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စစ်တပန်ှင  ်အမ   ျိုးသ ျိုးရ ျိုးဝါဒ 

 

မင်ျိုးရသ  - ရ ျိုးတယ် 

မြန်ြ ာ့န ိုင်ငံရ ေးသြ ိုင်ေးရက က်ရ က င်ေးက ို ရလာ့လ တ ာ့အခါ၊ က ိုလ ိုနီရခတ်အြ   ေးသ ေးလွတ်ရမြ က်ရ ေးကက  ေးပြ်ေးြှု 

က လြ   ထင်   ေးတ ာ့သြ ိုင်ေးမြစ် ပ ်အရမြ က်အမြ ေး    ခ ာ့ပါတယ်။ သြ ိုင်ေးထ က န ိုင်ငံရ ေးအယဝူါဒရတွလ ိုို့ ရမပ  င် 

ဘ ရတွက ိုရတွွေ့န ိုင်ပါသလ ။ ဝံသ နိုြ   ေးခ စဝ်ါဒ၊ လက်ဝ ကွန်မြြူနစ် ဆ ို  ယလ်စ်အရတွေးအရခေါ်ရတွက ို က ိုလ ိုနီရခတ် 

ြ   ထင်ထင်   ေး   ေးရတွွေ့ ပါလ ြာ့်ြယ်။ ြ   ေးခ စဝ်ါဒ (တနည်ေး) အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒန ို့ လက်ဝ ဝါဒြ   ဘယ်အ  က 

အ င် ကနဦေး မြစ်ခ ာ့ပါသလ ။  

ဝံသ နုလှုပ် ှ ျိုးမှု အစ  

က ိုလ ိုနီအစ ိုေး က ို ဘ သ ရ ေးန ို့ လူြှုရ ေးဘက်ကရန လ ညာ့ပ်ပီေး အ ခံြီဆန်ြ ိုို့ စတင်လ ိုကတ် ကရတ ာ့၊ 

‘ဝ ိုင်အြ်ဘီရအ’ အသင်ေးကကီေး (၁၉၀၆) မြစ်ပါတယ်။ ဝ ိုငအ်ြ်ဘရီအ အသင်ေး  ွေ့ ရ ကွေးရ က ်သံန ို့ ရဆ င်ပိုဒ်က ို 

 ကညာ့်ပပီေးရတ ာ့ ဝ ိုငအ်ြ်ဘီရအအသင်ေးဟ  အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒက ို အရမခခံတယဆ် ိုတ  မငင်ေးလ ိုို့ ြ ပါ။ အြ   ေး - 

ဘ သ  - သ သနာ - ပည  ဆ ိုတ ာ့ ဆွ က ိုင်ခ က်   တယ်။ အြ   ေးက ို ခ စပ်ါ၊ ဘ သ  သ သနာက ို ရလေးစ ေးပါ၊ ပည က ို 

တန်ြ ိုေးထ ေးပါ ဆ ိုတ ၊ ြ   ေးခ စဝ်ါဒ  ွေ့ အြ တ်သရိုပ်အမြစ ်ထင်   ေးပါတယ်။  

ဝ ိုင်အြ်ဘီရအဟ  န ိုင်ငရံ ေးအ  တ ိုက်ရ ိုက်ဆနို့်က င်တ ြ   ေး ြလိုပ်န ိုင ် ရသေးဘ ၊ ဘ သ ရ ေးန ို့ လူြှုရ ေးအ ၊ 

က ိုလ ိုနီနယ်ခ  ွေ့က ို ဆနို့က် င်ြ ိုို့ လှုပ်   ေးတ ာ့ မြန်ြ န ိုင်ငံလံိုေးဆ ိုင်   အသင်ေးအြွ ွေ့ကကီေးတစ်ခိုမြစ်ခ ာ့ပါတယ်။ 

ဝ ိုင်အြ်ဘီရအဟ  ဂ စီဘီီရအ (မြန်ြ အသင်ေးခ  ပ်ကကီေး) အမြစ် ရမပ င်ေးလ ြွ ွေ့စည်ေးခ ာ့တ ာ့ ၁၉၂၀၊ ရအ က်တ ိုဘ  

ရနာက်ပ ိုငေ်းြ   က ိုလ ိုနီနယ်ခ  ွေ့ဆနို့်က င်ရ ေးအတွက် န ိုင်ငရံ ေးအြွ ွေ့ အစည်ေးဆန်ဆန် ပ ိုမြစလ် ခ ာ့ပါတယ်။ အ သညာ့်အ 

ခါ ဘ သ ရ ေးန ို့ လူြှုရ ေးြ  တင်  ပ်တနို့်ြရနရတ ာ့ဘ  စေီးပွ ေးရ ေး အ  သပ တ်ရြ  က်ြှုရတွပါ အပပ  င်ေးအရ ိုင်ေး 

ရပေါ်ထွက်ခ ာ့ပါတယ်။  

မ   ျိုးခ စ်ဝါဒန ဲ့ စစရ် ျိုး ထ မှတ် 

ဝ ိုင်အြ်ဘီရအန ို့ ဂ စီဘီီရအတ ိုို့က ို ဥပြ အ ေးမြငာ့်  ကညာ့် င်၊ ဗြ ာ့အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒဟ  ဘ သ ရ ေးန ို့ လူြှုရ ေး 

(တနည်ေး) လူြ   ေးရ ေးကရန သရနေတည်စတင်ခ ာ့ပပီေး ရနာက်ပ ိုင်ေးြ   စီေးပွ ေးရ ေးနယ်ပယ်ြ  ပါ အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒက ို 

ခ  ွေ့ထွင်လ တ ာ့သရဘ က ို ရတွွေ့ ပါတယ်။ ဂ စီဘီီရအရပေါ်ထွက်လ ခ ာ့တ ာ့ က လြ  ပ  ပထြရက  င်ေးသ ေးသပ တ်ရပေါ် 

ထွက်ခ ာ့ပါတယ်။ ဝံသ နိုြ   ေးခ စစ် တ်န ို့ ရက  င်ေးသ ေးလှုပ်   ေးြှုဟ  ပူေးရပါင်ေးသွ ေးခ ာ့မခင်ေးလ ိုို့ ရမပ န ိုင်ပါတယ်။ 
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ထ ိုို့ရနာက် ၁၉၃၀ ခိုန စ်ြ   ဆ  စဦံေးရဆ င်တ ာ့ လယ်သြ ေးလက်နက်က ိုင်လှုပ်   ေးြှုရပေါ်ခ ာ့ပါတယ်။ ဆ  စ ံ ွေ့ 

န ိုင်ငရံ ေးအရတွေးအရခေါ်က ို ရလာ့လ  ကညာ့် င ်ရ  ေးရ ိုေးစွ အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒ    ရ က င်ေး ရတွွေ့ ပါလ ြာ့ြ်ယ်။ ဆ  စဟံ  

ဂ စီဘီီရအ အသင်ေးခ  ပက်ကီေး  ွေ့ စည်ေးရံိုေးရ ေးြ ြူေးတစ်ရယ က်မြစ်ခ ာ့တယ်ဆ ိုတ လည်ေး ြရြာ့အပပ်ါ။ ဆ  စံ  ွေ့ 

ဂဠ န်တပ်ြကကီေးဟ  လယ်သြ ေးရတွက ို အရမခမပ ပပီေး ြ   ေးခ စစ် တ်ဓ တ်ခံန ို့ လက်နက်က ိုင်ပိုန်ကန်တ ာ့ သ ဓက မြစ်ပါ 

တယ်။ ၁၉၃၀ ခိုန စ်ြ   ဝံသ နိုလှုပ်   ေးြှုဟ  စစရ် ေးန ို့ ပူေးရပါင်ေးလ န ိုင်ပပီလ ိုို့ ရမပ န ိုင်ပါပပီ။ သ ိုို့ရသ ်လည်ေး ရခတ်ြီ 

ရသ  န ိုင်ငံရ ေးအရတွေးအရခေါ် ြကပ်န ိုင်ရသေးပါ။ ထပ်ြံထူေးမခ ေးခ က်တစခ်ိုကရတ ာ့ ဆ  စ ံ ွေ့ လယ်သြ ေးရတ ်လ န် 

ရ ေးရပေါ်ထွက်ခ ာ့တ ာ့ က လြ  ပ  သခင်လှုပ်   ေးြှုရပေါ်ထွက်ပပီေး၊ တ ိုို့ဗြ အစည်ေးအရံိုေးရပေါ်ထွက်လ ခ ာ့မခင်ေးမြစ်ပါတယ်။  

မ   ျိုးခ စ်ဝါဒန ဲ့ န ုင်ငရံ ျိုး ထ မှတ် 

တ ိုို့ဗြ အစည်ေးအရံိုေးက ို သခင်ဘရသ င်ေး ဦေးရဆ င်ပပီေး ၁၉၃၀ ြတ်လြ   တညရ်ထ င်ြွ ွေ့စည်ေးလ ိုက်ပါတယ်။ တ ိုို့ဗြ  

အစည်ေးအရံိုေး  ွေ့ ရ ကွေးရ က ်သံန ို့ ရဆ င်ပိုဒ်က ို  ကညာ့်ပပီေး တ ိုို့ဗြ အစည်ေးအရံိုေး  ွေ့ ရနာက်ကွယ်က ဒဿနတွန်ေးအ ေး 

ကလည်ေး အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒ (ြ   ေးခ စဝ်ါဒ) ဝံသ နို ကခ တစ တ်န ို့ တညရ်ထ င်ြွ ွေ့စည်ေးလ ိုက်တယ်ဆ ိုတ  ြမငင်ေးန ိုင်ပါ။ 

ဗြ မပည်သည် တ ိုို့မပည်၊ ဗြ စ သည် တ ိုို့စ ၊ ဗြ စက ေးသည် တ ိုို့စက ေး။ တ ိုို့မပည်က ို ခ စပ်ါ၊ တ ိုို့စ က ို ခ ေီးမြြှငာ့်ပါ၊ 

တ ိုို့စက ေးက ို ရလေးစ ေးပါ…. ဆ ိုတ ာ့ ရ ကွေးရ က ်သံဟ  ဗြ ြ   ေးခ စလ်ူငယ်ရတွထ ြ   အရတ ် ရ ပန်ေးစ ေးခ ာ့ပါတယ်။ 

တ ိုို့ဗြ အစည်ေးအရံိုေး  ွေ့ ရ ကွေးရ က ်သံဟ  ဝ ိုင်အြ်ဘီရအလ ို ြဟိုတ်၊ အြ   ေးထက် တ ိုငေ်းမပည်၊ ဘ သ  

သ သနာထက် စ န ို့ စက ေးဆ ိုတ က ို ဗဟ ိုမပ ပပီေး လံှုွေ့ရဆ ်တယ်ဆ ိုတ က ို သတ ခ ပ်ပါ။ ဝ ိုငအ်ြ်ဘီရအထက် 

တ ိုို့ဗြ အစည်ေးအရံိုေးဟ  အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒအရတွေးအရခေါ်ြ   ပ ိုက ယ်မပနို့်၊ ပ ိုအဆငာ့်မြငာ့်လ တ ာ့သရဘ က ို ရတွွေ့န ိုင် 

တယ်။ အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒ (ြ   ေးခ စဝ်ါဒ) ဝံသ နိုစ တ်ဓ တ်က ို အရမခခံပပီေး ရပေါ်ထွက်လ တ ာ့  အြွ ွေ့အစည်ေးရတွ မြစ် 

ရပြယာ့်၊ လူြှုန ိုင်ငံရ ေးအရတွေးအရခေါ်ြ   တစ်ဆငာ့်မြငာ့်စဉ်ေးစ ေးပပီေး လိုပ်န ိုင်တ က ို  ကညာ့်ပါ။  

၁၉၃၀ ခိုန စ်ဟ  ြ   ေးခ စန် ိုင်ငံရ ေးသြ ိုင်ေးြ   ထင်   ေးတ ာ့ ခိုန စ်သကက  ဇ်မြစပ်ါတယ်။ ဝံသ နိုြ   ေးခ စစ် တ်န ို့ စစ်ရ ေး 

လှုပ်   ေးြှုက ို ရပါင်ေးစည်ေးန ိုင်တ ာ့သ ဓက၊ ဝံသ နိုြ   ေးခ စစ် တ်န ို့ န ိုင်ငံရ ေးအြွ ွေ့အစည်ေးတစခ်ိုက ို ပီပမီပင်မပင် 

တညရ်ထ င်န ိုင်ခ ာ့တ ာ့က လ မြစပ်ါတယ်။ တ ိုို့ဗြ အစည်ေးအရံိုေးြ   သခင်ဘရသ င်ေးက ာ့သ ိုို့ သခင်က ိုယရ်တ ်ြ ှုင်ေးက 

လည်ေး ထင်   ေးတ ာ့ ြ   ေးခ စ်ရခါင်ေးရဆ င်ကကီေးတစ်ရယ က် မြစ်လ ခ ာ့ပါတယ်။ ဒါဟ  ြ   ေးခ စဝ်ါဒန ို့ တ ိုို့ဗြ အစည်ေး 

အရံိုေးန ို့ ခွ လ ိုို့ ြ တ ာ့အဓ က သ ဓကရတွထ က ရနာက်ထပ်သ ဓက တစခ်ိုမြစ်ပါတယ်။  

မ   ျိုးခ စ်ဝါဒန ဲ့ လက်ဝ ဝါဒ ထ မှတ် 

၁၉၃၇ ခိုန စ် န ိုဝင်ဘ  (၄)  က်ရနို့ြ   နဂါေးနီစ ရပအသင်ေးက ို တည်ရထ င်ပါတယ်။ နဂါေးနီစ ရပအသင်ေးက ို 

တညရ်ထ င်သူရတွဟ  တ ိုို့ဗြ အစည်ေးအရံိုေးက ြ   ေးခ စလ်ူငယ်သခင်ပည တတ်ရတွက စတင်လ ိုက်တ ာ့ စ ရပ 

အသင်ေးမြစ်ပါတယ်။  ည် ွယ်ခ က်ကရတ ာ့ ြ   ေးခ စစ် တ်က ို လံှုွေ့ရဆ ်ရပေးြ ိုို့န ို့ လက်ဝ န ိုင်ငံရ ေးအရတွေးအရခေါ်က ို 

မြန်ြ ာ့လူူ့အြွ ွေ့အစည်ေးထ  ဝါဒမြနို့် ကြ ိုို့ မြစ်ပါတယ်။ နဂါေးနီစ ရပအသင်ေးက ို ၁၉၃၇ ခိုန စ်ြ  ြ  စတင်ြွ ွေ့စည်ေးတယ် 

ဆ ိုရပြယာ့်၊ တ ိုို့ဗြ အစည်ေးအရံိုေးဝင ် သခင်လူငယ်ြ   ေးခ စ်န ိုင်ငံရ ေးသြ ေးရတွဟ  လက်ဝ စ ရပရတွက ို ရလာ့လ ပပီေး 
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လက်ဝ န ိုင်ငံရ ေးအရတွေးအရခေါ်ရတွက ို န စ်န စ်ပခ  က်ပခ  က ် စ ေးသံိုေးထ ေးပပီေးသရူတွ မြစရ် က င်ေး သတ  ပါ။ သူတ ိုို့ 

ယိံု ကည်လက်ခံသလ ို၊ မြနြ် လူထိုက ိုလည်ေး ယိံု ကည်လက်ခံရစရအ င် ဝါဒမြနို့် ယနတ  ေးအရနန ို့ နဂါေးနီစ ရပ 

အသင်ေးက ို ြွ ွေ့စည်ေးတ မြစ်ပါတယ်။ နဂါေးနီစ ရပအသင်ေး  ွေ့ ကက  ေးပြ်ေးြှုရ က ငာ့၊် မြန်ြ လူထို က ေးထ ြ   လက်ဝ  

အယူအဆန ို့ ကွန်မြြူနစအ်ရတွေးအရခေါ်၊ ဆ ို  ယ်လစအ်ရတွေးအရခေါ်ရတွ ပ ံွေ့န ံို့လ ခ ာ့ပါတယ်။ နဂါေးနီစ ရပအသင်ေးဟ  

လက်ဝ အယူအဆန ို့ ရတ ်လ န်ရ ေးအရတွေးအရခေါ်က ိုလည်ေး မြနို့်ခ  သလ ို၊ ြ   ေးခ စ်စ တက် ို လံှုွေ့ရဆ ်ရပေးတ ာ့စ ရပရတွ 

က ိုလည်ေး ဘ သ မပန်တ ၊ ရ ေးသ ေးမြနို့်ခ  တ ရတွ လိုပ်ပါတယ်။ တစ်ြက်ြ  လည်ေး စ တ်ဓ တမ်ြြှငာ့်တငရ် ေးစ ရပ 

ရတွမြစတ် ာ့ န ိုင်ငံရ ေးတက်က ြ်ေးစ အိုပ်ရတွက ို ရ ေးသ ေးပံိုန  ပ်မြနို့်ခ   ကပါတယ်။ န ိုင်ငံတက က ရတ ်လ န်ရ ေးသူ   

ရက င်ေးရတွ  ွေ့ ဘဝအတထ ပပတတ ရတွက ို ဘ သ မပန် ပံိုန  ပ်ထိုတ်ရဝ င်ေး၊ ဒီစ ရပရတွက ို ြတပ်ပီေး မြန်ြ ာ့လူူ့အြွ ွေ့ 

အစည်ေးထ ြ   သူ  ရက င်ေးဝါဒလည်ေး မြစ်ထွန်ေးလ ခ ာ့တယ်လ ိုို့ ရမပ န ိုင်ပါတယ်။  

မ   ျိုးခ စ်ဝါဒ န ဲ့ တပ်မရတ ် သရနေတည် 

နဂါေးနီစ ရပအသင်ေးရပေါ်ထွက်လ တ ာ့ ၁၉၃၇ ခိုန စ်က လဟ ၊ ဝံသ နိုြ   ေးခ စဝ်ါဒန ို့ လက်ဝ ဝါဒရပါင်ေးစည်ေးသွ ေးတ ာ့ 

သ ဓကက ို မပရနပါတယ်။ တ ိုို့ဗြ အစည်ေးအရံိုေးဝင ် သခင်ြ   ေးခ စလ်ူငယ်ပည တတ်ရတွက လက်ဝ စ ရပကရန 

ရခတ်ြီတ ာ့ န ိုင်ငံရ ေးအရတွေးအရခေါ်က ို  ခ ာ့ပါတယ်။ ဒကီရနတစ်ဆငာ့် က ိုလ ိုနီနယ်ခ  ွေ့ရတ ်လ န်ရ ေးက ို လက်နက်က ိုင် 

လြ်ေးစဉ်န ို့ရတ ်လ န်ြ ိုို့ မြစ်လ ပါတယ်။ နဂါေးနီစ ရပအသင်ေး ြတည်ရထ င်ခင် တစန် စ်အလ ိုရလ က်ြ  ၊ မြန်ြ ာ့ 

န ိုင်ငရံ ေးသြ ိုင်ေးြ   အထင်က မြစတ် ာ့ ဒိုတ ယရက  င်ေးသ ေးသပ တ် (၁၉၃၆) ရပေါ်ထွက်ခ ာ့တ က ိုလည်ေး သတ ခ ပ်ပါ။ 

ြ   ေးခ စဝ်ါဒဟ  ရတ ်လ န်ရ ေးဝါဒမြစ်တ ာ့ လက်ဝ ဝါဒန ို့ ရပါင်ေးစပ်ပပီေး လက်နက်က ိုင်ရတ ်လ န်ရ ေးအမြစ ် အသွင် 

ရမပ င်ေးခ ာ့ပါတယ်။ အြ   ေးသ ေးလွတ်ရမြ က်ရ ေးကက  ေးပြ်ေးြှု  ွေ့ လက်နက်က ိုင် တ ိုက်ပွ က ို ြ   ေးခ စ်လူငယ်ပည တတ် 

ရက  င်ေးသ ေးန ိုင်ငံရ ေးသြ ေးရတွက စတင်လ ိုက်ပါတယ်။ ဒီလ ိုန ို့   ရဘ ်သံိုေးက  ပ် ယ်လ ိုို့ မြစ်လ ပါရတ ာ့တယ်။ 

ဗြ ာ့တပ်ြရတ ်  ွေ့ သရနေဟ    ရဘ သ်ံိုေးက  ပ်ကရန စတင်ရြွေးြွ ေးလ ခ ာ့ပါတယ်။  

မ   ျိုးခ စ်ဝါဒရနောက်ခံ သမ ုင်ျိုး 

ဗြ ာ့တပ်ြရတ ်ဟ  ြ   ေးခ စဝ်ါဒကရန သရနေတညပ်ပီေး လက်ဝ ရတ ်လ န်ရ ေးအရတွေးအရခေါ်  ွေ့ အပံာ့အပ ိုေးန ို့ ရြွေးြွ ေး 

ကကီေးမပင်ေးလ ခ ာ့ပါတယ်။ ဗြ ာ့တပ်ြရတ ် သရနေြတည်ခင်၊ ကနဦေး ဝံသ နို ကခ တလှုပ်   ေးြှုရတွ အသီေးသီေးက ို 

သြ ိုင်ေးဇယ ေးစဉ်ခ  ကညာ့် င ်အခိုလ ို ရတွွေ့ ပါတယ်။  

• ၁၉၀၆  - ဝ ိုင်အြ်ဘီရအ (တည်ရထ င်) 

• ၁၉၂၀  - ဂ စီဘီီရအ (ရမပ င်ေးလ ြွ ွေ့စည်ေး) 

• ၁၉၂၀  - ပထြရက  င်ေးသ ေးသပ တ် (ရပေါ်ရပါက်) 

• ၁၉၃၀ - ဆ  စ ံလယ်သြ ေးလက်နက်က ိုငရ်တ ်လ နရ် ေး (မြစ်ပွ ေး)  

• ၁၉၃၀ - တ ိုို့ဗြ အစည်ေးအရံိုေး (တည်ရထ င)် 

• ၁၉၃၆ - ဒိုတ ယရက  င်ေးသ ေးသပ တ် (ရပေါ်ရပါက်)  
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• ၁၉၃၇ - နဂါေးနီစ ရပအသင်ေး (တည်ရထ င)်  

• ၁၉၃၈ - ၁၃၀၀ မပညာ့်အရ ေးရတ ်ပံို (ရပေါ်ထွက)်  

• ၁၉၄၀ -   ရဘ ်သံိုေးက  ပ် (ြွ ွေ့စည်ေး)  

• ၁၉၄၁ - ဗြ ာ့လွတ်လပ်ရ ေးတပ်ြရတ ် (ြွ ွေ့စည်ေး) 

အထက်ပါ သြ ိုင်ေးစဉ်ဇယ ေးက ို  ကညာ့် င်၊ ဗြ ာ့တပ်ြရတ ်ဟ  ြ   ေးခ စဝ်ံသ နိုစ တ်ဓ တ်  ွေ့ တွန်ေးအ ေးန ို့ 

အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒက ို အရမခခံပပီေး ရပေါ်ထွက်လ တ ာ့ တပ်ြရတ ်ဆ ိုတ  ထင ်  ေးပါတယ်။  

ပ ရုစ ရသ   ကခ တလမ်ျိုးစဉ် 

တ ိုို့ဗြ အစည်ေးအရံိုေးဝင ် သခင်လူငယ်ရတွဟ  လက်ဝ ဝါဒက ို မြန်ြ ာ့လူူ့အြွ ွေ့အစည်ေးထ  ရခေါ်ရဆ င်လ တ ဟ  

၁၉၃၇ ခိုန စ်ရနာက်ပ ိုင်ေးြ  မြစပ်ါတယ်။ ဒီရတ ာ့ လက်ဝ ကွန်မြြူနစ် ဆ ို  ယ်လစဝ်ါဒထက် အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒဟ  ပ ို၍ 

ရစ တယ်၊ ပ ိုလ ိုို့ ရ  ွေ့ရစ  ရ  က်န ငာ့်ပပီေးသ ေးမြစ်တယ်လ ိုို့ ရမပ န ိုင်တယ်။ ဗြ ာ့တပ်ြရတ ် သရနေတည်တ ာ့က လဟ  

ြ   ေးခ စဝ်ါဒက ို အရမခခံပပီေး ရပေါ်ထွက်လ မခင်ေးလ ိုို့ တ တ က က  ဆ ိုန ိုင်တယ်။ ယခိုလက်    မြန်ြ ာ့တပြ်ရတ ်ဟ  

မြန်ြ အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒ မြစ်ထွန်ေးတယ်ဆ ိုတ  မငင်ေးြယွ်   ြ   ပါ။ အတ တသ်ြ ိုင်ေးရနာက်ခံြ  က ိုယ်က 

ြ   ေးခ စဝ်ါဒက ို တွန်ေးအ ေးမပ ပပီေးရပေါ် ထွက်လ တ ာ့ တပ်ြရတ ်မြစ်တ ရတွွေ့ ပါတယ်။ ဗြ လူြ   ေးကကီေးစ ိုေးတ ာ့ မြန်ြ  

စစ်တပ်ကလည်ေး ယခင်က တည်   ခ ာ့ြူေး ပပီေးမြစ်တ ာ့ ဗြ ာ့အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒက ို မပန်လည်တည်ရဆ က် ဆွ က ိုင်တ  

ရတွွေ့ ပါတယ်။ ၂၀   စို အလယ်ရလ က် ြ   စတင်ရြေွးြွ ေးခ ာ့တ ာ့ မြန်ြ စစ်တပ်ဟ  ၂၁   စို ထ ြ  လည်ေး 

အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒ၊ ြ   ေးခ စဝ်ါဒက ို ဆက်လကဆ်ွ က ိုင ်ထ ေးဆ ဆ ိုတ ရတွွေ့ ပါတယ်။  

တပ်၏ မူလဒဿန 

မြန်ြ စစ်တပ်ဟ  လွတ်လပ်ြ ခင်ြ   နာြည်အြ   ေးြ   ေး ရမပ င်ေးလ ြွ ွေ့စည်ေးခ ာ့ပါတယ်။   ရဘ သ်ံိုေးက  ပ်ြ ၊ 

ဘအီ ိုငရ်အ။ ဘီအ ိုင်ရအြ  ဘအီင်ရအ။ ဘအီင်ရအြ  ပီဘီအက်(ြ)်။ ပီဘီအက်(ြ)်ြ  ဘ ေးြ ေးရ ိုင်ြယ်။ ထ ိုို့ရနာက် 

ဗြ ာ့တပ်ြရတ ်။ မြန်ြ ာ့တပ်ြရတ ်။ မြန်ြ စစ်တပ်။  

မြန်ြ စစ်တပ်ဟ  ြ   ေးခ စဝ်ါဒက ို တပ်ြရတ ်  ွေ့အ ိုင်ဒီရယ ်လ ိုဂ တီစ်ခိုအရနန ို့ မြြှ ပ်န ံထ ေးသ ိုခ ာ့ပါတယ်။ န ိုငင်ံရ ေး 

အရမပ င်ေးအလ ရတွ က ေးထ ြ   မြန်ြ စစ်ရခါင်ေးရဆ ငရ်တွဟ  လ ိုက်ပါခ ာ့ တယ်။ ရနာက်ရတ ာ့ မြန်ြ စစရ်ခါင်ေး 

ရဆ င်ရတွက ိုယ်တ ိုင်က မြန်ြ ာ့န ိုင်ငံရ ေးအရမပ င်ေးအလ က ို ြန်တီေးစီ င်တ ာ့အရနအထ ေးက ို ရ  က်လ တယ်။ 

ပထြဆံိုေးမြစ် ပ်ကရတ ာ့ ဗ ိုလ်ခ  ပ်ကကီေးရနဝင်ေးမြစ်ပါတယ်။ ဗ ိုလ်ခ  ပ်ကကီေးရနဝင်ေးဟ  ၁၉၆၂ ခိုန စ် ြတ်လြ  ၊ စစ် 

အ ဏ သ ြ်ေးခ ာ့တယ်။ စစအ် ဏ သ ြ်ေးပပီေးရနာက်ပ ိုငေ်း မြန်ြ ာ့လူူ့အြွ ွေ့အစည်ေးန ို့ မြန်ြ ာ့န ိုင်ငံရ ေးက ို ပံိုရြ ်စီ င်န ိုင်ြ ိုို့ 

ကက  ေးစ ေးခ ာ့တယ်။ လက်ဝ အယူအဆလွှြ်ေးြ ိုေးတ ာ့ မြန်ြ ရတွက ို စည်ေးရံိုေးြ ိုို့အတွက်၊ သူက ိုယတ် ိုင် ယိံု ကည်သက်ဝင် 

မခင်ေး ြ   တ ာ့ ဆ ို  ယ်လစ်ဝါဒက ို ပံိုရြ ်တည်ရဆ က်ခ ာ့တယ်။ ဆ ို  ယ်လစဝ်ါဒက ို ဗ ိုလခ်  ပ်ကကီေးရနဝင်ေးက ယိံု ကည် 

သက်ဝင် င်ေးစွ  ြ   ဘူေးဆ ိုတ   ထင်   ေးတ ာ့သ ဓကရတွ    ပါတယ်။ လက်ဝ အယူအဆအ ေးကကီေးတ ာ့ မြန်ြ လူထိုက ို 

လက်ဝ ဟန်န ို့ စည်ေးရံိုေးြ ိုို့ အသံိုေးခ ခ ာ့မခင်ေးသက်သက်ြျှသ  မြစ်ပါတယ်။  
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ဗမ  နည်ျိုးဗမ  ဟန် ဆ ု ှယ်လစဝ်ါဒ  

၁၉၆၂ ခိုန စ် ြတ ် (၆)  က်ရနို့ နံနက်ပ ိုင်ေး (၉) နာ ီြ   ဗ ိုလ်ခ  ပ်ကကီေးရနဝင်ေးက ဗ ိုလ်ြ ြူေးကကီေးရစ မြငာ့်၊ ဦေးရစ ဦေးန ို့ 

ဦေးခ စ်လ ှုင်တ ိုို့ သံိုေးဦေးက ို က ကွယရ် ေးဦေးစီေးခ  ပ်ရံိုေးခန်ေးြ   ရခေါ်ယူရတွွေ့ဆံိုပပီေး အခိုလ ို ရမပ ခ ာ့ြူေးပါတယ်။  

• “ဒီလ ို    တယ်ကွ ၊ အခို တ ိုို့လိုပ ်ကညာ့ ်ကြယ်။ ဆ ို  ယ်လစ်ဇင်ရပါ ာ့ကွ ။ ရအေး… လိုပ် င်ေး လိုပ် င်ေး 

လိုပ် ကညာ့်လ ိုို့ တ ိုငေ်းမပည်ရက င်ေးြလ ဘူေး၊ တ ိုို့ြ န်ေးသလ ို မြစ်ြလ ဘူေးဆ ို င်ရတ ာ့လည်ေး တ ိုို့အခ င်ေးခ င်ေး 

ရတွပ ကွ …. ဗြ အခ င်ေးခ င်ေး မပန်တ ိုင်ပင်ပပီေး မပင်သငာ့ ်င ် မပင်၊ ရမပ င်ေးသငာ့ ်င ် ရမပ င်ေးလ ိုက် ကတ ရပါ ာ့ 

ကွ ….” 

ဒါဟ  ဗ ိုလ်ခ  ပ်ကကီေးရနဝင်ေး (တနည်ေး) မြန်ြ စစ်ရခါင်ေးရဆ င်ရတွ  ွေ့ သရဘ ထ ေးန ို့ စရ ိုက်က ို မပရနတ ာ့ သ ဓက 

ရတွထ က တစခ်ိုမြစ်ပါလ ြာ့်ြယ်။ န ိုင်ငံရ ေးက ို က ိုယ်အသံိုေးတညာ့်န ိုင်ြ ိုို့ ၊ လ ိုသလ ို ပပီေးစလွယ ် ကကံ သလ ို  ကညာ့်က က် 

လိုပ် ကညာ့်ြယ်၊ ြဟန် င်လည်ေး မပန်ရမပ င်ေးြယ်ဆ ိုတ က ို ခပ်လွယ်လွယ် သရဘ ထ ေးတ ာ့ စရ ိုက်က ို 

ရတွွေ့ ပါတယ်။ ဒါ ာ့ရ က ငာ့်လည်ေး မြန်ြ ာ့ဆ ို  ယ်လစ်လြ်ေးစဉ်က ို ရ ကည ပပီေး မြန်ြ စစ်တပ်အတွင်ေးြ   လူန ငာ့် 

ပတ်ဝန်ေးက င်တ ိုို့၏ အညြညသရဘ တ  ေးက ို ပ ိုို့ခ သွတ်သွင်ေးတည်ရဆ က်ရသ ်လည်ေး၊ တကယာ့လ်က်ရတွွေ့ြ   

မြန်ြ စစ်တပ်  ွေ့ အ ိုင်ဒီရယ ်လ ိုဂ အီမြစ ် ဆ ို  ယ်လစဝ်ါဒက ရ  က်   ြရနပါ။ ရ  က်   ြလ ပါ။ နဂ ိုြလူ    င်ေးစွ  

ြ   ေးခ စဝ်ါဒသ လျှင် လက်က န်အရနန ို့    တ ရတွွေ့ ပါတယ်။  

ဆ ု ှယလ်စ်လမ်ျိုးစဉ ်က ဆံုျိုးခန်ျိုး  

စစ်အ ဏ သ ြ်ေးရခါင်ေးရဆ င ် ဗ ိုလ်ခ  ပ်ကကီေးရနဝင်ေးဟ  န ိုင်ငံရ ေးက ို ပံိုရြ ်တ ာ့အရနန ို့ မြန်ြ ာ့နည်ေးမြန်ြ ာ့ဟန် 

ဆ ို  ယ်လစဝ်ါဒက ို တည်ရထ င်ပပီေး၊ လူန ငာ့် ပတ်ဝန်ေးက င်တ ိုို့၏ အညြည သရဘ တ  ေးဆ ိုတ ရတွက ို တပ်  ွေ့ 

အ ိုင်ဒရီယ ်လ ိုဂ အီမြစ ် သွတ်သွင်ေးခ ာ့တယ်။ သ ိုို့ရသ ်လည်ေး မြန်ြ  စစ်တပ်ထ ြ   အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒ (ြ   ေးခ စ်ဝါဒ) 

ကသ လျှင် စွ ပြ ရနပပီေး၊ ဆ ို  ယလ်စ်ဝါဒဟ  မြန်ြ စစ်တပ်ထ ြ   သက အရနန ို့ပ  ြံိုေးထ ေးန ိုင်ခ ာ့တယ်။ တကယာ့်အ 

တွင်ေးအန စသ်  အထ  စွ ပြ ြဝင်ခ ာ့ဘူေး။ ဒါ ာ့ရ က ငာ့လ်ည်ေး ၁၉၈၈ ခိုန စ်၊ လူထိုအံို ကွြှုမြစ်တ ာ့အခါ ဒီြ ိုကရ စရီ ေး 

ရ ကွေးရ က ်သံရတွဟ  မြန်ြ ာ့ဆ ို  ယ်လစ်လြ်ေးစဉ်ပါတီက ို က ဆံိုေးခန်ေး ရ  က်ရအ င် ပ ိုို့ရပေးခ ာ့တယ်။ လြ်ေးစဉ်ပါတီ 

က ဆံိုေးမခင်ေးဟ  မြန်ြ ာ့နည်ေးမြန်ြ ာ့ဟန်ဆ ို  ယလ်စ်ဝါဒ က ရံှုေးမခင်ေးလည်ေး မြစ်ပါတယ်။ အ ဏ သ ြ်ေး စစ်ရခါင်ေး 

ရဆ င်ဗ ိုလ်ခ  ပ်ကကီေးရနဝင်ေးပါ န ိုင်ငရံတ ်အ ဏ က ို လက်လွှတ်ခ ာ့ တယ်။  

မမန်မ အမ   ျိုးသ ျိုးရ ျိုးဝါဒ ပင်မရဒါက်တ ုက် 

ဗ ိုလ်ခ  ပ်ကကီေးရနဝင်ေးအပါအဝင် လြ်ေးစဉ်ပါတနီ ို့  ဆ ို  ယ်လစ်ဝါဒလည်ေး မြန်ြ စစ်တပ်ထ ြ   ပံိုက ပပ  လ သွ ေး တယ်။ 

သ ိုို့ရသ ်လည်ေး မြန်ြ စစ်တပ်  ွေ့ ြူ င်ေးအ ိုင်ဒီရယ ်လ ိုဂ ရီဒါက်တ ိုငမ်ြစ်တ ာ့ အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒ (ြ   ေးခ စဝ်ါဒ) ဟ  

ရထ င်ြတ်ရနဆ မြစ်ပါတယ်။ ြ   ေးခ စဝ်ါဒက ို ပင်ြရဒါက်တ ိုင်အမြစ် မပန်လည် ဆွ က ိုင်ပပီေး နဝတအြွ ွေ့ရခါင်ေး ရဆ င် 

ဗ ိုလ်ခ  ပ်ြ ြူေးကကီေးသန်ေးရ ွှေက မြန်ြ စစ်တပ်ထ ြ   မြန်ြ အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒက ို မပန်လည်ခ ိုင်ြ ရအ င် တည်ရဆ က် 

ခ ာ့ပါတယ်။ ဒီလ ို တည်ရဆ က်ြှုဟ  ဗ ိုလ်ခ  ပ်ြ ြူေးကကီေးသန်ေးရ ွှေလက်ထက်ြ  ၊ မြန်ြ စစတ်ပ်က ို မပန်လည်စိုစည်ေး 
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န ိုငရ်အ င် လိုပ်ရပေးခ ာ့ပါတယ်။ ဗ ိုလ်ခ  ပ်ြ ြူေးကကီေးသန်ေးရ ွှေလက်ထက်ြ   မြန်ြ တပ်ြရတ ်ဟ ၊ ယခင် က ိုလ ိုနီနယ်ခ  ွေ့ 

ဆနို့က် င်ရ ေးရခတ်က ဝ ိုင်အြ်ဘီရအရလျှ က်ခ ာ့တ ာ့ ြူလလြ်ေးစဉ်က ို မပန်ရလျှ က်ြ ိုို့ ကက  ေးစ ေးခ ာ့ပါတယ်။ 

အရနာက်တ ိုင်ေးရလထိုက ို ခိုခံြ ိုို့န ို့ ဒီြ ိုကရ စီရ ေး အတ ိုက်အခံန ိုင်ငံရ ေး ရခါင်ေးရဆ င် ရဒေါ်ရအ င်ဆန်ေး စို ကည်က ို 

တန်မပန်န ိုင်ြ ိုို့အတွက်၊ ဗ ိုလ်ခ  ပ်ြ ြူေးကကီေးသန်ေးရ ွှေဟ  မြန်ြ ာ့လူူ့အြွ ွေ့အစည်ေးန ို့ မြန်ြ စစ်တပ်အတွင်ေးြ   အြ   ေး - 

ဘ သ  - သ သနာ က ို က ကွယ်ရစ ငာ့်ရ   က်ထ န်ေးသ ြ်ေး ြယ်ဆ ိုတ ာ့ အမြင်အယူအဆရတွက ို သွတ်သွင်ေး ြ ိုို့ 

ကက  ေးစ ေးခ ာ့ပါတယ်။ ဒီကကီေးစ ေးြှုဟ  မြန်ြ စစ်တပ်အသ ိုင်ေးအဝန်ေးန ို့ တပ်န ို့ နီေးစပ်တ ာ့အသ ိုင်ေးအဝန်ေးြ   အရတ ်ထ  

ရ  က်ခ ာ့ပါတယ်။ ဒီအက   ေးဆက်ကလည်ေး မြန်ြ စစ်တပ်က ို ြ   ေးခ စဝ်ါဒန ို့ မပန်လည် အရစေးကပ်ရအ င် 

လိုပ်ရပေးလ ိုက်သလ ို မြစ်ခ ာ့ပါတယ်။ မြန်ြ ာ့လူြှုဓရလာ့ြ   နဂ ို    င်ေးစွ  ဝံသ နိုြ   ေးခ စဓ် တ်ခံ   တ ာ့ မြန်ြ လူထိုက ို 

လည်ေး တစ်ပါတည်ေး ဆွ ရဆ င်ပပီေးသ ေး မြစသ်ွ ေးပါတယ်။ ဒီလ ိုန ို့ ၂၀   စိုအလွန် မြန်ြ စစ်တပ်ဟ  

မြန်ြ ာ့အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒဆ ိုတ က ို အြ   ေး - ဘ သ  - သ သနာက ို က ကွယ်ရစ ငာ့်ရ   က်ထ န်ေးသ ြေ်း ြယ်ဆ ိုတ ာ့ 

အယအူဆန ို့ အတူ၊  ပ်တည်ြ ိုို့ ကက  ေးစ ေးလ ခ ာ့ပါတယ်။  

မဟ ဗမ လမူ   ျိုးဝါဒ  

ပါလီြန်ဒီြ ိုကရ စီရခတ ်န ိုင်ငံရ ေးအကွ အပပ ရ က ငာ့ ်တပ်တငွ်ေးပပ  က ွြှုက  တပ် င်ေးလ ိုက ်ရတ ခ ို ပိုန်ကန်ခ ာ့ြှုရတွ 

မြစပ်ပီေးရနာက်ပ ိုင်ေး မြန်ြ ာ့တပ်ြရတ ်ထ ြ   တ ိုင်ေး င်ေးသ ေးလူြ   ေးစိုရတွက ို ထ ပ်ပ ိုင်ေး  ထူေးရတွကရန မြ တ်ခ ခ ာ့ 

တယ်။ ရနာက်ပ ိုင်ေးြ   တ ိုင်ေး င်ေးသ ေးြ န် င်၊ ဗိုဒေဘ သ ြဟိုတ် င် ဘယ်ရလ က်အ ည်အခ င်ေး       တပ်ထ ပ်ပ ိုင်ေး 

  ထူေးရတွက ို ြရပေးရတ ာ့ဘူေး၊  ယူခွငာ့ ်ြ   ရတ ာ့ဘူေး။ ဒါဟ  ရ ေးသ ေးထ ေးတ ာ့ စည်ေးြ ဉ်ေးစည်ေးကြ်ေး ြဟိုတ်ရပြယာ့်၊ 

တပ်တငွ်ေးအသ ိုင်ေးအဝ ိုငေ်းြ   ဗြ ကကီေးစ ိုေးရ ေးဝါဒ၊ ြဟ ဗြ အယူအဆ တမြည်ေးမြည်ေးန ို့ သတွ်သွင်ေးတည်ရဆ က်လ  

မခင်ေး  ွေ့ သက်ရသအမြစ ်    ရနပါတယ်။ ယခိုလက်   ြ  လည်ေး မြန်ြ စစ်တပ်ထ ြ   ဗြ လူြ   ေးသ လျှင် ကကီေးစ ိုေးတ ာ့ 

ဗြ စစတ်ပ်၊ မြန်ြ စစ်တပ် သက်သက်ြျှသ  မြစရ်နတ   က ရည င်ေးပါပပီ။  

အမ   ျိုး ဘ သ  သ သနောက ု က ကွယ်ရစ င ်ရ ှ က်ရသ   

၁၉၈၈ ခိုန စ်ရနာက်ပ ိုငေ်းြ  လည်ေး မြန်ြ ြ   ေးခ စတ်ပ်ြရတ ်အမြစ ် တညရ်ဆ က်ပပီေး၊ အြ   ေး - ဘ သ  - 

သ သနာဆ ိုတ ာ့ ရ ကွေးရ က ်သံက ို လွှငာ့ပ်ပီေး တ ိုင်ေးမပည်တည်ရဆ က်ရ ေးက ို လိုပ်ခ ာ့ပါတယ်။ စစ်တပ်ဟ  အြ   ေးက ို 

က ကွယ်ရစ ငာ့ရ်   က်တ ာ့ တပ်ြရတ ် မြစတ်ယ်။ ြ   ေးခ စတ်ပ်ြရတ ်မြစ်တယ်ဆ ိုတ ာ့ အယူအဆက ို သွတ်သွင်ေး 

တညရ်ဆ က်ပါတယ်။ ဘ သ သ သနာက ို ရစ ငာ့်ရ   က်တ ာ့ သ သနာဒါယက ြင်ေးမြစ်တယ်ဆ ိုတ ာ့ အမြင်က ို 

လူူ့အြွ ွေ့အစည်ေးထ ြ   ရ  ကရ်စပါတယ်။ က ိုလ ိုနီ နယ်ခ  ွေ့ အဂဂလ ပ်ရခတ်တိုန်ေးက ြ   ေးခ စဝ်ံသ နိုပံိုက ို ြြ်ေးပပီေး 

အရနာက်တ ိုင်ေးက လ တ ာ့ ဒီြ ိုကရ စကီ ို မပန်လည် တိံုို့မပန် ဆနို့က် င်ြ ိုို့ အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒက ို တည်ရဆ က်တ  

ရတွွေ့ ပါတယ်။ အရနာက်တ ိုငေ်းအရတွေးအရခေါ်လွှြ်ေးြ ိုေးတ ာ့ န ိုင်ငရံ ေးအယူအဆအမပင်၊ စ ရပ၊ ယဉရ်က ေးြှုန ို့ 

အနိုပည ြ  ပါ မြန်ြ ာ့လူူ့အြွ ွေ့အစည်ေးြ   စွ ပြ ြလ ရအ င်၊ အြ   ေး - ဘ သ  - သ သနာ ဆ ိုတ ာ့ ရလထိုက ို 

တည်ရဆ က်တ ရတွွေ့ ပါတယ်။ အရနာက်န ိုင်ငံရတွက ယဉ်ရက ေးြှု န ို့ န ိုင်ငရံ ေးအရတွေးအရခေါ်က က ိုလ ိုနီရခတ်က 

နယ်ခ  ွေ့န ို့ အတူတလူ ိုို့ သြိုတ်ပပီေး၊ ဒီြ ိုကရ စီလည်ေး မြန်ြ မပည် ရ  က်ြလ ရအ င် ဟနို့်တ ေးပါတယ်။ နယ်ခ  ွေ့ 
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အဂဂလ ပ်ဟ  ြ စဆ ဆ ို င်၊ အရနာက်န ိုင်ငံရတွကလ တ ာ့ စ ရပ ၊ ယဉရ်က ေးြှု၊ အရတွေးအရခေါ်ရတွကလည်ေး 

ြ စဆ ဝါဒပ ဆ ိုပပီေး အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒန ို့ လ ညာ့်တ ိုက်ရပေးပါတယ်။ ဒီလ ိုန ို့ မြန်ြ ာ့လူူ့အြွ ွေ့အစည်ေးက အရနာက်တ ိုင်ေး 

အရတွေးအရခေါ်န ို့ အရနာက်တ ိုငေ်း ယဉရ်က ေးြှုက ို လက်ြခရံအ င် ြ စဆ  တံဆ ပ်ကပ်ပပီေး မြန်ြ စစ်တပ်က 

ဝါဒမြနို့်ပါတယ်။ တစ်ြက်ြ  လည်ေး အရနာက်န ိုင်ငံရတွန ို့ န ီေးနွှယ်တ ာ့ စ ရပ၊ ယဉ်ရက ေးြှု၊ အနိုပည ၊ 

န ိုင်ငရံ ေးအရတွေးအရခေါ်အ ေးလံိုေးက ို ဘ သ ရ ေးြ ှုင်ေးတ ိုက်ပပီေး “ဓြမနတ  ယ်” စ  င်ေး သွင်ေးြ ိုို့ ကက  ေးစ ေးအ ေးထိုတ်ခ ာ့ 

 ကပါတယ်။  

ဒီလ ို ဝါဒမြနို့်ြှုကလည်ေး မြန်ြ စစတ်ပ်အသ ိုင်ေးအဝ ိုင်ေးန ို့ တပ်န ို့ န ီေးနွှယ်တ ာ့အသ ိုင်ေးအဝ ိုင်ေးြ   အရတ ် ခ ိုင်ခ ိုင်ြ ြ  

မပနို့်န ံို့တ ရတွွေ့ ပါတယ။် ဒီလ ိုအြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒက ို ဝါဒမြနို့် တညရ်ဆ ကမ်ခင်ေးဟ  မြန်ြ စစ်တပ်အရနန ို့ 

ဒီြ ိုကရ စကီ ို ဟနို့်တ ေးပပီေးသ ေးမြစ်သလ ို၊ န ိုင်ငရံ ေးအ  အတ ိုက် အခံ လိုပ်ရနတ ာ့ န ိုင်ငရံ ေးအင်အ ေးစိုက ိုလည်ေး 

ကနို့်သတ်ထ ေးပပီေးသ ေးမြစ်တယ်လ ိုို့ ယူဆခ ာ့ဟန်တူပါတယ်။ ဒီြ ိုကရ စနီ ို့ အရနာက်တ ိုင်ေးအရတွေးအရခေါ်၊ 

ယဉရ်က ေးြှုရတွဟ  ဗြ ရတွကကီေးစ ိုေးထ ေးတ ာ့ မြန်ြ စစ်တပ်အတွက်  န်သူမြစရ်နရံို သ ြက၊ မြန်ြ လူထိုန ို့ပါ 

 န်သူမြစ်ရ က င်ေး လိုပ်ရဆ င်လ ိုက်တ ာ့က စစမြစ်ပါတယ်။ ဒါက ို လူအရတ ်ြ  ေးြ  ေးက ြသ ပါဘူေး။ မြန်ြ ရတွဟ  

အြ   ေး - ဘ သ  - သ သနာ ဆ ိုတ ာ့ ပည ရပ  က်ရနတ ာ့ ဝါဒမြနို့်ခ  ရ ေးထ ြ   ဝ လည်လ ိုက် ပပီေး ရြ  ပါသွ ေး က 

ပါတယ်။ ဒါ ာ့ရ က ငာ့်လည်ေး ၂၀၁၁ ခိုန စ် န ိုင်ငရံ ေးရမြရလ  ာ့ြှုရတွ မြစလ် သညာ့်တ ိုင်၊ “ြဘသ” လှုပ်   ေးြှုဟ  

တန်မပန်န ိုင်ငံရ ေးလှုပ်   ေးြှုအမြစ ်ရပေါ်လ ခ ာ့ပါတယ်။  

ဗမ ဗုဒေဘ သ လူမ   ျိုးကက ျိုး အယအူဆ 

၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ခိုန စ်ြ  ၊ ဗ ိုလ်ခ  ပ်ြ ြူေးကကီေး သန်ေးရ ွှေဟ  စစ်ရခါငေ်းရဆ င်အမြစ်ကရန အနာေးယလူ ိုက်ပပီေး ငယ် ွယ်ရသေး 

တ ာ့ ဗ ိုလ်ခ  ပ်ြ ြူေးကကီေး ြင်ေးရအ င်လ ှုင် လက်ထ  မြန်ြ စစ်တပ်က ို လွှ အပ်လ ိုက်ပါတယ်။ ဗ ိုလ်ခ  ပ်ြ ြူေးကကီေး 

ြင်ေးရအ င်လ ှုင်ကလည်ေး အြ   ေး - ဘ သ  - သ သနာ (ြဘသ) အယူအဆက ို ဆက်လက်စွ က ိုင်ပပီေး ရ  ေးရ ိုေးစွ ြ   ေးခ စ် 

ဝါဒန ို့ မြန်ြ စစတ်ပ်က ို ထပ်ြံ ဦေးရဆ င် ပါတယ်။ တစြ်က်ြ  လည်ေး န ိုင်ငံရ ေးထ  ယူနီရြ င်ေးချွတပ်ပီေး ဝင်ပါရနတ ာ့ 

တပအ်သ ိုင်ေးအဝ ိုင်ေးက ို အြ   ေးသ ေးရ ေး ဝါဒဟ  - ဗြ ြ   ေးခ စဝ်ါဒသ  မြစ်တယ်ဆ ိုတ ာ့ ြဟ ဗြ အယူအဆန ို့ 

ဗြ ဗိုဒေဘ သ လူြ   ေးကကီေးအယူအဆက ို က ိုငဆ်ွ ပပီေး၊ မြန်ြ ာ့လူူ့အြွ ွေ့အစည်ေးထ ြ   လှုပ်   ေးလ တ ရတွွေ့ ပါတယ်။  

တ ုျိုးတက်မလ ဘ  အတ တ်က ု လည်ထွက်သွ ျိုး 

လက်    မြန်ြ စစ်တပ်အရနန ို့ က ယမ်ပနို့၍် အမပ သရဘ ရဆ င်ရသ ၊ တ ိုေးတက်ရသ  အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒက ို 

ြတည်ရဆ က်န ိုင်ဘ ၊ ရသွေးသ ေးဗီဇန ို့ ဘ သ ရ ေး က ို အရမခခံတ ာ့ ရသေးက ံ ွေ့ရသ ြ   ေးခ စဝ်ါဒအမြစ ် မပန်လည်သွ ေး 

တ က ို ရတွွေ့ ပါတယ်။ လက်    မြန်ြ စစတ်ပ်က ိုယ် တ ိုင်ကလည်ေး အရတွေးအရခေါ်အ ေးမြငာ့် မြငာ့်ြ ေးက ယ်ဝန်ေးတ ာ့ 

အြ   ေးသ ေးရ ေးဝါဒက ို က ိုင်ဆွ န ိုင်စွြ်ေး ြ   ရတ ာ့ပါဘူေး။ ရသေးက ံ ွေ့တ ာ့ ြ   ေးခ စဝ်ါဒ၊ ြ   ေးခ စတ်ပ်ြရတ ်အမြစ်သ  

အတ တ်ဆီက ို မပန် လည်ထွကသ်ွ ေးတ ရတွွေ့ ပါတယ်။ ဒရီတ ာ့ မြန်ြ စစ်တပ်ဟ  န ိုင်ငံတစဝ် ြ်ေးလံိုေးက ို 

အြ   ေးသ ေးရ ေးတပ်ြရတ ်အမြစ ် ဦေးရဆ င်န ိုင် ြယာ့အ်ဆငာ့်က ို ရ  က်ြလ ဘ ၊ လူြ   ေးတစ်ြ   ေး၊ လူတစ်စို၊ 
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လူတစ်ြွ ွေ့န ို့ ဘ သ တစခ်ို  ွေ့ အက   ေးစေီးပွ ေးက ိုသ  က ိုယ်စ ေးမပ တ ာ့ လက်ရဝခံ၊ လက်က ိုင်တိုတ် အဆငာ့်ထ  

ရလျှ က သက်ဆင်ေးသွ ေးတ က ို အထင်အ   ေးရတွွေ့မြင်ရန ပါရတ ာ့တယ်။  

ြင်ေးရသာ့  

ရနို့လယ် ၂ေး၄၉ 

၂၅၊ ရြရြ ဝ်ါ ီ၊ ၂၀၂၂။  

 

 

 


