စပိနန
် င်
ိ ငဆိင်ရာအချက်အလက်များ
တည် နရာအကျယ်အဝန်း
၁။

စပိန်နိင်ငသည် ဥ ရာပတိက်အ နာက် တာင်ဘက်အစွန်းတွင် ထိးထွက် န သာ အိက်ဗီး

ရီးယားက န်းဆွယ် ကီးတခလး၏
အ ကီးဆးြဖစ်သည်။

၈၅

ရာခိင်နန်းခန် ့ြဖစ် ပီး

အ နာက်ဥ ရာပတွင်

ဒတိယ

ြမာက်ဘက်တွင် ြပင်သစ်နိင်ငနှင့် ဗစ္စ ကးပင်လယ် အာ်၊ အ နာက်ဘက်

တွင် ပ တူဂီနိင်ငနှင့် အတ္တ လန္တိတ်သမဒ္ဒရာ၊ တာင်ဘက်တွင် အတ္တ လန္တိတ်သမဒ္ဒရာ၊ ဂျီဗ ရာတာ
ရလက် ကားနှင့်

ြမထဲပင်လယ်၊ အ ရှ ့ဖက်တွင်

ြမထဲပင်လယ်တိ ့ြဖင့် ဝန်းရလျက်ရှိသည်။

စစ ပါင်းဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ ၁၉၄၈၉၇ စတရန်းမိင်ြဖစ်သည်။ ၁၉၂၈၇၄ စတရန်းမိင်သည်
ကန်း ြမြဖစ် ပီး ၂၀၂၃ စတရန်းမိင်သည် ရြပင်ြဖစ်သည်။ မို ့ တာ်သည် မက်ဒရစ်ြဖစ်သည်။

သမိင်း ကာင်း
၂။

စပိန်နိင်ငတွင် မူလ နထိင်သူများမှာ အိက်ဗီးရီးယန်းလူမျိုးများ ြဖစ်သည်။ ယင်းတိ ့မှာ

ြပင်သစ်နိင်ငမှ

ဂါလလူမျိုး၊ ဗိတိန်နိင်ငမှ ဗိတိန်လူမျိုးတိ ့နှင့် အနွယ်ချင်းတူသည်။ ၎င်းတိ ့နှင့်

နာက်မှ ရာက်လာ က သာ ကဲ့လူမျိုး၊ ကား သာ့လူမျိုး၊ ရာမလူမျိုး၊ တျူတန်လူမျိုး၊ အစ္စလာမ်
အယူဝါဒ မူးဝါးလူမျိုးများမှာ အချင်းချင်း အမျိုး ရာယှက်လာရာ

နာက်ဆး၌ စပိန်လူမျိုး

ပ ပါက်လာသည်။ဘီစီ ၁ဝဝဝ ခန် ့က စပိန်နိင်ငသိ ့ ကန်သွယ်ရန် ပင်လယ်ခရီးြဖင့် ဆိက် ရာက်
လာ က သာ ဖီနီရှန်လူမျိုးတိ ့သည် စပိန်နိင်င၊ အ ရှ ့ တာင်ပိင်း ဒသတွင် အိက်ဗီးရီးယန်းလူမျိုး
တိ ့နှင့် တွ ့ဆ၍ ထိ တွ ့ဆရာအရပ်တွင် ယင်းတိ ့နှင့် အတူတကွ နထိင်လာ ကသည်။
၃။

ခရစ် ၇၁၁ ခနှစ်တွင် အာဖရိကတိက်

ြမာက်ပိင်းမှ မူးဝါးလူမျိုးတိ ့သည် ဂျီဗ ရာတာ

ရလက် ကားကိြဖတ်၍ စပိန်နိင်ငအတွင်းသိ ့ အလးအရင်းနှင့် ဝင် ရာက်တိက်ခိက် ကသည်။
စပိန်တိင်းရင်းသားများသာမက စပိန်နိင်ငကိ ကီးစိးအပ်ချုပ် န က သာ ဂါလလူမျိုးတိ ့ပင်လ င်
မူးဝါးစစ်သည် တာ်များကိ တွန်းလှန်ခခြခင်းမြပုနိင်သြဖင့် စပိန်နိင်ငတွင်းမှ ထွက် ြပး ကရ
သည်။ မူးဝါးလူမျိုးဆိသည်မှာ အစ္စလာမ်အယူဝါဒီ အာရပ်လူမျိုးနှင့် ဆီးရီးယန်းလူမျိုးများြဖစ် က
သည်။
၄။

မူးဝါးလူမျိုးတိ ့သည် စပိန်တိ ့ ထ ကပန်ကန်နိင်စွမ်းရှိမည်မဟတ်ဟ ထင်ခဲ့ သာ ကာင့်

တစ် ကာင်း၊ မူးဝါးလူမျိုးများအထဲတွင်ပင် သွးကွဲမများ ပ ပါက်လာြခင်း ကာင့်တစ် ကာင်း
စပိန်လူမျိုးတိ ့ တ ့ြပန်တိက်ခိက်လာြခင်းကိ ခခတွန်းလှန်ရန် မစွမ်းနိင် တာ့ ပ။ စပိန် တာ်လှန် ရး
အင်အားစ ကီးနှင့် မူးဝါးနယ်ချဲ ့သမားတိ ့သည် ၁၂ဝ၂ ခနှစ်တွင် ကက်စတီးနယ်၊ တိလိဆာ လွင်ြပင်
၌ ရင်ဆိင်မိ က၍ ြပင်းထန် သာတိက်ပွဲ ကီးြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိတိက်ပွဲတွင် မူးဝါးတိ ့ အရး ကီးရး
သြဖင့် သူတိ ့၏ နာက်ဆး ြခကပ်တစ်ခြဖစ် သာ စပိန်နိင်ငအ ရှ ့ တာင်ပိင်းရှိ ဂရာနားဒါးနယ်
အတွင်းသိ ့ ဆတ် ြပး ကရသည်။
၅။

၁၄၉၂ ခနှစ်ကား စပိန်နိင်ငသမိင်းတွင် ထူးြခားမှတ်သားထိက် သာနှစ်ပင်ြဖစ်၏။ စပိန်

နိင်ငသည်

လွတလ
် ပ်၍စည်းလးမိ ပီးြဖစ် သာ်လည်း

ဂရာနားဒါးနယ်က လးမှာ

အစ္စလာမ်

အယူဝါဒီ မူးဝါးလူမျိုးတိ ့၏လက်၌ပင် ရှိ န သး၏။ ဖာဒီနန်နှင့်အဇ္ဇဗဲလားတိ ့သည်

ကာ်ဒိးဗား

အမည်ရှိ စပိန်စစ်ဗိလ် ကီးကိဦးစီး စ၍ မူးဝါးတိ ့အား နှင်ထတ်ခရ
့ဲ ာ ၁၄၉၂ ခနှစ်တွင် မူးဝါးတိ ့
သည် ဂရားနားဒါးနယ်မှ လးဝထွက်ခွာ ပးရသည်။ ထိနှစ်တွင်ပင် စပိန်နိင်ငမှ စလတ်လိက် သာ
ကိလဘတ်သည်

ကမ္ဘာသစ်ကိရှာ ဖွ တွ ့ရှိခဲ့ြခင်းြဖင့်

အ ကီးအကျယ်တိးတက် စခဲ့ရာ

ဥ ရာပတိက်တွင်

စပိန်နိင်င၏ဘ

စပိန်နိင်ငသည်

ာ ရးအ ြခအ နကိ

အ ကယ်ဝဆးနိင်ငတစ်ခ

ြဖစ်လာခဲ့သည်။ ၁၅ဝ၉ ခနှစ်တွင်
စပိန်နိင်ငသည်

ရာမသာသနာ စာင့်ဧကရာဇ် ပဉ္စမ ြမာက် ချားလက်ထက်၌

ဥ ရာပတိက်အလယ်ပိင်းနိင်ငများ၏

စစ်ဖက် ရးနှင့်

နိင်င ရးရာများတွင်

ပါဝင်လာသည်။ ပဉ္စမ ြမာက် ချားဘရင်သည် ၁၅၅၆ ခနှစ်တင
ွ ် ထီးနန်းကိ စွန် ့ပီး သား တာ်
ဒတိယ ြမာက်ဖိလစ်က

ဆက်ခစိးစခဲ့သည်။

ဖိလစ်ဘရင်လက်ထက်တွင်

စပိန်နိင်ငအတွင်း၌

သာသနာ ရးဖိနှိပ်မမှာ အ တာ်ပင်ြပင်းထန်လာခဲ့သည်။ အ ကင်းအကျန်မ သာြဖစ် သာ မူစလင်
တိ ့အားဖိနှိပ်ရာတွင်

မူစလင်တိ ့

တာ်လှန်ပန်ကန် က သာ်လည်း

အင်အားချင်းမမ သြဖင့်

မ အာင်ြမင်ခဲ့ က ပ။ ရဟူဒီလူမျိုးနှင့် ပရိတက်စတင့်ဂိဏ်းဝင်များကိလည်း အတိအလင်း နှိပ်ကွပ်
ခဲ့သည်။
၆။

ဒတိယ ြမာက်ဖိလစ်ဘရင်သည်

အဂလန်ြပည်ကိ

ဗရင်ဂျီဂိဏ်းဝင်နိင်ငြဖစ် စလိ သာ

အ ကနှင့် အဂလန်ြပည့်ရှင် မရီဘရင်မကိ လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သိ ့ သာ် သူ၏အ ကမ အာင်မီ မရီ
ဘရင်မ

ကွယလ
် ွန်သွား ပီးလ င်

နန်းတက်ခဲ့သည်။

ထိအခါ

ပရိတက်စတင့်ဂိဏ်းဝင်ြဖစ် သာ

အ ကမ်းနည်းသးကာ

အယ်လစ်ဇဗက်ဘရင်မ

အဂလန်ြပည်ကိ

ဗရင်ဂျီနိင်ငြဖစ် အာင်

က ဆာင်ရန်အတွက် ၁၅၈၈ ခနှစ်အတွင်း အာမာဒါ ခ ကီးကျယ်ခမ်းနားလှ သာ ရတပ်မ တာ်
ကီးကိ တည် ဆာက်ခဲ့သည်။ သ ဘာ ကီးများမှာ ကီးကျယ်၍ ခိင်ခ့လှ သာ်လည်း အဂလန်ြပည်သိ ့
စလတ် တိက်ခိက် စသည့်အခါတွင် အ ကီးအကျယ်ပျက်စီးဆးရးခဲ့ရသည်။
၇။

စပိန် ရတပ် ကီး ပျက်စီးဆးရးရသည့်အချိန်မှစ၍ စပိန်နိင်ငသည် တြဖည်းြဖည်း တန်ခိး

မှးမှိန်လာခဲ့သည်။ နိင်င တာ်မှာလည်း တြဖည်းြဖည်း ယိမ်းယိင် ပိုကွဲလာခဲ့သည်။ ၁၆၄ဝ ြပည့်နှစ်
တွင် စပိန်လက် အာက်ခ

ပ တူဂီြပည်သည်

သွးတစ် ပါက်မကျရဘဲနှင့် လွတ် ြမာက်ခဲ့သည်။

၁၇ဝ၁ ခမှ ၁၇၁၄ ခနှစ်အထိနှစ်များအတွင်း ြဖစ်ပွားခဲ့ သာ စပိန်ပိင်နက်အများအြပား လက်လွတ်
သွားရသည်။ စပိန်နိင်ငကိလည်း ြပင်သစ်မင်းသားတစ်ပါး လာ ရာက်အပ်စိးခဲ့သည်။
၈။

ထိမင်းသားမှာ ြပင်သစ်ဘရင်၏ ြမး တာ် အန်ဇူ မို ့စား ပဉ္စမ ြမာက်ဖလ
ိ စ်ြဖစ်၍ စပိန်နိင်င

တွင် ၁၉၃၁ ခနှစ်အထိ အပ်စိးခဲ့ သာ ဗူးဗွန်မင်းဆက်တွင် ပထမဦးဆးဘရင်ြဖစ်သည်။ ထိအခါမှ
စ၍

စပိန်နိင်ငမှာ

တြဖည်းြဖည်းတန်ခိးမှိန်ခဲ့သည်။

စပိန်ထီးနန်းဆက်ခ ရးစစ်ပွဲအတွင်းက

(ခရစ်နစ
ှ ် ၁၇ဝ၄-၁၇၁၄) ဂျီဗ ရာတားနယ်၊ မီ နာကားနယ်၊ အီတလီရှိနယ်များနှင့် နယ်သာလန်
နယ်များ ဆးရးခဲ့ရသည်။ ထိြပင် စပိန်နိင်ငအတွက် အကျိုးမရှိ သာ စပိန်အီတလီစစ်ပွဲများ
ြဖစ်ပာွ းခဲသ
့ ည်။ ၁၇၈၉ ခနှစ် ြပင်သစ် တာ်လှန် ရး ကီးတွင် စပိန်ဘရင်သည် ဆွ တာ်မျိုး တာ်
ြဖစ် သာ ြပင်သစ်ဘရင်ဖက်မှ ကူညီခဲ့သည်။ သိ ့ရာတွင်

တာ်လှန်သူများ အာင်ြမင် ပီး နာက်

တန်ခိးတက်လာ သာ နပိလီယန်၏ပရိယာယ် ကာင့် စပိန်နိင်ငရှိ ြပင်သစ်နန်းဆက်ပင်ြပတ်ခဲ့
သည်။

၉။

နပိလီယန်သည် ညီ တာ်ဂျိုးဇက်အား စပိန်နိင်င၏ထီးနန်းကိ အပ်နှင်းခဲ့သည်။ မ ကာမီ

စပိန်နိင်ငသားတိ ့သည် ဂျိုးဇက်ဘရင်အား လက်နက်စွဲကိင်ကာ တာ်လှနခ
် ဲ့ ကသည်။ နပိလီယန်
တန်ခိး ကီးမားလာမည်ကိစိးရိမ် သာ

အဂလိပ်တိ ့က

စပိန်သူပန်တိ ့အားကူညီသြဖင့်

စပိန်

တာ်လှန် ရး ကီး အာင်ြမင်ခဲ့သည်။
၁၀။

စပိန်နိင်ငသည်

နပိလီယန်၏

ြပင်သစ်စစ်တပ်များလက် အာက်မှ

လွတ် ြမာက်ခဲ့ ပီး

နပိလီယန်က အကျဉ်းချထား သာ ဗူးဗွန်မင်းဆက် သတ္တ မ ြမာက်ဖာဒီနန်ဘရင် လွတ် ြမာက်
လာ ပီးလ င် စပိန်နိင်ငကိြပန်လည်စိးစခဲ့သည်။ ၁၈၃၃ ခနှစ်တွင် သတ္တ မဖာဒီနန် ဘရင်နတ်ရွာစ
သာအခါ၊ အ မရိကတိက်ရှိ စပိန်ပိင်နယ်အားလးကိ လက်လတ်လိက်ရသည်။ ကျန်ရှိ န သး
သာ ကျူးဘား နှင့် ပွာတိရီကိကိလည်း ၁၈၉၈ ခနှစ်တွင် ြဖစ်ပွား သာ စပိန်အ မရိကန်စစ်ပွဲတွင်
လးဝဆးရးသည်။
၁၁။

သတ္တ မ ြမာက်ဖာဒီနန်ဘရင်၏ထီးနန်းရိက်ရာကိ

သမီး တာ် ဒတိယ ြမာက်အဇ္ဇဗဲလား

မင်းသမီးက ဆက်ခစိးစသည်။ သိ ့ရာတွင် ဘ ထွး တာ်ဒွန်ကာလိမင်းသားက သူသာလ င် စပိန်
ထီးနန်းကိ စိးစထိက်သည်ဟ ဆိကာ တာ်လှန်ပန်ကန်ရာ ြပည်တွင်းစစ်ပွဲ ကီး ြဖစ်ပွားရြပန်သည်။
၁၈၇၃ ခနှစ်မှ ၁၈၇၅ ခနှစ်အထိ စပိန်သမ္မတနိင်ငကိ ပထမဆးအ ကိမ်တည် ထာင်ခဲ့ သာ်လည်း
အမှန်အားြဖင့် စပိန်နိင်ငတွင် အပ်ချုပ် သာအစိးရဟူ၍ အတည်တကျမရှိဘဲ ြပည်တွင်းဆူပူမများ
သာလ င် ြဖစ်ပွားလျက်ရှိခဲ့သည်။ ထိ ကာင့် ၁၈၇၅ ခနှစ်တွင် ဆူပူလပ်ရှားထ ကမများကိ
ရွရှာလာ က သာ

စစ်ဘက်အာဏာပိင်များက

ဗူးဗွန်မင်းဆက်ြဖစ် သာ

ဒတိယ ြမာက်

အဇ္ဇဗဲလား၏ သား တာ် ၁၂ ဆက် ြမာက် အယ်လဖွန်းဆိးအား စပိန်ထီးနန်းကိအပ် ကသည်။
အယ်လဖွန်းဆိးဘရင်သည် ြပည်တွင်းဆူပူမအားလးတိ ့ကိ လက်နက်ြဖင့်နှိပ်ကွပ်ခဲ့၏။ ၁၈၇၆
ခနှစ်တွင် အ ြခခဥပ ဒတစ်ရပ်ကိ ြပဌာန်းအတည်ြပုခဲ့သည်။ နန်းသက် ၁ဝ နှစ်အ ကာ ၁၈၈၅
ခနှစ်တွင်

အယ်လဖွန်းဆိးမင်းသား

အရွယ် ရာက်လာသည်အထိ

ဘရင်မ ကီးခရစ္စတီးနားက

နန်း စာင့် မယ် တာ်ဘရင်မအြဖစ် အပ်ချုပ်လာခဲ့ရသည်။ ၁၈၉၅ ခနှစ်တွင် ကျူးဗားက န်းက
နာက် တစ် ကိမ် ပန်ကန်ထ က သာ ကာင့် ဗိလ်ချုပ် ဝးလားကိ
သူပန်များကိ

ရက်ရက်စက်စက်နှိပ်ကွပ်မ ကာင့်

၁၈၉၈

စလတ်နှိမ်နင်း စရာတွင်

ခနှစ်တင
ွ ်

စပိန်နှင့်အ မရိကန်တိ ့

စစ်ြဖစ်ရသည်။ ထိစစ်ပွဲတွင် စပိန်တိ ့ အ ရးနိမ့် ပီးလ င် ကျူးဘားနှင့် ပွာတိရီကိကိသာမက
ဖိလစ်ပိင်က န်းစ ကိပါ လက်လတ်လိက်ရသည်။ ၁၃ ဆက် ြမာက် အလ်လဖွန်းဆိးမင်းသားသည်
၁၉ဝ၂

ခနှစ်တွင်

စပိန်နိင်ငကိ

ဘရင်အြဖစ်

စိးစခဲ့ရသည်။

ထိအချိန်တွင်

နိင်ငတွင်း

ြပဿနာများမှာ အထူးပင်ရပ် ထွးလျက်ရှိသည်။ အထူးသြဖင့် ခရစ်ယန်ဂိဏ်း ကီးသည် ဘရင်အား
ဩဇာလမ်းမိးရန်

ကရွယ်လျက်ရှိသည်။

ပထမကမ္ဘာစစ်ပွဲ ကီးအတွင်းက

စပိန်နိင်ငသည်

ကား နခဲ့သည်။ သိ ့ရာတွင် နိင်ငတွင်းဆူပူမများ၊ သပိတ်ကိစ္စများ ကာင့် စက်မလက်မလပ်ငန်း
များ

တိးတက် ရးမှာ

ြပန်လည်

ဆူပူလာြပန်သြဖင့်

စစ်တပ်များ စလတ်နှိမ်နင်းခဲ့ရသည်။

ဤတစ် ကိမ်တွင် ဘရင်အစိးရအင်အားမှာ တြဖည်းြဖည်း ပိုကွဲစြပုလာ ပီြဖစ်၍ နိင်ငမှာလည်း
စည်းလးညီညွတ်ြခင်း မရှိ တာ့ ချ။
၁၂။

၁၉၂၃

ခနှစ်တင
ွ ်

ဗိလ်ချုပ်ပရီးမိး သရီ ဗးရားသည်

စစ်ဘက်ဆိင်ရာအကူအညီြဖင့်

အပ်ချုပ် ရးအာဏာကိရယူ ပီး ဘရင်လက် အာက်တွင် စပိန်နိင်ငကိ အပ်စိးသည်။ အမှန်အား ြဖင့်
ရီး ဗးရားကိယ်တိင် အာဏာရှင်အြဖစ် အပ်စိးြခင်းပင်ြဖစ်၏။ အယ်လဖွနး် ဆိးဘရင်ကလည်း
သူကိယ်တိင် အပ်မနိင်စိးမရြဖစ် န သာ ကာင့် ရီး ဗးရားအပ်ချုပ်ြခင်းကိ ခွင့်ြပုထားရသည်။
၁၃။

ဗိလ်ချုပ်ရီး ဗးရားသည်

မျိုးချစ်စိတ်ထန်သန်၍

ြဖာင့်မတ်တည် ကည် သာ

ပဂ္ဂိုလ်

တစ်ဦးပင် ြဖစ်သည်။ စပိန်နိင်ငအ ြခအ နအရ ြပုြပင် ရးလပ်ငန်းများကိ အာဏာရှင်စနစ်ြဖင့်
ဆာင်ရွက်ရသည်။ သူသည် သူပန်များကိ ြပင်သစ်တိ ့၏ အကူအညီြဖင့် နှိမ်နင်းခဲ့ ပီးလ င် သပိတ်
ကိစ္စများကိလည်း အြပင်းအထန် နှိပ်ကွပ်ခဲ့နိင်ခဲ့သြဖင့် အ ရးပါအရာ ရာက် သာ ြပုြပင် ရး
လပ်ငန်းများကိ အာင်ြမင်စွာ ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ စပိန်နိင်ငမှာ အ တာ်ပင်တိးတက် ကာင်းမွန်လာခဲ့
သည်။
၁၄။

သိ ့ သာ် ၁၉၂၉ ခနှစ် နာက်တွင် ပ လာ သာ စီးပွား ရးည့ဖျင်းမ ကာင့် စပိန်နိင်ငမှာ

ြပဿနာသစ်များ

ရင်ဆိင်ရသည်။

ဗိလ်ချုပ်ရီ ဗးရားသည်

စပိန်စစ်တပ် ကီးကိ

ြပုြပင်ရန်

ကိုးစားခဲ့သည်။ သိ ့ရာတွင် သူ၏ ကိုးပမ်းချက်မာှ မ အာင်ြမင်သြဖင့် စစ်တပ်နှင့်ဘရင်၏
ထာက်ခမကိလည်း မရ တာ့ သာ ကာင့် ၁၉၃ဝ ြပည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ဝ ရက် န ့တွင်
ဝန် ကီးချုပ်ရာထူးမှ နတ်ထွက်သွားရသည်။ စပိန်လူထသည် အာဏာရှင်စနစ်ကိ
အား ပး သာ

အယ်လဖွန်းဆိဘရင်အား

မလိလား က တာ့ ချ။

နာက်ဆး ကိုးစားြခင်းအ နြဖင့်တိင်းသူြပည်သားတိ ့အား
မည့်

အစိးရအဖွဲ ့မျိုးရရှိ စမည်ဟ

ကတိြပုကာ

ထာက်ခ

အယ်လဖွနး် ဆိးဘရင်သည်

လွတ်လပ်မအခွင့်အ ရး

ပိမိ ပးနိင်

တိင်းြပည်ြပုလတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ ကီးကိ

ကျင်းပခဲ့သည်။ ၁၉၃၁ ခနှစ် ဧ ပီလတွင် ကျင်းပ သာ ထိ ရွး ကာက်ပဲတ
ွ ွင် သမ္မတဂိဏ်းသားများ
ဖက်မှ မဲ ပါင်းများစွာြဖင့်အနိင်ရသြဖင့် အယ်လဖွန်းဆိးဘရင်မှာ စပိန်နိင်ငတွင်းမှ ထွက် ြပး
တိမ်း ရှာင်သွားရသည်။

ထိ နာက်

စပိန်နိင်ငဥပ ဒြပုလတ် တာ်သည်

သမ္မတအပ်ချုပ် ရး

အ ြခခဥပ ဒကိ ၁၉၁၁ ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ဝ ရက် န ့တွင် ြပ ာန်းအတည်ြပုခဲ့သည်။ သမ္မတ
အြဖစ်ြဖင့် အဲလကာတာသာမိးရားအား တင် ြမာက်ခဲ့သည်။ ဝန် ကီးချုပ်မှာ မန်နွယ်အသားနယား
ြဖစ်၏။ အ ြခခဥပ ဒသစ်အရ ဗရင်ဂျီဂိဏ်းမှာ သိသိသာသာဖိနှိပ်ထားြခင်းခရသည်။ အမျိုးသမီး

များမှာ မဲ ပးခွင့်ရ က၏။ သိ ့ သာ် သမ္မတအစိးရမှာ အခက်အခဲအမျိုးမျိုး ကာင့် နိင်င ကာင်းရာ
ကာင်း ကာင်း ဆာင်ရွက်သင့်သ လာက် မ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ ပ။
၁၅။

၁၉၃၃ ခနှစ် အာက်တိဘာလတွင် ဥပ ဒြပုလတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ ကီး ကျင်းပြပန်ရာ

ကွန်ဆားဗတစ်အပ်စဖက်မှ

အနိင်ရခဲ့ လသည်။

ထိအခါ

ဖက်ဆစ်အဖွဲ ့နှင့် ဗရင်ဂျီဂိဏ်းဝင်တိ ့၏ အဖွဲ ့နှစ်ဖွဲ ့တွင်
အပ်ချုပ်ခဲ့သည်။

ထိသိ ့

ဗရင်ဂျီအဖွဲ ့က

အင်အား တာင့်တင်း န သာ

ရှးဦးစွာ ဗရင်ဂျီအဖွဲ ့က ရာထူးရယူ ပီး

အပ်ချုပ်သည်နင
ှ တ
့် စ် ပိုင်နက်

လက်ဝဲနိင်င ရး

သမားများနှင့် အလပ်သမားများကိ စတင်ဖန
ိ ှိပ်သည်။ ထိ ကာင့် ၁၉၃၃ ခနှစ်တွင် အ ထွ ထွ
သပိတ် ကီး ပ ပါက်လာ ပီးလ င် အလပ်သမားများစ ပါင်း၍ အစိးရအား တာ်လန
ှ ပ
် န်ကန်ရာ၊
ဗရင်ဂျီအဖွဲ ့အစိးရသည်

မာ်ရိကိတွင် ငိမ်းချမ်း ရးမရရှိဘဲ

ရွး ကာက်ပွဲ ကီးကျင်းပခဲ့ရသည်။

ဤ ရွး ကာက်ပွဲတွင် လက်ဝဲနိင်င ရးအဖွဲ ့များစ ပါင်းထားသည့် လူထတပ်ဦးက အနိင်ရ သာ
ကာင့် လက်ဝဲအစိးရအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းနိင်ခဲ့ လသည်။
၁၆။

ထိအစိးရအဖွဲ ့သည် လယ်ယာ လပ်ငန်းဆိင်ရာ ြပုလပ်မများနှင့် အြခားြပုြပင်မများကိ

ြဖစ် ြမာက် အာင် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ြမရှင် ကီးများနှင့် ဗရင်ဂျီဂိဏ်းတိ ့က အတိက်အခြပုြခင်းကိ
ခခဲ့ရ လသည်။ မ ကာမီ စစ်တပ်ပန်ကန်မ ကီးတစ်ရပ် ပ ပါက်ခဲ့သည်။ ခါင်း ဆာင်များကား
ဖရန်စစ္စကိနှင့်

အမီးလျိုးမိးလားတိ ့ပင်

ြဖစ်သည်။

တာ်လှန် ရးသမားများသည်

မျိုးချစ်

တာ်လှန် ရးသမားများဟူ သာအမည်ကိယူကာ အစိးရတပ်များကိ အြပင်းအထန် တိက်ခိက်
ကသည်။ တစ်ယူသန်နိင်င ရးသမားများကမူကား အစိးရဖက်နှင့် သူပန်ဖက် နှစ်ဖက်စလးကိ
ကူညီအား ပး ကသည်။ အစိးရဖက်ကိ ဆိရှယ် ခါင်း ဆာင် ကီးြဖစ်သူ ဝန် ကီးချုပ် ဖရစ်စစ္စ
ကိလား ဂိကာဗာ လျးရိးက ကူညီအား ပးသည်။ ၁၉၃၆ ခနှစ် နိဝင်ဘာလတွင် ဖရန်ကိ၏
ဖက်ဆစ်တပ် ကီးသည် မဒရစ် မို ့ တာ်အနီးသိ ့ ဆိက် ရာက်လာ၍ ဆိရှယ်လစ်အစိးရအဖွဲ ့သည်
ဗလင်းရှာ မို ့သိ ့ ရ ့ ြပာင်းခဲ့ရ ပီး နာက်၊ စိတ်မချရ သးသြဖင့် ၁၉၃၇ ခနှစ်အတွင်း ဗာစီလိးနား
မို ့သိ ့ တစ်ဆင့်

ြပာင်း ရ ့ရးထိင်ခဲ့သည်။

တာ်လှန် ရးဦးစီးအဖွဲ ့ကလည်း

ဗူးရဂိ မို|တွင်

ရးထိင် ပီး စင် ပိုင်အစိးရအဖွဲ ့သစ်ဖွဲ ့ကာ ဖရန်ကိအား အာဏာရှင်အြဖစ် တင် ြမာက်ခဲ့ ကသည်။
၁၇။

ဖရန်ကိ၏ အစိးရအဖွဲ ့သစ်အား ဂျာမနီနင
ှ ့် အီတလီနိင်ငတိ ့က ချက်ချင်း အသိအမှတ်

ြပုခဲ့ ကသည်။ ထိမ မက သး ထိနိင်ငနှစ်ခသည် လက်နက်ခဲယမ်းမီး ကျာက်နှင့်တကွ လယာဉ်ပျ
စသည်တိ ့ကိပါ ဖရန်ကိထ ပးပိ ့ကူညီခဲ့ြခင်း ကာင့် ဖရန်ကိ၏ ဖက်ဆစ်တပ် ကီးမှာ လျင်ြမန်စွာ
အာင်ပန်းဆွတ်နိင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ကွနြ် မူနစ်ဝါဒသိ ့
လည်း

ရရှားနိင်ငကအကူအညီများ ပးခဲ့ သာ်လည်း

ရှးရ န သာ ဆိရှယ်လစ်အစိးရအား
ဖက်ဆစ်နိင်ငများကဲ့သိ ့ ထိ ရာက်ြခင်း

မရှိ ချ။ နိင်ငအသီးသီးမှ အ ပျာ်တမ်းတပ်သားများသည်လည်း အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ တပ်မဟာ
ဖွဲ ့စည်းကာ အစိးရဘက်မှ ပါဝင်ကူညီတိက်ခိက်ခဲ့၏။
၁၈။

စပိန်နိင်ငအစိးရမှာ

ခါင်း ဆာင်ြဖစ်သည်။

ဖက်ဆစ်အာဏာရှင်အစိးရြဖစ်၏။
၁၉၄၇

ခနှစ်တွင်

ဗိလ်ချုပ်ဖရန်ကိမှာ

နိင်င၏

အမျိုးသားကွန်ဂရက်လတ် တာ်က

ဖရန်ကိ

ကွယ်လွန် သာအခါ စပိန်မှာ ဘရင့်အစိးရ အပ်ချုပ် သာနိင်ငြဖစ်လာရမည်ဟူ သာ ဥပ ဒ တစ်ရပ်
ကိ ြပ ာန်းခဲ့၏။ ထိဥပ ဒအရ ကွနဂ
် ရက်သည် ဘရင်ကိ

ရွး ကာက် တင် ြမာက်နိင်သည်။

ဖရန်ကိမှာ နိင်င၏အဓိပတိသာမဟတ် နိင်ငရှိတစ်ခတည်း သာနိင်င ရးပါတီြဖစ်သည့် ဖါးလန်း
ပါတီ၏

ခါင်း ဆာင်လည်းြဖစ်သည်။ ထိပါတီကိ အဖွဲ ့ဝင် ၁ဝ၃ ဦး ပါဝင် သာ အမျိုးသား

ကာင်စီက ကိုးကိင်၏။ အပ်ချုပ် ရးတွင် ဖရန်ကိအား ဝန် ကီး ၁၂ ဦး ပါဝင် သာ အစိးရအဖွဲ ့က
ကူညီသည်။

ကာ တး ခ ဥပ ဒြပုလတ် တာ်တွင်

ဥပ ဒြပုနိင်ခွင့်

အာဏာရှိ သာ်လည်း

နိင်ငအဓိပတိ၏ လက် အာက်ခြဖစ်သည်။ ယင်းလွတ် တာ်အဖွဲ ့ဝင် အချို ့ကိသာ

ရွး ကာက်ရ

သည်။ အဖွဲ ့ဝင်များမှာ ကက်ဗိနက်အဖွဲ ့ဝင် ၁၃ ဦး၊ ဖားလန်းပါတီ အမျိုးသား ကာင်စီ လူ ကီး ၁ဝ၃
ဦး၊ တက္ကသိလ်

ကျာင်း ၁၂

ကျာင်းမှ အပ်ချုပ် ရးမှူး ၁၂ ဦး၊ လပ်ငန်းဆိင်ရာ ကိယ်စား

လှယမ
် ျား၊ မို က
့ ီးြပည်နယ် ကီးများမှ ကိယ်စားလှယ်များြဖစ်သည်။ ြပည်နယ်တိင်းတွင် သက်ဆိင်
ရာ ဆာင်ရွက်ခွင့်ရ သာ အပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ့ အသီးသီးရှသ
ိ ည်။
၁၉။ ၁၉၃၆ ခနှစ် ဇူလိင်လ၊ ၁၇ ရက် န ့မှစကာ ြဖစ်ပွားခဲ့ သာ စပိန်ြပည်တွင်းစစ်သည် ၃ နှစ်
နီးပါးမ ကာရှည်ကာ လူ ပါင်း ၃ သိန်း ကျာ်ကိ သဆး စခဲ့သည်။ ထိ သဆးသူများအနက်မှ ၁
သိန်း ၂ သာင်း ကျာ်မှာ နှစ်ဖက်စစ်သည်များ၏ သတ်ြဖတ်ြခင်းခရသည့် အြပစ်မဲ့ြပည်သူများ
ြဖစ်သည်။ ၁၉၃၆ခနှစ်တွင် သမ္မတ မန်နျူရယ် အဇားနားဦး ဆာင်သည့် အစိးရအဖွဲ ့အား မ ကျနပ်
သည့် အမျိုးသား ရးဝါဒီ စစ်ဗိလ်များက အာဏာသိမး် ရန် ကိုးပမ်းမမှ တစ်ဆင့် နှစဖ
် က်
ထာက်ခသည့် တပ်များပါဝင်လာကာ အြပန်အလှန် တိက်ခိက် ကြခင်းြဖင့် ြပည်တွင်းစစ် စတင်
သည်။ ရလဒ်အြဖစ် အမျိုးသား ရးဝါဒီတိ ့ အာင်ပွဲခကာ ဒတိယ ြမာက် စပိန် သမ္မတနိင်င
ဖျက်သိမ်းခရ ပီး စပိန်နိင်ငအြဖစ် ြပန်လည်ထူ ထာင်ခဲ့ ကသည်။
၂၀။ ၁၉၆၂ တွင် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာလစ်ဘရယ်ပါတီနှင့် ဥ ရာပ ကာလိပ်တိ ့အား တည် ထာင်
သူ Salvador de Madariaga သည် ဖရန်ကိ၏အပ်ချုပ်မကိ ဆန် ့ကျင်သည့် အတိက်အခ
အဖွဲ ့ဝင်များနှင့် ြမူးနစ်တွင် ဥ ရာပလပ်ရှားမညီလာခတွင် တွ ့ဆခဲ့သည်။ အဖွဲ ့အစည်းအားလးမှ
နိင်င ရးလပ်ရှားသူ ၁၁၈ဦး တက် ရာက်ခဲ့ ကသည်။ တွ ့ဆမများ အ ပီးတွင် ဒီမိက ရစီကိ
ဦးစား ပး ဖာ် ဆာင်သွားရန် ဆးြဖတ်ချက်ချခဲ့ ကသည်။ ၁၉၇၅ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလတွင် ဖရန်ကိ
သဆးခဲ့ ပီး နာက် ဂျူအန်ကားလိ ့စ်သည် စပိန်ဘရင်နှင့် နိင်ငအ ကီးအကဲအြဖစ် ဥပ ဒနှင့်အညီ
ဆက်ခခဲ့သည်။ ၁၉၇၈ စပိန်နိင်ငဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအသစ်နှင့် ဒီမိက ရစီြပန်လည် ဖာ် ဆာင်

ရးတိ ့ကိ အတည်ြပုနိင်ခဲ့ ပီး နိင်ငသည်လည်း
ဒသများသိ ့ အာဏာအများစ ခွဲ ဝ ပး
နိင်ခဲ့ ပီးကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရစနစ်ကိ အ ြခခ သာ နိင်င ရးအသိက်အဝန်းကိထူ ထာင်နိင်ခဲ့
သည်။
အစိးရနှငန
့် င်
ိ င ရး
၂၁။ စပိန်နိင်ငသည် စည်းမျဉ်းခဘရင်စနစ်ကိကျင့်သးသည်။ လတ် တာ်သည် လတ် တာ်
နှစ်ရပ်ြဖင့် ဖွဲ ့စည်းထားသည်။ လတ် တာ်နှစ်ရပ်သည် Congress of Deputies နှင့် Senate
တိ ့ြဖစ် ပီး Congress of Deputies အား ကိယ်စားလှယ် ၃၅၀ ဦးြဖင့်ဖွဲ ့စည်းထားပါသည်။
၎င်းကိယ်စားလှယ် ၃၅၀ ဦးအား အချိုးကျကိယ်စားြပုစနစ်ြဖင့် ရွးချယ်တင် ြမာက်ပါသည်။
Senate လတ် တာ်သည် ကိယ်စားလှယ် ၂၅၉ ဦးရှိ ပီး တိက်ရိက် ရွးချယ်တင် ြမာက်သည့်
စနစ်ြဖစ်ပါသည်။
၂၂။ နိင်င တာ်၏အ ကီးအကဲမာှ ဘရင် ဖိလစ် (၄)ြဖစ် ပီး ၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၄ရက် န ့တွင်
နန်းတက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ အစိးရအဖွဲ ့အ ကီးအကဲမှာ ဝန် ကီးချုပ်ြဖစ် ပီး လက်ရှိဝန် ကီးချုပ်မှာ
မာရီယာနိရာဂ ိင်းြဖစ်ပါသည်။ စပိန်နိင်ငသည် ဥ ရာပတိက်တွင် ဗဟိချုပ်ကိင်မအနည်းဆးနိင်င
များထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်။
အပ်ချုပ် ရးနယ် ြမများ
၂၃။ စပိန်နိင်ငအား ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ (၁၇)ခနှင့် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ မို ့ တာ် (၂)ခ
ြဖင့် ဖွဲ ့စည်းထားပါသည်။ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသများအား ခရိင်များြဖင့်ဖွဲ ့စည်းထား ပီး
စစ ပါင်းခရိင်(၅၀)ရှိပါသည်။ ခရိင်အသီးသီးကိ ြမူနီစပယ်နယ် ြမများြဖင့် ပါင်းစပ်ဖွဲ ့စည်းထား
ပါသည်။
စီးပွား ရး
၂၄။ စပိန်နိင်ငသည် ကမ္ဘာ ပ တွင် (၁၄)နိင်င ြမာက် စီးပွား ရးတိးတက်မအြမင့်မားဆး နိင်င
ြဖစ်သည်။ နိင်င၏စစ ပါင်း အသားတင်ထတ်ကန်တန်ဖိးမှာ အ မရိကန် ဒ လာ ၁.၇ ထရီလီယမ်
ြဖစ် ပီး တစ်ဦးချင်းဝင် ငွမှာ ယူရိ ငွ ၂၆၇၀၀ ြဖစ်ပါသည်။ ဥ ရာပသမဂ္ဂ၊ စီးပွား ရး
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မအဖွဲ ့အစည်းနှင့် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ ့အစည်းတိ ့၏ အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငြဖစ်သည်။
အဓိကထတ်ကန်မှာ ဝိင်အရက်ြဖစ်၏။ အြခားထတ်ကန်များမှာ ဖါ့၊ သတ္တ ုများ၊ သလွင်သီး၊
အြခားသစ်သီးများ၊ သ ကား၊ သစ်၊ က ဲနွားတိရ စ္ဆာန်များ၊ ဖန်ထည် ပစ္စညး် များ၊ ြမအိး၊ ြမခွက်၊
သိး မွးနှင့် ချည်ထည်များြဖစ်သည်။ အဓိကသွင်းကန်များမှာ အစားအ သာက်များ၊ သိး၊ ဆိတ်၊
နွားတိရ စ္ဆာန်များ၊ စက်ကိရိယာများ၊ မီး သွး၊ ဝါဂွမ်း၊ ပိတ် ချာထည်၊ မာ် တာ်ယာဉ်များ၊
ဆးဝါးများ စသည်တိ ့ြဖစ်သည်။

၂၅။ ၁၉၉၀ ြပည့်လွန်ကာလများမှစတင် ပီး စပိန်စီးပွား ရးကမ္ပဏီများသည် အြပည်ြပည်ဆိင်
ရာ စျးကွက်သိ ့ ချဲ ့ထွင်လာခဲ့ရာ လက်တင်အ မရိက ဒသတွင် ဒတိယအ ကီးဆးရင်းနှီးြမုပ်နှ
မနိင်ငြဖစ်လာခဲ့သည်။ ထိ ့အြပင် အာရှ ဒသ အထူးသြဖင့် တရတ်နှင့် အိန္ဒိယနိင်ငများသိ ့လည်း
တိးချဲ ့လာခဲ့ပါသည်။
၂၆။ စပိန်စီးပွား ရးကမ္ပဏီများသည် ြပန်လည်ြပည့် ဖိုး မဲစွမ်းအင်နည်းပညာက ၊ ရထား
ထတ်လပ် ရးလပ်ငန်း၊ ချည်ထည်လပ်ငန်းများတွင် အများဆးရင်းနှီးြမုပ်နှမြပုလပ် ကပါသည်။
စပိန်နိင်င၏ အြခားစီးပွား ရးက တစ်ခမှာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလပ်ငန်းြဖစ် ပီး နိင်င၏
တည် နရာ၊ သမိင်း ကာင်းအရ ထင်ရှားသည့် နရာများ ကာင့် ခရီးသွားလပ်ငန်းမှာ အာင်ြမင်မ
ရရှိ ပီး ၂၀၀၆ ခနှစ်တွင် ခရီးသွားလပ်ငန်းမှာ ယူရိ ငွ ၄၀ ဘီလီယခန် ့ ရရှိခဲ့ပါသည်။ နိင်ငတွင်
သးစွဲသည့် ငွ ကးစနစ်မှာ ယူရိ ငွြဖစ်ပါသည်။
လူဦး ရနှငလ
့် မ
ူ ျိုးများ
၂၆။ စပိန်နိင်င၏လူဦး ရမှာ ၄၆ သန်းြဖစ် ပီး လူဦး ရသိပသ
် ည်းဆမှာ ၉၁ ကီလိမီတာတွင်
တစ်ဦးနန်းြဖစ်သြဖင့် အ နာက်ဥ ရာပနိင်ငများတွင် လူဦး ရသိပ်သည်းဆအနည်းဆးြဖစ်ပါ
သည်။ လူဦး ရသိပ်သည်းဆအထူထပ်ဆး ဒသမှာ မို ့ တာ် မက်ဒရစ် ပတ်ဝန်းကျင် ဒသ
များြဖစ် ပီး ကမ်းရိးတန်း ဒသတ လ ာက်သည်လည်း လူ နထိင်မများြပားပါသည်။
၂၇။ လူဦး ရ၏ ၁၂ ရာခိင်နန်းသည် အြခားနိင်ငများမှ ရွ ့ ြပာင်းအ ြခချ နထိင်သူများြဖစ် ပီး
၎င်းတိ ့အများစမှာ လက်တင်အ မရိက၊ ြမာက်အာဖရိက၊ အ ရှ ့ဥ ရာပနှင့် ဆာဟာရအာဖရိက
တိ ့မှြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခနှစ်တွင် အီ ကွ ဒါ၊ ကိလဘီယာနှင့် မာ်ရိကိနိင်ငများမှ ရွ ့ ြပာင်း
အ ြခချသူ ၈၄၁၇၀ဦးအား နိင်ငသားြဖစ်ခွင့် ပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ စပိန်နိင်ငတွင် ၎င်းတိ ့၏ ကိလိနီ
ဟာင်းနိင်ငများြဖစ် သာ လက်တင်အ မရိကနှင့်
ြမာက်အာဖရိက ဒသများမှ
ရွ ့ ြပာင်း
အ ြခချသူအများအြပားရှိသည်။ အ ရှ ့အလယ်ပိင်း ဒသ၊ တာင်အာရှ ဒသမှ အ ြခချ နထိင်သူ
များနှင့် တရတ်လူမျိုး အများအြပားလည်း ရှိပါသည်။
ဘာသာစကားနှငက
့် းကွ
ိ ယယ
် ကည်မ
ြပာဆိ က ပီး အြခား
၂၈။ စပိန်ဘာသာစကားကိ နိင်ငပိင်နက်နယ် ြမတစ်ဝန်းလးတွင်
ဘာသာစကားများကိ အချို ့ ဒသများတွင် ြပာဆိ ကသည်။ လူဦး ရအများစသည် ကက်သလစ်
ဘာသာကိ ကိးကွယ် က သာ်လည်း စပိန်ဖွဲ ့စည်းပဥပ ဒအရ လွတ်လပ်စွာကိးကွယ် ယ ကည်ခွင့်
ရှိသည်။ စပိန်လူမ ရးဆိင်သ တသနဆန်းစစ်ချက်အရ စပိန်လူမျိုး ၆၉ ရာခိင်နန်းသည်
ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များြဖစ် ပီး ဘာသာမဲ့ ၂၆ ရာခိင်နန်း၊ အြခားယ ကည်ကိးကွယ်မ
၂ ရာခိင်နန်းရှိသည်။

၂၉။ အ ြခချ ရွ ့ ြပာင်း နထိင်သူ အ ရအတွက်တိးပွားလာသည်နှင့်အမ အြခားဘာသာဝင်များ
ြဖစ် သာ ဟိန္ဒူ၊ ဗဒ္ဓဘာသာ၊ ဆစ်ခ်ဘာသာနှင့် မူဆလင်ဘာသာဝင်များလည်း အ ရအတွက်သည်
လည်း တိးပွားလာပါသည်။ ထိ ့အြပင် ရဟူဒီဘာသာဝင် ဂျူးလူမျိုး(၆၂၀၀၀) သည်လည်း
စပိန်နိင်ငတွင် နထိင်လျက်ရှိပါသည်။

