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 ဤအစီေင်ြံစာအတေက် မြန်ြာအေပ်ဘက်
အေေဲအ့စည်းြျားြှ ထုတ်ရဝထားရသာ အစီေင်ြံစာ
ြျားြှ  ြျားစောရကာက်နုတ်ထားပါသည်။ ထုိအေေဲအ့စည်း
ြျားတေင် လူအ့ြေင့်အရေးနှင့်ေိုင်ရသာအေေဲအ့စည်း
ြျား၊ အြျ ိုးသြီးအေေဲအ့စည်းြျား၊ အေပ်ဘက်အေေဲ ့
အစည်းြျားနှင့် ြူဝါဒေုိင်ောသုရတသန အေေဲအ့စည်း
ြျား၏  အစီေင်ြံစာြျား အထူးသမေင့် နုိင်ငံရေးအကျဉ်း
သားြျား ကူညီရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်း (AAPP) နှင့် 
တရကာင်းနိုင်ငံရေး ရလ့လာြှုအေေဲတုိ့ြှ့ မေစ်ပါသည်။  
၎င်းအမပင် ဤအစီေင်ြံစာအတေက် အင်တာဗျူးကာလ
အတေင်း  ပါဝငရ်တေေ့ု ံရမေေိရုပးြဲရ့သာ ြျားစောရသာ
မပည်ရထာင်စု လွှတ်ရတာ်အြတ်ြျား၊ အစုိးေဝန်ထြ်း
ြျား၊  သတင်းရထာက်ြျား၊ အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြှ 
ရြါင်းရောင်ြျား၊ လေတ်လပ်ရသာရေှရ့နြျား၊ တပ်ြရတာ်
အောေိှရောင်းြျား၊ နုိင်ငံတကာြှ ရလ့လာသူြျား
နှင့် ပညာေှင်ြျား၏ အြျိန်ရပးြှုြျားနှင့် ၎င်းတို၏့  သံုး
သပ်ြျက်ြျား   ြျှရဝရပးမြင်းအရပါ်တေင် ြျားစောြူတည်
ပါသည်။  ဤအစီေင်ြံစာ ရေးသားေန်အတေက် ရသာ်
လည်းရကာင်း Saferworld အရနမေင့် လုံမြုံ ရေးနှင့် 
တေားြျှတရေး ကဏ္ဍတေင် လုပ်ရောင်နိုင်ရအာင် 
အဓိက ရစ့ရော်အားရပးြှုြှာ ြျားမပားလှရသာ ရဒသ
ြံအေေဲအ့စည်းြျားနှင့် တစ်ဦးြျင်းစီ၏ တေားြျှတရေး 
နှင့် ထိရောက်ြှုေှိရသာ လုံမြုံ ရေးစနစ်အတေက် ၎င်း
တို၏့ အားသေန်ြေန်စိုက်ြရြာနုိင် ြပန်းနိုင်နှင့်  ကျ ိုး
ကျ ိုးနေနံေ ံ အားထုတ်လုပ်ရောင်ြှုြျားရြကာင့် မေစ်ပါ
သည်။ 

ရကျးဇူးတင်ေှိမြင်း 
စာရေးသူြှ

 ဤအစီေင်ြံစာသည် မပင်ပသုံးသပ်သူြျား
အမေစ် အြကံဉာဏ်ြျားရပးရသာ ပညာေှင်သုံးဦး
မေစ်ြကရသာ ေဲြျ ိုးေိန်း၊ Andrew Selth နှင့် 
Renaud Egreteau တိုေ့ီြှ ြျားစောအကျ ိုးရကျးဇူး
ြျားြံစားေပါသည်။ ထို မ့ပင် အမြားပညာေင်ှြျားနှင့် 
ပံုြှန်ရေေးရနေးတုိင်ပင်မြင်းြျားြှလည်း အကျ ိုးရကျးဇူး
ြျားေေှိပါသည်။ Saferworld ြှ ဝန်ထြ်းြျားကို
လည်းအလေန်ရကျးဇူးတင်ေှိပါရြကာင်း ရော်မပအပ်
ပါသည်။ အထူးအားမေင့် Saferworld ၏ Policy and 
Advocacy Coordinator အမေစ်တာဝန်ထြ်းရောင်
လျက်ေိှရသာ ဤစာတြ်းအတေက် လက်ရထာက်
သုရတသနအမေစ် ကူညီရသာ ြုိင်လှရအးအား ၎င်း၏ 
ကကိုးစားြှုနှင့် ကကိုးပြ်းအားထုတ်ြှုြျား အတေက် 
အလေန်ရကျးဇူးတင်ရြကာင်း  ရော်မပလိုပါသည်။ သူြ
သည်အင်တာဗျူးေြည့် ပုဂ္ဂို လ်ြျားအား  ရော်ထုတ်
မြင်းနှင့် ၎င်းတိုန့ှင့် ြျိတ်ေက်ေက်သေယ်မြင်းကုိ
လည်းရကာင်း ဤအစီေင်ြံစာ၏ အရမြြံဦးတည်
ြျက်နှင့် သတင်းစကားြျားအား ပုံြှန်ရေေးရနေးြှု
ြျားြှ ပံုရော်ောတေင် အရေးပါြဲ့ပါသည်။ Martha 
Crowley၊ Lindsey Hurtle နှင့် Ilya Jones တိုအ့ား 
ထုတ်ရဝြှုနှင့် တည်းမေတ်မြင်းြျားတေင် ကူညီြှုြျား
အတေက် ရကျးဇူးတင်ရြကာင်းနှင့် မြန်ြာအေေဲသ့ား
ြျားမေစ်ြကရသာ ဌာရနကိုယ်စားလှယ် John 
Bainbridge နှင့် အစီအစဉ်ြန်ရနဂျာ ရစာလင်းြျယ်
တုိအ့ား ၎င်းတုိ၏့ ကကိုးစားြှုနှင့် မြန်ြာနုိင်ငံအစီ
အစဉ်အား မြန်ေန်စော တိုးတက်လာရစေန် လုပ်
ရောင်နိုင်မြင်းရြကာင့် ဤအစီေင်ြံစာ ထေက်လာနိုင်
မြင်းမေစ်သည့်အတေက် ၎ငး်တိုအ့ရပါ်  အလေန်ရကျးဇူး
တငရ်ြကာင်း  ြတှတ်ြ်းတငအ်ပ်ပါသည်။ ဤအစီေင်
ြံစာအား စိစစ်တည်းမေတ်ရပးရသာ Kay Humphrey 
ကိုရသာ်လည်းရကာင်း ဒီဇိုင်းစီစဉ်ရပးရသာ Jane 
Stevenson ကိုရသာ်လည်းရကာင်း ရကျးဇူးတင် 
ရြကာင်းရော်မပအပ်ပါသည်။



စာရေးသူအရြကာင်း
 Kim Jolliffe သည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေး၊ 
ေေံ မ့ေိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လူသားြျင်းစာနာြှုေိုင်ော 
အရေးကိစ္စြျားအတေက် လေတ်လပ်ရသာ သုရတသီ၊ 
စာရေးသူနှင့် အေင်းအမြစ်ပံ့ပိုးသူ မေစ်ပါသည်။ ၎င်း
သည် Saferworld မြန်ြာအစီအစဉ်နှင့် ၂၀၁၃ ြုနှစ်
ြှစတင်လုပ်ရောင်ြဲ့ မပီး မြန်ြာနိုင်ငံတေင် ပဋိပက္ခ
ြျားကို ြံစားရနေရသာ မပည်သူြျားနှင့် အတူ ၂၀၀၈ 
ြုနှစ်ြှ   စတင်လုပ်ရောင်ြဲ့ပါသည်။ 

 ဤသုရတသနအမပင် Saferworld ၏ မြန်ြာ
နိုင်ငံအတေင်း လုပ်ရောင်ရနရသာ လုံမြုံ ရေး၊ တေား
ြျှတရေးနှင့် မငိြ်းြျြ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ြျားအတေက် 
UK Aid ြှ ရငေရြကးအားမေင့် ပံ့ပိုးထားပါသည်။ 
သိုရ့သာ် ဤသုရတသနတေင် ရော်မပထားရသာ အမြင်
ြျားသည် မဗိတိသျှအစိုးေ၏ တေားဝင်ြူဝါဒြျားအား 
ထင်ေပ်ြှုြေှိရြကာင်း ေှင်းလင်းတင်မပလိုပါသည်။

ရေှြ့ျက်နှာေုံး - တပ်ြရတာ် ကိုယ်စားလှယ်ြျားမပည်
ရထာင်စုလွှတ်ရတာ် ပုံြှန်အစည်းအရဝးအားတက်
ရောက်ရနစဉ်၊ ရနမပည်ရတာ်၊ မြန်ြာ၊
၂၅ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၈။ © MPA



ြာတိကာ

 စကားြျီး က

 အစီေင်ြံစာ အကျဉ်းြျုပ် ဃ

 စကားလုံးြျား အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ေိုြှု 

 ၁။  နိဒါန်း  ၁ 
 ၁.၁ ဒီြိုကရေစီနည်းကျ မြန်ြာ့လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍေိုင်ော အယူအေရော်ထုတ်မြင်း  ၃

 ၁.၂  သုရတသနမပုနည်းနာ၊ ေေဲစ့ည်းတည်ရောက်ပုံနှင့် ကန ့်သတ်ြှုြျား ၅

 ၂။  ရနာက်ြံအရြကာင်းအော ၁၁

 ၂.၁   စစ်တပ်လွှြ်းြိုးြှုနိုင်ငံ မေစ်ရပါ်လာမြင်း (၁၈၂၅ – ၂၀၁၅) ၁၁

 ၂.၂  ၂၀၁၆ ြုနှစ်ြှ စတင်ရသာ အေပ်ဘက်-စစ်ဘက် ေက်ေံရေး  ၂၆

 ၃။  ရေေးရကာက်ြံ အေပ်ဘက်အစိုးေ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာ တိုးမြင့်တည်ရောက်မြင်း  ၄၅

 ၃.၁  လုံမြုံ ရေးနှင့် တေားစီေင်ရေး အင်စတီကျူးေှင်းြျားအား ြည်သူထိန်းြျုပ်သနည်း ၄၆

 ၃.၂  အေပ်ဘက် အစိုးေြှ ၎င်း၏ အြန်းကဏ္ဍကို ေှာရေေမြင်း ၅၆

 ၄။  အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း   ၇၉

 ၄.၁  မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုအတေက် အေပ်ဘက်အစိုးေ၏ အရစာပိုင်းကကိုးပြ်းအားထုတ်ြှုြျား  ၈၁

 ၄.၂ မြန်ြာနိုင်ငံ လက်နက်ကိုင်တပ်ေေဲအ့င်အားစုြျား  ၈၆

 ၄.၃  မပစ်ြှုေိုင်ော တေားြျှတြှုစနစ်  ၉၈

 ၄.၄  ရထာက်လှြ်းရေး ဝန်ရောင်ြှုြျား  ၁၁၁

 ၅။  လံုမြုံ ရေး ကဏ္ဍတေင် အြျားမပည်သူ၏ ထိန်းရကျာင်းကကီးြကပ်ြှုနှင့် လက်တေဲရောင်ေေက်ြှု   ၁၁၉

 ၅.၁  ပညာရေး  ၁၂၂

 ၅.၂  အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျား  ၁၂၇

 ၅.၃  ြူဝါဒရေးောရလ့လာြှုေိုင်ော အေေဲအ့စည်းြျား  ၁၃၁

 ၅.၄  လေတ်လပ်ရသာ သတင်းြီဒီယာ  ၁၃၅



 ၆  ရေှေ့က်ရောင်ေေက်ြည့် နည်းလြ်းြျား  ၁၄၃

 ၆.၁ ရေေးရကာက်ြံ အေပ်သားကိုယ်စားလှယ်ြျားအား၏ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာ  ၁၄၅

  ရော်ထုတ်တည်ရောက်မြင်း 

 ၆.၂  အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားအား ရမပာင်းလဲြှုမပုမြင်း  ၁၄၉

 ၆.၃  လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအရပါ် အြျားမပည်သူ၏ ထိန်းြျုပ်ကကီးြကပ်စီြံြှုနှင့်  ၁၅၃

  ပါဝင်ရောင်ေေက်နိုင်ြှု   

ရနာက်ေက်တေဲ ၁ - လုံမြုံ ရေးနှင့် တေားရေးေိုင်ောအတေက် အေုံးအမေတ်ရပးရသာ       ၁၅၆  
အရမြြံဥပရဒပါအရြကာင်းအောြျားနှင့် မပင်ေင်ေန် အြျ ိုးသားဒီြိုကရေအေေဲြ့ျုပ်ြှ 
အေိုတင်သေင်းထားရသာ အြျက်အလက်ြျား



စကားလုံး အဓိပ္ပာယ် ေေင့်ေိုြှု

 စစ်တပ်၊ ကာကေယ်ရေး၊ လက်နက်ကိုင်တပ်
ေေဲြ့ျားနှင့် တပ်ြရတာ် - ၎င်းတုိသ့ည် မြန်ြာ့တပ်ြရတာ်
၏အသုံးမပုရနကျ အရြါ်အရဝါ်ြျားမေစ်မပီး တေား
ဝင်ထုတ်ရဝထားရသာ စာရစာင်ြျားတေင် ၎င်းတုိအ့ား 
အမပန်အလှန် အသုံးမပုထားပါသည်။  ြကည်းတပ်၊ 
ရလတပန်ငှ့် ရေတပတ်ို မ့ေင့် ေေဲစ့ည်းထားရသာ မြနြ်ာ့
တပ်ြရတာ်ကုိ ေည်ညွှန်းသကဲ့သုိ ့ကာကေယ်ရေးဦးစီး
ြျု ပ်နှင့် ကာကေယ်ရေးဝန်ကကီးဌာနရအာက်ေိှစစ်ရထာက်
လှြ်းရေး၊ တေားသူကကီးြျုပ်၊ ရေှရ့နြျုပ်၊ အရထေရထေ
စစ်ရေးရေးနှင့် မပည်သူစ့စ်နှင့် အမြားအေေဲအ့စည်း 
အြျ ိုလ့ည်း ပါဝင်ပါသည်။ အမြားအစုိးေ အေေဲအ့စည်း
ဌာနြျားနှင့် အေိုပါအေေဲအ့စည်းြျား (အင်စတီကျူး
ေှင်းြျား) ၏ရနာက်ထပ်ကောမြားြျက်ြှာ ောထူးအေင့်
သတ်ြှတ်ရြါ်ရဝါ်ြှုြျား မေစ်ပါသည်။ သိုရ့သာ်လည်း 
တပ်ြရတာ်၏ နုိင်ငံရေးနှင့် အုပ်ြျုပ်ရေးတုိတ့ေင် လွှြ်း
ြိုးြှုေှိရနရသာရြကာင့် အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ေိုြှုတေင် နား
လည်ြှုြျား ရှုပ်ရထေးနိုင်ပါသည်။ လက်နက်ကိုင် 
ြေုတ်သည့် အစုိးေဌာနြျားတေင်လည်း ောထူးအေင့်
သတ်ြှတ်ြျက်ြျား  ေှိပါသည်။ ဤအစီေင်ြံစာတေင် 
“တပ်ြရတာ်” ေိုသည့် စကားလုံးကို  အရထေရထေ
အမေစ်သာ အသုံးမပုြှုြျားြည်မေစ်မပီး အထူးသမေင့် 
လူြှုအေေဲအ့စည်းအတေင်းေှိ အင်စတီကျူးေှင်းြျား
၏အရထေရထေ အြန်းကဏ္ဍြျားနှင့် နုိင်ငံရေး သုိြ့ေုတ် 
အစိုးေ၏ အထက်ရအာက် စီြံထားေှိြှုြျားတေင်မေစ်
သည်။ ကာကေယ်ရေး အက်ဥပရဒပုဒ်ြ (၃) (စ) တေင် 
“ကာကေယရ်ေး” ကိ ုြကည်းတပ၊် ရေ တပန်ငှ့် ရလတပ်
ေူ၍ ရုိးေှင်းစောပင် ေေင့်ေုိထားသည်။  ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံ
ဥပရဒ သုိြ့ေုတ် အမြားဥပရဒြျားတေင်လည်း အေုိပါ 
စကားလုံးကိုသာ  အသုံးမပုပါသည်။ တပ်ြရတာ်နှင့် 
မြန်ြာ့လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျားကုိ အထူးသမေင့် ြကည်း၊ 
ရေ၊ ရလတပ်ြျား၊ မပည်သူစ့စ်နှင့် နယ်မြားရစာင့်တပ်
ြျားေူ၍ ၎င်းတို၏့ စစ်ေင်ရေးအြျိန်ြါြျားတေင် 
အသုံးမပုသည်။

 လွှတ်ရတာ် - ဤအစီေင်ြံစာတေင် မပည်
ရထာင်စုအေင့် ဥပရဒမပုရေးအေေဲကုိ့ မပည်ရထာင်စု
လွှတရ်တာ ်သိုြ့ေုတ ်မြန်ြာ အရြါ်အရဝါ်မေစ်ရသာ 
မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်၊ အြျ ိုးသားလွှတ်ရတာ်
နှင့် မပည်သူလ့ွှတ်ရတာ်ြျားအား ရအာက်လွှတ်
ရတာ်၊ အထက်လွှတ်ရတာ်ေု ေည်ညွှန်းထားပါ
သည်။ ဥပရဒမပုရေးကိုလည်း လွှတ်ရတာ်အစား 
ပါလီြန် (လွှတ်ရတာ်) ေု ေည်ညွှန်းထားပါသည်။ 

 လုံမြုံ ရေးနှင့် တေားစီေင်ရေး ကဏ္ဍြျား - 
လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍေိုသည်ြှာ အစိုးေနှင့် မပည်သူလူထု
အတေက် လုံမြုံ ရေးေိုင်ော ရောင်ေေက်ရပးနိုင်ေန် 
အြေင့်အာဏာ ရပးြံထားေရသာ နိုင်ငံရတာ်၏ အေေဲ ့
အစည်းြျားအားလုံးကို ေည်ညွှန်းပါသည်။ လုံမြုံ  
ရေးကဏ္ဍသည် တေားစီေင်ရေးကဏ္ဍနှင့် ြျားစော 
ထပ်တူကျမပီး ၎င်းတိုအ့ား သီးမြားအဓိပ္ပာယ်ေေင့်
ပါကကေဲမပားရသာ အဓိပ္ပာယ်ြေိှရပ။ ဤအစီေင်ြံ
စာတေင် ၎င်းတိုန့ှင့် ပတ်သက်၍ အထူးသမေင့် လက်
နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျား၊ ေဲတပ်ေေဲ ့၊ အကျဉ်းရထာင်၊ တေား
ရုံးြျားနှင့် စုံစြ်းစစ်ရေးရေး လုပ်ငန်းြျားကို ေည်
ညွှန်းပါသည်။ တေားရုံးြျားအား တေားစီေင်ရေး
ကဏ္ဍနှင့် ေက်စပ်၍ သတ်သတ်ြှတ်ြှတ် နား
လည်ြကရသာ်လည်း လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍ ရောင်ေေက်ြှု
ြျားအတေက် ၎င်းသည် အဓိကကျသည့် ကဏ္ဍြှ 
ပါဝင်ပါသည်။  မြန်ြာ့လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် လုံမြုံ
ရေးနှင့် တေားရေးလုပ်ငန်းြျား ရောင်ေေက်ေန်  
အရထေရထေ အုပ်ြျုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်  နယ်စပ်ရေး
ောဝန်ကကီးဌာနတိုလ့ည်း အမငင်းပေားေေယ်ော ပါဝင်
ေက်စပ်ြှု ေှိရနပါသည်။ လူဝင်ြှုကကီးြကပ်ရေးကို
လည်းလုံမြုံ ရေးကဏ္ဍ၏ အစိတ်အပိုင်းအမေစ် ရတေ ့
မြင်ေပါသည်။ သိုရ့သာ် ဤအစီအေင်ြံစာတေင် ၎င်း
နှင့်ပတ်သက်၍ ထည့်သေင်းရေေးရနေးြှု ြေှိရပ။ 



 လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍ အုပ်ြျုပ်ြှု - ဤအဓိပ္ပာယ်
သည်လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍ၏ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာနှင့် ၎င်း
အရပါ်  ကျင့်သုံးရောင်ေေက်ရနသည့် နည်းလြ်းြျား
ကိုေည်ညွှန်းပါသည်။ အထက်တေင် ရော်မပြဲ့သည့် 
အေေဲအ့စည်းြျား၏ လုပ်ကိုင်ရောင်ေေက်ရနြှုြျား၊ 
ကကီးြကပ်ရနြှုြျားနှင့် ရလ့လာရစာင့်ြကည့်စစ်ရေး
ြှုတိုန့ှင့် ေက်စပ်ရနပါသည်။ လုံမြုံ ရေးေိုင်ော
ရောင်ေေက်ြှုြျားနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
အေရသာလ်ည်းရကာင်း၊  အလေတသ်ရဘာအေ ရသာ်
လည်းရကာင်း ရောင်ေေက်ရနသည့် မေစ်စဉ်ြျား၊ 
ရောင်ေေက်ရနသူြျားနှင့် တန်ေိုးထားြှုြျားလည်း 
ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ 

 အေပ်သား ကိုယ်စားလှယ်ြျား ပုဂ္ဂိုလ်ြျား - 
တပ်ြရတာ်တေင် ရနောောထူး ေယူထားမြင်းြေှိ
သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ြျားကို ေိုလိုပါသည်။ ဤရနောတေင် 
နည်းပညာအေ တပ်ဘက် အောေှိရောင်းြျားလည်း 
ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အစိုးေ၏ အေပ်ဘက်ောထူးရနော
အြျားအမပားကိုလည်း  ၎င်းတိုက့ ေယူထားပါသည်။ 
ထိုရ့ြကာင့် ဤအစီေင်ြံစာတေင် တပ်ဘက်တေင် တာ
ဝန်ထြ်းရောင်မြင်းြေိှေူးသည့် ပုဂ္ဂို လ်ြျားကုိ “အေပ်
သားစစ်စစ်” ေိုသည့် ေည်ညွှန်းြှုြျားလည်း တစ်ြါ
တစ်ေံ အသုံးမပုထားပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အေပ်
ဘက်-စစ်ဘက် ေက်ေံရေး ရေေးရနေးောတေင် အေို
ပါကောမြားြှုသည် အရေးကကီးသည့်အြျက် မေစ်ပါ
သည်။

 ရေေးရကာက်ြံ အေပ်သားကုိယ်စားလှယ်ြျား - 
ဤအစီေင်ြံစာတေင် ရေေးရကာက်ြံ အေပ်သားကိုယ်
စားလှယ်ြျား သိုြ့ေုတ် ရေေးရကာက်ြံအောေှိြျား
ေုပုံြှန် ေည်ညွှန်းထားပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတေင် 
အမြားနုိင်ငံ အြျားအမပားကဲ့သုိပ့င် လွှတ်ရတာ်ကုိယ်
စားလှယ်ြျားကို မပည်သူလူထုြဲမေင့် ရေေးြျယ်ပါ
သည်။ လွှတ်ရတာ်ြှတစ်ေင့် သြ္မတကို ရေေးြျယ်မပီး 
သြ္မတြှ အုပ်ြျုပ်ရေးောထူး အြျားစုအတေက် ရေေး
ြျယ်ရပးပါသည်။ ထိုကဲ့သို ့ရေေးြျယ်ြံေသူြျား အား
လုံးကို ရေေးရကာက်ြံြျားေူ၍ နားလည်နိုင်မပီး တပ်
ြရတာ်ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျူပ်ြှ နာြည်ရပးစာေင်း
တင်သေင်းကာ ောထူးရနောြျား ြန ့်အပ်ြံေြှုပုံစံနှင့်
ကေဲမပားပါသည်။ ၎င်းတိုက့ို သြ္မတအြိန ့်မေင့် ြန ့်အပ်
ရသာ်လည်း ၎င်းတိုသ့ည် ရေေးရကာက်ြံအစိုးေသို ့
တာဝန်ြံမြင်း ြေှိရပ။ 



စကားြျီး

 လေန်ြဲ့သည့် ေယ်စုနှစ်အတေင်း  Saferworld 
အေေဲသ့ည် အြကြ်းေက်ြှုြျားနှင့် ပဋိပက္ခြျားအား 
ရလျှာ့ြျကာကေယ်ေန်နှင့် ပိုြိုလုံမြုံ ရသာ ဘဝြျား
တည်ရောက်နိုင်ေန် ြိတ်ေက်အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် 
ပူးရပါင်းလုပ်ရောင်လာြ့ဲပါသည်။  ကျွနု်ပ်တုိလု့ပ်ရောင်
ရနရသာနိင်ုငံြျားတေင် လံုမြုံ ရေးကုိ မပည်သူြျားအတေက်
ဝန်ရောင်ြှုရပးောနှင့် ရတေ ြ့ကုံ ြံစားေပုံြှာ ြက်ြဲ
ရှုပ်ရထေးရသာ အရြကာင်းအောြျား ေက်စပ်ပတ်
သက်ရနမြင်းသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ သိုြ့ေုတ်  လူြှု 
အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ြု ြိုင်ြာရသာ မငိြ်းြျြ်းရေး ေေှိ
နိုင်မြင်းကို အေုံးအမေတ်ရပးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို ့
သည်ရဒသြံအုပ်စုြျား - အစိုးေ၊ လုံမြုံ ရေးေိုင်ော 
ဝန်ရောင်ြှုအေေဲန့ှင့် အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျား
အား - ပိုြိုမငိြ်းြျြ်း၍ြျှတရသာ လူအ့ေေဲအ့စည်း
တည်ရောက်ောတေင် အရထာက်အကူြျား ရပးပါ
သည်။ ၂၀၁၂ ြုနှစ်ြှ စတင်ကာ Saferworld သည် 
မြန်ြာနိုင်ငံတေင်  မငိြ်းြျြ်းရေးနှင့် လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍ
ြျားတေင် လုပ်ရောင်လာစဉ်ြှ  လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် 
နိုင်ငံတစ်ဝန်း စစ်ြှန်ရသာ မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု ြေှိပါ
ကစစ်ြှန်ရသာ မငိြ်းြျြ်းရေး ေေိှေန်ြှာလည်း အလှြ်း
ရဝးရနြည် ေိုသည်ကို ေှင်းေှင်းလင်းလင်း  ပိုြိုသိေှိ
လာြဲ့သည်။ လေန်ြဲ့သည့် နှစ်အနည်းကာလတေင် 
လူထုြှ ၎င်းတုိရ့ဒသြျားတေင် ပုိြုိလံုမြုံ ြှုေိှ လာရအာင် 
 တည်ရောက်မြင်းလုပ်ငန်းြျားတေင် ကူညီနိုင်ြဲ့ကာ 
- ထိုြှ အရတေအ့ြကုံ ြျားကို ေေဲယူ၍ နိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေး 
ကဏ္ဍသည် ြည်သိုအ့ားလုံးအတေက် ပိုြိုပါဝင်ြှု
ကျယ်မပန ့်ကာ အြျိန်နှင့်တစ်ရမပးညီ တုံ မ့ပန်ြှုေှိ၍  
တာဝန်ြံြှုတာဝန်ယူြှုေှိသည့် နိုင်ငံ့လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍ 
ရေေးရနေးြှုြျားတေင် ပါဝင်နိုင်ရအာင် အြျက်အလက်
ြျားမေင့် ပူးရပါင်းအသိရပးနိုင်ရအာင် ကကိုးစား လုပ်
ရောင်လျက်ေှိပါသည်။ 

 ဤအစီေင်ြံစာသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ
ရေးကဏ္ဍမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုနှင့် အုပ်ြျုပ်စီြံြှုနှင့်
ေိုင်ရသာ အစီေင်ြံစာ စာစဉ်၏ တတိယရမြာက် 
အစီေငြံ်စာ မေစ်ပါသည်။ ပထြအစီေငြ်စံာြှာ လုမံြုံ
ရေးကဏ္ဍမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ရထေး
သည့်သြုိင်းရြကာင်းြျားအား ပုိြုိသိေိှနားလည်ရအာင် 
ရလ့လာမြင်းနှင့် မြန်ြာ့တပ်ြရတာ်၊ အြျ ိုးသားဒီြို
ကရေစီအေေဲြ့ျုပ်နှင့် တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်
အေေဲအ့စည်းြျားအြကား လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍ မပုမပင်
ရမပာင်းလဲြှုအရပါ် အရတေအ့ြကုံ ြျားနှင့် ကေဲမပား
ရသာေည်ြှန်းြျက်ြျားကို သုံးသပ်ထားပါသည်။ 
ဒုတိယ အစီေင်ြံစာြှာြူ ကြ္ဘာတစ်ဝန်းြှ လုံမြုံ ရေး
ကဏ္ဍ စီြံအုပ်ြျုပ်ြှု၏ ေက်ဒေယ်ရြာ်ဒယ်ြျားအပါ
အဝင် မြန်ြာနိုင်ငံအတေက် အသုံးဝင်ြည်ေု ယူေ
ရသာသင်ြန်းစာြျားကို ေေဲယူ၍ ရေးသားထားပါ
သည်။ 

 လက်ေှိအစီေင်ြံစာသည် တပ်ြရတာ်နှင့် 
အြျ ိုးသားဒီြိုကရေစီအေေဲြ့ျုပ်၏ ေက်ေံရေးနှင့် 
တေားဥပရဒအေ ၎င်းတုိ၏့ အာဏာြေဲရဝြှုကုိ အရသး
စိတ် ရလ့လာထားပါသည်။ ၎င်းတိုသ့ည် လက်ေှိတေင် 
ညွှန ့်ရပါင်းအစိုးေအေေဲရ့အာက်တေင် အာဏာြျားကို 
ြေဲရဝကျင့်သုံးရနပါသည်။ ယြု အစီေင်ြံစာသည် 
လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍ စီြံအုပ်ြျုပ်ြှုတေင် အေပ်သားြျား 
ပိုြိုပါဝင်လာနိုင်ေန်အတေက် နယ်ပယ်ြျား ကျယ်မပန ့်
ရအာင် လုပ်ရောင်မြင်းနှင့်အတူ လံုမြုံ ရေးနှင့် တေား
ရေးကဏ္ဍြျားနှင့်ေိုင်ရသာ အေေဲအ့စည်းြျား၏ ယဉ်
ရကျးြှုနှင့် အရလ့အကျင့်ြျားကို သုံးသပ်ရလ့လာ
ထားပါသည်။ ထိုရမပာင်းလဲြှုြျားတေင် အြျ ိုးသား
နိုင်ငံရေးစနစ်နှင့်အတူ တပ်ြရတာ်နှင့်အေပ်သား
ြျားမေစ်ရသာ အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျား၊ ြူဝါဒ

က



ရလ့လာရေးေိုင်ော အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် တက္က သိုလ်
ြျား၏ အြန်းကဏ္ဍလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၀ မပည့်
နှစ်ြှစတင်၍ အရမပာင်းအလဲတြျ ိုက့ို စတင်မြင်
ရတေေ့ရသာ်လည်း အစိုးေ၊ အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း
နှင့် နိုင်ငံတကာြှ ြိတ်ေက်အေေဲြ့ျား ပူးရပါင်းရောင်
ေေက်မြင်းမေင့် ယြုထက်ပုိြုိကျယ်မပန ့ရ်သာ အရမပာင်း
အလဲြျားကို ရော်ရောင်နိုင်ပါသည်။ 

 ကျွန်ုပ်ရြျှာ်လင့်သည်ြှာ ဤအစီေင်ြံစာြှ 
ပိုြိုပါဝင်ြှုကျယ်မပန ့်ကာ အြျိန်နှင့် တစ်ရမပးညီ တုံ ့
မပန်ြှုေှိ၍  တာဝန်ြံြှု တာဝန်ယူြှုေှိသည့် လုံမြုံ ရေး
ကဏ္ဍ၏ အရေးပါပုံအမပင် မပည်သူြျား၏ ရဘးကင်း
လုံမြုံ ြှုကို အထူးဂရုစိုက်ရသာ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍရပါ်
ထေက်လာေန်အတေက် မပည်တေင်းြှ မပည်သူြျားဦး
ရောင်ြှုမေင့် ရေေးရနေးြှုြျား ပုိြုိကျယ်မပန ့လ်ာရအာင် 
မေစ်ပါသည်။ ယြုအစီေင်ြံစာကြူ အားလုံးအတေက် 
အကူအညီမေစ်ရစေန် ရေးသားမပုစုမြင်းမေစ်ကာ အထူး
သမေင့် ရဒသေိုင်ော အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် တစ်ဦး
တစ်ရယာက်ြျင်းစီအတေက် ထိုကဏ္ဍ၏ စိန်ရြါ်ြျက်
ြျားအား ပိုြိုနားလည်ကာ တုံ မ့ပန်ရောင်ေေက်နိုင်
ေန်နှင့် ပိုြိုထိရောက်၍ တုံ မ့ပန်ကူညီရောင်ေေက်
နိုင်ရသာ နည်းလြ်းြျားအား ရော်ထုတ်နိုင်ေန် မေစ်ပါ
သည်။ 

 ဤအရြကာင်းအောသည် အလေန်ရှုပ်ရထေး၍ 
အထိအေှ လေယ်ကူရသာ်လည်း ယြုအစီေင်ြံစာ
သည်လံုမြုံ ရေးနှင့် တေားရေးကဏ္ဍြျားတေင် အရပါင်း
လက္ခဏာရောင်ရသာ ရမပာင်းလဲြှုြျားအတေက်ကကိုး
ပြ်းြကောတေင် အမပုသရဘာရောင်ကာ အသုံးဝင်
ရသာအရထာက်အပံ့တစ်ြု မေစ်ြည်ေု ယုံြကည်ေ
ပါသည်။ 

ဂျွန်ဘိန်းရဘ့ေဂျ် 
ဌာရနကိုယ်စားလှယ်၊ Saferworld မြန်ြာ

ြ



၂၀၁၅ ြုနှစ်၊ ြတ်လ  ၂ ေက်ရနတ့ေင် ကျရောက်ရသာ 

နှစ် (၇၀) မပည့်တပ်ြရတာ်ရန ့စစ်ရေးမပအြြ်းအနားတေင် 
အြျ ိုးသြီးစစ်ြှုထြ်းြျား စစ်ရေးမပရနစဉ်၊

၂၇၊ ြတ်လ၊ ၂၀၁၅၊ ရနမပည်ရတာ် 
ဓာတ်ပုံ -  J Paing/MPA



အစီေင်ြံစာအကျဉ်းြျုပ်

 စစ်အုပ်ြျုပ်ြှု နှစ်ရပါင်း (၅၀) အတေင်း 
မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အစိုးေနှင့် စီးပေားရေးေိုင်ော အေေဲ ့
အစည်းြျားအားလုံးသည် လက်နက်ကိုင်တပ်ေေဲ ့
ြျား၏ လက်ရအာက်တေင် တင်းကျပ်စော ြျုပ်ကိုင်
ြံြဲ့ေသည်။ စီးပေားရေး အကျ ိုးအမြတ်ြျားအား 
မပည်တေင်းရတာ်လှန်ပုန်ကန်ြှုြျားြှ ကာကေယ်
နုိင်ေန် အားရကာင်းရသာ လံုမြုံ ရေး ယန္တေားတစ်ြု
ကိုမဗိတိသျှ ကိုလိုနီတိုြ့ှ ထူရထာင်ြဲ့ော ထိုစစ်
တပ်သည် ေန်သူြျား ဝုိင်းေံြံလာေေေယ်ေိှရြကာင်း 
ယေူနားလညရ်လေ့ှသိည့ ်အြျ ိုးသားြျား ကကီးစိုး
သည့်စစ်တပ်လက်ထဲသုိ ့ ရောက်ေိှသေားြဲ့ပါသည်။ 
အေိုပါ စစ်ရြါင်းရောင်ြျားသည် အဓိကအား
မေင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗြာလူြျ ိုးြျား မေစ်ြကမပီး ကိုလိုနီ
ဝါဒနှင့် နိုင်ငံမြားြှ ဝင်ရောက်စေက်ေက်ြှုြျားကို 
အရလးအနက် ေန ့်ကျင်ြကသည့်  အြျ ိုးသား
ရေးစိတ်ဓာတ် မပင်းထန်သူြျား မေစ်ြကပါသည်။ 

 အြျားမပည်သူအရပါ် တင်းကျပ်စောရစာင့်
ြကည့်ြှုနှင့် သတင်းြီဒီယာ၊ ပညာရေး၊ အေပ်ဘက် 
လူအ့ေေဲအ့စည်းနှင့် လေတ်လပ်ရသာ ြူဝါဒရေးော 
ရလ့လာြှုေုိင်ော အေေဲအ့စည်းြျားအရပါ် ကန ့သ်တ် 
ြျုပ်ြျယ်ြှုြျားသည် မပည်သူေ့က်ေံရေးနှင့် နုိင်ငံ
အရပါ်တုိက်ရုိက်ရဝေန် အကဲမေတ်ြှုြျား လုပ်ရောင်
နိုင်ေန် အေန ့်အတား မေစ်ရစြဲ့ပါသည်။ တစ်ြျိန်
တည်းြှာပင် တပ်ြရတာ်သည် အေပ်သား ထိန်း
ြျုပ်ကကီးြကပ်စီြံြှုြျားြှ လေတ်ရမြာက်၍ ြျားမပား
လှရသာ တုိင်းေင်းသားလက်နက်ကုိင် အေေဲအ့စည်း
ြျားနှင့် တိုက်ပေဲြျား ေက်လက်ေင်နွှဲရနြဲမပီး 
ြြကာြဏေုိသလုိ အြျ ိုရ့သာ ရဒသြျားေိှ မပည်သူ

၂၀၁၀ မပည့်နှစ်ြှ စတင်ကာ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ
ရေးနှင့် တေားြျှတရေးကဏ္ဍတိုတ့ေင် ဒီြိုကရေစီ
နည်းကျ ရမပာင်းလဲြှုြျားအား အသင့်အတင့် 
စတင်ရမြလှြ်း အစပျ ိုး လုပ်ရောင်လာြဲ့ ြကပါ
သည်။ တစ်ြျိန်တည်းြှာပင် မပည်သူြျား၏ ထိန်း 
ြျုပ် ကကီးြကပ်နိုင်ြှု၊ ၎င်းကိစ္စေပ်ြျားတေင် နိုင်ငံ
ရေးအေ ပါဝင်ရောင်ေေက်နုိင်ြှုြျားအတေက် အြန်း
ကဏ္ဍြျား ပေင့်လာြဲ့ မပီး အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း
ြျား၊ သတင်းြီဒီယာြျား၊ ပညာရေးေိုင်ော အေေဲ ့
အစည်းြျားနှင့် ြူဝါဒရေးောရလ့လာြှု ေိုင်ော 
အေေဲအ့စည်းြျားြှလည်း ပါဝင်လုပ်ရောင်ြေင့် 
ေေှိလာြကပါသည်။ မပည်သူြျား ရဘးကင်းလုံမြုံ
စောမေင့် အရြကာက်တေားကင်းစော ရနထိုင်နိုင်
သည့် မငိြ်းြျြ်းမပီး ဒီြိုကရေစီကျရသာ ေေံ မ့ေိုး
တိုးတက်သည့် မြန်ြာနိုင်ငံရတာ် တည်ရထာင်
ေန်အတေက် အထက်ပါလြ်းရြကာင်း နှစ်ေပ်လုံး
သည်အရေးကကီးသည့် အြန်းကဏ္ဍြှ ေက်လက် 
ပါဝင်ရနြည် မေစ်ပါသည်။ 

ဃ



အရေးကကီးေံုးြှာ  ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒအား အဓိပ္ပာယ်
ေှိစောမပင်ေင်လိုပါက ဥပရဒမပုသူစုစုရပါင်း (၇၅) ောြိုင်နှုန်း
ရကျာ်၏ သရဘာတူညီြှုမေင့်သာ လုပ်ရောင်နုိင်ြည်ေုိ
သည့်အြျက်မေစ်မပီး ၎င်းသည် တပ်ြရတာ်အား ထိရောက်
သည့်ဗီတိုအာဏာ ရပးအပ်ထားပါသည။်

ြျားသည် ၎င်းတိုအ့ား မပန်လည်တိုက်ြိုက်လာ
နိုင်သည့် စစ်သည်ြျားမေစ်လာနိုင်သည်ေိုသည့် 
အြျက်မေင့် ၎င်းရဒသြျားေှိ လူထုတစ်ေပ်လုံး 
အားပစ်ြှတ်ထားြှုြျား ေှိလာြဲ့ပါသည်။ လုံမြုံ
ရေးေိုသည့် အရမြြံ သရဘာတေားသည် “နိုင်ငံ
ရတာ်လုံမြုံ ရေး” နှင့် အနက်အဓိပ္ပာယ်တူမေစ်လာ
ကာမငိြ်ဝပ်ပိမပားြှုအား ထိန်းသိြ်းေန် ရှုပ်ရထေး
မပီး နိုင်ထက် စီးနင်းြှုေှိရသာ ဗျူရိုကရေစီစနစ်၏ 
သိုသိပ်သည့် လုပ်ငန်းြျားအား စီစဉ်လုပ်ရောင်
လာြဲ့ပါရတာ့သည်။

 ၁၉၈၀ မပည့်နှစ်ြျား ရနာက်ပိုင်းတေင် 
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်နှင့် သူြ၏ အြျ ိုးသား 
ဒီြိုကရေစီအေေဲြ့ျုပ်ပါတီသည် စစ်တပ်ကို နိုင်ငံ
ရေးြှ ေယ်ထုတ်၍ ရေေးရကာက်ြံအေပ်သားကုိယ်
စားလှယ်ြျား၏ အြိန ့်အာဏာရအာက်တေင် ထား
ေှိေန်ေိုသည့် နိုင်ငံရေး အစီအစဉ်တစ်ြုအတေက် 
မပည်သူြျား၏ ရထာက်ြံြှုကို တစ်ြဲနက် ေေှိြဲ့ပါ
သည်။ တပ်ြရတာ်ကို တည်ရထာင်ြဲ့သူ၏ သြီး
တစ်ဦးမေစ်သည့်အရလျာက် သူြသည် တပ်ြရတာ်
အရပါ်အစဉ် ရလးစားြှုေှိရြကာင်း၊ တပ်ြရတာ်
အား “မပိုကေဲရစလိုမြင်း” သိုြ့ေုတ် ေုတ်ယုတ်ရစ
လိရုသာေန္ဒ ြေှရိြကာင်း အစဉမ်ပသလျက ်စစြ်နှ်
ရသာမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ြု
အရနမေင့် ၎င်းအား တစ်စတစ်စ စနစ်တကျ 
အသေင်ကူးရမပာင်း သေားရစလိုလျက် ေှိပါသည်။၁ 
ြည်သိုေ့ိုရစကာြူ သူြအရနမေင့် တစ်သြတ်
တည်းရမပာေိုလာြဲ့သည်ြှာ “တပ်ြရတာ်သည် 
မပည်သူတို၏့ ရလးစားဂုဏ်ယူြှုအား ေေှိေန်
အတေက်ေိုလျှင်” အေပ်သား ထိန်းြျုပ်စီြံြှု
ရအာက်သို ့ရောက်ေှိလာေန် လိုအပ်ရြကာင်း စဉ်
ေက်ြမပတ် ရမပာေိုလာြဲ့သည်။၂  

 တပြ်ရတာြ် ှ၎င်းတို၏့ အာဏာအား မြန်
မြန်ေန်ေန် စေန ့လ်ွှတ်မြင်းသည် ပေြ်းပတာ အရမြ
အရနနှင့် ြမငိြ်သက်ြှုြျားေီသို ့ ဦးတည်သေား
နိငုသ်ညေ်ိသုည့အ်ြျကက်ိ ုစေဲမြဲစော ေပုက်ိငုထ်ား
မပီး၎င်းတို ့ အာဏာအား ေက်လက်ထိန်းြျုပ်
လာြဲ့ပါသည်။ ဤသို မ့ေင့် စစ်ဗုိလ်ြျုပ်ြျားသည် 
“စည်းကြ်းမပည့်ဝရသာ ဒီြုိကရေစီ” တည်ရောက်
ေန်၎င်းတို ့ကိုယ်ပိုင်မေစ်သည့် လြ်းမပရမြပုံတစ်ြု
အားအစမပု ရေးေေဲြဲ့ ြကပါသည်။ ၂၀၀၈ ြုနှစ်
တေင်၎င်းတိုသ့ည် ေေဲစ့ည်းပုံ အရမြြံ ဥပရဒတစ်ြု
ကုိရေးေေဲြဲ့ မပီး ၎င်းတေင် “ပါတီစံုဒီြုိကရေစီစနစ်”၃ 
အားထည့်သေင်း ရေးေေဲြဲ့ပါသည်။ သုိရ့သာ် အေုိပါ 
ဥပရဒသည် “ကာကေယ်ရေးဌာနြျားအား နိုင်ငံ
ရတာ်၏ အြျ ိုးသားနိုင်ငံရေး ဦးရောင်ြှု အြန်း
ကဏ္ဍတေင် ပါဝင်ရောင်ေေက်ြေင့် ေေှိေန်”၄ အြေင့်
အာဏာရပးအပ် ထားပါသည်။ ၎င်းဦးရောင်ြှု 
အြန်းကဏ္ဍအား အရကာင်အထည် ရော်နိုင်ေန် 
အတေက် တပ်ြရတာ်သည် လွှတ်ရတာ်အေပ်ေပ်
တေင်တပ်ြရတာ်သားကိုယ်စားလှယ် (၂၅) ောြိုင်
နှုန်းအားြန ့်အပ်ထား၅ ရုံသာြက ကာကေယ်ရေး
ဝန်ကကီးဌာန၊ မပည်ထဲရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးော ဝန်ကကီး
ဌာနတို၏့ ဝန်ကကီးြျားနှင့် ဒုတိယဝန်ကကီးရနော
ြျားအားြန ့်အပ်မြင်း မေုတ်ြျမြင်းြျား မပုလုပ်နိုင်
ရသာထိရောက်သည့် အြေင့်အာဏာ ေှိထားပါ
သည်။ ၎င်းဝန်ကကီးနှင့် ဒုဝန်ကကီးြျားအားလံုးသည်
လည်းတာဝန်ထြ်းရောင်ေဲ မေစ်ရသာတပ်ြရတာ်
သားြျားသာ မေစ်ြကေပါသည်။၆ ထိုအ့မပင် တပ်
ြရတာ်သား လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားသည် 
ဒုတိယသြ္မတနှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးအား ရေေးရကာက် 
တင်ရမြောက်နိုင်မပီး ၎င်းတို ့ တင်ရမြောက်သူသည် 
အေပ်သား သိုြ့ေုတ် တပ်ြရတာ်သားတစ်ဦး 
မေစ်နုိင်ပါသည်။ အရေးကကီးေံုးြှာ  ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံ
ဥပရဒအား အဓိပ္ပာယ်ေိှစော မပငေ်ငလ်ိပုါက ဥပရဒ
မပုသူစုစုရပါင်း (၇၅) ောြိုင်နှုန်းရကျာ်၏ သရဘာ
တူညီြှုမေင့်သာ လုပ်ရောင်နုိင်ြည်ေုိသည့်အြျက်
မေစ်မပီး ၎င်းသည် တပ်ြရတာ်အား ထိရောက်သည့် 
ဗီတိုအာဏာ ရပးအပ်ထားပါသည်။၇ ဤကဲ့သို ့
ရသာပံ့ပိုးြှုြျားသည် တပ်ြရတာ်ြှ ၎င်းတို၏့ 
အဓိက နိုင်ငံရေးြံယူြျက်နှင့် ပုဂ္ဂလိကအကျ ိုး
စီးပေားကုိ ကာကေယ်ေန်နှင့် ဒီြုိကရေစီစနစ်ရမပာင်း

င မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်



လဲြှုလုပ်ငန်းစဉ်အား တည်မငိြ်စော လုပ်ရောင်
နိုင်ရစေန် ပံ့ပိုးရသာ “ရစာင့်ရေှာက်သူ” ေိုသည့် 
ေပ်တည်ြှုအား ေက်လက်ထိန်းသိြ်းထားနိုင်
ေန်ြေင့်မပုထားရပးပါသည်။၈

 ဤေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒမေင့် ရမပာင်းလဲ
လာရသာ ပထြဦးေံုးအစုိးေအား စစ်တပ်ရနာက်
ြံပါတီတစ်ြုြှ ဦးရောင်ြဲ့ မပီး ရြါင်းရောင်ပုိင်း
အောေိှြျားသည် စစ်ဗုိလ်ြျုပ်ရောင်းြျားပင်မေစ်
ြဲ့ ြကပါသည်။ NLD သည် ၎င်း၏ ရတာင်မပိုကြ်း
မပိုရအာင်မြင်ေေိှြဲ့ရသာ ၂၀၁၅ ြုနှစ်ရေေးရကာက်
ပေဲြတိုင်ြီ ၂၀၁၂ ြုနှစ်တေင် မပုလုပ်ြဲ့သည့် ြကား
မေတ်ရေေးရကာက်ပေဲြှ စတင်မပီး လွှတ်ရတာ်အတေင်း 
ဝင်ရောက်လာြဲ့ပါသည်။ ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်
သည်သြ္မတမေစ်ေန် ေန ့တ်ားမြင်း ြံေရသာ်လည်း 
(တိုင်းတစ်ပါးသား၏ ဇနီး/ြင်ပေန်းသည် သြ္မတ
မေစ်ေန် အေည်အြျင်းြေှိေူရသာ စာပုဒ် အေမေစ်
မပီး) သူြသည် ရေေးရကာက်ြံ အစိုးေတစ်ေေဲလ့ုံး
အားထိရောက်ရသာ ဦးရောင်ြှုမပုနိုင်သည်ေု 
ယူေနိုင်သည့် နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ပင်ြံောထူး
အား ေယူနိုင်ြဲ့ပါသည်။ 

 လက်ေှိအစိုးေအေေဲတ့ေင် နှစ်ရပါင်း (၅၀) 
အတေင်းေှိြဲ့သည့် အမြားရသာ အစိုးေအေေဲြ့ျား
ထက်အေပ်သားြျား ပါဝင်ြှု ပိုြိုြျားမပားြှုေှိရန
ရသာ်လည်း တပ်ြရတာ်သည် ၎င်း၏ နိုင်ငံရေး
ြံယူြျက်ြျားနှင့် ပုဂ္ဂလိကအကျ ိုးစီးပေားကို မြိြ်း 
ရမြာက်လာနိုင်သည့် ြည်သိုရ့သာ ရမပာင်းလဲြှု
ြျ ိုးကိုြေို ထိရောက်စော ကာကေယ်ေန် ကကီးြား
ရသာ အာဏာအား  ေက ်လက ်ထနိ်းသြိ်းထားေဲ 
မေစ်ပါသည်။ တစ်ြျိန်တည်းြှာပင် အစုိးေယန္တေား
တစ်ြုလံုးသည် စစ်တပ်အောေိှရောင်းြျားမေင့်သာ 
မပည့်နှက်ရနမပီး ၎င်းတို၏့ ရနာက်ြံအေေဲအ့စည်း
ေိုင်ော အရမြအရနြျားရြကာင့် အေပ်သား
ရြါင်းရောင်ြျား၊ နိုင်ငံမြားသားြျားနှင့် အေပ်
ဘက်အေေဲအ့စည်းြျားအရပါ် ြယုံြကည်ြှုြျား ေှိ
ရနရံုသာြက ောထူးဂုဏ်အေင့်ေင့်အရပါ်လည်း 
စေဲလြ်းြုံြင်ြကပါသည်။ အြျ ိုက့ိစ္စေပ်ြျားတေင် 
အသစ်ဝင်ရောက်လာသည့် အေပ်သား ကိုယ်စား
လှယ်ြျားသည်  ယြင်ေှိနှင့်မပီးရသာ နည်းလြ်း
ရောင်းြျားနငှ့ ်ထငမ်ြငယ်ေူြျကြ်ျားကိ ုရိုးေငှ်း

စောသရဘာတူ လက်ြံြကမြင်း သိုြ့ေုတ် စစ်သား
ြျားတေင်သာ လုိအပ်ရသာ ကျွြ်းကျင်ြှုြျား ေိှသည်
ေိုသည့် ယုံြကည်ြှုမေင့် လုံမြုံ ရေးေိုင်ောကိစ္စေပ် 
ြျားအား တပ်ြရတာ်ြှ ဦးရောင်ေန် လိုလိုလား
လားအြေင့်ရပးြကမြင်းြျား ေှိရနပါသည်။ 

 သိုရ့သာ် အစိုးေအတေင်းေှိ အေပ်သား
ြျားသည် လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍ၏ အြျ ိုရ့သာအစိတ်
အပိုင်းြျားတေင် ၎င်းတို၏့ အြေင့်အာဏာြျား 
တမေည်းမေည်း တိုးမြင့်လာရနသည်ကို ရတေေ့ှိေ
ပါသည်။ ဥပြာ အရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေးဦးစီး
ဌာနအား တပ်ြရတာ်စီြံြှုရအာက်ြှ အေပ်သား
ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက်သို ့ ရမပာင်းရေွှ မ့ြင်းကဲ့သို ့
ရသာသာဓကြျားြှတစ်ေင့် အစုိးေအတေင်း အေပ်
သားြျားအြေင့်အာဏာ ပိုြိုေေှိလာြကမြင်း မေစ်ပါ
သည်။ ထိုအ့မပင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရောင်း
ြျား၊ စစ်ဘက်အောေှိြျား၊ တိုးပေားလာရသာ 
အြျ ိုးသြီးကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် ဗြာြေုတ်
ရသာအမြားတိငု်းေင်းသား လြူျ ိုးြျားြ ှကိယုစ်ား
လှယ်ြျား ပါဝင်ရနသည့် အြျ ိုးစုံလင်လှရသာ 
လွှတ်ရတာ်သည် လုံမြုံ ရေးနှင့် တေားြျှတရေး
ေိုင်ော အေေဲအ့စည်းြျား၏ လုပ်ငန်းြျားအား 
ထိန်းြျုပ်ကကီးြကပ်ေန်နှင့် ရလ့လာရစာင့်ြကည့်
ြှုြျားမပုလုပ်နိုင်ေန် အြန်းကဏ္ဍတစ်ြုအား 
အြိုင်အြာ ရတာင်းေိုရနြကပါသည်။ ၂၀၁၉ 
ြုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတေင် NLD သည် စစ်တပ်၏ 
နိုင်ငံရေးအာဏာအား ရလျှာ့ြျနိုင်ေန်နှင့် ေဲလုပ်
ငန်းနှင့် အမြားရသာလုပ်ငန်းြျားအရပါ် ထိန်းြျုပ်
ြှုအား အစိုးေအတေင်းေှိ အေပ်သား အေေဲဝ့င်ြျား
ြှေေှိလာနိုင်ရစြည့် ေေဲစ့ည်းပုံအရမြြံဥပရဒ
အတေင်းမပင်ေင်ေန် အြျက်ြျားအား အေိုမပု
ြဲ့ ြကပါသည်။ 

 ဤရလ့လာြှုစာတြ်းတေင် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ
အားဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်ောတေင် 
အဓိကကျသည့် ရအာက်ပါနယ်ပယ် (၃) ြု အရပါ် 
အရလးရပး ရေေးရနေးထားပါသည်။ ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှ 
စတင်မပီး ၎င်းနယ်ပယ်ြျားတေင် ရမပာင်းလဲြှုြျား 
မြင်လာြဲ့ေရသာ်လည်း အစိုးေ၊ အေပ်ဘက်အေေဲ ့
အစည်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ြိတ်ေက်ြျားအြကား 
ပူးရပါင်း ရောင်ေေက်ြှုြျားအား တိုးမြေင့်ရောင်

စအစီေင်ြံစာ အကျဉ်းြျုပ်



ေေက်မြင်းတုိြှ့တစ်ေင့် ပုိြုိထိရောက်ရသာ ရမပာင်း
လဲြှုြျား မပုလုပ်နိုင်ြည် မေစ်ရြကာင်း သုံးသပ်
ရလ့လာြိပါသည်။ 

၁။ ရေေးရကာက်ြံ အေပ်သားကိုယ်စားလှယ်
 ြျား၏ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာအားရော်ထုတ်

တည်ရောက်မြင်း
၂။  လုံမြုံ ရေးယဉ်ရကျးြှုအား ရမပာင်းလဲြှုမပု
 မြင်း
၃။  မပည်သူလူထုနှင့်ေိုင်ရသာ ရနောြျားအား 
 ေန်တီးတည်ရောက်မြင်း၊ ကာကေယ်မြင်း
 တို မ့ေစ်သည်။ 

ရေေးရကာက်ြံအေပ်သား
ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ 
လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာအား 
ရော်ထုတ်တည်ရောက်မြင်း

 ရေေးရကာက်ြံကိုယ်စားလှယ်ြျားြေှိ
ဘဲဒီြိုကရေစီ ေိုသည်ြှာလည်း ေှိြည်ြေုတ်
ရပ။ လုမံြုံ ရေးကဏ္ဍအား ဒြီိကုရေစနီည်းကျ ရော်
ရောင်ောတေင် အရေးပါေုံးရသာ ရှုရထာင့်နယ်
ပယ်ြှာ ရေေးရကာက်ြံ အေပ်သားကိုယ်စားလှယ်
ြျား၏ အြေင့်အာဏာပင် မေစ်ပါသည်။ ၎င်းတေင် 
ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒနှင့် ဥပရဒြျားတေင် မပဋ္ဌာန်း
ထားရသာရေေးရကာက်ြံ အေပ်သား ကိုယ်စား
လှယ်ြျားအတေက် တေားဝင်အြေင့်အာဏာြျား
အမပင် ၎င်းအောေှိြျားြှ ၎င်းတို၏့ အြေင့်အာဏာ 
ြျားအား အသုံးြျေန် နည်းလြ်းြျားနှင့် သရုပ်ြေဲ
မြားြှုြျားအထိ ပါဝင်ပါသည်။

အာဏာြျားကို ြေဲရဝမြင်း

 လက်ေိှစနစ်တေင် တပ်ြရတာ်သည် လံုမြုံ
ရေးနှင့် တေားြျှတရေးေိုင်ော လုပ်ငန်းရတာ်
ရတာ်ြျားြျားအား ထိန်းြျုပ်လျက် ေှိပါသည်။ 

၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပုံအရမြြံဥပရဒ၏ ပုဒ်ြ ၂၀ 
(ြ) တေင ်ရော်မပထားြျက်အေ လက်နက်ကုိင ်တပ်
ေေဲြ့ျားသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ြျုပ်စီြံြေင့်အား ေေှိလု
နီးနီးမေစ်ရနပါသည်။ ၎င်းတေင် ရော်မပထားသည်
ြှာ “တပ်ြရတာ်သည် တပ်ပိုင်းေိုင်ော ကိစ္စအား
လုံးကို လေတ်လပ်စော စီြံြန ့်ြေဲ စီေင်ရောင်ေေက်
ပိုင်ြေင့်ေှိသည်” ေူ၍ မေစ်သည်။ ကာကေယ်ရေး 
ဝန်ကကီးဌာနသည် အမြားအစိုးေဝန်ကကီးဌာနြျား 
လိုက်နာလုပ်ရောင်ေရသာ ေသုံးြှန်းရမြရငေစာ
ေင်းေုိင်ော လုပ်ငန်းစဉ် ရတာ်ရတာ်ြျားြျားတေင် 
ကင်းလေတ်ြေင့် ေထားရုံသာြက ဘဏ္ဍာရေး 
ဝန်ကကီးဌာန၏ တိုက်ရိုက်ြေင့်မပုြျက် ြလိုပါဘဲ 
၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်စာေင်း ေေင့်ြေင့်ေေှိထားပါ
သည်။ ၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပုံ အရမြြံဥပရဒ၏ 
ပုဒ်ြ ၂၀ (ြ)၊  ၂၉၃ နှင့် ၃၁၉ တိုအ့ေ  တပ်
ြရတာ်သည် “လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျား၏ အရေး
ကိစ္စြျား” နှင့် ပတ်သက်သည့် တေားရေးေိုင်ော 
အြှုကိစ္စြျားတေင် ကိုယ်ပိုင်စီေင် ေုံးမေတ်ပိုင်ြေင့် 
အမပည့်အဝ ေေှိထားပါသည်။  

 သိုရ့သာ်မငားလည်း၊ နိုင်ငံရတာ်သြ္မတ 
(လက်ေှိတေင် ဦးဝင်းမြင့်) သည် နိုင်ငံရတာ် အကကီး
အကဲမေစ်မပီး တပ်ြရတာ် အောေှိြျားြှ ကကိြ်ေန်
ြျားစောညွှန်းေိုရနြဲ့ ြကသည်ြှာ ၎င်းသည် တပ်
ြရတာ်၏ “အန္တိြအကကီးအကဲ” မေစ်ရြကာင်းမေစ်
ပါသည်။၉ ၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပုံ အရမြြံဥပရဒ
တေင်ရော်မပပါေှိသည်ြှာ လွှတ်ရတာ်၏ “အတည်
မပုြျက်” မေင့် သြ္မတတေင် “စစ်ရြကညာေန် 
သိုြ့ေုတ် စစ်ရမပမငိြ်းေန်’ အြေင့်အာဏာ ေှိရန
ပါသည်။၁၀ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒတေင် မပည်တေင်း 
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခြျားနှင့် ပတ်သက်၍ ေှင်း
လင်းစောရော်မပထားမြင်း ြေှိရသာ်လည်း မြန်ြာ
လက်နက်ကုိင် တပ်ေေဲြ့ျား (သုိြ့ေုတ် တပ်ြရတာ်) 
ြှပုံြှန်အားမေင့် ြုြံရမပာေိုရနသည်ြှာ ၎င်းလက်
နက်ကုိင်ပဋိပက္ခြျားသည် “မပည်တေင်းစစ်” ြေုတ်
ေုိသည့်အြျက်ပင် မေစ်ပါသည်။၁၁ ကာကေယ်ရေးဦးစီး
ြျုပ်၏ ြှတ်ြျက်အြျ ိုးြျ ိုးြှ ထင်ေပ်မပရနသည်ြှာ 
တပ်ြရတာ်သည် ၎င်း၏ စစ်ေင်ရေးြျား လုပ်
ရောင်ေန်လုိအပ်သည်ေု ယူေရသာအြျိန်တေင် 
၎င်းစစ်ေင်ရေးြျားအတေက် ြေင့်မပုြျက် ရတာင်းြံ
ြည်မေစ်ရသာ်လည်း ၎င်းသည်ေှင်းလင်းစော မပဋ္ဌာန်း

ေ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်



ထားရသာ ဥပရဒရေးော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား
အားလိုက်နာရောင်ေေက်ေန် ြလိုအပ်ရပ။၁၂ 

 ၂၀၁၁ ြနှုစ်၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၀ ေက်ရနတ့ေင ်
သြ္မတ ဦးသိန်းစိန်ြှ ကြျင်လေတ်ရမြာက်ရေးအေေဲ ့
အစည်းကိုစစ်ရေးအေ ထိုးစစ်ေင်ြှု မပုလုပ်ရန
ရသာလက်နက်ကိုင် တပ်ေေဲြ့ျားအား ၎င်းတို၏့ 
ထိုးစစ်အားေပ်တန ့ေ်န် အြိန ့ရ်ပးရသာ အြိန ့စ်ာ
တစ်ရစာင်ကို ထုတ်မပန်ရပးပိုြ့ဲ့ မပီး ေက်အနည်း
ငယ်ြကာမပီးရနာက်တေင် တပ်ြရတာ်သည် ၎င်း
တုိ၏့ စစ်ေင်ရေးအား ယာယီရုပ်သိြ်းြဲ့ပါသည်။ 
သိုရ့သာ ်NLD ဦးရောငရ်သာ အစိုးေသည ်၎င်းကဲ့
သိုရ့သာ အြိန ့်တစ်ြုအား ထုတ်မပန်မြင်းြျ ိုး ြေှိ
ြဲ့သည့်တိင်ု တပ်ြရတာ်အား အင်အားသံုးေန် 
အကကိြ်ကကိြ် ညွှန်ြကားြှုြျားလည်း ေှိြဲ့ပါသည်။၁၂ 

 နိုင်ငံရတာ်သြ္မတသည် အြျ ိုးသားကာ
ကေယ်ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေးရကာင်စီအား အစည်းအရဝး
ကျင်းပေန် စီြံနိုင်သည့် အာဏာေှိထားမပီး ၎င်း
အစည်းအရဝးတေင် သြ္မတသည် ကာကေယ်ရေး
နှင့်လုံမြုံ ရေး ကိစ္စေပ်ြျားအတေက် ၎င်း၏ အြေင့်
အာဏာကို အသုံးြျနိုင်ရမြေှိသည်။ ေေဲစ့ည်းပုံ
အရမြြံဥပရဒအေ ၎င်းရကာင်စီတေင် ဒီြိုကရေစီ
နည်းလြ်းမေင့် ရေေးရကာက် တင်ရမြောက်ြံထား
ေရသာ အေပ်သားကိုယ်စားလှယ် (၅) ဦး၊ တာ
ဝန်ထြ်းရောင်ေဲမေစ်ရသာ စစ်တပ်အောေှိ (၅) 
ဦးနှင့် တပ်ြရတာ်ြှ ရေေးြျယ်ြန ့်အပ်ထားရသာ 
ဒုတိယသြ္မတ (၁) ဦးတို ့ပါဝင်ေြည် မေစ်သည်။ 
သိုရ့သာ် NLD ဦးရောင်ရသာ အစိုးေသည် 
အြျ ိုးသားကာကေယ်ရေးနှင့် လုံမြုံ ရေးရကာင်စီ
ကုိလက်ေိှတေင် အသံုးြြျနုိင်ရသးရပ။ အရြကာင်း
ြာှထုိရကာင်စီတေင် အေပ်သားသြ္မတသည် ဥက္က ဋ္ဌ
အမေစ်ဦးရောင်ြည် မေစ်ရသာ်လည်း တပ်ြရတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်ြျားသည် ဒီြိုကရေစီနည်းလြ်း
အေရေေးရကာက်တင်ရမြောက်ထားရသာ  အေပ်သား 
ကိုယ်စားလှယ်ြျားထက် အရေအတေက်အားမေင့်  
သာလေန်ြှုေိှရနရံုသာြက ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်
သည်လည်း ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်ထက် ပိုမြင့် 
ရသာောထူးရနောအား ေေှိထားသည်မေစ်မြင်း
အရပါ် စိုးေိြ်ရနမြင်း မေစ်နိုင်ပါသည်။  ၎င်းအစား 
အစိုးေသည် အေိုပါအေေဲဝ့င်ြျားအမပင် အမြား 

အေပ်သားကိုယ်စားလှယ်ြျား ထပ်ရပါင်းပါဝင်
ရစမြင်းမေင့် အစည်းအရဝးြျားအား တစ်ြါ တစ်ေံ 
ကျင်းပမပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။ အေိုပါ အစည်းအရဝး
ြျားသည် ြျားရသာအားမေင့် တပ်ြရတာ်၏ရောင်
ေေက်ြှုြျားကို ပံ့ပိုးသည့် ထုတ်မပန်ြျက်ြျားမေင့်
သာ မပီးေုံးြဲ့ ြကပါသည်။ 

 စစ်တပ်သည် ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်ြှ 
ရေေးြျယ်ြန ့အ်ပ်ထားရသာ ဝန်ကကီးဦးရောင်သည့် 
မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာန ြှတစ်ေင့် ေဲတပ်ေေဲန့ှင့် 
အကျဉ်းရထာင်ြျားကို သေယ်ဝိုက်ရသာနည်းမေင့် 
ထိန်းြျုပ်ထားပါသည်။ ၂၀၀၈ ြုနှစ် အရမြြံ
ဥပရဒပုဒ်ြ ၂၀ (ဂ) နှင့် ၃၃၈ တိုတ့ေင် ရော်မပထား
ြျက်ြျားအေ လက်နက်ကိုင်တပ်ေေဲြ့ျားအားလုံး
သည် ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်နှင့် ကာကေယ်ရေး
ဌာနတို ့အသီးသီး၏ လက်ရအာက်တေင် ေှိေြည်
ေူရသာအြျက်ရြကာင့် ေဲတပ်ေေဲသ့ည် စစ်တပ်၏ 
ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက်တေင် ေှိရနရြကာင်း ရယဘုယျ
အားမေင့် နားလည်နုိင်ပါသည်။ သုိရ့သာ် “လက်နက် 
ကုိင်တပ်ေေဲအ့ားလံုး” ေုိသည့် တိကျသည့်အဓိပ္ပာယ်
အားဥပရဒြျား၏ ြည်သည့်ရနောတေင်ြှ ေှင်း
လင်းရော်မပထားမြင်း ြေှိသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ 
တေားရေးေိုင်ော လေတ်လပ်ြေင့်အား ေေဲစ့ည်းပုံ
အရမြြံဥပရဒ၏ ပုဒ်ြ (၁၉) တေင် ထည့်သေင်း
မပဋ္ဌာန်းထားသည်။ သိုရ့သာ် စစ်တပ်သည် အေပ်
ဘက်တေားရုံးြျား၏ ရောင်ေေက်ြှုြျားအရပါ်
တေင်အလေန်လွှြ်းြိုးြှုြျား ေက်လက်ေှိရနသည်။ 
အရြကာင်းြှာ တေားသူကကီးအေေဲြ့ျားတေင် စစ်တပ်
ြှအောေှိရောင်းြျားအား ရတာ်ရတာ်ြျားြျား 
ြန ့အ်ပ်ထားမြင်းနှင့် အေပ်သားတေားသူကကီးြျား
မေစ်ရသာ်လည်း ၎င်းတုိသ့ည် စစ်အစုိးေလက်ထက်
တေင်အြှုထြ်းြဲ့သူြျား မေစ်ရနမြင်း အစေှိသည်
တိုရ့ြကာင့်လည်းရကာင်း၊ အြျားစုရသာ တေား
သူကကီးြျားသည် ၎င်းတိုေ့ုံးမေတ်ြျက်ြျား ြြျြင်
စစ်တပ် သိုြ့ေုတ် နိုင်ငံရေး ဦးရောင်လုပ်ေှား
သူတို၏့ အြျက်မပြှုြျားအား အမြဲတရစ ေယူရန
ြကရသးသမေင့် လေတ်လပ်ရသာ စီေင်ေုံးမေတ်
မြင်းယဉ်ရကျးြှုသည် ပရပျာက်လုနီးပါးမေစ်ရန
မြင်းတိုရ့ြကာင့် မေစ်ပါသည်။

 ရထာက်လှြ်းရေး အေေဲအ့စည်းြျားအရန

ဇအစီေင်ြံစာ အကျဉ်းြျုပ်



မေင့်အဓိက အေေဲ ့ (၃) ေေဲ ့ ေှိမပီး ၎င်းတိုအ့ားလုံးသည် 
စစ်တပ်ထံသို ့ အစီေင်ြံြကေပါသည်။ ၎င်းတိုြ့ှာ 
မြန်ြာနိုင်ငံေဲတပ်ေေဲ၏့ လက်ရအာက်ေှိ အထူး
သတင်းတပ်ေေဲ ့၊ မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာန လက်
ရအာက်ေှိ အထူးစုံစြ်းစစ်ရေးရေးဌာနနှင့် တပ်
ြရတာ်၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ြုမေစ်မပီး ကာကေယ်ရေး
ဦးစီးြျုပ်၏ တိုက်ရိုက်အြေင့်အာဏာ ရအာက်
တေင်ေှိရသာ စစ်ဘက်ရေးော လုံမြုံ ရေးအောေှိ
ြျုပ်ရုံးတို ့မေစ်ပါသည်။၁၃

NLD ၏ ေေဲစ့ည်းပုံ

အရမြြံဥပရဒေိုင်ော အစီအစဉ်

 လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍအား ဒီြုိကရေစီနည်းကျ 
ရော်ရောင်ေန်အတေက် NLD ၏ အဓိကအစီအစဉ်
ြှာေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒေုိင်ော မပင်ေင်ရမပာင်း
လဲြှုြျားမပုလုပ်ေန် မေစ်သည်။ ရဒါ်ရအာင်ေန်း
စုြကည်ြှ အေိုပါ မပင်ေင်ရမပာင်းလဲြှုြျားအား 

မပုလုပ်ောတေင်လက်ေှိ
အသက်ဝင်လှုပ်ေှားရန
ရသာ ဥပရဒရဘာင်
အတေင်း တမေည်းမေည်း
နှင့် ဂရုတစုိက် ရောင်
ေေက်သေားြည်ေု အရလး
အနက် ရမပာေိုြဲ့ပါ
သည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ 
ဇူလိုင်လတေင် ေေဲစ့ည်းပုံ 
အရမြြံ ဥပရဒအား 
မပင်ေင်ေန် အြျက်
ြျား အား အ ြကံ မပုတင်
မပော၌  NLD အရနမေင့်
ကာကေယ်ရေးဌာနြျား
၏ အ ြေ င့် အာ ဏာ မေ စ်
ရသာ “တပ်ြရတာ်သည် 
တပ်ပုိင်းေုိင်ောကိစ္စအား
လံုးကုိ လေတ်လပ်စော စီြံ
ြ န ့် ြေဲ စီ ေ င် ရောင်ေေက်
ပုိင်ြေင့် ေိှသည်” ေုိသည့် 

အြျက်အရပါ် ရမပာင်းလဲြှုမေစ်ရစြည့် အြကံမပု
ြျက်ြျား လုပ်ရောင်ြဲ့ မြင်း ြေှိသည်ကို ရတေေ့ပါ

သည်။ သိုရ့သာ် ပါတီအရနမေင့် ပုဒ်ြ (၃၃၉) ပါ 
“နိငုင်ရံတာအ်ား မပညတ်ေင်း၊  မပညပ် အန္တောယြ်ျားြ ှ
ကာကေယ်ရေးအတေက် တပ်ြရတာ်က ဦးရောင်ေ
ြည်” အြျက်အား ပယ်ေျက်ေန်အေုိမပုြဲ့ မပီး အေပ်
သားကုိယ်စားလှယ်ြျားြှ ဦးရောင်ြှု အြန်းကဏ္ဍ
တေင်ပိုြိုေယူနိုင်ေန် အြကံမပုြဲ့ပါသည်။၁၄ 

 NLD သည် ေဲတပ်ေေဲအ့ား စစ်တပ်၏ လွှြ်း
ြိုးထိန်းြျုပ်ြှုြှ လေတ်ရမြာက်ရစေန် အြျိန်ြကာ
မြင့်စော ရတာင်းေိုလာြဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်တေင် 
ပါတီြှ အစိုးေအေေဲအ့တေင်း ရေေးြျယ်ြန ့်အပ်ြံေ
ရသာြည်သည့် တပ်ြရတာ်သားကိုြေို (ဥပြာ - 
ကာကေယ်ရေး၊ မပည်ထဲရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးော
ဝန်ကကီးြျား)  စစ်တပ်ြှ အနားယူေန် လိုအပ်ြှုအား 
အေိုမပုြဲ့ ြကမပီး အရြကာင်းြှာ ၎င်းတိုအ့ား အေပ်
သားထိန်းြျုပ်စီြံြှုရအာက်သို ့ ပိုြိုရောက်ေှိလာ
ရစေန်မေစ်သည်။၁၅ ပါတီသည် “လက်နက်ကုိင် တပ်ေေဲ ့
ြျားအားလံုး’ ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျု ပ်နှင့် ကာကေယ်ရေး
ဌာနြျားရအာက်တေင် ေှိေြည်ေူသည့် အြျက်ြျား
မေစ်သည့် ပုဒ်ြ ၂၀ (ဂ) နှင့် ပုဒ်ြ (၃၃၈) တိုအ့ား
လည်းေယ်ေျက်ေန် အေုိမပုြ့ဲြကသည်။၁၆ အရြကာင်း
ေင်းြှာ ေဲတပ်ေေဲအ့ား အေပ်သားဦးရောင်ြှုရအာက်
သိုအ့သေင်ရမပာင်းနိုင်ေန်အတေက် ၎င်းအြျက်သည် 
အတားအေီး မေစ်ရနနုိင်သည်ေု ရှုမြင်မြင်းရြကာင့် 
မေစ်နိုင်ပါသည်။  

 အေပ်သားအစုိးေအရနမေင့် နုိင်ငံ၏ သတင်း
ရထာက်လှြ်းရေး ယန္တေားအရပါ် ထိန်းြျုပ်ြှု ေေှိ
ေန်ြည်သည့် ကကိုးပြ်းအားထုတ်ြှုြျ ိုးကိုြှ လုပ်
ရောငလ်ာြဲ့ မြင်း ြေှရိသးသညက်ိ ုရတေေ့ပါသည်။ 
NLD အရနမေင့်လည်း အကျဉ်းရထာင်စနစ်အရပါ် 
အရလးရပး အာရုံစိုက်ြှုနည်းပါး ရနပါရသးသည်။  
နိငုင်ရံေးအကျဉ်းသားြျား ကညူရီစာင့ရ်ေှာက ်ရေး
အသင်းနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံေှိ လေတ်လပ်ရသာ  ရေှရ့န
ြျားအသင်းအေေဲြ့ျား အပါအဝင် ြျားမပားလှရသာ 
အေပ်ဘက် အေေဲအ့စည်းြျားစောတုိသ့ည်  တေားြျှတ
ရေးဝန်ကကီးဌာနအား ေေဲစ့ည်းေန် ရထာက်ြံအြကံမပု
လျက်ေှိြကမပီး ၎င်းြှ မပန်လည် မပုမပင်ရေးလုပ်ငန်း
ြျား (အကျဉ်းရထာင်ြျားနှင့် မပန်လည်မပုစုပျ ိုး
ရထာငြ်ှုလပုင်န်းြျား) နငှ့ ်တေားစေီငရ်ေး၏ ဘတ်
ဂျက ်(ေသုံးြနှ်းရမြ ရငေစာေင်းနငှ့ ်စြီြံန ့ြ်ေဲြှု) အစေိှ
သည်တုိအ့ား တာဝန်ယူရောင်ေေက်နုိင်ေန် မေစ်သည်။၁၇

NLD သည် ေဲတပ်ေေဲအ့ား စစ်တပ်
၏လွှြ်းြုိး ထိန်းြျုပ်ြှုြှ လေတ်

ရမြာက်ရစေန် အြျိန်ြကာမြင့်စော 
ရတာင်းေုိ လာြဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ 

ြုနှစ်တေင် ပါတီြှ အစုိးေအေေဲအ့တေင်း 
ရေေးြျယ်ြန ့အ်ပ်ြံေရသာ ြည်သည့် 

တပ်ြရတာ်သားကုိြေုိ (ဥပြာ - 
ကာကေယ်ရေး၊ မပည်ထဲရေးနှင့် 

နယ်စပ်ရေးောဝန်ကကီးြျား)  
စစ်တပ်ြှ အနားယူေန် လုိအပ်ြှု

အားအေုိမပုြဲ့ ြကမပီး အရြကာင်း
ြှာ ၎င်းတုိအ့ား အေပ်သား 

ထိန်းြျုပ်စီြံြှုရအာက်သုိပုိ့ြုိ 
ရောက်ေိှလာရစေန်မေစ်သည်။ 

စျ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်



အေပ်သားအစိုးေြှ ၎င်း၏ 

အြန်းကဏ္ဍကိုေှာရေေမြင်း

 အစိုးေအေေဲအ့တေင်းေှိ အေပ်သားအေေဲ ့
ဝင်ြျားသည် ေေဲစ့ည်းပုံ အရမြြံဥပရဒေိုင်ော 
ရမပာင်းလဲြှုြျားအစား လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍအရပါ် လွှြ်း
ြိုးြှုမပုနိုင်ေန်နှင့် အသစ်ရသာ စံနှုန်းြျားအား
ထည့်သေင်းတည်ရောက်ေန် နည်းလြ်းြျားအား 
ရေးေေဲမပုစု ရနြဲ့ ြကစဉ်တေင် လက်နက်ကိုင်တပ်
ေေဲြ့ျား၏ လုပ်ငန်းြျားအရပါ် စေက်ေက်ြှု အလေန်
အြင်းမပုမြင်းြျားအား ရေှာင်ေှားြဲ့ ြကပါသည်။ 

 အထင်ေှာေုံးမေစ်ြည့် တိုက်ရိုက် ဥပြာ
တစ်ြုြှာ အရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေး ဦးစီးဌာနအား 
မပည်ထဲရေးဝန်ကကီး ဌာနြှ အေပ်သားထိန်းြျုပ်
ြှုရအာက်သို ့ လွှဲရမပာင်းနိုင်ြဲ့ မြင်းပင် မေစ်သည်။ 
အရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေး ဦးစီးဌာနသည် အထူး
သမေင့် ရကျးေောအုပ်စုနှင့် ေပ်ကေက်အေင့်ြျား
တေင် တေားဥပရဒစိုးြိုးရေး နှင့်အတူ အြျားမပည်
သမူငိြ်းြျြ်းရေးနှင့် ရအးြျြ်းသာယာရေးတုိအ့ား 
တည်ရောက်ေန် အြေင့်အာဏာ ေေိှထားပါသည်။ 
၎င်းသည် တေားရုံးြျားအရပါ်တေင်လည်း သိသာ
ထင်ေှားသည့် လွှြ်းြိုးြှုေှိရနရုံသာြက မြန်ြာ
နိုင်ငံောဇသတ်ကကီးပုဒ်ြ (၁၄၄) အေ အရေးရပါ်
အာဏာကိုလည်း ေေှိထားပါသည်။ ထိုသို ့ စစ်
တပ်ြှ အရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေး ဦးစီးဌာနအား 
လွှဲရမပာင်းေန် ြေင့်မပုမြင်းသည် ၎င်းတို၏့ အာဏာ
ြျားအား စတင်လွဲှရမပာင်းရပးေန် ယံုြကည်ြှုအြျ ို ့
ေှိရနမပီမေစ်ရြကာင်း သက်ရသသာဓကမေင့် ရော်
မပမြင်းမေစ်ပါသည်။ ဤသို ့ လုပ်ရောင်လိုက်မြင်း
သည်တပ်ြရတာ်အား ကကီးြားရသာ တာဝန်ကကီး
တစ်ြုြှ သက်သာောေရစမပီး ၎င်းတို၏့ အဓိက 
အကျ ိုးစီးပေားြျားကိုလည်း မြိြ်းမြာက်မြင်းြေှိ
ရသာရြကာင့် မေစ်ပါသည်။ အေပ်သားအစိုးေ 
သည်ကြ်းရမြရစာင့် တပ်ေေဲကုိ့လည်း ၎င်း၏ထိန်း
ြျုပ်ြှုရအာက်တေင် ေေဲစ့ည်းနိုင်ေန် ကကိုးပြ်းအား
ထုတ်ရနမပီး ၎င်းသည်လက်ေှိတေင် အရမြအတင် 
ရေေးရနေးရနေေဲပင် မေစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၇ ြုနှစ် ဇန်နဝါေီလတေင်  အစိုးေသည် 
အြျ ိုးသားလံုမြုံ ရေးေုိင်ော အြကံရပးပုဂ္ဂို လ်ောထူး
အားေန်တီးြဲ့ မပီး ၎င်းသည်သြ္မတနှင့် မပည်ရထာင်
စုအစိုးေအေေဲအ့ား မပည်တေင်းမပည်ပ အန္တောယ်ြျား
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြောဗျူောရှုရထာင့်ြှ ရလ့လာ
သုံးသပ် အြကံမပုနိုင်ရေးအတေက်နှင့် အထူးသမေင့် 
မပင်ပေက်ေံရေးြျားအရပါ် အရလးရပး ရောင် 
ေေက်ေန် မေစ်ပါသည်။၁၈ အြျ ိုးသားလံုမြုံ ရေးေုိင်ော 
အြကံရပးပုဂ္ဂိုလ်သည် လက်ေှိအရမြအရနတေင် 
၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်ရုံး ြေှိရသးသည့်အမပင် စစ်တပ်
အရပါ်၌လည်း ဩဇာသက်ရောက်ြှု ြေှိရသးရပ။ 
ထုိအင်စတီကျူးေှင်းသည် အေပ်သား ဦးရောင်မပီး 
ပိုြိုအားရကာင်းသည့် အေေဲအ့စည်းတစ်ြု အမေစ်
သို ့  အေင့်ေင့် တိုးတက်ရမပာင်းလဲလာနိုင်ရမြ 
ေှိသည်။  

 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရေေှည်တည်တံ့ြိုင်မြဲမပီး 
ေန်ြျက်ညီရသာ ေေံ မ့ေိုးတိုးတက်ြှု စီြံကိန်းတေင် 
“တေားြျှတြှု  ပိုြိုေေှိရစရေး” နှင့် “လုံမြုံ ရေး
ကဏ္ဍတေင် လိုအပ်သလို ပံ့ပိုးရပးမြင်းမေင့် ၎င်း၏ 
ြူလတာဝန်မေစ်သည့် မပည်သူြျားအား ထိရောက်
စောဝန်ရောင်ြှု ရပးနိုင်ေန်နှင့် ေပ်ေောြျားမငိြ်းြျြ်း
ရေး၊ လုမံြုံ ရေးနငှ့ ်လူပဂု္ဂိုလ်တစဦ်းြျင်းစ၏ီ ဥပရဒ
ေိုင်ော အြေင့်အရေးြျားနှင့် အြျ ိုးသားအကျ ိုး
စီးပေားကို ကာကေယ်ရစာင့်ရေှာက်မြင်း” စသည့် 
အစီအစဉ်ြျားအား ြျြှတ်ထားပါသည်။  ဝန်ကကီး
ဌာန (၁၉) ြု အတေက် လုပ်ငန်းတာဝန်ြျား ပါဝင်
ရေးေေဲထားရသာ်လည်း ကာကေယ်ရေးဝန်ကကီး
ဌာန၏ လုပ်ငန်းြျားကို ရော်မပထားြှု ြေှိမြင်း
သည်အေပ်သားအစိုးေအရနမေင့် စိန်ရြါ်ြှု အြက်
အြဲြျား ေင်ေိုင်ရနေရြကာင်း ရော်မပရနမြင်း 
မေစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၁ ြုနှစ်တေင်  သြ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် 
မြန်ြာနုိင်ငံ လူအ့ြေင့်အရေးရကာ်ြေှင်အား (MNHRC) 
တည်ရထာင်ြဲ့ မပီး ၎င်းြှလူအ့ြေင့်ေုိင်ော ြျ ိုးရောက်
ြှုကိစ္စေပ်ြျားအား စုံးစြ်းရော်ထုတ်နိုင်ေန်၊ ဥပရဒ
ြျားအား မပန်လည်ေန်းစစ်ေန်၊ အကျဉ်းရထာင်
ြျားနှင့် အမြားရသာ အေေဲအ့စည်းြျားအား စစ်ရေး
ေန်တိုအ့မပင် ရြးြေန်းြျားရြးမြန်းေန် အစိုးေဌာန 
ြျားအား စည်းရံုးလှံုရ့ော်ေန်တုိအ့ထိ ပါဝင်ပါသည်။ 

ညအစီေင်ြံစာ အကျဉ်းြျုပ်



MNHRC သည် လုံမြုံ ရေး အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် 
ယှဉ်လျှင် အားနည်းရသာ အေေဲအ့စည်းတစ်ြုအမေစ် 
တည်ေှိရနမပီး ၎င်းအေေဲအ့တေင်း ဝန်ကကီးြျားပါဝင်
ရနမြင်းကလည်း အစိုးေလက်ရအာက်ြှ လေတ်
လပ်စောရောင်ေေက်နိုင်ေန် အေန ့်အတားတစ်ြု 
မေစ်ရနပါရတာ့သည်။ ြည်သိုပ့င်ေိုရစကာြူ ၎င်း
သည် စစ်တပ်ြှ ပါဝင်ပတ်သက်ရနသည့် အြျ ိုရ့သာ 
တေားရေးေိုင်ော အြှုကိစ္စြျားအား ပံ့ပိုးကူညီြှု
ြျားေှိြဲ့ မပီး ောဇသတ်ပုဒ်ြြျားနှင့် အကျဉ်းရထာင်
ြျားမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု လုပ်ငန်းြျားတေင် အေပ်
ဘက်အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် ပူးရပါင်းရောင်ေေက်မြင်း 
ြျားတေင် ပံ့ပိုးကူညီြဲ့ရုံသာြက အမြားရသာအြန်း
ကဏ္ဍြျားတေင်လည်း တိုးတက်လုပ်ရောင်လာနိုင်
ြဲ့ပါသည်။ 

 လွှတ်ရတာ်သည် ြူဝါဒြျားနှင့် အစိုးေ၏ 
လုပ်ငန်းြျားအရပါ် အရြျအတင် ရေေးရနေးမြင်းြျား 
ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ဝန်ကကီးဌာနြျားအား ၎င်းတုိ၏့ 
ရေးောကိစ္စြျားအရပါ် ရြးြေန်းြျားရြးမြန်းမြင်း

အားမေင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ၎င်းတုိ၏့ ထိန်းြျုပ်ကကီး
ြကပ်စီြံြှု အြန်းကဏ္ဍအား တည်ရောက်လျက် 
ေှိပါသည်။ လုံမြုံ ရေးေိုင်ော ဝန်ကကီးဌာနြျားနှင့် 
အစိုးေဌာနြျားြှ မပည်သူက့ိုယ်စားလှယ်ြျား၏ 
ရြးြေန်းြျားအား ရမေေိုြကေမပီး ြှတ်တြ်းြျား
အားသတင်းြီဒီယာြျားြှ တစ်ေင့် ထုတ်ရဝနိုင်ြဲ့
ြကော ၎င်းသည် အလေန်ရကာင်းြေန်ရသာ လူထုထံ 
ြျမပအသိရပးြှု နည်းလြ်းတစ်ြုကို အားရပးမြေင့်
တင်မြင်းပင် မေစ်သည်။ ပုံြှန်အားမေင့် လုံမြုံ ရေး
ေုိင်ောကိစ္စေပ်ြျားအရပါ် ရေေးရနေးြှုအား ကန ့သ်တ်
ြှုြျားေှိရနမပီး ၎င်းကို ပါတီရြါင်းရောင်ြျားနှင့် 
ရော်ြသသူြျား နှစ်ေပ်လုံးအပါအဝင် ဗိုလ်ြျုပ်
ကကီးရောင်းြျားနှင့် ြျားစော အေက်အသေယ်ေှိ
ရသာမပည်သူစ့စ်ရြါင်းရောင်ရောင်း မပည်ရထာင်
စုလေတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌတုိြှ့လည်း ကန ့သ်တ်ြှုြျားလုပ်
ရောင်ရနပါသည်။ ထိန်းြျုပ်ကကီးြကပ်စီြံြှုနှင့် 
ရလ့လာရစာင့်ြကည့်ြှုေုိင်ော စံနှုန်းြျားအားလည်း 
တမေည်းမေည်းတည်ရောက်လာနုိင်မပီ မေစ်ပါသည်။ 

ဋ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်



 လွှတ်ရတာ်သည် စစ်တပ်၏ ဘတ်ဂျက်
အားရကာင်းစော စိစစ်ြှုမပုေန်အတေက် အေန ့်
အတားြျား ေှိရနရသာ်လည်း ၎င်းသည် ယြုနှစ်
အတေင်းတေင် ရကာ်ြတီအေေဲတ့စ်ြုကို ေေဲစ့ည်းနိုင်
ြဲ့ပါသည်။ ၎င်းအေေဲသ့ည် ဝန်ကကီးြျားအား အရသး
စိတ်ရသာရြးြေန်းြျား ရြးနိုင်မြင်းနှင့်အတူ ရလ့
လာ ရစာင့်ြကည့်ြှုြျားအား လုပ်ရောင်လာနိုင်ြဲ့
ပါသည်။ ဥပရဒမပုသူြျားသည် လုံမြုံ ရေးတပ်ေေဲ ့
ြျား၏ အြေင့်အရေးြျားနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ေားြျား
အရပါ် တိုက်ရိုက်အကျ ိုး သက်ရောက်နိုင်ြှုေှိ
ရသာအဓိကဥပရဒြျားအား ဦးတည်လုပ်ရောင်
နိုင်မြင်း ြေှိရသးရသာ်လည်း လုံမြုံ ရေးေိုင်ော 
ဥပရဒ မပဋ္ဌာန်းြှုေိုင်ော မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျား
ကိုအြျ ိုရ့သာ နယ်ပယ်ြျားတေင် လုပ်ရောင်လာ
နိုင်ြဲ့ော အထူးသမေင့် ောဇဝတ်ြှုြျားနှင့် အေပ်
သားရဘးကင်းလုံမြုံ ြှုေိုင်ော နယ်ပယ်ြျားတေင် 
မေစ်ပါသည်။ ေေဲစ့ည်းပုံ အရမြြံဥပရဒသည် တပ်
ြရတာ်သား လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားပါဝင်

သြ္မတနန်းရတာ်တေင် ကျင်းပရသာ 
နိုင်ငံရတာ် သြ္မတောထူးအား 
သြ္မတအသစ် ဦးထင်ရကျာ်ေီသို ့
အပ်နှင်းသည့် အြန်းအနားမပီးရနာက် 
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်ြှ 
ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ် ြင်းရအာင်လှိငု်ကို 
နှုတ်ေက်ရနစဉ်၊ 

၃၀၊ ြတ်လ၊ ၂၀၁၆၊ ရနမပည်ရတာ်၊ မြန်ြာ။
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သည့် ကာကေယ်ရေးနှင့် လုံမြုံ ရေးရကာ်ြတီြျား
အားေေဲစ့ည်းေန် ြေင့်မပုထားရသာ်လည်း ၎င်းတို ့
သည်အသက်ဝင်လှုပ်ေှားလာမြင်း ြေှိြကရသး
သည်ကို ရလ့လာရတေေ့ှိေပါသည်။  

အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျား

နှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားအား 

ရမပာင်းလဲြှုမပုမြင်း

 စစ်တပ်ထံြှ အာဏာြျားအား အေပ်
သားကိုယ်စားလှယ်ြျားထံသို ့ လွှဲရမပာင်းလိုက်
မြင်းမေင့် ပိုြိုတေားြျှတြှုေှိမပီး မငိြ်းြျြ်းရသာ 
ေလဒ်ြျားအား အလိုအရလျာက် ေန်တီးလိုက်နိုင်
ြည်ြေုတ်ရပ။ ရေေးရကာက်ပေဲြျား ကျင်းပမြင်း
တစ်ြုတည်းက ြိုင်ြာရသာ ဒီြိုကရေစီကို ရော်

  ဌအစီေင်ြံစာ အကျဉ်းြျုပ်



ရောင်နိုင်ြည် ြေုတ်သကဲ့သို ့လုံမြုံ ရေးေိုင်ော 
အြေင့်အာဏာြျားအား ရေေးရကာက်ြံအောေိှြျား

လက်သို ့ ရပးအပ်လိုက်
မြင်းကလည်း လံုမြုံ ရေး
ေုိင်ော အရလ့အထြျား
နငှ့ ်စနံှုန်းြျားအား အလိ ု
အ ရလျာ က် ရမပာ င်း လဲ
ြှုြျား မပုလုပ်နုိင်ြည်
ြေုတ်သည်ကုိ ရလ့လာ
ရတေ ေ့ှ ိေပါသည်။ ဒီြို
ကရေစီစနစ်သိ ု ့ ကူး
ရမပာင်းမြင်း လုပ်ငန်း
စဉ်တေင် အဓိက အရေး
ကကီးရသာအြျက်ြှာရေေး
ရကာက်ြံ ရြါင်းရောင်
ြျားအရနမေင့် အထက်
အ ြိ န ့် ကုိ သာ လ က် ြံ  

လုပ်ရောင်တတ်ရသာ အေင်အာဏာပိုင်ြျား၏ 
အထက်ြှ ရအာက်သိုသ့ေားသည်ပုံစံ ြက်ထန်
လေန်းသည့ ်လုမံြုံ ရေး ဗေုိမပုရသာ အရလ့အထြျား
နှင့် သရဘာထားြျားအား ရုိးေှင်းစော အရြေေက်ြံ
မြင်း ြမပုေန်မေစ်ပါသည်။ 

 လုံမြုံ ရေးနှင့် တေားြျှတရေး ကဏ္ဍြျား
ြှမပည်သူြျားအား ြည်ြျှပံ့ပိုးြှုမပုနိုင်သည် ေို
သည့်အြျက်သည် အစိုးေြှ မပဋ္ဌာန်းထားရသာ 
ဥပရဒြျား၊ ညွှန်ြကားြျက်ြျားနှင့် ြူဝါဒြျားအပါ
အဝင် အေေဲအ့စည်းြျားအတေက် အဓိကမေစ်ရသာ 
၎င်းအေေဲြ့ျားအတေင်း ကျင့်သုံးသည့် အရလ့အထ
ြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားအရပါ်ြျားစော ြှီတည်ရန
ပါသည်။ နုိင်ငံတစ်ြုအတေင်းေိှလူြျား၊ လူြှုအသုိင်း
အဝန်းြျား၏ အြျ ိုးစုံလင်လှရသာ လိုအပ်ြျက်
ြျားကို ရကာင်းစောပံ့ပိုးနိုင်ေန်အတေက် အထူး
ရောင်ေေက်ြှုြျားနှင့်အတူ ကျားြရေးောနှင့် ယဉ်
ရကျးြှု ထုံးတြ်းဓရလ့ေိုင်ော နိုးြကားသတိေှိြှု
တိုလ့ိုအပ်ြည် မေစ်ပါသည်။ ရနာက်ရြကာင်းမပန် 
အကျ ိုးသက်ရောက်ြှု ေှိလာနိုင်ရသာ မပင်းထန်
စောမေိုြေင်းြှုြျား သိုြ့ေုတ် စစ်ေင်ရေးြျားမေင့် 
တုံ မ့ပန်ရမေေှင်းမြင်းထက် လုံမြုံ ရေး၊ တေားြျှတ
ရေးနှင့် လူထုရဘးကင်းလုံမြုံ ြှုေိုင်ောြျားကို 
ကာကေယ်တားေီးြှုလုပ်မြင်းသည် ပုိြုိ ရကာင်းြေန်ပါ

သည်။ ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်သည် မြန်ြာနိုင်ငံ
တေင်နိုင်ငံရေးနှင့် အုပ်ြျုပ်စီြံြှု အရလ့အထြျား
တေင်အရမြြံကျရသာ ရမပာင်းလဲြှုြျား မပုလုပ်ေန်၊ 
“ဒီြိုကရေစီ တန်ေိုးြျားနှင့် လူအ့ြေင့် အရေးြျား” 
အရပါ် အရလးရပးေန်နှင့် နိုင်ငံအား အရြကာက်
တေားစက်ဝန်းြှ လေတ်ရမြာက်ရစေန် လုပ်ရောင်
ြှုြျား လိုအပ်ရြကာင်း ကျယ်မပန ့်စော ရေးသား မပုစုြဲ့
ေူးပါသည်။၁၉

အကျင့်ရောင်းတို ့စေန ့်ေန်ြက်ြဲမြင်း

 တပ်သားရပါင်း (၃၀၀,၀၀၀) ြန ့်အင်အား
ေှိသည့် တပ်ြရတာ်သည် ြျားမပားမပီး အင်အား
ကကီးြားသည့် ရမြလျင်တပ်ေေဲတ့စ်ြုအမေစ် ေက်လက် 
ေှိရသးသည်။ ၎င်း၏ ရသာင်းကျန်းြှု ရြျြှုန်းရေး
စနစ်သည် ရသာင်းကျန်းသူြျား၏ ြိုလှုံောရနော
နှင့်ပံ့ပိုးြှုြျားအား မေတ်ရတာက်နိုင်ေန် သက်ေိုင်
ောရဒသေှိ လူထုတစ်ေပ်လုံးအရပါ် ကျယ်မပန ့်စော 
ပစ်ြှတ်ထား ကာ ရမပာင်းရေွှ ရ့နောြျထားမြင်းနှင့် 
အြကြ်းေက်ြှုြျားအား ကျူးလေန်သည့်စနစ်ကို 
ေက်လက် ကျင့်သုံးရနပါသည်။ ၎င်းတို၏့ စစ်ေင်
ရေးြျားတေင် အသုံးမပုရသာ နည်းစနစ်ြျားြှာ 
အတိတ်တေင်ပင် စေဲမငိရနပါရသးသည်။

 မပည်သူြျားအရပါ် တုန်လှုပ် ရြျာက်ြျား
ေေယ်ရကာင်းသည့် စနစ်ေက်ေံြှုနှင့် လူအ့ြေင့်
အရေးြျား ြျ ိုးရောက်ရြကာင်း စေပ်စေဲမြင်းြျားြှ
အပ လက်ေှိစစ်ရေးေိုင်ော နည်းစနစ်ြျားသည် 
ထရိောကြ်ှုြေှရိြကာင်းနငှ့ ်လကန်ကက်ိငု ်ပဋပိက္ခ
အားပိုြိုမြင့်တက်ရစမပီး ပိုြိုေှည်လျားရစြှုြျားကို
သာမေစ်ရပါ်ရစရြကာင်း သက်ရသမပလျက် ေှိပါ
သည်။ လက်နက်ကိုင် အေေဲအ့စည်းအြျားစုနှင့် 
အပစ်အြတ်ေပ်စဲြှု လုပ်ရောင်မပီး ၎င်းတိုအ့ား 
စီးပေားရေးလုပ်ငန်းြျား လုပ်ရောင်ေန် အြေင့်အလြ်း
အားရပးမြင်းမေင့် နိုင်ငံရေး ေည်ြှန်းြျက်ြျားအား 
လက်လွှတ်သေားေန် လုပ်ရောင်မြင်း ြောဗျူော 
တစ်ြုသည် အစိုးေအား သဘာဝအေင်းအမြစ်
ြျားနှင့် ကုန်သေယ်ရေး ပင်ြလြ်းရြကာင်းြျား
အရပါ်ထိန်းြျုပ်ြှု လုပ်ရောင်နိုင်ေန် အရကာင်း
ေုံးအြေင့်အရေးရပးရနပါသည်။ သိုရ့သာ် လေန်ြဲ့

ရေေးရကာက်ပေဲြျား ကျင်းပမြင်း
တစ်ြုတည်းက ြုိင်ြာရသာ 

ဒီြုိကရေစီကုိ ရော်ရောင်နုိင်ြည် 
ြေုတ်သကဲ့သုိ ့လံုမြုံ ရေးေုိင်ော 

အြေင့်အာဏာြျားအား 
ရေေးရကာက်ြံအောေိှြျားလက်သုိ ့

ရပးအပ်လုိက်မြင်းကလည်း 
လံုမြုံ ရေးေုိင်ော အရလ့အထြျား

နှင့် စံနှုန်းြျားအား 
အလုိအရလျာက် ရမပာင်းလဲြှုြျား 

မပုလုပ်နုိင်ြည် ြေုတ်သည်ကုိ 
ရလ့လာရတေေိှ့ေပါသည်။

ဍ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်



သည့်ေယ်စုနှစ်ြျားအတေင်း အင်အားကကီးြား 
ရသာလက်နက်ကုိင်အေေဲြ့ျားသည် သိသာထင်ေှား
စောလက်ရလျှာ့သေားမြင်း ြေှိြကသည်ကို ရတေေ့ှိ
ေမပီး အေေဲင့ယ်ြျားြှာလည်း လက်ရလျှာ့သေားြဲ့
ြကရသာ်လည်း ၎င်းတိုအ့ရနမေင့် တပ်ေေဲြ့ျားေျက်
သိြ်းမြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို စနစ်တကျ လုပ်
ရောင်နိုင်ြဲ့ မြင်း ြေှိြဲ့ ြကရပ။ ၎င်းအေေဲြ့ျားြှ 
တိုက်ြိုက်ရေးသြားြျားသည် အမြားရသာ အေေဲ ့
ြျားထံ သေားရောက်ပူးရပါင်းမြင်း သိုြ့ေုတ် အေေဲ ့
အသစ်ြျားအမေစ် ထပ်ြံေေဲစ့ည်း ရပါ်ရပါက်လာ
ြကသည်။ 

 တပ်ြရတာ်သည် ၎င်း၏စေြ်းရောင်ေည်
ြျားနှင့် လက်နက်တပ်ေင်ြှုြျားကို စဉ်ေက်
ြမပတ် ရြတ်ြီတိုးတက်ရေး ကကိုးပြ်း အားထုတ်
ြှုြျားအရပါ် ေက်လက် ေင်းနှီးမြေပ်နှံလျက်ေှိပါ
သည်။ အထူးသမေင့် NLD အာဏာေလာရသာ 
အြျိန်ြှစတင်မပီး ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ် ဗုိလ်ြျုပ်
ြှူးကကီးြင်းရအာင်လှိငု်ြှ တပ်ေေဲအ့ား “အေင့်
အတန်းမြင့်တပ်ြရတာ်” တစ်ေပ် မေစ်လာရစေန် 
အေင့်မြေင့်တင်ြှုြျား မပုလုပ်နိုင်ေန် ယြုအစီ
အစဉ်အား ြျြှတ်လုပ်ရောင်လာြဲ့ပါသည်။၂၀ သို ့
ရသာ်နိုင်ငံ၏ ဒီြိုကရေစီစနစ် အသေင်ကူးရမပာင်း
ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းအမေစ် မပည့်စုံ
ကျယ်မပန ့်သည့် ရမပာင်းလဲြှုြျား အစမပုလုပ်
ရောငေ်န ်တကိျသည့ ်အစအီစဉြ်ျား ေှြိရနရသး
သည်ကို ရတေေ့ပါသည်။ 

 စစ်တပ်သည် ၎င်းတို ့ တပ်သားြျား၏ 
ကျင့်ဝတ်ေုိင်ော အြှုကိစ္စြျားအား ၎င်းတုိကုိ့ယ်ပုိင် 
တေားရုံးြျားတေင်သာ စီေင်ေုံးမေတ်ြျက်ြျမြင်း
သည်ပုံြှန် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ြေုတ်ရသာ်လည်း 
အဓိက အရေးကကီးသည်ြှာ တေားဥပရဒစိုးြိုး
ရေးနှင့် တေားြျှတြှုအား လက်လှြ်းြီရေးတို၏့ 
အရမြြံအုတ်မြစ်ြျားကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန
ရသးသည်ေိုသည့် အြျက်ပင်မေစ်ပါသည်။ မြန်
ြာစစ်တပ်၏ တေားြျှတရေးစနစ်သည် ၎င်းစံနှုန်း
ြျားအား လုိက်နာကျင့်သံုးြှု နည်းပါးရနရသးသည်။  
ရြါင်းရောင်ြျားသည် ၎င်းတို ့လုပ်ရောင်ရသာ 
အြကြ်းေက်ြှုေန်သည့် အစီအစဉ်ြျားြှာ ဥပရဒ
ြျား၊ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားအတိုင်း လိုက်နာ 

ရောင်ေေက်မြင်းသာ မေစ်ရြကာင်း အြိုင်အြာ 
ရမပာေိုရနမြင်းြျားက ၎င်း လြ်းညွှန်ြှုြျားသည ်
စနစ်တကျ ြျ ိုးရောက်ြှု
ြျားအားြေင့် မပုရနသည်
ကုိရထာက်မပရနပါသည်။ 
တေားရံုး၏ ေံုးမေတ်ြျက်
ြျားနှင့် မပစ်ဒဏ်ြျြှတ်ြှု
ြျားသည် တစ်ြါတစ်ေံ
သာလူအြျားသိရစေန်  
ထု တ် မပ န် ရလ့ ေှိ သ ည် ။ 
ေံုးမေတ်ြျက်ြျား အတေက် 
ြကားနာြှုြျားတေင်လည်း 
ပေင့်လင်းမြင်သာြှု ြေှိလှ
သည်ကုိ ရတေေ့ကာ ထုိေံုး
မေတ်ြျက်ြျားကုိေက်ြျား 
အရတာ်တန် ြကာမပီးြှ
သာအြျား မပည်သူအား  
ြျမပမြင်းြျားလည်း ေှိရနပါသည်။ အရလးထား
သင့်ေုံးရသာ  အြျက်ြှာ လုံမြုံ ရေး တပ်ေေဲြ့ျား၏ 
ောဇဝတ်ြှုေိုင်ော ကျူးလေန်ြှုြျားကို ြံစားြဲြက
ေသူြျားသည် နစ်နာရြကး၊ ရလျာ်ရြကး၊ သုိြ့ေုတ် 
ရေးြကူညီြစြှု အစေှိရသာ ပုံစံတစ်ြုြုကိုြျှ 
လက်ြံေေှိြဲ့ ြကမြင်း ြေှိြကသည်ကို ရတေ မ့ြင်
ေပါသည်။ 

 တပ်ြရတာ်သည် ေှည်လျားရသာ သြုိင်း
ရြကာင်းကို ပိုင်ေိုင်ထားသည့် ကကီးြားရသာ 
အေေဲအ့စည်းတစ်ြု မေစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် မပင်ပ
ြှဝင်ရောက်စေက်ေက်ြှုြျားအား အရလးအနက် 
ေန ့်ကျင်လျက် ြိြိတို ့အေေဲအ့တေင်း တိုးမြေင့် တည်
ရောကလ်ာရသာ အယဝူါဒြျားမေင့သ်ာ ေပတ်ည်
လာြဲ့ပါသည်။ အစိုးေ၏ အေပ်သားအေေဲဝ့င်ြျား
သည် စစ်တပ်အား “အမြစ်ပါ ြကျန်” လုံးဝမပုမပင်
ရမပာင်းလဲြှု မပုလုပ်ေန် တိုက်တေန်းလှုံရ့ော်ြှု
အားအြျိန်ကာလတစ်ြုအထိ လုပ်ရောင် နိုင်ဦး
ြည်ြေုတ်ရသးရပ။ ရမပာင်းလဲြှု တစ်ြုြုသည် 
စစ်တပ်အတေင်းြှသာ ဦးရောင်မေစ်ရပါ် လာနိုင်
ြည်မေစ်မပီး ၎င်းရမပာင်းလဲြှုြျားသည် အမြား
ရသာ သူတိုထ့ံြှလာရသာ စုရပါင်းေိအားရပးြှု
ြျား၊ အားရပးြှုြျားနှင့် ပံ့ပိုးကူညီြှု ြျားမေင့်သာ 
မေစ်နိုင်ြည် မေစ်သည်။ 

မပည်သူြျားအရပါ် တုန်လှုပ် 
ရြျာက်ြျားေေယ်ရကာင်းသည့် 
စနစ်ေက်ေံြှုနှင့် 
လူအ့ြေင့်အရေးြျား ြျ ိုးရောက် 
ရြကာင်း စေပ်စေဲမြင်းြျားြှအပ 
လက်ေိှစစ်ရေးေုိင်ောနည်းစနစ်
ြျားသည်ထိရောက်ြှုြေိှ
ရြကာင်းနှင့် လက်နက်ကုိင် 
ပဋိပက္ခအား ပုိြုိမြင့်တက်ရစမပီး 
ပုိြုိေှည်လျားရစြှုြျားကုိသာ 
မေစ်ရပါ်ရစရြကာင်း 
သက်ရသမပလျက် ေိှပါသည်။ 

ဎအစီေင်ြံစာ အကျဉ်းြျုပ်



 အေပ်သားအစိုးေအရနမေင့် လက်ေှိစစ်
တပ်ရေးော နည်းလြ်းြျားသည် သိသာထင်ေှား

ရသာ မပဿနာြျား 
အမေစ်ရှု မြင်ရနသည်
လားေိုသည်ြှာ ေှင်း
လင်းြှု ြေိှသလုိအရေး
ပါရသာ အစိုးေတာဝန်
ေိှသူြျားြှာ ကုလသြဂ္ဂ
အေေဲ ့ သိုြ့ေုတ် အမြား
ရသာအေေဲအ့စည်းြျား
၏လူအ့ြေင့်အရေးေိုင်
ော ြျ ိုး ရော က် ြှု ြျား
အတေက် စေပ်စေဲြှုြျား
အရပါ် ယုံြကည်ြှု ြေှိ

ရြကာင်း ထပ်ြါထပ်ြါ ရမပာေုိလာြဲ့ ြကပါသည်။၂၁ 
“လူအ့ြေင့်အရေး ြျ ိုးရောက်ြှုြျား အားလံုးအရပါ်” 
ရဝေန်ရှုတ်ြျြှုြျား မပုရနရသာ်လည်း ရဒါ်ရအာင်
ေန်းစုြကည်အရနမေင့ ်သြူသည် လက်နက်ကုိင်
ပဋိပက္ခတေင်း ပါဝင်သူ တစ်ဦးဦးအရပါ် “ြေဲရဝ 
အမပစ်လွှဲြျြှု” သိုြ့ေုတ် “တာဝန်ဝတ္တ ေားြျား
အားရေှာင်ေယ်မြင်း” တုိကုိ့ လုပ်ရောင်ြည်ြေုတ် 
ရြကာင်းအြိုင်အြာ ရမပာေိုရနြဲ့ပါသည်။၂၂ သူြ
၏အစိုးေအေေဲသ့ည် တပ်ြရတာ်အား “လူအ့ြေင့်
အရေးြျ ိုးရောက်ြှုြျားအား ရေှာင်ေှားေန်” နှင့် 
“စစ်ေင်ရေးြျားအား အထူးဂရုစုိက် လုပ်ရောင်
ေန်” ညွှန်ြကားြှုြျား ရပးြဲ့သည်ေု ရမပာေိုရနြဲ့
ရသာ်လည်း သူြ၏ တေားဝင် Facebook စာ
ြျက်နှာအရပါ်တေင်ြှု တပ်ြရတာ်အား ပုံြှန်အား
မေင့်ကာကေယ် ရပးရနရလ့ေှိမပီး လုံမြုံ ရေးတပ်ေေဲ ့
ြျားြ ှလငိပ်ိငု်းေိငုေ်ာ အနိငုက်ျင့ြ်ှုြျား မပုလပုြ်ဲ့
သည်ေုိသည့် စေပ်စေဲြျက်ြျားအား “အတုအရယာင် 
ြုဒိန်းြှု” ေူရသာ စာရြကာင်းပါ ပိုစ့်မေင့်  မငင်းေို
ြဲ့ပါသည်။၂၃ 

 လက်နက်ကိုင်တပ်ေေဲြ့ျားြှ လုပ်ရောင်
ြှုြျားသည် အေပ်သားြျားအရပါ် ထိြိုက်ရစြှု 
အနည်းေုံးမေစ်ေန် လက်နက်ကိုင် စစ်သားြျား
သည်ကျယ်မပန ့်ရသာ လူထု၏ တန်ေိုးြျားနှင့် 
စိတ်ေန္ဒြျားအရပါ် အရမြြံမပီး မပုြူလုပ်ရောင်
ြှုြျား ရသြျာရစေန် ၎င်းတို၏့  ပေင့်လင်းမြင်သာ
ြှုနှင့် ၎င်းတိုအ့ရပါ် ရလ့လာရစာင့်ြကည့်ြှုြျား

အားပိုြို လုပ်ရောင်လာနိုင်ေန်ြှာ ရေေးရကာက်ြံ 
အောေှိြျားနှင့် အစိုးေြေုတ်ရသာ လုပ်ေှားသူြျား 
ဥပြာ အေပ်ဘက်လူအ့ေေဲအ့စည်းြျား၊ သတင်း
ြီဒီယာြျားထံြှ တစ်သြတ်တည်းမေစ်ရသာ ေိအား
ရပးြှုြျားအား ရေေှည်ရပးစေြ်းသေားနိုင်ေန် လိုအပ်
ရနလိြ့်ြည် မေစ်သည်။  

ဘက်စုံလေြ်းမြုံ မပီး စနစ်ကျရသာ 

တေားြျှတရေးကဏ္ဍ 

မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု

 ကိလုိနုရီြတက်တည်းက စတငမ်ပီး မြနြ်ာ
နိုင်ငံ၏ ောဇဝတ်ြှုေိုင်ော တေားစီေင်ရေးစနစ်
အားအဓကိအားမေင့ ်တေားဥပရဒ စိုးြိုးြှုအား ထနိ်း
သိြ်းေန်နှင့် နိုင်ငံရတာ်၏ အကျ ိုးစီးပေားြျားအား 
ကာကေယေ်နအ်တေက ်အသုံးမပုြဲ့ ြကပါသည။် ၁၉၆၂ 
ြုနှစ်ြှ ၂၀၁၆ ြုနှစ်အတေင်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ေှားြှုြျား
ရြကာင့်ြန ့်ြှန်းရမြအားမေင့် လူရပါင်း (၇,၀၀၀) ြှ 
(၁၀,၀၀၀) အထိ အကျဉ်းကျြံြဲ့ ြကေသည်။၂၄ ယရန ့
ရြတ်တေင် ေဲတပ်ေေဲန့ှင့် အကျဉ်းရထာင်စနစ်ြျား
သည်စစ်တပ်၏ လက်ရအာက်တေင် သေယ်ဝိုက်ရသာ 
နည်းအားမေင့် တည်ေှိရနရသးမပီး ၎င်းဌာနြျား၏ 
ရြါင်းရောင်ပိုင်း ရနောြျားတေင်လည်း ြျားစော 
ရသာစစ်တပ်အောေှိရောင်းြျားအား ြန ့်အပ်ထား
သည်ကို ရတေေ့ပါသည်။ 

 တေားြျှတြှုအား ဘကလ်ိကုြ်ှု ြေှဘိဲ မပုြ ူ
ရောင်ေေက်မြင်းနှင် မပည်သူေ့န္ဒသရဘာကုိ ကာကေယ် 
ရစာင့်ရေှာက်မြင်းတိုက့ို အရလးရပးရသာ စနစ်
တစ်ြုအမေစ် ရမပာင်းလဲြှု မပုလုပ်နိုင်ေန်အတေက် 
စနစ်တစ်ြုလုံးကို မြုံ ငုံသုံးသပ်ြှု မပုနိုင်ရသာ ဘက်
စုံလေြ်းမြုံ ြှုေှိသည့် နည်းလြ်းတစ်ြု လိုအပ်လိြ့်
ြည်မေစ်သည်။ ယရနအ့ထိ မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျား
သည် ေိုတစ်စသည်တစ်စနှင့်သာ ေှိရနပါရသး
သည်။ 

 ေဲတပ်ေေဲြ့ှ မပည်သူြျားအား ဝန်ရောင်ြှု
ရပးောတေင် “စစ်ပေဲအရမြအရနတစ်ြုြှ ေင်းသက်
လာရသာ စစ်ဘက်ရေးော တန်ေုိးြျားအရပါ် အရမြြံ

တပ်ြရတာ်သည် ေှည်လျားရသာ 
သြုိင်းရြကာင်းကုိ ပုိင်ေုိင်ထား

သည့် ကကီးြားရသာ အေေဲအ့စည်း
တစ်ြု မေစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် 
မပင်ပြှဝင်ရောက်စေက်ေက်ြှု

ြျားအား အရလးအနက် ေန ့က်ျင်
လျက် ြိြိတုိ ့အေေဲအ့တေင်း တုိးမြေင့် 
တည်ရောက်လာရသာ အယူဝါဒ
ြျားမေင့်သာ ေပ်တည်လာြ့ဲပါသည်။

 

ဏ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်



မြင်းထက် အေပ်သားဝန်ရောင်ြှု၊ ကာကေယ်ရပး
ြှုတန်ေိုးြျားအရပါ် အရမြြံမပီး ရောင်ေေက်မြင်း
သည်အရေးကကီး လှပါသည်။၂၅ စစ်တပ်ြျားသည် 
အြျားမပည်သူတို၏့ ေန်သူြျားအား အင်အားသုံး 
တိုက်ြိုက်ေန် ေေဲစ့ည်းထားမြင်းသာ မေစ်ပါသည်။ 
ေဲတပ်ေေဲြ့ျားြှာြူ မပည်သူအား ကာကေယ်ရစာင့်
ရေှာက်ေန် ေေဲစ့ည်းတည်ရောက်ထားမြင်း မေစ်ပါ
သည်။ အကယ်၍ ေဲြျားသည် စစ်တပ်၏ အြူ
အကျင့်ြျားအား ကျင့်သံုးြည်ေုိပါက ၎င်းမပည်သူ 
ြျားအား ေန်သူြျားအမေစ် ေက်ေံြှုပံုစံမေင့် အေံုး
သတ်သေားြည် မေစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတေင် အရေ
အတေက်အားမေင့် ြသိေရသာ ေဲတပ်သားြျား
သည်စစ်တပ်ြှ အလှည့်ကျ တာဝန်ရမပာင်းရေွှ ့
ထြ်းရောင်ြှုြျား လုပ်ရောင်ရနြဲ့ ြကသည်။ ၎င်း
အရလ့အထကို ၂၀၁၄ ြုနှစ်အထိတိုင် ေက်လက် 
ကျင့်သုံးလာြဲ့ ြကော စစ်တပ်အေေယ်အစားအား 
ရလျှာ့ြျေန် ကကိုးပြ်းြှုြျား၏ အစိတ်အပိုင်းမေစ်
မပီးရောရနှာြှုေှိရသာ ဒီြိုကရေစီ တစ်ေပ်သို ့
ရမပာင်းလဲြှု လုပ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရသာ 
ပိုြိုြိုင်ြာသည့် ေဲတပ်ေေဲတ့စ်ြုအား တည်ရထာင်
ေန်တို ့မေစ်ပါသည်။  ထိုကဲ့သိုလ့ုပ်ရောင်မြင်းမေင့် 
အကျ ိုးသက်ရောက်ြှုြျားကို နယ်ပယ် (၃) ြုတေင် 
ရတေေ့ှိေရြကာင်း တရကာင်းနိုင်ငံရေးရလ့လာြှု
အေေဲ၏့ သုရတသနရလ့လာြှုအေ သိေှိေပါသည်။ 
၎င်းတုိြှ့ာ ဝန်ြံကတိမပုြှုမေင့် တာဝန်ထြ်းရောင်
ရနရသာ ေဲအောေှိြျားသည် ောထူးအေင့်တိုး
မြေင့်နိုင်ရသာ အြေင့်အရေးြျား ြေှိမြင်းရြကာင့် 
စိတ်အားထက်သန်ြှုြျား ရပျာက်ေုံးမြင်း၊ တပ်ေေဲ ့
၏ပညာေှင်ေန်ရသာ ကျွြ်းကျင်ြှုြျား ရလျာ့ကျ
လာြဲ့ မြင်းနှင့် အြျားမပည်သူနှင့် ေက်ေံရေး 
ပျက်စီးသေားမြင်း အစေှိသည်တို ့မေစ်ပါသည်။၂၆ 

 NLD သည် ၎င်း၏ ၂၀၁၅ ြုနှစ် ြူဝါဒ
ရေးောရြကညာစာတြ်း၌ “ေဲတပ်ေေဲအ့ား ၎င်းတို ့
၏လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားအား မပည့်ဝစောလုပ်ရောင်
နိုင်ရေး နိုင်ငံတကာစံနှုန်းြျားနှင့်အညီ တည်
ရောက်သေားေန်” ကတိမပုြဲ့ပါသည်။၂၇ ထိုအ့မပင် 
မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ရေေှည်တည်တ့ံြုိင်မြဲမပီး ေန်ြျက်
ညီရသာ ေေံ မ့ေိုးတိုးတက်ြှုစီြံကိန်းတေင် ရော်မပ
ထားသည်ြှာ “တေားဥပရဒ စိုးြိုးရေးေိုင်ော 
အေေဲြ့ျား၏ စေြ်းရောင်ေည်ကို မြေင့်တင်မြင်းမေင့် 

လူတစ်ဦးြျင်းစီနှင့် အထူးသမေင့် ထိြိုက်လေယ် 
သည့်အုပ်စုြျား ရဘးကင်းလုံမြုံ ေန်အတေက်’ 
လုပ်ငန်းြျားအား အေင့်ေင့်ရောင်ေေက်သေား
ေန်မေစ်ပါသည်။ လက်ရတေတ့ေင်ြူ ေဲတပ်ေေဲသ့ည် 
စစ်တပ်နှင့် အစိုးေ၏ နိုင်ငံရေးအကျ ိုးစီးပေား
အတေက် ၎င်းတုိနှ့င့် နီးကပ်စောေက်လက်ပူးရပါင်း 
ရောင်ေေက်ရနမပီး ၎င်းသည် ဥပရဒတေင် မပဋ္ဌာန်း
ထားရသာ ဝန်ရောင်ြှုြျားနှင့် လေတ်လပ်စော 
ပံ့ပိုးြှုမပုြည်ေိုသည့် အြျက်ြျားနှင့် ရသေေယ်
ရနသည်ကို ရလ့လာရတေေ့ှိေပါသည်။ 

 မြန်ြာနိုင်ငံအကျဉ်းဦးစီးဌာနသည် စစ်
တပ်ဦးရောင်သည့် မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာန
လက်ရအာက်တေင် ရောက်ေိှရနပါသည်။ ၎င်းဌာန
သည်အကျဉ်းရထာင် (၄၈) ြု၊ ထိန်းသိြ်းရေး
စြန်း (၅) ြုနှင့် အလုပ်ြကြ်း/ ေဲဘက်စြန်း (၄၈) 
ြုတို မ့ေင့် လည်ပတ် ရောင်ေေက်လျက် ေှိပါသည်။  
အလုပ်ြကြ်း လုပ်ရောင်ေသူြျားသည် ဌာနြှ 
ရသာ်လည်းရကာင်း ပုဂ္ဂလိကြှရသာ်လည်းရကာင်း 
ပုိင်ေုိင်ရသာ ကုြ္ပဏီြျားအတေက်အလုပ်လုပ်ြက
ေပါသည်။၂၈ မြန်ြာနုိင်ငံေိှ ရထာင်ြျား၏ လက်ြံနုိင်
ရသာရထာင်သားဦးရေြှာ တေားဝင်အားမေင့် 
(၇၁,၀၀၀) ဦးသာ မေစ်ရသာ်လည်း ၂၀၁၉ ြုနှစ် 
ဇေန်လတေင် တစ်နုိင်ငံလံုး၌ အကျဉ်းသားစုစုရပါင်း
(၈၅,၇၉၅) ဦးေိှြဲ့ပါသည်။၂၉ ၎င်းအကျဉ်းဦးစီးဌာန
ေှအိေင့်မြင့်အောေိှြျား အပါအဝင် ဝန်ထြ်းအြျား
စုသည် စစ်တပ်ြှ ရမပာင်းရေွှ လ့ာြဲ့ ြကသူြျား 
မေစ်ပါသည်။၃၀ 

 အစီေင်ြံစာြျားအေ ကိုလိုနီရြတ်က  
အကျဉ်းရထာင် လက်စေဲစာအုပ်တေင် ရော်မပထား
သည့်အတိုင်း အားနည်းရသာ စံနှုန်းြျား ေက်
လက်တည်ေှိရနမပီး ဥပြာ အစားအစာြျားသည် 
လက်ရတေတ့ေင် သတ်ြှတ်စံနှုန်းြျားအား မပည့်ြီ 
မြင်း ြေှိရြကာင်း ရတေေ့ပါသည်။ ၁၉၆၂ ြုနှစ်နှင့် 
၂၀၁၆ ြုနှစ်အတေင်း ရထာင်သေင်း အကျဉ်းြျြံေ
ရသာနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၁၆၂၁ ဦးအား စစ်
တြ်းရကာက်ယူြဲ့ော (၇၂) ောြုိင်နှုန်းြှာ ရထာင်
ကျစဉ်အတေင်း နိှပ်စက်ညေဉ်းပန်းြံြဲ့ ြကေရြကာင်း 
ရတေြ့ဲ့ေသည့်အမပင် ၂၀၁၅ ြုနှစ်ြှ စတင်မပီး 
နှိပ်စက်ညေဉ်းပန်းြံေရြကာင်း အစီေင်ြံြှုြျား 

တအစီေင်ြံစာ အကျဉ်းြျုပ်



ေှိြဲ့ရြကာင်း အမြားရသာ အေင်းအမြစ်ြျားစောြှ
လည်း ရော်မပရနပါသည်။၃၁အမြားရသာ ပံုြှန်အရလ့
အထတစ်ြုြှာ တိုက်ပိတ်မပစ်ဒဏ် သိုြ့ေုတ် 
“ရြေးတုိက်ြျား” ေုလည်းရြါ်ေုိရသာ ရနောြျား
တေင်ရထာင်သားြျားသည် ြကြ်းမပင်ရပါ်တေင် 
ရလးဘက်ရထာက် သေားေမြင်း မေစ်ပါသည်။၃၂ 
အလုပ်ြကြ်းနှင့် မပစ်ဒဏ်ထြ်းရောင်ေရသာ ေဲ
ဘက်စြန်းြျားသည် တုန်လှုပ်ရြျာက်ြျားေေယ်
ရကာင်းရြကာင်း ရမပာေုိရနြဲ့ ြကမပီး ၎င်းေဲဘက်
စြန်းြျားတေင် ၂၀၀၄ ြုနှစ်ြှ ၂၀၁၄ ြုနှစ်ြျား
အတေင်း အကျဉ်းသားရပါင်း တစ်ရထာင်ရကျာ်  
ရသေံုးြဲ့ရြကာင်း သိေိှေပါသည်။၃၃ အကျဉ်းသား
ြျားသည် ပဋိပက္ခရဒသြျားအတေင်း အတင်း
အဓ္ဓြ ရပါ်တာလိုက်ရပးသူြျား အမေစ်လည်း 
အသုံးမပုြံြဲ့ ြကေမပီး ြြကာြဏ ေိုသလို ၎င်း
တိုသ့ည် မပင်းထန်ရသာ တိုက်ပေဲြျားေှိရနသည့် 
နိုင်ငံတစ်ဝန်းြှ စစ်ေင်ရေြျားတေင်လည်း ရပါ်
တာလိုက်ြဲ့ ြကေပါသည်။၃၄

ြတူကေဲမပားြှုြျား

 စစ်တပ်၏ စစ်သားဦးရေ အြျားစုြှာ 
အြျ ိုးသားြျား မေစ်ြကမပီး မပည်သူလူထုနှင့် ေင်
ေိုင်ရတေေ့ုံေြည့် ရနောြျားတေင်လည်း အြျ ိုး
သြီးြျား ြေှိြကရပ။ လက်နက်ကိုင်တပ်ေေဲြ့ျား

တေင် ဗြာတုိင်းေင်းသားလူြျ ိုး
စုြှ အြျားေုံးလွှြ်းြိုးြှု ေှိရန 
သည်ေု ြှတ်ယူနိုင်ပါသည်။ 
ထုိလြ်းရြကာင်းသည် ၁၉၅၀ 
မပည့်နှစ်ြျားြှ စတင် မေစ်ရပါ်
လာမပီး ၁၉၉၀ မပည့်နှစ်ြျား
နှင့် ၂၀၀၀ မပည့်နှစ်ြျားတေင်
လ ည်း အ ထေ တ် အ ထိ ပ် သို  ့
ရော က် ေှိ လာ ြဲ့ ပါ သ ည် ။ 

ရနာက်ထပ် အလေန်ထင်ေှားရသာ အြျက် တစ်ြု
ြှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကေယ်သူြျားြှ အြျားအားမေင့် 
လွှြ်းြိုးြှု ေှိရနြကမပီး အရြကာင်းြှာ တပ်ြှူးြျား
နှင့်၎င်းတို၏့ ဇနီးြျားသည် ဘာသာရေးေိုင်ော 
ပေဲလြ်းသဘင်ြျားတေင် ပါဝင်ရောင်ေေက်ြကေ
ြည်ေုိသည့် အြျက်ရြကာင့် မေစ်ပါသည်။ ထုိအြျက်

သည်ဗုဒ္ဓဘာသာ မေစ်ေြည်ေိုသည့် အြျက်ကို ပိုြို
ပံ့ပိုးြှု မေစ်ရစြဲ့ပါသည်။၃၅ ပထြအြျက် နှစ်ြျက်
အြကားေှိ ြညီြျှြှုြျားအား ရမေေှင်းနိုင်ေန် အြျ ို ့
ရသာအားထုတ်ြှုြျားကို စတင်ရောင်ေေက်လာ
ေန်တူပါသည်။ ထိုသိုေ့ိုေမြင်းြှာ အြျ ိုးသြီးြျား
အားယြင်က သူနာမပုြျားအမေစ်သာ တာဝန်ထြ်း
ရောင်ရစြဲ့ောြှ ၂၀၁၃ ြုနှစ်ြှ စတင်ကာစစ် 
ြတိုက်ေရသာ အြန်းကဏ္ဍြျားတေင် တာဝန်ထြ်း
ရောင်ရစေန်  အြျ ိုးသြီးတပ်ြရတာ်အောေှိြျား
အား ြန ့်အပ်လာြဲ့ ပါသည်။ စစ်တပ်ရြါင်းရောင်
ြျားြ ှအြိငုအ်ြာရမပာေိရုနသညြ်ှာ စစတ်ပသ်ည ်
တိုင်းေင်းသားလူြျ ိုးစုြျား အားလုံးပါဝင်၍ တိုင်း
ေင်းသားအားလုံးကို ကိုယ်စားမပုသည် ေိုသည့် 
အြျက်ပင် မေစ်သည်။၃၆  ြည်သိုပ့င်မေစ်ရစ ဗိုလ်ြျုပ်
ြှူးကကီးြင်းရအာင်လှိငု်သည် ြတူကေဲမပားြှု ြေှိ
မြင်းအားတိတ်တေိတ် အသိအြှတ်မပုကာ တိုင်း
ေင်းသားြျား ရနထုိင်သည့် မပည်နယ်ြျားေိှတက္က သုိလ်
ြျား၌ အြတှရ်ကာင်း ေေှသိြူျားအား  ကာကေယရ်ေး 
တက္က သိုလ်သို ့ စာေင်းသေင်း ဝင်ရောက်လာြကေန် 
ဦးတည်လုပ်ရောင်ြှုအား စတင်လာြဲ့ပါသည်။၃၇   

ဥပရဒရေးေေဲ မပဋ္ဌာန်းမြင်းေိုင်ော 
အရမပာင်းအလဲ

 အစိုးေအေေဲန့ှင့် လွှတ်ရတာ်အတေင်းေှိ ရေေး
ရကာက်ြံ အေပ်သားကိုယ်စားလှယ်ြျားသည် လုံ
မြုံ ရေးနှင့် တေားြျှတရေး ကဏ္ဍြျားအတေက် ဥပရဒ
ရေးေေဲမပီး ရမပာင်းလဲြှုြျားမပုလုပ်ော၌ ရေှးရိုးေန်
လျက ်ေှရိနြဲစ့ဉတ်ေင ် သတမိပုေေယေ်ာ ရကာင်းသည့ ်
ေေံ မ့ေိုးတိုးတက်ြှုအြျ ို ့  မေစ်ထေန်းြဲ့ပါသည်။ မပည်ထဲ
ရေးဝန်ကကီးဌာနြှ သိသာထင်ေှားရသာ ေန ့်ကျင်ြှု
ြျားမပုလုပ်ရနြဲ့ရသာ်လည်း မငိြ်းြျြ်းစောစုရဝး
မြင်းနှင့် မငိြ်းြျြ်းစော စီတန်းလှည့်လည်မြင်းေိုင်
ောဥပရဒ၊ အာဏာပိုင်ြျားအား ဧည့်စာေင်း ြတိုင်
ထားသည့ ်ဧည့သ်ညြ်ျားအား “သန်းရြါငယ် ံရေှာင်
တြင်ဝင်ရောက်စစ်ရေးမြင်း” လုပ်ရောင် ြေင့်မပု
ထားရသာ ၁၉၇၅ ြုနှစ် နိုင်ငံရတာ်ကာကေယ်ရေး 
ဥပရဒြျားအားလုံးအား ေျက်သိြ်းမြင်း သိုြ့ေုတ် 
မပင်ေင်မြင်းြျားကုိ မပုလုပ်ြ့ဲြကပါသည်။၃၈ ောဇသတ်

စစ်တပ်၏ စစ်သားဦးရေ 
အြျားစုြှာ အြျ ိုးသားြျား 
မေစ်ြကမပီး မပည်သူလူထုနှင့် 

ေင်ေုိင်ရတေေံု့ေြည့် 
ရနောြျားတေင်လည်း 

အြျ ိုးသြီးြျား ြေိှြကရပ။ 
 

ထ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်



ပုဒ်ြ၊ မပစ်ြှုေုိင်ောကျင့်ထံုးဥပရဒနှင့် အကျဉ်းရထာင်
ဥပရဒတုိအ့ား မပင်ေင်ေန် လွှတ်ရတာ်တေင်းအတုိက်
အြံမပု ရေေးရနေးလျက်ေှိမပီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်း
သားြျား ကူညီရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်းနှင့် မြန်ြာ
နိုင်ငံ အြျ ိုးသားလူအ့ြေင့်အရေးရကာင်စီ တို၏့ 
အကူအညီမေင့် မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် မပုမပင်
ရေး လိုလား သည့် လွှတ်ရတာ်အြတ်ြျားအြကား 
ရေေးရနေးြှုြျားြှာ အကကိြ်ကကိြ် လေန်ေေဲရနေဲ မေစ်
ပါသည်။ 

 ယြု ၂၀၁၉ ြုနှစ်တေင် မပဋ္ဌာန်းသည့် ကရလး
သူငယ်အြေင့်အရေးြျားေိုင်ော ဥပရဒသည် လုံ
မြုံ ရေးတပ်ေေဲြ့ျား၏ လုပ်ငန်းြျားအရပါ် ဥပရဒ
မပုနုိင်ရေး ကကိုးပြ်းြှုြျားြှအလားအလာရကာင်း
သည့်ထုိးရောက်ရကျာ်လွှားြှု တစ်ြုမေစ်ြဲ့ပါသည်။ 
ထိုဥပရဒက နိုင်ငံတကာဥပရဒတေင် ရော်မပထား
သကဲ့သုိ၄့၀လက်နက်ကုိင်ပဋိပက္ခအတေင်း ကရလး
သူငယ်ြျားအရပါ် ကကီးရလးရသာ အြကြ်းေက်ြှု
ပုံစံ (၆) ြျ ိုးအား၃၉ မပစ်ြှုအမေစ် ဥပရဒမပဋ္ဌာန်းနိုင်
ြဲ့သည်သာြက (၁၈) နှစ်ရအာက် ကရလးြျား
အားစစ်သားအမေစ် စုရောင်းမြင်းအားလည်း 
တားမြစ် ပိတ်ပင်နိုင်ြဲ့ပါသည်။၄၁ 

 အြျ ိုးသြီးြျားအရပါ် အြကြ်းေက်ြှု 
တားေီးကာကေယ်ရေး ဥပရဒြကြ်းကို တက်ကကေ
လှုပ်ေှားသူြျား ပါဝင်ြှုနှင့်အတူ အြျ ိုးသြီးြျား 
အရမြမပု အေပ်ဘက်လူအ့ေေဲအ့စည်းြျား၏ေိအား
ြျား၊ စိတ်အားထက်သန်ရသာ လွှတ်ရတာ် ကိုယ်
စားလှယ်ြျား အပါအဝင်၊ အစိုးေဝန်ထြ်းြျား 
အားလုံးညီညွတ်စော ပါဝင်ြှုမေင့်  ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှ 
စတင်ရေေးရနေး မငင်းြုံလာြဲ့ ြကပါသည်။ သိုရ့သာ် 
ထိုဥပရဒအား အစိုးေြှ မပဋ္ဌာန်းနိုင်ြဲ့ မြင်း ြေှိ
ရသးရပ။ အရြကာင်းြှာ ၂၀၁၅ ြုနှစ်တေင် မပဋ္ဌာန်း
လိုက်သည့် အြျ ိုးဘာသာသာသနာ ကာကေယ်ေန်
ေိုသည့် ေည်ေေယ်ြျက်မေင့် အလေန်အြင်းေေဲ
ရောင်ြှုေှိလှသည့် ဥပရဒ (၄) ေပ်ရြကာင့်ထို
ဥပရဒထေက်ရပါ်လာနုိင်ေန် ကကီးြားရသာ ကန ့သ်တ်
ြှုြျား မေစ်ရပါ်ရစြဲ့ပါသည်။၄၂  

အရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေးဦးစီးဌာန

 အေပ်သားြျားြှ အရထေရထေအုပ်ြျုပ်
ရေးဦးစီးဌာနအား လက်လွှဲေယူြှုသည် ရေေး
ရကာက်ြံရြါင်းရောင်ြျားြှ စစ်တပ်၏ အစိတ်
အပုိင်းတစ်ြုအား ေယူလုိက်နုိင်မြင်းကုိ မပသရသာ 
အရေးပါရသာ ပထြဥပြာတစ်ြု မေစ်ပါသည်။ 
၎င်းရောငေ်ေကြ်ျကသ်ည ်“မြငသ်ာရသာ ရမပာင်း
လဲြှုကို ယူရောင်လာနိုင်မြင်းမေင့် အြျားမပည်သူ
၏ယုံြကည်ြှုအား တိုးမြေင့်ေေှိလာနိုင်သည်” ေို
သည့်မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု လုပ်ငန်းစဉ်တေင် လိုအပ်
ရြကာင်း ေှင်းလင်းထားပါသည်။၄၃ မပည်ရထာင်စု
ဝန်ကကီးဦးြင်းသူသည် လက်ေှိတေင် အေိုပါဌာန
အားကကီးြကပ်ြှု မပုေမပီး စနစ်ကျရသာ မပုမပင်
ရမပာင်းလဲြှု အစီအစဉ်တစ်ြုအား၄၄ အစမပုရေးေေဲ
လျက် ၎င်းဌာနအား “ရမပာင်းလဲြှုအတေက် စံမပနြူ
နာ” အမေစ်ညွှန်းေိုထားပါသည်။၄၅ မပည်နယ်နှင့် 
တိငု်းရဒသကကီးြျားတေင ်မပလပုရ်သာ ရေေးရနေးညေိ
နိှငု်းြှုြျားအတေင်း ၎င်းြှ လူထု၏ပါဝင်ြှုအား မြေင့်
တင်မြင်း၊ အဂတိလုိက်စားြှုြျားအား အေံုးသတ်
မြင်းနှင့် အောေှိြျား၏ သရဘာထားြျားအား 
ရမပာင်းလဲမြင်း အစေှိသည်တို ့အရပါ် အရလးရပး 
ရောင်ေေက်သေားြည့်အရြကာင်း ရမပာေိုသေားြဲ့
ပါသည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ရြလ ြတိုင်ြီတေင် အရထေ
ရထေအုပ်ြျုပ်ရေးဦးစီးဌာနသည် စြ်းသပ်စံမပ
စီြံကိန်းတစ်ြုအား စတင်အရကာင်အထည် 
ရော်ြဲ့ပါသည်။ ၎င်းအမပင် လက်စေဲစာအုပ်အသစ် 
တစ်ြုအားရေးေေဲမြင်း၊ အုပ်ြျုပ်ရေးပညာ ေေံ မ့ေိုး
ြှုသင်တန်းရကျာင်း၏ သင်ရုိးညွှ န်းတြ်းြျားအား 
အလုံးစုံမပုမပင်ရမပာင်လဲရေး ရောင်ေေက်မြင်း၊ 
ဝါေင့်ဝန်ထြ်းြျား အပါအဝင် ဝန်ထြ်းြျား၏ 
‘ရမပာင်းလဲလိုစိတ်’ အရပါ် ကျွြ်းကျင်ြှုေိုင်ော 
ေန်းစစ်ရလ့လာြှုြျား မပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။၄၆ 

ဒအစီေင်ြံစာ အကျဉ်းြျုပ်



လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအရပါ်  
အြျားမပည်သူ၏ 
ထိန်းြျုပ်ကကီးြကပ်စီြံြှုနှင့် 
ပါဝင်ရောင်ေေက်နိုင်ြှု

 အုပ်ြျုပ်စီြံြှု၏ ြည်သည့်နယ်ပယ်တေင်
ြေို၎င်းတို၏့ ေည်ေေယ်ြျက်ြှာ မပည်သူဝ့န်ထြ်း
ေန်ေိုပါက အစိုးေအေေဲအ့စည်းြျားသည် မပည်သူ
တို၏့လိုအပ်ြျက်ြျားကို တုံ မ့ပန်ရမေေှင်းနိုင်၍ 

တာဝန်ယူြှု တာဝန်ြံြှုတို ့
အားအရလးရပး လုပ်ရောင်
ေြည် မေစ်သည်။ လုံမြုံ ရေး
ကဏ္ဍသည်လည်း ၎င်းနှင့် 
ကေဲမပားမြားနားမြင်း ြေှိရပ။ 
၎င်းသည် မပည်သူလူထု၏ 
ရဘးကင်းလုံမြုံ ြှုအား ရသ
ြျာရစ၍ ၎င်းတို၏့ အြေင့်
အရေးြျားနှင့် ပုိင်ေုိင်ြှုြျား
အားကာကေယ်ရပးေန် ေည်
ေေယ်ထားပါက မပည်သူြျား
၏ပါဝင်ြှုနှင့် ထိန်းြျုပ်ကကီး
ြကပ်စီြံြှုတိုက့ို ြေင့်မပုေန် 
လို အ ပ် ပါ သ ည် ။ ၄ ၇ 
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစု ြကည်ြှ  
“ဒီြိုကရေစီသည် ြတူကေဲ
မပားြှုအတေက် အြေင့်အရေး
အမပင် ၎င်းြတူကေဲမပားြှုြျား
ကိုအရမြကျရအာင် မငိြ်း
ြျြ်းစော လုပ်ရောင်ေန် တာ
ဝန်ြျားကို အသိအြှတ်မပု
ထားပါသည်” ေု တန်မပန်
ရမပာေိုြဲ့ပါသည်။၄၈ 

 ထိုအ့မပင် မပည်သူတိုင်းတေင် လုံမြုံ ရေး
ကဏ္ဍတေင် ပါဝင်ြေင့်ေှိေြည် မေစ်သည်။ ၎င်းတို ့
သည်လုံမြုံ ရေး ေည်ေေယ်ြျက်ြျားအတေက် အသုံး
မပုရသာ အြေန်ြျားကို ရပးရောင်ထားသူြျားမေစ်
သည့်အရလျာက် ၎င်းတိုသ့ည် လုံမြုံ ရေးတပ်ေေဲ ့
ြျားလှုပ်ေှားရသာရဒသြျားတေင် ရနထိုင်ြကမပီး 

ထိုလုံမြုံ ရေးတပ်ေေဲန့ှင့် ေိုင်ရသာ လုပ်ငန်းြျား၏ 
အကျ ိုးေက်ကို ြံစားရနြကေပါသည်။ 

 ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှ စတင်၍ မြန်ြာနုိင်ငံ၌ အြျား
မပည်သူပါဝင်နိုင်သည့် နယ်ပယ်သည် သိသာစော 
ပေင့်လင်းလာြဲ့ပါသည်။ ယြင်က ေှိြဲ့ရသာ မပင်း
ထန်ြဲ့ရသာ ြီဒီယာေင်ောမေတ်ြှုြျား၊ အြျား
မပည်သူအရပါ် ရစာင့်ြကည့်မြင်းြျားရြကာင့် လုံမြုံ
ရေးေိုင်ော ရေးောကိစ္စြျားနှင့် ပတ်သက်မပီးစစ်
တပ်၏ တေားဝင်အေင်းအမြစ်ြျားြှ ထုတ်မပန်မေန ့်
ရဝရသာ သတင်းအြျက်အလက်ြျားြှအပ ြည်
သည့်အဓိပ္ပာယ်ေိှရသာ အြျားမပည်သူေုိင်ောသတင်း
အြျက်အလက်ြျားအား တားေီးြှု မေစ်ရစြဲ့ပါ
သည်။ ယရနတ့ေင် မပည်သူြျားအရနမေင့် ၎င်းတိုလ့ုံ
မြုံ ရေးေိုင်ော အရြကာင်းအောြျားအား ရေးသား
မြင်း၊ ထုတ်ရဝမြင်း၊ လူြျားစုရဝးမပီး အြျားနှင့်ေိုင်
ရသာရနောြျားတေင် ရေေးရနေးမြင်းတိုအ့ား ပိုြို
လေတ်လပ်စော လုပ်ရောင်လာနိုင်ြဲ့ပါသည်။ လက်
နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနှင့် လူအ့ြေင့်အရေးတိုအ့ပါအဝင် 
နိုင်ငံရေးရြါင်းစဉ်ြျားအရပါ် အရမြြံရသာ အြျား
မပည်သူေိုင်ော လုပ်ေှားြှုြျားနှင့် သတင်းြီဒီယာ
ြျားြှ ထုတ်လေင့်ြှုြျားသည်လည်း ပုံြှန်မေစ်ရပါ် 
လျက်ေှိပါသည်။ သိုရ့သာ်စစ်တပ် (နှင့် အြျ ိုရ့သာ 
အေပ်သားရြါင်းရောင်ြျား) သည် လေတ်လပ်စော 
ရမပာေိုြေင့်အား ပိတ်ေိုေ့န်နှင့် ၎င်းရြါင်းစဉ်ြျား
နှင့်ပတ်သက်မပီး ရေေးရနေးြှုြျားတေင် အန္တောယ်ေှိ
ရြကာင်းအရြကာက်တေားအား ထိန်းထားနိုင်ေန် 
အေပ်ဘက် တေားရုံးြျားသို ့ ဦးလှည့်လာြဲ့ ြကပါ
သည်။ အထူးသမေင့် ၂၀၁၃ ြုနှစ်ြှ စတင်၍ ယြု
အြျိန်အထိ “အသရေေျက်ြှု” ေု ရြါ်ေိုနိုင်သည့် 
အြှုရပါင်းအနည်းေုံး (၂၀၀) ြန ့်ေှိြဲ့ မပီး ၎င်းတို ့
အထဲြှ အြျားစုြှာ အေပ်သား မပည်သူြျားြှ 
အာဏာပိုင်ြျားအား ရဝေန်ရမပာေိုသည့်အရပါ် 
စစ်တပ် သိုြ့ေုတ် ၎င်းအားရထာက်ြံသူြျားြှ တုံ ့
မပန်မြင်းြျား မေစ်ြကပါသည်။၄၉ 

 ပညာရေးအေေဲအ့စည်းြျား၊  အေပ်ဘက်
လူအ့ေေဲအ့စည်းြျား၊ ြဝူါဒရေးော ရလ့လာြှုေိငု်ော 
အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် လေတ်လပ်စော ေပ်တည်လျက်ေှိ
ရသာသတင်းြီဒီယာြျားသည် လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍ
တေင်အြျားမပည်သူ၏ ထိန်းြျုပ်ကကီးြကပ်စီြံြှုနှင့် 

ယရနတ့ေင် မပည်သူြျား
အရနမေင့် ၎င်းတုိလံု့မြုံ ရေး

ေုိင်ော အရြကာင်းအောြျား
အားရေးသားမြင်း၊ ထုတ်ရဝ

မြင်း၊ လူြျားစုရဝးမပီး အြျား
နှင့်ေုိင်ရသာ ရနောြျားတေင် 

ရေေးရနေးမြင်းတုိအ့ား ပုိြုိ
လေတ်လပ်စော လုပ်ရောင်လာ

နုိင်ြဲ့ပါသည်။ သုိရ့သာ် 
စစ်တပ် (နှင့် အြျ ိုရ့သာ 

အေပ်သားရြါင်းရောင်ြျား) 
သည်လေတ်လပ်စော ရမပာေုိ

ြေင့်အား ပိတ်ေုိေ့န်နှင့် 
၎င်းရြါင်းစဉ်ြျားနှင့် 

ပတ်သက်မပီး ရေေးရနေးြှုြျား
တေင်အန္တောယ်ေိှရြကာင်း 

အရြကာက်တေားအား 
ထိန်းထားနုိင်ေန် အေပ်ဘက် 
တေားရံုးြျားသုိ ့ဦးလှည့်လာ

ြဲ့ပါသည်။ 

ဓ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်



ပါဝင်ြှုြျားအား အားရကာင်းရစေန် လုပ်ငန်းြျား
တေင်အဓိကကျသူြျား မေစ်ြကပါသည်။ အေုိပါကဏ္ဍ 
(၄) ြုသည် Saferworld ြှ ေည်ြှန်းလုပ်ရောင်
ရသာ “လုံမြုံ ရေးအား မပည်သူတို၏့ လက်ဝယ်၌ 
ထားေှိမြင်း- မြန်ြာ့လုံမြုံ ရေးနှင့် တေားြျှတရေး 
ကဏ္ဍြျားတေင် အြျားမပည်သူ၏ ထိန်းြျုပ်ကကီး
ြကပ်စီြံြှုနှင့် လက်တေဲရောင်ေေက်ြှု” ရြါင်းစဉ်မေင့် 
ထုတ်ရဝရသာ ြူဝါဒရေးော ရေေးရနေးြှုစာတြ်း
ငယ်တေင် အဓိကအရလးရပး ရေေးရနေးထားပါ
သည်။

 တေားြျှတရေးနှင့် လုံမြုံ ရေးကိစ္စြျား
နှင့်ပတ်သက်ရသာ ပညာေပ်ေုိင်ော အြေင့်အလြ်း
ြျားနှင့် သင်တန်းြျားအား ကျယ်ကျယ်မပန ့်မပန ့် 
လက်လှြ်းြီေေှိနိုင်ေန် လုပ်ရောင်မြင်းသည် လုံ
မြုံ ရေးကဏ္ဍအား ဒီြုိကရေစီနည်းကျ ရမပာင်းလဲြှု 
မပုောတေင် အရေးပါလှပါသည်။ လုပ်နိုင်စေြ်းေှိမပီး 
နည်းပညာြျားအေ ရကာင်းစောနားလည် သိေှိ
ထားရသာ အေပ်သားရြါင်းရောင်ြျား ြေှိပါက 
လုံမြုံ ရေးေိုင်ော ေုံးမေတ်ြျက်ြျားသည် လက်ေှိ 
သိုြ့ေုတ် စစ်တပ်အောေှိ ရောင်းကကီးြျား၏ 
ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက်တေင်သာ ေက်လက်ေှိရနဦး
ြည်မေစ်ပါသည်။ အေင့်မြင့် စစ်တပ်အောေှိကကီး 
ြျားအားလုံးြှာ အြျ ိုးသားြျားမေစ်မပီး အြျားစုြှ 
ဗြာလူြျ ိုးစု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြျားမေစ်ြကကာ ၎င်းတုိ ့
သည်အစိုးေနှင့် အမြားရသာ လူြှုအသိုင်းအဝိုင်း
ြျားနငှ့ ်လုံးဝ ရဝးကောရသာ စစတ်ပပ်ိငု ်တက္က သိလု ်
(၅) ြုတေင် ရလ့ကျင့်သင်ြကားြဲ့ ြကပါသည်။ 
 
 ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်တေင် ေန်ကုန်တက္က သိုလ်
သည်လံုမြုံ ရေးနှင့် ြောဗျူောရလ့လာရေး ြော
ဝိဇ္ဇာဘေဲသ့င်တန်းကို စတင်ေေင့်လှစ်သေားြည် မေစ်
ပါသည်။ ၎င်းသည်  ၁၉၆၂ ြုနှစ် ြှ ၂၀၁၃ ြုနှစ်
အတေင်းတက္က သိုလ်၌ နိုင်ငံရေးေိုင်ော ဘာသာ
ေပ်ြျားကို ြည်သူြျှ ပေင့်လင်းစော သင်ယူြေင့်ြေြဲ့
သည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတေက် ကကီးြားသည့် တိုး
တက်ြှုကကီးတစ်ြု မေစ်သည်။ ၂၀၁၃ ြုနှစ်ြှ စတင်
မပီးေန်ကုန်နှင့် ြန္တရလးေှိ တက္က သိုလ်ြျားတေင် 
အေပ်ဘက်-စစ်ဘက် ေက်ေံရေးြျားနှင့် ြော
ဗျူောရလ့လာရေးေိုင်ော ဘာသာေပ်ြျားပါဝင်
ရသာနိငုင်ရံေးသပိ္ပ ံြောဘေဲြ့ျားကိ ုစတငေ်ေင့လ်စှ်

ြဲ့ပါသည်။ ထိုအ့မပင် နိုင်ငံတစ်ဝန်းတေင် ြျားစော
ရသာမပင်ပြှ ေေင့်လှစ်ထားရသာ ရကျာင်းြျားနှင့် 
ပုဂ္ဂလိကေိုင်ော ရကျာင်းြျားတေင်လည်း ၎င်းဘာ
သာေပ်ြျားအား ထည့်သေင်းသင်ြကားမြင်းြျား မပု
လုပ်လာြဲ့ ြကပါသည်။ ၎င်းတို၏့ ြတူကေဲမပား မြား
နားြှုသည် မြင့်ြားလှပါသည်။ 

 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဒီြိုကရေစီစနစ်သို ့ ကူး
ရမပာင်းောတေင် အေပ်ဘက်လူအ့ေေဲအ့စည်းြျား
သည်ယြုအြျိန်အထိ အဓိကရနောတေင် ေှိရနေဲ
မေစ်မပီး ၎င်းတိုတ့ေင် အရလးရပးြှု၊ အေေယ်အစား၊ 
ရငေရြကးေိုင်ော အေင်းအမြစ်ြျားနှင့် နိုင်ငံရေး
ရနာက်ြံြျားအလိုက် ြတူကေဲမပားစော လှုပ်ေှားပါ
ဝင်ရနပါသည်။ အေပ်ဘက်လူအ့ေေဲအ့စည်းြျား
သည်ရဒသတေင်း အေင့်ြျားတေင် တေားြျှတြှု
အားပိုြိုလက်လှြ်းြီေေှိရစေန် အသိပညာမြေင့်
တင်ရေးအစီအစဉ်ြျား၊ ဥပရဒရေး ောပညာရပး
မြင်းြျားအမပင် အြျ ိုးသြီးြျားနှင့် အမြားရသာ 
ထိြိုက်လေယ်ရသာ အေေဲြ့ျားအပါအဝင် ရဒသြံ
မပည်သူြျားအား ၎င်းတိုေ့င်ေိုင်ရနေရသာ အြှု
ကိစ္စြျားအား သတင်းပိုန့ိုင်ရေး ကူညီပံ့ပိုးမြင်း
ြျားမေင့် လုပ်ရောင်လျက် ေိှပါသည်။ တေားသူကကီး
ြျားနှင့် ရေှရ့နြျားအား သင်တန်းရပးမြင်းအပါ
အဝင်အမြားရသာ နည်းပညာပိုင်းေိုင်ော အကူ
အညီြျားအား အစမပုပ့ံပုိးလုပ်ရောင်ရနရသာ အေပ်
ဘက်လူအ့ေေဲအ့စည်းြျားလည်း ေှိရနပါသည်။  

 အေပ်ဘက်လူအ့ေေဲအ့စည်းြျားအရနမေင့် 
လံုမြုံ ရေးနှင့် ပတ်သက်ရသာ ဥပရဒြျားနှင့် တေား
ဝင်ြူဝါဒြျားအရပါ် လွှြ်းြိုးြှုမပုနိုင်ေန် နည်း
လြ်းရတာ်ရတာ်ြျားြျားအား ေှာရေေရတေေ့ှိြဲြက
မပီးသိသာထင်ေှားစောမေင့် ရတေေ့ရသာ အောြျား
ြှာအြျ ိုးသြီးအရပါ် အြကြ်းေက်ြှု တိုက်ေျက်
ရေး၊ ကရလးသူငယ် အြေင့်အရေးြျား၊ ောဇသတ်
ပုဒြ်မပငေ်ငြ်ှုြျား၊ သတင်းြဒီယီာလေတလ်ပ်ြေင့်
နှင့်မငိြ်းြျြ်းစော စုရဝးမြင်းေိုင်ောကဏ္ဍြျားတေင် 
မေစ်ပါသည်။ အေပ်ဘက် လူအ့ေေဲအ့စည်းြျား၏ 
အရေးကကီးရသာ အြန်းကဏ္ဍြျားထဲြှ တစ်ြုြှာ 
သုရတသနနှင့် အရေးေို တင်မပမြင်းလုပ်ငန်း
ြျားလုပ်ရောင်မြင်းလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ြျား
မပားလှရသာ တုိင်းေင်းသားလူြျ ိုး အထူးမပ  ုသုိြ့ေုတ် 

နအစီေင်ြံစာ အကျဉ်းြျုပ်



နိုင်ငံတစ်ဝန်း အရမြမပုလုပ်ရောင်ရသာ အေေဲ ့
အစည်းြျားသည် ပုံြှန်အားမေင့် ရကျာ်သေားြံေ
ရသာ (လျစ်လျူရှုြံေရသာ) စစ်တပ်ေိုင်ောလုပ် 
ငန်းြျားအရပါ် အရလးရပးမပီး ောစုနှစ်ရပါင်းြျား
စောလုပ်ရောင်ြဲ့ရသာ အရတေအ့ြကုံ ြျားကုိ အရမြ
ြံသည့် လူအ့ြေင့်အရေးေိုင်ော အစီေင်ြံမြင်း
ြျားပါဝင်ပါသည်။ အမြားရသာ အေပ်ဘက်လူ ့
အေေဲအ့စည်းြျား ဦးစီးလုပ်ရောင်ရသာ သုရတ
သနြျားနှင့် အရေးေိုတင်မပြှုြျားသည် တိကျ
ရသာြူဝါဒရေးောြျားနှင့် ဥပရဒြျားရပါ် အရလး
ရပးမြင်းနှင့် အတူ အစိုးေ သိုြ့ေုတ် နိုင်ငံတကာ 
ရအဂျင်စီြျားအတေက် ထိရောက်ရသာ အြကံမပု
ြျက်ြျားအား ပံ့ပိုးရပးပါသည်။ 

 ြူ ဝါ ဒ ရေး ော အ ေေဲ အ့ စ ည်း ြျား သ ည်  
သုရတသနလုပ်ငန်းြျား၊ ရေေးရနေးညေိနိှငု်းြှုြျား
အမပင် ေုံးမေတ်ြျက်ြျနိုင်သူြျားနှင့် မပည်သူြျား
အြကားအမပန်အလှန် ရေေးရနေးပေဲြျားြှ တစ်ေင့် 
ပိုြိုထိရောက်၍ သက်ရသအရထာက်အထားကို 
အရမြမပုရသာ ြူဝါဒြျားအားမေင့် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်
ပါသည်။ မြန်ြာနုိငင်တံေင ်အြျ ိုရ့သာ ြဝူါဒရေးော 
အေေဲအ့စည်းြျားသည် လုိအပ်ြှုြျားရြကာင့် အေပ်
ဘက်လူအ့ေေဲအ့စည်းအရနမေင့် ေပ်တည်လျက်ေှိ
ရနြကသလို အြျ ိုရ့သာအေေဲြ့ျားြှာ အစိုးေ 
သိုြ့ေုတ် သီးသန ့်မေစ်ရသာ ရအဂျင်စီြျားနှင့် 

စစ္တပ္၏ 
အတိုက္အခံျပဳမႈ

စြမ္းရည္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ 

ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံေရးဆႏၵမရွိျခင္း/

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဖင့္ေႏွးမႈ

အစိုးရ-လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း

အၾကား မယုံၾကည္မႈ

ရညမ္နွး္ခ ်က ္

ျပည္သူမ်ား၏ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအား 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၿပီး 
တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ 
လံုၿခံဳေရးက႑တစ္ခု 
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္။ 

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခ်ီသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ပုံ ၁။ လုံျခဳံေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး ရႈေထာင့္ (၃) ခု။

ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သား ကိုယ္
စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
အား တည္ေဆာက္ျခင္း

လံုၿခံဳေရး ယဥ္ေက်းမႈအား 
ေျပာင္းလဲျခင္း

အမ်ားျပည္သူ၏ အခန္းက႑
အားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
ကာကြယ္ျခင္း

လက္ရွိအေျခအေန

လုံျခဳံေရးက႑သည္ တာ၀န္ခံမႈ၊ 
တာ၀န္ယူမႈမရွိသည့္အျပင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုံျခဳံေရးကိုသာ 
ဦးစားေပးၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ 
မွီတည္၍ ထိန္းခ်ဳပ္တင္းၾကပ္မႈႏွင့္ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ နည္းမ်ားကို 
အသုံးျပဳေနပါသည္။

ြျိတ်ေက်ရနတတ်ြကပါသည်။ ၎င်းတိုသ့ည် ြိြိ
တိုတ့စ်ေေဲြ့ျင်းစီ၏ နိုင်ငံရေးော လိုလားြှုြျား
အရပါ် အရလးရပးမြင်း သိုြ့ေုတ် ၎င်းတိုြ့ှ ြှန်
ကန်သည်ေုထင်ရသာ ယံုြကည်ြှုြျားအရပါ် အထူး
မပုမြင်းထက် ြျင့်ြျင့်ြျိန်ြျိန်ေိှရသာ ေန်းစစ်ရလ့လာ
ြှုြျားလုပ်ရောင်မြင်းနှင့် လက်ရတေက့ျရသာ ရမေ
ေငှ်းြှုနည်းလြ်းြျားအား ေှာရေေမြင်းတိုအ့ား ဦးစား
ရပးလုပ်ရောင်လျက် ေှိပါသည်။ ၎င်းကဲ့သိုရ့သာ 
သုရတသနြျားသည် လုံမြုံ ရေးနှင့် တေားြျှတရေး
ေုိင်ောလုပ်ငန်းြျားတေင် အရုိးစေရဲနရသာ အေေဲအ့စည်း
ြျား၏ လုပ်ရောင်ြှုြျားြှ အြှန်တကယ် လူထု၏ 
လုံမြုံ ရေးနှင့် တေားြျှတရေးေိုင်ော စိုးေိြ်ြှုြျား
အရပါ်ရမေေှင်းလုပ်ရောင်ရပးြှုြျား ဘယ်ရနော
ြှာအားနည်းရနသည်ကို ထင်ထင်ေှားေှား မပသ
ရပးောတေင် အရေးပါလှပါသည်။ 

 သတင်းြီဒီယာသည် ြည်သိုပ့င်ေိုရစ လုံ
မြုံ ရေးကဏ္ဍအရပါ် မပည်သူြျား၏ ထိန်းြျုပ် ကကီး
ြကပ်စီြံြှု ေေှိနုိင်ေန် ပံ့ပိုးရပးရသာ အရေးကကီး
ေုံးရသာ အေေဲအ့စည်းအမေစ် တည်ေှိရနပါသည်။ 
စစ်တပ်၊ ေဲနှင့် တေားရေးကဏ္ဍေိုင်ော လုပ်ငန်း
ြျားအရပါ် လေတ်လပ်ရသာ သတင်းြီဒီယာ လွှြ်း
မြုံ ြှုေှိမြင်းသည် မပည်သူြျားအရနမေင့် ေင်ေိုင်ရန
ေရသာလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခြျားနှင့် ောဇဝတ်ြှု
ြျားအား ဘယ်အြျိန်၊ ဘာရြကာင့်၊ ဘယ်လို ေင်

ပ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်



ေိုင်တိုက်ြိုက်ရနသည်နှင့် ကိုင်တေယ် ရမေေှင်းရန
သည်အစေိှသည်တုိကုိ့ သိေိှနားလည်ြှု ရပးစေြ်းနုိင်
ြည်မေစ်သည်။ ၎င်းသည် မပည်သူြျားအတေက် 
လုပ်ရပးသည်ေိုသည့် လုပ်ငန်းြျားတေင် အြျား
မပည်သူ၏ ပံ့ပိုးြှုေေှိရစေန်နှင့် မပည်သူြျားြှ 
သရဘာြတူညီရသာအြါြျားတေင်လည်း ၎င်းတို ့
အရနမေင့် သရဘာထား ထုတ်ရော်နုိင်ေန်တုိအ့တေက် 
ြေှြိမေစ် လိအုပ်ပါသည်။ ထိရောက်ရသာ သတင်း
ြီဒီယာလွှြ်းမြုံ ြှုသည် သက်ေိုင်ောရအဂျင်စီ
ြျား၏လုပ်ငန်းြျားနှင့် ပတ်သက်ရသာ သတင်း
အြျက်အလက်ြျားအား ပေင့်လင်းစော ထုတ်ရဝ
နိုင်ရသာ သတင်းြီဒီယာလေပ်လပ်ြှု အရပါ်တေင် 
ဦးစောြူတည်ရနပါသည်။ ဒုတိယအရနမေင့် သတင်း
ရထာက်ြျားသည် တေားဝင်အေင်းအမြစ်ြျားြှ 
ပံ့ပိုးရသာ ြှန်ကန်သည့် သတင်းအြျက်အလက်
ြျားအား လက်လှြ်းြီေေှိနိုင်မြင်းနှင့် လုံမြုံ ရေး
ေိုင်ော စစ်ေင်ရေးြျားရြကာင့် ထိြိုက်ြံစားြဲ့
ေရသာ မပည်သူြျားနှင့်ရဒသြျားသို ့သေားရောက်
နိုင်သည့် အရမြအရနြျား ေေှိရနေန် မေစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၁ ြုနှစ်က စတင်၍ အထက်ပါ နယ်
ပယ်နှစ်ြုစလံုးတေင် သိသာထင်ေှားသည့် တုိးတက်ြှု
ြျားေှိလာကာ ၎င်းသည် လူထုအြကား သက်ေိုင်
ောဗေုသုတနှင့် အသိအမြင်ြျားအရပါ် သိသာ
ထင်ေှားရသာ သက်ရောက်ြှုြျား မေစ်ရပါ်ရစြဲ့ 
ပါသည်။ ထိုြှ ရနာင်ြျ ိုးေက်သစ်ြျားြှ လုံမြုံ ရေး
ကိစ္စြျားတေင် တိုက်ရိုက် ပါဝင်လုပ်ရောင်ြှုြျား
အတေက် လှုံရ့ော်နိုင်ြည် မေစ်ပါသည်။ သိုရ့သာ်
လည်းေယ်စုနှစ်ြျားြကာ ေှိြဲ့ရသာ စစ်အုပ်ြျုပ်ြှု
ြှေင်းသက်လာသည့် လုံမြုံ ရေး ယဉ်ရကျးြှု၏ 
ေလဒ်ရြကာင့် ကကီးြားရသာ တင်းကျပ်ြှုြျား 
ေက်လက် ေှိရနေဲပင် မေစ်ပါသည်။ စစ်တပ်
သည်သတင်းြီဒီယာြျားနှင့် ေက်ေံြှုြျား မပု
လုပ်မြင်း အေင်ထက် ပိုြိုလုပ်ရောင်လာရသာ်
လည်းတစ်ေက်တေင် ၎င်းတို ့ ကျူးလေန်ရသာ လူ ့
အြေင့်အရေး ြျ ိုးရောက်ြှုြျားအား ေုံးကေယ်ေန် 
သတင်းရထာက်ြျားနှင့် ထုတ်ရဝသူြျားအား ပစ်
ြှတ်ထား တေားစေဲေိုမြင်း လုပ်ရောင်ရလ့ေှိပါ
သည်။ လက်ေှတိေင ်၎င်းတို၏့ လပုင်န်းြျားနငှ့ ်ပတ်
သက်မပီး မြင့်ြားရသာ လျှ ိုဝ့ှက်ြှုြျား ထားေှိမြင်း
ကိုေက်လက် လုပ်ရောင်လျက်ေှိပါသည်။

ရေှေ့က် ရောင်ေေက်ြည့်
နည်းလြ်း

 ဒီြုိကရေစီနည်းလြ်းကျရသာ လံုမြုံ ရေး
ကဏ္ဍသည် လူထုအရပါ် တာဝန်ယူြှု တာဝန်ြံြှု
ေှိ၍ ၎င်း၏ အဓိကေည်ေေယ်ြျက်ြှာ မပည်သူ
လူထု၏ ရဘးကင်းလုံမြုံ ြှု
အား ထိ န်း သိ ြ်း ကာ ကေ ယ်
ေန်မေစ်ပါသည်။ လက်ေိှသေား
ရနေဲမေစ်ရသာ နိင်ုငံရေးေုိင်
ောကူးရမပာင်းြှုြှ ေလာြည့်
ေလဒ်ြျားအား ြကည့်မြင်း
မေင့်မြန်ြာ့လုံမြုံ ရေး အေေဲ ့
အစည်းြျား အရနမေင့် ထုိ
လြ်းစဉ်အတိုင်း သေားရန
သည်ေု ြည်သည့်အောက
ြှအာြြံထားမြင်း ြေှိရသး
သည်ကို ရတေေ့ပါသည်။ 
ြည်သိုပ့င် မေစ်ရစ နိုင်ငံရေး
ေုိင်ော ရမပာင်းလဲြှုြျားသည် 
အစုိးေအေေဲ ့ မပင်ပနှင့်အတေင်း 
နှစ်ြုလုံးေှိ ဒီြိုကရေစီ 
ရထာက်ြံသူြျား အတူတကေ  
ထို လ ြ်း ရြကာ င်း အ တို င်း  
သေားနိုင်ရေး တေန်းအားမေစ်
ရစသည့် အြေင့်အရေးြျားအား ေန်တီးရပးပါ
သည်။ 

 ယြုစာတြ်းငယ်သည် လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍ
အား ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရမပာင်းလဲနိုင်ရေးကို 
ရှုရထာင့် (၃) ြုြှ ရလ့လာ ရေေးရနေးထားပါသည်။ 
၂၀၁၀ မပည့်နှစ်ြှစတင်၍ ၎င်းနယ်ပယ် (၃) ြု
တေင်အရတာ်အသင့် တိုးတက်ြှုြျား ေှိြဲ့ရသာ် 
လည်း ပုံ-၁ တေင် မပသထားသည့်အတိုင်း ြျ ိုးစုံ
ရသာ အရြကာင်းအောြျားက တားေီး ေန ့်တား
ြှုြျားေှိရနသည်ကို ရတေေ့ြည် မေစ်သည်။

၂၀၁၁ ြုနှစ်ကစတင်၍ 
အထက်ပါ နယ်ပယ်နှစ်ြု
စလုံးတေင် သိသာထင်ေှားသည့် 
တိုးတက်ြှုြျားေှိလာကာ
၎င်းသည် လူထုအြကား 
သက်ေိုင်ော ဗေုသုတနှင့် 
အသိအမြင်ြျားအရပါ် သိသာ
ထင်ေှားရသာ သက်ရောက်ြှု
ြျားမေစ်ရပါ်ရစြဲ့ပါသည်။ ထိုြှ 
ရနာင်ြျ ိုးေက်သစ်ြျားြှ 
လုံမြုံ ရေးကိစ္စြျားတေင် 
တိုက်ရိုက် ပါဝင်လုပ်ရောင်ြှု
ြျားအတေက် လှုံရ့ော်နိုင်ြည် 
မေစ်ပါသည်။

ေအစီေင်ြံစာ အကျဉ်းြျုပ်



 မြန်ြာ့လုံမြုံ ရေးနှင့် တေားြျှတရေး
ကဏ္ဍြျားသည် နည်းလြ်းြျ ိုးစုံမေင့် အေင့်ေင့်
ရမပာင်းလဲြှု မပုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတိုသ့ည် စစ်တပ်
ရြါင်းရောင်ြျား၏ အရတေးအမြင်ြျား သုိြ့ေုတ် 
ပုဂ္ဂလိက အကျ ိုးစီးပေားြျားအရပါ် အရမြြံမပီး 
အေပ်သားအစုိးေအေေဲ၏့ လက်ရအာက်ြှ ြေဲထေက်
ရနနိုင်ပါရသးသည်။ တစ်နည်းအားမေင့် ၎င်းတို ့
သည် ဒီြိုကရေစီစနစ်သို ့ တမေည်းမေည်း ကူး
ရမပာင်းြှုမပုနိုင်မပီး ရေေးရကာက်ြံ အေပ်သား
ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ ထိန်းြျုပ်ကကီးြကပ်စီြံြှု 
ရအာက်သုိ ့တုိးမြေင့်ကူးရမပာင်းလာနုိင်ကာ မပည်သူ
တုိ၏့ ရဘးကင်းလံုမြုံ ြှုအား ထိန်းသိြ်းကာကေယ်ြှု
အရပါ် အရလး ရပးြှုနှင့်အတူ အြျားမပည်သူနှင့် 
အေပ်ဘက်လူအ့ေေဲအ့စည်းြျားအား ပိုြိုပါဝင်
ြေင့်ေေှိရစေန် ေေင့်လှစ်ရပးြှုြျားလည်း မပုလုပ်
လာနိုင်ပါသည်။ 

 အေပ်သားမပည်သူက့ိုယ်စားလှယ်ြျား  
စိတ်ဝင်စားရသာ အြျားမပည်သူရကာင်းကျ ိုး
အရပါ်ြှီြိုြှုမပုမြင်းနှင့်အတူ တစ်သြတ်တည်း
မေစရ်သာေအိားနငှ့ ်လြိ္မာပါးနပရ်သာ ညေနိှိငု်းြျား
အားရပါင်းစပ်လုပ်ရောင်မြင်း ြှတစ်ေင့်  ပိုြို 
ကကီးြားရသာ အင်အားနှင့် လွှြ်းြိုးနိုင်ြှုတိုအ့ား 
ေေှနိိငုြ်ညေ် ုေိနုိငုပ်ါသည။် အစိုးေအေေဲြ့ ှအေပ်
သားကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ အေပ်ဘက်လူအ့ေေဲ ့
အစည်းြျား၊ ြီဒီယာ၊ ြူဝါဒရေးော အေေဲအ့စည်း
ြျားနှင့် ပညာရေးေိုင်ော အေေဲအ့စည်းြျား အား
လုံးတေင် အရေးကကီးရသာ အြန်းကဏ္ဍြျားြှ 
ပါဝင်လုပ်ရောင်ရနြကပါသည်။ မပည်တေင်းလှုပ်
ေှားြှုြျားနှင့် မြန်ြာြှ ဦးရောင်ရသာ ရဒသြံ
အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် တစ်ဦးတစ်ရယာက်ြျင်းစီ
တို၏့ အစပျ ိုးလုပ်ရောင်ြှုြျား၏ ေလဒ်အမေစ် 
ဒီြိုကရေစီေစနစ်သို ့ ကူးရမပာင်းြှုတေင် ယြု
အြျိန်အထိ ကကီးြားရသာ တိုးတက်ြှုြျား ေေှိ
လာပါသည်။  

 နိုင်ငံတကာြှ လက်တေဲ လုပ်ရောင်သူ
ြျားသည် ရဒသအတေင်း လုပ်ရောင်သူြျားြှ 
ေေဲယူ အသုံးမပုနိုင်သည့် အဓိကကျသည့် ကျွြ်း
ကျင်ြှုြျားနှင့် အေင်းအမြစ်ြျားအားလည်း ယူ
ရောင်လာနုိင်ပါသည်။ ဤအရေးကိစ္စြျားအရပါ် 
ရအာင်မြင်ရသာ နိုင်ငံတကာ-ရဒသြံအြကား ပူး
ရပါင်းလက်တေဲ လုပ်ရောင်နိုင်ြှုြျားအား တည်
ရောက်နိုင်မြင်းသည် ရဒသတေင်းရနာက်ြံ အရမြ
အရနအရပါ် နိုင်ငံတကာအေေဲအ့စည်းြျား၏ အာရုံ
စူးစိုက်ြှုနှင့်အတူ အမပန်အလှန် ယုံြကည်ြှုနှင့် 
နားလည်ြှုြျား တည်ရောက်နိုင်မြင်းတိုအ့ရပါ် 
ြူတည်ရနပါသည်။ 

 ရေှေ့က်လုပ်ရောင်ေြည့်လုပ်ငန်းြျား
သည်ေယ်စုနှစ်ြျားစော ေင်ေိုင်ြဲ့ေသည့် စိန်ရြါ်ြှု
တစ်ြုအမေစ် ရလးနက်စော ရှုမြင်ေန် မေစ်သည်။ ြျား
မပားရသာအေေဲအ့စည်းြျားနှင့် တစ်ဦးတစ်ရယာက်ြျင်း
စီတို၏့ တစ်သတ်ြတ်တည်း လုပ်ရောင်ြှုြျား
သည်ြျ ိုးေက်သစ်ြျားအတေက် စဉ်ေက်ြမပတ် 
ရမပာင်းလဲြှုအား ယူရောင်လာနုိင်ေန် လုိအပ်လျက် 
ေှိပါသည်။ ဒီြိုကရေစီကဲ့သိုပ့င် ၎င်းနယ်ပယ်ြျား
တေင်ရမပာင်းလဲြှုမပုလုပ်မြင်းတေင် မပီးရမြာက်မပီေို
သည့်အေုံးသတ် ေှိြည်ြေုတ်ရပ။ ၎င်းတိုသ့ည် 
အစဉ်ရမပာင်းလဲရနမပီး ေက်လက်လုပ်ရောင်သေား
ေြည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြျား မေစ်ပါသည်။ Saferworld 
၏အနာဂတ် သုရတသနလုပ်ငန်းြျားနှင့် လုပ်ငန်း
စီြံကိန်းြျားသည်လည်း ထိုလုပ်ငန်းြျားအား ပံ့ပိုး
နိုင်ေန် ေက်လက်လုပ်ရောင်သေားြည် မေစ်ပါ
သည်။

ဗ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်
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နိဒါန်း

 လက်ေိှတေင် အကျဉ်းရထာင်မပ မုပင်ရမပာင်း
လဲရေးရောင်ေေက်ရနသူ နုိင်ငံရေး အကျဉ်းသား
ရောင်းတစ်ဦးြှ “ဒီတုိင်းမပည်က အတိတ်မေစ်ေပ်
ြျားကုိ မပန်ြကည့်ေုိလုိ့သလုိ ရေှေ့က်သေားေုိလ့ည်း 
လုိအပ်ရနပါတယ်။ ကျွနု်ပ်တုိေ့ာ အတိတ်ြှာ ပိတ်ြိ
ြရနဘဲ အတိတ်က အြှားြျ ိုး ထပ်ြံြမပုလုပ်ြိေန်  
မပ မုပင်ရမပာင်းလဲ၍ ရေှေ့က်သေားေန်  လုိအပ်ရြကာင်း” 
ရမပာမပ ြဲ့ပါသည်။၅၀ 

 စစ်အုပ်ြျုပ်ြှု နှစ်ရပါင်း (၅၀) အတေင်း၅၁ 
မြန်ြာနုိင်ငံ၏အစုိးေနှင့် စီးပေားရေးေုိင်ော အေေဲ ့
အစည်းြျားသည် လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျား၏ လက်
ရအာက်တေင် တင်းကျပ်စော ြျု ပ်ကုိင်ြံြ့ဲေသည်။ ြူလ
အားမေင့် မဗိတိသျှကုိလုိနီတုိသ့ည် ၎င်းတုိ ့စီးပေားရေး 
အကျ ိုးစီးပေားအတေက်နှင့် ရဒသြံတုိ ့ အာြံမြင်းြှ 
ကာကေယ်ေန် တည်ရထာင်ြဲ့သည့် အဓိက လံုမြုံ ရေး 
အစိတ်အပုိင်းြျားသည် ရနာက်ပုိင်းတေင်ရတာ့ အြျ ိုး
သားြျားကကီးစုိးသည့် ရေရပါ်ေီ လူနည်းစုလက်ထဲ
သုိ ့ရောက်ေိှသေားပါသည်။ ေန်သူြျားလည်းြျားစော 
ဝန်းေံ၍ ရပါ်ရပါက်လာပါသည်။ လူထုအရပါ်  သတိ
ကကီးစော ရစာင့်ြကည့်မြင်းနှင့် ြီဒီယာ၊ ပညာရေး၊ 
အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် လေတ်လပ်ရသာ 
ြူဝါဒအင်စတီကျူးေှင်းြျား စသည်တုိအ့ရပါ်  တင်း
ကျပ်စောပိတ်ပင်မြင်းတုိ ့ ေိှြဲ့ မပီး အစုိးေအား တုိက်
ရုိက်ရဝေန်မြင်း ြမပုလုပ်နုိင်ေန် တားေီးြှုြျား မပု
လုပ်ြဲ့ပါသည်။  လက်ေိှကာလတေင်လည်း အြျ ိုး 
သားရေးဝါဒ နက်ရိှင်ုးစော ကိန်းရအာင်းရနမပီး အေပ်
ဘက်ြှရစာင့်ြကည့် ကကီးြကပ်နုိင်မြင်း ြေိှသည့် 
တပ်ြရတာ်သည် တုိင်းေင်းသား လက်နက်ကုိင်

၂၀၁၀ မပည့်နှစ်ြှစတင်ကာ မြန်ြာ့လံုမြုံ ရေးနှင့် 
တေားစီေင်ရေးကဏ္ဍြျားတုိတ့ေင် ဒီြုိကရေစီနည်း
ကျ ထိန်းြျုပ်ကကီးြကပ် ရစာင့်ြကည့်ရောင်ေေက်ြှု 
ေိှလာရစေန်အတေက် အသင့်အတင့် စတင်ရမြလှြ်း
အစပျ ိုး လုပ်ရောင်နုိင်ြဲ့ပါသည်။ တစ်ြျိန်တည်း
ြှာပင် ထုိကဏ္ဍြျားေုိင်ော ကိစ္စေပ်ြျားအရပါ် လူထု
ပါဝင်ြှုနှင့် ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာြှုတုိအ့တေက် အြန်း
ကဏ္ဍြျား  ပေင့်လာြဲ့ မပီး အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း
ြျား၊ သတင်းြီဒီယာြျား၊ ပညာရေးအေေဲအ့စည်း
ြျားနှင့် ြူဝါဒရေးောရလ့လာြှုေုိင်ော အေေဲအ့စည်း
ြျားြှလည်း ပါဝင်လုပ်ရောင်ြေင့် ေေိှလာြကပါ
သည်။ အထက်ပါလြ်းရြကာင်းနှစ်ေပ်လံုး  ေက်
လက်တည်ေိှ၍ ရောင်ေေက်နုိင်ြှုသည်  မငိြ်းြျြ်း၍ 
ဒီြုိကေက်နည်းလြ်းကျရသာ တုိးတက်သည့် နုိင်ငံ
တစ်နုိင်ငံ မေစ်လာရစေန်အတေက် အလေန်အရေး
ကကီးလှပါသည်။ သုိြှ့သာ မပည်သူလူထုသည် ရြကာက်
ေေံြ့ှုကင်းမပီး လံုမြုံ စိတ်ြျစော ရနထုိင်နုိင်ြည်မေစ်
သည်။ 
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

တပ်ေေဲြ့ျားနှင့် တုိက်ပေဲြျား  ေက်လက် မေစ်ပေားရနမပီး  
တုိင်းေင်းသား လက်နက်ကုိင်အေေဲြ့ျားသုိ ့ ဝင်ရောက် 
နုိင်ေေယ်ေိှသည့် အေပ်သားြျား အားလံုးကုိ ပစ်ြှတ်
ထားကျူးလေန်ြှုြျား ေိှရနပါသည်။
 
 စစ်တပ်လွှြ်းြုိးြှု နက်ရိှင်ုးစော တည်ေိှရန
သည့်နုိင်ငံရေးဓရလ့ကုိ ေန်တီးြဲ့ မပီး အဓိက အစုိးေ
ေံုးမေတ်ြျက်ြျားနှင့် အင်စတီကျူးေှင်းအြျားစု၊ 
ဥပရဒြျားနှင့် လူထုရနစ့ဉ်ဘဝကုိ သက်ရောက်ြှု
ေိှရသာြူဝါဒြျားတုိသ့ည် တပ်ြရတာ်၏အမြင် မေစ်
သည့်နုိင်ငံရတာ်လံုမြုံ ရေးနှင့် အြျ ိုးသား အကျ ိုးစီး
ပေားတုိအ့ရပါ်တေင်သာ အရမြြံ၍ အရလးထား 
ရောင်ေေက်ြဲ့ပါသည်။ အေုိပါ တပ်ြရတာ်ရြါင်း
ရောင်ြျားနှင့် အြျ ိုးသားရေးဝါဒီတုိသ့ည် ဗြာလူြျ ိုး
ြျားမေစ်ြကမပီး ၎င်းတုိ၏့ ေန ့က်ျင်ဘက် ေန်သူ
အြျားစုသည် လက်နက်ကုိင် အေေဲအ့စည်းြျား မေစ်
ြကကာ  အမြားတုိင်းေင်းသား လူြျ ိုးစုြျားကုိ 
အသီးသီး ကုိယ်စားမပုြကပါသည်။ အစုိးေအင်စတီ

ကျူးေှင်းြျားတေင် ဗြာစကား
နှင့်ယဉ်ရကျးြှုသည် အလေန်
ကကီးြားစော ရနောယူထားပါ
သည်။ အမြားတုိင်းေင်းသား
လူြျ ိုးတုိ၏့ ဘာသာစကားနှင့်  
ယဉ်ရကျးြှုတုိသ့ည် တုိက်
ရုိက် (သုိြ့ေုတ်) သေယ်ဝုိက်၍ 
ြေဲမြားြံေသည်ကုိ ရတေေ့မပီး 
အေုိပါ တုိင်းေင်းသားအေေဲ ့
ြျားကုိ ေံေန်ေံြါ အြျ ိုးသား
လံုမြုံ ရေးကုိ ရမြာက်လှန ့ရ်န
သည့် အေေဲြ့ျားအမေစ်ေက်ေံ
ြှုြျား ေိှပါသည်။  လေန်ြဲ့သည့် 
(၁၀) နှစ်ြန ့ြှ် စ၍ အေုိပါ 
ဓရလ့ြျားတမေည်းမေည်းရမပာင်း
လဲလာပါသည်။ လူထုရေေးြျယ်
သည့် အစုိးေနှင့် တပ်ြရတာ်

တုိအ့ြကား  အာဏာြေဲရဝထားေိှြှုကုိ ေေဲစ့ည်းပံု 
အရမြြံဥပရဒအေ အတိအလင်း ရော်မပထားမပီး 
ရပါင်းစပ်အုပ်ြျုပ်သည့်အစုိးေပံုစံြျ ိုးကုိ ြိတ်ေက်
ြဲ့ပါသည်။ မပည်သူလူထုဘဝြျားနှင့် လူထုနုိင်ငံ
ရေးပါဝင်လှုပ်ေှားြှုြျားအရပါ် ကန ့သ်တ်ထားသည့် 
အောြျားကုိ ရလျှာ့ြျြဲ့ပါသည်။ အေုိပါ အြျက်ြျား

သည်  ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်နှင့် အြျ ိးုသားဒီြုိကရေစီ 
အေေဲြ့ျုပ် (NLD) ပါတီတုိကုိ့ အစုိးေအမေစ် မေစ်ရပါ်
လာရစြဲ့ပါသည်။ NLD ပါတီသည် စစ်အုပ်ြျုပ်ရေး 
အေံုးသတ်ေန်နှင့် မပည်သူလူထုကုိ ြျှတစော ကာ
ကေယ်ြှုရပးနုိင်သည့်  ဒီြုိကေက်တစ်အစုိးေ၅၂ တည်
ရထာင်နုိင်ေန် အရလးရပး ရောင်ေေက်ြဲ့ပါသည်။၅၃

 
 ၂၀၁၉ ြုနှစ် ဇူလုိင်လတေင် NLD သည် 
စစ်တပ်၏ နုိင်ငံရေးအာဏာကုိ ရလျှာ့ြျနုိင်ြည့် ေေဲ ့
စည်းပံုအရမြြံဥပရဒ  မပင်ေင်ရေးကုိ အေုိမပုြဲ့ပါ
သည်။ လက်ေိှအရနအထားအေ အစုိးေအေေဲဝ့င် 
ဝန်ကကီးြျားအေေဲတ့ေင် အေပ်သားပါဝင်ြှုသည် လေန်ြဲ့
သည့် နှစ် (၅၀)၅၄ အတေင်း ေေဲစ့ည်းြဲ့ရသာ အစုိးေ
အေေဲတုိ့င်းထက် ပုိြုိြျားမပားစော ပါဝင်ရနပါသည်။ 
လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် ေိှရနသည့် အာဏာြျားကုိ
လည်းတမေည်းမေည်းြျင်း လွဲှရမပာင်းေယူြှုြျား ေိှပါ
သည်။ ဥပြာအားမေင့်  အရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေး ဦးစီး
ဌာနအား တပ်ဘက်ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက်ြှ အေပ်
ဘက်ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက်သုိ ့ ရေွှ ရ့မပာင်းြဲ့သည်ကုိ 
ရတေေ့ြည်မေစ်သည်။ ထုိအ့မပင် ကေဲမပားမြားနားရသာ  
ရနာက်ြံြှ ရောက်ေိှလာရသာ နုိင်ငံရေးအကျဉ်း
သားရောင်း လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားသည် 
တပ်ြရတာ်အောေိှ လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား
နှင့် လွှတ်ရတာ်ြျားထဲတေင် အတူတကေ ပါဝင်ရနမြင်း၊ 
အြျ ိုးသြီး အြေင့်အရေးတုိးတက်လာမြင်းနှင့် လံုမြုံ
ရေးနှင့်  တေားစီေင်ရေး ကဏ္ဍြျားအရပါ် ရစာင့်ြကည့်
စစ်ရေးြှုြျားအတေက် ဗြာလူြျ ိုးြျား သာြက  
တုိင်းေင်းသားလူြျ ိုးြျားပါ ကုိယ်စားမပုပါဝင်လာမြင်း
စသည်တုိကုိ့လည်း ရတေ မ့ြင်နုိင်ပါသည်။ 

 သုိရ့သာ်မငားလည်းတစ်ေက်ြှာ အာဏာေှင်
ေန်သည့် သရဘာထားြျား နက်ရိှင်ုးစော ေက်လက် 
တည်ေိှရနမြင်းနှင့် အထက်ရော်မပပါ ရမပာင်းလဲြှု
ြျားသည် ကကိုးကုိင်ြှုရအာက်ေိှ အစိတ်အပုိင်း
အတေင်းြှသာ ရမပာင်းလဲရနမြင်း၊ နုိင်ငံရေးအာဏာ
နှင့် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ြျုပ်နုိင်ြေင့်တုိကုိ့ ေယူထားသည့် 
တပ်ြရတာ်အရနမေင့် မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေးကုိ ရနှး
ရကေးစော ရောင်ေေက်ရနမြင်း စသည်တုိကုိ့လည်း 
ရတေေ့ပါသည်။ တပ်ြရတာ်ြှရေေးြျယ်ြံ အေပ်သား
အစုိးေထံ ၎င်းတုိေ့ယူထားသည့်နုိင်ငံရေးအာဏာ
ြျားလွဲှရမပာင်းရပးေန်  ကတိကဝတ် ေိှရသာ်လည်း 

လက်ေိှအရနအထားအေ 
အစုိးေအေေဲဝ့င် ဝန်ကကီးြျား

အေေဲတ့ေင် အေပ်သားပါဝင်ြှု
သည် လေန်ြဲ့သည့် နှစ် (၅၀) 

အတေင်း ေေဲစ့ည်းြဲ့ရသာ 
အစုိးေအေေဲတုိ့င်းထက် 

ပုိြုိြျားမပားစော ပါဝင်ရန
ပါသည်။ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် 

ေိှရနသည့် အာဏာြျားကုိ
လည်း တမေည်းမေည်းြျင်း 

လွဲှရမပာင်းေယူြှုြျား 
ေိှပါသည်။ 

၂



၎င်းတုိ၏့ ကုိယ်ပုိင်ရေေးြျယ်ြှု လြ်းရြကာင်းအေသာ 
ရောင်ေေက်လုိသည့် ေန္ဒေိှရနမပီး ၎င်းတုိ၏့ အရတေး
အရြါ်  (သုိြ့ေုတ်) အကျ ိုးစီးပေားြျားကုိ ထိြုိက်ရစ
ြည့် ြည်သည့်ရမပာင်းလဲြှုြျ ိုးကုိြေုိ ြုိင်ြုိင်ြာြာ 
ြုြံကာကေယ်ထားသည်ကုိ ရတေေ့ြည်မေစ်သည်။ အုပ်
ြျုပ်ြှုေုိင်ော အစိတ်အပုိင်းြျားတေင်လည်း တပ်ြရတာ်
အောေိှရောင်းြျားမေင့် ေေဲစ့ည်းတည်ရောက်ထား
မပီး ၎င်းတုိ၏့ ဓရလ့အေအေပ်ဘက် ရြါင်းရောင်
ြျား၊ နုိင်ငံမြားသားြျားနှင့်လူထုအေေဲအ့စည်း အြျား
စုအရပါ် ယံုြကည်ြှုနည်းပါးသည်ကုိ ရတေ မ့ြင်ေပါ
သည်။ အထက်ရအာက်အြိန ့ရ်ပး ရောင်ေေက်သည့်
ပံုစံ တည်မြဲရစေန်လည်း မေစ်ပါသည်။ ထုိမ့ပင် အေပ်
ဘက်ြှ လာသူြျားသည်လည်း အြျ ိုကိ့စ္စေပ်ြျား
တေင် တည်ေိှရနသည့် ြျဉ်းကပ်ြှုနည်းလြ်းြျားနှင့် 
အမြင်ြျားကုိသာ ေက်လက်လက်ြံ အသံုးမပုမြင်း
ြျား ေိှရနသလုိ လံုမြုံ ရေးေုိင်ော ကိစ္စေပ်ြျားသည် 
တပ်ြရတာ်သားြျားသာ ကျွြ်းကျင်သည်ေူ၍ ယံု
ြကည်မပီး လံုမြုံ ရေးေုိင်ော ကိစ္စေပ်ြျားအား တပ်ြရတာ်
ကုိသာဦးရောင်ဦးေေက်မပုရပးရစလုိသည့် ေန္ဒြျားေိှ
ရနသည်ကုိလည်း ရတေ မ့ြင်နုိင်ပါသည်။

၁.၁ 
ဒီြုိကရေစီနည်းကျ 
မြန်ြာ့လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍေုိင်ော 
အယူအေရော်ထုတ်မြင်း

 ဤအစီေင်ြံစာတေင် ဒီြုိကရေစီနည်းကျ 
မြန်ြာ့လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍအတေက် မေစ်နုိင်ရမြေိှသည့် 
အလားအလာြျားကုိ ေှာရေေသေားြည် မေစ်သည်။ 
ဒီြုိကရေစီနည်းကျ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍအတေက် အဓိက 
ရှုရထာင့် (၃) ြု အားမေင့် အရလးထားရော်မပသေား
ပါြည်။ ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှ စတင်၍ အေုိပါကဏ္ဍတေင် 
ရမပာင်းလဲြှုြျားကုိ ရတေ မ့ြင်ေရသာ်လည်း အစုိးေ၊ 
အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် နုိင်ငံတကာြိတ်
ေက်အေေဲြ့ျား ပူးရပါင်းရောင်ေေက်မြင်းအားမေင့် ပုိြုိ
ရောင်ေေက်သေားေန် လုိအပ်ပါရနပါသည်။ အထက် 
ရော်မပပါ ရှုရထာင့် (၃) ြုသည် အမပန်အလှန်အား

မေစ်ရစြှုြျားေိှရနမပီး ယင်းရှုရထာင့် (၃) ြုလံုးသည် 
တန်းတူအရေးကကီးြှု ေိှရနပါသည်။ ၎င်းတုိြှ့ာ -
 ၁။  ရေေးရကာက်ြံ အေပ်သားကုိယ်စားလှယ်ြျား
 ၏လုပ်ပုိင်ြေင့်အာဏာအား ရော်ထုတ်တည်
 ရောက်မြင်း  
၂။ လံုမြုံ ရေးေုိင်ော ယဉ်ရကျးြှုအား မပုမပင်
 ရမပာင်းလဲမြင်း
၃။  မပည်သူလူထုနှင့်ေုိင်ရသာ ရနောြျားအား 

ေန်တီးမြင်းနှင့် ကာကေယ်မြင်း

 ပထြရှုရထာင့်ြှာ ဒီြုိကေရေစီနည်းကျ 
တာဝန်ြံြှုေိှရသာ အေပ်သားြျား၏ တေားဝင်အာ
ဏာြှ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍအရပါ် ထိန်းြျုပ်ထားနုိင်ြှု
နှင့် ေက်စပ်ရနပါသည်။ အေုိပါ အာဏာြျားသည် 
ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒနှင့် ဥပရဒြျားတေင် ထည့် 
သေင်းရော်မပထားရံု သက်သက်ြျှသာ ြေုတ်ဘဲ 
ရေေးရကာက်ြံ အေပ်သားအစုိးေသည် ယင်းအာဏာ
ြျားကုိ ကျင့်သံုးလုပ်ကုိင်နုိင်သည့် စေြ်းရောင်ေည်၊ 
စိတ်အားထက်သန်ြှုနှင့် နုိင်ငံရေး နည်းလြ်းြျား
အေရောင်ေေက်နုိင်ြှုပါ ေိှရနေြည် မေစ်သည်။ ထုိ ့
အမပင်အေုိပါ အာဏာြျားအား အေေဲအ့စည်းြျား
အတေင်း၊ အဓိကဝန်ကကီးဌာနြျားနှင့် လွှတ်ရတာ်
ြျားတုိတ့ေင်ပုိ၍ ဒီြုိကရေစီနည်းကျသည့် အရလ့
အကျင့်ြျားမေင့်  ြျိတ်ေက် လုပ်ရောင်သေားေြည်
မေစ်သည်။ ဤရမပာင်းလဲြှု နယ်ပယ်သည် ြိြိတုိ ့
အတေင်းြှ ရောင်ေေက်သေားေြည့် လုပ်ငန်းစဉ်မေစ်
မပီးနုိင်ငံတကာ အေေဲအ့စည်းြျား အရနမေင့် လွှြ်းြုိး
နုိင်ြှုနည်းရသာ ကဏ္ဍလည်း မေစ်သည်။ 

 ဒုတိယရှုရထာင့်ြှာ အာဏာြျားကုိ အေပ်
ဘက်သုိ ့ ရမပာင်းလွဲှရံုြျှမေင့် ပုိ၍ြျှတြှု သုိြ့ေုတ် 
မငိြ်းြျြ်းြှုေိှသည့် ေလဒ်ြျား အလုိအရလျာက်ေေိှ
လာြည်ြေုတ်ဘဲ  ကျင့်သံုးရနသည့်ဓရလ့ြျားကုိ 
ရမပာင်းလဲေန်လည်း လုိအပ်သည့်အြျက်ကုိ တင်မပ
ထားမြင်း မေစ်ပါသည်။ ဤရှုရထာင့်တေင် အရလး
ထား၍ အေုိမပုလုိသည်ြှာ လက်ေိှလံုမြုံ ရေးတပ်
ေေဲြ့ျားနှင့်  တေားစီေင်ရေး အင်စတီကျူးေှင်းြျားြှ 
အသံုးမပုရနသည့် လူထုရြကာက်ေေံရ့စေန် ရမြာက်
လှန ့ြ်ှုကုိ အရမြြံသည့် ရောင်ေေက်မြင်း၊ မပစ်ဒဏ်
ရပးမြင်းနှင့် ေိနိှပ်သည့် နည်းလြ်းြျားစသည်တုိကုိ့ 
ရလျာ့ကျသေားရစမပီး  အားလံုးပုိြုိ ပါဝင်ြှုေိှရသာ၊ 

၃နိဒါန်း



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

မပည်သူလူထုကုိ ဗေုိမပုရသာ၊ ကျား-ြရေးောကုိ 
အရလးထားရသာ ကျင့်သံုးြှု ပံုစံအရနအထား
သုိရ့ေေသ့ေားနုိင်ေန် မေစ်ပါသည်။ ထုိအ့မပင် ဤရှု
ရထာင့်တေင် လူြှုရေးနှင့် လံုမြုံ ရေးမပဿနာြျား  
ကုိင်တေယ်နုိင်ေန် ဌာနအြျင်းြျင်းအြကား ပူးရပါင်း 
ရောင်ေေက်ြည့် နည်းဗျူောြျားလည်း ပါဝင်ြည်
မေစ်သည်။ ဥပြာအားမေင့် ြူးယစ်ရေးဝါးသံုးစေဲြှု 
မပဿနာြျားကုိ ရလျှာ့ြျနုိင်ေန် (သံုးစေဲသူြျားကုိ 
လုိက်လံေြ်းေီးမြင်းြျ ိုးထက်) ကျန်းြာရေးစနစ်
နှင့်ပူးရပါင်းရောင်ေေက်မြင်းြျ ိုးနှင့် လူြှုအသုိက် 
အဝန်းအြျင်းြျင်းြကား ပဋိပက္ခမေစ်ရစနုိင်သည့် 
အောြျားကုိ ရလျှာ့ြျနုိင်ေန် (ပဋိပက္ခရပါ်ရပါက်
တုိင်း ေိနိှပ်ရမေေှင်းမြင်းြျ ိုးထက်) ပညာရေးဌာန
ြျားအားမေင့် ပညာရပးရောင်ေေက်သည့် ပံုစံြျ ိုး 
စသည်တုိ ့မေစ်ပါသည်။ ဤရနောတေင် နုိင်ငံတကာ 
အေေဲအ့စည်းြျားြှလည်း အရေးကကီးသည့်ရထာက်ပ့ံ
ြှုြျားကုိ ရဒသအေိှတေားနှင့် လုိအပ်ြျက်ြျား
အရပါ်ြူတည်၍ ကူညီ ရောင်ေေက်ရပးနုိင်ပါသည်။
 
 တတိယရှုရထာင့်တေင် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ
သည်လူထုကုိ ဝန်ရောင်ြှုရပးေန်မေစ်မပီး လူထု
အရပါ် တာဝန်ယူြှုနှင့်  တာဝန်ြံြှုလည်း ေိှေြည် 
မေစ်သည်။ ထုိမ့ပင် လူအ့ေေဲအ့စည်းအတေင်း တည်ေိှ
ရနသည့် ကေဲမပားမြားနားြှုြျားကုိ ကုိယ်စားမပု နုိင်
ရသာြုိင်ြာမပီး လေတ်လပ်သည့် အေေဲအ့စည်းြျား 
အားရကာင်းစော ပါဝင်လာရစေန် မေစ်ပါသည်။ 
အေုိပါ အေေဲအ့စည်းြျားတေင် ြီဒီယာြျား၊ အေပ်
ဘက်အေေဲအ့စည်းြျား၊ ြူဝါဒရလ့လာြှုေုိင်ော 
အေေဲအ့စည်းနှင့် ပညာရေးေုိင်ောရထာက်ပ့ံြှုရပး
ရနရသာအေေဲြ့ျားနှင့်  အမြားအေေဲအ့စည်းြျားစသည်
တုိပ့ါဝင်ြည်မေစ်သည်။ သတင်းအြျက်အလက် 
ရကာင်းြေန်စော ရပးနုိင်ြှုနှင့်အတူ လူထုအတေင်း 
တက်ကကေစော ထိရတေပ့ါဝင်လှုပ်ေှားရနသူြျားသည် 
တာဝန်ေိှရသာ အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် ပုိြုိပူးရပါင်းေန် 
ေန္ဒေိှနုိင်ပါသည်။ ထုိမ့ပင် လူအ့ေေဲအ့စည်းအတေင်း 
ြံစားရနေသည့် ရဘးအန္တေယ်ြျား ရလျာ့နည်း
သေားရစေန်အတေက် လည်း ပုိြုိပါဝင်လုိြကပါသည်။ 

 အြျိန်အြါအေ အာဏာေှင်ဝါဒသုိ ့ မပန်
ရောက်သေားနုိင်ြှု သုိြ့ေုတ် အြကြ်းေက်ြှုြျားနှင့် 
ြတည်မငိြ်ြှုြျား ထပ်ြံမေစ်ရပါ်လာနုိင်ြှုြျားကုိ တံု ့

မပန်နုိင်ေန် သင့်တင့်ြျှတသည့် ယံုြကည်ြျက်
သရဘာထားြျား  လူထုအြကားပျံနံှ့သ့ေားေန် လုိအပ် 
ပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့် ထုိကိစ္စေပ်ြျားကုိ  အရတေအ့ြကုံ
ေိှမပီး ကျွြ်းကျင်သည့် အေေဲအ့စည်းြျားြှ တာဝန်ယူ
ရောင်ေေက်ရပးသေားေန် လုိအပ်ပါသည်။ ဤမပုမပင်
ရမပာင်းလဲြှုသည်  ရဒသနှင့် သက်ေုိင်သည့် နယ်ပယ်
ြျားအတေင်း ရောင်ေေက်ေြည့် အောမေစ်ရသာ်လည်း 
နုိင်ငံတကာအေေဲအ့စည်းြျားအရနမေင့် ရဒသြံအေေဲ ့
အစည်းြျားကုိ အြကံရပးမြင်းနှင့် ရထာက်ပ့ံရပးမြင်း
တုိကုိ့ ရောင်ေေက်ရပးနုိင်ပါသည်။ 

 မြန်ြာ့လံုမြုံ ရေး အင်စတီကျူ းေှင်းြျား တည်
ရောက်ြဲ့သည်ြှာ နှစ်ရပါင်း  (၁၈၇) နှစ်ရကျာ် ေိှလာ
မပီမေစ်မပီး ကုိလုိနီစနစ်၊ မပည်တေင်းစစ်၊ တုိင်းမပည်မပိုကျ
လုအရမြအရနနှင့် အာဏာေှင် အုပ်ြျုပ်ြှုတုိကုိ့ ရတေ ့
ြကုံ မေတ်သန်းြဲ့ပါသည်။ (အြန်း -၂ တေင် ရတေနုိ့င်ပါ
သည်)။ လက်ေိှ အေပ်ဘက်နှင့် စစ်ဘက်ရပါင်းစပ်
အုပ်ြျုပ်ြှု ပံုစံအတေင်း မေတ်သန်းလျက်ေိှသည်ြှာ ေှစ် 
နှစ်ရကျာ်လေန်လာမပီမေစ်မပီး စစ်လွှြ်းြုိးြှုရလျှာ့ြျကာ 
ဒီြုိကရေစီြူဝါဒြျားနှင့် ကျင့်သံုးြှု အားရကာင်းသည့် 
လံုမြုံ ရေးစနစ် မေစ်လာရစေန်ြူ နှစ်ရပါင်းြျားစော 
အြျိန်ယူေဦးြည် မေစ်သည်။၅၅ 

 တပ်ြရတာ်ြှ အစဉ်ရမပာေုိရလ့ေိှသည်ြှာ 
အသေင်ကူးရမပာင်းရေးကာလတေင် သတိကကီးစော စီြံ
ြန ့ြ်ေဲနုိင်ေန်၊ တုိင်းမပည်တည်မငိြ်ေန်နှင့် အြျုပ်အမြာ
အာဏာကုိ ကာကေယ်ေန်တုိမ့ေစ်ပါသည်။၅၆ တုိင်းမပည်
ဒီြုိကရေစီ ကူးရမပာင်းရေးလြ်းရြကာင်းြှာ ရစာင့်
ရေှာက်ကာကေယ်ရပးေသူအမေစ် ၎င်းတုိကုိ့ယ်တုိင် 
ြှတ်ယူ ထားပါသည်။ လက်ေိှအရနအထားအေ 
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်ြှလည်း “ြိြိတုိသ့ည် ညေနိှိင်ုး
ရတေေံု့ရေေးရနေးမြင်းအားမေင့် တစ်ေင့်မပီးတစ်ေင့် 
ရမေေှင်းသေားေြည်။ အြျ ိုးသားမပန်လည်သင့်မြတ်
ရေးကုိ အစဉ်စိတ်ထဲ ထားေိှေြည်။ တုိင်းမပည်ကုိ 
ရဇာက်ထုိးြုိးရြျှာ် မေစ်ြည့်ပံုစံကုိ အားရပးြည် ြေုတ်
ပါ။ ြိြိတုိသ့ည် စိတ်ေှည်ေြည်။ သုိရ့သာ် ဇေဲလံုလ့ 
ေိှေြည်” ေူ၍ ရမပာေုိထားပါသည်။၅၇ 

 ယြု အရနအထားထိ ဒီြုိကရေစီ ေေံ မ့ေိုးတုိး
တက်ြှု ရောက်ေိှရနမြင်းသည် မပည်တေင်းလှုပ်ေှားြှု
ြျားနှင့် ကျယ်မပန ့ရ်သာ ရဒသအေေဲအ့စည်းြျားနှင့် 
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ပုဂ္ဂို လ်ြျား ကြကထမပ ုရောင်ေေက်ြ့ဲြကသည့် ေလဒ်
ြျားရြကာင့် မေစ်ပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့် တုိင်းမပည်၏ 
ပုိြုိတုိးတက်ရသာ အေင့်ြျား ရောက်ေိှေန်ြှာ နုိင်ငံ
တေင်းြှ ရောင်ေေက်သူြျားအားမေင့်သာ ေေိှနုိင်ြည် 
မေစ်သည်။ ထုိသုိရ့ောင်ေေက်ြကောတေင်လည်း မြန်ြာ
နုိင်ငံ၏ ယဉ်ရကျးြှုနှင့် သြုိင်းရနာက်ြံအရမြအရန
ြျားနှင့် ကုိက်ညီြှုေိှရနေြည် မေစ်သည်။ ထုိရ့ြကာင့် 
ဒီြုိကရေစီနည်းကျ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ မပ မုပင်ရမပာင်းလဲ
ောတေင် အရနာက်နုိင်ငံြျား၏ ပံုစံြျား  ြိတ်ေက် 
ထည့်သေင်းလုပ်ရောင်မြင်း သုိြ့ေုတ်  နုိင်ငံတကာ 
အေေဲအ့စည်းြျား၏ အမြားနုိင်ငံြျားတေင် ရောင်ေေက်
ြဲ့သည့် ပံုစံြျားကုိ ပံုတူကူးြျရောင်ေေက်မြင်းြျ ိုးမေင့် 
ရောင်ေေက်၍ေြည် ြေုတ်ရပ။ စင်စစ် လံုမြုံ ရေး
ေုိင်ော အစီအစဉ်ြျားကုိ အရနာက်နုိင်ငံ၏ စစ်တပ်
ြျားြှ လက်ဝါးကကီးအုပ် ရလ့ေိှပါသည် (ဥပြာ 
အြကြ်းေက်ဝါဒ တုိက်ေျက်ရေး)။ ၎င်းသည် အြကြ်း 
ေက်ြှုနှင့် ြလံုမြုံ ြှုြျား ပုိြုိြျားမပားလာရအာင် တေန်း
ပုိရ့လ့ေိှမပီး  ြလံုမြုံ ြှုြျားကုိ မေစ်ရပါ်ရစရသာ အရမြြံ 
အရြကာင်းအေင်းြျားကုိ ရမေေှင်းနုိင်ေန် ပျက်ကေက်
ရလ့ေိှသည်။၅၈ ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည် အရနမေင့် 
မြန်ြာ့ယဉ်ရကျးြှု၏ သေဇာတမေစ်တတ် ြှုနှင့် ဒီြုိ
ကရေစီနှင့် လူအ့ြေင့်အရေး၏ ပန်းတုိင်ြျားအရြကာင်း
ကုိေှည်ေှည်ရဝးရဝး ရမပာေုိရလ့ေိှသည်။ 

 သုိရ့သာ်လည်း နုိင်ငံတကာ အေေဲအ့စည်း
ြျားအရနမေင့် ပါဝင်ပတ်သက် ရောင်ေေက်ရနသည့် 
ရဒသြံြျား မပန်လည်အသံုးမပုနုိင်ေန်အတေက် အဓိက
အရေးကကီးသည့် ပညာေပ်ြျားနှင့်  အေင်းအမြစ်
ြျားကုိ  ပ့ံပုိးရပးနုိင်ပါသည်။ နုိင်ငံတကာနှင့် ရဒသြံ
တုိြိ့တ်ေက်ပူးရပါင်း၍ မပဿနာကိစ္စေပ်ြျား  ရမေေှင်း
ရအာင်မြင်နုိင်ေန် အတေက်ေုိလျှင် နုိင်ငံတကာြှ 
ရဒသအတေင်း ရနာက်ြံအရမြအရနြျားကုိ ဂရုစုိက်
မြင်း၊ အမပန်အလှန်ယံုြကည်ြှု တုိးတက်ရအာင်မပု
လုပ်မြင်းနှင့် အရမြအရနြျားကုိ နားလည်သရဘာ
ရပါက်နုိင်မြင်း စသည်တုိအ့ရပါ်တေင် ြူတည်ရန
ပါသည်။

၁.၂ 
သုရတသနနည်းနာ၊ 
ေေဲစ့ည်းတည်ရောက်ပံုနှင့် 
အကန ့အ်သတ်ြျား

သုရတသနနည်းနာ

 ဤအစီေင်ြံစာတေင် စာရပြျားကုိ ရလ့လာ
သံုးသပ်ြှု (Literature review) နှင့် ရတေေံု့ရြး
မြန်းမြင်းြျားကုိ (၄၆) ကကိြ် မပုလုပ်ြဲ့ မပီး ရမေေုိသူ
ရပါင်း (၆၂) ဦးပါဝင်ြဲ့ပါသည်။ စာရပြျားကုိ ရလ့
လာသံုးသပ်ြှုနှင့် ပတ်သက်၍  အင်္ဂလိပ်ဘာသာမေင့် 
ထုတ်ရဝသည့် စာတြ်းြျားကုိ အဓိကထား ရလ့
လာြဲ့ပါသည်။ ထုိစာတြ်းြျားတေင် စာအုပ်ြျား၊ ြူဝါဒ
ရလ့လာြှုေုိင်ော အေေဲအ့စည်းြျား သုိြ့ေုတ် အစုိးေ 
ြေုတ်ရသာ အေေဲအ့စည်း
ြျားြှ ထုတ်ရဝသည့် အစီေင်
ြံစာြျားနှင့် အစုိးေြှ တေားဝင် 
ထုတ်မပန်သည့် ြူဝါဒြျားနှင့် 
တေားဥပရဒြျား ပါဝင်သည်။ 
ထုိမ့ပင် မြန်ြာဘာသာမေင့် 
ထုတ်ရဝသည့် စာတြ်းြျား
အားအင်္ဂလိပ် ဘာသာသုိ ့
မပန်ေုိထားရသာ စာတြ်း
ြျားကုိလည်း အသံုးမပုထား
ပါသည်။ 
 ရတေ ေံု့ရြးမြန်းြှု 
အင်တာဗျူးြျားကုိ ေန်ကုန်
နှင့် ရနမပည်ရတာ်တုိတ့ေင် မပု
လုပ်ြဲ့ မပီး နုိင်ငံတကာသုိ ့ ေုန်းရြါ်ေုိ ရြးမြန်းမြင်း
ြျားလည်း  မပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။ အေုိပါ ရြးမြန်းြဲ့
သူြျားတေင်  လက်ေိှအစုိးေဝန်ထြ်းြျား၊ အစုိးေဝန်
ထြ်းရောင်းြျား၊ လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား၊ 
အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းရြါင်းရောင်ြျား၊ မြန်ြာ
သတင်းရထာက်ြျား၊ သုရတသနပညာေှင်ြျားနှင့် 
တုိင်းေင်းသားလူြျ ိုးပညာေှင်ြျား ပါဝင်ြဲ့ပါသည်။ 
ထုိမ့ပင် နုိင်ငံတကာြှ ဘာသာေပ်ေုိင်ော ကျွြ်းကျင် 
ပညာေှင်ြျား၊ ရလ့လာသံုးသပ်သူြျားနှင့် နုိင်ငံ

ယြုအရနအထားထိ 
ဒီြိုကရေစီ ေေံ မ့ေိုးတိုးတက်ြှု 
ရောက်ေှိရနမြင်းသည် 
မပည်တေင်းလှုပ်ေှားြှုြျားနှင့် 
ကျယ်မပန ့်ရသာ 
ရဒသအေေဲအ့စည်းြျားနှင့် 
ပုဂ္ဂိုလ်ြျား ကြကထမပု 
ရောင်ေေက်ြဲ့ ြကသည့် 
ေလဒ်ြျားရြကာင့် မေစ်ပါသည်။ 

၅နိဒါန်း



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

တကာအေေဲအ့စည်းြျားြှ ဝန်ထြ်းြျား စသည်တုိ ့
လည်းပါဝင်ြဲ့ပါသည်။ ရတေေံု့ရြးမြန်းြှုမပုလုပ်ော
တေင်ရေေးြျယ်ေသည့် ရြးြေန်းပံုစံြျ ိုး ြေုတ်ဘဲ 
အရြကာင်းအောရပါ်ြူတည်၍ ရမေေုိသူတုိ၏့ အမြင် 
ကုိရေေးရနေးရမပာေုိနုိင်သည့် ရြးြေန်းပံုစံြျ ိုးမေင့် 
ရောင်ေေက်ြဲ့ပါသည်။ အဓိကထား၍ ကျယ်ကျယ်
မပန ့မ်ပန ့ရ်ေေးရနေးြဲ့သည့် အရြကာင်းအောြျားြှာ  
အေပ်ဘက်-စစ်ဘက် ေက်ေံရေး၊ ဒီြုိကရေစီ
အသေင်ကူးရမပာင်းရေးနှင့် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍအား စီြံ 
ြန ့ြ်ေဲြှုတုိ ့မေစ်ပါသည်။ 

 အထက်ပါ ရတေေံု့ရြးမြန်းြှုတေင် ကျား-ြ 
ရေးောြျှတစော ပါဝင်နုိင်ြှုရတာ့ ြေိှြဲ့ရပ။ ပါဝင်ရမေ
ေုိသူ (၄၈) ဦး (၇၇ ောြုိင်နှုန်း) သည်  အြျ ိုးသား
ြျားမေစ်မပီး (၁၄) ဦး (၂၃ ောြုိင်နှုန်း) သာလျှင် အြျ ိုး
သြီးြျား မေစ်ြကသည်။  ထုိသုိမ့ေစ်ေမြင်းြှာ ြိြိတုိနှ့င့်
ရတေေံု့ေန်အတေက်  အေေဲအ့စည်းြျားြှ ရေေးြျယ်ရပး
လုိက်သူြျားသည် အြျ ိုးသားြျား မေစ်ရနရသာ
ရြကာင့်မေစ်ပါသည်။ အဘယ်ရြကာင့်ေုိရသာ် ၎င်း
တုိ၏့ အထူးမပုကျွြ်းကျင်ြှု သုိြ့ေုတ် ရြါင်းရောင်
ြျားသည်  အြျ ိုးသားြျား မေစ်ရနမြင်းရြကာင့် မေစ်
သည်။ ရအာက်တေင်ေိှရသာ “အကန ့အ်သတ်ြျား” 
ရြါင်းစဉ်ငယ် ရအာက်တေင်လည်း ြကည့်ရှုနုိင်ပါ
သည်။  လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားနှင့် သတင်း
ရထာက်ြျားြှ အင်တာဗျူးရမေေုိသူြျားကုိြူ ြိြိတုိ ့
ကုိယ်တုိင် ရေေးြျယ်နုိင်ြဲ့ပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့် အေုိပါ 
ရတေေံု့ရြးမြန်း ရမေေုိသူြျားကုိ  ကျား-ြရေးော
ညီြျှြှုအရပါ် အရမြြံမပီး ရေေးြျယ်ြဲ့ပါသည်။ ထုိမ့ပင် 
အြျ ိုးသြီး ရမေေုိသူြျားတေင် တက္က သုိလ်ြှ ပါရြာက္ခ
ြျား၊ ရေှရ့နြျား၊ အြျ ိုးသြီးအေေဲအ့စည်း ရြါင်း
ရောင်ြျား၊ ြူဝါဒေုိင်ော ရလ့လာသံုးသပ်သူြျား၊ 
သုရတသန မပုလုပ်သူြျားနှင့် အကူအညီရပးရေး
ေုိင်ောဝန်ထြ်းြျားလည်း ပါဝင်သည်။ တုိက်ေုိင်စော
ပင်အင်တာဗျူး ရမေေုိသူြျားတေင်လည်း ရမေေုိသူ 
(၄၈)ဦး (၇၇ ောြုိင်နှုန်း) သည် မပည်တေင်းြှ မေစ်မပီး 
(၁၄) ဦး (၂၃ ောြုိင်နှုန်း) သည် နုိင်ငံတကာြှ မေစ်
ပါသည်။ 

အစီေင်ြံစာ ေေဲစ့ည်းတည်ရောက်ပံု

 ဤအစီေင်ြံစာအား အြန်း (၆) ြန်းမေင့် ေေဲ ့
စည်းတည်ရောက်ထားမပီး ရြါင်းစဉ် (၁၇) ြု ပါဝင်ပါ
သည်။ အြန်း(၁) ြှာ နိဒါန်းပုိင်းမေစ်မပီး အြန်း (၂) 
တေင်အဓိကရနာက်ြံ အရြကာင်းအောြျားကုိ ရော်မပ
ထားပါသည်။ အြန်း (၂) ၌ ပထြဦးစောမေင့် မြန်ြာ့ 
လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ မေစ်တည်ရမပာင်းလဲလာြှုြျားနှင့် တပ်
ြရတာ်တည်ရထာင်ြှုြှ နုိင်ငံရေးနှင့် နုိင်ငံရတာ်
တည်ရောက်ြှုတုိတ့ေင် အဓိက ဇာတ်ရောင်မေစ်လာ
ြဲ့ပံု၊ ထုိရ့နာက် ကုိလုိနီကာလ၊ ကုိလုိနီရြတ်အလေန်၊ 
စစ်အုပ်ြျုပ်ရေးကာလနှင့် ယရနရ့ြတ် အေပ်ဘက်-
စစ်ဘက် ရပါင်းစပ်အုပ်ြျုပ်ြှု တည်ရောက်မြင်းတုိ ့
ကုိရော်မပသေားြည် မေစ်သည်။ ဒုတိယအပုိင်းတေင် 
ယရနရ့ြတ် အေပ်ဘက်-စစ်ဘက် ေက်ေံရေး၊ 
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်နှင့် တပ်ြရတာ် ကာကေယ်ရေး
ဦး စီးြျု ပ် ဗုိလ်ြျု ပ် ြှူး ကကီးြ င်းရအာင်လိှုင် တုိ၏့ 
ေက်ေံရေးကုိ ရလ့လာမြင်းနှင့် လက်ေိှ တပ်ြရတာ်
၏နုိင်ငံရေး အြန်းကဏ္ဍတေင် ပါဝင်ြှုတုိ ့မေစ်ပါသည်။

 ထုိရ့နာက် အြန်း (၃) ြှ အြန်း (၅) အထိသည် 
ဒီြုိကရေစီနည်းကျ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ ြိတ်ေက်ြှုကုိ 
ရှုရထာင့် (၃) ြုြှ တစ်ြုြျင်းစီ တင်မပသေားြည်မေစ်
သည်။ အြန်း (၃) သည် အေပ်သားအစုိးေ လုပ်ပုိင်
ြေင့်အာဏာြျား ြထူရထာင်ြီ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍနှင့်  
တေားစီေင်ရေးကဏ္ဍတုိအ့ရပါ်  အာဏာြည်ကဲ့သုိ ့
ပုိင်းမြားထားသည်ကုိ ရော်မပသေားပါြည်။ အေပ်ဘက်
နှင့်စစ်ဘက် ထိန်းြျုပ်ြှုေုိင်ော တုိးြျဲ ့မြင်းြျားကုိ 
အရလးရပး ရော်မပသေားပါြည်။ အြန်း (၄) သည် လံု
မြုံ ရေးနှင့် တေားစီေင်ရေးတုိ၏့ အရလ့အထြျား 
မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်းအရပါ်  ရတေ ြ့ကုံ ေြည့် စိန်ရြါ်ြှု
ြျားကုိ ရလ့လာသေားြည် မေစ်ပါသည်။ အေုိပါကဏ္ဍ
ြျားတေင် အရစာပုိင်းလူထု၏ ကကိုးပြ်းပါဝင် အားထုတ်
ြှုကုိလည်း ထည့်သေင်းရော်မပသေားပါြည်။ ထုိမ့ပင် 
လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျား၏ အဓိကစိန်ရြါ်ြှုြျားနှင့် 
မေစ်ပျက်ရမပာင်းလဲြှုြျား၊ မပစ်ြှုေုိင်ော တေားစီေင်
ရေးစနစ်နှင့်  ရထာက်လှြ်းရေး လုပ်ငန်းြျား စသည်
တုိကုိ့လည်း  အသီးသီး ရော်မပသေားပါြည်။ 

 ထုိရ့နာက် အထူးသမေင့် ၂၀၁၁ ြုနှစ်ရနာက်
ပုိင်းရမပာင်းလဲြှုြျားနှင့် ကျန်သည့်စိန်ရြါ်ြှုြျားကုိ

၆



လည်းရော်မပသေားပါြည်။ အြန်း (၅) တေင် လံုမြုံ ရေး
ကဏ္ဍအတေက် လူထုပါဝင် ကကီးြကပ်ရောင်ေေက်နုိင်
ြှုကုိ အြန်းကဏ္ဍ (၄) ြုမေင့် ရလ့လာသေားပါြည်။ 
၎င်းတုိြှ့ာ ပညာရေး၊ အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း၊ ြူဝါဒ
ရလ့လာြှုေုိင်ော အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် လေတ်လပ်ရသာ 
ြီဒီယာတုိ ့မေစ်ပါသည်။ အြန်း (၆) သည် ဒီြုိကရေစီ
နည်းကျ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း
အရပါ်နားလည်သည့် ရှုရထာင့် (၃) ြု၏ အနာဂတ် 
တုိးတက်နုိင်ရမြေိှသည့် အြျက်ြျားကုိ အေုိမပု 
ရော်မပမြင်းမေင့် နိဂံုးြျုပ်ထားပါသည်။ 

အကန ့အ်သတ်ြျား

 ဤအစီေင်ြံစာတေင် မြန်ြာနုိင်ငံ၏ လံုမြုံ
ရေးကဏ္ဍ အုပ်ြျုပ်ြှုနှင့် အေပ်ဘက်-စစ်ဘက်
ေက်ေံရေးအရပါ်  လက်ေိှနုိင်ငံတကာ၏ အရသး
စိတ်ရဝေန်သံုးသပ်ြှုြျားကုိ ထည့်သေင်းရေေးရနေးြှု
ြျားပါဝင်ြည် ြေုတ်ရပ။ ထုိမ့ပင် အရနာက်နုိင်ငံ 
ြျားနှင့် စစ်ရေးေက်ေံြှု ရဝးကောသေားမြင်း သုိြ့ေုတ် 
ေှေှား၊ တရုတ်၊ အိန္ဒယိ၊ ထုိင်းနုိင်ငံတုိနှ့င့်  စစ်ရေးေက်
ေံြှုနီးစပ်မြင်းကဲ့သုိ ့ ပထဝီြောဗျူောအြျက်
ြျားကုိလည်း အရသးစိတ် ရေေးရနေးမြင်း ြေိှရပ။ 
သုိရ့သာ် ကုိလုိနီစနစ်နှင့် ဒုတိယ ကြ္ဘာစစ်ကာလ 
ေက်စပ်အရမြအရနြျားကုိ ထည့်သေင်း  ရေေးရနေးြှု 
အြျ ို ့ ပါဝင်ြည် မေစ်သည်။

 ဤအစီေင်ြံစာအရပါ်  ရလ့လာသံုးသပ် 
ရဝေန်သူြျားအရနမေင့် အကျ ိုးေိှနုိင်ြည့် နုိင်ငံတကာ
ြှေေိှသည့် အြျက်အလက်ြျားကုိ နုိင်ငံမြားသား 
စာရေးသူတစ်ရယာက်အရနမေင့် ထည့်သေင်း ရေေး
ရနေးသင့်ရြကာင်း ရမပာေုိလာနုိင်ပါသည်။ နုိင်ငံတကာ
မငိြ်းြျြ်းရေး တည်ရောက်ြှု အေေဲစ့ည်းြျားနှင့် 
ရဒသေုိင်ော ပဋိပက္ခပတ်ဝန်းကျင်တုိ ့ ြျိတ်ေက်
ရောင်ေေက်ြှု ကျရှံုးမြင်း သုိြ့ေုတ် နုိင်ငံတကာ 
အေေဲအ့စည်းြျား၏ ဝင်ရောက် ရောင်ေေက်ြှုြျား
မေင့်ရဒသတေင်း နုိင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်တေင် အစိတ်
အပုိင်းအမေစ် ပါဝင်လာမြင်းကဲ့သုိ ့ အရြကာင်းအော
ြျားသည် ရေှတ့ေင်ြျားစော ရေးသားထုတ်ရဝြဲ့ မပီး 
မေစ်သည်။ သုိရ့သာ် မြန်ြာနုိင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ 
နုိင်ငံတကာအေေဲအ့စည်းြျားသည် မြန်နုိင်ငံ၏ မပည်
တေင်းနုိင်ငံရေးကုိ အမပည့်အဝ နားလည်ြှု ြေိှ

ရြကာင်းရမပာေုိနုိင်ပါသည်။ အရြကာင်းြှာ အြျား
အားမေင့် မြန်ြာနုိင်ငံနှင့် ေက်စပ်၍ နုိင်ငံတကာ
ဥပရဒ သုိြ့ေုတ် လူအ့ြေင့်အရေးနှင့်  ဒီြုိကရေစီ
မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေးကုိသာ အရလးထား ရောင်
ေေက်ြဲ့ရသာရြကာင့် မေစ်သည်။ ဤအစီေင်ြံစာ
သည်ရဒသ၏ ရနာက်ြံအရမြအရနကုိ  အရမြမပု
ကာစနစ်တကျ တင်မပနုိင်ေန် ကကိုးပြ်းအားထုတ်
ထားပါသည်။ 

 သုိရ့သာ်လည်း ဤအစီေင်ြံစာသည် ရဒသ
မပဿနာြျားအရပါ် ရဒသြံြျား၏ အမြင်ကုိ ကုိယ်
စားမပုမြင်း ြေုတ်ရပ။ ဤအစီေင်ြံစာတေင် အင်
တာဗျူးမပုလုပ်ေန် မြန်ြာနုိင်ငံသားြျားကုိ အရမြြံ
ကာရေးေေဲြဲ့ မြင်းနှင့် မြန်ြာနုိင်ငံသားြှ လက်
ရထာက်သုရတသီအမေစ် ပါဝင်ြဲ့ရသာ်လည်း ရေး
သားသူြှာ နုိင်ငံမြားသားသာ မေစ်သည်။  ဒီြုိကရေစီ
နည်းကျ လံုမြုံ  ရေး ကဏ္ဍအတေက် ရကာင်းြေန်ရသာ 
နည်းလြ်းြျား ရပါ်ရပါက်လာရစေန် အတေက်ေုိ
လျှင်ရဒသြံအေေဲအ့စည်းြျား၊ ရဒသတေင်း ရောင်
ေေက်ရနသူြျားနှင့် စဉ်ေက်ြမပတ် ပုိြုိရောင်
ေေက်သေားေန် လုိအပ်ပါသည်။ 

 အထက်တေင် ရော်မပြဲ့သည့် သုရတသန
နည်းနာတေင်  ရတေေိှ့ြဲ့သည့်အတုိင်း အင်တာဗျူး 
ပါဝင်ရမေေုိသူ (၆၂) ဦး တေင် အြျ ိုးသြီး (၁၄) ဦးသာ 
ပါဝင်ပါသည်။ ထုိအြျက်သည် မြန်ြာနုိင်ငံ၏ လံု
မြုံ ရေးနှင့် တေားစီေင်ရေးကဏ္ဍတုိတ့ေင် တာဝန်
ထြ်းရောင်ရနသူြျား၌ ကျား/ြရေးော ြညီြျှြှု  
ေိှရနသည်ကုိ ရော်မပရနမြင်း မေစ်ပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့် 
ြိြိတုိ ့ ရတေေိှ့ြျက်တေင် အြျ ိုးသားြျား၏ အမြင်
ြျားသည် အြျ ိုးသြီး၏ အမြင်ြျားထက်ပုိ၍ လွှြ်း
ြုိးြှုေိှရနသည့် အရမြအရနြျ ိုးမေစ်သည်။

 ဤအစီေင်ြံစာတေင် မြန်ြာနုိင်ငံအတေင်း
ေိှ တုိင်းေင်းသား ပဋိပက္ခြျား သုိြ့ေုတ် ထုိအော
နှင့်ေက်စပ်ရနသည့် မငိြ်းြျြ်းရေးမေစ်စဉ်ကုိ ြျား
စောထည့်သေင်းရော်မပမြင်း ြေိှရပ။ အဘယ်ရြကာင့်
ေုိရသာ် Saferworld Myanmar ၏ ရေှက့ ထုတ်
ရဝမပီးရသာ အစီေင်ြံစာြျားသည် အေုိပါအရြကာင်း
အောြျားကုိ အရလးရပး ရော်မပြဲ့ရသာရြကာင့် မေစ်
သည်။၆၀ တုိင်းေင်းသား နုိင်ငံရေးပါတီြျား၊ တုိင်းေင်း
သားလက်နက်ကုိင် အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် တုိင်းေင်း

၇နိဒါန်း



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

သားအေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျား ရတာင်းေုိရန
သည့်ေက်ဒေယ် မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေးတေင် ပါဝင်
ရသာလံုမြုံ ရေးကဏ္ဍနှင့် တေားစီေင်ရေး ကဏ္ဍတုိ ့
နှင့်ပတ်သက်၍ ရြးြေန်းထုတ်စောြျားလည်း  ေိှနုိင်
ပါသည်။  အေုိပါမပဿနာြျားကုိ ဤအစီေင်ြံစာ
တေင်ထည့်သေင်းရေေးရနေးြှု ြေိှမြင်းသည် ထည့်သေင်း
ရေေးရနေးေြည့် အရြကာင်းအောြျားအတေက် ရန
ောရပးနုိင်ြှုြှာ ြျားစောြေိှမြင်းရြကာင့် မေစ်သည်။ 
သုိရ့သာ်လည်း Saferworld Myanmar၏ ယြင်
ထုတ်ရဝြဲ့သည့် အစီေင်ြံစာြျားသည် ထုိမပဿနာ
ြျားကုိ အဓိကအရလးရပး ရော်မပြဲမြင်းမေစ်သလုိ 
ေက်လက်၍လည်း Saferworld ြှထုိမပဿနာ
ြျားနှင့် ေက်စပ်၍ အဓိကလုပ်ငန်းတစ်ြုအရန 
မေင့်ပုိြုိ သုရတသနမပုလုပ်သေားြည် မေစ်သည်။

 ဤအစီေင်ြံစာတေင် မြန်ြာ့ လံုမြုံ ရေးတပ်
ေေဲြ့ျား၏ ကျူးလေန်ြဲ့ရသာ စေပ်စေဲြျက်ြျားနှင့် ပတ်
သက်၍ အရသးစိတ် ရေေးရနေးထားမြင်း ြေိှရပ။ ထုိ
အရြကာင်းအောအရပါ်  နုိင်ငံတကာြှ သုရတသန
ြျားစောမပုလုပ်ြဲ့ မပီးမေစ်သည်။ တပ်ြရတာ်၏ စစ်
ေင်ရေးလှုပ်ေှားြှုြျားနှင့် လံုမြုံ ရေးေုိင်ော အေေဲ ့

အစည်းြျား၏ လှုပ်ေှားရောင်ေေက်ြှုြျားကုိ အစုိးေ 
ေံုးမေတ်ြျက်ြျမြင်း ရြါင်းစဉ်ရအာက်တေင် ရေေး
ရနေးထားမပီး ြည်ကဲ့သုိ ့ အေေဲအ့စည်းအင်္ဂါေပ်ြျား 
ရပါ်ရပါက်ရမပာင်းလဲလာပံုနှင့် ရောင်ေေက်ြဲ့ပံုတုိကုိ့ 
ရော်မပထားပါသည်။ ရော်မပပါ အရြကာင်းအောြျား
သည်ပဋိပက္ခြျားအတေင်း ြံစားြဲ့ေရသာ ရဒသြံ
မပည်သူြျား၏  ဘဝအရတေအ့ြကုံ ြျားကုိ ထိြုိက်ရစ
လုိမြင်းြေိှရပ။ ထုိအရတေအ့ြကုံ ြျားနှင့် ပတ်သက်၍ 
Saferworld နှင့် Karen Peace Support Network 
တုိြှ့ “မြန်ြာနုိင်ငံ အရေှတ့ာင်ရဒသြှ  လံုမြုံ ရေး၊ 
တေားြျှတရေးနှင့် အုပ်ြျုပ်ရေး” ရြါင်းစဉ်မေင့် 
၂၀၁၉ ြုနှစ်တေင် ထုတ်ရဝြဲ့ မပီး မေစ်သည်။၆၁

 ဤအစီေင်ြံစာတေင် ဘာသာရေး၏ အြန်း
ကဏ္ဍကုိလည်းြျားစော ထည့်သေင်းထားမြင်း ြေိှ
ရပ။ အထူးသမေင့်  ဗုဒ္ဓဘာသာ အရမြြံသည့်  အြျ ိုး
သားရေးဝါဒ မြင့်တက်လာြှုနှင့်အတူ ၎င်းနှင့် ေက်
စပ်၍ မေစ်ရပါ်လာရသာ လှုပ်ေှားြှုြျား သုိြ့ေုတ် 
ပဋိပက္ခကုိ မေစ်ရစသည့် ရောရမပာြှုြျားစရသာ 
ကိစ္စေပ်ြျားကုိ ထည့်သေင်းရေေးရနေးထားမြင်း ြေိှရပ။၆၂

၈



က်မ္းကုိးစာရင္း
 ၅၀ Interview with a member of the Assistance Association for Political 

Prisoners, whose work on prison reform is explored in chapters 3.3, 3.5 
and 4.2, Yangon, May 2019.

 ၅၁ Myanmar was under direct military rule during the periods 1962–74 and 
1988–2011. It was under a nominally civilian one-party system that was 
effectively led by the military for the period 1974–88.

 ၅၂ The term ‘genuine democratic’ has been used in numerous speeches. See 
Lubina M (2018), The Moral Democracy: The Political Thought of Aung San 
Suu Kyi (Warsaw: Scholar Publishing House), p 141, p 257,  
p 278; National League for Democracy (2015), ‘2015 Election Manifesto: 
Authorised Translation’ (http://www.burmalibrary.org/docs21/NLD_2015_
Election_Manifesto-en.pdf)

 ၅၃ National League for Democracy (2015), op. cit., p 7.
 ၅၄ Su Mon Thazin Aung, Arnold M (2018), ‘Managing Change: Executive 

Policy Making in Myanmar’, The Asia Foundation, May, p 31. The report 
observes that 60 per cent of posts in the NLD’s first cabinet were held by 
individuals who had never served in the military, making it ‘by far the 
most civilian-dominated cabinet in Myanmar since 1962’. It should be 
noted however that between 1974–88, the government’s most powerful 
executive body (the Council of Ministers) included both career civilians 
and former or active military officers. Nakanishi Y (2013), Strong Solders, 
Failed Revolution: The State and Military in Burma, 1962–88 (Singapore: 
National University of Singapore Press), pp 197–198, shows the vast 
majority of members of the party leadership and the legislature during 
that period were active or former soldiers. Exact data for the Council of 
Ministers (or the Council of State) is not available.

 ၅၅ The potential for a revolution or some other shock that causes the state 
to collapse seems lower than ever with the NLD in power, and there are 
no signs that the NLD has the capacity or resolve to somehow force the 
military from power.

 ၅၆ Egreteau R (2016), Caretaking Democratization: The Military and Political 
Change in Myanmar (London: Hurst); Callahan M (2012),  
‘The generals loosen their grip’, Journal of Democracy 23 (4).

 ၅၇ Institute of Southeast Asian Studies (2018), transcription of the questions 
and answers of a segment of ‘The 43rd Singapore Lecture  
by H.E. Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the 
Union of Myanmar’, video, 21 August (https://www.iseas.edu.sg/medias/
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၂
 ၁၉၄၈ ြုနှစ် လေတ်လပ်ရေး ေမပီး ရနာက်
ပုိင်းလက်နက်ကုိင် ပဋိပက္ခြျား ရပါ်ရပါက်လာမြင်း
သည်တပ်ြရတာ်၏  နုိင်ငံရေး အြန်းကဏ္ဍတေင် 
ပါဝင်လှုပ်ေှားြှု မြင့်တက်လာရသာရြကာင့် မေစ်
သည်။ ၁၉၆၂ ြုနှစ် တေင် အမြင့်ေံုး အရမြအရနအထိ 
ရောက်ေိှလာြဲ့ မပီး အာဏာသိြ်းြှု မေစ်ြဲ့သည်။ ထုိ
အြျိန်ြှစ၍ နုိင်ငံ၏ အဓိကအစိတ်အပုိင်းြျားကုိ 
ထိန်းြျု ပ်မပီး လူနည်းစု အထက်တန်းလွှာ တပ်ြရတာ် 
ရြါင်းရောင်ြျားြှ ရြတ်အေက်ေက် အုပ်ြျုပ်
ြှုတေင်တပ်ြရတာ် ကကီးစုိးြှုကုိ ြျဲထ့ေင်ြဲ့ မပီး အုပ်ြျုပ်
ြှုေုိင်ော နယ်ပယ်အားလံုးနှင့် မပည်သူတုိ၏့ ရနစ့ဉ်
ဘဝကုိ လွှြ်းြုိးလာြ့ဲပါသည်။ ထုိနည်းတူ တပ်ြရတာ်
အားနုိင်ငံတစ်ဝန်း ရတာ်လှန်ပုန်ကန်ြှုြျားကုိ တန်
မပန်ရမေေှင်းေန်အတေက် အရမြြံအားမေင့် အသံုးမပု
ြဲ့သည်။ အေပ်သားြျားကုိလည်း ပစ်ြှတ်ထားကာ 
ရောင်ေေက်ြ့ဲသည်။၆၃ထုိသုိအ့ားမေင့် နုိင်ငံရေး၊ စီးပေား
ရေး၊ လူြှုရေးနယ်ပယ်ြျားအားလံုးသည်  ပဋိပက္ခ
အသေင်ရောင်ရသာ စစ်ရမြမပင် အရနအထားသုိ ့
ရမပာင်းလဲရောက်ေိှသေားြဲ့ပါသည်။ လံုမြုံ ရေးအယူ 
အေသည်လည်း လက်လှြ်းြီေန် ြက်ြဲရသာ 
ဗေုိထိန်းြျုပ်ြှု၊ သီးသန ့မ်ေစ်ြှုနှင့် လျှ ိုဝှ့က်ြှုေုိ
သည့်အမြင်ြျား အမေစ်သာ မပည်သူြျား မြင်လာြဲ့
ြကသည်။

 ၁၉၈၀ မပည့်နှစ်ြျား ရနှာင်းပုိင်းတေင် လူထု 
အံုကကေြှုရြကာင့် အုပ်ြျုပ်ရေးယန္တေား မပိုပျက်လု 
မေစ်ကာ စစ်အာဏာေှင်အုပ်ြျုပ်ြှု အသစ်ေီသုိ ့
အာဏာြျား ရောက်ေိှသေားြဲ့ပါသည်။ ထုိအြျိန်ြှ 

၂.၁ 
စစ်ကကီးစုိးြှုနုိင်ငံ
မေစ်ရပါ်လာမြင်း 
(၁၈၂၅-၂၀၁၅)

 ဤအပုိင်းတေင် မြန်ြာ့လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ မေစ်
ရပါ်ရမပာင်းလဲလာြှုနှင့် တပ်ြရတာ်သည် နုိင်ငံ
ရေးနှင့် နုိင်ငံတည်ရောက်ရေးတုိတ့ေင် အဓိက 
ဇာတ်ရကာင် မေစ်ရပါ်လာြဲ့ပံုတုိကုိ့ ရလ့လာတင်မပ
ထားပါသည်။ ကုိလုိနီရြတ်တေင် မဗိတိသျှတုိသ့ည် 
လံုမြုံ ရေး အေေဲအ့စည်းြျားကုိ ၎င်းနှင့် ၎င်းတုိ၏့ 
အကျ ိုးစီးပေားအား ကာကေယ်ေန် အတေက် အရမြြံ
အားမေင့် ေေဲစ့ည်းတည်ရောက်ြဲ့ပါသည်။ ထုိ ့ရနာက် 
ကုိလုိနီစနစ်အား မေိုြျေန် ရတာ်လှန်ရေး လှုပ်ေှားြှု
ြျားမြင့်တက်လာမပီး နယ်ြျဲဂ့ျပန်တုိနှ့င့် ပူးရပါင်း 
ြဲ့သည်။ ရနာက်ေံုးတေင် အထက်ပါ အရတေးအရြါ်
ြျားကုိ အရမြြံကာ တုိင်းမပည်၏ လက်နက်ကုိင် 
တပ်ေေဲကုိ့ ေေဲစ့ည်းြဲ့ပါသည်။  ထုိရ့ြကာင့် နုိင်ငံ၏ 
တပ်ြရတာ်သည် ကုိလုိနီရတာ်လှန်ရေး အရမြြံ
သည့်နုိင်ငံရေး စိတ်ဓာတ်ြျား နက်ရိှင်ုးစောကိန်း
ရအာင်းလာြဲ့သည်။  

ရနာက်ြံအရြကာင်းအော

၁၁
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စတင်၍ ဒီြုိကရေစီ လုိလားမပီး တပ်ြရတာ်ကုိ
တည်ရထာင်ြဲ့သည့် ရြါင်းရောင်၏ သြီးမေစ်သူ 
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်နှင့် ပဋိပက္ခြျား စတင်မေစ်
ရပါ်လာြဲ့သည်။ ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည် ရနအိြ်
အကျယ်ြျုပ် နှစ်ရပါင်းြျားစော ကျြံြဲ့ မပီးရနာက် 
၂၀၁၀ မပည့်နှစ် နုိင်ငံ၏ မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု ရနာက်
ပုိင်းတေင် တေားဝင်နုိင်ငံရေးထဲသုိ ့ မပန်လည်ဝင် 
ရောက်လာြဲ့ပါသည်။ အေုိပါ နုိင်ငံရေးရမပာင်းလဲ
ြှုပံုစံသည် အေပ်ဘက်နှင့် စစ်ဘက်ကုိ အာဏာ
ြျားတိတိလင်းလင်း ြေဲရဝထားမပီး အေပ်ဘက်-စစ်
ဘက်ရပါင်းစပ် အုပ်ြျုပ်သည့် ပံုစံမေစ်လာကာ လံု
မြုံ ရေးနှင့် တေားစီေင်ရေး ကဏ္ဍြျားတေင် ပုိ၍ 
ဒီြုိကရေစီ ေန်သည့် ရမပာင်းလဲြှုအြျ ို ့ မေစ်ရပါ်
ြဲ့ပါသည်။

ကုိလုိနီကာလ (၁၈၂၄-၁၉၄၀)

 မဗိတိသျှတုိသ့ည် ၁၈၂၅ ြုနှစ်ြှ  ၁၈၈၆ 
ြုနှစ်အြကား ၎င်းတုိ ့ (ဘားြား) ေုရြါ်ေုိသည့် 
နယ်ရမြြျားကုိ သိြ်းပုိက်ရအာင်မြင်ြဲ့ မပီး အေင့်ြီ 
တပ်ြရတာ်ကုိ မဗိတိသျှနှင့် အိန္ဒယိတပ်ေေဲအ့ြျားစု
မေင့်ေေဲစ့ည်း တည်ရထာင်ြဲ့ပါသည်။ နယ်ြျဲြ့ျား
သည်နုိင်ငံရတာ် လံုမြုံ ရေးစနစ် အားရကာင်းလာ
ရအာင်ေင်းနီှးမြေု ပ်နံှြှုကုိ အနည်းအကျဉ်းသာလုပ်
ရောင်ြဲ့ မပီး ထုိလံုမြုံ ရေးစနစ်အား ၎င်းတုိနှ့င့် ၎င်း
တုိ၏့ စီးပေားရေးနှင့် ပတ်သက်ရသာ အကျ ိုးစီးပေား 
ြျားနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာြျားကုိ ကာကေယ်ေန် အသံုးမပုြဲ့ 
သည်။ ထုိလံုမြုံ ရေးစနစ်အားမေင့် လူထုအံုကကေြှုြျား
ကုိရသေးထေက်သံယုိ ရမေေှင်းနိှြ်နင်းြဲ့ြှုြျ ိုးလည်း 
ပါဝင်ပါသည်။၆၄ ဥပြာ - မပည်သူြျားအား ပစ်သတ်
မြင်းနှင့် ေောြျားအား ြီးရိှု ့မြင်းြျားလည်း ပါဝင်ပါ
သည်။ လံုမြုံ ရေးတပ်ေေဲြ့ျားြှ လြ်းရောက်မြင်းနှင့် 
ေထားလြ်းြျား ရောက်မြင်းတုိတ့ေင် လူထုကုိ အဓြ္မ 
လုပ်အားရပးရစ ြုိင်းြှုြျား ေိှြဲ့ပါသည်။၆၅

 ၁၈၈၀ မပည့်နစ် ရနာက်ပုိင်းြျားြှစ၍ အေပ် 
ဘက်ေဲနှင့် စစ်တပ်ေဲတုိကုိ့ အဓိက လံုမြုံ ရေးေုိင်
ောတာဝန်ြျားကုိ ယူရစြဲ့သည်။၆၆ မြင့်ြားရသာ 
မပစ်ြှု ကျူးလေန်ြှုြျားကုိလည်း ေင်ေုိင်ရမေေှင်းြဲ့ေ
သည်။၆၇ ထုိမ့ပင် မဗိတိသျှတုိသ့ည်ရထာက်လှြ်းရေး

အေေဲကုိ့ ၁၈၈၆ ြုနှစ်တေင် ေေဲစ့ည်းတည်ရထာင်ြဲ့
သည်။ ထုိရထာက်လှြ်းရေးေုိင်ော တပ်ေေဲြ့ျားသည်  
အထူးဌာနအရနမေင့် ယရနထိ့တုိင်  ေက်လက်တည်
ေိှရနပါသည်။၆၈

 ဗြာမပည်သူလူထု (ဌာရနတုိင်းေင်းသား 
အြျားစု) သည် မဗိတိသျှအစုိးေ၏ ြေဲမြားြံေမြင်းနှင့် 
ေိနိှပ်ြံေြှုြျား ေိှြဲ့ မပီး ထုိအောြျားသည် လူထုအံုကကေြှု 
ကုိမေစ်ရပါ်ရစြဲ့ပါသည်။ ေလဒ်အရနမေင့် တုိင်းေင်း 
သားြျားအြကား ြေဲမြား၍ ေက်ေံသည့် ပံုစံကုိ အသံုး 
မပုလာကာ ပထြကြ္ဘာစစ်အမပီးတေင်  ရဒသြံတုိင်း
ေင်းသားြျားမေစ်သည့် ကေင်နှင့် ကြျင်တုိကုိ့ လက်
နက်ကုိင်တပ်ေင်းြျား ေေဲစ့ည်းရပးြ့ဲပါသည်။ ဗြာလူြျ ိုး
ြျား ြပါဝင်ြဲ့ရပ။၆၉

 ြေမဲြားြံေသည့် ဗြာလူထုသည် မဗိတိသျှအား 
ေန ့က်ျင်လှုပ်ေှားြှုြျား မေစ်ရပါ်လာပါသည်။ “ဒုိဗ့ြာ” 
ေုိသည့် စကားလံုးကုိ အရလးရပး အသံုးမပုြဲ့ မပီး ဗြာ့ 
အြျ ိုးသားဝါဒလည်း မြင့်ြားလာကာ လှုပ်ေှားြှုြျား 
ပုိ၍အားရကာင်းလာပါသည်။၇၀ ဗြာလူြျ ိးုတုိ့ ဦးရောင် 
ေန ့က်ျင်ရသာ လှုပ်ေှားြှုြျားကုိ ကေင်၊ အိန္ဒယိနှင့် 
ဗြာြေုတ်ရသာ လူြျ ိုးြျားပါဝင်သည့် လံုမြုံ ရေး
တပ်ေေဲြ့ျားက နိှြ်နင်းမေိုြေင်းြဲ့ပါသည်။ ထုိအောသည် 
လူြျ ိုးစုြျားအြကား ကေဲမပားြှုကုိပုိ၍ မေစ်ရပါ်ရစြဲ့
သည်။၇၁ တြျ ိုရ့သာ ဗြာအြျ ိုးသားရေးဝါဒီြျားသည် 
လက်နက်ကုိင်အေေဲင့ယ်မေစ်သည့် “တပ်” ြျားကုိ ေေဲ ့
စည်းတည်ရထာင် လာပါသည်။ အံအားသင့်စော
ရကာင်းသည်ြှာ ကုိလုိနီအစုိးေက ထုိတည်ရထာင်ြှု
အရပါ်တုိက်ရုိက်ေန ့က်ျင်ြှု ြမပုလုပ်ြဲ့ရပ။၇၂ အလား
တူစောပဲ တက္က သုိလ်ပညာရေးကုိလည်း ြိတ်ေက်ြဲ့
မပီးဗြာလူြျ ိုးနှင့် အမြားလူြျ ိုးစုအြကား နုိင်ငံရေး
ေုိင်ော ကုိယ်စားမပုယှဉ်မပိုင်ြှုြျား ရပါ်ရပါက်လာ
ရအာင်ရေေးရကာက်ပေဲြျားကုိလည်း လုပ်ရောင်ရပး
လာြဲ့ပါသည်။

၁၂



ကိုလိုနီရြတ် 
(၁၈၂၄ - ၁၉၄၀)

မဗိတိသျှ ကိုလိုနီအစိုးေသည် ၎င်းတိုန့ှင့်၎င်းတို၏့ အကျ ိုးစီးပေားြျား ကာ
ကေယ်ေန်နှင့် မပည်တေင်းအတိုက်အြံြျားအား နှိြ်နှင်းေန် စစ်တပ်၊ ေဲနှင့် 
ရထာက်လှြ်ရေး အေေဲြ့ျားကို ေေဲစ့ည်းြဲ့သည်။ အေိုပါ လုံမြုံ ရေး အေေဲြ့ျား
တေင်တာဝန်ထြ်းရောင်သူြျားြှာ မဗိတိသျှြျား သိုြ့ေုတ် အိန္ဒိယလူြျ ိုး
ြျားအြျားစုမေစ်မပီး ၁၉၀၀ မပည့်နှစ် ရနာက်ပိုင်းြှသာ (ဗြာ လူြျ ိုး ြေုတ်
သည့်) ဌာရန တိုင်းေင်းသားြျား ြန ့်အပ်ြှုကို စတင် မပု လုပ်လာြကပါသည်။

ဗြာ့လေတ်ရမြာက်ရေး တပ်ြရတာ်ကို ဗိုလ်ြျုပ်ရအာင်ေန်းနှင့် အမြားဗြာ
အြျ ိုးသားရေးဝါဒီြျားက ဂျပန်အကူအညီမေင့် ေေဲစ့ည်းြဲ့ပါသည်။ ထိုေေဲစ့ည်းြဲ့ 
သည့်အရမြြံ အရတေးအရြါ်သည် ယရနတ့ပ်ြရတာ်ထိတိုင်  စေဲမြဲ ကျန်ေှိရန
ပါသည်။ ဒုတိယကြ္ဘာစစ်ကာလတေင် အေိုပါတပ်ေေဲသ့ည် ဘက်ရမပာင်းသေား
ြဲ့ မပီး စစ်မပီးကာလတေင် မြန်ြာ့တပ်ြရတာ်ကို ေေဲစ့ည်းေန် ြောြိတ် အေေဲန့ှင့် 
တိုက်ပေဲဝင်ရန ရသာ ကေင်၊ ြျင်းနှင့် ကြျင်တပ်ြျားနှင့် ရပါင်းစည်းြဲ့ပါသည်။  
၁၉၄၈ ြုနှစ်တေင် လေတ်လပ်ရေးေြဲ့ မပီး ြကည်းတပ်၊ ရလတပ်၊ ရေတပ်ပါ
ဝင်ရသာတပ်ြရတာ်ကို တည်ရထာင်ြဲ့ပါသည်။

ဒုတိယကြ္ဘာစစ်နှင့် 

လေတ်လပ်ရေးကာလ 
(၁၉၄၀-၁၉၄၈)

ဗြာ့တပ်ြရတာ်သည် ြေဲထေက်ရတာ်လှန်ပုန်ကန်ြှုြျားရြကာင့်  ထက်ဝက်
ြန ့် မပိုကျြဲ့ကာ အေင့်မြင့် ောထူးရနောြျား ေေှိထားသည့် ကေင်လူြျ ိုး 
အောေိှြျားလည်း ေယ်ေှားြံြဲ့ေပါသည်။ ဦးရနဝင်းကာကေယ်ရေး ဦးစီးြျုပ် 
မေစ်လာကာ တပ်ြရတာ်အား ဗြာလူြျ ိုးအြျားစုမေင့် မပန်လည်တည်
ရောက်ြဲ့ပါသည်။ အေပ်သားရြါင်းရောင်ြျားကို ေယ်ေှားြှုြျား 
မြေင့်တင်ကာ ဦးရနဝင်းသည်အာဏာ ပိုြိုေေှိလာမပီး အေပ်ဘက်ရနော
ောထူးြျားကိုတပ်ြရတာ်ြှ အောေှိြျားမေင့် အစားထိုးြဲ့ပါသည်။

ပါလီြန်ရြတ် ကာလ  
(၁၉၄၈ - ၁၉၆၂)

ဦးရနဝင်းသည် အုပ် ြျုပ်ရေး၊ ဥပရဒမပု ရေး နှင့် တေားစီေင်ရေး အာဏာြျား 
အားလုံးကို သိြ်းပိုက်ြဲ့ပါသည်။ တပ်ြရတာ်ထိန်းြျုပ်ြှု ထိရောက်စောရောင် 
ေေက်နိုင်ေန် လုပ်ရောင်ြဲ့ပါသည်။ တပ်ြရတာ် အောေှိ အြျားအမပားအား 
တေားရုံးြျားနှင့် အစိုးေဌာနြျားတေင် ရနောေယူရစြဲ့ပါသည်။“လူထုစစ်ပေဲ” 
အယူအေနှင့်  “မေတ်ရလးမေတ်” နည်းဗျူောကို အသုံးမပုြဲ့ကာ ရမြလျင်
တပ်ြျားကိုလည်း ေေဲစ့ည်းြဲ့ပါသည်။ ေဲတပ်ေေဲအ့ား တပ်ြရတာ်ထိန်းြျုပ်ြှု
ရအာက်ရောက်ေှိရအာင် ရောင်ေေက်ြဲ့ မပီး ရထာက်လှြ်းရေးတပ်ေေဲက့ို လူထု
အားထိန်းြျုပ်နိုင်ေန် အသုံးမပုြဲ့ပါသည်။  

ဦးရနဝင်း ကာလ 
(၁၉၆၂ - ၁၉၈၈)

လူထုေန္ဒမပြှုြျားနှင့်အတူ ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်သည် လူထု၏ သူေဲရကာင်း 
မေစ်လာမပီး တပ်ြရတာ်အား ဒီြုိကရေစီနည်းကျ ရေေးရကာက်ြံကုိယ်စားလှယ်
ြျားြှ ထိန်းြျူ ပ်နုိင်ေန် ရတာင်းေုိလာပါသည်။ တပ်ြရတာ်သည် ကုိလုိနီရြတ်
ဥပရဒြျား အသံုးမပ မုြင်းနှင့်အတူ ရထာက်လှြ်းရေးတပ်ေေဲအ့ား အာဏာြျားရပး
အပ်ကာအတိုက်ြံမပုလုပ်သူြျားကို ေိနိှပ်ြဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို ့စိတ်တိုင်းကျ
ေေဲစ့ည်းပုံအရမြြံဥပရဒသစ် ရပါ်ထေက်လာေန်လည်း ကကိုးပြ်းြဲ့ပါသည်။ 
ေဲတပ်ေေဲအ့ား အရပါ်ယံမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု ရောင်ေေက်ြ့ဲမပီးတပ်ြရတာ်ကုိ
ရြတ်ြီတပ်ြရတာ်မေစ်ေန် ကကီးြားစောတည်ရောက်ြ့ဲပါသည်။ ရထာက်လှြ်း
ရေးအကကီးအကဲ ရအာင်မြင်မြင်းနှင့်ကျေုံးမြင်းတို ့ေှိြဲ့ပါသည်။

စစ်အုပ်ြျုပ်ရေး ကာလ 
(၁၉၈၈ - ၂၀၁၁)

ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒ အသစ်အားမေင့် အေပ်ဘက်-စစ်ဘက်အာဏာြျားြေဲရဝ
မပီးရပါင်းစပ်အုပ်ြျုပ်သည့်ပုံစံကို မေစ်ရပါ်လာရစပါသည်။ ၂၀၁၆ ြုနှစ်တေင် 
ရဒါ် ရအာင်ေန်းစုြကည် နိုင်ငံရြါင်းရောင် ရနောြျ ိုး ေေှိလာရသာ်လည်း 
အာဏာအကန ့် အသတ်ြျား ေှိရနပါသည်။ ေဲတပ်ေေဲ ့၊ စုံစြ်းရထာက်လှြ်းရေး 
အေေဲြ့ျားနှင့်  အကျဉ်းရထာင်ြျားြှာ တပ်ြရတာ် ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက်ေက်လက် 
ကျန်ေိှရနပါသည်။ တေားစီေင်ရေးတေင်လည်း တပ်ြရတာ်အောေိှရောင်းြျား
အားြန ့်အပ်ထားမြင်းြျားမေင့် ေက်လက်လွှြ်းြိုးြှု ေယူထားပါသည်။ အေပ်
သားအစိုးေသည် ၎င်းတို ့အာဏာြျားကုိ တမေည်း မေည်းြျင်း စတင်တိုးြျဲလ့ာ 
ပါသည်။ ရနော ောထူးအသစ်ြျားေန်တီးမြင်းနှင့်အတူ အရထေရထေအုပ်ြျုပ် 
ရေးဦးစီးဌာနအား အေပ်သားထိန်းြျုပ်ြှုရအာက် ရေွှ ရ့မပာင်းြဲ့ပါသည်။

အေပ်ဘက် - စစ်ဘက် 

ရပါင်းစပ် အုပ်ြျုပ်ြှု ကာလ 
(၂၀၁၁ - လက်ေှိ) 

ပုံ ၁ - အေပ်ဘက်-စစ်ဘက် ေက်ေံရေးနှင့် လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍ မေစ်တည်လာြှု အဓိကအေင့်ြျား

၁၃ရနာက်ြံအရြကာင်းအော



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

စစ်ပေဲြှ ေန်တီးလုိက်သည့် 
တပ်ြရတာ် (၁၉၄၀-၁၉၄၇)

 ယရနမ့ြင်ရတေရ့နေရသာ မြန်ြာ့လက်
နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျား (သုိြ့ေုတ် မြန်ြာ့တပ်ြရတာ်) 
သည်ဒုတိယကြ္ဘာ စစ်ကာလြှ အစမပုြဲ့ပါသည်။ 
၁၉၄၁ ြုနှစ်တေင် ဗြာ့ လေတ်လပ်ရေးတပ်ြရတာ် 
(Burma Independence Army-BIA)၇၃ ကုိရကျာင်း
သားရြါင်းရောင်၊ အြျ ိုးသားရေး လှုပ်ေှားသူနှင့် 
ကေန်မြူနစ်ရြါင်းရောင် ကုိရအာင်ေန်းက ဦး
ရောင်ေေဲစ့ည်းြ့ဲပါသည်။ အြျားအားမေင့် အထက်တေင် 
ရော်မပြ့ဲရသာ အြျ ိးုသားရေး လှုပ်ေှားရနသည့် “တပ်” 
ြှအေေဲဝ့င်ြျားမေင့် စုရောင်းေေဲစ့ည်းြဲ့သည်။ BIA 
တပ်သည် ၁၉၄၂ ြုနှစ်တေင် ဂျပန်နှင့် ပူးရပါင်း၍  
မြန်ြာမပည်အား အလျင်အမြန် မပန်လည် သိြ်းပုိက်
ြဲ့ပါသည်။ ထုိရနာက် မဗိတိသျှနှင့် အရြေိကန်တုိ ့
ကေန ့က်ျင်တုိက်ြုိက်ြံရံုသာြက  ကြျင်၊ ြျင်း၊ 
ေှြ်းနှင့် ကေင် အသုိင်းအဝုိင်းြျားနှင့်လည်း ေန ့်

ကျင်ြှုြျား ေိှြဲ့ပါသည်။ အေုိ
ပါတုိင်းေင်းသားအုပ်စုတုိ ့ြှာ
လည်းကုိယ်ပုိင်အြျ ိုးသား  
ဝိရသသလက္ခဏာြျား ရော်
ထုတ်ကာလေတ်လပ်ရေးရတာင်း
ေုိြှုြျားေိှြဲ့ပါသည်။၇၄ BIA 
တပ်နှင့် ဂျပန်တပ်ေေဲတုိ့သ့ည် 
မြန်ြာနုိင်ငံ အရေှရ့တာင်
ရဒသကုိ မေတ်သန်းစဉ်တေင် 
ကေင်ရကျးေောရပါင်း (၄၀၀) 
ဝန်းကျင်ကုိ ြီးရိှုေ့ျက်ေီးြဲ့
မပီး လူရပါင်း (၁၈၀၀) ဝန်း
ကျ င် ကုိလ ည်း သ တ်မေ တ်
ြဲ့ သ ည် ကုိ ြှ တ် တ ြ်း ြျား
တေင် ရတေေိှ့ေပါသည်။၇၅ 

 ဂျပန်တုိ၏့သေယ်ဝုိက်
ရသာ အု ပ် ြျု ပ် ြှု ရအာ က်

တေင် BIA သည် ဗြာ့ကာကေယ်ရေးတပ်ြရတာ် 
(Burma Defense Army) အမေစ်သုိ ့ အြည် 
ရမပာင်းလဲြဲ့ မပီးရနာက် ထပ်ြံ၍ ဗြာ့အြျ ိုးသား
တပ်ြရတာ် (Burma National Army) ေူ၍ 

ရမပာင်းလဲြဲ့ မပန်ပါသည်။ တမေည်းမေည်းနှင့် အင်စတီ
ကျူးေှင်းြုိင်ြာရအာင် မပုလုပ်လာမပီး  တပ်ြရတာ် 
အောေိှြျားအတေက် ရလ့ကျင့်ရေး သင်တန်းရကျာင်း
ြျားတည်ရထာင်လာကာ အမြားလုိအပ်သည့် အရမြ
ြံအရောက်အအံုြျားကုိလည်း တုိးတက်ရအာင် 
ရောင်ေေက်ြဲ့ပါသည်။ ထုိကဲ့သုိ ့ တုိးတက်ြှုြျားနှင့် 
အတူ တပ်ြရတာ်သည်လည်း အြျ ိုးသားရေး အစီ
အစဉ်ြျားအတေက် အဓိကအသက်ရသေးရြကာပြာ 
မေစ်လာပါသည်။ တပ်ြရတာ် ရြါင်းရောင်ြျားသည် 
လည်း “ဒုိဗ့ြာ” သုိြ့ေုတ်  “အြိရမြြှ သားရကာင်း 
ြျား” ကုိကုိယ်စားမပုသည့် ပထြေံုး တပ်ြရတာ်ကုိ 
တည်ရထာင်နုိင်ြဲ့သည့်အတေက် ဂုဏ်ယူြကပါသည်။ 
အေုိပါ ြျ ိုးြျစ်စိတ် မြင့်ြားမပီး လေတ်လပ်ရေးအတေက် 
ရတာ်လှန်ြှုသည်တပ်ြရတာ်၏အရမြြံအရတေး
အရြါ်တစ်ြု မေစ်လာမပီး ယရနမ့ြင်ရတေေ့ရသာ တပ်
ြရတာ်တေင်လည်း ေက်လက်ကိန်းရအာင်း ရနသည်
ကုိရတေေ့ပါသည်။၇၆ ဗုိလ်ြျုပ်ရအာင်ေန်းသည် တပ်
ြရတာ်သားြျားသာြက မပည်သူလူထုြကားတေင်
လည်းယရနတုိ့င် နုိင်င့ံသူေဲရကာင်းအမေစ် ေက်လက် 
တည်ေိှရနသည်။ အထူးသမေင့် ဗြာလူြျ ိုးစုအြကား
တေင်မေစ်ပါသည်။

  ၁၉၄၄ ြုနှစ်တေင် ဗြာ့အြျ ိုးသား တပ်ြရတာ် 
သည်ဘက်ရမပာင်းလဲကာ ၁၉၄၅ ြုနှစ်တေင် ြော
ြိတ်တုိ၏့ ရအာင်ပေအဲတေက် အရထာက်အကူမပန်လည်
မေစ်ရစြဲ့ပါသည်။၇၇ ထုိမ့ပင် ဗြာ့ြျ ိုးြျစ်တပ်အမေစ် 
အြည်ရမပာင်းလဲြဲ့ပါသည်။ ထုိရ့နာက် ကန္ဒစီာြျုပ် 
(KANDY Agreement) တေင် လက်ြှတ်ရေးထုိးြှုနှင့်
အတူ ဗြာ့တပ်ြရတာ်ကုိ မဗိတိသျှတုိ၏့ ကေတ်ကဲြှု
ရအာက်ြှရန၍ မပန်လည်တည်ရထာင်ြဲ့သည်။ ထုိ
တပ်ြရတာ်ကုိ ဗုိလ်ြျုပ်ရအာင်ေန်း ဦးရောင်ြှုမေင့် 
ဗြာလက်နက်ကုိင် တပ်ေေဲြ့ျားနှင့် စစ်ြတုိင်ြီက 
မဗိတိသျှတုိ ့ ရလ့ကျင့်ရပးြဲ့သည့် တပ်သားြျားမေင့် 
ပူးရပါင်း ေေဲစ့ည်းြဲ့သည်။ လရပါင်းြျားစော ြက်ြက်
ြဲြဲရေေးရနေးမပီး ဗုိလ်ြျုပ်ရအာင်ေန်းသည် သူ၏ 
တပ်ြျားအား ကြျင်၊ ကေင်နှင့် ြျင်းတုိ ့လွှြ်းြုိးရသာ 
တပ်ေင်းြျားြှ ြေဲထေက်ေန် မဗိတိသျှတုိ ့လုိလားရတာင်း
ေုိြှုကုိ ြက့ံြက့ံြံကာကေယ်ြဲ့ပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့် ထုိ
ကဲ့သုိမ့ပုလုပ်ြည့်အစား ရမြလျင်တပ် ေင်းြျားကုိသာ 
ဗြာလက်နက်ကုိင် တပ်ေင်း၊ ကြျင် လက်နက်ကုိင်
တပ်ေင်း၊ ကေင်လက်နက်ကုိင်တပ်ေင်းနှင့် ြျင်းလက်
နက်ကုိင်တပ်ေင်း ေူ၍ ေေဲစ့ည်းြဲ့သည်။၇၈ 

ထုိကဲ့သုိ ့တုိးတက်ြှုြျားနှင့် 
အတူတပ်ြရတာ်သည်လည်း 
အြျ ိုးသားရေး အစီအစဉ်ြျား
အတေက်အဓိကအသက်ရသေး

ရြကာပြာမေစ်လာပါသည်။ 
တပ်ြရတာ်ရြါင်းရောင်ြျား

သည်လည်း “ဒုိဗ့ြာ” 
သုိြ့ေုတ်  “အြိရမြြှ 

သားရကာင်းြျား” 
ကုိကုိယ်စားမပုသည့် ပထြေံုး 

တပ်ြရတာ်ကုိ တည်ရထာင် 
နုိင်ြဲ့သည့်အတေက် ဂုဏ်ယူ

ြကပါသည်။ 

၁၄



 ထုိရ့နာက် ဗုိလ်ြျုပ်ရအာင်ေန်းသည် ဗြာ
မပည် လေတ်လပ်ရေး ေေိှေန် သရဘာတူညီြှု ေေိှြဲမပီး 
ြကားမေတ်အစုိးေ ရြါင်းရောင်မေစ်လာြဲ့ပါသည်။ 
၁၉၄၇ ြုနှစ်၊ ဇူလုိင်လတေင် အစုိးေအေေဲဝ့န်ကကီး (၆) 
ပါးနှင့်အတူ လုပ်ြကံြံြဲ့ေမပီး သားသြီးသံုးဦး ကျန်ေိှ
ြဲ့ပါသည်။ သားသြီး (၃) ဦးအနက် ရဒါ်ရအာင်ေန်း
စုြကည်လည်း တစ်ဦးအပါအဝင် မေစ်သည်။ နုိင်ငံ
ရေးအရမြအရနသည် ေရုိေေဲမေစ်သေားြဲ့ မပီး တုိင်း
ေင်းသားြျားနှင့် ကေဲလေဲြှုြျား မေစ်လာသည်သာြက 
နုိင်ငံရေးအရတေးအရြါ် အေလည်း ပဋိပက္ခြျား မေစ်
ရပါ်ြဲ့ပါသည်။ အထူးသမေင့် လက်ယာယိြ်းသည့် 
ကေင်စစ် ဗုိလ်ြျုပ်အြျားစုသည် မဗိတိသျှအရပါ် 
သစ္စာေိှသည်ေူ၍ စဉ်းစားေံုးမေတ်ရသာရြကာင့် 
ောထူးကကီးရနောြျားကုိ ရပးြ့ဲသည်။ တစ်ြျိန်တည်း
ြှာပင် လေတ်လပ်ရေးလှုပ်ေှားြှု ရောင်ေေက်ြဲ့သည့် 
စစ်ဗုိလ်ြျားနှင့် နုိင်ငံရေးသြားြျား အြျားစုသည် 
လက်ဝဲယိြ်းသည်ေု အြျ ိုးြျ ိုးတံေိပ်တပ်ြံြဲ့ေပါ
သည်။၇၉ ၁၉၄၇ ြုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတေင် တပ်ြရတာ်
ရလနှင့် တပ်ြရတာ်ရေတုိကုိ့ ေေဲစ့ည်းတည်ရထာင်
ကာဗြာ့တပ်ြရတာ်ကုိ ြကည်း တပ်၊ ရေတပ်၊ ရလ
တပ်တုိမ့ေင့် ေေဲစ့ည်းတည်ရထာင်နုိင်ြဲ့ပါသည်။၈၀

မပိုပျက်လုမေစ်ြဲ့ရသာ 
နုိင်ငံရတာ် (၁၉၄၈-၁၉၆၂)

 ၁၉၄၈ ြုနှစ် ဇန်နဝါေီလတေင် လေတ်လပ်
ရေးေေိှြ့ဲပါသည်။ လေတ်လပ်ရေးေမပီး တစ်နှစ်အတေင်း
ြှာပင် တပ်ြရတာ်သည် အစိတ်အပုိင်းတြျ ို ့ မပို
ပျက်ြဲ့ မပီး ၎င်း၏ တပ်ေေဲဝ့င် ထက်ဝက်ရကျာ်သည် 
ရတာ်လှန်ပုန်ကန်ြှုရြကာင့် အားနည်းြဲ့ပါသည်။၈၁

မြန်ြာ့ပထြေံုး ဝန်ကကီးြျု ပ်သည် ဦးနုမေစ်မပီး အေပ်
သားတစ်ဦးလည်း မေစ်ပါသည်။ ဦးနုသည် လေတ်လပ်
ရေးတုိက်ပေဲဝင်သည့် တပ်ေေဲြ့ျားတေင် ပါဝင်ြဲ့ မြင်း
ြေိှဘဲ ဂျပန်ရြတ် အစုိးေလက်ထက်တေင်သာ အြှု
ထြ်းြဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၉ ြုနှစ်တေင် BIA ကုိ အစဦး 
တည်ရထာင်သူထဲြှ တစ်ဦးမေစ်သည့်  ဦးရနဝင်း
သည်အသက် (၃၇) နှစ်အေေယ်တေင် ကာကေယ်ရေး 
ဦးစီးြျုပ် မေစ်လာပါသည်။ မဗိတိသျှတုိ ့ ရလ့ကျင့် 
ပျ ိုးရထာင်ရပးြဲ့သည့်  ကေင်လူြျ ိုးကာကေယ်ရေး 

ဦးစီးြျုပ်ရနောတေင် အစားထုိးဝင်ရောက်လာသူ 
မေစ်သည်။၈၂

 ဦးရနဝင်းသည် မပိုပျက် သေားရသာတပ် 
ြရတာ်ကုိ ေက်ြံေမပီး မပန်လည်တည်ရောက်ြဲ့
သည်။၈၃ ထုိတပ်ြရတာ်ကုိ ဂျပန်တုိ ့ ရလ့ကျင့်ရပးြဲ့
ရသာစစ်ဗုိလ်ြျားက မပန်လည်ရလ့ကျင့်ရပးထား
သည့် ဗြာလူြျ ိုး အြျား
စုကုိ စုရောင်းြဲ့ပါသည်။၈၄

ေဲနှင့် ရထာက်လှြ်းရေးြျား
ကုိြူ မဗိတိသျှတုိထံ့ြှအရြေ 
ေက်ြံြဲ့ပါသည်။၈၅ ၁၉၅၁ 
ြုနှစ်တေင် ဦးနုသည် အထူး 
စံုစြ်းစစ်ရေးရေး အေေဲ ့ 
(အရြေိကန်မပည်ရထာင်
စုစံုစြ်းစစ်ရေးရေးဗျူရုိ 
နှင့် ေင်တူနီးပါး) ကုိ ေေဲ ့
စ ည်း ြဲ့ ကာ ယ ရန ့တုိ င်  
တည်ေိှ ရနပါသည်။၈၆ အေုိ
ပါကာလတစ်ရလျှာက် တေားစီေင်ရေးသည် လေတ်
လပ်စောမေင့် တည်ေိှရနြဲ့သည်။ ထုိကာလအတေင်း 
အြှုကိစ္စေပ်ြျားအရပါ် ေံုးမေတ်ြျက်ြျြဲ့ မြင်းြျား
ကုိြကည့်မြင်းမေင့် တေားစီေင်ရေးသည် အေပ်ဘက် 
နုိင်ငံရေးသြားြျား၏ လွှြ်းြုိးြှုနှင့် စစ်ဘက်ရြါင်း
ရောင်ြျားလွှြ်းြုိးြှုြှ ကင်းလေတ်မပီး လေတ်လပ်စော 
ရောင်ေေက်နုိင်ြ့ဲသည်ကုိ ရော်မပရနမြင်း မေစ်ပါသည်။၈၇ 

 ဦးရနဝင်းသည် သူ၏ တပ်ြရတာ်အား 
ရကာင်းလာရစေန်အတေက် အေပ်သားအစုိးေထံြှ 
ပုိ၍ ကကီးြားသည့် လုပ်ပုိင်ြေင့်အာဏာကုိ ေယူြဲ့
ပါသည်။ တပ်ြရတာ်ရြါင်းရောင်ြျားသည် အေပ်
ဘက်အုပ်ြျုပ် ဦးရောင်လျက်ေိှသည့် စစ်ရေးေုိင်
ောရံုးအား အရေးကကီးသည့် ေံုးမေတ်ြျက်ြျားြျြှတ်
ောတေင် ရနှာင့်ရနှးသည်ကုိ ြံစားေသည့်အတေက် 
အမြားနည်းလြ်း ေှာရေေေန် မေစ်လာြဲ့ပါသည်။၈၈ 
အရြကာင်းြှာ ရတာ်လှန်ရေးကာလတေင် တပ်ြရတာ်
၏သူေဲရကာင်းြျားအမေစ် ပါဝင်ေင်နွှြ့ဲဲသည့် ရြါင်း
ရောင်ြျားကုိ ထုိရံုးတေင် ြန ့အ်ပ်တာဝန်ရပးထား
မြင်းရြကာင့် မေစ်ပါသည်။၈၉ 

ထိုကာလတေင် တပ်ြရတာ်က 
စီးပေားရေး လုပ်ငန်းြျားတေင် 
ဝင်ရောက်လာမပီး ကေန်မြူနစ် 
ေန ့်ကျင်ရေးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ 
ကာကေယ်ရေး လှုပ်ေှားြှုြျား၊  
စိတ်ဓာတ်ေိုင်ောစစ်ေင်ရေး
ြျားနှင့် မပန ့်ပေားရအာင်ရောင် 
ေေက်ြှုြျားကို စတင်ြဲ့ပါသည်။ 

၁၅ရနာက်ြံအရြကာင်းအော



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

 တရုတ်နုိင်ငံအတေင်းြှ ဝင်ရောက်လာသည့် 
အရြေိကန်ရကျာရထာက်ရနာက်ြံ  ကူြင်တန်တပ်
ြျားကိစ္စနှင့် ပတ်သက်မပီး သံတြန်နည်းလြ်းအေ ရမေ
ေှင်းမြင်းမေင့် ရအာင်မြင်ြှု ြေေိှသည့်ရနာက် တပ်
ြရတာ်သည် ကူြင်တန်တပ်ြျားကုိ တုိက်ထုတ်ြဲ့
ပါသည်။ ေလဒ်အရနမေင့် အေပ်ဘက်အစုိးေ ရြါင်း
ရောင်ြျားအား တုိင်းမပည်ကုိ ရကာင်းစောြကာ
ကေယ်နုိင်သည့် အမြင်ြျား မြင်လာြဲ့ပါသည်။ ထုိမ့ပင် 
တပ်ြရတာ်ြှ ရြါင်းရောင်ြျားသည်လည်း မပင်ပ
ြှကျူးရကျာ် ဝင်ရောက်လာြှုြျားကုိ ကာကေယ်ေန် 
စဉ်းစားေံုးမေတ်ြျက်ြျစော မေစ်လာပါသည်။ ထုိ ့
ရြကာင့်နုိင်ငံကုိ ကာကေယ်ေန် အင်အားြုိင်ြာရတာင့်
တင်းသည့် တပ်ြရတာ် ြေိှြမေစ် တည်ရောက်ေန် 
မေစ်လာပါသည်။၉၀ တစ်ြျိန်တည်းြှာပင် မြို ့ကကီးရနော
အြျားအမပားြှာလည်း တုိင်းေင်းသားြျားနှင့် နုိင်ငံ
ရေးေုိင်ော မပဿနာြျား ေိှလာမြင်းနှင့် ရတာ်လှန်
ပုန်ကန်ြှုြျား မပန ့ပ်ေားလျက် ေိှပါသည်။၉၁ ထုိကဲ့သုိ ့
အရမြအရနြျားသည် စစ်တပ်ကကီးစုိးသည့် နုိင်ငံ
အမေစ်သုိ ့တေန်းပုိလ့ျက်ေိှမပီး တုိင်းေင်းသားြျားအရန
မေင့်နုိင်ငံရေးအေ ရေေးရနေးေန် အြေင့်အရေးြျား
လည်းေေိှေန် ြက်ြဲသေားြဲ့ပါသည်။ 

 ဦးရနဝင်းသည် အာဏာေှင်နှင့် အြျ ိုးသား 
ရေးဝါဒီ အယူအေမြင့်တက်လာမပီး တပ်ြရတာ် 
ရြါင်းရောင်ပုိင်းြှ သရဘာထား ရပျာ့ရပျာင်းသူ
ြျားကုိ ထုတ်ပယ်ြဲ့ပါသည်။၉၂ ၁၉၅၈ ြုနှစ်တေင် ဝန်
ကကီးြျုပ်ဦးနုသည် တပ်ြရတာ်အား ယာယီအိြ်
ရစာင့်အစုိးေအမေစ် အာဏာလွှရဲမပာင်းြှုကုိ သရဘာ
တူညီြဲ့ မပီး ဦးရနဝင်းသည် ထုိအစုိးေတေင် ဝန်ကကီး
ြျုပ်အမေစ် တာဝန်ယူရောင်ေေက်ြဲ့သည်။၉၃ ထုိအြျိန်
ြှစ၍  ၁၉၆၀ မပည့်နှစ်အထိ မြန်ြာနုိင်ငံသည် စစ်
တပ်၏ တုိက်ရုိက်အုပ်ြျုပ်ြှုရအာက် ပထြကာလ
အမေစ်ြကုံ ရတေြ့ဲ့ေပါသည်။၉၄ ထုိအြျိန်တေင်အေပ်သား 
အစုိးေအေေဲဝ့န်ကကီးြျား ကျန်ေိှရနရသာ်လည်း တပ်
ြရတာ်အောေိှ (၉၄) ဦးကုိ ဝန်ကကီးဌာန အသီးသီး
သုိအ့မြားောထူး ရနောြျားအတေက် ြန ့အ်ပ်ြဲ့ပါ
သည်။၉၅ စစ်တပ်ောထူးြျားြှရန၍ အေပ်သားဝန်ကကီး 
ဌာနြျားသုိ ့ ရမပာင်းရေွှ ့မြင်း အစမပုြှုပင် မေစ်ပါသည်။
 
 ထုိရ့နာက် ဦးရနဝင်းသည် တပ်ြရတာ် 
ရထာက်လှြ်းရေးအေေဲကုိ့ ထူရထာင်ြဲ့ မပီး သာြန်

မပည်သူလူထုြျား၏ လှုပ်ေှားြှုြျားကုိပါ ရစာင့်ြကည့်
သည့်အာဏာအလေန်ေိှရသာ လျှ ိုဝှ့က်တပ်ေေဲ ့ မေစ်လာြဲ့
ပါသည်။၉၆ ထုိကာလတေင် တပ်ြရတာ်က စီးပေားရေး 
လုပ်ငန်းြျားတေင် ဝင်ရောက်လာမပီး ကေန်မြူနစ်ေန ့်
ကျင် ရေးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကာကေယ်ရေး လှုပ်ေှားြှုြျား၊ 
စိတ်ဓာတ်ေုိင်ော စစ်ေင်ရေးြျားနှင့် မပန ့ပ်ေားရအာင်
ရောင်ေေက်ြှုြျားကုိ စတင်ြဲ့ပါသည်။၉၇ ထုိရ့နာက် 
၁၉၆၀ မပည့်နှစ်တေင်  တပ်ြရတာ်ြှ အာဏာမပန်လည်
ရပးအပ်ြဲ့ မပီး ဦးရနဝင်းသည် တပ်တေင်းရေေှည်မပိုင်
ဘက်မေစ်ြဲ့ သည့်တပ်ြရတာ် ရြါင်းရောင်ြျားကုိ 
ေယ်ထုတ်မြင်း ကိစ္စေပ်ြျားကုိ အရလးထားရောင်
ေေက်ြ့ဲသည်။ အေုိပါနှစ်ြျားအတေင်း တပ်ြရတာ်
ရထာက်လှြ်းရေးအေေဲသ့ည် နုိင်ငံရေးအြန်းကဏ္ဍ
တေင်မြင့်ြားစော ရနောယူ လာမပီးနုိင်ငံရေး ကိစ္စေပ်ြျား
တေင်လွှြ်းြုိးရအာင် ရောင်ေေက်ြဲ့သည်။၉၈

ဦးရနဝင်း၏ “ေုိေှယ်လစ်” 
စစ်အုပ်ြျုပ်ရေး (၁၉၆၂ - ၁၉၈၈)

 ၁၉၆၂ ြုနှစ်တေင် တပ်ြရတာ်ြှ အာဏာမပန်
လည် သိြ်း ယူမပီး အဓိက အရြကာင်းမပြျက်ြှာ ဦးနု၏ 
ရြါင်း ရောင်ြှုသည် နုိင်ငံ၏အြျုပ်အမြာအာဏာကုိ 
ရမြာက်လှန ့စ်ော မေစ်လာရသာရြကာင့်ေူ၍ မေစ်ပါ
သည်။၉၉ တင့်ကားြျား လြ်းရပါ်ရောက်ေိှမြင်းနှင့်  
အေပ်သားနုိင်ငံရေးသြားြျားစောကုိ ေြ်းေီးရထာင်
ြျမြင်းတုိကုိ့မပုလုပ်ြ့ဲမပီး တပ်ြရတာ်ြှ အာဏာြျားကုိ 
အမပည့်အဝ သိြ်းပုိက်ြဲ့ပါသည်။၁၀၀ 

 အေုိပါ စစ်အုပ်ြျုပ်ြှုသည် နှစ်ရပါင်း (၅၀) 
နီးပါးြကာမြင့်ြဲ့ မပီး လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍနှင့် အစုိးေတစ်ြု 
လံုးအရပါ်တေင် နက်ရိှင်ုးစော စုိးြုိးသေားနုိင်ြဲ့ပါသည်။ 
လံုမြုံ ရေးတပ်ေေဲြ့ျား၏ အေေယ်အစားနှင့် အင်အားြျား
ကုိတုိးြျဲရံု့သာြက တပ်ြရတာ်အောေိှြျားကုိလည်း 
အေပ်ဘက်အုပ်ြျုပ်ြှု ယန္တေားြျားသုိ ့ရေွှ ရ့မပာင်းြန ့် 
အပ်ြှုြျား မပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။ ထုိမ့ပင် ရတာ်လှန်ပုန်ကန် 
ြှုြျားကုိ တုိက်ြုိက်နိှြ်နင်းေန်အတေက် စစ်တပ်စေြ်း 
ရောင်ေည်ြျားကုိ မြေင့်တင်ကာ တည်ရောက်ြဲ့မပီး 
စစ်ပေဲပံုစံြျဉ်းကပ်ြှုြျားကုိ အမပည့်အဝ အသံုးမပုလာ

၁၆



ပါသည်။ ထုိအောြျားတေင် နုိင်ငံရတာ်ကုိ ေန ့က်ျင်
သည့်ြည်သည့် လူြှုရေးနယ်ပယ်၊ စီးပေားရေးနယ်
ပယ်နှင့် နုိင်ငံရေးနယ်ပယ်ြျားတေင်ြေုိ စစ်ရေးြျဉ်း
ကပ်ြှုနည်းလြ်းပံုစံကုိ အရမြြံ၍ ရမေေှင်းြဲ့ပါသည်။

 အာဏာသိြ်းမပီး ၂ ေက်အတေင်း နုိင်ငံရတာ် 
အေင့်နှင့် မပည်နယ်အေင့် အစုိးေအင်စတီကျူးေှင်း 
ြျားအားလံုးကုိ  ေျက်သိြ်းမပီး အုပ်ြျုပ်ရေး၊ ဥပရဒမပု 
ရေးနှင့် တေားစီေင်ရေး အာဏာအားလံုးသည် ရတာ် 
လှန်ရေးရကာင်စီ ဥက္က ဋ္ဌဦးရနဝင်း လက်ထဲသို ့
ရောက် ေိှသေားပါသည်။၁၀၁ ၁၉၆၂ ြုနှစ်၊ ဇူလုိင်လတေင် 
ဦးရနဝင်းသည် မြန်ြာ့ေုိေှယ်လစ် လြ်းစဉ်ပါတီကုိ 
တည်ရထာင်ြဲ့ မပီး အစုိးေတစ်ေပ် မေစ်လာသည်။ 
(၂) နှစ်အတေင်း နုိင်ငံရေး အတုိက်အြံြျားအား တေား
ြဝင်ေူ၍သတ် ြှတ်ြဲ့ မပီး စီးပေားရေး၊ ပညာရေးနှင့် 
ယဉ်ရကျးြှုေုိင်ောြျားကုိ နုိင်ငံပုိင်အမေစ် သတ်ြှတ်
ြဲ့ပါသည်။၁၀၂ ၁၉၆၉ ြုနှစ်တေင် တပ်ြရတာ်အောေိှ 
(၉၀၀) ရကျာ်ကုိ မြန်ြာ့ ေုိေှယ်လစ်လြ်းစဉ်ပါတီ 
သုိြ့ေုတ် ဝန်ကကီးဌာနြျား၁၀၃ သိုပ့ိုရ့ောင်ရမပာင်း
ရေွှြ့န ့အ်ပ်ြဲ့ပါသည်။ တပ်ြရတာ်အောေိှြျားသည် 
အစုိးေထိပ်တန်း ောထူးြျားကုိေယူ မြင်းသာြက 
အေပ်ဘက် အင်စတီကျူးေှင်းြျားတေင် လည်းရနော
ယူြဲ့ပါသည်။ 

 ၁၉၆၄ ြုနှစ်တေင် ရထာက်လှြ်းရေးေုိင်ော 
အေေဲအ့စည်းြျားအားလံုးသည် တပ်ြရတာ်၏ ကေပ်ကဲ
ြှုရအာက်သုိ ့ ရောက်ေိှလာြဲ့ မပီး ဦးရနဝင်း ေေဲစ့ည်း 
တည်ရထာင်ြဲ့သည့် အြျ ိုးသားရထာက်လှြ်းရေး
တပ်ေေဲြှ့ ထိန်းြျု ပ်ြ့ဲပါသည်။၁၀၄ ထုိနှစ်တေင်ပင် ဦးရနဝင်း
သည်မဗိတိသျှတုိ ့ တည်ရထာင်ြဲ့ရသာ ေဲတပ်ေေဲကုိ့ ေျက်
သိြ်းေန် စဉ်းစားြဲ့ရသာ်လည်း “မပည်သူေ့ဲတပ်ေေဲ”့ ေူ
သည့်အြည်ကုိသာ ရမပာင်းြ့ဲပါသည်။၁၀၅ လေတ်လပ်ရေး 
ရြတ်လေန် ဒီြုိကေက်တစ် အြျိန်ကာလအတေင်း ေဲ
လုပ်ငန်း၏ မပည်သူအတေက် လေတ်လပ်စောရောင်
ေေက်နုိင်ြှု တုိးတက်လာမြင်းသည် မပန်လည်ရလျာ့
ကျသေားမပီး ေဲလုပ်ငန်းသည် ကုိလုိနီရြတ်ကာလက့ဲသုိ ့
နုိင်ငံရတာ် တည်မငိြ်ြှုကုိ ထိန်းသိြ်းေန်အတေက် တစ်
ေန်မပန်လည် မေစ်လာြဲ့ပါသည်။ ထုိမ့ပင် တပ်ြရတာ်
၏လွှြ်းြုိးြှု ပုိြုိကကီးြားလာမပီး ထိပ်ပုိင်းတေင် တပ်
ြရတာ်အောေိှြျားကုိ အလှည့်ကျ တာဝန်ယူရစြဲ့ပါ
သည်။ ထုိသုိမ့ေစ်ေမြင်းသည် ဦးရနဝင်းြှ ေဲတပ်ေေဲ ့

အရနမေင့် ၁၉၅၈ ြုနှစ်ကကဲ့သုိ ့ သူအ့ရပါ်ေန ့က်ျင်
သည့်လုပ်ေပ်ြျား ရောင်ေေက်လာြည်ကုိ  စုိးေိြ်ရန
ရသာရြကာင့် မေစ်ပါသည်။၁၀၆

 ထုိမ့ပင် ဦးရနဝင်းသည် လက်နက်ကုိင် တပ်
ေေဲြ့ျားကုိ မပန်လည်၍ ကကီးြားသည့် မပုမပင် ေေဲစ့ည်းြှု
ြျားမပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။ “လူထုစစ်ပေဲ” ကုိ လက်နက်ကုိင် 
တပ်ေေဲြ့ျား၏ အဓိကဝါဒအရနမေင့် ဦးရနဝင်းသည် 
လက်ြံအသံုးမပုြဲ့ မပီး “မေတ်ရလးမေတ်” နည်းဗျူော 
ကုိရတာ်လှန်ပုန်ကန်ြှုကုိ တန်မပန်နိှြ်နင်းေန်အတေက် 
အသံုးမပုြဲ့ပါသည်။ အေုိပါ ြျဉ်းကပ်ြှုနည်းလြ်း
သည်ရဒသြံ လူထုြျားကုိ ရနေပ်စေန ့ြ်ော ရေွှ ရ့မပာင်း
ြှုကုိမေစ်ရပါ်ရစြ့ဲပါသည်။  “မေတ်ရလးမေတ်” ဗျူ ော၏ 
ေည်ေေယ်ြျက်ြှာ တုိင်းေင်းသားလက်နက်ကုိင်အေေဲ ့
ြျားကုိ ရဒသြံလူထုက ကူညီပ့ံပုိးမြင်းြျား ြမပုလုပ်
နုိင်ေန်မေစ်သည်။၁၀၇ ဦးရနဝင်းသည် မပည်ရထာင်စု 
စစ်တပ်ေဲကုိ ရမြလျင်တပ်ေင်း (၂၇) ေင်းအမေစ်အသစ် 
ရမပာင်းလဲ ေေဲစ့ည်းြဲ့ပါသည်။ ရမြလျင်တပ်ငယ်ြျား
ကုိလည်း ထည်ရထာင် ေေဲစ့ည်းြဲ့ပါသည်။ အေုိပါ 
ရေေလ့ျားနုိင်ရသာ ရမြလျင်တပ်ေင်းြျားသည် ယရန ့
အထိတုိင် စစ်ေင်ရေး လှုပ်ေှားြှုြျားတေင် အဓိက
ရနောက ေက်လက်ပါဝင်လျက် ေိှပါသည်။၁၀၈ ၁၉၆၂ 
ြုနှစ်ြှ ၁၉၈၈ ြုနှစ်အတေင်း တပ်ေင်း ရပါင်း (၅၂) ြု 
ြှ (၁၆၈) ြုအထိ ေိှလာမပီး ၁၉၆၄ ြုနှစ်ြှ ၁၉၈၈ ြုနှစ်
အြကားတေင် တပ်ြရတာ် သား ဦးရေသည် (၁၂၂၂၂၈) 
ဦး ြှ (၁၈၄၀၂၉) ဦး အထိ တုိးမြင့်လာပါသည်။၁၀၉ 

 ဦးရနဝင်း၏ အဓိက အရမြြံရမပာင်းလဲြဲ့ြှု
ြှာအေေဲအ့စည်းအသီးသီးသုိ ့အထက်ရအာက် အြိန ့်
ပံုစံြျ ိုးနှင့် ြျ ိုးြျစ်ရသာ တပ်ြရတာ်ေုိသည့် အယူအေ 
ြျား ပျံနံှ့ရ့ောက်ေိှ သေားြှု ပင် မေစ်သည်။  ရဒသန္တေ အုပ်ြျု ပ်ြှု
ကိစ္စေပ်ြျားသည် လံုမြုံ ရေးနှင့်  အုပ်ြျု ပ်ရေး ရကာ်ြတီ
လက်ထဲသုိရ့ောက်ေိှသေား ပါသည်။ အုပ်ြျု ပ်ြှု အေင့်
တုိင်းသည် ရတာ်လှန်ရေးရကာင်စီရအာက်ေိှ ဗေုိ
လံုမြုံ ရေးနှင့်အုပ်ြျု ပ်ရေး ရကာ်ြတီြှစ၍ရကျးလက်
အေင့် လံုမြုံ ရေးနှင့် အုပ်ြျုပ်ရေး ရကာ်ြတီထဲ 
သ့ုိအသီးသီးရောက်ေိှသေားြ့ဲသည်။၁၁၀ တပ်ြရတာ်အော
ေိှြျားသည် အေိုပါ လုံမြုံရေးနှင့ ် အုပ်ြျုပ်ရေး 
ရကာ်ြတီအသီးသီးတေင် ရနောယူြဲ့ ြကမပီး ဗုိလ်ကကီး
အေင့်တပ်ြရတာ် အောေိှြျားသည် မြိုန့ယ်အသီး
သီး၏အကကီးအကဲြျားမေစ်လာကာ တပ်ေင်းြှူ းြျားသည် 

၁၇ရနာက်ြံအရြကာင်းအော



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ြရုိင်အသီးသီး၏ အကကီးအကဲြျား မေစ်လာပါသည်။ 
ဗေုိလံုမြုံ ရေးနှင့် အုပ်ြျုပ်ရေး ရကာ်ြတီသည်မပည်
ထဲရေး ဝန်ကကီးဌာနရအာက်တေင် ေိှမပီးောထူးရနော 
သတ်ြှတ်ြျက်ြျားကုိတပ်ြရတာ်ရအာက် တစ်ေင့် 
နိြ့်ပံုစံမေင့် ထားေိှပါသည်။ မပည်ထဲရေးတာဝန်ြျား 
တေင်လံုမြုံ ရေးနှင့် အုပ်ြျု ပ်ရေးရကာ်ြတီြျားကုိစုရပါင်း 
စံုစြ်းစစ်ရေးေန် တာဝန်ြျားကုိပါရပါင်း ထည့်ြ့ဲပါ
သည်။၁၁၁ လံုမြုံ ရေးနှင့် အုပ်ြျု ပ်ရေး အယူအေတုိသ့ည် 
ြေမဲြား၍ ြေနုိင်သည့် အောမေစ်လာမပီး ရဒသန္တေ အုပ်
ြျုပ်ရေးနှင့် တည်မငိြ်ရေးတုိတ့ေင် အဓိကသေင်မပင် 
လက္ခဏာြျား မေစ်လာပါသည်။ 
 
 ၁၉၇၄ ြုနှစ်တေင် ရတာ်လှန်ရေး ရကာင်စီ
အမေစ်ြှရန၍ မြန်ြာ့ေုိေှယ်လစ် လြ်းစဉ်ပါတီဦး
ရောင်ြှုမေင့် တစ်ပါတီ အုပ်ြျုပ်ရေးစနစ် ပံုစံမေစ်
လာပါသည်။၁၁၂ အေုိပါစနစ် တေင်ဘတ်ဂျက်ပုိင်း ေုိင်
ော လူသား အေင်းအမြစ် စီြံြန ့ြ်ေဲြှု ေုိင်ောနှင့်အြိန ့်
ရပးညွှန် ြကားြှု စသည်တုိတ့ေင် တပ်ြရတာ်ကုိ
အလေန်အသား ရပးထားသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။
လက်ရတေရ့ောင်ေေက် ောတေင် ဦးရနဝင်းနှင့် အေင့်
မြင့် အောေိှြျားသည် အမငိြ်းစားယူကာ မြန်ြာ့ေုိ
ေှယ်လစ်လြ်း စဉ်ပါတီနှင့်တပ်ြရတာ် တုိကုိ့ေက်
လက် ကကိးုကုိင်ထိန်းြျုပ်ြ့ဲမပီးသေယ် ဝုိက်၍ စစ်အုပ်ြျု ပ်ြှု
ပံုစံြျ ိုးကုိ ေန်တီးြဲ့သည်။၁၁၃ တပ်ြရတာ်အောေိှ 
(၁၇၄၃) ဦးကုိ အေပ်ဘက်အုပ်ြျုပ်ရေး ယန္တေားသုိ ့
ရမပာင်းရေွှ ရ့စြဲ့ မပီး တပ်ြရတာ်ထိန်း ြျုပ်နုိင်ြှုကုိ 
အရထာက်အကူမေစ်ရစေန် ရောင်ေေက်ြဲ့ပါသည်။၁၁၄ 

 ထုိစနစ်သည် ၁၉၈၈ြုနှစ်  စီးပေားရေး အကျပ်
အတည်းရြကာင့် နုိင်ငံတစ်ဝန်း လူထုအံုကကေြှုမေစ်ပေား
ြ့ဲမပီးမြန်ြာ့ေုိေှယ်လစ် လြ်းစဉ်ပါတီ မပိုကျသေားြျိန်
အထိ တည်ေိှြဲ့ပါသည်။ အေုိပါကာလ ြတုိင်ြီ
ဇူလုိင်လတေင် ဦးရနဝင်းသည် ပါတီြှတေားဝင် နုတ်
ထေက်သေားရသာ်လည်းရနာက်ကေယ်ြှထိန်းြျု ပ်ြှု
ေက်လက် ေိှရနသည့်အတေက် အေုိပါအရမပာင်း
အလဲသည်လည်း ရုပ်မပသာသာ အရနအထားသာ 
ေိှြဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၈ ြုနှစ် ြသဂုတ်လ ၈ ေက်ရနတ့ေင်
ေန္ဒမပြှုြျားသည် အမြင့်ေံုးအရနအထားသုိ ့ ရောက်
ေိှြ့ဲမပီး ဦးရနဝင်းြှလည်း ေန္ဒမပသူြျားကုိ ပစ်ြတ်
နိှြ်နင်းေန် တပ်ြရတာ်အား ညွှ န်ြကားြဲ့ပါသည်။ 
ေန္ဒမပသူ အြျားအမပား ရသေံုးြဲ့ပါသည်။ သုိရ့သာ်

လည်း တပ်ြရတာ်သည်  တည်မငိြ်ရအာင်ရောင်ေေက်
နုိင်ြဲ့ မြင်း ြေိှရပ။ ဦးရနဝင်း၏ ညွှန်ြကားြျက်ေု 
ယူေနုိင်သည့်  စစ်ဗုိလ် ြျု ပ်နှစ်ဦးမေစ်ရသာ ရစာရြာင်
နှင့် သန်းရေွှတုိက့ နုိင်ငံရတာ် အာဏာသိြ်းြ့ဲမပီး ေန္ဒ
မပြှုြျားကုိလည်း ေက်လက်၍ အြကြ်းေက် မေိုြေင်း
ြဲ့ပါသည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ေက်ရနတ့ေင် အေေဲဝ့င်
(၁၉) ဦးပါဝင်ရသာ နုိင်ငံရတာ်မငိြ်ဝပ်ပိမပားြှု တည်
ရောက်ရေးအေေဲကုိ့ ဗုိလ်ြျုပ်ြှူးကကီး ရစာရြာင်က
ဦးရောင်၍ တည်ရောက်ြဲ့ပါသည်။ ထုိစစ်အုပ်ြျုပ်
ရေးသည် ၂၀၁၁ ြုနှစ်အထိြကာမြင့် ြ့ဲပါသည်။၁၁၅

ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည် နှင့် 
ဗုိလ်ြျုပ်ကကီးြျား (၁၉၈၈ - ၂၀၁၁)

 ၁၉၈၈ ြုနှစ်ရနာက်ပုိင်း အေပ်ဘက်-စစ်
ဘက်ေက်ေံ ရေးတေင်နုိင်ငံသူေဲရကာင်း အသစ်
အမေစ် ရဒါ်ရအာင် ေန်းစုြကည် ရပါ်ထေက်လာကာ သူြ
အရပါ် လူထုရထာက်ြံြှုြျားလည်း ြျားမပားလာြဲ့
မပီး သူြကုိ ရထာက်ြံသူြျားက “the lady” ေူ၍ ြင်ြင်
ေင်းနီှးစော ေည်ညွှန်းြဲ့ ြကပါသည်။ ရဒါ်ရအာင်ေန်း
စုြကည်သည်  ဗုိလ်ြျုပ် ရအာင်ေန်း၏ သြီးမေစ်မပီး 
အင်္ဂလန်တေင် ပညာသင်ယူ၍ ဘေဲေ့ေိှြဲ့ပါသည်။ ထုိ ့
ရနာက် အင်္ဂလန်တေင် အိြ်ရထာင်မပုြဲ့ပါသည်။ ရဒါ်
ရအာင်ေန်းစုြကည်သည် ၁၉၈၈ ြုနှစ်တေင် လူထု
ရောရမပာပေဲ မပုလုပ်မပီး ရနာက်လူသိြျား ထင်ေှား
လာကာ ဒီြုိကရေစီအရေး နှင့်စစ်အာဏာေှင် ြျုပ်
မငိြ်းရေးကို အဓိကထားရတာင်းေို လှုပ်ေှားြဲ့ပါ
သည်။၁၁၆ထုိရ့နာက် သူြသည် တပ်ြရတာ်ြှ တပ်ြှူး
ရောင်းြျားနှင့် ပူးရပါင်းကာ ၁၉၈၈ ြုနှစ် စက်
တင်ဘာလ၂၇ ေက်ရနတ့ေင် အြျ ိုး သား ဒီြုိကရေစီ
အေေဲြ့ျုပ် (NLD) ကုိ တည်ရထာင်ြဲ့သည်။၁၁၇ ၁၉၈၉ 
ြုနှစ် ဇူလုိင်လတေင် သူြ၏ လှုပ်ေှားြှုြျားသည် 
တပ်ြရတာ်အစုိးေကုိ ရမြာက်လှန ့စ်ော မေစ်လာ
သည့်အတေက် ၁၉၇၅ ြုနှစ်နုိင်ငံရတာ်ကာကေယ်ရေး
အက်ဥပရဒအေ ရနအိြ်အကျယ်ြျုပ် ြျြှတ်မြင်း 
ြံြဲ့ေသည်။ (၂၁) နှစ်အတေင်း (၁၅) နှစ်သည် ရနအိြ် 
အကျယ်ြျုပ်မေင့် ရနြဲ့ေသည်။၁၁၈တပ်ြရတာ် အစုိးေ 
သည် နုိင်ငံအြည်ကုိ နုိင်ငံတကာတေင် ရြါ်ေုိရသာ 
(Burma) အစား (Myanmar) ေူ၍ထုိနှစ်ဇေန်လ
တေင် ရမပာင်းလဲရြါ်ေုိြဲ့သည်။ 

၁၈



 ၁၉၉၀မပည့်နှစ် ရေေးရကာက်ပေဲတေင် အြျ ိုး
သားဒီြုိကရေစီ အေေဲြ့ျု ပ်သည် မပတ်မပတ်သားသား
အနုိင်ေေိှြ့ဲရသာ်လည်း တပ်ြရတာ် အစုိးေသည်ေေဲ ့
စည်းပံုအရမြြံ ဥပရဒအသစ် ရေးေေေဲန် အရြကာင်း
မပြျက်မေင့် အာဏာကုိ လေဲရမပာင်းရပးေန် မငင်းေန်ြဲ့
သည်။ ၁၉၉၂ ြုနှစ်တေင် ဗုိလ်ြျုပ်ြှူးကကီး ရစာရြာင်
ရနောတေင် ဗုိလ်ြျုပ်ကကီးသန်းရေွှကုိ နုိင်ငံရတာ်မငိြ်
ဝပ်ပိမပားြှု တည်ရောက်ရေး အေေဲဥ့က္က ဋ္ဌအမေစ်အ
စားထုိး ြန ့အ်ပ်ြဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၇ြုနှစ်တေင် နုိင်ငံရတာ်
မငိြ်ဝပ်ပိမပားြှု တည်ရောက်ရေး အေေဲကုိ့နုိင်ငံရတာ်
ရအးြျြ်းသာယာရေးနှင့် ေေံ မ့ေိုးရေး ရကာင်စီေူ၍
အြည်ရမပာင်းလဲြဲ့ပါသည်။၁၁၉ 

 ၁၉၉၃ ြုနှစ်တေင် တပ်ြရတာ် အစုိးေက ကြ
ကထ မပုလုပ်၍ ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံရေးေေေဲန် အြျ ိုးသား 
ညီလာြံကုိ စတင်ြ့ဲမပီး ယင်းနုိင်ငံရေး မေစ်စဉ်အားရဝ
ေန်ြှုြျားကုိ ပိတ်ပင်အရေးယူြဲ့ပါသည်။၁၂၀ အေုိပါ
ညီလာြံကုိ NLD ပါတီက သပိတ်ရြှာက်၍ နုတ်ထေက်ြဲ့
ရသာ်လည်း တပ်ြရတာ်အစုိးေက ေက်လက်ရောင်
ေေက်ြဲ့ပါသည်။၁၂၁ အြျ ိုးသားညီလာြံကုိ ေပ်နား
လုိက်မပန် လည်စတင်လုိက်မေင့် အကကိြ်ကကိြ် မပုလုပ်
ြဲ့ မပီး ၂၀၀၃ ြုနှစ်တေင် စည်းကြ်းမပည့်ဝရသာ ဒီြုိက
ရေစီ လြ်းမပရမြပံု (၇) ေင့်ကုိ ထုတ်မပန် ရြကညာ
ြဲ့သည်။ ၂၀၀၀ မပည့်နှစ်ြျားတေင် နုိင်ငံရတာ် ရအးြျြ်း
သာယာရေးနှင့် ေေံ မ့ေိုးရေးရကာင်စီသည် နုိင်ငံရတာ်
၏မြိုရ့တာ်အသစ် ကုိတည်ရောက်ြဲ့ပါသည်။ နုိင်ငံ
ရတာ်၏ လံုမြုံ ရေး ေည်ေေယ်ြျက်သာြက လွှတ်ရတာ်
ြျားနှင့် တမြားအစုိးေ အရမြြံအရောက်အဦးြျား
ကုိပါထည့်သေင်း၍  မပည့်စံုစော တည်ရောက်ြ့ဲပါသည်။၁၂၂ 

 နုိင်ငံတကာြှ ကန ့က်ေက် ရှုတ်ြျြှုြျားနှင့် 
အရေးယူ ပိတ်ေုိြ့ှုြျား ေိှရနသည့်ြကားြှပင် စစ်အုပ်
ြျုပ်ရေးသည် ေိနိှပ်ြှုြျားနှင့်အတူ တပ်ြရတာ်ရြါင်း
ရောင်ြျားက အာဏာကုိ  အကကေင်းြဲ့ေက်လက် 
ြျုပ်ကုိင်ထားနုိင်ြဲ့ပါသည်။ အစုိးေသစ်သည် အစုိးေ
ယန္တေား တစ်ြုလံုးကုိစိတ်ကကိုက် အုပ်ြျုပ်နုိင်သည်။
တပ်ြရတာ်အစုိးေအရပါ် NLD (အြျ ိုးသားဒီြုိ
ကရေစီအေေဲြ့ျုပ်)၊ မပည်ပရောက် ဒီြုိကရေစီအရေး
 လှုပ်ေှားသူြျားနှင့် တုိင်းေင်းသား လက်နက်ကုိင် အေေဲ ့
အစည်းြျား (ထုိအေေဲြ့ျားသည် ဒီြုိကရေစီ ကျင့်စဉ်ကုိ
လုိက်နာြကသည်) စသည်တုိက့ အတုိက်အြံ လုပ်ကာ

ရတာက်ရလျှာက် ေန ့က်ျင်ြှုြျား ေိှြဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၇
ြုနှစ်တေင် ေန္ဒမပြှုြျားကုိ အြကြ်းေက် နိှြ်နင်းြဲ့ရသာ
ရြကာင့် နုိင်ငံတကာြှကန ့က်ေက် ရှုတ်ြျမြင်းြျား ေိှြဲ့
ပါသည်။ သုိရ့သာ်တုိင်းမပည်အတေင်းတေင် ရမပာင်းလဲြှု
အနည်းငယ်သာေိှြ့ဲပါသည်။၁၂၃ 

 စစ်အုပ်ြျု ပ်ြှုကာလတေင် တပ်ြရတာ်အရန
မေင့်“ရစာင့်ရေှာက်အုပ်ထိန်းသူ”ေုိသည့်အရတေးအရြါ်
ေက်လက် ရပါ်ရပါက်လာရအာင် ရောင်ေေက်ြ့ဲသည်။ 
နာြည်ေုိးမေင့် ရကျာ်ြကားြဲ့ ရသာ်လည်း 
တပ်ြရတာ် သည်သာလျှင်မငိြ်းြျြ်းရေး
နှင့် တည်မငိြ်ရအးြျြ်း ရေးကုိအဓိက 
ရောင်ေေက်ရပး နုိင်သည်ေုိသည့် အရမြ 
ြံအယူအေြှ ရပါ်ထေက်လာ မြင်းမေစ်
ပါသည်။ ထုိသုိလု့ပ်ရောင်မြင်းြှာတုိင်း
မပည်ေရုိေေဲ မေစ်ြသေားရစေန် သုိြ့ေုတ် 
မပိုကေဲသေားမြင်း ြေိှရစေန် ေည်ေေယ်ြျက်
မေင့်လုပ်ရောင်သည် ေူ၍တပ်ြရတာ်
ကယံုြကည်လက်ြံ ထားပါသည်။ (၁၉၅၈၊ 
၁၉၆၂ နှင့် ၁၉၈၈ ြုနှစ်တုိတ့ေင်လည်း
အေုိပါ ယံုြကည်ြှုမေင့် လုပ်ရောင်ြဲ့
သည်)။၁၂၄ အေုိပါ အရတေးအရြါ်အယူအ
ေသည် အရနာက်နုိင်ငံ ြျားြှစစ်အစုိးေ
အရပါ် ကန ့က်ေက် ရှုတ်ြျြှုြျား တုိးမြင့်
လာမြင်းရြကာင့် မေစ်ရပါ်လာမြင်းမေစ်
သည်။ အရနာက်နုိင်ငံ အြျ ိုသ့ည် ဒီြုိက
ရေစီအရေး အတေက် တုိက်ရုိက်ရသာ်
လည်းရကာင်း သေယ်ဝုိက်၍ ရသာ်လည်း
ရကာင်းရထာက်ပ့ံြှု မပုလုပ်ြဲ့ မပီးတုိင်း
ေင်းသားလက်နက်ကုိင် အေေဲအ့စည်းြျား
နှင့်ြျိတ်ေက်ြှုေိှရသာ အေေဲြ့ျားကုိလည်း 
ရထာက်ပ့ံရပးြဲ့ပါသည်။ အြျ ိုးသားရေး
ဝါဒ အရမြြံကုိ ကုိင်ေေဲထားသည့် တပ်ြ
ရတာ်သည် နုိင်ငံအတေင်းတေင်ကေဲမပားြှု
မေစ်ရပါ်ေမြင်း ြျားကုိကုိလုိနီ စနစ်ရြကာင့် မေစ်ပေား
ေသည်ေုိမပီးအစဉ် အမပစ်တင် ပံုြျြ့ဲပါသည်။ ထုိမ့ပင်
တုိင်းေင်းသားြျားနှင့် ဒီြုိကရေစီ လုိလားရသာအေေဲ ့
ြျားသည် အရနာက်နုိင်ငံြျား၏ အသံုးြျြံြျားအမေစ်
ရော်မပြံေရလ့ ေိှပါသည်။၁၂၅  တပ်ြရတာ်သည် စစ်အုပ်ြျုပ်
ရေးကုိ ဒီြုိကရေစီ၏ ေန ့က်ျင်ဘက် အရနမေင့်ြမြင်
ဘဲစစ်ြှန်ရသာ ဒီြုိကရေစီသုိ ့တည်မငိြ်စောကူးရမပာင်း

၁၉၆၂ ြုနှစ်ြှ 
၁၉၈၈ ြုနှစ် 
အတေင်း 
တပ်ေင်းရပါင်း 

(၅၂) ြုြှ 

(၁၆၈) ြု
အထိ ေှိလာ 
မပီး ၁၉၆၄ 
ြုနှစ်ြှ ၁၉၈၈ 
ြုနှစ်အြကားတေင် 
တပ်ြရတာ် 
သား ဦးရေသည် 
(၁၂၂၂၂၈) ဦး 
ြှ (၁၈၄၀၂၉) 
ဦး အထိ 
တိုးမြင့်လာပါ 
သည်။ 

၁၁၉ရနာက်ြံအရြကာင်းအော



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

သေားနုိင်ေန် တပ်ြရတာ် ရစာင့်ရေှာက်ြှုရအာက်ြှ
မြန်ြာ့တန်ေုိးြျားကုိ အရမြြံ၍ တည်ရောက်နုိင်
ြည်ေူ၍ ယံုြကည် ြကပါသည်။၁၂၆ 

 ထုိအယူအေသည် စစ်ြှန်ရသာ တာဝန်ယူ
ြှုကုိ ကုိယ်စားမပုနုိင်ြည်လား သုိြ့ေုတ် စစ်ဗုိလ်ြျုပ်
ြျား၏ အကျ ိုးအမြတ်အတေက် အာဏာကုိ ထိန်းသိြ်း
ထားနုိင်ြည့် ေန်တီးြှုြျားလားေုိသည်ြှာ ရြးြေန်း
ထုတ်စောနှင့် ရေေးရနေးစောအြျက်ပင် မေစ်ပါသည်။
အထက်ပါ အယူအေတေင် ထည့်သေင်းထားရသာ 
တန်ေုိးြျား၊ ကျင့်ဝတ်ြျားနှင့် လုပ်ရောင်ပံုြျားသည်
နုိင်ငံတကာ အသုိင်းအဝန်းနှင့်လူထု၏ ရတာင်းေုိ
ရသာ ဒီြုိကရေစီ အယူအေတုိနှ့င့် တုိက်ရုိက်ေန ့်
ကျင်ြှုြျား မေစ်ရပါ်ရနပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့် လံုမြုံ ရေး
ကဏ္ဍ စတင်ရပါ်ရပါက်လာြျိန်ြှစ၍ အထက်
ရော်မပပါ အယူအေြျားသည် အမငင်းပေားြှုနှင့်အတူ
အစဉ် ရုန်းကန်ြဲ့ ေပါသည်။

နုိင်ငံရတာ်နှင့် လူအ့ေေဲအ့စည်းအတေင်း 
စုိက်ထူြဲ့ရသာ တပ်ြရတာ်

 ၁၉၈၈ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ြုနှစ်အြကားရမပာင်း
လဲြဲ့ြှုြျား နှင့်အတူ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍနှင့် တေားစီေင်

ရေးကဏ္ဍတုိ ့ သည်ယုိယေင်း
ြဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၈ ြုနှစ်ြှစ၍
ေုိေှယ်လစ်အရတေးအရြါ်အ
စား စစ်တပ်လွှြ်းြုိးရသာ စနစ်
အသစ် ရပါ်ရပါက် လာပါသည်။ 
အြျ ိုးသားရေးဝါဒနှင့် အတူ
တည်မငိြ်ြှုနှင့် အြျုပ်အမြာ
ကုိအရမြြံ အရလးထားြှု
သည်ထုိစနစ်တေင် သိသာစော
မေင့်ရနောယူ ထားပါသည်။
တစ်ေက်တည်းြှာပင် တပ်
ြရတာ်သည် စီးပေားရေး လုပ်
ငန်းြျားတေင် ပုိ၍ပုိ၍ ကျယ်
မပန ့စ်ောပါဝင် လာပါသည်။ ကာ
ကေယ်ရေးဝန်ကကီး ဌာနပုိင် စီး
ပေားရေးလုပ်ငန်း ြျားနှင့်စစ်

နုိင်ငံတကာြှ ကန ့က်ေက် 
ရှုတ်ြျြှုြျားနှင့်  

အရေးယူပိတ်ေုိြ့ှုြျား 
ေိှရနသည့်ြကားြှပင် 

စစ်အုပ်ြျုပ်ရေးသည် 
ေိနိှပ်ြှုြျားနှင့်အတူ 

တပ်ြရတာ် ရြါင်းရောင်
ြျားက အာဏာကုိ  အကကေင်းြဲ့ 

ေက်လက်ြျုပ်ကုိင်ထားနုိင်
ြဲ့ပါသည်။ အစုိးေသစ်သည် 
အစုိးေယန္တေားတစ်ြုလံုးကုိ 

စိတ်ကကိုက် အုပ်ြျုပ်နုိင်သည်။။ 

ရြါင်းရောင်ြျားနှင့် နီးစပ်သည့် လုပ်ငန်းေှင်ြျား၏
ကုြ္ပဏီြျားက ရဒါ်လာသန်းရထာင် ြျီ၍မပည်တေင်းြှ
တေင်းထေက်ပစ္စည်းနှင့် အမြားပုိကု့န်ြျားကုိ တေားြဝင်
တင်ပုိြ့ဲ့ြှုြျား ေိှပါသည်။၁၂၇ 

 စစ်အစိုးေ လက်ထက်တေင်လည်း တပ်ြ
ရတာ်အောေိှြျားသည် ဌာနေုိင်ော အုပ်ြျုပ်ရေးအ
ကကီးအကဲ ရနောြျားကုိ ေက်လက်ေယူြဲ့ပါသည်။၁၂၈ 
မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာန လက်ရအာက်ေိှ အရထေ
ရထေအုပ်ြျုပ် ရေးဌာနသည် ကကီးြားသည့်အြန်း
ကဏ္ဍကုိ ေယူထားမပီး အထူးသမေင့် ရဒသန္တေအ
ေင့်ြျားတေင် အုပ်ြျုပ်ရေး ကိစ္စေပ်ြျား၌ အဓိက
ရကျာရုိး မေစ်လာပါသည်။၁၂၉

 တပ်ြရတာ်သည် ၎င်းတုိ၏့အရတေးအရြါ်
ြျားပျံနံှ့ရ့စေန်နှင့် လူထုရထာက်ြံြှုြျားရသာ NLD
၏အတုိက်အြံ မပုြှုကုိတံုမ့ပန်နုိင် ေန်မပည်ရတာင်စု 
ြက့ံြုိင်ရေးနှင့် ေေံ မ့ေိုးရေးအသင်းကုိ ေေဲစ့ည်းတည်ရထာင် 
ြ့ဲပါသည်။ ထုိအသင်းသည် အြျ ိုးသားရေး ဝါဒနှင့်အ
တူစီတန်းလှည့်လည်ြှု ြျားနှင့်ရေးသား ထုတ်ရဝမေန ့်
ြျိြှုြျားကုိ နိှြ်နင်းမြင်းြျား အသံုးမပုလုပ်ရောင်ြဲ့ ြက
ပါသည်။ နုိင်ငံရေး ဦးတည်ြျက် (၃) ေပ်နှင့် မပည်သူ ့
သရဘာထားစသည့် ရကကေးရြကာ် သံြျားကုိ နုိင်ငံပုိင်
သတင်းစာြျားနှင့် ေုိင်းဘုတ်ြျားမေင့် နုိင်ငံတစ်ဝန်း
ရော်မပြဲ့ပါသည်။ ၎င်းတုိအ့ထူး အာရံုစုိက်သည့် မပည်
ရထာင်စုအား မပိုကေဲေျက်ေီး မြင်းြျားြှ ကာကေယ်
ေန်နှင့် မပည်တေင်း၊ မပည်ပအေျက်သြား ြျားအားရြျ
ြှုန်းမြင်းကုိ အထူးအရလး ရပးပါသည်။၁၃၀ အထူးသမေင့် 
၂၀၀၀ မပည့်နှစ်ြျား ရနာက်ပုိင်းြှစ၍ အေုိပါရကကေး
ရြကာ်သံြျားသည် စည်းကြ်းမပည့်ဝ ရသာဒီြုိကရေ
စီေုိသည့် အယူအေကုိ ပုိြုိတုိးမြင့်၍ ထင်ေပ်ရစ
ြဲ့ပါသည်။ (ပံု -၂ တေင် ရှုပါ)

 နုိင်ငံရတာ် ရအးြျြ်းသာယာရေးနှင့် ေေံ မ့ေိုး
ရေးရကာင်စီသည်လည်း ဦးရနဝင်း ကျင့်သံုး ရောင်
ေေက်ြဲ့သည့်အတုိင်း ေက်လက်၍ ရောင်ေေက်ြဲ့သည်
ကုိရတေေ့ပါသည်။ အေပ်ဘက်အုပ်ြျုပ်ြှု ယန္တေားတေင် 
စစ်တပ်ြှ ေက်လက်၍ ြုိင်ြုိင်ြာြာ ရနောယူ လွှြ်းြုိး 
ထားသည်ကုိ ရတေ မ့ြင်ေြည် မေစ်သည်။ ၂၀၀၀ မပည့်
နှစ်ြျားြှစ၍ အေပ်ဘက် အစုိးေဝန်ထြ်း ြျားအားလံုး
ကုိစစ်သင်တန်း ရပးြှုြျား စတင်ြဲ့ပါသည်။၁၃၁ နုိင်ငံ

၂၀



ရတာ်အား ေန ့က်ျင်ေန္ဒထုတ်ရော် လှုပ်ေှားြှုြျားကုိ
နိှြ်နင်းမြင်းြျားတေင် လက်နက်ကုိင် လံုမြုံ ရေးတပ်
ေေဲြ့ျားသည် “စေြ်းအားေှင်” ေူ၍ ရြါ်ေုိရသာ လက်ေဲ
ဇက်ေဲေိှသူ အေပ်ဝတ်ြျားကုိ အသံုးမပုြဲ့ပါသည်။၁၃၂

 အေုိပါ ရောင်ေေက်ြှုြျားကုိ အဓိက ကုိင်
တေယ်ပံုရော်ြဲ့သူြှာ ဗုိလ်ြျုပ်ြှူးကကီး သန်းရေွှသ
ြေုတ်ဘဲ ရထာက်လှြ်းရေး အကကီးအကဲအမေစ် တာ 
ဝန်ယူြဲ့သည့် ဗုိလ်ြျုပ်ကကီးြင်ညွန ့၁်၃၃ လည်း ပါဝင်မပီး 
၂၀၀၄ ြုနှစ် သူမေုတ်ြျြံေသည့် အြျိန်ထိ မေစ်သည်။ 
ဗုိလ်ြျုပ်ကကီး ြင်ညွန ့သ်ည် ရထာက်လှြ်းရေးတပ်၏ 
ညွှန်ြကားရေးြှူးအမေစ် တပ်ေေဲဝ့င်ရပါင်း (၂၀၀၀) ဝန်း 
ကျင်အသံုးမပုကာ စစ်တပ်တစ်ြုလံုးကုိ သာြက 
အေပ်ဘက် အစုိးေဌာနြျားကုိလည်း ကျယ်မပန ့စ်ော 
မေန ့ြ်ကက် ရစာင့်ြကည့်ြဲ့ပါသည်။ ယင်းတုိ၏့ အဓိက
ရနာက်ထပ် လုပ်ရောင်ြျက် တစ်ြုြှာ NLD နှင့် 
NLD ကုိရထာက်ြံ အားရပးသူြျားကုိ အထူးသမေင့် 
တက္က သုိလ်ြျားတေင် ရစာင့်ြကည့် ေြ်းေီး အရေးယူြှု
ြျားကုိ မပုလုပ်ြဲ့ မြင်း မေစ်မပီး လူထု၏ နုိင်ငံရေးလှုပ်
ေှားြှုြျားတေင် ပါဝင်မြင်း ကုိရြကာက်လန ့ရ်စေန်ရောင်
ေေက်ြဲ့သည်။၁၃၄ 

 ၂၀၀၄ ြုနှစ်တေင် ဗုိလ်ြျုပ်ကကီး ြင်ညွန ့သ်ည် 
အဂတိ လုိက်စားြှုနှင့် အာဏာကုိ အလေန်သံုးစေဲြှုအ
ရြကာင်းမပြျက်ြျားမေင့် မေုတ်ြျအရေးယူမြင်း ြံြဲ့ေ 
ပါသည်။၁၃၅ ထုိအေင့်အထိ သူဦးရောင်ြ့ဲရသာရထာက်
 လှြ်းရေးတပ်ေေဲသ့ည် နုိင်ငံမြားရေးြူဝါဒ ေုိင်ောြျား 
ကုိ ဦးစီးမြင်း၊ တုိင်းေင်းသား ရဒသြျားေိှ မပည်သူစ့စ် 

၁၃၇၄ ြုနှစ်၊ ကေုန်လေန်း ၃ ေက်၊ ၂၀၁၂ ြုနှစ်၊ 
ဧမပီလ ၂၄ ေက်၊ အင်္ဂါရန ့

ပုံ - ၂ တပ်ြရတာ်အစိုးေ၏ ရကကေးရြကာ်သံြျား

လှုပ်ေှားြှုေုိင်ောြျား၊ ေုိင်ဘာတုိက်ြုိက်ြှုြျား (အင်
တာနက် ဝန်ရောင်ြှုရပး သူြျားကုိ တည်ရထာင်
မြင်းမေင့်)၊ ပုဂ္ဂလိကြီဒီယာြျားတေင် ေှယ်ယာေှင်အမေစ်
 ပါဝင်မြင်း၊ စာတြ်း ေတ်ပေဲြျား ဦးရောင် မပုလုပ်မြင်း၊ 
စာအုပ်ထုတ်ရဝမြင်းြျား၁၃၆ နှင့် နယ်စပ်ဝင်ထေက်ြှုြျား 
စသည်တုိကုိ့ ကုိင်တေယ်ရစာင့်ြကည့် စစ်ရေးအရေး 
ယူြှုြျား မပုလုပ်ြဲ့သည်။၁၃၇ မပည်တေင်းမပည်ပေိှ တုိင်း
ေင်းသားရြါင်းရောင်ြျားနှင့် အတုိက်အြံြျား ရပျာက်
ကေယ်သေားမြင်းနှင့် လုပ်ြကံြံေြှုြျားတေင် ပါဝင်ပတ်သက်
ြှုေိှြဲ့သည် ေူ၍လည်း သံသယေိှြဲ့ ြကပါသည်။၁၃၈

 ရနာက်ထပ် ဗုိလ်ြျုပ်ကကီးြင်ညွန ့ ် ရောင်
ေေက်ြဲ့ြှုြှာ ေဲတပ်ေေဲကုိ့ မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု မေစ်သည်။ 
ေဲတပ်ေေဲ၏့ အဂတိလုိက်စားြှုနှင့် အားနည်းြှုေိှသည် 
ေုိရသာ အမြင်ြျားကုိ တန်မပန်ေန် မေစ်ပါသည်။ မြန်ြာ
နုိင်ငံေဲ တပ်ေေဲေူ့၍ အြည်ရမပာင်းလဲြဲ့ မပီး ဥပရဒသစ်
ြျား၊ ြူဝါဒြျားနှင့် လက်စေဲစာအုပ်ြျား ရပါ်ထေက်လာ
ရအာင်ရောင်ေေက်ြဲ့သည်။၁၃၉ သုိရ့သာ်လည်း အေုိပါ 
ေဲတပ်ေေဲသ့စ်ကုိ တပ်ြရတာ်၏ ေည်ြှန်းြျက်နည်း
ဗျူောြျား အထရမြာက်ရစေန် ကူညီရောင်ေေက် 
ရပးေန်ေည်ေေယ်ြျက်မေင့် ေက်လက် ထိန်းြျုပ်ထား
ပါသည်။ တေားဝင်ထုတ်မပန်ြျက်အေ အေုိပါ ေဲတပ်ေေဲ ့
သည်ရသြျာစော သင်တန်းရပး ရလ့ကျင့်မြင်း ြံထားေ
သည့် လက်နက်ကုိင်အေေဲ မ့ေစ်မပီး နုိင်ငံ၏အရေးရပါ် 
ကိစ္စေပ်ြျားတေင် ကာကေယ်ရစာင့်ရေှာက် ရပးနုိင်သည် 
ေူ၍ရော်မပထား ပါသည်။ မပည်သူလူထုနှင့် ပုိ၍ြုိင်ြာ
သည့်ေက်ေံ ရေးတည်ရောက်မြင်းသည် ေန်သူကုိ
နိှြ်နင်းေန်နည်း ဗျူော၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ြု မေစ်မပီး 

၂၁ရနာက်ြံအရြကာင်းအော



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

“လူထုစစ်ပေဲ” အယူအေနှင့် ေက်စပ်ရနပါသည်။၁၄၀ 
“ကူညီပါေရစ” ေုိသည့် စကားစုမေင့် အရပါ်ယံ ရမပာင်း
လဲလာသည့် ေဲတပ်ေေဲ ့ အရပါ်လူထုအြကားြှာ ရြးြေန်း
ထုတ်ြှုြျားနှင့်အတူ ယံုြကည်ြှု နည်းပါးမြင်း၊ လက်
လှြ်းြီေန် ြက်ြဲမြင်းနှင့် အဂတိလုိက်စားြျားမေင့် 
ေက်လက်ေိှရနပါသည်။၁၄၁ ဗုိလ်ြျု ပ်ကကီးြင်ညွန ့ ်ထုတ်
ပယ်မြင်း ြံေမပီးရနာက်ပုိင်းတေင် မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု
ြျားကုိဝန်ကကီးြျုပ် သိန်းစိန် နှင့် ေဲြျုပ်ြင်ေီတုိက့ ေက်
လက်၍ ရောင်ေေက်ြဲ့သည်။၁၄၂

 ဤ အြျိန်ကာလြျားအတေင်း လက်နက်ကုိင်
တပ်ေေဲြ့ျားအား ရြတ်ြီရအာင် အစီအစဉ်ြျားြျ၍  
တစ်ေုန်ထုိး ရောင်ေေက်ြဲ့ပါသည်။ ကာကေယ်ရေး
စစ်လက် နက်ပစ္စည်းစက်ရံုြျား ေေံ မ့ေိုးတုိးတက်လာ
ြှုနှင့်အတူ တပ်ြရတာ်ပုိင် ကုြ္ပဏီြျားအားမေင့် လက်
နက်နှင့် စေြ်းရောင်ေည် မြင့်ြားရအာင် ရောင်ေေက်
ြဲ့သည်။ ဒံုးလက်နက်စနစ်ြျား၊ တုိက်ရလယာဉ်ြျား၊ 
ရေတပ် ရေယာဉ်ြျားနှင့် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းြျား 
ဝယ်ယူမြင်းြျား သည် မပင်ပေန်ကာကေယ်ေန်ေုိသည့် 

အရမြြံမေင့် လုပ်ရောင်ြဲ့
သည်။၁၄၃ ထုိသုိလု့ပ်ရောင်
မြင်းြျားသည် တပ်ြရတာ် 
သည်ယင်း၏လြ်းရြကာင်း
ကုိ ေက်သေားနုိင်ေန် နှင့်မပည်
တေင်း မပည်ပြှ ေိအားရပးြှု
ြျားကုိ ြုြံကာကေယ်ေန်အ
တေက် ပုိ၍တုိးတက်ြှုကုိမေစ်
ရစြဲ့သည်။

            သုိရ့သာ်လည်း တပ်
ြရတာ်သည် ရနာက်မပန်
သေားသည် ေူသည့် အမြင်
ြျားလည်း အမြားတစ်ေက် 
ြှာ ေိှြ့ဲပါသည်။ သန်းရေွှသည် 
ရမြ လျ င် တ ပ် ေ င်း ြျား ကုိ  
ကကီးြားစော တုိးြျဲြ့ဲ့ မပီး ဗြာြ
ေုတ်ရသာ တုိင်းေင်းသား 
ရဒသြျားတေင် တပ်အရမြ

ြျြှုြျား ြျားစောမပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။ တစ်ြျိန်တည်းြှာပင် 
စုရောင်းြဲ့ရသာတပ်သား ြျား၏ အေည်အရသေး
ြျားြှာ သိသာစော ကျေင်းြဲ့ မပီး တပ်ေင်းြျားကုိ ကုိယ့်

အားကုိယ်ကုိး ေပ်တည်ေန်လည်း ညွှ န်ြကားြှုြျားေိှ
သည့်အတေက် လူအ့ြေင့်အရေး ြျ ိုးရောက်ြှုြျားမြင့်
တက်ြဲ့ပါသည်။ တပ်ြရတာ်သည် ပဋိပက္ခမေစ်ပေား
ောရဒသြျားတေင် “မေတ်ရလးမေတ်” အစီအစဉ်အား 
ရတာ်လှန်ပုန်ကန်ြှုကုိ တန်မပန်တုိက် ြုိက်သည့် နည်း
ဗျူောအမေစ် ေက်လက် သံုးစေဲလျက်ေိှပါသည်။၁၄၄ 
ရမြလျင်တပ်ြေဲြျားသည် ေောြျားေိှ အိြ်ြျားကုိအကကိြ်
ကကိြ်ြီးရိှု ့မြင်းနှင့် ရဒသြံတုိအ့ား အစုလုိက်အမပုံ
လုိက် ရနောရမပာင်းရေွှရ့စမြင်းြျား မပုလုပ်ြ့ဲပါသည်။၁၄၅ 

 ဗုိလ်ြျုပ်ကကီးြင်ညွန ့၏် ရနာက်ထပ်ရောင်
ေေက်ြဲ့ြှုတစ်ြုြှာ တပ်ြရတာ်အစုိးေသည် ၁၉၈၉ ြု
နှစ် ြှ  ၂၀၁၀ မပည့်နှစ်အတေင်း တုိင်းေင်းသားလက်
နက်ကုိင်အေေဲအ့စည်းြျား ြျားစောနှင့် အပစ်အြတ် 
ေပ်စဲရေး မပုလုပ်နုိင်ြ့ဲပါသည်။၁၄၆ ထုိအောသည် တပ်ြ
ရတာ်အရနမေင့် တုိက်ြုိက်စောအေေဲ ့ အနည်းငယ်သာ
ေိှသည့် အရနအထားကုိ ရောက်ေိှသေားမပီး တပ်အ
ြျားစုသည် နယ်ရမြစုိးြုိးရေးနှင့် စီးပေားရေးလုပ်ငန်း
ြျားကုိ ရောင်ေေက်ြဲ့ ြကပါသည်။ အပစ်အြတ်ေပ်
စဲြဲ့သည့် အေေဲြ့ျားအား မပည်သူစ့စ်အမေစ် ရမပာင်းလဲ
ေန်ရောင်ေေက်ြဲ့ြှုြျား ေိှ ြဲ့ မပီး အေုိပါ ရတာင်းေုိြှု
ရြကာင့် အပစ်ေပ်အေေဲြ့ျား အတေင်း ထပ်ြံ ကေဲသေားမြင်း
ြျားလည်း မေစ်ရပါ်ြဲ့ပါ သည်။ နယ်စပ်ရဒသ ေေံ မ့ေိုးရေး 
(လက်နက်ကုိင်ပဋိပက္ခ မေစ်ပေားြဲ့သည့်ရဒသြျား)
ေည်ေေယ်ြျက်မေင့် နယ်စပ် ရေးောဝန်ကကီးဌာနကုိ ေေဲ
့စည်းြဲ့ပါသည်။ တုိင်းေင်းသား ရဒသြျားအတေင်း 
(ဗြာြေုတ်ရသာ အမြားတုိင်းေင်း သားြျား) ထုိကဲ့
သုိရ့ောင်ေေက်မြင်းမေင့် ယင်းတုိ ့အားသာြျက် ပုိြုိေေိှ
ကာ တုိင်းေင်းသားလက်နက်ကုိင် အေေဲ ့ အစည်းြျား
ကုိ အားနည်းသေားရစေန် မေစ်သည်။ 

 အေုိပါ နည်းဗျူောသည် အစုိးေအားအ
ြျ ို ့ နယ်ရမြအသစ်ြျားကုိ ထိန်းြျုပ်နုိင်ေန် အကူအ
ညီမေစ်ရစြဲ့သလုိ အစုိးေအရနမေင့် နုိင်ငံရေးအေ 
ရေေးရနေးေန်လည်း မငင်းေုိြဲ့သည်။ ထုိရ့နာက်အ
ပစ်အြတ်ေပ် အေေဲြ့ျားကုိ တင်းကျပ်သည့် အရနအ
ထားမေင့် တပ်ြရတာ် ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက်ေိှ နယ်မြား
ရစာင့်တပ်အမေစ် ရမပာင်းလဲေန် ရတာင်းေုိြဲ့သည့်
အတေက် ၂၀၁၁ ြုနှစ်တေင် အပစ်ေပ်စဲမြင်းြျား ကျ ိုး
ပျက်ကာ တုိက်ပေဲြျား မပန်လည်မေစ်ပေားလာြဲ့သည်။
 

ဤအြျိန်ကာလြျားအတေင်း 
လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲ ့

ြျားအားရြတ်ြီရအာင် 
အစီအစဉ်ြျားြျ၍ 

တစ်ေုန်ထုိး 
ရောင်ေေက်ြဲ့ပါသည်။ 

ကာကေယ်ရေးစစ်လက်နက် 
ပစ္စည်းစက်ရံုြျား 

ေေံ မ့ေိုးတုိးတက်လာြှု
နှင့်အတူ တပ်ြရတာ်ပုိင်

ကုြ္ပဏီြျားအားမေင့် 
လက်နက်နှင့် စေြ်း 

ရောင်ေည်မြင့်ြားရအာင် 
ရောင်ေေက်ြဲ့သည်။  

၂၂



အပစ်အြတ်ေပ်စဲရေး ကာလသည် အပစ်ေပ်
တုိင်းေင်းသား လက်နက်ကုိင် အေေဲအ့စည်းြျားကုိ
ဘဏ္ဍာရေး အေင်းအမြစ်ြျားစောမေင့် ရထာက်ပ့ံြှု ေိှြဲ့ 
သလုိတပ်ြရတာ်၏ စစ်တုိးြျဲြ့ျထားြှုြျားကျယ်မပန ့်
 စောရောင်ေေက်ြဲ့ပါသည်။ ထုိအ့မပင် သဘာဝအေင်း 
အမြစ်ြျား လေန်စောထုတ်ယူြှုြျား ေိှြဲ့သည့်အတေက် 
တုိင်းေင်းသားရဒသြျားတေင် ထိြုိက် ြံစားေကာနာ
ြကည်းြှုြျား ြျားစောမေစ်ရပါ်ြဲ့ပါသည်။ ေလဒ်အရန
မေင့် ၂၀၁၁ ြုနှစ်ရနာက်ပုိင်း အသစ်ရသာ ပဋိပက္ခြျား
မြင့်တက်လာြဲ့ပါသည်။ တပ်ြရတာ်၏ အမငင်းပေား
ေေယ်ော ရောင်ေေက်ြှုြျားသည်လည်း ယြင် ေယ်စု
နှစ်ြျား ထက်ပုိြုိ ရမြာက်လှန ့ြ်ှုကုိ မေစ်ရပါ်ရစြဲ့ပါ
သည်။

ဒီြုိကရေစီနည်းလြ်းကျ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ
အတေက် NLD ၏ ရြျှာ်ြှန်းြျက်

 ၁၉၈၈ ြုနှစ်ြှ စ၍အေပ်သားအစုိးေမေစ်ရေး
နှင့်တပ်ြရတာ်ကုိ အေပ်သားအစုိးေရအာက် ထားေိှ
ရေးသည် ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်၏ အဓိကနုိင်ငံ
ရေးလှုပ်ေှားြှု မေစ်ြဲ့ပါသည်။ တပ်ြရတာ်ကုိတည်
ရထာင်ြဲ့သူ၏သြီး တစ်ဦးအရနမေင့် တပ်ြရတာ် အ
ရပါ်တေင်အစဉ် ရလးစားြှု ေိှြဲ့ မပီး တပ်ြရတာ် မပိုကေဲ
ြှုကုိလည်း အလုိြေိှ ရြကာင်း အမြဲရော်မပြ့ဲပါသည်။၁၄၇  
တပ်ြရတာ်၏ မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုကုိသာ အစဉ်အ
ရလးရပး ရမပာေုိြဲ့ပါသည်။၁၄၈ အထူးသမေင့် တပ်ြ
ရတာ်ကုိ အေပ်သားအစုိးေ ထိန်းြျု ပ်ြှုရအာက်ရောက်
ေိှရေးနှင့် မပည်သူလူထုက ရလးစားမပီး ဂုဏ်ေိှသည့်
တပ်ြရတာ် မေစ်ရေးတုိကုိ့ ရမပာေုိြဲ့ မပီး တပ်ြရတာ်
၏ရောင်ေေက်ြျက်ြျား သည်မပည်သူလူထုနှင့်တုိင်း 
မပည်ကုိ ထိရောက်စော ကာကေယ် ရစာင့်ရေှာက်ြှု ရပး
နုိင်ေြည် ေုိသည့် အြျက်ကုိ အရလးရပး ရော်မပြဲ့
ပါသည်။၁၄၉ 

 အေုိပါ အမြင်ြျားသည် နုိင်ငံရေး သိပ္ပပံညာ
ေှင်ေယ်မြူေယ် ေန်တင်တန်၏ “ပရော်ေက်ေှင်
နယ်တပ်ြရတာ်” အယူအေကုိ ရောင်မပန်ေပ်ရန
မပီးအရနာက်တုိင်း ဒီြုိကရေစီ ရောင်ေေက်ြှု ပံုစံြျ ိုး 
မေစ်ပါသည်။၁၅၀ ၁၉၉၀ မပည့်နှစ် အရစာပုိင်းကာလြျားြှ 

စ၍ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်သည် သူြ၏ ေည်ြှန်း
ြျက်ပန်းတုိင်ြျားကုိ “လစ်ဘေယ် ဒီြုိကရေစီ”၁၅၁ 
အယူအေအေ ေည်ညွှန်းရမပာေုိြဲ့ကာ အေုိပါ
အရတေးအရြါ်ြျား ကုိရဒသနှင့် ကုိက်ညီရအာင် မပု
လု ပ် နုိ င် ရြကာ င်း နှ င့် အ ထူး
သမေင့်မြန်ြာ့ယဉ်ရကျးြှုနှင့် 
ဗုဒ္ဓဘာသာအရတေးအရြါ်၁၅၂ 

တုိမ့ေင့်လည်းသင့်ရလျာ်ရြကာင်း
ရမပာေုိြဲ့ပါသည်။ သုိရ့သာ်
လည်း ထုိအြျိန်ြှစ၍ သူြ၏ 
ရေးသားြှုြျားနှင့် ြိန ့ြ်ေန်းြျား
တေင် အင်စတီကျူးေှင်းြျား 
စီစဉ်ထားေိှြှုတုိနှ့င့် ပတ်သက်၍ 
အနည်းငယ်သာ ထည့်သေင်း
ရမပာေုိရေးသားြဲ့ မပီး အထူး
သမေင့် အာဏာေှင်ဝါဒြျုပ်
မငိြ်းေန် အရလးရပး ရမပာေုိြဲ့သည်။ ထုိရ့ြကာင့် 
အာဏာေှင်စနစ် ရတာ်လှန်သည့် စိတ်ဓာတ်ြျား မပန ့်
ပေားရအာင်မြင်ရေးသည် အစုိးေ တေားဝင်ြူဝါဒ
ြျားနှင့် အင်စတီကျူးေှင်းြျားကုိ မပ မုပင်ရမပာင်းလဲ
ေန်ကကိုးစားမြင်းထက် ပုိ၍ အရလးရပးြဲ့ရြကာင်း 
ရတေေ့ပါသည်။၁၅၃

 သုိရ့သာ်မငားလည်း လစ်ဘေယ် ဒီြုိကေက် 
တစ်စံနှုန်းြျားကုိ အရမြြံရသာ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍနှင့် 
ပတ်သက်သည့် အစီအစဉ်ြျားနှင့် လံုမြုံ ရေးတပ်ေေဲ ့
ြျားသည် မပည်သူလူထု၏ အြေင့်အရေးြျားကုိ ရလး
စားလုိက်နာေန် လုိအပ်ြှု စသည်တုိကုိ့ သူြ၏ြိန ့ြ်ေန်း
နှင့် ရေးသားြှုြျားတေင် ရတေနုိ့င်ပါသည်။ အမြားသူြ
၏အရေးကကီးရသာ ေပ်တည်ြျက်ြှာ သူြ၏ ေြင် 
တည်ရထာင်ြဲ့သည့် တပ်ြရတာ်သည် ဦးရနဝင်း တပ်
ြရတာ် ထက်ပုိြုိ ယံုြကည်ြှု ြံေရသာ  ဂုဏ်ယူနုိင်ရသာ 
တပ်ြရတာ် မေစ်ရစေန်နှင့် မပည်သူလူထုကုိအရမြမပု
ဦးတည်ရသာ တပ်ြရတာ်မေစ်ေန်တုိ ့မေစ်ပါသည်။၁၅၄

 
 ၁၉၉၉ ြုနှစ်တေင် NLD ြှ ထုတ်ရဝြဲ့ရသာ ြူ 
ဝါဒစာတြ်းတေင် “တပ်ြရတာ်သည် ဒီြုိကရေစီအ
ရလ့အကျင့်ြျားကုိ ကာကေယ်လုိက်နာ မေည့်ေည်း
ရပးနုိင် သည့်ဂုဏ်သိက္ခာေိှရသာ တပ်ြရတာ်မေစ်သင့်
သည်” ေူ၍ရော်မပထားပါသည်။၁၅၅ တပ်ြရတာ်အား 
အေပ်ဘက် ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက် ရောက်ေိှရေး၊ အစုိးေ
ဌာနြျားတေင် ရနောယူြှုြျားကုိ ေယ်ေှားရေးနှင့်စစ်

၁၉၈၈ ြုနှစ်ြှစ၍ 
အေပ်သားအစိုးေမေစ်ရေးနှင့် 
တပ်ြရတာ်ကို 
အေပ်သားအစိုးေရအာက် 
ထားေှိရေးသည် 
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်၏ 
အဓိကနိုင်ငံရေးလှုပ်ေှားြှု 
မေစ်ြဲ့ပါသည်။ 

၂၃ရနာက်ြံအရြကာင်းအော



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ဘက်ြှ အေပ် ဘက်ဌာနသုိ ့ရမပာင်းရေွှ ့ ရနောြျထား
ြှုြျားအေံုး သတ်ရေး တုိကုိ့လည်း ရော်မပထားပါ
သည်။ အေည်အတေက်ကုိ အရမြြြံဘဲ အေည်အ
ြျင်းကုိ အရမြမပု သည့် စစ်ြှန်ရသာ မပည်သူတ့ပ်ြ
ရတာ်မေစ်ရေးအတေက် ရလ့ကျင့် သင်တန်းရပးြှု၊ လူ
သားအေင်းအမြစ်နှင့် လစာ စသည့်ကိစ္စေပ်ြျားကုိ
လည်း ထည့်သေင်းရော်မပ ထားပါသည်။

 ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်သည် အေုိပါကာလ 
ြျားအတေင်းဒီြုိကရေစီ အရေးအတေက် ရတာင်းေုိြဲ့
ောတေင်ထိပ်တုိက်ရတေေံု့မြင်းကုိ ရေှာင်ေှားြဲ့ မပီး သူြ
သည်တပ်ြရတာ်အား ရလးစားရြကာင်းနှင့် တပ်ြရတာ် 
ရြါင်းရောင်ြျားသည် သူတုိအ့ာဏာလက်လွှတ် 
ေံုးရှံုးေြည့် အရမြအရနအထား ရြကာက်ေေံစုိ့းေိြ် ရန
သည်ကုိ စိတ်ြရကာင်းရြကာင်း ရမပာေုိမပီး  ကုိယ် ြျင်း
စာရထာက်ြံသည်ကုိ ထပ်တလဲလဲ ရမပာေုိရလ့ေိှ
သည်။ သူြသည် အြကြ်းြေက်သည့်နည်းမေင့် လှုပ် 
ေှား ရတာင်းေုိြဲ့သည်။၁၅၆ ထုိသုိ ့လုပ်ရောင်ေမြင်းြှာ 
အြျား ယံုြကည်သကဲ့သုိ ့ ကျင့်ဝတ်ဝတ္တ ေားရြကာင့် 
ြေုတ်ဘဲ လက်ရတေ ့ နုိင်ငံရေး အရမြအရနရြကာင့် 
မေစ်ပါသည်။ ဤနည်းလြ်းသည် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် 
အုပ်ြျုပ်ရသာ အစုိးေြျားကုိ လေယ်လေယ်ကူကူ အနုိင် 
ယူ နုိင်လိြ်ြည် ြေုတ်ရပ။ ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည် 
အရပါ် တပ်ြရတာ်က တံုမ့ပန်ရောင်ေေက်ြှုြျားသည် 
သူြအားမပည်တေင်း သာြက နုိင်ငံတကာ ြှာပါအား 
ရပးရထာက်ြံြှု မြင့်တက်ရစြဲ့ကာ ညေနိှိင်ုးရေေးရနေး
ေြည့် အရမြအရနကုိ  မေစ်ရပါ်ရစြဲ့ပါသည်။ ရနာက်
ထပ်သူြ၏ အြကြ်းြေက်နည်း ကုိရေေးြျယ်ေမြင်း
ြှာ“လက်နက် အားကကီးသူက အနုိင်ေယူမြင်း” ေုိ
သည့်အယူအေ ကုိလူထုစိတ်ထဲ စေဲမြဲသေားမပီး လက်
နက်ကုိင် ပဋိပက္ခ ကုိပုိြုိေှည်ြကာရစကာ ဒီြုိကရေစီ
ကုိလည်း ရထာက်ပ့ံြှုရပးနုိင်ြည် ြေုတ်ရသာရြကာင့်
မေစ်ပါသည်။၁၅၇

 တေားဥပရဒ စုိးြုိးရေးသည်လည်း သူြ၏ 
နုိင်ငံရေး ရြျှာ်ြှန်းြျက် ရနာက်တစ်ြု မေစ်ပါသည်။ 
၁၉၉၁ ြုနှစ်တေင် ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်သည် “ရေေး 
ရကာက်ြံ ဥပရဒမပုလွှတ်ရတာ်နှင့် လေတ်လပ်သည့်
တေားစီေင်ရေး ြေိှလျှင် အာဏာပုိင်တုိ၏့ ဥပရဒမပ
ဋ္ဌာန်းြှုြျားသည် ြျှတြှု ြေိှဘဲ လက်ြံနုိင်ရလာက် 
သည့် စံနှုန်းြျားပါဝင်ရသာ တေားစီေင်ရေးေိှနုိင်ြည် 
ြေုတ် ” ေူ၍ ရေးသားြဲ့ပါသည်။၁၅၈ ၁၉၉၆ ြုနှစ်တေင် 
“ဥပရဒ ကကီးစုိးြှုြေိှသည့် အစုိးေရအာက်တေင် ရနထုိင် 

မြင်းသည်  ြင်းြဲ့စနစ်ရအာက်တေင် ရနထုိင်မြင်းထက် 
ြျားစော ေုိးေေားရြကာင်း” ရေးသားြဲ့ပါသည်။ စာေေက် 
ရပါ်ြှာသာေိှသည့် ဥပရဒသည် အဓိပ္ပာယ်ကင်းြဲ့ မပီး 
နုိင်ငံ ရြါင်းရောင်ြျားြှသာ ယင်းတုိ၏့ လုိလားြျက် 
ပန်းတုိင်ြျား ရောက်ေိှရအာင် လုပ်ရောင်သေားနုိင်ပါ 
သည်။ ြျှတ၍ ပေင့်လင်းမြင်သာြှုေိှေိှ ရောင်ေေက်နုိင်ြှ 
သာလျှင် ဥပရဒသည် အဓိပ္ပာယ်ေိှကာ တန်ေုိးေိှနုိင်
ြည် မေစ်မပီးမပည်သူလူထုြှလည်း တေားြျှတြှုကုိ 
နားလည် လာနုိင်ြည် မေစ်သည်။၁၅၉ 

ပထြ အေပ်ဘက်-စစ်ဘက် 
ရပါင်းစပ်အစုိးေ (၂၀၁၁ - ၂၀၁၆)

 ၂၀၁၀ မပည့်နှစ် နုိဝင်ဘာလတေင် အမငင်းပေား
ေေယ်ောြျား ပါဝင်သည့် ရေေးရကာက်ပေဲကုိ ကျင်းပြဲ့
မပီး တပ်ြရတာ် ရကျာရထာက်ရနာက်ြံ မပည်ရထာင်
စုြက့ံြုိင် ရေးနှင့်ေေံ မ့ေိုးရေးအသင်းြှ ပါတီအမေစ် 
ရမပာင်းလဲလာ သည့်မပည်ရထာင်စုြက့ံြုိင်ရေး နှင့်ေေံ ့
မေိုးရေးပါတီက အနုိင်ေေိှြဲ့ပါသည်။ NLDသည် စစ်
တပ်ြှ နုိင်ငံရေး အြန်းကဏ္ဍရနောြျားစော ယူထား
မပီးရြးြေန်း ထုတ်စောြျား ေိှသည့် လူထုေန္ဒြံယူပေဲ
မေင့်အတည်မပုြဲ့သည့် ၂၀၀၈ ြုနှစ်ေေဲစ့ည်းပံုအရမြ
ြံဥပရဒကုိ ေန ့က်ျင် မပီး ၂၀၁၀ မပည့်နှစ် ရေေးရကာက်
ပေဲတေင် ဝင်ရောက်မြင်း ြမပုဘဲ သပိတ်ရြှာက်ြဲ့ပါ
သည်။ 

 ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒပါ အရမြြံြူ တစ်ြု
မေစ်သည့် “စစ်ြှန်မပီးစည်းကြ်းမပည့်ဝရသာ ပါတီစံု
ဒီြုိကရေစီစနစ်”၁၆၀ ေုိသည့် အြျက်သည် တပ်ြရတာ်
ကုိနုိင်ငံရတာ်၏  အြျ ိုးသား နုိင်ငံရေးအြန်းကဏ္ဍ
တေင်ဦးရောင်ြှုကုိ မေစ်ရပါ်ရစလာပါသည်။၁၆၁ အေုိပါ
ဦးရောင်ြှုကုိ အရထာက်အကူ မေစ်ရစေန်အတေက်
လွှတ်ရတာ်ြျားတေင်တပ်ြရတာ်ြှ ကုိယ်စားလှယ်ရန
ော ၂၅ ောြုိင်နှုန်း၁၆၂ ေယူထားမြင်းနှင့်  ကာကေယ်ရေး
ဝန်ကကီးဌာန၊ မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် နယ်စပ်ရေး
ောဝန်ကကီးဌာနတုိအ့တေက် ဝန်ကကီးနှင့် ဒုဝန်ကကီးြျား
ကုိကာကေယ်ရေး  ဦးစီးြျုပ်က လက်ေိှ တပ်ြရတာ်
သားြျားြှ ရေေးြျယ်နုိင်ြှုနှင့် ထုတ်ပယ်နုိင်ြှု အြေင့်
အာဏာကုိ ေယူထားပါသည်။၁၆၃ ထုိမ့ပင် တပ်ြရတာ်
သည် စစ်ေင်ရေးေုိင်ော လုပ်ပုိင်ြေင့် အာဏာကုိ
လည်း ေယူထားပါသည်။ အြန်း ၃.၂ တေင် အရသးစိတ်
ရေေးရနေးထားပါသည်။  ပုိ၍ အရေးကကီးသည့် အြျက်

၂၄



တစ်ြျက်ြှာ ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံ ဥပရဒ  မပင်ေင်ောတေင် 
လွှတ်ရတာ်၏ ၇၅ ောြုိင်နှုန်း ရကျာ်ရထာက်ြံြှုေ
ေိှြှသာ မပင်ေင်နုိင်ြှုသည် တပ်ြရတာ်ကုိ ဗီတုိအာ
ဏာရပးထားသည့် ပံုစံြျ ိးုမေစ်ပါသည်။၁၆၄ အေုိပါမပဋ္ဌာန်း
ြျက်ြျားသည် တပ်ြရတာ်ကုိ ဒီြုိကရေစီကူးရမပာင်း
ရေးမေစ်စဉ်တေင် “ရစာင့်ရေှာက် အုပ်ထိန်းသူ ”အမေစ် 
ေက်လက်တည်ေိှရစြဲ့ မပီး ယင်း၏ အရတေးအရြါ်
နှင့်ကုိယ်ကျ ိုးစီးပေားကုိ ကာကေယ်ေန် အတေက်မေစ်ရစ
ြဲ့ပါသည်၁၆၅။ 

 ၂၀၁၀ မပည့်နှစ် ရေေးရကာက်ပေဲအမပီး ယြင် 
တပ်ြရတာ်အစုိးေ၌ အေင့် (၄) ရနောတေင်ေိှမပီး ဝန် 
ကကီးြျုပ် တာဝန်ယူြဲ့သည့် ဦးသိန်းစိန်သည် သြ္မတ
မေစ်လာမပီး တပ်ြရတာ် အစုိးေလက်ထက် အေင့်
 (၃) ရနော၌ ေိှြဲ့သူ သူေဦးရေွှြန်းသည် မပည်သူလ့ွှတ်
ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌ မေစ်လာြဲ့ပါသည်။ တပ်ြရတာ် ကာကေယ်
ရေးဦးစီးြျုပ်အမေစ် အြျ ိုစ့စ်ဗုိလ်ြျုပ်ြျားထက် အ
နည်းငယ် သက်တြ်းနုသည့် ဗုိလ်ြျုပ်ကကီး ြင်းရအာင်
လိှင်ုကုိ ကာကေယ်ရေး ဦးစီးြျုပ်ရနောအား ြန ့အ်ပ်ြဲ့
ပါသည်။ ရေေးရကာက်ပေဲမပီး ေက်ပုိင်းအတေင်းတေင် ရဒါ်
ရအာင်ေန်းစုြကည်ကုိ ရနအိြ်အကျယ်ြျုပ်ြှ လွှတ်
ရပးြဲ့ပါ သည်။ 

 သြ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် နုိင်ငံရေးနှင့် စီးပေား
ရေးမပုမပင် ရမပာင်းလဲြှုြျား မပုလုပ်ြဲ့ မပီး သတင်းြီဒီ 
ယာြျားကုိ လေတ်လပ်ြှုရပးမြင်း၊ စာရပ ထုတ်ရဝြေင့် 
ကန ့သ်တ်ြှုြျားကုိ ရမေရလျှာ့ရပးမြင်း၊ အေပ်ဘက်
အေေဲ ့ အစည်းြျားကုိ ြေင့်မပုရပးမြင်း၊ နုိင်ငံရေးအကျဉ်း
သားြျားကုိလွှတ်ရပးမြင်း၊၁၆၆ မပည်ပရောက် အတုိက်ြံ 
လှုပ် ေှားသူြျားကုိ မပန်လာေန် ေိတ်ရြါ်မြင်း၊ နုိင်ငံတ
ကာကူညီရေး အေေဲအ့စည်းြျားကုိ ကကိုေုိမြင်းနှင့် 
၁၉၆၂ ြုနှစ်ြှစ၍ ြမြင်ရတေြ့ဲ့ေသည့် ေင်းနီှးမြေု ပ်
နံှြှုြျားကုိ ေိတ်ရြါ်မြင်း စသည်တုိကုိ့ ရောင်ေေက်ြဲ့
သည်။ ထုိမ့ပင် တေားဥပရဒ စုိးြုိးြှု အားရကာင်းမြင်း
မေင့်လူအ့ြေင့်အရေး၊ လေတ်လပ်ြှုနှင့် ဒီြုိကရေစီ အလုိ
အရလျာက်၁၆၇ အားရကာင်းလာြည်  ေုိသည့် အြျက်
ကုိအရမြြံမပီး တေားဥပရဒ စုိးြုိးြှုကုိ အရလးထား 
ရောင်ေေက်ြဲ့သည်။ လံုမြုံ ရေးနှင့် တေားစီေင်ရေး 
ကဏ္ဍြျားကုိ သက်ရောက်ြှု ေိှရစြည့် လေတ်လပ်
ရသာတေားစီေင်ရေး စနစ် အားရကာင်းရစေန် အစ
မပုရောင်ေေက်ြဲ့ပါသည်။ (အြန်း ၃၊ ၄၊ ၅ တေင် ရေေး
ရနေးထားပါသည်)။

 တပ်ြရတာ်၏ မပ မုပင်ရမပာင်းလဲရေးြျားတေင် 
ကြကထမပုြဲ့ြှုနှင့် အြျိန်အြါအေ အာဏာြျား စေန ့်
လွှတ်ေန် ြေိှရသးသည့် အရြကာင်းေင်းြျားကုိ ေှင်း
မပြ့ဲြှု ြျားစောေိှြ့ဲပါသည်။၁၆၈ တပ်ြရတာ်၏ ဒီြုိကရေစီ 
မပု မပင် ရမပာင်းလဲြှု လြ်းရြကာင်းအရပါ် ေေင့်ရပးြှု (သုိ)့
ကကိုက်နှစ်သက်ြှု ြေိှြဲ့သည့် အြျက်ြျားကုိ အြန်း 
၂.၂ တေင် ကျယ်ကျယ်မပန ့မ်ပန ့ ်ထည့်သေင်း ရော်မပထားပါ
သည်။ ၂၀၁၅ ြုနှစ်တေင် တပ်ြရတာ်ကရေးသား
ြဲ့သည့် စက္က ူမေူစာတြ်းတေင် မြန်ြာနုိင်ငံ၏ စီးပေား
ရေးအကျ ိုးရကျးဇူးြျား ေေိှလာမြင်းသည် ကြ္ဘာ
တစ်ဝန်းြှ မြန်ြာ့ဒီြုိကရေစီ မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုကုိ 
အသိအြှတ်မပ မုြင်း၊ ပေင့်လင်းမြင်သာြှုေိှမြင်းနှင့် မပည်
တေင်းနုိင်ငံရေး တည်မငိြ်လာမြင်းတုိရ့ြကာင့် မေစ်
ရြကာင်းကုိ ရော်မပထားပါသည်။၁၆၉ တပ်ြရတာ်
သည် “တာဝန်ယူြှု ြပါသည့် အာဏာြျား” ကုိေယူ
ထားလုိေန် ေိှပါသည်။ ၁၇၀ ေုိလုိသည်ြှာ ယင်းတုိ၏့ စီး
ပေားရေးြျား ေက်လက်ရောင် ေေက်နုိင်ေန်နှင့် အရပါ်
စီးေေိှထားသည့် ရနောြျားကုိ ေက်လက် ထိန်းသိြ်း
နုိင်ေန် မေစ်ပါသည်။ တစ်ေက်တေင်ရတာ့ အေုိပါ အ
ြျက်ြျားရြကာင့် အစုိးေ လုပ်ရောင်ြှုြျား အြက်
အြဲနှင့် ြကုံ ရတေရ့နေပါသည်။ 

 အရမပာင်းအလဲြျား မေစ်ရပါ်လာမြင်းရြကာင့်
သာြန်မပည်သူြျားနှင့် ၂၀၀၈ ြုနှစ်ကတည်းက စ၍
ကကီးထေားလာသည့် အေပ်ဘက် အေေဲအ့စည်းအတေက် 
လေတ်လပ်ြှုြျားေိှလာပါသည်။၁၇၁ အေုိပါ အရေေအ့ရမပာင်း
သည်အစုိးေစနစ် ထိပ်ပုိင်းတေင်လည်း ပုိ၍ဗေုေန် 
လာသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ အာဏာကုိ အဓိက ရြါင်း
ရောင်သံုးရနောအြကား ြေဲရဝြဲ့ပါသည်။၁၇၂ သုိရ့သာ်
လည်းအစုိးေအသစ်တေင် အားလံုးပါဝင်ြှု ြေိှသည့် 
အရနအထား ေိှရနေဲ မေစ်ပါသည်။ အထူးသမေင့်
အြျ ိုးသြီး ပါဝင်ြှုနှင့် လူနည်းစု တုိင်းေင်းသားြျား
ပါဝင်ြှု အားနည်းပါသည်။
 အထက်တေင် ရော်မပြဲ့သည့် အရမပာင်းအလဲ 
ြျားသည် အေပ်ဘက်အုပ်စုိးြှု အမပည့်အ၀သုိရ့ောက် 
ေိှေန် ပထြအေင့်အရနမေင့် ြေိှြမေစ် ကုိယ်စားမပု 
သည်ေူ၍ရတာ့ေုိ၍ ြေရပ။ အထူးသမေင့် ဒီြုိကရေ
စီရေှေ့က် တုိးတက်လာေန်အတေက် တုိင်းေင်းသား 
လက်နက်ကုိင်ပဋိပက္ခြျား ြျုပ်မငိြ်းြှုအရပါ်တေင်ြူ
တည်ရနရြကာင်း ရမပာေုိြှုြျား မြင့်တက်လာပါသည်။ 
လက်ရတေတ့ေင်ြူ ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှစ၍ ပဋိပက္ခြျား
ပုိြုိမြင့်တက်ြှု ေိှလာပါသည်။၁၇၃

၂၅ရနာက်ြံအရြကာင်းအော



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

 ၂၀၁၂ ြုနှစ် ဧမပီလတေင် NLD သည်ြကား
မေတ် ရေေးရကာက်ပေဲအားမေင့် လေတ်ရတာ်ြျားအတေင်း 
ဝင်ရောက်လာပါသည်။ အေုိပါ ဝင်ရောက်လာြှု
သည်ဒီြုိကရေစီအတေက် ရအာင်မြင်ြှု တစ်ြုအရန
မေင့်နုိင်ငံ တကာြှ ကျယ်ကျယ်မပန ့မ်ပန ့ ် ကကိုေုိြဲ့ ြက
ပါသည်။ ဤအောသည် NLD၏ ပထြဦးေံုး တပ်
ြရတာ်နှင့် အတူတေားဝင် နုိင်င့ံရေးောတေင် အတူ
ရောင်ေေက်ြှု မေစ်လာပါသည်။ ရဒါ်ရောင်ေန်းစု ြကည်
နှင့် အစုိးေ-တပ်ြ ရတာ်ရြါင်းရောင်ြျားအြကား
ယံုြကည်ြှုလည်း မပန်မြင့်တက်လာပါသည်။ ရဒါ်ရအာင်
ေန်းစုြကည်သည် မပည်သူလ့ွှတ်ရတာ် ဥက္က ဋ္ဌသူေ
ဦးရေွှြန်းနှင့် အလေန်နီးစပ်ြှုေိှမပီး သြ္မတ ဦးသိန်းစိန်
နှင့်ကာကေယ်ရေး ဦးစီးြျု ပ် ဗုိလ်ြျု ပ်ြှူးကကီးြင်းရအာင်
လိှင်ုတုိနှ့င့်လည်း အကကိြ်ကကိြ် ရတေေံု့ရေေးရနေးြှုြျား 
ေိှြ့ဲပါသည်။၁၇၄  သြ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ရနာက်ကေယ်
ြှရကာင်းစော ကကိုးကုိင်ထားသည့် အာဏာလေဲရမပာင်း
ြှုတေင် နာြံြှုေိှေိှမေင့် ရောင်ေေက်ြဲ့ပါသည်။၁၇၅ 

 NLD ၏ တပ်ြရတာ်ကုိ နုိင်ငံရေးြှ ေယ်ထုတ် 
လုိသည့် အစီအစဉ်သည် ေက်လက် တည်ေိှရနပါ 
သည်။ NLD ၏ ၂၀၁၅ ြုနှစ် ရေေးရကာက်ပေဲ ရြကညာ 
ြျက်တေင် “တပ်ြရတာ်သည် နုိင်ငံအတေက် ြေိှြမေစ် 
အေေဲအ့စည်း မေစ်ပါသည်။ တပ်ြရတာ်သည် ဒီြုိကရေ
စီ ြူြျားကုိ ြုြံကာကေယ်မပီး အားလံုး၏ ဂုဏ်ယူေသည့် 
အေေဲအ့စည်း မေစ်ေြည်”၁၇၆ ေုိမပီး ထည့်သေင်း ရော်မပ
ထားပါသည်။ ထုိမ့ပင် “တပ်ြရတာ်နှင့် ကာကေယ်ရေး 
အင်စတီကျူးေှင်းြျား မပည်သူ ့ ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက် 
ရောက်ေိှေန် လုပ်ရောင်သေားြည်”၁၇၇ ေုိသည့်
အြျက်ကုိလည်းထည့်သေင်း ရော်မပထားပါသည်။၁၇၈ 

 ၂၀၁၆ ြုနှစ် ြှစ၍ NLD နှင့် တပ်ြရတာ်တုိ၏့ 
ရပါင်းစပ်ထားသည့် အုပ်ြျုပ်ြှုတေင် အေပ်ဘက်-စစ်

၂.၂ 
၂၀၁၉ အတေင်း အေပ်ဘက်-
စစ်ဘက် ေက်ေံရေး 

ပုဂ္ဂို လ်နှစ်ဦး ေက်ေံရေးြျား

ဘက်ေက် ေံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပုဂ္ဂို လ်နှစ်ဦးမေစ်
သည့်ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်နှင့် ဗုိလ်ြျုပ်ြှူးကကီး 
ြင်းရအာင် လုိှင်တုိအ့ြကား ေက်ေံရေးသည် အဓိက
မေစ်လာသည်။ အေုိပါပုဂ္ဂို လ် နှစ်ဦးလံုးသည် ၎င်းတုိ ့
ဦးရောင် ရနသည့် အင်စတီကျူးေှင်း ြျားတေင်အာ
ဏာကုိ ဗေုိ မပု ကုိင်တေယ်ထားြကသူြျား မေစ်ပါသည်။ 
သုိရ့သာ် သူတုိနှ့စ်ဦး၏ လုပ်ပုိင်ြေင့်အာဏာြျားသည် 
အရမြြံ ဥပရဒအေ တစ်ြုနှင့်တစ်ြု အမပန်အလှန် 
ထပ်ရနသည့်သရဘာ ေိှမပီးြိြိတုိ ့ဦးရောင်ြှု တေား
ဝင်မေစ်သည်ေု  ယံုြကည်ပံုရော်ြကပါသည်။ (ပံု -၃ တေင်
ြကည့် နုိင်ပါသည်)။၁၇၉ 

 ၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒတေင် 
အေပ်သား ရေေးရကာက်ြံနှင့် တပ်ြရတာ်တုိအ့ား အာ 
ဏာြျားကုိ တေားဝင် ြေဲရဝထားပါသည်။ အေုိပါ ြေဲရဝ
ြှုတေင် တစ်ေက်ြှ အမြားတစ်ေက်ကုိ ရနာက်ေံုးေံုး 
မေတ်ြျက်ြျနုိင်သည့် အာဏာကုိ ထည့်သေင်းထားမြင်း 
ြေိှရပ။ ဤ အစီေင်ြံစာအတေက် ရတေေံု့ရြးမြန်းြဲ့ြှု 
ြျားတေင် ရမေေုိသူ အြျားအမပားသည် အစုိးေပ် နှစ်ေပ် 
ေိှရနသည့် အမြင်ြျားကုိ ရော်မပြဲ့ ြကပါသည်။  
အထက်ပါ ပုဂ္ဂို လ်နှစ်ဦး၏ တေားဝင်နှင့် အလေတ်
သရဘာ အာဏာေယူထားြှုြျားကုိ ပံု-၃ တေင် အကျဉ်း
ရော်မပထား ပါသည်။

 သြ္မတမေစ်ြေင့် ပိတ်ပင်ြံထားေသည် ရဒါ် 
ရအာင်ေန်းစုြကည်သည် အစုိးေအေေဲ ့ ဝန်ကကီးြျားရံုး 
အာဏာအြျားစုကုိ သူြ၏ လုပ်ပုိင်ြေင့်အတေင်းြှေ
ယူနုိင်ြဲ့သည်။ အနုိင်ေပါတီ ရြါင်းရောင်သည့်အ
ရလျာက် သူြယံုြကည်ေသည့် ဦးထင်ရကျာ်ကုိ 
သြ္မတအမေစ် ၂၀၁၆ ြုနှစ်တေင် ရောင်ေေက်ရစြဲ့ မပီး 
၂၀၁၈ ြုနှစ်တေင် ဦးဝင်းမြင့်ကုိ  ရမပာင်းလဲ ရောင်ေေက် 
နုိင်ရစြဲ့ပါသည်။ ဦးထင်ရကျာ်သြ္မတ အမေစ်လွှရဲမပာင်း
ယူမပီးရနာက် ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်ကုိ သြ္မတရံုး 
ဝန်ကကီးနှင့် နုိင်ငံမြားဝန်ကကီးအမေစ်  ြန ့အ်ပ်ြဲ့ပါသည်။ 
ဦးသိန်းစိန် အစုိးေ လက်ထက်တေင် သြ္မတရံုးဝန်ကကီး 
တာဝန်ကုိ ဝန်ကကီး (၆) ဦးအထိ ြန ့အ်ပ်ြဲ့ပါသည်။ ထုိ 
သုိရ့ဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်ကုိ သြ္မတရံုးဝန်ကကီးဌာန 
တာဝန်ယူရစမြင်းသည် အစုိးေ၏ အရေးကကီး ကိစ္စေပ်
ြျားနှင့် ေံုးမေတ်ြျက်ြျားကုိ ယင်းဌာနက ကုိင်တေယ်
နုိင်ေန် မေစ်ပါသည်။ နုိင်ငံမြားရေး ဝန်ကကီးဌာနအား
တာဝန်ယူ ကုိင်တေယ်မြင်းသည် ထိပ်ပုိင်းအစည်း
အရဝးြျားနှင့် အြျ ိုးသား လံုမြုံ ရေးနှင့် ကာကေယ်ရေး
ရကာင်စီတေင် ရနောတစ်ရနော ေယူနုိင်ေန် မေစ်ပါသည်။

၂၆



 ထုိရ့နာက် NLD သည်နုိင်ငံရတာ်၏ အတုိင် 
ပင်ြံပုဂ္ဂို လ် ောထူးရနောကုိ ေန်တီး၍ ထုိောထူးအား 
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်ကုိ ရပးအပ်ြဲ့ပါသည်။ အေုိ
ပါောထူးသည် နုိင်ငံရတာ်ကုိ အြကံရပးြှုနှင့်အတူ 
အစုိးေအေေဲ ့၊ ဌာနေုိင်ောြျား၊ အေေဲအ့စည်းြျား၊ အသင်း
အေေဲြ့ျားနှင့် လူပုဂ္ဂို လ်ြျားနှင့် ေက်သေယ်ပူးရပါင်း 
ရောင်ေေက်နုိင်သည့် အြေင့်အာဏာကုိ ရပးအပ်ထား
ပါသည်။၁၈၀ အစုိးေ၏ တေားဝင်ောထူးအေင့် သတ်
ြှတ်ရနောြျထားြှုတေင် ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည် ော
ထူးသည်သြ္မတရအာက်တေင် ေိှမပီး ဒုသြ္မတောထူး
ထက်ပုိ၍မြင့်ပါသည်။၁၈၁ ကျယ်မပန ့သ်ည့် ကိစ္စေပ်ြျား
ကုိရစာင့်ြကည့်ရောင်ေေက်ေန် အစုိးေြှ ေေဲစ့ည်းထား

• နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ပင်ြံပုဂ္ဂိုလ်
• မပည်ရထာင်စုအစိုးေတေင် ဒုတိယ အမြင့်ေုံး 

ောထူးရနော
• အစိုးေလုပ်ငန်းြျား၏ အဓိကဌာနြျားကို 

ကိုင်တေယ် 
• သြ္မတရုံးဝန်ကကီး
• နိုင်ငံမြားရေးဝန်ကကီး

• အြျ ိုးသား လုံမြုံ ရေးနှင့် ကာကေယ်ရေး 
ရကာင်စီတေင် ရနောတစ်ရနောပါဝင်

• အစိုးေ ရကာ်ြတီ ၂၁ ြု ၏ ဥက္က ဋ္ဌ

တပ်ြရတာ်ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ် မေစ်သည့်အတေက် -
•  ေေဲစ့ည်းပုံ အရမြြံဥပရဒ ပုဒ်ြ ၂၀ (ြ) အေ လက်နက် 

ကိုင်တပ်ေေဲြ့ျားအားလုံးအရပါ် ကေပ်ကဲနိုင်မြင်း
•  ကာကေယ်ရေးဝန်ကကီး၊ မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးနှင့် နယ်စပ် 

ရေးောဝန်ကကီးတိုက့ို ြန ့်အပ်နိုင်ေန် အြည်စာေင်း 
တင်သေင်းနိုင်သည့် အြေင့်အာဏာ

•  လွှတ်ရတာ်ြျားတေင် တပ်ြရတာ်သား လွှတ်ရတာ် 
ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ောြိုင်နှုန်းကို ရေေးြျယ် 
ရစလေတ်နိုင်သည့် အာဏာ

•  မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာနအားမေင့် ေဲတပ်ေေဲ ့၊ 
အကျဉ်းဦးစီးနှင့် ြီးသတ်တိုက့ို ထိရောက်စော 
ထိန်းြျုပ်ထားနိုင်မြင်း

•  နိုင်ငံ၏ စုံစြ်းရထာက်လှြ်းရေးအေေဲြ့ျားကို ထိန်းြျုပ် 
ထားနိုင်မြင်း (တပ်ြရတာ်ရအာက်ေှိ စစ်ဘက်ရေးော 
လုံမြုံ ရေး၊ ေဲတပ်ေေဲရ့အာက်ေှိ သတင်းအထူးတပ်ေေဲန့ှင့် 
မပည်ထဲရေးရအာက်ေှိ အထူးစုံစြ်းစစ်ရေးရေးအေေဲ)့

•  သြ္မတအပါအဝင် ပါတီဝင်ြျားြှ သူြကို အစိုးေအေေဲ ့ 
ေေဲစ့ည်းြေင့်၊ တိုက်ရိုက်ြူဝါဒြျား၊ လွှတ်ရတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်အေေဲြ့ျားတေင် တာဝန်ရပးနိုင်ြှုနှင့် 
မပည်နယ်နှင့် တိုင်းရဒသကကီးဝန်ကကီးြျုပ်ြျား ရေေး 
ြျယ်ြေင့်စသည့် ေုံးမေတ်နိုင်သည့် အာဏာြျားကို 
ရပးအပ်ထားမြင်း

•  NLD ရေေးရကာက်ပေဲဝင်ောတေင် ြဲေန္ဒနယ် ကိုယ် 
စားလှယ်ရလာင်းြျားကို ရေေးြျယ်ရပးနိုင်ြေင့်

•  သန်းရပါင်းြျားစောရသာ ြဲေန္ဒေှင်ြျား၏ 
ရထာက်ြံြှုကို ေေှိမြင်း

•  တိုင်းမပည်၏ ဒီြိုကရေစီလိုလားရသာ အုပ်စုြျား 
အရပါ် စိတ်ဓာတ်ရေးောအေ ြသဇာအာဏာ ေှိမြင်း

•  လက်ေှိတေင် အစိုးေဌာနြျားနှင့် တေားစီေင်ရေး
 တိုတ့ေင် တာဝန်ထြ်းရောင်ရနသည့် ြျားစောရသာ 

တပ်ြရတာ် အောေှိရောင်းြျားသည် တပ်ြရတာ်နှင့် 
ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်အား ရလးစားမြင်းနှင့် 
နာြံြှုေှိမြင်း

•  အမငိြ်းစား ဗိုလ်ြျုပ်ကကီးြျားနှင့် သူ၏စီနီယာြျား၏ 
ရထာက်ြံြှု ေေှိမြင်း

•  စုံစြ်းရထာက်လှြ်းရေး အေေဲြ့ျားနှင့် 
အေန်တပ်ေေဲြ့ျားကို စိတ်ပိုင်းေိုင်ော စေြ်းေည်အေ 
ထိန်းြျုပ်နိုင်သည့် အာဏာေှိမြင်း
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ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည် ဗိုလ်ြျုပ်ြှူးကကီးြင်းရအာင်လှိငု်

ပုံ -၃ ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည် နှင့် ဗိုလ်ြျုပ်ြှူးကကီး ြင်းရအာင်လှိငု် တိုက့ိုင်ထားသည့် အာဏာြျား

သည့် ရကာ်ြတီ (၂၁) ြုတေင်လည်း ဥက္က ဋ္ဌအမေစ် 
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်သည် တာဝန်ယူထားပါ
သည်။ ထုိအောကုိြကည့် မြင်းအားမေင့် ကျယ်မပန ့်
ရသာကိစ္စေပ်ြျားကုိ ကုိင်တေယ် ရစာင့်ြကည့်ေန်ေုိ
သည့် အရနအထားြျ ိုးကုိ မြင်ရတေေ့ပါသည်။၁၈၂

 တပ်ြရတာ်ဘက်တေင် ြကည့်ြည်ေုိလျှင် 
ဗုိလ်ြျုပ်ြှူးကကီး ြင်းရအာင်လိှင်ုသည် ၂၀၂၂ ြုနှစ်
အထိကာကေယ်ရေး ဦးစီးြျုပ်အမေစ် ေက်လက်ေိှရန
ြည်မေစ်မပီး သူ၏အာဏာကုိလည်း သိသာမြင်သာ
ေိှသည့် စိန်ရြါ်ြှုြျ ိုး ြေိှသည့်အမပင် အမငိြ်းစားဗုိလ်
ြျုပ်ကကီးြျား၏ ရကျာရထာက်ရနာက်ြံ ရပးြှုကုိ

၂၇ရနာက်ြံအရြကာင်းအော



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

လည်းေေိှထားပါသည်။ ထုိရြကာင့် တပ်ြရတာ် သာြ
ကေဲတပ်ေေဲနှ့င့် ရထာက်လှြ်းရေး တပ်ေေဲြ့ျား အပါအ

ဝင်လက်နက်ကုိင် တပ်ေေဲြ့ျား 
အားလံုးကုိ ထိန်းြျုပ် ထားနုိင်
သည်ကုိရတေေ့ပါသည်။ (အြန်း 
(၃) တေင် ေက်ရလ့လာနုိင်ပါ 
သည်)။  သုိရ့သာ်အထက်တေင် 
ရော်မပြဲ့သည့်အတိုင်း နုိင်ငံ
တစ်နုိင်ငံကုိ “အစုိးေနှစ်ေပ်” 
ြေရဲဝသည့် ပံုစံတေင် လုပ်ရောင်ြှု
တာဝန်ြျားသည် ရောယှက်
ရနမပီး ြည်သူက ြည်သည့်
အောကုိ ထိန်းြျု ပ်ကုိင်တေယ်ရန
သည်ကုိ တိကျေှင်းလင်းစော 
ရော်မပထားြှုြေိှရသာရြကာင့် 
ရှု ပ် ရထေး ြှု ြျား စော ေိှ ရန ပါ
သည်။ ပုိ၍ ထပ်ြံရှုပ်ရထေးြှု 
ရနာက်တစ်ြုြှာ တပ်ြရတာ် 
အောေိှရောင်း ြျားသည် အစုိး
ေဌာနောထူးကကီး ရနောြျား
တေင်ကျယ်မပန ့စ်ော ရနောယူထား
ရသာရြကာင့်မေစ်ပါသည်။ အထူး

သမေင့် တေားစီေင်ရေးတေင်လည်း သိသာစောရနော
ယူထားသည်ကုိရတေေ့ပါသည်။

နုိင်ငံရေးတေင် တပ်ြရတာ်၏ 
အြန်းကဏ္ဍ ညေနိှိင်ုးမြင်း

 ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည် အစုိးေတာဝန် ယူ
မပီးရနာက်တေင်လည်း ယြင်ကုိင်စေဲြဲ့သည့် တပ်ြ
ရတာ်အရပါ် အေေဲအ့စည်းအမေစ် ရလးစားြှုေိှသလုိ  
နုိင်ငံရေးတေင် ပါဝင်ရနြှုကုိ ေယ်ေှားသေားေန် အစီ
အစဉ်အားလည်း ေက်လက် စေဲကုိင်ထားပါသည်။ 
၂၀၁၈ ြုနှစ် စင်ကာပူနုိင်ငံ၌ မပုလုပ်ရသာ ရောရမပာပေဲ
တစ်ြုတေင် လွှတ်ရတာ်ြျား အတေင်းတပ်ြရတာ်ြှ
(၂၅) ောြုိင်နှုန်း ရနောယူထားြှု ကုိေယ်ေှားသေားေန် 
ထည့်သေင်း ရမပာေုိြဲ့ပါသည်။ “ြိြိ တုိတ့ေင် (၇၅) ော
ြုိင်နှုန်း အြေင့်အရေးသာေိှရသာ်လည်း (၁၀၀) ောြုိင်
နှုန်းရသာ တာဝန်ယူ ရောင်ေေက်ေန် ေိှပါသည်။

ထုိရ့ြကာင့် လွှတ်ရတာ်အတေင်းြှ ရေေးရကာက်ြံ ြ
ေုတ်သည့် ကုိယ်စားလှယ်ြျားကုိ ေယ်ေှားေြည်မေစ်
မပီးေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံ ဥပရဒပါ အမြား ဒီြုိကရေစီနှင့် 
ေန ့က်ျင်သည့် အာဏာြျားကုိလည်း ပယ်ေျက်သေား
ေ ြည်။ အြျ ိုြှ့ာ တပ်ြရတာ်၏ အာဏာြျားနှင့် သက် 
ေုိင်ြှုေိှရနသည်” ေူ၍ ထည့်သေင်းရမပာေုိြ့ဲပါသည်။၁၈၃ 

 NLD ၏ ၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒ 
ကုိ ေန ့က်ျင်မြင်းနှင့် စစ်ြှန်သည့် ဒီြုိကရေစီ ရတာင်း 
ေုိြှုတုိသ့ည် ပါတီ၏ လူသိြျားြှုကုိ မေစ်ရပါ်ရစြဲ့ပါ 
သည်။၁၈၄ ြျားစောရသာ အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း ရြါင်း 
ရောင်ြျား၊ အမြားနုိင်ငံရေးပါတီ အြျားစုနှင့် တုိင်း
ေင်းသား လက်နက်ကုိင် အေေဲအ့စည်း အြျားစုတုိ ့
သည်ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒကုိ မပင်ေင်ရမပာင်းလဲ
ေန်တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ရတာင်းေုိြကပါသည်။၁၈၅ 

 သုိရ့သာ်လည်း အရေးကကီးသည့် အြျက်ြှာ
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်သည် အထက်ပါ ရမပာင်းလဲြှု
ြျားမပုလုပ်ောတေင် ပဋိပက္ခြျား မြင့်တက်လာမြင်းနှင့် 
တပ်ြရတာ်၏ ြကြ်းတြ်းစော တံုမ့ပန်လာြည်ကုိ 
ရေှာင် ေှားနုိင်ေန် မေည်းမေည်းြျင်း ရောင်ေေက်သေား
ြည့်သရဘာထားကုိ ြုိင်ြာစော ြျြှတ်ထားပါသည်။ 
စင်ကာပူ၌ ရမပာြကားြှုတေင် “ြိြိတုိသ့ည် တစ်ေင့်
ြျင်းစီ ညေ ိနိှင်ုး ရောင်ေေက်သေားေြည် မေစ်သည်။ ြိြိတုိ ့
ပန်းတုိင် မေစ်သည့် အြျ ိုးသား ေင်ြကားရစ့ရေးကုိ 
အစဉ် ထိန်းသိြ်းေြည် မေစ်သည်။ မပည်သူလူထု
ထိြုိက်ြှုကုိလည်း ြလုိလားရပ။ တုိင်းမပည်အတေင်း 
မေစ်ပေားသည့်  ြမငိြ် သက်ြှုြျားလည်း ေပ်တန ့သ်င့်
မပီမေစ်သလုိ မပည်သူလူထု ဒုက္ခြံစားေြှုြျားလည်း 
ေပ်တန ့သ်င့်မပီ မေစ်သည်။ တုိင်းမပည်ကုိ ရမပာင်းမပန်လှန် 
ထိြုိက်ရစြည့်ရတာ် လှန်ြှုြျ ိုးကုိလည်း အားရပး
ြည်ြေုတ်ရပ။ ြိြိတုိသ့ည် သည်းြံေြည်  မေစ်သလုိ 
ဇေဲေိှေုိလ့ည်း လုိအပ်ပါ သည်။ ြိြိတုိ ့လုပ်ရောင်ြှုတုိင်း
ကုိတေားဥပရဒ စုိးြုိးရေး ရဘာင်အတေင်းြှသာ
ရောင်ေေက်သေားေြည် မေစ်သည်” ေူ၍ ထည့်သေင်း
ရမပာြကားြ့ဲသည်။၁၈၇ ရနာက်ေံုးစာရြကာင်းအရပါ်တေင် 
နည်းလြ်းတစ်ြုြက အဓိပ္ပာယ် ရော်နုိင်မပီး NLD 
အတေက်ြူ လက်ေိှေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံ ဥပရဒရဘာင်အ
တေင်းြှသာ ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒ ြမပင်နုိင်ြီအထိ 
ရောင်ေေက်သေားလုိေန် ေိှပါသည်။

တုိင်းမပည်အတေင်း မေစ်ပေား

သည့် ြမငိြ်သက်ြှုြျားလည်း 

ေပ်တန ့သ်င့်မပီမေစ်သလုိ 

မပည်သူလူထုဒုက္ခြံစားေြှု

ြျားလည်း ေပ်တန ့သ်င့်မပီ 

မေစ်သည်။ တုိင်းမပည်ကုိ 

ရမပာင်းမပန်လှန် ထိြုိက်ရစ

ြည့်ရတာ်လှန်ြှုြျ ိုးကုိလည်း 

အားရပးြည် ြေုတ်ရပ။ 

ြိြိတုိသ့ည် သည်းြံေြည်  

မေစ်သလုိ ဇေဲေိှေုိလ့ည်း 

လုိအပ်ပါသည်။

ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်

 

၂၈



 သုိရ့သာ်လည်း တပ်ြရတာ်အရနမေင့် ယင်း
တုိနုိ့င်ငံရေးတေင် ြည်သည့်အြျိန်ထိ ကျန်ေိှရနြည် 
သုိြ့ေုတ် ထေက်ြောသေားြည် ေုိသည့်အရပါ် ရေော
မပတ်သားသည့် ကတိကဝတ်  ြေိှရသးဘဲ ပါတီစံုဒီြုိ
ကရေစီ စနစ်သုိ ့ ကူးရမပာင်းရနြျိန်တေင် တပ်ြရတာ်
သည်နုိင်ငံရတာ် တည်မငိြ်ရေးအတေက် ြေိှြမေစ် 
ထိန်းသိြ်းရပး နုိင်ေန် လုိအပ်သည် ေူ၍ ယံုြကည်ရန
ြကပါသည်။ ၂၀၁၆ ြုနှစ် ြတ်လ ၂၈ ေက်ရနဦ့းထင်
ရကျာ်သြ္မတ တာဝန်လွဲှရမပာင်းေယူမြင်း ြတုိင်ြီ ၂
ေက်အလုိတေင် ဗုိလ်ြျုပ်ြှူးကကီး ြင်းရအာင်လိှင်ု၏ 
ြိန ့ြ်ေန်းကုိ “ေက် လက် ေပ်တည်ရနြည်” ေုိသည့်
ရြါင်းစဉ်မေင့် နုိင်ငံပုိင် သတင်းစာတေင် ရြါင်းစီးသ
တင်းအမေစ် ရော်မပြဲ့သည်။ သုိရ့သာ်လည်း ဗုိလ်ြျုပ်
ြှူးကကီး ြင်းရအာင်လိှင်ုသည် အေုိပါြိန ့ြ်ေန်းတေင် 
အမြားအစုိးေ အင်စတီကျူးေှင်းြျား အရေးကကီးသည့်
အြန်းကဏ္ဍြှာ ေိှသည်ကုိ ထည့်သေင်းရမပာေုိြဲ့ မပီး
တုိင်းမပည်၏ တည်မငိြ်ရေး၊ စည်းလံုးညီညွတ်ရေးနှင့်
ေေံ မ့ေိုး တုိးတက်ရေးအတေက် အရမြြံ လုိအပ်ြျက်
မေစ်သည့် အစုိးေ၊ လွှတ်ရတာ်၊ တပ်ြရတာ်နှင့်
လူြျ ိုးစုြျားအြကား လံုရလာက်စော ပူးတေဲ ရောင်ေေက်
ေန်သည် အဓိကဦးစားရပး ရလးြျက်တေင် တစ်ြျက်
မေစ်ရြကာင်း ထည့်သေင်း ရမပာေုိြဲ့ပါသည်။၁၈၇ 

 တပ်ြရတာ်အရနမေင့် အစုိးေပုိင်း ေုိင်ော 
အြန်းကဏ္ဍြျားတေင် ပါဝင်ြှုသည် “ယာယီ” အမေစ် 
သာ ရမပာေုိရလ့ ေိှရသာ်လည်း နုိင်ငံရေးြှ ရနာက်ေံုး 
ထေက်ြောြှု သုိြ့ေုတ် ရလျှာ့ြျသေားေန်အတေက်ေှင်း 
လင်းစောရော်မပြှု ြေိှရသးရပ။၁၈၈ လက်ေိှတေင် နုိင်ငံ
ရေးြှထေက်ြောေန် အြျိန်မပဇယား သုိြ့ေုတ် အရသး
စိတ် ြျြှတ်ထားသည့် ြှတ်တုိင်ြျားစသည့် သရဘာ
တူညီြျက်ြျားလည်း ြေိှသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ 
ဗုိလ်ြျု ပ်ြှူးကကီးြင်းရအာင်လုိှင်နှင့် အမြားအေင့်မြင့် 
တပ်ြရတာ်ရြါင်းရောင်ြျားြှာြူ မငိြ်းြျြ်းရေး
ရအာင်မြင်ြှုေေိှမြင်းသည် တပ်ြရတာ်၏ နုိင်ငံရေးြှ 
ထေက်ြောေန်ကကိုတင် သတ်ြှတ်ြျက်အမေစ် အကကိြ်
ကကိြ်ရမပာေုိြ့ဲြကသည်။၁၈၉လေန်ြ့ဲသည့်နှစ်ြျားအတေင်း 
ပဋိပက္ခြျားမြင့် တက်လာြှုနှင့် အတူရော်မပပါ
အရြကာင်းမပြျက်ရြကာင့် တပ်ြရတာ် အရနမေင့် 
ေက်လက်မပီးလက်ေိှ အရနအထားအတုိင်း ေက်ေိှ
ရနေန်  လြ်းပေင့်သေားရစြဲ့ မပီး ပဋိပက္ခြျား ရမေေှင်းေန်
အတေက် တပ်ြရတာ်သည်သာ အဓိကညေနိှိင်ုးရောင်
ေေက်ေြည့်သူ မေစ်လာပါသည်။ 

 အေပ်သားအစုိးေအရနမေင့် ယင်း၏ ပထြ
သက်တြ်းတေင် အဓိက ဦးစားရပးသည် တုိင်းေင်း
သားလက်နက်ကုိင် အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် မငိြ်းြျြ်းရေး
တည်ရောက်ြှုအမေစ် အစမပု ြျဉ်းကပ် ရောင်ေေက်ြဲ့
ပါသည်။ ထုိကဲ့သုိ ့ရောင်ေေက်မြင်းသည် တပ်ြရတာ်
အတေက် မငိြ်းြျြ်းရေးသည် နုိင်ငံရေးြှ ထေက်ြောေန် 
ကကိုတင် သတ်ြှတ်ြျက်မေစ်သည့်အတေက် ြျားစောတုိး
တက်ရမပာင်းလဲြှုြျား မေစ်ရပါ်လာလိြ့်ြည် ေူ၍နား 
လည်ရသာရြကာင့် မေစ်နုိင်ပါသည်။ အေပ်သား အစုိးေ 
လည်းအားရကာင်းရအာင် ရောင်ေေက်မြင်းမေင့် ပဋိ
ပက္ခြျား ရလျှာ့ြျမပီး လက်နက်ကုိင် တုိက်ပေဲြျား အေံုး 
သတ်နုိင်သည့် အကျ ိုးရကျးဇူးြျား ေိှြဲ့ရြကာင်းကုိ 
သက်ရသသာဓက မပလုိ၍လည်း မေစ်နုိင်ပါသည်။ ထုိ ့
မပင်မငိြ်းြျြ်းလုပ်ငန်းစဉ်ြှ ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒ 
အားအတူတကေ မပင်ေင်နုိင်ေန် ရေေးရနေး ညေနိှိင်ုးနုိင် 
ရသာေုိေြ်နှင့် လြ်းရြကာင်းြျားကုိ  ေန်တီးရပးထား 
သည့် အရမြအရနတစ်ေပ်သုိ ့ ရောက်လာမပီ မေစ်သည်။
သုိရ့သာ်လည်း ထုိအြျိန်ြှ စ၍မငိြ်းြျြ်းရေး မေစ်စဉ်
သည်အကျပ်အတည်း တစ်ြုမပီး တစ်ြုနှင့် ေင်ေုိင်ြဲ့
ေမပီးတပ်ြရတာ်သည် ယင်းတုိ ့ ြျြှတ်ြဲ့သည့် နုိင်ငံ
ရေးနည်း ဗျူောအတုိင်း ရအာင်မြင်ရအာင် ရောင်
ေေက်နုိင်ြဲ့ပံု ေပါသည်။၁၉၀

 ၂၀၁၉ ြုနှစ်တေင် NLD သည် ယင်းတုိ ့အရလး 
ထား ရောင်ေေက်ြှုကုိ လွှတ်ရတာ်ြှ တစ်ေင့် ေေဲစ့ည်းပံု 
အရမြြံဥပရဒ မပင်ေင်ရေးေီသုိ ့ ရေွှလ့ာသည်ကုိ 
ရတေေ့ပါသည်။ ၄၅ ဦးပါ ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒ  
မပင်ေင်ရေး ရကာ်ြတီကုိလည်း ေေဲစ့ည်းြဲ့ပါသည်။၁၉၁ 
တပ်ြရတာ်သည် အေုိပါ ရကာ်ြတီကုိ ၂၀၀၈ ြုနှစ် 
ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံ ဥပရဒနှင့် ကုိက်ညီြှု ြေိှရြကာင်း 
ရမပာေုိ ကန ့က်ေက်ြဲ့ပါသည်။ သုိရ့သာ်လည်း ထုိရကာ်
ြတီ၏ေက်လက် ရောင်ေေက်ရနြှုြျားကုိ ေပ်တန ့်
နုိင်ြဲ့ မြင်းရတာ့ ြေိှသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။၁၉၂

 ဇူလုိင်လတေင် ထုိရကာ်ြတီသည် ေေဲစ့ည်းပံု အ
ရမြြံဥပရဒ မပင်ေင်ရေး အေုိမပုြျက် (၃၆၅၁) ြျက်
ကုိထုတ်မပန်ြဲ့ပါသည်။ ထုိအထဲတေင် NLD၏အေုိမပု
ြျက် (၁၁၄) ြျက်ပါဝင်ပါသည်။၁၉၃ NLD ၏အေုိမပုြျက်
ြျားတေင် တပ်ြရတာ် ေယူထားသည့် မပည်ရထာင်
စုအေင့် လွှတ်ရတာ်ရနောြျားအား ၁၅ ောြုိင်နှုန်း
ထုိြှ ၁၀ ောြုိင်နှုန်း မပီးရနာက် ၅ ောြုိင်နှုန်း စသည်မေင့်

၂၉ရနာက်ြံအရြကာင်းအော



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

အသီးသီး ရလျှာ့ြျသေားြည့် အေုိမပုြျက် ပါဝင်ပါ
သည်။၁၉၄ ထုိမ့ပင် (ကာကေယ်ရေးဝန်ကကီးဌာန၊ မပည်ထဲ
ရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် နယ်စပ်ရေးော ဝန်ကကီးဌာန ြျား) 

၏ဝန်ကကီးတာဝန်ယူသူြျား
အား တ ပ် ြ ရတာ် ြှ အ နား
ယူမပီးြှ ဝန်ကကီးတာဝန်ေယူ
ေန်ကုိလည်း အေုိမပု ထားပါ
သည်။၁၉၅ရနာက်အေုိမပုြျက်
ြှာ ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒကုိ 
လွှတ်ရတာ်တေင်မပင်ေင်ေန် 
သံုးပံုနှစ်ပံု လုိအပ်ြှုေုိသည့် 
အြျက်ကုိ ရမပာင်းလဲေန်မေစ် 
သည်။၁၉၆ အရြကာင်းြှာ တပ်ြ
ရတာ်၏ ဗီတုိအာဏာ ေေိှထား
သည့် ပံုစံကုိ ရမပာင်းလဲေန် 
မေစ်ပါသည်။ လံုမြုံ ရေး နှင့် တ
ေားစီေင်ရေး ကဏ္ဍြျားနှင့်

ေုိင်ရသာ အေုိမပုြျက်ြျားကုိအြန်း (၃)တေင်ရေေး
ရနေးထားပါသည်။

 လွှတ်ရတာ်သုိ ့ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒ မပင် 
ေင်ရေး ရကာ်ြတီြှ မပင်ေင်ရေး အေုိမပုြျက်ြျား 
ပါဝင်သည့် အစီေင်ြံစာ တင်သေင်းမပီးသည်နှင့် အေုိ
ပါအေုိမပုြျက်ြျားနှင့် ပတ်သက်၍ ရေေးရနေးေန်
တပ်ြ ရတာ်သား ကုိယ်စားလှယ် (၇၈) ဦးနှင့် အမြား
ပါတီစံုြှ ရေေးရကာက်ြံ လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ် 
(၄၇) ဦးတုိ ့ မပည်ရထာင်စု လွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌထံ စာ
ေင်းရပးြကပါသည်။၁၉၇ မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်သည် 
အေုိပါအစီေင် ြံစာကုိ တေားဝင်ြဲရပးြှုမေင့် အတည်
မပုြဲ့ မပီး အစုိးေ နှင့် တေားစီေင်ရေးတုိြှ့ ေုိင်ောေုိင်ော 
အေင့်ြျားတေင် အြကံမပု ရေေးရနေးြှုြျား မပုလုပ်ကာ 
ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒမပင်ေင်ရေး ဥပရဒြကြ်း
ရေးေေဲေန် ြေင့် မပုြဲ့ပါသည်။၁၉၈ 

 တပ်ြရတာ်၏ ဒီြုိကရေစီ မပုမပင်ရမပာင်းလဲ
ြှုေက်လက် တုိးမြင့်သေားေန် ေန္ဒေိှြှု၊ အေပ်ဘက်
အားရကာင်းရေးနှင့် အာဏာေှင်ဝါဒ ရလျှာ့ြျြှုနှင့်
စစ်တပ် လွှြ်းြုိးြှု ကျယ်မပန ့စ်ော ရနောယူထားသည့် 
အြျက်ြျား စသည်တုိကုိ့ ပံု (၄) တေင် အကျဉ်းရော်
မပထားပါသည်။၁၉၉ တပ်ြရတာ်၏ ဒီြုိကရေစီ မပုမပင် 
ရမပာင်းလဲြှုအတေက်  ရေှေ့က် ရမြလှြ်းေသည့်အ

ရြကာင်းေင်းြျားြှာ-လူထုရထာက်ြံြှု ေေိှလုိမြင်း၊ 
မပည်တေင်းလူထု အံုကကေြှု ြျားမေင့် အာဏာ စေန ့လ်ွှတ်
ေြည်ကုိ ရြကာက်ေေံ မ့ြင်း (ဦးရနဝင်း မေစ်ပျက်သကဲ့
သုိ)့၊ စီးပေားရေး အေက် အသေယ်  ပုိြုိ ရကာင်းြေန်ေန် 
(ဥပြာ - စီးပေားရေး ပိတ် ေုိ ့ြံေြှုြျားြှ လေတ်ကင်းေန်၊
တရုတ်နုိင်ငံအရပါ်  ြီှြုိ ေြှု ရလျှာ့ြျေန်)၊ ပုိ၍ ရြတ်ြီ 
တုိးတက်ရသာ နုိင်ငံမေစ် ေန်ရြျှာ်ြှန်းြျက် (အရေှ ့
ရတာင်အာေှ နုိင်ငံြျား၏ စီးပေားရေးအေ လေတ်လပ်
မပီးရောင်ေေက်ကာ နုိင်ငံရေးအေ စစ်တပ်လွှြ်းြုိး
သည့်ပံုစံြျ ိုး) နှင့် နည်းပညာ ရမပာင်းလဲလာြှုနှင့် ရဒ
သတေင်း စီးပေားရေး ရပါင်းစည်း ရောင်ေေက်လာြှု
ြျားရြကာင့် အတင်းအကျပ် အာဏာမေင့် အုပ်စုိးေန် 
ြက်ြဲလာမြင်း စသည်တုိ ့မေစ်ပါသည်။ 

 တပ်ြရတာ်၏ အာဏာကုိ မြန်ေန်စော ြစေန ့် 
လွှတ်လုိမြင်းြှာ - စီးပေားရေးေုိင်ော အကျ ိုးစီးပေားြျား 
ြုိင်ြုိင်ြာြာ ေိှရနြှု၊ တပ်ေေဲြ့ျား၏ စစ်ေင်ရေးြျား 
အကန ့အ်သတ် မေစ်လာြည်ကုိ စုိးေိြ်မြင်း (ယင်းတုိ ့
ေန္ဒအရလျာက် ေန်သူြျားအရပါ် ရြျြှုန်းစစ်ေင်
ရေးရောင်ေေက်ရနသည့် အရနအထားကုိ ရလျာ့ကျ
သေားြှာ စုိးေိြ်မြင်း)၊ အစုိးေ (၁၉၅၀ ြုနှစ်ြျားကကဲ့
သုိ)့ အားနည်းသေားမပီး တုိင်းမပည် ေရုိေေဲမေစ်မြင်းနှင့် 
ြတည်မငိြ် ြှုမေစ်မြင်း သုိြ့ေုတ် အြျ ို ့မပည်နယ်ြျား 
ြေဲထေက်မြင်း ြျားမေစ်ြည်တုိကုိ့ စုိးေိြ်မြင်း၊ စစ်ဗုိလ်
ြျုပ်ြျားေိအား ရပးြံေြည်ကုိ စုိးေေံ မ့ြင်းနှင့် စစ်ရြါင်း
ရောင်ြျား ယြင် ရောင်ေေက်ြှုြျားရြကာင့် ေြ်းေီး
ြျုပ်ရနှာင်ြံေမြင်း သုိြ့ေုတ် ြိသားစုပုိင် စီးပေားရေး
လုပ်ငန်းြျား ပိတ်ပင် သိြ်းေည်းြံေြှုတုိကုိ့ ရြကာက်
ေေံ မ့ြင်း စသည် တုိရ့ြကာင့် မေစ်ပါသည်။

၁၉၆၂ ြုနှစ်ြှ စ၍ အေပ်ဘက် 
အြျားေံုး ပါဝင်သည့် အစုိးေအေေဲ ့

 လတ်တရလာ အြျိန်အြါတေင် လက်ေိှ အစုိး
ေအရနမေင့် အင်စတီကျူးေှင်းေုိင်ော အေပ်ဘက်-
စစ်ဘက် ေက်ေံရေး ရေေးရနေးပေဲကကီးြျ ိုး  လုပ်ရောင်
ေန်ကျန်ေိှ ရနပါသည်။ သြ္မတသည် နုိင်ငံရတာ် အကကီး
အကဲနှင့် အစုိးေအကကီးအကဲ မေစ်ရသာ်လည်း ကာ
ကေယ်ရေးဦး စီးြျုပ်က ကာကေယ်ရေး၊ မပည်ထဲရေးနှင့် 

၂၀၁၈ ြုနှစ် ြတ်လ 

အရနအထားအေ 

အစုိးေအေေဲ၌့

အေပ်သားြျား ပါဝင်ြှုြှာ 

၆၈ ောြုိင်နှုန်း 
ေိှ၍ ၂၀၁၆ တေင်ြူ

အေပ်သားပါဝင်ြှုြှာ

၂၂ ောြုိင်နှုန်းသာ 

ေိှြဲ့ပါသည်။ 

၃၀



လူထုရထာက်ြံြှု     
ေေှိလိုသည့် ေန္ဒ

တိုင်းမပည် 
ထကကေပုန်ကန်ြှုကို 

စိုးေိြ်မြင်း

စီးပေားရေးတေင် 
တရုတ်နိုင်ငံအရပါ်သာ 

ြှီြိုရနေြှုကို 
ရကျာ်လေန်မပီး 

နိုင်ငံတကာနှင့် 
ြျိတ်ေက်နိုင်ေန်

ပိုြိုတိုးတက်မပီး ရြတ်ြီ 
နိုင်ငံမေစ်ေန်   

ျှျှာ်ြှန်းြျက်

ရဒသတေင်းပူးရပါင်း 
ရောင်ေေက်ြှုြျား
 နှင့် နည်းပညာ 

တိုးတက်လာြှုတို ့
တေန်းအားြျားရြကာင့် 

အုပ်ြျုပ်ရေး ပိုြို 
ပေင့်လင်းေန် 

လိုအပ်လာမြင်း

နယ်စပ်ရေးော ဝန်ကကီးဌာန ဝန်ကကီးနှင့် ဒုဝန်ကကီးရန
ောြျားကုိ အြည်စာေင်း တင်သေင်းြေင့်၊ ဒုသြ္မတတစ်
ဦး ြန ့အ်ပ်နုိင်ေန်ထိန်းြျုပ်ထားနုိင်ြှုနှင့် လွှတ်ရတာ်
ြျားတေင် တပ်ြရတာ်သား လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ် 
၂၅ ောြုိင်နှုန်း ရစလေတ်နုိင်ြေင့် တုိကုိ့ ေယူထားပါ
သည်။၂၀၀အထက်ရော်မပပါ ဝန်ကကီးဌာန သံုးြုြှလေဲ၍ 
ကျန်ဝန်ကကီးဌာနြျားနှင့် အစုိးေအေေဲဝ့င်ြျားကုိ သြ္မတ
ကြန ့အ်ပ်ပါသည်။ ကာကေယ်ရေး ဦးစီးြျုပ်သည် 
အစုိးေအေေဲဝ့င် ဝန်ကကီးြေုတ် ရသာ်လည်းတပ်၏ 
ကေပ်ကဲ အုပ်ြျုပ်ြှုအေ တပ်ြရတာ် ြှ ပုိသ့ည့် ဝန်ကကီး
သံုးဦး၏ အထက်တေင် ေိှရနပါသည်။ ေလဒ်ြှာ 

စီးပေားရေး 
အကျ ိုးစီးပေား
တပ်ြရတာ် 

စစ်ေင်ရေးြျား  

စိတ်ကကိုက်  
ရောင်ေေက်ြေင့် 

ြေြည်ကို စိုးေိြ်မြင်း

အစိုးေ အားနည်း 
သေားမပီး 

ြတည်မငိြ်ြှုြျား နှင့် 
တိုင်းမပည် 

ေရိုေေဲမေစ်ြည်ကို 
စိုးေိြ်မြင်း

မပည်တေင်းတေင် 
ဗိုလ်ြျုပ်ကကီးြျား 

ေိအားရပး 
ြံလာေြည်ကို 

စိုးေိြ်မြင်း

ေြ်းေီးြံေမြင်း နှင့် 
ြိသားစု ပိုင်ေိုင်ြှု 

စီးပေားရေးြျား  ပိတ်ပင် 
သိြ်းေီး ြံေမြင်းကို 

စိုးေိြ်မြင်း

 အာဏာေှင်ဝါဒ နှင့် စစ်တပ်အားရကာင်းရအာင်မပုလုပ်လိုသည့် အြျက်ြျား

ဒီြိုကရေစီြှုမပုမြင်း နှင့် အေပ်ဘက်အားရကာင်းရအာင်မပုလုပ်လိုသည့် အြျက်

တပ်ြရတာ်ရြါင်းရောင်ြျား

ပုံ - ၄ တပ်ြရတာ်၏ ဒီြိုကရေစီြှုမပုမြင်း နှင့် အေပ်ဘက်အားရကာင်းရအာင်မပုမြင်း (သို)့ အာဏာေှင်ဝါဒနှင့် 
စစ်တပ်အားရကာင်းရအာင် မပုလုပ်မြင်း ေက်စပ်အြျက်ြျား

မြန်ြာနုိင်ငံ၏ အုပ်ြျုပ်ြှုအာဏာ အပုိင်းတေင် ရှုပ်ရထေး
ြှုကုိ မေစ်ရစကာ တေားဝင်သတ်ြှတ်ထားမြင်း ြေိှ
သည့် အာဏာပုိင်းေုိင်ော ေက်ေံြှုြျ ိုး ြျားမပားရန 
သည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ 

 ၁၉၆၂ ြုနှစ် သုိြ့ေုတ် ထုိထ့က် အရစာပုိင်း 
ကာလြှစ၍ အစုိးေအေေဲတ့ေင် အေပ်သားပါဝင်ြှုကုိ 
ြကည့်လျှင် NLD အစုိးေအေေဲတ့ေင် အြျားေံုးမေစ်ပါ 
သည်။၂၀၁ NLD အစုိးေအေေဲ၌့ ၂၀၁၈ ြုနှစ် ြတ်လ အရန 
အထားအေ ြကည့်လျှင် စစ်ဘက်တေင် တာဝန်ထြ်း
ရောင်ြဲမြင်း ြေိှသည့် အေပ်သားြျား ပါဝင်ြှုြှာ ၆၈ 

၃၁ရနာက်ြံအရြကာင်းအော



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ောြုိင်နှုန်း ေိှပါသည်။၂၀၂ ၂၀၁၆ ြုနှစ်  ဦးသိန်းစိန်အစုိးေ 
တာဝန်မပီးေံုးြျိန်၌ ယင်း၏ အစုိးေအေေဲတ့ေင် စစ်ဘက် 
၌ တာဝန် ထြ်းရောင်ြဲ့ မြင်း ြေိှသည့် အေပ်သားြျား 
ပါဝင်ြှုြှာ ၂၂ ောြုိင်နှုန်းသာ ေိှြဲ့ပါသည်။ NLD အစုိး
ေအေေဲတ့ေင် စစ်ဘက်ပါဝင်ြှုြှာ ကာကေယ်ရေး ဦးစီး
ြျုပ်အြည်စာေင်း တင်သေင်းြန ့အ်ပ်သည့် ဝန်ကကီးဌာ
နသံုးြုြှ အစုိးေအေေဲဝ့င်ြျားနှင့် ယြင် တပ်ြရတာ်
တေင်တာဝန် ထြ်းရောင်ြဲ့ မပီး ယြု အေပ်ဘက်ဝန်
ကကီးဌာန ြျားတေင် ကုိင်တေယ်တာဝန် ထြ်းရောင်ရန
သူအစုိးေ အေေဲဝ့င် (၆)ဦးတုိ ့ မေစ်ပါသည်။၂၀၃ လက်ေိှ 
NLDအစုိးေ အေေဲ၌့ စစ်ဘက်တေင် တာဝန်ထြ်းရောင်
ြဲ့ မြင်းြေိှသည့် အေပ်သားြျားတေင် ယြင်အေပ်
ဘက် ဝန်ကကီးဌာနြျားတေင်  တာဝန်ထြ်းရောင်ြဲ့
သူြျား၊ ေောဝန်ြျား၊ စာရေးေောြျားနှင့်  စီးပေားရေး
လုပ်ငန်းေှင်ြျား ပါဝင်ပါသည်။၂၀၄ 

 လက်ေိှ အစုိးေဝန်ကကီးအေေဲတ့ေင် ကျား-ြ ရေး
ောညီြျှြှု အလေန် အားနည်းသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ 
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်သည်သာ တစ်ဦးတည်းရသာ 
အြျ ိုးသြီးအေေဲဝ့င် မေစ်ပါသည်။  သြ္မတ ဦးသိန်းစိန် 
လက်ထက် အစုိးေ ဝန်ကကီးအေေဲတ့ေင် အြျ ိုးသြီး ဝန် 
ကကီး(၂)ဦး (၂၀၁၂ ြုနှစ်တေင် ြန ့အ်ပ်ြဲ့ မပီးတုိင်းမပည်၏ 
နှစ် (၆၀) အတေင်း ပထြေံုးအမေစ်) နှင့်အြျ ိုးသြီးဒု 
ဝန်ကကီး (၆)ဦးပါဝင်ပါသည်။၂၀၅ ၂၀၁၈ ြုနှစ် ြတ်လ 
အရနအထားအေ အစုိးေဝန်ကကီးအေေဲဝ့င် ၂၅ ောြုိင်
နှုန်းသည်ရေေးရကာက်ြံ လွှတ်ရတာ် ကုိယ်စားလှယ်
ြျားအမေစ်ြှ တစ်ေင့် ဝန်ကကီးအေေဲတ့ေင် ပါဝင်လာမြင်း 
မေစ်သည်။၂၀၆ 

 ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်သည် အုပ်ြျုပ်ရေး 
ပုိင်းြျားကုိ ထိန်းြျုပ်ထားပါသည်။ အရြကာင်းြှာအ
ရေးကကီး ကိစ္စေပ်ြျား အားလံုးသည် နုိင်ငံရတာ် အတုိင်
ပင်ြံရံုးဝန်ကကီးဌာန သုိြ့ေုတ် သူြ ကုိင်တေယ် သည့်
သြ္မတရံုးဝန်ကကီးဌာနကုိ မေတ်သန်းေန် လုိအပ်ပါ 
သည်။ အေုိပါရံုး နှစ်ရံုးတေင် ောရကျာ်ရသာ အစုိးေဝန်
ထြ်းြျားေိှမပီး အြျားစုြှာ ယြင်သြ္မတရံုးဝန်ကကီး
ဌာနြှဝန်ထြ်းြျား မေစ်ြကပါသည်။၂၀၇ 

 နုိင်ငံရတာ် အတုိင်ပင်ြံရံုး ဝန်ကကီးဌာနကုိ 
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်၏ ရကျာင်းရနေက် ဦးရကျာ်
တင့်ရေေကုိ ဝန်ကကီးအမေစ် ဦးရောင်ရစပါသည်။

ဦးရကျာ်တင့်ရေေသည် အစုိးေ ရောင်ေေက်ြျက်ြျား
တေင်လွှြ်းြုိးြှုေိှမပီး သတင်း စီးေင်းြှုြျားကုိလည်း 
ကုိင်တေယ် ထားပါသည်။ သူသည်  ယြင် စစ်အုပ်ြျုပ်
ရေးကာလ နှင့် ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်တုိတ့ေင် အ
ေင့်မြင့် ရနော တစ်ြု၌ တာဝန်ထြ်းရောင်ြဲ့ေူးသူ
လည်း မေစ်ပါသည်။  ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်ြှလည်း 
သူအ့ား လွှြ်းြုိးနုိင်ြှု ေိှသည့်အရေးကကီးရသာ ရနော
ကုိရပးအပ်ြဲ့ပါသည်။ ထုိမ့ပင် ယြင်သံတြန်နယ်
ပယ်တေင် တာဝန် ထြ်း ရောင်ြဲ့သူ ဦးရသာင်းထေန်း
ကုိလည်း ရနောြျားစောကုိ တာဝန်ယူရစြဲ့ပါသည်။ 
(အြန်း ၃.၃ ၏ အြျ ိုးသား လံု မြုံ ရေး အြကံရပးတေင် 
အရသးစိတ် ရော်မပထားပါ သည်)။ ရနာက်တစ်ဦးြှာ 
ဦးရဇာ်ရဋ္ဌး မေစ်မပီး  ဗုိလ်ြှူး ရောင်း တစ်ဦးမေစ်ကာ
ယြင် စစ်အစုိးေ လက်ထက် ဝန်ကကီးြျုပ်ြျားနှင့် 
ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်တေင် တာဝန် ထြ်းရောင်ြဲ့
ပါသည်။ ကျန်တစ်ဦးြှာ ကာကေယ်ရေး ေုိင်ော ရလ့
လာြှု ြောဘေဲ ့ ေေိှမပီး ယြင်တပ်ြရတာ် ရလတေင် 
ဗုိလ်ြှူးကကီး မေစ်ြဲ့သူ ဦးြင်းသူ မေစ်ပါသည်။ သူသည် 
သြ္မတရံုးတေင် တာဝန်ထြ်းရောင်ြဲ့ မပီးလက် ေိှတေင် 
မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးအမေစ် တာဝန်ယူထားကာ အ
ရထေရထေ ဦးစီးဌာနကုိ ကုိင်တေယ်သူ မေစ်ပါသည်။

 အထက်ပါ ပုဂ္ဂို လ်ြျားအမပင် သူေ ဦးရေွှြန်း 
နှင့်သူ၏အရပါင်းအပါ တုိကုိ့လည်း ထပ်ြံ၍ရပါင်း 
ထည့်နုိင်ြည် မေစ်သည်။ ထုိကဲ့သုိရ့သာ အရနအထား 
ပံုေိပ်ြျားသည် အစုိးေ၏ ရှုပ်ရထေးလှသည့် စနစ်ကုိ 
ရြာင်းနှင်ောတေင် အရေးကကီးသည့် အြန်းကဏ္ဍြှပါ 
ဝင်ရနပါသည်။ ပေင့်လင်းမြင်သာြှု နည်းပါးသည့် တပ်
ြရတာ်၏ ရောင်ေေက်ပံုြျားနှင့်အတူ အတေင်းြှ သိမြင် 
နားလည်ြှုြျားသည် အေပ်ဘက် အစုိးေ၏ လံုမြုံ ရေး 
ကိစ္စေပ်ြျား ရစာင့်ြကည့်နုိင်ေန် အဓိက လုပ်ရောင် 
နုိင်ြှုမေစ်လာပါသည်။ ရတေေံု့ရြးမြန်းြဲ့ ြှုြျားအေ 
အင်တာဗျူး ရမေေုိသူြျားက ေုိြဲ့ပါအရနအထား ပံု
ေိပ်ြျားေိှရနမြင်းရြကာင့် လက်ေိှ အစုိးေ ေံုးမေတ်ြျက်
ြျားသည် ယြင်အစုိးေြျား ေံုးမေတ်ြျက်ြျသည့် ပံုစံ
နှင့်ယင်းတုိ၏့ အမြင်ြျား လွှြ်းြုိးြှုေိှရနရြကာင်း သူတုိ ့
အမြင်ြျားကုိ ေှင်းမပြကပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့် ဒီြုိကေက် 
တစ်လုိလားသည့် NLD ရထာက်ြံသူြျားနှင့်NLD တေင်
ရေေှည်ပါဝင် ြဲ့သူြျားသည်ေံုးမေတ်ြျက်ြျားကုိရဝ
ေန်မပစ်တင်ြှုြျား လုပ်ရောင်လာကာ တစ်ြါတစ်ေံ
တေင်တင်းြာြှုြျား ေိှလာသည်ကုိ ရတေ မ့ြင်ေပါသည်။

၃၂



 ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်၏ နုိင်ငံရေးတေင်
တပ်ြရတာ် ပါဝင်ရနြှုကုိ ေယ်ထုတ်ေန် အစီအစဉ်
ေိှရသာ်လည်း လက်ေိှ အစုိးေဝန်ကကီးအေေဲအ့တေင်း
တေင်အေပ်ဘက်-စစ်ဘက် ေက်ေံရေးရြျာရြေလ့ျက်
ေိှမပီး အတူတကေ ရကာင်းစောရောင်ေေက်ြှုြျားေိှ
ရြကာင်း ရော်မပြှုြျားေိှပါသည်။ ဝန်ကကီးြျား အစည်း
အရဝးကုိလစဉ် ဒုတိယရမြာက် ြကာသပရတးရန ့
တုိင်းတေင်၂၀၈ ကျင်းပမပီး တစ်ြါတစ်ေံတေင် နုိင်ငံရတာ် 
အတုိင်ပင်ြံပုဂ္ဂို လ်၊ သြ္မတနှင့် တပ်ြရတာ် ကုိင်တေယ်
ဦးစီးသည့် ဌာနသံုးြု၏ ဝန်ကကီးြျား ပါဝင်သည့် အထူး
အစည်းအရဝးကုိ  ကျင်းပပါသည်။ ထုိ အထူးစည်းအ
ရဝးတေင် သတင်း ေလှယ်ြှုြျားနှင့်  ပူးတေဲေံုးမေတ်ြျက်
ြျမြင်းြျား မပုလုပ်ပါသည်။၂၀၉ ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်
၏စ င်္ကာပူလူထု ရတေေံု့ပေဲတေင် တပ်ြရတာ်နှင့် ေက်
စပ်ရသာ ရြးြေန်းတစ်ြု ရမေေုိော၌ အစုိးေအေေဲအ့
တေင်းတပ်ြရတာ်ြှ လာသည့် ဝန်ကကီးသံုးဦးစလံုး
သည် အလေန်ရကာင်းြေန် သူြျားမေစ်ရြကာင်းနှင့် ြိြိ
တုိသ့ည် လက်ရတေက့ျကျ သေားေြည်မေစ်ရြကာင်းမပီး 
တပ်ြရတာ်နှင့် ေက်ေံ ရေးသည် ြေုိးေေားရြကာင်း
ကုိလည်း ထည့်သေင်းရမပာေုိ သေားြဲ့ပါသည်။၂၁၀

 အေုိပါတပ်ြရတာ်ြှ လာသည့် ဝန်ကကီးသံုး
ပါးသည် ဥပရဒအေ သြ္မတရအာက်တေင် ေိှမပီး ပရုိတုိ
 ရကာအေ ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည် ရအာက်တေင် ေိှပါ 
သည်။ ထုိမ့ပင် ဗုိလ်ြျုပ်ြှူးကကီး ြင်းရအာင်လိှင်ုက 
လည်း အေုိပါ မပည်ရထာင်စု ဝန်ကကီးသံုးဦးသည် 
သြ္မတဦးရောင်သည့် အစုိးေ အေေဲလု့ပ်ရောင်ြှုြျား
နှင့် ြူဝါဒြျားကုိသာ ကုိယ်စားမပုရြကာင်း အရလးရပး 
ရမပာေုိရလ့ေိှမပီး တပ်ြရတာ်က ယင်းတုိအ့တေက် ြူဝါ
ဒြျြှတ်ရပးေန် အြေင့်အာဏာ ြေိှရြကာင်းထည့် 
သေင်း ရမပာေုိရလ့ ေိှပါသည်။ အြိန ့ည်ွှ န်ြကားြှုြျားကုိ  
ရကာင်းြေန်စော တည်ရောက်ထား နုိင်ြှုသည်လုပ်
ငန်းြျား ေက်ေံရောင်ေေက်ောတေင် ရြျာရြေြ့ှုကုိ 
မေစ်ရစေန်အတေက် အရေးပါလှပါသည်။၂၁၁ သုိရ့သာ် ရဒါ်
ရအာင်ေန်းစုြကည်နှင့် ဗုိလ်ြျုပ်ြှူးကကီး ြင်းရအာင်
လိှင်ုတုိ ့အြကားအထက်ရအာက် ေက်သေယ် ရောင်
ေေက်ြှုြှာြူ ေှင်းေှင်းလင်းလင်း ြေိှရပ။ ြည်သုိပ့င်
ေုိရစ အေုိ ပါ ဝန်ကကီးသံုးဦးလံုးသည် ကာကေယ်ရေး
ဦးစီးြျုပ်ကုိ အစီေင်ြံတင်မပေပါသည်။ ၎င်းတုိ ့ရနော
တည်မြဲေန်ြှာ ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်၏ အရေးရပးြှု
အရပါ်တေင်သာ လံုးဝ ြူတည်ရနပါသည်။

မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်၏ နုိင်ငံရေး 

 ၂၀၁၅ြုနှစ် ရေေးရကာက်ပေဲမပီးရနာက် မပည်
ရထာင်စု အေင့် လွှတ်ရတာ်နှစ်ေပ်တေင်၂၁၂ NLD ြှ ကုိယ်
စားလှယ် (၃၉၀) ရနော (၅၉ ောြုိင်နှုန်း)၊ ရေေးရကာက်
ြံြေုတ်သည့် တပ်ြရတာ်သား ကုိယ်စားလှယ် (၁၆၆) 
ရနော (၂၅ ောြုိင်နှုန်း) နှင့် အမြားပါတီြျားြှ ကုိယ်စား
လှယ် (၁၀၈) ရနော (၁၆ ောြုိင်နှုန်း) အသီးအသီး ေေိှြဲ့
ပါသည်။ ထုိအထဲတေင် တပ်ြရတာ်ရနာက်ြံ မပည်
ရထာင်စုြက့ံြုိင်ရေးနှင့် ေေံ မ့ေိုးရေးပါတီြှ (၄၁) ရနော 
(၆ ောြုိင် နှုန်း) ေေိှြဲ့ မပီး အမြားရနောြျားတေင် တုိင်းေင်း
သားပါတီြျား ေေိှြဲ့ပါသည်။ ရေေးရကာက်ြံ ကုိယ်စား
လှယ်ြျားတေင် တပ်ြရတာ်ြှ အမငိြ်းစားယူြဲ့သူ (၂၃) 
ဦး၂၁၃ (အြျားစုြှာ ယြင် တပ်ြရတာ်အစုိးေ လက်
ထက်တေင် တာဝန်ထြ်းြဲ့သူ) နှင့်နုိင်ငံရေးအကျဉ်း
သားရောင်း (၁၂၃) ဦး၂၁၄ ပါဝင်ပါသည်။ ထုိနုိင်ငံရေး 
အကျဉ်းသားရောင်းြျား အြျားစုသည် ယြင်စစ်တပ်
အုပ်ြျုပ်ြဲ့သည့် အစုိးေလက်ထက်တေင် ရထာင်ြျမြင်း 
ြံြဲ့ ြကေပါသည်။

 ၂၀၁၅ ြုနှစ် ရေေးရကာက်ပေဲအေ အြျ ိုးသြီး 
လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ် (၆၇) ဦး (၁၃ ောြုိင်နှုန်း) 
ေိှြဲမပီး မပီးြဲ့သည့် ၂၀၁၁-၂၀၁၆ ြုနှစ် လွှတ်ရတာ်၏ 
အြျ ိုးသြီး ကုိယ်စားလှယ်ထက် နှစ်ေပုိပါသည်။ 
အြှန်တကယ်၌ တစ်နုိင်ငံလံုးေိှ ပါတီြျားတေင် အြျ ိုး 
သြီးပါဝင်ြှု (၄၀) ောြုိင်နှုန်း၂၁၅ ေိှပါသည်။ ထုိအောကုိ 
ြကည့်မြင်းမေင့် အြျ ိုးသြီးြျားသည် နုိင်ငံရေး၌ တက်
ကကေစောပါဝင်ရနရသာ်လည်း ရြါင်းရောင်ြှု၌ ပါဝင်ေန်
အေန ့အ်တားြျား ေိှရနသည့်အြျက်ကုိ ရတေ မ့ြင်ေပါ
သည်။၂၁၆ တပ်ြရတာ်ကုိယ်စားလှယ် (၁၆၆) ရနောတေင် 
အြျ ိုးသြီးြှာ (၁၂) ဦးသာ ပါဝင်ပါသည်။ လွှတ်ရတာ်
စတင် ေေဲစ့ည်းြျိန်တေင် နှစ်ဦးသာ ပါဝင်ြှုထက်ရတာ့
 ြျားစော တုိးမြင့်လာပါသည်။၂၁၇

 ၂၀၁၅ ြုနှစ်တေင် လွှတ်ရတာ် ကုိယ်စားလှယ်
ြျားအတေင်းြှ (၃၁၄) ဦးသည် (၆၄ ောြုိင်နှုန်း) ဗြာ
လူြျ ိုး (သုိ)့ ဗြာရသေးတစ်ဝက်ပါသူြျား မေစ်မပီးေှြ်း 
(၇ ောြုိင်နှုန်း)၊ ေြုိင် (၆ ောြုိင်နှုန်း)၊ ြျင်းနှင့်ဇုိြီး (၅ 
ောြုိင်နှုန်း) နှင့် ကေင် (၅ ောြုိင်နှုန်း) တုိမ့ေစ်ပါသည်။၂၁၈ 
လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ် (၈၈ ောြုိင်နှုန်း) သည် 
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြျား မေစ်ြကမပီး ၁၁ ောြုိင်နှုန်းြှာ ြေစ်

၃၃ရနာက်ြံအရြကာင်းအော



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ယာန်ဘာသာဝင်ြျား မေစ်ြကပါသည်။ အစ္စလာြ်ဘာ
သာဝင်တစ်ဦးြျှ ြေိှရပ။၂၁၉ ထုိအရမြအရနသည် 
ြကားမေတ် ရေေးရကာက်ပေြဲျားရြကာင့် အနည်းငယ် 
အရမပာင်းအလဲေိှနုိင်ပါသည်။ 

 မပည်ရထာင်စုအေင့် လွှတ်ရတာ်တေင် သံုးပံု
နှစ်ပံုြန ့ ် လွှြ်းြုိးထားသည့် မပည်သူလ့ွှတ်ရတာ်၏ 
ဥက္က ဋ္ဌြှာ ဦးတီြေန်မြတ် မေစ်ပါသည်။ သူသည် တပ်ြ

ရတာ်ကေ ပ်ကဲ ြှု ရအာ က်ေိှ  
ကေတ်ြုိင် အထူးမပည်သူစ့စ် 
အေေဲ၏့ ရြါင်းရောင် မေစ်ြဲ့
ပါသည်။ တစ်ြျိန်တည်းြှာ 
ပင်စစ်အုပ်ြျုပ်ရေးကာလ 
တစ်ရလျှာက် ရေှရ့နြျုပ်ရံုး 
တေ င် လ ည်း တာ ဝ န် ထ ြ်း
ရောင်ြဲ့ပါသည်။ သူ၏ ပထ
ြ လွှ တ် ရတာ် သ က် တ ြ်း
တေင်မပည်ရထာင်စု ြက့ံြုိင်
ရေး နှ င့် ေေံ ့ မေိုး ရေး ပါ တီ  
ကုိယ်စားမပ  ု ရေေးြျယ်ြံြ့ဲမပီး
၂၀၁၅ ြုနှစ်ြှစ၍ တစ်သီး
ပုဂ္ဂ လ အ မေ စ်ေ ပ်တ ည်ြဲ့
သည်။ လက်ေိှ မပည်သူလ့ွှတ်
ရတာ် ဥ က္က ဋ္ဌ ော ထူး အား  
သြ္မတအမေစ် ြန ့အ်ပ်ြံေ
သူ ဦးဝင်းမြင့်ထံြှ ၂၀၁၈ 
ြုနှစ် ြတ်လတေင် လွဲှရမပာင်း 

ေယူြဲ့ပါသည်။ မပည်ရထာင်စု လွှတ်ရတာ်သက်တြ်း 
စုစုရပါင်း လရပါင်း (၆၀) တေင်ပထြ လရပါင်း (၃၀) 
ကုိအြျ ိုးသားလွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌြှ နာယက အမေစ် 
တာဝန်ယူေမပီး ရနာက်ပုိင်း ကျန်ေိှသည့် လရပါင်း 
(၃၀) ကုိမပည်သူလ့ွှတ်ရတာ် ဥက္က ဋ္ဌြှ နာယကအမေစ် 
တာဝန်ယူေပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့် ဦးတီြေန်မြတ်သည် 
မပည်သူလ့ွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌ မေစ်သည့်အတေက်ယြု အ
ြါမပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ် နာယက အမေစ်လည်း 
တာဝန်ယူထားေပါသည်။ ဦးတီြေန်မြတ်အား နား
လည်သိကျွြ်းသူ၊ လုပ်ငန်း ရောင်ေေက်ြှုအရပါ် ထိန်း
ညေနုိိင်သူနှင့် NLD နှင့် တပ်ြရတာ် အကျ ိုးစီပေားြျား 
အြကားသင့်တင့် ြျှတသည့် သရဘာထားေိှသူစ
သည်မေင့်မြင်ြကပါသည်။ သုိရ့သာ်လည်း သူသည် 
သူေဦးရေွှြန်းနှင့် နီးစပ်သူမေစ်ရြကာင်း ြှန်းေရမပာ

ေုိြှုြျား ြျားစောေိှပါသည်။ သူေဦးရေွှြန်းသည် ြြကာ
ြီက ပါတီသစ်ထူရထာင်ကာ ထုိပါတီသည် ၂၀၂၀
ြုနှစ်ရေေးရကာက်ပေဲြျားတေင် ဝင်ရောက် ယှဉ်မပိုင်ြည်
မေစ်ပါသည်။

 အြျ ိုးသားလွှတ်ရတာ် ဥက္က ဋ္ဌသည် ြန်းဝင်း 
ြုိင်သန်းမေစ်မပီး သူသည် ရေှရ့နတစ်ဦး မေစ်ပါသည်။ 
ြန်းဝင်းြုိင်သန်း၏ အဘုိးမေစ်သူသည် ၁၉၄၀ မပည့်
နှစ်ြျားအတေင်းက ဗုိလ်ြျုပ်ရအာင်ေန်း ဦးရောင်
သည့်ယာယီအစုိးေအေေဲတ့ေင် တာဝန်ထြ်းရောင်ြဲ့
မပီးဗုိလ်ြျုပ်ရအာင်ေန်းနှင့် အတူလုပ်ြကံ သတ်မေတ်
ြံြဲ့ေပါ သည်။ သိသာထင်ေှားသည့် အြျက်တစ်ြုြှာ 
ဦးတီြေန်မြတ်သည် ကြျင်လူြျ ိုးမေစ်မပီး ြန်းဝင်းြုိင်
သန်းသည် ကေင်လူြျ ိုး မေစ်ပါသည်။ နှစ်ဦးစလံုးြှာ 
တုိင်းေင်းသား နုိင်ငံရေးလုပ်ေှားြှု ြျားမေင့်တေဲ၍လုပ်
ရောင်ြဲ့ေူးမြင်း ြေိှသည့် ဗြာလူြျ ိုးြေုတ်ရသာ 
နုိင်ငံရေးသြားြျား မေစ်ပါသည်။ 

 အင်တာဗျူး ရမေေုိသူြျား၏ ရော်မပြှုြျား
အေ လွှတ်ရတာ်၏ အရနအထား အရမြအရနသည် 
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်နှင့် ဗုိလ်ြျုပ်ြှူးကကီး ြင်း
ရအာင်လိှင်ုတုိအ့ြကား ေက်ေံရေးအရပါ် အရမြြံ
ရနပါသည်။ အဘယ်ရြကာင့်ေုိရသာ် စည်းကြ်းြျား
တင်းကျပ်ြှု မြင့်ြားမြင်းကုိ နှစ်ေက်လံုးတေင် ရတေေ့
မပီးတပ်ြရတာ်လေတ်ရတာ် ကုိယ်စားလှယ်ြျားသည်
လွှတ်ရတာ်အတေင်း ြဲရပးောတေင် အစဉ်တညီတညွတ်
တည်းလုပ်ရောင်ြဲ့ ြကသလုိ၂၂၀ NLD ပါတီကုိယ်စား
လှယ်ြျားသည်လည်းပါတီ လြ်းညွှန်ြှု အတုိင်းအ
စဉ် လုိက်နာသည်ကုိ ရတေေ့ရသာရြကာင့်မေစ်ပါသည်။
တပ်ြရတာ်သား လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားထဲြှ 
ရေှေံု့းတန်းြှ ောထူးမြင့်သည့် ဗုိလ်ြျုပ်နှင့် ဗုိလ်ြှူး
ြျုပ်တုိသ့ည် တပ်ြရတာ်သား ကုိယ်စားလှယ်ြျား 
အားလံုးတစ်သရဘာတည်း လုိက်ပါရောင်ေေက်နုိင်
ေန်လက်မေင့် အြျက်မပလုပ်ရောင်ရလ့ေိှသည်။၂၂၁ လွှတ်
ရတာ် ဦးရောင်ရကာ်ြတီဝင်ြျားသည်ပါတီ ရြါင်း
ရောင်ြျား၊ ဝန်ကကီးြျား သုိြ့ေုတ် အတုိင်ပင်ြံရံုး 
ကုိယ်စားလှယ်ြျားနှင့် နံနက်ပုိင်းပံုြှန် ရတေေံု့မြင်း
ြျားေိှပါသည်။ ထုိသုိ ့ ရတေေံု့မြင်းတေင် လွှတ်ရတာ် 
ကုိယ်စားလှယ်ြျားကုိ ြည်သုိည့ွှ န်ြကားြည်ကုိ ေံုး
မေတ်ေန်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ ပါတီ၏စည်းကြ်းြျား
သည်ရြတ်ရပါ် ဒီြုိကရေစီနှင့် ကုိက်ညီြှု ြေိှသည့်

၂၀၁၅ ြုနှစ်တေင် 
လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား 

အတေင်းြှ 

(၃၁၄) ဦးသည် 
(၆၄ ောြုိင်နှုန်း) ဗြာလူြျ ိုး 
(သုိ)့ ဗြာရသေးတစ်ဝက်ပါ

သူြျားမေစ်မပီး 
ေှြ်း (၇ ောြုိင်နှုန်း)၊ 

ေြုိင် (၆ ောြုိင်နှုန်း)၊ 
ြျင်းနှင့် ဇုိြီး (၅ ောြုိင်နှုန်း) 

နှင့် ကေင် (၅ ောြုိင်နှုန်း) 
တုိမ့ေစ်ပါသည်။  

 

၃၄



အောြျား ြျားစောပါဝင်ပါသည်။ NLD သည်သူေေိှ
ထားသည့် ြုိင်ြာရသာ အရနအထား ရနောကုိေက်
လက်ထိန်းထား လုိရသာရြကာင့် မေစ်ပါသည်။ေေဲ ့ စည်း
ပံုအရမြြံဥပရဒအေ ကန ့သ်တ်ြှု ေိှရနသည့် အတေက်
ရြကာင့် သုိြ့ေုတ် လုပ်ငန်းအရတေအ့ြကုံ  အားနည်းြှု
တုိရ့ြကာင့်လည်းမေစ်နုိင်ပါသည်။၂၂၂

 မပည်ရထာင်စု ြက့ံြုိင်ရေးနှင့် ေေံ မ့ေိုးရေးပါတီ 
နှင့်တုိင်းေင်းသား နုိင်ငံရေးပါတီအြျ ိုြှ့ာ တပ်ြရတာ် 
နှင့်သရဘာထား တူညီြှုြျားေိှပါသည်။ အထူးသမေင့်  
နုိင်ငံရေး မပဿနာ သုိြ့ေုတ် လံုမြုံ ရေးေက်စပ် 
မပဿနာြျားတေင် မေစ်မပီးအမြား ကိစ္စေပ်ြျားတေင်ြူပုိ၍
ရပျာ့ရပျာင်းသည့် သရဘာထားြျား ေိှြကပါသည်။ 
တုိင်းေင်းသားပါတီအြျားသည် NLD နှင့်အရန
အထားအြျ ိုးြျ ိုးမေင့် သရဘာထားတူညီြှုြျားေိှြက
ပါသည်။ ကျန်ေိှသည့် တုိင်းေင်းသားပါတီြျားနှင့် 
တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားသည် 
ပုိ၍သီးသန ့ ် လေတ်လပ်စော ေပ်တည်ရနြှုကုိ ရတေေ့
ပါသည်။၂၂၃

 ရေေးရကာက်ြံ အေပ်သား လွှတ်ရတာ်ကုိယ် 
စားလှယ်ြျားနှင့် တပ်ြရတာ်သား ကုိယ်စားလှယ်ြျား 
အြကား ေက်ေံရေး အားနည်းြှုြျားသည် တပ်ြ

ရတာ်၏ ပိတ်ထားသည့် သရဘာသဘာဝရြကာင့်မေစ်
 ရြကာင်း ရော်မပြကပါသည်။  အေပ်သား ကုိယ်စားလှယ် 
အြျားစုသည် ရနမပည်ရတာ် စည်ပင်ေိပ်သာတေင် 
တည်းြုိရနထုိင်ြကမပီး မပည်ရထာင်စုြက့ံြုိင်ရေးနှင့် 
ေေံ မ့ေိုးရေး ပါတီြှ လွှတ်ရတာ် ကုိယ်စားလှယ်ြျားသည် 
မပည် ရထာင်စု ြက့ံြုိင်ရေးနှင့် ေေံ မ့ေိုးရေး အိြ်ောဝင်းတေင် 
ရနထုိင်ြကကာ တပ်ြရတာ် ကုိယ်စားလှယ်ြျားြှာ
လွှတ်ရတာ်ရံုးြျားနှင့် ေယ်ြုိင်ရကျာ် အကောအရဝး
တေင်ေိှသည့် တပ်ြရတာ် တည်းြုိေိပ်သာြျားတေင်တည်း
ြုိရနထုိင်ြကပါသည်။ အြျ ိုလ့ွှတ်ရတာ် ကုိယ်စား
လှယ်ြျား၏ အတည်မပုေန် ြက်သည့် အေုိြျား၂၂၄ အေ  
အမြားလွှတ်ရတာ် ကုိယ်စားလှယ်ြျားနှင့် အလေန်ေင်း
နီှးလာသည့် တပ်ြရတာ်သား လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စား
လှယ်ြျားကုိ အစားထုိးလဲလှယ်ြှုြျား မပုလုပ်ရြကာင်း
သိေိှေပါသည်။ ေလဒ်ြှာ တပ်ြရတာ်သား လွှတ်ရတာ်
ကုိယ်စားလှယ်ြျားသည် အေပ်သားလွှတ်ရတာ်ကုိယ်
စားလှယ်ြျားနှင့်အတူ ထုိင်မြင်းနှင့် လူြှုရေးအေရတေ ့
ေံုမြင်း စသည်တုိကုိ့ မပုလုပ်ေန် ဝန်ရလးလာြကပါ
သည်။ သုိရ့သာ်လည်း ပူးတေဲရောင်ေေက်သည့် အစည်း
အရဝး ြျားနှင့်အလုပ်ရံု ရေေးရနေးပေဲြျား ေိတ်ြကား
လျှင်ရတာ့ တက်ရောက်ြကပါသည်။ ဗုိလ်ြျုပ်ြှူးကကီး 
ြင်းရအာင်လိှင်ု အရလးရပး ရမပာေုိြဲ့ြှုြျားြှာ “တပ်

ရ ေွးရောေ်ခံ ေုိယ်စားလှယ်များ

ပြည်ရောင်စုကေံ့ခိုင်ရွးနှင့် 
ဖေံ ဖ့ဖိုးရွးြါတီ
၄၁ ရေွာ / ၆%

ရ ေွးရောေ်ခံ ေိုယ်စားလှယ်များ

အပခားြါတီများနှင့် တစ်သီးြုဂ္ဂလ
၆၇ ရေွာ / ၁၀%

ရ ေွးရောေ်ခံ ေိုယ်စားလှယ်များ

အမျ ိုးသားဒီမိုေရွစီအဖေဲခ့ျုြ်
၃၉၀ ရေွာ / ၅၉%

တပ်ြရတာ်က 

ြန ့်အပ်ထားရသာ ကိုယ်စားလှယ်

၁၆၆ ရနော/ ၂၅%

ပုံ - ၅ မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်တေင်း ပါဝင်ရနြှု (၂၀၁၉)

၃၅ရနာက်ြံအရြကာင်းအော



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ြရတာ်သား လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားကုိ လွှတ်
ရတာ်တေင်းတေင် အတုိက်ြံအမေစ် ြမြင်သင့်ရြကာင်း”၂၂၅ 
“သူတုိသ့ည် ဥပရဒမပုရေး မေစ်စဉ်အရပါ် အြကံမပု
ြှုသာမေစ်မပီး ေံုးမေတ်ြျက်ြျားကုိ ြည်သည့်အြါြျှ 
ြရပးနုိင်ရြကာင်း” တုိမ့ေစ်ပါသည်။၂၂၆

 အေပ်သား လွှတ်ရတာ် ကုိယ်စားလှယ်ြျား 
သည်လံုမြုံ ရေး အေေဲြ့ျား၏ လုိက်လံရစာင့်ြကည့် သ
တင်းယူမြင်း ြျားြံေပါသည်။ လံုမြုံ ရေးအေေဲအ့ားလံုး
သည် တပ်ြရတာ်၏ ကေပ်ကဲြှုရအာက်တေင် ေိှပါ သည်။ 
လွှတ်ရတာ် လံုမြုံ ရေးကုိ မြန်ြာနုိင်ငံ ေဲတပ်ေေဲြှ့ အထူး 
ေေဲစ့ည်းထားသည့် တပ်ေေဲက့ တာဝန်ယူရောင်ေေက် 
ရပးထားပါသည်။ ဤအစီအေင်ြံစာအတေက် လွှတ်
ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားကုိ အင်တာဗျူး မပုလုပ်ြှု
အေ ထုိလံုမြုံ ရေးတပ်ေေဲတ့ေင် ရထာက်လှြ်းရေးအေေဲ ့ 
ဝင်ြျားပါဝင် ရနလျက်ေိှပါသည်။ ထုိမ့ပင် စစ်ဘက်လံု
မြုံ ရေး တပ်ေေဲဝ့င်ြျားြှလည်း အေပ်သားရေေးရကာက်
ြံကုိယ်စားလှယ်ြျား၏ ရောင်ေေက်ြှုြျားကုိ ရနမပည်
ရတာ်တေင်သာြက သူတုိ၏့ ြဲေန္ဒနယ်ြျားတေင်လည်း
ရမြောြံလုိက်မြင်းနှင့် ဓာတ်ပံုရုိက်မြင်းြျား မပုလုပ်
ြကပါသည်။  ထုိမပဿနာသည် လွှတ်ရတာ်တေင် ကာ
ကေယ်ရေးဝန်ကကီးအား ရြးြေန်းထုတ်သည်အထိ ကကီး
ြားလာပါသည်။ လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ် တစ်ဦးြှ
၂၀၁၉ ရြလတေင် လွှတ်ရတာ်၌ “လွှတ်ရတာ် ကုိယ်စား
လှယ်ြျားကုိ တပ်ြရတာ်နှင့် ရထာက်လှြ်းရေးအေေဲ ့
ြျားကလုိက်လံ ရစာင့်ြကည့်မြင်းြျ ိုးသည် သင့်ရတာ်
ြှု ေိှပါ သလား” ေူ၍ ရြးြေန်းထုတ်ြဲ့ပါသည်။ ရြးြေန်း
အရပါ် ကာကေယ်ရေးဝန်ကကီးဌာန ဒု-ဝန်ကကီးက မပန်
လည်ရမေေုိောတေင် “အေုိပါ ရောင်ေေက်ြှုသည်ပံု
ြှန်လုပ်ရုိး လုပ်စဉ် ရစာင့်ြကည့်မြင်းြျ ိုးသာ မေစ်သည်” 
ေူ၍ရမေေုိြ့ဲပါသည်။၂၂၇ ရနာက်အြျက်တစ်ြုြှာ မပည်
ရထာင်စုအေင့် လွှတ်ရတာ်သံုးြုြှ စီြံအုပ်ြျုပ်ရန
သည့်ညွှန်ြကားရေးြှူးြျုပ် သံုးဦးြှာ တပ်ြရတာ် 
အောေိှရောင်း ြျားမေစ်မပီး လက်ေိှနှင့် ယြင်တပ်ြ
ရတာ်ရနာက်ြံ လွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌြျားအရပါ် သစ္စာေိှ
သူြျားမေစ်ြကပါသည်။၂၂၈

ြိတ်ရေေြျား သုိြ့ေုတ် ေန်သူြျား - 
ြည်သုိအ့ေပ် ဘက်-စစ်ဘက် 
ေက်ေံရေးြျား တည်မငိြ်ြည်နည်း

 အရပါ်ယံြကည့်လျှင် အေပ်ဘက်နှင့်စစ်ဘက် 
ေက်ေံရေးြှာ ြျစ်ြင်ေင်းနီှးသည့် ပံုစံကုိရော်မပရန
ြကပါသည်။ တပ်ြရတာ် ကာကေယ်ရေး ဦးစီြျုပ်ြှ
“ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်၏ ရောင်ေေက်ြှုြျားကုိ တပ်
ြရတာ်အရနမေင့် ြိြိတုိတုိ့င်းမပည် ရကာင်းြေန်ရေး 
အတေက် စုရပါင်း၍ တာဝန်ယူ လုပ်ကုိင်ရပးရန ရြကာင်း”
ရမပာေုိထားပါသည်။၂၂၉ လက်ေိှအစီအစဉ်သည်အနည်း
ေံုးတုိင်းမပည်တည်မငိြ်ေန် ရောင်ေေက်မြင်းမေစ်မပီး 
ထုိအစီအစဉ်သည် တပ်ြရတာ်ြှ လုိလားြှု အေိှေံုး
အော မေစ်ပါသည်။ ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်ကြူ “အ
ြျ ိုးသား ေင်ြကားရစ့ရေး”သည် သူြ၏အဓိကဦး
တည်ြျက်မေစ်ရြကာင်းကုိ အရလးရပး ရမပာေုိမပီး 
ထုိသုိ ့လုပ်ရောင်နုိင်ေန်ြှာ တပ်ြရတာ်အား နုိင်ငံရေး
အေ ေိအားရပးမြင်းထက် တပ်ြရတာ်နှင့်ယံုြကည်
ြှုတည်ရောက်မြင်းနှင့် ညေနိှိင်ုးရောင်ေေက်မြင်းအ
ရပါ်ြူတည်ရြကာင်း ြုိင်ြုိင်ြာြာ ရမပာေုိထားပါ
သည်။ ရသ ြျာသည့်အြျက်ြှာြူ  တပ်ြရတာ်သည် 
သူတုိ၏့ အရတေးအရြါ်၊ အင်စတီကျူးေှင်း ေုိင်ောနှင့် 
ကုိယ်ပုိင် အကျ ိုးစီးပေား စသည်တုိကုိ့ အထိြြံမြင်း
ြှာကကီးြားစော ကျန်ေိှရနသည့်အြျက် မေစ်ပါသည်။ 
အသေင်ကူးရမပာင်းလဲရေး ကာလ တေားြျှတြှု 
(Transitional Justice) နှင့်ပတ်သက်၍ ြည်သည့် 
ရမပာေုိြှုြျှ ြေိှရသးသည့်အမပင် တပ်ြရတာ်ပုိင် သုိ ့
ြေုတ် တပ်ြရတာ်နှင့် ေက်စပ်ရနသည့် စီးပေားရေး 
လုပ်ငန်းြျား အရပါ် အြေန်ရကာက်ြံြှုနှင့် စည်းြျဉ်း
စည်းကြ်း ြျား ြှာလည်း အနည်းငယ်သာ ရမပာင်းလဲ
တုိးတက်ြှု ေိှရန ရသးသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ တပ်
ြရတာ်၏ နည်းဗျူော အမြင်အေ ရဒါ်ရအာင်ေန်း
စုြကည်သည် အရတာ် အသင့် ကကိုတင်ြန ့ြှ်န်းေ လေယ်
ကူနုိင်မြင်းသည့် ကစားသြားမေစ်မပီး ဒီြုိကရေစီလုိ
လားသူ အြျားစုကုိ ြုိင်ြုိင်ြာြာ ထိန်းထားနုိင်သည့်
သူတစ်ဦး မေစ်ပါသည်။

 နုိင်ငံရတာ် လံုမြုံ ရေး သုိြ့ေုတ် နုိင်ငံရတာ် 
အကျ ိုးစီးပေားနှင့် ပတ်သက်၍ ကကီးြားစော စဉ်းစား ေံုး 
မေတ်ေသည့် မပဿနာ ကိစ္စေပ်ြျားတေင် နှစ်ေက်စလံုး

၃၆



သရဘာထား တူညီြကသည်ကုိ ရတေနုိ့င်ပါသည်။၂၃၀ 

ေြုိင်မပည်တေင်းတပ်ြရတာ်၏ ရောင်ေေက်ြျက်ြျားကုိ 
နုိငငံ်တကာြှ ဝုိင်းဝန်းမပစ်တင်ရှုတ်ြျ ရနရသာ်လည်း
အေပ်သား အစုိးေအရနမေင့် အေုိပါ မေစ်ေပ်အရပါ် 
မပစ်တင် ရဝေန်ေန် ရေှာင်ေှားရလ့ ေိှပါသည်။၂၃၁ အြျ ို ့
ရသာကိစ္စ ေပ်ြျားေုိလျှင် တုိက်ရုိက်ကာကေယ်ရပး
ြှုြျားပင် ေိှပါသည်။ ထုိမ့ပင် နှစ်ေက်စလံုးြှာ ရဒသ
တေင်းပူးရပါင်းရောင်ေေက်ြှု အားရကာင်းေန် အရလး
ထားြကပါသည်။၂၃၂ ထုိရ့ြကာင့် အရနာက်နုိင်ငံြျားနှင့် 
ပူးရပါင်းရောင်ေေက်ရေးထက် တရုတ်နှင့် အိန္ဒယိတုိ ့

ကုိပုိြုိဦးစားရပးသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ ရဒါ်ရအာင်
ေန်းစုြကည်၏ အစုိးေအေေဲတ့ေင်းြှ အဓိကရောင်
ေေက်ရနသူြျားသည် ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြတုိင်ြီ တပ်ြရတာ်
အစုိးေရအာက် တာဝန်ထြ်း ရောင်ြဲ့သည့် သံတြန်
ြျား၊ အစုိးေ ဝန်ထြ်းြျားနှင့် တပ်ြရတာ်ြှ တပ်ြှူး
ြျားမေစ်ြကပါသည်။ သူတုိနှ့င့် ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်
ကုိယ်တုိင်အပါအဝင် တပ်ြရတာ်ဘက်ြှ စဉ်းစား 
ရတေးရြါ်ြှုအမြင်ြျား၊ သြုိင်းေုိင်ောြျားနှင့် ဓရလ့
ြျားစသည်တုိတ့ေင်ြျားစော သရဘာထားတူညီြှုြျား
ေိှပါသည်။

ရနမပည်ရတာ်ေှိတပ်ြရတာ်ရုံးြျုပ်တေင် 

အစည်းအရဝးြလုပ်ြီ ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်က 

ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်ဗိုလ်ြျုပ်ြှူးကကီးြင်းရအာင်လှိငု်

နှင့် လက်ေေဲနှုတ်ေက်ကာ သတင်းြီဒီယာြျားြှ 

ဓါတ်ပုံရိုက်ယူရနစဉ်၊ 

ရနမပည်ရတာ်၊ မြန်ြာ၊ ၂ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅။
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၃၇ရနာက်ြံအရြကာင်းအော



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

  ထုိရပါင်းစည်းြှုသည် အထူးသမေင့်အရနာက်
 နုိင်ငံြှ ရစာင့်ြကည့်  ရလ့လာသူြျားအတေက် စည်းလံုး 
သည့်ပံုပန်းသဏ္ဍာန်ကုိ ရော်ရနသည်။ အရြကာင်းြှာ 
ယင်းတုိသ့ည် အတိအလင်း ရဝေန်ြှုြျားနှင့် မငင်းြံုြှု 
ြျားမေင့်အသားကျရနရသာရြကာင့် မေစ်ပါသည်။၂၃၃ 

 သုိရ့သာ်လည်း ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်နှင့် 
ဗုိလ်ြျုပ်ြှူးကကီး ြင်းရအာင်လိှင်ုတုိသ့ည် တုိက်ရုိက် 

ရတေေံု့ြှု အလေန်နည်းပါးမပီး  
အစုိးေ၏ အရေးကကီးေံုးမေတ်
ြျက်ြျား ြျြှတ်ောတေင်သူတုိ ့
နှစ်ဦး အတူတကေ ပူးရပါင်း 
ရောင်ေေက်ြှုြျားစော ေိှလိြ့်
ြည်ြေုတ်ရပ။ ဤအစီေင်
ြံစာတေင် အင်တာဗျူး ရမေေုိ
သူြျားကလက်ေိှအရမြအရန
သည်စစ်ရအးပံုစံြျ ိုး မေစ်ရန
မပီးတစ်ေက်နှင့် တစ်ေက် ရြါင်း
ရောင်ြှုပုိင်း တေားဝင်အသိ
အြှတ်မပမုြင်းအားနည်းသည်
ကုိရထာ က်မပ ြက ပါ သ ည်။ 
ရဒါ် ရအာ င် ေ န်း စု ြက ည်  
ေယူထားသည့် ရနောသည် 
ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒအေ 
အမငင်းပေားေေယ် မေစ်ရြကာင်း  
တစ်ေက်ကရမပာေုိြှုြျားေိှမပီး

ဗုိလ်ြျုပ်ြှူးကကီး ြင်းရအာင်လိှင်ုသည်လည်း ရေေး
ရကာက်ြံ ြေုတ်သည်ကုိ အမြားဘက်ြှ ရထာက်မပြှု
ြျားေိှပါသည်။၂၃၄ 

 ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည် နှင့် ဗုိလ်ြျုပ်ြှူးကကီး 
ြင်းရအာင်လိှင်ုတုိအ့ြကား သိသာထင်ေှားသည့် ပေတ် 
တုိက်ြှုြျား ေိှသည်ကုိ ယြင်လအနည်းက ရတေေ့ပါ 
သည်။ ထုိမေစ်စဉ်သည် အရေးပါရသာ နုိင်င့ံအရေး
ကိစ္စေပ်ြျားအတေက် နှစ်ဦးြကား ေက်သေယ်ြှု နည်းပါး
မပီး ရုတ်တေက် ေံုးမေတ်ြျက်ြျသည့်ဘက်သုိ ့ဦးတည် 
သည့်ပါးကုိက်နားကုိက်ပံုစံကုိ ကျင့်သံုးရလ့ေိှသည်။ 
ဥပြာအားမေင့် ၂၀၁၈ ြုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတေင် အစုိးေြှ 
အရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေး ဦးစီးဌာနကုိ တပ်ြရတာ် 
ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက်ေိှ မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာနြှ အေပ်

ဘက်ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက်သုိ ့ ရေွှ ရ့မပာင်းမပီး (အြန်း 
၃.၃ တေင် ြကည့်နုိင်ပါသည်) ရနာက်ေက်တေင် တပ်
ြရတာ်ြှ တစ်ေက်သတ် အပစ်အြတ် ေပ်စဲမြင်းကုိ  
အ့ံအားသင့်စော ရြကညာြဲ့ပါသည်။၂၃၅

 NLD ြှလည်း တပ်ြရတာ်ကုိ ကကိုတင်ညေိ
နိှင်ုးအသိရပးြှု ြပါေိှဘဲ ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒ မပင်
ေင်ရေးပူးတေဲရကာ်ြတီ ေေဲစ့ည်းနုိင်ေန် ရောင်ေေက်
လာပါသည်။ အြျ ိုြှ့လည်း အေုိပါ ရောင်ေေက်ြျက်
သည် တပ်ြရတာ်နှင့် အမပုသရဘာရောင်ရသာ
ေက်ေံရေး တည်ရောက်ြှုကုိြမေစ်ရစဘဲ နုိင်ငံရေး
အေထိပ်တုိက်ထိရတေြ့ှုနှင့် NLD ၏ ၂၀၂၀ ြုနှစ် 
ရေေးရကာက်ပေဲအတေက် ေည်ေေယ်ြျက်အမေစ် လုပ်
ရောင်ြဲ့သည်ေူ၍ ရမပာေုိရဝေန်ြှု ေိှြဲ့ပါသည်။ ဤ
အစီေင်ြံစာအတေက် ရတေေံု့ရြးမြန်းြှု မပုလုပ်ော 
တေင်အြျ ိုရ့သာ အင်တာဗျူးရမေေုိသူြျားြှာြူ နှစ်
ေက်ထိပ်ပုိင်း  ရြါင်းရောင်ြျား ပေင့်လင်းမြင်သာြှုေိှ
သည့်ရတေေံု့ ရေေးရနေးညေနိှိင်ုးြှုမေင့် ပုိြုိထိရောက်
ရသာေလဒ်ြျား ေေိှေန် အမြင်ြျားေိှရြကာင်း ရော်မပ
ရမေေုိြှုြျား ေိှပါသည်။ 

 NLD အစုိးေနှင့် တပ်ြရတာ်တုိ ့အြကား အေု 
အထစ်မေစ်စော မေစ်ေပ်တစ်ြုြှာ NLD ရေှရ့နတစ်ဦး 
မေစ်သည့် ဦးကုိနီ လုပ်ြကံြံေမြင်းလည်း ပါဝင်ပါ
သည်။ ဦးကုိနီသည် ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒ  ကျွြ်း
ကျင်သူတစ်ဦးမေစ်မပီး နုိင်ငံရတာ်အတုိင်ပင်ြံ ောထူး
ရနောေန်တီးနုိင်ေန်  ရောင်ေေက်ြဲ့သူလည်း မေစ်ပါ
သည်။ ထုိမ့ပင်သူသည် ၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပံု အရမြ
ြံဥပရဒကုိ မပင်းထန်စော ရဝေန်သံုးသပ်ြဲ့သူ မေစ်မပီး 
ထုိြှ ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒအား မပင်ေင်ေန် ၂၀၁၄ 
ြုနှစ်တေင် အြကံမပုြဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ြုနှစ်တေင် သူကုိ့ 
လုပ်ြကံသတ်မေတ်သူြျားတေင် တပ်ြရတာ် အောေိှ
ရောင်းြျား ပါဝင်ြဲ့ပါသည်။ အေုိပါအြှုကုိ တေားရံုး
၌အကကိြ်ောရကျာ် စစ်ရေးြ့ဲမပီး၂၃၆ တပ်ြရတာ်အော
ေိှရောင်းအပါအဝင် ကျူးလေန်သူနှစ်ဦးကုိ ရသဒဏ်
ြျြှတ်ြဲ့ မပီး ကျန်တပ်ြရတာ် အောေိှရောင်းကုိ နှစ်
ေှည်ရထာင်ဒဏ် ြျြှတ်ြဲ့ပါသည်။ ထုိလုပ်ြကံြှု
အတေက်ရနာက်ြှ ကကိုးကုိင်သူြျားြှာြူ လေတ်ရမြာက်
ရနေဲပင်မေစ်ပါသည်။၂၃၇ ဤလုပ်ြကံသတ်မေတ်ြှုသည် 
ြည်ြျှ သက်ရောက်ြှုေိှသည်ကုိ တုိင်းတာ၍ ေနုိင်

တစ်ေက်တေင် တပ်ြရတာ်၏ 
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်အရပါ် 

တေားဝင်အသိအြှတ်မပုြှု 
အားနည်းသည့်အတေက် 

ကကိုးစား ရောင်ေေက်ပါက
ထိပ်တုိက်ရတေေံု့ေန် 

လုပ်သည်ေုိသည့် အမြင်နှင့် 
ြရောင်ေေက်ပါကလည်း 

အားနည်းသည် သုိြ့ေုတ်  
ထိရောက်ြှု ြေိှေုိသည့် 

အမြင်ြျားအြကား 
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်သည် 
ြက်ြဲစောေန်ြျက်ညီရအာင် 

ထိန်းရနေပါသည်။။  

၃၈



ြည်ြေုတ်ရပ။ ြည်သုိေုိ့ရစကာြူ ဦးကုိနီပါဝင်
သည့် NLD ဦးရောင်ရသာ အစုိးေသည် ပုိ၍ 
ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ် ယံုြကည်ြှုပုိြုိေိှြည်မေစ်မပီး ဥပရဒ 
ပုိင်းေုိင်ောတေင်လည်း ပုိြုိသိနားလည်နုိင်ပါသည်။ 

 သုိရ့သာ်လည်း အားလံုးမြုံ ငံုြကည့်လျှင် တုိင်း 
မပည်တေင်းလံုမြုံ ရေး၊ ေေံ မ့ေိုးရေးနှင့် အမြားစိန်ရြါ်ြှု
ြျားေိှရနသည့်တုိင် လက်ေိှအာဏာေန်ြျက်သည် 
တည်မငိြ်ြှု ေိှရနသည့်ပံု ရပါ်ရနပါသည်။ NLD သည် 
လူထုရထာက်ြံြှု ရကာင်းရနသည့်ကာလ မေစ်သည့်
အတေက် ယင်းတုိ ့ြျက်ြျင်းရမပာင်းလဲြှုြျား ြရောင်
ေေက်နုိင်သည့်တုိင် ြျားစောရတာင်းေုိ ေိအားရပး ြံေ
ြည်ြေုတ်ရပ။

 အထက်ပါ အရမြအရနသည် ြူဝါဒြျားအား 
ရကာင်းေန်၊ ြုိင်ြာသည့် နုိင်ငံရေး အစီအစဉ်ြျားရပါ် 
ထေက်လာေန်နှင့် အမြားနုိင်ငံရေးအုပ်စုြျားကုိ  (ဥပြာ 
- တုိင်းေင်းသားပါတီြျားနှင့် အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း 
ြျား) နုိင်ငံရေးအေပါဝင်ြှုြေင့်မပုေန် စသည်တုိကုိ့ 
ကြကထမပု လုပ်ရောင်ရပးေန် နှစ်ေက်လံုး အရပါ် 
ေိအားရလျာ့နည်းရစပါသည်။ တစ်ေက်တေင် တပ်ြရတာ်

၏ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်အရပါ် တေားဝင်အသိအြှတ် 
မပုြှုအားနည်းသည့်အတေက် ကကိုးစားရောင်ေေက်ပါ
ကထိပ်တုိက် ရတေေံု့ေန် လုပ်သည်ေုိသည့် အမြင်
နှင့်ြရောင်ေေက်ပါကလည်း အားနည်းသည် သုိြ့ေုတ်
ထိရောက်ြှု ြေိှေုိသည့် အမြင်ြျားအြကား ရဒါ်ရအာင် 
ေန်းစုြကည်သည် ြက်ြဲစောေန်ြျက်ညီရအာင် ထိန်း 
ရနေပါသည်။ 

 အထက်ပါအြျက်သည် တပ်ြရတာ်အား လံု 
မြုံ ရေးကိစ္စြျားတေင်လည်းရကာင်း စီးပေားရေးကိစ္စြျား 
တေင်လည်းရကာင်း စိတ်ကကိုက်ရောင်ေေက်ေန် ြေင့်မပု 
ရပးသကဲ့သုိ ့ မေစ်ရနပါသည်။  ရော်မပပါ အရမြအရန 
ြျားအားလံုးသည် သြ္မတဦးသိန်းစိန် လက်ထက်နှင့် 
ေန ့က်ျင်ဘက် မေစ်ရနပါသည်။ ဦးသိန်းစိန် လက်ထက် 
တေင်မပည်တေင်းသရဘာထားကေဲလေဲြှု  ြေိှရအာင်ရေှာင် 
ေှားေသည့် ေိအားြျားစောေိှမပီး တစ်ြျိန်တည်းြှာလည်း 
အရနာက်နုိင်ငံြျားက ပိတ်ေုိြ့ှုြျား ရုပ်သိြ်းရပးေန် 
အတေက် မပ မုပင်ရမပာင်းလဲြှုအရပါ် ယံုြကည်ြှု ေေိှရအာင် 
ကကိုးစားရောင်ေေက် ြဲ့ေပါသည်။

 

၁၃၉ရနာက်ြံအရြကာင်းအော



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်
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၄၄



၃

 နှစ်ရပါင်း (၅၀) တုိက်ရုိက် စစ်အုပ်ြျုပ်ရေးမပီး 
ရနာက်တပ်ြရတာ်၏ ကုိယ်ပုိင်ရောင်ေေက်နုိင်သည့် 
အာဏာြျားကုိ ကာကေယ်ကာ ရေးေေဲထားသည့် ေေဲ ့
စည်းပံုအရမြြံဥပရဒရြကာင့် နုိင်ငံတည်ရောက်ော
တေင်လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ တုိးတက်ြှုြျားကုိ တုိင်းတာေန် 
ကန ့သ်တ်ြှုြျား ေိှပါသည်။ အရြကာင်းြှာ ကာကေယ်
ရေးဦးစီးြျုပ်သည် လက်နက်ကုိင် တပ်ေေဲအ့ားလံုးကုိ  
လေတ်လပ်စော ေက်လက်ထိန်းြျုပ် ကုိင်တေယ်ြေင့်ေိှရန
ပါသည်။ ထုိသုိ ့ ထိန်းြျုပ်နုိင်ေသည့် အရြကာင်းြှာ 
ကာကေယ်ရေး ဦးစီးြျုပ်သည် အကျဉ်းရထာင်နှင့် 
စံုစြ်းရထာက်လှြ်းရေး အေေဲအ့ားလံုးကုိ ကကီးြကပ်နုိင်
သည့် မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးကုိ ြန ့အ်ပ်နုိင်ရသာ အြေင့် 
အာဏာေိှမြင်းရြကာင့် မေစ်ပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့်အေပ်
သားအစုိးေသည် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍအရပါ် လွှြ်းြုိးနုိင်ြှု 
ြေိှေု ရုိးေှင်းစောပင် ေုိနုိင်ပါသည်။ လေန်ြဲ့သည့် (၁၀) 
နှစ်အတေင်းတေင် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ၏ ပေင့်လင်းမြင်သာြှု
နှင့်အေပ်သား ရေေးရကာက်ြံ ရြါင်းရောင်ြျားကုိ 
လက်ြံနုိင်ြှုြှာ သိသာထင်ေှားစော တုိးတက်ြှုေိှလာ
ပါသည်။ 

 ၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒကုိ 
မပဋ္ဌာန်းမြင်းမေင့်  တပ်ြရတာ်သည် ယင်းတုိအ့ာဏာ
ြျားကုိ ေက်လက်ထိန်းသိြ်းထားြှုြျား ေိှရသာ်

 ရေေးရကာက်ြံ ကုိယ်စားလှယ်ြျား ြေိှပါဘဲ 
ဒီြုိကရေစီလည်း ေိှနုိင်ြည် ြေုတ်ရပ။ ထုိရ့ြကာင့် 
လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍကုိ ဒီြုိကရေစီနည်းလြ်းကျ ရော်
ရောင်ောတေင်  အရေးပါေံုးရသာ ရှုရထာင့်နယ်ပယ်
ြှာရေေးရကာက်ြံ အေပ်သားကုိယ်စားလှယ်ြျား၏ 
လုပ်ပုိင်ြေင့် အာဏာပင်မေစ်ပါသည်။ ထုိလုပ်ပုိင်ြေင့်
တေင်ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒနှင့် ဥပရဒြျားတေင်မပဋ္ဌာန်း
ထားရသာရေေးရကာက်ြံ အေပ်သားကုိယ်စားလှယ်
ြျားအတေက် တေားဝင်အြေင့်အာဏာြျားအမပင် ယင်း
ကုိယ်စားလှယ်ြျားက သူတုိ၏့ အြေင့်အာဏာြျား
ကုိကျင့်သံုးေန် နည်းလြ်းြျားနှင့် သရုပ်ြေဲြှုြျားအထိ 
ပါဝင်ပါသည်။ 

ရေေးရကာက်ြံ အေပ်ဘက်အစိုးေ 

လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာ 

တိုးမြင့်တည်ရောက်မြင်း

၄၅
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လည်းရေေးရကာက်ြံ အေပ်သားြျားကုိ အာဏာ 
အြျားအမပား လွှရဲမပာင်းရပးြ့ဲပါသည်။ သြ္မတဦးသိန်းစိန်
သည် ရေေးရကာက်ပေဲြျားကုိ သူကုိယ်တုိင် ကကီးြကပ်
ကေပ်ကဲြှုြမပုလုပ်ြီ ရေေးရကာက်ြံအစုိးေ၏ လုပ်
ပုိင်ြေင့်ြျားကုိ တုိးြျဲ ့မြင်းနှင့် တုိးတက်ရအာင် လုပ်
ရောင်ြဲ့သည်။  ၁၉၆၀ မပည့်နှစ်ြျားြှစ၍ ပထြဦး
ေံုးအေပ်သား စစ်စစ်အြျားစု ပါဝင်မြင်း၊ လူထု
ရထာက်ြံြှု အြျားေံုးေေိှသည့် နုိင်ငံရေးရြါင်း
ရောင်အေင့်မြင့်ရနောကုိ ကုိင်တေယ်လာမြင်း စသည်
တုိအ့ားမေင့် ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည် ဦးရောင်ရသာ 
အစုိးေအေေဲသ့ည် တပ်ြရတာ်နှင့် ဒီြုိကရေစီ နည်း
လြ်းကျ ရေေးရကာက်ြံြျားအြကား အာဏာြေဲရဝ
ထားြှုအတေက် စံနှုန်းသစ်ြျား ရော်ထုတ်တည်
ရောက်ြဲ့ပါသည်။

၃.၁ 
လံုမြုံ ရေး နှင့် တေားစီေင်ရေး 
အင်စတီကျူးေှင်းြျားကုိ 
ြည်သူထိန်းြျုပ်သနည်း

 ဤအပုိင်းတေင် နုိင်ငံရတာ်၏ လံုမြုံ ရေးနှင့် 
တေားစီေင်ရေး တုိအ့ရပါ် ထိန်းြျုပ်ကကီးြကပ်ရန
သည့်အင်စတီကျူးေှင်းြျား စီစဉ်ထားေိှြှုကုိ ရော်မပ
သေားပါြည်။ အထူးသမေင့် အေပ်ဘက်နှင့် စစ်ဘက် 
အာဏာြေဲရဝြှုြျားကုိ အရလးရပး ရော်မပသေားပါ
ြည်။ ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒအေ အရေးကကီးေံုး
မပဋ္ဌာန်းြျက်ြျားနှင့် NLDြှ မပင်ေင်ေန် အေုိမပုြျက်
ြျားကုိ ရနာက်ေက်တေဲ-၁တေင် ရော်မပထားပါသည်။ 

တပ်ြရတာ် 

 မြန်ြာ့လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျား (တပ်ြရတာ်
ေုမြန်ြာလုိတေင် သိြကသည်) သည် နုိင်ငံရတာ် 
လည်ပတ်ြှုတေင် အဓိကတာဝန်ေိှသူ မေစ်သည်။ 
မပည်ရထာင်စု အမြြံြူြျားမေစ်ရသာ ၂၀၀၈ ြုနှစ် 
ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒ၏ ပုဒ်ြ ၂၀ (ြ) တေင် “တပ်ြ
ရတာ်သည် တပ်ပုိင်းေုိင်ော ကိစ္စအားလံုးကုိ လေတ်

လပ်စော စီြံြန ့ြ်ေဲစီေင် ရောင်ေေက်ပုိင်ြေင့်ေိှ သည်” 
ေူ၍ ထည့်သေင်းရော်မပထားပါသည်။ ပုဒ်ြ ၂၀ (ဂ)နှင့်
(၃၃၈)တုိတ့ေင် “တပ်ြရတာ် ကာကေယ်ရေး ဦးစီးြျုပ်
သည်လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲ ့ အားလံုး၏ အကကီးအကဲ 
မေစ်သည်”နှင့် “နုိင်ငံရတာ်အတေင်းေိှ လက်နက်ကုိင်
အေေဲအ့စည်း အားလံုးသည် တပ်ြရတာ်၏ ကေပ်ကဲြှု
ရအာက်တေင်ေိှေြည်”ေူ၍ အသီးသီး ရော်မပထား
ပါသည်။ 

 တပ်ြရတာ်ေု ေုိောတေင် ြကည်းတပ်၊ ရလ
တပ်နှင့် ရေတပ်တုိ ့ ပါဝင်သည့်အမပင် စစ်ြံုရံုးြျား 
(တေားသူ ကကီးြျုပ် ရေှရ့နြျုပ် လက်ရအာက်တေင်ေိှ
သည်)နှင့် ရထာက်လှြ်းရေး တပ်ေေဲ မ့ေစ်သည့်စစ်
ဘက်ရေးော လံုမြုံ ရေး အောေိှြျုပ်ရံုးတုိလ့ည်း ပါဝင်
ပါသည်။ ထုိမ့ပင်နယ်မြား ရစာင့်တပ် (၂၃) တပ်ေင်း
နှင့်အနည်းေံုး မပည်သူစ့စ်တပ်ေေဲ ့ (၁၅) ေေဲတုိ့အ့ပါ
အဝင် ရထာင်နှင့်ြျီရသာ အေေယ်အစားြတူညီသည့် 
လက်နက်ကုိင် တပ်ေေဲြ့ျားလည်း ပါဝင်ပါသည်။၂၃၈

တစ်ြါတစ်ေံလည်း ေဲတပ်ေေဲကုိ့လည်း ယင်းအုပ်ြျုပ်
ြှုတေင်ေိှရြကာင်း အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ေုိနုိင်ပါသည်။ ၂၀၀၈ 
ြုနှစ်ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒ ပုဒ်ြ ၂၀ (ြ)နှင့် ၂၀၀၈ 
ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒ၏ အမြားပုဒ်ြြျားအေ
တပ်ြရတာ်အား အေပ်ဘက်အောေိှြျား ဝင်ရောက်
စေက်ေက်မြင်းကုိ ကာကေယ်ထားမပီး တပ်ြရတာ်ကုိယ်
တုိင်ယင်းတုိ ့ ဥပရဒြျားအားမေင့် တပ်တေင်းကိစ္စြျား 
ရောင်ေေက်မြင်း၊ စစ်ြံုရံုးမေင့် တပ်ြရတာ်သား၏မပစ်
ြှုြျားကုိ ကုိင်တေယ်မြင်းနှင့် ဘတ်ဂျက်ကုိသူတုိကုိ့ယ်
တုိင်စီြံြန ့ြ်ေမဲြင်း စသည်တုိကုိ့ လုပ်ရောင်နုိင်ပါသည်။ 
ထုိရ့ြကာင့် အမြားအစုိးေ အေေဲြ့ျားထက် ြျားစောပုိြုိ
၍လေတ်လေတ်လပ်လပ် ရောင်ေေက်နုိင်ပါသည်။ 

 သုိရ့သာ်လည်း သြ္မတသည် နုိင်ငံရတာ် 
အကကီးအကဲမေစ်မပီး တပ်ြရတာ် ရြါင်းရောင်ြျား
ြှလည်း သြ္မတ သည်သူတုိ၏့ အမြင့်ေံုးရနောတေင်
ေိှရြကာင်း ရော်မပရလ့ေိှပါသည်။၂၃၉ ဗုိလ်ြျုပ်ြှူးကကီး
ြင်းရအာင်လိှင်ု ကုလသြဂ္ဂ လံုမြုံ ရေးရကာင်စီကုိယ်
စားလှယ်အေေဲနှ့င့်ရတေေံု့စဉ် “ြိြိသည် တပ်ြရတာ်
၏အကကီးအကဲမေစ်ရသာ်လည်း ြိြိတုိတုိ့င်းမပည်တေင် 
သြ္မတေိှပါသည်။ ြိြိတုိတ့ပ်ြရတာ်သည် သြ္မတ
၏ရြါင်းရောင်ြှုရအာက်ြှ ရောင်ေေက်ရနရြကာင်း
နှင့်တပ်ြရတာ်သည် အစုိးေ၏လြ်းညွှန်ြှုရအာက်
ြှာေိှရြကာင်း” ထည့်သေင်းရမပာေုိ ြဲ့ပါသည်။ ထုိမ့ပင်

၄၆



“ြိြိတုိသ့ည် ြိြိတုိအ့ား ဥပရဒအေရပးအပ်ထား
သည့်လုပ်ပုိင်ြေင့် အတေင်းြှသာ လုပ်ရောင်ရြကာင်း
နှင့်ဥပရဒမပင်ပ ရကျာ်လေန်၍ ြည်သည့်အောြျှလုပ်
ပုိင်ြေင့်ြေိှရြကာင်း” လည်းရမပာေုိြဲ့ပါသည်။၂၄၀ 

 တပ်ြရတာ်ရြါင်းရောင်ြျားသည် အေုိပါ
ပံုစံဥပရဒ တည်ေိှြှုကုိ ေည်ညွှန်းရော်မပရလ့ေိှမပီး
သူတုိသ့ည် ထင်ောစုိင်း လုပ်ရောင်ရနသူြျား
ြေုတ်ရြကာင်း သြ္မတသည် ပုိ၍အြေင့်အာဏာနှင့် 
တာဝန်ယူြှုေိှရြကာင်း ရော်မပရလ့ ေိှပါသည်။
သုိရ့သာ်လည်း သြ္မတ၏ ဝင်ရောက်စေက်ေက်နုိင်ြှု
ြှာေေဲစ့ည်းပံုအေ မပတ်မပတ်သားသား ြရတေေ့ရပ။
ထုိအြျက်ရြကာင့် ေေဲစ့ည်းပံု မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေး
လုိအပ်သလုိ အေပ်ဘက်အစုိးေ ကုိင်တေယ်ရောင်
ေေက်နုိင်ေန် စံနှုန်းအသစ်ြျား ထားေိှေန်၊ နုိင်ငံရတာ်
အကကီးအကဲ၏ လုပ်ပုိင်ြေင့်အာဏာနှင့် ဒီြုိကရေစီ
အစုိးေ၏ လုပ်ပုိင်ြေင့်တာဝန်ြျားကုိ တပ်ြရတာ်က
မငင်းပယ်ြေင့်ြေိှရအာင် လုပ်ရောင်ေန် လုိအပ်ရန
ရြကာင်းမပသရနပါသည်။ 

 ကာကေယ်ရေး ဦးစီးြျုပ်နှင့် မပည်ရထာင်စု
အစုိးေအြကား ေက်ေံရေး ြေှင်းလင်းြှုသည် 
မြန်ြာနုိင်ငံ လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျားအရပါ် ကေပ်ကဲ
ြှုကုိပုိ၍ရှုပ်ရထေး ရစပါသည်။ ကာကေယ်ရေးဦးစီး
ြျုပ်သည် လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲ ့ အားလံုး၏ အကကီး
အကဲ မေစ်ရသာ်လည်း မပည်ရထာင်စု အစုိးေဝန်ကကီး
ြျားတေင် ြပါဝင်သည့်အမပင်သူနှင့် သြ္မတအြကား
ေှင်းလင်းသည့် လုပ်ပုိင်ြေင့်အာဏာ ြေဲရဝြှုြျား ြေိှ
ရြျ။ ကာကေယ်ရေးဝန်ကကီး (လက်ေိှ ဒုတိ ယ ဗုိလ်ြျုပ်
ကကီးစိန်ဝင်း) သည်သြ္မတရအာက်ြှာ ေိှရသာ်လည်း 
သူကုိ့ြန ့အ်ပ်ေန် အြည်တင်သေင်းြေင့်နှင့် မေုတ်ြျ
နုိင်ြှုြျားြှာ ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်တေင်သာ လုပ်ပုိင်
ြေင့်ေိှရနပါသည်။၂၄၁ ကာကေယ်ရေး ဝန်ကကီးဌာနသည် 
တပ်ြရတာ်နှင့် အစုိးေအြကား အဓိကတေားဝင် 
ေက်သေယ်ရောင်ေေက်ြှု မပုရပးသည့်အမပင် အစုိးေ
ဝန်ကကီးြျားအေေဲဝ့င် ကုိယ်စားမပုဝန်ကကီးဌာနမေစ်မပီး 
လွှတ်ရတာ်တေင်း ယင်းဝန်ကကီးဌာနနှင့် ပတ်သက်၍
ရြးြေန်းြျား ေိှလျှင်လည်း လာရောက်ရမေေုိေပါ
သည်။ သုိရ့သာ်လည်း ောထူးသတ်ြှတ်ြျက်အေ 
ဒုတိယဗုိလ်ြျုပ်ကကီးောထူးသည် အေင့် (၄) ရနော
ြှာသာေိှမပီး ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်၊ ဒုတိယကာ
ကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်နှင့် ညေနိှိင်ုးကေပ်ကဲရေးြှူး ြကည်း၊

ရေ၊ ရလရအာက်တေင် ေိှရနပါသည်။ စစ်ေင်ရေး 
အထူးအေေဲြှ့ူးြျားနှင့် ောထူးတူညီပါသည်။ စစ်ေင်
ရေးအထူးအေေဲြှ့ာ ရဒသ (၆) ရနောမေင့် ြေဲထားမပီး 
ရဒသတေင်း အမြင့်ေံုးအေင့် ေေဲစ့ည်းထားြှုမေစ်ပါ
သည်။ ကာကေယ်ရေးဝန်ကကီးဌာနတေင် ဝန်ကကီးရံုး၊ 
စာေင်းရံုး (ဘတ်ဂျက်ြျား တေားဝင်စီြံြန ့ြ်ေဲေန်)၊ 
မပည်တေင်းမပည်ပ ရေးောရံုးနှင့် ဝယ်ယူရေးဌာနေူ၍
ရံုးဌာနရလးြု ေိှပါသည်။၂၄၂

တုိက်ပေဲအာဏာြျား

 Andrew Selth၏ အကျဉ်းရော်မပြျက် အေ 
“ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်နှင့် သူြ၏ အစုိးေသည်
လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျား စစ်ေင်ရေးရောင်ေေက်ြှု
ြျားအရပါ် ထိန်းြျုပ်နုိင်စေြ်းြေိှရပ”။၂၄၃ ထုိရ့ြကာင့်
စစ်ေင်ရေးြျားနှင့် ယင်းရြကာင့်မေစ်ရပါ်လာသည့်
အကျ ိုးေက်ြျား အေပ်သားအစုိးေတေင် လံုးလံုးတာ
ဝန်ေိှရြကာင်း ရမပာေုိမြင်းသည် ြှန်ကန်နုိင်ြည်
ြေုတ်ရပ။ ယြုအြျိန်ထိြှာြူ အေပ်သားအစုိးေ 
အရနမေင့် တပ်ြရတာ် ေံုးမေတ်ြျက်ြျြှုြျားတေင် 
ပါဝင်နုိင်ေန်နှင့် တာဝန်ယူြှုတာဝန်ြံြှုကုိ ပုိြုိေေိှ
ေန်ရတာင်းေုိနုိင်ြှုလြ်းရြကာင်း ြရတေေ့ရသးရပ။
သုိရ့သာ် ထုိသုိရ့ောင်ေေက်ေန် နုိင်ငံရေး ရနောြျား
ေှာရေေနုိင်ပါသည်။ 

 ၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပံုအမြြံဥပရဒ ရပးထား
ြျက်အေ သြ္မတသည် လွှတ်ရတာ် သရဘာတူညီ
ြျက်နှင့်အတူ အြျ ိုးသား ကာကေယ်ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေး
ရကာင်စီနှင့် ပူးရပါင်းရောင်ေေက်မြင်းမေင့် မပည်
ရထာင်စုကုိ ေန ့က်ျင်သည့် အြကြ်းေက် ရောင်ေေက်
ြှုြျားတေင် သင့်ရလျာ်ရသာ စစ်ရေးအေ အရေးယူ 
ရောင်ေေက်ြှုမပုနုိင်သည် ေုိသည့်အြျက်ကုိ ရတေေ့
ပါသည်။ ထုိမ့ပင် သြ္မတသည် မပည်ရထာင်စုလွှတ်
ရတာ် သရဘာတူြှုအေ “စစ်ရြကညာမြင်း သုိြ့ေုတ် 
မငိြ်းြျြ်းရေးမပုလုပ်မြင်းကုိ မပုလုပ်နုိင်ပါသည်။၂၄၄ဤ
အောသည် အလေန်အရေးကကီးသည့် အြျုပ်အမြာ
အာဏာမေစ်မပီး သြ္မတနှင့် လွှတ်ရတာ်လက်ထဲ ရပး
ထားပါသည်။ နုိင်ငံတကာ ကျင့်သံုးြှုအေ လွှတ် ရတာ်
၏သရဘာတူညီြှု ေယူေန် လုိအပ်ြှုသည် တုိင်းမပည်
အားစစ်ပေဲမေစ်ြှုြှ ရလျှာ့ြျနုိင်ေန် ေည်ေေယ်ပါသည်။
နုိင်ငံတကာ ပဋိပက္ခြျား ရလျှာ့ြျေန်အတေက်ြှာြူ 

၄၇ရေေးရကာက်ြံ အေပ်ဘက်အစိုးေ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာ တိုးမြင့်တည်ရောက်မြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒ ပုဒ်ြ ၄၂ (က) တေင် “နုိင်ငံ
ရတာ်သည် ြည်သည့်နုိင်ငံကုိြျှ စတင်ကျူးရကျာ် 
တုိက်ြုိက်မြင်းြမပု” ေူ၍ရော်မပထားပါသည်။၂၄၅ အြှန်
တကယ်တေင် မြန်ြာနုိင်ငံသည် လေတ်လပ်ရေးေေိှ
သည့် ၁၉၄၈ ြုနှစ်ရနာက်ပုိင်း ြည်သည့်နုိင်ငံကုိြျှ
စစ်ရြကညာမြင်း ြေိှြဲ့ရပ။ 

 သုိရ့သာ်လည်း ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒတေင် 
မပည်တေင်း လက်နက်ကုိင်ပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သက်မပီး 
ေှင်းလင်းစော ရော်မပထားမြင်းြေိှသည်ကုိ ရတေေ့ပါ
သည်။ တပ်ြရတာ်က “မပည်တေင်းစစ်” ြေိှရြကာင်း 
အစဉ်တံုမ့ပန် ရမပာေုိြဲ့ပါသည်။ “မပည်တေင်းစစ်” 
သည်၁၉၄၉ ြုနှစ် ကေင်အြျ ိုးသား အစည်းအရံုး - 
ရကအဲန်ယူ (KNU) ကုိေန်ကုန်ြှ တုိက်ထုတ်မပီးြျိန်ြှ 
စ၍ မပီးေံုးြဲ့ မပီမေစ်ရြကာင်း ရမပာေုိရလ့ေိှပါသည်။၂၄၆ 
ထုိရ့ြကာင့် သြ္မတနှင့် လွှတ်ရတာ်သည် တုိင်းေင်းသား
လက်နက်ကုိင်အေေဲြ့ျားနှင့် ေက်စပ်၍ စစ်ရြကညာ
မြင်းသုိြ့ေုတ် မငိြ်းြျြ်းရေး မပုလုပ်မြင်းကုိ အေန ့်
အတား မေစ်ရစသည့်အြျက် မေစ်နုိင်ပါသည်။ တုိင်း
ေင်းသား လက်နက်ကုိင်အေေဲြ့ျားကုိ (ရမပာစောေိှ
သည့်အြျက်ြှာ ထုိအထဲတေင် KNU ပါဝင်ရနေဲပင်
မေစ်ပါသည်) စစ်ေင်ရေး ရောင်ေေက်ြှုြျား သည် စစ်ပေဲ
ေင်နေဲမြင်း ြေုတ်ဘဲ ပံုြှန်တပ် လှုပ်ေှားရောင်ေေက်
ြှုြျားမေစ်ရြကာင်း ရော်မပရလ့ေိှပါသည်။ ထုိအော
သည် တပ်ြရတာ်၏ လေတ်လပ်စော အုပ်ြျုပ်နုိင်မြင်း 
နှင့် ေံုးမေတ်ြျက်ြျနုိင်မြင်း စသည့်အြေင့်အာဏာ 
ေိှရနမြင်းရြကာင့်မေစ်သည်။၂၄၇ ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒ
ပုဒ်ြ (၃၃၉) တေင်လည်း “နုိင်ငံရတာ်အား မပည်တေင်း၊ 
မပည်ပ အန္တောယ်ြျားြှ ကာကေယ်ရေးအတေက် တပ်ြ
ရတာ်ကဦးရောင်ေြည်” ေူ၍ပါေိှသည့်အတေက်
တပ်ြရတာ်၏ မပည်တေင်းစစ်ေင်ရေး ြျားကုိပုိြုိ
ရောင်ေေက်နုိင်ေန် အားရပးရနသကဲ့သုိ ့ မေစ်ရနပါ
သည်။ 

 တပ်ြရတာ်သည် အစုိးေ၏ လြ်းညွှန်ြှုကုိ 
ြံယူရြကာင်း ရမပာေုိရနရသာ်လည်း ၂၀၁၆ ြုနှစ်
တေင် ဗုိလ်ြျုပ်ြှူးကကီးြင်းရအာင်လိှင်ု ရမပာြကားြှု
တေင် “ကိစ္စေပ်ြျားနှင့် ေက်စပ်၍ ယင်းနယ်ပယ်အ
တေင်း ကုိယ်ပုိင်အြေင့်အရေးြျားေိှသလုိ တပ်ြရတာ်
သည်လည်း ကုိယ့်နည်းကုိယ့်လြ်းမေင့် တုိင်းတာြှု
ြျားမပုလုပ်ေြည်မေစ်သည်” ေုိမပီးထည့်သေင်း ရမပာေုိ
ြှုေိှြဲ့ပါသည်။ သုိရ့သာ်သူက တပ်ြရတာ်သည် “တင်

မပသင့်သည့် ကိစ္စေပ်ြျား အားလံုးကုိ တင်မပပါသည်” 
ေုေုိမပီး တစ်ြျိန်တည်းတေင် နုိင်ငံရတာ်၏အကကီး
အကဲသည် သြ္မတမေစ်၍ ယင်းတုိ၏့ အမြင့်ေံုးမေစ်
သည်ေူ၍လည်း အရလးရပး ရမပာေုိြဲ့သည်။ ေက်
လက်ရမပာေုိြဲ့သည်ြှာ “အလုပ်ကိစ္စ အြျ ိုးအစား
အရပါ်ြူတည်၍ အြျ ိုကိ့စ္စေပ်ြျားသည် ပူးရပါင်း 
ရောင်ေေက်ေသည့် အလုပ်ြျ ိုးမေစ်ပါသည်။ ြေင့်မပု
ြျက်လုိအပ်သည့်  ကိစ္စြျားေုိလျှင် ြိြိတုိသ့ည် ြေင့်မပု
ြျက်ေေိှေန် ရောင်ေေက်ရလ့ ေိှပါသည်” ေူ၍ရမပာေုိြဲ့
ပါသည်။၂၄၈ အေုိပါ ရမပာေုိြှုြျားသည် ရဝရဝဝါးဝါး
သာမေစ်ရနမပီး ေုိလုိေင်းြှာ တပ်ြရတာ်သည် လုိအပ်
လျှင်ြေင့်မပုြျက် ရတာင်းြံြှု မပုလုပ်ြည်မေစ်ရသာ်
လည်းဥပရဒအေ ေှင်းေှင်းလင်းလင်း မပုလုပ်ထားြှု
ြေိှသည်ကုိ ရတေေ့ြည်မေစ်သည်။ 

 ၂၀၁၁ ြုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ေက်တေင်
သြ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ကြျင်လေတ်ရမြာက်ရေး
အေေဲ ့ ရကအုိင်အုိ ရံုးြျုပ်အနီး ြုြံစစ်ြှ လေဲ၍စစ်ေင်
ရေးရောင်ေေက်ြှုြျားကုိ ေပ်တန ့ေ်န် ညွှ န်ြကားစာ
ထုတ်မပန်ြဲ့ပါသည်။ ထုတ်မပန်မပီး ေက်ပုိင်းအတေင်း 
စစ်ေင်ရေးြျား ရလျာ့ကျသေားပါသည်။၂၄၉ သုိရ့သာ် 
ရနာက်တစ်နှစ်တေင် မပင်းထန်စောမပန်လည် မေစ်ပေား
လာပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့် အေုိပါ ညွှ န်ြကားြျက်သည်
ရမြမပင်အရမြအရန သက်ရောက်ြှုထက် ဦးသိန်းစိန်
ကုိမငိြ်းြျြ်းရေး ရောင်ေေက်သူအမေစ် မြင်ရစေန်
အရထာက်အပ့ံရပးြှုသာ မေစ်ြဲ့သည် ေူ၍ေုိနုိင်ပါ
သည်။၂၅၀ ၂၀၁၈ ြုနှစ် ရြလတေင် တပ်ြရတာ်ရြါင်း
ရောင်ြျားသည် “အကယ်၍ သြ္မတဦးဝင်းမြင့်က 
တပ်ြရတာ်၏ စစ်ေင်ရေးြျားကုိ ေပ်တန ့ေ်န်ညွှ န်
ြကားြှုထုတ်မပန်ပါက လုိက်နာြည်မေစ်ရြကာင်း”ရမပာ
ေုိြဲ့ပါသည်။၂၅၁ 

 သုိရ့သာ်လည်း NLD ဦးရောင် အစုိးေသည် 
အေုိပါညွှ န်ြကားြှုအြိန ့ြ်ျ ိုး စာထုတ်မပန်ေန်ကကိုး
စားြဲ့ မြင်း ြေိှရသးရပ။ ထုိအစား တပ်ြရတာ်ြှအင်
အားသံုး ရမေေှင်းနုိင်ြှုြျ ိုးအတေက်သာ အကကိြ်ကကိြ်
ညွှ န်ြကားြှုြျားေိှြဲ့သည်။ ဥပြာအားမေင့် လေတ်လပ်
ရေးရန ့ ြတုိင်ြီ သံုးေက်အလုိတေင် နယ်မြားရစာင့်ေဲ
တပ်ေေဲစ့ြန်း ရလးြုကုိ ဝင်ရောက်တုိက်ြုိက်ြဲ့သည့်
ေြုိင်လေတ်ရမြာက်ရေး တပ်ရတာ် (AA) ကုိမပန်လည်
တံုမ့ပန်ရောင်ေေက် တုိက် ြုိက်ေန် ၂၀၁၈ ြုနှစ် ဇန်နဝါေီ 
၇ ေက်ရနတ့ေင် အစုိးေနှင့် တပ်ြရတာ်တုိ ့ရတေေံု့ကာ

၄၈



သရဘာတူ ေံုးမေတ်ြဲ့သည်။ ရတေေံု့အစည်းအရဝး 
မပီးသည့်ရနာက် အစုိးေရမပာရေးေုိြေင့် ေိှသူက 
“နုိင်ငံရတာ် သြ္မတရံုးသည် အြကြ်းေက်ရောင်
ေေက်ြဲ့ြှုြျားကုိ စစ်ေင်ရေးမပုလုပ်ေန် တပ်ြရတာ် 
ကုိ ညွှန်ြကားြ့ဲရြကာင်း” ေှင်းလင်းရမပာေုိြ့ဲပါသည်။၂၅၂

ကာကေယ်ရေးဘတ်ဂျက်
 
 စီြံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကကီးဌာနြှ ထုတ်
မပန်ရသာ ရငေရြကးေုိင်ောစည်းြျဉ်းြျားကုိ အမြား
အစုိးေဝန်ကကီးဌာနြျား အားလံုးက လုိက်နာေြည်
မေစ်ရသာ်လည်း ကာကေယ်ရေး ဝန်ကကီးဌာန၏ဘတ်
ဂျက်ေုိင်ောလုပ်ရောင်ြှုြျားကုိြူြျန်လှပ် ထားြဲ့ပါ
သည်။ အဘယ်ရြကာင့်ေုိရသာ် ကာကေယ်ရေး
ဝန်ကကီးဌာန၏ ဘဏ္ဍာရေးေုိင်ော ကိစ္စေပ်ြျားသည် 
ယင်းဝန်ကကီးဌာန၏ ဥပရဒလုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျား
မေင့်သာ ရောင်ေေက်သည့် အတေက်ရြကာင့် မေစ်ပါ
သည်ေုေုိပါသည်။၂၅၃ ကာကေယ်ရေး ဝန်ကကီးဌာန
ဘတ်ဂျက်အတေက် မပည်ရထာင်စုဘတ်ဂျက် ဥပရဒ
ြကြ်းြျား၊ ရငေလံုးရငေေင်းအသံုးစေိတ်၊ ရကကေးမြီနှင့် 
အမြားရြါင်းစဉ် အြျ ိုးအစားြျား ပါေိှရသာ်လည်း
ရငေရြကးြျားကုိ ြည်ကဲ့သုိ ့ အသံုးမပုသည်ေုိသည်
နှင့်ပတ်သက်၍ စာေေက်စာတြ်း ေှင်းတြ်းြျား ရပး
ပုိမ့ြင်း ြေိှသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ မပည်ထဲရေး
ဝန်ကကီးဌာနနှင့် နယ်စပ်ရေးောဝန်ကကီးဌာန တုိြှ့ာြူ
အမြား ဝန်ကကီးဌာနြျားကဲ့သုိ ့ရောင်ေေက်ေပါသည်။

 ကာကေယ်ရေးဝန်ကကီးဌာနကုိ အမြားဝန်ကကီး
ဌာနြျားနှင့် ြတူဌာနကုိယ်ပုိင် ဘဏ်စာေင်း ထားေိှ
နုိင်ေန်ြေင့်မပုရပးထားပါသည်။ ထုိမ့ပင် ကာကေယ်ရေး
ဝန်ကကီးဌာန၏ အသံုးစေိတ် ဘတ်ဂျက်ြျားကုိလည်း 
မပည်ရထာင်စု စာေင်းစစ်ြျုပ်ရံုးက စာေင်းစစ်ပုိင်
ြေင့်ြေိှသည်ကုိ ရတေေ့ြည်မေစ်သည်။ ကာကေယ်ရေး
ဝန်ကကီးဌာနသည် အသံုးစေိတ်ြျားကုိ လစဉ်ကုိယ်
ပုိင်ဘဏ္ဍာရေး စာေင်းေှင်းတြ်းြျားမေင့်သာ ထိန်း
သိြ်းထားမပီး ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ြှသာ အေုိပါေှင်း
တြ်းြျားကုိ ဘဏ္ဍာရေးသုိ ့ တင်မပေပါသည်။ သုိ ့
ရသာ် လွှတ်ရတာ်အြတ်ြျားသည် ယင်းဌာန 
ဘတ်ဂျက်ကုိ စစ်ရေးနုိင်မပီး အေုိပါ ကိစ္စေပ်နှင့် 
ပတ်သက်၍ ဌာနကုိယ်စားမပုဝန်ကကီး၊ ဒုဝန်ကကီးတုိ ့
ကုိ ရြးြေန်းြျား ရမေေုိရပးေန် ေင့်ရြါ်နုိင်ပါသည်။ 

အားလံုးကုိ မြုံ ငံုရေးေေဲထားသည့် စာေေက်စာတြ်း
ကုိလည်း ရတာင်းြံနုိင်ပါသည်။ (အြန်း ၃.၂ တေင်
ေက်လက် ရလ့လာနုိင်ပါသည်)။၂၅၄

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ြုနှစ် ဘဏ္ဍာ
ရေးနှစ်အတေက် ကာကေယ်ရေးဝန်ကကီး
ဌာန ရတာင်းြံြဲ့သည့် ပြာဏြှာ
မြန်ြာကျပ် သန်းရပါင်း ၃.၃ သန်း မေစ်
မပီးနုိင်င့ံသြုိင်းတေင် အြျားေံုးမေစ်ြဲ့ မပီး
အစုိးေ ဘတ်ဂျက်စုစုရပါင်း၏ ၁၃ော
ြုိင်နှုန်း ေိှပါသည်။၂၅၅ ယင်းြှသန်းရပါင်း
၁.၈ သန်းသည်သာြန် အသံုးစေိတ်
ြျားမေစ်မပီး ကျပ်သန်းရပါင်း ၁.၄ သန်း
ြှာ ရငေလံုးရငေေင်း အသံုးစေိတ် မေစ်ပါ
သည်။၂၅၆ ရငေလံုးရငေေင်း အသံုးမပုြှုသည်
လက်ေိှ ရြတ်ြီတပ်ြရတာ် တည်
ရောက်ရေး အစိတ်အပုိင်း မေစ်သည့် 
စစ်လက်နက်ြျား ဝယ်ယူတပ်ေင်
ေန်မေစ်ပါသည်။ လက်ေိှေေိှသည့် ဘတ်
ဂျက်ပြာဏသည် ပထြ အစုိးေစနစ်
ရမပာင်းလဲြျိန် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ြုနှစ်
ကာကေယ်ရေး ဘတ်ဂျက် ပြာဏ
ထက်နှစ်ေရကျာ် (ဂဏန်းအားမေင့်
၂.၃၅) မြင့်တက်ြဲ့ ပါသည်။ သုိရ့သာ်
လည်း ကာကေယ်ရေး ဝန်ကကီးဌာန၏ 
ဘတ်ဂျက်ကုိ ောြုိင်နှုန်းအားမေင့် ြကည့်
လျှင်တည်မငိြ်ြှု ေိှသည်ကုိ ရတေေ့ပါ
သည်။ ထုိရ့ြကာင့် ပြာဏမြင့်တက်
မြင်းသည် အစုိးေ ဘတ်ဂျက်အားလံုး
မြင့်တက်လာြှု ရြကာင့်မေစ်ပါသည်။ 
ဂျီဒီပီ တုိးလာြှုကုိ ရကျးဇူးတင်ေြည် 
မေစ်သည်။၂၅၇ 

 တပ်ြရတာ်သည် အစုိးေထံြှေေိှသည့် ဘတ် 
ဂျက်ြေုတ်ဘဲ ကာကေယ်ရေးဝန်ကကီးဌာနပုိင် စီပေား
ရေးလုပ်ငန်းြျားြှ ေေိှသည့် ဝင်ရငေြျားလည်း ေိှရန
ပါသည်။၂၅၈ အေုိပါ လုပ်ငန်းြျားတေင် မပည်ရထာင်စု
မြန်ြာနုိင်ငံ စီးပေားရေး ဦးပုိင်လီြိတက်၊ မြန်ြာ့စီး
ပေားရေး ရကာ်ပုိရေးေှင်း (MEC)နှင့် အမြားအကျ ိုးတူ
လုပ်ငန်းြျား စသည်တုိပ့ါဝင်ပါသည်။ ထုိကုြ္ပဏီြျား
နှင့် ယင်းတုိ၏့ေက်စပ် ကုြ္ပဏီသံုးြုြှ ဝင်ရငေြေန်ြျား
ကုိရကာက်ြံမြင်းြေိှေု ရဝေန်ြှုြျားစော ေိှရသာ်လည်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
ြုနှစ် ဘဏ္ဍာရေး
နှစ်အတေက်
ကာကေယ်ရေး
ဝန်ကကီးဌာန
ရတာင်းြံြဲ့သည့်
ပြာဏြှာ

မြန်ြာကျပ် 
သန်းရပါင်း 
၃.၃ သန်း
မေစ်မပီး
နိုင်ငံ့သြိုင်း
တေင်အြျားေုံး 
မေစ်ြဲ့ မပီးအစိုးေ
ဘတ်ဂျက် 
စုစုရပါင်း၏ 
၁၃ ောြိုင်နှုန်း 
ေှိပါသည်။ 

၄၉ရေေးရကာက်ြံ အေပ်ဘက်အစိုးေ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာ တိုးမြင့်တည်ရောက်မြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ယင်းတုိ ့ရပးရောင်သည့် အြေန်ရငေသည် တုိင်းမပည် 
၏ထိပ်ေံုးအြေန်ရောင်သည့် အေင့် (၂၅) အေင့်

တေ င်ပါ ဝ င်ရန ပါ သ ည်။ ၂ ၅ ၉

အေုိပါ လုပ်ငန်းြျားကုိ အစုိး
ေဘတ်ဂျက်ြျားက သေယ်
ဝုိက်ရထာက်ပ့ံသည့် ပံုစံြျ ိုး
မေစ်ရနပါသည်။ အဘယ်
ရြကာင့်ေုိရသာ် တပ်ြရတာ်
သားြျားသည် သူတုိေ့ေိှ
သည့်လစာြှ (အစုိးေဘတ်
ဂျက်ြှ) ရော်မပပါ ကုြ္ပဏီ
ြျားတေင် နှစ်စဉ်ေှယ်ယာ
ဝယ်ယူြှုြျား မပုလုပ်ြကေ

ပါသည်။ ထုိသုိ ့ လုပ်ေမြင်းြှာ အမငိြ်းစားယူသည့်
အြါ မပန်လည်ရပးအပ်နုိင်ေန် မေစ်ပါသည်။ (လက်
ရတေတ့ေင် အမငိြ်းစား ပင်စင်လစာကုိ အစုိးေဘတ်
ဂျက်တေင်လည်း ထည့်တေက်ထားပါသည်)။၂၆၀ ထုိမ့ပင်
တပ်ြရတာ်သည် လျှပ်စစ် အသံုးမပုြ ကင်းလေတ်
ြေင့်၊ ရလာင်စာေီနှင့် ရဒသန္တေ အစုိးေအေင့်ေေိှ
သည့် အမြားရထာက်ပ့ံြှု ပစ္စည်းြျားလည်းေေိှ
ေန်ရောင်ေေက်ပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့် အမြားအစုိးေ
ဌာနြျား၏ ဘတ်ဂျက်ကုိလည်း သံုးစေဲသည့် ပံုစံမေစ်
ရနပါသည်။၂၆၁ လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျားကုိ ဒီြုိကရေစီ
နည်းကျ ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက် ရောက်ေိှ ေန်အတေက်
ေုိလျှင် ကာကေယ်ရေးဘတ်ဂျက်ကုိ ကကီးြကပ် 
နုိင်ြှုသည်လည်း အဓိကမေစ်လာပါြည်။ အကယ်
၍လူထုအကျ ိုးရကျးဇူးအတေက် ထည့်သေင်းစီြံရောင်
ေေက်နုိင် ြည်ေုိလျှင် တပ်ြရတာ် သံုးစေဲြှုြျားသည် 
တုိင်းမပည် စီးပေားရေးတေင် ရေေှည်အကျ ိုးမေစ်ထေန်း
ြှုေိှနုိင်ြည် မေစ်သည်။ အေုိပါ သံုးစေဲြှုြှ အလုပ်
အကုိင်ြျား ေန်တီးရပး မြင်း၊ ပုိကု့န်ြျား တုိးမြေင့်မြင်း၊ 
သုရတသနနှင့် ေေံ မ့ေိုးတုိးတက်ြှုြျားကုိ မြေင့်တင်
မြင်း စသည်တုိ ့မပုလုပ်နုိင်ပါ သည်။

စစ်ဘက်ေုိင်ော တေားစီေင်ရေး

 ၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒ ပုဒ်ြ 
၂၀ (ြ)၊ ၂၉၃နှင့် ၃၁၉ တုိအ့ေ တပ်ြရတာ်နှင့် ေက်
စပ်၍ မေစ်ရပါ်ရသာ အြှုကိစ္စေပ်ြျားကုိ စစ်ဘက်ြံုရံုး
မေင့် ရမေေှင်းေံုးမေတ်ေန် ပါေိှသည့်အတေက် တေား
စီေင်ရေးကုိလည်း ကုိင်တေယ်ထားနုိင်ပါသည်။၂၆၂ 

စစ်ဘက်ြံုရံုး ရနာက်ေံုးေံုးမေတ်ြျက် ြျနုိင်ြှုသည် 
မပည်ရထာင်စု တေားရံုးြျုပ်တေင် ြေိှဘဲ တပ်ြရတာ်
ကာကေယ်ရေး ဦးစီးြျုပ်၌ ေိှရနပါသည်။၂၆၃ ရော်မပပါ 
ပုဒ်ြြျားသည် ၁၉၅၉ ကာကေယ်ရေး အက်ဥပရဒနှင့် 
ေင်တူရနမပီး တပ်ြရတာ်သားြျား တာဝန်ထြ်း
ရောင်စဉ် မပစ်ြှုကကီးြျား ကျူးလေန်ရသာ (လူသတ်ြှု
နှင့် ြတေား အဓ္ဓြမပုကျင့်ြှု စသည်ကဲ့သုိ)့ မပစ်ြှုတုိ ့
ကုိ အေပ်ဘက် တေားရံုးြျားတေင် စစ်ရေးမြင်းထက်
စစ်ဘက်ြံုရံုးြျား တေင်သာ စစ်ရေးပါသည်။၂၆၄ ေေဲ ့
စည်းပံု အရမြြံဥပရဒတေင် ေဲနှင့်တပ်ြရတာ်တုိ၏့ 
လူအ့ေင်းအမြစ် ကိစ္စြျားအတေက် ကုိယ်ပုိင်ဥပရဒ
ထားေိှနုိင်ေန် မပဋ္ဌာန်းထားမြင်းရြကာင့် ယင်းတုိ ့
သည်အမြား အေပ်သားဝန်ထြ်းြျားကုိ ကကီးြကပ်
အုပ်ြျုပ်ြှုနှင့် ကေဲမပားပါသည်။၂၆၅ 

 ထုိအ့မပင် ပုဒ်ြ ၄၄၅ အေယြင် စစ်အုပ်ြျုပ်
ရေးကာလ တာဝန်ထြ်းရောင်ြဲ့ သူြျားနှင့်လက်
နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျား၏တာဝန်အေ ရောင်ေေက်ြျက်
ြျားအရပါ် အရြကာင်းမပုလျက် ရနာက်မပန်အရေးယူ
၍ြေရအာင် အာြြံရပးထားသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။
အရြကာင်းြှာ ယြင် စစ်အုပ်ြျုပ်ြှုရြတ်တေင် လံုမြုံ
ရေးဝန်ထြ်းြျားက ကျူးလေန်ြဲ့ရသာ ောဇဝတ်ြှုြျား
အတေက် တေားစေဲေုိမြင်း ြျားြမပုလုပ်နုိင်ရအာင် 
မေစ်နုိင်ပါသည်။ သြ္မတဦးသိန်းစိန် သက်တြ်းကုန်
ေံုးြါနီး အြျိန်တေင်လည်း သြ္မတြျားကုိ သူတုိ ့
တာဝန်ယူြျိန် တာဝန်အေ ရောင်ေေက်ြဲ့ြှု ြျားနှင့်
ေက်စပ်၍ အရေးယူမြင်းြြံေရအာင် နုိင်ငံရတာ်
သြ္မတတာဝန် ထြ်းရောင်ြဲ့သူ၏ လံုမြုံ ရေးေုိင်ော
 ဥပရဒ ထေက်ေိှြဲ့ပါသည်။၂၆၆  

ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံ ဥပရဒေုိင်ော မပုမပင် 
ရမပာင်းလဲရေး မေစ်နုိင်မြ

 ၂၀၁၉ ြုနှစ်တေင် ၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပံု အရမြ
ြံဥပရဒ မပင်ေင်ရေး အေုိမပုြျက်တေင် NLDသည်
ပုဒ်ြ ၂၀ (ြ) ပါ “တပ်ြရတာ်သည် တပ်ပုိင်းေုိင်ော 
ကိစ္စအားလံုးကုိ လေတ်လပ်စော စီြံြန ့ြ်ေဲစီေင် ရောင်
ေေက်ပုိင်ြေင့် ေိှသည်” ေုိသည့်အြျက်နှင့် ပတ်သက်၍ 
မပုမပင်ရမပာင်းလဲေန် ြည်သည့် အေုိမပုြျက်ကုိြျှ 

လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျားကုိ 
 ဒီြုိကရေစီနည်းကျ 
ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက် 

ရောက်ေိှေန်အတေက်ေုိလျှင် 
ကာကေယ်ရေးဘတ်ဂျက်ကုိ 
ကကီးြကပ်နုိင်ြှုသည်လည်း 

အဓိကမေစ်လာပါြည်။  

၅၀



ြမပုလုပ်ြဲ့သည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ ထုိပုဒ်ြသည် 
အေပ်ဘက်အစုိးေက တပ်ြရတာ်နှင့် ေက်စပ်သည့် 
ကိစ္စေပ်ြျားကုိ ပါဝင်ရောင်ေေက်ြေင့် ြေရအာင်မပု
လုပ်ထားမြင်းမေစ်သည်။ ၂၀၁၄ ြုနှစ်တေင် ရပါ်ထေက်
ြဲ့သည့် NLDပါတီ၏ ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒ မပင်
ေင်ြျက်စာေင်းတေင်လည်း အေုိပါ ပုဒ်ြပါဝင်မြင်း
ြေိှသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။၂၆၇

 NLD ၏ အေုိပါပုဒ်ြကုိ ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံ
ဥပရဒ မပင်ေင်ြျက်တေင် ြထည့်သေင်းေန် ေံုးမေတ်
မြင်းသည် တပ်ြရတာ်ကုိ နုိင်ငံရေးြှ ထေက်ြောေန်
သာအရလးထားမပီး ကာကေယ်ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေး
ကိစ္စေပ်ြျားကုိ ကုိယ်တုိင်ကုိယ်ကျ လေတ်လပ်စောပင်
ေက်လက် ရောင်ေေက်ေန် ြေင့်မပုရပးသည့် ပံုစံ
အမေစ် ြှတ်ယူနုိင်ပါသည်။ ြြကာြီတေင် အေုိပါကိစ္စ 
ရအာင်မြင်နုိင်ြည် ေူ၍ ယံုြကည်ြှု ေိှသည့် အတေက်
လည်းမေစ်တန်ော ေိှပါသည်။ အမြား ပါတီအြျားစု
ြှာြူ အေုိပါပုဒ်ြကုိ လံုးဝပယ်ေျက်ေန် အေုိမပု
ြကမပီး လုပ်ပုိင်ြေင့်အာဏာကုိ ကာကေယ်ရေးဝန်ကကီး 
သုိြ့ေုတ် သြ္မတကုိ အပ်နှင်းရပးေန် သုိြ့ေုတ်
အေုိပါ ကိစ္စေပ်ြျားကုိ ဥပရဒ မပုလုပ်သေားေန် အေုိ
မပု ြကပါသည်။၂၆၈

 NLDက ပယ်ေျက်ေန် အေုိမပုသည့် ပုဒ်ြ
ြျားြှာ ပုဒ်ြ ၂၀ (ဂ) နှင့် ၃၃၈ မေစ်ပါသည်။ ထုိပုဒ်ြ
ြျားတေင် လက်နက်ကုိင်အေေဲြ့ျားအားလံုးြှာ တပ်ြ
ရတာ်ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်နှင့် တပ်ြရတာ် ကေပ်ကဲ
ြှုရအာက်၌ေိှရြကာင်း ရော်မပထားပါသည်။ အေုိပါ 
မပုမပင်ရမပာင်းလဲလုိ ြှုတေင် အြျ ိုတ့ပ်ေေဲြ့ျားကုိ တပ်ြ
ရတာ်ကေပ်ကဲြှုရအာက်ြှ အေပ်သား ထိန်းြျုပ်ြှု 
ရအာက်သုိ ့ ရေွှ ရ့မပာင်းမြင်း သုိြ့ေုတ် အေပ်သား 
အစုိးေက လံုမြုံ ရေးတပ်ေေဲြ့ျား ေေဲစ့ည်း တည်ရထာင်
ြေင့်တုိ ့ ပါဝင်ြည်မေစ်သည်။၂၆၉ NLD၏ ရနာက်ထပ် 
အေုိမပုြျက်ြှာ ပုဒ်ြ ၃၃၉ကုိ ပယ်ေျက်မြင်း မေစ်
သည်။ ထုိပုဒ်ြသည် “နုိင်ငံရတာ်အား မပည်တေင်း မပည်
ပအန္တောယ်ြျားြှ ကာကေယ်ရေးအတေက် တပ်ြရတာ်
ကဦးရောင်ေြည်” ေု ရော်မပထားသည့် ပုဒ်ြမေစ်
ပါသည်။ အေုိပါ ကိစ္စေပ်ြျားကုိ အေပ်သားအစုိးေြှ 
ရြါင်းရောင်ြှု ေယူနုိင်ေန် အြကံမပုထားမြင်း မေစ်နုိင်
ပါသည်။၂၇၀ အြှန်တကယ်တေင်ြူ အေုိပါပုဒ်ြသည် 
ပုဒ်ြ ၂၀ (ြ) နှင့်ြျိတ်ေက်ရနမပီး ပုဒ်ြ ၂၀ (ြ) ကုိ

ြည်သုိြ့ျှ ရောင်ေေက်ရသးမြင်း ြေိှသည်ကုိ သတိ
မပုေြည်မေစ်သည်။ ေှြ်းတုိင်းေင်းသားြျား ဒီြုိက
ရေစီ အေေဲြ့ျုပ်သည် ပုဒ်ြ ၃၃၈နှင့် ပတ်သက်၍ 
ေှည်လျားရသာ ထပ်ြံ မေည့်စေက်ြျက်ြျားမေင့် အေုိမပု 
ထားပါသည်။ တပ်ြရတာ်အား ဒီြုိကရေစီ နည်းကျ 
ရေေးရကာက်ြံ အေပ်သားကုိယ်စားလှယ်ြျား ထိန်း 
ြျုပ်ြှုရအာက် ထားေိှရေး၊ ယင်း၏ ဘတ်ဂျက်ကုိစစ်
ရေးပုိင်ြေင့်၊ တုိင်းေင်သားလူြျ ိုးြျားကုိ ကာကေယ်
ရပးရေးနှင့် တုိင်းေင်းသားြျား အားလံုးပါဝင်သည့် 
တပ်ြရတာ်မေစ်ရေး စသည်မေင့် အြျက်ရပါင်းြျား
စောကုိ အေုိမပုထားပါသည်။၂၇၁ စစ်ဘက်ေုိင်ော တေား
စီေင်ရေးနှင့် ပတ်သက်လျှင် အရပါ်ယံအရမပာင်း
အလဲြျှသာ အြကံမပုြျက်ေိှသည်ကုိလည်း ရတေေ့
ပါသည်။၂၇၂

ေဲတပ်ေေဲ ့

 မြန်ြာနုိင်ငံ ေဲတပ်ေေဲသ့ည် မပည်ရထာင်စု
တေင်း တစ်ြုတည်းရသာ ေဲတပ်ေေဲ ့ မေစ်ပါသည်။ တုိင်း
ရဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်အားလံုးကုိ လွှြ်းမြုံ ထားမပီး 
မပည်ထဲရေး ဝန်ကကီးဌာန ရအာက်တေင်ေိှပါသည်။ ေေဲ ့
စည်းပံု အရမြြံဥပရဒအေ မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးကုိ 
ြန ့အ်ပ်နုိင်ေန် ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်က အြည်
စာေင်း တင်သေင်းရပးေပါသည်။၂၇၃ ေယ်ေှားေန်လည်း  
ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်ြှာ အြေင့်အာဏာေိှ ပါသည်။
၁၉၉၅ ြုနှစ် မြန်ြာနုိင်ငံ ေဲတပ်ေေဲ ့ စည်းကြ်းထိန်း
သိြ်းရေး ဥပရဒအေ ေဲတပ်ေေဲက့ ကျူးလေန်ရသာ 
ရမြာက်လန ့မ်ြင်းနှင့် ေြ်းေီးမြင်းြျား အပါအဝင်
ြကြ်းတြ်းရသာ ကျူးလေန်ြှုြျားကုိ ေဲတပ်ေေဲတ့ေားရံုး
ြှာသာ စီေင်ြေင့် ေိှသည်။၂၇၄ 

 လေတ်လပ်ရသာ ေဲတပ်ေေဲြ့ျား မေစ်ေန်အရေး
ကကီးရြကာင်း NLD ြှာ ရတာက်ရလျှာက်ရမပာေုိ 
လာြဲ့ပါ သည်။ ပါတီ၏ ၂၀၁၅ ြုနှစ် ရြကညာြျက်တေင် 
“လေတ် လပ်ရသာ ေဲတပ်ေေဲတ့ည်ရောက်ေန် ထုိြှသာ 
ေဲတပ်ေေဲြ့ျားသည် ယင်းတုိ၏့ တာဝန်ြျားကုိ တေား
ဥပရဒအေ ရသာ်လည်းရကာင်း၊ တေားဥပရဒစုိးြုိး
ရေးရအာက်ြှ ရသာ်လည်းရကာင်း ရောင်ေေက်နုိင်
ြည်”ေူ၍ ပါေိှပါသည်။၂၇၅ 

၅၁ရေေးရကာက်ြံ အေပ်ဘက်အစိုးေ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာ တိုးမြင့်တည်ရောက်မြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

 အာဏာေှင် အုပ်ြျုပ်သည့် အြျိန်ကာလ 
သုိြ့ေုတ် ပဋိပက္ခြျား မေစ်ပေားြျိန်ြျ ိုးတေင် ေဲတပ်
ေေဲြ့ျားသည် စစ်တပ်လွှြ်းြုိးြံေသည်ြှာ သဘာဝမေစ်
ရသာ်လည်း မြန်ြာနုိင်ငံတေင် ေဲတပ်ေေဲကုိ့ တပ်ြရတာ်
ရအာက်ရသြျာမပင်ေင် ထားေိှမြင်းသည်ထူးမြား
ပါသည်။ ၁၉၅၈ ြုနှစ်တေင် မေစ်ပျက်ြဲ့သည့် အေပ်သား
ဦးရောင်သည့် မပည်ရထာင်စု ေဲတပ်ေေဲြ့ျားသည်
တပ်ြရတာ်ကုိ ြုြံကာကေယ် တုိက်ြုိက်ြဲ့သည့် အရတေ ့
အြကုံ ြျားရြကာင့်လည်း မေစ်တန်ော ေိှပါသည်။၂၇၆ 

 ေဲတပ်ေေဲကုိ့ တပ်ြရတာ် ရအာက်ထားေိှမြင်း 
သည် ရယဘုယျအားမေင့် နားလည်နုိင်သည့် အြျက်
ြှာေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒ ပုဒ်ြ ၂၀ (ဂ) နှင့် ၃၃၈တုိ ့
ရြကာင့်မေစ်ပါသည်။၂၇၇ အေုိပါ ပုဒ်ြြျားသည် လက်
နက်ကုိင်တပ်ေေဲ ့ အားလံုးသည် တပ်ြရတာ်ကာကေယ်
ရေးဦးစီးြျုပ်နှင့် တပ်ြရတာ်ကေပ်ကဲြှုရအာက်တေင် ေိှ
ရြကာင်းရော်မပထားပါသည်။ သုိရ့သာ်လည်း “လက်
နက်ကုိင်တပ်ေေဲအ့ားလံုး” ေုိသည့်အရပါ် တိကျသည့် 
အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ေုိြှုကုိြူ ြည်သည့် ဥပရဒတေင်ြှထည့်
သေင်းရော်မပထားမြင်း ြေိှရပ။ ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံ
ဥပရဒအေ ေဲတပ်ေေဲကုိ့ သီးသန ့မ်ပဋ္ဌာန်း ထားြျက်ြှာ 
ဇယား-၁ေိှ မပည်ရထာင်စုတာဝန်ယူြှု ရအာက်တေင်
သာထည့်သေင်းထားမပီး မပည်နယ်နှင့်တုိင်း ရဒသ
ကကီးကုိ ထည့်သေင်းထားမြင်း ြေိှရပ။၂၇၈  ေဲတပ်ေေဲဝ့င်ြျား
သည် အမြားအစုိးေ ဝန်ထြ်းြျား သုိြ့ေုတ် တပ်ြ
ရတာ်သားြျားနှင့် ြတူညီသည့်သီးသန ့ ် ဥပရဒမေင့်
ေဲတပ်ေေဲဝ့င် ြန ့အ်ပ်မြင်းနှင့် ောထူးတုိးမြေင့်မြင်းကုိ
ရောင်ေေက်ပါသည်။၂၇၉ 

 သီအုိေီအေ ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံ ဥပရဒတေင် 
မပင်ေင်စောြလုိဘဲ ေဲတပ်ေေဲအ့ား အရထေရထေအုပ်
ြျုပ်ရေးဦးစီးဌာနကုိ အမြားဝန်ကကီးဌာနရအာက်သုိ ့
ရမပာင်းရေွှ ြ့ဲ့သည့် ပံုစံအတုိင်း ရောင်ေေက်နုိင်ပါသည်။
သုိရ့သာ် တပ်ြရတာ်အရနမေင့် ကုိင်စေဲထားနုိင်သည့်
အြျက်ြှာ ေဲတပ်ေေဲသ့ည် လက်နက်ကုိင်ရောင်သည့်
အတေက် ရေွှ ရ့မပာင်းေန် ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒနှင့် 
ြညီရြကာင်း ရော်မပနုိင်ပါသည်။ သစ်ရတာဦးစီးဌာန
ြှသစ်ရတာဝန်ထြ်းြျားသည် လက်နက်ကုိင်ရောင်
ြေင့်ြေိှရသာရြကာင့် မြန်ြာနုိင်ငံ ေဲတပ်ေေဲ၏့ သစ်ရတာ
ေဲြျားြှသာ အကာအကေယ်ရပးထားရပးပါသည်။၂၈၀ 

 ၂၀၁၉ ြုနှစ် ဇူလုိင်လတေင် NLD သည်
ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်ြှ ြန ့အ်ပ်နုိင်ေန် အြည်စာ
ေင်းရပးသည့် ကာကေယ်ရေးဝန်ကကီး၊ မပည်ထဲရေး
ဝန်ကကီးနှင့် နယ်စပ်ရေးောဝန်ကကီးတုိကုိ့ ဝန်ကကီး
ဌာနတာဝန်ယူသည်နှင့် တစ်ြျိန်တည်း တပ်ြရတာ်
ြှအနားယူေန် အေုိမပုထားပါသည်။ ထုိသုိလု့ပ်ရောင်
နုိင်ပါက မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာနကို အေပသ်ား 
ကေပ်ကဲြှုရအာက်တေင် ထားေှိနိုင်ြည်  မေစ်သည်။၂၈၁

ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒ ပုဒ်ြ ၂၀ (ဂ) နှင့် ၃၃၈ ြျားကုိ 
NLDက ၂၀၁၉ ြုနှစ် ဇူလုိင်လတေင် ပယ်ေျက်ေန် 
အေုိမပုမြင်းသည် ေဲတပ်ေေဲကုိ့ လေတ်လပ်စော လှုပ်ေှား
နုိင်ေန် ေည်ေေယ်မြင်းလည်း မေစ်နုိင်ပါသည်။၂၈၂ NLD 
ရြကညာြျက်ပါ “လေတ်လပ်ရသာ ေဲတပ်ေေဲ”့ အယူ
အေသည် ေဲတပ်ေေဲကုိ့ တပ်ြရတာ် ကေပ်ကဲြှုြှကင်း
လေတ်ေန် သာြက အမြားနုိင်ငံရေး လွှြ်းြုိးြှု ပံုစံအား
လံုးြှ ကင်းလေတ်ေန်လည်းမေစ်သည်။ 

 လေတ်လပ်ြှုေိှမြင်း ေုိသည်ြှာ ရကာင်းြေန်
ရသာေန်ြျက်ညီြှုေိှေန် လုိအပ်ပါသည်။၂၈၃ တစ်ေက်
ြှာေဲတပ်ေေဲသ့ည် ဘက်လုိက်ြှု ကင်းေြည်မေစ်မပီး 
ြေဲမြားြှုြေိှဘဲ ဥပရဒသက်ရောက်ြှုေိှေန် ရောင်
ေေက်ေပါြည်။ အာဏာေပါတီ၊ အုပ်ြျုပ်ရေးနှင့် တပ်
ြရတာ်တုိ၏့ အကျ ိုးစီးပေားကုိ ရောင်ေေက်ရပးမြင်း
ြျ ိုးမပုလုပ်၍ ြေရပ။ အမြားတစ်ေက်ြှာလည်း ေဲ
တပ်ေေဲ၏့ ရောင်ေေက်ြျက်ြျားကုိ ရစာင့်ြကည့်မြင်း
နှင့်ကကီးြကပ်မြင်းတုိကုိ့ မပုလုပ်နုိင်ေန် အင်စတီကျူး
ေှင်းြျား ေိှေြည် မေစ်သည်။ အရြကာင်းြှာ ေဲတပ်ေေဲ ့
၏စိတ်တုိင်းကျ လုိသလုိရောင်ေေက်မြင်းြျား ြေိှ 
ရစေန်မေစ်ပါသည်။၂၈၄  ေဲတပ်ေေဲကုိ့ ြည်သည့်နုိင်ငံရေး 
အင်စတီကျူးေှင်းြှ လွှြ်းြုိးမြယ်လှယ်မြင်း ြေိှရစ
ေန်နှင့်  အာဏာကုိ တန်မပန်ထိန်းညေနုိိင်ေန်အတေက် 
ေဲတပ်ေေဲကုိ့ ြုိင်ြာသည့် အင်စတီကျူးေှင်း မေစ်လာ
ရစေန်စံနှုန်းြျားနှင့်  ဥပရဒြျားအားမေင့် တည်ရောက်
သေားေန် လုိအပ်ပါသည်။ 

 ေှြ်းတုိင်းေင်းသားြျား ဒီြုိကရေစီ အေေဲ ့
ြျုပ်ကေဲတပ်ေေဲကုိ့ မပည်ရထာင်စုနှင့်  မပည်နယ်ြျား
တေင်သီးသန ့စီ် ေေဲစ့ည်းေန် အေုိမပု ထားပါသည်။ 
ေက်ဒေယ်စနစ် ရောင်ေေက်ြှု ပံုစံြျ ိုး၂၈၅ မေစ်မပီး ယင်း
သည်တုိင်းေင်းသား လက်နက်ကုိင်အေေဲ ့ အြျားစု 
လုိလားသည့် ပံုစံလည်း မေစ် ပါသည်။၂၈၆

၅၂



စံုစြ်းရထာက်လှြ်းရေးအေေဲြ့ျား 

 မြန်ြာနုိင်ငံတေင် ကုိလုိနီကာလြှစ၍ စံုစြ်း 
ရထာက်လှြ်းရေးအေေဲြ့ျား တည်ရထာင်လာေမြင်း
သည်မပည်တေင်း တည်မငိြ်ေန်နှင့် ထိန်းြျုပ်နုိင်ေန် 
မေစ်ပါသည်။ အထူးသမေင့် ၁၉၈၀ မပည့်နှစ်နှင့် ၂၀၀၄ 
ြုနှစ်အြကားတေင် အေုိပါေည်ေေယ်ြျက်ကုိ အမြင့်ေံုး 
အရကာင်အထည်ရော် ရောင်ေေက်ြဲ့သည်။ ထုိကာလ
အတေင်းရထာက်လှြ်းရေး တပ်ေေဲကုိ့  ဗုိလ်ြျုပ်ကကီး 
ြင်ညွှန ့က် ဦးရောင်ြဲ့ပါသည်။ သတိမပုေြည့် အြျက်
တစ်ြုြှာ ရထာက်လှြ်းရေးတပ်ေေဲ ့ အရြကာင်းကုိ လူထု
သိေိှနုိင်ြှု သတင်းအြျက်အလက် အလေန်နည်းပါး
သည့်အတေက် ဒီြုိကရေစီ ရမပာင်းလဲရေးလြ်းရြကာင်း
တေင်ြည်သုိ ့ကုိက်ညီနုိင်ြည် သုိြ့ေုတ် ေန ့က်ျင်ရန
သည်ေုိသည်ြှာ ရမပာေုိေြက်ြည် မေစ်သည်။၂၈၇ 

 မြန်ြာနုိင်ငံတေင် စံုစြ်း ရထာက်လှြ်းရေးနှင့် 
ပတ်သက်၍ အရမြြံအားမေင့် အေေဲသံု့းေေဲ ့ ေိှပါသည်။ 
အားလံုးသည် တပ်ြရတာ်ကုိ အစီေင်ြံတင်မပေပါ
သည်။ ယင်းတုိြှ့ာ မြန်ြာနုိင်ငံေဲတပ်ေေဲ ့ ရအာက်ေိှ 
သတင်းတပ်ေေဲ ့၊  မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာန ရအာက်ေိှ  
အထူးစံုစြ်းစစ်ရေးရေး တပ်ေေဲနှ့င့် တပ်ြရတာ်၏ 
တပ်ေေဲတ့စ်ေေဲ မ့ေစ်သည့် စစ်ဘက်ရေးော လံုမြုံ ရေးတုိ ့
မေစ်ပါသည်။ မြန်ြာနုိင်ငံေဲတပ်ေေဲအ့တေင်းြှ အြျ ိုအ့ေေဲ ့
ြျားသည်လည်း စံုစြ်းရထာက်လှြ်းြှုြျား မပုလုပ်
ြကပါသည်။၂၈၈ အေုိပါ စံုစြ်းရထာက်လှြ်းရေး အေေဲ ့
ြျား၏ ရောင်ေေက်ြှုြျား ေှင်းလင်းစော ြသိေိှေသည့်
အတေက်ြည်သည့်အေေဲက့ ြည်သည့်တာဝန်ယူ ထား
သည်၊ ြည်သည့်လုပ်ပုိင်ြေင့်ေိှသည်ကုိ တိတိကျကျ 
ရော်မပေန် ြက်ြဲပါသည်။ ထုိအေေဲြ့ျား၏ ေေဲစ့ည်းပံုနှင့် 
အဓိကတာဝန်ြျားကုိ အြန်း (၄) တေင်ရေေးရနေးထား
ပါသည်။ 

 နုိင်ငံမြားရေးဝန်ကကီးဌာနသည် နုိင်ငံတကာ 
ရထာက်လှြ်းရေးေုိင်ော အြျက်အလက်ြျားကုိ စု
စည်းေြည့် အြန်းကဏ္ဍ ေိှရသာ်လည်း ကာကေယ်ရေး 
တေဲေက်ရနောြျားကုိြူ တပ်ြရတာ်က ြန ့အ်ပ်ပါ
သည်။၂၈၉ မပည်တေင်းရထာက်လှြ်းရေးေုိင်ော သတင်း
အြျက်အလက်ြျားကုိ အရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေး ဦးစီး
ဌာနက စုရောင်းရလ့ေိှမပီး ယြုအြါတေင် အေပ်သား
အစုိးေထံ အစီေင်ြံ တင်မပေပါသည် (စာြျက်နှာ ၇၀  

ကုိ ြကည့်ပါ)။   အေုိပါ အစီေင်ြံတင်မပြှုသာ ြေိှလျှင် 
အေပ်သားအစုိးေသည် ကုိယ်ပုိင်ကေန်ေက်ြျား (ဥပြာ 
NLD ပါတီဝင်ြျားမေင့်) တည်ရထာင်၍ သတင်း 
အြျက်အလက်ြျား စုရောင်းမြင်းနှင့် တပ်ြရတာ်
နှင့်တပ်ြရတာ်ကေပ်ကဲြှုရအာက်ေိှ အေေဲြ့ျား၏ ြျှရဝ
ရသာရထာက်လှြ်းရေးေုိင်ော သတင်းအြျက်ြျား 
ကုိသာေေိှနုိင်ြည် မေစ်သည်။ အြျ ိုးသားလံုမြုံ ရေး 
အြကံရပးသည် အြျ ိုရ့ထာက်လှြ်းရေး ေုိင်ောြျား
အတေက်  တာဝန်ေိှရသာ်လည်း ရထာက်ပ့ံရောင်ေေက်
ရပးြည့်အေေဲနှ့င့် ပတ်သက်လျှင် အားနည်းြျက်ေိှ
ရနမပီးတပ်ြရတာ်ြှလည်း ပုိ၍အသိအြှတ်မပု ရပးနုိင်
ေန်လုိအပ်ရနပါသည်။ (အြန်း ၃.၂ တေင်ေက်လက် 
ြကည့်နုိင်ပါသည်)။

 အေပ်သားအစုိးေအရနမေင့် စံုစြ်းရထာက်
လှြ်းရေးေုိင်ောြျားနှင့် ပတ်သက်၍` ထိန်းြျုပ်နုိင်
ေန်ရောင်ေေက်ြှုကုိ ြရတေေ့ရပ။ စံုစြ်းရထာက်လှြ်း
ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံ ဥပရဒတေင်
လည်းရသြျာထည့်သေင်း ရော်မပထားမြင်း ြေိှသည်
ကုိရတေေ့ပါသည်။ အကယ်၍ NLD ကအေုိမပုသည့် 
အတုိင်း မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးသည် တပ်ြရတာ်ြှ အနား
ယူလျှင် သတင်းတပ်ေေဲ ့ နှင့် အထူးစံုစြ်းရေးအေေဲတုိ့ကုိ့ 
အေပ်သား ကေပ်ကဲြှုရအာက် ရောက်ေိှနုိင်ြည် ေူ၍ 
ယူေနုိင်ပါသည်။၂၉၀ သုိရ့သာ် စစ်ဘက်ရေးော လံုမြုံ ရေး 
တပ်ေေဲကုိ့ တပ်ြရတာ်ြှ ြေဲထုတ်ေန် ြမေစ်နုိင်ရပ။ 
အဘယ်ရြကာင့်ေုိရသာ် ထုိတပ်ေေဲသ့ည် တပ်ြရတာ် 
စစ်ေင်ရေးြျားတေင် အဓိကတပ်ေေဲ ့ မေစ်ရနပါသည်။ 

 ြရေောသည့် သတင်းအေင်းအမြစ်ြှ ထေက်
ရပါ်လာရသာသတင်းအေ တပ်ြရတာ်သည် စံုစြ်း 
ရထာက်လှြ်းရေး အေေဲြ့ျားအားလံုး ပူးရပါင်းရောင်
ေေက်သေားေန် အြျ ိုးသားလံုမြုံ ရေးအေေဲကုိ့ မပန်လည် 
ေေဲစ့ည်းေန် အစီအစဉ်ေိှပါသည်။၂၉၁ အေပ်သား အစုိးေ
အရနမေင့် ထုိကိစ္စအရပါ် စိတ်ဝင်စားြှုေိှနုိင်မပီး အေပ်
သားအစုိးေ ဦးရောင်ြှုရအာက် ယန္တေားတေင်ပူးရပါင်း 
ရောင်ေေက်နုိင်ရမြ ေိှပါသည်။ သုိရ့သာ်လည်း ထုိအော
သည်ြေိှြမေစ် လွှြ်းြုိးနုိင်သည့် လက္ခဏာ ြေိှနုိင်ရပ။ 
ထုိမ့ပင် အေပ်သားအစုိးေ ကုိင်တေယ်လုိက်လျှင်လည်း 
တပ်ြရတာ်သည် ယင်းတုိေ့ေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒ
အေေေိှထားသည့် လုပ်ပုိင်ြေင့် အာဏာြျား ြျ ိုးရောက်
ြံေသကဲ့သုိ ့မြင်သေားနုိင်ပါသည်။

၅၃ရေေးရကာက်ြံ အေပ်ဘက်အစိုးေ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာ တိုးမြင့်တည်ရောက်မြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

တေားစီေင်ရေး

 တေားစီေင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စာေေက်ရပါ်
တေင်ရေးသား မပဋ္ဌာန်းရော်မပထားြှုအေ မြန်ြာနုိင်ငံ 
အေပ်ဘက် တေားရံုးြျားသည် တေားြြှုနှင့်  ောဇဝတ်
ြှုကိစ္စေပ်ြျားအားလံုးအတေက် တာဝန်ယူေပါသည်။ 
စစ်ဥပရဒြျုပ်က ယင်းေန္ဒ လွဲှရမပာင်းရပးရသာအြှု
နှင့်အတူ တပ်ြရတာ်နှင့်ေုိင်ရသာ အြှုြျားအတေက်
ြှာြူပါဝင်မြင်း ြေိှသည်ကုိ ရတေေ့ြည်မေစ်သည်။၂၉၂ မပဋ္ဌာန်း
ြျက်ြျားအေ တေားစီေင်ရေးသည် အြီှအြုိကင်းမပီး 
လေတ်လပ်သည်ေူ၍ ေုိနုိင်ပါသည်။ ရော်မပြဲ့သည့် 
ဌာနြျားနှင့်ြတူ တေားစီေင်ရေးသည် တပ်ြရတာ်၏ 
ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက်တေင် ေိှရြကာင်း တေားဝင် ရော်မပ
ထားြှုြေိှသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံ
ဥပဒ၏ မပည်ရထာင်စု အရမြြံြူြျား ရအာက်ေိှ ပုဒ်ြ 
၁၉ တေင် လေတ်လပ်စော တေားစီေင်ရေးကုိ ရော်မပ 
ထားပါသည်။ လေတ်လပ်ရသာ တေားစီေင်ရေးသည် 
NLD ၏ရြကညာြျက်နှင့် အမြားထုတ်မပန်ရသာ စာ
တြ်းြျားတေင် ဦးစားရပးတစ်ြု မေစ်ရြကာင်း နှစ်ရပါင်း 
ြျားစော ရော်မပလာြဲ့ပါသည်။၂၉၃ တေားစီေင်ရေးနည်း
ဗျူောအစီအစဉ်တေင် လေတ်လပ်စောတေားစီေင်ြှု တုိး
မြေင့်မြင်းသည် အဓိကေည်ေေယ်ြျက်တစ်ြု မေစ်ပါသည်။၂၉၄ 

 လက်ရတေတ့ေင်ြူ တပ်ြရတာ်သည် တေားရံုး 
ြျားအရပါ်လွှြ်းြုိးြှုြှာ ကကီးြားစော ကျန်ေိှရနပါသည်။ 
အဘယ်ရြကာင့်ေုိရသာ် အေင့်မြင့် တေားရေးဝန်
ထြ်းြျားသည် တပ်ြရတာ်တေင် တာဝန်ထြ်းရောင်
ြဲ့သူြျားနှင့် ယြင်တပ်ြရတာ် အစုိးေရအာက်တာ
ဝန်ထြ်းရောင်ြဲ့သူြျား မေစ်ြကပါသည်။ ထုိမ့ပင် 
လေတ်လပ်စော ေံုးမေတ်ြျက်ြျသည့် ဓရလ့အားနည်းြဲ့
သည့်အတေက် တေားသူကကီးအြျားစုသည် စီေင်ြျက်
ြြျြီ တပ်ြရတာ် သုိြ့ေုတ် အုပ်ြျု ပ်သူြျား၏ အြျက်
မပြှုကုိ ြကည့်ရနေသည့် အရနအထားြျ ိုး ေိှပါသည်။ 
တေားစီေင်ရေးစနစ်အတေင်း တပ်ြရတာ်၏ လွှြ်းြုိး
ထားသည့် သရဘာသဘာဝနှင့်  သက်ရောက်ြှုြျားကုိ 
အြန်း (၄) တေင်ရော်မပထားပါသည်။  

 ဤအစီေင်ြံစာတေင် ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒ 
ြံုရံုးနှင့် ပတ်သက်၍ သုရတသနမပုလုပ်ထားမြင်း ြေိှ
ရပ။၂၉၅ ြံုရံုးတေင်ြူ ြည်သုိအ့ေပ်ဘက်နှင့် စစ်ဘက် အာ
ဏာြေဲရဝမြင်းအရပါ် အထူးအဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်

ြည့်အနက်ေေင့်ေုိထားြှု ေိှနုိင်ြည်မေစ်သည်။ လက်ေိှ
တေင်အာဏာေန်ြျက်ညီြှုသည် တပ်ြရတာ်အရပါ် 
ကဲရနသည့် အရနအထားြျ ိုး နားလည်ေရသာ်လည်း 
တစ်ေက်ြှာ တေားဥပရဒအေ မပင်ေင်မပီး ေေဲစ့ည်းပံု 
အရမြြံဥပရဒကုိ မပင်ေင်ေန် ကကိုးပြ်းရနပါသည်။ 
ဥပြာအားမေင့် ေဲတပ်ေေဲကုိ့ ထားေိှြည့် ရနော၊ စစ်ရြက
ညာြေင့် သုိြ့ေုတ် မငိြ်းြျြ်းရေးမပုလုပ်ြေင့်နှင့် “လက်
နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျား၏ ကိစ္စေပ်ြျားအားလံုး” တေင်
အတိအကျပါဝင်ြည့်အြျက်ြျား စသည်တုိသ့ည် ြေိှ
ြမေစ်စာေေက်ရပါ်တေင် ထည့်သေင်းစော ြလုိဘဲလက်
ရတေတ့ေင် ကျင့်သံုးရနသည့်အောြျား မေစ်ပါသည်။ 
NLD အပါအဝင် အမြားပါတီအြျားစုသည် ေေဲစ့ည်းပံု 
အရမြြံဥပရဒြံုရံုးကုိ ေျက်သိြ်းကာ ယင်း၏အာဏာ 
ြျားကုိ မပည်ရထာင်စုတေားရံုးြျု ပ်ထံ လွှရဲမပာင်းရပး
ေန်ရတာင်းေုိြကပါသည်။

အကျဉ်းဦးစီးဌာနနှင့် 
တေားရေးဝန်ကကီးဌာန ေေဲစ့ည်းမြင်း 
အေုိမပုြျက်

 မြန်ြာ့ အကျဉ်းရထာင်ြျားကုိ (အြျားစုြှာ 
ကုိလုိနီရြတ်တေင် တည်ရောက်ြဲ့သည်) မပည်ထဲရေး
ဝန်ကကီးဌာနေိှ အကျဉ်းဦးစီးဌာနက အုပ်ြျုပ်သည့်
အတေက် တပ်ြရတာ်ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက်၌ ေိှပါသည်။ 

 အင်တာဗျူ း ရမေေုိသူြျားအနက် ရေှရ့နြျား၊ 
အေပ်ဘက် အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စား 
လှယ်တစ်ဦးတုိသ့ည် တေားရေးဝန်ကကီးဌာနေေဲစ့ည်း
ရေးအတေက် မေစ်နုိင်ရမြြျားကုိ ရေေးရနေးရော်မပြက
ပါသည်။ ထုိသုိေ့ေဲစ့ည်းနုိင်ပါက ယင်းသည် အကျဉ်း
ဦးစီးဌာနအပါအဝင် တေားစီေင်ရေးနှင့် ေုိင်ရသာ 
ဘတ်ဂျက်ပုိင်းသာြက အုပ်ြျုပ်ရေး အပုိင်းကုိ အေုိ
ပါဝန်ကကီးဌာနက ကုိင်တေယ်သေားနုိင်ြည် မေစ်သည်။ 
သုိရ့သာ်လည်း ထုိရမပာင်းလဲြှုအတေက် အားလံုး 
သရဘာတူညီနုိင်ြည့် ရသြျာစောမပင်ေင် ထားေိှြှု
ကုိြူအရမပာင်းအလဲကုိ ရထာက်ြံသူြျားအြကားတေင် 
ြရတေေိှ့ေရပ။၂၉၆ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ေေဲစ့ည်းပံုအရမြ
ြံဥပရဒမပင်ေင်ရေး အေုိမပုြျက်တေင် ေြုိင်အြျ ိုး
သားပါတီနှင့် ြေန်အြျ ိုးသားပါတီတုိက့ တေားရေး 

၅၄



ဝန်ကကီးဌာန ေေဲစ့ည်းရေးအတေက် အေုိမပုြဲ့ ြကပါ
သည်။ NLD ပါတီြှာြူ အေုိမပုြဲ့ မြင်း ြေိှသည်ကုိ
ရတေေ့ပါသည်။ သုိရ့သာ်လည်း အေုိပါအရေွှအ့ရမပာင်း
သည်ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒ ြမေစ်ြရန မပင်ေင်ေန် 
လုိအပ်ြည် ြေုတ်ရပ။

 ထုိတေားရေး ဝန်ကကီးဌာနသည် မပည်ရထာင်စု 
ရေှရ့နြျု ပ်၏ အြျ ိုလု့ပ်ငန်းတာဝန်ြျားကုိလည်း ေယူ
နုိင်ပါသည်။ မပည်ရထာင်စုရေှရ့နြျုပ်သည် အုပ်ြျုပ်
ရေးကဏ္ဍ၏ တေားရေး ေုိင်ော၌ ဦးရောင်သူမေစ်မပီး 
ဥပရဒအောေိှြျားနှင့် တေားရံုးြျား၏ အစုိးေရေှရ့န
ြျားကုိလည်း ြန ့အ်ပ်သူ မေစ်ပါသည်။၂၉၇ လက်ေိှရေှရ့န
ြျုပ်သည် ဦးထေန်းထေန်းဦးမေစ်မပီး တပ်ြရတာ်တေင်
တာဝန်ထြ်းရောင်ြဲ့ကာ ရနာက်ပုိင်း တပ်ြရတာ်
အောေိှမေစ်လာပါသည်။ ထုိရ့နာက် ဦးသိန်းစိန်လက်
ထက်တေင် ဒုတိယရေှရ့နြျုပ်ောထူးကုိ ြန ့အ်ပ်ြံေ
ပါသည်။ သတင်းအေင်းအမြစ်ြျားစောြှ သိေိှေသည့် 
အြျက်အေ တပ်ြရတာ် သုိြ့ေုတ် အစုိးေက တင်မပ
လာသည့် အြှုကိစ္စေပ်ြျားကုိ အစုိးေဥပရဒအောေိှ
ြျားလေတ်လပ်စော ရောင်ေေက်နုိင်ြှု အလေန်နည်းပါး
မြင်းပင်မေစ်ပါသည်။ ယင်းသည်လည်း လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်
အတုိင်းမေစ်လာပါသည်။ တေားသူကကီးြျားကဲ့သုိပ့င်  
ဥပရဒအောေိှြျားသည်လည်း မပည်သူလူထုအကျ ိုး
နှင့်ဥပရဒြျားကုိ ရသြျာြှန်ကန်စော အနက်ေေင့် 
ရောင်ေေက်ရပးမြင်းထက် စနစ်တစ်ြု၏ အလုပ်မေစ်
ရေးကုိသာ အရလးရပးြကပါသည်။ ထုိမ့ပင်အြျားစု
သည်တပ်ြရတာ်အစုိးေလက်ထက် စိတ်သရဘာ
ထားအတုိင်း ေက်လက်ကျန်ေိှရနပါသည်။ မပည်သူ
လူထုေန္ဒမပမြင်း သုိြ့ေုတ် ရဝေန်မပစ်တင်ရမပာေုိ 
ရေးသားြှုြျားကုိ ဒီြုိ ကရေစီလူအ့ေေဲအ့စည်းအတေက် 
အရေးကကီးသည့်အြျက် မေစ်သည်ကုိ မြင်မြင်းထက် 
တုိင်းမပည်ြတည်မငိြ်ရအာင် ရောင်ေေက်သည့် အရန
အထားြျ ိုးအမေစ်သာ မြင်ရနေဲ မေစ်သည်။၂၉၈

နယ်စပ်ရေးောဝန်ကကီးဌာန

 နယ်စပ်ရေးောဝန်ကကီးဌာနသည် တပ်ြရတာ်
ကေယူထားသည့် ဝန်ကကီးဌာန သံုးြုအနက် တစ်ြု 
မေစ်ပါသည်။ ထုိဌာနသည် ပဋိပက္ခမေစ်ပေားြဲ့သည့် 
ရဒသြျားအပါအဝင် နယ်စပ်ရဒသြျားတေင် ေေံ မ့ေိုး

တုိးတက်ရေးအတေက် အရကာင်အထည်ရော်ရောင်
ေေက်ေသည့် အြန်းကဏ္ဍကုိ တာဝန်ယူထားမပီးရတာ်
လှန်ရေးြျားကုိ တန်မပန်နိှြ်နင်းေန် အစီအစဉ်အတေက်
လည်း အစိတ်အပုိင်းတစ်ြုအမေစ် ပါဝင်ပါသည်။ 
ထုိဌာနကုိ ြူလအားမေင့် 
၁၉၈၉ ြုနှစ်တေင် ရကာ်ြတီ
အမေစ် စတင်ေေဲစ့ည်းြဲ့ မပီး 
ရနာက်ပုိင်း ၁၉၉၀ မပည့်
နှစ်ြျားတေင် နယ်စပ်ရဒသ
နှ င့် တုိ င်း ေ င်း သား လူ ြျ ိုး
ြျားေေံ မ့ေိုးတုိးတက်ရေးနှင့် 
စည်ပင်သာယာ ရေးဝန်ကကီး
ဌာနအမေစ် တုိးြျဲြ့ဲ့ပါသည်။ 
၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှသာ ယြုဝန်
ကကီးဌာနအြည်သုိ ့ ရမပာင်း
လဲြံယူြဲ့ပါသည်။ ရော်မပပါ 
ရကာ်ြတီသည် ယရနတုိ့င် 
ေက်လက်တည်ေိှရနမပီး လက်ေိှ ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည် 
ဦးရောင်ရနမြင်းသည် သူြအေုိပါ ဝန်ကကီးဌာနနှင့် 
ရကာင်းစော ပူးရပါင်းရောင်ေေက်နုိင်ေန် ေည်ေေယ်
သည်ေူ၍ ယူေနုိင်ပါသည်။ ထုိဌာန အရနမေင့် 
ဝန်ကကီးဌာန လွှြ်ြုိးထားြှုြျားကုိ ရလျှာ့ြျေန်ရောင်
ေေက်လာြှုြျားလည်း ေိှပါသည်။ ဥပြာအားမေင့် 
ရကျးလက်ရဒသေေံ မ့ေိုးရေး ဦးစီးဌာနကုိ ယင်းဝန်ကကီး 
ဌာနြှ အမြားဝန်ကကီးဌာနသုိ ့၂၀၁၃ ြုနှစ်တေင် ရမပာင်း
ရေွှ ြ့ဲ့ပါသည်။ 

 တုိင်းရဒသကကီးြျားနှင့် မပည်နယ်ြျားတေင် 
နယ်စပ်ရေးောနှင့် လံုမြုံ ရေးဝန်ကကီးြျား ေိှပါသည်။ 
ထုိဝန်ကကီးြျားကုိ ြန ့အ်ပ်နုိင်ေန်အတေက် ကာကေယ်
ရေးဦးစီးြျုပ်က အြည်စာေင်း ရပးသေင်းေပါသည်။ 
နယ်စပ်ရေးောနှင့် လံုမြုံ ရေးဝန်ကကီးြျား ရံုးတက်ော
တေင်လည်း စစ်ဝတ်စံုြျားကုိသာ ဝတ်ေင်ပါသည်။ 
အမြားမပည်နယ်နှင့် တုိင်းရဒသကကီး ဝန်ကကီးြျားကဲ့
သုိပ့င် သူတုိလ့က်ရအာက် ဌာနဝန်ထြ်းြျားသီးသန ့် 
ေေဲစ့ည်းရပးထားြှု ြေိှဘဲ သက်ေုိင်ောအစုိးေနှင့် 
မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးဌာနြျားရအာက်ေိှ တုိင်းရဒသ
ကကီးနှင့် မပည်နယ်အေင့် ဌာနေုိင်ောြျားမေင့်ထိ 
ရောက်စော ပူးရပါင်းရောင်ေေက်ေပါသည်။ ထုိမ့ပင် 
တုိင်းရဒသကကီး/ မပည်နယ် အစုိးေ အေေဲဝ့င်ြျား 
မေစ်ြကမပီး သြ္မတက ြန ့အ်ပ်သည့် တုိင်းရဒသကကီး/ 

သတင်းအေင်းအမြစ်ြျားစောြှ 
သိေှိေသည့် အြျက်အေ 
တပ်ြရတာ် သိုြ့ေုတ် 
အစိုးေက တင်မပလာသည့် 
အြှုကိစ္စေပ်ြျားကို 
အစိုးေဥပရဒအောေှိြျား 
လေတ်လပ်စော ရောင်ေေက်နိုင်ြှု 
အလေန်နည်းပါးမြင်းပင် 
မေစ်ပါသည်။ 

၅၅ရေေးရကာက်ြံ အေပ်ဘက်အစိုးေ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာ တိုးမြင့်တည်ရောက်မြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

မပည်နယ်ဝန်ကကီးြျုပ်ြျားနှင့် အတူတကေ အစည်း
အရဝးထုိင် ရောင်ေေက်ေပါသည်။ သုိရ့သာ် နယ်စပ်
ရေးောနှင့် လံုမြုံ ရေးဝန်ကကီးြျားသည် သက်ေုိင်ော
မပည်နယ်/တုိင်းရဒသကကီးြျားေိှ စစ်တုိင်းဌာနြျုပ်
ြျားကုိအစီေင်ြံ တင်မပြကေမပီး ထုိြှကာကေယ်ရေး 
ဦးစီးြျုပ်ေီသုိ ့ေက်လက်တင်မပနုိင်ပါသည်။ 

၃.၂ 
အေပ်ဘက်အစိုးေက 
ယင်း၏ အြန်းကဏ္ဍကို 
ေှာရေေမြင်း

 ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံ ဥပရဒအေ အကန ့အ်သတ်
ြျားေိှရနသည့်အတေင်းြှ NLD ဦးရောင်အစုိးေနှင့် 
လွှတ်ရတာ်တုိသ့ည် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍကုိ လွှြ်းြုိးနုိင်
သည့်နည်းလြ်းြျားကုိ ေှာရေေလာနုိင်ပါသည်။  စံနှုန်း
သစ်ြျားရော်ထုတ်မြင်း နှင့်အတူ အေပ်ဘက်က 
ကကီးြကပ်နုိင်ေန်နှင့်ရြါင်းရောင်ြှု ေယူနုိင်ေန် ကကိုး
ပြ်းရနသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။

မပည်ရထာင်စုအစုိးေ

 အေပ်သား ရေေးရကာက်ြံြျားနှင့် စစ်ယူနီ
ရောင်းဝတ်တပ်ြရတာ်အောေိှြျား ပါဝင်သည့် မြန်ြာ့ 
အုပ်ြျုပ်ရေးပုိင်းသည် ြူဝါဒြျားကုိ ဥပရဒနှင့်အညီ 
ရေးေေဲမြင်းနှင့် အရကာင်အထည်ရော်ေန် အဓိက 
တာဝန်ေိှသည့်အမပင် တစ်ေက်ြှာ လွှတ်ရတာ်နှင့် 
တေားစီေင်ရေးကဏ္ဍတုိြှ့ ရစာင့်ြကည့် ထိန်းရကျာင်းြှု
ကုိလည်း ြံယူေြည် မေစ်ပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့် ေေဲစ့ည်း
ပံုအရမြြံဥပရဒအေ အကန ့အ်သတ်ြျား ေိှရနသည့်
တုိင်လံုမြုံ ရေးေုိင်ော ေံုးမေတ်ြျက်ြျားကုိ ထိရတေ ့ 
ကုိင်တေယ်နုိင်ေန် အေပ်သားအစုိးေ အတေက် ရနောေ
ေိှေန်အရေးကကီးမပီး ထုိလံုမြုံ ရေးေုိင်ော ကိစ္စြျားအရပါ် 
အရနအထားတစ်ြုအထိ ရြါင်းရောင်ြှု ေေိှေန် 
လုိအပ်ပါသည်။ တစ်ေက်တေင် ေေဲစ့ည်းပံု မပဋ္ဌာန်းြျက်
အေတပ်ြရတာ်ေေိှထားသည့် အာဏာြျားကုိ ရလး 

စားေြည့်အမပင် တစ်ေက်ြှာလည်း NLD ဦးရောင် 
အစုိးေသည် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ၌ ယင်းတုိ၏့ အြန်းကဏ္ဍ
ကုိတုိးြျဲေ့န် အရေးကကီးအေင့်ြျားကုိ ေယူြဲ့ပါသည်။ 
သုိရ့သာ်လည်း NLD အရနမေင့် သူတုိေ့ေိှထားသည့် 
အာဏာကုိ အမပည့်အဝအသံုးမပ မုြင်း ြေိှရြကာင်းရဝ
ေန်ြှုြျားလည်း ေိှရနပါသည်။

အြျ ိုးသားကာကေယ်ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေးရကာင်စီ

 အြျ ိးုသားကာကေယ်ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေးရကာင်စီ 
(ကာ/လံု) ကုိေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒ ပုဒ်ြ ၂၀၁ အေ 
ေေဲစ့ည်းထားမြင်း မေစ်သည်။ ကာ/လံုေေဲစ့ည်းတည်
ရောက်ပံုကုိ ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒတေင် တိတိ
ကျကျမပဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ ဒီြုိကရေစီ နည်းကျရေေး
ရကာက်ြံအေပ်သားငါးဦး၊ တပ်ြရတာ်ြှ ငါးဦးနှင့်
တပ်ြရတာ်က အြည်စာေင်း တင်သေင်းသည့် ဒုသြ္မတ 
တစ်ဦးပါဝင်ပါသည်။ (ပံု-၅ တေင် ရှုနုိင်ပါသည်)။၂၉၉ 

သြ္မတသည်ဥက္က ဋ္ဌ မေစ်သည့်အတေက် ကာ/လံုအစည်း
အရဝးရြါ်ေုိနုိင်ြှုနှင့် ြည်သုိအ့သံုးမပုနုိင်သည် ေုိ
သည့်အြျက်ြှာ သြ္မတ၏ သရဘာထားအရပါ်တေင် 
ြူတည်ပါသည်။ နုိင်ငံမြားရေးဝန်ကကီးအတေက် ရနော
တစ်ရနောပါဝင်သည့်အတေက် ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်
သည် ကာ/လံုအစည်းအရဝးကုိ တက်ရောက်နုိင်
ြည်မေစ်သည်။ သုိရ့သာ်ရြါင်းရောင်ြှု အြန်းကဏ္ဍ
ကုိြူေှင်းေှင်းလင်းလင်း ယူနုိင်ြည် ြေုတ်ရပ။

 NLD အစုိးေ တာဝန်ယူြျိန်ြှစ၍ ကာ/လံု 
အစည်းအရဝးကုိ တေားဝင် တစ်ကကိြ်ြျှ ရြါ်ေုိြဲ့ မြင်း 
ြေိှသည်ကုိရတေေ့ပါသည်။ ထုိအြျက်သည် ယြင် 
အစုိးေနှင့် အလေန်ကောမြားရသာ အြျက်တစ်ြုမေစ်
ပါသည်။ ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြတုိင်ြီ စစ်အစုိးေလက်ထက်
တေင်အြျ ိုးသားလံုမြုံ ရေးကဲ့သုိ ့အေေဲသ့ည် အစုိးေေံုး
မေတ်ြျက် ၈၀ ောြုိင်နှုန်းဝန်းကျင်ကုိ မပုလုပ်ြ့ဲပါသည်။ 
ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်တေင် အစပုိင်း၌ ကာ/လံုကုိ 
တစ်ပတ်တစ်ြါရြါ်ေုိြဲ့ရသာ်လည်း ရနာက်ပုိင်း ပံုြှန်
မပုလုပ်ြှု နည်းလာြဲ့သည်ကုိ ရတေြ့ဲ့ေပါသည်။၃၀၀ 

 အင်တာဗျူးရမေေုိသူြျားသည် ရလ့လာသူ
ြျားသံုးသပ်တင်မပြဲ့သကဲ့သုိ ့ NLD ြန ့အ်ပ်ရသာ 
သြ္မတနှစ်ဦးလံုးသည် ကာ/လံု အစည်းအရဝး ရြါ်

၅၆



ယူြှုြေိှမြင်း သည် ဒီြုိကရေစီနည်းကျ ရေေးရကာက်
ြံပါဝင်ြှု အရေအတေက် ရလျာ့နည်းြှုရြကာင့်နှင့် 
သြ္မတြှာ အေေဲ၏့ အကကီးေံုးရနော ယူထားရသာ်
လည်း ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်ြှာ ကာကေယ်ရေး 
ဦးစီးြျုပ်ရအာက် ရောက်ေိှရနသည့် အရနအထားတုိ ့
ရြကာင့်မေစ်နုိင်ရြကာင်း ရထာက်မပြကပါသည်။၃၀၁ ထုိ ့
ရြကာင့်ကာ/လံုအစား ထုိအေေဲဝ့င်ြျားနှင့်အတူ အမြား
တာဝန်ေိှ ပုဂ္ဂို လ်ြျားပါ တက်ရောက်ရစြဲ့သည့် 
အစည်းအရဝးြျားကုိ မပုလုပ်ြဲ့ပါသည် (ပံု-၅ တေင်  
ရှုနုိင်ပါသည်)။ ထုိကဲ့သုိ ့ အစည်းအရဝးြျ ိုးကုိ ေြုိင် 
မပည်နယ်တေင် မေစ်ပေားသည့် ပဋိပက္ခြျ ိုးကဲ့သုိ ့အဓိက 
အြျ ိုးသား လံုမြုံ ရေးမပဿနာ ကိစ္စေပ်ြျားတေင် ရြါ်ေုိ
ရလ့ေိှပါသည်။ ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ် အကကိြ်တုိင်း
တေင်ြှာြူ တက်ရောက်ရလ့ြေိှသည်ကုိ ရတေေ့ပါ
သည်။၃၀၂ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ဇူလုိင်လတေင် NLD က ေေဲ ့
စည်းပံုမပင်ေင်ရေး အေုိမပုြျက်တေင် ပုဒ်ြ ၂၀၁ ကုိ 
ထည့်သေင်းြဲ့ မပီး ကာ/လံုတေင် မပည်သူလ့ွှတ်ရတာ်နှင့် 
အြျ ိုးသားလွှတ်ရတာ် ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌြျားကုိ ထပ်ြံ 
ရပါင်းထည့်ထားမပီး (ဒုတိယကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ် 
ထည့်ထားသကဲ့သုိ)့ နယ်စပ်ရေးော ဝန်ကကီးဌာနဝန်
ကကီးကုိ ကာ/လံုြှ ေယ်ေှားေန် အေုိမပုထားသည်ကုိ 
ရတေေ့ပါသည်။ ထုိသုိ ့လုပ်ရောင်မြင်းြှာ ရေေးရကာက်ြံ
အေပ်သား အရေအတေက်ပုိြုိ ပါဝင်နုိင်ေန် မေစ်ပါ
သည်။၃၀၃

 NLD အရနမေင့် တမြားအေပ်ဘက်ရနော 
တစ်ရနောကုိလည်း ကာ/လံုသုိ ့လက်ေိှဥပရဒရအာက်
ြှာပင် ထည့်သေင်းေန် မေစ်နုိင်ရမြ ေိှပါသည်။ ၂၀၁၀ 
မပည့်နှစ် မပည်ရထာင်စုအစုိးေ မပဋ္ဌာန်းဥပရဒအေ 
မပည်ရထာင်စု အစုိးေအေေဲ ့ အတေင်းရေးြှူး ရနောကုိ
မပဌာန်းထား  လက်ေိှတေင် ထုိောထူးရနောြှာ လစ်ေင်း
လျက်ေိှပါသည်။ ထုိောထူးရနောေိှြဲ့ပါက ကာ/လံု၏ 
အတေင်းရေးြှူးတာဝန်ကုိ ထြ်းရောင်နုိင်ပါသည်။ 
သုိရ့သာ် အရမပာင်းအလဲမပုလုပ်လျှင် ရသြျာစော
ရောင်ေေက်ေန် လုိအပ်သည့်အမပင် တပ်ြရတာ်က 
ေေဲစ့ည်းပံုအေ ြကုိက်ညီရြကာင်း  မငင်းေုိြျက်ြျား
လည်းထေက်ရပါ် လာနုိင်ပါသည်။

 ကာ/လံုကုိ ရပးအပ်ထားသည့် အဓိကအြန်း 
ကဏ္ဍြျားြှာ ထူးမြားမေစ်ေပ်ြျားနှင့် ေက်စပ်သည့် 
သံတြန်ေုိင်ော မေစ်ပေားသည့် မပဿနာကိစ္စေပ်ြျား၊  

လေတ်မငိြ်းြျြ်းသာြေင့်နှင့် နုိင်ငံရတာ်အရေးရပါ် ရြက
ညာမြင်းစသည့် ကိစ္စေပ်ြျားတေင် သြ္မတ၏ ေံုးမေတ်
ြျက်ြျားကုိ ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံ ဥပရဒအေ အတည်မပု
ြျက်ရပးနုိင်ပါသည်။ ထုိမ့ပင်လက်ေိှတေင် ြေိှရသး
ရသာနုိင်ငံသားြျား စစ်ြှုထြ်းေန်အတေက်လည်း ြေင့်
မပုြျက် ရပးနုိင်ပါသည်။ 

 ကာ/လံု၏ အထူးမေစ်နုိင်ရမြတစ်ြုြှာ အေပ် 
ဘက်နှင့် စစ်ဘက်အြကား လံုမြုံ ရေးေုိင်ော ကိစ္စေပ်
ြျားအရပါ်ပူးတေဲ၍ နည်းဗျူောြျား၊ ြူဝါဒြျားနှင့်ေပ်
တည်ြျက်ြျား ြျြှတ်နုိင်သည့် ပူးရပါင်းညေိနိှငုး်ရောင်
ေေက်ရသာ ရနောတစ်ြုအမေစ် အသံုးမပုနုိင်ပါသည်။ 
အင်တာဗျူး ရမေေုိသူြျားသည် ယံုြကည်ြှုတည်
ရောက်ေန်နှင့် ပူးတေရဲောင်ေေက်ြှုြျား အားရကာင်း
လာေန်ပံုြှန်ရတေေံု့ြှုြျား လုိအပ်ရြကာင်း အရလးရပး 
ရမပာေုိြကပါသည်။ အကယ်၍ ယံုြကည်ြှုြျားတုိး
တက်လာပါက အေုိပါရတေေံု့ အစည်းအရဝးသည် 
အေပ်သားအစုိးေ အရနမေင့် လံုမြုံ ရေးတပ်ေေဲြ့ျား၏ 
လှုပ်ေှားြှုြျားအရပါ် သတင်းအြျက်အလက်ြျား 
ပုိြုိေေိှလာြည်မေစ်မပီး ယင်းတုိအ့ရပါ်လည်း အေပ်
ဘက်ကပုိြုိလွှြ်းြုိးနုိင်ြှု ေိှလာနုိင်ပါသည်။  

 အြျ ိုအ့င်တာဗျူး ရမေေုိသူြျားက ကာ/လံု
သည်ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒ မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေး
ကဲ့သုိကိ့စ္စေပ်ြျားတေင် ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်နှင့် 
ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်တုိအ့ြကား နီးကပ်စောမေင့် ပုိြုိ 
တေားဝင် ညေနိှိင်ုးရေေးရနေးနုိင်သည့် ရနောအမေစ် 
အသံုးမပုနုိင်ရြကာင်းကုိလည်း အြကံမပုြကပါသည်။ 
အကယ်၍ကာ/လံုကုိ အကျ ိုးေိှစော အသံုးမပုနုိင်ြည် 
ေုိလျှင် အေပ်သားသြ္မတ ဦးရောင်နုိင်သည့် နုိင်ငံ
ရတာ်အတေက် အရေးကကီးေံုး အာဏာေိှသည့် အစိတ်
အပုိင်း မေစ်လာနုိင်ပါသည်။

 ကာ/လံုအတေက် ဥပရဒမပဋ္ဌာန်းမြင်းမေင့်  ကာ/ 
လံု၏အြန်းကဏ္ဍကုိ ပုိြုိ၍ တေားဝင်သတ်ြှတ်ရပး
နုိင်သည့် မေစ်နုိင်ရမြလည်း ေိှပါသည်။ ဦးသိန်းစိန် 
လက်ထက်တေင် ထုိအတေက် ကကိုးစားြှုေိှြဲ့ရသာ်လည်း 
ဥပရဒမပုေန်အတေက် လွှတ်ရတာ်သုိ ့ရောက်ေိှလာမြင်း 
ြေိှြဲ့ရပ။ အရြကာင်းြှာ သရဘာတူညီြျက် ေေိှေန် 
ထိလေယ်ေှလေယ်ကိစ္စ မေစ်ရသာရြကာင့် မေစ်တန်ော 
ေိှပါသည်။ လက်ေိှနုိငငံ်ရေး အရမြအရနအေ အေပ်

၅၇ရေေးရကာက်ြံ အေပ်ဘက်အစိုးေ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာ တိုးမြင့်တည်ရောက်မြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ဘက်ြှ စုိးေိြ်ြှုြျားေိှနုိင်ပါသည်။ သုိရ့သာ်အကယ်၍ 
အသံုးမပုနုိင်လျှင် လံုမြုံ ရေးကိစ္စြျားအတေက် အဓိက 
အြေင့်အရေးတစ်ြု မေစ်လာနုိင်ပါသည်။ လက်ေိှအရန
အထားအေ ဥပရဒတစ်ြုရပါ် ထေက်လာနုိင်ြှုသည် 
NLD ၏အာဏာတေင်းြှာ တည်ေိှရနရသာရြကာင့် 
အရမြြံဥပရဒနှင့် မငိစေန်းနုိင်ြှုကုိ ရေှာင်ေှားနုိင်ပါ
သည်။

အြျ ိုးသားလံုမြုံ ရေးအြကံရပး

 ၂၀၁၇ ြုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီလ ၁၀ ေက် ရနတ့ေင် 
အေပ်သားအစုိးေသည် မပည်ရထာင်စု အစုိးေအတေက် 
“အြျ ိုးသား လံုမြုံ ရေးအြကံရပး” ောထူးရနောကုိ 

ကာလုံအေေဲဝ့င်ြျား

 ၁။  သြ္မတ - ဦးဝင်းမြင့်

  ၂။  ဒုတိယ သြ္မတ - ဦးမြင့်ရေေ

  ၃။  ဒုတိယ သြ္မတ - ဦး ေင်နေီဗန်ထီးယူ

  ၄။ မပည်သူလ့ွှတ်ရတာ် ဥက္က ဌ - ဦးတီြေန်မြတ်

 ၅။ အြျ ိုးသားလွှတ်ရတာ် ဥက္က ဌ - ြန်းဝင်းြိုင်သန်း

 ၆။ ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ် 

  - ဗိုလ်ြျုပ်ြှူးကကီးြင်းရအာင်လှိငု်

  ၇။ ဒုတိယကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ် 

  -ဒုတိယဗိုလ်ြျုပ်ြှူးကကီးစိုးဝင်း

 ၈။ ကာကေယ်ရေးဝန်ကကီး - ဒုတိယဗိုလ်ြျုပ်ကကီးစိန်ဝင်း

 ၉။ နိုင်ငံမြားရေးဝန်ကကီးဌာနဝန်ကကီး 

  - ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်

 ၁၀။ မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာနဝန်ကကီး 

  - ဒုတိယဗိုလ်ြျုပ်ကကီးရကျာ်ရေေ

 ၁၁။ နယ်စပ်ရေးောဝန်ကကီးဌာနဝန်ကကီး 

  - ဒုတိယဗိုလ်ြျုပ်ကကီးေဲရအာင်

တေားဝင်ြေုတ်သည့် လုံမြုံ ရေး အစည်းအရဝးတေင် 

ပါဝင်ြှု

• နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ပင်ြံရုံးဝန်ကကီး - ဦးရကျာ်တင့်ရေေ 

(၂၀၁၈ ြုနှစ် ဇေန် ၉ ေက်နှင့် ၂၀၁၉ ြုနှစ် ဇန်နဝါေီ ၇ ေက်)

• အမပည်မပည်ေိုင်ော ပူးရပါင်းရောင်ေေက်ရေးဝန်ကကီး - 

ဦးရကျာ်တင့် (၂၀၁၈ ြုနှစ် ဇေန် ၉ ေက် နှင့် ၂၀၁၉ ြုနှစ် 

ဇန်နဝါေီ ၇ ေက်)

• မပည်ရထာင်စု ရေှရ့နြျုပ် - ဦးထေန်းထေန်းဦး (၂၀၁၈ ြုနှစ် 

ဇေန် ၉ ေက် နှင့် ၂၀၁၉ ြုနှစ် ဇန်နဝါေီ ၇ ေက်)

• မပည်ရထာင်စု အစိုးေအေေဲရ့ုံးဝန်ကကီး - ဦးြင်းသူ (၂၀၁၈ 

ြုနှစ် ဇေန် ၉ ေက် နှင့် ၂၀၁၉ ြုနှစ် ဇန်နဝါေီ ၇ ေက်)

• ေင်းနှီးမြေုပ်နှံြှု နှင့် နိုင်ငံမြား စီးပေားေက်သေယ်ရေး ဝန်ကကီး 

နှင့် အြျ ိုးသားလုံမြုံ ရေးအြကံရပး - ဦးရသာင်းထေန်း 

(၂၀၁၉ ြုနှစ် ဇန်နဝါေီ ၇ ေက်)

• မပည်ရထာင်စု မငိြ်းြျြ်းရေးရကာ်ြေှင် ဥက္က ဋ္ဌ 

 -  ရဒါက်တာတင်ြျ ိုးဝင်း (၂၀၁၉ ြုနှစ် ဇန်နဝါေီ ၇ ေက်)

•  စစ်ဘက်ရေးော လုံမြုံ ရေးအကကီးအကဲ 

 - ဒုတိယဗုိလ်ြျုပ်ကကီး စုိးထေဋ် (၂၀၁၉ ြုနှစ် ဇန်နဝါေီ ၇ ေက်)

NLD ေေဲစ့ည်းပုံတေင် မပင်ေင်လိုြှု

• မပည်သူလ့ွှတ်ရတာ် ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ - လက်ေှိ 

ဦးထေန်းထေန်းေိန်

• အြျ ိုးသားလွှတ်ရတာ် ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ - လက်ေှိ 

ဦးရအးသာရအာင်

• ေယ်ထုတ်ေြည့်ဝန်ကကီးဌာန - 

နယ်စပ်ရေးောဝန်ကကီးဌာနဝန်ကကီး - လက်ေှိ ဒုတိယ 

ဗိုလ်ြျုပ်ကကီး ေဲရအာင်

ပုံ- ၆ NLD အစိုးေလက်ထက် ၎င်းြှဦးရောင်ကျင်းပသည့် အြျ ိုးသားကာကေယ်ရေးနှင့် လုံမြုံ ရေးရကာင်စီ (ကာ/လုံ) 
အေေဲဝ့င်ြျားနှင့် အမြားအစိုးေ အောေှိြျား ပါဝင်ရသာ ကာ/လုံေိုင်ော အစည်းအရဝးြျား

ေန်တီးြ့ဲပါသည်။ ထုိလံုမြုံ ရေးအြကံရပးသည် “သြ္မတ
နှင့်မပည်ရထာင်စု အစုိးေအေေဲအ့ား မပည်တေင်းမပည်ပ 
အန္တောယ်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြောဗျူောရှုရထာင့်
ြှရလ့လာသံုးသပ် အြကံမပုနုိင်ရေးအတေက်” ြန ့်
အပ်ြဲ့ မြင်း မေစ်ပါသည်။၃၀၅ အေုိပါ ောထူးရနောကုိ  
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်က ယံုြကည်ြှုေိှမပီး သံတြန် 
ရလာကတေင် ြကာေှည်စော တာဝန်ထြ်းရောင်ြဲ့သူ 
ဦးရသာင်းထေန်းကုိ ြန ့အ်ပ်ြဲ့ပါသည်။ သူသည် 
ရနာက်ပုိင်း မပည်ရထာင်စုအစုိးေအေေဲရံု့း ဝန်ကကီး 
အမေစ်လည်း ြန ့အ်ပ်ြံေပါသည်။ ထုိရ့နာက် ေင်းနီှး
မြေု ပ်နံှြှုနှင့် နုိင်ငံမြားစီးပေားေက်သေယ်ရေး ဝန်ကကီး
အမေစ်ရမပာင်းရေွှ ့ ြန ့အ်ပ်ြံေပါသည်။ ထုိဝန်ကကီးဌာန 
နှစ်ြုလံုးသည် အသစ်ေေဲစ့ည်းြဲ့သည့် ဝန်ကကီးဌာနြျား 
မေစ်ပါသည်။၃၀၆ ဦးရသာင်းထေန်းသည် အြျ ိုးသား 

၅၈



လံုမြုံ ရေး အြကံရပးအမေစ် ရတာက်ရလျှာက်တာဝန်
ထြ်းရောင်ြ့ဲမပီး နိင်ုငံပုိင်ြီဒီယာြျားတေင် ြြကာြြကာ 
အေုိပါောထူးအမေစ် ြိတ်ေက်ရပးမြင်း ြံေပါသည်။ 

 အြျ ိုးသား လံုမြုံ ရေးအြကံရပး ောထူးသည် 
၁၉၆၀ မပည့်နှစ်ြျားြှစ၍ အေပ်သားအစုိးေအရနမေင့် 
လံုမြုံ ရေးေုိင်ော ရနောတစ်ြုကုိ ပထြေံုးေန်တီး
ထားေိှသည့် ောထူးရနော မေစ်လာပါသည်။၃၀၇ သုိရ့သာ် 
ထုိောထူးသည် အမြားဝန်ကကီးဌာနြှ အတေင်းရေးြှူး
ကုိသာ ြီှြုိအားထားေမပီး ကုိယ်ပုိင်ဌာနရံုး သတ်သတ် 
ြှတ်ြှတ်ြေိှသည့်အမပင်  အင်စတီကျူးေှင်းအေ လုပ်
ပုိင်ြေင့်အာဏာလည်း ေှင်းေှင်းလင်းလင်းြေိှရပ။ 
အဓိကအရမြြံ ရောင်ေေက်ေသည့်အောြှာ ြူဝါဒ
ြျားြျြှတ်မြင်းနှင့် မပင်ပေက်ေံရေး အြန်းကဏ္ဍ
ြျားမေစ်ပါသည်။ သတင်းအေင်းအမြစ်ြျား၏ အတည်
မပုရမပာြကားြျက်အေ တပ်ြရတာ်သည် အေပ်သား 
အစုိးေနှင့် ေက်သေယ်ရောင်ေေက်ြှုြျားကုိ ယြုြျိန်
ထိသြ္မတရံုးြှသာ တုိက်ရုိက်အစီေင်ြံ တင်မပ ေက်
သေယ်မြင်းြျား မပုလုပ်လျက်ေိှပါသည်။၃၀၈ 

 အြျ ိုးသားလံုမြုံ ရေး အြကံရပး၏ မပင်ပေက် 
သေယ်ရောင်ေေက်ေသည့် အဓိကလုပ်ငန်းြျားြှာ နုိင်ငံ 
တကာတေင် ေြုိင်မပည်နယ် အရေးကိစ္စနှင့် ဘင်္ဂလား
ရဒ့ေ်ှနုိင်ငံသုိ ့ရောက်ေိှသေားရသာ ရုိေင်ဂျာ ဒုက္ခသည်
ြျား၏ အရမြအရနရြကာင့် အစုိးေပံုေိပ်ပျက်စီးသေား
မြင်းနှင့် စီးပေားရေး အကျပ်အတည်းြျား ြကုံ ရနြှုကုိ 
ရလျှာ့ြျေန် မေစ်ပါသည်။ ဦးရသာင်းထေန်းသည် ယြင်
ကလည်း နုိင်ငံမြားရေးဝန်ကကီးဌာနတေင် ညွှ န်ြကား
ရေးြှူးြျုပ်နှင့်အမြား တာဝန်ြျား ယူစဉ်အြါက 
တပ်ြရတာ်အစုိးေအတေက် အလားတူ ရောင်ေေက် 
ရပးမြင်းြျ ိုးကုိ လုပ်ရောင်ြဲ့ပါသည်။ ထုိအြျိန်က 
တပ်ြရတာ်၏ လူအ့ြေင့်အရေး ြျ ိုးရောက်ြှုြျားကုိ 
မငင်းပယ်မပီး စီးပေားမေစ်ထေန်း ရအာင်မြင်ြှုြျားေေိှရန
ရြကာင်းနုိင်ငံတကာတေင် သေားရောက် တင်မပြဲ့ြှုြျား 
ေိှြဲ့ပါသည်။၃၀၉ 

 ၂၀၁၈ ြုနှစ် ရဒသတေင်း နှစ်စဉ်မပုလုပ်ရလ့ 
ေိှသည့် ကာကေယ်ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေးေုိင်ော ေှန်ဂေီလာ 
ရေေးရနေးပေဲတေင် ေြုိင်မပည်ြှ ၂၀၁၆-၂၀၀၇ ြုနှစ်ြျား
အြကား ြေတ်ေလင်ြျားေူ၍ ေည်ညွှန်းြဲ့ရသာ 
ရုိေင်ဂျာ (၈) သိန်းရကျာ် ထေက်ြောသေားြှုနှင့် ပတ်

သက်၍ အေုိပါမေစ်ေပ်သည် ထုိသူတုိ ့အြကြ်းေက်ြှု
ရြကာင့်သာ မေစ်ေမြင်းမေစ်မပီး နုိင်ငံတကာြှရန၍ ရသ
ြျာစိစစ်မြင်း ြေိှဘဲ ေိအားရပးြှုြျားသည် အမပု
သရဘာြရောင်နုိင်ရြကာင်း ရမပာြကားြဲ့ပါသည်။၃၁၀ 
သူ၏ရမပာေုိြှု အသံုးအနှုန်းပံုစံြျားသည် တပ်ြရတာ် 
ရြါင်းရောင်ြျားထက် ပုိ၍ သံတြန်ေန်သည်ကုိ 
ရတေေ့ပါသည်။ တပ်ြရတာ်၏ စေပ်စေဲြံေြှုြျားအရပါ် 
ရမပာြကားောတေင် နှစ်ေက်စေန်းလေတ်ရအာင် ကကိုးစား
ရမပာေုိြဲ့ မပီး ARSA အရပါ်စေပ်စေဲ မပစ်တင်ြှုြျားနှင့် 
ြေတ်ေလင် ြေုတ်ရသာ တမြားဘာသာဝင်ြျားလည်း 
အလားတူ ြံစားြဲ့ေြှုြျားကုိ ရော်မပသေားပါသည်။ 
ဦးရသာင်းထေန်းအား ဝန်ကကီးဌာန အသစ်မေစ်သည့် 
ေင်းနီှးမြေု ပ်နံှြှုနှင့် နုိင်ငံမြားစီးပေား ေက်သေယ်ရေး 
ဝန်ကကီးအမေစ် ဦးရောင်ရစမြင်းသည် နုိင်ငံတကာ
တေင်စီးပေားရေး ြျိတ်ေက်ြှုြျား တည်ရောက်နုိင်
ေန်နှင့် နုိင်ငံတကာေက်ေံရေး ကျေင်းြှုြျားကုိ
တံုမ့ပန်နုိင်ေန် မေစ်ပါသည်။

 အြှန်တကယ်တေင် ဦးရသာင်းထေန်း၏ အြန်း 
ကဏ္ဍသည် ရော်မပပါအြျက်ြျားထက် ပုိ၍ ကျယ်မပန ့်
ပါသည်။ အြျ ိုးသားလံုမြုံ ရေး အြကံရပး ြန ့အ်ပ်ြံေ
မပီးြြကာြီြှာ ရပကျင်းသုိ ့ သေားရောက်ကာ တရုတ်
မပည်သူသ့ြ္မတနုိင်ငံ နုိင်ငံရတာ်လံုမြုံ ရေးနှင့် နုိင်ငံမြား
ရေးဝန်ကကီးနှင့် ရတေေံု့ြဲ့ပါသည်။ ထုိရ့နာက် ယူနန်
မပည်နယ်သုိ ့ သေားရောက်ကာ မြန်ြာ့မငိြ်းြျြ်းရေး 
မေစ်စဉ်နှင့် အမြားကိစ္စေပ်ြျားကုိ ရေေးရနေးြ့ဲပါသည်။၃၁၁ 
သူသည် ပထြအကကိြ် ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရအာ် ရဒသ
တေင်းကဏ္ဍစံု နည်းပညာနှင့် စီးပေားရေး ပူးရပါင်း 
ရောင်ေေက်ြှုေုိင်ော ဦးရောင်ဦးေေက်မပုြှု အစီအစဉ်
၏လံုမြုံ ရေးအကကီးအကဲ (Security Chiefs Meeting 
of the Bay of Bengal Initiative for Multi-
Sectoral Technical and Economic Cooperation) 
နှစ်ပတ်လည် အစည်းအရဝးကုိလည်း အမြားနုိင်ငံ 
ြုနစ်နုိင်ငံြှ အေင့်မြင့်အောေိှြျားနှင့် အတူတက်
ရောက်ြဲ့ပါသည်။၃၁၂ ၂၀၁၈ ြုနှစ်၊ ရြလတေင် ဘင်္ဂလား 
ရဒ့ေ်ှနုိင်ငံ သံအြတ်ကုိ ေင့်ရြါ်ကာ နှစ်နုိင်ငံအြကား 
နယ်စပ်အနီး  ကတုတ်ကျင်းြျား တည်ရောက်ရနြှု
ကုိကန ့က်ေက်ြဲ့ပါသည်။၃၁၃ ထုိအောကုိ ြကည့်မြင်းမေင့် 
သူသည် စံုစြ်းရထာက်လှြ်းြှု သတင်းြျား ေေိှနုိင်မပီး 
ထုိသုိေ့ေိှြှုသည် သူ၏ကုိယ်ပုိင်ြျိတ်ေက်ြှု ကေန်ေက်
အတေင်းြှလား သုိြ့ေုတ် တပ်ြရတာ်၊ သုိြ့ေုတ် 

၅၉ရေေးရကာက်ြံ အေပ်ဘက်အစိုးေ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာ တိုးမြင့်တည်ရောက်မြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ေဲတပ်ေေဲြ့ျားြှ တစ်ေင့်လား ေုိသည်ကုိြူ သိေိှေမြင်း 
ြေိှရပ။

 အြျ ိုးသားလံုမြုံ ရေး အြကံရပး အြန်းကဏ္ဍ 
သည်အေပ်သားအစုိးေ ဦးရောင်ြှုမေင့် အစုိးေ၏ 
လံုမြုံ ရေးြူဝါဒြျား ရေးေေဲမြင်းနှင့် ပုိြုိြုိင်ြာအား
ရကာင်းလာရစေန် ရောင်ကျဉ်းရပး နုိင်ြည်လား 
သုိြ့ေုတ်  အကန ့အ်သတ်အတေင်းြှသာ နုိင်ငံရေး
နှင့်စီပေားရေးတုိ၏့ ရြျှာ်ြှန်းြျက်ြျားကုိ  ရောင်ေေက်
ရပးရနြည်လား ေုိသည်ကုိြူ ေှင်းေှင်းလင်းလင်း 
ြသိေိှေရပ။

လံုမြုံ ရေး၊ တေားစီေင်ရေးနှင့် ကာကေယ်ရေး
ြူဝါဒြျား  ြျြှတ်မြင်း

 ဦးစားရပးြူဝါဒ အစီအစဉ်ြျားကုိ ေှင်းေှင်း 
လင်းလင်းသတ်ြှတ်မပီး အရကာင်အထည်ရော်ရောင်
မြင်းသည် အစုိးေ လုပ်ငန်းရောင်တာ အားလံုးနှင့် 
ရြါင်းရောင်ြှုအတေက် အလေန်အရေးကကီးရသာအော
မေစ်ပါသည်။ အထူးသမေင့် ရေးေေဲထားသည့် ြူဝါဒြျား
ကုိလက်ြံရောင်ေေက်ေန် တာဝန်ေိှရသာ ဝန်ကကီးဌာန
ြျားသည် ဌာနြေဲြျား၊ ရောင်ေေက် အရကာင်အထည်
ရော်ြကြည့် ဝန်ထြ်းြျား သုိြ့ေုတ် ယင်းတုိ၏့ ြျဉ်း
ကပ်ြှုြျားနှင့် တုိးတက်ြှုြျားကုိ ပံုြှန်ရစာင့်ြကည့် 
ရလ့လာနုိင်ြှုြျားအတေက် အရထာက်အကူ မပုနုိင်ပါ
သည်။  ြူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်ြျားရြကာင့် ဥပရဒသစ်ြျား 
မေစ်လာလျှင် ေည်ြှန်းြျက်နှင့် ြျဉ်းကပ်ြှု နည်းလြ်း
ြျားရောက်ေိှေန် အစုိးေဌာနြျားကုိ ြုိင်ြာစော စည်း
ရနှာင်ထားနုိင်ပါသည်။ ြူဝါဒရေးေေဲမြင်းကုိ သက်ေုိင်
ောဝန်ကကီးဌာန သုိြ့ေုတ် ဝန်ကကီးဥက္က ဋ္ဌတာဝန်ယူ
ထားရသာ ရကာ်ြတီအားမေင့် ဦးရောင်အရကာင်
အထည်ရော် ေပါသည်။ ေုိလုိသည်ြှာ အေုိပါလုပ်
ငန်းစဉ်သည် ဝန်ကကီးြျားကုိ တမြားဝန်ကကီး ဌာနြျား
နှင့်ပူးရပါင်း ရောင်ေေက်နုိင်သည့် အာဏာကုိရပးအပ်
ထားပါသည်။

 NLD ဦးရောင်အစုိးေ၏  မပည်တေင်း လံုမြုံ
ရေးနှင့် တေားစီေင်ရေးတုိတ့ေင် ြူဝါဒတုိးတက်ြှုတြျ ို ့
ကုိမြင်ရတေေ့ရသာ်လည်း တပ်ြရတာ် ထိန်းသိြ်းထား
သည့်နယ်ပယ်ြျားတေင် ကုိင်တေယ်ရောင်ေေက်ေန် 

ရေှာင်ရနေဲ မေစ်ပါသည်။ မပည်ရထာင်စုအစုိးေတေင် 
အေပ်ဘက်ြှ တပ်ြရတာ်လက်ရအာက်ေိှ ဝန်ကကီး
ဌာနြျား လုိက်နာရောင်ေေက်ေြည့် ြူဝါဒြျား သုိ ့
ြေုတ်ဥပရဒြျား ရေးေေဲမြင်းကုိ ေေဲစ့ည်းပံုအေ ကန ့်
သတ်ထားမြင်း ြေိှသည့် အာဏာြျားကုိ ေေဲစ့ည်းပံု 
အရမြြံဥပရဒ၏ ဇယား (၁) တေင် ထည့်သေင်းမပဋ္ဌာန်း
ထားပါသည်။ ထုိဇယားရအာက်ေိှ အာဏာြျားအတေက် 
အေပ်ဘက်နှင့် စစ်ဘက်အာဏာေူ၍ တိကျစောြေဲရဝ
ထားမြင်းြေိှသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ တပ်ြရတာ် 
ဦးရောင်သည့် ဝန်ကကီးဌာနြျားအရနမေင့် ထုိြူဝါဒ
ြျားကုိြည်ြျှအထိ လုိက်နာြည်နှင့် ထုိြူဝါဒြျား
သည်ကဏ္ဍအလုိက်အရပါ် လက်ရတေအ့ေိှတေားကုိ 
ြည်ြျှ အရမြြံထားြည် စသည်တုိသ့ည် အေုိပါ 
ဝန်ကကီးဌာနြျား၏ သရဘာတူညီြှုနှင့် ပူးရပါင်းပါဝင် 
လုပ်ရောင်ြှုအရပါ် ြူတည်ပါသည်။ သုိရ့သာ် ရော်မပ
ပါြူဝါဒေုိင်ော လုပ်ရောင်ြှုြျားအတေက် လက်နက်
ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျားနှင့် ေက်စပ်လာြည်ေုိလျှင် တပ်
ြရတာ်က ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒ ပုဒ်ြ ၂၀ (ြ) ကုိ 
ေည်ညွှန်းကာ တံုမ့ပန်လာနုိင်ပါသည်။ ထုိပုဒ်ြသည် 
အစုိးေက ြူဝါဒ သုိြ့ေုတ် ဥပရဒအသစ် မပဋ္ဌာန်း 
ြျက်ြျားကုိ တပ်ြရတာ်ြှ အေန ့အ်တားမပုလုပ်ေန် 
မေစ်ပါသည်။ 

 လက်ေိှတေင် တပ်ြရတာ်သည် လူထုြျား 
အတေက်ပါ အသံုးမပုနုိင်သည့် ကာကေယ်ရေးနှင့် လံုမြုံ
ရေးြူဝါဒြျား ထေက်ေိှေန်အတေက် စနစ်တစ်ြုထူရထာင်
ထားမြင်း ြေိှသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ မြန်ြာနုိင်ငံတေင် 
တမြားနုိင်ငံြျားကဲ့သုိ ့ အသံုးမပုရလ့ေိှသည့် အြျ ိုးသား
လံုမြုံ ရေး နည်းဗျူောြျား သုိြ့ေုတ် မပန်လည်သံုး
သပ်မြင်းြျားလည်း ြေိှသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။  တပ်
ြရတာ်၏ အယူဝါဒသည် မပည်တေင်း၌သာ မေစ်
ရပါ်လာမြင်းမေစ်မပီး ကာကေယ်ရေးတက္က သုိလ်သည် 
အောေိှြျားကုိ ကာကေယ်ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေးေုိင်ော 
ြူဝါဒြျားနှင့် နည်းဗျူောြျားကုိ သင်ြကားရပးေန် 
အဓိကရနော မေစ်ပါသည် (အြန်း ၅ တေင်ေက်လက် 
ရလ့လာနုိင်ပါသည်)။ တပ်ြရတာ် သတင်းြှန် မပန်
ြကားရေးအေေဲသ့ည် နုိင်ငံတကာ ရဝေန်ြှုြျားကုိ တံု ့
မပန်နုိင်ေန် ြီဒီယာြျားနှင့် ရတေေံု့ကာ သတင်းစာ 
ေှင်းလင်းပေဲြျား မပုလုပ်ရလ့ေိှလာပါသည်။ ၂၀၁၅ 
ြုနှစ် ေက်စေဲတပ်ထားသည့် တပ်ြရတာ်၏ စက္က ူမေူ
စာတြ်းကုိ ၂၀၁၆ ြုနှစ်တေင် နုိင်ငံမြား သံရံုးြျားစောကုိ 

၆၀



မေန ့ရ်ဝြဲ့ပါသည်။ သုိရ့သာ် ထုိစာတြ်းသည် တစ်ကကိြ်
သာထုတ်ရဝြဲ့ မပီး ထုိစာတြ်းကုိ ထုိကဲ့သုိ ့ ထုတ်ရဝ
နုိင်ေန် ြေင့်မပုြျက် ရသြျာြေေိှြဲ့သည်ကုိ  ေည်ညွှန်း 
ရမပာေုိြှုြျား ေိှြဲ့ပါသည်။

 NLD ဦးရောင်အစုိးေသည် အလေန်အကဲ
ေတ်သည့် ေြုိင်မပည်နယ်ြှ ရုိေင်ဂျာအရေးတေင် 
အစဦး၌ ရြါင်းရောင်ြှု တြျ ိုေ့ေိှေန် ရောင်ေေက်
ြျက်တစ်ြုြှာ ကုိေီအာနန် ဦးရောင်သည့် နုိင်ငံတကာ
ြှပါဝင်ြှုေိှရသာ ရကာ်ြေှင်ကုိ ေေဲစ့ည်းရပးြဲ့ မြင်း 
မေစ်ပါသည်။ အေုိပါ ပံုေိပ်သည် အစုိးေကုိလည်း 
အကူညီရပးနုိင်သည် ေူ၍ ရြျှာ်လင့်ြဲ့ပါသည်။ 
သုိရ့သာ် ရကာ်ြေှင်ြှ အစီေင်ြံစာ ြထုတ်မပန်ြီ 
တစ်ေက်အလုိ ပဋိပက္ခမေစ်ပေားော ရဒသ၌ ေယ်စုနှစ်
ြျားအတေင်း အကကီးြားေံုး အြကြ်းေက်ြှု မေစ်ပေားြဲ့
ပါသည်။ အေုိပါ အြကြ်းေက်ြှု၏ ရနာက်ေက်တေဲ 
တံုမ့ပန်ြှုြျားရြကာင့် ေုိးဝါးရသာ လူအ့ြေင့်အရေး 
ြျ ိုးရောက်ြှုြျားလည်း ရတေ ြ့ကုံ ြဲ့ေပါသည်။၃၁၄ ထုိ
အမေစ်အပျက်သည် အေပ်သားအစုိးေနှင့် တပ်ြရတာ်
တုိကုိ့ နီးကပ်ရစြဲ့ မပီး နုိင်ငံတကာ အမြင်ြျားနှင့် 
တင်းြာြှုြျား မေစ်လာြဲ့ပါသည်။

 ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည် လက်ြှတ်ရေးထုိး
ထားရသာ “မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ရေေှည်တည်တ့ံြုိင်မြဲမပီး 
ေန်ြျက်ညီရသာ ေေံ မ့ေိုးတုိးတက်ြှု စီြံကိန်း” တေင် 
“ဗေုိအစုိးေ အေေဲအ့စည်းြျား၊ တုိင်းရဒသကကီး/ မပည်
နယ်ြျားအရနမေင့် မငိြ်းြျြ်းမပီး သာယာဝရမပာသည့် 
ဒီြုိကရေစီ ေက်ဒေယ် မပည်ရထာင်စု တစ်ြုမေစ်လာ
ေန်ရော်ရောင်ောတေင် ဤစီြံကိန်း (MSDP) ကဘက်
စံုပူးရပါင်းရောင်ေေက်ြှု ြူရဘာင်တစ်ြုအမေစ်ရောင်
ေေက်ရပးြည် မေစ်ပါသည်” ေူ၍ ရော်မပထားပါ
သည်။၃၁၅

 ထုိအစီအစဉ်တေင် “မငိြ်းြျြ်းရေးနှင့် တည်
မငိြ်ြှု” ကုိအဓိက ပထြဦးေံုး ြဏိ္ဍုင်သံုးေပ်အရန
မေင့်ထည့်သေင်းထားပါသည်။ နုိင်ငံရေးအေ ရမေေှင်း
ေန်အြျက်ြျားနှင့် ပဋိပက္ခကုိ မေစ်ပေားရစသည့်  ညီ
ြျှြှုြေိှရသာ တည်ရောက်ြှုကုိ ထည့်သေင်းရော်မပ
ထားပါသည်။၃၁၆ ဤြဏိ္ဍုင်ရအာက်ေိှ နည်းဗျူ ောငါးြု
အနက်တစ်ြုြှာ “တေားြျှတြှု၊ လူတစ်ဦးြျင်းစီ၏ 
အြေင့်အရေးြျားနှင့် တေားဥပရဒစုိးြုိးြှု ပုိြုိေိှရစ

ရေး” ေူ၍ မေစ်ပါသည်။ ထုိြောဗျူောြေဲရအာက်
တေင် “တေားစီေင်ရေးကဏ္ဍတေင် ဘက်စံုမပုမပင် 
ရမပာင်းလဲရေး ြောဗျူော ြျြှတ်ေန်” နှင့် “လံုမြုံ  
ရေးကဏ္ဍတေင် လုိအပ်သလုိ ပ့ံပုိးရပးမြင်းမေင့် ယင်း၏ 
ြူလမေစ်သည့် မပည်သူြျားကုိ ထိရောက်စော ဝန်ရောင်
ြှုရပးနုိင်ေန်နှင့် ေပ်ေောြျား မငိြ်းြျြ်းရေး၊ ရဘးကင်း 
လံုမြုံ ရစရေး ရောင်ေေက်ေန်၊ လူပုဂ္ဂို လ်တစ်ဦးြျင်းစီ
၏ဥပရဒေုိင်ော အြေင့်အရေးြျားနှင့် အြျ ိုးသား 
အကျ ိုးစီးပေားကုိ ကာကေယ်ရစာင့်ရေှာက်မြင်း” တုိ ့
ပါေိှပါသည်။

 သုိရ့သာ်လည်း အေုိမပုစာတြ်းတေင် အေပ်
သားအစုိးေအရနမေင့် တပ်ြရတာ်ဦးရောင်သည့် 
ဝန်ကကီးဌာန သံုးြုအတေက် ရောင်ေေက်ြည့်အစီအစဉ်
ြျားထည့်သေင်းေန် အြက်အြဲြကုံ ရတေေ့ြှု ေိှသည့်
အမပင်တပ်ြရတာ် ကိစ္စေပ်ြျားနှင့် ယင်းတုိရ့ောင်
ေေက်ရနသည့် မငိြ်းြျြ်းရေး သုိြ့ေုတ် လူသားလံုမြုံ
ရေးအရပါ် သက်ရောက်ြှုတုိကုိ့ပင် ထည့်သေင်းေန် 
ြက်ြဲြှု ေိှရနရြကာင်း ထင်ေပ်ရနပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့် 
ဝန်ကကီးဌာန (၁၉) ြုအတေက် ရောင်ေေက်ေန်လုပ်ငန်း
ြျားပါဝင်ရသာ်လည်း ကာကေယ်ရေး ဝန်ကကီးဌာန
ကုိြူထည့်သေင်းထားမြင်း ြေိှသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ 
နည်းဗျူောတေင် ပါဝင်ြှုအေ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍကုိ မပု
မပင်ရမပာင်းလဲရေး သုိြ့ေုတ် တုိးတက်ရကာင်းြေန်
လာရစေန်ေုိသည်ထက် “အရထာက်အကူမပုမြင်း” 
ကုိသာေည်ညွှန်း ထည့်သေင်းထားပါသည်။ နိဒါန်းပုိင်း
တေင်အရလးရပး ရော်မပြျက်မေစ်သည့် “လံုမြုံ ရေးနှင့် 
တည်မငိြ်ြှုေေိှေန် နုိင်ငံရတာ်၏ စေြ်းရောင်ေည်ကုိ 
အားရကာင်းရစမြင်း” သည်ရေေှည်တည်တ့ံရသာ 
မငိြ်းြျြ်းရေး ရအာင်မြင်ေန်အတေက် ြမေစ်ြရနေိှေ
ြည့်အရမြအရနတစ်ြုအမေစ် ဦးစားရပးအေင့်အမေစ် 
ထည့်သေင်းရော်မပ ထားပါသည်။ ပဋိပက္ခထိြုိက်ြံစား
ေရသာရဒသြျားအတေက် လံုမြုံ ရေးနှင့် တေားစီေင်
ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ “ပဋိပက္ခထိြုိက် ြံစားေရသာ 
ရဒသြျားအတေင်း “အြေင့်အရေး အရမြမပုပံုစံမေင့်” 
ထိရောက်စော ေေံ မ့ေိုးတုိးတက်ရေးကုိ အားထုတ်ရောင်
ေေက်နုိင်ေန် တေားဥပရဒ စုိးြုိးြှုေေိှေန်” အြျက်ကုိ
သာေည်ညွှန်း ရော်မပထားပါသည်။ ထုိအြျက်သည် 
နုိင်ငံရတာ်အရနမေင့် ပဋိပက္ခမေစ်ပေားော ရဒသတေင်း 
စီးပေားေေံ မ့ေိုးတုိးတက်ြှုကုိသာ ဦးစားရပး လုပ်ရောင်
ေန်မေစ်မပီး အရေးတကကီး လုိအပ်သည့် အြျ ိုးသြီး၊ 

၆၁ရေေးရကာက်ြံ အေပ်ဘက်အစိုးေ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာ တိုးမြင့်တည်ရောက်မြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ကရလးနှင့်မပည်သူလူထုကုိ ကာကေယ် ရစာင့်ရေှာက်
မြင်းအတေက် တေားဥပရဒစုိးြုိးြှုကုိ လျစ်လျူရှုသကဲ့
သုိမ့ေစ်ရနပါသည်။၃၁၇

 NLD ဦးရောင်အစုိးေသည် ဦးသိန်းစိန် 
လက်ထက် ရောင်ေေက်ြဲ့ရသာ အြျ ိုးသားြူးယစ်
ရေးဝါးထိြုိက်ြှု ရလျှာ့ြျရေးြူဝါဒ၊ အြျ ိုးသား 
မပစ်ြူကာကေယ်ရေး နည်းဗျူောနှင့် တေားရေး နည်း
ဗျူောြျားကုိ ေက်လက်ရောင်ေေက်လျက် ေိှပါ
သည်။ ပထြအစီအစဉ် နှစ်ြုသည် မပည်ထဲရေး
ဝန်ကကီးဌာနြှ ကကီးြကပ်ရောင်ေေက်မပီး ေှားပါးသည့် 
ဌာနအြျင်းြျင်းအြကား ပူးရပါင်းရောင်ေေက်ြှု အား
ရကာင်းသည့် ဥပြာရကာင်းတစ်ြု မေစ်ြဲ့ပါသည်။ 
ယင်းနှင့် ေက်စပ်ရသာ တြျ ိုအ့ြျက်ြျားကုိ အြန်း 
(၄) တေင် ရေေးရနေးထားပါသည်။

မြန်ြာနုိင်ငံ အြျ ိုးသားလူအ့ြေင့်အရေး ရကာ်ြေှင်

 ၂၀၁၁ ြုနှစ်တေင် သြ္မတဦးသိန်းစိန်က မြန်ြာ
နုိင်ငံအြျ ိုးသား လူအ့ြေင့်အရေးရကာ်ြေှင်ကုိ ေေဲစ့ည်း 
ထူရထာင်ရပးြဲ့ပါသည်။ အေုိပါရကာ်ြေှင်ြျ ိုးသည် 
မြန်ြာနုိင်ငံသြုိင်းတေင် ပထြဦးေံုး မေစ်လာပါသည်။ 
ထုိရကာ်ြေှင်သည် သြ္မတ၏ ပထြဦးေံုး ြိန ့ြ်ေန်း 
ရမပာြကားမပီး လအနည်းငယ်တေင် ရပါ်ရပါက်လာမြင်း 
မေစ်ပါသည်။ ထုိြိန ့ြ်ေန်းသည် တုိင်းမပည်တေင်း လူအ့ြေင့်
အရေးေုိင်ော လုပ်ရောင်ြှု လုိအပ်ြျက်ကုိ အစုိးေ 
ရြါင်းရောင်တစ်ဦး အရနမေင့် ပထြေံုးအကကိြ် 
ထည့်သေင်း ရမပာြကားြဲ့ မြင်းလည်း မေစ်ပါသည်။ 
နှစ်အနည်းငယ်အြကာ ၂၀၁၄ ြုနှစ်တေင် မြန်ြာ
နုိင်ငံအြျ ိုးသားလူအ့ြေင့်အရေး ရကာ်ြေှင် ဥပရဒ 
ရပါ်ထေက်လာပါသည်။၃၁၈ ထုိအောသည် အုပ်ြျုပ်ရေး 
ပုိင်းက စတင်ရောင်ေေက်ြဲ့ြှုကုိ ဥပရဒမပုရေးအပုိင်း
ကပါရနာက်ထပ်ပါဝင် ရော်ရောင်လာမြင်းကုိ ရော်
မပရနမြင်းပင် မေစ်ပါသည်။ မြန်ြာနုိင်ငံ အြျ ိုးသား 
လူအ့ြေင့်အရေး ရကာ်ြေှင်တေင် ဝန်ကကီးြျား၊ အေပ်
ဘက်အေေဲအ့စည်းြျားြှ ကုိယ်စားမပု နှစ်ဦးပါဝင်ပါ
သည်။ အေပ်ဘက်နှင့် စစ်ဘက်အောေိှရောင်းြျား 
ရောရနှာ၍ ေေဲစ့ည်းထားမြင်း မေစ်ပါသည်။၃၁၉ 

 

 မြန်ြာနုိင်ငံ အြျ ိုးသား လူအ့ြေင့်အရေး
ရကာ်ြေှင်သည် လူအ့ြေင့်အရေး ြျ ိုးရောက်ြှုြျားကုိ 
စစ်ရေးမြင်း၊ ဥပရဒြျား မပန်လည်သံုးသပ်မြင်း၊ 
အကျဉ်းရထာင်ြျားကုိ စစ်ရေးမြင်းနှင့် ရြးြေန်းြျား 
ရြးမြန်းနုိင်ေန်အတေက် ဝန်ကကီးဌာနြျားကုိ ေင့်ရြါ်
မြင်းစသည်တုိကုိ့ ရောင်ေေက်နုိင်ပါသည်။ ထုိရောင်
ေေက်ြျက်ြျားကုိ အရမြြံ၍ အစီေင်ြံစာ ရေးသား
မြင်းနှင့် အြကံမပုြျက်ြျား ရေးသားမြင်းတုိ ့ မပုလုပ်
ကာအုပ်ြျုပ်ရေးအပုိင်းကုိ တင်မပြှု မပုလုပ်သည်
သာြက လွှတ်ရတာ်၏ နှစ်ဝက်ြကားနာြှုြျားတေင်
လည်းတင်မပြကေပါသည်။ ထုိသုိရ့ောင်ေေက်နုိင်မြင်း
သည်အေပ်ဘက် ကကီးြကပ်နုိင်ြှုကုိ အေင့်တစ်ြု
အထိရောက်ေိှ လာသည်ေု ေုိနုိင်ပါသည်။ အဘယ်
ရြကာင့်ေုိရသာ် ထုိလုပ်ရောင်ြျက်ြျားတေင် တပ်
ြရတာ်ဦးရောင် ဝန်ကကီးဌာနမေစ်ရသာ မပည်ထဲရေး
ဝန်ကကီးဌာနရအာက်ေိှ ေဲတပ်ေေဲနှ့င့် အကျဉ်းရထာင်
ြျားကုိ ထည့်သေင်းစစ်ရေးလုပ်ရောင်ြေင့် ေိှရနရသာ
ရြကာင့်မေစ်ပါသည်။ ထုိမ့ပင် မြန်ြာနုိင်ငံ အြျ ိုးသား
လူအ့ြေင့်အရေးရကာ်ြေှင်သည် အစုိးေ၊ ေဲတပ်ေေဲနှ့င့် 
တပ်ြရတာ်သားြျားကုိ လူအ့ြေင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်
သည့်သင်တန်းြျားလည်း ရပးနုိင်ြ့ဲကာတက်ရောက်
သူြျားလည်း လူအ့ြေင့်အရေး အယူအေအမြင်ြျား
ကုိပထြေံုး ြကားသိ ရေေးရနေးြေင့်ြျား ေေိှြဲ့ပါသည်။ 

 မြန်ြာနုိင်ငံ အြျ ိုးသား လူအ့ြေင့်အရေး 
ရကာ်ြေှင် လုပ်ရောင်ြျက်ြျားအတေင်းြှ ြှတ်သား
စောကိစ္စတစ်ြုြှာ တပ်ြရတာ်သားစစ်ဗုိလ်၏ ဥပရဒ
မပင်ပြှ သတ်မေတ်မြင်းြံေသူတစ်ဦး၏ ဇနီးကုိ အေုိ
ပါသတ်မေတ်ြံေမြင်း အြူကိစ္စတေင် ကူညီရောင်
ေေက်ြဲ့ မြင်းမေစ်သည်။ ထုိအြူကိစ္စကုိ အေပ်ဘက်
တေားရံုးသုိ ့ရေွှ ရ့မပာင်းနုိင်ေန် ရောင်ေေက်ရပးြဲ့ မပီး 
၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ရြလတေင် အေပ်ဘက် တေားရံုးြှ 
အေုိပါ မပစ်ြှုကျုးလေန်သူကုိ ရထာင်ဒဏ်ေယ်နှစ် 
ြျြှတ်ြဲ့ပါသည်။၃၂၀

 သုိရ့သာ်လည်း မြန်ြာနုိင်ငံအြျ ိုးသား လူ ့
အြေင့်အရေးရကာ်ြေှင်သုိ ့ ရမေေှင်းနုိင်ေန် တင်မပ
လာရသာ အြှုကိစ္စြျား အနည်းငယ်သာ ေိှပါသည်။ 
အထူးသမေင့် တပ်ြရတာ်ပါဝင်သည့် ကိစ္စြျားြှာ 
ပုိြုိနည်းပါးရလ့ေိှသည်။ ရကာ်ြေှင်အရနမေင့်လည်း 
သူ၏ အြကံမပုြျက်ြျားကုိ သက်ရောက်ရစေန် 

၆၂



ရောင်ေေက်နုိင်သည့် အြေင့်အာဏာြျား ြေိှရပ။ 
ထုိအြျက်သည် တပ်ြရတာ်၏ ရောင်ေေက်ြျက်ြျား
ကုိတုိက်ရုိက် စစ်ရေးနုိင်ေန်အတေက် အြေင့်အရေး 
အလေန်နည်းပါးသည်ကုိ ရော်မပရနမြင်းလည်း မေစ်မပီး  
အကျဉ်းရထာင်ြျားကုိ သေားရောက် စစ်ရေးေန်
အတေက်ပင် ကကိုတင်အရြကာင်းြကား ထားေပါသည်။၃၂၁  
ရကာ်ြေှင်တေင် ပါဝင်ရသာ ဝန်ကကီးြျားသည် လေတ်
လပ်စော ရောင်ေေက်နုိင်ြှု နည်းပါးသည်ကုိ ရတေေ့ 
သည့်အမပင် တေားရံုးအြှုစစ်ရေးြှုြျားတေင်လည်း 
ပါဝင်နုိင်ြကမြင်း ြေိှသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။  ထုိသုိ ့
အားြရကာင်းေသည့် အရြကာင်းေင်းြျားြှာ ပါေီ 
အရမြြံြူ (Paris Principles) ၏အားနည်းြျက်
ရြကာင့်နှင့် ကုလသြဂ္ဂ၏ လူအ့ြေင့်အရေး ရကာ်ြေှင်နာ 
(UN High Commissioner of Human Rights) 
ရံုးတုိ၏့ အေင့် သတ်ြှတ်ြျက်အေ “B” အေင့်နှင့်  
ြျိတ်ေက် ရောင်ေေက်ြှုတုိရ့ြကာင့် မေစ်နုိင်ပါသည်။၃၂၂  
သိသာထင်ေှားသည့် မေစ်ေပ်တစ်ြုြှာ မြန်ြာနုိင်ငံ 
အြျ ိုးသား လူအ့ြေင့်အရေး ရကာ်ြေှင်သည် ၂၀၁၆ 
ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ြုနှစ်တုိတ့ေင် ေြုိင်မပည်နယ်တေင် 
မေစ်ပေားြဲ့သည့် ကိစ္စေပ်ြျားနှင့် ပတ်သက်၍ ARSA 
အေေဲ၏့ လုပ်ရောင်ြျက်ြျားကုိ စစ်ရေးေန်သာ 
တင်မပြဲ့ မပီး မပည်တေင်းေိှ လူအ့ြေင့်အရေး   အေေဲအ့စည်း 
(၂၄) ေေဲြှ့ ဘက်လုိက်ြှု ြေိှဘဲ ရောင်ေေက်ရပးေန် 
ရတာင်းေုိရနသည့်ြကားြှ လံုမြုံ ရေးတပ်ေေဲြ့ျား၏ 
ရောင်ေေက်ြျက်ြျားကုိပင် ထည့်သေင်းြဲ့ မြင်း၃၂၃ ြေိှ 
သည်ကုိ ရတေ မ့ြင်ေပါသည်။၃၂၄

 မြန်ြာနုိင်ငံ အြျ ိုးသား လူအ့ြေင့်အရေး 
ရကာ်ြေှင်ကရပးရသာ သင်တန်းြျားသည် ရအာက်
ရမြဝန်ထြ်းြျားကုိသာ ဦးတည်ရလ့ေိှမပီး သီအုိေီ
ကုိသာအရမြြံပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့် လက်ရတေရ့ောင်
ေေက်နုိင်ြှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်ြျား တုိးတက်ြှုနှင့် စည်းြျဉ်း
သစ်ြျား သက်ရောက်ရအာင် ရောင်ေေက်နုိင်ြှုတုိ ့
တေင်အားနည်းြျက်ြျား ေိှရနပါသည်။၃၂၅ ရကာ်ြေှင်၏ 
ရောင်ေေက်ြှုြျားကုိ ရကာင်းြေန် စောသိနားလည်
ရသာအင်တာဗျူး ရမေေုိသူတစ်ဦးက ရကာ်ြေှင်၏
သင်တန်းြျားနှင့် သတင်းပုိသ့ည့် နည်းလြ်းြျားနှင့် 
ပတ်သက်၍ သူကေုိသည်ြှာ “အကူအညီ မေစ် 
နုိင်ပါတယ် ဒါရပြဲ့ အလေန်ရနှးပါတယ်။၃၂၆ ြိြိတုိြှ့ာ 
ရနှးရကေးရနသည့် မေစ်စဉ်အတေက် အြျိန် ြေိှ
ရတာ့ပါ” ေု ရမေေုိထားပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့်လည်း 

နုိင်ငံတေင်းတေင် လူအ့ြေင့်အရေး ြျ ိုးရောက်ြှုြျား 
ေက်လက် ြျားမပားရနမြင်း မေစ်ပါသည်။ သုိရ့သာ်
လည်းလွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားနှင့် အေပ်ဘက်
အေေဲအ့စည်းြျားက အေုိပါ ရကာ်ြေှင်သည် တမေည်း
မေည်းတုိးတက်ြှုေိှရနမပီး ပုိ၍လည်း လေတ်လပ်သည့် 
အေေဲအ့စည်း မေစ်လာရြကာင်း ရမပာေုိြကပါသည်။ 

 မြန်ြာနုိင်ငံ အြျ ိုးသား လူအ့ြေင့်အရေး 
ရကာ်ြေှင်သည် နုိင်ငံရေးအကျဉ်းသားြျား ကူညီ
ရစာင့်ရေှာက် ရေးအသင်း (AAPP) နှင့် ပူးရပါင်း 
လုပ်ရောင်ောတေင် အရေးကကီးသည့် အြန်းကဏ္ဍက 
ပါဝင်လာပါသည်။ AAPP သည် တပ်ြရတာ် အစုိးေ
လက်ထက်တေင် နုိင်ငံမပည်ပတေင် အရမြစုိက်ကာ
လှုပ်ေှားြ့ဲပါသည် (အြန်း 
၄.၃ တေင်ရလ့လာနုိင်ပါ
သည်)။ မြန်ြာနုိင်ငံအြျ ိုး
သား လူ ့အ ြေ င့် အ ရေး  
ရကာ်ြေှင်သည် အကဲ
ေတ်သည့် မပဿနာ 
ကိစ္စေပ်ြျားနှင့် ပတ်သက်
၍အေပ်ဘက် အေေဲအ့
စည်းြျားနှင့် ရတေေံု့ ရေေး
ရနေး ညေိ နိှ ု င်း ြှု ြျား လု ပ်
ရောင်မြင်း၊ ယင်းတုိထံ့ြှ 
အြကံမပုြှုြျား ေယူမြင်း
နှင့် ရြးြေန်းြျား ရြးမြန်း
မြင်းတုိကုိ့ တမြား အစုိးေ
ဌာနြျားနှင့် နိှငုး်ယှဉ်ပါ
ကပုိြုိ မပုလုပ်ရလ့ေိှပါ
သည်။၃၂၇ အေပ်ဘက် အေေဲ ့
အစည်းြျားနှင့် လှုပ်ေှားသူြျားက မြန်ြာနုိင်ငံအြျ ိုး
သားလူအ့ြေင့်အရေး ရကာ်ြေှင်အရပါ် မပုမပင်ရမပာင်း
လဲရေးအတေက် ေက်လက်ေိအားရပးြှုြျားသည် 
လံုမြုံ ရေး မပဿနာကိစ္စြျားတေင် အေပ်ဘက်က ပုိြုိ 
ရစာင့်ြကည့်နုိင်ြှုနှင့် လူထု ပုိြုိပါဝင်နုိင်ြှုအတေက်  
အရေးပါရသာ ရနောကုိ ေန်တီးရပးနုိင်ပါသည်။  

အစုိးေရကာ်ြတီြျား 

 ရကာ်ြတီြျားသည် မြန်ြာနုိင်ငံ၏ နုိင်ငံ
ရေးနှင့် အုပ်ြျုပ်ရေးဓရလ့တေင် အဓိက အြန်းကဏ္ဍ

မြန်ြာနုိင်ငံ အြျ ိုးသား 
လူအ့ြေင့်အရေး ရကာ်ြ 
ေှင်သည် လူအ့ြေင့်အရေး 
ြျ ိုးရောက်ြှုြျားကုိ 
စစ်ရေး မြင်း၊ ဥပရဒြျား 
မပန်လည်သံုးသပ်မြင်း၊ 
အကျဉ်းရထာင် ြျားကုိ 
စစ်ရေးမြင်းနှင့်  ရြးြေန်းြျား 
ရြးမြန်းနုိင်ေန် အတေက် 
ဝန်ကကီးဌာနြျားကုိ 
ေင့်ရြါ်မြင်း စသည်တုိကုိ့ 
ရောင်ေေက်နုိင်ပါသည်။   

၆၃ရေေးရကာက်ြံ အေပ်ဘက်အစိုးေ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာ တိုးမြင့်တည်ရောက်မြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ြှာေိှရနပါသည်။ ရကာ်ြတီြျားကုိ ဝန်ကကီးဌာနအြျင်း
ြျင်းပူးရပါင်းလုပ်ရောင်ေန်အတေက် မပည်ရထာင်စု 
ြက့ံြုိင်ရေးနှင့် ေေံ မ့ေိုးရေးပါတီြှရသာ်လည်းရကာင်း 
NLD ဦးရောင်ရသာ အစုိးေြှရသာ်လည်းရကာင်း 
ပံုစံြျ ိုးစံုမေင့် ေေဲစ့ည်းတည်ရထာင်ရလ့ ေိှပါသည်။ 
အြျားအားမေင့် ရကာ်ြတီြျားကုိ အစုိးေအေေဲဝ့င် 
ဝန်ကကီးြျားက ဦးရောင်မပီး အေေဲဝ့င်ြျားတေင် 
ဝန်ကကီးဌာနအြျားအမပားြှ ကုိယ်စားလှယ်ြျား ပါဝင်
ြကပါသည်။ တစ်ြါတစ်ေံ တပ်ြရတာ်သားြျားနှင့် 
ေဲတပ်ေေဲဝ့င်ြျားလည်း ပါဝင်သည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ 
ရကာ်ြတီြျားကုိ အထူးသမေင့် ြူဝါဒြျားရေးေေဲမြင်း 
သုိြ့ေုတ် အရကာင်အထည်ရော် ရောင်ေေက်ေန်
အတေက် ေေဲစ့ည်း ရလ့ေိှပါသည်။ သုိရ့သာ် ပံုြှန် ပူးရပါင်း 
ရောင်ေေက်ြှုြျားအတေက်လည်း အသံုးမပုပါသည်။ 

 ရကာ်ြတီကုိ ဦးရောင်သည့် ဝန်ကကီးသည် 
ရကာ်ြတီြှာ ပါဝင်ရသာ တမြားကုိယ်စားလှယ်ြျား
ထက်ပုိမြင့်သည့် အရနအထား ေေိှပါသည်။ သုိရ့သာ်
လည်းဝန်ကကီးဌာနြျားအား ေံုးမေတ်ြျက် အသစ်ြျား
မေင့်အရကာင်အထည်ရော်ေန် ညွှ န်ြကားမြင်းကုိြူ မပု
လုပ်၍ ြေသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ ယြုအြျိန်ထိ 
ရတာင်းေုိေန်ေိှသည့် ကိစ္စေပ်ြျားကုိ နုိင်ငံရတာ် 
အတုိင်ပင်ြံရံုး သုိြ့ေုတ် သြ္မတရံုးသုိ ့ တင်မပမပီး
ြှသာရောင်ေေက် ေပါသည်။ အထူးသမေင့် ရှုပ်ရထေး
သည့်ကိစ္စေပ်ြျား၊ အေင်းအမြစ်ြျား လုိအပ်ြှုြျား
သည့်ကိစ္စေပ်ြျား သုိြ့ေုတ် နုိင်ငံရေးအေ အကဲ
ေတ်သည့်ကိစ္စေပ်ြျားအတေက် အထက်ကုိအေုိမပု
ေပါသည်။၃၂၉ 

 လံုမြုံ ရေး ေက်စပ်မပဿနာြျား ကုိင်တေယ် 
ရောင်ေေက်ရနသည့် ရကာ်ြတီြျား ေိှပါသည်။ သိသာ 
သည့်ရကာ်ြတီနှစ်ြုြှာ လူသားလံုမြုံ ရေးနှင့် လူအ့ြေင့် 
အရေးမပဿနာြျားကုိ အရလးရပးရောင်ေေက်သည့် 
“အြျ ိုးသားအေင့် ပဋိပက္ခအတေင်း လိင်အြကြ်း
ေက်ြှု တားေီးကာကေယ်ရေးနှင့် တံုမ့ပန် ရောင်ေေက်
ြှုရကာ်ြတီ” နှင့်  “လက်နက်ကုိင် ပဋိပက္ခအတေင်း 
ကရလးသူငယ်ြျားအရပါ် ကကီးရလးရသာ ကျူးလေန်
ြှုြျားြှ ကာကေယ်တားေီးရေး လုပ်ငန်းရကာ်ြတီ” 
တုိမ့ေစ်ြကပါသည်။ ထုိရကာ်ြတီနှစ်ြုလံုးသည် အေပ်
ဘက်အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် ကုလသြဂ္ဂ အေေဲြ့ျား၏ 
ေိအားရပး ရတာင်းေုိြှုြျားရြကာင့် မေစ်ရပါ်လာမြင်း
မေစ်ပါသည်။ 

အထက်ပါ ရကာ်ြတီနှစ်ြုလံုးကုိ လူြှုဝန်ထြ်း၊ ကယ်
ေယ်ရေးနှင့် မပန်လည်ရနောြျထားရေး ဝန်ကကီး 
ဌာနဝန်ကကီး ရဒါက်တာဝင်းမြတ်ရအးက ဥက္က ဋ္ဌ 
အမေစ် တာဝန်ယူထားပါသည်။ သူသည်အြျ ိုးသား
အေင့် အြျ ိုးသြီးရေးော ရကာ်ြတီကုိလည်း တာဝန်
ယူထားပါသည်။ ရဒါက်တာဝင်းမြတ်ရအးသည် အေပ်
သားစစ်စစ်မေစ်မပီး ယြင်အစုိးေအေေဲြ့ျားတေင် တာဝန်
ထြ်းရောင်ြဲ့ မြင်း ြေိှရပ။ အေပ်သားစစ်စစ်ြှ လံုမြုံ
ရေးေုိင်ော မပဿနာကိစ္စေပ်ြျား ပူးရပါင်းရောင်
ေေက်ေသည့် ပထြေံုးဝန်ကကီး မေစ်ပါသည်။ သုိရ့သာ် 
သူသည် အြျ ိုးသြီးအြေင့်အရေးကုိ အဓိကထား 
လုပ်ရောင်ရနရြကာင်း ရမပာေုိရနရသာ်လည်း ကျား-ြ
ရေးောကုိ ကျွြ်းကျင်သူတစ်ဦး၃၃၀ ြေုတ်ရသာရြကာင့် 
အြျ ိုးသြီးအေေဲအ့စည်းြျားနှင့် အြျ ိုးသြီးလွှတ်ရတာ်
ကုိယ်စားလှယ်ြျားထံြှ တက်လာသည့် ကိစ္စေပ်ြျား
ကုိနားလည်ြှု အားနည်းပါသည်။၃၃၁ 

 ရဒါက်တာဝင်းမြတ်ရအးသည် ေြုိင်မပည်နယ် 
မပဿနာနှင့် ယင်းနှင့် ေက်စပ်လံုမြုံ ရေး မပဿနာ
ြျားကုိ ရောင်ေေက်ရသာ ရကာ်ြတီြျားကုိလည်း ကကီး
ြကပ်ေပါသည်။ ရယဘုယျအားမေင့် အေုိပါရကာ်ြတီ
ြျားသည် တပ်ြရတာ်ြှ တုိက်ရုိက်ပါဝင်ြှုြျ ိုး ြေိှ
သည့်အတေက် အေပ်သားအစုိးေ၏ ကကိုးပြ်းအား
ထုတ်ြှုြျားမေစ်မပီး ယင်းတုိ၏့ တာဝန်ြျားမေစ်သည့် 
လူြှုရေးကိစ္စေပ်ြျားနှင့်  မပန်လည်ထူရထာင်ရေးလုပ်
ငန်းြျားကုိ ရောင်ေေက်ေန် မေစ်ပါသည်။ သုိရ့သာ်
လည်း ထုိရကာ်ြတီြျားသည် ရုိေင်ဂျာြျား မပန်လည် 
ဝင်ရောက်လာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရဝေန်ြံေြှုြျား 
ေိှရနမပီး၃၃၂ ယင်းတုိလု့ပ်ရောင်ြှုြျားနှင့် ပတ်သက်၍ 
သတင်းအြျက်အလက်ြျား ေေိှေန် ြက်ြဲပါသည်။ 

လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍအရပါ် 
လွှတ်ရတာ်၏ ကကီးြကပ်ြှု 

 ဒီြုိကရေစီနည်းကျ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍမေစ်ထေန်း
လာနုိင်ြှုသည် လွှတ်ရတာ်ြှ တက်ကကေစော ထိရတေ ့ 
ပါဝင်ြှုအရပါ် ြူတည်ပါသည်။ ရေေးရကာက်ြံ ကုိယ်
စားလှယ်ြျားမေင့် ေေဲစ့ည်းထားရသာ ဥပရဒမပုြှုသည် 
ဒီြုိကရေစီတုိင်း၏ ဗေုိြျက်ြပင် မေစ်ပါသည်။ တုိင်း

၆၄



မပည်တစ်ဝန်းြှ ြဲေန္ဒနယ်ြျား၏ ကုိယ်စားမပု ပါဝင်
ရနပါသည်။ လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားသည် 
တုိက်ရုိက် ရေေးရကာက်ြံြျား မေစ်ြကမပီး ဥပရဒြျား 
ရပါ်ထေက်လာေန် တာဝန်ေိှြကပါသည်။ ထေက်လာ
သည့်ဥပရဒြျားကုိ အုပ်ြျုပ်ရေးပုိင်းက သက်ရောက်
ြှုေိှရအာင် (နှင့်ရလးစားြှုေိှရအာင်) အရကာင်အထည်
ရော်ရောင်ေေက်ြကေမပီး တေားစီေင်ရေးက အနက်
ေေင့်ေုိရပး ေပါသည်။ လွှတ်ရတာ်သည် အစုိးေ 
ရောင်ေေက်ရနသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကကီးတစ်ြုလံုးကုိ 
ရစာင့်ြကည့်မြင်းနှင့်  စစ်ရေးမြင်းြျားကုိ ဘတ်ဂျက်
ြျားြေင့်မပုြျက် ြရပးြီနှင့် အစုိးေဌာနြျားကုိ ရြး
ြေန်းြျား ရြးမြန်းမြင်းတုိကုိ့ ရောင်ေေက်ေပါသည်။၃၃၃

လံုမြုံ ရေးမပဿနာကိစ္စေပ်ြျားအရပါ် 
ရေေးရနေးမြင်းနှင့် ရြးြေန်းရြးမြန်းမြင်း

 လွှတ်ရတာ် အြန်းကဏ္ဍ၏ အဓိက သေင်
မပင်လက္ခဏာြှာ အစုိးေြူဝါဒြျားနှင့် ကျင့်သံုးရောင်
ေေက်ရနြှုြျားကုိ ပေင့်ပေင့်လင်းလင်း မငင်းြံုမြင်းနှင့် 
သက်ေုိင်ော ဝန်ကကီးဌာနြျားကုိ လုိအပ်သည့်အြျိန်
တေင်ရြးြေန်းြျား ရြးမြန်းမြင်းတုိမ့ေစ်ပါသည်။ လံုမြုံ
ရေးနှင့်ေုိင်ရသာ အာဏာပုိင်ြျား အပါအဝင် အစုိးေ 
လုပ်ရောင်ြျက် အားလံုးကုိ ထိန်းရကျာင်းရစာင့်
ြကည့်မြင်းကုိ မပုလုပ်နုိင်ပါသည်။ မြန်ြာနုိင်ငံတေင်  
ေယ်စုနှစ်ရပါင်းြျားစော လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍေံုးမေတ်ြျက်
ြျားကုိ တစ်ဦးတစ်ရယာက် သုိြ့ေုတ် လူနည်းစုြှ
သာရောင်ေေက်ြဲ့ပါသည်။ ကျယ်ကျယ်မပန ့မ်ပန ့ ် စိစစ်
သံုးသပ်ြှုလည်း ြမပုလုပ်ြဲ့ရပ။ လံုမြုံ ရေးမပဿနာ 
ကိစ္စေပ်ြျား ရေေးရနေးေန်အတေက် ပါတီ၏ စည်းြျဉ်း 
စည်းကြ်းြျား သုိြ့ေုတ် လွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌြျားအား
မေင့်အကန ့အ်သတ်ြျား ကျန်ေိှရနရသးရသာ်လည်း 
အစုိးေ ရောင်ေေက်ြျက်ြျားကုိြူ ရေေးရကာက်ြံအေပ်
သားကုိယ်စားလှယ်ြျားက စိစစ်ရေေးရနေးရနမပီကုိ 
ရတေ မ့ြင်ေြည် မေစ်သည်။ လွှတ်ရတာ်တေင်း ရေေး
ရနေးြျက်ြျားကုိ ြီဒီယာြှတစ်ေင့် မပည်သူတုိ ့ သိေိှ
ြေင့်ေေိှရနပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့် လံုမြုံ ရေးအေေဲြ့ျား၏ 
ရောင်ေေက်ရနသည့် အောြျားကုိ မပည်သူလူထုက 
ရကာင်းြေန်စော သိေိှနုိင်ေန် အားရပးရောင်ေေက်သင့်
ပါသည်။

လွှတ်ရတာ် ကုိယ်စားလှယ်ြျားသည် ဥပရဒြကြ်း 
(ဥပရဒရေးေေဲမြင်း) တင်မြင်း၊ အေုိတင်သေင်းမြင်း 
(လွှတ်ရတာ်ြှ ရေှေ့က်ြည်သုိ ့ရောင်ေေက်သေားြည်
ကုိရေေးရနေးေံုးမေတ်မြင်း) နှင့်ရြးြေန်းရြးမြန်းမြင်း 
(သက်ေုိင်ောဝန်ကကီးဌာနြျား သုိြ့ေုတ် တမြားအစုိးေ 
အေေဲအ့စည်းြျား၊ ယင်းတုိ၏့ ရောင်ေေက်ြျက်ြျား 
သုိြ့ေုတ် ြူဝါဒြျား) စသည့်အြေင့်အရေးြျား ေိှပါ
သည်။  လွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌအရနမေင့် လွှတ်ရတာ်တေင် 
တုိက်ရုိက် သက်ေုိင်ောဝန်ကကီးဌာနြျားကုိ ရြးြေန်း
ြျားရြးနုိင်ေန် ရေေးြျယ်ရပးမြင်း (ြကယ်ပေင့်မပရြး
ြေန်း) နှင့် ြကယ်ပေင့်မပရြးြေန်း ြေုတ်လျှင် ဝန်ကကီး
ဌာနြှ လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ထံသုိ ့အရမေြျားကုိ 
စာမေင့် ရပးပုိေ့ပါသည်။ လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ် 
အရနမေင့် လံုမြုံ ရေးကိစ္စေပ်ြျားကုိ ရြးမြန်းလုိပါက 
ပထြေံုး ရကျာ်မေတ်ေြည့် အြက်အြဲြှာ ပါတီ၏  
ြေင့်မပုြျက် မေစ်ပါသည်။ NLD ပါတီတေင်းတေင် လွှတ်
ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်အရနမေင့် ဥပရဒြကြ်း တင်မြင်း၊ 
အေုိတင်သေင်းမြင်းနှင့် ရြးြေန်းရြးမြန်းမြင်းတုိ ့ မပု
လုပ်လုိပါက ပါတီ၏ ေှစ်ဦးရကာ်ြတီထံသုိ ့ တင်မပ
ေပါသည်။၃၃၄ ေက်လက်၍ ဗေုိအလုပ်အြှုရောင် 
ရကာ်ြတီ သုိြ့ေုတ် အတုိင်ပင်ြံပုဂ္ဂို လ်အထိပင် 
တင်မပေပါသည်။ ထုိရ့နာက် လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စား
လှယ်သည် ြေင့်မပုြျက်ေသည်အထိ ရစာင့်ေုိင်းေမပီး 
ြေင့်မပုြျက်ေလျှင် လွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌထံသုိ ့ ရပးပုိေ့
ပါသည်။၃၃၅ 

 ရနာက်ထပ် စိန်ရြါ်ြျက် တစ်ြုြှာ လွှတ်
ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌမေစ်ပါသည်။ အထက်တေင် ရော်မပထား
သည့်အတုိင်း လွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌထံသုိ ့ ရပးပုိမ့ပီးရနာက် 
လွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌသည် ထပ်ြံ၍ စဉ်းစားေံုးမေတ်
မြင်းကုိ မပုလုပ်ပါသည်။ အနည်းေံုး (၁၀) ေက်ြန ့် 
ရစာင့်ေုိင်းေန် မေစ်ပါရသာ်လည်း တြျ ိုကိ့စ္စေပ်ြျား
ေုိလျှင် လွှတ်ရတာ်ရနာက်တစ်ကကိြ်ရြါ်ယူြျိန်အထိ  
ြကာမြင့်သည့်အတေက် လနှင့်ြျီ၍ပင် ရစာင့်ေုိင်းေပါ
သည်။ လက်ေိှ မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ် ဥက္က ဋ္ဌ 
ဦးတီြေန်မြတ်သည် ယြင် ဤောထူးကုိ ထြ်းရောင်
သူြျားကဲ့သုိ ့ တင်းကျပ်သူ မေစ်ပါသည်။ လွှတ်ရတာ် 
ကုိယ်စားလှယ်ြျားသည် သူတုိတ့င်မပထားသည့် အေုိ
မပုြှုြျားကုိ အြကံမပုြျက် သုိြ့ေုတ် မပင်ေင်ေန် 
ေုိသည့် ြှတ်ြျက်ြျားမေင့် မပန်လည်လက်ြံေရလ့ 
ေိှပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့် လွှတ်ရတာ်တေင် တင်မပေန် 

၆၅ရေေးရကာက်ြံ အေပ်ဘက်အစိုးေ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာ တိုးမြင့်တည်ရောက်မြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

လက်ြံမြင်း ြမပုြီ အကကိြ်ကကိြ်မပင်ေင်တည်းမေတ်
ေမြင်းြျား ြကုံ ရတေေ့တတ်ပါသည်။ တစ်ြါတစ်ေံတေင် 
အေုိမပုြျက်ြျားကုိ လွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌ သုိြ့ေုတ် 
သူနှင့် အနီး၌ ေိှရနရသာ ဩဇာလွှြ်းြုိးနုိင်သည့် 
အစုိးေဝန်ထြ်းက အရြကာင်းအြျ ိုးြျ ိုးမပ၍ မငင်းပယ်
မြင်းြံေြှုြျားလည်း ေိှပါသည်။

 လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ် တစ်ဦးက “လွှတ် 
ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌထံ တင်မပသည့် အေုိမပုြှုြျားထဲတေင် 
လံုမြုံ ရေး စကားလံုးပါလျှင် ေယ်ေှားြံေတတ်မပီး 
ခြေင်းြျက်အရနမေင့် ြသဇာေိှရသာ နုိင်ငံရေးသြား 
သုိြ့ေုတ် တပ်ြရတာ်သား ကုိယ်စားလှယ်ြျား တင်မပ
သည့်အေုိမပုြှုြျားတေင်ြူ (ဥပြာအားမေင့် နှစ်ေက်
လံုးြှ ရြါင်းရောင်ြျား ပါဝင်ရနလျှင်) ြေင့်မပုြှုေိှ
ရြကာင်း” ေှင်းမပပါသည်။ ထုိကုိယ်စားလှယ်၏ အေုိ
တစ်ြုတေင် “လူသားလံုမြုံ ရေး” ေုိသည့် စကားလံုး
ပါေိှသည့်အတေက် မငင်းပယ်မြင်း ြံြဲ့ေရြကာင်း ရမပာ
မပပါသည်။ လွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌသည် “လံုမြုံ ရေးကိစ္စ
သည်အစုိးေတာဝန်မေစ်မပီး လွှတ်ရတာ်၏ ထိန်းရကျာင်း
ရစာင့်ြကည့်ြှု အြေင့်အာဏာအတေင်း ြေိှရြကာင်း” 
ရမပာေုိရလ့ေိှပါသည်။၃၃၆ အေုိမပုြှုြျားကုိ ပိတ်ပင်ေန် 
အတေက်ေုိလျှင် လွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌသည် လွှတ်ရတာ် 
နည်းဥပရဒနှင့် ြကုိက်ညီေုိသည့် အရြကာင်းမပ 
ြျက်မေင့်ပယ်ြျရလ့ေိှပါသည်။ သုိရ့သာ် လွှတ်ရတာ် 
ဥက္က ဋ္ဌသည် သူြကကိုက်နှစ်သက်သည့် အေုိြျား
မေစ်ပါက  အကကိြ်ကကိြ်မပင်ေင်ေန် ရတာင်းေုိရလ့
ေိှမပီး လေယ်လေယ်ကူကူ ြေင့်မပုရလ့ြေိှသည့်အမပင် 
ရနာက်အကကိြ် လွှတ်ရတာ်ရြါ်ယူြျိန်အထိ ရောက်ေိှ 
သေားတတ်မပီး ရေေးရနေးေန် စားပေဲဝုိင်းရပါ် ရောက်လာ
ေန်ြလေယ်ကူရပ။  

 လွှတ်ရတာ် ကုိယ်စားလှယ်ြျားသည် တပ် 
ြရတာ်နှင့်ေုိင်ရသာ ဝန်ကကီးဌာနအပါအဝင်  သက်
ေုိင်ော ဝန်ကကီးဌာနြျား (ရယဘုယျအားမေင့် တာဝန်
ေိှသည့် ဝန်ကကီးဌာန) ကုိ တုိက်ရုိက်ရြးြေန်းရြးမြန်း 
နုိင်ပါသည်။ ဝန်ကကီးဌာနြျားြှ ရြးြေန်းြျားအားစာ
မေင့်ရသာ်လည်းရကာင်း အြျားအားမေင့် ဝန်းကကီးဌာန
၏ဝန်ကကီး သုိြ့ေုတ် ဒုတိယဝန်ကကီးတုိြှ့ လွှတ်ရတာ်
တေင်လာရောက် ရမေေုိြှုြျား ေိှပါသည်။ ရှုပ်ရထေးသည့် 
ကိစ္စေပ်ြျားနှင့်  အရေးကကီးသည့် ကိစ္စေပ်ြျားအတေက်
ြူလွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ် အရနမေင့် ေက်လက်၍ 

ြေှင်းသည်ြျားကုိ ရစာင့်ြကည့်၍ ရြးြေန်းြျားရြး
မြန်းနုိင်ပါသည်။ လုိအပ်သည့် သတင်းအြျက်အလက်
နှင့်အရမေြျားေေိှေန် တက်ကကေစောမေင့် အေက်ြမပတ် 
ရြးြေန်းြျား ရြးမြန်းသေားနုိင်ြှုသည် လွှတ်ရတာ်
ကုိယ်စားလှယ်၏ ြေိှြမေစ် စေြ်းရောင်နုိင်ေြည့် 
အောမေစ်ပါသည်။ 

 လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ် တစ်ဦးက တပ်
ြရတာ်နှင့် ေက်စပ်သည့် ရြးြေန်းြျား မေစ်ပါက 
နုိင်ငံရေးအေ အန္တောယ်ေိှသည်ေူ၍ မြင်တတ်ြက
ရြကာင်းေှင်းမပပါသည်။ ထုိရြးြေန်းြျားအတေက် ေှင်း
လင်းောတေင်လည်း အဓိကအြျက်ြျားကုိ ေှင်းမပြည့်
အစားယင်းတုိ၏့ ရအာင်မြင်ြှုြျားကုိ ရမပာေုိမြင်း 
သုိြ့ေုတ် ေိအားရပးမြင်းြျားကုိ လုပ်ရောင်ရလ့ 
ေိှပါသည်။ ထုိမ့ပင် ကုိယ်စားလှယ်ြျားသည် အြက်
အြဲေိှလာနုိင်သည့် ရြးြေန်းြျားနှင့် အေုိြျားကုိ 
ရေှာင်ေှားရလ့ေိှပါသည်။ အရြကာင်းြှာ ရစာင့်ြကည့်
မြင်း၊ စံုစြ်းရထာက်လှြ်းြှုြျား ေိှရနမြင်းနှင့် တုိင်း
မပည်၏သြုိင်းအရမြအရနြျားရြကာင့် မေစ်ပါသည်။

 ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ရြလ ၁၀ ေက်ရနတ့ေင် NLD 
လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ် တစ်ဦးသည် ကာကေယ်
ရေးဒုတိယဝန်ကကီးကုိ “တပ်ြရတာ်သည် မပည်ရထာင်
စုအစုိးေ (အြိန ့ရ်ပးြှု) ရအာက်တေင် ေိှသလားနှင့် 
မေစ်ပေားရနသည့် လက်နက်ကုိင် ပဋိပက္ခြျားသည် 
အစုိးေနှင့် တုိင်းေင်းသား လက်နက်ကုိင်အေေဲြ့ျား
အြကားမေစ်ပေားမြင်းလား” ေုိသည့်ရြးြေန်းကုိ ရြး
မြန်းေန် ကကိုးပြ်းြဲ့ပါသည်။ သူသည် မေစ်ပေားရန
သည့်ပဋိပက္ခြျားြှာ တပ်ြရတာ်နှင့် တုိင်းေင်းသား 
လက်နက်ကုိင်အေေဲအ့စည်းြျား အြကားလား သုိြ့ေုတ် 
မပည်ရထာင်စုအစုိးေပါ တုိက်ရုိက်ပါဝင် ပတ်သက်ရန
သည်လားေုိသည့် အြျက်ကုိ ေှင်းေှင်းလင်းလင်း 
မေစ်ေန်ေည်ေေယ်၍ ရြးမြန်းလုိမြင်း မေစ်ပါသည်။ 
ရနာက်ပုိင်း သူသည် သတင်းသြားတစ်ဦးကုိ “လူထု
အမြင်တေင် အေုိပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်ြရတာ်
နှင့် အစုိးေအြကား အမြင်ကေဲလေဲြှုေိှရန၍” မေစ်
ရြကာင်းရမပာေုိြဲ့ပါသည်။ လွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌသည် 
အထက်ပါရြးြေန်းကုိ လွှတ်ရတာ်တေင် ရြးမြန်းေန် 
ြေင့်မပုြဲ့ မြင်း ြေိှဘဲ သက်ေုိင်ော ဝန်ကကီးဌာနြှ 
စာမေင့်သာရမေေုိေန် ညွှ န်ြကားြဲ့ပါသည်။၃၃၇ ဤကိစ္စ
သည်ပါတီြှ ကြကထမပုမြင်းမေင့် ထေက်ရပါ်လာ

၆၆



မြင်းြေုတ်ဘဲ တစ်သီးပုဂ္ဂလ အရနမေင့်ရောင်ေေက်
ြှုြျ ိုးမေစ်ပါသည်။ တမြားလွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်
တစ်ဦးြှ အေုိပါရြးြေန်းြျ ိုး အလေန်နည်းပါးမြင်း
သည် “တပ်ြရတာ်၏ ရမပာေုိရလ့ေိှရသာ တပ်ြရတာ်
သည်အေပ်သား ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက်တေင် ေိှရြကာင်း
နှင့်အေုိပါ ရြးြေန်းြျ ိုးသည် NLD ြှ တပ်ြရတာ်၏ 
ရောင်ေေက်ြှုြျားကုိ အမပစ်တင်ပံုြျသည့် အမြင်ြျ ိုး 
လူထုအြကား ရောက်ေိှသေားေန် အရထာက်အကူ 
မေစ်သေားရစနုိင်သည်ကုိ အေပ်သားလွှတ်ရတာ်ကုိယ်
စားလှယ်ြျား ရကာင်းစောသရဘာရပါက် နားလည်
ရသာရြကာင့် မေစ်ရြကာင်း” သူအ့မြင်ကုိ ေှင်းမပပါ
သည်။

 တပ်ြရတာ် ပါဝင်ပတ်သက်ြှု ေိှသည့်ရမြ
ယာမပဿနာြျား သုိြ့ေုတ် လူသားြျင်းစာနာြှု ကိစ္စ
ေပ်ြျား ရေေးရနေးနုိင်ေန် အတေက်ကုိြူ ြေင့်မပုရလ့ေိှ
တတ်မပီး တပ်ြရတာ်၏ စစ်ေင်ရေးြျားနှင့်  လူအ့ြေင့်
အရေးြျ ိုးရောက်ြှု ကိစ္စေပ်ြျားကုိြူ ကန ့သ်တ်ြှုြျား 
ေိှပါသည်။  တုိင်းေင်းသားနုိင်ငံရေးပါတီြှ လွှတ်ရတာ် 
ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး ရမပာြကားမြင်းအေ အရစာ
ပုိင်းလွှတ်ရတာ် အစည်းအရဝးြျားတေင် အေုိပါ ရြး
ြေန်းြျား ပံုြှန်ပုိ၍ ရြးမြန်းြှုြျား ေိှြဲ့ရသာ်လည်း ထုိ
အြျိန်က လွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌဦးဝင်းမြင့် (ယြုသြ္မတ) 
ြှပယ်ြျရလ့ ေိှသည့်အတေက် လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စား
လှယ် အြျားစုသည်အေုိပါ ရြးြေန်းြျ ိုး ရြးမြန်းြှု
ကုိေပ်တန ့သ်ေားြဲ့ရြကာင်း” ရမပာမပပါသည်။ လံုမြုံ ရေး 
ကိစ္စေပ်ြျားအပုိင်းနှင့် ပတ်သက်လျှင် ရကာ်ြတီ
အစည်းအရဝးြျားတေင် ပုိြုိ၍ ပေင်းလင်းစော ရေေးရနေး
ြကပါသည်။ အထူးသမေင့် ရကာ်ြတီ၏ အဓိကထား 
ရောင်ေေက်ြှုတေင် လံုမြုံ ရေးပုိင်နှင့် နုိင်ငံရတာ် လံုမြုံ
ရေးေုိင်ော ရြးြေန်းပါဝင်ရနလျှင် မေစ်သည်။ 

လံုမြုံ ရေးကိစ္စေပ်ြျားကုိ ဥပရဒမပုမြင်း

 ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒပါ ဇယား -၁ တေင် 
“မပည်ရထာင်စု ကာကေယ်ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ”
ရြါင်းစဉ်ကုိ ထည့်သေင်းထားမပီး မပည်ရထာင်စု လွှတ်
ရတာ်အား ကာကေယ်ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေးကိစ္စေပ်ြျား
အတေက် ဥပရဒရေးေေဲမြင်းနှင့် မပင်ေင်မြင်းတုိကုိ့ 
လုပ်ရောင်နုိင်သည့် အြေင့်အာဏာ ရပးအပ်ထားပါ

သည်။ လုပ်ရောင်နုိင်သည့် နယ်ပယ်ြျားြှာ မပည်
ရထာင်စုကာကေယ်ရေး၊ ကာကေယ်ရေး စက်ရံုြျား၊ 
လက်နက်ြျား၊ စစ်ရြကညာမြင်း၊ ဥပရဒစုိးြုိးတည်
မငိြ်ရေးနှင့် ေဲလုပ်ငန်းြျား စသည်တုိမ့ေစ်ပါသည်။ 
လွှတ်ရတာ်တေင် NLD ကုိယ်စားလှယ်အြျားစု လွှြ်းြုိး
ရနသည့်အတေက် ဥပရဒ ရပါ်ထေက်လာေန်အတေက် 
တစ်ေက်သတ် အြေင့်အာဏာကုိ ပုိင်ေုိင်ထားနုိင်
ပါသည်။ သုိရ့သာ် ရေှတ့ေင်ရော်မပြဲ့သည့်အတုိင်း ေေဲ ့
စည်းပံုအရမြြံ ဥပရဒပုဒ်ြ ၂၀ (ြ) အေ တပ်
ြရတာ်သည် တပ်ပုိင်းေုိင်ောကိစ္စ အားလံုးကုိ လေတ်
လပ်စော စီြံြန ့ြ်ေဲ စီေင်ရောင်ေေက်ပုိင် ြေင့်ေိှသည်
ကုိသတိမပုေြည် မေစ်သည်။ 

 ပုဒ်ြ ၂၀ (ြ) အေ ေဲတပ်ေေဲအ့ပါအဝင် လက်
နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျားနှင့် ေက်စပ်ရသာ ကိစ္စေပ်ြျား
ကုိဥပရဒမပုလျှင် တပ်ြရတာ်သရဘာြတူပါက ေေဲ ့
စည်းပံုအရမြြံဥပရဒနှင့် ြကုိက်ညီရြကာင်း မငင်းေုိြှု 
မပုနုိင်ပါသည်။ လက်ေိှအုပ်ြျုပ်ရေးအပုိင်းြှ ေေိှထား
သည့်အာဏာသည် ဥပရဒမပုထားြှုြျားကုိ အရကာင်
အထည်ရော် ရောင်ေေက်ြကရသာ်လည်း၃၃၈ ကာကေယ်
ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေးကိစ္စေပ်ြျားအတေက် ဥပရဒမပုထားြှု 
အြျားစုကုိ အစုိးေနှင့် တပ်ြရတာ်အြကား ကကိုတင် 
ညေနုိှိင်းရောင်ေေက်ြှု ြေိှလျှင် ရောင်ေေက်နုိင်ေန် ြလေယ်
သည်ကုိ ရတေ မ့ြင်ေပါသည်။

 လက်နက်ကုိင် တပ်ေေဲြ့ျား၏ အြေင့်အရေး
ြျားနှင့် တာဝန်ြျားကုိ အဓိကသက်ရောက်ရသာ 
ဥပရဒြျားကုိ ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှစ၍ ကုိင်တေယ်ေန် ကျန်ေိှ
ရနေဲ မေစ်သည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ ယင်းတုိထ့ဲတေင် 
၁၉၄၅ ြုနှစ် ေဲအက်ဥပရဒ၊ ၁၉၅၉ ြုနှစ် တပ်
ြရတာ်အက်ဥပရဒ (၂၀၁၀ မပည့်နှစ်တေင် မပင်ေင်ြှု
ေိှ)၊ ၁၉၆၀ မပည့်နှစ် ကာကေယ်ရေး စည်းြျဉ်းစည်း
ကြ်းြျား၊ ၁၉၉၅ ြုနှစ် မြန်ြာနုိင်ငံေဲတပ်ေေဲ ့ စည်းကြ်း
ထိန်းသိြ်းရေးဥပရဒ၊၃၃၉ ၂၀၁၀ မပည့်နှစ် တပ်ြရတာ် 
အက်ဥပရဒ၊ ၂၀၁၀ မပည့်နှစ် အေန်တပ်ေေဲ ့ ဥပရဒ၊ 
၂၀၁၀ မပည့်နှစ် နုိင်ငံရတာ်ကာကေယ်ရေး အရောက်
အအံုနှင့် လုပ်ငန်းြျားဥပရဒ၊ မပည်ရထာင်စုဥပရဒ
နှင့် ၂၀၁၀ မပည့်နှစ် ကာကေယ်ရေးဌာန ပုိရ့ောင်ေက်
သေယ်ရေးဥပရဒ စသည်တုိ ့ပါဝင်ပါသည်။ 

၆၇ရေေးရကာက်ြံ အေပ်ဘက်အစိုးေ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာ တိုးမြင့်တည်ရောက်မြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

 သုိရ့သာ်လည်း လံုမြုံ ရေးနှင့် တေားစီေင်ရေး
ကုိအကျ ိုးသက်ရောက်ြှုေိှရသာ ဥပရဒမပုြှုြျား ြျား
စောေိှြဲ့ပါသည်။ အထူးသမေင့် မပစ်ြှုေုိင်ောြျားနှင့် 
အေပ်ဘက် လူထုလံုမြုံ စိတ်ြျေြှုြျားအတေက် မေစ်
ပါသည်။ အြန်း (၄) တေင် ရေေးရနေးထားပါသည်။

လံုမြုံ ရေးဘတ်ဂျက်ြျား စိစစ်မြင်း

 ဘတ်ဂျက်စိစစ်မြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတေက် 
လွှတ်ရတာ် ကုိယ်စားလှယ်ြျားပါဝင်သည့် အေေဲ ့ (၂၀) 
ဝန်းကျင်ကုိ ေေဲစ့ည်းပါသည်။ တစ်ေေဲလ့ျှင် (၁၅) ဦး 

ပါဝင်ပါသည်။ ဝန်ကကီးဌာန
တစ်ြု သုိြ့ေုတ် တစ်ြု
ထက်ပုိရသာဝန်ကကီးဌာန
ြျား၏ ဘတ်ဂျက်ြျားကုိ 
ယင်းတုိ၏့ အရြကာင်းအော
အရပါ်ြူတည်၍ စစ်ရေး 
စိစစ်ရပးေပါသည် (အေေဲ ့ 
(၂) သည် ကာကေယ်ရေး 
ဘတ်ဂျက်ကုိ ကကီးြကပ်ရပး
ေပါသည်)။၃၄၀ထုိရ့နာက်  
ဝန်ကကီးဌာနအတေက် စိစစ်
သံုးသပ်မြင်းနှင့် လုိအပ်
သည့်ရြးြေန်းြျားကုိ သက်
ေုိင်ောလွှတ်ရတာ်အလုိက် 
ေေဲစ့ည်းထားသည့် မပည်သူ ့
ရငေ စာ ေ င်း ရကာ် ြ တီ သုိ  ့
တင်မပေပါသည်။ မပီးလျှင် 

လွှတ်ရတာ်နှစ်ေပ် ရပါင်းစည်းထားသည့် မပည်ရထာင်
စုလွှတ်ရတာ် မပည်သူရ့ငေစာေင်း ပူးရပါင်းရကာ်ြတီ
သုိရ့ပးပုိေ့ပါသည်။ မပည်သူရ့ငေစာေင်းပူးရပါင်း ရကာ်
ြတီသည် သံုးသပ်ြှုြျားလုပ်၍ ဝန်ကကီးဌာနြျားကုိ 
ြှတ်ြျက်ရပးမြင်းြျားမပုလုပ်မပီး လုိအပ်သည့် ရမပာင်းလဲ
လုိြှုြျားကုိ ရောင်ေေက်ရစပါသည်။၃၄၁ 

 ကာကေယ်ရေး ဝန်ကကီးဌာနနှင့် တမြားတပ်
ြရတာ်ဦးရောင်ရသာ ဝန်ကကီးဌာနြျားသည် ရြးြေန်း
ြျားရြးမြန်းမြင်းနှင့် ဘတ်ဂျက်ြေဲရဝမြင်း တြျ ိုကုိ့ 
နှုတ်မေင့် သုိြ့ေုတ် တေားဝင် ြေုတ်ရသာ စာေေက်
စာတြ်းမေင့် ရောင်ေေက်ရပးမြင်းတုိအ့တေက် ရယဘုယျ

အားမေင့် လုိလားြှုေိှရြကာင်းကုိ မပသရလ့ေိှပါသည်။ 
ထုိအသံုးစေိတ်ြျားြှာ စက်ရံုအသံုးစေိတ်ြျားနှင့်
တုိက်ြုိက်ရေးတပ်သားြျား ြပါဝင်ရသာ စစ်ေင်
ရေးြျားကဲ့သုိ ့ကိစ္စေပ်ြျားတေင် မေစ်ပါသည်။ သုိရ့သာ် 
ကကီးြားသည့် နုိင်ငံတကာစက်ရံု ြျားြှ ဝယ်ယူြှုြျား၊ 
အကဲေတ်သည့် အရြကာင်းအောြျားအတေက် ပုိြုိ
၍စာတြ်း အရထာက်အထားြျားရပးေန် ဝန်ရလး 
တတ်ပါသည်။ လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားအရန
မေင့် တပ်ြရတာ်၏ ဝယ်ယူြှုြျားကုိ တပ်ြရတာ်ထံြှ 
တုိက်ရုိက်ြကားသိေမြင်းထက် သတင်းြီဒီယာြျားြှ 
သုိြ့ေုတ် မြန်ြာ့တပ်ြရတာ်ကုိ ရောင်းြျလုိက်သည့် 
နုိင်ငံမြားအစုိးေြျား၏  ရော်မပြျက်ြျားြှသာ ြကားသိ
ေြှုြျား အကကိြ်ကကိြ်ေိှရနမပီ မေစ်သည်။ 

 တစ်ေက်ြှာ ကာကေယ်ရေး ဘတ်ဂျက် မေစ်
စဉ်သည် ပုိြုိ၍ စစ်ရေးနုိင်ရသာ စံနှုန်းြျားနှင့် လုပ်
ငန်းစဉ်ကုိ တည်ရထာင်နုိင်ေန် အရနအထားေိှရန
ရသာ်လည်း လွှတ်ရတာ်ြှ တေန်းလှန်မြင်း သုိြ့ေုတ် 
ရဝေန်အြကံမပုြှုြျား အနည်းငယ်သာ ေိှပါသည်။ 
သတင်းအေင်းအမြစ်ြျားြှြူ ထုိသုိမ့ေစ်ေမြင်းြှာ  
လွှတ်ရတာ်ြှ ရောင်ေေက်လုိြှု ေန္ဒအားနည်းမပီး 
လုပ်ရောင်နုိင် စေြ်းေည်နည်းရြကာင်း ရထာက်မပြက
ပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ြုနှစ် ဘတ်ဂျက်တေင် NLD 
အစုိးေသည် ဘတ်ဂျက်ြျားအားလံုးကုိ တတ်နုိင်
သြျှမေတ်နုိင်သည့်အောြျားကုိ မေတ်ရတာက်ြဲ့ပါ
သည်။ ကာကေယ်ရေးဝန်ကကီးဌာနအတေက် ၁.၁၂ ော
ြုိင်နှုန်းသာ (ရငေလံုးရငေေင်းစာေင်း၏ ၁.၇ ဘီလီယံ
ကျပ်ြှ) အစေန်းကုန် မေတ်ရတာက်နုိင်ပါသည်။ ထုိ
ဘတ်ဂျက် မေတ်ရတာက်ြဲ့ြှုြှာ တပ်ြရတာ်သား
ြျားအတေက် ထုတ်လုပ်ရပးရသာ ြုန ့စ်က်ရံုြျားနှင့် 
ရဘာလံုးစက်ရံု အသံုးစေိတ်ြျားြှ မေစ်ပါသည်။ 
လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးက “ြိြိတုိသ့ည် 
ထုိဝန်ကကီးဌာနကုိ ဘတ်ဂျက်အား တတ်နုိင်သြျှမေတ်
ရတာက်လုိ ့ ေနုိင်သည့် ရနောြျားကုိမေတ်ရတာက်
ေန်ရမပာေုိြဲ့ရသာ်လည်း ယြုေလဒ်သည် ယင်းတုိ ့
အရနမေင့် အတတ်နုိင်ေံုး လုပ်ြ့ဲသည့်အောမေစ်ရြကာင်း 
ဝန်ကကီးဌာန၏ ကုိယ်စားလှယ်ြျားက ရပျာ့ရပျာင်း
ရသာရလသံမေင့် နိှြ့်နိှြ့်ြျြျ ရမပာေုိလာသည့်အတေက် 
သရဘာတူညီရပးြ့ဲေရြကာင်း” ရမပာမပပါသည်။၃၄၂ အား
လံုးမြုံ ငံုြကည့်ပါက လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား 
အြကားတေင် ဘတ်ဂျက်စစ်ရေးမြင်းကုိ ပုိြုိရောင်

ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒပါ 
ဇယား -၁ တေင် “မပည်ရထာင်စု 

ကာကေယ်ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေး
ကဏ္ဍ” ရြါင်းစဉ်ကုိ ထည့် 

သေင်းထားမပီး မပည်ရထာင်စု 
လွှတ်ရတာ်အား ကာကေယ်ရေး

နှင့် လံုမြုံ ရေးကိစ္စေပ်ြျား
အတေက် ဥပရဒရေးေေဲမြင်း 

နှင့် မပင်ေင်မြင်းတုိကုိ့ 
လုပ်ရောင်နုိင်သည့်

အြေင့်အာဏာ 
ရပးအပ်ထားပါသည်။ 

၆၈



ေေက်ေန် အနည်းငယ်သာ စိတ်ဝင်စားြှု ေိှြကပါသည်။ 
ယင်းတုိသ့ည် ပါတီ၏ ပုိကျယ်မပန ့ရ်သာ နည်းဗျူော
မေင့်သာ လုပ်ရောင်ေန် လုိလားြကသည့် ေန်ေိှပါ
သည်။ 

 တပ်ြရတာ်သည် ၂၀၁၀ မပည့်နှစ်ရေေးရကာက်
ပေဲြတုိင်ြီ တပ်ြရတာ်အစုိးေလက်ထက်တေင် ရပါ်
ထေက်လာသည့် ဥပရဒအေ “အထူးေန်ပံုရငေ” ကုိ 
ရတာင်းြံနုိင်သည့် အြေင့်အရေးလည်း ေိှပါသည်။ 
ထုိေန်ပံုရငေသည် ပံုြှန်ရတာင်းြံနုိင်ြေင့် ေိှပါသည်။  
သုိရ့သာ် လွှတ်ရတာ်အြတ်တစ်ဦး၏ အင်တာဗျူး 
ရမေေုိြှုအေ ယင်းေန်ပံုရငေကုိ သဘာဝရဘးအန္တောယ် 
ြံစားေသည့်  အြျိန်ြျားတေင် တပ်ြရတာ်ြှ တံုမ့ပန် 
ရောင်ေေက်ရပးေန် လုိအပ်ြှသာ  ရတာင်းြံရြကာင်း 
သိေပါသည်။

ကာကေယ်ရေး နှင့် လံုမြုံ ရေး ရကာ်ြတီြျား

 ၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒအေ  
မပည်ရထာင်စုအေင့် လွှတ်ရတာ်နှစ်ေပ်၏  လွှတ်ရတာ်
တစ်ေပ်စီတေင် ကာကေယ်ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေး ရကာ်ြတီ
ကုိေေဲစ့ည်းြေင့်ေိှပါသည်။ ကာကေယ်ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေး
ကိစ္စေပ်ြျား သုိြ့ေုတ် တပ်ြရတာ်ကိစ္စေပ်ြျားကုိ  
ရလ့လာနုိင်ေန်နှင့်  မပန်လည်တင်မပနုိင်ေန် မေစ်ပါ
သည်။ ထုိရကာ်ြတီြျားတေင် တပ်ြရတာ်သား ကုိယ်
စားလှယ်ြျား ပါဝင်ေပါြည့်အမပင် တမြားလွှတ်ရတာ် 
ကုိယ်စားလှယ်ြျားလည်း ပါဝင်ြေင့်ေိှပါသည်။၃၄၃ လွှတ်
ရတာ်တစ်ေပ်စီသည် ရကာ်ြတီေေဲစ့ည်း ရေးအတေက်  
လေတ်လပ်စောမေင့် ရကာ်ြတီတေင်ပါဝင်ြည့် ကုိယ်စား
လှယ်အရေအတေက်၊ တာဝန်ြျား၊ လုပ်ပုိင်ြေင့် အာဏာ
ြျား၊ အြေင့်အရေးြျားနှင့် ထြ်းရောင်ေြည့်ကာလ
တုိကုိ့ေံုးမေတ် သတ်ြှတ်နုိင်ပါသည်။၃၄၄ 

 ယရနထိ့ အေုိပါ ရကာ်ြတီကုိ လွှတ်ရတာ် 
နှစ်ေပ်လံုးတေင် ေေဲစ့ည်းမြင်း ြေိှရသးသည်ကုိ ရတေေ့ပါ
သည်။ ရယဘုယျအားမေင့် ရကာ်ြတီေေဲစ့ည်းမြင်း
နှင့်ရေေးြျယ်မြင်းကုိ လွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌ အသီးသီးက 
ထိန်းြျုပ်ထားပါသည်။ လွှတ်ရတာ် ကုိယ်စားလှယ်
ြျားသည် ရကာ်ြတီရေေးြျယ်မြင်းတေင် တုိက်ရုိက် 
ပါဝင်ြေင့် ြေိှသည့်အမပင် ရကာ်ြတီြျား ရေေးြျယ်ေန်

နှင့်ရမပာင်းရေေြ့ှုြျားအတေက်လည်း သတိရပးြံေပါ
သည်။ ေူောတုိအလေန် အင်ဒုိနီးေှားနုိင်ငံတေင် အေုိပါ 
ရကာ်ြတီြျား ြည်သုိအ့ရေးပါြဲ့ပံုနှင့် ယင်းတုိ၏့ကျွြ်း
ကျင်ြှုမေင့် ပံုြှန်တမေည်းမေည်း တည်ရောက်ကာ  
အြျိန်ြကာလာသည်နှင့်အြျှ လွှြ်းြုိးေေိှ သေားနုိင်ြဲ့ပံု 
တုိကုိ့ Egreteau ကြီးရြာင်းထုိးမပထားပါသည်။၃၄၅

 ထုိရကာ်ြတီြျ ိုးသည် အေပ်သားအစုိးေနှင့် 
တပ်ြရတာ်အြကား ကာကေယ်ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေး ကိစ္စ
ေပ်ြျားတေင် ယံုြကည်ြှုတည်ရောက်မြင်းအတေက် 
အရထာက်အကူ မပုနုိင်ရမြေိှပါသည်။  ထုိရကာ်ြတီ
တေင်ကာကေယ်ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေး ကိစ္စေပ်ြျားရေေး
ရနေးမြင်းမေင့် အေပ်ဘက် နုိင်ငံရေးသြားြျားသည် 
ထုိကိစ္စြျားကုိ ပုိြုိရလ့လာ သင်ယူနုိင်ပါသည်။ ရေေး
ရကာက်ြံကုိယ်စားလှယ်ြျားအရနမေင့်  ကာကေယ်
ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေးေုိင်ော ဥပရဒမပုေန် အဦးေံုး
အေင့်လည်း မေစ်လာနုိင်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ 
ဇူလုိင်လတေင်  ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒ မပင်ေင်ေန် 
အေုိမပုြျက်ြျားတေင် NLD ပါတီက အေုိပါမပဋ္ဌာန်း
ြျက်ကုိပယ်ေျက်ေန် အေုိမပုထားပါသည်။ ေြုိင် အြျ ိုး
သားပါတီနှင့် ေှြ်းတုိင်းေင်းသားြျား ဒီြုိကရေစီအေေဲ ့
ြျုပ်တုိက့ တပ်ြရတာ်သားြျား ပါဝင်ြှုကုိ ေယ်ေှားေန် 
အေုိမပ ြုကပါသည်။ ေှြ်းတုိင်းေင်းသားြျား ဒီြုိကရေစီ 
အေေဲြ့ျုပ်က ထုိရကာ်ြတီတေင် အြျ ိုးသားလွှတ်ရတာ် 
အြတ်ြျားမေင့်သာ ေေဲစ့ည်းေန် အြကံမပုထားပါသည်။၃၄၆ 

 တေားစီေင်ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေးအရြကာင်းအော 
ြျားနှင့် စပ်ေက်၍ ရကာ်ြတီြျားေိှြကပါသည်။ ထုိ
ရကာ်ြတီြျားတေင် တုိင်းေင်းသားနှင့်  မငိြ်းြျြ်းရေး 
အရေးတုိကုိ့ ရောင်ေေက်ရသာ ရကာ်ြတီ၊ လူအ့ြေင့်
အရေး၊  အြျ ိုးသြီးအြေင့်အရေး၊ ကရလးသူငယ် 
အြေင့်အရေး၊ နုိင်ငံသားအြေင့်အရေးနှင့် တမြားရကာ်
ြတီြျားစသည်မေင့် တက်ကကေစော ရောင်ေေက်ရနရသာ 
ရကာ်ြတီြျားစော ေိှပါသည်။၃၄၇ ထုိရကာ်ြတီြျားသည်  
ပံုြှန်လည်ပတ် ရောင်ေေက်ရနြှုြျားကုိ  အရထာက်
အကူမပုရံုသာြက ြတူညီသည့် အမြင်ြျားနှင့်  ကေဲမပား
သည့်ဘက်နှစ်ေက်အြကား ြျိတ်ေက်ြှုကုိလည်း ရပး
နုိင်ပါသည်။ ထုိအ့မပင်လွှတ်ရတာ်သုိ ့  အေုိမပုြှုြျား 
ြတင်ြီ  ပုိြုိြုိင်ြာရသာ  အရနအထား သုိြ့ေုတ် အစီ
အစဉ်ြျားကုိလည်း ေေိှရစနုိင်ပါသည်။ ထုိရောင်
ေေက်ြျက်ြျားသည် ပုိ၍ လုပ်ငန်းပုိင်းေုိင်ော အားရကာင်း

၆၉ရေေးရကာက်ြံ အေပ်ဘက်အစိုးေ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာ တိုးမြင့်တည်ရောက်မြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ြှုနှင့် ပုိြုိပါဝင်ြှုေိှရသာ ကာကေယ်ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေး
ေုိင်ော ေံုးမေတ်ြျက်ြျမြင်းတေင် အမပုသရဘာတည်
ရောက်ြှုြျားကုိ မေစ်ရစနုိင်ပါသည်။

အေပ်သားက အာဏာအသစ်ြျား 
ရတာင်းေုိလာမြင်း

အရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေးဦးစီးဌာန - 
အေပ်သားအာဏာသိြ်းြှုလား။

 ၂၀၁၈ ြုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ေက်ရနတ့ေင် အစုိးေ 
ရမပာရေးေုိြေင့်ေိှသူ ဦးရဇာ်ရဋ္ဌးက အရထေရထေအုပ်ြျု ပ်
ရေးဦးစီးဌာန (ရထေ/အုပ်) ကုိတပ်ြရတာ်ဦးရောင်
ရသာမပည်ထဲရေး ဝန်ကကီးဌာနရအာက်ြှ အေပ်သား 
ဦးရောင်ရသာ အစုိးေအေေဲရံု့း ဝန်ကကီးဌာနရအာက်သုိ ့ 
ရမပာင်းရေွှ ြ့ည့်အရြကာင်း ရြကညာြဲ့ပါသည်။၃၄၈ ထုိ
လုပ်ရောင်ြျက်သည် အစုိးေ၏ ရနစ့ဉ်ရောင်ေေက်
ြျက်ြျားအရပါ်တပ်ြရတာ်၏ လွှြ်းြုိးြှုြျားကုိ ရလျှာ့ြျ
ေန်အတေက်ကကီးြားသည့် ရမြလှြ်းတစ်ေပ် မေစ်ပါသည်။ 

 ရထေ/အုပ်သည်အစုိးေအုပ်ြျုပ်ရေး၏ ရကျာ
ရုိးအမေစ် ရြါ်ေုိြကပါသည်။ ယင်းသည် တေားစီေင်
ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍြျား၏ အစိတ်အပုိင်းြျားစော
ကုိလည်းလွှြ်းြုိးထားပါသည်။၃၄၉  ဦးရနဝင်းလက်ထက်
ြှစ၍ “အုပ်ြျုပ်ရေး” အယူအေသည် လံုမြုံ ရေးနှင့် 
တေားစီေင်ရေး မပဋ္ဌာန်းြျက်ြျားနှင့် နီးကပ်စောြျိတ်
ေက်ြှု ေိှြ့ဲပါသည်။ မပည်ရထာင်စုအေင့်နှင့် မပည်နယ်
အေင့်တုိတ့ေင် ရထေ/အုပ်သည် ဌာနအြျင်းြျင်း
အြကား ညေနိှိင်ုးရောင်ေေက်ရပးသည့် အြန်းကဏ္ဍြှာ 
ေိှရနမပီး အစုိးေအေေဲ ့ အြျားအမပား၌ အတေင်းရေးြှူး
ရနောကုိလည်း ယူထားပါသည်။၃၅၀ ြရုိင်၊ မြိုန့ယ်၊ 
ရကျးေောအုပ်စုနှင့် ေပ်ကေက်စသည့် အေင့်ြျားတုိတ့ေင် 
အဓိကအုပ်ြျုပ်ရေး ရနောကုိေယူထားမပီး အေင့်
တုိင်းတေင် အမြားဌာနြျားကုိ  ဦးရောင်ရနပါသည်။ 
ထုိအေင့်ြျား၌ အုပ်ြျုပ်ရေးြှူးြျားသည် ရကာ်ြတီ
ြျားအားလံုးတေင် ဥက္က ဋ္ဌ သုိြ့ေုတ် အတေင်းရေးြှူး 
ရနောြျားကုိ ေယူထားြကပါသည်။ အြေန်ရကာက်
ြံမြင်း၊ ြေင့်မပုြိန ့ြ်ျားြျရပးမြင်း၊ တမြားဌာနဝန်ထြ်း
ြျားကုိ အစည်းအရဝးရြါ်ေုိြေင့် (ေဲတပ်ေေဲ ့ အပါအဝင်)၊ 

ရမြယာအမငင်းပေားြှု မပဿနာြျား ေံုးမေတ်နုိင်မြင်း၊
ြေီးသေားလာြေင့် ကန ့သ်တ်မြင်း သုိြ့ေုတ် ြေင့်မပု
မြင်းနှင့် ရဒသတေင်းအရေးရပါ် ထုတ်မပန်နုိင်မြင်း 
စသည့် အြေင့်အာဏာြျားကုိ ေေိှထားပါသည်။ 

 အရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၏ ေည်
ြှန်းြျက်ရလးြျက်တေင် ပထြနှစ်ြျက်ြှာ “တေား 
ဥပရဒ စုိးြုိးရေး” နှင့် “ေပ်ေောရအးြျြ်းတည်မငိြ်ရေး”
တုိမ့ေစ်ပါသည်။၃၅၁ တေားစီေင်ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေးကိစ္စ
ေပ်ြျားအရပါ် ေှင်းလင်းစော အြေင့်အာဏာ ရပးထား
မြင်းမေစ်ပါသည်။ ထုိအ့တေက်ရြကာင့် ရကျးေောအုပ်စု၊  
ေပ်ကေက်နှင့် ရကျးေောတုိအ့တေက် တေားဝင်မပဋ္ဌာန်း
မြင်းြေိှရသာ်လည်း  အရေးပါရသာ အြန်းကဏ္ဍြျား
ကုိေေိှထားသကဲ့သုိ ့ မေစ်ရနပါသည်။ ထုိအေင့်ြျား
တေင်တေားစီေင်ရေး ကိစ္စေပ်ြျား အြျားစုသည် တေား
ရံုးသုိ ့ သေားရောက်မြင်းြေိှဘဲ အုပ်ြျုပ်ရေးြှူးြျား
သာတေားသူကကီးကဲ့သုိ ့  ရမေေှင်းရပးြှု၊ ညေနိှိင်ုးြှုနှင့်  
ရလျာ်ရြကးရပးရောင်ရစြှုြျားကုိ မပုလုပ်ရလ့ေိှပါ
သည်။ ရမြယာအမငင်းပေားြှုကိစ္စြျားတေင် ရထေ/အုပ်
သည်အထူးအာဏာေိှမပီး  မြန်ြာနုိင်ငံ ရကျးလက်
ရဒသြျားေိှ အာဏာေိှပုဂ္ဂို လ်ြျား သုိြ့ေုတ် ကုြ္ပဏီ 
ြျားကရမြယာသိြ်းယူြှုြျား၌  ပါဝင်ြှုေိှရြကာင်း စေပ်
စေဲြံေြှုြျား ေိှပါသည်။၃၅၂ 

 ရထေ/ အုပ်သည် နယ်တေားရံုးြျားအရပါ် 
လည်းသေယ်ဝုိက်၍ လွှြ်းြုိးြှုြျား ေိှပါသည်။  စာေေက်
ရပါ်မပဋ္ဌာန်းြျက်ြှာ လေတ်လပ်ရသာ တေားစီေင်ရေး 
မေစ်ရြကာင်း ရော်မပရသာ်လည်း ေယ်စုနှစ်ြျားစော 
စစ်အုပ်ြျု ပ်ရေးရြကာင့် ေေိှလာသည့်  အထက်ရအာက် 
အြိန ့ရ်ပးအုပ်ြျုပ်ြှုဓရလ့၏ ေလဒ်မေစ်ပါသည်။၃၅၃ 

ြရုိင်နှင့်မြိုန့ယ်အေင့်ြျားတေင် ရထေ/ အုပ်သည် 
တေားသူကကီးြျားနှင့် ေဲအောေိှြျားကုိ အစည်းအရဝး 
ရြါ်နုိင်ြေင့်ေိှရသာရြကာင့် သူတုိအ့ရပါ် သေယ်ဝုိက်၍ 
လွှြ်းြုိးြှုေိှရနပါသည်။ ထုိဌာနသည် မပည်သူလ့ှုပ်
ေှားြှု၊ အမေစ်အပျက်ြျားနှင့် လူဦးရေစာေင်းြျား စသည့် 
လံုမြုံ ရေးနှင့် ေုိင်ရသာသတင်း အြျက်အလက်ြျား
ကုိရနမပည်ရတာ်သုိ ့ ပုိေ့န် ရကာက်ယူရလ့ေိှပါသည်။၃၅၄ 

 ရထေ/အုပ်၏ အထူးမြားေံုး ကုိင်တေယ်ထား
နုိင်ြှုြှာ အရေးရပါ်ရြကညာနုိင်သည့် အာဏာမေစ်ပါ
သည်။ ထုိအာဏာသည် တေားစီေင်ရေးကုိ ရကျာ်

၇၀



မေတ်၍ မပစ်ြှုေုိင်ော ကျင့်ထံုးဥပရဒ အြန်း (၁၄၄) 
အေတစ်ေက်သတ် ညြထေက်ေ အြိန ့ထု်တ်မပန်မြင်း
နှင့်လူစုလူရဝး ြမပုလုပ်ေန် ထုတ်မပန်ရြကညာမြင်း
ြျားမပုလုပ်နုိင်ပါသည်။၃၅၅ ထုိလုပ်ပုိင်နုိင်ြေင့်အာဏာကုိ
အသံုးမပု၍ တပ်ြရတာ်၏ေည်ြှန်းြျက်ြျားကုိအရထာက်
အကူမပုရပးမြင်း၊ ညြထေက်ေ အြိန ့ြ်ျားထုတ်မပန်
မြင်း (လက်ေိှေြုိင်မပည်နယ်ရမြာက်ပုိင်းတေင် ထုတ်
မပန်ထားသကဲ့သုိ)့ နှင့် လူသားြျင်းကူညီြှုေုိင်ော
ြျားနှင့် သတင်းြီဒီယာြျားကုိ ကန ့သ်တ် ပိတ်ပင်မြင်း 
စသည်တုိကုိ့ မပုလုပ်ရလ့ ေိှပါသည်။ 

 အေပ်သားအစုိးေအတေက် ရထေ/အုပ်၏အာ
ဏာ ြျား ထိန်းြျုပ်ထားနုိင်ြှုအရပါ် ရြးြေန်း ထုတ်စော 
မေစ်လာသည်ြှာ အဘယ်ရြကာင့် တပ်ြရတာ်ကထုိ
ကဲ့သုိ ့ မေစ်ေပ်ကုိ ြေင့်မပုသလဲေုိသည့်အြျက်ပင်မေစ်
ပါသည်။ ဤမေစ်စဉ်၏ အစြှာ သြ္မတဦးသိန်းစိန် 
လက်ထက် ကာလအတေင်းြှာမေစ်ပါသည်။ ရထေ/အုပ် 
အနာဂတ်အတေက် ရေေးြျယ်စောြျား  စဉ်းစားြကော
တေင်မြိုန့ယ်အုပ်ြျုပ်ရေးြှူးြျား ရေေးရကာက်ပေဲေန်
တီးရပးနုိင်ေန် မြိုန့ယ်အုပ်ြျုပ်ရေးြှူး ဥပရဒရေးေေဲ
ေန်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ ဦးသိန်းစိန်က ရထေ/အုပ် 
ဌာနကုိ တမြားဝန်ကကီးဌာနရအာက်သုိ ့ရေွှ ရ့မပာင်းေန် 
ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒနှင့် ကုိက်ညီြှုေိှ ြေိှမပည်ထဲ
ရေးဝန်ကကီးဌာနကုိ စစ်ရေးြှုြျား  မပုလုပ်ရစြဲ့ပါ
သည်။ စိစစ်သံုးသပ်မြင်း မပုလုပ်မပီးသည့်အြါြည်
သည့်မပဿနာြျှ ထူးထူးရထေရထေ ြေိှရြကာင်း  ထေက် 
ရပါ်လာရသာ်လည်း ထုိအြျိန်က မပည်ထဲရေးဝန်ကကီး 
မေစ်သူ ဒုတိယဗုိလ်ြျုပ်ကကီးကုိကုိက အေုိပါရမပာင်း
ရေွှ ြ့ှုအစီအစဉ်ကုိ လက်ြံမြင်း ြေိှသည့်အတေက်
ေက်လက် ရောင်ေေက်မြင်း ြမပုြဲ့သည်ကုိရတေေ့
ပါသည်။၃၅၆ 

 NLD အာဏာေလာြျိန်တေင် အေုိပါ အင်
စတီကျူးေှင်း ရမပာင်းလဲြှုသည် တစ်ေန်မပန် အသက် 
ဝင်လာနုိင်မပီး ရေွှရ့မပာင်းနုိင်ေန် မေစ်နုိင်ရမြေိှြှုကုိလည်း 
ရကာင်းြေန်စော  နားလည်ြဲ့ ြကပါသည်။ ထုိအရမပာင်း
ရေွှအ့တေက် တပ်ြရတာ်သည် ြည်သည့်အြျိန်တေင် 
အုပ်ြျုပ်ရေးနှင့် နုိင်ငံရေးြှ ရမေးရမေးေုတ်ြောေန် 
လံုရလာက်သည့် သက်ရသာင့်သက်သာမေစ်ြှုကုိ ေေိှ
ြဲ့ပါသလဲေုိသည်ကုိ ရြးြေန်းထုတ်စော မေစ်ရစြဲ့ပါ
သည်။ အေုိပါအရေွှအ့ရမပာင်းသည် တပ်ြရတာ်

ဘက်ြှ အန္တောယ်အမေစ် မြင်လာနုိင်သည်ေူ၍အမြင်
ြျားေိှြဲ့ရသာ်လည်း တပ်ြရတာ်အရနမေင့် တာဝန်ကကီး
တြျ ို ့ ရလျာ့ရပ့ါသေားလုိသည့်ေန်ေိှရနမပီး တပ်ြရတာ်
၏လုပ်ပုိင်ြေင့်အာဏာြျား၊ အကျ ိုးစီးပေားြျားနှင့် ပုိင်
ေုိင်ြှုြျားကုိလည်း တုိက်ရုိက်ထိြုိက်စော  ြေိှသည့်
အတေက်ထူးထူးမြားမြား ကန ့က်ေက်ြဲ့ မြင်း ြေိှြဲ့သည်
ကုိရတေေ့ပါသည်။ ထုိမ့ပင် လက်ေိှအစုိးေ ရောင်ေေက်
ြျက်ြျား တုိးတက်ြှု ရနှးရကေးေမြင်းြှာ တပ်ြရတာ် 
ထိန်းြျုပ်ထားသည့် ရထေ/အုပ်ဌာနက ပိတ်ပင်ကန ့်
သတ်ြှုြျားရြကာင့် မေစ်သည်ေုိရသာ  စေပ်စေဲြျက်ကုိ 
ရေှာင်ေှားကာ တံုမ့ပန်လုိသည့် အတေက်ရြကာင့်လည်း 
မေစ်နုိင်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၈ ြုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာလတေင် ရထေ/အုပ် 
ရေွှ ရ့မပာင်းြှုအတေက် အြကြ်းေျင်း သရဘာတူညီြဲ့ 
ြကမပီး ထုိလြှာပင် တပ်ြရတာ်ရလတပ်ဗုိလ်ြှူးကကီး
ရောင်းသြ္မတရံုး ဒုတိယဝန်ကကီးဦးြင်းသူကုိ မပည်
ရထာင်စုအစုိးေ အေေဲရံု့းဝန်ကကီးဌာနသုိ ့ဝန်ကကီးအမေစ် 
ြန ့အ်ပ်ြဲ့ပါသည်။၃၅၇ ဌာနရမပာင်းရေွှ ြ့ှုကုိ ၂၀၁၈ ြုနှစ်၊
ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ေက်ရနတ့ေင် ရုတ်တေက် ရြကညာြှု
သည်ရမပာင်းရေွှ ေ့ြည့်ေက် ကကိုတင်ရေေးရနေး သတ်
ြှတ်ထားမြင်း ြေိှရသးရသာရြကာင့် တပ်ြရတာ်
အတေက်ရုတ်တေက် အ့ံအားသင့်ြှု မေစ်ရစြဲ့ြည်မေစ်
နုိင်သည်။ ရထေ/အုပ်ရမပာင်းရေွှ ြ့ှု ရုတ်တေက်ေံုးမေတ်
ရြကညာမြင်းသည် တပ်ြရတာ်က တုိင်းငါးတုိင်းမေစ်
ရသာကြျင်၊ ေှြ်းနှင့် ကယားမပည်နယ်တုိတ့ေင် တုိင်း
ေင်းသားလက်နက်ကုိင် အေေဲြ့ျားကုိ တစ်ေက်သတ် 
အပစ်အြတ်ေပ်စဲရေးအား အေပ်သားအစုိးေ၏အြန်း
ကဏ္ဍကုိ အသိအြှတ်ြမပုသည့်အမပင် ယင်းကုိအသိ
ြရပးဘဲ ရြကညာြဲ့သည့်အတေက် မေစ်နုိင်ပါသည်။၃၅၈ 
ရထေ/အုပ်ဌာန ရမပာင်းရေွှ မ့ြင်းကုိ ၂၀၁၈ ြုနှစ်၊ 
ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ေက်ရနတ့ေင် အစုိးေအေေဲ ့ ဝန်ကကီးြျား 
အစည်းအရဝးတေင် တေားဝင်သရဘာတူညီြှု ေေိှြဲ့ပါ
သည်။၃၅၉ ထုိရ့နာက် ေက်အနည်းငယ်တေင် အရထေရထေ 
အုပ်ြျုပ်ရေးဦးစီးဌာန ညွှ န်ြကားရေးြှူးြျုပ်နှင့် အမြဲ
တြ်းအတေင်းဝန် ောထူးတာဝန်ကုိ ထြ်းရောင်ြဲ့
သည့်ဦးတင်မြင့်သည် အစုိးေအေေဲရံု့း ဒုတိယဝန်ကကီး 
မေစ်လာပါသည်။၃၆၀

၇၁ရေေးရကာက်ြံ အေပ်ဘက်အစိုးေ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာ တိုးမြင့်တည်ရောက်မြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ကြ်းရမြရစာင့်တပ်

 မြန်ြာနုိင်ငံသည် ကြ်းရမြရစာင့်တပ်အေေဲ ့
ကုိေေဲစ့ည်းေန် ကကိုးပြ်းရနပါသည်။ ထုိကြ်းရမြရစာင့်
တပ်အေေဲသ့ည် အေပ်သားထိန်းြျုပ်ြှု ရအာက်တေင် 
ထားေိှနုိင်မပီး ရေတပ်က ကကီးြကပ်ရပးမြင်း သုိြ့ေုတ် 
ပူးရပါင်းရောင်ေေက်မြင်း အြန်းကဏ္ဍကုိ  ယူနုိင်ပါ
သည်။ ဤအစီေင်ြံ စာရေးရနစဉ် အေုိပါတပ်ေေဲကုိ့ 
ြည်သည့်ရအာက်တေင် ထားေိှြည်ကုိ မငင်းြံု ရေေး
ရနေးြှုြျား မပုလုပ်ရနပါသည်။ အေုိပါ အရေွှအ့ရမပာင်း
သည်စစ်တပ်ြှ လွှြ်းြုိးြှုြေိှဘဲ ရေေးရကာက်ြံအေပ်
သားက ပထြဦးေံုး တည်ရထာင်သည့် အရေးကကီး
ရသာလံုမြုံ ရေး အေေဲအ့စည်းတစ်ြုအမေစ် သာဓက
ရကာင်းမေစ်လာနုိင်ပါသည်။ ထုိမ့ပင် ထုိအောသည် 
လံုမြုံ ရေး လုိအပ်ြျက်အရပါ် ြူတည်၍ ပူးတေဲညေနိှိင်ုး 
ရောင်ေေက်ြှု၊ ပရော်ေယ်ေှင်နယ်ကျမြင်းနှင့် ဌာန 
အသီးသီး ပူးရပါင်းပါဝင်ရသာ ြျဉ်းကပ်ြှု နည်းလြ်း 
အတေက်ကကီးြားရသာ  အရမပာင်းအလဲ တစ်ြုမေစ်
လာနုိင်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီလ ၂၆ ေက်တေင်  
ပုိရ့ောင်ရေးနှင့် ေက်သေယ်ရေးဝန်ကကီး ဦးသန ့ဇ်င်
ရြာင်က သတင်းရထာက်ြျားကုိ ရမပာြကားောတေင် 
ကြ်းရမြရစာင့်တပ်အေေဲကုိ့ အေပ်သားထိန်းြျုပ်ြှု 
ရအာက်တေင် ေေဲစ့ည်းနုိင်ရြကာင်း ရမပာြကားြဲ့ပါသည်။ 
သူကေက်လက်၍ တုိင်းမပည်လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ၏  ြေိှ
ြမေစ်လုိအပ်သည့် ေေဲစ့ည်းြှု မေစ်မပီးပင်လယ်စီးပေား
ကူးသန်းရေး လြ်းရြကာင်းြျား၊ ကြ်းလေန်တူးရော်ြှု
ြျား၊ ပင်လယ်မပင် သဘာဝဝန်းကျင်စသည်တုိကုိ့ 
ကာကေယ်ေန်မေစ်ရြကာင်း ရမပာေုိြဲ့ပါသည်။ ထုိမ့ပင် 
ပံုြှန်လံုမြုံ ရေး မြိြ်းရမြာက်ြှုြျ ိုး ြေုတ်သည့် လူကုန်
ကူးြှု၊ တေားြဝင် ရေွှ ရ့မပာင်းြှုနှင့် ငါးြုိးေြ်းမြင်း 
စသည်တုိကုိ့ ကာကေယ်ေန်လည်း ေည်ေေယ်ရြကာင်း 
ရော်မပြဲ့ပါသည်။၃၆၁ ဝန်ကကီးက ေက်လက်၍ “သြ္မတ
ရံုးသည်အေုိပါတပ်ေေဲကုိ့ အေပ်သား ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက်
တေင်ထားေိှလုိသည့် ေန္ဒေိှမပီး ပုိရ့ောင်ရေးနှင့်ေက်
သေယ်ရေး ဝန်ကကီးဌာန ရအာက်တေင်ထားေိှြည်” မေစ်
ရြကာင်း ရမပာေုိြဲ့ပါသည်။ 

 ထုိအြျိန်ြှစ၍ ေက်လက်ရေေးရနေးြှုြျား  
မပုလုပ်လျက် ေိှပါသည်။ အြျ ိုးသားအေင့် ပင်လယ်

ကြ်းရုိးတန်း သယံဇာတ စီြံအုပ်ြျုပ် လုပ်ကုိင်ြှု 
ဗေုိရကာ်ြတီအတေင်းတေင် ရေေးရနေးြှု အြျားေံုးမပု
လုပ်မပီးလက်ေိှ ထုိရကာ်ြတီဥက္က ဋ္ဌြှာ တပ်ြရတာ်
ကအြည်စာေင်း တင်သေင်းသည့် ဒုတိယသြ္မတ  
ဦးမြင့်ရေေ မေစ်ပါသည်။ ရနာက်ေံုးရေေးရနေးြျက်
ြျားအေ အေုိပါတပ်ေေဲကုိ့ တပ်ြရတာ်ရေက အဓိက 
ကကီးြကပ်ရပးြည့် အရနအထား မေစ်ရနမပီး  ဌာနရပါင်း
စံုပါဝင်သည့် ပူးရပါင်းအေေဲက့ ကေပ်ကဲသေားြည် မေစ်
သည်။ သုိရ့သာ် အေုိပါတပ်ေေဲကုိ့ တပ်ြရတာ်ရေက  
တုိက်ရုိက်ကကီးြကပ်သည့်အတေက် ကာကေယ်ရေး ဝန်
ကကီးဌာနရအာက် ထားေိှြည်လား သုိြ့ေုတ် တပ်
ြရတာ်ရေက အေပ်သားဝန်ကကီးဌာနနှင့် ပူးတေဲရောင်
ေေက်သေားြည်လားေုိသည်ြှာ ယြုထိ ေှင်းေှင်းလင်း
လင်းြေိှရသးသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ ကာကေယ်ရေး
ဝန်ကကီးဌာနက ြတ်လတေင် အေုိပါတပ်ေေဲသ့ည် ကာ
ကေယ်ရေး ဝန်ကကီးဌာနရအာက်တေင် ထားေိှြည် မေစ် 
ရြကာင်းရြကညာပါသည်။၃၆၂ သုိရ့သာ် ထုိကိစ္စသည် ေက် 
လက်ရေေးရနေးေဲ မေစ်ရြကာင်း  သတင်းေင်းမြစ်ြျား
စောြှ သိေိှေပါသည်။ 

 ကြ်းရမြရစာင့်တပ်ေေဲ ့ ေေဲစ့ည်းြည့် အစီ
အစဉ်ကုိ  အမငင်းပေားမြင်းြေိှြကဘဲ အစုိးေဌာနြျား
ကသရဘာတူညီြကပါသည်။ ထုိတပ်ေေဲ၏့ တာဝန်ြှာ 
ကြ်းရမြြှ ၁၅ ကီလုိြီတာအတေင်း ကင်းလှည့်မြင်း
ြျားရောင်ေေက်ေြည်မေစ်သည်။ တပ်ေေဲကုိ့ အထူး
သင်တန်းရပးမြင်း၊ ဘတ်ဂျက်ကိစ္စနှင့် လုိအပ်သည့် 
အရထာက်အကူပစ္စည်းြျား တပ်ေင်ရပးမြင်းစသည်
တုိကုိ့ကျယ်မပန ့စ်ော လုပ်ရောင်ရပးေြည်မေစ်သည်။ 
ကြ်းရမြနှင့် နီးစပ်ရနရသာ မြိုန့ယ်ြျားြှ လွှတ်ရတာ် 
ကုိယ်စားလှယ်ြျားသည် ကြ်းရမြရစာင့်တပ်ေေဲ ့ ရပါ်
ရပါက်လာေန် ပုိ၍ အလုိေိှြကပါသည်။ သူတုိသ့ည်  
ပင်လယ်ကြ်းရမြ အနီးအနား ရြှာင်ြုိလုပ်ငန်းြျား 
(ပစ္စည်းနှင့်လူ)၊ နုိင်ငံတကာ ြှုြင်းြျားနှင့် ပင်လယ်
တေင်းကျွန်းငယ်ြျားတေင် တေားြဝင် အရမြြျရောင်
ေေက်ရနြှုြျားစသည့် မပစ်ြှုကိစ္စ တင်မပြှုြျားကုိ လက်
ြံေရလ့ေိှပါသည်။ ထုိမ့ပင် ကြ်းနားရေနံနှင့် သဘာဝ
ဓာတ်ရငေလု့ပ်ငန်း ရောင်ေေက်ရနသူြျားနှင့် ေိပ်ကြ်း 
ြှသူြျားသည်လည်း နုိင်ငံရတာ်အြေန်နှင့် အကျ ိုးစီး
ပေား ြရလျာ့နည်းရစေန် ကြ်းရမြရစာင့်တပ်ေေဲကုိ့ 
အလုိေိှြကပါသည်။၃၆၃ 

၇၂



အေုိပါတပ်ေေဲ ့ ေေဲစ့ည်းမြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်
ြရတာ်ရေသည်သာ အရတေအ့ြကုံ  အေိှေံုးေုိသည့် 
အမြင်နှင့် အေပ်သားြှသာ ထိန်းြျုပ်သင့်သည်ေုိ
ရသာအမြင်နှစ်ြုအြကား အမငင်းပေားြှုြျား ေိှရနပါ
သည်။ နုိင်ငံတကာအရတေအ့ြကုံ အေ ထုိတပ်ေေဲသ့ည် 
အေပ်သားရအာက်တေင် ထားေိှမြင်းြှာ  အရကာင်းေံုး
မေစ်မပီး အထူးသမေင့် တာဝန်ယူ ကုိင်တေယ်ရောင်
ေေက်ေြည့်အောြှာ  ေန်သူတ့ပ်ေေဲြ့ျားကုိ တုိက်ြုိက်မြင်း 
ြေုတ်ဘဲ မြန်ြာနှင့် နုိင်ငံတကာမပစ်ြှုြျားနှင့် တေား
ြဝင် လူကုန်ကူးြံေသူြျားနှင့် တမြားအေပ်သားြျား
အရပါ်ကျရောက်သည့် မပစ်ြှုြျားကုိ ကုိင်တေယ်ရောင်
ေေက်ေြည် မေစ်ပါသည်။ ထုိတပ်ေေဲသ့ည် ေြ်းေီးမြင်း၊ 
သက်ရသြျား စုရောင်းမြင်း၊ မပစ်ြှုြျား တည်ရောက်
မြင်းနှင့် တပ်ြရတာ်ရေြှ ယင်း၏ စစ်ဘက်နှင့်ြေုိင်
ရသာရြကာင့် ြရောင်ေေက်သည့် ကိစ္စေပ်ြျားကုိ  
ရောင်ေေက်မြင်းတုိ ့ ပါဝင်ြည်မေစ်သည်။ ဥပြာ လူ
တစ်ဦးတစ်ရယာက်၏ စာေေက်စာတြ်း အရထာက်
အထားြပါဘဲ ဝင်ရောက်လာမြင်း၊ တေားြဝင် ြုိးဝင်
မြင်း၊ တေားြဝင်ပစ္စည်းြျားကုိ လက်ဝယ်ရတေေိှ့မြင်း
နှင့်နုိင်ငံတကာက အလုိေိှရသာ မပစ်ြှုကျူးလေန်ြဲ့သူ
ြျားစသည်တုိကုိ့ စစ်ရေးမြင်းြျားလည်း ပါဝင်ပါ 
သည်။ အေုိပါကိစ္စြျား ထိရောက်စော လွှရဲမပာင်းရောင်
ေေက်ရပးနုိင်ေန်  လုိအပ်ရသာ  ဥပရဒ အရြကာင်းအော 

ြျားကုိ ရကာင်းြေန်စော သိနားလည်သိေိှေန် လုိအပ်မပီး
ေက်စပ်ဌာနြျား မေစ်သည့် လူဝင်ြှုကကီးြကပ်ရေး၊  
အရကာက်ြေန်၊ ေဲတပ်ေေဲနှ့င့် တေားရံုးြျားစသည့် ဌာန 
ြျားနှင့် တုိက်ရုိက်ြျိတ်ေက် ရောင်ေေက်နုိင်ေြည်  
မေစ်သည်။ 

 တပ်ြရတာ်ရြါင်းရောင်ြျားအရနမေင့်အေုိ
ပါတပ်ေေဲ၏့ ရကာင်းြေန်စော လည်ပတ်မပီး ပရော်ေက်ေှင်
နယ်ကျသည့် လံုမြုံ ရေးနှင့် တေားရေးေုိင်ော အေေဲ ့
အမေစ်ေပ်တည်ေန် နုိင်ငံတကာ ြျိတ်ေက်ရောင်ေေက်
မြင်းကဲ့သုိရ့သာအောြျား ပါဝင်သည့်အတေက် အေပ်
သားပါဝင်ြှုနှင့် တပ်ြရတာ်က ဗေုိြျုပ်ကုိင်ြှု ရလျှာ့ြျ
သည့်လုပ်ေပ်ြျား၏ အကျ ိုးကုိ နားလည်သရဘာ
ရပါက်နုိင်ပါသည်။ သုိရ့သာ်လည်း လံုမြုံ ရေး ကိစ္စသည် 
တင်းကျပ်စော ကုိင်တေယ်ေသည့် အရလျာက် ယင်းတုိ ့
ကေပ်ကဲြှု ရအာက်တေင်သာ ေိှေြည့်အရြကာင်း ရမပာ
ေုိလာနုိင်ပါသည်။ 

 ရနာက်အြျက် တစ်ြုြှာ ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံ 
ဥပရဒအေ အမငင်းပေားလာနုိင်ြှု မေစ်ပါသည်။ လံုမြုံ
ရေးတပ်ေေဲ မ့ေစ်သည့်အရလျာက်  လက်နက်ြျား တပ်
ေင်ရပးေြည် မေစ်သည့်အတေက် လက်နက်ကုိင်တပ်
ေေဲအ့ားလံုး ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်ရအာက်၌ ေိှသည်

သြ္မတလွှဲရမပာင်းရပးအပ်ပေဲအြန်းအနားတေင် 
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်သည် 
တပ်ြရတာ်ဗိုလ်ြျုပ်ြျားနှင့် စကားရမပာေိုရနစဉ်။
ရနမပည်ရတာ်၊ မြန်ြာ။
© Nyein Chan Naing/ Shutterstock

၇၃ရေေးရကာက်ြံ အေပ်ဘက်အစိုးေ လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာ တိုးမြင့်တည်ရောက်မြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ေုိရသာမပဋ္ဌာန်းြျက်ကုိ တပ်ြရတာ်က ရထာက်မပ 
ရမပာေုိလာ နုိင်ပါသည်။ သုိရ့သာ် ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊
ဇန်နဝါေီလတေင် ပုိရ့ောင်ရေးနှင့် ေက်သေယ်ရေး
ဝန်ကကီးဦးသန ့ဇ်င်ရြာင် ရမပာြကားြျက်တေင် သစ်
ရတာဌာနနှင့် လူဝင်ြှုကကီးြကပ်ရေးဌာန တုိက့ဲ့သုိ ့
ရောင်ေေက်သေားြည်ေုိရသာ အြျက်ကုိ လည်းထည့်
သေင်းရမပာေုိြဲ့ပါသည်။၃၆၅ 

 ရနာက်ထပ် ြေှင်းလင်းသည့် အြျက်တစ်ြု
ြှာမြန်ြာနုိင်ငံေဲတပ်ေေဲရ့အာက်ေိှ ရေရြကာင်း ေဲတပ်
ေေဲနှ့င့် ကြ်းရမြရစာင့်တပ်သည် ြည်သုိအ့ာဏာတာ
ဝန်ြျား ြေဲရဝြည်ေုိရသာ အြျက်မေစ်သည်။ ရေ
ရြကာင်းေဲတပ်ေေဲသ့ည် လက်ေိှကုန်းတေင်း ရေလြ်း
ြျားနှင့် ကြ်းရမြ ၂၀၈၀ ကီလုိြီတာကုိ တာဝန်ယူ 
ရောင်ေေက်ရနပါသည်။ အေုိပါ ေဲတပ်ေေဲသ့ည်လည်း 
ပူးရပါင်းကေပ်ကဲရေးအေေဲ၃့၆၆ တေင် ပါဝင်ြည်မေစ်မပီး ကြ်း
ရမြရစာင့်တပ် ေေဲစ့ည်းြှုကုိလည်း ကကိုေုိရြကာင်း 
သိေပါသည်။၃၆၇ မေစ်နုိင်ရမြေိှသည့် အြျက်ြှာ ရေ
ရြကာင်းေဲတပ်အေေဲဝ့င်ြျား ကြ်းရမြရစာင့် တပ်အေေဲ ့
အတေင်းသုိ ့ ရေွှ ရ့မပာင်းြှုြျား ေိှလာနုိင်မပီး ကြ်းရမြ
ရစာင့်တပ်နှင့် ညေနိှိင်ုးရောင်ေေက်နုိင်ပါသည်။ 

 ကြ်းရမြရစာင့်တပ် ေေဲစ့ည်းမြင်း၏ ေလဒ်
အရပါ်ြူတည်၍ မြန်ြာ့လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍအတေက် စိတ်
ဝင်စားစောြျား မေစ်ရပါ်လာနုိင်ပါသည်။ ပထြအရန
မေင့်အေပ်သား ပါဝင်ြှုအတေက် မေစ်နုိင်ရမြေိှရနမြင်း
နှင့်ဌာနအြျင်းြျင်းအြကား ပူးရပါင်းရောင်ေေက်
သည့်ြျဉ်းကပ်ြှုအရပါ် အာရံုစုိက်လာနုိင်မြင်းတုိမ့ေစ်
ပါသည်။ ကြ်းရမြရစာင့် တပ်အေေဲကုိ့ ြည်သူထိန်း
ြျုပ်ရစကာြူ တစ်စံုတစ်ရယာက် သုိြ့ေုတ် တပ်
ြရတာ်၏ စီြံကိန်းသက်သက် ြေုတ်ဘဲ အနည်းေံုး 
မပည်သူလု့ပ်ငန်းြျားအတေက် စုစည်းလုပ်ရောင်နုိင်
သည့်အြေင့်အာဏာ ေိှရနြည်မေစ်မပီး လက်ရတေက့ျ
ရသာြျဉ်းကပ်ြှု နည်းလြ်းလည်း မေစ်ပါသည်။ အရေး
ကကီးေံုးအြျက်ြှာြူ ရေေးရကာက်ြံ လွှတ်ရတာ်ကုိယ်
စားလှယ်တုိ ့ ရတာင်းေုိြှုနှင့်အတူ လူထုအကျ ိုးကုိ 
အေပ်ဘက်နှင့် စစ်ဘက်အြကား ညေနိှိင်ုးရေေးရနေး 
ရောင်ေေက်မြင်း၊ ရပါင်းစပ်ရောင်ေေက်မြင်းနှင့် ပူးတေဲ 
ကကီးြကပ်မြင်း စသည်တုိအ့တေက် စံနှုန်းသစ်ြျားရပါ် 
ထေက်လာနုိင်မြင်းပင် မေစ်ပါသည်။
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 မပည်သူလူထုကုိ လံုမြုံ ရေးနှင့် တေားြျှရေး
ကဏ္ဍြျားက ြည်ြျှအတုိင်းအတာထိ ဝန်ရောင်ြှု
ရပးနုိင်သည်ေုိသည်ြှာ အစုိးေက ြျြှတ်ထားရသာ  
ဥပရဒြျား၊ လြ်းညွှန်ြှုြျားနှင့် ြူဝါဒြျားအပါအဝင် 
အဓိကကျရသာ အေေဲအ့စည်းြျား၏ အေေဲအ့တေင်း  
အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားအရပါ် ြူတည်
ရနပါသည်။ နုိင်ငံအတေင်းေိှ မပည်သူြျားနှင့် လူြှု
အသုိင်းအဝုိင်းြျား၏ ြတူကေဲမပားသည့် လုိအပ်ြှုြျား 
အြှန်တကယ် မေည့်ေည်းရပးနုိင်ေန်ြှာ ကျား-ြရေး
ောနှင့် ယဉ်ရကျးြှုေုိင်ော အြျက်ြျားအရပါ် နုိးြကား
သတိေိှစော လုပ်ရောင်သည့် အထူးရောင်ေေက်ြျက်
ြျားလုိအပ်ပါသည်။ 

 ယင်းတုိသ့ည် အြျ ိုးသြီးြျားနှင့် လူနည်းစု
ြျားကုိ အြျ ိုးကျြန ့အ်ပ်မြင်းြျားသာြက ြူဝါဒြျား
နှင့်လက်ရတေက့ျင့်သံုးြှုြျားတေင် ယင်းတုိ၏့ အဓိက 
လုိအပ်ြျက်ြျားကုိ အစဉ်ထည့်သေင်း စဉ်းစားေန်
လည်းလုိအပ်ပါသည်။ လံုမြုံ ရေးနှင့် တေားြျှတရေး
အေေဲအ့စည်းြျားသည် အတတ်နုိင်ေံုး ယင်းတုိ၏့ 
အာဏာကုိ အနည်းေံုးအထိ ရလျှာ့ြျနုိင်ရေးကကိုးစား
ေန်လုိအပ်သည့်အမပင် ယင်းတုိ၏့ လုပ်နည်းလုပ်ေန်
ြျားသည်လည်း တေားဝင်မေစ်ရစေန်နှင့်  အြျ ိုးညီမေစ်
ရစေန် ရသြျာရစေပါြည်။ ဤလုပ်ရောင်ြျက်သည် 

 စစ်တပ်ထံြှ အာဏာြျားအား အေပ်သား
ကုိယ်စားလှယ်ြျားထံသုိ ့ လွဲှရမပာင်းလုိက်မြင်းမေင့် 
ပုိြုိတေားြျှတြှုေိှမပီး မငိြ်းြျြ်းရသာ ေလဒ်ြျား အလုိ
အရလျာက် ေန်တီးလုိက်နုိင်ြည် ြေုတ်ရပ။ ရေေး
ရကာက်ပေြဲျား ကျင်းပမြင်းတစ်ြုတည်းက ြုိင်ြာရသာ
ဒီြုိကရေစီကုိ ရော်ရောင်နုိင်ြည် ြေုတ်သကဲ့သုိ ့
လံုမြုံ ရေးေုိင်ော အြေင့်အာဏာြျားအား ရေေးရကာက်
ြံအောေိှြျားလက်သုိ ့ ရပးအပ်လုိက်မြင်းကလည်း 
လံုမြုံ ရေးေုိင်ော အရလ့အထြျားနှင့် စံနှုန်းြျား အလုိ
အရလျာက်ရမပာင်းလဲြှုြျား မပုလုပ်နုိင်ြည် ြေုတ်
သည်ကုိ ရလ့လာရတေေိှ့ေပါသည်။ အြျားကကိုက်ရသာ 
နုိင်ငံရေးသြားြျားကုိ လံုမြုံ ရေး အေေဲအ့စည်းြျား
အရပါ် ပုိြုိထိန်းြျု ပ်နုိင်ြေင့်ရပးရသာ ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံ
ဥပရဒေုိင်ော ရမပာင်းလဲြှုြျား သုိြ့ေုတ် အုပ်ြျုပ်
ရေးေုိင်ော ညေနိှိင်ုးြှုြျား မပုလုပ်မြင်းကလည်း ထုိ
အေေဲအ့စည်းြျားြှ မပည်သူြျား၏ အကျ ိုးစီးပေားအရပါ်  
အရမြြံရသာ လုပ်ရောင်ြှုြျား အလုိအရလျာက် မေစ်
ရပါ်လာြည် ြေုတ်ရပ။ 

အေေဲအ့စည်းေိုင်ော 

အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို 

မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း 

၇၉



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

စစ်တပ်၊ ေဲတပ်ေေဲ ့၊ ရထာက်လှြ်းရေး၊ အကျဉ်းရထာင်
ြျား၊ တေားရံုးြျားနှင့် တမြားရသာ ေက်စပ် အေေဲြ့ျား 
အားလံုးနှင့် သက်ေုိင်ြှုေိှပါသည်။ 

 လံုမြုံ ရေး၊ တေားြျှတရေးနှင့် အြျားမပည်သူ 
ရဘးကင်းလံုမြုံ ြှုေုိင်ော မပဿနာြျားကုိ မေစ်မပီးြှ 
တံုမ့ပန်ြှု မပုမြင်းထက် ြမေစ်ြင်က ကကိုတင် ကာ
ကေယ်နုိင်မြင်းက ပုိ၍ရကာင်းပါသည်။ အြကြ်းေက် 

ကျူးလေန်ြှု၊ ောဇဝတ်ြှု သုိ ့
ြေုတ် တမြားရသာ မပဿ
နာြျား အသစ်မေစ်ရပါ်လာြှု  
သုိြ့ေုတ် ပုိ၍ မြင့်ြားလာ
ြှုတုိြှ့ ကာကေယ်မြင်းသည် 
မပစ်ဒဏ်ြတ်မြင်းနှင့် စီြံြန ့်
ြေဲြှုြမပုလုပ်နုိင်သည့် မပဿ
နာြျားကုိ မပင်းထန်၍ အမပစ်
ရပးရသာ လံုမြုံ ရေးေုိင်ော 
တံုမ့ပန်ြှုြျားအရပါ် ြီှြုိမြင်း
ထ က် အ ြျား မပ ည် သူ ၏
ရကာင်းကျ ိုးြျြ်းသာအရပါ်  
ထိြုိက်ြှု အနည်းေံုးမေစ်ရစ
ေန်အရထာက် အကူမပုြည် 
မေစ်သည်။ ဦးစောအရနမေင့် 
ယင်းတေင် ဌာနြျားအြျင်း
ြျင်းအမပန်အလှန် ပူးရပါင်း
လုပ်ရောင်ေန် လုိအပ်မပီး 
သုိြှ့သာ ပညာရေး၊ ကျန်းြာ
ရေး၊ လူြှုေူလံုရေးနှင့် တမြား

ရသာအေေဲြ့ျားနှင့် အတူတကေ အလုပ်လုပ်ရောင်
နုိင်ကာလံုမြုံ ရေးနှင့် တေားြျှတရေးေုိင်ော မပဿနာ
ြျားအတေက် အတူတကေ လုပ်ရောင်နုိင်ြည်မေစ်
သည်။ ထုိြှ အရမြြံကျသည့် အရြကာင်းေင်းြျားကုိ  
ကုိင်တေယ်ရမေေှင်းနုိင်ြည်မေစ်မပီး ယင်းတုိမ့ေစ်ရပါ်ရစ
ြဲ့ရသာ ထိြုိက်ြှုြျားကုိလည်း သင့်ရတာ်ြှန်ကန်
သည့်နည်းလြ်းြျားမေင့် ရလျှာ့ြျနုိင်ြည် မေစ်သည်။  
ဒုတိယအရနမေင့် ထုိနည်းလြ်းတေင် လုိအပ်ရသာ 
အောြှာ အာဏာပုိင်ြျားနှင့် ယင်းတုိတ့ာဝန်ယူရသာ  
ရဒသြျားေိှ မပည်သူြျားအြကား ပံုြှန်ပူးရပါင်းရောင် 
ေေက်ြှုြျား လုိအပ်ပါသည်။၃၆၈ ဤသုိမ့ေင့် တစ်ဦးတစ်
ရယာက်၏ ောဇဝတ်ြှု အမေစ်အပျက်ြျားထက် ရကျာ်
လေန်မပီး အိြ်နီးြျင်းြျား၏ စုိးေိြ်ပူပန်ြှုြျားကုိလည်း 

ရော်ထုတ်၍ ရမေေှင်းနုိင်ေန် မေစ်သည်။ အလားတူ 
ပုန်ကန် ရသာင်းကျန်းြှုြျားနှင့် စနစ်တကျ စီစဉ်
ကျူးလေန်ရသာ ောဇဝတ်ြှုြျားကုိ ရမေေှင်းောတေင်
လည်းထုိောဇဝတ်ြှု မေစ်ရစရသာ အရမြြံကျ၍ ေေဲ ့
စည်းတည်ရောက်ထားရသာ အရြကာင်းေင်းြျား
အရပါ်အရလးရပးမြင်းသည် အရကာင်းေံုး မေစ်ပါ
သည်။ တစ်ြျိန်တည်းြှာပင် အေင့်မြင့်ပစ်ြှတ်ထား
ြှုြျားနှင့် ြောဗျူောအေ လုိအပ်ရသာ အရြကာင်း
အောြျားအရပါ်သာ အရလးရပးသည့် အစုိးေ၏ 
မေိုြေင်းြှုြျားနှင့် စစ်တပ်စစ်ေင်ရေးြျားကုိ ရလျှာ့ြျ
ေန် ကကိုးပြ်း ရောင်ေေက်ေပါြည်။

 ဒီြုိကရေစီစနစ်သုိ ့ကူးရမပာင်းမြင်း လုပ်ငန်း
စဉ်တေင် အဓိကအရေးကကီးရသာအြျက်ြှာ ရေေးရကာက်
ြံရြါင်းရောင်ြျားအရနမေင့် အထက်အြိန ့ကုိ်သာ 
နာြံလုပ်ရောင်တတ်ရသာ အေင်အာဏာပုိင်ြျား၏ 
အထက်ြှရအာက်သုိ ့ သေားသည့်ပံုစံ၊ ြက်ထန်လေန်း
သည့်လံုမြုံ ရေး ဗေုိမပုရသာ အရလ့အထြျားနှင့် 
သရဘာထားြျားကုိ ရုိးေှင်းစော အရြေေက်ြံမြင်း ြမပု
ေန်မေစ်ပါသည်။ ယင်းသည် မပည်သူဝ့န်ထြ်းြျား မပန်
လည်ြန ့အ်ပ်ေန်နှင့် မပန်လည်ရလ့ကျင့်ေန် သုိြ့ေုတ် 
အေေဲအ့စည်းေုိင်ော လြ်းညွှန်ြှုြျားကုိ မပုမပင်ရမပာင်း
လဲေန် ေေိှနုိင်ရသာ အေင်းအမြစ်ြျား နည်းပါးသည့် 
အရမြအရနတေင် မေစ်လာနုိင်ပါသည်။ အေပ်သားနုိင်ငံ
ရေးသြားြျားအရနမေင့် အာဏာေှင်ေန်ရသာ အစုိးေ
ြျားနှင့်သာ အရတေအ့ြကုံ ေိှြဲ့ရသာ အရမြအရနြျား
တေင်လည်း သူတုိသ့ည် သူတုိရ့တေ ြ့ကုံ ြဲ့ရသာ အော
ြျားကုိ မပန်လည်အတုယူ ကျင့်သံုးြှုြျားလည်း ေိှနုိင်
ပါသည်။ ယင်းက့ဲသုိရ့သာ အရလ့အထြျား ရမပာင်းလဲ
ေန်အတေက်ြှာ အသစ်ရသာ ကျွြ်းကျင်ြှုြျား၊ အသစ်
ရသာြူဝါဒြျားကုိ တုိးမြင့်တည်ရောက်ြှုအရပါ် ေင်း
နီှးမြေု ပ်နံှေန်နှင့် အေပ်သားအစုိးေတုိက့ အလံုးစံုရသာ 
မပ မုပင်ရမပာင်းလဲြှုအရပါ် ြောဗျူ ောကျရသာ အရလး
ရပးလုပ်ရောင်ြှုတုိ ့လုိအပ်လျက် ေိှပါသည်။ မြန်ြာ့
ြူဝါဒရေးော ေန်းစစ်ရလ့လာသူတစ်ဦး၏ အြကံမပု
ြျက်ြှာ “အေပ်သားအစုိးေသည် လံုမြုံ ရေးအရပါ် 
ယင်းတုိကုိ့ယ်ပုိင် အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ေုိြှု ေိှေန်၊ လံုမြုံ ရေး
ြူဝါဒ ြူြကြ်းမပုစုနုိင်ေန်နှင့် လံုမြုံ ရေးေုိင်ော မပဿနာ
ြျားရမေေှင်းောတေင် အစုိးေတစ်ြုလံုးပါဝင်ရသာ နည်း
လြ်းြျားကုိ အသံုးမပုေန်ေန်တုိအ့ရပါ် အရလးအနက် 
ထည့်သေင်း စဉ်းစားသင့်သည်” ေူ၍ မေစ်ပါသည်။၃၆၉ 

ဒီြုိကရေစီစနစ်သုိ ့
ကူးရမပာင်းမြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
တေင်အဓိကအရေးကကီးရသာ

အြျက်ြှာ ရေေးရကာက်ြံ 
ရြါင်းရောင်ြျားအရနမေင့် 

အထက်အြိန ့ကုိ်သာ 
နာြံလုပ်ရောင်တတ်ရသာ 

အေင်အာဏာပုိင်ြျား၏ 
အထက်ြှရအာက်သုိ ့

သေားသည့်ပံုစံ၊ ြက်ထန်လေန်း
သည့်လံုမြုံ ရေး ဗေုိမပုရသာ 

အရလ့အထြျားနှင့် 
သရဘာထားြျားကုိ ရုိးေှင်းစော 

အရြေေက်ြံမြင်း ြမပုေန် 
မေစ်ပါသည်။  

၈၀



 ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်သည် မြန်ြာနုိင်ငံ
တေင်နုိင်ငံရေးနှင့် အုပ်ြျုပ်စီြံြှု အရလ့အထြျားတေင် 
အရမြြံကျရသာ ရမပာင်းလဲြှုြျား မပုလုပ်ေန် လုိအပ်
ရြကာင်းကျယ်မပန ့စ်ော ရေးသားမပုစုြဲ့ပါသည်။ ထုိရေး
သားြျက်ြျားတေင် “ဒီြုိကရေစီ တန်ေုိးြျားနှင့် လူ ့
အြေင့်အရေးြျား” အရပါ်အရလးရပးေန်နှင့် နုိင်ငံကုိ 
အရြကာက်တေား စက်ဝန်းြှ လေတ်ရမြာက်ရစေန် 
လုပ်ရောင်ြှုြျား လုိအပ်ရြကာင်း ြြကာြဏ ပါဝင်
ပါသည်။၃၇၀ စစ်တပ်အုပ်ြျု ပ်ြ့ဲစဉ်အြါက သူြအရနမေင့် 
ထပ်ြါထပ်ြါ အရလးရပးရမပာေုိြဲ့ရသာ အောြှာ ထုိ
သရဘာတေားြျားသည် မြန်ြာနုိင်ငံ၏ အရမြအရန
အရပါ်တေင် အသံုးမပုနုိင်ရြကာင်းနှင့် အသံုးမပုသင့်
ရြကာင်းမေစ်မပီး စစ်တပ်ြှြူ ထုိသရဘာတေားြျား
သည် “အြျ ိုးသားရေး ယဉ်ရကျးြှုကုိ ေန ့က်ျင်
ရြကာင်း” သုိြ့ေုတ် မြန်ြာမပည်သူြျားသည် “ဒီြုိ
ကရေစီနှင့် ြထုိက်တန်ရသးရြကာင်း” ေုိသည့် 
အြျက်ြျားကုိ အရြကာင်းမပ၍ အစဉ်တစုိက် မငင်းေုိ
ရနြဲ့ပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့် ဒီြုိကရေစီနည်းကျ မပုမပင် 
ရမပာင်းလဲြှုြျား စတင်ြှု ြမပုြီ အကန ့အ်သတ် ြေိှ
ရသာ အြျိန်ကာလတစ်ြုကုိ မေတ်သန်းေဦးြည်ေု 
ေုိြဲ့ ြကပါသည်။၃၇၁

 သူြအရနမေင့် လူတစ်ဦးတစ်ရယာက်ြျင်း
စီြှမေစ်ရပါ်လာေန် လုိအပ်သည့် ရမပာင်းလဲြှုြျား
အရပါ် အရလးရပးလာြ့ဲမပီး “စိတ်ဓာတ်ရေးောရမပာင်း
လဲြှုတစ်ြု” မေစ်ကာ အထူးသမေင့် အရြကာက်တေား
ြျားနှင့် အာဏာေှင်စနစ်ရြကာင့် စေဲထင်ကျန်ြဲ့သည့် 
တမြားရသာ စိတ်ပုိင်းေုိင်ောေိစီးြှုြျား၃၇၂ ကုိရကျာ်
လွှားနုိင်ေန် မေစ်ပါသည်။၃၇၃  သုိရ့သာ် ‘သာြန်မပည်သူ’ 
ြျားက နုိင်ငံရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျားကုိ ြည်သုိ ့
ဦးရောင်နုိင်ြည့်အရပါ် အရလးရပးရသာ်လည်း၃၇၄ 
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်၏ ြိန ့ြ်ေန်းြျားနှင့် ရေးသားြှု
ြျားတေင် ထုိက့ဲသုိရ့သာ တန်ေုိးြျားအရပါ် အရမြြံရသာ 
အစုိးေတစ်ြုတည်ရောက်ေန် လုိအပ်သည့် ြူဝါဒရေး
ောနှင့် အေေဲအ့စည်းြျားအတေက် တိကျြုိင်ြာရသာ 
ရမပာင်းလဲြှုြျား အနည်းငယ်သာ ပါေိှရနသည်ကုိ 
ရတေေ့ပါသည်။

 ဤအြန်းတေင် မြန်ြာ၏ အဓိကမေစ်သည့် 
လံုမြုံ ရေးနှင့် တေားြျှတရေး အေေဲအ့စည်းြျားကုိပံု
ရော်ရပးနုိင်သည့် အရလ့အထြျားနှင့်  ယဉ်ရကျးြှု

ြျားကုိ ရလ့လာြှုမပုသေားြည် မေစ်သည်။ အထူးသမေင့် 
ထုိအေေဲအ့စည်းြျား၏ စစ်ပံုသေင်းမြင်းနှင့် ဗေုိမပုရသာ 
လက္ခဏာသေင်မပင်ြျား အပါအဝင် ယင်းတုိအ့ရနမေင့် 
တမြားရသာ ရြါင်းစဉ်ြျားအြကား ကျား-ြရေးော
နှင့်ယဉ်ရကျးြှုေုိင်ော နုိးြကားသတိေိှြှု ြည်ြျှေိှ
သည်တုိကုိ့ ရလ့လာသေားြည် မေစ်သည်။ ထုိအ့မပင် 
လက်ေိှအစုိးေြျားအတေင်းေိှ အောေိှြျား အရနမေင့် 
တည်ေိှရသာ အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျား
ကုိမပုမပင်ရမပာင်းလဲေန် ကကိုးပြ်းြှုြျားကုိ ြည်သည့်
ရနောတေင် ြည်သုိလု့ပ်ရောင်ရနသနည်း သုိြ့ေုတ် 
ြည်သည့်အောကုိ သူတုိသ့ည် အလေယ်တကူ အရြေ
ေက်ြံလုပ်ရောင်ြဲ့ ြကသည် စသည်တုိကုိ့ ေန်းစစ်
ရလ့လာသေားြည်မေစ်သည်။ အြန်းတစ်ြုြျင်းစီတေင် 
တမြားရသာ အရမြအရနြျားြှ ေက်စပ်သည့် သရဘာ
တေားြျားအရပါ် ထင်ေပ်ြှုမပုမြင်းတုိ ့ အပါအဝင် 
မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျား လုပ်ရောင်နုိင်ေန် အလား
အလာေိှရသာ လြ်းရြကာင်းအရပါ် အနည်းငယ်သံုး
သပ်ြျက်ြျား ပါဝင်ပါသည်။

၄. ၁
အေပ်သားဦးရောင်ရသာ 
မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျားအတေက် 
ရောလျင်ရသာအားထုတ်ြှုြျား

 အစုိးေအေေဲနှ့င့် လွှတ်ရတာ်အတေင်းေိှ ရေေး
ရကာက်ြံအေပ်သား ကုိယ်စားလှယ်ြျားသည် လံုမြုံ
ရေးနှင့် တေားြျှတရေး ရမပာင်းလဲြှုအရပါ် အားထုတ်
ြှုြျားတေင် ရေှးရုိးေန်ြှုြျား ေိှရနရသးရသာ်လည်း 
သတိမပုြိရလာက်ရသာ တုိးတက်ြှု တြျ ိုေိှ့လာြဲ့ပါ
သည်။ ပထြဦးစောမေင့် ဥပရဒမပုရေး မပုမပင်ရမပာင်း
လဲြှုြျားအရပါ် ေုိတစ်စသည်တစ်စ အားထုတ်ြှုြျား 
ေိှလာြဲ့ မပီး လွှတ်ရတာ်အတေင်းေိှ ပါတီစံုတုိ၏့ တက်ကကေ
ရသာ ပါဝင်လုပ်ရောင်ြှုြျားလည်း ရတေလ့ာြဲ့ေပါ
သည်။ ဒုတိယအရနမေင့် အစုိးေက ‘ရမပာင်းလဲြှု
အတေက်စံနြူနာ’ အမေစ်ညွှန်းေုိလျက်ေိှရသာ အရထေ
ရထေအုပ်ြျုပ်ရေးဦးစီးဌာနကုိ မပုမပင် ရမပာင်းလဲြှုမပု
မြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ေိှမပီး အနာဂတ်တေင် ထုိကဲ့သုိရ့သာ 

၈၁အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

နည်းလြ်းကုိ အမြားရသာ ဌာနြျားနှင့် ရအဂျင်စီြျား
တေင်အသံုးမပုနုိင်လိြ့်ြည်မေစ်ရြကာင်း ပါးနပ်စောအြကံ
မပုလျက်ေိှပါသည်။ ရနာက်ေက်တေဲ အြန်းြျားတေင်  
လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျား၊ ောဇဝတ်ြှုေုိင်ော တေား
ြျှတရေးစနစ်ြျားနှင့် ရထာက်လှြ်းရေးဌာနြျား၏ 
တိကျရသာ အြန်းကဏ္ဍြျားအရပါ် ပုိြုိအရသးစိတ်
ရသာရလ့လာြှုြျား မပုထားပါသည်။ 

ဥပရဒရေးေေဲ မပဋ္ဌာန်းမြင်းေုိင်ော 
အရမပာင်းအလဲ

 ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှ စတင်၍ လံုမြုံ ရေးနှင့် တေား
ြျှတရေး ကိစ္စေပ်ြျားအရပါ် သက်ရောက်ြှုေိှသည့် 
ထင်ေှားရသာ ဥပရဒမပုရေးေုိင်ော မပုမပင်ရမပာင်းလဲ
ြှုြျားေိှလာြဲ့ မပီး အထူးသမေင့် ယင်းတုိသ့ည် ော
ဇဝတ်ြှုြျား၊ အေပ်သားြျား၏ ရဘးကင်းလံုမြုံ ြှုြျား
နှင့်ေက်စပ်လျက် ေိှပါသည်။ ဥပရဒရေးော အကျ ိုး
ေက်ြျားအရနမေင့် ထုိလုပ်ငန်းစဉ်ြျားသည်  အသစ် 
ရသာစံနှုန်းြျား တည်ရောက်ေန် အကူအညီမေစ်ရစ
ြဲ့ မပီး အေပ်သားြျားက လံုမြုံ ရေးနှင့် တေားြျှတရေး 
အာဏာပုိင်ြျားအတေက် သတ်ြှတ်ြျက်ရဘာင်ြျား 
ြျြှတ်ောတေင် ဦးရောင်ြှုမပုနုိင်ရစေန် အသစ်ရသာ 
အရလ့အထြျားကုိလည်း ြျြှတ်နုိင်ြဲ့ ြကပါသည်။ 

 မငိြ်းြျြ်းစော စုရဝးြေင့်နှင့် မငိြ်းြျြ်းစော စီတန်း 
လှည့်လည်ြေင့်ေုိင်ော ဥပရဒကုိ ၂၀၁၁ ြုနှစ်တေင်  
မပဋ္ဌာန်းြဲ့ပါသည်။  မပင်းထန်၍ ေိနိှပ်ြှုေိှရသာ ယြင်
စစ်အစုိးေ၏ ဥပရဒမပုြှုြျားကုိ အစားထုိးောတေင် 
ကကီးြားရသာ တုိးတက်ြှုြျား ေိှရနရသာ်လည်း ယင်း
သည်အာဏာပုိင်ြျားက အရေးကကီးရသာ လေတ်လပ်ြှု
ြျားကုိရလျာ့ပါးရစေန် ေက်လက်ြေင့်မပုထားလျက် 
ေိှပါသည်။ ညီညွှတ်ရသာ အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း
ြျား၏ရမပာင်းလဲရေးအတေက် လှုပ်ေှားြှုြျား အပါ
အဝင်တစ်ေက်တေင် မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာန၊ စစ်
တပ်တုိ ့ (မပည်ရထာင်စုြက့ံြုိင်ရေးနှင့် ေေံ မ့ေိုးရေးပါတီ
နှင့်အြျားအားမေင့် သရဘာထားတူသည်) နှင့်အမြား
တစ်ေက်တေင် အြျ ိုးသားဒီြုိကရေစီ အေေဲြ့ျုပ်တုိ ့
အြကား ထိပ်တုိက်ေင်ေုိင်ြှုြျားက ထုိဥပရဒကုိ 
၂၀၁၃ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၆ ြုနှစ်တုိတ့ေင် မပင်ေင်ြှုြျား 
မပုလုပ်နုိင်ြဲ့ ြကပါသည်။၃၇၅ 

 NLD ဦးရောင်ရသာ လေတ်ရတာ်သည် ၁၉၇၅ 
ြုနှစ်နုိင်ငံရတာ် ကာကေယ်ရေးဥပရဒ၊ ၁၉၅၀ မပည့်နှစ် 
အရေးရပါ်ရထာက်ပ့ံြှု အက်ဥပရဒြျား အပါအဝင် 
အာဏာပုိင်ြျားက ဧည့်စာေင်း ြတုိင်ထားသည့်ဧည့်
သည်ြျားကုိ “သန်းရြါင်ယံ ရေှာင်တြင် ဝင်ရောက် 
စစ်ရေးမြင်း” လုပ်ရောင်ြေင့်မပုထားမပီး တက်ကကေ
လှုပ်ေှားသူြျား (နှင့် ေြုိင်မပည်နယ်ေိှ ရုိေင်ဂျာြျား) 
ကုိတုိက်ြုိက်ေန် အသံုးမပုြဲ့ရသာေပ်ကေက် သုိြ့ေုတ် 
ရကျးေောအုပ်စု အုပ်ြျုပ်ရေးဥပရဒ၏ အဓိကအြျက်
ြျားကုိ ရုပ်သိြ်းြဲ့ပါသည်။ ေပ်ကေက် သုိြ့ေုတ် ရကျး
ေောအုပ်စုအုပ်ြျုပ်ရေးဥပရဒ  ပယ်ေျက်ြှုကုိြူ မပည်ထဲ
ရေးဝန်ကကီးဌာန၏ သိသိသာသာ အတုိက်အြံမပု
သည့်ြကားြှ လုပ်ရောင်ြဲ့ပါသည်။၃၇၆ 

 နုိင်ငံတကာအကူအညီမေင့် ြူြကြ်းရေးေေဲြဲ့
ရသာ ၂၀၁၄ ြုနှစ် အြကြ်းေက်ြှု တုိက်ေျက်ရေး 
ဥပရဒ၃၇၇သည် အြျားမပည်သူတစ်ေပ်လံုး၏ ရဘးကင်း
လံုမြုံ ြှုအရပါ် အရလးထားသည့် လံုမြုံ ရေးေုိင်ော 
ဥပရဒမပဋ္ဌာန်းြှုြျား ရသြျာရစေန် တတ်စေြ်းရသာ
အေပ်သားြျားနှင့် နီးကပ်စော ပူးရပါင်းရောင်ေေက်ြှု
လုိအပ်ရြကာင်း ရော်မပရနပါသည်။ တစ်ေက်တေင် 
ဥပရဒသည် တေားဥပရဒစုိးြုိးြှုကုိ တစ်ေင့်ပုိြုိမြင့်
ြားရစြဲ့ မပီး ယင်းသည် ြတူကေဲမပားရသာ အြကြ်း
ေက်ြှုြျားအရပါ် ဥရပဒရေးော အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ေုိြှု
ြျားစောနှင့် ထိြုိက်ြံစားေရသာ မပည်သူြျားကုိ ကာ
ကေယ်လုိသည့် အေင့်ြျားကုိ ပေင့်လင်းမြင်သာစော ြျမပ
ထားပါသည်။ ယင်းသည် အရတာ်ရလးတုိးတက်ြှု
ေိှသည်ေုေုိနုိင်မပီး အရြကာင်းြှာ နုိင်ငံရတာ်ရတာ်
ြျားြျားသည် အြကြ်းေက်ြှုဝါဒအရပါ် ရုိးေှင်းစော 
အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ေုိြှုြျား ြေိှြဲ့သည့်အမပင် အနက်ေေင့်
ေန်လည်း ြလုပ်ရောင်ြဲ့ ြကမြင်း တုိရ့ြကာင့်မေစ်ပါ
သည်။ စစ်တပ်သည် မြိြ်းရမြာက်ြှုြျားကုိ တစ်ေက်
သတ်ေန်စော တံုမ့ပန်နုိင်ရသာ အြေင့်အာဏာ ေိှရန
ရသာ်လည်း ယင်း၏ ကာကေယ်ရေးေုိင်ော ကိစ္စေပ်
ြျားကုိ ကုိင်တေယ်ောတေင် တာဝန်ဝတ္တ ေားြျားကုိ ဥပရဒ
မပုမပဋ္ဌာန်းေန် ကကိုးပြ်းြှုတုိင်းသည် အမပုသရဘာ
ရောင်ရသာ ရမြလှြ်းတစ်ြုအမေစ် ရှုမြင်သင့်ပါ
သည်။ အမြားတစ်ေက်တေင် ေဲတပ်ေေဲသ့ည် အာေကန်
ရုိေင်ဂျာ လေတ်ရမြာက်ရေးတပ်၏ ၂၀၁၆ ြုနှစ်နှင့် 
၂၀၁၇ ြုနှစ်ြျားတေင် မပုလုပ်ြဲ့ရသာ တုိက်ြုိက်ြှု
ြျားရနာက်ေက်တေဲအရနမေင့် စစ်တပ်က ရုိေင်ဂျာ

၈၂



မပည်သူြျားအရပါ်  အြကြ်းေက်ြှုမပုမြင်းြျား ေပ်တ့ံ
ေန်ရမပာေုိြဲ့ရသာ ရုိေင်ဂျာ လေတ်ရတာ်အြတ်
ရောင်းကုိ ပစ်ြှတ်ထားသည့်ရနောတေင် ထုိဥပရဒ
ကုိအသံုးမပုေန် ကကိုးပြ်းြဲ့ ြကပါသည်။၃၇၈ အာေကန်
လူြျ ိုး နုိင်ငံရေးသြားြျားသည် ေြုိင်မပည်နယ်တေင်  
ဗုဒ္ဓဘာသာြျားနှင့် ြေတ်စလင်ြျားကုိ ြေဲမြားြှုမပုော
တေင်ထုိဥပရဒကုိ အသံုးမပုေန် ကကိုးပြ်းြဲ့ ြကရသာ်
လည်းထုိဥပရဒတေင် ထုိသုိမ့ပုလုပ်ေန် ြေင့်မပုသည်ေုိ
သည့်အြျက်ြျား ေှင်းလင်းစောပါေိှမြင်း ြေိှရပ။၃၇၉ 

 ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ဇူလုိင်လတေင် ၁၉၉၃ ြုနှစ်ြှ 
ဥပရဒကုိ အစားထုိးသည့် ကရလးသူငယ်အြေင့်အရေး
ြျားေုိင်ော ဥပရဒအသစ်တစ်ြု အတည်မပုနုိင်ြဲ့ပါ
သည်။ ယင်းသည် အရမြြံအြေင့်အရေးြျားကုိ ကာ
ကေယ်ေန်အတေက် စစ်တပ်အပါအဝင် လံုမြုံ ရေးတပ်ေေဲ ့
ြျားအရပါ် တုိက်ရုိက်ကန ့သ်တ်ြှုမပုနုိင်ရသာ  ပထြ
ဦးေံုးရသာ မပည့်စံုသည့် ဥပရဒမပဋ္ဌာန်းြှုတစ်ြုမေစ်
မပီးအလားအလာေိှသည့်  ရကျာ်လွှားနုိင်ြှု တစ်ြုမေစ်ြဲ့
ပါသည်။  ဥပရဒ၏ အြန်း (၁၇) တေင် နုိင်ငံတကာ 
ဥပရဒ၃၈၁ ၌ရော်မပထားသက့ဲသုိ ့ လက်နက်ကုိင်ပဋိပက္ခ
အတေင်း ကရလးသူငယ်ြျားအရပါ် ကကီးရလးရသာ 
အြကြ်းေက်ြှု ပံုစံ (၆) ြျ ိုး၃၈၀ ကုိ မပစ်ြှုအမေစ် မပဋ္ဌာန်း
နုိင်ြဲ့သည်သာြက အသက် (၁၈) နှစ်ရအာက် ကရလး
ြျားကုိ စစ်သားအမေစ် စုရောင်းမြင်းြှ တားမြစ်နုိင်
ြဲ့သည်။ စုရောင်းြဲ့ရသာ အသက်ြမပည့်ရသးသည့်
ကရလးြျားအတေက် ‘ရုပ်ပုိင်းေုိင်ောနှင့် စိတ်ပုိင်းေုိင်
ောမပန်လည် ရကာင်းြေန်ရစေန် မပုစုကုသရေး၊ မပန်
လည်ထူရထာင်ရေးအတေက် လည်းရကာင်း၊ ပညာ 
သင်ြကားရေးအတေက်လည်းရကာင်း၊ လူြှုအသုိင်း
အဝုိင်းအတေင်း မပန်လည်ဝင်ေ့ံ ရပါင်းစည်းနုိင်ရေး
အတေက်လည်းရကာင်း အစီအြံြျား ြျြှတ်မပီး သင့်
ရလျာ်ရသာ အကူအညီြျားရပးေြည်’ ကုိအစုိးေက 
လုပ်ရောင်ေန် လုိအပ်သည်တုိအ့ထိ ပါဝင်ပါသည်။၃၈၂ 
ဥပရဒက မပဋ္ဌာန်းထားသည်ြှာ ဥပရဒြျ ိုးရောက်
ရသာစစ်သည်ြျားသည် စစ်ြံုရံုးတေင် စီေင်ြံေြည် 
မေစ်မပီး စစ်တပ်၏ တေားစီေင်ရေး သီးမြားထားေိှ
မြင်းကုိ ေက်လက်ထိန်းသိြ်းထားေန် မေစ်ပါသည်။ 
သုိရ့သာ်လည်း ယင်းသည် အေပ်သားအေေဲအ့စည်း
ြျားအရနမေင့် စစ်တပ်တေားရံုးြျားပါ လုိက်နာရော်
ရောင်ေြည့် ဥပရဒကုိ မပဋ္ဌာန်းောတေင် ပါဝင်ြေင့်ေြဲ့
ရသာဥပြာတစ်ြု မေစ်ပါသည်။ 

 တုိးတက်ြှု အေိှေံုးမေစ်သည့် တေားြျှတ
ရေးနှင့် လံုမြုံ ရေးေုိင်ော ဥပရဒမပုရေး မပုမပင်ရမပာင်း
လဲြှုလုပ်ငန်းစဉ်ြျား အြျ ိုတုိ့တ့ေင် အေပ်ဘက်အေေဲ ့
အစည်းြျား ပါဝင်ရနြဲ့ ြကရသာ်လည်း ဥပရဒြျား
သည်တစ်ြါတစ်ေံ မပဋ္ဌာန်းနုိင်ေန် ြက်ြဲရလ့ေိှတတ်
ပါသည်။ ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှ စတင်ကာ အြျ ိုးသြီးြျား
အရပါ်အြကြ်းေက်ြှု တားေီးကာကေယ်ရေး ဥပရဒ
ြကြ်းကုိ တက်ကကေလှုပ်ေှားသူြျား ပါဝင်ြှုနှင့်အတူ 
အြျ ိုးသြီးြျား အရမြမပု အေပ်
ဘက်အေေဲအ့စည်းြျား၏ ေိအား
ြျား၊ စိတ်အားထက်သန်ရသာ 
လွှတ်ရတာ် ကုိယ်စားလှယ်ြျား 
အပါအဝင်၊ အစုိးေဝန်ထြ်း
ြျားနှင့် တမြားသက်ေုိင်ော
ပုဂ္ဂို လ်ြျားအားလံုး ညီညွတ်စော 
ပါဝင်ြှုမေင့် ရေေးရနေး မငင်းြံုလာ
ြဲ့ ြကပါသည်။ ထုိဥပရဒြူြကြ်း
ကုိ ၂၀၁၅ ြုနှစ်တေင် ရေးေေဲြဲ့
မပီးယင်းကုိ အတည်မပုနုိင်ြဲ့
ြည်ေုိပါက လင်ြယားအြကား 
ြုဒိန်းြှု ကျူးလေန်မြင်းကုိ ြေင့်
မပုထားသည့် လက်ေိှဥပရဒ၃၈၃

ြျား၏ ရေှးေန်၍ တေားြျှတ
သည်ေု ြေုိနုိင်သည့် မပဋ္ဌာန်း
ြျက်ြျားကုိ အေံုးသတ်ေန် 
အ ရေး ကကီး သ ည့် ရမြ လှ ြ်း
တစ်ြုအရနမေင့် ကုိယ်စားမပုနုိင်ြည်မေစ်သည်။ ထုိ
ဥပရဒြူြကြ်းသည် တြျ ိုရ့သာ အြျ ိုးသြီးအေေဲ ့
အစည်း၃၈၄ ြျားက ရတာင်းေုိရသာ စံနှုန်းြျားကုိ မေည့်
ေည်းနုိင်ြှု ြေိှရသာ်လည်း အိြ်တေင်းအြကြ်းေက်ြှု
ြျား၊ လိင်ပုိင်းေုိင်ော အြကြ်းေက်ြှုြျားနှင့် အလုပ်
ြေင်အတေင်း ရနှာင့်ယှက်ြှုြျား (မပစ်ြှုြျားအတေက် 
မပဋ္ဌာန်းထားရသာ စီေင်ြျက်ြျား အပါအဝင်) ြှအြျ ိုး
သြီးြျားကုိ ကာကေယ်ြှုရပးေန်နှင့် လေတ်ရမြာက်
လာသူြျားကုိ ရေးဘက်ေုိင်ော ပ့ံပုိးြှုြျား ေေိှရစ 
ရေးရသြျာရစေန်အတေက် ကကီးြားရသာ ရမြလှြ်း
တစ်ြုမေစ်လိြ့်ြည် မေစ်ပါသည်။၃၈၅ 

 ထုိဥပရဒသည် အစုိးေအေေဲ ့ အတေင်းတေင် 
ြကန ့ြ်ကာရနမပီး ယင်းအတေက် ရြကညာြျက်ြျား 
လုပ်ရောင်ရန ရသာ်လည်း လေတ်ရတာ်သုိ ့မပန်လည် 

နုိင်ငံတကာအကူအညီမေင့် 
ြူြကြ်းရေးေေဲြဲ့ရသာ
 ၂၀၁၄ ြုနှစ် အြကြ်းေက်ြှု 
တုိက်ေျက်ရေး ဥပရဒသည် 
အြျားမပည်သူတစ်ေပ်လံုး၏ 
ရဘးကင်းလံုမြုံ ြှုအရပါ် 
အရလးထားသည့် 
လံုမြုံ ရေးေုိင်ော ဥပရဒ
မပဋ္ဌာန်းြှုြျား ရသြျာရစေန် 
တတ်စေြ်းရသာအေပ်သား
ြျားနှင့် နီးကပ်စော ပူးရပါင်း
ရောင်ေေက်ြှုလုိအပ်ရြကာင်း 
ရော်မပရနပါသည်။ 

၈၃အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

တံုမ့ပန်ြှုြျားလည်း ြေိှရသးရပ။ ထုိဥပရဒကုိ မပဋ္ဌာန်း
ေန်ြရအာင်မြင်ြှုသည် ၂၀၁၅ ြုနှစ်တေင် မပဋ္ဌာန်း
လုိက်သည့် အြျ ိုးဘာသာသာသနာ ကာကေယ်ေန်ေုိ
သည့်ေည်ေေယ်ြျက်မေင့် အလေန်အြင်း ေေဲရောင်ြှု
ေိှလှသည့် ဥပရဒ (၄) ေပ်ရြကာင့် ကကီးြားရသာ 
ကန ့သ်တ်ြှုြျား မေစ်ရပါ်ရစြဲ့ပါသည်။၃၈၆ ယင်းသည် 
အစုိးေအေေဲ ့ အစည်းြျားအတေင်း ကကီးြားရသာ ကျား-ြ 
ြညီြျှြှု ေိှရနမြင်းနှင့် အြျ ိုးသြီးြျား၏ လုိအပ်ြျက်
ြျားအရပါ်နားလည်ြှု သုိြ့ေုတ် ဦးစားရပးြှု ြေိှမြင်း
တုိအ့မပင် ရေှးရုိးေန်ရသာ ဘာသာရေးေုိင်ော အယူ
အေြျားက ကကီးြားရသာ လွှြ်းြုိးြှု ေိှရနသည်ကုိ 
ထင်ေပ်မပသလျက် ေိှပါသည်။ လူြှုဝန်ထြ်း၊ ကယ်
ေယ်ရေးနှင့် မပန်လည်ရနောြျထားရေး ဝန်ကကီးဌာန
ကထုိလုပ်ငန်းစဉ်ကုိ အစုိးေဘက်ြှရန၍ ဦးရောင်
ြှုမပုရနမပီး ထုိဝန်ကကီးဌာနက အထက်ပါ ဥပရဒကုိ 
၂၀၁၉ ြုနှစ်အတေင်း အတည်မပုနုိင်ြည် မေစ်ရြကာင်း 
ကတိမပုထားြဲ့ပါသည်။၃၈၇ 

 ေုိက်ဘာလံုမြုံ ရေးေုိင်ော ဥပရဒြူြကြ်း
ကုိလည်း မပုစုလျက်ေိှမပီး လေတ်ရတာ်အတေင်း ရေေး
ရနေးြှုြျား မပုလုပ်ြဲ့ကာ မြန်ြာ့စီးပေားရေးကဏ္ဍ တာ
ဝန်ယူြှုေိှရေး အရထာက်အကူမပုဌာနနှင့် ကြ္ဘာ့ဘဏ်
တုိပ့ါဝင်ပါသည်။၃၈၈ အဓိကမငင်းြံုြှုြျားသည် တမြား
နုိင်ငံြျားတေင် မြင်ရတေေ့သည့်အတုိင်း နုိင်ငံရတာ်၏ 
‘လံုမြုံ ရေး’ အကျ ိုးစီးပေားြျားနှင့် တစ်ဦးတစ်ရယာက်
ြျင်းစီ၏တစ်ကုိယ်ရေ အြေင့်အရေးြျားအြကား အား
မပိုင်ြှုြျားအရပါ် ဗေုိမပုလျက်ေိှရြကာင်း ရမပာေုိြှု
ြျားေိှရနပါသည်။၃၈၉ မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာန၏ အေုိ
အေမြန်ြာနုိင်ငံေဲတပ်ေေဲ ့ ဥပရဒတစ်ြုကုိလည်း မပဋ္ဌာန်း
ထုတ်မပန်ြှုမပုေန် နီးကပ်လာမပီမေစ်ရြကာင်း သိေိှေပါ
သည်။၃၉၀ ရနာက်ေံုးအရနမေင့် ြျားမပားလှရသာ တုိင်း
ေင်းသားပါတီြျားသည် လူြျားကုိ တုိင်းေင်းသား
လက်နက်ကုိင်အေေဲအ့စည်းြျား (EAOs) နှင့်ေက်
သေယ်သည်ေုိသည့် စေပ်စေဲြှုမေင့် အမပစ်ရပးောတေင် 
အသံုးမပုရလ့ေိှသည့် တေားြဝင်ရသာ အေေဲအ့စည်း
ြျားဥပရဒကုိ မပင်ေင်ေန် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ြုေိှရန
ရသာ်လည်း ယင်းသည် လက်ေိှအစုိးေသက်တြ်း
အတေင်း အရလးရပးြှုြျားအေ ြေင့်မပုြည်/ြမပုြည်
ေုိသည့်အြျက်ြှာ ေှင်းလင်းြှု ေိှြရနရသးရပ။ 

 မပစ်ြှုေုိင်ော ဥပရဒ၊ ောဇဝတ်ြှုေုိင်ော 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းဥပရဒနှင့် အကျဉ်းရထာင်ဥပရဒ
ြျားကုိ မပင်ေင်ြှုြျားသည်လည်း လေတ်ရတာ်အတေင်း
ရေေးရနေးမငင်းြံုရနေဲမေစ်မပီး မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာန
နှင့်နုိင်ငံရေး အကျဉ်းသားရောင်းြျားမေစ်ြဲ့ မပီး ထုိ
ဥပရဒြျားရအာက်တေင်  အေိနိှပ်ြံ၊  အနုိင်ကျင့်ြံြှု
ြျားကုိ ကုိယ်တုိင်ရတေ ြ့ကုံ ြံစားြဲ့ေသည့် တြျ ိုရ့သာ 
လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားက အဓိကပါဝင်လျက် 
ေိှပါသည်။ ထုိလုပ်ငန်းစဉ်ကုိ မပည်သူရ့ေးော ရကာ် 
ြတီနှင့် တမြားရသာ အေေဲအ့စည်းြျားအရပါ် လွှတ်
ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား၏ ပါဝင်ရောင်ေေက်ြှုြှ တစ်
ေင့်နုိင်ငံရေး အကျဉ်းသားြျား ကူညီရစာင့်ရေှာက်
ရေးအသင်း (AAPP) နှင့်မြန်ြာနုိင်ငံ အြျ ိုးသား  
လူအ့ြေင့်အရေးရကာ်ြေှင်တုိက့ ပ့ံပုိးကူညီလျက်ေိှပါ
သည် (အြန်း ၄.၃ တေင် ေက်လက်ြကည့်ေန်)။

အရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေး ဦးစီးဌာန

 ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီလတေင် အရထေရထေ
အုပ်ြျုပ်ရေး ဦးစီးဌာနသည် အေပ်သားကုိယ်စား
လှယ်ဦးရောင်ရသာ မပည်ရထာင်စု အစုိးေဝန်ကကီး
ဌာနသုိ့ လွှရဲမပာင်းြ့ဲသည်။ ထုိရ့နာက်ဝန်ကကီးဦးြင်းသူ
ကအရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေး ဦးစီးဌာနအား မပုမပင် 
ရမပာင်းလဲြှုမပုေန် ရုိးေှင်းရသာလုပ်ငန်း အစီအစဉ်
တစ်ြုကုိ ြျက်ြျင်းရြကညာြဲ့ပါသည်။၃၉၁ အရထေရထေ 
အုပ်ြျုပ်ရေးဦးစီးဌာနကုိ ‘ရမပာင်းလဲြှုအတေက် စံမပ
နြူနာ’ အမေစ်ရသာ်လည်းရကာင်း မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု
၏အစိတ်အပုိင်းအမေစ် ရသာ်လည်းရကာင်း ညွှ န်းေုိ
ြဲ့ပါသည်။၃၉၂ ယင်းသည် ရေေးရကာက်ြံအစုိးေက စစ်
တပ်၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ြုကုိ ေယူနုိင်ြှုအတေက် 
အရေးပါရသာ ပထြဥပြာတစ်ြုမေစ်မပီး ထုိြှေက်
လက်ရော်မပရနသည်ြှာ “မြင်သာရသာ ရမပာင်းလဲြှု
ကုိယူရောင်လာနုိင်မြင်းမေင့် အြျားမပည်သူ၏ ယံု
ြကည်ြှုကုိ တုိးမြင့်ေေိှလာနုိင်မြင်း” ေုိသည့် မပုမပင် 
ရမပာင်းလဲြှု လုပ်ငန်းစဉ်တေင် လုိအပ်ရြကာင်း ေှင်း
လင်းထားပါသည်။၃၉၃ မပည်နယ်နှင့် တုိင်းရဒသကကီးြျား
ေိှအရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေး ဦးစီးဌာနြှ ဝန်ထြ်းြျား
နှင့်ရေေးရနေးညေနိှိင်ုးြှုြျားကုိ ြျက်ြျင်းေုိသလုိ စတင်
ြဲ့ပါသည်။ ယင်းတုိသ့ည် မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျားအရပါ် 
အရလးရပးြဲ့ မပီး ပံုြှန်အားမေင့် ဌာနနှင့် ရဒသြံ

၈၄



အစုိးေအေေဲကုိ့ ေန ့က်ျင့်ရသာ အဓိကရဝေန်ြှုြျား
အရပါ်ထင်ေပ် နားလည်နုိင်ရစေန် မေစ်သည်။ 

 ဝန်ကကီးသည် အရထေရထေ အုပ်ြျုပ်ရေးဦးစီး
ဌာနအရနမေင့် အြျားမပည်သူကုိ ပုိြုိကုိယ်စားမပုနုိင်
ရသာအဓိကကျသည့်  အြျက် (၃) ြျက်အရပါ် အထူး 
အရလးရပးလျက် ေိှပါသည်။ ပထြတစ်ြျက်ြှာ 
“မပည်သူြျား” နှင့် ရတေေံု့မြင်းြှ သူတုိ၏့ အြကံဉာဏ်
ြျားနှင့် သူတုိ၏့လုိအပ်ြျက်ြျားကုိ မေည့်ေည်းရပး
မြင်းမေင့် အြျားမပည်သူ၏ ပါဝင်ြှုကုိ တုိးမြေင့်လုပ်
ရောင်ေန်မေစ်သည်။ ဒုတိယတစ်ြျက်ြှာ ‘ပုဂ္ဂလိက 
အကျ ိုးြံစားြေင့်ြျားနှင့် အကျင့်ပျက်မြစားြှုတုိကုိ့ 
ေယ်ေှားေန်’ မေစ်မပီးေည်ေေယ်ြျက်ြှာ အကျင့်ပျက်
မြစားြှုတုိက်ေျက်ရေးယူနစ်ကုိ  အရထေရထေအုပ်ြျုပ်
ရေးဦးစီးဌာနရအာက်အတေင်း ေေဲစ့ည်းထားေိှေန် မေစ်
သည်။ တတိယတစ်ြျက်ြှာ ဝန်ထြ်းတစ်ဦးြျင်းစီ 
အတေက်မေစ်မပီး သူတုိအ့ရနမေင့် ‘ြှန်ကန်ရသာစိတ်
ဓာတ်” ေိှေန်၊ အြျားမပည်သူအတေက် အရကာင်း
ေံုးရသာ အကျ ိုးစီးပေားအရပါ် အရမြြံရသာနားလည်
လက်ြံြှုမေင့် မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုအတေက် “သတ္တ ေိှိ” 
မပီးပေင့်လင်းြှု ေိှရစေန် မေစ်ပါသည်။၃၉၄ ဝန်ကကီးက ဝန်
ထြ်းြျားကုိ ညွှ န်ြကားြဲ့သည်ြှာ သူတုိအ့ရနမေင့် 
“တုိင်းေင်းသားြျားနှင့် နီးကပ်စော အလုပ်လုပ်သည့်”၃၉၅ 
အြျိန်တေင် မငိြ်းြျြ်းရေး တည်ရောက်မြင်းအတေက် 
သူတုိ၏့ အြန်းကဏ္ဍကုိ နားလည်ေန် လုိအပ်ရြကာင်း
နှင့်သူတုိသ့ည် ဒီြုိကေက်တစ်ေက်ဒေယ်မပည်ရထာင်
စုတည်ရောက်မြင်း၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ြုမေစ်ရသာ 
ဗေုိထိန်းြျုပ်ြှု ရလျှာ့ြျမြင်းလုပ်ငန်းတေင် အဓိက 
အြန်းကဏ္ဍက လုပ်ရောင်ေြည် မေစ်ရြကာင်းတုိ ့
မေစ်ပါသည်။၃၉၆ 

 တြျ ိုရ့သာ ရလ့လာသူြျားကြူ ထုိရမပာင်း
လဲြှုသည် NLD က “တစ်ြုြုလုပ်ရောင်လျက်ေိှ
သည်” ေုိသည်ကုိ ြဲေန္ဒေှင်ြျားကုိ မပသေန်အရပါ်
ယံလက္ခဏာတစ်ြုသာ မေစ်ရနြည်ကုိ စုိးေိြ်လျက် 
ေိှရနြကရသာ်လည်း ဝန်ကကီးဦးြင်းသူ၏ ရောင်ေေက်
လျက်ေိှရသာ လုပ်ငန်းြျားသည် ယြုအြျိန်အထိ  
အရတာ်ရလးြုိင်ြာမပီး ထိရောက်လျက်ေိှ ရနပါ
သည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ရြလတေင် မပည်နယ်နှင့် တုိင်း
ရဒသကကီးတုိေိှ့ အနည်းေံုး မြိုန့ယ်တစ်ြုကုိ ရေေးြျယ်
မပီးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု လုပ်ငန်းြျားကုိ စြ်းသပ်လုပ်

ရောင်နုိင်ေန် စြ်းသပ်စံမပစီြံကိန်းတစ်ြုကုိ စတင်ြဲ့
မပီးလက်စေဲစာအုပ်အသစ်တစ်ြု ရေးေေဲမြင်း၊ အုပ်ြျုပ်
ရေးပညာေေံ မ့ေိုးြှု သင်တန်းရကျာင်း၏ သင်ရုိးညွှ န်း
တြ်းြျားကုိ အလံုးစံုမပုမပင်
ရမပာင်းလဲရေး ရောင်ေေက်
မြင်း၊ ဝါေင့်ဝန်ထြ်းြျား အပါ
အဝင် ဝန်ထြ်းြျား၏ ‘ရမပာင်း
လဲလုိစိတ်’ အရပါ် ကျွြ်းကျင်
ြှုေုိင်ော ေန်းစစ်ရလ့လာြှု
ြျားကုိ  မပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။၃၉၇

 သုိရ့သာ်လည်း အ
ရထေရထေအုပ်ြျု ပ်ရေး ဦးစီး
ဌာနအတေင်း ကျား-ြ သုိ ့
ြေုတ် တုိင်းေင်းသားလူြျ ိုး
ြျားြျှတစောပါဝင်ြှု ြေိှမြင်း
အရပါ်ရမေေှင်းေန် အစုိးေ၏ 
၂၀၁၇ ြုနှစ် မပည်သူဝ့န်
ရောင်ြှု မပုမပင်ရမပာင်းလဲ
မြင်းအစီအစဉ်တေင် အထူး
အရလးရပး ရော်မပထားရသာ်
လည်း ယင်းတုိကုိ့ယြုအြျိန်
ထိရော်မပလုပ်ရောင်ြှုြျား 
ြေိှရသးပါ။၃၉၈ လက်ေိှတေင် 
နုိင်ငံတစ်ဝန်း၌ အြျ ိုးသြီး
မြိုန့ယ်အုပ်ြျုပ်ရေးြှူးြျား 
ြေိှရသးသကဲ့သုိအ့ြျ ိုးသြီး
ရကျးေောအုပ်စု  အုပ်ြျု ပ်ရေး
ြှူးြျားသည်လည်းအနည်း
ငယ်သာ ေိှရနပါရသးသည်။၃၉၉ 
အရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေး ဦးစီးဌာနအတေင်း ဗြာ
ြေုတ်သူနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ြေုတ်သူြျား၏ အရေ
အတေက်ကုိ ြသိေိှနုိင်ရသာ်လည်း ထုိဌာနတေင် ထင်
ေှားရသာြျန်လှပ်ထားြှုြျား ေိှရနမပီး အြျားအားမေင့် 
ဗြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ြျားသာ အြျားေံုးတာဝန် ထြ်း
ရောင်လျက်ေိှရြကာင်း ထင်မြင်ယူေြှုြျား ေိှရန
ပါသည်။

 တမြားရသာ အရေးကကီးသည့် ရြးြေန်းတစ်ြု
ြှာအရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေး ဦးစီးဌာနသည် လံုမြုံ
ရေးနှင့် တေားြျှတရေး ကိစ္စေပ်ြျားတေင် ယင်းတုိ၏့ 

[ဝန်ကကီးဉီးြင်းသူ] ကြူ
အရထေရထေ အုပ်ြျုပ်ရေးဦးစီး
ဌာနကုိ ‘ ရမပာင်းလဲြှုအတေက် 
စံမပနြူနာ’ အမေစ်ရသာ်လည်း
ရကာင်း၊ မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု၏
အစိတ်အပုိင်းအမေစ်ရသာ်လည်း
ရကာင်းညွှ န်းေုိြဲ့ပါသည်။ 
ယင်းသည် ရေေးရကာက်ြံ 
အစုိးေက စစ်တပ်၏ အစိတ်
အပုိင်းတစ်ြုကုိ ေယူနုိင်ြှု
အတေက် အရေးပါရသာ
ပထြဉပြာတစ်ြု မေစ်မပီး
ထုိြှ ေက်လက်ရော်မပရန
သည်ြှာ "မြင်သာရသာ
ရပါင်းလဲြှုကုိ ယူရောင်လာ
နုိင်မြင်းမေင့် အြျားမပည်သူ၏
ယံုြကည်ြှုကုိ တုိးမြေင့် ေေိှလာ
နုိင်မြင်း" ေုိသည့် မပုမပင်
ရမပာင်းလဲြှုလုပ်ငန်းစဉ်တေင်
လုိအပ်ရြကာင်း
ေှင်းလင်းထားပါသည်။

၈၅အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

အလေတ်သရဘာ အမေစ်ရသာ်လည်းရကာင်း တေား
ဝင်အမေစ်ရသာ်လည်းရကာင်း   ပါဝင်ရနြှုကုိ ေက်လက်
ထိန်းသေားြလားေုိသည့် အြျက်ပင် မေစ်ပါသည်။၄၀၀  
ောဇဝတ်ြှု လုပ်ထံုးလုပ်နည်းဥပရဒေိှ အြန်း (၁၄၄) 
ရအာက်ေိှ အရေးရပါ်အာဏာြျား မပဋ္ဌာန်းမြင်းအတေက် 
တာဝန်ေိှရသာ အဓိကအေေဲအ့စည်းတစ်ြု အမေစ်ေက်
ေိှရနြလား သုိြ့ေုတ် ထုိတာဝန်ြျားသည် စစ်တပ်
ရအာက်ေိှ တမြားရသာအေေဲတ့စ်ြုြု ရအာက်သုိရ့ောက်
ေိှသေားြလား စသည့်ရြးြေန်းြျား ေိှရနပါသည်။၄၀၁ ရနာက်
ရြးြေန်းြျားြှာြူ အရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေးဦးစီးဌာန
သည်ရဒသအတေင်းအေင့်ေိှ လံုမြုံ ရေးဝန်ထြ်းြျား
အရပါ်ညွှန်ြကားြှုြျား မပုရနနုိင်ဦးြလား၊ အရထေရထေ
အုပ်ြျုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ အရေွှအ့ရမပာင်းသည် စစ်
တပ်က တေားရံုးြျားအရပါ် သေယ်ဝုိက်ရသာနည်းမေင့် 
လွှြ်းြုိးနုိင်ရသာ ယင်း၏ အာဏာကုိ ရလျှာ့ြျသေား
နုိင်ြလား၊ အရေးကကီးေံုးတစ်ြုြှာ အရထေရထေအုပ်
ြျုပ်ရေးဦးစီးဌာနသည်  သေယ်ဝုိက်ရသာနည်းမေင့် စစ်
တပ်၏ လက်ရအာက်ြံအမေစ် ေက်လက် ေိှရနြလား 
သုိြ့ေုတ် အသစ်ရသာအေေဲအ့စည်းေုိင်ော ယဉ်ရကျးြှု 
တစ်ြု မေစ်လာြလားေုိသည့် ရြးြေန်းြျား မေစ်ပါ
သည်။ 

 တြျ ိုရ့သာ ရြးြေန်းြျားသည် အရထေရထေ
အုပ်ြျုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၏ အာဏာြျားနှင့် လုပ်ပုိင်ြေင့်
ြျားကုိ ရေးေေဲထားရသာ ဥပရဒ (၁၉) ြု၊ ဥပရဒ
စည်းြျဉ်း (၁၀) ြုနှင့် ဒါဇင်လုိက်ေိှရသာ ရေးြျထား
သည့် အြိန ့စ်ာြျားနှင့် ညွှ န်ြကားြျက်ြျားကုိ မပန်လည်
ေန်းစစ်မြင်းနှင့် မပင်ေင်မြင်းြျားြှ တိကျရသာ 
အရမေြျားေေိှနုိင်ြည် မေစ်ပါသည်။၄၀၂ အရေးကကီးသည်
ြှာတြျ ိုရ့သာ  တေားဝင်အာဏာြျားသည် ဌာနြှ 
တုိက်ရုိက် ကုိင်တေယ်ထားရသာ်လည်း တြျ ိုြှ့ာြူ 
မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာနြှ တေားဝင်ညွှန်ြကားမပဋ္ဌာန်း
ထားရသာအောြျား မေစ်ပါသည်။ တြျ ိုရ့သာ အရမေ
ြျားြှာအေင့်တုိင်းေိှ စစ်တပ်နှင့် အေပ်သားြျား
အြကားပေင့်ပေင့်လင်းလင်း ရေေးရနေးညေနုိှိင်းြှုြျားအရပါ် 
ြျားစောြူတည်မပီး ယင်းသည် အြျိန်နှင့်အြျှ တစ်ေင့်
မပီးတစ်ေင့် ရမပာင်းလဲမေစ်ရပါ်လာြည် မေစ်သည်။

၄.၂
မြန်ြာလက်နက်ကုိင်
တပ်ေေဲြ့ျား

 မြန်ြာလက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျား (တပ်ြရတာ်) 
သည်ေှည်လျားရသာ သြုိင်းရြကာင်းကုိ ပုိင်ေုိင်ထား
သည့်ကကီးြားရသာ အေေဲအ့စည်းတစ်ြု မေစ်မပီးြိြိတုိ ့
အေေဲအ့တေင်း ေယ်စုနှစ်ြျားြကာ တုိးမြင့်တည်ရောက်
လာရသာအယူဝါဒြျားနှင့် ထံုးတြ်းအစဉ်အလာြျား
မေင့်သာ ေပ်တည်လာြ့ဲပါသည်။၄၀၃ ပံုစံအြျ ိုးြျ ိုးမေင့်လာ
ရသာမပင်ပြှ ဝင်ရောက်စေက်ေက်ြှုြျားကုိ စေဲမြဲြုိင်ြာ
စောေန ့က်ျင်လာြဲ့ ြကပါသည်။ အစုိးေ၏ အေပ်သား
ကုိယ်စားလှယ်ြျားဘက်မြြ်းတေင် ြြကာြင် ကာလ
အတေင်း၌ စစ်တပ်ကုိ အမြစ်ပါြကျန် မပုမပင်ရမပာင်း
လဲြှုမပုလုပ်ေန် လှံုရ့ော်ြှုနှင့် ဦးရောင်ြှုြျားလုပ်
နုိင်သည့် အြေင့်အရေးြှာ သူတုိတ့ေင် တကယ်တြ်း 
ေိှြရနရပ။ အလားတူ စစ်တပ်ကုိ ဦးတည်ရသာ 
‘လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေး’ လုပ်ငန်းအစီ
အစဉ်ြျားအတေက် နုိင်ငံတကာြှ ပ့ံပုိးေန် နယ်ပယ်
ြျားေိှြရနရသးရပ။ 

 ြြကာြင် ကာလအတေင်း မေစ်ရပါ်လာြည့် 
ရမပာင်းလဲြှုတုိင်းသည် စစ်တပ်အတေင်းြှသာ ဦးရောင် 
မေစ်ရပါ် လာြည်မေစ်မပီး ထုိရမပာင်းလဲြှုသည် တမြားြှ 
လာရသာညီညီညွတ်ညွတ် ပူးရပါင်းရောင်ေေက်ရသာ 
ေိအားြျား၊ အားရပးလှံုရ့ော်ြှုြျားနှင့် အကူအညီ
ြျားမေင့်သာ မေစ်နုိင်လိြ့်ြည် မေစ်သည်။ စစ်တပ်သည် 
ရြတ်ြီရသာ အေေဲအ့စည်းတစ်ြုမေစ်ရေး အားထုတ်ြှု
ြျားရပါ် ေင်းနီှးမြေပ်နံှြှုကုိ ေက်လက်လုပ်ရောင်လာ
ြဲ့ပါသည် (စာကေက် ၁ ကုိြကည့်ေန်)။ အထူးသမေင့် 
NLD အာဏာေေိှလာမပီး အြျိန်ြှစ၍ စစ်ဦးစီးြျုပ် 
ြင်းရအာင်လိှင်ု၏ ဝိရသသလုပ်ငန်းစဉ်ြျားသည် 
သူကရြါ်ေုိသည့် “အေင့်အတန်းြီစစ်တပ်”၄၀၄ အမေစ်
သုိတ့ပ်ေေဲြ့ျားကုိ အေင့်မြေင့်တင် လုပ်ရောင်လာြဲ့ပါ
သည်။၄၀၅ အြျုပ်အေ သူသည် လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲ ့
ြျား၏ စစ်တပ်စေြ်းေည်ြျားကုိ ရြတ်ြီ၍ နုိင်ငံတကာ 
အေင့်အတန်း ြီတပ်ေေဲတ့စ်ြုအမေစ်သုိ ့ အေင့်မြေင့်
တင်လုပ်ရောင်လျက် ေိှမြင်းကုိ ညွှန်းေုိပါသည်။ ယင်း
တေင်စစ်တပ်၏ နည်းပညာပုိင်းနှင့် သင်တန်းြျား တုိးမြင့်

၈၆



 ၁၉၈၀ ြုနှစ်ြျား ရနာက်ပိုင်းြှ စတင်
ကာလက်နက်ကိုင် တပ်ေေဲြ့ျားက တပ်ေေဲက့ို 
ရြတ်ြီအေေဲ ့ မေစ်လာရေးအရပါ် အဓိကထား 
အရလးရပးလာြဲ့ မပီး ရဒသအတေင်း စစ်တပ်
ြျားနှင့် ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော မပိုင်ဘက်ြျားနှင့် 
တန်းတူမေစ်လာ ေန်မေစ်သည်။၄၁၀ ‘ရနှာင်ကကိုး
ြပါရသာ” ပံ့ပိုးြှုြျားကိုသာ လက်ြံ၍ ကြ္ဘာ့
ပဋိပက္ခဇာတ်ြုံတေင် ြကားရနရေးဝါဒကိုထိန်း
သိြ်းလျက်ေှိရသာ နိုင်ငံတစ်ြုတေင် စစ်တပ်
သည်ယင်း၏ ေည်ေေယ်ြျက်ြျားအရပါ် အရတာ်
ရလးရအာင်မြင်ြှု ေေိှရနြဲ့ပါသည်။၄၁၁ လက်ေိှ
နှစ်ြျားအတေင်း စစ်တပ်သည် ယင်း၏ရလ
တပ်ကို ပုံြှန် တိုးြျဲလ့ာြဲ့ကာ နိုင်ငံမြား
ကုြ္ပဏီြျား၏ ပူးရပါင်းရောင်ေေက်ြှုြျားမေင့် 
ဂျက်ရလယာဉ်ြျားကုိ နုိင်ငံတေင်း တပ်ေင်
မြင်းြျား စတင်မပုလုပ်လာြဲ့သည့်အမပင် တင့်
ကားြျား၊ ဒံုးရလာင်ြျာြျားနှင့် ြျားမပားလှ
ရသာလက်နက်ငယ်ြျားနှင့် အရပါ့စားလက်
နက်ြျား တည်ရောက်တပ်ေင်မြင်းြျားကို
လည်းမပုလုပ် လာြဲ့ပါသည်။၄၁၂ စစ်တပ်သည် 
အနည်းေံုး စစ်သ င်္ရဘာကကီး (၃) စီး (၂ ြုြှာ 
အြျ ိုးအစား တူပါသည်) ကိုတည်ရောက်
ြဲ့ မပီး ယင်းတိုသ့ည် ၂၀၀၈၊ ၂၀၁၄ နှင့် ၂၀၁၅ 
ြုနှစ်တိုတ့ေင် အသီးသီး တာဝန်ထြ်းရောင်
ြှုြျား စတင်ြဲ့သည့်အမပင် ေျက်သ င်္ရဘာြျား၊ 
အမြန်တုိက်ြုိက်ရေး ရေယာဉ်နှင့် အမြားရသာ 
စစ်ရေယာဉ်ြျားအားလည်း တည်ရောက်ြဲ့
ြကပါသည်။၄၁၃ 

 ဤစေြ်းေည်ြျားကို မပသေန်အတေက် 
စစ်တပ်သည် လက်ေိှနှစ်ြျားတေင် ြျားစောရသာ 
စစ်ရေးရလ့ကျင့်ြှုြျားကို စီစဉ်မြင်း၊ ပါဝင်
မြင်းြျား လုပ်ရောင်လာြဲ့ မပီး ၂၀၁၈ ြုနှစ၄်၁၄

တေင်နှစ်ရပါင်း ၂၀ အတေင်းပထြဦးေုံးရသာ  

စာကေက် ၁ - 
ရြတ်ြီတပ်ြရတာ်တစ်ေပ် 
တည်ရောက်ရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်

လုပ်ရောင်ြှုြျား ပါဝင်သည့်အမပင် ဦးသန်းရေွှက 
၁၉၉၀ မပည့်နှစ်ြျားတေင် အစမပုလုပ်ရောင်ြဲ့ရသာ  
ရြတ်ြီတုိးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ ကျယ်မပန ့စ်ော 
ေက်လက် လုပ်ရောင်လာမြင်းသာ မေစ်ပါသည်။  
တပ်ြရတာ်၏ လက်နက်ကိေိယာ၊ ကျွြ်းကျင်ြှု၊  အယူ
ဝါဒနှင့် ဦးစားရပးြျားသည် တစ်ေင့်မပီးတစ်ေင့် 
အေက်ြမပတ် ရမပာင်းလဲလာရသာ်လည်း နုိင်ငံ၏ 
ဒီြုိကရေစီစနစ်သုိ ့ အသေင်ကူးရမပာင်းမြင်း လုပ်ငန်း
စဉ်၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ြု အရနမေင့် ကျယ်မပန ့မ်ပည့်
စံုရသာ မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျား အစမပုလုပ်ရောင်
နုိင်ေန် တိကျသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြျား ေိှြရနြဲ့ရပ။ 
စင်စစ်တပ်ြရတာ်သည် ရမပာင်းလဲြှု၏ ကုိယ်စား
လှယ်တစ်ဦးအမေစ်ထက် ယင်းသည် ယံုြကည်စိတ်
ြျေမပီး တည်မငိြ်ြှုကုိ ထိန်းသိြ်းရသာ အဓိကအေေဲ ့
အမေစ်သာ ြိြိကုိယ်ကုိ ရှုမြင်လျက်ေိှပါသည်။ 

 ြင်းရအာင်လိှင်ုအရနမေင့် အြါအားရလျာ်စော 
“ပညာေှင်ေန်ြှု”၄၀၆ ေုိသည့် အသံုးအနှုန်းကုိ အသံုးမပု
ြဲ့ရသာ်လည်း သူအ့ရနမေင့် လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျား
သည်အေပ်သားကုိယ်စားလှယ်ြျား၏ သတ်ြှတ်ဦး
ရောင်ြှုမေင့် ရော်ရောင်လျက်ေိှရသာ  ရပါ်လစီြျား
ကုိလုိက်နာ၍ နုိင်ငံရေးနှင့် ကင်းေှင်းရသာ စစ်တပ်
တစ်ြုမေစ်ေြည်ေုိရသာ အရနာက်တုိင်းပညာရေး 
အယူအေမေစ်သည့် “ပညာေှင်ေန်ရသာ” အေေဲ၄့၀၇

မေစ်လာနုိင်ေန်ေုိသည့် ညွှ န်းေုိြှုြျ ိုး ြမပုလုပ်ြိေန်
ဂရုစုိက်လာြဲ့ပါသည်။၄၀၈ ထုိအ့မပင် သူ၏လုပ်ငန်းစဉ်
တေင်လူအ့ြေင့်အရေးြျား သုိြ့ေုတ် နုိင်ငံတကာလူသား
ြျင်းစာနာရထာက်ထားြှု ဥပရဒတုိအ့ရပါ် တိကျသည့် 
အရလးရပးြှုြျား ပါဝင်ြှု ေိှြရနရပ။၄၀၉

 NLD ၏ ၂၀၁၅ ြုနှစ် ရေေးရကာက်ပေဲေုိင်ော 
ရြကညာစာတြ်းတေင် ‘တပ်ြရတာ်သည် ဒီြုိရကရေစီ 
ကျင့်စဉ်ြျားကုိ ကာကေယ်မေည့်ေည်းရပးရသာ ဂုဏ်
သိက္ခာေိှသည့် အင်အားစုမေစ်ေြည်’ ေုရော်မပထားပါ
သည်။ ထုိတပ်ြရတာ်သည် ‘မပည်သူတုိ၏့ ယံုြကည် 

အေေဲသံု့းေေဲပ့ါ ရလ့ကျင့်ြှုတေင် ပါဝင်ြဲ့ကာ ၂၀၁၉၄၁၅ 
ြုနှစ်၊ ြတ်လတေင်လည်း ရေတပ်ရလ့ကျင့်ြှုြျား 
အပါအဝင် ၂၀၁၈ ြုနှစ်တေင် အိန္ဒိယနှင့် ပူးရပါင်း
ရလ့ကျင့်ြှုြျားစောကိုလုပ်ရောင်ြဲ့ပါသည်။၄၁၆ 

၈၇အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

အားကုိးရလးစားရသာ တပ်ြရတာ် မေစ်ရမြာက်ရေး
ြူအရပါ် ေပ်တည်ရောင်ေေက်ြည်’ ေုိသည့်အြျက်
အရပါ် ဝန်ြံကတိမပုထားပါသည်။ သုိရ့သာ် NLD 
သည် စစ်တပ်မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုအတေက် ယင်းတုိ ့
တေင်ြည်သုိရ့သာ ဦးစားရပးြှုြျား ေိှရနသည်ကုိ ယြု
နှစ်ြျားအတေင်း အလေန်နည်းရသာ အြျက်အလက်
ြျားကုိသာရတေရ့နေပါသည်။

မပည်တေင်းလက်နက်ကုိင် ပဋိပက္ခြျား

 ရသာင်းကျန်းြှု တုိက်ေျက်ရေး အစီအစဉ်
သည်တမြားရသာ စစ်တပ်စစ်ေင်ရေး အြျ ိုးအစား
ြျားထက် မြန်ြာနုိင်ငံေိှ မပည်သူြျားကုိ ပုိြုိတုိက်ရုိက်  
ထိြုိက်ရစလျက် ေိှပါသည်။ အရြကာင်းြှာ စစ်တပ်
သည်တမြားရသာ လက်နက်ကုိင်အေေဲြ့ျားကုိ ပ့ံပုိး
နုိင်သည်ေု ယူေရသာလူြျားအရပါ် ပံုြှန်အားမေင့် 
ပစ်ြှတ်ထားရလ့ ေိှမြင်းရြကာင့် မေစ်ပါသည်။ အေပ်
သားြျားအရပါ် ေက်ေံမပုြူမြင်းနှင့် လူအ့ြေင့်အရေး 
ြျ ိုးရောက်ြှုေုိင်ော စေပ်စေဲြှုြျားြှလေဲမပီး လက်ေိှစစ်
တပ်၏ ြျဉ်းကပ်ပံုြျားသည် ထိရောက်ြှု ြေိှရြကာင်း 
ရုိးေှင်းစော သက်ရသမပလျက် ေိှပါသည်။ ယင်းတုိ၏့ 
ြျဉ်းကပ်ပံုသည် ပဋိပက္ခကုိ ပုိြုိတုိးမြင့်ရစမြင်းနှင့် 
ေှည်ြကာရစမြင်းတုိ ့မေစ်ရပါ်ရစသည့်အမပင် ပဋိပက္ခ
ရဒသြျားအတေင်းေိှ မပည်သူြျား၏ လံုမြုံ ရေးနှင့် 
တစ်ြါတစ်ေံ  နုိင်ငံရတာ် လံုမြုံ ရေးကုိလည်း မြိြ်း
ရမြာက်လျက် ေိှပါသည်။ 

 ၁၉၈၀ မပည့်နှစ်ြျားရနာက်ပုိင်းြှ စတင်၍ 
တပ်ြရတာ်၏ ေက်စပ်လွှြ်းမြုံ ရနရသာ ြောဗျူ ော 
တစ်ြုြှာ တုိင်းေင်းသား လက်နက်ကုိင်အေေဲအ့ြျား
စုနှင့် အပစ်ြတ်ေပ်စဲြှုြျား လက်ြှတ်ထုိး ထိန်းသိြ်း
လာြဲ့ မြင်းမေစ်သည်။ တစ်ကကိြ်တေင် အေေဲအ့နည်း
ငယ်နှင့်သာ တုိက်ြုိက်မြင်းက ထုိအေေဲြ့ျား အလေန်
အင်အားကကီးထေားလာြှုနှင့် နယ်ရမြြျဲြ့ှု ြျားြမေစ်
ရစေန် ရမြာက်ရသေေ့ာသီြျားတေင် အေေဲြ့ျားအရပါ် 
မပင်းထန်ရသာ စစ်ေင်ရေးြျားမေင့် ပစ်ြှတ်ထား 
တုိက်ြုိက်ြ့ဲပါသည်။ ထုိစစ်ေင်ရေးြျား၌ ၁၉၆၀ မပည့်
နှစ်ြျားတေင် တည်ရောက်လာြဲ့ရသာ ြောဗျူော
ေုိင်ော သရဘာတေားြျားအား မဗိတိသျှနှင့် ဂျပန်
တုိ၏့ရမြလှန်စနစ်အရပါ် အရမြြံရသာ နည်းလြ်း
ြျားကုိ အသံုးမပုလာြဲ့ ြကပါသည်။  ထုိစစ်ေင်ရေး

ြျားသည် လက်နက်ကုိင်အေေဲြ့ျားကုိ ပ့ံပုိးသည်ေု 
ယူေရသာ လူထုြျားကုိ ပံုြှန်အားမေင့် ပစ်ြှတ်ထား
ြဲ့ ြကကာ ယင်းတုိကုိ့ သတ်ြှတ်ထားရသာ  ရဒသြျား
သုိရ့ေွှ ရ့မပာင်းရစမြင်း သုိြ့ေုတ် အင်အားသံုး ေှင်း
လင်းမြင်းြျား မပုလုပ်ြဲ့ ြကပါသည်။ 

 ြျ ိုးေက်ြျားစောြှ သန်းြျီရသာ မပည်သူြျား
သည်ရနေပ်စေန ့ြ်ော ြဲ့ ြကေမပီး ြရေတေက်နုိင်ရသာ 
ရထာင်ရပါင်းြျားစောရသာ မပည်သူြျားလည်း သတ်
မေတ်ြံြဲ့ ြကေမြင်း သုိြ့ေုတ် မပင်းထန်ရသာ အြကြ်း
ေက်ြှုြျားကုိ ြံစားြဲ့ ြကေပါသည်။ ရဒသြံနှင့် နုိင်ငံ
တကာ အေေဲအ့စည်းြျားသည် လူအ့ြေင့်အရေး ြျ ိုး
ရောက်ြှုြျားကုိ ‘စနစ်တကျ’ ြှတ်တြ်းတင်ြှုြျား 
လုပ်ရောင်ပါသည်။ 

 တပ်ြရတာ်သည် ပံုြှန်အားမေင့် ရကျးေော
ြျားကုိ ြီးရိှု ့မြင်း၊ အြျ ိုးသြီးြျားကုိ ြုဒိန်းကျင့်မြင်း၊ 
ရသာင်းကျန်းသူြျားကုိ ပ့ံပုိးြှုမပုသည်ေုိသည့်  စေပ်စေဲ
ြှုြျားမေင့် အြျ ိုးသားြျားကုိ နိှပ်စက်ညေဉ်းပန်းမြင်း  
မပည်သူတုိ၏့ အစားအစာ သုိရလှာင်ရံုြျားကုိ ေျက်
ေီးြဲ့ မြင်း၊ အေပ်သားြျား ရနထုိင်ောနှင့် လယ်
ယာြင်းြျားတေင် ရမြမြေု ပ်ြုိင်းြျားရထာင်မြင်း၊  တမြား
ရသာစံတင်ရလာက်သည့် အြကြ်းေက်ြှုပံုစံြျားကုိ  
ကျူ းလေန်မြင်းတုိေိှ့ြ့ဲရြကာင်း ရတေေိှ့ေပါသည်။၄၁၈ ထုိက့ဲ
သုိရ့သာြျ ိုးရောက်ြှုြျားသည် အြျားအားမေင့် စစ်
တပ်၏ ရမြမြန်တပ်ြကကီး (၁၀) ြုနှင့် ပံုြှန်အားမေင့် 
ေက်စပ်လျက် ေိှြဲ့ ြကမပီး ယင်းတုိသ့ည် ရေေလ့ျား
တပ်ေေဲြ့ျားမေစ်ကာ ထုိတပ်ြတစ်ြုြျင်းစီတေင်  ရမြလျင်
တပ်ေင်း (၁၀) ြုစီပါဝင်ြကသည့်အမပင်  အထူးသမေင့်  
ရသာင်းကျန်းြှု တုိက်ေျက်သည့် စစ်ေင်ရေးြျား
အတေက်အရမြာက်တပ်ေေဲြ့ျားကုိပါ တပ်ေင်ထားပါ
သည်။ ယင်းတုိကုိ့ ပံုြှန်အားမေင့် ‘နယ်ရမြေှင်းလင်း
မြင်းစစ်ေင်ရေးြျား’ တေင်အသံုးမပုရလ့ေိှမပီး အေပ် 
သားြျားနှင့် စစ်သားြျားကုိ ရသာင်းကျန်းြှုြျားြီှ
တည်မေစ်ပေားလျက်ေိှရသာ သတ်ြှတ်ရနောြျားြှာ 
ရြာင်းထုတ်နုိင်ေန် မေစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်ြျင်းစီတေင် 
မေစ်ပေားြဲ့ရသာ ထုိပဋိပက္ခြျားတေင် ရသေံုးြဲ့ရသာ 
သုိြ့ေုတ် ထိြုိက်ဒဏ်ော ေေိှြဲ့ရသာ မြန်ြာစစ်သား
ြျားစုစုရပါင်း၏ အရေအတေက်သည် ြသိေိှေရသာ်
လည်းကကီးြားရသာ ဝန်ထုတ်ဝန်ပုိးတစ်ြု အမေစ်ကုိယ်
စားမပုလျက် ေိှပါသည်။  

၈၈



 အနည်းေုံး ဒုတိယကြ္ဘာစစ်ြှစတင်
ကာရဒသအတေင်း ရပါ်ရပါက်လာရသာ မပည်
သူစ့စ်အေံတပ်ြျားသည် ဗေုိကေပ်ကဲြှုရလျာ့
နည်းမပီး စစ်တပ်ရြါင်းရောင်ြျားက တည်
မငိြ်ရေးနှင့် ထိန်းြျုပ်ရေးြျား ေက်လက်
တည်ေှိနိုင်ရေး ပံ့ပိုးရသာ အဓိကအစိတ်
အပိုင်းတစ်ြု မေစ်လာြဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၀ မပည့်
နှစ်ြျား ရနာက်ပိုင်းြှစတင်၍ စစ်တပ်သည် 
တေားဝင်မေစ်သည့် အေန်တပ်ြျား သိုြ့ေုတ် 
ရဒသြံကာကေယ်ရေး အေေဲင့ယ်ြျား တည်
ရထာင်မြင်းြျား စတင်ြဲ့ ြကပါသည်။ ယင်း
တို၏့ သစ္စာေှိြှုကုိ ေေှိရစေန် ယင်းတိုက့ို စီး
ပေားရေးနှင့် ကုန်သေယ်ရေး အြေင့်အရေးြျား 
ပံ့ပိုးရပးြဲ့ပါသည်။ အြျားစုရသာ အေေဲြ့ျားြှာ  
တုိင်းေင်းသားလက်ကုိင် အေေဲအ့စည်းရောင်း
ြျားမေစ်ြကမပီး အကျ ိုးစီးပေားြျား အတေက် 
ယင်းတုိက့ မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျား မပုလုပ်ေန် 
သရဘာတူညီြဲ့ ြကပါသည်။ ကိစ္စရတာ်ရတာ်
ြျားတေင် ယင်းတိုသ့ည် ြိြင်အေေဲအ့စည်း
ြျားြှ  ြေဲထေက်လာရသာ တစ်ဦးြျင်းရြါင်း
ရောင်ြျားက ေေဲစ့ည်းြဲ့ ြကမြင်း မေစ်ပါသည်။ 
ေလဒ်တစ်ြုအရနမေင့် ယင်းတို၏့ အဓိကေေဲ ့
စည်းတည်ေှိြှုြှာ တိကျရသာ လုံမြုံ ရေး
တာဝန်ြျား မေည့်ေည်းရပးမြင်းထက်  တိုက်
ြိုက်ြှုကို ရိုးေှင်းစော ေပ်တန ့်ေန်နှင့် လက်နက်
ကိုင်ေန ့်ကျင်ြှုြျား အားရလျာ့သေားရစေန် 
မေစ်ပါသည်။ 

 လက်ေိှတေင် အနည်းေံုး နယ်မြားရစာင့်
တပ်ေေဲ ့ (BGF) (၂၃) နှင့် အနည်းေုံး မပည်သူ ့
အေန်တပ် (PMF) (၁၅) ြုေှိရနသည်သာြက 
ရသးငယ်ရသာ ‘မပည်သူစ့စ်ြျား’ ြှာောနှင့်ြျီ 
ေှိရနြကပါသည်။ BGF နှင့် PMF ြျားကို 
၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပုံ အရမြြံဥပရဒသို ့ကူး
ရမပာင်းရသာ အစိတ်အပိုင်းအရနမေင့် ၂၀၀၉

စာကေက် ၂ - 
နယ်မြားရစာင့်တပ်ေေဲြ့ျား၊ မပည်သူ ့အေံ
တပ်ြျားနှင့် ‘စီးပေားရေးေေံ မ့ေိုးြှု”

ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ မပည့်နှစ်ြျားတေင် ေေဲစ့ည်းြဲ့ 
ြကပါသည်။ ထုိအြျိန်ေိှ  အပစ်ြတ်ေပ်ထားရသာ  
တုိင်းေင်းသားလက်နက်ကုိင်အေေဲအ့စည်းြျား
အားလံုးကုိ မြန်ြာ့စစ် တပ်ြရတာ်၏အြိန ့ရ်အာက်
သုိလ့ာရောက်ြကေန် အြိန ့ရ်ပးြဲ့ပါသည်။ အြျား
စုြှာ မငင်းေုိြဲ့ ြကမပီး နုိင်ငံ၏ ရမြာက်ပုိင်းတေင် 
ပဋိပက္ခြျား ကျယ်မပန ့စ်ော ရပါ်ရပါက်လာမြင်းသုိ ့
တေန်းပုိြ့ဲ့ပါသည်။  မပန်လည်ေေဲစ့ည်းြဲ့ရသာ အေေဲ ့
ြျားသည် ပံုြှန်အားမေင့် စီးပေားရေးလုပ်ရောင်
လာြဲ့ ြကမပီး အြျ ိုရ့သာအေေဲြ့ျားကုိ ထိန်းြျုပ်ေန်
ြှာမြန်ြာစစ်တပ်အတေက်ပင်လျှင် ြက်ြဲြှုြျား 
ေိှလာကာ ရဒသြံအေပ်သား အာဏာပုိင်ြျား
အတေက်ြူ ပုိြုိြက်ြဲနုိင်ပါသည်။၄၁၉  

 နယ်မြားရစာင့် တပ်ေေဲတ့စ်ြုစီတေင်တပ်သား 
(၃၂၆) ဦးနှင့် မြန်ြာစစ်တပ်အောေိှနှင့် ောထူး
တူရသာ ပ့ံပုိးသူစစ်သား (၃၂) ဦးြှာ ပံုြှန်အားမေင့် 
ပါေိှြကပါသည်။ PMF ြျားသည် မြန်ြာစစ်တပ်၏ 
အြိန ့ရ်အာက်တေင် ေိှရနရသာ်လည်း ကကီးြား
ရသာ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ြျုပ်ြေင့်ကုိ ေက်လက်ထိန်း
သိြ်းထားမပီး ယင်းတုိနှ့င့် ောထူးတူရသာ မြန်ြာ
စစ်တပ်အောေိှြျားလည်း ပါဝင်မြင်းြေိှရပ။ တြျ ို ့
ရသာအေေဲင့ယ်ြျားသည် ရဒသြံတုိင်းေင်းသား 
နုိင်ငံရေးပါတီြျား သုိြ့ေုတ် တစ်သီးပုဂ္ဂလနုိင်ငံ
ရေးသြားြျားနှင့် တုိက်ရုိက်ြျိတ်ေက်ြှုြျား ေိှ
ရနတတ်ကာ ထုိနုိင်ငံရေးသြားြျားသည် အြှန် 
တကယ်လေတ်လပ်စော ေပ်တည်သူြျား မေစ်သလုိ  
စစ်တပ် ရကျာရထာက်ရနာက်ြံ ြက့ံြုိင်ေေံ မ့ေိုးတုိး
တက်ရေးပါတီ၏ လက်ရဝြံြျား မေစ်ရနတတ်
ပါသည်။၄၂၀ ထုိမပည်သူစ့စ်ြျားထဲြှ ရကာင်းြါးမပည်သူ ့
စစ်သည် တပ်ြရတာ်နှင့် ၁၉၉၁ ြုနှစ်ြှ စတင် 
ြောြိတ်ေေဲြ့ဲ့ပါသည်။ ထုိအေေဲသ့ည် အာေှပစိေိတ်
ရဒသအတေင်း နှစ်စဉ် ြန ့ြှ်န်းရမြ အရြေိကန်ရဒါ်လာ 
၃၀.၃ နှင့် ၆၁.၄ ဘီလီယံ တန်ေုိးေိှ စိတ်ကကေရေး
မပားကူးသန်းရောင်းဝယ်ြှုကုိ လုပ်ရောင်လျက်ေိှ
ပါသည်။၄၂၁

 စစ်တပ်တစ်ြု၏ အမြင်ြှာ တုိင်းေင်းသား 
လက်နက်ကုိင် အေေဲအ့စည်းြျားကုိ ထိန်းသိြ်းထား
မပီးယင်းတုိက့ အဓိကကျရသာ မြိုြ့ျားတေင် နုိင်ငံ၏ 

၈၉အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

အဓိကကျြှုကုိ စိန်ရြါ်ြှု မပုရနမြင်း သုိြ့ေုတ် အြျား
စုရသာ သဘာဝအေင်း အမြစ်ြျားနှင့် ကုန်သေယ်ရေး 
လြ်းရြကာင်းြျားကုိ  ထိန်းြျုပ်နုိင်ရသာ ယင်းတုိ၏့ 
အေည်အရသေးြျားကုိ တားေီးေန်အတေက် စစ်တပ်
တေင်တာဝန်ေိှသည်ေု ယူေမြင်း မေစ်သည်။ သုိရ့သာ်  
လက်ေိှ ေယ်စုနှစ်ြျားအတေင်း ကကီးြားရသာ လက်
နက်ကုိင်အေေဲအ့စည်းြျားသည် ကျရှံုးြဲ့ မြင်း ြေိှြဲ့
သည်ြှာ ထင်ေှားသည့်အမပင် ရှံုးနိြ့်ြဲ့ရသာ အေေဲင့ယ်
ြျားသည်လည်း တပ်ေေဲြ့ျား မေုတ်သိြ်းြှု မပုလုပ်ြဲ့
မြင်းြေိှသရလာက် ေှားပါးမပီး ယင်းတုိ၏့ တုိက်ြုိက်
ရေးသြားြျားသည် တမြားရသာ အေေဲြ့ျားနှင့်သေား
ရောက်ပူးရပါင်းေန် သုိြ့ေုတ် အေေဲအ့သစ်ြျား ေေဲစ့ည်း
မြင်းမေင့် မပန်လည်ေပ်တည်လာ ြကပါသည်။ ယင်း
အြျိန်အရတာအတေင်း မြန်ြာအစုိးေအရပါ် ြယံု
ြကည်ြှုြျားသည် တုိးမြင့်လာြဲ့ မပီး ထိြုိက်ြှုြံစား 
ေရသာရဒသြျားေိှ မပည်သူြျားသည် လက်နက်ကုိင်
တပ်ေေဲြ့ျား သုိြ့ေုတ် မပည်သူစ့စ်ြျားကုိ ပ့ံပုိးမြင်း၊ 
ေေဲစ့ည်းမြင်းကသာ ယင်းတုိကုိ့ ကာကေယ်ြှုရပးနုိင်
သည့်တစ်ြုတည်းရသာ နည်းလြ်းအမေစ် လက်ြံ 
ယံုြကည်လာြဲ့ ြကပါသည်။  တပ်ြရတာ်၏  စစ်ေင်
ရေးြျားသည် အိြ်နီးြျင်းနုိင်ငံြျားသုိ ့ ရေွှ ရ့မပာင်းရန
ထုိင်ြှုကုိ ကကီးြားစော မေစ်ရပါ်ရစြဲ့ မပီး အြျိန်ကာလ 
ြကာမြင့်လာသည်နှင့်အြျှ   အသစ်ရသာ  ြောဗျူော 
ကျသည့် စိန်ရြါ်ြှုြျား ရပါ်ရပါက်လာြ့ဲပါသည်။  အထူး 
သမေင့် ပစ်ြှတ်ထားြံေရသာ တုိင်းေင်းသားလူြျ ိုး
ြျားက မပည်ပရောက် လူထုြျားသည် နုိင်ငံတကာ 
ြောြိတ်ြျား၏ အကူအညီြျားေယူကာ  မြန်ြာ
အစုိးေကုိ နုိင်ငံတကာြှ ရလးနက်ရသာ အရေးယူ
ြှုြျားလုပ်ရောင်ေန် လှုပ်ေှားရတာင်းေုိြ့ဲြကပါသည်။  

 ၂၀၁၆ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ြုနှစ်ြျား၌  ေြုိင်
မပည်နယ်အတေင်း မပုလုပ်ြဲ့ရသာ စစ်တပ်စစ်ေင်ရေး
ြျားသည် မြန်ြာအစုိးေအတေက် ကကီးြားမပီး  ြောဗျူ ော
ကျရသာစိန်ရြါ်ြှုြျားကုိ ေန်တီးရပးြ့ဲသည်။ ယင်းသည် 
အစုိးေနှင့် စစ်တပ်၏ နုိင်ငံတကာ ေက်ေံရေးကုိ  
ပျက်စီးရစြ့ဲရံုသာြက တစ်သန်းနီးပါးရလာက်ေိှသည့် 
ဒုက္ခသည်ြျားကုိ ထေက်ြောသေားရစြဲ့ မပီး ယင်းတုိသ့ည် 
ဘင်္ဂလားရဒ့ြျ်နုိင်ငံ နယ်စပ်အနီးတေင် ပိတ်ြိရနကာ 
အိြ်နီးြျင်း၏ ေန ့က်ျင်ြှုြျားကုိ တုိးမြင့်ြံစားလာရန
ေပါသည်။ ရုိေင်ဂျာလူထုနှင့် နုိင်ငံတကာအစ္စလြ်ြစ် 
အစေန်းရောက် ကေက်ေက်ြျားနှင့် ြျိတ်ေက်ြှု ေိှသည် 

သုိြ့ေုတ် အာေကန်ရုိေင်ဂျာ လေတ်ရမြာက်ရေးတပ်
ြျားနှင့် ြျိတ်ေက်ြှုေိှရနသည် ေုိမြင်းသည် ြုိင်ြာြှု 
ရတာ်ရတာ်ရလး ြေိှသည်ကုိ ရတေေ့ရသာ်လည်း ထုိ
ြျိတ်ေက်ြှုြျား ရပါ်ရပါက်လာနုိင်သည့် အန္တောယ် 
သည်အေင်ကထက် မြင့်တက်လာလျက် ေိှပါသည်။ 
အရြကာင်းြှာ ရေွှ ရ့မပာင်းြဲ့ေရသာ လူထုအြကားေိှ 
နက်ရိှင်ုးရသာ ြရကျနပ်ြှုြျားနှင့်အတူ သူတုိ၏့ 
အကျပ်အတည်းြျားအရပါ် နုိင်ငံတကာ၏  အရလး
ရပးအာရံုစုိက်ြှုကုိ ြျားစောေေိှ ထားမြင်းတုိရ့ြကာင့် 
မေစ်ပါသည်။ 

 စစ်တပ်က နုိင်ငံရေးရေေးရနေး ညေနိှိင်ုးြှုြျား
ကုိလုပ်ရောင်ေန် ေန္ဒြေိှရနရသးသည့် အတေက် 
အပစ်ေပ်အေေဲြ့ျားနှင့် မပည့်စံုြုိင်လံုရသာ မငိြ်းြျြ်းရေး 
သရဘာတူညီြှုြျား ရအာင်မြင်စော ေယူနုိင်မြင်း ြေိှ
ရသးရပ။ ယင်းအစား ထုိအေေဲြ့ျားကုိ မပည်သူအ့ေန်
စစ်တပ်ေေဲြ့ျားနှင့် နယ်မြားရစာင့်တပ်ေေဲြ့ျား အမေစ် 
ရမပာင်းလဲေန် လုိလားမပီး ယင်းတုိကုိ့ စီးပေားရေး 
လုပ်ပုိင်ြေင့်ြျားနှင့် နုိင်ငံရေး သစ္စာေိှြှုအတေက် လက်
နက်ြျား ေက်လက်ကုိင်ရောင်ရစေန် မေစ်သည် (စာ
ကေက် ၂ ကုိ ြကည့်ေန်)။ ထုိအစုိးေ ရနာက်ြံတပ်ေေဲ ့
ြျားသည် သိသာထင်ေှားသည့်  ကကေယ်ဝြျြ်းသာြှုနှင့် 
အာဏာကုိ စုရောင်းနုိင်ြဲ့ မပီး တစ်ြါတစ်ေံတေင် ယင်း
တုိသ့ည် တေားြဝင် ြူးယစ်ရေးဝါးြျား၄၂၃ နှင့် စည်း
ြျဉ်းဥပရဒြျား စုိးြုိးြှုနည်းပါးရသာ  သဘာဝအေင်း
အမြစ်အရပါ် အမြတ်ထုတ်သည့် ထိြုိက်ြှု မြင့်ြား
ရသာစီးပေားရေး လုပ်ငန်းြျားကုိ လုပ်ရောင်လာြဲ့
ြကပါသည်။၄၂၄ ထုိအြျိန်အရတာအတေင်း အစုိးေသည် 
စီးပေားရေး ေေံ မ့ေိုးတုိးတက်ြှုြျားအား ပဋိပက္ခကုိရမေ 
ေှင်းနုိင်ရသာ နည်းလြ်းတစ်ြုအမေစ် ပံုြှန်အားရပး
လျက် ေိှပါသည်။၄၂၅ 

 ထုိမ့ပင် အပစ်ြတ်ေပ်ထားရသာ တုိင်းေင်း
သားလက်နက်ကုိင်အေေဲအ့စည်း ရတာ်ရတာ်ြျားြျား
သည်အစုိးေနှင့် ေန ့က်ျင်ရသာ နုိင်ငံရေးြံယူြျက်
ြျားေိှရနြကမပီး ယင်းတုိသ့ည် ကကီးြားရသာ နယ်
ရမြြျားကုိ ေက်လက်ထိန်းြျုပ်လျက်ေိှကာ ကကီးြား
ရသာ စီးပေားရေးလုပ်ငန်းြျားကုိလည်း လုပ်ကုိင်လျက်
ေိှြကပါသည်။ အပစ်ြတ်ေပ်စဲြှုသည် ယာယီအမေစ် 
ေက်လက်တည်ေိှရနမပီး ရေေှည်တည်တ့ံရသာ နုိင်ငံ
ရေးသရဘာတူညီြှုြျား ေေိှေန် ကျေံုးရနသည့်ကာလ

၉၀



ပတ်လံုး ပဋိပက္ခအရမြအရနြျားသုိ ့ အြျိန်ြရေေး 
မပန်လည် ရောက်ေိှသေားနုိင်ရသာ အန္တောယ်ြျား ေိှရန
ပါသည်။ 

 စစ်တပ်၏ ရြတ်ြီတပ်ြရတာ် တစ်ေပ်တည်
ရောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရသာင်းကျန်းြှု တုိက်
ေျက်ရေးနည်းလြ်းြျားကုိ ရြတ်ြီြှုေိှေန် လုပ်ရောင်
ြှုြျားနှင့် သက်ေုိင်ြှု ြေိှသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။  
ေလဒ်တစ်ြုအရနမေင့် ယြင်နှစ်ြျားတေင် ရလတပ်
ကုိတုိးမြင့်အသံုးမပုြဲ့ မြင်းနှင့် တြျ ိုရ့သာ ရသးငယ်
သည့်တုိးတက်ြှုြျား ေိှရနရသးသည်။ ယင်းအမပင် 
စစ်တပ်သည် ေက်စက်သည့် “နယ်ရမြေှင်းလင်းမြင်း 
စစ်ေင်ရေးြျား” အရပါ်ေက်လက် ြီှြုိရနမပီး ရသာင်း
ကျန်းသူြျားက အသစ်ရသာ အြာြံနယ်ရမြြျား  ြေေိှ
ရစေန်အတေက် ရေေှည်ြောဗျူောြျားကုိ စဉ်းစား
မြင်းြေိှဘဲ အရမြာက်ြျားမေင့် ပစ်ြတ်မြင်းြျား လက်
လေတ်စပယ် မပုလုပ်ရလ့ေိှပါသည်။ ထုိစစ်ေင်ရေး
ြျားသည် ကျင့်ဝတ်ြျားအေသာ မပဿနာေိှရနမြင်း 
ြေုတ်ဘဲ ယင်းတုိသ့ည် ထိရောက်ြှုအလေန်နည်း
ပါသည့်အမပင် တံုမ့ပန်ြှုမြင့်ကာ ကုန်ကျစေိတ်ြျား
မပားသည့် နည်းလြ်းြျားကုိ ကုိယ်စားမပုလျက်ေိှပါ
သည်။ ရြတ်ြီရသာ ရသာင်းကျန်းြှု တုိက်ေျက်ရေး 
စစ်ေင်ရေးြျားသည် မငိြ်းြျြ်းစော လုပ်ရောင်မြင်းြှ 
ရဝးကောလျက်ေိှမပီး ယင်းတုိတ့ေင် လူအ့ြေင့်အရေးြျား
အရပါ်ြျ ိုးရောက်ြှုြျား ပါဝင်ရနနုိင်ကာ အေပ်သား
ြျားလည်း ထိြုိက်ြှု မေစ်ရစနုိင်ပါသည်။ သုိရ့သာ် 
ထုိနည်းလြ်းသည် ပဋိပက္ခကုိရမေေှင်းေန်အတေက် 
လူြှုရေး၊ နုိင်ငံရေးနှင့် စီးပေားရေး ရှုရထာင့်ြျားအရပါ်  
အရလးရပးြှုနှင့် အြကြ်းေက်ြှုြျား မေစ်ပေားမြင်းြှ  
ကာကေယ်ောနုိင်ေန်  ရဒသြံမပည်သူြျား ြံစားရနေ
ရသာြရကျနပ်ြှုြျားနှင့် ြယံုြကည်ြှုြျားကုိ ရမေေှင်း
မြင်းြျား လုပ်ရောင်မြင်း ပါဝင်ပါသည်။ မြန်ြာ၏ 
ရသာင်းကျန်းြှုြျား တုိက်ေျက်ရေးသည် ထိရောက်ြှု 
ြေိှရသးသည့်အမပင် အတိတ်တေင်ပင် ပိတ်ြိရနပါ
ရသးသည်။

စစ်တပ် စစ်ေင်ရေးြျားတေင် NLD ၏ 
ေပ်တည်ြျက်ကုိ ရော်ထုတ်မြင်း

 NLD အာဏာေယူသည့် ကာလအစကတည်း
ကပင် ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်သည် တပ်ြရတာ်၏ 
စစ်ေင်ရေးြျားအရပါ် စိတ်ဓာတ်ရေးော ရနာက်ြံ 
အရထာက်အပ့ံြျား ကကိြ်ေန်ြျားစောရပးြဲ့ မပီး အဓိက
အားမေင့် တပ်ြရတာ် တုိက်ရုိက်အတုိက်ြုိက်ြံေသည့် 
အရမြအရနြျားတေင် မေစ်ပါသည်။၄၂၆ သုိရ့သာ် သူြနှင့် 
သူြအစုိးေသည် တုိက်ပေဲြျား ေင်နွဲှမြင်းနှင့် ြျဉ်းကပ်
ြှုြျားမပုလုပ်ရသာ လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျားအရပါ် 
တုိက်ရုိက်မေစ်မပီး တိကျရသာ ေပ်တည်ြှုြျား ေယူေန် 
နှုတ်နည်းရနလျက် ေိှပါသည်။ ၂၀၁၆ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ 
ြုနှစ်ြျား၌ ေြုိင်မပည်နယ်တေင် မပင်းထန်ရသာ အြကြ်း
ေက်ြှုြျား မေစ်ပေားမပီးရနာက် သိသာထင်ေှားရသာ 
နုိင်ငံတကာ ေိအားြျားအရပါ် ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်
က ရော်မပသည်ြှာ - “မြန်ြာနုိင်ငံ အစုိးေအရနနဲ ့မပစ်
တင်ရဝေန်ြှုရတေကုိ ရလျာ့ပါးရစေုိ ့၊ တာဝန်ဝတ္တ ေား
ရတေကုိရေှာင်လွဲှေုိ ့ကကိုးစားတာ ြေုတ်ပါဘူး။ လူအ့ြေင့်
အရေးြျ ိုးရောက်ြှုရတေ၊ ဥပရဒနဲ ့ေန ့က်ျင်တဲ့ အြကြ်း
ေက်ရတေအားလံုးကုိ ကျွန်ြတုိ ့အရနနဲ ့ရှုတ်ြျပါတယ်။ 
ေြုိင်မပည်နယ်တစ်ြုလံုး မပန်လည်မငိြ်းြျြ်းေုိ ့၊ မပန်
လည်တည်မငိြ်ေုိ ့၊ တေားဥပရဒမပန်လည် စုိးြုိးေုိ ့
သန္နဋိ္ဌာန်ြျြှတ်ထားတဲ့အတုိင်း ကျွန်ြတုိ ့ရောင်ေေက်
ရနပါတယ်။ လံုမြုံ ရေးတပ်ေေဲရ့တေအရနနဲ ့ တတ်နုိင်
သြျှထိန်းထိန်းသိြ်းသိြ်း ရောင်ေေက်ေုိ ့၊ ရဘးထေက်
ေုိးကျ ိုးရတေ ြမေစ်ရစေုိ ့၊ အမပစ်ြဲ့ မပည်သူရတေ ထိြုိက်
ြှုြေိှရစေုိ ့၊ စစ်ေင်ရေးရတေ ရောင်ေေက်ောြှာ ကျင့်
ဝတ်ရတေကုိ တိတိကျကျ လုိက်နာေုိ ့ညွှ န်ြကားထားမပီး 
မေစ်ပါတယ်။ လူအ့ြေင့်အရေး ြျ ိုးရောက်ြှုရတေ၊ တေား
ဥပရဒစုိးြုိးရေးနဲ ့ တည်မငိြ်ရအးြျြ်းရေးကုိ ထိြုိက် 
ပျက်မပားရစြယ့် ရောင်ေေက်ြျက်ရတေ အားလံုးကုိ 
တေားဥပရဒအေ တိတိကျကျ အရေးယူရောင်ေေက်
သေားြှာ မေစ်ပါတယ်။”၄၂၇

 ထုိစကားလံုးြျားသည် အစုိးေက စစ်တပ်၏ 
ကျင့်ဝတ်ြျားနှင့် ပတ်သက်မပီး လြ်းညွှန်ြှုြျား မပုလာ
ြဲ့သည့်ဘက်သုိ ့ နီးကပ်လာြဲ့ရသာ်လည်း လက်
နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျားအား ရဝေန်မပစ်တင်မြင်းကုိ ရေှာင်
ကျဉ်ြဲ့သည်ြှာ ေှင်းလင်း ရနပါသည်။ ၂၀၁၈ ြုနှစ်တေင် 

၉၁အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

စင်ကာပူ၌ မပုလုပ်ြဲ့ရသာ ရေေရနေးြှုြျားတေင်လည်း 
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်သည် ထုိကဲ့သုိ ့မပစ်တင်ြှုြျား 
ြမပုလုပ်ြဲ့သလုိ ယင်းအစား သူြအမြင်မေစ်သည့် 
“အြကြ်းေက်ြှုဝါဒသည် ြည်သည့်အရြကာင်းမပြျက်၊ 
ြည်သည့်ပံုစံတေင်ေိှေိှ လျစ်လျူ ြရှုသင့်ပါ” အြျက်အရပါ်
သာအရလးရပးြ့ဲပါသည်။၄၂၈ ယင်းရနာက်တစ်လတေင်
ဗီယက်နြ်၌ သူြအရနမေင့် “(ေြုိင်မပည်နယ်အတေင်း
ေိှ) အရမြအရနကုိ ပုိြုိရကာင်းြေန်စောကုိင်တေယ်လာ
နုိင်ြဲ့သည်” ကုိရော်မပြဲ့ရပြယ့် “ရေေှည်မေစ်ရသာ 
တည်မငိြ်ြှုနှင့် လံုမြုံ ြှုတုိကုိ့ ေေိှနုိင်ေန်အတေက်
ေုိလျှင် ကျွန်ြတုိအ့ရနမေင့် ဘက်ြျားအားလံုးအရပါ်
ြျှတြှု ေိှြည်” ကုိယံုြကည်ရြကာင်း ေက်လက် 
ရမပာေုိြဲ့ပါသည်။၄၂၉

 ထုိရမပာေုိြှုအရပါ် သရဘာထားကကီးကကီး
မေင့်ရကာက်နုတ်ြကည့်လျှင် သူြအရနမေင့် တပ်ြရတာ်
၏လုပ်ရောင်ြှုြျားကုိ ြေင့်ြမပုရြကာင်း ရော်မပရန

ရသာ်လည်း သူြတေင် ေိှရန
ရသာ ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒ
ေုိင်ော အကန ့အ်သတ်ြျား
အရပါ်ရလးစားြှု မပုသည်ကုိ  
မပသရနပါသည်။ သူြအရန
မေင့်တုိက်ရုိက် တံုမ့ပန်ြှုြျားထက် 
ယံုြကည်ြှု တည်ရောက်မြင်း
နှင့် ‘အြျ ိုးသားမပန်လည်သင့်
မြတ်ရေး’ အရပါ်ကုိသာ ေက်
လက်၍ ဦးစားရပးလုိရြကာင်း 
ရော်မပ ရနသည်ကုိ ရတေေ့ပါ
သည်။ အရေးကကီးေံုးအြျက်
ြှာသူြအရနမေင့် တပ်ြရတာ်
၏လုပ်ငန်းြျားနှင့် ပတ်သက်
ရသာသတင်းအြျက်အလက်
ြျားကုိ ြည်သည့်ရနောြှ  ေေိှ
ရနလဲေုိရသာ အြျက်နှင့် 
ကုလသြဂ္ဂ၏ အြန်းကဏ္ဍ
အရပါ် ြည်ြျှ ယံုြကည်ရြကာင်း
ေုိသည့် အြျက်ြျားသည် 
ြရသြျာရသာ အောြျားအမေစ် 
ေိှရနပါသည်။ တစ်ြျိန်တည်း
တေင်သူြ၏ တေားဝင် ရေ့ဘေတ်
စာြျက်နှာတေင် ပံုြှန်အားမေင့် 

 
ထုိရမပာေုိြှုအရပါ် 

သရဘာထားကကီးကကီးမေင့် 
ရကာက်နုတ်ြကည့်လျှင် 

သူြအရနမေင့် တပ်ြရတာ်၏  
လုပ်ရောင်ြှုြျားကုိ ြေင့်ြမပု

ရြကာင်းရော်မပရနရသာ်လည်း 
သူြတေင်ေိှရနရသာ ေေဲစ့ည်းပံု

အရမြြံဥပရဒေုိင်ော 
အကန ့အ်သတ်ြျားအရပါ် 

ရလးစားြှုမပုသည်ကုိ  
မပသရနပါသည်။ 

သူြအရနမေင့် တုိက်ရုိက် 
တံုမ့ပန်ြှုြျားထက် ယံုြကည်ြှု 

တည်ရောက်မြင်းနှင့် 
‘အြျ ိုးသားမပန်လည်

သင့်မြတ်ရေး’ အရပါ်ကုိသာ
ေက်လက်၍ ဦးစားရပး

လုိရြကာင်း ရော်မပရနသည်
ကုိရတေေ့ပါသည်။  

တပ်ြရတာ်ကုိ ကာကေယ်ရပးရနရသာ အြျက်ြျားကုိ  
ရတေေ့မပီး လံုမြုံ ရေးတပ်ေေဲြ့ျား၏ လိင်ပုိင်းေုိင်ော 
ြတေားမပုကျင့်ြှုြျား မပုလုပ်ရသာ စေပ်စေဲြှုြျားအရပါ်
လည်း ‘အတုအရယာင်ြုဒိန်း’ ေုမငင်းေုိြ့ဲပါသည်။၄၃၀

သူြ၏ ရမပာရေးေုိြေင့်ေိှသူ ဗုိလ်ြျုပ်ြှူးကကီးရောင်း 
ဦးရဇာ်ရဋ္ဌးကလည်း သူြ၏ အြျ ိုးသား လံုမြုံ ရေး 
အြကံရပး ဦးရသာင်းထေန်းကဲ့သုိပ့င် လက်ေိှအရမြ
အရနြျားအရပါ် ကုလသြဂ္ဂ၏ ရတေေိှ့ြျက်ြျား၄၃၁ကုိ 
မပတ်မပတ်သားသား မငင်းေုိြဲ့ပါသည်။၄၃၂ 

 ၂၀၁၉ ြုနှစ် ဇေန်လတေင် အစုိးေ၏ ရမပာရေး
ေုိြေင့်ေိှသူတစ်ဦးက  “မပီးြဲ့သည့် ညွှ န်ြကားြျက်ြျား
နှင့်အညီ သြ္မတရံုးက ေြုိင်မပည်နယ်အတေင်းေိှ 
ေက္ခို င့်တပ်ြရတာ်နှင့် မေစ်ပေားရနရသာ တုိက်ပေဲြျား
တေင်တပ်ြရတာ်အရနမေင့် ဥပရဒနှင့်အညီ လုပ်ရောင်
ေြည့်အရြကာင်း” ရမပာေုိြဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအြျက်
ြှာတပ်ြရတာ်သည် လူအ့ြေင့်အရေး ြျ ိုးရောက်ြှု
ြျားကုိ ရေှာင်ေှားေြည့်အရြကာင်း မေစ်ပါသည်။ 
တတိယအြျက်ြှာ စစ်ေင်ရေးြျားကုိ ဂရုတစုိက် 
လုပ်ရောင်သင့်ရြကာင်းလည်း ပါဝင်ပါသည်။၄၃၃ ထုိ ့
အမပင် သူက “သြ္မတရံုးက ေေတ်ယာဉ်ြျား အသံုး
မပုြှုအပါအဝင် လုိအပ်ရသာ စစ်တပ်အင်အား အသံုး
မပုေန် တပ်ြရတာ် ဦးစီးြျု ပ်ရံုးသုိ ့ညွှန်ြကားြ့ဲသည်”၄၃၄  
ေုိသည့် အရြကာင်းလည်း ထပ်ြံရမပာေုိြဲ့ပါသည်။ 
လက်ေိှ ဥပြာြှလေဲ၍ နုိင်ငံပုိင်သတင်းြီဒီယာြျား  
သုိြ့ေုတ် လူအြျားကုိ အသိရပး ရြကညာထား 
သည့်၄၃၅ အြိန ့မ်ပန်တြ်းြျားတေင် ြှတ်တြ်းတင်ထား
မြင်းြေိှသည့်အြျက်ြှာ NLD အရနမေင့်  ယြုအြျိန်
အထိတပ်ြရတာ်၏ လုပ်ငန်းြျားအရပါ် လွှြ်းြုိးြှု 
မပုလုိရသာေန္ဒ သုိြ့ေုတ် လွှြ်းြုိးနုိင်ရသာ အြေင့်
အာဏာကင်းြဲ့ရနရြကာင်း ရပါ်လေင်လာြဲ့ပါသည်။ 

 သြ္မတ ဦးသိန်းစိန်အရနမေင့် သူတာဝန်ယူ
ြဲ့ရသာ အြျိန်ကာလအတေင်းတေင် တပ်ြရတာ်အရပါ်  
နည်းလြ်းြျားစောမေင့် ထိန်းြျုပ်ြှုမပုနုိင်ြဲ့သည့်ပံုေိှြဲ့
ရြကာင်း သတိမပုသံုးသပ် နုိင်ပါသည်။ ယင်းတုိြှ့ာ  
ပဋိပက္ခမေစ်ပေားရသာ ရဒသြျားအတေင်း စစ်ရေးရေး
ဂိတ်ြျားနှင့် တပ်ြရတာ်က မပုလုပ်ရသာ အရနှာင့်
အယှက်မေစ်ရစသည့် ကင်းလှည့်ြှုလုပ်ငန်း အရေ
အတေက်ြျား သိသာစော ရလျာ့ကျသေားြ့ဲပါသည်။၄၃၆ စစ်
တပ်အရနမေင့် ထုိကာလအတေင်း လက်နက်ကုိင် 

၉၂



ပဋိပက္ခြျားတေင် ရကျးေောြျားကုိ ြီးရိှု ့မြင်းလုပ်ငန်း
ြျားရလျာ့နည်းလာမပီး လူသားေန်ရသာ အရလ့
အထြျားအရပါ်  ပုိြုိလုိလားရသာ အရမပာင်းအလဲေိှ
လာသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ 

စစ်သားကျင့်ဝတ်နှင့် 
စစ်တပ်တေားြျှတရေး

 ကြ္ဘာရပါ်ေှိ စစ်တပ်ြျားတေင် ယင်းတုိ၏့ 
တပ်သားြျားက ကျင့်ဝတ်နှင့်ပတ်သက်ရသာ ကိစ္စ
ေပ်ြျားအရပါ် စီေင်ေံုးမေတ်မြင်းလုပ်ငန်းြျား လုပ်
ရောင်ေန်အတေက် ကုိယ်ပုိင်တေားရံုးြျား ထားေိှမြင်း
ြှာထူးမြားရသာ အြျက်တစ်ြုြေုတ်ရပ။ သုိရ့သာ်
လည်း တေားဥပရဒစုိးြုိးရေးနှင့် တေားြျှတြှုကုိ 
လက်လှြ်းြီရေးတုိ၏့ အရမြြံအုတ်မြစ်ြျားကုိ လုိက်
နာရောင်ေေက်ရနမြင်းြှာ အဓိကကျပါသည်။ အတိ
အကျေုိေလျှင် ဥပရဒြျားသည် တေားြျှတ၍ ဘက်
ြလုိက်ေန်၊ မပည်သူအြျားြှ ရကာင်းစောသိေိှေန်နှင့် 
အရမြြံကျရသာ အြေင့်အရေးြျားကုိ ကာကေယ်ရပး
ေန်ေုိသည့် အြျက်ြျားအရပါ် အမြစ်တေယ်ရနေန် 
လုိအပ်ပါသည်။ ထုိအရမြြံအြေင့်အရေးြျားြှာ 
-တစ်ဦးတစ်ရယာက်ြျင်း ရသာ်လည်းရကာင်း၊ အေေဲ ့
အစည်းတစ်ြုြျင်းစီ ရသာ်လည်းရကာင်း ယင်းတုိက့ 
ဥပရဒြျားကုိ ြျ ိုးရောက်ြဲ့ရသာ် ထုိအရပါ် တာဝန်ယူ
ြှု၊ တာဝန်ြံြှု ေိှေြည်၊ တေားရေး လုပ်ငန်းစဉ်ြျား
သည်လည်း ဘက်လုိက်ြှုကင်းေြည်၊  နုိင်ငံရေးေုိင်
ောဝင်ရောက်စေက်ေက်ြှုြျား ကင်းလေတ်ေြည်၊ ပေင့်
လင်းမြင်သာြှုနှင့် စဉ်ေက်ြမပတ် ရစာင့်ြကည့်ရလ့
လာမြင်းကုိ အရကာင်အထည် ရော်ေြည့်အမပင်  
အရေးကကီးေံုးြှာ နစ်နာသူြျားအတေက် တေားသမေင့် 
မေစ်ရစေန် လုပ်ရောင်မြင်းတုိ ့မေစ်ပါသည်။ 

 လက်ေိှတေင် မြန်ြာ့တပ်ြရတာ်၏ တေား
ရေးစနစ်သည် အထက်ရော်မပပါ စံနှုန်းြျားနှင့် ြျားစော 
ကုိက်ညီြှု ြေိှရပ။ ေက်စပ်ဥပရဒြျားသည် ကကီး
ြားမပင်းထန်ရသာ ောဇဝတ်ြှုအြျားစုကုိ တားမြစ်
ထားရသာ်လည်း ယင်းတုိသ့ည် ရြတ်နှင့် ရလျာ်ညီြှု
ြေိှမြင်းနှင့် ညီြျှစော အသံုးမပုရနမြင်း ြေိှရတာ့သည်
ကုိရတေေ့ပါသည်။ တေားရံုး၏ ေံုးမေတ်ြျက်ြျားနှင့် 

မပစ်ဒဏ်ြျားသည် တစ်ြါတစ်ေံသာ အြျားမပည်သူ
သိေိှရစေန် ထုတ်မပန်ရြကညာရလ့ေိှမပီး၄၃၇ တေားစေဲေုိ
မြင်းလုပ်ငန်းြျားသည် ပေင့်လင်းမြင်သာြှု ြေိှသလုိ  
ကာလအရတာ်ြကာမပီးြှသာ အြျားမပည်သူထံ ြျမပ
မြင်းြျားလည်း ေိှရနပါသည်။၄၃၈ မပစ်ဒဏ်ြျားကုိ အြျား
မပည်သူသိေိှရစေန် ရြကညာရပးရလ့ေိှရသာ အြှု
အြင်းြျားသည် ဘက်လုိက်ြှုကင်း၍  တစ်သြတ်
တည်းမေစ်ရသာ  တေားရေးေုိင်ော လုပ်ထံုးလုပ်နည်း
ြျား၏ ေလဒ်ထက်စာလျှင် မပည်သူေ့က်ေံရေးအေ 
လုပ်ရောင်ြှုြျားအမေစ်သာ ရတေေ့ပါသည်။ လက်ေိှ 
မြင့်ြားရသာ အြှုအြင်းတစ်ြုတေင် ရုိေင်ဂျာလူကကီး
နှင့်လူငယ် စုစုရပါင်း (၁၀) ဦးကုိ သတ်ြှုမေင့် (၁၀) နှစ် 
ရထာင်ဒဏ်ြျြှတ်ြံြဲ့ေရသာ စစ်သားြုနစ်ဦးသည် 
ြုနှစ်လြကာမပီးရနာက် လေတ်ရမြာက်လာြဲ့ပါသည်။ 
ထုိသတင်းကုိ ရေးသားရသာ သတင်းရထာက် နှစ်ဦး
ကုိြူ လေတ်မငိြ်းြျြ်းသာြေင့်နှင့် ြလေတ်ရမြာက်လာ
ြင်သူတုိ၏့ အြှုကိစ္စသည် ပုိြုိေှည်ြကာြဲ့ပါသည် 
(အြန်း ၅.၄ တေင် ြကည့်ေန်)။၄၃၉

 ပေင့်လင်းမြင်သာြှု ြေိှသည့်အတေက် စစ်သား
ြျားအရနမေင့် စစ်သားြေုတ်ရသာ မပည်သူြျား
အရပါ်ကျူးလေန်ြှုြျားအတေက် ပံုြှန်အားမေင့် ြည်ြျှ
ရလာက် အမပစ်ရပး ြံြဲ့
သည်ေုိသည့် အြျက်ြှာ
ြသိေိှနုိင်ရပ။ စစ်တပ်အောေိှ 
ြျားသည် စစ်တပ်စည်းကြ်း
ြျား၏ အရေးကကီးပံုအရပါ် 
ပံုြှန်အားမေင့် အရလးရပး
လျက်ေိှမပီး ယင်းသည် ‘အေင့်
မြင့်တပ်ြရတာ်’ အစီအစဉ်
အတေက် အထူးအရေးပါ
ရသာအစိတ်အပုိင်းတစ်ြု
အမေစ် ရော်မပရလ့ေိှသည်။ 
တပ်ြရတာ် အောေိှအရန
မေင့်ယင်းတုိ၏့ အေေဲအ့စည်း
အတေင်း ကျင့်ဝတ်ြျားနှင့် 
ေက်ေံရေးေုိင်ော စည်း
ြျဉ်းြျားကုိအြျား မပည်သူ
နှင့် ေက်ေံရသာ အြျိန်ြျား
တေင်ေည်ညွှ န်းကုိးကားြှုြျား 
ထပ်ကာထပ်ကာ မပုလုပ်

တပ်ြရတာ်အောေိှြျားအရနမေင့် 
ယင်းတုိ၏့ အေေဲအ့စည်း
အတေင်းကျင့်ဝတ်ြျားနှင့် 
ေက်ေံရေးေုိင်ော စည်းြျဉ်း
ြျားကုိ အြျားမပည်သူနှင့် 
ေက်ေံရသာ  အြျိန်ြျားတေင် 
ေည်ညွှန်းကုိးကားြှုြျား 
ထပ်ကာထပ်ကာ 
မပုလုပ်ြဲ့ ြကရသာ်လည်း 
ထုိစာေေက်စာတြ်း ြျားသည် 
အြျားမပည်သူ လက်လှြ်းြီနုိင်ြှု
ြေိှသည့်အမပင် လွှတ်ရတာ်က 
စိစစ်ြှုြျား မပုလုပ်နုိင်ရသာ 
ဥပရဒြျားအမေစ် ေိှြရန
သည်ကုိလည်း ရတေေိှ့ေပါသည်။

၉၃အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ြ့ဲြကရသာ်လည်း ထုိစာေေက်စာတြ်းြျားသည် အြျား
မပည်သူလက်လှြ်းြီနုိင်ြှု ြေိှသည့်အမပင် လွှတ်ရတာ်
ကစိစစ်ြှုြျား မပုလုပ်နုိင်ရသာ ဥပရဒြျားအမေစ် 
ေိှြရနသည်ကုိလည်း ရတေေိှ့ေပါသည်။ တပ်ြရတာ်
ရြါင်းရောင်ြျားသည် ၂၀၁၆ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ 
ြုနှစ်ြျားတေင် ရုိေင်ဂျာ (၈၀၀,၀၀၀) ရကျာ်ရနေပ်
စေန ့ြ်ောြဲ့ေရသာ ကိစ္စြျားအပါအဝင် တပ်ြရတာ်
စစ်ေင်ရေးြျားသည်  အထက်ရော်မပပါ စည်းြျဉ်း
ြျားနှင့်အညီ လုပ်ရောင်ြဲ့ မြင်းမေစ်ရြကာင်း အြုိင်
အြာ ရမပာေုိရလ့ေိှြဲ့ ြကပါသည်။၄၄၀ ထုိအြျက်ကုိ 
ြကည့်မြင်းမေင့် လူအ့ြေင့်အရေးြျား ြျ ိုးရောက်ြှုြျား
ေီသုိဦ့းတည်ရစရသာ နည်းလြ်းြျားသည် ရမြမပင်
ရပါ်တေင် စည်းြျဉ်းြျားကုိ လုိက်နာြှု အလေန်နည်းပါး
ြှုြျားြှ  မေစ်ရပါ်လာရသာ ေုိးေေားသည့် လုပ်ရောင်ြှု
ြျားမေစ်သည် ေုိသည်ထက် လုပ်ထံုးလုပ်နည်း
ြျားနှင့် ကုိက်ညီရနရြကာင်း ရော်မပရနပါသည်။ 
သုိရ့သာ် ထုိလုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားကုိ အရေေးရကာက်ြံ
အောေိှြျား သုိြ့ေုတ် အြျားမပည်သူြျား သိေိှနုိင်
ေန်ြည်သည့် နည်းလြ်းြျား ေိှြရနသည်ကုိ ရတေေ့
ပါသည်။

 အြျားက ရြျှာ်လင့်ရနရသာ်လည်း လံုမြုံ
ရေးတပ်ေေဲြ့ျား၏ ောဇဝတ်ြှုကျူးလေန်ြှုကုိ ြံစားေ
သူြျားသည် နစ်နာြှု၊ စစ်ရလျာ်ရြကး (Reparation) 
သုိြ့ေုတ် ကုစားြှုပံုစံတစ်ြုကုိြျှ လက်ြံေေိှြဲ့ မြင်း 
ြေိှရပ။ ယင်းတုိကုိ့ ရလျာ်ရြကး၊ လူထုရတာင်းပန်ြှု 
သုိြ့ေုတ် စိတ်ပုိင်းေုိင်ော အကူအညီရပးြျားအမေစ်  
လုပ်ရောင်နုိင်ပါသည်။ စင်စစ်မပည်သူြျား နှင့် သူတုိ ့
၏ြိသားစုဝင်ြျားသည် ပံုြှန်အားမေင့် အရနှာင့်
အယှက်ြံေမြင်း၊ မြိြ်းရမြာက်ြံေမြင်း သုိြ့ေုတ်အြှု
ကိစ္စြျားနှင့် ပတ်သက်၍ ေေင့်ြျြှုြျား မပုလုပ်ြဲ့လျှင်
လည်းတပ်ြရတာ် သုိြ့ေုတ် အစုိးေ၏ အသရေ
ေျက်ြှုနှင့် တေားစေဲေုိ ြံေမြင်းြျား ြံစားရနြကေပါ
သည်။၄၄၁ 

 ၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒစတင် 
အသက်ဝင်လာရသာ အြျိန်ြှစ၍ စစ်ဘက်တေားရံုး
ြျားြှ အြှုြျားသည် အေပ်ဘက်တေားရံုးြျားသုိ ့
လွဲှရမပာင်းစစ်ရေးြှုြျား  တြျ ို ့ ေိှလာြဲ့ပါသည်။ တပ်
ြရတာ်အရနမေင့် စေပ်စေဲထားရသာ ောဇဝတ်ြှုြျားကုိ 
အေင့်ြေဲ လုပ်ရောင်မြင်းနှင့်တူမပီး “တာဝန်ထြ်း

ရောင်ေဲ” သူြျားကုိြူ လွဲှရမပာင်းရပးရလ့ ြေိှရပ။ 
ထုိအြှုြျားတေင် နုိင်ငံသားြှတ်ပံုတင် ြမပနုိင်ရသာ 
အေပ်သား အြျ ိုးသားတစ်ဦးကုိ သတ်ြှု၄၄၂ အမပင် (၁၅) 
နှစ်အေေယ် ြိန်းကရလးငယ်တစ်ဦးကုိ ြုဒိြ်းကျင့်ြှု
တေင်ပါဝင်ြှုနှင့် (၆) နှစ်အေေယ် ြိန်းကရလးတစ်ဦး
ကုိသတ်ြှု၄၄၃ တုိ ့ကျူးလေန်ြဲ့ရသာ ဗုိလ်ကကီးတစ်ဦး၏ 
အြှုလည်း ပါဝင်ရနပါသည်။  ရနာက်ထပ်အြှုတစ်ြု
ြှာတပ်သားနှစ်ဦးသည် သူတုိတ့ပ်ေင်းြှ လက်နက်
ြျားြုိးယူထေက်ရမပး၍ အေပ်သားြုနစ်ဦးကုိ သတ်ြှု
မေင့်စေပ်စေဲြံြဲ့ေရသာ တပ်ြရတာ်သားနှစ်ဦး ကုိအေပ်
ဘက်တေားရံုးသုိ ့  လူသတ်ြှုမေင့်  တေားစေဲေုိနုိင်ေန် 
လွဲှရမပာင်းမြင်း ြမပုြင် ပထြတေင် စစ်တပ်တေားရံုး
ကအနှစ်နှစ်ေယ် ရထာင်ဒဏ် ြျြှတ်ြဲ့သည့်အြှု
တုိမ့ေစ်ပါသည်။၄၄၄

 ထုိအြှုကိစ္စြျားကုိ အေပ်ဘက်တေားရံုးြျား
သုိလ့ွဲှပုိြ့ဲ့ ြကမပီး အဓိကအရြကာင်းေင်းြှာ အေပ်
ဘက်အေေဲအ့စည်းြျား၏ ရတာင်းေုိြှုြျား၊ ေိအားြျား
နှင့်အြျားမပည်သူ၏ ရတာင်းေုိြှုြျားရြကာင့်အမပင် 
မြန်ြာနုိင်ငံ အြျ ိုးသားလူအ့ြေင့်အရေး ရကာ်ြေှင်
ရြကာင့်လည်း အနည်းေံုး အြှုကိစ္စတစ်ြုရလာက်  
ေိှြ့ဲေူးပါသည်။၄၄၅ သုိရ့သာ် ဘယ်အြှုအြင်းကိစ္စတစ်ြုြှ 
ြံစားြဲ့ေသူြျားအတေက် နစ်နာရြကး ရပးအပ်မြင်း
ြျားြေိှြဲ့သလုိ အဓိကသတင်းအြျက် အလက်ြျား
ကုိလည်း အြျားမပည်သူသိေိှြှု ြေိှရစေန် ထိန်ြျန်ြှု
ြျားေိှြဲ့ပါသည်။၄၄၆ ရော်မပပါ ရုိေင်ဂျာအြှုကိစ္စတေင် 
ပါဝင်ြဲ့သူြျား ရောလျင်စော လေတ်ရမြာက်လာြှုကုိ 
ြကည့်မြင်းမေင့် အမြားရသာ အြှုအြင်းကိစ္စြျားတေင် 
ပါဝင်ြဲ့သည့်  စစ်သားြျားသည်လည်း ြံစားေသူြျား 
သုိြ့ေုတ် အြျားမပည်သူ ြသိေိှြင် လေတ်ရမြာက်နုိင်
ရြကာင်းသံုးသပ်နုိင်ပါသည်။ 

 မြန်ြာ့တပ်ြရတာ်၏ တေားရေးစနစ်သည် 
မပဿနာအြျားအမပား၏ စံနြူနာအမေစ် မြန်ြာနုိင်ငံ 
အေပ်ဘက်-စစ်ဘက်ေက်ေံရေး၏ အြျက်အြျာ
ကျရသာရနောတေင် ေိှရနကာ ရမေေှင်းြှုြျားလုိအပ်
ရနရြကာင်း မပသရနပါသည်။ ဒီြုိကရေစီလုိလား
သူြျားနှင့် အြေင့်အရေးေုိင်ောရေှရ့နြျားက ေေဲစ့ည်း
ပံုအရမြြံဥပရဒေုိင်ောနှင့် တေားရေးေုိင်ော အာ
ဏာြျားကုိ စစ်တပ်က အေပ်သားဘက်သုိ ့ လွှရဲမပာင်း
ေန်လုိအပ်ြှုအရပါ် အြျိန်ြကာမြင့်စော အရလးရပး 

၉၄



ရမပာေုိလာြဲ့ပါသည်။ ယင်းတစ်ြုတည်းက အေေဲ ့
အစည်းေုိင်ော အရလ့အကျင့်ြျားတေင် စစ်တပ်က 
လွှြ်းြုိးပျံနံှ့ ့ တည်ေိှရနြှုကုိ အေပ်သားြျားအတေင်း
တေင်ပင်နက်ရိှင်ုးစော နစ်ဝင်ရနမပီမေစ်ရသာရြကာင့် ထုိ
အရလ့အကျင့်ြျားကုိ မပငေ်င်နုိငေ်န်ြှာ လေယ်ကူြည် 
ြေုတ်ရြကာင်း နားလည်ထားသင့်ပါသည်။ 

 ထိန်းြျု ပ်ကေပ်ကဲြှုေုိင်ော ရြးြေန်းြျားအမပင် 
စစ်တပ်ကျင့်ဝတ်ြျားတေင် တုိးတက်ြှုြျားကုိတုိင်းတာ
ေန်ြှာ စစ်တပ်အတေင်း တန်ေုိးထားြှုြျားနှင့်ကျင့်ဝတ်
ေုိင်ော ရမပာင်းလဲြှုြျားနှင့်တကေ  ေက်ေံရေးေုိင်
ောကျင့်ဝတ်နှင့်  စည်းြျဉ်းြျားကုိ မပုမပင်ရမပာင်းလဲ
မြင်း၊ ြှန်ကန်တည့်ြတ်စော လုိက်နာရောင်ေေက်မြင်း
တုိအ့ရပါ်တေင်  ြူတည်ရနပါသည်။ ကြ္ဘာရပါ်တစ်ဝန်း
ေိှစစ်တပ်ြျားသည် အေပ်ဘက် တုိက်ရုိက်ပါဝင်ြှုြျား 
ြပါေိှရစဘဲ ယင်းတုိ၏့ အရေးကိစ္စြျားကုိ ရောင်ေေက်
ောတေင် သိသာထင်ေှားရလာက်ရသာ အာဏာြျား 
ေယူထားြကပါသည်။ ယင်းတုိ၏့ လုပ်ရောင်ြျက်
ြျားသည် လူအ့ေေဲအ့စည်း၏ တန်ေုိးြျားကုိ ြည်ြျှ 
ြျှရဝထားသည်၊ အေပ်သားနှင့်ေုိင်ရသာ အေေဲအ့စည်း
ြျား၊ အြျားမပည်သူြျားနှင့် ေင်းနီှးရသာ ေက်ေံရေး
ကုိြည်ြျှထိန်းသိြ်းထားသည် တုိအ့ရပါ် အေံုးအမေတ် 
ရပးနုိင်ပါသည်။ မပည်သူဝ့န်ထြ်းအမေစ် သူတုိ၏့အြန်း
ကဏ္ဍအရပါ် ကကီးြားရသာ ရလးစားြှုေေိှမြင်းနှင့်သူတုိ ့
၏ောထူးအေင့်အတန်းအလုိက် အသိအြှတ်မပုြှု
ြျားေေိှနုိင်ေန်တုိအ့တေက် ထုိကျင့်ဝတ်လုပ်ရောင်
ြျက်ြျားသည် အရေးပါပါသည်။ 

 အေေဲအ့စည်းအတေင်း သုိြ့ေုတ် မပင်ပြှလာ
ရသာစည်းြျဉ်းြျားအမပင် တပ်ေေဲဝ့င်အမေစ် ြန ့အ်ပ်
မြင်းသည် လုပ်ရောင်ြျက်ကျင့်ဝတ်ေုိသည့် အြျက်
အရပါ်သက်ရောက်ြှု ေိှပါသည်။ ဥပြာ - ေေိှထား
ရသာပညာအေည်အြျင်း အြျ ိုးအစားနှင့် မပန်တြ်း
ဝင်မေစ်မြင်း ြမေစ်မြင်းေုိသည့် လူြှုစီးပေားအရမြအရန
ြျားကဲ့သုိရ့သာ အောြျားအရပါ် အရမြြံပါသည်။ 
သင်တန်းသည်လည်း ကျင့်ဝတ်အရပါ် ကကီးြားရသာ 
အကျ ိုးသက်ရောက်ြှုေိှရသာ အောတစ်ြု မေစ်ပါသည်။
အထူးသမေင့် စစ်နည်းဗျူောသင်တန်း၊ အေပ်သား
ကာကေယ်ရေးသင်တန်း၊ ဥပရဒရေးောသင်တန်း၊ နုိင်ငံ
ရေးေုိင်ော ပညာရပးသင်တန်းြျားနှင့် အထက်အောေိှ
ြျားသုိြ့ေုတ် စစ်သားြျား အြျင်းြျင်းအြကားနိှပ်

ကေပ်မြင်း အေင့်ေင့်တုိ ့မေစ်ပါသည်။၄၄၇ ကျင့်ဝတ်သည် 
ယင်းတုိ ့ တန်ေုိးြျားနှင့် ကြ္ဘာ့အမြင်ြျားအရပါ်လည်း 
ြူတည်ရနပါသည်။ ယင်းတုိြှ့ာ ေက်သေယ်ေက်ေံြှု
မပုြံေပံုနှင့် သင်ြကားြ့ဲေရသာနုိင်ငံ၊ လူအ့သုိင်းအဝန်း၊ 
ကျားြရေးော၊ လူြျ ိုးစု၊ ဘာသာတေားနှင့် စစ်သား
ြျားကုိယ်တုိင်၏အမြင်ြျား (ပညာေှင်ေန်ရသာ စစ်
သားြျားကဲ့သုိ ့ သုိြ့ေုတ် နုိင်ငံရေးလှုပ်ေှားသူြျား
ကဲ့သုိ)့ နှင့် ယင်းတုိ၏့ တာဝန်နှင့်ဝတ္တ ေားြျား (ရော်မပ
ထားသည့်အတုိင်းနှင့် လုိက်နာရောင်ေေက်ေသည့် 
အတုိင်း) ြျားြှမေစ်တည်လာပါသည်။ 

 ကျင့်ဝတ်သည် အလုပ်ယဉ်ရကျးြှုြှလည်း 
အကျ ိုးသက်ရောက်ြှု ေိှရနမပီး ယင်းတေင်လူြှုေူလံု
ြှုပံုစံြျား (ဘယ်သူက ပ့ံပုိးရပးရနတာလဲ - သူတုိ၏့ 
လူြှုအသုိင်းအဝန်းကလား သုိြ့ေုတ် သူတုိ၏့အထက်
အောေိှြျားကလား)၊ တာဝန်ထြ်းရောင် ေြျိန်နှင့်  
အလုပ်၏ ရတာင်းေုိြှုြျား၊ ရေှတ့န်းသေားေရသာ
အကကိြ်ရေ၊ ကာကေယ်ြှု ေေိှမြင်း (ဥပြာအားမေင့် - 
ရေးဘက်ေုိင်ော ကယ်ေယ်ရေးနှင့် ေိက္ခာြျား)၊ ထေက်
ြောမြင်းအတေက် အမပစ်ဒဏ်ြျား၊ ြရကျနပ်ြှုြျားတုိင်
တန်းနုိင်ရသာ ယန္တေားြျားကုိ လက်လှြ်းြီြှု၊ အသင်း
အေေဲေုိ့င်ော အြေင့်အရေးြျားနှင့် စစ်သားြျားအတေက် 
ဥပရဒရေးော အြေင့်အရေးြျား (သူတုိသ့ည်အေပ်
သားမပည်သူြျားနှင့် အတူတူပဲလား) အစေိှသည်တုိ ့
ပါဝင်ပါသည်။ ထုိအ့မပင် ဘယ်သူက ောထူးတုိးမြင့်
ြံေလဲ၊ ဘယ်လုိလုပ်ရောင်ြှုြျားက ပညာေှင်ေန်
ရသာြျီးရမြောက်ြံေြှုလဲနှင့် ဘယ်လုိရြါင်းရောင်
ြျ ိုးက ောထူးအေင့်ြျားအြကား ြျီးရမြောက်ြံေလဲ 
ေုိသည်တုိက့လည်း ကျင့်ဝတ်အရပါ်  အကျ ိုးသက်
ရောက်ြှုေိှရနပါသည်။

အြျ ိုးကေဲမပားစံုလင်ြှု

 တပ်ြရတာ်သည် ယင်း၏ တပ်သားြျား
အတေင်းအြျ ိုးသား၊ အြျ ိုးသြီးြျားနှင့် တုိင်းေင်းသား
လူြျ ိုးြျား စံုလင်စောပါေိှ ေြည်ေုိသည့် အြျက်ကုိ 
ေည်ေေယ်ြျက်ြျြှတ် လုပ်ရောင်ရနရြကာင်း ရော်မပြဲ့
ပါသည်။ စစ်တပ်တေင်းေိှ တပ်သားအြျားစုြှာ အြျ ိုး
သားြျားမေစ်ြကမပီး အြျားမပည်သူနှင့် တုိက်ရုိက် 
ေက်ေံြှုမပုေရသာ အကကီးတန်း အောေိှြျားရနော

၉၅အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

တေင်အြျ ိုးသြီးြျား ြေိှရပ။ ၂၀၁၃ ြုနှစ်ကစ၍ 
တပ်ြရတာ်သည် အြျ ိုးသြီးြျားကုိ စစ်တပ်တေင်း 
တုိက်ြုိက်ရေး ြေုတ်ရသာ အြန်းကဏ္ဍြျားနှင့် 
တမြားရသာ ဝန်ရောင်ြှုလုပ်ငန်းြျားတေင် အောေိှ
ြျားအမေစ် ြန ့အ်ပ်ြှုြျား လုပ်ရောင်လာြဲ့ပါသည်။ 
၁၉၆၁ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၃ ြုနှစ်အြကားတေင် အြျ ိုးသြီး
ြျားသည် အဓိကအားမေင့် သူနာမပုြျားအမေစ်ြန ့အ်ပ်
ြှုေေိှြကမပီး  စစ်သူနာမပုအားလံုးသည် အြျ ိုးသြီး
ြျားြေုတ်ြကရသာ်လည်း အြျားစုသည် အြျ ိုးသြီး 
ြျားမေစ်ပါသည်။ သူနာမပုအြန်းကဏ္ဍတေင် အြျ ိုးသြီး
ြျားသည် ဘေဲေ့မပီးပါက ဒုဗုိလ်ောထူးမေင့် အစမပုထြ်း
ရောင် နုိင်မပီး ယင်းြှ ဒုတိယဗုိလ်ြှူးကကီးောထူးအထိ 
ောထူးတုိးမြင့် ထြ်းရောင်သေားနုိင်ပါသည်။ ၂၀၁၃ 
ြုနှစ်ြှစတင်၍ အြျ ိုးသြီးြျားကုိ စစ်တပ်အောေိှြျား
အမေစ်ြန ့အ်ပ်ြှုြျား ေိှလာြဲ့ မပီး ဒုဗုိလ်အမေစ် စတင်
တာဝန် ထြ်းရောင်နုိင်ကာ အြျ ိုးသားြျားနည်းတူ 
ောထူးြျား တုိးမြင့်ေေိှလာနုိင်သည်ေု ယူေေပါ
သည်။၄၄၈ ရနာက်ပုိင်းတေင် တပ်ြရတာ်အတေင်း အြျ ိုး
သြီးြျား၏ ပါဝင်ြှုပုိြုိတုိးမြင့်လာရစေန် စုရောင်ရဒး
ေှင်းက ကကိုးပြ်းအားထုတ်ြှုြျား အြျ ို ့ ေိှလာပါသည်။၄၄၉ 

 ၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥရဒတေင် ပါေိှ
ရသာအပုိဒ် (၃၅၂) သည်မပည်သူဝ့န်ရောင်ြှုဝန်ထြ်း
ြျားြန ့အ်ပ်မြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ‘လူြျ ိုး၊ ဇာတိ၊ 
ကုိးကေယ်ော ဘာသာသာသနာနှင့် အြျ ိုးသားအြျ ိုး
သြီးကုိ အရြကာင်းမပုလျက်” ြေဲမြားြှု ြေိှရစေေု  
ပါေိှထားပါသည်။ ေက်လက်ေှင်းလင်းသည်ြှာ ‘သုိေ့ာ
တေင်အြျ ိုးသားြျားနှင့်သာ ရလျာ်ကန်သင့်မြတ်သည့် 
ောထူးတာဝန်ြျားအတေက် အြျ ိုးသားြျားကုိရေေးြျယ်
ြန ့ထ်ားမြင်းကုိ ဤပုဒ်ြအေ အေန ့အ်တား ြမေစ်
ရစေ’ ေုပါေိှပါသည်။ ထုိသုိ ့ ြေှင်းြလင်း ရော်မပြှု
သည် အြျ ိုးသြီးြျားကုိ လုိအပ်ရသာ ောထူးရနော
ြျားအတေက် ေှင်းလင်းရသာ စံနှုန်းြျား  ြထားေိှဘဲ  
ြေဲမြားေက်ေံြှုမပုနုိင်ေန် အစုိးေကုိ လေတ်လပ်ြှု ရပး
ထားသလုိ မေစ်ရနပါသည်။ ထုိအြျက်သည် အဓိက
အားမေင့် လံုမြုံ ရေးေုိင်ော ောထူးရနောြျားအတေက် 
ေန်တီးထားမြင်း မေစ်နုိင်မပီး အရြကာင်းြှာ လံုမြုံ ရေး
ယဉ်ရကျးြှုအရပါ် အြျ ိုးသားြျားသာ ကကီးစုိးရနမြင်း
ရြကာင့် မေစ်ပါသည်။၄၅၀ 

 လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲြ့ျားတေင် ဗြာလူြျ ိုးတုိင်း
ေင်းသားအြျားစုသာ ကကီးစုိးြှုကကီးြားစော ေိှရနသည်
ေုသံုးသပ်နုိင်ပါသည်။ ထုိြညီြျှြှုသည် ၁၉၅၀ မပည့်
နှစ်ြျားြှ စတင်လာြ့ဲကာ ဦးသန်းရေွှလက်ထက်တေင်   
အမြင့်ေံုးသုိ ့ ရောက်ေိှလာြဲ့ပါသည်။၄၅၁ ထုိြညီြျှြှု
အရပါ်တုိင်းေင်းသား လက်နက်ကုိင်အေေဲအ့စည်း
ြျားက စုိးေိြ်ရြကာင်း မငိြ်းြျြ်းရေး ညေနိှိင်ုးရေေးရနေး
ပေြဲျားတေင် တင်မပလာြ့ဲြကပါသည်။၄၅၂ အြျားမပည်သူက 
တပ်ြရတာ်သည် အေေဲြ့ျားအားလံုးကုိ ကုိယ်စားမပု
သည်ေု ေုိြကရသာ်လည်း ြင်းရအာင်လိှင်ုြှြူ  စစ်
တက္က သုိလ်တေင် စာေင်းသေင်းနုိင်ေန်အတေက် တုိင်ေင်း
သားမပည်နယ်ြျားေိှ တက္က သုိလ်ရကျာင်းြျားြှ  အြှတ် 
အမြင့်ေံုးေေိှရသာ ရကျာင်းသားြျားကုိသာ စတင်ပစ်
ြှတ်ထားလာြ့ဲရြကာင်း ရတေေ့ပါသည်။၄၅၃ ထုိအြျက်
တေင်မပဿနာတစ်ြုြု ေိှရနရြကာင်းလည်း  သတိမပုြိ
လာပါသည်။ ထုိမပဿနာြျားသည် လူြျ ိုးရေးထက်
စာလျှင် နုိင်ငံရေးနှင့် ယဉ်ရကျးြှုေုိင်ော မေစ်တည်ြှု
ြျားနှင့် ပုိြုိသက်ေုိင်ရနနုိင်ပါသည်။ အစုိးေအထက်
တန်းရကျာင်းြျားနှင့် အောေိှသင်တန်းြှ ရအာင်မြင်
ြဲ့သူ အြျားစုသည် မြန်ြာဘာသာစာကားကုိ ကျွြ်း
ကျင်စောရမပာနုိင်ြကမပီး ဗြာြျားနှင့် ကကီးြားစော တူညီ
ရသာနုိင်ငံရေးြံယူြျက် ေိှရနြကပါသည်။  တုိင်းေင်း 
သားြျား၏ နစ်နာြှုြျားနှင့် ရဘးေယ်ြံထားေြှုြျား
ကုိြူမြန်ြာနုိင်ငံ၏ နယ်နိြိတ်ရဒသြျားတေင် ရနထုိင်
ြကသည့်သူြျားက နက်ရိှင်ုးစော ြံစားြဲ့ ြကေပါသည်။

အယူဝါဒနှင့် ြောဗျူောကျရသာ 
ေန်းစစ်ရလ့လာြှု

 အကယ်၍ အြျိန်နှင့် အြျှရေေးရကာက်ြံ
အေပ်သား ကုိယ်စားလှယ်ြျားသည် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ
ြူဝါဒအရပါ် ပုိြုိလွှြ်းြုိးနုိင်ြှု ေေိှလာနုိင်ပါက အဓိက 
ေန်းစစ်ရလ့လာြှုြျားသည် တပ်ြရတာ်ြူဝါဒြျား 
ရမပာင်းလဲလာနုိင်ေန် လြ်းမပရပး သေားနုိင်ြည်မေစ်
သည်။ ကြ္ဘာအနံှြှ့ သက်ရသအရထာက်အထားြျား
ကအြကံမပုရနသည်ြှာ အားနည်းလေန်းရသာ အေပ်
ဘက်-စစ်ဘက် ေက်ေံရေးသည် အားနည်းရသာ 
ြောဗျူော ေန်းစစ်ရလ့လာြှုြျားနှင့် တံုမ့ပန်ြှု
ြျားသုိ ့ ဦးတည်မေစ်ရပါ်ရစမပီး ယင်းသည်အကျ ိုး

၉၆



ြံစားြေင့်ေိှသူြျားအရပါ် အကျ ိုးသက်ရောက်ရစနုိင်
ပါသည်။၄၅၄ 

 တပ်ြရတာ်သည် ယင်း၏ အိြ်နီးြျင်းြျား
နှင့်မငိြ်းြျြ်းရသာ ေက်ေံရေးကုိ ေက်လက်ထား
ေိှေန်နှင့် ‘တမြားနုိင်ငံြျားကုိ ကျူးရကျာ်ေန်စြှု’၄၅၅ 
စတင်ြမပုလုပ်ေန် အရလးထား လုပ်ရောင်ြဲ့ပါ
သည်။ ထုိအြျက်ကုိ အေပ်သားအစုိးေအေေဲက့ သရဘာ
တူရသာ ေပ်တည်ြှုတစ်ြု မေစ်ပါသည်။ သုိရ့သာ် ြော
ဗျူောကျရသာ ဝန်းကျင်အရပါ် တပ်ြရတာ်၏ အမြင်
သရဘာထားသည် နုိင်ငံမြားဝင်ရောက် ပတ်သက်ြှု
ြျားသည် နုိင်ငံကုိ ြတည်ြမငိြ် မေစ်ရစနုိင်သည်
ေုိသည့် လေန်ကဲလေန်းရသာ စုိးေိြ်ြှုအရပါ် အရမြြံ
မပီးရမပာင်းလဲနုိင်ပါသည်။ ကုိလုိနီရြတ် အရတေအ့ြကုံ
ြျားနှင့် စုိးေိြ်ြှုြျားအရပါ် အေင်းြံ၍ ၁၉၉၀ သုိ ့
ြေုတ် ၂၀၀၀ မပည့်နှစ်ြျားတေင် အရနာက်နုိင်ငံြျား
၏ဝင်ရောက်စေက်ေက်ြှု သုိြ့ေုတ် ကျူးရကျာ်ဝင်
ရောက်လာနုိင်ရမြ ေိှြှုတုိရ့ြကာင့် အလေန်အြင်းစုိး
ေိြ်ြှုတုိသ့ည် ယရနအ့ြျိန်အထိ ေက်လက်တည်
ေိှရနပါရသးသည်။၄၅၆ 

 ေလဒ်တစ်ြုအမေစ် လက်နက်ကုိင်တပ်ေေဲ ့
ြျားသည် ကြ္ဘာရပါ်ေိှ တမြားရသာ စစ်တပ်ြျားနှင့် 
ေက်ေံြှု သိပ်ြေိှဘဲ သီးမြားေပ်တည် လာြဲ့ပါ
သည်။ ထုိရ့ြကာင့် အတုိက်အြံ နုိင်ငံရေးလှုပ်ေှားြှု
ြျားနှင့် တုိင်းေင်းသားြျား၏ ရတာ်လှန်ရေးလှုပ်ေှားြှု
ြျားသည် တုိင်းတစ်ပါးလက်ကုိင်တုတ်ြျား အမေစ် 
ရှုမြင်လာြဲ့ပါရတာ့သည်။ ထုိအြျက်က တပ်ြရတာ်
ကုိနုိင်ငံတကာကကိုးဝုိင်းတေင် တံုမ့ပန်ြှုနှင့် ကာကေယ်
ရေးလုပ်ငန်းြျားတေင် လေန်ကဲစော လုပ်ရောင်တတ် 
ရသာစစ်တပ်မေစ်ရစမပီး ပံုြှန်အားမေင့် ယင်းတုိ၏့ 
လုပ်ေပ်ြျားနှင့် ပတ်သက်၍ တမြားနုိင်ငံြျား သုိ ့
ြေုတ် နုိင်ငံတကာ အေေဲအ့စည်းြျားက တုိင်ြကား
ြျက်ြျားနှင့် ရြးြေန်းြျားအရပါ် ကုိင်တေယ်နုိင်မြင်း 
ြေိှသည့်အမပင်  ြကားဝင်စေက်ေက်ြှုြျား အားလံုး
သည် ြလုိြုန်းထားရသာ တုိက်ြုိက်ြှုြျား မေစ်
ရြကာင်းတပ်ြရတာ်က ရှုမြင်ြဲ့ ြကပါသည်။ 

 တပ်ြရတာ်၏ နုိင်ငံရေးနှင့် စီးပေားရေးနယ်
ပယ်ြျားတေင် မေန ့ြ်ကက်ပါဝင်ရနြှုနှင့် မပည်တေင်းအာ
ဏာတည်တ့ံြှုအရပါ် အာရံုစုိက်ြှုတုိသ့ည် ရောင်း

ပေမပီးရမြလျင်တပ်၏ ကကီးစုိးြှုေိှရသာ တပ်ေေဲတ့စ်ြု
အမေစ်ဦးတည် မေစ်ရပါ်ရစြဲ့ပါသည်။ လက်နက်ကုိင်
တပ်ေေဲြ့ျားနှင့် ပတ်သက်ရသာ အြျားမပည်သူသိေိှ
သည့်တေားဝင်သတင်း အြျက်အလက်အနည်းငယ်
သာမေစ်ရသာ်လည်း၄၅၇ အင်ဒရူးေပ်သ်က ၂၀၁၈ 
ြုနှစ်တေင် တပ်ြရတာ်၏ စုစုရပါင်း အင်အားြှာ 
၃၀၀,၀၀၀ ြန ့၄်၅၈ ေိှနုိင်ရြကာင်း ြန ့ြှ်န်းတေက်ြျက်ြှုမပု
ြဲ့ မပီး ယင်းသည် လေန်ြဲ့ရသာ ောစုနှစ်ြျားရအာက် 
ရလျာ့နည်းရနသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။၄၅၉ နုိင်ငံ၏ လူဦး
ရေ ၅၁ သန်းနှင့် နိှင်ုးယှဉ်ြကည့်လျှင် လူဦးရေ ၁၇၀ 
တေင်စစ်သားတစ်ဦးသာ ေိှရနသည်ကုိ မပသရနမပီး  
လူဦးရေကျဲ၍ စစ်တပ်စြန်း ြျားမပားရသာ ရဒသ
ြျားမေစ်သည့် ကယားမပည်
နယ်နှင့် ကြျင်မပည်နယ်တုိတ့ေင် 
ထုိအြျ ိုးသည် ပုိြုိသိသာလေန်း
လှပါသည်။ ၂၀၀၉ ြုနှစ်တေင်  
ရြာင်ရအာင်ြျ ိုးက ရေးသား
ြဲ့သည်ြှာ ၉၀ ောြုိင် နှုန်းရသာ 
စစ်သားြျားသည် တပ်ြရတာ် 
(ြကည်း) တေင် ေိှရနြကမပီး 
တပ်ေင်း သံုးြုအနက် နှစ်ြု
သည်ရမြလျ င်တပ်ေင်းြျား
မေစ်ြကပါသည်။၄၆၀ ရြတြီ်စစ်
တပ်ြျားတေင် ရမြလျင်တပ်အား 
ရလျှာ့ရလျှာ့ရပါ့ရပါ့နှင့် လူတစ်
ဦးနှင့်တစ်ဦး ထိပ်တုိက်ေင်ေုိင်ရတေေ့န် လုိအပ်ြျိန်
တေင်သာ အသံုးမပုရနြကြျိန်တေင် တပ်ြရတာ်ရမြ
လျင်စစ်သားြျားသည် နုိင်ငံတစ်ဝန်းေိှ မြိုန့ယ်တုိင်း
တေင်တပ်ေင်းဌာနြျုပ်ြျား ထားေိှကာ စြန်းြျတာဝန် 
ထြ်းရောင်ရနြကပါသည်။၄၆၁ ပဋိပက္ခြျား မေစ်ပေားော
ရဒသြျား အြျားအားမေင့် ရကျးလက်ရဒသြျားတေင်  
ရမြလျင်တပ်ေင်းြျား သုိြ့ေုတ် တပ်စြန်းြျား ပျံနံှ့ ့
တည်ေိှရနမပီး အြျားအားမေင့် အဓိကကျရသာလြ်း
ြျားနှင့် ြောဗျူောကျရသာ ရတာင်ကုန်းြျားအရပါ်
တေင်ရနော ယူထားြကပါသည်။ သုိရ့သာ် တပ်ြရတာ်
ကုိပုိြုိစေြ်းရောင်ေည် မြင့်ြား၍ စစ်သားအရေ
အတေက်နည်းရသာ စစ်တပ်တစ်ြုအမေစ် ရော်ရောင်
ေန်ထင်ေှားရသာ အစီအစဉ်တစ်ြု ေိှရနပါသည်။၄၆၂ 

 မြန်ြာ့တပ်ြရတာ်အယူအေ၏ အဓိကကျ
ရသာကဏ္ဍတစ်ြုြှာ ‘မပည်သူစ့စ်’ မေစ်မပီး ယင်းသည်

တပ်ြရတာ်၏ နုိင်ငံရေးနှင့် 
စီးပေားရေးနယ်ပယ်ြျားတေင် 
မေန ့ြ်ကက်ပါဝင်ရနြှုနှင့်  
မပည်တေင်းအာဏာတည်တ့ံြှု
အရပါ်အာရံုစုိက်ြှုတုိသ့ည် 
ရောင်းပေမပီး ရမြလျင်တပ်၏ 
ကကီးစုိးြှုေိှရသာ  တပ်ေေဲတ့စ်ြု
အမေစ်ဦးတည် 
မေစ်ရပါ်ရစြဲ့ပါ သည်။

၉၇အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ြာဝစ် (Maoist) သရဘာတေား တစ်ြုမေစ်၍ ၁၉၅၀ 
မပည့်နှစ်ြျားကတည်းက စတင်ကာ တပ်ြရတာ်၏  
အဓိကကျရသာ ရတေးရြါ်စဉ်းစားြှုတစ်ြု မေစ်လာြဲ့
ပါသည်။ ထုိအြျက်သည် ဒီြုိကရေစီစနစ်သုိ ့ ကူး
ရမပာင်းြှုအတေက် တင်းအားတစ်ြု မေစ်လာနုိင်ပါ
သည်။ 

 ‘မပည်သူစ့စ်’ သရဘာတေားသည် အြျ ိုး
သား၊ အြျ ိုးသြီးနှင့် ကရလးတုိင်းကုိ ပဋိပက္ခတေင် 
မေစ်နုိင်ရမြေိှရသာ အေင်းအမြစ်အမေစ် စာေင်းသေင်း
ထားပါသည်။ ထုိအ့မပင် မပည်သူြျားသည် နုိင်ငံကုိ 
ကာကေယ်ေန် စည်းရံုးနုိင်သည် သုိြ့ေုတ် ထုိမပည်သူ
ြျားသည် ေန်သူြျားနှင့် ပူးရပါင်း၍ နုိင်ငံကုိ ေန ့်
ကျင့်ြှု မပန်လည်လုပ်ရောင်နုိင်သူြျား အမေစ်ြှတ် 
ယူထားပါသည်။  ထုိသရဘာတေား၏  အဓိကေည်
ေေယ်ြျက်ြှာ ‘မပည်ပအကူအညီြျား အရပါ်ြီှြုိမြင်း
ြေိှဘဲ မပည်တေင်းအင်အားအရပါ် အရမြြံ၍ လူထု
တစ်ေပ်လံုး ပါဝင်ရသာ နုိင်ငံရတာ်ကာကေယ်ရေး 
အတေက်ရြတ်ြီရသာ မပည်သူက့ာကေယ်ရေး စနစ်
တစ်ြု ေေဲစ့ည်းတည်ရောက်ေန်’ မေစ်သည်။၄၆၃ ထုိအစီ
အစဉ်ကုိ ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံဥပရဒ၏ အပုိဒ် ၂၀ (ဃ) 
နှင့် ၃၄၀ တုိတ့ေင် ထည့်သေင်းထားကာ ‘တပ်ြရတာ်
သည် နုိင်ငံရတာ်လံုမြုံ ရေးနှင့် ကာကေယ်ရေးတေင် 
မပည်သူ တစ်ေပ်လံုး ပါဝင်ရေးအတေက် စီြံရောင်
ေေက်ြေင့်ေိှသည်’ ေု ရော်မပထားပါသည်။ တမြားရသာ 
ပါတီြျား ထုိပုဒ်ြကုိ မပင်ေင်ေန် သုိြ့ေုတ် ေယ်
ထုတ်ေန် ကကိုးပြ်းြဲ့ ြကရသာ်လည်း NLD အရနမေင့် 
ထုိပုဒ်ြကုိ မပင်ေင်ေန် အေုိမပုြဲ့ မြင်း ြေိှရပ။ ထုိ
အြျက်သည် ‘အြျုပ်အမြာအာဏာ တည်တ့ံြုိင်မြဲ
ရေး’နှင့် ‘မပည်ရထာင်စု ြမပိုကေဲရေး’ တုိ ့ ပါဝင်ရသာ 
စစ်တပ်၏ အြျ ိုးသားရေး ဦးတည်ြျက် ၃ ေပ်ကုိ 
နုိင်ငံသားတုိင်း ‘ရစာင့်ထိန်းေန်’ ေေဲစ့ည်းပံု အရမြြံ
အေတာဝန်ေိှသည်ေုိသည့် အြျက်ကုိလည်း လှစ်ေ
မပလျက်ေိှပါသည်။၄၆၄ သံသယြျားမေင့် ေက်ေံြံရန
ေရသာမပည်သူတစ်ဦးမေစ်မေစ်  အေေဲအ့စည်း တစ်ြု 
မေစ်မေစ် ထုိဝါဒြျားကုိ ေန ့က်ျင်ြှု မပုလုပ်လာနုိင်
ပါသည်။

၄.၃ 
ောဇဝတ်ြှု တေားရေးစနစ်

ဘက်စံုလေြ်းမြုံ ရသာ စနစ်တစ်ြုလံုး
ေုိင်ောမပုမပင်ရမပာင်းလဲရေး

 “တြျ ိုရ့သာ လူရတေက ဥပရဒော အြှား
လုပ်သူရတေကုိ အမပစ်ရပးနုိင်တဲ့ အောလုိ ့ ထင်ြက
တယ်၊ တြျ ိုရ့သာ လူရတေကရတာ့ သူတုိေ့ဲ ့ လေတ်
လပ်ြှုကုိ ကန ့သ်တ်တဲ့အောလုိ ့ ထင်ြကတယ်၊ အဲ့ဒီ 
နှစ်ြုလံုး ြေုတ်ပါဘူး” 

ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်၊ ၂၀၁၈၄၆၅

 ကုိလုိနီရြတ်ြှ စတင်၍ မြန်ြာ့ောဇဝတ်ြှု 
တေားရေးစနစ်သည် အာဏာကုိ ထိန်းသိြ်းေန်နှင့် 
နုိင်ငံ၏  အကျ ိုးစီးပေားကုိ ကာကေယ်ေန်တုိအ့တေက်သာ 
အဓိက အသံုးမပုြဲ့ရသာ နည်းလြ်းတစ်ြု မေစ်ပါ
သည်။ စစ်တပ်အုပ်ြျုပ်ြှု ရအာက်တေင် ထုိစနစ်
သည်တပ်ြရတာ်ကုိ ရကျးဇူးမပုရပးရသာ ကဏ္ဍတစ်ြု 
မေစ်လာမပီး ဥပရဒမပုသူြျား၊ ေဲတပ်ေေဲ ့၊ အစုိးေရေှရ့န
ြျား၊ တေားရံုးြျားနှင့် ရထာင်ြျားသည် စနစ်တစ်ြု
၏ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက်တေင် တာဝန်ထြ်းေရသာ ဝန်
ထြ်းြျား မေစ်လာြကကာ ရသးငယ်ရသာအထက်
တန်းလွှာအုပ်စု၏ အကျ ိုးစီးပေားအရပါ် မြိြ်းရမြာက်
ြှုမပုသူြျားကုိ  အမပစ်ရပးေန်နှင့် ဗျူရုိကရေစီစနစ်
အရပါ် အြီှမပုမြင်းတုိအ့ရပါ် အရလးရပးလာြဲ့ပါ
သည်။ ၁၉၆၂ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၆ ြုနှစ်အြကားြန ့်
ြှန်းရမြအားမေင့် လူဦးရေ ၇,၀၀၀ နှင့် ၁၀,၀၀၀ 
အြကားေိှရသာ မပည်သူတုိသ့ည် နုိင်ငံရေးလှုပ်ေှား 
ြှုြျားရြကာင့် ရထာင်ြျြံြဲ့ ြကေပါသည်။၄၆၆   

 ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်က ‘ဥပရဒကုိ နုိင်ငံ
ရတာ်မငိြ်ဝပ်ပိမပားြှုအတေက် ကိေိယာအမေစ် လုပ်
ရောင်မြင်းသည် အကကေင်းြဲ့အာဏာေှင်ဝါဒနှင့် ေင်း
နီှးကျွြ်းဝင်ရသာ နည်းလြ်းတစ်ြု မေစ်ပါသည်။   
ထင်ေှားရသာ ရေေးရကာက်ြံ ဥပရဒမပုသူနှင့် လေတ်
လပ်ရသာ တေားစီေင်ရေးအေေဲတ့စ်ြု ြေိှလျှင် အာ
ဏာပုိင်ြျားအရနမေင့် “ဥပရဒ”သည် အာဏာေှင် 
ေန်ရသာ အြိန ့ြ်ျြှတ်ြှုြျားအမေစ် အားရပးသက်
ရောက်ြှုေိှရစပါသည်။ ထုိအောသည် လက်ြံနုိင်

၉၈



ေေယ်ေိှသည့် တေားြျှတြှုေုိင်ော စံနှုန်းြျားကုိ 
ရမပာင်ရမပာင်တင်းတင်း ေန ့က်ျင်ြှုြျား မပုလုပ်ော 
ရောက်ရစရြကာင်း’ ရေေးရနေးြဲ့ေူးပါသည်။၄၆၇ 

 သူြ၏ အစုိးေအေေဲသ့ည် ‘ဥပရဒရေးေေဲော၌ 
ပုိြုိပေင့်လင်းမြင်သာြှု ေိှေန်နှင့် ညေနိှိင်ုးတုိင်ပင်ြှုေိှ
ရစေန်၊ မပည်သူြျား၏ အကျ ိုးစီးပေားအတေက် မပဋ္ဌာန်း
သည့် ဥပရဒမေစ်ေန်၊ တေားြျှတ၍ ဘက်လုိက်ြှု
ြေိှရစရေး စီြံရောင်ေေက်ေန်၊ လူအ့ြေင့်အရေးကုိ 
ရလးစားေန်နှင့် ြေဲမြားေက်ေံြှု ြေိှရစေန် ကကိုး
ပြ်းရောင်ေေက်သေားြည် မေစ်ပါသည်။ သုိြှ့သာ 
ဥပရဒ၏ အထက်တေင် ြည်သူြျှ ေိှြရနဘဲ အုပ်
ြျုပ်ြှုစနစ်ရအာက်တေင် လူတုိင်းတူညီရသာ အကျ ိုး
ရကျးဇူး ေေိှြည်မေစ်ပါသည်’ စသည့် ြူဝါဒတစ်ြု
ကုိရေးသားမပုစုြဲ့ပါသည်။၄၆၈ 

 ယရန ့ ြျက်ရြှာက်ရြတ်တေင် ေဲတပ်ေေဲနှ့င့်
အကျဉ်းရထာင်စနစ်ြျားသည် စစ်တပ်၏ ထိရောက်
ရသာထိန်းြျုပ်ြှု ရအာက်တေင် ေက်လက်တည်ေိှ
ရနပါသည်။ ထုိစနစ်ကုိအဓိကအားမေင့် မပည်ထဲရေး
ဝန်ကကီးဌာနကတစ်ေင့် အုပ်ြျုပ်လျက်ေိှမပီး အထူး
သမေင့်ရြါင်းရောင်ြှု ောထူးရနောြျားတေင် စစ်တပ်
အောေိှရောင်းြျားကုိ အရေအတေက်အား မေင့်မြင့်
ြားစော ြန ့အ်ပ်ထားပါသည်။ ဥပရဒြျားမပုစုရနြျိန်
တေင်တေားစီေင်ရေးနှင့် တေားရံုးြျားကုိ စစ်တပ်၏ 
ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက်ြှ ေယ်ထုတ်ြဲ့ရသာ်လည်း ယင်း
တုိတ့ေင် နှစ်ရပါင်းြျားစော တာဝန်ထြ်းရောင်ြဲ့သူ
ြျားသုိြ့ေုတ် စစ်တပ်အြှုထြ်းရောင်းြျား ေက်
လက်ပါေိှရနမပီး ယြင်အစုိးေြျား၏ အရလ့အထ
ြျားလွှြ်းြုိးြှုြျား ကကီးြားစော ကျန်ေိှရနပါရသးသည်။ 

 ထုိစနစ်ကုိ ဘက်လုိက်ြှု ြေိှရသာအြူ
အကျင့်ြျားနှင့် မပည်သူကုိ ကာကေယ်ရပးရသာ တေား
ြျှတြှု ယူရောင်ရပးနုိင်သည့် စနစ်တစ်ြုအမေစ်သုိ ့
မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု မပုောတေင် စနစ်တစ်ြုလံုးကုိ   
စုရပါင်းမြုံ ငံုနုိင်ရသာ ဘက်စံုလွှြ်းမြုံ သည့် ြျဉ်းကပ်
ပံုနည်းလြ်းတစ်ြု လုိအပ်ြည် မေစ်ပါသည်။ မပည်
သူြျား၏ စုိးေိြ်ြှုြျားြှာ တေားရေးနှင့် လံုမြုံ ရေး
အာဏာပုိင်ြျားသည် ကျန်းြာရေးနှင့်  ပညာရေးဌာန
ြျားကဲ့သုိရ့သာ တမြားရသာ အစုိးေစနစ်ြျားနှင့်
အတူ လက်တေဲလုပ်ရောင်ေန် လုိအပ်ပါသည်။ 

 AAPP ြှ ကုိဘုိြကည်က မပစ်ဒဏ်ရပးမြင်း 
စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ‘အစုိးေအရနမေင့် ဘက်စံုလွှြ်း
မြုံ ရသာမပစ်ဒဏ်စနစ် မပုမပင်ရမပာင်း
လဲမြင်း လုပ်ေန်လုိအပ်မပီး အရြကာင်း
ြှာယြင်ကမေစ်ပေားြဲ့ရသာ လူအ့ြေင့်
အရေး ြျ ိုးရောက်ြှုြျားကုိ ရမေေှင်း
နုိင်ေန်၊ အနာဂတ်တေင် ြျ ိုးရောက်
ြှုြျားြှ  ကာကေယ်နုိင်ေန်နှင့် (မြန်ြာ
နုိင်ငံတေင်) ဒီြုိကရေစီစနစ် စနစ်
တကျအရကာင်အထည် ရော်နုိင်ေန်
တုိမ့ေစ်ပါသည်။၄၆၉ ထုိလုပ်ြျက်ြျားကုိ 
လက်ရတေ ့ အရကာင်အထည်ရော်နုိင်
သကဲ့သုိ ့ ရေေှည်တည်တ့ံြှုေိှရသာ 
အောလည်းမေစ်သည်’ ေု ရေေးရနေး
ြဲ့ပါသည်။ AAPP ြှ သူ၏လုပ်ရော်
ရောင်ေက်တစ်ဦးကလည်း ရေေှည်
အတေက်ေုိလျှင် ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံ
ဥပရဒေုိင်ော မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု လုပ်ငန်းသည် 
အဓိကကျသလုိ တစ်ြျိန်တည်းတေင် “ြရကာင်းရသာ 
ဥပရဒြျားကုိ  ရုပ်သိြ်းေန်” နှင့် ောဇဝတ်ြှုေုိင်ော 
တေားရေးစနစ်ကုိ မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျား မပုလုပ်ေန်
အစေိှရသာ အောြျားစောသည် လွှတ်ရတာ်နှင့် အစုိးေ
အတေင်းေိှ အေပ်သား ကုိယ်စားလှယ်ြျားက လုပ်
ရောင်နုိင်သည်ေု ေှင်းလင်းရေေးရနေးြဲ့ပါသည်။ ထုိ
မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျား မပုလုပ်ေန်နုိင်ေန် အတေက်  
အေပ်သားဦးရောင်ရသာ တေားြျှတရေးဝန်ကကီး
ဌာနတစ်ြုတည်ရထာင်ေန် လုိအပ်ြှုအရပါ်  ကုိဘုိြကည်
ကအထူးအရလးရပးလျက် ေိှပါသည်။  

 အရေးပါလှရသာအြျက်ြှာ တပ်ြရတာ်
လက်ရအာက်ေိှ တြျ ိုရ့သာ စစ်တပ်အောေိှြျားနှင့်  
အေေဲအ့စည်းြျားသည်  စစ်တပ်ရေးော ကိစ္စြျားထက်
စာလျှင် တေားရေးနယ်ပယ်တေင်  မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု
မပုလုပ်ေန် ကကီးြားရသာ ပေင့်လင်းြှုြျား မပလာြဲ့
ြကမြင်းမေစ်ပါသည်။ မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာနသည် 
အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျား၊ နုိင်ငံတကာ ရအဂျင်စီ
ြျားနှင့် ပူးရပါင်း၍ AAPP နှင့် အတူ အကျဉ်းရထာင် 
မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေး လုပ်ငန်းြျား အပါအဝင် အစ
ပျ ိုးလုပ်ရောင်ြှုြျားစော  လုပ်ရောင်လာြဲ့ပါသည်။ 

၁၉၆၂ ြုနှစ်နှင့်  
၂၀၁၆ ြုနှစ်အြကား 
ြန ့ြှ်န်းရမြအားမေင့် 
လူဦးရေ ၇,၀၀၀ 
နှင့် ၁၀,၀၀၀ အြကား
ေိှရသာမပည်သူတုိသ့ည် 
နုိင်ငံရေး လှုပ်ေှား 
ြှုြျားရြကာင့် 
ရထာင်ြျြံြဲ့
ြကေပါသည်။။

၉၉အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

 လက်ေိှ အစုိးေြူဝါဒနှစ်ြုသည် မပည်ထဲရေး
ဝန်ကကီးဌာန၏ ဦးရောင်ရသာ လုပ်ငန်းြျားမေင့် မပု
စုနုိင်ြဲ့ မပီး ယင်းသည် တေားရေးစနစ်မပုမပင်ရမပာင်း
လဲြှုကုိ အစုိးေဌာနြျား အြျင်းြျင်းအြကား ပူးရပါင်း
လုပ်ရောင်ရသာ နည်းလြ်းအတေက် အမပုသရဘာ
ရောင်ရသာ ရမြလှြ်းြျားအမေစ် ရော်မပရနပါသည်။ 
ပထြတစ်ြုြှာ အြျ ိုးသား ြူးယစ်ရေးဝါး ထိန်းြျုပ်
ရေးြူဝါဒမေစ်မပီး ၂၀၁၈ ြုနှစ် ရေရေါ်ဝါေီလတေင် 
မပဋ္ဌာန်းြဲ့ကာ၊ ဒုတိယတစ်ြုမေစ်ရသာ အြျ ိုးသား 
ောဇဝတ်ြှု တားေီးရေး ြောဗျူောကုိ  ၂၀၁၉ 
ြုနှစ် ရြလတေင် မပဋ္ဌာန်းြဲ့ပါသည်။ 

 ြြကာရသးြင်အြျိန်က မပည်ထဲရေးဝန်ကကီး
ဌာန၏ ဦးရောင်ြှုမေင့် ြူဝါဒနှစ်ြုကုိ ရေးသားမပုစု

နုိင်ြဲ့ပါသည်။ ထုိြူဝါဒရေးော၌ 
တမြားဌာနေုိင်ော အစုိးေအေေဲ ့
ြျားလည်း အတူတကေပူးရပါင်း
ရောင်ေေက်နုိင်ြဲ့ မပီး ယင်းသည် 
တေားရေးေုိင်ော မပ မုပင်ရမပာင်း
လဲြှုြျားအတေက် အမပုသရဘာ
ရောင်ရသာရမြလှြ်းကုိ စတင်
ရတေေိှ့ ရနေရြကာင်းကုိ မပသ 
လုိက်မြင်းမေစ်ပါသည်။ ပထြ
ြူဝါဒတစ်ြုြှာ ၂၀၁၈ ြုနှစ် 
ရေရော်ဝါေီလတေင် မပုစုရေး
သားထုတ်ရဝရသာ အြျ ိုးသား 
ြူးယစ်ရေးဝါး ထိန်းြျုပ်ရေး 
ြူဝါဒ မေစ်မပီး ဒုတိယတစ်ြုြှာ 
၂၀၁၉ ြုနှစ် ရြလတေင် မပုစု
ရေးသားထုတ်ရဝရသာ အြျ ိုး
သားအြကြ်းေက်ြှု ကာကေယ်
ရေးြောဗျူ ော တုိမ့ေစ်ပါသည်။ 

 ထုိြူဝါဒနှစ်ြုလံုးသည် ရကာ်ြတီြျားမေင့် 
မပုစုြဲ့ မြင်းမေစ်မပီး အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် 
တမြားရသာ ဝန်ကကီးဌာနြျား၏ အြကံမပုြှုြျား သိ
သာြျားမပားစော ေယူြဲ့ ြကသလုိ ြူးယစ်ရေးဝါးနှင့် 
ောဇဝတ်ြှုေုိင်ော UN ရံုးအမပင် တမြားရသာနုိင်ငံ
တကာအကူအညီြျားကုိလည်း ေယူြဲ့ပါသည်။ ထုိ
ြူဝါဒနှစ်ြုလံုးတေင် အြေင့်အရေးြျားကုိ အရမြြံ၍ 
ကျား-ြရေးောေုိင်ော  နုိးြကားသတိေိှသည့် အသစ်

ရသာနည်းလြ်းြျားနှင့် တုိးတက်ြှုကုိ မေစ်ရစြည့် 
နည်းလြ်းြျားကုိ အားရပးမြေင့်တင်ထားပါသည်။ 

 ြူးယစ်ရေးဝါးြူဝါဒသည် မြန်ြာနုိင်ငံ၏
တေားြဝင် ြူးယစ်ရေးဝါးေုိင်ော မပဿနာြျားကုိ 
ရမေေှင်းောတေင် မပစ်ဒဏ်ရပးြှုြှ လေတ်ကင်းမြင်း၊ 
ကျန်းြာရေးကုိ အရမြြံကာ လူသားဗေုိမပုရသာ 
နည်းလြ်းြျားအတေက် ကကီးြားရသာ ရမြလှြ်းတစ်ြု
အမေစ်ရော်မပရနပါသည်။ ထုိလုပ်ငန်းစဉ်တေင် အေပ်
ဘက်အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် အစုိးေြေုတ်ရသာ အေေဲ ့
အစည်း စုစုရပါင်း (၁၅) ေေဲြ့န ့ဝ်င်ြဲ့ပါသည်။ ထုိအ့မပင် 
ြူဝါဒကုိ အရကာင်အထည်ရော်ေန် လုပ်ငန်း အစီ 
အစဉ်အတေက်လည်း တပ်ြရတာ် ဦးရောင်ရသာ 
ဌာနြျားနှင့် အေပ်သားဦးရောင်ရသာ ဌာနြျား၏  
အြကံမပုြှုြျားနှင့် ပူးရပါင်းပါဝင်ြှုြျား လုိအပ်မပီး 
ယင်းသည် ဌာနြျားအြျင်းြျင်းအြကား  ပူးရပါင်း 
လုပ်ရောင်ြှု ပုိြုိအားရကာင်းရစြည့် အရမြြံ
ရကာင်းကုိ မပုစုရပးနုိင်ြည် မေစ်သည်။၄၇၀ 

 မပည်နယ်အေင့်ေိှ အာဏာပုိင်ြျားကုိ အသိ
ရပးမြင်းနှင့် မပင်ေင်ြှုြျား အစမပုလုပ်ရောင်ရန
ရသာ်လည်း အေင်နည်းလြ်းရောင်းြျားကုိ ေက်
လက်အသံုးမပုရနြှုြျား ေိှရနရသးသည်။ မြင်သာ
ရသာဥပြာြျားြှာ ြူးယစ်ရေးသံုးေေဲသူြျားကုိ ပံုြှန်
ေြ်းေီးရနရသးမြင်းနှင့် အနည်းငယ် ရောင်းဝယ်
သူြျားအရပါ် အရလးရပးရနရသးမြင်းတုိ ့ မေစ်
သည်။၄၇၁ ြူဝါဒမပုစုောတေင် အောေိှြျားပါေိှမြင်းက 
ရအာင်မြင်ြှုတစ်ြုအမေစ် ေိှရနရသာ်လည်း ထုိြူဝါဒကုိ
အရကာင်အထည်ရော်ရောင်ြှုတေင် အကန့အ်သတ်ြျား 
ေိှလာြဲ့ပါသည်။ အြှန်စင်စစ် ြူဝါဒမပဋ္ဌာန်းရြကညာြှု 
ြမပုလုပ်ြီ တစ်ပတ်ရလာက်အလုိတေင် မပည်ရထာင်
စုလွှတ်ရတာ်က ၁၉၉၃ ြုနှစ် ြူးယစ်ရေးဝါးနှင့် 
စိတ်ကုိ ရမပာင်းလဲရစတတ်ရသာ ရေးဝါးြျားေုိင်
ောဥပဒအား မပင်ေင်ရသာ ဥပရဒကုိ မပဋ္ဌာန်းြဲ့ပါ
သည်။ ထုိဥပရဒသည် ယစ်ရေးဝါးြူဝါဒြှ ေယ်
ထုတ်ြဲ့ရသာ ရြတ်ြြီရတာ့သည့် မပစ်ဒဏ်ရပး
ရသာနည်းလြ်းရောင်းြျားကုိ မပန်လည်အားမေည့်
ြှုမပုလုပ်သလုိ မေစ်ြဲ့ပါသည်။ ထုိသုိမ့ေစ်ေမြင်းြှာ 
ြူဝါဒမပုစုရေး လုပ်ငန်းစဉ်တေင် ပါဝင်ြဲ့သူ အြျား
အမပားက အေုိပါ အြျက်ြျားအရပါ် စည်းရံုးရတာင်း
ေုိြှုြျားမပုြဲ့သည့်ြကားြှ မေစ်ရပါ်လာြဲ့ မြင်း မေစ်ပါ

 
အရေးပါလှရသာ 

အြျက်ြှာ 
တပ်ြရတာ်လက်ရအာက်ေိှ 

တြျ ိုရ့သာစစ်တပ်အောေိှ
ြျားနှင့် အေေဲအ့စည်းြျား 

သည်စစ်တပ်ရေးော 
ကိစ္စြျားထက်စာလျှင် 

တေားရေးနယ်ပယ်တေင်  
မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု 

မပုလုပ်ေန် ကကီးြားရသာ 
ပေင့်လင်းြှုြျား 

မပလာြဲ့ ြကမြင်း 
မေစ်ပါသည်။    

၁၀၀



သည်။ လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားကြူ ထုိနည်း
လြ်းသည် ေန်းသစ်ရသာ လြ်းရြကာင်းေု ြံစား
ေရသာရြကာင့် ရမပာင်းလဲလုိစိတ် ြေိှြကမြင်းမေစ်
ရြကာင်း ရတေေိှ့ေပါသည်။၄၇၂ ြည်သုိပ့င်ေုိရစကာြူ 
ထုိြူဝါဒတစ်ြု ရပါ်ရပါက်လာြဲ့ မပီး ဥပရဒသည်တင်း
ကျပ်ြှုရလျာ့ေဲကာ ထုိြူဝါဒကုိ ြလုိအပ်ရသာအော
ြျားအမေစ်သုိ ့ ြတေန်းပုိြ့ဲ့ရပ။ လုိအပ်ရသာသင်တန်း
နှင့်ရမပာင်းလဲြှုြျားကုိ လက်ရတေက့ျကျ ရစာင့်ြကည့်
ရလ့လာြှုြျား မပုလုပ်နုိင်ေန် ဝန်ကကီးဌာနြျားအြကား 
ပုိြုိရကာင်းြေန်ရသာ ပူးရပါင်းရောင်ေေက်ြှုနှင့် ရငေ
ရြကးရထာက်ပ့ံြှုေိှရသာ အားထုတ်ြှုတစ်ြု လုိအပ်
လိြ့်ြည်မေစ်သည်။၄၇၃

 အြျ ိုးသား အြကြ်းေက်ြှု ကာကေယ်ရေး 
ြောဗျူောသည် ထုိအြျ ိုးအစားြျားထဲတေင် ပထြ
ေံုးမေစ်မပီး ောဇဝတ်ြှုြျားကုိ ကုိင်တေယ်ရမေေှင်းော
တေင်မပစ်ဒဏ်ရပးမြင်းနှင့် ဥပရဒြျား ပုိြုိအားရကာင်း
ရစေန်ကုိသာ အရလးရပးရသာ နည်းလြ်းြျား
ထက်ကကိုတင် တားေီးကာကေယ်ြှုနှင့် ဘက်စံုလွှြ်း
မြုံ ရသာနည်းလြ်း လုိအပ်ရသာအြျက်တုိကုိ့ အသိ
အြှတ်မပုထားပါသည်။ ထုိြောဗျူောသည် အစုိးေ
အေေဲအ့စည်းေယ်ြုကုိ တုိက်ရုိက်တာဝန်အပ်နှင်း
၍အဓိကအားမေင့် ယင်းတုိသ့ည် လူြှုအသုိင်းအဝုိင်း
ြှောဇဝတ်ြှုနှင့် ပတ်သက်၍ ြံစားရနေရသာ ြလံု
မြုံ ြျားအားလံုး ရလျှာ့ြျမြင်းကုိ ေည်ေေယ်လုပ်ရောင်
ေန်တာဝန်ြျား ေိှြကပါသည်။ ၂၀၁၇ ြုနှစ် ‘မြန်ြာ
နုိင်ငံေဲတပ်ေေဲရ့န”့ တေင်တပ်ြရတာ်က အေုိမပုြန ့်
အပ်ရသာ ဒုတိယသြ္မတမြင့်ရေေ၏ ြိန ့ြ်ေန်း၌ “လူြှု
ရေးမပဿနာြျား၊  လူြှုအသုိင်းအဝုိင်း မပဿနာြျား၊ 
စီးပေားရေး မပဿနာြျားနှင့် ရေးဝါးမပဿနာြျား”
သည်ောဇဝတ်ြှုနှင့် အြကြ်းေက်ဝါဒေုိင်ောအန္တောယ် 
ြျားအရပါ် အကျ ိုးသက်ရောက်ြှု ေိှပါသည်။ ထုိ ့
ရြကာင့် “ေဲတပ်ေေဲအ့ရနမေင့် တေားစီေင်ရေးကဏ္ဍ
အပါအဝင် ပညာရေး၊ ကျန်းြာရေး၊ အုိးအိြ်၊ အလုပ်
အကုိင်ေှာရေေရေးကဏ္ဍ၊ သတင်းြီဒီယာ၊ ရဒသတေင်း
နှင့်နုိင်ငံမြားြှလာရသာ အစုိးေြေုတ်သည့် အေေဲ ့
အစည်းြျားနှင့် ရသာ်လည်းရကာင်း  ကဏ္ဍရပါင်းစံုြှ 
လူြှုအသင်းအေေဲြ့ျားနှင့် ရသာ်လည်းရကာင်း ပူး
ရပါင်းလုပ်ရောင်ေန်ြှာ အရေးကကီးပါသည်” ေုထည့်
သေင်းရမပာေုိြဲ့ပါသည်။၄၇၄ 

 ောဇဝတ်ြှု ကာကေယ်တားေီးရေး  ြောဗျူ ော
တေင်မြန်ြာနုိင်ငံ ေဲတပ်ေေဲအ့ရနမေင့် ယင်းတုိ၏့ တာဝန်
ြျားနှင့် လုပ်ငန်းြျားကုိ ဒီြုိကရေစီစနစ် ပုိြုိအား
ရကာင်းရစေန် စေြ်းရောင်ေည် ေေံ မ့ေိုးရေးနှင့် မြေင့်
တင်ရေးလုပ်ငန်းြျား’ အမပင် ကရလးြျားနှင့် လူငယ်
ြျားကုိ ပညာရပးမြင်းနှင့် မပုစုပျ ိုးရထာင်မြင်းေုိင်ော 
ရနာက်ေက်တေဲ ြောဗျူော အစီအစဉ်ြျားအထိ  
ပါဝင်လျက် ေိှပါသည်။၄၇၅ ယင်းသည် ‘တေားဥပရဒစုိးြုိး
ရေးတုိးမြေင့်ရေး’ သရဘာတူညီြှု ပါေိှသည့် တစ်နုိင်ငံ
လံုးပစ်ြတ်တုိက်ြုိက်ြှု ေပ်စဲရေး သရဘာတူစာြျုပ် 
လက်ြှတ်ရေးထုိးထားရသာ တုိင်းေင်းသားလက်နက် 
ကုိင်အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် ပူးရပါင်းလုပ်ရောင်ေန်
လည်းထည့်သေင်းထားပါသည်။၄၇၆ ထုိလုပ်ငန်းစဉ်တေင် 
ပါဝင်ြဲ့ရသာ နုိင်ငံတကာပညာေှင်ြျား၏ အေုိအေ 
ယင်းသည် ြူးယစ်ရေးဝါး ထိန်းြျုပ်ရေးြူဝါဒကဲ့သုိ ့
တုိးတက်ြှု ြေိှရသာ်လည်း ယင်းသည်ပင်လျှင် ရေှ ့
ေက်လှြ်းနုိင်ြည့် ကကီးြားရသာ ရမြလှြ်းတစ်ြု
အမေစ်ရှုမြင်နုိင်ပါသည်။၄၇၇သတိမပုေြည်ြှာ ယင်းသည် 
အြျ ိုးသြီးြျားနှင့် ကရလးြျား လူကုန်ကူးြံေြှုသည် 
ဦးစားရပးောဇဝတ်ြှု” အမေစ်သတ်ြှတ်ကာ လုပ် 
ရောင်ေန် ကတိမပုထားရသာ်လည်း ကျား-ြအရမြမပု
အြကြ်းေက်ြှု သုိြ့ေုတ် ယင်းနှင့် ေက်စပ်ရသာ 
ောဇဝတ်ြှုြျားအရပါ် ဘက်စံုလေြ်းမြုံ ရသာ အရလး
ရပးြှုြပါဝင်မြင်း မေစ်ပါသည်။

ေဲတပ်ေေဲ ့

 အေပ်သားဦးရောင်ရသာ အစုိးေအရနမေင့် 
ေဲတပ်ေေဲ၏့ ထိရောက်အကျ ိုးေိှြှုကုိ  ပုိြုိတုိးမြင့်ရကာင်း
ြေန်ရစေန် လုပ်ငန်းြျားအရပါ် စိတ်ဝင်စားြှုတြျ ိုကုိ့ 
မပသြဲ့သည်။ ထုိအြျက်ကုိ တပ်ြရတာ်ကြူ အစပျ ိုး 
လုပ်ရောင်ြှုပင် ြေိှြဲ့ရပ။ အစုိးေ၏ “မြန်ြာနုိင်ငံ  
ရေေှည်တည်တ့ံြုိင်မြဲမပီး ေန်ြျက်ညီရသာ ေေံ မ့ေိုးတုိး
တက်ြှုစီြံကိန်း’ တေင် ‘တေားဥပရဒ စုိးြုိးရေးေုိင်ော 
အေေဲြ့ျား၏ စေြ်းရောင်ေည်ကုိ မြေင့်တင်ရပးမြင်းမေင့် 
လူတစ်ဦးြျင်းစီနှင့် အထူးသမေင့် ထိြုိက်လေယ်သည့် 
အုပ်စုြျား ရဘးကင်းလံုမြုံ ေန်အတေက် ရောင်ေေက်ော
တေင်မပည်သူအ့ရမြမပု ေဲလုပ်ငန်းရောင်ေေက်မြင်း၊ နယ်
စပ်မေတ်ရကျာ် ပူးရပါင်းရောင်ေေက်မြင်း ကဲ့သုိရ့သာ 
ေန်းသစ်သည့် ြျဉ်းကပ်ြှုြျားကုိ အသံုးမပမုြင်း’ စသည့် 

၁၀၁အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကုိ ရော်မပထားပါသည်။၄၇၈ အလားတူ
ပင်အြျ ိုးသား ဒီြုိကရေစီအေေဲြ့ျုပ်၏ ရေေးရကာက်ပေဲ 
ရြကညာစာတြ်းတေင် ‘ေဲတပ်ေေဲကုိ့ နုိင်ငံတကာစံနှုန်း
ြျားနှင့်အညီ ေေဲစ့ည်း၍ ယင်းတုိ၏့ လုပ်ငန်းတာဝန်
ြျားကုိ မေည့်ေည်းထြ်းရောင်နုိင်ေန်’ ေည်ေေယ်
ြျက်တစ်ြုအမေစ်  ရော်မပပါေိှပါသည်။၄၇၉ 

 မြန်ြာနုိင်င်ငံ ရေေှည်တည်တ့ံြုိင်မြဲမပီး ေန်
ြျက်ညီရသာ ေေံ မ့ေိုးတုိးတက်ြှု စီြံကိန်းတေင်  လုိအပ်
သည့်အရသးစိတ် အစီအစဉ်ြျားပါေိှမြင်း ြေိှရသာ်
လည်းအစုိးေအေေဲ ့ အတေင်းေိှ  အေပ်သားကုိယ်စား
လှယ်ြျားသည် ေဲတပ်ေေဲ ့ မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေး အား
ထုတ်ြှုြျားအတေင်း တုိက်ရုိက်ပါဝင်မြင်း ြေိှရစေန် 
ရေှာင်ေှားြကရြကာင်း ြျားစောရသာ အေင်းအမြစ်ြျား
ြှသိေိှေပါသည်။ ထုိရြကာင့် ေဲတပ်ေေဲနှ့င့် ေုိင်ရသာမပု

မပင်ရမပာင်းလဲရေး အားထုတ်ြှုြျားကုိ မပည်ထဲရေး
ဝန်ကကီးဌာနက ဦးရောင်လျက်ေိှပါသည်။ ထုိအား
ထုတ်ြှုြျားကုိ နာြည်ကကီး နုိင်ငံတကာအေေဲအ့စည်း
ြျားမေစ်သည့် ဥရောပသြဂ္ဂက ရငေရြကးရထာက်ပ့ံ
ရသာ MyPol စီြံကိန်း၊၄၈၀ ြူးယစ်ရေးဝါးနှင့် ောဇဝတ်ြှု
ေုိင်ောကုလသြဂ္ဂရံုးနှင့် တမြားနုိင်ငံတကာ ပ့ံပုိး
ရသာစီြံကိန်းြျား ပါဝင်ပါသည်။၄၈၁ 

 စစ်အုပ်ြျုပ်ရေး မြင့်ြားရသာ ၂၀၀၀ မပည့်
နှစ်ြျားအြျိန်တေင်ပင် ေဲတပ်ေေဲ ့ ရြတ်ြီတုိးတက်ြှု
ြျားေိှရစရေးနှင့် ေပ်ေောအရမြမပ  ု ေဲလုပ်ငန်းနည်းလြ်း
တစ်ြုကုိ ြိတ်ေက်မြင်းတုိ ့ အားထုတ်လုပ်ရောင်ြဲ့
ေူးရြကာင်း မပန်လည်သတိမပုနုိင်ပါသည်။၄၈၂ စစ်တပ်
ရြါင်းရောင်ြျားအရနမေင့် ယင်းတုိ၏့ ထိန်းြျုပ်ြှု
ရအာက်တေင် ေဲလုပ်ငန်းြျား ပုိြုိထိရောက်စော လုပ်



ရောင်နုိင်၍ မပည်သူနှင့် ေင်ေုိင်ထိရတေရ့နရသာ  
တပ်ေေဲတ့စ်ြု ေိှမြင်းက အကျ ိုးရကျးဇူးြျား ေိှရန
သည်ကုိ မြင်နုိင်ြဲ့နုိင်ရမြ ေိှပါသည်။ ထုိအြျက်သည်  
ဥပရဒအထက် ြည်သူြျှ ြေိှေေုိသည့် အြျက်ကုိ 
ေေိှရစေန် ေဲတပ်ေေဲကုိ့ လေတ်လပ်၍ ဘက်ြလုိက်
ရသာအေေဲအ့စည်းတစ်ြုအမေစ် ရော်ရောင်ောတေင်  
ယြုအြျိန်ထိ ကင်းြဲ့ရနြဲ့ရသာ နုိင်ငံရေးေန္ဒသည် 
အာဏာပုိင်ြျား၏ မပင်းပျရသာ ဝန်ြံကတိမပုြှုလုိ
အပ်ရနြည် မေစ်ပါသည်။၄၈၃

ေေဲစ့ည်းပံုနှင့် အေေယ်အစား

 မြန်ြာနုိင်ငံေဲတပ်ေေဲသ့ည် ဝန်ထြ်းအင်အား 
အလေန်နည်းပါးမြင်းဒဏ်ကုိ ြံစားရနေပါသည်။ ယင်း

တုိတ့ေင် တပ်ေေဲဝ့င်အင်အား ၈၅,၀၀၀ သာေိှမပီး 
၁၅,၀၀၀ ြှာောထူးအေင့်ေိှသူြျား မေစ်ြကပါသည်။ 
မပည်ထဲရေး ဝန်ကကီးဌာနအေ ရတာင်းေုိြှုနှင့် ရငေ
ရြကးေုိင်ော ြေဲရဝြှုြျားသည် ယင်းအရေအတေက်
ထက်နှစ်ေပ့ံပုိးြှု မပုြဲ့ မပီး ေဲတပ်ေေဲအ့ရနမေင့် လုိအပ်
ရသာတပ်ေေဲဝ့င်ြျား တတ်နုိင်သရလာက် မြန်မြန်
ေန်ေန်ရြါ်ယူြန ့အ်ပ်ေန် လုပ်ရောင်ြဲ့ရသာ်လည်း 
ယင်းတုိ ့ တပ်ေေဲဝ့င်အမေစ် စာေင်းသေင်းေန်နှင့် သင်
တန်းြျား ပ့ံပုိးေန်တုိတ့ေင် အကန ့အ်သတ်ြျား ေိှရနြဲ့
ပါသည်။၄၈၄ ေဲတပ်ေေဲြ့ျားသည် အထူးသမေင့် အြျားစု
ရသာရကျးလက်ရဒသြျားတေင် ေှားပါးမြင်းနှင့် ေက်
လက်ြကုံ ရတေရ့နေေဲ မေစ်ပါသည်။၄၈၅ ထုိကိစ္စြှလေဲ၍ 
တပ်ေေဲြ့ျားသည် ၂၀၁၄ ြုနှစ်ြှ စတင်ကာ သံုးပံု 
တစ်ပံုြန ့ ်ကကီးထေားလာြဲ့ပါသည်။၄၈၆ 

၂၀၁၅ အရထေရထေရေေးရကာက်ပေဲအတေင်း 
တာဝန်ထြ်းရောင်ေန် ြန ့်အပ်ထားရသာ 
ေဲတပ်ေေဲဝ့င်ြျား သင်တန်းတက်ရနစဉ်၊ 
၂၂ ရအာက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၅၊ ြန္တရလး၊ မြန်ြာ။ 
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

 မြန်ြာနုိင်ငံေဲတပ်ေေဲ၏့ တပ်ေေဲဝ့င်ြျား သံုးပံု
နှစ်ပံုြန ့သ်ည် မပည်နယ်၊ တုိင်းရဒသကကီးနှင့်  ရနမပည်
ရတာ်ေိှ ကေပ်ကဲရေးဌာန (၁၅) ြုရအာက်တေင် စုရံုး
တည်ေိှလျက် ရနစ့ဉ်ေဲလုပ်ငန်းြျားအတေက် တာဝန် 
ထြ်းရောင်ရနြကေပါသည်။ ‘ရဒသြံ’ ေဲြျားသည် 
ဗေုိထိန်းြျု ပ်ြှုရအာက်တေင် ယူနီရောင်းြျား အတူတူ 
ဝတ်ေင်ြက၍ တူညီရသာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျား
ကုိလုိက်နာ ရောင်ေေက်ြကေပါသည်။ ယင်းတုိသ့ည် 
အဓိကအားမေင့် ရနမပည်ရတာ်ြှ ညွှ န်ြကားြှုနှင့်ေန်
ပံုရငေြျား ေေိှြကပါသည်။ ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒ
အေ ေဲလုပ်ငန်းြျားအရပါ် အုပ်ြျုပ်စီြံြှုနှင့် ဥပရဒ
မပုရေးအာဏာြျားသည် မပည်ရထာင်စုအစုိးေနှင့် 
မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်တေင်သာ ေိှရနပါသည်။၄၈၇ 

 ေဲတပ်ေေဲရ့အာက်တေင် သီးမြားတာဝန်ြျား
နှင့်တေားစီေင်ရေး လုပ်ငန်းြျားအတေက် အထူးကျွြ်း
ကျင်ယူနစ် သုိြ့ေုတ် ဌာနစုစုရပါင်း (၁၆) ြုေိှ
ပါသည်။ ယင်းတုိြှ့ာ နုိင်ငံမေတ်ရကျာ်ြူြင်းြျားတုိက်
ေျက်ရေးဌာန၊ ရေရြကာင်းေဲ၊ ယာဉ်ထိန်းေဲနှင့် သစ်
ရတာေဲအစေိှသည်တုိ ့ မေစ်ပါသည်။ ယင်းတုိထ့ဲြှ 
နှစ်ြုသည် အေန်စစ်တပ်အေေဲြ့ျား မေစ်မပီး ‘လံုမြုံ ရေး 
ကေပ်ကဲြှုဌာန’ တစ်ြုတေင် အနည်းေံုး ေဲလံုမြုံ ရေး
တပ်ေင်း (၃၄) ြု (လံုထိန်းေု အြျား သိေိှထားသည်) 
နှင့်ေြုိင်မပည်နယ် တစ်ြုတည်းတေင်သာ စြန်းြျတည်
ေိှရသာ နယ်စပ်လံုမြုံ ရေးေဲတပ်ေေဲတုိ့ ့ မေစ်ပါသည်။၄၈၈ 
လံုထိန်းတပ်ေင်း (၁၀) ြုသည်လည်း ေြုိင်မပည်
နယ်တေင် တည်ေိှရနမပီး တမြားရသာ တပ်ေေဲြ့ျားြှာ 
ရနမပည်ရတာ်၊ ေန်ကုန်နှင့် ြန္တရလးတုိတ့ေင်အသီးသီး 
တည်ေိှရနြကရသာ်လည်း တမြားရသာ ရဒသြျား
သုိလ့ည်း တပ်မေန ့နုိ်င်ပါသည်။ တမြားရသာ ဌာန 
(၁၆) ြုြှာ အထူးသတင်းတပ်ေေဲနှ့င့် ောဇဝတ်ြှု 
စံုစြ်းရထာက်လှြ်းရေး ဌာနတုိ ့မေစ်ပါသည် (အြန်း 
၄.၄ ေိှ ရထာက် လှြ်းရေးတေင် ပုိြုိ ရလ့လာနုိင်ပါသည်)။

ဘယ်သူဝ့န်ထြ်းလဲ

 ေဲြျားသည် မပည်သူြျားကုိ ဝန်ရောင်ြှုရပး
ေန်အတေက်မေစ်ပါက အနည်းေံုး ပဋိပက္ခမေစ်ပေားရန
ရသာရဒသမပင်ပတေင် အေပ်သားကဲ့သုိ ့ စီြံအုပ်ြျုပ်
မြင်းသည် အလေန်အရေးပါပါသည်။ ထုိစီြံအုပ်ြျုပ်ြှု

ြျ ိုးြှာ ‘စစ်ပေဲအရမြအရနတစ်ြုြှ ေင်းသက်လာ
ရသာစစ်ဘက်ရေးော တန်ေုိးြျား’ ထက်အေပ်သား 
ဝန်ရောင်ြှုနှင့် တားေီးကာကေယ်ရေး တုိအ့ရပါ် 
အရမြြံရသာ တန်ေုိးြျားအတုိင်း ရောင်ေေက်ေန် 
မေစ်ပါသည်။၄၈၉ စစ်တပ်ြျားသည် မပည်သူ၏ ေန်သူ
ြျားကုိ အင်အားအသံုးမပု ရြျြှုန်းေန် ေေဲစ့ည်းထား
မြင်းမေစ်ပါသည်။ ေဲတပ်ေေဲသ့ည် မပည်သူကုိကာ
ကေယ်ေန် ေေဲစ့ည်းထားမြင်း မေစ်ပါသည်။ ေဲတပ်ေေဲက့ 
စစ်တပ်၏ ဝိရသသလက္ခဏာြျားကုိ ယူရောင်
ကျင့်သံုးြဲ့ြည်ေုိလျှင် ယင်းတုိအ့ရနမေင့် မပည်သူ 
ြျားကုိလည်း  ေန်သူြျားကဲသုိ ့မပုြှုေက်ေံမြင်းမေင့် 
အေံုးသတ်သေားနုိင်ပါသည်။ အထူးသမေင့် ေဲတပ်ေေဲ ့
သည်လူြျားကုိ ေြ်းေီးောတေင် နုိင်ငံသားြျား၏ 
အရမြြံ အြေင့်အရေးြျားကုိ ထိန်းသိြ်းလုပ်ရောင်
နုိင်ရသာ အာဏာြျားနှင့် အေည်အြျင်းြျားေိှေြည်၊  
ရှုပ်ရထေးြှုတြျ ို ့ ေိှရနသည့် ဥပရဒြျားကုိ အနက် 
ေေင့်ေုိနုိင်ေြည်၊ တေားရံုးြျားနှင့် ထိရောက်အကျ ိုး
ေိှစောပူးရပါင်း လုပ်ရောင်နုိင်ေြည်၊  ပညာေှင်ေန်
ရသာေဲတပ်ေေဲ မ့ေစ်ေန် လုိအပ်သည့် တမြားရသာ 
ကျွြ်းကျင်ြှုြျား ေိှေြည်ေုိသည့် အြျက်ြျားနှင့် 
မပည့်စံုေြည် မေစ်သည်။ ယင်းတုိသ့ည် စစ်တပ်စစ်
ေင်ရေးြျား လုပ်ရောင်ေန် လုိအပ်ရသာ ကျွြ်းကျင်
ြှုြျားနှင့် အလေန်ကောမြားလေန်းလှပါသည်။ 

 မြန်ြာနုိင်ငံတေင် စစ်တပ်ြှ ေဲတပ်ေေဲဝ့င်ြျား
အမေစ်သုိ ့ အလှည့်ကျ တာဝန်ထြ်းရောင်ရသာ  
အရေအတေက်ြှာ  ြသိေိှနုိင်ရသာ ဂဏန်းအရနမေင့် 
ေိှရနပါသည်။ ထုိအရလ့အထကုိ ၂၀၁၄ ြုနှစ်ထိ
တုိင်ေက်လက် ကျင့်သံုးလာြဲ့ ြကော စစ်တပ်အေေယ်
အစားကုိ ရလျှာ့ြျေန် ကကိုးပြ်းြှုြျား၏ အစိတ်
အပုိင်းမေစ်မပီး ရောရနှာြှုေိှရသာ ဒီြုိကရေစီ တစ်ေပ်
သုိရ့မပာင်းလဲြှု လုပ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့် ကုိက်ညီ၍ ပုိြုိ
ြုိင်ြာသည့် ေဲတပ်ေေဲတ့စ်ြုကုိ တည်ရထာင်ေန်တုိ ့
မေစ်ပါသည်။၄၉၀ အြျားစုရသာ အေင့်မြင့် ေဲအောေိှ
ြျားသည် တပ်ြရတာ်ြှမေစ်မပီး ထုိကဲ့သုိ ့ ရမပာင်းလဲ 
တာဝန်ထြ်းရောင်မြင်းမေင့် သူတုိကုိ့ ပုိြုိမြင့်ြား
ရသာောထူးြျား ေေိှရစပါသည် (စစ်တပ်နှင့် ထုိတပ်
ေေဲဝ့င်ြျားသည် တမြားရသာ ဝန်ရောင်ြှုလုပ်ငန်းြျား 
အားလံုးေိှ ဝန်ထြ်းြျားထက် ပုိြုိအရလးရပး ေက်
ေံြံြကေပါသည်)။ တရကာင်းနုိင်ငံရေးရလ့လာြှု 
အေေဲက့ မပုလုပ်ြဲ့ရသာ သုရတသနအေ အကျ ိုးသက်

၁၀၄



ရောက်ြှုြှာ သံုးရြါက်ြျ ိုး မေစ်ရနပါသည်။ ယင်းတုိ ့
ြှာောထူးတုိးမြင့်နုိင်မြင်း အြေင့်အရေးြျား ြေိှမြင်း
ရြကာင့် ေဲအောေိှြျားအမေစ် အသက်ရြေးဝြ်းရကျာင်း
မပုေန် ကတိကဝတ်မပု တာဝန်ထြ်းရောင်သူြျား
အတေက် စိတ်ဓာတ်ရေးော လှံုရ့ော်ြှုြျား ရပျာက်ေံုး
မြင်း၊ တပ်ေေဲ၏့ ကျွြ်းကျင်ပညာေှင်ြျား ရလျာ့နည်း
လာမြင်းနှင့် မပည်သူေ့က်ေံရေးြျား ပျက်စီးလာ
မြင်းတုိ ့ပါဝင်ပါသည်။၄၉၁ 

 လက်ေိှ အစုိးေလက်ထက်တေင် ေဲြျားသည် 
လေတ်လပ်စောမေင့် ဥပရဒရေးော ဝန်ရောင်ြှုြျားကုိ  
ထြ်းရောင်ရနေမြင်းထက် စစ်တပ်နှင့် အစုိးေ
အေေဲတုိ့၏့ နုိင်ငံရေးအကျ ိုးစီးပေားြျားနှင့် နီးကပ်စော  
ပါဝင်ပတ်သက် လုပ်ရောင်ရနေြှုြျား ေက်လက်ေိှ
ရနေဲမေစ်ပါသည်။ ထုိအြူအကျင့်ြျားကုိ  အြျ ိုရ့သာ
ကိစ္စေပ်ြျားတေင် မြင်ရတေရ့နေပါသည်။   ယင်းတုိြှ့ာ 
ေဲကရထာင်ရြျာက်ေင် ေြ်းေီးြဲ့ရသာ အစုိးေ
လျှ ိုဝှ့က်အက်ဥပရဒနှင့် မပစ်ဒဏ်ရပးြံြဲ့ေရသာ ရုိက်
တာသတင်းရထာက်နှစ်ဦး၏ အြှုအပါအဝင် ေဲြျား
၏စစ်တပ်က ယင်းတုိကုိ့ရဝေန်ြှု မပုသည်ေုိကာ  
တေားစေဲေုိြှု သုိြ့ေုတ် ြိြိတုိနှ့င့် မပိုင်ဘက်ြျားကုိ 
တေားစေဲေုိြှုမပုရသာ အြျိန်တုိင်းတေင် ေဲြျားသည် 
ထုိလုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားကုိ ပံုြှန်အားမေင့် ကျ ိုးနေစံော 
လုိက်လံလုပ်ရောင်ရပးမြင်း တုိမ့ေစ်ပါသည်။၄၉၂ 

 ထပ်ရပါင်းေုိေရသာ် လံုထိန်းလံုမြုံ ရေးတပ်
ေင်းြျားနှင့် တမြားရသာ ေဲတပ်ေေဲယူ့နစ်ြျားသည် 
အြျားမပည်သူ ေန္ဒထုတ်ရော်ပေဲြျားနှင့် တမြားရသာ 
အရမြအရနြျားတေင် အင်အားအလေန်အကျံွ အသံုး
မပုြှုြျား ေက်လက်ကျင့်သံုးရနပါရသးသည်။၄၉၃ 

 ၂၀၁၂ ြုနှစ်တေင် ထုိယူနစ်ြျားသည် လက်ပံ
ရတာင်းရတာင် သတ္တ ုတေင်းကုိ ကန ့က်ေက်ေန ့က်ျင်
ရသာ ေန္ဒ ရော်ထုတ်ပေြဲျားကုိ မေိုြေေဲာတေင် အမေူရောင် 
ြီးစုန်းဓာတ်ြျားကုိ အသံုးမပုြဲ့ ြကပါသည်။၄၉၄ ထုိလုပ်
ရောင်ြျက်သည် အတိတ်တေင် မပုလုပ်ြဲ့ေူးရသာ 
အံုကကေြှု နိှြ်နှင်းမြင်းြျားတေင် စစ်တပ်၏ ပါဝင်ြှု 
ရလျာ့နည်းလာသည့် အြျက်နှင့် ေက်နွှယ်ရန
ပါသည်။၄၉၅ 

 ၂၀၁၆ ြုနှစ်ြှ စတင်ကာ နယ်မြားရစာင့်လံုမြုံ
ရေးေဲနှင့် မြို ့မပေဲြျားသည် ေြုိင်မပည်နယ်အတေင်း   
မပုလုပ်ြဲ့ရသာ တပ်ြရတာ်ဦးရောင်သည့် အေပ်
သားြျားကုိ ပစ်ြှတ်ထားရသာ နယ်ရမြေှင်းလင်းရေး  
စစ်ေင်ရေးြျားတေင် အထူးသမေင့် ပါဝင်ြ့ဲြကပါသည်။၄၉၆ 
ယင်းြှာ အေုိပါတပ်ေေဲြ့ျားသည် အာေကန်ရုိေင်ဂျာ 
လေတ်ရမြာက်ရေးတပ်နှင့် ေက္ခို င့်တပ်ြရတာ်တုိ၏့ 
စစ်ရေးပစ်ြှတ်ြျားအမေစ် အေက်ေံြံြဲ့ ြကေမြင်း
၏ေလဒ်တစ်ြု မေစ်ပါသည်။ ထုိအြျက်သည် ပဋိ 
ပက္ခြျား မေစ်ပေားလျက်ေိှရသာ အရမြအရနတေင် စစ်
တပ်ရေးောြျားက ေဲတပ်ေေဲ၏့ ြေဲမြားေန်အတေက် စိန်
ရြါ်ြှုြျားေိှရနရြကာင်း ရော်မပရနပါသည်။ လံုမြုံ ရေး
တပ်ေေဲြ့ျားအားလံုးတေင် ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒအေ  
‘နုိင်ငံရတာ် လံုမြုံ ရေး အကျ ိုးငှာ ကကိုတင်ကာကေယ်
ထားေိှေန် လုိအပ်ရသာကိစ္စ’ အရမြအရနြျ ိုးတေင် 
‘စီေင်ပုိင်ြေင့်ေိှရသာ တေားသူကကီး၏ ြျု ပ်ြိန ့ြ်ေေိှဘဲ’ 
လူတစ်ဦးကုိ ၂၄ နာေီထက် ပုိ၍ ထိန်းသိြ်းထား
နုိင်ရသာ အာဏာြျားလည်း ေိှြကပါသည်။၄၉၇  အြျ ိုး
သား ဒီြုိကရေစီအေေဲြ့ျုပ်အပါအဝင် ြျားစောရသာ 
အမြားပါတီြျားက ထုိပုဒ်ြကုိ မပင်ေင်ေန် ကကိုးပြ်း
ြဲ့ ြကပါသည်။

ကေဲမပားစံုလင်ြှုနှင့် လက်လှြ်းြီေေိှြှု

 ေဲတပ်ေေဲကုိ့ ရြတ်ြီတုိးတက်ရစရေးသည် 
အြျ ိုးသြီးြျား ပုိြုိပါဝင်လာရစရေးနှင့် ယင်းတုိကုိ့ 
ပုိြုိြန ့အ်ပ်ေန် တုိအ့ရပါ်တေင်လည်း ြူတည်ရနပါ
သည်။ ၂၀၁၈ ြုနှစ်တေင် မြန်ြာနုိင်ငံ ေဲတပ်ေေဲေိှ့ 
တပ်ေေဲဝ့င်ြျား၏ ြုနစ် ောြုိင်နှုန်းြန ့သ်ာ အြျ ိုးသြီး
ြျားမေစ်မပီး ယင်းသည် တပ်ေေဲ၏့ ေည်ြှန်းြျက်မေစ်
ရသာ ၂၅ ောြုိင်နှုန်းရအာက် ြျားစောရလျာ့နည်း
ရနပါသည်။၄၉၈ ထုိရမပာင်းလဲြှုသည် ၂၀၁၃ ြုနှစ်တေင်  
ေိှြ့ဲရသာ နှစ်ောြုိင်နှုန်း၄၉၉ ထက် တုိးမြင့်ြှုေိှြ့ဲကာ ၂၀၁၄ 
ြုနှစ်တေင် ရလးောြုိင်နှုန်း၅၀၀ ဝန်းကျင်သုိ ့မြင့်လာြဲ့ြှု
ြျားကုိ  ြကည့်မြင်းမေင့် ယင်းတုိ၏့ ေည်ြှန်းြျက်သုိ ့
ရောက်ေိှနုိင်ေန် ကကိုးပြ်းြှုြျား တြျ ိုေိှ့ရနရြကာင်း 
ရော်မပရနပါသည်။ သုိရ့သာ် ဗုိလ်ြှူးကကီးအေင့်ေိှ
ရသာအြျ ိုးသြီးအရနမေင့် တစ်ဦးတည်းသာ ေိှရနမပီး 
ရနာက်တစ်ဦးြှာြူ ပင်စင်ယူသေားမပီ မေစ်သည်။ လက်
ေိှတေင် ဒုတိယဗုိလ်ြှူးကကီးအေင့် အြျ ိုးသြီး အောေိှ
ြျားြှာ ၂၀ ဦး ေိှရနပါသည်။၅၀၁

၁၀၅အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

 အေင့်မြင့် အြျ ိုးသြီးအောေိှြျားက အြျ ိုး
သြီးြျားသည် ကျား-ြ အရမြမပု အြကြ်းေက်ြှု 
သုိြ့ေုတ် အြျ ိုးသြီးြျား လူကုန်ကူးြံေြှုြျား ကုိင်
တေယ်ရမေေှင်းောတေင် ပုိြုိကျွြ်းကျင် ပုိင်နုိင်သည့်

အမပင် ရဘာလံုးပေဲသုိရ့သာ မြင့်ြားသည့် 
တာဝန်ရပးြံေရသာ အရမြအရနြျား
တေင်အြျ ိုးသားြျားထံြှ ကကီးြားရသာ 
ပူးရပါင်းပါဝင်ြှု ေေိှေန် လုပ်ရောင်နုိင်
ရသာအေည်အရသေးြျားနှင့် ပံုြှန်အား
မေင့် အြျ ိုးသြီးြျားသည် မပည်သူြျား
နှင့်ယံုြကည်ြှု တည်ရောက်ောတေင် ပုိြုိ 
ပ့ံပုိးနုိင်ြှုတုိအ့ထိ  သင့်ရတာ်ရသာ  တာဝန်
ြျားထြ်းရောင်နုိင်ရြကာင်း ရေေးရနေးြဲ့
ြကပါသည်။ ၅၀၂ အြျ ိုးသြီးြျားကုိ ပုိြုိ
မြင့်ြားရသာောထူးြျား တုိးရပးေန် လုိအပ်
သည်နှင့်အညီ ကျား-ြတန်းတူ မေစ်ရစ
ေန်  တမြားမပ မုပင်ရမပာင်းလဲြှုြျားကုိ တစ်
မပိုင်တည်း လုပ်ရောင်ေန် လုိအပ်ပါသည်။ 
ယင်းတုိြှ့ာ အဝတ်လဲြန်းြျား သီးသန ့်
စီစဉ်ရပးမြင်း၊ တပ်ေေဲအ့တေင်း မေစ်ပေား 
လျက်ေိှသည့် ကျား-ြအရမြမပု အြကြ်း
ေက်ြှုြျားကုိ ရမေေှင်းရပးမြင်း၊ တပ်ေေဲ ့
ဝင်အြျ ိုးသြီးြျားကုိ သူတုိ၏့ တာဝန်
ထြ်းရောင်ကာလ ပထြနှစ်နှစ်အတေင်း 
လက်ထက်မြင်း ြမပုေေုိရသာ အြျက်
ြျားကုိ ေယ်ေှားရပးမြင်းနှင့် အြျ ိုးသြီး
အောေိှြျား ညဘက်ကင်းလှည့်နုိင်ရေး
စီစဉ်ရပးမြင်း (အထူးသမေင့် ကျား-ြ 
အရမြမပုနှင့် လိင်ပုိင်းေုိင်ော အြကြ်း
ေက်ြှု အြျားအမပား မေစ်ရပါ်တတ်ရသာ  
အြျိန်ြျားအတေက် အြျ ိုးသြီး အောေိှ
ြျားလုိအပ်ပါသည်) တုိမ့ေစ်ပါသည်။၅၀၃  

 ေဲတပ်ေေဲအ့တေင်း တုိင်းေင်းသားလူြျ ိုးြျား 
သုိြ့ေုတ် ဘာသာတေား ကုိးကေယ်ြှုြျား ြည်သုိ ့
ကေဲမပားစော ပါဝင်ရနသည်ေုိရသာ အြျက်ကုိ ြသိ
ေိှေရပ။ တြျ ိုရ့သာ ရေေးရနေးရမေေုိသူြျားကြူ ဗြာ
ြေုတ်ရသာသူြျားသည် ထုိဝန်ရောင်ြှုတေင် အြျား
စုမေစ်ရသာ လူြျ ိုး၏ ကကီးစုိးြှုြံြကေရြကာင်း သတိမပု
ြိြှုအရပါ် အရလးရပး ရေေးရနေးြဲ့ပါသည်။၅၀၄ အကကီး

တန်းေဲအောေိှအြျားစုသည် တပ်ြရတာ်ြှ  လာြက
ောထုိအောေိှြျားသည် အစဉ်သမေင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
ြျားမေစ်ရသာ ဗြာအြျားစု မေစ်ြကပါသည်။ ၂၀၁၃ 
ြုနှစ်တေင် ေဲတပ်ေေဲအ့တေင်း ဗြာြေုတ်ရသာ တုိင်း
ေင်းသား ဘာသာစကားရမပာသည့် အေေဲြ့ျားတုိး
မြင့်ြန ့အ်ပ်ေန် ရောင်ေေက်ြှုြျားေိှြဲ့ မပီး ထုိအစီ
အစဉ်ကုိ အတုိင်းတာတစ်ြုအထိ ေက်လက်လုပ်
ရောင်သေားနုိင်ေေယ် ေိှပါသည်။၅၀၅ ထုိသုိ ့လုပ်ရောင်
မြင်းသည် အထူးသမေင့် ပုိြုိရဝးလံရသာ ရဒသြျားေိှ 
ဗြာြေုတ်သည့် မပည်သူြျား ေင်ေုိင်ရနေရသာ  
အတားအေီးြျားကုိ ေယ်ေှားေန် အဓိကကျလိြ့်ြည် 
မေစ်သည်။ အထူးသမေင့် ပဋိပက္ခ ထိြုိက်ြံရနေ 
ရသာရဒသြျားေိှ ရကျးလက်ရဒသြျားတေင် ေဲတပ်
ေေဲြ့ျား၏ လွှြ်းမြုံ နုိင်ြှု အလေန်အြင်း နိြ့်ပါးရနမြင်း
ကမပဿနာြျားကုိ ြျားစောနက်ရုိှင်းရစပါသည်။ ရကျး
ေောအြျားစုတေင် ထံုးတြ်းအစဉ်အလာအေ သုိြ့ေုတ်  
အနည်းေံုး အလေတ်သရဘာ တေားရေးေုိင်ော 
အရလ့အထြျားကုိ အသံုးမပုရနရလ့ေိှမပီး အဓိက
အားမေင့် အလေန်ကကီးြားရသာ အြှုကိစ္စြျားကုိသာ 
ေဲထံသုိ ့ သတင်းပုိရ့လ့ ေိှြကပါသည်။ ထုိသုိသ့တင်း
ပုိေ့ာတေင်လည်း ရကျးေော သုိြ့ေုတ် ရကျးေောအုပ်စု 
အုပ်ြျုပ်ရေးြှူးြျား၏  လွဲှရမပာင်းစာ လုိအပ်ရလ့
ေိှပါသည်။ ေဲတပ်ေေဲ ့ ဝန်ရောင်ြှုြျားကုိ (တေားြျှတ
ြှုပုိြုိရကာင်းြေန်စော ေေိှေန်နှင့်) ရကျးေောြျားသုိ ့ တုိး
ြျဲနုိ့င်မြင်းသည် အစုိးေက ရြတ်ြီတုိးတက်ရသာ 
နည်းလြ်းြျားမေင့် ြျဉ်းကပ်ြှုအရပါ် ြူတည်ရနပါ
သည်။ ထုိြျဉ်းကပ်ြှုတေင် ပဋိပက္ခေုိင်ော နုိးြကား
သတိေိှြှုအမပင် ထုိရဒသြျားအတေင်း ေိှနှင့်မပီးရသာ  
အရလ့အထြျားကုိ သင်ယူ၍ တမြားဝန်ရောင်ြှု
ြျားနှင့်  ရပါင်းစည်းလုပ်ရောင်နုိင်ြှုကုိ ပ့ံပုိးသည့် 
နည်းလြ်းြျား ပါဝင်ပါသည်။  

 တြျ ိုရ့သာ ရဒသြျားတေင် ရဒသြံြျားကုိ 
ြန ့အ်ပ်ထားမြင်းသည် အစုိးေပညာရေးကုိ မပီးရမြာက်
ြဲ့ မြင်း ြေိှြဲ့ရသာ သုိြ့ေုတ် မြန်ြာဘာသာစကား 
ကျွြ်းကျင်စော ရမပာေုိနုိင်မြင်း ြေိှရသာသူြျားအတေက်  
အထူးမပုသင်တန်းြျား မပုလုပ်ရပးမြင်းအရပါ် ြူတည်
ရနြည်မေစ်ပါသည်။ ေဲလုပ်ငန်း ဝန်ရောင်ြှုြျားကုိ 
မြန်ြာဘာသာစကား ြရမပာရသာသူြျားအတေက်
လည်းအတတ်နုိင်ေံုး လက်လှြ်းြီေေိှရစေန်  ထပ်ြံ 
ကကိုးပြ်းြှုြျား လုိအပ်ရနြည် မေစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၈ ြုနှစ်တေင် 
မြန်ြာနုိင်ငံ

ေဲတပ်ေေဲေိှ့ 
တပ်ေေဲဝ့င်ြျား၏  ၇% သည် 
အြျ ိုးသြီးြျား 

မေစ်မပီး 
ထုိရမပာင်းလဲြှု

သည် ၂၀၁၃ ြုနှစ်
တေင် ေိှြဲ့ရသာ  

နှစ်ောြုိင်နှုန်းထက် 
တုိးမြင့်ြှုေိှြဲ့ကာ 
၂၀၁၄ ြုနှစ်တေင် 
ရလးောြုိင်နှုန်း

ဝန်းကျင်သုိ ့
မြင့်လာြဲ့သည်။

သုိရ့သာ် ဗုိလ်ြှူးကကီး
အေင့်ေိှရသာ 

အြျ ိုးသြီးအရနမေင့် 
တစ်ဦးတည်းသာ 

ေိှရနမပီး ရနာက်တစ်ဦး
ြှာြူ ပင်စင်ယူသေားမပီ 

မေစ်သည်။ 

၁၀၆



တေားစီေင်ရေး

 ယြုအစီေင်ြံစာအတေက် ရြးမြန်းြှုမပုလုပ်
ြဲ့ရသာ ပါတီနုိင်ငံရေးသြားတစ်ဦးက “ဒီနုိင်ငံေဲ ့
မပဿနာက စစ်တပ်ကရန မပည်သူြျားကုိ ဘယ်အြျိန်
ြေုိ တေားစေဲေုိနုိင်တယ်၊ ဒါရပြဲ့ မပည်သူရတေက 
စစ်တပ်ကုိ ဘယ်ရသာအြါြှ တေားစေဲေုိြှု ြမပုနုိင်
ပါဘူး” ေု ရေေးရနေးြဲ့ပါသည်။၅၀၆ 

 သူ၏ ြှတ်ြျက်သည် တေားစီေင်ရေး၏ 
မပဿနာနှစ်ေပ်ကုိ ညွှ န်းေုိရနပါသည်။ တစ်ေက်တေင် 
စစ်တပ်သည် အြန်း (၃) တေင်ရေေးရနေးြဲ့သည့်
အတုိင်းတေားရေးေုိင်ော တုိင်တန်းြှုြျားကုိ တပ်ေေဲ ့
အတေင်း ကုိင်တေယ်ရမေေှင်းနုိင်ရသာ လေတ်လပ်သည့် 
အုပ်ြျုပ်ြှု ေေိှထားပါသည်။ အမြားတစ်ေက်တေင်  
စစ်တပ်သည် အေပ်ဘက် တေားရံုးြျားအရပါ်ကကီး
ြားရသာလွှြ်းြုိးြှုကုိ ထိန်းသိြ်းထားနုိင်၍ ထုိတေား
ရံုးအား ယင်းတုိကုိ့ ရဝေန်ြှုြျားြှ ရေှာင်လေဲနုိင်ရစ
ေန်နှင့် ရဝေန်သူြျားကုိ ပစ်ြှတ်ထားရသာ  ကိေိယာ
တစ်ြုအမေစ် ေက်လက် အသံုးမပုလျက် ေိှပါသည်။ 

 တေားရံုးြျား၏ လေတ်လပ်ြှုသည် ၁၉၆၂ 
ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၁ ြုနှစ်အြကားကာလြျားတေင် အေက်
ေက် စစ်အစုိးေြျားရြကာင့် လံုးဝရြှာက်လှန်ြဲ့ေ
ပါသည်။၅၀၇ အထူးသမေင့် ၁၉၈၈-၂၀၁၁ ြုနှစ်ြျား
အတေင်းေိှ စစ်အစုိးေ၏ လက်ရအာက်တေင် တေား
သူကကီးြျားသည် အစုိးေြူဝါဒြျားကုိ အရကာင်
အထည်ရော်ရပးရသာ အလုပ်ကုိ လုပ်ရောင်သည့် 
အောထြ်းြျားသာ မေစ်လာြဲ့ ြကပါသည်။ သူတုိ ့
သည်စစ်တပ်အောေိှြျား၏ တုိက်ရုိက်လြ်းညွှန်ြှု
ြျားကုိ ြမေစ်ြရန လုိက်နာြဲ့ ြကေပါသည်။၅၀၈ တေား
သူကကီးြျားသည် ဥပရဒကုိ ြိြိတုိကုိ့ယ်တုိင် အနက်
ေေင့်မြင်းနှင့် ဘက်လုိက်ြှု ြေိှရသာ ေံုးမေတ်ြျက်
ြျားြျြှတ်မြင်းတုိကုိ့ လုပ်ရောင်နုိင်ရသာ လေတ်
လပ်သည့်သူြျားအမေစ် ရှုမြင်မြင်းြှ ေပ်စဲြဲ့ ြကပါ
သည်။  

 ယရနရ့ြတ်တေင် ြျားမပားလှရသာ တေား
သူကကီးြျားနှင့် တေားရေးဝန်ထြ်းြျားသည် စစ်တပ်
အောေိှရောင်းြျား မေစ်ရနြကမြင်း ြေုတ်လျှင်
ရတာင်အနည်းေံုး သူတုိသ့ည် စစ်အစုိးေလက်

ရအာက်တေင် ကာလြကာေှည်စော တာဝန်ထြ်းရောင်
ြဲ့သူြျား မေစ်ရနရလ့ေိှြကပါသည်။ ေလဒ်တစ်ြုအရန
မေင့်တေားရံုးြျားသည် စစ်တပ်၏ ပံုြှန်အသံုးမပုြှုကုိ 
ြံရနေကာ အေပ်သားအေေဲြ့ျားကလည်း သတင်းြီဒီယာ
ြျားနှင့် တက်ကကေလှုပ်ေှားသူြျား၏ ရဝေန်ြှုြျားကုိ 
ထိန်းြျုပ်ေန် ေံေန်ေံြါ အသံုးမပုရလ့ေိှြကပါသည် 
(အြန်း ၅ ကုိ ြကည့်ေန်)။ စစ်တပ်ယဉ်ရကျးြှုသည်  
တေားရံုး အြျားအမပားတေင် ပျံနံှ့ဝ့င်ရောက်ရနလျက် 
ယင်းတုိသ့ည် တေားရေးနှင့် တေားြျှတြှုေုိင်ော   
မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျားကုိ ရနှာင့်ရနှးရစသည့်အမပင် 
တေားဝင်တေားရေးစနစ်ကုိ အြျားမပည်သူက ကျယ်
မပန ့စ်ောအသံုးမပုြှု နည်းပါးရနရသးသည်။၅၀၉   

 မပည်ရထာင်စုတေားသူကကီးြျုပ် ဦးထေန်းထေန်းဦး၅၁၀

နှင့်မပည်ရထာင်စု တေားလွှတ်ရတာ်ြျုပ်ေိှ တမြား
ရသာတေားသူကကီးနှစ်ဦးတုိသ့ည် သူတုိ၏့ လုပ်သက်
အြျိန်ရတာ်ရတာ်ြျားြျားကုိ စစ်တပ်တေားရေးစနစ်
၏အဓိကရံုးတေင် ကုန်ေံုးြ့ဲြကကာ သူတုိသ့ည် ဒုတိယ 
ဗုိလ်ြှူးကကီးောထူး အေင့်ေိှရသာ စစ်ဥပရဒြျုပ်ြျား 
မေစ်ြ့ဲပါသည်။၅၁၁ တမြားရသာ တေားသူကကီး ရမြာက်ဦး
အနက်သံုးဦးသည် အေက်ေက်ရသာ စစ်အစုိးေ
ြျားလက်ရအာက်ေိှ အေပ်သား တေားရံုးြျားတေင် 
တာဝန်ထြ်းရောင်ြဲ့ ြကမပီး ကျန်သံုးဦးြှာ တေားရံုး
ရေှရ့နြျား မေစ်ြဲ့ ြကပါသည် (အကကီးတန်း ရေှရ့နြျား)။ 
ဦးထေန်းထေန်းဦးသည် ၂၀၁၇ ြုနှစ်ြှ ၂၀၁၁ ြုနှစ်
အထိ ဒုတိယမပည်ရထာင်စု တေားသူကကီးြျုပ်အမေစ် 
တာဝန်ထြ်းရောင်ြဲ့ မပီး သြ္မတဦးသိန်းစိန်က မပည်
ရထာင်စုတေားသူကကီးြျု ပ်အမေစ် ြန ့အ်ပ်ြ့ဲပါသည်။၅၁၂ 
မပည်ရထာင်စု တေားလွှတ်ရတာ်ြျုပ်ေိှ  တေားသူကကီး
ြျားအားလံုးသည် အြျ ိုးသားြျား မေစ်ြကပါသည်။ 

 မပည်နယ်နှင့် တုိင်းရဒသကကီး တေားလွှတ်
ရတာ်ြျားတေင် တာဝန်ထြ်းရောင်ရနရသာ တေား
သူကကီး (၅၃) ဦး တေင် (၁၈) ဦး (၃၄ ောြုိင်နှုန်း) 
သည် အြျ ိုးသြီးြျား မေစ်ြကကာ သံုးဦးြှာ စစ်ဥပရဒ
ြျုပ်ရံုးြှ လာြဲ့သူြျား မေစ်ပါသည်။ အြျားစုြှာ  စစ်
အစုိးေရောင်းြျား လက်ရအာက်ေိှြ့ဲရသာ  အေပ်ဘက် 
တေားစီေင်ရေးတုိတ့ေင် တာဝန်ထြ်းရောင်ြဲ့သူြျား 
မေစ်ပါသည်။၅၁၃ အေင့်တုိင်းေိှ တေားရံုးြျားတေင် တေား
ရံုးဝန်ထြ်းြျားအမေစ် တာဝန်ထြ်းရောင် လျက်ေိှ
ရသာစစ်တပ်အောေိှရောင်းြျား၏ အရေအတေက်ကုိ 

၁၀၇အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

တိတိကျကျ ြသိေိှနုိင်ရသာ်လည်း အရေအတေက်
အားမေင့် အရတာ်ရလးမြင့်ြားစော ေိှရနပါသည်။ 
အြျားစုသည် နုိင်ငံရတာ် ရအးြျြ်းသာယာရေး
နှင့် ေေံ မ့ေိုးရေးရကာင်စီ၏ ရနှာင်းကာလ သုိြ့ေုတ် 
ဦးသိန်းစိန်လက်ရအာက်ေိှ စစ်ဥပရဒြျု ပ်ရံုးြှ ရမပာင်း
ရေွှလ့ာြဲ့ ြကသူြျား မေစ်ပါသည်၅၁၄။ 

 ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှစတင်၍ တေားသူကကီးြျား
သည်လေတ်လပ်ရသာ ေံုးမေတ်ြျက်ြျား ပုိြုိြျြှတ်
လုပ်ရောင်ေန် အသိရပးမြင်းြံြဲ့ ြကေရသာ်လည်း 
သူတုိသ့ည် ထံုးစံအတုိင်း နုိငငံ်ရေးသြားြျား သုိြ့ေုတ် 
လံုမြုံ ရေး အောေိှြျား၏  အေိပ်အမြည်ကုိ ြကည့်ရန

ရလ့ေိှြကပါသည်။ ထုိသုိမ့ေစ်ေ
မြင်းြှာ ြူဝါဒနှင့် ပုိြုိကုိက်ညီ
ြည်ေု သူတုိကုိ့ယ်တုိင် ထင်
ြှတ်ရနမြင်း၊ တြျ ိုရ့သာ အထူး
ေံုး မေ တ် ြျ က် ြျား အ တေ က်
လာဘ်ရပးြှုကုိ လက်ြံမြင်း၊ ေဲ 
သုိြ့ေုတ် အစုိးေရေှရ့နြျား၏ 
အြကံရပးြှုကုိ ြစိစစ်ဘဲ လက်
ြံမြင်း သုိြ့ေုတ် လူြှုကေန်ေက်
ြီဒီယာြျားြှ လူထု၏ ေိအား
အရပါ်တံုမ့ပန်ြှုြျား တုိး မြင့်လုပ်
ရောင်လာမြင်းတုိလ့ည်း ေိှရန
ပါရသးသည်။ အထူးသမေင့် 
လူသိြျားရသာ နုိင်ငံရေးအြှု
ကိစ္စြျားတေင် တေား သူကကီးြျား
သည် နုိင်ငံရေးသြားြျား သုိ ့
ြေုတ် စစ်တပ်အောေိှြျား၏ 
မြိြ်းရမြာက်ြှုြျား တုိက်ရုိက်ေိှ
ြရနရသာ်လည်း ထုိသူတုိ၏့ 
ေန္ဒကုိ လုိက်ရလျာ်ရပးလုိပံု   

ရတေ ြ့ကေပါသည်။ ယြင်က စစ်တပ်၏ အုပ်ြျုပ်ြှု
ရအာက်တေင် ေိှရနရသးရသာ အရထေရထေအုပ်ြျုပ်
ရေးဌာနသည်  တေားရံုးြျားအရပါ် တေားဝင်ြေုတ်
ရသာလွှြ်းြုိးြှုြျား ကကီးြားစော ေိှရနြဲ့ပါသည်။၅၁၅ 

 မပည်ရထာင်စု တေားလွှတ်ရတာ်ြျုပ် သုိ ့
ြေုတ် မပည်နယ်/ တုိင်းရဒသကကီး တေားလွှတ်ရတာ်
ြျားေိှ တေားသူကကီးြျားသည် သူတုိ ့ အသက် (၇၀) 
အေေယ်ရောက်ြှ၊ ောထူးြှ အနားယူမြင်း၊ ောထူးတုိး

မြင့်သေားမြင်း၊ ရသေံုးမြင်း သုိြ့ေုတ် စေပ်စေဲမပစ်တင်
ြံေမြင်းြံေသည့်အြါြျားြှသာ သူတုိ၏့ ောထူးြျား
ြှေယ်ေှားနုိင်ြည် မေစ်ပါသည်။ သီအုိေီအေ အစုိးေ
အေေဲအ့တေင်းေိှ အေပ်သားကုိယ်စားလှယ်ြျားသည် 
‘ရံုးအတေင်းထိရောက်ြှုြေိှ’ ေုသတ်ြှတ်ကာအရြကာင်း 
အြျ ိုးြျ ိုးမပ၍ တေားသူကကီးြျားကုိ ောထူးြှ ေယ်ေှား
နုိင်ရသာ သိသာထင်ေှားသည့် အာဏာြျား ေေိှထား
ြကပါသည်။၅၁၆ ၂၀၁၆ ြုနှစ်တေင် မပည်ရထာင်စုတေား
လွှတ်ရတာ်ြျုပ်ြှ ဥပရဒအောေိှ (၁၆၀) ဦးကုိ စည်း
ကြ်းထိန်းသိြ်းရေးေုိင်ော အရေးယူြှုြျား မပုလုပ်ြဲ့
ြျိန်တေင် သံုးဦးသာ သူတုိ၏့အလုပ်ကုိ  ေံုးရှံုးြဲ့ ြကမပီး 
(နှစ်ဦးြှာ တေားသူကကီးြျား မေစ်ြကကာ) တမြားရသာ
သူြျားကုိ ြည်သုိရ့သာ အရေးယူြှုြျား မပုလုပ်ြဲ့
သည်ေုိသည့် အြျက်ြျား ေှင်းလင်းြှု ြေိှြဲ့ရပ။၅၁၇ 

 အသစ်လံုးလံုးမေစ်ရသာ တေားစီေင်ရေး 
ယဉ်ရကျးြှုတစ်ြု တည်ရောက်ေန် အတေက်ပုိြုိ 
ဘက်စံုလွှြ်းမြုံ ြှုေိှရသာ အစီအစဉ်တစ်ြု လုိအပ်
လျက်ေိှပါသည်။ ယင်းြှာ တေားသူကကီးြျား၏ အြန်း
ကဏ္ဍသည် ဥပရဒအရပါ် ြျှတ၍ ဘက်လုိက်ြှု
ကင်းစောေှင်းလင်းေန် မေစ်ရြကာင်း နုိင်ငံရေးလှုပ်
ေှားသူြျားထံြှ ြုိင်ြာရသာအြျက်မပြှုြျား မေစ်ပါ
သည်။ အဂတိလုိက်စားြှုြျား နိှြ်နင်းေန်နှင့် တေား
ရံုးြျားကုိ စစ်တပ် သုိြ့ေုတ် အေပ်သားအောေိှြျား
၏တုိက်ရုိက် ေိအားြျားြှ လေတ်ရမြာက်နုိင်ရစေန်
အတေက်ေုိလျှင် ထပ်ြံအားထုတ်ြှုြျား လုိအပ်ရနပါ
ရသးသည်။ အစုိးေ၏တေားစီေင်ရေး ြောဗျူော
အစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၂) သည် အရြေိကန်မပည်
ရထာင်စု၏ နုိင်ငံတကာေေံ မ့ေိုးရေး ရအဂျင်စီနှင့် 
ရမြာက်မြားစောရသာ နုိင်ငံတကာအေေဲအ့စည်းြျား၏ 
ပ့ံပုိးြှုြျား ေေိှြဲ့ပါသည်။ ထုိအစီအစဉ်တေင် တေားရံုး
၏လေတ်လပ်ြှုကုိ အဓိကရကျာရုိး ငါးြုထဲြှတစ်ြု
အမေစ် ပုိြုိအားမေည့်ရပးြဲ့ရသာ်လည်း တေားရံုးြျား
တေင်စစ်တပ်၏ လွှြ်းြုိးြှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျရသာ 
ရော်မပြှုြျား ြေိှရပ။၅၁၈ အလားတူ အေုိမပုြျားသည် 
မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ရေေှည် တည်တ့ံြုိင်မြဲမပီး  ေန်ြျက်
ညီရသာ ေေံ မ့ေိုးတုိးတက်ြှုစီြံကိန်းတေင် ရော်မပပါေိှပါ
သည်။ ယင်းတေင် ‘တေားရံုြျားသည် လေတ်လပ်ြှုေိှေ
ြည်မေစ်မပီး တေားစီေင်ောတေင်လည်း ပေင့်လင်းြျှတြှု 
ေိှေြည်’ ေုိသည့်အြျက်ကုိ ြီးရြာင်းထုိးရော်မပကာ 
ထုိအြျက်သည် အြျ ိုးသားဒီြုိကရေစီ အေေဲြ့ျုပ်၏ 

 
အသစ်လံုးလံုးမေစ်ရသာ 

တေားစီေင်ရေးယဉ်ရကျးြှု
တစ်ြုတည်ရောက်ေန် 

အတေက် ပုိြုိဘက်စံုလွှြ်းမြုံ ြှု
ေိှရသာ အစီအစဉ်တစ်ြု 
လုိအပ်လျက် ေိှပါသည်။ 

ယင်းြှာ တေားသူကကီးြျား၏ 
အြန်းကဏ္ဍသည် 

ဥပရဒအရပါ် ြျှတ၍ 
ဘက်လုိက်ြှုကင်းစော 

ေှင်းလင်းေန်မေစ်ရြကာင်း  
နုိင်ငံရေးလှုပ်ေှားသူြျား
ထံြှ ြုိင်ြာရသာအြျက်

မပြှုြျား မေစ်ပါသည်။     

 

၁၀၈



ရေေးရကာက်ပေဲ ကတိကဝတ်နှင့် ထပ်တူကျရနပါ
သည်။၅၂၀  

 ၂၀၁၅ ြုနှစ်တေင် ရေှရ့နြျားနှင့် အေပ်
ဘက်အေေဲအ့စည်းြျားသည် တေားရံုးြျားြှာ စစ်တပ်
အောေိှရောင်းြျား ြန ့အ်ပ်မြင်းကုိ ေပ်တန ့ေ်န် ‘ေဲ
ကကိုးဝါကြ်ပိန်း’ ကုိ စတင်ြဲ့ ြကပါသည်။၅၂၁ ေလဒ်
တစ်ြုအမေစ် တေားရံုးြျားသည် လစ်လပ်ရနရသာ 
ရနောြျားကုိ အစားထုိးေန် လျာထားြဲ့ရသာ စစ်တပ်
အောေိှရောင်း (၃၀၀) ဦး ြန ့အ်ပ်ြှုကုိ ေပ်တန ့ေ်န် 
သရဘာတူြဲ့ရြကာင်း ရတေေိှ့ေပါသည်။ ထုိအြျိန်ြှ
စတင်ကာ အြျ ိုးသားဒီြုိကရေစီ အေေဲြ့ျုပ်သည်
လည်းတေားလွှတ်ရတာ်ြျားတေင် လေတ်လပ်ရသာ    
အေပ်သား တေားသူကကီးြျား ြန ့အ်ပ်နုိင်ရေး ဦးစား
ရပးလုပ်ရောင် လာြ့ဲပါသည်။ အြျ ိုးသားဒီြုိကရေစီ
အေေဲြ့ျုပ် ဦးရောင်ရသာ အစုိးေက ြန ့အ်ပ်ြဲ့သည့် 
တေားသူကကီး ငါးဦးအနက် သံုးဦးသည် ယြင်တေား
ရံုးရေှရ့နြျား မေစ်ြကမပီး တစ်ဦးြှာ တုိင်းရဒသကကီး
အေင့်အေပ်သား ဥပရဒအောေိှ တစ်ဦးမေစ်ြဲ့ကာ  
တမြားတစ်ဦးြှာ မပည်ရထာင်စု တေားလွှတ်ရတာ်
ြျု ပ်ြှ အေပ်သားအောေိှတစ်ဦးတုိ ့မေစ်ပါသည်။ ောထူး
ရနောနှစ်ြု လစ်လပ်လျက်ေိှကာ အြျ ိုးသားဒီြုိကရေစီ
အေေဲြ့ျုပ်အရနမေင့် မပည်ရထာင်စုတေားသူကကီးြျုပ်
ကရထာက်ြံတင်သေင်းရသာ စာေင်းကုိ ကကိြ်ေန်ြျား
စောမငင်းေုိြဲ့ပါသည်။၅၂၂

အကျဉ်းရထာင်ြျား 

 နုိင်ငံရတာ်၏ လံုမြုံ ရေးနှင့် တေားရေးအေေဲ ့
အစည်းြျားအနက် အကျဉ်းရထာင်ြျားသည် ကုိလုိနီ
၏အရြေအနှစ်ြျားကုိ နက်ရိှင်ုးစော စေဲထင်ကျန်ေိှရနေဲ 
မေစ်ပါသည်။ အရြကာင်းြှာ ထုိအေေဲအ့စည်းသည် 
ဘယ်ရသာအြါြှ ရြတ်ြီတုိးတက်ရေး အတေက် 
အားထုတ်ြှုြျား၏ပစ်ြှတ် ြမေစ်ြဲ့ ြကသည်ကုိ ရတေေ့
ပါသည်။ မြန်ြာနုိင်ငံ အြှားမပင်ေင်ရေးဌာန (မြန်ြာ
နုိင်ငံ၏ အကျဉ်းဦးစီးဌာနအမေစ်လည်း သိထားြကပါ
သည်) သည်စစ်တပ်ဦးရောင်ရသာ မပည်ထဲရေး
ဝန်ကကီးဌာနရအာက်တေင် ရောက်ေိှရနသည်။  ယင်း၏ 
အရထာက်အပ့ံ ပစ္စည်းပစ္စယြျားနှင့်  အရောက်
အအံုြျားသည် ရြတ်ရနာက်ကျရနမြင်း၊ အေင်း

အမြစ်ေေိှသံုးစေဲနုိင်ြှု အလေန်နည်းမြင်းနှင့် လေန်ကဲစော 
မပည့်ကျပ်ရနမြင်းြျားနှင့် ြကုံ ရတေရ့နေပါသည်။ အကျဉ်း
ရထာင်ြျားသည် မပန်လည်မပုစုပျ ိုးရထာင်ြှု မပုနုိင်
ရသာ စ င် တာ ြျား အ မေ စ် လု ပ်
ရောင်ရနမြင်းထက် အဓိက
အားမေင့် နုိင်ငံအတေင်း နုိင်ထက်
စီးနင်းမပုြှု အာဏာကုိ ပုိြုိအား
မေည့်ရပးသည့် ယန္တေားမေစ်ြဲ့ပါ
သည်။ ထုိဌာနသည် လူထုရဘး
ကင်းလံုမြုံ ြှုထက် အာဏာတည်
တ့ံမြင်းအတေက် အသံုးမပုလျက်ေိှ
ရသာမပစ်ဒဏ်ရပးမြင်းေုိင်ော 
စနစ်တစ်ြုအမေစ် ေက်လက်
ရတေရ့နေေဲ မေစ်ပါသည်။၅၂၃ 

 မြန်ြာနုိင်ငံတေင် လက်
ေိှလ ည်ပ တ်ရန ရသာ အ ကျ ဉ်း
ရထာင် (၄၂) ြု၊ ထိန်းသိြ်းရေး
စြန်း (၅) ြုနှင့် အလုပ်ြကြ်း
စြန်း (၄၈) ြုေိှပါသည်။ ရနာက်
ပုိင်းတေင် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု စြန်း 
(၁၈) ြုနှင့် ‘စုိက်ပျ ိုးရေးနှင့် ရြေး
မြူရေးေုိင်ော ထုတ်လုပ်ရေး
စြန်းြျား’ အြု (၃၀) အမေစ် 
တေားဝင် တည်ရောက်ြဲ့ မပီး 
ယင်းတုိသ့ည် ကုြ္ပဏီြျားကုိ ဝန်
ရောင်ြှုရပးကာ ယင်းတုိကုိ့ ဌာန
ြှရသာ်လည်းရကာင်း၊ ပုဂ္ဂလိက
ကုြ္ပဏီြျားြှရသာ်လည်းရကာင်း 
ပုိင်ေုိင်ြကပါသည်။၅၂၄ ၂၀၁၉ ြုနှစ် 
ဇေန်လတေင် နုိင်ငံတစ်ဝန်းတေင် အကျဉ်းသား  စုစုရပါင်း 
(၈၅,၇၉၅) ဦးေိှြဲ့ မပီး အကျဉ်းရထာင်ြျား စုစုရပါင်း၏ 
တေားဝင် လက်ြံနုိင်စေြ်းြှာ (၇၁,၀၀၀) ဦး၅၂၅ သာေိှပါ
သည်။ ၂၀၁၇ ြုနှစ်တေင် အြျ ိုးသားအကျဉ်းသားြျား 
ထားေိှော အြန်း၏ ြကြ်းြင်းသည် ပျြ်းြျှအားမေင့် 
(၁၁. ၉၆) စတုေန်းရပသာေိှမပီး အြျ ိုးသြီးအကျဉ်း
သားြျားအတေက်ြှာြူ (၁၅.၃) စတုေန်းရပေိှရနပါ
သည်။၅၂၆ 

 ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ရြလ၌ အကျဉ်းရထာင် ရမြာက်
ြုတေင် ေူပူအံုကကေြှုြျား မေစ်မပီးရနာက် လွှတ်ရတာ်နှင့် 

၂၀၁၉ ြုနှစ် ဇေန်လတေင် 
နုိင်ငံတစ်ဝန်းတေင် 
အကျဉ်းသား  စုစုရပါင်း 
(၈၅,၇၉၅) ဦး ေိှြဲ့ မပီး 
အကျဉ်းရထာင်ြျား 
စုစုရပါင်း၏ တေားဝင် 
လက်ြံနုိင်စေြ်းြှာ 
(၇၁,၀၀၀) ဦးသာ 
ေိှပါသည်။ 
၂၀၁၇ ြုနှစ်တေင် 
အြျ ိုးသားအကျဉ်းသားြျား 
ထားေိှော အြန်း၏ 
ြကြ်းြင်းသည် 
ပျြ်းြျှအားမေင့် 

(၁၁. ၉၆) 
စတုေန်းရပသာေိှမပီး 
အြျ ိုးသြီးအကျဉ်းသား
ြျားအတေက်ြှာြူ 

(၁၅.၃) 
စတုေန်းရပ ေိှရနပါသည်။ 

၁၀၉အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

မြန်ြာနုိင်ငံ အြျ ိုးသား လူအ့ြေင့်အရေးရကာ်ြေှင် 
(MNHRC) တုိ၏့ ရနာက်ေက်တေဲ ေိအားရြကာင့် 
မပည်ထဲရေး ဝန်ကကီးဌာနသည် အကျဉ်းရထာင်တေင်  
အကျဉ်းသားြျား  မပည့်ကျပ်ရနြှုကုိ ရလျှာ့ြျနုိင်ေန် 
မပစ်ဒဏ်ကာလ ြရစ့ြီ ကတိဝန်ြံြျက်မေင့် အကျဉ်း
သားြျား လွှတ်ရပးမြင်းစနစ်ကုိ ြိတ်ေက်ေန် စတင် 
ကကိုးပြ်းလာြဲ့ပါသည်။၅၂၇ ထုိေူပူအံုကကေြှုြျားသည် 
ကတိဝန်ြံြျက်စနစ်မေင့် လအရစာပုိင်းတေင် အစုိးေ
ကရထာင်ရပါင်းြျားစောရသာ အကျဉ်းသားြျားကုိလေတ်
မငိြ်းြျြ်းသာြေင့်ရပးရသာ နည်းလြ်းအရပါ် ြြျှတ
ရသာနည်းလြ်းမေစ်ရြကာင်း ရှုမြင်ြဲ့ောြှရပါ်ရပါက်
လာြဲ့ မြင်းမေစ်မပီး မပည့်ကျပ်စော ရနထုိင်ရနေမြင်းက
လည်းအံုကကေြှုကုိ ပုိြုိေုိးေေားရစြဲ့ပံုေပါသည်။၅၂၈ 

 ြန ့ြှ်န်းရမြအားမေင့် အကျဉ်းသားြျား၏ ၅၀ 
ောြုိင်နှုန်းသည် ြူးယစ်ရေးဝါးေုိင်ော မပစ်ြှုြျားမေင့် 
ရထာင်ြျြံြဲ့ ြကေမပီး ယင်းတုိတ့ေင် အြျားစုြှာ ြိြိ
တုိတ့စ်ကုိယ်ေည် ရသာက်သံုးေန်အတေက် လက်ထဲ
တေင်ေိှရနသည့် အနည်းငယ်ရသာ ရေးမပားြျား
ရြကာင့်သာ မေစ်ြကပါသည်။၅၂၉ ြူးယစ်ရေးဝါးအန္တောယ် 
ရလျှာ့ြျရေးအတေက် တမြားရသာ နည်းလြ်းြျား
ကုိကကိုးပြ်း လုပ်ရောင်လာရသာ်လည်း တုိးတက်ြှု
သည်ရနှးရကေးလေန်းကာ ေဲြျားသည်လည်း  အသံုးမပု
သူြျားကုိ လုိက်လံေြ်ေီးမြင်းကုိသာ အဓိကလုပ်ငန်း
တစ်ြုအမေစ် ေက်လက်အရလးရပးလုပ်ရောင်ရန
ပါရသးသည်။ ထုိအ့တူ အကျဉ်းရထာင်ြျားတေင် 
လိင်လုပ်ငန်းနှင့် တမြားရသာ မပစ်ြှုြျားရြကာင့်ရထာင်
ကျြံရနေရသာ အြျ ိုးသြီးြျား အရေအတေက်ကုိ 
အတိအကျ ြသိေိှေရသာ်လည်း မြင့်ြားရသာ အရေ
အတေက်ေိှရနသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ ထုိမပစ်ြှုြျား
သည်တားေီးကာကေယ်မြင်း၊  မပည်သူက့ျန်းြာရေး၊  
နှစ်သိြ့်အားရပး ရေေးရနေးမြင်းနှင့် အသိအမြင်ေေင့် 
အစီအစဉ်ြျား လုပ်ရောင်ရပးမြင်း အစေိှရသာမပစ်
ဒဏ်ြေုတ်သည့် တမြားရသာ နည်းလြ်းြျားမေင့် 
ပုိြုိထိရောက်စော ရမေေှင်းနုိင်ပါသည်။၅၃၀ 

 အကျဉ်းဦးစီးဌာနေိှ ောထူးအေင့်မြင့်ြား
သူြျားနှင့် တြျ ိုရ့သာ ကကီးြကပ်သူြျား အပါအဝင် 
ဝန်ထြ်းရတာ်ရတာ်ြျားြျားသည် စစ်တပ်ြှ ရမပာင်း
ရေွှလ့ာသူြျား မေစ်ြကပါသည်။၅၃၁ ေဲတပ်ေေဲအ့တေင်းကဲ့
သုိပ့င် ရမပာင်းရေွှ ြ့ှုသည် တပ်ြရတာ်သားြျားကုိ  

ပုိြုိမြင့်ြားရသာ ောထူးတစ်ြု ေေိှရစမပီး ထုိအြျက်
သည်တပ်ြရတာ်သည် တမြားရသာ ဌာနြျားထက်  
ပုိြုိမြင့်ြားရြကာင်း သံုးသပ်ရတေေိှ့နုိင်ပါသည်။ ကကီး
ြကပ်သူကဲ့သုိရ့သာ ောထူးအေင့်နိြ့်သည့် ဝန်ထြ်း
အရေအတေက် ရတာ်ရတာ်ြျားြျားသည် အသက်
အေေယ်ကကီးသူ ြိသားစုဝင်ြျား၏ ောထူးြျားကုိ လက်
ေင့်ကြ်း ေေိှြ့ဲြကပါသည်။ ဤသုိမ့ေင့် ယင်းတုိြိ့သားစု 
ေေိှထားရသာ ရနစောကုိ ေက်လက်ထိန်းသိြ်းသေား
နုိင်ြည်မေစ်သည်။ အကျဉ်းဦးစီးဌာနသည် ေေဲရောင်
ြှုြေိှမြင်း၊ လစာနည်းပါးမြင်းနှင့် ပညာေှင်ေန်ရသာ 
အလုပ်အကုိင် အြေင့်အလြ်း လြ်းရြကာင်းမေစ်ြရန
မြင်းတုိရ့ြကာင့် လူသစ်ြျား ြန ့အ်ပ်ေန် ရံုးကန်ြက
ေပါသည်။၅၃၂ 

 ကကီးြကပ်ရေးြှူးြျားသည် ကုိလုိနီရြတ် 
အကျဉ်းရထာင်လက်စေဲ (၁၉၅၀ နှင့် ၁၉၆၈ တုိတ့ေင် 
မပင်ေင်ြေြ်းြံြှု မပုြဲ့သည်၅၃၃) ကုိေက်လက် အသံုး
မပုလျက်ေိှပါသည်။ အြျားစုရသာ အြျက်ြျားြှာ စုိးေိြ်
ေေေယ် ရြတ်ြီြှု ြေိှရတာ့သည့်အမပင်၅၃၄ သင်တန်း
ြျားရပးောတေင်လည်း ဌာနအတေင်း အြျင်းြျင်းရပး
ြကပါသည်။ အကျဉ်းရထာင် မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေး
လုပ်ရောင်ရနရသာ နုိင်ငံရေးအကျဉ်းသားတစ်ဦး
ကအစားအစာ အတုိင်းအြျင့် ကဲ့သုိရ့သာအော
အတေက် လက်စေဲစာအုပ်အတေင်း ပါေိှရသာ စံနှုန်းြျား
ကုိယ်တုိင်ကပင်လျှင် ြစုိြ့ပုိ ့ မေစ်ရနသည့်အမပင် 
လက်ရတေတ့ေင်လည်း ထုိစံနှုန်းနှင့် ကုိက်ညီြှု  ေိှြရန
မပန်ရြကာင်း ေှင်းမပြဲ့ပါသည်။၅၃၅ အကျဉ်းရထာင်ြျား
သည်မပင်ေင်ေန် ကကိုးပြ်းရနေဲမေစ်ရသာ ၁၈၉၄ 
ြုနှစ် အကျဉ်းရထာင်ြျား အက်ဥပရဒမေင့်သာ ေက်
လက်ဥပရဒမပုမပဋ္ဌာန်း လည်ပတ်လာြဲ့ပါသည်။ 

 အကျဉ်းသားြျားအရပါ် ေက်ေံြှုသည် 
အထူးေုိးေေားလှပါသည်။ ၁၉၆၂ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၆ ြုနှစ်
အြကားမပစ်ဒဏ် ြျြှတ်ြံြဲ့ေရသာ နုိင်ငံရေးအကျဉ်း
သားရပါင်း (၁,၆၂၁) ြျား၏အရတေအ့ြကုံ ြျားအရပါ်  
နုိင်ငံရေးအကျဉ်းသားြျား ကူညီရစာင့်ရေှာက်ရေး
အသင်း (ရအရအပီပီ) ၏ ရတေေိှ့ြျက်အေ (၇၂) 
ောြုိင်နှုန်းရသာ နုိင်ငံရေး အကျဉ်းသားြျားသည်
အြျုပ်ြန်းအတေင်း ရုပ်ပုိင်းေုိင်ော  ညေဉ်းပန်းနိှပ်စက်
ြှုြျား ြံစားြဲ့ ြကေပါသည်။ ထုိမ့ပင် ၂၀၁၅ ြုနှစ်ြှ 
စတင်ကာ ညေဉ်းပန်းနိှပ်စက်ြှုြျား ရတေေိှ့ေရြကာင်း

၁၁၀



ြျားမပားရသာ အေင်းအမြစ်ြျားြှလည်း ရထာက်မပ
ရနြ့ဲပါသည်။၅၃၆ “ရြေးအကျဉ်းြန်းြျား” ေုလည်းရြါ်
ရသာတုိက်ပိတ်မပစ်ဒဏ်တေင် အကျဉ်းသားြျားသည် 
ရလးဘက်ရထာက် လြ်းရလျှာက်ေမပီး ယင်းသည် 
တမြားရသာ ပံုြှန်လုပ်ေရသာ အရလ့အထတစ်ြု  
မေစ်ပါသည်။၅၃၇ အလုပ်ြကြ်းစြန်းြျား၏ အရမြအရန
ြျားသည် အ့ံြသတုန်လှုပ်ေေယ်မေစ်မပီး ၂၀၀၄ ြုနှစ်နှင့်
၂၀၁၄ ြုနှစ်အတေင်း စြန်းြျားအတေင်း  ရထာင်သား
ရပါင်း (၁၀၀၀) ြန ့ ် ရသေံုးြဲ့ရြကာင်း မပည်ထဲရေး
ဝန်ကကီးဌာနက  အစီေင်ြံြ့ဲပါသည်။၅၃၈ ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံ
ဥပရဒေိှ ပုဒ်ြ (၃၅၉) အေ ောဇဝတ်ြှုတစ်ြုအတေက် 
မပစ်ဒဏ်ြျြှတ်ြံေပါက အလုပ်ြကြ်းသည် ြေင့်မပု
ထားမပီးမေစ်ပါသည်။ 

 အကျဉ်းသားြျားသည် ပဋိပက္ခရဒသြျား
တေင်ရပါ်တာြျားအမေစ် အတင်းအကျပ် အသံုးမပု
ြံေမြင်းြျားေိှြဲ့ မပီး တစ်ြါတစ်ေံတေင် နုိင်ငံတစ်ဝန်းေိှ 
စစ်ေင်ရေးြျားတေင် အသုတ်လုိက် ပုိရ့ောင်မြင်း
ြျားလည်း ေိှြဲ့ပါသည်။၅၃၉ အလုပ်ြကြ်းကုိ ပုဂ္ဂလိက
ကုြ္ပဏီြျားက အသံုးမပုမပီး ယင်းတုိသ့ည် အကျဉ်း
ရထာင်ြျားနှင့်  သရဘာတူစာြျုပ်ြျား မပုလုပ်ရသာ်
လည်းထုိအတေက် စည်းြျဉ်းရေးေေဲ သတ်ြှတ်ထားြှု
ြျားြှာ အလေန်အားနည်းကာ အြျားမပည်သူ သိေိှ
နုိင်ရသာ သတင်းအြျက်အလက်ြှာလည်း  အလေန်
နည်းပါးပါသည်။ အကျဉ်းရထာင်ကကီးြကပ်ရေးြှူး
ြျားသည် သာြာန်ရထာင်ြျားေိှ အကျဉ်းသားြျား
ထံြှ ပံုြှန်အားမေင့် လုပ်အားြျားလည်း သင့်သလုိ 
ရတာင်းေုိြှုြျား ေိှရနပါသည်။၅၄၀ 

 ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှ စတင်ကာ တုိးတက်ြှုြျား
သည်ရနှးရကေးစော မေစ်ရပါ်လာြဲ့ရသာ်လည်း ကန ့်
သတ်ြှုြျား ေိှရနပါရသးသည်။ အကျဉ်းရထာင်ြျား
နှင့်ပတ်သက်၍ လွှတ်ရတာ်တေင် ပုိြုိပေင့်လင်းစော  
ရေေးရနေးြဲ့ ြကမြင်း နှင့်အတူ တေားဝင်အြျက်
အလက်ြျားလည်း သတင်းြီဒီယာထံ ရပးပုိြ့ှုြျား
လည်းပုိြုိတုိးမြင့် လာြဲ့ပါသည်။  မပည်ထဲရေးဝန်ကကီး
ဌာနသည် ရနောရတာ်ရတာ်ြျားြျားတေင် အကျဉ်း
ရထာင်တေင်း မပည့်ကျပ်ရနြှု မပဿနာအရပါ်ပေင့်
လင်းစော ဝန်ြံြှုမပုြဲ့ မပီး အကျဉ်းသားြျားအတေက်  
ပညာရေးနှင့် ကျန်းြာရေးတုိအ့ရပါ် လက်လှြ်းြီေေိှ
ြှုလည်း တုိးတက်ရကာင်းြေန်လာြ့ဲပါသည်။ ကျန်းြာ
ရေးရစာင့်ရေှာက်ြှုအတေက် အစပျ ိုးလုပ်ရောင်ြှု

ြျားသည် ဥပြာအားမေင့် နုိင်ငံတကာ အေေဲအ့စည်း 
ြျားကကူညီပ့ံပုိးြဲ့ ြကပါသည်။၅၄၁ 

 မြန်ြာနုိင်ငံ အြျ ိုးသား လူအ့ြေင့်အရေး 
ရကာ်ြေှင်သည် အကျဉ်းရထာင် ေယ်ြုသုိ ့ သေား
ရောက်လည်ပတ်ြဲ့ရသာ်လည်း ကကိုတင်အသိရပး
မပီးြှသာ သေားရောက်ြဲ့ မြင်း မေစ်ပါသည်။  ရကာ်ြေှင်
သည် AAPP နှင့် ပူးရပါင်း၍ အကျဉ်းရထာင်စနစ်ကုိ 
မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု မပုလုပ်ေန် လုပ်ရောင်လာရနမပီး 
ထုိလုပ်ငန်းစဉ်ြျားြှာ ရနှးရကေးရနရသာ်လည်း ထုိ
အြျက်သည် အရေးပါရသာ ရအာင်မြင်ြှု မေစ်ြဲ့ပါ
သည် (အြန်း ၅.၂ တေင် ြကည့်ေန် )။ မပည်ရထာင်စု 
တေားလွှတ်ရတာ်ြျုပ်သည် အကျဉ်းရထာင်  စစ်ရေး
ရေးကုိ လုပ်ရောင်လာြ့ဲပါသည်။၅၄၂ အကျဉ်းသားြျား 
မပည့်ကျပ်ရနြှုကုိ  ရလျှာ့ြျနုိင်ေန်  မပစ်ဒဏ်ကာလ 
ြရစ့ြီ ကတိဝန်ြံြျက်မေင့် အကျဉ်းသားြျား လေတ်
ရပးမြင်းစနစ်တစ်ြု ြိတ်ေက်မြင်းကုိ  လုပ်ရောင်
လျက်ေိှပါသည်။၅၄၃ ထုိလုပ်ငန်းစဉ်သည် အရေးကကီး
ရသာရမြလှြ်းတစ်ြု မေစ်ရသာ်လည်း မပစ်ဒဏ်ရပး 
စီေင်မြင်းစနစ်တေင် ပုိြုိကျယ်မပန ့ရ်သာ  မပုမပင်ရမပာင်း
လဲြှုြျား အပါအဝင် ြူးယစ်ရေးဝါးအြှုနှင့် ေုိင်၍ 
ေြ်းေီးမြင်းကုိလည်း ရလျှာ့ြျြှုမပုမြင်းတုိသ့ည်
လည်းတူညီရသာ အရေးကကီးြှု ေိှရနရြကာင်း သတိမပု
ေပါြည်။၅၄၄

၄.၄  
ရထာက်လှြ်းရေးဌာနြျား

 မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ရထာက်လှြ်းရေးအေေဲြ့ျား
သည်စစ်တပ်၏ ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက်တေင် ေက်လက်  
တည်ေိှရနြကမပီး ယင်းကုိ မပည်တေင်း မပည်ပနှစ်ြုလံုး
၌ပံုြှန်အားမေင့် နုိင်ငံရေးေုိင်ော လုပ်ငန်းြျားအတေက် 
အသံုးမပုရလ့ေိှပါသည်။ အရေှတ့ေင် ရော်မပြဲ့သည့်
အတုိင်း အြျ ိုးသားဒီြုိကရေစီအေေဲြ့ျုပ် အရနမေင့်ြူ 
ထုိအေေဲြ့ျားကုိ အေပ်သားထိန်းြျု ပ်ြှုရအာက်သုိရ့ောက်
ေိှလာရစေန် ြည်သုိရ့သာ ကကိုးပြ်းလုပ်ရောင်ြှုြျား
ကုိြရတေေိှ့ေသည့်အမပင် ယင်းတုိ၏့ မပ မုပင်ရမပာင်းလဲြှု 
အတေက်  အားရပးကကိုးပြ်းမြင်း ေိှရနသည်ေုိသည်ြှာ
လည်းြသိေိှေရပ။၅၄၅ 

၁၁၁အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

 စစ်တပ်၏ အဓိကရထာက်လှြ်းရေးဌာနြှာ 
စစ်ဘက်ရေးော လံုမြုံ ရေးအောေိှြျုပ်ရံုး မေစ်ပါသည်။ 
လက်ေိှ ရြါင်းရောင်ြှာ ဒုတိယဗုိလ်ြျုပ်ကကီးစုိးထေဋ် 
မေစ်ပါည်။၅၄၆ စစ်ဘက်ရေးော လံုမြုံ ရေး အောေိှြျုပ်ရံုး
တေင်ဌာန ြုနစ်ြုေိှကာ ယင်းတုိြှ့ာ - သတင်းအြျက်
အလက်နှင့် မပည်သူေ့က်ေံရေး၊ နုိင်ငံရေးနှင့် စီးပေား
ရေး၊ ြူးယစ်ရေးဝါးနှင့် စီးပေားရေးေုိင်ော သုရတသန၊ 
တုိက်ြုိက်ရေးနှင့် တုိင်းေင်းသားလက်နက်ကုိင်အေေဲ ့
အစည်းြျား၊ သင်တန်းြျား၊ မပည်ပ စစ်တပ်လံုမြုံ
ရေးနှင့် စီြံြန ့ြ်ေဲြှုနှင့် အုပ်ြျုပ်ရေး အစေိှသည်တုိ ့
လွှြ်းမြုံ  ပါဝင်ပါသည်။၅၄၇  အင်ဒရူးေပ်သ်၏ အေုိအေ  
စစ်ဘက်ရေးော လံုမြုံ ရေးအောေိှြျုပ်ရံုးြှ တစ်ေင့် 
တပ်ြရတာ်သည် ဦးြင်ညွှန ့၏် ရထာက်လှြ်းရေး
တပ်ေေဲြ့ျား ေိှြဲ့ရသာ စေြ်းရောင်ေည်နှင့် လွှြ်းြုိးနုိင်ြှု
ြျားကုိ မပန်လည် အားမေည့်နုိင်လာြဲ့ မပီမေစ်ရြကာင်း
နှင့်အဓိကအြျက်ြှာ ယင်းတုိအ့ရနမေင့် လက်ေိှတေင် 
ဗေုိထိန်းြျုပ်ြှု စနစ်မေင့် ပုိြုိလုပ်ရောင်လျက် ေိှြက
ရြကာင်းရတေေိှ့ေပါသည်။၅၄၈ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ရြလတေင် 
လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားက ကာကေယ်ရေးဝန်
ကကီးဌာနကုိ ရြးြဲ့ရသာ အဓိကအြျက်ြှာ သူတုိကုိ့  
စစ်တပ်ရထာက်လှြ်းရေးြျားက ရစာင့်ြကည့်မြင်း
သည်သင့်ရတာ် ြှန်ကန်သလားေုိသည့် အြျက်မေစ်
မပီးသူတုိ၏့ ြဲေန္ဒနယ်ြျားတေင် မပန်လည်ရောက်
ေိှရသာ အြျိန်ြျားတေင်ပင်လျှင် သူတုိကုိ့ ပံုြှန်ဓာတ်ပံု
ြျားရုိက်ယူမြင်းတုိ ့ပါဝင်ပါသည်။၅၄၉ 

 မြန်ြာနုိင်ငံေဲတပ်ေေဲရ့အာက်ေိှ အထူးသတင်း
တပ်ေေဲသ့ည် မပည်တေင်းရထာက်လှြ်းရေး လုပ်ငန်းြျား
အတေက်အဓိက တာဝန်ယူလုပ်ရောင်ေရသာ အေေဲ ့
တစ်ြုမေစ်ပံု ရတေေ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ြုနှစ်တေင် အထူး
သတင်းတပ်ေေဲတ့ေင်  တပ် ေေဲဝ့င်အင်အား (၂,၅၀၀) 
ဦးေိှကာ ြုနစ်ောြုိင်နှုန်းြှာ အြျ ိုးသြီးြျား (တပ်ေေဲ ့
အတေင်းကုိင်တေယ်ရမေေှင်းေန် လုိအပ်ရသာ  ြညီြျှြှု
တစ်ြုအမေစ် ေုိနုိင်ပါသည်) မေစ်ပါသည်။၅၅၀ တပ်ေေဲတ့ေင် 
မပည်နယ်နှင့် တုိင်းရဒသကကီးြျားအားလံုး၌ ကေပ်ကဲ
ရေးစင်တာ တစ်ြုစီေိှကာ ထုိစင်တာရအာက်တေင် 
ဌာနငါးြု ေေဲစ့ည်းပါဝင်လျက်ေိှော ယင်းတုိြှ့ာ - လံုမြုံ
ရေးဌာန၊ ရထာက် လှြ်းရေးဌာန၊  ‘ကုြ္ပဏီတပ်ေေဲြ့ျား’ 
ငါးြု၊ နုိင်ငံတကာ ေက်ေံရေးဌာနနှင့် စီြံြန ့ြ်ေဲရေး
နှင့်သင်တန်းရပးရေးဌာနတုိ ့မေစ်ပါသည်။ 

 ထုိတပ်ေေဲသ့ည် ရကျာင်းသားလှုပ်ေှားြှုြျား၊ 
အတုိက်အြံနုိင်ငံရေး လှုပ်ေှားြှုြျားနှင့် ဘာသာရေး 
အေေဲအ့စည်းြျားကုိ  ကာလြကာေှည်စော အရလးရပး 
ရစာင့်ြကည့်လာြဲ့ ြကပါသည်။ အေပ်ဘက်အေေဲ ့
အစည်း ရတာ်ရတာ်ြျားြျားသည် တမြားရသာဌာန
ြျားထက်စာလျှင် အထူးသတင်းတပ်ေေဲနှ့င့် ပုိြုိ ေင်းနီှး
ြှုေိှြကပါသည်။ အရြကာင်းြှာ ယင်းတုိသ့ည် အစီေင်
ြံစာစတင်ထုတ်ရဝရသာ အြြ်းအနားြျားနှင့် တမြား
ရသာအြြ်းအနားြျားတေင် ပံုြှန်တက်ရောက်ရလ့
ေိှမြင်း သုိြ့ေုတ် နုိင်ငံမြားသား ြေီးစဉ်ြျားနှင့် ပတ်
သက်၍ အရသးစိတ် အြျက်အလက် ရတာင်းြံမြင်း 
သုိြ့ေုတ် တမြားရသာ လုပ်ငန်းြျားရြကာင့် မေစ်ပါ
သည်။ တပ်ေေဲသ့ည် သံတြန်ြျား (နှင့် ယင်းတုိ၏့ 
ဝန်းကျင်)၊ အေင့်မြင့်အောေိှြျားနှင့် တာဝန်ထြ်း
ရောင်လျက်ေိှရသာ နုိင်ငံရေးသြားြျားအတေက်  
လံုမြုံ ရေးြျားကုိလည်း ပ့ံပုိးရပးပါသည်။ 

 အထူးသတင်း တပ်ေေဲအ့ရနမေင့် အမြားရသာ 
မြန်ြာနုိင်ငံ ေဲတပ်ေေဲြ့ျားနှင့် သတင်းအြျက်အလက်
ြျားရဝြျှေလှယ်ြှုမပုမြင်းြှာ ေှားပါးလှရြကာင်း ညွှ န်
မပြှုြျားေိှရနမပီး ထုိအစား အစီေင်ြံစာြျားကုိ မပည်
ထဲရေးဝန်ကကီးဌာနဝန်ကကီး သုိြ့ေုတ် ဒုတိယဝန်ကကီး
ထံတုိက်ရုိက်ရပးပုိပ့ါသည်။၅၅၁ တပ်ေေဲသ့ည် မြန်ြာနုိင်ငံ
ေဲတပ်ေေဲကုိ့ ရထာက်လှြ်းရေးနှင့် လံုမြုံ ရေးေုိင်ော 
သင်တန်းြျား ပ့ံပုိးရပးပါသည်။ ရကျာင်းသားနှင့် 
နုိင်ငံရေးလှုပ်ေှားြှုြျားကုိ ထိန်းြျုပ်ြှုြျား မပုလုပ်လာ
ြဲ့သည့် တပ်ေေဲ၏့ သြုိင်းရြကာင်းအေ ယင်းသည် 
လူထုအရပါ် နုိင်ထက်စီးနင်းမပုကာ သံသယေိှရသာ 
အမပုအြှုြျားမေင့် ပုိြုိ ေက်ေံတတ်သည့်အကျင့်
သည်ထုိဝန်ထြ်းြျားအြကား စေဲမြဲရစြည့် အန္တောယ်
ြျားေိှရနနုိင်ပါသည်။ မြန်ြာနုိင်ငံေဲတပ်ေေဲ၏့ ောဇဝတ်
ြှုစံုစြ်းစစ်ရေးရေးဌာနသည်လည်း ရထာက်လှြ်း
ရေးကဏ္ဍကုိ ထြ်းရောင်ရလ့ေိှမပီး ေံေန်ေံြါ အထူး
သတင်းတပ်ေေဲနှ့င့် ပူးရပါင်း လုပ်ရောင်ရလ့ေိှြက
ပါသည်။၅၅၂  

 ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှ စတင်ကာ အစုိးေသည် 
ယင်း၏ အင်တာနက် အသံုးမပုြှုအရပါ် စိစစ်မေတ်
ရတာက်မြင်းနှင့် ထိန်းြျုပ်မြင်းြျား မပုလုပ်လာြဲ့
သည့်အစီအစဉ်ကုိ ပုိြုိလေတ်လပ်ြေင့်ရပး၍ အေျက်
အရြှာက် လှုပ်ေှားြှုြျားကုိသာ ရစာင့်ြကည့်သည့်

၁၁၂



လြ်းရြကာင်းသုိ ့ရမပာင်းလဲကျင့်သံုးလာပါသည်။ ထုိ
သုိလု့ပ်ရောင်ောတေင် ‘တေားစီေင်ရေးေုိင်ော ေန်း
စစ်ြှုြတုိင်ြင် ကျယ်မပန ့ရ်သာ အရမြအရနြျား
ရအာက်တေင် ဝေြ်းြပါေိှဘဲ ဝင်ရောက်မြင်းနှင့် အရေး
ရပါ်ြကားမေတ် ယူနုိင်မြင်းစသည့် အာဏာြျား’ ကုိ 
၂၀၁၃ ြုနှစ်၏ ေက်သေယ်ရေးဥပရဒက ပ့ံပုိးရသာ 
အာဏာြျားကုိ အသံုးမပု ရနြကပါသည်။၅၅၃ တက်ကကေ
လှုပ်ေှားသူြျားနှင့် သတင်းရထာက်ြျားကုိ သူတုိ၏့ 
လုိင်းရပါ်ေက်သေယ်မြင်း သုိြ့ေုတ် အြျားမပည်သူ
ေုိင်ော လုပ်ငန်းြျားအတေင်း တေားရံုးသုိ ့ တင်ပုိနုိ့င်
ေန်ထုိဥပရဒနှင့် တမြားရသာ ဥပရဒြျားကုိ စစ်တပ် 
သုိြ့ေုတ် ေဲြျားက ပံုြှန်အားမေင့် အသံုးမပုရနြကပါ
သည် (အြန်း ၅ တေင် ြကည့်ေန်)။ 

 စစ်ရထာက်လှြ်းရေး (စေြလက်ရအာက်
တေင်မေစ်နုိင်ပါသည်) သည်အေန်လုိင်းစစ်ရေးရေးြျား
တေင်လည်း ပါဝင်ရနြကကာ အထူးသမေင့် ေြုိင်မပည်
နယ်နှင့် ပတ်သက်ရသာ မပဿနာြျားအရပါ် အြျား
မပည်သူနှင့် နုိင်ငံတကာြှ သိေိှရစေန် ထုတ်ရော်ြှု
ြျားကုိ ထိန်းရြကာင်းနုိင်ေန် လုပ်ငန်းြျားတေင်  မေစ်ပါ
သည်။ ၂၀၁၈ ြုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတေင် Facebook က 
(၄၂၅) ြုရသာ စာြျက်နှာြျား၊ အေေဲ ့ (၁၇) ေေဲ ့၊  အရကာင့် 
(၁၃၅) ြုနှင့် အင်စတာဂေြ်အရကာင့် (၁၅) ြု 
တုိကုိ့ ပိတ်သိြ်းြဲ့ မပီး အဓိကအရြကာင်းေင်းြှာ   
မြန်ြာ့တပ်ြရတာ်နှင့် ြျိတ်ေက်ရနရြကာင်း စံုစြ်း 
ရတေေိှ့ေမြင်း ရြကာင့်ရသာ်လည်းရကာင်း ‘တုိင်းေင်း
သားြျားအရပါ် အြကြ်းေက်ြှု’၊ ‘အြုန်းတေား’ နှင့် 

‘သတင်းအြှားြျားရပးမြင်း’  အစေိှသည်တုိနှ့င့် ေက်
စပ်ရနရသာရြကာင့် လည်းရကာင်း မေစ်ပါသည်။၅၅၄ 

 အထူးစံုစြ်းစစ်ရေးရေးဌာနသည် အဓိက
အားမေင့် အေင့်မြင့်ရသာ ောဇဝတ်ြှုြျားတေင် ပါဝင်
ြကကာ အထူးသမေင့် ရငေးရြကးေုိင်ော ောဇဝတ်ြှု
ြျားမေစ်မပီး ၂၀၁၈ ြုနှစ်တေင် ယင်းတုိအ့ရနမေင့် အြှု 
(၅၂၈) ြှုကုိ ကုိင်တေယ်ြ့ဲပါသည်။ ၅၅၅ ထုိဌာနသည် အဂတိ
လုိက်စားြှု တုိက်ေျက်ရေး ရကာ်ြေှင်၅၅၆ အမပင်ြျားစော
ရသာတမြားအေေဲအ့စည်းြျား၅၅၇ နှင့်လည်း နီးကပ်စော 
လုပ်ရောင်လျက်ေိှော  အဓိကအားမေင့် စံုစြ်းစစ်
ရေးရေး ကဏ္ဍတစ်ြုကုိသာ လုပ်ရောင်ပါသည်။ 
အေင့်မြင့်ရသာ အြှုကိစ္စြျား၅၅၈ အတေက်နုိင်ငံတကာ
အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် ပူးရပါင်းလုပ်ရောင်ြှုြျားလည်း 
ေိှသည့်အမပင် လုိင်စင်ြေိှရသာ ရငေရြကးလဲလှယ်ြှု 
လုပ်ငန်းြျားကုိ တုိက်ေျက်ောတေင်လည်း ပါဝင်ပါ
သည်။၅၅၉ မြန်ြာနုိင်ငံ ေဲတပ်ေေဲတ့ေင် ရငေရြကးေုိင်ော 
ရထာက်လှြ်းရေးဌာန တစ်ြုေိှမပီး ထုိဌာနသည် ရငေ
မေူရငေြဲ လုပ်ငန်းြျားကုိ ေန ့က်ျင်ေန် တာဝန်ယူေ
ရသာ်လည် ယင်းနှင့် အထူးစံုစြ်းစစ်ရေးရေးဌာန
တုိအ့ြကားေိှ ေက်ေံရေးကုိ ေှင်းလင်းစော  ြရတေေိှ့ေ
ရပ။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ဇေန်လတေင် အထူးစံုစြ်းစစ်ရေး
ရေးဌာနြှ ညွှ န်ြျုပ်မေစ်ရသာ ဦးရြာင်ရြာင်ရကျာ်
ကမြန်ြာနုိင်ငံေိှ ရငေမေူရငေြည်း မပုလုပ်မြင်းလုပ်ငန်း
ြျား၏ ၉၀ ောြုိင်နှုန်းသည် ြူးယစ်ရေးဝါးအြှုြျား
နှင့်ေက်စပ်လျက်ေိှရြကာင်း ရြကညာြဲ့ပါသည်။၅၆၀  

၁၁၃အေေဲအ့စည်းေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားကို မပုမပင်ရမပာင်းလဲမြင်း 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်
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 ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်က ရမပာေုိြဲ့သည်
ြှာ “ဒီြုိကရေစီသည် ကေဲမပားမြားနားြှုြျားကုိ အသိ
အြှတ်မပုမြင်းနှင့် အေုိပါ ကေဲမပားြှုြျားကုိ မငိြ်းြျြ်း
စောရမေေှင်းရပးေန် တာဝန်ေိှပါသည်။ အာဏာေှင်
အစုိးေသည် ယင်းတုိ၏့ လုပ်ရောင်ြျက်ြျားနှင့် ြူဝါဒ
ြျားအရပါ် ရဝေန်ြှုြျားကုိ တုိက်ေျက်ေြည့် စိန်ရြါ်ြှု
တစ်ေပ်အမေစ်သာ ရှုမြင်ြကပါသည်။ စစ်တပ်၏ တပ်
ေင်းတစ်ေင်းကဲ့သုိ ့စိတ်ထားသည် စစ်ြှန်သည့် ရေေး
ရနေးြှုြျားြှ တစ်ေင့် အဓိကကေဲလေဲြျက်ြျားကုိ ပေင့် 
လင်းစောေလှယ်၍ ရမေေှင်းေသည့် အယူအေကုိ ေုပ်
ကုိင်နုိင်ြည် ြေုတ်ရပ။ သရဘာထားကေဲလေဲြှု အား
လံုးကုိရြျြှုန်းေန် နုိင်ထက်စီးနင်းြှုကုိ အရမြြံသည့် 
အာဏာ ြြုိင်မြဲြှု လုိအပ်ရြကာင်း အနက်အဓိပ္ပာယ် 
ေေင့်ေုိရလ့ေိှပါသည်” တုိမ့ေစ်ပါသည်။၅၆3 ကာကေယ်ရေး
ဦးစီးြျုပ်ြင်းရအာင်လိှင်ုကပင်လျှင် “ဒီြုိကရေစီစနစ်
သည် မြန်ြာနုိငငံ်၏ စည်းကြ်းမပည့်ဝသည့် ဒီြုိ
ကရေစီ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားအရပါ် အရမြြံ
ရသာသရဘာသဘာဝကုိ အရလးအထား ရော်မပ
မြင်းြမပုြီ ဘက်ရပါင်းစံုြှ ကေဲလေဲရသာ အမြင်ြျားကုိ 
ရစ့စပ်ညေနိှိင်ုးရပးေန်မေစ်မပီး တူညီရသာ သရဘာထား
မေင့်ရပါင်းစည်း ရနထုိင်ြကေြည်” ေု ေုိပါသည်။၅၆4

 လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် အြျားမပည်သူ၏ ထိန်း
ရကျာင်းကကီးြကပ်ြှု ေိှမြင်းသည် ပုိြုိထိရောက်ြှု၊  
တေားဝင်ြှုနှင့် တာဝန်ယူြှု တာဝန်ြံြှုကုိ ပုိြုိအား
ရကာင်းရစြည်မေစ်သည်။ အုပ်ြျုပ်စီြံြှုနယ်ပယ်
တုိင်းအတေက် ေည်ေေယ်ြျက်သည် မပည်သူဝ့န်ထြ်း
ေန်မေစ်ပါက ပါဝင်လျက်ေိှရသာ အစုိးေအေေဲအ့စည်း
ြျားအရနမေင့် မပည်သူြျားအရပါ် တံုမ့ပန်ရောင်
ေေက်ြှုနှင့် တာဝန်ြံြှု တာဝန်ယူြှုြျားေိှေန် လုိအပ်ပါ
သည်။ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍသည်လည်း  ထုိနယ်ပယ်ြျား
နှင့်ကောမြားြှု ြေိှရပ။ ယင်း၏ ေည်ေေယ်ြျက်သည် 
မပည်သူြျား၏ ရဘးကင်းလံုမြုံ ြှုနှင့် သူတုိ၏့ အြေင့်
အရေးြျား၊ ပုိင်ေုိင်ြှုြျားကုိ ကာကေယ်ရပးရေး 
မေစ်ပါက ထုိသူတုိ ့ ပါဝင်ရောင်ေေက်ေန်နှင့် ထိန်း
ရြကာင်းကကီးြကပ်ေန် ြေင့်မပုြှု လိုအပ်ပါသည်။၅၆၁

မပည်သူလူထု၏ ပါဝင်ြှုြေိှဘဲ ြိဘအသေင်အုပ်ြျုပ် 
ရေးနှင့်အထက်ြှ ရအာက်ပံုစံမေင့် ရောင်ေေက်ပါက 
မပည်သူလုိလားရသာ လံုမြုံ ရေးကုိ ပ့ံပုိးနုိင်ေန် လံုးဝ 
ြမေစ်နုိင်ရပ။  ထုိကဲ့သုိ ့လံုမြုံ ရေးြျ ိုးသည် အစုိးေနှင့်  
ထင်ေှားရသာ အောေိှကကီးြျားကုိ မပည်သူလူထု၏  
ေန်ြှကာကေယ်ေန် ေည်ေေယ်ရသာ အရမြအရနတေင်
သာအသံုးဝင်ရနြည် မေစ်ပါသည်။၅၆၂

လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် အြျားမပည်သူ၏ 

ထိန်းရကျာင်းကကီးြကပ်ြှုနှင့် 

လက်တေဲရောင်ေေက်ြှု

၁၁၉



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

 မပည်သူတုိသ့ည် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ၌ ပါဝင်
ရောင်ေေက်ြေင့် ေိှြကေြည် မေစ်သည်။ သူတုိသ့ည် 
လံုမြုံ ရေးတပ်ေေဲြ့ျားအတေက် လုပ်ြလစာ အပါအဝင် 

လံု မြုံ ရေး အ တေ က် အ ြေ န်
ြျား ရပး ရော င်ေ ပါ သ ည်။ 
ထုိမပည်သူြျားသည် လံုမြုံ
ရေးတပ်ေေဲြ့ျား လှုပ်ေှားရသာ 
ရဒသြျားတေင် ရနထုိင်ြက
မပီးယင်းတုိ ့ ရောင်ေေက်
ြျက်ြျား၏ အကျ ိုးေက်
ြျားကုိြံစားရနြကေပါသည်။ 
လံု မြုံ ရေး ကုိ ြ ည် ကဲ့ သုိ ့  
ရော င်ေေ က်ရန ရြကာင်းနှင့် 
အဘယ့်ရြကာင့် ရောင်ေေက်
ေ ရြကာ င်း မပ ည် သူ ြျား ကုိ  
သိေိှရစမြင်းမေင့် မပည်သူ
ြျားက တာဝန်ေိှရသာအေေဲ ့
အစည်းြျားနှင့် ပူးရပါင်း
ရော င်ေေ က်လုိစိတ်တုိ ့ မေ စ်
ရပါ်လာရစ နုိင်ြည်မေစ်ပါ
သည်။ ဥပြာအားမေင့်ေဲတပ်
ေေဲသုိ့ ့ ကိစ္စေပ်အမေစ်အပျက်
ြျား ကို သ တ င်းပုိ ့ မြ င်း နှ င့်  
ရောင်ေေ က်ရနေဲကိစ္စေပ်

ြျားအတေက် သတင်းအြျက်အလက်ြျား ပ့ံပုိးရပး
နုိင်ပါသည်။

 ဤရလ့လာြှုတေင် ပါဝင်ြ့ဲသူြျားက ဒီြုိကရေစီ
စနစ်သုိ ့ ကူးရမပာင်းရေးကနဦး အေင့်ကတည်း
ကပင် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ၌ မပည်သူြျားနှင့် လက်တေဲ 
ရောင်ေေက်ြကေန် လုိအပ်ရြကာင်း ရမပာြကားြဲ့ ြက
ပါသည်။ မပည်သူလူထုနှင့် အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း 
အြျားစုသည် အြျ ိုးသားဒီြုိကရေစီအေေဲြ့ျုပ် (NLD) 
အရပါ် နုိင်ငံရေးအေ ရြျှာ်လင့်ြျက်ြျား ေယ်စုနှစ်
ြျားစော ယံုြကည်ြှုထားြဲ့ ြကရပသည်။ လက်ေိှ NLD 
အစုိးေ လက်ထက်တေင် မပည်သူတုိ၏့ လုိအပ်ြျက်ြျား 
နှင့်အညီ ယင်းတုိ၏့ ဦးစားရပးရောင်ေေက်ေြည့်
အြျက်ြျားနှင့် ရတာင်းေုိထားသည့် အြျက်ြျားကုိ 
ရောင်ေေက်ရပးေန် မပည်သူြျားအရနမေင့် နုိင်ငံရေး 
အသိအမြင်ေိှေန် အထူးအရေးကကီးပါသည်။ ယင်း
အြျက်သည် ေင့်ကျက်ရသာ ဒီြုိကရေစီစနစ် ေေံ မ့ေိုး
ရေးအတေက် ြေိှြမေစ် လုိအပ်ပါသည်။

 မပည်သူြျား၏ ထိန်းြျုပ်ကကီးြကပ်စီြံြှုနှင့် 
ပူးရပါင်းရောင်ေေက်ြှုတုိသ့ည် မပည်သူြျားအတေက် 
ရပးထားသည့် အြေင့်ရနောအရပါ် ြူတည်ရနပါ
သည်။ သတင်းြီဒီယာြျား၊ အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း
ြျား၊ နုိင်ငံရေးအတုိက်အြံြျား၊ အသိပညာရပးသူ
ြျား၊ ရေှရ့နြျား၊ ပညာေှင်ြျားနှင့် တက်ကကေလှုပ်ေှား
သူြျားသည် လေတ်လပ်ပေင့်လင်းစော ရောင်ေေက်နုိင်
ြကေပါြည်။ ထုိသုိ ့ ရောင်ေေက်ြကသူြျားသည် 
အစုိးေအေေဲအ့စည်းြျား၏ ပေင့်လင်းမြင်သာြှု၊ တာဝန်
သိြှုနှင့် တံုမ့ပန်နုိင်ြှုတုိကုိ့ တုိးမြေင့်ရပးောတေင် အရေး
ပါသည့် အြန်းကဏ္ဍြှ ပါဝင်ရောင်ေေက်ရနြကမြင်း 
မေစ်ပါသည်။ သူတုိသ့ည် မပည်သူြျားအတေက် သတင်း
အြျက်အလက်ြျား ေေိှနုိင်ရေးနှင့် မပည်သူြျား၏
အသံကုိ အစုိးေက နားရထာင်ရပးရေး တုိအ့တေက် 
ရောင်ေေက်နုိင်ြကပါသည်။ 

 ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှ စတင်၍ မြန်ြာနုိင်ငံ၌ အြျား
မပည်သူပါဝင်နုိင်သည့် နယ်ပယ်သည် သိသာစော 
ပေင့်လင်းလာြ့ဲပါသည်။ ယြင်ကာလြျားတေင် သတင်း
ြီဒီယာြျားအရပါ် ကကိုတင်ေင်ောမေတ်ြံေြှုြျား
ရြကာင့် လံုမြုံ ရေးေုိင်ောရေးော ကိစ္စြျားနှင့်ပတ်
သက်၍ စစ်တပ်၏ တေားဝင်အေင်းအမြစ်ြျားက 
ထုတ်မပန်မေန ့ရ်ဝရသာ သတင်းအြျက်အလက်ြျား 
ြှအပ အဓိပ္ပာယ်ေိှရသာ အြျားမပည်သူေုိင်ော ြည်
သည့်သတင်းအြျက်အလက်ြျား ေယူေန်အတေက် 
မေစ်ရစတားေီးြှုြျား မေစ်ရစြဲ့ပါသည်။ လုံမြုံ ရေး
ေိုငေ်ာမပဿနာြျားအရပါ် မပည်သူြျားအရနမေင့်
လည်းအရြျအတင် ရေေးရနေးမြင်းြျ ိုး ြေိှြဲ့ရပ။ 
မပည်သူြျား၏ ေန္ဒမပြှုြျားကုိ ြေုိထားနှင့် မပည်သူ
ြျား၏ နုိင်ငံရေးေုိင်ော ရောင်ေေက်ြှုြျားကုိ လံုးလံုး
တားမြစ်ပိတ်ပင်သည့် အမပင်လူ (၅) ဦးအထက် 
စုရဝးမြင်းတုိကုိ့ တေားဝင်ကန ့သ်တ် တားမြစ်ထားြဲ့
ပါသည်။ ရထာက်လှြ်းရေးအေေဲြ့ျားကလည်း NLD 
ရထာက်ြံသူြျားနှင့် တမြားနိင်ုငံရေး အေေဲအ့စည်းြျား
ကုိ အရနှာင့်အယှက်ြျားရပး၍ ပံုြှန်ရံုးတင်စစ်ရေး
ြှုြျားမပုလုပ်ကာ ရထာင်ြျြဲ့ ြကပါသည်။ ၂၀၁၁ ြုနှစ် 
ြတုိင်ြီအထိ အကျဉ်းရထာင်ြျားတေင် နုိင်ငံရေး 
အကျဉ်းသားရပါင်း (၂၀၀၀) ဦးရကျာ် ေိှြဲ့ပါသည်။၅၆၅

 ယရနက့ာလတေင် မပည်သူြျားသည် လေတ်
လပ်စော စုရဝးရောရမပာ လာနုိင်ြကပါသည်။ လက်

 
၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှ စတင်၍ 

မြန်ြာနုိင်ငံ၌ အြျားမပည်သူ 
ပါဝင်နုိင်သည့် နယ်ပယ်သည် 

သိသာစော ပေင့်လင်းလာြဲ့ပါ 
သည်။ ယြင်ကာလြျားတေင် 

သတင်းြီဒီယာြျားအရပါ် 
ကကိုတင်ေင်ောမေတ်ြံေြှု

ြျားရြကာင့် လံုမြုံ ရေးေုိင်ော 
ရေးောကိစ္စြျားနှင့်ပတ်သက်၍ 
စစ်တပ်၏ တေားဝင် အေင်း

အမြစ်ြျားက ထုတ်မပန်မေန ့ရ်ဝ
ရသာသတင်းအြျက်အလက်
ြျားြှအပ ြည်သည့်အဓိပ္ပာယ်
ေိှရသာ အြျားမပည်သူေုိင်ော 
သတင်းအြျက်အလက်ြျား 

ေယူေန်အတေက်မေစ်ရစ 
တားေီးြှုြျားမေစ်ရစြ့ဲပါသည်။     

 

၁၂၀



နက်ကုိင်ပဋိပက္ခြျားနှင့် လူအ့ြေင့်အရေး မပဿနာ
ြျားအပါအဝင် နုိင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သည့်အရြကာင်း
အောြျားကုိ လူထုရောရမပာပေဲြျားနှင့် သတင်း
ြီဒီယာြျားတေင် ပံုြှန်ထုတ်မပန် လာနုိင်ြကပါသည်။ 
သတင်းစာြျားတေင်လည်း ကကိုတင်ေင်ော မေတ်ြှု
ြျားြေိှရတာ့သကဲ့သုိ ့ ပုဂ္ဂလိကပုိင် ရနစ့ဉ်သတင်း
စာြျားကုိ ထုတ်ရဝြေင့် မပုြဲ့ရပသည်။ မပည်သူြျား
အရနမေင့်လည်း အရြကာင်းအော ရြါင်းစဉ်အြျားစု
အရပါ်ပေင့်လင်းစော ရမပာေုိလာနုိင်ြကပါသည်။ အေပ်
ဘက်အေေဲအ့စည်းြျားသည်လည်း အလုပ်ရံုရေေးရနေး
ပေဲြျားကျင်းပနုိင်မပီး အစီေင်ြံစာြျားကုိလည်း ယြင်
နှစ်ြျားထက် ပုိြုိလေတ်လပ်စော ထုတ်ရဝမေန ့ြ်ျိလာ
နုိင်ြကရပသည်။ လွှတ်ရတာ်အစည်းအရဝးြျားကုိ
လည်းရုပ်မြင်သံြကားြှတစ်ေင့် ထုတ်လွှင့်ရပးလျက်
ေိှသည့်နည်းတူ နုိင်ငံရတာ်၏ မငိြ်းြျြ်းရေးလုပ်ငန်း
စဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အစည်းအရဝးြျားကုိပါ ထုတ်
လွှင့်ရပးသည့်အတေက် လက်နက်ကုိင် အေေဲအ့စည်း
ြျားသည်ပင်လျှင် ယင်းတုိ၏့ စုိးေိြ်ရြကာင့်ြကြှု
ြျားနှင့် နုိင်ငံရေး အရမြာ်အမြင်တုိကုိ့ မပည်သူြျား
နှင့်တုိက်ရုိက် ရမပာေုိလာနုိင်ြကပါသည်။၅၆၆

 သုိရ့သာ် တပ်ြရတာ် (နှင့် အြျ ိုရ့သာ အေပ်
သားရြါင်းရောင်ြျား) အရနမေင့် လေတ်လပ်စောရမပာ
ေုိြေင့်အရပါ် ပိတ်ပင်ေန်နှင့် အရြကာင်းအောအြျ ို ့
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရေေးရနေးြကော၌ ရြကာက်ေေံြ့ှုနှင့် 
မြိြ်းရမြာက်ြှု အြျ ိုတုိ့ ့ ကျန်ေိှရနရစေန် တေားရံုး
ြျားသုိ ့ မပန်လည်ဦးလှည့်လာြကပါသည်။ အကျဉ်း
ရထာင်ြျားတေင် နုိင်ငံရေး အကျဉ်းသားြျား ရလျာ့
နည်းသေားရသာ်လည်း၅၆၇ နုိင်ငံရေး တက်ကကေလှုပ်ေှား
သူြျားနှင့် သတင်းရထာက်ြျားသည် သူတုိတ့ာဝန်
ြျားထြ်းရောင်မြင်းအတေက် တေားစေဲေုိြှုြျား ြကာ
မြင့်စောြံေရလ့ေိှမပီး ပံုြှန်ေိအားရပး ရနှာင့်ယှက်ြှုြျား
ကုိလည်း ြံြကေပါသည်။

 ၂၀၁၃ ြုနှစ်ြှစတင်၍ “အသရေေျက်ြှု” 
နှင့်ေုိင်ရသာ အြှုရပါင်းအနည်းေံုး အြှု (၂၀၀) ြန ့် 
ေိှြဲ့ော အြျားစုသည် တပ်ြရတာ်က စေဲေုိထားမြင်း 
သုိြ့ေုတ် ယင်းတုိကုိ့ ရထာက်ြံသူ အေပ်သားြျားက
အာဏာပုိင်ြျားအရပါ် ရဝေန်ြှုြျားကုိ တုန ့မ်ပန်မြင်း
ြျားမေစ်ပါသည်။၅၆၈ ယင်းတေင် လက်နက်ကုိင်ပဋိပက္ခ
ြျားမေစ်ပေားသည့် ရနောြျားေိှ မပည်သူြျားကုိ စစ်

တပ်၏ လူအ့ြေင့်အရေး အလေဲသံုးစားြှု ကိစ္စြျားနှင့် 
ပတ်သက်ရသာ အသိပညာ မြေင့်တင်ရပးသည့် အြှု
ြျားအြျားအမပား ပါဝင်ပါသည်။၅၆၉ ဥပရဒတေင် အသရေ
ေျက်ြှုေုိင်ော အဓိပ္ပာယ်ြျားကုိ တိကျစော ေေင့်ေုိနုိင်
မြင်းြေိှြဲ့ရပ။ ယင်းတေင်ပါဝင်သည့် ရော်မပြျက်ြျား
သည်ြှန်ကန်ြှုေိှြေိှနှင့် အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ရယာက်
၏အယူအေြျားသာ ေုတ်၊ ြေုတ် ထည့်သေင်းစဉ်း
စားြှုြျ ိုးလည်း ြေိှရပ။၅၇၀ သတင်းြီဒီယာနှင့် ပတ်
သက်၍ မေစ်ရပါ်ြဲ့ရသာ အြှုကိစ္စြျားကုိ အြန်း ၄.၃ 
တေင်ရေေးရနေးထားပါသည်။

 မပည်သူလူထုသည် အြျားနှင့်သက်ေုိင်
သည့်လှုပ်ေှားြှုြျားနှင့် စုရဝးပေဲြျားကုိ လေတ်လပ်စော 
ကျင်းပြေင့် ပုိြုိေလာရသာ်လည်း အေုိပါအြေင့်အရေး
ြျားသည် ြြကာရသးြီ နှစ်ြျားအတေင်း ထပ်ြံရလျာ့
နည်းသေားြဲ့ပါသည်။၅၇၁ မငိြ်းြျြ်းစော ေန္ဒမပရတာင်းေုိ
သူြျားသည် စီတန်းလှည့်လည်ြေင့်အတေက် ြေင့်မပုြိန ့်
ေေိှေန် ြကာမြင့်စော ေက်လက်တင်မပေမပီး အကယ်၍ 
အေုိပါအြိန ့အ်တုိင်း ြလုိက်နာပါက ေြ်းေီးြံေမြင်း 
သုိြ့ေုတ် အကျဉ်းြျမြင်းတုိ ့ ြံေနုိင်ပါသည်။ သက်
ငယ်ြုဒိန်းြှုြျားတေင် ေဲတပ်ေေဲ၏့ရောင်ေေက်ြှုအရပါ် 
ရဝေန်သည့် အေေယ်ြရောက်ရသးသူြျားအတေက် 
တေားြျှတြှု ပုိြုိတုိးတက်ရစရေးအား ရတာင်းေုိ 
လှံုရ့ော်စည်းရံုးသူကုိ ေဲတပ်ေေဲက့ အသရေေျက်ြှုမေင့် 
စေဲြျက်တင်ထား၍ သူ၏ဘဏ်စာေင်းကုိ ောဇဝတ်ြှု 
စံုစြ်းစစ်ရေးရေးဌာန၏ အြကံရပးြျက်အေ ပိတ်
ထားြဲ့ပါသည်။၅၇၂ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ရြလတေင် ေန်ကုန်
မြို၌့ မငိြ်းြျြ်းစော ေန္ဒထုတ်ရော်ြှုကုိ အဓိကရုဏ်း 
နိှြ်နင်းရေးေဲြျားက အေပ်သားဝတ်စံုြျားမေင့် အြကြ်း 
ေက်မေိုြေဲြဲ့သည်ေု စေပ်စေဲြှုြျားလည်း ေိှြဲ့ပါသည်။၅၇၃

 တစ်ဦးြျင်းစီနှင့် အေေဲအ့စည်းြျားသည် 
အစုိးေက ြျြှတ်ထားရသာ ကန ့သ်တ်ြျက်ြျားကုိ 
ကေဲမပားစော တံုမ့ပန်ြကပါသည်။ တြျ ိုသ့ည် မေည်း
မေည်းနှင့် လက်ရတေက့ျကျ လုပ်ကုိင်ေန် ကကိုးပြ်းြဲ့
ြကမပီး လံုမြုံ စော ရစာင့်ရေှာက်၍ အတားအေီးြျားကုိ 
တစ်ေင့်ြျင်း မေိုြေင်းေန် ကကိုးပြ်းြကပါသည်။ တမြား
သူြျားြှာ သူတုိအ့ြေင့်အရေးြျားကုိ ရတာင်းေုိေန် 
ကကိုးစားြကမပီး အာဏာေှင်ြျားနှင့် ထိပ်တုိက်ေင်ေုိင်
ေန်ြတေန ့ေု်တ်ြကရပ။ ထုိနည်းလြ်း နှစ်ြုလံုးသည် 
ဒီြုိကရေစီနှင့်အညီ ပုိြုိတေားြျှတရသာ လံုမြုံ ရေး

၁၂၁လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် အြျားမပည်သူ၏ ထိန်းရကျာင်းကကီးြကပ်ြှုနှင့် လက်တေဲရောင်ေေက်ြှု 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ကဏ္ဍတုိးတက်ြှုအတေက် အရမေေှာရပးေန် အရေး
ပါရသာ အြန်းကဏ္ဍတေင် ေက်လက် ပါဝင်ရနြည် 
မေစ်ပါသည်။

 မြန်ြာနုိင်ငံေိှ လူြှုြီဒီယာြျားတေင်လည်း 
အြုန်းစကားြျား မြင့်တက်လာြှုအရပါ် ြကည့်မြင်း
အားမေင့် တစ်ြါတစ်ေံ လံုမြုံ ရေးအတေက် အာဏာ
ေှင်ေန်ေန် အြကြ်းေက်သည့် နည်းလြ်းြျားအသံုး
မပု၍ ရမေေှင်းြှုြျားကုိ မပည်သူြျားက ရထာက်ြံ
လာလျက် ေိှသည်ကုိ သတိမပုသင့်ပါသည်။၅၇၄ ထုိမ့ပင် 
မပည်သူြျားအရပါ် ြသဇာလွှြ်းြုိးသူြျားသည် လူ ့
အေေဲအ့စည်းအတေင်း အာဏာြညီြျှြှုကုိ ပုိြုိြုိင်ြာ
ရစမြင်းြျ ိုး ြမေစ်ေန် အလေန်လုိအပ်ပါသည်။ ဥပြာ - 
လူနည်းစုြျားနှင့် အြျ ိုးသြီးြျားအရပါ် လူအြျားစု
ကရဘးေယ်ထားမြင်းြျ ိုး ြမပုေန် လုိအပ်ပါသည်။ 
အထူးသမေင့် လူြျားစု လွှြ်းြုိးမြင်းဝါဒေုိော၌ လူ
နည်းစုကုိ ကုိယ်စားမပုရသာအေေဲအ့တေက် ဥပရဒ
ရေးောနှင့် နုိင်ငံရေးောအေ ကာကေယ်ရပးြှုတုိ ့အညီ
အြျှေန်တီးရပးေန် လုိအပ်သည်။ နုိင်ငံရေးသြား
ြျားနှင့် အာဏာပုိင်တုိသ့ည် မပည်သူတုိ၏့ ဝန်ကုိ 
ထြ်းေန်နှင့် အြျားမပည်သူ၏ အကျ ိုးစီးပေားအတေက် 
ကျယ်ကျယ်မပန ့မ်ပန ့ ် ကုိယ်စားမပု ရောင်ေေက်ေန် 
တာဝန်ေိှမပီး အင်းအားကကီးအုပ်စု၏ ရတာင်းေုိ
ြှုကုိသာ လုိက်နာရောင်ေေက်ေန် ြေုတ်ရပ။

 ယြုအစီေင်ြံစာ၏ ရအာက်ပါအြန်းြျား
တေင်လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍအတေင်း အြျားမပည်သူ၏ ထိန်း
ရြကာင်းကကီးြကပ် စီြံြှုနှင့် လက်တေဲရောင်ေေက်ြှု
ြျားြည်သုိ ့ ရနောယူရနြကသည်ကုိ ပညာရေး၊ 
သတင်းြီဒီယာ၊ အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းနှင့်  ြူဝါဒ
ရေးော ရလ့လာရေးအေေဲအ့စည်းြျား အစေိှသည့် 
ကဏ္ဍအားမေင့် ရလ့လာြှု မပုထားပါသည်။ ထုိကဏ္ဍ 
ရလးြုလံုးတေင် ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှ စတင်ကာ စစ်တပ်၊ 
ေဲတပ်ေေဲနှ့င့် တမြားလံုမြုံ ရေး တာဝန်ေိှသူြျားနှင့် 
ေက်ေံရေး  အြေင့်အလြ်းြျား သိသာစော ပုိြုိ 
ေေိှလာြဲ့ရသာ်လည်း အာဏေှင်စနစ်၏ ြုိင်မြဲရသာ
အရြေ၏ ေလဒ်အရနမေင့် သိသာထင်ေှားရသာ တင်း
ကျပ်ြှုြျားနှင့် စိန်ရြါ်ြှုြျား ေက်လက်ကျန်ေိှရန
ပါရသးသည်။  

၅.၁ 
ပညာရေး

 “ြည်သည့်အသုိင်းအဝုိင်းတေင်ြေုိ ပညာ
တတ်ြျားသည် လေန်စောအရေးကကီးပါသည်။ အဘယ့် 
ရြကာင့်ေုိရသာ် ထုိသူတုိသ့ည် မပည်သူြျားကုိ နုိး
ရော်ရပးနုိင်သူြျား၊ အြကံဉာဏ်သစ် ရပးနုိင်သူြျား၊  
အမြင့်သုိ ့ တေန်းပုိရ့ပးနုိင်ရသာသူြျား မေစ်ြကရသာ
ရြကာင့်မေစ်ပါသည်။  အာဏာေှင် စိတ်ဓာတ်ေိှရသာ
သူြျားနှင့်  ရြးြေန်းထုတ်တတ်ရသာ စိတ်ဓာတ်ေိှသူ
ြျားအြကား အမြဲတရစ ပဋိပက္ခြျား မေစ်ရနပါလိြ့်
ြည်။ ထုိလူြျ ိုးနှစ်ြျ ိုးသည် ြည့်သည့်အြါြျှ အတူ 
ယှဉ်တေဲရလျှာက်လှြ်းနုိင်ြည် ြေုတ်ပါ။”

ရအာင်ေန်းစုြကည်၊ ၁၉၉၁၅၇၅

 ယြု အစီေင်ြံစာတေင် ရေေးရနေးထားရသာ 
ေည်ြှန်းြျက်နှင့် စိန်ရြါ်ြှု တစ်ြုြျင်းစီတုိင်းသည် 
လံုမြုံ ရေး မပဿနာြျားနှင့် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ စီြံအုပ်
ြျုပ်ြှုေုိင်ော ပညာရေးကုိ လက်လှြ်းြီေေိှြှုြျား ပုိြုိ
တုိးမြင့်လာြှုအရပါ် ြူတည်ရနပါသည်။  လေတ်လပ်
ရသာပညာရပးသူတစ်ဦး ေှင်းမပသည်ြှာ “[ပညာ
သင်ြကားရေးတေင်]  လံုမြုံ ရေးအယူအေကုိ ဦးစား
ရပးေပါြည်။ စစ်တပ်ကြူ ထုိအယူအေသရဘာ
ထားကုိ လက်ဝါးကကီးအုပ်ထားပါသည်။ ထုိလံုမြုံ ရေး
သည်နုိင်ငံ၏ မပည်သူတစ်ေပ်လံုးကုိ ကုိယ်စားမပု
သင့်ရပသည်။ ယင်းကုိ စစ်တပ်က ထိန်းြျုပ်ထား
ေြည့် ကိေိယာသေေယ် အသံုးြမပုသင့်ရပ” ေု မေစ်
ပါသည်။၅၇၆

 ပထြေံုးအရနမေင့် ပညာရေးကုိ မပည်သူ
ြျားအတေက် လူသားအားလံုး၏ အရမြြံ အြေင့်အရေး
ြျားကုိ မြေင့်တင်နုိင်ေန် စံနှုန်းသစ်ြျားနှင့် အစုိးေနှင့် 
ေက်ေံရေးအသစ်ြျားအရပါ် အသိေှင်သန်ရနရစ
ရေးတေန်းအားရပးနုိင်ြည့်  အောအမေစ် မြေင့်တင်ရပး
ေန်လုိအပ်ပါသည်။ ထုိြှ ယင်းတုိ၏့ အရမြြံအြေင့်
အရေးြျားနှင့် အစုိးေ၏ အရမြြံဝတ္တ ေားြျားကုိသိေိှ
လာြည်မေစ်သည်။ အထက်ပါ ပညာရပးသူက “မြန်
ြာနုိင်ငံသည် သုိသိပ်ရသာ လူြှုအေေဲအ့စည်း မေစ်၍ 
နုိင်ငံရေး ရေေးရနေးြှုြျားတေင် ပါဝင်ေြျိန်ြျားတေင် 
ေက်ဒေယ်စနစ် သုိြ့ေုတ် ဒီြုိကရေစီကဲ့သုိရ့သာ

၁၂၂



ရေပန်းစားသည့် စကားလံုးြျားကုိသာ ပံုြှန်အား
မေင့်သိရနြကပါသည်။ သူတုိအ့ရနမေင့် ထုိစကားလံုး
ြျား၏ ရနာက်ကေယ်ေိှ အနက်အဓိပ္ပာယ်ြျားကုိ သိေိှ
ြရနြကပါ” ေု ေက်လက်ရေေးရနေးြဲ့ပါသည်။၅၇၇

 နုိင်ငံရတာ်အရနမေင့် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ မပဿနာ
ြျားကုိ ရေေးရနေးနုိင်ြည့် နည်းပညာပုိင်းေုိင်ော ဗေု
သုတေိှရသာ နယ်ပယ်စံုြှ ကျွြ်းကျင်သည့် အေပ်သား
ရြါင်းရောင်ြျားစော လုိအပ်ပါသည်။ ယင်းသည် 
လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် သင့်ရတာ်ရသာ ရြါင်းရောင်ြှု၊ 
ြူဝါဒြျြှတ်မြင်း၊ ေသံုးရငေြျထားရပးမြင်းနှင့်  နုိင်ငံ
ရေးအေ ထိန်းြျုပ်ကကီးြကပ် စီြံြှုြျားအတေက် အရေး
ပါပါသည်။ နုိင်ငံရေးအကျဉ်းသားရောင်းြှ ပညာေှင်
မေစ်လာသူတစ်ဦးက “အေပ်သား လွှတ်ရတာ်ကုိယ်
စားလှယ်ြျားသည် လုပ်ေည်ကုိင်ေည် အကန ့အ်သတ်
ေိှြကသည်။ ကဏ္ဍအားလံုးအတေက် လံုမြုံ ရေးပညာ
ေှင်ြျား ကျွန်ရတာ်တုိ ့ လုိအပ်ပါသည်။  စစ်တပ်နှင့် 
ေဲအတေက်သာြေုတ်၊ လက်နက်ကုိင်ရောင်ထား
ြကသူြျားအတေက်သာြေုတ်” ေု ေုိြဲ့ပါသည်။၅၇၈  
နုိင်ငံရေးသြားတစ်ဦးက အရလးထားရမပာြကား
ြဲ့သည်ြှာ “လံုမြုံ ရေးေုိင်ော အေပ်သား ပညာေှင်
ြျားကုိ လက်ြျ ိုးရေတေက်လုိပ့င် ေနုိင်ြျိန်ြှာ  တပ်
ြရတာ်သား လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားြှာ ထုိပညာ
ေပ်ြျားကုိ အေင့်မြင့်မြင့် ရလ့ကျင့်သင်ယူြေင့် ေြဲ့
ြကပါသည်။ အြျားစုြှာ ရုေှားနုိင်ငံတေင် ရလ့ကျင့်သင်
ြကားထားသူြျား မေစ်ြကသည်။ သုိမ့ေစ်ော [လံုမြုံ ရေး
နှင့်ေုိင်ရသာစေြ်းေည်] တေင်ကောမြားြျက် အလေန်
ကကီးြားလာေမြင်း မေစ်ပါသည်။ ယင်းအြျက်သည် 
မပဿနာကကီး တစ်ေပ်ပင် မေစ်ပါသည်”။၅၇၉

 လံုမြုံ ရေးေုိင်ော ကိစ္စေပ်ြျားတေင် စစ်တပ်၏ 
ရကျာရထာက်ရနာက်ြံေိှသူြျားက ထိန်းြျုပ်ြေင့်ြျား
စောေေိှရနသည်ြှာ မြန်ြာနုိင်ငံ တစ်ြုတည်း ြေုတ်
ရပ။ အရုိးေှင်းေံုးြှာ သူတုိသ့ည်သာ ြှန်ကန်ရသာ 
ဗေုသုတနှင့် အရတေအ့ြကုံ ေိှသူြျား မေစ်ြကသည်
ေုယူေရနြကရသာရြကာင့် မေစ်ပါသည်။ သုိေ့ာတေင် 
ဤအရတေးအရြါ်သည် အထူးသမေင့် မြန်ြာနုိင်ငံ
၏အစုိးေ၊ လွှတ်ရတာ်၊ တေားစီေင်ရေးနှင့် မပည်သူ
တုိအ့ြကား ကျယ်ကျယ်မပန ့မ်ပန ့ ် တည်တ့ံရနြဲ့ပါ
သည်။ ြျ ိုးေက်သစ်ရြါင်းရောင်ြျားတေင် အြျ ိုး
သြီးြျား အပါအဝင် ဘက်ရပါင်းစံုြှ လူြျားသည် 

လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် ယံု ြကည်ြျက်ေိှေိှနှင့် ြသဇာေိှစော 
ရမပာေုိပါဝင်လာနုိင်ေန် လေန်စောအရေးကကီးပါသည်။

 လံုမြုံ ရေးေုိင်ော ဗေုသုတြျား ြေိှမြင်းက 
ရေေးရကာက်ြံ အေပ်သားကုိယ်စားလှယ်ြျား အစုိးေ
အတေင်း ဦးရောင်ြှုမပုေန် အြေင့်အာဏာကုိ အေန ့်
အတားမေစ်ရစပါသည်။  အကကီးတန်း မပည်သူဝ့န်ထြ်း
ရောင်းတစ်ဦးက “ထုိအေပ်သား ကုိယ်စားလှယ်ြျား
ထက်စာလျှင် ပုိြုိရမပာင်းလဲြှုကုိ ယူရောင်ရပးလာ
နုိင်ရသာ ဝန်ကကီးြျား လုိအပ်
လျက်ေိှပါတယ်။ သူတုိအ့ရန
နဲအ့ြျားကကီး နစ်နာြဲ့ ြကေ
တာ [စစ်တပ်လက်ရအာက်] 
မေစ်တဲ့အတေက် အဲ့ဒါရတေက 
သူတုိေ့ဲ ့  အြှားရတေ ြေုတ်
ပါဘူး။ ဒါရပြဲ့ တပ်ြရတာ် 
ဗျူရုိကေက် အောေိှရတေကုိ 
ြထိန်းြျုပ်နုိင်ပါဘူး။ သူတုိ ့
ြှာသူတုိအ့လုပ်ရတေကုိ လုပ်
ရောင်နုိင်ေုိ ့ အြေင့်အာဏာ 
ေိှြရနြကပါဘူး” ေု ေှင်းလင်း 
ရေေးရနေးြဲ့ပါသည်။၅၈၀

 မပည်တေင်းမပည်ပတေင် 
ကာကေယ်ရေး၊ ေဲလုပ်ငန်း၊ 
အကျဉ်းဦးစီးလုပ်ငန်း၊ တေား
ြျှတြှုနှင့် တမြားလံုမြုံ ရေး
နှင့် ေုိင်ရသာ အရတေးအရြါ်
ြျားနှင့် အရလ့အထြျား၏ 
ဘာသာေပ်ြျားကုိ သင်ယူနုိင်ြည့် အေပ်သား လံုမြုံ
ရေးပညာေှင်ြျားလည်းေိှေန် လုိအပ်ပါသည်။ ထုိသုိ ့
ရသာပညာေှင်ြျားသည် ထုိရြါင်းစဉ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း
၍စာရပြျားကုိ ထုတ်ရဝကာ နက်ရိှင်ုး၍ ထိရောက်
ရသာြူဝါဒနှင့် အရတေးအရြါ်ြျားမေင့် ထုိဘာသာေပ်
နှင့်ေုိင်ရသာ ရေေးရနေးြှုြျားတေင် အကျယ်တဝင့် 
ပါဝင်နုိင်ြည် မေစ်ပါသည်။ လက်ေိှတေင် အေပ်သား
မေစ်ရသာ စစ်တပ် သုိြ့ေုတ် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ ပညာ 
ေှင်ြျား အနည်းငယ်သာ ေိှ၍ အြျားေံုးြှာ နုိင်ငံမြား
တေင်ပညာသင်ယူြဲ့ ြကပါသည်။ နုိင်ငံရေးသြားြျား
နှင့်အေပ်ဘက် အေေဲအ့စည်း ရြါင်းရောင်ြျားက 
မြန်ြာပညာေှင်ြျားသည် နုိင်ငံရေးပါတီဝင်ြျားနှင့် 

နုိင်ငံရတာ်အရနမေင့် 
လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ မပဿနာြျား
ကုိရေေးရနေးနုိင်ြည့် 
နည်းပညာပုိင်းေုိင်ော 
ဗေုသုတေိှ ရသာ  
နယ်ပယ်စံုြှ ကျွြ်းကျင်သည့် 
အေပ်သားရြါင်းရောင်ြျား
စောလုိအပ်ပါသည်။ ယင်းသည် 
လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် 
သင့်ရတာ်ရသာ ရြါင်းရောင်ြှု၊ 
ြူဝါဒြျြှတ်မြင်း၊ 
ေသံုးရငေြျထားရပးမြင်းနှင့်  
နုိင်ငံရေးအေ ထိန်းြျုပ်ကကီး
ြကပ်စီြံြှုြျားအတေက် 
အရေးပါပါသည်။

၁၂၃လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် အြျားမပည်သူ၏ ထိန်းရကျာင်းကကီးြကပ်ြှုနှင့် လက်တေဲရောင်ေေက်ြှု 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

မငိြ်းြျြ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တေင် ပါဝင်ရောင်ေေက်ရန
ြကရသာသူြျား အားထားော အဓိကကျသည့် အေင်း
အမြစ် ပုဂ္ဂို လ်ြျားမေစ်ရနြကော သူတုိ၏့ လက်ရတေ ့
ပါဝင်ရောင်ေေက်ြှုသည် ြည်ြျှ အရေးပါရြကာင်းကုိ 
မပသလျက် ေိှရနရပသည်။

 အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း ရြါင်းရောင်ြျား၊ 
အရထာက်အကူမပု အေေဲြ့ျား၊ တက်ကကေလှုပ်ေှားသူ
ြျား၊ ဂျာနယ် လစ်ြျား၊ ရေှရ့နြျား၊ တမြားရသာ 
ေပ်ေောတေင်းြှ တက်ကကေလှုပ်ေှားသူြျားကုိလည်း လံုမြုံ
ရေးေုိင်ော အရတေးအရြါ်ြျား သင်ြကားရပးသည့် 
သင်တန်းတုိြျားရပးမြင်း သုိြ့ေုတ် သက်ေုိင်ော 
ဘေဲသ့င်တန်းြျား တက်ရောက်ရစမြင်းတုိ ့မပုလုပ်မြင်း
မေင့်ြျားစော အကျ ိုးေိှြည် မေစ်ပါသည်။ နည်းပညာ
ပါသည့် အြကံမပုြျက်ြျား၊ အရြျအတင် ရေေးရနေး
မြင်းြျား မပုလုပ်နုိင်ေန်ြှာ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ အုပ်ြျုပ်ြှု
ေုိင်ော ဗေုသုတြျားကုိ သိနားလည်နုိင်မြင်းမေင့် 
လူအ့ြေင့်အရေး၊ တေားစီေင်ရေး၊ ကျား-ြရေးော
တန်းတူညီြျှရေး၊ ကာကေယ်ရေး၊ ရဒသန္တေ အုပ်ြျု ပ်ရေး၊ 
ဘတ်ဂျက်ကကီးြကပ်ရေးနှင့် တမြားရသာ ရယဘုယျ 
အရြကာင်းအောြျ ိုးစံုကုိ ရောင်ေေက်ရနရသာ  အေပ်
ဘက်အေေဲအ့စည်းြျားအတေက် ြျားစောအကျ ိုးေိှနုိင်
ြည်မေစ်ပါသည်။ 

 နုိင်ငံရေးပညာရပး လုပ်ငန်းြျားရောင်
ေေက်ရနရသာ အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း တစ်ေပ်ကုိ 
ဦးရောင်ရနသည့် နုိင်ငံရေးအကျဉ်းသားရောင်း
တစ်ဦးက သူသည် ရထာင်တေင်းအကျဉ်းကျရနစဉ်
အတေင်း နုိင်ငံရေးသိပ္ပနှံင့် အေပ်ဘက် -စစ်ဘက် 
ေက်ေံရေးအရြကာင်းကုိ ပထြေံုးအကကိြ်ေတ်ရှု
ြဲ့ေစဉ်က လေန်စောအားတက်ြဲ့ေရြကာင်း ေှင်းမပြဲ့ပါ
သည်။ “ကျွန်ရတာ်တုိ ့ ဒီအရြကာင်း ဘာြှြသိြဲ့ဘူး
ေုိတာ နားလည်လုိက်ပါတယ်” ေု သူက ေုိပါသည်။ 
“ကျွန်ရတာ်တုိ ့ အစုိးေနဲပ့တ်သက်မပီး နစ်နာြှုရတေ 
ေိှြဲ့ ြကတယ်။ ဒါရပြဲ့ စနစ်ရတေ၊ ေေဲစ့ည်းပံုရတေကုိ 
ြသိြဲ့ ြကဘူး။ ဒါရြကာင့် တက်ကကေလှုပ်ေှားသူရတေကုိ 
ဒီအရြကာင်းသင်ရပးေင် ရကာင်းြယ်လုိ ့ ေံုးမေတ်ြဲ့
တယ်။ တက်ကကေလှုပ်ေှားသူရတေ ရယဘုယျအား 
မေင့်ဒီကိစ္စနဲပ့တ်သက်မပီး ဗေုသုတ ြေိှြကရသး
လုိပ့ါ” ေူ၍ သံုးသပ်ရမပာြကားြဲ့ပါသည်။

 ရနာက်ေံုးအရနမေင့် စာသင်ြန်းြျားသည် 
အေပ်ဘက်နှင့် စစ်ဘက်တုိအ့ြကား နားလည်ြှုပျ ိုး
ရထာင်ရပးေန် နယ်ရမြရကာင်း မေစ်နုိင်ပါသည်။ 
ဘံုနားလည်ြှုနှင့် တန်ေုိးြျား ရြေးမြူရပးနုိင်ရေးအတေက် 
အေပ်ဘက်နှင့် စစ်ဘက်ပညာရေးဌာနြျားနှင့် ပညာ
ေှင်ြျားအြကား အြျင်းြျင်း အမပန်အလှန် ပူးရပါင်း
ပညာေည်းပူးြှုြျားသည် အထူးအရေးပါရသာအြေင့်
အလြ်းြျား မေစ်ပါသည်။ ထုိသုိ ့ြလုပ်ရောင်နုိင်ပါက 
အေပ်ဘက်နှင့် စစ်ဘက်ရြါင်းရောင်ြျားအြကား 
နုိင်ငံရတာ်၏ ဦးစားရပး ကိစ္စေပ်ြျားနှင့် မပဿနာ
ရမေေှင်းရေးေုိင်ော ြျဉ်းကပ်ေြည့် နည်းလြ်းြျား
တေင်အမြင်ြျား ေက်လက်ကေဲမပားရနြည် မေစ်ပါ
သည်။

မပည်သူတ့က္က သုိလ်ြျား

 ေန်ကုန်တက္က သုိလ်ြှ ပါရြာက္ခြျားသည် 
လံုမြုံ ရေးနှင့် ြောဗျူောရလ့လာရေးေုိင်ော ြော
ဝိဇ္ဇာဘေဲတ့စ်ေပ်ကုိ စတင်နုိင်ေန် ကကိုးပြ်းရောင်
ေေက်ရနြကော ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်တေင် စတင်နုိင်ြည်ေု 
ရြျှာ်လင့်ေပါသည်။ ယင်းသည် ၁၉၆၂ ြုနှစ် ြှ ၂၀၁၃ 
ြုနှစ်အတေင်း တက္က သုိလ်တေင် နုိင်ငံရေးေုိင်ော ဘာ
သာေပ်ြျားကုိ ပေင့်လင်းစော ြည်သူြျှ ရလ့လာေည်း
ပူးြေင့်ြေိှရသာ နုိင်ငံအတေက် ကကီးြားသည့် တုိးတက်
ြှုကုိ ကုိယ်စားမပုပါလိြ့်ြည်။ ၂၀၁၃ ြုနှစ်ြှ စ၍ 
ေန်ကုန်နှင့် ြန္တရလး တက္က သုိလ်ြျားတေင် နုိင်ငံရေး
သိပ္ပေုိံင်ော ြောဘေဲြ့ျားကုိ စတင်ရပးအပ်ကာ 
အေပ်ဘက်-စစ်ဘက် ေက်ေံရေးြျား နှင့်ြော
ဗျူောရေးောြျား ပါဝင်သည့် သင်ြန်းစာြျားကုိ
လည်းထည့်သေင်း သင်ြကားရနပါသည်။

 မြန်ြာနုိင်ငံေိှ မပည်သူတ့က္က သုိလ်ြျားသည် 
မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေး လုပ်ငန်းြျား လုပ်ရောင်ရနေဲ 
မေစ်ရသာ် လည်း  ပညာရေးေုိင်ော လေတ်လပ်ြှုြျားြှာ 
မြင့်ြားသည့် ဗေုိြျုပ်ကုိင်ရသာ စနစ်မေင့် ြျုပ်ကုိင်ြှု
ြျားေိှရနရသးသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ ယင်းတုိြှ့ာ 
ထုိတက္က သုိလ်ြျားအတေက် ရငေရြကးေုိင်ော လုပ်ငန်း
စဉ်ြျား၊ သင်ရုိးညွှ န်တြ်းြျား အတည်မပုမြင်းနှင့်  
စာသင်ြန်းသံုး ပစ္စည်းကိေိယာြျားေုိင်ော လုပ်ငန်း
စဉ်ြျားမေင့်  တင်းကျပ်ြံရနေေဲ မေစ်ပါသည်။ ြောဘေဲ ့

၁၂၄



တန်းြျားအပါအဝင် ဘာသာေပ်အြျားစုသည် အလေတ်
ကျက်သင်ယူမြင်း (စာပုိဒ်ြျားကုိ အလေတ်ြှတ်ယူေန် 
ြမေစ်ြရနလုိအပ်မြင်း) မေင့် သင်ယူြကေမပီးအြျား
စုရသာ အေင့်မြင့် ပညာသင် ရကျာင်းသားြျားသည် 
အြျိန်ပုိင်းြျားသာ မေစ်ြကပါသည်။၅၈၁ 

 သုိရ့သာ် အထက်ပါ တက္က သုိလ်နှစ်ြု၏ နုိင်ငံ
တကာေက်ေံရေး ဌာနြျားတေင် ထုိကဲ့သုိအ့သစ်
ရသာသင်ရုိးညွှ န်းတြ်းြျား ထည့်သေင်းလာမြင်းမေင့် 
ထုိအေန ့အ်တားြျားကုိ ရကျာ်မေတ်ေန် စတင်ကကိုး
ပြ်းလာြကပါသည်။ လံုမြုံ ရေးနှင့် ြောဗျူောရလ့
လာရေးြောဘေဲတ့ေင် ဘာသာေပ် (၈) ြု ပါဝင်ြည်
မေစ်မပီး ရဒသန္တေလံုမြုံ ရေးနှင့် ကာကေယ်ရေးစိန်ရြါ်ြှု
ြျားေုိင်ော ဘာသာေပ်ြျားအမပင် မြန်ြာနုိင်ငံ၏ 
လံုမြုံ ရေးအမြင်နှင့် ကာကေယ်ရေးြူဝါဒ၊ အေပ်ဘက်-
စစ်ဘက်ေက်ေံရေးနှင့် လူသားလံုမြုံ ရေးစသည့် 
ဘာသာေပ်ြျား ထည့်သေင်းသင်ြကားေန် လျာထား
လျက်ေိှပါသည်။ လတ်တရလာတေင် သင်ရုိးညွှ န်း
တြ်းအတေက် အေုိမပုြှုြျားကုိ ရစာင့်ေုိင်းလျက်
ေိှမပီး ြက်ြဲသည့်အေင့်လည်း မေစ်ရပသည်။ ဤ
ကာလအတေင်း ဌာနအရနမေင့် တမြားကကိုတင်မပင်
ေင်ြှုြျားလည်း ရောင်ေေက်ေန် အြျိန်ယူလျက် 
ေိှပါသည်။ အေုိပါ ြောတန်းကုိ ပညာေှင်အေင့် 
အရတေအ့ြကုံ ေိှသည့် ပုဂ္ဂို လ်ြျားက တက်ရောက်ြေင့် 
ေေိှြကြည်မေစ်မပီး အေပ်ဘက်-စစ်ဘက်ြှ အောေိှ
ြျား၊ ဘေဲ က့ကိုရအာင်မြင်မပီးသည့် ရကျာင်းသူ/သား
လူငယ်ြျားပါ တက်ရောက်ြေင့် ေလိြ့်ြည်ေု ရြျှာ်
လင့်ေပါသည်။ အြျ ိုးသားြျားအမပင် အြျ ိုးသြီး
ြျားအတေက်ပါ အြေင့်အရေးရပးထားြည် မေစ်သမေင့် 
နှစ်ရပါင်းြျားစော အြျ ိုးသားြျားကုိသာ ြေင့်မပုထားြဲ့
ကာတပ်တေင်သာ သင်ြကားြေင့်ေနုိင်သည့် လံုမြုံ ရေး
ေုိင်ောပညာေပ်ကုိ အြျ ိုးသြီးြျားကပါ ေည်းပူးနုိင်
ြည့်ြကုံ ရတာင့်ြကုံ ြဲ ေှားပါးသည့် အြေင့်အရေး
တစ်ေပ် မေစ်ပါသည်။၅၈၂

 ဌာနြှ အကကီးတန်းပါရြာက္ခြျားက နုိင်ငံ
ရတာ်ကာကေယ်ရေး တက္က သုိလ်တေင် သက်ေုိင်ော
ဘာသာေပ်ြျားကုိ သေားရောက်သင်ြကား ပုိြ့ျလျက်
ေိှော စစ်တက္က သုိလ်ြျားြှ ကထိကြျားကလည်း 
တက္က သုိလ်ြျားတေင် မပန်လည်သင်ြကား ပုိြ့ျြှုြျား 
မပုလုပ်ပါသည်။ သုိရ့သာ် ပုိြုိြုိင်ြာသည့် ေက်ေံ

ရေးြျား တည်ရောက်ောတေင် စိန်ရြါ်ြှုြျားစော ေိှရန 
ေဲပင် မေစ်ပါသည်။ ထိပ်တန်းပါရြာက္ခတစ်ဦးက 
“(အေပ်ဘက်-စစ်ဘက်ေက်ေံရေး) တည်ရောက်
ေန်ကျွနု်ပ်တုိ ့တာဝန်ယူ ရောင်ေေက်လျက်ေိှပါသည်။ 
ကျွနု်ပ်တုိသ့ည် ဝန်ထြ်းြျားမေစ်ြကော ယင်းသည် 
ြက်ြဲပါသည်။ ကျွန်ရတာ်က တပ်ြရတာ်အမငိြ်း
စားအောေိှတစ်ဦးကုိ သင်ြန်းစာ သင်ြကားပုိြ့ျေန် 
ေိတ်ြကားရပးြဲ့ရသာ်လည်း ရကျာင်းသားြျားက 
ြနှစ်သက်ြကသမေင့် အလေန်ြက်ြဲသည့် ရြးြေန်း
ရတေကုိ ရြးြဲ့ ြကသည်။ ကျွနု်ပ်တုိန့ားလည်ြှု တည်
ရောက်ေန် လုိအပ်ပါသည်။ ထုိရ့ြကာင့် ဤသင်
တန်းက လေန်စောအရေးပါသည်” ေု ေှင်းမပြ့ဲပါသည်။၅၈၃       

 တပ်ြရတာ်ရေးော အကကီးတန်း ပညာေှင်
တစ်ဦးက တပ်ြရတာ်နှင့် ယံုြကည်ြှုတည်ရောက်
ေန်ြည်ြျှ ြက်ြဲရြကာင်းကုိ အရလးထား ရမပာ
ြကားြဲ့ မပီး သိသာထင်ေှားသည့် ေက်ေံရေးနှင့် 
ယံုြကည်ြှုတည်ရောက်ေန် လုိအပ်သမေင့် အေပ်
သားြျားအရနနှင့် ထုိရြါင်းစဉ်ကုိ ရလ့လာောတေင် 
တပ်ြရတာ်အောေိှြျားကုိ သူတုိ ့ စကားနားရထာင် 
လာရအာင် ရသေးရောင်နုိင်ြည့် အရေးသည်ြျားစော 
ကကိုးပြ်းအားထုတ်ေြည် မေစ်ရြကာင်း ရမပာြကားြဲ့
ပါသည်။ ယင်းနှင့် ေက်စပ်ရနသည့် စိန်ရြါ်ြှု
တစ်ေပ်ြှာ အြျားမပည်သူေေိှနုိင်သည့် သတင်းအြျက်
အလက်ြျား ေေိှနုိင်ြှု ေှားပါးမြင်းနှင့် တပ်ြရတာ်
အရနနှင့် ယင်းတုိ၏့ အရမြြံအြျက်ြျားမေစ်သည့် 
ေေဲစ့ည်းပံု၊ စည်းကြ်းနှင့် ဦးစားရပးြှုြျားကုိပင် ပိတ် 
ပင်ထားသည့် သရဘာသဘာဝပင် မေစ်ပါသည်။

 ရနာက်ထပ် အမပုသရဘာရောင်သည့် ေေံ ့
မေိုးြှုတစ်ေပ်ြှာ အစုိးေသည် မပည်သူတ့က္က သုိလ်ြျား
တေင်ဥပရဒနှင့် နုိင်ငံတကာေက်ေံရေးပညာ ရလ့
လာသင်ယူရနရသာ ရကျာင်းသူ/သားြျားအတေက် 
လူအ့ြေင့်အရေးေုိင်ော ဥပရဒကုိ ြသင်ြရနေဘာ
သာေပ်အမေစ် သတ်ြှတ်နုိင်ြဲ့ မြင်း မေစ်ပါသည်။၅၈၄ 
ဒီြုိကရေစီနည်းလြ်းအေ ဥပရဒြျ ိုးရောက်ြှု မေစ် 
ပေားြဲ့ရသာ နယ်ရမြတေားရံုးတေင် အြှုေေင့်နုိင်ရေး
အတေက် မပည်သူအ့သံကုိ ရေးသားေန်ြှာ စစ်ရေး၊ 
ရစ့စပ်ရေေးရနေးသည့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား၊ ေဲ
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျား၊ တေားဥပရဒအေ ြေမဲြြ်းစိတ်မော
ရလ့လာေန်အတေက် တမြားရသာ လံုမြုံ ရေးေုိင်ော 

၁၂၅လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် အြျားမပည်သူ၏ ထိန်းရကျာင်းကကီးြကပ်ြှုနှင့် လက်တေဲရောင်ေေက်ြှု 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ကိစ္စေပ်ြျားကုိ ြုိင်ြာစော ဗေုသုတေိှသည့် လေတ်လပ်
ရသာရေှရ့နြျားအရပါ် ြီှြုိအားထား ရနေပါသည်။ 
လံုမြုံ ရေးတပ်ေေဲြ့ျားနှင့် ယင်းတုိ၏့ အရလ့အထြျား

ကုိအုပ်ြျုပ်နုိင်ရသာ ေေဲစ့ည်းပံု 
အရမြြံ ဥပရဒနှင့် ေိှနှင့်မပီးမေစ်
ရသာဥပရဒြျားကုိ အဓိပ္ပာယ်
ေေင့်ေုိောတေင် ရေှရ့နြျားသည် 
အရေးကကီးရသာ  အြန်းကဏ္ဍ
တစ်ြုတေင် ေိှရနပါသည်။ ထုိ
အေေဲအ့စည်းြျားသည် အေေဲ ့
အတေင်းနှင့် အထက်ြှ ရအာက်
မေစ်ရသာ ြောဗျူောနည်း
လြ်းြျားမေင့် ထိရောက်စော မပု
မပင်ရမပာင်းလဲြှု မပုလုပ်နုိင်ြည် 
ြေုတ်ရပ။  အထူးသမေင့်  ဒီြုိ
ကရေစီ စနစ်ြျားတေင် ထုိအြျက်

ြျားသည် ပညာေှင်၏ ရဝေန်ြှုနှင့် စိစစ်ြှုြျားအရပါ်
တေင်အြီှမပုရနပါသည်။

ရကျာင်းမပင်ပနှင့် ပုဂ္ဂလိကပညာရေး

 နုိင်ငံတစ်ဝန်း ရပါ်ရပါက်လာသည့် ရကျာင်း
မပင်ပနှင့် ပုဂ္ဂလိကပညာရေးရကျာင်း အရေအတေက်
လည်း ြျားစောေိှပါသည်။ ယင်းတုိသ့ည် ပံုစံအြျ ိုးြျ ိုး 
ေိှြကသည်။ တြျ ိုြှ့ာ ပုဂ္ဂလိကလေတ်လပ်ရသာ ဝိဇ္ဇာ
ရကာလိပ်ြျား မေစ်ြကမပီး ြြကာြီကြှ ဥပရဒအေ 
ြေင့်မပုလုိက်ရသာ နုိင်ငံမြားသားြျား ပုိင်ေုိင်ရသာ 
ပုဂ္ဂလိကရကျာင်းြျားလည်း ပါဝင်သည်။ တမြား
ရကျာင်းြျားြှာ အေပ်ဘက် အေေဲအ့စည်းြျားက 
တည်ရထာင်ြ့ဲြကကာ တြျ ိုကုိ့ြူ မပည်ပအထူးသမေင့် 
ထုိင်းနုိင်ငံတေင် ရေေှည်ပညာသင်ြကား ရပးြ့ဲြကရသာ 
ရောင်ရဒးေှင်းြျား သုိြ့ေုတ် အသင်းအေေဲြ့ျားက 
တည်ရထာင်ြကမြင်း မေစ်ပါသည်။ ၂၀၁၁ ြုနှစ် 
ြတုိင်ြီက ထုိင်း-မြန်ြာနယ်စပ်တေင် အေင့်မြင့်
ပညာရေးရကျာင်း အရေအတေက် ြျားစောေိှြဲ့ မပီး ထုိ 
ရကျာင်းြျား၌ ေေံ မ့ေိုးရေး၊ နုိင်ငံရေးနှင့် တမြားဘာ
သာေပ်ြျားကုိ ပုိြုိလေတ်လပ်ြှုေိှရသာ ဝန်းကျင်တေင် 
သင်ြကားေန် ရကျာင်းသား အြျားအမပားကုိ ေေဲ
ရောင်နုိင်ြဲ့သည်။  

 
အြျ ို ့ (လေတ်လပ်ရသာ 

အေေဲအ့စည်းြျား) 
လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍအုပ်ြျုပ်ြှု

နှင့် တေားြျှတြှုတုိနှ့င့် 
စပ်လျဉ်း၍ ပုိြုိ နည်းပညာ
ေန်သည့် ဘာသာေပ်ြျား

ကုိပါစတင်သင်ြကား
လာြကရပသည်။     

 

 လေတ်လပ်ရသာ ရကျာင်းြျားသည် လူအ့ြေင့်
အရေး၊ ကျား-ြ အြေင့်အရေးနှင့် လူသားလံုမြုံ ရေး
ကိစ္စေပ်ြျားနှင့် သက်ေုိင်ရသာ ဘာသာေပ်ြျားကုိ 
သင်ြကားြကသည်။ အြျ ို ့ (လေတ်လပ်ရသာအေေဲ ့
အစည်းြျား) လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍအုပ်ြျု ပ်ြှုနှင့် တေားြျှတ
ြှုတုိနှ့င့် စပ်လျဉ်း၍ ပုိြုိနည်းပညာေန်သည့် ဘာ
သာေပ်ြျားကုိပါ စတင်သင်ြကားလာြကရပသည်။ 
ေန်ကုန် နုိင်ငံရေးသိပ္ပရံကျာင်းနှင့် မငိြ်းြျြ်းရေး
ရြါင်းရောင်ြှုနှင့် သုရတသန အင်စတီကျု (PLRI) 
တုိသ့ည် အတုယူေေယ်ရကာင်းရသာ နြူနာြျား မေစ်
ြကသည်။ ဒုတိယအမေစ် ရော်မပရသာ ရကျာင်းသည် 
လံုမြုံ ရေးေုိင်ော အထူးသမေင့် လက်နက်ကုိင်ပဋိပက္ခ 
မေစ်ပေားြျိန် လံုမြုံ ရေး ကိစ္စေပ်တုိကုိ့ သင်ြကားသည့် 
ဘာသာေပ်ြျားစော ပါဝင်ရသာ မငိြ်းြျြ်းရေးေုိင်ော 
ရြါင်းရောင်ြှု ဒီပလုိြာဘေဲကုိ့ အပ်နှင်းလျက် ေိှပါ
သည်။၅၈၅

တပ်ြရတာ်၏ပညာရေး

 တပ်ြရတာ်လက်ရအာက်တေင် ပညာရေး
ဘေဲြ့ျားရပးအပ်ရသာ ပညာရေးတက္က သုိလ် ငါးြု
အမပင် မပန်တြ်းဝင်အောေိှ အကကိုနှင့် လက်ေိှအောေိှ
ြျားအတေက် သင်တန်းြျား ပ့ံပုိးရပးရသာ သင်တန်း
ရကျာင်းြျား ဒါဇင်နှင့်ြျီေိှပါသည်။ ထုိတက္က သုိလ်
ြျားက ြျီးမြေင့်ရသာ ဘေဲြ့ျားြှာ ဝိဇ္ဇာဘေဲ ့၊ သိပ္ပဘံေဲ ့၊ 
ြောဝိဇ္ဇာဘေဲနှ့င့် ရေးဘက်ေုိင်ောပါေဂူဘေဲြ့ျား အစ
ေိှသည်မေင့် ေိှရနပါသည်။ အထင်ေှားေံုးရသာ 
တက္က သုိလ်ြှာ ကာကေယ်ရေး စစ်တက္က သုိလ်မေစ်မပီး 
ထုိတက္က သုိလ်သည် အထက်တန်းရကျာင်း ရအာင်
မြင်မပီးသူြျားကုိ လက်ြံကာ တက္က သုိလ်ဘေဲြ့ျား 
ရပးအပ်ပါသည်။  ထုိတက္က သုိလ်သည် ယရနရ့ြတ် 
အေင့်မြင့်ောထူးြျားေိှသည့် အောေိှကကီးြျား၏ လုပ်
ငန်းြျား စတင်ရပါ်ရပါက်ြဲ့ော ရနောလည်းမေစ်ပါ 
သည်။၅၈၆ 

 အြျ ိုးသားကာကေယ်ရေး ရကာလိပ် (NDC) 
သည် အေင့်မြင့်အောေိှြျာကုိ စစ်တပ်အယူဝါဒြျား
နှင့် ြောဗျူောေုိင်ော အေင့်မြင့်သင်တန်းြျား
အမပင် နုိင်ငံရေး၊ နုိင်ငံတကာ ေက်ေံရေးနှင့်  
ဥပရဒကဲ့သုိရ့သာ တမြားြောဗျူောရမြာက် ဘာ

၁၂၆



သာေပ်ြျားအပါအဝင် ြောဘေဲအ့စီအစဉ်ြျား ရပး
အပ်ြျီးမြေင့်ရသာ အေင့်မြင့်ေံုး ပညာရေးေုိင်ော 
တက္က သုိလ်တစ်ြု မေစ်ပါသည်။ ယင်းသည် မြန်ြာ
တပ်ြရတာ်၏အယူဝါဒနှင့် ြူဝါဒြျား ရော်ထုတ် မပု
လုပ်ေေံ မ့ေိုးရစရသာရနော မေစ်ပါသည်။၅၈၇ အြျ ိုးသား
ကာကေယ်ရေးရကာလိပ် (NDC) အပါအဝင် စစ်တပ်
ပညာရေး တက္က သုိလ်ြျားသည် ေဲြှူးကကီးြျားနှင့် 
အရထေရထေအုပ်ြျု ပ်ရေးဦးစီး ဌာနြှအောေိှြျားအတေက်
လည်းတမေည်းမေည်း စတင်ေေင့်လှစ်ရပးလာ ြဲ့ပါ
သည်။ တြျ ိုသ့ည် အေပ်သားအစုိးေ အောေိှြျား
အတေက်တူညီစော ေေင့်လှစ်ရပးပါသည်။ တစ်ြျိန်တည်း
တေင်အောေိှြျား သုိြ့ေုတ် အောေိှရောင်းြျားသည် 
မြန်ြာနုိင်ငံအမပင် နုိင်ငံမြားတုိင်းမပည်ြျားေိှ အေပ်
ဘက်တက္က သုိလ်ြျားတေင် ပညာသင်ြကားသည့် အရေ
အတေက်ြှာလည်း တုိးမြင့်လာြဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်
တေင် ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်က နုိင်ငံမြားရေးဝန်ကကီး
ဌာနကုိယ်စား အြျ ိုးသားကာကေယ်ရေး ရကာ်လိပ် 
(NDC) တေင် သင်ြန်းစာ တစ်ကကိြ်ရပးြဲ့ေူးပါသည်။၅၈၈ 

 ရမြာက်မြားစောရသာ နုိင်ငံမြားသင်တန်းြျား
နှင့်ပညာရေးြျားသည် ရုေှားနှင့်တရုတ်ြှ ေေိှြကကာ 
နှစ်ြျား ြကာမြင့်လာသည့်နှင့်အြျှ ထုိအစီအစဉ်ြျား
တေင်ရထာင်နှင့်ြျီရသာ အောေိှြျား ပါဝင်လာြဲ့ မပီး 
မေစ်ပါသည်။ လက်ေိှကာလ၌ တြျ ိုရ့သာ နုိင်ငံမြာသား
အောေိှြျားက ဧည့်သင်ြန်းစာြျား ရပးြဲ့ေူးရသာ်
လည်းလံုမြုံ ရေးေုိင်ော ရလ့လာြှုမပုရသာ အာေှပစိ
ေိတ်စင်တာ (Asia Pacific Centre for Securitiy 

Studies) သည် အြျ ိုးသား ကာကေယ်ရေး ရကာလိပ် 
(NDC) တေင် အလုပ်ရံုရေေးရနေးပေဲြျား မပုလုပ်ြဲ့ရသာ 
ပထြေံုး အရနာက်တုိင်းတက္က သုိလ်တစ်ြု မေစ်လာ
ြ့ဲပါသည်။၅၈၉ ထုိကထိကြျားအား လက်ြံမြင်းက တြျ ို ့
ရသာအေင့်မြင့်အောေိှြျား အြကားတေင် “ကြ္ဘာကကီး
ကရမပာင်းလဲရနမပီ မေစ်သည့်အတေက် ကျွန်ရတာ်တုိ ့
လည်းေေင့်ေေန် လုိအပ်လာမပီေုိသည့် အသိတေား
ြျား” ေိှလာရြကာင်း ထင်ေပ်မပလျက် ေိှရနပါသည်။၅၉၀ 
မဗိတိန်နှင့် ြသစရတးလျအစုိးေြျားသည် အလယ်
အလတ်တန်း စစ်တပ်အောေိှြျားကုိ လူအ့ြေင့်အရေး
ြျားေုိင်ောသင်တန်းြျား ပ့ံပုိးရပးြဲ့ပါသည်။ သုိရ့သာ် 
မဗိတိန်ကြူ ေြုိင်မပည်နယ်အတေင်း မေစ်ပေားြဲ့ရသာ 
အြကြ်းေက်ြှုြျားရနာက်ပုိင်း အြျားမပည်သူ၏ ေန ့်
ကျင်ြှုြျားရြကာင့် ထုိပဏာြရမြလှြ်းြျားကုိ ေပ်

တန ့ြ်ဲ့ပါသည်။၅၉၁ နုိင်ငံတကာအေေဲအ့စည်း ရတာ်ရတာ်
ြျားြျားက နုိင်ငံတကာ ရလ့လာရေးြေီးစဉ်ြျား စီစဉ်
ြဲ့ကာ စစ်တပ်အောေိှြျားကုိ အေပ်သားြျားနှင့်အတူ 
ရလ့လာြှုြျားမပုလုပ်နုိင်ေန်  အရေးပါရသာ လြ်း
ရြကာင်းကုိလည်း ပ့ံပုိးရပးြဲ့ပါသည်။

၅.၂ 
အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း

 မြန်ြာနုိင်ငံေိှ အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျား
တေင်လုပ်ရောင်သူြျ ိုးစံု ေိှပါသည်။ ယင်းတေင် ရုိးော
ဓရလ့အစဉ်အလာြှသည် ရြတ်ြီတုိးတက်ရသာ၊ 
ေပ်ေောအေင့် ရသးငယ်ရသာ အသုိင်းအဝုိင်းြှသည် 
နုိင်ငံအေင့် ကျယ်မပန ့သ်ည့် အေေဲအ့စည်းြျားလည်း 
ေိှပါသည်။ တြျ ိုအ့ေေဲအ့စည်းြျားက မပည်ပအရထာက်
အပ့ံြျား ေယူြကရသာ်လည်း တြျ ိုြှ့ာြူ ြိြိတုိေ့ပ်ေော
၌ကုိယ်ထူကုိယ်ထ ေန်ပံုရငေ ေှာရေေြကသည်။ စစ်တပ်
အုပ်ြျုပ်သည့်ကာလ၌ အေပ်ဘက်လူြှုအေေဲအ့စည်း
ြျားတေင်အစုိးေ မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေးကုိ ရတာင်းေုိြက
ရသာမပည်ပရောက် အေေဲအ့စည်းြျား၊ မပည်တေင်းတေင် 
လျှ ိုဝှ့က်စော ရောင်ေေက်ရနြကရသာ အေေဲအ့စည်းြျား
နှင့်ရှုပ်ရထေးရသာ နုိင်ငံရေးအရမြအရနြျားကုိ ရေှာင်
ေှား၍ လူြှုရေးလုပ်ငန်းြျားကုိသာ လုပ်ရောင်ြက
သည့်အေေဲအ့စည်းြျား ပါဝင်သည်။ 

 ြမေစ်ြရန အရေးကကီးသည့် အြျက်ြှာ ြတူ
ကေဲမပားရသာ ထုိအေေဲအ့စည်းြျားနှင့် လူတစ်ဦးြျင်းစီ
သည်လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ အုပ်ြျုပ်ရေးနှင့် မပည်သူတုိ ့
အရပါ်ရကာင်းြေန်ရသာ ေက်ေံရေးေိှရေးကုိ ရုိးေှင်း
စောစိတ်ဝင်စားြှုေိှေန် လုိအပ်ပါသည်။ သုိြှ့သာလျှင် 
ဦးစားရပးစာေင်းတေင် နုိင်ငံရတာ်လံုမြုံ ရေး သုိြ့ေုတ် 
အစုိးေ သုိြ့ေုတ် တပ်ြရတာ်က ေေင့်ေုိထားရသာ 
နုိင်ငံရတာ် အကျ ိုးစီးပေားတုိအ့ြကား အမပန်အလှန် 
ေက်နေယ်ြှုတုိထ့က် မပည်သူတုိ၏့ အဓိက လုိအပ်ြျက်
ြျားကုိ ထည့်သေင်းနုိင်ြည် မေစ်သည်။

 လက်ေိှကာလအထိ မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ဒီြုိကရေစီ 
အသေင်ကူးရမပာင်းရေးကုိ ထုေစ်ပံုရော်ော၌ အေပ်

၁၂၇လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် အြျားမပည်သူ၏ ထိန်းရကျာင်းကကီးြကပ်ြှုနှင့် လက်တေဲရောင်ေေက်ြှု 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ဘက်အေေဲအ့စည်းြျားသည် ြျားစောအရေးပါပါသည်။ 
စစ်တပ်က တင်းြကပ်သည့် စည်းြျဉ်းြျားမေင့် ထိန်း
ြျုပ်ြဲ့ရသာ်လည်း နုိင်ငံရေး မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျားကုိ 
အြျားမပည်သူအတေက် ကျယ်မပန ့သ်ည့် အကျ ိုးစီး

ပေားက ထိန်းရကျာင်းရပးနုိင်မပီး 
ြေဲမြားေက်ေံြံေရသာ လူနည်း
စုြျား၏ အသံြျားကုိ ြကားသိြံ
ေသည့် အရနအထားအထိ တ
မေည်းမေည်း လြ်းပေင့်လာရအာင် 
လုပ်ရောင်နုိင်ြဲ့သည်။ ယင်း
တုိသ့ည် လံုမြုံ ရေး ကဏ္ဍတေင် 
အရေးပါသည့် ကဏ္ဍတေင် ပါဝင်
ေဲမေစ်မပီး ထုိအြန်းကဏ္ဍသည် 
သိသိသာသာ ကျယ်မပန ့လ်ာြည့် 
အလားအလာ ေိှပါသည်။  

  အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း
ကုိယ်စားလှယ်ြျားက အစုိးေ
အရနနှင့် သူတုိကုိ့ ပုိြုိအသံုးမပု
လာပါက သူတုိသ့ည် အစုိးေအား 
အေုိးတန်သည့် ကျွြ်းကျင်ြှုြျား 
ရပးနုိင်ရြကာင်း ေှင်းမပြကပါ
သည်။ သူတုိတ့ေင် ဘာသာေပ်
အလုိက် ကျွြ်းကျင်ြှုြျားေိှမပီး 
အစုိးေဝန်ထြ်း အြျားစုတေင် ြေိှ
ရသးရသာ ရကာင်းစော ေေံ မ့ေိုးရန
မပီမေစ်ရသာ ေက်ေံရေးေုိင်ော 
နူးည့ံရသာ ကျွြ်းကျင်ြှုကုိ ပုိင်
ေုိင်ထားပါသည်။ ပုိြုိ ပူးရပါင်း
ရောင်ေေက်မြင်းမေင့် အစုိးေသည် 
ထုိအေင်းအမြစ်ြျားထံြှ အကျ ိုး
ရကျးဇူးြျား ေေိှနုိင်ြည် မေစ်ပါ
သည်။

 တစ်နုိင်ငံလံုး ပစ်ြတ်တုိက်ြုိက်ြှု ေပ်စဲရေး 
သရဘာတူစာြျုပ်ကုိ ၂၀၁၅ ြုနှစ်တေင် လက်ြှတ်ရေး
ထုိးြဲ့ြျိန်ြှ စတင်၍ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် အေပ်ဘက်
အေေဲအ့စည်းြျား၏ တုိက်ရုိက်နှင့် အတိအလင်း ေက်
ေံရေးတုိကုိ့ မငိြ်းြျြ်းရေး လြ်းစဉ်အားမေင့် ရောင်
ေေက်နုိင်ြဲ့ မပီ မေစ်ပါသည်။ သုိရ့သာ် တပ်ြရတာ်နှင့် 
တုိင်းေင်းသား လက်နက်ကုိင် အေေဲအ့စည်းြျားသည်

အေပ်ဘက် အေေဲအ့စည်းြျားကုိ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍေုိင်
ောလုပ်ငန်းအေေဲသုိ့ ့ တေားဝင် ဝင်ရောက်ြေင့်ြမပုနုိင်
ရသးရပ။ သုိမ့ေစ်ော ေက်ေံရေးသည် သုရတသန
လုပ်ငန်းြျား၊ အရေးေုိတင်သေင်းြျားနှင့် မပင်ပြှ 
နည်းပညာ အရထာက်အကူရပးမြင်းတုိအ့ားမေင့်သာ 
ရောင်ေေက်နုိင်ပါသည်။ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍေုိင်ော မပုမပင်
ရမပာင်းလဲြှု၊ အေပ်ဘက်-စစ်ဘက် ေက်ေံရေး 
စသည်တုိကုိ့ တုိက်ရုိက်အရလးထား ရောင်ေေက်
သည့်ြူဝါဒရေးောဌာနြျား အရမြာက်အမြား ေိှပါ
သည်။ ယင်းကုိ ရနာက်အပုိင်းတေင် အရသးစိတ် 
ရော်မပပါြည်။

 အသိပညာရပးြှုြျား၊ ဥပရဒရေးော ပညာ
ရပးမြင်းြျားနှင့် မပည်သူတစ်ဦးြျင်း မေစ်စဉ်ြျားကုိ 
အစီေင်ြံ တင်မပမြင်းစသည့် နည်းလြ်းြျားအားမေင့် 
ေပ်ေောအေင့်တေင် တေားြျှတြှု ေေိှရစနုိင်ရေး 
အရထာက်အကူမပု လှုပ်ေှားြှုြျား ရောင်ေေက်ရန
သည့် အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျား၏ ရောင်ေေက်
ြျက်ြျား ကျယ်မပန ့စ်ော ေိှပါသည်။ နည်းပညာအရထာက်
အကူရပးြှုြျားစောအနက် တေားသူကကီးြျားနှင့် ရေှ ့
ရနြျားအား သင်တန်းရပးမြင်းြျားကုိ စတင်ကြကထ 
မပုရောင်ေေက်ရနရသာ အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျား
ြျ ိုးစံုေိှပါသည်။ မြန်ြာနုိင်ငံ၏ရေေှည် တည်တ့ံြုိင်မြဲ
မပီးေန်ြျက်ညီရသာ ေေံ မ့ေိုးတုိးတက်ြှု စီြံကိန်းတေင် 
“ဥပရဒမပုရေးနှင့် တေားဥပရဒစုိးြုိးရေး ရောင်ေေက်
ောတေင် အေပ်ဘက် အေေဲအ့စည်ြျား၏ အရေးပါ
သည့်အြန်းကဏ္ဍ” ကုိအသိအြှတ် မပုထားပါသည်။၅၉၂

 ကျား-ြရေးော တန်းတူညီြျှရေး ကေန်ေက်
သည် လူကုန်ကူးြှု တားေီးနိှြ်နင်းရေး ဌာနြှ ေဲ
အောေိှ (၁၂၀၀) ဦးကုိ သင်တန်းရပးြဲ့ော ယင်းသည် 
အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း တစ်ေပ်အရနနှင့် လံုမြုံ ရေး
တပ်ေေဲြ့ျားကုိ အရေးပါသည့် ကဏ္ဍမပုမပင်ရမပာင်း
လဲြှုအတေက် တုိက်ရုိက်သင်တန်းရပး နုိင်ြဲ့ရသာ 
ရအာင်မြင်ြှု တစ်ေပ်ကုိ မပသလျက် ေိှပါသည်။၅၉၃ အထူး
သမေင့် အြျ ိုးသြီးအေေဲအ့စည်း ြျားစောတုိသ့ည် တေား
ြျှတြှုေေိှေန် လေန်စောြဲယဉ်းရသာ လိင်နှင့် ကျား-ြ 
အရမြြံသည့် အြကြ်းေက်ြံေြှုြျားြှ အသက်ေှင်
ကျန်ေစ်သူြျားအား အရထာက်အကူ ရပးလျက်ေိှ
ပါသည်။ ထုိအေေဲအ့စည်းြျ ိုးတစ်ေပ်ြှ ရြါင်းရောင်
တစ်ဦးက အြျားစုြှာ အြျ ိုးသားြျား မေစ်ြကရသာ

 
ြမေစ်ြရန 

အရေးကကီးသည့် 
အြျက်ြှာ 

ြတူကေဲမပားရသာ 
ထုိအေေဲအ့စည်းြျားနှင့် 

လူတစ်ဦးြျင်းစီသည် လံုမြုံ  
ရေးကဏ္ဍ အုပ်ြျုပ်ရေးနှင့် 

မပည်သူတုိအ့ရပါ် 
ရကာင်းြေန်ရသာ 

ေက်ေံရေးေိှရေးကုိ 
ရုိးေှင်းစော 

စိတ်ဝင်စားြှုေိှေန် လုိအပ်
ပါသည်။ သုိြှ့သာလျှင် 
ဦးစားရပးစာေင်းတေင် 

နုိင်ငံရတာ်လံုမြုံ ရေး 
သုိြ့ေုတ် အစုိးေ 

သုိြ့ေုတ် တပ်ြရတာ်က 
ေေင့်ေုိထားရသာနုိင်ငံရတာ် 

အကျ ိုးစီးပေားတုိအ့ြကား 
အမပန်အလှန် ေက်နေယ်ြှု

တုိထ့က် မပည်သူတုိ၏့ 
အဓိကလုိအပ်ြျက်ြျားကုိ 

ထည့်သေင်းနုိင်ြည် 
မေစ်သည်။     

 

၁၂၈



ရေှရ့နြျားနှင့် တေားသူကကီးြျားအြကား ကျား၊ြရေး
ောအသိပညာရပးမြင်း ပုိြုိမပုလုပ်ေန် လုိအပ်ရြကာင်း
ကုိအရလးထား ရမပာြကားြဲ့ပါသည်။

 အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျား အရနမေင့် လံုမြုံ
ရေးကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်ရသာ ဥပရဒြျားနှင့် တေား
ဝင်ြူဝါဒြျားအရပါ် လွှြ်းြုိးြှုမပုနုိင်ေန် နည်းလြ်းရတာ်
ရတာ်ြျားြျားကုိ ေှာရေေရတေေိှ့ြဲ့ ြကမပီး သိသာထင်ေှား
စောမေင့်ရတေေ့ရသာ အောြျားြှာ အြျ ိုးသြီးအရပါ် 
အြကြ်းေက်ြှု တုိက်ေျက်ရေး၊ ကရလးသူငယ် အြေင့်
အရေးြျားေုိင်ော ဥပရဒ၊ ောဇသတ်ပုဒ်ြ မပင်ေင်
ြှုြျား၊ သတင်းြီဒီယာ လေတ်လပ်ြေင့်နှင့် မငိြ်းြျြ်းစော 
စုရဝးမြင်းေုိင်ော ကဏ္ဍြျားတေင် မေစ်ပါသည်။ ထုိ
အေေဲအ့စည်းြျားသည် စစ်တပ်၊ စစ်တပ်လက်ရအာက်
ြံဝန်ကကီးဌာနြျားနှင့် ရမပာင်းလဲြှုကုိ အန်တုရနြက
သည့်အေပ်ဘက်အောေိှြျား၏ ရနာက်မပန်တေန်းထုတ်
ြှုကုိ ေက်တုိက်ြံြဲ့ ြကေသည်။ ြည်သုိပ့င်ေုိရစ 
မေည်းမေည်းြှန်ြှန် တုိးတက်ြှု ေေိှြဲ့သည်။ ရေေး
ရကာက်ြံ ကုိယ်စားလှယ်ြျားသည် ရှုပ်ရထေး၍ 
အကဲေတ်သည့် မပဿနာြျား ရမေေှင်းေန် တမေည်း
မေည်း ရနောေလာြကော သူတုိ၏့ အရတေးအရြါ်
ြျားလည်း တုိးတက်ရမပာင်းလဲလာြဲ့သည်။

 အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျားက ဦးရောင်
သည့်မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျားအနက် အထင်ေှားေံုး 
နြူနာြျားြှာ အြျ ိုးသြီးြျား ေေံ မ့ေိုးတုိးတက်ရေးေုိင်
ောအြျ ိုးသားအေင့် ြောဗျူော စီြံကိန်းေုေုိေ
ပါလိြ့်ြည်။ ယင်းသည် ၂၀၀၀ မပည့်နှစ်ရနှာင်းပုိင်းြှ 
စတင်၍ ၂၀၁၃ ြုနှစ်တေင် တေားဝင်အသိအြှတ်မပု
ြံေြျိန်အထိ အြျ ိုးသြီး အေေဲအ့စည်းြျားနှင့်ကေန်
ေက်ြျား၏ ဝုိင်းဝန်းကကိုးပြ်း ေပ်တည်ရောင်ေေက်ြဲ့
ြှု၏ေလဒ်အမေစ် ရပါ်ထေက်လာရသာ ကကီးြား၍ ြြကုံ
ေူးရသာ ရအာင်မြင်ြှုတစ်ေပ် မေစ်ပါသည်။ ထုိအေပ်
ဘက်အေေဲအ့စည်းြျားသည် နုိင်ငံတစ်ဝန်းကျယ်
ကျယ်မပန ့မ်ပန ့ ် သရဘာထားြံယူြှုြျား မပုလုပ်ြဲ့ မပီး 
ထုိြှ ေေိှလာရသာ အြျက်အလက်ြျားမေင့် အြျား
မပည်သူလူထုက စဉ်ေက်ြမပတ် ေိအားသတင်းရပး
မြင်း၊ အစုိးေရကာ်ြတီြျားနှင့် လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စား
လှယ်ြျားအတေက် ေည်ေေယ်မပုလုပ်ရပး သည့်တံြါး
ပိတ်အရေးေုိ တင်သေင်းမြင်းနှင့် နည်းပညာအကူ
အညီရပးရေး အလုပ်ရံုရေေးရနေးပေဲြျား၏ ေလဒ်ြျား

မေစ်ပါသည်။ ယင်းတုိသ့ည် ကုလသြဂ္ဂနှင့် အမပည်
မပည်ေုိင်ော အစုိးေြေုတ်ရသာ အေေဲအ့စည်းြျားြှ 
အရထာက်အကူြျား ေယူမြင်းနှင့် ထုိအေေဲအ့စည်း
ြျားကအစုိးေကုိ လုိအပ်ရသာ ေိအားြျားရပးနုိင်ေန် 
အရေးေုိ တင်သေင်းမြင်းြျားကုိလည်း အသံုးမပုြဲ့
ြကပါသည်။

 အြျ ိုးသြီးြျားအရပါ် အြကြ်းေက်ြှု တား
ေီးကာကေယ်ရေး ဥပရဒြကြ်းသည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်
၏တုိးြျဲလု့ပ်ငန်းတစ်ေပ် မေစ်ပါသည်။ ထုိဥပရဒကုိ 
၂၀၁၉ ြုနှစ်တေင် အတည်မပု
ြည်ေု ကတိမပုထားရသာ်
လည်းမပည်ရထာင်စု အစုိးေ
သည်ယြုအြျိန်ထိ အတည်
မပုနုိင်မြင်း ြေိှရသးရပ။ ဤ
ဥပရဒမပဋ္ဌာန်းနုိင်ရေးနှင့် 
ဥပရဒမပုမပင်ရမပာင်းလဲရေး 
တုိအ့တေက် အြျ ိုးသြီး
အသင်းအေေဲြ့ျားက ေက်
လက်တေန်းအားရပးလျက် 
ေိှပါသည်။ အထူးသမေင့် 
အြျ ိုးသြီးြျား အေေဲြ့ျုပ် 
(မြန်ြာနုိင်ငံ) သည် အြျ ိုး
သြီး၊ မငိြ်းြျြ်းရေးနှင့် လံု
မြုံ ရေးေုိင်ော အြျ ိုးသား
ယန္တေားတစ်ေပ် မေစ်ရပါ်
လာရေးအတေက် တုိက်တေန်း
အားရပးလျက် ေိှသည်။၅၉၄ 
၂၀၁၉ ြုနှစ်တေင် ကရလး
သူငယ်အြေင့်အရေးေုိင်ော 
ဥပရဒ မပဋ္ဌာန်း လာနုိင်မြင်း
ြှာအေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း
ြျား၏ ပါဝင်ြှုနှင့် အထူးသမေင့် စိတ်အားထက်သန်
ရသာလွှတ်ရတာ် ကုိယ်စားလှယ်ြျား (အြျ ိုးသြီး
အြျားစု) ၏ ြေုတ်ြနစ်ရသာ ကကိုးပြ်းြှုရြကာင့် 
မေစ်ပါသည်။ ဤဥပရဒသည် ကရလးြျားကုိ တမြား
အရေးကကီးရသာ ကိစ္စေပ်ြျားအနက် လံုမြုံ ရေးတပ်ေေဲ ့
ြျား၏ေန်ြှ အကာအကေယ် ရပးောတေင် ထင်ေှား
သည့်ရအာင်မြင်ြှုတစ်ေပ် မေစ်ပါသည်။

အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း
ြျားအရနမေင့် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ
နှင့်ပတ်သက်ရသာဥပရဒြျား
နှင့် တေားဝင်ြူဝါဒြျားအရပါ် 
လွှြ်းြုိးြှုမပုနုိင်ေန်နည်းလြ်း 
ရတာ်ရတာ်ြျားြျားကုိ 
ေှာရေေရတေေိှ့ြဲ့ ြကမပီး သိသာ
ထင်ေှားစောမေင့် ရတေေ့ရသာ 
အောြျားြှာအြျ ိုးသြီးအရပါ် 
အြကြ်းေက်ြှု တုိက်ေျက်ရေး၊ 
ကရလးသူငယ် အြေင့်အရေး
ြျားေုိင်ော ဥပရဒ၊ ောဇသတ် 
ပုဒ်ြ မပင်ေင်ြှုြျား၊ 
သတင်းြီဒီယာလေတ်လပ်ြေင့်
နှင့် မငိြ်းြျြ်းစော စုရဝးမြင်း
ေုိင်ောကဏ္ဍြျားတေင် 
မေစ်ပါသည်။
 

၁၂၉လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် အြျားမပည်သူ၏ ထိန်းရကျာင်းကကီးြကပ်ြှုနှင့် လက်တေဲရောင်ေေက်ြှု 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

 ြြကာြီနှစ်ြျားအတေင်းက နုိင်ငံရေးအကျဉ်း
သားြျား ကူညီရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်း (AAPP) 
သည် သုရတသနလုပ်ငန်းြျား၊ ြူဝါဒေေံ မ့ေိုးရေးနှင့် 
လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား၊ မပည်ထဲရေးဝန်ကကီး
ဌာန၊ မြန်ြာနုိင်ငံ လူအ့ြေင့်အရေးရကာ်ြေှင်တုိနှ့င့် 
ပူးရပါင်းရောင်ေေက်မြင်းမေင့် အကျဉ်းရထာင်  မပုမပင်
ရမပာင်းလဲြှု မြေင့်တင်ရေး ရောင်ေေက်လျက် ေိှသည်။ 
ဤကြကထမပုြှုတေင် အစုိးေဝန်ထြ်းြျား၊ လွှတ်
ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားနှင့် တမြားရသာ ပုဂ္ဂို လ်ြျား 
ပါဝင်သည့် ြူဝါဒြျြှတ်ရေးနှင့် အဓိကစိန်ရြါ်ြှုြျား
ေုိင်ောအသိပညာရပးရေး၊ ပူးတေဲအလုပ်ရံုရေေးရနေး
ပေြဲျားစော ပါဝင်သည်။ စိန်ရြါ်ြှုြျားစောတုိသ့ည် အြျင်း
ြျင်းအမပန်အလှန် ေက်စပ်လျက်ေိှြကော AAPP 
သည်တစ်ြုြျင်း ရမပာင်းလဲမြင်း ြေုတ်ဘဲ အုပ်စု
လုိက်ရမပာင်းလဲြှု စနစ်မေစ်ရသာ ဘက်စံုမပုမပင်
ရမပာင်းလဲြှု ရော်ရောင်ေန် တုိက်တေန်း အားရပး
လျက်ေိှသည်။ အထူးသမေင့် အေုိပါအေေဲအ့စည်းက 
တေန်းအားရပးရနသည်ြှာ မပင်းထန်သည့် အမပစ်
ဒဏ်ရပးစနစ်ြှသည် မပန်လည်ထူရထာင်ရေးစနစ် 
ယဉ်ရကျးြှုသုိ ့ ဦးတည်ကူးရမပာင်းေန် မေစ်ပါသည်။

 မြန်ြာနုိင်ငံလေတ်လပ်ရသာ ရေှရ့နြျားအသင်း 
အမပင် AAPP သည် တေားြျှတရေးဝန်ကကီးဌာန 
ရပါ်ရပါက်လာရေးအတေက် တမြားအေပ်ဘက်အေေဲ ့
အစည်းြျားနှင့်တကေ ရတာင်းေုိရနြကပါသည်။ ထုိ
ဝန်ကကီးဌာနသည် အကျဉ်းဦးစီးဌာနကုိ ကကီးြကပ်
ြည်မေစ်ော ယင်းသည် ေဲတပ်ေေဲနှ့င့် ေေဲစ့ည်းပံုအေ 
သီးမြားစီ မေစ်သေားြည်မေစ်မပီး တေားစီေင်ရေးအတေက် 
ဘတ်ဂျက်ကုိ စီြံြန ့ြ်ေဲအုပ်ြျုပ်ေန် တာဝန်ေိှြည် 
မေစ်သည်။ AAPP သည် အကျဉ်းသားြျား ရြါင်းပံု
မေတ်ြြံေရေး၊ ကျန်းြာရေး ရစာင့်ရေှာက်ြှုနှင့် ပညာ
သင်ြကားြေင့် ေေိှရေး၊ အကျဉ်းသားြျား စိစစ်ြေဲမြား 
ရနောြျထားမြင်း၊ အကျဉ်းသားြျား မပန်လည်ထူ
ရထာင်ရေးနှင့် လူရ့ဘာင်အတေင်း မပန်လည်ဝင်ေန ့်
ရစရေးစသည်တုိ ့ ရောင်ေေက်ေန်အတေက် ဥပရဒမပု
ရေးနှင့် လုိက်နာကျင့်သံုးရေး မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျား 
မပုလုပ်ေန်လည်း တေန်းအားရပးလျက် ေိှပါသည်။ 
ထုိအေေဲအ့စည်းသည် အလုပ်ြကြ်း မပစ်ဒဏ်အေံုး
သတ်ရေး၊ အလုပ်ြကြ်းကုိ အကျဉ်းရထာင်အုပ်ြျုပ်
ရေး သုိြ့ေုတ် သက်ရြေးဝြ်းရကျာင်းအတေက် တုိက်
ရုိက်အကျ ိုးမပုြှုအတေက်သာ ကန ့သ်တ်ထားရေးတုိ ့

ကုိလည်း ရတာင်းေုိလျက် ေိှသည်။ ယင်း၏ အစီ
အစဉ်တေင် အကျဉ်းရထာင်ဝန်ထြ်းြျား၏ လုပ်
ရောင်ြျက်ြျား ပုိြုိရကာင်းြေန်လာရစရေးအတေက် 
သင်တန်းြျားရပး၍ တုိးတက်ရကာင်းြေန်လာရစ
ရေး၊ လေတ်လပ်ရသာ ရစာင့်ြကည့်အေေဲနှ့င့် အားကုိး 
ရလာက်သည့် တုိင်ြကားရေး ယန္တေားတုိ ့ ထူရထာင်
ရေးြျားလည်း ပါဝင်ပါသည်။ အကျဉ်းသားြျားအား 
လွှတ်ရပးသည့်စနစ် ပုိြုိရကာင်းြေန်လာရစရေး၊ 
လေတ်မငိြ်းြျြ်းသာြေင့် ပုိြုိစနစ်တစ်ကျမေစ်ရစရေး
နှင့်လွှတ်ရပးမပီးရနာက် အကူအညီ ရပးရေးတုိကုိ့
လည်းရောင်ေေက်လျက် ေိှသည်။ ထုိအ့မပင် AAPP 
သည် ေြ်းေီးထိန်းသိြ်းမြင်းနှင့် အကျဉ်းြျထားမြင်း
တုိအ့စား တမြားနည်းလြ်းြျားကုိ အသံုးမပုနုိင်ေန်
နှင့်အစုိးေက စတင်အသံုးမပုလျက်ေိှသည့် ြံဝန်ြျက်
စနစ်တုိကုိ့လည်း အတတ်နုိင်ေံုး အသံုးမပုေန်၅၉၅ မြေင့်
တင်ရပးလျက် ေိှသည်။၅၉၆

 အကျဉ်းရထာင် ဥပရဒြူြကြ်းကုိ လွှတ်
ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားနှင့် သက်ေုိင်ော ဝန်ကကီး
ဌာနြျားအြကား အကကိြ်ကကိြ် လွဲှြျလျက် ေိှသည်။ 
လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားနှင့် ြူြကြ်းရေးေေဲသူ
ြျားကုိ မြန်ြာနုိင်ငံ လူအ့ြေင့်အရေးရကာ်ြေှင်နှင့် 
ပူးရပါင်းရေေးရနေး တုိင်ပင်ရောင်ေေက်ေန် AAPP က 
အြကံမပုလျက် ေိှပါသည်။ ရတေေံု့ရြးမြန်း ြဲ့ရသာ 
AAPP ဝန်ထြ်းကြူ ထုိဥပရဒြကြ်းသည် အေေဲ ့
အစည်း၏ ေည်ေေယ်ြျက်နှင့်အညီ တစ်ေင့်ြျင်း တုိး
တက်လာလျက်ေိှရြကာင်း၊ သုိရ့သာ် တြျ ိုအ့ြျက်
ြျားြှာြူ လြ်းရောင်းအတုိင်း ပံုရော်မြင်းြံေေဲမေစ်
သမေင့် လံုရလာက်ြှု ြေိှရသးရြကာင်း ေှင်းမပပါသည်။၅၉၇ 
အကျဉ်းရထာင်လက်စေဲကုိလည်း AAPP ၏ အြကံ
မပုြျက်ြျားနှင့်အညီ မပင်ေင်လျက် ေိှရသာ်လည်း 
ထုိဥပရဒကုိ ယြုတုိင် အရြျာသတ်၍ အသံုးမပုနုိင်
မြင်းြေိှရသးရပ။ ဘက်စံုမပုမပင်ရမပာင်းလဲရေး အစီ 
အစဉ်ရေးေေဲေန် နုိင်ငံတကာက အသိအြှတ်မပု၍ 
အရထာက်အကူရပးလာရေးအတေက် တေန်းအားရပး
သည့်အရနမေင့် သက်ေုိင်ော နုိင်ငံတကာစာြျုပ်
ြျားကုိ မပဋ္ဌာန်းေန်လည်း AAPP ကတေန်းအားရပး
လျက် ေိှပါသည်။

 အေပ်ဘက် အေေဲအ့စည်းြျား၏ စည်းရံုးလှံု ့
ရော်ြှုြျားသည် တိကျရသာ လေတ်လပ်ြှုြျား မပဋ္ဌာန်း

၁၃၀



ထားသည့် ေက်သေယ်ရေးဥပရဒနှင့် မငိြ်းြျြ်းစော 
စီတန်းလှည့်လည်မြင်း ဥပရဒြျား၏ တြျ ိုရ့သာ 
ကဏ္ဍြျား ရပျာ့ရမပာင်းလာရစေန် ပ့ံပုိးြှုမပုရပးရသာ်
လည်း လေတ်လပ်ြှုြျားရလျှာ့ြျေန် ထုိဥပရဒြျားကုိ 
ေဲြျားနှင့် တေားရံုးြျားကလည်း အသံုးမပုရလ့ေိှပါ
သည်။ AAPP ၏ အေေဲဝ့င်တစ်ဦးက “ထုိဥပရဒြျားနှင့် 
ပတ်သက်ရသာ ကျွန်ရတာ်တုိ၏့ အြကံမပုြျက် ၈၀ 
ောြုိင်နှုန်းကုိ လက်ြံြဲ့ ြကရသာ်လည်း အရေးကကီး
ရသာအစိတ်အပုိင်းြျားြှာ ကျန်ေိှသည့် ၂၀ ောြုိင်နှုန်း
တေင်အမြဲေိှရနပါသည်” ေု ေှင်းလင်းရေေးရနေးြဲ့ပါ
သည်။၅၉၈ 

 အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျား၏ အရေးကကီး
ေံုးရသာ အြန်းကဏ္ဍြျားအနက် တစ်ြုြှာ သုရတ
သနလုပ်ငန်းြျား  ရောင်ေေက်မြင်းနှင့် အရေးေုိတင်
သေင်းမြင်းတုိ ့ မေစ်သည်။ ယင်းကုိ တုိင်းေင်းသားအေေဲ ့
အစည်းြျားနှင့် တစ်နုိင်ငံလံုးေိှ အေေဲအ့စည်းြျားက 
ေယ်စုနှစ်ြျားစော လုပ်ရောင်ရနြကမပီး လူအ့ြေင့်
အရေး ြျ ိုးရောက်ြှုြျားနှင့် စစ်ရေးလှုပ်ေှားြှုြျား
အရပါ် အစီေင်ြံရေးသားလျက် ေိှပါသည်။ ထုိသုိ ့
ြလုပ်ရောင်ပါက လျှြ်း၍ ရကျာ်သေားနုိင်ြည့် အြျက်
ြျားကုိ ြီးရြာင်းထုိးမပနုိင်ြည် ြေုတ်ရပ။ လူြှု
ြီဒီယာနှင့် တမြားသြာရုိးကျ သတင်းြီဒီယာြျားကုိ 
ပုိြုိလေတ်လပ်ြေင့် ရပးလာမြင်းကလည်း အထက်ပါ 
သတင်းရေးသားမြင်းနှင့် အစီေင်ြံမြင်းြျားသည် 
ပဋိပက္ခရဒသြျားေိှ မပည်သူြျား ရတေ ြ့ကုံ  ရနေရသာ 
အြက်အြဲြျားနှင့် တပ်ြရတာ်၏ လုပ်ရောင်ြျက်
ြျားကုိ အြျားမပည်သူသိရစေန် အလေန်အရေးပါ
လာပါသည်။ လူသားြျင်းစာနာြှုကုိ တားေီးပိတ်ပင်
ြှုြျား၊ အစုိးေြူဝါဒနှင့် သက်ေုိင်သည့် တမြားရသာ 
မပဿနာြျားကုိ အြျားမပည်သူ သိေိှရစေန်အတေက်
လည်း ဤအရမြအရနကုိ အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း
ြျားက အသံုးမပ ြုကပါသည်။ အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း
ြျားက ဦးရောင်သည့်သုရတသနနှင့် အရေးေုိ
ရောင်ေေက်ရပးြှုြျားသည် တြျ ိုြူ့ဝါဒြျားနှင့် ဥပရဒ
ြျားအတေက် အစုိးေ သုိြ့ေုတ် နုိင်ငံတကာရအဂျင်စီ
ြျားကုိ အြကံဉာဏ်ရကာင်းြျားရပးေန် အရလးထား 
ရောင်ေေက်လျက် ေိှပါသည်။

 ဘတ်ဂျက်ပေင့်လင်းမြင်သာြှု၊ ရလ့လာရစာင့်
ြကည့်ြှုေုိင်ောြျားတေင် အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျား

၏လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားနှင့် ပူးရပါင်းရောင်
ေေက်ြှု၊ မပည်သူြျားကုိ လူထုေက်ေံရေးနှင့် စပ်လျဉ်း
သည့်သင်တန်းြျား ရပးမြင်းတုိသ့ည် မပည်သူလူထု
အရနမေင့် တပ်ြရတာ်ဦးစီးသည့် ဝန်ကကီးဌာနြျား
အား ထိန်းြျုပ်ကကီးြကပ်စီြံြှုတုိကုိ့ ပုိြုိြုိင်ြာရစပါ
သည်။ ထုိလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ြျားကုိ လံုမြုံ ရေးဘတ်
ဂျက်တေက်ြျက်မြင်း သုိြ့ေုတ် အနာဂတ်တေင် ေဲတပ် 
ေေဲ၏့ ရောင်ေေက်ြျက်ြျားကုိ ရစာင့်ြကည့်မြင်းြျား 
ရောင်ေေက်နုိင်ေန်လည်း ပုိြုိ ြျဲထ့ေင်နုိင်ပါရသးသည်။   

၅.၃ 
ြူဝါဒရေးော 
ရလ့လာြှုအေေဲအ့စည်းြျား

 ြူဝါဒရေးောရလ့လာြှုေုိင်ော အေေဲအ့စည်း
ြျားေုေုိော၌ အစုိးေ သုိြ့ေုတ် အုပ်ြျုပ်ြှုလုပ်
ငန်းြျား ရောင်ေေက်ရနသူြျားအတေက် ြူဝါဒြျား
ြျြှတ်ရေးတေင် အရထာက်အကူရပးလျက်ေိှရသာ 
လေတ်လပ်သည့် သုိြ့ေုတ် တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း လေတ်
လပ်သည့်အေေဲအ့စည်းြျား မေစ်သည်ေု အဓိပ္ပာယ်
ေေင့်ေုိထားပါသည်။ ထုိသုိရ့ောင်ေေက်ော၌ ယင်းတုိ ့
သည်အထူးသမေင့် သုရတသနမပုလုပ်မြင်း၊ မပည်သူ
လူထု စုိးေိြ်ြကင်းမေစ်သည့် အရြကာင်းအောြျား
ကုိစာမေင့်ရေးသား၍ ြေဲမြြ်းစိတ်မောရလ့လာမြင်းတုိ ့
မေင့်ရောင်ေေက်ြကပါသည်။၅၉၉ တြျ ိုြှ့ာ အေပ်ဘက်
အေေဲအ့စည်းြျား မေစ်ြကမပီး တြျ ိုအ့ေေဲြ့ျားြှာြူ အစုိးေ
နှင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ တမြားရအဂျင်စီြျားနှင့်ရသာ်
လည်းရကာင်း ပူးရပါင်းလုပ်ရောင်သည့် အေေဲအ့စည်း 
ြျားမေစ်ြကပါသည်။ ကျန်အေေဲအ့စည်းြျားြှာ တစ်စံု
တစ်ောရသာ ရေးကေက်ကဏ္ဍအကျ ိုးအတေက် လုပ်
ကုိင်မြင်း မေစ်နုိင်ပါသည်။ 

 လေတ်လပ်ရသာ ြူဝါဒရေးောရလ့လာြှုေုိင်
ောအေေဲအ့စည်းြျားသည် အြှန်တေားေု ယင်းတုိ ့
ထင်မြင်ယူေြျက်ြျားအရပါ် သုိြ့ေုတ် တြျ ိုရ့သာ
အေေဲြ့ျား၏ နုိင်ငံရေးရတာင်းေုိြျက်တုိအ့ရပါ် အရလး
ထားမြင်းထက် ရကာင်းြေန်၍ အရထာက်အထား
ြုိင်လံုြှုကုိ အရမြြံရသာ ြူဝါဒေံုးမေတ်ြျက်ြျား

၁၃၁လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် အြျားမပည်သူ၏ ထိန်းရကျာင်းကကီးြကပ်ြှုနှင့် လက်တေဲရောင်ေေက်ြှု 
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ေှာရေေရော်ထုတ်ရေးကုိ ပုိြုိအရလးထား ရောင်ေေက်
ြကပါသည်။ ရပါ်လစီရေးော ရလ့လာြှုအေေဲအ့စည်း
ြျားသည် ယင်းတုိြှ့န်ကန်သည်ေု ယံုြကည်ရသာ 
အောြျား သုိြ့ေုတ် သီးသန ့အ်ေေဲြ့ျား၏ နုိင်ငံရေး
ရတာင်းေုိြှုြျားကုိ ရစ့ရစာ်ြှုမပုေန်တုိထ့က် ကျ ိုး
ရြကာင်းသင့် ေန်းစစ်ရလ့လာြှုြျား လုပ်ရောင်ေန်
နှင့် လက်ရတေက့ျရသာ ရမေေှင်းြှုြျားကုိ ေှာရေေေန် 
ဦးစားရပးရလ့ေိှပါသည်။ 

 ေန်ကုန်-အရမြစုိက်ြူဝါဒရေးော ရလ့လာြှု
ေုိင်ော အေေဲအ့စည်းတစ်ြုြှ သုရတသီတစ်ဦးကြူ 
“(အစုိးေထံတေင်) အြကံဉာဏ်သစ်ြျား ြေိှရတာ့ဘဲ 
အြကံဉာဏ်ရောင်းြျား အားလံုးမေင့်သာလည်ပတ်
ရနသည်ကုိ ရတေေိှ့ေမပီး ယင်းတုိသ့ည် ညစ်ပတ်ရန
ရသာရေထဲတေင် ကူးရနသူြျားနှင့် အလားသဏ္ဍာန်
တူသည်” ေု ေှင်းမပြဲ့ပါသည်။၆၀၀ လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ 
မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေး မပုလုပ်ရနသည့် အြျိန်ြျ ိုးတေင် 
အထူးသမေင့် အြကံဉာဏ်သစ်ြျား လုိအပ်ပါသည်။ 



စစ်အုပ်ြျုပ်ရေးကာလြျားအတေင်း ြျြှတ်ြဲ့ရသာ 
လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်ြျားသည် တင်းကျပ်သည့် လံုမြုံ ရေး
ရြကာင့်မပည်သူလူထုအတေက် လံုမြုံ ရေးနှင့် တေား
ြျှတရေး စုိးေိြ်ြကင်း မေစ်ြှုြျားကုိရမေေှင်းနုိင်စေြ်း 
နည်းပါးြဲ့သည်။

 ထုိကိစ္စြျားကုိ သုရတသန လုပ်ရောင်ော၌ 
မြန်ြာမပည်တေင် ရနထုိင်မပီး မြန်ြာနုိင်ငံအရြကာင်း 
နားလည်သည့် လေတ်လပ်ရသာ သုရတသီြျားမေင့်ေေဲ ့

စည်းထားသည့်အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် ပညာေှင်ြျားက 
ရောင်ေေက်ေန် အရေးကကီးပါသည်။ ထုိသုိရ့သာ 
သုရတသီြျားက ရဒသသံုးဘာသာစကားမေင့် တုိက်
ရုိက်ရေးသားကာ နုိင်ငံတေင်းေိှ ဌာရနပညာရေး၊ ယဉ်
ရကျးြှု၊ ေေံ မ့ေိုးရေးအတေက်လည်း အကူအညီရပးနုိင်
ပါသည်။ ြူဝါဒရေးော ရလ့လာြှုေုိင်ော အေေဲအ့စည်း
ြျားအရနမေင့် ဒီြုိကရေစီစနစ် ထေန်းကားြှုနုနယ်
ရသးြျိန် ကာလ၊ ရေေးရကာက်ြံ အေပ်သားြျားအရပါ် 
ရြျှာ်လင့်ြျက်ြျား ကကီးြားရနရသာကာလ၊ အစုိးေ

ရိုက်တာ သတင်းရထာက် ရကျာ်စိုးဦးအား 
စီေင်ြျက်ြျအမပီး အင်းစိန်ရထာင်ြှ 
ထေက်ြောလာစဉ်၊ 
ေန်ကုန်၊ မြန်ြာ။ ၃ စတ်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၈။
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အောေိှြျားအရနမေင့်လည်း အရတေအ့ြကုံ နှင့် အေည်
အြျင်းြျား နုနယ်ရသးသည့် အရနအထားတေင် အထူး
အရေးပါရသာ အြန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ရနသည်။ လုပ်

ငန်းတာဝန်ြျား ြျားမပား၍အရသး
စိတ် သုရတသနမပုလုပ်ေန်နှင့် 
ြိြိကုိယ်တုိင်ရလ့လာေန် အြျိန်
ြရပးနုိင်ရသာ လွှတ်ရတာ်ကုိယ်
စားလှယ်ြျားနှင့် ဌာနေုိင်ောြျား
ကုိသူတုိ၏့ ကျွြ်းကျင်ြှုနှင့် ဗေု
သုတြျား ြျှရဝရပးေန် သူတုိကုိ့ 
ေိတ်ရြါ်နုိင်ပါသည်။ 

      မြန်ြာနုိင်ငံတေင် ြူဝါဒ
ရေး ော ရလ့ လာ ြှု ေုိ င် ော အ ေေဲ ့
အစည်းြျား ဒါဇင်နှင့်ြျီ၍ေိှမပီး 
ယင်းတုိအ့နက် အြျားစုြှာ ၂၀၁၁ 
ြုနှစ်ရနာက်ပုိင်းတေင် ရပါ်ရပါက်
လာမြင်းမေစ်သည်။ ယင်းတုိတ့ေင် 
နုိင်ငံရတာ်အစုိးေနှင့် ေက်စပ်
ရနရသာ အေေဲအ့စည်းြျားလည်း 
ပါဝင်သည်။ ဥပြာ တပ်ြရတာ်

နှင့်ေက်စပ်သည့် ရသနင်္ဂ ြောဗျူောရလ့လာရေး
အေေဲ ့၊ နုိင်ငံမြားရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် နီှးနွှယ်ရသာ 
မြန်ြာနုိင်ငံ ြောဗျူောနှင့် နုိင်ငံတကာရလ့လာရေး
အေေဲ ့ စသည်တုိ ့ မေစ်ပါသည်။ အြျ ိုးသား ဒီြုိကရေစီ
အေေဲြ့ျုပ်နှင့် နီှးနွှယ်ရသာ Renaissance Institute 
နှင့် Bayda Institute တုိလ့ည်း ေိှပါသည်။

 မြန်ြာနုိင်ငံေိှ လေတ်လပ်ရသာ ြူဝါဒရေးော 
ရလ့လာြှုေုိင်ော အေေဲအ့စည်းြျားတေင် တရကာင်း 
နုိင်ငံရေး ရလ့လာြှုအေေဲ ့၊ မြန်ြာ့ြောဗျူောနှင့် 
ြူဝါဒရလ့လာရေး အင်စတီကျု ၊ မပည်သူြူ့ဝါဒအတေက် 
သံလေင်အင်စတီကျု (the Salween Institute for 
public policy)၊ မငိြ်းြျြ်းရေးနှင့် လံုမြုံ ရေးေုိင်ော 
မြန်ြာအင်စတီကျု၊ (အမြား) မြန်ြာမငိြ်း ြျြ်းရေးနှင့် 
လံုမြုံ ရေးေုိင်ော ရလ့လာရေးအင်စတီကျု၊ တုိင်းေင်း
သားလူြျ ိုးရေးော သုရတသနအသင်း၊ ေန်ကုန်နုိင်ငံ 
ရေးသိပ္ပရံကျာင်းနှင့် ပေင့်လင်းမြန်ြာရေှရ့ောင်စသည့် 
အေေဲအ့စည်းြျားအမပင် တမြားအေေဲအ့စည်းြျားစော 
ေိှပါသည်။

 ထုိြူဝါဒရေးော ရလ့လာြှုေုိင်ော အေေဲ ့
အစည်းြျား၏ ဗေုိမပုသည့် အြန်းကဏ္ဍြှာ အရထာက်
အထား ြုိင်လံုြှုအရပါ် အရမြြံရသာ ြူဝါဒြျား 
ြျြှတ်ရေးအတေက် သုရတသနလုပ်ငန်းမေင့် အရထာက်
အကူမပုရပးရေးတုိ ့ မေစ်ပါသည်။ ယင်းတေင် လက်ေိှ
ြူဝါဒြျား၏ သက်ရောက်ြှုအရပါ် သက်ရသအရထာက်
အထားြျား စုရောင်းမြင်းတုိ ့ပါဝင်ပါသည်။ ဥပြာ - 
နြူနာလူတစ်စုအရပါ် ြည်သုိရ့သာ သက်ရောက်ြှု
ေိှသည်ကုိ ေန်းစစ်ရလ့လာမြင်းတုိ ့ မေစ်ပါသည်။ 
ယင်းတုိက့ ကိစ္စေပ်တစ်ြုအရပါ် လူထူသရဘာထား၊ 
အမြင်ြျားနှင့် လုပ်ေပ်ြျားကုိ စစ်တြ်းရကာက်ယူ
ပါသည်။ မြန်ြာနုိင်ငံနှင့် အလားတူသည့် တမြားနုိင်ငံ
ြျားြှ နြူနာြျားနှင့်လည်း နိှင်ုးယှဉ်ရလ့လာြှုကုိ မပု
လုပ်ပါသည်။ ြည်သည်က အလုပ်မေစ်သည်နှင့် ြည်
သည်က အလုပ်ြမေစ်သည်ကုိ နားလည်နုိင်ေန်အသစ်
ရသာ ရောင်ေေက်ြျက်ြျားနှင့် မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု 
လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကုိလည်း ယင်းတုိက့ ရစာင့်ြကည့် 
ရလ့လာနုိင်ြကပါသည်။ အစုိးေဌာနြျားသည် သီးသန ့် 
မေစ်ရသာ လုပ်ငန်းြျားကုိ လေတ်လပ်စော ရစာင့်ြကည့်
ြှုမပုနုိင်ေန်နှင့် ြိတ်ေက်ရောင်ေေက်ေန် အလားအလာ
ြျားေိှပါသည်။  

 သုရတသနလုပ်ငန်းအမပင် မြန်ြာနုိင်ငံေိှ 
ြူဝါဒရေးောရလ့လာြှုေုိင်ော အေေဲအ့စည်းြျားသည် 
အစုိးေ၊ အစုိးေ ြေုတ်ရသာအေေဲအ့စည်းြျား၊ တစ်သီး
ပုဂ္ဂလြျားအြကား အလေတ်သရဘာ ရတေေံု့ရေေးရနေး
နုိင်ေန် စီစဉ်ရပးရသာရြကာင့် အြျင်းြျင်းြကား  ရလ့
လာြေင့်ြျားလည်း ေေိှနုိင်ပါသည်။ ယင်းတုိသ့ည် 
အစုိးေအောေိှြျား၊ နုိင်ငံရေးပါတီြျား သုိြ့ေုတ် မငိြ်း
ြျြ်းရေးရစ့စပ်ညေနိှိင်ုးသူြျားကုိ အုပ်ြျုပ်ြှုအတေက် 
အဓိကကျရသာ သင်တန်းြျား တစ်ကကိြ်တည်း 
အမပတ်ရပးမြင်း၊ ဘာသာေပ်အလုိက် သင်တန်းြျား 
ေေင့်လှစ်ရပးမြင်း သုိြ့ေုတ် စဉ်ေက်ြမပတ် နည်းမပ
ရပးမြင်း စသည့်နည်းလြ်းြျားမေင့် ရောင်ေေက်ရပး
ပါသည်။ အစုိးေနှင့် တေားဝင် ြျိတ်ေက်ထားရသာ 
အေေဲအ့စည်းြျား သုိြ့ေုတ် ြုိင်ြာရသာ ကေန်ေက်ေိှ
မပီးလေတ်လပ်ရသာ အေေဲအ့စည်းြျားသည် အြျား
မပည်သူ ပေင့်ပေင့်လင်းလင်း ြေနုိင်သည့် သတင်း
အြျက်အလက်ြျားကုိလည်း ေေိှနုိင်ြကမပီး မပည်သူ
ြျားထံ မပန်လည်အရြကာင်းြကားရပးြကသည်။

 
ထုိကိစ္စြျားကုိ 

သုရတသန 
လုပ်ရောင်ော၌ 
မြန်ြာမပည်တေင် 

ရနထုိင်မပီး 
မြန်ြာနုိင်ငံအရြကာင်း 

နားလည် သည့် 
လေတ်လပ်ရသာ 

သုရတသီြျားမေင့် ေေဲစ့ည်း
ထားသည့်အေေဲအ့စည်း

ြျားနှင့် ပညာေှင်ြျားက 
ရောင်ေေက်ေန် အရေး 

ကကီးပါသည်။      

 

၁၃၄



 တြျ ိုရ့သာ ြူဝါဒရေးောရလ့လာြှုေုိင်ော 
အေေဲအ့စည်းြျားသည် မပည်သူလူထု အသိပညာရပး 
လှုပ်ေှားြှုြျားတေင် ပါဝင်ြကသည်။ ဥပြာ မြန်ြာ့
ြောဗျူောနှင့် ြူဝါဒရလ့လာရေး အင်စတီကျု
သည်ရြါင်းစဉ်အြျ ိုးြျ ိုးအရပါ် ပညာေှင်စကားဝုိင်း
ြျားမပုလုပ်မပီး ထုိရေေးရနေးြျက်ြျားကုိ ရုပ်မြင်သံ
ြကားြှတစ်ေင့် စီစဉ်ထုတ်လွှင့်ရပးပါသည်။ မြန်ြာ
သုရတသီတစ်ဦးကြူ “ဗေုသုတြေိှရသာ မပည်သူ
ြျားရနထုိင်သည့် နုိင်ငံတေင် ဒီြုိကရေစီသည် 
အန္တောယ်ကကီးသည်” ေု ေုိပါသည်။၆၀၁ ယံုြကည်ေ
ရသာသတင်းအြျက်အလက်ြျား ရပးမြင်း၊ လံုမြုံ
ရေးမပဿနာြျားကုိ နည်းစနစ်ကျကျ ပညာတတ်
ြျားက သံုးသပ်ထားရသာ အြျက်ြျားနှင့် ပုိြုိထဲထဲ
ဝင်ဝင် ပါဝင်ရောင်ေေက်ေန် တေန်းအားရပးမြင်း၊ 
သင့်ရလျာ်သည့် တံုမ့ပန်ြှု မပုလုပ်ရစမြင်းတုိသ့ည် 
အြုန်းစကားြျား လွှြ်းြုိးရနမပီး ဘာသာတစ်ြု၊ 
လူြျ ိုးတစ်စုကုိ လံုမြုံ ရေးအေ မြိြ်းရမြာက်ရနသည်
ေုတံေိပ်တပ်ြံရနေရသာ အရနအထားတေင် အထူး
သမေင့် အရေးကကီးသည်။

 ြူဝါဒရေးောရလ့လာြှုေုိင်ော အေေဲအ့စည်း
ြျားြှ အင်တာဗျူးရမေေုိသူြျားကြူ လက်ေိှအစုိးေ 
သုိြ့ေုတ် စစ်တပ်သည် မပင်ပြှ အြကံဉာဏ်ြျားကုိ 
လက်ြံြှု အားနည်း၍ ပိတ်ပင်ထားလျက်ေိှမပီး ယင်း
တုိဩ့ဇာလွှြ်းြုိးနုိင်ေန် ြက်ြဲရြကာင်း  ရမပာြကား
ြကသည်။ အစုိးေအတေင်း ပုိြုိြုိင်ြာသည့် ြူဝါဒယဉ်
ရကျးြှု ေက်လက်ေေံ မ့ေိုးမြင်း၊ ထုိသုိရ့သာ အေေဲ ့
အစည်း တည်ေိှရနမြင်းနှင့် ကျစ်လစ်မပီး ပညာေှင် 
ေန်ရသာ အေေဲအ့စည်းြျား ေိှရနမြင်းသည် ဤအရမြ 
အရနကုိ တစ်ြျိန်ြျိန်၌ ရမပာင်းလဲနုိင်ြည် မေစ်ပါ
သည်။

၅.၄ 
လေတ်လပ်ရသာ 
သတင်းြီဒီယာ

 သတင်းြီဒီယာသည် ြည်သုိပ့င်ေုိရစ လံုမြုံ
ရေးကဏ္ဍအရပါ် မပည်သူြျား၏ထိန်းြျုပ်ကကီးြကပ်

စီြံြှုေေိှနုိင်ေန် ပ့ံပုိးရပးရသာ အရေးကကီးေံုးရသာ 
အေေဲအ့စည်းအမေစ် တည်ေိှရနပါသည်။ စစ်တပ်၊ ေဲနှင့် 
တေားရေးကဏ္ဍေုိင်ော လုပ်ငန်းြျားအရပါ် လေတ်
လပ်ရသာ သတင်းြီဒီယာ လွှြ်းမြုံ ြှုေိှမြင်းသည် မပည်
သူြျားအရနမေင့် ေင်ေုိင်ရနေရသာ လက်နက်ကုိင် 
ပဋိပက္ခြျားနှင့် ောဇဝတ်ြှုြျား ဘယ်အြျိန်၊ ဘာ
ရြကာင့်၊ ဘယ်လုိ ေင်ေုိင်တုိက်ြုိက်ရနသည်နှင့် ကုိင်
တေယ်ရမေေှင်းရန သည်အစေိှသည်တုိကုိ့ သိေိှနား
လည်ြှု ရပးစေြ်းနုိင်ြည် မေစ်သည်။ ယင်းသည် မပည်
သူြျားအတေက် လုပ်ရပးသည် ေုိသည့် လုပ်ငန်းြျား
တေင် အြျားမပည်သူ၏ ပ့ံပုိးြှုေေိှရစေန်နှင့် မပည်သူ
ြျားက သရဘာြတူညီရသာအြါြျားတေင်လည်း ယင်း
တုိအ့ရနမေင့် သရဘာထားထုတ်ရော် နုိင်ေန်တုိ ့
အတေက် ြေိှြမေစ် လုိအပ်ပါသည်။

 လေတ်လပ်စော ထုတ်ရော်ြေင့်ေရသာ သတင်း
ြီဒီယာသည် ြတေားရသာ လုပ်ေပ်ြျားနှင့် အဂတိ
လုိက်စားြှုြျားကုိ စစ်ရေး၍ အလေယ်တကူ ထိန်းြျုပ်
နုိင်ရစေန် အစုိးေနှင့်လူထုအား အြှားြျားရောင်
ေေက်မြင်း သုိြ့ေုတ် သံသယမေစ်ေေယ် လုပ်ေပ်ြျားကုိ 
ပံုြှန်သတင်းြျား ရပးပုိေ့ာတေင် အရထာက်အကူမပု 
ရပးနုိင်ပါသည်။ သတင်းြီဒီယာသည် မပည်သူတုိ ့ 
ရပးရောင်ေသည့် အြေန်ရငေြျားမေင့် ယာဉ်ြျား၊ လက်
နက်ြျားနှင့် ပစ္စည်းကိေိယာြျားအတေက် အသံုးမပုရန 
ြှုြျားကုိ အြျက်အလက်ြျားမေင့် မပည်သူတုိကုိ့ အသိ
ရပးရနပါသည်။ ဤပံုစံမေင့် သတင်းတင်မပမြင်းသည် 
ြဲေန္ဒေှင်တုိ၏့ ေံုးမေတ်ြျက်ြျားနှင့် တစ်ြျိန်တေင် 
ရေေးရကာက် တင်ရမြောက်ြံေရသာ နုိင်ငံရေးသြား
ြျား၏ မပည်သူအ့ကျ ိးု ရောင်ေေက်လာရစေန်တုိအ့တေက် 
သတင်းြီဒီယာက အကူအညီရပးသည်။

 လံုမြုံ ရေးေုိင်ော အာဏာပုိင်ြျားအရနမေင့်
လည်းသတင်းြီဒီယာနှင့် ပူးရပါင်းရောင်ေေက်မြင်း
မေင့်အကျ ိုးြျားစော မေစ်ထေန်းနုိင်သည်။ မပင်းထန်သည့် 
ောဇဝတ်ြှုြျားအရပါ် မပည်သူတုိ၏့ ရော်ြသရပးြှု
သည် ြျက်မြင်သက်ရသြျားရေှသုိ့ ့ထေက်ရပါ်လာရစ
ေန်အသံုးြျနိင်ုမပီး အရထာက်အကူ မပုနုိင်ရသာ
သတင်းအြျက်အလက်ြျားရပးေန် ြြကာြဏအား
ရပးကူညီြှု ေေိှနုိင်ပါသည်။ လံုမြုံ ရေးတပ်ေေဲြ့ျား၏ 
လူထုပံုေိပ်ကုိ ပံုရော်ရပးောတေင် သတင်းြီဒီယာကုိ 
အသံုးမပုနုိင်မပီး ယံုြကည်ြှုတည်ရောက်ေန်နှင့် တပ်

၁၃၅လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် အြျားမပည်သူ၏ ထိန်းရကျာင်းကကီးြကပ်ြှုနှင့် လက်တေဲရောင်ေေက်ြှု 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

သားသစ်ြျားကုိ ေေဲရောင်ေန် တုိအ့တေက်လည်း 
ကူညီရပးနုိင်ပါသည်။၆၀၂

 နာြည်ကကီး မြန်ြာသတင်းစာြှ အယ်ဒီတာ
နှစ်ဦး၏ ရမပာြကားြျက်အေ မပည်သူလူထုသည် 
စစ်တပ်နှင့် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍတုိ၌့ စိတ်ဝင်စားြှုြျား
ေိှသည့်အတေက် သတင်းြီဒီယာြျားသည် အထူး
သမေင့် ယင်းကိစ္စြျားတေင် ရေးသားသတင်းပုိမ့ြင်းကုိ
ကကိုးပြ်းအားထုတ်လျက် ေိှပါသည်။ တမြားသတင်း
ရထာက်တစ်ဦးကလည်း ထုိသုိမ့ပည်သူ လူထုအတေက် 
သတင်းအြျက်အလက်ြျား ရေးသားတင်မပရပးမြင်း
သည် အာဏာေှင်စနစ်ြှ အကူးအရမပာင်းကာလ 
အတေင်းတေင် အလေန်အရေးပါရြကာင်း ေုိြဲ့ပါသည်။ 
အြျိန်ြျားစောတေင် သတင်းြီဒီယာကုိ သတင်းအြျက်
အလက်ြျား ရပးေန်ထက် စိတ်ပုိင်းေုိင်ော စစ်ေင်
ရေးအမေစ် ကာလြကာေှည်စော အသံုးမပုြဲ့ ြကရြကာင်း
လည်းေှင်းမပြ့ဲသည်။၆၀၃ ၂၀၁၁ ြုနှစ် ြတုိင်ြီအထိ အစုိးေ
သတင်းစာြျား၌ ရမြရအာက်သတင်းြီဒီယာ အေေဲ ့
အစည်းြျားနှင့် နုိင်ငံမြားြီဒီယာတုိ၏့ သတင်းအေင်း
အမြစ်ြျားကုိ “အြုန်းပေားရစရသာ ေန်သူြျား” အမေစ် 
အြည်းရောင်စာလံုးြျားမေင့် ပံုြှန်သတင်း အရနမေင့် 
ထင်ထင်ေှားေှား ထည့်သေင်းရော်မပြဲ့သည်။ စစ်တပ်
အောေိှြျားသည်သာလျှင် လံုမြုံ ရေးကိစ္စြျား၌ အြှန် 
တေားကုိသာ သိရသာသူြျားမေစ်ရြကာင်း၆၀၄ ပံုြှန်ရမပာ
ေုိရနရသာ်လည်း ယြုအြါ ထုိအရြကာင်းအော
ြျားကုိ အရြကာင်းအောြျ ိုးြျ ိုး ရှုရထာင့်အေံုေံုမေင့်
လည်းလေတ်လပ်စော ထုတ်ရဝရနမပီ မေစ်သည်။ 

 လံုမြုံ ရေးနှင့် တေားစီေင်ရေး ကိစ္စြျားကုိ 
ထိရောက်စော သတင်းေယူြှုြျ ိုးသည် ရအာက်တေင်
ရော်မပြည့် အရြကာင်းအော နှစ်ေပ်အရပါ်တေင်ြူ
တည်သည်။ ပထြအြျက်ြှာ သတင်းြီဒီယာြျား
အရနမေင့် သက်ေုိင်ော အေေဲအ့စည်းြျား၏ ရောင်
ေေက်ြှုနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းြျားကုိ လေတ်လပ်
စောထုတ်ရဝြေင့်ေေန်သာ မေစ်သည်။ ဒုတိယ အြျက်
ြှာသတင်းရထာက်ြျားသည် ယံုြကည်စိတ်ြျေရသာ 
သတင်းအေင်းအမြစ်ြျားြှ သတင်းအြျက်အလက်
ြျားကုိ အလေယ်တကူ ေေိှနုိင်မြင်းနှင့် လံုမြုံ ရေးစစ်
ေင်ရေးြျားရြကာင့် ထိြုိက်ြံေရသာ မပည်သူြျား
နှင့်အေုိပါ ရဒသြျားသုိ ့ သေားရောက်သတင်း ေယူ
ြေင့်ေေိှရေးတုိ ့မေစ်သည်။

 ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှ စတင်၍ အေုိပါနယ်ပယ် 
နှစ်ြုစလံုးတေင် သိသိသာသာ တုိးတက်ြဲ့ မပီး မပည်သူ
ြျားအြကား အသိပညာ ဗေုသုတေေိှြှု အေင့်
သည်လည်း သိသိသာသာ တုိးတက်လာြဲ့ပါသည်။ 
ထုိရြကာင့် ရနာင်လာြည့် ြျ ိုးေက်အတေက် လံုမြုံ
ရေးကိစ္စြျားတေင် တုိက်ရုိက်ြျိတ်ေက်ြေင့် ပုိြုိေေိှရစ
သည်။ သုိရ့သာ် ေယ်စုနှစ်ြျားစော အုပ်ြျုပ်ြဲ့သည့် 
စစ်အုပ်ြျု ပ်ရေး၏ လံုမြုံ ရေး အရလ့အကျင့်ြျားသည် 
ေလဒ်တစ်ြုအမေစ် ကကီးြားရသာ ကန ့သ်တ်ြှုြျား 
ကျန်ေိှရနရသးသည်။ စာနယ်ဇင်းသြားြျားနှင့်ထုတ်
ရဝသူြျားကုိ တေားစေဲေုိြှုြျားမေင့် ပစ်ြှတ်ထားမြင်း
အားမေင့် စစ်တပ်သည် လူအ့ြေင့်အရေး ြျ ိုးရောက်
ြှုြျားကုိ ေံုးကေယ်ေန် ကကိုးစားရနသည်။ ြီဒီယာနှင့် 
ပုိြုိထိရတေေ့က်ေံြှုြျား ေိှရသာ်လည်း ယင်း၏လုပ်
ရောင်ြှုအြျားစုနှင့် ပတ်သက်၍ အလေန်အြင်းလျှ ို ့
ဝှက်ထားေဲ မေစ်သည်။

ြီဒီယာလေတ်လပ်ြေင့်

 မြန်ြာနုိင်ငံတေင် ၁၉၆၂ ြုနှစ်ြတုိင်ြီက 
အားရကာင်း၍ လေတ်လပ်ရသာ ပံုနိှပ်ြီဒီယာတစ်ြု 
ေိှြဲ့ရသာ်လည်း ဦးရနဝင်း အစုိးေလက်ထက်တေင် 
လံုးဝေျက်သိြ်းြဲ့သည်။ ၂၀၀၀ မပည့်နှစ်ြျားအတေင်း 
လေတ်လပ်ရသာ သတင်းစာြျား ရပါ်ရပါက်လာြဲ့
ရသာ်လည်း ထုတ်ရဝမြင်းြမပုြီ အကကီးအကျယ်  
ေင်ောမေတ်ရတာက်မြင်းကုိ မေတ်သန်းြကေပါသည်။ 
အထူးသမေင့် လက်နက်ကုိင် ပဋိပက္ခြျား သုိြ့ေုတ် 
စစ်ရေးကိစ္စြျားနှင့် ပတ်သက်ရသာ သတင်းအြျက်
အလက်ြျားသည် ေင်ောမေတ်ရတာက်မြင်း ြံေ
ရလ့ေိှကာ ထုိသတင်းြျားကုိ အစုိးေ၏ တေားဝင်
အေင်းအမြစ်ြှ ထုတ်မပန်ြှသာ ေေိှနုိင်ပါသည်။ ထုိ
ကာလတစ်ရလျှာက် မပည်နှင်ဒဏ် ြံထားေရသာ 
ြီဒီယာြျားသည် ေှင်သန်လာနုိင်ြဲ့ရသာ်လည်း ယင်း
တုိကုိ့ လက်လှြ်းြီေန် ြက်ြဲကာ သံုးစေဲသူြျားြှာ 
အာဏာပုိင်ြျား၏ မပင်းထန်ရသာ ဒဏ်ြတ်ြှု ြံေ
နုိင်သည့် အန္တောယ် ေိှရစနုိင်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှစ၍ သြ္မတ ဦးသိန်းစိန်က 
စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းရပါ် ရမေရလျှာ့ရပးြဲ့ မြင်းသည် 
ထုိးရောက်ြှု တစ်ြုမေစ်ြဲ့ပါသည်။ ပထြရမြလှြ်း
တစ်ြုအမေစ် စစ်တပ်ေုိင်ော ကိစ္စေပ်ြျား ဥပြာ 

၁၃၆



ကရလးစစ်သားြျား တေားဝင်လွှတ်ရပးမြင်းကဲ့သုိ ့
ရသာပုိြုိပေင့်လင်းသည့် သတင်းအြျက်အလက်ြျား
ကုိတေားဝင် မေန ့ရ်ဝရပးြဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ြုနှစ် 
ဩဂုတ်လတေင် ထုတ်ရဝြှုြမပုြီ ေင်ောမေတ်
ရတာက်မြင်းကုိ လံုးလံုးေျက်သိြ်းလုိက်မပီး ရနာက်
တစ်နှစ်တေင်လည်း စာရပစိစစ်ရေးနှင့် ြှတ်ပံုတင်ဌာန
ကုိလည်း အမပီးအပုိင် ေျက်သိြ်းလုိက်သည်။ မပည်ပ
ရောက်ြီဒီယာအေေဲအ့စည်းမေစ်ရသာ ဒီြုိကေက်တစ်
မြန်ြာ့အသံသည် ၂၀၁၂ ြုနှစ်တေင် မြန်ြာနုိင်ငံ
အတေင်းသုိ ့ မပန်လည်ရောက်ေိှလာမပီး မပည်တေင်း၌ 
လုပ်ငန်းြျား လည်ပတ်ရောင်ေေက် လာနုိင်ြဲ့သည်။ 
အရေးပါရသာ ဥပရဒြျားမေစ်သည့် ၂၀၁၃ ြုနှစ်
တေင်ေက်သေယ်ရေးဥပရဒအပါအဝင် ၂၀၁၄ ြုနှစ်
တေင်သတင်းြီဒီယာဥပရဒနှင့် ပံုနိှပ်မြင်းနှင့် ထုတ်ရဝ
မြင်းလုပ်ငန်း ဥပရဒကုိ မပဋ္ဌာန်းမြင်းနှင့် မပင်ေင်မြင်း
ြျားမပုလုပ်နုိင်ြဲ့သည်။ အထူးသမေင့် ၂၀၁၄ ြုနှစ်
ကာလြျားတေင် ရဒတာနှင့် ြျိတ်ေက်နုိင်သည့်လက်
ကုိင်ေုန်းြျား တစ်ေုန်ထုိး ြျားမပားလာသည်နှင့်အြျှ 
လူြှုြီဒီယာ (Social Media) သံုးစေဲြှုသည် လည်း 
မြင့်တက်လာြဲ့သည်။

 ဤရမပာင်းလဲြှု၏ ေလဒ်ြျားသည် တုိင်းတာ
ေန်ြက်ြဲရသာ်လည်း ရမပာင်းလဲြှုြတုိင်ြီနှင့် ရမပာင်း
လဲြှုအမပီးတေင် နုိင်ငံအတေင်း ရနထုိင်ြကသည့် ြည်
သည့်အေေယ်ရောက်သူြေုိ သိသိသာသာ ြံစားရတေ ့
ြကုံ နုိင်ြကပါသည်။ ယြုအြါတေင် ပုဂ္ဂလိကရနစ့ဉ်
သတင်းစာြျားအမပင် ပုဂ္ဂလိက ရေဒီယုိနှင့် တီဗီသတင်း
ဌာနြျားစော ရပါ်ရပါက်လာပါသည်။ ယင်းတုိသ့ည် 
စစ်ေင်ရေးြျားနှင့် ကာကေယ်ရေးပစ္စည်း ဝယ်ယူြှု
ြျား၊ ေဲတပ်ေေဲြ့ျား၏ ရအာင်မြင်ြှုြျားနှင့် လေဲြှား
ရသာရောင်ေေက်ြှုြျား၊ အကျဉ်းရထာင် စီြံြန ့ြ်ေဲ
ရေးကိစ္စြျားနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းြျား တင်မပြက
သည့်အမပင် တမြားအရြကာင်းအောြျားကုိလည်း 
တင်မပြကပါသည်။ ထုိသတင်းြျားတေင် ပေင့်လင်းစော 
ကုိးကားထားရသာ သတင်းအေင်းအမြစ်ြျားတေင် 
အမေစ်အပျက်ြျားနှင့် တုိက်ရုိက်ပတ်သက်သည့် သာ
ြန်လူြျား၊ လေတ်လပ်ရသာ ရလ့လာသံုး သပ်သူြျား၊ 
အစုိးေ ေန ့က်ျင်ရေး လှုပ်ေှားရောင်ေေက်သူြျား၊ 
အစုိးေ၏ ရမပာရေးေုိြေင့်ေိှသူြျား၊ တုိင်းေင်းသား 
လက်နက်ကုိင် အေေဲအ့စည်း ရြါင်းရောင်ြျားနှင့် 
မြန်ြာ့စစ်တပ်ြှ ဗုိလ်ြျုပ်ြျား၏ ရမပာေုိြျက်ြျား

ပါဝင်သည်။ စာေတ်ပေိသတ်ြျားသည် ၂၀၁၁ ြုနှစ် 
ြတုိင်ြီကထက် ဤကိစ္စြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယရန ့
အြျိန်တေင် ပုိြုိသိေိှလာြကသည်။

 သုိရ့သာ် စစ်တပ်သည် တြျ ိုကိ့စ္စေပ်ြျားနှင့် 
ပတ်သက်၍ သတင်းရေးသား တင်မပမြင်းြျားကုိ 
အလေန်အြင်း အထိအြုိက်ြြံြှုြျား ကျန်ေိှရနရသး
သည့်အမပင် လေတ်လပ်စော သတင်းရေးသား တင်မပြှု
ြျားကုိ အြျ ိုးြျ ိုးရသာ 
ဥပရဒြျားကုိ အသံုးမပု၍ 
နိှြ်နင်းြှုြျား မပုလုပ်ရန
သည်။ အထူးသမေင့် NLD 
အာ ဏာ ေ လာ မပီး သ ည့်
ရနာ က် ပုိ င်း တေ င် စုိး ေိ ြ်
ရြကာင့်ြကြှုအရမြအရန
တစ်ေပ်ကုိ ေန်တီးရပးရသာ
ရြကာင့် အယ်ဒီတာြျား
သည် သူတုိ၏့ဝန်ထြ်းြျား
ကုိသတင်းြျား ရေးသားော
တေင်တြျ ို မ့ပဿနာြျားြှ
ကင်းရဝးရစေန် သတိကကီး
စောတင်မပြကေန် ေိအားရပး
ြှုြျား ေိှလာသည်။၆၀၅ အထိအြုိက်ြြံရသာ မပဿနာ
ြျားတေင် စစ်တပ်၏ လူအ့ြေင့်အရေးြျ ိုးရောက်ြှု 
(အထူးသမေင့် အြျ ိုးသား လံုမြုံ ရေးနှင့်ေုိင်ရသာ 
အရြကာင်းအောြျား) နှင့်အေင့်မြင့် စစ်တပ်အောေိှ
ကကီးြျား၏ အဂတိလုိက်စားြှုြျားကုိ တင်မပမြင်းတုိ ့
ပါဝင်သည်။ စင်စစ်အြျ ိုဥ့ပရဒသစ်ြျားသည် စာနယ်
ဇင်းသြားြျားကုိ အရေးယူ ဒုက္ခရပးေန်အတေက် 
အသံုးြျမြင်း သုိြ့ေုတ် စာနယ်ဇင်းသြားြျားအရပါ် 
တလေဲအသံုးြျြှုြျား မပုလုပ်ေန်တုိမ့ေစ်သည်။ အထူး
သမေင့် ေက်သေယ်ရေးဥပရဒ၏ အသရေေျက်ြှု ပုဒ်ြ 
(၆၆ ဃ)၆၀၆ မေစ်မပီး ထုိရအာက်တေင် ၂၀၁၃ ြုနှစ်ြှ 
စ၍ အသရေေျက်ြှုရပါင်း (၂၀၀) ရကျာ်ေေင့်လှစ်ြဲ့
ကာအြျားစုြှာ စစ်တပ်အောေိှြျားက စေဲေုိမြင်းြျား 
မေစ်သည်။၆၀၇

 အသရေေျက်ြှုပုဒ်ြြျား ပါဝင်သည့် တမြား
ဥပရဒ (၅) ြုေိှော ယင်းတုိသ့ည် အသရေေျက်ြှု၏ 
အဓိပ္ပာယ် ေေင့်ေုိမြင်း အားနည်းသကဲ့သုိ ့ ရောင်းပါး
ြျားရေးသားောတေင် ရော်မပရသာ ထင်မြင်ယူေြျက်

စစ်တပ်သည် 
တြျ ိုကိ့စ္စေပ်ြျားနှင့် 
ပတ်သက်၍ သတင်းရေးသား
တင်မပမြင်းြျားကုိ အလေန်အြင်း 
အထိအြုိက်ြြံြှုြျား 
ကျန်ေိှရနရသးသည့်အမပင် 
လေတ်လပ်စော သတင်းရေးသား 
တင်မပြှုြျားကုိ အြျ ိုးြျ ိုးရသာ 
ဥပရဒြျားကုိ အသံုးမပု၍ 
နိှြ်နင်းြှုြျား မပုလုပ်ရနသည်။
 

၁၃၇လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် အြျားမပည်သူ၏ ထိန်းရကျာင်းကကီးြကပ်ြှုနှင့် လက်တေဲရောင်ေေက်ြှု 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ြျား သုိြ့ေုတ် ြည်သည့် သတင်းအြျက်အလက်က 
ြှန်ကန်သည်ေုိသည့် အြျက်ြျားကုိ ရသြျာထည့်
သေင်းစဉ်းစားမြင်းြျ ိုးလည်း ြေိှရပ။၆၀၈ စစ်ရေးကိစ္စေပ်
ြျားနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းရထာက်ြျားနှင့် သတင်း
ရပးပုိသူ့ြျားကုိ စေြဲျက်တင်သည့် တမြားဥပရဒြျားြှာ 
ောဇသတ်ပုဒ်ြ၊ နုိင်ငံရတာ်လျှ ိုဝှ့က်ြျက်ဥပရဒ၊ ရလ
ယာဉ်အက်ဥပရဒနှင့် ြတေားအသင်းအေေဲ ့ အက်ဥပရဒ 
အစေိှသည်တုိကုိ့ အသံုးမပ ြုကသည်။၆၀၉ လတ်တရလာ
အထင်ေှားေံုးမေစ်ရသာ အြှုြှာ ရုိက်တာ သတင်း
ရထာက်နှစ်ဦးမေစ်ရသာ ဝလံုးနှင့် ရကျာ်စုိးဦးအြှုမေစ်
မပီးသူတုိသ့ည် တပ်ြရတာ်ြှ အေပ်သား ရုိေင်ဂျာ 
(၁၀) ဦးကုိ သတ်မေတ်ြှုနှင့် ပတ်သက်၍ စံုစြ်းရော်
ထုတ်ြှုမပုမြင်းအတေက် နုိင်ငံရတာ် လျှ ိုဝှ့က်ြျက် 
ဥပရဒနှင့်  တေားစေဲေုိြံြဲ့ေမြင်း မေစ်ပါသည်။ ေဲအော
ေိှတစ်ဦးက သူတုိကုိ့ ရထာင်ေြ်း၍ အစေပ်စေဲြံြဲ့ေကာ 
ရနာက်ပုိင်း၌ ထုိေဲအောေိှသည် နာကျင်စောရကာင်း 
ရသာစစ်ေင်ရေးတစ်ြု၏ ထိပ်တန်းလျှ ိုဝှ့က်သတင်း
အြျက်အလက်ြျားကုိ ရပးြည်ေုေုိကာ လုပ်ရောင်
ြဲ့ရြကာင်း တေားရံုးတေင် ဝန်ြံြဲ့ပါသည်။ 

 တပ်ြရတာ်၏ပံုေိပ်ကုိ မြေင့်တင်ရပးေန် နုိင်ငံ
ပုိင်ရုပ်သံလုိင်းတေင် ထုတ်လွှင့်ရသာ သူေဲရကာင်း
အက်ေှင် ရုပ်ေှင်၏ အြျ ိုရ့သာ အပုိင်းြျားအရပါ် 
သရော်ရေးသား ထုတ်ရဝြှုမေင့် The Voice ဂျာနယ်
၏ပင်တုိင် ရောင်းပါးေှင်တစ်ဦးနှင့် အယ်ဒီတာ
တစ်ဦးတုိ ့ေြ်းေီးြံေရသာ အြှုသည် ြေန်းရတာ့
ရသာ်လည်း ရနာင်အတေက် ဥပြာအမေစ် သတိရပး 
ရသာအြှုတစ်ြု မေစ်ြဲ့ပါသည်။ ထုိနှစ်ဦးသည် တေား
စေဲေုိြှု ရမြာက်မြားစော ြံြဲ့ ြကေမပီး အြှုရုပ်သိြ်းြှု 
ြမပုြင် အြျိန်ြျားတေင် အကကိြ်ကကိြ် ေြ်းေီး 
ထိန်းသိြ်းြံြ့ဲေပါသည်။ ရနာက်အြှုတစ်ြုတေင် ေြုိင်
မပည်နယ်ေိှ ပဋိပက္ခြျားေုိင်ော သတင်းပုိြ့ှုနှင့် ေက်
စပ်၍ ေြုိင်မပည်နယ် စစ်ရတေအရမြစုိက် DMG 
သတင်းြီဒီယာအုပ်စု၏ အယ်ဒီတာသည် ြတေား 
အသင်းအက်ဥပရဒမေင့် တေားစေေုိဲြံြ့ဲေကာ အြှုကုိ
ထိန်ြျန်ထားမြင်း ြံရနေသည့်အမပင် သူ၏ြိသားစု
ဝင်ြျားသည်လည်း အထူးသတင်းတပ်ေေဲ၏့ ရနှာင့်
ယှက်ြှုြျားကုိ ြံစားြဲ့ ြကေပါသည်။၆၁၀ 

 အြန်း (၄.၃) တေင် ရော်မပြဲ့သည့်အတုိင်း 
တေားသူကကီးြျားနှင့် အစုိးေရေှရ့နြျားသည် သူတုိ ့

ကုိယ်တုိင်ကပင် အစုိးေ၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ြု 
အမေစ်သာ ရှုမြင်ြကမပီး စစ်တပ်က တင်မပလာရသာ 
အြှုြျားကုိ မငင်းပယ်မြင်း သုိြ့ေုတ် ရြးြေန်းထုတ်
မြင်းတုိပ့င် ြမပုလုပ်ြဲ့ရပ (သူတုိသ့ည် ထုိအြှုြျား
ကုိတေားရံုးသုိ ့ တင်မပသင့်သည် ြသင့်သည်ကုိြျင့်
ြျိန်ေံုးမေတ်ြျက် ြျနုိင်သူြျား မေစ်ြကပါသည်)။ တြျ ို ့
အေပ်သားအစုိးေ အေေဲဝ့င်ြျားကပင်လျှင် အသရေ
ေျက်ြှုြျားကုိ တေားရံုးသုိ ့ တင်မပလာြကပါသည်။
ထုိကဲ့သုိရ့သာ အြှုြျားကုိ ေပ်တန ့ေ်န် NLD ၌ ေှင်း
လင်းရသာ အစီအစဉ်ြျား ြေိှရသးရပ။ သတင်းစာ
အယ်ဒီတာြျားကြူ တြျ ိုစ့စ်တပ်နှင့် အစုိးေ၏ လုပ်
ရောင်ြှုြျားကုိ ရဝေန်သည့်အတေက် လူထုေိှ အစေန်း
ရောက်အုပ်စုြျားက မြိြ်းရမြာက်ြှုြျားပင် ေင်ေုိင်
ရနြကေရြကာင်း ေှင်းမပြဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ြုနှစ်တေင် 
ေက်သေယ်ရေးဥပရဒ၌ ရသးငယ်ရသာ မပင်ေင်ြှု
ြျားမပုလုပ်ြဲ့ မပီး တေားသူကကီးြျားနှင့် အစုိးေရေှရ့န
ြျားသည် အြှုြျားအရပါ်တေင် ပုိြုိလေတ်လပ်၍ မပည်
သူအ့ကျ ိုးစီးပေားကုိ  အဓိကအားမေင့် အရမြြံရသာ 
ေင်မြင် လုပ်ရောင်ြှုြျား ပုိြုိမပင်ေင်လုပ်ရောင်
လာနုိင်ေန် ထုိဥပရဒတေင် မပင်ေင်ြှုြျား  လုပ်ေပါ
ဦးြည်။ 

 သတင်းစာအယ်ဒီတာြျားြှြူ ယင်းတုိသ့ည်
လည်းစစ်တပ် သုိြ့ေုတ် အစုိးေကုိ ရဝေန်ြှုအြျ ို ့
အတေက် အစေန်းရောက် မပည်သူအြျ ို၏့ မြိြ်းရမြာက်ြှု
ြျားကုိ ထပ်ရပါင်းေင်ေုိင်ြဲ့ေရြကာင်း ရေေးရနေးြဲ့ ြက
ပါသည်။ ရုိေင်ဂျာြျားအရပါ် မပုလုပ်ြဲ့ရသာ တပ်
ြရတာ်၏ အြကြ်းေက်ြှုေုိင်ော အစီေင်ြံစာြျား
သည်အမငင်းပေားေေယ် အမေစ်ေံုး မေစ်ြဲ့ပါသည်။ တြျ ို ့
ရသာ စာေတ်ပေိသတ်ြျားသည် သတင်းြီဒီယာ
ြျားတေင် ရော်မပထားသည့် ေြုိင်မပည်နယ်အတေင်း 
စစ်တပ်၏ လုပ်ရောင်ြှုြျားသည် ြြှန်ကန်ရြကာင်း  
အစုိးေ၏ရမပာေုိြှုြျားကုိ သံရယာင်လုိက်ြဲ့ ြကပါ
သည်။ တြျ ိုသ့ည် စစ်တပ်ကုိ ရဝေန်မြင်း သုိြ့ေုတ် 
ရြးြေန်းထုတ်မြင်းြျားအတေက် ြီဒီယာြျားက လူသိ
ေှင်ြကား စေပ်စေဲရှုတ်ြျြှုြျား မပုလုပ်ြဲ့ ြကမပီး “အြကြ်း
ေက်ြှုဝါဒ”၆၁၁ ကုိနိှြ်နင်းေန် မပင်းထန်ရသာ စစ်ရေး
တံုမ့ပန်ြှုြျား လုိအပ်ရြကာင်း မငင်းြုန်လျက် ေိှြကပါ
သည်။ ပံုြှန်အားမေင့် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အစ္စလြ်
ဘာသာ၏ မြိြ်းရမြာက်ြှုကုိ ြံရနေရြကာင်း  အြုိင်
အြာရမပာေုိရနသည့် ေန်ရောင်ဗုဒ္ဓဘာသာ အြျ ိုး

၁၃၈



သားရေး အေေဲအ့စည်းြျား၏ ဦးရောင်ြှုရနာက် 
လုိက်ရနြဲ့ ြကပါသည်။၆၁၂ 

 သတင်းြီဒီယာြျားသည် ပံုြှန်အားမေင့် NLD 
နှင့်သရဘာြတူညီြှုြျားအတေက် အြျားမပည်သူ၏ 
တံုမ့ပန်ြှုကုိလည်း ေင်ေုိင်ြကေပါသည်။ အရြကာင်း
ြှာပါတီ၏ သစ္စာေိှ ရထာက်ြံသူြျားသည် ရဝေန်ြှု
ြျားကုိ လက်ြံေန် မငင်းေုိြကမြင်းရြကာင့် မေစ်သည်။
 ၂၀၁၇ ြုနှစ်တေင် ေက်သေယ်ရေး ဥပရဒကုိ မပင်
ေင်ြှုြျား ြမပုလုပ်ြီ ထုိဥပရဒရအာက် တေားစေဲေုိ
ြံေရသာ အြှုအြျားစုသည် အရသေေျက်ြံေသူ
ြျားက တုိင်ြကားမြင်း ြေုတ်ဘဲ ယင်းရထာက်ြံ
သူြျားက တုိင်ြကားမြင်းြျား မေစ်ပါသည်။၆၁၃ ယင်းတုိ ့
တေင် ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်အမပင် အြျ ိုးသားရေး
ရြါင်းရောင် ဦးဝီေသူကုိ ရဝေန်ြှုြျားနှင့် ပတ်သက်
ရသာအြှုြျား ရမြာက်မြားစော ပါဝင်ြဲ့ပါသည်။ ထုိအြှု
ြျားကုိ ြကည့်မြင်းမေင့် အုပ်ြျုပ်ရေးကုိ ပုိြုိတုိးတက်
ရကာင်းြေန်ရစေန်နှင့် နုိင်ငံရကျာ်ြျားအရပါ် ပုိြုိကေဲ
မပားရသာ အမြင်ြျားမေင့် သံုးသပ်ရေးသား ထုတ်ရဝ 
မြင်းြျား လုိအပ်သည့်အတေက် သတင်းြီဒီယာလေတ်
လပ်ြေင့်၏ အရေးပါပံုအရပါ် အသိအမြင်ေေံ မ့ေိုးလာ
ေန် (အာဏာပုိင်ြျားအြကား သာြကဘဲ သာြန်
မပည်သူြျားအြကားတေင်လည်း) လုိအပ်ရြကာင်းရတေ ့
မြင်ေပါသည်။

သတင်းေယူြေင့်

 ကန ့သ်တ်ြှုြျားစော ေိှရနရသးရသာ်လည်း 
၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှ စတင်၍ စစ်တပ်နှင့် ေဲတပ်ေေဲြ့ျားထံြှ 
တေားဝင်သတင်း ေယူြှုတုိအ့မပင် သတင်းသြား
ြျားကုိတုိက်ပေဲမေစ်ပေားော ရနောြျားသုိ ့ သတင်းသေား
ယူြေင့်တုိကုိ့ ြေင့်မပုြှုြျား ေိှလာြဲ့သည်။ ယရနအ့ြျိန်
တေင် သတင်းရထာက်ြျားသည် သတင်းအြျက်
အလက်ြျား ရတာင်းြံနုိင်ေန်အတေက် တေားဝင်
ရမပာရေးေုိြေင့်ေိှသူြျား သုိြ့ေုတ် သီးမြားြန ့အ်ပ်
ထားရသာဌာနြျားနှင့် ေက်သေယ်နုိင်ေန် တပ်ြရတာ်
ကရပးရသာ ေုန်းနံပါတ် လြ်းညွှန်စာအုပ် တစ်ြု 
ရပးထားပါသည်။ ဤနည်းလြ်းမေင့် ယင်းတုိသ့ည် 
အဓိက ေံုးမေတ်ြျက်ြျားနှင့် ရောင်ေေက်ြျက်တုိနှ့င့် 
ပတ်သက်သည့် ေှင်းလင်းရော်မပြျက်ြျား ရတာင်းြံ

ေန်နှင့် အမေစ်အပျက်ြျား၏ တေားဝင်အြျက်အလက်
ြျားကုိ ေေိှနုိင်ပါသည်။ မြန်ြာ့စာနယ်ဇင်းရကာင်စီြှ 
စာနယ်ဇင်းနှင့် စစ်တပ်အြကား အစည်းအရဝး ြုနစ်
ကကိြ်အမပင် နုိင်ငံရတာ်အုပ်ြျုပ်ြှုကဏ္ဍ၊ လွှတ်ရတာ်၊ 
တေားစီေင်ရေးနှင့် သတင်းြီဒီယာြျား အြကား 
‘ြဏိ္ဍုင် ၄ ေပ်’ ရြါင်းစဉ်မေင့် အစည်းအရဝး သံုးကကိြ် 
စီစဉ်ရောင်ေေက်ြဲ့ပါသည်။၆၁၄ 

 အဓိကအြျ ိုးသား လံုမြုံ ရေးေုိင်ော ကိစ္စေပ်
ြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေက်သေယ်ရောင်ေေက်ြှုြျား
အတေက် တပ်ြရတာ်၏အဓိကအေေဲြှ့ာ သတင်းြှန် 
မပန်ြကားရေးအေေဲ မ့ေစ်၍ ယင်းကုိ ၂၀၁၇ ြုနှစ်တေင် 
ေြုိင်မပည်နယ်၌ မေစ်ပေားြဲ့ရသာ အြကြ်းေက်ြှုြျား
အတေင်း စတင်တည်ရထာင်ြဲ့သည်။ ဗုိလ်ြျုပ်စုိးနုိင်ဦး
ကဥက္က ဋ္ဌအမေစ်ရသာ်လည်း ဗုိလ်ြှူးြျု ပ်ရဇာ်ြင်းထေန်း
သည်လက်လှြ်းြီြှု အေိှေံုးနှင့် ပံုြှန်ရမပာရေးေုိ
ြေင့်ေိှသူ မေစ်ရနြဲ့ပါသည်။ သတင်းရထာက်ြျားကြူ 
အေုိပါအေေဲ၏့ ရမပာရေးေုိြေင့်ေိှသူြျားသည် အရတာ်
အတန်ပေင့်လင်းြကရသာ်လည်း ေုန်းရြါ်ေုိသည့်အြါ 
ကုိင်ရလ့ြေိှဘဲ ရသြျာစီစဉ်ထားရသာ သတင်းစာ
ေှင်းလင်းပေဲြျားမေင့် မပုလုပ်မပီးရသာ ကကီးြားသည့် 
နုိင်ငံရေးော ကိစ္စြျား၏ အြျ ိုအ့တေက်သာ တေားဝင် 
သတင်းြျားရပးေန် ေန္ဒေိှရြကာင်း ရမပာေုိြကပါ
သည်။ အစုိးေဌာနေုိင်ော ရံုးြျားေိှ တေားဝင်ရမပာ
ရေးေုိြေင့်ေိှသူြျားနှင့် တုိက်ရုိက်ေက်သေယ် ရမပာေုိြှု 
ေေိှရေးသည် အရေးကကီးသည့်အေင့်တစ်ြု မေစ်ရသာ်
လည်းအေုိပါ သတင်းအြျက်အလက်သည် ြှန်ကန်ြှု 
ေိှြေိှ စုိးေိြ်ရနေေဲပင် မေစ်သည်။ ဥပြာ ၂၀၁၈ 
ြုနှစ်တေင် ထုတ်မပန်ရသာ သတင်းထုတ်မပန်ြျက်
တစ်ြု၌ သတင်းြှန်မပန်ြကားရေးအေေဲသ့ည် မြန်ြာ
နုိင်ငံြှ ြေုတ်ရသာ ဓာတ်ပံုြျားကုိ ထုတ်မပန်ြဲ့ော 
ယင်းတုိြှ့ာ ရုိေင်ဂျာြျား (ဘင်္ဂါလီြျားေုလည်း 
ရြါ်သည်) သည် လူအ့ြေင့်အရေး ြျ ိုးရောက်ြှုြျား 
ကျူ းလေန်ရနရြကာင်းနှင့် မြန်ြာနုိင်ငံအတေင်းသုိ ့ အလံုး
အေင်းနှင့် ဝင်ရောက်ြဲ့ရြကာင်း ြှားယေင်းစော စေပ်စေဲ
ြျက်ြျားမေင့် ရော်မပြဲ့ပါသည်။၆၁၅ မပည်သူြျားသည် 
ေြုိင်မပည်နယ်နှင့် မြန်ြာမပည် အမြားရနောြျားတေင် 
မေစ်ပေားရနရသာ စစ်ရေးလှုပ်ေှားရောင်ေေက်ြှု သတင်း
အြျက်အလက်ြျားေေိှြှု နည်းပါးရနေဲ မေစ်ရသာ်
လည်းေက်နေယ် ပတ်သက်ရနသည့် လူထုအမြင်ြျား
နှင့်ဦးစားရပးြှုြျားကုိ ြှန်ြှန်ကန်ကန် တုိင်းတာေံုး
မေတ်နုိင်ေန် ြမေစ်နုိင်ရပ။

၁၃၉လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် အြျားမပည်သူ၏ ထိန်းရကျာင်းကကီးြကပ်ြှုနှင့် လက်တေဲရောင်ေေက်ြှု 



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

 တုိက်ပေဲြျား မေစ်ပေားောရနောြျားသုိ ့ သေား
ရောက်သတင်းေယူြေင့်သည် အဓိက လြ်းြကကီး
တစ်ရလျှာက် လေတ်လပ်စော သေားလာြေင့်ကုိ တုိးမြေင့်
ထားော ရယဘုယျအားမေင့် တုိက်ပေဲြျားမေစ်ပေားော 
ရနောြျားသုိပ့င် သေားလာြေင့်ေသမေင့် တုိးတက်ြှုြျား
ေိှလာသည်ကုိ ရတေေ့သည်။ သတင်းရထာက်ြျား 

ြေီးသေားလာော၌ ေပ်တန ့ြုိ်င်း
၍ရြးြေန်း ရြးမြန်းမြင်းြျား 
မပုလုပ်ရနေဲမေစ်ော တစ်ြါ
တစ်ေံ ကင်ြောြျားနှင့် တမြား
ပစ္စည်းြျားကုိပင် စစ်ရေးြှု
ြျားေိှရနရသးသည်။ ြြကာ
ရသးြီ နှစ်ြျားအတေင်း ယင်း
တုိ ့သ ည် ေ ြုိ င် မပ ည် န ယ် ေိှ  
အထိအြုိက်ြြံသည့် ရနော
ြျားသုိ ့ ဝင်ရောက်မြင်းြှ ပိတ်
ပင်တားေီးြှုြျား ပံုြှန်ေိှရန
ြဲ့ မပီး သတင်းတင်မပေန် လေတ်
လ ပ် ြေ င့်အ န ည်း င ယ် သာ ေိှ
သည့် တာဝန်ေိှသူြျားက စီ 
စဉ်ထားရသာ ြေီးစဉ်ြျားသုိ ့
သာသေားလာြေင့်မပုြဲ့သည်။၆၁၆  
အထူးသမေင့် ြတေားအသင်း 
အက်ဥပရဒကုိ တုိက်ပေဲြျား 

မေစ်ပေားော နယ်ရမြြျားသုိ ့ သေားရောက်သတင်းယူ
သူြျားကုိ ကန ့သ်တ်ထားေန်အတေက် အသံုးမပုထား
မပီး ယင်း၏ ပုဒ်ြ ၁၇ (၁) သည် တုိင်းေင်းသား 
လက်နက်ကုိင် အေေဲအ့စည်းြျား အပါအဝင် ြတေား
အသင်းအေေဲြ့ျားနှင့် ေက်သေယ်ရောင်ေေက်မြင်းကုိ 
တားမြစ်ထားသည်။ ဤဥပဒကုိ တစ်သြတ်တည်း 
အသံုးြျမြင်းြျ ိုး ြေိှရသာရြကာင့် ြီဒီယာြျားသည် 
တုိင်းေင်းသား လက်နက်ကုိင်အေေဲအ့စည်း ရြါင်း
ရောင်ြျား၏ ြှတ်ြျက်ြျားကုိ ပံုြှန်ထုတ်ရဝမြင်း
ြျ ိုးလုပ်ရောင်နုိင်သည်။ သုိရ့သာ် ယင်းကုိ သတ်
ြှတ်ထားရသာ တစ်သီးပုဂ္ဂလြျား သုိြ့ေုတ် စာ
ရစာင်ြျား ထုတ်ရဝြှုြျားအား နိှြ်နင်းေန်နှင့် ပတ်
ဝန်းကျင် အရမြအရနကုိလုိက်၍ သတိထားထိန်း
သိြ်းေန်သာ တစ်ြါတစ်ေံ အသံုးမပုမြင်း မေစ်သည်။

 အေုိးေေားေံုးမေစ်ေပ်ြှာ ဒီြုိကရေစီအကျ ိုး
မပုကေင်တပ်ြရတာ်၏ နယ်ရမြတေင် ေြ်းေီးြံေမပီး
ရနာက်စစ်တပ်က ထိန်းသိြ်းထားစဉ် ၂၀၁၄ ြုနှစ်

အတေင်း အသတ်ြံြဲ့ေရသာ ကုိပါကကီး အြှုပင်မေစ်
သည်။ အေုိပါ သတင်းရထာက်သည် အြျိန်အရတာ်
ြကာတက်ကကေလှုပ်ေှားသူ မေစ်ြဲ့ မပီး ရဒါ်ရအာင်ေန်း
စုြကည်ကုိ ရထာက်ြံအားရပးသူ တစ်ဦးလည်းမေစ်
၍တုိင်းေင်းသား လက်နက်ကုိင် အေေဲအ့စည်းြျား၏ 
အေေဲဝ့င် ြေုတ်ရြကာင်းလည်း ထင်ေှားြဲ့သည်။ သုိ ့
ရသာ်စစ်တပ်က သူကုိ့ သတ်မေတ်ြဲ့သည့် စစ်သား
နှစ်ဦးအား တေားရသလွှတ်ြဲ့ မပီ သူြိ့သားစုြှာြူ 
တေားြျှတြှုကုိ ေှာရေေ၍ ြေရသးရပ။ ၆၁၇ ထုိအြှုအြင်း
ြျားကုိ ြကည့်မြင်းမေင့် သတ္တ အိေိှေံုးရသာ သတင်း
အရထာက်ြျား (နှင့် မပုမပင်သူြျား) သည်သာ 
ပဋိပက္ခမေစ်ရနရသာ ရဒသြျားသုိ ့ သေားနုိင်ြကသည်
ကုိရတေေ့ပါသည်။ ထုိအြျိန်တေင် တပ်ြရတာ် အရန
မေင့်လေတ်လပ်ရသာ သတင်းရထာက်ြျား သုိြ့ေုတ် 
ဓာတ်ပံုရုိက်သူြျား အနည်းငယ်ကုိသာ ြေင့်မပုြဲ့ မပီး 
စစ်ေင်ရေးြျားကုိ နီးကပ်စော ရလ့လာြှုမပုနုိင်ေန် 
ယင်းတုိနှ့င့် စေဲမြဲစော ရနရစပါသည်။ 

 စစ်တပ် အသံုးစေိတ်နှင့် ပတ်သက်ရသာ 
တေားဝင်အြျက်အလက်ြျား ေေိှေန် ကန ့သ်တ်ြှု 
ကကီးကကီးြားြား ေိှရနရသးသည်။ သတင်းြီဒီယာြျား
သည်ရနာက်ေံုးရပါ် စစ်လက်နက် ကိေိယာြျားဝယ်
ယူသည့် ကိစ္စြျ ိုးကဲ့သုိ ့ ေံုး ကေယ် လျှ ိုဝှ့က်ထားရသာ 
သ တ င်း အ ြျ က် အ လ က် ြျား အ ရြကာ င်း ကုိ  
ေှာရေေော၌ အြျားအားမေင့် နုိင်ငံမြားသတင်းဌာနြျား
ြှထေက်ေိှသည့် စာရစာင်ြျားအရပါ်သာ ြီှြုိေသည်။ 
အရစာပုိင်းတေင် ရော်မပြဲ့သည့်အတုိင်း တေားဝင် 
ဘတ်ဂျက်အပုိင်းတေင် သတင်းေေိှြှု အလေန်အြင်း 
ကန ့သ်တ်ထားမြင်းရြကာင့်ပင် မေစ်သည်။ 

 အေန်လုိင်းြီဒီယာကုိ အလျင်အမြန် ရမေရလျှာ့
ရပးမြင်းသည်လည်း မြန်ြာနုိင်ငံေိှ တုိက်ပေဲနယ်ရမြ
ြျားစော၏ ဘက်ရတာ်သား အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် တသီး
ပုဂ္ဂလိကြျားက ရေးသားြျက်ြျားမေစ်သည့် ြုိင်ြာြှု
ြေိှရသာ သတင်းအြျက်အလက်ြျားကုိ ပျံနံှ့သ့ေားရစ
တတ်သည်။ တမြားနုိင်ငံြျားက ြုိးြျအသံုးမပုထား
ရသာ သုိြ့ေုတ် လိြ်လည်အသံုးမပုထားရသာ အရလာင်း
ြျား၏ ဓာတ်ပံုြျားအပါအဝင် ြြှန်ကန်ရသာ သတင်း
အြျက်အလက်ြျားကုိ ကျယ်ကျယ်မပန ့မ်ပန ့ ် မေန ့ရ်ဝ
မြင်းတုိ ့ေိှြဲ့သည်။

 
မပည်သူြျားသည် 
ေြုိင်မပည်နယ်နှင့် 

မြန်ြာမပည်အမြားရနော
ြျားတေင် မေစ်ပေားရနရသာ 

စစ်ရေးလှုပ်ေှားရောင်ေေက်
ြှုသတင်းအြျက်အလက်

ြျားေေိှြှု နည်းပါးရနေဲ 
မေစ်ရသာ်လည်း 

ေက်နေယ်ပတ်သက်ရန
သည့်လူထုအမြင်ြျားနှင့် 

ဦးစားရပးြှုြျားကုိ 
ြှန်ြှန်ကန်ကန် တုိင်းတာ 

ေံုးမေတ်နုိင်ေန် ြမေစ်နုိင်ရပ။      
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မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား 
မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ် 
ပုံြှန်အစည်းအရဝးကို ရနမပည်ရတာ်တေင် 
တက်ရောက်ရနစဉ်၊ 
မြန်ြာ၊ ၅၊ ရေရော်ဝါေီလ၊ ၂၀၁၉။ 
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၆
 Renaud Egreteau ၏ ြှတ်ြျက်အေ မြန်ြာ
နုိင်ငံသည် တုိက်ရုိက် စစ်တပ်အုပ်ြျုပ်ြှုြှ “တစ်စံု
တစ်ြု” ေီသုိ ့ စစ်တပ်က ဦးရောင်သည့် အသေင်
ကူးရမပာင်းြှုတစ်ြုအား တမေည်းမေည်း ရော်ရောင်ရန
သည်ကုိ ကျွန်ရတာ်တုိအ့ားလံုး သိေိှြကမပီး မေစ်ပါ
သည်။၆၁၈ ယြုြှစ၍ တုိင်းမပည်သည် ရောစပ်စနစ်တစ်ြု
ရအာက်တေင် နှစ်ရပါင်းြျားစော ေက်လက်တည်ေိှ 
ရနကာ စစ်တပ် သုိြ့ေုတ် အေပ်သား ဦးရောင်သည့် 
အာဏာေှင် အုပ်ြျုပ်ြှု အရမြအရနသုိ ့ မပန်လည် 
ရောက်ေိှသေား နုိင်ပါသည် - တမြားရသာ ပါတီြျား
အြကားြှ ‘တေားရသ စေဲကုိင်ထားရသာ’ အြျ ိုးသား
ရေးစိတ်ဓာတ် မပင်းထန်
ရသာပါတီတစ်ြုရအာက်
မေစ်ရကာင်း မေစ်နုိင်ပါသည်။ 
သုိြ့ေုတ် အုပ်ြျုပ်ြှုသည်
ပုိြုိဒီြုိကရေစီစနစ်ရောင်
၍ပေင့်လင်းရသာ အစုိးေ
စနစ်တစ်ြုသုိ ့ တုိးတက်
ရမပာင်းလဲသေားနုိင်ပါသည်။

 ယြုြှစ၍ မြန်ြာ့
လုံမြုံ ရေးနှင့် တေားစီေင်
ရေးကဏ္ဍြျားသည် နည်း
လြ်းြျ ိုးစုံမေင့် အေင့်ေင့်  
ရမပာင်းလဲြှု မပုနုိင်ပါသည်။
ယင်းတိုသ့ည် စစ်တပ်
ရြါင်းရောင်ြျား၏ အရတေးအမြင်ြျား သိုြ့ေုတ် 
ပုဂ္ဂလိက အကျ ိုးစီးပေားြျား အရပါ်အရမြြံမပီး အေပ်သား
အစိုးေအေေဲ၏့ လက်ရအာက်ြှ ြေဲထေက်ရနနိုင်ပါ

 ဒီြုိကရေစီနည်းလြ်းမေင့် ရောင်ေေက်ရန
သည့်လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍသည် မပည်သူတုိအ့ရပါ် တာဝန်
ြံသည့် လံုမြုံ ရေးကဏ္ဍ တစ်ြုမေစ်၍ ယင်းတုိ၏့ 
ြူလေည်ြှန်းြျက်ြှာ မပည်သူြျားအတေက် ရဘးကင်း
လံုမြုံ ြှုကုိ ထိန်းသိြ်းကာကေယ်ရပးေန်သာ မေစ်သည်။ 
လက်ေိှ သေားရနေဲမေစ်ရသာ နုိင်ငံရေးေုိင်ောကူး
ရမပာင်းြှုြှ ေလာြည့် ေလဒ်ြျားကုိ ြကည့်မြင်းမေင့် 
မြန်ြာ့လံုမြုံ ရေး အေေဲအ့စည်းြျားအရနမေင့် ထုိလြ်း
စဉ်အတုိင်း သေားရနသည်ေု ြည်သည့်အောကြှ 
အာြြံထားမြင်း ြေိှရသးသည်ကုိ ရတေေ့ပါသည်။ 
ြည်သုိပ့င်မေစ်ရစ နုိင်ငံရေးေုိင်ော ရမပာင်းလဲြှုြျား
သည်အစုိးေအေေဲ ့ မပင်ပနှင့်အတေင်း နှစ်ြုလံုးေိှ ဒီြုိ 
ကရေစီ လုိလားသူြျားနှင့်အတူတကေ ယင်းလြ်း
ရြကာင်းအတုိင်း သေားနုိင်ရေး တေန်းအားမေစ်ရစသည့် 
အြေင့်အရေးြျားကုိ ေန်တီးရပးပါသည်။

ရေှေ့က်ရောင်ြည့် နည်းလြ်းြျား

အေပ်သားမပည်သူကုိ့ယ်စားလှယ်
ြျား၏ စိတ်ဝင်စားရသာ 
အြျားမပည်သူရကာင်းကျ ိုးအရပါ် 
ြီှြုိြှုမပုမြင်းနှင့် အတူ 
တစ်သြတ်တည်းမေစ်သည့် 
ေိအားနှင့် လိြ္မာပါးနပ်ရသာ 
ညေနိှိင်ုးြျားကုိ ရပါင်းစပ်လုပ်
ရောင်မြင်း ြှတစ်ေင့် 
ပုိြုိ ကကီးြားရသာအင်အားနှင့် 
လွှြ်းြုိးနုိင်ြှုတုိကုိ့ ေေိှနုိင်ြည်ေု 
ေုိနုိင်ပါသည်။ 
 

၁၄၃
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ရသးသည်။ တစ်နည်းအားမေင့် ယင်းတုိသ့ည် ဒီြုိကရေစီ
စနစ်သုိ ့ တမေည်းမေည်းကူးရမပာင်းြှု မပုနုိင်မပီးရေေး
ရကာက်ြံအေပ်သား ကုိယ်စားလှယ်ြျား၏ ထိန်းြျုပ်
ကကီးြကပ်စီြံြှုရအာက်သို ့ တိုးမြင့်ကူးရမပာင်းလာ
နုိင်ကာ မပည်သူတုိ၏့ရဘးကင်းလံုမြုံ ြှုကုိ ထိန်းသိြ်း
ကာကေယ်ေန် ပိုြိုအရလးရပးလာြှုနှင့်အတူ မပည်
သူလူထုနှင့် အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျားအား ပုိြုိ
ပါဝင်ြေင့်ေေိှရစေန်ေေင့်လှစ်ရပးြှုြျားလည်း မပုလုပ်
လာနိုင်ပါသည်။

 အေပ်သား မပည်သူက့ိုယ်စားလှယ်ြျား၏ 
စတိဝ်ငစ်ားရသာ အြျားမပညသ် ူရကာင်းကျ ိုးအရပါ် 
ြှီြိုြှုမပုမြင်းနှင့်အတူ တစ်သြတ်တည်း မေစ်သည့် 
ေိအားနှင့် လိြ္မာပါးနပ်ရသာ ညေိနိှငု်းြျားကို ရပါင်း
စပ်လုပ်ရောင်မြင်း ြှတစ်ေင့် ပိုြိုကကီးြားရသာ 
အင်အားနှင့် လွှြ်းြိုးနိုင်ြှုတိုက့ို ေေှိနိုင်ြည်ေုေို
နိုင်ပါသည်။ အစိုးေအေေဲြ့ှ အေပ်သားကိုယ်စား
လှယ်ြျား၊ အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျား၊ သတင်း
ြီဒီယာ၊ ြူဝါဒရေးောရလ့လာြှုေုိင်ော အေေဲအ့စည်း
ြျားနှင့် ပညာရေးေိုင်ော အေေဲအ့စည်းြျားအား
လုံးတေင ်အဓိက အြန်းကဏ္ဍြ ှပါဝငရ်နြကပါသည်။

 ၂၀၁၀ မပည့်နှစ်ြှ စတင်၍ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍ၌ 
မပည်သူတို၏့ ထိန်းြျုပ်ကကီးြကပ်စီြံြှုနှင့် ထိရတေ ့ 
ေက်ေံြှုတိုသ့ည် အရတာ်အသင့် တိုးတက်ြှုြျား 

ေှိလာြဲ့သည်။ ရေှေ့က်လုပ်ရောင်ေြည့် လုပ်ငန်း
ြျားသည် ေယ်စုနှစ်ြျားစော ေင်ေိုင်ြဲ့ေသည့် စိန်
ရြါ်ြှုတစ်ြုအမေစ် ရလးနက်စော ရှုမြင်ေန် မေစ်သည်။ 
ြျားမပားရသာ အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် တစ်ဦးတစ်ရယာက် 
ြျင်းစီတို၏့ တစ်သြတ်တည်း လုပ်ရောင်ြှုြျား
သည် ြျ ိုးေက်သစ်ြျားအတေက် စဉ်ေက်ြမပတ် 
ရမပာင်းလဲြှုအား ယရူောငလ်ာနိငုေ်န ်လိအုပလ်ျက ်
ေှိပါသည်။ ဒီြိုကရေစီ ကူးရမပာင်းမြင်းကဲ့သိုပ့င် 
ထိုနယ်ပယ်ြျားတေင် ရမပာင်းလဲြှုမပုလုပ်မြင်းသည် 
မပီးရမြာက်မပီေုိသည့် အေံုးသတ်ေိှြည် ြေုတ်ရပ။ 
လူထုရနောကို တည်ရောက်မြင်း၊ ထိန်းသိြ်းမြင်း
နှင့်အာဏာပိုင်ြျားကို မပည်သူြျား တာဝန်ြံြှု၊ 
တာဝန်ယူြှု ေှိလာရအာင် ရောင်ေေက်မြင်းသည် 
အစဉ်ရမပာင်းလဲရနမပီး ေက်လက်လုပ်ရောင်သေား
ေြည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြျား မေစ်ပါသည်။

 ဇယား (၇) တေင် ရော်မပသည့်အတိုင်း ဤ
နယ်ပယ်၌ တိုးတက်ြှုကို ြျ ိုးစုံရသာ အရြကာင်း
အောြျားက တားေီးေန ့်တားြှုြျား ေှိရနသည်။ 
ပထြအြျက်ြှာ တပ်ြရတာ်၏ ြုြံြှုမေစ်မပီး ထို
အြျက်သည် စုရပါင်းမပီး အားလံုးပါဝင်သည့် အြျား
မပည်သူတို ့ အရမြာ်အမြင်ထက် သူတို၏့ ကိုယ်ပိုင်
အရတေးအမြင်နှင့် ပုဂ္ဂလိက အကျ ိုးစီးပေားြျားကို
သာေက်လက်၍ ဦးစားရပး ရောင်ေေက်ေန်သာ 
မေစ်သည်။ ဒုတိယအြျက်ြှာ အစိုးေနှင့်လူအ့ေေဲ ့

စစ္တပ္၏ 
အတိုက္အခံျပဳမႈ

စြမ္းရည္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ 

ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံေရးဆႏၵမရွိျခင္း/

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဖင့္ေႏွးမႈ

အစိုးရ-လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း

အၾကား မယုံၾကည္မႈ

ရညမ္နွး္ခ ်က ္

ျပည္သူမ်ား၏ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအား 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၿပီး 
တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ 
လံုၿခံဳေရးက႑တစ္ခု 
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္။ 

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခ်ီသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ပုံ ၇။ လုံျခဳံေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး ရႈေထာင့္ (၃) ခု။

ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သား ကိုယ္
စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
အား တည္ေဆာက္ျခင္း

လံုၿခံဳေရး ယဥ္ေက်းမႈအား 
ေျပာင္းလဲျခင္း

အမ်ားျပည္သူ၏ အခန္းက႑
အားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
ကာကြယ္ျခင္း

လက္ရွိအေျခအေန

လုံျခဳံေရးက႑သည္ တာ၀န္ခံမႈ၊ 
တာ၀န္ယူမႈမရွိသည့္အျပင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုံျခဳံေရးကိုသာ 
ဦးစားေပးၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ 
မွီတည္၍ ထိန္းခ်ဳပ္တင္းၾကပ္မႈႏွင့္ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ နည္းမ်ားကို 
အသုံးျပဳေနပါသည္။

၁၄၄



အစည်းသည် ထိုကဏ္ဍအတေက် လိုအပ်ရသာ စေြ်း
ေည်နှင့် အေင်းအမြစ်ြျားတေင် ကန ့်သတ်ြျက်ြျား
နှင့်ေင်ေိုင်ရနေမပီး အေပ်သားအနည်းငယ်ကသာ 
လုံမြုံ ရေးနှင့် တေားစီေင်ရေး ကဏ္ဍတို၌့ နက်နက်
နဲနဲဗေုသုတြျား ေှိြကသည်။ တတိယအြျက်ြှာ 
စစ်တပ်ကို စိန်ရြါ်ေန် သိုြ့ေုတ် ရြတ်ြီနည်းလြ်း
ြျားမေင့် (တြါတစ်ေံ နိုင်ငံမြားနည်းနာေု ထင်ေ
သည့်) စြ်းသပ်ေန် နိုင်ငံရေးအေ စိတ်အားထက်
သန်ြှုြျား အားနည်းရနရသးသည်။ ထိုရ့ြကာင့် 
အစိုးေယန္တေားတစ်ရလျှာက်လုံး ရမပာင်းလဲြှု ြေှိ
ရသာရောင်ေေက်ြှုြျားမေင့်သာ ေက်လက်လည်
ပတ်ရနသည်။ ရနာက်ေုံးအြျက်ြှာ နိုင်ငံရတာ်နှင့် 
လူအ့ေေဲအ့စည်းအြကား ြယုံြကည်ြှု ပိုြိုနက်ရိှငု်း
လာမပီး တြျ ိုအ့စိုးေအေေဲြ့ျားသည် မပည်သူြျားကို 
အန္တောယ်ကဲ့သို ့ကိုင်တေယ်ရမေေှင်းေြည့် မပဿနာ
တစ်ေပ်အမေစ် သိုြ့ေုတ် ပိုြိုေိုးေေားသည်ြှာ မပည်
သူြျားကို ေန်သူသေေယ် စီြံအုပ်ြျုပ်ေန် ေက်လက် 
ကကိုးပြ်းလာ ြကပါသည်။ ထိုအ့တူ မပည်သူဘက်ြှ
လည်းအစိုးေကို ရြကာက်ေေ ံရ့နေဲမေစ်သမေင့် လုံမြုံ
ရေးကိစ္စေပ်သည် ယင်းတိုန့ှင့် ြသက်ေိုင်သကဲ့
သို မ့ေစ်လာသည်။

၆. ၁ 
ရေေးရကာက်ြံ အေပ်သား 
ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ 
လုပ်ပိုင်ြေင့်အာဏာအား
ရော်ထုတ်တည်ရောက်မြင်း

 ရေေးရကာကြ် ံကိုယ်စားလှယ်ြျား ြေှိပါက 
ဒီြိုကရေစီ ေိုသည်ြှာလည်း ေှိြည် ြေုတ်ရပ။ 
အစိုးေသည် အြျားမပည်သူအရပါ် တာဝန်ြံြှု တာ
ဝန်ယူြှု အြှန်တကယ်ေှိေန်အတေက် အစိုးေအြေင့်
အာဏာြျားနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ေားြျားသည် အြျား
မပညသ်၏ူ ြေင့မ်ပုြျကရ်ပါ် ြတူညသ်ည့ ်လပုင်န်းြျား 
လုပ်ရောင်ရနရသာ အောေှိြျား ၏ လက်ဝယ်တေင် 
ထားေှိေြည် မေစ်ပါသည်။ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍ အြေင့် 

အာဏာြျားနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ေားြျားသည် ရေေးရကာက်
ြံအေပ်သား ကိုယ်စားလှယ်ြျားထက် ရေေးရကာက်
တင်ရမြာက်ြံေသူြျား ြေုတ်သည့် စစ်တပ်ရြါင်း
ရောင်ြျား၏ လက်ဝယ်အတေင်း တည်ေှိရနသည်
နှင့်အြျှ ထိုကဏ္ဍသည် အြျားမပည်သူအရပါ် တာ
ဝန်ြံြှုတာဝန်ယူြှုေှိြည် ြေုတ်ဘဲ စစ်တပ်၏ 
အကျ ိုးစီးပေားြျားကိုသာ ရေှးရှုရနြည် မေစ်ပါသည်။  

 နိုင်ငံ၏ အြျုပ်အမြာအာဏာ တည်တံ့ြိုင်
မြဲြှုကို ကာကေယ်ေန်နှင့် ဒီြိုကရေစီစနစ်တစ်ြုသို ့
အသေင်ကူးရမပာင်း ရေးသည် စနစ်တကျ တည်မငိြ်
စောမေစ်ရပါ်လာရစရေး ရသြျာရစေန် ထိုစီစဉ်ြှုြျား
သည် လိုအပ်လျက်ေှိရြကာင်း မြန်ြာ့တပ်ြရတာ်
ကနှစ်ရပါင်းြကာေှည် အစဉ်တစိုက် ြိုင်ြာစောရမပာ
ေုိလာြဲ့ ြကပါသည်။ မငိြ်းြျြ်းရေး ေေိှြျိန်တေင်ယင်း
တို၏့ အရမြြံဥပရဒအေ ေေှိထားရသာအာဏာကို 
ထိန်းထိန်းသိြ်းသိြ်း စေန ့်လွှတ်လိုရြကာင်း အြါြါ 
ရမပာေိုလာပါသည်။ သိုရ့သာ် တိုးတက်ြှုြျားကို 
တိုင်းတာနိုင်ေန် သတ်ြှတ်ထားရသာ အြျိန်ကာလ 
သိုြ့ေုတ် သရဘာတူညီထားရသာ ေည်ြှန်းြျက် 
ြှတ်တုိင်ြျား ေိှြရနပါ။ အရေေးရကာက်ြံ အေပ်သား
ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် တပ်ြရတာ်တိုသ့ည် သိသာ
ထင်ေှားရသာကျရှုံးြှုကို သတိေှိစော ရေှာင်ေှားရန
ေင်းအြေင့်အရေးြျားနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ေားြျားြှမေည်း
ညင်းစောရုန်းထေက်ေန် အပတ်တကုတ် ကကိုးပြ်းရန
ရသာလေန်ေေဲပေဲအတေင်း ကျရောက်ရနြကပါသည်။ 

 အေပ်သား ကိုယ်စားလှယ်ြျားတေင်ေှိရသာ 
လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍေိုင်ော လုပ်ပိုင်ြေင့် အာဏာသည် 
ေေဲစ့ည်းပုံ အရမြြံဥပရဒအားမေင့် သိသာစောကန ့်
သတ်ြံေပါသည်။ ထိုေေဲစ့ည်းပုံအရမြြံဥပရဒသည် 
နိုင်ငံရေးကဏ္ဍြျားတေင် စစ်တပ်၏ အြန်းကဏ္ဍနှင့် 
ကာကေယ်ရေးေိုင်ော ကိစ္စေပ်ြျားတေင်  လေတ်လပ်
စောေုံးမေတ်ပိုင်ြေင့်ကို လုံမြုံ ြှုေှိရစမပီး ထိုအြျက်ကို 
စစ်တပ်၏ ြေင့်မပုြျက်မေင့်သာ မပင်ေင်နိုင်ြည် 
မေစ်ပါသည်။ ထိုအရမြြံဥပရဒကို မပင်ေင်နိုင်ရေး
၏နည်းပညာ အလေန်ေန်သည့် ရနာက်ကေယ်တေင် 
စစ်တပ်၏ မြင့်ြားြိုင်ြာရသာ အာဏာနှင့် ရငေရြကး
ြျြ်းသာြှုနှင့် သူတုိ၏့ အရမြြံဥပရဒအရပါ်ကာကေယ်
ေြည်ေိုသည့်  ြိုင်ြာရသာ ယုံြကည်ြှုတို ့ ေှိရန
ပါသည်။ ဒီြိုကရေစီစနစ် ပိုြိုပီမပင်သည့် ေေဲစ့ည်းပုံ 

၁၄၅ရေှေ့က်ရောင်ေေက်ြည့် နည်းလြ်းြျား  



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

အရမြြံဥပရဒတစ်ြု မေစ်ရပါ်လာေန်အတေက်
အေပ်သားကိုယ်စားလှယ်ြျားသည် စစ်တပ်နှင့် 
အရပးအယူြျား ညေနိှိင်ုးရေေးရနေးြှုြျား ေက်လက် 
လုပ်ရောင်စဉ် သူတို၏့ နိုင်ငံရေးေိုင်ော လွှြ်းြိုး
ြှုနှင့် အြေင့်အာဏာြျား  မြင့်ြားလာရစရေး လုပ်
ရောင်ေန် လိုအပ်ပါသည်။
 
 ထိုကဲ့သို ့အာဏာေန်ြျက်ကို ရမပာင်းရေွှ ့
မြင်းသည် အြျ ိုးသားဒီြုိကရေစီ အေေဲြ့ျုပ်နှင့်တမြား
ရသာ အေပ်သားပါတီြျားက အစုိးေယန္တေားအရပါ်
ထရိောကရ်သာ ထနိ်းြျုပြ်ှု မပုနိငုေ်နပ်ံပ့ိုးြှုနငှ့လ်ပု်
ရောင်ြှုြျားကို ေက်လက်ထိန်းထား နိုင်သည့် 
ယင်းတုိ၏့ အေည်အြျင်းြျားအရပါ် ြူတည်ပါသည်။ 
ထိုအ့မပင် လုံမြုံ ရေးကိစ္စေပ်ြျားအတေက် တာဝန်
ဝတ္တ ေားြျားကုိ တုိးမြင့်ေယူနုိင်ေန် ဦးရောင်ြှုနှင့် 
တေားဝင်ြှုတုိကုိ့ မပသရပးနုိင်သည့်ယင်းတုိ၏့  စေြ်း
ရောင်ေည်ြျား အရပါ်လည်း ြူတည်ရနပါသည်။ 
၂၀၁၆ ြုနှစ် ြတိုင်ြင်ကာလြျား၌ ရတေ မ့ြင်ြဲ့ေ

သကဲ့သုိ ့အရပးအယူသရဘာ
တူ ညီ ြှု ြျား အ တေ က်  
ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုြကည်နှင့် 
ဗိုလ်ြျုပ်ြှူးကကီးြင်းရအာင်
လှိငု်တိုအ့ြကား ေက်လက် 
တုိက်ရုိက် ရတေေံု့ညေနိှိင်ုးရေေး
ရနေးြျားအရပါ် ြူတည်ရန
ရြကာ င်း ယ ြု သု ရတ သ န
တေင်ပါဝင်သူြျားက ထပ်ြါ
ထပ်ြါ အြကံမပုြကပါသည်။ 
တပ်ြရတာ်သည် ယင်းတို၏့ 
အ ကျ ိုး စီး ပေား ကို ြ လွှဲ
ြရေှာင်သာ ေက်လက်ကာ
ကေယ်သေားြည် မေစ်သည်။ 
ထိုရ့ြကာင့် ြည်သည့် ရမပာင်း
လဲြှုြျ ိုးကိုြေို ယင်းအကျ ိုး

စီးပေားြျားကို မေည့်ေည်းရပးြည် သိုြ့ေုတ် ထင်
ေှားသည့် ရတာင်းေိုြှုြျားကို စီြံေန် လိုအပ်သည်
ေိုသည့်အောြျားအရပါ် ြူတည်၍ ယင်းတိုက့
လက်ြံယံုြကည်ြှုေိှရစေန် လုိအပ်ြည်မေစ်ရြကာင်း
သုံးသပ်ေ ပါသည်။ 

 တပ်ြရတာ်၏ လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ရနောြေဲတြ်းကို တမေည်းမေည်းရလျှာ့ြျေန် NLD 
၏အေိုမပုြှုသည် နိုင်ငံရေးြှ စစ်တပ်၏ ေုတ်
ြောမြင်းအတေက် သရဘာတူညီြှု တစ်ြုနှင့် မေည်း
ညေင်းရသာ ကာလအတိုင်းအတာ တစ်ြုကို တည်
ရောက်ေန် လက်ရတေက့ျရသာကကိုးပြ်းြှုတစ်ြု
ကိုရော်မပရနပါသည်။ ေေဲစ့ည်းပုံအရမြြံဥပရဒေိုင်
ောမပင်ေင်ြှုြျား မပုလုပ်နိုင်ြှုအရပါ်  တပ်ြရတာ်
၏ဗီတိုအာဏာကို ြျက်ြျင်း ေယ်ေှားနိုင်ေန်ြှာ 
ထင်သရလာက် လေယ်ကူြည် ြေုတ်ရပ။ တပ်
ြရတာက် ထိကုဲသ့ိုတ့ကိျသည့ ်အေိမုပုြှုကိ ုလကြ်ံ
ေန်အလားအလာ ြေှိရသာ်လည်း ရယဘုယျအား
မေင့်အရမြြံဥပရဒ မပင်ေင်ရေး ပူးရပါင်းရကာ်ြတီ
၏လုပ်ငန်းြျားကို စေဲမြဲစော ေက်လက်  ေန ့်ကျင်ရန
ြည်မေစ်သည်။ သိုရ့သာ် အေပ်သားြျားအရနမေင့်  
ထိုေုတ်ြောမြင်းအတေက် အြျိန်ကာလကို အမပန်
အလှန်သရဘာတူညီြှု တစ်ြုေေှိေန် ေက်လက်
တေန်းအားရပးသင့်ပါသည်။ 

 ထင်ေှားသည့် ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒေုိင်
ောရမပာင်းလဲြှုအစား အစိုးေအတေင်းေှိ အေပ်သား
ကိုယ်စားလှယ်ြျားသည် လက်ေှိေှိနှင့်မပီးရသာ လုပ်
ပိုင်ြေင့်အာဏာအတေင်း သူတို၏့ အြန်းကဏ္ဍကို  
နည်းလြ်းြျ ိုးစံုမေင့် တုိးြျဲလ့ာြဲ့ကာ ေက်လက်လုပ်
ရောင်သေားေန်လည်း ေှိရနပါသည်။ အထင်ေှား
ေုံးရသာ ဥပြာြှာ အရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေး ဦးစီး
ဌာနကို မပည်ရထာင်စုအစိုးေရအာက်သိ့  ရမပာင်းရေွှ ့
ြှုမေစ်ပါသည်။ ထိုဌာနသည် တေားရေးကိစ္စေပ်
ြျားတေင် အဓိကကျရသာ ပူးရပါင်းလုပ်ရောင်ြှု
ကဏ္ဍကို လုပ်ရောင်နိုင်ြဲ့ မပီး ေံေန်ေံြါ  တပ်ြရတာ်
၏ေည်ေေယ်ြျက်ြျားကုိ ကူညီရပးသည့် အေေဲအ့စည်း 
တစ်ြု မေစ်ပါသည်။ အရစာပိုင်းတေင် နိုင်ငံရတာ် 
အတုိင်ပင်ြံ ပုဂ္ဂို လ်ရနောကုိ ေန်တီးြှုသည် ရဒါ်ရအာင်
ေန်းစုြကည်ကုိ တပ်ြရတာ်ြှ ဦးရောင်ရသာ ဝန်ကကီး
ဌာနသံုးြု အပါအဝင် နုိင်ငံရတာ်အုပ်ြျုပ်ရေးကဏ္ဍ 
တစ်ြုလံုးအရပါ် အြေင့်အာဏာ လုပ်ပုိင်ြေင့်အြျ ိုအ့ား 
အပ်နှင်းရပးပါသည်။ အြျ ိုးသား လံုမြုံ ရေးအြကံရပး 
ောထူးေန်တီးောတေင် သိသာ၍ တိကျရသာ အာဏာ
ြျားကုိ ရော်မပထားမြင်း ြေိှရသာ်လည်း အေပ်ဘက်
ြှလံုမြုံ ရေး အေေဲအ့စည်းြျား တည်ရထာင်ေန်အတေက်
ရမပာင်းလဲရေး စြ်းသပ်ြှုတစ်ြုအရနမေင့် မြင်နိုင်

 
ထင်ေှားသည့် 

ေေဲစ့ည်းပံုအရမြြံဥပရဒ
ေုိင်ော ရမပာင်းလဲြှုအစား 

အစုိးေအတေင်းေိှ  
အေပ်သားကုိယ်စားလှယ်ြျား

သည်လက်ေိှေိှနှင့်မပီးရသာ 
လုပ်ပုိင်ြေင့်အာဏာအတေင်း 

သူတုိ၏့ အြန်းကဏ္ဍကုိ  
နည်းလြ်းြျ ိုးစံုမေင့် 

တုိးြျဲလ့ာြဲ့ကာ ေက်လက် 
လုပ်ရောင်သေားေန်လည်း 

ေိှရနပါသည်။။      

 

၁၄၆



ရသာ်လည်း ယင်းသည် အစိုးေ၏ အေပ်ဘက်ဌာန
ြျားက ယင်းတို၏့ လုပ်ပိုင်ြေင့် အာဏာြျားအတေင်း 
လုံမြုံ ရေးေိုင်ော ပါဝင်ြျားကို ပိုြိုတိကျစော ထိန်း
ြျုပ်ြှုေေှိေန် အနည်းေုံးရတာ့ ြေင့်မပုရပးပါသည်။ 
မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရေေှည်တည်တံ့ြိုင်မြဲမပီး ေန်ြျက်
ညီရသာ ေေံ မ့ေိုးတုိးတက်ြှု စီြံကိန်းကဲ့သုိရ့သာ နုိင်ငံ
ရေးပဏာြရမြလှြ်းြျားသည် တပ်ြရတာ်ဦးရောင်
ရသာဌာနနှစ်ြုကို တေားရေးကဏ္ဍမပုမပင်ရမပာင်း
လဲရေး၊ မငိြ်းြျြ်းရေးနှင့် ရဘးကင်းလုံမြုံ ရေးကို 
ရသြျာရစေန် မပည်သူဝ့န်ထြ်းရသာ ‘လုံမြုံ ရေး
ကဏ္ဍကုိ ပ့ံပုိးမြင်း’ အာြြံြှုြျားကုိ တုိက်ရုိက်ထြ်း
ရောင်ရစ ြဲ့ပါသည်။ 

 သြ္မတနှင့် နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ပင်ြံ ပုဂ္ဂိုလ်
တိုသ့ည် ေြိုင်မပည်အတေင်း ပဋိပက္ခြျားနှင့် တရုတ်
နှင့် ေက်ေံရေးြျားကဲ့သိုရ့သာ အရေးပါသည့် 
အြျ ိုးသားလုံမြုံ ရေး မပဿနာြျားအမေစ် ြှတ်ယူ
သည့်ကိစ္စေပ်ြျားတေင် အုပ်ြျုပ်စီြံြေင့် အြျ ိုအ့ြိုင်
အြာေေိှေန် ကကိုးပြ်းြဲ့ ြကပါသည်။ အစုိးေ၏  အေပ်
သားအေေဲသ့ည် တရုတ်နှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ဦးနှစ်ေက် 
ပါဝင် ရသာအစည်းအရဝးြျားကို ပုံြှန်လုပ်ရောင်
မြင်းကဏ္ဍတေင် ဦးရောင်ြှုကို ေယူထားလျက် ေှိပါ
သည်။ ေြိုင်အရမြအရနကို ြျဉ်းကပ်ောတေင်အေပ်
သားအစိုးေသည် အြျ ိုးသားကာကေယ်ရေးနှင့် လုံ
မြုံ ရေးရကာင်စီ (NDSC) ၏အေေဲဝ့င်ြျားအမပင် 
အေပ်သားအစိုးေအေေဲက့ ြန ့်အပ်ရသာသူြျားနှင့် 
လုံမြုံ ရေးေိုင်ော အစည်းအရဝးြျားကို ကျင်းပြဲ့
ပါသည်။ ထိုအစည်းအရဝးြျားတေင် အေပ်သား
ရြါင်းရောင်ြျားသည် ထုံးစံအတိုင်း မပင်းထန်
ရသာစစ်တပ်စစ်ေင်ရေးကို ညွှန်ြကားရလ့ေှိကာ 
ထိုအြျက်သည် ရြါင်းရောင်ြှု ရနောတစ်ြုကို 
မပသေန် ေည်ေေယ်ကာ ထိုကိစ္စေပ်ြျားတေင် စစ်တပ်
နှင့်တစ်သား တည်းေှိရြကာင်း  မပသရနရြကာင်း 
မြင်ေပါသည်။

 လွှတ်ရတာ်တေင် NLD အတေင်းနှင့် အမပင်
နှစ်ေပ်လုံးြှ ရေေးရကာက်ြံ အေပ်သားကိုယ်စား
လှယ်ြျားသည် လုံမြုံ ရေးနှင့်ေိုင်ရသာ အရြကာင်း
အော ရေေးရနေးြှုြျားကို အတင်းအကျပ်မပုလုပ်
လာြဲ့ ြကပါသည်။ ထိုြှအြျ ိုးသြီးအရပါ် အြကြ်း 
ေက်ြှု တိုက်ေျက်ရေး၊ အကျဉ်းရထာင် စီြံြန ့်ြေဲြှု၊

အြကြ်းေက်ြှု nတိုက်ေျက်ရေး၊ မပစ်ြှုေိုင်ောနှင့် 
ောဇဝတ်ြှုေိုင်ော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား၊ ကရလး
သူငယ်အြေင့်အရေး၊ ေိုင်ဗာလုံမြုံ ရေးနှင့် တမြား
ရသာဥပရဒြျား ရမပာင်းလဲမြင်းြျား အပါအဝင် 
ေိနှိပ်ြျုပ်ြျယ်ြှုေှိရသာ ဥပရဒြျားကို တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်းမပင်ေင်ြှုြျား သိုြ့ေုတ် တေန်းလှန်ြှုြျား
တေင်သူတိုသ့ည် အရေးပါရသာ အြောမေစ်လာြဲ့ပါ
သည်။ ေေဲစ့ည်းပုံ အရမြြံဥပရဒပါ မပဋ္ဌာန်းြျက်ြျား
နှင့်အညီ ဘဏ္ဍာရေးစည်းြျဉ်းြျားမေင့်  တပ်ြရတာ်
၏ဘတ်ဂျက်ြျားအရပါ် ကကီးြကပ်ြှုြျားကုိ ကန ့သ်တ်
ထား၍ ယင်းသည် တမြားရသာ ဝန်ကကီးဌာနြျား
နှင့်ြတူ ကာကေယ်ရေးဝန်ကကီးဌာနကိုြူ  ရငေရြကး
ေိုင်ော ကိုယ်ပုိင်အုပ်ြျုပ်စီြံြေင့်ကို ေှင်းလင်းစော 
အပ်နှင်းထားပါသည်။ တမြားရသာ လုံမြုံ ရေးနှင့်  
တေားရေးေိုင်ော ဌာနြျားသည် ကကီးြားရသာ 
စိစစ်ရြးမြန်းမြင်းြျားကုိ ြံြကေရသာ်လည်းစစ်တပ် 
သည်ယင်း၏ ဘတ်ဂျက်အရပါ် ရြးြေန်းြျား ရမေ
ေိုေြည်မေစ်ကာ သက်ေိုင်ော ရေေရနေးပေဲြျားတေင်
လည်းပါဝင်ေပါြည်။ လွှတ်ရတာ်ေိုင်ော ရြးြေန်း
ြျားကဏ္ဍတေင် ကာကေယ်ရေး ဝန်ကကီးဌာနသည် 
ယင်း၏ လုပ်ငန်းြျားနှင့် အမြင်သရဘာထားနှင့် 
ပတ်သက်ရသာ ရြးြေန်းြျား ရြးမြန်းြံေရသာ်
လည်းရမပာရေးေိုြေင့်ေှိသူြျားနှင့် ပါတီ ရော်ြသသူ
ြျားက အကကီးအကျယ် ထိန်းသိြ်းလျက် ေှိပါသည်။ 

 အေပ်သားအစိုးေသည် အုပ်ြျုပ်စီြံြန ့်ြေဲ
ြှုေိုင်ော အရမပာင်းအလဲြျားြှ တစ်ေင့်အြေင့်အာ
ဏာြျားကို အေပ်သားထံ တိုးမြင့်ရေွှ ရ့မပာင်းနိုင်
ရေးေက်လက် လုပ်ရောင်သေားလိြ့်ြည် မေစ်သည်။ 
သိုရ့သာ် ယင်းတိုသ့ည် တပ်ြရတာ်၏ ေန ့်ကျင်
ြုြံြှုြျားရြကာင့် ကန ့်သတ်ြှုြျား ေှိရနဦးြည်မေစ်
သည်။ ေေဲစ့ည်းပုံအရမြြံဥပရဒအတေင်း သိုြ့ေုတ် 
တမြားရသာ ဥပရဒြျားအတေင်း အားနည်းြျက်ြျား 
ရတေေ့ှိနိုင်မြင်းရြကာင့် တပ်ြရတာ်သည် အေပ်သား
ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ အစီအစဉ်ြျားကို အေန ့်
အတားမေစ်ရစြည့် တုံ မ့ပန်ြှုြျားကို ေှာရတေန့ိုင်ြည် 
မေစ်သည်။

 ဥပြာအားမေင့် သြ္မတနှင့် လွှတ်ရတာ်
သည်စာေေက်ရပါ်တေင် သိသာထင်ေှားရသာ စစ်ရေး
ေိုင်ော အြေင့်အာဏာကို ေယူထားရသာ်လည်း

၁၄၇ရေှေ့က်ရောင်ေေက်ြည့် နည်းလြ်းြျား  



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

တပ်ြရတာ်လက်ရအာက်ေှိ ေဲတပ်ေေဲ၏့ေပ်တည်ြှု
သည် ထင်မြင်ယူေထားြဲ့သည့် ပုံစံနှင့် ထပ်တူကျ 
ြရနရပ။  ြိြိကုိယ်ကို ယုံြကည်လေန်းရသာ - သြ္မတ 
ဦးရောင်သည့် ကာလုံ (NDSC) သည် နိုင်ငံ၏ 
ရြါင်းရောင်ကို လုံမြုံ ရေးေိုင်ော ေုံးမေတ်ြျက်
ြျားအရပါ် အရေးပါရသာ ြသဇာလွှြ်းြိုးြှုကို  အပ်
နှင်းထားပါသည်။  မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာန ြေုတ်
ြဲ့လျှင် ေေဲစ့ည်းပုံအရမြြံဥပရဒေိုင်ော ရမပာင်းလဲ

ြှုြျား ြလိုအပ်ဘဲ မပည်ထဲ
ရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် နယ်စပ်
ရေးော ဝန်ကကီးဌာနတုိအ့ရပါ် 
ကကီးြားရသာ ထိန်းြျုပ်ြှုကို 
ေေှိရစေန် အသစ်ရသာ 
ဥပရဒြျားနှင့် ဘတ်ဂျကရ်ပါ် 
ကို ယ် ပို င် အု ပ် ြျု ပ် စီ ြံ ြေ င့်  
တိုးမြင့်ေေှိမြင်းတိုက့ိုလည်း 
အသုံးမပုနိုင်ပါသည်။ အေပ်
သားအေေဲဝ့င်ြျားက အသစ်
ရသာရထာက်လှြ်းရေးဌာန
ြျား ေေဲစ့ည်းမြင်း သိုြ့ေုတ် 
ေှိနှင့်ရသာ ဌာနြျားကို (အ
နည်းေုံး အန္တောယ်ေှိရသာ 
လက်နက်ကိုင် ဝန်ရောင်ြှု
ြျား) အေပ်သား ထိန်းြျုပ်ြှု
ရအာက်သို ့ ရေေ ရ့မပာင်းနိုင်
ေန်ကကိုးပြ်းမြင်းြျားအရပါ် 
တေားဝင် တားေီးြှုြျား 
ရပါ်ရပါကလ်ာမြင်း ြေှြိဲရ့ပ။ 
သိုရ့သာ် စစ်တပ်၏ ရေးော
ကိစ္စေပ်ြျားအတေင်း အေပ်
သားြျား၏ ဝငရ်ောကရ်နှာင့်
ယှ က် ြှု သ ည် ယှ ဉ် မပို င် ြှု

အတေက်အသစ်ရသာ စစ်ရမြမပင်ြျား ပိုြိုမေစ်ထေန်း
ရစ၍ NLD အရနမေင့် လေန်ကဲရသာ သတိမပုြှုမေင့် 
ေက်လက် ြျည်းကပ်ေလိြ့်ြည်မေစ်ကာ နှစ်စဉ်
သာတိုးမြေင့် လုပ်ရောင်သေားနိုင်လိြ့်ြည် မေစ်ပါ
သည်။ 

 လံုမြုံ ရေးေုိင်ော ရေးောကိစ္စေပ်ြျားအရပါ် 
ရေေးရကာက်ြံ အေပ်သားြျား ြသဇာလွှြ်းြိုးြှု 
ေေှိေန်အတေက် တမြားရသာ အရမြြံကျသည့် 

ရှုရထာင့်တစ်ြုြှာ စစ်တပ်နှင့် ယင်းတို၏့ စစ်ေင်
iရေးြျားနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအြျက် 
အလက်ြျားကို လက်လှြ်းြီေေှိမြင်း မေစ်ပါသည်။  
နိုင်ငံအတေင်းေှိ စုံစြ်းရထာက်လှြ်းရေး ဝန်ရောင်
ြှုအားလုံးသည် လက်ေှိတေင် တပ်ြရတာ်၏ ကေပ်ကဲ
အုပ်ြျုပ်ြှုရအာက် ရောက်ေှိရနမပီး ယင်းသည်ကာ
ကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်၊ မပည်ထဲရေး ဝန်ကကီးဌာန 
သုိြ့ေုတ် ေဲတပ်ေေဲသုိ့ ့တုိက်ရုိက်သတင်းပုိေ့ပါသည်။ 
အေပ်သားရြါင်းရောင်ြျား အရနမေင့် ြည်သို ့
ရသာသတင်းအြျက်အလက်ြျားနှင့် ရနာက်ေုံး 
အရမြအရနြျားကို သိေှိေန် ြည်သိုေ့ေှိသည်ေို
သည့်အြျက်ြှာ ေှင်းလင်းြှု ေှိြရနရပ။ ယြုအစီ
ေင်ြံစာ၏ ရြးမြန်းရေေးရနေးြှုတေင် ပါဝင်ြဲ့သူြျား
ကအစိုးေအတေင်းေှိ အေပ်သားရြါင်းရောင်ြျား
သည်စစ်တပ်၏  အတေင်းရေးလုပ်ငန်းြျားနှင့် ပတ်
သက်၍ ြသိေှိြကရြကာင်း ညွှန်းေိုြဲ့ ြကပါသည်။ 
ထိုအ့မပင် ထိုအေပ်သား ကိုယ်စားလှယ်ြျားသည် 
လံုမြုံ ရေးဝန်းကျင်အရပါ် ေန်းစစ်သံုးသပ်ြှု အလေန်
အားနည်းရြကာင်းနှင့် သူတို၏့ ရြါင်းရောင်ြှုကို 
ြိုင်ြာစော ရမပာေုိေန်အတေက် ကကီးြားရသာ အေန ့်
အတားတစ်ြု ေှိရနရြကာင်း ထပ်ြံညွှန်းေိုရနပါ
သည်။  လုံမြုံ ရေးေိုင်ော ြူဝါဒြျားနှင့် ြောဗျူော
ြျားကို စနစ်တကျတည်ရောက်ြှုနှင့် မပန်လည်
ေန်းစစ်ြှုြျားမပုလုပ်ေန်ြှာ  သတင်းအြျက်အလက်
ြျားကို လုံရလာက်စော လက်လှြ်းြီေေှိြှု အရပါ်
ြူတည်ရနပါသည်။ 

 အစိုးေြေုတ်သည့် တစ်ဦးြျင်းပုဂ္ဂိုလ်
ြျားနှင့် အေေဲအ့စည်းြျားသည်လည်း လုံမြုံ ရေး
ကဏ္ဍနှင့် ေက်စပ်လျက်ေှိရသာ အေပ်ဘက်အေေဲ ့
အစည်းြျား၏ အြေင့်အာဏာ ပိုြိုအားရကာင်းလာ
ရစေန် ကူညီနိုင်ပါသည်။ ြျက်ြျင်းလက်ငင်း 
အတေက်ေိုလျှင် အေပ်ဘက် အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် 
ြူဝါဒရေးောရလ့လာရေး အေေဲအ့စည်းြျားသည်  
အစိုးေကြူဝါဒြျား ရေးသားမပုစုေန်နှင့် အရကာင်
အထည်ရော်ေန်အမပင် အစိုးေ ဝန်ထြ်းြျားကို 
သင်တန်းရပးေန်  အစေှိရသာ လုပ်ငန်းြျားတေင်  
အေင်သင့်မေစ်လာရစရေး ကူညီနုိင်ြည်မေစ်သည်။
လေတ်လပ်ရသာ ရေှရ့နြျားသည်လည်း ေေဲစ့ည်းပုံ 
အရမြြံဥပရဒနှင့် ေှိနှင့်မပီးရသာ ဥပရဒြျားကို  
ဘာသာမပန်မြင်းနှင့် အနာဂတ် ရမပာင်းလဲြှုြျား

 
နုိင်ငံတကာ 

အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် 
အလှူေှင် ြျားအရနမေင့် 

ရဒသန္တေအစုိးေနှင့် 
အစုိးေ ြေုတ်ရသာ 

အေေဲအ့စည်းြျားြှ 
ရတာင်းေုိြှုြျားကုိ 

မပန်လည် တံုမ့ပန်နုိင်ရေး 
အေင်းအမြစ်ြျားနှင့် 

နည်းပညာြျားကုိ   
ပ့ံပုိးနုိင်ပါသည်။ 

ယင်းတုိသ့ည် အထူးသမေင့် 
ြူဝါဒြျား ရေးသားမပုစုေန်၊ 

သင်တန်း ြျားရပးေန် 
ကူညီရပးနုိင်မြင်း 

သုိြ့ေုတ် လုပ်ငန်းြျားကုိ 
အရကာင်အထည် 

ရော်မြင်းတုိအ့တေက်လည်း  
ကူညီနုိင်ြည် မေစ်သည်     

 

၁၄၈



အတေက် ဥပရဒရေးော ပံ့ပိုးြှုြျားတေင် အရေးကကီး
ရသာအြန်းကဏ္ဍြျားြှ ပါဝင်လုပ်ရောင်နိုင်ြည် 
မေစ်သည်။ လုံမြုံ ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ဘာ
သာေပ်ြျား သင်ြကားသည့် သင်ရိုးြျားပါဝင်ရသာ 
ပညာရေးအင်စတီကျူေှင်းြျားသည် အစုိးေဝန်ထြ်း
ြျားကို စာေင်းသေင်းမြင်းနှင့် တေဲေက်လုပ်ရောင်
မြင်းြျားလည်း လုပ်ရောင်နိုင်ပါသည်။ 

 ထုိနယ်ပယ်အတေင်း နုိင်ငံတကာ၏ လွှြ်းြုိး
ြှုသည် ပင်ကိုအားမေင့် အကန ့်အသတ်ေှိရနကာ 
အရြကာင်းြှာ ယင်းတိုသ့ည် အရမြြံအားမေင့် 
မပည်တေင်း နိုင်ငံရေးကိစ္စြျား မေစ်ရနသည့်အတေက် 
မေစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာက ရပါ်ရပါ်တင်တင်ဝင်
ရောက်စေက်ေက်ြှုသည် စစ်တပ်နှင့် အစိုးေအတေင်း
ေှိြျားစောရသာ အေပ်သားအေေဲဝ့င်ြျားြှ မပန်လည်
တေန်းလှန်မြင်းနှင့် ယုံြကည်ြှု ကင်းြဲ့ မြင်းတိုက့ို ပိုြို
အားရပးရလ့ ေှိပါသည်။ ြည်သိုပ့င်ေိုရစကာြူ 
နုိင်ငံတကာ အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် အလှူေှင်ြျားအရန
မေင့်ရဒသန္တေအစိုးေနှင့် အစိုးေ ြေုတ်ရသာ အေေဲ ့
အစည်းြျားြှ ရတာင်းေိုြှုြျားကို မပန်လည် တုံ မ့ပန်
နိငုရ်ေး အေင်းအမြစြ်ျားနငှ့ ်နည်းပညာြျားကိ ု ပံပ့ိုး
နိုင်ပါသည်။ ယင်းတိုသ့ည် အထူးသမေင့် ြူဝါဒြျား 
ရေးသားမပုစုေန်၊ သင်တန်းြျားရပးေန် ကူညီရပး
နိုင်မြင်း သိုြ့ေုတ် လုပ်ငန်းြျားကို အရကာင်
အထည်ရော်မြင်းတိုအ့တေက်လည်း ကူညီနိုင်ြည် 
မေစ်သည်။ ဒီြိုကရေစီနည်းကျ အေေဲအ့စည်းြျား 
တည်ရထာင်နိုင်ေန်ြှာ ရေေှည်တည်တံ့ရသာ နိုင်ငံ
တကာအကူအညီြျား လိုအပ်လျက်ေှိော ထိုအြျက်
သည်တန်ေိုးကကီးြားရသာအော တစ်ြုလည်း မေစ်
ရနပါသည်။

၆.၂ 
လုံမြုံ ရေးေိုင်ော
ယဉ်ရကျးြှုကို 
ရမပာင်းလဲြှုမပုမြင်း

 ယြုအစီေင်ြံစာတေင် ထပ်ြါထပ်ြါ ရေေး
ရနေးထားသည်အအတိုင်း စစ်တပ်ထံြှ အာဏာြျား
ကိုအေပ်သား ကိုယ်စားလှယ်ြျားထံသို ့လွှဲရမပာင်း
လိုက်မြင်းမေင့် ပိုြိုတေားြျှတ၍ မငိြ်းြျြ်းရသာ 
ေလဒ်ြျားကို အလိုအရလျာက် ေန်တီးလိုက်နိုင်
ြည်ြေုတ်ရပ။ ရေေးရကာက်ပေဲြျား ကျင်းပမြင်း 
တစ်ြုတည်းက ြိုင်ြာရသာ ဒီြိုကရေစီကို ရော်
ရောင်နိုင်ြည် ြေုတ်သကဲ့သို ့ လုံမြုံ ရေးေိုင်ော
အြေင့်အာဏာြျားကို ရေေးရကာက်ြံ အောေှိြျား
လက်ထဲသို ့ရပးအပ်လိုက်မြင်းကလည်း လုံမြုံ ရေး
ေိုင်ော အရလ့အထြျားနှင့် စံနှုန်းြျားကို အလို
အရလျာက် ရမပာင်းလဲြှုြျား မပုလုပ်နိုင်ြည် ြေုတ်
သည်ကို ရလ့လာရတေေ့ှိေပါသည်။ အေပ်သားအော
ေှိြျားသည် ပဋိပက္ခြျားကို ြက်ထန်လေန်းသည့် 
ြျည်းကပ်ြှုြျားမေင့် ရသာ်လည်ရကာင်း ောဇဝတ်ြှု 
ြျားကို မြင့်ြားရသာ မပစ်ဒဏ်ရပးစီေင်သည့် နည်း
လြ်းြျားနှင့် အကျဉ်းရထာင်ြျားနှင့် သတင်းေယူ
မြင်းတိုတ့ေင် အာဏာေှင်ေန်ရသာ နည်းလြ်းြျား
အားရိုးေှင်းစော အရြေေက်ြံြဲ့ ြကပါသည်။ 

 တာဝန်ယူြှု တာဝန်ြံြှုေှိကာ ယုံြကည်
အားကိုးေရသာ မပည်သူအ့ကျ ိုးမပု လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍ
တစြ်ရုောရ်ောငန်ိငုရ်ေး အစိုးေအတေင်း၊ အမပငန်စှ်
ေပ်လုံးတေင် အေေဲအ့စည်းေိုင်ော ယဉ်ရကျးြှုြျား
နှင့်အရလ့အထြျား ရမပာင်းလဲြှုမပုလုပ် ေန်ထပ်
ရပါင်းအားထုတ်ြှုြျား လိုအပ်လျက်ေှိပါသည်။  ကကီး
ြားရသာ ရမပာင်းလဲြှုတစ်ြုအရနမေင့် နိုင်ငံ၏ လုံ
မြုံ ရေးကဏ္ဍအတေင်း အရမြြံကျသည့် တိကျရသာ 
စံနှုန်းြျားနှင့် တန်ေိုးြျားသည် ထိုနိုင်ငံအတေင်း 
တည်ရောက်ေန်လိုအပ်မပီး ယင်းတိုသ့ည် နိုင်ငံ
အတေင်းေှိ လူြှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ စံနှုန်းြျားနှင့် တန်
ေိုးြျားကို ထင်ေပ်မပသရနေြည် မေစ်သည်။ ထို ့
ရြကာင့်လိုအပ်၍ တိကျရသာ ရမပာင်းလဲြှုြျားသည် 

၁၉၈ရေှေ့က်ရောင်ေေက်ြည့် နည်းလြ်းြျား  



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

နိုင်ငံတကာ အရတေအ့ြကုံ ြျား သိုြ့ေုတ် နိုင်ငံမြား
သားပညာေှင်ြျားအားမေင့် ရော်ရောင်နိုင်ြည် 
ြေုတ်ရပ။ ြည်သိုပ့င်ေိုရစကာြူ ရအာက်ပါ စာ
ပိုဒ်ြျားတေင် ဤအစီေင်ြံစာ ထုတ်ရဝြှု လုပ်ငန်းစဉ် 
အတေင်းရတေေ့ှိြဲ့ေသည့် ြျ ိုရ့သာ အဓိကအရြကာင်း
အောြျားကို ရော်မပမပီး အြျားစုသည် နိုင်ငံတကာ 
စံြျိန်စံညွှန်းြျားနှင့် စံြျားကို လှစ်ေမပလျက်ေှိ
ပါသည်။ 

 ပထြေုံးအြျက်ြှာ  ကျား-ြရေးောေိုင်
ောြျားတေင် ပိုြိုအကဲေတ်သည့် ြူဝါဒြျားြျြှတ်
မြင်း၊  ေသုံးရငေစာေင်းြျားနှင့် အရလ့အထြျားကို 
ြိတ်ေက်ရပးမြင်းြျား မေစ်သည်။ ထိုအြျက်သည် 
ပဋိပက္ခရဒသြျားတေင် လုံမြုံ ရေးတပ်ေေဲြ့ျားက ကျူး
လေန်သည်ေု စေပ်စေဲြံေသည့် ောဇဝတ်ြှုြျားနှင့် ေဲ
တပ်ေေဲန့ှင့် တေားရုံးတိုအ့ရနမေင့် ကျား-ြအရမြြံ
ရသာအြကြ်းေက်ြှု  နည်းလြ်းရပါင်းစုံြှ အြျ ိုး
သြီးြျားကို ကာကေယ်ေန်၊ ယင်းတို၏့ စေြ်းရောင်
ေည်နှင့် အေင်သင့်မေစ်ြှု အစေှိသည့် လိင်ပိုင်းေိုင်
ောနှင့် ကျား-ြအရမြြံရသာ အြကြ်းေက်ြှုကဲ့သို ့
ရသာကျယ်မပန ့်လေန်းသည့် မပဿနာြျားနှင့် အဓိက
အားမေင့် ေက်စပ်လျက် ေှိပါသည်။ အြျ ိုးသြီး
အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် တမြားရသာ အေပ်ဘက်အေေဲ ့
အစည်းြျားြှ အရေးပါ၍ ရေေှည်ထိန်းထားနိုင်
ရသာေိအားြှာ သက်ေိုင်ော အေေဲအ့စည်းြျားနှင့် 
အစိုးေအေေဲ၏့ တြျ ိုအ့စိတ်အပိုင်းြျားအြကား ထို
ကိစ္စေပ်ြျားနှင့် ပတ်သက်သည့် အသိအမြင်ေေင့် 
လုပ်ငန်းြျားအတေက် အဓိကကျရသာ  အြန်းကဏ္ဍ
တေင်ပါဝင်ပါသည်။ သိုရ့သာ် အြျ ိုးသြီးြျားအရပါ် 
အြကြ်းေက်ြှု တားေီးကာကေယ်ရေး ဥပရဒြူြကြ်း
ကိုအတည်မပုနိုင်မြင်း ြေှိရသးရပ။ ယင်းြှာ ဥပြာ
အားမေင့် လက်ထပ်ထားသူြျား အြျင်းြျင်းတေင် 
ြုဒိန်းမပုကျင့်မြင်းသည် တေားဝင်လျက် ေှိရနရသး
ရြကာင်းနှင့် ပဋိပက္ခရဒသြျားေှိ အြျ ိုးသြီးြျား
အတေက် အကာအကေယ်ရပးြှု နည်းပါရနရသး
ရြကာင်း အဓိပ္ပာယ်ေသည့်အမပင် သက်ေိုင်ော 
အာဏာပိုင်ြျား၏ အရလ့အထြျားြှာလည်း  ကကီး
ြားရသာရမပာင်းလဲြှုြျား ေှြိရနရသးသညက်ို ရတေ ့
ေပါြည်။ လွှတ်ရတာ်အတေင်းနှင့် ဌာနြျားအတေင်း 
ကျား-ြရေးော နိုးြကားသတိေှိြှု ေှိရသာ ရငေရြကး
ောထားြှုြျား ေှိမြင်းသည်လည်း ကျား-ြအရမြမပု

ရသာမပဿနာြျားကို လိုအပ်သည့် အရလးရပး 
လုပ်ရောင်ြှုြျား ေှိရစေန် အဓိကကျလျက်ေှိပါ
သည်။ 

 လုံမြုံ ရေးတပ်ေေဲြ့ျားအားလုံးတေင် အြျ ိုး
သြီးြျားသည် ကိုယ်စားမပုြှု အလေန်နည်းပါး ရနြဲ့
ပါသည်။ ထိုကဏ္ဍတေင် အြျ ိုးသြီးြျားကို ပိုြိုြန ့်
အပလ်ာမပီး ထိလုပုင်န်းစဉသ်ည ်ကျား-ြ ညြီျှရသာ 
ကိုယ်စားမပုြှုနှင့် ကျား-ြရေးော နိုးြကားြှု ပိုြိုေှိ
ရသာနည်းလြ်းြျားကို တိုးမြင့်ရကာင်းြေန်လာရစ
ေန်တိုအ့တေက် ေက်လက်လုပ်ရောင်ေန် လိုအပ်
သည့်ရမြလှြ်းတစ်ြု မေစ်ပါသည်။ ထိုနည်းတူ 
အရေးကကီးရသာ အောြှာ ောထူးတုိးမြင့်ေေိှေန်နှင့် 
လုံမြုံ ရေးအုပ်ြျုပ်စီြံြှု နယ်ပယ်ြျား အားလုံးတေင်
ပါဝင်နိုင်ရေးတေင် အြျ ိုးသြီးြျား ေင်ေိုင်ေရသာ 
အေန ့်အတားြျားကို ေယ်ေှားမြင်း မေစ်ပါသည်။
ေက်စပ်ကာရတေေ့သည်ြှာ လုံမြုံ ရေး အေေဲအ့စည်း
ြျားတေင် လူနည်းစုမေစ်ရသာ  တိုင်းေင်းသားြျားနှင့် 
ဘာသာကိုးကေယ်သူြျား၏ ကိုယ်စားမပုြှု နည်းပါး
ရနသည့်အြျက်မေစ်ပါသည်။ ဥပြာအားမေင့် တြျ ို ့
ရသာရဒသြျားတေင် ေဲတပ်ေေဲြ့ျားအတေင်း ဗြာြေုတ်
ရသာရဒသြံြျားကို စာေင်းသေင်းမြင်းသည်  ဗေို
ဦးစီးစနစ်ရမေရလျှာ့ရသာ ဝန်ထြ်းြန ့်အပ်မြင်း 
အရလ့အထြျားနှင့် အစိုးေစနစ်အတေင်းေှိ  တေား
ဝင်ပညာရေး အေင့်အတန်းြျား သတ်ြှတ်ြှု
အရပါ်တိုတ့ေင်လည်း ြူတည်ြည်မေစ်သည်။ ထို ့
အမပင်ရဒသြံ ဘာသာစကားြျား အသုံးမပုေန် ြိတ်
ေက်မြင်းတို ့လိုအပ်ြည် မေစ်ပါသည်။ 

 မြန်ြာ့တပ်ြရတာ်သည် ယင်းတို၏့ စေြ်း
ရောင်ေည်နှင့် လက်နက်အင်အားြျားကို  ရြတ်ြီ
တိုးတက်လာရစရေးအရပါ် အရလးရပးြှုကို ေက်
လက်အာရုံစိုက်ရနရသာ်လည်း မပည်တေင်းစစ်ပေဲ
ြျားတေင် အသုံးမပုရနရသာ ြောဗျူောြျားနှင့် 
စစ်နည်းဗျူောြျား  ရြတ်ြီတိုးတက်ရစရေးကိုြူ 
လျစ်လျူရှုထားလျက် ေှိပါသည်။ ရကျးေောြျားကို 
အြကြ်းေက် ြီးရိှ ု ့မြင်းနှင့် လူြျားရနထိုင်ော ကျယ်
မပန ့်လှသည့်ရဒသြျားကို စစ်ေင်ရေးနယ်ရမြြျား
အမေစ် သတ်ြှတ်မြင်းတိုသ့ည် ကျယ်မပန ့်ရသာ 
ြတေားမပုကျင့်မြင်းြျားသို ့ ဦးတည်ရစကာ တိုင်း
ေင်းသားလက်နက်ကိုင် အေေဲအ့စည်းြျားကိုလည်း

၁၅၀



အားနည်းရစေန် သိုြ့ေုတ် အနိုင်ယူေန် အနည်း
ငယ်သာ လုပ်ရောင်ြဲ့ပါသည်။ တိုင်းေင်းသား
လက်နက်ကိုင် အေေဲအ့စည်းအြျားစုသည် ပဋိပက္ခ 
အတေက်ြိုင်ြာရသာ အေုံးသတ်ြှုတစ်ြုကို ညေိနိှငု်း
ရေေးရနေးမြင်းလုပ်ရောင်ေန် လိုလားလျက်ေှိြက
ကာထုိအတေက် စစ်ြှန်ရသာ ေက်ဒေယ်အစုိးေစနစ် 
တည်ရောက်နိုင်ေန် အဓိပ္ပာယ်မပည့်ဝသည့် နိုင်ငံ
ရေးသရဘာတူညီြျက်ြျား ေေှိသည်အထိ ပါဝင်ပါ
သည်။ တစ်ြျိန်တည်းတေင် တိုင်းေင်းသားလက်
နက်ကိုင်အေေဲအ့စည်းြျားကို စီးပေားရေးလုပ်ငန်း
ြျားအရပါ် အရလးရပး လုပ်ရောင်ေန် အားရပး
လှုံရ့ော်မြင်းနှင့် အစိုးေရနာက်ြံမပုရသာ စစ်တပ်
ြျားအမေစ်သို ့အသေင်ရမပာင်းရေး ြောဗျူောြျား
သည် တာဝန်ြံြှု တာဝန်ယူြှု အလေန်အားနည်း
ရသာလုံမြုံ ရေးတပ်ေေဲြ့ျား မေစ်လာရစကာအြျား
မပည်သူ၏ ြျြ်းသာကကေယ်ဝြှုနှင့် အေင်းအမြစ်ြျား
ကိုအြကြ်းေက် ထုတ်ယူသုံးစေဲမြင်းြျားေီသိုဦ့း
တည်သေားြည် မေစ်ပါသည်။ 

 တပြ်ရတာ၏် ကျင့ဝ်တြ်ျား မပုမပငရ်မပာင်း
လဲြှုမပုလုပ်မြင်းသည် ထိုတပ်ေေဲြ့ျားအတေင်းေှိ တန်
ေုိးြျားနှင့် ကျင့်ဝတ်ြျားအမပင် ယင်းတုိ၏့ အယူဝါဒ
ြျား၊ သင်တန်းနှင့် အေေဲအ့စည်းေုိင်ော အြှုအကျင့်
ြျားရမပာင်းလဲြှုအရပါ် အလေန်ြူတည် ရနပါသည်။ 
မပည့်စုံရသာ ဒီြိုကရေစီနိုင်ငံြျားတေင်ပင်လျှင် ထို
သိုလ့ုပ်ရောင်နိုင်ေန် အေပ်သားကိုယ်စားလှယ်
ြျားက အားရပးလုပ်ရောင်ေန်ြှာ ြက်ြဲလှပါ
သည်။ စစ်တပ်ြှ ယင်း၏ အရတေးအမြင်စနစ်ြျား
ကိုယင်းတို၏့ တက္က သိုလ်ြျားတေင် ကိုယ်တိုင်တည်
ရောက်၍ သင်တန်းြျားရပးောတေင်လည်း အေေဲ ့
အစည်းအတေင်းသာ လုပရ်ောငရ်လ့ေှိရသာ မြနြ်ာ
နိုင်ငံတေင် ပိုြိုြက်ြဲရနြည် မေစ်သည်။ စစ်တပ်ကို  
လူြှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ အကျ ိုးစီးပေားကို အရမြမပု 
လုပ်ရောင်ရသာ လုပ်ရောင်ြှုြျား ေှိလာရစေန်
ြှာထိန်းရကျာင်းကကီးြကပ်ြှု ယန္တေားြျားအတေင်
သာြေုတ်ဘဲ ြိုင်ြာရသာ အေပ်ဘက်-စစ်ဘက် 
ေက်ေံရေးြျား တည်ရောက်နိုင်မြင်းအရပါ်တေင်
လည်း ြူတည်ရနပါသည်။ ထိုကဲ့သို ့ ြိုင်ြာရသာ 
အေပ်ဘက်-စစ်ဘက် ေက်ေံရေးေှိြှသာ ောထူး
အေင့်အားလုံးေှိ စစ်သားြျားသည် လူြှုအသိုင်း
အဝိုင်း၏  တန်ေိုးြျားကို ဘုံသရဘာတူညီနိုင်ကာ

 ယင်းတို၏့ နိုင်ငံအား ကိုယ်စားမပုေမြင်းအရပါ်  
ဂုဏ်ယူရနြည် မေစ်သည်။ အစိုးေအတေင်းေှိ အေပ်
သားရြါင်းရောင်ြျားသည် အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း
ြျားြှစစ်တပ်နှင့် ပူးရပါင်းလုပ်ရောင်ြှုြျား၊ ရေေး
ရနေးြှုြျား တိုးမြေင့်ရောင်ေေက်နိုင်ေန် မေစ်နိုင်ရမြေှိ
ရသာ အြေင့်အလြ်းြျားအားလုံးကို ေယူသင့်ပါ
သည်။ ထိုသိုလ့ုပ်ရောင်ောတေင် တေားဝင်သတင်း
ြီဒီယာ၊ လူြှုကေန်ေက်ြီဒီယာြျား ြှတစ်ေင့် ဘုံ
ေက်သေယ်ြှုြျား မပုလုပ်ေန်နှင့် အေပ်ဘက်-စစ်
ဘက်ပူးရပါင်း ပညာရေးနှင့် သင်တန်းြျားလုပ်
ရောင်သည့် နည်းလြ်းြျားလည်း အသုံးမပုနိုင်
ပါသည်။ 

 ောဇဝတ်ြှုေိုင်ော တေားစေဲေိုြှုြျားသည် 
မပည်သူလူထု၏ ရဘးကင်းလုံမြုံ ရေး၊ ကျန်းြာရေး 
သုိြ့ေုတ် ပုိင်ေုိင်ြှုြျားအရပါ် 
အြှန်တကယ် မြိြ်းရမြာက်
ြှုမပုသူြျားကို ထိန်းသိြ်းနိုင်
ေန်အတေက်ရသာ်လည်းရကာင်း 
အ မပ စ် ကျူး လေ န် သူ ြျား ကို  
လုံးဝမပစ်ဒဏ်ရပးစီေင်သည့်  
နည်းလြ်းြျားထက် အန္တောယ်
ရလျှာ့ ြျ လာ နို င် ရစ ေ န် နှ င့်  
မပနလ်ည ်ထရူထာငြ်ှု မပုမြင်း
တိုအ့ရပါ် အာဏာပိုင်ြျား 
အရလးရပး လုပ်ရောင်လာ
ရစ ေ န် တို ့အ တေ က် တ ေား
ြျှ တ ရေး စ န စ် ကို မပု မပ င်
ရမပာင်းလဲြှုြျား ရပါင်းစည်း
လုပ်ရောင်ေန် လိုအပ်လျက် ေှိပါသည်။ ောဇဝတ်ြှု
ကိုတုံ မ့ပန်မြင်းထက် ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု၊ 
ပညာရေး၊ ေေံ မ့ေိုးရေးနှင့် တမြားသာ  နည်းလြ်းြျား 
အသုံးမပုမြင်းအမပင ်ေဲတပေ်ေဲြ့ျားသည ်ရဒသြမံပည်
သူြျားနှင့် နီးကပ်၍ ယုံြကည်ေရသာ ေက်ေံရေး
ြျားထိန်းထားနိုင်မြင်း အစေှိသည့် နည်းလြ်းြျား 
အသုံးမပုမြင်းမေင့် ကကိုတင်ကာကေယ်မြင်း အရပါ်  
အရလးရပးြှုသည် အန္တောယ်ရလျှာ့ြျေန် အဓိက 
ရသာ့ြျက်လည်း မေစ်ရနပါသည်။  နိုင်ထက်စီးနင်း
ေန်ကာ ‘ြကြ်းတြ်းရသာ’ လုံမြုံ ရေးနည်းလြ်း
ြျားသည် [တင်းကျပ်ရသာ ရစာင့်ြကည့်ြှုြျားကို 
ထည့်တေက်မြင်း ြမပုရသးဘဲ] အစိုးေနှင့် လူြှု

တပ်ြရတာ်၏ ကျင့်ဝတ်ြျား 
မပ မုပင်ရမပာင်းလဲြှု 
မပုလုပ်မြင်းသည် ထုိတပ်ေေဲြ့ျား
အတေင်းေိှ တန်ေုိးြျားနှင့် 
ကျင့်ဝတ် ြျားအမပင် ယင်းတုိ၏့ 
အယူဝါဒြျား၊ သင်တန်းနှင့် 
အေေဲအ့စည်းေုိင်ော 
အြှုအကျင့်ြျား 
ရမပာင်းလဲြှုအရပါ် 
အလေန်ြူတည် ရနပါသည်။ 
 

၁၅၁ရေှေ့က်ရောင်ေေက်ြည့် နည်းလြ်းြျား  



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

အသိုင်းအဝိုင်းြျားအြကား ြယုံြကည်ြှုြျားကိုတိုး
မြင့်ရစကာ မပစ်ြှုကျူးလေန်သူြျားကုိလည်း ောဇဝတ်
ြှုလုပ်ငန်းြျား စက်ဝန်းအတေင်း ပိတ်ြိရနရစြည် 
မေစ်သည်။ ေဲလုပ်ငန်းြျားနှင့် အရထေရထေအုပ်ြျုပ်
ရေးဦးစီးဌာနတိုက့ို ဗေိုဦးစီးစနစ် ရလျှာ့ြျနိုင်ရေး 
မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျားသည် လံုမြုံ ရေးေုိင်ော ြူဝါဒ
ြျားနှင့် အရလ့အထြျားသည် အြျားမပည်သူ၏ 
လိုအပ်ြှုြျားနှင့် စိုးေိြ်ြှုြျားကို ထိရောက်ရသာ 
တုံ မ့ပန်ြှုြျား လုပ်ရောင်ေန် ကူညီရပးနိုင်ြည်မေစ်
သည်။ 

 မပည်ထဲရေး ဝန်ကကီးဌာနသည် မပုမပင်
ရမပာင်းလဲြှုြျားနှင့် ပတ်သက်၍ သိသာထင်ေှား
သည့်ပေင့်လင်းြှုြျား မပသလျက်ေှိကာ အထူးသမေင့် 
အြျ ိုးသားောဇဝတ်ြှု တားေီးကာကေယ်ရေးြော
ဗျူောနှင့် အြျ ိုးသားြူးယစ်ရေးဝါးထိန်းြျုပ်ရေး 
ြူဝါဒြျားကို ရေးသားမပုစုရေး လုပ်ငန်းြျားနှင့် 
တမြားလုပ်ငန်းြျားတေင် သူ၏ ဦးရောင်ြှုအြန်း
ကဏ္ဍမေင့်  အြှတ်ယူလျက် ေှိပါသည်။ ထိုဝန်ကကီး
ဌာနသည် အသစ်ရသာ အရလ့အထြျားနှင့် သရဘာ
တေားြျားနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသား  
လူအ့ြေင့်အရေးရကာ်ြေှင်၊ အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်း
ြျားနှင့် နိုင်ငံတကာ ရအဂျင်စီြျားထံြှ  သင်တန်း
ြျားလည်း ေယူြဲ့ပါသည်။ သူသည် အကျဉ်းရထာင် 
မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေး ကကိုးပြ်းြှုြျားတေင်လည်းပါ
ဝင်လျက် ထိုအတေက် လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ြျားနှင့် မြန်ြာနုိင်ငံလူအ့ြေင့်အရေး ရကာ်ြေှင်တို ့
နှင့် အမပန်အလှန် ညေိနိှငု်းရေေးရနေးမြင်းြျား ေှိြဲ့
ရသာ်လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်သားြျား ကူညီရစာင့်
ရေှာက်ရေးအသင်းနှင့် တိုက်ရိုက်လုပ်ရောင်ြှုြျား
ြှာနည်းပါးရနရသးသည်။ ထိုဝန်ကကီးဌာနသည် ပေင့်
လင်းမြင်သာြှု၌ ပိုြိုတိုးမြင့် ရကာင်းြေန်လာ၍ 
အကျဉ်းရထာင် မပည့်နှက်ရနြှုနှင့် ေဲတပ်ေေဲဝ့င်ြျား 
ြန ့်အပ်မြင်းကဲ့သိုရ့သာ ယင်း၏ လုပ်ငန်းြျား၊ ေင်
ေုိင်ရနေရသာ စိန်ရြါ်ြှုြျားနှင့် ပတ်သက်ကာအြျား
မပည်သူေိုင်ော ရြကညာြျက်ြျားအား ပုံြှန်မပုလုပ် 
လာြဲ့ပါသည်။ 

 လုံမြုံ ရေးယဉ်ရကျးြှု ရမပာင်းလဲမြင်း၏ 
အဓိကေည်ေေယ်ြျက် တစ်ြုြှာ ထိုကဏ္ဍကို ပိုြို 
ပေင့်လင်းမြင်သာြှု ေှိရစေန်နှင့် ရေေးရနေးညေိနိှငု်း

တိင်ုပင်ြှုြျားလုပ်ရောင်ေန် မေစ်သင့်ပါသည်။ တစ်ြါ
တစ်ေံအြျားမပည်သူ ြသိေှိရစေန် သတင်း အြျက်
အလက်ြျား ထိန်ြျန်ထားေန် လက်ြံနိုင်ရလာက်
သည့်အရြကာင်းမပြျက်ြျား ေှိရနနိုင်မပီး ဥပြာ
အားမေင့် ေက်လက်အြှုစစ်ရေးရနေဲ မေစ်ရသာ  
တေားရုံးကိစ္စြျားနှင့် ေက်စပ်ရသာ အရမြအရန
ြျား သိုြ့ေုတ် ြျမပမြင်းရြကာင့် သတင်းေယူြှု
အရပါ် ထိြိုက်ြှုေှိရစနိုင်သည့် အရမြအရနြျား
အတေက် မေစ်နိုင်ရမြေှိြှုအရပါ်တေင် အရမြြံကာ 
ဥပရဒြျားအတေင်း ရကာင်းြေန်စော အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ေို 
သတ်ြှတ်ထားသင့်ပါသည်။ အြျားမပည်သူကို လုံ
မြုံ ရေးေိုင်ော အေေဲအ့စည်းြျား ြည်သည့်လုပ်ငန်း
ြျားလုပ်ရောင်ရနသနည်းနှင့် လုပ်ေမြင်းအရြကာင်း
အေင်းတိုက့ို သိေှိြေင့်ရပးမြင်းသည် သူတိုအ့ရန 
မေင့်အြျားမပည်သူ၏ အကျ ိုးစီးပေားအတေက် ဝန်ထြ်း
ရနသည်ကို ရသြျာရစြည့် ြေှိြမေစ် အြျက်မေစ်
ပါသည်။ ထုိအြျက်သည် လံုမြုံ ရေးအေေဲအ့စည်းြျား
အရနမေင့် ကျင့်ဝတ်ြျား ြည်သိုြ့ျြှတ်လုပ်ရောင်
ရနသည်နှင့် အြျားမပည်သူ၏ ေန်ပုံရငေကို ြည်သို ့
အသုံးမပုရနသည ်အစေှသိညတ်ိုနှ့င့ ်ေက်စပ်လျက် 
ေှိပါသည်။ ထိုေည်ေေယ်ြျက်အရပါ် ဗေိုမပုလျက် 
စုံစြ်း ရထာက်လှြ်းရေးဌာနြျားကို မပုမပင်ရမပာင်း
လဲေန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသိုရ့မပာင်းလဲောတေင် 
အာဏာေှင်အုပ်ြျုပ်ြှု၏ အရြေြျားမေစ်ရသာ အြျား
မပည်သူကို ရစာင့်ြကည့်မြင်းနှင့် ထင်ရပါ်ရသာ ကေဲ
လေဲြှုြျားကို ထိန်းြျုပ်ေန်  အစေှိသည်တိုက့ို ပယ် 
ေျက်သေားေန်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ 

 အြျ ိုးသားအေင့် ြောဗျူောြျားနှင့် 
ဥပရဒြျား ရေးေေဲမပုစုောတေင် အြျားမပည်သူနှင့် 
ရေေးရနေးညေိနိှငု်း တိုင်ပင်မြင်းသည် အစိတ်အပိုင်း
တစ်ြုအမေစ် ပါဝင်သင့်ပါသည်။ ထိုအရလ့အထကို 
ရဒသန္တေအေင့် လုပ်ငန်းြျားတေင်လည်း ထည့်သေင်း 
လုပ်ရောင်သေားသင့်ပါသည်။  

 ရြါင်းစဉ်ြျားအရနမေင့် ေဲတပ်ေေဲနှ့င့် ယင်းတုိ ့
အြကားထိရတေေ့က်ေံမြင်း၊ တေားရံုးြျားြှတစ်ေင့် 
တေားြျှတြှုကို ေှာရေေမြင်းနှင့် အကျဉ်းရထာင်ြှ 
လေတ်ရမြာက်လာရသာ ရထာင်ထေက်ြျားကို လူြှု
အသိုင်းအဝိုင်းအတေင်း မပန်လည်ရပါင်းစည်းရစ
မြင်းအစေှိသည့် မပည်သူြျား၏ အရတေအ့ြကုံ ြျား

၁၅၂



ကိုထည့်သေင်း ရေေးရနေးနိုင်ပါသည်။ ရေေးရနေးညေိ
နိှငု်းတိုင်ပင်ြှုြျားသည် အြျားမပည်သူက စနစ်
အသစြ်ျားနငှ့ ်နည်းလြ်းတေင ်ပူးရပါင်းလပုရ်ောင်
ြှုကိုေေှိရစေန်နှင့် အသစ်ရသာ ဝန်ရောင်ြှုြျား
ကိုြည်သို ့အသုံးမပုနိုင်ြည်တိုက့ို နားလည်လာရစ
ေန်အစေှိရသာ လက်ြံယုံြကည်ြှု ေေှိရေး ကူညီ
နိုင်ြည်မေစ်သည်။

၆.၃ 
လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍတေင် 
အြျားမပည်သူ၏ ထိန်း
ရကျာင်းကကီးြကပ်စီြံြှုနှင့် 
လက်တေဲရောင်ေေက်ြှု

 ရနာက်ေုံးတေင် လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍကို ဒီြို
ကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်းသည် တက်ကကေ
ရသာ လူြှုနယ်ပယ်တစ်ြုအရပါ် တေင် ြူတည်ရနပါ
သည်။ သုိမ့ေစ်ော တစ်ဦးြျင်းစီရသာ်လည်းရကာင်း 
အေေဲအ့စည်းြျားအမေစ်ရသာ် လည်းရကာင်း အစုိးေ
၏လေန်ကဲရသာ မပစ်ဒဏ်ြျားရပါ် အရြကာက်တေား
ကင်းစောမေင့ ်လုမံြုံ ရေးကစိ္စေပြ်ျားတေင ်ကျယက်ျယ်
မပန ့်မပန ့် ပါဝင်ရောင်ေေက်နိုင်ြှုတို ့  ပါဝင်ပါသည်။ 
လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍ တစ်ြုလုံးသည် အေပ်ဘက်အေေဲ ့
အစည်းြျားနှင့် အြျားမပည်သူ၏ အြကံမပုြှုနှင့် 
ရဝေန်ြှုြျားကို ပေင့်လင်းစော တိုးမြင့်ေယူမြင်းြှ ကကီး
ြားရသာ အကျ ိုးရကျးဇူးြျား ေေှိနိုင်ပါသည်။ ထပ်
ရပါင်းေုိေရသာ် မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျားကုိ လှံုရ့ော်
အားရပးေန်နှင့် ပ့ံပုိးြှုြျားမပုေန် အစုိးေအေေဲအ့တေင်း၊ 
အမပင်နှစ်ေပ်လုံးတေင် လုံမြုံ ရေးေိုင်ော အေပ်သား
ပညာေှင်ြျား လိုအပ်လျက် ေှိပါသည်။ ထိုအ့မပင် ထို
ကဏ္ဍြျားတေင ်တေားဝငနှ်င့ ်အလေတသ်ရဘာ ပညာ 
ရေး ပိုြိုတိုးတက်ရကာင်းြေန်လာေန်လည်း လို
အပ်ပါသည်။ 

 မြန်ြာအစိုးေ အေေဲအ့စည်းြျားအတေင်း 
အာဏာေှင်စနစ် စေကဲျန်ရနရစရသာ အဓိက လက္ခဏာ
တစ်ေပ်ြှာ ရဝေန်ြှုြျားအားလံုးအရပါ် မြိြ်းရမြာက်ြှု

တစ်ြုအမေစ် ရှုမြင်မြင်းနှင့် ရဝေန်သူြျားသည်အစုိးေ
နှင့်ယင်း၏ အဓိကအကျ ိုးစီးပေားြျားကို ပျက်စီးရစ
နိုင်ရသာ အေျက်အရြှာက် မပုလုပ်သူြျားအမေစ်  
ရှုမြင်ထားမြင်းတို ့ မေစ်သည်။ အထူးသမေင့် မြန်ြာ
နိုင်ငံတေင် ရဝေန်ြှုသူြျားသည် နိုင်ငံမြားလှုပ်ေှား
သူြျား၏ အကျ ိုးလိုလားသူြျား သိုြ့ေုတ် နိုင်ငံ
မြားအရတေးအရြါ်ြျားမေင့် အကျင့်ပျက်ရနသူြျား
အမေစ်  သံသယမေစ် ြံြကေပါသည်။ 

 NLD အာဏာေလာမပီးရနာက်တေင် လူြှု
နယ်ပယ်သည် အသစ်ရသာ မြိြ်းရမြာက်ြှုြျားနှင့် 
ေင်ေိုင်လာေပါသည်။ အထူးသမေင့် ရဝေန်ြှုြျား
ရြကာင့်လံုမြုံ ရေးတပ်ေေဲ၏့ အေေဲဝ့င်ြျားအရပါ်အသရေ
ေျက်ြှုေိုင်ော တေားစေဲေိုမြင်းနှင့် ေက်စပ်ရနပါ
သည်။ NLD ဦးရောင်ရသာ အစိုးေသည် ယင်း၏ 
တေားစီေင်ရေး မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေး အစီအစဉ်ြှ 
တစ်ေင့် ထိုကဲ့သိုရ့သာ အြှုအြင်းြျားကို  မပည်
ရထာင်စု ရေှရ့နြျုပ်ရုံး လက်ရအာက်ေှိ မပည်သူ ့
ရေှရ့နြျားြှ အြျားမပည်သူ၏ အကျ ိုးစီးပေားကို 
အရမြြံ၍ ြှန်ကန်စော ကိုင်တေယ်ရမေေှင်းနိုင်ရေး 
လုပ်ရောင်ေန် အြေင့်အလြ်းြျား ေှိရနပါသည်။ 
ထိုအ့မပင် တေားသူကကီးြျားအရနမေင့် စစ်တပ် သို ့
ြေုတ် အစိုးေအောေှိြျား၏ အြျက်မပြှုကို ရစာင့်
ြကည့်မြင်းထက် ဥပရဒြျားအရပါ် သူတုိ၏့ အဓိပ္ပာယ်
ေေင့်ေိုြှုအရပါ်သာ လုံးလုံးအရမြြံသည့်  လေတ်လပ်
၍ဘက်လိုက်ြှုကင်းရသာ ေုံးမေတ်ြျက်ြျားကို 
ြျြှတ်သင့်ပါသည်။  

 အြှန်စင်စစ် ရဝေန်ြှုြျားသည် အမပု
သရဘာရောင်ကာ လူြှုအသုိင်းအဝုိင်းြျားအြကား 
တည်ေှိရနရသာ အြျ ိုးစုံလင်ကေဲမပားြှု၏ လိုအပ်
ြျက်ြျားအေ လိုက်ရလျာညီရထေြှု ေှိရစသည့် ပိုြို
ထိရောက်ရသာ အစိုးေတစ်ေပ် တည်ရောက်ေန် 
ထိုရဝေန်ြှုြျားကို ြိုင်ြာရသာ ဒီြိုကရေစီအေေဲ ့
အစည်းြျားက အသုံးမပုနိငုပ်ါသည။်  ကဏ္ဍြျားအား
လုံးအတေက် လူစ့ေြ်းအား၊ ရငေရြကးနှင့် အြျိန်အစေှိ
သည့်အစိုးေ၏ အေင်းအမြစ်ြျားသည် နည်းပါး
လျက်ေှိပါသည်။ အေပ်ဘက် အေေဲအ့စည်းြျား၏ 
သုရတသနနှင့် အရေးေို တင်မပြှုြျားသည် ဥပြာ
အားမေင့် အရေးပါရသာ အြျက်အလက်ြျားကို 
ပံ့ပိုးနိုင်မြင်းနှင့် ပိုြိုရကာင်းြေန်ရသာ ြူဝါဒြျား 

၁၅၃ရေှေ့က်ရောင်ေေက်ြည့် နည်းလြ်းြျား  



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ေေှိေန် အစေှိတိုက့ို ကူညီပံ့ပိုးနုိင်ြည် မေစ်သည်။ 
ပညာေှင်ြျား၏ သရဘာထားြျားကို ပူးရပါင်းလုပ်
ရောင်မြင်းေိုင်ော တေားဝင် ယန္တေားြျားြှတစ်
ေင့်ပိုြို စနစ်ကျစော ရတာင်းေိုနိုင်ြည် မေစ်ပါ
သည်။ 

 အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျားသည် လုံမြုံ
ရေးယဉ်ရကျးြှု (နှင့် အုပ်ြျုပ်စီြံြှု၏ ကျယ်မပန ့်
ရသာယဉ်ရကျးြှု) တေင် ရမပာင်းလဲြှုြျား ေေှိရေး 
ကကိုးပြ်းြှုြျားတေင် ရေှတ့န်းြှ ေှိရနကာ ယင်းတို ့
သည်ေက်လက် တည်ေိှရနြည်လည်း မေစ်ပါသည်။ 
အေပ်ဘက်အေေဲအ့စည်းြျားသည် ြူးယစ်ရေးဝါး
ေိုင်ောနှင့် ထိြုိက်ြှုရလျှာ့ြျမြင်း၊ မပစ်ဒဏ်ဥပရဒ
ကိုမပုမပင် ရမပာင်းလဲမြင်း၊ အြျ ိုးသြီးြျားအရပါ် 
အြကြ်းေက်ြှု တိုက်ေျက်မြင်းနှင့် ကရလးသူငယ်
ြျား၏ အြေင့်အရေးြျားကို ကာကေယ်မြင်း အစေှိ
ရသာလုပ်ငန်းြျားတေင် အဓိကလုပ်ရောင်လျက် 
ေှိပါသည်။ ယင်းတိုသ့ည် ပဋိပက္ခရဒသြျားေှိ 
အစိုးေ လုံမြုံ ရေးတပ်ေေဲြ့ျား၏ လုပ်ငန်းြျားအပါ
အဝင်လူအ့ြေင့်အရေး ြျ ိုးရောက်ြှုြျားနှင့် တမြား
ရသာမပဿနာြျားအရပါ် ြှတ်တြ်းတင်မြင်း လုပ်
ငန်းြျားကိုလည်း အြျိန်ြကာမြင့်စော လုပ်ရောင်
လာြဲ့ ြကသူြျား မေစ်ပါသည်။ အေပ်ဘက်အေေဲ ့
အစည်းြျားသည် လိင်ပိုင်းေိုင်ော ြတေားမပုကျင့်
ြှုြျား သိုြ့ေုတ် တေားြျှတြှု လက်လှြ်းြီေေှိေန် 
ောဇဝတ်ြှုြျားြှ လေတ်ရမြာက်လာသူြျားကို တိုက်
ရိုက်ကူညီမြင်းနှင့်  မပည်သူြျား တေားြျှတြှု ေေှိ
ရစရေး စသည့်လုပ်ငန်းြျားကို လုပ်ရောင်ြကပါ
သည်။ ထိုအ့မပင် ယင်းတို၏့ စိုးေိြ်ြှုြျားအတေက် 
သတင်းပိုန့ိုင်ရေး လြ်းရြကာင်းြျားကို သိမြင်လာ
ရစေန် အသိအမြင် ေေင့်အစီအစဉ်ြျားကို ပိုြိုကျယ်
မပန ့စ်ော လပုရ်ောငလ်ာြဲပ့ါသည။်  လြူှုအေေဲအ့စည်း
ြျားအရနမေင့် အမြားရသာ ပညာရေးေိုင်ော လြ်း
ရြကာင်းြျားကုိ ပ့ံပုိးရပးမြင်းမေင့် လူငယ်ြျားအတေက် 
လူအ့ြေင့်အရေး၊ တေားြျှတြှုေိုင်ော ကိစ္စေပ်ြျား
နှင့် အေပ်ဘက်-စစ်ဘက် ေက်ေံရေးကဲ့သိုရ့သာ 
ရြါင်းစဉ်ြျားကို ရလ့လာနိုင်ေန် အြေင့်ရပးြဲ့ပါ
သည်။ 

 မြန်ြာနိုင်ငံေှိ တေားဝင်ပညာရေးသည် 
အေပ်ဘက်-စစ်ဘက်ရေးော ကိစ္စြျား၊ အြျ ိုးသား 

လံုမြုံ ရေး၊ စစ်ရေးြောဗျူောြျားနှင့် တမြားရသာ 
အရေးပါသည့် အရြါင်းစဉ်ြျားတေင် ပုိြုိတုိးမြင့်လာ
ြဲ့ပါသည်။ ထိုဘာသာေပ်ြျားသည် ရုံးထိုင်လျက်ေှိ
ရသာလွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် အစိုးေ
အောေှိြျားကို အကျ ိုးမေစ်ထေန်းရစြည် မေစ်ကာ 
ဒီြိုကရေစီ အသေင်ကူးရမပာင်းရေးေိုင်ော ရေေှည်
ေည်ြှန်းြျက်ြျားကို ကကီးြားစော ပံ့ပိုးြှုမပုြည် 
မေစ်ပါသည်။ 

 ေေဲစ့ည်းပုံ အရမြြံဥပရဒနှင့် စစ်တပ်၏ 
အြေင့်အာဏာထက် ရကျာ်လေန်ကာ စစ်တပ်ရေးော 
ကိစ္စြျားနှင့် ပတ်သက်၍ အေပ်သားြျား၏ စေြ်း
ရောင်ေည် ြေှိမြင်းက လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအရပါ် ပိုြို
လွှြ်းြိုးြှုမပုနိုင်ေန် အေန ့်အတား မေစ်ရစပါသည်။ 
ထိုသို မ့ေစ်ေမြင်းသည် ရေေှည်စိန်ရြါ်ြှုတစ်ြု မေစ်
ရနြည်မေစ်ရသာ်လည်း ရနာင်လာြည့် ြျ ိုးေက်
တေင်အစိုးေအတေင်း လုံမြုံ ရေးေိုင်ော ပညာေှင်ြျား 
စုစည်းပါဝင်ရစမြင်းသည် ြသဇာလွှြ်းြုိးရသာ ယဉ်
ရကျးြှုြျားနှင့် အရလ့အထြျားကို ရမပာင်းလဲနိုင်
လိြ့်ြည်မေစ်သည်။ ြူဝါဒရေးော ရလ့လာရေး အေေဲ ့
ြျားသည် လံုမြုံ ရေးနှင့် တေားြျှတရေး ြူဝါဒြျားကုိ 
သက်ရသအရထာက်အထားြျား အသုံးမပုကာ ရေး
သားမပုစုနိုင်ြှုကို အားရပးမြေင့်တင်မြင်း လုပ်ငန်း
တေင်အဓိကကျ၍ မပည့်စုံရစြည့် အြန်းကဏ္ဍြှ 
ရောင်ေေက်ရနပါသည်။ ထုိလုပ်ငန်းစဉ်ြျားက  အစုိးေ
၏ရောင်းနေြ်းရသာ အရတေးအရြါ်ြျားနှင့်  အရိုးစေဲ
ရနသည့် အရလ့အထြျားြှ ေယ်ြောနိုင်ေန်နှင့် 
ပိုြိုထိရောက်သည့် အသစ်ရသာ နည်းလြ်းြျား
အသုံးမပုလာနိုင်ရေး တိုအ့ရပါ် အားရပးြှုမပုပါ
သည်။  

 လေတ်လပ်ရသာ သတင်းြီဒီယာလွှြ်းမြုံ ြှု
သည်ဒီြိုကရေစီကျ၍ တာဝန်ယူြှု တာဝန်ြံြှုေှိ
ရသာလုံမြုံ ရေးကဏ္ဍ တည်ရောက်ရေးတေင် လို
အပ်လျက် ေှိပါသည်။ ပညာေိှေန်ေန် ေုံးမေတ်
ြျက်ြျား ြျြှတ်နိုင်ေန် ြဲရပးသူြျားအရနမေင့် 
အစိုးေက ြည်သည့်လုပ်ငန်းြျား လုပ်ရောင်ရန
သနည်း၊ ရငေရြကးြျားကို ြည်သိုသ့ုံးရနသနည်း၊  
ပဋိပက္ခြျားကို ြည်သို ့ တိုက်ြိုက်ရနသနည်းနှင့် 
ောဇဝတ်ြှုြျားကို ြည်သိုက့ိုင်တေယ် ရမေေှင်းရန
သနည်း အစေှိသည်တိုက့ို သိေှိေန် လိုအပ်ပါသည်။ 

၁၅၄



ထိုအ့မပင် မပည်သူြျားသည် သူတို၏့ အြေန်ရငေြျား
ကိုြည်သို ့အသုံးမပုရနသနည်းနှင့် လုံမြုံ ရေးတပ်ေေဲ ့
ဝင်ြျားသည် သူတိုရ့နထိုင်ောရဒသြျားတေင် ြည်
သည့်လုပ်ငန်းြျား ရောင်ေေက်ရနသနည်း သုိြ့ေုတ် 
ြည်သည့် အစီအစဉ်ြျား စီစဉ်ရောင်ေေက်ရန
သနည်း အစေှိသည်တိုက့ိုလည်း သိေှိသင့်ပါသည်။  
သတင်းြီဒီယာလွှြ်းမြုံ ြှုသည် ောဇဝတ်ြှုြျားတား
ေီးကာကေယ်ရေး သိုြ့ေုတ် အြှုြျားနှင့် ပတ်သက်
ရသာသက်ရသအရထာက်အထားြျား ရကာက်ယူ
မြင်းလုပ်ငန်းြျား ကဲ့သိုရ့သာ အစိုးေ၏  ပဏာြ
ရမြလှြ်းြျားတေင် အြျားမပည်သူ၏ ပူးရပါင်း လုပ်
ရောင်ြှုြျား ကျယ်မပန ့်စောေေှိရစေန် လှုံရ့ော်ရပး 
နိုင်ပါသည်။ သတင်းြီဒီယာရဝေန်ြှုကို အစိုးေ
နှင့်ပါတီြျားက ရကာင်းစောစီြံနုိင်ပါက ထိုအြျက်
သည် လူထုေက်ေံရေး ပိုြိုရကာင်းြေန်ရစနိုင်
သည့်အမပင် အနာဂတ်တေင် ပိုြိုရကာင်းြေန်ရသာ 
ြူဝါဒြျား ရေးသားမပုစုနိုင်ရေးအတေက် ကူညီနိုင်
ြည်မေစ်သည်။ 

 ဤအစီေင်ြံစာသည် ဒီြိုကရေစီနည်းကျ
၍တာဝန်ြံြှု တာဝန်ယူြှုရကာင်းကာ ထိရောက်
သည့် လုံမြုံ ရေးနှင့် တေားြျှတရေး ကဏ္ဍြျား 
တိုးမြင့်မေစ်ရပါ်လာြှုကို ရေေှည်တည်တံ့ြှုေှိရစေန် 
ရော်ရောင်လျက်ေှိသည့် မြန်ြာ့လုံမြုံ ရေး ကဏ္ဍ 
မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုလုပ်ငန်းတေင် ပါဝင်သည့် အစိုးေ
ဌာနြျားနှင့် လေတ်လပ်ရသာ အေေဲအ့စည်းြျားကို 
ပံ့ပိုးြှု မပုနိုင်ေန် ရြျှာ်လင့်ပါသည်။ Saferworld 
၏အနာဂတ် သုရတသနနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်
ြျားသည် ထိုကကိုးပြ်းအားထုတ်ြှုြျားကို ပံ့ပိုးနိုင်
ေန်ေက်လက် လုပ်ရောင်သေားြည် မေစ်ပါသည်။

၁၅၅

ြှတ်ြျက်

 618  Egreteau (2016), op. cit. p.3.

ရေှေ့က်ရောင်ေေက်ြည့် နည်းလြ်းြျား  



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ရနာက်ေက်တေဲ (၁)

 ေေဲစ့ည်းပုံအရမြြံဥပရဒ မပဋ္ဌာန်းြျက်ြျားအေ လုံမြုံ ရေးနှင့် တေားြျှတ

ရေးေိုင်ော အေေဲအ့စည်းြျားကို ထိန်းြျုပ်ထားမြင်းနှင့် အြျ ိုးသားဒီြိုကရေစီအေေဲ ့

ြျုပ်က မပင်ေင်ရမပာင်းလဲေန် အေိုတင်သေင်းထားရသာ အြျက်ြျား။

ကဏ္ဍ
၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပုံအရမြြံဥပရဒ 

မပဌာန်းြျက်ြျားနှင့်ေိုင်ရသာ အြျက်ြျား

အြျ ိုးသားဒီြိုကရေစီအေေဲြ့ျုပ်က 

မပင်ေင်ေန် အြကံမပုြျက်ြျား

နိုင်ငံရေး

ပုဒ် ြ ၁၀၉ (ြ) နှင့် ပုဒ်ြ ၁၄၁ (ြ) တိုသ့ည် 

မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်တေင် တပ်ြရတာ်  

၂၅ ောြိုင်နှုန်း ရနောယူြှုအတေက် 

ြေင့်မပုရပးထားပါသည်။ 

ပုဒ်ြ ၁၀၉ (ြ) နှင့် ၁၄၁ (ြ) တိုတ့ေင် 

လာြည့် ရေေး ရကာက်ပေဲ (၃) ကကိြ်တေင်  

အြျ ိုးသားလွှတ်ရတာ်ြှ တပ်ြရတာ်သား 

လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားကို 

၂၅ ောြိုင်နှုန်းြှ ၁၅ ောြိုင်နှုန်း၊ ထိုြှ 

၁၀ ောြိုင်နှုန်းနှင့် ရနာက်ေုံးတေင် 

၅ ောြိုင်နှုန်းအထိ ရလျာ့ြျသေားေန် 

အေိုမပုြဲ့ပါသည်။

ပုဒ်ြ ၁၇ (ြ)၊ ၂၃၂ (ြ)(၂)၊ ၂၃၂ (ြ) (၃)၊ 

၂၃၂ (ည) (၂)၊ ၂၃၄ (ြ) နှင့် ၂၃၄ (ဂ) 

ြျားက  ကာကေယ်ရေးဝန်ကကီးဌာန၊  

မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် 

နယ်စပ်ရေးောဝန်ကကီးဌာနြျားြှ  

ဝန်ကကီးြျားအတေက် တပ်ြရတာ် 

ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်က  

နာြည်စာေင်းတင်သေင်းြေင့် ေှိပါသည်။ 

ဝန်ကကီးအမေစ် ြန ့်အပ်ြံေရသာ 

တပ်ြရတာ်သားြျားသည်လည်း 

တပ်ြရတာ်သားြျားအမေစ် ေက်လက် 

တည်ေှိရနေြည် မေစ်သည်။

တပ်ြရတာ်သားြျားကို 

အုပ်ြျုပ်ရေးပိုင်းတေင် တေားဝင် 

တာဝန်ထြ်းရောင်ြေင့်မပုထားရသာ ပုဒ်ြ 

၁၇ (ြ) ကုိ ပယ်ေျက်ေန်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ 

ပုဒ်ြ ၂၃၂ (ည) (၃)၏ မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီး

ြျားအမေစ် ြန ့်အပ်ထားမြင်းြံေရသာ 

တပ်ြရတာ်သားြျားသည် ြန ့်အပ်တာဝန်

ရပးမြင်းြံေသည့်ရနြ့ှစ၍ တပ်ြရတာ်ြှ 

အမငိြ်းစားယူေန် အြကံမပုထားပါသည်။ 

အြည်စာေင်းတင်သေင်းမြင်းနှင့် ေိုင်ရသာ 

ပုဒ်ြ ၂၃၂ (ြ)(၂)၊ ၂၃၄ (ြ) နှင့် ၂၃၄ (ဂ) ြျား 

အတေက်ြူ အြကံမပုမြင်းနှင့် မပင်ေင်ေန် 

အေိုတင်သေင်း မြင်းြျား ြေှိရပ။

ပုဒ်ြ ၄၃၆ က အရမြြံဥပရဒကို 

မပင်ေင်လိုလျှင်  မပည်ရထာင်စု လွှတ် 

ရတာ် ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး၏ ၇၅ 

ောြိုင်နှုန်းရကျာ်၏ သရဘာတူညီြှု ကို 

ေယူေြည်မေစ်သည် (ထိုအြျက်သည် 

တပ်ြရတာ်အား ဗီတိုအာဏာ ကို 

ရပးထားပါသည်)။

ပုဒ်ြ ၄၃၆ က အရမြြံဥပရဒကို 

မပင်ေင်လိုလျှင် လိုအပ်ရသာ 

မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားလှယ် 

ဦးရေကို သုံးပုံနှစ်ပုံအထိ ရလျာ့ြျေန် 

အြကံမပုြဲ့ပါသည်။ ထိုအြျက်သည် 

တပ်ြရတာ်၏ ဗီတိုအာဏာကို 

ေယ်ေှားလိုက်ပါသည်။

၁၅၆



ကဏ္ဍ
၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပုံအရမြြံဥပရဒ 

မပဌာန်းြျက်ြျားနှင့်ေိုင်ရသာ အြျက်ြျား

အြျ ိုးသားဒီြိုကရေစီအေေဲြ့ျုပ်က 

မပင်ေင်ေန် အြကံမပုြျက်ြျား

လက်နက်ကိုင် 

တပ်ေေဲ ့ ြျား

ပုဒ်ြ ၂၀ (ြ) က “တပ်ြရတာ်သည် တပ်ပိုင်း

ေိုင်ော ကိစ္စအားလုံးကို လေတ်လပ်စော 

စီြံြန ့်ြေဲ စီေင်ရောင်ေေက်ပိုင်ြေင့် ေှိသည်” ေု 

ရော်မပထားပါသည်။

အြကံမပုမြင်းနှင့် မပင်ေင်ေန် 

အေိုတင်သေင်းမြင်း ြေှိရပ။

ပုဒ်ြ ၂၀ (ဂ) နှင့် ၃၃၈ ြျားက လက်နက်ကိုင်

အေေဲအ့စည်းအားလုံးသည် တပ်ြရတာ်နှင့် 

ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်၏ ကေက်ကဲြှု

ရအာက်တေင် ထားေှိပါသည်။

ပုဒ်ြ ၂၀ (ဂ) နှင့် ၃၃၈ ြျားကို 

ပယ်ေျက်ေန်။

၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပုံ အရမြြံဥပရဒ၏ 

ပုဒ်ြ ၂၀ (ြ)၊ ၂၉၃ နှင့် ၃၁၉ တိုတ့ေင် 

တပ်ြရတာ်သည် တပ်ပိုင်းေိုင်ောနှင့်

ေိုင်ရသာ တေားရေးကိစ္စြျား နှင့် ပတ်သက်

၍လေတ်လပ်စော စီေင်ရောင်ေေက်ပိုင်ြေင့်ကို 

ေေှိထားပါသည်။ စစ်ဘက်ေိုင်ောတေားရုံး

ြျားကို တပ်ြရတာ်သားြျားအတေက် 

တေားစီေင်ေန် တည်ရထာင်ြေင့် ေေှိထားမပီး 

စေဲြျက်ြျားအတေက် ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ် 

စီေင်ေုံးမေတ်ြျက်သည် ရနာက်ေုံးအေင့် 

မေစ်ပါသည်။

ပုဒ်ြ ၃၁၉ ကို “စစ်ဘက်ေိုင်ောတေားရုံး

ြျားကို နိုင်ငံရတာ်ေေဲစ့ည်းပုံအရမြြံ

ဥပရဒနှင့် စစ်ဘက်ေိုင်ော ဥပရဒအေ 

ေေဲစ့ည်း၍ တပ်ြရတာ်သားြျားအတေက် 

တေားစီေင်ေြည်” ေုအြကံမပုထားပါ

သည်။ (ယြင်က နိုင်ငံရတာ်ေေဲစ့ည်းပုံ

အရမြြံဥပရဒနှင့်အမြား ဥပရဒြျားေု 

ရော်မပထားပါသည်)။

ပုဒ်ြ ၃၃၉ က ‘နိုင်ငံရတာ်အား မပည်တေင်း၊ 

မပည်ပအန္တောယ်ြျားြှ ကာကေယ်ရေးအတေက် 

တပ်ြရတာ်က ဦးရောင်ေြည်’ ေု ပါေှိ

ပါသည်။

ပုဒ်ြ ၃၃၉ ကို ပယ်ေျက်ေန်။

ေဲတပ်ေေဲ ့

ပုဒ်ြ ၂၀ (ဂ) နှင့် ၃၃၈ က လက်နက်ကိုင်

တပ်ေေဲအ့ားလုံးကို တပ်ြရတာ် နှင့် 

စစ်ဦးစီးြျုပ်လက်ရအာက်တေင် ထားေှိပါသည်။ 

ထိုရ့ြကာင့် ေဲတပ်ေေဲက့ို လည်း ယင်းတိုရ့အာက်

တေင် ထားေှိသည်ေု  အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ေိုရလ့ေှိမပီး 

ယင်းတပ်ေေဲက့ို အေပ်သားဦးရောင်ြှုရအာက်

သိုရ့မပာင်းရေေ ေ့န် အေန ့်အတားမပုနိုင်ပါသည်။ 

ယင်းကို မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာနြှ ရမပာင်းရေေ ့
မြင်း သိုြ့ေုတ် အမြားဝန်ကကီးဌာနကို 

ရေေးြျယ်ရမပာင်းရေေ မ့ြင်းြျားလည်း 

အတေက်လည်း အေန ့်အတားမေစ်နိုင်ပါသည်။ 

ပုပ်ြ ၂၀ (ဂ) နှင့် ၃၃၈ ြျားကို 

ပယ်ေျက်ေန်။

၁၅၇ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ကဏ္ဍ
၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပုံအရမြြံဥပရဒ 

မပဌာန်းြျက်ြျားနှင့်ေိုင်ရသာ အြျက်ြျား

အြျ ိုးသားဒီြိုကရေစီအေေဲြ့ျုပ်က 

မပင်ေင်ေန် အြကံမပုြျက်ြျား

ေဲတပ်ေေဲ ့ လက်ေှိ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအေ 

(အရမြြံဥပရဒအေ ြေုတ်) ေဲတပ်ေေဲသ့ည် 

မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာနလက်ရအာက်တေင် 

ေှိပါသည်။ ပုဒ်ြ ၁၇ (ြ)၊ ၂၃၂ (ြ)(၂)၊ ၂၃၂ 

(ြ) (၃)၊ ၂၃၂ (ည) (၂)၊ ၂၃၄ (ြ) နှင့် ၂၃၄ (ဂ) 

ြျားအေ   မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာနဝန်ကကီးကို 

တပ်ြရတာ်ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်က   

နာြည်စာေင်းတင်သေင်းြေင့် ေှိပါသည်။ 

ဝန်ကကီးအမေစ်ြန ့်အပ်ြံေရသာ 

တပ်ြရတာ်သားြျားသည်လည်း  

တပ်ြရတာ်သားြျားအမေစ် ေက်လက် 

တည်ေှိရနြည်ေမေစ်သည်။

တပ်ြရတာ်သားြျားကို အုပ်ြျုပ်ရေးပိုင်း

တေင်တေားဝင် တာဝန်ထြ်းရောင်ြေင့်မပု

ထားရသာ ပုဒ်ြ ၁၇ (ြ) ကို ပယ်ေျက်ေန်

ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ပုဒ်ြ ၂၃၂ (ည) 

(၃) ၏ မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးြျားအမေစ် 

ြန ့်အပ်ထားမြင်းြံေရသာ တပ်ြရတာ်

သားြျားသည် ြန ့်အပ်တာဝန်ရပးမြင်း 

ြံေသည့်ရနြ့ှ စ၍ တပ်ြရတာ်ြှ 

အမငိြ်းစားယူေန် အြကံမပုထားပါသည်။ 

အြည်စာေင်းတင်သေင်းမြင်းနှင့် ေိုင်ရသာ 

ပုဒ်ြ ၂၃၂ (ြ)(၂)၊ ၂၃၄ (ြ) နှင့် ၂၃၄ 

(ဂ) ြျား အတေက်ြူ အြကံမပုမြင်းနှင့် မပင်

ေင်ေန် အေိုတင်သေင်းမြင်းြျား ြေှိရပ။

တေားစီေင်ရေး တေားစီေင်ရေး လေတ်လပ်ြှုကို အရမြြံဥပရဒ 

ပုဒ်ြ ၁၉ တေင် အမြား မပည်ရထာင်စု၏ 

အရမြြံြူြျားနှင့်အတူ အရလးအနက် 

ရော်မပထား သည်။

မပင်ေင်ေန် အြကံမပုမြင်း ြေှိရပ။

ရထာက်လှြ်းရေး ပုဒ်ြ ၂၀ (ဂ) နှင့် ၃၃၈ က 

“လက်နက်ကိုင်တပ်ေေဲအ့ားလုံးကို တပ်ြရတာ် 

နှင့် စစ်ဦးစီးြျုပ်လက်ရအာက်တေင် 

ထားေှိပါသည်။ ထိုရ့ြကာင့် ရထာက် 

လှြ်းရေးတပ်ေေဲက့ို တည်ရထာင်ေန် 

သိုြ့ေုတ် လက်ေှိတည်ေှိရနရသာ 

ရထာက်လှြ်းရေးတပ်ေေဲက့ို အေပ်သား 

ထိန်းြျုပ်ြှုရအာက်သို ့ရေွှ ရ့မပာင်း ေန် 

အားထုတ်ြှုြျားသည် အေန ့်အတားမပုြှုြျား 

ြံေနိုင်ပါသည်။

တပ်ြရတာ်သားြျားကို အုပ်ြျုပ်ရေးပိုင်း

တေင်တေားဝင် တာဝန်ထြ်းရောင်ြေင့်မပု

ထားရသာ ပုဒ်ြ ၁၇ (ြ) ကိုပယ်ေျက်ေန်

ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ပုဒ်ြ ၂၃၂ (ည) (၃) 

၏မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးြျားအမေစ် 

ြန ့်အပ်ထားမြင်းြံေရသာ တပ်ြရတာ်

သားြျားသည် ြန ့်အပ်တာဝန်ရပးမြင်း 

ြံေသည့်ရနြ့ှ စ၍ တပ်ြရတာ်ြှ အမငိြ်း

စားယူေန် အြကံမပုထားပါသည်။ အြည်

စာေင်းတင်သေင်းမြင်း နှင့်ေိုင်ရသာ 

ပုဒ်ြ ၂၃၂ (ြ)(၂)၊ ၂၃၄ (ြ) နှင့် ၂၃၄ (ဂ) 

ြျားအတေက်ြူ အြကံမပုမြင်းနှင့် မပင်ေင်

ေန်အေိုတင် သေင်းမြင်းြျား ြေှိရပ။

၁၅၈ရနာက်ေက်တေဲ



ကဏ္ဍ
၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပုံအရမြြံဥပရဒ 

မပဌာန်းြျက်ြျားနှင့်ေိုင်ရသာ အြျက်ြျား

အြျ ိုးသားဒီြိုကရေစီအေေဲြ့ျုပ်က 

မပင်ေင်ေန် အြကံမပုြျက်ြျား

ရထာက်လှြ်းရေး လက်ေှိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအေ (အရမြြံ

ဥပရဒအေ ြေုတ်) ရထာက်လှြ်းရေးတပ်ေေဲ ့
သည်စစ်ဘက်ရေးော လုံမြုံ ရေးအောေှိြျုပ်ရုံး 

ရအာက်တေင်ေှိပါသည်။ ပုဒ်ြ ၂၀ (ြ)က 

‘တပ်ြရတာ်သည် တပ်ပိုင်းေိုင်ော ကိစ္စ

အားလုံးကို လေတ်လပ်စော စီြံြန ့်ြေဲ စီေင်

ရောင်ေေက်ပိုင်ြေင့် ေှိသည်’ ေု ရော်မပထား

ပါသည်။ ဤအြျက်သည် ရထာက်လှြ်းရေး

တပ်ေေဲအ့ရပါ် အေပ်သားြျား ဝင်ရောက်စေက်

ေက်ြှုကို ကကိုတင်ကာကေယ်ထားပါသည်။

မပင်ေင်ေန် အြကံမပုမြင်း ြေှိရပ။

လက်ေှိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအေ (အရမြြံ

ဥပရဒအေ ြေုတ်) အထူးစုံစြ်း စစ်ရေးရေး 

ဦးစီးဌာနသည် မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာန

လက်ရအာက်တေင်ေှိမပီး အထူးသတင်းတပ်ေေဲ ့
သည် ေဲတပ်ေေဲရ့အာက်တေင် ေှိပါသည်။ ပုဒ်ြ 

၁၇ (ြ)၊ ၂၃၂ (ြ)(၂)၊ ၂၃၂ (ြ) (၃)၊ ၂၃၂ (ည) (၂)၊ 

၂၃၄ (ြ) နှင့် ၂၃၄ (ဂ) ြျား အေ 

မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာန ဝန်ကကီးကို 

တပ်ြရတာ်ကာကေယ်ရေးဦးစီးြျုပ်က 

နာြည်စာေင်းတင်သေင်းြေင့် ေှိပါသည်။ 

ဝန်ကကီးအမေစ်ြန ့်အပ်ြံေရသာ တပ်ြရတာ်

သားြျားသည်လည်း  တပ်ြရတာ်သားြျား

အမေစ် ေက်လက်တည်ေှိရနြည် မေစ်သည်။

တပ်ြရတာ်သားြျားကို အုပ်ြျုပ်ရေးပိုင်း

တေင် တေားဝင် တာဝန်ထြ်းရောင်ြေင့်

မပုထားရသာ ပုဒ်ြ ၁၇ (ြ) ကို ပယ်ေျက်

ေန်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ပုဒ်ြ ၂၃၂ (ည) 

(၃) ၏  မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးြျားအမေစ် 

ြန ့်အပ်ထားမြင်းြံေရသာ တပ်ြရတာ်

သားြျားသည် ြန ့်အပ်တာဝန်ရပးမြင်း

ြံေသည့်ရနြ့ှ စ၍ တပ်ြရတာ်ြှ အမငိြ်း

စားယူေန် အြကံမပုထားပါသည်။ 

အြည်စာေင်းတင်သေင်းမြင်းနှင့် ေိုင်ရသာ 

ပုဒ်ြ ၂၃၂ (ြ)(၂)၊ ၂၃၄ (ြ) နှင့် ၂၃၄ (ဂ) 

ြျား အတေက်ြူ အြကံမပုမြင်းနှင့် 

မပင်ေင်ေန် အေိုတင်သေင်း မြင်းြျား 

ြေှိရပ။

၁၅၉ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်



မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်

ကဏ္ဍ
၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပုံအရမြြံဥပရဒ 

မပဌာန်းြျက်ြျားနှင့်ေိုင်ရသာ အြျက်ြျား

အြျ ိုးသားဒီြိုကရေစီအေေဲြ့ျုပ်က 

မပင်ေင်ေန် အြကံမပုြျက်ြျား

အကျဉ်းဦးစီး

လက်ေှိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအေ (အရမြြံ

ဥပရဒအေ ြေုတ်) အကျဉ်းဦးစီးဌာနသည် 

မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာနလက်ရအာက်တေ

င်  ေှိပါသည်။ ပုဒ်ြ ၁၇ (ြ)၊ ၂၃၂ (ြ)(၂)၊ 

၂၃၂ (ြ) (၃)၊ ၂၃၂ (ည) (၂)၊ ၂၃၄ (ြ) နှင့် 

၂၃၄ (ဂ) ြျားအေ   မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာန 

ဝန်ကကီးကို တပ်ြရတာ်ကာကေယ်ရေး 

ဦးစီးြျုပ်က နာြည်စေင်းတင်သေင်းြေင့် 

ေှိပါသည်။ ဝန်ကကီးအမေစ် ြန ့်အပ်ြံေရသာ 

တပ်ြရတာ်သားြျားသည်လည်း  

တပ်ြရတာ်သားြျားအမေစ် ေက်လက် 

တည်ေှိရနြည်ေမေစ်သည်။

တပ်ြရတာ်သားြျားကို အုပ်ြျုပ်ရေးပိုင်း

တေင်တေားဝင် တာဝန်ထြ်းရောင်ြေင့်မပု

ထားရသာ ပုဒ်ြ ၁၇ (ြ)ကို ပယ်ေျက်ေန်

ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ပုဒ်ြ ၂၃၂ (ည) 

(၃)၏  မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးြျားအမေစ် 

ြန ့်အပ်ထားမြင်းြံေရသာ တပ်ြရတာ်

သားြျားသည် ြန ့်အပ်တာဝန်ရပးမြင်း 

ြံေသည့်ရနြ့ှ စ၍ တပ်ြရတာ်ြှ 

အမငိြ်းစားယူေန် အြကံမပုထားပါသည်။ 

အြည်စာေင်းတင်သေင်းမြင်း နှင့်ေိုင်ရသာ 

ပုဒ်ြ  ၂၃၂ (ြ) (၂)၊ ၂၃၄ (ြ) နှင့် ၂၃၄ (ဂ) 

ြျားအတေက်ြူ အြကံမပုမြင်းနှင့် မပင်ေင်

ေန်အေိုတင် သေင်းမြင်းြျား ြေှိရပ။

အကျဉ်းဦးစီးဌာနကို 

ကာကေယ်ရေးစစ်ဦးစီးြျုပ်၏ 

စီြံကေပ်ကဲြှုရအာက်ြှ ေယ်ေှားေန် 

အရမြြံဥပရဒ၏ ပုဒ်ြြျားတေင် ြေှိရသာ

ရြကာင့် ထိုဌာနကို အရထေရထေအုပ်ြျုပ်ရေး 

ဦးစီးဌာနကို အမြားဝန်ကကီးဌာနသို ့

ရမပာင်းရေွှ ့ နိုင်သကဲ့သို ့ရမပာင်းရေွှ န့ိုင်ြည်ေု 

ယူေေပါသည်။

မပင်ေင်ေန် အြကံမပုမြင်း ြေှိရပ။

အြျ ိုးသား 

ကာကေယ်ရေးနှင့် 

လုံမြုံ ရေးရကာင်စီ

ေေဲစ့ည်းပုံအရမြြံဥပရဒ ပုဒ်ြ ၂၀၁ ကအြျ ိုး

သားကာကေယ်ရေးနှင့် လုံမြုံ ရေးရကာင်စီကို 

ေေဲစ့ည်းြေင့် မပုထားပါသည်။ ထိုရကာင်စီ၏ 

ေေဲစ့ည်းတည်ရောက်ပုံနှင့် ပါဝင်ြည့်သူြျားကို 

တိတိကျကျ ရော်မပထားမပီး ထိုအေေဲတ့ေင် 

ဒီြိုကရေစီနည်းလြ်းအေ ရေေးရကာက်ြံ

ကိုယ်စားလှယ် (၅) ဦး၊ တပ်ြရတာ်အောေှိ 

(၅) ဦးနှင့် တပ်ြရတာ်က ြန ့်အပ်ထားသည့် 

ဒုတိယ သြ္မတတို ့ပါဝင်ပါသည်။ ယင်းတိုြ့ှာ 

နိုင်ငံရတာ်သြ္မတ၊ ဒုတိယသြ္မတ၊ ဒုတိယ

သြ္မတ၊ မပည်သူလ့ွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌ၊ အြျ ိုးသား

လွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌ၊ တပ်ြရတာ်ကာကေယ်ရေး

ဦးစီးြျုပ်၊ ဒုတပ်ြရတာ်ကာကေယ်ရေး

ဦးစီးြျုပ်၊ ကာကေယ်ရေးဝန်ကကီးဌာနဝန်ကကီး၊ 

နိုင်ငံမြားရေးဝန်ကကီးဌာနဝန်ကကီး၊ မပည်ထဲရေး

ဝန်ကကီးဌာနဝန်ကကီး၊ နယ်စပ်ရေးောဝန်ကကီး

ဌာနဝန်ကကီးတို ့မေစ်ပါသည်။

ပုဒ်ြ ၂၀၁ တေင် လက်ေှိပါဝင်သူြျားြှ 

နယ်စပ်ရေးော ဝန်ကကီးဌာနဝန်ကကီးကို 

ေယ်ေှားေန်ရသာ်လည်းရကာင်း 

မပည်သူလ့ွှတ်ရတာ်ဒုဥက္က ဋ္ဌ၊ 

အြျ ိုးသားလွှတ်ရတာ် ဒုဥက္က ဋ္ဌတိုက့ို 

ရပါင်းထည့်ေန် အြကံမပုြဲ့ပါသည်။

၁၆၀ရနာက်ေက်တေဲ



ကဏ္ဍ
၂၀၀၈ ြုနှစ် ေေဲစ့ည်းပုံအရမြြံဥပရဒ 

မပဌာန်းြျက်ြျားနှင့်ေိုင်ရသာ အြျက်ြျား

အြျ ိုးသားဒီြိုကရေစီအေေဲြ့ျုပ်က 

မပင်ေင်ေန် အြကံမပုြျက်ြျား

လွှတ်ရတာ်ေိုင်ော 

အြျ ိုးသား 

ကာကေယ်ရေးနှင့် 

လုံမြုံ ရေးရကာ်ြတီ

ပုဒ်ြ ၁၁၅ (ြ) က မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်၏ 

လွှတ်ရတာ်နှစ်ေပ်လုံးကို ‘ကာကေယ်ရေးနှင့် 

လုံမြုံ ရေးေိုင်ော ကိစ္စြျားကိုလည်းရကာင်း၊ 

တပ်ြရတာ်ေိုင်ော ကိစ္စြျားကိုလည်းရကာင်း 

ရလ့လာတင်မပရစေန် အရြကာင်းရပါ်ရပါက်

ပါက’ မပည်သူလ့ွှတ်ရတာ်သည် ကာကေယ်ရေး

နှင့် လုံမြုံ ရေးရကာ်ြတီကို ေေဲစ့ည်းြေင့် မပုထား

ပါသည်။ ထိုရကာ်ြတီတေင် တပ်ြရတာ်သား 

လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားပါဝင်သည့်

အမပင် တမြားကိုယ်စားလှယ်ြျားလည်း 

ပါဝင်နိုင်ပါသည်။

ပုဒ်ြ ၁၁၅ ကို ပယ်ေျက်ေန်။ 

(ထိုအြျက်သည် ကာကေယ်ရေးနှင့် 

လုံမြုံ ရေးရကာ်ြတီကို သာြန်အေပ်သား 

လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရအာက်သို ့

ယူရောင်လာနိုင်ပါသည်။

ကြ်းရမြရစာင့်တပ် ယင်းနှင့်ေိုင်ရသာ ပုဒ်ြြျား ြေှိရပ။ 

လက်ေှိတေင် ကြ်းရမြရစာင့်တပ် ြေှိ

ရသာ်လည်း ယင်းကို ပိုရ့ောင်ရေးနှင့် 

ေက်သေယ်ရေးဝန်ကကီးဌာန ရအာက်တေင် 

ထားေှိေန် အေိုတင်သေင်းထားပါသည်။ 

ပုဒ်ြ ၂၀ (ဂ) နှင့် ၃၃၈ က လက်နက်ကိုင်

တပ်ေေဲအ့ားလုံးကို တပ်ြရတာ်နှင့် စစ်ဦးစီးြျုပ် 

လက်ရအာက်တေင် ထားေှိပါသည်။ ထိုရ့ြကာင့် 

ကြ်းရမြရစာင့်တပ်ကို အေပ်သား ထိန်းြျုပ်ြှု

ရအာက်တေင် တည်ရထာင်ေန် အေန ့်အတား

မပုြှုြျား ြံေနိုင်ပါသည်။

ပုဒ်ြ ၂၀ (ဂ) နှင့် ၃၃၈ ြျားကို 

ပယ်ေျက်ေန်။

၁၆၁ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုံမြုံ ရေးကဏ္ဍအား  ဒီြိုကရေစီနည်းကျ ရော်ရောင်မြင်း -  တည်မြဲသည့် အရြေအနှစ်ြျားနှင့် ရေှေ့က်ေြည့် ြေီးေှည်
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Saferworld အေၾကာင္း 

Saferworld သည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ကာကြယ္

ရန္ႏွင့္ ပုိမုိလုံၿခံဳေသာ ဘဝမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 

လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လြတ္လပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕

အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖဲြ႕အေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား ခံစားေနရ

ေသာေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ လက္တဲြၿပီး ၎တုိ႔၏ဘဝ ပုိမုိေဘးကင္း

ေစရန္ႏွင့္ လုံၿခံဳမႈအား ခံစားလာေစရန္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ 

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 

၎သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားမွ ရရွိလာေသာ 

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား အသံုးျပဳၿပီး ေဒသတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

နုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားအား တုိးတက္

ေကာင္းမြန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ကိုေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အဖဲြ႕၏ ပထမဦးစားေပးမွာ လူသား

မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အဖဲြ႕မွ အၾကြင္းမ့ဲယုံၾကည္သည္မွာ လူတုိင္း 

မလုံၿခံဳမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡမ်ားမွ ကင္းလြတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း၍ မိမိ

ဆႏၵျပည့္ဝေသာ ဘဝမ်ားကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါ

သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဖဲြ႕သည္ အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ အေ႔ရွအလယ္ပုိင္းေဒသ

မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာအက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ အဖဲြ႕

အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

myanmar office

Room (3A/B), No. (275/C) Pyay Road 
Myaynigone, Sanchaung Township 
Yangon, Myanmar

Phone:  +95 (0)9 264802051 
Email:  saferworldmyanmar@saferworld.org.uk


