
U N ITED STATES I N ST ITUTE of PE AC E 1

အားး�လုံးး��ပါါဝင််မုှုရိှိ�သော�း  

ကျားးး�မှုသော���းမူှုသော�းင််နိှင််် 

�သော�းတ�း�

သဘော�ာတရားားများ�ားကုို� လက်ိုဘောတလ့�ပ််ဘော�ာင််မုျား�ီသု�  
ဘော�ပ်ာင််းလဲ��င််း�ု�င််ရားာလမ်ျားးညွှနှ််



2 အားး�လုံးး��ပါါဝင်မ်ှုရိုှိ�သော�း ကျားးး�မှုသော���းမှုသူော�းင်နိ်ှင်် ်�သော�းတ�း�

ဤလုံးမ်ှု�ညှွှန်က်ျား�� KATHLEEN KUEHNAST နိှင််် DANIELLE ROBERTSON တ��ကျား သော���း�ထားး�ပါါ�ည်။်

ဤစာာအုပ်ု်ဖြ�စ်ာမြောဖြ�ာက််မြော�းအုတွက်ွ် အုမြော��ိက်န်င်ြိ�ိ�်းချျ�်းမြော�းအု�်စာတီွက်ျ� (USIP) �ှ လုပ်ု်မြော�ာ် ကုိ်�်�က််�ျားဖြ�စ်ာကြက်မြော�ာ David Connolly၊ Joseph Hewitt၊ Illana 

Lancaster၊ Alison Milofsky၊ Steve Steiner၊ Rosarie Tucci နှှ�်် Michael Zanchelli တိွ�၏ အုကြကံ်�ဖြပ်�ချျက််မြောက်ာ�်း�ျားစွာာကုိ် �ရိှှိခ့်ျပ်ါ�ည််။ ထိို့� အုဖြပ်�် စာာအုပ်ု်

မြော�း�ား မြောန်စာဉ််က်ာလုတွစ်ာမြောလုာာက်် �ရိှှိခ့်ျ�ည််် လု�်းညွှနှ်ခ်ျျက််�ျား အုတွက်ွ်လုည််း Sanam Anderlini (International Civil Society Action Network)၊ Gary Barker 

(Promundo-US) နှှ�်် Pamina Firchow (George Mason University) တိွ� ကုိ် အုထို့းးမြောက်ျးဇူးးးတွ�်ရိှှိပ်ါ�ည််။ အုနှပု်ည်ာမြောဖြ�ာက််လုက််�ာ�ျားဖြ��်် �ွ�်း�ံမြောပ်းမြော�ာ Luba 

Lukova နှှ�်် ဒီီဇုိူး�်းဖြပ်�လုပ်ု်မြောပ်း�ည််် Chris Brown တိွ� ကုိ်လုည််း မြောက်ျးဇူးးးဥပ်က်ာ�တွ�်ရိှှိပ်ါ�ည််။

ဤလု�်းညွှနှ်စ်ာာအုပ်ု်တွ�်ွ မြော�ာ်ဖြပ်ထို့ားမြော�ာအုချျက််အုလုက််�ျား�ှာ စာာမြော�း�း�ျား၏ အုာမြော�ာ်�ာဖြ�စ်ာပ်ါ�ည််။  
အုမြော��ိက်န်င်ြိ�ိ�်းချျ�်းမြော�းအု�်စာတီွက်ျ�၏အုဖြ��်�ျား ဖြ�စ်ာ�ည််ဟု ု�ှတ်ွယူးဖြချ�်း�ဖြပ်�နှိ�်ုပ်ါ။ က်ွနှ်ပ်ု်တိွ�၏ဝက််�်ဆုိိုဒ်ီ  
(www.usip.org) တွ�်ွ ဤလု�်းညွှနှ်စ်ာာအုပ်ု် အုနွ်လိ်ု�်ုးဗားားရှှိ�်းကုိ် အုဖြချား�က််ဆုိို�်�ည်််အုစီာ��်ခံျစာာ�ျား၊  
ဤအုမြောကြက်ာ�်းအု�ာနှှ�််ဆိုက််စာပ််မြော�ာ အုဖြချားအုချျက််အုလုက််�ျားနှှ�််အုတွး �တ်ွရုှုနှိ�်ုပ်ါ�ည််။

© 2018 by the United States Institute of Peace

UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE 
2301 Constitution Avenue NW 
Washington, DC 20037

Phone: 202.457.1700 
Fax: 202.429.6063 
E-mail: usip_requests@usip.org 
Web: www.usip.org

ISBN: 978-1-60127-732-9



U N ITED STATES I N ST ITUTE of PE AC E 1

အားး�လုံးး��ပါါဝင််မုှုရိှိ�သော�း ကျားးး�မှုသော���း
မူှုသော�းင််နိှင််် �သော�းတ�း�
သဘော�ာတရားားများ�ားကုို� လက်ိုဘောတလ့�ပ််ဘော�ာင််မုျား�ီသု�  ဘော�ပ်ာင််းလဲ��င််း�ု�င််ရားာလမ်ျားးညွှနှ််

မှု�တ်ဆက်ျား - ကျားးး�မှုသော���းပါါဝင််မုှုရိှိ�သော�း စီီမှုးကျား�န်�်မှုးး� ပါး�သော�းသ်ော��ဆဲ�ခြ�င််�                                                                                      2

အားကြကျားမ်ှု��က်ျားမုှုပါဋိ�ပါကျားခမှုးး�ကျား ကျားးး�မှုသော���းစီး�း �န်စ်ီးညှွှန်�်မှုးး�ကျား�� မှုည်�်��  သောခြပါးင််�လုံး�သောစီ�န်ည်�်။                                                      4

စီီမှုးကျား�န်�်မှုးး�တဲင်် ကျားးး�မှုသော���းအားသောခြ�ခြပါုတဲန်�်အားး�မှုးး�ကျား�� မှုးက်ျားကဲျားယ််ခြပါု�ည််အ်ား�ါ မှုည်�်ည်် ်အား�းမှုးး� ခြ�စ်ီသောပါ်လုံးး�န်ည်�်။           7

ကျားးး�မှုသော���းသောလ်ုံးလုံးးဆန်�်စီစ်ီမုှုဆ��င််�း �းဉ််း�ကျားပ်ါန်ည်�် �း���ဲယ််                                                                                                  9

အားမှုး �ု ��မီှု�၊ ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�သော��နိှင််် လုံးး�ခြ�းုသော��ဆ��င််�း န်ည်�်လုံးမ်ှု�                                                                                                      10

ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု��ည်် ်���ဆန်သ်ော�းဝ�သော��မှုးး�ဆ��င််�း န်ည်�်လုံးမ်ှု�                                                                                                        12

ဝ�သော��လုံးကျားခဏားမှုးး�ကျား�� ပါ��င််�ခြ�း��တ်မိှုတ်ခြ�င််�ဆ��င််�း န်ည်�်လုံးမ်ှု�                                                                                          14

ကျားးး�မှုအားသောခြ�ခြပါုသောလ်ုံးလုံးးဆန်�်စီစ်ီမုှုခြ�င််် ဆက်ျားလုံးက်ျားသောဆးင််�ဲက်ျားခြ�င််�                                                                                            16



2 အားး�လုံးး��ပါါဝင်မ်ှုရိုှိ�သော�း ကျားးး�မှုသော���းမှုသူော�းင်နိ်ှင်် ်�သော�းတ�း�
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• ��း�မ်းမော���း�ာင့််း ပဋိိပ�ခအမောဖြခဖြပ�တ်နဲ်းး�အး�မ်း�း�အကြ�း�  

��း�ယဲှးမ်း�ုာင့််း ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော��တ်ည်းးမော�း�းမ်းတု်ငဲ့်း ယှင့်း�၏အမော��ပါမ်း�ို�  

သတ်းမ်းာတ်းမောဖးးဖြပထူးး�သည်းး။

• မောဖြပးင့်း�လူ�မ်း�ို�င့်း�းသမော�းတ်�း��ာင့််း ��း�မ်းမော���း�ိ�င့်း�းအး�လံူ��  

ပါဝင့်းမ်း ုရှာ ိမော��မ်းမူော�းင့်း�န်းး�စစးမောလ်ူလူးမ်းတို်� �ိ� မောလ်ူလူးသံ��သပးထူးး�ပြီးပး� 

• စးမံ်း�ိန်းး�ပံ�စံမော���ဲ��းတ်ငဲ့်း ��း�မ်းမော���း ထူးည််းးသဲင့်း�မော�းင့်း�ဲ�း မ်း�ို�င့်း�း 

လူမ်းး�ညွှာန်းးခ��းမ်း�း��ိ� ပ်ံပိ��မောပ�ထူးး�သည်းး။

မှု�တ်ဆက်ျား – ကျားးး�မှုသော���းပါါဝင််မုှုရိှိ�သော�း 

စီီမှုးကျား�န်�်မှုးး� ပါး�သော�းသ်ော��ဆဲ�ခြ�င််�
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U N ITED STATES I N ST ITUTE of PE AC E 3

ယ်��လုံးမ်ှု�ညှွှန်မိ်ှုး မှုည်�ူ်မှုးး�နိှင်််  
�က်ျားဆ��င််ပါါ�န်ည်�်။

ဤ�ိ���း�စးတ်မ်းး�င့်ယှးသည်းး မိ်းမိ်းတိ်� ၏လူ�ပးင့်န်းး�တ်ငဲ့်း ��း�မ်းမော���း �န်းး�စစး

မောလ်ူလူးမ်း ုထူးည််းးသဲင့်း�မော�းင့်း�ဲ�းမောန်းကြ�မောသး စးမံ်း�ိန်းး�မ်းန်းးမောန်းဂျာ�းမ်း�း� အတ်�ဲးဖြဖစး

ပြီးပး� ��း�/မ်းမော���း�ိစစ�ပးတ်ငဲ့်း �ွမ်းး���င့်းပည်းးရှာင့်းမ်း�း� သိ� မ်းဟ�တ်း ပည်းးရှာင့်းမ်းဟ�တ်း

သမူ်း�း�လူည်းး� ပါဝင့်းသည်းး။ ဤလူမ်းး�ညွှာန်းးခ��းတ်ငဲ့်း စးမံ်း�ိန်းး�မ်းန်းးမောန်းဂျာ�း မ်း�း�အတ်�ဲး  

လူ�ပးင့်န်းး�စဉ်းးစတ်င့်း�းတ်ငဲ့်း အသံ��ဝင့်းမ်းည််းး လဲူယှး�ရူှာင့်း�လူင့်း�မောသး မောမ်း�ခဲန်းး�မ်း�း� ပါဝင့်း

သည်းး။ ��း�မ်းမော���း �န်းး�စစးမောလ်ူလူးမ်းဖုြပ�ဖြခင့်း�ဖြဖင့််း မ်းည်းးသည််းးစးမံ်း�ိန်းး�ဒးဇိာ�င့်း��ိ�မ်း�ိ�

 ပိ�မိ်း�မော�းင့်း�မဲ်းန်းးမောစသည်းး။ ��း�မ်းမော���း အမောဖြခဖြပ�တ်နဲ်းး�အး�မ်း�း� ပိ�မိ်း�မော�းင့်း�မဲ်းန်းးမောစ

�န်းး အမောလူ�ထူးး� မော�းင့်း�ဲ�းမောသး စးမံ်း�ိန်းး�မ်း�း�မ်းာသည်းး အ�ပးခ��ပးမ်းပံု�စံမ်း�း�  

အသဲင့်းမောဖြပးင့်း�လူ��န်းး အမောလူ�ထူးး� မော�းင့်း�ဲ�းမောသး စးမံ်း�ိန်းး�မ်း�း�အထိူး ပါဝင့်းပြီးပး�  

လူမူ်းအုသိ�င့်း�အဝိ�င့်း��ိ�င့်း�း မ်းည်းးမ်း်မ်းမု်း�း��ာင့််း ဖ့�စည်းး�မ်း�ို�င့်း�း အသဲင့်းမောဖြပးင့်း�လူ�မော�� 

အခဲင့််းအလူမ်းး�မ်း�း��ိ� အတိ်အ��မောဖးးထူး�တ်းမောပ�သည်းး။ ဤလူမ်းး�ညွှာန်းးသည်းး  
(၁) စးမံ်း�ိန်းး�ပံ�စံမော���ဲ�မောန်း�� အ�င့််းတ်ငဲ့်း ��း�မ်းမော���း�ာင့််းစပးလူ�ဉ်းး�မောသး  

ထူးင့်းဖြမ်းင့်းယှ�ူခ��းမ်း�း��ိ� �န်းး�စစး မောလ်ူလူး�းတ်ငဲ့်းလူည်းး�မော�းင့်း�  
(၂) အမော�းင့်းအထူးည်းးမောဖးး မော�းင့်း�ဲ�းစဉ်းးတ်ငဲ့်း မောထူးး�းပ်ံမော���ိစစမ်း�း��ိ�  

မောမ်း�ခဲန်းး�ထူး�တ်း�းတ်ငဲ့်းလူည်းး�မော�းင့်း� (၃) အ��ဖြဖတ်း မောလ်ူလူးသံ��သပးခ�နိ်းးတ်ငဲ့်း တံ်�  

ဖြပန်းးခ��းမ်း��ိ�စံ��ိ� စ�စည်းး��ရှာ ိမောစ�းတ်ငဲ့်းလူည်းး�မော�းင့်း� အ�အူည်းးဖြဖစးမောစပါသည်းး။  

ယှခ�လူမ်းး�ညွှာန်းး�ိ� ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော��တ်ည်းးမော�း�းဖြခင့်း� လူ�ပးင့်န်းး�အတ်�ဲး မော���ဲ�ထူးး�  

မောသးးလူည်းး� ဤလူမ်းး�ညွှာန်းးပါအယှအူ�မ်း�း�မ်းား ဖံ့ဖြိုးပြီးဖိ��တိ်��တ်�းမ်း�ို�င့်း�း လူ�ပးင့်န်းး�  

န်းယှးပယှး�ာင့််း ထိူးရှာလဲူယှးမောသး ပတ်းဝန်းး���င့်း အမောဖြခအမောန်းမ်း�း�ရှာ ိ အဖြခး�မောသး စးမံ်း�ိန်းး�

မ်း�း�အတ်�ဲးလူည်းး� မ်း�း�စဲးသင့််းမောလူ�းးပါသည်းး။
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4 အားး�လုံးး��ပါါဝင်မ်ှုရိုှိ�သော�း ကျားးး�မှုသော���းမှုသူော�းင်နိ်ှင်် ်�သော�းတ�း�

ပဋိိပ�ခ�ိ�သည်းးမ်းား လူမူ်းအုသိ�င့်း�အဝိ�င့်း�၏ ပံ�မ်းာန်းးလူ�ခဏ်းသဲင့်းဖြပင့်းတ်စး�ပး ဖြဖစးသည်းး။  

သိ� �းတ်ငဲ့်း ပဋိိပ�ခမ်း�း�ကြ�မ်းး�တ်မ်းး�လူးမောသးအခါ လူမူ်းပုတ်းဝန်းး���င့်း တ်စးခ� သိ� မ်းဟ�တ်း �ိ�င့်းင့်ံ

တ်စး�ိ�င့်းင့်�ိံ� မောဖြပးင့်း�လူ�သဲး�မောစ�ိ�င့်းသည်းး။ ယှင့်း�သိ�  ဖြဖစးလူးမောသး အခါ အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်းသုည်းး

 စံခ�နိ်းးစံညွှာန်းး�မ်း�း�၊ အမ်းအူ��င့််းမ်း�း�၊ လူမူ်းအုသိ�င့်း�အဝိ�င့်း�ရှာ ိ ပ�ဂိုျာ�လူးမ်း�း�၏ မောမ်း်းးလူင့််းခ��းမ်း�း�

�ိ� လူ်င့်းဖြမ်းန်းးစဲးမောဖြပးင့်း�လူ�မောစပြီးပး� ပဋိိပ�ခဖြဖစးပဲး�စဉ်းး�ာင့််း ပဋိိပ�ခဖြဖစးပဲး�ပြီးပး�မောန်းး�းပိ�င့်း�  

အမ်း��ိ�သး�မ်း�း��ာင့််း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�၏ အခန်းး��ဏ္ဍ�ိ�လူည်းး� မောဖြပးင့်း�လူ�မောစမောကြ�းင့်း�  

မ်းကြ�းခဏ်မောတ့်ရှာိ�သည်းး။ အကြ�မ်းး�ဖ�းပဋိိပ�ခမ်း�း�သည်းး လူမူ်းအုသိ�င့်း�အဝိ�င့်း�တ်ငဲ့်း �ံဖန်းး�ံခါ  

အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�အတ်�ဲး မောန်း�းအသစးမ်း�း��ိ� မောဖးးမော�းင့်းမောပ��ိ�င့်းသည်းး။၂ အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�  

အလူ�ပး�ပး�ိ�င့်း�မောသးအခါ သိ� မ်းဟ�တ်း ဒဏ်း�း�မောသးအခါ သိ� မ်းဟ�တ်း အသ�း�ံ��ရှုံးရံုိုး�သဲး�

မောသးအမောဖြခအမောန်းတ်ငဲ့်း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�အမောန်းဖြဖင့််း လူမူ်း�း�အကြ�း� ပိ�မိ်း�ဝင့်းမော�း�းလူး�ပြီးပး�  

�ိ�င့်းင့်မံော���း�ာင့််းစး�ပဲး�မော�� အခန်းး��ဏ္ဍမ်း�း�တ်ငဲ့်း ပါဝင့်းလူး�သည်းး။ သိ� မောသးးလူည်းး�  

အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်းမု်း�း�� အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း��ာင့််း မိ်းန်းး��မောလူ�င့်ယှးမ်း�း�၏ အခန်းး��ဏ္ဍ�ာင့််း  

မောမ်း်းးလူင့််းခ��းမ်း�း��ိ�လူည်းး� အ�န်း ်းအသတ်း ဖြဖစးမောစ�ိ�င့်းသည်းး။ ယှင့်း���်သိ�  ပံ�မ်းာန်းးဖြဖစးသဲး�

ပါ� ၎င့်း�တိ်� အမောပ် အဖြခး�သမူ်း�း�� ပိ�မိ်း�လူာမ်းး�မိ်း��ခ��ပး�ိ�င့်း�ိ�င့်း�န်းး န်းည်းး�လူမ်းး��ိ� မောဖးးမော�းင့်း

မောပ��း မော�း�းသဲး�ပါမ်းည်းး။ ဥပမ်းးအး�ဖြဖင့််း ISIS ��်သိ� မောသး အကြ�မ်းး�ဖ�းအစဲန်းး�မော�း�း  

အဖ့�အစည်းး�မ်း�း�သည်းး အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း��ာင့််း မိ်းန်းး��မောလူ�င့်ယှးမ်း�း�၏ လူပုးရှား�မ်းမု်း�း��ိ�  

�န်း ်းသတ်း�န်းး ��း�မ်းမော���း�ိ�င့်း�း ��င့််းဝတ်းစည်းး��မ်းး�မ်း�း��ိ� ခ�မ်းာတ်း��င့််းသံ��ခ�်ကြ�ပြီးပး�  

စည်းး��မ်းး�ခ��ိ�မောဖး�းမ်းမု်း�း�အတ်�ဲး ဖြပင့်း�ထူးန်းးမောသး အဖြပစးမောပ�မ်းမု်း�း��ိ�လူည်းး�  

ဖြပ�လူ�ပးခ�်ကြ�သည်းး။ 

အမ်း��ိ�သး�၊ အမ်း��ိ�သမ်းး�၊ မိ်းန်းး��မောလူ�င့်ယှးမ်း�း��ာင့််း မောယှး�� းး�မောလူ�မ်း�း�သည်းး ပဋိိပ�ခ�ာင့််း  

အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်းမု်း�း��ိ� မ်း��းဖြမ်းင့်းမောတ့်ဖြိုးကြ�ံ�သမူ်း�း� အဖြဖစးလူည်းး�မော�းင့်း�၊ ခံစး��သမူ်း�း� အဖြဖစး

လူည်းး�မော�းင့်း�၊ အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်း�ု���လဲူန်းးသမူ်း�း� အဖြဖစးလူည်းး�မော�းင့်း� ပံ�စံအမ်း��ိ�မ်း��ိ�ဖြဖင့််း  

မောတ့်ဖြိုးကြ�ံ�ကြ�သည်းး။ အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်း�ု လူမူ်းအုသိ�င့်း�အဝိ�င့်း��ိ� မောဖြပးင့်း�လူ�မောစမောသးအခါတ်ငဲ့်း  

အမ်း��ိ�သး��ာင့််း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း� မ်းည်းးသိ� ပြုဖြပ�မ်းသူင့််းသည်းးဟမူောသး လူ�းခံယံှ�ကြ�ည်းးမ်းမု်း�း��ိ�

လူည်းး� မောဖြပးင့်း�လူ�မောစသည်းး။ အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�၊ အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�၊ မိ်းန်းး��မောလူ�င့်ယှးမ်း�း��ာင့််း  

မောယှး�� းး�မောလူ�မ်း�း�၏ ယံှ�ကြ�ည်းးမ်းမု်း�း�၊ စံခ�နိ်းးစံညွှာန်းး�မ်း�း�၊ မောမ်း်းးလူင့််းခ��းမ်း�း�၊ လိူင့်းပိ�င့်း�

�ိ�င့်း�း�ာင့််း ��း�မ်းမော���းအမောဖြခဖြပ� လူနူ်းည်းး�စ�မ်း�း�သည်းး “��း�မ်းမော���းမောတ်�ဲမောခ်မ်း ု 

ပံ�စံတ်စးခ�” ဖြဖစးသည်းး။၃ 

အားကြကျားမ်ှု��က်ျားမုှုပါဋိ�ပါကျားခမှုးး�ကျား ကျားးး�မှုသော���း စီး�း �န််

စီးညှွှန်�်မှုးး�ကျား�� မှုည်�်��  သောခြပါးင််�လုံး� သောစီ�န်ည်�်။ 

ကျားး��မရေး����နှှင့််� ကျားး��မရေး����ရေး�း�ရေး�်မုပံုံ�စံံမး��ကုျား� အဓုိပုံါ�ယ်�သ��မှ��ခြ�င့်��
လုး�ုအု�ုိ�်းအုဝုိ�်းတွ�်ွ အုားမြောက်ာ�်းမြော�ာ �့့စာည််း�ုဆုိို�်�ာ အုမြောဖြချခံျ �မြော�ာတွ�ားအုဖြ�စ်ာ က်ျား�မြော�း�ာကုိ် မြော�ာ်ဖြပ်�ည််။ ယူ�်း�ှာ လုးတွစ်ာဦးးချျ�်းစီာ၏ ဇီူးဝမြောဗားဒီဆုိို�်�ာ လို�်  

(က်ျား ဖြ�စ်ာ�ု/� ဖြ�စ်ာ�ု) ထို့က််ပုိ်ပ်ါ�ည််။ က်ျား�မြော�း�ာ�ည်် အု�့့အုစာည််းအုဆို�်၊် လုး�ုပ်တ်ွဝန်း်က်ျ�်အုဆို�်၊် တွစ်ာဦးးချျ�်းအုဆို�်�်ျားတွ�်ွ လုပ်ု်မြောဆိုာ�်�ည််် အု�ာအုားလံုးုတွ�်ွပ်ါရိှှိ

�ည််် ��်ယူးနှိ�်ုမြော�ာ အု�းအုက်ျ�်ပုံ််စံာတွစ်ာခုျဖြ�စ်ာ�ည််။ က်ျား�မြော�း�ာမြောတွးွမြောချ်�ုပုံ်စံာဟုး�ည််�ှာ အု�ျ�ိး��ီး�ျား၊ အု�ျ�ိး�ား�ျား၊ �ိန်း်က်မြောလုး�ယ်ူ�ျား၊ မြောယူာက်ျာ်းမြောလုး�ျား၊  

လို�်ပုိ်�်းဆုိို�်�ာနှှ�် ်က်ျား�မြော�း�ာအုမြောဖြချဖြပ်�လုးန်ည််းစုာ�ျားစာ�ည််် လုးတွစ်ာဦးးချျ�်းစီာအုတွက်ွ် တွန်�ုိ်းအုထို့ားဆုံိုးနှှ�် ်အု��်မ်ြောလုျာ်ဆုံိုးဟု ုလုး�ုပ်တ်ွဝန်း်က်ျ�်က် �တ်ွ�ှတ်ွ�ည်််  

မြော�ာာ်လု�်ခ်ျျက််�ျားနှှ�် ်အုချန်း်က်ဏ္ဍ�ျားကုိ် မြော�ာ်မြောဆိုာ�်�ာတွ�်ွ လုက််ခံျက်ျ�်�ုံ်း�ု၊ ပ်တ်ွဝန်း်က်ျ�်နှှ�် ်လိုက်ု်မြောလုျာညီ်မြောထွို့ဖြ�စ်ာ�ု ဖြ�စ်ာ�ည််။ လုး�ုအု�ုိ�်းအုဝုိ�်းတွန်�ုိ်း�ျား၊ စံာချျနိ််

စံာညွှနှ်း်�ျားနှှ�် ်မြော�ာာ်လု�်ခ်ျျက််�ျားအုမြောပ်် အုမြောဖြချခံျငြိပီ်း လုး�ုအု�ုိ�်းအုဝုိ�်းဆုိို�်�ာ မြောဖြပ်ာ�်းလ့ုစာဉ််အုတွ�်ွး လုးပု်ဂို္ဂို�လ်ုတွစ်ာဦးး၏ က်ျား�မြော�း�ာ မြောတွးွမြောချ်�ုပုံ်စံာလုည််း မြောဖြပ်ာ�်းလ့ုနှိ�်ု�ည််။ 
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အု
ကြက်

�်း�က်
�ုပ်ဋိပ်က်

ခ �ျားက်
 က်

ျား�မြော�း�ာ  

စာချျန်စာညွှ
န်း်�ျားက်

 �ည်
�ိ

� မြောဖြပ်ာ�်းလု
 မြောစာ�

န်ည်
း။

မ်းည်းးသည််းးစးမံ်း�ိန်းး�မ်း�ိ� �န်းဦး�အစးအစဉ်းးမော���ဲ�စဉ်းး �းလူအတ်ငဲ့်း�တ်ငဲ့်း ပဋိိပ�ခ ဖြဖစးပဲး�မောစ

မောသး အမောကြ�းင့်း�အ�င့်း�မ်း�း�၊ တ်င့်း�မ်းးမ်းအု�င့်း�အဖြမ်းစးမ်း�း��ာင့််း ကြ�း�ဝင့်းစဲ�းဖ�းမ်းမု်း�း� 

�ိ�င့်း�း အဖြခး�မောသးန်းယှးပယှးမ်း�း��ိ� ��း�မ်းမော���း �န်းး�စစး မောလ်ူလူးမ်း�ု မောဖးးဖြပ�ိ�င့်းသည်းး။  

မ်းည်းးသိ� ပင့်း ပန်းး�တိ်�င့်းမ်း�း��ာင့််း �ည်းးမ်းာန်းး�ခ��းမ်း�း� ရှာ ိမောစ�းမ်း ူ��း�မ်းမော���း�န်းး�စစးမောလ်ူလူး

မ်းသုည်းး ပိ�မိ်း���ယှးဖြပန်း ်းမောသး စးမံ်း�ိန်းး�အမောကြ�းင့်း�အ�းမ်း�း��ိ� မောဖးးမော�းင့်းမောပ�သည်းး။ ��း�မ်း

မော���း�န်းး�စစးမောလ်ူလူးမ်းသုည်းး အန်းည်းး��ံ��အ�င့််း “မ်းည်းးသ�ိူ�မ်း် ထိူးခိ��းန်းစးန်းးမ်းမု်းရှာ ိမောစ�” 

ဟမူောသး န်းည်းး�လူမ်းး��ိ� မောသခ�းမောစဖြခင့်း�ဖြဖစးသည်းး။ 

��း�မ်းမော���းမ်းည်းးမ်း်မ်း�ုာင့််း အင့်းအး�မ်းမ်း်တ်မ်းတို်� သည်းး အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်း ုပဋိိပ�ခမ်း�း�၊  

အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�မောပ် အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်း၊ု ��န်းး�မ်းးမော��န်းမ်ိ်းး��မ်း၊ု အစး�အစးမ်းလံူ�မောလူး�းမ်း�ုာင့််း  

�င့်း���မဲ်း�မောတ်မ်း ုကြ�းရှာည်းးဖြခင့်း�တိ်� �ိ� ဖြဖစးမောပ်မောစသည််းး အဓိိ�အခ��းမ်း�း�ဖြဖစး�ိ�င့်းသည်းး။၄  

ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော��တ်ည်းးမော�း�းမ်းနု်းည်းး�လူမ်းး�မ်း�း�တ်ငဲ့်း ��း�မ်းမော���း�ိ� ထူးည််းးသဲင့်း�မော�းင့်း�ဲ�း

မောသးအခါ ��း�မ်းအမောဖြခဖြပ� အကြ�မ်းး�ဖ�း မ်းမု်း�း��ိ� မောလူ�းခ်�မောပ��ိ�င့်းပြီးပး� ��း�မ်းမော���း  

တ်န်းး�တ်ညူ်းးမ်း်ရှာ ိမ်း၊ု ပဋိိပ�ခမ်း�း��ိ� ထိူးန်းး�သိမ်းး�မ်းတို်� �ိ� ဖြဖစးမောပ်မောစ�း မော�ရှာည်းးတ်ည်းးတံ်မ်ောသး  

ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မ်း�ို� မောဖးးမော�းင့်းမောပ�သည်းး။ ဥပမ်းးအး�ဖြဖင့််း မောဖးးဖြပပါလူမူ်းအုသိ�င့်း�အဝိ�င့်း�တ်စး�ပး

တ်ငဲ့်း လံူ�ဖြခံ�မော���ဏ္ဍအး�မော�းင့်း� ခိ�င့်းမ်းးမောစ�န်းး စးမံ်း�ိန်းး�တ်စးခ��ိ� မော�းင့်း�ဲ�းမ်းည်းး�ိ�

ပါ� ��တ်ပးဖ့� သိ� မ်းဟ�တ်း လံူ�ဖြခံ�မော��တ်ပးဖ့��ာင့််း အမ်း��ိ�သမ်းး�၊ အမ်း��ိ�သး�၊ မိ်းန်းး��မောလူ�င့်ယှး

မ်း�း��ာင့််း မောယှး�� းး�မောလူ�မ်း�း�ကြ�း�ရှာ ိ မ်းတ်�ဲူ�ဖြပး�မောသး ��း�ံမော��မ်း�း��ိ� န်းး�လူည်းး

သမော�းမောပါ�း၍ စးမံ်း�ိန်းး��ိ� ပံ�မောဖးးမော���ဲ�သင့််းသည်းး။ မော�းင့်း�မဲ်းန်းးမောသးစးမံ်း�ိန်းး� မောတ်�ဲမောခ်မ်းု

ပံ�စံသည်းး ��း�မ်းမော���းအမောဖြခဖြပ� တ်နဲ်းး�အး�မ်း�း��ာင့််း လိူ��းမောလူ�းည်းးမောထဲူး ဖြဖစးသင့််းသည်းး။



6 အားး�လုံးး��ပါါဝင်မ်ှုရိုှိ�သော�း ကျားးး�မှုသော���းမှုသူော�းင်နိ်ှင်် ်�သော�းတ�း�

လုံးမ်ှု�ညှွှန်သ်ောမှု��ဲန်�်မှုးး�
• ပဋိိပ�ခမ်း�း��ိ�တ်�န်း ်းပြဖြပန်းး�းတ်ငဲ့်း အမ်း��ိ�သမ်းး��ာင့််းအမ်း��ိ�သး�၊ လူငူ့်ယှး�ာင့််းလူကူြီး�း�တိ်� ၏ 

အခန်းး��ဏ္ဍ�ာင့််း အမ်းအူ��င့််းမ်း�း� မ်းည်းး��်သိ�  မောဖြပးင့်း�လူ�ပါသန်းည်းး�။

• မ်းည်းးသည််းးအကြ�မ်းး�ဖ�းမ်းပံု�စံမ်း�း� ဖြဖစးမောပ်လူ��းရှာ ိသန်းည်းး�။ ယှင့်း�တိ်� � အမ်း��ိ�သမ်းး�

မ်း�း��ာင့််း အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�အမောပ် မ်းတ်�ဲူ�ဖြပး�စဲး (သိ� မ်းဟ�တ်း) တ်ညူ်းးစဲး အ���ိ�

သ�းမော�း�းပါသလူး�။ 

• အသ�းမောမဲ်း�ဝမ်းး�မော��းင့်း�မ်း�ုာင့််း ပည်းးမော��လူ�းလူာမ်းး�မ်းးမ်း၊ု အလူ�ပးအ�ိ�င့်း  

အခဲင့််းအလူမ်းး�၊ လူစးမ်း�း� ဖြမ်းင့််းတ်�းလူးခ�်ပါသလူး�။ ဖြမ်းင့််းတ်�းခ�်ပါ� အမ်း��ိ�သး�

မ်း�း��ာင့််း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�အမောပ် မ်းည်းးသည််းး အ���ိ�သ�းမော�း�းမ်းမု်း�း� ရှာ ိသန်းည်းး�။

• မ်းည်းးသည််းး စိတ်းမ်းလံူ�ဖြခံ�မ်းမု်း��ိ� ရှာ ိမောန်းသန်းည်းး�။ ယှင့်း���်သိ� မောသး စိတ်းမ်းလံူ�ဖြခံ�မ်းမု်း��ိ�� 

မိ်းသး�စ�၊ လူမူ်းအုသိ�င့်း�အဝိ�င့်း��ာင့််း�ိ�င့်းင့်အံမောပ် မ်းည်းးသိ�  အ���ိ�သ�းမော�း�းပါသန်းည်းး�။

• အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်း၏ု�လူဒးတ်စးခ�အမောန်းဖြဖင့််း အမ်း��ိ�သး�မ်း�း��ာင့််း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�သည်းး  

�ိ�င့်းင့်မံော��၊ စး�ပဲး�မော��၊ လူမူ်းမုော��အ�င့််းဖြမ်းငှ့််းတ်င့်းမ်း�ို�င့်း�း အခဲင့််းအလူမ်းး�မ်း�း��ိ� 

လူ�းလူာမ်းး�မ်းးမော�း�းရှာ ိ�ိ�င့်းမ်းတု်ငဲ့်း တ်ညူ်းးဖြခင့်း�ရှာ ိ/ မ်းရှာ ိ။ တ်ညူ်းးဖြခင့်း�မ်းရှာ ိပါ� အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�

�ာင့််း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�အကြ�း�၊ မိ်းန်းး��မောလူ�မ်း�း��ာင့််း မောယှး�� းး�မောလူ�မ်း�း�အကြ�း�  

မ်းည်းးသည််းးမ်းတ်ညူ်းးသည််းး�ိစစ�ပးမ်း�း� ရှာ ိမောန်းပါသန်းည်းး�။

• ဦး�တ်ည်းးအ�ပးစ� သိ� မ်းဟ�တ်း ဦး�တ်ည်းးလူမူ်းအုသိ�င့်း�အဝိ�င့်း�၏ ��း�မ်းမော���း မောတ်�ဲမောခ်မ်းု

ပံ�စံ�ိ� မ်းည်းးသိ�  ပံ�မောဖးးမ်းည်းးန်းည်းး�။ 

�သော�းတ�း�မိှု လုံးက်ျားသောတလ့ုံး�ပ်ါသောဆးင်် 
မုှု���  - အားး�ဂန်န််စီစတန်န်ှ��င််င်း 
အးဖဂျာန်းးန်းစစတ်န်းး�ိ�င့်းင့်၏ံ သမိ်း�င့်း�တ်စးမောလူ်း�းတ်ငဲ့်း စး�ပဲး�မော����ပးတ်ည်းး�မ်း၊ု အထိူးအခိ��းမ်းခံ

မောသး လံူ�ဖြခံ�မော��အမောဖြခအမောန်းမ်း�း��ာင့််း �ပးသင့််းမောန်းခ�်သည်းး။ ပံ�မ်းာန်းးတ်�း�စး�င့်းမော��စန်းစး  

အး�မော�းင့်း� ခိ�င့်းမ်းးမောစ�န်းးမော�းင့်း�ဲ�း�း၌ တိ်��တ်�းမ်းမု်း�း�ရှာ ိမောသးးလူည်းး� အဖြင့်င့်း�ပဲး�မ်းမု်း�း�

၏ ၈၀ �းခိ�င့်း�ာ�န်းး��ိ� ပံ�မ်းာန်းးမ်းဟ�တ်းသည််းး န်းည်းး�လူမ်းး�မ်း�း�ဖြဖင့််း မောဖြဖရှာင့်း�သည်းး။ အးဖဂျာန်းးန်းစစတ်န်းး

�ိ�င့်းင့်၏ံ တ်�း�ဥပမောဒစိ��မိ်း��မော�� အး�မော�းင့်း�မောစ�န်းး မော�းင့်း�ဲ�းသည််းး စးမံ်း�ိန်းး�မောဖးးမော�းင့်းမောန်း

ခ�နိ်းးတ်ငဲ့်း လူမူ်းပုတ်းဝန်းး���င့်းအမောဖြခဖြပ� အဖြင့်င့်း�ပဲး�မ်းမုောဖြဖရှာင့်း�မ်းနု်းည်းး�လူမ်းး�မ်း�း�တ်ငဲ့်း အမ်း��ိ�သး�

မ်း�း��ာင့််း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�၏ လူ�းလူာမ်းး�မ်းးမော�း�းရှာ ိ�ိ�င့်းမ်း�ုာင့််း အ�င့််းအတ်န်းး�မ်း�း� �ဲ�ဖြပး�မောန်းမ်းု

မ်း�း��ိ� န်းး�လူည်းး�န်းးမ်းား အလဲူန်းးအမော��ကြီး�း�ပါသည်းး။ ဥပမ်းးအး�ဖြဖင့််း ဤစန်းစးမ်း�း�တ်ငဲ့်း မ်းည်းးသူ

တိ်� � �ံ��ဖြဖတ်း ခ��းခ�သမူ်း�း�ဖြဖစးပါသန်းည်းး�။ ဤလူ�ပးင့်န်းး�စဉ်းးမ်း�း��ိ� အသိမောပ��န်းး စည်းး�ရံိုး� �

မော�းးဩသမူ်း�း�၊ အကြီး�း�အ��မ်း�း�၊ တ်�း�သကူြီး�း�မ်း�း�အဖြဖစး အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း� ပါဝင့်းမ်း ုရှာ ိပါ

သလူး�။ လူ�းရှာ ိ�ာင့််း သမိ်း�င့်း�မောကြ�းင့်း�အမောဖြခအမောန်း�ာစး�ပးလံူ��တ်ငဲ့်း တ်�း�မ်း်တ်မ်း ု�ရှာ ိဖြခင့်း��ာင့််း  

တ်�း�မ်း်တ်မ်း�ို�မောဖးးမော�းင့်းဖြခင့်း�တ်ငဲ့်း အမ်း��ိ�သမ်းး��ာင့််း အမ်း��ိ�သး�မ်း�း� လူ�းလူာမ်းး�မ်းး�ိ�င့်းမ်းု

�ိ�င့်း�း မောမ်း�ခဲန်းး�မ်း�း�အး� ကြီး�ိ��စး�ရှားမောဖဲဖြခင့်း�ဖြဖင့််း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း��ာင့််း မိ်းန်းး��မောလူ�မ်း�း�

အတ်�ဲး လိူ�အပးခ��းမ်း�း��ိ� မောဖြဖရှာင့်း�မောပ��ိ�င့်းမ်းည််းး န်းည်းး�လူမ်းး�အသစး တ်စးခ��ိ� မောဖးးမော�းင့်း

မောပ��ိ�င့်းမ်းည်းးဖြဖစးသည်းး။ အဖြခး�မောသး လူ�ပးမော�းင့်းမ်းမု်း�း�တ်ငဲ့်း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း��ာင့််း မိ်းန်းး��မောလူ�

မ်း�း�အမောန်းဖြဖင့််း တ်�း�မ်း်တ်မ်း�ို� လူ�းလူာမ်းး�မ်းး မော�း�းရှာ ိ�ိ�င့်းမ်းအုမော��ကြီး�း�ပံ�၊ အဖြင့်င့်း�ပဲး�မ်းမု်း�း�

အး� မောဖြဖရှာင့်း�ဖြခင့်း��ာင့််းတ်�း�စး�င့်းမော���ိ�င့်း �းစန်းစးမ်း�း�တ်ငဲ့်း ၎င့်း�တိ်� ၏ပါဝင့်းမော�းင့်း�ဲ�းမ်းမု်း�း� 

အမော��ကြီး�း�ပံ��ိ� အမ်း��ိ�သး�မ်း�း� သိရှာ ိမောစ�န်းး အသိပည်းးမောပ�ဖြခင့်း�လူည်းး� ပါဝင့်းသည်းး။ 
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သရေး������မှ လကျား�ရေး�လ့�ပုံ�ရေး��င့်�မုသု�  �ု�သည်�မှ�အ�ယ်�နည်��။
အုပုိ်�်းတွစ်ာခုျစီာတွ�်ွ လု�်းညွှနှ်မ်ြော�းခွျန်း်�ျားပ်ါရိှှိ�က့််�ိ�  “�မြော�ာတွ�ား�ှ လုက််မြောတွလ့ုပ်ု်မြောဆိုာ�်�ု” က့််�ိ�  အုပုိ်�်းလုည််းပ်ါဝ�်�ည််။ အုဆုိိုပ်ါအုပုိ်�်း�ျားကုိ် ဥပ်�ာအုားဖြ��််  

နှိ�်ုဂ္ဂိုျးီ�ီးယူားနှိ�်ု�ံတွ�်ွ အုပ်ု်ချျ�ပ််�ုမြော�း�ာစီာ�ံကိ်န်း်တွစ်ာခုျ၌ အုားလံုးုပ်ါဝ�်�ုရိှှိမြော�ာ က်ျား�မြော�း�ာ ဆိုန်း်စာစ်ာမြောလုလ်ုာ�ုကုိ် မြော�ာ်မြောဆိုာ�်မြော�ာအုချါ အု�ုံးဖြပ်�မြော�းဖြ�န်း်�ည််် 

မြော�းခွျန်း်ပုံ်စံာ�ျားကုိ် မြောလုလ်ုာဖြချ�်းဖြ��်် �မြော�ာတွ�ား�ျားအုား လုက််မြောတွလ့ုပ်ု်မြောဆိုာ�်�ု�ျား အုဖြ�စ်ာ မြောဆိုာ�်�ွက််�န်အ်ုတွက်ွ်�ည််�ွယ်ူ�ည််။ ဤအုပုိ်�်း�ျားတွ�်ွ အုမြောကြက်ာ�်းအု�ာ 

အုက်ျဉ််းချျ�ပ်် မြော�ာ်ဖြပ်ထို့ားက်ာ က်ျား�မြော�း�ာအုမြောဖြချဖြပ်�တွနွ်း်အုား�ျားကုိ် ထို့ည်််�ွ�်းစာဉ််းစာားငြိပီ်း စီာ�ံကိ်န်း်ပုံ်စံာမြော�းဆ့ွို�ာတွ�်ွ မြောပ်ါ�်းစာပ််ထို့ည်််�ွ�်း��ည််် န်ည််းလု�်း�ျား ကုိ်လုည််း  

အုကြကံ်ဖြပ်�ထို့ား�ည််။ 
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ပဋိိပ�ခ၊ အးဏ်း�ာင့််း ��း�/မ်းမော���းမ်း�း� အကြ�း�ရှာ ိ ��း�ယဲှးမ်း�ို� မောလ်ူလူး

သံ��သပးဖြခင့်း�� ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော��တ်ည်းးမော�း�း�း၌ တ်င့်း�မ်းးမ်းမု်း�း��ာင့််း အခဲင့််းအလူမ်းး�

မ်း�း� ဖြဖစးမောပ် �ိ�င့်းမ်းည််းး �င့်း�ဖြမ်းစးမ်း�း�အး� ပိ�မိ်း�သိရှာ ိ�ိ�င့်းမောစပြီးပး� သိ� မ်းဟ�တ်းပါ� ယှင့်း�တိ်�

�ိ� သိရှာ ိ�ိ�င့်းမ်းည်းးမ်းဟ�တ်းမောပ။ ပဋိိပ�ခမ်း�း� သိ� မ်းဟ�တ်း စစးပဲ�မ်း�း�သည်းး မ်းည်းးမ်း်မ်းမု်း�း�

�ိ� ပိ�မိ်း�ဖြဖစးပဲး�မောစပြီးပး� အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း��ာင့််း မိ်းန်းး��မောလူ�မ်း�း�၏ လူပုးရှား�သဲး�လူး

�ိ�င့်းမ်းမု်း�း��ိ� အ�န်း ်းအသတ်းဖြဖစးမောစ�း ၎င့်း�တိ်� အး� လိူင့်းမ်း�ုာင့််း ��း�မ်းအမောဖြခဖြပ�

အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်းမု်း�း� ခံ�မောစ�ိ�င့်းသည််းး အ�တ�းယှး�ိ� ပိ�မိ်း�ကြ�ံ�မောတ့်�မောစသည်းး။၅  
အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်းသုည်းး ဦး�စး�မောပ� ဖြပဿန်းးမောဖြဖရှာင့်း�န်းည်းး� ဖြဖစးလူးသည််းးအခါ

 အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�အမောန်းဖြဖင့််း တိ်��းခိ��းမောဖြဖရှာင့်း�ဖြခင့်း�သည်းးသး မော�ဲ�ခ�ယှးစ�း 

ဖြဖစးသည်းးဟ� န်းး�လူည်းးမောစဖြခင့်း�ဖြဖင့််း လူအူမ်းအုသိ�င့်း�အဝိ�င့်း�အတ်ငဲ့်း�ရှာ ိ  

အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�၏ အခန်းး��ဏ္ဍ�ိ� ပိ�မိ်း���ဉ်းး�မောဖြမ်းးင့်း�လူးမောစ�ိ�င့်းသည်းး။ 

�သော�းတ�း�မိှု လုံးက်ျားသောတလ့ုံး�ပ်ါသောဆးင််မုှု���  -  
အီားဂးစ်ီနှ��င််င်း 
အကြ�မ်းး�ဖ�းပဋိိပ�ခတ်စးခ� ဖြဖစးပဲး�ပြီးပး�မောန်းး�းတ်ငဲ့်း အစိ���တ်စး�ပးမ်းာ အစိ���သစး

တ်စး�ပးထံူးသိ�  ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မောသး အးဏ်းလူာ�မောဖြပးင့်း�မ်းလုူ�ပးင့်န်းး�စဉ်းး�ိ� မော�ဲ�မော�း�းပဲ�

မ်း�း�� မောဖးးမော�းင့်း�ိ�င့်းပါသည်းး။ သိ� မောသးးလူည်းး� အမ်း��ိ�သမ်းး� မ်း���ဒရှာင့်းမ်း�း�သည်းး

 အမ်း��ိ�သး�မ်း���ဒရှာင့်းမ်း�း�ထူး�း မောလူ��ပိ�မိ်း� အကြ�မ်းး�ဖ�းခံ�မောကြ�းင့်း� မောလ်ူလူးမ်းု

မ်း�း���ိ�သည်းး။ မ်း���ဒရှာင့်းစး�င့်း�ဖြပ�စ�မောန်းစဉ်းး အမောတ်းအတ်ငဲ့်း�၌လူည်းး�မော�းင့်း�၊  

မ်း�ရံိုး�မ်း�း�၌လူည်းး�မော�းင့်း� သိ� မ်းဟ�တ်း အဖြခး�မောသး ဖြပည်းးသ့အမော���ိ�င့်း�း  

လူ�ပးမော�းင့်းမ်းမု်း�း�တ်ငဲ့်းလူည်းး�မော�းင့်း� ယှင့်း�သိ�  တိ်��းခိ��းခံ�မ်းမု်း�း� ဖြဖစးပဲး�ဖြခင့်း�

ဖြဖစးသည်းး။၆ မ်း���ဒရှာင့်းမ်း�း�၊ �ိ�ယှးစး�လူာယှးမောလူးင့်း�မ်း�း�၊ မော�ဲ�မော�း�းပဲ� အ�းရှာိ

မ်း�း�၊ တ်�းကြွ�လူပုးရှား�သမူ်း�း� သိ� မ်းဟ�တ်း �ိ�င့်းင့်မံော��ပါတ်း မောခါင့်း�မော�းင့်းမ်း�း�

အဖြဖစး အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�အး� ဦး�တ်ည်းးထူးး�တိ်��းခိ��းဖြခင့်း� ဖြဖစးသည်းး။ အးဂျာ�စး�ိ�င့်းင့်ံ

တ်ငဲ့်း ၂၀၁၁ မော�ဲ�မော�း�းပဲ�ဖြပ�လူ�ပးမောန်းစဉ်းးအတ်ငဲ့်း� အခ��ိမောသး အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�မ်းား  

၎င့်း�တိ်� ၏အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�� မောစခိ�င့်း�သည််းးအတိ်�င့်း� မ်း�မ်းမောပ�ပါ� �ဲးရှာင့်း�ခံ�မ်းည်းးဟ�  

ပြီးခိမ်းး�မောဖြခး�းခံခ�်ကြ��သည်းး။၇ �ိ�င့်းင့်မံော��စန်းစးတ်ငဲ့်း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း��ာင့််း မိ်းန်းး��မောလူ�

မ်း�း� �င့်း�ိ�င့်းမောန်း�သည််းးအ�တ�းယှးမ်း�း��ိ� မောဖြဖရှာင့်း�ဖြခင့်း�မ်းရှာ ိမောသး စးမံ်း�ိန်းး�မ်း�း�သည်းး  

ဒးမိ်း��မော�စးလူ�ပးင့်န်းး�စဉ်းး�ိ� အဟန်း ်းအတ်း�ဖြဖစးမောစပြီးပး� �ိ�င့်းင့်မံော��တ်ငဲ့်း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�

၏တ်�းကြွ�စဲးပါဝင့်းမ်း�ို�လူည်းး� စန်းစးတ်�� တ်း�ဖြမ်းစး�းမော�း�းမောစသည်းး။ ယှင့်း�သိ�

မောသး ပြီးခိမ်းး�မောဖြခး�းမ်းအုမ်း��ိ�အစး�မ်း�း�� လူမူ်းအုသိ�င့်း�အဝိ�င့်း�တ်ငဲ့်း မိ်းမိ်း�ိ�ယှး�ိ�

ယံှ�ကြ�ည်းးမ်း ုအး�န်းည်းး�ဖြခင့်း��ိ� မောဖးးဖြပမောန်းသည်းး။ 

စာ�ံက်
န်း်�ျားတွ

�ွ် က်
ျား�မြော�း�ာအု

မြောဖြချဖြပ်�တွ
န်း်အု

ား�ျားက်
 

�ျက်
က်

ယူ
ဖြပ်��

ည်
အု

ချါ �ည်
�

ည်
 အု

�ာ�ျား ဖြ�စာမြောပ််လု
ာ�

န်ည်
း။

စီီမှုးကျား�န်�်မှုးး�တဲင်် ကျားးး�မှုသော���းအားသောခြ�ခြပါုတဲန်�်အားး�မှုးး�ကျား��  

မှုးက်ျားကဲျားယ််ခြပါု�ည််အ်ား�ါ မှုည်�်ည်် ်အား�းမှုးး� ခြ�စ်ီသောပါ်လုံးး�န်ည်�်။

အ��လံ��ပုံ�ဝင့်�ရေး��င့်��းကျား�မုပံုံ�စံံဒီီဇုို�င့်�� 
ဤလု�်းညွှနှ်ကုိ်် စီာ�ံကိ်န်း်�န်မ်ြောန်ဂ္ဂိုျာ�ျား အု�ုံးဖြပ်��န်အ်ုတွက်ွ် မြော�းဆ့ွိုထို့ား

မြော�ာ်လုည််း မြောပ်းထို့ားမြော�ာ လု�်းညွှနှ်မ်ြော�းခွျန်း်�ျားက် အုားလံုးုပ်ါဝ�်�ုရိှှိမြော�ာ 

ဒီီဇုိူး�်းပုံ်စံာ�ျား၊ ��်တွန်း်�ျား မြောဆိုာ�်�ွက််�ာတွ�်ွ ထို့ည်််�ွ�်းအု�ုံး 

ဖြပ်�နှိ�်ု�ည််။ �က််ဆုိို�်�း�ျားနှှ�်် မြောဆွိုးမြောနှးွ�ု�ျား ဖြပ်��ာတွ�်ွ ဤမြော�းခွျန်း်�ျား

အုား ထို့ည်််�ွ�်းမြောဆိုာ�်�ွက််ဖြချ�်းက် �ှားယွူ�်းမြော�ာ ထို့�်ဖြ��်ယူးဆိုချျက််�ျားကုိ် 

ပ်မြောပ်ျာက််မြောစာငြိပီ်း က်ျား�မြော�း�ာဆုိို�်�ာ တွနွ်း်အုား�ျားကုိ် ပုိ်�ုိ  

အုားမြောက်ာ�်းမြောစာ�ည််။ 



8 အားး�လုံးး��ပါါဝင်မ်ှုရိုှိ�သော�း ကျားးး�မှုသော���းမှုသူော�းင်နိ်ှင်် ်�သော�းတ�း�

�သော�းတ�း�မိှု လုံးက်ျားသောတလ့ုံး�ပ်ါသောဆးင််မုှု���  -  
သောတးင််ဆူဒန်န်ှ��င််င်း 
ပဋိိပ�ခမ်း�း�မောကြ�းင့််း ��း�မ်းမော���းအမောဖြခဖြပ�တ်နဲ်းး�အး�မ်း�း��ိ� မောဖြပးင့်း�လူ�မောစ�ိ�င့်းသည်းး သး

မ်း� ��း�မ်းမော���းအမောဖြခဖြပ�တ်နဲ်းး�အး�မ်း�း��လူည်းး� ပဋိိပ�ခမ်း�း��ိ�ဖြဖစးပဲး� မောစ�ိ�င့်းသည်းး။  

မောတ်းင့်း�ဒူန်းး�ိ�င့်းင့်၌ံ ၂၀၁၃ ခ��ာစး ဒးဇာင့်း�းလူတ်ငဲ့်း ��းစ�းဖြပင့်း�ထူးန်းးမောသး ဖြပည်းးတ်ငဲ့်း�စစး

ဖြဖစးပဲး�ခ�်ပြီးပး� မောလ်ူလူး�န်းး�စစးမ်းအုမ်း�း�အဖြပး�� �ိ�င့်းင့်မံော�� အမောကြ�းင့်း�တ်�း�မ်း�း�  

အမောပ်တ်ငဲ့်းမ်း�း�စဲး အဓိိ�ထူးး�ခ�်ကြ�သည်းး။ သိ� မောသးးလူည်းး� ပဋိိပ�ခမ်း�း�သည်းး သတိ်� သး�တ်င့်း

မောတ်းင့်း��သည််းး သတိ်� သမ်းး�မောကြ���ာင့််း တိ်��းရိိုး��းခ�တိ်း��းမောန်းမောကြ�းင့်း�၊ သတိ်� သး�မိ်းသး�စ�၏  

ပိ�င့်း�ိ�င့်းမ်းမု်း�း�သည်းး သတိ်� သမ်းး�မိ်းသး�စ�ထံူး မော�း�းရှာ ိသဲး�မ်းမုောကြ�းင့််းဖြဖစးမောကြ�းင့်း� မောလ်ူလူးမ်းု

အသစးတ်စးခ�� ရှားမောဖဲမောတ့်ရှာ ိခ�်သည်းး။၈ တိ်��တ်�းမ်း�း�ဖြပး�လူးမောသး သတိ်� သး�စ�ိတ်း�  

လူ�းထူးပးမ်းမုော���ဲ�း�ိ� ထိူးခိ��းမောစပြီးပး� အကြ�မ်းး�ဖ�းပဋိိပ�ခမ်း�း� ဖြဖစး�ိ�င့်းမောခ��ိ� တိ်��ဖြမ်းင့််းလူး

မောစသည်းး။ ဥပမ်းးအး�ဖြဖင့််း စစးမောသဲ�ကြွ�အ�ပးစ�မ်း�း��ိ� ��းသဲယှးဝင့်းမော�း�းဖြခင့်း� သိ� မ်းဟ�တ်း  

�ွ ��းဲ�မ်း�း�အစ�လိူ��းအဖြပံ�လိူ��း ခိ��ယှမူ်း�ု���လဲူန်းးဖြခင့်း�ဖြဖင့််း အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�သည်းး ၎င့်း�တိ်�   

လူ�းထူးပးထိူးမ်းး�ဖြမ်းး�မ်းအုတ်�ဲး လိူ�အပးမောသးမောင့်မဲောကြ���ိ� �ရှာ ိမောစသည်းး။ မောတ်းင့်း�ဒူန်းး�ိ�င့်းင့်ရံှာ ိ 

ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော��တ်ည်းးမော�း�းမ်းစုးမံ်း�ိန်းး�မ်း�း�သည်းး �ိ�င့်းင့်မံော���ာင့််း အ�ပးခ��ပးမ်း�ို�င့်း�း  

အမောကြ�းင့်း�တ်�း�မ်း�း��ိ�သး အဓိိ�ထူးး�မောဖြဖရှာင့်း�ပြီးပး� ��း�မ်းမော���းအမောဖြခဖြပ� တ်နဲ်းး�အး�မ်း�း�

�ိ� မ်း��း�ဲယှးဖြပ�ခ�်ပါလူ်င့်း မောန်းစ်ဉ်းးလိူ�လိူ� ဖြဖစးပဲး�မောန်းသည််းး �ွ ��းဲ�မ်း�း�အစ�လိူ��းအဖြပံ�လိူ��း  

ခိ��ယှမူ်း�ု���လဲူန်းးဖြခင့်း���်သိ� မောသး အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်းမု်း�း��ိ� မ်း��း�ဲယှးဖြပ��းမော�း�းပြီးပး�  

လူမူ်းအုသိ�င့်း�အဝိ�င့်း�မ်း�း��ိ� ��းလူ�း အတိ်ဒ��ခမော�း�းမောစမ်းည်းးဖြဖစးသည်းး။ 

စီံမံကုျားန��မး��အ�းကျား� မည်�သည််�အ�းကျား�ရေး�ကျား�င့််� ကျားး��မ�န��စံစံ�ရေးလ်လ�မု  
အရေး��ကြီးကီျား� ပုံ�သနည်��။ 
ပ်ဋိိပ်က်ခဆိုန်း်စာစ်ာမြောလုလ်ုာ�ု�ည်် တွ�်း�ာ�ု��်းဖြ�စ်ာ�ျားကုိ် ပုိ်�ုိန်ားလုည််နှိ�်ုမြောစာ�န် ်အုလို��ာှ ပ်ဋိိပ်က်ခအုမြောကြက်ာ�်းအု�ာတွစ်ာခုျ၏ တွနွ်း်အုား�ျား၊ ပ်ါဝ�်�က််ဆုိို�်�း�ျား၊  

�့့စာည််းပုံ်�ျားကုိ်မြောလုလ်ုာဖြချ�်းဖြ�စ််ာ�ည််။ ပ်ဋိိပ်က်ခဆုိို�်�ာ က်ျား�မြော�း�ာဆိုန်း်စာစ်ာ မြောလုလ်ုာ�ု�ည်် အု�ျ�ိး�ား�ျား၊ အု�ျ�ိး��ီး�ျား၊ �ိန်း်က်မြောလုး�ျား၊ မြောယူာက်ျာ်းမြောလုး�ျားကြက်ားရိှှိ  

အုာဏာာဆိုက််နှယ်ွူ�ု�ျားကုိ် လုည််းမြောက်ာ�်း၊ အု�ျ�ိး�ျ�ိးမြော�ာ က်ဏ္ဍ�ျားတွ�်ွ ဆုံိုးဖြ�တ်ွချျက််ချျ�ှတ်ွမြော�ာအုဆို�််�ျားတွ�်ွ ပ်ါဝ�်ဖြချ�်း၊ ��်းဖြ�စ်ာ�ျားကုိ် လုက််လှု�်း�ီ�ယူး�ုံးစ့ွာနှိ�်ု

ဖြချ�်းနှှ�်် ��်းဖြ�စ်ာ�ျားကုိ်ထိို့န်း်ချျ�ပ််ဖြချ�်း အုပ်ါအုဝ�် အုကြက်�်း�က််�ုပ်ဋိိပ်က်ခ�ျားကုိ် မြောတွက့ြုံကြကံ်�ခံျစာား�မြော�ာ လုး�ုအု�ုိ�်းအုဝုိ�်းတွ�်ွရိှှိမြော�ာ က်ျား�မြော�း�ာ ဝိမြော��လုက်ခဏာာ�ျားကုိ်

လုည််းမြောက်ာ�်း မြော�ာ်ထုို့တ်ွ အုမြောဖြ�ရှှိာဖြချ�်းဖြ�စ်ာ�ည််။ 
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�
မြော�

ာတွ
�ား�ှ လု

က်
မြောတွ

လု
ပ်မြောဆို

ာ�်�ု�ိ
� -  

မြောတွ
ာ�်ဆို

းဒီန်နှိ�ု်�ံ

အားမှုး �ု ��မီှု�၊  

ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�သော��နိှင်််လုံးး�ခြ�းုသော�� 

အား�့�အားစီည်�်ဆ��င််�းန်ည်�်လုံးမ်ှု� 

အဖ့�အစည်းး�မ်း�း��ိ� မောဖြပးင့်း�လူ�ဖြခင့်း�

ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု��ည်် ် 

���ဆန်သ်ော�းဝ�သော��မှုးး� 

လူုံးမုှုယ်ဉ််းသောကျားး�မုှုဆ��င််�းန်ည်�်လုံးမ်ှု� 

မောတ်�ဲမောခ်မ်းပံု�စံမ်း�း��ိ� မောဖြပးင့်း�လူ�ဖြခင့်း� 

ဝ�သော��လုံးကျားခဏားမှုးး�ကျား��  
ပါ��င််�ခြ�း��တ်မိှုတ်ခြ�င််� 

ခြပါုခြပါင််သောခြပါးင််�လုံး�သော��ဆ��င််�းန်ည်�်လုံးမ်ှု� 

အး�လံူ��ပါဝင့်းမ်းရုှာ ိဖြခင့်း��ိ� ပိ�မိ်း�၍��ယှး��ယှးဖြပန်း ်း 

ဖြပန်း ်းမော�းင့်း�ဲ�းဖြခင့်း� 

��း�မ်းမော���းမောလ်ူလူး�န်းး�စစးမ်းတု်စးခ�ဖြပ��းတ်ငဲ့်း သ�း�ိ�င့်းသည််းး ပတ်းဝန်းး���င့်းတ်စးခ�တ်ငဲ့်း ��း�မ်းမော���းအမောဖြခဖြပ�တ်နဲ်းး�အး�မ်း�း��ာင့််း စးမံ်း�ိန်းး��ိ�င့်း�း ယှ�တ်တ ိတ်န်းးမ်းရုှာ ိ/မ်းရှာိ  

�ိ� စစးမော��သင့််းသည်းး။ ဤလူမ်းး�ညွှာန်းးတ်ငဲ့်း အဖ့�အစည်းး��ိ�င့်း�း၊ လူမူ်းယုှဉ်းးမော���မ်း ု�ိ�င့်း�း�ာင့််း ဖြပ�ဖြပင့်းမောဖြပးင့်း�လူ�မ်း�ို�င့်း�း တ်နဲ်းး�အး�မ်း�း��ိ� စစးမော��မောသး ��း�မ်းမော���း 

မောလ်ူလူး�န်းး�စစးမ်းဖုြပ�လူ�ပးမ်းည််းး န်းည်းး�လူမ်းး� (၃) မ်း��ိ��ိ� မောဖးးဖြပထူးး�သည်းး။ 

ကျားးး�မှုသော���းသောလ်ုံးလုံးးဆန်�်စီစ်ီမုှုဆ��င််�း 

�းဉ််း�ကျားပ်ါန်ည်�် �း���ဲယ်် 



10 အားး�လုံးး��ပါါဝင်မ်ှုရိုှိ�သော�း ကျားးး�မှုသော���းမှုသူော�းင်နိ်ှင်် ်�သော�းတ�း�

ဤအဖ့�အစည်းး��ိ�င့်း�းန်းည်းး�လူမ်းး�� အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း��ာင့််း မိ်းန်းး��မောလူ�မ်း�း�အမောပ်  

ပဋိိပ�ခမ်း�း��ာင့််း စစးပဲ�မ်း�း�� မ်းတ်�ဲူ�ဖြပး�စဲး အ���ိ�သ�းမော�း�းမ်းမု်း�း��ိ� မောဖြဖရှာင့်း�  

မောပ�သည်းး။ ဤန်းည်းး�လူမ်းး�� ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော��တ်ည်းးမော�း�း�းတ်ငဲ့်း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�  

လူ�ပးမော�းင့်းလူ��းရှာ ိမောသး၊ လူ�ပးမော�းင့်း�ိ�င့်းမောသး အမော��ပါသည််းး အခန်းး��ဏ္ဍ�ိ� 

အမောလူ�ထူးး� အသိအမ်းာတ်းဖြပ�သည်းး။ ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော��မော�ရှာည်းးတ်ည်းးတံ်မ်ောစ�န်းး ကြီး�ိ��စး�

မော��၊ ဖြပန်းးလူည်းးထူးမူောထူးးင့်းမော��လူ�ပးင့်န်းး�မ်း�း� မော�းင့်း�ဲ�းမော��၊ အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်းပုဋိိပ�ခ

မ်း�း� �း�ဲယှးမော��တိ်� တွတဲ်င့်း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�အး� အဖြခး�လူ�ပးမောဖးး�ိ�င့်းဖ�းမ်း�း��ာင့််း 

တ်န်းး�တ်အူခဲင့််းအမော��မောပ�ပါ� ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော���ာင့််းလံူ�ဖြခံ�မော��ကြီး�ိ��ပမ်းး�မ်းမု်း�း�  

ပိ�မိ်း�တ်ည်းးတံ်ခိ်�င့်းပြီးမ်း�မောစသည်းးဟ� ဤန်းည်းး�လူမ်းး�� လူ�းခံအသိအမ်းာတ်းဖြပ�သည်းး။ 

အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း� ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော�� လူ�ပးင့်န်းး�စဉ်းးမ်း�း�တ်ငဲ့်း ��လူသမ်းဂုျာလံူ�ဖြခံ�မော��

မော�းင့်းစး �ံ��ဖြဖတ်းခ��း ၁၃၂၅ အး� အမော�းင့်းအထူးည်းးမောဖးးမ်း�ို�င့်း�း သ�းမောသ

အမောထူးး�းအထူးး�မ်း�း� ပါဝင့်းလူးပြီးပး� ၎င့်း�တိ်� အမောန်းဖြဖင့််းအးဏ်း�ရှာိမော��အမောပ်  

အမောလူ�ထူးး� မော�းင့်း�ဲ�းမ်းနု်းည်းး�ပါ��း ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော�� မော�ရှာည်းးတ်ည်းးတံ်ခိ်�င့်းပြီးမ်း�မော�� 

အတ်�ဲး အလဲူန်းးအမော��ပါမောသးအခ��းမ်း�း�ဖြဖစးသည််းး �င့်းကြ�း�မောစ်မော��၊  

စး�ပဲး�မော��ဖံ့ဖြိုးပြီးဖိ��တိ်��တ်�းမ်း၊ု ပည်းးမော���ာင့််း အသဲင့်း��ူမောဖြပးင့်း�ခ�နိ်းး တ်�း�မ်း်တ်မ်း ု 

စသည််းးလူ�ပးင့်န်းး�မ်း�း�အမောပ် ပိ�မိ်း� အးရံိုး� စိ��းမော�းင့်း�ဲ�းကြ�မောကြ�းင့်း� မောဖးးဖြပသည်းး။၉  
ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော��လူ�ပးင့်န်းး�စဉ်းးမ်း�း�တ်ငဲ့်း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း� ပါဝင့်းလူးပါ� သမော�းတ်ညူ်းး

ခ��းမ်း�း�၏ အန်းည်းး��ံ�� ၁၅ �ာစးခန်း ်း ကြ�းရှာည်းးခံ�ိ�င့်းမောဖြခရှာ ိ�န်းး ၃၅ �းခိ�င့်း�ာ�န်းး�ခန်း ်း ပိ�မိ်း�

မောသခ�းမောကြ�းင့်း� ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော�� သမော�းတ်ညူ်းးခ��း ၁၅၆ ခ�မောပ် မောလ်ူလူးခ��းတ်စး

ခ�� မောဖးးဖြပခ�်သည်းး။၁၀ အမ်း��ိ�သမ်းး�၊ ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော���ာင့််း လံူ�ဖြခံ�မော��န်းည်းး�လူမ်းး�သည်းး 

အ�ိ�ပါအသံမ်း�း��ိ� ပိ�မိ်း� ဖြမ်းငှ့််းတ်င့်းမောပ�သည်းး။ 

ဤန်းည်းး�လူမ်းး��ိ� အသံ��ဖြပ��းတ်ငဲ့်း ��း�မ်းတ်န်းး�တ်ညူ်းးမ်း်မ်း�ို�ဖြမ်းငှ့််းတ်င့်း�န်းး၊  

အစးအစဉ်းး မော���ဲ�မ်း�ုာင့််း မ်းဝူါဒ�လူဒးမ်း�း�တိ်��တ်�းမော�းင့်း�မဲ်းန်းးမောစ�န်းး ��း�မ်းမော���း

ပိ�င့်း�ဖြခး� စိတ်းဖြဖးမောသး ရှုံးရုိုးမောထူးးင့််းအဖြမ်းင့်းမ်း�း��ိ� ထူးည််းးသဲင့်း�မော�းင့်း�ဲ�းသင့််းသည်းး။  

ဤတွရုိုးမောထူးးင့််း အဖြမ်းင့်းမ်း�း�� စးမံ်း�ိန်းး�မော���ဲ�သမူ်း�း�အး� အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း��ာင့််း 

မိ်းန်းး��မောလူ�မ်း�း�၏ အခန်းး��ဏ္ဍမ်း�း��ာင့််း �ဲ�ဖြပး�ဖြခး�န်းး�မောသးအမောတ့်အကြ�ံ�မ်း�း��ိ�  

မောဖြဖရှာင့်း�မောဖးးထူး�တ်း�ိ�င့်း မောစသည်းး။ 

အားမှုး �ု ��မီှု�၊ ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�သော��နိှင်််လုံးး�ခြ�းုသော��  

န်ည်�်လုံးမ်ှု� 

၂၀၁၇ ခုျနှှစ်ာ မြောအုာက််တိွ�ုာလု ၆ �က််မြောန် ်တွတွွ�် အုမြော��ိက်န်န်ှိ�်ု�ံ၌ ၂၀၁၇ ခုျနှှစ်ာ အု�ျ�ိး��ီး၊ ငြိ�ိ�်းချျ�်းမြော�းနှှ�်် လံုဖုြခံျ�မြော�းအုက််ဥပ်မြောဒီကုိ် ဥပ်မြောဒီအုဖြ�စ်ာ အုတွည််ဖြပ်�  

လုက််�ှတ်ွမြော�းထုိို့းခ့်ျ�ည်် (Public Law No. 115-58)။ အုကြက်�်း�က််ပ်ဋိိပ်က်ခ�ျားကုိ် မြောဖြ�ရှှိ�်း၊ က်ာကွ်ယ်ူ၊ မြောလုာာခ်ျျ�န်အ်ုတွက်ွ် လံုဖုြခံျ�မြော�း လုပ်ု်�န်း်စာဉ််�ျားနှှ�််  

ငြိ�ိ�်းချျ�်းမြော�းလုပ်ု်�န်း်တွ�်ွ အု�ျ�ိး��ီး�ျား၏ အုဓိိပ်ာာယ်ူရိှှိမြော�ာပ်ါဝ�်မြောဆိုာ�်�ွက််�ုကုိ် ယူ�်းဥပ်မြောဒီက် ဖြ�ှ�််တွ�်မြောပ်း�ည််။ အုမြော��ိက်န်အ်ုစုိား�၏လုပ်ု်မြောဆိုာ�်�ု�ျားဖြ�စ်ာ

�ည််် �ံတွ�န်မ်ြော�း�ာ၊ �ံ့ကြုံငြိ�ိ�းတိွးုတွက််�ုဆုိို�်�ာ၊ ပ်ဋိိပ်က်ခ�က််မြော�ာက််�ုရိှှိမြော�ာ ပ်တ်ွဝန်း်က်ျ�်�ျား၌ က်ာကွ်ယ်ူမြော�းနှှ�််�က််ဆုိို�်မြော�ာလုပ်ု်�န်း်�ျား မြောဆိုာ�်�ွက််ဖြချ�်း 

�ျားတွ�်ွ က်ျား�မြော�း�ာရုှုဖြ��် �ုံး�ပ််ချျက််�ျားထို့ည်််�ွ�်းလုပ်ု်မြောဆိုာ�်�ု�ျားအုမြောပ်် ကွ်န်ဂ်္ဂို�က််လုတ်ှွမြောတွာ်၏ ကြီးကီ်းကြက်ပ််�ုကုိ် ဤဥပ်မြောဒီက် မြော�ချျာမြောစာ�ည််။ 
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လုံးမ်ှု�ညှွှန်သ်ောမှု��ဲန်�်မှုးး� 
• မိ်းသး�စ�အတ်ငဲ့်း�၊ လူမူ်းပုတ်းဝန်းး���င့်းအတ်ငဲ့်း��ာင့််း/သိ� မ်းဟ�တ်း �ိ�င့်းင့်မံောတ်းးအ�င့််း  

အစိ���အဖ့�အတ်ငဲ့်း�ရှာ ိ �ံ��ဖြဖတ်းခ��းခ�မ်းာတ်းသည််းး လူ�ပးင့်န်းး�စဉ်းးမ်း�း�တ်ငဲ့်း 

အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း� မ်းည်းးသည််းးအတိ်�င့်း�အတ်းအထိူး ပါဝင့်းမောန်းပါသန်းည်းး�။

• ပံ�မ်းာန်းး�ာင့််းပံ�မ်းာန်းးမ်းဟ�တ်းမောသး မောခါင့်း�မော�းင့်းမ်း�ုးထူး�ူမ်း�း�တ်ငဲ့်း အမ်း��ိ�သမ်းး�  

မ်း�း�သည်းး အမ်း��ိသး�မ်း�း��ာင့််းတ်န်းး�တ်ညူ်းးမ်း် ပါဝင့်းမောန်းပါသလူး�။

• အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း��ာင့််းအမ်း��ိ�သး�မ်း�း�တ်ငဲ့်း လိူင့်းပိ�င့်း��ိ�င့်း�း�ာင့််း ��း�မ်းမော���း 

အမောဖြခဖြပ� အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်းမု်း�း� ဖြဖစးပဲး�မ်း ုပမ်းးဏ်မ်းည်းးမ်း်ရှာ ိသန်းည်းး�။

• အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�သည်းး ၎င့်း�တိ်� ၏တ်စးဦး�ခ�င့်း� သိ� မ်းဟ�တ်း မိ်းသး�စ�ဝင့်းမောင့်အဲး�  

စးမံ်းခန်း ်းပြခဲ��ိ�င့်းပါသလူး�။ အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�အမောန်းဖြဖင့််း အမောမဲ်း��းခံခဲင့််း၊ မောဖြမ်းယှး�ာင့််း 

အမော�း�းအအံ�မ်း�း� ပိ�င့်း�ိ�င့်းခဲင့််းရှာ ိပါသလူး�။

• လဲူတ်းလူပးစဲးလူပုးရှား�မော�းင့်း�ဲ�းမ်း ုမ်းည်းး��်သိ� ရှာ ိသန်းည်းး�။ အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း��ာင့််း  

မိ်းန်းး��မောလူ�မ်း�း�သည်းး ၎င့်း�တိ်� ၏မောန်းစ်ဉ်းး ပံ�မ်းာန်းးမော�းင့်း�ဲ�းမ်းမု်း�း�ထူး�း  

မော��းးလဲူန်းးပြီးပး� လဲူတ်းလူပးစဲး လူပုးရှား�သဲး�လူး�ိ�င့်းပါသလူး�။ 

�သော�းတ�း�မိှု လုံးက်ျားသောတလ့ုံး�ပ်ါသောဆးင််မုှု���  -  
နှ��င််ဂး�ီ�ီ�ယ်း�နှ��င််င်း 
�ိ�င့်းဂျာ� း��း�ယှး��ိ�င့်းင့်သံည်းး ၎င့်း�၏စစးတ်ပး�ိ� အသဲင့်း��ူမောဖြပးင့်း�ဖြခင့်း��ာင့််း အစဲန်းး�မော�း�း  

အ�ပးစ� �ိ��ိ�ဟး�မ်းးအဖ့�အး� အရှာိန်းးဖြမ်းငှ့််းတိ်��းထူး�တ်းဖြခင့်း�တ်ငဲ့်း တိ်��တ်�းမ်းမု်း�း�ရှာ ိခ�်

မောသးးလူည်းး� တိ်��းခိ��းမ်းမု်း�း�ကြ�း�တ်ငဲ့်း �ိ�င့်းင့်သံည်းး မောန်း�ပးစဲန်း ်းပြခဲးမော�ာ �မောဖြပးင့်း�မောန်းထိူး�င့်းမ်းု

မ်း�း�စဲး�ာင့််း လူသူး�ခ�င့်း�စးန်းးမောထူးး�းထူးး�မ်း�ို�င့်း�း လိူ�အပးခ��းမ်း�း�စဲး�ိ� �င့်း�ိ�င့်းမောန်း

�သည်းး။ မောအ�ခ�မ်းး�စဲးအးဏ်းလူာ�မောဖြပးင့်း�မ်း ုမ်းာတ်းတိ်�င့်းတ်စးခ�အမောန်းဖြဖင့််း ၂၀၁၅ ခ��ာစး  

အမောထဲူးမောထဲူးမော�ဲ�မော�း�းပဲ�မ်းား အဓိိ�မောအးင့်းဖြမ်းင့်းမ်းဖုြပယှ�ဂျားတ်စးခ� ဖြဖစးခ�်မောသးးလူည်းး�  

ပိ�မိ်း�မော�းင့်း�မဲ်းန်းးပြီးပး� အး�လံူ��ပါဝင့်းမ်းရုှာ ိမောသး အ�ပးခ��ပးမ်းတု်စး�ပးဖြဖစးမောစမော�� ��းလူ�း

ကြီး�ိ��ပမ်းး��န်းး လိူ�အပးမောန်းသည်းး။ �ိ�င့်းဂျာ� း��း�ယှး��ိ�င့်းင့်တံ်ငဲ့်း မော�းင့်း�မဲ်းန်းးမောသး အ�ပးခ��ပးမ်းု

တ်စး�ပး ရှာင့်းသန်းး အး�မော�းင့်း�မောစ�န်းး ကြီး�ိ��ပမ်းး�မောန်းသည််းး ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော�� တ်ည်းးမော�း�းသူ

မ်း�း�သည်းး တ်�း�ဝင့်း�ာင့််း တ်�း�ဝင့်းမ်းဟ�တ်းမောသး မောခါင့်း�မော�းင့်းမ်း ု�းထူး�ူမ်း�း�တ်ငဲ့်း ��း�မ်း

�ဲ�ဖြပး�မ်းအုလိူ��း မ်းည်းးသိ� အးဏ်းခဲ�မောဝသည်းး�ိ� ဂျာရိုး�တ်စိ��း စဉ်းး�စး�ကြ��မ်းည်းး ဖြဖစးသည်းး။  

ဥပမ်းးအး�ဖြဖင့််း လူာတ်းမောတ်းးအတ်ငဲ့်း�၊ တ်�း�စး�င့်းမော�� စန်းစးမ်း�း�အတ်ငဲ့်း�၊ အစိ���

ဝန်းးကြီး�း�ဌားန်းမ်း�း�အတ်ငဲ့်း�တ်ငဲ့်း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း� ပါဝင့်းမ်းရုှာ ိ/မ်းရှာိ၊ အ�ိ�ပါဖ့�စည်းး�ပံ�မ်း�း�

အတ်ငဲ့်း�ရှာ ိ မ်းည်းးသည််းးအ�င့််းမ်း�း�တ်ငဲ့်း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း� ပါဝင့်းမောန်းကြ�သန်းည်းး�။ အမ်း��ိ�မ်း��ိ�

မောသးအ�င့််းမ်း�း�ရှာ ိ �ံ��ဖြဖတ်းခ��းခ�မ်းာတ်း�ိ�င့်းမောသး �းထူး�ူအ�င့််းမ်း�း�တ်ငဲ့်း အမ်း��ိ�သမ်းး�

မ်း�း�ပါဝင့်းမ်း�ုာင့််း အမော��ကြီး�း�မောသး အဓိိ��ိစစ�ပးမ်း�း�တ်ငဲ့်း ၎င့်း�တိ်� ၏အ�င့််း�ိ� �န်းး�စစး

မောလ်ူလူးဖြခင့်း�သည်းး အး�လံူ��ပါဝင့်းမ်းရုှာ ိမောသး အ�ပးခ��ပးမ်းစုးမံ်း�ိန်းး�မ်း�း�အတ်�ဲး ဖြဖစး�ိ�င့်းဖဲယှး

ရှာ ိမောသး အတ်း�အ�း�မ်း�း��ိ� ဖယှးရှား�မောပ��ိ�င့်းမ်းည်းးဖြဖစးသည်းး။ တ်�း�ဝင့်းမောခါင့်း�မော�းင့်းမ်း ု 

အ�င့််းမ်း�း�တ်ငဲ့်း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�ပါဝင့်း�ိ�ယှးစး�ဖြပ�မ်း ုမ်းရှာ ိမောသ�ပါ� အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�

အး� တ်�း�ဝင့်းဖ့�စည်းး�ပံ�မ်း�း�တ်ငဲ့်း ပါဝင့်းလူးမောစမော�� ရှုံးရုိုးဖြမ်းင့်းသံ��သပးမ်းမု်း�း��ိ� ဖြဖစးမောပ်

မောစ�ိ�င့်းမ်းည််းး �ဲန်းး��း သိ� မ်းဟ�တ်း အပြီးပိ�င့်းလူ�ပးင့်န်းး�စဉ်းးတ်စးခ��ိ� စးမံ်း�ိန်းး�မော���ဲ�သမူ်း�း�

အမောန်းဖြဖင့််း ခ�မ်းာတ်းလိူ�မ်းည်းး ဖြဖစးသည်းး။ 

အု
�ျ�ိး�

�ီး၊ ငြိ�ိ�်းချျ�်းမြော�းနှ�််လု
ဖြချ�မြော�း  

န်ည်
းလု

�်း



12 အားး�လုံးး��ပါါဝင်မ်ှုရိုှိ�သော�း ကျားးး�မှုသော���းမှုသူော�းင်နိ်ှင်် ်�သော�းတ�း�

ဤလူမူ်းယုှဉ်းးမော���မ်း�ို�င့်း�းန်းည်းး�လူမ်းး�သည်းး ဖိ��န်းးမ်း�ို�င့်း�းစံ�ာ�န်းး�မ်း�း�အမောပ်  

အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်း၏ု သ�းမော�း�းမ်းမု်း�း��ာင့််း ဖြပဿန်းးမ်း�း�မောဖြဖရှာင့်း�မ်း�ုာင့််းစပးလူ�ဉ်းး�ပြီးပး�  

အမ်း��ိ�သး�မ်း�း��ာင့််း မောယှး�� းး�မောလူ�မ်း�း�၏ အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်းမု်း�း��ာင့််းအသး���

သဲး�မ်း ုအ���ိ���းမ်း�း��ိ� မောလ်ူလူးမောဖးးထူး�တ်းသည်းး။၁၁ ဖိ��န်းးမ်း�ို�သည်းးမ်းား လူမူ်းု

အသိ�င့်း�အဝိ�င့်း�မ်း�း�� အမ်း��ိ�သး�မ်း�း��ာင့််း မောယှး�� းး�မောလူ�မ်း�း�ထံူးမ်းာ မောမ်း်းးမ်းာန်းး�ထူးး�

သည််းး အမ်းအူ��င့််းမ်း�း�၊ စိတ်းမောန်းသမော�းထူးး�မ်း�း��ာင့််း တ်န်းးဖိ��မ်း�း� ဖြဖစးသည်းး။  

စစးပဲ�မ်း�း�တ်ငဲ့်း တိ်��းပဲ�ဝင့်းကြ�သအူမ်း�း�စ�မ်းား အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�ဖြဖစးကြ�ပြီးပး� ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�

မော���ရှာ ိခ�နိ်းးတ်ငဲ့်း အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်းအုမ်း�း�စ��ိ� ယှင့်း�တိ်� �ပင့်း ����လဲူန်းးကြ�သည်းး။  

သိ� မောသးးလူည်းး� အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�မ်းား မောမဲ်း��းပါ အကြ�မ်းး�ဖ�းသမူ်း�း� မ်းဟ�တ်းကြ�မောပ။၁၂  
ဤန်းည်းး�လူမ်းး�တ်ငဲ့်း လိူင့်းပိ�င့်း��ိ�င့်း�း�ာင့််း ��း�မ်းမော���း အမောဖြခဖြပ�အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်းမု်း�း�

အပါအဝင့်း၁၃ အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်းမု်း�း��ာင့််း အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်းပုဋိိပ�ခမ်း�း�� အမ်း��ိ�သး�

မ်း�း��ာင့််း မောယှး�� းး�မောလူ�မ်း�း�အမောပ် �းလူရှာည်းးကြ�း �ိ�����ိ�သ�းမော�း�းမ်းမု်း�း�

ဖြဖစးမောပ်မောစပြီးပး� ယှင့်း��ိစစ�ိ�မောဖြဖရှာင့်း��န်းး လိူ�အပးမောကြ�းင့်း�လူ�းခံအသိအမ်းာတ်းဖြပ�

ထူးး�သည်းး။ 

အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�သည်းး မ်းလဲူ�ဧ�န်းး အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်း�ု���လဲူန်းးသမူ်း�း�ဖြဖစးသည်းး

ဟမူောသး အယှအူ�မ်းာသည်းး ဖိ��န်းးဖြခင့်း��ိ�သည်းးမ်းား လူမူ်းအုသိ�င့်း�အဝိ�င့်း��  

ဖန်းးတ်း�ထူးး�မောသး အ�းသး ဖြဖစးပြီးပး� ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော��မောဖးးမော�းင့်း�းတ်ငဲ့်းလူည်းး�  

ပါဝင့်း�ိ�င့်းသည်းးဟမူောသး န်းး�လူည်းးသိရှာ ိမ်း�ုးသိ�  ဤပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�သည််းး ဖိ��န်းးမောသး

ဝိမောသသမ်း�း��ိ�င့်း�း န်းည်းး�လူမ်းး�� မောဖြပးင့်း�လူ�မောပ�သည်းး။ စးသင့်းမော��းင့်း�မ်း�း�၊ 

မော��ဲးသးလူငူ့်ယှးစခန်းး�မ်း�း�၊ အသ�းမောမဲ်း�ဝမ်းး�မော��းင့်း� ပည်းးမော��းင့်း�မ်း�း�ရှာ ိ လူငူ့်ယှး

အမ်း��ိ�သး�မ်း�း��ာင့််း လူ�းတ်ဲ�လူ�ပး�ိ�င့်းဖြခင့်း�ဖြဖင့််း လူမူ်းမုော��စံ�ာ�န်းး�မ်း�း��ိ� ဖြပန်းးလူည်းးပံ�

မောဖးးမောပ��န်းး လူည်းး�မော�းင့်း�၊ ��း�မ်းမော���းဝိမောသသ လူ�ခဏ်း�ာင့််း လူတူ်စးဦး� 

ခ�င့်း�စး၏ မ်းတ်�ဲူ�ဖြပး�မောသး လိူင့်းပိ�င့်း��ိ�င့်း�း တိ်မ်းး�ညဲွှတ်းမ်း�ို� မောလူ�စး�မ်းအုပါအဝင့်း  

အကြ�မ်းး�မ်းဖ�းမောသး ��း�ဖြဖစးတ်ည်းးမ်း�ို�င့်း�း စိတ်း��ူ/အမောတ်�ဲအမောခ်မ်း�း��ိ�  

ဖြမ်းငှ့််းတ်င့်း�န်းး လူမူ်း�ဲုန်းး��းအသံ��ဖြပ�ပြီးပး� ဖြပန်းးလူည်းး ပံ�မောဖးး�န်းးလူည်းး�မော�းင့်း� �ည်းး�ဲယှး

ပြီးပး� မော�းးလူး�န်းးမောဒသတ်ငဲ့်း မော�းင့်း�ဲ�းခ�်သည််းး လူငူ့်ယှးအမ်း��ိ�သး� မောရှာ �မော�းင့်း

လူပုးရှား�မ်း�ု�်သိ� မောသး အစးအစဉ်းးမ်း�း��ိ� လူ�ပးမော�းင့်းခ�်ဖြခင့်း� ဖြဖစးသည်းး။ ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�

သည််းးဖိ��န်းးမောသး ဝိမောသသလူ�ခဏ်းမ်း�း�န်းည်းး�လူမ်းး�� အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�အမောန်းဖြဖင့််း  

အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်းသုည်းး ၎င့်း�တိ်� ၏ဖိ��န်းးဖြခင့်း�တ်စးစိတ်းတ်စးပိ�င့်း� ဖြဖစးသည်းးဟမူောသး  

လူ�းခံမော�းင့်း�ဲ�းမ်း�ို� သံသယှဖြဖစးမောစပြီးပး� အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်း�ုာင့််း အမ်း��ိ�သး�အဖြဖစး

ဖြဖစးတ်ည်းးမ်းသုည်းး မ်းတ်ညူ်းးမောကြ�းင့်း� န်းး�လူည်းးသိရှာ ိ�း အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်းမု်း�း��ာင့််း  

မ်းပတ်းသ�းမိ်းမောစ�န်းး မောရှားင့်းရှား�ဖြခင့်း��ိ� ဖြဖစးမောပ်မောစသည်းး။ ဤန်းည်းး�လူမ်းး�သည်းး  

အမ်း��ိ�သး�မ်း�း��ာင့််း မောယှး�� းး�မောလူ�မ်း�း� အရှာ�း�မောစ�န်းးမ်းဟ�တ်း�� အမ်း��ိ�သး�  

တ်စးမောယှး�း ဖြဖစး�ဖြခင့်း�၏ ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�ဖြပည််းးစံ�မောသးအဓိိပါးယှး�ိ� မောဖးးမော�းင့်းမောပ�

�န်းးသး �ည်းး�ဲယှးသည်းး။၁၄ ဥပမ်းးအး�ဖြဖင့််း အမ်း��ိ�သး�မ်း�း��ာင့််း မောယှး�� းး�မောလူ�

မ်း�း�သည်းး စိတ်းဒ��ခကြ�ံ�မောတ့်�ခ�နိ်းးတ်ငဲ့်း မ်းည်းးသည််းးအတ်�ဲးမောကြ�းင့််း မိ်းသး�စ��ာင့််း  

မိ်းတ်းမော�ဲမ်း�း�ထံူးမ်းာ အ�အူည်းးမ်းမောတ်းင့်း�ခံ�ဖြခင့်း��ိ� စဉ်းး�စး�အမောဖြဖရှားသည်းး။ 

အမ်း��ိ�သး�မ်း�း��ာင့််း မောယှး�� းး�မောလူ�မ်း�း�၏ အး�န်းည်းး�ခ��းမ်း�း��ိ� မ်းည်းးသည််းး  

န်းည်းး�လူမ်းး�မ်း�း�ဖြဖင့််း မောဖြဖရှာင့်း�ကြ�သန်းည်းး�၊ မ်းး�ဖဲး�ခ�နိ်းးတ်ငဲ့်း ဂျာရိုး�စိ��းမောပ�ဖြခင့်း���်သိ�

မောသး သမ်းး�ရိိုး� ���ပံ�စံမ်း�း�� လိူင့်းပိ�င့်း��ိ�င့်း�း ခဲ�ဖြခး���း�ံဖြခင့်း��ာင့််း တ်န်းး�တ်ူ

ည်းးမ်း်မ်းရှာ ိဖြခင့်း��ိ� ပိ�မိ်း�ဖြဖစးမောပ်မောစသည်းး။ ဤန်းည်းး�လူမ်းး�သည်းး ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�သည််းး ဖိ��န်းး

မ်းဝိုမောသသမ်း�း��ာင့််း ��း�မ်းတ်န်းး�တ်ညူ်းးမ်း်မ်းရုှာ ိမော��တ်ငဲ့်း �ပးတ်ည်းးမော�းင့်း�ဲ�းမောပ�မ်းည််းး 

အမ်း��ိ�သး�မ်း�း� မောပ်ထဲူးန်းး�လူး�ိ�င့်းမောဖြခ�ိ� မောထူးး�းခံအး�မောပ�ပါသည်းး။ 

ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု��ည်် ် 

���ဆန်သ်ော�းဝ�သော��မှုးး� န်ည်�်လုံးမ်ှု� 
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လုံးမ်ှု�ညှွှန်သ်ောမှု��ဲန်�်မှုးး� 
• လူငူ့်ယှးအမ်း��ိ�သး�တ်စးမောယှး�းအတ်�ဲး လူမူ်းအုသိ�င့်း�အဝိ�င့်း�တ်စးခ�တ်ငဲ့်း “အ�ဲယှးမော�း�း

မောသး အမ်း��ိ�သး�ဖြဖစးပြီးပး” ဟ� သတ်းမ်းာတ်းခံ��န်းး မ်းည်းးသည််းးအခ��း�ာင့််း ဖြပည််းးစံ��မ်းည်းးန်းည်းး�။ 

မောမ်း်းးမ်းာန်းး�ထူးး�ခ��းမ်း�း��ာင့််း လူ�းမောတ့်�ဝတ်ငဲ့်း �ဲးဟမ်းမု်း�း�ရှာ ိပါသလူး�။

• အကြ�မ်းး�ဖ�းအစဲန်းး�မော�း�းအ�ပးစ�မ်း�း�၊ စစးမောသဲ�ကြွ�မ်း�း�၊ သပူ�န်းးအ�ပးစ�မ်း�း� အမောန်းဖြဖင့််း  

အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�အး� ၎င့်း�တိ်� အဖ့�မ်း�း�အတ်�ဲး အင့်းအး�စ�မော�းင့်း��န်းး ��း�မ်းမော���း

အမောဖြခခံမောသး မ်းည်းးသည််းး အခ��းအလူ�းစးသး�မ်း�း��ိ� အသံ��ဖြပ�ကြ�ပါသန်းည်းး�။  

ယှင့်း�အခ��းအလူ�း စးသး�မ်း�း�သည်းး အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�အး� အင့်းအး�စ�မော�းင့်း�

�းတ်ငဲ့်း အသံ��ဖြပ�သည််းး အခ��းအလူ�းစးသး�မ်း�း��ာင့််း �ဲ�ဖြပး�မ်းရုှာ ိပါသလူး�။ 

• အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်း�ို� အသံ��ဖြပ�ဖြခင့်း��ိ� အမောဖြခခံသည််းး ဖိ��န်းးမ်း ုသမော�းတ်�း�မ်း�း� 

 မ်းည်းးမ်း်ရှာ ိသန်းည်းး�။ မ်းည်းးသည််းးန်းည်းး�လူမ်းး�မ်း�း� ရှာ ိသန်းည်းး�။

• မောစ်စပးညိှ်း�ာ�ိင့်း�ဖြခင့်း�တ်ငဲ့်း အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�� မ်းည်းးသည််းးအခ��းမ်း�း��ိ� အဓိိ�  

ဦး�စး�မောပ�မော�းင့်း�ဲ�းသန်းည်းး�။ အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�၏ အဓိိ�ဦး�စး�မောပ� အခ��းမ်း�း��ာင့််း  

မ်းည်းးသိ� တွ�ဲးဖြခး�သန်းည်းး�။

• မ်းည်းးသည််းးအခ��းမ်း�း�တ်ငဲ့်း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�၏မောခါင့်း�မော�းင့်းမ်း�ုာင့််း ��း�မ်းမော���း  

တ်န်းး�တ်ညူ်းးမ်း်မ်း�ို� အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�� မောထူးး�းခံပြီးပး� မ်းည်းးသည််းးအခ��းမ်း�း�တ်ငဲ့်း  

�န်း ်းပြ�ဲ�းပါသန်းည်းး�။

• ပဋိိပ�ခသ�းမော�း�းမ်းရုှာ ိမောသး အမောန်းအထူးး�မ်း�း�တ်ငဲ့်း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�စဲမ်းး��ည်းးဖြမ်းငှ့််းတ်င့်း

မော��အတ်�ဲး အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�အး� တ်နဲ်းး�အး�မောပ��န်းး မ်းည်းးသည််းးန်းည်းး�ဗျူ��ဟးမ်း�း��  

အလူ�ပးဖြဖစး�ိ�င့်းသန်းည်းး�။ 

�သော�းတ�း�မိှု လုံးက်ျားသောတလ့ုံး�ပ်ါသောဆးင််မုှု���  -  
တူန်�ီရိှိး�နှ��င််င်း 
တ်နူ်းး�ရှား��ိ�င့်းင့်၏ံ ဒးမိ်း����းတ်စးအသဲင့်း��ူမောဖြပးင့်း�မ်း�ို� ၂၀၁၁ ခ��ာစး အး�ပးမော�ဦဲး�  

မောတ်းးလူာန်းးမော��မောကြ�းင့််း မောအးင့်းဖြမ်းင့်းသည်းးဟ� ခ� း�����ခံ�မောသးးလူည်းး� တ်နူ်းး�ရှား��ိ�င့်းင့်သံည်းး  

အလဲူန်းး�ိ���ဲး�မောသး အလူ�ပးလူ�းမ်း�်ဖြပဿန်းး၊ အင့်းအး�ခ�နိ်း�မ်ောသး အဖ့�အစည်းး�မ်း�း��ာင့််း  

အကြ�မ်းး�ဖ�းအစဲန်းး�မော�း�းမ်း�း�၏ ပြီးခိမ်းး�မောဖြခး�းမ်းမု်း�း��ိ� မောဖြဖရှာင့်း�မောန်း���ဖြဖစးပါသည်းး။  

တ်နူ်းး�ရှား��ိ�င့်းင့်သံည်းး လူ�းရှာ ိတ်ငဲ့်း တ်နူ်းး�ရှား�လူငူ့်ယှးမ်း�း�အး� အကြ�မ်းး�ဖ�းအစဲန်းး�မော�း�း  

အ�ပးစ�မ်း�း�� အင့်းအး�စ�မော�းင့်း�မောန်းဖြခင့်း�မ်းာ �း�ဲယှး�န်းးလူ�ပးမော�းင့်းမောန်း�သည်းး။  

အလူ�ပးလူ�းမ်း�်ဖြပသးန်းးမောကြ�းင့််း မ်း��ိ���းသစးလူငူ့်ယှးမ်း�း�အမောန်းဖြဖင့််း မောရှာ�ရိိုး� �စဲ�အဖြမ်းင့်း  

သမော�းထူးး�မ်း�း��ိ� ပိ�မိ်း�လူ�းခံ�န်းးအလူး�အလူးရှာိမောန်းသည်းး။ ကြီး�း�မော�းင့်းဝင့်းမ်း ုသိ� မ်းဟ�တ်း  

အမ်း��ိ�သး�ဖြဖစးမ်း�ို�င့်း�း ထံူး��တ်မ်းး�စဉ်းးလူးန်းည်းး�လူမ်းး�မ်း�း��ာင့််းစပးလူ�ဉ်းး�ပြီးပး� မောမ်း�ခဲန်းး�မ်း�း�

မောမ်း�ဖြမ်းန်းး�ဖြခင့်း�� အစဲန်းး�မော�း�းအ�ပးစ�မ်း�း�၏ အင့်းအး�စ�မော�းင့်း��းတ်ငဲ့်း လူငူ့်ယှးမ်း�း�အး�  

မောသဲ�မော�းင့်းစည်းး�ရံိုး� �သည််းး န်းည်းး�ဗျူ��ဟးမ်း�း��ာင့််း အမောကြ�းင့်း�တ်�း� မ်း�း��ိ� န်းး�လူည်းးမောစ�န်းး  

�ညူ်းးမောပ��ိ�င့်းသည်းး။ ဥပမ်းး - မောယှး�� းး�မောလူ�တ်စးဦး� မ်းည်းး��်သိ�  အမ်း��ိ�သး�တ်စးဦး�ဖြဖစးလူး

သန်းည်းး�၊ အလူ�ပး�ရှာ ိမ်း ုသိ� မ်းဟ�တ်း အဖြခး�သမူ်း�း�အး� အးဏ်းဖြပမ်း�ု ကြီး�း�မော�းင့်းဝင့်းမ်း/ု 

အမ်း��ိ�သး�ဖြဖစးမ်း�ို� မောဖးးဖြပပါသလူး�၊ အလူ�ပးအ�ိ�င့်းမ်း�ရှာ ိ�ိ�င့်းပါ� လူငူ့်ယှးအမ်း��ိ�သး�မ်း�း�

အမောန်းဖြဖင့််း ဝင့်းမောင့်�ဲရှာ ိ�န်းး မ်းည်းးသည်းးတိ်� �ိ� လူ�ပးမော�းင့်းသန်းည်းး�။ အလူး�အလူးရှာိမောသး 

ကြ�း�ဝင့်း��း�ယဲှး မော�းင့်း�ဲ�းဖြခင့်း�� အကြ�မ်းး�မ်းဖ�းမောသး လူပူ��ိမောဖးးဝင့်းမ်းနု်းည်းး�လူမ်းး�မ်း�း��ိ�  

မောဖးးမော�းင့်း�ိ�င့်းမ်းည်းး ဖြဖစးသည်းး။ 

ငြိ�ိ�်းချျ�်း�
ည်
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14 အားး�လုံးး��ပါါဝင်မ်ှုရိုှိ�သော�း ကျားးး�မှုသော���းမှုသူော�းင်နိ်ှင်် ်�သော�းတ�း�

ဤဖြပ�ဖြပင့်းမောဖြပးင့်း�လူ�မော���ိ�င့်း�းန်းည်းး�လူမ်းး�� ��း�မ်းမော���းဝိမောသသလူ�ခဏ်းမ်း�း��ိ� 

အလဲူယှးတ်�ပံူ�သဲင့်း��ိ�င့်းမောကြ�းင့်း��ာင့််း လူမူ်းအုဖ့�အစည်းး�တ်စးခ�၏ ပံ�စံမ်း�း�၊ စံ�ာ�န်းး�မ်း�း�၊  

စည်းး�မ်း�ဉ်းး�မ်း�း�� ယှင့်း�ဝိမောသသလူ�ခဏ်းမ်း�း��ိ� ဖန်းးတ်း�မောကြ�းင့်း� အသိအမ်းာတ်းဖြပ� လူ�းခံ

သည်းး။ ဤန်းည်းး�လူမ်းး�သည်းး ဖြပဿန်းးမ်း�း��ိ� န်းည်းး�လူမ်းး�၊ အဖြမ်းင့်းတ်စးခ�တ်ည်းး�ဖြဖင့််း မောဖြဖရှာင့်း�

၍မ်း��ိ�င့်းပ� မ်းတ်ညူ်းးမောသးရုိုးမောထူးးင့််းမ်း��ိ�စံ�ဖြဖင့််း မောဖြဖရှာင့်း��မ်းည်းး�ိ� သိရှာ ိန်းး�လူည်းးလူ��း လူမူ်းု

ပတ်းဝန်းး���င့်းတ်စးခ�တ်ငဲ့်း ရှာ ိမောသးတ်နဲ်းး�အး�မ်း�း��ိ� ��းစပးရုိုးဖြမ်းင့်းမောသး န်းည်းး�လူမ်းး� ဖြဖစးသည်းး။ 

ပ�ဂိုျာ�လူးတ်စးဦး�တ်စးမောယှး�းခ�င့်း�စးတ်ငဲ့်း ��း�မ်းမော���း ဝိမောသသလူ�ခဏ်းမ်း�း�ရှာ ိသည်းး။  

လူပူ�ဂိုျာ�လူးတ်စးဦး�၏ အသ�းအ�ဲယှး၊ အိမ်းးမောထူးးင့်းရှာ ိ/မ်းရှာိ၊ လူမူ်း��ိ�၊ ��း�/မ်းဖြဖစးတ်ည်းးမ်း၊ု  

အ�င့််းအတ်န်းး�၊ ဇားတ်းန်းမ်ိ်းးဇားတ်းဖြမ်းင့််းဖြဖစးမ်း၊ု တိ်�င့်း��င့်း�သး�ဖြဖစးမ်း၊ု �ိ���ဲယှးသည််းး�းသး၊  

အ�ည်းးအခ�င့်း� စသည််းးအခ��းမ်း�း�� လူမူ်းအုဖ့�အစည်းး�တ်ငဲ့်း ၎င့်း�တိ်� မောတ့်ဖြိုးကြ�ံ�ခံစး��မ်းမု်း�း�

အမောပ် အ���ိ�သ�းမော�း�းမ်းရုှာ ိမောကြ�းင့်း��ိ� ထူးည််းးသဲင့်း�စဉ်းး�စး��န်းး အမော��ကြီး�း�သည်းး။ လူူ

ပ�ဂိုျာ�လူးတ်စးဦး�၏ ဖယှး��ဉ်းးခံထူးး��မောသး ဝိမောသသလူ�ခဏ်းမ်း�း�သည်းး တံ်� ပြုဖြပန်းးသ�းမော�း�း

မ်းရုှာ ိပြီးပး� သး�ဖြခး�ထူးး�ရှာ ိဖြခင့်း�ဖြဖင့််း န်းး�လူည်းးမ်းည်းးမ်းဟ�တ်းဟသူည််းး သမော�းတ်�း� ��း�ယဲှး

ပိ�င့်း�ဖြခး� သတ်းမ်းာတ်းမ်းမု်းမူော�းင့်းမ်းာ ဤန်းည်းး�လူမ်းး��ိ� ထူး�တ်းမောဖးးမော���ဲ�ထူးး�ဖြခင့်း�ဖြဖစးသည်းး။၁၅  

မ်းတ်ညူ်းးမောသးအမောတ့်အကြ�ံ� မ်း�း�၏ အမော��ပါမ်း�ို�န်းး�လူည်းးလူ��း လူမူ်းအုသိ�င့်း�အဝိ�င့်း�တ်စးခ�

အတ်ငဲ့်း� အးဏ်း အမောဖြခဖြပ�မောသးတ်နဲ်းး�အး�မ်း�း��ာင့််း ��း�ံမော��မ်း�း�၊ �င့်း�ဖြမ်းစးမ်း�း�၊ လူပုးရှား�မ်းု

မ်း�း��ာင့််း အဖြခး�မောသးအခ��းမ်း�း�အမောပ်ထိူးန်းး�ခ��ပး�န်းးအတ်�ဲး ပ�းသ�း��း�ယဲှးမ်းမု်း�း��ိ� 

ဤန်းည်းး�လူမ်းး�� �န်းး�စစးမောလ်ူလူးသည်းး။ 

လူမူ်းစံု�ာ�န်းး�မ်း�း� အထူး�ူသဖြဖင့််း လူမူ်းအုဖ့�အစည်းး�တ်စးခ�� သင့််းမောလူ�းးသည်းး သိ� မ်းဟ�တ်း ��ဒရှာ ိ

သည်းးဟ� သတ်းမ်းာတ်းမောသး အမ်း��ိ�သး��ာင့််း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�၏ မောမ်း်းးမ်းာန်းး�ခ��းမ်း�း��ာင့််း အခန်းး�

�ဏ္ဍမ်း�း�သည်းး အမ်း�း�အး�ဖြဖင့််း မောဖြပးင့်း�လူ��န်းး ခ�းခ�သည်းး။၁၆ မောပ�ထူးး�မောသးအမောဖြခအမောန်း

တ်စးခ�တ်ငဲ့်း လူပူ�ဂိုျာ�လူးတ်စးဦး�၏ မ်းတ်ညူ်းးမောသးဝိမောသသလူ�ခဏ်းမ်း�း�� ၎င့်း�တိ်� ၏  

ဩဇားလူာမ်းး�မိ်း���ိ�င့်းမ်း�ုာင့််း အးဏ်းအမောပ် မ်းည်းးသိ� အ���ိ�သ�းမော�း�းမ်းရုှာ ိသည်းး�ိ� ပိ�မိ်း�န်းး�လူည်းး

မောစ�န်းး လူည်းး�မော�းင့်း�၊ ၎င့်း�တိ်� ၏ န်းစးန်းးခ��းမ်း�း��ိ� လူမူ်းအုဖ့� အစည်းး�� မ်းည်းး��်သိ�   

မောဖြဖရှာင့်း�မောပ�မ်းည်းး (သိ� မ်းဟ�တ်း) မ်းမောဖြဖရှာင့်း�မ်းည်းး�ိ� ပိ�ပိ�န်းး�လူည်းး မောစ�ိ�င့်း�န်းးလူည်းး�မော�းင့်း�  

ဤန်းည်းး�လူမ်းး�� ကြီး�ိ��ပမ်းး�မောဖးးထူး�တ်းမောပ�သည်းး။ အးဏ်း အမောဖြခခံမောသးတ်နဲ်းး�အး�မ်း�း��ိ� 

န်းး�လူည်းးဖြခင့်း�အး�ဖြဖင့််း ဝိမောသသလူ�ခဏ်းမ်း�း��ိ� ��း�ယဲှးပိ�င့်း�ဖြခး�သတ်းမ်းာတ်းမောသး  

န်းည်းး�လူမ်းး�သည်းး မ်းည်းးမ်း်မ်း�ို� ဖြဖစးမောပ်မောစမောသး သိ� မ်းဟ�တ်း တ်ည်းးတံ်ခိ်�င့်းပြီးမ်း�မောစသး လူမူ်းု

အသိ�င့်း�အဝိ�င့်း��ိ�င့်း�းစံ�ာ�န်းး�မ်း�း� အထူး�ူသဖြဖင့််း ��း�မ်းမော���းအမောဖြခဖြပ� တ်န်းး�တ်ညူ်းးမ်း်မ်းမု်းရှာ ိ

ဖြခင့်း��ိ� မောဖြဖရှာင့်း��းတ်ငဲ့်း အ�အူည်းး ဖြဖစးမောစသည်းး။ 

လုံးမ်ှု�ညှွှန်သ်ောမှု��ဲန်�်မှုးး� 
• မိ်းသး�စ�အ�င့််း၊ လူမူ်းပုတ်းဝန်းး���င့်းအ�င့််း၊ �ိ�င့်းင့်မံောတ်းးအ�င့််း ဖ့�စည်းး� တ်ည်းးမော�း�းပံ�

မ်း�း�� အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်း�ို�ပ်ံပိ��မောပ�သည််းး စံ�ာ�န်းး�မ်း�း��ိ� စိန်းးမောခ်မ်း ု(သိ� မ်းဟ�တ်း) အး�မောပ�

အး�မောဖြမ်းးှ�းဖြဖစးမောစပါသလူး�။

• အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�၊ အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�၊ မိ်းန်းး��မောလူ�မ်း�း��ာင့််း မောယှး�� းး�မောလူ�မ်း�း��ာင့််း

သ�း�ိ�င့်းသည််းး စံ�ာ�န်းး�မ်း�း��ာင့််း သမော�းထူးး�မ်း�း��ိ� မ်းးဒးယှးမ်း�း�� မ်းည်းး��်သိ�   

မောဖးးဖြပပါသန်းည်းး�။ မ်းးဒးယှးမောပ်တ်ငဲ့်း လိူင့်းမ်း�ို�င့်း�း�ာင့််း ��း�မ်းမော���း  

အမောဖြခဖြပ�လူနူ်းည်းး�စ�သမူ်း�း�အမောကြ�းင့်း��ိ� မောဖးးဖြပပါသလူး�။

• အမ်း��ိ�သး�မ်း�း��ာင့််း အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�၏ တ်�း�ဝင့်းမ်းဟ�တ်းမောသး အခန်းး��ဏ္ဍမ်း�း��  

ပဋိိပ�ခဖြဖစးမောစ�န်းးပ်ံပိ��မ်း�ို� မ်းည်းးသိ� ထိူးန်းး�ခ��ပးထူးး� သန်းည်းး�။

ဝ�သော��လုံးကျားခဏားမှုးး�ကျား�� ဆက်ျားနဲှယ်် 

ပါ��င််�ခြ�း��တ်မိှုတ်ခြ�င််� 
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• အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�၊ အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�၊ လိူင့်းပိ�င့်း��ိ�င့်း�း�ာင့််း ��း�မ်းမော���းအမောဖြခဖြပ�  

လူနူ်းည်းး�စ�မ်း�း�အမောန်းဖြဖင့််း ��း�မ်းမော���းစံ�ာ�န်းး�မ်း�း��ိ� လိူ��းန်းးမောလူ�စး�ဖြခင့်း� မ်းဖြပ�ပါ�  

မ်းည်းးသိ� ပြုဖြဖစးမ်းည်းးန်းည်းး�။ အစဉ်းးအလူး�ိ�လိူ��းန်းး ��င့််းသံ��မ်းမု်းရှာ ိသည််းး မ်းည်းးသည််းး�ိစစ

�ပးမ်း�း��ိ� လူ�းခံ�ိ�င့်းမ်း ုအန်းည်းး��ံ��န်းည်းး�။

• တ်�း�ဝင့်းဖြဖစးမောစ၊ တ်�း�မ်းဝင့်းဖြဖစးမောစ မ်းည်းးသည််းးတ်ည်းး��ဥပမောဒမ်း�း��ာင့််း အမောလ်ူအထူး

မ်း�း�� ��း�မ်းမော���းအမောဖြခဖြပ�ခဲ�ဖြခး���း�ံဖြခင့်း��ိ� ဖြဖစးမောပ်မောစသန်းည်းး� သိ� မ်းဟ�တ်း  

��း�မ်းမော���းအမောဖြခဖြပ�ခဲ�ဖြခး���း�ံ�န်းး မ်းည်းးသည််းး တ်ည်းး�� ဥပမောဒမ်း�း��ာင့််း 

အမောလ်ူအထူးမ်း�း��ိ� အသံ��ဖြပ��ိ�င့်းသန်းည်းး�။ 

�သော�းတ�း�မိှု လုံးက်ျားသောတလ့ုံး�ပ်ါသောဆးင််မုှု���  -  
ယူ်ကျား��န်�်နှ��င််င်း 
၂၀၁၄ ခ��ာစးတ်ငဲ့်း �ရိိုး�င့်း�မ်းး�ယှး�မောဒသ�ိ� ရိုး�ရှား��တိ်��းခိ��းသိမ်းး�ပိ��းခ�နိ်းးမ်းာ စတ်င့်းခ�်မောသး  

အမောရှာ ��ာင့််းအမောန်းး�းအကြ�း� �ာစးပိ�င့်း��ဲ�မ်း�ို� ��စး��ိ�င့်းဖြခင့်း�မ်းရှာ ိပါ� ဒးမိ်း��မော�စး သ�းတ်မ်းး�

��မောသ�မောသး ယှ�ူ�ိန်းး��ိ�င့်းင့်သံည်းး �ပူအံူ�ကြွ�မ်းမု်း�း�၊ ပဋိိပ�ခမ်း�း��ာင့််း �င့်း�ိ�င့်းမောန်း�ဦး�မ်းည်းး

ဖြဖစးသည်းး။ ယှ�ူ�ိန်းး��ိ�င့်းင့်သံည်းး လူတ်းတ်မောလူး�ာစးမ်း�း�အတ်ငဲ့်း� ၎င့်း�တိ်� ၏မောန်းအိမ်းးမ်း�း��ိ�  

စဲန်း ်းပြခဲးထဲူး�းမောဖြပ�ခ�်�မောသး ဖြပည်းးတ်ငဲ့်း�မောန်း�ပးစဲန်း ်းပြခဲး ထဲူး�းမောဖြပ�သမူ်း�း�စဲး�ိ� မောပါင့်း�စည်းး��န်းး  

ကြီး�ိ��စး�ရိုး�န်းး��န်းးခ�်�သည်းး။ ၎င့်း�တိ်� မော�း�းရှာ ိမောန်းသည််းး လူမူ်းပုတ်းဝန်းး���င့်းအသစးမ်း�း�တ်ငဲ့်း  

စး�ပဲး�မော���ာင့််း မောပါင့်း�စည်းး�မော���ိ�င့်း�း အခဲင့််းအလူမ်းး�မ်း�း��ိ� အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�� ပိ�မိ်း��ရှာ ိမ်းည်းး

ဟ� �န်းဦး�တ်ငဲ့်း ယှ�ူ�ိ�င့်း မောသးးလူည်းး� အမ်း�း�စ�မ်းား မောန်း�ပးစဲန်း ်းပြခဲး ထဲူး�းမောဖြပ�ခ�်�ခ�နိ်းးမ်းာစတ်င့်းပြီးပး� 

မောသခ�းခိ�င့်းမ်းးမောသး အလူ�ပးအ�ိ�င့်းမ်း�း� �ရှာ ိ�န်းးခ�းခ�ဖြခင့်း�၊ ယှခင့်း���်သိ� မောသး  

�းထူး�ူကြီး�း�မောန်း�းမ်း�း� မ်း�ရှာိဖြခင့်း�မ်း�း��ာင့််း မောတ့်ဖြိုးကြ�ံ��သည်းး။ မောသမောသခ�းခ�းမောလ်ူလူး�န်းး�စစးမ်းု

ဖြပ�လူ�ပး ပြီးပး�မောန်းး�းတ်ငဲ့်း မောဒသအမောဖြခခံအမ်း��ိ�သး�မ်း�း�၏ ဝိမောသသလူ�ခဏ်းမ်း�း� (အမောရှာ �ယှူ

��ိန်းး�သး�မ်း�း�ဖြဖစးဖြခင့်း�) သိ� မ်းဟ�တ်း �းသးစ�း�တ်တ်း�ွမ်းး�န်းး�လူည်းးမ်း ု(ရိုး�ရှား�စ�း��ာင့််း

ယှ�ူ�ိန်းး�စ�း�မောဖြပး�ိ�င့်းဖြခင့်း�) စသည််းးအခ��းမ်း�း�သည်းး လူမူ်းပုတ်းဝန်းး���င့်းအသစးတ်ငဲ့်း  

လိူ��းမောလူ�းည်းးမောထဲူးဖြဖစး�ိ�င့်းမ်းည််းး အခဲင့််းအလူမ်းး�မ်း�း�အမောပ် အ���ိ�သ�းမော�း�းမ်းရုှာ ိမောကြ�းင့်း��ိ�  

န်းး�လူည်းး�န်းး အလဲူန်းးအမော��ကြီး�း�သည်းး။ အဖြပန်းးအလူာန်းးအး�ဖြဖင့််း စး�ပဲး�မော��အခဲင့််းအလူမ်းး�

မ်း�း��ာင့််း မော��းင့်း�မ်း�း�၊ မော��မ်း�း�စသည််းး လူမူ်းပုတ်းဝန်းး���င့်းတ်ငဲ့်းဝင့်း�်ံမ်း�ို� အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း� 

အမောန်းဖြဖင့််း ပိ�မိ်း��ရှာ ိ�ိ�င့်းသည်းး�ိ�မောတ့်�သည်းး။

မောန်း�ပးစဲန်း ်းပြခဲးထဲူး�းမောဖြပ�သမူ်း�း�ထံူးတ်ငဲ့်းရှာ ိသည််းး ဝိမောသသလူ�ခဏ်းမ်း�း��ိ� လူည်းး�မော�းင့်း�၊  

အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�၊ အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�လူ�းခံထူးး�သည််းး တ်�း�ဝင့်း�ာင့််း တ်�း�ဝင့်းမ်းဟ�တ်းမောသး  

အခန်းး��ဏ္ဍမ်း�း�အမောပ် ယှင့်း�ဝိမောသသလူ�ခဏ်းမ်း�း�၏ အ���ိ�သ�းမော�း�းမ်းမု်း�း��ိ�  

လူည်းး�မော�းင့်း� န်းး�လူည်းးထူးး�မ်းည်းး�ိ�ပါ� အ�ိ�ပါ မောန်း�ပးစဲန်း ်းပြခဲးသမူ်း�း��ာင့််း မော�းင့်း�ဲ�း�

သည််းး ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော��တ်ည်းးမော�း�းမော�� စးမံ်း�ိန်းး�မ်း�း�အတ်�ဲး အ���ိ�ရှာ ိမ်းည်းးဖြဖစးသည်းး။  

အမ်း��ိ�သး�မ်း�း�ထံူးတ်ငဲ့်း ဖြပင့်းပထူးပးတိ်��ဖိအး�မ်း�း� ရှာ ိမောန်းဖြခင့်း��ာင့််း �ိ�င့်းင့်အံမောရှာ �ဖြခမ်းး�တ်ငဲ့်း ဖြဖစးပဲး�

မောန်းမောသး ပဋိိပ�ခမ်း�း� မောဖြဖရှာင့်း��န်းးမ်းကြီး�ိ��စး�မ်းအုတ်�ဲး အဖြပစးရှာ ိသည်းးဟ� ခံစး�မောန်းဖြခင့်း��ိ�  

န်းး�လူည်းးလူ်င့်း စးမံ်း�ိန်းး�မ်း�း�အလူ�ပးဖြဖစးပါမ်းည်းး။ ယှင့်း�သိ� မောသး ဖိအး�မ်း�း�မောအး�းတ်ငဲ့်း  

အလူ�ပးလူ�ပး�ဖြခင့်း�� ၎င့်း�တိ်� ၏လူမူ်းပုတ်းဝန်းး���င့်း�ာင့််း ထိူးမောတ့်��း�ံမ်းဖုြပ��န်းး အခဲင့််းအလူမ်းး�

သစးမ်း�း��ိ� မောဖးးထူး�တ်းဖြပသ�ိ�င့်းမ်းည်းးဖြဖစးသည်းး။ 
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16 အားး�လုံးး��ပါါဝင်မ်ှုရိုှိ�သော�း ကျားးး�မှုသော���းမှုသူော�းင်နိ်ှင်် ်�သော�းတ�း�

စးမံ်း�ိန်းး�ပန်းး�တိ်�င့်း�ာင့််း �ည်းးမ်းာန်းး�ခ��းမ်း�း�� ��း�မ်းမော���းအမောဖြခဖြပ�ဖြပဿန်းးမ်း�း��ိ� မောဖြဖရှာင့်း�ဖြခင့်း�ရှာ ိသည်းးဖြဖစးမောစ၊ မ်းရှာ ိသည်းးဖြဖစးမောစ မောပ�ထူးး�မောသး အမောဖြခအမောန်းတ်စးခ�တ်ငဲ့်း  

စးမံ်း�ိန်းး�ပံ�စံမ်း�း�မော���ဲ��းတ်ငဲ့်း ��း�မ်းမော���းအမောဖြခဖြပ�တ်နဲ်းး�အး�မ်း�း��ိ� အစဉ်းးအပြီးမ်း� ထူးည််းးသဲင့်း�စဉ်းး�စး�သင့််းသည်းး။ ပဋိိပ�ခမ်း�း�ရှာ ိမောန်းသည််းးအမောဖြခအမောန်းမ်း�း�တ်ငဲ့်း ��း�မ်း

မော���းမ်း�း��ိ� �န်းး�စစးမောလ်ူလူး�ိ�င့်း�န်းးအတ်�ဲး န်းည်းး�လူမ်းး�သံ��သဲယှး�ိ� အကြ�ံဖြပ�ထူးး�သည်းး။ ဖြပဿန်းးမ်း�း��ိ� အမ်း��ိ�သမ်းး�မ်း�း�သး�သန်း ်း သိ� မ်းဟ�တ်း အမ်း��ိ�သး�မ်း�း� သး�သန်း ်း

ရှုံးရုိုးမောထူးးင့််းမ်း�း�မ်းာရှုံးရုိုးဖြမ်းင့်းဖြခင့်း�မ်းာသည်းး လူမူ်းပုတ်းဝန်းး���င့်း (�ာင့််း/သိ� မ်းဟ�တ်း) လူမူ်းအုသိ�င့်း�အဝိ�င့်း�တ်စးခ�တ်ငဲ့်း ��း�မ်းမော���းအခန်းး��ဏ္ဍမ်း�း��ိ� �န်းး�စစးမောလ်ူလူးမ်းအုထိူး အဓိိ�ထူးး�

သည််းးအခ��းမောပ်မ်းတူ်ည်းးပြီးပး� န်းည်းး�လူမ်းး�မ်း�း��ဲ�ဖြပး�သဲး�သည်းး။ 

စးမံ်း�ိန်းး�တ်စးခ�တ်ငဲ့်း န်းည်းး�လူမ်းး�တ်စးမ်း��ိ� သိ� မ်းဟ�တ်း တ်စးမ်း��ိ�ထူး�းးပိ�၍လူည်းး� အသံ��ဖြပ��ိ�င့်းသည်းး။ စးမံ်း�ိန်းး�ဝန်းးထူးမ်းး�မ်း�း�အမောန်းဖြဖင့််း အမ်း��ိ�သမ်းး�၊ ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော���ာင့််း လံူ�ဖြခံ�မော��

န်းည်းး�လူမ်းး�ဖြဖင့််း စတ်င့်းမော�းင့်း�ဲ�း�ိ�င့်းသည်းး။ သိ� မောသးးလူည်းး� ဝိမောသသလူ�ခဏ်းမ်း�း��ိ� ��း�ယဲှးပိ�င့်း�ဖြခး�သတ်းမ်းာတ်းဖြခင့်း�န်းည်းး�လူမ်းး�� ထူးပးတိ်�� အ���ိ�မော���ဇာ�ူမ်း�း��ိ� �ရှာ ိ

မောစသည်းး။ အသံ��ဖြပ��န်းးန်းည်းး�လူမ်းး��ိ� �ံ��ဖြဖတ်းခ�နိ်းးတ်ငဲ့်း စးမံ်း�ိန်းး��ိ�င့်း�းပန်းး�တိ်�င့်းမ်း�း��ာင့််း �ည်းးမ်းာန်းး�ခ��းမ်း�း�၊ အမောဖြခအမောန်းအလိူ��း လူမူ်းယုှဉ်းးမော���မ်း�ို�င့်း�းတ်နဲ်းး�အး�မ်း�း��ိ�  

ထူးည််းးသဲင့်း�စဉ်းး�စး��န်းး အမော��ကြီး�း�သည်းး။ ထူးပးတိ်���ရှာ ိမ်းည််းးတ်န်းးဖိ��အလိူ��း န်းည်းး�လူမ်းး�တ်စးခ�စး�ိ� စးမံ်း�ိန်းး�တ်ငဲ့်း အသံ��ခ��ိ�င့်းသည်းး။ မ်း�း�မောသးအး�ဖြဖင့််း န်းည်းး�လူမ်းး�တ်စးခ�သည်းး

အဖြခး�မောသး န်းည်းး�လူမ်းး�ထူး�း ပိ�မိ်း�သင့််းမောလူ�းး�ိ�င့်းသည်းး။ ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော��တ်ည်းးမော�း�းဖြခင့်း�သည်းး အစဉ်းးအပြီးမ်း� အမောဖြခအမောန်းမောပ် မ်းတူ်ည်းးမောန်းသည်းး။ 

မ်းည်းးသည််းးန်းည်းး�လူမ်းး�� အမော�းင့်း��ံ��ဖြဖစးသည်းးဟမူောသး စည်းး��မ်းး�သတ်းမ်းာတ်းခ��း မ်းရှာ ိပါ။ သိ� �းတ်ငဲ့်း ဤန်းည်းး�လူမ်းး�မ်း�း��ိ� အသံ��ဖြပ�ပြီးပး� ��း�မ်းမော���းအမောဖြခဖြပ� တ်နဲ်းး�အး�

မ်း�း��ိ� �န်းး�စစးမောလ်ူလူးမ်းဖုြပ�ဖြခင့်း�၊ မောမ်း�ခဲန်းး�မ်း�း�မောမ်း�ဖြမ်းန်းး�ဖြခင့်း�တိ်� ပြုဖြဖင့််း စတ်င့်းဖြခင့်း�အး�ဖြဖင့််း စးမံ်း�ိန်းး�မော���ဲ�သမူ်း�း�သည်းး စးမံ်း�ိန်းး�ပံ�စံမ်း�း��ိ� အး�မော�းင့်း� ခိ�င့်းမ်းးမောစပြီးပး� 

စးမံ်း�ိန်းး�ပန်းး�တိ်�င့်းမော�း�းရှာ ိမောအးင့်းဖြမ်းင့်းမ်းည််းး ဖြဖစးတ်န်းးမောခ��ိ�လူည်းး� တိ်��ဖြမ်းငှ့််းမောပ��ိ�င့်းသည်းး။ 

ကျားးး�မှုအားသောခြ�ခြပါုသောလ်ုံးလုံးးဆန်�်စီစ်ီမုှုခြ�င်််  

ဆက်ျားလုံးက်ျား သောဆးင််�ဲက်ျားခြ�င််� 
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18 အားး�လုံးး��ပါါဝင်မ်ှုရိုှိ�သော�း ကျားးး�မှုသော���းမှုသူော�းင်နိ်ှင်် ်�သော�းတ�း�

အားး�လုံးး��ပါါဝင််မုှုရိှိ�သော�း ကျားးး�မှုသော���း မူှုသော�းင််နိှင််် �သော�းတ�း� 
အး�လံူ��ပါဝင့်းမ်းရုှာ ိမောသး ��း�မ်းမော���း မ်းမူော�းင့်း�ာင့််း သမော�းတ်�း�လူမ်းး�ညွှာန်းး (GIFT) သည်းး စးမံ်း�ိန်းး�ဒးဇိာ�င့်း�မ်း�း�မော���ဲ��းတ်ငဲ့်း ��း�မ်းမော���း

�န်းး�စစးမောလ်ူလူးမ်း�ို� ထူးည််းးသဲင့်း�မော�းင့်း�ဲ�း�ိ�င့်း�န်းး မောထူးး�းပ်ံမောပ�မောသး၊ လူ�ပးမော�းင့်း�လဲူယှး�ပူြီးပး� မောစ်စပးမောသခ�းမောသး စန်းစးတ်စးခ�ဖြဖစး

ပါသည်းး။ ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော��တ်ည်းးမော�း�းဖြခင့်း�သည်းး အမောဖြခအမောန်းအမောပ် မ်းတူ်ည်းးမောန်းသည််းးအတ်�ဲး အမ်း��ိ�သမ်းး�၊ ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော���ာင့််း လံူ�ဖြခံ�မော��န်းည်းး�

လူမ်းး�၊ ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မောသးဖိ��န်းးသည််းးန်းည်းး�လူမ်းး�၊ ဝိမောသသလူ�ခဏ်းမ်း�း��ိ� ��း�ယဲှး ပိ�င့်း�ဖြခး�သတ်းမ်းာတ်းဖြခင့်း�န်းည်းး�လူမ်းး� စသည်းးဖြဖင့််း ��း�မ်း

�န်းး�စစးမောလ်ူလူးမ်း ု�ိ�င့်း�း န်းည်းး�လူမ်းး� (၃) မ်း��ိ��ိ� ဤလူမ်းး�ညွှာန်းးတ်ငဲ့်း မောဖးးဖြပထူးး�ပြီးပး� ပိ�မိ်း�မော�းင့်း�မဲ်းန်းးမောသး ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော��တ်ည်းးမော�း�းမ်းု

စးမံ်း�ိန်းး�မ်း�း��ိ� မောဖးးမော�းင့်း�ိ�င့်း�န်းးအတ်�ဲး မောပ�ထူးး�မောသး အမောဖြခအမောန်းပတ်းဝန်းး���င့်းတ်စး�ပးတ်ငဲ့်း ��း�မ်းမော���းအမောဖြခဖြပ�တ်နဲ်းး�အး�မ်း�း��ိ� 

ယှင့်း�န်းည်းး�လူမ်းး�တ်စးခ�စး� ပိ�မိ်း�မောဖးးမော�းင့်းမောပ��ိ�င့်းသည်းး။ 

အားသောမှု��ကျားန်င်ြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�သော��အားင််စီတီကျားးုအားသောကြကျားးင််� 
အမောမ်း�ိ�န်းးပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော��အင့်းစတ်း���သည်းး အမောမ်း�ိ�န်းးလူာတ်းမောတ်းး (�ဲန်းးဂျာ��း) � �န်းးပံ�မောင့်မဲောထူးး�းပ်ံထူးး�မောသး လဲူတ်းလူပး၍ အမ်းားအခိ�

�င့်း�သည််းး အဖ့�အစည်းး�တ်စးခ�ဖြဖစးသည်းး။ အမောမ်း�ိ�န်းး�ိ�င့်းင့်�ံာင့််း �မ့်းးလံ်ူ�ဖြခံ�မော��အတ်�ဲး အမော��ပါပြီးပး�၊ လူ�းမောတ့်��မောသး၊ အကြ�မ်းး�ဖ�းမ်းု

 ပဋိိပ�ခမ်း�း�မ်းရှာ ိသည််းး �မ့်းးကြီး�း�ဖြဖစးမောပ်မောစ�န်းး မော�းင့်း�ဲ�းလူ��းရှာ ိပါသည်းး။ ပဋိိပ�ခမ်း�း�အး� မောသဲ�ထဲူး�းသံယိှ� အမောဖြခအမောန်းသိ� မ်းမောဖြပးင့်း�လူ�

မောစ�န်းး �း�ဲယှးတ်း��း�မော���ာင့််း မောသဲ�ထဲူး�းသံယိှ�မ်းမု်း�း� ဖြဖစးပဲး�ပါ�လူည်းး� အ�ံ��သတ်း�ိ�င့်းမော��အတ်�ဲး ပဋိိပ�ခဖြဖစးပဲး��းမောဒသမ်း�း�

တ်ငဲ့်း မောဒသခံမိ်းတ်းဖ�းအဖ့�မ်း�း��ာင့််းအတ် ူပ�ူမောပါင့်း� လူ�ပးမော�းင့်းဖြခင့်း�ဖြဖင့််း အမောမ်း�ိ�န်းးပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော��အင့်းစတ်း���သည်းး ယှင့်း� �ည်းးမ်းာန်းး�ခ��း�ိ�

 အမော�းင့်းအထူးည်းးမောဖးးမော�းင့်း�ဲ�းလူ��းရှာ ိပါသည်းး။ ပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော�� တ်ည်းးမော�း�းမ်း�ို�လူ�ပးမော�းင့်းမောန်းသည််းး အစိ���မ်း�း�၊ အဖ့�အစည်းး�မ်း�း�၊ 

ဖြပည်းးသလူူထူူး�အး� သင့်းတ်န်းး�မ်း�း�ပိ� ခ�မောပ�ဖြခင့်း�၊ �န်းး�စစးမောလ်ူလူးသံ��သပးခ��းမ်း�း� ဖြပ�လူ�ပးမောပ�ဖြခင့်း��ာင့််း အဖြခး�မောသး �င့်း�ဖြမ်းစးအမောထူးး�းအ�ူ

မ်း�း��ိ� အမောမ်း�ိ�န်းးပြီးငိ့်မ်းး�ခ�မ်းး�မော��အင့်းစတ်း���� ပ်ံပိ��မောပ�လူ��းရှာ ိပါသည်းး။ 
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