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Like many other post-colonial societies, post-independence My-
anmar has had a military with an extra-defense role in society 
that far outweighs the normative position a military might hold 
in the West or, since World War II, in much of East Asia. Foreign 
historians and political scientists have long explained the rise 
and continuing strength of the military in Myanmar in ways that 
reflected the understandings of their times and global perspec-
tives. The military was a nationalist force against the Japanese 
towards the end of the Second World War, a revolutionary force 
against the interference of the United States in the early Cold 
War, an example of a typically self-serving, military dictatorship 
that pushed aside civilian governments throughout the Global 
South in the 1950s, 1960s, and 1970s, a nationalist force stamp-
ing out the vestiges of colonialism, largely accepted by the gen-
eral population by the 1980s, and then an unpopular military 
junta seeking to hold back the post-Cold War democratic wave 
that briefly swept Southeast Asia in the late 1980s, 1990s and 
early 2000s. In the author’s own history of the country, written 
in 2008 and published in 2009, he described the military’s efforts 
at constitutional reform as a phase of “perpetual delay”.1 

Nevertheless, in 2008 a new constitution was promulgated, 
in 2010 elections were held, and in 2011 a transitional govern-
ment was put into office, albeit with heavy constitutional provi-
sions maintaining overall military control. Many scholars again 
revised their views of the country and some praised the military 
as a reforming force, within limits.2 Aung San Suu Kyi and the 
National League for Democracy (NLD) decided to contest the 
2012 by-elections and join in the new, military-validating 

 
1 Charney, 2009. 
2 See, for example, Maung Aung Myoe, 2014. 
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system. After a sweeping result for the NLD (and thus Aung San 
Suu Kyi) in the November 2020 general elections, the military 
launched a coup on 1 February 2021, which led to a civil disobe-
dience campaign beginning on 4 February. The military formed 
the State Administration Council to run the country, while sol-
diers were sent through towns and villages and resistance and 
counter-resistance morphed into civil war. Scholars, journalists, 
and others have stayed in step and tried to once again portray 
the military in a new way, looking at these events as the result 
of an institutional crisis in which the military feared that the 
NLD had the momentum to remove the existing constitutional 
checks to civilian power.3 Such a development might possibly 
allow for key members of the military to be punished for their 
many past crimes. 

Most of the views discussed above have come from foreign 
or expatriate scholarship because most of the scholars living 
within the country have had very few opportunities to conduct 
research openly on the military, and the ten-year window in 
which military control was supposed to be a ‘lighter touch’ was 
foregone by the late 2010s when the NLD and its leader Aung San 
Suu Kyi were intent on controlling the media and suppressing 
journalists and others critical of both the civilian government 
and the military. As a result of the many dated and often parti-
san takes on the Myanmar military, combined with the lack of 
access to the institution, and a sustained effort by the military 
to present itself, unrealistically, as a bearer of precolonial royal 
and military traditions, the military is poorly understood, by 
scholars as well as by the general public, both national and in-
ternational. The military is most often depicted as either being 
stronger than it is or weaker than it is. These mistaken impres-
sions have led to many of the failures today to end military rule 
in Myanmar, as well as to the international community’s failures 
to coax the military to change its ways.  

One of the remaining obstacles to overcoming the influen-
tial, but dated, characterizations of the military is the challenge 

 
3 For example, see Thant Myint-U, 2021. 
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of doing primary research on the institution. Existing research 
is elite-centered, focused on the perspectives and recollections 
of the higher echelons of the military officer corps, often 
through conversations after they have left their command. They 
represent a different social milieu than much of the everyday 
soldiery who are under very close control or observation by 
their commanders. And their separation from the rest of society 
means that what the general population feels is no guide at all 
to how the everyday soldier feels or behaves. One of the unique 
opportunities of the present special issue of this journal is that 
interviews with deserting soldiers offers us at least some in-
sights into how some soldiers view their role and that of the mil-
itary in Myanmar’s society and governance. Of course, this only 
represents that tiny slice of the military that has chosen to serve 
no longer and as a result, this can only be one part of a larger 
picture. Nevertheless, it is a beginning. In the short overview be-
low, the author discusses some key aspects of Myanmar’s mili-
tary history to attempt to put the institution’s position in con-
temporary Myanmar into a wider context.  
 
How the Military Came to Control the Country 
 
The military’s exhibitions, such as parades around the statues of 
renowned Bama conquerors from the past, and the institution’s 
own official history, widely promulgated, would have the coun-
try believe that they are heirs to the precolonial armies and rul-
ers of the past. However, the Myanmar military has nothing to 
do with these precolonial armies. The constitutional position of 
the military relative to civilian power and the laws which have 
backed the security excesses of the military since 1962 are 
rooted in the example of the colonial military developed under 
British rule. The British decision in 1928 to ban Bama military 
service in favor of ethnic minorities (the ‘martial races’) meant 
the independence-era military was plagued by bias. Bama na-
tionalist parties in the 1930s organized their own paramilitary 
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tats (armies) in response, although they remained unarmed.4 
Under Japanese tutelage, independence leader Aung San orga-
nized a group of thakins, the Thirty Comrades, into the core of a 
new Burma Independence Army that would swell as the Japa-
nese pushed out the British in 1942, creating such a large force 
that it came to concern the Japanese. They demobilized it and 
formed the smaller Burma Defense Army (BDA). When the Japa-
nese insisted on mobilizing the BDA for their own war effort, the 
BDA rebelled and sided with the invading Allies. The military, as 
historian Tharaphi Than observes, was enormously popular at 
that time and included female soldiers in its ranks.5 

The assassination of Aung San, the achievement of inde-
pendence in 1948, and the outbreak of civil war soon after would 
set the template for the modern Myanmar military. Military 
leadership was given to a senior Karen officer named Smith-
Dun. With the outbreak of ethnic insurgencies from 1949, Smith-
Dun’s ethnicity became a political issue, and when fired, Ne Win 
took his place as commander of the military.6 Ne Win collected 
a group of officers around him who would go on to dominate the 
military for decades. As historian Maung Bo Bo has shown, these 
officers were interlinked through family connections and intel-
lectual networks that favored a stronger, authoritarian form of 
government in the country, waging a struggle through politics 
and the media against the liberal press and intellectuals.7 At the 
same time, the military was developing fiscal autonomy through 
control of certain resources as well as a strongly autonomous 
command hierarchy that made it a threat to the elected, civilian 
leadership of the country.8 

General Ne Win’s legacy is that of initiating a half century of 
overt military control over the country. In the context of civil 
war and an election crisis, Ne Win first took over control from 
Prime Minister U Nu to run a military caretaker government, 

 
4 This development is examined by Callahan (2003). 
5 Tharaphi Than, 2021a. 
6 Topich & Leitich, 2013, p. 79.  
7 Maung Bo Bo, 2019.  
8 Callahan, 2003. 
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ultimately from 1958-1960, in which major military officers 
were appointed parallel to ministers throughout the bureau-
cracy to introduce supposed military efficiency. However, the 
political crisis abated, the economy recovered, and elections 
were held again, leading to the victory of a resurgent U Nu. But 
not for long. In 1962, Ne Win and the military took complete con-
trol and arrested the sitting civilian leaders, who were duly 
elected. He declared a revolutionary government, created a ca-
dre party, restricted civil liberties, took the economy to the left 
with the “Burmese Way to Socialism”, drafted a new constitu-
tion, and created a new ‘civilian’ government with a one-party 
state, which he led as head of the Burma Socialist Programme 
Party (BSPP), leaving the military with a few of his key officers 
in powerful positions.9 The economy soured, protests erupted in 
1988, Aung San Suu Kyi and others, including U Nu once more, 
came to the fore, and Ne Win resigned, leading to the collapse of 
the government. Although rumored to continue to be running 
the country behind the scenes, Ne Win and his family were ulti-
mately brushed aside a decade later.10 

The military intervened in September 1988, with the justifi-
cation of reestablishing law and order and preparing for elec-
tions to determine the future government of the country. They 
set up military tribunals at various levels of administration 
known as State Law and Order Restoration Councils (SLORCs), 
including one SLORC to rule them all, while former anti-govern-
ment protesters organized new political parties, such as the 
NLD. The military also organized a front party and very soon be-
gan to arrest opponents. Nevertheless, two years later, the NLD 
swept to victory in the election. The military quickly annulled 
the results, fired upon protesters, and threw the country into 
disarray, feeding further fuel to the ongoing civil war. The mili-
tary ruled the country under the national SLORC until adopting 
the less intimidating title of State Peace and Development Coun-
cil in 1997.  

 
9 Topich & Leitich, 2013, p. 86. 
10 Charney, 2009. 
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From 1988 the military had opened parts of the economy to 
foreign investors on terms that enriched the top generals and 
many military families. In the early 1990s, however, interna-
tional boycotts hurt the economic image of the country, and the 
generals were faced with the problem of finding a way to win 
the civil war, ensure they were not punished for their atrocities 
by a potential future non-military government, and make their 
fortunes foolproof from scrutiny. Negotiations with EAOs led to 
a pause to the civil war, on the whole.11 A constitution-writing 
process produced a constitution that ensured that the military 
were immune from prosecutions for past crimes. Constitutional 
provisions that ensured a military veto and that certain powers 
were kept by the military meant that if any future government 
tried to challenge the hidden hands of the military leadership in 
the economy it could be terminated. All seemed to go well under 
the leadership of the first prime minister in the new system, for-
mer general Thein Sein, and, even after Aung San Suu Kyi be-
came de facto leader a few years later, she attempted to demon-
strate to the military that she was no threat to them. 

The 2015-2020 NLD government garnered international 
criticism and condemnation for its stance on the military’s at-
tacks against the Rohingya population in September 2017, and 
for many other reasons. But the domestic popularity of Aung 
San Suu Kyi helped the NLD to sweep the November 2020 general 
elections, worrying military leader General Min Aung Hlaing 
that the constitutional safeguards would be removed and gener-
als both past and present would be vulnerable to a power grab 
by elected, civilian politicians, and eventually face prosecution 
for corruption and war crimes. Min Aung Hlaing contested the 
result, but negotiations between the military and NLD failed, 
and in February 2021, the military launched its coup. They ar-
rested and later prosecuted the civilian NLD leaders on corrup-
tion and other charges and have promised a new ‘election’ in the 
future. Faced with widespread public discontent in the form of 
a civil disobedience campaign, the military employed mass 

 
11 Ibid. 
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violence, leading to an extension of civil war in the country. It is 
this new civil war that the defectors whose interviews are in-
cluded in this special issue fled from. 
 
The Military Imaginary12 
 
Myanmar’s military generals function in the context of a na-
tional imaginary that most citizens are obligated to pay lip ser-
vice to, even if they do not actually accept this imaginary in pri-
vate. This is common in any organized society. When those who 
have power look at the world and their place in it, they frame it 
in different imaginaries. Although the Western construction of 
knowledge purports that there is one world, the one we see, the 
real one, and anything else is a fantasy, everyone really sees the 
world in two ways simultaneously, which shape their interac-
tions with other people daily. 

First, there is the mundane way that actors see their daily 
life as people, their biological functions, their physical needs, 
their individual survival, which we can call their “mundane re-
ality”, and then there is the larger, social fiction that shapes the 
way we all view the world around us. For example, when you or 
I look at a street in Bangkok or Oxford, we see restaurants with 
food, stores with clothes, hundreds of people: men, women, chil-
dren, young, old, and so on. We think about our salaries, what 
time to take our prescription medicines, whether we owe taxes, 
who we date, marry, when we will retire. This is the world of 
ourselves. It is our realm of personal, intimate human interac-
tions: this is our “mundane reality”. 

Second, there is also what Charles Taylor calls our “social 
imaginary”. This is the socially organized, institutional view we 
have of the world and how we fit in with others: “the ways peo-
ple imagine their social existence, how they fit together with 
others, how things go on between them and their fellows, the 
expectations that are normally met, and the deeper normative 

 
12 Parts of this section were first delivered in a conference presentation (Char-
ney, 2021).  
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notions and images that underlie these expectations”.13 This is 
just as much part of our personal reality and we simultaneously 
walk both the mundane reality and the social imaginary. Their 
overlap requires constant negotiation to survive in daily life.14 
That same person is both a human and a doctor, a human and a 
student, a human and a general, but normally they must decide 
which identity, their ‘personal self’ or their ‘social self’ will 
structure how they act at any given moment. 

The highly peculiar and unique interaction that results 
from these choices eventually synchronizes into a perception of 
the world operating according to its own logic. The mind has 
unconsciously shaped through a million small negotiations how 
that person views the world. The present author refers to this 
result as a ‘mindscape’. Put the same people through the same 
experiences, with the same roles, and a group of mindscapes 
may be very similar, but at some level each is unique. The key is 
that every individual mind produces a view of the world that 
combines personal needs with social roles in way that seems 
‘right’ and makes sense. In this way, the generals can fill their 
pockets with the nation’s resources and yet still see themselves 
as true defenders of the nation. Yes, they have built up personal 
fortunes at the expense of many others, but they see themselves 
as the protectors of their country.  

The royal imaginary of the precolonial period probably op-
erated in very similar ways. Sanctified by court ritual and Brah-
man priests, etched into the royal histories and temple icono-
graphy as well as the mythologies behind royal paraphernalia, 
the royal imaginary posited the king as the protector of the 
sasana (the Buddhist religion) on earth as was Indra in the heav-
ens. But men were not born kings, even if they were born heirs, 
and princely rivalry, subterfuge, usurpation, and outright civil 
wars demonstrated that those who became monarchs were also 

 
13 Taylor, 2004, p. 23. 
14 Benedict Anderson’s popular ideas of imagined communities (2006) could 
be confused with what the author is talking about here. To be clear, the 
author is not talking of an imagined, impersonal, meta-group or national 
collective.  
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men (or, sometimes, women). So long as nothing overtly chal-
lenged the royal imaginary in which the king ruled according to 
the Dharma, kept harmony and prosperity in the land and the 
sangha, and had victory in war, he or she could feel secure.15 Un-
fortunately, Aung San Suu Kyi’s realpolitik approach of praising 
the generals and the military, thus reinforcing the claims of 
their imaginary, helped to further legitimate it.16 In fact, the 
2017-2021 period may have seen, for the first time since 1962, 
widespread popular acceptance in the lowlands of some of the 
chief claims of the military imaginary as legitimate, at least re-
garding the protection of the ‘Buddhist homeland’ from the 
threat of those presented in the country as being aggressively 
anti-Buddhist (Muslims). When the military moved against Roh-
ingya civilians in August 2017, killing and raping tens of thou-
sands, and driving 800,000 as refugees across the border into 
Bangladesh, they were defended by Aung San Suu Kyi and her 
government. The State Counsellor even traveled to defend the 
military’s actions before the International Court of Justice.17 

In the precolonial royal imaginary, the administrators who 
were sent out to the outlying provinces understood how little 
currency that imaginary had with the local populace. In such 
places spectacular violence, whether rape, murder, or torture, 
was delivered on a regular basis to achieve the court’s goals, in-
cluding resource extraction.18 This local, “invisible” violence 
conducted by everyday administrators has been paralleled in in-
dependent Myanmar by the actions of local military officers, 
particularly in ethnic minority areas. This explains how the Roh-
ingya in Rakhine State, prior to August 2017, had already lived 
for decades in conditions that met the criteria for genocide.19 

It was also possible in the precolonial period for the royal 
imaginary to crack at the center. A major military defeat, failed 
crops, pestilence and the like, reminded kings that they were 

 
15 This is discussed in Charney, 2022. 
16 Eimer, 2013.  
17 “Aung San Suu Kyi”, 2019. 
18 Charney, 2020. 
19 Maung Zarni & Cowley, 2014. 
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not ruling in the clouds. In a similar way, for today’s generals, 
their imaginary became increasingly threatened by the impend-
ing change of government after the November 2020 elections. 
They were unable to forestall the inevitable, leading to the 
events from 1 February 2022—a constitutional coup followed by 
a civil disobedience campaign and then a harsh crackdown, and 
a civil war on entirely new fronts. These have certainly revealed 
cracks in the military’s imaginary. Critics both domestic and 
abroad have maintained that they do not countenance, cannot 
countenance, and will not countenance, anything the generals 
do. In threatening the military’s imaginary, these critics, in the 
view of the military, are a threat to their protection of the nation 
and are therefore ‘terrorists’. This has led to numerous extreme 
displays of spectacular violence designed to deter further dis-
sent, including the hanging of two prominent critics, Ko Jimmy 
and Ko Phyo Zeya Thaw, in July 2022.20 

 
Military Fragility 
 
The application of mass violence during military rule in Myan-
mar fits the pattern of other fragile states that have undertaken 
spectacular displays of violence. As open challenges threaten 
the military’s imaginary, this shakes the foundations of military 
confidence and forces it to face the very real possibility that it 
can be toppled. There have been only a few incidents in which 
this imaginary has been realistically shaken: the U Thant funeral 
riots in 1974, the collapse of the BSPP government in 1988, the 
Saffron Revolution in 2007, and the violence from 1 February 
2021 to the present. In such circumstances, the military has re-
lied upon spectacular displays of violence to scare the popula-
tion back into submission. This is an indication of military weak-
ness, not of strength.  

But why should the military feel weak and take popular op-
position as a genuine threat? After all, it has the military hard-
ware, the impression of numbers, organization, and a tight 

 
20 “Myanmar Junta”, 2022. 



  Michael W. Charney | 106 

hierarchy, not to mention experience and training in waging 
war. Much of the insecurity has to do with how the military’s 
strength was undermined by generals since active civil war with 
the EAOs receded, and particularly since the transition to de-
mocracy began. Before 1988, military strength was around 
186,000 people, but it expanded in the two decades after 1988 to 
200,000. The size of the military today is a closely guarded se-
cret. It has been estimated to be between 300,000 and 350,000 
soldiers by some and, at some point, the military may have 
hoped to swell numbers to 500,000 to 600,000. But the number 
of combat soldiers today is probably far lower, perhaps around 
100,000 men and women, although paramilitary units of the na-
tional police force could add tens of thousands to this number.21 

Military secrecy is often maintained for security reasons in 
nation states. A larger-than-life army is intimidating to foreign 
and domestic enemies alike. The appearance of having the abil-
ity to strike anywhere, anytime, and to hold multiple fronts with 
ease, is aimed at keeping ethnic armed organizations divided 
and quiet. Potential foreign interventions are dissuaded. To for-
eign investors and those invested in other ways in Myanmar, the 
army’s implied size assures stability and, where challenged, vic-
tory over the long term.  

Another reason is likely the hydra-headed way in which the 
generals pursue their private wealth. The upper levels of mili-
tary expenditure are likely to have been tapped for private gain. 
Some, like Ne Win, used Japanese aid and other public resources 
for his private estate even while he publicly condemned corrup-
tion on the part of subordinates. A large army is expensive. In-
flating the size of the army payroll, the cost of the equipment 
necessary to arm them, or supplies to feed them, is common 
practice in officer corps in many countries historically and to-
day. Nevertheless, the lack of sub-‘line item’ transparency and 
the continued control of the military in Myanmar made it diffi-
cult to do anything other than conjecture until leaks of the mil-
itary budget and procurement files after the 2021 coup revealed 

 
21 Selth, 2022. 
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the prominent role of military families as suppliers to the mili-
tary.22 There are many other areas of military collusion in parts 
of the economy and in conflict zones where the military is de-
ployed to maintain central control, including jade and ruby min-
ing and the gems trade.23 

The political theory behind kingship in predominantly 
Theravada Buddhist polities is relevant here, as the ruler histor-
ically drew their legitimacy to rule from the belief in, and 
demonstration of, their superior store of merit.24 This superior 
store is reflected in different ways. In precolonial Burmese his-
tory, when the kingdom was often also a conquest state that ori-
ented itself towards raiding and conquering, a ruler with merit 
therefore had a large and powerful army—the more merit, the 
larger the army. A weak or declining army would indicate the 
opposite, a poor store of merit for the ruler, and therefore their 
dwindling legitimacy.25 Preventing anyone from perceiving the 
true size of the army, in yesteryears or today, is in the ruler’s or 
rulers’ best interests.  

This is particularly true today if the People’s Defense Forces 
(PDFs) grow in size. PDFs arose spontaneously but were partially 
organized on 5 May 2021 by the National Unity Government 
(NUG) as a federal army to oppose the military. Currently, PDFs 
number about 60,000 soldiers. Should this grow larger and 
faster, the trajectory of increase would clearly demonstrate that 
PDFs could overtake the military in numbers. This would be 
proof in a predominantly Theravada Buddhist society that the 
NUG were rapidly demonstrating a superior store of merit that 
demonstrated their own legitimacy to rule. This of course is hin-
dered if the military continues to convince the public that it is 
larger than it really is. One of the most glaring indications of this 
practice is that the military relies on mobilizing militias and po-
lice paramilitary forces to maintain order across the country. 
Another is the way in which it relies on particularly experienced 

 
22 McPherson, et al., 2021. 
23 Agence France-Presse, 2021.  
24 Walton, 2017, p. 68. See also Grabowsky, 2007. 
25 Charney, 2003. 
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divisions, shifting them from one end of the country to another 
to conduct special operations. Yet another indication is the mass 
of desertions, revealing an army bleeding soldiers as fast as it 
can deploy them. These defectors indicate that the army is very 
fragile indeed. 

Political scientist Tun Myint has argued that popular senti-
ment has already seen through the military’s imaginary. Rather 
than being the focal point of Burmese unhappiness or seen as an 
institution to be reformed, or possibly even forgiven, many Bur-
mese have come to view the military in unemotional terms as 
something that is no longer relevant to the country and its fu-
ture. They no longer see it as something to fear. As Tun Myint 
explains: “If a person, an institution, or a thing is conceived as 
falling into the (junzaja) category, Burmese no longer treat that 
person or thing as something to like or to hate; the junzaja is to 
be disregarded and ignored as worthless. People seek to erase it 
from their memory. A junzaja entity possesses no attribute that 
is respectable; no ethical or moral properties; no value to the 
natural or human world.”26 This is a very different perspective 
than the mere dislike of the military in past decades. Clearly, it 
will be increasingly difficult for the military to attempt to cow 
the population through spectacular violence, if the Burmese 
have indeed moved beyond fear. 
  
Conclusion 
 
One of the current trends in academia that speaks a great deal 
to some of the issues I have discussed above, or at least their un-
derlying causes, is the move to decolonize knowledge, that is to 
say, the structures of knowledge that have been established by 
the West that ignore or suppress modes of interpretation from 
non-western sources.27 It has largely been foreign, white, inter-
pretations of Myanmar’s military and its behavior that have 
(mis)portrayed it in so many ways and so often made erroneous 

 
26 Tun Myint, 2022. 
27 For the case of Burma, see Tharaphi Than, 2021b, and Chu May Paing & 
Than Toe Aung, 2021. 



109 | Michael W. Charney 

predictions. The present author, who normally identifies as a 
white male, is conscious that being from the West and educated 
in the West has shaped his perspective. But arguably, some of 
the thinking behind the need to decolonize knowledge was 
formed as much within the Western laboratory as against it. In 
much of the author’s own work that has been drawn on for the 
present article, it was indigenous perspectives, authors, and ac-
tors who were examined for how they viewed their world and 
their place in it. In this way, meeting some of the goals of decol-
onizing knowledge about the military has been attempted here. 

It is the case though, that a full accounting of the history of 
the military, its decline, and its fall from power will not be pos-
sible until the last phase has taken place. Only then can the gen-
erals, hopefully imprisoned, be interrogated (before they too are 
executed in the same way as Ko Jimmy and Ko Phyo Zeya Thaw), 
military rank and file be free to reveal openly the daily function-
ing of the military from within, and documents may be pub-
lished outlining everything from the true size of the military to 
the size of the generals’ fortunes. Then, the military imaginary 
will genuinely be shattered and revealed to be artificial even to 
the generals and supporters who might still otherwise cling to 
the image of a rightful power dispossessed.  

The main point to underline here is that if military control 
is to be unraveled, which is now the avowed goal of many the 
country’s civilians, this goal can only be achieved if the military, 
including how and why it acts and reacts the way it does, is bet-
ter understood. Too often no effort is made in this regard, with 
continuingly unfortunate results. Just as the United States relied 
upon a psychologist for insights to predict how the dictator 
Adolf Hitler would behave as he faced undeniable defeat, under-
standing how the Myanmar military and the generals who lead 
it view the world, and their place in it, is of the utmost im-
portance to understanding what they will do next and then 
again, what they will do after that. However partisan this obser-
vation may appear, scholarship on the military, whether it ad-
mits it or not, is always partisan to a certain extent. 
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ြမန်မာတပ်မေတာ်၏ တိးုတကေ်အာငြ်မငလ်ာမ�ေနာက ်

ဘာဆကြ်ဖစမ်ညလ်—ဲဤစစယ်��ယား�ကးီ၏ 

ကျဆံးုခန်းဆသီို ့ ဦးတညေ်န�ပီလား။156

1 

 
Michael W. Charney 

 
ကုိလိုနေီခတ်ေနာက်ပုိငး် လူ ့ ေဘာငအ်ဖဲွ�အစညး်အများအြပားကဲသ့ိုပ့င ်

လွတ်လပ်ေရးရ�ပီးေနာက်ပုိငး် ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံင ် အေနာက်တုိငး် 

သိုမ့ဟုတ် ဒတိုယကမ�ာစစ်�ပီးကတညး်က အေ�ှ�အာ�ှေဒသအများစု 

တွင�ိှ်ေသာ သာမနစ်စ်တပ်တစ်တပ်ထက် များစွာ ပုိမုိေကျာ်လွန ်ေသာ 

ကာကွယ်ေရးအခနး်က�ကုိ ရယူကုိငစဲွ်ထားသည့ ် စစ်တပ် 

တစ်တပ်ရပ် (တပ်မေတာ်) �ိှေနခဲပ့ါသည။် ြပညပ်မှ 

သမုိငး်ပညာ�ှငမ်ျား�ငှ့ ် �ိငုင်ေံရး သပိ�ံပညာ�ှငမ်ျားအေနြဖင့ ်

ြမနမ်ာ�ိငုင်�ိှံတပ်မေတာ်၏ တုိးတက်လာမ� �ငှ့ ် ဆက်လက်တုိးပွား 

လာေနခဲေ့သာ အငအ်ားကုိ ၎ငး်တုိ၏့ ေခတ်ကာလများ�ငှ့ ်

�ိငုင်တံကာမှအြမငမ်ျား၏ နားလည ် သေဘာေပါက်မ�အေပါ် 

ထငဟ်ငေ်စသည့န်ညး်လမ်းများြဖင့ ် ကာလ �ကာ�ှညစွ်ာ 

�ှငး်ြပခဲ�့ပီးြဖစ်ပါသည။် ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံတပ်မေတာ်သည ် ဒတိုယ 

ကမ�ာစစ် အဆံးုသတ်ခါနးီတွင ် ဂျပနမ်ျားကုိဆန ့က်ျငသ်ည့ ်

အမျိုးသားေရးအငအ်ားစုတစ်ရပ်အြဖစ်၊ စစ်ေအးတုိက်ပဲွကာလ 

အေစာပုိငး်တွင ် အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစု်၏ ဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်မ�ကုိ 

 
1 စာမျက်�ာှ ၁၁၁_မှာ ကုိးကားချက်များ�ိှသည။် 
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ဆန ့က်ျငခ်ဲသ့ည့ ် ေတာ်လှန ်ေရးအငအ်ားစုတစ်ရပ်အြဖစ် ၁၉၅၀ 

ခု�စ်ှများ၊ ၁၉၆၀ ြပည့�်စ်ှများ�ငှ့ ်၁၉၇၀ ြပည့�်စ်ှများတွင ်ကမ�ာ�ကီး၏ 

ေတာငဖ်က် (the ‘Global South’) တစ်ေလ�ာက် အရပ်သားအစုိးရ 

များကုိ ေဘးဖယ်လစ်လျူ�� �ကာ မိမိအကျိုးစီးပွားကုိသာ အာ�ုံစုိက် 

ေဆာငရွ်က်ခဲ့သည့ ် စစ်အာဏာ�ှငစ်နစ်အြဖစ်၊ ကုိလိုနစီနစ် အ�ကငး် 

အကျနမ်ျားအား တုိက်ထတ်ုေနသည့ ်အမျိုးသားေရးအငအ်ားစုတစ်ရပ် 

အြဖစ်၊ ၁၉၈၀ ြပည့�်စ်ှများတွင ်လူထ၏ု ေယဘယုျအားြဖင့ ် �ကီးမား 

ေသာ လက်ခံမ�ကုိရ�ိှခဲေ့သာ အဖဲွ�အစညး်တစ်ရပ်အြဖစ်၊ ထိုေ့နာက် 

ေ�ာှငး်ပုိငး် ၁၉၈၀ ြပည့�်စ်ှများ၊ ၁၉၉၀ ြပည့�်စ်ှများ�ငှ့ ်၂၀၀၀ ြပည့�်စ်ှ 

များတွင ် စစ်ေအးတုိက်ပဲွကာလအလွန ် အေ�ှ�ေတာငအ်ာ�ှအေပါ် 

ခဏတာ လ�မ်းမုိးသာွးခဲေ့သာဒမုိီကေရစီလ�ိငး်ကုိကာဆးီထားရနန်ညး် 

လမ်း�ှာေနခဲ့ေသာ လူ�ကိုက်မများေတာသ့ည် ့ စစ်အာဏာ�ှငအ်ြဖစ် 

တည�ိှ်ခဲပ့ါ သည။် စာေရးသမှူ ၂၀၀၈ တွင ်ေရးသားခဲ�့ပီး ၂၀၀၉ တွင ်

ထတ်ု ေဝခဲ ့ သည့ ် ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေ�ကာငး်သမုိငး်ထတွဲင ် တပ်မေတာ်၏ 

�ိငုင်ေံတာ် ဖဲွ�စညး်ပုံအေြခခံဥပေဒကုိ ြပငဆ်ငေ်ရးအတွက် 

�ကိုးပမ်းမ�များအား “ရာသက်ပနေ်�ာှင့ေ်�းှေစေသာ” ကာလတစ်ရပ် 

အြဖစ်ေဖာ်ြပခဲပ့ါသည။်_
2 

မညသ်ိုပ့ငဆ်ိုေစကာမူ ၂၀၀၈ ခု�စ်ှတွင ် ဖဲွ�စညး်ပုံအေြခခံဥပေဒ 

အသစ်အား ြပဌာနး်ခဲ�့ပီး ၂၀၁၀ ြပည့�်စ်ှတွင ်ေရွးေကာက်ပဲွများ ကျငး်ပ 

ခဲက့ာ ေယဘယုျအားြဖင့ ်တုိငး်ြပညအ်ေပါ် တပ်မေတာ်၏ ထနိး်ချုပ်�ိငု ်

မ�ကုိ ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိးထားေပးခဲေ့သာ များြပားလှသည့ ် ဖဲွ�စညး်ပုံ 

အေြခခံဥပေဒဆိငုရ်ာ သတ်မှတ်ချက်များ �ိှေနခဲေ့သာ်ြငားလညး် ၂၀၁၁ 

 
2 Charney, 2009. 
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ခု�စ်ှတွင ် အသငွကူ်းေြပာငး်ေရးအစုိးရတစ်ရပ်အား အုပ်ချုပ်ေရး 

အခနး် က�သို ့ ပုိေ့ဆာငခ်ဲပ့ါသည။် ထိုေ့�ကာင့ ် ပညာ�ှင ်

အများအြပားသည ် ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေပါ် ၎ငး်တုိ၏့ ��ြမငမ်�များကုိ 

ထပ်မံေြပာငး်လဲခဲ�့ကြပန�်ပီး တချို�သည ် တပ်မေတာ်အား 

ကန ့သ်တ်ချက်များ�ိှေသာ်လညး် ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေနေသာ အငအ်ား 

စုတစ်ရပ်အြဖစ် ��ြမငခ်ဲ့�ကပါသည။်_
3 ေဒါ် ေအာငဆ်နး်စု�ကည ် �ငှ့ ်

အမျိုးသား ဒမုိီကေရစီအဖဲွ�ချုပ် (NLD) သညလ်ညး် ၂၀၁၂ 

�ကားြဖတ်ေရွး ေကာက်ပဲွတွင ် ပါဝငယှ်ဉ်�ပိုင ် ရန ် ဆံးုြဖတ်ခဲ�့က�ပီး 

တပ်မေတာ်မှအတညြ်ပုထားသည့ ် စနစ်သစ်ထသဲို ့ ဝငေ်ရာက်လာ 

ခဲ�့ကပါသည။် ၂၀၂၀ ြပည့�်စ်ှ အေထေွထေွရွးေကာက်ပဲွ တွင ် NLD 

(၎ငး်တုိ၏့ေခါငး်ေဆာင ် ေဒါ်ေအာငဆ်နး်စု�ကည)် မှ အြပတ် အသတ် 

အ�ိငုရ်�ပီးေနာက် တပ်မေတာ်မှ ၂၀၂၁ ခု�စ်ှ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ 

ရက်ေနတွ့င ် အာဏာသမ်ိးမ�တစ်ရပ် ေဆာငရွ်က်ခဲ�့ပီး ၎ငး်မှတစ်ဆင့ ်

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်ေနတွ့င ် အာဏာဖီဆနြ်ခငး် လ�ပ်�ှားမ�တစ်ရပ် 

စတငခ်ဲပ့ါသည။် တပ်မေတာ်မှ �ိငုင်ကုိံအုပ်ချုပ်ရန ် �ိငုင်ေံတာ် စီမံ 

အုပ်ချုပ် ေရးေကာငစီ်ကုိ ဖဲွ�စညး်ခဲ�့ပီး တစ်ချိနတ်ညး်မှာပင ်စစ်သားများ 

အား �မို� ရွာများအတွငး် ေစလ�တ်ခဲေ့သာေ�ကာင့ ် ခုခံမ�တုိက်ခိုက်မ�များ 

�ငှ့ ် တနြ်ပနခ်ုခံတုိက်ခိုက်မ�များသည ် ြပညတွ်ငး်စစ်တစ်ရပ်အသငွ ်

ကူးေြပာငး်သာွးခဲပ့ါသည။် ပညာ�ှငမ်ျား၊ သတငး်ေထာက်များ�ငှ့ ်

တြခားသမူျားသည ် ဤြဖစ်ရပ်များကုိ ဖဲွ�စညး်ပုံအေြခခံဥပေဒထတွဲင ်

လက်�ိှ �ိှေနေသာ သတ်မှတ်ချက်များအား အရပ်သားအာဏာအြဖစ် 

အြပည့အ်ဝေြပာငး်လဲရန ် NLD အေနြဖင့ ် အ�ိှနရ်လာသည့အ်ေပါ် 

 
3 ဥပမာ Maung Aung Myoe, 2014 ကုိ��ပါ။ 
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တပ်မေတာ်မှ စုိးရိမ်လာခဲသ့ည့ ် အဖဲွ�အစညး်ဆိငုရ်ာ အကျပ်အတညး် 

များ၏ရလဒအ်ြဖစ် �� ြမငက်ာ ၎ငး်တုိသ့ည ် အေြခအေနကုိ 

အဆက်မြပတ် ေစာင့�်ကည်ခ့ဲ�့ပီး တပ်မေတာ်အား တြခားနညး်လမ်း 

အသစ်တစ်ရပ်ြဖင့ ် ပုံေဖာ်ရန ် �ကိုးပမ်းခဲ�့ကြပနပ်ါသည။်_
4 ထိကဲုသ့ို ့ 

တုိးတက်ေြပာငး်လဲ လာမ�သည ်တပ်မေတာ်၏ အဓိကအဖဲွ�ဝငမ်ျားအား 

၎ငး်တုိအ့တိတ်တွင ် ကျူးလွနခ်ဲသ့ည့ ် များစွာေသာ ရာဇဝတ်မ�များ 

အတွက် အြပစ်ေပးခံရ�ိငုေ်စရန ်လမ်းေ�ကာငး်ပွင့သ်ာွးေစ�ိငုပ်ါသည။် 

က��်ပ်ုတုိ ့ အထက်တွင ်ေဆးွေ�းွခဲေ့သာ ��ေထာင့မ်ျားသည ်ြပညပ် 

သိုမ့ဟုတ် တုိငး်တစ်ပါးသေုတသနများမှ လာြခငး်ြဖစ်�ပီး ထိသုို ့ ြဖစ်ရ 

ြခငး်မှာ ြပညတွ်ငး်တွင ် အေြခစုိက်ေသာ ပညာ�ှငအ်များစုအေနြဖင့ ်

တပ်မေတာ်အေပါ်တွင ် ပွင့လ်ငး်စွာ သေုတသနြပုလုပ်ရန ် အခွင့ ်

အလမ်းများ လွနစွ်ာ �ှားပါးခဲေ့သာေ�ကာင်ြ့ဖစ်ကာ တပ်မေတာ်၏ 

ထနိး်ချုပ်မ� ‘ေလျာန့ညး်’ သာွးရမည့ ် ဆယ်�စ်ှတာကာလသညလ်�ငပ်င ်

၂၀၁၀ ြပည့�်စ်ှများေ�ာှငး်ပုိငး် NLD �ငှ့ ် ၎ငး်တုိေ့ခါငး်ေဆာင ်

ေဒါ်ေအာငဆ်နး်စု�ကညတုိ်၏့ အရပ်သားအစုိးရကုိ ေရာ၊ တပ်မေတာ် 

ကုိပါ ေဝဖနသ်ည့ ် မီဒယီာများ၊ သတငး်ေထာက်များ�ငှ် ့ တြခား 

မညသ်ူကုိ့မဆိ ု ထနိး်ချုပ်လိုေသာ ရညရွ်ယ်ချက်ြဖင့ ် အစားထိးုခံခဲရ့ 

ပါသည။် ေခတ်ေနာက်ကျေန�ပီး ဘက်လိုက်မ�များ မ�ကာခဏပါဝင ်

ေနေသာ ြမနမ်ာစစ်တပ်အေပါ် ��ြမငမ်�များ�ငှ့ ် အဖဲွ�အစညး်အတွငး် 

ထသဲို ့ လက်လှမ်းမီြခငး်မ�ိှမ� အပါအဝင ် တပ်မေတာ်ကုိယ်တုိငမှ် 

၎ငး်တုိ ့ သည ် ကုိလိုနေီခတ်မတုိငမီ် ဘရုငစ်နစ်�ငှ့ ်

စစ်ဘက်ဆိငုရ်ာ�ုိးရာဓေလ ့ များကုိ ကျင့သ်ံးု ေသာ အဖဲွ�အစညး် 

 
4 ဥပမာ Thant Myint-U, 2021 ကုိ ��ပါ။ 
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တစ်ရပ်အြဖစ် လက်ေတွ�မကျစွာ ပုံဖမ်းတငြ်ပရန ် အဆက်မြပတ် 

�ကိုးစားမ�တုိေ့�ကာင့ ် ြမနမ်ာတပ်မေတာ် သည ် ြပညတွ်ငး်�ငှ့ ် ြပညပ်�ိှ 

ပညာ�ှငမ်ျားအတွက်သာမက သာမန ် လူထထုတွဲငပ်ါ ဆိးုဝါးစွာ 

နားလညမ်�လွဲခံေနရေသာ အဖဲွ�အစညး် တစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည။် 

တပ်မေတာ်သည ် အများအားြဖင့ ် ၎ငး်ပငကုိ်ယ် အငအ်ားထက် 

သာလွနသ်ည ်သိုမ့ဟုတ် ေလျာန့ညး်သညဟ် ုပုံေဖာ်ခံ ရေလ ့�ိှပါသည။် 

ထိကဲုသ့ို ့ မှားယွငး်ေသာယူဆချက်များသည ် ယေန ့ ြဖစ်ပျက်ေနေသာ 

ြမနမ်ာ�ိငုင်အံတွငး် စစ်အုပ်ချုပ်မ�ကုိ အဆံးုသတ်ရန ်ကျ�� ံးမ�များစွာကုိ 

ဦးတညလ်ာေစခဲသ့လို �ိငုင်တံကာအသိငုး်အဝုိငး် အေနြဖင့ ်

ြမနမ်ာစစ်တပ်အား ၎ငး်တုိ၏့နညး်စနစ်များကုိ ေြပာငး်လဲဖုိ ့ 

တွနး်အားေပးရာတွင ် မေအာငြ်မငမ်�များကုိလညး် ဦးတညလ်ာေစခဲပ့ါ 

သည။် 

လ�မ်းမုိးမ��ကီးမားေသာ်လညး် ေခတ်ေနာက်ကျေနသည့ ် ြမနမ်ာ 

တပ်မေတာ် အေပါ် သ�ုပ်ေဖာ်ယူဆချက်များကုိ ေကျာ်လ�ားရန ်

ကျန�ိှ်ေနေသးသည့ ်အတားအဆးီတစ်ရပ်မှာ တပ်မေတာ်အေ�ကာငး်  

အေြခခံသေုတသနတစ်ရပ်  ေဆာငရွ်က်�ိငုေ်ရး ြဖစ်ပါသည။် 

လက်�ိှေဆာငရွ်က်ထား�ပီးေသာ သေုတသနများသည ် ထပ်ိပုိငး် 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျားကုိသာ ဗဟိုြပုထားြခငး်ြဖစ်�ပီး၊ ထပ်ိပုိငး်စစ်တပ် 

အရာ�ိှများ၏ ��ြမငမ်�များ�ငှ် ့ ြပနလ်ညေ်ြပာဆိမု�များ ေပါ်တွင ်

အေလး ေပးထားကာ ထိသုေုတသနများသည ် တစ်ခါတစ်ရံ တွင ်

၎ငး်အရာ�ိှများ မိမိတုိ၏့တပ်မှ ထက်ွခွာလာ�ပီးေနာက်ပုိငး်မှ 

ထတ်ုေဖာ်ေြပာဆိခုဲမ့�များမှတစ်ဆင့ ် ေလလ့ာထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် 

၎ငး်ပုဂ�ိုလ်များသည ်ေနစ့ဉ် ၎ငး်တုိ၏့အရာ�ိှများ၏ အနးီကပ်ထနိး်ချုပ် 



  Michael W. Charney | 118 

မ��ငှ့ ် ေစာင့�်ကည့မ်�ကုိခံေနရေသာ သာမနစ်စ်သားများ၏ လူမ� ေရး 

အေြခအေန�ငှ့ ်မတူညေီသာ လူမ�ေရးအေြခအေနတစ်ရပ်ကုိ ကုိယ်စား 

ြပုပါသည။် ၎ငး်စစ်သားများ၏ သာမနလ်ူထမှု လံုးဝခွဲြခားထားခံရ 

ြခငး်သည ် သာမနလ်ူထခုံစားရသည့ ် အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ ်

၎ငး်စစ်သားများ ခံစားရသည့ ် သိုမ့ဟုတ် ေဆာငရွ်က်သည့ ် အရာများ 

အ�ကား မညကဲ်သ့ိုေ့သာ ��ငိး်ယှဉ်မ�မျိုးမှ ေဆာငရွ်က်�ိငုမ်ည ်

မဟုတ်ေ�ကာငး် ေဖာ်ြပေနပါသည။် ဤအထးူထတ်ုစာေစာင၏် 

ထးူြခားေသာ အခွင့အ်ေရးများထမှဲ တစ်ခုမှာ စစ်တပ်မှစွန ့ခွ်ာလာ ေသာ 

စစ်သညမ်ျား�ငှ့ ် ေမးြမနး်ခနး်များမှတစ်ဆင့ ် တချို�စစ်သားများ 

အေနြဖင့ ် မိမိတုိ၏့ ရာထးူတာဝနကုိ် မညကဲ်သ့ို�့� ြမငသ်ည�်ငှ့ ် ြမနမ်ာ ့

လူအဖဲွ�အစညး်အတွငး်�ငှ့ ် တုိငး်ြပညအ်ုပ်ချုပ်ေရးအတွငး်�ိှ စစ်တပ်၏ 

အခနး်က�အေပါ် မညသ်ိုမ့ညပုံ်ေတွးေခါ် �ကသည့အ်ေ�ကာငး် 

အသအိြမငတ်ချို�ကုိ က��်ပ်ုတုိထ့ ံ ေဝမ��ိငုြ်ခငး်ြဖစ်ပါသည။် ၎ငး်အသ ိ

အြမငမ်ျားသည ် တာဝနဆ်က်မထမ်းေဆာငေ်တာရ့န ် ေရွးချယ်ခဲသ့ည့ ်

တပ်မေတာ်အတွငး်�ိှ လူဦးေရအနညး်ငယ်ကုိသာ ကုိယ်စားြပု ေသာ 

ေ�ကာင့ ်ပုိမုိ�ကီးမားေသာ အေြခအေနတစ်ရပ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်သာ 

ြဖစ်ပါသည။် မညသ်ိုပ့ငဆ်ိေုစကာမူ ဤသို ့ ေဆာငရွ်က်�ိငုြ်ခငး် 

သညပ်ငလ်�င ် စတငမ်�တစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည။် ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထား 

ေသာ အတုိချုပ် သံးုသပ်ချက်ထတွဲင ် စာေရးသသူည ် လက်�ိှ 

ြမနမ်ာ�ိငုင်အံတွငး်�ိှ တပ်မေတာ်၏ အခနး်က�အား ပုိမုိကျယ်ြပန ့ ်

ေသာ အေြခအေနတစ်ရပ်ထတွဲင ် ထည့သ်ငွး်ရန ် �ကိုးစားသည့ ်

အေနြဖင့ ်တပ်မေတာ်သမုိငး်ေ�ကာငး်၏ အ ေရးပါေသာ က�တချို�ကုိ 

ေဆးွေ�းွထားပါသည။် 
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တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်ြမန်မာ�ိငုင်အံေပါ် ထန်ိးချုပ်မ�ကိ ုမညက်ဲသ့ို ့ 

ရယ�ူိငုခ့ဲ်သနညး် 
 
သမုိငး်တွင ် ေကျာ်�ကားခဲေ့သာ ေအာင�်ိငုသ် ူ ဗမာ�ှငဘ်ရုငမ်ျား၏ 

�ုပ်ထမုျားပတ်ပတ်လညတွ်င ် ကျငး်ပေလ�ိှ့ေသာ စစ်ေရးြပ 

အခနး်အနားများကဲသ့ို ့ တပ်မေတာ်၏ သ�ုပ်ြပပဲွများ�ငှ့ ်တပ်မေတာ်၏ 

ကုိယ်ပုိငတ်ရားဝငသ်မုိငး်ေ�ကာငး်တုိအ့ား ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်

ချီးေြမ�ာက် ေ�ကာ်ြငာမ�သည ် ြမနမ်ာတစ်�ိငုင်လံံုးအား ၎ငး်တုိသ့ည ်

ကုိလိုနေီခတ်မတုိငမီ်က စစ်တပ်များ�ငှ့ ် အုပ်ချုပ်သမူျား၏ 

အေမွဆက်ခံသမူျိုးဆက်များအြဖစ် ယုံ�ကညေ်စခဲပ့ါသည။် သိုေ့သာ် 

ြမနမ်ာတပ်မေတာ်သည ် ကုိလိုနေီခတ်မတုိငမီ်က ထိစုစ်တပ်များ�ငှ့ ်

လံုးလံုးလျားလျားမှ သက်ဆိငုမ်�မ�ိှပါ။ ၁၉၆၂ ခု�စ်ှ ကတညး်က 

ဖဲွ�စညး်ပုံအေြခခံဥပေဒအရ အရပ်သားအာဏာ�ငှ့�် �ငိး်စာလ�င ်

တပ်မေတာ်၏အခနး်က��ငှ့ ် ဥပေဒများမှ  ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ 

ြပုထားေပးခဲေ့သာ ၎ငး်တုိ၏့ ကာကွယ်ေရးတာဝနဆ်ိငုရ်ာ သာလွန ်

ပုိကဲမ�များသည ်�ဗိတိသ�အုပ်ချုပ်မ�ေအာက်တွင ်ဖဲွ�စညး်ခဲေ့သာ ကုိလိုန ီ

စစ်တပ်ကုိ နမူနာယူ ဖဲွ�စညး်ထားြခငး်သာ ြဖစ်ပါသည။် တုိငး်ရငး်သား 

လူနညး်စုများ (‘စစ်တပ်လူမျိုးစုများ’၊ ‘martial races’) ကုိ အခွင့အ် ေရး 

ပုိေပးရန ်�ဗိတိသ�တုိသ့ည ်၁၉၂၈ တွင ်ဗမာလူမျိုးများအား စစ်တပ်ထ ဲ

တွင ် တာဝနထ်မ်း ေဆာငြ်ခငး်မှ တားြမစ်ရနဆ်ံးုြဖတ်ခဲြ့ခငး်သည ်

လွတ်လပ်ေရးရ�ပီးေခတ်�ိှ စစ်တပ်သည ် ဘက်လိုက်မ�များ�ငှ့ ်

ြပည့�်က်ှ ေနခဲသ့ညဟ်ု ဆိ�ုိငုပ်ါသည။် ၎ငး်အား တုန ့ြ်ပနသ်ည့အ်ေနြဖင့ ်

၁၉၃၀ ြပည့�်စ်ှများတွင ် ဗမာအမျိုးသားေရးပါတီများသည ်
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၎ငး်တုိကုိ့ယ်ပုိင ် စင�်ပိုငတ်ပ်များ (စစ်တပ်များ) တညေ်ထာငခ်ဲ့ 

�ကေသာ်လညး် ၎ငး်တုိတွ့င ်လက်နက်များ တပ်ဆငထ်ားြခငး် မ�ိှခဲပ့ါ။_
5 

ဂျပနတုိ်၏့ ေလက့ျင့သ်င�်ကားမ�ေအာက်တွင ် လွတ်လပ်ေရး 

ေခါငး်ေဆာင ် ကုိေအာငဆ်နး်သည ် ဗမာလွတ်လပ်ေရး 

တပ်မေတာ်သစ်၏ အ ချက် အချာအေနြဖင့ ် သခငတ်ချို� ြဖစ်သည့ ်

ရဲေဘာ်သံးုကျိပ်ကုိ စုစညး်ခဲက့ာ ၎ငး်စစ်တပ်သည ် ၁၉၄၂ 

ခု�စ်ှဂျပနမ်ျားမှ �ဗိတိသ�တုိအ့ား တုိက်ထတ်ုခဲ ့ ချိနတွ်င ်

အငအ်ား�ကီးမားလာခဲ�့ပီး ဂျပနတုိ်အ့ေနြဖင့ ်စုိးရိမ်ပူပနလ်ာ သညအ်ထ ိ

အငအ်ား အဆမတန�်ကီးမားလာခဲပ့ါသည။် ထိုေ့�ကာင့ ် ဂျပနတုိ်သ့ည ်

ထိတုပ်အားဖျက်သမ်ိး�ပီး ပုိမုိေသးငယ်ေသာစစ်တပ်ြဖစ်သည့ ်

ဗမာြပညက်ာကွယ်ေရးတပ်မေတာ် (Burma Defense Army – BDA) ကုိ 

ြပနလ်ည ် ဖဲွ�စညး်ေပးခဲ့ပါသည။် ဂျပနမ်ျားအေနြဖင့ ် BDA အား 

၎ငး်တုိအ့ကျိုးစီးပွားအတွက် အသံးုချရန ် �ကိုးပမ်းခဲသ့ည့အ်ခါတွင ်

BDA_မှ ြပနလ်ညပု်နက်နခ်ဲ�့ပီး ကျူးေကျာ်ဝငေ်ရာက်ေနသည့ ်

မဟာမိတ်များ�ငှ့ ် ပူးေပါငး်ခဲပ့ါသည။် သမုိငး်ပညာ�ှင ်

ေဒါ်သရဖီသနး်၏ ေလလ့ာေတွ� �ိှချက်အရ ၎ငး်တပ်မေတာ်သည ်

လွနစွ်ာ ေရပနး်စားလူ�ကိုက်များခဲ�့ပီး ၎ငး်တုိ၏့ ရာထးူအဆင့မ်ျား 

ထတွဲင ်အမျိုးသမီးများပါ ပါဝငခ်ဲပ့ါသည။်_
6 

ဗုိလ်ချုပ်ေအာငဆ်နး်၏ လုပ်�ကံခံရမ�၊ ၁၉၄၈ ခု�စ်ှတွင ်

လွတ်လပ်ေရးရခဲမ့��ငှ့ ် သပ်ိမ�ကာမီအချိနတွ်င ် ြပညတွ်ငး်စစ် 

ေပါ်ေပါက်လာမ�တုိသ့ည ် မျက်ေမှာက်ေခတ်ြမနမ်ာတပ်မေတာ်အတွက် 

 
5 ဤတုိးတက်မ�အား Callahan (2003) မှစူးစမ်းေလလ့ာမ�ြပုခဲပ့ါသည။် 
6 Tharaphi Than, 2021a. 
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ပုံစံခွက်တစ်ခုကုိ ချမှတ်ေပးခဲပ့ါသည။် တပ်မေတာ်၏ ေခါငး်ေဆာင ်

ရာထးူအား ကရငလ်ူမျိုး အ�ကီးတနး်အရာ�ိှတစ်ဦးြဖစ်သ ူစမစ်သဒ်နွး် 

ကုိ ေပးအပ်ထားခဲ�့ပီး ၁၉၄၉ ခု�စ်ှ လက်နက်ကုိငေ်တာ်လှနမ်�များ 

ေပါ်ေပါက်လာသည့အ်ချိနတွ်င ် စမစ်သဒ်နွး်၏ ကရငလ်ူမျိုး 

ြဖစ်ေနမ�သည ် �ိငုင်ေံရးြပဿနာတစ်ရပ်ြဖစ်လာခဲက့ာ ၎ငး်တာဝနမှ် 

ရပ်စဲခံလိုက်ရချိနတွ်င ် တပ်မေတာ်၏ အ�ကီးအကဲအြဖစ် 

ဗုိလ်ချုပ်�ကီးေနဝငး်မှ ေနရာယူခဲပ့ါသည။်_
7 ထိုေ့နာက် 

ဗုိလ်ချုပ်�ကီးေနဝငး်သည ် တပ်မေတာ်ကုိ ဆယ်စု�စ်ှချီ စုိးမုိးချုပ်ကုိင ်

သာွး�ကမည့ ် ၎ငး်�ငှ့န်းီစပ်ေသာ အရာ�ိှတချို�ကုိ စုစညး်ခဲပ့ါသည။် 

ထိအုရာ�ိှများအား မိသားစုအချိတ်အဆက်များ�ငှ့ ် တုိငး်ြပညအ်တွငး် 

တွင ် သနမ်ာ�ပီး အာဏာ�ှငဆ်နေ်သာ အစုိးရပုံစံတစ်ရပ်ကုိ လိုလားခဲ့ 

သည့ ် အတတ်ပညာ�ှင ် ကွနယ်က်များမှတစ်ဆင့ ် ချိတ်ဆက် တာဝန ်

ေပးခဲြ့ခငး်ြဖစ်�ပီး ၎ငး်တုိသ့ည ် လွတ်လပ်ေသာ သတငး်မီဒယီာများ�ငှ့ ်

အတတ်ပညာ�ှငမ်ျား အေပါ် �ိငုင်ေံရး�ငှ့ ် မီဒယီာမှတစ်ဆင့ ် ဆန ့က်ျင ်

တုိက်ခိုက်ခဲ�့ကေ�ကာငး် သမုိငး်ပညာ�ှငတ်စ်ဦးြဖစ်သ ူ ေမာငဘ်ိဘုိုမှ 

ေဖာ်ြပခဲပ့ါသည။်_
8 တစ်ချိနတ်ညး်မှာပင ် တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်

တချို�ေသာ ရငး်ြမစ်များကုိ ထနိး်ချုပ်မ�ရယူကာ ဘဏ� ာေရးဆိငုရ်ာ 

ကုိယ်ပုိငအ်ုပ်ချုပ်မ�တစ်ရပ်ကုိ ဖနတီ်းေနခဲ�့ပီး တစ်ဖက်မှာလညး် 

တုိငး်ြပည၏် ေရွးေကာက်ခံ အရပ်သားအစုိးရကုိ �ခိမ်းေြခာက်�ိငုသ်ည့ ်

ကုိယ်ပုိငအ်ုပ်ချုပ်ခွင့�ိှ်ေသာ ခိုငမ်ာေတာင့တ်ငး်သည့ ် အဆင့ဆ်င့ ်

ဦးစီးကွပ်ကဲမ�တစ်ရပ်ကုိလညး် တညေ်ဆာက်ေနခဲ့ပါသည။်_
9 

 
7 Topich & Leitich, 2013, စာမျက်�ာှ ၇၉။ 
8 Maung Bo Bo, 2019. 
9 Callahan, 2003. 
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ဗုိလ်ချုပ်�ကီးေနဝငး်ချနရ်စ်ခဲေ့သာ အေမွအ�စ်ှသည ် ရာစု�စ်ှ 

တစ်ဝက် �ကာ တုိငး်ြပညအ်ေပါ် သသိာထင�ှ်ားေသာ 

စစ်တပ်၏ချုပ်ကုိငမ်�ကုိ စတငခ်ဲြ့ခငး်ပငြ်ဖစ်ပါသည။် ြပညတွ်ငး်စစ်�ငှ့ ်

ေရွးေကာက်ပဲွ အ�ကပ် အတညး်အေြခအေနများေ�ကာင့ ်

ဗုိလ်ချုပ်�ကီးေနဝငး်သည ် ဝန�်ကီးချုပ် ဦး�ထုမှံ ပထမဆံးုအ�ကိမ် 

အာဏာရယူခဲ�့ပီး အမ်ိေစာင့အ်စုိးရတစ်ရပ် ကုိ ဖဲွ�စညး်အုပ်ချုပ်ခဲက့ာ 

၎ငး်အစုိးရသည ် ြမနမ်ာ�ိငုင်ကုိံ ၁၉၅၈ ခု�စ်ှမှ ၁၉၆၀ ြပည့�်စ်ှအထ ိ

အုပ်ချုပ်ခဲပ့ါသည။် ထိကုာလအတွငး်တွင ် တပ်မေတာ်၏ 

စွမ်းေဆာငရ်ညအ်ား မိတ်ဆက်ရနဟ်ုဆိကုာ ဌာနဆိငုရ်ာများအားလံုး၌ 

ဝန�်ကီးများ�ငှ့ ်အ�ပိုင ်စစ်ဖက်အရာ�ိှများကုိ ခန ့အ်ပ်ထား�ိှခဲပ့ါသည်။ 

သိုေ့သာ် �ိငုင်ေံရးအ�ကပ်အတညး်များ ေလျာန့ညး်သာွး�ပီး စီးပွား ေရး 

ြပနလ်ညဦ်းေမာလ့ာေသာေ�ကာင့ ် ေရွးေကာက်ပဲွများ ြပနလ်ည ်

ကျငး်ပခဲက့ာ ဦး�၏ု တစ်ေကျာြ့ပန ် အ�ိငုရ်�ိှမ�ကုိ 

ဦးတညေ်စခဲ့ပါသည။် သိုေ့သာ် ၎ငး်အ�ိငုရ်�ိှခဲမ့�သည ်

�ကာ�ကာမခံလိုက်ပါ။ ၁၉၆၂ ခု�စ်ှတွင ် ဦးေနဝငး်�ငှ့ ် တပ်မေတာ်မှ 

အြပညအ်ဝ ထနိး်ချုပ်မ�ရယူခဲက့ာ ထိအုချိနက် သင့ြ်မတ်စွာ ေရွးေကာက် 

ခံ�ပီး ရာထးူရယူထားခဲေ့သာ အရပ်သားေခါငး်ေဆာငမ်ျားကုိ ဖမ်းဆးီ 

ခဲပ့ါသည။် ဦးေနဝငး်သည ် ေတာ်လှနေ်ရးအစုိးရတစ်ရပ် ေ�ကညာခဲ�့ပီး 

အထးူပါတီတစ်ရပ်ထေူထာငက်ာ လူထလုွတ်လပ်ခွင့ကုိ် တားြမစ်ခဲ�့ပီး 

‘ဗမာ ့ ဆိ�ှုယ်လစ်လမ်းစဉ်’ အမညြ်ဖင့ ် �ိငုင်၏ံစီးပွားေရးကုိ 

လက်ဝဲဖက် သို ့ ယူေဆာငသ်ာွးခဲပ့ါသည။် ဆက်လက်၍ ဖဲွ�စညး်ပုံ 

အေြခခံဥပေဒသစ် တစ်ရပ်ကုိ ေရးဆွ�ဲပီး တပ်မေတာ်မှထက်ွခွာကာ 

ြမနမ်ာဆ့ိ�ှုယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ (မဆလ) အမည�ိှ် ပါတီကုိ 
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၎ငး်ဦးေဆာငထ်ေူထာင၍် တစ်ပါတီစနစ်ြဖင့ ်အရပ်သားအစုိးရသစ်ကုိ 

ဖနတီ်းခဲ�့ပီး တပ်မေတာ် အတွငး်�ိှ အ ေရးပါေသာေနရာများတွင ်

၎ငး်အားထားရေသာ အရာ�ိှ အချို�ကုိ တာဝနေ်ပးအပ်ခဲပ့ါသည။်165

10 

စီးပွားေရးခ�တ်ြခံုကျခဲ�့ပီး ၁၉၈၈ တွင ်ဆ��ြပမ�များ ေပါ်ထက်ွလာခဲက့ာ 

ဦး�အုပါအဝင ် ေဒါ်ေအာငဆ်နး်စု�ကည�်ငှ့ ် တြခားသမူျားသည ်

�ိငုင်ေံရးေ�ှ �မျက်�ာှစာ သို ့ ြပနလ်ညေ်ရာက်�ိှလာခဲ�့ပီး ဦးေနဝငး် 

�တ်ုထက်ွခဲ့ကာ အစုိးရ �ပိုလဲမ� ြဖစ်ပွားခဲပ့ါသည။် ဦးေနဝငး်�ငှ့ ်

၎ငး်မိသားစုဝငမ်ျားသည ် �ိငုင်အံား ေနာက်ကွယ်မှ 

ဆက်လက်ထနိး်ချုပ်လညပ်တ်ေနခဲ့သညဟ်ု ေကာလဟာလများ 

�ကားရေသာ်လညး် ဆယ်စု�စ်ှတစ်စုအ�ကာတွင ် ၎ငး်တုိသ့ည ် ေဘးသို ့ 

တွနး်ပုိခ့ံလိုက်ရပါသည။်_
11 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးြပနလ်ညတ်ညေ်ဆာက်ရန�်ငှ့ ် �ိငုင်ေံတာ်၏ 

အနာဂတ်အစုိးရကုိ အဆံးုအြဖတ်ေပး�ိငုမ်ည့ ် ေရွးေကာက်ပဲွ 

ကျငး်ပ�ိငု ် ေရးအတွက် ြပငဆ်ငရ်နဟ်ူေသာ အေ�ကာငး်ြပချက်ြဖင့ ်

၁၉၈၈ ခု�စ်ှ စက်တငဘ်ာလတွင ် တပ်မေတာ်မှ 

�ကားဝငစွ်က်ဖက်ခဲပ့ါသည။် ယခငအ်စုိးရအား ဆန ့က်ျငခဲ်သ့ည့ ်

ဆ��ြပသမူျားမှ NLD_ကဲသ့ို ့ �ိငုင်ေံရးပါတီအသစ်များ ဖဲွ�စညး်ေန 

ခဲခ့ျိနတွ်င ် တပ်မေတာ်မှ �ိငုင်ေံတာ် �ငမ်ိဝပ်ပိြပားမ� 

တညေ်ဆာက်ေရးေကာငစီ်များ (နဝတ) ဟု အမည�ိှ် သည့ ်

စစ်ခံုအဖဲွ�များကုိ အုပ်ချုပ်ေရးအဆင့ဆ်င့တွ်င ် ဖဲွ�စညး်ထား�ိှခဲ�့ပီး 

၎ငး်တုိအ့ားလံုးကုိ အုပ်ချုပ်ရန ် ဗဟိုနဝတအဖဲွ�ကုိ ဖဲွ�စညး်ခဲ့ပါသည။် 

 
10 Topich & Leitch, 2013, စာမျက်�ာှ ၈၆။ 
11 Charney, 2009. 
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တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ် ေ�ှ �ေဆာငပ်ါတီတစ်ခုကုိလညး် ဖဲွ�စညး်ခဲ�့ပီး 

များမ�ကာမီအချိနအ်တွငး် �ပိုငဖ်က်များကုိ စတငဖ်မ်းဆးီမ�များ ြပုလုပ် 

လာခဲပ့ါသည။် မညသ်ိုပ့ငဆ်ိေုစကာမူ �စ်ှ�စ်ှ�ကာေသာအခါ NLD_မှ 

ေရွးေကာက်ပဲွတွင ် အြပတ်အသတ် အ�ိငုရ်�ိှခဲပ့ါသည။် တပ်မေတာ်မှ 

လ�ငြ်မနစွ်ာပင ် ထိရုလဒကုိ် ပယ်ဖျက်ခဲ�့ပီး ဆ��ြပသမူျားကုိ ပစ်ခတ်ခဲ့ 

ကာ �ိငုင်တံစ်�ိငုင်လံံုးအား ကစဥ့်ကလျားအေြခအေနသို ့ တွနး်ပုိခဲ့�့ပီး 

ထိအုချိနက်ြဖစ်ပွားေနခဲေ့သာ ြပညတွ်ငး်စစ်မီးကုိ ေလာငစ်ာြဖည့ေ်ပးခဲ ့

ပါသည။် ၁၉၉၇ တွင ်ပုိမုိေပျာေ့ြပာငး်ေသာ အမညြ်ဖစ်သည့ ်�ိငုင်ေံတာ် 

ေအးချမ်းသာယာေရး�ငှ့ ် ဖံွ� �ဖိုးေရးေကာငစီ်ဟူေသာ အမညကုိ် 

မယူခငအ်ထ ိ တပ်မေတာ်သည ် �ိငုင်ေံတာ်အား နဝတအမညေ်အာက် 

တွင ်ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည။် 

၁၉၈၈ ခု�စ်ှမှစတင�်ပီး တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်ထပ်ိပုိငး်စစ်ဗုိလ်ချုပ် 

များ�ငှ့ ် ၎ငး်တုိ၏့ တပ်မိသားစုဝငမ်ျားစွာကုိ ချမ်းသာေစ�ိငုမ်ည့ ်

စညး်မျဥ်းသတ်မှတ်ချက်များြဖင့ ် တုိငး်ြပည ် စီးပွားေရး၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်ကုိ ြပညပ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များထသံို ့ ဖွင့ေ်ပးခဲပ့ါသည။် 

သိုေ့သာ် ၁၉၉၀ ြပည့�်စ်ှမှစတင�်ပီး �ိငုင်တံကာမှ ပိတ်ဆိုမ့�များေ�ကာင့ ်

တုိငး်ြပည၏် စီးပွား ေရးပုံရိပ်ကုိ ထခိိုက်ေစခဲက့ာ စစ်ဗုိလ်ချုပ်များ 

အေနြဖင့လ်ညး် ြပဿနာအသစ်များြဖစ်သည့ ် ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေန 

ဆြဲဖစ်ေသာ ြပညတွ်ငး်စစ်ကုိ အ�ိငုရ်ရန ် နညး်လမ်း�ှာေဖွဖုိ ့ 

လိုအပ်လာြခငး်၊ အနာဂတ်တွင ်စစ်တပ်မဟုတ် ေသာ အစုိးရတစ်ရပ်မှ 

၎ငး်တုိက့ျူးလွနထ်ားေသာ ရက်စက် �ကမ်း�ကုတ်မ�များအတွက် 

ြပစ်ဒဏခ်ံေပး�ိငုြ်ခငး်မ�ိှမ� ေသချာေစရန�်ငှ့ ် ၎ငး်တုိ၏့ 

�ကယ်ဝမ�များအား စိစစ်ခံရြခငး်များမှ အြပည်အ့ဝ ကာကွယ်ရနတုိ်ကုိ့ 
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ကုိငတွ်ယ်ေဆာငရွ်က်ဖုိ ့ နညး်လမ်း�ှာေဖွရန ် လိုအပ်လာခဲပ့ါသည။် 

တုိငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိငမ်ျား�ငှ့ ် ေဆးွေ�းွ ည��ိ�ငိး်မ�များသည ်

ြပညတွ်ငး်စစ်ကုိ ေယဘယုျအားြဖင့ ် အဆံးုသတ်ေပး ခဲပ့ါသည။်_
12 

ဖဲွ�စညး်ပုံအေြခခံဥပေဒ ေရးဆွသဲည့ ် လုပ်ငနး်စဉ်တစ်ခုမှ တပ်မေတာ် 

အေနြဖင့ ် အတိတ်ကကျူးလွနခ်ဲ့သည့ ် ရာဇဝတ်မ�များ အတွက် 

တရားစဲွဆိမု�ခံရြခငး်မှ ကငး်လွတ်ေစရန ် ေသချာေစသည့ ်

ဖဲွ�စညး်ပုံအေြခခံဥပေဒသစ်တစ်ရပ် ဖနတီ်း ေပးခဲပ့ါသည။် တပ်မေတာ် 

အတွက် ဗီတုိအာဏာသံးုခွင့�်ငှ့ ် တချို�ေသာ အာဏာများကုိ 

တပ်မ ေတာ်မှ ကုိငစဲွ်ထား�ိငုေ်စရန ် ေသချာေစခဲေ့သာ ဖဲွ�စညး်ပုံ 

အေြခခံဥပေဒပါြပဌာနး်ချက်များသည ် အနာဂတ်တွင ် တက်လာမည့ ်

မညသ်ည့အ်စုိးရမဆိ ု ြမနမ်ာ�ိငုင်စီံးပွားေရးထတွဲင�ိှ်ေနေသာ 

တပ်မေတာ်မှ ဦးေဆာငသ်ည့ ် လ�ို� ဝှက်�ကိုးကုိငမ်�များကုိ စိနေ်ခါ်ရန ်

�ကိုးပမ်းပါက ြဖုတ်ချခံမညြ်ဖစ်ေ�ကာငး် ရည�်�နး်ေနခဲပ့ါသည်။ 

စနစ်သစ်အတွငး် ပထမဆံးုဝန�်ကီးချုပ်ြဖစ်သည့ ် စစ်ဗုိလ်ချုပ်ေဟာငး် 

ဦးသနိး်စိန ် ဦးေဆာငသ်ည့ ် အစုိးရသစ်ေအာက်တွငသ်ာမက 

�စ်ှအနညး်ငယ်အ�ကာတွင ် ေဒါ်ေအာငဆ်နး်စု�ကညမှ် တရားဝင ်

မဟုတ်ေသာ ေခါင ်ေဆာငြ်ဖစ်လာခဲသ့ည့အ်ချိနထ်တုိိငေ်အာင ်

အရာအားလံုး အဆငေ်ြပေနသေယာင�ိှ်ခဲ�့ပီး သမူအေနြဖင့ ်

တပ်မေတာ်အား သမူသည ် ၎ငး်တုိအ့တွက် �ခိမ်းေြခာက်မ�တစ်ရပ် 

မဟုတ်ေ�ကာငး် သက်ေသြပရန ်�ကိုးစားခဲပ့ါသည။် 

၂၀၁၅-၂၀၂၀ ကာလတွင ် ေဒါ်ေအာငဆ်နး်စု�ကညဦ်းေဆာငသ်ည့ ်

NLD အစုိးရအေနြဖင့ ် တပ်မေတာ်မှ ၂၀၁၇ ခု�စ်ှ စက်တငဘ်ာလတွင ်

 
12 Ibid. 
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�ုိဟငဂ်ျာလူထအုား တုိက်ခိုက်မ�အေပါ် ၎ငး်တုိ၏့ ရပ်တညခ်ျက်�ငှ့ ်

တြခားေသာ အေ�ကာငး်ရငး်များစွာေ�ကာင့ ် �ိငုင်တံကာမှ 

ေဝဖနမ်�များ�ငှ့ ်�� ံ �ချမ�များခံခဲရ့ပါသည။် သိုေ့သာ် ြပညတွ်ငး်တွင ်သမူ၏ 

ထငေ်ပါ်ေကျာ်�ကားမ�သည ် NLD ပါတီအား ၂၀၂၀ အေထေွထ ွ

ေရွးေကာက်ပဲွတွင ် အြပတ်အသတ် အ�ိငုရ်ေစခဲ�့ပီး ထိရုလဒေ်�ကာင့ ်

ဗုိလ်ချုပ်မ�း�ကီးမငး် ေအာငလ်�ိငအ်ေနြဖင် ့ ဖဲွ�စညး်ပုံအေြခခံဥပေဒပါ 

အကာအကွယ်များ ဖယ်�ှားြခငး်ခံရကာ အတိတ်ကေရာ လက်�ိှတွငပ်ါ 

တာဝနထ်မ်း ေဆာငေ်နသည့ ် ဗုိလ်ချုပ်များအေနြဖင့ ် ေရွးေကာက်ခံ 

အရပ်သားေခါငး်ေဆာငမ်ျား၏ �သဇာအာဏာသမ်ိးယူမ�ဒဏကုိ် 

ခံလာရ�ိငု�်ပီး ေနာက်ဆံးုတွင ် အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ�များ�ငှ် ့

စစ်ရာဇဝတ်မ�များအတွက် တရားစဲွဆိခုံရမညကုိ် စုိးရိမ်လာခဲပ့ါသည။် 

ဗုိလ်ချုပ်မ�း�ကီးမငး်ေအာငလ်�ိငသ်ည ် ေရွးေကာက်ပဲွရလဒမ်ျားအား 

မဟုတ်မှန ်ေ�ကာငး် ခုခံေြပာဆိခုဲေ့သာ်လညး် တပ်မေတာ်�ငှ့ ် NLD 

အ�ကား ည��ိ�ငိး်ေဆးွေ�းွမ� မေအာငြ်မငခ်ဲဘ့ ဲ ၂၀၂၁ ခု�စ်ှ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ် တပ်မေတာ်မှ အာဏာသမ်ိးမ�ကုိ စတငခဲ့်ပါသည။် 

NLD အရပ်သားေခါငး်ေဆာငမ်ျားအား ဖမ်းဆးီခဲက့ာ 

အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ� အပါအဝင ် တြခားေသာအမ�များြဖင့ ်

တရားစဲွဆိခုဲ�့ပီး အနာဂတ်တွင ် ‘ေရွးေကာက်ပဲွ’ အသစ် ြပနလ်ည ်

ကျငး်ပေပးမညြ်ဖစ်ေ�ကာငး် ကတိြပုခဲပ့ါသည။် လူထ၏ု 

မေကျနပ်မ�အား အာဏာဖီဆနေ်ရး လ�ပ်�ှားမ�ြဖင့ ် ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်

ရငဆ်ိငုလ်ာရေသာအခါ တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ် အစုလိုက်အြပံုလိုက် 

အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ကျင့သ်ံးုခဲေ့သာေ�ကာင့ ်�ိငုင်အံတွငး်ြဖစ်ပွားေနေသာ 

ြပညတွ်ငး်စစ်ကုိ ပုိမုိ�ကီးမားလာေစခဲ့ပါသည။် ဤအထးူစာေစာငထ် ဲ
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တွင ် ပါဝငေ်သာ ေမးြမနး်မ�များသည ် ၎ငး်ြပညတွ်ငး်စစ်အတွငး် 

တပ်မေတာ်မှ စွန ့ခ်ွာလာခဲသ့မူျား�ငှ့ ် ေတွ�ဆံေုမးြမနး်ထားချက်များ 

ြဖစ်ပါသည။် 

 
တပ်မေတာ်မှလူအ့ဖဲွ�အစညး်ထတဲငွ�ိှ်ေသာ၎ငး်တို၏့အခန်းက�

ကိသုတမှ်တ�်� ြမငပုံ်168

13 

 
ဗုိလ်ချုပ်�ကီးများသည ် ြပညသ်အူများစုအေနြဖင့ ် မိမိကုိယ်ပုိင ်

ပုဂ�လိက အြမငတွ်င ် လက်မခံသည့တုိ်င ်ေအာင ် ��တ်အားြဖင့ ်

အများအ�ကားတွင ် လက်ခံြပရနတ်ာဝန�ိှ်သည့ ် တုိငး်ြပည၏် 

ဝိေသသလက�ဏာအေပါ် အေြခခံ�ပီး ြပုမူေဆာငရွ်က်ေလ ့

�ိှ�ကပါသည။် ၎ငး်အချက်သည ် စညး်စနစ်တကျ ဖဲွ�စညး်ထားေသာ 

လူေ့ဘာငအ်ဖဲွ�အစညး်တုိငး်တွင ် ြဖစ်ေလ�ိှ့ေသာ အရာတစ်ခု 

ြဖစ်ပါသည။် �သဇာအာဏာ�ိှေသာသမူျား သည ် ကမ�ာ�ကီး�ငှ့ ်

ထိကုမ�ာ�ကီးထတွဲင�ိှ်ေသာ ၎ငး်တုိ၏့ အခနး်က�အား �ကည့�်�ရာတွင ်

တြခားသမူျား�ငှ့ ် မတူညေီသာ သတ်မှတ်ချက်မူ ေဘာငမ်ျားြဖင့ ်

ပုံေဖာ်ေလ�ိှ့�ကပါသည။် အေနာက်တုိငး်ပုံစံအသပိညာများ 

ဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာက်ပုံ၏ အဆိအုရ က��်ပ်ုတုိ ့ြမငေ်တွ�ေနရေသာ 

ကမ�ာ�ကီးတစ်ခုသာလ�င ် စစ်မှနေ်သာ ကမ�ာ�ကီးြဖစ်ကာ 

ကျနသ်ည့တ်ြခားအရာတုိငး်သည ် စိတ်ကူးယဉ်မ�များသာ 

ြဖစ်သညဟ်ုဆိေုသာ်လညး် လူတုိငး်သည ် ကမ�ာ�ကီးအား 

 
13 ဤက�၏ အချို �အစိတ်အပုိငး်များအား ညလီာခံတငြ်ပချက်တစ်ခုတွင ်ပထမဆံးု 

ေဖာ်ြပခဲပ့ါသည ်(Charney, 2021)။ 
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နညး်လမ်း�စ်ှမျိုးြဖင့ ်တစ်�ပိုငန်က်တညး် �ကည့�်�ေလ�ိှ့�ပီး ၎ငး်အချက် 

သည ် က��်ပ်ုတုိ ့ တြခားသမူျား�ငှ့ ် နစိ� ဆက်ဆရံာတွင ် လ�မ်းမုိးမ� 

�ိှပါသည။် 

ပထမဦးစွာ လပုူဂ�ိုလ်များအေနြဖင့ ် သလူိုငါလို 

သာမနန်ညး်လမ်းြဖင့ ် �� ြမငသ်ည့ ် ၎ငး်တုိ၏့ ေနစ့ဉ်ဘဝ၊ ၎ငး်တုိ၏့ 

ဇီဝ ေဗဒဆိငုရ်ာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ၊ ၎ငး်တုိ၏့ �ုပ်ဝတ� ုပုိငး်ဆိငုရ်ာ 

လိုအပ်ချက်များ၊ ၎ငး်တုိ၏့ တစ်ဦးချငး်ဆိငုရ်ာ 

အသက်�ှငရ်ပ်တညမ်�များ�ိှ�ပီး ၎ငး်တုိကုိ့ က��်ပ်ုတုိအ့ေနြဖင့ ်

“သလူိုငါလို_သာမနြ်ဖစ်ေသာြဖစ်တညမ်�ဘဝ” ဟု ေခါ်ဆိ�ုိငု�်ပီး 

တစ်ဖက်တွငမူ် က��်ပ်ုတုိပ့တ်ဝနး်ကျင�ိှ် ကမ�ာ�ကီးအေပါ် ��ြမငပုံ်ကုိ 

ပုံေဖာ်ေပးသည့ ် ပုိမုိ�ကီးမားသည် ့ လူမ� ေရးဇာတ်ေ�ကာငး် တစ်ရပ် 

�ိှပါသည။် ဥပမာ သင့အ်ေနြဖင် ့ဘနေ်ကာက် သိုမ့ဟုတ် ေအာက်စ်ဖုိဒ့မှ် 

လမ်းတစ်လမ်းကုိ�ကည့ပ်ါက အစားအစများေရာငး်ေသာ 

စားေသာက်ဆိငုမ်ျား၊ အဝတ်အထညမ်ျား ေရာငး်ေသာ 

အထညဆ်ိငုမ်ျား၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကေလးများ၊ လူငယ်များ၊ 

လူ�ကီးများ ပါဝငသ်ည့ရ်ာ ချီေသာလူများ အစ�ိှသညတုိ်ကုိ့ 

ြမင�်ိငုပ်ါသည။် က��်ပ်ုတုိရ့�ိှေသာ လုပ်ခလစာများအေ�ကာငး်၊ 

ဆရာဝနမှ် ��န�်ကားထားေသာေဆးများကုိ မညသ်ည့အ်ချိနတွ်င ်

ေသာက်ရမည်အ့ေ�ကာငး်၊ အခနွေ်ဆာငရ်နအ်ေ�ကးကျနေ်နြခငး် 

�ိှမ�ိှအေ�ကာငး်၊ က��်ပ်ုတုိ ့ မညသ်�ူငှ့ခ်ျိနး်ေတွ�သည ် လက်ထပ်မည ်

ဆိသုည့အ်ေ�ကာငး်၊ က��်ပ်ုတုိ ့ မညသ်ည့အ်သက်အရွယ်တွင ်

အနားယူမည့အ်ေ�ကာငး်တုိကုိ့ စဉ်းစား�ကပါသည။် ၎ငး်တုိသ့ည ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ကုိယ်ပုိငက်မ�ာ၊ ကုိယ် ေရးကုိယ်တာက�၊ ရငး်�ှးီေသာ 
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လူသားအချငး်ချငး်အ�ကား အြပနအ်လှနဆ်က်ဆမံ�များြဖစ်�ပီး 

ထိုေ့�ကာင် ့ ၎ငး်တုိသ့ည ် က��်ပ်ုတုိ၏့ “သလူိုငါလိုသာမနြ်ဖစ်ေသာ 

ြဖစ်တညမ်�ဘဝ” ြဖစ်ပါသည။် 

ဒတိုယအေနြဖင့ ် Charles_Taylor_မှ “လူအ့ဖဲွ�အစညး်ထတွဲင ်

�ိှေသာ က��်ပ်ုတုိ၏့အခနး်က�ကုိ သတ်မှတ် ��ြမငပုံ် (social imagi-

nary)” ဟုေခါ်ေသာ အပုိငး်လညး် �ိှပါသည။် ဤအပုိငး်သည ်

ကမ�ာ�ကီး�ငှ့ ် တြခားသမူျားအ�ကား က��်ပ်ုတုိအ့ေနြဖင့ ် မညသ်ိုမ့ညပုံ် 

ဝငဆ်ံမ့��ိှသည်အ့ြမငအ်ေပါ် က��်ပ်ုတုိ၏့ လူေ့ဘာငအ်ဖဲွ�အစညး်�ငှ့ ်

စညး်စနစ်များမှ လ�မ်းမုိးထားသည့ ် ��ြမငခ်ျက် ြဖစ်ပါသည_်-_ 

“လူများအေနြဖင့မိ်မိတုိ၏့ လူမ�ေရးဆိငုရ်ာြဖစ်တညမ်�အေပါ် 

စိတ်ကူးပုံေဖာ်သည့န်ညး်လမ်းများ၊ ၎ငး်တုိအ့ေနြဖင် ့ တြခားသမူျား 

အ�ကား မညသ်ိုမ့ညပုံ်ဝငဆ်ံမ့��ိှြခငး်၊ ၎ငး်တုိ�့ငှ့ ် ၎ငး်တုိ၏့ 

အေပါငး်အသငး်များအ�ကား မညသ်ိုမ့ညပုံ်ြဖစ်ပျက်ေနြခငး်၊ ပုံမှန ်

အားြဖင့ ် ြဖည့ဆ်ညး်မ�ခံရေသာ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များ�ငှ့ ်

၎ငး်ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များကုိအေြခခံသည့ ် ပုိမုိေလးနက်မ��ိှေသာ 

စံသတ်မှတ်ချက်များ�ငှ့ ် ပုံေဖာ်မ�များ။”_
14 ဤအပုိငး်သည ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ကုိယ်ပုိငြ်ဖစ်တညမ်�ဘဝအပုိငး်�ငှ့ ် တနး်တူညမီ� 

အေရးပါ�ပီး က��်ပ်ုတုိသ့ည ် သလူိုငါလိုသာမနြ်ဖစ်ေသာ 

ြဖစ်တညမ်�ဘဝ�ငှ့ ် လူအ့ဖဲွ�အစညး်ထတွဲင�ိှ်ေသာ က��်ပ်ုတုိ၏့ 

အခနး်က�ကုိ သတ်မှတ်��ြမငပုံ် �စ်ှခုစလံုးထတွဲင ်

တစ်�ပိုငန်က်တညး် တည�ိှ်ေန�ကပါသည။် ၎ငး်တုိ�့စ်ှခု၏ 

တစ်ခုအေပါ်တစ်ခု ေရာယှက်ေနမ�ေ�ကာင့ ် က��်ပ်ုတုိေ့နစ့ဉ်ဘဝတွင ်

 
14 Taylor, 2004, စာမျက်�ာှ၂၃။ 
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�ှငသ်နရ်န ် ၎ငး်တုိ�့စ်ှခုအ�ကား အချိနြ်ပည့ည်��ိ �ငိး်ေနဖုိ ့ 

လိုအပ်ေစပါသည။်_
15 လူသားတစ်ေယာက်�ငှ့ ် ဆရာဝနတ်စ်ေယာက်၊ 

လူသားတစ်ေယာက်�ငှ့_်ေကျာငး်သားတစ်ေယာက်၊ 

လူသားတစ်ေယာက်�ငှ့ ် စစ်ဗုိလ်ချုပ်တစ်ေယာက်တုိသ့ည ် လူတစ်ဦး 

တညး်သာလ�ငြ်ဖစ် ေသာ်လညး် ၎ငး်တုိအ့ေနြဖင့ ် မိမိ၏ 

မညသ်ည့ကုိ်ယ်ပုိငလ်က�ဏာ ‘ပုဂ�ိုလ်ေရးအတ� ’ သိုမ့ဟုတ် 

‘လူမ�ေရးအတ� ’ ကုိ အသံးုြပုမညြ်ဖစ်ေ�ကာငး် ဆံးုြဖတ်ရမညြ်ဖစ်ကာ 

ထိဆုံးုြဖတ်ချက်သည ် သတ်မှတ်ထားသည့အ်ချိနက်ာလတွင ်

၎ငး်တုိအ့ေနြဖင့ ် မညသ်ိုမ့ညပုံ်ြပုမူေဆာငရွ်က်မညဆ်ိသုည့အ်ေပါ် 

သက်ေရာက်မ��ိှပါမည။် 

ထိေုရွးချယ်မ�များမှြဖစ်ေပါ်လာသည့ ် ထးူြခားဆနး်သစ်ေသာ 

အြပနအ်လှနဆ်က်ဆမံ�များသည ် ၎ငး်၏ကုိယ်ပုိငယု်တ� ိေဗဒအရ 

လညပ်တ်ေနေသာ ကမ�ာ�ကီး၏ ��ေထာင့တ်စ်ခုအသငွ ်

တြဖညး်ြဖညး်ချငး် ြဖစ်ေပါ်လာေစပါသည။် လူပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးမှ 

ကမ�ာ�ကီးကုိ မညသ်ိုမ့ညပုံ်�� � ြမငြ်ခငး်အား ထိပုုဂ�ိုလ်၏မသစိိတ်မှ 

သနး်�ငှ့ခ်ျီေသာ ေသးငယ်သည့ ် ည��ိ�ငိး်ေဆးွေ�းွမ�များ  

ေဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖင့ ် ပုံေဖာ်ေပးပါသည။် စာ ေရးသမှူ ၎ငး်ရလဒအ်ား 

 
15 ဤေနရာတွင ်စာေရးသေူြပာဆိလုိုေသာ အေ�ကာငး်အရာအား Benedict 

Anderson ၏ လူသမိျားေသာအေတွးအ ေခါ်များြဖစ်သည့ ်စိတ်ကူးပုံေဖာ်ထားေသာ 

လူအ့သိငုး်အဝုိငး်များ (၂၀၀၆) �ငှ့ ်လဲွမှား�ိငုပ်ါသည။် �ှငး်လငး်ေစရနမှ်ာ 

စာေရးသသူည ်စိတ်ကူးပုံေဖာထ်ားေသာ အစုအဖဲွ�၊ ပုဂ�ိုလ်စဲွကငး်ေသာအစုအဖဲွ�၊ 

အုပ်စုများကုိဖဲွ�စညး်ထားေသာ အစုအဖဲွ� သိုမ့ဟုတ် �ိငုင်ေံတာ်အဆင့အ်စုအဖဲွ�ကုိ 

ဆိလုိုြခငး် မဟုတ်ပါ။ 
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“စိတ်ြမငကွ်ငး်တစ်ခု_-_mindscape” အြဖစ် ရည�်�နး်ပါသည။် 

လူတချို�အား တူညေီသာအခနး်က�များတွင ် ေနရာယူေစ�ပီး 

တူညေီသာအေတွ�အ�ကံုများ ခံစားေတွ� �ကံုေစပါက ၎ငး်တုိ၏့ 

စိတ်ြမငကွ်ငး်များတွင_်တူညမီ�များ�ိှသညကုိ် ေတွ�ရမညြ်ဖစ်ေသာ်လညး် 

အချို�ေသာအဆင့မ်ျားတွငမူ် တစ်ေယာက်ချငး်စီသည ်

ကဲွြပားမ��ိှသညကုိ် ေတွ� ြမငရ်ပါမည။် ထိသုို ့_ြဖစ်ရြခငး်၏ အဓိကေသာ ့

ချက်မှာ လူပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးချငး်စီတုိငး်၏ ကုိယ်ပုိငတ်စ်သးီပုဂ�လ 

လိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ် လူမ�ေရးအခနး်က�များကုိ ပူးေပါငး်ကာ 

၎ငး်ပုဂ�ိုလ်၏အြမငတွ်င ် မှနက်န�်ပီး အဓိပ�ာယ်�ိှသညဟ်ုထငရ်သည့ ်

ကမ�ာ�ကီးအေပါ် ��ေထာင့တ်စ်ခု ဖနတီ်းေပးေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်ပါသည။် 

ထိနုညး်ြဖင့ ် စစ်ဗုိလခ်ျုပ်များသည ် တုိငး်ြပည၏်ရငး်ြမစ်များကုိ  

အသံးုချကာ ရလာေသာ�ကယ်ဝမ�များကုိ ၎ငး်တုိ၏့အတ်ိကပ်ထသဲို ့ 

ထည့ေ်န�ကေသာ်လညး် ၎ငး်တုိသ့ညသ်ာလ�င ် တုိငး်ြပညအ်တွက် 

စစ်မှနေ်သာကာကွယ်သမူျားဟု အထငေ်ရာက်ေန�ကြခငး် ြဖစ်ပါသည။် 

လူေပါငး်များစွာကုိ ချနငး်�ပီး ၎ငး်တုိအ့တွက် �ကယ်ဝမ�များ 

ဖနတီ်းတညေ်ဆာက်ခဲ�့ကသည ် ဆိုသညမှ်ာ မှနက်နေ်သာ်လညး် 

၎ငး်တုိကုိ့ယ်၎ငး်တုိမူ့ တုိငး်ြပည၏်ကာကွယ်သမူျားအြဖစ် 

��ြမငေ်န�ကပါသည။် 

ကုိလိုနေီခတ်မတုိငမီ် ေတာ်ဝငမ်ငး်မျိုးမငး်�ယ်ွများေခတ်က 

၎ငး်တုိ၏့အခနး်က�ကုိ သတ်မှတ်��ြမငပုံ်များသညလ်ညး် ယခု�ငှ့ ်

များစွာဆငတူ်သည့ပုံ်စံများြဖင့ ် လညပ်တ်ခဲြ့ခငး် ြဖစ်ေကာငး်ြဖစ်�ိငုပ်ါ 

သည။် ေတာ်ဝငဓ်ေလထ့ံးုတမ်းများ�ငှ့ ် ရဟနး်များ၏ 

သဒိ�တိငအ်တညြ်ပုေပးမ�၊ ေတာ်ဝငသ်မုိငး်ေ�ကာငး်များအတွငး်�ငှ့ ်
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ဘနုး်ေတာ်�ကီးေကျာငး်များ�ိှ သ�ုပ်ေဖာ်ပုံများတွငသ်ာမက 

ေတာ်ဝငအ်သံးုအေဆာငမ်ျားေနာက်ကွယ်�ိှ ဒ�ာရီများတွငပ်ါ 

နက်�� ိငး်စွာ မှတ်တမ်းတငထ်ားသည့ ် ေတာ်ဝငမ်ျိုး�ယ်ွများ၏ 

အခနး်က�ကုိ သတ်မှတ်��ြမငပုံ်များေ�ကာင့ ် သ�ိကားမငး်သည ်

နတ်ြပညတွ်င ် သာသနာ (ဗုဒ�ဘာသာ) ကုိ ကာကွယ်သြူဖစ်သကဲသ့ို ့ 

�ှငဘ်ရုငသ်ညလ်ညး် လူ ့ြပညတွ်င ် သာသနာကုိကာကွယ်သအူြဖစ် 

သတ်မှတ်ထားခံခဲရ့ပါသည။် တစ်စုံတစ်ေယာက်သည ်

ထးီနနး်ဆက်ခံသအူြဖစ် ေမွးဖွားလာသည့တုိ်ငေ်အာင၊် မညသ်မှူ 

ဘရုငအ်ြဖစ်ေမွးဖွားလာသညမ်ဟုတ်ဘ ဲ ေတာ်ဝငမ်ျိုး�ယ်ွများအ�ကား 

ယှဉ်�ပိုငမ်�၊ ပရိယာယ်ဆငြ်ခငး်များ၊ မတရားသမ်ိးပုိက်ြခငး်�ငှ် ့

ြပညတွ်ငး်စစ်များြဖစ်ပွားရသညအ်ထြိဖစ်ြခငး်တုိသ့ည ်

ဘရုငြ်ဖစ်လာေသာသမူျားမှာ တစ်ချိနက် လူသာမနအ်မျိုးသားများ 

(တစ်ခါတစ်ရံတွင ်အမျိုးသမီးများ)သာြဖစ်ေ�ကာငး် ေဖာ်ြပေနပါသည။် 

�ှငဘ်ရုငမှ် တရားဓမ��ငှ့အ်ညအီုပ်ချုပ်�ပီး၊ နယ်ေြမအတွငး်�ငှ့ ်

ရဟနး်�ှငလ်ူအေပါငး်အား �ငမ်ိးချမ်းေစ၊ သာယာဝေြပာေစကာ၊ 

စစ်ပဲွများတွင ်ေအာငပဲွ်ခံေနသမ�ကာလပတ်လံုး ေတာ်ဝငမ်ျိုး�ယ်ွများမှ 

သတ်မှတ်ထားသည့ ် ၎ငး်တုိ၏့အခနး်က�အေပါ် �ကီး�ကီးမားမား 

စိနေ်ခါ်မ� တစ်စုံတစ်ရာမ�ိှပါက �ှငဘ်ရုင/်ဘရုငမ်အေနြဖင့ ်လံုြခံုမ�ကုိ 

ခံစားရမညြ်ဖစ်ပါသည။်_
16 ကံမေကာငး်အေ�ကာငး်မလှစွာပင ်

ေဒါ်ေအာငဆ်နး်စု�ကည၏် စစ်ဗုိလ်ချုပ်�ကီးများ�ငှ့ ် တပ်မေတာ်အား 

ချီးြမ�င့ေ်ြမ�ာက်စားထားသည့ ် လက်ေတွ�ဆနေ်သာ �ိငုင်ေံရး 

ချဉ်းကပ်မ�သည ် တပ်မေတာ်�ငှ့ ် စစ်ဗုိလ်ချုပ်�ကီးများမှ 

 
16 ဤအေ�ကာငး်အရာအား Charney, 2022 ထတွဲင ်ေဆးွေ�းွထားပါသည။် 
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သတ်မှတ်��ြမငထ်ားသည့ ် ၎ငး်တုိ၏့အခနး်က�အား 

အားေပးချီးေြမ�ာက်ေနသကဲသ့ို ့ြဖစ်ခဲ့ကာ ၎ငး်သတ်မှတ်��ြမငမ်�ကုိ 

ပုိမုိအတညအ်ြဖစ် မှတ်ယူသတ်မှတ်�ိငုေ်စရန ် ပ့ံပုိးေပးခဲပ့ါသည။်172

17 

အကျိုးဆက်အေနြဖင့ ် ၂၀၁၇ ခု�စ်ှမှ ၂၀၂၁ ခု�စ်ှကာလသည ် ၁၉၆၂ 

ခု�စ်ှေနာက်ပုိငး်တွင ် ပထအဆံးုအ�ကိမ်အြဖစ် တပ်မေတာ်မှ 

သတ်မှတ်��ြမငထ်ားသည့ ် အခနး်က�အတွငး်�ိှ တချို�ေသာအေရး 

ပါသည့ ် ယူဆချက်များအနညး်ဆံးုအေနြဖင့ ် ဗုဒ�ဘာသာကုိ 

ြပငး်ထနစွ်ာဆန ့က်ျငေ်နေသာ (မူဆလငမ်ျား)ဟု တုိငး်ြပညအ်တွငး်တွင ်

ပုံေဖာ်ခံခဲရ့ေသာသမူျား၏ �ခိမ်းေြခာက်မ�မှ ‘ဗုဒ�ဘာသာအမိေြမ’ ကုိ 

ကာကွယ် ေရး�ငှ့ ်စပ်လျဉ်းေသာအချက်များကုိ ြမနမ်ာ�ိငုင်ေံအာက်ပုိငး် 

ေဒသများတွင ် ကျယ်ြပန ့စွ်ာ လက်ခံလာခဲ�့ကြခငး်ြဖစ်ပါသည။် ၂၀၁၇ 

ခု�စ်ှ �သဂုတ်လတွင ် တပ်မေတာ်မှ အရပ်သား�ုိဟငဂ်ျာများကုိ 

ဆန ့က်ျငလ်�ပ်�ှားခဲသ့ည့လ်ူေပါငး်ေသာငး်ချီသတ်ြဖတ်မုဒနိး်ကျင့ခ်ံရ�ပီး 

လူဦးေရ ၈၀၀,၀၀၀ အား ဒကု�သညမ်ျားအြဖစ် ဘဂင်္လားေဒ�်ှ့�ိငုင်သံို ့ 

ထက်ွေြပးေစခဲသ့ည့က်ာလတွင ် တပ်မေတာ်သည ် ေဒါ်ေအာငဆ်နး်စု 

�ကည�်ငှ့ ် သမူအစုိးရ၏ အကာအကွယ်ေပးမ�ကုိ ခံခဲရ့ပါသည။် 

�ိငုင်ေံတာ်အတုိငပ်ငခ်ံပုဂ�ိုလ်သည ်တပ်မေတာ်၏ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ 

ကုိအကာအကွယ်ေပးရနအ်ြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာတရား�ုံးေ�ှ �ေမှာက်သိုပ့င ်

သာွးေရာက်ခဲပ့ါသည။်_
18 

ကုိလိုနေီခတ်မတုိငမီ် ေတာ်ဝငမ်ျိုး�ယ်ွများ၏ 

မိမိတုိအ့ခနး်က�အား ��ြမငသ်တ်မှတ်ချက်�ငှ့ ် စပ်လျဉ်း၍ 

 
17 Eimer, 2013. 
18 “Aung San Suu Kyi”, 2019. 
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အစွနအ်ဖျားအရပ်ေဒသများတုိ ့ ပုိေ့ဆာငခ်ံခဲရ့ေသာ အုပ်ချုပ်သမူျား 

သည ် ထိအုရပ်မှေဒသခံများအေနြဖင့ ် ထိ�ု� ြမငသ်တ်မှတ်ချက်အေပါ် 

အေလးထားမ� လွနစွ်ာနညး်ပါးခဲသ့ညကုိ် နားလညသ် ေဘာေပါက်ခဲပ့ါ 

သည။် ထိကဲုသ့ိုေ့သာေနရာများတွင ် ေဒသတွငး်ရငး်ြမစ်များ 

ထတ်ုယူြခငး်အပါအဝင ် ေတာ်ဝငန်နး်ေတာ်၏ ရညရွ်ယ်ချက်များ 

�ပီးေြမာက်ေအာငြ်မငေ်စရန ်မုဒနိး်ကျင့ြ်ခငး်၊ သတ်ြဖတ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

�ှပ်ိစက်ြခငး် စသည့�်ကီးမားေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�များကုိ 

ပုံမှနေ်ဆာငရွ်က်ခဲ�့ကပါသည။်_
19 ထိကဲုသ့ို ့ �ှငဘ်ရုငမ်ျားေခတ်တွင ်

အုပ်ချုပ်သမူျားမှ ေဒသခံများအေပါ် ကျူးလွနခဲ်�့ကသည့ ်

(မြမငရ်ေသာ) အ�ကမ်းဖက်မ�များသည ် လက်�ိှလွတ်လပ်ေရးရ�ပီး 

ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံင ် အထးူသြဖင့ ် တုိငး်ရငး်သားလူနညး်စုများ၏ 

ေဒသများ၌ တပ်မေတာ်အရာ�ိှများမှ ကျူးလွနေ်နသည့ ်

ေဆာငရွ်က်ချက်များ�ငှ့ ် တူညေီနပါသည။် ၎ငး်အချက်သည ် ၂၀၁၇ 

ခု�စ်ှ �သဂုတ်လမတုိငမီ်ကတညး်က ရခိုငြ်ပညန်ယ်�ိှ 

�ုိဟငဂ်ျာလူမျိုးများအေနြဖင့ ် လူမျိုးတုံးသတ်ြဖတ်မ�ဆိုငရ်ာ 

သတ်မှတ်ချက်များ�ငှ့ ် ကုိက်ညေီသာ အေြခအေနများအတွငး် 

ဆယ်စု�စ်ှများစွာ ေနထိငု�ှ်ငသ်နခ်ဲ့ရ�ပီးြဖစ်ေ�ကာငး် �ှငး်ြပေနပါ 

သည။်_
20 

ကုိလိုနေီခတ်မတုိငမီ် ေတာ်ဝငမ်ျိုး�ယ်ွများ၏ မိမိတုိအ့ခနး်က� 

ကုိ ��ြမငသ်တ်မှတ်မ�အား ဗဟိုချက်မှေန၍ ကဲွအက်ေစရနမှ်ာလညး် 

ြဖစ်�ိငုေ်သာအရာတစ်ခု ြဖစ်ခဲပ့ါသည။် �ကီးမားေသာ 

 
19 Charney, 2020. 
20 Maung Zarni & Cowley, 2014. 
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စစ်မက်ဆိငုရ်ာ�� ံးနမ့်ိမ�တစ်ရပ်၊ ေကာက်ပဲသးီ�ှမံျား မြဖစ်ထနွး်ြခငး်၊ 

ကပ်ေရာဂါများ စသညတုိ်သ့ည ် �ှငဘ်ရုငမ်ျားအား ၎ငး်တုိသ့ည ်

အားလံုး၏အထက်တွင ် ေနထိငုအ်ုပ်စုိးေနြခငး်မဟုတ်ေ�ကာငး် 

သတိေပးေနသည့အ်ချက်များ ြဖစ်ခဲပ့ါသည။် ထိုန့ညး်တူစွာပင ်

ယေနေ့ခတ် စစ်ဗုိလ်ချုပ်များအတွက် ၂၀၂၀ ြပည့�်စ်ှ 

ေရွးေကာက်ပဲွအ�ပီး အစုိးရအေြပာငး်အလဲြဖစ်လာမည့အ်ချိနတွ်င ်

၎ငး်တုိ၏့ လူေ့ဘာငအ်ဖဲွ�အစညး်အတွငး်�ိှေသာ အခနး်က�အား 

��ြမငသ်တ်မှတ်မ�သည ် အ�ကီးအကျယ် �ခိမ်း ေြခာက်ခံလာခဲရ့ပါသည်။ 

၎ငး်တုိအ့ေနြဖင့ ် ေ�ှာငလ်�ဲမရဘ ဲ ြဖစ်လာမည့ြ်ဖစ်ရပ်များကုိ 

ဟန ့တ်ား�ိငုခ်ဲြ့ခငး်မ�ိှဘ ဲ ၂၀၂၁ ခု�စ်ှ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန ့ 

ဖဲွ�စညး်ပုံအေြခခံဥပေဒအရ အာဏာသမ်ိးမ�မှသည ် အာဏာဖီဆနေ်ရး 

လ�ပ်�ှားမ�များ၊ ၎ငး်လ�ပ်�ှားမ�များအား �ကမ်းတမ်းစွာ �ဖိုခွငး်ြခငး်�ငှ့ ်

စစ်မျက်�ာှသစ်များတွင ် ြပညတွ်ငး်စစ်ြဖစ်ပွားြခငး်တုိ ့ 

ြဖစ်ေပါ်လာခဲ့ပါသည။် ၎ငး်ြဖစ်ရပ်များသည ် တပ်မေတာ်၏ 

��ြမငသ်တ်မှတ်မ�အတွငး် အက်ေ�ကာငး်များ�ိှေနေ�ကာငး် �ှငး်လငး်စွာ 

ေဖာ်ြပခဲပ့ါသည။် ြပညတွ်ငး်ြပညပ်မှ ေဝဖနေ်ရးသမားများအေနြဖင့ ်

၎ငး်တုိသ့ည ် စစ်ဗုိလ်ချုပ်များေဆာငရွ်က်သည့ ် မညသ်ည့အ်ရာကုိမဆို 

လက်ခံမညမ်ဟုတ်ေ�ကာငး်၊ လက်ခံ�ိငုမ်ညမ်ဟုတ်ေ�ကာငး်�ငှ့ ်

လက်ခံလာလိမ့်မညမ်ဟုတ်ေ�ကာငး်_ဆက်လက်ခံယူထားခဲ�့ကပါသည။် 

တပ်မေတာ်၏အြမငတွ်င ် ၎ငး်တုိ၏့ သတ်မှတ်��ြမငမ်�အား 

�ခိမ်းေြခာက်ေနေသာ ဤေဝဖနေ်ရးသမားများမှာ ၎ငး်တုိ၏့ 

တုိငး်ြပညကုိ် ကာကွယ်ရာတွင ် �ခိမ်းေြခာက်မ�တစ်ရပ်ြဖစ်လာေန�ပီး 

ထိုေ့�ကာင့ ် တပ်မေတာ်၏အြမငတွ်င ် ‘အ�ကမ်းဖက်သမားများ’ 
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ြဖစ်လာခဲ�့ကပါသည။် ၎ငး်အချက်ေ�ကာင့ ် အာဏာဖီဆနပု်နက်နမ်�များ 

ဆက်လက်ေပါ်ေပါက်လာြခငး်အား ဟန ့တ်ားရနရ်ညရွ်ယ်ချက်ြဖင့ ်

ထင�ှ်ားေသာ ေဝဖနေ်ရးသမား�စ်ှဦးြဖစ်သည့ ် ကုိဂျငမီ်�ငှ့ ်

ကုိ�ဖိုးေဇယျာေသာ်အား ၂၀၂၂_ခု�စ်ှ ဇူလိုငလ်တွင ်

�ကိုးေပးကွပ်မျက်ြခငး်အပါအဝင ် များြပားလှေသာ �ကီးမားသည့ ်

အ�ကမ်းဖက်မ�များကုိ တပ်မေတာ်မှ ကျူးလွနြ်ပခဲ့ပါသည။်_
21 

 
တပ်မ ေတာ်၏ ကျိုးပျက�်ပိုလလဲယွမ်� 
 
ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံင ် တပ်မေတာ်မှအုပ်ချုပ်ခဲေ့သာကာလအတွငး်တွင ်

အစုလိုက်အြပံုလိုက် အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ အသံးုြပုခဲြ့ခငး်သည ်

တြခားေသာ ခိုငမ်ာမ�မ�ိှသည့�်ိငုင်မံျားမှ ေဆာငရွ်က်ေလ�ိှ့သာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များကုိ အ�ကီးအကျယ်အသံးုချသည့ ် ပုံစံခွက်�ငှ့ ်

ဆငတူ်ေနပါသည။် ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာေသာ စိနေ်ခါ်မ�များသည ်

တပ်မေတာ်၏ ��ြမငသ်တ်မှတ်မ�ကုိ �ခိမ်းေြခာက်လာသည�်ငှ့အ်မ� 

၎ငး်တုိသ့ည ် တပ်မေတာ်၏ မိမိကုိယ်ကုိယ်ယုံ�ကညမ်� 

အေြခခံအုတ်ြမစ်များကုိ တုနလ်�ပ်ေစ�ပီး တပ်မေတာ်မှာ 

အမှနတ်ကယ်ပင ် ြဖုတ်ချခံရ�ိငုသ်ည့ ် အလားအလာ�ိှမ�ကုိ 

ရငဆ်ိငုရ်ေစရန ် ဖိအားေပးေနပါသည။် ဤ��ြမငသ်တ်မှတ်ချက်ကုိ 

လက်ေတွ�ကျကျ လ�ပ်ခတ်ေစခဲေ့သာြဖစ်ရပ် အနညး်ငယ်သာ 

�ိှခဲဖူ့းပါသည ် - ၁၉၇၄ ခု�စ်ှ ဦးသန ့အ်သဘုတွင ် ြဖစ်ပွားခဲေ့သာ 

အဓိက�ုဏး်များ၊ ၁၉၈၈ ခု�စ်ှတွင ် ြမနမ်ာဆ့ိ�ှုယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ 

 
21 “ြမနမ်ာစစ်အစုိးရ”, 2022. 
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အစုိးရ �ပိုလဲမ�၊ ၂၀၀၇ ခု�စ်ှ ေရ�ဝါ ေရာငေ်တာ်လှန ်ေရး�ငှ့ ် ၂၀၂၁ ခု�စ်ှ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁_ရက်ေနမှ့သည ် ယေနအ့ထြိဖစ်ပွားေနေသာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များ ြဖစ်ပါသည။် ထိကဲုသ့ိုေ့သာ အေြခအေနများတွင ်

တပ်မေတာ်သည ် အ�ကမ်းဖက်မ�များကုိ အ�ကီးအကျယ်အသံးုချကာ 

ြပညသ်လူူထအုား အညံခ့ံအ�� ံးေပးေစရန ်လုပ်ေဆာငခ်ဲေ့လ�ိှ့ပါသည။် 

၎ငး်သည ် တပ်မေတာ်၏အားသာချက်မဟုတ်ဘ ဲ အားနညး်ချက်သာ 

လ�ငြ်ဖစ်ေ�ကာငး်ြပသေနသည့ ်လက�ဏာတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည။် 

သိုေ့သာ် တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ် အဘယ်ေ�ကာင့ ်

အားနညး်သညဟ်ုခံစားသင့�်ပီး ေရပနး်စားလာေသာ အတုိက်အခံများ 

အား စစ်မှနေ်သာ�ခိမ်းေြခာက်မ�တစ်ရပ်အြဖစ် အဘယ်ေ�ကာင့ ်

သတ်မှတ်သင့သ်နညး်။ ေြပာရလ�င ် တပ်မေတာ်သညသ်ာလ�င ်

စစ်ဖက်သံးု လက်နက်ပစ�ညး်ကိရိယာများ၊ လူသအူငအ်ား၊ ဖဲွ�စညး်မ��ငှ့ ်

တငး်�ကပ်ေသာ အဆင့ဆ်င့အ်မိန ့န်ာခံမ��ိှသည့အ်ြပင ် စစ်မက်ဆင�် � ဲ

ြခငး်အတွက် လိုအပ်ေသာအေတွ�အ�ကံု�ငှ့ ် ေလက့ျင့မ်��ိှထားသည ်

မဟုတ်ပါလား။ တပ်မေတာ်၏ ယုံ�ကညမ်�နညး်ြခငး် အေ�ကာငး် 

ရငး်အများစုမှာ___တပ်မေတာ်�ငှ့_်__တုိငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိင_်အဖဲွ� 

အစညး်များအ�ကား ြဖစ်ပွားခဲသ့ည့ ် ြပညတွ်ငး်စစ်အ�ိှန ်

ေလျာန့ညး်သာွးသည့အ်ချိနမှ်စ�ပီး အထးူသြဖင့ ် ဒမုိီကေရစီစနစ်သို ့ 

ကူးေြပာငး်သည့က်ာလ စတငခ်ဲ့သည့အ်ချိနတွ်င ် တပ်မေတာ်၏ 

အငအ်ားသည ် စစ်ဗုိလ်ချုပ်များ၏ ေ�ာှက်ယှက်ဟန ့တ်ားြခငး်ကုိ 

ခံခဲရ့ေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်ပါသည။်__ြပညတွ်ငး်စစ်ြဖစ်ပွားေနခဲေ့သာကာလ

တွင ် တပ်မေတာ်၏တရားဝငအ်ငအ်ားမှာ ၁၈၆,၀၀၀ ြဖစ်�ပီး ၁၉၈၈ 

ခု�စ်ှေနာက်ပုိငး် ဆယ်စု�စ်ှ�စ်ှခုအ�ကာတွင ် ၎ငး်အငအ်ားသည ်
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၂၀၀,၀၀၀ အထ ိ တုိးလာခဲပ့ါသည။် ယေနေ့ခတ် 

တပ်မေတာ်၏အငအ်ားမှာမူ အနးီကပ်ထနိး်သမ်ိးထားေသာ 

လ�ို� ဝှက်ချက်တစ်ခုြဖစ်ပါသည။် အငအ်ား ၃၀၀,၀၀ မှ ၃၅၀,၀၀၀ �ကား 

�ိှသညဟ်ု တချို�အေနြဖင့ ် ခန ့မှ်နး်ခဲ�့က�ပီး တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်

အငအ်ား ၅၀၀,၀၀၀ မှ ၆၀၀,၀၀၀ အထ ိ တုိးပွားလာရန ် တစ်ချိနက် 

ေမ�ာ်လင့ခ်ဲေ့ကာငး် ေမ�ာ်လင့ခ်ဲ�့ ိငုပ်ါသည။် သိုေ့သာ် လက်�ိှ 

တုိက်ပဲွဝငစ်စ်သညမ်ျား၏ အေရအတွက်မှာမူ လွနစွ်ာေလျာန့ညး်ေန�ပီး 

ခန ့မှ်နး်ေချ ၁၀၀,၀၀၀ ဝနး်ကျင ်အမျိုးသား�ငှ့ ်အမျိုးသမီးစစ်သညမ်ျား 

�ိှ�ိငုေ်သာ်လညး် �ိငုင်ေံတာ်ရဲတပ်ဖဲွ� မှ အရံတပ်များထည့ေ်ပါငး်ပါက 

အငအ်ား ေသာငး်ချီပုိများလာ�ိငုပ်ါသည။်_
22 

�ိငုင်မံျားတွက် စစ်ေရးလ�ို� ဝှက်ချက်များအား လံုြခံု ေရး 

အေ�ကာငး်ြပချက်များြဖင့ ် ထနိး်သမ်ိးထားေလ�ိှ့ပါသည။် 

တကယ်လက်ေတွ� �ိှသညထ်က် �ကီးမားသညဟ်ုထငရ်ေသာ 

စစ်တပ်သည ် ြပညတွ်ငး်ြပညပ်ရနစွ်ယ်များအားလံုးအတွက် 

ေ�ကာက်လန ့စုိ်းရိမ်ဖွယ် ြဖစ်ပါသည။် မညသ်ည့ေ်နရာကုိမဆိ ု

အချိနမ်ေရွး တုိက်ခိုက်�ိငု�်ပီး၊ စစ်မျက်�ာှြပငအ်များအြပားကုိ 

အလယ်ွတကူ ထနိး်ထား�ိငုေ်သာစွမ်းရည�ိှ်သညဟ်ု ထငရ်မ�သည ်

တုိငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�အစညး်များကုိ တစ်စုတစ်စညး်တညး် 

မ�ိှေစဘ ဲ �ငမ်ိသက်ေနေစပါသည။် ြဖစ်လာ�ိငုေ်ချ�ိှေသာ 

ြပညပ်မှဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်မ�များကုိလညး် မေဆာငရွ်က်လာေစရန ်

ေဖျာငး်ဖျထနိး်သမ်ိးထား�ိငုပ်ါသည။် ြပညပ်မှ ရငး်�ှးီြမ�ပ်�ှသံမူျား�ငှ့ ်

ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံင ် တြခားနညး်လမ်းများြဖင့ ် ရငး်�ှးီြမ�ပ်�ှသံမူျားအတွက် 

 
22 Selth, 2022. 
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တပ်မေတာ်၏အငအ်ားသည ် တည�်ငမ်ိေရးကုိ ထနိး်သမ်ိးထား�ိငုမ်��ငှ့ ်

စိနေ်ခါ်မ�များ�ိှလာခဲလ့�ငလ်ညး် ေရ�ှညတွ်င ် အ�ိငုရ်�ိငုသ်ညဟ်ူေသာ 

ယူဆချက်ကုိ သယ်ွဝုိက်��နး်ဆိေုနပါသည။် 

တြခားြဖစ်�ိငုေ်ချ�ိှေသာ အေ�ကာငး်ြပချက်တစ်ခုမှာ 

စစ်ဗုိလ်ချုပ်များအေနြဖင့ ် ၎ငး်တုိ၏့ �ကယ်ဝချမ်းသာမ�များအား 

နညး်လမ်းေပါငး်စုံြဖင့ ် လိုက်စားေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်�ိငုပ်ါသည။် 

တပ်မေတာ်အတွငး် အဆင့ြ်မင့ ် စစ်ဖက်အသံးုစရိတ်များအား 

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအကျိုးအြမတ်အတွက် �ကားြဖတ်ထတ်ုယူထား�ိငု ်

ေချ�ိှပါသည။် ဦးေနဝငး်ကဲသ့ို ့ အချို�ေသာ စစ်ဗုိလ်ချုပ်�ကီးများသည ်

လက်ေအာက်ငယ်သားများ၏ အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ�အေပါ် 

လူသ�ှိင�်ကား �� ံ �ချခဲေ့သာ်လညး် ၎ငး်ကုိယ်တုိငမှ်ာမူ ဂျပန�်ိငုင်မှံ 

အကူအညမီျား�ငှ့ ် တြခားေသာ ြပညသ်ပုိူငရ်ငး်ြမစ်များကုိ 

တစ်ကုိယ်ေရအကျိုးအတွက် အသံးုြပုခဲပ့ါသည။် �ကီးမားေသာ 

တပ်မေတာ်တစ်ရပ်အတွက် ကုနက်ျစရိတ်သည ် ြမင့မ်ားပါသည။် 

စစ်တပ်အတွငး် လစာရ စစ်မ�ထမ်းများ၏အေရအတွက်၊ ၎ငး်တုိအ့ား 

တပ်ဆငေ်ပးရမည့လ်က်နက်များအတွက် ကုနက်ျစရိတ် သိုမ့ဟုတ် 

ရိက�ာအတွက် ေထာက်ပ့ံေရးပစ�ညး်များအား �ိှသညထ်က် 

ပုိမုိတငြ်ပြခငး်သည ် သမုိငး်တစ်ေလ�ာက်ေရာ ယေနေ့ခတ်တွငပ်ါ 

�ိငုင်အံများအြပား�ိှ တပ်မေတာ်အရာ�ိှများ၏ လပ်ုေလလ့ုပ်ထ�ိှေသာ 

အေလအ့ကျင့မ်ျားပငြ်ဖစ်ပါသည။်_မညသ်ိုပ့ငဆ်ိေုစကာမူတပ်မေတာ်မှ 

ဝယ်ယူသည့ ် ပစ�ညး်များအတွက် ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ�မ�ိှြခငး်�ငှ့ ်

ြမနမ်ာ�ိငုင်အံား တပ်မေတာ်မှ အစဉ်အဆက် ထနိး်ချုပ်ထားမ� 

တုိေ့�ကာင့ ်တပ်မေတာ်အတွငး် မိသားစုများသည ်တပ်မေတာ်အတွက် 
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စစ်ဖက်ဆိငုရ်ာပစ�ညး်များ တငသ်ငွး်ေပးသမူျား ြဖစ်ေနေ�ကာငး် ၂၀၂၁ 

အာဏာသမ်ိးမ��ပီးေနာက်တွင ်ေပါ်ထက်ွလာေသာ ြမနမ်ာတပ်မေတာ်၏ 

ဘ�ာေရး�ငှ့ ် စာရငး်ဇယားများမှ ေဖာ်ထတ်ုလိုက်သည့အ်ချိနအ်ထ ိ

တပ်မေတာ်၏ အသံးုစရိတ်များအား မှနး်ဆ�ုံမှလွဲ�ပီး တြခားဘာမ� 

မေဆာငရွ်က်�ိငုခ်ဲပ့ါ။_
23_တပ်မေတာ်မှ_ပူေပါငး်လိမ်လညေ်ဆာငရွ်က်

ေနေသာ တြခားအစိတ်အပုိငး်များြဖစ်သည့ ်

စီးပွားေရးနယ်ပယ်တချို� �ငှ့ ် ပဋပိက�ြဖစ်ေနေသာ နယ်ေြမများ�ိှ 

ေကျာက်စိမ်း�ငှ့ ် ပတ� ြမားတူးေဖာ်ြခငး်အပါအဝင ် တြခားေသာ 

ေကျာက်မျက်ရတနာ ကုနသ်ယ်ွေရးလုပ်ငနး်များ၌ ဗဟိုထနိး်ချုပ်မ�ကုိ 

ထနိး်သမ်ိးထားရန ်စစ်တပ်အား ေစလ�တ်ထားရပါသည။်_
24 

�ိငုင်ကုိံအုပ်စုိးသအူေနြဖင့ ် ၎ငး်တုိ၏့ သာလွနေ်သာ 

ဘနုး်တနခ်ိုးကုသိလု်ကံအား ယုံ�ကညမ်��ငှ့ ် သ�ုပ်ေဖာ်ြပသြခငး်မှ 

တစ်ဆင့ ် ၎ငး်၏ အုပ်စုိးပုိငခ်ွင့အ်ား သတ်မှတ်ြပဌာနး်ြခငး် 

ြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ် ေထရဝါဒ ဗုဒ�ဘာသာဝငမ်ျား �ကီးစုိးေနထိငုေ်သာ 

လူအ့ဖဲွ�အစညး်အတွငး်�ိှ ဘရုငြ်ဖစ်မ�ေနာက်ကွယ်မှ �ိငုင်ေံရး 

သအီိုရီသည ် ဤေနရာတွင ် သက်ဆိငုမ်��ိှပါသည။်_
25 ထိသုာလွနေ်သာ 

ဘနုး်တနခ်ိုးကုသိလု်ကံ�ိှမ�အား နညး်လမ်းအမျိုးမျိုးြဖင့ ်

ထတ်ုေဖာ်ြပသခဲေ့လ�ိှ့ပါသည။် ကုိလိုနေီခတ်မတုိငမီ် ဗမာြပညသ်မုိငး် 

တွင ် တုိငး်ြပညသ်ည ် မ�ကာခဏဆိုသလို တုိက်ခိုက်သမ်ိးပုိက်မ�များ 

ေဆာငရွ်က်ရနအ်ားသနသ်ည့ ် သမ်ိးပုိက်စုိးမုိးလိုေသာ တုိငး်ြပည ်

တစ်ရပ်ြဖစ်ခဲ့�ပီး ထိုေ့�ကာင့ ် ဘနုး်တနခ်ိုး�ကီးမားေသာ 
 

23 McPherson, et al., 2021. 
24 Agence France-Presse, 2021. 
25 Walton, 2017, စာမျက်�ာှ ၆၈။ Grabowsky, 2007 တွငလ်ညး် ���ိငုပ်ါသည။် 
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အုပ်စုိးသတူစ်ဦးတွင ် �ကီးမား ေတာင့တ်ငး်ေသာ တပ်မေတာ်တစ်ရပ် 

�ိှခဲ�့ပီး - ဘနုး်တနခ်ိုး�ကီးေလေလ ပုိငဆ်ိငုေ်သာစစ်တပ်သည ်

ပုိမုိ�ကီးမားေလေလ ြဖစ်ပါသည။် အားနညး်ေသာ သိုမ့ဟုတ် 

အကျဖက်သို ့ ဦးတညေ်နေသာ စစ်တပ်မှာ ဆန ့က်ျငဖ်က်ြဖစ်ေသာ 

အုပ်စုိးသ၏ူ ဘနုး်တနခ်ိုးနမ့်ိပါးမ�ကုိ ရည�်�နး်ကာ ထိုေ့�ကာင့ ်

၎ငး်အုပ်စုိးသ၏ူ အုပ်စုိးပုိငခ်ွင့မှ်ာ ဆတ်ုယုတ်ေလျာပ့ါးလာပါသည။်_
26 

တပ်မေတာ်၏အရွယ်အစား အငအ်ားအစစ်အမှနကုိ် တြခားသမူျား 

သ�ိှိမ�မှ ကာကွယ်ြခငး်သည ် ယခငအ်ချိနက်ေရာ ယေနေ့ခတ်တွငပ်ါ 

အုပ်စုိးသ/ူများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် အေကာငး်ဆံုးြဖစ်ပါသည။် 

တပ်မေတာ်ကုိ ဆန ့က်ျငရ်န ် �ုတ်တရက် ထ�ကလာခဲ�့ပီး ၂၀၂၁ 

ေမလ ၅_ရက်ေနတွ့င ် အမျိုးသားညညီ�တ်ေရးအစုိးရ (NUG) မှ 

ဖယ်ဒရယ်တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ် တစ်စိတ်တစ်ပုိငး် စုစညး်ေပးခဲ့ေသာ 

ြပညသ်ူက့ာကွယ် ေရးတပ်များ_(PDF များ) အေနြဖင့ ်အငအ်ား�ကီးမား 

လာပါက အထက်တွငေ်ဖာ်ြပခဲေ့သာအချက်သည ် ယေနအ့ချိနတွ်င ်

ပုိမုိမှနက်နေ်နမညြ်ဖစ်ပါသည။် လက်�ိှအချိနတွ်င ် PDF များသည ်

စစ်သညဦ်းေရ ၆၀,၀၀၀ နးီပါး �ိှေနပါသည။် အကယ်၍ 

ထိအုငအ်ားသည ် လ�ငြ်မနစွ်ာ ပုိမုိ�ကီးမားလာပါက 

ထိအုငအ်ား�ကီးမားလာမ�လမ်းေ�ကာငး်သည ် PDF များအေနြဖင့ ်

တပ်မေတာ်အား လူဦးေရအားြဖင့ ် အသာစီးရ�ိငုေ်�ကာငး် ထင�ှ်ားစွာ 

ေဖာ်ြပေနပါသည။် ၎ငး်အချက်သည ် ေထရဝါဒဗုဒ�ဘာသာဝငမ်ျား 

�ကီးစုိးေနထိငုေ်သာ လူအ့ဖဲွ�အစညး်အတွငး်တွင ် NUG_သည ်

၎ငး်တုိ၏့သာလွနေ်သာ ဘနုး်တနခ်ိုးကုိ အဆက်မြပတ်ြပသေန�ပီး 

 
26 Charney, 2003. 
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ထိုေ့�ကာင့ ်၎ငး်တုိသ့ည ်တရားဝငအ်ုပ်စုိးခွင့�ိှ်ေ�ကာငး် ေဖာ်ြပေနသည့ ်

သက်ေသတစ်ရပ် ြဖစ်လာပါလိမ့်မည။် သိုေ့သာ် တပ်မေတာ်မှ 

ြပညသ်လူူထအုား ၎ငး်တုိ၏့အငအ်ားမှာ တကယ်�ိှသညထ်က် 

ပုိမုိ�ကီးမားေ�ကာငး် ယုံ�ကညလ်ာေစရန ် သမ်ိးသငွး်�ိငုပ်ါက ထိကဲုသ့ို ့ 

သက်ေသြပ�ိငုရ်န ် ေ�ာှင့ေ်�းှသာွးမည ် ြဖစ်ပါသည။် ထိသုို ့ 

သမ်ိးသငွး်ေနမ�ကုိ လုပ်ေဆာငေ်နေ�ကာငး် ထင�ှ်ားစွာ��နြ်ပေနသည့ ်

အချက်မှာ �ိငုင်တံစ်ဝှမ်း တည�်ငမ်ိေအးချမ်းေရးအတွက် 

ြပညသ်ူစ့စ်များ�ငှ့ ် အရံရဲတပ်ဖဲွ�များကုိ စု�ုံးလ�ပ်�ှားေစြခငး်အေပါ် 

တပ်မေတာ်၏မီှခိုေနမ� ြဖစ်ပါသည။် တပ်မေတာ်မှမီှခိုေနေသာ 

တြခားနညး်လမ်းတစ်ရပ်မှာ အေတွ�အ�ကံုများေသာ တပ်မများအား 

�ိငုင်၏ံ တစ်ေနရာမှ တြခားတစ်ေနရာသို ့ အထးူစစ်ဆငေ်ရးများ 

ေဆာငရွ်က်ေစရန ် ေ���ေြပာငး်ြခငး်ြဖစ်ပါသည။် သိုေ့သာ် တြခားေသာ 

��နြ်ပချက်တစ်ခုမှာ တပ်ေြပးမ�အေရအတွက်သည ် တပ်မေတာ်မှ 

စစ်သညမ်ျားအား တပ်ြဖန ့�်ိငုသ်ည့အ်�ိှနအ်တုိငး် တစ်ဖက်တွငလ်ညး် 

စစ်သညမ်ျားကုိ ဆံးု�� ံးေနေ�ကာငး် ထတ်ုေဖာ်ြပသေနပါသည။် ထိကဲုသ့ို ့ 

တပ်မှ စွန ့ခ်ွာထက်ွေြပးမ�များသည ် တပ်မေတာ်မှာ အမှနတ်ကယ်ပင ်

ကျိုးပျက်�ပိုလဲလွယ်ေ�ကာငး် ��နြ်ပေနပါသည။် 

လက်�ိှေရပနး်စားေနေသာ အေတွးအေခါ်များသည ်

တပ်မေတာ်၏ ��ြမငသ်တ်မှတ်ချက်ကုိ ေဖာက်ထငွး်ြမင�်ပီးြဖစ်ေ�ကာငး် 

�ိငုင် ံေရးသပိ�ံပညာ�ှင ် ဦးထနွး်ြမင့က် ဆိပုါသည။် ဗမာြပညသ်လူူထ ု

စိတ်မ ေပျာ်ရ�ငရ်မ�၏ ဗဟိုချက်အြဖစ် သိုမ့ဟုတ် 

ြပနလ်ညတ်ညေ်ဆာက်ရန ် လိုအပ်သည့ ် အဖဲွ�အစညး်တစ်ရပ်အြဖစ် 

သိုမ့ဟုတ် ခွင့လ်�တ်ေပးခံရ�ိငုေ်ချ�ိှသည့ ် အဖဲွ�အစညး်တစ်ရပ်အြဖစ် 
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��ြမငခ်ံရြခငး်အစား ဗမာြပညသ်လူူထအုများစုသည ် တပ်မေတာ်အား 

လက်�ိှတုိငး်ြပည�်ငှ့ေ်ရာ တုိငး်ြပည၏်အနာဂတ်�ငှ့ပ်ါ လံုးလံုး 

လျားလျား သက်ဆိငုမ်�မ�ိှေတာေ့သာအရာအြဖစ် ပုဂ�ိုလ်ေရးမပါေသာ 

ေဖာ်ြပချက်များြဖင့ ် �� ြမငလ်ာ�ကပါသည။် ြပညသ်လူူထမှု 

တပ်မေတာ်အား ေ�ကာက်စရာဖဲွ�အစညး်တစ်ရပ်အြဖစ် ��ြမငြ်ခငး် 

မ�ိှေတာပ့ါ။ ဦးထနွး်ြမင့ ် �ှငး်ြပသကဲသ့ို ့ - “လူတစ်ဦး၊ 

အဖဲွ�အစညး်တစ်ခ ု သိုမ့ဟုတ် အရာတစ်ခုသည ် (ရံွစရာ) 

အမျိုးအစားထသဲို ့ ထည့သ်ငွး် သတ်မှတ်ခံရပါက ဗမာလူမျိုးများ 

အေနြဖင့ ် ထိလုူပုဂ�ိုလ ် သိုမ့ဟုတ် အရာအား �ကိုက်�စ်ှသက်သည ်

သိုမ့ဟုတ် မုနး်သညဟ်ူ၍ သတ်မှတ်ဆက်ဆြံခငး်မ�ိှေတာဘ့ ဲ

ရံွစရာဆိုသညမှ်ာ တနဖုိ်းမ�ိှေတာဘ့ ဲ ဥေပက�ာြပုခံရကာ 

အပယ်ခံသေဘာမျိုး ြဖစ်သာွးပါသည။် လူများအေနြဖင့ ် ထိအုရာအား 

၎ငး်တုိ၏့မှတ်ဉာဏမှ် ေဖျာက်ဖျက်ရန ် �ကိုးစား�ကပါသည။် 

ရံွစရာေကာငး်ေသာအရာတစ်ခုသည ် ေလးစားဖွယ်ေကာငး်ေသာ 

မညသ်ည့အ်ရညအ်ချငး်မှ ပုိငဆ်ိငုြ်ခငး်မ�ိှ - မညကဲ်သ့ိုေ့သာ 

လူက့ျင့ဝ်တ်ဆိငုရ်ာ သိုမ့ဟုတ် ကုိယ်ကျင့တ်ရားဆိငုရ်ာတနဖုိ်းများ 

မ�ိှသလို သဘာဝေလာက သိုမ့ဟုတ် လူေ့လာကအတွက်လညး် 

မညကဲ်သ့ိုေ့သာတနဖုိ်းမှ မ�ိှပါ။”27 ဤကဲသ့ို ့ �� ြမငခ်ျက်သည ်�ပီးခဲေ့သာ 

ဆယ်စု�စ်ှများတွင�ိှ်ခဲ့သည့ ်တပ်မေတာ်ကုိ မ�စ်ှသက်�ုံသာြဖစ်ခဲေ့သာ 

��ြမငခ်ျက်�ငှ့ ် များစွာကဲွြပားေသာ ��ြမငခ်ျက်တစ်ခုြဖစ်ပါသည။် 

ဗမာလူထအုေနြဖင့ ် အေ�ကာက်တရားကုိ အမှနတ်ကယ်ပင ်

ေကျာ်လွနသ်ာွး�ပီဆိပုါက တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ် လထူအုား 

 
27 Tun Myint, 2022. 



  Michael W. Charney | 144 

�ကီးမားေသာအ�ကမ်းဖက်မ�များမှတစ်ဆင့ ် ေ�ကာက်လန ့ေ်စရန ်

�ကိုးစားရာတွင ်များစွာ ပုိမုိခက်ခဲမညြ်ဖစ်ေ�ကာငး် သသိာပါသည။် 

 
နိဂုံး 
 
က��်ပ်ု အထက်တွငေ်ဆးွ ေ�းွခဲေ့သာကိစ�ရပ်များ သိုမ့ဟုတ် အနညး်ဆံးု 

ထိကိုစ�ရပ်များြဖစ်ရြခငး်၏ အေ�ကာငး်ရငး်ခံများအေပါ် အသားေပး 

မီးေမာငး်ထိးုြပ ေပးထားသည့ ် ပညာေရးေလာကထတွဲင ် ေရပနး်စားေန 

ေသာ အေ�ကာငး်အရာများထမှဲတစ်ခုမှာ အသပိညာများအေပါ် 

ကုိလိုနေီခတ်လ�မ်းမုိးမ�ကုိ ဖယ်�ှားရနြ်ဖစ်�ပီး ဆိလုိသုညမှ်ာ 

အေနာက်တုိငး်မဟုတ်ေသာရငး်ြမစ်များ၏အဓိပ�ာယ်ဖွင့ဆ်ိခုျက်များကုိ 

လျစ်လျူ�� သိုမ့ဟုတ် ဖိ�ှပ်ိထားသည့ ်

အေနာက်တုိငး်မှတညေ်ထာငထ်ားေသာ ဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာက်ပုံများ�ငှ့ ်

အသပိညာများထမှံ ေ���ေြပာငး်ရနြ်ဖစ်ပါသည။်_
28 ြမနမ်ာတပ်မေတာ်�ငှ့ ်

၎ငး်တုိ၏့အြပုအမူများအား အဓိပ�ာယ်ဖွင့ဆ်ိခုျက်များထမှဲ အများစုမှာ 

တပ်မေတာ်အား နညး်လမ်းများစွာြဖင့ ် (မှားယွငး်စွာ) ပုံေဖာ်ခဲ�့ပီး 

မ�ကာခဏဆိသုလို မှားယွငး်ေသာခန ့မှ်နး်ချက်များ ြပုလုပ်ခဲသ့ည့ ်

တုိငး်တစ်ပါးသား၊ လူြဖူများ၏ အဓိပ�ာယ်ဖွင့ဆ်ိခုျက်များသာ 

ြဖစ်ပါသည။် ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်မိမိကုိယ်ကုိ လူြဖူအမျိုးသားတစ်ဦးအြဖစ် 

သတ်မှတ်ကုိယ်စားြပုသည့ ် စာေရးသသူည ် ၎ငး်အေနြဖင့ ်

အေနာက်တုိငး်မှလူတစ်ဦးြဖစ်ေနမ��ငှ့ ် အေနာက်တုိငး်တွင ်

 
28 ဗမာြပည၏်အေ�ကာငး်အရာအတွက် Tharaphi Than, 2021b �ငှ့ ်Chu May Paing 

& Than Toe Aung, 2021 ကုိ ��ပါ။ 
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ပညာသင�်ကားခဲရ့မ�တုိမှ့ာ ၎ငး်၏��ေထာင့မ်ျားေပါ်တွင ် လ�မ်းမုိးမ� 

�ိှေ�ကာငး် သတိြပုမိပါသည။် သိုရ့ာတွင ် အသပိညာများအေပါ် 

ကုိလိုနေီခတ်လ�မ်းမုိးမ�အား ဖယ်�ှားရနလ်ိုအပ်မ�၏ေနာက်ကွယ်မှ 

ေတွးေခါ်မ�တချို�သည ် အေနာက်တုိငး်ကုိဆန ့က်ျငသ်ည့ ်

ပညာ�ှငရ်ပ်ဝနး်တွငသ်ာမက အေနာက်တုိငး်ပညာ�ှငရ်ပ်ဝနး်တွငမှ်ာပါ 

ြဖစ်တညလ်ာခဲြ့ခငး်ြဖစ်ပါသည။် ဤေဆာငး်ပါးအတွက် 

အသံးုြပုထားေသာ စာ ေရးသ၏ူ ကုိယ်ပုိငေ်ဆာငရွ်က်ချက် 

အများစုသည ် ေဒသခံလူထမုျား၊ နယ်ခံစာေရးဆရာများ�ငှ့ ်

ေဒသတွငး်လ�ပ်�ှားေဆာငရွ်က်သမူျား၏ ��ေထာင့မ်ျား၊ 

၎ငး်တုိအ့ေနြဖင့ ် ကမ�ာ�ကီးအား မညသ်ိုမ့ညပုံ် ��ြမငသ်ည�်ငှ့ ်

ထိကုမ�ာ�ကီးထတွဲင�ိှ်ေသာ ၎ငး်တုိ၏့အခနး်က�ကုိ မညကဲ်သ့ို ့ 

�� ြမငသ်ညကုိ် စူးစမ်းေလလ့ာမ�များမှ အေြခခံထားြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိနုညး်လမ်းြဖင့ ် ဤေဆာငး်ပါးထတွဲင ် တပ်မေတာ်အေ�ကာငး် 

အသပိညာဗဟုသတု တချို�အေပါ် ကုိလိုနေီခတ်လ�မ်းမုိးမ�အား 

ဖယ်ဖျက်ရန ်�ကိုးစားထားပါသည။် 

သိုေ့သာ်လညး် တပ်မ ေတာ်၏သမုိငး်ေ�ကာငး် အြပညအ်ဝကုိ 

ြပနလ်ညမှ်တ်တမ်းတငြ်ခငး်၊ ၎ငး်၏ အားေလျာဆ့တ်ုယုတ်လာြခငး်�ငှ် ့

တပ်မေတာ်မှ�သဇာအာဏာကုိ လက်လ�တ်ဆံးု�� ံးရြခငး်သည ်

ေနာက်ဆံးုအဆင့ကုိ် မေဆာငရွ်က်�ိငုမ်ချငး် ြဖစ်�ိငုမ်ညမ်ဟုတ်ပါ။ 

ထိအုချိနမှ်သာလ�င ် စစ်ဗုိလ်ချုပ်�ကီးများအား အကျဉ်းချ၊ 

စစ်ေဆးေမးြမနး်�ိငု�်ပီး (၎ငး်တုိလ့ညး် ကုိဂျငမီ်�ငှ့ ်

ကုိ�ဖိုးေဇယျာေသာ်တုိလ့ို ကွပ်မျက်ြခငး်မခံရမီ)၊ တပ်မေတာ်အတွငး်�ိှ 

မညသ်ည့အ်ဆင့မ်ဆိ ု တပ်မေတာ်အတွငး် ြဖစ်ပျက်ေနေသာ 
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ေနစ့ဉ်လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများအေ�ကာငး် လွတ်လပ်စွာ မ�ေဝ�ိငုက်ာ 

တပ်မေတာ်၏_အရွယ်အစားအစစ်အမှနမှ်သည ်စစ်ဗုိလ်ချုပ်�ကီးများ၏ 

�ကယ်ဝမ�ပမာဏအစစ်အမှနအ်ထ ိ ေရးသားေဖာ်ြပထားေသာ 

စာရွက်စာတမ်းများအား ထတ်ုေဝ�ိငုမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် ထိအုချိနမှ် 

သာလ�င ် တပ်မေတာ်၏ ��ြမငသ်တ်မှတ်မ�သည ် အမှနတ်ကယ်ပင ်

အစိတ်စိတ်အမ �ာမ �ာကဲွသာွးမညြ်ဖစ်ကာ စစ်မှနမ်�တေသာ 

�သဇာအာဏာကုိ သမ်ိးယူခံလိုက်ရသညဟ်ူေသာ အေတွးကုိ 

တစ်နညး်တစ်ဖုံ တွယ်ကပ်ေနဦးမည့ ်စစ်ဗုိလ်ချုပ်�ကီးများ�ငှ့ ်၎ငး်တုိ၏့ 

ေထာက်ခံသမူျားအတွက်ပငလ်�င ် ၎ငး်စိတ်ကူးပုံေဖာ်မ�သည် 

အတုအေယာငြ်ဖစ်ေ�ကာငး် ေပါ်ေပါက်လာပါလိမ့်မည။် 

ဤေနရာတွင ်အဓိကအေလးေပးရမည့အ်ချက်မှာ တပ်မေတာ်�ငှ့ ်

၎ငး်၏ေဆာငရွ်က်ချက်များ၊ တနြ်ပနေ်ဆာငရွ်က်ချက်များ�ငှ့ ် ၎ငး်တုိ ့ 

အဘယ်ေ�ကာင့ ် တစ်စုံတစ်ခုအား ေဆာငရွ်က်သည်ကုိ 

ပုိမုိနားလညမှ်သာလ�င ်တုိငး်သြူပညသ်ားအများအြပားမှ အတိအလငး် 

ေ�ကညာထားေသာ ရညမှ်နး်ချက်ြဖစ်သည့ ်

တပ်မေတာ်၏ထနိး်ချုပ်မ�အား ပျက်ြပားေစမညဟ်ူေသာ 

ရညမှ်နး်ချက်ဆသီို ့ ေအာငြ်မငစွ်ာ ေလ�ာက်လှမ်း�ိငုမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် 

အများေသာအားြဖင့ ် ထိအုပုိငး်�ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး အားထတ်ုမ� 

မြပုလုပ်�ကေသာေ�ကာင့ ် အေ�ကာငး်မလှေသာရလဒမ်ျားအား 

ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေစပါသည။် အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစု်မှ အာဏာ�ှင ်

အေဒါဖ့်ဟစ်တလာအေနြဖင့ ် ေ�ှာငလ်�ဲမရေသာ အ�� ံး�ငှ့ ်

ရငဆ်ိငုရ်ချိနတွ်င ် မညကဲ်သ့ို ့ြပုမူမညကုိ် ခန ့မှ်နး်ရန ်

စိတ်ပညာ�ှငတ်စ်ဦးအေပါ်တွင ် မီှခိုအားထားခဲသ့ကဲသ့ို ့ 
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ြမနမ်ာတပ်မ ေတာ်�ငှ့ ် တပ်မေတာ်အား ဦးေဆာငေ်နေသာ 

စစ်ဗုိလ်ချုပ်�ကီးများအေနြဖင့ ် ကမ�ာ�ကီးကုိ မညသ်ိုမ့ညပုံ် 

��ြမငသ်ည�်ငှ့ ် ထိကုမ�ာထ�ိှဲ ၎ငး်တုိ၏့အခနး်က�ကုိ မညသ်ိုမ့ညပုံ် 

��ြမငသ်ညတုိ်ကုိ့ နားလညသ်ေဘာေပါက်ြခငး်သည ် ၎ငး်တုိအ့ေနြဖင့ ်

ဘာလုပ်မည�်ငှ့ ် အဲဒ့ေီနာက်တွင ် ဘာဆက်လုပ်မညကုိ် 

သ�ိှိနားလညရ်နအ်တွက် အ ေရးအ�ကီးဆံးုြဖစ်ပါသည။် 

ဤထငြ်မငယူ်ဆချက်သည ် မညမ်�ဘက်လိုက်မ��ိှသညဟ်ု ထငရ်သည ်

ြဖစ်ပါေစ တပ်မေတာ်အေပါ် သေုတသနြပုလုပ်ချက်များအားလံုးသည ်

ဝနခ်ံသညြ်ဖစ်ေစ၊ ဝနမ်ခံသညြ်ဖစ်ေစ အ�မဲတမ်းအတုိငး်အတာတစ်ခု 

အထ ိဘက်လိုက်မ��ိှပါသည။် 


