးများျာ�ဖြ�ာ�ကြောသာ များ့ဝါဒ အများျ�ိ�များျ�ိ� 

တိး�အကြော�် လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ�ှိနှိးင့်��ါသည့်�။ အထို့့�သဖြ�င့််� အခါးဲ��ကြော�ာ��ခါး�ဖြခါးင့်��၊ ကြောခါးျ�င့်ှာ�ဖြခါးင့်��နှှင့််� �ဲ��စ်ည့်���း� 

အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ ဖြ��ဖြ�င့်�ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များုများျာ�အကြော�် လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာများျာ�သည့်� အကြော��ကြီး�း��ါသည့်�။

RAI တဲင့်� ရုံုကြောထို့ာင့််� ၂ ခါးး�ါဝင့်�ပြီး�း� ၎င့်��ရုံုကြောထို့ာင့််�တစ်�ခါးးခါးျင့်��စ်းတဲင့်� ရုံုကြောထို့ာင့််�အခါးဲ� ၅ ခါးးစ်း �ါဝင့်����ါသည့်�။ 

ကိုိ�ယ်��ိ�င်း�အ��������များ ု ဆိးသည့်�များှာ ကြောဒသအဆင့််�အစ်ိး��အကြော�ဖြ�င့််� ၎င့်��၏ �ယ��ိများိတ�အတဲင့်�� ကြော�ထို့ိးင့်���သ့များျာ� 

အကြော�် �ျင့််�သး��သည့််� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာဖြ�စ်�ပြီး�း� ယင့်���ိး ကြောအာ���ါတိး�ဖြ�င့််� တိးင့်��တာ�ါသည့်�။ -

•     အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��ဆိးင့်��ာ အတိးင့်��အတာ – ဗိုဟိုိးတဲင့်�အာဏ္ဌာာစ်းစ်ည့်��ကြော�များု�ိး ကြောလာှာ်ခါးျထို့ာ�ဖြခါးင့်��များျ�ိ� 

များဟိုးတ�ဘ� ကြောဒသအဆင့််� အစ်ိး��တစ်����အကြော�ဖြ�င့််� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််��ှိသည့််� အတိးင့်��အတာ။

•     များ့ဝါဒ �ယ��ယ� - ကြောဒသအဆင့််� အစ်ိး��တစ်�ခါးး၏ လား���ိးင့်�ခါးဲင့််��ှိသည့််� များ့ဝါဒအများျ�ိ�များျ�ိ�။ 

•      ဘဏ္ဍာကြော���ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််� - ကြောဒသအဆင့််� အစ်ိး��တစ်����အကြော�ဖြ�င့််� ၎င့်��၏ ဖြ�ည့်�သ့ လာ့ထို့းထို့�များှ 

သး�ဖြခါးာ�လာဲတ�လာ��စ်ဲာ အခါးဲ��ကြော�ာ��ခါး�နှိးင့်�သည့််� အတိးင့်��အတာ။ 

•    ကြောခါးျ�င့်ှာ�ဖြခါးင့်��ဆိးင့်��ာ �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််� - ကြောဒသအဆင့််� အစ်ိး��တစ်����အကြော�ဖြ�င့််� ကြောခါးျ�င့်ှာ�နှိးင့်� 

သည့််� အတိးင့်��အတာ။ 

•     �ိးယ�စ်ာ�ဖြ��ဖြခါးင့်�� - ကြောဒသအဆင့််� အစ်ိး��တစ်����အကြော�ဖြ�င့််� သး�ဖြခါးာ�လာဲတ�လာ��သည့််� ဥ�ကြောဒဖြ��ကြော�� နှှင့််� 

အး��ခါးျ���ကြော��အ�ဲ��အစ်ည့်��များျာ� ထို့ာ��ှိနှိးင့်�သည့််� အတိးင့်��အတာ။ 
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Shared rule is the authority exercised by a regional government or its representatives 

in the country as a whole and is measured by:

• Law making: the extent to which regional representatives co-determine 

national legislation;

• Executive control: the extent to which a regional government co-determines 

national policy in intergovernmental meetings;

• Fiscal control: the extent to which regional representatives co-determine the 

distribution of national tax revenues;

• Borrowing control: the extent to which a regional government co-determines 

subnational and national borrowing constraints;

• Constitutional reform: the extent to which regional representatives co-

determine constitutional change.

Each sub-dimension consists of several scores whereby higher scores indicate more 

authority. For example, a region that can set the rate of a minor tax such as a tax on tourists 

receives a score of 1 whereas a region which can set the base and rate of a major tax such as 

personal income, corporate, value added, or sales tax, receives a score of 4. Similarly, on the 

shared rule dimension, when regional governments or their representatives negotiate over 

the distribution of tax revenues but do not have a veto they receive a score of 1 but they 

receive a score of 2 when they do have a veto. Self-rule and shared rule scores are summed, 

and scores may vary in between zero (no regional government) to a maximum of 30. More 

detail on the measurement including detailed country profiles can be found in Hooghe et al. 

(2016). 

Developments in Regional Authority across the Globe since 1950

The RAI traces developments in regional governance across time and for 12 federal 

and 38 non-federal countries and offers a continuous time series since 1950.[1] Figure 1 

displays average self-rule plus average shared rule scores for non-federal (top) and federal 

countries (bottom). Not surprisingly, the averages for both self-rule and shared rule are much 

higher for federal than for non-federal countries.
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များ်ပေါဝအ��������များု ဆိးသည့်�များှာ ကြောဒသအဆင့််�အစ်ိး�� သိး�များဟိုးတ� ၎င့်��၏ �ိးယ�စ်ာ�လာှယ�များျာ�အကြော�ဖြ�င့််� နှိးင့်�င့်� 

တစ်�နှိးင့်�င့်�လား��အတဲင့်�� �ျင့််�သး��နှိးင့်�သည့််� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာဖြ�စ်�ပြီး�း� ယင့်���ိး ကြောအာ���ါတိး�ဖြ�င့််� တိးင့်��တာ�ါသည့်�။

•     ဥ�ကြောဒဖြ��ဖြခါးင့်�� - နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�အဆင့််� ဥ�ကြောဒဖြ�ဋ္ဌာာ���ကြော��တဲင့်� ကြောဒသအဆင့််� �ိးယ�စ်ာ�လာှယ�များျာ�၏      

�့�ကြော�ါင့်��ဆး��ဖြ�တ�ခါးျ��ခါးျများှတ�နှိးင့်�သည့််� အတိးင့်��အတာ။ 

•     အး��ခါးျ���ကြော��ဆိးင့်��ာ ထို့ိ���ခါးျ���များု - အစ်ိး��များျာ�အ��ာ� အစ်ည့်��အကြောဝ�များျာ�အတဲင့်�� ကြောဒသအဆင့််� 

အစ်ိး��တစ်����အကြော�ဖြ�င့််� နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�အဆင့််� များ့ဝါဒ�ိး �့�ကြော�ါင့်��ဆး��ဖြ�တ�ခါးျ�� ခါးျများှတ�နှိးင့်�သည့််� အတိးင့်��အတာ။ 

•       ဘဏ္ဍာကြော��ဆိးင့်��ာထို့ိ���ခါးျ���များု - နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�အဆင့််� အခါးဲ��ဝင့်�ကြောင့်ဲများျာ� ခါးဲ�ကြောဝဖြခါးင့်��အကြော�် ကြောဒသအဆင့််� 

�ိးယ�စ်ာ�လာှယ�များျာ�များှ �့�ကြော�ါင့်��ဆး��ဖြ�တ�နှိးင့်�သည့််� အတိးင့်��အတာ။ 

•        ကြောခါးျ�င့်ှာ�ဖြခါးင့်��ဆိးင့်��ာ ထို့ိ���ခါးျ���များု - ကြောဒသအဆင့််� အစ်ိး�� တစ်����အကြော�ဖြ�င့််� ဖြ�ည့်��ယ�/ တိးင့်��ကြောဒသကြီး�း� 

အဆင့််�နှှင့််� နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�အဆင့််� ကြောခါးျ�င့်ှာ�ဖြခါးင့်��ဆိးင့်��ာ ���်သတ�ဖြခါးင့်��များျာ�အကြော�် �့�ကြော�ါင့်��ဆး��ဖြ�တ�နှိးင့်�သည့််� အတိးင့်�� 

အတာ။ 

•      �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒ ဖြ��ဖြ�င့်�ကြောဖြ�ာင့်��လာ�ကြော�� - ကြောဒသအဆင့််��ိးယ�စ်ာ�လာှယ�များျာ�အကြော�ဖြ�င့််� �ဲ��စ်ည့်���း� 

အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒ ကြောဖြ�ာင့်��လာ�ကြော���ိး �့�ကြော�ါင့်��ဆး��ဖြ�တ�နှိးင့်�သည့််� အတိးင့်��အတာ။ 

ရုံုကြောထို့ာင့််�အခါးဲ�တစ်�ခါးးခါးျင့်��စ်းတဲင့်� �များှတ�သတ�များှတ�ခါးျ��အခါးျ�ိ��ါဝင့်�ပြီး�း� �များှတ��ိးများိးများျာ�ဖြ�ာ�ဖြခါးင့်��သည့်� လား���ိးင့်� 

ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ �ိးများိးများျာ�ဖြ�ာ�ဖြခါးင့်���ိး �ည့်�ညွှှ����ါသည့်�။ ဥ�များာအာ�ဖြ�င့််� ခါး�း�သဲာ�များျာ�အကြော�် အခါးဲ��ကြော�ာ��ခါး�ဖြခါးင့်�� 

��်သိး�ကြောသာ အကြောသ�စ်ာ�အခါးဲ��များျာ�အတဲ�� နှု���ထို့ာ�သတ�များှတ�နှိးင့်�သည့််� ကြောဒသတစ်�ခါးးသည့်� �များှတ� ၁ များှတ� ��ှိပြီး�း� 

ဝင့်�ကြောင့်ဲခါးဲ��၊ လား��င့်���ခါးဲ��၊ တ���ိး�ဖြများိင့််�ခါးဲ�� သိး�များဟိုးတ� အကြော�ာင့်��ခါးဲ��များျာ���်သိး�ကြောသာ အကြီး�း�စ်ာ�အခါးဲ��များျာ�အတဲ�� 

အကြောဖြခါးနှှင့််� နှု���ထို့ာ��ိး သတ�များှတ�နှိးင့်�သည့််� ကြောဒသတစ်�ခါးးသည့်� �များှတ� ၄ များှတ� ��ှိ�ါသည့်�။ အလာာ�တ့�င့်� များှကြောဝ 

အး��ခါးျ���များု ရုံုကြောထို့ာင့််�တဲင့်�လာည့်�� ကြောဒသအဆင့််�အစ်ိး��များျာ� သိး�များဟိုးတ� ၎င့်��တိး�၏ �ိးယ�စ်ာ�လာှယ�များျာ�အကြော�ဖြ�င့််� အခါးဲ�� 

ဝင့်�ကြောင့်ဲများျာ� ခါးဲ�ကြောဝများု�ိး ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�ညိ့်ိနှုင့်��နှိးင့်�ကြောသာ�လာည့်�� ဗိုးတိးအာဏ္ဌာာ များ�ှိ�ါ� �များှတ� ၁ များှတ���ှိပြီး�း� ဗိုးတိးအာဏ္ဌာာ�ါ 

��ှိ�ါ� �များှတ� ၂ များှတ���ှိ�ါသည့်�။ �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များုနှှင့််� များှကြောဝအး��ခါးျ���များု �များှတ�များျာ��ိး စ်းကြော�ါင့်�� တဲ��ခါးျ��ပြီး�း� 

�များှတ�များျာ�သည့်� သးည့် (ကြောဒသအဆင့််� အစ်ိး�� များ�ှိ) များှ အဖြများင့််�ဆး�� �များှတ� ၃၀ အထို့ိ အများျ�ိ�များျ�ိ��ှိနှိးင့်��ါသည့်�။ 

အကြောသ�စ်ိတ�ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ�သည့််� နှိးင့်�င့်�အလာိး��ကြောလာ်လာာများုများျာ�အ�ါအဝင့်� တိးင့်��တာများုနှှင့််��တ�သ��ပြီး�း� �ိးများိး၍ 

အကြောသ�စ်ိတ�သိ�ှိလာိး�ါ� Hooghe နှှင့််�အဖြခါးာ��းဂါဂိ�လာ�များျာ� (၂၀၁၆) တဲင့်� �တ�ရုံုနှိးင့်��ါသည့်�။ 

၁၉၅၀ ပြ�ည့််�နှှစ်�များှ စ်တင်း�ကို� ကိုများာ�တစ်�ဝန��ရာှိ ပေါဒသအဆိုင်း်� လူ����ိ�င်း��ာင်း်� အ�ဏ္ဌာ�ဆိုိ�င်း�ရာ� တိ��တကို�လူ�များုများ���

RAI သည့်� ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�ကြော�ါင့်�� ၁၂ နှိးင့်�င့်� နှှင့််� ���ဒ�ယ�များဟိုးတ�သည့််� နှိးင့်�င့်�ကြော�ါင့်�� ၃၈ နှိးင့်�င့်�တိး�၏ ကြောဒသ 

အဆင့််� အး��ခါးျ���စ်းများ�များုအတဲင့်�� ၁၉၅၀ ဖြ�ည့််�နှှစ်�များှစ်တင့်��ာ အခါးျ�ိ��ာလာ အစ်ဉ်း�အတိးင့်�� တိး�တ��လာာများုများျာ��ိး 

ကြောစ်ာင့််���ည့််�ကြောလာ်လာာခါး�်�ါသည့်�။ [၁] �း� ၁ တဲင့်� (အကြော�်�ှိ) ���ဒ�ယ�များဟိုးတ�သည့််�နှိးင့်�င့်�များျာ�နှှင့််� (ကြောအာ���ှိ) 

���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�များျာ�အတဲ�� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များု �ျများ��များှ�များှတ�များျာ�နှှင့််� များှကြောဝအး��ခါးျ���များု �ျများ��များှ�များှတ�များျာ��ိး 

ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ�သည့်�။ �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များုနှှင့််� များှကြောဝအး��ခါးျ���များုအတဲ�� �ျများ��များှ�များှတ�များျာ�သည့်� ���ဒ�ယ� များဟိုးတ� 

သည့််�နှိးင့်�င့်�များျာ�ထို့�� ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�များျာ�တဲင့်� များျာ�စ်ဲာ�ိးများိးဖြများင့််�များာ�သည့်��ိး ကြောတဲ�ဖြများင့်��သည့်�များှာ အ�်အာ�သင့််��ဲယ� 

များဟိုးတ�ကြော�။ 
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Figure 1. Development in regional authority in non-federal and federal countries. 

The amount of positive change in regional authority is higher for non-federal than for 

federal countries. The average self-rule score for non-federal countries doubled from 4.1 in 

1950 to 8.2 in 2010 whereas the average for shared rule remained by and large constant (from 

1.0 in 1950 to 1.1 in 2014). In contrast, the magnitude of change in the average self-rule score 

in federal countries has been much more modest and it increased from 15.2 in 1950 to 16.7 in 

2010. In contrast, the average shared rule score did increase significantly from 5.8 in 1950 to 

7.6 in 2010. The RAI reveals that overall change in regional authority has been much larger in 

non-federal than in federal countries. However, self-rule is the object of decentralization in 
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��ံ ၁ - �ကို�ဒရာယ်�များဟို�တ�သည့််� နှိ�င်း�င်းံများ��� နှှင်း်� �ကို�ဒရာယ်�နှိ�င်း�င်းံများ���ရာှိ ပေါဒသအဆိုင်း်� 

လူ����ိ�င်း��ာင်း်�အ�ဏ္ဌာ�ဆိုိ�င်း�ရာ� တိ��တကို�များုများ��� 

ကြောဒသအဆင့််� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာအတဲင့်�� အကြော�ါင့်��လာ�ခဏ္ဌာာကြောဆာင့်�သည့််� ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များု�များာဏ္ဌာသည့်� 

���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�များျာ�တဲင့်�ထို့�� ���ဒ�ယ�များဟိုးတ�သည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�တဲင့်� �ိးများိးဖြများင့််�များာ��ါသည့်�။ ���ဒ�ယ� များဟိုးတ� 

သည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�အတဲ�� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များု �ျများ��များှ�များှတ�သည့်� ၁၉၅၀ ဖြ�ည့််�နှှစ်�တဲင့်� ၄.၁ �ှိခါး�်�ာများှ ၂၀၁၀ ဖြ�ည့််�နှှစ်� 

တဲင့်� ၈.၂ သိး� နှှစ်�ဆတိး�တ��လာာခါး�်ကြောသာ�လာည့်�� များှကြောဝအး��ခါးျ���များု �ျများ��များှ�များှတ�များှာများ့ များကြောဖြ�ာင့်��လာ�ဘ� �ိ���ကြောသ 

တစ်�ခါးးအဖြ�စ်� �ှိကြော�ခါး�်သည့်� (၁၉၅၀ ဖြ�ည့််�နှှစ်�တဲင့်� ၁.၀ �ှိ�ာများှ ၂၀၁၄ ခါးးနှှစ်�တဲင့်� ၁.၁ သိး�)။ အဖြခါးာ�တစ်����တဲင့်� 

���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�များျာ��ှိ �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များု �ျများ��များှ�များှတ�များှာများ့ များျာ�စ်ဲာ�ိးများိးတည့်�ပြီးင့်ိများ�ပြီး�း� ၁၉၅၀ ဖြ�ည့််�နှှစ်�တဲင့်� ၁၅.၂ 

�ှိခါး�်�ာများှ ၂၀၁၀ ဖြ�ည့််�နှှစ်�တဲင့်� ၁၆.၇ သိး� တိး�တ��လာာခါး�်သည့်�။ များှကြောဝအး��ခါးျ���များု �ျများ��များှ�များှတ�များှာများ့ ၁၉၅၀ 

ဖြ�ည့််�နှှစ်�တဲင့်� ၅.၈ �ှိခါး�်�ာများှ ၂၀၁၀ ဖြ�ည့််�နှှစ်�တဲင့်� ၇.၆ သိး� သိသိသာသာ တိး�တ��လာာခါး�်သည့်�။ RAI အ� ကြောဒသအဆင့််� 

လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာတဲင့်� စ်းစ်းကြော�ါင့်��ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များုသည့်� ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�များျာ�တဲင့်�ထို့�� ���ဒ�ယ�များဟိုးတ�သည့််�နှိးင့်�င့်� 

များျာ�တဲင့်� များျာ�စ်ဲာ�ိးများိး ကြီး�း�များာ�ကြော��ာင့်�� ကြောတဲ��သည့်�။ များည့်�သိး��င့်�ဆိးကြောစ်�ာများ့ ���ဒ�ယ� များဟိုးတ�သည့််�နှိးင့်�င့်�များျာ�တဲင့်� 
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non-federal countries whereas decentralization in federal countries has mostly affected 

shared rule.

Table 1 provides insight into the incidence of reform by displaying the number of 

reforms -defined as a minimum of 0.1 change in the country score- for each of the self-rule 

and shared rule dimensions. Because the number of countries differs between the non-federal 

and federal groups, I also divide the number of reforms by the number of countries within a 

group. 

Three findings stand out in Table 1. First, the number of self-rule reforms is two to 

more than three times larger than the number of shared rule reforms. This may not be a much 

surprising result. It is easier to provide regions self-rule which involves a direct relationship 

between the central government and one region than to set up collective bargaining 

mechanisms among the central and all regional governments. Second, the number of reforms 

is much lower for the fiscal and borrowing dimensions. This finding clearly indicates that it is 

more difficult to change the ‘beholder of the purse’. It may also indicate that fiscal autonomy 

may be lacking behind relative to legislative autonomy which can make the latter an ‘empty 

shell’ since regions may find it difficult to pursue autonomy when their own fiscal resources 

are lacking. Third, the incidence of self-rule reforms is about equal among non-federal and 
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�ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များု�ိး ဗိုဟိုိးခါးျ����ိးင့်�များုကြောလာှာ်ခါးျ��ပြီး�း� ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�များျာ�တဲင့်�များ့ အဓိိ�အာ�ဖြ�င့််� များှကြောဝအး��ခါးျ���များု 

�ိး ဗိုဟိုိးခါးျ����ိးင့်�များုကြောလာှာ်ခါးျခါး�်��သည့်�။ 

ဇာယာ� ၁ တဲင့်� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များု နှှင့််� များှကြောဝအး��ခါးျ���များု ရုံုကြောထို့ာင့််�တစ်�ခါးးခါးျင့်��စ်းအတဲ�� (နှိးင့်�င့်�၏ �များှတ� 

တဲင့်� အ�ည့်��ဆး�� ၀.၁ ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များုအဖြ�စ်� အဓိိ�ံာယ��ဲင့််�ဆိးထို့ာ�သည့််�) ဖြ��ဖြ�င့်�ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များု အကြီး�ိများ�ကြော��ိး ကြော�ာ�ဖြ� 

ဖြခါးင့်��ဖြ�င့််� ဖြ��ဖြ�င့်�ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များုဖြ�စ်�စ်ဉ်း�များျာ�နှှင့််��တ�သ��သည့််� အတဲင့်���ျ�ျအခါးျ��များျာ��ိး ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ��ါသည့်�။ 

���ဒ�ယ�များဟိုးတ�သည့်�် နှိးင့်�င့်�အး��စ်းများျာ�နှှင့််� ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�အး��စ်းများျာ�အ��ာ��ှိ နှိးင့်�င့်�အကြော�အတဲ��တဲင့်� �ဲ�ဖြ�ာ�

ဖြခါးာ��ာ�များုများျာ��ှိကြောသာကြော��ာင့််� �ွနှ�း��အကြော�ဖြ�င့််� ဖြ��ဖြ�င့်�ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များုအကြော�အတဲ��အာ� အး��စ်းတစ်�စ်းတဲင့်� �ါဝင့်�သည့််� 

နှိးင့်�င့်�အကြော�အတဲ��ဖြ�င့််�  စ်ာ�ထို့ာ��ါသည့်�။ 

ဇယ်�� ၁ - �ကို�ဒရာယ်�များဟို�တ�သည့််� နှိ�င်း�င်းံများ��� နှှင်း်� �ကို�ဒရာယ်�နှိ�င်း�င်းံများ���၏ ပြ��ပြ�င်း�ပေါပြ��င်း��လူ�များု အပေါရာအတာကို�များ��� 

ဇာယာ� ၁ တဲင့်� ကြောတဲ��ှိခါးျ�� ၃ ခါးး�ိး သတိဖြ��များိနှိးင့်��ါသည့်�။  �ထို့များဦး�စ်ဲာ �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များုဆိးင့်��ာ ဖြ��ဖြ�င့်� 

ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များုအကြော�အတဲ��သည့်� များှကြောဝအး��ခါးျ���များုဆိးင့်��ာ ဖြ��ဖြ�င့်�ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များုအကြော�အတဲ��ထို့�� နှှစ်�ဆများှ သး��ဆ 

ကြော�ျာ�အထို့ိ �ိးများိးများျာ�ဖြ�ာ��ါသည့်�။ ယင့်��သည့်� အ�်အာ�သင့််��ဲယ��လာဒ�တစ်�ခါးး ဖြ�စ်�ခါးျင့်�များှဖြ�စ်��ါလာိများ်�များည့်�။ များှကြောဝ 

အး��ခါးျ���ခါးဲင့််�ကြော���ာတဲင့်� ဗိုဟိုိးအစ်ိး��နှှင့််� ကြောဒသတစ်�ခါးးတိး�အ��ာ��ှိ တိး��ရုံိး��ဆ��ဆ�ကြော��တစ်�ခါးးသာ �ါဝင့်�သဖြ�င့််� 

ဗိုဟိုိးအဆင့််�နှှင့််� ကြောဒသအဆင့််�အစ်ိး��များျာ�အာ�လား��အ��ာ� စ်းကြော�ါင့်��ည့်ိိနှုင့်��ကြော��စ်�စ်�များျာ� ထို့ာ��ှိဖြခါးင့်��ထို့�� �ိးများိး 

လာဲယ��့�ါသည့်�။ ဒးတိယအခါးျ��အကြော�ဖြ�င့််� ဖြ��ဖြ�င့်�ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များုအကြော�အတဲ��သည့်� ဘဏ္ဍာကြော��နှှင့််� ကြောခါးျ�င့်ှာ�ဖြခါးင့်�� 

ဆိးင့်��ာများျာ�တဲင့်� များျာ�စ်ဲာ�ိးများိး�ည့်���ါ��ါသည့်�။ ဤကြောတဲ��ှိခါးျ��အ� ‘�ိး��ဆ�အိတ� �ိးင့်�ထို့ာ�သ့’ �ိး ကြောဖြ�ာင့်��လာ���� 

�ိးများိးခါး��ခါး�ကြော��ာင့်�� �ှင့်��လာင့်��စ်ဲာကြောတဲ�ဖြများင့်���ါသည့်�။ ထို့ိး�ဖြ�င့်� ဘဏ္ဍာကြော��ဆိးင့်��ာ�ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််�သည့်� ဥ�ကြောဒဖြ�� 

ကြော��ဆိးင့်��ာ �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််�နှှင့််� နှုင့်��ယှဉ်း��ါ� ကြော�ာ���ျ�ျ��ကြော�ကြော��ာင့်���ိးလာည့်�� ကြော�ာ�ဖြ�ကြော��ါသည့်�။ 

ထို့ိးသိး�ဖြ�စ်�ကြော��ါ� ကြောဒသများျာ�အကြော�ဖြ�င့််� ၎င့်��တိး�တဲင့်� �ိးယ��ိးင့်�အ�င့်��အဖြများစ်�များျာ� များ�ှိသည့််�အခါးါ �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််� 

�ိး ကြော�ာ�ကြောဆာင့်���� ခါး��ခါး�ကြောစ်သဖြ�င့််� ဥ�ကြောဒဖြ��ကြော��ဆိးင့်��ာ�ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််�သည့်� ‘အခါးဲ�သ��သ��’ များှသာ 

ဖြ�စ်�ကြောစ်နှိးင့်��ါသည့်�။ တတိယအခါးျ��အကြော�ဖြ�င့််� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််�ဆိးင့်��ာ ဖြ��ဖြ�င့်�ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များုဖြ�စ်�စ်ဉ်း� 
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federal countries. In contrast, there are twice as many shared rule reforms among federal 

countries than among non-federal countries. This indicates that reform in federal countries 

has been mostly centripetal, drawing constituent units into joint decision making. In non-

federal countries, reform has been mostly centrifugal, giving regions greater self-rule without 

compensating reforms that give them greater responsibility for the country as a whole. This 

partitions authority across the territories of a country, but does not recombine authority in 

joint decision making. It conveys central authority to the regions, but does not convey the 

regions to central authority. 

Conclusion

The findings of the RAI reveal that federal scholars are well advised to look beyond 

simple dichotomies or simple categorizations in case they would like to fully capture the 

growth in regional governance since 1950 in non-federal as well as in federal countries. Out 

of the grand total of 81 countries that the RAI includes, just one -Belgium- has become 

federal. Yet almost every non-federal country that is middle-sized or larger has been deeply 

affected by regional reform and the trend of increasing regional governance has left its mark 

in East and West and in developed and developing countries.

The results of the RAI change the way one looks at governance. No longer can 

governance be conceived as a once-and-for-all choice about which fork to take in the road 

of state creation: federal or unitary. This was the fundamental decision in the life of a country 

that shaped all others. The divide between federal and non-federal countries has narrowed. 

Non-federal countries may, like federal countries, have multiple levels of governance, directly 

elected regional assemblies, and strong regional executives collecting taxes, borrowing on 

financial markets, with extensive policy portfolios not subject to central veto. The key 

difference between a federal and a non-federal country lies not in the capacity of regions to 

rule themselves, but in their capacity to co-rule the country as a whole. Regions in federal 

countries are represented in countrywide second chambers in which they can co-determine 

national laws, including the distribution of national tax revenues. Many bargain directly with 

national governments over the budget and taxes.
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အကြော�အတဲ��သည့်� ���ဒ�ယ�များဟိုးတ�သည့််�နှိးင့်�င့်�များျာ�နှှင့််� ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�များျာ�အ��ာ�တဲင့်� အတ့တ့�း��ါ� �ှိ�ါ 

သည့်�။ အဖြခါးာ�တစ်����တဲင့်� ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�များျာ�အ��ာ��ှိ များှကြောဝအး��ခါးျ���များုဆိးင့်��ာ ဖြ��ဖြ�င့်�ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များုများျာ�သည့်� 

���ဒ�ယ�များဟိုးတ�သည့််�နှိးင့်�င့်�များျာ�ထို့�� နှှစ်�ဆခါး��် �ိးများိးများျာ�ဖြ�ာ��ါသည့်�။ ယင့်���ိး ��ည့််�ဖြခါးင့်��အာ�ဖြ�င့််� ���ဒ�ယ� 

နှိးင့်�င့်�များျာ��ှိ ဖြ��ဖြ�င့်�ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များုများျာ�သည့်� အများျာ�အာ�ဖြ�င့််� ဗိုဟိုိးသိး�ခါးျဉ်း�����လာာဖြခါးင့်��ဖြ�စ်�ပြီး�း� အစ်ိတ�အ�ိးင့်�� ယ့�စ်� 

များျာ�အာ� �့�ကြော�ါင့်��ဆး��ဖြ�တ�ခါးျ�� ခါးျများှတ�များုအတဲင့်��သိး� စ်းကြော�ါင့်���ါဝင့်�ကြောစ်ကြော��ာင့်�� ကြောတဲ�ဖြများင့်���ါသည့်�။ ���ဒ�ယ� 

များဟိုးတ�သည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�တဲင့်�များ့ ဖြ��ဖြ�င့်�ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များုများျာ�သည့်� အများျာ�အာ�ဖြ�င့််� ဗိုဟိုိးနှှင့််�ကြောဝ��ဲာလာာဖြခါးင့်��ဖြ�စ်���ပြီး�း� 

ကြောဒသများျာ�အာ� တစ်�နှိးင့်�င့်�လား��အတဲ�� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််� �ိးများိးများျာ�ဖြ�ာ�စ်ဲာ ကြော��အ��သည့််� ဖြ��ဖြ�င့်�ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များုများျာ� များလား��ဘ� 

�ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််� �ိးများိးများျာ�ဖြ�ာ�စ်ဲာ ကြော��အ���ါသည့်�။ ယင့်��သည့်� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာအာ� နှိးင့်�င့်�တစ်�နှိးင့်�င့်�၏ 

�ယ��ိများိတ�များျာ�အ��ာ� ခါးဲ�ကြောဝကြော��အ��ကြောသာ�လာည့်�� �့�ကြော�ါင့်��ဆး��ဖြ�တ�ခါးျ�� ခါးျများှတ��ာတဲင့်�များ့ လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာများျာ� 

�ိး ဖြ���လာည့်�စ်းကြော�ါင့်��ဖြခါးင့်�� များ�ှိကြော�။ ဗိုဟိုိးအာဏ္ဌာာ�ိးင့်�အ�ဲ��အစ်ည့်��သည့်� ကြောဒသများျာ�အကြော�် လာှများ��များိး�များု�ှိကြောသာ�လာည့်�� 

ကြောဒသများျာ�သည့်� ဗိုဟိုိးအာဏ္ဌာာ�ိးင့်�အ�ဲ��အစ်ည့်��အကြော�် လာှများ��များိး�များုများ�ှိကြော�။

နိဂို�ံ������သ�ံ�သ����ကို�

���ဒ�ယ��ည့်ာ�ှင့်�များျာ�အကြော�ဖြ�င့််� ၁၉၅၀ ဖြ�ည့််�နှှစ်�များှစ်တင့်��ာ ကြောဒသအဆင့််� အး��ခါးျ���စ်းများ�များု၏ တိး�တ��များု 

�ိး ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�များျာ�နှှင့််�တ�ဲ ���ဒ�ယ�များဟိုးတ�သည့််�နှိးင့်�င့်�များျာ�တဲင့်��ါ အဖြ�ည့််�အဝ �ာ�လာည့်�နှိးင့်����အတဲ�� 

ရုံိး��ှင့်��သည့််�အများျ�ိ�အစ်ာ�နှှစ်����ခါးဲ�ဖြခါးင့်�� သိး�များဟိုးတ� ရုံိး��ှင့်��သည့််�အများျ�ိ�အစ်ာ�ခါးဲ�ဖြခါးာ�သတ�များှတ�များုများျာ�ထို့�� ကြော�ျာ�လာဲ�� 

၍ ��ည့််�ရုံုသင့််�ကြော��ာင့်�� RAI ၏ ကြောတဲ��ှိခါးျ��များျာ�� ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ��ါသည့်�။ RAI တဲင့်� �ါဝင့်�သည့််� နှိးင့်�င့်�ကြော�ါင့်�� ၈၁ 

နှိးင့်�င့်�အ���များှ ဘယ�ဂါျ းယ�တစ်�နှိးင့်�င့်�သည့်�သာ ���ဒ�ယ�ဖြ�စ်�သည့်�။ သိး�တိးင့်� အလာတ�စ်ာ� သိး�များဟိုးတ� �ိးများိးကြီး�း�များာ� 

ကြောသာ ���ဒ�ယ�များဟိုးတ�သည့််� နှိးင့်�င့်�တိးင့်���း��ါ�တဲင့်� ကြောဒသအဆင့််�ဖြ��ဖြ�င့်�ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များုများျာ�၏ သ��ကြော�ာ��များု ကြီး�း�စ်ဲာ 

�ှိခါး�်ပြီး�း� ကြောဒသအဆင့််�အး��ခါးျ���စ်းများ�များု တိး��ဲာ�လာာသည့််� အလာာ�အလာာ�ိး အကြော�ှ�နှှင့််�အကြော�ာ���ှိ �ဲ��ပြီး�ိ��ပြီး�း�နှှင့််� �ဲ��ပြီး�ိ��ဆ� 

နှိးင့်�င့်�များျာ�တဲင့်� ဖြများင့်�နှိးင့်�သည့်�။ 

RAI ၏ �လာဒ�များျာ�သည့်� စ်းများ�အး��ခါးျ���များုနှှင့််��တ�သ��သည့််� ရုံုဖြများင့်��း��ိး ကြောဖြ�ာင့်��လာ�ကြောစ်သည့်�။ စ်းများ�အး��ခါးျ���များု 

အာ� နှိးင့်�င့်�တည့်�ကြောဆာ��သည့််� လာများ��ကြော��ာင့်��တဲင့်� - ���ဒ�ယ� သိး�များဟိုးတ� တစ်�ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်� - များည့်�သည့််�လာများ���ိး 

ကြော���ခါးျယ�များည့်�ဟို့သည့််� အပြီး�း�အဖြ�တ� ကြော���ခါးျယ�များုတစ်�ခါးးအဖြ�စ်� ရုံုဖြများင့်�၍ များ�နှိးင့်�ကြောတာ်ကြော�။ ယင့်��သည့်� နှိးင့်�င့်� တစ်�နှိးင့်�င့်� 

အတဲင့်�� အဖြခါးာ�ကြောသာ ဆး��ဖြ�တ�ခါးျ��များျာ�အာ�လား���ိး �း�ကြော�ာ�သည့််� အကြောဖြခါးခါး��ျကြောသာ ဆး��ဖြ�တ�ခါးျ��ဖြ�စ်�သည့်�။ 

���ဒ�ယ�နှှင့််� ���ဒ�ယ�များဟိုးတ�သည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�အ��ာ��ှိ �ဲ�ဖြ�ာ�များုသည့်� �ျဉ်း��ကြောဖြများာင့်��လာာခါး�်သည့်�။ ���ဒ�ယ� 

များဟိုးတ�သည့််�နှိးင့်�င့်�များျာ�တဲင့်�လာည့်�� ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�များျာ���်သိး��င့်� အဆင့််�ဆင့််�အး��ခါးျ���များုများျာ�၊ တိး��ရုံိး�� 

ကြော���ကြော�ာ��တင့်�ကြောဖြများိာ��ထို့ာ�သည့််� ကြောဒသအဆင့််�လာှတ�ကြောတာ�များျာ�နှှင့််� ဗိုဟိုိးများှ ဗိုးတိးအာဏ္ဌာာဖြ�င့််� ���်�ဲ��နှိးင့်�ဖြခါးင့်�� 

များ�ှိသည့််� �ျယ�ဖြ���်သည့််� များ့ဝါဒဆိးင့်��ာ လား��င့်���တာဝ��များျာ�ဖြ�င့််� အခါးဲ��ကြော�ာ��ခါး�ဖြခါးင့်��၊ ကြောင့်ဲကြော���ကြောစ်ျ��ဲ��များျာ�များှ 

ကြောခါးျ�င့်ှာ�ဖြခါးင့်��တိး��ိး လား��ကြောဆာင့်�သည့််� ခါးိးင့်�များာအာ�ကြော�ာင့်��ကြောသာ ကြောဒသအဆင့််�အစ်ိး��များျာ� �ှိလာာ��သည့်�။ 

���ဒ�ယ�နှှင့််� ���ဒ�ယ�များဟိုးတ�သည့််�နှိးင့်�င့်�များျာ�အ��ာ��ှိ အဓိိ��ဲ�ဖြ�ာ�ဖြခါးာ��ာ�များုသည့်� ကြောဒသများျာ�၏ များိများိတိး��ိးယ� 

များိများိတိး� အး��ခါးျ���နှိးင့်�သည့််�စ်ဲများ���ည့်�တဲင့်� များဟိုးတ�ဘ� နှိးင့်�င့်�တစ်�နှိးင့်�င့်�လား���ိး �့�ကြော�ါင့်��အး��ခါးျ���နှိးင့်�သည့််� စ်ဲများ���ည့်�တဲင့်� 

သာဖြ�စ်��ါသည့်�။ ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�များျာ��ှိ ကြောဒသများျာ�သည့်� နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�အဆင့််�ကြောအာ��လာှတ�ကြောတာ�များျာ�တဲင့်� 

�ိးယ�စ်ာ�ဖြ���ါဝင့်�နှိးင့်���ပြီး�း� ၎င့်��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�အဆင့််�အခါးဲ��ဝင့်�ကြောင့်ဲများျာ��ိး ခါးဲ�ကြောဝဖြခါးင့်��အ�ါအဝင့်� 

နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�အဆင့််�ဥ�ကြောဒများျာ��ိး �့�ကြော�ါင့်��ဆး��ဖြ�တ�နှိးင့်���သည့်�။ ကြောဒသများျာ�စ်ဲာတိး�သည့်� ဘတ�ဂါျ��များျာ�၊ အခါးဲ��များျာ� 

နှှင့််��တ�သ��၍ နှိးင့်�င့်�ကြောတာ�အဆင့််� အစ်ိး��များျာ�နှှင့််� တိး��ရုံိး��ည့်ိိနှုင့်����သည့်�။ 
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The RAI will also change the way in which we think about the impacts of regional 

governance. To put it bluntly, instead of including a federal dummy as independent variable 

in the model, including the RAI enables a much more sophisticated view on when and how 

decentralization of authority matters. For example, increasing self-rule may lead to diverging 

party systems whereas shared rule may mitigate the centrifugal effects of self-rule. In other 

words, the RAI may open up a whole new research agenda.

The Regional Authority Index Dataset:

http://garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority/

[1] Federal countries: Argentina, Australia, Austria (since 1955), Belgium (since 1995), 

Brazil, Canada, Germany, Malaysia (since 1957), Mexico, Switzerland, United States, and 

Venezuela.

Non-federal countries: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Denmark, Dominican 

Republic, Ecuador, El Salvador, Finland, France, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Iceland, 

Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, 

Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Portugal, South Korea, Spain, Sweden, 

Thailand, Turkey, United Kingdom, and Uruguay.

 

Suggested Citation: Schakel, A. 2019. ‘Measuring Federalism and Decentralisation’. 

50 Shades of Federalism. Available at: 
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RAI သည့်� ကြောဒသအဆင့််� အး��ခါးျ���စ်းများ�များု၏ အ�ျ�ိ�သ��ကြော�ာ��များုများျာ�အကြော�် �ွနှ�း��တိး�၏ အကြောတဲ�အကြောခါး်�ိး 

လာည့်�� ကြောဖြ�ာင့်��လာ�ကြောစ်များည့်�ဖြ�စ်�သည့်�။ အများှ��စ်င့်�စ်စ်�တဲင့်� �း�စ်�အတဲင့်�� သး�ဖြခါးာ�လာဲတ�လာ��သည့််� �ိ����ှင့်�တစ်�ခါးးအဖြ�စ်� 

���ဒ�ယ��များ့�ာတစ်�ခါးး�ိး �ါဝင့်�ကြောစ်ဖြခါးင့်��ထို့�� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာများျာ�အာ� များည့်�သည့််�အခါးျ�ိ�တဲင့်� များည့်�သိး� ဗိုဟိုိး 

ခါးျ����ိးင့်�များုကြောလာှာ်ခါးျ��� အကြော��ကြီး�း�ကြော��ာင့်��အကြော�် များျာ�စ်ဲာ�ိးများိးတိး�တ��သည့််� အဖြများင့်�တစ်�ခါးး�ိး ��ှိနှိးင့်�ကြောစ်သည့်�။ 

ဥ�များာအာ�ဖြ�င့််� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များု�ိး တိး�ဖြများိင့််�ဖြခါးင့်��ဖြ�င့််� �ဲ�ဖြ�ာ�သည့််� �ါတးစ်�စ်�များျာ�သိး� ဦး�တည့်�သဲာ�ကြောစ်နှိးင့်�ပြီး�း� 

များှကြောဝအး��ခါးျ���များု�ိး တိး�ဖြများိင့််�ဖြခါးင့်��ဖြ�င့််� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များု၏ ဗိုဟိုိးနှှင့််�ကြောဝ��ဲာကြောစ်သည့််� သ��ကြော�ာ��များုများျာ��ိး ကြောလာှာ်

ခါးျကြော�ာင့်��ကြောလာှာ်ခါးျနှိးင့်�များည့်�ဖြ�စ်�သည့်�။ တစ်��ည့်��အာ�ဖြ�င့််�ဆိး�ကြောသာ� RAI သည့်� သးကြောတသ� အစ်းအစ်ဉ်း�သစ်�တစ်�ခါးးလား�� 

�ိး လာများ���ဲင့််�ကြော��နှိးင့်�သည့်�။

ပေါဒသအဆိုင်း်� လူ����ိ�င်း��ာင်း်�အ�ဏ္ဌာ�အညွှှန��ကိုိန�� အ��ကို�အလူကို�စ်�ပေါဝ�များု -

http://garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority/

[၁] �ကို�ဒရာယ်�နှိ�င်း�င်းံများ��� - အာဂါျင့်�တး��ာ�၊ ဩစ်ကြော�တ�လာျ၊ ဩစ်ကြီးတး�ယာ� (၁၉၅၅ ခါးးနှှစ်�များှ စ်တင့်�)၊ 

ဘယ�ဂါျ းယ� (၁၉၉၅ ခါးးနှှစ်�များှ စ်တင့်�)၊ ဘ�ာဇား�၊ �ကြော�ဒါ၊ ဂါျာများ�း၊ များကြောလာ��ှာ� (၁၉၅၇ ခါးးနှှစ်�များှ စ်တင့်�)၊ များ�ကဆး�ိး၊ 

အကြောများ�ိ���ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�စ်း နှှင့််� ဗိုင့်��းဇာဲ�လာာ�။ 

�ကို�ဒရာယ်�များဟို�တ�သည့််� နှိ�င်း�င်းံများ��� - ဘိးလား�ဗိုး�ယာ�၊ ခါးျ းလား၊ �ိးလာ�ဘးယာ၊ �ိးစ်တာ�း�ာ၊ �ျ��ဘာ�၊ 

ဒိ���များတ�၊ ဒိးများး�း���သများမတနှိးင့်�င့်�၊ အးကြော�ဲကြောဒါ၊ အယ�ဆာကြောဗို�ဒိး�၊ �င့်�လာ��၊ ဖြ�င့်�သစ်�၊ ဂါ�ိ၊ ဂါဲာတးများာလာာ၊ ကြောဟိုတး၊ 

ဟိုဲ��ဒ့����စ်�၊ အိး��စ်�လာ���၊ အင့်�ဒိး�း��ှာ�၊ အိးင့်�ယာလာ��၊ အစ်စကြော��၊ အးတလား၊ ဂါျ���၊ လာ့ဇာင့်�ဘတ�၊ �ယ�သာလာ��၊ 

�ယ့�ဇားလာ��၊ �း�ာ�ာဂါဲါ၊ ကြော�ာ�ကြောဝ၊ ��ာ�များာ�၊ �ါ�ာကြောဂါဲ�၊ �းရုံ့�၊ �ိလာစ်��ိးင့်�၊ ကြော�်တ့ဂါး၊ ကြောတာင့်��ိး�း�ယာ�၊ စ်�ိ��၊ ဆဲးဒင့်�၊ 

ထို့ိးင့်��နှိးင့်�င့်�၊ တ့��း၊ ယ့နှိး��တ���င့်��ဒများ�� နှှင့််� ဥရုံးကြောဂါဲ�။ 

 

အဆိုိ�ပြ��ထား��သည့််� ကိုိ��ကို����ကို� - Schakel, A. ၂၀၁၉ ‘�ကို�ဒရာယ်�စ်နစ်� နှှင်း်� ဗဟိုိ������ကိုိ�င်း�များုပေါလူ်�်��ပြ�င်း��တိ��ကိုိ� 

တိ�င်း��တ�ပြ�င်း��’ �ကို�ဒရာယ်�စ်နစ်�၏ အသာင်း�ကိုာ� ၅၀၊ တာင်း� �တ�ရှုုနှိ�င်း��ါသည့်�။
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Abstract

Multinational (quasi)federations are polities that hold together at least two constituent 

national partners. Unlike sovereign or majoritarian nations, minority nations that evolve in 

such federations usually cannot fully empower their societal cultures exclusively with their 

own autonomous will and institutions. We argue that such inability can lead to a more or less 

prominent multinational federalism deficit. Indeed, the less a multinational (quasi)federation 

enables its minority nation(s) to develop and consolidate their respective societal culture, the 

more likely it is to display such deficit, and vice-versa. But how can we measure such a 

deficit? We identify six legally oriented pillars that are central for a minority nation to sustain 

its societal culture. Those pillars, which we operationalise through twelve indicators, form the 

building blocks of the Societal Culture Index. The Index allows measuring and comparing 

minority nations by combining normative studies and empirical research.
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Introduction

Multinational (quasi)federations [1] are polities that hold together at least two 

constituent national partners. In such context, minority nations usually cannot fully empower 

their societal cultures exclusively with their own autonomous institutions, and the state in 

which they evolve may thus suffer from a more or less prominent multinational federalism 

deficit. In this contribution, we first define multinational federalism and consider what are the 

key normative principles driving it. In a nutshell, we argue that a multinational conception of 

federalism aims at providing every constituent national partner of the political association 

with the necessary constitutional powers to develop and consolidate their respective societal 

culture. Second, we identify six legally oriented pillars that are central for a minority nation 

to sustain its societal culture. Those pillars, and the twelve indicators that operationalise 

them, form the building blocks of the Societal Culture Index, which allows measuring and 

comparing minority nations with regards to their capacity to develop and strengthen their 

respective societal culture. Third, we briefly introduce the multiple cases that may fit this 

analytical framework, and discuss of the relevance of the Index.

Multinational Federalism and Minority Nations’ Societal Culture

Just like majoritarian nations, minority nations possess their own “societal culture” 

(Kymlicka 1995: 53), i.e. they usually have access to legal, political, cultural, and economic 

institutions making it possible for a given political community to emancipate itself both 

politically and culturally. A societal culture is usually bound by a specific language and 

confined within a delimited territory. As Kymlicka (1995) articulates it, a societal culture offers 

citizens a “context of choice” in order for them to enjoy individual autonomy and liberty. 

However, contrary to majoritarian nations governing sovereign states, minority nations living 

within multinational (quasi)federations usually cannot fully empower their societal cultures 

exclusively by their own will because they are evolving within a larger political state and a 

more comprehensive legal order.
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၎င့်��တိး�၏ ဖြ�ည့်��ယ�များျာ�သည့်� အ�ည့်��နှှင့််�အများျာ� ကြော�်လာဲင့်�သည့််� လာ့များျ�ိ�စ်းကြော�ါင့်��စ်း� �ါဝင့်�သည့််� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�၏ 

လာိးအ��ခါးျ��တစ်�ခါးးနှှင့််� ကြုံ���ကြောတဲ��နှိးင့်��ါသည့်�။ ဤစ်ာတများ��တဲင့်� �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� လာ့များျ�ိ�စ်းကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််� 

���ဒ�ယ�စ်�စ်�အာ� ဦး�စ်ဲာအဓိိ�ံာယ��ဲင့််�ဆိးပြီး�း� ယင့်���ိး ဦး�ကြောဆာင့်�ကြောများာင့်��နှှင့်�ကြော�သည့််� အဓိိ��ျကြောသာ စ်�နှု��� 

ဆိးင့်��ာ အကြောဖြခါးခါး�သကြောဘာတ�ာ�များျာ�များှာ များည့်�သည့်�တိး� ဖြ�စ်���ကြော��ာင့်���ိး ထို့ည့််�သဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�ထို့ာ��ါသည့်�။ 

အနှှစ်�ခါးျ���ဆိး��ါ� �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�၏ လာ့များျ�ိ�စ်းကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််� အယ့အဆသည့်� နှိးင့်�င့်� 

အတဲင့်���ှိ လာ့များျ�ိ�စ်းတိးင့်���ိး ၎င့်��တိး�၏ သ��ဆိးင့်��ာ လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာ ယဉ်း�ကြော�ျ�များုများျာ��ိး ခါးိးင့်�များာ�ဲ��ပြီး�ိ��လာာ 

ကြောအာင့်� လား��ကြောဆာင့်�နှိးင့်���� လာိးအ��သည့််� �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာအာဏ္ဌာာများျာ� ကြော��အ����� �ည့်�များှ���ထို့ာ� 

သည့်�ဟိုး ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ��ါသည့်�။ ဒးတိယအာ�ဖြ�င့််� �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� လာ့�ည့်��စ်း လာ့များျ�ိ�စ်းတစ်�စ်းအကြော�ဖြ�င့််� ၎င့်��၏ 

လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာ ယဉ်း�ကြော�ျ�များု�ိး ထို့ိ���သိများ��ထို့ာ�နှိးင့်����အတဲ�� အဓိိ��ျသည့််� ဥ�ကြောဒနှှင့််�ခါးျ�ိ�ည့်ိိထို့ာ�သည့််� 

များဏ္ဍိ�င့်� ၆ ���တိး��ိး ခါးဲ�ဖြခါးာ�သတ�များှတ�ထို့ာ��ါသည့်�။ အဆိး�ါ များဏ္ဍိ�င့်�များျာ�နှှင့််�တ�ဲ ၎င့်��တိး��ိး အသး��ခါးျထို့ာ�သည့််� 

အညွှှ����ိ��� ၁၂ ခါးးတိး�သည့်� လာ့�ည့်��စ်း လာ့များျ�ိ�စ်းများျာ�အကြော�ဖြ�င့််� ၎င့်��တိး�၏ သ��ဆိးင့်��ာ လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာ 

ယဉ်း�ကြော�ျ�များုများျာ� ထို့ိ���သိများ��နှိးင့်�စ်ဲများ���ိး တိးင့်��တာ၊ နှုင့်��ယှဉ်း�သည့််� လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာ ယဉ်း�ကြော�ျ�များုအညွှှ����ိး 

�ဲ��စ်ည့်��ထို့ာ��ါသည့်�။ တတိယအာ�ဖြ�င့််� �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� ဤခါးဲ�ဖြခါးများ��စ်ိတ�ဖြ�ာများု များ့ကြောဘာင့်�နှှင့််� အ��ိး��ဖြ�စ်�နှိးင့်�ပြီး�း� 

အညွှှ���၏ ဆးကြောလာျာ�များုနှှင့််��တ�သ��၍ ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�နှိးင့်�များည့််� ဖြ�စ်����အများျ�ိ�များျ�ိ�တိး��ိး အနှှစ်�ခါးျ��� များိတ�ဆ��ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ� 

�ါသည့်�။ 

လူူများ��ိ�စ်�ပေါ�ါင်း��စ်�ံ�ါဝင်း�သည့််� �ကို�ဒရာယ်�စ်နစ်�နှှင်း်� လူူနည့်��စ်� လူူများ��ိ�စ်�များ���၏ လူူ�အ�ာ��အစ်ည့်��ဆိုိ�င်း�ရာ�ယ်ဉ်�ပေါကို��များု

လာ့များျာ�စ်း လာ့များျ�ိ�စ်းများျာ���်သိး��င့်� လာ့�ည့်��စ်း လာ့များျ�ိ�စ်းများျာ�သည့်�လာည့်�� ၎င့်��တိး�၏ �ိးယ��ိးင့်� “လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်�� 

ဆိးင့်��ာ ယဉ်း�ကြော�ျ�များု” များျာ� �ှိ��သည့်� (Kymlicka 1995: 53)။ တစ်��ည့်��အာ�ဖြ�င့််� ၎င့်��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� များိများိတိး� �ိးယ��ိး 

နှိးင့်�င့်�ကြော��နှှင့််� ယဉ်း�ကြော�ျ�များုအ� အတာ�အဆး�များျာ�များှ �င့်��လာဲတ�ကြောအာင့်� လား��ကြောဆာင့်�နှိးင့်�ကြောစ်သည့််� ဥ�ကြောဒ၊ နှိးင့်�င့်�ကြော��၊ 

ယဉ်း�ကြော�ျ�များုနှှင့််� စ်း��ဲာ�ကြော��ဆိးင့်��ာ အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��များျာ��ိး ��ှိနှိးင့်���သည့်�။ လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်�� ယဉ်း�ကြော�ျ�များုတစ်�ခါးး 

သည့်� အများျာ�အာ�ဖြ�င့််� သ��ဆိးင့်��ာဘာသာစ်�ာ�တစ်�ခါးးနှှင့််� ���်သတ�ထို့ာ�ပြီး�း� �ယ��ိများိတ�သတ�များှတ�ထို့ာ�သည့််� 

�ယ�ကြောဖြများကြောဒသတစ်�ခါးးအတဲင့်�� စ်ည့်��ကြောနှှာင့်�များု�ှိသည့်�။ Kymlicka (၁၉၉၅) များှ ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ�သည့််�အတိးင့်�� လာ့�အ�ဲ�� 

အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာယဉ်း�ကြော�ျ�များုတစ်�ခါးးသည့်� နှိးင့်�င့်�သာ�များျာ�အတဲ�� �းဂါဂလာိ� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််� နှှင့််� လာဲတ�လာ��ခါးဲင့််�တိး� 

��ှိကြောစ်ကြော��အတဲ�� “ကြော���ခါးျယ�နှိးင့်�သည့််� အကြောဖြခါးအကြော�တစ်�ခါးး” �ိး ကြော��အ���ါသည့်�။ များည့်�သိး��င့်�ဆိးကြောစ်�ာများ့ အခါးျ���

အဖြခါးာအာဏ္ဌာာ�ိးင့်�နှိးင့်�င့်�များျာ��ိး အး��ခါးျ���ကြော�သည့််� လာ့များျာ�စ်း လာ့များျ�ိ�စ်းများျာ���်သိး�များဟိုးတ�ဘ� လာ့များျ�ိ�ကြော�ါင့်��စ်း� �ါဝင့်�သည့််� 

(တစ်�စ်ိတ�တစ်��ိးင့်��) ���ဒကြော���ှင့်��များျာ�အတဲင့်�� ကြော�ထို့ိးင့်�သည့််� လာ့�ည့်��စ်းလာ့များျ�ိ�စ်းများျာ�သည့်� �ိးများိးကြီး�း�များာ�သည့််�        

နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာဖြ�ည့်��ယ�တစ်�ခါးးနှှင့််� �ိးများိးဖြ�ည့်�်စ်း�သည့််� ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာအစ်းအစ်ဉ်း�တစ်����အတဲင့်�� ကြော�်ကြော�ါ��လာာဖြခါးင့်�� 

ဖြ�စ်�ကြောသာကြော��ာင့််� ၎င့်��တိး�၏ လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာယဉ်း�ကြော�ျ�များုများျာ�အာ� ၎င့်��တိး�၏ ဆနှဒသး�သ��်ဖြ�င့််� အဖြ�ည့််�အဝ 

အာ�ကြော��ဖြများိင့််�တင့်�နှိးင့်�ကြောလာ်များ�ှိကြော�။ 
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Majoritarian nations evolving within a sovereign state, if and when they feel threatened 

or concerned by a given political force – whether it is related to immigration, language or 

cultural issues, self-determination, etc. – may strengthen and consolidate their societal 

culture so they can (try to) manage and overcome the identified threat. However, minority 

nations may only have limited, or even no real legal authority to develop and consolidate 

their societal culture when confronted with similar struggles. Minority nations living within a 

multinational state thus tend to express a greater sense of “fragility” or “insecurity” (Gagnon 

2014). In turn, if the (minority) partners in such a political association are not considered as 

equals and cannot develop their respective societal culture, this may lead to a serious deficit 

in matters of multinational federalism.

To be clear, a federation refers to a political organisation where at least two orders of 

government “combine elements of shared-rule through common institutions and regional 

self-rule for the governments of the constituent units” (Watts, 1996: 7). As for federalism, it 

refers expressly to the normative and theoretical account that justifies the desirability of 

federations over unitary political systems. As a complex set of ideas underpinning a network 

of specific institutions and principles, federalism is about finding a balance between centripetal 

and centrifugal political forces to ensure the fair coexistence of multiple and sometimes 

conflicting loyalties and (national) identities. Therefore, it is important to bear in mind that 

federalism is not the same as (political) decentralisation, nor the same as devolution. Indeed, 

decentralisation and devolution are ways to distribute power in a given state, whereas 

federalism is a universal and normative principle justifying how such distribution should be 

done.

Consequently, federalism suggests that a polity must be understood as a form of 

political association made of multiple partners, in which none shall rule them all. When 

applied to multinational federalism, we suggest this specifically means that every national 

partner must enjoy the necessary constitutional abilities to develop and strengthen its societal 

culture. Otherwise, the federation develops a more or less prominent deficit with regards to 
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အခါးျ���အဖြခါးာအာဏ္ဌာာ�ိးင့်� နှိးင့်�င့်�တစ်�နှိးင့်�င့်�အတဲင့်���ှိ လာ့များျာ�စ်း လာ့များျ�ိ�စ်းများျာ�သည့်� လာ့ဝင့်�များုကြီး�း�����ကြော��နှှင့််� 

�တ�သ��၍ဖြ�စ်�ကြောစ်၊ ဘာသာစ်�ာ� သိး�များဟိုးတ� ယဉ်း�ကြော�ျ�များုဆိးင့်��ာ �ိစ်စ���များျာ�နှှင့််� �တ�သ��၍ဖြ�စ်�ကြောစ်၊ �ိးယ��ိးင့်� 

ဖြ�ဋ္ဌာာ���ခါးဲင့််� အစ်�ှိသည့်�တိး�နှှင့််��တ�သ��၍ဖြ�စ်�ကြောစ် သ��ဆိးင့်��ာနှိးင့်�င့်�ကြော��အင့်�အာ�စ်းတစ်�စ်း၏ ပြီးခါးိများ��ကြောဖြခါးာ��ဖြခါးင့်��ခါး�� 

သည့်� သိး�များဟိုးတ� စ်ိး��ိများ��့���များု�ှိသည့်�ဟိုး ခါး�စ်ာ��သည့််�အခါးါ ၎င့်��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� ခါးဲ�ဖြခါးာ�သတ�များှတ�ထို့ာ�သည့််� 

ပြီးခါးိများ��ကြောဖြခါးာ��များု�ိး စ်းများ�ခါး��်ခါးဲ�နှိးင့်�ကြောအာင့်�နှှင့််� ကြော�ျာ�လာှာ�နှိးင့်�ကြောအာင့်� (ကြီး�ိ��စ်ာ�နှိးင့်����)  ၎င့်��တိး�၏ လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာ 

ယဉ်း�ကြော�ျ�များု�ိး ခါးိးင့်�များာကြောတာင့််�တင့်��ကြောအာင့်� လား��ကြောဆာင့်�နှိးင့်����ါသည့်�။ များည့်�သိး��င့်�ဆိးကြောစ်�ာများ့ လာ့�ည့်��စ်း လာ့များျ�ိ�စ်း 

များျာ�အကြော�ဖြ�င့််� အလာာ�တ့အ�ျ��အတည့်��များျာ�နှှင့််� �င့်�ဆိးင့်��သည့််�အခါးါ ၎င့်��တိး�၏ လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာ 

ယဉ်း�ကြော�ျ�များု�ိး �ဲ��ပြီး�ိ��လာာကြောအာင့်�နှှင့််� ခါးိးင့်�များာကြောအာင့်� လား��ကြောဆာင့်�နှိးင့်�သည့််� ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ 

အစ်စ်�အများှ�� အ�ည့်��င့်ယ�များှသာ �ှိသည့်� သိး�များဟိုးတ� လား��ဝများ�ှိကြော�။ ထို့ိး�ကြော��ာင့််� လာ့များျ�ိ�စ်းကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််� နှိးင့်�င့်�တစ်�

နှိးင့်�င့်�အတဲင့်��ကြော�ထို့ိးင့်���သည့််� လာ့�ည့်��စ်း လာ့များျ�ိ�စ်းများျာ�သည့်� “ထို့ိခါးိး��လာဲယ�များု” သိး�များဟိုးတ� “များလား�ခြုံခါး��များု” ခါး�စ်ာ�ခါးျ���ိး 

�ိးများိးကြော�ာ�ဖြ�ကြောလာ်�ှိသည့်� (Gagnon ၂၀၁၄)။ အဖြခါးာ�တစ်����တဲင့်� ထို့ိးသိး�ကြောသာ နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာအ�ဲ��အစ်ည့်�� တစ်�ခါးး 

အတဲင့်���ှိ (လာ့�ည့်��စ်း) များိတ����များျာ�အာ� တ���တ့အဖြ�စ်� သတ�များှတ�ဖြခါးင့်��များ�ှိဘ� ၎င့်��တိး�၏ သ��ဆိးင့်��ာ လာ့�အ�ဲ�� 

အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာ ယဉ်း�ကြော�ျ�များု�ိး ကြော�ာ�ကြောဆာင့်�နှိးင့်�ဖြခါးင့်��များ�ှိ�ါ� ယင့်��သည့်� လာ့များျ�ိ�စ်းကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််� ���ဒ�ယ� 

စ်�စ်�ဆိးင့်��ာ �ိစ်စ���များျာ�အတဲင့်�� ကြီး�း�များာ�သည့််� လာိးအ��ခါးျ��တစ်�ခါးး ဖြ�စ်�ကြော�်လာာနှိးင့်�ကြောစ်�ါသည့်�။ 

�ှင့်��လာင့်��များု�ှိကြောစ်���အတဲ�� ���ဒကြော���ှင့်��တစ်�ခါးးဆိးသည့်�များှာ အ�ည့်��ဆး�� အစ်ိး��နှှစ်�����ါဝင့်�ပြီး�း� “ဘး� 

အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��များျာ�များှတစ်�ဆင့််� များှကြောဝအး��ခါးျ���များုနှှင့််� အစ်ိတ�အ�ိးင့်��ယ့�စ်�များျာ�၏ အစ်ိး��များျာ�အတဲ�� ကြောဒသ 

ဆိးင့်��ာ �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များုတိး��ိး ကြော�ါင့်��စ်��ထို့ာ�သည့််�” နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ အ�ဲ��အစ်ည့်��တစ်�ခါးး�ိး ဆိးလာိး�ါသည့်� 

(Watts, ၁၉၉၆ - ၇)။ ���ဒ�ယ�စ်�စ်�များှာများ့ တစ်�ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�နှိးင့်�င့်�ကြော��စ်�စ်�များျာ�ထို့�� ���ဒကြော���ှင့်��များျာ�၏ 

သာလာဲ��ကြော�ာင့်��များဲ��များု�ိး ထို့င့်��ှာ�ကြောစ်သည့််� စ်�နှု���နှှင့််� အယ့အဆ�ိးင့်��ဆိးင့်��ာဖြ�စ်�စ်ဉ်း��ိး အတိအ�ျ �ည့်�ညွှှ����ါ 

သည့်�။ ���ဒ�ယ�စ်�စ်�သည့်� သ��ဆိးင့်��ာအင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��များျာ�နှှင့််� အကြောဖြခါးခါး�များ့များျာ�၏ �ဲ�����တစ်�ခါးး�ိး 

အကြောထို့ာ��အ��်ကြော��ထို့ာ�သည့််� ရုံု��ကြောထို့ဲ�သည့််� အယ့အဆ အစ်းအကြောဝ�တစ်�ခါးးအဖြ�စ်� သစ်စာကြောစ်ာင့််�သိများုအများျာ�အဖြ�ာ� 

နှှင့််� တစ်�ခါးါတစ်���တဲင့်� �းလာာဖြ�စ်�ကြော�သည့််� သစ်စာကြောစ်ာင့််�သိများုများျာ�နှှင့််� အများျ�ိ�သာ��ိးယ��ိးင့်�လာ�ခဏ္ဌာာများျာ� များှတစ်ဲာ 

အတ့တ�ဲတည့်��ှိကြော��ာင့်�� ကြောသခါးျာကြောစ်��� နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ ဗိုဟိုိးခါးျဉ်း��အာ�နှှင့််� ဗိုဟိုိးခါးဲာအာ�တိး�အ��ာ��ှိ ဟို��ခါးျ�� 

ည့်းများှများုတစ်�ခါးး�ိး �ှာကြော�ဲကြော��ဖြ�စ်��ါသည့်�။ ထို့ိး�ကြော��ာင့််� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�ဆိးသည့်�များှာ (နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ) ဗိုဟိုိးခါးျ����ိးင့်�များု 

ကြောလာှာ်ခါးျဖြခါးင့်�� များဟိုးတ�သလာိး အာဏ္ဌာာခါးဲ�ကြောဝကြော��အ��ဖြခါးင့်��လာည့်��များဟိုးတ�ကြော��ာင့်�� ဂါရုံးဖြ����� အကြော��ကြီး�း��ါသည့်�။ အများှ�� 

စ်င့်�စ်စ်�တဲင့်� ဗိုဟိုိးခါးျ����ိးင့်�များုကြောလာှာ်ခါးျဖြခါးင့်��နှှင့််� အာဏ္ဌာာခါးဲ�ကြောဝဖြခါးင့်��တိး�သည့်� သ��ဆိးင့်��ာ နှိးင့်�င့်�တစ်�နှိးင့်�င့်�အတဲင့်���ှိ 

အာဏ္ဌာာများျာ��ိး ခါးဲ�ကြောဝနှိးင့်�များည့််� �ည့်��လာများ��များျာ�ဖြ�စ်���ပြီး�း�  ���ဒ�ယ�စ်�စ်�များှာများ့ ထို့ိးသိး�ကြောသာ ခါးဲ�ကြောဝများုများျာ��ိး များည့်�သိး� 

ဖြ��လား��သင့််�ကြော��ာင့်�� ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ�သည့််� အာ�လား��နှှင့််�ဆိးင့်�ကြောသာ စ်�အကြောဖြခါးခါး�များ့များျာ�ဖြ�စ်����ါသည့်�။ 

ကြော�ာ��ဆ��တဲ�အဖြ�စ်� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�တဲင့်� နှိးင့်�င့်�တစ်�နှိးင့်�င့်�အာ� လာ့များျ�ိ�စ်းများျာ�စ်ဲာဖြ�င့််� �ဲ��စ်ည့်��ထို့ာ�ပြီး�း� 

များည့်�သည့််�လာ့များျ�ိ�စ်း�များှ အာ�လား���ိး အး��ခါးျ���ဖြခါးင့်��များ�ှိသည့််� နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ အ�ဲ��အစ်ည့်���း�စ်�တစ်�ခါးးအဖြ�စ်� 

�ာ�လာည့်�သကြောဘာကြော�ါ���များည့်�ဖြ�စ်�သည့်�။ လာ့များျ�ိ�စ်းကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�တဲင့်� ယင့်��သည့်� လာ့များျ�ိ�စ်း 

တိးင့်��အကြော�ဖြ�င့််� ၎င့်��၏ လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာ ယဉ်း�ကြော�ျ�များု�ိး �ဲ��ပြီး�ိ��တိး�တ��လာာကြောအာင့်�နှှင့််� ခါးိးင့်�များာအာ�ကြော�ာင့်�� 

လာာကြောအာင့်� လာိးအ��သည့််� �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�များျာ��ိး ��ှိခါး�စ်ာ�နှိးင့်��များည့်�ဟိုး ဆိးလာိးဖြခါးင့်�� 

ဖြ�စ်��ါသည့်�။ သိး�များဟိုးတ��ါ� ���ဒကြော���ှင့်��သည့်� လာ့များျ�ိ�စ်းကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််� ���ဒ�ယ�စ်�စ်��ိး ဦး�ကြောဆာင့်� 

ကြောများာင့်��နှှင့်�ကြောသာ အဓိိ��ျသည့််� အကြောဖြခါးခါး�သကြောဘာတ�ာ�များျာ�နှှင့််��တ�သ��၍ အ�ည့်��နှှင့််�အများျာ� လာိးအ��ခါးျ��များျာ� 
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the core principles that drive multinational federalism. But how can we measure and compare 

such a deficit?

A Societal Culture Index for the Study of Multinational Federations

We propose a standardised composite Index for the study and comparison of minority 

nations’ legal capacity to institutionalise their societal culture within multinational (quasi)

federations. In particular, we identify six legally oriented pillars and twelve indicators that are 

central for a minority nation to exercise a significant degree of autonomy through self-

governance by sustaining a dynamic societal culture. Thus, the higher a minority nation scores 

on the Societal Culture Index, the less the (quasi)federation within which it evolves expresses 

a multinational federalism deficit, and vice-versa.

On a methodological scale, every institutional pillar – which are of absolute equal 

value – is combined with two specific indicators to empirically observe its value within the 

constitutional order (Mathieu and Guénette 2017). Those twelve indicators represent 

conditions that, if adopted, would greatly contribute to the deepening of the democratic life 

and the federal ideal in multinational states (Gagnon, 2010: 6), where tensions between the 

majority and the minorities – as equal partners – would be managed in a constructive manner. 

Below, we briefly present those six pillars and twelve indicators:

a. National recognition

Following Taylor (1992: 33), we argue that the expression of national identity critically 

depends on dialogical relations, and that the absence of formal recognition by a “significant 

other” constitutes a serious moral and political wrong. Within the constitutional order, we 

focus on:

1. Mention of recognition

2. Presence of constitutional asymmetries
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ကြော�်ကြော�ါ��လာာကြောလာ်�ှိသည့်�။ သိး��ာတဲင့်� �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� ထို့ိးသိး�ကြောသာ လာိးအ��ခါးျ���ိး များည့်�သိး� တိးင့်��တာ၊ 

နှုင့်��ယှဉ်း�နှိးင့်�များည့်��ည့်��။ 

လူူများ��ိ�စ်�ပေါ�ါင်း��စ်�ံ�ါဝင်း�သည့််� �ကို�ဒပေါရာ�ရာှင်း��များ���ကိုိ� ပေါလူ်လူ�များုအတာကို� 

လူူ�အ�ာ��အစ်ည့်��ဆိုိ�င်း�ရာ� ယ်ဉ်�ပေါကို��များုအညွှှန��တစ်���

�ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� လာ့များျ�ိ�စ်းကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််� (တစ်�စ်ိတ�တစ်��ိးင့်��) ���ဒကြော���ှင့်��များျာ�အတဲ�� 

လာ့�ည့်��စ်း လာ့များျ�ိ�စ်းများျာ�၏ ၎င့်��တိး�၏ လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာယဉ်း�ကြော�ျ�များု�ိး အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��အဖြ�စ်� ဖြ�ဋ္ဌာာ���နှိးင့်� 

သည့််� ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ စ်ဲများ���ည့်�များျာ��ိး ကြောလာ်လာာ၊ နှုင့်��ယှဉ်း�ထို့ာ�သည့််� စ်�စ်းကြော�ါင့်��အညွှှ���တစ်�ခါးး�ိး အဆိးဖြ��ထို့ာ��ါ 

သည့်�။ အထို့့�သဖြ�င့််� �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� ကြောဖြ�ာင့်��လာ�ကြော�သည့််� လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာယဉ်း�ကြော�ျ�များုတစ်�����ိး 

ထို့ိ���သိများ��ထို့ာ�ဖြခါးင့်��ဖြ�င့််� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���စ်းများ�များုများှတစ်�ဆင့််� သိသာသည့််� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််� အတိးင့်��အတာ 

တစ်�ခါးး�ိး �ျင့််�သး��နှိးင့်�ကြော��အတဲ�� အဓိိ��ျသည့််� ဥ�ကြောဒနှှင့််�ခါးျ�ိ�ည့်ိိထို့ာ�သည့််� များဏ္ဍိ�င့်� ၆ ��� နှှင့််� အညွှှ����ိ��� 

၁၂ ခါးး တိး��ိး ခါးဲ�ဖြခါးာ�သတ�များှတ�ထို့ာ��ါသည့်�။ ဤသိး�ဖြ�င့််� လာ့�ည့်��စ်း လာ့များျ�ိ�စ်းတစ်�စ်းအကြော�ဖြ�င့််� လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာ 

ယဉ်း�ကြော�ျ�များုအညွှှ����ိ���တဲင့်� �များှတ�ဖြများင့််�များာ�ကြောလာကြောလာ၊ လာ့များျ�ိ�စ်းကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််� (တစ်�စ်ိတ�တစ်��ိးင့်��) 

���ဒကြော���ှင့်��တဲင့်� ���ဒ�ယ�ဆိးင့်��ာ လာိးအ��ခါးျ�� �ိးများိး�ည့်���ါ�ကြောလာကြောလာဖြ�စ်�ပြီး�း� �များှတ��ည့်���ါ�ကြောလာကြောလာ၊ 

လာိးအ��ခါးျ�� �ိးများိးများျာ�ဖြ�ာ�ကြောလာကြောလာဖြ�စ်��ါသည့်�။ 

�ည့်��စ်�စ်�ဆိးင့်��ာ တိးင့်��တာများုစ်�စ်�တစ်�ခါးးတဲင့်� တ���ိး�ထို့��တ့�ှိသည့််� အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��ဆိးင့်��ာ များဏ္ဍိ�င့်� 

တစ်�ခါးးခါးျင့်��စ်းအာ� �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ အစ်းအစ်ဉ်း�အတဲင့်���ှိ ၎င့်��၏ တ���ိး��ိး လာ��ကြောတဲ� ကြောလာ်လာာနှိးင့်���� 

အတဲ�� သတ�များှတ�ထို့ာ�သည့််� အညွှှ����ိ���နှှစ်�ခါးးတိး�နှှင့််� ကြော�ါင့်��စ်���ါသည့်� (Mathieu နှှင့််� Guénette ၂၀၁၇)။ 

အဆိး�ါ အညွှှ����ိ��� ၁၂ ခါးးတိး�သည့်� တ���တ့များိတ����များျာ�အဖြ�စ်� လာ့များျာ�စ်းနှှင့််� လာ့�ည့်��စ်းများျာ�အ��ာ��ှိ တင့်��များာများု 

များျာ�အာ� အဖြ��သကြောဘာဖြ�င့််� စ်းများ�ခါး��်ခါးဲ��ာ လာ့များျ�ိ�စ်းကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ�အတဲင့်���ှိ ဒးများိး�ကြော�စ်းဘဝနှှင့််� 

���ဒ�ယ�စ်�များျာ� �င့််�သ��လာာကြောစ်��� များျာ�စ်ဲာအကြောထို့ာ��အ�့ဖြ��များည့််� အကြောဖြခါးအကြော�များျာ��ိး �ိးယ�စ်ာ�ဖြ���ါသည့်� 

(Gagnon, ၂၀၁၀ - ၆)။ �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� ကြောအာ��တဲင့်� အဆိး�ါ များဏ္ဍိ�င့်� ၆ ��� နှှင့််� အညွှှ����ိ��� ၁၂ ခါးးတိး��ိး 

အနှှစ်�ခါးျ���ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ��ါသည့်�။ 

ကို။ လူူများ��ိ�ပေါရာ�ဆိုိ�င်း�ရာ� အသိအများှတ�ပြ��ပြ�င်း��

Taylor (၁၉၉၂ - ၃၃) ၏ ကြော�ာ�ဖြ�ခါးျ��အ� လာ့များျ�ိ�စ်း �ိးယ��ိးင့်�လာ�ခဏ္ဌာာ�ိး ကြော�ာ�ဖြ�ကြော��သည့်� အဖြ���အလာှ�� 

ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�များုနှှင့််�ဆိးင့်�ကြောသာ ဆ��ဆ�ကြော��များျာ�ကြော�်တဲင့်� အဓိိ�များ့တည့်�ကြော�ကြောသာကြော��ာင့််� “အဖြခါးာ�တစ်����” များှ 

တ�ာ�ဝင့်� အသိအများှတ�ဖြ��များုများ�ှိ�ါ� �ျင့််�ဝတ�နှှင့််� နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ ကြီး�း�များာ�သည့််� များှာ�ယဲင့်��များုတစ်�ခါးး ဖြ�စ်�သည့်�ဟိုး 

ကြော�ာ�ဖြ�လာိး�ါသည့်�။ �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ အစ်းအစ်ဉ်း�အတဲင့်�� �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� ကြောအာ���ါတိး��ိး 

အာရုံး�စ့်�စ်ိး���ါသည့်�- 

1. အသိအများှတ�ဖြ��များု�ိး ဖြ�ဋ္ဌာာ���ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ�များု 

2. �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ အခါးျ�ိ�များည့်းများုများျာ� �ှိကြော�များု
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b. Linguistic rights

In a neo-Herderian fashion, we argue that language must be understood as a formal 

“mind-set” that reflects and empowers specific cultural identities. If every partner within the 

(quasi)federation is to be equal, then the polity should make it possible for multiple cultural 

identities to flourish. Within the constitutional order, we focus on:

3. Capacity to declare an official language

4. Capacity to select the predominant language of its educational system

c. Immigration and integration powers

It is of primary importance for a minority nation to exercise a certain control over 

immigration rates within its territory, so the national community can provide fair integration 

for all (Kymlicka, 1995: 285). Within the constitutional order, we focus on:

5. Capacity to establish its own immigration policy

6. Capacity to enforce its own selection and integration criteria 

d. Fiscal autonomy

For a minority nation “to be autonomous, it is not sufficient to enjoy self-government. 

The federated state must be fiscally and politically autonomous” (Seymour and Gagnon 2012: 

4). Within the constitutional order, we focus on:

7. Power to raise taxes

8. Presence of an internal wealth redistribution system within the encompassing 

state

e. Internal self-determination

If the minority nation is to be considered an equal partner within a multinational 

(quasi)federation, it must be empowered with the capacity to initiate negotiations and 

discussions regarding the current constitutional order. The minority nation must also be 

empowered with the capacity to block a revision that would be against its interests. Within 



လူူမျိုး� း��စုုပေါ�ါင်းး�စုု� �ါဝင်းးသည့််း ဖက်းဒရယ်းစုနစုး -
‘ဖက်းဒရယ်း လူးုအ�းချ�က်း’ တစုးချုက်းု မျိုးည့်းသးု� တးုင်းး�တာ မျိုးည့်းနည့်း�။    ၊     
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�။ ဘာ�သ�စ်ကို��ဆိုိ�င်း�ရာ� အ�ာင်း်�အပေါရာ�များ��� 

ကြောခါးတ�သစ်� Herderian အယ့အဆ�း�စ်�တစ်�ခါးးအ� �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� ဘာသာစ်�ာ�တစ်�ခါးးအာ� 

သ��ဆိးင့်��ာ ယဉ်း�ကြော�ျ�များုဆိးင့်��ာ �ိးယ��ိးင့်�လာ�ခဏ္ဌာာများျာ��ိး ထို့င့်�ဟို��ပြီး�း� အာ�ကြော��ဖြများိင့််�တင့်�သည့််� တ�ာ�ဝင့်� 

“အကြောတဲ�အကြောခါး်” တစ်�ခါးးအဖြ�စ်� �ာ�လာည့်��များည့်�ဟိုး ကြော�ာ�ဖြ�လာိး�ါသည့်�။ (တစ်�စ်ိတ�တစ်��ိးင့်��) ���ဒကြော���ှင့်�� တစ်�ခါးး 

အတဲင့်���ှိ လာ့များျ�ိ�စ်းတိးင့်���ိး တ���တ့ဖြ�စ်�ကြောစ်���အတဲ�� နှိးင့်�င့်�အကြော�ဖြ�င့််� ယဉ်း�ကြော�ျ�များုဆိးင့်��ာ �ိးယ��ိးင့်�လာ�ခဏ္ဌာာ 

အများျ�ိ�များျ�ိ�တိး� ထို့ဲ����ာ�လာာနှိးင့်�ကြောစ်��� လား��ကြောဆာင့်�သင့််��ါသည့်�။ �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒ ဆိးင့်��ာ အစ်းအစ်ဉ်း�အတဲင့်�� 

�ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� ကြောအာ���ါတိး�တဲင့်� အာရုံး�စ့်�စ်ိး���ါသည့်� - 

3. ရုံး��သး��ဘာသာစ်�ာ�တစ်�ခါးး ကြော��ည့်ာနှိးင့်�သည့််� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�

4. များိများိတိး�၏ �ည့်ာကြော��စ်�စ်�အတဲ�� အဓိိ� ဘာသာစ်�ာ��ိး ကြော���ခါးျယ�နှိးင့်�သည့််� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�

ဂို။ လူူဝင်း�များုကြီးကိုီ�ကြားကို��ပေါရာ� နှှင်း်� ပေါ�ါင်း��စ်ည့်��ပေါရာ�ဆိုိ�င်း�ရာ� အ�ဏ္ဌာ�များ���

လာ့များျ�ိ�စ်း အသိးင့်��အဝိးင့်��အကြော�ဖြ�င့််� အာ�လား��အတဲ�� များှတသည့််� ကြော�ါင့်��စ်ည့်��များု�ိး ကြော��နှိးင့်�ကြောစ်���အတဲ�� 

လာ့�ည့်��စ်း လာ့များျ�ိ�စ်းတစ်�စ်းသည့်� ၎င့်��၏ �ယ��ိများိတ�အတဲင့်���ှိ လာ့ဝင့်�များုကြီး�း�����ကြော��ဆိးင့်��ာ နှု���ထို့ာ�များျာ�အကြော�် 

သ��ဆိးင့်��ာ ထို့ိ���ခါးျ���များုတစ်�ခါးး �ျင့််�သး��နှိးင့်���� အလာဲ��အကြော��ကြီး�း��ါသည့်� (Kymlicka, ၁၉၉၅ -၂၈၅)။ �ဲ��စ်ည့်���း� 

အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ အစ်းအစ်ဉ်း�အတဲင့်�� �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� ကြောအာ���ါတိး�တဲင့်� အာရုံး�စ့်�စ်ိး���ါသည့်� -

5. များိများိ၏ �ိးယ��ိးင့်� လာ့ဝင့်�များုကြီး�း�����ကြော�� များ့ဝါဒ သတ�များှတ�ထို့ာ��ှိနှိးင့်�သည့််� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�

6. များိများိ၏ �ိးယ��ိးင့်�ကြော���ခါးျယ�ကြော��နှှင့််� ကြော�ါင့်��စ်ည့်��ကြော��ဆိးင့်��ာ စ်�ခါးျ�ိ�စ်�နှု���များျာ��ိး ကြော�ာ�ကြောဆာင့်�နှိးင့်� 

သည့််� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�

ဃ။ ပေါင်းာပေါကြားကို�ဆိုိ�င်း�ရာ� ကိုိ�ယ်��ိ�င်း�အ��������စ်ီများံ�ာင်း်�

လာ့�ည့်��စ်း လာ့များျ�ိ�စ်းတစ်�စ်းအကြော�ဖြ�င့််� “�ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််���ှိ���အတဲ�� �ိးယ��ိးင့်�အစ်ိး�� ထို့ာ��ှိနှိးင့်�ရုံး�ဖြ�င့််� 

များလား�ကြောလာာ��ကြော�။ ���ဒ�ယ�ဖြ�ည့်��ယ�တစ်�ခါးးသည့်� ကြောင့်ဲကြော���နှှင့််� နှိးင့်�င့်�ကြော��အ� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���စ်းများ�ခါးဲင့််� �ှိ�များည့်� 

ဖြ�စ်�သည့်�” (Seymour နှှင့််� Gagnon ၂၀၁၂ - ၄)။ �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ အစ်းအစ်ဉ်း�အတဲင့်�� �ွနှ�း��တိး� 

အကြော�ဖြ�င့််� ကြောအာ���ါတိး�တဲင့်� အာရုံး�စ့်�စ်ိး���ါသည့်� -

7. အခါးဲ�� ကြော�ာ��ခါး�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ

8. နှိးင့်�င့်�အတဲင့်�� ကြွ�ယ�ဝများုများျာ� ဖြ���လာည့်�ခါးဲ�ကြောဝကြော��ကြော�� စ်�စ်�တစ်�ခါးး �ှိကြော�များု

င်း။ များိများိနယ်�ပေါပြများကိုိ� ကိုိ�ယ်��ိ�င်း�စ်ီများံအ���������ာင်း်�

လာ့�ည့်��စ်း လာ့များျ�ိ�စ်းတစ်�စ်းအာ� လာ့များျ�ိ�ကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််� (တစ်�စ်ိတ�တစ်��ိးင့်��) ���ဒကြော���ှင့်��တစ်�ခါးးအတဲင့်�� 

တ���တ့ များိတ����တစ်�ခါးးအဖြ�စ်� စ်ဉ်း��စ်ာ�များည့်�ဖြ�စ်��ါ� ယင့်��အာ� လာ���ှိ �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ အစ်းအစ်ဉ်း� 

နှှင့််��တ�သ��၍ ကြောစ််စ်��ည့်ိိနှုင့်��များုများျာ�နှှင့််� ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�များုများျာ� စ်တင့်�နှိးင့်���� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�ကြော��အ��ထို့ာ��များည့်�ဖြ�စ်�သည့်�။ 

လာ့�ည့်��စ်း လာ့များျ�ိ�စ်းတစ်�ခါးးအာ� ၎င့်��၏ အ�ျ�ိ�စ်း��ဲာ�များျာ�နှှင့််� �းလာာဖြ�စ်�နှိးင့်�သည့််� ဖြ�ဋ္ဌာာ���ခါးျ��တစ်�ခါးး�ိး တာ�ဖြများစ်�နှိးင့်� 
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the constitutional order, we focus on:

9. Capacity to initiate a constitutional revision

10. Possession of a veto right 

f. External self-determination

Within the logic of the right to self-determination (Gagnon 2014, 6), we argue that a 

minority nation should have the right to initiate a democratic process that may lead to 

secession, when it lacks formal recognition and if it legally cannot empower nor consolidate 

its societal culture. Within the constitutional order, we focus on:

11. Capacity to organise a referendum on its territory

12. Right to secede

Conclusion: The Societal Culture Index and its Application 

The scope of the analytical framework presented here is limited to democratic 

multinational (quasi)federations in the Western world. Nonetheless, one of its benefits for 

further research is that comparing the legal capacity of various minority nations to develop 

their societal culture within the context of a multinational (quasi)federation “may help to 

identify options that might otherwise be overlooked [and] allow us to foresee more clearly the 

consequences of particular arrangements advocated” (Watts, 1996: 2).

Consequently, many (quasi)federations and minority nations can be analysed using 

the Societal Culture Index, such as Québec in Canada, Scotland or Wales in the United 

Kingdom, Catalonia, Basque Country, Galicia or Navarra in Spain, Alsace, Brittany or Corsica 

in France, Flanders in Belgium, Jura in Switzerland, Puerto Rico in the United States, South 

Tyrol or Sardinia in Italy, etc. Indeed, we have already used the Index to study the cases of 

Catalonia, Québec and South Tyrol. The results we obtained – i.e. Catalonia 4/12, Québec 

9.5/12 and South Tyrol 6/12 (see Mathieu and Guénette 2017) – then enabled us to formulate 

some normative conclusions.
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သည့််� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�လာည့်�� ကြော��အ���များည့်�ဖြ�စ်�သည့်�။ �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ အစ်းအစ်ဉ်း�အတဲင့်�� �ွနှ�း��တိး� 

အကြော�ဖြ�င့််� ကြောအာ���ါတိး�တဲင့်� အာရုံး�စ့်�စ်ိး���ါသည့်� -

9. �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒ ဖြ�င့်�ဆင့်�ခါးျ��တစ်�ခါးး�ိး စ်တင့်�နှိးင့်�သည့််� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�

10. ဗိုးတိးအာဏ္ဌာာ�ိးင့်�ဆိးင့်�ခါးဲင့််�

စ်။ နယ်�ပေါပြများအရာ သီ�ပြ���လူာတ�လူ��စ်ာ� ရာ��တည့်��ိ�င်း��ာင်း်�

�ိးယ��ိးင့်�ဖြ�ဋ္ဌာာ���ခါးဲင့််�အယ့အဆအတဲင့်�� (Gagnon ၂၀၁၄၊ ၆) လာ့�ည့်��စ်း လာ့များျ�ိ�စ်းတစ်�စ်းအကြော�ဖြ�င့််�               

၎င့်��အကြော�် တ�ာ�ဝင့်� အသိအများှတ�ဖြ��များုများ�ှိဘ� ၎င့်��အကြော�ဖြ�င့််� ၎င့်��၏ လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာယဉ်း�ကြော�ျ�များု�ိး 

ဖြများိင့််�တင့်���� ဖြ�စ်�ကြောစ်၊ ခါးိးင့်�များာကြောစ်���ဖြ�စ်�ကြောစ် ဥ�ကြောဒအ� လား��ကြောဆာင့်�နှိးင့်�ဖြခါးင့်��များ�ှိ�ါ� ခါးဲ�ထို့ဲ��ဖြခါးင့်���ိး ဦး�တည့်�နှိးင့်�သည့််� 

ဒးများိး�ကြော�စ်းဆိးင့်��ာ လား��င့်���စ်ဉ်း�တစ်�ခါးး�ိး စ်တင့်�နှိးင့်�သည့််� အခါးဲင့််�အကြော���ှိသင့််�သည့်�ဟိုး �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� ကြော�ာ�ဖြ� 

လာိး�ါသည့်�။ �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ အစ်းအစ်ဉ်း�အတဲင့်�� �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� ကြောအာ���ါတိး�တဲင့်� အာရုံး� 

စ့်�စ်ိး���ါသည့်� -

11. များိများိ၏ �ယ��ိများိတ�အတဲင့်�� ဆနှဒခါး�ယ့�ဲ�တစ်�ခါးး စ်းစ်ဉ်း��ျင့်���နှိးင့်�သည့််� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�

12. ခါးဲ�ထို့ဲ��ခါးဲင့််�

နိဂို�ံ������သ�ံ�သ����ကို� - လူူ�အ�ာ��အစ်ည့်��အဆိုိ�င်း�ရာ� ယ်ဉ်�ပေါကို��များုအညွှှန��နှှင်း်� ၎င်း��ကိုိ� အသ�ံ���ပြ�င်း��

ဤစ်ာတများ��အတဲင့်�� တင့်�ဆ��ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ�သည့််� စ်ိစ်စ်�ကြောလာ်လာာများု များ့ကြောဘာင့်�၏ �ယ��ယ�အတိးင့်��အတာတဲင့်� 

အကြော�ာ��နှိးင့်�င့်�များျာ�၏ လာ့များျ�ိ�စ်းကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�ကြောသာ (တစ်�စ်ိတ�တစ်��ိးင့်��) ���ဒကြော���ှင့်��များျာ�သာ �ါဝင့်��ါသည့်�။  

များည့်�သိး��င့်�ဆိးကြောစ်�ာများ့ သးကြောတသ�များျာ� ဆ��လာ��လား��ကြောဆာင့်�နှိးင့်����အတဲ�� ၎င့်��များှ ��ှိသည့််� အ�ျ�ိ�ကြော�ျ�ဇာ့� 

တစ်�ခါးးများှာ လာ့များျ�ိ�စ်းကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််� (တစ်�စ်ိတ�တစ်��ိးင့်��) ���ဒကြော���ှင့်��တစ်�ခါးးအတဲင့်�� လာ့�ည့်��စ်း လာ့များျ�ိ�စ်း 

အများျ�ိ�များျ�ိ�တိး�၏ ၎င့်��တိး�၏ လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာ ယဉ်း�ကြော�ျ�များု�ိး �ဲ��ပြီး�ိ��တိး�တ��လာာကြောအာင့်� လား��ကြောဆာင့်�နှိးင့်�သည့််� 

ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ စ်ဲများ���ည့်��ိး နှုင့်��ယှဉ်း�ဖြခါးင့်��ဖြ�င့််� “သတိများများ့များိနှိးင့်�သည့််� ကြော���ခါးျယ�စ်�ာ�ည့်��လာများ��များျာ��ိး ခါးဲ�ဖြခါးာ�သတ�များှတ� 

��� အကြောထို့ာ��အ�့ဖြ��ပြီး�း� သ��ဆိးင့်��ာ စ်ည့်��ရုံး��လာု�်ကြောဆာ�များု အစ်းအများ�များျာ�၏ အ�ျ�ိ�ဆ��များျာ��ိး �ိးများိး�ှင့်��လာင့်��စ်ဲာ 

ကြီး�ိ�တင့်�ခါး��်များှ���နှိးင့်�ကြောစ်ဖြခါးင့်��ဖြ�စ်�သည့်�” (Watts, ၁၉၉၆ - ၂)။

ကြော�ာ��ဆ��တဲ�အဖြ�စ်� (တစ်�စ်ိတ�တစ်��ိးင့်��) ���ဒကြော���ှင့်��နှှင့််� လာ့�ည့်��စ်း လာ့များျ�ိ�စ်းများျာ�စ်ဲာတိး�အာ� လာ့�အ�ဲ�� 

အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာ ယဉ်း�ကြော�ျ�များုအညွှှ����ိး အသး��ဖြ���ာ စ်ိစ်စ်�ကြောလာ်လာာနှိးင့်��ါသည့်�။ ဥ�များာ - �ကြော�ဒါ�ှိ �ဲးဘ��၊ 

ယ့နှိး��တ���င့်��ဒများ���ှိ စ်ကြော�ာ်တလာ�� သိး�များဟိုးတ� ကြောဝလာနှိးင့်�င့်�၊ စ်�ိ���ှိ  �ာတာလာိး��း�ယာ�၊ Basque Country 

ကြောဒသ၊ ဂါါလားဆးယာ သိး�များဟိုးတ� �ဗိုာ�ကြောဒသ၊ ဖြ�င့်�သစ်��ှိ Alsace ကြောဒသ၊ Brittany ကြောဒသ သိး�များဟိုးတ� Corsica ကြောဒသ၊ 

ဘယ�ဂါျ းယ��ှိ �လာ���ဒါ�စ်�ကြောဒသ၊ ဆဲစ်�ဇာာလာ���ှိ ဂါျ���ာ�ကြောဒသ၊ အကြောများ�ိ���နှိးင့်�င့်��ှိ �့အာတိး�း�ိးကြောဒသ၊ အးတလား�ှိ 

South Tyrol ကြောဒသ သိး�များဟိုးတ� ဆာဒး�းယာ�ကြောဒသ၊ အစ်�ှိသည့်�။ အများှ��စ်င့်�စ်စ်�တဲင့်� �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� �ာတာ 

လာိး��း�ယာ�၊ �ဲးဘ�� နှှင့််� South Tyrol တိး�၏ ဖြ�စ်����များျာ��ိး ကြောလာ်လာာ���အတဲ�� အညွှှ����ိး အသး��ဖြ��ခါး�်ပြီး�း� ဖြ�စ်��ါ 

သည့်�။ ��ှိလာာသည့််� �လာဒ�များျာ� - �ာတာလာိး��း�ယာ� ၄/၁၂၊ �ဲးဘ�� ၉.၅/၁၂ နှှင့််� South Tyrol ၆/၁၂ (Mathieu 

နှှင့််� Guénette ၂၀၁၇ �ိး �တ�ရုံု�ါ) - ဖြ�င့််� �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� စ်�နှု���ဆိးင့်��ာကြော�ာ��ခါးျ��အခါးျ�ိ��ိး ကြော��ဆဲ� 

နှိးင့်�ခါး�်�ါသည့်�။ 
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Thus, considering and comparing how minority nations can legally develop their 

societal culture – so they get to stress less their relative feeling of fragility or insecurity – may 

precisely help to find and promote better cohabitation frameworks for the prosperity of 

hospitable multinational (quasi)federations. Therefore, one clear benefit of putting forward a 

constitutional order that helps minority nations to score as high as possible on the Index, is 

that governance and democracy would be globally improved in multinational (quasi)

federations (Mathieu and Guénette 2017).

Given the fact that a multinational (quasi)federation is made of multiple national 

partners, pursuing the federal ideal is a wise choice “for achieving the principle of equality in 

a highly diverse state” (Burgess and Gagnon, 2010: 17). Indeed, for such political associations, 

being comfortable with the expression of diversity must mean that “the equality of the 

constituent member states does not necessarily imply sameness of treatment, because this 

could conceivably contribute to the maintenance of an unjust predicament for a given 

community in a federal setting” (Ibid: 18). Hence, we argue that a multinational (quasi)

federation’s commitment to democracy and federalism is strengthened to the extent that its 

internal minority nation(s) maximise their score on the Societal Culture Index. As a result, the 

democratic expression of the political association would emerge both from the central state 

and the constituent member states.

 

[1] By quasi-federations, we refer broadly to states that, although they might not 

formally be federations in their political and legal order, have introduced in their constitutional 

architecture some significant elements of regional self-rule, and sometimes shared-rule (cf. 

Watts, 1996: 8). The U.K., Spain, Italy, Japan, Netherlands, Indonesia, etc., are few examples 

of such quasi-federations.

Suggested citation: Mathieu, F. and D. Guénette. 2017. ‘Multinational Federalism: How to Measure a 

Federal Deficit’. 50 Shades of Federalism. Available at: http://50shadesoffederalism.com/diversity-

management/multinational-federalism/
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ဤသိး�ဖြ�င့််� လာ့�ည့်��စ်း လာ့များျ�ိ�စ်းများျာ�အကြော�ဖြ�င့််� ၎င့်��တိး�၏ လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာ ယဉ်း�ကြော�ျ�များု�ိး များည့်�သိး� 

တ�ာ�ဝင့်� တိး�တ��ကြောအာင့်� လား��ကြောဆာင့်�နှိးင့်�ကြော��ာင့်�� ထို့ည့််�သဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��ာ နှုင့်��ယှဉ်း�ဖြခါးင့်��ဖြ�င့််� �ွနှ�း��တိး� အကြော�ဖြ�င့််� 

သာယာကြော�ာင့်��များဲ��သည့််� လာ့များျ�ိ�စ်းကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�ကြောသာ (တစ်�စ်ိတ�တစ်��ိးင့်��) ���ဒကြော���ှင့်��များျာ�၏ သာယာဝကြောဖြ�ာ 

ကြော��အတဲ�� �ိးမိျားးကြော�ာင့်��မဲျား��သည့််� အတ့ယှဉ်း�တဲ�ကြော�ထိို့းင့်�ကြော�� မ့ျားကြောဘာင့်�များျာ� �ှာကြော�ဲ��� နှှင့််� အာ�ကြော��ဖြမိျားင့််�တင့်����အတဲ�� 

တိ�ျစ်ဲာ အ�့အည့်းကြော��နှိးင့်��ါသည့်�။ ထို့ိး�ကြော��ာင့််� အညွှှ���တဲင့်� လာ့�ည့်��စ်း လာ့များျ�ိ�စ်းများျာ�၏ �များှတ��ိး တတ�နှိးင့်�သများှ 

အဖြများင့််�ဆး��ဖြ�စ်�ကြောစ်��� အကြောထို့ာ��အ�့ဖြ��များည့််� �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ အစ်းအစ်ဉ်း�တစ်�ခါးး�ိး ထို့ာ��ှိဖြခါးင့်��၏ 

�ှင့်��လာင့်��သည့််� အ�ျ�ိ�ကြော�ျ�ဇာ့�တစ်����များှာ �များာာတစ်�ဝ����ှိ လာ့များျ�ိ�စ်း ကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််� (တစ်�စ်ိတ�တစ်��ိးင့်��) 

���ဒကြော���ှင့်��များျာ�အတဲင့်���ှိ အး��ခါးျ���ကြော��နှှင့််� ဒးများိး�ကြော�စ်းတိး��ိး တိး�တ��လာာကြောစ်ဖြခါးင့်��ဖြ�စ်�များည့်�ဖြ�စ်��ါသည့်� 

(Mathieu နှှင့််� Guénette ၂၀၁၇)။ 

လာ့များျ�ိ�စ်းကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််� (တစ်�စ်ိတ�တစ်��ိးင့်��) ���ဒကြော���ှင့်��တစ်�ခါးးတဲင့်� များိတ����လာ့များျ�ိ�စ်း များျာ�စ်ဲာ 

�ါဝင့်�သဖြ�င့််� “စ်း�လာင့်��ဲ�ဖြ�ာ�များု ဖြများင့််�များာ�သည့််� နှိးင့်�င့်�တစ်�နှိးင့်�င့်�အတဲင့်�� တ���တ့ည့်းများှကြော�� အကြောဖြခါးခါး�များ့�ိး ကြော�ာ�ကြောဆာင့်�နှိးင့်� 

ကြော��အတဲ��” ���ဒ�ယ�စ်�များျာ��ိး ကြော�ာ�ကြောဆာင့်�ဖြခါးင့်��သည့်� ကြော�ာင့်��များဲ��သည့််� ကြော���ခါးျယ�များုတစ်����ဖြ�စ်��ါသည့်� 

(Burgess နှှင့််� Gagnon, ၂၀၁၀ - ၁၇)။ အများှ��စ်င့်�စ်စ်�တဲင့်� ထို့ိးသိး�ကြောသာ နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ အသင့်��အ�ဲ��များျာ� အတဲ�� 

စ်း�လာင့်��ဲ�ဖြ�ာ�များုအာ� ကြော�ာ�ဖြ���� သကြောဘာတ့ည့်းကြော��သည့်� “�ါဝင့်�သည့််� ဖြ�ည့်��ယ�များျာ�အတဲ�� တ���တ့�ှိကြော��သည့်� 

တ့ည့်းစ်ဲာဆ��ဆ�ကြော���ိးသာ ဆိးလာိးဖြခါးင့်��များဟိုးတ�ကြော��ာင့်�� အဓိိ�ံာယ���ါသည့်�။ အဘယ်�ကြော��ာင့််�ဆိးကြောသာ� ယင့်��သည့်� 

���ဒ�ယ�အခါးင့်��အ�ျင့်��တစ်�ခါးးအတဲင့်�� သ��ဆိးင့်��ာအသိးင့်��အဝိးင့်��တစ်�ခါးးအကြော�် များများှတသည့််� ဖြ�ဿ�ာတစ်���� 

�ိး ဆ��လာ��တည့်��ှိကြော�ကြောစ်နှိးင့်�ကြောသာကြော��ာင့််�ဖြ�စ်��ါသည့်�” (Ibid: - ၁၈)။ ထို့ိး�ကြော��ာင့််� �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� 

ဒးများိး�ကြော�စ်းနှှင့််� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�တိး�အကြော�် လာ့များျ�ိ�စ်းကြော�ါင့်��စ်း��ါဝင့်�သည့််� (တစ်�စ်ိတ�တစ်��ိးင့်��) ���ဒကြော���ှင့်��တစ်�ခါးး၏ 

�တိ�ဝတ�သည့်� လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာ ယဉ်း�ကြော�ျ�များုအညွှှ���တဲင့်� ၎င့်��၏ လာ့�ည့်��စ်း လာ့များျ�ိ�စ်း(များျာ�) ၏ �များှတ� 

များျာ��ိး အများျာ�ဆး��ဖြ�စ်�ကြောအာင့်� လား��ကြောဆာင့်�နှိးင့်�သည့််� အတိးင့်��အတာအထို့ိ ခါးိးင့်�များာအာ�ကြော�ာင့်��ကြောစ်သည့်�ဟိုး ကြော�ာ�ဖြ�လာိး 

�ါသည့်�။ �လာဒ�အဖြ�စ်� နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ အ�ဲ��အစ်ည့်��၏ ဒးများိး�ကြော�စ်းဆိးင့်��ာကြော�ာ�ဖြ�များုသည့်� ဗိုဟိုိးအစ်ိး��နှှင့််� 

အစ်ိတ�အ�ိးင့်��အ�ဲ��ဝင့်� အစ်ိး��များျာ� နှှစ်�ခါးးစ်လား��တိး�များှ ကြော�်ကြော�ါ��လာာများည့်�ဖြ�စ်�သည့်�။ 

[၁] �ွနှ�း��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� တစ်�စ်ိတ�တစ်��ိးင့်�� ���ဒကြော���ှင့်��များျာ�ဟိုး ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ��ာတဲင့်� နှိးင့်�င့်�ကြော��နှှင့််� ဥ�ကြောဒ 

ဆိးင့်��ာ အစ်းအစ်ဉ်း�တိး�အ� တ�ာ�ဝင့်����ဒကြော���ှင့်��များျာ�များဟိုးတ�ကြောသာ�လာည့်�� ၎င့်��တိး�၏ �ဲ��စ်ည့်���း�အကြောဖြခါးခါး�ဥ�ကြောဒ 

ဆိးင့်��ာ �ဲ��စ်ည့်���း�များျာ�အတဲင့်�� ကြောဒသဆိးင့်��ာ�ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များုနှှင့််� တစ်�ခါးါတစ်���တဲင့်� များှကြောဝအး��ခါးျ���များု အစ်ိတ� 

အ�ိးင့်��အခါးျ�ိ� သိသိသာသာ �ါဝင့်�သည့််� နှိးင့်�င့်�များျာ��ိး ကြောယဘးယျအာ�ဖြ�င့််� �ည့်�ညွှှ���ကြောဖြ�ာဆိးဖြခါးင့်��ဖြ�စ်��ါသည့်� (cf. 

Watts, ၁၉၉၆ - ၈)။ ယ့ကြော�၊ စ်�ိ��၊ အးတလား၊ ဂါျ���၊ �ယ�သာလာ��၊ အင့်�ဒိး�း��ှာ�၊ အစ်�ှိသည့်�တိး�သည့်� ထို့ိးသိး�ကြောသာ 

တစ်�စ်ိတ�တစ်��ိးင့်��- ���ဒကြော���ှင့်�� ဥ�များာများျာ�ဖြ�စ်����ါသည့်�။

 

အဆိုိ�ပြ��ထား��သည့််� ကိုိ��ကို����ကို� - Mathieu, F. နှှင်း်� D. Guénette. ၂၀၁၇ ‘လူူများ��ိ�စ်�ပေါ�ါင်း��စ်�ံ�ါဝင်း�သည့််� �ကို�ဒရာယ်�စ်နစ်� 

- �ကို�ဒရာယ်�လူိ�အ����ကို�တစ်���အ�� များည့်�သိ�� တိ�င်း��တ�နှိ�င်း�သနည့်��။’ �ကို�ဒရာယ်�စ်နစ်�၏ အသာင်း�ကိုာ� ၅၀။ http:// 

50shadesoffederalism.com/diversity-management/multinational-federalism/ တာင်း� �တ�ရှုုနှိ�င်း��ါသည့်�။ 
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၅။ နှိ�င်း�င်းံပေါရာ� �ါတီများ��� - 
�ကို�ဒရာယ်�လူ���င်းန��စ်ဉ်�ကိုိ� 
ပေါများ�င်း��နှှင်း�၍ 
�ကို�ဒရာယ်�သဏ္ဌာာ�န�များ���နှှင်း်� 
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အနှှစ်������

���ဒ�ယ�စ်�စ်�များျာ��ှိ နှိးင့်�င့်�ကြော���ါတးများျာ�၏ သင့််�တင့််�ကြောလာျာ���တ�ကြောသာ အခါး����ဏ္ဍ 

များျာ�နှှင့််� စ်��လာျဉ်း��၍ လာစ်�ဘ�ယ�အဖြများင့်��ှိသ့များျာ�နှှင့််� လာ့များျာ�စ်းအး��ခါးျ���ကြောသာ ဒးများိး�ကြော�စ်းစ်�စ်��ိး 

ကြောထို့ာ��ခါး�သ့များျာ�အ��ာ� ဖြခါးာ��ာ�သည့််� အဖြများင့်�များျာ��ှိကြော����ါသည့်�။ �ါတးများျာ�အာ� ���ဒ�ယ� 

ဆိးင့်��ာ အာဏ္ဌာာများျာ�ခါးဲ�ကြောဝများုများျာ��ိး �ာ�ဲယ�ကြောစ်ာင့််�ကြော�ှာ��သ့များျာ�အဖြ�စ်� ရုံုဖြများင့်���သလာိး 

တစ်�သများတ�တည့်���ှိသည့််� နှိးင့်�င့်�ကြော��များ့ဝါဒများျာ� ကြော�ာ�ကြောဆာင့်���� ���ဒ�ယ�ဆိးင့်��ာ အတာ�အဆး� 

များျာ��ိး ကြော�ျာ�လာှာ�နှိးင့်�များည့််� �ိ�ိယာများျာ�အဖြ�စ်�လာည့်�� ရုံုဖြများင့်���သည့်�။ �ည့်ာ�ှင့်�များျာ�သည့်� 

�ယ�ကြောဖြများကြောဒသဆိးင့်��ာ �ါတးနှိးင့်�င့်�ကြော��တဲင့်�  �ါတးများျာ�အ��ာ� ယှဉ်း�ပြီး�ိ�င့်�များုအတဲင့်�� အခါးျ�ိ�ည့်းများု 

အတိးင့်��အတာနှှင့််� �ါတးအ�ဲ��အစ်ည့်��များျာ�အတဲင့်�� အလာျာ�လာိး�� ကြော�ါင့်��စ်ည့်��များု အတိးင့်��အတာ 

စ်သည့််� ရုံုကြောထို့ာင့််�နှှစ်����တိး��ိး စ်ိစ်စ်�ကြောလာ်လာာများုများျာ�အတဲင့်�� ကြောလာ်လာာခါး�်���ါသည့်� - ။ �ါတးများျာ� 

အကြော�ဖြ�င့််� အဆင့််�များျာ�စ်ဲာ�ါဝင့်�သည့််� နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ �တ�ဝ����ျင့်��ိး တး��ဖြ���သည့််�  �ည့်��လာများ�� 

များျာ� အများျ�ိ�များျ�ိ� �ှိ���ါသည့်�။ ရုံု��ကြောထို့ဲ�သည့််� နှှစ်�ဦး�နှှစ်���� အဖြ���အလာှ�� တး��ဖြ���များုတစ်�ခါးး 

အတဲင့်�� �ါတးများျာ�သည့်� ���ဒ�ယ��ဲ��စ်ည့်���း�များျာ�နှှင့််� လာိး��ကြောလာျာည့်းကြောထို့ဲ ခါးျ�ိ�ည့်ိိခါး�်��သလာိး 

တစ်�ခါးျ�ိ�တည့်��တဲင့်� ���ဒ�ယ�ဆိးင့်��ာ ကြော���လာျာ�များုများျာ��ိးလာည့်�� ကြောများာင့်��နှှင့်�ခါး�်��သည့်�။ 

Abstract

Liberal thinkers and supporters of majoritarian democracy are at odds 

with each other on the proper role of political parties in federal systems. 

Parties are seen either as guardians of the federal division of powers or as 

instruments to transcend federal barriers for the pursuit of uniform public 

policies. In analytical accounts, scholars have looked at two dimensions of 

territorial party politics: the level of symmetry in party competition and the 

degree of vertical integration within party organisations. There are many 

different ways, in which parties have responded to a multi-level political 

environment. In a complex two-way mutual interaction, parties have adapted 

to federal structures while at the same time driving federal dynamics.
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Introduction

The role of political parties in federal systems has been debated for centuries (for an 

overview, see Detterbeck, 2012: 14-29). For liberal thinkers, on the one hand, the federal 

system of checks and balances has provided an institutional guarantee for curing the 

“mischiefs of faction”, as James Madison famously put it in the Federalist Papers of 1787/88 

(Hamilton et al., 1987). With the division of state competences, federalism creates regional 

bastions of power and thus structurally inhibits the emergence of unified and hierarchical 

parties (Truman, 1967). Recent accounts of this school of thought stress the importance of 

integrated parties, i.e. parties that organise and compete across the entire territory of a 

political entity. While such parties remain decentralised organisations, they are capable of 

multi-level accommodation and cooperation. Political stability stems from clever federal 

arrangements that provide incentives for parties to accept political decentralisation as a 

means to enhance their own electoral self-interests (Filippov et al, 2004).

For supporters of popular sovereignty, on the other hand, federalism has hampered 

the expression of the democratic will of the people. The federal division of powers deprives 

citizens of their chances to choose among competing policy offers and to control decisions of 

their political representatives (Duverger, 1951). In this view, integrated and unified parties, 

which combine parliamentary discipline and programmatic coherence, are a way to transcend 

federal barriers. As state-wide parties, they can craft public policies aiming at legal equality 

and political efficacy. While federalism has its demos-constraining potential, parties may be 

key for demos-enabling political action (Stepan, 2001).

The Legacy of William Riker: Two Dimensions of Analysis

Empirical research on the territorial dimension of party politics has mushroomed over 

the last twenty-odd years (e.g., Thorlakson, 2007; Swenden and Maddens, 2009; Hepburn, 

2010; Massetti and Toubeau, 2014). Most of these works refer to the analytical framework 

developed by William Riker (1964) in what was the first systematic attempt of arriving at a 

party-based theory of federalism.
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နိဒါန��

���ဒ�ယ�စ်�စ်�များျာ�အတဲင့်���ှိ နှိးင့်�င့်�ကြော���ါတးများျာ�၏  အခါး����ဏ္ဍနှှင့််��တ�သ��၍ �ာစ်းနှှစ်�ကြော�ါင့်��များျာ�စ်ဲာ 

ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�ဖြင့်င့်��ခါးး�များုများျာ��ှိခါး�်�ါသည့်� (အနှှစ်�ခါးျ���ကြော�ာ�ဖြ�ခါးျ��တစ်�ခါးးအတဲ�� Detterbeck, ၂၀၁၂ - ၁၄-၂၉ �ိး �တ�ရုံု 

�ါ။) တစ်����တဲင့်� လာစ်�ဘ�ယ�ဝါဒးများျာ�အတဲ�� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�၏ အဖြ���အလာှ��ထို့ိ���ကြော�ျာင့်��များုများျာ�သည့်� ၁၇၈၇

/၈၈ Federalist စ်ာတများ��များျာ� (Hamilton နှှင့််� အဖြခါးာ��းဂါဂိ�လာ�များျာ�၊ ၁၉၈၇) အတဲင့်�� James Madison ၏ ထို့င့်��ှာ� 

သည့််� ကြော�ာ�ဖြ�ခါးျ��အတိးင့်�� “ဂါိးဏ္ဌာ���ဲ�များုများျာ�၏ ဒး�ခများျာ�” �ိး �းသ��� အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��ဆိးင့်��ာ အာများခါး�တစ်�ခါးး 

ကြော��ခါး�်သည့်�။ ���ဒ�ယ�စ်�စ်�သည့်� အစ်ိး��၏ လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာများျာ�အာ� ခါးဲ�ကြောဝဖြခါးင့်��ဖြ�င့််� ကြောဒသများျာ�အလာိး�� 

အာဏ္ဌာာ�ိး ခါးးခါး��ာ�ဲယ�ကြော��သည့််� အ�ာများျာ�ဖြ�စ်�ကြော�်လာာကြောစ်ပြီး�း� တစ်�စ်းတစ်�စ်ည့်��တည့်���ှိကြော�ပြီး�း� အထို့��ကြောအာ�� 

အဆင့််�ဆင့််�အး��ခါးျ���သည့််� �ါတးများျာ�ကြော�်ကြော�ါ��လာာများု�ိး �ဲ��စ်ည့်��တည့်�ကြောဆာ���း�အ� တာ�ဆး�ထို့ာ�သည့်�(Truman, 

၁၉၆၇)။ ဤအယ့အဆ၏ လာတ�တကြောလာာကြော�ာ�ဖြ�ခါးျ��များျာ�တဲင့်� စ်းစ်ည့်��ထို့ာ�သည့််��ါတးများျာ� တစ်��ည့်��အာ�ဖြ�င့််� 

နှိးင့်�င့်�ကြော��အ�ဲ��အစ်ည့်��တစ်�ခါးး၏ �ိးင့်�����ယ�ကြောဖြများတစ်�ခါးးလား��တဲင့်� စ်းစ်ည့်��ယှဉ်း�ပြီး�ိ�င့်���သည့််� �ါတးများျာ�၏ အကြော���ါများု�ိး 

အကြောလာ�ထို့ာ�ကြော�ာ�ဖြ�ထို့ာ���သည့်�။ ထို့ိးသိး�ကြောသာ�ါတးများျာ�သည့်� ဗိုဟိုိးခါးျ����ိးင့်�များု ကြောလာှာ်ခါးျထို့ာ�ကြောသာ အ�ဲ��အစ်ည့်�� 

များျာ� ဖြ�စ်�ကြော�ဆ�ကြောသာ�ဖြင့်ာ� အဆင့််�များျာ�စ်ဲာ�ါဝင့်�သည့််� လာိး��ကြောလာျာည့်းကြောထို့ဲ ခါးျ�ိ�ည့်ိိများုနှှင့််� �့�ကြော�ါင့်��ကြောဆာင့်�����များုတိး��ိး 

လား��ကြောဆာင့်�နှိးင့်���သည့်�။ နှိးင့်�င့်�ကြော��တည့်�ပြီးင့်ိများ�များုသည့်� �ါတးများျာ�အကြော�ဖြ�င့််� ၎င့်��တိး�၏ ကြော���ကြော�ာ���ဲ�ဆိးင့်��ာ �ိးယ��ိးင့်� 

အ�ျ�ိ�စ်း��ဲာ�များျာ��ိး ဖြများိင့််�တင့်�ကြော��များည့််� �ည့်��လာများ��တစ်����အဖြ�စ်� နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ ဗိုဟိုိးခါးျ����ိးင့်�များုကြောလာှာ်ခါးျဖြခါးင့်���ိး 

လာ��ခါး���� ဆဲ�ကြောဆာင့်�များုများျာ�ကြော���ါသည့်� (Filippov နှှင့််� အဖြခါးာ��းဂါဂိ�လာ�များျာ�၊ ၂၀၀၄)။ 

အဖြခါးာ�တစ်����တဲင့်� လာ့များျာ�စ်းအး��ခါးျ���များု�ိး ကြောထို့ာ��ခါး�အာ�ကြော��သ့များျာ�အတဲ�� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�သည့်� 

ဖြ�ည့်�သ့များျာ�၏ ဒးများိး�ကြော�စ်း�ည့်���ျ ဆနှဒထို့းတ�ကြော�ာ�များု�ိး အတာ�အဆး�ဖြ�စ်�ကြောစ်ခါး�်သည့်�။ ���ဒ�ယ�စ်�စ်�၏ အာဏ္ဌာာ 

ခါးဲ�ကြောဝများုသည့်� ဖြ�ည့်�သ့များျာ�အတဲ�� အပြီး�ိ�င့်�အဆိးင့်� များ့ဝါဒ�များ��လာှများ��ခါးျ��များျာ�အ���များှ ကြော���ခါးျယ�နှိးင့်����နှှင့််� ၎င့်��တိး�၏ 

နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ �ိးယ�စ်ာ�လာှယ�များျာ�၏ ဆး��ဖြ�တ�ခါးျ��များျာ��ိး ထို့ိ���ခါးျ���နှိးင့်���� အခါးဲင့််�အကြော��များျာ��ိး ဆး��ရုံု��ကြောစ်သည့်� 

(Duverger, ၁၉၅၁)။ ဤအဖြများင့်�အ� �ါလားများ��ဆိးင့်��ာစ်ည့်���များ��များျာ�နှှင့််� အစ်းအစ်ဉ်း�တ�ျ စ်းစ်ည့်��ထို့ာ�များုတိး��ိး 

ကြော�ါင့်��စ်��ထို့ာ�သည့််� တစ်�စ်းတစ်�စ်ည့်��ထို့� စ်းကြော�ါင့်��ထို့ာ�ကြောသာ�ါတးများျာ�သည့်� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�ဆိးင့်��ာ အတာ�အဆး� 

များျာ��ိး ကြော�ျာ�လာှာ�နှိးင့်�များည့််� �ည့်��လာများ��တစ်����ဖြ�စ်�သည့်�။ နှိးင့်�င့်�အဆင့််��ါတးများျာ�အဖြ�စ်� ၎င့်��တိး�သည့်� ဥ�ကြောဒဆိးင့်��ာ 

တ���တ့ည့်းများှများုနှှင့််� နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာထို့ိကြော�ာ��များုတိး��ိး �စ်�များှတ�ထို့ာ�သည့််� ဖြ�ည့်�သ့�ကြော���ာများ့ဝါဒများျာ��ိး ကြော��ဆဲ�နှိးင့်� 

��သည့်�။ ���ဒ�ယ�စ်�စ်�သည့်� လာ့ထို့း�ိး ���်သတ�နှိးင့်�သည့််�အလာာ�အလာာ �ှိကြောသာ�လာည့်�� �ါတးများျာ�သည့်� လာ့ထို့း 

�ိး အာ�ကြော��ဖြများိင့််�တင့်�သည့််� နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာလား��ကြောဆာင့်�များုများျာ�အတဲ�� အကြောဖြ�ဖြ�စ်�နှိးင့်��ါသည့်� (Stepan, ၂၀၀၁)။

William Riker ၏ အပေါများာ - စ်ိစ်စ်�ပေါလူ်လူ�များု၏ ရှုုပေါထား�င်း်�နှှစ်���

လာဲ��ခါး�်သည့််� နှှစ်�ကြော�ါင့်��နှှစ်�ဆယ�ခါး��်အတဲင့်�� �ါတးနှိးင့်�င့်�ကြော��စ်�စ်�၏ �ယ�ကြောဖြများကြောဒသဆိးင့်��ာရုံုကြောထို့ာင့််�နှှင့််� 

�တ�သ��၍ လာ��ကြောတဲ�သးကြောတသ�များျာ� ကြော�်ခါးျင့်��ည့်ခါးျင့်�� ကြော�်ကြော�ါ��လာာခါး�်သည့်� (ဥ�များာ Thorlakson, ၂၀၀၇; 

Swenden နှှင့််� Maddens, ၂၀၀၉; Hepburn, ၂၀၁၀; Massetti နှှင့််� Toubeau, ၂၀၁၄)။ အဆိး�ါ သးကြောတသ� 

အများျာ�စ်းတိး�သည့်� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�၏ �ါတးအကြောဖြခါးဖြ��သးအိး�းတစ်�ခါးး ��ှိကြော��အတဲ�� �ထို့များဆး��အကြီး�ိများ� စ်�စ်�တ�ျ 

ကြီး�ိ���များ��များုတစ်�ခါးးအတဲင့်�� William Riker (၁၉၆၄) ကြော��ဆဲ����တး�ခါး�်ကြောသာ စ်ိစ်စ်�ကြောလာ်လာာများုဆိးင့်��ာ များ့ကြောဘာင့်�တစ်�ခါးး�ိး 

များှးဖြင့်များ��ထို့ာ���သည့်�။ 
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Riker saw federal dynamics – movements towards a more centralised or a more 

decentralised distribution of legislative and administrative competences between the 

territorial levels – determined by the structures of the party system. In places, where state-

wide governments can command their party fellows in sub-state office, the federal level will 

extend its hold. By contrast, in situations where different parties govern at different levels 

(partisan disharmony), sub-state governments will use their powers to withstand any attempts 

of centralisation (see also Filippov et al., 2004: 22-26).

While Riker’s theory lacks complexity, the two dimensions on which he focuses his 

analysis had lasting effect on subsequent scholarship of territorial party politics:

1. the degree of symmetry between the state-wide and sub-state arenas of party 

competition.

2. the degree of vertical integration within party organisations.

The first dimension, symmetry in party competition, refers to the degree to which 

political constellations are congruent between territorial levels. In party systems with high 

levels of symmetry, electoral behaviour is quite similar in state-wide and sub-state elections 

as the same kind of cleavages are structuring the different arenas. The individual parties are 

present across levels and they tend to choose the same partners for government coalitions. 

The less these characteristics are given, the more asymmetrical party competition is. In party 

systems with low levels of symmetry, there is a more autonomous space for sub-state politics. 

Asymmetry in party competition is often associated with the success of non-state-wide 

parties. In many places, non-state-wide parties, which focus their agendas on regional 

empowerment, have been highly important for the revival of a territorial dimension of party 

politics (De Winter et al., 2006; Hepburn, 2010).

The second dimension, integration of party organisations, looks at the political 

linkages between different party levels. Integrated parties show a strong degree of formal and 

informal cooperation across levels which allows to paint the picture of a unified organisation 

which works for common political goals. There is a common membership structure from the 
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Riker သည့်� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�၏ ကြော���လာျာ�များုများျာ� - �ယ�ကြောဖြများကြောဒသဆိးင့်��ာ ယ့�စ်�များျာ�အ��ာ� ဥ�ကြောဒဖြ��ကြော�� 

နှှင့််� အး��ခါးျ���ကြော��ဆိးင့်��ာလား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာများျာ� ခါးဲ�ကြောဝ�ာတဲင့်� �ိးများိး၍ ဗိုဟိုိးများှခါးျ����ိးင့်�ထို့ာ�ကြောသာ သိး�များဟိုးတ� ဗိုဟိုိး 

ခါးျ����ိးင့်�များု �ိးများိးကြောလာှာ်ခါးျထို့ာ�ကြောသာခါးဲ�ကြောဝများုများျာ�အတဲ�� ကြော���လာျာ�များုများျာ� - အာ� �ါတးစ်�စ်�၏ �ဲ��စ်ည့်���း�များျာ�များှ အဆး�� 

အဖြ�တ�ကြော��ကြော��ာင့်�� ကြောတဲ�ဖြများင့်�ခါး�်သည့်�။ နှိးင့်�င့်�အဆင့််�အစ်ိး��များျာ�အကြော�ဖြ�င့််� ကြောဒသအဆင့််� အစ်ိး��ရုံး��များျာ��ှိ ၎င့်��တိး�၏ 

�ါတးဝင့်�များျာ�အကြော�် ထို့ိ���ခါးျ���နှိးင့်�သည့််�အကြောဖြခါးအကြော�များျာ�တဲင့်� ���ဒ�ယ�အဆင့််�သည့်� ၎င့်��၏ ခါးျ����ိးင့်�များု�ိး တိး�ခါးျ�� 

များည့်�ဖြ�စ်�သည့်�။ အဖြခါးာ�တစ်����တဲင့်� များတ့ည့်းသည့််�အဆင့််�များျာ�၌ များတ့ည့်းသည့််��ါတးများျာ�များှ အး��ခါးျ���သည့််�အခါးါ 

(�ါတးများျာ�အ��ာ� များည့်းညွှဲတ�များု) ကြောဒသအဆင့််�အစ်ိး��များျာ�သည့်� များည့်�သည့််� ဗိုဟိုိးခါးျ����ိးင့်���� ကြီး�ိ���များ��များု�ိးများဆိး 

ကြုံ��်ကြုံ��်ခါး�နှိးင့်���� ၎င့်��တိး�၏ အာဏ္ဌာာများျာ��ိး အသး��ဖြ����များည့်�ဖြ�စ်�သည့်� (Filippov နှှင့််� အဖြခါးာ��းဂါဂိ�လာ�များျာ�၊ ၂၀၀၄ - 

၂၂-၂၆ �ိး �တ�ရုံု�ါ)။ 

Riker ၏ သးအိး�းသည့်� ရုံု��ကြောထို့ဲ������များုများ�ှိကြောသာ�လာည့်�� သ့၏ စ်ိစ်စ်�ကြောလာ်လာာများုတဲင့်� အာရုံး�စ့်�စ်ိး��ထို့ာ�သည့််� 

ရုံုကြောထို့ာင့််�နှှစ်�ခါးးတိး�သည့်� �ယ�ကြောဖြများကြောဒသဆိးင့်��ာ �ါတးနှိးင့်�င့်�ကြော��စ်�စ်�နှှင့််��တ�သ��သည့််� ကြော�ာ���ိးင့်���ည့်ာ�ှင့်�များျာ� 

အကြော�် ကြော��ှည့်�သ��ကြော�ာ��များုတစ်�ခါးး�ှိခါး�်�ါသည့်�။ - 

၁။ �ါတးများျာ�၏ နှိးင့်�င့်�အဆင့််� ယှဉ်း�ပြီး�ိ�င့်�များု �ယ��ယ�များျာ�နှှင့််� ကြောဒသအဆင့််�ယှဉ်း�ပြီး�ိ�င့်�များု �ယ��ယ�များျာ�အ��ာ� 

အခါးျ�ိ�ည့်းများု အတိးင့်��အတာ 

၂။ �ါတးအ�ဲ��အစ်ည့်��များျာ�အ��ာ� အလာျာ�လာိး��ကြော�ါင့်��စ်ည့်��များု အတိးင့်��အတာ

�ထို့များရုံုကြောထို့ာင့််�ဖြ�စ်�ကြောသာ �ါတးများျာ�၏ ယှဉ်း�ပြီး�ိ�င့်�များုများျာ�အတဲင့်��အခါးျ�ိ�ည့်းများုသည့်� �ယ�ကြောဖြများကြောဒသဆိးင့်��ာ 

အဆင့််�များျာ�အ��ာ��ှိ နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ အခါးင့်��အ�ျင့်��များျာ�၏ တစ်�ထို့��တည့်���ျများု အတိးင့်��အတာ�ိး �ည့်�ညွှှ��� 

သည့်�။ အခါးျ�ိ�ည့်းများု ဖြများင့််�များာ�သည့််� �ါတးစ်�စ်�များျာ�အတဲင့်�� တ့ည့်းသည့််� �ဲ�ဖြ�ာ�များုများျာ�သည့်� အများျ�ိ�များျ�ိ�ကြောသာ ယှဉ်း�ပြီး�ိ�င့်�များု 

�ယ��ယ�များျာ��ိး �ဲ��စ်ည့်��ထို့ာ�သဖြ�င့််� ကြော���ကြော�ာ���ဲ�ဆိးင့်��ာအဖြ��အများ့များျာ�သည့်� နှိးင့်�င့်�အဆင့််�ကြော���ကြော�ာ���ဲ�များျာ�နှှင့််� 

ကြောဒသအဆင့််�ကြော���ကြော�ာ���ဲ�များျာ�တဲင့်� အကြောတာ�အသင့််� ဆင့်�တ့��သည့်�။ �ါတးတစ်�ခါးးခါးျင့်��စ်းတိး�သည့်� အဆင့််� 

အများျ�ိ�များျ�ိ�တိး�တဲင့်��ှိ��ပြီး�း� ၎င့်��တိး�သည့်� အစ်ိး��အတဲင့်�� များဟိုာများိတ��ဲ��များုများျာ�အတဲ�� တ့ည့်းသည့််�များိတ�ဘ��များျာ��ိး 

�င့်� ကြော���ခါးျယ�ကြောလာ်�ှိ��သည့်�။ အဆိး�ါလာ�ခဏ္ဌာာများျာ� �ည့်���ါ�ကြောလာကြောလာ �ါတးများျာ�အ��ာ� ယှဉ်း�ပြီး�ိ�င့်�များုတဲင့်� အခါးျ�ိ� 

ည့်းများု �ိးများိးများျာ�ဖြ�ာ�ကြောလာကြောလာဖြ�စ်�သည့်�။ အခါးျ�ိ�ည့်းများု �ည့်���ါ�သည့််� �ါတးစ်�စ်�များျာ�တဲင့်� ကြောဒသအဆင့််� နှိးင့်�င့်�ကြော��အတဲ�� 

�ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််��သည့််� ဝ����ျင့်� �ိးများိးများျာ�ဖြ�ာ�သည့်�။ �ါတးများျာ�ယှဉ်း�ပြီး�ိ�င့်�များုအတဲင့်�� အခါးျ�ိ�များည့်းများုသည့်� နှိးင့်�င့်� 

အဆင့််�များဟိုးတ�သည့််� �ါတးများျာ�၏ ကြောအာင့်�ဖြများင့်�များုနှှင့််� ဆ��စ်��ကြော�ကြောလာ်�ှိသည့်�။ ကြော��ာများျာ�စ်ဲာတိး�တဲင့်� များိများိတိး�၏ 

အစ်းအစ်ဉ်း�များျာ��ိး ကြောဒသဆိးင့်��ာလား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာ��ှိကြော��တဲင့်� အာရုံး�စ့်�စ်ိး��သည့််� နှိးင့်�င့်�အဆင့််�များဟိုးတ�ကြောသာ 

�ါတးများျာ�သည့်� �ါတးနှိးင့်�င့်�ကြော��စ်�စ်�တစ်�ခါးး၏ �ယ�ကြောဖြများကြောဒသဆိးင့်��ာ ရုံုကြောထို့ာင့််��ိး ဖြ���လာည့်�အသ��သဲင့်���ာတဲင့်� 

အလာဲ��အကြော���ါခါး�်သည့်� (De Winter နှှင့််� အဖြခါးာ��းဂါဂိ�လာ�များျာ�၊ ၂၀၀၆၊ Hepburn, ၂၀၁၀)။ 

ဒးတိယကြောဖြများာ��ရုံုကြောထို့ာင့််�တဲင့်� �ါတးအ�ဲ��အစ်ည့်��များျာ�အာ� ကြော�ါင့်��စ်ည့်��ဖြခါးင့်��သည့်� များတ့ည့်းသည့််� �ါတး 

အဆင့််�အများျ�ိ�များျ�ိ�တိး�အ��ာ��ှိ နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာခါးျတိ�ဆ��များုများျာ��ိး ��ည့််�ရုံုသည့်�။ စ်းစ်ည့်��ထို့ာ�သည့််� �ါတးများျာ� 

သည့်� ဘး�နှိးင့်�င့်�ကြော���ည့်�များှ���ခါးျ��များျာ�အတဲ�� လား��ကြောဆာင့်�သည့််� တစ်�ခါးးတည့်��ဖြ�စ်�ကြောသာ အ�ဲ��အစ်ည့်��တစ်�ခါးး�ိး �း�စ်� 

ကြော��ဆဲ�နှိးင့်�ကြောစ်သည့််� အဆင့််�အများျ�ိ�များျ�ိ�တိး�အတဲင့်�� တ�ာ�ဝင့်�နှှင့််� တ�ာ�ဝင့်�များဟိုးတ�သည့််� �့�ကြော�ါင့်��ကြောဆာင့်�����များုများျာ� 

အတဲ�� ခါးိးင့်�များာအာ�ကြော�ာင့်��သည့််� အတိးင့်��အတာတစ်�ခါးး�ိး ဖြ�သကြော�သည့်�။ ကြောဒသအဆင့််�နှှင့််� နှိးင့်�င့်�အဆင့််� အ��ာ� 

တဲင့်� တ့ည့်းသည့််�အ�ဲ��ဝင့်��ဲ��စ်ည့်���း�တစ်�ခါးး၊ အလား��အ�ိးင့်�ကြော���လာျာ�များုများျာ�နှှင့််��တ�သ��၍ �ါတးကြောခါးါင့်��ကြောဆာင့်�များျာ� 



I       Political Parties: Driving Federal Dynamics, adapting to Federal Structures 92 

local to the state-wide level, linkages between party elites in terms of career movements and 

mutual representation in leadership bodies, structures of joint decision-making with regard 

to party programs and strategies as well as a sharing of material resources (finances, staff). 

Parties in which these characteristics are weak have a low degree of vertical integration 

(Dyck, 1996).

Integrated parties can be steered either from above or from below (Deschouwer, 

2006: 293-94). Sub-state branches may have an important voice at the centre and possess 

some autonomy rights, or they may lack both. In order to clarify territorial power balances 

inside political parties, several scholars have resorted to the federal categories of shared-rule 

and self-rule (see Swenden and Maddens, 2009; Thorlakson, 2009). The former relates to the 

dimension of vertical integration, whereas the latter studies the capacities of sub-state 

branches to determine their own personnel and policies.

Capturing the possible combinations of self-rule and shared-rule, Detterbeck and 

Hepburn (2010) developed a typology of integrated multi-level parties. In unitarist parties, 

there is a high level of vertical integration combined with low levels of sub-state autonomy. 

Autonomist parties represent the opposite pattern. But there are also parties which score 

high on both scores; sub-state branches have leverage at central party level while controlling 
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လုု�က််ရေးလု��ညီီရေး�ေ ချိ�နု်း်ညီိုခြချိင််း    ၊     

93

အ��ာ� ခါးျတိ�ဆ��များုများျာ�နှှင့််� ကြောခါးါင့်��ကြောဆာင့်�များျာ�အ��ာ� အဖြ���အလာှ�� �ိးယ�စ်ာ�ဖြ��များု၊ �ါတးအစ်းအစ်ဉ်း�များျာ�၊ 

ဗိုျ�ဟိုာများျာ�နှှင့််��တ�သ��သည့််� �့�တဲ�ဆး��ဖြ�တ�ခါးျ��ခါးျများှတ�များု �ဲ��စ်ည့်���း�များျာ�နှှင့််�တ�ဲ ရုံး���ိးင့်��ဆိးင့်��ာ အ�င့်��အဖြများစ်� 

များျာ� များှကြောဝဖြခါးင့်�� (ဘဏ္ဍာကြော��၊ ဝ��ထို့များ��) တိး��ှိကြော�သည့်�။ အဆိး�ါလာ�ခဏ္ဌာာများျာ� အာ��ည့်��သည့််��ါတးများျာ�သည့်� 

အလာျာ�လာိး��ကြော�ါင့်��စ်ည့်��များု �ည့်���ါ�သည့်� (Dyck, ၁၉၉၆)။ 

စ်းကြော�ါင့်��ထို့ာ�သည့််��ါတးများျာ�အာ� အထို့��များှဖြ�စ်�ကြောစ်ကြောအာ��များှဖြ�စ်�ကြောစ် ထို့ိ���ခါးျ�����်�ိးင့်�နှိးင့်�သည့်� (Desch-

ouwer, ၂၀၀၆၊ ၂၉၃-၉၄)။ ကြောဒသအဆင့််��ါတးအခါးဲ�များျာ�သည့်� ဗိုဟိုိးတဲင့်� အကြော���ါသည့််� ကြောဖြ�ာကြော��ဆိးခါးဲင့််��ှိနှိးင့်�ပြီး�း�    

�ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််�အခါးျ�ိ��ိးင့်�ဆိးင့်�နှိးင့်���သည့်� သိး�များဟိုးတ� နှှစ်�ခါးးစ်လား��များ�ှိဘ�လာည့်�� �ှိနှိးင့်��ါသည့်�။ နှိးင့်�င့်�ကြော���ါတးများျာ� 

အတဲင့်���ှိ �ယ�ကြောဖြများကြောဒသဆိးင့်��ာ အာဏ္ဌာာဟို��ခါးျ��များျာ��ိး �ှင့်��ဖြ����အတဲ�� �ည့်ာ�ှင့်�အခါးျ�ိ�သည့်� ���ဒ�ယ� 

စ်�စ်�အာ� များှကြောဝအး��ခါးျ���များုနှှင့််� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များုဟို့၍ အများျ�ိ�အစ်ာ�များျာ� ခါးဲ�ဖြခါးာ�ခါး�်���ါသည့်� (Swenden နှှင့််� 

Maddens, ၂၀၀၉၊ Thorlakson, ၂၀၀၉ တိး��ိး ��ည့််�ရုံု�ါ)။ များှကြောဝအး��ခါးျ���များုသည့်� အလာျာ�လာိး��ကြော�ါင့်��စ်ည့်��များု 

ရုံုကြောထို့ာင့််�နှှင့််� ဆ��နှှယ�ကြော�ပြီး�း� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များုသည့်� ကြောဒသအဆင့််��ါတးအခါးဲ�များျာ�၏ ၎င့်��တိး�၏ �ိးယ��ိးင့်� 

ဝ��ထို့များ��များျာ�နှှင့််� များ့ဝါဒများျာ��ိး ဆး��ဖြ�တ�နှိးင့်�သည့််� စ်ဲများ���ည့်�များျာ��ိး ကြောလာ်လာာ�ါသည့်�။

Detterbeck နှှင့််� Hepburn (၂၀၁၀) သည့်� များှကြောဝအး��ခါးျ���များုနှှင့််� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များုတိး�၏ ဖြ�စ်�နှိးင့်�ကြောဖြခါး 

�ှိကြောသာ ကြော�ါင့်��စ်��များုများျာ��ိး ထို့ည့််�သဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��ာ အဆင့််�များျာ�စ်ဲာ�ါဝင့်�သည့််� စ်းကြော�ါင့်��ထို့ာ�ကြောသာ �ါတးများျာ�အတဲ�� 

အများျ�ိ�အစ်ာ� ခါးဲ�ဖြခါးာ�များုတစ်�ခါးး�ိး ���တး�ခါး�်��သည့်�။ တစ်�ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�ဝါဒး�ါတးများျာ�တဲင့်� ဖြများင့််�များာ�သည့််� အလာျာ� 

လာိး�� ကြော�ါင့်��စ်ည့်��များုနှှင့််� �ည့်���ါ�သည့််� ကြောဒသအဆင့််��ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််�တိး��ိး ကြော�ါင့်��စ်��ထို့ာ��ါသည့်�။ �ိးယ��ိးင့်� 

အး��ခါးျ���ကြော��ဝါဒး�ါတးများျာ�သည့်� ဆ��်�ျင့်�ဘ���း�စ်��ိး �ိးယ�စ်ာ�ဖြ�����ါသည့်�။ သိး��ာတဲင့်� နှှစ်�ခါးးစ်လား�� ဖြများင့််�များာ� 

သည့််� �ါတးများျာ�လာည့်���ှိ���ါသည့်� - ကြောဒသအဆင့််��ါတးများျာ�သည့်� များိများိတိး�၏ �ိးယ��ိးင့်�နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ �ယ��ယ� 
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their own sub-state political turf (federalist parties). Finally, centralist parties are quite 

hierarchical. As the centre dominates all aspects of intra-party politics, both shared-rule and 

shared-rule are weak. This typology of integrated parties does not include parties which are 

active at just one level (split parties) or have no vertical linkages between their state-wide 

and sub-state organisational levels (bifurcated parties).

 In a study on European multi-level party organisations (Detterbeck, 2012), I have 

argued that the mainstream Spanish parties, the conservative PP and the socialist PSOE, 

resemble the centralist party type. Both parties seek to maintain party unity by exercising 

top-down control over sub-state branches, while allowing them only limited influence over 

state-wide party matters. Interestingly, power balances have shifted to some extent in times 

of acute party crisis (e.g., loss of governmental power, leadership resignation). The German 

and Austrian mainstream parties have oscillated between the unitarist and the federalist 

party type. While the substate branches have always enjoyed privileged access to joint 

decision-making at central level, their making use of autonomy rights at the regional level has 

seen changes over time. In addition, there are some differences between party families. The 

Social Democrats in both countries have a stronger tradition of central interference in sub-
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များျာ��ိး ထို့ိ���ခါးျ���ထို့ာ�ပြီး�း� ဗိုဟိုိး�ါတးအဆင့််�တဲင့်�လာည့်�� အာ�သာခါးျ��များျာ��ှိ��သည့်� (���ဒ�ယ�ဝါဒး �ါတးများျာ�)။ 

ကြော�ာ��ဆး��အကြော�ဖြ�င့််� ဗိုဟိုိးဝါဒး�ါတးများျာ�များှာများ့ အထို့��ကြောအာ��အဆင့််�ဆင့််� အး��ခါးျ���များု�ှိ�ါသည့်�။ ဗိုဟိုိးသည့်� �ါတး 

တဲင့်�� နှိးင့်�င့်�ကြော��၏ ရုံုကြောထို့ာင့််�အာ�လား���ိး ဩဇာာလာှများ��များိး�သဖြ�င့််� များှကြောဝအး��ခါးျ���များုနှှင့််� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များုနှှစ်�ခါးးစ်လား��တဲင့်� 

အာ��ည့်���ါသည့်�။ ဤသိး� စ်းကြော�ါင့်��ထို့ာ�သည့််� �ါတးများျာ�ဆိးင့်��ာ အများျ�ိ�အစ်ာ�ခါးဲ�ဖြခါးာ�များုတဲင့်� အဆင့််�တစ်�ဆင့််�၌သာ 

လာု���ှာ�များု�ှိသည့််� �ါတးများျာ� (ခါးဲ�ဖြခါးာ�ထို့ာ�သည့််� �ါတးများျာ�) သိး�များဟိုးတ� နှိးင့်�င့်�အဆင့််�နှှင့််� ကြောဒသအဆင့််� အ�ဲ��အစ်ည့်�� 

ဆိးင့်��ာ အဆင့််�များျာ�အတဲင့်�� အလာျာ�လာိး��ခါးျတိ�ဆ��များုများ�ှိသည့််� �ါတးများျာ� (နှှစ်�ခါးးခါးဲ�ဖြခါးာ�ထို့ာ�သည့််� �ါတးများျာ�) 

များ�ါဝင့်��ါ။ 

အဆိုင်း်�များ���စ်ာ� �ါဝင်း�ပေါသ� စ်�ပေါ�ါင်း��ထား��သည့််� �ါတီအ�ာ��အစ်ည့်��များ���အ�� အများ��ိ�အစ်���ာ�ပြ���များု

များှကြောဝအး��ခါးျ���များု

အာ�ကြော�ာင့်��သည့်�

များှကြောဝအး��ခါးျ���များု

အာ��ည့်��သည့်�

တစ်�ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�ဝါဒး 
�ါတးများျာ�

ဗိုဟိုိးဝါဒး �ါတးများျာ�

   
   

   ���ဒ�ယ�ဝါဒး �ါတးများျာ�
�ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ကြော��ဝါဒး 

�ါတးများျာ�

�ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များု  
အာ��ည့်��သည့်� 

�ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များု  
အာ�ကြော�ာင့်��သည့်� 

အရာင်း��အပြများစ်� - Detterbeck နှှင်း်� Hepburn ၂၀၁၀

ဥကြော�ာ��ှိ အဆင့််�များျာ�စ်ဲာ�ါဝင့်�သည့်�် �ါတးအ�ဲ��အစ်ည့်��များျာ�နှှင့််��တ�သ��ကြောသာ ကြောလာ်လာာများုတစ်�ခါးးတဲင့်� 

(Detterbeck, ၂၀၁၂) �ွနှ�း��အကြော�ဖြ�င့််� ထို့င့်��ှာ�သည့််��ါတးများျာ�ဖြ�စ်�ကြောသာ �ဲ��ဆာကြောဗို�တစ်� PP နှှင့််� ဆိး�ှယ�လာစ်� 

PSOE �ါတးတိး�သည့်� ဗိုဟိုိးဝါဒး�ါတးအများျ�ိ�အစ်ာ�ဖြ�စ်�ကြော��ာင့်�� ကြော��သာ�ခါး�်�ါသည့်�။ �ါတးနှှစ်�ခါးးစ်လား��သည့်� ကြောဒသ 

အဆင့််� �ါတးအခါးဲ�များျာ�အကြော�် အထို့��များှကြောအာ��သိး� ထို့ိ���ခါးျ���များု�ိး �ျင့််�သး���ာ �ါတးအခါးဲ�များျာ�အာ� နှိးင့်�င့်�အဆင့််� 

�ါတးကြော���ာများျာ�အကြော�် ���်သတ�ထို့ာ�သည့်�် လာှများ��များိး�များု�ိးသာ ခါးဲင့််�ဖြ��ကြော��ထို့ာ�ဖြခါးင့်��ဖြ�င့််� �ါတး၏ စ်ည့်��လား��များု�ိး 

ထို့ိ���သိများ����� ကြီး�ိ���များ�����ါသည့်�။ စ်ိတ�ဝင့်�စ်ာ��ဲယ�အဖြ�စ်� အာဏ္ဌာာဟို��ခါးျ��များျာ�သည့်� �ါတးတဲင့်�� ကြီး�း�များာ�သည့််� 

အ�ျ��အတည့်��အကြောဖြခါးအကြော�များျာ�အတဲင့်��၌ အတိးင့်��အတာတစ်�ခါးးအထို့ိ ကြောဖြ�ာင့်��လာ� ကြော���လာျာ�သဲာ�ခါး�်�ါသည့်� (ဥ�များာ 

- အစ်ိး��အာဏ္ဌာာဆး��ရုံု��များု၊ ကြောခါးါင့်��ကြောဆာင့်�များျာ� နှးတ�ထို့ဲ��များု)။ ဂါျာများ�းနှှင့််� ဩစ်ကြီးတး�ယာ�တိး��ှိ ထို့င့်��ှာ�သည့််��ါတးများျာ� 

သည့်� တစ်�ဖြ�ည့်�ကြောထို့ာင့်�ဝါဒးနှှင့််� ���ဒ�ယ�ဝါဒး�ါတးအများျ�ိ�အစ်ာ� နှှစ်����တိး�အ��ာ� ကြောဖြ�ာင့်��လာ�ကြော����ါသည့်�။ 

ကြောဒသအဆင့််� �ါတးအခါးဲ�များျာ�အကြော�ဖြ�င့််� ဗိုဟိုိးအဆင့််�တဲင့်� �့�တဲ�ဆး��ဖြ�တ�ခါးျ��ခါးျများှတ����အတဲ�� လား���ိးင့်�ခါးဲင့််��ှိ��ပြီး�း� 

ကြောဒသအဆင့််��ှိ �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််�များျာ��ိး အသး��ခါးျများုသည့်� အခါးျ�ိ�နှှင့််�အများှ ကြောဖြ�ာင့်��လာ�လာာခါး�်�ါသည့်�။ ထို့ိး�ဖြ�င့်��ါတး 

အများျ�ိ�အစ်ာ�များျာ�အတဲင့်�� �ဲ�ဖြ�ာ�ဖြခါးာ��ာ�များုအခါးျ�ိ� �ှိ���ါသည့်�။ နှှစ်�နှိးင့်�င့်�စ်လား���ှိ ဆိး�ှယ�ဒးများိး����များျာ�တဲင့်� ကြောဒသ

အဆင့််��ါတးကြော���ာ�ိစ်စ���များျာ�အကြော�် ဗိုဟိုိးများှ ဝင့်�ကြော�ာ��စ်ဲ�����သည့််� ဓိကြောလာ်�ိးများိးခါးိးင့်�များာအာ�ကြော�ာင့်��ပြီး�း� 
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state party affairs, while the Christian Democrats more easily supported the ideas of 

subsidiarity and regional autonomy.

In Scotland and Wales, the British parties have come close to the autonomist model 

after devolution. Each party level regulates its own affairs with a considerable degree of 

discretion (except for the material dependence on the central party level). In Belgium, 

bifurcated parties compete on state-wide and sub-state levels but are restricted to one 

language community only. There are hardly any linkages to the ideological sister party in the 

other language group. With the federalisation of the country, the formerly unified parties split 

into Flemish and Francophone party organisations (for a more thorough discussion, see 

Detterbeck and Hepburn, 2010; Hepburn and Detterbeck, 2013; Detterbeck and Hepburn, 

2018).

Adapting to Federal Structures, Driving Federal Dynamics

Multi-level party organisations have found quite different balances between vertical 

integration and sub-state autonomy. These territorial balances are not fixed or immutable. 

There has been flexibility and movement in the ways parties have responded to their multi-

layered environments, which have also been subject to change over time.

One way at looking at this is to perceive of parties as reflective and adaptive 

organisations which mirror the environment in which they are competing for votes, public 

offices and policies. With respect to cleavages in society, it has been argued that parties are 

seeking to express a given level of territorial diversity. In more divided societies, parties tend 

to emphasise distinct territorial claims more strongly (Erk, 2006).

Similar arguments have been made with respect to the institutional contexts of 

parties. Centralisation and decentralisation in federal systems, which occur due to factors 

exogenous to party competition (such as wars or economic depression), precede and trigger 

changes in party systems and party organisations. If authority migrates, the nationalisation or 

denationalisation of parties follows suit (Chhibber and Kollman, 2004). The more political 

competences are located at the centre, the more parties will revolve around state-wide 

policies (see Caramani, 2004). In more decentralised settings, the saliency of sub-state policies 
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ခါး�စ်�ယာ��ဒးများိး����များျာ�များှာများ့ အး��ခါးျ���ကြော��အာဏ္ဌာာ�ိး အ�ိများ်�ဆး��အဆင့််�သိး� ကြော��အ��သည့််� အယ့အဆနှှင့််� 

ကြောဒသဆိးင့်��ာ �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််� အယ့အဆများျာ��ိး �ိးများိးအလာဲယ�တ�့ အာ�ကြော��ကြောထို့ာ��ခါး����ါသည့်�။ 

စ်ကြော�ာ်တလာ��နှှင့််�  ကြောဝလာနှိးင့်�င့်�တိး�တဲင့်� ပြီးဗိုိတိသှ�ါတးများျာ�သည့်� ဗိုဟိုိးများှအာဏ္ဌာာ�ိး ကြောအာ��ကြောဖြခါးအဆင့််�များျာ� 

သိး� လာှ�ကြောဖြ�ာင့်��ကြော��ပြီး�း�ကြော�ာ���ိးင့်��တဲင့်� �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ကြော��ဝါဒး�း�စ်�နှှင့််� �း�စ်��လာာခါး�်�ါသည့်�။ �ါတးအဆင့််� တစ်���� 

ခါးျင့်��စ်းတိး�သည့်� (ဗိုဟိုိး�ါတးအဆင့််�အကြော�် ရုံး���ိးင့်��ဆိးင့်��ာ များှးခါးိးများုများှလာဲ�၍) ၎င့်��တိး�၏ �ိးယ��ိးင့်�ကြော���ာ�ိစ်စ���များျာ� 

အကြော�် သိသာသည့််� လာဲတ�လာ��များုအတိးင့်��အတာတစ်�ခါးးဖြ�င့််� လာည့်��တ�ကြောဆာင့်��������ါသည့်�။ ဘယ�ဂါျ းယ�တဲင့်� 

နှှစ်�ခါးးခါးဲ�ဖြခါးာ�ထို့ာ�သည့််� �ါတးများျာ�သည့်� နှိးင့်�င့်�အဆင့််�နှှင့််� ကြောဒသအဆင့််�များျာ�တဲင့်� ယှဉ်း�ပြီး�ိ�င့်���ကြောသာ�လာည့်�� ဘာသာ 

စ်�ာ�အသိးင့်��အဝိးင့်��တစ်�ခါးးတည့်��တဲင့်�သာ ယှဉ်း�ပြီး�ိ�င့်���သည့်�။ အဖြခါးာ�ကြောသာ ဘာသာစ်�ာ�အး��စ်းအတဲင့်���ှိ 

အယ့အဆ�ိးင့်��ဆိးင့်��ာ ည့်းကြော�ာင့်��ါတးများျာ�နှှင့်�် ခါးျတိ�ဆ��များုဟို့၍ များ�ှိသကြောလာာ���ည့်���ါ�သည့်�။ နှိးင့်�င့်�၏ ���ဒ�ယ�

အသဲင့်��့�ကြောဖြ�ာင့်��ဖြခါးင့်��နှှင့််�အတ့ ယခါးင့်�� စ်းကြော�ါင့်��ထို့ာ�သည့််� �ါတးများျာ�သည့်� �လာင့်��များစ်��ှ�နှှင့််� ဖြ�င့်�သစ်�ဘာသာစ်�ာ� 

ကြောဖြ�ာဆိးသည့််� �ါတး အ�ဲ��အစ်ည့်��များျာ�အဖြ�စ်�သိး� �ဲ�ဖြ�ာ�သဲာ�ခါး�်��သည့်� (�ိးများိး၍ နှှ��စ်��ဖြ�ည့််�စ်း�ကြောသာ ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�များုအတဲ�� 

Detterbeck နှှင့််� Hepburn, ၂၀၁၀; Hepburn နှှင့််� Detterbeck, ၂၀၁၃; Detterbeck နှှင့််� Hepburn, ၂၀၁၈ 

တိး��ိး �တ�ရုံု�ါ)။ 

�ကို�ဒရာယ်� �ာ��စ်ည့်����ံများ���နှှင်း်� လူိ�ကို�ပေါလူ��ည့်ီပေါထားာ ��နိ�ည့်ိိပြီး�ီ� �ကို�ဒရာယ်�ဆိုိ�င်း�ရာ� ပေါရာ့�လူ���များုများ���ကိုိ� ပေါများ�င်း��နှှင်း�ပြ�င်း��

အဆင့််�များျာ�စ်ဲာ �ါဝင့်�ကြောသာ �ါတးအ�ဲ��အစ်ည့်��များျာ�သည့်� အလာျာ�လာိး��ကြော�ါင့်��စ်ည့်��များုနှှင့််� ကြောဒသအဆင့််�    

�ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���များုတိး�အ��ာ�တဲင့်� အကြောတာ�အသင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဖြခါးာ��ာ�သည့််� ဟို��ခါးျ��များျာ��ှိ���ါသည့်�။ �ါတးများျာ� 

အကြော�ဖြ�င့််� ၎င့်��တိး�၏ အလာှာများျာ�စ်ဲာ�ါဝင့်�သည့််� �တ�ဝ����ျင့်�များျာ��ိး တး��ဖြ���သည့််� �ည့်��လာများ��များျာ�အတဲင့်�� 

ကြောဖြ�ာင့်��လာဲယ�ဖြ�င့်�လာဲယ��ှိများုနှှင့််� ကြော���လာျာ�များုတိး��ှိခါး�်ကြောသာ�လာည့်�� ယင့်��တိး�သည့်�လာည့်�� အခါးျ�ိ�နှှင့််�အများှ ကြောဖြ�ာင့်��လာ�လာာ 

ခါး�်သည့်�။ 

ယင့်���ိး ��ည့််�ရုံုသည့််� �ည့်��လာများ��တစ်����များှာ �ါတးများျာ�အာ� ၎င့်��တိး�အကြော�ဖြ�င့််� ဆနှဒများ�များျာ�၊ အစ်ိး��ရုံး��များျာ� 

နှှင့််� များ့ဝါဒများျာ� ��ှိကြော��အတဲ�� ယှဉ်း�ပြီး�ိ�င့်�သည့််� �တ�ဝ����ျင့်�များျာ��ိး ထို့င့်�ဟို��ကြော�ပြီး�း� လာိး��ကြောလာျာည့်းကြောထို့ဲ ခါးျ�ိ�ည့်ိိ 

သည့််� အ�ဲ��အစ်ည့်��များျာ�အဖြ�စ်� ရုံုဖြများင့်����ဖြ�စ်�သည့်�။ လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်��အတဲင့်���ှိ �ဲ�ဖြ�ာ�များုများျာ�နှှင့််��တ�သ��၍ �ါတး 

များျာ�သည့်� �ယ�ကြောဖြများကြောဒသဆိးင့်��ာ�ဲ�ဖြ�ာ�စ်း�လာင့်�များုအတဲ�� သ��ဆိးင့်��ာအဆင့််�များျာ��ိး ကြော�ာ�ဖြ���� ကြီး�ိ���များ��ကြော��� 

ဖြခါးင့်�� ဖြ�စ်�သည့်�ဟိုး ဆိးခါး�်���ါသည့်�။ �ိးများိး�ဲ�ဖြ�ာ�ကြော�သည့််� လာ့�အ�ဲ��အစ်ည့်��များျာ�တဲင့်� �ါတးများျာ�သည့်� သး�ဖြခါးာ� �ယ�ကြောဖြများ 

ကြောဒသဆိးင့်��ာ ကြောတာင့်��ဆိးများုများျာ��ိး �ိးများိးအကြောလာ�ကြော��ကြောဆာင့်�����ကြောလာ်�ှိ��သည့်� (Erk, ၂၀၀၆)။ 

�ါတးများျာ�၏ အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��ဆိးင့်��ာ အကြောဖြခါးအကြော�များျာ�နှှင့််��တ�သ��၍လာည့်�� အလာာ�တ့ ကြောဆဲ�ကြောနှဲ�ကြော�ာ�ဖြ� 

များုများျာ� �ှိ���ါသည့်�။ ���ဒ�ယ�စ်�စ်�များျာ�အတဲင့်�� �ါတးများျာ�၏ ယှဉ်း�ပြီး�ိ�င့်�များုဖြ�င့်���ှိအခါးျ��များျာ� (ဥ�များာ စ်စ်��ဲ�များျာ� 

သိး�များဟိုးတ� စ်း��ဲာ�ကြော�� ဆးတ�ယးတ��ျဆင့်��များုများျာ�) ကြော��ာင့််� ဖြ�စ်��ဲာ�သည့််� ဗိုဟိုိးများှခါးျ����ိးင့်�ဖြခါးင့်��နှှင့််� ဗိုဟိုိးခါးျ����ိးင့်�များု 

ကြောလာှာ်ခါးျဖြခါးင့်��တိး�သည့်� �ါတးစ်�စ်�များျာ�နှှင့််� �ါတးအ�ဲ��အစ်ည့်��များျာ�ထို့�� အ�င့်�ဖြ�စ်��ဲာ�ပြီး�း� ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များုများျာ��ိး 

လာု�်ကြောဆာ�ကြော��သည့်�။ လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာများျာ� ကြောဖြ�ာင့်��ကြော�့�သဲာ�သည့််�အခါးါ �ါတးများျာ�အာ� နှိးင့်�င့်�အဆင့််�တဲင့်� �ဲ��စ်ည့်�� 

ဖြခါးင့်�� သိး�များဟိုးတ� ကြောဒသအဆင့််�တဲင့်��ဲ��စ်ည့်��ဖြခါးင့်��တိး�သည့်�လာည့်�� ကြော�ာ��ဆ��တဲ�အဖြ�စ်� ကြောဖြ�ာင့်��ကြော�့�သဲာ���သည့်� 

(Chhibber နှှင့််� Kollman, ၂၀၀၄)။ နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာလား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာများျာ� ဗိုဟိုိးတဲင့်� တည့်��ှိကြောလာကြောလာ နှိးင့်�င့်� 

အဆင့််�များ့ဝါဒများျာ��ိး ဗိုဟိုိးဖြ��သည့််� �ါတးများျာ� �ိးများိးများျာ�ဖြ�ာ�လာာကြောလာကြောလာဖြ�စ်�သည့်� (Caramani, ၂၀၀၄ �ိး ��ည့််�ရုံု 

�ါ)။ ဗိုဟိုိးခါးျ����ိးင့်�များု�ိးများိးကြောလာှာ်ခါးျထို့ာ�သည့်�် အကြောဖြခါးအကြော�များျာ�တဲင့်� ကြောဒသအဆင့််�များ့ဝါဒများျာ�၏ အကြော���ါများုသည့်� 



I       Political Parties: Driving Federal Dynamics, adapting to Federal Structures 98 

will grow. The general trend towards decentralisation and the territorial rescaling of the 

nation-state has enhanced the importance of sub-state electoral arenas (Keating, 2013). As a 

result, sub-state party branches have taken on a more autonomous political role, in particular 

if challenged by a non-state-wide party (Detterbeck and Hepburn, 2018).

Yet, there is also another approach in the territorial parties’ literature. Here, there is a 

proactive role of parties shaping federal dynamics. Parties “adjust” the distribution of federal 

authority according to their own self-defined needs, whether they are related to organisational 

coherence, electoral success, the effectiveness of government, or policy objectives (Riker, 

1964). Cairns (1977) has looked at the self-interests of sub-state political elites in Canada. He 

argues that federal decentralisation results from the political strategies of provincial 

governments in creating distinct territorial spaces with specific interests and preferences 

(“province-building”). Or, turning the argument around, Stepan (2001) has emphasised the 

capacities of state-wide parties to overcome federal hurdles in the pursuit of equal rights and 

uniform public policies by centralising federal politics. The strategic choices of rational 

politicians, shaped by their access to power resources and the logics of party competition, are 

seen as the proximate causes of federal change.

Both approaches have their merits and their weaknesses. Empirical research has 

demonstrated how parties have adapted to federal structures while at the same time seeking 

to establish institutional solutions that better suit their needs. Watts (2004) has captured this 

very nicely in the phrase of a “two-way mutual interaction” between federalism and parties. 

There is an impact of federal institutions, but also of the electoral system and societal 

cleavages, on the territorial patterns of party competition and party organisations. At the 

same time, parties have an impact on (but do not determine alone) the operation and 

evolution of federal systems in their varying capacities for generating federal cohesion and 

providing intergovernmental linkages.
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လုု�က််ရေးလု��ညီီရေး�ေ ချိ�နု်း်ညီိုခြချိင််း    ၊     

99

ကြီး�း�ထို့ဲာ�လာာများည့်�ဖြ�စ်�သည့်�။ ဗိုဟိုိးခါးျ����ိးင့်�များုကြောလာှာ်ခါးျကြော��နှှင့််� �ယ�ကြောဖြများကြောဒသဆိးင့်��ာ အခါးျ�ိ�အစ်ာ�ကြောဖြ�ာင့်��လာ�ကြော�� 

တိး�အတဲ�� ကြောယဘးယျလာများ��ကြော��ာင့်��သည့်� ကြောဒသအဆင့််� ကြော���ကြော�ာ��တင့်�ကြောဖြများိာ��များု �ယ��ယ�များျာ�၏ အကြော���ါများု�ိး 

ဖြများင့််�တ��ကြောစ်ခါး�်သည့်� (Keating, ၂၀၁၃)။ �လာဒ�အဖြ�စ်� ကြောဒသအဆင့််��ါတးအခါးဲ�များျာ�သည့်� အထို့့�သဖြ�င့််� နှိးင့်�င့်�အဆင့််� 

များဟိုးတ�သည့််��ါတးတစ်�ခါးး၏ စ်ိ��ကြောခါး်များု�ှိသည့််�အခါးါ �ိးများိး၍ �ိးယ��ိးင့်�အး��ခါးျ���ခါးဲင့််��ကြောသာ နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာ အခါး����ဏ္ဍ 

တစ်�ခါးး ��ှိလာာ��သည့်� (Detterbeck နှှင့််� Hepburn, ၂၀၁၈)။

သိး�တိးင့်� �ယ�ကြောဖြများကြောဒသဆိးင့်��ာ �ါတးများျာ�နှှင့််��တ�သ��သည့််� စ်ာကြော�များျာ�အတဲင့်�� ကြော�ာ��ထို့��ခါးျဉ်း�����များု 

တစ်����လာည့်�� �ှိကြော�ကြောသ��ါသည့်�။ ဤကြော��ာတဲင့်� ���ဒ�ယ�ဆိးင့်��ာ ကြော���လာျာ�များုများျာ��ိး �း�ကြော�ာ�သည့််� �ါတးများျာ�တဲင့်� 

တ��ကြွ�သည့််� အခါး����ဏ္ဍတစ်�ခါးး�ှိ�ါသည့်�။ �ါတးများျာ�သည့်� အ�ဲ��အစ်ည့်��ဆိးင့်��ာ ည့်းညွှဲတ�များုနှှင့််��တ�သ��၍ 

ဖြ�စ်�ကြောစ်၊ ကြော���ကြော�ာ���ဲ�ကြောအာင့်�ဖြများင့်�များုနှှင့််��တ�သ��၍ဖြ�စ်�ကြောစ်၊ အစ်ိး��၏ ထို့ိကြော�ာ��များုနှှင့််��တ�သ��၍ဖြ�စ်�ကြောစ် များ့ဝါဒ 

ဆိးင့်��ာ �ည့်�များှ���ခါးျ��များျာ�နှှင့််��တ�သ��၍ဖြ�စ်�ကြောစ် ၎င့်��တိး�၏ �ိးယ��ိးင့်�သတ�များှတ�ထို့ာ�သည့််� လာိးအ��ခါးျ��များျာ�နှှင့််� 

အည့်း ���ဒ�ယ�လား���ိးင့်�ခါးဲင့််�အာဏ္ဌာာခါးဲ�ကြောဝများု�ိး “ခါးျ�ိ�ည့်ိိ” ���ါသည့်� (Riker, ၁၉၆၄)။ Cairns (၁၉၇၇) သည့်� 

�ကြော�ဒါ�ှိ ကြောဒသအဆင့််� နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာထို့ိ��သး�များျာ�၏ �ိးယ��ိးင့်�အ�ျ�ိ�စ်း��ဲာ�များျာ��ိး ကြောလာ်လာာခါး�်�ါသည့်�။ ၎င့်�� 

� ���ဒ�ယ�ဗိုဟိုိးခါးျ����ိးင့်�များုကြောလာှာ်ခါးျဖြခါးင့်��သည့်� သ��ဆိးင့်��ာအ�ျ�ိ�စ်း��ဲာ�များျာ�နှှင့််� �ိးများိးနှှစ်�သ��များုများျာ�ဖြ�င့််� 

သး�ဖြခါးာ��ယ�ကြောဖြများကြောဒသဆိးင့်��ာ ဝ����ျင့်�များျာ� ���တး��ာတဲင့်� (“ကြောဒသတည့်�ကြောဆာ��ဖြခါးင့်��”) ကြောဒသအဆင့််� အစ်ိး��များျာ� 

၏ နှိးင့်�င့်�ကြော��ဆိးင့်��ာဗိုျ�ဟိုာများျာ�မှျား ဖြ�စ်�ကြော�်လာာဖြခါးင့်��ဖြ�စ်�သည့်�ဟိုး ဆိး�ါသည့်�။ အဖြခါးာ�တစ်����တဲင့်�  Stepan             

(၂၀၀၁) သည့်� ���ဒ�ယ�နှိးင့်�င့်�ကြော���ိး ဗိုဟိုိးများှခါးျ����ိးင့်�ဖြခါးင့်��ဖြ�င့််� တ���တ့အခါးဲင့််�အကြော��များျာ�နှှင့််� တစ်�သများတ�တည့်�� 

�ှိကြောသာ အများျာ�ဖြ�ည့်�သ့ဆိးင့်��ာများ့ဝါဒများျာ� ကြော�ာ�ကြောဆာင့်��ာတဲင့်� ���ဒ�ယ�ဆိးင့်��ာအခါး��အခါး�များျာ��ိး ကြော�ျာ�လာှာ���� 

အတဲ�� နှိးင့်�င့်�အဆင့််��ါတးများျာ�၏ စ်ဲများ���ည့်�များျာ��ိး အသာ�ကြော��ကြော�ာ�ဖြ�ခါး�်သည့်�။ အာဏ္ဌာာအ�င့်��အဖြများစ်�များျာ� 

လာ��လာှများ��များးများုနှှင့််� �ါတးများျာ�အ��ာ� ယှဉ်း�ပြီး�ိ�င့်�များုအယ့အဆတိး�ဖြ�င့််� �း�ကြော�ာ�ထို့ာ�သည့််� ဆင့်�ဖြခါးင့်�တး�တ�ာ��ှိကြောသာ 

နှိးင့်�င့်�ကြော��သများာ�များျာ�၏ ဗိုျ�ဟိုာကြောဖြများာ��ကြော���ခါးျယ�များုများျာ�အာ� ���ဒ�ယ�ဆိးင့်��ာ ကြောဖြ�ာင့်��လာ�များုများျာ�၏ �း�စ်��ကြောသာ 

အကြော��ာင့်��အ�င့်��များျာ�အဖြ�စ်� ရုံုဖြများင့်����ါသည့်�။ 

ခါးျဉ်း�����များု �ည့်��လာများ��နှှစ်����စ်လား��တဲင့်� အာ�သာခါးျ��၊ အာ��ည့်��ခါးျ��များျာ��ှိ���ါသည့်�။ လာ��ကြောတဲ� 

သးကြောတသ� များျာ�တဲင့်� �ါတးများျာ�အကြော�ဖြ�င့််� ၎င့်��တိး�၏ လာိးအ��ခါးျ��များျာ�နှှင့််� �ိးများိး�ိး��ည့်းသည့််� အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��ဆိးင့်��ာ 

ကြောဖြ��ှင့်��များုများျာ��ိး တည့်�ကြောထို့ာင့်���� ကြီး�ိ���များ��စ်ဉ်း� တစ်�ခါးျ�ိ�တည့်��တဲင့်� ���ဒ�ယ��ဲ��စ်ည့်���း�များျာ�နှှင့််� များည့်�သိး� လာိး��

ကြောလာျာည့်းကြောထို့ဲခါးျ�ိ�ည့်ိိခါး�်ကြော��ာင့်�� ကြောတဲ��ှိ��ါသည့်�။ Watts (၂၀၀၄) သည့်� ယင့်���ိး ���ဒ�ယ�စ်�စ်�နှှင့််� �ါတးများျာ� 

အ��ာ��ှိ “နှှစ်�ဦး�နှှစ်���� အဖြ���အလာှ�� တး��ဖြ���များု” ဟို့သည့််� စ်�ာ����ဖြ�င့််� အလာဲ��ကြော�ာင့်��စ်ဲာ အများိအ�ကြော�ာ�ဖြ�ခါး�် 

�ါသည့်�။ �ါတးများျာ�အ��ာ� ယှဉ်း�ပြီး�ိ�င့်�များုနှှင့််� �ါတးအ�ဲ��အစ်ည့်��များျာ�၏ �ယ�ကြောဖြများကြောဒသဆိးင့်��ာ�း�စ်�များျာ�အကြော�်တဲင့်� 

���ဒ�ယ�အင့်�စ်တး�ျ���ှင့်��များျာ�၏ သ��ကြော�ာ��များု�ှိသလာိး ကြော���ကြော�ာ���ဲ�စ်�စ်�နှှင့််� လာ့များုအသိးင့်��အဝိးင့်��ဆိးင့်��ာ 

�ဲ�ဖြ�ာ�များုများျာ�၏ သ��ကြော�ာ��များုများျာ�လာည့်���ှိ�ါသည့်�။ တစ်�ခါးျ�ိ�တည့်��တဲင့်� �ါတးများျာ�သည့်� ���ဒ�ယ�ကြော�ါင့်��စ်ည့်��များု 

ဖြ�စ်�ကြော�်လာာကြောစ်ကြော��နှှင့််� အစ်ိး��များျာ�အ��ာ��ှိ အခါးျတိ�အဆ��များျာ� ကြော��အ��ကြော��တိး�အတဲ�� ၎င့်��တိး�၏ စ်ဲများ���ည့်� 

အများျ�ိ�များျ�ိ�တိး�အတဲင့်�� ���ဒ�ယ�စ်�စ်�များျာ�၏ လာည့်��တ�များုနှှင့််� တိး�တ��ကြောဖြ�ာင့်��လာ�လာာများုတိး�အကြော�် သ��ကြော�ာ��များု 

တစ်�ခါးး�ှိ�ါသည့်� (သိး��ာတဲင့်� ယင့်��တိး�၏ သ��ကြော�ာ��များုတစ်�ခါးးတည့်��ဖြ�င့််� အဆး��အဖြ�တ�များကြော��နှိးင့်��ါ)။ 
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