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မြနြ် ာ့တပ်ြတတ ၏် ဂဏုသ်ိက္ခ ြျဉ််း (အတက္် - အက္ျ) 

 

ြင််းတသာ့ - တ ်းတယ် 

( ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖေ ်ဝါရီ ၁၉ )  

စြတှ်။  

၁၃၀၀ မပညာ့်အတ ်းတတ ်ပ ု  

မြန်ြ ာ့တပြ်ဖတ ်က ု စတင်သဖနေတည်ဖပေးလ ုက်တ ကဖတ ာ့၊ အြ   ေးသ ေးလွတ်ဖမြ က်ဖရေးကက  ေးပြ်ေးြှု န ုင်ငံဖရေး 

လ ှုင်ေးကကီေးဖနဖနတဆငာ့် မေစ်ပါတယ်။ ၁၃၀၀ မပညာ့်အဖရေးဖတ ်ပံုဟ ၊ အြ   ေးသ ေးဖရေးသြ ုင်ေးြှ  အထင်ကရ န ုင်ငံဖရေး 

လှုပ်ရှ ေးြှုမေစ်ခ ာ့ပါတယ်။ အဖရေးဖတ ်ပံုက ု မေတ်သန်ေးရင်ေး၊ မြန်ြ ာ့န ုင်ငံဖရေးအင်အ ေးစုဖတွအကက ေးြှ  ခ ုင်ြ တ ာ့ 

န ုင်ငံဖရေးလြ်ေးစဉ်က ု ရှ ဖေွဖတွွေ့ရှ ခ ာ့ပါတယ်။ အ ဒါကဖတ ာ့ “အင်္ဂလ ပ်နယ်ခ  ွေ့က ု ထ ထ ဖရ က်ဖရ က်မပတ်မပတ်သ ေး 

သ ေးဖတ ်လှန် တွန်ေးလှန်န ုင်ေ ုို့အတွက်ဆ ုရင် အြ   ေးသ ေးလက်နက်က ုင်တပ်ေွ ွေ့ တစခ်ု ြလွ ြဖသွရှ ရြယ်” ဆ ုတ ာ့ 

အယူအဆ ရပ်ခံခ က်မေစပ်ါတယ်။ ဒီရပ်ခံခ က်ဖပေါ်ြူတည်ပပီေးဖတ ာ့၊ ပည တတ်ြ   ေးခ စ်လူငယ်ဖက  င်ေးသ ေးန ုင်ငံဖရေး 

သြ ေးဖတွဟ  ဗြ ာ့တပ်ြဖတ ်က ု သဖနေတည်ေ ိုု့ စတင်ကက  ေးစ ေးလ ခ ာ့ပါတယ်။ အ သညာ့်ဖန စတင်ပပီေးဖတ ာ့ ရ ဖ  ် 

သံုေးက  ပ်ဆ ုတ  မေစလ် ခ ာ့တယ်။ ထ ုို့ဖနောက် ဗြ ာ့လွတ်လပ်ဖရေးတပ်ြဖတ ် ( ီအ ုင်ဖအ) မေစ်လ တယ်။ ထ ုို့ဖနောက် 

ဗြ ာ့ က ကွယ်ဖရေးတပ်ြဖတ ် ( ီဒီဖအ) ရယ်လ ုို့ ဆက်မေစ်လ ခ ာ့တယ်။ ထ ုို့ဖနောက် ဗြ ာ့အြ   ေးသ ေးတပ်ြဖတ ် 

( ီအင်ဖအ) ဆ ုပပီေး ထပ်ြံ ဖမပ င်ေးလ ဖခေါ်ဖဝေါ်ခ ာ့တယ်။ ေက်ဆစ်င်္ ပန်ဖတ ်လှန်ဖရေးအကက  က လဖရ က်တ ာ့အခါ 

ဗြ ာ့ြျ ိ်းချစတ်ပ်ြတတ ် (ပီ ီအက်ေ်) ရယ်လ ုို့ မေစလ် ပပီေး၊ ေက်ဆစဖ်တ ်လှန်ဖရေးက ု ဆင်န  ခ ာ့တယ်။ ဒီလ ုန ို့ ၁၉၄၈ 

ခုနှစ် မြန်ြ မပည် လွတ်လပ်ဖရေး ရလ ခ ာ့တယ်။  

မြန်ြ မပည်လွတ်လပ်ဖရေးကက  ေးပြ်ေးြှုက လတစ်ဖလ  က်လံုေးြ ှ၊ သူူ့ကျွန်လက်ဖအ က်က ရုန်ေးထွက်ခ င်စ တ်န ို့ 

ြ   ေးခ စစ် တ်တ ုို့က ု အရင်ေးခံပပီေးဖတ ာ့ ဗြ ာ့တပ်ြဖတ ်ဟ  တမေည်ေးမေည်ေးန ို့ လူထုဖထ က်ခံအ ေးရလ သလ ု၊ 

လူထုယံုကကည်က ုေးစ ေးခံရြှုက ုလည်ေး ရခ ာ့တယ်။ မြန်ြ ာ့လွတ်လပ်ဖရေးေခင် ဗ ုလ်ခ  ပ်ဖအ င်ဆန်ေး က ုယ်တ ုင်သည် 

လည်ေး၊ ဗြ ာ့တပ်ြဖတ ်က ု ဖြွေးေွ ေးအစမပ တ ာ့ သူဖတွထ က တစဦ်ေးမေစ်ခ ာ့တယ်။ ဒီဖတ ာ့ ဗြ ာ့တပ်ြဖတ ်ရ ွေ့ 

ဦေးဖဆ င်ြှုန ို့ မြန်ြ မပည်လွတ်လပ်ဖရေးရတယ်လ ိုု့ ဖရေးသ ေးဖလာ့ရှ ကကတယ်။ သ ုို့ဖသ ်လည်ေး ဒါဟ  အမပညာ့်အဝ 

ြြှန်ပါ။ တပ်ြဖတ ်က ု ဖြေွးေွ ေးဖပေးလ ုက်တ က မပည်သူထ က မေစ်ပါတယ်။ န ုင်ငံဖရေးလှုပ်ရှ ေးြှုထ က မေစ်ပါတယ်။ 

ြ   ေးခ စန် ုင်ငံဖရေးသြ ေးဖတွဟ  က ုလ နုီန ို့ ေက်ဆစ်စနစက် ု ဖတ ်လှန်ေ ုို့၊ လက်နက်က ုင်လြ်ေးစဉ်က ု ဖလ  က်လှြ်ေးခ ာ့ 

တ မေစ်ပါတယ်။ ဒီဖတ ာ့ န ုင်ငံဖရေးသြ ေးဖတွဟ  စစ်သ ေးဖတွ မေစ်လ တယ်။ ဖနောက်ဖတ ာ့ စစ်သ ေးဖတွ က ုယ်တ ုင် 

န ုင်ငံဖရေးအလုပ်ဖတွ မပန်လုပ်လ ကကတယ်။ ထ ေးဖတ ာ့။  
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ေက်ဆစ်ဖတ ်လှန်ဖရေးအကက  က လြှ  ဗြ ာ့ြ   ေးခ စတ်ပ်ြဖတ ်န ို့ အတူ၊ ဗြ မပည်ကွန်မြြူနစပ်ါတီ၊ မပည်သူူ့ 

အဖရေးဖတ ်ပံုပါတီတ ုို့ လက်တွ ပပီေး ေဆပလ အေွ ွေ့ခ  ပ်က ု တည်ဖထ င်ခ ာ့တ မေစ်ပါတယ်။ လက်နက်က ုင်အင်အ ေးစု 

က ု န ုင်ငံဖရေးအရ သ ုင်ေးဝ ငု်ေးြွြ်ေးြံတည်ဖဆ က်ခ ာ့တယ်လ ုို့ မြင်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ဖရေးရေ ုို့အတွက် ဗြ ာ့တပ်ြဖတ ် 

ဟ  သဖနေဆ ုရင်၊ အ သညာ့် သဖနေဖအ င်ေ ုို့ ဗြ မပည်ကွန်မြြူနစပ်ါတီန ို့ မပည်သူူ့အဖရေးဖတ ်ပံုပါတီတ ုို့ဟ  သ ေးအ ြ် 

အဖနန ို့ ပံာ့ပ ေုးဖြွေးမြြူ အ ေးဖပေးဖထ က်ကန်ဖပေးခ ာ့ရတ မေစ်ပါတယ်။ ဒီဖတ ာ့ မြန်ြ မပည်လွတ်လပ်ဖရေးက ု အမပညာ့်အဝ 

ရဖအ င် ယူဖပေးန ုင်တ ာ့ဖနရ ြှ  - ဗြ ာ့တပ်ြဖတ ်ဟ  အဓ က အခန်ေးကဏ္ဍကဖန ပါခ ာ့တယ်လ ိုု့သ  ဖမပ န ုင်တယ်။ 

ဗြ ာ့တပ်ြဖတ ် တစေ်ွ ွေ့တည်ေးသက်သက်သ  ပါဝင်ခ ာ့တ  ြဟုတ် ူေးဆ ုတ က  ုသတ ခ ပ် နောေးလည်သငာ့်တယ်။ မပည် 

သ ူ လူထုဖတွအတွင်ေးက ဝံသ နုလှုပ်ရှ ေးြှုဖတနွ ို့ လက်ဝ ဖတ ်လှန်ဖရေးအဖတွေးအဖခေါ်ဖတွဟ  ဗြ ာ့တပ်ြဖတ ်က ု 

သ ုင်ေးဝ ငု်ေးတည်ဖဆ က်ဖပေးခ ာ့တ ာ့ သဖ  လ ုို့ နောေးလည်ရတယ်။ တစေ်က်က ကကညာ့်ရင်လည်ေး လက်ဝ  န ုင်ငဖံရေးသြ ေး 

ဖတွက ဗြ ာ့တပ်ြဖတ ်က ု ဝ ုင်ေးဝန်ေး မပ စတုည်ဖဆ က်ဖပေးလ ုက်ကကတယလ် ုို့လည်ေး ဖမပ န ုင်တယ်။ ဒါဖပြယာ့် 

ဗြ မပည်ကွန်မြြူနစပ်ါတီကဖန ခွ ထွက်သွ ေးတ ာ့ အလံနီကွန်မြြူနစပ်ါတီဖခါင်ေးဖဆ င် သခင်စ ုေးကဖတ ာ့၊ ေက်ဆစ် 

င်္ ပန်ဆီကဖန စစ်ပည သင်ယူပပီေး ဗြ ာ့တပ်ြဖတ ်မေစ်လ တ က  ု ဖဝေန်တ ာ့အဖနန ို့ ဗြ စစ်တပ်ဟ  ေက်ဆစ် 

သဖနေပါတယ်ဆ ုတ ာ့ စက ေးြ   ေးလည်ေး ဖမပ ခ ာ့ေူေးတယ်။ ဒါဟ  သတ ခ ပ်စရ ဖတွထ က တစခ်ုပါ။  

၁၉၄၈ လွတ်လပ်တ ်း ပပြီ  

၁၉၄၈ လွတ်လပ်ဖရေးရတ ာ့အခါြှ ၊ ဗြ ာ့တပ်ြဖတ ်ရ ွေ့ င်္ုဏ်သ ကခ ဟ  အထွဋ်အထ ပ်က  ုဖရ က်ခ ာ့တယ်။ အြ   ေးသ ေး 

လွတ်ဖမြ က်ဖရေး ကက  ေးပြ်ေးြှု ဖအ င်မြင်ခ ာ့မခင်ေးဟ  တပ်ြဖတ ်သ ေးဖတွက ု လူထုက ခ စခ်င် ကကည်ည  သလ ု၊ 

ယံုကကည်ဖလေးစ ေးခံမခင်ေးလည်ေး မေစ်ခ ာ့တယ်။ စစဗ် ုလ်စစသ် ေးဖတွရ ွေ့ အတ တသ်ြ ုင်ေးက အတထ ပပတတ ဖတွန ို့ သူတ ုို့ရ ွေ့ 

က ုယ်တ ုင်ဖရေး ဝဇ တ်ဖကက င်ေး စ အုပ်ဖတွက ု ဖလာ့လ ရင်လည်ေး သူတ ုို့ က ုယ်တ ုင် တပ်ြဖတ ်သ ေးအမေစ် 

 ယ်ဖလ က် င်္ုဏ်ယူခ ာ့တယ်ဆ ုတ က ု အထင်ေးသ ေးဖတွွေ့မြင်န ုင်တယ်။ ဒါဟ  မငင်ေးစရ  ြရှ  ူေး။ လူထုက ုယ်တ ုင် 

ကလည်ေး တပ်ြဖတ ်သ ေး၊ စစသ် ေး၊ စစ်တပ်၊ တပ်ြဖတ ်ဆ ုရင် ခ စခ်င်တယ်၊ ဖလေးစ ေးတယ်၊ အ ေးက ုေးတယ်။ 

ဒါဟ  ပါလီြန်ဒီြ ကုဖရစီဖခတ်တစ်ဖလ  က်လံုေးြှ  ရခ ာ့တ  မေစ်ပါတယ်။  

ပါလီြန် ဒီြ ုကဖရစီဖခတ်ြ ှ အရပ်သ ေးန ုင်ငံဖတွဦေးဖဆ င်ြှု အခန်ေးကဏ္ဍက ု ဖက င်ေးဖက င်ေး ရခ ာ့တယ်လ ုို့ ဖမပ န ုင် 

တယ်။ သ ုို့ဖသ ်လည်ေး န ုင်ငံဖရေးသြ ေးဖတွရ ွေ့ အ ေးနည်ေးခ က်န ို့ ဉ ဉ်ဆ ုေးဟ  မြန်ြ မပည်န ုင်ငံဖရေးနယ်ထ က ု 

စစ်ဖ  င်သွင်ေးသလ ု မေစ်ခ ာ့တယ်။ ဒါဖတွကဖတ ာ့ ေဆပလ အေွ ွေ့ခ  ပ်အတွင်ေး င်္ ုဏ်ေးင်္ဏ အကွ အပပ မေစ်ပါတယ်။ 

င်္ ုဏ်ေးင်္ဏ အကွ အပပ က ု ပုင်္္  လ်ဖရေးအရှုပ်အဖထွေးဖတွက ဖရဖလ င်ေးဖပါင်ေးသင်ပါတယ်။ န ုင်ငံဖရေးသြ ေးဖတွ 

က ုယ်တ ုင်က စစ်တပ်က ု န ုင်ငံဖရေးထ  ဖခေါ်သွင်ေးလ တ ြ   ေး မေစ်ခ ာ့တယ်။ ထ ုနည်ေးလည်ေးဖက င်ေး တပ်ြဖတ ်က ု 

န ုင်ငံဖရေးဇ တ် သွင်ေးခ ာ့တယ်။ ဒီမေစ်ရပ်န ို့ပတ်သက်ပပီေး စ ဖရေးဆရ ၊ န ုင်ငံဖရေးသုဖတသီ ဖက  ်ဝင်ေးဟ  ၂၀၀၉ ခုနှစ် 

ဒီဇင်  လက ဖရေးသ ေးတ ာ့ ဖဆ င်ေးပါေးတစ်ပုဒ်ြှ  အခုလ ု ဖရေးသ ေးတ ဖတွွေ့ရပါတယ်။  

• မြန်ြ ာ့န ုင်ငံဖရေးသြ ုင်ေးက ု မပန်ကကညာ့်လ ုကလ် င်၊ လက်နက်က ုင်တပ်က ု န ုင်ငံဖရေးဇ တ်သွင်ေးခ ာ့သည်ြှ ၊ န ုင်ငံ 

ဖရေးပါတီြ  ေး က ုယ်တ ုင်ပင် မေစ်သည်။ ပထြဆံုေး ကွန်မြြူနစပ်ါတီက တပ်ထ တွင ်ဖကဒါဖြေွးသည်။ အ ေးက  
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ြခံ ဆ ုရှယ်လစြ်  ေးကလည်ေး တပ်ထ တငွ် ဖကဒါဖြွေးကကမပန်သည်။ အက   ေးဆက်က ေး ၄၉ ၊ ၅၈၊ ၆၂ က စစ 

ြ  ေးပင် မေစ်ဖတ ာ့သည်။  (က္စဆ်င််းဂျ ်းအမြင်နှငာ့် မြနြ် ာ့နိုင်င တ ်းမပဿနာသ ု်း ပ် - တဆ င််းပ ်း ြှ၊ ၂၀၀၉ 

ဒြီဇင်ဘ )  

၁၉၅၈ မေစ်ရပ်ဟ  မြန်ြ တပ်ြဖတ ်ဟ  န ုင်ငံဖရေးထ  စတင်ဖမခလှြ်ေးတ လ ုို့ ဖမပ လ ုို့ ရဖလ က်တ ာ့ အဖနအထ ေး 

ြှ  ရှ ပါတယ်။ န ုင်ငံဖရေးန ို့ အုပ်ခ  ပ်ဖရေးထ  ဝင်ပါဖအ င်လည်ေး န ုင်ငံဖရေးသြ ေးဖတွ က ုယ်တ ုင်က သူတ ုို့ အက   ေးစီေးပွ ေး 

အတွက ် ကစ ေးေ ိုု့၊ တံခါေးေွငာ့်ဖပေးခ ာ့တ  မေစ်ပါတယ်။ ပထြဆံုေး တံခါေးေွငာ့်ဖပေးသူကဖတ ာ့ ေဆပလ ဖခါငေ်းဖဆ င် 

ဝန်ကကီေးခ  ပ် ဦေးနုပ  မေစ်ပါတယ်။ ဦေးနုဟ  ၁၉၅၈ အ ြ်ဖစ ငာ့်အစ ုေးရလက်ထက် ဖက  ်လွန်ပပီေး ဖရ ေးဖက က်ပွ နည်ေးန ို့ 

အ ဏ မပန်ရခ ာ့ဖပြယာ့်၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ြတ်လ (၂) ရက်ဖနို့ြှ ဖတ ာ့ မြန်ြ ာ့တပြ်ဖတ ်ဖခါင်ေးဖဆ င် ဗ ုလ်ခ  ပ်ကကီေး 

ဖနဝင်ေးရ ွေ့ အ ဏ သ ြ်ေးြှု ခံရပပီေး၊ ပါလီြန်ဒီြ ုကဖရစလီည်ေး န င်္ံေုး စနု်ေးစုန်ေးခ  ပ်သွ ေးဖတ ာ့တ ပါပ ။  

၁၉၆၂ အ ဏ သ ြ်ေးြှုက  ု ကကညာ့်ရင်၊ ဗ ုလ်ခ  ပ်ကကီေးဖနဝင်ေးအဖပေါ် လူထုရ ွေ့ ြကကည်မေြူြှုဟ  သ ပ် ြရှ ပါ ူေး။ လူထု 

အကက ေးြှ လည်ေး အ ဏ သ ြ်ေးြှုန ို့ပတ်သက်ပပီေးဖတ ာ့ ြ  ေးြ  ေးစ ေးစ ေး ဆနို့်က င်ကနို့်ကွကတ် ြ   ေး ြလုပ်ခ ာ့ကကပါ 

 ူေး။ အ သညာ့်အထ ြှ  တကကသ ုလ်ဖက  င်ေးသ ေးသြင်္္ဖတွကသ  တူေးတူေးခါေးခါေး ဆနို့်က င်ကနို့်ကွက်ခ ာ့ကကတ  မေစ်ပါ 

တယ်။ ဒါ ာ့ဖကက ငာ့်လည်ေး ဆ ဗင်ေးဇူလ ုင်လ  ုသြ ုင်ေးမေစ်ရပ်ြ   ေးဖတွ ဖပေါ်ထွက်လ ခ ာ့တ မေစ်ပါတယ်။ ၆၂ အ ဏ သ ြ်ေးြှု 

က ု လူထုက အလံုေးစုံကကည်မေြူလက်ခံတယ်လ ုို့ ြဖမပ န ုင်ဖပြယာ့်၊ နှုတ်ဆ တ်ဖနခ ာ့တယ်ဆ ုတ    လ ုို့ ထင်ပါသလ ။ 

အ ဒါကဖတ ာ့ လွတ်လပ်ဖရေးကက  ေးပြ်ေးြှုသြ ုင်ေးြ ှ တပ်ြဖတ ်ရ ွေ့ ပါဝင်ြှုန ို့ ဦေးဖဆ င်ြှုအဖပေါ်ြ ှ လူထုက ယံုကကည် 

က ုေးစ ေး လက်ခံဖနဖသေးတ ာ့ အမြင် ရှ ဖနဆ ြ ုို့ မေစ်ပါတယ်။ ထ ုနည်ေးလည်ေးဖက င်ေး တပ်ြဖတ ်အဖပေါ် လူထုက ခ စ်ခင် 

အ ေးက ုေးပြ  မေစ်ဖနဖသေးတ ာ့အခ  န် မေစ်ပါတယ်။ တပ်ြဖတ ်က ုယ်တ ုငက်လည်ေး သူူ့င်္ုဏ်သ ကခ က  ု အြ   ေးသ ေး 

လွတ်ဖမြ က်ဖရေးကက  ေးပြ်ေးြှုက လက အရှ န်န ို့ ထ န်ေးသ ြ်ေးထ ေးန ုင်ဖသေးတ ာ့အဖမခအဖနြှ  ရှ ပါတယ်။ ဒါ ာ့အမပင် 

ေဆပလ အကွ အပပ န ို့ န ုင်ငံဖရေးသြ ေးဖတွရ ွေ့ အရှုပ်ထုပ်ဖတွက ု မပည်သူက ပငီေးဖငွွေ့ဖနပပီ၊ စ တ်ပ က်ဖနပပီ၊ စက ေးဖတွ 

ြ  ေးဖနပပီေး တ ုင်ေးမပည်တည်ဖဆ က်ဖရေးက ု ဖက င်ေးဖက င်ေး ြလုပ်န ုင်တ လည်ေး ြကက  က်ဖတ ာ့ ူေး။ ဒီကက ေးထ ြှ  

၁၉၅၈ - ၅၉ က လြှ  တပ်ြဖတ ်ဖခါင်ေးဖဆ င် ဗ လု်ခ  ပ်ကကီေးဖနဝင်ေးက အ ြ်ဖစ ငာ့်အစ ုေးရအမေစ် န ုင်ငံဖတ ် 

အုပ်ခ  ပ်စီြံဖရေးက ု အစြေ်းခနို့်သဖ  ြ   ေး တ ဝန်ယူလ ုက်တ ြှ ၊ အရ ဖရ က်ပပီေး ဖက င်ေးဖက င်ေးြနွ်ြွန် စီြံ 

အုပ်ခ  ပ်န ုင်တ ာ့ အဖနအထ ေးြှ  ဖတွွေ့ရတယ်။ ဖရှွေ့ကန ုင်ငံဖရေးဖခါငေ်းဖဆ င်ဖတွ လုပ်တ  တ ုေးလ ုို့တန်ေးလန်ေးမေစ်ဖန 

တ ာ့ က စစဖတွက ုလည်ေး အလုပ်မေစ်ဖအ င် စြွ်ေးဖဆ င်ခ ာ့န ုင်တယ်။ လူထုကက ေးထ ြှ လည်ေး တည်ပင ြ်ြှုန ို့ ပြ  ွေ့မပ စည်ပင် 

သ ယ ဖရေးလ ု ကဏ္ဍြ   ေးဖတွြှ  သူူ့အစွြ်ေးအစက ု မပန ုင်ခ ာ့တယ်။ ဗ ုလ်ခ  ပ်ကကီေးဖနဝင်ေးဟ  န ုင်ငံဖရေးသြ ေးလ ု စက ေး 

သ ပ်ြ  ေးြ  ေး ြဖမပ   ၊ လုပ်သငာ့်လုပ်ထ ုက်တ က ု အလုပ်တွင်ဖအ င် လုပ်န ုင်စြွ်ေး ရှ တ က ုလည်ေး မပည်သူက 

မြင်လ ုက်ရတယ်။ ဒီဖတ ာ့ ၁၉၆၂ အ ဏ သ ြ်ေးြှုဟ  လူထုအံုကကွြှုကကီေးမေစ်ဖလ က်ဖအ င် ဆနို့်က င်ခံရတ ြ   ေး 

ြမေစ်ခ ာ့ ူေး။ ထ ုနည်ေးလည်ေးဖက င်ေး ကြ္ ာ့န ုင်ငံဖရေးအဖမခအဖနကလည်ေး စစဖ်အေးဖခတ်က လြှ  ရှ ဖနဖတ ာ့၊ 

အဖြရ ကန်ရ ွေ့ ဖက  ဖထ က်ဖနောက်ခံန ို့ ဗ ုလ်ခ  ပ်ကကီေးဖနဝင်ေးဟ  ၆၂ အ ဏ သ ြ်ေးြှုက ု ခပ်ရ ရ  လုပ်န ုင်တ ဖတွ 

လည်ေး ပါဝင်တယ်။ တစ်ေက်ြှ လည်ေး ဗ ုလ်ခ  ပ်ကကီေးဖနဝင်ေးက ယု်တ ုင်က လက်ဝ ဖလထုအ ေးကကီေးတ ာ့ မြန်ြ န ုင်ငံြှ  
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ဆ ုရှယ်လစ်တ ုင်ေးမပည်က ု တည်ဖဆ က်ြယ်လ ုို့ ဖလသံလ ငာ့်ပပီေး ဖက  သပ်ရင်သပ်လုပ်ထ ေးန ုင်တ က ုလည်ေး 

မပည်သူက ယံုကကည်ခ ာ့ဟန်တူတယ်။ သူရဦေးတင်ဦေးလ ု ပငု်္ ္ လ်ြ   ေးကဖတ င် အခုလ ု ဖမပ ခ ာ့ေူေးတယ်။  

- အ ဏ သ ြ်ေးတ ာ့အခ  န်တုန်ေးက ကျွန်ဖတ ာ့်စ တ်ထ  နည်ေးနည်ေးပါေးပါေးဝြ်ေးသ ြ တယ်။ ကကည်နူေးြ တယ်ဆ ုတ  

အြှန်ပ ။ ငါတ ုို့ က ကွယ်ဖရေးဦေးစီေးခ  ပက်ကီေးက တ ုင်ေးမပည်က  ု ဖက င်ေးဖအ င် လုပ်ြလ ုို့တ ာ့။ ဖခ  က်ထ က ေ ုို့ 

လက်နှစ်လံုေးအလ ုြှ  ကယ်တင်ဖတ ာ့ြယ်တ ာ့ဟ ာ့။ ဆ ုတ ာ့အခါ အဖနောက်ြှ  တ ဝန်ရှ တ ာ့ ပငု်္ ္ လ်အဖနန ို့ 

ပုခံုေးထြ်ေးတင်ပပီေး ကူညီခ င်စ တ်ဖတွ ဖပါက်ခ ာ့တယ်။ လုပ်ခ ာ့တယ်။ ဒါဖတွက အြှန်ပ ။ သ ုို့ဖသ ်လည်ေး 

လုပ်ရင်ေးက ုင်ရင်ေး ြှ ေးတ ဖတွ ြဖမပလည်တ ဖတွ မေစ်လ တ ာ့အခါက ဖတ ာ့….. (မပည်သူခ စ်ဖသ  

က ကွယ်ဖရေးဦေးစီေးခ  ပ်ဖဟ င်ေး သူရဦေးတင်ဦေး၊ ေ ုေးစ ုင်ေး မပ စုခ က်၊ ၂၀၁၅၊ စ  - ၇၁)  

သ ုို့ဖသ ် ဖတ ်လှန်ဖရေးဖက င်စီလက်ထက်က စပပီေး လွ ြှ ေးခ ာ့တ ာ့ အုပ်ခ  ပ်စီြံြှုဖတွန ို့ အဖယ င်မပ ဟန်မပ 

ဖလ  က်လှြ်ေးခ ာ့တ ာ့ ဆ ုရှယ်လစ်လြ်ေးစဉ်တ ုို့ရ ွေ့ အ ေးနည်ေးခ က်ဖတွဖကက ငာ့် တပ်ြဖတ ်ရ ွေ့ င်္ုဏ်သ ကခ ဟ  တမေည်ေး 

မေည်ေး ည   ေးဖရ ်လ တယ်။ မပည်သူပ ုင်သ ြ်ေးတ ဖတွအမပင်၊ ဖငဖွကကေးေ က်သ ြ်ေးတ ဖတွကလည်ေး လူထုရ ွေ့ အရ ှုက်က ု 

ထ ဖစတ ာ့က စစရပ်ဖတွ မေစ်တယ်။ တံခါေးပ တ်စေီးပွ ေးဖရေးစနစ် က ငာ့်သံုေးတ ၊ ပည ဖရေးန ို့ စ ဖပ၊ ယဉ်ဖက ေးြှု၊ အနုပည  

ရပ်ဖတွက ု ေ နှ ပ်ခ  ပ်ခ ယ်တ ဖတွဟ  တမေည်ေးမေည်ေးန ို့ တပ်ြဖတ ်ဦေးဖဆ င်တ ာ့ န ုင်ငံဖတ ်အုပ်ခ  ပ်ြှုက  ု မပည်သူ 

လူထုက အယံုအကကည်ြ ာ့လ ဖစတယ်။ ဖပေါ်လစြီှ ေးတ ာ့အမပင် လြ်ေးစဉ်လည်ေး လွ ခ ာ့တယ။် လြ်ေးစဉ်ြှ  ဖပေါ်လစီ 

လွ ခ ာ့ဖပြယာ့် န ုင်ငံဖတ ်အုပ်ခ  ပ်ဖရေးတ ဝန်က ု ယူခ ာ့မခင်ေးဖကက ငာ့် တပ်ြဖတ ်က စစဗ် ုလ်ဖတွက ုယ်တ ုင်ြှ လည်ေး 

အက ငာ့်ပ က်တ ဖတွ မခစ ေးတ ဖတွ မေည်ေးမေည်ေး ြ  ေးလ တယ်။ တကယ်ဖတ ာ့ ဆ ုရှယ်လစ်ဖခတ်ြှ  တပ်ြဖတ ်က 

စစ်ဗ ုလ်ဖတွအမပင် စပ က်လ တ  ြဟုတ် ူေး၊ တပ်န ို့ ရင်ေးနှီေးတ ာ့ ပါတီဖက င်စီ အရပ်သ ေးဖတွပါ အက ငာ့်ပ က်လ  

ကကတယ်။ မခစ ေးတယ်။ လ  ်စ ေးတယ်။ ဉ ဉ်ဆ ုေးဖတွမေစလ် တယ်။ မြန်ြ ာ့ဆ ုရှယလ်စ်လြ်ေးစဉ်ဖခတ်ြှ  မြန်ြ ာ့ 

တပ်ြဖတ ်ဟ  အရပ်သ ေးဖတွန ို့ အတူ ဖပါင်ေးပပီေး ပ က်လ သလ ု၊ သူတ ုို့ အုပ်ခ  ပ်တ ာ့ မဗြူရ ုကဖရစီယနတရ ေးြှ လည်ေး 

ြလုပ် - ြရှုပ် - ြမပ တ်၊ ကကံ  သလ ု ကကညာ့် က က် လုပ်၊ ဖခေါ်ရင်သွ ေး ခ ုင်ေးတ  လုပ် ခံြဖမပ န ို့ ဆ ုတ ဖတွ မေစ်လ  

တယ်။ ကက  ေးနီစနစ်ကလည်ေး ပ ုလ ုို့ ဆ ုေးရ  ေး မပင်ေးထန်လ တယ်။ တ ုငေ်းမပည်က  ု ဖခါင်ေးဖဆ င်တ ာ့ တပ်ြဖတ ်ဖခါင်ေး 

ဖဆ င် ဗ ုလ်ခ  ပ်ကကီေးဖနဝင်ေး က ုယ်တ ုင်ကလည်ေး ဦေးဖနဝင်ေး မေစ်လ ုို့ မေစ်ပပီေး၊ စရ ုက် ြြှန် မေစ်လ တယ်။ သဖနေယုတ် 

ဖပေါ်လ ခ ာ့တယ်။ ဒီမေစ်ရပ်ဖတွဖကက ငာ့် ၁၉၆၂ ဖနောက်ပ ငု်ေး မြန်ြ ာ့တပ်ြဖတ ် (မြန်ြ စစ်တပ်) ရ ွေ့ င်္ုဏ်သ ကခ ဟ  

တမေည်ေးမေည်ေး ဖအ ကန် ြာ့် က ဆင်ေးလ တယ်။ လြ်ေးစဉ်ပါတီဖခတ်ြှ  တဟုန်ထ ုေး ထ ုေးက လ တယ်လ ိုု့ဖတ င် 

ဖမပ န ုင်တယ်။  ယ်လ ုပ  ထ ုေးက တယ်လ ိုု့ပ  ဖမပ ဖမပ ၊ ဗ ုလ်ခ  ပ်ကကီေးဖနဝင်ေးဖခတ်ြှ  မြန်ြ တပ်ြဖတ ် အတွင်ေးြှ  

အဖက င်ေးဖတွ က န်ဖနဖသေးတယ်။ ပုပ်တ ာ့အပ ုင်ေးကဖတ ာ့ မပင်လ ုို့ ြရဖအ င ် ပုပ်ဖပြယာ့်၊ တပ်ဖအ က်ဖမခအထ  

လ ှုက်စ ေး ယ ုယွင်ေးတ ြ   ေးဖတွ ြဟုတ်ဖသေး ူေး။ အဖက င်ေးက န်ဖသေးတယ်လ ုို့ ဖမပ လ ုို့ ရဖသေးတယ်။   လ ုပ  

မေစ်မေစ် ဗ ုလ်ခ  ပ်ကကီေးဖနဝင်ေး ဖေ ကမ်ပန်သွ ေးလ ုို့၊ န ုင်ငံဖရေး ြ ုင်ေးဗံုေးဖတွလည်ေး နင်ေးြ ခ ာ့တယ်။ ဒီလ ုန ို့ ၁၉၈၈ 

လူထုအံုကကွြှုကကီေး မေစလ် တယ်။ ဒီလူထုအံုကကွြှုြ ှ စစတ်ပ်က ု န ုင်ငံဖရေးထ က ဆင်ေးဖပေးေ ုို့န ို့ ဒီြ ုကဖရစီဖပေးေ ုို့ 
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လူထုက တခ နက် ဖတ င်ေးဆ ုလ ခ ာ့ကကတယ်။ ဒီလ ုန ို့ န ုင်ငံဖတ ် ပင ြ်ဝပ်ပ မပ ေးြှု တည်ဖဆ က်ဖရေးအေွ ွေ့က ု 

ေွ ွေ့စည်ေးပပီေး စစ်တပ်က ဖနောက်ထပ် အ ဏ ထပ်သ ြ်ေးလ ုကမ်ပန်တယ။်  

၁၉၈၈ က္ လ 

၁၉၈၈ န ို့ ၁၉၉၀ က လဖလ က်ြှ  လူထုဟ  စစတ်ပ်အဖပေါ် ယံုကကည်ြှု လံုေးဝ ြရှ ဖတ ာ့ ူေးလ ုို့ ဆ ုတ ထက် 

တစ်စံုတစရ်  မေစ်န ုင်ြလ ေးဆ ုတ ာ့ ယံုကကည်ခ က်အကကွင်ေးအက န်ဖလေးဖတ ာ့ ရှ သငာ့်သဖလ က် ရှ ဖနဖသေးတယ်။ 

ဒါ ာ့ဖကက ငာ့်လည်ေး စစတ်ပ်က ကကီေးြှြူေးက င်ေးပဖပေးတ ာ့ ၁၉၉၀ ဖရ ေးဖက က်ပွ က  ု လူထုကလည်ေး ယံုကကည်ခ ာ့သလ ု၊ 

န ုင်ငံဖရေးအစုအေွ ွေ့ဖတွကလည်ေး ယံုကကည်ပပီေး ဖရ ေးဖက က်ပွ  ဝင်ခ ာ့တယ်။ ဒါဖပြယာ့် အရ အ ေးလံုေးဟ  ၁၉၉၁ 

ဖလ က်ြ ှ သ ထ ဖရသွန် မေစ်ခ ာ့တယ်။ တပ်ြဖတ ်အဖပေါ် လူထုရ ွေ့ ယံုကကည်ြှုက ထပ်ြံ ထ ုေးက သွ ေးတယ်။  

ဗိုလ်ချ ပ်ြှ ်းကက္ြီ်းသန််းတ ွှေ လက္်ထက္်  

၁၉၉၁ - ၉၂ ဖလ က်ြှ  စစ်ဖခါင်ေးဖဆ င် ဗ ုလ်ခ  ပ်ကကီေးဖစ ဖြ င်က ု ေယ်ရှ ေးပပီေးဖတ ာ့ ဗ ုလ်ခ  ပ်ြှြူေး ကကီေးသန်ေးဖရွှေက 

အ ဏ က ုင်ထ ေးပပီေး တပ်အတွင်ေးြှ  မြန်ြ ာ့အြ   ေးသ ေးဖရေးဝါဒက ု တပ်ရ ွေ့ အ ုင်ဒီဖယ ်လ ုင်္  ီ တစ်ခု အဖနန ို့ 

သွတ်သွင်ေးတည်ဖဆ က်ခ ာ့ပါတယ်။ တကယ်ဖတ ာ့ မြန်ြ ာ့စစ်တပ်ထ ြှ  အြ   ေးသ ေးဖရေးဝါဒဟ  ရှ ဖနပပီေးသ ေး ပါ။ 

သ ုို့ဖသ ်လည်ေး ဗ ုလ်ခ  ပ်ကကီေးဖနဝင်ေးက မြန်ြ ာ့ဆ ုရှယလ်စ်လြ်ေးစဉ်ဖတွ   ဖတွ လုပ်ဖတ ာ့ ငုပ်လ   ေးဖနသလ ု 

မေစ်ဖနတယ်။ ဒဖီတ ာ့ ဗြ ာ့တပ်ြဖတ ် သဖနေတည်တ ာ့က လြှ  ဖနောက်ခံအ  ဓြမ အမေစ် က ုင်စွ ခ ာ့တ ာ့ ဗြ ာ့အြ   ေး 

သ ေးဖရေးဝါဒက ု ဗ ုလ်ခ  ပ်ြှြူေးကကီေးသန်ေးဖရွှေက မြန်ြ ာ့အြ   ေးသ ေးဖရေးဝါဒအမေစ် မြန်ြ စစ်တပ်ထ  မပန်လည် 

တည်ဖဆ က်လ တယ်။ အြ   ေး -   သ  - သ သနော ဆ ုတ ာ့ ဖကကွေးဖကက ်သံဟ  တပ်တွငေ်း အသ ုင်ေးအဝ ုင်ေးထ တင် 

ြက၊ မြန်ြ န ုင်ငံတစ်ခုလံုေးက ုပါ ညံလ တယ်။ အ သညာ့်ြှ  “ပည ” ဆ ုတ ဖတ ာ့ ဖပ  က်သွ ေးပပီ။ (အတ တ် 

သြ ုင်ေးက ဝံသ နုလှုပ်ရှ ေးြှုရ ွေ့ ဖကကွေးဖကက ်သံဟ  - အြ   ေး   သ  သ သနော ပည  မေစ်ပါတယ်။ ဤက ေး 

စက ေးခ ပ်)။ ဗ ုလ်ခ  ပ်ြှြူေးကကီေးသန်ေးဖရွှေဟ  အြ   ေး -   သ  - သ သနော အယူဝါဒက  ုန ုင်ငံဖရေးလက်နက်တစ်ခုအဖန 

န ို့ သံုေးစွ ေ ိုု့ ကက  ေးစ ေးခ ာ့သလ ု၊ တပ်ြဖတ ်က  ုမပန်လည် စစုည်ေးက စ်လစဖ်စေ ုို့လည်ေး ရည်ရ ယ်ခ ာ့တယ်။ ဒါ ာ့ဖကက ငာ့ ်အြ   ေး 

-   သ  - သ သနောက ု က ကွယ်ဖစ ငာ့်ဖရှ င် ထ န်ေးသ ြ်ေးရြယ်ဆ ုတ ာ့ အြ   ေးသ ေးဖရေးဝါဒက ု မြန်ြ  စစတ်ပ်ထ ြှ  

အဓ က သွတ်သွင်ေး မေနို့်ခ  တယ်။ တပ်ြဖတ ် စ တ်ဓ တ်စစ်ဆင်ဖရေးဌ နဟ  မပန်ကက ေးဖရေးဝန်ကကီေးဌ နန ို့ ဖပါင်ေးပပီေး 

ဖတ ာ့၊ တပ်ြဖတ ်ထ ြှ ဖရ ၊ မြန်ြ လူထုကက ေးထ ြှ ဖရ  အြ   ေးသ ေးဖရေးဝါဒ မပနို့်နှံို့ဖအ င် ဝါဒမေနို့်ခ  ဖရေးက ု စနစ် 

တက  လုပ်ခ ာ့တယ်။ ဒီလုပ်ဖဆ င်ခ က်ဖတွန ို့ ဖေေးကူခ ာ့န ုင်လ ိုု့ ဗ ုလ်ခ  ပက်ကီေးဖနဝင်ေးလက်ထက်ကဖလ က ် မြန်ြ  

စစ်တပ်ဟ  င်္ုဏ်သ ကခ အ ေးမေငာ့် က ဆင်ေး ထ ုေးက သွ ေးတ ြ   ေး ြရှ   ၊ တခ   ွေ့ အပ ုင်ေးဖတွြှ  တစ်စံုတစ်ရ တက်ရ ပ် 

မပတ ဖတွက ုဖတ င် ဖတွွေ့ခ ာ့ရတယ်။ တစေ်က်ြှ လည်ေး ဗ ုလ်ခ  ပ်ကကီေးသန်ေးဖရွှေဟ  နယ်စပ်ကုန်သွယ်ဖရေးဖတွက ု 

အနည်ေးငယ်ေွငာ့်ဖပေးလ ုက်ပပီေး မပည်သူက  ုအသက်ရှုဖပါက်ဟ ဖပေးလ ုက်တ ဖတွလည်ေး ပါဝင်တယ်။ ဒီဖတ ာ့ စစ်တပ်န ို့ 

စစ်တပ်န ို့ နီေးန ယ်တ ာ့ အသ ုင်ေးအဝ ုင်ေးဖတွက ုဖတ ာ့ မြန်ြ စစ်တပ်ဟ  သူူ့ရ ွေ့ င်္ုဏ်သ ကခ က  ု မပန် တညာ့်ြတ်ဖအ င် 

လုပ်န ုင်တယ်ဆ ုတ  မေစ်လ တယ်။ သ ုို့ဖသ ်လည်ေး စစတ်ပ်န ို့ ြနီေးစပ်တ ာ့ မြန်ြ လူထုကက ေးထ ြှ ဖတ ာ့ မြန်ြ  

စစ်တပ်က ု ယံုကကည်ဖလေးစ ေးြှု ြရှ ဖတ ာ့ ူေး။ မြန်ြ စစ်တပ်ဟ  င်္ုဏ်သ ကခ အ ေးမေငာ့် အြ  ေးမပည်သူကက ေးထ ြှ  
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အဖတ ် ယုတ်ဖလ  ာ့က ဆင်ေးလ တယ်။ ဒါက  ု ဗ ုလ်ခ  ပ်ြှြူေးကကီေးသန်ေးဖရွှေလည်ေး ရ ပ်ြ တယ်၊ နောေးလည်တယ်။ 

ဒါ ာ့ဖကက ငာ့်လည်ေး တစေ်က်ြှ  န ုင်ငံဖရေးအရ ထွက်ဖပါက ်ယူပပီေး တပ်ြဖတ ်ရ ွေ့ င်္ုဏ်သ ကခ က  ုမပန်လည် တညာ့်ြတ်ေ ုို့ 

ကက  ေးစ ေးခ ာ့တယ်။ ဒါကဖတ ာ့ န ုင်ငံတစဝ်ှြ်ေးလံုေးြှ  ဖအ င်မြင်တယ်လ ုို့ ဖမပ လ ုို့ ြရဖပြယာ့် တပ်တွင်ေးအသ ုင်ေးအဝ ုင်ေး 

ြှ ဖတ ာ့ တစ်စံတုစရ် ဖအ င်မြင်ြှု ရှ ခ ာ့တယ်လ ုို့ ဖမပ န ုင်ပါတယ်။ တပ်တွငေ်းအသ ုင်ေးအဝ ုင်ေးန ို့ တပ်အက   ေးစီေးပွ ေးန ို့ 

နှီေးန ယ်ဆက်စပ်ပတ်သက်ဖနသဖူတွအကက ေးြှ ဖတ ာ့၊ တပ်ြဖတ ်ရ ွေ့ င်္ုဏ်သ ကခ က ု ဆွ တင်န ုင်ခ ာ့တယ်လ ုို့ 

ဆ ုန ုင်တယ်။ မြန်ြ မပည်သူလူထုကက ေးထ ြှ ဖတ ာ့ မြန်ြ စစတ်ပ်ဟ  င်္ုဏ်သ ကခ အ ေးမေငာ့် က ပပီေးက  မေစ်ခ ာ့တယ်။ 

၂၀၀၇ ဖရွှေဝါဖရ င်ဖတ ်လှန်ဖရေးမေစ်ခ ာ့တ ဖတွကလည်ေး မြန်ြ စစ်တပ်ရ ွေ့ င်္ုဏသ် ကခ က ု ထ ုေးက သွ ေးဖစခ ာ့တယ်။ 

ဒါက  ု ဗ ုလ်ခ  ပ်ြှြူေးကကီေးသန်ေးဖရွှေ ဖက င်ေးဖက င်ေးသ နောေးလည်ခ ာ့တယ်လ ုို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒါ ာ့ဖကက ငာ့်လည်ေး လြ်ေးမပ 

ဖမြပံ ု (၇) ခ က်န ို့ အသွင်ကူေးဖမပ င်ေးဖရေးက ု ဖခ  ဖခ  ဖြ ွေ့ဖြ ွေ့ မေစ်ဖစေ ုို့ စြီံန ုင်ခ ာ့တယ်။ ၂၀၀၈ ေွ ွေ့စည်ေးပံုအဖမခခံ 

ဥပဖဒအတည်မပ တ ၊ ၂၀၁၀ ဖရ ေးဖက က်ပွ  က င်ေးပတ ဖတွက အ ေးလံုေးသဖ  ြညီန ုင်သညာ့တ် ုင်၊ တစစ်ံုတစ်ရ  

အတ ငု်ေးအတ အထ  ဖအ င်မြင်ခ ာ့တယ်လ ုို့ ဖမပ န ုင်တယ်။  

ဗိလု်ချ ပ်ကက္ြီ်းတ  င််း သြမတ ဦ်းသိန််းစနိ် လက္်ထက္် 

စစ်ဗ ုလ်ခ  ပ်ကကီေးဖဟ င်ေး သြမတဦေးသ န်ေးစ န် လုပ်ဖဆ င်ခ ာ့ တ ာ့ န ုင်ငဖံရေးဖမေဖလ  ာ့ြှု လုပ်ငန်ေးစဉဖ်တွကလည်ေး 

ထ ဖရ က်သငာ့်သဖလ က ် ထ ဖရ က်ခ ာ့တယ်။ န ုင်ငံတက  အသ ုင်ေးအဝ ုငေ်းက လက်ခံန ုငဖ်လ က်တ ာ့အထ  

န ုင်ငဖံရေးအသွင်ကူေးဖမပ င်ေးြှုဖတွက ု လုပ်န ုင်ခ ာ့တယ်။ ဒါ ာ့ဖကက ငာ့်လည်ေး သြမတဦေးသ န်ေးစ န်လက်ထက်ြှ  

မြန်ြ စစ်တပ်ဟ  င်္ုဏ်သ ကခ အ ေးမေငာ့် အနည်ေးငယ်တက်လ ခ ာ့တယ်။ အထူေးသမေငာ့် ဗြ လူြ   ေး၊ ဗြ မပည်ြက 

လူထုအကက ေးြှ  မြန်ြ စစ်တပ်ရ ွေ့ အြှ ေးဖတွက ု သ နောေးလည်သညာ့်တ ုင်၊ နောေးလည်လက်ခံဖပေးတ ဖတွ ရှ ခ ာ့တယ်။ 

ဗြ လူထုက ုယ်တ ုင်က မြန်ြ စစ်တပ်အဖပေါ်ြှ  တစ်ခုတည်ေးဖသ  တပ်ြဖတ ်ဆ ုတ ာ့ ရပ်ခံခ က်အဖပေါ်ြှ  

ယံုကကည်လက်ခံထ ေးတ  ရှ ခ ာ့တယ်။ ဗ ုလ်ခ  ပ်ြှြူေးကကီေးသန်ေးဖရွှေ လက်ထက်ြှ  တပ်အသ ငု်ေးအဝန်ေးန ို့ တပ်န ို့ 

နှီေးစပတ် ာ့အက   ေးစေီးပွ ေး ရှ ထ ေးတ ာ့ အသ ုင်ေးအဝန်ေးကက ေးြှ  မြန်ြ စစတ်ပ်ရ ွေ့ င်္ုဏ်သ ကခ က ု တစ်စံုတစ်ရ  

ထ န်ေးသ ြေ်းထ ေးန ုင်သလ ု၊ ဗ ုလ်ခ  ပ်ဖနဝင်ေးလက်ထက်ကဖလ က် ထ ုေးက ြသွ ေးဖအ င် အတန်ငယ် 

ထ န်ေးသ ြေ်းထ ေးန ုင်တယလ် ုို့ တွကဆ်န ုင်ပါတယ်။ သ ုို့ဖသ ်လည်ေး မြန်ြ စစ်တပ်ရ ွေ့ င်္ုဏ်သ ကခ ကဖတ ာ့ လူထု 

အကက ေးြှ  တရ ပ်ရ ပ ် က ဖနတ ဖတွွေ့ခ ာ့ရပါတယ်။ အထူေးသမေငာ့် ဗ ုလ်ခ  ပ်ြှြူေးကကီေးသန်ေးဖရွှေဟ  န ုင်ငဖံတ ်ယနတရ ေး 

တစ်ခုလံုေးက ု စစ်ဖ  င်သွင်ေးလ ကု်တ ာ့အခါ၊ ဌ နဆ ုင်ရ အ ေးလံုေးပါ အက ငာ့်ပ က် မခစ ေးတ ဖတွ ရှ ခ ာ့သလ ု၊ 

အရပ် က် ဖမပ င်ေး စစယ်ူနီဖေ င်ေးချွတ ် စစဗ် ုလဖ်တွ က ုယ်၌က အက ငာ့်ပ က်လ တယ်။ ဗ ုလခ်  ပ်ြှြူေးကကီေးသန်ေးဖရွှေ 

လက်ထက်ြှ ၊ ဆ ုရှယ်လစဖ်ခတ်က ကကွင်ေးက န်ထ ေးတ ာ့ အဖက င်ေးဖတွကအစ တမေည်ေးမေည်ေး 

ဖပ  က်ဆံုေးကုန်တယ။် ဒါကလည်ေး စစတ်ပ်န ို့ စစဗ် ုလဖ်တွရ ွေ့ လက်ထ ြှ  လုပ်ပ ုငခ်ွငာ့်အ ေးလံုေးဟ  ထံုေးလ ုဖခ  ဖရလ ု 

ဖနှောက် လုပ်န ုင်ခ ာ့တ ဖတွ ဖကက ငာ့လ်ည်ေး ပါတယ်။ ဗ ုလ်ခ  ပ်ကကီေးဖနဝင်ေးလက်ထက်တုန်ေးက မြန်ြ စစတ်ပ်ဟ  

ထ ပ်ပ ုငေ်းက လူတစ်စဖုလ က်သ  ပ က်ဆီေးတ  မေစ်ခ ာ့ဖပြယာ့်၊ ဗ ုလ်ခ  ပ်ြှြူေးကကီေးသန်ေးဖရွှေလက်ထက်ြှ ဖတ ာ့ 

ဖအ က်ဖမခ က် ဗ ုလက်ကီေး၊ အရ ခံဗ လု်အဆငာ့်ဖလ က်အထ  ခွင်ေန်န ုင်တ ၊ မခစ ေးန ုင်တ ၊ လ  ်စ ေးန ုင်တ ၊ 
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ငါတဖက ဖက န ုင်တ ဖတွအထ  မေစ်လ တယ်။ ဒါဟ  တမေည်ေးမေည်ေးန ို့ ဆုတ်ယုတလ် တ ာ့ မြန်ြ စစ်တပ်ရ ွေ့ 

င်္ုဏ်သ ကခ က ု ြီေးဖြ င်ေးထ ုေးမပဖနပါတယ်။ ဒါဖပြယာ့် ဦေးသ န်ေးစ န်ဖခတ် မပ မပင်ဖမပ င်ေးလ ဖရေးဖတွဖကက ငာ့၊် တ ုင်ေးရင်ေး 

သ ေးလူြ   ေးစုဖတွအကက ေးြှ  မြန်ြ စစ်တပ်ရ ွေ့ င်္ုဏ်သ ကခ က ု ဆွ တငတ် ြ   ေး ြလုပ်န ုင်ဖပြယာ့် ဗြ လူြ   ေး၊ 

မပည်ြက ဗြ လူထုအကက ေးြှ ဖတ ာ့ အတန်ငယ်တက်ရ ပ်မပဖအ င ်လုပ်န ုင်ခ ာ့တ ဖတွွေ့ရတယ်။  

အတနာက္်တ ခ ်းမပဿနာ နှငာ့ ်အိုင်စြီတဂျ မြစ် ပ်  

တစေ်က်ြှ လည်ေး အဖနောက်တံခါေးမပဿနော ဖပေါ်လ တယ်။ အဖနောက်တံခါေးမပဿနောလ ုို့ ဝ ပင်္  လမ်ပ န ုငတ် ာ့ ရ ုဟင်င်္   

( င်္ဂါလီ) အဖရေးက စစဟ  မြန်ြ စစ်တပ်ရ ွေ့ င်္ုဏ်သ ကခ က ု ထ ုေးခ လ ုက်သလ ု က ဆင်ေးဖစခ ာ့ပါတယ်။ သ ုို့ဖသ  ်ကူရ  

ကယ်ရ  တစ်ခု ထပ်ြံ ရခ ာ့ပါတယ်။ အ ဒါကဖတ ာ့ ၂၀၁၅ အဖထွဖထ ွဖရ ေးဖက က်ပွ ြှ  အြ   ေးသ ေးဒီြ ုကဖရစ ီအေွ ွေ့ 

ခ  ပ်က အန ုင်ရပပီေး အရပ်သ ေးအစ ုေးရမေစခ်ွငာ့်ရလ ခ ာ့မခင်ေး မေစပ်ါတယ်။ အြ   ေးသ ေးရငက်က ေးဖစာ့ဖရေးဆ ုတ ာ့ ြူက ု 

က ုင်ထ ေးတ ာ့ အန်အယ်ဒီအစ ုေးရလက်ထက်အတွင်ေးြှ  အ ုင်ဒီဖင်္ ြှ  တက်ပပီေး ရငှ်ေးလင်ေးရတ ာ့အထ  မပဿနော 

ကကီေးြ ေးခ ာ့ပါတယ်။ သ ုို့ဖသ ်လည်ေး ဒီြ ုကဖရစဖီခါင်ေးဖဆ င် ဖဒေါ်ဖအ င်ဆန်ေးစုကကည်က ုယ်တ ငု် မြန်ြ စစ်တပ် က် 

ြှ  ရပ်ခံဖပေးခ ာ့လ ုို့ အလွန်ေးအြင်ေး က ဆင်ေးသွ ေးရြယာ့် မြန်ြ စစ်တပ်ရ ွေ့ င်္ုဏ်သ ကခ ဟ ၊ ထ ုေးက သွ ေးတယ်လ ုို့ ြမေစ်ခ ာ့ 

ပါ ူေး။ မြန်ြ စစတ်ပ် ြှ ေးခ ာ့တ ဖတွအတွက် အေ အဖထေးဖတွဖတ င် မေစခ် ာ့ပါတယ်။ ဒါ ာ့ဖကက ငာ့်လည်ေး 

ဗ လု်ခ  ပ်ြှြူေးကကီေးြင်ေးဖအ င်လ ှုင ် ဦေးဖဆ င်တ ာ့ မြန်ြ စစ်တပ်ဟ  သူတ ုို့က ယု်သူတ ုို့ အဟုတ်ထင်ခ ာ့တ ဖတွွေ့ရပါ 

တယ်။ ၁၉၅၈ ကလ ုအဖမခအဖနြ   ေးလ ုို့ ထင်ပပီေး န ုင်ငဖံရေးသြ ေးဖတွက ု မပည်သူက စ တ်ပ က်ဖနပပီဆ ုတ ာ့ အမြင်ဖတွ 

အဖပေါ်ြှ  မြန်ြ စစတ်ပ်ဟ  ယံုကကည်လက်ခံခ ာ့တ ဖတွွေ့ရပါတယ်။ ဒါ ာ့ဖကက ငာ့ ်၅၈ အ ြဖ်စ ငာ့်အစ ုေးရလက်ထက်က 

မြန်ြ ာ့တပ်ြဖတ ်လ ု အဖနအထ ေးြ   ေး ရှ ြလ ေးဆ ုပပီေးဖတ ာ့၊ ၂၀၂၁ အ ဏ သ ြ်ေးြှုက ု ရ ရ ကကီေး လုပ်ခ လ ုကပ်ါတယ်။  

၂၀၂၁ ခုနှစ် အ ဏ သိြ််းြှု ၊ စစ်တက္ င်စြီ  

ဒါကလည်ေး အ ဏ သ ြ်ေးပပီေးြှ အမေစ်ြှန်က  ု သ လ ုက်ရပါတယ်။ မြန်ြ မပည်န ို့ မြနြ် ာ့လူူ့အေွ ွေ့အစည်ေးဟ  လက်ရှ  

န ုင်ငဖံရေးသြ ေးဖတွက ု အကက  ကက်ကီေး ကက  ကဖ်နတ  ြဟုတ်ဖပြယာ့်၊ စစ်အ ဏ သ ြ်ေးတ က ုဖတ ာ့ လံုေးဝ နောေးလည် 

လက်ခံဖပေးလ ုို့ ြရ ူေးဆ ုတ က ု ၂၀၂၁ အ ဏ သ ြ်ေးပပီေးလ ုက်ြှ မြန်ြ စစ်တပ်ဟ  သ နောေးလည်ခ ာ့ပါတယ်။ 

တ တ က က  ဖမပ ရရင်၊ ဗ ုလ်ခ  ပ်ြှြူေးကကီေးြင်ေးဖအ င်လ ှုငဦ်ေးဖဆ ငတ် ာ့ စစဖ်ခါင်ေးဖဆ င်ဖတွဟ  သူတ ုို့ တွက်က န်ေး 

လွ သွ ေးတယ်ဆ ုတ က ု အ ဏ သ ြ်ေးပပီေးြှ သ လ ုက်ရပါတယ်။ သ ုို့ဖသ ်လည်ေး အ ဏ က သ ြ်ေးပပီေးသွ ေးတ  

မေစ်တ ဖကက ငာ့်၊ သူတ ုို့ အ င်္ င်ဒါအတ ငု်ေး ဖရှွေ့ဆက်တ ုေးေ ုို့ပ  ရှ တယ်။ ဖနောက်မပန်ဆုတ်လ ုို့ ြရဖတ ာ့ ူေး။ ဖနောက်ပပီေး 

ဖတ ာ့ ဆနဒမပသပ တဖ်တွက ုလည်ေး အကကြ်ေးေက် ပေ  ခွင်ေးပပီေး၊ သတ်မေတ်တ ၊ ည င်ေးဆ တ ၊ ေ နှ ပ်တ ဖတွက ု လုပ်တ  

ြှ  လက်လွန်သွ ေးတ ဖတွကလည်ေး မြန်ြ စစ်တပ်က ု ြထူေးဇ တ်ခင်ေးဖအ င် တွန်ေးပ ိုု့လ ုကပ်ါတယ်။ 

ဒါ ာ့ဖကက ငာ့်လည်ေး ြ က်ကန်ေးတဖစေြဖကက က်ဆ ုသလ ု၊ တ ုေးပပီေးရင်ေး ဇွတ်တ ုေးြ ုက်ေ ုို့ပ  ဆံုေးမေတ်ခ ာ့ကကဟန်တူတယ်။ 

ဖနောက်ဆံုေး မပည်တွင်ေးစစ်က ု ဗြ မပည်ြဖက ေးလက် ဖတ ရ  ဖတွအထ  ဆင်န  ရဖလ က်တ ာ့အထ  ြ ုက်တွင်ေးနက်ဖန 

တ ဖတွွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟ  မြန်ြ စစ်တပ်န ို့ မြန်ြ စစဖ်ခါင်ေးဖဆ င်ဖတွရ ွေ့ ြထူေးဇ တ်ခင်ေးပပီေး ဇွတ်တ ုေးြ ုကက်န်ေးဖန 

တ က  ု ထင်ထင်ရှ ေးရှ ေး မပဖနပါတယ်။ ဗ ုလ်ခ  ပ်ကကီေးဖဟ င်ေး သြမတဦေးသ န်ေးစ န်လက်ထက်ြှ  အတန်ငယ ် တည် 
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ဖဆ က်ထ ေးန ုင်တ ာ့ မြန်ြ ာ့တပ်ြဖတ ်ရ ွေ့ င်္ုဏ်သ ကခ ဖတ င် အေတ်ဆယ်လ ုို့ ြရဖအ င ် ထ ုေးက သွ ေးတ က ု 

ဖတွွေ့ဖနရပါတယ်။  

ယခု ၂၀၂၂ ခုနှစ် လက္် ိှ က္ လ အတမခအတန 

ယခု ၂၀၂၂ ခုနှစ် အဖမခအဖနကဖတ ာ့ မြန်ြ စစ်တပ်ရ ွေ့ င်္ုဏ်သ ကခ ဟ  မပည်တွင်ေးြှ ဖရ ၊ မပည်ပြှ ပါ 

င်္ဏု်သ ကခ အရ  အေယ်ဆယ်လ ုို့ ြရဖအ င် ထ ုေးက ပ က်စီေးသွ ေးတ ဖတွွေ့ရပါတယ်။ ဖလ ဖလ ဆယ် ြှ  

မြန်ြ စစ်တပ်ဟ  ပပ  ကွ သွ ေးတယ်လ ုို့ ြဖမပ န ုင်ဖသေးဖပြယာ့်၊ စစ်တပ်အသ ုင်ေးအဝ ုင်ေးထ ြှ ဖတ င် ငါတ ုို့ဟ  

တပ်အသ ုင်ေးအဝန်ေးကလ ုို့ ကက ေးထ  ထုတ်ဖေ  ်ြဖမပ ရ ဖအ င်၊ ငါတ ုို့ဟ  တပ်အသ ုင်ေးအဝ ုင်ေးက မေစ်တယ်လ ုို့ ထင်ထင် 

ရှ ေးရှ ေး ြမပဝံာ့တ ာ့အဖနအထ ေးအထ  မြန်ြ ာ့တပ်ြဖတ ်ရ ွေ့ င်္ုဏ်သ ကခ ဟ  အေတ်ဆယ်လ ုို့ ြရဖအ င် က ဆင်ေးသွ ေး 

တ ဖတွွေ့ရပါတယ်။ အခုအတ ငု်ေး ဆက်ပပီေးလုပဖ်နရင် မြန်ြ ာ့တပြ်ဖတ ်ရ ွေ့ င်္ဏု်သ ကခ ဟ  ဖနောက် နှစ်ဖပါင်ေး ၃၀၊ 

၄၀ ဖလ က်အထ  မပည်သူူ့တံဖတွေးခွက်ြှ  ဆက်ပပီေး ပက်လက်ဖြ  ဖနပါလ ြာ့ြ်ယ်။ ဒါဟ  ကက ြ်ေးဖသ ဖမပ န ုင်တ ာ့ 

က စစ မေစ်တယ်။ ထ ုနည်ေးလည်ေးဖက င်ေး တပ်ထ ြှ  တ ဝန်ထြ်ေးဖဆ င်ဖနတ ာ့ စစ်ဗ ုလ်စစ်သ ေး၊ အရ ရှ အရ ခံ၊ 

အကကပ်စစသ်ည်၊ ပည သည်တပ်ြဖတွကဖတ င် “ငါတ ုို့ တပ်ြဖတ ်ဖတ ာ့ ေ မေစ်ဖတ ာ့ြယ်” ဆ ုတ ာ့ အမြင်ြ   ေးထ  

ရှ လ ဖနပါပပီ။ ဒါဟ  ၂၀၂၁ စစ်အ ဏ သ ြ်ေးြှုန ို့ စစ်အ ဏ သ ြ်ေးြှုဖနောက်ပ ုငေ်း မပည်သူက ု လူြဆန်စွ  သတ်မေတ် 

ည င်ေးဆ ၊ ဖစ ်က ေး၊ ရက်စက်၊ ေ နှ ပ်မခင်ေးရ ွေ့ အက   ေးဆက်ဖတွက ု ခဖံနရပါပပီ။ ဖနောက်ဆံုေး မြန်ြ ာ့တပ်ြဖတ ်န ို့ 

မြန်ြ ာ့န ုင်ငံဖရေးမေစ်စဉ်က  ု နှစ်ဖပါင်ေး ၂၀ ဖက  ်ဖလ က ် ဖလာ့လ ခ ာ့တ ာ့ ဖဒေးဗစစ်တ ုငေ်း တ်လ ု ပည ရှင်င်္ုရုကကီေးက 

ဖတ င်၊ “အခု ဗ လု်ခ  ပ်ြှြူေးကကီေး ြင်ေးဖအ င်လ ှုင ်လုပ်လ ုက်တ က မြန်ြ ာ့တပ်ြဖတ ်ရ ွေ့ င်္ဏု်သ ကခ က ု အေတ်ဆယ် 

လ ုို့ ြရဖအ င်အထ  လုပ်ခ လ ုကပ်ပီ”  ဖမပ ရဖလ က်တ ာ့အထ  မေစ်ဖနပါပပီ။ ဒါ ာ့ဖကက ငာ့် အ ဏ သ ြ်ေးြှု အစ ၂၀၂၁ 

ခုနှစ် ဖေဖေ ်ဝါရီလြှ ပ  က ဖနော် ဖဆ င်ေးပါေးတစပ်ုဒ် ဖရေးခ ာ့ေူေးတ ာ့ အထ ြှ ၊ “လက်ရှ အဖမခအဖနြှ  မြန်ြ ာ့ 

တပ်ြဖတ ် ရ ွေ့ င်္ုဏ်သ ကခ က  ု မပန်ပပီေး အေတ်ဆယ်န ုင်တ ာ့သူက မြန်ြ ာ့တပ်ြဖတ ်အမပင် တမခ ေး ြရှ  ူေး၊ တမခ ေး 

 ယ်သူကြှ မြန်ြ ာ့တပြ်ဖတ ်ရ ွေ့ င်္ုဏ်သ ကခ က  ုအေတ်ဆယ်လ ုို့ ြရန ုငဖ်တ ာ့ ူေး” လ ုို့ ဖမပ ခ ာ့ပါတယ်။  

အခုလည်ေး ပည န ို့ ကကညာ့်ရင ် မြန်ြ ာ့တပြ်ဖတ ်ဟ  က ုယာ့င်္ုဏ်သ ကခ က  ု မပန်အေတ်ဆယ်န ုင်ဖနဖသေးတ ာ့ 

အဖနအထ ေးြှ  ရှ ဖနပါတယ်။ ဒါက  ု မြင်ေ ုို့၊ သတ ခ ပ်ေ ုို့ မေစ်ပါတယ်။ မြန်ြ ာ့တပ်ြဖတ ်ရ ွေ့ င်္ုဏ်သ ကခ က  ု မြန်ြ ာ့ 

တပ်ြဖတ ်ကပ  မပန် အေတ်ဆယ်န ုင်ပါတယ်။ အသီေးထ က ပုပ်ဖနတ ာ့အပ ုင်ေးက ု ေ ာ့ထုတလ် ုက်ပါ။ အခ  န် ြှီန ုင်ပါ 

ဖသေးတယ်။ ဖဆေးြှနီ ုင်ပါဖသေးတယ်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် က ု လွန်သွ ေးရင်ဖတ ာ့၊ ဒီာ့ဖလ က ်ြ ုက်တငွ်ေးနက်တ ာ့သ ူြရှ ဖတ ာ့ ူေး 

လ ုို့ ဖမပ ခ င်ပါတယ်။  

ြင်ေးဖသာ့  

ည ၈ေး၃၆ 

၁၉၊ ဖေဖေ ်ဝါရီ၊ ၂၀၂၂။ 


