ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

“ ရတာ်လှနရ
် ရးတစ်ရပ်၏ အနင်အရးက လက်နက်က ဆးဖြတ်သည်မဟတ်၊
စတ်ဓာတ်ကသာ ဆးဖြတ်ရပသည်။ ငါတ၏
ို့
စတ်ဓာတ် အားသာလွန်မ

ဖပည်သူ၏ အားရပးရ

ာက်ခ ကူညီမဖြင် စစ်ရကာင်စီ၏ ကျွန်ဖပ အပ်စးမက

တက်ြ က်အနင်ယူနင်လမမ
် ည်ဟ ငါတို့ယကကည်သည်။ ”

ဦးရည်မွန် (ကာကွယ်ရရးဝန်ကကီး၊ အမ းသားညီညတ
ွ ်ရရးအစးရ)

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

aqmif;yg;
ရတာ်လှန်ရရးသမား
ထက်မ ေးနွယ်

အာဏာ ှင်စနစ်
ရတွကု

နဲ့်က င်ရ ေး လှုြ် ာှ ေးမှုရတွမှာ လက်နက်ကုင်ရတာ်လှနရ
် ေးနွဲဲ့ လထုတုက်ြွွဲလမ်ေးစဉ်

ခ မှတ်အရကာင်အထည်ရြာ်ကကြါတယ်။

ဒလု

အရကာင်အထည်ရြာ်ကက မှာ

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးအြွွဲွဲ့အစည်ေးရတွ၊ ရတာ်လှန်ရ ေးသမာေးရတွနွဲဲ့ ခ တ်

ရြာ်ရ

ာင်ရနတွဲဲ့

က်မပြေး၊ နုင်ငံရ ေးအရပခအရနအ ဟန်ခ က်ည

လှုြ် ှာေးမှုရတွမာှ လအမ ာေးက ြေးရြါင်ေးြါဝင်လာရလဲ့ ှြါတယ်။ သရ
ုဲ့ ြမယဲ့် အာဏာ င
ှ ်စနစ် ယနတ ာေးရတွက
လူ့အြွွဲွဲ့အစည်ေး ွဲွဲ့ အလာအသေးသေး၊ ကဏ္ဍအသေးသေးမှာ ထုေးရြာက်ရန ာယထာေးတွဲဲ့ အရပခအရန (သမ
ုဲ့ ဟုတ်)
အာဏာ ှင်သတင်ေးရြေးရတွက

အရပခအရန (သမ
ုဲ့ ဟုတ)်
အရပခအရနရတွမှာ

ြ်ကွက်၊ ရက ေး ာ၊ တကကသုလ်၊ စာသင်ရက ာင်ေးရတွထအ
ွဲ ထ စမဲ့်ဝင်ြ ံွဲ့နရ
ှံဲ့ နတွဲဲ့

ရတာ်လှန်ရ ေးအြွွဲွဲ့အစည်ေးရတွ၊ ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးသမာေးရတွနွဲဲ့ ကွင်ေး

နုင်ငရ
ံ ေးအရပခအရနနွဲအ
ဲ့ ည

ဟန်ခ က်ညတွဲဲ့

လှုြ် ှာေးမှုရတွ

မရြာ်ရ

က်ပြတ်ရနတွဲဲ့
ာင်နုငတ
် ာရတွ

ပြစ်လာြါတယ်။
က်သွယ်ရ ေးတာဝန်ယထာေးသရတွ

အြွွဲွဲ့အစည်ေးရတွအရနနွဲဲ့

န်သူ့လက်ထွဲ

ရပမရအာက်လြ
ှု ် ာှ ေးအြွွဲွဲ့ငယ်ရတွနွဲဲ့

ရ ာက်သွာေးတွဲဲ့အတွက်

ကွင်ေး

ရတာ်လှန်ရ ေး

က်ပြတ်သွာေးပြေး

ရတာ်လှနရ
် ေးနွဲဲ့

ြတ်သက်တွဲဲ့ သတင်ေးကု မရြေးနုင်တာရတွလွဲ ပြစ်လာတတ်ြါတယ်။ တစ်ခါတစ် ံက ရတာဲ့လွဲ အာဏာ ှင်စနစ်ကု
နဲ့်က င်လုတွဲဲ့ ရက ာင်ေးသာေး၊ လငယ်၊

ဟန်ေး ှင်လ ပြည်သရတွက သူ့နယ်အလုက်၊ သူ့ရက ာင်ေးအလုက်၊

သူ့အစုအလုက် စုစည်ေးမရနကကပြေး ဘယ်လုအြွွဲွဲ့၊ ဘယ်လုလရတွနွဲဲ့ စတင်

က်သွယ် မလွဲ

ုတာ ရဝခွွဲမ

ပြစ်ရနတာရတွလွဲ ပြစ်တတ်ြါတယ်။ ရပမရအာက်လှုြ် ှာေးမှု လုြ်မယဲ့်သရတွအရနနွဲဲ့ ရပမရြေါ်မှာ

ြ်တည်ရနတွဲဲ့

အြွွဲွဲ့အစည်ေးရတွကု မလုအြ်တွဲဲ့ထစြ်မှုလွဲ မလုြ်လုတွဲဲ့အတွက် အရပခအရနနွဲဲ့ အခွငဲ့်အလမ်ေးကု ရစာငဲ့်စာေး
ရနသရတွလွဲ ှတတ်ြါတယ်။
အခ ွဲ့တက်ကကွသရတွက အာဏာ ှင်စနစ်ကု

လုက်လံ

နဲ့်က င်ရနတွဲဲ့ ရတာ်လှန်ရ ေးအြွွဲွဲ့အစည်ေးထွဲက လရတွကု

က်သွယ်ပြေး ဘာလုြ် မလွဲ၊ ဘယ်ရတာဲ့ ရတာ်လှန်ရ ေး စမလွဲ၊ သက်

ုင် ာ နယ်ရပမမှာ ဘယ်သနွဲဲ့

က်သွယ် မလွဲလုဲ့ ရမေးလာတွဲဲ့ အခါမ ေးရတွမှာ ရတာ်လှန်ရ ေးသမာေးရတွ ဘက်မာှ ကလွဲ လံုခခံ ရ ေးစည်ေးမ ဉ်ေး၊
ရပမရအာက် ယဂ စည်ေးကမ်ေးရတွ
ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ှရနရလရတာဲ့ ရပြ

ုလုဲ့ မ တွဲဲ့ အရပခအရနမ ေးရတွလွဲ

ှတတ်ပြန်ြါတယ်။

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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အွဲဒလု

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

အရပခအရနရတွ

ကကံ တွဲဲ့အခါ

ဘယ်အြွွဲွဲ့အစည်ေးနွဲမ
ဲ့ ှ အ

ဘာလုြ် မှန်ေးမသလ၊ုဲ့

ဘယ်သကမှ

ညန်ကကာေးခ က်မရြေးလုဲ့၊

က်အသွယ်မ လုဲ့ ရတာ်လှန်ရ ေးမှာ ြေးရြါင်ေးြါဝင်နုင်ပခင်ေး မ ှဘွဲ အရပခအရနကု

ရစာငဲ့်ရန တယ်လုဲ့ အခ ွဲ့က

ုြါတယ်။

တကယ်တမ်ေးက ရတာဲ့ စစ်အာဏာ ှငစ
် နစ် (စစ်တြ်မှ ပြည်သူ့အာဏာကု သမ်ေးယထာေးရသာစနစ်)နွဲဲ့
ရ ေးရကာက်ခံ အာဏာ ှငစ
် နစ် (အာဏာ ှင် ရနောက်ပမေး
ခ ြ်ကုင်ထာေး န်
အြွွဲွဲ့ဝင်ပြစ်မှ
ြေးရြါင်ေးရ

ကက ေးြမ်ေးထာေးရသာစနစ်)ရတွကု
ရတာ်လှနရ
် ေးလုြ်လုဲ့ တာ

ွဲမ
ွ ာေးအာေးရမွေးပမြူ၍ ရ ေးရကာက်ြွွဲပြ လုြ်ကာ အာဏာ

ရတာ်လန
ှ ်တွဲဲ့အခါမှာ

မဟုတ်ြါဘေး။

ရတာ်လှနရ
် ေးအြွွဲွဲ့အစည်ေးရတွ ွဲွဲ့

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးသမာေးရတွနွဲဲ့

ခ တ်

က်မမှ၊

ာင် က်မှ ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးသမာေးတစ်ရယာက် ပြစ်တာမဟုတ်ြါဘေး။ အရ ေးကကေးတာက အရတွေးအရခေါ်နွဲဲ့

ခံယခ က်ြါြွဲ။

အရတွးအရခေါ်နှင် ခယူခ က်

ြထမဦေး
အတွက်

ေးံု သငဲ့်ကုယ်သင် ပြန်ရမေးလုက်ြါ။ ပမန်မာပြည်ကကေး စစ်ြနြ်ရအာက်မာှ က ရ ာက်ရနတွဲဲ့

စေးြွာေးရ ေး၊

ရန တယ်

ုတာကု

လမှုရ ေး၊

သင်ပမင်ြါသလာေး။

နဲ့်က င်ရတာ်လန
ှ ် မယ်
ထမ်ေးရ

ြညာရ ေး၊

ာင်လုြါသလာေး။

ုတွဲဲ့

က န်ေးမာရ ေး၊

စစ်အာဏာ ှင်စနစ်နွဲဲ့

ရခတ်သမင
ု ်ေးက

ဒတာဝန်ကု

ြွံွဲ့ပြ ေးတုေးတက်ရ ေးရတွ

ထမ်ေးရ

သငဲ့်ြုခံုေးရြေါ်
ာင် မယဲ့်

ရ ေးရကာက်ခံ
တင်ရြေးထာေးတွဲဲ့

ရနှောငဲ့်ရနှေး

ြ က်စေး

အာဏာ ှင်စနစ်ရတွကု
တာဝန်တစ် ြ်ကု

သင်

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးသမာေးတစ်ရယာက်အရနနွဲဲ့

သင်

ခံယလုြါသလာေး။ ဒါမှမဟုတ် င် ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးကု အာေးရြေးရထာက်ခံသ တစ်ရယာက်အရနနွဲဲ့ သင်ခံယလုြါ
သလာေး။ သငဲ့်မှာ ဒခံယခ က် ှရနပြ

ု င် ရ ေးခ ယ် မယဲ့် လမ်ေးစဉ်ရတွ ှလာြါပြ။

လမ်းစဉ်
အကကမ်ေးြ င်ေးအာေးပြငဲ့် လက်နက်ကုင်ရတာ်လှန်ရ ေးလမ်ေးစဉ်နွဲဲ့ လထုတုက်ြွွဲလမ်ေးစဉ် နှစ် ြ် ြါတယ်
ှ
။
ဒလမ်ေးစဉ်နစ
ှ ် ြ်ကု

ကုင်စွွဲ ာမှာလွဲ

လုြန
် ည်ေးလုြ်ဟန်

ကွွဲပြာေးမှုရလေးရတွ

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးလမ်ေးစဉ်ကု ကုင်စွွဲက ငဲ့်သံုေးမှုကု လအခ ွဲ့က ရတာခုတာလုဲ့ ယ

တစ်ခုတည်ေးကု

ုလုတာ မဟုတ်ြါဘေး။ လက်နက်ကုင်ရတာ်လန
ှ ်ရ ေး

သြုန်ထမှုြါြွဲ။

အာဏာ ှင်စနစ် ွဲွဲ့

မတ ာေးမှုရတွဟာ

ှြါတယ်။

လက်နက်ကုင်

ြါတယ်။ လက်ရတွွဲ့မှာ ရတာခုတာ

ုတာ တစ်နည်ေးအာေးပြငဲ့် လက်နက်ကုင်

ဥြရဒပြစ်လာတွဲဲ့အခါ

ရတာ်လှန်ြုန်ကန်မှုဟာ

သမုင်ေးရြေးတာဝန်တစ် ြ်ြွဲ ပြစ်ြါတယ်။ မတ ာေးတွဲဲ့ အာဏာ ှင်စနစ်ကု ြုန်ကန်တွဲဲ့ သြုန်

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။

ုတာက ဒလု
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အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

ကကေးက ယ်ပမငဲ့်ပမတ်တွဲဲ့ သမုငေး် ရြေးတာဝန်ကု ထမ်ေးရ

ာင်ရနသမ ာေးြါြွဲ။

သြုန်ထပြေး အာဏာ ှင်ကု ရတာ်လန
ှ ်တွဲဲ့အခါ guerilla force လုဲ့ရခေါ်တွဲဲ့ လက်နက်ကုင် အင်အာေးစု၊ auxiliary လုဲ့ရခေါ်တွဲဲ့ ရထာက်ြံဲ့ရ ေးနွဲဲ့ အာေးရြေးရထာက်ခံတွဲဲ့ အင်အာေးစုနွဲဲ့ underground
အင်အာေးစုရတွ

လုအြ်ြါတယ်။

လက်နက်ကုင်

အင်အာေးစုရတွက

ုတွဲဲ့ ရပမရအာက်လှုြ် ှာေးမှု

ရက ေးလက်ရဒသနွဲဲ့

ပမ ွဲ့ပြရဒသရတွမှာ

အာဏာ ှင်လက်ကုင်တုတ် ရကကေးစာေးစစ်တြ်ရတွ၊ ရကကေးစာေး ွဲရတွ၊ ရကကေးစာေးအာဏာြင
ု ်ရတွနွဲဲ့ ထြ်တုက်ထရတွွဲ့
စစ်

င်ရ ေးပြစ်ပြစ်၊

အရပခခံ

ရဒသကာကွယ်ရ ေးပြစ်ပြစ်၊

ရပြာက်က ာေးစစ်

င်ရ ေးရတွကုြွဲပြစ်ပြစ်

အရကာင်အထည်ရြာ်ကကြါတယ်။ auxiliary အင်အာေးစုရတွက ရက ေးလက်၊ ပမ ွဲ့ပြအမာခံရတွအရနနွဲဲ့
ရ

ေးဝါေး၊

ရငွရကကေး၊

လထုစည်ေးရံုေးရ ေး၊
ရ

ခုလံှု ာရန ာ

ဝါဒပြနဲ့်ခ ရ ေး၊

စတာရတွကု

ခ တ်

ြံြ
ဲ့ ုေးရြေးကကြါတယ်။

က်လှုြ် ှာေးရ ေး၊

ကခာ၊

ရပမရအာက်လှုြ် ှာေးသရတွက

အရပခခံရဒသရြာ်ရ

ာင်ရ ေးရတွကု

ကက ေးြမ်ေး

ာင် က် ကကြါတယ်။
လထုတုက်ြွွဲလမ်ေးစဉ်ကု ကုင်စွွဲပြေး အာဏာ ှင်ကု ရတာ်လန
ှ ်တွဲဲ့အခါ လှုြ် ှာေးအြွွဲွဲ့ငယ်မ ာေး၊ စည်ေးရံုေး

လံှုွဲ့ရ

ာ်ရ ေးအြွွဲွဲ့ငယ်မ ာေး၊ ရဒါက်တုင်စည်ေးရံေးု ရ ေးနှငဲ့် ပြ ခ ရ ေး အြွွဲွဲ့ငယ်မ ာေး၊

ြ် ာကာကွယ်ရ ေး အြွွဲွဲ့ငယ်မ ာေး၊

နုင်ငံရ ေးအန်တုမှုအြွွဲွဲ့ငယ်မ ာေး လုအြ်ြါတယ်။ လှုြ် ှာေးအြွွဲွဲ့ငယ်ရတွ ွဲ့ွဲ တာဝန်ရတွကရတာဲ့ ြစ
ု တာကြ်ပခင်ေး၊
စာ က်စာတမ်ေး ပြနဲ့်ရဝပခင်ေး၊ လထု ွဲွဲ့ တုက်ြရ
ွွဲ ခ န်ကု ရစာငဲ့်ကကညဲ့်ရလဲ့လာရ ေးကရန လထုတုက်ြွွဲပြစ်ရနခ န်မာှ
ပမ ွဲ့အနှ၊ံဲ့ နယ်အနှံဲ့ အပမန်

ံုေး ြ ံွဲ့နရ
ှံဲ့ ာက် ှရ ေး၊ လထုတုက်ြွွဲကု ဦေးရ

က ယ်ပြနဲ့်လှြါတယ်။ စည်ေးရံုေးလံှုရ

ာ်ရ ေးအြွွဲွဲ့ငယ်ရတွကရတာဲ့

ာင်စမံခနဲ့်ခရ
ွွဲ ေး တာဝန်ရတွအထ

ြ် ာလထုထွဲကု ထုေးရြာက်စည်ေးရံုေးပြေး လထုနွဲဲ့

တသာေးတည်ေး ရနရ
ှ
ေးအတွက် ကက ေးြမ်ေး မှာ ပြစ်ြါတယ်။
န်သူ့ရဒါက်တုင်
စမဲ့်ဝင်ပြေးသြ်လ ပြ ခွွဲရ ေး၊
န်သူ့ဘက်ရတာ်သာေးမ ာေးကု

လထုတုက်ြွွဲပြစ်လာခ န်မှာ

စည်ေးရံေးု ရ ေး၊

ပြ ခ ရ ေး

န်သူ့လမ ာေးကု
အမာခံ၊

ပြည်သူ့ဘက်ြါလာရစ န်

နှစဘ
် က်ချွန်၊

န်သူ့ရဒါက်တုင်

အြွွဲွဲ့ငယ်ရတွကရတာဲ့

သာကေး

အမာခံမ ာေးကု

န်သူ့ရန ာမ ာေးအာေး ဝင်ရ ာက်စေးနင်ေးပခင်ေး တာဝန်မ ာေးကု ထမ်ေးရ

စသပြငဲ့်

န်သူ့ရဒါက်တုင်အြွွဲွဲ့ရတွကု
စည်ေးရံေးု ရ ေး၊

ြ် ာတွငေး် မှာ

ခွွဲပခာေးမှတတ
် မ်ေးတင်ထာေးရ ေးကရန

လက်ဦေးမှုကက တင် ယပြေး

နှမ်နင်ေးရ ေး၊

ာင်ကက မှာ ပြစ်ြါတယ်။

ဒလမ်ေးစဉ်ရတွနွဲဲ့ လုြန
် ည်ေးလုြ်ဟန်ရတွထွဲမှာ သင်ရ ာက်ရနတွဲဲ့ ရန ာရဒသ၊ သငဲ့် ွဲွဲ့ နုငင
် ရ
ံ ေး၊ စေးြွာေးရ ေး၊
လမှုရ ေး ရ ခ န်၊ သငဲ့် ွဲွဲ့ ြတ်ဝန်ေးက င်အရပခအရနအ သင်ဘာရတွ လုြန
် ုင်သလွဲ။ ဘယ်လုအလုြ်ရတွက သင်နွဲဲ့

ကုက်ညသလွဲ။

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

သင်ဘာလပ်နင်သလဲ
သင်ဟာ
စည်ေးရံေးု လံှုွဲ့ရ
ရ

ရက ာင်ေး

ာတစ်ရယာက်ပြစ်ရန င်

ာ် လုဲ့ တယ်။ သင်ဟာ

ရက ာင်ေးသာေးရတွနွဲဲ့

ရက ာင်ေးသာေးမဘရတွကု

ာဝန်တစ်ရယာက်ပြစ်ရန င် ရက ေးလက်၊ ပမ ွဲ့ပြ အမာခံ အရနနွဲဲ့ ကခာ၊

ေးဝါေး၊ ခုလံှု ာရန ာ ရထာက်ြံဲ့ကညလုဲ့ တယ်။ သင်ဟာ ရခါင်ေး က်ဗ ြ်ထုေးရ ေးသည်ပြစ်ရန င် ရ ေးရ ာင်ေး င်ေး

နုင်ငံရ ေးသတင်ေး ပြနဲ့်ပြြူေးလုဲ့ တယ်။ သင်ဟာ
အရပခအရနအ

စည်ေးရံုေးလုဲ့ တယ်။

န်သူ့သတင်ေးကု စုရ

ာ၊ တကကစ

ာ ပြစ်ရန င် ခံယခ က်တတွဲဲ့ လရတွကု

န်သူ့ဘက်ရတာ်သာေးရတွ ွဲ့ွဲ ရပခလှမ်ေးကု ရစာငဲ့်ကကညဲ့်ရလဲ့လာလုဲ့ တယ်။

ာင်ေးလုဲ့ တယ်။

သင်ဟာ အလုြ်သမာေး
ွဲွ

ုက်ကာေး

ု င် အလုြ်သမာေးသမဂဂရတွ ြွွဲွဲ့ြုဲ့ ကက ေးြမ်ေးလုဲ့ တယ်။ အာဏာ ှင်စနစ်ကု

နဲ့်အသက်ဝင်ရစတွဲဲ့ လုြ်ငန်ေးခွင်ရတွကု ရနှောငဲ့်ရနှေးကကနဲ့်ကကာရအာင်၊ ြ က်စေးချွတ်ယင
ွ ်ေးရအာင် လုြ်လုဲ့ တယ်။

သင်ဟာ လယ်သမာေး

ု င်လွဲ ရတာင်သလယ်သမာေးသမဂဂရတွ ရြေါ်ရြါက်ရ ေးအတွက် ကက ေးြမ်ေးလုဲ့ တယ်။

သင်ဟာ ရက ာင်ေးသာေးတစ်ရယာက်
ဝန်ထမ်ေးတစ်ရယာက်ပြစ်ရန င်

မဒယာရတွ

ု င် ရက ာင်ေးသာေးရတွအကကာေးမှာ စည်ေးရံေးု လံှုွဲ့ရ

အာဏာ ှင်အစုေး

ွဲွဲ့

လ ွဲ့ဝှက်ခ က်ရတွကု

သတင်ေးြရ
ုဲ့ ြေးလုဲ့ တယ်။ သင်ဟာ ပြညဲ့်တန်

ရ ာက်ရအာင်

တွန်ေးြလ
ုဲ့ ုက်တွဲဲ့

ပြစ်ရန င်လွဲ

အလုြ်လက်မွဲဲ့ပြဿနောကု

ရတာ်လှနရ
် ေးသမာေးရတွနွဲဲ့

ာတစ်ရယာက် ပြစ်ရနခွဲဲ့ င်လွဲ သငဲ့်ကု ဒလုဘဝကု

စစ်အာဏာ ှင်အသုင်ေးအဝုငေး် နွဲဲ့

စံုစမ်ေးလုဲ့ တယ်။ တတ်နုငတ
် ွဲဲ့နည်ေးနွဲဲ့ လက်စာေးရခ လုဲ့

ာ်လုဲ့ တယ်။ သင်ဟာ

စစ်ကျွန်ရတွ

က

သတင်ေးရတွ

ရမေးပမန်ေး

တယ်။ သင်ဟာ အလုြ်လက်မွဲဲ့ လငယ်တစ်ရယာက်

မရပြ ှင်ေးရြေးတွဲဲ့အစုေး ကု

ပမ ွဲ့ပြရပြာက်က ာေး

နည်ေးလမ်ေးရတွနွဲဲ့

နဲ့်က င်တုက်ခက
ု ်လဲ့ု တယ်။
သင်ဟာ အာဏာ ှင်ယနတ ာေး ရဒါက်တင
ု ်ရတွထွဲမှာ မလွဲသာလုဲ့ ရ ာက်ရနခွဲဲ့ င်လွဲ အာဏာ ှင်စနစ် ွဲွဲ့
လ ွဲ့ဝှက်ခ က်မ ာေးကု လအမ ာေးသလာရအာင် နည်ေးမ ေးစံန
ု ွဲဲ့ ပြနဲ့်ပြြူေးပခင်ေး၊ ရဒါက်တုငအ
် တွင်ေးမှ လအမ ာေးကု
စည်ေးရံေးု ပခင်ေး၊

ပြ ခွွဲပခင်ေးရတွ

တြ်တွငေး် ယဂ လုြ်ငန်ေးမ ာေး ရ
ရ

လုြ်နုငတ
် ယ်။

သင်ဟာ

တြ်မရတာ်သာေးတစ်ရယာက်

ာင် က်ပခင်ေး၊ တြ်မရတာ်သာေးမ ာေး ပြည်သလထုဘက်က

ပြစ်ရန င်လွဲ

ြ်တည်လာရစ န်

ာင် က်ပခင်ေး စတာရတွ လုြ်လုဲ့ တယ်။
သင်ဟာ

နည်ေးြညာမ ာေးကု

နုင်ငံတကာမှာရ ာက်ရနခွဲဲ့ င်
အသံုေးပြ ပြေး

စည်ေးရံုေးလံရ
ှု

ဝါဒပြနဲ့်ခ ရ ေး၊

ာ်ရ ေးရတွ

ဘဏ္ဍာရငွစုရ

လုြ်လုဲ့ တယ်။

ာင်ေးရ ေး၊

မဒယာနှငဲ့်

နုင်ငံတကာရ ာက်ရနသရတွဟာ

ပြည်တွငေး် မှာ မဟုတ်လုဲ့ ဘာမှမလုြ်နုငတ
် ာ မဟုတ်ဘေး။ လတင
ု ်ေးကုယ်စ ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးတာဝန်ကု ယနုင်ကက င်
နုင်ငံတကာက ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးရထာက်ခံသ တစ်ရသာင်ေးဟာ ပြည်တင
ွ ်ေးရတာ်လန
ှ ်ရ ေးအင်အာေး တစ်သန်ေးကု
ြန်တေးနုင်လာြါလမဲ့်မယ်။ ပြည်ြရ ာက်ရနလုဲ့ ဘာမှမလုြန
် ုငတ
် ာ

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

မဟုတြ
် ါ။ မဘ၊ ရ

ွမ ေး၊ မတ်ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

သငယ်ခ င်ေး၊ ကုယန
် ွဲဲ့ ခံယခ က်တသမ ာေးကု ှာရြွပြေး သတင်ေးမ ာေးပြနဲ့်ပြြူေးရြေးပခင်ေး၊ ဝါဒပြနဲ့ခ
် ရ ေး လံှုွဲ့ရ
ရ ေးသာေးပြနဲ့်ရဝပခင်ေး၊ ခံယခ က်တသမ ာေးမှ တစ်

ာ်စာမ ာေး

ငဲ့် ရပမရအာက်လှုြ် ာှ ေးအြွွဲွဲ့မ ာေး ြွွဲွဲ့စည်ေးပခင်ေး စတာရတွကု

ပြ လုြ်နင
ု ်ြါတယ်။

ရတာ်လန
ှ ်ရရး ရ

ာက်ကူပစစည်းမ ား

စာ က်စာတမ်ေးမ ာေး
အာဏာ ှင်စနစ်

ပြနဲ့်ရဝရ ေး၊

ရလဲ့လာရ ေးတအ
ုဲ့ တွက်

နဲ့်က င်ရတာ်လှန်ရ ေးအတွက်

ြုစတာရတွ၊ ရခါင်ေးရ
အင်အာေးစုရတွက

လုအြ်မယဲ့်

နှစ်နှစ်

စာ က်စာတမ်ေးရတွ၊

ာင်မနဲ့်ခန
ွ ်ေး ရကာက်နုတ်ခ က်ရတွ အမ ာေးအပြာေး

ဒလု

ရထာက်ကြစစည်ေးရတွ

နည်ေးမ ေးစံုနွဲဲ့ ကက ေးြမ်ေးကကမယ်

ယ်ရက ာ်ကာလအတွင်ေးမှာ
သတင်ေးဂ ာနယ်ရတွ၊

ှရနပြပြစ်ြါတယ်။ ရတာ်လန
ှ ်ရ ေး

လထုလတန်ေးစာေးအလာအသေးသေးမှာ

ြ ံွဲ့နရ
ှံဲ့ ာက် ှရ ေးကု

ု င် ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးအတွက် အရထာက်အက အလွန်ပြစ်ြါလမဲ့်မယ်။ အရ ေးကကေးတွဲဲ့

စာ က်စာတမ်ေးရတွကု အသံြုင်အပြစ် အသံသွင်ေးပြနဲ့်ပြြူေးပခင်ေး၊ မမနှငဲ့်

က်စြ်ရသာ ရပမရအာက်အစုအြွွဲွဲ့မ ာေး

အတွင်ေး ရထာက်ကြစစည်ေးမ ာေး အလွယ်တက အသံုေးပြ နုင်ရအာင် စစဉ်ရ

ာင် က်ပခင်ေး စတာရတွကု အခ န်ယပြေး

ပြင်

င်ရ

ာင် က်ြုဲ့ လုြါတယ်။

အရကကာင်ေးအမ ေးမ ေးရကကာငဲ့် ဒလုရထာက်ကြစစည်ေးရတွ သငဲ့်မာှ မ ှ င်လွဲ သင်လုြ်နင
ု ်တာရတွ အမ ာေးကကေး
ှတယ်။ ရ

ေးရ ာင်စံုနွဲဲ့ လှြရနတွဲဲ့ ြုစတာြံရ
ု လေး သငဲ့်လက်ထွဲမှာ မ ှရြမယဲ့် ကတ်ထပြာေးရဟာင်ေးတစ်ခုရြေါ်မှာ

အာဏာ ှင်စနစ်ကု
ဒါဟာ

နဲ့်က င်ရတာ်လှန်ကက

သငဲ့် ွဲွဲ့တုက်ြွွဲရခေါ်သံြွဲ

ပြစ်တယ်။

လက်ကုင်တုတ်မ ာေးကု ရခ မှုနေး် ကက

ုတွဲဲ့ ရကကွေးရကကာ်သံကု ရ ေးခ ပြေး သငဲ့်ရလ ာ် ာမှာ ကြ်လုက် င်လွဲ
မေးရသွေးခွဲတစ်ခန
ွဲ ွဲဲ့

အုတ်နံ ံမှာ

ရ ေးခ လုက်တွဲဲ့

အာဏာ ှင်

ုတွဲဲ့ ရကကွေးရကကာ်သံဟာလွဲ သငဲ့် ွဲွဲ့ တုက်ြွွဲရခေါ်သံြွဲပြစ်တယ်။ သငဲ့် ွဲွဲ့

လက်ထွဲမှာ တုက်ြွွဲဝင်အလံ တစ်လက် မ ှရနရြမယဲ့် အာဏာ င
ှ ် အလံတစ်လက်ကု ပြ တ်ခ နုင်ခွဲဲ့ င်လွဲ သင်ဟာ
ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးတုက်ြဝ
ွွဲ င်ရနတာြွဲ ပြစ်တယ်။ သငဲ့်မှာ ကုယစ
် ာေးပြ တွဲဲ့ ြါတ၊ အြွွဲွဲ့အစည်ေးရတွ မ ှရြမယဲ့်လွဲ

သင်ဟာ အာဏာ ှင်စနစ်

နဲ့်က င်ရ ေး အရ ေးရတာ်ြံုကကေး ွဲွဲ့ တြ်သာေးတစ်ရယာက်ြွဲ ပြစ်တယ်။

ရဖပာက်က ားရတာ်လန
ှ ်ရရး
ရသနတ်ရတွနွဲဲ့ စစ်ရပမပြင်မာှ တုက်ြွွဲဝင်မှ ရတာ်လှန်ရ ေးသမာေး ပြစ်တာမဟုတ်။ လအမ ာေးကကာေးမှာ
ရနထုင် င်ေး

န်သကု

ရပြာက်က ာေးစစ်နွဲဲ့

အမှညဲ့်ရ ခွ

ရ ခွပခင်ေး၊

န်သူ့ရဒါက်တုင်မ ာေး

ရကကာက်စတ်နွဲဲ့

ြရုြ ွဲပြစ်ရအာင် လုြ်ပခင်ေးရတွဟာလွဲ ရတာ်လှနရ
် ေးအတွက် တုက်ြွွဲဝင်ပခင်ေးြွဲ ပြစ်ြါတယ်။ ရပြာက်က ာေး
ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးအတွက် ဘယ်ရနဲ့ လက်နက်ကုင်ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးကု အင်အာေးအလံုေးအ င်ေးနွဲဲ့ ပြန်စမလွဲ၊ ဘယ်ရတာဲ့
ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

လထုတုက်ြွွဲ ပြစ်လာမလွဲ

ုတာ ရမေးစ ာမလုသလု၊ ဘာနွဲဲ့ တုက်ြွွဲဝင်မှာလွဲ

အရပခအရန၊ အခ န်အခါကု အခွငဲ့်ရကာင်ေးယပြေး တုက်ြွွဲြ ယာယ်

တ
ု ာလွဲ သြ်ရတွေးစ ာ မလုအြ်ြါ။
ှြုဲ့သာ လုအြ်ြါတယ်။ ပမန်မာနင
ု ်ငံမာှ

သဘာဝတ ာေးက ရြေးထာေးတွဲဲ့ သက် ှ၊ သက်မွဲဲ့ လက်နက်ရတွ အမ ာေးအပြာေး

ှြါတယ်။ ဘုေးဘွာေးတုဲ့ ရြေးခွဲဲ့တွဲဲ့

ဘုေးဘွာေးအရမွ တုတ်၊ ဓာေးရတွ၊ ကုယခ
် ံြညာရတွလွဲ

န်သကု ဘယ်လု င်

ရမေးတတ်ကကြါတယ်။

န်သအမ ာေးကကေးကု ထြ်တုက်ရတွွဲ့ န်

လက်ဦေးမှု ယနင
ု ်ပခင်ေးကသာ
အခွငဲ့်အရ ေး

ှြါတယ်။ ရသနတ်နွဲဲ့

အဓကက ြါတယ်။

င် လက်မရနှေးြက
ုဲ့ အရ ေးကကေး

ုင်မလွဲလုဲ့

ုလုပခင်ေး မဟုတ်ြါ။ ရပြာက်က ာေးရတာ်လန
ှ ်ရ ေးမှာ

န်သူ့ရဒါက်တုင်တုငေး် မှာ

ရသနတ် ှတာ

မဟုတ်ြါ။

ုေးံ ြါြွဲ။

နဂး
အခု

ု င် စစ်ြနြ်ရအာက်မှာ ပြာေးပြာေးဝြ်ခွဲဲ့ တွဲဲ့

လလံုေးမလှဘွဲ

ဘဝ

လွတ်ရပမာက်ြုဲ့

ုေးံ ရတာဲ့မယဲ့်

အာဏာ င
ှ ်စနစ်

ဟန်ေး ှင်လ ပြည်သအမ ာေးတဟ
ုဲ့ ာ

အရပခအရနကု

ရ ာက်ရနပြပြစ်ြါတယ်။

နဲ့က
် င်ရ ေး

ပြည်သူ့အရ ေးရတာ်ြံုကကေး ွဲွဲ့

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးသမာေးရတွကု ရခတ်စနစ် ွဲွဲ့ အရပခအရနက ရတာင်ေး
ဒအရ ေးရတာ်ြံုကကေးက

သငဲ့်ကု

ြညာအ ည်အခ င်ေး၊ ဥစစာြစစည်ေး ြင
ု ်
အြွွဲွဲ့ဝင်ပြစ်ပခင်ေး၊
အ

မပြစ်ပခင်ေး၊

ကက

ုရနြါတယ်။

စစ်ကျွန်ဘဝမှာ

ဒလုအရပခအရနမ ေးကရန
အရ ေးရတာ်ြံုတြ်သာေး၊

ုရနပြ ပြစ်ြါတယ်။

ရတာ်လှန်ရ ေးသမာေး

တစ်ရယာက်ပြစ်ြအ
ုဲ့ တွက်

ုင်မှု၊ ရနောက်ခံ ရတာ်လှနရ
် ေး အရတွွဲ့အကကံ ၊ ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးအြွွဲွဲ့အစည်ေး

ရတာ်လှန်ရ ေးရခါင်ေးရ

ာင်မ ာေးနှငဲ့်

ြုဂဂ လ်ရ ေး

င်ေးနှေးခင်မင်မှု၊

က်အသွယ် စတာရတွ ဘာမှမလုြါဘေး။ သငဲ့် င်ထွဲမှာ ရတာ်လှနရ
် ေးအရတွေးအရခေါ်နွဲဲ့ ခံယခ က်

သင်ဟာ

အာဏာ ှငစ
် နစ်

နဲ့်က င်ရတာ်လှနရ
် ေး

အရ ေးရတာ်ြံုကကေး ွဲွဲ့

မဘရ

ွမ ေး

ှရနပြ

ု င်

အရ ေးရတာ်ြံု

တြ်သာေး၊

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးသမာေးြွဲ ပြစ်ြါတယ်။

ကျွန်ပ်တို့အားလး စစည်း၍ အာဏာရှင်က ရတာ်လှန်ကကစို့။
မှန်ကန်ရသာ အရတွးအရခေါ်ဖြင်၊ ရတာ်လှန်ရရးသမားဘဝက ခယူကကစို့။
လူ တက်ပွဲနှင် လက်နက်ကင်ရတာ်လှန်ရရး လမ်းစဉ်မ ားက ကင်စွဲ၍ အမနင်ငရဲဲ့
အနာဂတ် ရရွှေရခတ်က ရတာ်လှန်ရရးသမား ရသွးစက်မ ားဖြင် တည်ရဆာက်ကကပါစို့။

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

aqmif;yg;

ဒီမကရရစီစနန်းမ ားနှင် တပ်မရတာ်
ဂ ြူလုင်
နဒါန်း
ရယဘယ အာေးပြငဲ့် နုင်ငံတစ်နင
ု ်ငံမာှ

ု င် အစုေး တစ် ြ် ွဲွဲ့အစတ်အြင
ု ်ေးတစ်ခုအရနနွဲဲ့

ကာကွယ်ြုဲ့ ာ တြ်မရတာ်တစ်ခု နှငဲ့် ပြည်တင
ွ ်ေး န်ကု ကာကွယ်ြုဲ့ ာ
ှကကြါတယ်။ ထုဲ့အတွက်

ပြည်ြ န်ကု

ု င် ွဲတြ်ြွွဲွဲ့မ ာေးကု ထညဲ့်သွင်ေးြွွဲွဲ့စည်ေးရလဲ့

နုင်ငံတစ်နုင်ငအ
ံ တွက် တြ်မရတာ်ဟာပြည်ြ န်ကု ကာကွယ်ြုဲ့ ာ၊ ပြည်သလထု

လံုခခံ ရ ေးအတွက် အရ ေးကကေးတွဲဲ့ အခန်ေးကဏ္ဍမှာြါဝင်ြါတယ်။ သရ
ုဲ့ သာ် ရခတ်သစ်နုငင
် ံမ ာေး တည်ရ
တြ်မရတာ်အင်အာေး

တစ်ခုကုသာ

အာေးပြ ၍မ နုငဘ
် ေး

ဂုဏ်သကခာ ှရသာ နုင်ငံတစ်နုင်ငံအရနပြငဲ့်
တည်ရ

ုတာကု

သတပြ မည်ပြစ်ပြေး

ာက် ာမှာ

ကမ္ာဲ့အလည်မှာ

ြ်တည်နုင်ြုဲ့ ာ နုငင
် ံရ ေး နွဲဲ့ စေးြွာေးရ ေး အင်အာေးမ ာေးကုလွဲ

ာက်ြုဲ့ ာလုအြ်လှြါသည်။ ဒါ ဲ့အပြင် ရခတ်သစ်တြ်မရတာ်မ ာေးအရနပြငဲ့် ဒမက
ု ရ စထန်ေးရကကာင်ေးမှု၊

အ ြ်သာေးကွြ်ကွဲမှုရအာက်မှာ ှ န်မာှ အရ ေးကကေးလှြါတယ်။

တပ်မရတာ်နှင် နင်ငရရး
တြ်မရတာ်၏အဓကတာဝန်မှာ

နင
ု ်ငံရတာ်ကာကွယ်ရ ေးနှငဲ့်

ကာကွယ် န်ဟု သတ်မှတ်ရလဲ့ ှြါသည်။ နုင်ငံရ ေး
တစ်ဦေးခ င်ေး

အကကာေး အာဏာခွွဲရဝမှုြစ
ံု ံမ ာေးနှငဲ့်

နုင်ငံရ ေးနွဲဲ့

ကင်ေးလွတ်ရနတွဲဲ့

လသာေး၊

ပြင်ြလက်နက်ကုင်ပခမ်ေးရပခာက်မှုမ ာေးမှ

ုတာကရတာဲ့ အုြ်စုမ ာေးတွင်

ုေးံ ပြတ်ခ က်ခ ပခင်ေး သမ
ုဲ့ ဟုတ်

က်စြ်ရနတွဲဲ့ လုြ်ငန်ေးစဥ်တစ်ခုလုဲ့

နင
ု ်ငံရ ေးနွဲဲ့

ကင်ေးလွတ်ရနတွဲဲ့

အြွွဲွဲ့အစည်ေး

ုနုင်ြါတယ်။ ဒါရကကာငဲ့်
ုတာ

မ ှသရလာက်

ှာေးြါေးြါတယ်။ ဒါရကကာငဲ့် လသာေးဟာ နုငင
် ရ
ံ ေးသတတဝါလုဲ့ အ စစတုတယ် (Aristotle, 1998 ) က
လတစ်ဦေးထက်ြုတွဲဲ့အရပခအရနမှာ

နုင်ငရ
ံ ေးဟာရြေါ်ရြါက်ရလဲ့ တယ်
ှ
လုဲ့

ုခွဲဲ့တာပြစ်ပြေး

နုငင
် ံရ ေးသြပံြညာ င
ှ ်ရတွက

ုရလဲ့ ှြါတယ်။
ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

ရခတ်သစ်နုငင
် ံရ ေးစနစ်အ

တြ်မရတာ်သည် နုင်ငံရ ေးမဟုတ်ရသာအြွွဲွဲ့အစည်ေး (Non Political Or-

ganization) အပြစ် ရှုပမင်ကကပြေး တကယဲ့အ
် ရပခအရနမှာရတာဲ့ စစ်တြ်ဟာ နုငင
် ံရ ေးနွဲဲ့ လံုေးလံုေးကင်ေးလွတ်ရန
သည်ရတာဲ့

မဟုတ်ြါဘေး။

ဒါကု

Amos

Perlmutter

ကလွဲ

“စစ်တြ်ရ ေး ာကစစရတွဟာ

နင
ု ်ငံရ ေးနွဲဲ့

ရ ာယှက်ရနတယ်။ ” လုဲ့

ုထာေးြါတယ်။ သဲ့ရ
ု ြမယဲ့် ဒါဟာ နင်ငတစ်နင်ငအတွက် တပ်မရတာ်ဟာ

အစးရ၏အင်စတီက းရှင်းမ ား

ဲမှ

အစတ်အပင်းတစ်ခအရနဖြင် နင်ငရရးမှာတည်ရှရနတယ် ဆတာ

က်

မပပါဘူး။ သဲ့ရ
ု သာ် ပမန်မာကွဲဲ့သုဲ့ တတယနုင်ငံအမ ာေးစုမှာရတာဲ့ စစ်ရ ေး၊ နုငင
် ံရ ေးဟာ ြုမုရ ာယှက်ရလဲ့ ှပြေး
တြ်မရတာ်ဟာ
တပ်မရတာ်က

နုငင
် ံရ ေးမှာ
နင်ငရရးမှာ

တတယနင်ငမ ား၏

လွန်လွန်ကက
ွဲ ွဲ
လွန်လွန်ကက
ဲ ဲ

ဒီမကရရစီနှင်

သက်ရရာက်ရစဖပီး

ဝင်ရ ာက်စွက်ြက်

ြါဝင်ရနကကတာကု

ရတွွဲ့ပမင် ြါတယ်။

ဝင်ရရာက်စွက်ြက်ပါဝင်ရနသည်ဆသည်

အခ က်ကသည်ပင်

လူူ့အခွင်ရရး၊

စီးပွားရရးြွဲ့ဖြ းတးတက်မ

အရဖခအရနမ ားအရပေါ်

မ ားစွာဆးယတ်ရစတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရကကာငဲ့် ဒမုကရ စစံနန
ှု ်ေးမ ာေးအ

တြ်မရတာ်

တစ် ြ်အရနနွဲဲ့ အ ြ်သာေးထန်ေးရကကာင်ေးမှု၊ နုင်ငံရ ေးအာဏာရအာက်မာှ ှ မှာ ပြစ်ြါတယ်။

ဒီမကရရစီစနန်းမ ားနှင် တပ်မရတာ်
ထရ ာက်မှု ှရသာ

ဒမုက က်တစ်

ထန်ေးရကကာင်ေးမှုရအာက်က

တြ်မရတာ်တစ် ြ်ပြစ်ြု

ုလ င်

တြ်မရတာ်ဟာ အ ြ်သာေးထန်ေးရကကာင်ေးမှု ရအာက်မှာ ှြုဲ့လုအြ်ြါတယ်။ အ ြ်သာေး အာဏာြင
ု ်မ ာေးအရနပြငဲ့်
စစ်တြ် ွဲွဲ့မစ် င
ှ ် နှငဲ့် ြွွဲွဲ့စည်ေးမှုရတွကု ထန်ေးရကကာင်ေးပခင်ေးကစစမ ာေး၊ ကာကွယ်ရ ေး ဘတ်ဂ က်၊ အသံုေးစ တ် နှငဲ့်
လက်နက်ဝယ်ယရ ေးမဝါဒမ ာေး၊

စစ်ရ ေးမဝါဒကု

သတ်မှတ်ထာေးပြေး

အတည်ပြ ပခင်ေး

ကစစ ြ်မ ာေးကု

ထန်ေးရက ာင်ေးကက မှာ ပြစ်ြါတယ်။ ဒလု ထန်ေးရက ာင်ေးြုဲ့ ာအတွက်လည်ေး ကာကွယ်ရ ေးကစစ ြ်မ ာေး စမံခနဲ့်ခွွဲမှု
နှငဲ့် ကကေးကကြ်နုင်ြုဲ့ ာ အ ြ်သာေးကျွမ်ေးက င်ြညာ င
ှ ်မ ာေးလွဲ လုအြ်လှြါတယ်။ ထုဲ့ပြင် ဒမုကရ စနည်ေးက
ရ ေးရကာက်တင်ရပမာက်ထာေးတွဲဲ့

ဥြရဒပြ မဏ္ဍ င်၊

အစေးု ပြစ်ြုဲ့ ာ

တ ာေးရ ေးမဏ္ဍ င်၊

အာေးရကာင်ေးြုဲ့ ာလွဲ

လုအြ်ပြေး

အုြ်ခ ြ်ရ ေးမဏ္ဍ င်၊

လုအြ်လှြါတယ်။

ဒါမှသာ

ဒမုက က်တစ်

အင်စတက ြူေး င
ှ ်ေးရတွပြစ်တွဲဲ့

မဒယာ

အ ြ်ဘက်အြွွဲွဲ့အစည်ေးရတွ

တြ်မရတာ် ွဲ့ွဲ

လအခွငဲ့်အရ ေးနှငဲ့်အ ြ်သာေးမ ာေး၏

လံုခခံ ရ ေးအရြေါ်ခ ေးရြါက်မှုမ ာေးကု

စစ်တြ်အြွွဲွဲ့အစည်ေးတစ်ခုအရနပြငဲ့်

ရသာ်လည်ေးရကာင်ေး၊

တစ်ဦေးခ င်ေး

နှငဲ့်

ဒမုကရ စစံနှုနေး် မ ာေးကု

ခ ေးရြါက်မှု၊

ထန်ေးရက ာင်ေးနုငမ
် ှာ

ပြစ်ြါတယ်။

စစ်ရ ေးရခါင်ေးရ

ာင်မ ာေး

အရနပြငဲ့်

ပြည်တွငေး် နုငင
် ံရ ေးကစစမ ာေးကု ဝင်ရ ာက်လမ်ေးမေးု မှု မ ှ န်မှာလွဲ အရ ေးကကေးလှြါတယ်။ စစ်တြ်အြွွဲွဲ့အစည်ေး
တစ်ခုအရနပြငဲ့် နုင်ငံရ ေး၊ လမ ေးရ ေး၊ ဘာသာရ ေး အယဝါဒတစ်ခုခုအရြေါ် အရပခခံြွွဲွဲ့စည်ေးပခင်ေး၊ သွတ်သွင်ေးပခင်ေးကု
ရ ှာင်က ဥ်ြုဲ့ ာလုအြ်ပြေး နုင်ငရ
ံ ေးအ ဘက်လုက်မှုမ ှ န် (political neutrality) မှာလွဲ အရ ေးကကေးလှြါသည်။

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

ဒါ ဲ့အပြင်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

ဒမုကရ စနည်ေးက

နုင်ငံရ ေးအာဏာကု

ရလေးစာေးြုဲ့ ာ

စစ်တြ်အြွွဲွဲ့အစည်ေးတစ်ခု

ရ ေးရကာက်တင်ရပမာက်ထာေးရသာ

အ ြ်ဘက်အာဏာြုငမ
် ာေး၏

အရ ေးကကေးလှြါတယ်။

စေးြွာေးရ ေး

အရနပြငဲ့်ရသာ်လည်ေးရကာင်ေး၊

နုင်ငံရ ေး၏

တစ်ဦေးခ င်ေး

လုြ်ငန်ေးမ ာေးမှာ

စစ်ရ ေးရခါင်ေးရ

ာင်မ ာေး

အရနပြငဲ့်

ရသာ်လည်ေးရကာင်ေး ဝင်ရ ာက်ြတ်သတ်ပခင်ေးကုလွဲ အထေး ရ ှာင်က ဥ်ြုဲ့ ာ လုအြ်လှြါသည်။ ဒါ ဲ့ပြင် ဒမုကရ စ
စံနှုနေး် နွဲဲ့ ကုက်ညတွဲဲ့ တြ်မရတာ်တစ် ြ် ပြစ်ြုဲ့ ာ စစ်တြ်တွင်ေး ထရ ာက်ရသာ အမန်ရ
ဲ့ ြေးကွင်ေး

က် (Chain of

Command)

ှပခင်ေးကလွဲ အရ ေးကကေးလှြါတယ်။ စစ်တြ်တွငေး် ထရ ာက်ရသာ အမနဲ့်ရြေးကွင်ေး

က်(Chain of

Command)

ှပခင်ေးဟာ စစ်တြ်အရနပြငဲ့် လူ့အြွွဲွဲ့အစည်ေးအရြေါ်မှာ တာဝန်ခံမှု ှပခင်ေး နှငဲ့် အ ြ်ဘက်မှ ခ မှတ်

ထာေးရသာ စစ်ရ ေး

ရနောက်

ံုေးအရနပြငဲ့်

ုင် ာမဝါဒမ ာေးနှငဲ့် နုငင
် ံတကာဥြရဒမ ာေးကု လုက်နောြုဲ့ ာသက်ရ ာက်မှု

စစ်တြ်အတွင်ေးမှာ

ြါဝင်ကကတွဲဲ့

စစ်မှုထမ်ေးတစ်ဦေးခ င်ေးစ၏

ှရစြါတယ်။

အခွငဲ့်အရ ေးကု

ရလေးစာေးတန်ြေးု ထာေး န်မှာလွဲ ဒမုကရ စတြ်မရတာ် တစ် ြ်အရနပြငဲ့် အရ ေးကကေးတွဲဲ့ အခ က်တစ်ခုပြစ်ြါတယ်။

နဂး
နဂံုေးခ ြ်အရနပြင်ဲ့

ု ရသာ်

နုငင
် ံတစ်နုင်ငံကုကာကွယ်ြုဲ့ ာ၊

နုင်ငံတွငေး် မှတင်ေးရနထင
ု ်ကကတွဲဲ့

ပြည်သလထုကု ကာကွယ်ရစာငဲ့်ရ ာှ က်ြုဲ့ ာ တြ်မရတာ်ဟာ အရ ေးကကေးရသာ အခန်ေးကဏ္ဍက ြါဝင်ြါသည်။
နုင်ငံရတာ်ကု ရစာငဲ့်ရ ာှ က်ြုဲ့ ာ နှငဲ့် နုငင
် တ
ံ ွင်ေးမှတင်ေးရနထင
ု ်ကကတွဲဲ့ ပြည်သလထုကု ကာကွယ်ရစာငဲ့် ရ ာှ က်ြုဲ့
ု ာမှာရတာဲ့

တြ်မရတာ်ဟာ

ဒမုကရ စစံနန
ှု ်ေးမ ာေးကု

လုက်နောြ၊ုဲ့

လူ့အခွငဲ့်အရ ေး၊

လူ့ဂုဏ်သကခာကု

ရလေးစာေးတန်ြေးု ြ၊ုဲ့ အ ြ်သာေးအစေးု ၊ အ ြ်သာေးထန်ေးခ ြ်ကွြ်ကွဲမှု ရအာက်မှာ ြ
ှ ုဲ့ ာ အရ ေးကကေးလှြါတယ်။
နုင်ငံတစ်ခု ွဲွဲ့

တြ်မရတာ်ဟာ

ဒမုကရ စစံနန
ှု ်ေးမ ာေးကု

မလုက်နော၊

လူ့အခွငဲ့်အရ ေး၊

လူ့ဂုဏ်သကခာကု

ခ ေးရြါက်ပြေး နင
ု ်ငံရ ေးမှာ လွန်လွန်က ြူေးက ြူေး ြါဝင်စွက်ြက်လာ င်ရတာဲ့ ဒလုနုငင
် ံမှာ မှတင်ေးရနထုင်ကက တွဲဲ့
ပြည်သရတွ ွဲွဲ့

ဘဝလံုခခံ မှု

တြ်မရတာ်ဟာ

နုင်ငတ
ံ ွငေး် မှာ

လုက်နောရသာ၊

ကင်ေးမွဲဲ့ကက မှာြွဲ

ရနထင
ု ်ကကတွဲဲ့

လူ့အခွငဲ့်အရ ေး၊

ပြစ်တယ်။

ဒါ ဲ့ရကကာငဲ့်

လမ ေးအာေးလံေးု ကု

လူ့ဂုဏ်သကခာကု

အနောဂါတ်မာှ

ကုယ်စာေးပြ ပြေး

ရလေးစာေးတန်ြုေးထာေးရသာ

ရြေါ်ထွက်လာမယဲ့်

ဒမုကရ စစံနှုန်ေးမ ာေးကု
တြ်မရတာ်တစ် ြ်

ရြေါ်ရြါက်လာရ ေးအတွက် ည် ယ်ရ ေးသာေးလုက် ြါတယ်။
ရည်ညန
ွ ်းကးကား

Democratic Control of Armed Forces
Md Masum Alam, Military Intervention in Politics: A Third World Perspective
Herbert C. Edeh (Ph.D) Michael I. Ugwueze (M.Sc.) ,Military and Politics
ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

aqmif;yg;
ခ ရီ ဂွဗားရားနှင် FOCO သီအရီ
ခင်မမမ ေး

နဒါန်း
ခ ရဂွဗာေး ာေး

ပြ တ်ခ ပြေး

Castro

တင်ရြေးနုင်ခတ
ွဲဲ့ ွဲဲ့
ြါဝင်ဦေးရ

ုတာ

အစုေး အြွွဲွဲ့

လကကာ

ာင်တစ်ဦေး

ာင်ခွဲဲ့ ရြမယဲ့လ
် ွဲ

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးရတွ

အလာအသေးသေးနွဲဲ့

က်စြ်မှုသဏ္ဍာန်ရတွလွဲ
အစုေး သစ်မှာ
သူ့ ွဲွဲ့

ခ ဟာ

ကသဇာအာဏာကကေးမာေးတွဲဲ့

အဓကစတ်ြါဝင်စာေးမှုကရတာဲ့

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးလက်စွွဲက မ်ေးတရစာင်ပြစ်တွဲဲ့

တစ်ကမ္ာလံေးု က

ပြစ်ြါတယ်။

ရြေါ်ထွက်လာနုင်ြြ
ုဲ့ ါြွဲ။

ကမ္ာတစ်ဝှမ်ေးလံုေးမှာ

ာင်အပြစ်

လုြ်ပြေးကာလမှာ

လထုလတန်ေးစာေး

အကကာေးက

ကု

ရတာ်လှန်ရ ေးကကေးကု

အရပြာင်ေးအလွဲ

ရပြာင်ေးလွဲလာခွဲဲ့ြါတယ်။
ထမ်ေးရ

Batista

က ြူေးဘာေးရခါင်ေးရ

ရခါင်ေးရ

က ြူေးဘာေးနင
ု ်ငံဟာ
အစုေး တုဲ့

ကု

၂၆

ာင်ခွဲဲ့တွဲဲ့

အာဏာ င
ှ ်

ြံုနှြ်ပြနဲ့်ရဝခွဲဲ့ကကပြေး

နှုေး

War

ရ
ွ ြေးနင
ု ်ခွဲဲ့ြါတယ်။

ကမ္ာတစ်ဝမ
ှ ်ေးမှာ

အရကာင်အထည်ရြာ်

ကု

ဘာသာရြါင်ေးမ ာေးစွာကု

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးသမာေးရတွအတွက်

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးဝညာဉ်ရတွကုြါ

လက်တင်အရမ ကနွဲဲ့

ဒ ည် ယ်ခ က်ကု

Guerrilla

ပြည်ထွဲရ ေးဝန်ကကေးတာဝန်ကု

ပြန်

ရ ေးသာေးခွဲြ
ဲ့ ါတယ်။
ုထာေးခွဲြ
ဲ့ ါတယ်။

ရတာ်လှန်ရ ေးနည်ေးနောရတွကု
ရတာ်လန
ှ ်ပခင်ေး

နုင်ြအ
ုဲ့ တွက်

ဒစာအုြ်ကု
ခ ွဲွဲ့စာအုြ်ဟာ

ညန်ပြရြေးခွဲရ
ဲ့ ံုသာမက

စစ်မက်ရ ေး ာနွဲဲ့

ြတ်သက်တွဲဲ့

ဂနတဝင်စာအုြ် စာတမ်ေးရတွထွဲမာှ သူ့စာအုြလ
် ွဲ အြါအဝင် ပြစ်ခွဲဲ့ြါတယ်။

ခ ီရဂွဗားရားရဲဲ့ ရတာ်လှနရ
် ရးသီအရီ
ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးတစ် ြ် ရအာင်ပမင်ြအ
ုဲ့ တွက် structural conditions ရတွ ပြညဲ့်စံုြုဲ့ လုအြ်တယ်လုဲ့ ခ က
ုခွဲဲ့ြါတယ်။ ဒါရြမယဲ့် ဒလုအရပခအရနရတွ အာေးလံုေးပြညဲ့်မလာရအာင် ရစာငဲ့်ရနြုဲ့ မလုဘွဲ ပြညဲ့်မလာရအာင်
ပြ လုြ်ြန်တေးြုဲ့ လုအြ်တယ်လုဲ့ သက
structural

condition'

လုဲ့

ုထာေးခွဲဲ့ြါတယ်။ ြထမ

သသတ်မှတ်ခွဲဲ့တွဲဲ့

ုေးံ အရပခခံအရကကာင်ေး င်ေးကရတာဲ့ 'subjective

ရအာင်စတ်ြါြွဲ။

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးရအာင်ြွွဲခံ မယ်လုဲ့

ယံုကကည်ခ က်မ ှသ တစ်ရယာက်ဟာ ရတာ်လှန်ရ ေးသမာေးတစ်ရယာက် မပြစ်နုငဘ
် ေးလုဲ့ သက
ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။

ုခွဲဲ့ြါတယ်။
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ခုင်မာတွဲဲ့

ယံုကကည်ခ က်

အတာေးအ
ယ

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

ေးရတွကု

စတ်ဓာတ်အခံမ ှသ

တစ်ရယာက်ဟာ

ရက ာ်လာေးနင
ု ်ပခင်ေးမ ဘွဲ
ှ

အလွယ်တက

ရတာ်လှန်ရ ေး ွဲွဲ့

ခက်ခွဲကကမ်ေးတမ်ေးမှုရတွ၊

အရံှုေးရြေးစတ်ဓာတ်က သွာေးနင
ု ်မယ်လုဲ့

ခက

ထာေးခွဲဲ့ြါတယ်။
Objective structural conditions ရလေး ြ်ကုလွဲ ခ က ခွွဲပခာေးရြာ်ပြထာေးခွဲဲ့ြါရသေးတယ်။ ြထမလုအြ်တွဲဲ့

အရပခအရနကရတာဲ့
လတစ်ရယာက် ွဲွဲ့

neo-patrimonial

အာဏာ ှင်စနစ်

လက်ထွဲမှာ ှရနမယ်၊

ဒလဟာ

ရနပခင်
ှ
ေးပြစ်ြါတယ်။

ကုယက
် ေးစေးြွာေးကုြွဲ

အုြ်ခ ြ်ရ ေးအာဏာဟာ

ရ ှေးရှုတတ်ပြေး

လာဘ်စာေးသ

တစ်ရယာက်ပြစ်မယ်။ ဒအာဏာ င
ှ ်ဟာ မတ ာေးအာဏာသမ်ေးြုက်ထာေးတာပြစ်ပြေး၊ တ ာေးဝင်မှု တစံုတ ာ
(ရ ေးရကာက်တင်ရပမာက်ခံထာေး ပခင်ေးစတာမ ေး)

နွဲဲ့

အာဏာ ထာေးတာ

ရအာင်ြွွဲ နင
ု ်မယဲ့် အရပခအရနတစ် ြ် ှတယ်လုဲ့ သက

မပြစ်ဘေး

ုခွဲဲ့ြါတယ်။ ခ ွဲွဲ့ အ

အလွန်ကု အရ ေးကကေးြါတယ်။ နုင်ငံတစ်နုငင
် ံမှာ ှတွဲဲ့ အုြ်ခ ြ်သရတွ

ု င်

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေး

ုအ တ ာေးဝင်မှု

ုတွဲဲ့ အြင
ု ်ေးက

မှာ constitutional legality

ှရနခွဲဲ့ င်

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးရ ခ န်ကု အ ှန်ပမငဲ့်ြုဲ့ ခွဲယဉ်ေးလုဲ့ြွဲ ပြစ်ြါတယ်။
ဒုတယလုအြ်ခ က်ကရတာဲ့ ရတာ်လှနြ
် ုနက
် န်သရတွ လှုြ် ှာေးသွာေးလာနုင်မယဲ့် ရတာ်လှန်ရ ေးနယ်ရပမ
ပြစ်ြါတယ်။ ရတာ်လှန်ရ ေးနယ်ရပမ

တ
ု ာကု ရတာနက်ပခင်ေး၊ ရက ာက်ရတာင် ကမ်ေးြါေး အ ံအတာေးမ ာေး ှပခင်ေးနွဲဲ့

သွဲကနတော မ ာေး

ှပခင်ေးတရ
ုဲ့ ကကာငဲ့် အာဏာ င
ှ တ
် ြ်မ ာေး အလွယ်တက မရ ာက်နုငတ
် ွဲဲ့ ရန ာရဒသရတွအပြစ် ခ က

အဓြပာယ်ြွငဲ့်

ုခြ
ွဲဲ့ ါတယ်။

အာဏာ င
ှ ်တြ်ရတွဘက်က

လက်နက်အင်အာေး

သာလွန်ရလဲ့ တာရကကာငဲ့
ှ
်

တြ်လှုြ် ာှ ေးမှုကု ကကနဲ့်ကကာရစတွဲဲ့ ရန ာရဒသရတွကုသာ ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးနယ်ရပမအပြစ် ရ ေးခ ယ်သငဲ့်ရကကာင်ေး
ခ က တုက်တွန်ေးရ ေးသာေးထာေးခွဲဲ့ြါတယ်။

တတယအခ က်ကရတာဲ့ ရတာ်လှန်ရ ေးသမာေးရတွကု ရက ေးလက်ရဒသ အမာခံပြည်သလထု
ရ

ရအာင်
ှ

ာင် က် မှာ ပြစ်ြါတယ်။ ရက ေးလက်ရဒသမှာ အရပခခံတွဲဲ့ ရတာ်လှန်ရ ေးတစ် ြ်မာှ ရက ေးလက်ပြည်သရတွ ွဲွဲ့

ရထာက်ခံမှုမ

င် ရအာင်ပမင်မာှ မဟုတဘ
် ေးလုဲ့ သက

ုခွဲဲ့ြါတယ်။ ရက ေးလက်ပြည်သရတွအရနနွဲဲ့ အာဏာ ှင်ကု

နဲ့်က င်သငဲ့်တွဲဲ့ အရကကာင်ေးအ ာမ ှ င် ရတာ်လှနရ
် ေးသမာေးရတွကု ရထာက်ခံပခင်ေးအာေးပြငဲ့် ကကံ ရတွွဲ့နုငမ
် ယဲ့်
အစုေး တြ် ွဲွဲ့

အနတ ာယ်ရတွကု

ကကံဲ့ကကံဲ့ခုင် င်

ုင်ရြေးမှာ

မဟုတ်တာရကကာငဲ့်

ရက ေးလက်နသ
ွဲဲ့ က်

အရကကာင်ေးအ ာတစ် ြ်ကု ရြာ်ထတ
ု ်သငဲ့်ရကကာင်ေး ရြာ်ပြထာေးခွဲဲ့ြါတယ်။ ခ ွဲွဲ့ အပမင်အ
ရပြာင်ေးလွဲရ ေး

တ
ု ွဲဲ့

အရကကာင်ေးအ ာဟာ

ရ ာက်လာရအာင် အ

ွဲရ
ွ

စတုတထအခ က်ကရတာဲ့

ာင်နုင်

ရက ေးလက်ရနပြည်သလထုကု

ုင်တွဲဲ့

ရပမယာပြ ပြင်

ရတာ်လှန်ရ ေးသမာေးရတွဘက်

ံုေး အရကကာင်ေးအ ာ တစ် ြ် ပြစ်ြါတယ်။

တုငေး် ပြည်မာှ

လက်နက်ကုင်ရတာ်လန
ှ ်ရ ေး

င်နွဲြေးတွဲဲ့

အစဉ်အလာ

ှရနြုဲ့

လုအြ်ြါတယ်။ ဒလက်နက်ကုင်ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးဟာ revolutionary Marxist type မဟုတ် င်ရတာင် romantic
bandits အ

ငဲ့်ရလာက်ရတာဲ့

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ှသငဲ့်တယ်လုဲ့ ခ က

ုထာေးြါတယ်။ ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးအစဉ်အလာ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။

ှပခင်ေးအာေးပြငဲ့်
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အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

ရလဲ့က ငဲ့်သင်ကကာေးရြေးမှုရတွ

အထေးတလည်

လုြ်စ ာမလုအြ်သလု

အရပခခံရဒသ

ပြည်သလထု ွဲွဲ့

ရထာက်ခံမှုရတွလွဲ ြမ
ု ာေးနုင်ြါတယ်။

ဒလု subjective structural condition နွဲဲ့ objective structural condition ရလေး ြ်တုဲ့ ပြညဲ့်စတ
ံု ွဲဲ့အခါ
ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးတစ် ြ် စတင်ြအ
ုဲ့ တွက် foco (centre of guerrilla activity) ကု ြန်တေးနုငမ
် ယဲ့် လအရယာက် ၃၀
ကရန ၄၀ ြါဝင်တွဲဲ့ အစုအြွွဲွဲ့ တစ်ခု ထွက်ရြေါ်လာခ န်ကု ရစာငဲ့်ြြ
ုဲ့ ွဲ လုအြ်တယ်လုဲ့ ခ က

ုထာေးခွဲဲ့ြါတယ်။

ဒလစုဟာ ရက ေးလက်ရဒသမှာ စတင်လြ
ှု ် ှာေးပြေး ရပမယာပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲရ ေးနွဲဲ့ ြတ်သက်တွဲဲ့ ကတစကာေးရတွကု
ရဒသခံ ရက ေးလက်လထုကု ရြေးအြ်ြုဲ့ လုြါတယ်။ ဒါမှလွဲ ရဒသခံလယ်သမာေးရတွ ွဲွဲ့ ရထာက်ခံမှုကု ယနုင်မှာ

ပြစ်ြါတယ်။

အွဲဒကရနတစ်

ငဲ့်

အရပခခံနယ်ရပမနွဲဲ့

ရဒသခံရတွ ွဲွဲ့

အကအညကု

အသံုေးပြ ပြေး

အာဏာ ှင်တြ်ရတွကု ခခံ ခုတုက်ခုက် ြါမယ်။ ရတာ်လှန်ရ ေးအတွက် လုအြ်မယဲ့် လက်နက်ခွဲယမ်ေး ကခာရတွကု
စုရ

ာင်ေး ြါမယ်။

ဒလုနွဲဲ့

ရတာ်လန
ှ ရ
် ေးသမာေးရတွဘက်က

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးထွဲ ြါဝင်လာရအာင်

ွဲရ
ွ

ရအာင်ြွွဲ လာတာနွဲအ
ဲ့ မ

လအမ ာေးကု

ာင်လာနုငမ
် ှာ ပြစ်ြါတယ်။

တပြည်ေးပြည်ေးနွဲဲ့ foco ဟာ အင်အာေးကကေးမာေးလာပြေး၊ တခ ွဲ့လရတွဟာ ရနောက်ထြ် အရပခခံရဒသရတွကု
ထုေးရြာက်ရပခကုြ်ယကက ြါမယ်။ ရတာ်လှနရ
် ေးအင်အာေးကကေးထွာေးလာရအာင် ပြ လုြ် ြါမယ်။ လရတွ ထြ်ခွွဲပြေး
မထုေးရြာက်နုင်ရသေးတွဲဲ့ နယ်ရပမရတွကု ထြ်မံထုေးရြာက် ရပခကုြ်ယကက ြါမယ်။ တုင်ေးပြည်လံုေးအနှံဲ့ ရက ေးလက်
ရဒသရတွမှာ

ရပခကုြ် ပြေးတွဲဲ့အခါ

င်နွဲ ြါမယ်။

ရနောက်

ပြစ်တယ်လုဲ့ ခ က

ံုေးမှာ

ပမ ွဲ့

င်ရပခြံုေးရဒသရတွကု

ရတာ်လှနရ
် ေးသမာေးရတွဟာ

ထုေးရြာက်ရန ာယပြေး
အာဏာ င
ှ ်ကု

ပမ ွဲ့သမ်ေးတုက်ြွွဲရတွ

ပြ တ်ခ ပြေး၊

ရအာင်ြွွဲခံနုငမ
် ှာ

ုထာေးခွဲဲ့ြါတယ်။

ခ ီရဂွဗားရားရဲဲ့ ရတာ်လှနရ
် ရးအြွဲဲ့အစည်း
ခက

ယ

ရတာ်လှန်ရ ေးတစ် ြ်ကု

လက်နက်ကုင်ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးသမာေးကသာ

ခွဲဲ့ြါတယ်။ လက်နက်ကုင်ရတာ်လန
ှ ်ရ ေး တုက်ြွွဲ

င်နွဲ င်ေး အသက်ကုမရြေး

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးကု စစဉ်ညန်ကကာေးနင
ု ်မှာ မဟုတ်ရကကာင်ေး သက

ဦေးရ

ာင်နုငမ
် ယ်လုဲ့

ြ်နုင်သ တစ်ရယာက်ဟာ

ုထာေးခွဲြ
ဲ့ ါတယ်။ ရအာင်ပမင်တွဲဲ့ လက်နက်ကုင်

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးသမာေး တစ်ရယာက်ဟာ လူ့အြွွဲွဲ့အစည်ေးအတွငေး် မှာ ကာယအာေး၊ ဉာဏအာေးရတွနွဲဲ့ ပြညဲ့်စံုတွဲဲ့ elite
တစ်ရယာက်ပြစ်ြုဲ့ လုအြ်တယ်လုဲ့ သက ယံုကကည်ထာေးြါတယ်။ လက်နက်ကုင်ရတာ်လှနရ
် ေးသမာေးရတွကု
လူ့အြွွဲွဲ့အစည်ေး ွဲွဲ့
အက ေးစေးြွာေးအတွက်

ပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲသရတွ၊
ကကံဲ့ကကံဲ့ခံ

ရ ေးသာေးရြာ်ပြခ က်မ ာေးဟာ

လယ်သမာေးရတွ ွဲွဲ့

ြ်တည်ရြေးသရတွအပြစ်
elite-based

ခက

revolutionary

လမ်ေးပြနတ်သမေးရတွ၊
သတ်မှတ်ရပြာ
organization

ပြည်သလထု

ုထာေးခွဲဲ့ြါတယ်။

ခ ွဲွဲ့

သရဘာတ ာေးမ ာေးကု

အရပခခံထာေးြါတယ်။
ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

centralization/ decentralization ရှုရထာငဲ့်ကရန ကကညဲ့်မယ်
အရပခခံထာေးြါတယ်။

လက်နက်ကုင်ရတာ်လှန်ရ ေးအြွွဲွဲ့ ွဲွဲ့

အင်အာေးကကေးမာေးြုဲ့ လုအြ်မှသာ ြေးတွွဲစစ်
ဒတြ် င်ေးရတွအကကာေးမှာ

အရတွေးအရခေါ်ြုငေး် အ

ု င်ရတာဲ့ decentralization ကု

တြ် င်ေးမ ာေးဟာ

သေးပခာေးစ

လှုြ် ာှ ေးသငဲ့်ပြေး၊

င်ရ ေးရတွ အရကာင်အထည်ရြာ်သငဲ့်တယ်လုဲ့ ခ က

ုခွဲဲ့ြါတယ်။

ှသငဲ့်တွဲဲ့ တစ်ခတ
ု ည်ေးရသာ coordinating mechanism ကရတာဲ့ တြ်မှြူေးရတွဟာ

ညညွတ်ရနပြေး၊ ထြ်ြုင်ေးရခါင်ေးရ

ပြစ်ြါတယ်။ သူ့အပမင်အ

ာင်တစ်ဦေးက personal coordination လုြ်ရြေးြြ
ုဲ့ ွဲ

တြ်မှြူေးရတွဟာ တြ် င်ေးအသေးသေးကု ဦေးရ

ာင်ရနကကရြမယဲ့် ြထမမလအစမှာ

တညတွဲဲ့ foco ကရန လာကကတာ ပြစ်တအ
ွဲဲ့ တွက် မဟာဗ ြူဟာ၊ နည်ေးဗ ြူဟာရတွမာှ တညမှုရတွ

ှရနမှာြွဲ

ပြစ်ြါတယ်။ ဒါရကကာငဲ့် ကကညဲ့်ရရ
ှု စာငဲ့်ကကြ်ရနစ ာမလုဘွဲ တြ်မြူှ ေးရတွ ွဲွဲ့ လက်ထွဲကု အာဏာကုန်လွဲအြ်ထာေးလုဲ့
တယ်လုဲ့

ုြါတယ်။

လုအြ်ရကကာင်ေး

ုေးံ ပြတ်ခ က်အနည်ေးငယ်ကုသာ

ထြ်ြင
ု ်ေးရခါင်ေးရ

ာင်ရတွကု

တင်ပြရ

ွေးရနွေးြုဲ့

ုထာေးြါတယ်။

ရဝြန်ဆန်းစစ်ခ က်မ ား
ခ ွဲွဲ့ ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးသအု နွဲဲ့ ြတ်သက်ပြေး ရဝြန်

န်ေးစစ်ခ က်ရတွ အမ ာေးအပြာေး ရြေါ်ထွက်လာြါတယ်။

Doctrinaire Marxists ရတွက ရတာ်လှန်ရ ေးအရြေါ် သက်ရ ာက်မှု ှတွဲဲ့ urban proletariat ကု ြယ် ှာေးပြေး၊
ရက ေးလက်လယ်သမာေးရတွနြ
ွဲဲ့ ွဲ

ု ှယလ
် စ်ရတာ်လှန်ရ ေးကု

ပြ လုြ်ြုဲ့

ကက ေးြမ်ေးထာေးတွဲဲ့

ရဝြန်ကကြါတယ်။ Leninists နွဲဲ့ Trotskyists ရတွကရတာဲ့ ခ ဟာ ရတာ်လှန်ရ ေးကု ဦေးရ

သအု လုဲ့

ာင်ရြေးနုငမ
် ယဲ့် အရပခခံ

နုင်ငံရ ေးအြွွဲွဲ့အစည်ေးပြစ်တွဲဲ့ vanguard party ကု လ စ်လ ြူရှုထာေးတယ်လုဲ့ အတအလင်ေးရဝြန်ထာေးကကြါတယ်။

မဟာဗ ြူဟာရလဲ့လာရ ေး ြညာ ှင်ရတွကရတာဲ့ ခ ွဲွဲ့သအု ဟာ မဟာဗ ြူဟာခ မှတ်ပြေးမှ နည်ေးဗ ြူဟာ ခ မှတ် တွဲဲ့
အစဉ်အလာကု မလုက်နောဘွဲ နည်ေးဗ ြူဟာရတွ ခ မှတ်ပြေးမှ မဟာဗ ြူဟာ ခ မှတ်ြုဲ့ ကက ေးြမ်ေးထာေးတွဲဲ့ သအု အရနနွဲဲ့
ရြာ်ပြထာေးခွဲဲ့ကကြါတယ်။
Maoists

ရတွကရတာဲ့

ကက ေးစာေးထာေးတယ်လုဲ့
စွွဲစွွဲပမွဲပမွဲ
ဦေးရ

ြ်တည်မန
ှု ွဲဲ့

ခ ဟာ

ြါတ ွဲွဲ့

ုကကြါတယ်။ သတုဲ့ ွဲွဲ့အပမင်အ
ရတာ်လှန်ရ ေးတာဝန်မ ာေးကု

ဦေးရ

ာင်မှုမြါဘွဲ

ရတာ်လှနရ
် ေးတြ်ရတွ

ြွွဲွဲ့စည်ေးြုဲ့

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးတြ်ရတွ ွဲွဲ့ နုင်ငရ
ံ ေးလမ်ေးရကကာင်ေးရြေါ်မှာ
ပြညဲ့်မရအာင်

ထမ်ေးရ

ာင်နင
ု ်မှုတအ
ုဲ့ တွက်

ြါတ ွဲွဲ့

ာင်မှုလုအြ်ရကကာင်ေး ခုင်ခုငမ
် ာမာ ရထာက်ပြရဝြန်ထာေးကကြါတယ်။ က ြူေးဘာေးရတာ်လှနရ
် ေးမှာ ြါတ ွဲွဲ့

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေး

ည်မှနေး် ခ က်ရတွဟာ ရတာ်လှန်ရ ေးတြ်ရတွ ွဲွဲ့ လက်ရအာက်ခံပြစ်ရနပြေး၊ ရတာ်လှန်ရ ေးတြ်

ရတွဟာ နုင်ငရ
ံ တာ်ကု ပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲမယဲ့် တြ်ရတွ အသွင်မရ

ာင်ဘွဲ bandit gang အသွင်ရ

ာင်ရနရကကာင်ေး

Maoists ရတွက ရဝြန်ခကွဲဲ့ ကြါတယ်။
ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးကု လက်ရတွွဲ့က က

သံုေးသြ်သမ ာေးကရတာဲ့ ခ ွဲွဲ့သအု ဟာ က ြူေးဘာေးရတာ်လန
ှ ်ရ ေး

တစ်ခုတည်ေးမှာြွဲ ရအာင်ပမင်ခွဲဲ့ပြေး ကွန်ဂု၊ ဘလ
ု ေးဘေးယာေး၊ ဗင်နဇွွဲလာေး၊ ကုလံဘယာ၊ ြရေးနွဲဲ့ အယ်လ်
ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။

ာလ်ရဗရတာ
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးရတွမှာ
ကကညဲ့် င်ရတာဲ့
ရတာ်လန
ှ ်ရ ေး

က

ံုေးခွဲရ
ဲ့ ကကာင်ေး

ခ သအု ကု

ရဝြန်ထာေးခွဲဲ့ကကြါတယ်။

ရအာင်ရအာင်ပမင်ပမင်

သအု တစ်ခုလံုေးကု

Methodological

အရကာင်အထည်

က ြူေးဘာေးရတာ်လှန်ရ ေးက

သူ့ ွဲွဲ့

standpoint

မရြာ်နုင်ကကပခင်ေးဟာ

ကုယြ
် ုင်အရတွွဲ့အကကံ

က

ခ အရနနွဲဲ့
အနည်ေးငယ်

အရြေါ်မှာသာ မှပငမ်ေးပြေး ထုတ်ရြာ်ခွဲဲ့ပခင်ေးရကကာငဲ့်ြါြွဲ။ တကယ်ရတာဲ့ သအု တစ်ခုကု အရတွွဲ့အကကံ ပြစ် ြ်

တစ်ခုတည်ေးအရြေါ်မှာ

အရပခခံပြေး

ရြာ်ထုတ်လုဲ့

မ နုင်ြါဘေး။

ကုယ်ြုင်အရတွွဲ့အကကံ အနည်ေးငယ်ကရန

ရြေါ်ထွက်လာတွဲဲ့ သအု ကုလွဲ လအမ ာေးက ရအာင်ရအာင်ပမင်ပမင် အရကာင်အထည်ရြာ်နင
ု ်မှာ မဟုတ်ြါဘေး။
အရကကာင်ေးအ ာတစ် ြ် ွဲွဲ့ ပြစ်နုင်ရခ ကု ကုယြ
် ုင်အရတွွဲ့အကကံ တစ်ခုတည်ေးနွဲဲ့ သံုေးသြ်လုဲ့ မ ြါဘေး။
ရနောက်တစ်ခ က်က

သမုင်ေးပြစ် ြ်ရတွကု

က ြူေးဘာေးရတာ်လန
ှ ်ရ ေးနွဲဲ့

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးသမာေး

က ြူေးဘာေးရတာ်လှနရ
် ေး

ရအာင်ပမင်ခတ
ွဲဲ့ ွဲဲ့

ြတ်သက်တွဲဲ့

ရှုရထာငဲ့တ
် စ်ခတ
ု ည်ေးကရန
အရကကာင်ေးအ ာရတွထမ
ွဲ ှာ

ခ ွဲွဲ့

အပမင်ပြစ်ြါတယ်။

ရှုပမင်သေးံု သြ်ခတ
ွဲဲ့ ာ
အာဏာ ှင် ွဲွဲ့

ခက

ပြစ်ြါတယ်။

အာေးနည်ေးခ က်ရတွနွဲဲ့

ပမ ွဲ့ရနပြည်သလထု ွဲွဲ့ အာဏာ ှင်ကု ရထာက်ခံအာေးရြေးမှု မ ှပခင်ေးရတွလွဲ ရြါင်ေးစြ်ြါဝင်ခွဲဲ့ြါတယ်။ သရ
ုဲ့ ြမယဲ့်
ခ ကရတာဲ့ ရက ေးလက်မှာ အရပခခံပြေး ရတာ်လှန်ခွဲဲ့တာ ပြစ်တွဲဲ့အတွက် ဒအခ က်ရတွကု သူ့သအု မှာ ထညဲ့်သွင်ေး
ရပြာကကာေးထာေးပခင်ေး မ ှခွဲြ
ဲ့ ါဘေး။ ဒါရကကာငဲ့်လွဲ သူ့သအု ကု တပခာေးရတာ်လန
ှ ်ရ ေးရတွမှာ ပြန်လည်အသံုေးပြ တွဲဲ့အခါ

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးသမာေးရတွအရနနွဲဲ့ အာဏာ ှင် ွဲွဲ့ အာေးသာခ က်၊ အာေးနည်ေးခ က်ရတွ၊ ပမ ွဲ့ရနလထု ွဲွဲ့ ရြါင်ေးစြ်ြါဝင်
ရထာက်ခံမှု အရနအထာေးရတွ၊ ရက ေးလက်ပြည်သရတွ ွဲွဲ့ စတ်ရနသဘာ၀ ကွွဲပြာေးမှုရတွကု အရလေးရြေးခွဲဲ့ပခင်ေး
မ ှကကြါဘေး။ ခ ွဲွဲ့ foco သအု အတုင်ေး လုက်နောက ငဲ့်သံုေး င်ေး ရတာ်လှန်ရ ေး ရ ခ န်ရတွ က
င်

ုင်ခွဲဲ့ကက ြါတယ်။ ခ ကုယတ
် ုင်လွဲ ဘုလဗေးယာေးမှာ က

ဘုလေးဗေးယာေးမှာ ခ က

င်ေးပြေး အရံှုေးနွဲဲ့

ံုေးခွဲဲ့ ြါတယ်။

ံုေးခွဲဲ့ တာဟာ အစုေး နွဲဲ့ ရဒသခံပြည်သလုထု ွဲွဲ့ အရပခအရနရတွကု ထညဲ့်သွင်ေး

မစဉ်ေးစာေးခွဲလ
ဲ့ ုဲ့ပြစ်ရကကာင်ေး ြညာ ှင်မ ာေးက ရလဲ့လာသံုေးသြ်ခွဲဲ့ကကြါတယ်။ တကယ်တမ်ေးက ရတာဲ့ ဘုလဗေးယာေးက
ကွန်ပမြူနစ်ရတာ်လှန်ရ ေးသမာေးရတွဟာ အပြင်လရတွ ွဲွဲ့ အကကံရြေးခ က်ကု hostile ပြစ်ြါတယ်။ နယ်ရပမခံ
ပြည်သလထုက ရတာ်လှန်ရ ေးအရြေါ် ရထာက်ခံမှု ရ ခ န်ကလွဲ မပမငဲ့်ရသေးြါဘေး။ အစုေး ဘက်က structural
weakness ရတွလွဲ မရြေါ်ထွက်ရသေးြါဘေး။ ဒလု popular support မ ှရသေးခ န်နွဲဲ့ command and control
မလုြ်နုငရ
် သေးခ န်မှာ ြထမ
အာေးလံုေးနေးြါေး

က

ံုေး၊

ုေးံ ရသနတ်သံ ရြာက်လုက်တွဲဲ့အတွက် ခုနစ်လအတွင်ေးမှာ ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးသမာေးရတွ

ြမ်ေး

ေးခံ တွဲဲ့

အရပခအရနကု

က ရ ာက်ခွဲဲ့ တာြါ။

ရသခ ာတာတစ်ခုကရတာဲ့

က ြူေးဘာေးရတာ်လှနရ
် ေး ွဲွဲ့ ရအာင်ပမင်မမ
ှု ေးဟာ ရနောက်တစ်ကကမ် ဘယ်ရတာ်လှန်ရ ေးမှာမှ ထြ်မ ရတာဲ့ြါဘေး။

အားနည်းခ က်မ ား
ဘယ်လုြွဲပြစ်ပြစ် ခ ွဲွဲ့ foco သအု ဟာ ကမ္ာတစ်ဝှမ်ေးက ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးအြွွဲွဲ့အစည်ေးရတွအကကာေးမှာ
အခုအခ န်အထ

ြ ံွဲ့နရ
ှံဲ့ န ာယ

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ွဲြွဲ

ှြါရသေးတယ်။

သအု က

သတ်မှတ်ထာေးတွဲဲ့

ရတာ်လှန်ရ ေး

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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သရဘာသဘာဝအ

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

ကနဦေး

ရတာ်လှနရ
် ေးသမာေးရတွ

ုတာ

တကယဲ့်

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးကု လ ၃၀-၅၀ ရလာက်နွဲဲ့ စတင် ြါမယ်။ ဒလရတွ
စစ်ရ ေးစွမေး် ည်ရတွ

ှ ြါမယ်။

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးသမာေးတင
ု ်ေးမှာ

elite

group

ပြစ် ြါမယ်။

မှာ စည်ေးရံေးု ရ ေးစွမေး် ည်၊ နုင်ငံရ ေးစွမေး် ည်နွဲဲ့
ဒစွမေး် ည်ရတွအာေးလံေးု

ပြညဲ့်ဝရနြုဲ့

ုတာက

အရတာ်ကု ခွဲယဉ်ေးလှြါတယ်။ ရနောက်တစ်ခ က်က ဒလုအင်အာေးရလာက်နွဲဲ့ အုြ်ခ ြ်ရ ေးစွမ်ေး ည်ပမငဲ့်မာေးတွဲဲ့

အရပခအရနတစ် ြ်ကု မရပြာင်ေးလွဲနင
ု ်ြါဘေး။ က ြူေးဘာေးရတာ်လှန်ရ ေးမှာ ကက်စထရုနွဲဲ့ ခ တုဲ့ အနုင် ခွဲဲ့တာက
ခ တုဲ့ ွဲွဲ့ စွမ်ေး ည်တစ်ခတ
ု ည်ေးရကကာငဲ့် မဟုတြ
် ါဘေး။ အာဏာ ှင်ဘက်မာှ structural weakness ရတွ

ှရနခ န်နွဲဲ့

ကုက်ညသွာေးတာရကကာငဲ့် ပြစ်ြါတယ်။
ရနောက်တစ်ခ က်က

ရတာ်လှန်ရ ေးသမာေးရတွဟာ

အရတွေးအရခေါ်ရ ခ န်နွဲဲ့

စည်ေးလံုေးမှုရ ခ န်ရတွမှာ

ညညမ မ ပြစ်ရနကကြလ
ုဲ့ ွဲ လုြါရသေးတယ်။ ဒလုမဟုတ်ဘွဲ ြုဂဂလက ခံစာေးမှုကု ဦေးစာေးရြေးတတ်တွဲဲ့ တြ်မြူှ ေးရတွနွဲဲ့
အရတွေးအရခေါ် ရ ခ န်မညတွဲဲ့ တြ်မြူှ ေးရတွက ဦေးရ
အကကာေးမှာ

တစ်ြွွဲွဲ့နတ
ွဲဲ့ စ်ြွွဲွဲ့

အကကာေး

ာင်ရနကကတွဲဲ့အခါ အာဏာ ှင်တြ်ရတွ ွဲွဲ့ သြ်လ ပြ ခွွဲမှုရတွ

နောေးမလည်မှုရတွ

ပြစ်တာ၊

တြ်မှြူေးရတွအကကာေး ကွွဲပြာေးမှုရတွ ပြစ်တာကရန ဟုတစ်စုကု
သမ်ေးသွင်ေးလုက်ရတွပြစ်ပြေး

ပြ ကွွဲက

ံုေးမှုရတွ

coordinating

mechanism

န်သက ရခ မှုန်ေးလုက၊် ဒတစ်စုကု

ပြစ်လာတတ်ြါရတာဲ့တယ်။

ဒါရတွဟာ

နွဲဲ့

န်သက

ခ သအု

ွဲွဲ့

အာေးနည်ေးခ က်ရတွပြစ်ပြေး၊ တပခာေးနင
ု ်ငံရတွမာှ အာဏာ ှင် တြ်ရတွဘက်က အနုင် သွာေးရစခွဲဲ့တွဲဲ့ အခ က်ရတွြွဲ
ပြစ်ြါတယ်။

နဂး
နဂံုေးခ ြ်

ု

င် ခ ရဂွဗာေး ာေး ွဲွဲ့

အမ ာေးအပြာေး ထွက်ရြေါ်လာတယ်လုဲ့

foco

သအု ကရနပြေး

ရ

ာင်စ ာ၊ ရ ှာင်စ ာ သင်ခန်ေးစာရတွ

ု ြါမယ်။ ြထမအခ က်က ရတာ်လှန်ရ ေးတစ် ြ်မှာ structural condi-

tions ရတွ

ှြုဲ့လုအြ်ြါတယ်။ မ ှရသေး င်လွဲ ြန်တေးယြုဲ့ ကက ေးစာေး မှာ ပြစ်ြါတယ်။ ဒုတယအခ က်က

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေး

င်နွဲ ာမှာ ကုယ်ဘ
ဲ့ က်က အာေးသာခ က်ရတွကုြွဲ ကကညဲ့်ပြေး အင်အာေးကု overestimate လုြ်လုဲ့

မ နုင်ြါဘေး။ ပြည်သလထု ွဲွဲ့ ရ ခ န်၊ အာဏာ ှင် ွဲွဲ့ structural weakness စတာရတွကုြွဲ ထညဲ့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးြုဲ့
လုအြ်ြါတယ်။ တတယအခ က်က ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးလုြ် ာမှာ နည်ေးလမ်ေးတစ်ခုတည်ေးကုြွဲ တ ာေးရသ
မ ြါဘေး။ ရက ေးလက်ပြည်သကုြွဲ အရပခခံမယ်၊ ပမ ွဲ့ရြေါ်က လထုတုက်ြွွဲကုြွဲ အရပခခံမယ်

ုြ်ကုငလ
် ုဲ့

ုပြေး သတ်မှတ်လုဲ့

မ ြါဘေး။ အခ န်အခါနွဲအ
ဲ့ ည ရအာင်ြွွဲကု ဦေးတည်ရစနုငမ
် ယဲ့် နည်ေးြ ယာယ်ရတွကု ရပြာင်ေးလွဲ အသံုေးခ နုင်ြုဲ့
လုြါတယ်။ သြတ်စံု၊ သြုန်ထြုဲ့ လုအြ်ခ န်မှာ သြတ်ြွဲ စံုရန င် ပြ ခွွဲခံ မှာြါြွဲ။ သြုန်ြွဲ ထရန င်လွဲ

ရခ မှုန်ေးခံ မှာြါြွဲ။ လုအြ်သလု ရြါင်ေးစြ်ြါဝင်နင
ု ်ြုဲ့ ကက ေးစာေးကက မှာ ပြစ်ြါတယ်။ စတုတထတစ်ခ က်ကရတာဲ့
တစ်ခါ

ရအာင်ြွွဲ ခွဲတ
ဲ့ ွဲဲ့

သအု သြွယ်

အရတွွဲ့အကကံ ကု

အသံုေးခ လမ
ုဲ့ ဘေး

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

တ ာေးရသ

ုတာြါြွဲ။

ုြ်ကုင်ပြေး၊

အရတွွဲ့အကကံ နွဲဲ့

ရ ှွဲ့

က်သွာေးမယဲ့်

သအု ရတွက

လုြ်ငန်ေးစဉ်ရတွ ွဲွဲ့

စနစ်တက

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။

ရြါင်ေးစြ်
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အသံုေးပြ နုငမ
် ှသာ
အမှန်တ ာေးလုဲ့
အခ န်အခါနွဲဲ့

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

အသံုေးဝင်ြါတယ်။
မယ

နုင်ြါဘေး။

အရပခအရနရြေါ်မှာ

အရတွွဲ့အကကံ ှသက

သအု သသက
မတည်ပြေး

အရတွွဲ့အကကံ ရတွနွဲဲ့ ရြါင်ေးစြ်မှသာ ရအာင်ြက
ွွဲ ု

ရပြာတုင်ေး

ရပြာတုင်ေးလွဲ

သငဲ့်ရတာ်မယဲ့်

လုကန
် ောရ

ာင် က် မယဲ့်

အမှန်တ ာေးလုဲ့ မသတ်မှတ်နင
ု ်ြါဘေး။

သအု သရဘာတ ာေးရတွကု

ရလ ာ်ညတွဲဲ့

ှနုင်မှာ ပြစ်ြါတယ်။

ရည်ညန
ွှ ်းကးကားစာရင်း
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အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

aqmif;yg;

ြက်ဒရယ်တပ်မရတာ်ြွဲဲ့စည်းရာတွင်အဓကစဥ်းစားရမညမ
် န
ူ ှစ်ရပ်
ရဇယ ာဦေး
ရနာက်ခဖပဿနာနှင်ခ ဥ်းကပ်ရမည်အရဖြ
ပမန်မာဲ့နုငင
် ံရ ေးသည်
က်

စစ်ဘက်-အ ြ်ဘက်

ံရ ေး အ လည်ေး လုအြ်ခ က်မ ာေးစွာ

က်

ံရ ေးအ

ပြဿနော ှရနသလု၊

ပြည်ရထာင်စု-ပြည်နယ်

ှခွဲကဲ့ ကသည်ကု ရယဘုယ အာေးပြငဲ့် လအမ ာေး နောေးလည်ထာေးကကပြေး

ပြစ်သည်။ ြထမပြဿနောသည် စစ်တြ်နင
ှ ဲ့် အ ြ်သာေးလူ့အြွွဲွဲ့အစည်ေးကကာေး ရပြ င
ှ ်ေး န် ှရနရသာ ပြဿနော

ပြစ်ပြေး ဒုတယပြဿနောသည် တုငေး် င်ေးသာေးလမ ာေးစုနင
ှ ဲ့် တုင်ေး င်ေးသာေးလနည်ေးစုတုဲ့ကကာေး ရပြ ှင်ေး မညဲ့် ပြဿနော
ပြစ်ြါသည်။ ရယဘုယ အာေးပြငဲ့်
တည်ရ

ု ရသာ် အင်စတက ြူေး င
ှ ်ေးမရဘာင်အ

အရပြ

ှင်သန်ခုင်မာရအာင်

ာက်ပခင်ေးပြငဲ့် ြထမ ပြဿနောကု ှင်ေးနင
ု ်မည်ပြစ်ပြေး ြက်ဒ ယ်ပြည်ရထာင်စစ
ု နစ် ရြာ်ရ

အာေးပြငဲ့် ဒုတယပြဿနောကု ကုင်တွယ်နင
ု ်မည်ဟု
တည်ရ

ဒမုကရ စစနစ်

ာက်ပခင်ေးသည်

ုနုင်ြါသည်။ ြက်ဒ ယ် ဒမုကရ စ

ာင်ပခင်ေး

ပြည်ရထာင်စု

ုခွဲဲ့ြါပြဿနောနှစခ
် ုစလံုေးကု တပြ င်နက်တည်ေး ရပြ င
ှ ်ေးရြေးနုငမ
် ညဲ့် တစ်ခုတည်ေးရသာ

ုသည်ကု ရယဘုယ အာေးပြငဲ့်ပငင်ေးစ ာမလုရြ။ သရ
ုဲ့ သာ်လည်ေး အရသေးစတ်မအာေးပြငဲ့် စဥ်ေးစာေး မညဲ့်

အခ က်ရြါင်ေးမ ာေးစွာရတာဲ့

ှြါသည်။ ၄င်ေးတထ
ုဲ့ ွဲတွင် အာေးလံေးု ရမ ာ်မှနေး် ရသာ အနောဂါတ်ြက်ဒ ယ် ဒမုကရ စ

ပြည်ရထာင်စုကကေးတွင် သမုင်ေးအ

က်

တြ်မရတာ်ကု မည်သြ
ုဲ့ ံုရြာ် တည်ရ

က် အာဏာ ှင်တ၏
ုဲ့ လက်ကုင်တုတ်သြွယ် ပြစ်ခွဲဲ့ရသာ ပြည်ရထာင်စု
ာက်မည်

အနောဂါတ်ြက်ဒ ယ်တြ်မရတာ်ြွွဲွဲ့စည်ေးြံုသည်

ုသညဲ့်အခ က်က မ ာေးစွာအရ ေးကကေးလာြါသည်။

အထက်တွင်ရြာ်ပြခွဲဲ့ရသာ

ပြဿနောနှစ် ြ်ကု

ရပြ ှငေး်

ရြေးနင
ု ်မညဲ့် ြွွဲွဲ့စည်ေးြံုပြစ်ြလ
ုဲ့ ြ
ု ါသည်။ ထုအတွက် ြက်ဒ ယ်တြ်မရတာ်ြွွဲွဲ့စည်ေး ာတွင် အရပခခံ မညဲ့် မမ ာေးထွဲမှ
ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

ုေးံ မနှစ်ခု ြါသည်
ှ
။ စစ်တပ်ကအရပ်ဘက်စီမကွပ်ကဲမရအာက်တွင်

အဓကအရ ေးကကေး

ားရှဖခင်း နှငဲ့် စစ်ရရး

အာဏာက ြက်ဒရယ်ဒီမကရရစီစနစ်အရဖခခဖြင် ခွဲရဝက င်သးဖခင်း တပုဲ့ ြစ်ြါသည်။

စစ်တပ်ကအရပ်ဘက်စီမကွပ်ကဲမရအာက်တင
ွ ်

ားရှဖခင်း

ဒမုကရ စစနစ်တင
ွ ် ပြည်သရ ေးရကာက်တင်ရပမာက်ထာေးရသာ အစုေး အြွွဲွဲ့သည်သာ နုင်ငံရတာ်တင
ွ ် ပြည်သူ့
ကုယစ
် ာေး အပမငဲ့်

ေးံု အာဏာြုင်အြွွဲွဲ့ပြစ်သည်။ နုင်ငံ၏ အရကာင်ေးအ

ုေးအတွက် မဝါဒအာေးလံုေးသည် ပြည်သူ့

ရ ေးရကာက်ခံအ ြ်သာေးအစုေး ကသာ စမံခ မှတ် မည်မာှ ဒမုကရ စ၏ အရပခခံစံနန
ှု ေး် တစ်ခြ
ု င် ပြစ်သည်။
အနောဂါတ်တွင် ရြေါ်ထွနေး် လာမညဲ့် ပမန်မာနင
ု င
် ံ၏ ြက်ဒ ယ်တြ်မရတာ်သည် ဒမုကရ စနည်ေးအ

တင်ရပမာက်ပခင်ေးခံထာေး ရသာ
စမံထန်ေးခ ြ်မှုဟု
သက်

အ ြ်သာေးအစုေး ၏

စမံထန်ေးခ ြ်မှုရအာက်တင
ွ ် ှ ရြမည်။

အ ြ်ဘက်

ု ာတွင် (က) အုြ်ခ ြ်ရ ေးမဏ္ဍ င် ှ နင
ု ်ငံရတာ်သမမတ နှငဲ့် ကာကွယ်ရ ေးဝန်ကကေးကွဲဲ့သုဲ့

ုင် ာ နုင်ငံရ ေးအကကေးအကွဲမ ာေး၏ စမံအုြ်ခ ြ်မှု

မဏ္ဍ င်ကခ မှတ်ထာေးရသာ

ဥြရဒမရဘာင်မ ာေး

နှငဲ့်

ုင် ာကွြ်ကွဲမှု (Executive control)၊ (ခ) ဥြရဒပြ
သက်

(Legislative control)၊ (ဂ) တ ာေးစ င်ရ ေး မဏ္ဍ င်ကစ င်

ုင် ာလတ်ရတာ်ရကာ်မတမ ာေး၏

ေးံု ပြတ်ရသာ တ ာေးရ ေး

Control)၊ (ဃ) ပြည်ရထာင်စု စာ င်ေးစစ်ခ ြ်ဌာန၏ ရငွစာ င်ေးစစစ်ရ ေးမရဘာင်
the Federal Audit) စရသာ ကွြ်ကွဲထန်ေးခ ြ်မှုမ ာေးကု
လွတ်လြ်ရသာအြွွဲွဲ့အစည်ေး
လူ့အခွငဲ့်အရ ေး

ရ ေးရကာက်

နှငဲ့်

မ ာေးနှငဲ့်

ဥြရဒြုင်ေး

ုင် ာထန်ေးခ ြ်မှု (Judicial

ုင် ာ ထန်ေးခ ြ်မှု (Control by

ုလုသည်။ ထုဲ့အပြင် လူ့အခွငဲ့်အရ ေးရကာ်မ င
ှ ်ကွဲဲ့သုဲ့

အ ြ်ဘက်အြွွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးကလည်ေး

ုင် ာ

ထန်ေးခ ြ်မှု

လုက်နောမှုမ ာေးကု

အစဥ်သပြငဲ့်

ြက်ဒ ယ်

တြ်မရတာ်၏

ရလဲ့လာရစာငဲ့်ကကညဲ့်

နုင်ရစမညဲ့်

ြွွဲွဲ့စည်ေးြံုမ ေးလည်ေး ပြစ် ရြမည်။

စစ်ရရးအာဏာ က ြက်ဒရယ်ဒီမကရရစီစနစ်အရဖခခဖြင် ခွဲရဝက င်သးဖခင်း
အနောဂါတ်တွင်ရြေါ်ထွနေး် လာမညဲ့်

ဒမုကရ စစနစ်အ

ပမန်မာဲ့ြက်ဒ ယ်တြ်မရတာ်အတွက်

စစ်ရ ေး

ုင် ာအခွငဲ့်အာဏာကု

အလ ာေးလုက်ခရ
ွွဲ ဝက ငဲ့သ
် ံုေး န်လအ
ု ြ်သလု ြက်ဒ ယ်စနစ်အရပခခံအ

ရဒါင်လက
ု ် ခွွဲရဝ

က ငဲ့်သံုေး န်လည်ေး လုအြ်သည်။
အလ ာေးလုက်

ုသည်မှာ စစ်ရ ေး

ုင် ာအခွငဲ့်အာဏာကု အုြ်ခ ြ်ရ ေးမဏ္ဍ င်တစ်ခုတည်ေးက ခ ြ်ကုင်ထာေးပခင်ေး

မ ေးမဟုတဘ
် ွဲ ဥြရဒပြ မဏ္ဍ င်နှငဲ့် တ ာေးစ င်ရ ေးမဏ္ဍ င်ကွဲဲ့သုဲ့ မတရသာဒမုကရ စမဏ္ဍ င်မ ာေးကကာေး ခွွဲရဝက ငဲ့်သံုေး

သကွဲဲ့သုဲ့ အုြ်ခ ြ်ရ ေးမဏ္ဍ င်တစ်ခတ
ု ည်ေးအတွင်ေးမှာြင် မတရသာကဏ္ဍမ ာေးတွင် မ ရဝအြ်နှင်ေးထာေးပခင်ေးအာေးပြငဲ့်
အပြန်အလှန်ထန်ေးရကကာင်ေးမှုကုရြာ်ရ

ာင်ပခင်ေးပြစ်သည်။ ဥြမာ - ဒမုကရ စနည်ေးက ရ ေးရကာက်တင်ရပမာက်

ပခင်ေးခံထာေး ရသာ သမမတ သမ
ုဲ့ ဟုတ် ဝန်ကကေးခ ြ်က ြက်ဒ ယ်လက်နက်ကုင်တြ်မရတာ်ကကေးတစ်ခုလေးံု ၏ အကကေး
အကွဲပြစ်ပြေး ပြည်ရထာင်စုအ
ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ငဲ့် စစ်ရ ေးစစ် ာကစစ ြ်မ ာေးကု စမံခနဲ့်ခွွဲခွငဲ့် ပခင်
ှ ေး၊ စစ်ဘက်

ုင် ာ အ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။

ငဲ့်ပမငဲ့်
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

ာထေးမ ာေးအတွက် အမည်စာ င်ေးအ
ဥြရဒမ ာေး၊ စစ်ဘက်
စစ်ဘက်

ုင် ာ

ုပြ ပခင်ေးမ ာေးကု လုြ်ရ

ာင်နုင်ပြေး နှစစ
် ဥ်စစ်သံုေးစ တ်

ုင် ာ ဘတ်ဂ တ်

ုင် ာဥြရဒမ ာေးကု ပြဌာန်ေးပခင်ေးနှငဲ့် အုြ်ခ ြ်ရ ေးမဏ္ဍ င်အကကေးအကွဲက အ

ုပြ လာရသာ

ာထေးမ ာေးအတွက်လြုဂဂ လ်မ ာေးကု အတည်ပြ ရြေးပခင်ေး၊ ြယ်ခ ပခင်ေး စသည်တက
ုဲ့ ု ဥြရဒပြ

လတ်ရတာ်က လုြ်ရ

ာင်ရြေးပခင်ေးမ ေးပြစ်သည်။ ထုဲ့အပြင် လတ်ရတာ်တွငေး် ၌ ကာကွယ်ရ ေးနှငဲ့်လံုခခံ ရ ေး

ရကာ်မတမ ာေး ြွွဲွဲ့စည်ေး၍ တြ်မရတာ်၏ ရငွရကကေးသံုေးစွွဲမန
ှု ှငဲ့် အပခာေးလုြရ
်

င
ု ် ာ

ာင်ခ က်မ ာေးကု လတ်ရတာ်အရနပြငဲ့်

ထန်ေးရက ာင်ေးနုင်သည်။ အ ြ်ဘက်တွင်ပြစ်မှုက ြူေးလွန်သညဲ့် တြ်မရတာ်သာေးမ ာေးကု စစ်ဥြရဒအ သာမက
အ ြ်ဘက်ဥြရဒအ ြါ အ

ငဲ့်

ပြည်ရထာင်စုတစ်ခုလံုေးနှငဲ့်သက်
ပခင်ေးကွဲဲ့သရ
ုဲ့ သာ
အ

ငဲ့်ရသာတ ာေးရံေးု မ ာေးက တ ာေးစ င်ြုင်ခင
ွ ဲ့် ပခင်
ှ ေးမ ေးမ ာေးပြစ်သည်။ ထုဲ့အပြင်
ုင်ရသာ အရ ေးကကေးသညဲ့်

ံုေးပြတ်ခ က်မ ာေး (ဥြမာ - တုင်ေးတြါေးသစ
ုဲ့ စ်ရကကညာ

ုေးံ ပြတ်ခ က်မ ာေး) ခ မှတ်နင
ု ် န်အတွက်လည်ေး လံုခခံ ရ ေးနှငဲ့်ကာကွယရ
် ေးရကာင်စကွဲဲ့သရ
ုဲ့ သာ

ငဲ့်ပမငဲ့် ယနတ ာေးအြွွဲွဲ့အစည်ေးတစ်ခုကု မတရသာမဏ္ဍ င်မ ာေး၊ ဌာနမ ာေးမှအ

ငဲ့်ပမငဲ့ြ
် ုဂဂ လ်မ ာေးပြငဲ့် ြွွဲွဲ့စည်ေးထာေး

ပခင်ေးမ ေးပြစ်သည်။ မဏ္ဍ င်တစ်ခုတည်ေးအတွငေး် မှာြင် မတရသာဌာနမ ာေးအလုက်အာဏာခွရ
ွဲ ဝရြေးပခင်ေး

ုသည်မာှ

ဥြမာ - အ ြ်သာေးကာကွယ်ရ ေးဝန်ကကေးလက်ရအာက် ှ စစ်ဥေးစေးခ ြ် ာထေးကု လြုဂဂ လ်တစ်ဥေးတစ်ရယာက်
တည်ေးကုရြေးအြ်ပခင်ေးမ ေးမဟုတ်ဘွဲ အစုအြွွဲွဲ့လုက်ကု ရြေးအြ်ပခင်ေး၊ တစ်နည်ေးအာေးပြငဲ့် တစ်ဥေးခ င်ေးရခါင်ေးရ

မဟုတ်ဘွဲ စုရြါင်ေးရခါင်ေးရ
ကမ်ေးရုေးတမ်ေးရစာငဲ့်တြ်

ာင်မှုစနစ် ထာေး ပခင်
ှ ေးမ ေးပြစ်သည်။

စသညဲ့်

ုလုသည်မှာ ကကည်ေး၊ ရ ၊ ရလ နှငဲ့်

မတရသာလက်ရံုေးတြ်တစ်ခခ
ု င်ေးစမှ

စစ်ဥေးခ ြ်မ ာေးရကာ်မတပြငဲ့် တြ်မရတာ်တစ်ခုလံုေးကု ဥေးရ

ဥေးစေးခ ြ်မ ာေးြါဝင်ြွွဲွဲ့စည်ေးထာေးသညဲ့်

ာင်မှုရြေးသညဲ့်စနစ်ပြစ်သည်။ ထုဲ့အပြင် အမ ေးသာေး

သမ
ုဲ့ ဟုတ် နုင်ငံရတာ်လံုခခံ ရ ေးတာဝန်နှငဲ့် အမ ာေးပြည်သလံုခခံ ရ ေးတက
ုဲ့ ု သေးပခာေးစခွွဲထာေးပြေး အ
ကု

မတရသာအြွွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးက

ထမ်ေးရ

ာင်မှု

ကုယစ
် တာဝန်ယပြေး

တစ်ြွွဲွဲ့ကုတစ်ြွွဲွဲ့

ုြါတာဝန်နစ
ှ ်ခု

လမ်ေးမေးု စွက်ြက်ခွငဲ့်မ ှရစဘွဲ

ာင်နုင် မည် ပြစ်သည်။ နုငင
် ံရတာ်လခံု ခံ ရ ေးတာဝန်ကု တြ်မရတာ်က ယ ရလဲ့ ှပြေး အမ ာေးပြည်သ

ြ် ာလံုခခံ ရ ေး တာဝန်ကု ွဲတြ်ြွွဲွဲ့ မ ာေးက ယ ရလဲ့ ှြါသည်။
စစ်ရ ေးအာဏာကု ရဒါင်လုက်ခွွဲရဝက ငဲ့်သံုေးပခင်ေး

ုသည်မှာ ကုယြ
် ုင်သေးပခာေးအုြ်ခ ြ်ပခင်ေး (Self-rule) နှငဲ့်စရ
ု ြါင်ေး

အုြ်ခ ြ်ပခင်ေး (Shared Rule) ဟရသာ ြက်ဒ ယ်စနစ်၏ အနှစ်သာ နှငဲ့်အည အာဏာခွရ
ွဲ ဝက ငဲ့်သံုေးပခင်ေး ပြစ်ပြေး

ပြည်နယ်နင
ှ ဲ့်ပြည်ရထာင်စုအ
တြ်ြွွဲွဲ့

ငဲ့် လက်နက်ကုင်တြ်ြွွဲွဲ့မ ာေးြွွဲွဲ့စည်ေးမှု၊ စမံခနဲ့်ခမ
ွွဲ ှု၊ ကုယ်စာေးပြ

ြါဝင်နုင်မန
ှု ှငဲ့်

ငဲ့်ရခေါ်နုငခ
် ွငဲ့် အာဏာတက
ုဲ့ ု ပြည်ရထာင်စုအစုေး နှငဲ့် ပြည်နယ်အစုေး တကုဲ့ ကာေး ခွွဲရဝအြ်နှငေး် ထာေးပခင်ေး

ပြစ်သည်။

နုင်ငံရတာ်ကာကွယ်ရ ေးအတွက် ြက်ဒ ယ်ပြည်ရထာင်စုတြ်မရတာ်နင
ှ ဲ့် ပြည်ရထာင်စုလံုခခံ ရ ေး

အတွက် ပြည်ရထာင်စု ွဲတြ်ြွွဲွဲ့ကု ပြည်ရထာင်စုအ

ငဲ့်တင
ွ ် ြွွဲွဲ့စည်ေးထာေး ှသကွဲဲ့သုဲ့ ပြည်နယ်အ

ပြည်နယ်လံုခခံ ရ ေးတြ်ြွွဲွဲ့မ ာေးထာေး ှပြေး ပြည်နယ်၏လုြ်ကုင် ရ
စုေးမေးု စွက်ြက်ခွငမ
ဲ့် ှရခ ။ အခ ွဲ့နုင်ငံမ ာေး (ဥြမာ - အရမ

ငဲ့်တွင်လည်ေး

ာင် က်မှုကု ပြည်ရထာင်စုအစုေး က ဝင်ရ ာက်

ကန်ပြည်ရထာင်စု) တွင် ပြည်နယ် ွဲတြ်ြွွဲွဲ့အပြင်

National Guard ကွဲဲ့သုဲ့ ပြည်နယ်တြ်မ ာေး ထာေး ှသကွဲဲ့သုဲ့ အနောဂါတ် ပမန်မာပြည်တွငလ
် ည်ေး ပြည်နယ်ရစာငဲ့်
တြ်မ ာေး ထာေး ှမည်လာေး
ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ုသည်မှာလည်ေး စဥ်ေးစာေးြွယ် ာပြစ်သည်။ ထုဲ့အပြင် နုငင
် ံပခာေးတုငေး် ပြည်မ ာေးနှငဲ့်

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။

PAGE

20

ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

နယ်နမတ်ခ င်ေး

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

ထစြ်ရနသညဲ့်

ပြည်နယ်မ ာေး၊

ကမ်ေးရုေးတမ်ေးမ ာေး

နှငဲ့်

ထစြ်ရနသညဲ့်

ထာေး ှ မညဲ့် နယ်ပခာေးရစာငဲ့်တြ်မ ာေး၊ ကမ်ေးရုေးတမ်ေးရစာငဲ့တ
် ြ်မ ာေးကု သက်
ကွြ်ကွဲမှုရအာက်တွင်

ထာေး ှမည်လာေး၊

ပြည်ရထာင်စုအစေးု က

စဥ်ေးစာေးြွယ် ာပြစ်ြါသည်။ ကုယစ
် ာေးပြ ြါဝင်နုင်မှု

ခ မှတ်သညဲ့် အ

ပြည်နယ်မ ာေးတွင်

ုင် ာပြည်နယ်အစုေး မ ာေး၏ စမံ

စမံမည်လာေး

ုသည်မာှ ပြည်ရထာင်စုအ

ုသည်မှာလည်ေး

ငဲ့် စစ်ရ ေး

ုင် ာ

အထေး

ေးုံ ပြတ်ခ က်

ငဲ့်ပမငဲ့်အြွွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး (ဥြမာ ပြည်ရထာင်စုကာကွယ်ရ ေးနှငဲ့် လံုခခံ ရ ေးရကာင်စကွဲဲ့သရ
ုဲ့ သာ

အြွွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး) တွင် ပြည်နယ်မ ာေးမှ ကုယစ
် ာေးပြ ြါဝင်နုင်ပခင်ေးမ ေးပြစ်သည်။ အကယ်၍ ပြည်နယ်ရစာငဲ့်
တြ်မ ာေး ထာေး ှမည်

ုြါက ပြည်နယ်ရစာငဲ့် တြ်မ ာေး၏ဥေးစေးခ ြ်ကု ပြည်နယ်အလုက် အလှညဲ့်က ခနဲ့်အြ်နုင်ပြေး

၄င်ေးဥေးစေးခ ြ်သည် ပြည်ရထာင်စုအ
ကုယစ
် ာေးပြ

ငဲ့် စစ်ဥေးစေးခ ြ်မ ာေးရကာ်မတ (Joint Chief of Staff) တွင် ပြည်နယ်

ြါဝင်နုင် မည်ပြစ်သည်။ တြ်ြွွဲွဲ့မ ာေး

ြက်ဒ ယ်တြ်မရတာ်ကု ပြည်ရထာင်စုအစေးု က

ငဲ့်ရခေါ်အသံုေးပြ နင
ု ်ခွငဲ့်

ုသည်မှာ ပြည်ရထာင်စုအ

ငဲ့်

ငဲ့်ရခေါ်အသံုေးပြ ခွငဲ့်၊ ကွြ်ကွဲခွငဲ့် သည်
ှ
မှာ အပငင်ေးြွာေးြွယ် ာ

မ ှရသာ်လည်ေး အကယ်၍ ပြည်နယ်ရစာငဲ့တ
် ြ်မ ာေး ထာေး ှမည်

ုြါက အ

ုြါတြ်မ ာေးအရြေါ် ပြည်နယ်အစုေး

သာမက ပြည်ရထာင်စုအစုေး ကလည်ေး ကွြ်ကွဲခွငဲ့် သညဲ့
ှ
် စနစ်မ ေးကု စဥ်ေးစာေးနုင်သည်။ ပြည်နယ်ရစာငဲ့တ
် ြ်ကု
အပမွဲတမ်ေးတြ်မ ာေးမဟုတဘ
် ွဲ

ငဲ့်ရခေါ်နုငရ
် သာ

ရဗာ်လန်တယာတြ်

မ ာေးပြစ်ပြေး

တြ်မ ာေးအပြစ်လည်ေး

၄င်ေးပြည်နယ်တြ်မ ာေး၏

အဓကတာဝန်မှာ

စဥ်ေးစာေးနုင်သည်။
ပြည်နယ်တွင်ေး

၄င်ေးလုြ်ငန်ေးမ ာေးကု

ပြည်ရထာင်စုအ

ငဲ့်တွင်

ရ

ာင် က် ာတွင်

တုငေး် တြါေးက ြူေးရက ာ်စစ်

ရြေးအြ်လာရသာတာဝန်ကု ထမ်ေးရ

ရြေါ်ရြါက်မှသာ

အရမ ကန်ပြည်ရထာင်စုတင
ွ ်မ

ြအကကမ်ေးြက်မှုမ ာေးကု

သဘာဝရဘေးအနတ ာယ် က ရ ာက်ရသာအခါ အရ ေးရြေါ်ကယ်
ပြစ်သည်။

အရ ေးရြေါ်အရပခအရန

ယ်ရ ေးလုြ်ငန်ေးမ ာေး ရ

ပြည်နယ်အစေးု ၏
ကကံ လာြါက

ထန်ေးသမ်ေး န်နင
ှ ဲ့်
ာင် က် န်အတွက်

ကွြ်ကွဲမှုကုနောခံ မည်ပြစ်ပြေး

ပြည်ရထာင်စုအစုေး ၏

ကွြ်ကွဲမှုပြငဲ့်

ာင်ကက သည်။

နဂး
လံုခခံ ရ ေးနှငဲ့်ကာကွယ်ရ ေးကဏ္ဍတွင်

မတကွွဲပြာေးမှုမ ာေးကု

ရန ာရြေးပခင်ေးနှငဲ့်

လသာေးလံုခခံ ရ ေးအယအ

ကု

အရပခခံပခင်ေး ကွဲဲ့သုဲ့ အပခာေးအရ ေးကကေးရသာ မမ ာေးလည်ေး ြါသည်
ှ
။ သရ
ုဲ့ သာ်အနောဂါတ်ပမန်မာပြည်၏ ြက်ဒ ယ်

ဒမုကရ စ နုင်ငံရတာ်တည်ရ
ခွဲဲ့ရသာ

စစ်ဘက်-အ ြ်ဘက်

အဓကရပြ ှင်ေးရြေးနင
ု ်မညဲ့်
လက်ရတွွဲ့က က
ဒမုက က်တစ်

ာက်ရ ေးတွင် ြက်ဒ ယ်တြ်မရတာ်ြွွဲွဲ့စည်ေးြံုသည် သမင
ု ်ေးအ
က်

ံရ ေး

ပြဿနောနှငဲ့်

အလွန်အရ ေးကကေးရသာကဏ္ဍတစ်ခု

ထညဲ့်သွင်ေးစဥ်ေးစာေး မညဲ့်
အင်အာေးစုအာေးလံုေး

ကုင်တွယ်နုင်မည်

ုြါက

ပြည်ရထာင်စု-ပြည်နယ်

မမ ာေးပြစ်ရနသည်။

စည်ေးလံုေးညညွတမ
် ှု

ပမန်မာဲ့နုင်ငရ
ံ ေး

ပြစ်သည်ဲ့အရလ ာက်

သမုင်ေးအ

အရပခပြ ၍
က်

က်

က်

က်

က်

ရန
ှ

ံရ ေးပြဿနောကု
ုခွဲဲ့ြါမနှစ် ြ်သည်

ယရနဲ့နုငင
် ရ
ံ ေးအခင်ေးအက င်ေးသည်
နုင်ငံရ ေးမဟာဗ ြူဟာ
အရကကွေးတင် ှရနခွဲဲ့ရသာ

ြုင်နင
ု ်စာွ
အ

ုြါ

ပြဿနောနှစ် ြ်စလံေးု ကု တပြ င်နက်တည်ေး ရပြ ှင်ေးနုင်မညဲ့် အခွငဲ့်အလမ်ေးအပြစ်ရပြာင်ေးသွာေးနုငြ
် ါသည်။

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

aqmif;yg;
Gender နှင် လခခ ရရးကဏ္ဍဆင်ရာ

လွှတရ
် တာ်ကွပ်ကဲမ
Myanmar Institute of Gender Studies (MIGS)

နဒါန်း
ဒမုကရ စအသွင်ကေးရပြာင်ေးရသာ ကာလမ ာေးနှငဲ့် ြဋြကခအလွန်တင
ု ်ေးပြည်တည်ရ
လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍ ပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲရ ေးကု လုြရ
်
ဝန်ရ

ာက်ရ ေး လုြ်ငန်ေးစဉ်မ ာေးတွင်

ာင်ရလဲ့ ှကကပြေး၊ ပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲရ ေး လုြ်ရ

ာင်မှုရြေးသမ ာေး၏ ထရ ာက်မှု၊ မ တမှု၊ တာဝန်ခမ
ံ ှုနှငဲ့် အခွငဲ့်အရ ေးရလေးစာေးမှု

စွမ်ေး ည်မ ာေး ပမငဲ့်မာေးလာရစရ ေး ရ

ာင် ာမှာ လံုခခံ ရ ေး
ုင် ာ ဝန်ရ

ာင်မှု

ာင် က် န်၊ ဒမုကရ စနည်ေးက အ ြ်ဘက်အုြ်ခ ြ်မှုနှငဲ့် ကွြ်ကွဲမှု

ုင် ာ

နုင်ငံရတာ် စွမ်ေး ည်မ ာေးကု ပမငဲ့်တင် န်၊ ရ

ှည်ခံ၍

ပြည်သလထု၏ လံုခခံ ရ ေး လုအြ်ခ က်မ ာေးကု ပြညဲ့်
ည်မှန်ေးခ က်မ ာေးပြငဲ့် အရကာင်အထည်ရြာ်ရ

တုင်ေးပြည်၏စေးြွာေးရ ေးအင်အာေးနှငဲ့် ခ န်

ထာေးကာ

ည်ေးရြေးနုင်သညဲ့် လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍကကေး ပြစ်ထွနေး် ရစ န် စသညဲ့်

ာင်ရလဲ့ ှြါတယ်။

လခခ ရရးကဏ္ဍဖပ ဖပင်ရဖပာင်းလဲရရး (Security Sector Reform)
လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲရ ေးတွင် အရပခခံသငဲ့်သညဲ့် အရ ေးြါရသာ အရပခခံမမ ာေးကု ရ ေး

ွဲပွ ြဌာန်ေး ာတွင်

People-Centred (လထုဗဟုပြ မှု)၊ Primacy of the Rule of Law (တ ာေးဥြရဒစုေးမေးု ရ ေး အရပခတည်မှု)၊ Trans-

parency

(ြွငဲ့်လင်ေးပမင်သာမှု)၊

Democratic

Accountability

and

Oversight

(ဒမုကရ စ

နည်ေးက တာဝန်ခမ
ံ ှုနှငဲ့်ကွြ်ကွဲမှု)၊ Whole of Government Coordination (အစုေး ကဏ္ဍရြါင်ေးစံု ခ တ်
ရ

ာင် က်မှု)၊ Operational Effectiveness (လုြ်ငန်ေးရ

quencing

&

Integrated

Policy

Responses

(

က်

ာင် က် ာတွင် ထရ ာက်မှု)၊ Coordination, Seက်သွယ်ညနှုင်ေးခ တ်

က်မှု၊

နည်ေးစနစ်မှန်ကန်မှု၊

ရြါင်ေးစြ်ညနှုငေး် ထာေးရသာ မဝါဒရ ေး ာ တုနဲ့်ပြန်မှု)၊ Civilianization (အ ြ်ဘက်အပမင်မ ာေး ထညဲ့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးမှု)၊
Civil Society Engagement (အ ြ်ဘက်အြွွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးနှငဲ့် ထရတွွဲ့ရ
(နုင်ငံရ ေးပြစ်စဉ်)၊ Ownership (ရဒသခံမ ာေးမှ ြုင်

ာင် က်မှု)၊ A Political Process

ုင်မှု)၊ Gender (က ာေးမရ ေး ာ)၊ Sustainability (ရ

ှည်ခံမှု)၊

Long Term (အခ န်ကကာပမငဲ့်မှု) နှငဲ့် Context-Specific (အရပခအရနနှငဲ့် လုက်ရလ ာညရထွ ှမှု) စသည်တုဲ့
ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

ြါဝင်ြါတယ်။

လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲရ ေးရြာ်ရ

ာင် ာတွင်

အစည်ေးရ ေး ာရှုရထာငဲ့န
် ွဲဲ့ အင်စတက ြူေး ှင်ေးရှုရထာငဲ့်

နုင်ငံရ ေးရှုရထာငဲ့်၊

စေးြွာေးရ ေးရှုရထာငဲ့်၊

ုပြေး ရလေးမ ေးကု ထညဲ့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးကကြါတယ်။ နုင်ငံရ ေး

ရှုရထာငဲ့် (Political Dimension of SSR) တွင် လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲရ ေး
ပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲရ ေးသဏ္ဍာန်မ ာေး

လူ့အြွွဲွဲ့

င
ု ် ာ သရဘာတညခ က်၊ မဝါဒရ ေး ာ ြေးရြါင်ေးရ

ည်မှန်ေးခ က်မ ာေးနှငဲ့်

ာင် က်မှုနှငဲ့် ဥြရဒရ ေး ာ

ကွြ်ကွဲမှုယနတ ာေးမ ာေးကု ထညဲ့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးကကြါတယ်။ စေးြွာေးရ ေးရှုရထာငဲ့် (Economic Dimension of SSR)
တွင် လံုခခံ ရ ေး

ုင် ာ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာစမံခနဲ့်ခွွဲမှုစနစ်နှငဲ့် လုြ်ထံုေးလုြ်နည်ေးမ ာေး၊ လံုခခံ ရ ေးအသံုေးစ တ်မ ာေးနှငဲ့်

အမ ေးသာေးလံုခခံ ရ ေးမဝါဒ

အကကာေး

က်နွယ်ြတ်သက်မှု၊

အသံုေးစ တ်မ ာေးမှ

ရြေါ်ထွက်လာနုင်ရသာ

စွမ်ေး ည်ပမငဲ့်မာေးမှုနှငဲ့် ထရ ာက်မှုမ ာေးကု ထညဲ့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးကကြါတယ်။

လူ့အြွွဲွဲ့ အစည်ေးရ ေး ာ ရှုရထာငဲ့် (Societal Dimension of SSR) တွင် အ ြ်ဘက်လူ့အြွွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး ွဲွဲ့
အခန်ေးကဏ္ဍ၊

အ ြ်ဘက်နှငဲ့်

လံုခခံ ရ ေးနှငဲ့် တ ာေးမ တမှု

လံုခခံ ရ ေးအင်အာေးစုမ ာေးအကကာေးမှ

က်

ံရ ေး၊

လူ့အြွွဲွဲ့အစည်ေးအတွငေး် ှ

ုင် ာ အစဉ်အလာဓရလဲ့ထေးံု တမ်ေးမ ာေး စသည်တက
ုဲ့ ု ထညဲ့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးကကြါတယ်။

အင်စတက ြူေး င
ှ ်ေးရ ေး ာရှုရထာငဲ့် (Institutional Dimension of SSR) တွင် လံုခခံ ရ ေးအင်အာေးစုမ ာေး အာေး

စွမ်ေး ည်ပမငဲ့်သင်တန်ေးမ ာေးရြေးပခင်ေး၊ လုအြ်ရသာ ယနရြာင်ေးမ ာေးနှငဲ့် က ယာမ ာေး တြ်

င်ရြေးပခင်ေး၊ စည်ေးကမ်ေး

ရြာက်ြ က်ြါက အရ ေးယရသာ ယနတ ာေးမ ာေး ခုင်မာစွာခ မှတ်ပခင်ေး၊ အထက်ရအာက်ကွြ်ကွဲမှု အာေးရကာင်ေးရစ န်
ရ

ာင် က်ပခင်ေး စသည်တြ
ုဲ့ ါဝင်ြါတယ်။

လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲရ ေး၏သွင်ပြင်လကခဏာမ ာေးကု

ရြာ်ပြကက ာတွင်

အတုရကာက်သံုေးစွွဲရလဲ့ ှကကြါတယ်။ One Fundamental approach
အင်စတက ြူေး င
ှ ်ေးမ ာေးနှငဲ့် လုြ်ငန်ေးရ
ဒဇုင်ေး

နည်ေးလမ်ေးကု

Two

Three

ဟု

ုသည်မှာ လံုခခံ ရ ေးမဝါဒမ ာေး၊ လံုခခံ ရ ေး

ာင်တာမ ာေးအာေး ပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲရ ေး လုြ်ရ

ွဲပွ ခင်ေး၊ စမံခနဲ့ခ
် ွွဲမ ာေးမ ာေး ပြ လုြ် ာ၌ ရဒသခံမ ာေးမှ ဦေးရ

One

ာင် ာမှာ စနစ်တက ြံုစံ

ာင်ပြ လုြ် မညဲ့် local ownership ခ ဉ်ေးကြ်

ုလုပခင်ေးပြစ်ြါတယ်။

Two core objectives
ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ုသည်မှာ ထရ ာက်မှုပမငဲ့်တင်ပခင်ေးနှငဲ့် တာဝန်ခံမှုအာေးရကာင်ေးပခင်ေး

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။

ည်မန
ှ ်ေးခ က်
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နှစ် ြ်ကု

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

ုလုပခင်ေးပြစ်ြါတယ်။ နုင်ငံရတာ်နှငဲ့် ပြည်သလထုအက ေးစေးြွာေးအတွက် လံုခခံ ရ ေးနှငဲ့် တ ာေးမ တမှု

ုင် ာ ဝန်ရ

ာင်မမ
ှု ာေး ရ

လံုခခံ ရ ေးနှငဲ့် တ ာေးမ တမှု

ာင် က်မမ
ှု ာေးအာေး ထရ ာက်မှု ှရစ န် ပမငဲ့်တင်ရ

ာင် က်မှုမ ာေး

ာင် က် ာမှာ

ုင် ာ ဝန်ထမ်ေးမ ာေးအာေး စွမေး် ည်ပမငဲ့်သင်တန်ေးမ ာေးရြေးပခင်ေး၊ လုအြ်ရသာ က ယာ

ြစစည်ေးမ ာေး ြံဲ့ြုေးရြေးပခင်ေး၊ ြွွဲွဲ့စည်ေးမှုနှငဲ့် စမံခနဲ့်ခွွဲမှု

ရ

ာင် က်ရ ေး ရ

အာေးရကာင်ေးရစ န်

ုင် ာ စွမ်ေး ည်မ ာေး ပမငဲ့်တင်ရြေးပခင်ေးနှငဲ့် ြေးရြါင်ေးခ တ်

ရ

ာင် က်ရြေးပခင်ေးတုဲ့

ပြ လုြ်ရ ေးဟာ

က်

လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍ

ပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲရ ေး ွဲွဲ့ ြထမဦေးစာေးရြေး ည်မှန်ေးခ က်ပြစ်ြါတယ်။

ဒုတယဦေးစာေးရြေး ည်မှနေး် ခ က်ပြစ်တွဲဲ့ တာဝန်ခံမှုအာေးရကာင်ေးပခင်ေး

ု ာမှာ formal accountability နွဲဲ့ informal

accountability နှစ်မ ေးစလံေးု ကု ထညဲ့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေး မှာ ပြစ်ြါတယ်။

Formal accountability

က ငဲ့်ဝတ်မ ာေး၊ ကကေးကကြ်မှုမ ာေး၊ စည်ေးကမ်ေးထန်ေးသမ်ေးရ ေးလုြ်ငန်ေးစဉ်မ ာေး စသည်တန
ုဲ့ ွဲဲ့ သက်

ု ာမှာ

ုင် ာအြွွဲွဲ့တွင်ေး

လုြ်နည်ေးလုြ်ဟန်မ ာေးနွဲဲ့ လတ်ရတာ်မှ ကွြက
် ွဲမှု၊ အ ြ်ဘက် အုြ်ခ ြ်မှု၊ တ ာေးရ ေးသံုေးသြ်ခ က်၊ အ ြ်သာေးမ ာေးမှ
ကွြ်ကွဲမှုတန
ုဲ့ ွဲဲ့ သက်

ုင်ရသာ ပြင်ြရ ေး ာ လုြ်ထံုေးလုြန
် ည်ေးမ ာေး စသည်တြ
ုဲ့ ါဝင်ြါတယ်။ Informal accounta-

bility

အ ြ်ဘက်အြွွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊

ု ာမှာ

အမ ေးသမေးအြွွဲွဲ့မ ာေး၊

သုရတသနအြွွဲွဲ့မ ာေး၊

မဒယာနှငဲ့်

အင်ဂ အုအြွွဲွဲ့မ ာေး မှ ရလဲ့လာရစာငဲ့်ကကညဲ့်ပခင်ေး စတွဲဲ့လုြ်ငန်ေးစဉ်မ ာေး ြါဝင်ြါတယ်။

Three Essential Dimensions
လမ်ေးခခံ မှုတက
ုဲ့ ု
ခ န်

ု ာမှာ နုင်ငံရ ေးသပမင်နောေးလည်မှု၊ နည်ေးြညာကျွမ်ေးက င်မှုနင
ှ ဲ့် ကဏ္ဍစံု

ုလုပခင်ေးပြစ်ြါတယ်။

လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲ ာမှာ

နုင်ငံရ ေးအရပခအရနကု

စဉ်ေးစာေးပခင်ေး၊ နည်ေးြညာစွမေး် ည်မ ာေး ပြညဲ့်စံုပခင်ေးနှငဲ့် ကဏ္ဍစံု ထညဲ့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးနုငတ
် ွဲဲ့ အရပမာ်အပမင် ှပခင်ေး

စတာရတွ လုအြ်ြါတယ်။ နုငင
် ံရ ေးသပမင်နောေးလည်မှုပမငဲ့်မာေးပခင်ေး၊
ရစဲ့စြ်ရ

န်ေးစစ်ရလဲ့လာပခင်ေး၊ သုရတသနပြ လုြ်ပခင်ေး၊

ေးွ ရနွေးပခင်ေး၊ နည်ေးြ ယာယ်ကကွယ်ဝပခင်ေး၊ သံခင်ေးတမန်ခင်ေး ကျွမ်ေးက င်ပခင်ေး စတွဲဲ့ စွမ်ေး ည်မ ာေး ှမှသာ

လံုခခံ ရ ေးပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲမှုပြစ်စဉ် (SSR process) ကု စနစ်တက စမံခနဲ့်ခန
ွွဲ ုင်မာှ ပြစ်ြါတယ်။

လခခ ရရးကဏ္ဍဖပ ဖပင်ရဖပာင်းလဲရရးရဆာင်ရွက်ရာမှာ

•

ဗဟုသုတနှငဲ့်

အရတွွဲ့အကကံ မ ာေး

(ကာကွယရ
် ေး၊

ွဲတြ်ြွွဲွဲ့၊

ရထာက်လှမ်ေးရ ေး၊

နယ်စြ်ရ ေး ာနှငဲ့်

က်စြ်အရကကာင်ေးအ ာမ ာေး)
•

နည်ေးြညာကျွမ်ေးက င်မှု

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

(ဘတ်ဂ က်စမံခနဲ့်ခွွဲမှု၊

ရထာက်ြံဲ့ြုဲ့ရ

ာင်ရ ေး၊

က်သွယ်ရ ေးနှငဲ့်

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

သတင်ေးအခ က်အလက်နည်ေးြညာ၊
•

ရပြာင်ေးလွဲမှု

မဟာဗ ြူဟာ စမံခနဲ့်ခွွဲရ ေး၊ ရလဲ့က င်ရ ေး)

စမံခနဲ့်ခွွဲပခင်ေး

အရတွွဲ့အကကံ

စွမ်ေး ည်မ ာေးအသံုေးပြ ၍ ြွွဲွဲ့စည်ေးမှုနင
ှ ်

(ဦေးရ

ာင်မှုနှငဲ့်

အစအစဉ် စမံခနဲ့်ခမ
ွွဲ ှုစွမေး် ည်မ ာေး (အ င်ေးအပမစ် စမံခနဲ့်ခမ
ွွဲ ှု၊ ပြင်

ခ တ်

က်ပခင်ေး) စတွဲဲ့

င်မှု၊ သတင်ေးြပုဲ့ ခင်ေးနှငဲ့် ရြါင်ေးစြ်

နည်ေးြညာစွမ်ေး ည်မ ာေး လုအြ်ြါတယ်။

လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍပြ ပြင်ရပြာင်ေးရ ေး

ရ

ာင် က် ာမှာ

အရလေးထာေး မယ်။

အမ ာေးပြည်သ ွဲွဲ့

ဒလုအြ်ခ က်မ ာေးကု

လံုခခံ ရ ေးနွဲဲ့

နုင်ငံရတာ်မှ

နုင်ငံရတာ် လံုခခံ ရ ေး မဝါဒမ ာေးနှငဲ့် မဟာဗ ြူဟာမ ာေးကု စနစ်တက ရ ေး
ခ မှတ် ာမှာ ကဏ္ဍစံု ပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲရ ေး (ကာကွယ်ရ ေး၊
ထညဲ့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေး မှာ

အစအစဉ်၊

ာင် က်ပခင်ေး

စမံခနဲ့်ခမ
ွွဲ ှုရပြာင်ေးလွဲရ ေး ပြစ်စဉ်မ ာေးအာေး အရကာင်အထည်ရြာ်ပခင်ေး)

•

လုအြ်ခ က်မ ာေးကု

က်သွယ်ရ

ပြစ်သလု၊

ဘဏ္ဍာရ ေးစမံခနဲ့်ခမ
ွွဲ ှု

အပခာေးပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲရ ေး

အပခာေး

ပြန်လည်ရြါင်ေးစည်ေးပခင်ေးပြစ်စဉ်၊

က ာေးမရ ေး ာ၊

လူ့အခွငဲ့်အရ ေးနှငဲ့်

ပြစ်ြါတယ်။

လက်နက်ပြ တ်သမ်ေးပခင်ေး၊

အသွင်ကေးရပြာင်ေးကာလ

ရပမပမ ြ်မုင်ေးရ ေး ာ၊ ရ ေးရကာက်ြွွဲတုဲ့ အကကာေးမှာလွဲ

ာင် က် ာမှာ

ွဲခ
ွ မှတ် မယ်။ မဟာဗ ြူဟာမ ာေး

ထညဲ့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေး မှာ

ပြစ်စဉ်မ ာေးပြစ်ရသာ

ည်ေးရ

ုင် ာ

ွဲတြ်ြွွဲွဲ့နှငဲ့် ရထာက်လှမေး် ရ ေး စသည်) တက
ုဲ့ ု

က်စြ်ရ ေး ာမ ာေးပြစ်တွဲဲ့

စတာရတွကုလွဲ

ပြညဲ့်

တ ာေးမ တမှု

တ ာေးမ တမှု၊

SSR

နှငဲ့်

စုြွွဲွဲ့မှုြ က်သမ်ေးပခင်ေး၊

လက်နက်ငယ်ထန်ေးခ ြ်ရ ေး၊

က်နွယ်ြတ်သက်မှုမ ာေး ှြါတယ်။

လခခ ရရးကဏ္ဍအား အရပ်ဘက်အပ်ခ ပ်မနှင် ကွပ်ကဲမ
လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍ ဝန်ရ

ာင်မှုမ ာေး ထရ ာက်ရအာင်ပမင်မှု ှရစြုဲ့ လတ်ရတာ်နွဲဲ့ အစေးု မ ာေးမှာ ြေးတွတ
ွဲ ာဝန်

ှြါတယ်။ြေးတွွဲတာဝန်မ ာေးလုြ်ရ

ာင် ာမှာ နုင်ငံရ ေးနွဲစ
ဲ့ စ်ရ ေးရခါင်ေးရ

အရ ေးြါြါတယ်။ နုင်ငံရ ေးနွဲဲ့ စစ်ရ ေးရခါင်ေးရ

အထည်ရြာ်ရနပခင်ေးမဟုတ်ြါ။
နုင်ငံရ ေးနွဲဲ့ စစ်ရ ေးရခါင်ေးရ
နုင်ငံရ ေး ရခါင်ေးရ
က်

ာင်မှု

ထရ ာက်ရသာ

ုတာ

လထုဗဟုပြ

ာင်မ ာေး အကကာေးမှ

နဲ့်က င်ဘက်

က်

ည်မှနေး် ခ က်မ ာေးကု အရကာင်

လံုခခံ ရ ေးမဝါဒမ ာေး

ရြေါ်ထွက်လာရစ န်

ာင်မ ာေးမှာ ြေးတွွဲတာဝန် ှြါတယ်။ ဒါရကကာငဲ့် ဒမုက က်တစ်ကွြ်ကွဲမှု

ာင်မ ာေးနွဲဲ့ စစ်ရခါင်ေးရ

ံရ ေးကလွဲ

ု ာမှာ

ာင်မ ာေးအကကာေးမှာ အပြန်အလှန်ယကံု ကည်မှု ှပခင်ေး၊ ြွငဲ့်လင်ေးရသာ

ံရ ေး လမ်ေးရကကာင်ေးမ ာေး ှပခင်ေးတအ
ုဲ့ ရြေါ် အရပခခံတွဲဲ့ ဒုင်ယာရလာဲ့ သရဘာတ ာေး ရြါင်ေးစြ်ြါဝင်ြါတယ်။

အုြ်ခ ြ်ရ ေးကဏ္ဍဟာ
လုြ်ငန်ေးရ

လံုခခံ ရ ေးဝန်ရ

ာင် က် ာမှာ

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်မှု

ုင် ာ

ရယဘုယ လမ်ေးညန်သရဘာတ ာေးမ ာေး

ဦေးစာေးရြေးလုြ်ငန်ေးစဉ်မ ာေးခ မှတ်ပခင်ေး

စတာရတွကု

ပြ လုြ်ြုဲ့

ခ မှတ်ပခင်ေးနွဲဲ့

လုအြ်ြါတယ်။

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

ဥြရဒပြ ရ ေးကဏ္ဍမှ

လတ်ရတာ်ကွြ်ကွဲမက
ှု ု

က င်ေးသံုေးပြေး၊

လံုခခံ ရ ေး

ဘတ်ဂ က်ခွွဲရဝခ ထာေးသတ်မတ
ှ ်ခ က်မ ာေး ပြ လုြ်ပခင်ေးတက
ုဲ့ ု လုြ်ရ
ကဏ္ဍအာေး ရလဲ့လာရစာငဲ့်ကကညဲ့်ပခင်ေး၊ တ ာေးရ ေး

ဥြရဒမ ာေး

ပြဌာန်ေးပခင်ေး၊

ာင် ြါတယ်။ တ ာေးရ ေးကဏ္ဍက လံုခခံ ရ ေး

ုင် ာ သံုေးသြ်ခ က်မ ာေး ပြ လုြ်ပခင်ေး၊ ပြစ်မှုက ြူေးလွန်ရသာ

လံုခခံ ရ ေးဝန်ထမ်ေးမ ာေးအာေး အရ ေးယပခင်ေး စသည်တက
ုဲ့ ု လုြ်ရ

က်

ုင် ာ

ာင်ြါတယ်။

ဒမုက က်တစ်

အ ြ်ဘက်စစ်ဘက်

ရ
ံ ေးသရဘာတ ာေးအ

နုင်ငံရတာ်ဟာ

အင်အာေးအသံုေးပြ မှုကု

တ ာေးဝင်လုြရ
်

ာင်ခင
ွ ဲ့် တွဲ
ှ ဲ့ တစ်ခုတည်ေးရသာ အ ာပြစ်ြါတယ်။ ဒါရကကာငဲ့် လံုခခံ ရ ေး ဝန်ရ

ာင်မှုမ ာေး

ပြ လုြ် ာမှာ ဒမုကရ စ အုြ်ခ ြ်ရ ေးအရြေါ် တာဝန်ခံမှု ှ ြါမယ်။ လတ်ရတာ်ဟာ လံုခခံ ရ ေးနှငဲ့် ကာကွယ်ရ ေး
အသံုေးစ တ်မ ာေးကု ခ မှတ်ရြေး မယဲ့် တစ်ခတ
ု ည်ေးရသာ ြွွဲွဲ့စည်ေးြံုအရပခခံ ဥြရဒအ သတ်မှတ်အြွွဲွဲ့ပြစ်ြါတယ်။
လံုခခံ ရ ေးအြွွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးသည် နင
ု ်ငံရ ေးအ

ဘက်လုက်မှု ကင်ေး ှငေး် ြါမယ်။ လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍဝန်ထမ်ေးမ ာေးဟာ

နုင်ငံတင
ွ ်ေးနှငဲ့် နုငင
် ံတကာ ဥြရဒမ ာေးကု ခ ေးရြာက်ြါက တ ာေးရံေးု မ ာေးအရြေါ် တာဝန်ခမ
ံ ှု ှ ြါမယ်။

လတ်ရတာ်မှ

ကွြ်ကွဲမှု

ု ာမှာ

အစုေး ၊

က်နွယ်မှုမ ာေးအရြေါ် မတည်ြါတယ်။ ြါဝါ
ပြ မရ

ာင် က်မှုမ ာေးအရြေါ်

ပြည်သူ့

လံုခခံ ရ ေးအင်စတက ြူေး င
ှ ်ေးနွဲဲ့

လတ်ရတာ်ြါဝါတုဲ့

ု ာမှာအစေးု နွဲဲ့ လံုခခံ ရ ေးအင်စတက ြူေး ှင်ေးမ ာေး ွဲွဲ့ လုြ်ရ

နဒနင
ှ ဲ့်အည

လမ်ေးမုေးနုငတ
် ွဲဲ့

လတ်ရတာ် ွဲွဲ့

အကကာေးမှ
ာင်မှုနင
ှ ဲ့်

ြါဝါက ငဲ့်သေးံု နုငစ
် ွမေး် ကု

ုလုြါတယ်။
လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍအရြေါ်

လတ်ရတာ်မှ

ကွြ်ကွဲမှုပြ တွဲဲ့အဓကအရကကာင်ေး င်ေးရတွကရတာဲ့

ဒမုကရ စစနစ်

ှင်သန်ခုင်မာပြေး အာဏာ ှင်အုြ်ခ ြ်မှု မထွန်ေးကာေးရစ န်၊ ကုယစ
် ာေးပြ မှုမြါဘွဲ အခွန်မ ာေးကု အသံုေးမပြ
(လံုခခံ ရ ေးအင်စတက ြူေး င
ှ ်ေးမ ာေးသည် တုင်ေးပြည်ဘဏ္ဍာအာေး အသံုေးပြ သည်ပြစ် ာ ထရ ာက်မှုနှငဲ့် စနစ်တက
သံုေးစွွဲမှု

ှရစ န် လတ်ရတာ်မှ ရစာငဲ့်ကကြ်ကကညဲ့်ရှု န် လုအြ်သည်) ဟရသာ မဝါဒကု အရကာင်အထည်

ရြာ်ရ

ာင် န်၊ လံုခခံ ရ ေး ာနှငဲ့် ြတ်သက်၍ ဥြရဒ တုင်ေးတာမှု ညန်ကန်ေးမ ာေး ခ မှတ် န်နင
ှ ဲ့် လထုအသံကု

ကုယစ
် ာေးပြ န် စတွဲဲ့ ည် ယ်ခ က်မ ာေးြွဲ ပြစ်ြါတယ်။

တ ာေးရ ေးကဏ္ဍ ွဲွဲ့ လံုခခံ ရ ေး

ုင် ာ အဓကတာဝန်မ ာေးကရတာဲ့ လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍ တာဝန်မ ာေးဟာ ြွွဲွဲ့စည်ေးြံု

အရပခခံဥြရဒနွဲဲ့ ဥြရဒမ ာေးကု ရက ာ်လွနရ
်
လံုခခံ ရ ေးဝန်ရ

ာင် က်ပခင်ေး

ှမ ှ

သံုေးသြ်ပခင်ေးနွဲဲ့ လူ့အခွငဲ့်အရ ေးမ ာေးကု

ာင်မှု ရြေးရနသမ ာေးက ခ ေးရြာက်ြါက အရ ေးယပခင်ေး စတာရတွ ြါဝင်ြါတယ်။

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

လသာေးလံုခခံ ရ ေးသရဘာတ ာေးအ လံုခခံ ရ ေးဝန်ရ

ာင်မှုဟာ ပြည်သူ့လံုခခံ ရ ေး လုအြ်ခ က်မ ာေးကု ပြညဲ့်

ရြေးရ ေး ပြစ်ြါတယ်။ ဒါရကကာငဲ့် ပြည်သူ့လံုခခံ ရ ေး ဝန်ရ
ဒမုက က်တစ်နုငင
် ံရတာ်ဟာ

လွတ်လြ်ြွငဲ့်လင်ေးပြေး

ာင်မှုဟာ နုင်ငံရတာ် ထမ်ေးရ
တာဝန်ခံမှု ှရသာ

ည်ေး

ာင် မယဲ့် တာဝန်ပြစ်ပြေး၊

လံုခခံ ရ ေး

ဝန်ရ

ာင်မှုကု

ပြည်သလထုအရြေါ် ရြေးအြ် မှာ ပြစ်ြါတယ်။ အ ြ်ဘက် အြွွဲွဲ့အစည်ေး ွဲွဲ့ လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍကွြ်ကွဲမှု

ုင် ာ

အခန်ေးကဏ္ဍဟာ ဒမုကရ စ ပြစ်စဉ်ကု အာေးရကာင်ေးရစနုငတ
် ွဲဲ့ လထုနုင်ငံရ ေး ြါဝင်ြတ်သက်မှုလုဲ့ သတ်မှတ်
နုင်ြါတယ်။

လခခ ရရးကဏ္ဍနှင် ပတ်သက်၍ လွှတ်ရတာ်ရဲဲ့ အခန်းကဏ္ဍမ ား
လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍနွဲဲ့ ြတ်သက်ပြေး လတ်ရတာ်မ ာေးမှာ တာဝန်ဝတတ ာေးမ ာေး ှြါတယ်။
(၁) ဥြရဒပြ ရ ေးတာဝန် (Legislative Function) - လတ်ရတာ်မ ာေးဟာ လံုခခံ ရ ေးဝန်ရ

ာင်မှုရြေးသမ ာေး ွဲ့ွဲ

လံုခခံ ရ ေးအြွွဲွဲ့အစည်ေး ထာေး ှမှု၊ တာဝန်သတ်မှတ်မှု၊ စုြွွဲွဲ့မှု၊ အင်အာေး စတာရတွ ြါဝင်တွဲဲ့ ဥြရဒမ ာေးကု

ရ ေး

ွွဲပြဌာန်ေး ြါတယ်။ ဥြရဒမ ာေးကု ရခတ်ကာလနွဲဲ့ အည ပြန်လည်ပြင်

လုြ်ရ

င်ပခင်ေး၊ ြ က်သမ်ေးပခင်ေးမ ာေး

ာင် ြါတယ်။

(၂) ဘတ်ဂ က်တာဝန် (Budget Function)- လံုခခံ ရ ေးအြွွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးမှ တင်ပြလာရသာ ဘတ်ဂ က်မ ာေးအာေး
ပြတ်ရတာက်ပခင်ေး၊ ပငင်ေး

ုပခင်ေး၊ အတည်ပြ ပခင်ေး စတာရတွ လုြ်ရ

ာင် ြါတယ်။

(၃) ကွြ်ကွဲမှုတာဝန် (Oversight Function)- လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍ ွဲွဲ့ ြွွဲွဲ့စည်ေးြံုအရပခခံဥြရဒနှငဲ့် အပခာေးရသာ
ဥြရဒမ ာေး၊ မဝါဒမ ာေးကု လုက်နောက ငဲ့်သံုေးမှု၊ ဥြရဒရဘာင်အတွငေး် မှ လံုခခံ ရ ေးြါဝါက ငဲ့်သံုေးမှု စတာရတွကု
ကကေးကကြ်ကွြ်ကွဲ ြါတယ်။
(၄) ရ ေးခ ယ်ခနဲ့်ထာေးမှုတာဝန် (Elective Function)- လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍအကကေးအကွဲမ ာေးအပြစ်

အ

ုတင်သွင်ေးလာသမ ာေးကု အသအမှတ်ပြ ပခင်ေး၊ ပငင်ေး

ုပခင်ေး စတာရတွ လုြ်ရ

ာင် ြါတယ်။

(၅) ကုယစ
် ာေးပြ မှုတာဝန် (Representative Function)- ပြည်သအမ ာေး ွဲွဲ့ လံုခခံ ရ ေးကု ကုယ်စာေးပြ ပြေး
ရ
အ

ွေးရနွေးရပြာ

ုရသာ ညလာခံအပြစ် ြါလမန်ကု သတ်မှတ်ပြေး၊ အပြန်အလှန်ရ

ုတင်သွင်ေးပခင်ေး၊ ရမေးခွနေး် မ ာေး ရမေးပမန်ေးပခင်ေး စတာရတွ လုြ်ရ

ဒလုတာဝန်မ ာေးကု

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ထရ ာက်စာွ

ထမ်ေးရ

ာင်နုငရ
် ေးအတွက်

ေးွ ရနွေးမှုမ ာေး ပြ လုြ်ပခင်ေး၊

ာင် ြါတယ်။

အခ ွဲ့တုငေး် ပြည်မ ာေး ွဲ့ွဲ

လတ်ရတာ်မ ာေးမှာ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

တ ာေးဝင်မှု

ုင် ာ အခက်အခွဲအတာေးအ

ေးမ ာေး၊ နုင်ငံရ ေး

လုြ်ြုင်ခွငဲ့်

င
ု ် ာ

ေးမ ာေး၊

စွမ်ေး ည်

အခက်အခွဲအတာေးအ

င
ု ် ာ

အခက်အခွဲအတာေးအ

လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍအာေး

အင်စတက ြူေး ှင်ေး

ေးမ ာေး

ဒမုကရ စနည်ေးက

ုင် ာ အခက်အခွဲအတာေးအ
င
ု ် ာ

ှရနတတ်ြါတယ်။

အ ြ်ဘက်အုြ်ခ ြ်မှုနွဲဲ့

အရပခအရနက နုင်ငံတစ်နုင်ငံ ွဲ့ွဲ ဒမုကရ စအရပခအရနကု ညန်ေး

ေးမ ာေး၊ အာဏာနှငဲ့်

အခက်အခွဲအတာေးအ

မည်သြ
ုဲ့ င်

ုရစ

ေးမ ာေးနှငဲ့်

လတ်ရတာ်မ ာေး ွဲွဲ့

ကွြ်ကွဲမှုတာဝန်မ ာေး

ထမ်ေးရ

ာင်နုင်မှု

ုပြသြါတယ်။

လတ်ရတာ်ကွြ်ကွဲမှုအာေးရကာင်ေးပခင်ေးအာေးပြငဲ့် နုင်ငံရ ေးအာဏာနှငဲ့် လံုခခံ ရ ေးြါဝါမ ာေး ွဲွဲ့ ဥြရဒရဘာင်တင
ွ ်ေးမှ
လုြ်ရ

ာင် ရသာ

အခန်ေးကဏ္ဍကု

အပမင်သရဘာထာေးမ ာေးကု
ပြ လုြ်မမ
ှု ာေးနွဲဲ့
လံုခခံ ရ ေးဝန်ရ

ပမငဲ့်တင်ရြေးနင
ု ်ြါတယ်။

ကုယစ
် ာေးပြ နင
ု ်ြါတယ်။

လူ့အခွငဲ့်အရ ေးခ ေးရြာက်မမ
ှု ာေး

ပြည်သလထု ွဲွဲ့

လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍအရြေါ်

လံုခခံ ရ ေးအာဏာြုင်မ ာေး ွဲွဲ့

အာဏာအလွွဲသံုေးစာေး

ရြေါ်ရြါက်လာြါကလွဲ

အရ ေးယရ

ာင် က်နုင်ြါတယ်။

ာင်မှု အင်စတက ြူေး ှငေး် မ ာေး ွဲွဲ့ ဥြရဒကု ရလေးစာေးလုက်နောမှု၊ မဝါဒမ ာေးအာေး သံုေးသြ်နင
ု ်မှု၊

အ င်ေးအပမစ်သံုေးစွွဲမှုမ ာေး

ထရ ာက်မှုကု

ဦေးစာေးရြေးမှုမ ာေးကု ြံုရြာ်နင
ု ်မှု စတာရတွ လုြ်ရ

စစ်ရ

ေးနုင်မှု၊

လသာေးလံုခခံ ရ ေးနှငဲ့်

နုင်ငံရတာ်လံုခခံ ရ ေး

ာင်နင
ု ်ြါတယ်။

က ားမရရးရာနှင် လခခ ရရးကဏ္ဍ လွှတ်ရတာ်ကွပ်ကဲမ

လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍအာေး လတ်ရတာ်မှ ကွြ်ကွဲမှုအာေးရကာင်ေးရစရ ေး ရ

ာင် က် ာမှာ က ာေးမရ ေး ာအပမင်မ ာေးကု

ထညဲ့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးြုဲ့ လုအြ်ြါတယ်။ က ာေးမရ ေး ာ အပမင်ရှုရထာငဲ့မ
် ာေးကု ထညဲ့်သွငေး် ပခင်ေးပြငဲ့်
•

အာေးလံုေးြါဝင်ရသာ လုအြ်ခ က်အရပခပြ လံုခခံ ရ ေး ဥြရဒမ ာေးနှငဲ့် မဝါဒမ ာေး ခ မှတ်နင
ု ်ပခင်ေး

•

ထရ ာက်ပြေး ကုယစ
် ာေးပြ မှု ှရသာ လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍအင်စတက ြူေး ှငေး် မ ာေး ရြေါ်ရြါက်လာပခင်ေး

•

သာတညမ ှရသာ ဘတ်ဂ က်ခွွဲရဝမှုနှငဲ့် အ င်ေးအပမစ်မ ာေး စမံခနဲ့်ခမ
ွွဲ ှုယနတ ာေးမ ာေး ရြာ်ရ

•

လတ်ရတာ်

•

လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍအာေး လတ်ရတာ်မှ ကွြ်ကွဲမှု

က ာေးမရ ေး ာကု

ာင်နင
ု ်ပခင်ေး

ေးံု ပြတ်ခ က်မ ာေး ခ မှတ် ာတွင် က ာေးမရ ေး ာ တန်ေးတညမ မှု ှပခင်ေး

အရ ေးရြေးရ

ုင် ာ ပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲမှုမ ာေး ပြ လုြ် ာတွင်

ာင် က်နုင်ပခင်ေး စတွဲဲ့ အက ေးရက ေးဇေးမ ာေး

လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍအရြေါ် လတ်ရတာ်မှ ကွြ်ကွဲမအ
ှု ာေးရကာင်ေးရစရ ေး ရ

ှနုင်ြါတယ်။

ာင် က်ခ က်မ ာေးတွင် က ာေးမရ ေး ာ ကစစ

မ ာေးကု ရြါင်ေးစြ်ထညဲ့်သွငေး် ာမှာ လုြ်ငန်ေးစဉ်မ ာေးစွာကု အရကာင်အထည်ရြာ်ရလဲ့ ှြါတယ်။

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

(၁) အားလးပါဝင်ရသာ လအပ်ခ က်အရဖခဖပ လခခ ရရး ဥပရဒနှင် မူဝါဒမ ား ရြာ်

တ်ဖခင်း လပ်ငန်းစဉ်

လံုခခံ ရ ေးကစစ ြ်မ ာေးနှငဲ့် ြတ်သက်၍ လတ်ရတာ်ကုယစ
် ာေးလှယ်မ ာေးမှ ဦေးရ
ကကာေးနောစစ်ရ

ေးမှုမ ာေးပြ လုြ်ပခင်ေး၊ အ ြ်ဘက်အြွွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးနှငဲ့် ရတွွဲ့

မဝါဒရ ေး ာ အကကံရြေးရ
က ာေးမရ ေး ာ

ာင်ကာ ပြည်သလထုအကကာေး

ံုပခင်ေး၊ အမ ေးသမေးအြွွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးနှငဲ့်

ွေးရနွေးြွွဲမ ာေးပြ လုြ်ပခင်ေး၊ ရက ေးလက်ပမ ွဲ့ပြ အမ ေးသမေးအြွွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးနှငဲ့် ရတွွဲ့

တုနဲ့်ပြန်ရ

အကကမ်ေးြက်မှုမ ာေးအာေး

ာင် က်မှုအာေးရကာင်ေးရသာ

လံုခခံ ရ ေးမဝါဒမ ာေးခ မှတ်ပခင်ေး၊

ကာကွယ်ရစာငဲ့ရ
် ှာက်ရ ေး

မဝါဒမ ာေး

ရြာ်ရ

အင်စတက ြူေး င
ှ ်ေးမ ာေးမှာ အမ ေးသာေးမ ာေးနှငဲ့် အမ ေးသမေးမ ာေး တန်ေးတညမ

က ာေးမအရပခပြ

ာင်ပခင်ေး၊

ြါဝင်ရ

ပံု ခင်ေး၊

လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍ

ာင် က်ပခင်ေး၊ လံုခခံ ရ ေး

မဝါဒမ ာေးအာေး က ာေးမရ ေး ာ အကကံရြေးမ ာေးပြငဲ့် ပြန်လည်သုေးံ သြ်ပခင်ေး၊ လံုခခံ ရ ေးမဝါဒမ ာေး ွဲွဲ့ က ာေးမရ ေး ာ

သက်ရ ာက်မှု

န်ေးစစ်ခ က်မ ာေး ပြ လုြ်ပခင်ေး၊ လတ်ရတာ်ကုယ်စာေးလှယ်မ ာေးနှငဲ့် လတ်ရတာ်ဝန်ထမ်ေးမ ာေးအာေး

က ာေးမရ ေး ာ

သင်တန်ေးမ ာေးရြေးပခင်ေး၊

လံုခခံ ရ ေးနှငဲ့်

တန်ေးတညမ မှု ှစွာ ြါဝင်ပခင်ေး စတာရတွကု လုြ်ရ

ကာကွယ်ရ ေး

အင်စတက ြူေး င
ှ ်ေးမ ာေးအပြစ်
ရ

ာင် က်ရ ေး၊

ကုယစ
် ာေးပြ မှုနှငဲ့်

တည်ရ

ာက်ရ ေး၊

ရရာက်မက တည်ရဆာက်ဖခင်း လပ်ငန်းစဉ်
က ာေးမရ ေး ာ

ရအာ်ြရ ေး ှင်ေး

လံုခခံ ရ ေးအင်စတက ြူေး ှင်ေးမ ာေးတွင်

အင်စတက ြူေး င
ှ ်ေးမ ာေးအာေး

အမ ေးသမေးမ ာေး ွဲ့ွဲ

က ာေးမရ ေး ာ

ာထေးတေးု တက်မှု၊

အမ ေးသမေးမ ာေး တန်ေးတညမ

ြါဝင်ရ

ရ

ည
ှ ်

က ာေးမရ ေး ာ

ာင်ရလဲ့ ှကကြါတယ်။

(၂) လခခ ရရးကဏ္ဍအင်စတီက းရှင်းမ ား၏ ကယ်စားဖပ မနှင်
လံုခခံ ရ ေးအင်စတက ြူေး င
ှ ်ေးမ ာေးအာေး

ရကာ်မတမ ာေးတွင်

စွမ်ေး ည်

အာေးရကာင်ေးရသာ

ထရ ာက်မန
ှု င
ှ ဲ့်

စွမ်ေး ည်ပြညဲ့မ
် ှုကု

အမ ေးသမေးမ ာေး

သင်တန်ေးမ ာေးရြေးရ ေး၊

တာဝန်ထမ်ေးရ

ာင် က်ရ ေး

ာင်နုင်မှု

ြါဝင်ရ ေး၊

လံုခခံ ရ ေး

လံုခခံ ရ ေးအင်စတက ြူေး င
ှ ်ေးမ ာေး ှ

အရပခအရနမ ာေးကု

ပမငဲ့တ
် င်ရ ေး၊

ုင် ာ နုင်ငတ
ံ ကာ၊ ရဒသတွင်ေးနှငဲ့် နုင်ငံရတာ်အ

ယနတ ာေးမ ာေးအာေး ရလဲ့လာ ရစာငဲ့်ကကညဲ့်ရ ေး စတာရတွကု လုြ်ရ

ငဲ့်

ာင်ရလဲ့ ှြါတယ်။

(၃) က ားမရရးရာ အရဖခဖပ အကကမ်းြက်မမ ားအား အရရးယူရဆာင်ရွက်ဖခင်းဆင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်
က ာေးမရ ေး ာ အရပခပြ အကကမ်ေးြက်မှုမ ာေးအာေး တာေး

ေးနင
ု ်ရ ေးနှငဲ့် အရ ေးယနုင်ရ ေးအတွက် ထရ ာက်ရသာ

ဥြရဒမ ာေး ပြဌာန်ေးပခင်ေး၊ ြဋြကခပြစ်ြာွ ေး ာ ရဒသမ ာေးတွင် က ာေးမရ ေး ာ အကကမ်ေးြက်မှုမ ာေးအာေး လံုခခံ ရ ေး
ဝန်ထမ်ေးမ ာေးမှ

က ြူေးလွန်ပခင်ေး

ကာကွယ်တာေး

ေးနုင်ရသာ လုြ်ထံုေးလုြန
် ည်ေးမ ာေးနှငဲ့် က ငဲ့်ဝတ်မ ာေး ခ မှတ်ပခင်ေး၊ လံုခခံ ရ ေး အင်စတက ြူေး ှငေး်

မ ာေးအတွငေး်
အရ ေးယရ

က ာေးမရ ေး ာ

ှြါက

ထရ ာက်စွာ

အရ ေးယရ

အရပခပြ အကကမ်ေးြက်မှုမ ာေး

ာင် က်ပခင်ေး၊

မရြေါ်ရြါက်ရစ န်

က ြူေးလွန်ပခင်ေး

ကာကွယ်တာေး

မ ှရစ န်

ေးပခင်ေး

နှငဲ့်

ာင် က်ပခင်ေး စတာရတွ ြါဝင်ြါတယ်။

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

(၄) ဘတ်ဂ က်ခွဲရဝသးစွဲမနှင် ပစစည်းဝယ်ယရ
ူ ရး လပ်ငန်းစဉ်
လံုခခံ ရ ေးဘတ်ဂ က်မ ာေး ခွွဲရဝသံုေးစွမ
ွဲ ှုမ ာေးအရြေါ် gender audit ပြ လုြ်ပခင်ေး၊ ဘတ်ဂ က်မ ာေးလ ာထာေး ာမှာ
က ာေးမရ ေး ာ ကစစ ြ်မ ာေးကု ထညဲ့်သွငေး် စဉ်ေးစာေးပခင်ေး၊ ကာကွယ်ရ ေးကဏ္ဍ ြစစညေး် ဝယ်ယရ ေး ဘတ်ဂ က်မ ာေးတွင်
အမ ေးသမေးမ ာေးအတွက်

လုအြ်ရသာ

ယနရြာင်ေးနှငဲ့်

အသံုေးအရ

ာင်မ ာေးြါ ှရ ေး၊

အမ ေးသမေးမ ာေး ွဲွဲ့

က န်ေးမာရ ေးလုအြ်ခ က်မ ာေးကု ထညဲ့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးမှု ှရ ေး
မူဝါဒရရးရာ အကကဖပ ခ က်မ ား
၁။ စရဒါစာခ ြ်အြါအဝင် နင
ု ်ငံတကာစာခ ြ်စာတမ်ေးမ ာေးကု လံုခခံ ရ ေးကဏ္ဍမှ ရလေးစာေးလက
ု ်နောမှု ှရစ န်

ရ

ာင် က် န်

၂။ အမ ေးသမေးလတ်ရတာ်ကုယစ
် ာေးလှယ်မ ာေး ြုမုမ ာေးပြာေးလာရစ န် ရ

ာင် က်ရ ေး၊ အမ ေးသမေး

ကုယစ
် ာေးလှယမ
် ာေး ွဲွဲ့ လံုခခံ ရ ေးနှငဲ့် ကာကွယရ
် ေး စွမ်ေး ည်မ ာေး ပမငဲ့်တင် န်
၃။ လတ်ရတာ်တွင် ကာကွယ်ရ ေးနှငဲ့် လံုခခံ ရ ေးရကာ်မတမ ာေး ြွွဲွဲ့စည်ေးထာေး ှပြေး၊ အမ ေးသမေးမ ာေးအာေး

ရကာ်မတမ ာေးတွင် ြါဝင်ခွငဲ့် ရ
ှ ေး
၄။ လတ်ရတာ်ကုယစ
် ာေးလှယမ
် ာေး ွဲွဲ့ က ာေးမရ ေး ာ စွမေး် ည်ပမငဲ့်မာေးရစ န်
၅။ ပြည်သူ့ကကာေးနောြွွဲမ ာေး၊ ကွင်ေး

င်ေးမှုမ ာေးပြငဲ့် အမ ာေးပြည်သ၏ လံုခခံ ရ ေးအရပခအရနမ ာေးကု ရလဲ့လာမှတ်တမ်ေး

တင် န်။ အ ြ်ဘက်အြွွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးအြါအဝင် အမ ေးသမေးအြွွဲွဲ့မ ာေးနှငဲ့် လတ်ရတာ်ကုယစ
် ာေးလှယ်မ ာေးအကကာေး
လံုခခံ ရ ေးဒုင်ယာရလာဲ့ခ်မ ာေး ပြ လုြ် န်
၆။ က ာေးမရ ေး ာ လတ်ရတာ် caucus မ ာေး ြွွဲွဲ့စည်ေးထာေး ှပခင်ေး
၇။ က ာေးမရ ေး ာ ဘတ်ဂ က်ခ မှတ်ပခင်ေး လုြရ
်
မဝါဒမ ာေး ွဲွဲ့ က ာေးမရ ေး ာ သက်ရ ာက်မှုမ ာေးကု

ာင်ခ က်မ ာေး အရကာင်အထည်ရြာ်ရ

ာင် န်နင
ှ ဲ့် လံုခခံ ရ ေး

န်ေးစစ် န်

၈။ လံုခခံ ရ ေးအင်စတက ြူေး ှင်ေးမ ာေးတွင် gender audit ပြ လုြ် န်
၉။ ပငမ်ေးခ မ်ေးရ ေးပြစ်စဉ်မ ာေးတွင် အမ ေးသမေးမ ာေး ြါဝင်မှုြမ
ု ုမ ာေးပြာေးလာရစရ ေး ရ

ာင် က် န်

၁၀။ အမှန်တ ာေးရြာ်ထုတရ
် ေးရကာ်မ ှင်မ ာေး၊ ပြန်လည်ထရထာင်ရ ေး ယနတ ာေးမ ာေးတွင် အမ ေးသမေးမ ာေး

ြါဝင်လာရ ေးနှငဲ့် က ာေးမရ ေး ာ ကစစ ြ်မ ာေးကု ထညဲ့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးရ ေး ရ

ာင် က် န်

၁၁။ လံုခခံ ရ ေး ဥြရဒမ ာေးအာေး က ာေးမရ ေး ာ ရှုရထာငဲ့မ
် ှ ပြန်လည်သုေးံ သြ် န်

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။
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aqmif;yg;
နုင်ငတ
ံ ကာလံုခခံ ရ ေးနှငဲ့် စည်ေးမ ဉ်ေးက ငဲ့်ထံုေးမ ာေး
ရဲဒင်
(ကာကွယ်ရ ေးကဏ္ဍမှာ နုငင
် ံတကာ လံုခခံ ရ ေး အယအ နွဲဲ့ စည်ေးမ ဉ်ေးက ငဲ့်ထံုေးရတွအရကကာင်ေးကု အကကမ်ေးြ င်ေး
သမှတ်ထာေးြုဲ့

လုအြ်တယ်လုဲ့

ပမင်ြါတယ်။

ဒါရကကာငဲ့်

ဒအရကကာင်ေး

မတ် က်တင်ပြသွာေးြါ ဲ့မယ်။

ဒလုတင်ပြ ာမှာ new world order လုမ ေး စကာေးလံုေးမ ေးရတွကု မကကာခဏရတွွဲ့ မှာပြစ်ရြမွဲဲ့ စာြတ် င်ေးနွဲဲ့
တပြည်ေးပြည်ေးခ င်ေး ဒစကာေးလံေးု ွဲွဲ့ အရကာက်အယ သရဘာကု တေးရခါက်သွာေးမှာြါ။ သေးပခာေး အနက်ပြန်
ြွငဲ့် ုတာရတာဲ့ မလုြရ
် တာဲ့ြါဘေး။)
‘အကကမ်ေးြက်မှု တုက်ြ က်ရ ေးစစ်ြွွဲ’

ုတာက ၂၁

ာစုထွဲ နုင်ငံတကာ လံုခခံ ရ ေးအတွက် အဓက

စုေး မ်ြွယ် ာတစ်ခု ပြစ်လာြါတယ်။ အရမ ကန် ပြည်ရထာင်စု ွဲွဲ့ တွန်ေးအာေးရြေးမှုရတွရကကာငဲ့် စစ်ဘက်
အြွွဲွဲ့အစည်ေးရတွကရန

ရထာက်လှမေး် ရ ေးနွဲဲ့

စုရြါင်ေးလံုခခံ မှုအတွက်

အြွွဲွဲ့အစည်ေးတည်ရ

ုင် ာ

ာက်ြံုရတွအထ

နဲ့်ထွက်က ယ်ပြနဲ့်လာြါတယ်။ ၂၀၀၁ စက်တင်ဘာ ၁၁ တုက်ခက
ု ်ခံ မှုပြစ် ြ်ကရန မဟာဗ ြူဟာအသစ်ရတွနွဲဲ့
နည်ေးဗ ြူဟာအသစ်ရတွကု

ြုမုပြစ်ထန
ွ ်ေးရစခွဲဲ့ပြေး

အွဲဲ့အ ာရတွကု

ဥြရဒနွဲဲ့

နုင်ငံရ ေး

ုင် ာ

ြံုြန်ေးသဏ္ဍာန်ရတွပြစ်လာရအာင် အသံုေးပြ ခွဲဲ့ကကတယ်။ ယတပြတ် ပြတ်ပြတ်သာေးသာေး ရပမလှန်ရှုပမင်ြလ
ုဲ့ ုအြ်တွဲဲ့
နုင်ငံတကာ အစအစဉ်အတွက် အဓက တွဲဲ့ အခန်ေးကဏ္ဍကရန အသံုေးပြ လာတာမ ေးြါ။ အ င် ကာလ ှည်ကကာ

အသံုေးပြ ခွဲဲ့ကကတွဲဲ့ စနစ်ရတွ၊ စည်ေးမ ဉ်ေးရတွကု ရပမလှန်ြစ်ခတ
ွဲဲ့ ယ်။
အရမ ကန် သမမတဘု ှ် အစုေး လက်ထက်တုန်ေးက ၂၀၀၂ ခုနစ
ှ ် အမ ေးသာေး လံုခခံ ရ ေး မဟာဗ ြူဟာ
ထုတ်ပြန်ခ က်ထွဲမာှ
စည်ေးမ ဉ်ေးရတွဟာ

ှင်ေး ှငေး် လင်ေးလင်ေး
အကကမ်ေးြက်ဝါဒ ွဲွဲ့

ရြာ်ပြခွဲဲ့တာတစ်ခု တယ်
ှ
။

အနတ ာယ်ရတွရြေါ်

မတည်ပြေး

နုင်ငံတကာ

လံုခခံ ရ ေးစနစ် ွဲွဲ့

ရပြာင်ေးလွဲပြ ပြင်ြုဲ့

လုအြ်လာပြေး

ုခွဲဲ့တယ်။ အရမ ကန် ပြည်ရထာင်စုက ကာလ ှည်ကကာ က ငဲ့်သံုေးလာခွဲဲ့ကကတွဲဲ့ စစ်ရ ေးနည်ေးလမ်ေး အသံုေးပြ မှု
စည်ေးမ ဉ်ေးရဟာင်ေးရတွကု တုက်ရုက်စန်ရခေါ်ခွဲဲ့တယ်။ အဓကဗ ြူဟာ ရပြာင်ေးလွဲလာတာက အ င်တုန်ေးက
ပြစ်လာအံဲ့
မပြစ်ရအာင်

ွဲ

ွဲ အကကမ်ေးြက်မှု

ုတာရတွကု လံုခခံ ရ ေးတြ်ြွွဲွဲ့ရတွကု အသံုေးပြ ပြေး ကက တင် ှင်ေးလင်ေးတာကရန

ကက တင်ကာကွယ်မှုပြ တွဲဲ့ဘက်

ရအာင်ပမင်မယ်

ု

ကက တင်ကာကွယ်မှု

၉/၁၁

တုက်ခုက်မှုရတာင်

အယအ

ပခမ်ေးရပခာက်မှုအသစ်ရတွ၊

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ု

ယတပြတ်

ရ ွဲ့လာတာပြစ်တယ်။ ကက တင် ှင်ေးလင်ေးတင
ု ်ေး

ပြစ်လာစ ာမဟုတြ
် ါဘေး။

ဒါမုဲ့

prevention

ုတွဲဲ့

ြုင်ေးအ ရ ွဲ့လာတာြါ။
စည်ေးမ ဉ်ေးအသစ်ရတွနွဲဲ့

ြတ်သက်ပြေး

အယအ

ရတွရြေါ်

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။

အရပခခံ င်ေး
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

ဘု ှ်အစုေး လက်ထက်မာှ
ဝင်တုက်ခွဲဲ့တယ်။

အရမ ကန်စစ်တြ်ဟာ

ြ က်အာေးပြင်ေး

၂၀၀၃

လက်နက်ရတွ

ခုနှစ်

ယြုင်

ရနွဦေးကာလမတ်လမှာ

ုင်လာြွယ် တွဲ
ှ ဲ့

အကကမ်ေးြက်သမာေးရတွ ွဲွဲ့

အနတ ာယ်ရြေးနုငမ
် ှုကရန အရမ ကန် ပြည်ရထာင်စုကု ကာကွယ်ြုဲ့ ကက ေးစာေးတာ
ရြေးခွဲဲ့တယ်။ ကမ္ာဲ့အစအစဉ်သစ်(new world order) ွဲွဲ့ ရ ှွဲ့မတုေး ရနောက်မ

ုနုင်တယ်။ တစ်ခ န်တည်ေးမှာြွဲ ကုလသမဂဂ ွဲွဲ့ အရ ေးယ
အရမ ကန်နွဲဲ့

မဟာမတ်ကကေး

လံုခခံ ရ ေးရကာင်စက

ယရကတက
ုဲ့

အရ ေးယ

ုပြေး အရကကာင်ေးပြခ က်

က
ု ်သာ အကကြ်အတည်ေးလုဲ့လည်ေး

ံုေးပြတ်ခ က်ရတွကု လုက်နောတာ ပြစ်တယ်လလ
ုဲ့ ည်ေး

င်ရပခရြေးခွဲဲ့ြါတယ်။

ံုေးပြတ်ခ က်ရတွ

အ တ်ကု

ဘယ်လုြွဲ

၁၉၉၀

ဝန်ေးက င်

ခ မှတ်ြါရစ၊

ကတည်ေးကစပြေး

ဒမ်ဟစန်လက်ရအာက်က

အ တ်နုင်ငံဟာ ဂရုမစုကဘ
် ွဲ ခ ေးရြာက်ခတ
ွဲဲ့ ာခ ည်ေးြါြွဲ။ အထေးသပြငဲ့် စုေး မ်ြြန်စ ာကရတာဲ့ လအမ ာေး
ရသရကကြ က်စေးရစနုင်တွဲဲ့

ြ က်အာေးပြင်ေး

လက်နက်ရတွကု

အာဏာ ှင်

ဒမ်ဟစန်က

ြုင်

ုင်နုင်ြုဲ့

ကက ေးစာေးလာတာြွဲပြစ်တယ်။ မဟာမတ် နှစ်နုငင
် ံစလံေးု ရထာက်ပြရပြ ှင်ေးခ က် ရြေးခွဲတ
ဲ့ ာကရတာဲ့ လံုခခံ ရ ေး
ရကာင်စ ွဲွဲ့

အရ ေးယ

ံုေးပြတ်ခ က်ရတွကု

အ တ်နုင်ငံ

ရလေးစာေးလုက်နောလာရစြအ
ုဲ့ တွက်

အသုင်ေးအဝန်ေးက စစ်ရ ေးအ အရ ေးယမှု မပြ လုြဘ
် ေး

ု င် ကုလသမဂဂ

လမရလေးစာေးစ ာ

၂၀၀၂

ပြစ်လာလမဲ့်မယ်လုဲ့

ုခွဲဲ့တယ်။

နုင်ငံတကာ

ုတာ အရပခခံကစပြေး အာေးအင်ခ နွဲဲ့

စက်တင်ဘာ

၁၂

က်ရနဲ့

ကုလသမဂဂ

အရထွရထွညလာခံမာှ သမမတရဂ ာဲ့ခ ဘ
် ု ှ် မနဲ့်ခွန်ေးရပြာရတာဲ့ အွဲဲ့သရဘာထာေးအတင
ု ်ေး ထညဲ့်သွင်ေးရပြာ
အာြဂန်၊ အ တ်စစ်ြွွဲရတွနအ
ွဲဲ့ တတွွဲပြေး ြမ်ေး
သံုေးသြ်ပြင်

ေးထန်ေးသမ်ေးမှု၊ စစ်ရကကာရမေးပမန်မန
ှု ွဲဲ့

င်ခွဲဲ့တယ်။ စံနှုနေး် ရတွနအ
ွဲဲ့ ညခ မှတ်ထာေးတွဲဲ့ ဥြရဒ

က်စြ်တွဲဲ့မှုဝါဒရတွကုလည်ေး

င
ု ် ာ ပြဌာန်ေးခ က်ရတွနွဲဲ့ တခ ွဲ့က ငဲ့်ထေးံု ရတွကု

နဲ့်က င်ဘက်ြံုစံ ပြ ပြင်ရပြာင်ေးလွဲ က ငဲ့်သံုေးခွဲဲ့တယ်။ က ြူေးဘာေးက ဂွာတာနောမု အက ဉ်ေးစခန်ေး

ဟုေးရလေးတရက ာ်ရက ာ်

ပြစ် တွဲဲ့ထြါြွဲ။

ြမ်ေး

ေးထန်ေးသမ်ေးထာေးတွဲဲ့

အကကမ်ေးြက်သမာေး

အက ဉ်ေးစခန်ေးထွဲမာှ စစ်ရကကာရမေးပမန်ေးြံု၊ ထန်ေးသမ်ေးြံုရတွဟာ နောမည်
အရမ ကန်

ပြည်ရထာင်စု ွဲွဲ့

ကုင်တွယ်စစ်ရ

မဝါဒအ

ဥ
ွဲ ြရဒအ

ု အရတာ်ရလေးကု

ုရတွကု

အ

ုြါ

ုေးထွက်ခတ
ွဲဲ့ ယ်။ နုင်ငံတကာ ဥြရဒနွဲဲ့

ရစာဒကတက်မှုရတွ

ရြမွဲ
ှ
ဲ့

ခြ်ကကမ်ေးကကမ်ေး

ေးရမေးပမန်ေးတာရတွကု အရမ ကန် ဥြရဒသမာေးရတွက ‘အကကမ်ေးြက်မှု တုက်ြ က်ရ ေးစစ်ြွွဲ’

လုအြ်သလု

အရမ ကန်စစ်တြ်နွဲဲ့
ည် ယ်လုြ်ရ

တည်

ုခွဲဲ့တယ်။

တ ာေးစွွဲ

စအုင်ရအ ွဲွဲ့

ု

စစ်ရ

ေးတာသာပြစ်တယ်လုဲ့

ပြ က ငဲ့်လုြ်ရ

ာင်သမ ဟာ

ထုရခ သက်ရသပြ

အကကမ်ေးြက်မှု

ာင်တာမုဲ့ တ ာေးဥြရဒနွဲဲ့ ညညွတ်တယ်၊ ရလ ာ်ကန်သငဲ့်ပမတ်တယ်လုဲ့

အကကမ်ေးြက်မှု

တုက်ြ က်ရ ေးစစ်ြွွဲကရန

ရထာက်ပြရနတာကရတာဲ့ နုငင
် ံတကာ လံုခခံ ရ ေး
အရပခအရနတစ် ြ်မာှ

ှရနတယ်

ရြေါ်ရြါက်လာတွဲဲ့

ခွဲဲ့ကကတယ်။

တုက်ြ က်ရ ေးအတွက်
ုတာမ ေးြါြွဲ။

ဒလုဥြမာပြစ် ြ်ရတွကရနပြေး

ုင် ာ အစအစဉ် ွဲ့ွဲ စည်ေးမ ဉ်ေးရတွဟာ ရပြာင်ေးလွဲရနပြ

ုတာြွဲပြစ်တယ်။

ုတွဲဲ့

ုလုတာက အ င်နစ
ှ ်လ ှညက် ကာ က ငဲ့်သံုေးခွဲဲ့ကကတွဲဲ့

စည်ေးမ ဉ်ေးရတွနွဲဲ့ လက် ှအရနအထာေးနွဲဲ့ သြ်ကုက်ညမှုမ ှရတာဲ့တွဲဲ့ သရဘာြါ။ အင်အာေးကကေး နင
ု ်ငံရတွရ ာ၊
အစွန်ေးရ ာက်

နဲ့်က င်ဘက် အုြ်စုရတွကြါ ြဋြကခ ပြစ်ြွာေးမှုရတွနွဲဲ့ စစ်ရ ေးအ

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

အရ ေးယရ

ာင်ေးြါေးမ ာေး၊ စာတမ်ေးမ ာေးသည် ဝန်ကကေးဌာန၏ မဝါဒ မဟုတ်ဘွဲ စာရ ေးသမ ာေး၏ အာရဘာ်သာပြစ်သည်။

ာင် က်မှု
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ပြည်သူ့ကာကွယ်ရ ေးစာစဥ်

အတွွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)

က ငဲ့်ထံုေးနည်ေးလမ်ေးရတွကု ကုင်တွယ်စမံ ာမှာ အသံုေးပြ တွဲဲ့ စည်ေးမ ဉ်ေးရတွကု စန်ရခေါ်ရမေးခွနေး် ထုတ်လာြါတယ်။
နုင်ငံတကာ

လံုခခံ ရ ေးအရြေါ်

စည်ေးမ ဉ်ေးရတွအတုငေး်

အပမင်ရရ
ှု ထာငဲ့်ြစ
ံု ံ

ရပြာင်ေးလွဲလာမှုရကကာငဲ့်

က်လက်ထန်ေးသမ်ေးလုြ်ရ

ာင်ြက
ုဲ့ ု

နဂမ
ု လ

ဥြရဒြညာ ှင်ရတွနွဲဲ့

အစုအြွွဲွဲ့ရတွက ကက ေးစာေးကကတယ်။ တစ်ဘက်မှာက ဘာသာရ ေးနွဲဲ့ နုင်ငံရ ေး

အစဉ်အလာ
အစုေး ဝန်ထမ်ေး

ုင် ာ လှုြ် ှာေးမှုရတွကရနတစ်

ငဲ့်

မတကွွဲပြာေးတွဲဲ့ အသံရတွက သတုဲ့ ွဲွဲ့ကုယြ
် ုင် စံနှုန်ေးစည်ေးမ ဉ်ေးရတွအရြေါ် အရပခခံထာေးတွဲဲ့ အစအစဉ်အသစ်အ
နုင်ငံတကာ

ဥြရဒစနစ်ကကေးတစ် ြ်လံုေးကု

အပြေးအပြတ်

အွဲလုရပြာင်ေးလွဲြအ
ုဲ့ တွက် အကကမ်ေးြက်မှုရတွ လုြ်ရ
နုင်ငံတကာ

လံုခခံ ရ ေးရှုရထာငဲ့်အပမင်က

အမ ာေးကကေးပြစ်လာြါတယ်။
ညင်ေးြန်ေးနှြ်စက်မှုရတွ

အရတာ်မ ာေးမ ာေးအပမင်မာှ

လူ့အခွငဲ့်အရ ေးနွဲဲ့
ဥြရဒရတွအ

ာင်ြအ
ုဲ့ ထြါ ရ

ဒ

ာစုမှာ

အကကမ်ေးြက်သမာေး

ုသရတွကု

ပြင်

ညင်ေးြန်ေးနှြ်စက်မှုတစ်မ ေးလုဲ့

ဥြရဒ၊

အရပြာင်ေးအလွဲ

ြမ်ေး

နုင်ငံအလုက်

ုလာတယ်။

လုက်နောက ငဲ့်သံုေး မယဲ့်

င်လာ တယ်။

စစ်ရကကာရ ေး

ပမင်ထာေးကကတာကလည်ေး

ြွွဲွဲ့စည်ေးြံု

ပြစ်ရြေါ်တေးု တက်မှု

ေးစစ်ရကကာရမေးပမန်ေးတွဲဲ့အခါ

စစ်ရကကာရမေးပမန်ေးသရတွ

ပြန်သံုေးသြ်ပြညဲ့်စွက်

နုငင
် ံတကာ

ရတာင်ေး

ာ်ကသလာြါတယ်။

၂၁

တွွဲြါလာတတ်တာမုဲ့

‘က ငဲ့်ဝတ်လက်စွွဲ’ရတွကု

ြ က်သမ်ေးြစ်ြအ
ုဲ့ ထ

မမှာေးပြန်ြါဘေး။

အရပခခံဥြရဒနွဲဲ့

ုတာနွဲဲ့
ဒါရြမွဲဲ့

ုင် ာ ာဇသတ်ကကေး

လံုေးဝခွငဲ့်ပြ မထာေးြါဘေး။ ရနောက်တစ်ခ က်ကရတာဲ့ အကကမ်ေးြက်သမာေးရတွနွဲဲ့ ြနှြ် က်စက်တွဲဲ့

အုြ်ခ ြ်ရ ေးမ ေးရတွကု နုင်ငံတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် အုြ်စုအြွွဲွဲ့အစည်ေးတစ်ခုခုကရန အရ ေးယမလာေး၊ ဒါမှမဟုတ်
စုရြါင်ေးအရ ေးယမလာေး
ြတ်

ုတွဲဲ့ကစစ

အ
ုဲ့ ရ ေးယတာရတွ ှသလု

ကုလသမဂဂလု

စုရြါင်ေးအင်အာေးနွဲဲ့ အရ ေးယြလ
ုဲ့ ုြ်မ ေးကု
ကကြ်မတ်မလွဲ

ပြစ်တယ်။

အခု

ု

နုင်ငစ
ံ ံုြါတွဲဲ့

ပမန်မာဲ့စစ်ရကာင်စကု

နုင်ငံအလုက်

အြွွဲွဲ့အစည်ေးကကေးကရန

ဦေးရ

ုလုတယ်။ စစ်လက်နက် နည်ေးြညာရတွကု ဘယ်လုထန်ေးသမ်ေး

တ
ု ွဲဲ့ သရဘာတစည်ေးမ ဉ်ေးရတွကလည်ေး တစ်ခုပြစ်တယ်။ ရနောက်

စစ် ာဇဝတ်မှုရတွြါြွဲ။ ဘယ်အရနထာေး

ု နုင်ငံတကာ စစ် ာဇဝတ်မှု

အုြ်စု ဒါမှမဟုတ် နုငင
် ံကု အရ ေးယမလွဲ

တ
ု ာရတွြါ။

ဒအရကကာင်ေးအ ာရတွကု

ရနောက်ြင
ု ်ေးက င်

ေးံု တစ်ခုကရတာဲ့ နုင်ငတ
ံ ကာ

ုတွဲဲ့ရဘာင်ထွဲ ထညဲ့်သွင်ေးပြေး က ြူေးလွနတ
် ွဲဲ့

က်လက်အက ယ်တဝငဲ့်

ရတာ်လန
ှ ်ရ ေးကာလ အရတာအတွငေး် မှာရတာဲ့ ဒစာစဉ်ကရနတစ်

ှင်ေးလင်ေးသွာေးြါမယ်
ဲ့ ။

ခုလု

ငဲ့် ပြစ်ရနရြမွဲဲ့ မကကာခင် ရတာ်လှန်ရ ေး

ရအာင်ပမင်ပြေးတွဲဲ့ရနောက်ြင
ု ်ေးက တပခာေးအလ င်ေးသငဲ့်တွဲဲ့ မဒယာတစ်ခုခုကရန

ဤစာရစာင်တွင်ြါဝင်ရသာ ရ

ာင်ပြေး

က်လက်ရ ေးသာေး တင်ပြသွာေးမှာြါ။
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