


မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

• မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ တရားားဝင််အစိုးု�းရားမြ�စိုး်သော�ာ မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရား�ညီ် နို�ုင််င်ံအသော�် ထိသုောရားာက််သော�ာ 

ထိနု််းချုး��်� ုအရားိုဆုံးံ�းသော�ာအ�ွ��မြ�စိုး်�ညီ်။

• အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရား�ညီ် မြ�န််�ာစိုးစိုး်အ��်စိုး�အား ဆုံးန်််က်းင််�ညီ်် အ��ွ�အစိုးညီ်း�းား (�ု�်�ဟု�တ်) ဆုံးန်််က်းင််သောတာ်လှနိ််

�ညီ််အ��ွ��းား� ိ �ံ�သော�ာ်သောန်�ည််ီ ဒီီ��ုက်သောရားစိုးအီသောရားးအတကွ််သောတာ်လှနိ််သောန်�ု၏ အဓိကု် ဗဟု�ုချုးက််�သောန်ရားာတငွ်် တညီ်ရားို�ညီ်။   

ဤအ��ွ�အစိုးညီ်း�းား�ညီ် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ န်ယ််သောမြ�သောဒီ� အ�းားစိုး�တငွ်် မြ�ညီ်��ူးားအသော�် စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုးထီိက်် ��ု��ုအာဏာာ

လှ�ှ်း��ုးနို�ုင််�ညီ်် အ��ွ��းားမြ�စိုး်ပြီး�းီ အ��်ချုး��်သောရားးအ�ွ���းား အမြ�စိုး် တု�းမြ�ှင်််အ��်ချုး��်လှးက််ရားိ�ုညီ်။

• �ယ််ဒီရားယ််ဒီ�ီ�ုက်သောရားစိုးအီား ချု�ုင််�ာသောစိုးရားန််ဦးးတညီ်သော�ာ ဒီီ��ုက်သောရားစိုးအီသောရားးအတကွ်် သောတာ်လှိန််��ုညီ် စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ ဆုံးယ််စိုး�

နိုိစိုး်သော�ါင််း�းားစိုးာွ �နုိုို�်လှာ��ုးားအား အဆုံးံ�း�တ်နို�ုင််�ညီ်် အလှားအလှာရားို�ညီ်။ �က််ဦးးဆုံးံ��ုင်် စိုးစိုး်အ��်ချုး��်သောရားးစိုးန်စိုး်�ု�်            

ဦးးလှညိီ််�ညီ်် အသောမြချုအသောန်အသော�် မြ�န််�ာမြ�ညီ်��ူးား၏ လှထူိ� သောတာ်လှနိ််သောရားး�ာိ ဆုံးက််လှက််ချု�ုင််�ာသောန်�ညီ်မြ�စိုး်ပြီး�းီ �ကြာက်ာ�ီ

က်ာလှအတွင််း ပြီး�းီဆုံးံ�း�ာွး�ညီ််အရားာ �ဟု�တ်�ါ။

 

• စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် မြ�န််�ာနို�ုင််ငံ်အသော�် ထိသုောရားာက််စိုးာွ ထိနု််းချုး��်နို�ုင််မြချုင််း �ရားိ�ုါ။ ၎င််းအသောန်မြ�င််် နို�ုင််င်ံ၏ န်ယ််သောမြ�န်ယ််န်�ုတု်

အသော�်တငွ််သော�ာ်လှညီ်းသောက်ာင််း မြ�ညီ်��ူးားအသော�်တငွ််သော�ာ်လှညီ်းသောက်ာင််း အမြ�ညီ််အဝ ထိနု််းချုး��်နို�ုင််စိုး�ွ်း�ရားိ�ုါ။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�

�ညီ် အစိုး�ုးရားယ်နိုတရားား�းားအား ထိသုောရားာက််စိုးာွလှညီ်�တ်နို�ုင််မြချုင််း �ရားိ�ုညီ််အမြ�င်် ဥ�သောဒီ၊အ�နု်််�းားအား ထိ�တ်မြ�န််သောကြာက်ညီာ

နို�ုင််�ညီ်် လှက်ခဏာာလှညီ်း�ရားိ�ုါ။ ထိနု််းချုး��်� ု ရားရားိနုို�ုင််ရားန််  စိုးစိုး်တ�်��ိံ�း�ညီ်် ဗး�ဟုာ�ာိ ရားက််စိုးက််ယ်�တ်�ာ��ုးားအား                                

က်းယ််က်းယ််မြ�န်််မြ�န််် က်း�းလှနွ််မြချုင််း နိုိင််် အရား�်�ားမြ�ညီ်��ူးားအား လှ�ူားချုးင််းစိုးာန်ာသောထိာက််ထိား�ဆုုံး�ုင််ရားာ အချုက််အချု��းား

အား ရားင််ဆုံး�ုင်် ကြုံက်ံ�သောတ�ွသောစိုးမြချုင််း�ာမြ�စိုး်�ညီ်။ 

• စိုးစိုး်အ��်စိုး��ညီ် ၎င််းတု�်ရားိုနိုိင်််�ညီ်် ထိနု််းချုး��်��ုးားအား အလှးင််အမြ�န််ဆုံးံ�းရှုံးံးုလှးက််ရားို�ညီ်။ လှက််န်က််က်�ုင်် သောတာ်လှနိ််သောရားးနိုငိ််် 

အကြာက်�်း��က််သော�ာ ချု�ချုံသောတာ်လှနိ််��ုးား ဆုံးက််လှက််လှ��်သောဆုံးာင််လှးက်် ရားို�မြ�င််် လှက််ရားိ�ုဋိ�ုက်ခအသောမြချုအရား ဒီ�ီ�ုက်သောရားစိုးီ

အသောရားးအတကွ်် ချု�ချုံသောတာ်လှနိ််��ုာိ ��ု��ုအသောလှး�ာလှးက်် ရားို�ညီ်။  ပြီးင်�ု်းချုး�်းသောရားးရားရားိရုားန််နိုိင််် အရား�်�ားအ��်ချုး��်�လုှ�်းသောကြာက်ာင််း

သော�်�ု�် ချု�ုင််ချု�ုင််�ာ�ာ သောရားာက််ရားိသုောစိုးရားန်် နို�ုင််င်ံတက်ာ အက်အူညီအီား လှ�ုအ�်�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�အား အ�ုအ�တိ်မြ��မြချုင််းက်ု�          

မြင်င််းဆုံးု�ပြီး�းီ  အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရားအား အ�အု�တိ်မြ��မြချုင််းက်ု� ဦးးစိုးားသော�း ထိညီ််�ငွ််းစိုးဉ်း်းစိုးားရား�ညီ်။

အကျျဥ်းး�ချုျ�ပ်း

၂



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

 မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံတငွ်် နို�ုင််င်ံသောတာ်အစိုး�ုးရားဟု၍ူ အချု�ုင််အ�ာဆုံး�ုသောန်သော�ာ အစိုး�အ��ွ� နိုိစိုး်ချု�ရားို�ညီ်။ တစိုး်စိုး��ာိ ၂၀၂၀ ချု�နိုိစိုး်၊ နို�ုဝင််ဘာာလှတငွ်် 

က်းင််း�ချု��်ညီ်် မြ�န််�ာနိုု�င််င်ံ၏ အသောထိသွောထိသွောရားးးသောက်ာက််�ွ�တငွ်် သောရားးးသောက်ာက််ချုံချု�ရ်ားသော�ာ ဥ�သောဒီ မြ����ူးား� ိ ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး်၊ ဧပြီး�လီှတငွ်် ��ွ�စိုးညီ်း

ချုန်််အ�်ချု�်�ညီ်် အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားး အစိုး�ုးရားမြ�စိုး်�ညီ်။ အမြချုားတစိုး်စိုး��ာိ တရားား�ဝင်် စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုးမီြ�စိုး်ပြီး�းီ စိုးစိုး်တ�်သောချုါင််းသောဆုံးာင််�းား� ိ ၂၀၂၁    

ချု�နိုိစိုး်၊ သော�သော�ာ်ဝါရားလီှ ၁ ရားက်် သောန်် အာဏာာ�ု�်းရားန်် ကြိုးက်�ုး��်း�အုပြီး�းီ ��ွ�စိုးညီ်းထိားမြချုင််းမြ�စိုး်�ညီ်။ နို�ုင််င်ံတက်ာအစိုး�ုးရား�းားနိုငိ််် အမြ�ညီ်မြ�ညီ်ဆုံးု�င််ရားာ 

အ��ွ�အစိုးညီ်းအ�းားစိုး��ာိ စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုး ီ ��ု်�ဟု�တ် အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရားအား မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံသောတာ်အစိုး�ုးရားအမြ�စိုး် တရားားဝင််အ�အု�တိ်                 

မြ��ရားန်် တနွ်််ဆုံး�တ်လှးက််ရားိ�ုညီ်။ ��ု်သော�ာ်လှညီ်း အစိုး�ုးရား�းားနိုငိ််် အမြချုား အရားာရားို�းား အသောန်မြ�င််် ထိ�ုအ��ွ�အစိုးညီ်းနိုိစိုး်ရား�်လှံ�းနိုိင်််  ထိသုောတ�ွဆုံးက််ဆုံးံ

��ုးား မြ��လှ��်လှးက််ရားိ�ုညီ်။ အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရားနိုငိ််် စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုးအီမြ�င်် တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ��အစိုးညီ်း နိုိစိုး်ဆုံးယ််ချုန်််             

�ညီ်လှညီ်း နို�ုင််င်ံ၏ န်ယ််သောမြ�သောဒီ�နိုငိ််် လှ�ူး�ုးစိုး�အလှ�ုက်် ဌာာသောန်တ�ုင််းရားင််း�ား လှ��်ထိံ�းလှ��်န်ညီ်း�းားက်ု� အသောမြချုချုံ၍ တရားားဝင််အ��်ချုး��်သောရားး အ��ွ�

အစိုးညီ်း�းား မြ�င််် ဆုံးယ််စိုး�နိုိစိုး်သော�ါင််း�းားစိုးာွ အ��်ချုး��်လှးက််ရားိ�ုညီ်။ 

 အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရား�ညီ် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ တရားားဝင််အစိုးု�းရားမြ�စိုး်ပြီး�းီ ထိ�ုအချုးနု််က်လှက််ချုံထိား�ညီ်် ��ွ�စိုးညီ်း�ံ�အသောမြချုချုံဥ�သောဒီ

�သူောဘာာင််အတငွ််းတငွ်် �ကြာက်ာသော�း�ကီ် က်းင််း�ချု��်ညီ်် ယ်ံ�ကြာက်ညီ်စိုးတု်ချုးရားသော�ာသောရားးးသောက်ာက််�ွ��းား အသော�် အသောမြချုချုံ၍ ��ွ�စိုးညီ်းထိားမြချုင််း

မြ�စိုး်�ညီ်။ ၎င််းအား နို�ုင််င်ံတက်ာအ�ွ��အစိုးညီ်း�းား� ိ မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ�ား�းား၏ တရားားဝင်် က်�ုယ််စိုးားမြ��အ�ွ��အမြ�စိုး် အ�ုအ�တိ်မြ��သော�ာ်လှညီ်း၁ 

၎င််းတု�်အား တကု်းသော�ချုးာ�ညီ်် စိုး�ုး��ုး�နု်ယ််သောမြ��ရားိသုော�ာ သောစိုးာင်််ဆုံး�ုင််းအစိုး�ုးရား ��ု်�ဟု�တ် အသောဝးသောရားာက််အစိုးု�းရားဟု� �တ်�တိ်ထိားကြာက်�ညီ်။ 

စိုးစိုး်အ��်စိုး��ာိ� ူ တရားားဝင််အ��်ချုး��်သောရားးအာဏာာ�ရားိ�ု� ၎င််းအား တရားား�ဝင််အ�ွ��အစိုးညီ်းအမြ�စိုး် က်းယ််က်းယ််မြ�န်််မြ�န််် အ�ုအ�တိ်မြ��ထိားကြာက်

သော�ာ်လှညီ်း အစိုး�ုးရားအချုးင််းချုးင််း ဆုံးက််ဆုံးံရား�ညီ််အ��ွ��းားနိုိင််် နို�ုင််င်ံအ�းားစိုး��ာိ� ူ ၎င််းအား တရားားဝင်် အာဏာာ��ုင််အ��ွ�အစိုးညီ်းတစိုး်ရား�်အမြ�စိုး်

ယ်ဆူုံးပြီး�းီ ၎င််းအသော�်အသောမြချုချုံ၍ ထိသုောတ�ွဆုံးက််ဆုံးံလှးက််ရားိ�ုညီ်။ ဤအနိုိစိုး်ချုး��်စိုးာတ�်း၏ အဓိကု်ရားညီ်ရားးယ််ချုးက််�ာိ မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတငွ််း “အ��်ချုး��်

စိုး�ီံ��ုင််ချုငွ်််” အသောမြချုအသောန်အသော�် အသော�းစိုးတု်ခြုံချုံ�င်ံ��ံ�း��်��ုးားနိုငိ်််အတ ူ ဤယ်ူဆုံးချုးက််�းားအား မြ��မြ�င််တညီ််�တ်သော�းရားန််နိုငိ််် မြ�စိုး်သော�်သောန်�ညီ််                   

က်�်သောဘားအတကွ်် အသောမြချုအသောန်အားသောက်ာင််းစိုးာွ�ရုားိုန်ားလှညီ်�ညီ်် နို�ုင််င်ံတက်ာ၏တ�န်််မြ�န််�ု�းားက်�ု ရားရားိလုှာသောစိုးရားန်် မြ�စိုး်�ညီ်။

Photo - @DuwaLashiLa, Twitter
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မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

 မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ�ညီ် စိုးစိုး်တ�်အသော�် တချု�န်က််ဆုံးန်််က်းင််�ညီ်် အင််အားကြိုးက်းီ�ားသော�ာ အသောရားးသောတာ်�ံ�မြ�စိုး်သော�်သောန်�ညီ်် နို�ုင််င်ံတစိုး်နို�ုင််င်ံ

မြ�စိုး်�ညီ်။ မြ�ညီ်�အူ�းားစိုး��ာိ နိုိစိုး်သော�ါင််း ၆၀ သောက်းာ်ကြာက်ာ အမြ�ညီ််အဝ (��ု်�ဟု�တ်) တစိုး်စိုးတု်တစိုး်��ုင််း အ��်ချုး��်လှာ�ညီ်် စိုးစိုး်အ��်ချုး��်သောရားးစိုးန်စိုး်

က်�ု အဆုံးံ�း�တ်ရားန်် ထိင််ထိင််ရားာိးရားာိး ဆုံးန်််က်းင််သောတာ်လှိန််လှးက််ရားိ�ုညီ်။ ထိ�ုအသောရားးသောတာ်�ံ��းီ�ာွး�ညီ် ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး်၊ သော�သော�ာ်ဝါရားလီှ ၁ ရားက််သောန်် 

စိုးစိုး်တ�်၏ အာဏာာ�ု�်းရားန်် ကြိုးက်�ုး��်း�သုောကြာက်ာင််် သော�်သော�ါက််လှာချု�ပ်ြီး�းီ စိုးစိုး်တ�်၏ �က််ဦးးဆုံးံ��ုင််စိုးန်စိုး်မြ�င််် အ��်ချုး��်ရားန််ကြိုးက်�ုး��်း�နုိုိင််် မြ�ညီ်��ူးား

အသော�် ဆုံး�ုးရားးားစိုးာွ ဆုံးက််လှက်် အကြာက်�်း�က််သောန်��ုးားအား လှ�ူအု��ုင််းအဝ�ုင််းအသောန်မြ�င််် က်းယ််က်းယ််မြ�န်််မြ�န််် ဆုံးန်််က်းင််သောကြာက်ာင််းက်ု� �ရှုံး��်သော�ာ်

လှးက််ရားိ�ုညီ်။ 

 မြ�န််�ာမြ�ညီ်��ူးား� ိ အကြာက်�်း��က််သော�ာ န်ညီ်းလှ�်း�းားမြ�င််် ဆုံးန်််က်းင််ဆုံးနိုဒမြ���ုးားက်�ု ရှုံး�တ်တရားက််ဆုံး�ု�လှ�ု က်းယ််က်းယ််မြ�န်််မြ�န််် 

မြ��လှ��်ချု��်ညီ််အတွက်် စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် အာဏာာအား ထိနု််းချုး��်နို�ုင််မြချုင််း �ရားိခုျု�်သော�။ စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုး�ီညီ် ပြီးင်�ု်းချုး�်းစိုးာွဆုံးန်််က်းင််ဆုံးနိုဒမြ��ူ�းား

အား အကြာက်�်း�က််သော�ာန်ညီ်းလှ�်းမြ�င််် မြ�န််လှညီ်တ�န်််မြ�န်် ချု�်�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ လှ�ူအချုွင်််အသောရားးချုး�ုးသော�ာက််��ုးား�ညီ် ကြိုးက်းီထိာွးမြ�င််းထိန််လှာ

�မြ�င််် တမြ�ညီ်းမြ�ညီ်းနိုငိ််် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံတဝ�ိ်းတငွ်် လှက််န်က််က်�ုင််ချု�ချုံသောတာ်လှနိ််��ုးား တ�ုးမြ�င်််�းားမြ�ားလှာချု�ရ်ား�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး��ညီ် ထိ�ုချု�ချုံ         

သောတာ်လှနိ််�အုား နိုို�်နိုိင််းရားန်် မြ�ညီ်�တူရား�်လှံ�းန်ီး�ါးအသော�် ကြိုးက်းီ�ား�ညီ်် အကြာက်�်း�က််��ုးားက်�ု �ံ��နိ်် က်းင်််�ံ�းလှာချု��်ညီ်။၂  ��ု်သော�ာ်လှညီ်း 

အကြာက်�်း�က််� ုတစိုး်ချု�စိုးတီ�ုင််း�ညီ် မြ�ညီ်��ူးား၏ ချု�ချုံသောတာ်လှနိ််�ကု်�ု အားသောလှးာသ်ောစိုး�ညီ််အစိုးား ��ု��ုအားသောက်ာင််းသောစိုး�ညီ်။ အလှနွ််လှူ��ုးား�ညီ်် 

အကြာက်�်း��က််သော�ာ လှ�ု်ရားာိး��ုးား�တိစိုး်ဆုံးင််် ��ု��ုအားသောက်ာင််း�ညီ်် လှက််န်က််က်�ုင််သောတာ်လှနိ််သောရားး�ညီ် အင််�တန််က်းယ််မြ�န်််လှာပြီး�းီ စိုးစိုး်တ�်

အသောန်မြ�င််် ချု�ချုံက်ာက်ယွ််ရားန်် အရားင််းအမြ�စိုး် �ရားိသုောတာ�်ညီ်် အသောမြချုအသောန်တငွ်် န်ယ််သောမြ�သောဒီ�စိုးု�း��ုး��ုးားအား ဆုံးံ�းရှုံးံးုလှာ�ညီ်။ 

 ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး်၊ �တ်လှ�စိိုးတင််၍ သောတာ်လှနိ််သောရားးအား သောရားးးသောက်ာက််ချုံအ�တ်�းား၊ တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားး အ��ွ�အစိုးညီ်း�းား၊ 

��တု်သောချုါင််းသောဆုံးာင််�းားနိုငိ််် အရား�်�က််လှ�ူအု��ွ�အစိုးညီ်း�းားကြာက်ား ��ု��ုအားသောက်ာင််းသော�ာ �ဟုာ�တု်မြ�� �းူသော�ါင််းသောဆုံးာင််ရားးက််��ုးားမြ�င််် �ံ�သော�ာ်

လှ��်သောဆုံးာင််လှးက််ရားိ�ုညီ်။၃ ဤညွနွ်််သော�ါင််းအ��ွ�၏ ဗဟု�ုတငွ်် အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရားနိုငိ််် အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအတ�ုင််�င််ချုံသောက်ာင််စိုး ီ     

Photo - Ministry of Defence - National Unity Government, Facebook

ချုခုျုံတွနွိး�လှနှိးမှုုနှှင့်း် တော်တွ်းလှနှိးတော်��
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မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

ရားိုပြီး�းီ အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားး အတ�ုင််�င််ချုံသောက်ာင််စိုး�ီညီ် အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရားနိုငိ််် ညွနွ်််သော�ါင််းသောဆုံးာင််ရားးက််လှးက််ရားိ�ုညီ်် န်ယ််သောမြ�                 

စိုး�ုး��ုး� ု ရားရားိထုိားသော�ာ သောတာ်လှိန််သောရားးအ��ွ�အစိုးညီ်း�းား�ါဝင််�ညီ်် အ��ွ�တစိုး်ချု�မြ�စိုး်�ညီ်။ မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ�ားအားလှံ�း၏ သောထိာက််ချုံ�ံ�်�ုး� ု ရားရားိထုိား

သော�ာ အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအတု�င််�င််ချုံသောက်ာင််စိုး�ီညီ် နို�ုင််င်ံတညီ်သောထိာင််��ူးား၏ နို�ုင််င်ံသောရားးစိုးံနိုနု််း�းားနိုိင််် နို�ုင််င်ံသောရားးလှ�ု်ရားာိး�၏ု စိုးံနိုနု််း�းား

အသော�် အသောမြချုချုံလှးက်် လှ�ူအချုငွ်််အသောရားး၊ က်�ွမြ�ား စိုးံ�လှင််�နုိုိင််် အားလှံ�း�ါဝင််သောရားးက်ု� တ�ုးမြ�ှင်််အာ�ချုံနို�ုင််�ညီ်် ရားညီ်ရားးယ််ချုးက််ကြိုးက်းီ�ားသော�ာ သော�်ာ်�နိ််း

ချုးက််�းားက်ု� �ယ််ဒီရားယ််ဒီ�ီ�ုက်ရားက််တစိုး်စိုးန်စိုး် အစိုးု�းရားတစိုး်ရား�်အတကွ်် ချုး�တိ်ထိား�ညီ်။၄

 စိုးစိုး်တ�်အားလှက််န်က််က်ု�င််ဆုံးန်််က်းင််သောတာ်လှနိ််�ု�းားက်�ု တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ��အစိုးညီ်း�းား နိုိင််် အ�စိုး်��ွ�စိုးညီ်းထိား

သော�ာ က်ာက်ယွ််သောရားးတ�်�ွ���းား (အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရား� ိ��ွ�စိုးညီ်းထိားသော�ာ မြ�ညီ်��ူက်ာက်ယွ််သောရားးတ�်�ွ���းားအ�ါအဝင်် �က််ဆုံး�ုင််ရားာ 

တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားး အ��ွ��းားနိုိင််် ဆုံးက််နိုွယ််လှးက််ရားိသုော�ာ သောဒီ�ချုံက်ာက်ယွ််သောရားး တ�်��ွ��းားနိုိင််် �းီမြချုားလှတွ်လှ�်သော�ာ သောဒီ�ချုံ

က်ာက်ယွ််သောရားး တ�်��ွ��းား) � ိ လှ��်သောဆုံးာင််လှးက််ရားိ�ုညီ်။ အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရားနိုငိ််် အန်ီးက်�် �းူသော�ါင််းသောဆုံးာင််ရားးက််လှးက်် ရားိုသော�ာ 

အဓိကု်တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ�� သောလှး�ွ��ရားိုပြီး�းီ တတု်တဆုံးုတ် �းူသော�ါင််း� ု မြ��သောန်�ညီ်် အ��ွ� �ံ�းသောလှး�ွ�� ရားို�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ အ��်ချုး��်

ရားန််ကြိုးက်�ုး��်း�ကု်�ု ဆုံးန်််က်းင််�ညီ်် အ��ွ�သော�ါင််း�းားစိုးာွ ရားိုသော�းသော�ာ်လှညီ်း ၎င််းတ�ု်�ိာ အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရားအ�ွ��အား တက််ကြွက်စွိုးာွ                                   

�ံ�်�ုးသော�းမြချုင််း �ရားိသုော�း�ါ။ နို�ုင််င်ံအတငွ််း သောတာ်လှနိ််တ�ုက််ချု�ုက််� ူစိုး�စိုး�သော�ါင််းအသောရားအတကွ််�ာိ ၁၅၀၀၀၀ သောက်းာ် ရားို�ညီ်။၅ ဤစိုးာတ�်းတငွ်် မြ�န််�ာ

စိုးစိုး်တ�်၏အ��်ချုး��်�အုား ဆုံးန်််က်းင််လှးက််ရားိသုော�ာ အ��ွ�အားလှံ�းက်�ု သောတာ်လှိန််သောရားးတ�်�ွ���းား (��ု်�ဟု�တ်) သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ��အစိုးညီ်း�းားဟု� 

�ံ�းနိုနု််းထိား�ညီ်။ 

 စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ ထိနု််းချုး��်န်ယ််သောမြ��ာိ တမြ�ညီ်းမြ�ညီ်း သောလှးာန််ညီ်းလှာ�ညီ်နိုငိ်််အ�် အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားး အတ�ုင််�င််ချုံသောက်ာင််စိုး၏ီ      

�တု်�က််အ��ွ�အစိုးညီ်း� ိ ထိနု််းချုး��်န်ယ််သောမြ��းား�ာိ လှစိုးဉ်း်လှတ�ုင််း တ�ုးမြ�င်််လှာ�ညီ်။ လှက််ရားိ ု �ဋိ�ုက်ခအသောမြချုအသောန်အရား စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုးတီ�်�းား

အသောန်မြ�င််် ထိနု််းချုး��်��ုးားအား ရားရားိ�ုညီ်ထိက်် �ု���ုဆုံးံ�းရားိံးလှးက််ရားိ�ုညီ်။ 

တော်တွ်းလှနှိးတော်��အဖွဲ့ွ��မှုျ်�အ်� တွသီးး�ပ်ဂု္ဂဂလှ အဖွဲ့�ွ�မှုျ်�အဖြဖွဲ့စ်း ဖြမှုင့်းဖြချုင့်း�ထကျး 

တွ�ွဖွဲ့ကျးတော်တွ်းလှနှိးတော်�� အဖွဲ့�ွ�အစ်ည်းး�မှုျ်� (သီးို�မှုဟုုတွး) ညွွနိ�းတော်ပ်ါင့်း�အဖွဲ့ွ��မှုျ်�

အဖြဖွဲ့စ်း ဖြမှုင့်းလှ်�သီးည်းး။ 

၅



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

Photo -APHR

 အမြ�ညီ်မြ�ညီ်ဆုံးု�င််ရားာဥ�သောဒီတငွ်် အစိုး�ုးရား�းားအား အမြချုားနို�ုင််င်ံ�းား၏အစိုးု�းရား�းားနိုငိ််် နို�ုင််င်ံတက်ာ အ��ွ�အစိုးညီ်း�းား� ိ အ�ုအ�တိ်

မြ��မြချုင််းနိုငိ််် �တ်�က််ပြီး�းီ တကု်းသော�ာလှ�်းညွနှ််�ု�ရားိသုော�။ နို�ုင််င်ံတက်ာအစိုး�ုးရား�းားအသောန်မြ�င််် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ က်��်�ု်သော�ာ နို�ုင််င်ံတစိုး်နို�ုင််င်ံ၏ စိုးင််ပြီး��ုင််              

အစိုး�ုးရား�းားထိ�� ိ အစိုး�ုးရားတစိုး်ရား�်အား အ�ုအ�တိ်မြ��ရားန်် သောရားးးချုးယ််ရား�ညီ်် အချုါတွင်် ၎င််းတ�ု်နိုု�င််င်ံ၏ နို�ုင််င်ံသောရားးနိုငိ််် �ဝူါဒီ��ုင််းဆုံး�ုင််ရားာထိညီ််�ငွ််း

စိုးဉ်း်းစိုးားရားန်် အချုးက််�းားအသော�်�တူညီ်၍ ၎င််းတ�ု်ဘာာ�ာ သောရားးးချုးယ််ဆုံးံ�းမြ�တ်သောလှရ်ားို�ညီ်။ နို�ုင််င်ံတက်ာ၏ က်းင်််�ံ�း��ုးားအရား ယ်ချု�အချုါတွင််       

အစိုး�ုးရားအား အ�အု�တိ်မြ��မြချုင််းထိက်် နို�ုင််င်ံတစိုး်နို�ုင််င်ံအသောန်မြ�င််် အ�ုအ�တိ်မြ��မြချုင််းက်ု� ��ု��ုနိုိစိုး်�က််ပြီး�းီ နို�ုင််င်ံအ�းားစိုး�က် ၎င််းအား�ဝူါဒီတစိုး်ရား�်

အမြ�စိုး် က်းင်််�ံ�းလှးက််ရားိ�ုညီ်။ ��ု်သော�ာ် ဤအသောလှအ်ထိ�ညီ် လှ�ုအ�်ချုးက််�းား ရားိုသောန်ပြီး�းီ နို�ုင််င်ံ�းားအသောန်မြ�င််် အမြချုားနို�ုင််င်ံတစိုး်နို�ုင််င်ံ� ိ အစိုး�အ��ွ�

တစိုး်ချု�အား ထိ�ုနို�ုင််င်ံ၏အစိုးု�းရားမြ�စိုး်မြချုင််းအသော�် ၎င််းတု�်၏ အမြ�င််�သောဘာာထိား�းားက်ု� သော�ာ်မြ�ရားန််လှု�အ�်�ညီ်် အသောမြချုအသောန်�းားလှညီ်း ရားိ�ုညီ်။ 

 နို�ုင််င်ံ�းားအသောန်မြ�င််် အမြချုားနို�ုင််င်ံတစိုး်နို�ုင််င်ံ၏ အစိုး�ုးရားမြ�စိုး်�ညီ်ဟု�ဆုံး�ုလှာသော�ာ အစိုး�အ��ွ�တစိုး်ချု�နိုိင််် �ညီ်�ညီ််�းူသော�ါင််း

သောဆုံးာင််ရားးက််��ုး�ုးမြ��လှ��်�ညီ်ဟု� �ံ�း��်ရားာတငွ်် သောယ်ဘာ�ယ်းအားမြ�င််် လှ�ုအ�်သော�ာအချုးက််�ံ�းချုးက််ရားိ�ုညီ်။ အဓိကု်လှ�ုအ�်သော�ာ အချုးက််

နိုိစိုး်ချုးက််�ာိ ထိသုောရားာက််သော�ာ ထိနု််းချုး��်�ုနိုိင််် တရားားဝင််မြ�စိုး်မြချုင််းတု�် မြ�စိုး်�ညီ်။ အမြ�ညီ်မြ�ညီ်ဆုံးု�င််ရားာဥ�သောဒီ�းားအား ထိ�ုအစိုး�အ��ွ�� ိ

လှ�ုက််န်ာမြချုင််း�ာိ တတုယ်သောမြ�ာက််အချုးက်် မြ�စိုး်�ညီ်။၆ အစိုးဉ်း်အလှာအားမြ�င််် ထိသုောရားာက််သော�ာ ထိနု််းချုး��်နို�ုင််��ုာိ အမြချုားသော�ာနို�ုင််င်ံ�းားနိုငိ််် 

အမြ�ညီ်အမြ�ညီ်ဆုံးု�င််ရားာ ဥ�သောဒီ အတကွ်် အသောရားး�ါသော�ာ အဓိကု်လှ�ုအ�်ချုးက််တစိုး်ရား�်မြ�စိုး်�ညီ်။၇ ��ု်သော�ာ် �ကြာက်ာသော�း� ီ ဆုံးယ််စိုး�နိုိစိုး်�းားအတငွ််း 

တရားားဝင််မြ�စိုး်��ုးား�ညီ် ��ု��ုအသောရားး�ါလှာပြီး�းီ  �းားစိုးာွသော�ာ က်စုိုးစရား�်�းားတငွ်် အစိုး�ုးရား�းားနိုငိ််် က်�့ာက််�လှ��ဂ္ဂဂ အသောထိသွောထိညွီလီှာချုံအ�ါအဝင်် 

နို�ုင််င်ံတက်ာ အ��ွ�အစိုးညီ်း�းားအသောန်မြ�င််် အ�အု�တိ်မြ���အုား စိုးဉ်း်းစိုးား�ညီ်် အချုါတွင်် တရားားဝင််မြ�စိုး်��ုညီ် အသောရားးအကြိုးက်းီဆုံးံ�း အချုးက််

မြ�စိုး်လှာ�ညီ်။၈

 အမြ�ညီ်မြ�ညီ်ဆုံးု�င််ရားာဥ�သောဒီ�းားနိုငိ််် က်းင်််ထိံ�း�းားတငွ်် တရားားဝင််�နုိုိင််် �တ်�က််၍ �သောဘာာထိားရား�်တညီ်ချုးက််�းား ရားိုသော�ာ်လှညီ်း

အစိုး�အ��ွ�တစိုး်ချု�အား အ�အု�တိ်မြ��ရားန််အတကွ်် ဆုံးံ�းမြ�တ်ရားာတငွ်် ထိသုောရားာက််သော�ာထိနု််းချုး��်နို�ုင််စိုး�ွ်းရားိ၊ု�ရားိ�ုာိ အဓိကု်က်းသော�ာ အချုးက််တစိုး်ရား�်

မြ�စိုး်သောန်သော�း�ညီ်။ တရားားဝင််အ�အု�တိ်မြ��ရားန်် မြင်င််းဆုံးန််ထိားသော�ာ်လှညီ်း အမြချုားနို�ုင််င်ံ�းား၏အစိုးု�းရား�းားနိုငိ််် နို�ုင််င်ံတက်ာ

အ�င််းအ�ွ���းားအသောန်မြ�င််် နို�ုင််င်ံတစိုး်နို�ုင််င်ံ၏ အစိုး�ုးရားတစိုး်ရား�်အမြ�စိုး် အဆုံး�ုမြ��လှာ�ညီ်် အစိုး�အ��ွ�တစိုး်ချု�အား �ညီ်�ု�်ဆုံးက််ဆုံးံရား�ညီ်

နိုိင််် �တ်�က််၍ ဆုံးံ�းမြ�တ်ချုးက်် ချုး�တိ်ရားာတငွ်် ထိသုောရားာက််သော�ာ ထိနု််းချုး��်နို�ုင််စိုး�ွ်း�ညီ်လှညီ်း အလှနွ််အသောရားး�ါလှးက်် ရားိုသောန်သော�း�ညီ်။

ထိ�ု်အမြ�င်် နို�ုင််င်ံတက်ာ အစိုး�ုးရား�းားအသောန်မြ�င််် အစိုး�ုးရားအ�ွ��ထိက်် နို�ုင််င်ံက်ု��ာ အ�အု�တိ်မြ���ညီ်ဟု� ဆုံး�ုရားာတငွ်် ၎င််းတ�ု်အသောန်မြ�င််် နို�ုင််င်ံအသော�်

�ညီ်�်သောလှာက််ထိသုောရားာက််စိုးာွထိနု််းချုး��်နို�ုင််�ညီ်ဟု� ယ်ဆူုံး�ညီ်် အ��ွ�က်�ု�ာ အ�အု�တိ်မြ�� သောရားးးချုးယ််�ညီ် မြ�စိုး်�ညီ်။၉

ချုခုျုံတွနွိး�လှနှိးမှုုနှှင့်း် တော်တွ်းလှနှိးတော်��

၆



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

Photo - Karenni Free Burma Rangers

 နို�ုင််င်ံတစိုး်နို�ုင််င်ံ၏ အစိုး�ုးရားအမြ�စိုး် မြင်င််းချုံ�အဆုံး�ုမြ��သော�ာ အ��ွ�

အစိုးညီ်း�းားအား ဆုံးက််ဆုံးံ�မုြ��လှ��်ရားန််နိုိင််် �ညီ်�ု�် ဆုံးက််ဆုံးံရား�ညီ်

ဟု� ဆုံးံ�းမြ�တ်ရား�ည််ီ အသောမြချုအသောန်�းားတွင်် နို�ုင််င်ံရား�်မြချုား� ိ အစိုး�ုးရား�းား

နိုိင််် အမြချုား��ူးား� ိ ထိသုောရားာက််စိုးာွ ထိနု််းချုး��်နို�ုင််�၊ု ထိသုောရားာက််သော�ာ 

အာဏာာ၊ လှက််သောတ�ွ အာဏာာစိုးက််�က််သောရားာက််�နုိုိင််် လှက််သောတ�ွ 

အာဏာာ စိုး�ညီ်် စိုးက်ားလှံ�း�းားအား ဆုံး�ုလှ�ုရားင််းအဓိ�ုာာယ််တအူမြ�စိုး် 

အ�ံ�းမြ��သောလှရ်ားို�ညီ်။ ဤအစိုးအီရားင််ချုံစိုးာတွင်် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ လှက််ရားို

အသောမြချုအသောန်နိုငိ််် �င်််သောလှးာ်�ရုားိုပြီး�းီ အ�ံ�းအ�းားဆုံးံ�း စိုးက်ားလှံ�းလှညီ်း

မြ�စိုး်�ညီ်် ထိသုောရားာက််စိုးာွထိနု််းချုး��်နို�ုင််�ဟုု� �ံ�းနိုနု််းထိား�ညီ်။ 

 အမြ�ညီ်မြ�ညီ်ဆုံးု�င််ရားာဥ�သောဒီတငွ်် နို�ုင််င်ံတစိုး်နို�ုင််င်ံအား 

�တ်�တိ်�ညီ််အချုးက််�းား�ာိ �တ်�တိ်န်ယ််သောမြ�နိုငိ််် အပြီး���ံ�သော� 

သောန်ထိ�ုင််�ညီ်် မြ�ညီ်�လူှထူိ�ဦးးသောရားတ�ု်မြ�စိုး်�ညီ်။ ၁၀ထိ�ု်အတွက်် 

အစိုး�အ��ွ�တစိုး်ရား�်အား ၎င််း၏ထိသုောရားာက််စိုးာွ ထိနု််းချုး��်နို�ုင််�အုသော�်

�တူညီ်၍ နို�ုင််င်ံတစိုး်နို�ုင််င်ံ၏ အစိုး�ုးရားအမြ�စိုး် �တိ်ယ်နူို�ုင််ရားန််အတကွ်် 

အချုး�ု��တ်�တိ်န်ယ််န်ု�တု် �းားနိုငိ််် လှဦူးးသောရားတု�်အသော�် ထိနု််းချုး��်

နို�ုင််စိုး�ွ်း ရားိုရား�ညီ်။ မြ�ညီ်�လူှထူိ�အားလှံ�းအသော�် ထိနု််းချုး��်နို�ုင််ရားန်် 

�လှ�ုအ�်�ါ။

 ��ု်သော�ာ်လှညီ်း �တ်�တိ်န်ယ််သောမြ�နိုငိ််် မြ�ညီ်�လူှထူိ�အသော�် 

ထိနု််းချုး��်နို�ုင််�ဟုု�ဆုံး�ုရားာတငွ်် အင််အားအလှ�ွ�ံ�းစိုးားမြ��၍ ရားရားိလုှာ

သော�ာ အာဏာာက်�ု�ာ ဆုံး�ုလှ�ုမြချုင််း�ဟု�တ်သော�။ ၎င််း�ာိ အကြာက်�်း�က််

မြချုင််းမြ�င််် ရားရားိလုှာ�ညီ်် အကြွက်ငွ််း�� ် စိုးစိုး်တ�်အာဏာာ�ာမြ�စိုး်�ညီ်။ 

လှံ�ခြုံချုံ�သောရားးတ�်�းားရားိသုောန်မြချုင််းက် န်ယ််သောမြ�နိုငိ််် လှထူိ�အား ထိနု််းချုး��်

နို�ုင််ရားန််အတကွ်် အဓိကု်က်း�ညီ်် အချုးက််မြ�စိုး်သော�ာ်လှညီ်း အလှားတူ

အသောရားးကြိုးက်းီသော�ာ သော�းချုနွ််း�းား�ာိ လှထူိ�က် �ညီ်�အူား ယ်ံ�ကြာက်ညီ်�ညီ်၊ 

�ညီ်�ကူ် သောဒီ�တငွ််းက်နွ််ရားက််�းားနိုငိ််် က်းယ််က်းယ််မြ�န်််မြ�န််် 

ချုးတု်ဆုံးက််လှ��်သောဆုံးာင််နို�ုင််�ညီ်၊ �ညီ်�ကူ်စိုးးီ�ာွးသောရားးအား ထိနု််းချုး��်

နို�ုင််�ညီ်၊ �ညီ်�ကူ် ��ရှုံးု�းက်းအစိုးု�းရား ဝန််သောဆုံးာင််��ုးားအား 

သော�းစိုး�ွ်းနို�ုင််�ညီ် စိုး�ညီ်တ�ု်မြ�စိုး်�ည်ီ။ ဆုံး�ုလှ�ု�ညီ်�ာိ မြ�ညီ်�လူှထူိ�

အား လှ�ုက််န်ာရားန်် အ�နု်််သော�းနို�ုင််မြချုင််းမြ�စိုး်ပြီး�းီ ထိ�ု��ု်လှ��်သောဆုံးာင််ရားာတငွ်် 

မြ�ညီ်�လူှထူိ�အသောန်မြ�င််် အ��်ချုး��်�အုာဏာာနိုိင်််အညီ ီ တညီတီညွတွ်

တညီ်း လှ�ုက််န်ာရားန်် လှ�ုအ�်�ညီ်။၁၁ အစိုး�ုးရားမြ�စိုး်သောကြာက်ာင််း သော�းချုနွ််း

ထိ�တ်ချုံရား�ညီ်် အစိုး�အ��ွ��ညီ် လှထူိ�၏ လှ�ုက််န်ာမြချုင််းက်ု�လှ�ုအ�်ပြီး�းီ 

အဆုံး�ု�ါလှက််ချုံလှ�ုက််န်ာမြချုင််းက်�ု �အုားသော�းလှ�ုက််န်ာသောစိုးမြချုင််း��ိညီ် 

��ု�ုသောဘာာမြ�င်််လှ�ုက််န်ာမြချုင််းအထိ ု �ံ�စိုးံန်ညီ်း�း�ုးစိုးံ�မြ�င််် မြ��နို�ုင််�ညီ်။ 

မြ�ညီ်�လူှထူိ�အသောန်မြ�င််် ထိ�ုအစိုး�ုးရားအား ကြိုးက်�ုက််နိုစိိုး်�က််ရား�ညီ်ဟု� 

ဆုံး�ုလှ�ုမြချုင််း�ဟု�တ်�� ၎င််းတ�ု်အသောန်မြ�င််် ထိ�ုအစိုး�အ��ွ�အား အစိုး�ုးရားတစိုး်ရား�်

အမြ�စိုး် လှက််ချုံရား�ညီ်။၁၂  စိုးစိုး်သောဆုံးးသောရားးဂ္ဂတု်�းား၊ လှ�်း�တု်ဆုံး�ု်��ုးား

နိုိင််် တ�ုက််ရှုံး�ုက်် ပြီးချု�ု်းသောမြချုာက််ချုံရား��ုးားက်�ု သောရားာိင််လှ�ှ၍ �ရားသော�ာ်လှညီ်း 

ဥ�သောဒီ�းားအား လှ�ုက််န်ာ��ုရားိသုော�ာ၊ အချုွန််သော�းသောဆုံးာင််မြချုင််း �ရားိသုော�ာ 

လှထူိ��ညီ် အစိုး�အ��ွ�တစိုး်ချု�၏ ထိနု််းချုး��်�သုောအာက််တငွ်် အမြ�ညီ််အဝ

ရားို�သောန်�ါ။ အစိုး�အ��ွ�အသောန်မြ�င််် အစိုး�ုးရားယ်နိုတယ်ား�းားအား စိုး�ီံချုန်််ချုွ��ု

မြ��နို�ုင််ရားန််အတကွ်် �တ်�တိ်န်ယ််သောမြ�နိုငိ််် လှထူိ�အသော�် ထိနု််းချုး��်နို�ုင််

ရားန်် လှ�ုအ�်�ညီ်။ 

 အစိုး�ုးရားတစိုး်ရား�်အမြ�စိုး် အဆုံး�ုမြ��လှာသော�ာ အစိုး�အ��ွ�အသောန်မြ�င််် 

နို�ုင််င်ံ၏ အသောမြချုချုံအသောရားးက်စုိုးစ�းားအား သောဆုံးာင််ရားးက််နို�ုင််မြချုင််း�ရားိလုှ်င််

ထတိော်�်ကျးစ်ွ် ထိနိး�ချုျ�ပ်းနှိုင့်းမှုကုျို မှုည်းးသီးို�ဆုံးံ�ုဖြဖွဲ့တွးသီးနိည်းး�။

၇



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

ထိ�ုအ��ွ��ညီ် ထိသုောရားာက််သော�ာထိနု််းချုး��်�မုြ��နို�ုင််�ညီ်ဟု� ��တ်�တိ်

နို�ုင််�ါ။ အစိုး�ုးရားယ်နိုတယ်ား�းားအား ထိသုောရားာက််စိုးာွ စိုး�ီံနို�ုင််�ညီ်် အစိုး�

တစိုး်ချု�မြ�စိုး်သောကြာက်ာင််း �က််သော�မြ�နိုု�င််�ညီ်် အချုးက််�းား�ာိ တရားားရှုံးံ�း

ထိ�ုင််မြချုင််း၊ ဥ�သောဒီမြ��သောရားးအ�ွ���ိ ဥ�သောဒီမြ��မြချုင််းနိုငိ််် အစိုး�ုးရားအ�ွ��� ိ

စိုးန်စိုး်တက်း စိုး�ီံအ��်ချုး��်မြချုင််းတု�် မြ�စိုး်�ညီ်။၁၃ ထိ�ု်အမြ�င်် စိုးစိုး်တ�်�ိ

လှ�ွ၍ အစိုး�ုးရားဌာာန်�းား၏ တညီ်ရားိုသောန်�နုိုိင််် �ံ��နိ််လှညီ်�တ်သောန်မြချုင််းက် 

စိုးစိုး်တ�်� ိ ��ု်း��ုက််ထိားမြချုင််းသောကြာက်ာင််် �ဟု�တ်�� အစိုး�ုးရားတစိုး်ရား�် 

တညီ်ရားိသုောန်သောကြာက်ာင််း သော�ာ်မြ�လှးက််ရားိ�ုညီ်။ 

 သောန်ာက််ဆုံးံ�းအသောန်မြ�င််် ထိသုောရားာက််သော�ာထိနု််းချုး��်�အုား 

စိုးန်စိုး်တက်းသောက်ာင််း�နွ််စိုးွာ တညီ်သောဆုံးာက််နို�ုင််�ညီ်ဆုံး�ု�ါက် �တ်�တိ်

န်ယ််သောမြ�နိုငိ််် မြ�ညီ်�လူှထူိ�အသော�် ထိနု််းချုး��်နို�ုင််မြချုင််း၊ အစိုး�ုးရားယ်နိုတရားား

�းားအားလှညီ်�တ်ရားန်် စိုး�ီံချုန်််ချုွ�နို�ုင််မြချုင််းတု�်က်�ု အချုးနု််က်ာလှ

တစိုး်ချု�ကြာက်ာ တညီ်ပြီးင်�ု်�တုစိုး်စိုးံ�တစိုး်ရားာမြ�င််် သောဆုံးာင််ရားးက််ထိား

နို�ုင််သောကြာက်ာင််း မြ��နို�ုင််ရားန်် လှ�ုအ�်�ညီ်။၁၄ တစိုး်န်ညီ်းဆုံး�ုသော�ာ် အစိုး�အ��ွ�

တစိုး်ချု�အား ထိသုောရားာက််သော�ာထိနု််းချုး��်� ု အ�ိန််တက်ယ််လှ��်သောဆုံးာင််

နို�ုင််�ညီ်ဟု� �တိ်ယ်နူို�ုင််ရားန််အတကွ်် ၎င််း၏ ချု�ုင််�ာတညီ်ပြီး��� ု

အတ�ုင််းအတာ တစိုး်ချု�အထိ ုရားိုသောန်ရားန််လှ�ုအ�်�ညီ်။ 

အချုး��်အားမြ�င််် နို�ုင််င်ံတစိုး်နို�ုင််င်ံတငွ်် ထိသုောရားာက််သော�ာ ထိနု််းချုး��်

နို�ုင််စိုး�ွ်းရားိ�ုညီ်ဟု�ဆုံး�ုနို�ုင််ရားန်် သောယ်ဘာ�ယ်း အချုးက််�ံ�းချုးက််

လှ�ုအ�်�ညီ်။ �တ်�တိ်န်ယ််သောမြ�နိုငိ််် မြ�ညီ်�လူှထူိ�အသော�် ထိနု််းချုး��်

နို�ုင််မြချုင််း၊ အစိုး�ုးရားယ်နိုတရားား�းားအား စိုး�ီံချုန်််ချုွ�နို�ုင််စိုး�ွ်းရားိမုြချုင််းနိုငိ််် 

အတ�ုင််းအတာတစိုး်ချု�အထိ ု ချု�ုင််�ာတညီ်ပြီး���ရုားိုမြချုင််းတု�်မြ�စိုး်�ညီ်။ 

ဤစိုးာတ�်းတငွ်် အဓိကု် �ံ�း��်ထိား�ညီ်် အချုးက််�ာိ �ထိ�

စိုးံနိုနု််းမြ�စိုး်သော�ာ န်ယ််သောမြ�သောဒီ�နိုငိ််် လှထူိ�အား ထိနု််းချုး��်နို�ုင််မြချုင််း

မြ�စိုး်ပြီး�းီ သောန်ာက််တစိုး်��ုင််းတငွ်် အသော�းစိုးတု်သော�ာ်မြ�ထိား�ညီ်။ 

လှက််ရားိလုှက််န်က််က်�ုင််တ�ုက််�ွ��းား၏ အသောမြချုအသောန်နိုငိ််် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ

အတွင််း ယ်ဉိ်း်ပြီး��ုင််တ�ုက််ချု�ုက််သောန်��ုးားအရား �ညီ်�ညီ််အစိုး�အ��ွ�က် 

ဤစိုးံနိုနု််း�းားနိုိင််် က်�ုက််ညီ�ီရုားို�ညီ်က်�ု �ရုားိုန်ားလှညီ်ရားန််�ာိ အထိးူ

အသောရားး�ါပြီး�းီ ချုးက််ချုးင််းသောမြ�ရားငိ််းရား�ညီ်် မြ��န်ာမြ�စိုး်�ညီ်။ အချုန််း 

(၅) တငွ်် စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုးနီိုိင််် အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရားနိုငိ််် 

၎င််း၏�ဟုာ�တု်အ��ွ��းားအား ၎င််းတ�ု်၏ အစိုး�ုးရားယ်နိုတယ်ားအား စိုး�ီံ

ချုန်််ချုွ�နို�ုင််�နုိုိင််် �တ်�က််၍ သောလှလ်ှာဆုံးန််းစိုးစိုး်ချုးက််�းားက်ု� သော�ာ်မြ�

ထိား�ညီ်။ ထိ�ု်သောန်ာက််တငွ်် စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုးနီိုိင််် အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားး

အစိုး�ုးရားနိုငိ််် ၎င််း၏�ဟုာ�တု်အ��ွ��းား၏ လှက််သောတ�ွလှ��်သောဆုံးာင််��ုးား

� ိ ချု�ုင််�ာတညီ်ပြီး���ု လှက်ခဏာာ�းားက်�ု အချုန််း (၆) တငွ်် ဆုံးက််လှက််

သော�ာ်မြ�ထိား�ညီ်။

တော်တွ်းလှနှိးတော်��အင့်းအ်�စ်မုှုျ်�၊ တော်တွ်းလှနှိးတော်��အဖွဲ့ွ��အစ်ည်းး�မှုျ်�သီးည်းး

ယချုအုချုျနိိးတွွင့်း ဖြမှုနိးမှု်နှိုင့်းင့်ံ၏ နိယးတော်ဖြမှုတော်ဒါသီးအမှုျ်�အဖြပ််�၌ 

ဖြပ်ည်းးသီးလူှထူအုမှုျ်�စ်အုတွွကျး လှကျးတော်တွ�ွအ်ဏာ်�ှိတော်သီး် အဖွဲ့�ွ�မှုျ်�

ဖြဖွဲ့စ်းသီးည်းး။ 
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မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

Photo -AP Photo

 ဤအချုန််းတွင်် သောတာ်လှနိ််သောရားးတ�်�ွ���းားနိုိင််် စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုးတီ�်�းားအကြာက်ား ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် �ထိ� သောမြချုာက််လှအတငွ််း မြ�စိုး်�ာွးချု�်�ညီ်် 

လှက််န်က််က်�ုင််တ�ုက််�ွ��းားက်�ု မြ�န််လှညီ်�ံ�း��်မြချုင််းမြ�င််် စိုးစိုး်အ��်စိုး�အား လှက််န်က််က်�ုင်် ချု�ချုံသောတာ်လှနိ််�ု အသောန်အထိားက်�ု သော�ာ်မြ�ထိား�ညီ်။ 

ဤအချုန််းတွင်် (က်) မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ န်ယ််သောမြ��းားအားလှံ�းတငွ်် ��ာဏာ�ညီ်�်ချုန််် ယ်ဉိ်း်ပြီး��ုင််တ�ုက််ချု�ုက််��ုးား မြ��လှ��်သောန်သောကြာက်ာင််း နိုိင််် 

(ချု) မြ�ညီ်�လူှထူိ� တစိုး်ရား�်လှံ�းအသောန်နိုိင််် စိုးစိုး်အ��်စိုး�အား အစိုး�ုးရားအမြ�စိုး် လှက််ချုံရားန်် �ညီ်�်သောလှာက််အထိ ု မြင်င််းဆုံးန််�ညီ်�ာ�က် တက််ကြွက်စွိုးာွ 

သောတာ်လှနိ်် တ�ုက််ချု�ုက််လှးက််ရားိသုောကြာက်ာင််းက်ု� သော�ာ်မြ�ထိား�ညီ်။ ထိနု််းချုး��်နို�ုင််စိုး�ွ်း ရားို၊�ရားိကု်�ု တ�ုင််းတာမြ�မြချုင််းက် စိုးစိုး်အ��်စိုး�အား 

လှ�ူအု��ုင််းအဝ�ုင််း� ိမြင်င််းဆုံးန််သောန်မြချုင််းနိုငိ််် �တ်�က််၍ အားသောက်ာင််း�ညီ်် သော�ာ်မြ�ချုးက််တစိုး်ရား�်မြ�စိုး်�ညီ်။ 

 ထိ�ု်သောန်ာက်် ဤအချုန််းတွင်် စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုးတီ�်��ွ��းားအသောန်မြ�င််် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ �တညူီသီော�ာ န်ယ််သောမြ�သောဒီ��းား၌ ထိနု််းချုး��်နို�ုင််စိုး�ွ်း

�ညီ်�်ရားိသုောကြာက်ာင််း �ရုားိုနို�ုင််ရားန်် အန်းီက်�်သောလှလ်ှာထိား�ညီ်။ အထိက််တငွ်် သောဆုံးးွသောနိုးွထိား�က်��်�ု် အစိုး�အ��ွ�တစိုး်ချု�စိုး ီ အသောန်မြ�င််် ထိနု််းချုး��်

နို�ုင််စိုး�ွ်း�ညီ်�်ရားိ�ုညီ်က်�ု �ရုားိုရားန််သောလှလ်ှာမြချုင််း�ညီ် န်ယ််သောမြ�သောဒီ�တစိုး်ချု�အား စိုးစိုး်တ�်� ိ အာဏာာမြ�င််် လှံ�းဝထိနု််းချုး��်ထိား�ညီ်ဟု� ရှုံး�ုး

ရားငိ််းစိုးာွထိင််မြ�င််ယ်�ူညီ်ထိက်် ��ု၍ရှုံး�ု်သောထိးွ�ညီ်။  ထိနု််းချုး��်နို�ုင််စိုး�ွ်းက်�ု လှံ�ခြုံချုံ�သောရားးထိက််�ု�သော�ာ အရားာ�းားမြ�င််် တ�ုင််းတာ�တ်�တိ်�ညီ်။ 

ဆုံး�ုလှ�ု�ညီ်�ာိ အာဏာာ��ုင််အ��ွ�အစိုးညီ်းတစိုး်ရား�် အသောန်မြ�င််် ၎င််း၏ဦးးသောဆုံးာင််လှ�်းညွနှ််�ု၊ ချုး�တိ်ထိား�ညီ််ဥ�သောဒီ�းားနိုငိ််် လှ��်သောဆုံးာင််ချုးက််

�းားအား လှ�ူ�အု��ုင််းအဝ�ုင််း အသောန်မြ�င််် �ညီ်�်လှက််ချုံလှု�က််န်ာမြချုင််းမြ�င်််လှညီ်း တ�ုင််းတာ�ညီ်။ မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံတစိုး်ဝ�ိ်းလှံ�းတငွ်် ထိ�ု်��ု်သော�ာ

န်ညီ်းလှ�်း�းားမြ�င််် ထိနု််းချုး��်�မုြ��လှ��်သောန်�ညီ်် �တညူီသီော�ာ အ��ွ�အစိုးညီ်း�းားစိုးာွ ရားို�ညီ်။ ၎င််းတ�ု်အား အသော�းစိုးတု် သောလှလ်ှာမြချုင််းမြ�င်််

စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုး�ီညီ် န်ယ််သောမြ�သောဒီ��းားနိုငိ််် လှထူိ�အသော�် �ညီ်�်ထိနု််းချုး��်နို�ုင််စိုး�ွ်း ရားိသုောကြာက်ာင််းက်ု� ��ု��ုရားငိ််းလှင််းစိုးာွ �မုြ�င််လှာနို�ုင််�ညီ်မြ�စိုး်�ညီ်။  

နိယးတော်ဖြမှုတော်ဒါသီးနှငှ့်း် လှထူအု်� ထနိိး�ချုျ�ပ်းနှိုင့်းစ်မွှုး�

၉



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

စ်စ်းတော်ကျ်င့်းစ်းအ်� လှကျးနိကျးကျိုင့်းတော်တွ်းလှနှိးတော်နိသီးည်းး် ပ်မှု်ဏာ

၁၀



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

 စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုး၏ီ ထိနု််းချုး��်နို�ုင််စိုး�ွ်း�ရားိသုောကြာက်ာင််းက်ု� ��ုာ

ထိင််ရားာိးသောစိုးသော�ာ အညွနှ််းသော�ာ်မြ�ချုးက််�ာိ အာဏာာ�ု�်းမြချုင််း 

စိုးတင််�ညီ်် အချုးနု််�ိစိုး၍ တစိုး်ဆုံးယ်််ရားစိိုး်လှ အကြာက်ာတငွ်် တ�ုးမြ�ှင်််�းံ�နိုိံ်

လှာ�ညီ်် လှက််န်က််က်�ုင််တ�ုက််��ွ�းားမြ�စိုး်�ညီ်။၁၅ အာဏာာ�ု�်း

� ု စိုးတင််�ညီ််အချုးနု််�ိစိုး၍ မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ ပြီး��ု�န်ယ််သော�ါင််း ၃၃၀ � ိ

၃၀၈ ပြီး��ု�န်ယ််တွင်် မြ�င််းထိန််တ�ုက််ချု�ုက််� ု အမြ�စိုး်အ�းက်် ��ု်�ဟု�တ် 

ချု�ချုံသောတာ်လှနိ််�ု အန်ညီ်းဆုံးံ�း တစိုး်ကြိုးက်�ု် ကြုံက်ံ�သောတ�ွရား�ညီ်။၁၆  

 ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး်၏ �ထိ�သောမြချုာက််လှတငွ်် ပြီး��ု�န်ယ််သော�ါင််း ၃၃၀ �ိ

၂၃၄ ပြီး��ု�န်ယ်် (၇၁ ရားာချု�ုင််နိုုန််း) တငွ်် စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုးအီား

��ု�ုာ�ာ ချု�ချုံသောတာ်လှနိ််�ု မြ�စိုး်ရား�်�းားက်ု� ကြုံက်ံ�သောတ�ွချု�်�ညီ်။၁၇

�ဋိ�ုက်ခအသောရားအတကွ်် တ�ုးမြ�င်််လှာပြီး�းီ ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး် သော�လှ� ိ

ဒီဇီင််ဘာာလှအထိ ု အချုးနု််က်ာလှ�းားနိုိင််် နိုုုင််းယ်ဉိ်း်�ါက် ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် 

အသောစိုးာ��ုင််း သောမြချုာက််လှတငွ်် �ဋိ�ုက်ခ�းား နိုိစိုး်ဆုံးမြ�င်််တက််လှာ�ညီ်။၁၈

ဤအချုးက််အရား နို�ုင််င်ံ၏ အသောမြချုအသောန်�ညီ် စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုး ီ သော�ာ်မြ�

သောန်�က်��်�ု် “�ံ��နိ််မြ�န််လှညီ် လှညီ်�တ်သောန်မြချုင််း” �ဟု�တ်သောကြာက်ာင််း

 ရားငိ််းလှင််းစိုးာွ သော�ာ်မြ�သောန်�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�� ိသောလှသောကြာက်ာင််းမြ�င််် အလှညိီ််က်း

တ�ုက််ချု�ုက််��ုးားနိုငိ််် အဆုံးံ�း�ရားိ ု ရားက််စိုးက််ယ်�တ်�ာ��ုးား က်း�းလှနွ််

မြချုင််းမြ�င််် ထိင််ရားာိးသော�ာတ�ုက််ချု�ုက််��ုးား ကြိုးက်�ု်�န််�းားစိုးာွ မြ��လှ��်ချု�်

သော�ာ်လှညီ်း လှက််န်က််က်�ုင််သောတာ်လှနိ််သောရားး�ညီ် က်းယ််က်းယ််မြ�န်််

မြ�န််် နိုိင််် မြ�င််းမြ�င််းထိန််ထိန်် ဆုံးက််လှက််ကြိုးက်းီ�ားလှးက််ရားိ�ုညီ်။ 

 ထိ�ုအချုးနု််က်ာလှအတွင််း ပြီး��ု�န်ယ်် ၁၉၄ ပြီး��ု�န်ယ်် (၅၉%) 

�ညီ် တ�ုက််��ွ�းားအား လှစိုးဉ်း်လှတ�ုင််း အန်ညီ်းဆုံးံ�းတကြိုးက်�ု်၊

နိုိစိုး်ကြိုးက်�ု် ရားင််ဆုံး�ုင််ကြုံက်ံ�သောတ�ွကြာက်ရားပြီး�းီ တ�ုက််��ွ�းား�ာိ က်းယ််က်းယ််မြ�န်််

မြ�န််် ဆုံးက််လှက််မြ�စိုး်သော�်သောန်သောကြာက်ာင််းက်ု� သော�ာ်မြ�လှးက််ရားိ�ုညီ်။ 

စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုးအီသောန်နိုိင််် ၎င််း၏တ�်��ွ��းားအား နို�ုင််င်ံတဝ�ိ်းတငွ်် 

မြ�န်််က်းက််ထိားရား�မြ�င််် တစိုး်သောန်ရားာ�တိစိုး်သောန်ရားာ�ု�် အလှညိီ််က်း 

သောမြ�ာင််းသောရား�့သောစိုးရားန််နိုငိ််် အရားင််းအမြ�စိုး်�းားအ�ံ�းမြ��ရားန််�ာိ ၎င််းတ�ု်

အတွက်် ��ု��ုချုက််ချု��ရုားိုလှာ�ညီ်ကု်� ဤအချုးက််က် �းီသော�ာင််းထိ�ုး

သော�ာ်မြ�လှးက််ရားိ�ုညီ်။ လှယွ််က်ရူားငိ််းလှင််းစိုးာွ တင််မြ�ရားလှ်င်် နို�ုင််င်ံ

တဝ�ိ်း မြ�န်််က်းက််ထိားရားသော�ာသောကြာက်ာင််် စိုးစိုး်တ�်အင််အား�ာိ 

အန်ညီ်းင်ယ််�ာမြ�န်််က်းက််နို�ုင််�ညီ်။  

 သောမြ��ံ� (၁) �ညီ် ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဇန််န်ဝါရားီလှ�ိ ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် 

ဇွန််လှအတငွ််း မြ�စိုး်�ာွးချု�်�ညီ်် �ဋိ�ုက်ခ�းားအား သော�ာ်မြ�ထိား�ညီ်။၁၉

သောမြ��ံ�တငွ်် စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုးအီသောန်မြ�င််် န်ယ််သောမြ�သောဒီ�နိုငိ််် လှထူိ�အသော�် 

ထိနု််းချုး��်နို�ုင််စိုး�ွ်း �ရားိသုောကြာက်ာင််းက်ု� သော�ာ်မြ�သောန်�ညီ်။

 

• လှကျးနိကျးကျိုင့်းချုခုျုံတော်တွ်းလှှနိးမှုုမှုျ်�သီးည်းး ဖြမှုနိးမှု်နှိုင့်းင့်ံ၏ 

နိယးတော်ဖြမှုတော်ဒါသီးအနှှံ�တွွင့်း ဖြဖွဲ့စ်းပ်ွ် �လှျကျး�ှိသီးည်းး။ က်ချုးင််မြ�ညီ်န်ယ််     

သောမြ�ာက််�ု�င််း� ိ တန်�ာာရားီတ�ုင််းသောတာင််�က််အထိ၊ု အနုိုဒုယ်နိုိင််် 

န်ယ််န်ု�တု်ထိစုိုး�်သောန်�ညီ်် ချုးင််းမြ�ညီ်န်ယ််အသောန်ာက််�ု�င််း� ိ  ထိ�ုင််း

နို�ုင််င်ံ န်ယ််စိုး�်မြ�စိုး်�ညီ်် က်ရားင််န်မီြ�ညီ်န်ယ််အသောရား�ိ�က််အထို 

မြ�စိုး်�ညီ်။ လှက််န်က််က်�ုင််ချု�ချုံသောတာ်လှနိ််��ုရားိသုော�ာ န်ယ််သောမြ�

�ာိ ရား�ိ်းမြ�ညီ်အသောရိား��က်် မြ�စိုး်�ညီ်။ ထိ�ုသောဒီ��းား�ညီ် စိုးစိုး်တ�်

� ိ ၎င််းတ�ု်၏ လှက််သောဝချုံမြ�ညီ်��ူစိုးစိုး်တ�်�းားအသော�် အ�ိီမြ��ထိား

မြချုင််း ��ု်�ဟု�တ် တ�ုင််းရားင််း�ား လှက််န်က််က်�ုင်် တ�်��ွ��းားနိုိင််် 

�စိုး်ချုတ်ရား�်စိုး�သောရားး �သောဘာာတညူီခီျုးက်် ရားယ်ထူိားသော�ာ သောန်ရားာ

သောဒီ��းား မြ�စိုး်ပြီး�းီ စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုး၏ီ တ�ုက််ရှုံး�ုက််ထိနု််းချုး��်�သုောအာက််

တငွ်် ရားို�သောန်�ါ။ မြ�န််�ာစိုးစိုး်တ�်�ည်ီ ၁၉၄၀ ချု�နိုိစိုး်သောနိုာိင််း��ုင််း� ိ

စိုး၍ ဤ�် �းားစိုးာွသော�ာ သောရား�ိတန််းန်ယ််သောမြ��းား�ု�် တ�်အင််အား 

မြ�န်််က်းက််�းူမြချုင််း �ရားိ�ုါ။ 

• လှကျးနိကျးကျိုင့်း တော်တွ်းလှနှိးမှုမုှုျ်�သီးည်းး အချုျနိိးကြာကျ်ဖြမှုင့််းစ်ွ်  တွည်းး�ှိ

တော်နိသီးည်းး် တွိုင့်း��င့်း�သီး်�တော်တွ်းလှနှိးတော်�� နိယးတော်ဖြမှုမှုျ်�နှငှ့်း် ဗမှု်

တွိုင့်း��င့်း�သီး်�အမှုျ်�စ်တုော်နိထိုင့်း�် “အချုျကျးအချုျ်နိယးတော်ဖြမှု”မှုျ်�

တွငွ့်း ကျျယးဖြပ်နိ�းစ်ွ်  ဖြဖွဲ့စ်းတော်ပ််လှျကျး�ိှသီးည်းး။ စိုးစိုး်အာဏာာရားငိ််စိုးန်စိုး်

အား ချု�ချုံသောတာ်လှနိ််��ုညီ် ယ်ချု�အချုးနု််တွင်် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ 

တ�ုင််းရားင််း�ားလှ�ူး�ုးစိုး�အားလှံ�းတငွ်် �းံ�နိုိံ်လှးက််ရားို�ညီ်။ 

လှက််န်က််က်�ုင််သောတာ်လှနိ််�အုား တစိုး်နို�ုင််င်ံလှံ�း အတ�ုင််းအတာ

မြ�င််် သောန်ရားာအနိုိံ်လှ��်သောဆုံးာင််သောန်ချုးနု််တွင်် သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ��

�းား�ညီ်  ယ်ချုင််ရားိနုိုိင်််သော�ာ သောတာ်လှနိ််သောရားးန်ယ််သောမြ��းား�ာ�က် 

အချုးနု််ကြာက်ာမြ�င်််စိုးာွပြီးင်�ု်းချုး�်းချု�သ်ော�ာ ဗ�ာလှ�ူး�ုးအ�းားစိုး� သောန်ထိ�ုင််

ရားာသောဒီ��းား�ာိ�ါ ယ်ချုင််က်နိုငိ်််�တသူော�ာ စိုးစိုး်သောရားးလှ�ု်ရားာိး�နုိုိင််် 

ချု�ုင််�ာ��ုးားရားိလုှာ�ညီ်။ 

• တွိုကျးပ်�ွမှုျ်�ဖြဖွဲ့စ်းပ်ွ် ��် “အတော်နိာကျးဖွဲ့ကျးဖြချုမှုး�တော်ဒါသီး” ဖြဖွဲ့စ်း

တော်သီး် �ချုိုင့်းဖြပ်ည်းးနိယး တော်ဖြမှု်ကျးပ်ိငု့်း�၊ ချုျင့်း�ဖြပ်ည်းးနိယး၊ မှုတော်ကျ�ွနှငှ့်း် 

စ်စ်းကျိုင့်း�တွိုင့်း�တော်ဒါသီးကြီးကျး�တွတော်လှာ်ကျးမှုစှ်၍ ကျချုျင့်းဖြပ်ည်းးနိယးအထ ိ

တော်ဒါသီးမှုျ်�ကျ စ်စ်းအပု်းစ် ု အတော်ပ်် ဗျ�ဟု်တော်ဖြမှု်ကျးခြိချုမိှုး�တော်ဖြချု်ကျးမှုု

မှုျ်�ကျို တော်ဖွဲ့်းတော်ဆုံး်င့်းလှျကျး�ှသိီးည်းး။  အက်ယ််၍ သောတာ်လှိန််သောရားး

အ��ွ� �းား� ိ ထိ�ုသောဒီ�တငွ်် ချု�ုင််�ာသော�ာထိနု််းချုး��်��ုးား မြ��လှ��်

နို�ုင််�ါက် ၎င််းတု�်အသောန်မြ�င််် အနုိုဒုယ်န်ယ််စိုး�်� ိ တရှုံး�တ်မြ�ညီ်န်ယ််

စိုး�်အထိ ု န်ယ််သောမြ�စိုး�ုး��ုး� ု ရားရားိ�ုညီ်မြ�စိုး်ပြီး�းီ စိုးစိုး်တ�်၏ လှက််န်က််

ထိ�တ်လှ��်ရားာ သောန်ရားာ�းားနိုိင််် �သောက်းွ၊ ��ချုးူနိုိင််် �နိုတသောလှးတ�ုင််းသောဒီ�

ကြိုးက်းီ�းားရားို နို�ုင််င်ံသောတာ်၏ အဓိကု်အသောမြချုချုံအသောဆုံးာက််အဦး�းား

က်�ုလှညီ်း ထိ�ုးစိုးစိုး်ဆုံးင််ရားန်် မြ�င််ဆုံးင််နို�ုင််လှ�ု််�ညီ်မြ�စိုး်�ညီ်။ ဤ

သောဒီ��းား�ညီ် ယ်ချုင််က် စိုးစိုး်တ�်အတွက်် စိုးစိုး်�ညီ်စိုး�သောဆုံးာင််း

ရားာတငွ်် အဓိကု် အရားင််းအမြ�စိုး်သောန်ရားာ�းားမြ�စိုး်သော�ာ်လှညီ်း လှက််ရားို

တငွ်် စိုးစိုး်အ��်စိုး�အား ဆုံးန်််က်းင််လှးက််ရားိုပြီး�းီ လှအူင််အားစိုး�သောဆုံးာင််း

မြချုင််းက်ု� မြ�တ်သောတာက််ထိားလှးက််ရုိား�ညီ်။ ဤ “အသောန်ာက််�က််

၁၁



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

မြချု�်း သောဒီ�” အတငွ််း မြ�င််းထိန််သော�ာ တ�ုက််��ွ�းား အ�းားဆုံးံ�း

မြ�စိုး်�ာွး�ညီ််သောန်ရားာ�ာိ ဗ�ာလှူ�း�ုး�းား၏ အချုးက််အချုးာသောဒီ�

မြ�စိုး်သော�ာ စိုးစိုး်က်�ုင််းတ�ုင််းသောတာင််�ု�င််းနိုိင််် �သောက်းွတ�ုင််းသောမြ�ာက််�ု�င််း

တ�ု်မြ�စိုး်�ညီ်။ ဤသောဒီ��းားတငွ်် လှက််န်က််က်�ုင််သောတာ်လှနိ််သောရားး

နိုိင််် �တ်�က််၍ သောချုတ်�စိုး်���ုင််းသောကြာက်ာင််း �ရားိခုျု�်သော�ာ်လှညီ်း 

ယ်ချု�တွင်် စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ တ�်��ွ��းားနိုိင််် သောန််စိုးဉ်း် တ�ုက််��ွသော�ါင််း

�းားစိုးာွ မြ�စိုး်�ာွးလှးက််ရားိ�ုညီ်က်�ု သောတ�ွရား�ညီ်။ ဥ��ာအားမြ�င််် 

စိုးစိုး်က်�ုင််းတ�ုင််း၏ ပြီး��ု�န်ယ်် ၃၇ ချု�တငွ်် ၃၂ ပြီး��ု�န်ယ််�ာိ မြ�င််းထိန််

�ညီ်် လှက််န်က််ကု်�င်် တ�ုက််��ွ�းား �ံ��နိ််မြ�စိုး်�ာွးလှးက််ရားိပုြီး�းီ အချုး�ု�

ပြီး��ု�န်ယ််�းား�ာိ ထိသုောတ�ွ��ုးား သောန််စိုးဉ်း်နိုိင်််အ�် ရားိုသောန်�ညီ်က်�ု သောတ�ွ

ရား�ညီ်။ က်ချုးင််လှတွ်သောမြ�ာက််သောရားးအ��ွ�အစိုးညီ်း အသောန်နိုိင််် မြ�ညီ်��ူ

က်ာက်ယွ််သောရားးတ�်�ွ���းား �းူသော�ါင််းက်ာ စိုးစိုး်က်�ုင််းနိုငိ််် �သောက်းွတ�ုင််း

သောဒီ�ကြိုးက်းီ�းားတငွ်် ထိ�ုးစိုးစိုး်�းားက်ု� ဦးးသောဆုံးာင််လှးက််ရားိ�ုညီ်။ ရားချု�ုင််

မြ�ညီ်၏ သောန်ရားာသောဒီ�အ�းားအမြ�ားနိိုင််် ချုးင််းမြ�ညီ်န်ယ််သောတာင််�ု�င််း

ရားို အချုး�ု�သောဒီ��းားက်�ု ထိနု််းချုး��်ထိား�ညီ်် ရားချု�ုင်််တ�်သောတာ်�ညီ်

လှညီ်း ထိ�ုသောဒီ��းားရားိ ုအန်ညီ်းဆုံးံ�း တ�်��ွ� ၁၀ ��ွ�အား �ံ�်�ုး��ုးား 

မြ��လှ��်လှးက််ရားိပုြီး�းီ စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ တ�်��ွ��းားနိုိင််် တ�ုက််��ွ�းား ��ု��ု

တ�ုးမြ�င်််မြ�စိုး်�ာွးလှးက််ရားိ�ုညီ်။၂၀ 

• အဓိကိျ နှိုင့်းင့်ံတွကျ် နိယးစ်ပ်းဖြဖွဲ့တွးတော်ကျျ်းခြိမှု�ိ�မှုျ်�ဖြဖွဲ့စ်းသီးည်း်း မှုူ

ဆုံးယး၊ ဖြမှုဝတွးနှှင့်း် တွမှုူ�ခြိမှု�ိ�မှုျ်�တွွင့်း တွိုကျးပ်�ွမှုျ်� ပ်ံမုှုှနိးဖြဖွဲ့စ်းတော်ပ််

လှျကျး �ှိသီးည်းးကျိုတော်တွွ��ဖြချုင့်း�ကျ စ်စ်းအပု်းစ်အုတော်နိဖြဖွဲ့င့်း် တွ�်�ဝင့်း

စ်း�ပ်ွ် �ကျ�ူသီးနိး�မှုနုှှင့်း် လှဝူင့်းမှုကုြီးကျး�ကြာကျပ်းတော်��မှုျ်�ကျိ ု တော်သီးချုျ်

စ်ွ် လှပု်းတော်ဆုံး်င့်းနှိုင့်းစ်မွှုး� မှု�ှိတော်ကြာကျ်င့်း� တော်ဖွဲ့်းဖြပ်တော်နိသီးည်းး။ ထိ�ု်

အမြ�င်် ဤန်ယ််စိုး�်မြ�တ်သောက်းာ်ပြီး��ု��းား��ု် ဆုံးက််�ယွ််ထိား

�ညီ်် အဓိကု်လှ�်း�ကြိုးက်းီ�းား အထိးူ�မြ�င််် မြ�ဝတ ီ လှ�်း�ကြိုးက်းီ

တငွ််လှညီ်း သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ���းားက် အင််အားအလှံ�းအရားင််း

မြ�င်််  အတ�ုက််အချုံမြ��လှးက််ရားိ�ုညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး��ညီ် က်�န််လှ�်း

ထိစုိုး�်သောန်�ညီ်် န်ယ််စိုး�်သောဒီ� ပြီး��ု�န်ယ််သော�ါင််း ၅၀ � ိ၂၂ ပြီး��ု�န်ယ်် 

(၄၄%) တငွ်် တ�ုက််ချု�ုက််မြချုင််း ချုံရားလှးက််ရားိပုြီး�းီ အမြချုားပြီး��ု�န်ယ််

အ�းားစိုး��ာိ ပြီးင်�ု်းချုး�်းသောရားးလှက််�တိ်ထိ�ုးထိား�ညီ်် အ��ွ��းားနိုိင််် 

မြ�ညီ်��ူစိုးစိုး်�းား� ိ ထိနု််းချုး��်ထိားလှးက််ရားိ�ုညီ်။ (သောန်ာက််အ��ုင််း

တငွ်် ဆုံးက််လှက််�တ်ရှုံး�ုါ။) 

• လှကျးနိကျးကျိုင့်းတော်တွ်းလှနှိးတော်��သီးည်းး စ်စ်းအပု်းစ်၏ု ချုံတွပ်းခြိမှု�ိ�တော်တွ်း

အဖြဖွဲ့စ်း ယဆူုံး�တော်သီး် တော်နိဖြပ်ည်းးတော်တွ း်၏ တွံချုါ�ဝသီးို� တော်�်ကျး�ှတိော်နိ

ခြိပ်းဖြဖွဲ့စ်းသီးည်းး။ သောန်မြ�ညီ်သောတာ်�ညီ် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတငွ််းရားိ ု စိုးစိုး်

သောရားးထိနု််းချုး��်� ု ချု�ုင််�ာစိုးာွ တညီ်ရားို�ညီ်် သောန်ရားာ�းားထိ�� ိ တစိုး်ချု�

မြ�စိုး်သော�ာ်လှညီ်း လှက််န်က််က်�ုင််ချု�ချုံသောတာ်လှနိ််�ု�းား�ညီ် အန်ီး

တဝ�ုက််ရားိ ု ပြီး��ု�န်ယ််�းားတငွ်် အထိးူ�မြ�င််် ရား�ိ်းမြ�ညီ်န်ယ််၊ �ယ််ချုံ�

ပြီး��ု�န်ယ််အမြ�င်် ��ချုးူတ�ုင််းသောမြ�ာက််�က််မြချု�်း� ိ ပြီး��ု�န်ယ််�းား မြ�စိုး်

�ညီ်် သောရားတာရားညိီ်နိုိင််် �ံသောတာင််ကြိုးကီ်းတသောလှ်ာက််၊ �သောက်းွတ�ုင််း 

န်က််သော�ာက််နိုငိ််် ပြီး��ု��စိုး်ပြီး��ု�န်ယ််�းားတငွ်် မြ�စိုး်�ာွးလှးက်် ရားိုသောန်ပြီး�ီ

မြ�စိုး်�ညီ်။ ထိ�ု်အမြ�င်် ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး် သော�လှ� ိစိုးတင််၍ လှစိုးဉ်း်တ�ုင််း

တငွ်် သောန်မြ�ညီ်သောတာ် န်ယ််သောမြ�အတငွ််း တ�ုက််��ွ�းား မြ�စိုး်�ာွးလှးက််

ရားို�ညီ်။

• လှကျးနိကျးကျိုင့်းတော်တွ်းလှနှိးတော်��သီးည်းး တော်ကျျ�လှကျးတော်ဒါသီးမှုျ်�

တွငွ့်းသီး် ဖြဖွဲ့စ်းပ်ွ် �တော်နိဖြချုင့်း�မှုဟုတုွးပ်� ဖြမှုနိးမှု်နှိုင့်းင့်ံ၏ အကြီးကျး�ဆုံးံ�ု

ခြိမှု�ိ�တော်တွ်းမှုျ်�ဖြဖွဲ့စ်းသီးည်း်း �နိးကျုနိးခြိမှု�ိ�နှှင့််း မှုနှတတော်လှ�ခြိမှု�ိ�မှုျ်�တွွင့်း

လှည်းး� ဖြဖွဲ့စ်းပ်ွ် �လှျကျး�ှသိီးည်းး။ လှက််န်က််က်�ုင််သောတာ်လှနိ််�ု

�းား�ညီ် ဤပြီး��ု�ကြိုးက်းီ�းား၏ သောန်ရားာသောဒီ�အန်ညီ်းအက်းဉ်း်းတငွ််

�ာ မြ�စိုး်သော�်သောန်မြချုင််း �ဟု�တ်သော�။ �နိုတသောလှး၏ ပြီး��ု�န်ယ််င်ါးချု�စိုးလှံ�း

နိုိင််် ရားန််က်�န််ပြီး��ု�၏ ပြီး��ု�န်ယ််သော�ါင််း ၄၅ ပြီး��ု�န်ယ််� ိ၃၄ ပြီး��ု�န်ယ််တွင်် 

�ံ��နိ််တ�ုက််ချု�ုက််��ုးား လှစိုးဉ်း်လှတ�ုင််း မြ�စိုး်သောလှရ်ားို�ညီ်က်�ု သောတ�ွ

ရား�ညီ်။ တချုးနု််တညီ်း�ာိ�င်် မြ�ည်ီန်ယ််�းားနိုိင််် တ�ုင််းသောဒီ�ကြိုးက်းီ

�းား၏ ပြီး��ု�သောတာ်�းားမြ�စိုး်�ညီ်် မြ�စိုး်ကြိုးက်းီန်ား၊ လှွု�င််သောက်ာ်၊ ဟုား

ချုါးနိုိင််် �ံ�ရားးာတ�ု်တငွ်် ပြီး��ု�တငွ််း ��ု်�ဟု�တ် ပြီး��ု��တ်�တ်လှညီ်တငွ်် 

လှက််န်က််က်�ုင်် တ�ုက််��ွ�းား မြ�စိုး်�ာွးလှးက််ရားိုပြီး�းီ စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ 

တ�်�းားအသောန်မြ�င််် ချုံစိုးစိုး်အသောန်အထိား�ာ အ�းားဆုံးံ�းအ�ံ�းမြ��

သောန်ရား�ညီ်။ ထိ�ု်အမြ�င်် လှက််န်က််က်�ုင်် ချု�ချုံသောတာ်လှနိ််��ုးား�ညီ် 

ထိင််ရားာိး�ညီ််ပြီး��ု��းားတငွ်် အဓိကု်မြ�စိုး်�ာွးလှးက််ရားို�ညီ်။ ဥ��ာ

အားမြ�င််် စိုးစိုး်က်�ုင််းတ�ုင််းသောဒီ�ကြိုးက်းီအတွင််း ဘာ�တလှင််၊ က်သောလှး၊ 

တ�းူ၊ ယ်င််း�ာ�င််၊ က်�ာ၊ သောမြ�ာင််၊ �င််လှညီ်ဘားူ၊ ဆုံးားလှင််းကြိုးက်းီ

နိုိင််် ယ်င််း�ာ�င််ပြီး��ု�န်ယ််�းားတငွ်် လှက််န်က််က်�ုင််ချု�ချုံသောတာ်လှနိ််�ု

�းား �ံ��နိ််  မြ�စိုး်�ာွးသောလှရ်ားို�ညီ်။ နိုိစိုး်သော�ါင််း ၂၀ အတွင််း �ထိ�

ဆုံးံ�းအကြိုးက်�ု် အဓိကု်ပြီး��ု��းားအား သောလှသောကြာက်ာင််းဗံ�းက်း���ုးား မြ��လှ��်

သောန်မြချုင််းက် စိုးစိုး်တ�်�ညီ် ၎င််း၏ကြာက်ညီ်းတ�်�းားမြ�င််် ထိနု််းချုး��်�ု

မြ��လှ��်နို�ုင််စိုး�ွ်း �ရုိားသောတာသ်ောကြာက်ာင််း သော�ာ်ညွနှ််းလှးက်် ရားို�ညီ်။ စိုးစိုး်

အ��်စိုး��ညီ် တစိုး်နို�ုင််င်ံလှံ�းအတ�ုင််းအတာမြ�င််် စိုးနု််သောချု်မြချုင််းက်ု� ချုံရား

လှးက််ရားိ�ုညီ်။ 

 အသောမြချုချုံက်း�ညီ််အချုးက််�ာိ စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ

တစိုး်နို�ုင််င်ံလှံ�းတငွ်် ၎င််းတု�် ချု�ချုံက်ာက်ယွ််မြချုင််း�ရားိသုော�ာ �ညီ်�ညီ််

သောန်ရားာသောဒီ��ဆုံးု� လှက််လှတွ်ဆုံးံ�းရှုံးံးု�ညီ်် အနိုတရားာယ််နိုိင််် ရားင််ဆုံး�ုင််

သောန်ရား�ညီ်။ ဤအချုးက််�ညီ် �ဋိ�ုက်ခတစိုး်ချု�တငွ်် အလှနွ််

အသောရားးကြိုးက်းီသော�ာ အသောမြချုအသောန် မြ�စိုး်�ညီ်။ အဘာယ််သောကြာက်ာင်််ဆုံး�ုသော�ာ်

ဤအသောမြချုအသောန်အရား စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုးတီငွ်် “ရားန််��ူန်ယ််သောမြ�နိုငိ််် ၎င််းတု�်၏ 

��ုင််န်က််ကြာက်ား အက်ာွအသောဝး” ��ု်�ဟု�တ် ၎င််းတု�်တ�်��ွ��းား သော�ချုးာစိုးာွ 

အန်ားယ်မူြချုင််း၊ အ��ွ�မြ�န််လှညီ် ��ွ�စိုးညီ်းမြချုင််းနိုငိ််် လှက််န်က််မြ�န််လှညီ်

၁၂



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

တ�်ဆုံးင််မြချုင််း�းား၊ တ�်�ား�စိုး်သောချု်ယ်မူြချုင််း�းား မြ��လှ��်နို�ုင််�ညီ်် 

လှံ�ခြုံချုံ��ညီ််သောန်ရားာ ဟု၍ူ�ရားိုသောတာသ်ော�။ ဥ�ာအားမြ�င််် သောန်မြ�ညီ်သောတာ်

တငွ်် အသောမြချုစိုး�ုက််သော�ာ တ�်��ွ��းားက် စိုးစိုး်က်�ုင််းနိုငိ််် က်ချုးင််မြ�ညီ်န်ယ််

�းားတငွ်် တ�ုက််ချု�ုက််ရားန်် သောစိုးလှတှ်ချုံရားချုးနု််တွင်် ပြီး��ု�သောတာ်နိုငိ််် အန်ီး

တဝ�ုက််တငွ်် လှက််န်က််က်�ုင်် သောတာ်လှနိ််သောရားး�းား ချုးက််ချုးင််းတု�းမြ�င်််

မြ�စိုး်သော�်လှာ�ညီ်။ ��ု်မြ�စိုး်၍ စိုးစိုး်အ��်စိုး� အသောန်နိုိင််် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ 

န်ယ််သောမြ��းားအား ထိသုောရားာက််စိုးာွ ထိနု််းချုး��်နို�ုင််မြချုင််း �ရားိ�ုါ။

 လှက််န်က််က်�ုင််ချု�ချုံသောတာ်လှနိ််�ု�းား�ညီ် မြ�ညီ်န်ယ််�းား

နိုိင််် တ�ုင််းသောဒီ�အ�းားစိုး�၏ ပြီး��ု�န်ယ််�းားတငွ်် က်းယ််က်းယ််မြ�န်််မြ�န််် 

မြ�စိုး်သော�်လှးက််ရားိ�ုညီ်။ ဆုံး�ုလှ�ု�ညီ်�ာိ ပြီး��ု�န်ယ််စိုး��းား ��ု်�ဟု�တ် 

ပြီး��ု�န်ယ််တစိုး်ချု�စိုး ီ အသောန်မြ�င််် လှက််န်က််က်�ုင််သောတာ်လှနိ််သောရားး 

အ��ွ��းား� ိ စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏တ�်�ွ���းားအား တ�ုက််ချု�ုက််သောန်��ုးား

က်�ု အ�တ်စိုးဉ်း်တ�ုင််း ��ု်�ဟု�တ် သောန််စိုးဉ်း်ရားက််ဆုံးက်် သောတ�ွမြ�င််ရား�ညီ်

မြ�စိုး်�ညီ်။ ဤအရားာ�းား�ညီ် စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ လှသော�ါင််း�းားစိုးာွ မြ��လှ��်

ချု�်�ညီ်် သောမြ�မြ�င််တု�က််ချု�ုက််��ုးား၊ သောလှသောကြာက်ာင််းမြ�င််် တ�ုက််ချု�ုက််��ုးား

နိုိင််် မြ�ညီ်��ူးား အသော�် ကြိုးက်းီ�ား�ညီ်် အချုငွ်််အသောရားးချုး�ုးသော�ာက််�ု

�းားကြာက်ားက် မြ�စိုး်�ာွးသောန်မြချုင််းမြ�စိုး်�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏တ�်�ွ��းားအား

ကြိုးက်းီကြိုးက်းီ�ား�ား တ�ုက််ချု�ုက််��ုးားတငွ်် တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားး 

အ��ွ�အစိုးညီ်း�းားနိုငိ််် မြ�ညီ်��ူက်ာက်ယွ််သောရားး တ�်��ွ�တစိုး်��ွ� 

(��ု်�ဟု�တ်) တစိုး်��ွ�ထိက််��ု၍ �းူသော�ါင််းတ�ုက််ချု�ုက််မြချုင််း၊ တချုါတရားံ တ�်

အင််အား�ံ�းရားာသောက်းာ်မြ�င််် ချုးတီက်် တ�ုက််ချု�ုက််မြချုင််းတ�ု် �ါဝင််�ညီ်။ 

ချု�ချုံက်ာက်ယွ််သောရားးတ�်�းားအား အ��ွ�အစိုးညီ်းတစိုး်ရား�်အသောန်မြ�င်််�ာ 

�တ်�တိ်၍ �ရားသောတာ�်� �းူသော�ါင််းတ�်��ွ��းား ��ု်�ဟု�တ် ညွွန်််သော�ါင််း

တ�်�းားအမြ�စိုး် ��ု��ုမြ�င််လှာရား�ညီ်။ အားလှံ�းက်းင်််�ံ�းလှာ�ညီ်် 

အသောလှအ်က်းင်််တစိုး်ချု��ာိ သောတာ်လှနိ််သောရားးတ�်�ွ���းား�ိ နို�ုင််င်ံ၏သောန်ရားာ 

အနိုိံ်အမြ�ားတငွ်် စိုးစိုး်ဆုံးင််သောရားး�းားက်�ု ��ု��ု �းူသော�ါင််းလှ��်သောဆုံးာင််

လှာကြာက်မြချုင််းမြ�စိုး်�ညီ်။

စ်စ်းအပု်းစ်သုီးည်းး ဖြမှုနိးမှု်နှိုင့်းင့်ံအတွငွ့်း� အတော်ဖြပ််င့်း�အလှ�ကျို တော်ဖွဲ့်းတော်ဆုံး်င့်း

နှိုင့်းမှုည်းး် အဓိကိျ အဖွဲ့ွ�� မှုဟုတုွးတော်တွ်ပ််ါ။ 

၁၃



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

ထနိိး�ချုျ�ပ်းနှိုင့်းမှု ုပ်မှု်ဏာ

 စိုးစိုး်အ��်စိုး�နိုိင််် အမြချုားအ��ွ��းား၏ န်ယ််သောမြ�သောဒီ�နိုငိ်််

မြ�ညီ်�လူှထူိ�အသော�် ထိနု််းချုး��်နို�ုင််� ု ��ာဏာအား �ရုားိုနို�ုင််ရားန််

�ာိ လှက််န်က််ကု်�င််သောတာ်လှနိ််�ု ��ာဏာအား သောမြ��ံ�ချုးသောရားးဆုံးွ�မြချုင််း

ထိက်် ��ု��ုန်က််န်�ပြီး�းီ အရားညီ်အသော�ွး��ုင််းဆုံး�ုင််ရားာ သောလှလ်ှာ�ံ�း��်�ု

�းား လှ�ုအ�်�ညီ်။ တ�ုက််��ွအမြ�စိုး်အ�းက််�းား�ညီ် လှက််ရားိမုြ�စိုး်သော�်

သောန်�ညီ်် ယ်ဉိ်း်ပြီး��ုင််တ�ုက််ချု�ုက််��ုးား၏ ��ာဏာက်�ု သော�ာ်မြ�

နို�ုင််သော�ာ်လှညီ်း ဥ�ာအားမြ�င််် �ညီ်�ညီ််သောဒီ�တငွ်် သောတာ်လှနိ််သောရားး

တ�်��ွ��းား� ိ ��ု��ုချု�ုင််�ာ�ညီ်် ထိနု််းချုး��်��ုးားရားိပုြီး�းီ လှက််တသောလှာ

တငွ်် တ�ုက််��ွမြ�စိုး်�ာွး� ု �ရားိသုောကြာက်ာင််းက်ု�� ူ သော�ာ်မြ�နို�ုင််မြချုင််း�ရားိ�ုါ။ ထိ�ု်

အမြ�င်် တ�ုက််��ွအမြ�စိုး်အ�းက််�းား�ညီ် စိုးစိုး်အ��်စိုး�နိုိင််် �စိုး်ချုတ် 

တ�ုက််ချု�ုက််�ရုား�်စိုး�ထိား�ညီ်် တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ���းား�ိ 

ထိနု််းချုး��်လှးက််ရားိ�ုညီ်် န်ယ််သောမြ�သောဒီ� ��ာဏာ�းား ��ု်�ဟု�တ် 

စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ လှက််သောအာက််ရားိ ု သောဒီ�ချုံ မြ�ညီ်��ူစိုးစိုး်�းား� ိ ထိနု််းချုး��်

ထိား�ညီ်် န်ယ််သောမြ�သောဒီ��းားက်ု� သော�ာ်မြ�နိုု�င််မြချုင််း �ရားိ�ုါ။

 

 ထိနု််းချုး��်နို�ုင််စိုး�ွ်း�ညီ် အစိုးဉ်း်သောမြ�ာင််းလှ�သောန်တတ်�ညီ်။

စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ ထိနု််းချုး��်� ု��ာဏာအား သော�ာ်မြ�ချုးက််တငွ်် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ 

ပြီး��ု�န်ယ််�းားအားလှံ�းက်�ု အ�း�ုးအစိုးား ရားစိိုး်�း�ုးချု�ွ၍ ချု�ွမြချုား�တ်�တိ်

ထိားပြီး�းီ  ၎င််းအား ဇယ်ား (၁) နိုိင််် သောမြ��ံ� (၂) တ�ု်တွင်် သော�ာ်မြ�ထိား�ညီ်။ 

ဤ �တညူီသီော�ာထိနု််းချုး��်�အုဆုံးင််် �းား�ညီ် နိုိစိုး်�က််အ��ွ��းား၏ 

စိုးစိုး်တ�်အသောန်အထိားနိုငိ််် လှ��်သောဆုံးာင််နို�ုင််စိုး�ွ်း�းားအမြ�င်် သောဒီ�ချုံ

မြ�ညီ်��ူးား၏ လှံ�ခြုံချုံ�သောရားးအသောမြချုအသောန်က်ု��ါ �က််သောရားာက််�ရုားို�ညီ်။

ထနိိး�ချုျ�ပ်းနှိုင့်းစ်မွှုး� တော်ဖွဲ့်းဖြပ်ချုျကျးမှုျ်�ထနိိး�ချုျ�ပ်းနှိုင့်းစ်မွှုး� တော်ဖွဲ့်းဖြပ်ချုျကျးမှုျ်� ခြိမှု�ိ�နိယး ခြိမှု�ိ�နိယး 
အတော်�အတွကွျးအတော်�အတွကွျး

၃၃၀ ခြိမှု�ိ�နိယး ၏ ၃၃၀ ခြိမှု�ိ�နိယး ၏ 
�်ချုိုင့်းနှုနိး��်ချုိုင့်းနှုနိး�

တော်ဖြမှုဧ�ယိ် တော်ဖြမှုဧ�ယိ် 
�်ချုိုင့်းနှုနိး��်ချုိုင့်းနှုနိး�

၁။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�� ိချု�ုင််�ာစိုးာွ ထိနု််းချုး��်ထိားမြချုင််း ၇၂ ၂၂% ၁၇%

၂။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�� ိသောဒီ�တငွ််း လှက််သောဝချုံ မြ�ညီ်��ူစိုးစိုး်�းားအား ထိနု််းချုး��်

�အုတွက်် �ိီချု�ုမြချုင််း

၂၁ ၆% ၈%

၃။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�� ိသောတာ်လှနိ််သောရားးတ�်�ွ���းား၏ �ံ��နိ််တ�ုက််ချု�ုက််�ကု်�ု ချုံရား

မြချုင််း၊ အစိုးု�းရား ယ်နိုတယ်ား �းက််စိုးးီမြချုင််း

၁၁၀ ၃၃% ၂၃%

၄။ သောတာ်လှနိ််သောရားးတ�်�ွ���းား� ိတ�ုးမြ�ှင်််ထိနု််းချုး��် ထိားသော�ာ်လှညီ်း 

အမြ�ညီ််အဝ ထိနု််းချုး��်နို�ုင််စိုး�ွ်း �ရားိမုြချုင််း*

၃၂ ၁၀% ၁၀%

၅။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�နိုိင််် �စိုး်ချုတ်တ�ုက််ချု�ုက််� ုရား�်စိုး�သောရားး �သောဘာာတညူီခီျုးက််

က်�ု ထိနု််း�ု�်းထိား�ညီ်် တ�ုင််းရားင််း�ား သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ���းား 

၂၈ ၉% ၁၂%

၆။ စိုးစိုး်အ��်စိုး��ိ ထိနု််းချုး��်နို�ုင််စိုးွ�်း သောလှးာက််း၊ သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ��

�းား၏ က်ာက်ယွ််နို�ုင််� ု��ု��ုမြ�ှင််် တက််လှာပြီး�းီ န်ယ််သောမြ�စိုးု�း��ုး�နုိုိင််် 

သောဒီ�တငွ််း စိုး�ီံချုန်််ချုွ�နို�ုင််� ု��ု��ုတ�ုးမြ�ှင်််လှာ

၄၈ ၁၄% ၂၁%

၇။ သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ���းား၏ ထိနု််းချုး��်�နုိုိင််် သောဒီ�တငွ််း စိုး�ီံချုန်််ချုွ�� ု

အားသောက်ာင််းမြချုင််း၊ ပြီး��ု�န်ယ််၏ ၉၀% အထိက််

၁၃ ၄% ၇%

၈။ သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ���းား၏ အမြ�ညီ််အဝ ထိနု််းချုး��်�နုိုိင််် သောဒီ�

တငွ််း စိုး�ီံချုန်််ချုွ��ရုားိုမြချုင််း၊ ပြီး��ု�န်ယ််တစိုး်ချု�လှံ�း 

၆ ၂% ၂%

စိုး�စိုး�သော�ါင််း ၃၃၀ ၁၀၀% ၁၀၀%

* သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ���းား၏ သောချုတ်�လီှက််န်က််�းား အ�ံ�းမြ��နို�ုင််��ုရားိမုြချုင််းနိုငိ််် စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ မြ�ညီ်��ူးားအသော�် စိုးန်စိုး်တက်း ရားက််စိုးက််ယ်�တ်�ာ

��ုးားသောကြာက်ာင်််မြ�စိုး်�ညီ်။

ဇယ်� ၁ ။ ။ ထနိိး�ချုျ�ပ်းနှိုင့်းစ်မွှုး�အ်� တော်ဖွဲ့်းဖြပ်သီးည်း်း အမှုျ�ိ�အစ််�မှုျ်�

၁၄



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု၁၅



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

 စိုးစိုး်အ��်စိုး��ညီ် ပြီး��ု�န်ယ််သော�ါင််း ၇၂ ပြီး��ု�န်ယ်် (၂၂%)တငွ််�ာ 

လှံ�ခြုံချုံ�သောရားးအရား ချု�ုင််�ာ�ညီ်် ထိနု််းချုး��်�ကု်�ု မြ��လှ��်ထိားနို�ုင််�ညီ်။ 

ဤအသောမြချုအသောန်အရား ၎င််းတ�ု်�ညီ် လှထူိ�အသော�် ထိသုောရားာက််

သော�ာ လှ�ှ်း��ုး� ု ရားရားိထုိား�ညီ်ဟု� �ဆုံး�ုနို�ုင််သော�ာ်လှညီ်း ၎င််းတု�်၏ 

လှံ�ခြုံချုံ�သောရားးတ�်�ွ���းားနိုိင််် အဓိကု် အသောမြချုချုံအသောဆုံးာက််အအံ��းား

အား အထိးူတလှညီ် ချု�ချုံက်ာက်ယွ််ရားန်် �လှ�ုအ�်သော�။ ထိ�ု်အမြ�င်် 

ဤပြီး��ု�န်ယ််�းား�ညီ် နို�ုင််င်ံသောတာ်န်ယ််သောမြ�၏ ၁၇% �ာရားိုပြီး�းီ အ�းားစိုး��ာိ 

သော�းင်ယ််သော�ာ သောက်းးလှက််သောဒီ�� ိပြီး��ု�န်ယ််�းားမြ�စိုး်�ညီ်။ (ဇယ်ား ၁ 

တငွ််ကြာက်ညီ််�ါ) စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုး၏ီ ထိနု််းချုး��်�အုား အ�ု်န်ီးချုးင််းနို�ုင််င်ံ�းား

နိုိင််် က်�န််းတငွ််းထိစုိုး�်သောဒီ��းားမြ�စိုး်�ညီ်် ပြီး��ု�န်ယ်် ၉၄% တငွ်် အင််အား

ပြီး��ုင််လှးက််ရားိပုြီး�းီ ထိ�ုပြီး��ု�န်ယ််�းား၏ န်ယ််သောမြ�သောဒီ� ၆၀% (န်ယ််စိုး�်

သောဒီ�အ�းားစိုး�) က်�ု သောတာ်လှနိ််သောရားး အ�ွ���းားက် ချုး��်က်ု�င််ထိား�ညီ်။

 သောတာ်လှနိ််သောရားးအင််အားစိုး� အ�း�ုး�း�ုး ထိနု််းချုး��်ထိား�ညီ်် 

(ဇယ်ား ၁၊ တန််း ၄-၈ က်�ုကြာက်ညီ််�ါ) အင််အားပြီး��ုင််လှးက်် ရားိုသော�ာ 

ပြီး��ု�န်ယ််သော�ါင််း ၁၂၇ ပြီး��ု�န်ယ်် (နို�ုင််င်ံ၏ ၃၉%)ရားိ�ုညီ်။ ��ု်သော�ာ် 

ဤသောန်ရားာသောဒီ��းား�ညီ် ၎င််းတ�ု်၏ ��ွ�စိုးညီ်း တညီ်သောဆုံးာက််�ံ�အရား 

က်�ွမြ�ားမြချုားန်ား�ရုားိုပြီး�းီ �တညူီီ�ညီ်် အ��်ချုး��်� ု �ံ�စိုးံ�းားသောအာက််တငွ်် 

က်ာွမြချုား�ာွးနို�ုင််�ညီ်။ က်�ုယ််��ုင််အ��်ချုး��်ချုွင််် အ�းားဆုံးံ�းရား�ညီ်် 

သောဒီ��းား�ာိ �ံလှငွ််မြ�စိုး် အသောရား�ိ�က််၊ မြ�န််�ာ-တရှုံး�တ် န်ယ််စိုး�်တငွ််

ရားိုသော�ာ ပြီး��ု�န်ယ််သောမြချုာက််ချု�မြ�စိုး်ပြီး�းီ ၎င််းတ�ု်�ညီ် ဝမြ�ညီ်

သော�းွစိုးညီ်းညီညီွွတ်သောရားး�ါတနီိုိင််် ၎င််း၏�ဟုာ�တု်တ�်မြ�စိုး်�ညီ်် 

အ�း�ုး�ား ဒီီ��ုက်သောရားစိုးသီော�းွစိုးညီ်းညီညီွွတ်သောရားးတ�်�သောတာ် တ�ု်၏ 

အ��်ချုး��်�သုောအာက််တငွ််ရားို�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး��ညီ် ၁၉၈၀ ချု�နိုိစိုး်�းားတငွ်် 

မြ��လှ��်ချု��်ညီ်် �စိုး်ချုတ်တ�ုက််ချု�ုက််� ု ရား�်စိုး�သောရားး �သောဘာာတညူီခီျုးက််

အရား ထိ�ုသောဒီ��းားအတငွ််း��ု် ကြိုးက်�ုတင််ချုငွ်််မြ��ချုးက််သောတာင််းချုံမြချုင််း�ရားိ�ု� 

ဝင််ချုငွ်််�ရားသော�။ �ကြာက်ာသော�း�ကီ် ဝမြ�ညီ်သော�းွစိုးညီ်းညီညီွွတ်သောရားး�ါတ�ီ ိ

၎င််း၏ ဝမြ�ညီ်န်ယ််က်ု�ယ််��ုင််အ��်ချုး��်ချုငွ်််သောဒီ��ညီ် စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုး၏ီ 

တရားားဝင််လှ�ှ်း��ုးချုး��်က်�ုင််�၏ု မြ�င််�တငွ််ရားိသုောကြာက်ာင််းနိုငိ််် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ

တငွ်် မြ�စ်ိုး�ာွးလှးက််ရားိုသော�ာ နို�ုင််င်ံသောရားးပြီး��ုက်�ွ�ု�းား�ညီ် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ 

အတငွ််းသောရားးမြ�ဿန်ာ မြ�စိုး်သောကြာက်ာင််း သောမြ�ာချု��်ညီ်။

 အမြချုားပြီး��ု�န်ယ်် ၁၃ ပြီး��ု�န်ယ်် (၄%) �ာိ သောတာ်လှနိ််သောရားး 

အင််အားစိုး��းား၏ ထိနု််းချုး��်�ုသောအာက််တငွ်် ၉၀% ရားို�ညီ်ဟု� ချုန်််�ိန််း

ရား�ညီ်။ ထိ�ုပြီး��ု�န်ယ််�းားအားလှံ�း�ညီ် လှက််ရားိတု�ုက််��ွ�းားတငွ်် �ါဝင််

သော�ာ ပြီး��ု�န်ယ််�းားမြ�စိုး်ပြီး�းီ စိုးစိုး်အ��်စိုး� အသောန်နိုိင််် မြ�င််းထိန််စိုးာွ တ�ုက််ချု�ုက််

ချုံရားပြီး�းီ တ�်�ားထိ�်�ံမြ�ညီ််တင််းရားန်် ��ု်�ဟု�တ် သောထိာက််�ု�်�စိုးစညီ်း

�းား သော�း�ု�်မြချုင််း �မြ��လှ��်နို�ုင််သော�။ အ�းားစိုး��ာိ သောက်ာင််း�နွ််စိုးွာ��ွ�စိုးညီ်း

တညီ်သောဆုံးာက််ထိား�ညီ်် တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားးတ�်�ွ���းား၏ 

စိုး�ီံချုန်််ချုွ�ရားာသောန်ရားာ�းားမြ�စိုး်သော�ာ်လှညီ်း အချုး�ု��ာိ� ူ သောတာ်လှိန််သောရားး

တ�်��ွ��းား�ိ အ�စိုး်ထိသူောထိာင််ထိား�ညီ်် သောန်ရားာ�းားမြ�စိုး်�ညီ်။

ဤပြီး��ု�န်ယ််�းားတငွ်် စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် ၎င််းတ�ု်၏တ�်��ွ��းားအား

ပြီး��ု�ကြိုးက်းီ�းား၏ ဗဟု�ုချုးက််�သောန်ရားာ�းားနိုိင််် အန်ညီ်းင်ယ််သော�ာ တ�်စိုးချုန််း

�းားတငွ်် သောန်ရားာချုးထိားပြီး�းီ  သောထိာက််�ု�်�စိုးစညီ်း�းားအား က်န်််�တ်

��ာဏာမြ�င်််�ာ ရားရားိကု်ာ စိုးစိုး်ဆုံးင််သောရားး�းားက်ု�လှညီ်း �ံ��နိ််မြ��လှ��်

နို�ုင််မြချုင််း �ရားိသုော�။ ဤအသောမြချုစိုးု�က်် စိုးချုန််း�းား�ညီ် ရားံ�န််ရားံချုါ�ာ

သောရားာက််ရားိလုှာတတ်�ညီ်် သောလှယ်ာဉ်း်မြ�င််် ချုးသော�းသော�ာ သောထိာက််�ု�်

�စိုးစညီ်း�းား ��ု်�ဟု�တ် သောက်ာင််း�နွ််စိုးွာ အက်ာအက်ယွ််သော�းထိား

�ညီ်် ကြိုးက်းီ�ား�ညီ်် ယ်ာဉ်း်တန််း�းားအသော�် �ိီချု�ုသောန်ကြာက်ရား�ညီ်။

ထိ�ုယ်ာဉ်း်တန််း�းား�ညီ်လှညီ်း ပြီး��ု�န်ယ််တစိုး်ချု��တိစိုး်ချု���ု် 

မြ�တ်�န််း�ာွးလှာ�ညီ််အချုါတွင်် သော�သောကြာက် �းက််စိုးးီ��ုးားက်�ု

ထိင််ထိင််ရားာိးရားာိး ကြုံက်ံ�သောတ�ွကြာက်ရား�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ တ�်နိုိင်််

�ဆုံး�ုင််သော�ာ စိုး�ီံဝန််ထိ�်း �းားနိုငိ််် လှံ�ခြုံချုံ�သောရားး တ�်��ွ��းား၏ ��ုားစိုး�

ဝင််�းားက်ု� ထိ�ုသောဒီ��းား� ိ သောချု်ထိ�တ်လှာချု�်ကြာက်�ညီ်။ နိုိစိုး်�က်�န််�ီ

အချုးနု််တွင်် ဗဟု�ုအ��်ချုး��်သောရားး ပြီး��ု�ကြိုးက်းီ�းားအား သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ��

�းား� ိ��ု်းယ်လူှ�ုက််နို�ုင််သောချုးရားိ�ုညီ်။

 စိုးစိုး်အ��်စိုး�� ိ တမြ�ညီ်းမြ�ညီ်း ဆုံး�တ်ချုွာလှးက််ရားိပုြီး�းီ 

သောတာ်လှနိ််သောရားးတ�်�ွ���းား�ိ သောက်ာင််း�နွ််စိုးွာ က်ာက်ယွ််နို�ုင််ချု��်ညီ်် 

သောန်ရားာသောဒီ��းား အသောန်မြ�င််် ပြီး��ု�န်ယ်် ၄၈ ပြီး��ု�န်ယ်် (၁၄%) ရားို�ညီ်။

ဤပြီး��ု�န်ယ််�းား�ညီ် နို�ုင််င်ံသောတာ်၏ န်ယ််သောမြ� ၂၁% က်�ု 

လှ�ှ်းခြုံချုံ�ထိားက်ာ အ�းားစိုး��ာိ က်ရားင််၊ က်ချုးင််နိုငိ််် က်ရားင််န်မီြ�ညီ်န်ယ််

�းားတငွ််ရားိုပြီး�းီ ချုးင််း၊ စိုးစိုး်က်�ုင််းနိုငိ််် �သောက်းွ� ိ န်ယ််သောမြ�အချုး�ု�လှညီ်း

�ါဝင််�ညီ်။ ဤသောန်ရားာ�းားတငွ်် အ��်ချုး��်သောရားးအာဏာာလှစိုး်လှ�်� ု

ကြိုးက်းီကြိုးက်းီ�ား�ားရားိုသောန်သော�ာ သောန်ရားာ�းားတငွ်် သောတာ်လှနိ််သောရားး

အ��ွ��းားက် ၎င််းတ�ု်၏လှက််လှ�ိ်း�နီို�ုင််�ကု်�ု တ�ုးချုး��လှာချု�ပ်ြီး�းီ

ထိင််ရားာိး�ညီ်် လှ�ုအ�်ချုးက်် �းားအရား ၎င််းတ�ု်၏ လှထူိ�စိုးီ�ံချုန်််ချုွ��စုိုးန်စိုး်

�းားက်�ုလှညီ်း ��ု��ုအားသောက်ာင််းသောအာင်် သောဆုံးာင််ရားးက််ချု�က်ြာက်�ညီ်။

ထိ�ုသောဒီ�တငွ်် က်းန််ရားိုသော�ာ စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုး ီ တ�်��ွ��းားအသောန်မြ�င််် 

လှ�်း�းားနိုငိ်််ပြီး��ု�ကြိုးက်းီ�းားက်�ု ထိနု််းချုး��်ထိားနို�ုင််သော�ာ်လှညီ်း 

၎င််းတု�်၏ အချုး�ု�တ�်စိုးချုန််း�းားက်�ု ဝ�ုင််းထိားမြချုင််းချုံသောန်ရား�ညီ်။

မြ�စိုး်ရား�်အ�းားစိုး�တငွ်် သောတာ်လှနိ််သောရားးတ�်��ွ��းား�ညီ် ��ု၍ အင််အား

သောက်ာင််းလှာပြီး�းီ ချုက််ချု�စိုးာွတ�ုက််ချု�ုက််ရား�ညီ်် တ�ုက််��ွ�းားအား

ဆုံးင််နို�ွမြချုင််းထိက်် စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုးတီ�်�းားထိံ သောထိာက််�ု�်�စိုးစညီ်း�းား

��ု်သောဆုံးာင််�ကု်�ု က်န်််�တ်က်ာ အချုးနု််သောက်ာင််းက်ု�သောစိုးာင်််၍ စိုးချုန််း�းား

အား ��ု်းယ်ကူြာက်�ညီ်။

၁၆



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

 အင််အားကြိုးက်းီ�ညီ်် တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားးတ�်�းား�ိ

စိုးစိုး်အ��်စိုး�နိုိင််် မြ��လှ��်ထိား�ညီ်် သော�ချုးာ��ုရားိသုော�ာ �စိုး်ချုတ်

တ�ုက််ချု�ုက််�ရုား�်စိုး�သောရားးအား ဆုံးက််လှက််ထိနု််း�ု�်းထိားပြီး�းီ သောက်းးလှက််

န်ယ််သောမြ�အ�းားစိုး�က်�ု ထိနု််းချုး��်ထိား�ညီ်် ပြီး��ု�န်ယ်် ၂၈ ချု� (၉%) 

(အ�းားအားမြ�င််် ရား�ိ်းနိုိင််် ရားချု�ုင််မြ�ညီ်န်ယ််�းား) ရားို�ညီ်။

ဤတ�ုင််းရားင််း�ား သောတာ်လှနိ််သောရားး အ��ွ�အစိုးညီ်း�းား�ညီ်

စိုးစိုး်အ��်စိုး�အား အဓိကု်ပြီး��ု�ကြိုးက်းီ�းားနိုငိ််် လှ�်း�ကြိုးက်းီ�းားတငွ်် �ာွးလှာ

လှ�ု်ရားာိးချုွင််် သော�းထိားပြီး�းီ တချုးနု််တညီ်းတငွ်် ၎င််းတ�ု်၏ ထိနု််းချုး��်�အုား

တမြ�ညီ်းမြ�ညီ်း တ�ုးချုး��က်ာ သောဒီ�ချုံလှထူိ�နိုိင််် ဆုံးက််ဆုံးံသောရားး ��ု��ု

ချု�ုင််�ာလှာသောစိုးရားန်် လှ��်သောဆုံးာင််လှးက််ရားို�ညီ်။ ၎င််းတု�်�ညီ် သောယ်ဘာ�ယ်း

အားမြ�င််် အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရားနိုငိ််် အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားး

အတ�ုင််�င််ချုံသောက်ာင််စိုးတီ�ု်ထိံ� ိ နို�ုင််င်ံသောရားးအရား �းီမြချုားရား�်တညီ်

သော�ာ်လှညီ်း စိုးစိုး်အ��်စိုး�နိုိင််် �းူသော�ါင််းမြချုင််း�မြ���� ၎င််းတ�ု်၏ န်ယ််သောမြ�

သောဒီ��းားထိ�တငွ်် စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ လှံ�ခြုံချုံ�သောရားးတ�်�ွ���းားတညီ်ရားိမုြချုင််းက်ု�

ချုငွ်််�မြ���ါ။ ၎င််းတ�ု်အသောန်နိုိင််် သောထိာင််သော�ါင််း�းားစိုးာွသော�ာ ချု�ချုံ

က်ာက်ယွ််သောရားးတ�်�ွ��ဝင််�းားအား သောလှက််းင််် �င််ကြာက်ားထိားပြီး�းီ 

အချုး�ု�အသောမြချုအသောန်�းားတငွ်် ထိ�ုတ�်��ွ�ဝင််�းားအား တ�်��ုင််းဆုံး�ုင််ရားာ 

အသောထိာက််အ�ံ�်းား သော�းအ�်ထိား�ညီ်။ ဤပြီး��ု�န်ယ််�းားထိ�တငွ်် 

တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားး တ�်အချုးင််းချုးင််း တ�ုက််��ွမြ�စိုး်သောန်�ညီ်် 

ရား�ိ်းမြ�ညီ်န်ယ််� ိ န်ယ််သောမြ��းားလှညီ်း �ါဝင််ပြီး�းီ တချုးနု််တညီ်းတငွ််

စိုးစိုး်အ��်စိုး�တ�်��ွ��းား တ�်ဆုံး�တ်ရားာ န်ယ််သောမြ��းား�ု�် ဝင််သောရားာက််

လှးက််ရားိ�ုညီ်။ အထိးူ�မြ�င််် ရား�ိ်းမြ�ညီ်တ�ုးတက််သောရားး�ါတနီိုိင််် ဝမြ�ညီ်

သော�းွစိုးညီ်းညီညီွွတ်သောရားး �ါတတီ�ု်၏ ၎င််းတ�ု်၏ ထိနု််းချုး��်��ုးားက်�ု

ရား�ိ်းမြ�ညီ်အလှယ််�ု�င််းနိုငိ််် သောတာင််�ု�င််း��ု် တ�ုးချုး��လှးက််ရားိပုြီး�းီ စိုးစိုး်အ��်စိုး� 

အသောန်နိုိင််် လှ�ု်ရားာိး��ုမြ��လှ��်နို�ုင််ရားန်် လှံ�ခြုံချုံ�သောရားးဆုံးု�င််ရားာ ပြီးချု�ု်းသောမြချုာက််�ု

�းားက်�ု  တတု်တဆုံးုတ် န်ညီ်းဗး�ဟုာက်းက်း သောဆုံးာင််ရားးက််လှးက််ရားိ�ုညီ်။

 အမြချုားသော�ာ ပြီး��ု�န်ယ်် ၃၂ ပြီး��ု�န်ယ်် (၁၀%) �ာိ သောတာ်လှနိ််သောရားး

တ�်��ွ��းားအသောန်မြ�င််် န်ယ််သောမြ�အား ထိနု််းချုး��်နို�ုင််ချု�်ပြီး�းီ အ��်ချုး��်သောရားး

စိုးန်စိုး်�းားအား စိုးတင််တညီ်သောထိာင််လှာချု�သ်ော�ာ်လှညီ်း စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ 

တ�ုက််ချု�ုက််�ကု်�ု ဆုံးက််လှက်် ရားင််ဆုံး�ုင််သောန်ရားသော�း�ညီ်။ ဤသောန်ရားာ

�းား�ညီ် စိုးစိုး်က်�ုင််းနိုငိ််် �သောက်းွတ�ုင််းသောဒီ�ကြိုးက်းီ�းားထိ�တငွ်် အ�းားဆုံးံ�း

တညီ်ရားိပုြီး�းီ အာဏာာ�ု�်းရားန််ကြိုးက်�ုး��်း� ု စိုးတင််�ညီ်် အချုးနု််�ိစိုး၍ 

��ွ�စိုးညီ်းထိားက်ာ တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားး အ��ွ��းားနိုိင််် �းူသော�ါင််း

သောဆုံးာင််ရားးက််လှးက််ရားိသုော�ာ သောတာ်လှနိ််သောရားးတ�်�ွ��းားက် ထိနု််းချုး��်

ထိား�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် ဤပြီး��ု�န်ယ််�းားအား ထိနု််းချုး��်

နို�ုင််မြချုင််း ��ု်�ဟု�တ် တ�်အင််အားမြ�ညီ််တင််းမြချုင််းနိုငိ််် အ�နု်််သော�းမြချုင််း

�းားက်�ု   မြ��လှ��်နို�ုင််မြချုင််း �ရားိ�ုမြ�င််် န်ယ််သောမြ�ရားငိ််းလှင််းသောရားး လှ��်င်န််းစိုးဉ်း်

�းားက်�ု က်းယ််က်းယ််မြ�န်််မြ�န််် �ဆုံးင််�မြချုင်် မြ��လှ��်လှးက်် ရားို�ညီ်။

၎င််း�ညီ် ၁၉၆၀ ချု�နိုိစိုး်�းားတငွ်် စိုးတင််၍ တငွ််တငွ််က်းယ််က်းယ််

အ�ံ�းမြ��ချု�သ်ော�ာ န်ညီ်းလှ�်း�းားက်ု� အ�ံ�းမြ�� လှးက််ရားိ�ုညီ်။

ထိ�ုအထိ�တငွ်် သောဒီ�တစိုး်ချု�လှံ�းတငွ်် သောန်ထိ�ုင််�အူားလှံ�းက်�ု

ရားငိ််းလှင််းရားန်် မြ�ညီ်��ူးား အသောမြချုချုးသောန်ထို�င််ရားာ သောန်ရားာ�းားအား 

လှက််န်က််ကြိုးက်းီမြ�င််် �စိုး်ချုတ်မြချုင််း၊ ��ု်�ဟု�တ် သောလှသောကြာက်ာင််း

တ�ုက််ချု�ုက််� ု မြ��လှ��်မြချုင််းတု�်�ါဝင််�ညီ်။ ထိ�ုသောဒီ��းားတငွ်် 

သောတာ်လှနိ််သောရားးတ�်�ွ���းား�ိ သော�းာက််က်းားစိုးန်စိုး်မြ�င််် ဆုံးက််လှက််

လှ�ု်ရားာိးလှးက်် ရားိုသောန်သော�း�ညီ်။ ၎င််းတ�ု်အသောန်မြ�င််် စိုးစိုး်အ��်စိုး�နိုိင််် 

ထိ�ု်တ�ုက််တ�ုက််ချု�ုက််��ုးား� ိ သောဒီ�အား က်ာက်ယွ််သော�းနို�ုင််မြချုင််း�ရားို

�ညီ််အတွက်် စိုးစိုး်အ��်စိုး�တ�်��ွ��းား�ိ အချုါအားသောလှးာ်စိုးာွ သောက်းးရားးာ

�းား��ု် တစိုး်ရားးာဝင််တစိုး်ရားးာထိကွ်် �ာွးသောရားာက််၍ သောန်အ�ု်�းား

အား�းီရှုံးုု��းက််စိုးးီမြချုင််း၊ က်းန််ရားိုသောန်သော�ာမြ�ညီ်��ူးားအား �တ်မြ�တ်

မြချုင််း၊ လှယ််ကွ်င််း�းားတငွ်် သောမြ�မြ�ှ��်�ု�င််း�းား သောထိာင််မြချုင််းနိုငိ််် 

အစိုးားအသော�ာက််နိုငိ််် သော�းွမြ��သောရားးတရုားစုိုးာာန််�းားအား �းက််စိုးးီ�တ်မြ�တ်

မြချုင််း�းားက်ု� မြ��လှ��်လှးက်် ရားို�ညီ်။ ဤတ�ုက််ချု�ုက််��ုးားအရား

စိုးစိုး်အ��်စိုး��ညီ် ထိ�ုသောဒီ��းားတငွ်် ထိနု််းချုး��်�ကု်င််း��ပ်ြီး�းီ အင််အား

�ရားိသုောကြာက်ာင််း မြ��သောန်�ညီ်။

 သောတာ်လှနိ််သောရားးတ�်�ွ���းား ချု�ုင််�ာစိုးာွ ချုး��်က်�ုင််

ထိား�ညီ်် န်ယ််သောမြ��းားအမြ�င်် ပြီး��ု�သော�်သော�းာက််က်းား လှ�ု်ရားာိး�ု

�းားနိုငိ််် သောက်းးလှက််သောဒီ�ရားိ ု အမြချုားသောတာ်လှနိ််သောရားးတ�်�ွ��င်ယ််�းား၏ 

သောန််စိုးဉ်း် တစိုး�ုက််�တ်�တ် လှ�ု်ရားာိး��ုအုား�းားသောကြာက်ာင််် စိုးစိုး်အ��်စိုး�

အသောန်မြ�င််် ထိသုောရားာက််သော�ာ ထိနု််းချုး��်� ု မြ��လှ��်နို�ုင််မြချုင််း �ရားိ�ုညီ််

ပြီး��ု�န်ယ်် ၁၀၉ ချု� (၃၃%) ရားို�ညီ်။ ဤသောန်ရားာတငွ်် အဓိကု်

တ�်��ွ��းား�ာိ အာဏာာ�ု�်းရားန််ကြိုးက်�ုး��်း�သုောန်ာက််��ုင််း ��ွ�စိုးညီ်း

ချု�သ်ော�ာ စိုးစိုး်သောရားးအသောတ�ွအကြုံက်ံ� အန်ညီ်းင်ယ််�ာရားို�ညီ်် သောဒီ�တငွ််း

က်ာက်ယွ််သောရားးတ�်�ွ���းားမြ�စိုး်�ညီ်။ ၎င််းတ�ု်အသောန်မြ�င််် တကု်း�ညီ််

န်ယ််သောမြ� ��ုင််န်က််�းားအား ထိနု််းချုး��်နို�ုင််� ု �ရားိသုော�ာ်လှညီ်း စိုးစိုး်အ��်စိုး�

တ�်��ွ��းားအား ကြိုးက်းီ�ား�ညီ််အချုက််အချု��းား ကြုံက်ံ�သောတ�ွသောစိုးပြီး�းီ

စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် ဆုံးက််လှက််အ�နု်််သော�းရားန််နိုိင််် တညီ်ပြီးင်�ု်�ရုားိုသောစိုးရားန်် 

သောဆုံးာင််ရားးက််နို�ုင််စိုး�ွ်းက်�ု က်န်််�တ်ထိားနိုု�င််ချု��်ညီ်။ တန်ညီ်းဆုံး�ုသော�ာ် 

၎င််းတု�်အသောန်မြ�င််် စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ ထိနု််းချုး��်�ကု်�ု ဆုံးန်််က်းင််ထိားနို�ုင််

သော�ာ်လှညီ်း ၎င််းတ�ု်က်�ုယ််တ�ုင်် ထိနု််းချုး��်�ုမြ��ရားန်် �တတ်စိုး�ွ်း

နို�ုင််သော�းသော�။ နို�ုင််င်ံသောတာ်၏ တရားားရှုံးံ�း�းားနိုငိ််် လှထူိ�စိုးီ�ံချုန်််ချုွ�� ု

ယ်နိုတယ်ား�းားပြီး��ုက်�ွမြချုင််း (လှာ�ညီ််အချုန််းတွင်် သောဆုံးးွသောနိုးွထိား�ညီ်။)

နိုိင်််အတူ ဤသောဒီ��းားတငွ်် စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုး၏ီ အာဏာာစိုးက််�ာိ 

က်န်််�တ်��ုးား ��ု��ုရားိုလှာချု��်ညီ်။ ဤပြီး��ု�န်ယ််အ�းားစိုး��ညီ်

၁၇



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

သောမြ�ဧရားယု်ာအန်ညီ်းင်ယ််�ာရားိသုော�ာ ပြီး��ု�မြ�သောန်ရားာ�းား မြ�စိုး်�ညီ်် 

အတွက်် သောတာ်လှနိ််သောရားးတ�်�ွ���းား လှ�ု်ရားာိး�ညီ်် အစိုးတု်အ��ုင််း

အန်ညီ်းင်ယ််�ာရားိ�ုညီ်မြ�စိုး်သောကြာက်ာင််းက်ု� �တမုြ��ရား�ညီ်။

 သောန်ာက််ဆုံးံ�းအသောန်မြ�င််် စိုးစိုး်အာဏာာရားငိ််�ိ သောက်းးလှက််သောဒီ�

�းား��ု် လှက််လိှ�်း�နီို�ုင််ရားန််နိုငိ််် အဓိကု်ပြီး��ု�ကြိုးက်းီ�းားတငွ်် သောထိာက််�ု�်

�စိုးစညီ်း�းား ��ု်သောဆုံးာင််နို�ုင််ရားန််နိုိင််် ဝင််ထိကွ််ချုွင်််ရားရားိရုားန််အတကွ််

၎င််းတု�်၏ သောလှးာရ်ား�သော�ာ အ�နု်််သောအာက််ရားို သောဒီ�တငွ််း မြ�ညီ်��ူစိုးစိုး်�းား

အသော�် လှံ�းဝ�ိီချု�ု�ညီ်် ပြီး��ု�န်ယ်် ၂၁ ချု� (၆%) ရားို�ညီ်။ ဤမြ�ညီ်��ူစိုးစိုး်

တ�်��ွ��းားတငွ်် ၂၀၀၉ ချု�နိုိစိုး်တငွ်် ��ွ�စိုးညီ်းချု��်ညီ်် လှထူိ�မြ�ညီ်��ူစိုးစိုး်

အင််အားစိုး��းားနိုငိ််် န်ယ််မြချုားသောစိုးာင်််တ�်��ွ��းားအမြ�င်် မြ�ညီ်��ူစိုးစိုး်

အ��ွ�င်ယ််�းား၊ အထိးူရား�တ�်�ွ���းားနိုိင််် အမြချုားအ��ွ��းား�ါဝင််�ညီ်။ 

အချုး�ု�အသောမြချုအသောန်�းားတငွ်် ပြီး��ု��းားတငွ််လှညီ်း စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုး၏ီ 

ဝန််ထိ�်း�းားအား မြ�ညီ်��ူစိုးစိုး်�းား� ိ လှံ�ခြုံချုံ�သောရားးယ်သူော�းရား�မြ�င်််

၎င််းတု�်အား ဧညီ််�ညီ်အမြ�စိုး်�ာ ဆုံးက််ဆုံးံကြာက်�ညီ်။ အမြချုား

သောန်ရားာသောဒီ��းားတငွ်် သောဒီ�တငွ််း မြ�ညီ်��ူစိုးစိုး်တ�်�ွ���းားအသောန်မြ�င််် 

စိုးးီ�ာွးသောရားးလှ��်က်ကွ်် ရားရားိနုို�ုင််ရားန််အတကွ််�ာ စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏

အ�နု်််သောအာက််တွင်် လှ�ု်ရားာိးကြာက်�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် 

အာဏာာ�ု�်းရားန်် ကြိုးက်�ုး��်း�သုောန်ာက််��ုင််း ဤအ��ွ��းားအသော�် လှ�ှ်း��ုး

ချုး��်က်�ုင််နို�ုင််� ု သောလှးာက််းလှာပြီး�းီ ၎င််းတု�်အား တရားား�ဝင််

လှ��်င်န််း�းားက်�ု က်န်််�တ်��ုရားိ ုတ�ုးချုး��လှ��်က်�ုင််ချုငွ််် သော�းထိား�ညီ်။၂၁

 ခြုံချုံ�င်ံ��ံ�း��်ရား�ညီ်ဆုံးု��ါက် သောတာ်လှနိ််သောရားး အင််အားစိုး��းားနိုိင်််

အ��ွ�အစိုးညီ်း�းား�ညီ် လှက််ရားိတုငွ်် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ န်ယ််သောမြ�သောဒီ�

အ�းားစိုး�နိုိင််် မြ�ညီ်�လူှထူိ�အ�းားစိုး�အသော�် အ�နိ််တက်ယ််အာဏာာ 

(လှက််သောတ�ွအာဏာာ) ရားို��ူးားမြ�စိုး်�ညီ်။

စ်စ်းအပု်းစ်အုတော်နိနှှင့်း် တော်��ညှ်းး�ပ်းတွည်းး�နိး မှုဖြဖွဲ့စ်းနှိုင့်းသီးည်းး်အတော်ဖြချုအတော်နိတွငွ့်း 

တော်�်ကျး�ှတိော်နိ�ှိတော်ကြာကျ်င့်း� သီးသိီး်သီးည်းး် တော်ဖွဲ့်းညွနှိး�ချုျကျးမှုျ်� �ှိသီးည်းး။

စ်စ်းသီးည်းးတော်သီးဆုံးံ�ုမှု၊ု ကျျရှုံးံ�ုမှုနုှှင့်း် တွပ်းတော်ဖြပ်�မှုျ်� ပ်ိုမှုိုတွို�ဖြမှုှင့််းလှ်ခြိပ်း�

၎င့်း�အတော်နိနှငှ့်း် ထတိော်�်ကျးသီးည်း်း လှသူီးစ်းစ်တုော်ဆုံး်င့်း�မှု ုဖြပ်�လှပု်းနှိုင့်းဖြချုင့်း� မှု�ှိပ်ါ။

၁၈



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

 နို�ုင််င်ံသောတာ်အား ထိသုောရားာက််သော�ာ ထိနု််းချုး��်�ုမြ��လှ��်နို�ုင််�ညီ်ဟု� ဆုံး�ုရားာတငွ်် ဒီ�တယု်လှ�ုအ�်ချုးက််�ာိ အစိုး�ုးရား ယ်နိုတယ်ား �းားအား စိုး�ီံ

အ��်ချုး��်နို�ုင််စိုး�ွ်း�င််မြ�စိုး်�ညီ်။ ဤအချုန််းတွင်် �ထိ�ဦးးစိုးာွ နို�ုင််င်ံသောတာ်အသောရားးက်စုိုးစ�းားအား စိုး�ီံနို�ုင််စိုး�ွ်းက်�ု သော�ာ်မြ�နို�ုင််ရားန််အတကွ်် ယ်ချုင််က် 

မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ ဗဟု�ုအစိုး�ုးရား� ိ စိုး�ီံအ��်ချုး��်ချု��်ညီ်် အဓိကု် အစိုး�ုးရားယ်နိုတယ်ား�းားအား စိုးစိုး်အ��်စိုး�� ိ စိုး�ီံအ��်ချုး��်နို�ုင််�နုိုိင််် ထိသုောရားာက််�ရုားိုမြချုင််းအသော�် 

�ံ�း��် ထိား�ညီ်။ ဤအချုန််း၏ ဒီ�တယု်��ုင််းတငွ်် သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ��အစိုးညီ်း�းား� ိ အ��်ချုး��်�နုိုိင််် လှ�ူသုောရားးဝန််သောဆုံးာင််��ုးား သော�းအ�်မြချုင််း

စိုးန်စိုး်�းားက်�ု ခြုံချုံ�င်ံ�သော�ာ်မြ�ထိား�ညီ်။ ထိ�ုသောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ��အစိုးညီ်း�းားတငွ်် နိုိစိုး်သော�ါင််း�းားစိုးာွ တညီ်ရားိုလှာ�ညီ်် တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ��

အစိုးညီ်း�းား၏ စိုးန်စိုး်�းားနိုိင််် အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရား၏ အ��်ချုး��်� ု အာဏာာသောအာက််တငွ််ရားို�ညီ်် အ�စိုး်သော�်သော�ါက််လှာသော�ာ မြ�ည်ီ��ူ

စိုး�ီံချုန်််ချုွ�သောရားးဌာာန်�းား �ါဝင််�ညီ်။

 စိုးစိုး်အ��်စိုး�� ိ လှံ�ခြုံချုံ�သောရားးအရား ဆုံးက််လှက််တညီ်ရားိသုောန်သော�ာ သောန်ရားာသောဒီ��းားတငွ််�င်် ၎င််း၏ စိုး�ီံအ��်ချုး��်�စုိုးန်စိုး်�ာိ �းက််စိုးးီလှးက််ရားိ�ုညီ်။ 

တရားားရှုံးံ�း�းား၊ ဝင််သောင်ခွျုွန််စိုးန်စိုး်၊ အသောထိသွောထိအွ��်ချုး��်သောရားးနိုငိ််် လှ�ူသုောရားးရားာဝန််သောဆုံးာင််� ုအသောမြချုချုံ အသောဆုံးာက််အအံ��းား�ညီ် ဆုံးနိုဒမြ�မြချုင််း၊ လှ�ူဝုန််ထိ�်း

��တု်�းား၊ လှ�ူသုောရားးအရားမြ�စိုး်ဒီဏာ်သော�းရားန်် လှံု�သောဆုံးာ်��ုးား၊ ��တု်သော�ာိက််မြချုင််း�းားနိုငိ််် လှက််န်က််က်�ုင််သောတာ်လှနိ််��ုးားအ�ါအဝင််

�ညီာရားငိ််�းားနိုငိ််် မြ�ညီ်�လူှထူိ�၏ �းူသော�ါင််း �ါဝင််��ုရားိမုြချုင််းသောကြာက်ာင််် အ��်ချုး��်သောရားးယ်နိုတရားား�ာိ လှံ�းဝန်ီး�ါးရား�်တန်််လှးက််ရားိ�ုညီ်။ အာဏာာ�ု�်းရားန််

ကြိုးက်�ုး��်း� ု အသောစိုးာ��ုင််း ရားက််�တတ�တ်�းားအတငွ််း ���ုင််းတငွ််�ညီ်် အာဏာာ�ဆီုံးန််သောရားးလှ�ု်ရားာိး� ု (CDM)တငွ်် လှ�ူဝုန််ထိ�်း ၄၀၀,၀၀၀

သောက်းာ်� ိ ထိ�ု��တု်တငွ်် အချုးနု််အက်န်််အ�တ်�ရားို �ါဝင််လှာမြချုင််းက် နို�ုင််င်ံသောတာ်အတငွ််း ဗး�ရှုံး�ုက်သောရားစိုးစီိုးန်စိုး်အား ထိသုောရားာက််စိုးာွ �ယ််ရားာိး�စိုး်နို�ုင််

ချု�်�ညီ်။ ဘာဏာ်လှ��်င်န််း�းား လှံ�းဝရား�်တန်််�ွားချု�ပ်ြီး�းီ နို�ုင််င်ံတဝ�ိ်းရားို ပြီး��ု�န်ယ််အဆုံးင်််ရှုံးံ�း�းား�ာိ လှံ�းဝလှညီ်�တ်မြချုင််း �ရားိသုောတာ�်� �တု်��ု်းမြချုင််း 

��ု်�ဟု�တ် စိုးစိုး်အ��်စိုး�တ�်��ွ��းား�ိ အသောမြချုစိုး�ုက််စိုးချုန််းအမြ�စိုး် အ�ံ�းမြ��ရားန်် ��ု်းယ်မူြချုင််း�းား မြ��လှ��်ချု��်ညီ်။ ဤအသောမြချုအသောန်က် တ�ုးမြ�င်််လှာ�ညီ်် 

အစိုးအီစိုးဉ်း်က်းသော�ာ ချု�ချုံသောတာ်လှနိ််�ု�းားနိုငိ််် မြ�ညီ်��ူးား၏ ဆုံးန်််က်းင််��ုးားက် စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် �အ��်ချုး��်နို�ုင််ရားန်် မြ��လှ��်ထိားနို�ုင််သောကြာက်ာင််း

မြ�ယ်�ဒီ်တစိုး်ချု�မြ�စိုး်�ညီ်။

 စိုး�ီံအ��်ချုး��်သောရားးအား စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ချုးဉ်း်းက်�်�နု်ညီ်းလှ�်း�ာိ စိုးစိုး်အ��်ချုး��်သောရားးအား သောတာ်လှနိ််��န််က်န််ပြီး�းီ ၎င််း၏ ရား�်တညီ်�ကု်�ု

ပြီးချု�ု်းသောမြချုာက််လှာသော�ာ �ညီ်��ူက်�ု�ဆုံး�ု ��တ်�င််ရားငိ််းလှင််းမြချုင််း မြ�စိုး်�ညီ်။၂၂ အရားညီ်အသော�းွ မြ�ညီ််��ီ ု �ရားိသုော�ာ စိုးစိုး်တ�်သောန်ာက််ချုံရားိ�ု�ူးားနိုငိ််် 

တ�်တငွ််းတာဝန််ထိ�်းသောဆုံးာင််သောန်�ညီ်် စိုးစိုး်�ား�းား�ညီ်�င််လှ်င်် အသောရားး�ါ�ညီ်် အစိုး�ုးရားသောချုါင််းသောဆုံးာင််ရားာထိးူနိုိင််် စိုး�ီံအ��်ချုး��်သောရားးရားာထိးူ�းားအား 

အလှညိီ််က်း တာဝန််ယ်ထူိ�်းသောဆုံးာင်် သောန်ကြာက်�ညီ်။  ဥ��ာအားမြ�င််် ဗဟု�ုဘာဏာ်က်�ု ကြာက်ညီ််�ါက် ထိသုောရားာက််�၊ု အရားညီ်အချုးင််းမြ�ညီ််�သီော�ာ အ��်ချုး��်

စိုး�ီံ� ု��ု်�ဟု�တ် က်ွ�်းက်းင််သော�ာဝန််သောဆုံးာင််�သုော�းမြချုင််း�းားက်ု� �သောတ�ွရား�ါ။ အစိုး�ုးရားဌာာန် အားလှံ�းနိုိင််် ညီှနုိုုုင််းသောဆုံးာင််ရားးက်် ရားသော�ာ အသောထိသွောထိစွိုး�ီံ

အ��်ချုး��်သောရားးဌာာန် (GAD) �ညီ်လှညီ်း စိုးစိုး်အရားာရားိတုစိုး်ဦးး၏ ထိနု််းချုး��်�သုောအာက််�ု�် မြ�န််လှညီ်ထိညီ််�ငွ််းချုံရား�ညီ်။၂၃

 ဤ��ု် နို�ုင််င်ံ၏ ယ်နိုတယ်ား�းားအား စိုးစိုး်�ံ�စိုးံ�ွင််းမြချုင််း�ညီ် စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် ဝန််သောဆုံးာင််�သုော�းနို�ုင််သော�ာ ��ု်�ဟု�တ် ဥ�သောဒီနိုငိ်််အ�နု်််

အာဏာာက်�ု ထိနု််း�ု�်းထိားနို�ုင််�ညီ််  အစိုး�ုးရားတစိုး်ရား�် �ဟု�တ်�� အဓိ�မ��ု်းယ်�ူညီ််  တ�်�ွ��တစိုး်ချု� �ံ�စိုးံ �ာမြ�စိုး်�ညီ်။

 ရားလှာဒီ်အသောန်မြ�င််် စိုးစိုး်အ��်စိုး��ညီ် ၎င််းတ�ု်၏ လှံ�ခြုံချုံ�သောရားးတ�်�ွ���းားတညီ်ရားိရုားာ အဓိကု် သောန်ရားာသောဒီ��းားတငွ််လှညီ်း လှံ�းဝပြီး��ုလှ��ညီ်် 

အ��်ချုး��်သောရားးစိုးန်စိုး်တစိုး်ချု�က်�ု�ာ သော�်သော�ါက််လှာသောစိုး�ညီ်။

အစ်ို��ယနှတယ်�မှုျ်�အ်� စ်းမှုံအပု်းချုျ�ပ်းဖြချုင့်း�

စ်စ်းအပု်းစ်၏ု ခြိပ်�ိကျျပ်ျကျးစ်း�လှျကျး�ှတိော်သီး် အပု်းချုျ�ပ်းမှုစု်မွှုး��ည်းး

၁၉



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

Photo -The Irrawaddy Photo -Myanmar NOW

 စိုးစိုး်အ��်စိုး��ညီ် �ညီာသောရားးနိုိင််် က်းန််း�ာသောရားးက်ဏ္ဍ�းားက်ု�လှညီ်း ပြီး��ုလှ�သောစိုးချု�ပ်ြီး�းီ ထိ�ုက်ဏ္ဍနိုစိိုး်ရား�်လှံ�း�ာိ လှနွ််ချု�်�ညီ်် ဆုံးယ််စိုး�နိုိစိုး်က် 

မြ�ညီ်�လူှထူိ�နိုိင််် နို�ုင််င်ံတက်ာရားံ�ံ�သောင်�ွးား� ိ အဓိကု် ရားင််းနိုိီးမြ�ှ��်နိုိံ�ုမြ��လှ��်ချု�သ်ော�ာ က်ဏ္ဍ�းား မြ�စိုး်�ညီ်။ “စိုးစိုး်က်ွန််�ညီာသောရားး”အား

��တု်သော�ာိက််ရားန်် လှံ�ုသောဆုံးာ်�ု�းား က်းယ််က်းယ််မြ�န်််မြ�န််် မြ�စိုး်�ာွးချု�ပ်ြီး�းီ ဆုံးရားာ၊ဆုံးရားာ� ၁၀၀,၀၀၀ သောက်းာ်၏ အာဏာာ�ဆီုံးန််သောရားးလှ�ု်ရားာိး�နုိုိင််် 

သောက်းာင််း�းား၏ အန်ီးဝန််းက်းင််တငွ်် မြ�င််းထိန််�ညီ်် လှံ�ခြုံချုံ�သောရားး ပြီးချု�ု်းသောမြချုာက််��ုးား ရားိုလှာ�မြ�င််် သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ���းား၏ ထိနု််းချုး��်�မုြ�င််�တငွ််

ရားိုသော�ာ သောန်ရားာသောဒီ��းား� ိသောက်းာင််းသောန်အရားးယ််က်သောလှး သောက်းာင််းအ�်နိုိံ� ုရားာချု�ုင််နိုုန််း�ိာ ၅၀% ဝန််းက်းင််�ာရားိပုြီး�းီ အာဏာာ�ု�်းရားန်် ကြိုးက်�ုး��်း�ပုြီး�းီ 

သောန်ာက််တစိုး်နိုစိိုး်တငွ်် သောက်းာင််းအ�်နံိို� ု ရားာချု�ုင််နိုုန််း�ိာ ၁၀% ချုန်််အထို က်းဆုံးင််းချု��်ညီ်။ ဤ��ု်သောက်းာင််းအ�်နိုိံ� ု တ�ုးမြ�ှင်််လှာမြချုင််း�ာိ ��ုားစိုး�

အ�းားစိုး�� ိ ၎င််းတ�ု်၏ က်သောလှး�းားအား သောက်းာင််းမြ�င််�တငွ်် အချုးနု််အက်န်််အ�တ်�ရားို ဆုံးက််လှက်် ထိားရားိရုားန်် �တတ်နို�ုင််သောတာ�်ညီ််အတွက််

မြ�စိုး်နို�ုင််သော�ာ်လှညီ်း �ညီာသောရားးဆုံးု�င််ရားာ က်ွ�်းက်းင််��ူးားက် အ�နိ််တက်ယ်် သောက်းာင််းတက််သောရားာက််��ုာိ အလှနွ််�င််န်ညီ်း�ါးသောန်သော�း�ညီ်ဟု�

ဆုံး�ု�ညီ်။၂၄ လှံ�ခြုံချုံ�သောရားးဆုံးု�င််ရားာ က်စုိုးစရား�်�းားတငွ်် စိုးစိုး်�ား�းား�၂ိ၅ သောက်းာင််းအသောဆုံးာက််အအံ��းားအား စိုးစိုး်တ�်အသောဆုံးာက််အဦးး�းားက်��်�ု်

အ�ံ�းမြ��မြချုင််း အမြ�င်် နိုိစိုး်�က််အ��ွ��းား�ိ အမြ�န််အလှနိ်် အမြ�စိုး်��ု်လှးက််ရုိား�ညီ်် ဗံ�းသော�ာက််ချုွ�မြချုင််းတု�်မြ�စိုး်�ညီ်။၂၆ ဤအသောမြချုအသောန်�းား�ညီ် နို�ုင််င်ံ၏ 

တက်က��ုလှ်သောက်းာင််း�းား အသော�်လှညီ်း ကြိုးက်းီ�ား�ညီ်် �းက််စိုးးီဆုံးံ�းရှုံးံးု��ုးား မြ�စိုး်သော�်သောစိုးပြီး�းီ သောက်းာင််းအ�းားစိုး��ာိ �တု်��ု်းထိားမြချုင််း ��ု်�ဟု�တ် 

ဆုံးရားာနိုိင််် သောက်းာင််း�ား�ရားိမုြချုင််းတု�်က်�ု မြ�စိုး်သောစိုး�ညီ်။ 

 က်းန််း�ာသောရားးက်ဏ္ဍတငွ််လှညီ်း ကြိုးက်းီ�ား�ညီ်် �းက််စိုးးီဆုံးံ�းရှုံးံးု�ကု်�ု ရားင််ဆုံး�ုင််ကြုံက်ံ�သောတ�ွချု�်ရား�ညီ်။ က်းန််း�ာသောရားးဝန််ထိ�်း အားလှံ�း၏

၇၀% �ာိ အာဏာာ�ဆီုံးန််သောရားးလှ�ု်ရားာိး�တုငွ်် �ါဝင််ချု�ပ်ြီး�းီ ��တု်သော�ာိက််ချု�က်ြာက်�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ တ�်��ွ��းား�ညီ် ဆုံးရားာဝန််�းား၊

�နူ်ာမြ���းားနိုငိ််် အမြချုား က်းန််း�ာသောရားးလှ��်�ား�းားအား အကြာက်�်း�က််ပြီး��ုချုငွ််းရားာတငွ်် �စိုး်�တိ်ထိားချု�က်ြာက်�ညီ်။ ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဇန််န်ဝါရားီလှအထိ ု

က်းန််း�ာသောရားး လှ��်�ားသော�ါင််း ၃၀ ဦးး အ�တ်ချုံချု�်ရားပြီး�းီ ၂၈၆ ဦးး (ဆုံးရားာဝန်် ၁၄၀ ဦးး အ�ါအဝင််) ��်းဆုံးးီချုံချု�်ရားက်ာ ၈၉ ဦးး�ာိ ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဧပြီး�လီှ

အထို သောထိာင််�ငွ််းအက်းဉ်း်းချုး ချုံရားလှးက််ရားိ�ုညီ်။၂၇ အသောရားအတကွ််��ရုားသော�ာ က်းန််း�ာသောရားးလှ��်�ား�းား�ာိ ��တု်သော�ာိက််မြချုင််းအား ဆုံးက််လှက်် 

လှ��်သောဆုံးာင််မြချုင််း၊ သောတာ်လှနိ််သောရားးအ��ွ�အစိုးညီ်း�းားနိုငိ််် ဆုံးက််နိုွယ််�ညီ်် က်းန််း�ာသောရားးဌာာန်�းားတငွ်် ဝင််သောရားာက်် အလှ��်လှ��်မြချုင််း ��ု်�ဟု�တ် 

လှက််န်က််က်�ုင််သောတာ်လှနိ််သောရားး အ��ွ��းားတငွ်် �ါဝင််မြချုင််း�းား လှ��်သောဆုံးာင််လှာကြာက်�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ က်�ုဗစိုး်-၁၉ သောရားာဂ္ဂါ က်ာက်ယွ််တားဆုံးးီသောရားး

နိုိင်််�တ်�က််၍ ဆုံး�ုးရားးား�ညီ်် တာဝန််�းက််က်ကွ််��ုညီ် သောဒီ�တငွ််း သောရားာဂ္ဂါက်းူစိုးက််�းံ�နိုိံ်�ုအသော�်�းားစိုးာွ�က််သောရားာက််�ရုားိုပြီး�းီ အမြချုားလှထူိ�

က်းန််း�ာသောရားးဆုံးု�င််ရားာ က်�်သောဘား�းား အသော�်တငွ်် ဆုံး�ုးရားးားစိုးာွ�က််သောရားာက််�ရုားိုသောစိုး�ညီ်။ ဥ��ာအားမြ�င််် သောဆုံးးယ်ဉ်း်�ါး င်ကိ််�းားသောရားာဂ္ဂါ က်းူစိုးက််�းံ�နိုိံ်�ု

အား ��ု��ုတ�ုးမြ�ှင်််လှာသောစိုးပြီး�းီ က်�့ာတစိုး်ဝ�ိ်း င်ကိ််�းားက်းူစိုးက််�းံ�နိုိံ်�ုအသော�် ဂ္ဂယ်က််ရှုံးု�က််သောစိုးနို�ုင််�ညီ်။

ကျျနိး�မှု်တော်��နှငှ့်း် ပ်ည်း်တော်�� ဝနိးတော်ဆုံး်င့်းမှုတုော်ပ်�ဖြချုင့်း�

 အာဏာာ�ု�်းရားန််ကြိုးက်�ုး��်း��ုတ�ုင််� ီ  သောက်းးရားးာအ��်စိုး�နိုိင်််ရား�်က်ကွ််အဆုံးင်််တငွ်် ၎င််းတ�ု်၏ လှ�ူအု��ုင််းအဝ�ုင််း�းား� ိ တ�ုက််ရှုံး�ုက််

�ဟု�တ်သော�ာ တစိုး်ဆုံးင်််ချုံန်ညီ်းမြ�င််် သောရားးးသောက်ာက််ချုံချု�ရ်ား�ညီ်် အ��်ချုး��်သောရားး��ိး�းား�ညီ် ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး် သော�သော�ာ်ဝါရားလီှ ၁ ရားက််သောန်် သောန်ာက််��ုင််းတငွ််

တော်ကျျ��ာ် အဆုံးင့်း် စ်းမှုံအပု်းချုျ�ပ်းတော်��

၂၀



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

နို�ုင််င်ံတဝ�ိ်း၌ နိုတု်ထိကွ််ချု�က်ြာက်�ညီ်။ စိုးစိုး်အာဏာာရားိင််�ညီ် သောဒီ�ချုံအ��်ချုး��်သောရားး��ိး အ�စိုး်�းားက်ု� ချုန်််အ�်ချု�်ပြီး�းီ ၎င််းတ�ု်�ိာ ယ်ချုင််စိုးစိုး်�ား

သောဟုာင််း�းား၊ စိုးစိုး်တ�်လှက််သောဝချုံ နို�ုင််င်ံသောရားး�ါတ၏ီ အ��ွ�ဝင််�းား၊ သောဒီ�ချုံစိုးးီ�ာွးသောရားးချုရှုံးု�န်�ီးားနိုငိ််် အ��်ချုး��်သောရားးအား အားမြ�ညီ််ရားာတငွ်် အ�ံ�းဝင််

နို�ုင််�ညီ်ဟု� ယ်ဆူုံးရားသော�ာ ရားာဇဝတ်အက်းဉ်း်း�ား သောဟုာင််း�းား �ါဝင််�ည်ီ။ ��ု်သော�ာ်လှညီ်း ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး် သော�လှ� ိစိုးတင််၍ ဤစိုးစိုး်အ��်စိုး��ိ ချုန်််အ�်

ထိား��ူးားအား လှ�ူသုောရားးမြ�စိုး်ဒီဏာ်သော�းရားန််လှု�်ရားာိး��ုးားနိုငိ််် ရားက််စိုးက််ယ်�တ်�ာ��ုးား မြ�င််းထိန််လှာ�ညီ်နိုငိ်််အ�် သောဒီ�ချုံ လှ�ူအု��ုင််းအဝ�ုင််း� ိ

ချု�ချုံက်ာက်ယွ််သောရားးတ�်�ွ���းားအား စိုးတင််�ွ��စိုးညီ်းပြီး�းီသောန်ာက်် တ�ုက််ချု�ုက််�တ်မြ�တ်� ု မြ��လှ��်မြချုင််း�းားမြ�င််် အလှ��်�နိိုုတ်ထိကွ််ရားန်် �အုားသော�းမြချုင််း

ချုံချု�်ရား�ညီ်။ အစိုး�ုးရားယ်နိုတယ်ား�းားတငွ်် သောဒီ�ချုံအ��်ချုး��်သောရားး အ��ွ��းားအသောန်မြ�င််် အချုွန််အချုသောက်ာက််ချုံမြချုင််း၊ တရားား�်တ�ရုားရားိရုားန်် သောဆုံးာင််ရားးက််မြချုင််း၊ 

နို�ုင််င်ံသောတာ်၏ ယ်နိုတရားား�းားတငွ်် ညီှနုိုုုင််းသောဆုံးာင််ရားးက််သော�းမြချုင််းစိုး�ညီ်် အဓိကု်က်ဏ္ဍတငွ််�ါဝင််သောန်�ကု်�ု ကြာက်ညီ််မြချုင််းမြ�င််် ဤသောမြ�ာင််းလှ���ုးား�ညီ် 

စိုးစိုး်အ��်စိုး�အား နို�ုင််င်ံတဝ�ိ်းရားို န်ယ််သောမြ�အ�းားအမြ�ား� ိ သောဒီ�ချုံလှ�ူအု��ုင််းအဝ�ုင််း�းားထိံ�ု�် လှက််လှ�ိ်း�နီို�ုင််မြချုင််း က်�ု က်န်််�တ်လှ�ုက််�ညီ်။

ဤအချုးက််က် စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် မြ�ညီ်�အူသော�် အာဏာာလှ�ှ်းခြုံချုံ�� ု ရားရားိနုို�ုင််ရားန််အတကွ်် ကြိုးက်�ုး��်းရားာတငွ်် အကြာက်�်း�က််��ုးားအား ��ု��ု

အ�ိီမြ��လှာသောစိုး�ညီ်။ 

 မြ�န််�ာမြ�ညီ်��ူးား� ိစိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ ဘာဏ္ဍာတ�ုက််ထိ��ု�် အချုွန််အချုနိုိင််် က်း�င်််သောင်�ွးား သော�း�ငွ််းရားန်် တစိုး�တသောဝး တညီ်း မြင်င််းဆုံးန််မြချုင််းက်

 တ�ုင််းမြ�ည်ီဘာဏ္ဍာသောင်ကွ်�ု ၃၀% အထို က်းဆုံးင််းသောစိုး�ညီ်။ ထိ�ုအထိ�တငွ်် အလှနွ််အ�င််း သောင်သွောကြာက်း သော�ာင််း��ွကု်�ု ထိညီ််တကွ််ထိားမြချုင််း �ရားိ�ုါ။၂၈

ဤအသောမြချုအသောန်�ညီ် အစိုးအီစိုးဉ်း်တက်း ဆုံးန်််က်းင််��တု်သော�ာိက််မြချုင််းနိုငိ််် စိုးစိုး်အ��်စိုး�နိုိင််် ၎င််း၏ စိုးစိုး်ဆုံးင််သောရားး�းားအား သောင်သွောကြာက်း�ံ�်�ုးသော�းရားန််

�လှ�ုလှားမြချုင််းတု�်သောကြာက်ာင််် မြ�စိုး်သော�်လှာ�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�အား သော�းအ�်�ညီ်် အချုွန််��ာဏာ�ာိ လှံ�းဝက်းဆုံးင််းချု�မ်ြချုင််း�ာိ သောန်ရားာအနိုိံ်မြ�စိုး်�ာွးလှးက််

ရားို�ညီ်် အချုွန််သော�းရားန်် ဆုံးန်််က်းင်် ��တု်သော�ာိက််မြချုင််း၏ ရားလှာဒီ်တစိုး်ချု�မြ�စိုး်ပြီး�းီ ၎င််းအား �းားစိုးာွသော�ာစိုးးီ�ာွးသောရားးအ��်စိုး��းား� ိ ��တု်သော�ာိက််မြချုင််း

တငွ်် �ါဝင််ကြာက်�ညီ်။၂၉ ထိ�ု်အမြ�င်် ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် အစိုး��ုင််း�ံ�းလှတငွ်် စိုး�ီာွးသောရားးလှ��်င်န််း�းား၏ ၆၉% �ညီ် စိုးစိုး်အ��်စိုး�အား အချုွန််သော�းသောဆုံးာင််မြချုင််း

�ရားိသုောကြာက်ာင််း တင််မြ�ချု��်ညီ်။၃၀ အု�်သောထိာင််စိုး�အ�းားအမြ�ားနိုငိ််် စိုးးီ�ာွးသောရားးလှ��်င်န််းင်ယ််�းား� ိလှ်�်စိုးစိုး်�တီာချုွန်် �သောဆုံးာင််�ညီ််အတွက်် စိုးစိုး်အ��်စိုး�

အသောန်မြ�င််် ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး်အတငွ််းတငွ််�င်် တ�ုင််းမြ�ညီ်ဘာဏ္ဍာသောင် ွအသော�ရားကု်န်် သောဒီ်လှာ ၁ ဘာလီှယီ်ံသောက်းာ် ဆုံးံ�းရှုံးံးု� ုရားိုသောစိုးချု��်ညီ်။၃၁  ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဇွန််လှ

အထိ ု လှ်�်စိုးစိုး်�တီာချုွန််သောက်ာက််ချုံရားရားိ�ု ု ��ာဏာ�ာိ အာဏာာ�ု�်း� ု �တ�ုင််�ကီ်ာလှ�းားနိုငိ််် ယ်ဉိ်း်လှ်င်် ၃၀ � ိ ၄၀ ရားာချု�ုင််နိုုန််းအထိ ု က်းဆုံးင််း

ချု�်�ညီ်။၃၂ တင််မြ�ချုးက််�းားအရား စိုးစိုး်အ��်စိုး�တ�်��ွ��းား�ညီ် အု�်သောထိာင််စိုး��းားနိုိင််် စိုးးီ�ာွးသောရားးလှ��်င်န််း�းားထိံ� ိ အချုွန််သောင်အွား အတင််းအကြာက်�် 

သောက်ာက််ချုံရားန်် လှ်�်စိုးစိုး်�တီာချုွန််သောက်ာက််ချုံ��ူးားနိုငိ််် အတတူက် ွလှ�ုက််�ါ�ညီ်် မြ�စိုး်ရား�်�းားရားိ�ုညီ်။၃၃

အချုနွိးအချု တော်ကျ်ကျးချုံဖြချုင့်း�

 မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ ယ်ချုင််က် အာဏာာရားငိ််�းား က်��်�ု်�င်် စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုး၏ီ အဆုံး�ုးရားးားဆုံးံ�းက်းဆုံးံ�း� ု အချုး�ု��ာိ စိုးးီ�ာွးသောရားး နိုိင််် က်းူ�န််း

သောရားာင််းဝယ််� ု က်ဏ္ဍအား စိုး�ီံချုန်််ချုွ�မြချုင််းတု�် မြ�စိုး်�ညီ်။ အာဏာာ�ု�်းရားန်် ကြိုးက်ု�း��်း�ညီ််အချုးနု််� ိ စိုးတင််၍ နို�ုင််င်ံတက်ာ စိုးးီ�ာွးသောရားးလှ��်င်န််း�းား 

အားလှံ�း�ညီ် ၎င််းတ�ု်၏ ရားင််းနိုိီးမြ�ှ��်နိုိံ�ု�းားအား ရား�်တန်််မြချုင််း ��ု်�ဟု�တ် ရှုံး��်��ု်းမြချုင််း�းားက်ု� မြ��လှ��်လှာချု��်ညီ်။၃၄ အသောကြာက်ာင််း�ာိ စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ 

ရားက််စိုးက််ယ်�တ်�ာ�အုား �အူရား ဆုံးန်််က်းင််မြချုင််းနိုငိ််် နို�ုင််င်ံသောရားးနိုငိ်််စိုး�ီာွးသောရားး �တညီ်ပြီးင်�ု်��ုးားသောကြာက်ာင််် မြ�စိုး်�ညီ်။ နို�ုင််င်ံမြချုားသောင်�ွးား မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ� ိ

စိုးးီထိကွ််သောန်�ကု်�ု တားဆုံးီးနို�ုင််ရားန််အတကွ်် စိုးစိုး်အ��်စိုး�� ိ ချုး�တိ်သော�ာ စိုးညီ်း�းဉ်း်းစိုးညီ်းက်�်း�းားနိုငိ််် �ဝူါဒီ�းားသောကြာက်ာင််် စိုးးီ�ာွးသောရားး တညီ်ပြီးင်�ု်�ု

ရားိုသောစိုးရားန်် ��ု်�ဟု�တ် စိုးးီ�ာွးသောရားးလှ��်င်န််း�းား ဆုံးက််လှက််လှညီ်�တ်ရားန်် �မြ�စိုး်နို�ုင််သောတာသ်ော�။၃၅  ဤအသောမြချုအသောန်�ညီ် �ွံ�ပြီး��ုးတ�ုးတက််�နုိုိင််် 

�တ်�က််၍ နို�ုင််င်ံ၏ သော�်ာ်�နိ််းချုးက််အသော�် မြ�င််းထိန််�ညီ်် ရှုံး�ုက််ချုတ်� ုမြ�စိုး်သောစိုး�ညီ်။ ဥ�ာအားမြ�င််် နို�ုင််င်ံ၏ ၄၀% �ာလှ်င်် နို�ုင််င်ံသောတာ်၏ လှ်�်စိုးစိုး်

ဓိါတ်အားလှ�ုင််းနိုငိ််် ချုးတု်ဆုံးက််ထိားပြီး�းီ နို�ုင််င်ံ၏သော�်ာ်�နိ််းချုးက််တစိုး်ချု�မြ�စိုး်�ညီ်် ၂၀၃၀ တငွ်် လှတူ�ုင််း လှ်�်စိုးစိုး်ဓိါတ်အား ရားရားိနုို�ုင််သောရားးအတကွ််

စိုးစိုး်အ��်စိုး� အသောန်မြ�င််် လှ��်သောဆုံးာင််လှ�ုစိုးတု်သော�ာ်လှညီ်းသောက်ာင််း၊ လှ��်သောဆုံးာင််နို�ုင််စိုး�ွ်းသော�ာ်လှညီ်းသောက်ာင််း �ရားိ�ုါ။၃၆ အ�ိန််စိုးင််စိုးစိုး် ဆုံးယ််စိုး�နိုိစိုး်

တစိုး်ချု�စိုးာ �ွံ�ပြီး��ုးတ�ုးတက််လှာပြီး�းီသောန်ာက််� ိအာဏာာ�ု�်း�ညီ်် အချုးနု််�စိိုး၍ နို�ုင််င်ံအသောန်မြ�င််် ကြိုးက်းီ�ား�ညီ်် အချုးနု််ကြာက်ာမြ�င်််စိုးာွ လှ်�်စိုးစိုး်ဓိါတ်အား 

မြ�တ်သောတာက််�ကု်�ု ကြုံက်ံ�သောတ�ွချုံစိုးားလှာရားပြီး�းီ အချုးနု််ကြာက်ာလှာ�ညီ်နိုငိ်််အ�် ��ု��ုဆုံး�ုးရားးားလှာ�ညီ်။

စ်း�ပ်ွ် �တော်��အ်� စ်းမှုံချုနိ�းချုွ�ဖြချုင့်း�

၂၁



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

Photo -RFA Video Screenshot/Local CCTV

 မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံရား�တ�်�ွ��နိုိင််် တရားားရှုံးံ�း�းား�ညီ် စိုးစိုး်တ�်၏ အချုးနု််ကြာက်ာမြ�င်််စိုးာွ လှ�ှ်း��ုးချုးယ််လှယိ််မြချုင််းက်ု� ချုံထိားရားက်ာ အထိက််တန််းလှာှ

�းား၏ အက်း�ုးအမြ�တ်က်ု� အက်ာအက်ယွ််သော�းရားန််�ာ အာရှုံးံ�စိုး�ုက််ချု�်ပြီး�းီ အာဏာာ�ု�်းရားန်် ကြိုးက်�ုး��်း�ညီ်် အချုးနု််�ိစိုး၍ စိုးစိုး်အ��်စိုး�အား က်းားက်န််

သော�းရားန််နိုငိ််် ၎င််းတ�ု်၏ �သောဘာာထိားက်�ု မြ�ညီ််စိုးညီ်းသော�းရားန််�ာ အသောလှးသော�းလှးက်် ရားို�ညီ်။ တရားားရှုံးံ�း�းားအသောန်မြ�င်််လှညီ်း ��ာ��တ်က်းမြချုင််းနိုငိ််် 

ဥ�သောဒီအား သောလှးစိုးားလှု�က််န်ာမြချုင််းတ�ု်က်�ု လှးစိုး်လှး�ရှုံးကု်ာ စိုးစိုး်အ��်စိုး�အား နို�ုင််င်ံသောရားးအရားဆုံးန်််က်းင််��ူးားက်�ု အသောရားးယ် ူသောဆုံးာင််ရားးက််ရားန််အတကွ််�ာ  

လှံ�းဝန်ီး�ါး အ�ံ�းချုံလှးက််ရားိ�ုညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး��ညီ် ရား�တ�်�ွ��ဥ�သောဒီ�စ်ိုးအား အတညီ်မြ��ချု�ပ်ြီး�းီ စိုးစိုး်�ားအင််အား အ�းားအမြ�ား က်းဆုံးံ�း�သုောကြာက်ာင််် 

ယ်ာဉ်း်ထို�်းရား��းား အ�ါအဝင်် ရား�တ�်�ွ��ဝင််�းား အသောန်မြ�င်််  စိုးစိုး်�ား�းားနိုငိ််် အတသူောရား�ိတန််းတွင်် တ�ုက််��ွဝင််ရား�ညီ်မြ�စိုး်�ညီ်။၃၇ ပြီး��ု�မြ�သောန်ရားာ

အ�းားစိုး�တငွ်် မြ�ညီ်��ူးားအား သောစိုးာင်််ကြာက်ညီ််စိုးစိုး်သောဆုံးး�ညီ်် လှ��်င်န််း�းားထိ�� ိ စိုးစိုး်သောဆုံးးသောရားးဂ္ဂတု်�းားတငွ်် အင််အားမြ�ညီ််မြချုင််းနိုငိ််် မြ�ညီ်��ူးား၏ 

��န််း�းားအားစိုးစိုး်သောဆုံးးမြချုင််း�းားက်ု� ရား�တ�်�ား�းားက် အသောလှးသော�းလှ��်သောဆုံးာင််ကြာက်�ညီ်။ ရားာဇဝတ်� ုက်း�းလှနွ််ချုံရား��ူးား�ညီ် အ�ုတ�ုင််ကြာက်ားရားန််၊ 

ရားာိသော�သွော�ာ်ထိ�တ်ရားန််နိုိင််် ကြာက်ားန်ာရားန်် �ဆုံး�ုထိားနိုိင််် ရား�စိုးချုန််းအတွင််း��ု် ဝင််သောရားာက််နိုု�င််မြချုင််း�င်် �ရားိသုောကြာက်ာင််း သောရား�ိသောန်�းားက် သောမြ�ာ�ညီ်။၃၈ စိုးစိုး်အ��်စိုး� 

ထိနု််းချုး��်�ညီ်် သောန်ရားာသောဒီ��းား� ိရားာဇဝတ်�ု�းားနိုငိ််် အရား�်�က််အ�တု�ွအ�းားစိုး�အား ရား�်ရားးာတငွ််းအ�ံ�းမြ���ညီ်် ယ်နိုတရားား�ံ�စိုးံ�းားမြ�င်််�ာ သောမြ�ရားငိ််း

ချု�်ကြာက်�ညီ်။ ရားာဇဝတ်က်း�းလှနွ််�နုိုနု််း�ာိ မြ�င်််တက််လှာပြီး�းီ၃၉ နို�ုင််င်ံ၏ အချုး�ု�သောန်ရားာ�းားတငွ်် လှငု််��ုင််းဆုံး�ုင််ရားာ အကြာက်�်း�က််��ုးား အလှနွ််မြ�ှင်််တက််

လှာမြချုင််း�ာိ တရားား�်တ� ု�ရားိုမြချုင််းနိုငိ််် ဆုံးက််စိုး�်�ညီ်။၄၀

တွ�်�မှုာတွမှုနုှှင့်း် ��တွပ်းဖွဲ့ွ��၏ ဥ်းပ်တော်ဒါလှိုကျးနိာမှုု

 စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုး�ီညီ် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ ဗဟု�ုစိုး�ီံအ��်ချုး��်�စုိုးန်စိုး်အား �းက််စိုးးီလှးက််ရားိသုော�ာ်လှညီ်း သောတာ်လှနိ််သောရားးအစိုးု�းရား၏ စိုး�ီံချုန်််ချုွ��ု

လှ��်င်န််း�းားနိုငိ််် အလှနွ််ဆုံး�ုးရားးား�ညီ်် က်�်သောဘားက်ာလှ�းားအတငွ််း �န််းနိုိင်််ချုးသီော�ာ မြ�ညီ်��ူးားက်�ု လှ�ုအ�်သော�ာဝန််သောဆုံးာင််��ုးား သော�းလှးက််

ရားိုမြချုင််းက် က်းဆုံးံ�းနို�ုင််င်ံ�မြ�စိုး်�ာွးသောစိုးရားန်် ချု�ချုံထိားနို�ုင််လှးက််ရားိ�ုညီ်။ မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတငွ််းရားိ ု သောတာ်လှနိ််သောရားး အ��ွ�အစိုးညီ်း�းား�ညီ် ၎င််းတ�ု်၏ 

အမှုျ�ိ�သီး်�ည်းးညွတွွးတော်��အစ်ို�� အုပ်းချုျ�ပ်းတော်��စ်မွှုး��ည်းးနှငှ့်း် ချုခုျုံတော်တွ်းလှနှိးမှုုအ�ည်းးအတော်သီး�ွမှုျ်� 

ဖြမှုှင့််းတွကျးလှ်ဖြချုင့်း�

၂၂



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

ထိနု််းချုး��်�ုသောအာက််ရားိ ု န်ယ််သောမြ�သောဒီ��းားတငွ်် အ��်ချုး��်သောရားးစိုးန်စိုး်�းားအား တညီ်သောထိာင််လှာချု��်ညီ်။ ထိ�ုအထိ�တငွ်် ဆုံးယ််စိုး�နိုိစိုး်သော�ါင််း�းားစိုးာွ 

တညီ်ရားိလုှာ�ညီ်် တ�ုင််းရားင််း�ားလှက််န်က််က်�ုင််အ��ွ��းား၏ စိုးင််ပြီး��ုင်် အ��်ချုး��်သောရားးနိုငိ််် လှ�ူသုောရားး ဝန််သောဆုံးာင််�သုော�းသောန်�ညီ်် ဌာာန်�းားအမြ�င်် အာဏာာ

�ဆီုံးန််သောရားးလှ�ု်ရားာိး�တုငွ်် �ါဝင််�ညီ်် ဝန််ထိ�်း�းား၊ �ရားဟုတု လှ��်�ား�းားနိုငိ််် မြ�ညီ်��ူက်ာက်ယွ််သောရားးတ�်�ွ���းားမြ�င််် အစိုးမြ���ွ��စိုးညီ်းထိားသော�ာ 

အ��ွ��းား�ါဝင််�ညီ်။ ထိ�ုအ��ွ�အစိုးညီ်း�စိုး်�းား�ညီ် အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရား၊ နို�ုင််င်ံသောရားး�ါတ�ီးားနိုငိ်််��ွ�စိုးညီ်းထိား�ညီ်် အကြုံက်ံသော�း သောက်ာင််စိုး၊ီ 

တ�ုင််းရားင််း�ားလှက််န်က််က်ု�င်် အ��ွ�အစိုးညီ်း�းားနိုငိ််် အမြချုားနို�ုင််င်ံသောရားး��ား�းားထိံ� ိ �ံ�်�ုးက်ညူီ�ီနုိုိင််် သောစိုးာင်််ကြာက်�်ကြာက်ညီ််ရှုံးသုော�းမြချုင််း�းားက်ု� ရားရားို

ကြာက်�ညီ်။ ဤအ��ွ�အစိုးညီ်း�းားအားလှံ�း�ညီ် စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ လှ��်သောဆုံးာင်် �သုောကြာက်ာင််် �းက််စိုးးီပြီး��ုလှ�လှးက််ရားိသုော�ာ ဗဟု�ုအစိုး�ုးရား၏ လှစိုး်လှ�်သောန်ရားာအား 

မြ�ညီ််စိုးညီ်းရားန််အတကွ််  အထိးူ�မြ�င််် လှ�ုအ�်လှးက််ရားိပုြီး�းီ ၎င််းတ�ု်အသောန်မြ�င်််လှညီ်း က်�်သောဘားက်ာလှအတငွ််း လှ��်င်န််း�းားအား ချုံနို�ုင််ရားညီ်ရားိရုားိုနိုိင်််

ထိသုောရားာက််စိုးာွ သောဆုံးာင််ရားးက််နို�ုင််သောကြာက်ာင််း �က််သော�မြ�လှးက််ရားိ�ုညီ်။

 �ွံ�ပြီး��ုးတ�ုးတက််�အုရားိုဆုံးံ�း စိုးန်စိုး်�းား�ာိ တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ���းား ��ု်�ဟု�တ် ၎င််းတ�ု်နိုိင််် ဆုံးက််နိုွယ််�ရုားို�ညီ််

အ��ွ��းား� ိ လှညီ်�တ်သောန်သော�ာ စိုးန်စိုး်�းားမြ�စိုး်ပြီး�းီ မြ�ညီ်န်ယ််နိုငိ််် တ�ုင််းသောဒီ�ကြိုးက်းီ ၁၄ ချု�� ိ သောန်ရားာသောဒီ� အ�းားစိုး� အထိးူ�မြ�င််် သောတာင််တန််းနိုငိ််် 

န်ယ််စိုး�်သောဒီ��းားတငွ်် �န််းနိုိင်််ချုးသီော�ာ မြ�ညီ်��ူးားအား စိုး�သော�ါင််းအ��်ချုး��်သောန်�ညီ်် စိုးန်စိုး်မြ�စိုး်�ညီ်။၄၁  ၎င််းတ�ု်�ညီ် ဆုံးယ််စိုး�နိုိစိုး်သော�ါင််း�းားစိုးာွ 

သောန်ရား�်သောရား�့သောမြ�ာင််း ဒီ�က်ခ�ညီ်�းားနိုငိ််် အမြချုား�ဋိ�ုက်ခသောကြာက်ာင််် ထိခုျု�ုက််န်စိုး်န်ာ�ူ�းားအတကွ်် သောထိာက််�ံ�်ု�းား မြ��လှ��်သော�းသောန်သော�ာ �ရားိ�ုမြ�စိုး်

လှ�ုအ�်�ညီ်် �င််�အ�ွ��အစိုးညီ်း�းား မြ�စိုး်ပြီး�းီ  က်�့ာက််�်သောဘားနိုငိ််် တနို�ုင််င်ံအလှံ�းအတ�ုင််းအတာမြ�င််် �ဋိ�ုက်ခမြ�စိုး်�ာွး�ညီ်် အချုးနု််တွင််�င််

က်ညူီသီောထိာက််�ံ ် ��ုးား မြ��လှ��်သော�းသောန်ဆုံး� မြ�စိုး်�ညီ်။ ဤဌာာန်�းားနိုိင််် ၎င််းတ�ု်နိုိင််် ဆုံးက််နိုွယ််သောန်သော�ာ က်နွ််ယ်က််�းား�ညီ် ရားာနိုိင််် သောထိာင််နိုငိ်််

ချုးသီော�ာ သောက်းာင််း�ား�းားအား �ညီာသောရားးဆုံးု�င််ရားာ ဝန််သောဆုံးာင််��ုးား သော�းလှးက််ရားိပုြီး�းီ �န််းသော�ါင််း�းားစိုးာွသော�ာ မြ�ညီ်��ူးားအား က်းန််း�ာသောရားး

ဝန််သောဆုံးာင််��ုးား သော�းလှးက််ရားိရုားာ ဗဟု�ုအ��်ချုး��်� ု ပြီး��ုလှ�ချု��်ညီ််အတွက်် ထိ�ုအသောရားအတကွ််�ာိ လှးင််မြ�န််စိုးာွ တ�ုး�ာွးလှာချု�်�ညီ်။ တ�ုင််းရားင််း�ား

လှ�ူသုောရားးဝန််သောဆုံးာင််�သုော�းသောန်��ူးား�ညီ် နို�ုင််င်ံတက်ာ က်ညူီ ီ သောထိာက််�ံ�်ု�းားအား မြ�န်််သောဝရားန််အတကွ်် ဆုံးယ််စိုး�နိုိစိုး်သော�ါင််း�းားစိုးာွ �းူသော�ါင််း

သောဆုံးာင််ရားးက််ကြာက်ပြီး�းီ အချုး�ု�အ��ွ��းား�ာိ အလှ�ိသောင်�ွးားနိုိင််် အချုွန််အချု�းား�ိတဆုံးင််် ဝန််သောဆုံးာင််��ုးား သော�းလှးက််ရားိ�ုညီ်။ ဤတ�ုင််းရားင််း�ား

သောတာ်လှနိ််သောရားး အ��ွ��းား�ညီ် တရားားသောရားး၊ ရား�တ�်�ွ��၊ သောမြ�ယ်ာ�ု�င််ဆုံး�ုင််�၊ု �စိုး်သောတာထိနု််း�ု�်း�နုိုိင််် �ဘာာဝအရားင််းမြ�စိုး်စိုး�ီံချုန်််ချုွ�� ုဆုံး�ုင််ရားာ စိုးန်စိုး်�းား

က်�ုလှညီ်း အမြချုားသောဒီ��းားအကြာက်ား စိုး�ီံချုန်််ချုွ�လှးက််ရားိ�ုညီ်။ ထိ�ုအ��ွ��းား�ညီ် လှက််ရားိတုငွ်် ��ု��ုအားသောက်ာင််းလှာပြီး�းီ စိုးစိုး်အ��်စိုး��ိ

တ�်ဆုံး�တ်�ာွး�ညီ်် သောန်ရားာ�းားတငွ််�ါ ၎င််းတု�်၏ စိုး�ီံချုန်််ချုွ��ု�းားအား ��ု��ုတ�ုးချုး��လှာကြာက်�ညီ်။

ကျ်လှကြာကျ်�ညှ်းး တွည်းးတော်ထ်င့်းထ်�သီးည်း်း စ်နိစ်းမှုျ်� 

 အာဏာာ�ု�်းရားန်် ကြိုးက်�ုး��်း�ညီ်် အချုးနု််�ိစိုး၍ အ�စိုး်မြ�စိုး်သော�်လှာသော�ာ တ�ုက််��ွသောန်ရားာ�းားတငွ်် လှ�ုအ�်သောန်�ူ�းားအား က်ညူီီ

သောထိာက််�ံ�်ု�းားသော�းနို�ုင််ရားန်် သောဒီ�ချုံ�းားဦးးသောဆုံးာင််�ညီ််စိုးန်စိုး်�းား သော�်သော�ါက််လှာချု��်ညီ်။ ၎င််းတ�ု်�ညီ် လှ�ုအ�်ချုးက််သောကြာက်ာင််် မြ�စိုး်သော�်လှာသော�ာ 

အ��ွ��းားမြ�စိုး်ပြီး�းီ သောဒီ�၏ ကြိုးက်ု�း��်းအားထိ�တ်�မုြ�င််် �ညီာသောရားး၊ က်းန််း�ာသောရားး စိုး�ညီ်် �ရားိ�ုမြ�စိုး်လှု�အ�်သော�ာ လှ�ူသုောရားးဝန််သောဆုံးာင််��ုးားက်�ု

�ံ�်�ုးသော�းနို�ုင််ရားန််နိုိင််် သောန်ရား�်သောရား�့သောမြ�ာင််း ဒီ�က်ခ�ညီ်�းားအား သောထိာက််�ံ�်ုသော�းရားန််အတကွ််  ��ွ�စိုးညီ်းထိားမြချုင််းမြ�စိုး်�ညီ်။ ယ်ချု�တွင်် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတငွ််း 

သောန်ရား�်သောရား�့သောမြ�ာင််းဒီ�က်ခ�ညီ် အသောရားအတကွ််�ာိ တစိုး်�န််းသောက်းာ်ရားိ�ုညီ်။ ၎င််းတငွ်် ပြီး��ု�န်ယ််အဆုံးင််် မြ�ညီ််��ူအ��်ချုး��်သောရားးအ�ွ���းား (�အ�၄၂) � ိ

ညီှနုိုုုင််းသောဆုံးာင််ရားးက််��ုးား မြ��လှ��်ကြာက်ပြီး�းီ အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရားထိံ� ိ သောင်သွောကြာက်းက်ညူီ�ီံ�်�ုး� ု တစိုး်စိုးတု်တ��ုင််းက်�ု ရားရားိ�ုညီ်။ ထိ�ု်အမြ�င််

အချုး�ု�သောဒီ��းားတငွ်် သောဒီ�နိုတရားချု�ချုံက်ာက်ယွ််သောရားးအ�ွ���းားနိုိင်််အတူ လှတွ်လှ�်သော�ာ �အ� အ��ွ��းားလှညီ်း ရားိုလှာ�ညီ်။ ချုးင််းမြ�ညီ်န်ယ််နိုငိ်််

က်ရားင််န်မီြ�ညီ်န်ယ််�းားတငွ်် သောဒီ�တွင််းအ��်ချုး��်�ကု်�ု တ�ုင််းရားင််း�ား သောတာ်လှိန််သောရားးအ�ွ���းား၊ ပြီး��ု�န်ယ််အဆုံးင်််အ��ွ��းား၊ နို�ုင််င်ံသောရားး�ါတ�ီးားနိုငိ်််

အရား�်�က််အ�ွ��အစိုးညီ်း�းား� ိ ဦးးသောဆုံးာင််၍ အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစုိုး�းရားနိုငိ််် ညီှနုိုုုင််း��ုးားမြ��လှ��်ပြီး�းီ သောဆုံးာင််ရားးက််ကြာက်သော�ာ်လှညီ်း ၎င််းတ�ု်�ညီ် 

သောဒီ�တငွ််း အာဏာာ��ုင််�းား၏ ဦးးသောဆုံးာင််�သုောအာက််တငွ််�ာ ရားို�ညီ်။၄၃ နို�ုင််င်ံ၏ အမြချုားသောဒီ��းားတငွ််လှညီ်း ထိ�ု��ု်�တူညီသီော�ာ

သောန်ာက််ချုံ���ုင််းရားိ�ုညီ်် သောတာ်လှိန််သောရားးအ�ွ���းား�ိ ဦးးစိုးးီလှ��်သောဆုံးာင််�ညီ််သောဒီ��းားတငွ်် အလှားတူအ��်ချုး��်သောရားး �ံ�စိုးံ�းား သော�်သော�ါက််လှာနိုု�င််�ညီ်။ 

က်စုိုးစရား�်အားလှံ�းတငွ်် သောဒီ�ချုံလှ�ူအု��ွ�အစိုးညီ်း�းားနိုငိ််် အလှ�ိသောင်သွောက်ာက််ချုံ��ုးားက် ဝန််သောဆုံးာင််�သုော�းရားာတငွ်် အဓိကု် အချုးက််မြ�စိုး်လှာ�ညီ်။

အသီးစ်းတော်ပ််တော်ပ်ါကျးလှ်သီးည်း်း စ်နိစ်းမှုျ်�

၂၃



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

�င််းတ�်ပြီး�ု��န်ယ်် မြ�ညီ်�ူ�အ��်ချုး��်သောရားးအ�ွ��၏ တံဆုံးု�်

Photo - https://www.facebook.com/MindatAdministration

 သောတာ်လှနိ််သောရားးအ��်ချုး��်�စုိုးန်စိုး်�းား�ညီ် အဓိကု်အားမြ�င််် လှ��်င်န််းန်ယ််သောမြ��ံ�းချု�အား ဦးးတညီ်လှ��်သောဆုံးာင််လှးက်် ရားို�ညီ်။ လှထူိ�အား 

စိုးညီ်းရှုံးံ�းလှံ�ုသောဆုံးာ်မြချုင််း၊ သောဒီ�တငွ််းညီှနုိုုုင််းသောဆုံးာင််ရားးက််မြချုင််းနိုငိ််် လှ�ူသုောရားးဝန််သောဆုံးာင််��ုးား သော�းအ�်မြချုင််းတု�် မြ�စိုး်�ညီ်။ ချုးင််းမြ�ညီ်န်ယ််� ိအ�း�ုး�ား

ညီညီွွတ်သောရားးအစိုးု�းရား၏ အ��်ချုး��်�သုောအာက််တငွ််ရားိုသော�ာ �အ� နိုိင််် အ�ိီအချု�ုက်င််း��သ်ော�ာ �အ� အ��ွ��းား�ညီ်�ညီ် အစိုးဦးးတငွ်် မြ�ညီ်��ူးားအား 

စိုးညီ်းရှုံးံ�းလှံ�ုသောဆုံးာ်မြချုင််း၊ သောဒီ�တငွ််း အ��ွ��းားကြာက်ား ညီှနုိုုုင််းသောဆုံးာင််ရားးက််မြချုင််း�းားက်ု��ာ အဓိကု်လှ��်သောဆုံးာင််သော�ာ်လှညီ်း ၎င််းတ�ု်အသောန်မြ�င်််

သောဒီ�တငွ််း ထိနု််းချုး��်� ု��ု��ုရားရားိလုှာ�ညီ််အချုါတွင်် လှ�ူသုောရားးဝန််သောဆုံးာင််�ု�းား သော�းအ�်မြချုင််းက်ု� တ�ုးချုး��လှ��်သောဆုံးာင််လှာ�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ ရားက််စိုးက််

ယ်�တ်�ာ�ုလှ��်ရား�်�းားသောကြာက်ာင််် ၎င််းတ�ု်အသောန်မြ�င််် သောန်ရား�်သောရား�့သောမြ�ာင််းဒီ�က်ခ�ညီ်�းားအား အသောရားးသော�် က်ညူီသီောထိာက််�ံ�်ု�းားသော�းရားန်် ဦးးစိုးားသော�း

လှ��်သောဆုံးာင််သော�ာ်လှညီ်း အာဏာာ�ဆီုံးန််သောရားးလှ�ု်ရားာိး�တုငွ်် �ါဝင််သော�ာဝန််ထိ�်း�းားအား သောထိာက််�ံမ်ြချုင််း၊ က်းန််း�ာသောရားးနိုငိ််် �ညီာသောရားးဝန််သောဆုံးာင််�ု

သော�းမြချုင််း၊ အစိုးားအစိုးာလှံ�ခြုံချုံ��နုိုိင််် နို�ုင််င်ံသောရားးအက်းဉ်း်း�ား�းားနိုငိ််် ၎င််းတ�ု်၏��ုားစိုး��းားအား က်ညူီသီောထိာက််�ံ�်ုသော�းမြချုင််း စိုး�ညီ််မြ�င််် အမြချုားသော�ာ 

အားထိ�တ်လှ��်သောဆုံးာင််��ုးားက်�ုလှညီ်း က်းယ််က်းယ််မြ�န်််မြ�န််် လှ��်သောဆုံးာင််လှးက််ရားိ�ုညီ်။၄၄ စိုးစိုး်က်�ုင််း၊ �သောက်းွနိုိင််် ချုးင််းမြ�ညီ်န်ယ််�ိ

ပြီး��ု�န်ယ််�းားတငွ်် သောထိာင််သော�ါင််း�းားစိုးာွသော�ာ က်သောလှး�းားအသောန်မြ�င််် ဆုံးက််လှက််�ညီာ�င််ကြာက်ားချုငွ်််နိုိင််် စိုးာသော�း�ွ�သောမြ�ဆုံးု�ချုငွ်််ရားရားိခုျု�ပ်ြီး�းီ လှထူိ�

အားက်စိုးား�ွ�ကြိုးက်းီ�းားက်�ုလှညီ်း က်းင််း�နို�ုင််ချု��်ညီ်။ ရား�တ�်�ွ���းားနိုိင််် သောဒီ�နိုတရား လှံ�ခြုံချုံ�သောရားးအ�ွ���းား�ညီ်လှညီ်း သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ���းား ထိနု််းချုး��်

ထိား�ညီ်် န်ယ််သောမြ��းားတငွ်် သော�်လှာ�ညီ်။ ထိ�ုအသောကြာက်ာင််းအရားာ�းားအမြ�င်် �းူယ်စိုး်သောဆုံးးဝါးထိ�တ်လှ��်�၊ု တရားား�ဝင််�စိုး်ထိ�တ်လှ��်�နုိုိင််် အမြချုား

ရားာဇဝတ်��ုးားက်�ု� ူ အသောရားးယ် ူ သောဆုံးာင််ရားးက််လှးက််ရားိ�ုညီ်။ �အ� �ညီ် အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရား၏ သောက်ာက််ချုံသော�းသော�ာ  ရားံ�ံ�သောင်�ွးား� ိ

သောဒီ�ချုံလှ�ူအု��ုင််းအဝ�ုင််း�းားအား သောထိာက််�ံန်ို�ုင််ရားန််အတကွ်် လှ�်းသောကြာက်ာင််းတစိုး်ချု�က်�ုလှညီ်း �ငွ်််သော�းထိား�ညီ်။၄၅

 ဤ��ု် �ွံ�ပြီး��ုးတ�ုးတက််လှာ�ညီ်် အ��်ချုး��်သောရားး စိုးန်စိုး်�စိုး်�းား�ညီ် တ�ုက််��ွဒီဏာ်ချုံရား�ညီ်် သောဒီ�ချုံလှထူိ�အား အက်အူညီသီော�းရားန််နိုငိ််် 

အစိုး�ုးရား၏ဝန််သောဆုံးာင််��ုးားအား မြ�န််လှညီ်သောဆုံးာင််ရားးက််သော�းရားာတငွ်် အဓိကု်လှ�ုအ�်ချုးက််�းား မြ�စိုး်လှာ�ညီ်။  ၎င််းတု�်�ညီ် လှကူ်�န််က်းူ�၊ု ဥ�သောဒီ��်

�ဘာာဝအရားင််းအမြ�စိုး်�းား ထိ�တ်ယ်ူ�ံ�းစိုး�ွ�ုနိုိင််် က်�ုဗစိုး်-၁၉ နိုိင်််  သောဆုံးးယ်ဉ်း်�ါး င်ကိ််�းားသောရားာဂ္ဂါ�းားက်��်�ု်သော�ာ �ွံ�ပြီး��ုးတ�ုးတက််�နုိုိင််် လှံ�ခြုံချုံ�သောရားးဆုံးု�င််ရားာ 

စိုးနု််သောချု်��ုးားအတကွ်် ��ု��ုအသောရားး�ါလှာ�ညီ်် အ��ွ��းားမြ�စိုး်လှာလှ�ု််�ညီ်။ မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ လှ�ူားချုးင််းစိုးာန်ာသောထိာက််ထိား�ဆုုံး�ုင််ရားာ

က်�်သောဘားအား တ�န်််မြ�န််ရားန်် ဤသောဒီ�တငွ််း အ�အု�တိ်မြ��ထိား�ညီ်် အာဏာာ��ုင််အ��ွ��းားအတကွ်် အု�်န်ီးချုးင််းအစိုး�ုးရား�းားနိုငိ််် ညီှနုိုုုင််းပြီး�းီ မြ�င််�

အက်အူညီီ�းားအား လှက််ချုံရားရားိနုို�ုင််ရားန််အတကွ်် န်ယ််စိုး�်မြ�တ်သောက်းာ်လှ�်းသောကြာက်ာင််း�းား �ငွ်််လှစိိုး်သော�းရားန််နိုငိ််် ထိ�ုက်��်�ု် �ငွ်််လှစိိုး်သော�း�ကု်�ု

ထိနု််း�ု�်းထိားရားန်် အသောရားးကြိုးက်းီ�ညီ်။ ဤအ��်စိုး��းားထိံ�ု�် နို�ုင််င်ံတက်ာက်ညူီီသောထိာက််�ံ�်ု�းား ရားရားိနုို�ုင််ရားန််အတကွ်် လှ�်းသောကြာက်ာင််း�းား �ငွ်််လှစိိုး်

သော�းရားန််က်းရှုံးံးုမြချုင််းက် လှ�ူားချုးင််းစိုးာန်ာသောထိာက််ထိား� ု က်�်သောဘားအား ��ု��ုဆုံး�ုးရားးားသောစိုးနို�ုင််ပြီး�းီ မြ�ညီ်တငွ််း� ိ ဒီ�က်ခ�ညီ်�းား အလှံ�းအရားင််းနိုငိ်််

ထိကွ််ချုာွ�ညီ််မြ�ဿန်ာက်�ုလှညီ်း ကြိုးက်းီထိာွးလှာသောစိုးနို�ုင််�ညီ်။

၂၄



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

 ထိသုောရားာက််စိုးာွထိနု််းချုး��်နို�ုင််စိုး�ွ်းအတကွ်် တတယု်သောမြ�ာက်် လှ�ုအ�်ချုးက််�ာိ အားပြီး��ုင််သောန်သော�ာ အာဏာာ��ုင််�းားအသောန်မြ�င််် ချု�ုင််�ာ�ညီ်် 

အ�နု်််ထိ�တ်မြ�န််�အု�စိုး်တစိုး်ချု�အား ထိ�တ်မြ�န််နို�ုင််မြချုင််း ရားို�ရားိအုသော�်�တူညီ်�ညီ်။ တန်ညီ်းအားမြ�င်််  အစိုး�ုးရားတစိုး်ရား�်�ညီ် အချုးနု််အတ�ုင််းအတာ

တစိုး်ချု�အထိ ု အာဏာာက်�ု ထိနု််း�ု�်းထိားနို�ုင််သောကြာက်ာင််း �က််သော�မြ�နိုု�င််ရား�ညီ်။ ဤအချုန််းတွင်် ဤလှ�ုအ�်ချုးက််နိုငိ်််�တ်�က််၍ စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုးနီိုိင််် 

အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရားတ�ု်၏ အသောမြချုအသောန်�းားက်ု� သောဆုံးးွသောနိုးွ�ာွး�ညီ်မြ�စိုး်�ညီ်။

တော်��ညှ်းးတွည်းး�ှနိှိုင့်းမှု ုအတွိုင့်း�အတွ်

 မြ�န််�ာစိုးစိုး်အ��်စိုး�က် ၂၀၂၃ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှတငွ်် သောရားးးသောက်ာက််�ွ��းားက်းင််း��ညီ်ဟု�ူညီ်် ၎င််း၏ အစိုးအီစိုးဉ်း်က်�ု သော�ာ်မြ�ချု��်ညီ်။

ထိ�ုအစိုးအီစိုးဉ်း်�ညီ် အာဏာာ�ု�်းရားန််ကြိုးက်�ုး��်း�အုား တရားားဝင််မြ�စိုး်လှာသောစိုးရားန််အတကွ်် စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ ကြိုးက်ု�း��်းအားထိ�တ်�တုစိုး်ရား�်မြ�စိုး်နိုု�င််ပြီး�းီ 

စိုးစိုး်တ�်အား မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ နို�ုင််င်ံသောရားးတငွ်် အမြင်င််း�ာွး�ယွ််ရားာ �ရားိသုော�ာ အဓိကု်တ�်��ွ�တစိုး်ချု�အမြ�စိုး် မြ�န််လှညီ်တညီ်သောဆုံးာက််နိုု�င််�ညီ်မြ�စိုး်�ညီ်။ 

��ု်သော�ာ်လှညီ်း ဤ��ု် မြ�စိုး်လှာနို�ုင််သောချုး �ရားိရုားန်် အသောတာ်�းား�ညီ်။ ပြီး��ု�ကြိုးက်းီ�းား၊ လှ�်း�ကြိုးက်းီ�းား၊ �င််လှယ််ဆုံး�ု်က်�်း�းား၊ အဓိကု်က်�န််�ွယ််သောရားး 

ဂ္ဂတု်�းားနိုငိ််် အမြချုား အဓိကု် အသောမြချုချုံအသောဆုံးာက််အအံ��းား အ�ါအဝင်် အန်ညီ်းဆုံးံ�း နို�ုင််င်ံ၏ န်ယ််န်ု�တု် ၅၀% �ညီ် လှာ�ညီ််နိုိစိုး် ဤအချုးနု််တွင်် 

သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ��အစိုးညီ်း�းား၏ လှက််သောအာက််တငွ်် ရားိုသောန်နို�ုင််�ညီ်ဟု� လှက််န်က််က်�ုင်် သောတာ်လှနိ််သောရားး၏ အသောမြချုအသောန်က် သော�ာ်မြ�လှးက််ရားိ�ုညီ်။ 

စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် ယ်ချု�အချုးနု််ထို ကြုံက်ံ�သောတ�ွလှာရားသော�ာ ၎င််း၏ ���ုင််းဝင်် ဆုံးံ�းရှုံးံးု��ုးားအား သောန်ာက််မြ�န််လှညိီ််နို�ုင််ရားန်် အင််အားရားို�ညီ်် လှက်ခဏာာ

တစိုး်စိုးံ�တရားာ�ရားို�ါ။ တချုးနု််တညီ်း�ာိ�င်် သောတာ်လှနိ််သောရားးတ�်�ွ���းား၏ စိုးညီ်းလှံ�း�နုိုိင််် က်ွ�်းက်းင််လှ�ုမာ�ု�းား�ာိ ��ု��ုတ�ုးမြ�ှင်််လှာ�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�� ိ

၂၀၂၃ ချု�နိုိစိုး်တငွ်် သောရားးးသောက်ာက််�ွ�က်းင််း�ရားန်် ကြိုးက်�ုး��်းချု�လ်ှ်င််လှညီ်း ရားရားိလုှာသော�ာရားလှာဒီ်�ာိ တရားားဝင််� ု��ု်�ဟု�တ် ယ်ံ�ကြာက်ညီ် စိုးတု်ချုးနို�ုင််� ုရားို�ညီ်

�ဟု�တ်�ါ။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်နိုိင််် ၂၀၂၀ ချု�နိုိစိုး် သောရားးးသောက်ာက််�ွ�တငွ်် အ�းားဆုံးံ�း အနို�ုင််ရားရားိခုျု�်�ညီ်် �ါတီ�းားအား ချုးန််လှိ�်ထိားနို�ုင််ပြီး�းီ အ�စိုး်

က်းင််း��ညီ်် �ညီ်�ညီ််သောရားးးသောက်ာက််��ွ�ဆုံး�ု ��တု်သော�ာိက််မြချုင််းနိုငိ််် ဆုံးနိုဒမြ�မြချုင််းတု�်က်�ု က်းယ််က်းယ််မြ�န်််မြ�န််် ရားင််ဆုံး�ုင််ရားနို�ုင််�ညီ်။ ��ဆုံးနိုဒရားငိ်် 

အန်ညီ်းင်ယ််�ာလှ်င်် ထိ�ုသောရားးးသောက်ာက််�ွ�တငွ်် �ါဝင််လှ�ုစိုးတု်၊ �ါဝင််ချုွင်််ရားနို�ုင််�ညီ်။ ဤအသောမြချုအသောန်တငွ်် စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် ၁၉၆၂ချု�နိုိစိုး်�ိ ၁၉၄၇

ချု�နိုိစိုး်အတငွ််းနိုငိ််် ၁၉၈၈ ချု�နိုိစိုး်� ိ၂၀၁၁ ချု�နိုိစိုး်အတငွ််း စိုးစိုး်အ��်စိုး�� ိမြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအား အ��်ချုး��်ချု��်ညီ််�ံ�စိုးံက်��်�ု် ၎င််း၏ သောရားးးသောက်ာက််�ွ� အစိုးအီစိုးဉ်း်အား 

ထိ�်ချုါထိ�်ချုါ သောရား�့ဆုံး�ုင််းနို�ုင််�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် စိုးစိုး်တ�်� ိ �ကူြာက်�်းသောရားးဆုံးွ�ချု�သ်ော�ာ ၂၀၀၈ ��ွ�စိုးညီ်း�ံ� အသောမြချုချုံဥ�သောဒီအရား လှ�ုအ�်သော�ာ

လှတွ်သောတာ်အစိုးညီ်းအသောဝး �ံ��နိ််သောချု်ယ်မူြချုင််း နိုိင်််  အမြချုားလှ��်သောဆုံးာင််ရားန််လှ�ုအ�်�ညီ်် အဓိကု်လှ��်င်န််းစိုးဉ်း်�းားက်�ု �ဆုံး�ုထိား�� သောရားးးသောက်ာက််�ွ� 

က်းင််း�နို�ုင််ရားန်် ဗး�ရှုံး�ုက်သောရားစိုးနီ်ညီ်းအရား သောဆုံးာင််ရားးက််နို�ုင််စိုးွ�်း�င်် �ရားိ�ုါ။ အ�နိ််စိုးင််စိုးစိုး် နို�ုင််င်ံ၏ သောန်မြ�ညီ်သောတာ်� ိ အမြချုားအရား�်သောဒီ��းား�ု�် က်းူလှးူ

�ာွးလှာရားန််�ာိ လှက််တသောလှာတငွ်် လှံ�းဝန်ီး�ါး �မြ�စိုး်နို�ုင််�ါ။

 ထိ�ု်အမြ�င်် စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် ၂၀၂၃ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှအထိ ု ရား�်တညီ်နို�ုင််�ညီ်ဟု� ယ်ံ�ကြာက်ညီ်ချုးက်် �ရားိနုို�ုင််�ါ။ �ဋိ�ုက်ခ၏

လှ�်းသောကြာက်ာင််း�ညီ် ဦးးတညီ်ချုးက်် တစိုး်ချု�တညီ်း��ု်�ာ ချု�ုင််ချု�ုင််�ာ�ာ သောရားး��ွားလှးက််ရားိ�ုညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် ၎င််းတ�ု်ရားိုနိုိင်််ပြီး�းီသော�ာ ထိနု််းချုး��်

နို�ုင််စိုး�ွ်း�းားအား တမြ�ညီ်းမြ�ညီ်း ဆုံးံ�းရှုံးံးုလှာပြီး�းီ ဒီီ��ုက်သောရားစိုး ီ တ�်��ွ��းား�ညီ် ၎င််းတ�ု်၏ န်ယ််သောမြ��းားအား ချု�ုင််�ာစိုးာွ ထိနု််းချုး��်ထိားနို�ုင််ပြီး�းီ

အချုးနု််တ�ုင််းတငွ်် န်ယ််သောမြ��စိုး်�းား ��ု��ုရားရားိလုှးက််ရားိ�ုညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် သောရားရားညိီ်ချု�ုင််�ာစိုးာွ ရား�်တညီ်နို�ုင််�ညီ််အသောန်အထိား�ရားိသုောကြာက်ာင််း 

ရားငိ််းလှင််း�ညီ်် သော�ာ်မြ�ချုးက််�းားရားိသုောန်�ညီ်။ တ�ုင််းနိုငိ်််မြ�ညီ်န်ယ််�းားတငွ်် ချု�ချုံသောတာ်လှနိ််��ုးားအား အားန်ညီ်းသောအာင်် လှ��်သောဆုံးာင််နို�ုင််မြချုင််း

�ရားိ�ုက်��်�ု် ၎င််း၏တ�်�ွ���းားအား တ�ုက််ချု�ုက််သောန်�ညီ်် တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားး အ��ွ�အစိုးညီ်း�းားနိုငိ်််လှညီ်း �စိုး်ချုတ်တ�ုက််ချု�ုက််�ု

ရား�်စိုး�သောရားး �သောဘာာတညူီခီျုးက််က်�ု သောဆုံးာင််ရားးက််နို�ုင််မြချုင််း �ရားိ�ုါ။ တ�်�ားသော�ဆုံးံ�း��ုးား၊ ဘာက််သောမြ�ာင််း��ုးားနိုငိ််် တ�်သောမြ�း�းား�ု���ု�းားမြ�ားလှာပြီး�းီ 

၎င််းအသောန်မြ�င််် ထိသုောရားာက််�ညီ်် လှ�ူစိုး်စိုး�သောဆုံးာင််��ုးားလှညီ်း �မြ��လှ��်နို�ုင််�ါ။ ဩဂ္ဂ�တ်လှတငွ်် နို�ုင််င်ံ၏အသောရားးသော�်က်ာလှအား တ�ုးမြ�ှင်််မြချုင််းနိုငိ်််အတူ 

၎င််းတု�်၏ တ�်စိုးချုန််း ၁၆၀၀၀ သောက်းာ် တ�ုက််ချု�ုက််ချုံချု�ရ်ားပြီး�းီ စိုးစိုး်တ�်၏ လှက််သောဝချုံ နို�ုင််င်ံသောရားး�ါတ ီ အ��ွ�ဝင်် ၁၈၀၀ သောက်းာ် အ�တ်ချုံချု�်ရား�ညီ်က်ု� 

လှက််ချုံချု�ပ်ြီး�းီ ၎င််းတ�ု်အသောန်နိုိင််် �ထိင််�တိ်ထိား�ညီ်် အသောမြချုအသောန်�းားသောကြာက်ာင််် စိုးစိုး်သောရားးအရား �ညီ်�် �အုားသော�း��ုးား ကြုံက်ံ�သောန်ချု�ရ်ားသောကြာက်ာင််း

စိုးစိုး်အ��်စိုး�� ိထိ�တ်မြ�န််သောမြ�ာဆုံးု�ချု�်�ညီ်။ 

နှိုင့်းင့်ံတော်��တွငွ့်း စ်စ်းတွပ်း၏ ပ်ါဝင့်းမှုအု်� နှိုင့်းင့်ံမှု ှဖြင့်င့်း�ပ်ယးဖြချုင့်း� 

၂၅



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

Photo -CJ/Karen Information Center

 စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ အကြိုးက်းီ�ားဆုံးံ�း ထိလုှယွ််ရားလိှယွ််မြ�စိုး်သော�ာ လှအူ�းားသောဝ�န််�ကု်�ု အ�းားဆုံးံ�း ချုံသောန်ရား�ညီ်် က်စုိုးစရား�်�ာိ လှက််တသောလှာ

မြ�စိုး်�းက််သောန်�ညီ်် စိုးးီ�ာွးသောရားး�ဝူါဒီ�းားမြ�စိုး်ပြီး�းီ ပြီး��ုက်�ွ�းက််စိုးးီ�ညီ်် အသောမြချုအသောန်�ု�် ဦးးတညီ်လှးက််ရားိ�ုညီ်။ နို�ုင််င်ံမြချုားသောင်သွောကြာက်း�းားအား

အလှနွ််န်ု�််သော�ာ သောင်လွှ�နိုနု််း�းားမြ�င််် မြ�န််�ာက်း�်သောင်�ွ�ု်  အတင််းအက်း�် လှ�လှယိ််သောစိုးမြချုင််း နိုိင််် နို�ုင််င်ံတက်ာ�တု်�က််အ��ွ��းားထိံ� ိသောင်သွောကြာက်း�းား 

သော�်သော�်ထိင််ထိင်် ချု�ုးယ်ရူားန််အတကွ်် မြ�န််�ာလှ��်င်န််း�းားအား နို�ုင််င်ံတက်ာ� ိ သောချုးးသောင်ယွ်ထူိား�ညီ်�းားက်ု� မြ�န််လှညီ်သော�းမြချုင််း�မြ��ရားန််

ညွနှ််ကြာက်ားချု��်ညီ်။

 စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ���းားအား စိုးစိုး်သောရားးအရား အနို�ုင််ယ်နူို�ုင််�ညီ်် လှက်ခဏာာ�ရားိ�ုါ။ ��ု်သော�ာ်လှညီ်း အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားး

အစိုး�ုးရားနိုငိ််် ၎င််း၏�ဟုာ�တု်အ��ွ��းားအသောန်မြ�င််် အလှနွ််တင််းကြာက်�်သော�ာ အသောရားးသော�် အသောမြချုအသောန်�းားသောအာက််တငွ်် သောဆုံးာင််ရားးက််ရားပြီး�းီ တနို�ုင််င်ံလှံ�း

အတ�ုင််းအတာမြ�င််် တညီ်ပြီး���ညီ်် အစိုး�ုးရားစိုးန်စိုး်တစိုး်ချု�အား ချု�ုင််�ာစိုးာွ သော�ာ်သောဆုံးာင််နို�ုင််မြချုင််း �ရားိသုော�း�ါ။ ��ု်သော�ာ်လှညီ်း မြ�စိုး်သော�်သောန်သော�ာ

အသောမြချုအသောန်�းားအရား ၎င််းတ�ု်�ညီ် ��ွ�စိုးညီ်း� ု ��ု��ုအားသောက်ာင််းလှာပြီး�ီး ဒီီ��ုက်သောရားစိုးသီောရားးအတကွ်် သောတာ်လှနိ််ရားာတွင်် �တညူီသီော�ာ အ��ွ�းား

နိုိင်််သော�ာ်လှညီ်းသောက်ာင််း အမြချုားသော�ာ တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားးအ��ွ�အစိုးညီ်း�းားအကြာက်ား စိုးညီ်းသောနိုာိင််� ု ��ု��ုချု�ုင််�ာ လှာသောစိုးရားန်် ဆုံးက််လှက််

သောဆုံးာင််ရားးက််လှးက််ရားိ�ုညီ်။ �တညူီသီော�ာ အ��ွ��းားအကြာက်ား �းူသော�ါင််းလှ��်သောဆုံးာင််��ုးားနိုငိ််် သောင်သွောကြာက်းစိုး�ီံချုန်််ချုွ��နု်ညီ်းလှ�်း�စိုး် နိုိင််် သောဒီ�တငွ််း

အ��်ချုး��်သောရားးန်ညီ်းလှ�်း�စိုး် �းားအား ဆုံးက််လှက််လှ��်သောဆုံးာင််သောန်မြချုင််း�းားက် သောတာ်လှနိ််သောရားး န်ယ််သောမြ�က်နွ််ယ်က််တစိုး်ချု� သော�်သော�ါက််လှာ�ညီ်က်ု� 

သော�ာ်မြ�သောန်ပြီး�းီ ၎င််းအသောန်မြ�င််် နို�ုင််င်ံသောတာ်၏ တာဝန််ဝတတရားား�းားက်ု� သောမြ�ရားငိ််းသောဆုံးာင််ရားးက််နို�ုင််�ညီ်် အ��ွ�အစိုးညီ်းတစိုး်ရား�်အသောန်မြ�င််် တညီ်သောထိာင််

နို�ုင််လှ�ု််�ညီ်။

တတသော�ာ်ညွနှ််းချုးက််�ာိ စိုးစိုး်အ��်စိုး�၏ အ��်ချုး��်�လုှက််သောအာက််�လိှွတ်သောမြ�ာက််ပြီး�းီ �ယ််ဒီရားယ််ဒီ�ီ�ုက်သောရားစိုး ီစိုးံနိုနု််း�းားမြ�င််် တညီ်သောဆုံးာက််ထိား�ညီ််

နို�ုင််င်ံ�စိုး်တစိုး်ချု� သော�်သော�ါက််လှာ�ညီ်က်�ု မြ�င််သောတ�ွလှ�ုသော�ာ မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ�ား �းား၏ �ယ်�ု်းယ်�ုင််သော�ာယ်ံ�ကြာက်ညီ်ချုးက််�ာ မြ�စိုး်�ညီ်။

ဤရား�်တညီ်ချုးက််�ာိ ရားငိ််းလှင််းမြ�တ်�ား၍ လှထူိ�တစိုး်ရား�်လှံ�းနိုိင််် နို�ုင််င်ံတစိုး်ဝ�ိ်းလှံ�းတငွ်် သောတ�ွမြ�င််နို�ုင််ပြီး�းီ ထိ�ုရား�်တညီ်ချုးက််ချုု�င််�ာသောကြာက်ာင််းက်ု� 

ဆုံး�ုးရားးား�ညီ်် အကြာက်�်း�က််��ုးားအကြာက်ား ချု�ုင််�ာ�ညီ်် သောတာ်လှနိ််��န််က်န််�ကု် သော�ာ်မြ�လှးက််ရားိ�ုညီ်။ လှ�ူားချုးင််းစိုးာန်ာ�အုား ဆုံးန်််က်းင််

ချုး�ုးသော�ာက််�ညီ်် ရားာဇဝတ်��ုးားနိုငိ််် စိုးစိုး်ရားာဇဝတ်��ုးားအား အဆုံးက််�မြ�တ်က်း�းလှနွ််လှးက််ရားိ�ုညီ်် ရားက််စိုးက််ကြာက်�်းကြာက်�တ်သော�ာ စိုးစိုး်တ�်�ညီ် 

ဖွဲ့ယးဒါ�ယး ဒါးမှုိုကျတော်�စ်းအတော်��အတွကွျး တော်မှုာ်းမှုနှိး�ချုျကျးမှုျ်�

၂၆



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

နို�ုင််င်ံ၏နို�ုင််င်ံသောရားးစိုးန်စိုး် ��ု်�ဟု�တ် အန်ာဂ္ဂတ်နိုု�င််င်ံသောရားးတငွ်် လှက််ချုံကြိုးက်�ုဆုံး�ုရား�ညီ်် အ��ွ�အစိုးညီ်းတစိုး်ချု� �ဟု�တ်သောကြာက်ာင််း စိုးံ�လှင််သော�ာ နို�ုင််င်ံသောရားးနိုငိ််် 

တ�ုင််းရားင််း�ားသောရားးရားာ သောချုါင််းသောဆုံးာင််�းားနိုငိ််် တက််ကြွက်လွှ�ု်ရားာိး��ူးားက် ချု�ုင််�ာစိုးာွ ရား�်တညီ်ပြီး�းီမြ�စိုး်�ညီ်။ ဦးးတညီ်ချုးက််�ာိ �ယ််ဒီရားယ််စိုးန်စိုး်နိုငိ်််

ဒီ�ီ�ုက်သောရားစိုးစီိုးန်စိုး်�းားက်�ု အသောမြချုချုံပြီး�းီ အားလှံ�း�ါဝင်် လှ��်သောဆုံးာင််နို�ုင််သော�ာ နို�ုင််င်ံသောတာ်အ�စိုး်တစိုး်ရား�် မြ�စိုး်�ညီ်။

 အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရား�ညီ် အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအတ�ုင််�င််ချုံသောက်ာင််စိုးတီငွ်် ညီှနုိုုုင််း�မုြ��ထိား�ညီ်် �ယ််ဒီရားယ်် ဒီ�ီ�ုက်သောရားစိုးီ

�ဋိညုီာဉ်း်နိုိင််် သောတာ်လှနိ််သောရားးက်ာလှ(ကြာက်ားက်လှ) လှ�်းမြ�သောမြ��ံ�အသော�် အသောမြချုချုံ၍ လှ��်င်န််းသောဆုံးာင််ရားးက််ပြီး�းီ စိုးစိုး်အ��်စိုး�အား တ�ုက််ချု�ုက််သောချုး�နု််း

ပြီး�းီ�ညီ််အချုါ အ�ငွ််က်းူသောမြ�ာင််းသောရားးက်ာလှအတကွ်် အ�ငွ််က်းူသောမြ�ာင််းချုးနု််��ွ�စိုးညီ်း�ံ�ဆုံးက််လှက််ရားိလုှာ�ညီ်မြ�စိုး်ပြီး�းီ နိုိင််် အပြီး�းီ�တ်�က််ဒီရားယ််

��ွ�စိုးညီ်း�ံ�သောရားးဆုံးွ�မြချုင််း�းား မြ�စိုး်သော�်လှာ�ညီ်။ သော�ချုးာ�ညီ််အချုးက််�ာိ �ယ််ဒီရားယ််ဒီ�ီ�ုက်သောရားစိုး�ီဋိညုီာဉ်း် က်သော�ာ်မြ�ထိား�ညီ်် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံက် လှက််ရားို

ကြုံက်ံ�သောတ�ွသောန်ရားသော�ာ  “ကြာက်ားက်ာလှ” အချုးနု််က်ာလှ�ာိ အကြိုးက်�ုညီှနုိုုုင််း�သောဘာာတညူီခီျုးက််�းားက်ု� စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုးကီ် လှက််ချုံစိုးဉ်း်းစိုးား�ညီ် �ဟု�တ်�ညီ်် 

အတွက်် တ�ုက််��ွ�းားဆုံးက််လှက််မြ�စိုး်�ာွးသောန်�ညီ်မြ�စိုး်ပြီး�းီ အချုးနု််ကြာက်ာမြ�င်််�ညီ်မြ�စိုး်�ညီ်။ ဤအသောမြချုအသောန်တငွ်် ကြာက်ားက်ာလှအတငွ််း နို�ုင််င်ံအား 

အ��်ချုး��်နို�ုင််ရားန််အတကွ်် တရားားဝင််ယ်နိုတရားား�းား သော�ာ်သောဆုံးာင််ရားန််နိုငိ််် ��ု��ုအားသောက်ာင််းသောစိုးရားန်် လှ��်သောဆုံးာင််ရား�ညီ်။

 �ယ််ဒီရားယ််ဒီ�ီ�ုက်သောရားစိုး�ီဋိဉုာာဉ်း်၏ အ��ုင််း (၂) တငွ်် �ယ််ဒီရားယ််ဒီ�ီ�ုက်သောရားစိုးမီြ�ညီ်သောထိာင််စိုး� တညီ်သောဆုံးာက််သောရားးဆုံးု�င််ရားာ လှ�်းညွနှ််အသောမြချုချုံ�ူ

�ါဝင််ပြီး�းီ ထိ�ု�အူရား သောတာ်လှိန််သောရားးန်ယ််သောမြ��းားက်ု� တရားားဝင်် �တ်�တိ်သော�း၍ က်�ုယ််��ုင််အ��်ချုး��်ချုငွ််် အား ထိနု််း�ု�်းချုွင််် ��ုာထိင််ရားာိးစိုးာွ 

သော�းအ�်ထိား�ညီ်။ �ဋိညုီာဉ်း် အ��ုင််း (၂) �ညီ် ညီှနုိုုုင််းသောဆုံးးွသောနိုးွ��ုးား ဆုံးက််လှက််လှ��်သောဆုံးာင််ရား�ညီ်မြ�စိုး်ပြီး�းီ အဓိကု်အက်း�ုး�က််ဆုံး�ုင််�အူချုး�ု�က် 

ထိ�ုအ��ုင််းအား သောရားးဆုံး�ွသောန်ဆုံး� စိုးာတ�်းတစိုး်ချု�အမြ�စိုး် �တ်�တိ်�ညီ်။ ��ု်သော�ာ်လှညီ်း ဤလှ��်င်န််းစိုးဉ်း်အား ကြိုးက်းီကြာက်�်�ညီ်် အ��ွ��းားအား

�တ်�တိ်မြချုင််း နိုိင််် �တု်သောချု်မြချုင််း�းား�ညီ် သောဆုံးာင််ရားးက််သောန်ဆုံး�မြ�စိုး်�ည်ီ။ အချုး�ု�သောဒီ��းားတငွ်် လှက််န်က််က်�ုင််သောတာ်လှနိ််သောရားး အ��ွ��းား၊ နို�ုင််င်ံသောရားး

�ါတ�ီးားနိုငိ််် နို�ုင််င်ံသောတာ်အဆုံးင််် သောက်ာင််စိုး�ီးား၊ လှထူိ�အသောမြချုမြ�� အ��ွ�အစိုးညီ်း�းား �ါဝင််�ညီ်် မြ�ညီ်န်ယ််အဆုံးင််် သောက်ာင််စိုးအီ��ွ��းား� ိသောတာ်လှနိ််သောရားး

က်ာလှအတငွ််း အ��်ချုး��်သောရားးနိုငိ််် ဥ�သောဒီမြ��သောရားး လှ��်င်န််း�းားတငွ်် တာဝန််ယ်ူသောဆုံးာင််ရားးက််လှးက််ရားိ�ုညီ်ဟု� ဆုံး�ုကြာက်�ညီ်။ ၎င််းတ�ု်အသောန်မြ�င်််

ဘာံ��သောဘာာတထူိား�ညီ်် �သူောဘာာင််တစိုး်ချု�သောအာက််တငွ်် နို�ုင််င်ံသောတာ်အဆုံးင်််မြ�စိုး်သော�ာ အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားး အစိုး�ုးရားနိုငိ်််အတူ ယ်ဉိ်း်တ�ွ

တာဝန််ယ်ူနို�ုင််ရားန်် မြ�ညီ်န်ယ််အဆုံးင်််အစိုး�ုးရားအ�ွ���းားအား ��ွ�စိုးညီ်းထိား�ညီ်။ အဓိကု်တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားး အ��ွ�အစိုးညီ်းအချုး�ု�

အသောန်မြ�င်််လှညီ်း က်�ုယ််��ုင််အ��်ချုး��်ချုငွ်််အာဏာာအား တ�ုးမြ�ှင်််ရားရားိလုှာပြီး�းီ သောဒီ�ချုံမြ�ညီ်��ူးားအတကွ်် တာဝန််ယ်ူ� ု��ု��ု�းားမြ�ားလှာ�ညီ််အတွက်် 

၎င််းတု�်၏ လှက််ရားိအုသောမြချုချုံ�သူောဘာာင််�းားအား အ�စိုး်တစိုး်ချု�အမြ�စိုး် သောမြ�ာင််းလှ�သောရားးဆုံးွ�ရားန်် အတကွ်် လှ�်းသောကြာက်ာင််း�းားအား သောဆုံးးွသောနိုးွလှးက််ရားို�ညီ်။

 အမြချုားတ�ုင််းရားင််း�ားလှက််န်က််က်ု�င််သောတာ်လှနိ််သောရားး အ��ွ�အစိုးညီ်း�းားနိုငိ််် နို�ုင််င်ံသောရားး�ါတ�ီးား ��ု��ု�ါဝင််လှာသောစိုးရားန်် �ယ််ဒီရားယ််ဒီ�ီ�ုက်သောရားစိုးီ

�ဋိညုီာဉ်း်နိုိင််် �တ်�က််၍ ဆုံးက််လှက််လှ��်သောဆုံးာင််လှးက််ရားိ�ုညီ်် ညီှနုိုုုင််းသောဆုံးးွသောနိုးွ��ုးားနိုငိ််် လှက််သောတ�ွအသောက်ာင််အထိညီ်သော�ာ်မြချုင််း�းားက်

�ယ််ဒီရားယ််ဒီ�ီ�ုက်သောရားစိုးစီိုးန်စိုး်��ု် ဦးးတညီ်နို�ုင််ပြီး�းီ မြ�ညီ်န်ယ််တစိုး်ချု�စိုး၏ီ အချုငွ်််အသောရားးနိုငိ််် တာဝန််ဝတတရားား�းားက်ု�လှညီ်း သောရားးဆုံးွ�နို�ုင််�ညီ်မြ�စိုး်�ညီ်။ 

အထိက််တငွ််သောဆုံးးွသောနိုးွထိား�က်��်�ု် စိုးန်စိုး်တစိုး်ချု�လှံ�း၏ တညီ်သောဆုံးာက််�ံ�အား ဆုံးက််လှက််�ံ�သော�ာ်လှးက််ရားိပုြီး�းီ အပြီး�းီ�တ်နို�ုင််မြချုင််း �ရားိသုော�း�ါ။

��ု်သော�ာ် အသောရားးကြိုးက်းီသော�ာအချုးက််မြ�စိုး်ပြီး�းီ စိုးစိုး်အ��်စိုး�နိုိင််် လှံ�းဝက်ာွမြချုား�ညီ််အချုးက််�ာိ သော�်ထိကွ််လှာ�ညီ်် အ��်ချုး��်�စုိုးန်စိုး်�ညီ်

မြ�န််�ာမြ�ညီ်�လူှထူိ�ထိ�တငွ်် အမြ�စ်ိုးတယွ််လှးက််ရားိသုော�ာ ၎င််းတ�ု်လှက််ချုံယ်ံ�ကြာက်ညီ်ပြီး�းီ သော�်ာ်�နိ််းထိား�ညီ်် စိုးန်စိုး်မြ�စိုး်မြချုင််းနိုငိ််် မြ�ညီ်��ူးားအသောန်မြ�င််် 

ထိ�ုသော�်ာ်�နိ််းချုးက််�းား�ာိ လှံ�းဝသော�းာက််က်ယွ််�ာွး�ညီ် �ဟု�တ်သောကြာက်ာင််း �မုြ�င််လှာရားန််မြ�စိုး်�ညီ်။ ထိ�ု်အတွက််သောကြာက်ာင််် ဤသောတာ်လှနိ််သောရားး� ိရားာိသော�ွ

သော�ာ်ထိ�တ်လှးက််ရားိသုောန်ပြီး�းီ လှက််ရားိတုငွ်် အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရား� ိ က်�ုယ််စိုးားမြ��သောန်သော�ာ �ယ််ဒီရားယ််ဒီ�ီ�ုက်သောရားစိုးစီိုးန်စိုး်�ညီ် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ 

က်ာလှကြာက်ာရားညိီ်မြ�စိုး်�ာွလှးက််ရားိုသော�ာ နို�ုင််င်ံသောရားး�ဋိ�ုက်ခ�းားအတကွ်် ချု�ုင််�ာ�ညီ််သောမြ�ရားငိ််း��ုးား ယ်သူောဆုံးာင််သော�းနိုု�င််�ညီ်် အလှားအလှာရားိ�ုညီ်။

၂၇



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

Photo -CJ/Mizzima-News in Burmese

 မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအသော�် ထိသုောရားာက််သော�ာ ထိနု််းချုး��်နို�ုင််� ု �ရားိသုောကြာက်ာင််း ဤအနိုိစိုး်ချုး��်စိုးာတ�်းက်

သော�ာ်မြ�ထိား�ညီ်။  ၎င််းအသောန်မြ�င််် နို�ုင််င်ံန်ယ််န်�ုတု်၏ အစိုးတု်အ��ုင််း အ�းားအမြ�ားက်ု� ထိနု််းချုး��်နို�ုင််� ု�ရားိသုောတာ�်ညီ််အမြ�င်် မြ�ညီ်�လူှထူိ�အသော�် 

အာဏာာ�က််သောရားာက််�လုှညီ်း ဆုံးံ�းရှုံးံးုချု��်ညီ်။ ၎င််းအသောန်မြ�င််် အစိုး�ုးရားစိုးန်စိုး်�းားအား စိုး�ီံနို�ုင််စိုး�ွ်းက်းဆုံးင််းချု�ပ်ြီး�းီ သောရားရားညိီ်ရား�်တညီ်နို�ုင််�ညီ််

လှက်ခဏာာလှညီ်း �ရားိ�ုါ။ ၎င််း၏ လှံ�ခြုံချုံ�သောရားး တ�်��ွ��းားအသောန်မြ�င််် နို�ုင််င်ံအတငွ််းရားိ ု ပြီး��ု�န်ယ််�းား၏ ၇၂% တငွ််  စိုးနု််သောချု်�ု�းား ကြုံက်ံ�သောတ�ွသောန်ရားပြီး�းီ

ထိ�ုအထိ�တငွ်် သောတာ်လှနိ််သောရားးတ�်�ွ���းား�ိ ထိသုောရားာက််သော�ာ ထိနု််းချုး��်��ုးား မြ��လှ��်ထိား�ညီ်် ပြီး��ု�န်ယ်် ၁၂၇ ချု� (၃၉%) �ါဝင််�ညီ်။

ဤ��ာဏာ�ညီ် နို�ုင််င်ံ၏ ၅၂% မြ�စိုး်ပြီး�းီ ထိ�ုအထိ��ိ ၂၃% တငွ်် စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် သောတာ်လှနိ််သောရားးတ�်�ွ���းား၏ �ံ��နိ်် တ�ုက််ချု�ုက််� ု ချုံရားလှးက််

ရားို�ညီ်။ လှက််ရားိအုချုင််းအက်းင််းတွင်် �သော�်ာ်လှင်််သော�ာ မြ�စိုး်ရား�်တစိုး်စိုးံ�တစိုး်ရားာ �ရားိခုျု�်�ါက် စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် ၂၀၂၃ ချု�နိုိစိုး်အထို

သောက်ာင််း�နွ််စိုးွာ ရား�်တညီ်နို�ုင််�ညီ်�ဟု�တ်သော�။

 နို�ုင််င်ံမြချုားအစိုးု�းရား�းား၊ အမြ�ညီ်မြ�ညီ်ဆုံးု�င််ရားာ အ��ွ�အစိုးညီ်း�းားနိုငိ််် အမြချုားအ��ွ��းားအသောန်မြ�င််် စိုးစိုး်အ��်စိုး�အား မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတငွ််း

ထိသုောရားာက််သော�ာထိနု််းချုး��်�ရုားိုသောန်�ညီ် ��ု်�ဟု�တ် တရားားဝင််အာဏာာ��ုင််မြ�စိုး်�ညီ်ဟုသူော�ာ ယ်ဆူုံးချုးက််မြ�င််် ဆုံးက််ဆုံးံ� ု �မြ��လှ��်�င်််�ါ။

စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် အမြ�ညီ်မြ�ညီ်ဆုုံး�င််ရားာဥ�သောဒီ�းားနိုငိ််် ဆုံးံ�းမြ�တ်ချုးက််�းားအား သောလှးစိုးားလှု�က််န်ာ�ညီ်ဟု� အာ�ချုံချုးက််သော�းနို�ုင််သော�ာ အ��ွ�

�ဟု�တ်�ညီ််အမြ�င်် နို�ုင််င်ံတက်ာ အ��ုင််းအဝ�ုင််းနိုငိ််် နို�ုင််င်ံသောတာ်ကြာက်ားတငွ်် အဓိ�ုာါယ််ရားိုသော�ာ�းူသော�ါင််းသောဆုံးာင််ရားးက််��ုးားက်�ုလှညီ်း သောဆုံးာင််ရားးက််

သော�းနို�ုင််�ညီ် �ဟု�တ်�ါ။ ထိ�ု်အမြ�င်် စိုးးီ�ာွးသောရားးက်းဆုံးင််းလှးက််ရားိပုြီး�းီ စိုးနု််သောချု်�ု�းားလှညီ်း တ�ုးမြ�ှင်််ချုံစိုးားရားလှးက််ရားိ�ုညီ်။ ၎င််းအသောန်မြ�င််် ရားန််က်�န််နိုိင််် 

သောန်မြ�ညီ်သောတာ်အား ထိနု််းချုး��်ထိားနို�ုင််မြချုင််းက် နို�ုင််င်ံတက်ာအ��ွ��းားအသောန်မြ�င််် �ံတ�န််သောရားးရားာ ချုးတု်ဆုံးက််�ုအား ဆုံးက််လှက််ထိနု််း�ု�်းထိား�ညီ်် 

အဓိကု်အချုးက််မြ�စိုး်�ံ�သော�်�ညီ်။ ��ု်သော�ာ်လှညီ်း ဤ��ု် ချုးတု်ဆုံးက်် လှ��်သောဆုံးာင််��ုးား�ညီ် လှက််သောတ�ွက်း� ု ��ု��ုန်ညီ်းလှာပြီး�းီ ချုးနု််ညီှု

သောဆုံးာင််ရားးက််��ုးား ��ု��ုတ�ုးမြ�ှင််် လှ��်သောဆုံးာင််သောန်ရားလှးက်် ရားိ�ုညီ်။ 

နိဂိ္ဂံ�ု

၂၈



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

 ဥ��ာအားမြ�င််် ယ်သောန််အထို အာဆုံးယီ်ံနိုိင််် က်�လှ��ဂ္ဂဂအ��ွ��းား၏ ချုးဉ်း်းက်�်�ုန်ညီ်းလှ�်းမြ�စိုး်သော�ာ  မြ�န််�ာမြ�ညီ်��ူးား အတွက််

လှ�ူားချုးင််းစိုးာန်ာသောထိာက််ထိား� ု အသောထိာက််အ�ံ�်းားအား သော�းသောဝရားာတငွ်် စိုးစိုး်အ��်စိုး�အား အဓိကု်အ��ွ�အမြ�စိုး် လှ��်သောဆုံးာင််သောစိုးရားန််

အသောကြာက်ာင််းအရားင််း �ရားိ�ုါ။ သောဒီ�တွင််းအက်အူညီ�ီးားအတကွ်် လှက််လှ�ိ်း�ိီနို�ုင််ရားန်် စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသော�် �ိီချု�ုမြချုင််း�ညီ် အလှနွ််ရားိက််�ယွ််သောက်ာင််းပြီး�းီ 

ချုန်််�ိန််းနိုု�င််�ညီ်�ာိ စိုးစိုး်အ��်စိုး�အသောန်မြ�င််် ထိ�ုအက်အူညီ�ီးားအား အ�ံ�းချုးက်ာ ၎င််းတ�ု် �န််တီးထိား�ညီ်် လှ�ူားချုးင််းစိုးာန်ာ� ုက်�်သောဘားအား ��ု��ု

ဆုံး�ုးရားးားသောစိုးနို�ုင််�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�� ိတင််မြ�ထိား�ညီ်် သောရားးးသောက်ာက််�ွ�အစိုးအီစိုးဉ်း် မြ�စိုး်သောမြ�ာက််ချု�လ်ှ်င််လှညီ်း နို�ုင််င်ံတက်ာ အ��ုင််းအဝ�ုင််း၏ အန်ု�််ဆုံးံ�း 

သော�်ာ်�နိ််းချုးက််မြ�စိုး်သော�ာ ဒီီ��ုက်သောရားစီိုးလှ��်င်န််းစိုးဉ်း် အတ�အသောယ်ာင််�်ကု်��င်် မြ�ညီ််�သီောစိုးနို�ုင််�ညီ်် ရားလှာဒီ်တစိုးံ�တရားာက်�ု� ိ သော�ာ်သောဆုံးာင််သော�းနိုု�င််�ညီ်

�ဟု�တ်�ါ။ စိုးစိုး်အ��်စိုး��ညီ် သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ���းားနိုိင််် သောဆုံးးွသောနိုးွ��ွ တစိုး်စိုးံ�တစိုး်ချု� မြ��လှ��်နို�ုင််�ညီ်် အသောမြချုအသောန်�ရားိ�ုါ။ အရှုံး�ုးရားငိ််းဆုံးံ�း သော�ာ်မြ�ရားလှ်င်် 

စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုး�ီညီ် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံတငွ်် သောမြ�ာင််းလှ�� ုမြ��လှ��်�ညီ်် အဓိကု်အ��ွ��ဟု�တ်သောတာ�်ါ။ 

 အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရား�ညီ် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ တရားားဝင််အစိုးု�းရားမြ�စိုး်ပြီး�းီ တရားားဝင််အ�အု�တိ်မြ�� ချုံရား�င်််�ညီ်။ ထိ�ု်အမြ�င်် 

အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရား�ညီ် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအသော�် စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုးထီိက်် ��ု��ုထိသုောရားာက််သော�ာ ထိနု််းချုး��်� ု မြ��လှ��်နို�ုင််�ညီ်ဟု�

ဤစိုးာတ�်းတငွ်် သော�ာ်မြ�ထိား�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�ထိက်် သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ���းားက် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ ��ု��ု�းားမြ�ား�ညီ််န်ယ််သောမြ��းားအား ထိနု််းချုး��်�ု

မြ��ထိားပြီး�းီ သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ��အစိုးညီ်း�းား�ညီ် ၎င််းတ�ု် အ��်ချုး��်�ညီ်် န်ယ််သောမြ�သောဒီ�၏ လှဦူးးသောရား အ�းားစိုး�အသော�် က်�ုယ််စိုးားမြ���ညီ်် 

အာဏာာ��ုင််အ��ွ�မြ�စိုး်�ညီ်။ အသောရားးအကြိုးက်းီသော�ာအချုးက််�ာိ ချု�ချုံသောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ���းားအား ၎င််းတ�ု်အ��်ချုး��်ရားာသောဒီ�တငွ်် တရားားဝင််

အာဏာာ��ုင််�းားအမြ�စိုး်လှညီ်း အ�အု�တိ်မြ��ချုံရား�ညီ်။ ဤ��ု်သောမြ�ာင််းလှ�သောန်သော�ာ မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ သောမြ�မြ�င််အသောမြချုအသောန်၏ �က််သောရားာက််��ုးားအား 

နို�ုင််င်ံတက်ာ� ိ ဤက်�်သောဘားအတကွ်် တ�န်််မြ�န််�ု�းား မြ��လှ��်ရားာတငွ်် အဓိကု်ထိား�င်််�ညီ်။ အလှ�ိရားငိ််�းားနိုငိ််် အု�်န်ီးချုးင််းနို�ုင််င်ံ�းားအသောန်မြ�င််် 

အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားး အစိုး�ုးရား၊ တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ��အစိုးညီ်း�းားနိုငိ််် အရား�်�က််လှ�ူအု��ွ�အစိုးညီ်း�းား� ိ ၎င််းတ�ု်အ��်ချုး��်�ု

အာဏာာသောအာက််တငွ််ရားိုသော�ာ သောန်ရားာသောဒီ��းားတငွ်် အသောထိာက််အ�ံ�်းားသော�းအ�်ရားန််  ဦးးသောဆုံးာင််ဦးးရားးက််မြ���ညီ်် သောဆုံးာင််ရားးက််��ုးားအတကွ်် 

က်းားက်န််�ံ�်�ုးသော�းရား�ညီ်။

 မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ�ညီ် တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ��အစိုးညီ်း�းား၊ အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရား၊ အာဏာာ�ီဆုံးန််သောရားး လှ�ု်ရားာိး�နုိုိင်််

အမြချုားလှထူိ�အ��ွ�အစိုးညီ်း�းားနိုငိ််် လှထူိ�လှု�်ရားာိး��ုးား၏ အစိုး�ုးရားယ်နိုတယ်ား�းားအားစိုး�ီံရားန််နိုိင််် အစိုး�ုးရား ဝန််သောဆုံးာင််��ုးားသော�းရားန််အတကွ်် �းူသော�ါင််း

သောတာ်လှနိ််�မုြ�င််် က်းဆုံးံ�းနို�ုင််င်ံသောတာ် �မြ�စိုး်သောစိုးရားန်် ကြုံက်ံက်ြုံက်ံခ်ျုံလှးက်် ရားို�ညီ်။ သောရားးးသောက်ာက််�ွ� ��ု်�ဟု�တ် ဆုံးနိုဒချုံယ်�ူ�ွ�းားအား သောထိာက််ချုံမြချုင််း ��ု်�ဟု�တ် 

အ�အု�တိ်မြ��မြချုင််း�ညီ် ဥ��ာအားမြ�င််် သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ��အစိုးညီ်း�ိ ထိနု််းချုး��်ထိား�ညီ်် န်ယ််သောမြ�တငွ်် က်းင််း��ညီ်် လှထူိ�သောရားးးသောက်ာက််�ွ� 

က်��်�ု်သော�ာ လှထူိ�အ�းားစိုး��ါဝင််ချုငွ်််ရားိုပြီး�းီ �ါဝင််�မုြ���ညီ်် အရားာမြ�စိုး်�င်််�ညီ်။

 နို�ုင််င်ံတက်ာအ�ွ��အစိုးညီ်း�းားအသောန်မြ�င််် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတငွ််း စိုးစိုး်�နိ််သော�ာ သောမြ�ာင််းလှ��အုား မြ�န််�ာမြ�ညီ်��ူးား၏ တနွ််းအားမြ�င််် 

လှ��်သောဆုံးာင််သောန်�ညီ်က်ု� အ�အု�တိ်မြ��ရား�ညီ်။ စိုးစိုး်အ��်စိုး�� ိ �းက််စိုးးီ��ုးား မြ��လှ��်သောန်�ညီ််အချုးနု််တွင်် သောတာ်လှနိ််သောရားးက်

မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံသောတာ်�စိုး်အား တညီ်သောဆုံးာက််သောန်ပြီး�းီ ထိ�ုနို�ုင််င်ံ�စိုး်�ညီ် လှထူိ�၏ နို�ုင််င်ံသောရားးချုံယ်ခူျုးက််အသော�် အသောမြချုချုံထိားပြီး�းီ အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားး

အတ�ုင််�င််ချုံသောက်ာင််စိုး၏ီ လှ��်င်န််းစိုးဉ်း်နိုိင််် �ယ််ဒီရားယ်် ဒီီ��ုက်သောရားစိုး ီ �ဋိညုီာဉ်း်၏ လှ�်းညွနှ််�ုမြ�င််် အသောမြချုချုံတညီ်သောဆုံးာက််ထိား�ညီ်။ ၎င််း�ညီ် 

မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ န်က််န်��ညီ်် နို�ုင််င်ံသောရားး က်�်သောဘားအတကွ်် စိုးစိုး်အ��်စိုး�� ိ အဓိ�မချုး�တိ်သောဆုံးာင််ရားးက််�ညီ်် လှ��်င်န််းစိုးဉ်း်��ု်�ဟု�တ် နို�ုင််င်ံတက်ာ 

အ��ုင််းအဝ�ုင််း� ိ လှ��်သောဆုံးာင််�ညီ်် အစိုးအီစိုးဉ်း်�းားထိက်် ��ု��ုသောက်ာင််း�ွန််သော�ာ သောမြ�ရားငိ််း��ုးား ယ်သူောဆုံးာင််လှာ�ညီ်် အသောက်ာင််းဆုံးံ�း န်ညီ်းလှ�်း

တစိုး်ချု�မြ�စိုး်�ညီ်။ နို�ုင််င်ံတက်ာအ��ုင််းအဝ�ုင််းအသောန်မြ�င််် အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရား၊ သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ��အစိုးညီ်း�းားနိုငိ််် သောတာ်လှနိ််သောရားးအား 

ယ်ချု�အချုးနု််တွင်် �ံ�်�ုး��ုးား ��ု��ုမြ��လှ��်သော�းနို�ုင််�ါက် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ အန်ာဂ္ဂတ်အတကွ်် ��ု��ုသောက်ာင််း�နွ််သော�ာ အလှားအလှာက်�ု �န််တီးသော�းနို�ုင််�ညီ်

မြ�စိုး်�ညီ်။

၂၉



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

၁ ဥ��ာအားမြ�င််် ချုးက််��မတနို�ုင််င်ံ၊ မြ�င််�စိုး်လှတွ်သောတာ်၊ ဥသောရားာ�လှတွ်သောတာ်နိုိင််် လှ�ူအချုွင်််အသောရားး�ဟုာ�င််းကြိုးက်းီရှုံးံ�း� ိထိ�ု��ု် အ�ုအ�တိ်မြ��ချု��်ညီ်။

၂ ဤအထိ�တငွ်် မြ�န််�ာစိုးစိုး်တ�်� ိ တ�ုင််းရားင််း�ားလှနူ်ညီ်းစိုး�အ��ွ��းား� ိ မြ�ညီ်�လူှထူိ�အား တ�ုက််ချု�ုက််ရားာတငွ်် အ�ံ�းမြ��ချု�သ်ော�ာ န်ညီ်းလှ�်း�းား� ိ
အချုး�ု��ါဝင််�ညီ်။ ထို�အထိ�တငွ်် ၂၀၁၆ ချု�နိုိစိုး်နိုိင််် ၂၀၁၇ ချု�နိုိစိုး်တငွ်် ရှုံး�ုဟုင််ဂ္ဂးာ�းားအသော�် တု�က််ချု�ုက််��ုးား �ါဝင််�ညီ်။

၃ “တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားးအ��ွ�အစိုးညီ်း�းား” အား �ယ််ဒီရားယ််ဒီ�ီ�ုက်သောရားစိုး�ီဋိညုီာဉ်း်စိုးာတ�်းတငွ်် ထိညီ််�ငွ််း အ�ံ�းမြ��ထိား�ညီ်။ ဤစိုးက်ား
စိုး��ညီ် “တ�ုင််းရားင််း�ားလှက််န်က််ကု်�င််အ��ွ�အစိုးညီ်း�းား”နိုငိ််် အဓိ�ုာါယ််တညူီ�ီရုားိုပြီး�းီ ၎င််းအား ၂၀၁၅ ချု�နိုိစိုး် တနို�ုင််င်ံလှံ�း �စိုး်ချုတ်တ�ုက််ချု�ုက််�ရုား�်စိုး�
သောရားး�သောဘာာတညူီခီျုးက််စိုးာချုး��်တငွ်် ထိညီ််�ွင််းအ�ံ�းမြ�� ထိား�ညီ်။ ��ု်သော�ာ်လှညီ်း တ�ုင််းရားင််း�ားသောတာ်လှနိ််သောရားး အ��ွ�အစိုးညီ်း�းားနိုငိ််် ၎င််းတ�ု်
အား �ံ�်�ုးသောထိာက််ချုံ��ူးားက် ဗဟု�ုချုး��်က်�ုင််�စုိုးန်စိုး်မြ�င််် စိုးစိုး်တ�်အ��်ချုး��်�အုား သောတာ်လှနိ််မြချုင််းနိုငိ််် ၎င််းတ�ု်၏ နို�ုင််င်ံသောရားးနိုငိ််် လှ�ူသုောရားးဆုံး�ုင််ရားာ 
က်ဏ္ဍ�းားက်ု�လှညီ်း ထိင််ဟု�်�ညီ်် အဓိ�ုာါယ််�ငွ်််ဆုံး�ု��ုး�ုးက်�ု ��ု��ုလှ�ုလှားကြာက်�ညီ်။ ဤစိုးာတ�်းတငွ်် ‘တ�ုင််းရားင််း�ား သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ��အစိုးညီ်း
�းား’ ဆုံး�ု�ညီ်�ာိ ဗဟု�ုချုး��်က်�ုင််�မုြ�င််် စိုးစိုး်တ�်အ��်ချုး��်�အုား နို�ုင််င်ံသောရားးအရား သောတာ်လှနိ််�ညီ်် လှက််န်က််က်�ုင်် အ��ွ�အစိုးညီ်း�းားမြ�စိုး်ပြီး�းီ ထိ�ုအထိ�
တငွ်် �စိုး်ချုတ်တ�ုက််ချု�ုက််�ရုား�်စိုး�သောရားးအား ဆုံးက််လှက်် လှက််ချုံထိားသော�ာ်လှညီ်း မြ�န််�ာစိုးစိုး်တ�်၏ အ�နု်််သောအာက်် တငွ်် မြ�ညီ်��ူစိုးစိုး်အမြ�စိုး် ��ွ�စိုးညီ်း
မြချုင််းက်ု� မြင်င််းဆုံးန််�ညီ်် အ��ွ�အားလှံ�း�ါဝင််�ညီ်။

၄ �ယ််ဒီရားယ််ဒီ�ီ�ုက်သောရားစိုး�ီဋိညုီာဉ်း်အား အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားး အတ�ုင််�င််ချုံသောက်ာင််စိုးတီငွ်် ညီှနုိုုုင််းသောရားးဆုံးွ�ထိားပြီး�းီ https://mofua.nugmyanmar.
org/ publications/17 တငွ်် ရားယ်နူို�ုင််�ညီ်။ 

၅ ရား��း�ုးဟုနု််း သောရားး�ား�ညီ်် သော�လှ ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး်တငွ်် ဝလီှ်ဆုံးင််စိုးင််တာ � ိထိ�တ်သောဝချု��်ညီ်် “One Year On: The Momentum of Myanmar’s 
Armed Relbellion” အား https://www.wilsoncenter.org/publication/one-year-momentum-myanmars-armed-rebellion တငွ််�တ်
ရှုံးနုို�ုင််�ညီ်။

၆ မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံဆုံး�ုင််ရားာ အထိးူအကြုံက်ံသော�းသောက်ာင််စိုး�ီ ိ ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှတွင်် အစိုး�ုးရား�းားအား အ�ုအ�တိ်မြ��� ု ဆုံး�ုင််ရားာ အမြ�ညီ်မြ�ညီ်ဆုံးု�င််ရားာ 
ဥ�သောဒီနိုငိ််် ထိံ�းတ�်း�းားနိုငိ််် ဤ�တ်�တိ်ချုးက််�းားအသော�် အသောမြချုချုံ၍ အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားး အစိုး�ုးရားနိုငိ််် စိုးစိုး်သောက်ာင််စိုးအီသော�် စိုးစိုး်တ�်း

ဖြမှုနိးမှု်နှိုင့်းင့်ံဆုံးိုင့်း�်အထ�ူအကြံကျံတော်ပ်�တော်ကျ်င့်းစ်းသီးည်းး ဖြမှုနိးမှု်နှိုင့်းင့်ံတွငွ့်း ၂၀၂၁ ချုုနှှစ်း၊ 

တော်ဖွဲ့တော်ဖွဲ့်းဝါ�းလှ အ်ဏာ်သီးိမှုး�မှုအု်� တွံ�ုဖြပ်နိး�နိး အတွူတွကျပွ်�ူတော်ပ်ါင့်း�တော်ဆုံး်င့်း�ာကျး

ကြာကျသီးည်း်း အမှုးှအချုိုကျင့်း�တော်သီး် ကျွမှုး�ကျျင့်းပ်ည်း်�ငှ့်းမှုျ်�အဖွဲ့ွ��ဖြဖွဲ့စ်းခြိပ်း� ဖြမှုနိးမှု်

နှိုင့်းင့်ံသီး်�မှုျ်� လှ�ူအချုွင့်း်အတော်��၊ ခြိင့်မိှုး�ချုျမှုး�တော်��၊ ဒါးမှုိုကျတော်�စ်း၊ တွ�်�မှုာတွမှုနုှှင့်း် 

တွ်ဝနိးယူမှုတုွ်ဝနိးချုံမှုုအတွကွျး တွိုကျးပ်�ွဝင့်း�်တွငွ့်း ကျညူ်းးတော်ထ်ကျးပ်ံမ်ှုဖုြပ်��နိး

အတွကွျး ဖွဲ့�ွ�စ်ည်းး�ထ်�ဖြချုင့်း�ဖြဖွဲ့စ်းသီးည်းး။ ဖြမှုနိးမှု်နှိုင့်းင့်ံဆုံးိုင့်း�် အထ�ူအကြံကျံတော်ပ်�

တော်ကျ်င့်းစ်းနှှင့်း် ကျွနှးပု်းတွို�၏ လှပု်းင့်နိး�မှုျ်�နှှင့််း ပ်ကျးသီးကျး၍ ပ်ိုမှုိုသီးိ�ှိလှိုပ်ါကျ

https://specialadvisorycouncil.org/ တွွင့်း ဝင့်းတော်�်ကျးတော်လှလ်ှ်နှိုင့်းသီးည်းး။

၃၀



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

မြ��စိုး�မြချုင််းနိုငိ််် ဆုံး�ုင််�ညီ်် အနိုိစိုး်ချုး��်စိုးာတ�်းတစိုး်ချု�အား ထိ�တ်မြ�န််ချု��်ညီ်။ ထိ�ုစိုးစိုး်တ�်း၏ အနိုိစိုး်ချုး��်အရား အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားး အစိုး�ုးရား�ညီ် 
မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ အစိုး�ုးရားတစိုး်ရား�် အသောန်မြ�င််် အ�ုအ�တိ်မြ��မြချုင််း ချုံရား�င်််�ညီ်။ ထိ�ုစိုးစိုး်တ�်း�ာိ �သောမြ�ာင််းလှ��� ရားိသုောန်�ညီ်။ ၎င််းက်ု�  Briefing Paper 
Myanmar’s Representation in the United Nations – Special Advisory Council for Myanmar တငွ်် ရားယ်နူို�ုင််�ညီ်။  

၇ H. Lauterpacht, � ိသောရားး�ား�ညီ်် အစိုး�ုးရားအား အ�အု�တိ်မြ��မြချုင််း၊ က်သော�့ာဒီးီယ်ား ဥ�သောဒီအား မြ�န််လှညီ်�ံ�း��်မြချုင််း (စိုးာ�းက််နိုာိ ၈၂၅-
၈၃၀) Volume XLV, No. 6, November 1945. အား Recognition of Governments: တငွ်် ရားယ်နူို�ုင််�ညီ်။ JSTOR တငွ််လှညီ်း ရားယ်နူို�ုင််�ညီ်။ 
ဥ�သောဒီသောရားးရားာ �ံ�း��်��ုးားစိုးာွတွင်် Tinoco က်စုိုးစရား�်အား ၂၀ ရားာစိုး�၏ အသောရားးကြိုးက်းီသော�ာ ဆုံးံ�းမြ�တ်ချုးက််တစိုး်ရား�်အမြ�စိုး် ရားညီ်ညွနှ််းကြာက်�ညီ်။ 
Tinoco Claims Arbitration (Great Britain v. Costa Rica), UN Rep. International Arbitration Awards 369, 1923 တငွ်် ကြာက်ညီ််�ါ။ 
Tinoco Claims Arbitration (Great Britain v. Costa Rica) | Case Brief for Law Students (casebriefs.com). တငွ််လှညီ်း ရားရားိနုို�ုင််�ညီ်။

၈ Brad Roth သောရားး�ား�ညီ်် ၂၀၁၀ ချု�နိုိစိုး်ထိ�တ် Secessions, Coups and the International Rule of Law: Assessing the Decline of 
the Effective Control Doctrine, Journal of International Law (pp. 35-38), Volume 310  အား  “Secessions, Coups, and the 
International Rule of Law: Assessing the Decline of the Ef . . .” by Brad R. Roth (wayne.edu) တငွ်် ရားရားိနုို�ုင််�ညီ်။ Marc Weller 
၏ ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် သော�သော�ာ်ဝါရားလီှ ၁၁ ရားက််သောန််တငွ်် ထိ�တ်သောဝသော�ာ , “Is the ICJ at Risk of Providing Cover for the Alleged Genocide 
in Myanmar?”, EJIL Talk https://www.ejiltalk.org/is-the-icj-at-risk-of-providing-cover-for-the-alleged-genocide-in-myanmar/ 
(၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၉ ရားက််သောန််တငွ်် ရားယ်ခူျု�်�ညီ်။).

၉ Roth သောရားး�ား�ညီ်် Secessions, Coups and the International Rule of Law: Assessing the Decline of the Effective Control 
Doctrine, စိုးာ�းက််နိုာိ ၁၁

၁၀ ၁၉၃၃ ချု�နိုိစိုး်တငွ်် ထိ�တ်မြ�န််ချု�်သော�ာ Montevideo Convention on the Rights and Duties of States ၏ ��ဒီ်� ၁ က်�ု ကြာက်ညီ််�ါ။ Montevideo 
Convention on the Rights and Duties of States - The Faculty of Law (uio.no).တငွ်် ရားရားိနုို�ုင််�ညီ်။ ဤ�သောဘာာတညူီခီျုးက်် စိုးာချုး��်
အား အသော�ရားကု်န််� ိနို�ုင််င်ံ�းားက်�ာ လှက််�တိ်သောရားးထို�းထိားသော�ာ်လှညီ်း ၎င််းအား နို�ုင််င်ံ�းား� ိလှက််ချုံလှ�ုက််န်ာရား�ညီ်် အမြ�ညီ်မြ�ညီ်ဆုံးု�င််ရားာ ဓိသောလှ်
ထိံ�းတ�်းဥ�သောဒီအမြ�စိုး် လှက််ချုံထိား�ညီ်။ ထိ�ု်အတွက်် ထိ�ု�သောဘာာတညူီခီျုးက််စိုးာချုး��်�ညီ်။ မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအ�ါအဝင်် နို�ုင််င်ံအားလှံ�းနိုိင််် �က််ဆုံး�ုင််
�ညီ်။ 

၁၁ Roth သောရားး�ား�ညီ်် Secessions, Coups and the International Rule of Law: Assessing the Decline of the Effective Control 
Doctrine, စိုးာ�းက််နိုာိ ၃၀ � ိ၃၂ 

၁၂ Lauterpacht ၏ Recognition of Governments  စိုးာ�းက််နိုာိ ၈၄၀ � ိစိုး၍ ကြာက်ညီ််�ါ။

၁၃ Facts and Evidence, Tinoco Claims Arbitration (Great Britain v. Costa Rica) တငွ််ကြာက်ညီ််�ါ။

၁၄ အထိက််�ါအတ�ုင််း 

၁၅ တ�ုက််��ွနိုိင်််ဆုံး�ုင််သော�ာ �တင််းအချုးက််အလှက််�းား�ညီ် အာဏာာ��ု်း�ညီ််အချုးနု််�ိစိုး၍ တ�ုက််��ွအသောမြချုအသောန်�းားအား �တင််းယ်ထူိား�ညီ်် 
Matthew Amold ၏ �တင််းအချုးက််အလှက်် စိုး�သောဆုံးာင််း� ု န်ညီ်းလှ�်း�းားအတ�ုင််း စိုး�စိုးညီ်းထိား�ညီ်် အချုးက််�းားအသော�် အသောမြချုချုံထိား�ညီ်။ 
၂၀၂၂ ဇလူှ�ုင််လှက်�န််တွင်် တ�ုက််��ွစိုး�စိုး�သော�ါင််း ၁၈၀၀၀ သောက်းာ်ရားိပုြီး� ီမြ�စိုး်�ညီ်။ �တင််းအချုးက််အလှက််၏ အရားင််းအမြ�စိုး်�းားတငွ်် သောန််စိုးဉ်း် လှံ�ခြုံချုံ�သောရားးနိုငိ်််
ဆုံး�ုင််သော�ာ �တင််းအချုးက််အလှက််�းားနိုငိ််် �ဒီီီယ်ာအချုးက််အလှက််�းား �ါဝင််�ညီ်။ 

၁၆ မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ ပြီး�ု��န်ယ််သော�ါင််း ၃၃၀ ပြီး��ု�န်ယ််�းား�ညီ် နို�ုင််င်ံ၏ အသောမြချုချုံအက်းဆုံးံ�း အ��်ချုး��်သောရားးအစိုးတု်အ��ုင််းမြ�စိုး်�ညီ်။ ပြီး��ု�န်ယ််တစိုး်ချု�တွင်် 
သောက်းးရားးာအ��်စိုး�နိုိင််် ရား�်က်ကွ််�းား �ါဝင််ပြီး�းီ စိုး�စိုး�သော�ါင််း ၁၇၀၀၀ ချုန်််ရားို�ညီ်။ အ��်ချုး��်သောရားး အဆုံးင်််ဆုံးင်််အရား ပြီး��ု�န်ယ််�းား� ိချုရှုံး�ုင််�းားမြ�စိုး်သော�်လှာပြီး�းီ
သောန်ာက်် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ မြ�ညီ်န်ယ််နိုငိ််် တ�ုင််းသောဒီ�ကြိုးက်းီ ၁၄ ချု�အမြ�င်် သောန်မြ�ညီ်သောတာ်န်ယ််သောမြ�တု�် မြ�စိုး်သော�်လှာ�ညီ်။ အစိုး�ုးရား�ွ��စိုးညီ်းတညီ်သောဆုံးာက််�ံ� 
အသော�းစိုးတု်က်�ု �ရုားိုလှ�ု�ါက် State and Region Governments in Myanmar - The Asia Foundation.တငွ်် ကြာက်ညီ််�ါ။ 

၁၇ ဤတငွ်် ပြီးင်�ု်းချုး�်းစိုးာွဆုံးနိုဒမြ���ူးားနိုငိ််် သောတာ်လှနိ််သော�ာမြ�ညီ်�ူ�ဝန််ထိ�်း�းားအား  အကြာက်�်း�က််��်းဆုံးးီ��ုးား�စိိုး၍ လှက််န်က််က်�ုင်် 
သောတာ်လှနိ််သောရားးအ�ွ���းား� ိအဆုံးက််�မြ�တ် တု�က််ချု�ုက််သောန်��ုးားလှညီ်း �ါဝင််�ညီ်။

၁၈ ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး် သော�လှ (မြ�ညီ်��ူက်ာက်ယွ််သောရားးတ�်�းား စိုးတင််�ညီ််အချုးနု််)�ိစိုး၍ တ�ုက််��ွသော�ါင််း ၁၄၇၈၈ ချု� မြ�စိုး်�ာွးချု�ပ်ြီး�းီ ၉၀၀၇ ချု� (စိုး�စိုး�သော�ါင််း၏ 

၃၁
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၆၁%) �ညီ် ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး်၏ �ထိ�သောမြချုာက််လှအတငွ််း မြ�စိုး်�ာွးချု�်�ညီ်။ ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး်၏ တ�ုက််��ွက်ာလှ ရားစိိုး်လှ (သော�လှ� ိဒီဇီင််ဘာာလှအထိ)ု အတွင််း 
တလှလှ်င်် တ�ုက််��ွသော�ါင််း ၇၂၃ ချု� မြ�စိုး်�ာွးချု�်�ညီ်။ ��ု်သော�ာ် ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် �ထိ� သောမြချုာက််လှတငွ်် တစိုး်လှလှ်င်် တ�ုက််��ွ ၁၅၀၁ ချု� �း�်း�်အားမြ�င််် 
မြ�စိုး်�ာွးချု�်�ညီ်။ 

၁၉ ပြီး�ု��န်ယ််�းားအသောန်မြ�င်််ကြာက်ညီ််လှ်င်် ဤသောမြ��ံ�သော�ာ်မြ�ချုးက််အရား ပြီး��ု�န်ယ််သော�ါင််း ၁၉၄ ပြီး��ု�န်ယ််တွင်် တ�ုက််��ွင်ယ််�းား �ံ��နိ််မြ�စိုး်�ာွးလှးက််ရားိပုြီး�းီ တစိုး်လှ
လှ်င်် အန်ညီ်းဆုံးံ�း တ�ုက််��ွ ၁ ချု�� ိ ၂ ချု�အထိ ု မြ�စိုး်�ာွးချု�်�ညီ်။ ထိ�ုပြီး��ု�န်ယ်် ၁၉၄ ပြီး��ု�န်ယ််� ိ ပြီး��ု�န်ယ််သော�ါင််း ၁၁၂ ပြီး��ု�န်ယ််တွင်် တ�ုက််��ွ အချု� ၂၀ � ိ
၄၉ ချု� အထိ ု မြ�စိုး်�ာွးချု�်�ညီ်။ ထိ�ုအထိ��ိ ပြီး��ု�န်ယ်် ၆၆ ပြီး��ု�န်ယ််� ိတ�ုက််��ွ ၅၀ � ိ၇၉ ချု�အထိ ု မြ�စိုး်�ာွးချု�ပ်ြီး�းီ ၃၁ ပြီး��ု�န်ယ််�ာိ တ�ုက််��ွသော�ါင််း ၈၀ � ိ
၁၀၉ အထို ကြုံက်ံ�သောတွ�ချု�်ရား�ညီ်။ ပြီး��ု�န်ယ်် ၁၇ ပြီး��ု�န်ယ််�ာိ ၁၁၀ � ိ၁၃၉ အထိ ကြုံက်ံ�သောတ�ွချု�်ရားပြီး�းီ ၈ ပြီး��ု�န်ယ််�ာိ တ�ုက််��ွသော�ါင််း ၁၄၀ ကြုံက်ံ�သောတ�ွချု�်ရား�ညီ်။ 

၂၀ United State Institute of Peace � ိသောက်းာ်သောစိုးာလှုငု််၏ ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် သော�လှတငွ်် ထိ�တ်မြ�န််�ညီ်် “In Myanmar’s Rakhine State, a Fraying 
Truce May Hold Key to Anti-Regime Fight,” https://www.usip.org/publications/2022/07/myanmars-rakhine-state-fraying-
truce-may-hold-key-anti-regime-fight  တငွ်် ရားရားိနုို�ုင််�ညီ်။ (၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၁၅ ရားက််သောန််တငွ်် ကြာက်ညီ််ရှုံးခုျု�်�ညီ်။) 

၂၁ Priscilla Clapp and Jason Tower ၏ “The Myanmar Military’s Criminal Alliance” United States Institute for Peace � ိ�တ်လှ 
၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး်တငွ်် ထိ�တ်မြ�န််ချု��်ညီ်။  The Myanmar Army’s Criminal Alliance | United States Institute of Peace (usip.org) တငွ်် ရားရားို
နို�ုင််�ညီ်။  (၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၁၇ ရားက််သောန််တငွ်် ကြာက်ညီ််ရှုံးခုျု�်�ညီ်။)

၂၂ “Myanmar junta chief vows to annihilate opposition forces,” Reuters �တင််းဌာာန်� ိ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် �တ်လှ ၂၈ ရားက််သောန််တငွ်် ထိ�တ်
သောဝ�ညီ်။  Myanmar junta chief Min Aung Hlaing vows to annihilate opposition forces - CNN  တငွ်် ရားရားိနုို�ုင််�ညီ်။ (၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် 
ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၁၅ ရားက််သောန််တငွ်် ကြာက်ညီ််ရှုံးခုျု�်�ညီ်။)

၂၃ ဤသောက်းးရားးာနိုိင်််ရား�်က်ကွ််အ��်ချုး��်သောရားး��ိး�းား�ညီ် အသောထိသွောထိအွ��်ချုး��်သောရားးဌာာန် သောအာက််တငွ််ရားိုပြီး�းီ ၎င််း�ညီ်လှညီ်း စိုးစိုး်တ�်အရားာရားိကုြိုးက်းီ�းား၏ 
ထိနု််းချုး��်�အုဆုံးင်််အဆုံးင််် သောအာက််တွင််ရားိ�ုညီ်။ အသောထိသွောထိအွ��်ချုး��်သောရားး ဌာာန်�ညီ် နို�ုင််င်ံသောတာ်စိုး�ီံချုန်််ချုွ�သောရားးအတကွ်် သောက်းာရှုံးု�း���ယွ်် တာဝန််
ထိ�်းသောဆုံးာင််ချု�ပ်ြီး�းီ သောန်မြ�ညီ်သောတာ်� ိ သောဒီ�ချုံလှထူိ� အဆုံးင်််အထိ ု သောရားာက််ရားိ�ုညီ်။ ၂၀၁၉ ချု�နိုိစိုး်တငွ်် အ�း�ုး�ားဒီ�ီ�ုက်သောရားစိုးအီ��ွ�ချုး��် အစိုး�ုးရား�ညီ် 
အသောထိသွောထိအွ��်ချုး��်သောရားး ဌာာန်အား စိုးစိုး်တ�်ထိနု််းချုး��်ထိား�ညီ်် မြ�ညီ်ထိ�သောရားးဝန််ကြိုးက်းီဌာာန် လှက််သောအာက််� ိ�ယ််ရားာိးချု�ပ်ြီး�းီ မြ�ညီ်�ဦူးးသောဆုံးာင််�ညီ်် 
ဝန််ကြိုးက်းီဌာာန်အမြ�စိုး် သောမြ�ာင််းလှ�ချု��်ညီ်။ ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး်တငွ်် စိုးစိုး်အ��်စိုး�� ိအသောထိသွောထိအွ��်ချုး��်သောရားး ဌာာန်အား ၎င််းတ�ု်၏ တ�်�ား�းား ဦးးသောဆုံးာင််�ညီ်် 
မြ�ညီ်ထိ�သောရားးဝန််ကြိုးက်းီဌာာန် လှက််သောအာက််��ု် မြ�န််လှညီ် ထိားရားိခုျု�်�ညီ်။ အသောထိသွောထိအွ��်ချုး��်သောရားးဌာာန်�ညီ် အမြချုားသော�ာအစိုး�ုးရားဌာာန်�းားအားလှံ�း
အ�ါအဝင်် သောက်းးရားးာနိုိင််် ရား�်က်ကွ်် အ��်ချုး��်သောရားး�ု�င််း တ�ု်နိုိင်််လှညီ်း �းူသော�ါင််းသောဆုံးာင််ရားးက််မြချုင််းနိုငိ််် ကြိုးက်းီကြာက်�်မြချုင််း�းား မြ��လှ��်ပြီး�းီ ၎င််းအသောန်နိုငိ််် 
လှံ�ခြုံချုံ�သောရားး�ု�င််းဆုံး�ုင််ရားာ တာဝန််�းားက်�ုလှညီ်း တာဝန််ယ်ူသောဆုံးာင််ရားးက််လှးက််ရားို�ညီ်။ ထိ�ုအထိ�တငွ်် ညီ�ထိကွ််ရားအ�နု်််�းားထိ�တ်မြချုင််း၊ အ�ု်သောထိာင််စိုး�
စိုးာရားင််း သောက်ာက််ချုံမြချုင််း၊ ဧညီ််စိုးာရားင််း�ငွ််းမြချုင််း�းား က်�ုလှ��်သောဆုံးာင််မြချုင််း�းား�ါဝင််ပြီး�းီ ထိ�ု��ု် သောဆုံးာင််ရားးက််မြချုင််းက် အမြချုား��ူးား၏ သောန်အ�ု်�းား 
��ု်�ဟု�တ် လှံ�ခြုံချုံ�ရားာအ�ု်�းားတငွ်် ��န််းသောအာင််းသောန်သော�ာ တက််ကြွက်လွှ�ု်ရားာိး��ူးားအား �ရုားိုနို�ုင််ရားန််မြ�စိုး်�ညီ်။ အသော�းစိုးတု် ရားငိ််းလှင််းချုးက််က်ု� 
Administering the State in Myanmar (asiafoundation.org) တငွ််ကြာက်ညီ််�ါ။ 

၂၄ ၂၀၂၂ ချု�နိုစိိုး် ဇလူှ�ုင််လှ ၁၁ ရားက််သောန်် တငွ်် ထိ�တ်သောဝ�ညီ်် Emily Fishbein နိုိင််် Nu Nu Lusan ၏ “Community defy bombs to keep schools 
running in Myanmar,” The New Humanitarian အား The New Humanitarian | Communities defy bombs to keep schools 
running in Myanmar  တငွ်် ရားရားိနုို�ုင််�ါ�ညီ်။ (၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၁၅ ရားက််သောန််တငွ်် ရားယ်ခူျု�်�ညီ်။) 

၂၅ UNICEF နိုိင််် Save the Children တ�ု်�ိ သော�ာ်မြ�ချု��်ညီ်�ာိ ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး် �တ်လှ အထို စိုးစိုး်တ�်� ိစိုးာ�င််သောက်းာင််းသော�ါင််း ၆၀ က်�ု ��ု်း��ုက််သောန်ရားာ
ယ်ခူျု�်�ညီ်။ ၎င််းတ�ု်�ု�်းယ်�ူညီ်် သောက်းာင််းအသောရားအတကွ််�ာိ ထိ�ုအချုးနု််�ိစိုး၍ ��ု��ုတ�ုးမြ�ှင်််လှာချု��်ညီ်။ “သောက်းာင််း�းားအား လှံ�ခြုံချုံ�သောရားးတ�်�ွ���းား� ိ
��ု်း��ုက််မြချုင််း�ညီ် က်သောလှးအချုငွ်််အသောရားးအား ဆုံး�ုးရားးားစိုးာွချုး�ုးသော�ာက််မြချုင််း မြ�စိုး်�ညီ်။” ဟု� Save the Children၊ UNESCO နိုိင််် UNICEF တ�ု်� ိ
၂၀၂၁ ချု�နိုစိိုး် �တ်လှ ၁၉ ရားက််သောန််တငွ်် ထိ�တ်မြ�န််ချု��်ညီ်။ Occupation of schools by security forces in Myanmar is a serious violation 
of children’s rights (unicef.org) တငွ်် ရားရားိနုို�ုင််�ညီ်။ (၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၁၅ ရားက််သောန််တငွ်် ရားယ်ခူျု�်�ညီ်။) 

၂၆ Emily Fishbein နိုိင််် Nu Nu Lusan ၏ “Community defy bombs to keep schools running in Myanmar,” 

၂၇ ပြီး��ုချုငွ််း�အုတွင််း က်းန််း�ာသောရားးလှ��်�ား�းား�ညီ် အထိးူ�မြ�င််် လှ�ယ်က််ချုံရားမြချုင််းနိုငိ််် သောင်ညွီှစိုး်ချုံရားမြချုင််း�းားက်ု� ကြုံက်ံ�သောတ�ွချု�်ရား�ညီ်။ ဤ
အသောကြာက်ာင််းအရားာနိုငိ််် �တ်�က််၍ Physicians for Human Rights အ��ွ�� ိ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဇန််န်ဝါရားီလှ ၂၆ ရားက််သောန််တငွ်် ၎င််းတ�ု်၏ ဝဘာ်ဆုံး�ုဒီ်တငွ်် 
မြ�န်််သောဝချု�သ်ော�ာ “’Our Health Workers are Working in Fear’: Targeted Violence against Health Care One Year after Myanmar’s 

၃၂



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

Military Coup,” တငွ််ကြာက်ညီ််�ါ။ https://reliefweb.int/report/myanmar/our-health-workers-are-working-fear-targeted-violence-
against-health-care-one-year (accessed 15 August 2022). တငွ်် ရားယ်နူို�ုင််�ညီ်။ (၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၁၅ ရားက််သောန််တငွ်် ရားယ်ခူျု�်�ညီ်။) 

၂၈ မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ ဗဟု�ုဘာဏာ်၏ အချုးက််အလှက််�းားအရား ဘာဏ္ဍာနိုိစိုး် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး်၏ ဝင််သောင်�ွညီ် ဘာဏ္ဍာနိုိစိုး် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဝင််သောင်၏ွ ၆၇% 
�ာ ရားိုပြီး�ီး ဤအချုးက််အလှက််�ည်ီ အာဏာာ�ု�်းပြီး�းီသောန်ာက််��ုင််း ရားစိိုး်လှအတငွ််း� ိအချုးက််အလှက််�ာမြ�စိုး်�ညီ်။  ဘာဏ္ဍာနိုိစိုး် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ချု�
နိုိစိုး်၏ အချုးက််အလှက််�းားက်ု� ��ရုားိနုို�ုင််သော�း�ါ။ က်�့ာဘ်ာဏာ်� ိ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဇလူှ�ုင််လှ တငွ်် ထိ�တ်သောဝချု�သ်ော�ာ “Myanmar Economic Monitor 
July 2022: Reforms Reversed,” ၏ စိုးာ�းက််နိုာိ ၃၇-၃၈ တငွ််ကြာက်ညီ််�ါ။ Myanmar Economic Monitor July 2022: Reforms Reversed 
(worldbank.org) တငွ်် ရားရားိနုို�ုင််�ညီ်။ (၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၁၅ ရားက််သောန််တငွ်် ရားယ်ခူျု�်�ညီ်။)

၂၉ မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ ဗဟု�ုဘာဏာ်၏ အချုးက််အလှက််�းားအရား ဘာဏ္ဍာနိုိစိုး် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး် ဝင််သောင်ခွျုွန််�ိာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ချု�နိုိစိုး် ဝင််သောင်ခွျုွန််၏ ၅၈% �ာ
ရားို�ညီ်။ ဤအချုးက််အလှက််�ညီ် အသောမြချုအသောန်�နိ််မြ�စိုး်ပြီး�းီ သောင်သွောကြာက်းသော�ာင််း��ွအုား ထိညီ််တကွ််မြချုင််း �ရားိ�ုညီ််အမြ�င်် အာဏာာ�ု�်းပြီး�းီသောန်ာက််��ုင််း 
ရားစိိုး်လှအတငွ််း� ိအချုးက််အလှက််�ာမြ�စိုး်�ညီ်။  ဘာဏ္ဍာနိုစိိုး် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး်၏ အချုးက််အလှက််�းားက်ု� ��ရုားိုနို�ုင််သော�း�ါ။

၃၀ က်�့ာဘ်ာဏာ်၏ “Myanmar Economic Monitor July 2022: Reforms Reversed” (စိုးာ�းက််နိုာိ ၃၈)

၃၁ Independent Economists for Myanmar ၏ ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး် ဇလူှ�ုင််လှ ၁၄ ရားက််သောန််တငွ်် သောရား�ားချု��်ညီ်် “Myanmar’s Electricity Sector 
After the Coup,”  [�ဝူါဒီ��ုင််းဆုံး�ုင််ရားာ စိုးညီ်းရှုံးံ�းလှံု�သောဆုံးာ်သောရားးအ�ွ��တစိုး်��ွ�၏ ထိ�တ်မြ�န််မြချုင််း�ရားိသုော�းသော�ာ အစိုးရီားင််ချုံစိုးာ] Open Development 
Mekong ၏ ၂၀၂၁ ချု�နိုိစိုး် ဇလူှ�ုင််လှ ၂၁ ရားက််သောန််တငွ်် ထိ�တ်မြ�န််ချု�်သော�ာ “Myanmar’s Electricity Sector Crippled Since Military Coup,” 
အား Myanmar’s Electricity Sector Crippled Since Military Coup | Open Development Mekong  တငွ်် ရားရားိနုို�ုင််�ညီ်။ (၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် 
ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၁၅ ရားက််သောန််တငွ်် ရားယ်ခူျု�်�ညီ်။)

၃၂ Nikkei Asia � ိ ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဇွန််လှ ၅ ရားက််သောန််တငွ်် ထိ�တ်သောဝ�ညီ်် Thompson Chau နိုိင််် Dominic Oo ၏ “Myanmar energy crisis 
deepens as power plant investors balk,” တငွ်် ကြာက်ညီ််�ါ။ Myanmar energy crisis deepens as power plant investors balk - Nikkei 
Asia တငွ်် ရားယ်နူို�ုင််�ညီ်။ (၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၁၅ ရားက််သောန််တငွ်် ရားယ်ခူျု�်�ညီ်။)

၃၃ ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဇန််န်ဝါရားလီှ ၈ ရားက််သောန််တွင်် Myanmar Now  � ိထိ�တ်သောဝ�ညီ်် သောအာင််နို�ုင်် ၏ “Junta says hefty new telecoms taxes will 
curb ‘extreme use of internet services’ အား Junta says hefty new telecoms taxes will curb ‘extreme use of internet services’ 
| Myanmar NOW (myanmar-now.org) တငွ်် ရားယ်နူို�ုင််�ညီ်။ (၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၁၉ ရားက််သောန််တငွ်် ရားယ်ခူျု�်�ညီ်။)

၃၄ ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဇန််န်ဝါရားီလှ ၈ ရားက််သောန််တွင်် Myanmar Now  � ိထိ�တ်သောဝ�ညီ်် သောအာင််နို�ုင်် ၏ “Junta says hefty new telecoms taxes will 
curb ‘extreme use of internet services’ အား Junta says hefty new telecoms taxes will curb ‘extreme use of internet services’ 
| Myanmar NOW (myanmar-now.org) တငွ်် ရားယ်နူို�ုင််�ညီ်။ (၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၁၉ ရားက််သောန််တငွ်် ရားယ်ခူျု�်�ညီ်။)

၃၅ Nikkei Asia � ိ ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဇလူှ�ုင််လှ ၁၅ ရားက််သောန််တငွ်် ထိ�တ်သောဝချု�်�ညီ််  “Myanmar revokes foreign company exemption from 
currency rules,” အား https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Crisis/Myanmar-revokes-foreign-company-exemption-from-
currency-rules တငွ်် ရားယ်နူို�ုင််�ညီ်။ (၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၁၈ ရားက််သောန််တငွ်် ရားယ်ခူျု�်�ညီ်။)

၃၆ Thompson Chau နိုငိ််် Dominic Oo ၏ “Myanmar energy crisis deepens as power plant investors balk,” တငွ်် ကြာက်ညီ််�ါ။

၃၇ ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် �တ်လှ ၂၉ ရားက််သောန််တငွ်် ဧရားာဝတ ီ�တင််းဌာာန်�ိ ထိ�တ်သောဝချု��်ညီ်် “Myanmar Junta Enacts Law Allowing It to Deploy 
Police to Front Lines,” အား Myanmar Junta Enacts Law Allowing It to Deploy Police to Front Lines (irrawaddy.com) တငွ်် ရားယ်ူ
နို�ုင််�ညီ်။ (၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၁၅ ရားက််သောန််တငွ်် ရားယ်ခူျု�်�ညီ်။)

၃၈ Radio Free Asia � ိ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဇန််န်ဝါရားီလှ ၁ ရားက််သောန််တငွ်် ထိ�တ်သောဝချု�်�ညီ်် “Crime rates on the rise as the junta cracks down on 
political unrest,” အား https:// www.rfa.org/english/news/myanmar/crime-01142022181101.html တငွ်် ရားယ်နူို�ုင််�ညီ်။ (၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် 
ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၁၅ ရားက််သောန််တငွ်် ရားယ်ခူျု�်�ညီ်။)

၃၉ �ဇိ�ု�တင််းဌာာ� ိ ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် သော�သော�ာ်ဝါရားလီှ ၁၈ ရားက််သောန်တငွ်် ထိ�တ်သောဝချု��်ညီ်် “Myanmar crime increases after the coup,” အား 

၃၃



မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအတွငွ််� ထိရုော�ာက််ရော�ာ ထိနု််�ချုု�ပ််�ု

https://mizzima.com/article/myanmar-crime-increases-after-coup  တငွ်် ရားယ်နူို�ုင််�ညီ်။ (၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၁၅ ရားက််သောန််တငွ်် ရားယ်ူ
ချု�်�ညီ်။)

၄၀ ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဇလူှ�ုင််လှ ၁၈ ရားက််သောန်် HURFOM [@HURFOM] Twitter တငွ််ကြာက်ညီ််�ါ။ “အာဏာာ��ု်းပြီး�းီချုးနု််�ိစိုး၍ အ�ု်တငွ််းအကြာက်�်း�က််�နုိုငိ််် 
လှငု််အကြာက်�်း�က််��ုးား အထိးူ�မြ�င််် က်သောလှး�းားအသော�် အကြာက်�်း�က််��ုးား ��ု��ု�းားမြ�ားလှာ�ညီ်ဟု�  အ�း�ုး��းီနိုိင််် က်သောလှး�ငူ်ယ််�းားအား 
ဥ�သောဒီအက်အူညီသီော�းလှးက််ရားိသုော�ာ အ��ွ��းားက် တင််မြ�ထိား�ညီ်။ အ��ွ�အစိုးညီ်းတစိုး်ချု��ိ ၎င််းတု�်တွင်် က်သောလှး�ငူ်ယ််�းားအား  အကြာက်�်း�က််�နုိုိင််် 
�တ်�က််၍ တရားားစိုးွ�ဆုံး�ုသော�ာအ�သုော�ါင််း ၂၀ ရားိုပြီး�းီ အ�ု်တွင််းအကြာက်�်း�က််� ု၁၀ �ရုားို�ညီ်ဆုံး�ု ဆုံး�ု�ညီ်။  https://t.co/GjaCaOPJK3” / Twitter 
တငွ်် ကြာက်ညီ််ရှုံးနုို�ုင််�ညီ်။ (၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၁၅ ရားက််သောန််တငွ်် ရားယ်ခူျု�်�ညီ်။)

၄၁ တ�ုင််းရားင််း�ား သောတာ်လှိန််သောရားးအ��ွ�အစိုးညီ်း�းားနိုငိ််် ၎င််းတု�်နိုိင််် ဆုံးက််စိုး�်အ�ွ���းား၏ အ��်ချုး��်�နုိုိင််် လှ�ူသုောရားးဝန််သောဆုံးာင််�စုိုးန်စိုး်�းားအတကွ်် 
အသော�းစိုးတု်အချုးက််အလှက််�းားက်ု� ၂၀၁၄ ချု�နိုိစိုး် The Asia Foundation � ိ၂၀၁၄ ချု�နိုိစိုး် ဇွန််လှတွင်် ထိ�တ်သောဝသော�ာ Kim Jolliffe ၏ “Ethnic 
Conflict and Social Services in Myanmar’s Contested Regions,” ၊ ၂၀၁၄ ချု�နိုိစိုး် The Asia Foundation � ိ၂၀၁၅ ချု�နိုိစိုး် ဇလူှ�ုင််လှတငွ်် 
ထိ�တ်သောဝသော�ာ Kim Jolliffe ၏ “Ethnic Armed Conflict and Territorial Administration in Myanmar,” အစိုးရီားင််ချုံစိုးာအမြ�ညီ််အစိုးံ�က်�ု 
(burmalibrary.org) တငွ်် ရားယ်နူို�ုင််�ညီ်။ The Asia Foundation � ိ ၂၀၁၆ ချု�နိုိစိုး် သောအာက််တ�ုဘာာလှတငွ်် ထိ�တ်သောဝ�ညီ်် Kim Jolliffe နိုိင််် 
Emily Speers Mears ၏ “Strength in Diversity: Towards Universal Education in Myanmar’s Ethnic Areas,”၊ The Asia Foundation 
� ိ၂၀၁၆ ချု�နိုိစိုး် ဇွန််လှတငွ်် ထိ�တ်သောဝသော�ာ Bill Davis နိုိင််် Kim Jolliffe ၏ “Achieving Health Equity In Contested Areas Of Southeast 
Myanmar,”၊  Saferworld � ိ၂၀၁၇ ချု�နိုိစိုး် သော�လှတငွ်် ထိ�တ်သောဝသော�ာ Kim Jolliffe ၏ “Security Integration in Myanmar: Past Experiences 
and Future Visions,”၊May 2017 (Publications - Saferworld);  The Asia Foundation � ိ၂၀၁၆ ချု�နိုိစိုး် ဒီဇီင််ဘာာလှတငွ်် ထိ�တ်သောဝ�ညီ်် 
Kim Jolliffe ၏ “Ceasefires, Governance and Development: The Karen National Union in Times of Change,” (Ceasefires-
Governance-and-Development-EN-Apr2017.pdf (asiafoundation.org). တ�ု်တွင်် ရားယ်နူို�ုင််�ညီ်။ 

၄၂ မြ�န််�ာဘာာ�ာမြ�င််် ၎င််းတု�်အား မြ�ညီ််�ူ� အ��်ချုး��်သောရားးအ�ွ��ဟု�သောချု်�ညီ်။ အဂ္ဂာလှ�ု်ဘာာ�ာမြ�င််် ၎င််းတု�်က်�ု မြ�ညီ်��ူ အ��်ချုး��်သောရားးအ�ွ���းား 
��ု်�ဟု�တ် သောက်ာ်�တ�ီးားဟု�သောချု်သော�ာ်လှညီ်းလှညီ်း တရားားဝင််အ�ံ�းအနိုနု််း�ဟု�တ်သော�း�ါ။ 

၄၃ အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရားနိုငိ််် အကြုံက်ံသော�းသောက်ာင််စိုး�ီးားက် စိုးစိုး်အာဏာာရားငိ််အား တ�ုက််ချု�ုက််သောချုး�နု််းရားန််အတွက်် အားထိ�တ်�တုစိုး်ရား�်အသောန်မြ�င််် 
သောဒီ�ချုံ အ��်ချုး��်သောရားးအ�ွ���းားအတကွ်် အသော�းစိုးတု်က်းသော�ာ �ဝူါဒီ�းားက်�ု သောရားးဆုံးွ�ချု�်ကြာက်�ညီ်။ �ယ််ဒီရားယ််ဒီ�ီ�ုက်သောရားစိုး ီလှ�ု်ရားာိး�တုငွ်် အ�း�ုး�ား
ညီညီွွတ်သောရားးအစိုးု�းရားအား တနို�ုင််င်ံလှံ�းအတကွ်် မြ�ညီ်သောထိာင််စိုး�အဆုံးင်််အစိုး�ုးရားတစိုး်ရား�်အသောန်မြ�င််် ယ်ဆူုံးကြာက်သော�ာ်လှညီ်း သောဒီ�တငွ််း အ��်ချုး��်သောရားးနိုငိ််် 
တရားားစိုးရီားင််သောရားး တာဝန််�းားက်�ု� ူမြ�ညီ်န်ယ််အဆုံးင်််အ��ွ��းား ��ု်�ဟု�တ် �ယ််ဒီရားယ််အ�ွ���းား��ု် အာဏာာလှ�ှအ�်ရား�ညီ်။ ချုးင််းမြ�ညီ်န်ယ််တငွ်် ပြီး��ု�န်ယ််
အဆုံးင််် မြ�ညီ်��ူအ��်ချုး��်သောရားးအ�ွ���းား�ညီ် လှ��်င်န််းသောဆုံးာင််ရားးက််��ုးား အ�း�ုး�ားညီညီွတွ်သောရားးအစိုးု�းရားနိုငိ််် �းူသော�ါင််းသောဆုံးာင််ရားးက််�ရုားိုသော�ာ်လှညီ်း 
သောဒီ�ချုံ အာဏာာစိုးက််လှက််သောအာက််တငွ််�ာ လှ��်သောဆုံးာင််ကြာက်�ညီ်။ တချုးနု််တညီ်း�ာိ�င်် ထိ�ုအ��ွ��းားအား ကြိုးက်းီကြာက်�်ရားန််အတကွ်် ကြာက်ားက်ာလှ
ချုးင််းမြ�ညီ်န်ယ််အစိုးု�းရား ��ွ�စိုးညီ်းရားန်် လှ��်သောဆုံးာင််သောန်လှးက််ရားိ�ုညီ်။ က်ရားင််န်မီြ�ညီ်န်ယ််တငွ်် တညီ်ရားိုပြီး�းီမြ�စိုး်�ညီ်် က်ရားင််န်မီြ�ညီ်��ူ�ါတီက် အဓိကု်က်း
သော�ာ ဝန််သောဆုံးာင််��ုးားနိုငိ််် တရားားစိုးရီားင််သောရားး�းားက်ု� သောဆုံးာင််ရားးက််သော�းလှးက််ရားိပုြီး�းီ က်ရားင််န်မီြ�ညီ် အကြုံက်ံသော�းသောက်ာင််စိုး ီ(ထိ�ုအထိ�တငွ်် KSCC ၊ အမြချုား
သော�ာ တ�ုင််းရားင််း�ား သောတာ်လှိန််သောရားးအ�ွ���းားနိုိင််် အရား�်�က််အ�ွ���းား�ါဝင််�ညီ်) က် စိုး�ီံအ��်ချုး��်သောရားး၊ ဥ�သောဒီမြ��သောရားးနိုငိ််် တရားားစိုးရီားင််သောရားး အာဏာာ
�းားက်�ု ��ွ�စိုးညီ်းတညီ်သောဆုံးာက််ရားန််  ကြာက်ားက်ာလှ မြ�ညီ်န်ယ််အဆုံးင််် အ��်ချုး��်သောရားး �ံ�စိုးံအား သောရားးဆုံးွ��ညီ်် လှ��်င်န််းစိုးဉ်း်အား သောဆုံးာင််ရားးက််လှးက််ရားိ�ုညီ်။ 

၄၄ မြ�ညီ််စိုးံ��ညီ်် �ညီာသောရားး�ံ�်�ုး�အုား �ံ�း��်မြချုင််းအတကွ်် ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဇလူှ�ုင််လှ ၁၁ ရားက််သောန််တငွ်် ထိ�တ်သောဝ�ညီ်် Emily Fishbein နိုိင််် Nu Nu 
Lusan ၏ “Community defy bombs to keep schools running in Myanmar,” The New Humanitarian တငွ််ကြာက်ညီ််�ါ။ 

၄၅ ဥ��ာအားမြ�င််် ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဇလူှ�ုင််လှ ၁၉ ရားက််သောန်် MOHADM – NUG – Myanmar [@mohadmNUG], Twitter တငွ်် ကြာက်ညီ််�ါ။ ၎င််းအား 
(20) MOHADM - NUG - Myanmar on Twitter တငွ်် သောတ�ွနို�ုင််�ညီ်။ “လှထူိ�အား က်�န််�စိုးစညီ်း�းား �ံ�်�ုးမြချုင််း နိုိင််် ဝန််သောဆုံးာင််�သုော�းမြချုင််း�ညီ် 
စိုးစိုး်�နိ််သော�ာ အစိုး�ုးရားတစိုး်ရား�်၏ တာဝန််မြ�စိုး်�ညီ်။ စိုးစိုး်အကြာက်�်း�က််အ��်စိုး�၏ လှ�ူဆုံးန််သော�ာ လှ��်ရား�်�းားက်ု� ချုံစိုးားရားသော�ာ သောမြ�မြ�င််� ိမြ�ညီ်��ူးား
အတွက်် ၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဇွန််လှတွင်် တာဝန််ယ်ူ�ရုားိုသော�ာ မြ�ညီ်��ူးား၏ အက်အူညီမီြ�င််် MOHADM � ိ သောင်ကွ်း�် ၂၂၃.၆၄ �န််း တန််��ုးရားိုသော�ာ 
လှ�ူားချုးင််းစိုးာန်ာသောထိာက််ထိား� ုအက်အူညီီ�းားက်�ု လှ�ိဒီါန််းချု�်�ညီ်။ https://t.co/e9chxCZC7H” / Twitter (၂၀၂၂ ချု�နိုိစိုး် ဩဂ္ဂ�တ်လှ ၁၅ ရားက််
သောန််တွင်် ရားယ်ခူျု�်�ညီ်။)

၃၄


