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အဓိကအချကမ်ျ ျားနငှ  ်အကက ြုံပပြုံချကမ်ျ ျား အကျဉျားချြုံပ် 

ရခိိုငပ်ပညန်ယဆ်ိိုငရ်  အကက ပပျားပက မ်ရှင၏် အပပီျားသတ ်အစရီငခ် စ  

ရခိိုငပ်ြညန်ယတ်ငွ ်ထြ်ခါတလလဲ ဲပြစြွ်ောွားနနနသော ြဋြိက္ခမျောွားသည ်ပမနမ်ောနိိုငင်၏ံ ငငမ်ိွားချမ်ွားနရွားနငှ  ်အမျိ ွားသောွား 

ပြနလ်ညသ်င ပ်မတန်ရွားအတကွ္ ် အဓိက္ အဟန  အ်တောွားပြစန်နသည  ် အပြင ် ပြညန်ထောငစ်ို ပမနမ်ောနိိုငင်တံငွ ်

အဆငွ်ားရဲဆံိုွားပြညန်ယမ်ျောွားတငွ ် တစခ်ိုအြါအဝငပ်ြစန်သော ရခိိုငပ်ြညန်ယ ် ြံွွံ့ ငြိ ွားတိိုွားတက္န်ရွားအတကွ္လ်ညွ်ား 

အဓိက္ အတောွားအဆ ွား ပြစန်နသည။်  

ပြညန်ယအ်တငွွ်ား လ  အြဲွွံ့အစညွ်ားမျောွားတငွ ် ရငဆ်ိိုငန်နရနသော စနိန်ခေါ်မှုမျောွားသည ် အနတရောယက်က္ ွားမောွားငြ ွား 

အနရွားတကက္ ွားနပြရငှွ်ားရန ်လိိုအြ်ချက္ရ်ှိသည။် ယငွ်ားတငွ ်(ထိိုအနရွားက္စိစတစခ်ိုတညွ်ား မဟိုတန်သော်လညွ်ား) လက္ရ်ှိ 

နိိုငင်မဲံ  မွတစ်လငအ်မျောွားအပြောွား၏ မနပြရှငွ်ားနိိုငန်သွားနသော အနနအထောွားလညွ်ားြါဝငင်ြ ွား ယငွ်ားအနပခအနနသည ်

ရခိိုငပ်ြညန်ယတ်ငွ ်မျောွားစွောနသော လ မှုစ ွားြွောွားနရွားဆိိုငရ်ော စနိန်ခေါ်မှုမျောွားက္ိို ြိိုမိိုဆိိုွားရွောွားသေွာွားနစသည။်  

‘ရခိိုငပ်ြညန်ယတ်ငွ ် နနထိိုငက်က္နသော ပြညသ် လ ထိုမျောွားအတကွ္ ် ငငမိွ်ားချမွ်ားမျှတ၍ သောယော၀နပြောနသော 

အနောဂတန်ြေါ်ထနွွ်ားလောနိိုငန်ရွားက္ိို ဦွားတညလ်ျက္်’ အမညရ် ရခိိုငပ်ြညန်ယဆ်ိိုငရ်ော အကက္နံြွားနက္ော်မရှင၏် 

အငြ ွားသတအ်စ ရငခ်စံောတငွ ် နက္ော်မရှင၏် ကက္ောွားပြတအ်စ ရငခ်စံောက္ိို အနပခပြ ၍ ရခိိုငပ်ြညန်ယတ်ငွ ်

ထောဝရငငမ်ိွားချမ်ွားနရွားနငှ  ် သောယော၀နပြောမှု ရရှိနိိုငန်ရွား ပြည စ်ံိုနသော အကက္ ံပြ ချက္မ်ျောွား ထည သ်ငွွ်ားထောွားြါသည။် 

နအောက္န်ြေ်ာပြြါအချက္မ်ျောွားမှော အစ ရငခ်စံောြါ အဓိက္အချက္န်ငှ  ်အကက္ပံြ ချက္ ်နက္ောက္န်ကက္ောငွ်ားမျောွား ပြစသ်ည။်  

လမူှုစျီားပ  ျားပရျား ဖ  ွံ့ ပဖိြုံျားပရျား  

ရခိိုငပ်ြညန်ယတ်ငွ ် နေသခလံ  အြဲွွံ့အစညွ်ားသည ်ရငွ်ားနှ ွားပမ  ြ်နှမံှုမျောွားမှော ြိိုမိိုအက္ျိ ွားခစံောွားခငွ ရ်လမိ ်မညပ်ြစန်ကက္ောငွ်ား 

နက္ေ်ာမရှငက်္ မှတခ်ျက္ပ်ြ ထောွားငြ ွား ြံွွံ့ ငြိ ွားနရွားဆိိုငရ်ော က္စိစရြ်မျောွား ဆံိုွားပြတခ်ျက္ခ်ျမှတရ်ောတငွ ် ၎ငွ်ားတိို   

ြိိုမိိုြါဝငခ်ငွ ရ်ရှိနရွား နတောငွ်ားဆိိုထောွားသည။် သယဇံောတအရငွ်ားအပမစခ်ွနဲဝနရွားက္ိို ပြညန်ထောငစ်ိုနငှ  ်

ပြညန်ယအ်စိိုွားရတိို  အကက္ောွား အသအိမှတပ်ြ လက္ခ်နံိိုငန်ရွားသည ် က္ျယပ်ြန  န်သော ငငမ်ိွားချမ်ွားနရွားလိုြ်ငနွ်ားစဉ်တငွ ်

ထည သ်ငွွ်ားစဉ်ွားစောွားချက္ ် တစရ်ြ် ပြစသ်ည။် ထိိုသိို   စဉ်ွားစောွားထောွားချက္ ် ရှိနနသည  ် အကက္ောွား ရခိိုငပ်ြညန်ယမ် ှ
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သဘောဝသယဇံောတမျောွားက္ိို နေသခလံ  အြဲွွံ့အစညွ်ားမျောွားခစံောွားခငွ ရ်နရွား နသချောနစရန ် အစိိုွားရအနနနငှ  ်

လိုြ်နဆောငန်ရွား နက္ေ်ာမရှငက်္ တိိုက္တ်နွွ်ားြါသည။်  

အစိိုွားရအနနနငှ  ်ရယ ထောွားနသော နပမယောမျောွားက္ိို လံိုနလောက္န်သော နလျေ်ာနကက္ွားနြွားနရွား လိုြ်နဆောငရ်န ်နငှ  ်လမ်ွား၊ 

ဆြ်ိက္မ်ွား၊ လျှြ်စစ၊် နသောက္သ်ံိုွားနရွား နငှ  ်အငတ်ောနက္သ်ံိုွားစွခဲငွ ရ်ရှိနရွားတိို   အြါအဝင ်အနပခခအံနဆောက္အ်ဦတငွ ်

ကက္ ွားမောွားစွော ရငွ်ားနှ ွားပမ  ြ်နှရံန ် နတောငွ်ားဆိိုြါသည။် တညန်ဆောက္ရ်န ် စ စဉ်ထောွားနသော နပမောက္ဦ်ွားနလဆြ်ိက္ိိုလညွ်ား 

နဆောက္လ်ိုြ်သင ြ်ါသည။်  

လိုြ်သောွားန ွားက္ကွ္ဆ်နွ်ားစစမ်ှုက္ိို အနပခပြ ၍ အမျိ ွားသမ ွားမျောွားက္ိို ဦွားစောွားနြွားနသော အသက္န်မွွားနကက္ောငွ်ား 

သငတ်နွ်ားမျောွားက္ိို နထောက္ြံ် နြွားရန ် နတောငွ်ားဆိိုထောွားငြ ွား စ ွားြွောွားနရွားလိုြ်ငနွ်ားမျောွား လိုြ်သောက္ိိုငသ်ောရှိနရွား 

ကက္ ိွားန စနစက်္ိို နလျော ချရန ် နငှ  ် နချွားငေှာွားပခငွ်ားနငှ  ် စိိုက္ြ်ျိ ွားစရိတန်ချွားနင ွ ရယ ပခငွ်ားတိို   အြါအဝင ် အနသွားစောွား 

စ ွားြွောွားနရွား လိုြ်ငနွ်ားမျောွား လတတ်နလော က္န  သ်တခ်ထံောွားရနသော ထနိွ်ားချ ြ် က္န  သ်တခ်ျက္မ်ျောွားက္ိိုလညွ်ား 

အနလွားနြွားက္ိိုငတ်ယွရ်န ်အစိိုွားရက္ိို တိိုက္တ်နွွ်ားထောွားြါသည။်  

ရောသ ဥတိုနပြောငွ်ားလမဲှု၏ အက္ျိ ွားဆက္မ်ျောွားက္ိို က္ောက္ယွန်ိိုငသ်ည  ်အငအ်ောွားချိနဲ  နသော ရခိိုငပ်ြညန်ယ၏် အနရွားက္ိို 

ထည သ်ငွွ်ားစဉ်ွားစောွားရောတငွလ်ညွ်ား ရောသ ဥတို တံို  ပြနခ်နံိိုငစွ်မ်ွားရှိနရွား လ  အြဲွွံ့အစညွ်ားမျောွား၏ စွမ်ွားနဆောငရ်ည ်

ပမ င တ်ငန်ရွား အလျငအ်ပမန ် တစဆ်င တ်ိိုွား အောွားထိုတရ်န၊် ရခိိုငပ်ြညန်ယ၏် ဆညန်ပမောငွ်ားစနစ ်

တိိုွားတက္န်အောငလ်ိုြ်နဆောငရ်န ်အစိိုွားရက္ိို နက္ေ်ာမရှငက်္ အကက္ပံြ ြါသည။် 

 

နိိုငင် သ ျားပဖစမ်ှု  

ပမနမ်ောနိိုငင်၏ံ က္ွပဲြောွားပခောွားနောွားနသော ယဉ်နက္ျွားမှုမျောွားနငှ  ် မတ က္ွပဲြောွားသည  ်လ  အြဲွွံ့အစညွ်ားမျောွားက္ိို အသအိမှတပ်ြ  

ဂိုဏယ် သင င်ြ ွား က္ိိုယြိ်ိုငလ်က္ခဏောနငှ  ်လ မျိ ွားဟ နသော နဝါဟောရ နစှခ်ိုသည ်ပမနမ်ောနိိုငင်တံငွ ်ထလိယွရ်ှလယွသ်ည  ်

က္စိစရြ်မျောွားအပြစ ် တညရ်ှိနနဆ ဲ ပြစြ်ါသည။် နိိုငင်သံောွားပြစမ်ှုဆိိုငရ်ော က္ိိုငတ်ယွ ် နပြရငှွ်ားနရွားတငွလ်ညွ်ား 

တိိုက္ရိ်ိုက္သ်က္န်ရောက္မ်ှု ရှိနနသည။် က္ိိုယြိ်ိုငလ်က္ခဏောနငှ  ် လ မျိ ွားဟ နသော နဝါဟောရ နစှခ်ိုသည ်

ထလိယွရ်ှလယွသ်ည  ် က္စိစပြစသ်ည။် နိိုငင်သံောွားပြစမ်ှု အခငွ အ်နရွား၊ နိိုငင်သံောွားပြစန်ရွား  ဥနြေပြ မှုတငွ ်

ချိနဲ  မှုတိို  သည ် က္ျယပ်ြန  န်သော စိိုွားရိမ်ချက္တ်စခ်ို အပြစ်ရှိနနဆ ဲ ပြစင်ြ ွား ယငွ်ားနကက္ောင  ် မျောွားစွောနသော 

မွတဆ်လငတ်ိို  ၏ နိိုငင်သံောွား အဆင အ်တနွ်ားအတကွ္ ်နပြရငှွ်ားမရနသော အနနအထောွားပြစန်စသည။်  

နရတိိုအနပခအနနတငွ ် ၁၉၈၂ ခိုနစှ ် နိိုငင်သံောွားပြစမ်ှု ဥြနေအရ နိိုငင်သံောွားစစိစန်ရွားလိုြ်ငနွ်ားစဉ်က္ိို 

အရှိနပ်မ င လ်ိုြ်နဆောငရ်န ် နက္ေ်ာမရှငက်္ တိိုက္တ်နွွ်ားြါသည။် ထိိုလိုြ်ငနွ်ားစဉ်အတကွ္ ် အစိိုွားရအနနနငှ  ်

ရှငွ်ားလငွ်ားနသောဗျျူဟောနငှ  ် အချိနဇ်ယောွား ရှိသင င်ြ ွား က္ျယပ်ြနန်သော က္ငွွ်ားဆငွ်ားလှုံွံ့နဆေ်ာမှုမျောွားပြင  ်
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ဆက္သ်ယွလ်ိုြ်နဆောငသ်င ြ်ါသည။် နိိုငင်သံောွားစစိစခ်ရံငြ ွားသ မျောွားက္ိို နိိုငင်သံောွားတိို   ရရှိထိိုက္န်သော ခစံောွားခငွ ၊် 

အခငွ အ်နရွားနငှ  ်လတွလ်ြ်ခငွ မ်ျောွားက္ိို ချက္ခ်ျငွ်ားခငွ ပ်ြ သင ြ်ါသည။်  

နိိုငင်သံောွားစစိစန်ရွား လိုြ်ငနွ်ားစဉ်နငှ  ်ြတသ်က္၍် က္န  က်္ကွ္တ်ိိုငတ်နွ်ား အနရွားဆိိုမှုမျောွားက္ိို စစိစန်ရွားလိုြ်ငနွ်ားစဉ်တငွ ်

တောဝနရ်ှိနသော ဌောနမျောွားမဟိုတသ်ည  ် လတွလ်ြ်နသော အစိိုွားရအောဏောြိိုငအ်ြဲွွံ့ တစခ်ိုက္ ချက္ခ်ျငွ်ား အနလွားနြွား 

က္ိိုငတ်ယွရ်န ် နက္ော်မရငှက်္ အကက္ပံြ ြါသည။် နိိုငင်သံောွားနလျှောက္ထ်ောွားမှုက္ိို ြယခ်ျခရံသ မျောွား၏ 

အခငွ အ်နရွားက္ိိုလညွ်ား ထိုတန်ြေ်ာရှငွ်ားလငွ်ားရန ်နတောငွ်ားဆိိုြါသည။်  

ဥြနေက္ိိုယ၌်က္ိိုလညွ်ား ပြနလ်ညသ်ံိုွားသြ်ရန ် လိိုအြ်နကက္ောငွ်ား နက္ော်မရှငက်္ မှတခ်ျက္ပ်ြ ငြ ွား အစိိုွားရအနနပြင  ်

ဥြနေ ပြနလ်ညသ်ံိုွားသြ်နရွား လိုြ်ငနွ်ားစဉ် စတငရ်န ် နိိုငင်နံတေ်ာ အစိိုွားရက္ိို နတောငွ်ားဆိိုြါသည။် ထိိုသိို   

ပြနလ်ညသ်ံိုွားသြ်ရောတငွ ်နိိုငင်တံက္ော စခံျိနစ်ညွံနွ်ားနငှ  ်ည နရွား၊ နိိုငင်သံောွားပြစမ်ှုနငှ  ်တိိုငွ်ားရငွ်ားသောွားလ မျိ ွား တိို  အကက္ောွား 

လက္ရ်ှိ အချိတအ်ဆက္က်္ိို ပြနလ်ညဆ်နွ်ားစစရ်န၊် အထ ွားသပြင  ် နိိုငင်မဲံ မျောွားအတကွ္ ် နိိုငင်သံောွားပြစန်ရွား 

ပြစန်ိိုငြွ်ယမ်ျောွားက္ိို အစိိုွားရက္ စဉ်ွားစောွားနဆောငရွ်က္်ရန ် တိို  က္ိိုလညွ်ား ြါဝငသ်င ြ်ါသည။် ပမနမ်ောနိိုငင်အံတငွွ်ား 

နနထိိုငန်သော နိိုငင်သံောွားမဟိုတသ် မျောွား၏ အခငွ အ်နရွား အတကွ္ ် ဥြနေစညွ်ားမျဉ်ွားမျောွား ထိုတပ်ြနရ်န ် နငှ  ်

နနထိိုငခ်ငွ အ်တကွ္ ်ရှငွ်ားလငွ်ားထိုတပ်ြနရ်န ်နက္ေ်ာမရှငက်္ နတောငွ်ားဆိိုြါသည။်  

ထိိုသိို   သံိုွားသြ်ချက္လ်ိုြ်ငနွ်ားစဉ် မစတငမ်  အစိိုွားရအနနနငှ  ် တညဆ် ဲ ဥြနေစညွ်ားမျဉ်ွားမျောွားက္ိို 

ရှငွ်ားလငွ်ားအဓိြပါယပ်ြနန်ရွားနငှ  ် မမျှမတ မပြစန်စနသော လိုြ်နညွ်ားလိုြ်ဟနပ်ြင  ် က္ျင သ်ံိုွားရန ် နက္ေ်ာမရှငက်္ 

တိိုက္တ်နွွ်ားြါသည။်  

 

လ တလ်ပ်စ   သ  ျားလ ခ င  ် 

ရခိိုငန်ငှ  ် မွတဆ်လင ် နစှရ်ြ်စလံိုွားသည ် ခရ ွားသေွာွားလောခငွ  ် က္န  သ်တခ်ထံောွားရငြ ွား အထ ွားသပြင  ် IDP စခနွ်ားမ ှ

မွတဆ်လငမ်ျောွားမှော အဓိက္အောွားပြင  ် သက္န်ရောက္မ်ှု ရှိနနသည။် နယဘိုယျအောွားပြင  ် အစိိုွားရသည ် ဘောသောနရွား၊ 

လ မျိ ွားနရွားနငှ  ် နိိုငင်သံောွားပြစတ်ညမ်ှုတိို   အနပခခသံည  ် ခွပဲခောွားမှုမပြ ဘ ဲ လတွလ်ြ်စွော သေွာွားလောခငွ ရ်ရှိနရွား 

နသချောနအောင ် နဆောငရွ်က္န်ြွားရန ် နက္ေ်ာမရငှက်္ တိိုက္တ်နွွ်ားြါသည။် ခရ ွားသေွာွားလောခငွ န်ငှ  ် ြတသ်က္၍် တညဆ် ဲ

က္န  သ်တခ်ျက္မ်ျောွားက္ိို စောရငွ်ားပြ စိုနပမြံိုချရနန်ငှ  ် တရောွားမဝင ် နငနွြွားရမှုမျောွား၊ မညသ်ိို   ဆံိုွားပြတလ်ိုြ်က္ိိုငမှ်နွ်ား 

မသနိသော လမ်ွားြိတဆ်ိို  မှုမျောွား အြါအဝင ် အလတွသ်နဘော တောွားပမစြိ်တဆ်ိို  မှုမျောွားမှ နရှောငက်က္ဉ်နိိုငန်ရွား 

လိုြ်ငနွ်ားစဉ်မျောွားက္ိို အစြျိ ွား လိုြ်နဆောငရ်န ်နတောငွ်ားဆိိုအြ်ြါသည။်  

 

နိိုငင် ပရျား ကဏ္ဍနငှ  ်လူ  အဖ  ွံ့ အစညျ်ားမျ ျားတ င ်ကိိုယတ်ိိုငပ်ါဝငမ်ှုနငှ  ်ကိိုယစ် ျားပပြုံမှု  
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နိိုငင်နံရွား က္ဏ္ဍနငှ  ် လ  အြဲွွံ့အစညွ်ားမျောွားတငွ ် က္ိိုယတ်ိိုငြ်ါဝငမ်ှုနငှ  ် တိိုငွ်ားရငွ်ားသောွား လ နညွ်ားစို အိုြ်စိုမျောွား၊ 

နိိုငင်မဲံ မျောွားနငှ  ် မိမိတိို  နနထိိုငရ်ောနေသမှ စွန  ခ်ေွာထကွ္န်ပြွားနနရသည  ် လ  အြဲွွံ့အစညွ်ားမျောွား အြါအဝင ်

က္ိိုယစ်ောွားပြ ခရံမှု အောွားနညွ်ားသည  ် အိုြ်စိုမျောွား၏ ြ ွားနြါငွ်ားြါဝငမ်ှုက္ိို ပမ ငတ်ငရ်န ် အနရွားနြေါ်လိုြ်နဆောငခ်ျက္မ်ျောွား 

လိိုအြ်ြါသည။် ယငွ်ားသည ် မွတဆ်လငမ်ျောွား အချိ ွားအစောွားမမျှတမှု ပြစန်သည။် အမျိ ွားသမ ွားမျောွားက္ိိုလညွ်ား 

နိိုငင်နံရွားနရ ဆံိုွားပြတခ်ျက္ခ်ျမှတရ်ောတငွ ်ြါဝငန်စသင သ်ည။်  

ဆယအ်မ်ိ/ရောအမ်ိမှုမျောွား၊ နက္ျွားရွောအိုြ်ချ ြ်နရွားမ ွားမျောွား နငှ  ် နက္ျွားရွောအိုြ်စို အိုြ်ချ ြ်နရွားမ ွားမျောွား က္ိို နက္ျွားရွောနငှ  ်

နက္ျွားရွောအိုြ်စိုအတငွွ်ား နနထိိုငသ် မျောွားက္ တိိုက္ရိ်ိုက္ ် နရွွားနက္ောက္တ်ငန်ပမ ောက္ခ်ငွ ရ်နအောင ်

နဆောငရွ်က္န်ြွားသင ြ်ါသည။် အရြ်ဘက္ ် အြဲွွံ့အစညွ်ားမျောွားအတကွ္ ် မှတြံ်ိုတငန်ရွား လိုြ်ငနွ်ားစဉ်က္ိို အထ ွား 

ရှငွ်ားလငွ်ားလယွက်္ နအောင ်နဆောငရွ်က္န်ြွားသင ြ်ါသည။်  

 

IDP ကစိစရပ်မျ ျား  

ကက္ောွားပြတအ်စ ရငခ်စံောတငွ ်နက္ေ်ာမရှငသ်ည ်အစိိုွားရအောွား IDP စခနွ်ားြိတသ်မိ်ွားနရွား အကက္ပံြ မှု အနြေါ် လျငပ်မနစ်ွော 

အနက္ောငအ်ထညန်ြေ်ာခဲ ပခငွ်ား အနြေါ် ချ  ွားက္ျျူွားအသအိမှတပ်ြ ြါသည။် သိို  နသေ်ာ ၎ငွ်ားတိို  အောွား ပြနလ်ည ်

နနရောချထောွားနရွား/ ပြနလ်ောနစနရွား နဆောငရွ်က္မ်ှု၏ ရလေမ်ျောွားမှော နရောနထွွားမှုမျောွား ရှိနနြါသည။် အစိိုွားရအနနနငှ  ်

ရခိိုငပ်ြညန်ယအ်တငွွ်ားရှိ IDP စခနွ်ားမျောွားအောွားလံိုွား ြိတသ်မိ်ွားနိိုငန်ရွား ပြည စ်ံိုက္ံိုလံိုနသော မဟောဗျျူဟောတစရ်ြ် 

လိိုအြ်နနနကက္ောငွ်ား နက္ေ်ာမရငှက်္ ထြ်မံ အကက္ပံြ အြ်ြါသည။်  

ပြနလ်ည ် နနရောချထောွားနရွား/ ပြနလ်ောနစနရွား နဆောငရွ်က္ရ်ောတငွ ် နိိုငင်တံက္ော မိတြ်က္အ်ြဲွွံ့မျောွားနငှ  ် နိိုငင်တံက္ော 

စခံျိနစ်ညံွှနွ်ားမျောွားနငှ  ် အည  ြ ွားနြါငွ်ားနဆောငရွ်က္င်ြ ွား မိမိသနဘောဆနဒအနလျောက္ပ်ြစန်ရွား၊ လံိုပခ ံစတိခ်ျရနရွား နငှ  ်

ဂိုဏသ်ကိ္ခောရှိစွော ပြစန်ရွား အစိိုွားရက္ လိုြ်နဆောငသ်င ြ်ါသည။်  

ကက္ောွားက္ောလအတငွွ်ား အစိိုွားရအနနနငှ  ် IDP စခနွ်ားမျောွားအတငွွ်ား နနထိိုငသ် မျောွား ဂိုဏသ်ကိ္ခောနငှ  ် အည နနထိိုငန်ိိုငန်ရွား 

အမိိုွားအက္ော၊ နရ၊ သန  ရ်ငှွ်ားနရွား၊ ြညောနရွားနငှ  ်အသက္န်မွွားဝမ်ွားနကက္ောငွ်ားမှုအတကွ္ ်အခငွ အ်လမ်ွားမျောွား စသညတ်ိို  က္ိို 

(IDP စခနွ်ားမျောွား ြိတသ်မ်ိွားနရွား လိုြ်ငနွ်ားစဉ်မျောွား မထခိိိုက္န်စဘ)ဲ နသချောနအောင ်နဆောငရွ်က္သ်င ြ်ါသည။်  

 

 

 

ယဉပကျျားမှုဆိိုငရ်  ဖ  ွံ့ ပဖိြုံျားမှု  
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ပမနမ်ောအစိိုွားရအနနနငှ  ်နပမောက္ဦ်ွားငမိ ွံ့အောွား ယ နက္စ်က်္ိို၏ က္မ္ော အနမွအနစှန်ေသတစခ်ို အပြစ ်သတမှ်တန်ြွားနရွား 

နလျှောက္ထ်ောွားသည  ်နေသပြစန်ကက္ောငွ်ား နကက္ညောရန ်နက္ော်မရှငက်္ ယခို အငြ ွားသတအ်စ ရငခ်စံောတငွ ်ထြ်နလောငွ်ား 

အကက္ပံြ ြါသည။် ဆက္လ်က္၍်လညွ်ား က္မ္ော အနမွအနစှအ်ပြစ ် အသအိမှတပ်ြ ခရံနရွား လိုြ်ငနွ်ားစဉ် 

ဆက္သ်ေွာွားနိိုငရ်န ် ယ နက္စ်က်္ိို၊ အပခောွားနိိုငင်တံက္ော မိတ်ြက္အ်ြဲွွံ့မျောွားနငှ  ် အနြါငွ်ားလက္ခဏောနဆောငန်သော 

ြ ွားနြါငွ်ားနဆောငရွ်က္မ်ျောွားမှုမျောွား ပြ လိုြ်သင ြ်ါသည။်  

အစိိုွားရသည ် ရခိိုငပ်ြညန်ယအ်တငွွ်ားရှိ လ  အြဲွွံ့အစညွ်ားမျောွား အောွားလံိုွားအတကွ္ ် သမိိုငွ်ားဝငဆ်ိိုငရ်ော၊ 

ဘောသောနရွားဆိိုငရ်ောနငှ  ် ယဉ်နက္ျွားမှုဆိိုငရ်ော အနမွအနစှမ်ျောွား အောွားလံိုွားက္ိို စောရငွ်ားပြ စို က္ောက္ယွထ်နိွ်ားသမိ်ွားနရွား 

လိုြ်နဆောငရ်နလ်ညွ်ား နက္ေ်ာမရှငက်္ တိိုက္တ်နွွ်ားြါသည။်  

 

လူ  အဖ  ွံ့အစညျ်ားမျ ျားအကက ျား ပပါငျ်ားစညျ်ားပရျား  

လ  အြဲွွံ့အစညွ်ားမျောွားအကက္ောွား နစ စြ်ည နိ ှုငိွ်ားြဲွမျောွားက္ိို လ  အြဲွွံ့အစညွ်ားအလွှော အသ ွားသ ွားတငွ ် ငမိ ွံ့နယ၊် ပြညန်ယ ် နငှ  ်

ပြညန်ထောငစ်ို အဆင အ်လိိုက္ ်က္ျငွ်ားြနရွား နဆောငရွ်က္သ်င ြ်ါသည။် ြ ွားတွ ဲအသက္န်မွွားဝမွ်ားနကက္ောငွ်ားသငတ်နွ်ားမျောွား 

ြွင လ်စှပ်ခငွ်ား၊ အနပခခ ံ အနဆောက္အ်ဦဆိိုငရ်ော စ မံက္နိွ်ားမျောွားလိုြ်နဆောငပ်ခငွ်ား၊ ယဉ်နက္ျွားမှုြွဲနတော်မျောွား 

နဆောငရွ်က္ပ်ခငွ်ားနငှ  ်လ  အြဲွွံ့အစညွ်ားနစှရ်ြ်စလံိုွားနငှ  ် စြ်ဆိိုငန်သော လ ငယစ်ငတ်ောမျောွား ြွင လ်စှပ်ခငွ်ားတိို   အြါအဝင ်

နစှဦ်ွားနစှြ်က္ ် နစ စြ်ည နိ ှုငိွ်ားနရွားအတကွ္ ်အနထောက္အ်ြံ ပြစန်သော ြတဝ်နွ်ားက္ျငန်က္ောငွ်ားမျောွားက္ိိုလညွ်ား အစိိုွားရက္ 

အစြျိ ွားနဆောငရွ်က္သ်င ြ်ါသည။်  

 

လအူဖ  ွံ့အစညျ်ားအ ျားလ ိုျား၏ လ ိုပခ ြုံပရျား 

နက္ေ်ာမရှငအ်နနနငှ  ် အစွနွ်ားနရောက္ ်အပမစပ်ြတြ်ယရ်ှောွားပခငွ်ား ပြစလ်ောနိိုငန်ချရှိသည  ် အနတရောယရ်ှိသညဟ်ို သရိှိငြ ွား 

ရခိိုငပ်ြညန်ယတ်ငွ ် လံိုပခ ံနရွားဆိိုငရ်ော တိုန  ပ်ြနမ်ှုမျောွားချညွ်ားသော လိုြ်နဆောငပ်ခငွ်ားက္ိို အကက္မံပြ ြါ။ နိိုငင်နံရွား၊ 

ြံွွံ့ ငြိ ွားနရွား၊ လံိုပခ ံနရွားနငှ  ်လ  အခငွ အ်နရွား ရှုနထောင မ်ျောွားမှ ချဉ်ွားက္ြ်နြါငွ်ားစြ်၍ အကက္မ်ွားြက္ြ်က္မ်ှု၏ ရငွ်ားပမစန်ငှ  ်

နစှြ်က္ ် လ  အြဲွွံ့အစညွ်ားမျောွားကက္ောွား တငွ်ားမောမှုက္ိို နလျော ချရန ် တိုန  ပ်ြန ် လိုြ်နဆောငသ်င န်ကက္ောငွ်ား နက္ေ်ာမရငှ ်

အြဲွွံ့ဝငမ်ျောွားက္ နတောငွ်ားဆိိုြါသည။် 

ရခိိုငပ်ြညန်ယတ်ငွ ် ရဲတြ်ြဲွွံ့မျောွား မိမိတိို   လိုြ်ငနွ်ားမျောွားက္ိို သတမှ်တထ်ောွားသည  ် စညွ်ားမျဉ်ွား၊ စညွ်ားက္မ်ွားမျောွား၊ 

စနံှုနွ်ားသတမှ်တခ်ျက္မ်ျောွားနငှ  ် အည  လိုြ်နဆောငမ်ှုရှိနစရနန်ငှ  ် အောွားနက္ောငွ်ားလောနစရန ် အစိိုွားရအနနပြင  ်

လံိုပခ ံနရွားဆိိုငရ်ော အနပခခ ံအနဆောက္အ်ဦအတငွွ်ား လိုြ်ငနွ်ားမျောွား လိုြ်က္ိိုငမ်ှု ြိိုမိိုရှငွ်ားလငွ်ားမှု ရှိလောနစနရွားအတကွ္ ်

ရဲတြ်ြဲွွံ့မျောွား အောွားလံိုွားက္ိို စိုစညွ်ား၍ ရဲချ ြ်၏ ဦွားနဆောငမ်ှုနအောက္တ်ငွ ် တစခ်ိုတညွ်ားနသော ရဲတြ်ြဲွွံ့အပြစ ်
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ြဲွွံ့စညွ်ားသင ြ်ါသည။် ဥြမောအောွားပြင  ် နယပ်ခောွားနစောင  ် ရဲတြ်ြဲွွံ့အောွား သ ွားပခောွားရဲတြ်ြဲွွံ့အပြစ ် ရြ်တညမ်ှု မပြ ဘ ဲ

ပမနမ်ောရဲတြ်ြဲွွံ့အပြစ ် နြါငွ်ားလိိုက္ပ်ခငွ်ားမျိ ွား ပြစြ်ါသည။် နေသခ ံ လ  အြဲွွံ့အစညွ်ားမျောွားနငှ  ် ဆက္ဆ်နံရွားနငှ  ်

သတငွ်ားအချက္အ်လက္ ် နက္ောက္ခ်မံှုက္ိို ြိိုမိိုနက္ောငွ်ားမွနလ်ောနစရန ် လံိုပခ ံနရွားဆိိုငရ်ော တြ်ြဲွွံ့ဝငမ်ျောွားအောွားလံိုွားက္ိို 

လ  အခငွ အ်နရွား၊ ပြညသ် လ ထို ြ ွားနြါငွ်ားြါဝငန်သော ရဲလိုြ်ငနွ်ားဆိိုငရ်ော သငတ်နွ်ားမျောွား၊ ပြညသ် လ ထိုအောွား 

က္ောက္ယွပ်ခငွ်ားနငှ  ် ဘောသောစက္ောွားဆိိုငရ်ော သငတ်နွ်ားမျောွားက္ိို တိိုွားပမ င  ် ြိို  ချနြွားသင ြ်ါသည။် 

ကက္ောွားပြတအ်စ ရငခ်စံောတငွ ် အကက္ပံြ ခဲ သည အ်တိိုငွ်ား ရဲတြ်ြဲွွံ့တငွ ် တောဝနထ်မ်ွားနဆောငသ် မျောွားသည ်

အမျိ ွားသမ ွားမျောွားနငှ  ် လ နညွ်ားစိုမျောွား အြါအဝင ် ပြညန်ယအ်တငွွ်ားရှိ နနထိိုငသ် မျောွားအောွားလံိုွားက္ိို က္ိိုယစ်ောွားပြ မှု 

ရှိနအောင ်နဆောငရွ်က္သ်ေွာွားသင န်ကက္ောငွ်ား နက္ေ်ာမရှငမှ် အကက္ပံြ တိိုက္တ်နွွ်ားလိိုြါသည။် 

 

ဘင်္ဂလ ျားပ  ရ်ှနငှ  ်နစှန်ိိုငင် ဆကဆ် ပရျား  

နယစ်ြ်လံိုပခ ံနရွားနငှ  ် မ ွားယစန်ဆွားဝါွား နရောငွ်ားဝယန်ြောက္က်္ောွားနရွား အြါအဝင ် နစှြ်က္က်က္ ံနနရနသော 

စနိန်ခေါ်မှုမျောွားတငွ ် အောွားနက္ောငွ်ားစွော ြ ွားနြါငွ်ားနဆောငရွ်က္န်ရွား အနရွားြါြံိုက္ိို နြော်ညွနွ်ားချက္အ်ရ နက္ော်မရှင၏် 

ကက္ောွားပြတအ်စ ရငခ်စံောြါ အကက္ပံြ ချက္မ်ျောွားနငှ အ်ည  လနွခ်ဲ နသော တစန်စှန်က္ျေ်ာအတငွွ်ား ဘဂဂလောွားနေ ရှ်နငှ  ်

ြ ွားနြါငွ်ားနဆောငရွ်က္မ်ှု တိိုွားတက္န်ရွား နဆောငရွ်က္မ်ှုမျောွားက္ိို ကက္ ိဆိိုြါသည။် ပမနမ်ောနငှ  ် ဘဂဂလောွားနေ ရှ်တိို   

နယြ်ယအ်မျောွားအပြောွားတငွ ် နစှြ်က္ြ် ွားနြါငွ်ားနဆောငရွ်က္န်ရွား ဆက္လ်က္ ် အောွားနက္ောငွ်ားရန ် လိုြ်နဆောငန်ရွား 

နက္ော်မရှငက်္ အကက္ပံြ ြါသည။်  

 

ပက ်မရှင၏် အကက ပပြုံချကမ်ျ ျားအ ျား အပက ငအ်ထညပ်ဖ ်ပခငျ်ား  

ရခိိုငပ်ြညန်ယဆ်ိိုငရ်ော အကက္နံြွားနက္ေ်ာမရှငသ်ည ် အငြ ွားသတအ်စ ရငခ်စံော တငသ်ငွွ်ားပခငွ်ားနငှ  ် အတ  ၎ငွ်ား၏ 

အခငွ အ်ောဏောလညွ်ား ငြ ွားနပမောက္ခ်ဲ ငြ  ပြစြ်ါသည။် သိို  နသေ်ာလညွ်ား ယခိုအကက္ပံြ ချက္မ်ျောွား အစိိုွားရက္ အနသအချော 

အနက္ောငအ်ထညန်ြေ်ာနိိုငန်ရွား ယနတရောွားတစရ်ြ် အစိိုွားရက္ နြေ်ာနဆောငရ်န ်အဆိိုပြ ခဲ ြါသည။်  

နက္ော်မရှင၏် အကက္ပံြ ချက္မ်ျောွားက္ိို ထနိရောက္စ်ွော အနက္ောငအ်ထညန်ြော်နိိုငရ်န ်ရခိိုငပ်ြညန်ယ်နငှ  ်ြတသ်က္သ်ည  ်

မ ဝါေမျောွားက္ိိုသော ည နိ ှုငိွ်ားနြါငွ်ားစြ်နြွားသည  ် တောဝနသ် ွားပခောွားယ ရသည  ် ဝနက်က္ ွားအဆင ရ်ှိသ တစဦ်ွားက္ိို ခန  အ်ြ်ရန ်

နတောငွ်ားဆိိုြါသည။် ထိိုခန  အ်ြ်တောဝနန်ြွားအြ်ခရံသ က္ိို အငမဲတမွ်ားတောဝနထ်မ်ွားနဆောငရ်ငြ ွား ဝနထ်မွ်ားအငအ်ောွား 

လံိုနလောက္စ်ွော ြဲွွံ့စညွ်ားထောွားသည  ် အနထောက္အ်က္ ပြ အြဲွွံ့က္ က္ ည နဆောငရွ်က္န်ြွားရမည။် 

ယငွ်ားအနထောက္အ်က္ ပြ  အြဲွွံ့သည ်ရခိိုငပ်ြညန်ယ ်ငငမ်ိွားချမ်ွားနရွားနငှ  ်ြံွွံ့ ငြိ ွားနရွား အနက္ောငအ်ထညန်ြေ်ာနရွား အြဲွွံ့၏ 

အစတိအ်ြိိုငွ်ားတစရ်ြ်လညွ်ား ပြစရ်မညပ်ြစင်ြ ွား ဗဟိိုနက္ော်မတ ၏ လိုြ်ငနွ်ားမျောွားက္ိိုလညွ်ား အနထောက္အ်ြံ ပြ ရမည။်  


