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မြန်ြ ာ့န ိုငင်ရံ ေးယဥ်ရ  ေးြှုအရ  ွေ့ 

ြ ိုေးထ ်ရန 

စာတမ ်းအကျဉ ်း 

ဤစာတြ်ေးတငွ် မြန်ြာ့်နိိုင်င ရ ေးယဉ်ရက ေးြှု အရ ွွဲ့သည်အြ  ိေးသာေး 

ရ ေးအရမခခ စိတ်အရပေါ် နိိုငင် ရ ေးအက  ိေးအမြတ်အလိိုှံ့င ာ အသ ိုေးခ  န် 

ကကိ ေးစာေးလာမခင်ေးရကကာင့်် မြစ်ရပေါ်လာသည့််မြစ်စဉ်တခိုမြစ်သည်ကိို 

မြန်ြာဘို င် အိုပ်ခ  ပ်ရ ေးကာလ၊ ကိိုလိိုနီရခတ်အိုပ်ခ  ပ်ရ ေးန င့်် ကိိုလိိုနီ 

ရခတ်လွတ်ရမြာက်ရ ေးလှုပ်  ာေးြှုြ ာေး၊ ဂ ပန်ရခတ် စစ်ပပီေးရခတ် ပါလီြန ်

ဒီြိိုကရ စီ ရခတ် (၁၉၄၈ - ၁၉၆၂)၊ အိြ်ရစာင့််အစိိုေး  လက် က် 

(၁၉၅၈-၁၉၆၀)၊  မြန်ြာ့်ဆိို  ယလ်စ်လြေ်းစဥ်ပါတီရခတ် (၁၉၆၂-
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၁၉၈၈)၊ နိိုင်င ရတာ်ရအေးခ ြ်ေးသာယာရ ေး န င့််ြွ ွဲ့ပြိ ေးရ ေး ရကာင်စီ ရခတ် 

(၁၉၈၈-၂၀၁၀)၊ ၂၀၀၇ ရ  ဝါရ ာငရ်တာ်လ န်ရ ေးြ  ၂၀၁၀ 

ရ ွေးရကာက်ပွဲကာလ၊ န င့်် အြ  ိေးသာေးရ ေး အစွန်ေးရ ာက်ြ ာေး ရပေါ်ရပါက် 

လာသည့်် ၂၀၁၂ကကာေးမြတ် ရ ွေးရကာက်ပွဲလွန်ကာလြ ာေး ရနောက် 

ပိိုင်ေးအ ိ မြစ်စဉ်ြ ာေးကိိုရလ့်လာသ ိုေးသပ်တင်မပ ာေးပါသည်။ အတူ 

ယ ဉ်တွဲရန ိိုင်ကက ာတွင်လူြ  ိေးရ ေးဘာသာရ ေးမပဿနောြ ာေးကိို လူြှု 

စီေးပွာေးရ ေးဆိိုင် ာ အက  ိေးအမြတ်အရပေါ်အရမခခ မြစ်ရပေါ်သည့်် မြစ်ရလ့် 

မြစ်  မပဿနောြ ာေးအမြစ်ယူဆမခင်ေးြမပ ပနဲ စ်ရပါင်ေး   ည်ကကာ စာွ 

လူြ  ိေးရ ေး၊ ဘာသာရ ေးန င့်် ကိိုယပ်ိိုင်ယဉ်ရက ေးြှုဆိိုင် ာ တ ာေး 

ြြျှတြှုတိိုှံ့အာေး ဆနှ်ံ့က င်ရိုန်ေးကန်သည့်် လှုပ်  ာေးြှုြ ာေးြ ရပါက်ခဲ့်  သည့်် 

မပဿနောြ ာေး အမြစ်ရှုမြင်ကာ မြနြ်ာ့်နိိုငင် ရ ေး ာတ်ရဆာင်ြ ာေး 

ကိိုယတ်ိိုင် ိရ ာက်စာွ ကိိုင်တွယ် ရမြ  င်ေး ြည်မြစ်ရကကာင်ေးရတွွဲ့  ိ  

ပါသည်။ 

 
Abstract 
 
This paper discusses the shifts in Burmese political culture that 
were predominantly caused by political spirits of nationalism. 
The study covers the political developments from the Myanmar 
dynastic era up to the growth of fundamental religious nation-
alism after the 2012 by-election. The paper concludes that the 
political elites in Myanmar should not regard ethnic and reli-
gious conflicts as a result of clashing economic interests among 
the different communities, but that they are caused by struggles 
against structural injustice deeply rooted in Myanmar society. 
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မ တ  က  

ကြ္ာ့်သြိိုင်ေးတွင် အြ  ိေးသာေးရ ေးအြ တ်သည ာြ ာေး၊ ယဥ်ရက ေးြှု 

အြ တ်သည ာြ ာေးအရပေါ် အရမခခ သည့်် အရတွေးအရခေါ်ြ ာေး၊ တန်ြိိုေး 

 ာေးြှုြ ာေးအရပေါ် အရမခခ သည့်် စီေးပွာေးရ ေးနိိုင်င ရ ေး လှုပ်  ာေးြှု ြ ာေး 

အာေးရကာင်ေး ရြာင်ေး သန်ရပေါ် ရပါက်ခဲ့်မခင်ေးရကကာင့်် မြစပ်ွာေးခဲ့်သည့်် 

မြစ်စဥြ် ာေးစွာ ကိိုရတွွဲ့  နိိိုငပ်ါသည်။ ကိိုလိိုနီမပ မခင်ေး၏ အရမခခ မပသနော 

အမြစ် လိုပ်အာေးရစ ေးကွက်၊ ကိုန်စည်ရစ ေးကွက်ြ ာေးပါဝင်သည့်် စီေးပာွေးရ ေး 

ဆိိုင် ာ  ည်ြ န်ခ က်ကိို င်  ာေး စွာရတွွဲ့မြင ်ရသာ်လည်ေး၊ ခွဲမခာေးြှုြ ာေး 

တွဲဆက်ပါဝင်ရနသည်ကိို  လူြ  ိေးရ ေး၊ ဘာသာရ ေးကဲ့်သိိုှံ့ ယဥ်ရက ေးြှု 

ကဏ္ဍ ြ ာေးတွင်လည်ေး ရတွွဲ့  ိ သည်။ လက်ရအာက်ခ  နိိုင်င ြ ာေးသိိုှံ့ 

ယဥ်ရက ေးြှုတင်သွင်ေးမခင်ေးကိို ကိိုလိိုနီအစိိုေး ြ ာေးြ   ည် ွယ်မပ လိုပ်မခင်ေး 

ြ ာေး   ိသကဲ့်သိိုှံ့ ကိိုလိိုနီနိိုင်င ြ ာေးအကကာေး အစိိုေး ၏ အစီအစဥ်မြင့်် 

ရသာ်လည်ေးရကာင်ေး၊ ပိုဂလ္ိကအစီအစဥ်မြင့်် လည်ေး ရကာင်ေး ရ ွွဲ့ရမပာင်ေး 

ရန ိိုင်အရမခခ ြှုြ ာေး ရပေါ်ရပါက်ခဲ့်ပပီေး ယဥ်ရက ေးြှု ရပါင်ေးစည်ေး 

မြစ်တည်ြှုြ ာေးလည်ေး   ိခဲ့်သည်။ ဥပြာ။ မြန်ြာနိိုင်င သိိုှံ့ အိနဒိယနွယ်ြွာေး 

ြ ာေး ဝင်ရ ာက်၍ လယ်ယာစီေးပွာေးရ ေး တွင် ပါဝင်ရဆာင်  ွက်မခင်ေး။  

 

က ိုလ ိုနီလက ခအာက ြေနံ ိုင ငံမျာ်း၏ 

လွတ်ရမြာက် ရ ေးလှုပ်  ာေးြှုြ ာေးသည်လည်ေး အြ  ိေးသာေးရ ေးရဆာင်ပိုဒ် 

ြ ာေး၊ အြ  ိေးသာေးရ ေး ည် ွယ်ခ က်ြ ာေး အရပေါ်အရမခခ သည့်် လ ှုရဆာ် 

စည်ေးရ ိုေးြှုြ ာေးမြင့်် အတူရပေါ်ရပါက်ခဲ့်သည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။ 

 ိိုလွတ်ရမြာက်ရ ေးလှုပ်  ာေးြှုြ ာေးသည် တိိုငမ်ပည်တခိုခ င်ေးစီ၏ စာရပ၊ 

ယဥ်ရက ေးြှုအပါအဝင် နိိုင်င  သာေးတိိုှံ့၏ ရတွေးရခေါ်ြှုခ ယူခ က်န င့်် 

နိိုင်င ရ ေးအမြင်တိိုှံ့ ကိိုပပါ သက်ရ ာက်ရစခဲ့်သည်။ တရိုတ်နိိုငင် ၌ 



မိ ားထက်တန |  478 

 

 

မြစ်ပာွေးခဲ့်  သည့််  လက်သီေးသူပိုန် ( ၁၈၉၉ - ၁၉၀၁) ရကကာင့် ်

ရပေါ်ရပါက်ခဲ့်သည့်် တရိုတရ်ိိုေး ာ ရဆေးပညာ၊ သိိုင်ေးပညာ၊ စစ်ပညာ 

စသည်တိိုှံ့ အာေးကိိုယစ်ာေးမပ သည့််  ာတ်လြ်ေး ာတ်ကွက်ြ ာေး ပါဝင်သည့်် 

ဝတထ ၊ မပ ာတ်၊ ကဗ ာတိိုှံ့သည် ယရနှံ့တိိုင် ပင်ဆက်လက် လွြ်ေးြိိုေးလ က် 

  ိရသေးသည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။ ကိိုလိိုနီရခတ် လက်ရအာက်ခ နိိုင်င ြ ာေးန င့်် 

အိုပ်စိိုေးသူ နိိုင်င တိိုှံ့အကကာေး လက်နက်၊ နည်ေးပညာ၊ ဘဏ္ဍာ ရ ေးဆိိုင် ာ 

ကွာမခာေးြှုြ ာေးကိို အြ  ိေးသာေးရ ေး စိတ်အာေးအသ ိုေးမပ  တန်ေးည ိခဲ့်ကကသည်။  

 

ဒိုတိယကြ္ာစစ်သည် အြ  ိေးသာေးရ ေးလိှုင်ေး အာေးအရကာင်ေးဆ ိုေး 

အခ နိ်၌ ရပေါ်ရပါက်ခဲ့်မခင်ေးမြစ်ပပီေး နိိုင်င ရ ေး၊ စီေးပွာေးရ ေး၊ လူြှုရ ေး ကိစစ ပ် 

ဆိိုင် ာ အရကာက်အယူြ န်သြျှကိို လူြ  ိေးရ ေး၊ ဘာသာရ ေး၊ ယဥ်ရက ေးြှု 

ြ ာေးအရပေါ် ြ  သာခ ဥ်ကပ် ရဆာင် ွက်ခဲ့်သည့်် အခိိုက်အတနှ်ံ့အမြစ် 

ရတွွဲ့မြငန်ိိုင်သည်။ အရမခခ အာေးမြင့်် တည်  ိပပီေးမြစ်သည့်် သာြာနလ်ူ ို 

၏ အြ  ိေးသာေးရ ေး တန်ြိိုေး ာေးြှုကိို နိိုင်င ရ ေး ည်ြ န်ေးခ က်အတွက် 

လွှဲရမပာင်ေးသ ိုေးစွဲြှု၏ ရအာင်မြငြ်ှု သက်ရသပင်မြစ်သည်။ တပပိ ငန်က်ပင် 

အြ  ိေးသာေးရ ေးအစွန်ရ ာက်အရတွေးအရခေါ်၏  ကကီေးြာေးသည့််အနတ ာယ် 

  ိြှုကိို လည်ေး ညွှန်ေးဆိိုသည်။ ကြ္ာ့်နိိုင်င ြ ာေးအရနမြင့်် အြ  ိေးသာေးရ ေး 

အစွန်ေးရ ာက်ြှုန င့်် ခွဲမခာေးဆက်ဆ ြှုအရတွေး အရခေါ်၏ ကကီေးြာေးသည့်် 

သက်ရ ာက်ြှုအရပေါ် သတိ ာေးတ ိုှံ့မပန် န် ကကိ ေးစာေးခဲ့်ကကပပီေး ကိုလသြဂ္ 

၏ လူူ့အခွင့််အရ ေး ရကကမငာစာတြ်ေးသည် လူြ  ိေးကကီေးဝါဒန င့်် 

ခွဲမခာေးဆက်ဆ ြှုကိို တာမြစ်တ ိုှံ့မပန် န် ကကိ ေးစာေးခဲ့်ကကမခင်ေး သက်ရသ 

ပင်မြစ်သည်။ 

စစ်ရအေးရခတ်၌ ဘာသာရ ေး၊ အသာေးအရ ာင်၊ လူြ  ိေးအရပေါ် 

အရမခခ သည့်် မပဿနောြ ာေး ကြ္ာ့်နိိုင်င  အြ ာေးစိုတွင် မြစ်ပာွေးခဲ့်ရသာ် 
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လည်ေး စစ်ရအေးကာလ လက်ဝဲလက်ယာ ပပိ င်ဆိိုင်ြှု လိှုင်ေးရအာက်တွင် 

အြ  ိေးသာေးရ ေး တက်ကကွြှုလှုပ်  ာေးြှုြ ာေးသည် ကြ္ာရန ာအြ ာေးစို၌ 

ယာယီသရဘာရဆာင်ပပီေး နိိုင်င ရ ေး ွက်ရပါက် အလိိုှံ့င ာ ြနတ်ီေး 

အသ ိုေးခ သည့်် လှုပ်  ာေးြှုြ ာေးအမြစ်သာ ရတွွဲ့ ပါသည်။ စစ်ရအေးရခတ် 

အပပီေးတွင် ကဲွမပာေးစ ိုလင်ြှုအရပေါ် လက်ခ နိိုငြ်ှု ပိိုြိိုအာေးရကာင်ေးရစ န် 

လှုပ်  ာေးြှုြ ာေး မပ လိုပ်မခင်ေး အရတွေးအရခေါ်ြ ာေး မြနှ်ံ့ရဝမခင်ေးကိို 

ပိိုြိိုမပ လိုပ်လာ ကကသည်။ အြ  ိေးသာေးရ ေးအရတွေးအရခေါ်အာေး အသ ိုေးမပ ၍ 

စီေးပွာေးရ ေး၊ နိိုင်င ရ ေး အာေးသာခ က်ြ ာေး  ယူနိိုင် န် အာေး  ိုတ်သည့်် 

အင်အာေးစိုန င့်် ကဲွမပာေးစ ိုလင်ြှုအရတွေးအရခေါ်အာေး  ပ်ခ ၍ 

ခွဲမခာေးဆက်ဆ ြှုြ ာေးကိို ဆနှ်ံ့က င်သည့်် အင် အာေးစိုြ ာေး အကကာေးအာေး 

ပပိ င်ြှုသည် ယရနှံ့ရခတ၌် လက်ဝဲလက်ယာ နိိုင်င ရ ေးအရတွေးအရခေါ် 

အာေးပပိ င်ြှု က် ပိိုြိိုရ  ွဲ့တန်ေးရ ာက်  ိရနသည်ကိို ရတွွဲ့မြင် သည်။  

ယခိုရဆာင်ေးပါေးသည်  အြ  ိေးသာေးရ ေးအရမခခ စိတ်အရပေါ် နိိုင်င ရ ေး 

အက  ိေးအမြတ်အလိိုှံ့င ာ အသ ိုေးခ  န် ကကိ ေးစာေးလာမခင်ေးရကကာင့်် မြစ်ရပေါ် 

လာသည့်် မြန်ြာ့်နိိုငင် ရ ေးယဥ်ရက ေးြှုအရ ွွဲ့ န င့်် ပါတ်သက်သည့်် 

ကနဦေးရလ့်လာ ခ က်ရဆာင်ေးပါေးမြစ်သည်။  

 

 မန မာဘိုရင  အိုပ ြေျ ပ ခရ်းကာလ 

လူြ  ိေးရပါင်ေးစ ိုန င့်် ဘာသာရပါင်ေးစ ိုစိုရပါင်ေးရန ိိုင်လ က်  ိပပီေး အဂဂလိပ်၊ 

ဂ ပန်တိိုှံ့၏ သိြ်ေးပိိုက်မခင်ေးခ ခဲ့်  သည့်် မြန်ြာနိိုင်င သည် အြ  ိေးသာေးရ ေး 

ဝါဒ အရပေါ်အရမခခ သည့်် နိိုင်င ရ ေးမြစ်စဥြ် ာေးန င့်် အသာေးက ပပီေးမြစ် 

သည်။ ကိိုလိိုနီနိိုင်င တခိုအမြစ် ပဗိတိသျှတိိုှံ့၏ အနဒိယအင်ပါယာ 

အတွင်ေးသိိုှံ့သွပ်သွင်ေးမခင်ေးြခ  ြီ လက်  ိမြန်ြာနိိုင်င ဟို သက်ြ တ် 

ခ က်ခ  ာေး သည့်် နယ်နြိတ်ြ ာေးသည ် မြန်ြာြင်ေးအိုပ်ခ  ပ်ြှု 
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ရအာက်သိိုှံ့ အလ ိုေးဆ ိုက ရ ာက်ရနကက သည် ြဟိုတ်ရပ။ ကိိုယ် 

ပိိုင်ယဥ်ရက ေးြှု အြ တ်အသာေးြ ာေး၊ အိုပ်ခ  ပ်ရ ေးစနစ်ြ ာေး၊ ကိိုေးကွယ်ြှု 

ဓရလ့်ြ ာေး၊ လူြှု ရ ေး   ိုေးတြ်ေးစဥ်လာြ ာေး သီေးမခာေးစီ 

အခိိုင်အြာ  ိခဲ့်ကကသည်။ လက်  ိမြန်ြာနိိုင်င  အလယ်ပိိုင်ေး ရဒသြ ာေးတွင် 

သာ  ိရ ာက်သည့်် မြန်ြာ့်ဘို င့်် အိုပ်ခ  ပ်ရ ေး စနစ်သက်ရ ာက်၍ 

 ိိုရခတ်က ပိိုှံ့ရဆာင်ဆက်သွယ်ရ ေးဆိိုင် ာ ကနှ်ံ့ သက်ခ က်ြ ာေးအ  

ပ ိုြ န်အိုပ်ခ  ပရ် ေး  ူရ ာင်နိိုင်မခင်ေးြ  ိပ ဲ ပဏ္ဍာဆက်နယ်ြ ာေး၊ 

သစစာခ နယြ် ာေး အမြစ်သာ  ိ ခဲ့်သည်။ ကိုန်ရဘာင်ြင်ေးဆက်သည် 

လက်  ိ မြန်ြာ့်နယ်နြိတ်တငွ် ရန ိိုင်ကကသည့်် လူြ  ိေးြ ာေး က် 

ပိိုြိိုအင်အာေး သာလွန်သည့်် အတွက် လက်ရအာက်ခ ြ ာေးသြွယ် 

ရန ိိုင်ခဲ့်ကက သည်သာမြစ်၍ နိိုင်င ရ ေး အ  စနစတ်က ရပါင်ေး စည်ေး န် 

သရဘာတူညီ ာေးြှုြ  ိ ခဲ့်ရပ။  ိိုှံ့ရကကာင့်် ကာလတခ  ိွဲ့တွငြ်ူ 

ပ ိုကန်မခာေးနောေးမခင်ေး၊ အြိနှ်ံ့ြနောခ မခင်ေး၊ အခွန် မငင်ေးပါယ်မခင်ေးစသည့်် 

မပဿနောြ ာေး အရပေါ် တွင် စစြ်က်ြ ာေး မြစ်ပာွေးခဲ့်သည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။  

 

က ိုလ ိုနီခြေတ ယဥ ခကျ်းမှု 

အဂဂလိပ်အိုပ်ခ  ပ်ရ ေး ြစတင်ြီက   ိခဲ့်သည့်် ရိိုေး ာကိိုေးကွယ်ြှုြ ာေးအာေး 

ခ စ်ယာန်ဘာသာ၊ ဗိုဒဓဘာသာ စသည့်် ကိိုေးကွယ်ြှုအသစ်ြ ာေး မြင့််အစာေး 

 ိိုေးမခင်ေးြ  ယဥ်ရက ေးြှုပ ိုစ အသစ်ြ ာေး ရပေါ်ရပါက်ခဲ့်သည်။ ဘာသာကူေး 

ရမပာင်ေးြ ာေးရကကာင့်် ရပေါ်ရပါက်ခဲ့် သည့်် ဘာသာရ ေး ဆိိုင် ာယဥ်ရက ေးြှု 

  ိုေးတြ်ေးစဥ်လာအသစ်ြ ာေးန င့််အတူ   ိ င်ေး ယဥ်ရက ေးြှုဓရလ့်အခ  ိွဲ့အာေး 

ဆက်လက်က င့််သ ိုေးြှုြ ာေး၊ ရဒသတခိုန င့်် တခိုအကကာေး ကူေးလူေး 

ဆက်ဆ ြှုြ ာေး ပိိုြိို ရပေါ်ရပါက်လာသည်န င့််အြျှ ယဥ်ရက ေးြှုြ ာေး ရ ာစပ် 

က င့််သ ိုေးခဲ့်ြှုြ ာေး ရပေါ် ရပါက်ခဲ့်သည်။ 
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က ိုလ ိုနီခြေတ အိုပ ြေျ ပ ခရ်း 

ကိိုလိိုနီရခတ်အိုပ်ခ  ပ်ရ ေးသည် မြန်ြာြင်ေးြ ာေး အိုပ်ခ  ပ်ရ ေးပ ိုစ န င့်် 

ကဲွမပာေးမခာေးနောေးစွာ  ိပပီေး ရတာင်ေးတန်ေး ရဒသအိုပ်ခ  ပ်ရ ေး၊ မပည်ြ 

ရဒသအိုပ်ခ  ပ်ရ ေး အမြစ်ခွဲမခာေး ာေးရသာ်လည်ေး ပိိုြိို ိရ ာက်သည့်် 

အိုပ်ခ  ပ်ရ ေး ယနတ ာေးမြင့်် ခ နိ်ည ိလိုပ်ရဆာင်ခဲ့်သည်။ လူြ  ိေးရ ေး၊ 

ဘာသာရ ေး ဆိိုင် ာကိစစြ ာေးတငွ် ယဥ်ရက ေးြှုသွပ်သွင်ေးမခင်ေး န င့်် ခွဲမခာေး 

ဆက်ဆ ြှုကိို တပပိ င်နက်က င့််သ ိုေးခဲ့်သည်။ ဘာသာရ ေး ပေိပကခြ ာေး 

ြန်တီခဲ့်ပပီေး နိိုငင် ရ ေးအရ ွွဲ့တခ  ိွဲ့အာေး ြန်တီေးခဲ့်သည်။  

 

က ိုလ ိုနီခြေတ လွတ ခ မာက ခရ်းလှုပ ရှာ်းမှုမျာ်း 

ကိိုလိိုနီရခတ်အြ  ိေးသာေးလွတ်ရမြာက်ရ ေး လှုပ်  ာေးြှုြ ာေးသည်လည်ေး 

အြ  ိေးသာေးရ ေးစိတ်အာေးအရမခခ ၍ စတင်ခဲ့်သည်ကိိုရတွွဲ့သည်။ 

လွတ်လပ်ရ ေး လှုပ်  ာေးြှုတွင် ကကီေးြာေးသည့်် အခန်ေးကဏ္ဍြ ပါဝင်ခဲ့်သည့််  

တိိုှံ့ဗြာအစည်ေးအရ ိုေး၏ ဗြာမပည်သည်တိိုှံ့ မပည်၊ ဗြာစာသည် တိိုှံ့စာ၊ 

ဗြာစကာေးသည် တိိုှံ့စကာေး၊ သခင်ြ  ိေးရဟ့် တိိုှံ့ဗြာ စသည့်် 

ရကကွေးရကကာ်သ ြ ာေးသည် လွတ်လပ်ရ ေးလှုပ်  ာေးြှုတွင်  င်  ာေးသည်။ 

တိိုှံ့ဗြာအစည်ေးအရ ိုေး၏ က ယမ်ပနှ်ံ့ ြှု ြ ာ မပည်ြရဒသအိုပ်ခ  ပ်ရ ေး 

နယ်ရမြြ ာေးတွင်သာေး မြစ်၍ ရတာင်တန်ေးရဒသအိုပ်ခ  ပ်ရ ေး အပိိုင်ေး 

တွင်ြူ ြရတွွဲ့  ိ ရပ။ အြွဲွဲ့ဝင်ြ ာေး၏ အြည်ရ  ွဲ့တွင် သခင်ဟူသည့်် 

စကာေးလ ိုေး ည့််သွင်ေး သ ိုေးစွဲခဲ့်ပပီေး အဂဂလိပ်ြ ာေး က် ပိိုြိိုမြင့်် မြတ်သူြ ာေး 

ဟူသည့်် အရတွေးအရခေါ်ကိို ဗြာလူ ို   မြနှ်ံ့ရဝခဲ့်သည်။ တိိုှံ့ဗြာ 

အစည်ေးအရ ိုေးရခတ် သီခ င်ေးြ ာေးတွင် ဗြာလူြ  ိေး ၏ မြင့််မြတ်ပ ိုြ ာေး၊ 

ဗိုဒဓဘာသာအာေး ခ ေီးရမြ ာက်ြွဲွဲ့ နွဲွဲ့မခင်ေးြ ာေး၊ ရ  ေးစစ်ပွဲြ ာေးတွင် ဗြာတိိုှံ့ 
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အနိိုင်ယူခဲ့်ြူေး သည့်် စစ်ပွဲြ ာေးအရကကာင်ေး  ည့််သွင်ေးရ ေးသာေးခဲ့်သည်။ 

ယိိုေးဒယာေး၊ ကိုလာေး စသည့်် လူြ  ိေး အြည်ြ ာေးကိိုပါ  ည့်် 

သွင်ေးသ ိုေးစွဲခဲ့် သည်။ တိိုှံ့ဗြာ အစည်ေးအရ ိုေး အြည်၏ ဗြာ ဟူရသာ 

စကာေး ပ်၏  ည်ညွှန်ေးခ က်အမြစ် ယရနှံ့ မြနြ်ာ နိိုငင် တွင် ရန ိိုင်သည့်် 

လူြ  ိေးစ ို၊ ဘာသာစ ိုအာေး  ည် ွယ်သည်ဟို ရနောက်ပိိုင်ေး  င်ေးလင်ေးခ က်ြ ာေး 

  ိရသာ်လည်ေး တိိုှံ့ ဗြာ အစည်ေးအရ ိုေး ြ တ်တြ်ေးြ ာေးအ  ၎င်ေးရခတ်တွင်ြှု 

သခင်နောြည် ခ သူြ ာေးတငွ်  ယရနှံ့ရခတ်တိိုင်ေး င်ေးသာေးအ ြည်ြ ာေး 

 င်  ာေးစွာြရတွွဲ့   ိ မခင်ေး၊ (လွတ်လပ်ရ ေးန င့် ်ပတ်သက်သည့်် လှုပ်  ာေးြှု 

ြ ာေးတွင် ယရနှံ့ရခတ် တိိုင်ေး င်ေး သာေးတိိုှံ့န င့်် ခ တိ်ဆက်လိုပ်ရဆာင် 

သည်ကိို ရတွွဲ့ မခင်ေးြ  ိရပ။ ဗိုဒဓဘာသာဝင် ြဟိုတ်သည့်် အြွဲွဲ့ဝင်ြ ာေး 

ပါဝင်ခဲ့် ရသာ်လည်ေး အရ အတွက်နည်ေးပါေးစာွ ပါဝင်ခဲ့်သည်ကိို ရတွွဲ့  

သည်။ 
 

ဂျပန ခြေတ  

အာ  တိိုက်သာတူညီြျှရ ေး ရခါင်ေးစဥ်ရအာက်တွင် ပူေးရပါင်ေး ရဆာင် ွက် 

ခဲ့်ကကပပီေး ဥရ ာပနိိုင်င ြ ာေးဆနှ်ံ့ က င်ရ ေးြ ာ ဘ ိုသရဘာတူညီခ က်အမြစ် 

စွဲကိိုင်ခဲ့်ကကသည်။ ဂ ပန်ရခတ်အတွင်ေး မြစ်ဝကျွန်ေးရပေါ်ရဒသ က င်-ဗြာ 

အ ိကရိုဏမ်ြစ်ပွာေးခဲ့်ပပီေး က င်လူြ  ိေးြ ာေးသည် အဂဂလပ်တပ်တွင် 

ဝင်ရ ာက်အြှု  ြ်ေးရဆာင်သူြ ာေး မြစ်၍ အလိိုရတာ် ိြ ာေး 

မြစ်ကကသည်ဟူသည့်် ရကာက်ခ က်အရပေါ်အရမခခ ၍ မြစ်ပွာေးခဲ့်မခင်ေး 

မြစ်သည်။  က်အနည်ေးငယ် အတွင်ေး  ိန်ေးသိြ်ေးနိိုင်ခဲ့်ပပီေး အမခာေးကကီေးြာေး 

သည့်် လူြ  ိေးရ ေးဘာသာရ ေး ပေိပကခြ ာေး  ပ်ြ ာေးမြစ်ပာွေးမခင်ေးြ  ိပဲ 

ဂ ပန်တိိုှံ့၏ အစွန်ေးရ ာက်အြ  ိေးသာေးရ ေးအရတွေး အရခေါ်၏ 

ြိစီေးန ိပ်စက်ြှုရအာက်ြ  လွတ်လပ်ရ ေးတိိုက်ပွဲအတွက် လှုပ်  ာေးခဲ့် 
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ကကသည်။ ြက်ဆစ်တိိုက်ြ က်ရ ေး မပည်သူူ့လွတ်ရမြာက်ရ ေးတပ်ဦေး - 

ြတပလ အြည်မြင့်စ်တင်ခဲ့်ပပီေး ရနောင်အနောဂတ်တွင်လည်ေး နော ဝီါဒ၊ 

ြက်ဆစ်ဝါဒတိိုှံ့ကဲ့်သိိုှံ့ အြ  ိေးသာေးရ ေးအစွန်ေးရ ာက်အရတွေးအရခေါ်ြ ာေး 

မပန်လည်ရပေါ်ရပါက်လာြှုအာေး ဟနှ်ံ့တာေး ြည်ဟူသည့််အမြင်မြင့်် 

ြက်ဆစ်ဆနှ်ံ့က င်ရ ေး မပည်သူူ့လွတ်ရမြာက်ရ ေး တပ်ဦေး - ြဆပလ 

ဟူသည့်် အမြင်အာေး ရမပာင်ေးလဲရခေါ်ရဝေါ်ခဲ့်သည်။  မြန်ြာ့်သြိိုင်ေးတွင ်

အြ  ိေးသာေးရ ေးဝါဒအစွန်ေး ရ ာက်ြှုအာေး ဆနှ်ံ့ က င် ြည်ဟူသည့်် 

အရတွေးအရခေါ်အာေး  င်  ာေးစွာရတွွဲ့မြင် သည့်် အခိိုက်အတနှ်ံ့မြစ် သည်။  

 

စစ ပပ်ီးခြေတ   

အဂဂလိပ်တိိုှံ့  ြ  လွတ်လပရ် ေး ယူ ာတွင် ရတာင်တန်ေးန င့်် မပညြ်ရဒသ 

အတူတကွ ယူ န်န င့်် ြက်ဒ ယ်စနစ်အာေး အရမခခ သည့်် မပည်ရ ာင်စို 

စနစ်အာေး တည်ရဆာက် န် သရဘာတူစာခ  ပ်အာေး ရတာင်တန်ေးရဒသ 

အိုပ်ခ  ပ်ရ ေး ရအာက်  ိနယ်ရမြြ ာေးတွင် ရန ိိုင်သည့််တိိုင်ေး င်ေးသာေး 

ကိိုယစ်ာေးလ ယ်ြ ာေးန င့်် မပည်ြရဒသကိိုယ် စာေးလ ယ်ြ ာေးအကကာေး ခ  ပ်ဆိို 

နိိုင်ခဲ့်သည်။  ိိုစဥ်က တိိုင်ေးမပည်မပ  လွှတ်ရတာ်ကိိုယစ်ာေးလ ယ်ြ ာေးမြင့်် 

ြွဲွဲ့စည်ေး ာေးသည့်် မြန်ြာနိိုငင်  အစိိုေး န င့်် ကခ င်ရကာ်ြတီ၊ 

ခ င်ေးရကာ်ြတီ၊   ြ်ေးရကာ်ြတီ တိိုှံ့အကကာေး၌ ရ ေး ိိုေးခဲ့်မခင်ေးမြစ်သည်။  

လူြ  ိေးစိုငယ်ကိိုယစ်ာေးလ ယ်ြ ာေးအပါအဝင် က င်၊ ကယာေး၊ က င် န င့်် 

ြွန် တိိုှံ့ပါဝင်ခဲ့်မခင်ေးြ  ိရပ။  ိိုနယ်ရမြြ ာေး သည် အဂဂလိပ်  သိိုှံ့ 

လွတ်လပ်ရ ေးြဆ ိုေးရ ှုေးြီက ဗြာ့်ဘို င့်် ကသ ာသက်ရ ာက်မခင်ေး 

အမပည့််အဝနီေးပါေးြ  ိသည့်် ရန ာြ ာေးမြစ်ခဲ့်ရသာ်လည်ေး ပင်လ ိုစာခ  ပ်န င့်် 

ရခတ်သစ်အိုပ်ခ  ပ်ရ ေး စနစ်အ  မပည်ရ ာင်စို ရခါင်ေးစဥ်ရအာက်သိိုှံ့ 

ဥပရဒအ  အမပည့််အဝ သွပ်သွင်ေးခဲ့်မခင်ေး မြစ်သည်။ သိိုှံ့ ာတွင် 
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၎င်ေးမပည်ရ ာင်စို အတွက်လိိုအပ်သည့်် စနစ်ြ ာေးကိို ြူ 

မပည်ရ ာငစ်ိုအတွင်ေး ပါဝင်ရန ိိုင်ြည့်် ရဒသြ ာေးြ  ရခါင်ေးရဆာင်ြ ာေး၊  

လူြ  ိေးတခိုခ င်ေး ရခါင်ေးရဆာင်ြ ာေး အ ကကာေး ရက လည်စွာ ရဆွေးရနွေး 

 ွက်ရပေါ်  ာေးသည့်် သရဘာတူညီခ က်ြ  ိေး ြ  ိရပ။  

 

ပါလီမန ဒီမ ိုကခရစီ ခြေတ  (၁၉၄၈ - ၁၉၆၂) 

မြန်ြာနိိုငင် ၏ လွတ်လပရ် ေး   ိြှုန င့်် အတူမပည်တွင်ေးစစ်ပါတပပိ င် ဲ 

စတင်ခဲ့်သည်။ ဒိုတိယကြ္ာစစ် ကာလတွငလ်က်နက်မြင့်် လတွ်လပ်ရ ေး 

ကကိ ေးပြ်ေးြှုြ  တွင်ပါဝင်ခဲ့်သည့်် ြ  ိေးဆက်ြ ာေး၏ ရခတ်မြစ်သည်။ အာဏာ 

  ြဆပလ အစိိုေး အြွဲွဲ့တွင်သာြက အသီေးသီေးရသာ လက်နက်ကိိုင် 

တပ်ြွဲွဲ့ြ ာေးတွင် ပါဝင်ရနသူြ ာေးြ ာ ဂ ပန်ရခတ် လွတ်လပ်ရ ေး ကကိ ေးပြ်ေး 

စဥ် က လက်တွဲတိိုက်ပွဲ ဝင်ခဲ့်သူြ ာေးမြစ်ကကသည်။ ဗြာမပည် 

ကွန်မြ နစ်ပါတီ၊ ကွန်မြ နစ်ပါတီ (ဗြာမပည)် ကဲ့်သိိုှံ့ အယူဝါဒတခို ဲ 

အာေး ဆွဲကိိုင် ာေးရသာ်လည်ေး ြတူညီသည့်် လက်နက်ကိိုင်ရတာ်လ န်ရ ေး 

အြွဲြ ာေးပါဝင်သကဲ့်သိိုှံ့၊ က င်အြ  ိေးသာေးကာကွယ်ရ ေးအြွဲွဲ့ (KNDO) 

ကဲ့်သိိုှံ့ လူြ  ိေးဆိိုင် ာ အခွင့််အရ ေးအတွက် တိိုက်ပွဲဝင်သည့်် အြွဲွဲ့အစည်ေး 

ြ ာေးလည်ေး ပါဝင်ခဲ့်သည်။  

ြဆပလ အစိိုေး အရနမြင့်် အြ  ိေးသာေးရ ေးအစွန်ေးရ ာက်ြှုအာေး 

ဆနှ်ံ့က င်ြည်ဟူသည့်် ရခါက်စဥ်ရအာက် တွင်ြွဲွဲ့စည်ေး ာေးမခင်ေး 

မြစ်ရသာ်လည်ေး ရမခာက်ကကိြ်ရမြာက် သဂဂါ တနောတင်မခင်ေး၊ အစိိုေး ပိိုင် 

ရ ဒီယိိုအစီအစဥ် ြ ာေးြ  ဗိုဒဓဘာသာတ ာေးြ ာေး ရဟာရမပာမြနှ်ံ့ရဝမခင်ေး 

ြ ာေးမပ လိုပ်ခဲ့်ပပီေး လူြ ာေးစိုဗိုဒဓဘာသာဝင်ြ ာေး   ြ  ရ ာက်ခ ြှု 

   ိရအာင်ကကိ ေးစာေးခဲ့်သည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။  ိိုှံ့အမပင် ကွန်မြ နစ် 

အယူဝါဒ  ိသူြ ာေးအာေး ဘာသာြဲ့်ြ ာေး၊ ဗိုဒဓဘာသာ အာေး ရစာ်ကာေး 



မိ ားထက်တန |  485 

 

 

ြ က်ဆီေးသူြ ာေး အမြစ်ပ ိုရြာ်ခဲ့် ြ  ဗိုဒဓဘာသာသည် အမခာေးဘာသာ 

တိိုှံ့ က် မြင့််မြတ်သည့််ဘာသာ မြစ်ရကကာငေ်း တ ာေး ူရ ာင် ာ သိိုှံ့ 

ရ ာက်  ိခဲ့်သည်။  ၎င်ေးဝါဒမြနှ်ံ့ခ ြီှုြ ာ ကွန်မြ နစ်အယူဝါဒ  ိသူြ ာေးအရပေါ် 

သာြက ဗိုဒဓဘာသာဝင် အနည်ေးစိုမြစ်သည့်် တိိုင်ေး င်ေးသာေးလက်နက်ကိိုင် 

ြ ာေး အရပေါ်သာြက မပည်တွင်ေးရနလူူ့အြွဲွဲ့ အစည်ေးအသီေးသီေး   

သက်ရ ာက်ခဲ့်သည်။ အစိိုေး ကကီေးြှုေး၍ ဗိုဒဓဘာသာဘာသာရ ေး အခြ်ေး 

အနောေးြ ာေး၊ ဘို ာေးတည် ရက ာင်ေးရဆာက် လိုပ်ငန်ေးြ ာေး သည်လည်ေး 

ဗိုဒဓဘာသာဝင် အသိိုင်ေး အဝိိုင်ေး၌ နိိုင်င ၏ အ ူေးအခွင့််အရ ေး  သူြ ာေး 

အစိုအမြစ် လွဲြ ာေးသည့်် ခ စာေးခ က်ကိို ပိိုြိိုခိိုင်ြာရစခဲ့်သည်။   

 

အ မ ခစာင  အစ ို်းရလက ထက  ( ၁၉၅၈-၁၉၆၀) 

တွင်က င်ေးပသည့်် ရ ွေးရကာက်ပွဲတွင် ဗိုဒဓဘာသာအာေး နိိုင် င ရတာ ်

ဘာသာအမြစ် မပဌာန်ေးြည်ဟူသည့်် ဆွဲရဆာင်ြှုသည် နိိုင်င ရ ေး 

အာဏာကိို ဘာသာရ ေးြက်လ ိုေးမြင့််  ိန်ေး ရကကာင်ေး ယူ န် 

အဆိိုေးဆ ိုေးကကိ ေးစာေးြှုမြစ်ခဲ့်သည်။ သိိုှံ့ ာတွင် ၁၉၆၀ ရ ွေးရကာက်ပွဲတွင် 

အြ ာေးစိုဗိုဒဓဘာသာြ ာေး အာေး “ဗိုဒဓဘာသာနိိုင်င ရတာ”် ဟူသည့်် 

ြက်လ ိုေးမြင့်် သိြ်ေးသွင်ေးနိိုင်ခဲ့်မခင်ေးြ ာ မပညတ်ွင်ေးစစ် ကနဦေးကာလြ  

စတင၍် ဘာသာရ ေးအသ ိုေးမပ  နိိုင်င ရ ေးဆိိုင် ာ ဝါဒမြနှ်ံ့ခ ြီှုြ ာေး၏ 

အက  ိေးဆက်သာမြစ်သည်။ လွတ်လပ်ရ ေး အပပီေး ၁၂ တာ ကာလ 

အတွင်ေးြ ာပင်  မြန်ြာမပည်သူလူ ိုအာေး နိိုင်င ရ ေးမြစ် စဥ်ြ ာေးအရပေါ် 

ဘာသာရ ေးြ ခ ဥ်ေးကပ်ရှုမြင်သည့်် အရလ့်အ အာေး နိိုင်င ရတာ်အဆင့် ်

အ င်ေးအမြစ်ကသ ာအာေး သ ိုေးစွဲ၍ ရအာင်မြင်စာွ သွပ်သွင်ေးခဲ့်ပပီမြစ်သည်။ 

ဗိုဒဓ သာသာဝင်တိိုှံ့၏ ဘာသာရ ေးအရပေါ် အာေးသာခ က်တခိုအမြစ် 

ရတွေးရခေါ်ရဆာင် ွက်ြှုြ ာေး တစတစ  နွေ်းကာေးလာ ခဲ့်ပပီေး အိြ်  င် 
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ဧည့််သည်၊ လူြ ာေးစို လူနည်ေးစို စသည့်် ခ ယူခ က်ြ ာေး 

အာေးရကာင်ေးလာခဲ့်သည်။ ဗိုဒဓဘာသာအာေးအမခာေး ဘာသာတ ာေးြ ာေး 

 က် မြင့််မြတ်သည့်် ဘာသာအမြစ်ခ ယူသည့််   ိုေးစ သည် ဗိုဒဓဘာသာ 

လူြ ာေးစိုအသိိုင်ေးအဝိိုင်ေး တွင်က ယမ်ပနှ်ံ့စာွတည်   ိလာခဲ့်သည်။ လူနည်ေးစို 

အမခာေးဘာသာဝင်တိိုှံ့တငွ်လည်ေး ဘာသာရ ေး အရပေါ် အရမခခ ကာ 

ဒိုတိယနိိုင်င သာေးြ ာေးသြွယ် ရတွေးရခေါ်ရန ိိုင် လာသည့်် အစိုန င့် ် 

ဘာသာရ ေး တန်ေးတူညီြျှြှု အရပေါ်  ပ်ခ တိိုက်ပွဲ ဝင်သည့််အစို 

အမြစ်ကဲွမပာေးြှုြ ာ တစတစ ရပေါ်ရပါက်လာခဲ့်သည်။  

 

 မန မာ   ိုရှယ လစ လမ ်းစဥ ပါတီခြေတ  ( ၁၉၆၂ - ၁၉၈၈ )  

မြန်ြာ့်နိိုငင် ရ ေးတွင် စစ်ရဘာင်အက ယဆ် ိုေးကာလမြစ်ပပီေး လူြ  ိေးရ ေး 

ဘာသာရ ေး ပေိပကခြ ာေး ြကကာခဏ မြစ်ပွာေးသည့်် ကာလမြစ်သည်။ 

နိိုင်င ရ ေးလြ်ေးစဥ် အြ ာေးအယွင်ေးြ ာေးကိို အ ိန်ေးအရ အမြစ် 

ဗိုဒဓဘာသာအရတွေး အရခေါ်ြ ာေးအာေး ပိိုြိိုသွပ်သွင်ေးလာခဲ့်သည်ကိို 

ရတွွဲ့ သည်။ နိိုင်င ရတာ် သ ဃာြဟာနောယကအြွဲွဲ့အာေး ဗိုဒဓဘာသာ န င့်် 

ပါတ်သက်သည့်် ကိစစ ပ်ြ ာေးမပ လိုပ် န်အတွက် အစိိုေး ၏ 

အရ ာက်အပ ့်မြင့်် ြွဲွဲ့စည်ေးခဲ့်သည်ကိိုရတွွဲ့ သည်။ နိိုင်င  ရ ေး ည် 

 ွယ်ခ က်ြ ာေး အတွက် ဘာသာရ ေးအသ ိုေးခ ြှုကိို ပိိုြိိုမပ လိုပ် လာခဲ့်သည်။ 

ဥပြာအာေးမြင့်် နယန်ြိတ်ခ င်ေး  ိစပ်လ က်  ိသည့်် တရိုတ်နိိုင်င န င့်် 

နိိုင်င ရ ေးအ  ြရက လည်ြှုြ ာေး အတွက် တရိုတ်- မြန်ြာ 

အ ိကရိုဏကိ်ို လည်ေးရကာင်ေး၊ ြဆလပါတီအာေး မပည်သူလူ ို၏ 

ြရက နပ်ြှုမြင့််တက်ရနခ နိ်တွင် မပည်၊ ရတာင်ကကီေးတိိုှံ့၌ အစစ လာြ် 

ဘာသာဝင်ြ ာေးအာေး ဦေးတည်တိိုက် ခိိုက်သည့်် ပေိပကခြ ာေးကိို 

ြန်တီေးခဲ့်သည်။ ၁၉၇၆ ခိုန စ်တွင်လည်ေး နဂါေး ြင်ေး စစ်ဆင်ရ ေးအြည်မြင့် ်
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 ခိိုင်မပည်နယ်   ိ ရိိုဟင်ဂ ာြ ာေးအာေး  ည် ွယ်သည့်် နယ်ရမြ  င်ေးလင်ေးြှု 

စစ်ဆင်ရ ေး တ ပ် ဆင်နွှဲခဲ့်သည်။  ိိုှံ့အမပင် လူတ တိိုင်ေးကာ   န် 

အစီအြ ြ ာေးကိိုလည်ေး မပစ်ဒဏ်က  အက ဥ်ေးသာေးြ ာေးအာေး ရန 

 ာခ  ာေး န် ကကိ ေးစာေးခဲ့်သည်။ 

 

န ိုင ငံခတာ ပင မ ဝပ ပ  ပာ်းမှုတည ခ ာက ခရ်းအြွ ှုံ့(နဝတ)/ 

န ိုင ငံခတာ ခအ်းြေျမ ်းသာယာခရ်း နှင  ြွှံုံ့ပြ  ်းခရ်း ခကာင စီ ခြေတ  

(နအြ) (၁၉၈၈ - ၂၀၁၀) 

၁၉၈၈လူ ိုရတာ်လ နရ် ေးအပပီေးတွင် မပည်တွင်ေးစစ်စတင်စဥ်က 

စတင်ရတာင်ေးဆိိုခဲ့်သည့်် တန်ေးတူညြီျှ ရ ေး၊ ဒီြိိုကရ စီရ ေး၊ 

စစ်အာဏာ  င်စနစ်ဆနှ်ံ့က င်ရ ေးရတာင်ေးဆိိုခ က်ြ ာေးသာြက လူူ့အခွင့်် 

အရ ေး၊ ကဲွမပာေးစ ိုလင် ြှုလက်ခ ရ ေး၊ ြက်ဒ ယ်မပည်ရ ာငစ်ို အရ ေး 

စသည့်် ရတာင်ေးဆိိုခ က်ြ ာေး ပိိုြိိုြ ာေးမပာေးစာွရပေါ် ွက်လာခဲ့် သည်။ 

တပ်ြရတာ်အစိိုေး ြ လည်ေး လူြ  ိေးရ ေး၊ ဘာသာရ ေးဆိိုင် ာ ခွဲမခာေးြိန ိပ်ြှု 

ြ ာေးကိို ပိိုြိိုမပ လိုပ်လာသည်။  ိိုစဥ်က အတိိုက်အခ ရခါင်ေး ရဆာင် မြစ်သူ 

ရဒေါ်ရအာင်ဆန်ေးစိုကကည် အာေး ိိုေးန က်တိိုက်ခိိုက်ြှုတွင်ပင် ၎င်ေး၏ 

အိြ်ရ ာင်ြက်ြ ာ နိိုငင် မခာေးသာေးမြစ်ရနသည်ကိို  ည်ညွှန်ေး၍ တိိုက်ခိိုက် 

ြှုြ ာေး မပ လိုပ်ခဲ့်သလိို၊ မပည်ပနိိုငင် သာေးန င့်် လက် ပ်မခင်ေး အာေး 

နိိုင်င ရတာ်သစစာရြာက်၊ အြ  ိေးသာေးသစစာရြာက် အမြစ် အဓိပပါယ် ြွင့််ဆိို 

ခဲ့်သည်။  

နဝတ/နအြ လက် က်တွင် ဒီြိိုကရ စီအရ ေး၊ လူူ့အခွင့််အရ ေး 

လှုပ်  ာေးြှုြ ာေး ကိိုဦေးတည်ြိန ပိ်ြှုြ ာေးပိိုြိို မပ လိုပ်လာခဲ့်သည်။ နိိုင်င တကာ 

လူူ့အခွင့််အရ ေးအြွဲွဲ့အစည်ေးြ ာေး၊ တက်ကကွလှုပ်  ာေးသူြ ာေး၊ ပညာ  င်ြ ာေး 

န င့်် နိိုင်င တကာ အစိိုေး ြ ာေးန င့်် မပည်တွင်ေးလှုပ်  ာေးတက် ကကွသူြ ာေး 
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အကကာေး ပူေးတွဲရဆာင် ွက်ြှုြ ာေး အာေးရကာင်ေးခဲ့်သည်။ နအြ/နဝတ 

အစိိုေး အရနမြင့်် မပည်တွင်ေးမပည်ပ ဒီြိိုကရ စီရ ေး၊ လူူ့အခွင့််အရ ေး 

လှုပ်  ာေးြှုြ ာေးကိို န ိပ်ကွပ်တာေးမြစ် န်အတက်ွ မပည်တွင်ေး အတိိုက်အခ  

ြ ာေး ကိို ြြ်ေးဆီေး ိန်ေးသိြ်ေးသည်ြျှြက၊ အတိိုက်အခ  တိိုှံ့၏ 

လှုပ်  ာေးြှုြ ာေးသည် မပည်ပနိိုင်င ြ ာေး၏ ပ ့်ပိိုေးြှုရကကာင့််ရပေါ်ရပါက် 

လာခဲ့်မခင်ေးဆိိုသည် ယိုတတိကိို ူရ ာင်ခဲ့်သည။် မပည်ပနိိုင်င ြ ာေးကိို လည် 

မြန်ြာ့်မပည်တငွ်ေးရ ေးကိို ဝင်ရ ာက်စွက်ြက်ကာ နယ်ခ ွဲဲ့ န် 

 ည် ွယ်ကကသူြ ာေးအမြစ် ပ ိုရြာ်ဝါဒမြနှ်ံ့ခဲ့်သည်။ မပည်တွင်ေး ဒီြိိုကရ စီ 

အရ ေးလူူ့အခွင့််အရ ေးလှုပ်  ာေးြှုြ ာေး အာေး အြ  ိေးသာေးသစစာရြာက် 

လိုပ်ငန်ေးြ ာေးအမြစ် နိိုင်င  ပိိုင်ြီဒီယာြ ာေးကိို အသ ိုေးခ ပ ိုရြာ်ခဲ့်သည်။  

နဝတ/နအြ ရခတ်တွင် က င်မပည်နယ် ိိုေးစစ်ရကကာင့် ်

 ိိုင်ေးနိိုင်င ြက်သိိုှံ့ ရန ပစ်ွနှ်ံ့ခါွ ွက်ရမပေးသူနှုန်ေး မြင့််တက်လာသကဲ့်သိိုှံ့၊ 

 ခိိုင်မပည်နယ်ရြာငရ်တာရဒသတွင်လည်ေး ရိိုဟင်ဂ ာတိိုှံ့ ရန ပစ်ွနှ်ံ့ခါွြှု 

ြ ာေးမြစ်ပာွေးခဲ့်သည်။ ဘာသာရ ေးကိစစြ ာေးအာေး နိိုင်င ရ ေး ည် ွယ်ခ က် 

မြင့်် အသ ိုေးမပ ြှုမြ င့််တက်ခဲ့်ပပီေး အြ  ိေးသာေးရ ေးစိတ်ဓါတ်ကိို ပ ိုြ က် 

နိှုေးဆကွာ တိိုင်ေးမပည်၏ အရမခခ လိိုအပ်ခ က်မြစ်သည့်် ဒီြိိုကရ စီ အရ ေး၊ 

လူူ့အခွင့််အရ ေး လှုပ်  ာေးြှုြ ာေးအာေး လွှြ်ေး ြိိုေးနိိုင် န်ကကိ ေးစာေး ခဲ့်သည်။ 

နိိုင်င သာေးြ တပ် ိုတငြ် ာေးအစာေး နိိုငင် သာေးစိစစရ် ေး ကဒ်မပာေးြ ာေး 

ရမပာင်ေးလဲ ိုတ်ရဝခဲ့်ပပီေး ြ တ်ပ ိုတင်မပ လိုပ ်ာတွင် ဗိုဒဓဘာသာဝင် 

ြဟိုတ်သူြ ာေးအတွက် ြ တ်ပ ိုတင်   နိိိုင်ြှုကိို ပိိုြိိုတင်ေးကကပ်ခဲ့်သည်။ တ 

 ာေးဝင် စာမြင့်် ိုတ်မပန် ာေး မခင်ေးြ  ိရသာ်လည်ေး နိိုင်င သာေးစိ စစ်ရ ေး 

ကဒ် တွင် ရြာ်မပ န်လိို အပ်သည့်် လူြ  ိေး၊ ဘာသာရန ာတိိုှံ့တွင ်

ဗြာ/ဗိုဒဓဟို မြည့်စ်ွက် န်အတွက် တွန်ေးအာေးရပေးြှုြ ာေး မပ လိုပ်ခဲ့်သည်။ 

အင်ဂ င်နီယာပညာ၊ ရဆေး ပညာသင်ကကာေး န် စစ်တကကသိိုလ်ြ ာေး၊ 
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ရကာလိပ်သိပပ ြ ာေး တိိုေးခ ဲွဲ့ြွင့်လ် စ်ခဲ့်ပပီေး တကကသိိုလ်အဆင့်် စစ်ရကကာင်ေး 

အာေး လ ိုေးတွင် အစစလာြ်၊ ခ စ်  န် န င့်် ဟိနဒ ဘာသာ ဝင်ြ ာေးအာေး 

ဝင်ရ ာက်ခွင့််ကိိုကနှ်ံ့သတ်ခဲ့်သည်။ ဗိုဒဓဘာသာသာ ဝင်ြ ာေးကကီေးစိိုေးသည့်် 

တပ်ြရတာ်အမြစ် ပ ိုရြာ်လာခဲ့်သည်။  

 

ဘာသာရ ေး၊ လူြ  ိေးရ ေးမပဿနောြ ာေး အကကိြ်ရပါင်ေးြ ာေးစွာမြစ်ပာွေး 

သကဲ့်သိိုှံ့၊ အစိိုေး ြ ကကီေးြှုေးက င်ေးပသည့််  အရနောက်နိိုင်င ဆန်က င်ရ ေး 

လူ ိုရ ာက်ခ ပွဲြ ာေး အကကိြ်ြ ာေးစွာက င်ေးပမပ လိုပ်ခဲ့်သည်။ နိိုင်င တကာ 

အဝန်ေးအဝိိုင်ေး ၏ မြန်ြာ့်ဒီြိိုကရ ေးစီအရ ေးအရပေါ် တပ်ြရတာ်အစိိုေး ၏ 

လိုပ်ရဆာင်ခ က်ြ ာေးအတွက် ြိအာေးြ ာေး၊ အရ ေးယူြှု ြ ာေး မြင့််တက်လာ 

ခ နိ်၊ ကိုလသြဂ္ကဲ့်သိိုှံ့ နိိုင်င တကာ အြွဲွဲ့အစည်ေးြ ာေး၏ အရ ေးယူ န် 

ဆ ိုေးမြတ်ခ က်ြ ာေးခ ြ တ်ခ နိ်၊ အစီ င်ခ စာြ ာေး ွက်ရပေါ်ခ နိ်တငွ် အစိိုေး  

ဦေးရဆာင်သည့်် မပည်ပနိိုင်င  ဆနှ်ံ့က င်ရ ေး လူ ိုအစည်ေးအရဝေးပွဲြ ာေးကိို 

ပြိ ွဲ့တိိုငန်ီေးပါေးက င်ေးပခဲ့်သည်။ မပည်တွင်ေးနိိုင်င ရ ေး ရ ခ နိ်မြ င့််တက်ခ နိ်ြ  ိေး 

တွင် နိိုင်င ရ ေး ွက်ရပါက်အမြစ် ဘာသာ ရ ေး၊ လူြ  ိေးရ ေးအဓိကရိုဏေ်း 

ြ ာေးကိို ရကာလဟာလြ ာေး  ိုတလ်ွှင့််မြနှ်ံ့ခ ကိာ ရြာ် ိုတ်ခဲ့်သည်။ 

 ိိုသိိုှံ့က င်ေးပသည့်် လူ ိုရ ာက်ခ ပွဲြ ာေးသိိုှံ့ တက်ရ ာက် န် နိိုင်င  

ဝန် ြ်ေးြ ာေးအာေး သက်ဆိိုင် ာ ဝန် ြ်ေးအကကီေးအကဲြ ာေးြ  တဆင့််ရသာ် 

လည်ေးရကာင်ေး၊ အ ပ်သူအ ပ်သာေးြ ာေးအာေး သက်ဆိိုက် ာ  ပ်ကွက် 

အိုပ်ခ  ပ်ရ ေးအြွဲွဲ့ြ ာေးြ  လည်ေး ရကာင်ေး အတင်ေးအကကပ်တက်ရ ာက် န် 

အြိနှ်ံ့ရပေးရခေါ်ယူခဲ့်ပပီေး  ိိုပွဲက င်ေး ပသည့်် သတင်ေးအာေး နိိုင်င ပိိုင် 

ြီဒီယာြ ာေး တွင် ရခါင်ေးကကီေးသတင်ေးြ ာေး အမြစ် တခန်ေးတနောေး 

အက ယတ်ဝင့််ရြာ်မပခဲ့်ကကသည်။  ိိုကဲ့်သိိုှံ့ အစိိုေး ကိိုယတ်ိိုင် ြန် 

တီေးမပ လိုပ်သည့်် လူ ိုအစည်ေးအရဝေးပွဲြ ာေးြ  ကကိ တင်စီစဥ်ပပီေးမြစ်သည့်် 
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ဆ ိုေးမြတ်ခ က်ြ ာေး၊ ရကကွေးရကကာ်သ ရဆာင် ပိုဒ်ြ ာေးကိို ခ ြ တ်ရလ့်  ိသည်။ 

နအြ ရခတ်တွင်  င်  ာေးလ သည့်် “မပည်သူူ့သရဘာ ာေး” အခ က်ြ ာေး၊ 

မပည်ပဆနှ်ံ့ က င်ရ ေး ရကကွေးရကကာ်သ ြ ာေး၊ မပည်ပြီဒီယာြ ာေးန င့် ်

သက်ဆိိုင်သည့်် ရကကွေးရကကာ်သ ြ ာေးသည်  ိိုသိိုှံ့လူ ိုအစည်ေးအရဝေး 

အတို အရယာင်ြ ာေးမြင့်် ြနတ်ီေးမပ လိုပ်ခဲ့်မခင်ေးမြစ်သည်။  

နဝတ/နအြ ရခတ်တွင် ပေိကခြ ာေးကိို ဦေးတည်သည့်် 

ရကာလဟာလမြနှ်ံ့ခ ြိှုြ ာေးကိို သက်ဆိိုင် ာနယ်ရမြ ရ ာက်လ ြ်ေးရ ေး 

တိိုှံ့၏ ကွပ်ကဲြှုရအာက်ြ  သတင်ေးရပေးအြွဲွဲ့အစည်ေးြ ာေး၊ အစိိုေး ြ  

ြွဲွဲ့စည်ေး ာေးသည့်် အြွဲွဲ့အစည်ေး ြ ာေးြ  ရအာက်ရမခ အြွဲွဲ့ဝင်ြ ာေး၊ 

အ  ြီေးသတ်၊ တက်ကကွလှုပ်  ာေးသူြ ာေး လူ ိုလှုပ်  ာေးြှုြ ာေးတွင ်

ပ ြအဆင့််ပြိ  ခွင်ေး န် လက်ရ ိုေးတပ်သြွယ် ကကိ တင်ြွဲွဲ့စည်ေး ာေးသည့်် 

မပည်သူူ့စွြ်ေးအာေး  င် အြွဲွဲ့ြ ာေးြ  တဆင့််ြန်တီေးမြနှ်ံ့ခ မိခင်ေး ြ ာေး 

မပ လိုပ်ခဲ့်သည်။  ိိုှံ့အမပင် ပေပိကခစတင်သူြ ာေးအမြစ်လဲ လိုပ်ရဆာင် 

ခဲ့်ကကသည်။  ိိုသိိုှံ့လိုပ်ရဆာင် ာတွင် သ ဃာအတိုြ ာေး အမြစ် အသွင်ယူ 

ရဆာင် ွက်ြှုြ ာေးကိို လည်ေးမပ လိုပ်ခဲ့်သည်။   

ရကာလဟလ မြနှ်ံ့ခ ြိှု ရနောက် ပပ် ိုစ တြ  ိေးြ ာ အြ  ိေးသာေးရ ေး၊ 

ဘာသာရ ေးန င့်် ပတ်သက်သည့်် ရဆာင်ေး ပါြ ာေး၊ စာတြ်ေးြ ာေးကိို 

တ ာေးြဝင်  ိုတ်ရဝသည့််ပ ိုစ မြစ်သည်။ ၂၀၀၁ ခိုန စ် စက်တင်ဘာ ၁၁ 

 က် အရြ ိကန် နိိုင်င တိိုက်ခိိုက်ခ  ြှု အပပီေးတွင် အစစလာြ်ဘာသာ 

အရပေါ် တိိုက်ခိိုက်ြှုြ ာေး ပိိုြိိုမပ လိုပလ်ာခဲ့်သည်ကိိုရတွွဲ့ သည်။ 

အစစလာြ်မပ ြှု၊ ဂ ဟီတ် စသည်တိိုှံ့ န င့်် မပညတ်ွင်ေးရန အစစလာြ်ဘာသာ 

ဝင်ြ ာေးန င့်် ခ တိ်ဆက်ကာ ဝါဒမြနှ်ံ့ြှုြ ာေး မပ  လိုပ်ခဲ့်သည်။ အစစလာြ် 

ြ ာေးသည် ဘာသာမခာေးြ ာေးန င့်် အိြ် ာ ူရ ာင်မခင်ေးြ  တဆင့်် 

အစစလာြ်ဘာသာသိိုှံ့ သွပ်သွင်ေးမခင်ေး လိုပ်ရဆာင်ရနရကကာင်ေး 
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သရဘာတ ာေးြ ာေး မြနှ်ံ့ခ ခိဲ့်ကကသည်။  အစစလာြ်ဘာသာဝငတ်ိိုှံ့ 

အရနမြင့််  ဘာသာမခာေး အြ  ိေးသြီေးြ ာေးအာေး အိြ်ရ ာင်ဘက်အမြစ် 

 ယူနိိုင်ပါက အစစလာြ်နိိုင်င ြ ာေးြ  ဘဲွွဲ့အလိိုက် ဆိုရငွ (သိိုှံ့) 

ရ ာက်ပ ့်ရကကေး ြ ာေးရပေးရကကာင်ေးဝါဒမြနှ်ံ့ခ ြိှုြ ာေးမပ လိုပ်ခဲ့်သည်။  

သတိ ာေးြွယ်အခ က်ြ ာ တပ်ြရတာ် အရနမြင့်် အိြ်ရ ာင ်

ြက်ြ ာေး အရပေါ်အရမခခ တွက်ခ က်ြှု စနစ်အရမပာင်ေးအလဲအမြစ် 

တဆင့််မြင့်် ာ ူေးြ ာေး၊  ာ ူေးတိိုေးမြ င့်် န်အတွက် တက်ရ ာက် န် 

လိိုအပ်သည့်် သင်တန်ေးြ ာေး ရ ွေးခ ယ် ာတွင် အိြ်ရ ာင်ဘက်၏ ဘဲွွဲ့အ 

ြ  ိေးအစာေး၊ ဘဲွွဲ့   ိခ င်ေး  ိြ  ိ  ည့််သွင်ေးတွက်ခ က်ြှုြ ာေး မပ လိုပ်လာခဲ့် 

သည်။  ိိုှံ့အမပင် တပ်ြရတာ်အ ာ  ြိ ာေး အရနမြင့်် ဘာသာမခာေးန င့်် 

ဘဲွွဲ့ြ   ိသူ ( တကကသိိုလ်ဝင်တန်ေး ြရအာင်မြင်သူ) ြ ာေးန င့်် လက် ပ် 

ခွင့််တင်မခင်ေးအာေး ခွင့်် ြမပ မခင်ေးြ ာေး၊ ဘာသာမခာေး (သိိုှံ့) ဘဲွြ   ိသူြ ာေး န င့်် 

အိြ် ရ ာင်မပ ခဲ့်သည့်် တပ်ြရတာ်အ ာ  ြိ ာေးအာေး အ ပ်ြက်ဌာန ြ ာေး 

zသိိုှံ့ လွှဲရမပာင်ေးမခင်ေး၊ တပ်ြရတာ်အတငွ်ေး ကာလ ကကာ  ာ ူေးဆိိုင်ေး 

င ့်မခင်ေးြ ာေးကိို လည်ေးမပ လိုပ်ခဲ့်သည်။  

နအြ ရခတ်တွင် လူြ  ိေးရ ေး/ဘာသာရ ေးခွဲမခာေးြှုြ ာေးကိို 

တပ်ြရတာ်အပါအဝင်အစိိုေး  အြွဲွဲ့အစည်ေးြ ာေးတွင် စနစတ်က က င့်် 

သ ိုေးခဲ့်သည် ကိိုရတွွဲ့ သည်။ နိိုင်င ရတာပ်ိိုင် ြီဒယီာြ ာ၊ ရ ာက်လ ြ်ေးရ ေး 

တပ်ြွဲွဲ့ြ ာေး၊ သတင်ေးရပေးြ ာေး၊ တ ာေးြဝင် စာအိုပ် စာတြ်ေး မြနှ်ံ့ရဝမခင်ေး 

ြ ာေး စသည့််တိိုှံ့ြ  တဆင့်် မပ လိုပ်ခဲ့်သည်။ နိိုင်င ပိိုင်ြီဒီယာြ ာေးတွင် 

နိိုင်င မခာေးဆနှ်ံ့က င်ရ ေး၊ အြ  ိေးသာေးရ ေးန င့်် ဘာသာရ ေးအဆိိုအြိနှ်ံ့ြ ာေးကိို 

ပ ိုြ န်ရြာ်မပခဲ့်ပပီေး၊ က န်ဝါဒမြနှ်ံ့ခ ရိ ေးပ ိုစ  ြ ာေးကိို ပေိပကခြ ာေး မြစ်ရပေါ်ရစ 

လိိုသည့်် အခ နိ်တွင်လည်ေးရကာင်ေး၊ လူ ိုအာေးအရကကာက်တ ာေးမြင့်် 
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ြလ ိုခခ  သည့်် ခ စာေးခ က် လွှြ်ေးြိိုေးရစ လိိုသည့်် အခ နိ်တွင်လည်ေးရကာင်ေး 

စနစတ်က ရြာင်ေးန င် အသ ိုေးမပ ခဲ့်သည်။  

 

၂၀၀၇ ခရွှေဝါခရာင ခတာ လှန ခရ်းမှ ၂၀၁၀ ခရွ်းခကာက ပွ ကာလ 

မြန်ြာနိိုငင် တွင် အင်တာနက်အသ ိုေးမပ ြှုကိို ၂၀၀၁ ခိုန စ်ခနှ်ံ့ြ  စတင်၍ 

   ိခဲ့်ရသာ်လည်ေး တပ်ြရတာ်စစ် ရကကာင်ေးြ ာေး၊ စစ်ဌာနခ  ပ်ြ ာေးန င့်် 

 န်ကိုန်၊ ြနတရလေးကဲ့်သိိုှံ့ ပြိ ွဲ့ကကီေးြ ာေးတွင်သာ အကနှ်ံ့အသတ် 

မြင့််စတင်ခွင့််မပ ခဲ့် မခင်ေးမြစ်သည်။ ရ  ဝါရ ာင်ရတာ်လ န်ရ ေး ကာလ 

တွင်ြူ မြန်ြာနိိုငင် ပြိ ွဲ့အြ ာေးစိုတွင် အင်တာနက်အသ ိုေး မပ နိိုင်ရနပပီေး 

မြစ်၍ အစိိုေး ဆနှ်ံ့က င်ရ ေးလှုပ်  ာေးြှုြ ာေးတငွ် အင်တာနက် ြ တဆင့်် 

ဆက်သွယ်ရဆာင် ွက်ြှုြ ာေးကိို အသ ိုေးမပ  လိုပ်ရဆာင်ခဲ့်သည်ကိို 

ရတွွဲ့ သည်။ မပည်ပြီဒီယာြ ာေး၊ မပည်ပရ ာက် တက်ကကွလှုပ်  ာေးသူြ ာေး 

အရနမြင့်် အင်တာနက်သတင်ေးစာြ က်န ောြ ာေး၊ ဘရလာ့်ြ ာေးြ ာတဆင့် ်

ရ  ဝါရ ာင်လှုပ်  ာေးြှုြ ာေး၊ တပ်ြရတာ်၏  က်စက်စွာတ ိုှံ့မပန် ရမြ  င်ေးြှု 

ြ ာေးကိို အခ နိ်န င့်် တရမပညီကြ္ာသိိုှံ့ တင်မပနိိုင်ခဲ့်သည်။ ယခင်အခ နိ် 

ကာလြ ာေး က် နိိုင်င တကာအသိိုင်ေးအဝိိုင်ေးန င့်် ပိိုြိိုပူေးရပါင်ေး လိုပ်ရဆာင် 

နိိုင်ခဲ့်သည်။  

 ိိုအခ နိ်က ရို  နိိုင်င သိိုှံ့သွာေးရ ာက် ပညာရနသည့်် တပ်ြရတာ် 

အ ာ  ိငယ်ြ ာေးတွင်လည်ေး အင်တာနက် ဘရလာ့်ရ ေးသာေးမခင်ေး 

မပ လိုပ်သူြ ာေး  ိသည်။ ၎င်ေးတိိုှံ့အနက် Opposite Eye အြည်   ိ

တပ်ြရတာ်အ ာ  ိငယ်အခ  ိွဲ့ ပူေးရပါင်ေးရ ေးသာေးသည့်် ဘရလာ့်တခိုြ ာ 

ရ  ဝါရ ာင်န င့်် ပါတ်သက်သည့်် တပြ်ရတာ်၏ လိုပ်ရဆာင်ခ က်ြ ာေး 

ဘက် ြ   ပ်တည်ရ ေးသာေးြှုြ ာေး၊ Chat Box ြ တဆင့်် တ ိုှံ့မပန်ြှုြ ာေး၊ g-

talk၊ skype ကဲ့်သိိုှံ့ ဆက်သွယ်ရ ေးကွန်ယက် ြ ာေး ြ  တဆင့်် 
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ဒီြိိုကရ စီအရ ေး တက်ကကွလှုပ်  ာေးသူြ ာေးန င့်် စကာေးစစ် ိိုေးြှုြ ာေး 

မပ လိုပ်လာခဲ့်သည်။ အရစာပိိုင်ေးတွင ် တပ်ြရတာြ်  ၎င်ေးတိိုှံ့ 

ဘရလာ့်ရ ေးသာေးမခင်ေးအာေး တာေးမြစ်ကနှ်ံ့သတ်ြှုြ ာေး မပ လိုပ်ခဲ့် 

ရသာ်လည်ေး ရနောက်ပိိုင်ေးတွင် အင်တာနက်၏ လူြှုကွန်ယက်ြ ာေး၏ 

ဝါဒမြနှ်ံ့ခ ရိ ေး၏  ိရ ာက်ြှုကိို သရဘာရပါက်နောေးလည်လာပပီေး ၂၀၀၈ 

ခိုန စ် အရစာပိိုင်ေးတွင် အစိိုေး အရ ာက်အပ ့်မြင့်် ဘရလာ့်စာြ က် 

န ောြ ာေး၊ ဆိို  ယြ်ီဒီယာစာြ က်န ောြ ာေး၊ FM ရ ဒီယိို လိှုင်ေးြ ာေး ူ 

ရ ာင်၍ ဝါဒမြနှ်ံ့ ာတငွ်အသ ိုေးမပ ခဲ့်သည်။ (ဥပြာ။ ပိရတာက်ရမြ) 

 ိိုှံ့အခ နိ်ြ စ၍ အငတ်ာ နက်န င့်် လူြှုကွန်ယက်ြ ာေး၏ အသ ိုေးဝင်မပနှ်ံ့န ှုပ ို 

ကိို စနစ်တက အသ ိုေးခ ခဲ့်သည်။ မပင်ဦေးလွင်ပြိ ွဲ့အနီေး  တနောပ ိုဆိိုဒ ်

ဘာစီတီေးတွင် တပ်ြရတာ်ကွန်မပ တာရကာလိပ်ဆင်ေး တပ်ကကပ် 

ကကီေးြ ာေး၊ ဆက်သွယ်ရ ေးတပ်ြ  အင်ဂ င်နီယာြ ာေး၊ ရို  ာေးမပန ်

ပါ ဂူြ ာေးန င့်် အင်တာနက်အသ ိုေးမပ ြှု ရစာင့််ကကည့််မခင်ေး၊ အင်တာနက် 

စာြ က်န ောြ ာေးအာေး တာေးဆေီးမခင်ေးတိိုှံ့ကိို စတင်မပ လိုပ်ခဲ့် သည်။ ၎င်ေးြ ာ 

တပ်ြရတာ်၏ အင်တာနက်အသ ိုေးခ  ဝါဒမြနှ်ံ့ခ ရိ ေးန င့်် ရစာင့််ကကည့်် 

 ိန်ေးခ  ပ် ရ ေး အစီအြ ၏ အစမြစ်၍ ယခိုအခါ လူဦေးရ   ာဂဏန်ေးမြင့်် 

ရနမပည်ရတာ်တငွ် အရမခစိိုက်၍ လိုပ်ရဆာငလ် က်   ိပါသည်။ 

အ က်ပါမြစ်စဥ် မြန်ြာနိိုငင် အိုပ်စိိုေးသူအဆက်ဆက်၏ 

ဘာသာရ ေးအသ ိုေးခ  နိိုင်င ရ ေးရဆာင် ွက်ခ က် ြ ာေး၊ အသ ိုေးမပ ပ ိုြ ာေးကိို 

တင်မပ ာေးမခင်ေးမြစ်ပါသည်။ ြဆပလရခတ်၊ ြဆလရခတ်တိိုှံ့တွင ်

လူြ  ိေးရ ေး၊ ဘာသာ  ရ ေး အသ ိုေးခ ြှုြ ာေးအရပေါ်  တိိုက်ရိိုက်ဆနှ်ံ့က င်သည့်် 

လှုပ်  ာေးြှုြ  ိေး အာေးရကာင်ေးစွာြရတွွဲ့ခဲ့် ရပ။ လက်ဝဲ ပ်ခ သူ တိိုှံ့၏ 

ဘာသာရ ေးအသ ိုေးခ ြှု၊ လူြ  ိေးရ ေးခွဲမခာေးြှုြ ာေး အရပေါ်ရဝြန်ရမပာဆိိုြှုြ ာေး 
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  ိခဲ့်ရသာ်လည်ေး သီေးမခာေးစီတည်  ိ သည့်် အြ တ်လကခဏာြ ာေး က် 

လူတန်ေးစာေးအမြင်မြင့်် ခ ဥ်ေးကပ်ြှုြ ာေးကိိုသာရတွွဲ့  ိခဲ့် ပါသည်။  

နအြ/နဝတရခတ်တငွ်ြှု စစ်အာဏာ  ငစ်နစ်ဆနှ်ံ့က င်ရ ေးပငြ် 

 ည် ယ်ခ က်ကိို လူူ့အခွင့််အရ ေး၊ ကဲွမပာေးစ ိုလင်ြှုလက်ခ နိိုင်ရ ေး၊ 

ဒီြိိုကရ စီရ ေး၊ တန်ေးတူညီြျှရ ေး စသည့််သီေးမခာေးတန်ြိိုေးတိိုှံ့ မြင့်် 

ခ ဥ်ေးကပ်လာခဲ့် သည်။ ဘာသာရ ေးပေိပကခ၊ လူြ  ိေးရ ေးပေိပကခြ ာေး 

ကင်ေးစင် န် ကကိ ေးပြ်ေးလှုပ်  ာေးကကသည့်် လူူ့အခွင့််အရ ေးကာ ကွယ်သူြ ာေး၊ 

အြွဲွဲ့အစည်ေးြ ာေး မြန်ြာ့်နိိုင်င ရ ေးအခင်ေးအက င်ေးတွင် ပါဝင်လာခဲ့်သည်။ 

စစ်အာဏာတိိုှံ့ဘက်ြ  အာဏာတည်ပြဲရ ေးအတွက် ဗြာလူြ  ိေးကကီေးဝါဒ 

န င့်် ဘာသာရ ေး၊ လူြ  ိေးရ ေးခွဲမခာေးြှုြ ာေး က င့််သ ိုေး ခဲ့်ပပီေး ဒီြိိုကရ စီ 

အရ ေးတက်ကကွလှုပ်   ာေးသူြ ာေးဘက်ြ  လူြ  ိေးကကီေး ဝါဒန င့်် 

အာဏာ  င်စနစ်အမြစ်မပတ်ရ ေး၊ ဘာသာရ ေး၊ လူြ  ိေး ရ ေး လွတ်လပ်ခွင့်် 

န င့်် ကဲွမပာေးစ ိုလင်ပငိြ်ေးခ ြ်ေးစွာ ရန ိိုငန်ိိုငရ် ေး တိိုှံ့အတွက်  ပ်ခ  

တိိုက်ပွဲဝင်ခဲ့်ကကသည်။  

 

၂၀၁၀ ခရွ်းခကာက ပွ ကာလ  

၁၉၉၀ ရ ွေးရကာက်ပွဲအနိိုင် ပါတီ အြ  ိေးသာေး ဒီြိိုကရ စီအြွဲွဲ့ခ  ပ်ြ 

ပါဝင်သည့်် ၂၀၁၀ ရ ွေးရကာက်ပွတဲွင် အနိိုင် ခဲ့်သည့်် မပည်ရ ာငစ်ို 

ကက ခိိုင်ရ ေးန င့််ြွ ွဲ့ပြိ ေးရ ေးပါတီသည် ဒီြိိုကရ စီအရ ေး၊ ပငိြ်ေးခ ြ်ေးရ ေး၊ 

လူူ့အခွင့််အရ ေး စသည့််စကာေးလ ိုေးြ ာေးကိို လိှုင်လိှုင်သ ိုေးစွဲခဲ့်သည်။ ၂၀၁၀ 

ရ ွေးရကာက်ပွဲ၌ မြန်ြာ့်နိိုင်င ရ ေးတငွ ် ပေိပကခခလိုပ်အမြစ် 

ကာလာ  ည်ကကာစွာ တည်  ိခဲ့်သည့််  ခိိုင်မပည်နယ်တွငရ်န ိိုင်သည့် ်

ရိိုဟင်ဂ ာြ ာေးအာေး White Card ြ ာေး  ိုတ် ရဝရပေးခဲ့်ပပီေး 

နိိုင်င သာေးအခွင့််အရ ေးမြစ်သည့်် ြဲရပေးခွင့်ရ်ပေးခဲ့်သည်။  ိိုြျှြက 
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အစစလာြ်ဘာသာဝင် ကိိုယစ်ာေးလ ယ် ရလာင်ေးြ ာေးရ ွေးခ ယ်၍ 

ရ ွေးရကာက်ပွဲဝင်ရ ာက်ရစမခင်ေးြ ာေးကိိုလည်ေး မပ လိုပ်ခဲ့်သည်။ 

ရ ွေးရကာက်ပွဲြဲဆွယ ် ကာ လတွင်လည်ေး  ခိိုင်မပည်နယ်  ိ 

ရိိုဟင်ဂ ာြ ာေး၏ နိိုင်င သာေးမြစ်ြှုခငွ့််အတွက် ဆက်လက်လိုပ် 

ရဆာင်သွာေးြည် မြစ်ရကကာင်ေး ရမပာဆိိုစည်ေးရ ိုေးမခင်ေးြ ာေး မပ လိုပ်ခဲ့်သည် ကိို 

ရတွွဲ့  ိ သည်။ တဘက်တွင်လည်ေး ၂၀၁၁ ခိုန စ်ြ စတင၍် 

မပည်တွင်ေးစစ် ပ်စဲရ ေးန င့်် ပငိြ်ေးခ ြ်ေးရ ေးအတွက် ရဆာင် ွက်ြှုြ ာေး 

ရတွွဲ့  ိခဲ့်သည်။  

တပ်ြရတာ်အ ာ  ိရဟာင်ေးြ ာေး မြင့််ြွဲွဲ့စည်ေး ာေးသည့်် 

မပည်ရ ာငစ်ိုကက ့်ခိိုင်ရ ေးန င့်် ြွ ွဲ့ပြိ ေးရ ေးပါတသီည် တပ်ြရတာ်အိုပ်ခ  ပ် 

သည့််ကာလအတွင်ေး ၎င်ေးတိိုှံ့ကိိုတိိုင် ခ  ိေးရြာက်ြိန ိပ်ခဲ့်သည့်် ဒီြိိုကရ စီ 

အရ ေး၊ လူူ့အခွင့််အရ ေး၊ တန်ေးတူညီြျှရ ေးန င့်် ကဲွမပာေးစ ိုလင်ြှု လက်ခ  

နိိုင်ရ ေးအရပေါ် အရလေး ာေးသည့််ပါတီတ ပအ်မြစ် ပ ိုရြာ်ရဆာင် ွက် 

ြှုမပ လိုပ်ခဲ့်သည်။  

၂၀၀၃ ခိုန စ် ရက ာက်ဆည်လူြ  ိေးရ ေး၊ ဘာသာရ ေး ပေိပကခြန်တီ 

သူတဦေးအမြစ် ရ ာင်ဒဏ်က ခ ခဲ့်  သည့်် နောြည်ရက ာ်သ ဃာတပါေး 

မြစ်သည့်် ြစိိုေး ိြ်  င်ဝီ သူ ကိိုယတ်ိိုင်ပငလ်ျှင် ၂၀၁၂ အရစာပိိုင်ေး 

မပန်လည်လွတ် ရမြာက်ပပီေးခဲ့်ပပီေးရနောက်တငွ ် ရက ာက်ဆည်ပေိပကခ 

ရကကာင့်် ရ ာင်ဒဏ်က ခ ရန ဆမဲြစ်သည့်် အစစလာြ်ဘာသာ ဝငြ် ာေး 

လွှတ်ရမြာက်ရ ေးအတွက်  ိုတ်ရြာ်ရမပာဆိိုြှုြ ာေးမပ လိုပ်မခင်ေး၊ 

ဆနဒမပပွဲြ ာေးမပ လိုပ်မခင်ေးစသည့်် ကဲွမပာေးစ ို လင်ြှုဆိိုင် ာ လှုပ်  ာေးြှုြ ာေး 

မပ လိုပ်ခဲ့်သည်။  

 ိိုအခ နိ်ကာလအတွင်ေး န စ်ရပါင်ေးြ ာေးစာွ ပ ိုသွင်ေးခ ခဲ့် သည့်် 

နိိုင်င မခာေးသာေးရကကာက်ရ ာဂါ၏ သက်ရ ာက် ြှုကိိုလည်ေး 
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မြစ်ဆ ိုဆည်တည်ရဆာက်ရ ေး၊ လက်ပ ရတာင်ေးရကကေးနီစီြ ကိန်ေး၊ 

ရက ာက်မြ -ကူြငြ်ီေး  ာေးလြ်ေး န င့်် ရ န န င့်် ဓါတ်ရငွွဲ့ပိိုက်လိိုင်ေးသွယ် 

တန်ေးမခင်ေးတိိုှံ့အာေး အရကကာင်ေးမပ ၍ တရိုတ်နိိုငင် ဆနှ်ံ့က င်ရ ေး 

လိှုင်ေးြ ာေးကိို ရတွွဲ့  ိ  သည်။ နိိုင်င ရ ေးတက်ကကွလှုပ်  ာေးသူြ ာေး၊ 

သ ဃာရတာ်ြ ာေး ပါဝင်သည့််လှုပ်  ာေးြှုြ ာေး မြစ်ရပေါ်ခဲ့်ပပီေး အရမခခ ပညာ 

ရက ာင်ေးြ ာေးတွင် အရမခမပ သည့်် တရိုတန်ိိုင်င  ိုတ်ြိုနှ်ံ့ြ ာေး ဆနှ်ံ့က င်ရ ေး 

န င့်် မြန်ြာ့်ရိိုေး ာ သရ စာရြာ် ိုတ်ရ ေး လှုပ်  ာေးြှုြ ာေး မပ လိုပ်မခင်ေး၊ 

တရိုတ်ကိုနစ်ည်ြ ာေးအာေး သပိတ်ရြ ာက် န် လ ှုွဲ့ရဆာ်မခင်ေး တိိုှံ့ 

မပ လိုပ်ခဲ့်သည်။ အြ  ိေး သာေးရ ေးလကခဏာ ရဆာင်သည့််လှုပ်  ာေးြှုြ ာေး 

လ ိုေးဝရပ ာက်ကွယ်သွာေးမခင်ေး ြ  ိေးြဟိုတ်ခဲ့်ရပ။ လက်  ိ အြ  ိေးဘာ သာ 

သာသနောရစာင့််ရ  ာက်ရ ေး အြွဲွဲ့ (ြဘသ)၏ အရစာပိိုင်ေး 

ကာလြ ာေးသည် အစစလာြ်ြစ် ဆနှ်ံ့က င်ရ ေး က် တရိုတ်နိိုငင်  

ဆနှ်ံ့က င်ရ ေး လှုပ်  ာေးြှုြ ာေးတွင ် ပိိုြိိုတွဲဆက်ပါဝင်ခဲ့်သည်။ 

အ  င်ဝီ သူကိိုယတ်ိိုင် လက်ပန်ေးရတာင်ေး ရကကေးနီစီြ ကိန်ေး 

ဆနှ်ံ့က င်ရ ေးလှုပ်  ာေးြှုြ ာေး၊ ပိိုက်လိိုင်ေးဆန်ှံ့က င်ရ ေး လှုပ်  ာေးြှုြ ာေးတွင် 

တက်ကကွစွာပူေးရပါင်ေးပါဝင် ခဲ့်သည်။ တရိုတ်ဆနှ်ံ့ က င်ရ ေးလှုပ်  ာေးြှု 

ြ ာေးသည့််  ိိုအခ နိ်က အာဏာ မပည်ခိိုင်ပြိ ေးအစိိုေး  န င့်် 

တက်ကကွလှုပ်  ာေး သူြ ာေးအကကာေး အကကီေးြာေးဆ ိုေး မပဿနော တ ပ်မြစ်ခဲ့်ပပီေး 

တပ်ြရတာ်အစိိုေး ကာလ ဒီြိိုကရ စီအရ ေး၊ လူူ့အခွင့််အ ရ ေး 

တက်ကကွလှုပ်  ာေးသူြ ာေး အရပေါ်မပ ြူခဲ့်သည့် ် ြိန ိပ်ြတ ာေးမပ ြှုြ ာေးကိို 

မပည်တွင်ေး  ိတရိုတ်နိိုငင် စီြ ကိန်ေး ြ ာေး အရပေါ် ဆနှ်ံ့က င်သြူ ာေးအာေး 

အစာေး ိိုေးမပ ြူခဲ့်သည်။  

၂၀၁၂ ခိုန စ် ဧပပီလတွင် က င်ေးပခဲ့်သည့်် ကကာေးမြတ်ရ ေးရကာက်ပွဲ 

အပပီေးတွင် အြ  ိေးသာေးဒီြိိုကရ စီအြွဲွဲ့ခ  ပ် ကိိုယစ်ာေးလ ယ်အခ  ိွဲ့ 
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လွှတ်ရတာတ်ွင်ေးသိိုှံ့ရ ာက်  ိခဲ့်သည်။  ိိုှံ့ကာလသည် တရိုတန်ိိုင်င ၏ 

မြန်ြာ မပည်တငွ်ေးစီြ  ကိန်ေးြ ာေးအရပေါ် မပည်သူလူ ို၏ ဆနှ်ံ့က င်ြှု 

အမြင့််ဆ ိုေးအခ နိ်လည်ေး မြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ခိုန စ် ဂျွန်လတငွ်  ခိိုင်မပည် 

နယ်၌ အစစလာြ်ဆနှ်ံ့က ငရ် ေး လှုပ်  ာေးြှုြ ာေး အတွဲလိိုက်ရပေါ် ရပါက်ခဲ့်ပပီေး 

နိိုင်င ရ ေးအရမခအရန အရ ွွဲ့အရမပာင်ေး ကိို  ည် ွယ်သည့်် 

ဘာသာရ ေးပေိပကခြ ာေး မပန်လည်မြစရ်ပေါ်လာခဲ့်သည်။  အြ  ိေး ဘာသာ 

သာသနော ရစာင့််ရ  ာက်ရ ေး အြွဲွဲ့ ( ိိုစဥ်က ၉၆၉) အြွဲွဲ့၏ လှုပ်  ာေးြှုြ ာေး 

နိိုင်င အန  ှံ့အမပာေးတွင် အာေးရကာင်ေးလာခဲ့်သည်။ ၉၆၉ ဟူသည့််နောြည် 

သည်ပင်လျှင် အစစလာြ်ဘာသာဝငတ်ိိုှံ့၏ အ ိြ်ေးအြ တ်မြစ်သည့်် ၇၈၆ 

အရခေါ်အရဝေါ်အာေး  ည် ွယ်တိိုက်ခိိုက် သည့်် သတင်ေးစကာေးမြစ်ခဲ့်သည်။ 

၂၀၁၂ ြတိိုင်ြီကတည်ေးက   ိခဲ့်ပပီေးမြစ်သည့်် တရိုတ်ဆနှ်ံ့က င်ရ ေးလိှုင်ေးြ  

လှုပ်  ာေး ြှုအခ  ိွဲ့၏ အ  ိန်ကိို ရမပာင်ေးလဲအသ ိုေးခ ခဲ့်သည်။ ဥပြာအာေးမြင့်် 

တရိုတ်ကိုန်ပစစည်ေး ဆနှ်ံ့က င်ရ ေးလှုပ်  ာေးြှုအာေး ဘာသာတူဆိိုင်ြ ာေး 

တွင်သာ ရစ ေးဝယ်ယူရ ေး လ ှုွဲ့ရဆာ်ြှုြ ာေး မပ လိုပ်ခဲ့်သည်။ ၉၆၉ အြွဲွဲ့န င့်် 

ပတ်သက်သည့်် အလ ၊ ရဆာင်ပိုဒ်၊ အြ တ်တ ဆိပ်၊ သီခ င်ေး၊ ဂ ာနယ်၊ 

စာရဆာင်စသည့်် သကဂတမပ မခင်ေးန င့်် ဝါဒမြနှ်ံ့ခ ရိ ေး ယနတ ာေးကိို စနစ် 

တက ရြာင်ေးန ငလ်ာခဲ့်သည်။ မြန်ြာနိိုင်င ၏ ပ ြဆ ိုေး ကကီေးြာက ယမ်ပနှ်ံ့ 

စနစ်က စာွ လှုပ်  ာေးသည့်် လူြ  ိေးရ ေး၊ ဘာ သာရ ေး ခွဲမခာေးြှု အရမခခ သည့်် 

အြွဲွဲ့အစည်ေးမြစ်သည်။ ၂၀၁၂  ခိိုင်မပဿနောအပပီေး OIC ဆနှ်ံ့က င်ရ ေးန င့်် 

သြမတ ဦေးသိန်ေးစိန်ရ ာက်ခ ပွဲ အပပီေးတွင် တရိုတ်စြီ ကိန်ေးြ ာေးန င့် ်

ပတ်သက်သည့်် ရမပာဆိိုလှုပ်  ာေးြှုြ ာေးတငွ် လ ိုေးဝပါဝင် ပတ်သက်မခင်ေး 

ြ  ိရတာ့်ပဲ အစစလာြ်ဆနှ်ံ့က င်ရ ေး အင်အာေးစိုအမြစ်သာ စတင်၍ 

 ပ်တည်ခဲ့်သည်။  
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၂၀၁၃ ခိုန စ် ြိတထီလာ ပေိပကခသည် အြ  ိေးသာေးရ ေးသြာေးတိိုှံ့၏ 

အခန်ေးကဏ္ဍအာေး အမြင့််ဆ ိုေးတွန်ေးပိိုှံ့ရပေး သည့်် အခ  ိေးအရကွွဲ့မြစ်ပပီေး 

၎င်ေးရနောက်ပိိုင်ေးတွင် အစစလာြ်ဆနှ်ံ့က င်ရ ေး လှုပ်  ာေးြှုြ ာေး 

နိိုင်င အန  ှံ့အမပာေးအက ယ် မပနှ်ံ့ဆ ိုေးရပေါ်ရပါက်ခဲ့်သည်။ ြဘသ အြွဲွဲ့ြ ာေး 

နိိုင်င အန  ှံ့ြွွဲဲ့ စည်ေးမခင်ေး၊ ၉၆၉ အ ိြ်ေးအြ တ်တ ဆိပ်ြ ာေးအာေး အိြ်ြ ာေး၊ 

ရစ ေးဆိိုင်ြ ာေး၊ စက်သ ိုေးယာဥ်ြ ာေး တွင်တပ်ဆင်မခင်ေး စသည့် ်

လှုပ်  ာေးြှုြ ာေးက ယမ်ပနှ်ံ့စွာ မပ လိုပ်ခဲ့်ပပီေး အစစလာြ် ဘာသာဝင်ြ ာေးအာေး 

ဦေးတည်သည့်် တိိုက်ခိိုက်ြှုြ ာေး၊ ပေိပကခြန်တီေး မခင်ေးြ ာေးကိို 

နိိုင်င အန  ှံ့မပ လိုပ်ခဲ့်သည်။  ရိိုဟင် ဂ ာဟူသည့်် အရခေါ်အရဝေါ်ြ  အစ 

နိိုင်င ရတာ်သီခ င်ေးသီဆိိုနိိုင်ြှုြ  ိမခင်ေးအ ိ ဝါဒမြနှ်ံ့ခ ြိှုြ ာေး မပ လိုပ်ခဲ့်ပပီေး 

ဘာသာစကာေး၊ ယဥ်ရက ေးြှု၊ လူြှုစီေးပွာေးအရမခအရန တိိုှံ့အ  

မြစ်ရပေါ်လာသည့်် ြတူညီြှုြ ာေးကိို ခ ဲွဲ့ ွင်ရမပာဆိိုကာ ပေိပကခ ြ ာေးကိို 

ပိိုြိိုကကီေး ွာေးရစ န် ြန်တီေးခဲ့်ကကသည်။  ိိုသိိုှံ့ဝါဒမြနှ်ံ့ခ ြိှုြ ာေး အာေး 

အင်တာနက်လူြှုကွန်ယက်ြ ာေးြ တဆင့်် စနစ်တက မြနှ်ံ့ရဝခဲ့် ကကမခင်ေး 

မြစ်၍ လှုပ်  ာေးြှုြ ာေးအတွက် ခ နိ်ေးဆိိုမခင်ေး၊ ရကာလဟာလမြနှ်ံ့ 

ခ မိခင်ေးြ ာေးကိို ြတူညီ သည့်် အရကာင့််အတိုရပါင်ေး ြ ာေးစွာြ  

တဆင့််မပ လိုပခ်ဲ့်သည်။ ယရနှံ့ Facebook ကိိုယတ်ိိုင်ြ  

အြိုန်ေးစကာေးမြနှ်ံ့ခ  ိ သူြ ာေးအမြစ ် သ ိုေးစွဲသူအခ  ိွဲ့အာေး 

အရ ေးယူြယ်  ာေးပပီေးရနောက်တွင်ပင် ၎င်ေးအြ  ိေးသာေးရ ေး အစွန်ေးရ ာက် 

သြာေးြ ာေး သည့်် Secret Group/Closed Group ြ ာေးအမြစ ်

ဆက်လက်လှုပ်  ာေးလ က်  ိသည်ကိို ရတွွဲ့  ိ သည်။  

 ိိုကာလြ ာေးအတွင် မြစ်ပာွေးခဲ့်သည့်် လူြ  ိေးရ ေးဘာသာရ ေး 

ပေိကခြ ာေးတွင် လူူ့အခွင့််အရ ေးကာကွယ်သူ ြ ာေးအရနမြင့်် 

အစိုအြွဲွဲ့လိိုက်လည်ေးရကာင်ေး၊ ခ တိ်ဆက်ြှုကွန်ယက်ြ ာေး မြင့််ရသာ် 
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လည်ေးရကာင်ေး ဘာသာ ရ ေး ပေိ ပကခြ ာေးကိို ဆနှ်ံ့က င်ခဲ့်ကကပပီေး လူနည်ေးစို 

အစစလာြ်ဘာသာဝင်တိိုှံ့အရပေါ်  ကာကွယ်ရစာင့််ရ  ာက်ခဲ့် ကကသည်။ 

၂၀၁၄ သန်ရခါင်ေးစာ င်ေးရကာက်ယူ ာတွငြ် ူ ၂၀၁၀ ရ ွေးရကာက်ပွဲတွင် 

ရိိုဟင်ဂ ာြ ာေးအမြစ် အသိြ တ်မပ ကာ နိိုင်င သာေး အခွင့််အရ ေးမြစ်သည့်် 

ြဲရပေးခွင့််မပ ခဲ့်သည့်် ရိိုဟင်ဂ ာြ ာေး  ြ  အသိြ တ်မပ ကဒ်ြ ာေး 

မပန်လည်သြိ်ေးယူသည်သာ ြက ဘဂဂလာေးရဒ့်  ်ြ လူြ ာေးဟို အဓိပပါယ် 

ရဆာင်သည့််  “ဘဂဂါလီ” ဟူသည့််အြည်ကိို ရမပာင်ေးလဲရခေါ်ဆိိုခ  န် ြိအာေး 

ရပေးခဲ့်သည်။ ရိိုဟင်ဂ ာြ ာေးြ  လက်ြခ သည့််အတွက် သန်ေးရခါင်စာ င်ေး 

တွင် ည့်် သွင်ေးရကာက်ယူြှုြမပ ပဲ ခ န်လ ပ်  ာေးခဲ့်သည်။ White Card 

ြ ာေးကိိုလည်ေး မပန်လည်သြိ်ေးယူခဲ့်ပပီေး အက  ိေးဆက်အာေးမြင့်် ၂၀၁၅ 

ရ ွေးရကာက်ပွဲတွင်  ခိိုင်မပညန်ယ် ဘူေးသီေးရတာင်၊ ရြာင်ရတာန င့်် စစ် 

ရတွ ပြိ ွဲ့နယ်ြ ာေးတွင် ြဲရပေးခွင့််  သူိအရ အတွက်ြ ာ  င်  ာေးစာွ 

ရလ ာ့်က ခဲ့်သည်။  ိိုှံ့အမပင်  မပည်ရ ာငစ်ိုကက ခိိုင် ရ ေးန င့််ြွ ွဲ့ပြ ိေးရ ေး 

ပါတီသည်လည်ေး အစစလာြ်အြတရ်လာင်ေးြ ာေး တင်သွင်ေးမခင်ေး ြ  ိရတာ့် 

သကဲ့်သိိုှံ့ ပါတီကကီေးအြ ာေး စိုတွင်လည်ေး အစစလာြ်ဘာသာဝင်လွှတ်ရတာ ်

ကိိုယစ်ာေးလ ယ်  ရလာင်ေးြ ာေး ပါဝင်ခဲ့်မခင်ေးြ  ိရတာ့်ပါ။ ဗိုဒဓဘာသာဝင် 

လူြ ာေး စိုရ ာက်ခ ြှုအတွက်  ည် ွယ်၍ လိုပ်ရဆာင်ခဲ့်မခင်ေး မြစ်သည်။  

အြ  ိေးသာေးဒီြိိုကရ စီအြွဲွဲ့ခ  ပ်အစိိုေး အြွဲွဲ့အာဏာ ပပီေးခ နိ်တွင် 

ရပေါ်ရပါက်ခဲ့်သည့်် ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ခိုန စ်ြ ာေး တွင်မြစ်ပာွေးခဲ့်သည့်် 

 ခိိုင်မပည်နယ် လူြ  ိေးရ ေးဘာသာရ ေး မပဿနောြ ာေးအပပီေးတွင်ြ ူ

ရိိုဟင်ဂ ာဟူရသာ လူြ  ိေးအ ြည် အစာေး ဘဂဂါလီအြည်ကိို တွင်က ယစ်ွာ 

သ ိုေးစွဲလာကကယ ိုြျှြက “ရိိုဟင်ဂ ာ” ဟူရသာစကာေးလ ိုေးသည်ပင်လျှင် 

အြ  ိေးသာေးသစစာရြာက်၊ OIC အရ ာက်ပ ့်ခ စသည့်် အဓိပပါယ်ကိို 

ကိိုယစ်ာေးမပ သည့််သြွယ် မြစ်ရပေါ်လာခဲ့်သည်။ မပည်တွင်ေးြီဒီယာြ ာေး 
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အရနမြင့််လည်ေး ဘဂဂါလီအသ ိုေးကိိုသာ တွင်က ယစ်ွာ အသ ိုေးမပ လာ 

ခဲ့်ကကသည်။ ၂၀၁၇ တွင် လူရပါင်ေးြ ာေးစာွ ဘဂဂလာေးရဒ့်  ်နိိုင်င သိိုှံ့ 

ရန ပ်စနွှ်ံ့ခွာ ွက်ရမပေးပပီေးသည့််ရနောက်တွင် လူူ့အခွင့််အရ ေး တက်ကကွ 

လှုပ်  ာေးသူြ ာေး၊ နိိုင်င ရ ေးပါတီြ ာေး၊ နိိုင်င ရ ေးရခါင်ေးရဆာင်ြ ာေး 

အကကာေးတွင် သရဘာ ာေးကဲွလွဲြှုအြ ာေးအမပာေးရပေါ်ရပါက်ခဲ့်၍ သြိိုင်ေး 

တွင် အစစလာြ်ဆနှ်ံ့က င့််ြှုလိှုင်ေး အမြင့််ဆ ိုေးန င့်် အြ  ိေးသာေးရ ေး 

ဝါလိှုင်ေးအမြင့််ဆ ိုေးအခ နိ်သိိုှံ့ရ ာက်  ိခဲ့်သည်။  

ယခင်က လူူ့အခွင့််အရ ေး၊ ဒီြိိုကရ စီအရ ေး  ပ်ခ ခဲ့်သူြ ာေးအရနမြင့် ်

လူူ့အခွင့််အရ ေးန င့်် က င့််ဝတ်ဆိိုင် ာ ရှုရ ာင့််ြ  ခ ဥ်ေးကပ်ြှုြ ာေးြ  

စွနှ်ံ့ခွာကာ အြ  ိေးသာေးရ ေး၊ မပည်တွင်ေးရ ေး၊ တ ာေးဥပရဒစသည့်် 

တိိုှံ့အရပေါ်တွင် ပ်ခ  ရမပာဆိိုြှုြ ာေး မပ လိုပလ်ာခဲ့်သည်။ လက်ရတွ၌ 

မြန်ြာနိိုငင် တွင်က င့််သ ိုေးလ က်  ိသည့်် တ ာေးဥပရဒြ ာေး၊ ရဒသနတ  

ဥပရဒြ ာေးြ ာ ကိိုလိိုနီအစိိုေး လက် က်ြ  စတင်ခဲ့်သည့်် ဥပရဒြ ာေးကိို 

အဆက်ဆက်အိုပ်စိိုေးသူတိိုှံ့ အလိိုက  မပင်ဆင် မြည့််စွက် ာေးသည့်် 

ဥပရဒြ ာေးသာမြစ်၍ လူူ့အခွင့််အရ ေးစ နှုန်ေး၊ က င့််ဝတ်စ နှုန်ေးြ ာေးန င့်် 

ရသြွီလ က်  ိသည်။ ြျှတ၍ လူူ့အခွင့််အရ ေးစ နှုန်ေး၊ လူူ့က င့််ဝတစ် နှုန်ေး 

ြ ာေးန င့်် ကိိုက်ညီသည့်် ဥပရဒြ ာေးမြင့််သာ တ ာဥပရဒစိိုေးြိိုေးြှုအာေး 

အရကာင်အ ည် ရြာ်နိိုငြ်ည် မြစ်သည်။  

 

အမျ   ်းသာ်းခရ်းဝါဒ (၂၀၁၈)  

လက်  ိကာလ မြန်ြာ့်နိိုင်င ရ ေးတငွ် အြ  ိေးသာေးရ ေးအစွန်ေးရ ာက် 

လှုပ်  ာေးြှုြ ာေး  င်  ာေးစွာရတွွဲ့မြငန်ိိုင် သကဲ့်သိိုှံ့ ၎င်ေးအြ  ိေးသာေး 

အစွန်ေးရ ာက်လှုပ်  ာေးြှုကိို ြနတ်ီေးရနသည့်် အစိုအြွဲွဲ့၊ လူပိုဂ္ိ လ်ြ ာေးကိို 

ရ ာက်ခ အာေးရပေး ရနသူြ ာေး၊ ၎င်ေးတိိုှံ့၏ လှုပ်  ာေးြှုြ ာေးအာေး 
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ြသိက  ိေးကျွ မပ ရနသည့်် သူြ ာေးြ ာ အြ ာေးစိုမြစ်၍ အြ  ိေးသာေးရ ေးအစွန်ေး 

ရ ာက်ြှုအာေး ခိုခ ဆနှ်ံ့က င် န်ကကိ ေးစာေးရနသူြ ာြူ လနူည်ေးစိုအမြစ်သာ 

ရတွွဲ့မြင် သည်။  

 

အမျ   ်းသာ်းခရ်းအစွန ်းခရာက မျာ်း 

အြ  ိေးသာေးရ ေးအစွန်ေးရ ာက်အြွဲွဲ့ြ ာေးသည် ဘာသာရ ေးလူြ  ိေးရ ေး 

အစွန်ေးရ ာက်လှုပ်  ာေးြှုြ ာေး ပိိုြိိုမပ  လိုပ်လာခဲ့်သည်ကိို ရတွွဲ့  ိ သည်။ 

ရိိုဟင်ဂ ာတိိုှံ့အရပေါ်ဆနှ်ံ့က င်ရ ေးလှုပ်  ာေးြှုြ ာေးသာြက တိိုင်ေး င်ေးသာေး 

လက် နက်ကိိုင်ြ ာေးအာေး အမပ တ်တိိုက် န် ရတာင်ေးဆိိုြှုြ ာေး မပ လိုပ်မခင်ေး၊ 

တပ်ြရတာ်၏  ခိိုင်မပည်နယန် င့်် မပည်တွင်ေးစစ် ပွဲြ ာေးတွင ်

ပါဝင်ရဆာင် ွက်ြှုြ ာေးကိို ရ ာက်ခ မခင်ေး၊ “ဝက်သာေးစာေးပွဲရတာ”် ကဲ့်သိိုှံ့ 

ဘာသာအယူဝါဒတ ပ်အာေး ရလ ာင်ရမပာငန် ြိ့််ခ သည့်် အခြ်ေးအနောေးြ ာေး 

က င်ေးပမခင်ေး အစစလာြ်ဘာသာဝင်တိိုှံ့ ဝတ်မပ ဆိုရတာင်ေးမခင်ေး၊ 

ဘာသာရ ေး ဆိိုင် ာအခြ်ေးအနောေးက င်ေးပမခင်ေး တိိုှံ့အာေးတာေးမြစ် 

ရန ောက်ယ က်မခင်ေးကဲ့် တိိုှံ့ မပ လိုပ်ခဲ့်သည်။ ဤကဲ့်သိိုှံ့ အစွန်ေးရ ာက် 

အြ  ိေးသာေးရ ေး လှုပ်  ာေးြှုြ ာေးကိို  ိရ ာက်စွာတာေး န် တာဝန်  ိသူ 

တိိုှံ့ဘက်ြ  ပ က်ကွက်ခဲ့် သည်ကိို လည်ေးရတွွဲ့  သည်။ အစိိုေး ၏ 

တာေးမြစ်ြှုြ ာေးကိို လူြ ာေးစိုဗိုဒဓဘာသာြ ာေး၏ အမြင်တွင် ဘာသာ 

သာသနောအာေး ရစာ်ကာေးသည့်် အြိနှ်ံ့အမြစ် ပ ိုရြာဝ်ါဒမြနှ်ံ့ခ ကိာ 

တ ိုှံ့မပန်ခဲ့်သည်ကိိုရတွွဲ့  သည်။ တပ်ြရတာ်အစိိုေး လက် က်  

က င်အြ  ိေးသာေးအစည်ေးအရ ိုေး (KNU) အာေး ပြိ ခ  န်အတွက် 

ဘာသာရ ေးအ ရသေွးခွဲ အသ ိုေးမပ ခဲ့်သည့်် ဗိုဒဓဘာသာ က င်အစည်ေးအရ ိုေး 

(DKBA) န င့်် ၂၀၁၀ တွင် DKBA 

ြ နယ်မခာေးရစာင့််တပ်အမြစ်ရမပာင်ေးလဲြွဲွဲ့စည်ေးခဲ့်သည့်် တပ်ြ 
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ရတာ်လက်ရအာက်ခ  တပ် င်ေးြ ာေးသည်သည် အြ  ိေးသာေးရ ေး 

အစွန်ေးရ ာက်အြွဲွဲ့ြ ာေး၏ လက်နက်ကိိုင်အင်အာေးစို အမြစ် င်  ာေး 

မြင်သာသည့်် ဥပြာတ ပ် မြစ်သည်။  ိိုှံ့အမပင်   ြ်ေးမပည်နယ်ကဲ့်သိိုှံ့ 

တိိုင်ေး င်ေးသာေးလူြ  ိေးစ ိုရန ိိုင်သည့်် ရဒသတငွ် လည်ေး လက်နက်အပ် 

ြ က်သိြ်ေး ာေးသည့်် တိိုင်ေး င်ေးသာေး လက်နက်ကိိုင် အြွဲွဲ့ရဟာင်ေး 

တခိုအာေး အြ  ိေးဘာသာသာသနော ဆိိုင် ာကိစစြ ာေး ရဆာင် ွက် န ်

လက်နက်မပန်လည်တပ်ဆင်ရပေးမခင်ေး၊ ဗိုဒဓဘာသာဝင် ဓနို 

တိိုင်ေး င်ေးသာေးြ ာေးအာေး မပည်သူူ့စစ်ြွဲွဲ့ န ် ကကိ ေးစာေးမခင်ေး တိိုှံ့ကိို 

ရတွွဲ့  ိ သည်။  ခိိုင်မပည်နယ်တွင်လည်ေး  ခိိုင်တိိုင်ေး  င်ေးသာေးရက ေး ွာ 

ြ ာေး ူရ ာင်ကာ လူတ တိိုင်ေးကာ န်ကကိ ေးပြ်ေးမခင်ေး၊ လက်နက်ကိိုင် 

ကာကွယ်ရ ေးတပ်ြွဲွဲ့ြ ာေး ြွဲွဲ့  န် ကကိ ေးပြေ်းမခင်ေးတိိုှံ့ကိို ရတွွဲ့ သည်။ 

 ိိုကဲ့်သိိုှံ့ ည် ွယ်ခ က်မြင့််  ူရ ာင်ခဲ့်သည့်် သရဘဂာရကွွဲ့ရက ေး ွာအာေး 

ပြိ ြ က်  ာတွင် လက်ပစ်ဗ ိုေး၊ လက်ကိိုင် စကာေးရမပာစက်၊ 

က ည်ကာအက ျီန င့်် က ည်ဆ ြ ာေး ြြ်ေးစီေး   ိခဲ့် ရသာ်လည်ေး ရခါင်ေး 

ရဆာင်ြ ာေးအာေး တ ာေးစွဲဆိို ာတွင် တည်ဆဥဲပရဒအ  န စ်  ည ်

ပစ်ဒဏ်က ခ  နိိုင်သည့်် လက်နက်ပိုဒ်ြ၊  ဆက် သွယ်ရ ေးပိုဒ်ြ တိိုှံ့မြင့်် 

တ ာေးစွဲဆိိုမခင်ေးြမပ လိုပ်ပဲ အမြင့််ဆ ိုေးပစ် ဒဏ် ၂ န စ်အ ိသာ က ခ နိိုင် 

သည့်် ၅၀၅(ခ) ကိိုသာ က င့််သ ိုေးခဲ့်သည်။  

 

တပ မခတာ  

တပ်ြရတာ်အရနမြင့်် ၂၀၁၅ ခိုန စ်ရနောက်ပိိုင်ေးတွင် နိိုငင် လ ိုေးဆိိုင် ာ 

အပစ်အခတ် ပ်စဲရ ေးစာခ  ပ် လက်ြ တ် ရ ေး ိိုေး ာေးသည့်် တိိုင်ေး င်ေး 

သာေးလက်နက်ကိိုင်တပ်ြွဲြ ာေးအရပေါ် ပိိုြိိုခွဲမခာေး ဆက်ဆ ြှုြ ာေး 

မပ လိုပ်လာသကဲ့်သိိုှံ့၊ လက်ြ တ်ြ ိိုေး  ရသေးသည့်် တိိုင်ေး င်ေးသာေး 
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အြွဲွဲ့အစည်ေးြ ာေးကိိုလည်ေး  ိိုေးစစ်ြ ာေးဆင်နွှဲမခင်ေးကိို ပိိုြိိုလိုပ်ရဆာင်လာ 

ခဲ့်သည်။  ခိိုင်ရဒသ တွင်လည်ေး ြျှတြှုြ  ိသည့်် တည်ဆဲ 

ဥပရဒြ ာေးကိိုကိိုပင် ပိိုြိိုဆိိုေး ွာေးစွာ ကိိုင်တွယ်က င့်် သ ိုေးခဲ့်သည်။ 

မပည်ပြီဒီယာြ ာေး၏ ရြာ် ိုတြ်ှုြ ာေး ရကကာင့်် ရပေါ်ရပါက်ခဲ့်ရသာ 

 ခိိုင်ရဒသ၌ ဥပရဒြဲ့် လိုပ်ရဆာင်ခဲ့် သည့််အြှုြ ာေး အတွက် အရ ေးယူ 

ခဲ့်မခင်ေးြ ာေး မပ လိုပ်ခဲ့်ရသာ်လည်ေး တြက်တွင် တပ်ြရတာ်သည့် ်

ဥပရဒန င့််အညီ နိိုင်င ကိိုကာ ကွယ်ရန မခင်ေးမြစ်ရကကာင်ေး၊ အရ ေးယူ 

ခ  သည့််သူြ ာေးြ ာလည်ေး အြ  ိေးသာေးရ ေး၊ အခ  ပ်အမခာတည်တ ့် 

ခိိုင်ပြဲရ ေးတိိုှံ့အတွက် စွနှ်ံ့လွှတ်ကာလိုပ်  ရဆာင်ခဲ့်ကကသူြ ာေးမြစ်ရကကာင်ေး 

ဝါဒမြနှ်ံ့ခ ြီှုြ ာေးမပ လိုပ်ခဲ့်သည်။  

 ိိုသိိုှံ့ဝါဒမြနှ်ံ့ခ ြိှုြ ာေးမပ လိုပ် ာတွင် တပြ်ရတာပ်ိိုင်ြီဒီယာြ ာေး 

ြ သာြက ဆိို  ယြ်ီဒီယာြ ာေးကိိုအသ ိုေးမပ  မြနှ်ံ့ရဝခဲ့်မခင်ေးြ ာေး မပ လိုပ်ခဲ့် 

သည်။ ဆိို  ယြ်ီဒီယာအာေး အသ ိုေးခ  ာတွင် လူပိုဂ္ိ လ်အြည် 

အစစ်အြ န်ြ ာေး၊ ဌာနဆိိုင်  ာနောြည် အြ န်ြ ာေးသ ိုေးစွဲခဲ့်ယ ိုြျှြက 

အရကာင့််အတိုြ ာေးကိိုလည်ေး အသ ိုေးခ ခဲ့်သည်ကိိုရတွွဲ့ သည်။ Facebook 

ြ  အြိုန်ေးစကာေးမြနှ်ံ့ခ သိည့်် သ ိုေးစွဲြှုြ ာေးအာေး အရ ေးယူခ နိ်တွင် 

ကိိုယပ်ိိုင်အင်တာနက် Platform ြ ာေး ူရ ာင်သ ိုေးစွဲ  န်ကကိ ေး စာေးမခင်ေးကိို 

တြက်တွင်မပ လိုပ်လ က်  ိသကဲ့်သိိုှံ့ အမခာေး 

အြိုန်ေးစကာေးမြနှ်ံ့ခ မိခင်ေးန င့်ပ်တ်သက်၍ ြူဝါဒခ  ြ တ်လိုပ်ရဆာင်မခင်ေး 

ြ  ိရသေးသည့်် လူြှုကွန်ယက်ြ ာေး (ဥပြာ - YouTube) 

ြ ာေးအာေးဆက်လက်သ ိုေးစွဲလ က်  ိ သည်။ တပ်ြရတာ်အရနမြင့်် 

လူ ိုအစည်ေးအရဝေးပွဲြ ာေး က င်ေးပ၍ မပည်ပဆနှ်ံ့က င်ရ ေး လှုပ်  ာေးြှုြ ာေး 

မပ လိုပ်နိိုင် မခင်ေးြ  ိရတာ့်သည့်် လက်  ိအရမခအရန အတွင် 

ြီဒီယာအင်တာဗ  ြ ာေးြ တဆင့်် နိိုင်င တကာသည် မြန်ြာနိိုင်င  အ 
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ရ ေးအရပေါ် ရကာင်ေးစွာနောေးလည်မခင်ေးြ  ိပဲ  ြြ န်သတင်ေးြ ာေး အသ ိုေးမပ ၍ 

ဝင်ရ ာက်စွက်ြက် န်ကကိ ေးစာေးရနပပီေး တပ် ြရတာ်သည်  အစိိုေး ၏ 

ဦေးရဆာင်ြှုရအာက်တွင် ဥပရဒန င့််အညီလိုပရ်ဆာင် လ က်  ိရကကာင်ေး 

ြိနှ်ံ့ခွန်ေးြ ာေး၊ ြီဒီယာ ြ ာေး၊ နိိုင်င တကာကိိုယစ်ာေး လ ယ်ြ ာေးန င့် ်

ရတွွဲ့ဆ ိုြှုြ ာေးြ  တဆင့်် ရမပာကကာေးလ က်  ိပပီေး နိိုင်င တကာအသိိုင်ေးအဝိိုင်ေး 

အာေး ဆနှ်ံ့က င်သည့်် လှုပ်  ာေးြှုကိို စစ်ြှု ြ်ေးရဟာင်ေးအြွဲွဲ့အစည်ေးြ  

တဆင့််လိုပ်ရဆာင်ရနဆမဲြစ်သည်။  

 

န ိုင ငံခရ်းပါတီမျာ်း  

မပည်ရတာင်စိုကက ခိိုင်ရ ေးန င့်် ြွ ွဲ့ပြိ ေးရ ေးပါတအီပါအဝင် ပါတီအခ  ိွဲ့သည ်

အြ  ိေးသာေးရ ေးလိှုင်ေးအာေး အသ ိုေးခ ၍ ၎င်ေးတိိုှံ့၏ နိိုင်င ရ ေးကသ ာ ူ 

ရ ာင်နိိုင် န်အတွက် စိုြွဲွဲ့လှုပ်  ာေးလ က်  ိသည်။ မပည်ရ ာင်စို 

ကက ့်ခိိုင်ရ ေးန င့််ြွ ွဲ့ပြိ ေးရ ေးပါတီန င့်် ပါတီအခ  ိွဲ့ြ လွဲ၍ ပါတီအြ ာေးစိုတွင ်

ရခါင်ေးရဆင်ကကသူြ ာေးြ ာ တခ နိ်က စစ်အာဏာ  င်စနစ် အာေး ဆနှ်ံ့က င်ခဲ့် 

ကကပပီေး လူူ့အခွင့််အရ ေး၊ ဒီြိိုကရ စီလှုပ်  ာေးြှုြ ာေးအတွက် န စ်  ည် 

ရ ာင်ဒဏ်ခ ြ တခ်  ခဲ့် သူ၊ ြြ်ေးစီေးန ိပ်စက်ခ ခဲ့်  သူြ ာေးမြစ်သည်။ 

၎င်ေးတိိုှံ့သည် အြ  ိေးသာေးရ ေးအစွန်ေးရ ာက် အင်အာေးစိုြ ာေးြ တဆင့်် 

လူြ ာေးစို ဗိုဒဓဘာသာဝင်ြ ာေး၏ ရ ာက်ခ ြှု    ရိစ န်  ည် ွယ်ခ က် 

အသီေးသီေးအာေးအရမခ ခ သည့််စိုြွဲွဲ့ြှုမြစ်သည်။ နိိုင်င တ ကာအရ ေးယူြှုြ ာေး 

အရပေါ် တ ိုမပန်သည့််ရကကမငာခ က်ြ ာေး ပူေးရပါင်ေး ိုတ်မပန်ခဲ့်ကကသကဲ့်သိိုှံ့ 

အြ  ိေးသာေးရ ေးအစွန်ေး ရ ာက်အြွဲွဲ့ြ ာေးန င့်် ခ တိ်ဆက်ရဆာင် ွက်ြှုကိို 

လူအြ ာေးမြင်ကွင်ေးတွင် လည်ေးရကာင်ေး၊ ြ က်ကွယ်တွင်လည်ေး ရကာင်ေး 

သီေးမခာေးစီ ရဆာင် ွက်လ က်  ိသည်ကိိုရတွွဲ့ သည်။ အြ  ိေးသာေး 

ဒီြိိုကရ စီ အြွဲွဲ့ခ  ပ်၏ အြ  ိေးသာေးအစွန်ေး ရ ာက်အြွဲွဲ့တခိုမြစ်သည့်် 
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အြ  ိေးဘာသာသာသနောရစာင့််ရ  ာက်ရ ေးအြွဲွဲ့ - ြဘသ အာေး 

အရ ေးယူတာေးမြစ် န် ကကိ ေးပြ်ေးြှုြ ာေးကိို ဆနှ်ံ့က င်ကနှ်ံ့ကွက်မခင်ေးအာေး 

ခ တိ်ဆက်လိုပ်ရဆာင်လ က်  ိသည်။ အြ  ိေးသာေးဒီြိိုကရ စီအြွဲွဲ့ 

ခ  ပ်ပါတီအရနမြင့််လည်ေး အြ  ိေးသာေးရ ေးအစွန်ေးရ ာက်ြ ာေးန င့် ်

 င်ဆိိုင် န်ခိိုငြ်ာသည့်် ြူဝါဒအသင့််ြမြစြ်ှုကိို  င်  ာစွာရတွွဲ့ သည်။  

လက်  ိအခ နိ်တွင် အြ  ိေးသာေးရ ေးဝါဒအာေး ရစ ေးရပါသည့်် 

လက်နက်တခိုသြွယ်အသ ိုေးခ ၍ နိိုင်င ရ ေး အာ  ဏာတည်ရဆာက်ြှုကိို 

မြန်ြာနိိုငင် ရ ေးအသိိုင်ေးအဝိိုင်ေးကကာေး၌  င်  ာေးစွာရတွွဲ့မြင်ရန ပပီေး ၂၀၁၈ 

ရအာက်တိိုဘာလ အတွင်ေးက င်ေးပခဲ့်သည့်် ကကာေးမြတ်ရ ွေး ရကာက်ပွဲတွင် 

ပါဝင်ယ ဥ်ပပိ င၍် အစိိုေး ြီဒီယာြ ာေးြ တဆင့်် ြဲဆွယ်စည်ေးရ ိုေး 

ြှုမပ လိုပ်ခဲ့်သည့်် ပါတီ ၂၂ ခိုအနက် ကဲွမပာေးဆ ိုလင်ြှု အရပေါ် ပ်ခ ၍ 

စည်ေးရ ိုေးသည့််နိိုင်င ရ ေးပါတီ ၆ ခိုသာပါဝင်ခဲ့်ပပီေး လူနည်ေးစိုတိိုင်ေး င်ေးသာေး 

အရမခမပ ြွဲွဲ့စည်ေးသည့်် ပါတီ ၅ ခိုန င့်် မပည်ြအရမခစိိုက်ပါတီ ၁ 

ခိုသာပါဝင်သည်။ အြ  ိေးသာေးဒီြိိုကရ စီအြွဲွဲ့ခ  ပ်အရနမြင့်် အြ  ိေးသာေး 

ရ ေး စကာေး လ ိုေးြ ာေးအာေးအသ ိုေးမပ  ြဲဆွယ်ခဲ့်မခင်ေး ြ  ိရသာ်လည်ေး ၂၀၁၈ ခို 

ကကာေးမြတ်ရ ွေးရကာက်ပွဲ က င်ေးပခ နိ်တွင် ဘူေးသီေးရတာင်၊ 

ရြာင်ရတာပြ ိွဲ့နယြ် ာေး  ိ ပ က်စီေးလ က်  ိရသာ ဘိုန်ေးရတာ် ကကီေးရက ာင်ေး 

ြ ာေး မပ မပင် န်အတွက် အစိိုေး အြွဲွဲ့ြ  လ  ဒါန်ေးြှုကိို ပါတီ၏ 

ပြိ ွဲ့နယ်ဥကကဌ္ၒအာေး ကိိုယစ်ာေး သွာေးရ ာက်လ  ဒါန်ေးရစခဲ့်ပပီေး နိိုင်င ပိိုင် 

သတင်ေးစာြ ာေး တွင် ရြာ်မပခဲ့်မခင်ေးြ ာလည်ေး သွယ်ဝိိုက်သည့််နည်ေးမြင့်် 

ဘာသာ ရ ေးအာေး ရ ွေးရကာက်ပွဲအတွက် အသ ိုေးမပ မခင်ေးပင်မြစ်သည်။  
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အစ ို်းရအြွ ှုံ့  

အစိိုေး အြွဲွဲ့အရနမြင့်် တပ်ြရတာ်၏နိိုင်င ရ ေးတွင်ပါဝင်ရနြှုအာေး 

ြယ်  ာေး န်အတွက် ပိိုြိိုအရ ေးကကီေးသည့်် နိိုင်င ရ ေး ည် ွယ်ခ က်အမြစ် 

လိုပ်ရဆာင်လ က်  ိ သည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။  ိိုသိိုှံ့ ည် ွယ် 

ရဆာင် ွက် ာတငွ် ရဆွေး ရနွေးည ိနိှုင်ေးြှု၊ အြ  ိေးသာေးမပန်လည် သင့််မြတ် 

ရ ေး န င့်် တ ာေးဥပရဒစိိုေးြိိုေးရ ေး အရမခခ တိိုှံ့ အရပေါ်ြ ာရဆာင် ွက် သည့်် 

နည်ေးလြ်ေးကိို အရကာင်အ ည်ရြာ်လ က်   ိသည်။  ိိုှံ့ရကကာင့်် 

တပ်ြရတာ် ဘက်ြ  သ သယမြစ်ြွယ်  လက်ရတွွဲ့ပူေး ရပါင်ေးရဆာင် ွက် 

လိိုြှု အရမခအရန၊ အြ န်တကယ် ပငိြ်ေးခ ြ်ေးရ ေး  ယူလိိုသည့်် 

ရစတနောအာေး  င်  ာေးစာွြမြင် ခ နိ် တွင ် အြ  ိေးသာေး မပန်လည် 

သင့််မြတ်ရ ေး ရခါင်ေးစဥ်သည် ဒီြိိုကရ စီအခွင့််အရ ေး၊ လူူ့အခွင့််အရ ေးန င့်် 

ြ ာေးမပာေးစ ိုလင်သည့်် အရမခအရနအာေးလက်ခ နိိုင်ြှုြ ာ အတာေးအဆေီး 

အကနှ်ံ့အသတ်ြ ာေးစွာမြင့်် ပိတ်ဆိိုှံ့လ က်  ိသည်။ တ ာေးဥပရဒ 

စိိုေးြိိုေးရ ေးရဆာင် ွက် ာတွင်လည်ေး အရမခခ လိိုအပ်ခ က် မြစ်သည့်် 

တ ာေးြျှတြှုကင်ေးြဲ့်သည့်် တည်ဆဥဲပရဒြ ာေး အာေး မပင်ဆင်လျှင် 

လက်  ိတပ်ြရတာ်ပိိုင် မြန်ြာ့်စီေးပွာေးရ ေးဦေးပိိုင်ကိုြပဏီ အပါအဝင် 

ရခတ်အဆက်ဆက်အိုပ်စိိုေး သူြ ာေး၏ အက  ိေးစီေးပွာေးအရပေါ်  ိခိိုက်ြှုြ ာေး 

  ိလာနိိုင်သည့််အတွက် မပ လိုပ်နိိုင်မခင်ေးြ  ိပ ဲ တပ်ြရတာ၏် နိိုင်င ရ ေး 

အသာ ယူ ာေးြှုအာေး တ ိုှံ့မပန်နိိုင်မခင်ေးြ  ိပဲ နိိုင်င ရ ေးရ ာင့််က ဥ်ေးတွင် 

ပိတ်ြိလ က်  ိသည်။ အ က်ပါ အခ က် ြ ာေးရကကာင့်် 

တ ာေးြျှတြှုြဲ့်သည့်် တည်ဆဥဲပရဒြ ာေး ကိိုသာ ဆက်လ က်က င့််သ ိုေး 

ရန ပပီေး လူနည်ေးစိုတိိုင်ေး င်ေးသာေး ြ ာေး၊ လူနည်ေးစိုဘာသာဝငြ် ာေး၊ 

ြီဒီယာြ ာေးန င့်် လူူ့အခွင့််အရ ေး တက်ကကွလှုပ်  ာေးသူြ ာေး အရပေါ် လွှဲြ ာေး 

သည့််တ ာေး စီ င်ရ ေးမြင့််သာ က င့််သ ိုေးလ က်  ိပပီေး  ိိုသိိုှံ့ 
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တ ာေးစီ င်ရ ေးအလွဲအြ ာေးကိိုလည်ေး တ ာေးဥပရဒစိိုေးြိိုေးြှုအမြစ်  ပ်ခ  

အရကာင်အ ည်ရြာ်ရန သည့်် အရမခအရနမြစ်သည်။ အြ  ိေးသာေး 

မပန်လည်သင့််မြတ်ရ ေး ဦေးစာေးရပေးလိုပ်ရဆာင် ြှု ရအာက်တွင် 

အစိိုေး အြွဲွဲ့အရနမြင့်် တိိုင်ေး င်ေးသာေးလက်နက်ကိိုင်အြွဲွဲ့ြ ာေး အပါအဝင် 

ရိိုဟင်ဂ ာြ ာေး၊ လူူ့အခွင့်် အရ ေးကာကွယ် ရစာင့််ရ  ာက်သူြ ာေးအရပေါ်  

အရတွေးအရခေါ် အ ပင် ကာကွယ် ပ်ခ ရပေးနိိုင်မခင်ေး အာေးနည်ေးခဲ့်မခင်ေး ြ ာ 

လက်  ိမြန်ြာ နိိုင်င ရ ေးအာေး ဆိိုေးဝါေးသည့်် အရမခအရနသိိုှံ့ တွန်ေးပိိုှံ့ရပေး 

သည့်် အရကကာင်ေးတစ် ပ်မြစ်သည်။  

အစိိုေး အြွဲွဲ့အရနမြင့််အြ  ိေးသာေးရ ေးအစွန်ေးရ ာက်အြွဲွဲ့မြစ်သည့််ြ

ဘသအာေး တာေးမြစ် န်ကကိ ေးစာေးြှု အမြစ် နိိုင်င ရတာ် သ ဃာ့် 

ြဟာနောယက အြွဲွဲ့၏အာေးမြင့်် အြိနှ်ံ့ရကကညာခ က် ိုတ်မပန်ခဲ့်ပပီေး 

ြ က်သိြ်ေး န်ကကိ ေးစာေးခဲ့် ရသာ်လည်ေး လက်ရတွွဲ့အရကာင်အ ည် 

ရြာ်ရဆာင် ွက် ာတငွ် ြှုတိက သည့်် အြိနှ်ံ့ြူဝါဒတိိုှံ့မြင့်် ရဆာင် 

 ွက်နိိုင်မခင်ေးြ  ိခဲ့်သည်ကိိုရတွွဲ့  ိခဲ့် သည်။ အမခာေးသတိမပ  န် အခ က်ြ ာ 

သာသနောရ ေးဝန်ကကီေးဌာန ဝန်ကကီေးမြစ်သူ တပ်ြ ရတာ်အ ာ  ိရဟာင ်

သူ ဦေးရအာင်ကိို၏ ရိိုဟင်ဂ ာြ ာေးကိိုသာြက မြန်ြာြွတ်စလင်ြ ာေး 

အရပေါ်  ည် ွယ်သည့်် ပခိြ်ေးရမခာက် စကာေးြ ာေးသည် အစိိုေး အြွဲွဲ့၏ 

လူြ  ိေးရ ေး၊ ဘာသာရ ေး သရဘာ ာေးကိို ရစာင့််ကကည့််သရိုပ်ခွဲြှု လိုပ် 

ရဆာင် န် လိိုအပ်ရနပပီေးမြစ်ရကကာင်ေး အခ က်ရပေး ရခါင်ေးရလာင်ေးသ  

ပင်မြစ်သည်။ နိိုင်င တကာပညာ  င်ြ ာေးပါဝင ်သည့်် အကက ရပေးအြွဲွဲ့ြ ာေး၊ 

စ ိုစြ်ေးရ ေးအြွဲွဲ့ြ ာေးကိို အစိိုေး ြ  ဦေးရဆာင်ြွဲွဲ့စည်ေးခဲ့်ရသာ်လည်ေး 

တပ်ြရတာ် ၏ သရဘာ တူညီြှုြ  ိသည့််အတွက် ၎င်ေးအြွဲွဲ့ြ ာေး၏ 

အကက မပ ခ က်ြ ာေး၊ ရတွွဲ့  ိခ က်ြ ာေးကိို  ိရ ာက်စွာအသ ိုေးခ နိိုင်မခင်ေးြ   ိ
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ဘဲ နိိုင်င တကာြိအာေး ရလ ာ့်က  န်သာ ရဆာင် ွက်ရနသကဲ့်သိိုှံ့  

သာ  ိသည်။  

 

မီဒီယာမျာ်း 

မပည်တွင်ေးြီဒီယာြ ာေးအရနမြင့်် ရိိုဟင်ဂ ာအရ ေးန င့်် ပတ်သက်၍ရသာ် 

လည်ေးရကာင်ေး မပည်တွင်ေးစစန် င့်် ပတသ်က်၍ရသာ်လည်ေးရကာင်ေး 

သတင်ေးြ ာေးရြာ်မပ ာတွင် တပ်ြရတာြ် သ ိုေးစွဲရစလိိုသည့်် စည်ေးြ ဉ်ေး 

ြ ာေးကိို လိိုက်နော၍ သ ိုေးစွဲမခင်ေးြ ာေး မပ လိုပ်လ က်  ိသည်။ ရိိုဟင်ဂ ာ 

ဟူသည့််စကာေးလ ိုေးြ ာ “ ခိိုင်သာေး” ဟူသည့်် အဓိပပါယ်   ိ ပပီေး 

တိိုင်ေး င်ေးသာေးမြစ်လိိုသည့်် အတွက်သ ိုေးစွဲမခင်ေးမြစ်ပပီေး “ဘဂဂလာေးသာေး” 

ဟူသည့််အဓိပပါယ် သည့်် အြ  ိေးသာေးရ ေး အစွန်ေးရ ာက်တိိုှံ့၏ 

ဝါဒမြနှ်ံ့ခ ြိှု  ိခဲ့်သည်။ အစိိုေး န င့်် တပ်ြရတာ်ြီဒီယာြ ာေးတွငလ်ည်ေး 

ဘဂဂါလီ ဟူသည့််စကာေး လ ိုေးကိိုသ ိုေးစွဲခဲ့်သည့်် နည်ေးတူ မပည်တွင်ြီဒီယာ 

အြ ာေးစိုသည်လည် ဘဂဂါလီ ဟိုသာသ ိုေးစွဲရြာ်မပလ က်  ိသည်။  ိိုှံ့ အမပင် 

ဘာသာြတူသူြ ာေးအကကာေးမြစ်ပာွေးသည့်် ြှုခင်ေးြ ာေးကိို ရြာ်မပ ာတွင ်

လည်ေး လိိုအပ်ခ က်ြ  ိပဲ ၎င်တိိုှံ့၏ ဘာသာြ ာေးကိို 

ပူေးတွဲရြာ်မပခဲ့်သည်ကိိုရတွွဲ့ ပါသည်။  ိိုှံ့အမပင် လူနည်ေးစိုဆနှ်ံ့က င်ရ ေး 

ရဆာင်ေးပါေးြ ာေး၊ ကာတွန်ေး ြ ာေး၊ သတင်ေးရဆာင်ေးပါြ ာေးကိိုလည်ေး 

ရြာ်မပလာခဲ့်ကကသည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။ ယခင်က လူူ့အခွင့််အရ ေး၊ 

ဒီြိိုကရ  စီအရ ေး န င့်် ပတ်သက်၍  ူရ ာင်ခဲ့်ကကသည့်် 

ြီဒီယာြ ာေးသည်ပငလ်ျှင် လူြ  ိေးရ ေးဘာသာရ ေး ခွဲမခာေးြှုြ ာေးအာေး 

ကာကွယ် န် ပ က်ကွက်ြှုအာေး က  ေးလွန်လ က်  ိကကသည်။  
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လူနည ်းစိုတ ိုင ်းရင ်းသာ်းမျာ်း 

အြ  ိေးသာေးရ ေးဝါဒ အာေးရကာင်ေးလာြှုန င့်အ်တူ မြန်ြာလူြ  ိေးကကီေး 

ဝါဒသာြက သက်ဆိိုင် ာတိိုင်ေး င်ေးသာေး အသီေးသီေးတိိုှံ့တွင်လည်ေး 

အြ  ိေးသာေးရ ေးဝါဒကကီေးစိိုေးလာြှုြ ာေးကိို ရတွွဲ့ သည်။ ကိိုယပ်ိိုင်အြ တ် 

လကခဏာြ ာေး ရြာ် ိုတြ်ှုတိိုှံ့ ကိို မပ လိုပ်လာကကသည်။  ခိိုင်မပည်နယ် 

တွင်  ခိိုင်လွတ်လပ်ရ ေးဆ ိုေး ရ ှုေးြှုအခြ်ေးအနောေးကိို က င်ေးခဲ့်ပပီေး ၎င်ေး ြ ာ 

မြန်ြာဘို င်၏ က  ေးရက ာ်တိိုက်ခိိုက်ြှုရကကာင့်် ရပေါ်ရပါက်ခဲ့်မခင်ေး 

မြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခိုတွင်  ိိုအခန်ေးအနောေးအာေး က င်ေးပခွင့််အာေး 

တာမြစ်ခဲ့်ပပီေး အစိိုေး န င့််  ခိိုင်တိိုင်ေး င်ေးသာေးြ ာေးအကကာေး ပေိပကခြ ာေး 

ရပေါ်ရပါက်ခဲ့်သည်။  ိိုပေိပကခ ြ ာေးတွင ် ပစ်ခတ် ိန်ေးသိြ်ေးြှုြ ာေး 

မပ လိုပ်ခဲ့်ပပီေး၊ လူရပါင်ေးြ ာေးစာွ ြြ်ေးစီေးခ ခဲ့် သည်။ ၎င်ေးတိိုှံ့အရပေါ် 

တ ာေးစွဲဆိိုြှုြ ာေး ယခိုအခ နိ် ိ မပ လိုပလ် က်  ိပပီေး တ ာေးစွဲမြစ်စဥ် 

တွင်လည်ေး တ ာေးြဲ့်ြှုြ ာေး ပါဝင်လ က်  ိသည်။  

 

သံို်းသပ ြေျက  

အစိိုေး အဆက်ဆက်၏ နိိုင်င ရ ေးအာဏာအတွက် လူြ  ိေးရ ေး 

ဘာသာရ ေးအရပေါ် အသ ိုေးခ ြှုြ ာ မြန်ြာနိိုင်င  ရ ေးတွင် ယရနှံ့တိိုင ်

အသက်ဝင်ဆဲမြစ်သည်။ ယခိုအခါတွင် ရိိုဟင်ဂ ာဆနှ်ံ့က င်ရ ေးအာေး 

မြန်ြာ့်အြ  ိေးသာေးရ ေးဝါဒ ပင်ြ အရတွေးအရခေါ်အမြင့်် က ယမ်ပနှ်ံ့စာွခွင့်် 

မပ  ာေးပါသည်။  ိိုှံ့အမပင်လည်ေး  ကခ င်မပည်နယ်၌ ကခ င်လူြ  ိေးစို 

တစိုန င့််တစိုအကကာေး၊ ကခ င်န င့််   ြ်ေးနီ တိိုင်ေး င်ေးသာေးြ ာေးအကကာေး၊ 

  ြ်ေးမပည်နယ်တွင် လြူ ာေးစို   ြ်ေးတိိုင်ေး င်ေးသာေး ြ ာေးန င့်် ပအိိုဝ့််၊ ပရလာင် 

စသည့််တိိုင်ေး င်ေး သာေးြ ာေးအကကာေး လူဦေးရ ပ  ွဲ့န  ှံ့ရန  ိိုင်ြှုအခ  ိေး အ  

ရပေါ်ရပါက်လ က်  ိ သည့်် လူြ  ိေးရ ေးမပသနောြ ာေး လည်ေး  ိသည်။  ိိုကဲ့်သိိုှံ့ 
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အြ  ိေးသာေးရ ေးဆိိုင် ာ တက်ကကွြှုမပဿ နောြ ာေးကိို လူြ ာေးစို မြစ်၍ 

အိုပ်ခ  ပ်သူလူတန်ေးစာေးတွင်လည်ေး အြ ာေးဆ ိုေးပါဝင်သည့်် မြန်ြာန င့်် 

ဗိုဒဓဘာသာ ဆနှ်ံ့က င်ရ ေးအသွင်ြမြစ်သြျှ ခွင့််မပ  ာေးသည်ကိို 

ရတွွဲ့ သည်။  

Facebook ၌ပင် Closed Group/Secret Group ြ ာေးတည ်

ရဆာက်၍ ဆက်လက်သ ိုေးစွဲရနဆမဲြစ်သည်။ ရကာလဟလမြနှ်ံ့ခ မိခင်ေး၊ 

အြိုန်ေးစကာေးမြနှ်ံ့ခ မိခင်ေးန င့်် လှုပ်  ာေးြှုြ ာေး ရဆွေးရနွေးအရကာင် 

အ ည်ရြာ်မခင်ေးကိို  ိို Group ြ ာေးြ တဆင့်် လိုပ်ရဆာင်ဆဲမြစ်သည်။ 

အြ  ိေးသာေးရ ေး၊ ဘာသာရ ေးအာေး နိိုင်င ရ ေးကသ ာအတွက်အသ ိုေးခ ြှုကိို 

အပြဲတရစက င့််သ ိုေးခဲ့်သူြ ာ တပ်ြ ရတာ်မြစ်ရသာ်လည်ေး ယခိုအခါ 

မြန်ြာနိိုငင် ရ ေး  ာတ်ရကာင်အြ ာေးစိုြ ာလည်ေး  ည် ွယ်ခ က်ကိိုယစ်ီ 

မြင့်် ဝင်ရ ာက် အသ ိုေးခ လာခဲ့်သည်ကိို ရတွွဲ့မြင်ရန ပါသည်။ 

အာဏာ  င်စနစ်အာေး ကာကွယ်သူလူတစိုန င့်် လူူ့အခွင့််အ ရ ေးန င့်် 

ဒီြိိုကရ စီအရ ေးအာေး  ပ်ခ ကာကွယ်သူြ ာေး အကကာေး ရပေါ်ရပါက် 

လာသည့်် မြန်ြာနိိုင်င ရ ေးမြစ်စဥြ် ာေးြ  အြ  ိေးသာေးရ ေးဝါဒအာေး 

အသ ိုေးခ လိုပ်ရဆာင်သည့်် နိိုင်င ရ ေးယဥ်ရက ေးြှုသိိုှံ့ ရ ွွဲ့လ ာေးရမပာင်ေးရ ွွဲ့ 

ခဲ့်ပပီ မြစ်သည်။   

 

အကကံ ပ ြေျက   

မြန်ြာနိိုငင် ရ ေး  ာတ်ရကာင်ြ ာေး၏ ဘာသာရ ေးအြ  ိေးသာေးရ ေးန င့်် 

နိိုင်င ရတာ်တညရ်ဆာက်ရ ေး ဆိိုင် ာ ရှုမြင်ခ က်အာေး ၎င်ေးတိိုှံ့ 

ရ ေးသာေးသည့််စာ ွက်စာတြ်ေးြ ာေး၊ အင်တာဗ  ြ ာေး၊ ြိနှ်ံ့ခွန်ေးြ ာေးန င့်် 

ရတွွဲ့ဆ ိုရဆွေးရနွေးြှုြ ာေး ြ  တဆင့်် သိုရတသနမပ လိုပ် နလ်ိိုအပ်သည်။ 
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အြ  ိေးသာေးရ ေးဝါဒ၊ လူြ  ိေးကကီေးဝါဒတိိုှံ့ အာေးအသ ိုေးခ ၍ 

လူနည်ေးစိုဘာသာမခာေးြ ာေးအာေး ဓါေးစာခ သြွယ်မပ ြူ ရနြှုြ ာေးအာေး 

မြစ်စဥတ်ခိုခ င်ေးစီအ  အရသေးစိတ်ရလ့်လာပပီေး အြ  ိေးသာေးရ ေး 

ဝါဒအရမခခ  အရတွေးအရခေါ်ပ ိုသွင်ေး ြန်တီေးြှု တခိုလ ိုအာေး 

ဆက်စပ်ပ ိုရြာ ်န် လိုပ်ရဆာင် ြည်။အြ  ိေးသာေးရ ေး၊ ဘာသာရ ေး 

ဆိိုင် ာလ ိုှံ့ရဆာြ်ှုြ ာေး မပ လိုပ်ရနရသာ်လည်ေး လက်ရတွွဲ့တွင် 

လူြ  ိေးကကီေးဝါဒ န င့်် တပ်ြရတာ်၏ အာဏာရဝစိုခိိုင်ပြဲရ ေးအတွက် 

သာ ည် ွယ်မပ လိုပရ်နရကကာင်ေး သက်ရသမပနိိုင်ြည့်် သိုရတသ 

နစာတြ်ေးြ ာေး  ွက်ရပေါ်လာ န်လိုပ်ရဆာင် ြည်။ 

တိိုင်ေးမပည်၌မြစ်ရပေါ်လ က်  ိသည့်် လူြ  ိေးရ ေးဘာသာရ ေး မပဿနော 

ြ ာေးကိို အတူယ ဥ်တွဲရန ိိုင်ကက ြ  လူြှု စီေးပွာေးရ ေးဆိိုင် ာ 

အက  ိေးအမြတ်အရပေါ်အရမခခ မြစ်ရပေါ်သည့်် မြစ်ရလ့်မြစ ် မပဿနောြ ာေး 

အမြစ်ယူဆမခင်ေး ြမပ ပဲ စနစတ်က ြန်တီေး တည်ေးရဆာက် ာေးသည့်် 

မပဿနောြ ာေးအမြစရ်ှုမြင်ကာ ကိိုယတ်ိိုင် ိ ရ ာက်စွာ ကိိုင်တွယ ်

ရမြ  င်ေးလာရ ေးအတွက် မြန်ြာ့်နိိုင်င ရ ေး ာတ် ရဆာင်ြ ာေးအာေး  

နိိုင်င တကာပညာ  င် အဝန်ေးအဝိိုင်ေးြ  တနွ်ေးအာေး ရပေးရဆွေး ရနွေး န် 

လိုပ်ရဆာင် ြည်။ 

 

န ဂံို်းြေျ ပ   

လက်  ိမြစ်ရပေါ်ရနသည့်် ရိိုဟင်ဂ ာမပဿနောန င့်် လူနည်ေးစိုတိိုင်ေး င်ေးသာေး 

လက်နက်ကိိုင်ြ ာေးန င့်် မပညတ်ွင်ေး စစြ် ာ မြနြ်ာအစိိုေး အြွဲွဲ့ြ  

ယူဆ ာေးသကဲ့်သိိုှံ့ အက  ိေးစီေးပွာေးဆိိုင် ာမပဿနော ြဟိုတ်ဘဲ 

န စ်ရပါင်ေး  ည်ကကာစာွ လူြ  ိေးရ ေး၊ ဘာသာရ ေးန င့်် ကိိုယပ်ိိုင်ယဥ်ရက ေးြှု 

ဆိိုင် ာ တ ာြြျှတြှုတိိုှံ့အာေး ဆနှ်ံ့က င်ရိုန်ေးကန် သည့်် လှုပ်  ာေးြှု 
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ြ ာေးြ ရပါက်ခဲ့်မခင်ေးမြစ်သည်။ လက်  ိက င့််သ ိုေးလ က်   ိသည့်် အစိိုေး ၏ 

မပန်လည်လက်ခ ရ ေးဆိိုင် ာြဝူါဒြ ာေး၊ တိိုင်ေး င်ေးသာေး လက်နက်ကိိုင် 

တပ်ြ ာေး အရပေါ်သရဘာ ာေးြ ာေးအ  မပန်လည် လက်ခ ရ ေးန င့် ်

ပငိြ်ေးခ ြ်ေးရ ေး ည်ြ န်ေး ခ က်ြ ာေး မပည့််ဝနိိုင်ြွယ်ြ  ိရပ။ ၂၀၁၂ ခိုန စ် 

အတွင်ေး ရန ပ်စွနှ်ံ့ခာွြှုြ ာေး စတင်ခဲ့်ပပီေး ယခိုတိိုင်ြိြတိိိုှံ့ ရဒသသိိုှံ့ မပန် 

လည် အရမခခ နိိုင်မခင်ေးြ  ိရသေးသည့်် ဒိုကခသည်ြ ာေးြ ာ ဘဂဂလာေးရဒ့်  ် 

နိိုင်င န င့််  ခိိုင်မပညန်ယ်အတွင်ေး သိန်ေးရပါင်ေး ြ ာေးစွာ   ိရနဆမဲြစ်သည်။ 

ဒိုကခသည်စခန်ေးြ ာေးတွင် ရန ိိုင် သူြ ာေးအရနမြင့်် ပညာရ ေး၊ 

စီေးပွာေးရ ေး၊ လူြှုရ ေးန င့်် ယဥ်ရက ေးြှုစသည့်် အရမခခ  အခွင့််အရ ေးြ ာေး 

ဆ ိုေးရ ှု သည့််ကာလာ ကကာမြင့််သည်န င့််အြျှ စိတ်  ည်သည်ေးခ ြှုြ ာေး 

ရလ ာ့်က မခင်ေး၊ ရြျှာ်လင့််ခ က်ကင်ေးြဲ့်မခင်ေး စသည့်် အရမခအရနြ ာေး 

အရပေါ်အရမခခ သည့်် တ ိုှံ့မပန်လှုပ်  ာေးြှုြ ာေး အခ နိ်ြရ ွေး ရပေါ်ရပါက်နိိုင် 

သည့်် အရမခအရနမြစ်သည်။ ပညာသင်ကကာေး န်အခွင့််အရ ေးန င့်် 

ရဝေးကွာရနသည့်် ဘဂဂလာေးရဒ့်  ် နိိုင်င   ိ ဒိုကခသည် လူငယ်ရ ာင ်

ရပါင်ေးြ ာေးစာွသည် အကကြ်ေးြက်ဝါဒ၏ စည်ေးရ ိုေးရ ေးပစ်ြ တ်မြစ်ရနနိိုင် သ 

ကဲ့်သိိုှံ့ ၎င်ေးတိိုှံ့လူူ့အသိိုင်ေးအဝိိုင်ေးတ ခိုလ ိုေး တန်ေးတူညီြျှြှု   ရိ ေး 

န င့််လွတ်ရမြာက်ရ ေး လှုပ်  ာေးြှုအတွက် လည်ေး ကကီေး ြာေးသည့်် 

အရမခခ အင်အာေးစိုအမြစ်   ိရနပါသည်။ လူူ့အခွင့််အရ ေးအရမခခ  အခ က် 

ြ ာေး အ ပင်လူသာေးြ  ိေးနွယ်တခို အရနမြင့်် သင့််  ိိုက်သည်ြ ာေးကိို 

ရက ာ်လွန်၍ အရ ေးတကကီေး လက်ရတွွဲ့လိုပ်ရဆာင်သင့််သည်ြ ာေးကိို 

ြမပ လိုပပ်ဲ သြိိုင်ေးရ ေးမငင်ေးခိုန်ြှုြ ာေး၊ အယူဝါဒကဲွမပာေးြှုြ ာေး၊ လူြ  ိေးရ ေး 

အရမခခ ြိုန်ေးတီေးြှု ြ ာေးစသည့်် သတ်ြ တခ် က်ဆိိုင် ာ သ ရဘာြတူည ီ

ြှုြ ာေးန င့်် ခ ဥ်ေးကပ်ရဆာင် ွက်ရနသြျှ ရိိုဟင်ဂ ာမပဿနောသည ်
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အခ နိ်ြရ ွေး ရပါက်ကဲွနိိုင်သည့်် မပဿနောတ ပ်အမြစ်   ိရနဦေးြည် 

မြစ်သည်။ 




