စပိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
တည်နနရာအကျယ်အဝန်း
၁။

စပိ န် နိ ုင် ငံ သ ည် ဥနရာပတို က ်အနနာက် နတာင် ဘ က် အစွန ်း တွ င် ထိ ုး ထွ က ်နနနသာ

အိုက်ဗီးရီးယား ကျွန်းဆွယ်ကကီးတခုလုံး၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းခန် ့ဖြစ်ပပီး အနနာက်ဥနရာပတွင် ဒုတိယ
အကကီးဆုံးဖြစ်သည်။ နဖမာက်ဘက်တွင် ဖပင်သစ်နိုင်ငံနှင့် ဗစ္စနကးပင်လယ်နအာ်၊ အနနာက်ဘက်
တွင် နပါ်တူဂီနိုင်ငံနှင့် အတ္တ လန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၊ နတာင်ဘက်တွင် အတ္တ လန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၊ ဂျီဗနရာတာ
နရလက်ကကားနှင့် နဖမထဲပင်လယ်၊ အနရှ ြက်
့ တွင် နဖမထဲပင်လယ်တို ့ဖြင့် ဝန်းရံလျက်ရှိသည်။
စုစန
ု ပါင်းဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ ၁၉၄၈၉၇ စတုရန်းမိုင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၂၈၇၄ စတုရန်းမိုင်သည်
ကုန်းနဖမဖြစ်ပပီး ၂၀၂၃ စတုရန်းမိုင်သည် နရဖပင်ဖြစ်သည်။ ပမို ့နတာ်သည် မက်ဒရစ် ဖြစ်သည်။

သမိုင်းနကကာင်း
၂။

စပိန်နိုင်ငံတွင် မူလက နနထိုင်သူများမှာ အိုက်ဗီးရီးယန်းလူမျိုးများ ဖြစ်နလသည်။ ၎င်း

တို ့မှာ ဖပင်သစ်နင
ို ်ငံမှ နဂါလလူမျိုးတို ့နှင့် ပဗိတိန်နိုင်ငံမှ ပဗိတိန်လူမျိုးတို ့နှင့် အနွယ်ချင်းတူ၏။
၎င်းတို ့နှင့် နနာက်မှနရာက်လာကကနသာ ကဲ့လူမျိုး၊ ကားနသာ့လူမျိုး၊ နရာမလူမျိုး၊ တျူတန်
လူမျိုး၊ အစ္စလမ်အယူဝါဒ မူးဝါးလူမျိုးများမှာ အချင်းချင်းအမျိုးနရာယှက်လာရာ နနာက်ဆုံး၌
စပိန်လူမျိုးနပါ်နပါက်လာသည်။ ဘီစီ ၁ဝဝဝ ခန် ့က စပိန်နိုင်ငံသို ့ ကုန်သွယ်ရန် ပင်လယ်ခရီးဖြင့်
ဆို က ်န ရာက်လ ာကကနသာ ြီ နီရ ှန ်လ ူမ ျိ ုးတို ့သည် စပိန ်န ိုင ်င ံ အနရှ ့နတာင်ပိ ုင ်း နဒသတွ င်
အိုက်ဗီးရီးယန်းလူမျိုးတို ့နှင့်နတွ ဆု
့ ံ၍၊ ထိုနတွ ဆု
့ ံရာအရပ်တွင် ယင်းတို ့နှင့်အတူတကွနနထိုင်လာ
ကကသည်။
၃။

ခရစ်နှစ် ၇၁၁တွင် အာြရိကတိုက်နဖမာက်ပိုင်းမှ မူးဝါးလူမျိုးတို ့သည် ဂျီဗနရာ်လတာ

နရလက်ကကားကို ဖြတ်၍ စပိန်နိုင်ငံအတွင်းသို ့ အလုံးအရင်းနှင့် ဝင်နရာက်တိုက်ခိုက်ကကသည်။
စပိန်တိုင်းရင်းသားများသာမက စပိန်နိုင်ငံကို ကကီးစိုးအုပ်ချုပ်နနကကနသာ နဂါ့သ်လူမျိုးတို ့ပင်လျှင်
မူးဝါးစစ်သည်နတာ်များကို တွန်းလှန်ခုခံဖခင်းမဖပုနိုင်သဖြင့် စပိန်နိုင်ငံတွင်းမှထွက်နဖပးကကရသည်။
မူးဝါးလူမျိုးဆိုသည်မှာ အစ္စလမ်အယူဝါဒီ အာရပ်လူမျိုးနှင့် ဆီးရီးယန်းလူမျိုးများ ဖြစ်ကကသည်။
၄။

မူးဝါးလူမျိုးတို ့သည် စပိန်တို ့ ထကကပုန်ကန်နိုင်စွမ်းရှိမည်မဟုတ်ဟု ထင်ခဲ့နသာနကကာင့်

လည်းနကာင်း၊ မူးဝါးလူမျိုးများအထဲတွင်ပင် နသွးကွဲမှုများနပါ်နပါက်လာဖခင်းနကကာင့်လည်းနကာင်း
စပိန်လူမျိုးတို ့

တုံ ့ဖပန်တိုက်ခိုက်လာဖခင်းကို

ခုခံတွန်းလှန်ရန်

မစွမ်းနိုင်နတာ့နပ။

စပိန်

နတာ်လှန်နရးအင်အားစုကကီးနှင့် မူးဝါးနယ်ချဲ ့သမားတို ့သည် ၁၂ဝ၂ ခုနှစ်တွင် ကက်စတီးနယ်
တိုလဆ
ို ာလွင်ဖပင်၌ ရင်ဆိုင်မိကက၍ ဖပင်းထန်နသာ တိုက်ပွဲကကီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုတိုက်ပွဲတင
ွ ်
မူးဝါးတို ့အရှုံးကကီးရှုံးသဖြင့် သူတို ့၏နနာက်ဆုံးနဖခကုပ်တစ်ခုဖြစ်နသာ စပိန်နိုင်ငံအနရှ နတာင်
့
ပိုင်း
ရှိ ဂရာနားဒါးနယ်အတွင်းသို ့ ဆုတ်နဖပးကကရသည်။
၅။

၁၄၉၂ ခုနှစ်ကား စပိန်နိုင်ငံသမိုင်းတွင် ထူးဖခားနသာနှစ်ပင် ဖြစ်သည်။ စပိန်နိုင်ငံသည်

လွတ်လပ်၍စည်းလုးံ နသာ်လည်း ဂရာနားဒါးနယ်သည် အစ္စလာမ်အယူဝါဒီ မူးဝါးလူမျိုးတို ့၏
လက်၌ပင်ရှိနနနသးသည်။ ြာဒီနန်နှင်အ
့ စ္စဘဲလားတို ့သည် နကာ်ဒိုးဗားအမည်ရှိ စပိန်စစ်ဗိုလ်ကကီး
ကို နစလွှတ်၍ မူးဝါးတို ့အား နှင်ထုတ်နစရာ ၁၄၉၂ ခုနှစ်တွင် မူးဝါးတို ့သည် ဂရားနားဒါးနယ်မှ
လုံးဝထွက်ခွာနပးရသည်။ ထိုနှစ်တင
ွ ်ပင် စပိန်နိုင်ငံမှ နစလွှတ်လိုက်နသာ ကိုလံဘတ်သည်

ကမ္ဘာသစ်ကို ရှာနြွနတွ ့ရှိခဲ့ဖခင်းဖြင့် စပိန်နိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာနရးအနဖခအနနကို အကကီးအကျယ်
တိုးတက်နစခဲ့ရာ ဥနရာပတိုက်တွင် စပိန်နိုင်ငံသည် အကကယ်ဝဆုံးနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၅ဝ၉ ခုနှစ်တွင် နရာမသာသနာနစာင့် ဧကရာဇ် ပဉ္စမနဖမာက်ချားလ်လက်ထက်၌ စပိန်နိုင်ငံ
သည် ဥနရာပတိုက် အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံ၏ စစ်ြက်နရးနှင့် နိုင်ငံနရးရာများတွင် ပါဝင်လာသည်။
ပဉ္စမနဖမာက်ချားလ်ဘုရင်သည် ၁၅၅၆ ခုနှစ်တွင် ထီးနန်းကိုစွန် ့ပပီး သားနတာ် ဒုတိယ ြိလစ်က
ဆက်ခံစိုးစံသည်။

ြိလစ်ဘုရင်လက်ထက်တွင်

စပိန်နိုင်ငံအတွင်း၌

သာသနာနရးြိနှိပ်မှုမှာ

အနတာ်ပင်ဖပင်းထန်လာခဲ့သည်။ အကကင်းအကျန်မျှသာဖြစ်နသာ မွတ်စလင်တို ့အား ြိနှိပ်ရာတွင်
မွတ်စလင်တို ့ နတာ်လှန်ပုန်ကန်ကကနသာ်လည်း အင်အားချင်းမမျှသဖြင့် မနအာင်ဖမင်ခဲ့ကကနပ။
ယဟူဒီလူမျိုးနှင့် ပရိုတက်စတင့်ဂိုဏ်းဝင်များကိုလည်း အတိအလင်း နှိပ်ကွက်ခဲ့သည်။
၆။

ဒုတိယြိလစ်ဘုရင်သည် အဂဂလန်ဖပည်ကို ဗရင်ဂျီဂိုဏ်းဝင်နိုင်ငံဖြစ်နစလိုနသာအကကံနှင့်

အဂဂလန်ဖပည့်ရှင်နမရီဘုရင်မကိုလက်ထပ်ခဲ့သည်။ သို ့နသာ် ၎င်း၏အကကံမနအာင်ဖမင်မီ နမရီဘုရင်မ
ကွယ်လွန်သွားပပီးလျှင် ပရိုတက်စတင့်ဂိုဏ်းဝင်ဖြစ်နသာအဲလစ်ဇဘက်ဘုရင်မ နန်းတက်ခဲ့ပါသည်။
ထိုအခါ အကကမ်းနည်းသုးံ ကာ အဂဂလန်ဖပည်ကို ဗရင်ဂျီနိုင်ငံဖြစ်နအာင် ကကံနဆာင်ရန်အတွက်
၁၅၈၈ ခုနှစ်အတွင်း အာမာဒါနခါ် ကကီးကျယ်ခမ်းနားလှနသာ နရတပ်မနတာ်ကကီးကို တည်နဆာက်
ခဲ့သည်။ သနဘဂာကကီးများမှာ ကကီးကျယ်၍ ခိုင်ခံ့လှနသာ်လည်း အဂဂလန်ဖပည်သို ့ နစလွှတ်
တိုက်ခိုက်နစသည့်အခါတွင် အကကီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
၇။

စပိန်နရတပ်ကကီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးရသည့်အချိန်မှစ၍ စပိန်နိုင်ငံသည် တဖြည်းဖြည်း တန်ခိုး

နမှးမှိန်လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံနတာ်မှာလည်း တဖြည်းဖြည်းယိမ်းယိုင်ပပိုကွဲလာခဲ့သည်။ ၁၆၄ဝ ဖပည့်
နှစ်တွင် စပိန်လက်နအာက်ခံ နပါ်တူဂီဖပည်သည် နသွးတစ်နပါက်မကျရဘဲနှင့် လွတ်နဖမာက်ခဲ့
သည်။ ၁၇ဝ၁ ခုနှစ်မှ ၁၇၁၄ ခုနှစ်အထိ နှစ်များအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့နသာ စပိန်ပိုင်နက် အများအဖပား
လက်လွတ်ခဲ့ရသည်။ စပိန်နိုင်ငံကိုလည်း ဖပင်သစ်မင်းသားတစ်ပါး လာနရာက်အုပ်စိုးခဲ့သည်။
၈။

၎င်းမင်းသားမှာ ဖပင်သစ်ဘုရင်၏နဖမးနတာ် အန်ဇူပမို ့စားပဉ္စမြိလစ်ဖြစ်၍ စပိန်နိုင်ငံတွင်

၁၉၃၁ ခုနှစ်အထိ အုပ်စိုးခဲ့နသာ ဗူးဗွန်မင်းဆက်တွင် ပထမဦးဆုံးဘုရင် ဖြစ်သည်။ ထိုအခါမှစ၍
စပိန်နိုင်ငံမှာ တဖြည်းဖြည်း တန်ခိုးနမှးမှိန်ခဲ့သည်။ စပိန်ထီးနန်းဆက်ခံနရးစစ်ပွဲအတွင်းတွင်
(ခရစ် ၁၇ဝ၄-၁၇၁၄) ဂျီဗနရာ်လတာနယ်၊ မီနနာကားနယ်၊ အီတလီဖပည်နယ်ရှိ နယ်များနှင့်
နယ်သာလန်ဖပည်နယ်များ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ထိုဖပင် စပိန်နိုင်ငံအတွက် အကျိုးမရှိနသာ စပိန်

အီတလီစစ်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၁၇၈၉ ခုနှစ် ဖပင်သစ်နတာ်လှန်နရးကကီးတွင် စပိန်ဘုရင်သည်
နဆွနတာ်မျိုးနတာ်ဖြစ်နသာ ဖပင်သစ်ဘုရင်ြက်မှ ကူညီခဲ့သည်။ သို ့ရာတွင် နတာ်လှန်သူများ
နအာင်ဖမင်ပပီးနနာက် တန်ခိုးတက်လာနသာ နပိုလီယန်၏ ပရိယာယ်နကကာင့် စပိန်နိုင်ငံရှိ ဖပင်သစ်
နန်းဆက်ပင် ဖပတ်ခဲ့ရသည်။
၉။

နပိုလီယန်သည် ညီနတာ်ဂျိုးဇက်အား စပိန်နိုင်ငံ၏ထီးနန်းကို အပ်နှင်းခဲ့သည်။ မကကာမီ

စပိန်နိုင်ငံသားအနပါင်းတို ့သည် ဂျိုးဇက်ဘုရင်အား လက်နက်စွဲကိုင်ကာ နတာ်လှန်ခဲ့ကကသည်။
နပိုလီယန် တန်ခိုးကကီးမားလာမည်ကိုစိုးရိမ်နသာ အဂဂလိပ်တို ့က စပိန်သူပုန်တို ့အား ကူညီသဖြင့်
စပိန်နတာ်လှန်နရးကကီး နအာင်ဖမင်ခဲ့သည်။
၁၀။

စပိန်နိုင်ငံသည် နပိုလီယန်၏ ဖပင်သစ်စစ်တပ်များ လက်နအာက်မှ လွတ်နဖမာက်ခဲ့ပပီး

နပိုလီယန်က အကျဉ်းချထားနသာ ဗူးဗွန်မင်းဆက် သတ္တမြာဒီနန်ဘုရင် လွတ်နဖမာက်လာပပီးလျှင်
စပိန်နိုင်ငံကို ဖပန်လည်စိုးစံခဲ့သည်။ ၁၈၃၃ ခုနှစ်တွင် သတ္တ မြာဒီနန် ဘုရင်နတ်ရွာစံနသာအခါ၊
အနမရိကတိုက်ရှိ စပိန်ပိုင်နယ်အားလုံးကို လက်လွှတ်ခဲ့ရသည်။ ကျန်ရှိနနနသးနသာ ကျူးဗား
နှင့် ပွားတိုးရီးကိုးကိုလည်း ၁၈၉၈ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားနသာ စပိန်အနမရိကန်စစ်ပွဲတွင် လုံးဝ
ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
၁၁။

သတ္တ မ ြာဒီနန်ဘုရင်၏ ထီးနန်းရိုက်ရာကို သမီးနတာ် ဒုတိယအစ္စဘဲလား မင်းသမီးမှ

ဆက်ခံစိုးစံခဲ့သည်။ သို ့ရာတွင် ဘနထွးနတာ် ဒွန်ကာလိုမင်းသားက ၎င်းသာလျှင် စပိန်ထီးနန်းကို
စိုးစံထိုက်သည်ဟဆ
ု ိုကာ နတာ်လှန်ပုန်ကန်ရာ ဖပည်တွင်းစစ်ပွဲကကီး ဖြစ်ပွားရဖပန်သည်။ ၁၈၇၃
ခုနှစ်မှ ၁၈၇၅ ခုနှစ်အထိ စပိန်သမ္မတနိုင်ငံကို ပထမဆုံးအကကိမ် တည်နထာင်ခဲ့နသာ်လည်း
အမှန်အားဖြင့် စပိန်နိုင်ငံတွင် အုပ်ချုပ်နသာအစိုးရဟူ၍ အတည်တကျမရှိဘဲ ဖပည်တွင်းဆူပူမှု
များသာလျှင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုနကကာင့် ၁၈၇၅ ခုနှစ်တွင် ဆူပူလှုပ်ရှားထကကမှုများကို
ရွံရှာလာကကနသာ စစ်ြက်အာဏာပိုင်များက ဗူးဗွန်မင်းဆက်ဖြစ်နသာ ဒုတိယ အစ္စဘဲလား၏
သားနတာ် ၁၂ဆက်နဖမာက် အယ်လ်ြွန်းဆိုးအား စပိန်ထီးနန်းကိုအပ်ကကသည်။ အယ်လ်ြွန်းဆိုး
ဘုရင်သည် ဖပည်တွင်းဆူပူမှုအားလုံးတို ့ကို လက်နက်ဖြင့် နှိပ်ကွပ်ခဲ့ပပီး ၁၈၇၆ ခုနှစ်တွင် အနဖခခံ
ဥပနဒတစ်ရပ်ကို ဖပဋ္ဌာန်းအတည်ဖပုခဲ့သည်။ နန်းသက် ၁ဝ နှစ်အကကာ ၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင်
အယ်လ်ြွန်းဆိုးမင်းသား အရွယ်နရာက်လာသည်အထိ ဘုရင်မကကီးခရစ္စတီးနားက နန်းနစာင့်
မယ်နတာ်ဘုရင်မအဖြစ် အုပ်ချုပ်လာခဲ့ရသည်။ ၁၈၉၅ခုနှစ်၌ ကျူးဗားကျွန်းတွင် နနာက်တစ်ကကိမ်

ပုန်ကန်ထကကနသာနကကာင့်

ဗိုလ်ချုပ်နဝးလားကို

နစလွှတ်နှိမ်နင်းနစရာတွင်

သူပုန်များကို

ရက်ရက်စက်စက်နှိပ်ကွပ်မှုနကကာင့် ၁၈၉၈ ခုနှစ်တွင် စပိန်နှင့်အနမရိကန်တို ့စစ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်။
ထိုစစ်ပွဲတွင် စပိန်တို ့ အနရးနိမ့်ပပီးလျှင် ကျူးဗားနှင့် ပွားတိုရီးကိုးကိုသာမက ြိလစ်ပိုင်
ကျွန်းစုကိုပါ လက်လွှတ်လိုက်ရသည်။ ၁၃ ဆက်နဖမာက် အလ်လ်ြွန်းဆိုးမင်းသားသည် ၁၉ဝ၂
ခုနှစ်တွင် စပိန်နိုင်ငံကို ဘုရင်အဖြစ် စိုးစံခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်တွင် နိုင်ငံတွင်းဖပဿနာများမှာ
အထူးပင် ရှုပ်နထွးလျက်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းကကီးသည် ဘုရင်အား ဩဇာ
လွှမ်းမိုးရန် ကကံရွယ်လျက်ရှိသည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်ပွဲကကီးအတွင်းက စပိန်နိုင်ငံသည် ကကားနန
ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို ့ရာတွင် နိုင်ငံတွင်းဆူပူမှုများ၊ သပိတ်ကိစ္စများနကကာင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း
များတိုးတက်နရးမှာ ဖပန်လည်ဆူပူလာဖပန်သဖြင့် စစ်တပ်များ နစလွှတ်နှိပ်နင်းခဲ့ရသည်။ ဤ
တစ်ကကိမ်တွင် ဘုရင်အစိုးရအင်အားမှာ တဖြည်းဖြည်းပပိုကွဲစဖပုလာပပီဖြစ်၍ နိုင်ငံမှာလည်း
စည်းလုံးညီညွတ်ဖခင်း မရှိနတာ့နချ။
၁၂။

၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ပရီးမိုးနသရီနဗးရားသည် စစ်ြက်ဆိုင်ရာ အကူအညီဖြင့်

အုပ်ချုပ်နရးအာဏာကို ရယူပပီး ဘုရင်လက်နအာက်တွင် စပိန်နိုင်ငံကို အုပ်စိုးသည်။ အမှန်အား
ဖြင့် ရီးနဗးရားကိုယ်တိုင် အာဏာရှင်အဖြစ် အုပ်စိုးဖခင်းပင်ဖြစ်၏။ အယ်လ်ြွန်းဆိုး ဘုရင်သည်
လည်း သူကိုယ်တိုင် အုပ်မနိုင်စိုးမရဖြစ်နနနသာနကကာင့် ရီးနဗးရားအုပ်ချုပ်ဖခင်းကို ခွင့်ဖပုထားခဲ့
ဖခင်းဖြစ်သည်။
၁၃။

ဗိုလ်ချုပ်ရီးနဗးရားသည် မျိုးချစ်စိတ်ထန်သန်၍ နဖြာင့်မတ်တည်ကကည်နသာ ပုဂ္ဂိုလ်

တစ်ဦးပင် ဖြစ်သည်။ စပိန်နိုင်ငံအနဖခအနနအရ ဖပုဖပင်နရးလုပ်ငန်းများကို အာဏာရှင်စနစ်ဖြင့်
နဆာင်ရွက်ရသည်။ ၎င်းသည် သူပုန်များကို ဖပင်သစ်တို ့၏အကူအညီဖြင့် နှိမ်နင်းခဲ့ပပီး သပိတ်
ကိစ္စများကိုလည်း အဖပင်းအထန် နှိပ်ကွပ်နိုင်ခဲ့သဖြင့် အနရးပါအရာနရာက်နသာ ဖပုဖပင်နရး
လုပ်ငန်းများကို နအာင်ဖမင်စွာနဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ စပိန်နိုင်ငံမှာ အလွန်တိုးတက်နကာင်းမွန်လာခဲ့
ပါသည်။
၁၄။

သို ့နသာ် ၁၉၂၉ ခုနှစ်နနာက်တွင် နပါ်နပါက်လာနသာ စီးပွားနရးညံ့ြျင်းမှုနကကာင့် စပိန်နိုင်ငံ

သည် ဖပဿနာသစ်များ ရင်ဆိုင်ခရ
ဲ့ သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ရီနဗးရားသည် စပိန်စစ်တပ်ကကီးကို ဖပုဖပင်ရန်
ကကိုးစားခဲ့သည်။ သို ့ရာတွင် ၎င်း၏ကကိုးပမ်းချက်မှာ မနအာင်ဖမင်သဖြင့် စစ်တပ်နှင့်ဘုရင်၏
နထာက်ခံမှုကိုလည်းမရနသာနကကာင့် ၁၉၃ဝ ဖပည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ဝ ရက်နန ့တွင် ဝန်ကကီးချုပ်

ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့ရသည်။ စပိန်လူထုသည် အာဏာရှင်စနစ်ကို နထာက်ခံအားနပးနသာ
အယ်လ်ြွန်းဆိုဘုရင်အား

မလိုလားကကနတာ့နချ။

အယ်လ်ြွန်းဆိုးဘုရင်သည်

နနာက်ဆုံး

ကကိုးစားဖခင်းအနနဖြင့် တိုင်းသူဖပည်သားတို ့အား လွတ်လပ်မှုအခွင့်အနရး ပိုမိုနပးနိုင်မည့်အစိုးရ
အြွဲ ့မျိုးရရှိနစမည်ဟု ကတိဖပုကာ တိုင်းဖပုဖပည်ဖပုလွှတ်နတာ် နရွးနကာက်ပွဲကကီးကို ကျင်းပခဲ့
သည်။ ၁၉၃၁ ခုနှစ၊် ဧပပီလတွင် ကျင်းပနသာ ၎င်းနရွးနကာက်ပတ
ွဲ ွင် သမ္မတဂိုဏ်းသားများြက်မှ
မဲနပါင်းများစွာဖြင့်အနိုင်ရသဖြင့် အယ်လ်ြွန်းဆိုးဘုရင်မှာ စပိန်နိုင်ငံတွင်းမှထွက်နဖပးတိမ်းနရှာင်
ခဲ့ရသည်။ ထိုနနာက် စပိန်နိုင်ငံဥပနဒဖပုလွှတ်နတာ်သည် သမ္မတအုပ်ချုပ်နရးအနဖခခံဥပနဒကို
၁၉၁၁ ခုန ှစ ် ၊ ဒီဇင်ဘ ာလ ၁ဝ ရက်န န ့တွင် ဖပဋ္ဌာန် း အတည် ဖ ပုခဲ ့ သည်။ သမ္မ တ အဖြစ်
အဲလကာတာသာမိုးရားအား တင်နဖမာက်ခဲ့သည်။ ဝန်ကကီးချုပ်မှာ မန်နွယ်အသားနယားဖြစ်ပါသည်။
အနဖခခံဥပနဒသစ်အရ ဗရင်ဂျီဂိုဏ်းမှာသိသိသာသာြိနှိပ်ထားဖခင်းခံရသည်။ အမျိုးသမီးများလည်း
မဲနပးခွင်ရ
့ ခဲ့ပါသည်။ သို ့နသာ် သမ္မတအစိုးရမှာ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးနကကာင့် နိုင်ငံနကာင်းရာ
နကာင်းနကကာင်း နဆာင်ရွက်သင့်သနလာက် မနဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့နပ။
၁၅။

၁၉၃၃ ခုနှစ်၊ နအာက်တိုဘာလတွင် ဥပနဒဖပုလွှတ်နတာ် နရွးနကာက်ပွဲကကီး ကျင်းပရာ

ကွန်ဆားနဗးတစ်အုပ်စုြက်မှ အနိုင်ရခဲ့နလသည်။ ထိုအခါ အင်အားနတာင့် တင်းနနနသာ
ြက်ဆစ်အြွဲ ့နှင့် ဗရင်ဂျီဂိုဏး် ဝင်တို ့၏ အြွဲ ့နှစ်ြွဲ ့တွင် နရှးဦးစွာ ဗရင်ဂျီအြွဲ ့က ရာထူးရယူပပီး
အုပ်ချုပ်ခဲသ
့ ည်။ ထိုသို ့ ဗရင်ဂျီအြွဲ ့က အုပ်ချုပ်သည်နှင့်တစ်ပပိုင်နက် လက်ဝဲနိုင်ငံနရးသမားများ
နှင့် အလုပ်သမားများကို စတင်ြိနှိပ်သည်။ ထိုနကကာင့် ၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင် အနထွနထွသပိတ်ကကီး
နပါ်နပါက်လာပပီးလျှင် အလုပ်သမားများစုနပါင်း၍ အစိုးရအား နတာ်လှန်ပုန်ကန်ရာ၊ ဗရင်ဂျီ
အြွဲ ့အစိုးရသည် မိုရိုကိုတွင် ပငိမ်းချမ်းနရး မရရှိဘဲ ၁၉၃၆ ခုနှစ် နရွးနကာက်ပွဲကကီး ကျင်းပခဲ့ရ
သည်။ ၎င်းနရွးနကာက်ပွဲတွင် လက်ဝဲနိုင်ငံနရးအြွဲ ့များ စုနပါင်းထားသည့် လူထုတပ်ဦးက
အနိုင်ရနသာနကကာင့် လက်ဝဲအစိုးရအြွဲ ့ ြွဲ ့စည်းနိုင်ခဲ့နလသည်။
၁၆။

၎င်းအစိုးရအြွဲ ့သည် လယ်ယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဖပုလုပ်မမ
ှု ျားနှင့် အဖခားဖပုဖပင်မှုများကို

ဖြစ်နဖမာက်နအာင်နဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ နဖမရှင်ကကီးများနှင့် ဗရင်ဂျီဂိုဏ်းတို ့က အတိုက်အခံဖပုဖခင်းကို
ခံခဲ့ရနလသည်။ မကကာမီပင် စစ်တပ်ပုန်ကန်မှုကကီးတစ်ရပ်နပါ်နပါက်ခဲ့သည်။ နခါင်းနဆာင်များသည်
ြရန်စစ္စကိုနှင့် နအမီးလျိုးမိုးလားတို ့ပင် ဖြစ်ပါသည်။ နတာ်လှန်နရးသမားများသည် မျိုးချစ်
နတာ်လှန်နရးသမားများ ဟူနသာအမည်ကိုယူကာ အစိုးရတပ်များကို အဖပင်းအထန် တိုက်ခိုက်
ကကသည်။ တစ်ယူသန်နိုင်ငံနရးသမားများသည် အစိုးရြက်နှင့်သူပုန်ြက် နှစ်ြက်စလုံးကို ကူညီ

အားနပးကကသည်။ အစိုးရြက်ကို ဆိုရှယ်နခါင်းနဆာင်ကကီးဖြစ်သူ ဝန်ကကီးချုပ် ြရစ်စစ္စကိုလား
ဂိုကာဗာနလျးရိုးက ကူညီအားနပးသည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ြရန်ကို၏ ြက်ဆစ်တပ်
ကကီးသည် မဒရစ်ပမို ့နတာ်အနီးသို ့ ဆိုက်နရာက်လာ၍ ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရအြွဲ ့သည် ဗလင်းရှာ
ပမို ့သို ့နရွှ နဖပာင်
့
းခဲ့ရပပီးနနာက်၊ စိတ်မချရနသးသဖြင့် ၁၉၃၇ ခုနှစ်အတွင်း ဗာစီလိုးနားပမို ့သို ့
တစ်ဆင့်နဖပာင်းနရွှ ရု့ ံးထိုင်ခဲ့သည်။ နတာ်လှန်နရးဦးစီးအြွဲ ့ကလည်း ဗူးရဂိုပမို ့တွင် ရုံးထိုင်ပပီး
စင်ပပိုင်အစိုးရအြွဲ ့သစ်ြွဲ ့ကာ ြရန်ကိုအား အာဏာရှင်အဖြစ် တင်နဖမာက်ခဲ့ကကသည်။
၁၇။

ြရန်ကို၏အစိုးရအြွဲ ့သစ်အား ဂျာမနီနှင့် အီတလီနိုင်ငံတို ့က ချက်ချင်းအသိအမှတ်ဖပုခဲ့

ကကသည်။ ထိုမျှမကဘဲ ၎င်းနိုင်ငံနှစ်ခုသည် လက်နက်ခဲယမ်းမီးနကျာက်နှင့်တကွ နလယာဉ်ပျံ
စသည်တို ့ကိုပါ ြရန်ကိုထံ နပးပို ့ကူညီခဲ့ဖခင်းနကကာင့် ြရန်ကို၏ြက်ဆစ်တပ်ကကီးမှာ လျင်ဖမန်စွာ
နအာင်ပန်းဆွတ်နိုင်ခဲ့ဖခင်းဖြစ်သည်။ ကွန်မျူနစ်ဝါဒသို ့ နရှးရှုနနနသာ ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရအား
လည်း ရုရှားနိုင်ငံမှ အကူအညီများနပးခဲ့နသာ်လည်း ြက်ဆစ်နိုင်ငံများကဲ့သို ့ ထိနရာက်ဖခင်း
မရှိနချ။ နိုင်ငံအသီးသီးမှ အနပျာ်တမ်းတပ်သားများသည်လည်း အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာ တပ်မဟာ
ြွဲ ့စည်းကာ အစိုးရဘက်မှ ပါဝင်ကူညီတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။
၁၈။

စပိန်နိုင်ငံအစိုးရမှာ ြက်ဆစ်အာဏာရှင်အစိုးရဖြစ်ပပီး ဗိုလ်ချုပ်ြရန်ကိုသည် နိုင်ငံ၏

နခါင်းနဆာင်ဖြစ်နလသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားကွန်ဂရက် လွှတ်နတာ်သည် ြရန်ကို
ကွယ်လွန်နသာအခါ စပိန်နိုင်ငံသည် ဘုရင့်အစိုးရ အုပ်ချုပ်နသာနိုင်ငံ ဖြစ်လာရမည်ဟန
ူ သာ
ဥပနဒတစ်ရပ်ကို ဖပဋ္ဌာန်းခဲ့ပပီး ထိုဥပနဒအရ ကွန်ဂရက်သည် ဘုရင်ကုိ နရွးနကာက်တင်နဖမာက်
နိုင်သည်။ ြရန်ကိုသည် နိုင်ငံ၏အဓိပတိသာမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရှိ တစ်ခုတည်းနသာနိုင်ငံနရးပါတီ
ဖြစ်သည့် ြါးလန်းပါတီ၏ နခါင်းနဆာင်လည်းဖြစ်သည်။ ထိုပါတီကို အြွဲ ့ဝင် ၁ဝ၃ ဦး ပါဝင်
နသာ အမျိုးသားနကာင်စီမှ ကကိုးကိုင်ပပီး အုပ်ချုပ်နရးတွင် ြရန်ကိုအား ဝန်ကကီး ၁၂ ဦး ပါဝင်
နသာ အစိုးရအြွဲ ့က ကူညီသည်။ နကာနတးနခါ် ဥပနဒဖပုလွှတ်နတာ်တွင် ဥပနဒဖပုနိုင်ခွင့်
အာဏာရှိနသာ်လည်း နိုင်ငံအဓိပတိ၏လက်နအာက်ခံဖြစ်သည်။ ယင်းလွတ်နတာ်အြွဲ ့ဝင် အချို ့
ကိုသာနရွးနကာက်ရသည်။

အြွဲ ့ဝင်များမှာ

ကက်ဗိနက်အြွဲ ့ဝင်

၁၃

ဦး၊

ြားလန်းပါတီ

အမျိုးသားနကာင်စီလူကကီး ၁ဝ၃ ဦး၊ တက္က သိုလ်နကျာင်း ၁၂ နကျာင်းမှ အုပ်ချုပ်နရးမှူး ၁၂ ဦး၊
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပမို ့ကကီးဖပည်နယ်ကကီးများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်နလသည်။
ဖပည်နယ်တိုင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ နဆာင်ရွက်ခွင့်ရနသာ အုပ်ချုပ်နရးအြွဲ ့အသီးသီးရှိသည်။

၁၉။

၁၉၃၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ၊ ၁၇ ရက်နန ့မှစကာ ဖြစ်ပွားခဲ့နသာ စပိန်ဖပည်တွင်းစစ်သည် ၃ နှစ်

နီးပါးမျှ ကကာရှည်ကာ လူနပါင်း ၃ သိန်းနကျာ်ကို နသဆုံးနစခဲ့သည်။ ထိုနသဆုံးသူများအနက်မှ
၁ သိန်း ၂နသာင်းနကျာ်မှာ နှစ်ြက်စစ်သည်များ၏ သတ်ဖြတ်ဖခင်းခံရသည့် အဖပစ်မဲ့ဖပည်သူများ
ဖြစ်သည်။ ၁၉၃၆ခုနှစ်တွင် သမ္မတမန်နျူရယ်အဇားနားဦးနဆာင်သည့် အစိုးရအြွဲ ့အား မနကျနပ်
သည့် အမျိုးသားနရးဝါဒီ စစ်ဗိုလ်များက အာဏာသိမ်းရန် ကကိုးပမ်းမှုမှတစ်ဆင့် နှစ်ြက်
နထာက်ခံသည့်တပ်များပါဝင်လာကာ

အဖပန်အလှန်တိုက်ခိုက်ကကဖခင်းဖြင့်

ဖပည်တွင်းစစ်စတင်

သည်။ ရလဒ်အဖြစ် အမျိုးသားနရးဝါဒီတို ့ နအာင်ပွဲခံကာ ဒုတိယနဖမာက် စပိန်သမ္မတနိုင်ငံ
ြျက်သိမ်းခံရပပီး စပိန်နိုင်ငံအဖြစ် ဖပန်လည်ထူနထာင်ခဲ့ကကသည်။
၂၀။

၁၉၆၂

ခုနှစ်တွင်

အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာလစ်ဘရယ်ပါတီနှင့်

ဥနရာပနကာလိပ်တို ့အား

တည်နထာင်သူ Salvador de Madariaga သည် ြရန်ကို၏အုပ်ချုပ်မှုကို ဆန် ့ကျင်သည့်
အတိုက်အခံအြွဲ ့ဝင်များနှင့် ဖမူးနစ်တွင် ဥနရာပလှုပ်ရှားမှုညီလာခံတွင် နတွ ဆု
့ ံခဲ့သည်။ အြွဲ ့အစည်း
အားလုံ း မှ နိုင်ငံနရးလှုပ်ရှားသူ ၁၁၈ဦး တက်နရာက်ခ ဲ့ က ကသည်။ နတွ ့ဆုံ မှု များအပပီး တွင်
ဒီမ ို ကနရစီ ကိ ု ဦးစားနပးနြာ် နဆာင်သ ွ ားရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကကသည်။ ၁၉၇၅ ခုနှ စ်၊
နိုဝင်ဘာလတွင် ြရန်ကို နသဆုံးခဲ့ပပီးနနာက် ဂျူအန်ကားလို ့စ်သည် စပိန်ဘုရင်နှင့်နိုင်ငံအကကီးအကဲ
အဖြစ်ဥပနဒနှင့်အညီဆက်ခံခဲ့သည်။ ၁၉၇၈ စပိန်နိုင်ငံြွဲ ့စည်းပုံအနဖခခံဥပနဒအသစ်နှင့် ဒီမိုကနရစီ
ဖပန်လည်နြာ်နဆာင်နရးတို ့ကို အတည်ဖပုနိုင်ခဲ့ပပီး နိုင်ငံသည်လည်း နဒသများသို ့ အာဏာအများစု
ခွဲ နဝနပးနို င်ခ ဲ့ ပ ပီ း ကိ ု ယ ်ပ ို င် အု ပ်ခ ျုပ်ခွ င် ့ရ စနစ် က ို အနဖခခံ န သာ နိုင ် ငံန ရးအသိ ု က် အဝန် း ကိ ု
ထူနထာင်နိုင်ခဲ့သည်။
အစိုးရနှင့် နိုင်ငံနရး
၂၁။

စပိန်နိုင်ငံသည် ပါတီစုံဒီမိုကနရစီစနစ်ကို ကျင့်သံးု နသာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ စပိန်နိုင်ငံ

အစိုးရသည် ဗဟိုအစိုးရဖြစ်ပပီး အုပ်ချုပ်နရးပိုင်းကို တာဝန်ယူနဆာင်ရွက်ပါသည်။ ၁၉၇၈
ြွဲ ့စည်းပုံအနဖခခံဥပနဒအရ ဘုရင်သည် နိုင်ငံအကကီးအကဲဖြစ်ပပီး ဝန်ကကီးချုပ်သည် အစိုးရအြွဲ ့
အကကီးအကဲဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရအြွဲ ့တွင် ဝန်ကကီးချုပ်နှင့် ဝန်ကကီးများပါဝင်ပါသည်။ ဝန်ကကီးချုပ်
သည် ဝန်ကကီးများကို တိုက်ရုိက်ခန် ့ထားနိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ လက်ရှိဝန်ကကီးချုပ်သည် Mariano
Rajoy Brey ဖြစ်ပပီး နိုင်ငံ့အကကီးအကဲသည် ဘုရင် Felipe VI ဖြစ်ပါသည်။ စပိန်နိုင်ငံတွင်

အထက်လွှတ်နတာ်နှင့် နအာက်လွှတ်နတာ်ဟူ၍ လွှတ်နတာ် ၂ရပ်ရှိပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်
စုစုနပါင်း ၆၁၆ ဦးရှိပပီး သက်တမ်းမှာ ၄နှစ်သက်တမ်းဖြစ်ပါသည်။
စီးပွားနရး
၂၂။

စပိန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာနပါ်တွင် (၁၄)နိုင်ငံနဖမာက် စီးပွားနရးတိုးတက်မှုအဖမင့်မားဆုံးနိုင်ငံ

ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏စုစုနပါင်းအသားတင်ထုတ်ကုန်တန်ြိုးမှာ အနမရိကန်နဒါ်လာ ၁.၇ ထရီလီယမ်
ဖြစ်ပပီး တစ်ဦးချင်းဝင်နငွမှာ ယူရိုနငွ ၂၆၇၀၀ ဖြစ်ပါသည်။ ဥနရာပသမဂ္ဂ၊ စီးပွားနရးပူးနပါင်း
နဆာင်ရွက်မှုအြွဲ ့အစည်းနှင့် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအြွဲ ့အစည်းတို ့၏ အြွဲ ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အဓိက
ထုတ်ကုန်မှာ ဝိုင်အရက်ဖြစ်ပပီး အဖခားထုတ်ကုန်များမှာ နြါ့၊ သတ္တ ုများ၊ သံလွင်သီး၊ အဖခား
သစ်သီးများ၊ သကကား၊ သစ်၊ ကျွဲနွားတိရ စ္ဆာန်များ၊ ြန်ထည် ပစ္စည်းများ၊ နဖမအိုး၊ နဖမခွက်၊
သိးု နမွးနှင့် ချည်ထည်များဖြစ်သည်။ အဓိကသွင်းကုန်များမှာ အစားအနသာက်များ၊ သိးု ၊ ဆိတ်၊
နွားတိရ စ္ဆာန်များ၊ စက်ကိရိယာများ၊ မီးနသွး၊ ဝါဂွမ်း၊ ပိတ်နချာထည်၊ နမာ်နတာ်ယာဉ်များ၊
နဆးဝါးများစသည်တို ့ဖြစ်သည်။
ဘာသာစကားနှင့်ကိုးကွယ်ယုံကကည်မှု
၂၃။

စပိန်ဘာသာစကားကို နိုင်ငံပိုင်နက်နယ်နဖမတစ်ဝန်းလုံးတွင် နဖပာဆိုကကပပီး အဖခားဘာသာ

စကားများကို အချို ့နဒသများတွင် နဖပာဆိုကကသည်။ လူဦးနရအများစုသည် ကက်သလစ်ဘာသာ
ကို ကိုးကွယ်ကကနသာ်လည်း စပိန်ြွဲ ့စည်းပုံဥပနဒအရ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကကည်ခွင့်ရှိသည်။
စပိန်လူမှုနရးဆိုင်သုနတသနဆန်းစစ်ချက်အရ စပိန်လူမျိုး ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကက်သလစ်
ဘာသာဝင်များဖြစ်ပပီး ဘာသာမဲ့ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ အဖခားယုံကကည်ကိုးကွယ်မှု ၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။

ဖမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စပိန်သံအမတ်ကကီး H.E. Mr. Emilio De Miguel Calabia
၏ကိုယ်နရးအကျဉ်း

Mr. Emilio De Miguel Calabia ကို ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် မက်ဒရစ်ပမို ့တွင် နမွးြွားခဲ့ပပီး
ဥပနဒဘွဲ ့ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ကမ်မရွန်ပမို ့၊ ဘိုလီဗီးယားနိုင်ငံ၊ ြိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်
စင်ကာပူနိုင်ငံတို ့တွင် စပိန်သံတမန်နရးရာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းနဆာင် ခဲ့ပါသည်။
၎င်းသည် ပစိြိတ်၊ အနရှ နတာင်
့
အာရှနှင့် ြိလစ်ပိုင်အတွက်

ဒါရိုက်တာလူကကီးများ အြွဲ ့ခွဲတွင်

နည်းပညာအကကံနပးပညာရှင်အဖြစ်လည်း တာဝန်ယူနဆာင်ရွက်ခဲ့ပပီး ၂၀၁၃ ခုနှစ ်၊ ကသဂုတ်လ
တွင် ပစိြိတ်၊ အနရှ နတာင်
့
အာရှနှင့် ြိလစ်ပိုငအ
် တွက် ဒုတိယညွှန်ကကားနရးမှူးချုပ်အဖြစ်လည်း
တာဝန်ထမ်းနဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် ဖမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စပိန်သံအမတ်ကကီးအဖြစ် စတင်
တာဝန်ထမ်းနဆာင်ခဲ့ပါသည်။

