ြမာက်ကိရီးယားနိင်ငဆိင်ရာအချက်အလက်များ
၁။

ြမာက်ကိရီးယားနိင်င၏ တရားဝင်အမည်မှာ ကိရီးယား ဒီမိကရက်တစ် ြပည်

သူ ့သမ္မတနိင်ငြဖစ်သည်။ အာရှတိက်အ ရှ ဘက်
့
ရှိ နိင်ငတစ်နိင်ငြဖစ်ကာ ကိရီးယား
က န်းဆွယ်၏ ြမာက်ဘက်ပိင်းတွင်တည်ရှိသည်။

တာင်ကိရီးယား၊ တရတ်၊ ရရှား

နိင်ငတိ ့နှင့် နယ်နိမတ်ြခင်းထိစပ်လ က်ရှိကာ အကျယ်အဝန်း ၄၆,၅၂၈ စတရန်းမိင်
ကျယ်ဝန်းသည်။

တာင်ကိရီးယားနှင့်ဆက်စပ်လ က်ရှိသည့် ၃၈ ဒီဂရီ မျည်း ပိုင်

တစ် လျာက်တွင် နှစဘ
် က်တပ်အင်အား အလးအရင်းချထားကာ စစ်မ့ဲဇန် (DMZDemilitarized Zone) အြဖစ်သတ်မှတ်ထားသည်။

နာက်ခသမိင်း
၂။

ဘီစီ ၂၃၃၃ ခတွင် ဒန်ဂန်ဘရင်သည် ဂျိုဆွန်းနိင်ငကိ စတင်တည် ထာင်ခ့ဲ ပီး

ဂျိုဆွန်းအင်ပါယာအတွင်းတွင် ကိရီးယားက န်းဆွယ် ြမာက်ပိင်းနှင့် မန်ချူးရီးယား
နယ်အချို ့ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဘီစီ ၂ ရာစတွင် ဝီမန်ဂျိုဆွန်းနိင်ငသည် တရတ် ဟန်
အင်ပါယာ၏လက် အာက်သိ ့ကျ ရာက်ခဲ့ရ ပီး ဟန်တိ ့သည် ဂျိုဆွနး် အား နယ် ြမ ၄
ခ ပိင်းြခားအပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ဟန်မင်းဆက်လက်ထက်တွင် ဂျိုဆွန်းသည် ညီညတ်မ
မရှိဘဲ ကိရီးယားဘရင့်နိင်င ၃ခ ခတ်သိ ့ဦးတည်လာခဲ့သည်။
၃။

ကိရီးယားက န်းဆွယ်တွင် ဂိဂူ ယာ၊ ဘတ်ဂျဲနှင့် ရှီလာ ဟူ၍ ဘရင့်နိင်င ၃ခ

ပ ပါက်လာ ပီး က န်းဆွယ်အား ထိန်းချုပ်နိင် ရး ကိုးပမ်းလာခဲ့ ကသည်။ ၆၇၆
ခနှစ်တွင် ရှီလာသည် ကိရီးယားက န်းဆွယ် ြမာက်ပိင်းအား ထိန်းချုပ်နိင်ခဲ့သည်။
ရှီလာသည် အနပညာပိင်းဆိင်ရာတွင် ထွန်းကားခဲ့ ပီး ၄င်း ခတ်တွင် တရတ်တိ ့နှင့်
ဆက်ဆ ရး ကာင်းမွန်ခဲ့သည်။
၄။

၉၃၅ ခနှစ်တွင် ရှလ
ီ ာသည်

ဂ ရီယိတိ ့အားရးနိမ့်ခဲ့ ပီး

မန်ချူးရီးယားနှင့် ရရှားအ ရှ ပိ့ င်းနယ်များကိပါ သိမ်းပိက်ခဲ့သည်။
တဂျိုလက်ထက်တွင်ကိရီးယားက န်းဆွယ်သည်
ခတ်တွင် ယဉ် ကျးမြမင့်မားခဲ့ ပီး

ဂ ရီယိတိ ့သည်
ဂ ရီယိဘရင်

ညီညတ်လာခဲ့သည်။

ဂ ရီယိ

ရှးအကျဆး ပနှိပ်စက်ြဖစ်သည့် ဂျစ်ကီကိရိယာ

အား တီထွင်နိင်ခဲ့သည်။ ၁၃ ရာစနှစ်တွင် မွန်ဂိကျူး ကျာ်မ ပ ပါက်လာ ပီး နိင်ငမှာ
အားနည်းလာခဲ့သည်။ နှစ် ပါင်း ၃၀

ကာစစ်ပွဲြဖစ်ပွား ပီး နာက်

ဂ ရီယိသည်

ကိရီးယားက န်းဆွယ်အားဆက်လက်ထိန်းချုပ်နိင်ခဲ့သည်။
၅။

၁၃၉၂ ခနှစ်တွင်

ဂ ရီယိမင်းဆက်မှ ဂျိုဆွန်းမင်းဆက် ခတ်သိ ့

လာ ပီး ဘရင် တဂျိုသည် နိင်ငအမည်အား ဂျိုဆွန်းနိင်ငအြဖစ်

ရာက်ရှိ

ြပာင်းလဲခဲ့ကာ

မို ့ တာ်အား ဟန် ဆာင်း(ယခ ဆိးလ်)သိ ့ ြပာင်း ရ ခဲ့ ့သည်။ နိင်ငသည် နှစ် ပါင်း
၂၀၀တိင် ငိမ်းချမ်းခဲ့ ပီး ၁၅ ရာစနှစ်တင
ွ ် ကွန်ြဖူးရှပ်အ တွးအ ခ များ နိင်ငတွင်း
လမ်းမိးလာခဲ့သည်။
၆။

၁၅၉၂ ခနှစန
် ှင့် ၁၅၉၈ ခနှစ် များအတွငး် ဂျပန်ဧကရာဇ် တိယိတိမီဟီဒီယိရှိ၏

တပ်များသည် ဂျိုဆွန်းအား ကျူး ကျာ်ခဲ့ရာ ဂျိုဆွန်းတိ ့သည် တရတ်မင် ဧကရာဇ်၏

တပ်များနှင့်ပူး ပါင်းကာ ဂျပန်ကျူး ကျာ်မအား ခခခဲ့သည်။ စစ်ပွဲတွင် ဂျပန်တိ ့
ရးနိမ့်ခဲ့ ပီး ဂျိုဆွန်း ရတပ်ဗိလ်ချုပ် ကီး လီဆန
ွ ်းရှင်း၏ လိပ်သ ဘာများမှာ နာမည်
ကျာ်ခဲ့သည်။ ၁၆၂၀ နှင့် ၁၆၃၀ ြပည့်နှစ်များတွင် မန်ချူးတိ ့၏ကျူး ကျာ်မကိ ခခဲ့
ရသည်။

လီဆွနး် ရှင်း၏နာမည် ကျာ်လိပ်သ ဘာ
၇။

နာက်ပိင်းနှစ်များအတွင်း ကိရီးယားတိ ့သည် ြပင်ပကမ္ဘာနှင့် အဆက်အသွယ်

ြဖတ် တာက်ကာ သီးြခားရပ်တည်ခဲ့သည်။ ဂျိုဆွန်းမင်းဆက်သည် အ နာက်နင်
ိ င
များ၏ ကိလိနီချဲ ့ထွင်မအ ပ

ကိယ်ပိင်စွမ်းအားြဖင့် အတနိင်ရန် ကိုးပမ်းခဲ့သည်။

သိ ့ သာ် ပထမ တရတ်-ဂျပန်စစ်ပဲွနင
ှ ့် ရရှား-ဂျပန်စစ်ပွဲများအ ပီး ၁၉၁၀ တွင်
ကိရီးယားသည် ဂျပန်တိ ့၏သိမ်းပိက်ြခင်းကိ ခခဲ့ရသည်။
၈။

၁၉၄၅ ခနှစ်ဒတိယကမ္ဘာစစ် ပီး နာက်တွင် ကိရီယားနိင်ငသည် ဆိဗီယက်တိ ့

သိမ်းပိက် သာ
သာ

ြမာက်ပင်
ိ းနှင့် အ မရိကန်ဦး ဆာင် သာမဟာမိတ်တိ ့ သိမ်းပိက်

တာင်ပိင်းဟူ၍ နှစ်ပိင်းကွဲခဲ့ ပီး

တာင်ပိင်းနှင့်

ြမာက်ပိင်းအား ၃၈ ဒီဂရီ

မျည်း ပိုင်နှင့် ပိင်းြခားသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ြမာက်ပိင်းအားသိမ်းပိက်ခဲ့ သာ ဆိဗီယက်
ဗိလ်ချုပ် ကီး ချက် ကာ့ဗသ
် ည်

ြမာက်ကိရီးယားအား ဆိဗီယက်ပစ နိင်ငတစ်ခ

အြဖစ်ထူ ထာင်ရန် အ ကြပုခဲ့ ပီး ကင်မ်အီဆွန်းအား ယာယီြပည်သူ ့ ကာ်မတီဥက္က
အြဖစ်ခန် ့အပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၈ စက်တင်ဘာလ ၉ရက် န ့တွင် ကိရီးယားဒီမိကရက်တစ်
ြပည်သူ ့သမ္မတနိင်င တည် ထာင်ခဲ့ ပီး ကင်မ်အီဆွန်းသည် ဝန် ကီးချုပ်ြဖစ်လာခဲ့သည်။
၉။

၁၉၅၀ ဇွန်လ ၂၅ ရက် န ့တွင်

ြမာက်ကိရီးယားတပ်ဖွဲ ့များသည် ၃၈ ဒီဂရီ

မျည်း ပိုင်ကိြဖတ် ကျာ်တိက်ခိက်ကာ ကိရီးယားစစ်ပွဲအားစတင်ခဲ့သည်။ စစ်ပဲွအစ
တွင်

ြမာက်ကိရီးယားတပ်များသည်

သိမ်းပိက်နိင်ခဲ့ကာ

တာင်ကိရီးယားနယ် ြမအများအြပားအား

အ မရိကန်ဦး ဆာင် သာ

ကလသမဂ္ဂတပ်ဖွဲ ့များသည်

တာင်ကရီ
ိ းယားအား စ ပါင်းကာကွယ်ခဲ့ ကသည်။ ကလသမဂ္ဂတပ်များ တန်ြပန်ထိး
စစ်ဆင်နွခ
ဲ ျိန်တင
ွ ် တရတ်တပ်ဖွဲ ့များ သည်စစ်ပွဲသိ ့ဝင် ရာက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၅၃ ဇူလိင်
လ ၂၅ရက် န ့တွင် နှစ်ဘက်တပ်ဖွဲ ့များသည် မူလ ၃၈ ဒီဂရီမျည်းသိ ့ ြပန်လည်
ဆတ်ခွာကာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့ ကသည်။ စစ်ပွဲ ကာင့် နှစ်ဘက် စစ်သားနင့် ြပည်သူ
၁သန်းခန် ့ သဆးခဲ့ရသည်။

စစ် ြပ ငိမး် ရး

ဥပ ဒရ ထာင့်က ကည့်မည်ဆိလျင်

စာချုပ်ချုပ်ဆိြခင်းမရှိသည့်အတွက်

ယ န ့တိင် အာင်

နှစ်ဘက်နိင်ငများသည်

စစ်မက်ြဖစ်ပွား နသည့် အ ြခအ နရှိဆဲ ြဖစ်သည်။ ကိရီးယားစစ်ပဲွအား ကမ္ဘာ့
အင်အား ကီးနိင်ငများ၏
ကာလများတွင်

ကားခစစ်တလင်း အြဖစ်ရြမင်ခဲ့ က ပီး စစ်ပွဲ နာက်ပိင်း

အ မရိကန်တိ ့သည်

တာင်ကိရီးယားနှင့်ဂျပန်တိ ့တွင်

တပ်ဖွဲ ့

အင်အား အ ြမာက်အများ ချထားခဲသ
့ ည်။
၁၀။ ၁၉၉၂ ခနှစ်တွင်သမ္မတကင်အီဆွန်းသည် နှလး ရာဂါစတင်ခစားလာရချိန်တွင်
၄င်း၏သားြဖစ်သူ ကင်ဂျုအီသည် နိင်ငအပ်ချုပ်အာဏာကိ တြဖည်းြဖည်း လဲ ြပာင်း
ရယူလာခဲ့ရာ ၁၉၉၄ ကင်အီဆွန်းကွယ်လွန်ချိန်တွင် ကင်ဂျုအီသည် ခါင်း ဆာင်သစ်
ြဖစ်လာခဲ့သည်။ ကင်ဂျုအီသည် ခါင်း ဆာင်အြဖစ်သာခယူခဲ့ ပီး နိင်င ၏ရာသက်ပန်
သမ္မတ ကီးအြဖစ်

ကွယလ
် န
ွ ် သူ

၄င်း၏ဖခင်ကင်အီဆွန်းအား

သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

ကင်ဂျုအီလက်ထက်တွင် နူကလီးယားလက်နက် ပိင်ဆိင် ရးအတွက် ကိုးပမ်းမများ
စတင် ဆာင်ရွက်လာခဲ့သည်။
၁၁။

၂၀၀၆ ခနှစ်၊

အာက်တဘာလ
ိ
၉ ရက် န ့တွင် ပထမဆးနူးကလီးယား

လက်နက် စတင်စမ်းသပ်နိင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက် န ့တွင်

ကင်ဂျုအီ

နှလး ရာဂါြဖင့်ကွယ်လွန်ခဲ့ ပီး

၄င်း၏သားြဖစ်သူ

ကင်ဂျုအန်သည်

ခါင်း ဆာင်သစ်အြဖစ် ဆက်ခခဲ့သည်။
၁၉၈၃ ခနှစ၊် ရန်ကန်အာဇာနည်ကန်းဗး ပါက်ကွဲမ
၁၂။

၁၉၈၃ ခနှစ်

အာက်တဘာလ
ိ
၉ ရက်တွင်

တာင်ကိရီးယား သမ္မတ

ချန်ဒူးဝမ်သည် ရန်ကန် မို ့သိ ့ အလည်အပတ်လာ ရာက်ခဲ့သည်။ ထိသိ ့ အလည်အပတ်
လာ ရာက်စဉ် အတွင်းတွင်

ရတိဂဘရား

ြခရင်းရှိ အာဇာနည်ဗိမာန်တွင် လွမ်းသူ ့

ပန်း ခွချရန် စီစဉ်ထားခဲ့သည်။ ထိအာဇာနည်ဗိမာန်မှာ အာဇာနည် န ့တွင် ကျဆး
ခဲ့ သာ ဗိလ်ချုပ် အာင်ဆန်း အပါအဝင် အာဇာနည်

ခါင်း ဆာင် ကီးများအတွက်

ရည်စူး၍ တည် ဆာက်ထားြခင်း ြဖစ်သည်။
၁၃။

သမ္မတ၏ ဝန်ထမ်းများ အာဇာနည်ဗမ
ိ ာန်အတွင်း စတင်စရး ရာက်ရှိလာချိန်

တွင် အာဇာနည်ဗိမာန်၏ ခါင်မိးအတွငး် ဝှက်ထား သာ ဗး ၃လး ထဲမှ ၁လး စတင်
ပါက်ကွဲခဲ့သည်။ ထိ ပါက်ကွဲမမှ

အာက်ဖက်ရှိ လူအပ်အား ထိခိက် စ ပီး ၂၁ ဦး

သဆးကာ ၄၆ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ ထိသိ ့ သဆးခဲ့သူများတွင်

တာင်ကိရီးယား

နိင်ငမှ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီး လီဘ န် ဆျာက် (Lee Beom-seok)၊ စီးပွား ရး
စီမကိနး် ဝန် ကီး

နှင့်

ဒတိယဝန် ကီးချုပ်

ဆူဆခ
ွ ဂ
် ျူး

(Suh

Suk

ကန်သွယ် ရးနှင့် ကန်ထတ်လပ်မဝန် ကီး ကင်မ်ဒန်ဝှီးတိ ့ အပါအဝင်ြဖစ်သည်။

၁၉၈၃ ခနှစ်အာဇာနည်ဗိမာန်ဗး ပါက်ကွဲမ

Joo)၊

၁၄။

အြခား သဆးသူများမှာ

ဆရာများ၊

သမ္မတ၏

လြခု ရးဝန်ထမ်းများ

အ က ပးပဂ္ဂိုလ်များ၊

ြဖစ် ကသည်။

အများစမှာ

သတင်းစာ

တာင်ကိရီးယား

နိင်ငသားများ ြဖစ် က ပီး ြမန်မာနိင်ငသား သတင်းစာဆရာ ၃ ဦး အပါအဝင်
စစ ပါင်း ၄ ဦး ပါဝင်သည်။ သမ္မတ ချန်ဒူးဝမ် မ သဆးပဲ လွတ် ြမာက်ခဲ့ရသည့်
အ ကာင်းမှာ သူ၏ ကားသည် ယာဉ် ကာပိတ်ဆိ ့မ ကာင့် အာဇာနည်ဗိမာန်သိ ့
အချိန်မီမ ရာက်ဘဲ

မိနစ်အနည်းငယ်မ

နာက်ကျသွား သာ ကာင့်ြဖစ်သည်။

ဗးသည် သမ္မတမ ရာက်မီ တင် ကို ပါက်ကွဲရသည့်အ ကာင်းမှာ ချန်ဒူးဝမ် ရာက်ရှိ
သည်ဟ အထင်မှားသည့်အတွက် ကိုဆိသည့် ခရာကိ မိနစ် အနည်းငယ်မ

စာ ပီး

မတ်မိ သာ ကာင့်ြဖစ်သည်။ ြမာက်ကိရီးယား အ ကမ်းဖက်သမားသည် အာဇာနည်
ကန်းအနီး ဦးဝိစာရ လမ်းမ ပ ရှိ

ရလင်းယန်

မာ် တာ်ကား ြပုြပင်ဟန် ဆာင်၍

မာ် တာ်ဆားဗစ်ဝင်းအတွင်းတွင်

စာင့်ဆိင်း နခဲ့ ပီး ခရာသ ကားသည့်အခါတွင်

အ ဝးထိန်းစနစ်ြဖင့် ဗးကိ ဖာက်ခွဲခဲ့သည်ဟ ဆိ ကသည်။
၁၅။ ြမန်မာရဲတပ်ဖွဲ ့မှ

မသကာသူ

၃

ဦးအား

ဖာ်ထတ်ခဲ့ ပီး

၎င်းတိ ့မှာ

ြမာက်ကိရီးယားမှ ဗိလ်မှူးတစ်ဦး နှင့် ဗိလ် ကီးတစ်ဦးတိ ့ြဖစ်သည်။ ရဲအဖွဲ ့၏
စစမ်းမအရ သူတိ ့သည် ရန်ကန် ဆိပ်ကမ်းတွင် ကပ်ထား သာ သ ဘာတစ်စင်း ပ မှ
တိတ်တဆိတ် ဆင်းသက်လာခဲ့ ပီး

ြမာက်ကိရီးယားသရးမှ

ပါက်ကဲွ စတပ် သာ

ပစ္စည်းများကိ ရယူခဲ့သည်ဟ သိရသည်။ ထိ ၃ဦးထဲမှ ကင် မချူးနှင့် အြခား
တစ်ဦးတိ ့မှာ ထိ န ့တွင်ပင် လက်ပစ်ဗးြဖင့် မိမိကိယ်ကိ သ ကာင်း ကရန် ကိုးစား
ခဲ့ သာ်လည်း မ သဘဲ အဖမ်းခခဲ့ရ ပီး ကင် မချူးမှာ လက်တစ်ဖက် ြပတ်ခဲ့သည်။
ကင် မချူးသည်

အာဇာနည်ကန်း ခါင်မိးတွင်

ဗးတက်ချိတ်သူဟ

သိရသည်။

တတိယ ြမာက် မသကာသူတစ်ဦးြဖစ် သာ ဇင်ဘိမှာ ြမာက်ကိရီးယားမှ လာ ရာက်
ခ ဆာင်မည့်

ရငပ်သ ဘာရှိရာသိ ့ ထွက် ြပးသည်ဟ ယူဆရ သာ်လည်း ပဇွန်

တာင် ချာင်း အနီးတွင် အဖမ်းခခဲ့ရသည်။
၁၆။ ကင် မချူးက

ြမာက်ကိရီးယားနှင့် ဆက်နွယ် နမကိ ဝန်ခခဲ့ ပီး အစိးရ

သက် သအြဖစ် ထွက်ဆိခဲ့သြဖင့်
ချမှတ်ြခင်း

ခခဲ့ရသည်။

သဒဏ်မှ လွတ်ကင်းခွင့်ရခဲ့ ပီး

အြခားနှစ်ဦးမှာ

ထာင်တစ်သက်

ကိုး ပးအသတ်ခခဲ့ရသည်။

ြမာက်

ကိရီးယားက ကင် မချူးသည် သူတိ ့နှင့် ပတ်သက်ြခင်း မရှိ ကာင်း ြငင်းဆိခဲ့သည်။
ကင် မချူးအား

အင်းစိန် ထာင်တွင် အကျဉ်းချထားခဲ့သည်။

ကာင့် ြမန်မာအစိးရက
ကိရီးယားနှင့်

ြမာက်ကိရီးယားသအဖွဲ ့ကိ

သတမန်အဆက်အသွယ်

ထိဗးခွဲတိက်ခိက်မ

မာင်းထတ်ခဲ့ ပီး

ြဖတ် တာက်ခဲ့သည်။

ြမာက်

ထိစဉ်ဦး နဝင်း

အစိးသည်

ြမာက်ကိရီးယားနိင်ငအား

(နိင်ငအြဖစ်

အသိ

အမှတ်ြပုမမှ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခင်း) ြပုလပ်ခဲ့သလိ ဗးမကွဲမီ အချိန်က

ြမာက်

ကိရီးယား၊

တာင်ကိရီးယားနှင့်

De-recognized

အ မရိကန်ြပည် ထာင်စတိ ့အား

သးပွင့်ဆိင်

ဆွး နွး ရးအတွက် ဦး ဆာင်ခ့ဲ သာ တရတ်နိင်ငက ြမာက်ကိရီးယားကိ နိင်ငပိင်
သတင်းစာမှတဆင့် ရ ချ
့ ြပာဆိခဲ့သည်။ ထိမှစ၍ လ ပါင်းများစွာတိင် အာင် တရတ်
အရာရှိတိ ့သည် ြမာက်ကိရီးယားနှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးြခင်းအား ရပ်ဆိင်းထားခဲ့သည်။
၁၇။ ကင် မချူးသည်
သစ္စာ ဖာက်အြဖစ်

ြမာက်ကိရီးယားသိ ့ မြပန်လိ ပ။ အ ကာင်းမှာ သူ ့အား

သတ်မှတ်ထား သာ ကာင့်

ြဖစ်သည်။

တာင်ကိရီးယား

အ နနှင့် လပ် ကသတ်ြဖတ်မအတွက် သူ ့အား တရားစွဲမည်ြဖစ် သာ ကာင့် သူ ့အ န
နှင့်

တာင်ကိရီးယားသိ ့လည်း မသွားလိ ပ။ ၂၀၀၆ ခနှစ်တွင်

ဂရင်း နရှင်နယ်ပါတီမှ ယခင်

ထာက်လှမ်း ရးဝန်ထမ်း ဟာင်း တစ်ဦးြဖစ် သာ

ချန်ဟွမ်ကွမ်း (Chung Hyung-Keun) က ကင် မချူးအား
ြပန်လည် ခ ဆာင်နိင် ရးအတွက်
ကင် မချူးသည် ၂၀၀၈ ခနှစ်

တာင်ကိရီးယား
တာင်ကိရီးယားသိ ့

ဥပ ဒ ကမ်းတစ် စာင်

တင်သွင်းခဲ့သည်။

မလ ၁၈ ရက်တွင် အသည်းကင်ဆာ ရာဂါြဖင့်

ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
ြမန်မာနိင်ငနှင့်ဆက်ဆမနှင့်ပတ်သတ်၍ နိင်ငတကာမှ စွပ်စွဲမများ
၁၈။

ြမာက်ကိရီးယားနှင့် ြမန်မာတိ ့ အ ကားတွင် စစ် ရးဆိင်ရာဆက်ဆမများရှိ

ကာင်း နိင်ငတကာမှ စွပ်စွဲမများ ရှိခဲ့ ပီး၊ ၂၀၀၈ ခနှစ်တွင် ြမန်မာ စစ်ဘက်ဆိင်ရာ
ကိယ်စားအဖွဲ ့ ြမာက်ကိရီးယားနိင်ငသိ ့သွား ရာက်ခဲ့ ကာင်း သတင်းများထွက် ပ
ခဲ့သည်။

၂၀၀၉

ခနှစ်တွင်

အိန္ဒိယ ရတပ်သည်

ြမန်မာနိင်ငသိ ့ဦးတည် နသည်

ဟယူဆရ သာ

ြမာက်ကိရီးယားကန်တင်သ ဘာတစ်စးီ အား တားဆီးစစ် ဆးခဲ့

သလိ

ခနှစ်

၂၀၁၃

ဆာင်လာ သာ

မတ်လတွငလ
် ည်း

အလူမီနီယန်သတ္တ ု ချာင်းများ

ြမာက်ကိရီးယားသ ဘာတစ်စီးအား

ကားြဖတ်တားဆီးခဲ့ရာ

အဆိပါသ ဘာသည်

တင်

အ မရိကန် ရတပ်မှ

ြမန်မာနိင်ငအတွက်

စစ်လက်နက်

ပစ္စည်းတင် ဆာင်သည့် သ ဘာြဖစ်သည် ဟ စွပ်စွဲမများထွက် ပ ခဲ့သည်။

အစိးရနှင့်နိင်င ရး
၁၉။

ြမာက်ကိရီးယားနိင်ငသည်

ြဖစ်သည်။

တစ်ပါတီဗဟိဦးစီးစနစ်ကိ

ကျင့်သး သာနိင်င

ြမာက်ကိရီးယား အလပ်သမားပါတီသည် ပါတီဝင် ၆ သိနး် ကျာ်ရိှ ပီး

နိင်င ရးတွင် အဓိကအဖွဲ ့အစည်းြဖစ်သည်။ နိင်င ရးတွင် အ ရးပါ သာ အြခား
အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်မာှ

အမျိုးသားစစ် ကာ်မရှင်ြဖစ်သည်။ နိင်င၏ အ ရးပါ သာ

ရာထူးများအားလးကိ ကင်မ် မိသားစမှချုပ်ကိင်ထားသည်။ အလပ်သမားပါတီ၏
ဗဟိအတွင်း ရးမှူး၊
ဦးစီးချုပ်

စစ် ကာ်မရှင်ဥက္က

စ သာရာထူးများအားလးကိ

၊

ကင်မ်ဂျုအမ်မှ

ကင်အီဆွန်းကွယ်လွန် ပီး နာက် ၄င်းအား
သလိ

ကင်ဂျုအီအားလည်း

ကိရီးယား

ရာသက်ပန်

ြပည်သူ ့တပ်မ တာ်၏
ရယူထားသည်။

၁၉၉၄

ရာသက်ပန်သမ္မတ အြဖစ်သတ်မှတ်ခ့ဲ
အ ထွ ထွအတွင်း ရးမှူးချုပ်အြဖစ်

သတ်မှတ်ထားသည်။

ကင်အီဆွန်းနှင့်ကင်ဂျုအီ
၂၀။

နိင်င၏ဥပ ဒြပု ရးအတွက် အဓိကအဖွဲ ့အစည်းမှာ ကိယ်စားလှယ် ၆၈၇ ဦး

ပါဝင် သာ ြပည်သူ ့လတ် တာ်ြဖစ်သည်။ ကိယ်စားလှယမ
် ျားအားငါးနှစ် တစ် ကိမ်
ရွး ကာက်တင် ြမာက်သည်။

လက်ရှိလတ် တာ်

ဥက္က မှာ

ကင်မ် ယာင်နမ်

ြဖစ်သည်။ အပ်ချုပ် ရးပိင်းတွင် အစိးရအဖွဲ ့အ ကီးအကဲမှာ ဝန် ကီးချုပ် ပတ် ပါင်ဂျူး
ြဖစ် ပီး၊ အစိးရအဖွဲ ့တွင် ဒတိယဝန် ကီးချုပ် ၂ ဦး နှင့် ဝန် ကီး ၃၀ ဦး ပါဝင်သည်။
၂၁။

ြမာက်ကိရီးယား၏

ဆာင်ရွက်မများသည်

နိင်င ရးစနစ်အ တွးအြမင်၊

မာ့စ-် လီနင်ဝါဒအားအ ြခခထားကာ

အစိးရ၏လပ်ငန်း
ခါင်း ဆာင် ကီး

ကင်မ်အီဆွန်း၏ အ တွးအ ခ များကလမ်းမိးထားပါသည်။ သိပ္ပနည်းကျ တွး ခ
ြခင်းနှင့် ထက်ြမက် သာ တာ်လန
ှ ် ရးအ တွးအြမင်သည် ကွန်ြမူနစ်လူ ့အဖွဲ ့အစည်း
၏အနာဂတ်ြဖစ်သည်ဟ ကး ကာ်ထားပါသည်။
၂၂။

အ နာက်နိင်ငများမှ

လ့လာသူများ၏အဆိအရ

ြမာက်ကိရီးယား၏

အပ်ချုပ်မစနစ်သည် သက်ဦးဆပိင်စနစ်ပင်ြဖစ် ကာင်း ြပင်းထန် သာ အာဏာရှင်
စနစ် အာက်မှ တစ်ဖက်စန
ွ း် အမျိုးသား ရးဝါဒီနိင်ငြဖစ် ကာင်း ဝဖန် ကပါသည်။

နိင်ငတကာဆက်ဆ ရး
၂၃။

ြမာက်ကိရီးယားသည် ကွန်ြမူနစ်နိင်ငများနှင့် ခိင် မဲ သာဆက်ဆ ရး ရှိထား

ပါသည်။ ၁၉၆၀ နှင့် ၁၉၇၀ ြပည့်လွန်ကာလများတွင် လွတ်လပ် သာ နိင်ငြခား ရး
မူဝါဒကိ ချမှတ်ခဲ့ ပီး ဖွ ဖ
့ ိုး ပီးနိင်ငများနှင့် ဆက်ဆ ရးကိ စတင်တည် ထာင်ခဲ့သည်။
ဘက်မလိက်လပ်ရှားမတွင်လည်း စတင်ပါဝင်လာခဲ့ သည်။ သိ ့ သာ် ၁၉၉၀ ဆိဗီယက်
ပိုလဲ ပီး နာက်ပိင်း တခါးပိတ်နိင်ငအြဖစ် ြပန်လည် ရာက်ရှိခဲ့ပါသည်။
၂၄။

၂၀၁၅

ခနှစ်တွင် ြမာက်ကိရီးယားသည်

နိင်င ပါင်း

၁၆၆

နိင်ငနှင့်

ဆက်ဆ ရးထူ ထာင်ခဲ့ ပီး ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် သရး ပါင်း ၄၇ ရးဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
အ ရှ ့ တာင်အာရှရှိ ဗီယက်နမ်၊ လာအိ၊ က မ္ဘာဒီးယားစ သာ ကွနြ် မူနစ်နိင်ငများ
နှင့် နီးကပ် သာဆက်ဆ ရးရှိပါသည်။
၂၅။ နျူကလီးယားစမ်းသပ်မအ ပီးတွင် ကိရီးယား နှစ်နိင်ငအ ကား တင်းမာမအား
လျာ့ချနိင် ရးအတွက် ကိရီးယားနှစ်နိင်ငနှင့် အ မရိကန်၊ ဂျပန်၊ တရတ် ၊ ရရှားနိင်င
တိ ့ပါဝင်သည့် ၆ နိင်င
ဗး ဖာက်ခွဲမ၊

၁၉၈၇

ဆွး နွးပွဲများ ဆာင်ရွကခ
် ့ဲသည်။ ယခင်က ၁၉၈၃ ရန်ကန်
တာင်ကိရီးယား လ ကာင်းလိင်း

အ ကမ်းဖက်လပ်ရပ်များ ကာင့်

စသည့်

ြမာက်ကိရီးယားအား အ ကမ်းဖက်မိစ္ဆာနိင်ငတစ်ခ

အြဖစ် သတ်မှတ်ထား သာ်လည်း ၂၀၀၈ ခနှစ်
နျူကလီးယားအစီအစဉ်တွင်

ဗး ဖာက်ခွဲမ

အာက်တိဘာလ ၁၁ရက် န ့တွင်

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန်

ြပုးယမ်းအစိးရမှ

တူညီခဲ့မ ကာင့် အ ကမ်းဖက်မိစ္ဆာနိင်ငစာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ပးခဲ့သည်။

သ ဘာ

စီးပွား ရး
၂၆။

ြမာက်ကိရီးယားသည်

ကမ္ဘာတွင်

တခါးပိတ်နှင့်

ဗဟိဦးစီးချုပ်ကိင် သာ

စီးပွား ရးစနစ်အား အလွန်အမင်း ကျင့်သး သာနိင်ငတစ်နိင်ငြဖစ်သည်။ စီးပွား ရး
လပ်ငန်းအားလးမှာ နိင်ငပိင်လပ်ငန်းများပင်ြဖစ်သည်။ စား သာက်ကန်နင
ှ ့် အိမ်ြခ ြမ
လပ်ငန်းများအားလး အစိးရမှ ချုပ်ကိင်ထားသည်။ ပညာ ရးနှင့် ကျန်းမာ ရးသည်
အခမဲ့စနစ်ြဖစ်သည်။
၂၇။

နိင်ငပိင် စက်မလပ်ငန်းများတွင် လူဦး ရ၏ ၆၅ ရာခိင်နန်းြဖစ် သာ လပ်သား

ဦး ရ ၁၂.၆ သန်းမှလပ်ကိင်လ က်ရှိသည်။ စက်မလပ်ငန်းအများစမှာ စက်ပစ္စညး်
အစိတ်အပိင်းများထတ်လပ်ြခင်း၊
ပစ္စည်းထတ်လပ် ရး၊

စစ်လက်နက်ပစ္စည်းထတ်လပ်ြခင်း၊

သတ္တ ုတွငး် လပ်ငန်းများ၊

အလိပ်လပ်ငန်းများြဖစ်သည်။

သရည် ကိုလပ်ငန်းနှင့်

ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလပ်ငန်းသည်

ဓာတ ဗဒ
အထည်

၁၀စနှစ်တစ်ခ

အတွင်း တိးတက်လာ ပီး ၂၀၁၆ ခနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်မည့် မက်ဆစ် ရာင်း

ရခဲြပင်

စကိတစ
် ီးအပန်း ြဖစခန်း ကာင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဦး ရ ၂သိန်းမှ ၁သန်းအထိ
တိးတက်လာမည်ဟ မ ာ်မှန်းထားသည်။
၂၈။

ြပည်ပရင်းနှီးြမုပ်နှမများအတွက်

အထူးစီးပွား ရးဇန်များနှင့်

အထူးအပ်

ချုပ် ရးနယ် ြမများ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။ ၂၀၁၃ ခနှစ်တွင်ထးူ စီးပွား ရးဇန် ၁၄ ခ
ကိဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ တရတ်နှင့်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရမ် ဆာင်း အထူး
စီးပွား ရးဇန်သည်လည်း ၂၀၁၃ခနှစ်တွင် စတင်ဖင
ွ ့်လှစ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ က ဆာင်း
အထူးစီးပွား ရးဇန်တွင်

တာင်ကိရီးယား ကမ္ပဏီ ၁၀၀

ကျာ်လပ်ကိင်လျက်ရှိ ပီး

ြမာက်ကိရီးယား အလပ်သမား ၅၂၀၀၀မှာ အဆိပါလပ်ငန်းများတွင် ဝင် ရာက်
လပ်ကိင်လျက်ရှိသည်။
၂၉။

ကန်သွယ်ဘက်နိင်ငများမှာ တရတ်နှင့်ရရှားနိင်ငတိ ့ြဖစ် ပီး၊ တရတ်နိင်ငသည်

အ ကီးဆးကန်သွယ်ဘက်နိင်ငြဖစ်ကာ ြပည်ပကန်သွယ်မ၏ ၈၉ ရာခိင်နန်းခန် ့ြဖစ်
သည်။ ဒတိယအ ကီးဆးကန်သွယ်ဖက်နိင်ငမှာ ရရှားနိင်ငြဖစ် ပီး ကန်သွယ်မတန်ဖိး
အ မရိကန် ဒ လာ

၁၀၀

သန်းခန် ့ြဖစ်သည်။

၂၀၁၄

ခနှစ်တွင်ရရှားနိင်ငသည်

ြမာက်ကိရီးယားနိင်င၏အ ကး ၉၀ ရာခိင်နန်းအား လ ာ် ပးခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ခနှစ်
တွင် ကိရီးယားက န်းဆွယ် ြပင်ပကန်သွယ်မတန်ဖိးမှာ အ မရိကန် ဒ လာ ၇.၃
ဘီလီယအထိြမင့်တက်ခဲ့ ပီး ၁၉၉၀ ြပည့်နှစ်မှ
မားဆးြဖစ်သည်။

နာက်ပိင်းကာလများအတွင်း အြမင့်

၃၀။ စိက်ပျိုး ရးအပိင်းတွင် နိင်ငတစ်ဝမ
ှ း် လး၌
တည် ထာင်ထား ပီး

အဓိကစိက်ပျိုးသီးနှများမှာ

ပါင်းစည်းလယ်ယာ ၃၅၀၀ ခန် ့
ဆန်စပါး၊ ြပာင်း၊

ပဲပိစပ်နှင့်

အာလူးတိ ့ြဖစ်သည်။ တစ်ဦးချင်းဝင် ငွမှာ အ မရိကန် ဒ လာ ၆၂၁ ြဖစ်သည်။
နိင်င၏ ငွ ကးစနစ်မှာ ဝမ် ြဖစ်သည်။

လူဦး ရနှင့်လူ နထိင်မ
၃၁။

၂၀၁၃ ခနှစခ
် န် ့မှန်းချက်အရ ြမာက်ကိရီးယားနိင်င၏လူဦး ရမှာ ၂၄ သန်း

ကျာ်ြဖစ်သည်။
သည်။

မို ့ တာ်မှာ ြပုးယမ်းြဖစ် ပီး လူဦး ရအထူထပ်ဆး

မို ့ တာ်ြဖစ်

ြမာက်ကိရီးယားနိင်ငသည် ကမ္ဘာ့လူအခွင့်အ ရးချိုး ဖာက်မ အဆိးဝါးဆး

နိင်ငစာရင်းတွင်

ပါဝင်သည်။

ထိန်းချုပ်ခထားရကာ
ပါတီနှင့်

နိင်င ရးနှင့်စီးပွား ရးဆိင်ရာ

ြပည်သတ
ူ ိ ့၏ န ့စဉ်ဘ၀နှင့်

နိင်င တာ်မှထိန်းချုပ်ထားသည်။

လွတ်လပ်ခွင့်များ

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းမကိ

နိင်ငတွင်း

ခရီးသွားလာမများကိပင်

ြပည်သူ ့လြခု ရးဝန် ကီးဌာနမှ ချုပ်ကိင်ထားသည်။
၃၂။

နိင်ငတွင်း လွတ်လပ်စွာကိးကွယ်ခွင့်ကိကန် ့သတ်ခထားရကာ ဘာသာမဲ့ ၆၄.၃

ရာခိင်နန်း၊

ကိရီးယားရိးရာနတ်ကိးကွယသ
် ူ

၁၆

ရာခိင်နန်း၊

ဗဒ္ဓဘာသာ

၄.၅

ရာခိင်နန်း၊ ချုဒွန်းကိးကွယမ
် ၁၃.၅ ရာခိင်နန်းနှင့် ခရစ်ယာန် ၁.၇ ရာခိင်နန်း
ြဖစ်သည်။ က လး မွးဖွားမနန်းမှာ လူဦး ရ ၁၀၀၀ တွင် ၁၄.၅ ဦးြဖစ်ပါသည်။

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်ဆိင်ရာ ကိရီးယားဒီမိကရက်တစ်ြပည်သူ ့
သမ္မတနိင်င သအမတ် ကီးမစ္စတာ ဂျုဟိဘွန်၏ကိယ် ရးအကျဉ်း
မစ္စတာ ဂျုဟိဘွန်ကိ ၁၉၆၄ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၃၀ ရက် န ့တွင် မွးဖွားခဲ့သည်။
၎င်းသည် ကိရီးယားဒီမိကရက်တစ်ြပည်သူ ့သမ္မတနိင်င၊ ကင်မ်အီလ်ဆွန်းတက္က သိလ်မှ
ဒဿနိက ဗဒဘာသာရပ်ြဖင့် ၁၉၈၉ ခနှစ်၊

အာက်တဘာလတွ
ိ
င် ဘွဲ ့ရရှိခဲ့သည်။

မစ္စတာဂျုဟိဘွန်သည် ၁၉၉၂ ခနှစ်တွင် ကိရီးယားဒီမိကရက်တစ်ြပည်သူ ့သမ္မတနိင်င၊
နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ စတင်ဝင် ရာက်အမထမ်းခဲ့ ပီး၊

ရာထူးအဆင့်ဆင့်ြဖင့်

တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၄ ခနှစ၊် ဇွန်လမှ ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ
အထိ

နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန၊

သတမန် ရးရာဦးစီးဌာန၏

ရးမှူးချုပ်အြဖစ် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခဲ့သည်။

ဒတိယညန် ကား

