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The Rise of the Military in Myanmar and What
Comes Next: The Decline of a Military Machine?
Michael W. Charney
Like many other post-colonial societies, post-independence Myanmar 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 perspectives. 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 stamping out the vestiges of colonialism, largely accepted by the general 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 government was put into office, albeit with heavy constitutional provisions 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
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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 disobedience campaign beginning on 4 February. The military formed
the State Administration Council to run the country, while soldiers 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 partisan 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 international. The military is most often depicted as either being
stronger than it is or weaker than it is. These mistaken impressions 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 influential, but dated, characterizations of the military is the challenge
3
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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 insights into how some soldiers view their role and that of the military 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 below, the author discusses some key aspects of Myanmar’s military history to attempt to put the institution’s position in contemporary 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 country believe that they are heirs to the precolonial armies and rulers 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 nationalist 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 organized a group of thakins, the Thirty Comrades, into the core of a
new Burma Independence Army that would swell as the Japanese 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 Japanese 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 independence 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 SmithDun. With the outbreak of ethnic insurgencies from 1949, SmithDun’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 intellectual 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,
This development is examined by Callahan (2003).
Tharaphi Than, 2021a.
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ultimately from 1958-1960, in which major military officers
were appointed parallel to ministers throughout the bureaucracy 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 control and arrested the sitting civilian leaders, who were duly
elected. He declared a revolutionary government, created a cadre party, restricted civil liberties, took the economy to the left
with the “Burmese Way to Socialism”, drafted a new constitution, 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 ultimately brushed aside a decade later. 10
The military intervened in September 1988, with the justification of reestablishing law and order and preparing for elections 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-government protesters organized new political parties, such as the
NLD. The military also organized a front party and very soon began 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 military ruled the country under the national SLORC until adopting
the less intimidating title of State Peace and Development Council in 1997.
9
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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, international 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, former general Thein Sein, and, even after Aung San Suu Kyi became de facto leader a few years later, she attempted to demonstrate 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 attacks 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 generals 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 arrested and later prosecuted the civilian NLD leaders on corruption 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
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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 included in this special issue fled from.

The Military Imaginary 12
Myanmar’s military generals function in the context of a national imaginary that most citizens are obligated to pay lip service to, even if they do not actually accept this imaginary in private. 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 interactions 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 reality”, 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, children, 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 interactions: 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 people 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
Parts of this section were first delivered in a conference presentation (Charney, 2021).
12
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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 operated in very similar ways. Sanctified by court ritual and Brahman priests, etched into the royal histories and temple iconography 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 heavens. 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
Taylor, 2004, p. 23.
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.
13
14
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men (or, sometimes, women). So long as nothing overtly challenged 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 Unfortunately, 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 regarding 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 Rohingya civilians in August 2017, killing and raping tens of thousands, 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, including resource extraction. 18 This local, “invisible” violence
conducted by everyday administrators has been paralleled in independent Myanmar by the actions of local military officers,
particularly in ethnic minority areas. This explains how the Rohingya 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
This is discussed in Charney, 2022.
Eimer, 2013.
17
“Aung San Suu Kyi”, 2019.
18
Charney, 2020.
19
Maung Zarni & Cowley, 2014.
15
16

105 | Michael W. Charney

not ruling in the clouds. In a similar way, for today’s generals,
their imaginary became increasingly threatened by the impending 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 dissent, 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 Myanmar 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 relied upon spectacular displays of violence to scare the population back into submission. This is an indication of military weakness, not of strength.
But why should the military feel weak and take popular opposition as a genuine threat? After all, it has the military hardware, the impression of numbers, organization, and a tight
20
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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 democracy 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 secret. 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 national 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 ability 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 foreign investors and those invested in other ways in Myanmar, the
army’s implied size assures stability and, where challenged, victory over the long term.
Another reason is likely the hydra-headed way in which the
generals pursue their private wealth. The upper levels of military 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 corruption on the part of subordinates. A large army is expensive. Inflating 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 today. Nevertheless, the lack of sub-‘line item’ transparency and
the continued control of the military in Myanmar made it difficult to do anything other than conjecture until leaks of the military budget and procurement files after the 2021 coup revealed
21
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the prominent role of military families as suppliers to the military. 22 There are many other areas of military collusion in parts
of the economy and in conflict zones where the military is deployed to maintain central control, including jade and ruby mining and the gems trade. 23
The political theory behind kingship in predominantly
Theravada Buddhist polities is relevant here, as the ruler historically 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 history, when the kingdom was often also a conquest state that oriented 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 hindered 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 police paramilitary forces to maintain order across the country.
Another is the way in which it relies on particularly experienced
McPherson, et al., 2021.
Agence France-Presse, 2021.
24
Walton, 2017, p. 68. See also Grabowsky, 2007.
25
Charney, 2003.
22
23
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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 sentiment 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 Burmese have come to view the military in unemotional terms as
something that is no longer relevant to the country and its future. 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 underlying 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, interpretations of Myanmar’s military and its behavior that have
(mis)portrayed it in so many ways and so often made erroneous
Tun Myint, 2022.
For the case of Burma, see Tharaphi Than, 2021b, and Chu May Paing &
Than Toe Aung, 2021.
26
27
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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 actors who were examined for how they viewed their world and
their place in it. In this way, meeting some of the goals of decolonizing 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 possible until the last phase has taken place. Only then can the generals, 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 functioning of the military from within, and documents may be published 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 better 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, understanding how the Myanmar military and the generals who lead
it view the world, and their place in it, is of the utmost importance to understanding what they will do next and then
again, what they will do after that. However partisan this observation may appear, scholarship on the military, whether it admits it or not, is always partisan to a certain extent.
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ြမန်မာတပ် မေတာ်၏ တိးု တက်ေအာင်ြမင်လာမ�ေနာက်
ဘာဆက်ြဖစ်မည်လ—
ဲ ဤစစ်ယ��ယား�ကီး၏
ကျဆံးု ခန်းဆီသ ုိ ဦးတည်
ေန�ပီလား။ 1
့
156

Michael W. Charney
ကိုလိုနေ
ီ ခတ်ေနာက်ပိုငး် လူေဘာင်
အဖွဲ�အစည်းအများအြပားကဲသ
့ ပင်
ုိ ့
့
လွတ်လပ်ေရးရ�ပီးေနာက်ပိုငး်

ြမန်မာ�ိင
ု င
် တ
ံ ွင်

အေနာက်တိုငး်

သိမဟု
ု ့ တ် ဒုတိယကမ�ာစစ်�ပီးကတည်းက အေ�ှ �အာ�ှေဒသအများစု
တွင�
် ိေ
ှ သာ သာမန်စစ်တပ်တစ်တပ်ထက် များစွာ ပိုမိုေကျာ်လွနေသာ
်
ကာကွယ်ေရးအခန်းက�ကို
တစ်တပ်ရပ်

ရယူကိုငစ
် ွဲထားသည့်

(တပ်မေတာ်)

သမိုငး် ပညာ�ှငမ
် ျား�ှင့်

စစ်တပ်

�ှိေနခဲပ
့ ါသည်။

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရး

ြပည်ပမှ

သိပံ�ပညာ�ှငမ
် ျားအေနြဖင့်

ြမန်မာ�ိင
ု င
် �
ံ ိှတပ်မေတာ်၏ တိုးတက်လာမ� �ှင့် ဆက်လက်တိုးပွား
လာေနခဲေ
့ သာ

အင်အားကို

�ိင
ု င
် တ
ံ ကာမှအြမင်များ၏

၎င်းတိ၏
ု့
နားလည်

ထင်ဟင်ေစသည့န
် ည်းလမ်းများြဖင့်
�ှငး် ြပခဲ�့ ပီးြဖစ်ပါသည်။
ကမ�ာစစ်

ေခတ်ကာလများ�ှင့်
သေဘာေပါက်မ�အေပါ်

ကာလ

�ကာ�ှညစ
် ွာ

ြမန်မာ�ိင
ု င
် ၏
ံ တပ်မေတာ်သည်

အဆံးု သတ်ခါနီးတွင်

အမျိုးသားေရးအင်အားစုတစ်ရပ်အြဖစ်၊

ဒုတိယ

ဂျပန်များကိုဆနက
် ့ ျင်သည့်
စစ်ေအးတိုက်ပဲွကာလ

အေစာပိုငး် တွင် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၏ ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ�ကို

1

စာမျက်�ာှ ၁၁၁_မှာ ကိုးကားချက်များ�ှိသည်။
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ဆနက
် ့ ျင်ခသ
ဲ့ ည့်

ေတာ်လှနေရးအင်
်
အားစုတစ်ရပ်အြဖစ်

၁၉၅၀

ခု�စ
ှ ်များ၊ ၁၉၆၀ ြပည့�
် စ
ှ ်များ�ှင့် ၁၉၇၀ ြပည့�
် စ
ှ ်များတွင် ကမ�ာ�ကီး၏
ေတာင်ဖက် (the ‘Global South’) တစ်ေလ�ာက် အရပ်သားအစိုးရ
များကို ေဘးဖယ်လစ်လျူ�� �ကာ မိမိအကျိုးစီးပွားကိုသာ အာ�ံုစိုက်
ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် စစ်အာဏာ�ှငစ
် နစ်အြဖစ်၊ ကိုလိုနစ
ီ နစ် အ�ကင်း
အကျန်များအား တိုက်ထတ
ု ်ေနသည့် အမျိုးသားေရးအင်အားစုတစ်ရပ်
အြဖစ်၊ ၁၉၈၀ ြပည့�
် စ
ှ ်များတွင် လူထ၏
ု ေယဘုယျအားြဖင့် �ကီးမား
ေသာ လက်ခံမ�ကိုရ�ှိခေ
ဲ့ သာ အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်အြဖစ်၊ ထိေနာက်
ု့
ေ�ှာင်းပိုငး် ၁၉၈၀ ြပည့�
် စ
ှ ်များ၊ ၁၉၉၀ ြပည့�
် စ
ှ ်များ�ှင့် ၂၀၀၀ ြပည့�
် စ
ှ ်
များတွင်
ခဏတာ

စစ်ေအးတိုက်ပဲက
ွ ာလအလွန ်

အေ�ှ �ေတာင်အာ�ှအေပါ်

လ�မ်းမိုးသွားခဲေ
့ သာဒီမိုကေရစီလ�ိငး် ကိုကာဆီးထားရန်နည်း

လမ်း�ှာေနခဲ့ေသာ လူ�ကိုက်မများေတာသ
် ြဖစ်
့ ည့် စစ်အာဏာ�ှငအ
တည်�ိခ
ှ ပ
ဲ့ ါ သည်။ စာေရးသူမှ ၂၀၀၈ တွင် ေရးသားခဲ�့ ပီး ၂၀၀၉ တွင်
ထုတ်ေဝခဲ့ သည့် ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ ေ�ကာင်းသမိုငး် ထဲတွင် တပ်မေတာ်၏
�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်

ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံဥပေဒကို

�ကိုးပမ်းမ�များအား

ြပင်ဆင်ေရးအတွက်

“ရာသက်ပန်ေ�ှာငေ
့် �ှးေစေသာ” ကာလတစ်ရပ်

အြဖစ်ေဖာ်ြပခဲပ
့ ါသည်။ 2
_

မည်သပင်
ုိ ့ ဆုေ
ိ စကာမူ ၂၀၀၈ ခု�စ
ှ ်တွင် ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံဥပေဒ
အသစ်အား ြပဌာန်းခဲ�့ ပီး ၂၀၁၀ ြပည့�
် စ
ှ ်တွင် ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား ကျင်းပ
ခဲက
ို ်
့ ာ ေယဘုယျအားြဖင့် တိုငး် ြပည်အေပါ် တပ်မေတာ်၏ ထိနး် ချုပ်�င
မ�ကို ဆက်လက်ထန
ိ း် သိမ်းထားေပးခဲေ
့ သာ များြပားလှသည့် ဖွဲ�စည်းပံု
အေြခခံဥပေဒဆိင
ု ရ
် ာ သတ်မှတ်ချက်များ �ှိေနခဲေ
့ သာ်ြငားလည်း ၂၀၁၁
2

Charney, 2009.
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ခု�စ
ှ ်တွင်
အခန်း

အသွငက
် ူးေြပာင်းေရးအစိုးရတစ်ရပ်အား
က�သို ့

အများအြပားသည်

ပိေဆာင်
ု့
ခဲပ
့ ါသည်။
ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ ေပါ်

ထပ်မံေြပာင်းလဲခ�ဲ့ ကြပန်�ပီး

အုပ်ချုပ်ေရး

ထိေ�ကာင
ု့
့်
၎င်းတိ၏
ု့

တချို �သည်

ပညာ�ှင်

�� ြမင်မ�များကို
တပ်မေတာ်အား

ကနသ
် ့ တ်ချက်များ�ှိေသာ်လည်း ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေနေသာ အင်အား
စုတစ်ရပ်အြဖစ် �� ြမင်ခဲ�့ ကပါသည်။ 3 ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည် �ှင့်
_

အမျိုးသား

(NLD)

ဒီမိုကေရစီအဖွဲ�ချုပ်

သည်လည်း

၂၀၁၂

�ကားြဖတ်ေရွ းေကာက်ပဲွတွင် ပါဝင်ယဉ်
ှ �ပိုင် ရန် ဆံးု ြဖတ်ခ�ဲ့ က�ပီး
တပ်မေတာ်မှအတည်ြပုထားသည့်

စနစ်သစ်ထသ
ဲ ုိ ့ ဝင်ေရာက်လာ

ခဲ�့ ကပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့�
် စ
ှ ် အေထွေထွေရွ းေကာက်ပဲွ တွင် NLD
(၎င်းတိ၏ေခါင်
ု့
းေဆာင် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်) မှ အြပတ် အသတ်
အ�ိင
ု ရ
် �ပီးေနာက်

တပ်မေတာ်မှ

၂၀၂၁

ခု�စ
ှ ်

ေဖေဖာ်ဝါရီလ

၁

ရက်ေနတွ
့ င် အာဏာသိမ်းမ�တစ်ရပ် ေဆာင်ရွက်ခဲ�့ ပီး ၎င်းမှတစ်ဆင့်
ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်ေနတွ
့ င် အာဏာဖီဆန်ြခင်း လ�ပ်�ှားမ�တစ်ရပ်
စတင်ခပ
ဲ့ ါသည်။ တပ်မေတာ်မှ �ိင
ု င
် က
ံ ိုအုပ်ချုပ်ရန် �ိင
ု င
် ေ
ံ တာ် စီမံ
အုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီကို ဖွဲ�စည်းခဲ�့ ပီး တစ်ချိနတ
် ည်းမှာပင် စစ်သားများ
အား �မို � ရွ ာများအတွငး် ေစလ�တ်ခဲေ
့ သာေ�ကာင့် ခုခံမ�တိုက်ခိုက်မ�များ
�ှင့်

တန်ြပန်ခုခံတိုက်ခိုက်မ�များသည်

ကူးေြပာင်းသွားခဲပ
့ ါသည်။

ြပည်တွငး် စစ်တစ်ရပ်အသွင်

ပညာ�ှငမ
် ျား၊

သတင်းေထာက်များ�ှင့်

တြခားသူများသည် ဤြဖစ်ရပ်များကို ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံဥပေဒထဲတွင်
လက်�ိှ �ှိေနေသာ သတ်မှတ်ချက်များအား အရပ်သားအာဏာအြဖစ်
အြပည့အ
် ဝေြပာင်းလဲရန် NLD အေနြဖင့် အ�ှိနရ
် လာသည့အ
် ေပါ်
3

ဥပမာ Maung Aung Myoe, 2014 ကို��ပါ။
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တပ်မေတာ်မှ စိုးရိမ်လာခဲသ
ု ရ
် ာ အကျပ်အတည်း
့ ည့် အဖွဲ�အစည်းဆိင
များ၏ရလဒ်အြဖစ်

�� ြမင်ကာ

၎င်းတိုသည်
့

အေြခအေနကို

အဆက်မြပတ် ေစာင�့် ကည်ခ
့ �ဲ့ ပီး တပ်မေတာ်အား တြခားနည်းလမ်း
ု ဲသ
့ ုိ ့
အသစ်တစ်ရပ်ြဖင့် ပံုေဖာ်ရန် �ကိုးပမ်းခဲ�့ ကြပန်ပါသည်။ 4 ထိက
_

တိုးတက်ေြပာင်းလဲ လာမ�သည် တပ်မေတာ်၏ အဓိကအဖွဲ�ဝင်များအား
၎င်းတိအတိ
ု့
တ်တွင် ကျူးလွနခ
် သ
ဲ့ ည့် များစွာေသာ ရာဇဝတ်မ�များ
အတွက် အြပစ်ေပးခံရ�ိင
ု ေ
် စရန် လမ်းေ�ကာင်းပွငသ
့် ာွ းေစ�ိင
ု ပ
် ါသည်။
က��်ပ
ု ်တို အထက်
တွင် ေဆွးေ�ွးခဲေ
့် ျားသည် ြပည်ပ
့
့ သာ �� ေထာငမ
သိမဟု
ု ့ တ် တိုငး် တစ်ပါးသုေတသနများမှ လာြခင်းြဖစ်�ပီး ထိသ
ု ုိ ့ ြဖစ်ရ
ြခင်းမှာ ြပည်တွငး် တွင် အေြခစိုက်ေသာ ပညာ�ှငအ
် များစုအေနြဖင့်
တပ်မေတာ်အေပါ်တွင်

ပွငလ
့် င်းစွာ

သုေတသနြပုလုပ်ရန်

အခွင့်

အလမ်းများ လွနစ
် ွာ �ှားပါးခဲေ
့ သာေ�ကာင်ြ့ ဖစ်ကာ တပ်မေတာ်၏
ထိနး် ချုပ်မ� ‘ေလျာန
ှ ်တာကာလသည်လ�င်ပင်
့ ည်း’ သွားရမည့် ဆယ်�စ
၂၀၁၀

NLD

ြပည့�
် စ
ှ ်များေ�ှာင်းပိုငး်

�ှင့်

၎င်းတိုေခါင်
းေဆာင်
့

ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်တို၏
အရပ်သားအစိုးရကိေရာ၊
ု
တပ်မေတာ်
့
ကိုပါ

ေဝဖန်သည့်

မီဒယ
ီ ာများ၊

သတင်းေထာက်များ�ှင့်

တြခား

မည်သကိ
ူ ့ ုမဆို ထိနး် ချုပ်လိုေသာ ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် အစားထိးု ခံခရ
ဲ့
ပါသည်။ ေခတ်ေနာက်ကျေန�ပီး ဘက်လိုက်မ�များ မ�ကာခဏပါဝင်
ေနေသာ ြမန်မာစစ်တပ်အေပါ် �� ြမင်မ�များ�ှင့် အဖွဲ�အစည်းအတွငး်
ထဲသုိ ့ လက်လှမ်းမီြခင်းမ�ှိမ�
၎င်းတို ့

သည်

စစ်ဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာ�ိုးရာဓေလ့
4

အပါအဝင်

တပ်မေတာ်ကိုယ်တိုငမ
် ှ

ကိုလိုနေ
ီ ခတ်မတိုငမ
် ီ
များကို

ဥပမာ Thant Myint-U, 2021 ကို �� ပါ။

ကျငသ
့် းုံ ေသာ

ဘုရင်စနစ်�င
ှ ့်
အဖွဲ�အစည်း
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တစ်ရပ်အြဖစ်

လက်ေတွ�မကျစွာ

ပံုဖမ်းတင်ြပရန်

အဆက်မြပတ်

�ကိုးစားမ�တိုေ�ကာင
့် ြမန်မာတပ်မေတာ် သည် ြပည်တွငး် �ှင့် ြပည်ပ�ှိ
့
ပညာ�ှငမ
် ျားအတွက်သာမက
နားလည်မ�လွဲခံေနရေသာ
တပ်မေတာ်သည်

သာမန်

လူထထ
ု တ
ဲ ွငပ
် ါ

အဖွဲ�အစည်း

အများအားြဖင့်

တစ်ရပ်

ဆိးု ဝါးစွာ

ြဖစ်ပါသည်။

၎င်းပင်ကိုယ်

အင်အားထက်

သာလွနသ
် ည် သိမဟု
ု ့ တ် ေလျာန
့ ည်းသည်ဟု ပံုေဖာ်ခံ ရေလ့ �ှိပါသည်။
ထိက
ု သ
ဲ့ ုိ ့ မှားယွငး် ေသာယူဆချက်များသည် ယေန ့ ြဖစ်ပျက်ေနေသာ
ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ တွငး် စစ်အုပ်ချုပ်မ�ကို အဆံးု သတ်ရန် ကျ�� ံးမ�များစွာကို
ဦးတည်လာေစခဲသ
့ လို

�ိင
ု င
် တ
ံ ကာအသိင
ု း် အဝိုငး်

ြမန်မာစစ်တပ်အား

အေနြဖင့်

၎င်းတိ၏နည်
ု့
းစနစ်များကို

ေြပာင်းလဲဖို ့

တွနး် အားေပးရာတွင် မေအာင်ြမင်မ�များကိုလည်း ဦးတည်လာေစခဲပ
့ ါ
သည်။
လ�မ်းမိုးမ��ကီးမားေသာ်လည်း
တပ်မေတာ်

အေပါ်

ေခတ်ေနာက်ကျေနသည့်

သ�ုပ်ေဖာ်ယူဆချက်များကို

ြမန်မာ

ေကျာ်လ�ားရန်

ကျန်�ိေ
ှ နေသးသည့် အတားအဆီးတစ်ရပ်မှာ တပ်မေတာ်အေ�ကာင်း
အေြခခံသေ
ု တသနတစ်ရပ်

ေဆာင်ရွက်�င
ို ေ
် ရး

လက်�ိေ
ှ ဆာင်ရွက်ထား�ပီးေသာ
ေခါင်းေဆာင်များကိုသာ
အရာ�ှိများ၏

အေလးေပးထားကာ
၎င်းအရာ�ှိများ

သုေတသနများသည်

ဗဟိုြပုထားြခင်းြဖစ်�ပီး၊

�� ြမင်မ�များ�ှင့်

ြဖစ်ပါသည်။
ထိပ်ပိုငး် စစ်တပ်

ြပန်လည်ေြပာဆိမ
ု �များ

ထိသ
ု ေ
ု တသနများသည်

ထိပ်ပိုငး်
ေပါ်တွင်

တစ်ခါတစ်ရံ

တွင်

မိမိတ၏တပ်
ို ့
မှ

ထွက်ခွာလာ�ပီးေနာက်ပိုငး် မှ

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိခ
ု မ
ဲ့ �များမှတစ်ဆင့်

ေလ့လာထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။

၎င်းပုဂ�ိုလ်များသည် ေနစဉ်
ု့
ိများ၏ အနီးကပ်ထန
ိ း် ချုပ်
့ ၎င်းတိ၏အရာ�ှ
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မ��င
ှ ့် ေစာင�့် ကည့မ
် �ကိုခံေနရေသာ သာမန်စစ်သားများ၏ လူမ�ေရး
အေြခအေန�ှင့် မတူညေ
ီ သာ လူမ�ေရးအေြခအေနတစ်ရပ်ကို ကိုယ်စား
ြပုပါသည်။ ၎င်းစစ်သားများ၏ သာမန်လူထမ
ု ှ လံုးဝခွဲြခားထားခံရ
ြခင်းသည်

သာမန်လူထခ
ု ံစားရသည့်

အေ�ကာင်းအရာများ�ှင့်

၎င်းစစ်သားများ ခံစားရသည့် သိမဟု
ု ့ တ် ေဆာင်ရွက်သည့် အရာများ
အ�ကား

မည်ကသ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့

မဟုတ်ေ�ကာင်း

��င
ိ း် ယှဉ်မ�မျိုးမှ

ေဖာ်ြပေနပါသည်။

ေဆာင်ရွက်�င
ို မ
် ည်

ဤအထူးထုတစ
် ာေစာင်၏

ထူးြခားေသာ အခွငအ
့် ေရးများထဲမှ တစ်ခုမှာ စစ်တပ်မှစွနခ
် ့ ွာလာေသာ
စစ်သည်များ�ှင့်

ေမးြမန်းခန်းများမှတစ်ဆင့်

တချို �စစ်သားများ

အေနြဖင့် မိမိတ၏
ို ့ ရာထူးတာဝန်ကို မည်ကဲသ
့ ��
ုိ ့ ြမင်သည်�င
ှ ့် ြမန်မာ့
လူအဖွဲ�အစည်းအတွငး် �ှင့် တိုငး် ြပည်အုပ်ချုပ်ေရးအတွငး် �ှိ စစ်တပ်၏
အခန်းက�အေပါ်

မည်သမည်
ုိ ့ ပံုေတွးေခါ် �ကသည့အ
် ေ�ကာင်း

အသိအြမင်တချို �ကို က��်ပ
ု ်တိုထံ
ု ြ် ခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအသိ
့ ေဝမ��ိင
အြမင်များသည် တာဝန်ဆက်မထမ်းေဆာင်ေတာရ
့ န် ေရွ းချယ်ခဲသ
့ ည့်
တပ်မေတာ်အတွငး် �ှိ လူဦးေရအနည်းငယ်ကိုသာ ကိုယ်စားြပုေသာ
ေ�ကာင့် ပိုမို�ကီးမားေသာ အေြခအေနတစ်ရပ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် သာ
ြဖစ်ပါသည်။

မည်သပင်
ုိ ့ ဆေ
ုိ စကာမူ

ဤသို ့

ေဆာင်ရွက်�င
ို ြ် ခင်း

သည်ပင်လ�င် စတင်မ�တစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည်။ ေအာက်တွငေ
် ဖာ်ြပထား
ေသာ

အတိုချုပ်

သံးု သပ်ချက်ထတ
ဲ ွင်

စာေရးသူသည်

လက်�ိှ

ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ တွငး် �ှိ တပ်မေတာ်၏ အခန်းက�အား ပိုမိုကျယ်ြပန ် ့
ေသာ

အေြခအေနတစ်ရပ်ထတ
ဲ ွင်

ထည့သ
် င
ွ း် ရန်

�ကိုးစားသည့်

အေနြဖင့် တပ်မေတာ်သမိုငး် ေ�ကာင်း၏ အေရးပါေသာ က�တချို �ကို
ေဆွးေ�ွးထားပါသည်။
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တပ် မေတာ်အေနြဖင ့် ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ ေပါ် ထိန်းချုပ် မ�ကို မည်ကသ
ဲ ့ ုိ ့
ရယူ�င
ို ခ
် ့သ
ဲ နည်း
သမိုငး် တွင် ေကျာ်�ကားခဲေ
ို သ
် ူ ဗမာ�ှငဘ
် ရ
ု င်များ၏
့ သာ ေအာင်�င
�ုပ်ထမ
ု ျားပတ်ပတ်လည်တွင်

ကျင်းပေလ့�ိှေသာ

စစ်ေရးြပ

အခန်းအနားများကဲသ
့ ုိ ့တပ်မေတာ်၏ သ�ုပ်ြပပွဲများ�ှင့် တပ်မေတာ်၏
ကိုယ်ပိုငတ
် ရားဝင်သမိုငး် ေ�ကာင်းတိုအား
့

ကျယ်ကျယ်ြပနြ် ပန
့ ့်

ချီးေြမ�ာက် ေ�ကာ်ြငာမ�သည် ြမန်မာတစ်�င
ို င
် လ
ံ ံုးအား ၎င်းတိသည်
ု့
ကိုလိုနေ
ီ ခတ်မတိုငမ
် ီက

စစ်တပ်များ�ှင့်

အုပ်ချုပ်သမ
ူ ျား၏

အေမွဆက်ခံသမ
ူ ျိုးဆက်များအြဖစ် ယံု�ကည်ေစခဲပ
ု့
့ ါသည်။ သိေသာ်
ြမန်မာတပ်မေတာ်သည်

ကိုလိုနေ
ီ ခတ်မတိုငမ
် ီက

ထိစ
ု စ်တပ်များ�ှင့်

လံုးလံုးလျားလျားမှ သက်ဆင
ုိ မ
် �မ�ှိပါ။ ၁၉၆၂ ခု�စ
ှ ် ကတည်းက
ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ
တပ်မေတာ်၏အခန်းက��ှင့်

အရပ်သားအာဏာ�ှင�
့် င
ိ� း် စာလ�င်
ဥပေဒများမှ

ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ

ြပုထားေပးခဲေ
ု့
ကာကွယ်ေရးတာဝန်ဆင
ုိ ရ
် ာ သာလွန ်
့ သာ ၎င်းတိ၏
ပိုကဲမ�များသည် �ဗိတိသ�အုပ်ချုပ်မ�ေအာက်တွင် ဖွဲ�စည်းခဲေ
့ သာ ကိုလိုန ီ
စစ်တပ်ကို နမူနာယူ ဖွဲ�စည်းထားြခင်းသာ ြဖစ်ပါသည်။ တိုငး် ရင်းသား
လူနည်းစုများ (‘စစ်တပ်လူမျိုးစုများ’၊ ‘martial races’) ကို အခွငအ
့် ေရး
ပိုေပးရန် �ဗိတိသ�တိုသည်
၁၉၂၈ တွင် ဗမာလူမျိုးများအား စစ်တပ်ထဲ
့
တွင်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းမှ

လွတ်လပ်ေရးရ�ပီးေခတ်�ိှ

တားြမစ်ရန်ဆးုံ ြဖတ်ခဲြ့ ခင်းသည်

စစ်တပ်သည်

ဘက်လိုက်မ�များ�ှင့်

ြပည့�
် က
ှ ် ေနခဲသ
ု င
ို ပ
် ါသည်။ ၎င်းအား တုနြ် ပန်
် ေနြဖင့်
့ ည်ဟု ဆိ�
့ သည့အ
၁၉၃၀

ြပည့�
် စ
ှ ်များတွင်

ဗမာအမျိုးသားေရးပါတီများသည်
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၎င်းတိကိ
ု ့ ုယ်ပိုင်

(စစ်တပ်များ)

စင်�ပိုင်တပ်များ

တည်ေထာင်ခဲ့

�ကေသာ်လည်း ၎င်းတိုတွ
့ င် လက်နက်များ တပ်ဆင်ထားြခင်း မ�ှိခဲပ
့ ါ။ 5
_

ဂျပန်တ၏
ို ့

ေလ့ကျငသ
့် င်�ကားမ�ေအာက်တွင်

ေခါင်းေဆာင်

လွတ်လပ်ေရး

ကိုေအာင်ဆန်းသည်

ဗမာလွတ်လပ်ေရး

တပ်မေတာ်သစ်၏ အချက် အချာအေနြဖင့် သခင်တချို � ြဖစ်သည့်
ရဲေဘာ်သးုံ ကျိပ်ကို
ခု�စ
ှ ်ဂျပန်များမှ

စုစည်းခဲက
့ ာ

၎င်းစစ်တပ်သည်

�ဗိတိသ�တိအား
ု့

တိုက်ထတ
ု ်ခဲ့

၁၉၄၂
ချိနတ
် ွင်

အင်အား�ကီးမားလာခဲ�့ ပီး ဂျပန်တိအေနြဖင
ု့
့် စိုးရိမ်ပူပန်လာ သည်အထိ
အင်အား အဆမတန်�ကီးမားလာခဲပ
ု့
့် ဂျပန်တသည်
ို ့
့ ါသည်။ ထိေ�ကာင
ထိတ
ု ပ်အားဖျက်သမ
ိ ်း�ပီး

ပိုမိုေသးငယ်ေသာစစ်တပ်ြဖစ်သည့်

ဗမာြပည်ကာကွယ်ေရးတပ်မေတာ် (Burma Defense Army – BDA) ကို
ြပန်လည်

ဖွဲ�စည်းေပးခဲ့ပါသည်။

၎င်းတိအကျိ
ု့
ုးစီးပွားအတွက်
BDA မှ
_

အသံးု ချရန်

ြပန်လည်ပုနက
် န်ခဲ�့ ပီး

BDA

ဂျပန်များအေနြဖင့်

အား

�ကိုးပမ်းခဲသ
် ခါတွင်
့ ည့အ

ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနသည့်

မဟာမိတ်များ�ှင့်

ပူးေပါင်းခဲပ
့ ါသည်။

သမိုငး် ပညာ�ှင်

ေဒါ်သရဖီသန်း၏

ေလ့လာေတွ� �ှိချက်အရ

၎င်းတပ်မေတာ်သည်

လွနစ
် ွာ ေရပန်းစားလူ�ကိုက်များခဲ�့ ပီး ၎င်းတို၏
ရာထူးအဆငမ
့် ျား
့
ထဲတွင် အမျိုးသမီးများပါ ပါဝင်ခပ
ဲ့ ါသည်။ 6
_

ဗိုလ်ချုပ်ေအာင်ဆန်း၏
လွတ်လပ်ေရးရခဲမ
ှ ့်
့ ��င

လုပ်�ကံခံရမ�၊

၁၉၄၈

သိပ်မ�ကာမီအချိနတ
် ွင်

ခု�စ
ှ ်တွင်
ြပည်တွငး် စစ်

ေပါ်ေပါက်လာမ�တိုသည်
မျက်ေမှာက်ေခတ်ြမန်မာတပ်မေတာ်အတွက်
့
5
6

ဤတိုးတက်မအ
� ား Callahan (2003) မှစူးစမ်းေလ့လာမ�ြပုခဲပ
့ ါသည်။

Tharaphi Than, 2021a.
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ပံုစံခွက်တစ်ခုကို ချမှတ်ေပးခဲပ
့ ါသည်။ တပ်မေတာ်၏ ေခါင်းေဆာင်
ရာထူးအား ကရင်လူမျိုး အ�ကီးတန်းအရာ�ှိတစ်ဦးြဖစ်သူ စမစ်သဒ
် နွ း်
ကို ေပးအပ်ထားခဲ�့ ပီး ၁၉၄၉ ခု�စ
ှ ် လက်နက်ကိုငေ
် တာ်လှနမ
် �များ
ေပါ်ေပါက်လာသည့အ
် ချိနတ
် ွင်

စမစ်သဒ
် နွ း် ၏

ကရင်လူမျိုး

ြဖစ်ေနမ�သည် �ိင
ု င
် ေ
ံ ရးြပဿနာတစ်ရပ်ြဖစ်လာခဲက
့ ာ ၎င်းတာဝန်မှ
ရပ်စဲခံလိုက်ရချိနတ
် ွင်

တပ်မေတာ်၏

ဗိုလ်ချုပ်�ကီးေနဝင်းမှ

အ�ကီးအကဲအြဖစ်

ေနရာယူခပ
ဲ့ ါသည်။ 7

ထိေနာက်
ု့

_

ဗိုလ်ချုပ်�ကီးေနဝင်းသည် တပ်မေတာ်ကို ဆယ်စု�စ
ှ ်ချီ စိုးမိုးချုပ်ကိုင်
သွား�ကမည့် ၎င်း�ှငန
့် းီ စပ်ေသာ အရာ�ှိတချို �ကို စုစည်းခဲပ
့ ါသည်။
ထိအ
ု ရာ�ှိများအား မိသားစုအချိတ်အဆက်များ�ှင့် တိုငး် ြပည်အတွငး်
တွင် သန်မာ�ပီး အာဏာ�ှငဆ
် န်ေသာ အစိုးရပံုစံတစ်ရပ်ကို လိုလားခဲ့
သည့် အတတ်ပညာ�ှင် ကွနယ
် က်များမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက် တာဝန်
ေပးခဲြ့ ခင်းြဖစ်�ပီး ၎င်းတိုသည်
လွတ်လပ်ေသာ သတင်းမီဒယ
ီ ာများ�ှင့်
့
အတတ်ပညာ�ှငမ
် ျား အေပါ် �ိင
ု င
် ေ
ံ ရး�ှင့် မီဒယ
ီ ာမှတစ်ဆင့် ဆနက
် ့ ျင်
တိုက်ခိုက်ခ�ဲ့ ကေ�ကာင်း သမိုငး် ပညာ�ှငတ
် စ်ဦးြဖစ်သူ ေမာင်ဘဘ
ုိ ုမ
ိ ှ
ေဖာ်ြပခဲပ
့ ါသည်။ 8
_

တစ်ချိနတ
် ည်းမှာပင်

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်

တချို �ေသာ ရင်းြမစ်များကို ထိနး် ချုပ်မ�ရယူကာ ဘဏ�ာေရးဆိင
ု ရ
် ာ
ကိုယ်ပိုငအ
် ုပ်ချုပ်မ�တစ်ရပ်ကို

ဖန်တီးေနခဲ�့ ပီး

တစ်ဖက်မှာလည်း

တိုငး် ြပည်၏ ေရွ းေကာက်ခံ အရပ်သားအစိုးရကို �ခိမ်းေြခာက်�င
ို သ
် ည့်
ကိုယ်ပိုငအ
် ုပ်ချုပ်ခွင�
့် ိေ
ှ သာ

ခိုငမ
် ာေတာငတ
့် င်းသည့်

အဆငဆ
့် င ့်

ဦးစီးကွပ်ကဲမ�တစ်ရပ်ကိုလည်း တည်ေဆာက်ေနခဲ့ပါသည်။ 9
_

7
8
9

Topich & Leitich, 2013, စာမျက်�ာှ ၇၉။
Maung Bo Bo, 2019.
Callahan, 2003.
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ဗိုလ်ချုပ်�ကီးေနဝင်းချန်ရစ်ခဲေ
့ သာ
တစ်ဝက်

�ကာ

အေမွအ�ှစ်သည်

တိုငး် ြပည်အေပါ်

ရာစု�စ
ှ ်

သိသာထင်�ှားေသာ

စစ်တပ်၏ချုပ်ကိုငမ
် �ကို စတင်ခဲြ့ ခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်တွငး် စစ်�င
ှ ့်
ေရွ းေကာက်ပဲွ

အ�ကပ်

အတည်းအေြခအေနများေ�ကာင့်

ဗိုလ်ချုပ်�ကီးေနဝင်းသည် ဝန်�ကီးချုပ်

ဦး�ုထမ
ံ ှ ပထမဆံးု အ�ကိမ်

အာဏာရယူခ�ဲ့ ပီး အိမ်ေစာငအ
့် စိုးရတစ်ရပ် ကို ဖွဲ�စည်းအုပ်ချုပ်ခက
ဲ့ ာ
၎င်းအစိုးရသည် ြမန်မာ�ိင
ု င
် က
ံ ို ၁၉၅၈ ခု�စ
ှ ်မှ ၁၉၆၀ ြပည့�
် စ
ှ ်အထိ
အုပ်ချုပ်ခပ
ဲ့ ါသည်။

ထိက
ု ာလအတွငး် တွင်

တပ်မေတာ်၏

စွမ်းေဆာင်ရည်အား မိတ်ဆက်ရန်ဟုဆက
ုိ ာ ဌာနဆိင
ု ရ
် ာများအားလံုး၌
ဝန်�ကီးများ�ှင့် အ�ပိုင် စစ်ဖက်အရာ�ှိများကို ခနအ
် ့ ပ်ထား�ှိခပ
ဲ့ ါသည်။
သိေသာ်
ု့
�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးအ�ကပ်အတည်းများ ေလျာန
့ ည်းသွား�ပီး စီးပွားေရး
ြပန်လည်ဦးေမာလ
့ ာေသာေ�ကာင့်
ကျင်းပခဲက
့ ာ

ဦး�ု၏

ဦးတည်ေစခဲ့ပါသည်။

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား
တစ်ေကျာြ့ ပန်

သိေသာ်
ု့

ြပန်လည်
အ�ိင
ု ရ
် �ှိမ�ကို

၎င်းအ�ိင
ု ရ
် �ှိခမ
ဲ့ �သည်

�ကာ�ကာမခံလိုက်ပါ။ ၁၉၆၂ ခု�စ
ှ ်တွင် ဦးေနဝင်း�ှင့် တပ်မေတာ်မှ
အြပည်အဝ ထိနး် ချုပ်မ�ရယူခက
ဲ့ ာ ထိအ
ု ချိနက
် သငြ့် မတ်စွာ ေရွ းေကာက်
ခံ�ပီး ရာထူးရယူထားခဲေ
့ သာ အရပ်သားေခါင်းေဆာင်များကို ဖမ်းဆီး
ခဲပ
် ရးအစိုးရတစ်ရပ် ေ�ကညာခဲ�့ ပီး
့ ါသည်။ ဦးေနဝင်းသည် ေတာ်လှနေ
အထူးပါတီတစ်ရပ်ထေ
ူ ထာင်ကာ လူထလ
ု ွတလ
် ပ်ခွငက
့် ို တားြမစ်ခဲ�့ ပီး
‘ဗမာ့

ဆိ�
ု ှယ်လစ်လမ်းစဉ်’

အမည်ြဖင့်

�ိင
ု င
် ၏
ံ စီးပွားေရးကို

လက်ဝဲဖက် သို ့ ယူေဆာင်သာွ းခဲပ
့ ါသည်။ ဆက်လက်၍ ဖွဲ�စည်းပံု
အေြခခံဥပေဒသစ် တစ်ရပ်ကို ေရးဆွ�ဲ ပီး တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာကာ
ြမန်မာဆ
ုိ ှယ်လစ်
့ �

လမ်းစဉ်ပါတီ

(မဆလ)

အမည်�ိှ

ပါတီကို
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၎င်းဦးေဆာင်ထေ
ူ ထာင်၍ တစ်ပါတီစနစ်ြဖင့် အရပ်သားအစိုးရသစ်ကို
ဖန်တီးခဲ�့ ပီး

တပ်မေတာ်

အတွငး် �ှိ

အေရးပါေသာေနရာများတွင်

၎င်းအားထားရေသာ အရာ�ှိ အချို �ကို တာဝန်ေပးအပ်ခဲပ
့ ါသည်။ 10
165

စီးပွားေရးခ�တ်ြခံုကျခဲ�့ ပီး ၁၉၈၈ တွင် ဆ��ြပမ�များ ေပါ်ထွက်လာခဲက
့ ာ
ဦး�ုအပါအဝင်

ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်�င
ှ ့်

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးေ�ှ �မျက်�ာှ စာ
�ုတ်ထက
ွ ်ခဲ့ကာ

တြခားသူများသည်

သို ့ ြပန်လည်ေရာက်�ိှလာခဲ�့ ပီး

အစိုးရ

�ပိုလဲမ�

၎င်းမိသားစုဝင်များသည်

ြဖစ်ပွားခဲပ
့ ါသည်။
�ိင
ု င
် အ
ံ ား

ဦးေနဝင်း
ဦးေနဝင်း�ှင့်

ေနာက်ကွယ်မှ

ဆက်လက်ထန
ိ း် ချုပ်လည်ပတ်ေနခဲ့သည်ဟု

ေကာလဟာလများ

�ကားရေသာ်လည်း ဆယ်စု�စ
ှ ်တစ်စုအ�ကာတွင် ၎င်းတိသည်
ု့
ေဘးသို ့
တွနး် ပိခံ
ု ့ လိုက်ရပါသည်။ 11
_

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန်�င
ှ ့် �ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်၏
အနာဂတ်အစိုးရကို

အဆံးု အြဖတ်ေပး�ိင
ု မ
် ည့်

ေရွ းေကာက်ပဲွ

ကျင်းပ�ိင
ု ် ေရးအတွက် ြပင်ဆင်ရန်ဟူေသာ အေ�ကာင်းြပချက်ြဖင့်
၁၉၈၈

ခု�စ
ှ ်

စက်တင်ဘာလတွင်

�ကားဝင်စွက်ဖက်ခပ
ဲ့ ါသည်။
ဆ��ြပသူများမှ
ခဲခ
် ွင်
့ ျိနတ

ဆနက
် ့ ျင်ခဲသ
့ ည့်

NLD ကဲသ
့ ုိ ့ �ိင
ု င
် ေ
ံ ရးပါတီအသစ်များ
_

တပ်မေတာ်မှ

တည်ေဆာက်ေရးေကာင်စီများ
စစ်ခံုအဖွဲ�များကို

ယခင်အစိုးရအား

တပ်မေတာ်မှ

�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်
(နဝတ)

ဟု

အုပ်ချုပ်ေရးအဆငဆ
့် ငတ
့် ွင်

ဖွဲ�စည်းေန

�ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ�
အမည်�ိှ

သည့်

ဖွဲ�စည်းထား�ှိခ�ဲ့ ပီး

၎င်းတိအားလံ
ု့
ုးကို အုပ်ချုပ်ရန် ဗဟိုနဝတအဖွဲ�ကို ဖွဲ�စည်းခဲ့ပါသည်။
10
11

Topich & Leitch, 2013, စာမျက်�ာှ ၈၆။
Charney, 2009.
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တပ်မေတာ်အေနြဖင့်

ေ�ှ �ေဆာင်ပါတီတစ်ခုကိုလည်း

ဖွဲ�စည်းခဲ�့ ပီး

များမ�ကာမီအချိနအ
် တွငး် �ပိုင်ဖက်များကို စတင်ဖမ်းဆီးမ�များ ြပုလုပ်
လာခဲပ
ုိ ့ ဆေ
ုိ စကာမူ �ှစ်�စ
ှ ်�ကာေသာအခါ NLD မှ
့ ါသည်။ မည်သပင်
_

ေရွ းေကာက်ပဲတ
ွ ွင် အြပတ်အသတ် အ�ိင
ု ရ
် �ှိခပ
ဲ့ ါသည်။ တပ်မေတာ်မှ
လ�င်ြမန်စွာပင် ထိရ
ု လဒ်ကို ပယ်ဖျက်ခ�ဲ့ ပီး ဆ��ြပသူများကို ပစ်ခတ်ခဲ့
ကာ �ိင
ု င
် တ
ံ စ်�င
ို င
် လ
ံ ံုးအား ကစဥ်က
ု ့ �့ ပီး
့ လျားအေြခအေနသို ့ တွနး် ပိခဲ
ထိအ
ု ချိနက
် ြဖစ်ပွားေနခဲေ
် ပးခဲ့
့ သာ ြပည်တွငး် စစ်မီးကို ေလာင်စာြဖည့ေ
ပါသည်။ ၁၉၉၇ တွင် ပိုမိုေပျာေ
ု င
် ေ
ံ တာ်
့ ြပာင်းေသာ အမည်ြဖစ်သည့် �ိင
ေအးချမ်းသာယာေရး�ှင့်

ဖွံ� �ဖိုးေရးေကာင်စီဟူေသာ

အမည်ကို

မယူခင်အထိ တပ်မေတာ်သည် �ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အား နဝတအမည်ေအာက်
တွင် ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၈၈ ခု�စ
ှ ်မှစတင်�ပီး တပ်မေတာ်အေနြဖင့် ထိပ်ပိုငး် စစ်ဗိုလ်ချုပ်
များ�ှင့်

၎င်းတိ၏
ု့

တပ်မိသားစုဝင်များစွာကို

စည်းမျဥ်းသတ်မှတ်ချက်များြဖင့်

ချမ်းသာေစ�ိင
ု မ
် ည့်

တိုငး် ြပည်

စီးပွားေရး၏

တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် ကို ြပည်ပရင်း�ှးီ ြမ�ုပ်�မ
ံှ �များထံသုိ ့ ဖွငေ
့် ပးခဲပ
့ ါသည်။
သိေသာ်
ု့
၁၉၉၀ ြပည့�
် စ
ှ ်မှစတင်�ပီး �ိင
ု င
် တ
ံ ကာမှ ပိတ်ဆမ�
ုိ ့ များေ�ကာင့်
တိုငး် ြပည်၏ စီးပွားေရးပံုရိပ်ကို ထိခိုက်ေစခဲက
့ ာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ
အေနြဖငလ
့် ည်း ြပဿနာအသစ်များြဖစ်သည့် ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေန
ဆဲြဖစ်ေသာ

ြပည်တွငး် စစ်ကို

အ�ိင
ု ရ
် ရန်

နည်းလမ်း�ှာေဖွဖို ့

လိုအပ်လာြခင်း၊ အနာဂတ်တွင် စစ်တပ်မဟုတ် ေသာ အစိုးရတစ်ရပ်မှ
၎င်းတိုကျူးလွ
နထ
် ားေသာ
့
ြပစ်ဒဏ်ခံေပး�ိင
ု ြ် ခင်းမ�ှိမ�

ရက်စက်

�ကမ်း�ကုတ်မ�များအတွက်

ေသချာေစရန်�င
ှ ့်

၎င်းတိ၏
ု့

�ကယ်ဝမ�များအား စိစစ်ခံရြခင်းများမှ အြပည်အ
့ ဝ ကာကွယ်ရန်တိုကိ
့ ု
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ကိုငတ
် ွယ်ေဆာင်ရွက်ဖို ့ နည်းလမ်း�ှာေဖွရန်
တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငမ
် ျား�ှင့်

လိုအပ်လာခဲပ
့ ါသည်။

ေဆွးေ�ွး

ည��
ိ င
ိ� း် မ�များသည်

ြပည်တွငး် စစ်ကို ေယဘုယျအားြဖင့် အဆံးု သတ်ေပး ခဲပ
့ ါသည်။ 12
_

ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံဥပေဒေရးဆွသ
ဲ ည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုမှ တပ်မေတာ်
အေနြဖင့်

အတိတ်ကကျူးလွနခ
် ဲ့သည့်

တရားစွဲဆမ
ုိ �ခံရြခင်းမှ

ရာဇဝတ်မ�များ

ကင်းလွတ်ေစရန်

အတွက်

ေသချာေစသည့်

ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံဥပေဒသစ်တစ်ရပ် ဖန်တီးေပးခဲပ
့ ါသည်။ တပ်မေတာ်
အတွက်

ဗီတိုအာဏာသံးု ခွင�
့် င
ှ ့်

တပ်မေတာ်မှ

ကိုငစ
် ွဲထား�ိင
ု ေ
် စရန်

တချို �ေသာ

အာဏာများကို

ေသချာေစခဲေ
့ သာ

ဖွဲ�စည်းပံု

အေြခခံဥပေဒပါြပဌာန်းချက်များသည် အနာဂတ်တွင် တက်လာမည့်
မည်သည့အ
် စိုးရမဆို

ြမန်မာ�ိင
ု င
် စ
ံ ီးပွားေရးထဲတွင�
် ိေ
ှ နေသာ

တပ်မေတာ်မှ ဦးေဆာင်သည့် လ�ို � ဝှက်�ကိုးကိုငမ
် �များကို စိနေ
် ခါ်ရန်
�ကိုးပမ်းပါက

ြဖုတ်ချခံမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း

ရည်��နး် ေနခဲပ
့ ါသည်။

စနစ်သစ်အတွငး် ပထမဆံးု ဝန်�ကီးချုပ်ြဖစ်သည့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ေဟာင်း
ဦးသိနး် စိန ်

ဦးေဆာင်သည့်

�ှစ်အနည်းငယ်အ�ကာတွင်
မဟုတ်ေသာ
အရာအားလံုး

အစိုးရသစ်ေအာက်တွငသ
် ာမက

ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်မှ

တရားဝင်

ေခါင်ေဆာင်ြဖစ်လာခဲသ
် ချိနထ
် တ
ိ ိုငေ
် အာင်
့ ည့အ
အဆင်ေြပေနသေယာင်�ိခ
ှ ဲ�့ ပီး

သူမအေနြဖင့်

တပ်မေတာ်အား သူမသည် ၎င်းတိုအတွ
က် �ခိမ်းေြခာက်မ�တစ်ရပ်
့
မဟုတ်ေ�ကာင်း သက်ေသြပရန် �ကိုးစားခဲပ
့ ါသည်။
၂၀၁၅-၂၀၂၀ ကာလတွင် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်ဦးေဆာင်သည့်
NLD အစိုးရအေနြဖင့် တပ်မေတာ်မှ ၂၀၁၇ ခု�စ
ှ ် စက်တင်ဘာလတွင်
12

Ibid.
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�ိုဟင်ဂျာလူထအ
ု ား တိုက်ခိုက်မ�အေပါ် ၎င်းတိ၏
ု့
ရပ်တည်ချက်�င
ှ ့်
တြခားေသာ

အေ�ကာင်းရင်းများစွာေ�ကာင့်

�ိင
ု င
် တ
ံ ကာမှ

ေဝဖန်မ�များ�ှင့် �� ံ �ချမ�များခံခဲရ
ု့
ြပည်တွငး် တွင် သူမ၏
့ ပါသည်။ သိေသာ်
NLD

ထင်ေပါ်ေကျာ်�ကားမ�သည်

ပါတီအား

၂၀၂၀

အေထွေထွ

ေရွ းေကာက်ပဲတ
ွ ွင် အြပတ်အသတ် အ�ိင
ု ရ
် ေစခဲ�့ ပီး ထိရ
ု လဒ်ေ�ကာင့်
ဗိုလ်ချုပ်မ�း�ကီးမင်းေအာင်လ�ိငအ
် ေနြဖင့်

ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံဥပေဒပါ

အကာအကွယ်များ ဖယ်�ှားြခင်းခံရကာ အတိတ်ကေရာ လက်�ိတ
ှ ွငပ
် ါ
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့်

ဗိုလ်ချုပ်များအေနြဖင့်

အရပ်သားေခါင်းေဆာင်များ၏
ခံလာရ�ိင
ု �် ပီး

ေရွ းေကာက်ခံ

�သဇာအာဏာသိမ်းယူမ�ဒဏ်ကို

ေနာက်ဆးုံ တွင်

အကျငပ
့် ျက်ြခစားမ�များ�ှင့်

စစ်ရာဇဝတ်မ�များအတွက် တရားစွဲဆခ
ုိ ံရမည်ကို စိုးရိမ်လာခဲပ
့ ါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မ�း�ကီးမင်းေအာင်လ�ိငသ
် ည်

ေရွ းေကာက်ပဲရ
ွ လဒ်များအား

မဟုတ်မှနေ�ကာင်
်
း ခုခံေြပာဆိခ
ု ဲေ
့ သာ်လည်း
အ�ကား

ည��
ိ င
ိ� း် ေဆွးေ�ွးမ�

တပ်မေတာ်�င
ှ ့် NLD

မေအာင်ြမင်ခဲဘ
့ ဲ

၂၀၂၁

ခု�စ
ှ ်

ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် တပ်မေတာ်မှ အာဏာသိမ်းမ�ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။
NLD

အရပ်သားေခါင်းေဆာင်များအား

အကျငပ
့် ျက်ြခစားမ�

အပါအဝင်

ဖမ်းဆီးခဲက
့ ာ

တြခားေသာအမ�များြဖင့်

တရားစွဲဆခ
ုိ �ဲ့ ပီး အနာဂတ်တွင် ‘ေရွ းေကာက်ပဲွ’ အသစ် ြပန်လည်
ကျင်းပေပးမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း

ကတိြပုခဲပ
့ ါသည်။

လူထ၏
ု

မေကျနပ်မ�အား အာဏာဖီဆန်ေရး လ�ပ်�ှားမ�ြဖင့် ကျယ်ကျယ်ြပနြ် ပန
့ ့်
ရင်ဆင
ုိ လ
် ာရေသာအခါ တပ်မေတာ်အေနြဖင့် အစုလိုက်အြပံုလိုက်
အ�ကမ်းဖက်မ�ကို ကျငသ
့် းုံ ခဲေ
ု င
် အ
ံ တွငး် ြဖစ်ပွားေနေသာ
့ သာေ�ကာင့် �ိင
ြပည်တွငး် စစ်ကို ပိုမို�ကီးမားလာေစခဲ့ပါသည်။ ဤအထူးစာေစာင်ထဲ
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တွင်

ပါဝင်ေသာ

တပ်မေတာ်မှ

ေမးြမန်းမ�များသည်

စွနခ
် ့ ွာလာခဲသ
ူ ျား�ှင့်
့ မ

၎င်းြပည်တွငး် စစ်အတွငး်

ေတွ�ဆေ
ုံ မးြမန်းထားချက်များ

ြဖစ်ပါသည်။

တပ် မေတာ်မှလအဖွ
ူ ့ ဲအ
� စည်းထဲတင
ွ �
် ိှေသာ၎င်းတိ၏အခန်
ု့
းက�
ကိသ
ု တ်မှတ�
် � ြမင်ပံု 13
168

ဗိုလ်ချုပ်�ကီးများသည်

ြပည်သအ
ူ များစုအေနြဖင့်

မိမိကိုယ်ပိုင်

ပုဂ�လိက

လက်မခံသည့တ
် ိုငေအာင်
်

��တ်အားြဖင့်

အြမင်တွင်

အများအ�ကားတွင်

လက်ခံြပရန်တာဝန်�ိသ
ှ ည့်

ဝိေသသလက�ဏာအေပါ်

အေြခခံ�ပီး

တိုငး် ြပည်၏

ြပုမူေဆာင်ရွက်ေလ့

�ှိ�ကပါသည်။ ၎င်းအချက်သည် စည်းစနစ်တကျ ဖွဲ�စည်းထားေသာ
လူေဘာင်
အဖွဲ�အစည်းတိုငး် တွင်
့
ြဖစ်ပါသည်။

ြဖစ်ေလ့�ိေ
ှ သာ

�သဇာအာဏာ�ှိေသာသူများ

သည်

အရာတစ်ခု
ကမ�ာ�ကီး�ှင့်

ထိက
ု မ�ာ�ကီးထဲတွင�
် ိေ
ှ သာ ၎င်းတိ၏
ု ့ အခန်းက�အား �ကည့�
် � ရာတွင်
တြခားသူများ�ှင့်

မတူညေ
ီ သာ

ပံုေဖာ်ေလ့�ိ�ှ ကပါသည်။
ဖွဲ�စည်းတည်ေဆာက်ပံု၏
ကမ�ာ�ကီးတစ်ခုသာလ�င်

သတ်မှတ်ချက်မူေဘာင်များြဖင့်
အေနာက်တိုငး် ပံုစံအသိပညာများ

အဆိအ
ု ရ

က��်ပ
ု ်တြမင်
ို ့ ေတွ�ေနရေသာ

စစ်မှနေ
် သာ

ကျန်သည့တ
် ြခားအရာတိုငး် သည်
ြဖစ်သည်ဟုဆေ
ုိ သာ်လည်း

13

ကမ�ာ�ကီးြဖစ်ကာ
စိတ်ကူးယဉ်မ�များသာ

လူတိုငး် သည်

ကမ�ာ�ကီးအား

ဤက�၏ အချို �အစိတ်အပိုငး် များအား ညီလာခံတင်ြပချက်တစ်ခုတွင် ပထမဆံးု

ေဖာ်ြပခဲပ
့ ါသည် (Charney, 2021)။
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နည်းလမ်း�ှစ်မျိုးြဖင့် တစ်�ပိုင်နက်တည်း �ကည့�
် � ေလ့�ိ�ှ ပီး ၎င်းအချက်
သည် က��်ပ
ု ်တို ့ တြခားသူများ�ှင့် နိစ� ဆက်ဆရ
ံ ာတွင် လ�မ်းမိုးမ�
�ှိပါသည်။
ပထမဦးစွာ

လူပုဂ�ိုလ်များအေနြဖင့်

သူလိုငါလို

သာမန်နည်းလမ်းြဖင့် �� ြမင်သည့် ၎င်းတိ၏
ု့
ေနစဉ်ဘဝ၊
၎င်းတိ၏
ု့
့
ဇီဝေဗဒဆိင
ု ရ
် ာ လုပ်ေဆာင်ချက်များ၊ ၎င်းတိ၏
ု ့ �ုပ်ဝတ�ုပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ
လိုအပ်ချက်များ၊

၎င်းတိ၏
ု့

အသက်�ှငရ
် ပ်တည်မ�များ�ှိ�ပီး

တစ်ဦးချင်းဆိင
ု ရ
် ာ

၎င်းတိကိ
ု့ ု

“သူလိုငါလို_သာမန်ြဖစ်ေသာြဖစ်တည်မ�ဘဝ”

က��်ပ
ု ်တအေနြဖင
ို ့
့်
ဟု

ေခါ်ဆိ�
ု င
ို �် ပီး

တစ်ဖက်တွငမ
် ူ က��်ပ
ု ်တိုပတ်
့ ဝန်းကျင်�ိှ ကမ�ာ�ကီးအေပါ် �� ြမင်ပံုကို
ပံုေဖာ်ေပးသည့် ပိုမို�ကီးမားသည့် လူမ�ေရးဇာတ်ေ�ကာင်း တစ်ရပ်
�ှိပါသည်။ ဥပမာ သငအ
့် ေနြဖင့် ဘန်ေကာက် သိမဟု
ု ့ တ် ေအာက်စ်ဖိုဒ့် မှ
လမ်းတစ်လမ်းကို�ကည့ပ
် ါက
စားေသာက်ဆင
ုိ မ
် ျား၊

အစားအစများေရာင်းေသာ
အဝတ်အထည်များ

ေရာင်းေသာ

အထည်ဆင
ုိ မ
် ျား၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကေလးများ၊ လူငယ်များ၊
လူ�ကီးများ

ပါဝင်သည့ရ
် ာ

ြမင်�င
ို ပ
် ါသည်။
ဆရာဝန်မှ

ချီေသာလူများ

က��်ပ
ု ်တရ�ှ
ို ့ ိေသာ

လုပ်ခလစာများအေ�ကာင်း၊

��န�် ကားထားေသာေဆးများကို

ေသာက်ရမည်အ
့ ေ�ကာင်း၊

အစ�ှိသည်တိုကိ
့ ု
မည်သည့အ
် ချိနတ
် ွင်

အခွနေ
် ဆာင်ရန်အေ�ကးကျန်ေနြခင်း

�ှိမ�ှိအေ�ကာင်း၊ က��်ပ
ု ်တို ့ မည်သ�
ူ င
ှ ခ
့် ျိနး် ေတွ�သည် လက်ထပ်မည်
ဆိသ
ု ည့အ
် ေ�ကာင်း၊

က��်ပ
ု ်တို ့

အနားယူမည့အ
် ေ�ကာင်းတိကိ
ု့ ု
က��်ပ
ု ်တ၏ကိ
ို ့
ုယ်ပိုငက
် မ�ာ၊

မည်သည့အ
် သက်အရွ ယ်တွင်

စဉ်းစား�ကပါသည်။

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာက�၊

၎င်းတိသည်
ု့
ရင်း�ှးီ ေသာ
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လူသားအချင်းချင်းအ�ကား

အြပန်အလှနဆ
် က်ဆမ
ံ �များြဖစ်�ပီး

ထိေ�ကာင်
ု့
ု့
က��်ပ
ု ်တို၏
“သူလိုငါလိုသာမန်ြဖစ်ေသာ
့ ၎င်းတိသည်
့
ြဖစ်တည်မ�ဘဝ” ြဖစ်ပါသည်။
ဒုတိယအေနြဖင့်

Charles_Taylor_မှ

“လူအဖွ
့ ဲ�အစည်းထဲတွင်

�ှိေသာ က��်ပ
ု ်တ၏အခန်
ို ့
းက�ကို သတ်မှတ် �� ြမင်ပံု (social imaginary)”

ဟုေခါ်ေသာ

အပိုငး် လည်း

�ှိပါသည်။

ဤအပိုငး် သည်

ကမ�ာ�ကီး�ှင့် တြခားသူများအ�ကား က��်ပ
ု ်တအေနြဖင
ို ့
့် မည်သမည်
ုိ ့ ပံု
ဝင်ဆမ
ံ့ ��ိသ
ှ ည်အ
့ ြမင်အေပါ်
စည်းစနစ်များမှ

က��်ပ
ု ်တ၏
ို ့

လ�မ်းမိုးထားသည့်

လူေဘာင်
အဖွဲ�အစည်း�ှင့်
့
ြဖစ်ပါသည်_-_

�� ြမင်ချက်

“လူများအေနြဖငမ
့် ိမိတို၏
့

လူမ�ေရးဆိင
ု ရ
် ာြဖစ်တည်မ�အေပါ်

စိတ်ကူးပံုေဖာ်သည့န
် ည်းလမ်းများ၊

၎င်းတိအေနြဖင်
ု့
့

အ�ကား

မည်သမည်
ုိ ့ ပံုဝင်ဆမ
ံ့ ��ိြှ ခင်း၊

အေပါင်းအသင်းများအ�ကား
အားြဖင့်

၎င်းတိ�ှ
ု ့ င ့်

၎င်းတိ၏
ု့

မည်သမည်
ုိ ့ ပံုြဖစ်ပျက်ေနြခင်း၊

ြဖည့ဆ
် ည်းမ�ခံရေသာ

ပံုမှန ်

ေမ�ာ်လငခ
့် ျက်များ�ှင့်

၎င်းေမ�ာ်လငခ
့် ျက်များကိုအေြခခံသည့်
စံသတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်

တြခားသူများ

ပိုမိုေလးနက်မ��ိေ
ှ သာ

ပံုေဖာ်မ�များ။” 14
_

ဤအပိုငး် သည်

က��်ပ
ု ်တို၏ကိ
ုယ်ပိုငြ် ဖစ်တည်မ�ဘဝအပိုငး် �ှင့်
့

တန်းတူညမ
ီ �

အေရးပါ�ပီး
ြဖစ်တည်မ�ဘဝ�ှင့်
အခန်းက�ကို

က��်ပ
ု ်တသည်
ို ့

သူလိုငါလိုသာမန်ြဖစ်ေသာ

လူအဖွ
် ိှေသာ
့ ဲ�အစည်းထဲတွင�
သတ်မှတ�
် � ြမင်ပံု

တစ်�ပိုင်နက်တည်း

တည်�ိေ
ှ န�ကပါသည်။

က��်ပ
ု ်တို၏
့
�ှစ်ခုစလံုးထဲတွင်
၎င်းတို�ှ့ စ်ခု၏

တစ်ခုအေပါ်တစ်ခု ေရာယှက်ေနမ�ေ�ကာင့် က��်ပ
ု ်တေန
ို ့ စဉ်ဘဝတွ
င်
့
14

Taylor, 2004, စာမျက်�ာှ ၂၃။
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�ှငသ
် န်ရန်

အချိနြ် ပည့ည
် ��
ိ င
ိ� း် ေနဖို ့

၎င်းတို�ှ့ စ်ခုအ�ကား

ှ ့် ဆရာဝန်တစ်ေယာက်၊
လိုအပ်ေစပါသည်။ 15 လူသားတစ်ေယာက်�င
_

လူသားတစ်ေယာက်�င
ှ _့် ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်၊
လူသားတစ်ေယာက်�င
ှ ့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ေယာက်တိုသည်
လူတစ်ဦး
့
တည်းသာလ�င်ြဖစ်ေသာ်လည်း
မည်သည့က
် ိုယ်ပိုငလ
် က�ဏာ

၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်
‘ပုဂ�ိုလ်ေရးအတ�’

မိမိ၏
သိမဟု
ု ့ တ်

‘လူမ�ေရးအတ�’ ကို အသံးု ြပုမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း ဆံးု ြဖတ်ရမည်ြဖစ်ကာ
ထိဆ
ု းုံ ြဖတ်ချက်သည်
၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

သတ်မှတ်ထားသည့အ
် ချိနက
် ာလတွင်
မည်သမည်
ုိ ့ ပံုြပုမူေဆာင်ရွက်မည်ဆသ
ုိ ည့အ
် ေပါ်

သက်ေရာက်မ��ိပ
ှ ါမည်။
ထိေ
ု ရွ းချယ်မ�များမှြဖစ်ေပါ်လာသည့်
အြပန်အလှနဆ
် က်ဆမ
ံ �များသည်
လည်ပတ်ေနေသာ
တြဖည်းြဖည်းချင်း
ကမ�ာ�ကီးကို

၎င်း၏ကိုယ်ပိုငယ
် ုတ�ိေဗဒအရ

ကမ�ာ�ကီး၏
ြဖစ်ေပါ်လာေစပါသည်။

မည်သမည်
ုိ ့ ပံု�� � ြမင်ြခင်းအား

သန်း�ှငခ
့် ျီေသာ

ေသးငယ်သည့်

ထူးြခားဆန်းသစ်ေသာ
�� ေထာငတ
့် စ်ခုအသွင်
လူပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးမှ
ထိပ
ု ုဂ�ိုလ်၏မသိစိတ်မှ
ည��
ိ င
ိ� း် ေဆွးေ�ွးမ�များ

ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ပံုေဖာ်ေပးပါသည်။ စာေရးသူမှ ၎င်းရလဒ်အား

15

ဤေနရာတွင် စာေရးသူေြပာဆိလ
ု ိုေသာ အေ�ကာင်းအရာအား Benedict

Anderson ၏ လူသမ
ိ ျားေသာအေတွးအေခါ်များြဖစ်သည့် စိတ်ကူးပံုေဖာ်ထားေသာ
လူအသိ
င
ု း် အဝိင
ု း် များ (၂၀၀၆) �ှင့် လွဲမှား�ိင
ု ပ
် ါသည်။ �ှငး် လင်းေစရန်မှာ
့
စာေရးသူသည် စိတ်ကူးပံုေဖာ်ထားေသာ အစုအဖွဲ�၊ ပုဂ�ိုလ်စက
ွဲ င်းေသာအစုအဖွဲ�၊
အုပ်စုများကိုဖဲစ
�ွ ည်းထားေသာ အစုအဖွဲ� သိမဟု
ု ့ တ် �ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အဆငအ
့် စုအဖွဲ�ကို
ဆိလ
ု ိုြခင်း မဟုတ်ပါ။
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“စိတ်ြမင်ကွငး် တစ်ခု_-_mindscape”
လူတချို �အား

အြဖစ်

ရည်��နး် ပါသည်။

တူညေ
ီ သာအခန်းက�များတွင်

တူညေ
ီ သာအေတွ�အ�ကံုများ

ေနရာယူေစ�ပီး

ခံစားေတွ� �ကံုေစပါက

၎င်းတိ၏
ု့

ီ �များ�ှိသည်ကို ေတွ�ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း
စိတ်ြမင်ကွငး် များတွင် တူညမ
_

အချို �ေသာအဆငမ
့် ျားတွငမ
် ူ

တစ်ေယာက်ချင်းစီသည်

ကွဲြပားမ��ိှသည်ကို ေတွ� ြမင်ရပါမည်။ ထိသ
ု _ုိ ြဖစ်
့ ရြခင်း၏ အဓိကေသာ့
ချက်မှာ

လူပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးချင်းစီတိုငး် ၏

လိုအပ်ချက်များ�ှင့်

ကိုယ်ပိုငတ
် စ်သးီ ပုဂ�လ

လူမ�ေရးအခန်းက�များကို

ပူးေပါင်းကာ

၎င်းပုဂ�ိုလ်၏အြမင်တွင် မှနက
် န်�ပီး အဓိပ�ာယ်�ိှသည်ဟုထင်ရသည့်
ကမ�ာ�ကီးအေပါ် �� ေထာငတ
့် စ်ခု ဖန်တီးေပးေသာေ�ကာငြ့် ဖစ်ပါသည်။
ထိန
ု ည်းြဖင့်
အသံးု ချကာ

စစ်ဗိုလခ
် ျုပ်များသည်
ရလာေသာ�ကယ်ဝမ�များကို

ထည့ေ
် န�ကေသာ်လည်း

တိုငး် ြပည်၏ရင်းြမစ်များကို
၎င်းတို၏အိ
တ်ကပ်ထသ
ဲ ုိ ့
့

၎င်းတိသည်
ု့
သာလ�င်

တိုငး် ြပည်အတွက်

စစ်မှနေ
် သာကာကွယ်သမ
ူ ျားဟု အထင်ေရာက်ေန�ကြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
လူေပါင်းများစွာကို

ချနင်း�ပီး

ဖန်တီးတည်ေဆာက်ခဲ�့ ကသည်
၎င်းတိကိ
ု ့ ုယ်၎င်းတိုမူ့

၎င်းတိအတွ
ု့
က်
ဆိုသည်မှာ

�ကယ်ဝမ�များ

မှနက
် န်ေသာ်လည်း

တိုငး် ြပည်၏ကာကွယ်သမ
ူ ျားအြဖစ်

�� ြမင်ေန�ကပါသည်။
ကိုလိုနေ
ီ ခတ်မတိုငမ
် ီ
၎င်းတိ၏အခန်
ု့
းက�ကို

ေတာ်ဝင်မင်းမျိုးမင်း�ွယ်များေခတ်က
သတ်မှတ်��ြမင်ပံုများသည်လည်း

ယခု�င
ှ ့်

များစွာဆင်တူသည့ပ
် ံုစံများြဖင့် လည်ပတ်ခဲြ့ ခင်း ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်�င
ို ပ
် ါ
သည်။

ေတာ်ဝင်ဓေလ့ထးံု တမ်းများ�ှင့်

သိဒတ
ိ� င်အတည်ြပုေပးမ�၊

ရဟန်းများ၏

ေတာ်ဝင်သမိုငး် ေ�ကာင်းများအတွငး် �ှင့်
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ဘုနး် ေတာ်�ကီးေကျာင်းများ�ှိ

သ�ုပ်ေဖာ်ပံုများတွငသ
် ာမက

ေတာ်ဝင်အသံးု အေဆာင်များေနာက်ကွယ်�ိှ
နက်��ိငး် စွာ

ဒ�ာရီများတွငပ
် ါ

မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်

အခန်းက�ကို

ေတာ်ဝင်မျိုး�ွယ်များ၏

သတ်မှတ�
် � ြမင်ပံုများေ�ကာင့်

သိ�ကားမင်းသည်

နတ်ြပည်တွင် သာသနာ (ဗုဒဘ
� ာသာ) ကို ကာကွယ်သြူ ဖစ်သကဲသ
့ ုိ ့
�ှငဘ
် ရ
ု င်သည်လည်း

လူြပည်
တွင်
့

သာသနာကိုကာကွယ်သအ
ူ ြဖစ်

သတ်မှတ်ထားခံခရ
ဲ့ ပါသည်။
ထီးနန်းဆက်ခံသအ
ူ ြဖစ်

တစ်စံုတစ်ေယာက်သည်

ေမွးဖွားလာသည့တ
် ိုငေ
် အာင်၊

မည်သမ
ူ ှ

ဘုရင်အြဖစ်ေမွးဖွားလာသည်မဟုတ်ဘဲ ေတာ်ဝင်မျိုး�ွယ်များအ�ကား
ယှဉ်�ပိုင်မ�၊

ပရိယာယ်ဆင်ြခင်းများ၊

မတရားသိမ်းပိုက်ြခင်း�ှင့်

ြပည်တွငး် စစ်များြဖစ်ပွားရသည်အထိြဖစ်ြခင်းတိသည်
ု့
ဘုရင်ြဖစ်လာေသာသူများမှာ

တစ်ချိနက
်

လူသာမန်အမျိုးသားများ

(တစ်ခါတစ်ရံတွင် အမျိုးသမီးများ)သာြဖစ်ေ�ကာင်း ေဖာ်ြပေနပါသည်။
�ှငဘ
် ရ
ု င်မှ

တရားဓမ��င
ှ အ
့် ညီအုပ်ချုပ်�ပီး၊

ရဟန်း�ှငလ
် ူအေပါင်းအား

�ငိမ်းချမ်းေစ၊

နယ်ေြမအတွငး် �ှင့်
သာယာဝေြပာေစကာ၊

စစ်ပဲမ
ွ ျားတွင် ေအာင်ပဲခ
ွ ံေနသမ�ကာလပတ်လံုး ေတာ်ဝင်မျိုး�ွယ်များမှ
သတ်မှတ်ထားသည့်

၎င်းတို၏အခန်
းက�အေပါ်
့

�ကီး�ကီးမားမား

စိနေ
် ခါ်မ� တစ်စံုတစ်ရာမ�ှိပါက �ှငဘ
် ရ
ု င်/ဘုရင်မအေနြဖင့် လံုြခံုမ�ကို
ခံစားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 16
_

ကံမေကာင်းအေ�ကာင်းမလှစွာပင်

ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်၏ စစ်ဗိုလ်ချုပ်�ကီးများ�ှင့် တပ်မေတာ်အား
ချီးြမ�ငေ
့် ြမ�ာက်စားထားသည့်
ချဉ်းကပ်မ�သည်
16

လက်ေတွ�ဆန်ေသာ

တပ်မေတာ်�င
ှ ့်

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရး

စစ်ဗိုလ်ချုပ်�ကီးများမှ

ဤအေ�ကာင်းအရာအား Charney, 2022 ထဲတွင် ေဆွးေ�ွးထားပါသည်။
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သတ်မှတ်��ြမင်ထားသည့်

အားေပးချီးေြမ�ာက်ေနသကဲသ
့ ြဖစ်
ုိ ့ ခဲ့ကာ
ပိုမိုအတည်အြဖစ်

၎င်းတို၏အခန်
းက�အား
့
၎င်းသတ်မှတ်��ြမင်မ�ကို

မှတ်ယူသတ်မှတ်�င
ို ေ
် စရန် ပံ့ပိုးေပးခဲပ
့ ါသည်။ 17
172

အကျိုးဆက်အေနြဖင့် ၂၀၁၇ ခု�စ
ှ ်မှ ၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ်ကာလသည် ၁၉၆၂
ခု�စ
ှ ်ေနာက်ပိုငး် တွင်

ပထအဆံးု အ�ကိမ်အြဖစ်

တပ်မေတာ်မှ

သတ်မှတ်��ြမင်ထားသည့် အခန်းက�အတွငး် �ှိ တချို �ေသာအေရး
ပါသည့်

ယူဆချက်များအနည်းဆံးု အေနြဖင့်

ဗုဒဘ
� ာသာကို

ြပင်းထန်စွာဆနက
် ့ ျင်ေနေသာ (မူဆလင်များ)ဟု တိုငး် ြပည်အတွငး် တွင်
ပံုေဖာ်ခံခရ
ဲ့ ေသာသူများ၏ �ခိမ်းေြခာက်မ�မှ ‘ဗုဒဘ
� ာသာအမိေြမ’ ကို
ကာကွယ်ေရး�ှင့် စပ်လျဉ်းေသာအချက်များကို ြမန်မာ�ိင
ု င
် ေ
ံ အာက်ပိုငး်
ေဒသများတွင် ကျယ်ြပနစ
် ့ ွာ လက်ခံလာခဲ�့ ကြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇
ခု�စ
ှ ်

�သဂုတ်လတွင်

တပ်မေတာ်မှ

အရပ်သား�ိုဟင်ဂျာများကို

ဆနက
် ့ ျင်လ�ပ်�ှားခဲသ
် ူေပါင်းေသာင်းချီသတ်ြဖတ်မုဒန
ိ း် ကျငခ
့် ံရ�ပီး
့ ည့လ
လူဦးေရ ၈၀၀,၀၀၀ အား ဒုက�သည်များအြဖစ် ဘဂင်္လားေဒ�
ှ င
ို င
် သ
ံ ုိ ့
့ ်�
ထွက်ေြပးေစခဲသ
် ာလတွင် တပ်မေတာ်သည် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု
့ ည့က
�ကည်�င
ှ ့်

သူမအစိုးရ၏

အကာအကွယ်ေပးမ�ကို

ခံခရ
ဲ့ ပါသည်။

�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အတိုငပ
် င်ခံပုဂ�ိုလ်သည် တပ်မေတာ်၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များ
ကိုအကာအကွယ်ေပးရန်အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ရ
် ာတရား�ံုးေ�ှ ေ
� မှာက်သပင်
ုိ ့
သွားေရာက်ခပ
ဲ့ ါသည်။ 18
_

ကိုလိုနေ
ီ ခတ်မတိုငမ
် ီ
မိမိတအခန်
ို ့
းက�အား

17
18

Eimer, 2013.
“Aung San Suu Kyi”, 2019.

ေတာ်ဝင်မျိုး�ွယ်များ၏
�� ြမင်သတ်မှတ်ချက်�င
ှ ့်

စပ်လျဉ်း၍
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အစွနအ
် ဖျားအရပ်ေဒသများတို ့ ပိေဆာင်
ု့
ခံခဲရ
ူ ျား
့ ေသာ အုပ်ချုပ်သမ
သည် ထိအ
ု ရပ်မှေဒသခံများအေနြဖင့် ထိ�
ု � ြမင်သတ်မှတ်ချက်အေပါ်
အေလးထားမ� လွနစ
် ွာနည်းပါးခဲသ
့ ည်ကို နားလည်သေဘာေပါက်ခဲပ
့ ါ
သည်။

ထိက
ု သ
ဲ့ ေသာေနရာများတွ
ုိ ့
င်

ထုတ်ယူြခင်းအပါအဝင်

ေဒသတွငး် ရင်းြမစ်များ

ေတာ်ဝင်နန်းေတာ်၏

ရည်ရွယ်ချက်များ

�ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေစရန် မုဒန
ိ း် ကျငြ့် ခင်း၊ သတ်ြဖတ်ြခင်း သိမဟု
ု ့ တ်
�ှပ
ိ ်စက်ြခင်း

စသည့�် ကီးမားေသာ

ပံုမှနေ
် ဆာင်ရွက်ခ�ဲ့ ကပါသည်။ 19

ထိက
ု သ
ဲ့ ုိ ့ �ှငဘ
် ရ
ု င်များေခတ်တွင်

_

အုပ်ချုပ်သမ
ူ ျားမှ
(မြမင်ရေသာ)

အ�ကမ်းဖက်မ�များကို

ေဒသခံများအေပါ်

အ�ကမ်းဖက်မ�များသည်

ြမန်မာ�ိင
ု င
် တ
ံ ွင်
ေဒသများ၌

အထူးသြဖင့်

ကျူးလွနခ
် �ဲ့ ကသည့်
လက်�ိှလွတ်လပ်ေရးရ�ပီး

တိုငး် ရင်းသားလူနည်းစုများ၏

တပ်မေတာ်အရာ�ှိများမှ

ကျူးလွနေ
် နသည့်

ေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှင့် တူညေ
ီ နပါသည်။ ၎င်းအချက်သည် ၂၀၁၇
ခု�စ
ှ ်

�သဂုတ်လမတိုငမ
် ီကတည်းက

�ိုဟင်ဂျာလူမျိုးများအေနြဖင့်
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်
ဆယ်စု�စ
ှ ်များစွာ

ရခိုငြ် ပည်နယ်�ိှ

လူမျိုးတံုးသတ်ြဖတ်မ�ဆုင
ိ ရ
် ာ

ကိုက်ညေ
ီ သာ

အေြခအေနများအတွငး်

ေနထိင
ု �
် ှငသ
် န်ခဲ့ရ�ပီးြဖစ်ေ�ကာင်း

�ှငး် ြပေနပါ

သည်။ 20
_

ကိုလိုနေ
ီ ခတ်မတိုငမ
် ီ ေတာ်ဝင်မျိုး�ွယ်များ၏ မိမိတအခန်
ို ့
းက�
ကို �� ြမင်သတ်မှတ်မ�အား ဗဟိုချက်မှေန၍ ကွဲအက်ေစရန်မှာလည်း
ြဖစ်�င
ို ေ
် သာအရာတစ်ခု

19
20

Charney, 2020.
Maung Zarni & Cowley, 2014.

ြဖစ်ခပ
ဲ့ ါသည်။

�ကီးမားေသာ
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စစ်မက်ဆင
ုိ ရ
် ာ�� ံးနိမ့်မ�တစ်ရပ်၊ ေကာက်ပဲသးီ �ှမ
ံ ျား မြဖစ်ထန
ွ း် ြခင်း၊
ကပ်ေရာဂါများ

စသည်တသည်
ို ့

အားလံုး၏အထက်တွင်

၎င်းတိ၏
ု့

ြဖစ်ခပ
ဲ့ ါသည်။

စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအတွက်

ေရွ းေကာက်ပဲအ
ွ �ပီး

၎င်းတိသည်
ု့

ေနထိင
ု အ
် ုပ်စိုးေနြခင်းမဟုတ်ေ�ကာင်း

သတိေပးေနသည့အ
် ချက်များ
ယေနေခတ်
့

�ှငဘ
် ရ
ု င်များအား

ထိနည်
ု ့ းတူစွာပင်
၂၀၂၀

ြပည့�
် စ
ှ ်

အစိုးရအေြပာင်းအလဲြဖစ်လာမည့အ
် ချိနတ
် ွင်

လူေဘာင်
အဖွဲ�အစည်းအတွငး် �ှိေသာ
့

အခန်းက�အား

�� ြမင်သတ်မှတ်မ�သည် အ�ကီးအကျယ် �ခိမ်းေြခာက်ခံလာခဲရ
့ ပါသည်။
၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

ေ�ှာင်လ�ဲမရဘဲ

ြဖစ်လာမည့ြ် ဖစ်ရပ်များကို

ဟနတ
် ့ ား�ိင
ု ခ
် ြဲ့ ခင်းမ�ှိဘဲ ၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန ့
ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ အာဏာသိမ်းမ�မှသည် အာဏာဖီဆန်ေရး
လ�ပ်�ှားမ�များ၊ ၎င်းလ�ပ်�ှားမ�များအား �ကမ်းတမ်းစွာ �ဖိုခွငး် ြခင်း�ှင့်
စစ်မျက်�ာှ သစ်များတွင်

ြပည်တွငး် စစ်ြဖစ်ပွားြခင်းတို ့

ြဖစ်ေပါ်လာခဲ့ပါသည်။

၎င်းြဖစ်ရပ်များသည်

တပ်မေတာ်၏

�� ြမင်သတ်မှတ်မ�အတွငး် အက်ေ�ကာင်းများ�ှိေနေ�ကာင်း �ှငး် လင်းစွာ
ေဖာ်ြပခဲပ
့ ါသည်။ ြပည်တွငး် ြပည်ပမှ ေဝဖန်ေရးသမားများအေနြဖင့်
၎င်းတိသည်
ု့
စစ်ဗိုလ်ချုပ်များေဆာင်ရွက်သည့် မည်သည့အ
် ရာကိုမဆို
လက်ခံမည်မဟုတ်ေ�ကာင်း၊

လက်ခံ�င
ို မ
် ည်မဟုတ်ေ�ကာင်း�ှင့်

လက်ခံလာလိမ့်မည်မဟုတ်ေ�ကာင်း_ဆက်လက်ခံယူထားခဲ�့ ကပါသည်။
တပ်မေတာ်၏အြမင်တွင်
�ခိမ်းေြခာက်ေနေသာ

၎င်းတိ၏
ု့

သတ်မှတ်��ြမင်မ�အား

ဤေဝဖန်ေရးသမားများမှာ

၎င်းတိ၏
ု့

တိုငး် ြပည်ကို ကာကွယ်ရာတွင် �ခိမ်းေြခာက်မ�တစ်ရပ်ြဖစ်လာေန�ပီး
ထိေ�ကာင
ု့
့်

တပ်မေတာ်၏အြမင်တွင်

‘အ�ကမ်းဖက်သမားများ’
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ြဖစ်လာခဲ�့ ကပါသည်။ ၎င်းအချက်ေ�ကာင့် အာဏာဖီဆန်ပုနက
် န်မ�များ
ဆက်လက်ေပါ်ေပါက်လာြခင်းအား
ထင်�ှားေသာ

ဟနတ
် ့ ားရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်

ေဝဖန်ေရးသမား�ှစဦ
် းြဖစ်သည့်

ကို�ဖိုးေဇယျာေသာ်အား

၂၀၂၂_ခု�စ
ှ ်

�ကိုးေပးကွပ်မျက်ြခင်းအပါအဝင်
အ�ကမ်းဖက်မ�များကို

ကိုဂျင်မီ�င
ှ ့်
ဇူလိုငလ
် တွင်

များြပားလှေသာ

တပ်မေတာ်မှ

�ကီးမားသည့်

ကျူးလွနြ် ပခဲပ
့ ါသည်။ 21
_

တပ် မေတာ်၏ ကျိုးပျက်�ပိုလဲလယ
ွ မ
် �
ြမန်မာ�ိင
ု င
် တ
ံ ွင်

တပ်မေတာ်မှအုပ်ချုပ်ခဲေ
့ သာကာလအတွငး် တွင်

အစုလိုက်အြပံုလိုက်
တြခားေသာ

အ�ကမ်းဖက်မ�ကို

အသံးု ြပုခဲြ့ ခင်းသည်

ခိုငမ
် ာမ�မ�ှိသည့�
် င
ို င
် မ
ံ ျားမှ

ေဆာင်ရွက်ေလ့�ိှသာ

အ�ကမ်းဖက်မ�များကို

အ�ကီးအကျယ်အသံးု ချသည့်

ဆင်တူေနပါသည်။
တပ်မေတာ်၏
၎င်းတိသည်
ု့

ပွငလ
့် င်းြမင်သာေသာ

�� ြမင်သတ်မှတ်မ�ကို

အမှနတ
် ကယ်ပင်
ရင်ဆင
ုိ ရ
် ေစရန်
လက်ေတွ�ကျကျ

မိမိကိုယ်ကိုယ်ယံု�ကည်မ�

တုနလ
် �ပ်ေစ�ပီး

ြဖုတ်ချခံရ�ိင
ု သ
် ည့်
ဖိအားေပးေနပါသည်။

စိနေ
် ခါ်မ�များသည်

�ခိမ်းေြခာက်လာသည်�င
ှ အ
့် မ�

တပ်မေတာ်၏

အေြခခံအုတ်ြမစ်များကို

ပံုစံခွက်�င
ှ ့်

တပ်မေတာ်မှာ
အလားအလာ�ှိမ�ကို

ဤ�� ြမင်သတ်မှတ်ချက်ကို

လ�ပ်ခတ်ေစခဲေ
့ သာြဖစ်ရပ်

အနည်းငယ်သာ

�ှိခဖ
ဲ့ ူးပါသည် - ၁၉၇၄ ခု�စ
ှ ် ဦးသနအ
် ့ သုဘတွင် ြဖစ်ပွားခဲေ
့ သာ
အဓိက�ုဏး် များ၊ ၁၉၈၈ ခု�စ
ှ ်တွင် ြမန်မာဆ
ုိ ှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ
့ �
21
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အစိုးရ �ပိုလဲမ�၊ ၂၀၀၇ ခု�စ
ှ ် ေရ�ဝါေရာင်ေတာ်လှနေရး�ှ
်
င့် ၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ်
ေဖေဖာ်ဝါရီလ

၁_ရက်ေနမှ့ သည်

ယေနအထိ
ြဖစ်ပွားေနေသာ
့

အ�ကမ်းဖက်မ�များ ြဖစ်ပါသည်။ ထိက
ု သ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့
အေြခအေနများတွင်
တပ်မေတာ်သည် အ�ကမ်းဖက်မ�များကို အ�ကီးအကျယ်အသံးု ချကာ
ြပည်သလ
ူ ူထအ
ု ား အညံခ
့ ံအ�� ံးေပးေစရန် လုပ်ေဆာင်ခဲေ
ှ ါသည်။
့ လ့�ိပ
၎င်းသည် တပ်မေတာ်၏အားသာချက်မဟုတ်ဘဲ အားနည်းချက်သာ
လ�င်ြဖစ်ေ�ကာင်းြပသေနသည့် လက�ဏာတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။
သိေသာ်
ု့

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်

အဘယ်ေ�ကာင့်

အားနည်းသည်ဟုခံစားသင�့် ပီး ေရပန်းစားလာေသာ အတိုက်အခံများ
အား

စစ်မှနေ
် သာ�ခိမ်းေြခာက်မ�တစ်ရပ်အြဖစ်

သတ်မှတ်သငသ
့် နည်း။

ေြပာရလ�င်

အဘယ်ေ�ကာင့်

တပ်မေတာ်သည်သာလ�င်

စစ်ဖက်သးုံ လက်နက်ပစ�ညး် ကိရိယာများ၊ လူသအ
ူ င်အား၊ ဖွဲ�စည်းမ��င
ှ ့်
တင်း�ကပ်ေသာ အဆငဆ
့် ငအ
့် မိနန
် ့ ာခံမ��ိသ
ှ ည့အ
် ြပင် စစ်မက်ဆင်� �ဲ
ြခင်းအတွက်

လိုအပ်ေသာအေတွ�အ�ကံု�ှင့်

မဟုတ်ပါလား။

တပ်မေတာ်၏

ေလ့ကျငမ
့် ��ိှထားသည်

ယံု�ကည်မ�နည်းြခင်း

အေ�ကာင်း

ရင်းအများစုမှာ___တပ်မေတာ်�င
ှ _့် __တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုင_် အဖွဲ�
အစည်းများအ�ကား

ြဖစ်ပွားခဲသ
့ ည့်

ေလျာန
် ချိနမ
် ှစ�ပီး
့ ည်းသွားသည့အ
ကူးေြပာင်းသည့က
် ာလ
အင်အားသည်

ြပည်တွငး် စစ်အ�ှိန ်

အထူးသြဖင့်

စတင်ခဲ့သည့အ
် ချိနတ
် ွင်

စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၏

ဒီမိုကေရစီစနစ်သုိ ့
တပ်မေတာ်၏

ေ�ှာက်ယှက်ဟနတ
် ့ ားြခင်းကို

ခံခရ
ဲ့ ေသာေ�ကာငြ့် ဖစ်ပါသည်။__ြပည်တွငး် စစ်ြဖစ်ပွားေနခဲေ
့ သာကာလ
တွင် တပ်မေတာ်၏တရားဝင်အင်အားမှာ ၁၈၆,၀၀၀ ြဖစ်�ပီး ၁၉၈၈
ခု�စ
ှ ်ေနာက်ပိုငး်

ဆယ်စု�စ
ှ ်�စ
ှ ်ခုအ�ကာတွင်

၎င်းအင်အားသည်
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၂၀၀,၀၀၀

အထိ

တိုးလာခဲပ
့ ါသည်။

တပ်မေတာ်၏အင်အားမှာမူ

ယေနေခတ်
့

အနီးကပ်ထန
ိ း် သိမ်းထားေသာ

လ�ို � ဝှက်ချက်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ အင်အား ၃၀၀,၀၀ မှ ၃၅၀,၀၀၀ �ကား
�ှိသည်ဟု

တချို �အေနြဖင့်

ခနမ
် ့ ှနး် ခဲ�့ က�ပီး

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်

အင်အား ၅၀၀,၀၀၀ မှ ၆၀၀,၀၀၀ အထိ တိုးပွားလာရန် တစ်ချိနက
်
ေမ�ာ်လငခ
့် ေ
ဲ့ ကာင်း

ေမ�ာ်လငခ
့် �
ဲ့ င
ို ပ
် ါသည်။

သိေသာ်
ု့

လက်�ိှ

တိုက်ပဲဝ
ွ င်စစ်သည်များ၏ အေရအတွက်မှာမူ လွနစ
် ွာေလျာန
့ ည်းေန�ပီး
ခနမ
် ့ ှနး် ေချ ၁၀၀,၀၀၀ ဝန်းကျင် အမျိုးသား�ှင့် အမျိုးသမီးစစ်သည်များ
�ှိ�င
ို ေ
် သာ်လည်း �ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်ရဲတပ်ဖဲ�ွ မှ အရံတပ်များထည့ေ
် ပါင်းပါက
အင်အား ေသာင်းချီပိုများလာ�ိင
ု ပ
် ါသည်။ 22
_

�ိင
ု င
် မ
ံ ျားတွက်

စစ်ေရးလ�ို � ဝှက်ချက်များအား

အေ�ကာင်းြပချက်များြဖင့်

ထိနး် သိမ်းထားေလ့�ိပ
ှ ါသည်။

တကယ်လက်ေတွ� �ှိသည်ထက်
စစ်တပ်သည်

လံုြခံုေရး

�ကီးမားသည်ဟုထင်ရေသာ

ြပည်တွငး် ြပည်ပရန်စွယ်များအားလံုးအတွက်

ေ�ကာက်လနစ
် ့ ိုးရိမ်ဖွယ်

ြဖစ်ပါသည်။

မည်သည့ေ
် နရာကိုမဆို

အချိနမ
် ေရွ း

တိုက်ခိုက်�င
ို �် ပီး၊

စစ်မျက်�ာှ ြပင်အများအြပားကို

အလွယ်တကူ

ထိနး် ထား�ိင
ု ေ
် သာစွမ်းရည်�ိှသည်ဟု

ထင်ရမ�သည်

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�အစည်းများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း
မ�ှိေစဘဲ

�ငိမ်သက်ေနေစပါသည်။

ြပည်ပမှဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ�များကိုလည်း

ြဖစ်လာ�ိင
ု ေ
် ချ�ှိေသာ
မေဆာင်ရွက်လာေစရန်

ေဖျာင်းဖျထိနး် သိမ်းထား�ိင
ု ပ
် ါသည်။ ြပည်ပမှ ရင်း�ှးီ ြမ�ပ်�သ
ံှ မ
ူ ျား�ှင့်
ြမန်မာ�ိင
ု င
် တ
ံ ွင် တြခားနည်းလမ်းများြဖင့် ရင်း�ှးီ ြမ�ပ်�သ
ံှ မ
ူ ျားအတွက်

22
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တပ်မေတာ်၏အင်အားသည် တည်�ငိမ်ေရးကို ထိနး် သိမ်းထား�ိင
ု မ
် ��င
ှ ့်
စိနေ
် ခါ်မ�များ�ှိလာခဲလ
် ွင် အ�ိင
ု ရ
် �ိင
ု သ
် ည်ဟူေသာ
့ �င်လည်း ေရ�ှညတ
ယူဆချက်ကို သွယ်ဝိုက်��နး် ဆိေ
ု နပါသည်။
တြခားြဖစ်�င
ို ေ
် ချ�ှိေသာ
စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအေနြဖင့်
နည်းလမ်းေပါင်းစံုြဖင့်
တပ်မေတာ်အတွငး်

အေ�ကာင်းြပချက်တစ်ခုမှာ
၎င်းတိ၏
ု့

�ကယ်ဝချမ်းသာမ�များအား

လိုက်စားေသာေ�ကာငြ့် ဖစ်�င
ို ပ
် ါသည်။
အဆငြ့် မင့်

စစ်ဖက်အသံးု စရိတ်များအား

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာအကျိုးအြမတ်အတွက် �ကားြဖတ်ထတ
ု ်ယူထား�ိင
ု ်
ေချ�ှိပါသည်။ ဦးေနဝင်းကဲသ
့ ုိ ့ အချို �ေသာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်�ကီးများသည်
လက်ေအာက်ငယ်သားများ၏
လူသ�
ိ ှင�် ကား

အကျငပ
့် ျက်ြခစားမ�အေပါ်

�� ံ �ချခဲေ
့ သာ်လည်း

အကူအညီများ�ှင့်

၎င်းကိုယ်တိုငမ
် ှာမူ

တြခားေသာ

တစ်ကိုယ်ေရအကျိုးအတွက်
တပ်မေတာ်တစ်ရပ်အတွက်

ဂျပန်�င
ို င
် မ
ံ ှ

ြပည်သပ
ူ ိုငရ
် င်းြမစ်များကို

အသံးု ြပုခဲပ
့ ါသည်။
ကုနက
် ျစရိတ်သည်

�ကီးမားေသာ
ြမငမ
့် ားပါသည်။

စစ်တပ်အတွငး် လစာရ စစ်မ�ထမ်းများ၏အေရအတွက်၊ ၎င်းတိအား
ု့
တပ်ဆင်ေပးရမည့လ
် က်နက်များအတွက်
ရိက�ာအတွက်

ကုနက
် ျစရိတ်

ေထာက်ပံ့ေရးပစ�ညး် များအား

ပိုမိုတင်ြပြခင်းသည်

သမိုငး် တစ်ေလ�ာက်ေရာ

သိမဟု
ု ့ တ်
�ှိသည်ထက်

ယေနေခတ်
တွငပ
် ါ
့

�ိင
ု င
် အ
ံ များအြပား�ှိ တပ်မေတာ်အရာ�ှိများ၏ လုပ်ေလ့လုပ်ထ�ှိေသာ
အေလ့အကျငမ
့် ျားပင်ြဖစ်ပါသည်။_မည်သပင်
ုိ ့ ဆေ
ုိ စကာမူတပ်မေတာ်မှ
ဝယ်ယူသည့်
ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ ား

ပစ�ညး် များအတွက်
တပ်မေတာ်မှ

ပွငလ
့် င်းြမင်သာမ�မ�ှိြခင်း�ှင့်

အစဉ်အဆက်

ထိနး် ချုပ်ထားမ�

တိေ�ကာင
ု့
့် တပ်မေတာ်အတွငး် မိသားစုများသည် တပ်မေတာ်အတွက်
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စစ်ဖက်ဆင
ုိ ရ
် ာပစ�ညး် များ တင်သင
ွ း် ေပးသူများ ြဖစ်ေနေ�ကာင်း ၂၀၂၁
အာဏာသိမ်းမ��ပီးေနာက်တွင် ေပါ်ထွက်လာေသာ ြမန်မာတပ်မေတာ်၏
ဘ�ာေရး�ှင့် စာရင်းဇယားများမှ ေဖာ်ထတ
ု ်လိုက်သည့အ
် ချိနအ
် ထိ
တပ်မေတာ်၏ အသံးု စရိတ်များအား မှနး် ဆ�ံုမှလွဲ�ပီး တြခားဘာမ�
မေဆာင်ရွက်�င
ို ခ
် ပ
ဲ့ ါ။ 23_တပ်မေတာ်မှ_ပူေပါင်းလိမ်လည်ေဆာင်ရွက်
_

ေနေသာ

တြခားအစိတ်အပိုငး် များြဖစ်သည့်

စီးပွားေရးနယ်ပယ်တချို � �ှင့်
ေကျာက်စိမ်း�ှင့်

ပဋိပက�ြဖစ်ေနေသာ

နယ်ေြမများ�ှိ

ပတ�ြမားတူးေဖာ်ြခင်းအပါအဝင်

တြခားေသာ

ေကျာက်မျက်ရတနာ ကုနသ
် ယ
ွ ်ေရးလုပ်ငန်းများ၌ ဗဟိုထန
ိ း် ချုပ်မ�ကို
ထိနး် သိမ်းထားရန် စစ်တပ်အား ေစလ�တ်ထားရပါသည်။ 24
_

�ိင
ု င
် က
ံ ိုအုပ်စိုးသူအေနြဖင့်
ဘုနး် တန်ခိုးကုသလ
ုိ ်ကံအား
တစ်ဆင့်

၎င်း၏

၎င်းတိ၏
ု့
ယံု�ကည်မ��င
ှ ့်

အုပ်စိုးပိုငခ
် ွငအ
့် ား

သာလွနေ
် သာ
သ�ုပ်ေဖာ်ြပသြခင်းမှ
သတ်မှတ်ြပဌာန်းြခင်း

ြဖစ်ေသာေ�ကာင့် ေထရဝါဒ ဗုဒဘ
� ာသာဝင်များ �ကီးစိုးေနထိင
ု ေ
် သာ
လူအဖွ
့ ဲ�အစည်းအတွငး် �ှိ

ဘုရင်ြဖစ်မ�ေနာက်ကွယ်မှ

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရး

သီအုရ
ိ ီသည် ဤေနရာတွင် သက်ဆင
ုိ မ
် ��ိပ
ှ ါသည်။ 25 ထိသ
ု ာလွနေ
် သာ
_

ဘုနး် တန်ခိုးကုသလ
ုိ ်ကံ�ိှမ�အား

နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးြဖင့်

ထုတ်ေဖာ်ြပသခဲေ
ှ ါသည်။ ကိုလိုနေ
ီ ခတ်မတိုငမ
် ီ ဗမာြပည်သမိုငး်
့ လ့�ိပ
တွင် တိုငး် ြပည်သည် မ�ကာခဏဆိုသလို တိုက်ခိုက်သမ
ိ ်းပိုက်မ�များ
ေဆာင်ရွက်ရန်အားသန်သည့်
တစ်ရပ်ြဖစ်ခဲ့�ပီး

သိမ်းပိုက်စိုးမိုးလိုေသာ

ထိေ�ကာင
ု့
့်

တိုငး် ြပည်

ဘုနး် တန်ခိုး�ကီးမားေသာ

McPherson, et al., 2021.
Agence France-Presse, 2021.
25
Walton, 2017, စာမျက်�ာှ ၆၈။ Grabowsky, 2007 တွငလ
် ည်း �� �င
ို ပ
် ါသည်။
23
24
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အုပ်စိုးသူတစ်ဦးတွင် �ကီးမားေတာငတ
့် င်းေသာ တပ်မေတာ်တစ်ရပ်
�ှိခ�ဲ့ ပီး

ဘုနး် တန်ခိုး�ကီးေလေလ

-

ပိုမို�ကီးမားေလေလ

ြဖစ်ပါသည်။

ပိုငဆ
် င
ုိ ေ
် သာစစ်တပ်သည်
အားနည်းေသာ

သိမဟု
ု ့ တ်

အကျဖက်သုိ ့ ဦးတည်ေနေသာ စစ်တပ်မှာ ဆနက
် ့ ျင်ဖက်ြဖစ်ေသာ
အုပ်စိုးသူ၏

ဘုနး် တန်ခိုးနိမ့်ပါးမ�ကို

ရည်��နး် ကာ

ထိေ�ကာင
ု့
့်

၎င်းအုပ်စိုးသူ၏ အုပ်စိုးပိုငခ
် ွငမ
့် ှာ ဆုတ်ယုတ်ေလျာပ
့ ါးလာပါသည်။ 26
_

တပ်မေတာ်၏အရွ ယ်အစား

အင်အားအစစ်အမှနက
် ို

တြခားသူများ

သိ�ိမ
ှ �မှ ကာကွယ်ြခင်းသည် ယခင်အချိနက
် ေရာ ယေနေခတ်
တွငပ
် ါ
့
အုပ်စိုးသူ/များ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် အေကာင်းဆံုးြဖစ်ပါသည်။
တပ်မေတာ်ကို ဆနက
် ့ ျင်ရန် �ုတ်တရက် ထ�ကလာခဲ�့ ပီး ၂၀၂၁
ေမလ

၅_ရက်ေနတွ
့ င်

အမျိုးသားညီည�တ်ေရးအစိုးရ

(NUG)

မှ

ဖယ်ဒရယ်တပ်မေတာ်အေနြဖင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် စုစည်းေပးခဲ့ေသာ
ြပည်သကာကွ
ူ့
ယေရးတပ်
်
များ_(PDF များ) အေနြဖင့် အင်အား�ကီးမား
လာပါက

အထက်တွငေ
် ဖာ်ြပခဲေ
့ သာအချက်သည်

ပိုမိုမှနက
် န်ေနမည်ြဖစ်ပါသည်။
စစ်သည်ဦးေရ

၆၀,၀၀၀

ထိအ
ု င်အားသည်

ယေနအချိ
နတ
် ွင်
့

လက်�ိအ
ှ ချိနတ
် ွင် PDF များသည်
နီးပါး

�ှိေနပါသည်။

လ�င်ြမန်စွာ

အကယ်၍

ပိုမို�ကီးမားလာပါက

ထိအ
ု င်အား�ကီးမားလာမ�လမ်းေ�ကာင်းသည်

PDF

များအေနြဖင့်

တပ်မေတာ်အား လူဦးေရအားြဖင့် အသာစီးရ�ိင
ု ေ
် �ကာင်း ထင်�ှားစွာ
ေဖာ်ြပေနပါသည်။

၎င်းအချက်သည်

�ကီးစိုးေနထိင
ု ေ
် သာ
၎င်းတို၏သာလွ
နေ
် သာ
့
26

Charney, 2003.

ေထရဝါဒဗုဒဘ
� ာသာဝင်များ

လူအဖွ
့ ဲ�အစည်းအတွငး် တွင်
ဘုနး် တန်ခိုးကို

NUG_သည်

အဆက်မြပတ်ြပသေန�ပီး
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ထိေ�ကာင
ု့
့် ၎င်းတိသည်
ု့
တရားဝင်အုပ်စိုးခွင�
့် ိေ
ှ �ကာင်း ေဖာ်ြပေနသည့်
သက်ေသတစ်ရပ်

ြဖစ်လာပါလိမ့်မည်။

ြပည်သလ
ူ ူထအ
ု ား

သိေသာ်
ု့

၎င်းတို၏အင်
အားမှာ
့

တပ်မေတာ်မှ

တကယ်�ိှသည်ထက်

ပိုမို�ကီးမားေ�ကာင်း ယံု�ကည်လာေစရန် သိမ်းသွငး် �ိင
ု ပ
် ါက ထိက
ု သ
ဲ ့ ုိ ့
သက်ေသြပ�ိင
ု ရ
် န်

ေ�ှာငေ
့် �ှးသွားမည်

ြဖစ်ပါသည်။

ထိသ
ု ုိ ့

သိမ်းသွငး် ေနမ�ကို လုပ်ေဆာင်ေနေ�ကာင်း ထင်�ှားစွာ��နြ် ပေနသည့်
အချက်မှာ

�ိင
ု င
် တ
ံ စ်ဝှမ်း

ြပည်သစစ်
ူ ့ များ�ှင့်

တည်�ငိမ်ေအးချမ်းေရးအတွက်

အရံရဲတပ်ဖဲ�မ
ွ ျားကို

တပ်မေတာ်၏မှီခိုေနမ�

ြဖစ်ပါသည်။

စု�ု ံးလ�ပ်�ှားေစြခင်းအေပါ်
တပ်မေတာ်မှမှီခိုေနေသာ

တြခားနည်းလမ်းတစ်ရပ်မှာ အေတွ�အ�ကံုများေသာ တပ်မများအား
�ိင
ု င
် ၏
ံ

တစ်ေနရာမှ

တြခားတစ်ေနရာသို ့ အထူးစစ်ဆင်ေရးများ

ေဆာင်ရွက်ေစရန် ေ���ေြပာင်းြခင်းြဖစ်ပါသည်။ သိေသာ်
ု့
တြခားေသာ
��နြ် ပချက်တစ်ခုမှာ

တပ်ေြပးမ�အေရအတွက်သည်

တပ်မေတာ်မှ

စစ်သည်များအား တပ်ြဖန�
့်င
ို သ
် ည့အ
် �ှိနအ
် တိုငး် တစ်ဖက်တွငလ
် ည်း
စစ်သည်များကို ဆံးု �� ံးေနေ�ကာင်း ထုတ်ေဖာ်ြပသေနပါသည်။ ထိက
ု သ
ဲ ့ ုိ ့
တပ်မှ စွနခ
် ့ ွာထွက်ေြပးမ�များသည် တပ်မေတာ်မှာ အမှနတ
် ကယ်ပင်
ကျိုးပျက်�ပိုလဲလွယ်ေ�ကာင်း ��နြ် ပေနပါသည်။
လက်�ိေ
ှ ရပန်းစားေနေသာ

အေတွးအေခါ်များသည်

တပ်မေတာ်၏ �� ြမင်သတ်မှတ်ချက်ကို ေဖာက်ထင
ွ း် ြမင်�ပီးြဖစ်ေ�ကာင်း
�ိင
ု င
် ေရးသိ
ံ
ပံ�ပညာ�ှင် ဦးထွနး် ြမငက
့်
ဆိပ
ု ါသည်။ ဗမာြပည်သလ
ူ ူထု
စိတ်မေပျာ်ရင
� ရ
် မ�၏

ဗဟိုချက်အြဖစ်

သိမဟု
ု ့ တ်

ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန် လိုအပ်သည့် အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်အြဖစ်
သိမဟု
ု ့ တ် ခွငလ
့် �တ်ေပးခံရ�ိင
ု ေ
် ချ�ှိသည့် အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်အြဖစ်
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�� ြမင်ခံရြခင်းအစား ဗမာြပည်သလ
ူ ူထအ
ု များစုသည် တပ်မေတာ်အား
လက်�ိတ
ှ ိုငး် ြပည်�င
ှ ေ
့် ရာ

တိုငး် ြပည်၏အနာဂတ်�င
ှ ပ
့် ါ

လံုးလံုး

လျားလျား သက်ဆင
ုိ မ
် �မ�ှိေတာေ
့ သာအရာအြဖစ် ပုဂ�ိုလ်ေရးမပါေသာ
ေဖာ်ြပချက်များြဖင့်
တပ်မေတာ်အား
မ�ှိေတာပ
့ ါ။

�� ြမင်လာ�ကပါသည်။

ြပည်သလ
ူ ူထမ
ု ှ

ေ�ကာက်စရာဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်အြဖစ်
ဦးထွနး် ြမင့်

အဖွဲ�အစည်းတစ်ခု

�ှငး် ြပသကဲသ
့ ုိ ့

သိမဟု
ု ့ တ်

အမျိုးအစားထဲသုိ ့ ထည့သ
် င
ွ း်

“လူတစ်ဦး၊

-

အရာတစ်ခုသည်
သတ်မှတ်ခံရပါက

�� ြမင်ြခင်း
(ရွ ံစရာ)

ဗမာလူမျိုးများ

အေနြဖင့် ထိလ
ု ူပုဂ�ိုလ် သိမဟု
ု ့ တ် အရာအား �ကိုက်�စ
ှ ်သက်သည်
သိမဟု
ု ့ တ်

မုနး် သည်ဟူ၍

ရွ ံစရာဆိုသည်မှာ

သတ်မှတ်ဆက်ဆြံ ခင်းမ�ှိေတာဘ
့ ဲ

တန်ဖိုးမ�ှိေတာဘ
့ ဲ

ဥေပက�ာြပုခံရကာ

အပယ်ခံသေဘာမျိုး ြဖစ်သာွ းပါသည်။ လူများအေနြဖင့် ထိအ
ု ရာအား
၎င်းတိ၏မှ
ု ့ တ်ဉာဏ်မှ

ေဖျာက်ဖျက်ရန်

ရွ ံစရာေကာင်းေသာအရာတစ်ခုသည်
မည်သည့အ
် ရည်အချင်းမှ
လူကျင
့် တ်ဆင
ုိ ရ
် ာ
့ ဝ
မ�ှိသလို

�ကိုးစား�ကပါသည်။
ေလးစားဖွယ်ေကာင်းေသာ

ပိုငဆ
် င
ုိ ြ် ခင်းမ�ှိ

သိမဟု
ု ့ တ်

သဘာဝေလာက

မည်ကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့

-

ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာတန်ဖိုးများ

သိမဟု
ု ့ တ်

လူေလာကအတွ
က်လည်း
့

မည်ကသ
ဲ့ ေသာတန်
ုိ ့
ဖိုးမှ မ�ှိပါ။” 27 ဤကဲသ
့ ုိ ��
့ ြမင်ချက်သည် �ပီးခဲေ
့ သာ
ဆယ်စု�စ
ှ ်များတွင�
် ိခ
ှ ဲ့သည့် တပ်မေတာ်ကို မ�ှစ်သက်�ု ံသာြဖစ်ခဲေ
့ သာ
�� ြမင်ချက်�င
ှ ့်

များစွာကွဲြပားေသာ

ဗမာလူထအ
ု ေနြဖင့်
ေကျာ်လွနသ
် ာွ း�ပီဆပ
ုိ ါက
27

Tun Myint, 2022.

�� ြမင်ချက်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

အေ�ကာက်တရားကို

အမှနတ
် ကယ်ပင်

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်

လူထအ
ု ား
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�ကီးမားေသာအ�ကမ်းဖက်မ�များမှတစ်ဆင့်

ေ�ကာက်လနေ
် ့ စရန်

�ကိုးစားရာတွင် များစွာ ပိုမိုခက်ခဲမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း သိသာပါသည်။

နိဂံုး
က��်ပ
ု ် အထက်တွငေ
် ဆွးေ�ွးခဲေ
ု ့ တ် အနည်းဆံးု
့ သာကိစ�ရပ်များ သိမဟု
ထိက
ု ိစ�ရပ်များြဖစ်ရြခင်း၏ အေ�ကာင်းရင်းခံများအေပါ် အသားေပး
မီးေမာင်းထိးု ြပေပးထားသည့် ပညာေရးေလာကထဲတွင် ေရပန်းစားေန
ေသာ

အေ�ကာင်းအရာများထဲမှတစ်ခုမှာ

ကိုလိုနေ
ီ ခတ်လ�မ်းမိုးမ�ကို

အသိပညာများအေပါ်

ဖယ်�ှားရန်ြဖစ်�ပီး

ဆိလ
ု သ
ို ည်မှာ

အေနာက်တိုငး် မဟုတ်ေသာရင်းြမစ်များ၏အဓိပ�ာယ်ဖွငဆ
့် ခ
ုိ ျက်များကို
လျစ်လျူ��

သိမဟု
ု ့ တ်

ဖိ�ပ
ိှ ်ထားသည့်

အေနာက်တိုငး် မှတည်ေထာင်ထားေသာ ဖွဲ�စည်းတည်ေဆာက်ပံုများ�ှင့်
အသိပညာများထံမှ ေ���ေြပာင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ 28 ြမန်မာတပ်မေတာ်�င
ှ ့်
_

၎င်းတို၏အြပုအမူ
များအား အဓိပ�ာယ်ဖွငဆ
့် ခ
ုိ ျက်များထဲမှ အများစုမှာ
့
တပ်မေတာ်အား
မ�ကာခဏဆိသ
ု လို
တိုငး် တစ်ပါးသား၊

နည်းလမ်းများစွာြဖင့်

(မှားယွငး် စွာ)

မှားယွငး် ေသာခနမ
် ့ ှနး် ချက်များ
လူြဖူများ၏

ပံုေဖာ်ခဲ�့ ပီး

ြပုလုပ်ခဲသ
့ ည့်

အဓိပ�ာယ်ဖွငဆ
့် ခ
ုိ ျက်များသာ

ြဖစ်ပါသည်။ ပံုမှနအ
် ားြဖင့် မိမိကိုယ်ကို လူြဖူအမျိုးသားတစ်ဦးအြဖစ်
သတ်မှတ်ကိုယ်စားြပုသည့်

စာေရးသူသည်

အေနာက်တိုငး် မှလူတစ်ဦးြဖစ်ေနမ��င
ှ ့်

28

၎င်းအေနြဖင့်
အေနာက်တိုငး် တွင်

ဗမာြပည်၏အေ�ကာင်းအရာအတွက် Tharaphi Than, 2021b �ှင့် Chu May Paing

& Than Toe Aung, 2021 ကို �� ပါ။
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ပညာသင်�ကားခဲရ
ို ့ ာ
့ မ�တမှ
�ှိေ�ကာင်း

၎င်း၏�� ေထာငမ
့် ျားေပါ်တွင်

သတိြပုမိပါသည်။

ကိုလိုနေ
ီ ခတ်လ�မ်းမိုးမ�အား

သိရာတွ
ု့
င်

လ�မ်းမိုးမ�

အသိပညာများအေပါ်

ဖယ်�ှားရန်လိုအပ်မ�၏ေနာက်ကွယ်မှ

ေတွးေခါ်မ�တချို �သည်

အေနာက်တိုငး် ကိုဆနက
် ့ ျင်သည့်

ပညာ�ှငရ
် ပ်ဝန်းတွငသ
် ာမက အေနာက်တိုငး် ပညာ�ှငရ
် ပ်ဝန်းတွငမ
် ှာပါ
ြဖစ်တည်လာခဲြ့ ခင်းြဖစ်ပါသည်။
အသံးု ြပုထားေသာ
အများစုသည်

ဤေဆာင်းပါးအတွက်

စာေရးသူ၏

ကိုယ်ပိုငေ
် ဆာင်ရွက်ချက်

ေဒသခံလူထမ
ု ျား၊

နယ်ခံစာေရးဆရာများ�ှင့်

ေဒသတွငး် လ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်သမ
ူ ျား၏

�� ေထာငမ
့် ျား၊

၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

�� ြမင်သည်�င
ှ ့်

ကမ�ာ�ကီးအား

ထိက
ု မ�ာ�ကီးထဲတွင�
် ိေ
ှ သာ

မည်သမည်
ုိ ့ ပံု

၎င်းတို၏အခန်
းက�ကို
့

မည်ကဲသ
့ ုိ ့

�� ြမင်သည်ကို စူးစမ်းေလ့လာမ�များမှ အေြခခံထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။
ထိန
ု ည်းလမ်းြဖင့်

ဤေဆာင်းပါးထဲတွင်

အသိပညာဗဟုသတ
ု

တချို �အေပါ်

တပ်မေတာ်အေ�ကာင်း
ကိုလိုနေ
ီ ခတ်လ�မ်းမိုးမ�အား

ဖယ်ဖျက်ရန် �ကိုးစားထားပါသည်။
သိေသာ်
ု့
လည်း

တပ်မေတာ်၏သမိုငး် ေ�ကာင်း

အြပည်အဝကို

ြပန်လည်မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ ၎င်း၏ အားေလျာဆ
ု ်ယုတ်လာြခင်း�ှင့်
့ တ
တပ်မေတာ်မှ�သဇာအာဏာကို
ေနာက်ဆးုံ အဆငက
့် ို
ထိအ
ု ချိနမ
် ှသာလ�င်
စစ်ေဆးေမးြမန်း�ိင
ု �် ပီး

လက်လ�တ်ဆးုံ �� ံးရြခင်းသည်

မေဆာင်ရွက်�င
ို မ
် ချင်း

ြဖစ်�င
ို မ
် ည်မဟုတ်ပါ။

စစ်ဗိုလ်ချုပ်�ကီးများအား
(၎င်းတိလည်
ု့
း

အကျဉ်းချ၊
ကိုဂျင်မီ�င
ှ ့်

ကို�ဖိုးေဇယျာေသာ်တလိ
ို ့ ု ကွပ်မျက်ြခင်းမခံရမီ)၊ တပ်မေတာ်အတွငး် �ှိ
မည်သည့အ
် ဆငမ
့် ဆို

တပ်မေတာ်အတွငး်

ြဖစ်ပျက်ေနေသာ
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ေနစဉ်လု
ပ်ငန်းေဆာင်တာများအေ�ကာင်း လွတ်လပ်စွာ မ�ေဝ�ိင
ု က
် ာ
့
် ှသည် စစ်ဗိုလ်ချုပ်�ကီးများ၏
တပ်မေတာ်၏ အရွ ယ်အစားအစစ်အမှနမ
_

�ကယ်ဝမ�ပမာဏအစစ်အမှနအ
် ထိ
စာရွ က်စာတမ်းများအား

ေရးသားေဖာ်ြပထားေသာ

ထုတ်ေဝ�ိင
ု မ
် ည်ြဖစ်ပါသည်။

ထိအ
ု ချိနမ
် ှ

သာလ�င် တပ်မေတာ်၏ �� ြမင်သတ်မှတ်မ�သည် အမှနတ
် ကယ်ပင်
အစိတ်စိတ်အမ �ာမ �ာကွဲသာွ းမည်ြဖစ်ကာ
�သဇာအာဏာကို

စစ်မှနမ
် �တေသာ

သိမ်းယူခံလိုက်ရသည်ဟူေသာ

အေတွးကို

တစ်နည်းတစ်ဖံု တွယ်ကပ်ေနဦးမည့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်�ကီးများ�ှင့် ၎င်းတိ၏
ု့
ေထာက်ခံသမ
ူ ျားအတွက်ပင်လ�င်

၎င်းစိတ်ကူးပံုေဖာ်မ�သည်

အတုအေယာင်ြဖစ်ေ�ကာင်း ေပါ်ေပါက်လာပါလိမ့်မည်။
ဤေနရာတွင် အဓိကအေလးေပးရမည့အ
် ချက်မှာ တပ်မေတာ်�င
ှ ့်
၎င်း၏ေဆာင်ရွက်ချက်များ၊ တန်ြပန်ေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှင့် ၎င်းတို ့
အဘယ်ေ�ကာင့်

တစ်စံုတစ်ခုအား

ေဆာင်ရွက်သည်ကို

ပိုမိုနားလည်မှသာလ�င် တိုငး် သူြပည်သားအများအြပားမှ အတိအလင်း
ေ�ကညာထားေသာ

ရည်မှနး် ချက်ြဖစ်သည့်

တပ်မေတာ်၏ထိနး် ချုပ်မ�အား

ပျက်ြပားေစမည်ဟူေသာ

ရည်မှနး် ချက်ဆသ
ီ ုိ ့ ေအာင်ြမင်စွာ ေလ�ာက်လှမ်း�ိင
ု မ
် ည်ြဖစ်ပါသည်။
အများေသာအားြဖင့်

ထိအ
ု ပိင
ု း် �ှငပ
့် တ်သက်�ပီး

မြပုလုပ်�ကေသာေ�ကာင့်

အားထုတ်မ�

အေ�ကာင်းမလှေသာရလဒ်များအား

ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေစပါသည်။ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုမှ အာဏာ�ှင်
အေဒါဖ့် ဟစ်တလာအေနြဖင့်
ရင်ဆင
ုိ ရ
် ချိနတ
် ွင်

ေ�ှာင်လ�ဲမရေသာ

မည်ကသ
ဲ့ ြပုမူ
ုိ ့ မည်ကို

စိတ်ပညာ�ှငတ
် စ်ဦးအေပါ်တွင်

အ�� ံး�ှင့်
ခနမ
် ့ ှနး် ရန်

မှီခိုအားထားခဲသ
့ ုိ ့
့ ကဲသ
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ြမန်မာတပ်မေတာ်�င
ှ ့်

တပ်မေတာ်အား

စစ်ဗိုလ်ချုပ်�ကီးများအေနြဖင့်

ဦးေဆာင်ေနေသာ

ကမ�ာ�ကီးကို

မည်သမည်
ုိ ့ ပံု

�� ြမင်သည်�င
ှ ့် ထိက
ု မ�ာထဲ�ိှ ၎င်းတို၏အခန်
းက�ကို မည်သမည်
ုိ ့ ပံု
့
�� ြမင်သည်တကိ
ို ့ ု နားလည်သေဘာေပါက်ြခင်းသည် ၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်
ဘာလုပ်မည်�င
ှ ့်

အဲဒ
့ ေ
ီ နာက်တွင်

သိ�ိန
ှ ားလည်ရန်အတွက်

ဘာဆက်လုပ်မည်ကို
အေရးအ�ကီးဆံးု ြဖစ်ပါသည်။

ဤထင်ြမင်ယူဆချက်သည် မည်မ�ဘက်လိုက်မ��ိှသည်ဟု ထင်ရသည်
ြဖစ်ပါေစ တပ်မေတာ်အေပါ် သုေတသနြပုလုပ်ချက်များအားလံုးသည်
ဝန်ခံသည်ြဖစ်ေစ၊ ဝန်မခံသည်ြဖစ်ေစ အ�မဲတမ်းအတိုငး် အတာတစ်ခု
အထိ ဘက်လိုက်မ��ိပ
ှ ါသည်။

