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မှု��ဆ်ုံကျိုးခ်ြ�င်�်

ယူ��လကျိုးစ်ွဲ့�စွဲးအား�ပ််�ည်း�့်ယူ�်းကျိုးသ််ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု မှုည်းသ််�� �ငြိပီ်�ဆုံံ���မှုည်းက်ျိုး�� အားကြားကျိုးခံြပ်�ထားး�ခြ�င်�်မှုဟု���်� ကျိုးင့်�်ဆုံင်�်အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး��ငှ်� ်

သ်�တွေ့�သ်န်းမှုးး�မှု ှ �ရှိှ�လးသ်ည်း� ် န်းည်း�်ပ်ည်းးမှုးး�၊ အား��ပ််အားမြွမှုကျိုးမ်ှုးး��ငှ်� ် လညှ်း�က်ျိုးက့ျိုးမ်ှုးး� ကျိုး�� တွေ့ဝါင်ခှြ�င်�်သ်းခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် ယူ��စွဲးအား�ပ််သ်ည်း ်

သ်င်�်န်း�်�ရှိှ�ငြိပီ်�တွေ့သ်း အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး� အားး� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်�်း�င့် ် ၎င်�်��� �၏လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုအုားး� အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲ�န်း ်

အားဓိ�ကျိုးဦး��ည်းင်ြိပီ်� တွေ့န်းးင်�်င့် ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်မ်ှုည်း�သ််းမှုးး�အားး� သ်င်�်န်း�်တွေ့ပ်��န်း ် အား�င်�်အားခြမှုစ်ွဲ���အားတွေ့န်းခြ�င်� ် အားသ်ံ��ခြပ်��န်း ်

ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် မှု�မှု���� �အားတွေ့န်းခြ�င်� ် ယူ��လကျိုးစ်ွဲ့�စွဲးအား�ပ််ကျိုး��သ်း��င်ြိပီ်� သ်င်�်န်း�်မှုးး�၊ န်းည်း�်ခြပ်မှုမုှုးး� တွေ့သ်�းးမှုရှိှ��� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး�အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး� 

ခြ�စ်ွဲလးခြ�င်�်ကျိုး�� အားကြားကျိုးမံှုခြပ်�လ��ပ်ါ။ မှု�မှု���� �၏ အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး�အား� ထား�တွေ့�းကျိုးသ််ည်း� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး�အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းခြ�စ်ွဲလး�န်း ် ၎င်�်၏ရှိှ��င်�်စွဲ့� 

လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��င်စ်ွဲမ့်ှု�ရှိှ�မှု ု အားခြပ်င် ် သ်င်�်န်း�်မှုးး�၊ အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး��ငှ်� ် ကျိုးးယူခ်ြပ်န်း �သ််ည်း� ် လးအား�ပ််စွဲ�မှုးး�မှု ှ အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်�မှုမုှုးး� လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် သ်င်�်န်း�် 

�ကျိုးခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် သ်းမှုးန်း ် လကျိုးစ်ွဲ့�စွဲးအား�ပ််အားး���ခ်ြ�င်�်ထားကျိုး ် ပ်��မှု��တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းင်ြိပီ်� သ်င်�တ်ွေ့လးး်သ်ည်း� ် သ်င်�်န်း�်မှု�ကျိုးထ်ားး�သ်း သ်ည်း ် အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းအားး� 

ပ်��မှု�������ကျိုးလ်းမှုည်း�အ်ားစွဲး� ခြ�စ်ွဲရှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း�အ်ားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းအားး� ပ်��မှု��ဆုံ����့း�တွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် 

ယူ��လကျိုးစ်ွဲ့�စွဲးအား�ပ််သ်ည်း ် အားပ်��င်�် ၃ပ်��င်�် ပ်ါရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။် ၁  လကျိုး�်ယံူးဆုံခြ�င်�်မှုးး� �ငှ်� ် သ်အီား���ီမှုးး�၊ ၂  ဒီဇီူး��င်�်တွေ့��ဆုံ့�ခြ�င်�်၊ အားစီွဲအားစွဲဉ်း�းခြ�င်�် �ငှ်� ်

ကြိုကျိုး���င်ခ်ြပ်င်ဆ်ုံင်ခ်ြ�င်�် �ငှ်� ် ၃  ပ်ါဝါင်တ်ွေ့သ်းဝါ�တွေ့သ်သ်လကျိုးခဏားမှုးး��ငှ်� ် န်းည်း�်ပ်ည်းးမှုးး� ��� �ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ် မှုည်းသ််ည်း�တ်ွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့်မ်ှု

ဆုံ�� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်ဆုံ��င်�်းကျိုးွမ်ှု�ကျိုးးင်မ်ှု�ုင့် ် ပ်ါဝါင်သ််င်�သ််ည်းမ်ှုးး�၏ အားတွေ့ခြ�� ံ အား��ခ်ြမှုစ်ွဲအားး� တွေ့ပ်�တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် မှု�မှု���� � သ်�ရှိှ�ထားး�သ်ည်းမ်ှုးှ 

ယူ��လကျိုးစ်ွဲ့�စွဲးအား�ပ််�င့် ် အားး�လံ��မှုလမ့်ှု�ခြ��ံ���င်တ်ွေ့သ်း အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးှ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှု���င်မီ်ှု �ငှ်� ် ငြိပီ်�ဆုံံ��ငြိပီ်� အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုးး�၏ အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပံ်� 

ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် မှု�မှု���� �အားတွေ့န်းခြ�င်� ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း���အားခြ�စ်ွဲ ခြမှုင်တ်ွေ့စွဲ�းင်င်ြိပီ်� တွေ့����စီွဲမံှုကျိုး�န်း�်��� 

သ်�� �မှုဟု�� ် အားခြ�စ်ွဲအားပ်းကျိုး�်��အားခြ�စ်ွဲ မှုခြမှုင်သ််င်�ပ််ါ။ တွေ့န်းးင်အ်ားန်းးဂ��်င့် ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး�ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လးတွေ့စွဲ�န်း ် ကြားကျိုးမ်ှု��င်�်တွေ့ပ်�ခြ�င်�်၊ တွေ့�့�ဆုံံ�

တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး�ငြိပီ်�ဆုံံ��သ်း့��း�န်း�်င့် ် တွေ့န်းးကျိုး�်ဆုံင်�မ်ှုည်းသ််�� �ခြ�စ်ွဲမှုည်းဟ်ုးသ်ည်း� ် အားတွေ့ခြ�မှုးး� မှုည်းသ််�� �ထားက့ျိုးလ်းမှုည်းက်ျိုး�� ဆုံကျိုးလ်ကျိုးစ်ွဲး�စွဲမ်ှု�တွေ့လ�လးခြ�င်�်၊ 

�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးပ််ါဝါင်သ််းမှုးး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ် ယူးထား��သ််း့�မှုည်း်�အား�းမှုးး�ကျိုး�� မှုည်းသ််�� ��ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးမ်ှုည်း ် �ငှ်� ် ၎င်�်��� �အားကြားကျိုးး� တွေ့�့� ရှိှ����သ်ည်း� ် �ံ�သ်တွေ့�း�းည်းမီှုမုှုးး� 

ကျိုး�� သ်�ရှိှ��န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု �ငှ်� ် ���ကျိုးရ်ှို��ကျိုးတ်ွေ့�့�ဆုံံ�မှု�ု�� �မှု ှ �န်း�်���ရှိှ�လသှ်ည်း� ် ထားက့ျိုးရ်ှိှ�လးသ်ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�ကျိုး�� ဆုံ့�ထား���်��င်င်ြိပီ်�  

၎င်�်မှု�ှဆုံင်� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ုခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းကျိုး�� မှုည်းသ််�� �အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�လ�ပ််���င်မ်ှုည်းက်ျိုး�� အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။်

ယူ��လကျိုးစ်ွဲ့�စွဲးအား�ပ််သ်ည်း ်လကျိုးတ်ွေ့�့�တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးတ်ွေ့န်းသ်းမှုးး�အား�က့ျိုး ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုးး�အား�က့ျိုး ်န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး� �ငှ်� ်အား�င်�်အားခြမှုစ်ွဲပ်စွဲစည်း�်မှုးး�အားခြ�စ်ွဲ 

အားသ်ံ��ခြပ်����င်မ်ှုည်းဟ်ု� မှု�မှု���� �မှု ှ ���င်�်��င်မ်ှုးမှုးတွေ့မှုးး်လင်�ထ်ားး�ငြိပီ်� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခမှုးး�အားး� တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်�န်း ် အားတွေ့ကျိုးးင်�်ဆုံံ��န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� 

လးမှုအုားသ်��ကျိုးအ်ားဝါန်း�်အား�က့ျိုး ်ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��အားး� တွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်စ်ွဲး့�ယူး���င်မ်ှုည်းဟ်ု� မှု�မှု���� �မှု ှယူံ�ကြားကျိုးည်းထ်ားး�ပ်ါသ်ည်း။်

တွေ့ဆုံး�သ်ပ််လ��င်�်င်မ်ှု�မ်ှု (Soth Plai Ngarm)



5မိိတ်ဆ်က်ခ်ြ�င်း�်

တွေ့ကျိုးး�ဇူးး��င်ခ်ြ�င်�်�ငှ်� ်အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်�ခြ�င်�်

ယူ��လကျိုးစ်ွဲ့�စွဲးအား�ပ််သ်ည်း ် အားးရှိှ���ကျိုးအ်ား�င့်�် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး� �ငှ်� ် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုးး�ကျိုး�� CPCS ဝါန်းထ်ားမ်ှု�မှုးး�မှု ှ မှုန်းး�မှုတွေ့န်း လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��ခြ�င်�်မှု ှ

�ရှိှ�လးသ်ည်း� ် စွဲဉ်း�စွဲး��းကျိုးအ်ား��င်ဒ်ီယီူးမှုးး� �ငှ်� ် အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး�အားး� စွဲ�စွဲည်း�်တွေ့��သ်း�ထားး�ခြ�င်�် ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် စွဲးအား�ပ််�အား�ပ််လံ��သ်ည်း ်

ခြပ်�စွဲ�သ်း�ဦး��ည်း�်မှု ှ တွေ့��သ်း�ထားး�ခြ�င်�်မှုဟု���်� မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့သ်း ပ်�ဂု��လမ်ှုးး�မှု ှ မှုည်းသ််ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းသ်ည်း ် အားသ်ံ���း���င်ဆ်ုံံ��ခြ�စ်ွဲမှုည်းက်ျိုး�� 

စွဲ�စွဲည်း�်တွေ့��သ်း�ထားး�ခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ၎င်�်��� �၏ တွေ့ဝါမှုှတွေ့သ်းအား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�သ်ည်း ် အားဆုံကျိုးအ်ားစွဲပ််မှုးး�ရှိှ�ကြားကျိုးငြိပီ်� ခြ�စ်ွဲ�ပ််မှုနှ်းအ်ားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး�ကျိုး�� 

အားတွေ့ခြ��ထံားး�သ်ည်း� ်အား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် CPCS ဝါန်းထ်ားမ်ှု�မှုးး�မှု ှတွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်တွေ့လ�လးတွေ့�့� ရှိှ��းကျိုးမ်ှုးး�အားး� မှု�ှ�်မ်ှု��င်ခ်ြ�င်�်၊ 

ဆုံန်း�်စွဲစ်ွဲတွေ့လ�လးခြ�င်�်၊ တွေ့ပ်�ဆုံပ််ခြ�င်�်အား�က့ျိုး ်တွေ့ကျိုးး�ဇူးး�အားထားး��င်ရ်ှိှ�ပ်ါသ်ည်း။်

ယူ��လကျိုးစ်ွဲ့�စွဲးအား�ပ််�အား�ပ််ခြ�စ်ွဲတွေ့ခြမှုးကျိုးတ်ွေ့��အား�က့ျိုး ် အား�းကျိုးအ်ားလကျိုးတ်ွေ့ဝါမှုှတွေ့ပ်�သ်ည်း� ် ပ်�ဂု��လမ်ှုးး�ခြ�စ်ွဲကြားကျိုးတွေ့သ်း တွေ့�းင်အ်ားး���ကျိုး���င်င််မံှု ှ ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��

�ကျိုးက်ြွကျိုးလပ်ု်ရှိးှ�သ်း၊ သ်င်�်န်း�်ဆုံ�း�ငှ်� ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း �ီ��းကျိုးစ်ွဲမှုစ်ွဲ (Richard Smith)၊ ကျိုးတွေ့မှုားဒီ�ီယူး����င်င််မံှု ှ ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့���ကျိုးက်ြွကျိုးလပ်ု်ရှိးှ�သ်း၊ 

သ်င်�်န်း�်ဆုံ�း၊ သ်�တွေ့�သ်န်းခြပ်�စွဲ�သ်း �ငှ်� ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း တွေ့ဆုံး�သ်ပ််လ��င်�်င်မ်ှု�မ်ှု (Soth Plai Ngarm)၊ ��း�န်း�်ည်း�်မှုဟု���်� ခြမှုန်းမ်ှုး���င်င်် ံ အား�က့ျိုး ်

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုဆုုံ��င်�်း စီွဲမံှုကျိုး�န်း�်အား�းရှိှ�မှုးး�ခြ�စ်ွဲတွေ့သ်း �း��းန်းး� သ်း�မ်ှုမှုးလး �ငှ်� ် န်းယူ�ီ် ရှို��န်းးတွေ့�� (Rachana Thummala and Nery Ronatay)၊ 

ယူ��လကျိုးစ်ွဲ့�စွဲးအား�ပ််�င့် ်ခြမှုန်းမ်ှုး�တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုဆုုံ��င်�်း သ်င်�်န်း�်ဆုံ�းမှု ှအားခြ�း� သ်င်�်န်း�်ဆုံ�းမှုးး��ငှ်�ပ််း�တွေ့ပ်ါင်�်ကျိုးး ကျိုး��ယူက်ျိုးးင်��်�း�ကျိုးးင်�ထ်ားံ��မှုးး� (The 

Code of Ethical Conducts) အားး� တွေ့��သ်း�ခြပ်�စွဲ����တွေ့သ်း ဆုံလ��င်�် တွေ့အားးင်လ်�န်း�်ဓိး��့် ီ (Salai Aungling Dattui) ��� �မှုးှ အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်�ထား��ကျိုးသ််းမှုးး� 

ခြ�စ်ွဲကြားကျိုးပ်ါသ်ည်း။် စွဲး� ဝီါလးံစ်ွဲ �ငှ်� ် အားယူလ်စီွဲန်း ် လ�ီ (Sue Williams and Alison Lee) ��� �အားး� ယူ��လကျိုးစ်ွဲ့�စွဲးအား�ပ််အားး� ယူ�� ဗားး�ရှိှင်�်အားး� 

ကျိုးးည်းမီှုမ့်ှု�မံှုခြပ်င်ဆ်ုံင်တ်ွေ့ပ်�သ်ည်း�အ်ား�က့ျိုး ်တွေ့ကျိုးး�ဇူးး��င်ရ်ှိှ�ပ်ါသ်ည်း။်

တွေ့န်းးကျိုးဆ်ုံံ�� (အားန်းည်း�်ဆုံံ��မှုဟု��)် အားတွေ့န်းခြ�င်� ် ဆုံကျိုးလ်ကျိုးခ်ြ�စ်ွဲရှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း� ် ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုးး� ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လှကျိုးရ်ှိှ�သ်ည်း� ် ခြမှုန်းမ်ှုး���င်င််အံား�င့်�် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ုဆုံ��င်�်း သ်င်�်န်း�်မှုးး�ခြ�စ်ွဲတွေ့ခြမှုးကျိုး�်��င်တ်ွေ့��အား�က့ျိုး ်CPCS �ငှ်� ်တွေ့ဒီသ်�ပံ်ါ�န်းး မှုးး�အားး� အားကျိုးးအားည်းတီွေ့ပ်����သ်ည်း� ်အားလရူှိငှ်မ်ှုးး�အားး�လည်း�် 

တွေ့ကျိုးး�ဇူးး��င်ရ်ှိှ�ပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်အား�င့်�အ်ားလမ်ှု�မှုးး��ငှ်� ် အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး�မှုရှိှ�ပ်ါကျိုး မှု�မှု���� �မှု ှ စွဲ��အ်ားး�ထားကျိုးသ််န်းမ်ှုရုှိှ�မှုည်းမ်ှုဟု���်� ယူ��လကျိုးစ်ွဲ့�စွဲးအား�ပ််အားး� 

ထား��တ်ွေ့ဝါ���င်မ်ှုည်း ်မှုဟု��ယ်ူံ�သ်းမှုကျိုး ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��လ�ပ််င်န်း�်မှုးး�အား�က့ျိုး ်လ��အားပ််သ်ည်း�အ်ား�း�န်း�်င့် ်အားသ်ံ���း���င်�်န်း ်အား�င်�်အားခြမှုစ်ွဲ���အားခြ�စ်ွဲ တွေ့ဝါင်�ှ��င်�်��လ�မှု�်မှုည်း ်

မှုဟု��တ်ွေ့ပ်။

တွေ့ဆုံး�သ်ပ််လ��င်�်င်မ်ှု�မ်ှု (Soth Plai Ngarm)



အားပ်��င်�် ၁

လကျိုး�်ယံူးဆုံခြ�င်�်မှုးး� �ငှ်� ်သ်အီား���ီမှုးး�



7အပုို�င်းး� ၀၁

၁.၁ ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်း၏ အား�စှ်းသူး�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် လးမှုးး� ��ီ�စွဲဉ်း���အားး� အား�း�ကျိုးသ့်း့�ခြ�င်�် အားခြ�စ်ွဲ ထားင်ခ်ြမှုင်�်��င်ပ််ါသ်ည်း ် - ပံ်�တွေ့သ်အားတွေ့��့အားတွေ့�်မှုးး�အားး� တွေ့ခြပ်းင်�်လ����င်ခ်ြ�င်�် 

�ငှ်� ် စွဲ��သ််တွေ့�းထားးး�မှုးး�အားး�တွေ့ခြပ်းင်�်လ����င်ခ်ြ�င်�် မှုးး�ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့စွဲသ်ည်း� ် တွေ့လ�လးခြ�င်�်ဆုံ��င်�်း ��ီ�စွဲဉ်း���ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ��ီ�စွဲဉ်း�တွေ့လှးကျိုး ်

ဆုံကျိုး�်ယ့ူဆ်ုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုးး� �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်��င်င်ြိပီ်� ပ်��မှု�� အားး�တွေ့ကျိုးးင်�်တွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုကုျိုး�� ခြမှုစ်ွဲ�စွဲင်�်ကျိုး��သ်�� � စွဲဉ်း�စွဲး�ပ်ါကျိုး အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် ခြမှုစ်ွဲ�စွဲင်�်သ်ည်း ် တွေ့�းင်တ်ွေ့ပ််မှု ှ ပ်င်လ်ယူထ်ား�သ်�� � ��ကျိုးထ်ား�မှု ှ

စီွဲ�ဆုံင်�်သ်ည်း ်- တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်းလ်ည်း�် စီွဲ�ဆုံင်�်တွေ့န်း�မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း �ဦး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ်ကျိုးန်းဦး�အား�န်း�်ကျိုးဏ္ဍမှုးှ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုကုျိုး�� 

စီွဲ�ဆုံင်�်တွေ့န်းတွေ့စွဲ�န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။်

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် လးမှုးး�၏ ဗားဟု��ခြပ်�မှု�ုငှ်� ် ၎င်�်��� �အားကြားကျိုးး� ဆုံကျိုး�်ယ့ူဆ်ုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��ကျိုး�� အားတွေ့လ�တွေ့ပ်�တွေ့�် ခြပ်ပ်ါသ်ည်း။် လးမှုးး�ကြားကျိုးး� 

အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းန််းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်၊ ��ကျိုးမ်ှုနှ်းး�တွေ့ထားးင်သ််ည်း ်ဟု��စံွဲး��ခြ�င်�် �ငှ်� ်အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းသ််င်ယ်ူးခြ�င်�် စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး��တွေ့�်တွေ့ဆုံးင်�်န်းအ်ား�က့ျိုး ်တွေ့န်း�း��� �ငှ်� ်

လ�ပ််င်န်း�်စွဲဉ်း��� �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးတ်ွေ့ပ်�ခြ�င်�်ခြ�င်� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်ဆုံကျိုး�်ယ့ူဆ်ုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��ကျိုး�� တွေ့ခြပ်းင်�်လ�တွေ့စွဲ���င်ပ််ါသ်ည်း။်

ထား�တွေ့�းကျိုးသ််ည်း� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ု��သ်ည်း ် အားခြ�း���ကျိုး၏် ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး�သ်ည်း ် ၎င်�်��� �၏ ကျိုး��ယူပ််��င်ထ်ားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး��ငှ်� ်

မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�မှုအုားး� န်းး�တွေ့ထားးင်�်န်း ် �ငှ်� ် န်းး�လည်း�်န်း ် လးမှုးး�အားး� အား�င့်�အ်ားလမ်ှု�တွေ့ပ်�ခြ�င်�် ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့်�် ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� 

တွေ့ဝါမှုှခြ�င်�်၊ ယူင်�်ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး�အားး� စွဲး�စွဲမ်ှု�တွေ့လ�လးခြ�င်�်၊ စွဲသ်ည်း�်�� �သ်ည်း ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့် ် ပ်ါဝါင်သ််ည်း� ် ပ်�ဂု��လမ်ှုးး�၏ �လှံ��မှုးး��ငှ်� ် စွဲ��မ်ှုးး�ကျိုး�� 

တွေ့ခြပ်းင်�်လ�တွေ့စွဲ���င်ပ််ါသ်ည်း။် 

ထားက့ျိုးရ်ှိှ�လးသ်ည်း��်လဒီမ်ှုးး�အားး�တွေ့ဝါမှုှခြ�င်�်�ငှ်� ်အား�း�ကျိုးအ့ားစီွဲအားစွဲဉ်း�းခြ�င်�်��� �ကျိုး�� �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်န်း ်�ည်း�့်ယူသ််ည်း� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်ပံ်�မှုနှ်းအ်ားး�ခြ�င်� ်

တွေ့�ရှိညှ်း ်လ�ပ််င်န်း�်စွဲဉ်းမှုးး�ထား�မှု ှ���ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� ယူင်�်သ်ည်း ်အားခြ�း� လ�ပ််င်န်း�်င်ယူစီ်ွဲ�တွေ့ကြားကျိုးးင်�်မှုးး� မှုးး�စွဲး့ပ်ါဝါင်�်��င်ပ််ါသ်ည်း။် အားပ်��င်�်အားလ��ကျိုး ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်

လ�ပ််င်န်း�်စွဲဉ်းအားး�လံ��ကျိုး�� အားမှုှီလ��ကျိုး�်��င်င်ြိပီ်� ကျိုးဏ္ဍ����းင်�်စီွဲမှု ှ ရုှိုပ််တွေ့ထား�့မှုမုှုးး�����ခြမှုင်�တ်ွေ့န်းသ်ည်း�အ်ား�း�န်း ် သ်�� �မှုဟု�� ် အားခြင်င်�်ပ်း့��့ယူ ် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး� 

ထားက့ျိုးတ်ွေ့ပ််လး�း�န်း�်င့် ် အားခြပ်�သ်တွေ့�းပ်��မှု��တွေ့ဆုံးင်သ််ည်း� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲသ်ည်း� ် န်းး�လည်းမ်ှု�ုငှ်� ် ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး���� �၏ 

အား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�အားး� တွေ့�် ခြပ်တွေ့ပ်����င်ပ််ါသ်ည်း။် သ်�� ��ည်း�်မှုဟု�� ် အားခြ�း� အားစွဲ�ပ််အားပ်��င်�်���၏ လ�ပ််င်န်း�်စွဲဉ်းသ်ည်း ် �ပ််�န်း �သ််း့� သ်�� �မှုဟု�� ် ဆုံ����့း�စွဲး့ 

ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့န်းပ်ါကျိုး တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်န်းည်း�်လမ်ှု����အားတွေ့န်းခြ�င်� ်အားသ်ံ��ခြပ်����င်ပ််ါသ်ည်း။် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု (Dialogue) ဟုးသ်ည်း�တ်ွေ့ဝါါဟုး�သ်ည်း ် တွေ့ရှိှ�ယူ�င် ် ဂ���းသ်းစွဲကျိုးး�မှု ှ ဆုံင်�်သ်ကျိုးလ်းသ်ည်း။် dialogos ဟုးသ်ည်း�စ်ွဲကျိုးး�လံ��မှု ှ

ဆုံင်�်သ်ကျိုးလ်း၍ စွဲးစွဲကျိုးး�အားး�ခြ�င်� ်“စွဲကျိုးး�လံ��၏အားဓိ�ပ်ါံယူမ်ှု�ှဆုံင်�”် (through the meaning of the word) ဟုး၍ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�်၏မှုး�င်�်ပံ်�စံွဲအား� 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု(Dialogue) သ်ည်း ်စွဲကျိုးး�အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ်တွေ့ခြပ်းဆုံ��ခြ�င်�်၊ ထားင်ခ်ြမှုင်�်းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� တွေ့ဝါမှုှခြ�င်�် �ငှ်� ်စွဲး�စွဲမ်ှု�သ်ည်း�တ်ွေ့မှု��န့်း�်မှုးး�တွေ့မှု�ခြ�င်�် မှုးး�မှု�ှဆုံင်� ်

အားန်းကျိုးအ်ားဓိ�ပ်ါံယူက်ျိုး��တွေ့�့� ရှိှ����င်�်န်း ်ကြိုကျိုး���ပ်မ်ှု�ခြ�င်�်��ပ််ပ်င်ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

စွဲစ်ွဲတွေ့အား�ကျိုးးလငြိပီ်�ဆုံံ��သ်း့��း�န်း�်င့် ် လကျိုးတ်ွေ့�့�ကျိုးးင်�သ််ံ��သ်းမှုးး��ငှ်� ် ပ်ည်းးရှိငှ်မ်ှုးး�သ်ည်း ် လကျိုး�်ယံူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုကုျိုး�� �၀သ်စ်ွဲ��� အားတွေ့န်းခြ�င်� ် ရှိှ�ရုှို�ကျိုး�်��ကြားကျိုးသ်ည်း။် 

လးတွေ့�အ့ားကြားကျိုးး� ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့��ပံ်�စံွဲသ်ည်း ်ခြပ်သ်န်းး���အားခြ�စ်ွဲ�ည်းရ်ှိှ�တွေ့န်းငြိပီ်� �ဦး��ငှ်��်ဦး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ်န်းး�လည်း�်န်းက်ြိုကျိုး���စွဲး�မှုသု်ည်း ်လံ�တွေ့လးကျိုးသ််ည်း�က်ြိုကျိုး���

ပ်မ်ှု�မှုမုှုရှိှ�သ်ည်း�အ်ား�း��� ခြ�စ်ွဲမှုတွေ့န်းတွေ့ကြားကျိုးးင်�် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု အားတွေ့ပ်် အားးရံှို�စွဲး�စွဲ��ကျိုးလ်းမှုအုားသ်စ်ွဲ ကျိုး အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်����ပ်ါသ်ည်း။် စွဲစ်ွဲပ့်��င့်ပ််ါဝါင်တ်ွေ့န်းတွေ့သ်း 

အား�့��မှုးး�၏ ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့��သ်ည်း ် ����ည်း�်တွေ့သ်းခြပ်သ်န်းးမှုဟု���်� ၎င်�်��� �၏ အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း�်း��ဆ်ုံကျိုးမ်ှု၊ု အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းန််းး�လည်းမ်ှု၊ု 
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အား�းအားကျိုးလ့�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုရုှိှ�မှုသှ်း �ံ�ခြပ်သ်န်းးအားး�တွေ့ခြ�ရှိှင်�်���င်မ်ှုည်း ်ဟုးသ်ည်း� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ု�ပ််အားး� လ�ပ််င်န်း�်စွဲဉ်း��� အားတွေ့န်းခြ�င်� ်ကြိုကျိုး���ပ်မ်ှု����ကြားကျိုးသ်ည်းက်ျိုး�� 

ပ်ည်းးရှိငှ်မ်ှုးး��ငှ်� ်လကျိုးတ်ွေ့�့�ကျိုးးင်�သ််ံ��သ်း မှုးး�ကျိုး အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်����ကြားကျိုးသ်ည်း။် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့ပ်�သ်းမှုးး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ်သ်င်သ််ည်း ်�ံ�န်းး�လည်းမ်ှုကုျိုး��ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့စွဲမှုည်း� ်

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ု�� ခြ�စ်ွဲ�န်း ် ကြိုကျိုး���ပ်မ်ှု� တွေ့န်းသ်ည်း� ် လးမှုအုားသ်��င်�်အားဝါန်း�်�ငှ်� ် ယူင်�်သ်ည်း ် မှု�မှု���� �အားး�လံ��အား�က့ျိုးမ်ှုည်းသ််�� � အားကျိုးးအားည်းခီြ�စ်ွဲတွေ့စွဲမှုည်း ်

ဆုံ��သ်ည်း�လ်�ပ််င်န်း�်၏ အားစွဲ�ပ််အားပ်��င်�်���အားတွေ့န်း�ငှ်� ်ပ်ါဝါင်လ်းမှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

သ်င်�်န်း�်မှုးး��င့် ်ကျိုးွ�်�ပ််��� � အားတွေ့လ�အားန်းကျိုးတ်ွေ့�် ခြပ်���ငြိပီ်�တွေ့သ်း တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၏ု အား�စ်ှွဲသ်း�မှုးး��င့် ်အား�န်း�်အား�င့်�် ရှိှ�တွေ့သ်းလးမှုးး�အားး�အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးခ်ြ�င်�်၊ 

၎င်�်��� �ကြားကျိုးး� ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့�� �ငှ်� ် ယူင်�်ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့���ငှ်�ဆ်ုံကျိုးစ်ွဲပ််သ်ည်း� ် ဩဇူးးပ်ါဝါါ အားတွေ့န်းအားထားး�မှုးး� ပ်ါဝါင်ပ််ါသ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု �ငှ််� လးမှုးး�အားကြားကျိုးး� 

အားခြ�း�န်းည်း�်လမ်ှု�ခြ�င်� ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�်၊ စွဲကျိုးး�အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ခြပ်းဆုံ��ခြ�င်�်��� � ၂မှုး���ကြားကျိုးး� အားဓိ�ကျိုးတွေ့သ်း��းကျိုးက်ျိုးးသ်ည်း� ်ကျိုးး့ခြ�း��းကျိုးမ်ှုးှ တွေ့�့�ဆုံံ�မှု�ုင့် ်ပ်ါဝါင်တ်ွေ့သ်း 

လးမှုးး�ကြားကျိုးး� တွေ့ပ််ထားက့ျိုးလ်းသ်ည်း� ်န်းကျိုးရု်ှို�င်�်သ်ည်း� ်န်းး�လည်းမ်ှုအုားတွေ့ပ်် အားတွေ့ခြ��ပံ်ါသ်ည်း။် 

ယူင်�် န်းကျိုးန််းကျိုးရု်ှို�င်�်ရုှို�င်�်န်းး�လည်းခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် ��ကျိုး�်ငှ်��်�ကျိုး ် အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းန််းး�တွေ့ထားးင်�်��င်ခ်ြ�င်�်ခြ�င်�၎်င်�်၊ စွဲးလံ��မှုးး�ကျိုး��သ်းမှုဟု���်� မှုည်းသ််ည်း�အ်ား�းမှုးး� 

ဆုံကျိုးသ််ယ့ူမ်ှုခုြပ်�တွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး�� ကြားကျိုးး�န်းးခြ�င်�်ခြ�င်�၎်င်�်၊ ၎င်�်��� � အား�က့ျိုး ်အားသ်စ်ွဲအားဆုံန်း�်ခြ�စ်ွဲတွေ့သ်း သ်�� ��ည်း�်မှုဟု�� ်၎င်�်��� � ယူ�င်က်ျိုး အားခြပ်ည်း�အ်ား၀န်းး�မှုလည်း�်��သ်ည်း� ်

ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး��ငှ်� ် အား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�အားး� တွေ့လ�လးခြ�င်�်ခြ�င်�တ်ွေ့သ်း်၎င်�်၊ စွဲသ်ည်း�်�� �မှု ှ �ရှိှ�လးပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်ကျိုး��သ်�� � ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လးတွေ့စွဲ�န်း ်

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် ပ်��မှု��အားး�တွေ့ကျိုးးင်�်သ်ည်း�ဆ်ုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုးး� �ငှ်� ် �ကျိုး�်�သ်ည်း�အ်ားမှုနှ်း�်�း�မှုးး�အားး� သ်ည်း�်��ံ��င်သ််ည်း� ် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုးး� လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် 

သ်�� �မှုသှ်း လးမှုးး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ်ရှို�� �သ်း�ခြ�င်�်�ငှ်� ်ရှို��တွေ့သ်ခြ�င်�် စွဲသ်ည်း��်စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး� ရှိှ�လးမှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။်

အား�န်း�်အား�င့်�်လးအားမှုးး�ခြပ်ည်း�တ်ွေ့န်းသ်ည်း�အ်ားတွေ့ပ်် အားကျိုး�ခြ��မ်ှုအုားး�တွေ့ကျိုးးင်�်ခြ�င်�် �ငှ်� ် လးမှုးး�အားကြားကျိုးး� မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�မှုအုားး� န်းး�လည်းခ်ြ�င်�်��� �သ်ည်း ်

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�အား�က့ျိုး ် တွေ့သ်း��းကျိုးက်ျိုးးသ်ည်း� ် ကျိုးွမ်ှု�ကျိုးးင်မ်ှုပု်င်ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�်��� �မှုးှ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့်�် တွေ့ခြပ်းကြားကျိုးး�သ်း��� �သ်ည်း ်

သ်း��� �ဆုံ��လ���းင်တ်ွေ့သ်းအား�းကျိုးအ်ားး� ��ကျိုးမ်ှု ှကြားကျိုးး�သ်�ငြိပီ်� န်းး�လည်းသ််ည်း ်ဟုးသ်ည်း� ်�စံွဲး��းကျိုး၊် အားကျိုးယူ၍် ယူင်�်�စံွဲး��းကျိုးမ်ှုရှိှ����ပ်ါလှင် ်မှုည်းသ််�� ���န်း �ခ်ြပ်န်းသ််ည်း ်

စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး�� န်း�ီကျိုးပ််စွဲး့ တွေ့စွဲးင်�က်ြားကျိုးည်း�အ်ားကျိုး�ခြ��မ်ှု ု ပ်ါဝါင်သ််ည်း။် မှုးး�စွဲး့ရှိှ�သ်ည်း� ် ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့��ဆုံ��င်�်း ကျိုးွမ်ှု�ကျိုးးင်မ်ှုမုှုးး� �ငှ်� ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်ဆုံ��င် ်

�း န်းည်း�်ပ်ည်းးမှုးး�သ်ည်း ် စွဲ��ပ််ည်းးပ်��င်�်ဆုံ��င်�်း လကျိုးန််းကျိုးသ််�့ယူအ်ားသ်ံ���းငြိပီ်� လးမှုးး� ကြားကျိုးး�န်းးခြ�င်�်�ငှ်�န််းး�လည်းခ်ြ�င်�် စွဲသ်ည်း��်စံွဲး��းကျိုး�်�� �အား�က့ျိုး ်

အားသ်ံ��ခြပ်����င်ပ််ါသ်ည်း။် သ်�� �မှုသှ်း လ�ပ််င်န်း�်စွဲဉ်းထား�မှု ှ အားပ်��င်�်���ခြ�စ်ွဲသ်ည်း� ် အား�န်း�်�င့်�်ရှိှ� လးမှုးး�၏ မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�သ်ည်း� ် အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး�ကျိုး�� ပ်��မှု��န်းကျိုးန််း�စွဲး့ 

န်းး�လည်း�်��င်�်န်း ်တွေ့လ�လးခြ�င်�်�ငှ်� ်�ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�် စွဲသ်ည်း�ခ်ြ�စ်ွဲလး���င်တ်ွေ့�းကျိုး�� တွေ့ပ််တွေ့ပ်ါကျိုးလ်းတွေ့စွဲမှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 



9အပုို�င်းး� ၀၁

၁.၂ ထိရိေး�းက်းမု်းရိှှိသူည့််း ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်း�ိ��း�း စ်ည့်း�မ်းျဉ်း�မ်းျး�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် တွေ့သ်း��းကျိုးက်ျိုးးသ်ည်း�စ်ွဲည်း�်မှုးဉ်း�မှုးး�ခြ�င်� ် တွေ့မှုးင်�်�ငှ်ထ်ား�န်း�်ကျိုးပ့််ထားး�သ်ည်း� ် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း���ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�် စွဲည်း�်မှုးဉ်း�မှုးး�သ်ည်း ်

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�င့်�် မှုည်းသ််ည်း�အ်ား�းမှုးး�ကျိုး အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီသ်ည်းက်ျိုး�� န်းး�လည်း�်န်း ်ကျိုးးည်းတီွေ့ပ်�ပ်ါသ်ည်း။်

က်ွ�း�ပ်း�ိ� ် ထိည့််းသူ�့း�ထိး�ပ်ါသူည့်း…

လးသ်း�မှုးး�ခြ�စ်ွဲသ်ည်း�်ငှ်�အ်ားည်း ီအားလန့်းမ်ှု�းကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့သ်း အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး� ကျိုး��ယူစီ်ွဲရှိှ�ကြားကျိုးပ်ါသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ်�ဦး��ငှ်��်ဦး� မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့သ်းတွေ့ကြားကျိုးးင်� ်

အားခြမှုင်�်းင်�်လည်း�် မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�ပ်ါသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ စွဲ��မ်ှုးး�သ်ည်း� ်ကျိုး့�ခြပ်း�စွဲး့ အားလ�ပ််လ�ပ််ကြားကျိုးသ်ည်း၊် ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး�လည်း�် ကျိုး့�ခြပ်း�ကြားကျိုးသ်ည်း၊် 

ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ တွေ့အားးင်ပ့််�မှုးး�လည်း�် ကျိုး့�ခြပ်း�ကြားကျိုးသ်လ�� ခြပ်သ်န်းးမှုးး�လည်း�် မှု�းကြားကျိုးပ်ါ။ ယူင်�်မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�သ်ည်း� ်အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး�သ်ည်း ်ကျိုးွ�်�ပ််��� �တွေ့န်းထား��င်သ််ည်း� ်

ကျိုးမှုားတွေ့ခြမှုအားပ်��င်�်အားစွဲမှုးး�အားး� န်းး�လည်း�်န်းက်ြိုကျိုး���စွဲး��း�င့် ် �မှုးထားး�ခြ�း�စွဲး့ အားကျိုးး���ရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ ထားး�ခြ�း�သ်ည်း� ် အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး�အားး� 

�ပ််ဆုံင်ထ်ားး�ခြ�င်�်အားး�ခြ�င်� ် �ဦး��းင်�်စီွဲသ်ည်း ် ယူင်�်အားပ်��င်�်အားစွဲကျိုး��ယူစီ်ွဲ ကျိုး��င်တ်ွေ့ဆုံးင်ထ်ားး� ကြားကျိုးသ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် ယူင်�်အားပ်��င်�်အားစွဲမှုးး� 

အား�း�ကျိုးရ့ှိှ�တွေ့စွဲ�န်း ်ဆုံန်း�်စွဲစ်ွဲ�း�င့် ်ကျိုးးည်းတီွေ့န်းငြိပီ်� မှု�းကျိုး့�ခြပ်း� ခြ�င်�်�ငှ်� ်�ံ��းည်းခီြ�င်�်မှုးး�ကျိုး�� န်းး�လည်းတ်ွေ့စွဲ�န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။်

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ် မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�သ်ည်း� ် အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး�ကျိုး�� န်းး�တွေ့ထားးင်�်��င်တ်ွေ့သ်း လံ�ခြ��ံသ်ည်း� ် တွေ့န်း�း����န်း�်�ီ�န်း၊် ၎င်�်��� �အားး� 

အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်��န်း ်�ငှ်� ်ကျိုးွ�်�ပ််��� � ပ်��မှု��န်းး�လည်းသ််�ရှိှ��န်းအ်ား�က့ျိုး ်အားသ်ံ��ခြပ်��န်း ်အား�့�� �ငှ်�အ်ား�းလ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်မှုည်း� ်အား�န်း�်ကျိုးဏ္ဍ�င့် ်ရှိှ�တွေ့န်း�မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။်

က်ွ�း�ပ်း�ိ� ် အား��ူက်ပိ့်��း�ိ��းကြက်သူည့်း…

ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းအားး�လံ��သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုကုျိုး�� စွဲ�တွေ့ပ်ါင်�်ပ်��င်ဆ်ုံ��င်က်ြားကျိုးသ်ည်း ် - ယူင်�်��� ��င့် ် တွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်မ်ှုမုှုးး�၊ ဆုံံ��ရံုှို�မှုမုှုးး�၊ ၎င်�်၏အားန်းးဂ� ် �ငှ်� ်

ထားက့ျိုးရ်ှိှ�လးမှုည်း��်လဒီမ်ှုးး� ပ်ါဝါင်ပ််ါသ်ည်း။် ဆုံ��လ��သ်ည်းမ်ှုးှ တွေ့��ကျိုးင်လ်ံ�ခြ��ံ၍ အားဓိ�ပ်ါံယူ ် ခြပ်ည်း�၀်ငြိပီ်� ထား�တွေ့�းကျိုးသ််ည်း� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု ���ခြ�စ်ွဲ�န်း ်

မှု�မှု���� �အားး�လံ��မှု ှ�းဝါန်းက်ျိုး��ယူစီ်ွဲ�့�တွေ့ဝါထားး�ခြ�င်�်ပ်င်ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

အားရေးကြက်း�း�အား��း� ၃ ချျက်း အား�က့်း ယ�း�သူည့်း အားရေး��ကြီးက်း�ပ်ါသူည့်း…

  ယူင်�်သ်ည်း ် �န့်းအ်ားး�ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲသ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့် ် ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ် ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ် �းလ�ပ််�မှုည်းက်ျိုး�� �ငှ်� ်

�းအားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းတွေ့ခြပ်းဆုံ���မှုည်းက်ျိုး�� ဆုံံ��ခြ��တ်ွေ့ပ်����င်သ််းတွေ့�ါင်�်တွေ့ဆုံးင်မ်ှုးး�ခြ�စ်ွဲသ်ည်း ်ဟု� �ယံူးထားး� �န်းလ်��အားပ််သ်ည်း။် 

  ယူင်�်သ်ည်း ် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုကုျိုး���ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးတ်ွေ့ပ်�သ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� အား�း�ကျိုးပ့်��င်ဆ်ုံ��င်က်ြားကျိုးခြ�င်�်သ်ည်း ် �းဝါန်း ် ��ပ််ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ယူင်�်သ်ည်း ် လး���င်�်အား�က့ျိုး ် �ံ��ည်း�့်ယူ�်းကျိုး�်�� တွေ့ပ်�သ်ည်း ် - ကျိုးွ�်�ပ််��� �ရှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း�တ်ွေ့န်း�းမှု ှ အားတွေ့ကျိုးးင်�်ဆုံံ���ရှိှ��န်း ် ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး�၏ အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းယ်ူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုသု်ည်း ် ၎င်�်��� �၏ �းည်းသီ်ည်း� ် �ည်းမ်ှုနှ်း�်�းကျိုး�်��အား�က့ျိုး ် အားး�လံ��ဝါ��င်�်ဝါန်း�်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့န်းကြားကျိုးသ်ည်း ်

(န်းး�လည်းမ်ှုရုှိှ�ခြ�င်�်အား�က့ျိုး ်ပ်��မှု��တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းသ််ည်း)်။ 
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  ယူင်�်သ်ည်း ် �လဒီအ်ားး� ပ်��မှု��တွေ့�ရှိှည်း�်ည်း�်ံ�တွေ့စွဲသ်ည်း။် အားကျိုးယူ၍် ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး�သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားး� 

တွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်�်��င်�်န်း ်ပ်�ဂု��လတ်ွေ့��အား� �င်�်�ှ�ီခြမှု�ပ််�ှ�ံ��ပ်ါလှင် ်၎င်�်��� �သ်ည်း ်မှု�မှု���� �ကျိုး��ယူမ်ှု�မှု� သ်ကျိုးတ်ွေ့�းင်�သ််ကျိုးသ််းခြ�စ်ွဲသ်ည်း�ဇ်ူး�န်းအ်ားး� တွေ့ကျိုးးး်လန့်းက်ျိုးး 

�န့်း�်ပ်�� �သ်ကျိုး��သ်�� �ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� အားဟုန်း �အ်ား�း�ကြားကျိုး�ံတွေ့န်း��း�န်း�်င့် ်လယ့ူလ်ယ့ူ�်ငှ်�အ်ားရံုှို�တွေ့ပ်��န်း ်ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းန်းည်း�်ပ်ါသ်ည်း။် 

က်ွ�း�ပ်း�ိ� ် ရေးလလ်းသူ�းယသူူည့်း…

တွေ့လ�လးသ်င်ယ်ူးခြ�င်�်သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုကုျိုး�� န်းး�လည်း�်န်း ် အားကျိုးးအားည်းတီွေ့ပ်�သ်ည်း� ် အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီတွေ့သ်းစွဲည်း�်မှုးဉ်း�မှုးး� ထား�မှု ှ ���ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်���ပ််၏ အား�ည်းအ်ားတွေ့သ်�့သ်ည်း ်သ်းမှုန်းစ်ွဲကျိုးး�အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ခြပ်းဆုံ��ခြ�င်�်၊ စွဲကျိုးး��ည်းလ်�ခြ�င်�်၊ သ်�� �မှုဟု�� ်တွေ့စွဲ�စွဲပ််တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�် မှုးး���� ��ငှ်� ်

ကျိုး့�ခြပ်း�ပ်ါသ်ည်း။် အား�ယူ�တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�ဆ်ုံ��တွေ့သ်း် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် အားတွေ့ခြ��အံားး�ခြ�င်� ် အား�း�ကျိုး ့ တွေ့လ�လးသ်င်ယ်ူးခြ�င်�် �ငှ်� ် ပ်��မှု��ပ်�သ််ကျိုးပ််ါသ်ည်း။် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှု ှတွေ့လ�လးသ်င်ယ်ူးခြ�င်�်အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းသ်ည်း ်ယူ��လကျိုးစ်ွဲ့�စွဲးအား�ပ််၏ ကျိုးဏ္ဍ ၁ ၅ �င့် ်ပ်��မှု��န်းကျိုးရု်ှို�င်�်စွဲး့ တွေ့�် ခြပ်ထားး�ပ်ါသ်ည်း။်

က်ွ�း�ပ်း�ိ�သ်ူည့်း လသူူး�မ်းျး�အားဖြ�စ်း ရေးေထိိ��းကြက်သူည့်း…

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့် ် ကျိုးွ�်�ပ််��� ��င့်ရ်ှိှ�တွေ့သ်း အား�းအားး�လံ��ပ်ါဝါင်သ််ည်း ် - ဦး�တွေ့�ါင်�်�မှုး���ထား� မှုဟု��ပ််ါ၊ မှုးကျိုးစ်ွဲ�မှုးး�၊ န်းး�မှုးး� �ငှ်� ် �လှံ��သ်း�မှုးး�လည်း�် 

ပ်ါသ်ည်း။် ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ်ကျိုးွ�်�ပ််��� � လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်န်းလ်��အားပ််သ်ည်းမ်ှုးး�မှုးှ … 

  အားမှ်းေးအားက်ေးဖြ�စ်း�မ်းည့်း - ကျိုးွ�်�ပ််��� � မှုည်းသ််�� ��စံွဲး�တွေ့န်းသ်ည်း၊် �းကျိုး��ထားင်ခ်ြမှုင်သ််ည်း၊် �းကျိုး��တွေ့မှုးး်လင်�သ််ည်း၊် မှုည်းသ််�� �ကြိုကျိုး���ပ်မ်ှု� အားး�ထား��တ်ွေ့န်းသ်ည်း၊် 

စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး�� ရှို�� �သ်း�စွဲး့ တွေ့ခြပ်းဆုံ���ပ်ါမှုည်း။်

  သူ�ိရိှိှိ�မ်းည့်း - အားခြင်င်�်ပ်း့��့ယူအ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�ကျိုး�� တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�န်း ် လံ�တွေ့လးကျိုးသ််ည်း��်��င်�မ်ှု ု ရှိှ��မှုည်း ် ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� ��ကျိုးမ်ှုတှွေ့ခြပ်း

ဆုံ��လးသ်ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းသ်ည်း ် မှု�မှု�အားး� န်းကျိုးရု်ှို�င်�်စွဲး့ထား����ကျိုးန််းးကျိုးးင်တ်ွေ့စွဲသ်ည်း��်��င်တ်ွေ့အားးင် ် ၎င်�်��� � တွေ့ခြပ်းဆုံ��တွေ့သ်းစွဲကျိုးး�ကျိုး�� 

အားခြပ်ည်း�အ်ားစံွဲ�န်းး�တွေ့ထားးင်တ်ွေ့ပ်��ပ်ါသ်ည်း။်

  စ်းေးမု်းရိှှိ�မ်းည့်း - �ဦး��တွေ့ယူးကျိုး၏် ရုှို���န်းပ််ထား�ကျိုး�� မှု�မှု���� � တွေ့ခြ�တွေ့ထားးကျိုးက်ျိုး��စွဲပ့််လ��ကျိုးင်ြိပီ်� ယူင်�်��န်းပ််ခြ�င်�လ်မ်ှု�တွေ့လှးကျိုး ် �း�င့် ်

မှုည်းသ််�� �ခြ�စ်ွဲသ်ည်းက်ျိုး�� န်းး�လည်း၍် ယူင်�်��န်းပ််အားး� တွေ့ကျိုးးးကျိုး�်ံ��မှုးး�ခြ�င်� ်ထား��လံ��ကျိုး�်သ်ည်း� ်�စံွဲး��းကျိုးက်ျိုး�� သ်�ရှိှ� ��� ��န်းလ်��အားပ််သ်ည်း။် 

လးသ်း�ဆုံန်းခ်ြ�င်�်သ်ည်း ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ု��င်�်၏ ဗားဟု��အား�းကျိုးအ်ား�းးခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ်�ဦး��ငှ်��်ဦး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ်လးသ်း�မှုး����ယ့ူမ်ှုးး�ခြ�စ်ွဲကြားကျိုးတွေ့ကြားကျိုးးင်�် 

ခြမှုင်�်��င်�်န်း၊် န်းကျိုးရု်ှို�င်�်တွေ့သ်း ဆုံကျိုး�်ယ့ူမ်ှုကုျိုး���ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်န်း၊် �ဦး��ငှ်��်ဦး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ် တွေ့လ�လးသ်င်ယ်ူး���င်�်န်း၊် မှု�မှု���� �ကျိုး��ယူ�်��င်သ််းမှုကျိုး 

မှု�မှု���� �လး �အားသ်��င်�်အား၀န်း�်အားး� အားသ်င့်တ်ွေ့ခြပ်းင်�်လ����င်�်န်း ်တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးတ်ွေ့ပ်�ပ်ါသ်ည်း။် 

ရေး�ရှှိည့်း ဟု� က်ွ�း�ပ်း�ိ�ထ်ိ�းဖြမ်း�းသူည့်း

ခြပ်�တ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့န်းတွေ့သ်း သ်�� �မှုဟု�� ် ယူ��ယူင့်�်တွေ့န်းတွေ့သ်း ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုးး�ကျိုး�� ခြပ်န်းလ်ည်းခ်ြပ်�ခြပ်င်�်း�င့် ် အား�း�န်းလ်��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် �စ်ှွဲတွေ့ပ်ါင်�်မှုးး�စွဲး့ကျိုး�ည်း�်ကျိုး 

ခြ�စ်ွဲပ်း့����သ်ည်း� ်ခြပ်သ်န်းးမှုးး�အားး� တွေ့ခြ�ရှိှင်�်မှုည်းဆ်ုံ��ပ်ါကျိုး တွေ့�ရှိှည်းက်ျိုး��ကျိုးဝါ� ်�ငှ်� ်သ်ည်း�်�ခံြ�င်�် မှုးး� လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် 
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သ်င်�်ငှ်� ် အား�မ်ှု��င်�်�ှ�ီသ်းမှုဟု��သ််ည်း� ် လး�ဦး�အားး� သ်င်၏်ပ်�ဂု��လတ်ွေ့��အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်ကျိုး�� 

န်းကျိုးန််းကျိုးရု်ှို�င်�်ရုှို�င်�် တွေ့ခြပ်းခြပ်���သ်ည်း� ် တွေ့န်းးကျိုးဆ်ုံံ��အား�း�န်းမ်ှုးှ မှုည်းသ််ည်း�အ်ား�း�န်းန််းည်း�်? မှုည်းသ််ည်း�အ်ား�းကျိုး 

သ်င်�က်ျိုး�� ယူင်�်ကျိုး��သ်�� �တွေ့ခြပ်းခြပ်�န်း ် လ�ပ််တွေ့ပ်����သ်န်းည်း�်? သ်င်မ်ှုည်းက်ျိုး��သ်�� � �စံွဲး�����ပ်ါသ်န်းည်း�်? 

��ကျိုးသ််း�မှု ှ အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲသ်ည်း�အ်ား�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� မှုည်းသ််�� �တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်��သ်န်းည်း�်? 

မှုည်းသ််ည်း�အ်ား�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးး မှုခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်န်းည်း�်?

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု၏�ည်း�့်ယူ�်းကျိုးမ်ှုးး�အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�် တွေ့�ရှိှည်းစ်ွဲဉ်း�စွဲး�ခြ�င်�် �ငှ်� ်အားရှို�� �စွဲ့�ယူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� ခြပ်�ခြပ်င်တ်ွေ့ခြပ်းင်�်လ�တွေ့��အား�က့ျိုး ်စွဲ��ရ်ှိှည်းသ််ည်း�်�ခံြ�င်�်၊ 

စွဲ��သ််တွေ့�းထားး� တွေ့ခြပ်းင်�်လ�ခြ�င်�်၊ ဆုံန်း �က်ျိုးးင်�်ကျိုးခ်ြ�စ်ွဲတွေ့န်းခြ�င်�်မှု ှဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့���ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်၊ ကျိုးွ�်�ပ််��� � �ငှ်�င်ြိပ်��င်�်ကျိုး ်သ်း��� �၊ �ံ�ခြပ်သ်န်းးအားး�တွေ့ခြ�ရှိှင်�်�န်း ်

မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�သ်ည်း� ် အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး� ရှိှ�ကြားကျိုးသ်ည်း� ် လးမှုးး�၊ စွဲသ်ည်း�်�� �သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းကျိုး�� ခြ�စ်ွဲလး���င်�့်ယူခ်ြ�စ်ွဲတွေ့အားးင် ် ကျိုးွ�်�ပ််��� �အားး� 

လမ်ှု��့င်�တ်ွေ့ပ်�ပ်ါသ်ည်း။် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့် ် ခြမှုန်းခ်ြမှုန်းဆ်ုံန်းဆ်ုံန်း ် တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်ငြိပီ်�စီွဲ�သ်း့�သ်ည်း�ခ်ြပ်သ်န်းးသ်ည်း ် အားတွေ့ကျိုးးင်�်ဆုံံ��တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်မှု�ု��ခြ�စ်ွဲသ်ည်း ် ဟု� အားငြိမှု��မ်ှု�မှုမှု�ှယ်ူး���င်တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�် 

ကျိုးွ�်�ပ််��� �မှု ှလကျိုး�်ထံားး�ပ်ါသ်ည်း။်
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၁.၃  အား�့�� ��့�� ��ှ်း��့�� ကြက်း� ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်း၏ 

သူးအားိ��းက်ျသူည့််း လ�ပ်း�ေး�ရေး�း�း1

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�က့ျိုး ် သ်အီား���ီကျိုးးသ်ည်း� ် လ�ပ််င်န်း�်တွေ့�းင်မ်ှုးး� အားတွေ့ခြမှုးကျိုးအ်ားမှုးး�တွေ့��သ်း�ထားး�ကြားကျိုးတွေ့သ်း်လည်း�် ယူင်�်��� �ထား�မှု ှ ���ကျိုး��သ်းတွေ့�့��းယူ၍် 

စွဲမ်ှု�သ်ပ််ငြိပီ်� လကျိုးတ်ွေ့�့�လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်�က်ြားကျိုးသ်ည်း။် ��ါ��ံ ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ် မှု�မှု�အားသ်�စွဲ��ခ်ြ�င်� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းကျိုး�� စွဲ�င်င်ြိပီ်� ��ါ��ံ�င့် ်

သ်အီား���ီအားး� သ်�ရှိှ�ခြ�င်�်မှုရှိှ��� လးမှုးး�အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းဆ်ုံကျိုး�်ယ့ူဆ်ုံကျိုးဆ်ုံခံြ�င်�် မှု ှ တွေ့န်းးကျိုးဆ်ုံံ���င့် ် �စံွဲ���း အားတွေ့ကျိုးးင်�်�ကျိုးသ််�� �ဦး��ည်းသ််ည်း� ်

အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�း���ထားက့ျိုးတ်ွေ့ပ််လးတွေ့စွဲသ်ည်း� ် လကျိုး�်ယံူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ု �ငှ်�အ်ား�းယူဉှ်း�့�လးသ်ည်း� ် �းဉ်း�ကျိုးပ််မှု�ုငှ်� ် န်းည်း�်န်းးမှုးး� ရှိှ�သ်ည်း� ် ယူံ�ကြားကျိုးည်း�်းကျိုးခ်ြ�င်� ်

အားတွေ့ခြ��ကံျိုးးသ်ည်း� ် ပံ်�စံွဲခြ�င်�လ်ည်း�် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး�ကျိုး�� ခြပ်�လ�ပ််ကြားကျိုးသ်ည်း။် ယူင်�်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုပံု်�စံွဲသ်ည်း ် ��ါ��ံ အားသ်ံ���ည်း�တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�် 

တွေ့�့� ခြမှုင်�်သ်ည်း။် ယူ�� “အား�့�� ��့�� �ငှ်��်�့�� ကြားကျိုးး� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၏ု သ်အီား���ီကျိုးးသ်ည်း� ် လ�ပ််င်န်း�်တွေ့�းင်”် သ်ည်း ် အားလံ��စံွဲ�ပ်��မှု��ပ်ါဝါင်သ််ည်း� ် ��ကျိုးးသ်ည်း� ်

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ုအားး� မှုည်းသ််�� � ရုှိုခြမှုင်�်မှုည်းက်ျိုး�� ဥပ်မှုး���အားတွေ့န်းခြ�င်� ်�င်ခ်ြပ်ထားး�ခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် သ်�� �မှုသှ်း �ည်း�်ံ�သ်ည်း� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်း���သ်ည်း ်

ကျိုးွ�်�ပ််��� �အားး� မှုည်းသ််�� �လမ်ှု�တွေ့ကြားကျိုးးင်�်တွေ့ပ်�တွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး�� န်းး�လည်း�်န်း ် အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးး ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် ယူ�� အားပ်��င်�်ကျိုးဏ္ဍသ်ည်း ် လကျိုးစ်ွဲ့�စွဲးအား�ပ််၏ 

“တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု ဒီဇီူး��င်�်” ကျိုးဏ္ဍ�ငှ်� ် လ��ကျိုးတ်ွေ့လးးည်းတီွေ့ထားမ့ှု ု ရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။် လကျိုးတ်ွေ့�့�အားတွေ့ကျိုးးင်အ်ားထားည်းတ်ွေ့�်တွေ့န်းသ်းမှုးး�သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားး� 

ခြပ်င်ဆ်ုံင်က်ြိုကျိုး���စွဲး�တွေ့န်းခြ�င်�်၏ တွေ့န်းးကျိုးက်ျိုးယ့ူ�်င့် ်အား�း�� �တွေ့သ်း သ်အီား���ီမှုးး�ကျိုး�� ပ်��မှု��သ်�ရှိှ�လးကြားကျိုးပ်ါသ်ည်း။် 

“ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ်�ဦး��ငှ်��်ဦး� မှု�န်း�်�ီတွေ့န်းကြားကျိုးခြ�င်�်သ်ည်း ်�ဦး��ငှ်��်ဦး� တွေ့ကြားကျိုးးကျိုး�ံ့်�တွေ့န်းကြားကျိုးတွေ့သ်းတွေ့ကြားကျိုးးင်� ်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် �ဦး��ငှ်��်ဦး� တွေ့ကြားကျိုးးကျိုး�ံ့်�တွေ့န်းကြားကျိုးခြ�င်�်သ်ည်း ်

�ဦး��ငှ်��်ဦး� မှုသ်�ကြားကျိုးတွေ့သ်းတွေ့ကြားကျိုးးင်�ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် �ဦး��ငှ်��်ဦး� မှုသ်�ကြားကျိုးခြ�င်�်သ်ည်း ် အားဆုံကျိုးအ်ားသ်ယ့ူမ်ှုရှိှ�ကြားကျိုးတွေ့သ်းတွေ့ကြားကျိုးးင်�ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် �ဦး��ငှ်��်ဦး� 

အားဆုံကျိုးအ်ားသ်ယ့ူမ်ှုရှိှ�ကြားကျိုးခြ�င်�်သ်ည်း ်သ်�ီခြ�း�စွဲး့ သ်�ီသ်န်း �တ်ွေ့န်းထား��င်တ်ွေ့န်း�ခြ�င်�်တွေ့ကြားကျိုးးင်�ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း…်”

မှုး�င်လ်းသ်းကျိုးင်�်  တွေ့ဂးအားး�် (Martin Luther King  JR)

ကျိုးးး�မှုဆုံ��င်�်း၊ မှုး����ယ့ူ ် �ငှ်� ် လးမှုး���စွဲ� အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်မှုးး�တွေ့ခြပ်းဆုံ��ခြ�င်�်သ်ည်း ် စွဲ�န်းတ်ွေ့�်မှု�ု�ပ််ခြ�စ်ွဲတွေ့န်းသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �အားတွေ့န်းခြ�င်� ် ယူင်�်��� ��ငှ်�ပ််�သ််ကျိုးလ်းလှင် ်

မှုကြားကျိုးး�ဏာတွေ့ရှိးှင်ရ်ှိးှ�တွေ့ခြပ်းဆုံ��ငြိပီ်� အားခြ�း�ရှို�� �စွဲင်�်တွေ့သ်းအားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�း���၊ အားတွေ့ပ််ယူ ံ�ငှ်� ်ငြိ��မ်ှု�တွေ့ခြ�းကျိုးမ်ှုနု်းည်း�်သ်ည်း� ်အား�းမှုးး�ကျိုး�� လ့�တွေ့ခြပ်းင်�်တွေ့ခြပ်းဆုံ��ကြားကျိုးသ်ည်း။် 

အားမှုနှ်း�်ကျိုးယူအ်ားး�ခြ�င်� ် ယူင်�်အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းကျိုး�� န်းကျိုးန််းကျိုးရု်ှို�င်�်ရုှို�င်�်၊ သ်��ရှိှ�စွဲး့�ငှ်� ် �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးပ််ါပ်ါ တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်���င်ပ််ါကျိုး ကြိုကျိုး�ီမှုး�သ်ည်း� ် အားကျိုးး���အားခြမှု� ်

�ရှိှ����င်ပ််ါသ်ည်း။် လးမှုးး� အားတွေ့န်းခြ�င်� ် �ဦး��ငှ်��်ဦး� အားတွေ့လ�အားန်းကျိုးထ်ားး�သ်ည်း� ် အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ခြပ်းဆုံ��ခြ�င်�်ထား�သ်�� � ဝါင်တ်ွေ့�းကျိုးလ်း���င်သ််ည်း။် �ဦး��ငှ်��်ဦး� 

ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးအ်ားး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းစ်ွဲ��တ်ွေ့�် ခြ�င်�်၊ �ဦး��ငှ်��်ဦး� လကျိုး�်ယံူံ ံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုအုားး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ် တွေ့ခြပ်းခြပ်ခြ�င်�်၊ ခြ�စ်ွဲပ်းကျိုးမ်ှုမုှုးး�ကျိုး�� 

စွဲ��လ်�့က်ျိုး��ယူလ်�့တ်ွေ့ခြပ်းကြားကျိုးခြ�င်�်၊ �ဦး��ငှ်��်ဦး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့လ�စွဲး�ခြ�င်�် စွဲသ်ည်းမ်ှုးး� ကျိုး��ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် ၎င်�်��� �သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့တွေ့�� 

�ငှ်� ် အားတွေ့��ပ်ါသ်ည်း� ် လ�ပ််င်န်း�်စွဲဉ်းမှုးး�ကျိုး�� ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့�� လမ်ှု�တွေ့ကြားကျိုးးင်�်မှု ှ ဆုံကျိုးလ်ကျိုးတ်ွေ့�်တွေ့ဆုံးင်သ််း့����င်မ်ှုည်း ် ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� ယူင်�်မှု�ှဆုံင်� ် စွဲ��ဓ်ိါ�ပ််��င်�်ဆုံ��င်�်း 

အားလား�ဆုံင်�သ််�� � ဆုံကျိုးလ်ကျိုး�်ကျိုးလ်မ်ှှု����င်က်ြားကျိုးမှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�်အားလား�င့် ် မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့သ်းအား�့��မှုးး�အားကြားကျိုးး� န်းး�လည်းမ်ှုမုှုးး�၊ ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုးး�၊ 

ပ်း�တွေ့ပ်ါင်�်တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးမ်ှုမုှုးး� စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး�� �ရှိှ����င်�်န်း ်အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးး ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါလ�မှု�်မှုည်း။် 

1 This material is extracted and adapted from a book – Gurin, P, Ratnesh, B, Nagda, A, and Ximina  Dialogue Across Difference  
Russell Sage Foundation, 2013, New York, USA 
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လကျိုးတ်ွေ့�့�ကျိုးးင်�သ််ံ��ခြ�င်�် �ငှ်� ်အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံ��� �သ်ည်း ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုကုျိုး�� အားကျိုးးအားည်းတီွေ့ပ်�ပ်ါသ်ည်း။် လး��� �သ်ည်း ်�ဦး��ငှ်��်ဦး� ဆုံကျိုးသ််ယ့ူဆ်ုံကျိုးဆ်ုံမံှုအုား�က့ျိုး ်

တွေ့လ�လး�း�င့် ်တွေ့အားးကျိုးပ််ါတွေ့မှု��န့်း�်မှုးး�ကျိုး�� အားသ်ံ��ခြပ်�ခြ�င်�်ခြ�င်�တ်ွေ့လ�လး ကြားကျိုးသ်ည်း…်

  “ဒီအီားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်န်း� �ပ်�သ််ကျိုးင်ြိပီ်� သ်င်�်ယူလ်���စံွဲး��ပ်ါသ်လ�?”

  “သ်င် ်အား��ဒီအီားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံကျိုး�� န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်အားး�ခြ�င်� ်သ်င်�်ယူလ်��န်းး�လည်းပ််ါသ်လ�?”

  “ကျိုးွ�်�ပ််��� ��� � မှု�း����၀အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံတွေ့�က့ျိုး ကျိုးွ�်�ပ််��� ��� � ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးက်ျိုး�� �ယူလ်��သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုခုြ�စ်ွဲတွေ့စွဲသ်လ�?”

  “ကျိုးွ�်�ပ််��� � ���် ခြမှုင်�် ကြားကျိုးး�����အား�းတွေ့�က့ျိုး�� ကျိုးွ�်�ပ််��� � �ယူလ်��န်းး�လည်းပ််ါသ်လ�?”

  “ဒီလီ�� မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�မှုအုားတွေ့ပ်် ကျိုးွ�်�ပ််��� � �ယူလ်�� အား�း�ကျိုး ့ဆုံကျိုးလ်ကျိုးလ်�ပ််တွေ့ဆုံးင်က်ြားကျိုးမှုလ�?”

သူးအားိ��း�ိ��း�း လ�ပ်း�ေး�ရေး�း�း

သ်အီား���ီဆုံ��င်�်းလ�ပ််င်န်း�်တွေ့�းင်သ််ည်း ်�ဦး��ငှ်��်ဦး� အားကြားကျိုးး� �က်းသူယ့းရေး��ဖြ�စ်းစ်ဉ်း ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ �ဦး��းင်�်စီွဲ၏ စ်�ိးပိ်��း��ိ��း�းဖြ�စ်းစ်ဉ်း ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ ၎င်�်��� �အားကြားကျိုးး� 

�့�ခြ�း�သ်�ခြမှုင်�်��င်�်န်း ် အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲသ်ည်း။် စွဲ�တွေ့ပ်ါင်�်လ��ကျိုးခ်ြ�င်�်ခြ�င်� ် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုးး�သ်ည်း ် အား�့����့�� �ငှ်��်�့��အားကြားကျိုးး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းန််းး�လည်းခ်ြ�င်�်၊ 

ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုးး��ငှ်� ်စွဲ�တွေ့ပ်ါင်�်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှု�ု�� �၏ တွေ့မှုှး်မှုနှ်း�်�းကျိုးမ်ှုးး�သ်�� � ဦး��ည်းတ်ွေ့စွဲ���င်ပ််ါသ်ည်း။် 

�ည့်းရေး�းက်းထိး�သူည့််း အားဖြပ်ေးအားလေှး�က်းသူယ့းမု်းအားး� အားက်ျိ��ရေး�း�းရေးပ်�ဖြချ�း�

�ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးထ်ားး�သ်ည်း� ် အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းဆ်ုံကျိုးသ််ယ့ူမ်ှုအုားး� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့ပ်�ခြ�င်�်သ်ည်း ် အား�့����့�� �ငှ်��်�့��အားကြားကျိုးး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းန််းး�လည်းခ်ြ�င်�်၊ 

ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုးး��ငှ်� ်စွဲ�တွေ့ပ်ါင်�်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှု�ု�� �အားး� မှုည်းသ််�� �ပ်��မှု�������ကျိုးလ်းမှုည်းက်ျိုး�� ဗားဟု��သ်အီား���ီဆုံ��င်�်း တွေ့န်း�း�င့်တ်ွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးတ်ွေ့ပ်�တွေ့သ်း �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးရ်ှိှ�ရှိှ� 

ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့��ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားး� စွဲ�စွဲည်း�်တွေ့ပ်�ခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲ သ်ည်း။် 

• အား�့����့�� �ငှ်��်�့��အားကြားကျိုးး� ဆုံကျိုး�်ယ့ူဆ်ုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��

• အား�့����့�� �ငှ်��်�့��အားကြားကျိုးး� န်းး�လည်းမ်ှုု

• အား�့����့�� �ငှ်��်�့��အားကြားကျိုးး� ပ်း�တွေ့ပ်ါင်�်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်

စွဲ��ပ််��င်�်ဆုံ��င်�်း ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း
• သ်�မှု�ှ�်စံွဲး�မှုရုှိှ�သ်ည်း� ်ပ်ါဝါင်မ်ှုု

စွဲ��ပ််��င်�်ဆုံ��င်�်း ခြ�စ်ွဲစွဲဉ
• အားကျိုးး���သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုရုှိှ�သ်ည်း� ်

အားခြပ်�သ်တွေ့�းတွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်

ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့��ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း
• တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့တွေ့��ဆုံ��င်�်း ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့��

• အားတွေ့��ပ်ါတွေ့သ်း ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့��
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ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့ရေး���ိ��း�း ��ှ်း အားရေး��ပ်ါရေးသူး �က်းသူယ့းရေး��ဖြ�စ်းစ်ဉ်း

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�န်း ်(dialogic) ဆုံ��သ်ည်း�တ်ွေ့ဝါါဟုး�သ်ည်း ်“မှု�မှု��ငှ်� ်အားခြ�း�သ်းမှုးး�ကြားကျိုးး� ဆုံကျိုး�်ယ့ူဆ်ုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��” ဟု� ဆုံ��လ�����င်ပ််ါသ်ည်း။် 

ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့ရေး���ိ��း�း ဖြ�စ်းစ်ဉ်း သ်ည်း ် မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�မှုကုျိုး�� �စ်ှွဲသ်ကျိုးင်ြိပီ်� မှု�မှု�ကျိုး��ယူက်ျိုး��ယူက်ျိုး�� မှု�မှု� ထား�တွေ့�့�ဆုံကျိုးဆ်ုံခံြ�င်�် အားး� အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးသ််ည်း ် (တွေ့ဒီ�ဗားစ်ွဲ 

၁၉၉၆)။ ယူင်�်သ်ည်း ် အားခြ�း���ကျိုးသ််း�ထားမံှု ှ �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးပ််ါပ်ါ န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်�ငှ်� ် တွေ့လ�လးခြ�င်�် ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� အားထားး�သ်ခြ�င်� ် ကျိုးွ�်�ပ််��� ��ငှ်� ် မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့သ်း 

အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံ�ငှ်� ်အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး� မှု�းည်းသီ်ည်း�သ််းမှုးး�ထားမံှု ှ�ယူးခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

အားရေး��ပ်ါရေးသူး ဖြ�စ်းစ်ဉ်းသ်ည်း ် အားတွေ့��ပ်ါတွေ့သ်း ခြပ်န်းလ်ည်းသ််ံ��သ်ပ််ခြ�င်�်�ငှ်� ် မှုဟုးမှု��ထ်ားးတွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်အားး� အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးသ််ည်း။် ယူင်�်ရုှိုတွေ့ထားးင်�သ််ည်း ် ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ 

ဆုံင်ခ်ြ�င်�်ံ���း�ခြ�င်�စ်ွဲဉ်း�စွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�အားး� ထား�တွေ့�့�ကျိုး��င်�်ယ့ူင်ြိပီ်� မှု�မှု� �ငှ်� ် အားခြ�း�သ်းမှုးး�၏ အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး�အားတွေ့ပ်် အားသ်ံ���း���င်သ််ည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ်

ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ အားသ်��ကျိုးအ်ားဝါန်း�်�ငှ်� ်လးမှု�ု၀မှုးး�အား�င့်�် ဩဇူးးပ်ါဝါါ�ငှ်� ်အား�င့်�အ်ားလမ်ှု�မှုးး�မှုည်းသ််�� � ခြ�စ်ွဲ�ည်းတ်ွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး�� အား�းအား�ကျိုး ့ခြပ်န်းလ်ည်းသ််ံ��သ်ပ််ခြ�င်�် 

မှုးး� ပ်ါဝါင်သ််ည်း။် 

အားရေး��ပ်ါ၍ ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့ရေး�� ဝေး�က်ျ�း�ချ�အားး� �ေး�း�ပ်ါ။ အားတွေ့��ပ်ါ၍ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့တွေ့��ဝါန်း�်ကျိုးးင်�်င့် ်အားတွေ့��ပ်ါတွေ့သ်း ခြပ်န်းလ်ည်းသ််ံ��သ်ပ််ခြ�င်�်သ်ည်း ်

မှုကြားကျိုးး�ဏာ ပ်ါဝါင်င်ြိပီ်� တွေ့န်း �စွဲဉ်း အားသ်စ်ွဲအားသ်စ်ွဲတွေ့သ်း န်းး�လည်းခ်ြ�င်�်�ငှ်� ် တွေ့မှု��န့်း�်မှုးး�ကျိုး�� လန့်း�်��သ်ည်း� ် အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး�အားတွေ့ပ်် တွေ့လ�လးဆုံန်း�်စွဲစ်ွဲငြိပီ်� 

ထားင်ခ်ြမှုင်တ်ွေ့န်းခြ�င်�်�ငှ်� ် ခြ�စ်ွဲရှိှ�တွေ့န်းခြ�င်�်��� � အား�က့ျိုး ် �ယူး�န်း ် တွေ့ပ်�ဆုံပ််ခြ�င်�် န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး� ပ်ါဝါင်သ််ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ ကျိုး��ယူပ််��င်ထ်ားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးက်ျိုး�� 

တွေ့ရှိှ ��န်း�်�င်င်ြိပီ်� အားခြ�း�သ်း မှုးး�ကျိုး�� စွဲစ်ွဲတွေ့ဆုံ�ကြားကျိုးသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ်မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့သ်း အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး��ငှ်� ်သ်�မ်ှု�ှမ်ှုမုှုးး�ကျိုး�� ရုှိုတွေ့ထားးင်�အ်ားမှုး���မှုး��� မှု ှ

တွေ့လ�လးကြားကျိုးသ်ည်း။် 

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�၏ �းဝါန်းသ််ည်း ်ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့��ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားး� ပ်��မှု��အားး�တွေ့ကျိုးးင်�်လး�န်း ်ကျိုးးည်းတီွေ့ပ်��မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။်

၁   ဆုံံ��ခြ���်းကျိုးမ်ှုးး�အားး� �ပ််ဆုံ��င်�်ထားး�ပ်ါ

၂   န်းကျိုးန််းကျိုးရု်ှို�င်�်ရုှို�င်�် န်းး�တွေ့ထားးင်ပ််ါ

၃   ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး�အားး� သ်�မ်ှု�ှပ််ါ

၄   တွေ့မှု�ခြမှုန်း�်စံွဲ��စွဲမ်ှု�ခြ�င်�်ခြ�င်� ်ခြပ်န်းလ်ည်းသ််ံ��သ်ပ််ပ်ါ

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု…ု တွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်�်န်း�်ည်း�့်ယူထ်ားး�သ်ည်း…် ဆုံကျိုးသ််ယ့ူမ်ှု၏ု သ်�� �မှုဟု�� ် စွဲန်းစ်ွဲအားး� ခြပ်�ခြပ်င်တ်ွေ့ခြပ်းင်�်လ��န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် လးမှုးး�သ်ည်း ်

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု အားး� ထား�တွေ့�့�လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့န်းသ်ခြ�င်� ် မှု�မှု���� �၏ ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� တွေ့ခြပ်းင်�်လ��န်း ် လ��အားပ််�းင်မ်ှု ှ လ��အားပ််မှုည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် မှု�မှု���� �၏ 

ဆုံကျိုးသ််ယ့ူမ်ှုပံု်�စံွဲ�ငှ်� ်ဆုံကျိုး�်ယ့ူဆ်ုံကျိုးဆ်ုံမံှုကုျိုး��မှုး တွေ့ခြပ်းင်�်လ��ပ်ါလ�မှု�်မှုည်း။် 

စ်�ိးပိ်��း��ိ��း�း ဖြ�စ်းစ်ဉ်း

အား�့����့�� �ငှ်��်�့��အားကြားကျိုးး� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�က့ျိုး ်အားတွေ့��ပ်ါတွေ့သ်း တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့တွေ့��ဆုံ��င်�်း လ�ပ််င်န်း�်တွေ့�းင် ်သ်ည်း ်တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့�် ခြပ်ပ်ါ စွဲ��ပ််��င်�်ဆုံ��င်�်း 

ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း ၂စံွဲ�အားး� အားးရံှို�စွဲး�စွဲ��ကျိုးပ််ါသ်ည်း။် 

၁. သူမှိ်း�းခံျစ်း�မု်းရိှှိသူည့််း ပ်ါဝ�းမု်း

သ်�မှု�ှ�်စံွဲး�မှုရုှိှ�သ်ည်း� ်ပ်ါဝါင်မ်ှုသု်ည်း ်ယူးဆုံ�းကျိုး ်၂စံွဲ� ပ်ါဝါင်သ််ည်း။်
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  လမုူ်းအားသူိ�က်းအားဝေး�အား�က့်း ရုှုပ်းရေးထိ�့ရေးသူး ထိ�းဖြမ်း�းဖြချ�း� �ငှ်� ်ရေးလလ်းသူံ��သူပ်းရေးသူး ထိ�းဖြမ်း�းဖြချ�း� မှုးး�ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။်

  ထိ�းဖြမ်း�းယ�ူချျက်းအားမ်းျး�အားဖြပ်း� (သ်�မှု�ှ�်စံွဲး�သ်ည်း� ် စွဲးန်းးမှု ု သ်�� �မှုဟု�� ် အားဟုန်း �အ်ား�း�မှုးး�အားခြပ်င်�်ကျိုးသ််�� � လမ်ှှု�ထားက့ျိုး�်န်း ် အား�ည်းအ်ား�းင်�်  

Davis: 1983) �ငှ်� ်သူ�းမှ်း�းမု်းအားး� ထိရိေး�့�လ�ပ်းရေး�း�းဖြချ�း� ��� �ခြ�စ်ွဲကြားကျိုးသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုငှ်� ်အားခြ�း�သ်းမှုးး���� �၏ ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ု�� �၏ 

အား�င်�်အားခြမှုစ်ွဲမှုးး�ကျိုး�� ရှိးှတွေ့�့တွေ့�့� ရှိှ�ခြ�င်�်တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် �စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�သ်ည်း ် အားတွေ့��မှုပ်ါဟု� ဆုံ��လ��ခြ�င်�်မှုဟု��ပ််� ယူင်�်��� �ကျိုး�� ဆုံင်ခ်ြ�င်�်ံ���း�ခြ�င်� ်

တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်�မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

၂. အားက်ျိ��သူက်းရေး�းက်းမု်းရိှှိသူည့််း အားဖြပ်�သူရေး�းရေး�း�းဖြချ�း�

ယူင်�်�င့် ် လကျိုး�်ယံူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ု ၃မှုး���ရှိှ�သ်ည်း။် အား�့��မှုးး�အားကြားကျိုးး� အားတွေ့ကျိုးးင်�်�ကျိုးသ််�� �လး�သ်ည်း� ် အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းလ်�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှု၊ု အား�့��မှုးး�အားကြားကျိုးး� 

အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းလ်�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်း�င့် ် အားတွေ့ကျိုးးင်�်�ကျိုးသ််�� �လး�သ်ည်း� ် စွဲ���်စံွဲး��းကျိုး၊် �ငှ်� ် အား�့��မှုးး�အားကြားကျိုးး�အားခြပ်န်း ် အားလနှ်းလ်�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်း�င့် ်

စွဲ��သ််ကျိုးတ်ွေ့�းင်�သ််ကျိုးသ််းရှိှ�ခြ�င်�်��� � ပ်ါဝါင်သ််ည်း။် 

ယူင်�် အား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�အားး�လံ��ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းရှိှ�သ်ည်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း၏ အားစွဲ��အ်ားပ်��င်�်���ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးမ်ှုးှ 

ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး�သ်ည်း ် အားဆုံင်�မ်ှုးး�စွဲး့�င့် ် ပ်ါဝါင်�်��င်�်န်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� ၎င်�်��� �၏ အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး�၊ အား��င်ဒ်ီယီူးမှုးး�၊ အားတွေ့��ပ်ါသ်ည်း� ် န်းး�လည်းမ်ှုမုှုးး�၊ 

�ံ�ခြပ်သ်န်းးအားး�တွေ့ခြ�ရှိှင်�်�န်း ်အား�း�ကျိုး ့လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��င်သ််ည်း� ်ဆုံ�ဒမှုးး�ကျိုး�� ဆုံ့�စွဲ����င်�်န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

အား�့��မ်းျး�အားကြက်း� ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်း �လဒ်းမ်းျး�

၁. အား�့����့�� ��ှ်း��့��အားကြက်း� �က်း�ယ့း�က်း�ရံေး�� - ၂မ်းျိ��က်ိ� အားထိ�ူဖြပ်�အားးရံှု�စ်ိ�က်းသူည့်း။

  ��့�� �ငှ်��်�့��အားကြားကျိုးး� စွဲးန်းးမှု ု( စွဲ���်စံွဲး�မှုအုား� စွဲးန်းးမှုသု်ည်း ်အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး�ကျိုး�� �ံ� �ခြပ်န်းတ်ွေ့ပ်�သ်ည်း)်။

  မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�မှုမုှုးး�ကျိုး�� သ်ယူတ်ွေ့ဆုံးင်လ်းတွေ့ပ်�သ်ည်း ် (သ်�မ်ှု�ှမ်ှုအုားး�အားတွေ့ခြ��သံ်ည်း� ် ဗားဟု�သ်��တွေ့ဝါမှုှခြ�င်�်၊ �စ်ှွဲဦး��စ်ှွဲ�ကျိုး ်

အားကျိုးး���အားခြမှု�မ်ှုးး�အား�က့ျိုး ်အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ဝါမှုှတွေ့ပ်�သ်ည်း)်။

၂. ��့�� ��ှ်း��့��အားကြက်း� ေး�လည့်းမု်းရိှှိဖြချ�း� - �လဒ်း ပံ်�စ်၂ံမ်းျိ��က်ိ� �့��ေ ်းရေးပ်�သူည့်း။

  မှုည်းမီှုှမှုကုျိုး�� န်းး�လည်းခ်ြ�င်�် (လးမှုတုွေ့����း�မှုှ�မှု၊ု လးမှုး����ယ့ူစ်ွဲ�၊ အားဆုံင်�အ်ား�န်း�်�ငှ်� ်ကျိုးးး�မှုဆုံ��င်�်း ရုှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး�အားတွေ့ပ်် စွဲ�����မ်ှုမှု)ု။

  မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�မှုအုားတွေ့ပ်် စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး� (မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�မှုခုြ�စ်ွဲတွေ့န်းခြ�င်�် �ငှ်� ်အားမှုး���မှုး���တွေ့သ်းယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှုမုှုးး�အားး� ခြမှုင်��်င်တ်ွေ့ပ်�ခြ�င်�်)။

၃. ��့�� ��ှ်း��့��အားကြက်း� အားဖြပ်�အားမူ်း

  လးမှုအုားသ်��ကျိုးအ်ားဝါန်း�်အား�င့်�် ��း�မှုှ�မှု�ုရှိှ�လးတွေ့စွဲ�န်း ် လးမှုပု်�ဝ်ါန်း�်ကျိုးးင်ဆ်ုံ��င်�်း �းဝါန်း၀်�တ �း�မှုးး��ငှ်� ် ည်းညီွ့�ခ်ြ�င်�်အားး�အားတွေ့ခြ��သံ်ည်း� ်

အားခြပ်�အားမှုးမှုးး�အား�က့ျိုး ်�းဝါန်းယ်ူး�းဝါန်း�်မံှုကုျိုး�� အားတွေ့လ�တွေ့ပ်�တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးခ်ြ�င်�်။

  လးမှုပု်�ဝ်ါန်း�်ကျိုးးင်အ်ားး� အားတွေ့ကျိုးးင်�်�ကျိုးသ််�� � တွေ့ခြပ်းင်�်လ�လးမှုအုားး�ခြမှုင်��်င်တ်ွေ့ပ်����င်သ််ည်း� ် ��့�� �ငှ်��်�့��အားကြားကျိုးး� ပ်း�တွေ့ပ်ါင်�် တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်��င်သ််ည်း� ်

ပံ်�စံွဲအားမှုး���မှုး���ကျိုး�� စွဲဉ်း�စွဲး�ထားည်း�သ််င့်�်ခြ�င်�်။
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၁.၄  ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်းဖြ�စ်းစ်ဉ်း အားမ်းျိ��အားစ်း�မ်းျး�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု သ်ည်း ် ပံ်�စံွဲမှုးး�စွဲး့ခြ�င်� ် တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်��င်င်ြိပီ်� ကျိုး့�ခြပ်း�သ်ည်း� ် ဝါ�တွေ့သ်သ်လကျိုးခဏားမှုးး� ပ်ါဝါင်�်��င်သ််ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� 

မှုည်းသ််�� �တွေ့�်တွေ့ဝါ် ငြိပီ်� ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး�မှုည်းမ်ှုှထား� �တွေ့န်း�းထား��င့် ် ရှိှ�တွေ့န်းခြ�င်�်သ်ည်း ် အားထားး�တွေ့�့�ဆုံံ�မှု�ု�ပ််၏ ပံ်�စံွဲအားမှုး���အားစွဲး��မှုး���ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� အားတွေ့ကျိုးးင်အ်ားထားည်းတ်ွေ့�်တွေ့န်းသ်းမှုးး�အား�က့ျိုး ် ရုှိုပ််တွေ့ထား�့လး���င်�့်ယူရ်ှိှ�ပ်ါသ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် ပံ်�စံွဲအားမှုး���မှုး��� ခြ�င်� ်

တွေ့န်း�းအားမှုးး�အားခြပ်း��င့် ် ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့န်းပ်ါသ်ည်း။် လကျိုးတ်ွေ့�့�အားတွေ့ကျိုးးင်အ်ားထားည်းတ်ွေ့�်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့န်းသ်းမှုးး�သ်ည်း ် ၎င်�်��� �၏ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� 

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်�်း�င့် ် ပ်��မှု��ကျိုးွမ်ှု�ကျိုးးင်လ်း���င်�်န်း ် မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့သ်း တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး�ခြ�င်� ် မှုကြားကျိုးး�ဏာ စွဲ�င်တ်ွေ့လ�ရှိှ�ကြားကျိုးသ်ည်း။် ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ်

သ်း��� �လ�ပ််င်န်း�်မှုစွဲ�င်မ်ှုှီ သ်း ���� �ကျိုး��ယူသ််း��� � တွေ့မှု��န့်း�်မှုးး�ခြပ်န်းတ်ွေ့မှု�တွေ့လ�ရှိှ�သ်ည်းမ်ှုးှ - �ယူလ်��တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုပံု်�စံွဲကျိုး�� င်ါ အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်မ်ှုလ�? 

လးထား�မှုးး�အားကြားကျိုးး� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုး���လး�? �းသ်း���န်း� ����ကြားကျိုးး� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုလုး�? အား�ပ််စွဲ��စွဲ�န်း� ��စွဲ�ကြားကျိုးး� တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုလုး�? သ်�� �မှုဟု�� ်

အားခြ�း��မှုး���မှုး���လး�? စွဲသ်ည်း�်�� �ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် ��ကျိုးးသ်ည်း� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုပံု်�စံွဲ���င်�်သ်ည်း ်ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�င့်�် ထားး�ခြ�း�တွေ့သ်းန်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�ရှိှ��မှုည်း ်

ဟု� မှုဆုံ��လ��ပ်ါ။ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု အားး� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်�လ်ည်း�် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားး� �သ်မှု�ှ�်ည်း�်ခြ�စ်ွဲ�မှုည်း ်

ဟုးသ်ည်း�တ်ွေ့��့တွေ့�်မှုအုားး� �ယ့ူက်ျိုးပ််တွေ့န်း�မှုည်းမ်ှုဟု��ပ််ါ။ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်� ် �ထီားင့်�်န်း�်�ီမှုသု်ည်း ် အားလန့်းအ်ားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။် 

မှု�းတွေ့သ်း တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ု�� �သ်ည်း ်မှုည်းသ််�� �ပ်င်တ်ွေ့�်တွေ့ဝါ် ခြ�င်�်သ်ည်း ်အားတွေ့��မှုကြိုကျိုး�ီတွေ့ကြားကျိုးးင်�် န်းး�လည်းထ်ားး��န်း ်အားလန့်းအ်ားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။် �ံ�စွဲည်း�်မှုးဉ်း��ငှ်� ်

�န်း�်���မှုးး�မှုးှ �သ်မှု�ှထ်ား�ရှိှ�တွေ့န်းမှုည်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအား�ည်းအ်ား�းင်�် �ငှ်� ်န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�သ်း ပ်��၍ လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် 

သ်င်သ််��ထားး��မှုည်းမ်ှုးှ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်သ်တွေ့�း�းည်းမီှု�ု���ရှိှ���� � �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးထ်ားး�ရှိှ��န်းမ်ှုလ��အားပ််တွေ့ပ်။ သ်�� �တွေ့သ်း် ��ါ��ံ တွေ့ရှိှ �ဆုံကျိုးလ်�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်န်း ်

�စ်ှွဲ�ကျိုးသ််တွေ့�း�းည်းတီွေ့သ်း လမ်ှု�စွဲပ်လကျိုးတ်ွေ့�ါင်�်��� �ရှိှ����င်သ််ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု ဆုံ��သ်ည်းမ်ှုးှ အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ် တွေ့လ�စွဲး�စွဲး့ခြ�င်� ် ရုှိုတွေ့ထားးင်�အ်ားခြမှုင်က်ျိုး�� 

တွေ့လ�လးခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ခြပ်းဆုံ��စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းခြ�င်�် အားး�ခြ�င်� ်အား��င်ဒ်ီယီူးအားသ်စ်ွဲမှုးး� �ရှိှ�လး���င်ပ််ါသ်ည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ်ခြပ်သ်န်းးမှုးး�အားး� တွေ့လ�လး�န်း�်ငှ်� ်

အား�င့်�်ကျိုးးကျိုးး သ်�ရှိှ����င်�်န်း ်ကျိုးန်း �သ််�ထ်ားး�ခြ�င်�်မှုရှိှ�သ်ည်း� ်န်းည်း�်လမ်ှု�ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

��့�� ��ှ်း��့��အားကြက်း� ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့ဖြချ�း�

“��့�� �ငှ်��်�့��အားကြားကျိုးး� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် ပ်ည်းးပ်��င်�်ဆုံ��င်�်း�ငှ်� ် လးထား�အား�က့ျိုး�်ည်းတ်ွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�် �းဉ်း�ကျိုးပ််မှုမုှုးး�ကျိုး�� တွေ့ပ်ါင်�်စွဲပ််ထားး�ငြိပီ်� လးမှုတုွေ့���ငှ်� ်

ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှုကုျိုး��ယူစီ်ွဲရှိှ�ကြားကျိုးသ်းမှုးး�ကျိုး�� အား�း�ကျိုးတ့ွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့စွဲငြိပီ်� ၎င်�်��� �၏ အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး� �ငှ်� ်အားခြ�စ်ွဲအားပ်းကျိုးမ်ှုးး�အားး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ်တွေ့လ�လးသ်င်ယ်ူးခြ�င်�်၊ 

တွေ့ဝါမှုှခြ�င်�်၊ န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်မှုးး� ခြပ်�လ�ပ််ငြိပီ်� �န်း�်�းည်းမီှုှ မှုမုှုရှိှ�သ်ည်း�အ်ား�းမှုးး� �ငှ်� ်ထား����ကျိုးန််းစ်ွဲန်းး�တွေ့သ်း လးထား�မှုးး�၏အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုးး�ကျိုး�� စွဲး�စွဲမ်ှု�တွေ့လ�လးခြ�င်�် 

စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး�� ထား�တွေ့�့�လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။်”2

��့�� �ငှ်��်�့��အားကြားကျိုးး� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုငှ်�ပ််�သ််ကျိုးသ််ည်း� ် စွဲးအား�ပ််မှုးး��ငှ်� ် တွေ့ဆုံးင်�်ပ်ါ�မှုးး�သ်ည်း� ် ယူ��အား�ါ ပ်��မှု��တွေ့��သ်း� လးသ်ည်းက်ျိုး��တွေ့�့��ငြိပီ်� ယူင်�်မှုးှ 

စွဲးသ်င်တ်ွေ့ကျိုးးးင်�်မှုးး��င့် ် ��့�� �ငှ်��်�့��အားကြားကျိုးး� ယူံ�ကြားကျိုးည်း�်တွေ့လးကျိုးသ််ည်း� ် န်းည်း�်စွဲန်းစ်ွဲ တွေ့�် ခြမှု�လးမှုးး�ကျိုး�� ထားည်း�သ််င့်�်ထားး�တွေ့သ်းတွေ့ကြားကျိုးးင်�ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ယူင်�်��� �သ်ည်း ် ကျိုးးစ်ွဲလစ်ွဲငြိပီ်� ပ်တွေ့�း်�ကျိုးရ်ှိငှ်န််းယူက်ျိုးးကျိုးး၊ လးမှုတုွေ့��သ်�ပ်ံံမှုးး�စွဲ�တွေ့ပ်ါင်�်ထားး�ငြိပီ်� ရှိှင်�်ရှိှင်�်လင်�်လင်�်�ငှ်� ် ��ကျိုးးသ်ည်း� ် �လဒီမ်ှုးး� 

စွဲး�စွဲမ်ှု�ရှိးှတွေ့�့ထားး�တွေ့သ်းတွေ့ကြားကျိုးးင်� ်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် �လဒီမ်ှုးး�ဆုံ���း�င့် ်အား�း�� �တွေ့သ်း အားဆုံင်�မ်ှုးး��င့် ်အားဆုံ����ကျိုးမ်ှု ှအားတွေ့ကျိုးးင်�်�ကျိုးသ််�� � တွေ့ခြပ်းင်�်လ�သ်း့�သ်ည်း� ်ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း 

2 Kelly E , Biren, Nagda, B  and Monita, C  Facilitating Intergroup Dialogues: Bridging Differences, Catalyzing Change  Stylus 
Publishing, 2011, pp 1  Virginia, USA 
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မှုးး�အားး� န်းး�လည်းသ််တွေ့�းတွေ့ပ်ါကျိုးခ်ြ�င်�်မှုးး� ပ်ါဝါင်င်ြိပီ်� သ်�မှု�ှ�်စံွဲး�မှု ု �ငှ်� ် စွဲ��ပ််��င်�်ဆုံ��င်�်း အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး� ပ်ါဝါင်တ်ွေ့န်း သ်ည်းက်ျိုး��လည်း�် တွေ့�့��သ်ည်း။် 

သ်ည်း�အ်ားခြပ်င် ် အား�င့်�အ်ားလမ်ှု��ငှ်� ် ဩဇူးးပ်ါဝါါ ��� �၏ ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှုတုွေ့ပ်ါင်�်စံွဲ�ကျိုး�� န်းး�လည်းင်ြိပီ်� ���င်�်�း���င်သ််ည်း� ် �လဒီမ်ှုးး�ပ်ါဝါင်သ််ည်း။် ယူင်�်��� �သ်ည်း ်

လးမှုးး��ငှ်� ် စွဲန်းစ်ွဲ��� �အားး� သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုခုြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် အား�င့်�အ်ားလမ်ှု�တွေ့ကျိုးးင်�်သ်ည်း� ် အား�ပ််စွဲ�မှု ှ အား�င့်�အ်ားလမ်ှု�န်းည်း�်သ်ည်း�အ်ား�ပ််စွဲ�အားး� စွဲးန်းးမှုခုြ�စ်ွဲတွေ့စွဲသ်ည်း� ်

ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုးး�သ်ည်း ်ဆုံကျိုး�်ယ့ူ ်ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့���ငှ်� ်စွဲည်း�်လံ��ည်းညီွ့�မ်ှုမုှုးး�ကျိုး�� ပ်��မှု��အားး�တွေ့ကျိုးးင်�်တွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် 

ယူင်�်�ငှ်�ပ််�သ််ကျိုး၍် သ်င်သ််ည်း ် လ��အားပ််သ်ည်း�အ်ား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� ပ်��မှု��ရှိးှတွေ့�့လ��သ်ည်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ န်းကျိုးန််း�သ်ည်း� ် အား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� ရှိးှတွေ့�့သ်ည်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ 

မ်း�ကူ့်�ဖြပ်း�သူည့််း ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်းအားမ်းျိ��အားစ်း�မ်းျး�က်ိ� ရေးေးက်း�က်း�့�တွေ့�် ခြပ်ထားး�ငြိပီ်� သ်င်သ််ည်း ် ယူင်�်ကျိုး��တွေ့လ�လးတွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�န်း ် ���ကျိုး�်န့်း�်ပ်ါသ်ည်း။် 

ယူ��လကျိုးစ်ွဲ့�စွဲးအား�ပ််တွေ့��သ်း� ခြပ်�စွဲ�သ်း၏ အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံအား� �ငှ်� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� လကျိုးတ်ွေ့�့�လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�၏ စွဲ��ဝ်ါင်စ်ွဲး�မှုမုှုးး�အား� 

��့�� �ငှ်��်�့��အားကြားကျိုးး� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် စွဲ��ဝ်ါင်စ်ွဲး�စွဲ�းအားတွေ့ကျိုးးင်�်ဆုံံ��၊ အားသ်ံ��ခြပ်��း�င့် ် အားတွေ့ကျိုးးင်�်ဆုံံ��ခြ�စ်ွဲသ်ည်း ် ကျိုး�� သ်�ရှိှ��သ်ည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ်

ပ်�ဂု��လ�်ဦး��ငှ်��်ဦး�အားကြားကျိုးး� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု(ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး�သ်ည်း ်မှု�မှု�ကျိုး��ယူမ်ှု�မှု� အား�ပ််စွဲ�အားလ��ကျိုး ်မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�မှု�ုငှ်� ်န်းး�လည်းမ်ှုလု့�တွေ့န်းခြ�င်�်��� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ်

�့�ခြ�း�ထားး��တံွေ့န်း�သ်ည်း)် ထားကျိုး ် ပ်��မှု��တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းသ််ည်း� ် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း���ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ��့�� �ငှ်��်�့��အားကြားကျိုးး�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် လးမှုတုွေ့��၊ စီွဲ�ပ်း့�တွေ့��၊ ���င်င််တံွေ့��၊ 

လးမှုး���တွေ့��၊ ကျိုးးး�မှုတွေ့��၊ အားဆုံင်�အ်ား�န်း�် သ်�� �မှုဟု�� ်အားခြ�း� ကျိုး့�ခြပ်း�မှုခုြ�စ်ွဲတွေ့စွဲတွေ့သ်း အား�းမှုးး� စွဲသ်ည်း�မ်ှု�းကျိုး့�ခြပ်း�မှုအုားမှုး���အားစွဲး�မှုးး� ပ်ါဝါင်သ််ည်း။် 
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၁.၅  ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်း၊ ပ်ဋိပိ်က်ခအားသူ�့းရေးဖြပ်း�း�ဖြချ�း� 

��ှ်း ငြိ�မိ်းး�ချျမ်းး�ရေး���ည့်းရေး�းက်းဖြချ�း�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု၏ သ်တွေ့�း��း�အား� ခြပ်သ်န်းးအားး�တွေ့ခြ�ရှိှင်�်ခြ�င်�် �ငှ်� ်ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခအားး�တွေ့ခြ�ရှိှင်�်ခြ�င်�် အား�က့ျိုး ်ထားး�ခြ�း�သ်ည်း� ်သ်တွေ့�းသ်�း၀ ပ်ါရှိှ�ငြိပီ်�ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

လကျိုးတ်ွေ့�့�အားတွေ့ကျိုးးင်အ်ားထားည်းတ်ွေ့�်မှုည်းဆ်ုံ��လှင် ် �းသ်းတွေ့ဗားဒီ၊ ပ်ည်းးတွေ့��ဆုံ��င်�်း �းသ်း�ပ််၊ စီွဲ�ပ်း့�တွေ့��၊ ကျိုး�န်းသ််ယ့ူတ်ွေ့��၊ လးမှုတုွေ့��၊ ���င်င််တံွေ့���ငှ်� ် လံ�ခြ��ံတွေ့�� 

န်းယူပ််ယူမ်ှုးး��င့် ်အားသ်ံ���း���င်ပ််ါသ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်� ်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုည်း� ်န်းယူပ််ယူ၏် ဝါ�တွေ့သ်သ်လကျိုးခဏားမှုးး� �ငှ်� ်ထားး�ခြ�း�သ်ည်း� ်

အားတွေ့န်းအားထားး�ကျိုး�� သ်�ရှိှ�ထားး��န်း ် လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် ထား�� �အားခြပ်င် ် ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခအားသ်င့်တ်ွေ့ခြပ်းင်�်ခြ�င်�်�ငှ်� ် ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့���ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�် သ်တွေ့�း��း�မှုးး��ငှ်� ်

သ်အီား���ီမှုးး�ကျိုး�� သ်�ရှိှ�ထားး�ခြ�င်�်အားး�ခြ�င်� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်�င့် ် ထား�တွေ့�းကျိုးမ်ှု ု အား�က့ျိုး ် အားလန့်း�်န်း�်���ရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။် 

ယူ��အားပ်��င်�်ကျိုးဏ္ဍသ်ည်း ် ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခအားသ်င့်တ်ွေ့ခြပ်းင်�်ခြ�င်�်�ငှ်� ် ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့�� �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�် န်းယူပ််ယူမ်ှုးး�အား�က့ျိုး ် အားကျိုးး���ရှိှ�တွေ့သ်း သ်တွေ့�း��း�မှုးး�ကျိုး�� 

ထားည်း�သ််င့်�်တွေ့�် ခြပ်ထားး�ပ်ါသ်ည်း။် 

ABC ကြီး�ဂံိံ3

ယူ��ကြို��ဂံပံ်�စံွဲသ်ည်း ်သ်ဟုဇူးး�မှုခြ�စ်ွဲမှု၊ု စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး��ငှ်� ်အားမှုးအားကျိုးးင်��်�� � အားဆုံကျိုးမ်ှုခြပ်� ်တွေ့ခြပ်းင်�်လ�ခြ�င်�်�ငှ်� ်��ကျိုး�်ငှ်��်�ကျိုး ်ဩဇူးးတွေ့ည်းးင်�်ခြ�င်�် 

��� �ပ်ါသ်ည်း� ် ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခအားး� တွေ့ခြပ်းင်�်လ�တွေ့စွဲ���င်တ်ွေ့သ်း အားင်အ်ားး�သ်�့ယူခ်ြ�စ်ွဲစွဲဉ်း ကျိုး�� မီှု�တွေ့မှုးှင်�်ထား���ခြပ်ပ်ါသ်ည်း ် (1981:33 CR Mitchell)။ ယူင်�်ပံ်�စံွဲသ်ည်း ်

ဂး��ဟုန်းတ်ွေ့ဂါလ�်န့်း ် (Johan Galtung) မှု ှ ကျိုးန်းဦး� ခြပ်�စွဲ�ထားး�ငြိပီ်� သ်းသ်ည်း ် ဆုံန်း �က်ျိုးးင်�်ကျိုးခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲသ်ည်း�အ်ားင်အ်ားး� (C)၊ စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး� (A)၊ �ငှ်� ်

အားမှုးအားကျိုးးင်� ်(B) ��� �ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� တွေ့န်းးကျိုးပ််��င်�်�င့် ်��စ်ွဲ အားး�် မှုစ်ွဲရှိှ� (Chris R  Mitchell) မှု ှလ��ကျိုးတ်ွေ့လးးည်းတီွေ့ထားမ့ှုရုှိှ��န်း ်(C) အားး� အားတွေ့န်းအားထားး�/အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်း ဟု� 

ခြပ်င်ဆ်ုံင်တ်ွေ့��သ်း�ငြိပီ်� ယူင်�်သ်ည်း ်ကျိုး��ကျိုးည််းမီှုမုှုရှိှ�သ်ည်း� ်�ည်းမ်ှုနှ်း�်�းကျိုး ်�ငှ်� ်အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းအားး� ရုှိုခြမှုင်န််းး�လည်းခ်ြ�င်�် မှု�းည်းမီှု ုဟု� ဆုံ��ထားး�ပ်ါသ်ည်း။် 

အားတွေ့န်းအားထားး�/အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်း

စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး� အားမှုးအားကျိုးးင်�်

3 Chris Roger Mitchell, Professor Emeritus of Conflict Analysis and Resolution  Ph D , 1966-71, University College, London 
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ယူင်�်ပံ်�စံွဲသ်ည်း ် တွေ့လ�လးဆုံန်း�်စွဲစ်ွဲမှုမုှုနှ်း�်လီး�သ်�့ယူ ် သ်ံ��ပ်င့်�ဆ်ုံ��င်ပံ််�စံွဲ အားတွေ့န်းအားထားး� (ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခအားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်း) အားး�ကြားကျိုးည်း��်��င်င်ြိပီ်� 

အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းဩ်ဇူးးသ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးခ်ြ�င်�် အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုးး�ပ်ါသ်ည်း� ် အားဝံါင်ဂ်င့်က်ျိုးးမှုခြ�စ်ွဲတွေ့သ်းအား�းမှုးး� စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး� ကျိုး့�ခြပ်း�မှုကုျိုး�� ����တွေ့စွဲငြိပီ်� 

အားကြားကျိုးမ်ှု��ကျိုးသ််ည်း� ်အားမှုးအားကျိုးးင်�မ်ှုးး� တွေ့ပ််ထားက့ျိုးလ်းတွေ့စွဲသ်ည်း� ်မှု�န်း�်��ီမှုစုွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး��ငှ်� ်ထားင်ခ်ြမှုင်မ်ှုမုှုးး�အားး� အားး�ခြ�ည်း�တ်ွေ့ပ်�သ်ကျိုး��သ်�� �ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လးသ်ည်း။် 

ယူင်�်ကျိုး��သ်�� � အားခြပ်န်းလ်နှ်းသ််ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုမုှုးး�သ်ည်း ်တွေ့ခြပ်းင်�်လ�မှု ုကျိုး��ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့စွဲသ်ည်း ်- အားမှုးအားကျိုးးင်�သ််ည်း ်စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး�အားတွေ့ပ်် သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုး�်��င်သ််ကျိုး��သ်�� � 

စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး�သ်ည်း ်လည်း�် အားမှုးအားကျိုးးင်�က်ျိုး�� တွေ့ခြပ်းင်�်လ�တွေ့စွဲ���င်သ််ည်း။် အားကြားကျိုးမ်ှု��ကျိုးမ်ှု�ု���မှုးး�လးခြ�င်�်သ်ည်း ်�ည်းရ်ှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း� ်လးမှုပု်�ဝ်ါန်း�်ကျိုးးင်�်ည်း်

တွေ့ဆုံးကျိုးထ်ားး�မှုအုားး� ဂယူကျိုးရ်ှို��ကျိုး�်��င်သ််ည်း။် ��း�န်း�်ည်း�်�င့် ် အားမှုးအားကျိုးးင်�မ်ှုးး��ငှ်� ် စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး�မှုးး�အားး� အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးခ်ြ�င်�်ခြ�င်� ် အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�ကျိုး�� 

���တ်ွေ့�်သ်ကျိုး��သ်�� � ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် အားမှုးအားကျိုးးင်��်�� အားး� တွေ့ခြပ်းင်�်လ�ခြ�င်�်အားး�ခြ�င်� ် ဆုံန်း �က်ျိုးးင်�်ကျိုးခ်ြ�စ်ွဲသ်း၏ ရုှိုတွေ့ထားးင်�အ်ားခြမှုင်မ်ှုးး�ကျိုး�� တွေ့ခြပ်းင်�်လ�တွေ့စွဲ���င်င်ြိပီ်� 

၎င်�်၏ အားမှုးအားကျိုးးင်� ် တွေ့ခြပ်းင်�်လ�ခြ�င်�်တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် သ်း၏ အား�့��ဝါင်မ်ှုးး�ကျိုး��လည်း�် တွေ့ခြပ်းင်�်လ�တွေ့စွဲ���င်သ််ည်း။် ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် ယူင်�်��� �သ်ည်း ် ����ငှ်��်�� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ်

လညှ်း�ပ််�သ််ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့န်းပ်ါသ်ည်း။် 

အားထားကျိုးပ််ါပံ်�စံွဲကျိုး�� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့် ် အားသ်ံ��ခြပ်�ခြ�င်�်ခြ�င်� ် စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး�ခြ�စွဲ်တွေ့စွဲ၊ အားမှုးအားကျိုးးင်�ခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ ယူင်�်၂��စွဲလံ��၏ 

အားမှုး���အားစွဲး�မှုးး�ကျိုး��သ်�မ်ှု�ှ�်န်း ် ကျိုးးည်းတီွေ့ပ်�ပ်ါသ်ည်း။် ထား�� �တွေ့န်းးကျိုး ် ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခအားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းအားး�တွေ့ခြပ်းင်�်လ��န်း ် ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းဆုံသီ်�� � ဦး��ည်း�်��င်ပ််ါသ်ည်း။် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် ကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့န်းမှုမုှုးး�ကျိုး�� �ယူရ်ှိးှ�ပ်စ်ွဲ���င်လ်�မှု�်မှုည်းမ်ှုဟု��တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�် န်းး�လည်းထ်ားး��ပ်ါသ်ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် ကျိုးးယူက်ျိုးးယူခ်ြပ်န်း �ခ်ြပ်န်း � ်

ဆုံကျိုး�်ယ့ူဆ်ုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့�� အားး� သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့စွဲ���င်သ််ည်း� ်အားတွေ့ကျိုးးင်�်�ကျိုးသ််�� � ဦး��ည်းသ််ည်း� ်တွေ့ခြပ်းင်�်လ�မှုမုှုးး�ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ�န်း ်အားး�တွေ့ပ်�တွေ့န်းပ်ါလ�မှု�်မှုည်း။် 

လကျိုးတ်ွေ့�့�အားး�ခြ�င်� ်ယူင်�် တွေ့လ�လးဆုံန်း�်စွဲစ်ွဲမှုပံု်�စံွဲသ်ည်း ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�အား�က့ျိုး ်အားဆုံင်� ်၂ဆုံင်�ခ်ြ�င်� ်ကျိုးးည်း�ီ��င်ပ််ါလ�မှု�်မှုည်း။် ၁  တွေ့�့�

ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့်ပ််ါဝါင်သ််းမှုးး�အားကြားကျိုးး� မှု�းည်းသီ်ည်း�အ်ားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး� ရှိှ�သ်ည်း� ်စွဲ���်စံွဲး�မှုမုှုးး�အားတွေ့ပ််သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှု ုအားပ်ါအားဝါင် ်စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး��ငှ်� ်

အားမှုးအားကျိုးးင်��်�� �၏ ဆုံကျိုးစ်ွဲပ််မှုအုားး�မှုးး�ကျိုး�� အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်����င်သ််ည်း။် ဥပ်မှုး �ဦး��တွေ့ယူးကျိုးက်ျိုး “သ်း��� �ဒီလီ��လ�ပ််���အား�က့ျိုး ်ကျိုးးတွေ့န်းး်ကျိုး ဒီလီ��လ�ပ််လ��ကျိုး�်ယူ”် 

ဆုံ��ပ်ါကျိုး ယူင်�်သ်ည်း ်အားတွေ့ခြ��အံား�းကျိုးမ်ှုးး�ရှိှ�တွေ့န်းငြိပီ်� တွေ့�် ခြပ်တွေ့န်းတွေ့သ်းအားမှုးအားကျိုးးင်��်ငှ်� ်စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး� မှုည်းသ််�� � �န်းခ်ြပ်န်း ်�ံ� �ခြပ်န်းတ်ွေ့န်းသ်ည်း ်ကျိုး�� စွဲး�စွဲမ်ှု�ရှိးှတွေ့�့�န်း ်

ထား��ကျိုး�်န်းပ််ါသ်ည်း။် ၂  အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်� ် အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းအားး�လံ��ကျိုး��ခြ��ံင်ံ�၍ ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းရှိှ�သ်ည်း� ် အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�ကျိုး�� ထားည်း�သ််င့်�်စွဲဉ်း�စွဲး��န်း ်

ကျိုးးည်းပီ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ်စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး� သ်�� �မှုဟု�� ်အားမှုးအားကျိုးးင်�အ်ားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ� အားခြမှုင် ်၂ ��ထား�မှု ှ���ကျိုး��သ်းယူးငြိပီ်� ကျိုးးယူခ်ြပ်န်း �သ််ည်း�အ်ားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�

ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းကျိုး�� စွဲ�င်�်��င်သ််ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းသ်ည်း ် အားသ်စ်ွဲအားသ်စ်ွဲတွေ့သ်း အားမှုးအားကျိုးးင်�မ်ှုးး�အား�က့ျိုး ် စွဲမ့်ှု��ည်းမ်ှုးး�ကျိုး���ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်မှု ှ စွဲ�င်င်ြိပီ်� 

ယူင်�်��� �မှု ှဆုံကျိုး�်ယ့ူဆ်ုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့���ငှ်� ်ပ်းတွေ့ပ်ါင်�်တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးတ်ွေ့��မှုးး� ပ်��မှု���ရှိှ�လးတွေ့စွဲခြ�င်�်၊ အားတွေ့ကျိုးးင်�်�ကျိုးလ်း�သ်ည်း� ်အားသ်စ်ွဲအားသ်စ်ွဲတွေ့သ်း အားမှုးအားကျိုးးင်�မ်ှုးး�ကျိုး�� 

ထား�န်း�်သ်�မ်ှု�ခြ�င်�်၊ စွဲသ်ည်း�်�� �သ်ည်း ် စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး�အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�အားတွေ့ပ်် သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုရုှိှ����င်င်ြိပီ်� သ်�� �မှုသှ်း အားသ်င့်တ်ွေ့ခြပ်းင်�်လ�တွေ့��ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းသ်ည်း ်

စွဲ�င်တ်ွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်��င်မ်ှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

��း�န်းထ်ား��င့် ် အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်း၏အားတွေ့န်းအားထားး�ကျိုး�� လစ်ွဲလး�မှုရုှိုမှု��န်း ် အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။် လးမှု�ု��င်င််တံွေ့��ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခသ်ည်း ် “�ည်း�့်ယူ�်းကျိုး”် အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်း�င့် ်

အား�ပ််စွဲ�မှုးး�အား�င့်�် မှု��း�မှုမုှုးး��ငှ်� ် မှုည်းမီှုှမှုမုှုးး�ကျိုး�� မှုကြားကျိုးး�ဏာ ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့စွဲ��ပ််ါ သ်ည်း။် လးမှုတုွေ့�� သ်းမှုကျိုး ��း�မှုှ�မှုပု်င်လ်ှင် ်

�့�ခြ�း�ဆုံကျိုးဆ်ုံ�ံ�ံခြ�င်�်မှုးး� ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ်် ���င်င်ြိပီ်� န်းယူစ်ွဲည်း�်မှုးး��ငှ်� ် အား�း�ပ််အား�းးအားးဏား တွေ့ပ််�င့် ် သ်တွေ့�းမှု�းမှုမုှုးး�၊ �းသ်း���၊ လးမှုး������ သ်�� �မှုဟု�� ်

လးမှုး���စွဲကျိုးး����၊ အားခြ�း� �န်း�်�းမှုမုှုရှိှ�တွေ့သ်း အား�း����င့် ် ��း�ဝါင်အ်ား�င့်�အ်ားလမ်ှု����သ်ဏ္ဍးန်း ် အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းကျိုး��ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့စွဲငြိပီ်� တွေ့န်းးကျိုးဆ်ုံကျိုး�့်� 

စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး�မှုးး��ငှ်� ်အားမှုးအားကျိုးးင်�မ်ှုးး�သ်ည်း ်အားကြားကျိုးမ်ှု��ကျိုးမ်ှုအုားထား� ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လး���င်သ််ည်း။် အား�း�� � အား�ပ််စွဲ�လ��ကျိုး ်ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခ �င့် ်အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�လ�ပ််�န်း ်

ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခ၏အား�င်�်အားခြမှုစ်ွဲအားး�လံ��သ်ည်း ် ၎င်�်��� �၏ ဩဇူးးပ်ါဝါါတွေ့အားးကျိုး�်င့် ် ရှိှ�မှုတွေ့န်းပ်ါ။ တွေ့အားးကျိုး�်င့်တ်ွေ့�် ခြပ်ထားး�သ်ည်း� ် ပံ်�သ်ည်း ် မှုည်းသ််ည်း�ခ်ြပ်သ်န်းးမှုးး�သ်ည်း ်

အား�့��ထား��င့် ်ပ်ါသ်း��� �အားး� မှုည်းသ််�� � သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့စွဲသ်ည်း ်ကျိုး�� ခြမှုင်�်��င်�်န်း ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့်ပ််ါဝါင်တ်ွေ့သ်းအား�့��မှုးး�အားး� အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် 
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ရေး�ချ�ရေး�း�း ေမူ်းေး

“တွေ့���တွေ့�းင်န််းမှုးန်းး �င်စ်ွဲး�ထားး�ပံ်�သ်ည်း ် ��ါ��ံ ခြမှုင်သ််းသ်ည်း�အ်ားပ်��င်�် အား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�သ်ည်း ် အားး�လံ��ထား�မှု ှ အားန်းည်း�်င်ယူတ်ွေ့လးကျိုးသ််း ရှိှ�ငြိပီ်� 

မှုခြမှုင်�်သ်ည်း� ်ရုှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး� ရှိှ�တွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး�� သ်�ရှိှ�ထားး��န်း ်အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီတွေ့ကြားကျိုးးင်�် တွေ့�် ခြပ်ထားး� တွေ့ပ်�ပ်ါသ်ည်း။်”4

တွေ့���တွေ့�းင်န််းမှုးန်းးပံ်�စံွဲသ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�တွေ့ယူးကျိုးအ်ား�က့ျိုး ် အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီတွေ့ကြားကျိုးးင်� ် �င်ခ်ြပ်ထားး�ပ်ါသ်ည်း။် ကျိုးွမ်ှု�ကျိုးးင်တ်ွေ့သ်း 

ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့ပ်�သ်း�တွေ့ယူးကျိုးသ််ည်း ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်ည်း� ်အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းအားး� ���ကျိုးရ်ှို��ကျိုးမ်ှုတွေ့ခြပ်းဆုံ��ခြ�င်�်၊ မှုဆုံ��င်သ််ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး� အားး�တွေ့ခြပ်းဆုံ���း�န်း�်င့် ်

အားထားး�အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးန််းး�တွေ့ထားးင်�်န်း ် လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်��� �သ်ည်း ် န်းး�လည်းမ်ှုလု့�ခြ�င်�်အားး� တွေ့ခြ�တွေ့လှး�တွေ့ပ်�ခြ�င်�် �ငှ်� ် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�် ��� �အား�က့ျိုး ်

တွေ့သ်း��းကျိုးက်ျိုးးသ်ည်း�အ်ား�းကျိုး�်�� � ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းရှိှ�သ်ည်း။် 

• �းထားး�၊ အားဆုံင်�်

• အားဆုံုံ�သ်�်ခြ�င််�

• အားကျိုးး���စီွဲ�ပ်း့�

• တွေ့စွဲးင်�က်ြားကျိုးည်း�အ်ားကျိုး�ခြ��ခ်ြ�င်�်

• ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုး်

• �န်း�်���

• လ��အားပ််�းကျိုး်

• �န်း �မ်ှုနှ်း�်�းကျိုး်

• ဒီဏာ�်းဒီဏာ�်းကျိုး်

• ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုု
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4 Pruitt, B , and Thomas, P  Democratic Dialogue: A handbook for Practitioner  Trydells Tryckeri AB, 2007  Sweden 
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ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ် မှု�မှု���� �၏ အားး�န်းည်း�်တွေ့န်းမှုအုား�က့ျိုး ် ��ကျိုး�်ငှ်��်�ကျိုးဆ်ုံကျိုးသ််ယ့ူမ်ှုခုြပ်��း�င့် ် မှု�မှု�ကျိုး��ယူက်ျိုး��ယူက်ျိုးးကျိုးယ့ူ�်န်း ် ဒီ��င်�်မှုးး�ကျိုး��ကျိုး��င်တ်ွေ့ဆုံးင်ထ်ားး�

ကြားကျိုးသ်ည်း။် အား�ယူ�တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�ဆ်ုံ��တွေ့သ်း် ယူင်�်သ်ည်း ် မှု�မှု���� �၏ �န်း�်���၊ ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှု၊ု �ငှ်� ် အား�ု�ပ်�ံ� ��� �အားး� ���င်�်��င်င်ြိမှု�ငြိမှု�ဆုံ့�ဆုံ�ပ််ထားး�ငြိပီ်� သ်�း၀အား� ���ံ

ကျိုးးကျိုးယ့ူခ်ြ�င်�်န်းည်း�်လမ်ှု����ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ��ါ��ံ�င့် ် လးမှုးး�သ်ည်း ် သ်း��� �၏ အားမှုနှ်း�်�း�တွေ့��့တွေ့�်မှုမုှုးး��ငှ်� ် အားတွေ့န်းအားထားး�အားး�တွေ့ခြပ်းင်�်လ��းင်တ်ွေ့သ်း 

ဆုံ�ဒမှုးး�ကျိုး�� မှုထား��တ်ွေ့�် ���င်က်ြားကျိုးတွေ့ပ်။ အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်�င်�်မှုးှ ယူင်�်��� �၏ လ��အားပ််မှုမုှုးး��ငှ်� ် ကျိုး��ယူက်ျိုးး���စီွဲ�ပ်း့�မှုးး�ကျိုး�� န်းး�မှုလည်းက်ြားကျိုးမှုည်းမ်ှုဟု�� ် ဟု� 

�စံွဲး��တွေ့သ်းတွေ့ကြားကျိုးးင်�ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ��ါ��ံ�င့် ် မှု�မှု���� �အားတွေ့န်းအားထားး�သ်ည်း ် အားမှုနှ်း�်ကျိုးခ်ြ�စ်ွဲတွေ့န်းသ်ည်းဟ်ု� သ်�မ်ှု�ှ�်း�န်း�်င့် ် မှု�မှု���� �၏ �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးသ််ည်း ်

��ကျိုးသ််း�ကျိုး မှုးှ�တွေ့န်းသ်ည်း ် ဟု� တွေ့�်ထား��က်ြားကျိုးသ်ည်း။် ယူင်�်အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းကျိုး�်�� �သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် မှုးး�ယူင့်�်တွေ့န်းငြိပီ်� အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�လ�ပ််�န်း ်

�ကျိုး�်�သ်ည်း။်

မှုးကျိုး�်းှခြပ်င်တ်ွေ့အားးကျိုး�်ကျိုးရ်ှိှ� အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုနှ်းမ်ှုးး�ကျိုး�� တွေ့လ�လးစွဲး�စွဲမ်ှု�မှုခုြ�င်� ် န်းကျိုးရု်ှို�င်�်သ်ည်း� ် အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ခြပ်းဆုံ��မှုခုြ�စ်ွဲ�န်း ် မှုလ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��င်ပ််ါကျိုး 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် အားဓိ�ပ်ါံယူရ်ှိှ�မှု ု ပ်��န်းည်း�်သ်ည်း။် မှုးကျိုး�်းှခြပ်င်အ်ားတွေ့ပ််�ကျိုးအ်ားပ်��င်�်အားစွဲမှုးး�ကျိုး��သ်း ဆုံ့�ထား��ပ််ါလှင် ် အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်

တွေ့သ်�းးမှုနု်းည်း�်သ်ခြ�င်� ်စွဲ��ဝ်ါင်စ်ွဲး�မှုလုည်း�် န်းည်း�်သ်ည်း။် သ်�� �ပ်ါတွေ့သ်းတွေ့ကြားကျိုးးင်� ်အားတွေ့�အား�က့ျိုးသ််ည်း ်ဦး�စွဲး�တွေ့ပ်�မှု�ု��ခြ�စ်ွဲလးငြိပီ်� အား�းကျိုးအ်ားလကျိုးအ်ားမှုးး�အားခြပ်း�ကျိုး�� 

ခြမှုန်းခ်ြမှုန်းဆ်ုံန်းဆ်ုံန်း ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ငြိပီ်� �����အားး� သ်�သ်�သ်းသ်းတွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်�်ယူး���င်�်��သ်ည်း ်ဟုးသ်ည်း��်စံွဲး��းကျိုးက်ျိုး�� �န်း�်�ီယူးကြားကျိုးသ်ည်း။် 

အားကျိုးယူ၍် လးမှုးး�ကျိုး ထား�တွေ့�့�ဆုံကျိုးဆ်ုံ�ံန်း ် စွဲ��ဆ်ုံ�ဒမှုရှိှ�သ်ည်း�အ်ားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းတွေ့အားးကျိုး�်င့် ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ု�� ခြပ်�လ�ပ််�န်း ် မှုည်းသ််�� � 

�န်း�်�ီမှုည်းန််းည်း�်? လးမှုးး�ပ်��မှု��ပ်ါဝါင်လ်း�န်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားး� �း��ထားင့်ခ်ြ�င်�်မှုည်းတ်ွေ့လး? ဝီါလးံ အား��င်�်ဇူးကျိုး ် (William Isaacs) သ်ည်း ် သ်း၏ 

“အား�း�ကျိုးထ့ားင်ခ်ြမှုင်ခ်ြ�င်�်အား��ပ်ည်းး” စွဲးအား�ပ််ထား��င့် ် သ်းတွေ့��သ်း�ထားး�သ်ည်းမ်ှုးှ ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်း�ချ���့း လ�ပ်းရေး�း�း�မ်းည့််း အား��်း ၃ ��်း 5 သ်ည်း ်

လးမှုးး�အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ်ထား�တွေ့�့�ဆုံကျိုးဆ်ုံ�ံ��င်သ််ည်း� ်အားတွေ့ခြ��ကံျိုးးသ်ည်း� ်အားဆုံင်� ်၃ ဆုံင်�က်ျိုး�� တွေ့�် ခြပ်ထားး�ပ်ါသ်ည်း။်

မှုခြမှုင်�်��င်တ်ွေ့သ်း ဗား�သ်�ကျိုးးပ်ည်းး

ကြိုကျိုး���င်�်န်း �မ်ှုနှ်း�်သ်�ရှိှ�ခြ�င်�်

အားမှုးအားကျိုးးင်� ်အားသ်စ်ွဲ၏ စွဲမ့်ှု��ည်း်

၁   တွေ့ကြားကျိုးးင်�်ကျိုးး���ဆုံတီွေ့လးး်မှု ု ရှိှ�သ်ည်း� ် လ�ပ််င်န်း�်မှုးး�ကျိုး�� လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်ပ််ါ။ ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ မှုး���စွဲ�ပ််မှုးး�၏ အားစွဲ�ပ််အားပ်��င်�်အားမှုးး�ထား�မှု ှ ���သ်ည်း ်

��ါ��ံ အားရှိုး��တွေ့ယူးကျိုးသ််�့ယူခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ��သ််ည်း။် �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးမ်ှုရှိှ��� လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်�က်ြားကျိုးသ်ည်း။် ဤအားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်ကျိုး�� သ်င်�က်ျိုး��ယူသ််င် ်

သ်�ပ်ါလ�မှု�်မှုည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ု��အားး� တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်း�င့် ် မှု�မှု���� � အားတွေ့ခြပ်း �ငှ်� ် အားလ�ပ််��� �အားကြားကျိုးး� ဆုံန်း �က်ျိုးးင်မ်ှုခုြ�စ်ွဲတွေ့န်း��ခ်ြ�င်�်ကျိုး�� 

သ်�ရှိှ��န်း ် တွေ့လ�လးထားး��န်းလ်��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့် ် ယူင်�် အားကျိုးန်း �အ်ားသ်�မ်ှုးး�ကျိုး��တွေ့ကျိုးးး်လး့����င်�်န်း ် အားမှုးအားကျိုးးင်� ် ၄ မှုး���ကျိုး�� 

တွေ့လ�လးထားး��န်း ်လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် အားမှုးအားကျိုးးင်�အ်ားသ်စ်ွဲမှုးး�ကျိုး�� ရှိးှတွေ့�့ကျိုးးင်�သ််ံ��ခြ�င်�်သ်ည်း ်တွေ့�းတွေ့�းှရုှိုပ််တွေ့ထား�့တွေ့သ်း အား�းမှုးး�ကျိုး��တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်�န်း ်�ငှ်� ်

ကျိုးွ�်�ပ််��� � �ည်း�့်ယူထ်ားး��းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုရုှိှ�တွေ့စွဲ�န်း ်ထား��လ်�ပ််တွေ့ပ်�သ်ည်း� ်အားတွေ့န်းအားထားး�သ်�� � တွေ့�းကျိုးတ်ွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် 

၂   အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းဆ်ုံကျိုးသ််ယ့ူမ်ှုပံု်�စံွဲမှုးး�အားး� တွေ့ပ်းး�တွေ့ခြပ်းင်�်တွေ့စွဲ�န်း ် �န်း�်�ီပ်ါ။ လးသ်း�မှုးး�သ်ည်း ် တွေ့�မှုးကျိုး�်းှခြပ်င်တ်ွေ့အားးကျိုးပ််��င်�်ရှိှ� ခြ�စ်ွဲရှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း� ်

အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�ကျိုး�� သ်း��� �စွဲကျိုးး�စွဲခြမှုည်းတ်ွေ့ခြပ်းဆုံ��ကြားကျိုး�း�င့် ် အားငြိမှု�မှုခြမှုင်က်ြားကျိုးတွေ့ပ်။ �ဦး��းင်�်အားတွေ့န်းခြ�င်� ် အားခြ�း���ကျိုးမ်ှု ှ

5 Isaacs, W  The Art of Thinking Together  Doubleday, 1999, pp  29-31  New York 
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တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးတ်ွေ့န်းသ်ည်း�အ်ား�းမှုးး� �ငှ်� ် အားခြ�း�သ်းမှုးး�အားတွေ့ပ်် အားထားင်အ်ားခြမှုင်ထ်ားး�မှုးး�၏ သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုမုှုးး�ကျိုး�� လ့�မှုးှ�စွဲး့ ရုှိုခြမှုင်�်�က်ြားကျိုးသ်ည်း။် 

အား�ပ််စွဲ�မှုးး� �ငှ်� ် အား�့��အားစွဲည်း�်မှုးး��င့် ် အားခြ�း���ကျိုးမ်ှု ှ အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�လ�ပ််�း�င့် ် ကြိုကျိုး���ပ်မ်ှု�မှုမုှုးး�သ်ည်း ် ကြားကျိုးး�တွေ့န်းသ်ည်း�ပံ််�စံွဲကျိုး��သ်�� � 

ခြ�စ်ွဲ�န်း ် လးမှုးး�ကျိုး�� အားဆုံကျိုးမ်ှုခြပ်�တ်ွေ့ရှိှ � မှု ှ ဦး�တွေ့ဆုံးင်�်�သ််ည်း။် အားခြ�း���ကျိုးဆ်ုံ���း�င့် ် အားလန့်းက်ျိုး့�လ့�တွေ့န်းတွေ့သ်း �ည်းမ်ှုနှ်း�်�းကျိုးမ်ှုးး��ငှ်� ်

ကျိုးမှုားတွေ့ခြမှုကြိုကျိုး�ီကျိုး�� ခြမှုင်တ်ွေ့န်းသ်ည်း�အ်ားခြမှုင်မ်ှုးး�ရှိှ�သ်ည်း� ် �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးတ်ွေ့ကျိုးးင်�်ရှိှ�သ်ည်း� ် ပ်�ဂု��လ�်ဦး��းင်�်ကျိုး�� ဆုံ��လ��သ်ည်း။် ယူင်�်အားင်အ်ားး�စွဲ�မှုးး�၏ 

သ်တွေ့�းသ်�း၀ကျိုး�� အားလ��လ�� သ်�ရှိှ�န်းး�လည်း�်��င်�်န်း ် လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��င်ရ်ှိှ�တွေ့�းရှိှ�ငြိပီ်� ၎င်�်��� �ကြိုကျိုး���င်တ်ွေ့မှုးး်မှုနှ်း�်�းကျိုး�်ငှ်� ် စီွဲမံှု�န်း ��့်�ခြ�င်�်န်းည်း�်လမ်ှု�

မှုးး�ကျိုး��လည်း�် လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့ပ်��မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ် ကြီးက်�ိ��းချေ ်းမှ်းေး�သူရိှိှိဖြချ�း� ကျိုး�� ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့အားးင် ် တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်��င်ပ််ါသ်ည်း။် 

ကြိုကျိုး���င်�်န်း �မ်ှုနှ်း�်သ်�ရှိှ�ခြ�င်�်သ်ည်း ် ယူင်�်အားင်အ်ားး�စွဲ�မှုးး�အားး� ပ်��မှု��ရှိှင်�်ရှိှင်�်သ်����င်�်န်း ် စွဲမ့်ှု��ည်း�်��ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� �ယ့ူက်ျိုးပ််တွေ့န်းသ်ည်း�အ်ားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ်

ဆုံကျိုးသ််ယ့ူခ်ြ�င်�်တွေ့��ပံ်�စံွဲမှု ှ လ�့တ်ွေ့ခြမှုးကျိုးတ်ွေ့စွဲ�န်း ် လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��င်ပ််ါသ်ည်း။် လပ့််လပ််သ်ည်း်� စွဲမ့်ှု�အားင်မ်ှုးး� ရှိှ�ငြိပီ်� အားထားင်အ်ားခြမှုင်မ်ှုးး��ငှ်� ်

အား�း�ကျိုးလ့�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��င်�်န်းအ်ား�က့ျိုး ်ပ်��မှု��တွေ့ပ်းး�တွေ့ပ်းးင်�်တွေ့စွဲ�န်း ်ခြမှုင်��်င်တ်ွေ့ပ်�ပ်ါသ်ည်း။် 

၃   တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�က့ျိုး ် သ်င်�ခ်ြမှု�တ်ွေ့လးး်ကျိုးန်းတ်ွေ့သ်းတွေ့န်း�း��� တွေ့ပ်�ပ်ါ။ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြပ်�လ�ပ််�န်း ် ကြိုကျိုး���စွဲး���င့် ် လးမှုးး� မှုကြားကျိုးး�ဏာ 

တွေ့မှု�တွေ့လးး���သ််ည်း�အ်ား�းမှုးှ ကျိုးွ�်�ပ််��� � အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ခြပ်းဆုံ��မှုသု်ည်း ် စွဲးအား���်အား��ထ်ား��င့် ် သ်�� �မှုဟု�� ် မှု�မှု���� � အားထားင်အ်ားခြမှုင်�်ငှ်� ်

လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုအုားတွေ့ပ်် ကြိုကျိုး�ီမှုး�သ်ည်း� ်ဩဇူးးတွေ့ည်းးင်�်မှုခုြ�စ်ွဲ���င်သ််ည်း� ်ဝါန်း�်ကျိုးးင်�်�� � ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် လးမှုးး�သ်ည်း ်၎င်�်��� �စွဲ���်င့်�်ခြ�စ်ွဲ အား�ည်းအ်ားတွေ့သ်�့၊ 

ထားင်ခ်ြမှုင်မ်ှုမုှုးး� ကြားကျိုးည်းလ်င်ခ်ြပ်�သ််း�ခြ�င်�်၊ န်းကျိုးရု်ှို�င်�်သ်ည်း� ် �စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး� အားတွေ့ပ်် ကြိုကျိုး�ီမှုး�သ်ည်း� ် ဩဇူးးတွေ့ည်းးင်�်သ်ည်း�တ်ွေ့န်း�းမှုးး�မှု ှ လးသ်ည်း။် 

ယူင်�်တွေ့န်း�းသ်ည်း ်လးမှုးး� မှုည်းသ််ည်း� ်အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးခ်ြ�င်�်မှုဆုံ�� ထားင်ခ်ြမှုင်မ်ှုအုားမှုးအားကျိုးးင်� ်မှုးး� �ငှ်� ်စွဲ��ဝ်ါင်စ်ွဲး�န်းး�တွေ့ထားးင်�်မှုအုား�ည်းအ်ားတွေ့သ်�့ 

မှုးး�ခြ�င်� ်စွဲ�စွဲည်း�်ထားး�သ်ည်း�တ်ွေ့န်း�းခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် မှု�မှု���� � အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ခြပ်းဆုံ��ခြ�င်�်�င့် ်မှုခြမှုင်သ််းသ်ည်း� ်ပ်�ဝ်ါန်း�်ကျိုးးင်၏် အားတွေ့ဆုံးကျိုးအ်ားအားံ���� ကျိုး�� 

ပ်��မှု��သ်��ရှိှ�စွဲး့ တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးခ်ြ�င်�်သ်ည်း ်ကျိုးွ�်�ပ််��� � ကျိုးမှုားတွေ့ခြမှုကြိုကျိုး�ီအား�က့ျိုး ်န်းကျိုးန််း�သ်�မ်ှုတွေ့မှု့�တွေ့သ်း သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုမုှုးး� �ရှိှ�လး���င်�့်ယူရ်ှိှ�သ်ည်း။်

ရေးဖြပ်း�း�လ�မု်း သူးအားိ��းမ်းျး� (“ကြီးက်း�မ်းး�သူည့််း ငြိ�မိ်းး�ချျမ်းး�ရေး��”  
(Peace Writ Large) အားရေးပ််သူက်းရေး�းက်း�ေး �ံ�ဗျူျူဟုးမ်းျး�)6

ခြ�စ်ွဲပ်းကျိုးတ်ွေ့န်းတွေ့သ်းဝါန်း�်ကျိုးးင်အ်ားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်း၏ ကျိုးလးပ််စွဲည်း�်မှုးး�သ်ည်း ် အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ����အားး� မှုည်းသ််�� �လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်မှုည်း ် (သ်�� �မှုဟု�� ် ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��) 

ဟု�ဆုံ��ပ်ါလှင် ်သ်အီား���ီ���အားတွေ့ပ််�င့် ်အားတွေ့ခြ��တံွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးက်ြားကျိုးသ်ည်း။် ဥပ်မှုးအားး�ခြ�င်� ် ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့�� �ရှိှ��န်း ်အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးတ်ွေ့န်းတွေ့သ်း လ�ပ််င်န်း�်မှုးး�လ�ပ််ခြ�င်�်သ်ည်း ်

ယူင်�်ဗားး�ဟုး သ်�� �မှုဟု�� ် �န်း �မ်ှုနှ်း�်ထားင်ခ်ြမှုင်မ်ှု�ု�� �အားး� တွေ့ပ််လင့်တ်ွေ့ကျိုးးင်�် တွေ့ပ််လင့်တ်ွေ့စွဲ���င်သ််ည်း။် ”တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�င့်�် ���င်င််တံွေ့��တွေ့�ါင်�်တွေ့ဆုံးင်မ်ှုးး� 

ထား�တွေ့�့�လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့န်းခြ�င်�်သ်ည်း ်ကျိုးးယူခ်ြပ်န်း �သ််ည်း� ် ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��သ်တွေ့�း�းည်းမီှု၊ု အားတွေ့��ပ်ါသ်ည်း� ် ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့�� အားသ်�ီအားပ်င့်�မ်ှုးး� �လဒီမ်ှုးး� ����င်ပ််ါသ်ည်း။် 

သ်�� �တွေ့သ်း် တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့ခြ�လးထား�မှုးး�အားး� အားးရံှို�ထားး�လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့န်းတွေ့သ်း လ�ပ််င်န်း�်မှုးး�သ်ည်း ် “တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့ခြ�လးထား�အားဆုံင်� ် ခြပ်န်းလ်ည်းသ််င်�ခ်ြမှု�မ်ှုမုှုးး��ရှိှ�ခြ�င်�်၊ 

တွေ့�ရှိညှ်း�်ည်း�်ံ�သ်ည်း� ်ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့�� �ရှိှ�လးမှုည်း”် စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး�� တွေ့�် ခြပ်တွေ့န်းပ်ါသ်ည်း။် ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုအုားး� ခြပ်န်းလ်ည်းဆ်ုံန်း�်စွဲစ်ွဲခြ�င်�် (Reflecting 

on Peace Practice, RPP) ဇူးယူး�ကျိုးက့ျိုးသ််ည်း ် ခြ�စ်ွဲရှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း� ် အားစီွဲအားစွဲဉ်းတွေ့�့��းယူထ်ားး�ခြ�င်�်မှုးး��ငှ်� ် ဗားး�ဟုးမှုးး�အား�က့ျိုး ် တွေ့ခြပ်းင်�်လ�မှုသု်အီား���ီမှုးး�ကျိုး�� 

စွဲး�စွဲမ်ှု�ခြ�င်�်၊ စွဲမ်ှု�သ်ပ််ခြ�င်�် မှုးး�အား�က့ျိုး ်အားသ်ံ��ခြပ်����င်ပ််ါသ်ည်း။် 

RPP သ်ည်း ်ကြိုကျိုး�ီမှုး�သ်ည်း�င်ြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�အားး�ခြမှုင်��်င်�်န်းအ်ား�က့ျိုး ်သ်ံ��ငြိပီ်� ယူင်�်သ်ည်း ်ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ လးမှုအုားသ်��ကျိုးအ်ားဝါန်း�်ရှိှ� အားစွဲ�ပ််အားပ်��င်�်အားး�လံ�� 

ခြပ်ည်း�၀်တွေ့သ်းငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��ကျိုး�� ဆုံ��လ��သ်ည်း။် ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��အား�က့ျိုး ် လ�ပ််င်န်း�်တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်း�င့် ် အားတွေ့ခြ��ကံျိုးးသ်ည်း��်းဉ်း�ကျိုးပ််မှု�ုငှ်� ် အားဆုံင်�မ်ှုးး�ကျိုး��သ်း 

တွေ့�် ခြပ်ထားး�သ်ည်း� ် ရှို�� �ရှိှင်�်သ်ည်း� ် ဇူးယူး�ကျိုးက့ျိုး ် ၄ကျိုးက့ျိုးခ်ြ�င်� ် တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်��င်သ််ည်း။် ယူင်�်ကျိုး�� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု စီွဲမံှုကျိုး�န်း�်မှုးး�အား�က့ျိုး ် အားသ်ံ��ခြပ်����င်င်ြိပီ်� 

အားဓိ�ကျိုးကျိုးးသ်ည်း� ်ပ်�ဂု��လမ်ှုးး� သ်�� �မှုဟု�� ်လးပ်��၍မှုးး�မှုးး�ပ်ါဝါင်ခ်ြ�င်�် သ်�� ��ည်း�်မှုဟု�� ်၂��စွဲလံ�� အားတွေ့ပ်် သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှု ုရှိှ�ငြိပီ်� ဗားး�ဟုးအား� အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�အားး� 

ထား�တွေ့�့�လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်း�င့်လ်ည်း�် အားသ်ံ��ခြပ်����င်သ််ည်း။်

6 “Reflecting on Peace Practice Project 2004 ” CDA_Collaborative Learning Projects, www cdainc com 



23အပုို�င်းး� ၀၁

  “လးမှုးး�မှုးး� ပ်��မှု��ပ်ါဝါင်ခ်ြ�င်�်” (More people) သ်ည်း ်ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��အားး�ခြမှုင်��်င်�်း�င့် ်လးအားမှုးး�အားခြပ်း��ငှ်� ်ထား�တွေ့�့�ဆုံကျိုးဆ်ုံ ံတွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်န်း ်

�ည်းမ်ှုနှ်း�်သ်ည်း� ်�းဉ်း�ကျိုးပ််မှုမုှုးး�ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�်�းဉ်း�ကျိုးပ််မှုအုားး� လကျိုးတ်ွေ့�့�ကျိုးးင်�သ််ံ��သ်းမှုးး�သ်ည်း ်ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့���ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးတ်ွေ့�� ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း�င့် ်

လးအားမှုးး�အားခြပ်း��ကျိုးက်ြွကျိုးစွဲး့ပ်ါဝါင်မ်ှု ှ �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်��င်မ်ှုည်းဟ်ု� ယူံ�ကြားကျိုးည်းက်ြားကျိုးသ်ည်း။် ဆုံ��လ��သ်ည်းမ်ှုးှ ���င်င််တံွေ့��တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့် ်

လးတွေ့ခြမှုးကျိုးမ်ှုးး�စွဲး့ ပ်ါဝါင်သ််ည်းက်ျိုး�� ဆုံ��လ��ခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

  တွေ့သ်း��းကျိုးက်ျိုးးသ်ည်း�ပ််�ဂု��လ ် (Key people) �းဉ်း�ကျိုးပ််မှုမုှုးး�သ်ည်း ် အားတွေ့��ပ်ါသ်ည်း� ် လးမှုးး�၊ အား�ပ််စွဲ�မှုးး� ��� �၏ပ်ါဝါင်မ်ှုအုားး� ပ်��မှု��အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးင်ြိပီ်� 

ယူင်�်��� �သ်ည်း ် ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခအားး� ဆုံကျိုးသ််း့��န်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်�န်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ အားဓိ�ကျိုးကျိုးးသ်းမှုးး�အားခြ�စ်ွဲ ယူးဆုံ န်း�င်သ််ည်း။် အား�ယူ�တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�ဆ်ုံ��တွေ့သ်း် 

၎င်�်��� �၏ အား�န်း�်ကျိုးဏ္ဍသ်ည်း ် တွေ့မှုးင်�်�ကံျိုး��သ်�� � အားဓိ�ကျိုးကျိုးးသ်ည်း� ် တွေ့န်း�း�င့်ရ်ှိှ�တွေ့န်း တွေ့သ်းတွေ့ကြားကျိုးးင်�ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် တွေ့သ်း��းကျိုးက်ျိုးးသ်ည်း� ် ပ်�ဂု��လသ််ည်း ်

���င်င််တံွေ့��တွေ့�ါင်�်တွေ့ဆုံးင်၊် စွဲစ်ွဲပ်��င်�်ဆုံ��င်�်း တွေ့�ါင်�်တွေ့ဆုံးင်၊် သ်�� �မှုဟု�� ် ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��သ်တွေ့�း�းည်းမီှု�ု��အား�က့ျိုး ် အားခြ�း�န်းည်း�်ခြ�င်�အ်ားတွေ့��ပ်ါတွေ့သ်း 

သ်းမှုးး�ကျိုး�� ဆုံ��လ��သ်ည်း။် 

လးအားမှုးး�ပ်��မှု��ပ်ါဝါင်ခ်ြ�င်�်

�ဦး��းင်�်/ပ်�ဂု��လတ်ွေ့�� 

အားဆုံင်�်

လးမှု ု���င်င််တံွေ့�� အားဆုံင်�်

လးမှု�ု��င်င််တံွေ့��အားဆုံင်�အ်ားတွေ့ပ်် 
သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုရုှိှ�တွေ့သ်း 
ထား�တွေ့�းကျိုးသ််ည်း� ်အားစီွဲအားစွဲဉ်း မှုးး�

တွေ့သ်း��းကျိုးက်ျိုးးသ်ည်း� ်ပ်�ဂု��လအ်ားခြပ်င် ်
လးမှုးး�မှုးး�ပ်ါဝါင်ခ်ြ�င်�်အားတွေ့ပ်် 
သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုရုှိှ�တွေ့သ်း 
ထား�တွေ့�းကျိုးသ််ည်း�အ်ားစီွဲအားစွဲဉ်းမှုးး�

တွေ့သ်း��းကျိုးက်ျိုးးသ်ည်း� ်ပ်�ဂု��လ်

အားထားကျိုးပ််ါဇူးယူး�ကျိုးက့ျိုး�်င့် ် အားလးး�လ��ကျိုးတ်ွေ့�် ခြပ်ထားး�သ်ည်းမ်ှုးှ ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုအုားး� ခြပ်န်းလ်ည်းဆ်ုံန်း�်စွဲစ်ွဲခြ�င်�် (RPP) မှု ှ တွေ့�့� ရှိှ��သ်ည်းမ်ှုးှ 

လ�ပ််င်န်း�်တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်း�င့် ်အားတွေ့ခြ��ကံျိုးးသ်ည်း� ်အားဆုံင်�၂်ဆုံင်�ခ်ြ�င်� ်လ�ပ််���င်ခ်ြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

  �ဦး��းင်�်/ပ်�ဂု��လတ်ွေ့��အားဆုံင်��်င့် ် တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးတ်ွေ့သ်းအားစွဲီအားစွဲဉ်းသ်ည်း ် စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး�မှုးး�၊ �န်း�်���မှုးး�၊ ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး� 

သ်�� �မှုဟု�� ် �ဦး��းင်�်၏ အားမှုးအားကျိုးးင်�မ်ှုးး�တွေ့ခြပ်းင်�်လ��န်း ် ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုင့် ် ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့�� ဆုံ��သ်ည်းမ်ှုးှ လး��� �၏ �လှံ��သ်း�မှုးး�၊ 

ဦး�တွေ့�းှကျိုးမ်ှုးး�၊ �ဦး��းင်�်စီွဲ၏ အားမှုးအားကျိုးးင်�မ်ှုးး� တွေ့ခြပ်းင်�်လ�မှုသှ်း �ရှိှ����င်မ်ှုည်း။် 

  လးမှု�ု��င်င််တံွေ့��အားဆုံင်�အ်ား�က့ျိုးအ်ားးရံှို�စွဲ��ကျိုးလ်�ပ််တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့သ်း အားစီွဲအားစွဲဉ်းမှုးး�မှုးှမှုး ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��သ်ည်း ်လးမှု�ု��င်င််တံွေ့��၊ သ်�� �မှုဟု�� ်အားသ်င်�်အား�့��မှုးး�၊ 

�့��စွဲည်း�်ပံ်�မှုးး��ငှ်� ် ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှုမုှုးး�အားး� ခြပ်�ခြပ်င်တ်ွေ့ခြပ်းင်�်လ�မှုသှ်း �ရှိှ����င်မ်ှုည်းဟ်ုးသ်ည်း� ် အားတွေ့ပ်် အားတွေ့ခြ��သံ်ည်း။် ယူင်�်အားစီွဲအားစွဲဉ်းမှုးး�သ်ည်း ်

စွဲ��မ်ှုတွေ့ကျိုးးန်းပ််မှုမုှုးး�အားး� တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်ခြ�င်�်၊ ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခအားး� ပ်��မှု��ကြိုကျိုး�ီထားး့�တွေ့စွဲခြ�င်�်၊ စွဲသ်ည်း�်�� � ရှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း� ် အားသ်င်�်အား�့��မှုးး�အားး� �န်း�်�ီခြ�င်�်၊ 

သ်�� �မှုဟု�� ်ခြပ်န်းလ်ည်းထ်ားးတွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�် အားး� ကျိုးးည်း�ီန်း ်�ည်း�့်ယူင်ြိပီ်� လးမှုအုားသ်��ကျိုးအ်ားဝါန်း�်အား�င့်�် အားသ်င်�်အား�့��မှုးး�ထားးတွေ့ထားးင်�်း�င့် ်ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခအားး� 

ကျိုး��င်�်ယ့ူမ်ှုအုား�က့ျိုး ်အားကြားကျိုးမ်ှု�မှု�ကျိုးတ်ွေ့သ်းန်းည်း�်ကျိုး�� အားသ်ံ��ခြပ်�တွေ့သ်းအားသ်င်�်အား�့�� ခြ�စ်ွဲ�ပ်ါမှုည်း။်



24အပုို�င်းး� ၀၁

ငြိ�မိ်းး�ချျမ်းး�ရေး���ည့်းရေး�းက်း�ေးအား�က့်း စ်�ရေးပ်ါ�း�ထိး�သူည့််း မူ်းရေး�း�း7

ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��ဆုံ��င်�်း သ်�တွေ့�သ်န်းခြပ်�သ်းလည်း�်ခြ�စ်ွဲ၊ သ်အီား���ီတွေ့��ဆုံ့�သ်းလည်း�် ခြ�စ်ွဲသ်ည်း� ်မှု��င်�်�် ဒီးဂန်း ်(Maire Dugan) သ်ည်း ်“Nested Paradigm” ဟု�တွေ့�်သ်ည်း� ်

“င်ကှျိုးသ််��ကျိုးက်ျိုး��သ်�� � စံွဲန်းမှုးန်းး” ���ကျိုး��တွေ့��ဆုံ့�ငြိပီ်� ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခတွေ့ခြ�ရှှိင်�်ခြ�င်�်�ငှ်� ်ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့�� �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်��� �အား�က့ျိုး ်ကျိုးးဉ်း�တွေ့ခြမှုးင်�်တွေ့သ်း သ်�� �မှုဟု�� ်ကျိုးးယူခ်ြပ်န်း �တ်ွေ့သ်း 

ရုှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး�အားး� စွဲဉ်း�စွဲး��း�င့် ် န်းည်း�်လမ်ှု���� အားတွေ့န်း�ငှ်�အ်ားသ်ံ��ခြပ်��န်း ် တွေ့��ဆုံ့�ထားး�ပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်စံွဲန်းမှုးန်းးသ်ည်း ် ထားး�ခြ�း�သ်ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား������အားး� 

တွေ့ခြ�ရှှိင်�်�န်း ် �ငှ်� ် တွေ့ခြ�ရှှိင်�်�န်းလ်��အားပ််သ်ည်း� ် ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုးး�အား�က့ျိုး ် ရှိငှ်�်လင်�်ခြပ်ထားး�ပ်ါသ်ည်း။် ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�း သ်ည်း ် ခြပ်န်းလ်ည်းသ််င်�ခ်ြမှု�မ်ှု ု

�ယူး�န်းလ်��အားပ််သ်ည်း� ် ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��အား�င့်�်�င့် ် စွဲ့����င်တ်ွေ့န်းသ်ည်း။် အားးရှိ�ှ��င်င််မံှုးး�အား�င့်�် လကျိုးတ်ွေ့�့�ကျိုးးင်�သ််ံ��သ်းမှုးး�၏ အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံအား� ယူင်�်စံွဲန်းမှုးန်းးသ်ည်း ်

အားခြ�း�န်းည်း�်လမ်ှု�ခြ�င်�လ်ည်း�် ရှိငှ်�်ခြပ်ထားး�ပ်ါသ်ည်း။် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းကျိုး�� တွေ့ခြ�ရှှိင်�်ခြ�င်�်သ်ည်း ် ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��အားသ်စ်ွဲ����န်း�်�ီတွေ့ပ်�တွေ့န်းသ်လ�� ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� 

တွေ့အားးကျိုးအ်ားဆုံင်�စ်ွဲန်းစ်ွဲ��� (��း�မှုဝါင်စ်ွဲန်းစ်ွဲ) ကျိုး�� ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့စွဲငြိပီ်� ယူင်�် တွေ့အားးကျိုးအ်ားဆုံင်�စ်ွဲန်းစ်ွဲသ်ည်း ် အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်န်း ် စံွဲ���အားခြ�စ်ွဲ သ်�မ်ှု�ှက်ျိုးး 

တွေ့ယူ�းယူးအားး�ခြ�င်� ် လကျိုး�်ကံြားကျိုးသ်ည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ် တွေ့န်းးကျိုးပ််��င်�်�င့် ် ��း�ဝါင်စ်ွဲန်းစ်ွဲ���အားး� ခြပ်�ခြပ်င်တ်ွေ့ခြပ်းင်�်လ��န်းအ်ား�က့ျိုး ် စွဲကြိုကျိုးား��� ခြ�စ်ွဲလးပ်ါမှုည်း။် 

ဥပ်မှုး ခြမှုန်းမ်ှုး���င်င််�ံင့် ် ဆုံယူစ်ွဲ��စ်ှွဲ�းီကြားကျိုးးခြမှုင်�သ််ည်း� ် လကျိုးန််းကျိုးက်ျိုး��င်အ်ားကြားကျိုးမ်ှု��ကျိုးခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် အားရေးကြက်း�း�အား�း�ချ� ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခ�င့်ပ််ါဝါင်တ်ွေ့န်းသ်းမှုးး�အား

တွေ့န်းခြ�င်� ် လကျိုးန််းကျိုးက်ျိုး��င်က်ြိုကျိုး���ပ်မ်ှု�မှုသု်ည်း ် ၎င်�်��� �၏ �ည်းမ်ှုနှ်း�်�းကျိုးက်ျိုး�� တွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်�်��င်လ်�မှု�မ်ှုည်းဟ်ု� မှုတွေ့မှုှးလ်င်��်��င်တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�် စွဲ�င်စ်ွဲဉ်း�စွဲး� လး���ကြားကျိုးသ်ည်း။် 

သ်�� �အား�က့ျိုးတ်ွေ့ကြားကျိုးးင်� ် ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��အား�က့ျိုး ် ထား��င်၍် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�န်း ် ဆုံံ��ခြ���်��ကြားကျိုးသ်ည်း။် ယူင်�် ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��အားသ်စ်ွဲ သ်ည်း ် ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း 

အားစွဲပ်း�������း�န်း�်င့် ် စွဲ�င်�်��သ်ည်း။် အားပ်စ်ွဲအား���်ပ််စွဲ�တွေ့��သ်တွေ့�း�း ည်း�ီးကျိုးစ်ွဲး�း�ပ်် �း�ပ််ဆုံ��အားငြိပီ်��င့် ် စွဲး�း�ပ််ပ်ါအား���င်�် လကျိုးမ်ှု�ှထ်ား���ထားး�တွေ့သ်း 

ပ်ါ�မီှုးး�မှု ှမှု�မှု���� �၏ စွဲစ်ွဲတွေ့��လပ်ု်ရှိးှ�မှုအုားး� ပံ်�စံွဲ�မှုး���ခြ�င်� ်တွေ့ရှိးှင်က်ြားကျိုးဉ်းထား�န်း�်သ်�မ်ှု��န်း ်�းဝါန်း�်��အားတွေ့န်းခြ�င်� ်�ယံူးကြားကျိုးခြ�င်�်သ်ည်း ်တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့ခြ�အားဆုံင်�စ်ွဲန်းစ်ွဲ���ကျိုး�� 

တွေ့ခြ�တွေ့လးး�လ��ကျိုးခ်ြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�်��� �ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လးခြ�င်�်တွေ့ကြားကျိုးးင်� ်လကျိုးန််းကျိုးက်ျိုး��င်ပ််ဋိ�ပ်ကျိုးခမှုးး� ထား�ပ််���ကျိုး�်င်ဆ်ုံ��င်ခ်ြ�င်�်မှုးး� �ပ််�န်း �သ််း့�ငြိပီ်� ���င်င််တံွေ့��တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့

တွေ့��့မှုမုှုးး� �ဆုံင်� ်���င်င််တံွေ့�� တွေ့စွဲ�စွဲပ််တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�်မှုးး� ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လးတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် တွေ့န်းးကျိုးဆ်ုံံ���င့် ်���င်င််တံွေ့���ည်းင်ြိင်�မ်ှုမှုသု်ည်း ်����င်င််လံံ��အား���င်�်အား�းအား�က့ျိုး ်

စွဲန်းစ်ွဲအားသ်စ်ွဲ���တွေ့ပ််တွေ့ပ်ါကျိုးလ်းငြိပီ်� လကျိုး�်�ံ��င်တ်ွေ့လးကျိုးသ််ည်း� ်�့��စွဲည်း�်ပံ်����ကျိုး�� တွေ့�်ထား��တ်ွေ့ပ်�သ်ည်း။် 

င်ကှျိုးသ််��ကျိုးက်ျိုး��သ်�� � စံွဲန်းမှုးန်းးသ်ည်း ်စွဲန်းစ်ွဲ�ငှ်�ပ််�သ််ကျိုးသ််ည်း� ်အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�ခြ�စ်ွဲသ်ည်း� ်ကျိုးးယူခ်ြပ်န်း �တ်ွေ့သ်း အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုးး�ကျိုး�� အားဆုံကျိုးမ်ှုခြပ်� ်တွေ့စွဲးင်�က်ြားကျိုးည်း��်န်း ်

လ��အားပ််တွေ့ကြားကျိုးးင်�် မီှု�တွေ့မှုးှင်�်ထား���ခြပ်ပ်ါသ်ည်း။် လးမှုးး�သ်ည်း ် ၎င်�်��� �၏ န်းစ်ွဲန်းး�းကျိုးမ်ှုးး�သ်ည်း ် ��ကျိုးသ််း� န်းး�လည်းသ််ည်းဟ်ု� �စံွဲး��န်း ် လ��အားပ််သ်ည်း။် 

သ်�� �မှုဟု���်� အားခြ�စ်ွဲအားပ်းကျိုး�်ငှ်� ် တွေ့ဒီသ်�အံားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး� အားဆုံင်��်င့်သ််း ရှိှ�တွေ့န်းပ်ါကျိုး ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏အား�း�န်းသ််ည်း ် ��ကျိုး�်ငှ်��်�ကျိုးအ်ားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ်

���ကျိုး�်��ကျိုး�်န်းအ်ား�က့ျိုးသ််း သ်ံ���လ�မှု�်မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် င်ကှျိုးသ််��ကျိုးက်ျိုး��သ်�� �စံွဲန်းမှုးန်းးသ်ည်း ် စွဲန်းစ်ွဲ၏ တွေ့အားးကျိုးအ်ားဆုံင်��်င့် ် ကျိုးွ�်�ပ််��� � ၏ လ�ပ််ဆုံးင်မ်ှုသု်ည်း ် ခြ�စ်ွဲ

ရှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး��ငှ်� ် ၎င်�်��� � ကျိုးးင်�သ််ံ��တွေ့န်းသ်ည်း� ် ကျိုးးယူခ်ြပ်န်း �တ်ွေ့သ်း စွဲန်းစ်ွဲမှုးး�ကြားကျိုးး� �း��ဆ်ုံကျိုး�်မှုည်း ် ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုမုှုးး�သ်ည်း ်

အား�း�န်းက်ျိုးးလအားပ်��င်�်အားခြ�း�အားလ��ကျိုး ် အားးရံှို�စွဲ��ကျိုး�်မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� ခြပ်န်းလ်ည်း�်ံ� �ခြပ်န်းမ်ှုအုားဆုံင်�မ်ှုးး��င့် ် အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းဆ်ုံကျိုးစ်ွဲပ််�န်းလ်��အားပ််သ်ည်း။် ဥပ်မှုး 

ရှို���်�ကျိုးလ်ကျိုးင််င်�်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်မှုည်း� ် အားလ�ပ််မှုးး� - ကျိုးပ််တွေ့��ဆုံ��င်�်း စီွဲမံှု�န်း ��့်�ခြ�င်�်၊ အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး��ငှ်� ် ဆုံကျိုး�်ယ့ူဆ်ုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��အားဆုံင်� ်

ကျိုးပ််တွေ့��၏အား�င်�်အားခြမှုစ်ွဲအားး� တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်ခြ�င်�်၊ အားလယူအ်ားလ�က်ျိုးးလအား�င့်�် လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်မှုည်း�လ်�ပ််င်န်း�်မှုးး� - ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခအားသ်င့်တ်ွေ့ခြပ်းင်�်ခြ�င်�်၊ ကျိုးပ််တွေ့��မှု ှ

လ��လး�သ်ည်း� ် အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်အားး�ခြ�င်� ် စွဲန်းစ်ွဲ၏ တွေ့အားးကျိုးအ်ားဆုံင်� ် အားး� �ံ� �ခြပ်န်းခ်ြ�င်�်၊ ယူင်�်တွေ့န်းးကျိုး ် တွေ့�ရှိှည်းအ်ားဆုံင်�လ်�ပ််င်န်း�်မှုးး� - ကျိုးပ််

တွေ့��ခြပ်န်းလ်ည်းမ်ှုခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လးတွေ့စွဲတွေ့��အား�က့ျိုး ် ကြိုကျိုး���င်က်ျိုးးကျိုးယ့ူမ်ှုမုှုးး� တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးခ်ြ�င်�်၊ အားသ်င်�်အား�့��မှုးး�အားး� ��း�မှုှ�မှုမုှုးး�ရှိှ�တွေ့စွဲ�န်း ် ခြပ်င်ဆ်ုံင်ခ်ြ�င်�်၊ 

စွဲန်းစ်ွဲအားဆုံင်�အ်ားး� �ံ� �ခြပ်န်း�်န်း ်အားန်းးဂ�တ်ွေ့မှုးး်မှုနှ်း�်�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� �ကျိုးး�ကျိုး�့ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်န်း ်ခြ�စ်ွဲကြားကျိုးပ်ါသ်ည်း။်

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်၊ �ံ�သ်တွေ့�း�းမှု�ု���င်�်န်း ် စွဲး�စွဲမ်ှု�တွေ့လ�လးခြ�င်�်၊ ပ်��မှု��ပ်ါဝါင်လ်းတွေ့စွဲ�န်း ် အားး�တွေ့ပ်�ခြ�င်�်၊ 

လး �အားသ်��ကျိုးအ်ားဝါန်း�်အားဆုံင်�မ်ှုးး�ရှိှ� လးအားမှုးး�စွဲ��တ်ွေ့ကျိုးးန်းပ််မှုည်း� ် ��း�ဝါင်စ်ွဲန်းစ်ွဲမှုးး� အားး� �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်န်းအ်ား�က့ျိုး ် ကျိုးးည်းတီွေ့ပ်�ခြ�င်�် စွဲသ်ည်း� ် အားသ်စ်ွဲတွေ့သ်း 

အားတွေ့ကျိုးးင်�်�ကျိုးက်ျိုး�� တွေ့�့�လးး�သ်ည်း� ်ဆုံကျိုး�်ယ့ူဆ်ုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့�� မှုးး��ကျိုးသ််�� � တွေ့ခြပ်းင်�်သ်း့����င်ပ််ါသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ်ပံ်�ကြိုကျိုး�ီ�း�� ခြမှုင်န််း�င်ပ််ါသ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုစီုွဲ

မံှုကျိုး�န်း�်မှုးး�သ်ည်း ်ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့�� အားတွေ့ဆုံးကျိုးအ်ားအားံ��ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်၏ အားပ်��င်�်အားစွဲမှုးး�ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� သ်�� �မှုသှ်း ၎င်�်��� �သ်ည်း ်မှု�မှု���� � �ယူအ်ားတွေ့န်း အားထားး�တွေ့�းကျိုးတ်ွေ့န်းငြိပီ် 

ဆုံ��သ်ည်းက်ျိုး�� သ်�ရှိှ�ငြိပီ်� တွေ့����၊ အားလယူအ်ားလ�၊် တွေ့�ရှိှည်း ် ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့���ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးမ်ှုအုားး� ကြိုကျိုး���ပ်မ်ှု�အားး�ထား��မ်ှုအုား�က့ျိုး ် ပ်��မှု��အားး�တွေ့ကျိုးးင်�်လးတွေ့စွဲ�န်း ်

အားကျိုးးအားည်းတီွေ့ပ်����င်ပ််ါလ�မှု�်မှုည်း။် 

7 Lederach, J  Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies  US Institute of Peace Press, 1997 
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The Nested Paradigm of Conflict Foci  Source: Maire Dugan, “A Nested Theory of Conflict,” Women 

in Leadership 1, no  1 (Summer 1996) မှု ှလ��ကျိုးတ်ွေ့လးးည်းတီွေ့ထားစ့ွဲး့ တွေ့ကျိုးးကျိုး�်�ုထ်ားး�ပ်ါသ်ည်း။်

စွဲန်း
စွဲကြို

ကျိုး
�ီ

�စ်ှွဲတွေ့ပ်ါင်�် ၃၀ အားထားကျိုး်

တွေ့အား
းကျိုး

အား
ဆုံ

င် � ်
စွဲန်း

စွဲ

ဆုံ
ကျိုး

�်ယူ
ဆုံ

ကျိုး
ဆုံ

တွေ့�
�

အား
တွေ့ကြား

ကျိုး
းင်

�်အား
�း

၅ - ၁၀ �စ်ှွဲ

၃ - ၅ �စ်ှွဲ

 ၁ - ၃ �စ်ှွဲ 

ခြပ်သ်န်းးအား�င်�်အားခြမှုစ်ွဲ

အားသ်င့်တ်ွေ့ခြပ်းင်�်ခြ�င်�်

ကျိုးပ််တွေ့��အားး� စွဲီမံှု�န်း ��့်�ခြ�င်�် ကြိုကျိုး���င်က်ျိုးးကျိုးယ့ူခ်ြ�င်�် 

ကျိုးပ််တွေ့��၏ ခြပ်သ်န်းးအား�င်�်အားခြမှုစ်ွဲ

�
�န်း

�ခြပ်
န်းတွေ့

ခြ�
ရှိင်

�်�
မှုည်း

� ်အား
ဆုံ

င် �်

လ�ပ််င်န်း�်တွေ့ဆုံးင်�်းမှုးး�အား�က့ျိုး ်အား�း�န်းက်ျိုးးလ

ကျိုးွ�်�ပ််��� � လ���းင်သ််ည်း� ်
လးမှု�့ု��စွဲည်း�်ထားး�ပံ်� �ငှ်� ်
ဆုံကျိုး�်ယ့ူဆ်ုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုးး�

ကျိုးပ််တွေ့��မှုသှ်ည်း ်
လ���းင်သ််ည်း�အ်ားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�သ်�� � 
တွေ့�းကျိုး�်န်း ်ကျိုးွ�်�ပ််��� � မှုည်းသ််�� � 
လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုည်းန််းည်း�်?

ရှို���်�ကျိုးက်ျိုးပ််တွေ့��အားး� 
ကျိုးွ�်�ပ််��� � မှုည်းသ််�� � စီွဲမံှုမှုည်းန််းည်း�်?

ကျိုးပ််တွေ့��ထားပ််မံှုမှုခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လး�န်း ်
မှုည်းသ််�� � ကျိုးးကျိုးယ့ူမ်ှုည်းန််းည်း�်?

�ည်းမ်ှုနှ်း�်�းကျိုး်
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၁.၆ ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်း��ှ်း အားဖြချး� ပ်ဋိပိ်က်ခအားး�စ်းမံ်းချေ ်းခ့ျ�ဖြချ�း�

�ိ��း�း လ�ပ်း�ေး�စ်ဉ်းမ်းျး�ကြက်း� က့်�ဖြပ်း�ဖြချး�ေး�ချျက်း

ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်း ��ှ်း ရေး��့ရေးချ်ချျိေး�ရေး��့ရေး��့ဖြချ�း�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား��းဉ်း�ကျိုးပ််ပံ်�သ်ည်း ် လးမှုးး�ကျိုး တွေ့န်းးကျိုးဆ်ုံံ��တွေ့�့��းယူစ်ွဲ�း လမ်ှု����အားခြ�စ်ွဲ 

ခြမှုင်တ်ွေ့န်းခြ�င်�်မှုဟု��တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�် ယူံ�ကြားကျိုးည်းထ်ားး��န်း ် အားလန့်းအ်ားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ု��င်�်သ်ည်း ် ကျိုးွ�်�ပ််��� �မှု ှ တွေ့��့တွေ့�်�း�န်းဆ်ုံမှုရုှိှ�သ်ည်း� ်

ပ်��မှု��န်းကျိုးရု်ှို�င်�်သ်ည်း�အ်ားဆုံင်�အ်ားထား� တွေ့�းကျိုးရ်ှိှ����င်�်န်း ်စီွဲမံှု�န်း ��့်�မှုကုျိုး�� မှုနှ်းက်ျိုးန်းစ်ွဲး့လ�ပ််���င်ခ်ြ�င်�်အားး�ခြ�င်� ်အားတွေ့ကျိုးးင်�်�ကျိုးလ်း��း����� သ်ယူတ်ွေ့ဆုံးင်လ်းတွေ့ပ်�ပ်ါသ်ည်း။် 

ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုငှ်� ် စွဲ���်းယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ု�� �သ်ည်း ် �ည်းင်ြိင်�မ်ှုတွေ့န်းတွေ့သ်း အား�းမှုးး�မှုဟု��ပ််ါ။ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှု ှ တွေ့ပ််ထားက့ျိုးလ်း���ခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲ သ်ည်း။် 

လးမှုးး�သ်ည်း ် အားမှုနှ်း�်ကျိုးယူ�်����ကျိုးတ်ွေ့န်းတွေ့သ်းခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းကျိုး�� အားကျိုး�ခြ���်န်း ် စွဲ�င်�်း�န်း�်င့် ် ၎င်�်��� �၏ ယူံ�ကြားကျိုးည်းစ်ွဲ���်း မှု�ု�� �သ်ည်း ် ပ်��မှု������ပ်း့�လးပ်ါသ်ည်း။် ၎

င်�်မှု�ှဆုံင်� ်ပ်��မှု��န်းကျိုးရု်ှို�င်�်သ်ည်း� ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားဆုံင်�က်ျိုး�� ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ���င်င်ြိပီ်� - ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခ�င့် ်န်းကျိုးရု်ှို�င်�်သ်ည်း� ်အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�အားး� န်းး�လည်းသ််တွေ့�းတွေ့ပ်ါကျိုးခ်ြ�င်�်မှု ှ

ထားည်း�သ််င့်�်စွဲဉ်း�စွဲး�ခြ�င်�်��� �ကျိုး�� ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့စွဲသ်ည်း� ်တွေ့��့တွေ့�်�း�န်းဆ်ုံတွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�်မှုးှ ပ်��မှု��ကြိုကျိုး�ီထားး့�လး���င်ပ််ါသ်ည်း။် 

တွေ့အားးကျိုးပ််ါ��� �မှုးှ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု�ငှ်� ်တွေ့��့တွေ့�်�း�န်းဆ်ုံတွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�် ��� �၏ ကျိုးး့ခြ�း��းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� တွေ့�် ခြပ်တွေ့ပ်�ပ်ါသ်ည်း။်

 ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်း

ယံ�ကြက်ည့်းမု်း ��ှ်း ေး�လည့်းမု်း�ိ�က််ိ� �ည့်းရေး�းက်းရေးပ်�သူည့််း အားက်ေ ်းအားသူ�းမ်းရိှှိသူည့််း ရေး��့ရေး��့မု်း

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုစုွဲကျိုးဝ်ါ��င်�်�င့် ် လးမှုးး�သ်ည်း ် လ�့လ်ပ််စွဲး့ ရှို�� �ရှို�� �သ်း�သ်း�တွေ့ခြပ်းဆုံ�����င်င်ြိပီ်� တွေ့လ�တွေ့လ�စွဲး�စွဲး�ခြ�င်� ် သ်တွေ့�းမှု�းည်းမီှု ု ခြပ်သ်���င်သ််ည်း။် ၎

င်�်��� �သ်ည်း ် အားခြမှုင်သ််တွေ့�းထားး�ကျိုး့�လ့�မှုကုျိုး�� စွဲဉ်း�စွဲး��န်း ် အားး�တွေ့ပ်�ငြိပီ်� တွေ့န်းးကျိုးဆ်ုံံ���င့် ် �စ်ှွဲ�ကျိုးသ််တွေ့�း�းည်းမီှုသု်�� � တွေ့�းကျိုးရ်ှိှ��န်း ် မှုလ��အားပ််တွေ့ပ်။ မှု�းည်းတီွေ့သ်း

အားခြမှုင်မ်ှုးး�ကျိုး��ကြားကျိုးည်း�ခ်ြ�င်�်အားး�ခြ�င်� ် ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခ၏သ်မှု��င်�် တွေ့ကြားကျိုးးင်�်ကျိုး�� တွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်တ်ွေ့ကျိုးးး်လး့����င်ခ်ြ�င်�်၊ မှု�းည်းမီှုမုှုးး�အားတွေ့ပ်် လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��င်ခ်ြ�င်�်၊ �ံ�စွဲ�����မ်ှုမှုကုျိုး�� 

ရှိးှတွေ့�့���င်ခ်ြ�င်�်�ငှ်� ်အား�း�ကျိုး ့အားတွေ့ခြ�ထားက့ျိုးရ်ှိှ�မှု ု�ရှိှ�လးမှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

 ရေး��့ရေးချ်ချျိေး�ရေး��့ရေး��့ဖြချ�း�

ရုှုပ်းရေးထိ�့ရေးသူးအားရေးကြက်း�း�အား�းမ်းျး�အားရေးပ်် သူ�ရိှိှိစ်း့ ထိည့််းသူ�့း�စ်ဉ်း�စ်း�ဖြချ�း�

ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး�မှု ှ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှု�ှဆုံင်� ် တွေ့��့တွေ့�်�း�န်းဆ်ုံတွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�်အားဆုံင်�သ််�� � တွေ့�့�သ်း့��း�န်း�်င့် ် ၎င်�်��� �သ်ည်း ် ရုှိုပ််တွေ့ထား�့တွေ့သ်း 

အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး� �ငှ်� ်ပ်��မှု�������ကျိုး�်န်း ်လ��အားပ််သ်ည်း� ်အား����အားတွေ့လးး�အားတွေ့ပ်�အားယူးမှုးး�ကျိုး�� စွဲး�စွဲမ်ှု�တွေ့လ�လး ကြားကျိုးသ်ည်း။် လးမှုးး�သ်ည်း ်အားတွေ့ခြ�ထားက့ျိုးရ်ှိှ�မှုမုှုးး�စွဲး့ကျိုး�� 

စွဲဉ်း�စွဲး�ကြားကျိုးသ်ည်း�န််းည်း�်�း ၎င်�်��� � လးမှုပု်�ဝ်ါန်း�်ကျိုးးင်အ်ား�က့ျိုး ် တွေ့��့တွေ့�်မှုမုှုးး��ငှ်� ် ဗားး�ဟုးမှုးး� စွဲသ်ည်း�လ်�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုမုှုးး�ထားက့ျိုးတ်ွေ့ပ််လးငြိပီ်� အားခြ�း�သ်းမှုးး�၏ 

လ��အားပ််�းကျိုးမ်ှုးး�အားး�လ� တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်တွေ့ပ်��းတွေ့�းကျိုးပ််ါသ်ည်း။် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်� ် ယူင်�်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�မှု ှ အားကျိုးး����လဒီမ်ှုးး�ထားက့ျိုးတ်ွေ့ပ််လးတွေ့စွဲ�န်း ်

အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီသ်ည်း�တ်ွေ့န်း�း�င့် ်ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်န်း ်လ��အားပ််သ်ည်း။် 
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အားသူမံ်းထိက့်းပ်� �က်းသူယ့းမု်းအားး� သူ�ခိျျပ်း၍ ��းဖြချ�းပ်ါ။

ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း���၏အားစွဲပ်��င်�်�င့် ် မှုးကျိုး�်းှ�းင်�်ဆုံ��င်စ်ွဲကျိုးး�စွဲခြမှုည်းတ်ွေ့ခြပ်းခြ�င်�်သ်ည်း ် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်ကျိုး�� ကျိုးးည်း�ီ��င်င်ြိပီ်� ��း�� �ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှုမုှုးှမှုး ယူံ�

ကြားကျိုးည်းမ်ှုသု်ည်းမ်ှုးကျိုး�်းှ�းင်�်ဆုံ��င်မ်ှုတွေ့�့�ဆုံံ�မှုှီ �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးင်ြိပီ်�သ်း�ခြ�စွဲ်�မှုည်း၊် ယူင်�်သ်ည်းလ်ည်း�် လကျိုး�်�ံ��င်�့်ယူရ်ှိှ�သ်ည်း။် ���ကျိုးရ်ှို��ကျိုးဆ်ုံကျိုးသ််ယ့ူမ်ှုသု်ည်း ်

���ကျိုးရ်ှို��ကျိုးအ်ားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း�်ံ� �ခြပ်န်းမ်ှုကုျိုး�� ခြမှုင်တ်ွေ့�့� ���င်င်ြိပီ်� ယူင်�်သ်�� � ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့��လမ်ှု�တွေ့ကြားကျိုးးင်�်မှုးး�ထား��င့် ် စွဲကျိုးး�သ်မံှုပ်ါတွေ့သ်းလမ်ှု�တွေ့ကြားကျိုးးင်�် (အားသ်၊ံ 

အားသ်တံွေ့န်းအားသ်ထံားး�၊ ��ားကျိုး��လပ်ု်ရှိးှ�မှု)ု ��� � ပ်ါဝါင်င်ြိပီ်� ယူင်�်သ်ည်း ်ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုငှ်� ်ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့����� �ကျိုး�� ပ်��မှု��အားး�တွေ့ကျိုးးင်�်တွေ့စွဲသ်ည်း� ်အား�င့်�အ်ားလမ်ှု�မှုးး� ပ်��တွေ့ပ်�သ်ည်း။် 

ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုစုွဲကျိုးး�၀��င်�် စွဲ�င်တ်ွေ့�း�မှုည်း ်ဆုံ��လှင် ်-

  အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်� ်�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးလ်းသ်ည်း� ်ပ်�ဂု��လမ်ှုးး�၏ အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်ပံ််�ကျိုး��အားကျိုး���င်ြိပီ်� ဆုံကျိုးသ််ယ့ူမ်ှုကုျိုး��မှုည်းသ််ည်း�န််းည်း�်

လမ်ှု�ခြ�င်� ်သ်ံ��မှုည်း၊် အားသ်ထံားက့ျိုးတ်ွေ့သ်း �ငှ်�အ်ားသ်မံှုထားက့ျိုးတ်ွေ့သ်းန်းည်း�်လမ်ှု� ၂လမ်ှု�စွဲလံ�� အားသ်ံ��ခြပ်�မှုခြပ်�ကျိုး�� ကြိုကျိုး���င်ခ်ြပ်င်ဆ်ုံင်ထ်ားး��မှုည်း။် 

  ��ားကျိုး��ယူစ်ွဲကျိုးး�သ်ည်းလ်ည်း�် �စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� တွေ့�်ထား��တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�် ဥပ်မှုး တွေ့ဒီါသ် သ်�� �မှုဟု�� ် စွဲ���်��ခြ�င်�်၊ စွဲ�����မ်ှုမှုမုှုးး� သ်�� �မှုဟု�� ်

သ်ကျိုးတ်ွေ့�းင်�သ််ကျိုးသ််းမှုရှိှ�ခြ�င်�် စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး�� စွဲစ်ွဲတွေ့ဆုံ��ပ်ါမှုည်း။် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�အားတွေ့န်း�ငှ်� ် ယူင်�်ကျိုး�စွဲစကျိုး�� ကျိုးန်းဦး�ကျိုး�ည်း�်ကျိုး 

ကြိုကျိုး��စွဲဉ်း�စွဲး�ထားး��ပ်ါမှုည်း။် ယူင်�်�စံွဲး��းကျိုး ် မှုးး�သ်ည်း ် �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးရ်ှိှ�ရှိှ� လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်းင်မ်ှုလှ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုည်း။် သ်မှု��င်�်တွေ့ကြားကျိုးးင်�်၊ 

ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး�၊ ဇူးး�တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�်မှုးး�၊ စွဲသ်ည်း�်�� �အားတွေ့ပ််မှုး�ည်းင်ြိပီ်� ���ကျိုးရ်ှို��ကျိုးတ်ွေ့ထားးကျိုးခ်ြပ်တွေ့ခြပ်းဆုံ��ခြ�င်�်မှုးး�သ်ည်း ်တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်�း�င့် ်အားတွေ့ကျိုးး

င်�်ဆုံံ��န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�မှုဟု���်��င်ပ််ါ။ အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်� ် အား�း�န်းအ်ားပ်��င်�်�ပ်��င်�်တွေ့လးကျိုး ် လန့်း�်��သ်ည်း� ် အား��� ် သ်မှု��င်�်တွေ့ကြားကျိုးးင်�်မှုးး�ကျိုး�� 

တွေ့ခြပ်း���င်�်န်း ်စီွဲစွဲဉ်းတွေ့ပ်�ပ်ါကျိုး အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြပ်�လ�မှု�်မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� အားခြ�း�တွေ့သ်းသ်းမှုးး�၏ အား���က်ျိုးလ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုမုှုးး�၏ အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး��ငှ်� ်

န်းး�လည်းမ်ှုမုှုးး�ကျိုး��လည်း�် န်းး�တွေ့ထားးင်�်န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

တွေ့ဆုံ့�တွေ့��့မှုု�့င် ် ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ် လ့�်လပ််စွဲ့း စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းဆုံ���န်း�်ငှ်� ် န်းး�တွေ့ထားးင်�်န်း ် သ်ကျိုး်တွေ့�းင်�သ််ကျိုး်သ်းရှိှ�သ်ည်း�် ဝါန်း�်ကျိုးးင်�်��သ်ည်း ်

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ့�တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုးး�အား�့ကျိုး် အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�����ရှိှ��န်း ် အားတွေ့��ကြိုကျိုးီ�သ်ည်း�် ကျိုးဏ္ဍ���ခြ�စ်ွဲသ်ည်း်။ ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် အားတွေ့စွဲးပ်��င်�်အား�း�န်းအ်ား�့င်�် 

တွေ့သ်�င်ယူ်သ်ည်း�် ခြပ်င်ဆ်ုံင်�်းကျိုး်မှုးး�သ်ည်း် အားတွေ့��ပ်ါ��်ပ်ါသ်ည်း်။ အားထားကျိုး်�့င်တ်ွေ့�် ခြပ်ထားး�သ်ည်း�်အား���င်�် တွေ့ထားးင်� ် ၃တွေ့ထားးင်� ် အားတွေ့ပ််�့င် ်

သ်ကျိုး်တွေ့�းင်�သ််ကျိုး်သ်း ရှိှ�ခြ�င်�် သ်ည်း် ‘လံ�ခြ�ံ�တွေ့��ကျိုးင်�်သ်ည်း်’ ဟု� လးမှုးး�ကျိုး �ံစွဲး����က်ြားကျိုးသ်ည်း်။ ၎င်�်��� �သ်ည်း် တွေ့လ�စွဲး��ံ�ငြိပီ်� �န်း�်���ထားး��ံ� သ်ည်း ်

ဟု� �ံစွဲး����်သ်ည်း်။ ၎င်�်��� �သ်ည်း် ‘ယူင်�်ကျိုး�စွဲစအား�့ကျိုး် စွဲကျိုးး�အားခြပ်န်းအ်ားလှန်းတ်ွေ့ခြပ်းတွေ့န်းသ်ည်း်’ ဟု� �ံစွဲး��ငြိပီ်�လှင် ်ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားတွေ့ပ်် န်းး�လည်းင်ြိပီ်� ယူံ�ကြားကျိုးည်း်မှု ု

ရှိှ�လးသ်ည်း်။ ထား�တွေ့�းကျိုး်သ်ည်း�် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်မ်ှုု���သ်ည်း် တွေ့��ကျိုးင်�်လံ�ခြ�ံ�သ်ည်း�် တွေ့န်း�း���အား�့ကျိုး် အားတွေ့��ပ်ါတွေ့သ်း အားပ်��င်�်���ခြ�စ်ွဲတွေ့သ်း်ခြင်း�လည်း်� 

၎င်�်ကျိုး��ယူ်���င်ပ််င် ် အားငြိမှု�လံ�တွေ့လးကျိုး်မှုုရှိှ�မှုတွေ့န်းပ်ါ။ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ့�တွေ့��့မှုု ခြပ်��န်း ် ရှို�ပ််ပ်��င်�်ဆုံ��င်�်းအား� တွေ့န်း�းရှိှ�ထားး�ခြ�င်�်�ငှ်� ် လ��အားပ််သ်ည်း�်တွေ့ထားးကျိုး်ပံ်�မှုုမှုးး�၏ 

အား�ည်း်အားတွေ့သ့်�သ်ည်း် တွေ့ဆုံ့�တွေ့��့မှုုအား�့ကျိုး် သ်ကျိုး်တွေ့�းင်�သ််ကျိုး်သ်းခြ�စ်ွဲသ်ည်း်မှုခြ�စ်ွဲသ်ည်း်ကျိုး�� ဆုံံ��ခြ��်�န်း ် ကျိုးးည်းီ���င်င်ြိပီ်� လးမှုးး�အားး� ကြိုကျိုး��ဆုံ��၊ 

တွေ့ပ်ါ �တွေ့ပ်ါ �ပ်ါ�ပ်ါ� �ံစွဲး�တွေ့စွဲငြိပီ်� ရှိှင်�်လင်�်သ်ည်း�် စွဲည်း်�မှုးဉ်း�မှုးး�သ်ည်း် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုှ ၎င်�်��� �တွေ့မှုးး်လင်�ထ်ားး�သ်ည်း်မှုးး�ကျိုး�� �ရှိှ��န်း ် ယူံ�ကြားကျိုးည်း်မှုုအားန်းံ �အားသ်ကျိုး်မှုးး� 

�ရှိှ�လ�မှု�်မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း်။ 

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�သ်ည်း ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၏ု ‘အား�င့်�်’ �င့် ်မှုည်းသ််�� �ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့န်းသ်ည်း�အ်ားတွေ့ပ်် �းဝါန်းရ်ှိှ�သ်းမှုးး� ခြ�စ်ွဲကြားကျိုးသ်ည်း။် ၎င်�်��� �သ်ည်း ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်��

ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးပ််ါဝါင်သ််းမှုးး�ကျိုး�� …

 ရှို�� �သ်း�စွဲး့တွေ့ခြပ်းဆုံ��တွေ့စွဲငြိပီ်� အားခြ�း�သ်းမှုးး�တွေ့ခြပ်းဆုံ��မှုအုားတွေ့ပ်် �တွေ့လ��စွဲး�န်းး�တွေ့ထားးင်တ်ွေ့စွဲသ်ည်း်

 မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�ခြ�င်�်မှုးး�အားတွေ့ပ်် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ု�ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးတ်ွေ့စွဲသ်ည်း်

 အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းအားတွေ့ပ်် ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး�စွဲး့ကျိုး�� စွဲး�စွဲမ်ှု�တွေ့လ�လးတွေ့စွဲသ်ည်း်

 အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းအားး� တွေ့ခြ�ရှိှင်�်�န်း ်�းဉ်း�ကျိုးပ််မှုပံု်�စံွဲအားမှုး���မှုး���ကျိုး�� စွဲး�စွဲမ်ှု�တွေ့လ�လးတွေ့စွဲသ်ည်း်

 သ်တွေ့�းမှု�းည်းမီှုမုှုးး��ငှ်� ်�ံ�ကျိုးးသ်ည်း�အ်ား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� သ်�မ်ှု�ှ�်န်း ်စွဲး�စွဲမ်ှု�တွေ့လ�လးတွေ့စွဲသ်ည်း်



28အပုို�င်းး� ၀၁

 အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းအားတွေ့ပ်် ပ်��မှု�������ကျိုးလ်းတွေ့စွဲ�န်း ်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုအုားတွေ့��့အားတွေ့�်မှုးး�ကျိုး�� တွေ့ပ််တွေ့ပ်ါကျိုးတ်ွေ့စွဲသ်ည်း်

 တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� လကျိုးတ်ွေ့�့�လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်န်း ်မှုည်းသ််�� �အားကျိုးးအားည်းခီြ�စ်ွဲတွေ့စွဲမှုည်းက်ျိုး�� စွဲဉ်း�စွဲး�လးတွေ့စွဲသ်ည်း်

 ၎င်�်��� �၏ လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုသု်ည်း ်ကျိုးးယူခ်ြပ်န်း �သ််ည်း� ်လးမှုအုားသ်��င်�်အားဝါန်း�်�ငှ်� ်မှုည်းသ််�� � ဆုံကျိုး�်ယ့ူ�်မှုည်းက်ျိုး�� န်းး�လည်းတ်ွေ့စွဲသ်ည်း။်

အားက်ျိ��ရေး�း�းသူမူ်းျး�သူည့်း ၎�း��ိ�၏် ရေးချါ�း�ရေး�း�းမု်းအားး� လုံ�ရေး�းးရေးပ်�သူည့်း

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်ယူင်�်တွေ့�့�ဆုံံ�မှုအုားး� ထား�န်း�်တွေ့ကျိုးးးင်�်�န်း ်အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး� လ��အားပ််ငြိပီ်� တွေ့န်းးကျိုး�်ဆုံင်� ်မှုည်းသ််�� � ဆုံကျိုးလ်ကျိုး ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့တွေ့ခြပ်းဆုံ��မှုည်းက်ျိုး�� 

လမ်ှု�ခြပ်သ်းခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် အား�း�န်းအ်ားမှုးး�စွဲ�မှုးှ ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး�သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�င့်�် ပ်��မှု��ကျိုးးယူခ်ြပ်န်း �သ််ည်း� ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး��င့် ်

အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း�်လယှူခ်ြ�င်�်မှုးး�မှု ှ ၎င်�်��� �ဆုံံ��ရံုှို�သ်း့�သ်ည်း� ် လမ်ှု�တွေ့ကြားကျိုးးင်�်အားတွေ့ပ်် ပ်��မှု��အားးရံှို�စွဲ��ကျိုး�်��င်ပ််ါသ်ည်း။် အား�့����့��သ်ည်း ် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း အားတွေ့ပ််အားးရံှို�စွဲး�စွဲ��ကျိုးမ်ှု ု

ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လးသ်ည်း� ် အား�င့်�အ်ား�ါမှုးး�ကြားကျိုး�ံလးပ်ါကျိုး အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်� ် ယူင်�်အား�့��အားး� တွေ့ရှိှ �သ်�� � ဆုံကျိုးလ်ကျိုးတ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု လ�ပ််���င်�်�� �အား�က့ျိုး ် ကျိုးးည်း�ီ��င်�်န်း ်

လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်အား�့��သ်ည်း ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း၏ ဆုံံ��ခြ���်းကျိုးအ်ားတွေ့ပ်် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုရုှိှ�သ်ည်း ် ဟု� �စံွဲး��မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်းခြ�င်�လ်ည်း�် 

သ်း၏ ကျိုး��ယူပ််��င်ဆ်ုံံ��ခြ��အ်ားတွေ့ပ်် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ုရှိှ��မှုည်း�အ်ားခြပ်င် ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့်ပ််ါဝါင်တ်ွေ့သ်းအား�့��မှုးး�ကျိုး��လည်း�် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ုရှိှ��မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

အားခြ�း�သ်းမှုးး� ယူံ�ကြားကျိုးည်းစ်ွဲ���်းမှုကုျိုး�� ပ်င်က်ျိုး��ယူဩ်ဇူးး�ငှ်�ခ်ြပ်ည်း�စံ်ွဲ�ခြ�င်�်ကျိုး လုံ�တွေ့ဆုံး်တွေ့ပ်�ခြ�င်�်သ်ည်း ် ��ီ�စွဲဉ်း���၏ တွေ့�ါင်�်တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ်

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�အား�က့ျိုး ် အားကျိုးး���ရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။် သ်း/သ်းမှု အားတွေ့န်း�ငှ်� ် မှုည်းသ််ည်း� ် တွေ့�ါင်�်စွဲဉ်းမှုးး��ငှ်� ် မှုည်းသ််ည်း� ် တွေ့ခြပ်းဆုံ��မှုမုှုးး�သ်ည်း ်

တွေ့န်းးကျိုးတ်ွေ့ကျိုးးကျိုးလ်��ကျိုးသ််င်�သ််ည်း ် မှုသ်င်�သ််ည်းက်ျိုး�� တွေ့သ်�းးစွဲဉ်း�စွဲး�တွေ့��့တွေ့�် ငြိပီ်� ���င်ပ််င်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�န်း ် လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုရုှိှ��န်း ် လုံ�တွေ့ဆုံး်တွေ့ပ်�သ်ည်း� ်

ပ်င်က်ျိုး��ယူစ်ွဲရှို��ကျိုးရ်ှိှ� သ်းသ်ည်း ် လးမှုးး�အား�က့ျိုး ် တွေ့��ကျိုးင်�်ငြိပီ်� အားကျိုးး���ရှိှ�သ်ည်း� ် ဝါန်း�်ကျိုးးင်�်��ထားက့ျိုးတ်ွေ့ပ််လး�န်း ် ဧကျိုးန်း ် အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါ လ�မှု�်မှုည်း။် 

သ်�� �တွေ့သ်း် တွေ့�ရှိညှ်းအ်ား�က့ျိုးမ်ှုးှမှုး ပ်�ဂု��လစ်ွဲ့�အားတွေ့ခြ��သံ်ည်း� ်ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုသု်ည်း ်မှုလံ�တွေ့လးကျိုးပ််ါ။ ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်း��� �သ်ည်း ်ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားး� န်းး�လည်းင်ြိပီ်� ယူံ�ကြားကျိုးည်း�်န်း ်

လ��အားပ််ငြိပီ်� သ်�� �မှုသှ်း ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခအားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်း၏ မှုးတွေ့ကျိုးးးသ်ည်း� ်အားမှုနှ်း�်�း�မှုးး�အားး� တွေ့ခြပ်း���င်က်ြားကျိုးး����င်မ်ှုည်း ်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်းအားး� အားက်ျိ��ရေး�း�းဖြချ�း�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး�အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်၏ အားဓိ�ကျိုးထားး�ခြ�း��းကျိုးမ်ှုးး�မှုးှ ကြားကျိုးး�ဝါင်တ်ွေ့စွဲ�စွဲပ််တွေ့ပ်�ခြ�င်�် �ငှ်�အ်ားလး��းပ်င်ခ်ြ�စ်ွဲ သ်ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း်ခြင်း�လည်း�် တွေ့�့�

ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး�အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်မှုးှ အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းန််းး�လည်းခ်ြ�င်�်၊ အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်�ခြ�င်�်၊ စွဲးန်းးခြ�င်�် �ငှ်� ် ယူံ�ကြားကျိုးည်းခ်ြ�င်�် ��� �ပ်��မှု��အားး�တွေ့ကျိုးးင်�်တွေ့စွဲ�န်း ်

မှု�းည်းတီွေ့သ်း အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး�အားကြားကျိုးး� ကျိုးန်း �သ််�မ်ှုမုှုရှိှ�သ်ည်း� ် ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့��ကျိုး�� ပ်��မှု��အားသ်ံ���းသ်ည်း� ် သ်�ီခြ�း�ကျိုး့�ခြပ်း�သ်ည်း� ် �းဉ်း�ကျိုးပ််မှု�ု��ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ၎

င်�်��� �သ်ည်း ် �ပ့်����� စွဲကျိုးး�အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ခြပ်းခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲ���င်သ််လ�� တွေ့�ရှိှည်းအ်ား�း�န်းယ်ူးတွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်သ်ည်းမ်ှုးး�လည်း�်ခြ�စ်ွဲ���င်သ််ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်

ကျိုးးစ်ွဲလစ်ွဲတွေ့သ်း ဆုံံ��ခြ���်းကျိုးမ်ှုးး��ငှ်� ် လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်းကျိုးမ်ှုးး�အားး� ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လးတွေ့စွဲလင်�က်ျိုးစွဲး� ကျိုးန်းဦး��ည်းမ်ှုနှ်း�်�းကျိုးမ်ှုးှ ��ကျိုးးသ်ည်း�တ်ွေ့ကျိုးးတွေ့အား�ခြ�င်�်ကျိုး��တွေ့�းကျိုး်

�န်းမ်ှုဟု���်� ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခအား�င့်�် ပ်ါဝါင်တ်ွေ့န်းသ်ည်း� ်မှု�းကျိုး့�ခြပ်း� သ်ည်း�အ်ားခြမှုင်မ်ှုးး�ကျိုး�� ပ်��မှု��န်းး�လည်းသ််တွေ့�းတွေ့ပ်ါကျိုး�်န်း ်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 



အားပ်��င်�် ၀၂

ဒီဇီူး��င်�်ဆုံ့�ခြ�င်�်၊ အားစီွဲအားစွဲဉ်းတွေ့��ဆုံ့�ခြ�င်�် 

�ငှ်� ်ကြိုကျိုး���င်ခ်ြပ်င်ဆ်ုံင်ခ်ြ�င်�်



30အပုို�င်းး� ၀၂

တွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်သ််ည်း� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု�ငှ်� ်ကြိုကျိုး�ီမှုး�သ်ည်း� ်စွဲ�န်းတ်ွေ့�်မှုရုှိှ�သ်ည်း� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၏ု အားဓိ�ကျိုးကျိုးးသ်ည်း� ်အား�းကျိုးမ်ှုးး�မှု ှ

���မှုးှ “တွေ့ရှိှ �ဆုံကျိုးတ်ွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်မှုည်း�အ်ား�းမှုးး�အား�က့ျိုး ် ထား�တွေ့�းကျိုးသ််ည်း� ် ဗားး�ဟုး�း���င်ခ်ြ�င်�်” ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ်

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း၏လ�ပ််ပ်��င်�်င့်�ဟ်ု���်းင်မ်ှုဟှု��တ်ွေ့ပ်လ�မှု�်မှုည်း။် ��ါ��ံ အားတွေ့��ပ်ါသ်ည်း� ် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�ကျိုး�� 

သ်�ထားး��န်းအ်ားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီသ်ည်း။် သ်�� �မှုသှ်း ယူင်�်အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်ကျိုး�� အား�့��မှုးး� သ်�� �မှုဟု�� ်အား�ပ််စွဲ�မှုးး� သ်�� �မှုဟု�� ်ဆုံကျိုးစ်ွဲပ််ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး� 

စွဲဉ်း�စွဲး�ကြားကျိုး�န်း ် ကျိုးးည်း�ီ��င်မ်ှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�်ထားကျိုးမ်ှုကျိုး တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု တွေ့�ရှိှည်းခ်ြ�စ်ွဲ���င်�်န်း ် သ်င်�တ်ွေ့လးး်သ်ည်း� ်

အား�း�န်းက်ျိုးးလအား���င်�်အား�း��� �သ်ည်းအ်ားထား� သ်တွေ့�း�းည်းမီှု�ုစံွဲ���း �ရှိှ����င်ပ််ါသ်ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ်

ယူင်�်�ငှ်�ပ််�သ််ကျိုး၍် မှုညွ့န်းက်ြားကျိုးး��းင်ပ််ါ။ အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်း���င်�်သ်ည်း ် ကျိုး့�ခြပ်း�ခြ�း�န်းး�သ်ခြ�င်� ် ဆုံကျိုးစ်ွဲပ််ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး�သ်ည်း ်

ယူင်�်ကျိုး�� ၎င်�်��� �ကျိုး��ယူ�်��င်ဆ်ုံကျိုးလ်ကျိုးတ်ွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးတ်ွေ့စွဲပ်ါ။ အားမှုနှ်း�်ကျိုးယူ ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု မှုစွဲ�င်မ်ှုှီ 

“တွေ့ရှိှ �ဆုံကျိုးတ်ွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးမ်ှုည်း� ်ဗားး�ဟုး” အားး� ကြိုကျိုး���င်ရ်ှိှ�ထားး�ခြ�င်�်သ်ည်း ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်း���လံ��အား�က့ျိုး ်ကြိုကျိုး�ီမှုး�သ်ည်း� ်

တွေ့ခြ�လမ်ှှု���ပ််ခြ�စ်ွဲလးသ်ည်း။် 

၂.၁ ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်း လ�ပ်း�ေး�စ်ဉ်းမ်းျး�၏ အား��်းမ်းျး�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ုတွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်း�င့် ်ကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့သ်းအားဆုံင်� ်၃ ဆုံင်�ရ်ှိှ�တွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး�� သ်�ထားး�ပ်ါကျိုး အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ ပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်��� �မှုးှ အား�့�်း၊ အားလယး 

�ငှ်� ်အားပိ်�း ��� �ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း တွေ့�း်တွေ့�း်မှုးး�မှုးး�သ်ည်း ်မှုးကျိုး�်းှ�းင်�်ဆုံ��င်တ်ွေ့�့�ဆုံံ�ကြားကျိုးသ်ည်းက်ျိုး မှုးး�သ်ည်း။် ယူင်�်သ်�� �တွေ့�့�ဆုံံ�မှု�ု��င်�်�င့် ်

အား�့င်�၊် အားလယူ�်ငှ်� ် အားပ်�� ် ��� �ကျိုး��ယူစီ်ွဲရှိှ��န်း ် လ��အားပ််သ်ည်း။် သ်�� �မှုသှ်း ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းသ်ည်း ် လည်းပ််�တ်ွေ့န်း���င်မ်ှုည်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� ပ်ါဝါင်သ််းအားသ်စ်ွဲ သ်�� �မှုဟု�� ်

တွေ့�ါင်�်စွဲဉ်း အားသ်စ်ွဲတွေ့ခြပ်းင်�်ပ်ါ ကျိုး အားစွဲမှု ှ ခြပ်န်းစ်ွဲလ�� � �ပ်ါမှုည်း။် ��း�� �တွေ့သ်း တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုးး�သ်ည်း ် လ �စ်ှွဲ�းီ ကြားကျိုးး��င်ြိပီ်� ယူင်�်အား�း�န်း�်င့် ်

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး��တွေ့န်း�ငှ်� ်ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း၏ “အားသ်င်�်အား�့��ဆုံ��င်�်း သ်မှု��င်�်” ကျိုး�� အား�ပ််စွဲ�မှုးး�မှု ှမှု�ှမ်ှု��န်း ်�ငှ်� ်တွေ့လ�လးသ်င်ယ်ူး ���င်�်န်းအ်ား�က့ျိုး ်တွေ့ထားးကျိုးက်ျိုးးတွေ့ပ်��န်း ်

လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်သ်တွေ့�းမှုး���ခြ�င်� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းသ်ည်း ်စွဲမ့်ှု�အားင်ရ်ှိှ�ငြိပီ်� စွဲန်းစ်ွဲ�ကျိုးး �့��စွဲည်း�်ထားး�သ်ည်း။် 

ထား�တွေ့�းကျိုးမ်ှုရုှိှ�သ်ည်း� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ု��သ်ည်း ်ခြပ်င်ဆ်ုံင်မ်ှုတုွေ့ကျိုးးင်�်ငြိပီ်� တွေ့သ်�းးစီွဲစွဲဉ်းထားး��န်း ်လ��အားပ််ငြိပီ်� တွေ့�့�ဆုံံ�မှုမု်း�ိ��းချ�း အား�း�န်းသ််ည်း ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု

�ငှ်� ် အားလး��း အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်အားပ်��င်�်သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်း�င့် ် ဒီဇီူး��င်�်ဆုံ့�ခြ�င်�်၊ အားစီွဲအားစွဲဉ်း�းခြ�င်�် �ငှ်� ် ကြိုကျိုး���င်ခ်ြပ်င်ဆ်ုံင်ခ်ြ�င်�် မှုးး��ငှ်� ်

ပ်�သ််ကျိုးင်ြိပီ်� တွေ့အားးကျိုး�်င့် ်ကျိုးဏ္ဍအားလ��ကျိုး ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ ထားး�ပ်ါသ်ည်း။်

��ါ��ံ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ု��သ်ည်း ် �လဒီမ်ှုးး� သ်�� �မှုဟု�� ် သ်တွေ့�း�းည်းမီှုမုှုးး� ပ်ါ��င်ြိပီ်� ယူင်�်အား�း�န်း�်င့် ် ယူင်�်��� �အားး� 

အားမှုနှ်း�်ကျိုးယူအ်ားတွေ့ကျိုးးင်ထ်ားည်းတ်ွေ့�်မှုတွေ့�် ဆုံကျိုးလ်ကျိုးတ်ွေ့စွဲးင်�က်ြားကျိုးည်း��်န်းလ်��အားပ််သ်ည်း။် ��း�� �သ်ည်း ် ��ကျိုးးသ်ည်း� ် �လဒီမ်ှုးး�ထားက့ျိုးမ်ှုလးသ်ည်း��်��င် ်

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ု��သ်ည်း ် လးမှုးး�အားတွေ့ပ််သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုရုှိှ�တွေ့စွဲသ်ည်း။် ဆုံကျိုး�်ယ့ူဆ်ုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုးး� �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးမ်ှုအုားး� စွဲ�င်ခ်ြ�င်�်၊ အားစွဲပ်း���မှုမုှုးး�ခြ�င်� ်

ကျိုးးန်း�်��ခြ�င်�်၊ အားန်းးဂ�အ်ား�က့ျိုး ်စွဲ��လ်ပ်ု်ရှိးှ�မှုမုှုးး�ခြ�စ်ွဲခြ�င်�်၊ သ်�� �မှုဟု�� ်တွေ့န်းးကျိုးဆ်ုံကျိုး�့်�ဆုံကျိုးလ်ကျိုးလ်�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုမုှုးး�မှုရှိှ�သ်ခြ�င်� ်စွဲ��ဓ်ိါ�က်ျိုးးခြ�င်�် စွဲသ်ည်း�်�� � 

ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််��ပ််ါသ်ည်း။် ယူင်�်ကျိုး��သ်�� �တွေ့သ်း တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး�သ်ည်း ် မှုးကျိုး�်းှ�းင်�်ဆုံ��င်တ်ွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ငြိပီ်� တွေ့န်းးကျိုး�်င့် ် ဆုံကျိုးလ်ကျိုးလ်�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်မှုည်း� ်

အားလ�ပ််လ��အားပ််ငြိပီ်� ယူင်�်အားလ�ပ််သ်ည်း ်တွေ့န်းးကျိုးဆ်ုံကျိုးလ်ကျိုး ်ဆုံကျိုးသ််ယ့ူမ်ှုခုြပ်�ခြ�င်�်၊ ခြပ်န်းလ်ည်းသ််ံ��သ်ပ််ခြ�င်�် �ငှ်� ်တွေ့လ�လးအားကျိုး�ခြ��ခ်ြ�င်�်��� �ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 
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ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်း�ချ�၏ ဖြ�စ်းစ်ဉ်း

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ုတွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးတ်ွေ့န်း�း�န်း�်င့် ်အား�့င်�၊် အားလယူ၊် အားပ်��ာ အားဆုံင်�က်ျိုး��ယူစီ်ွဲရှိှ�ကြားကျိုးငြိပီ်� ����ငှ်��်�� �းဉ်း�ကျိုးပ််မှု�ုးင်�် ကျိုးး့ခြ�း�ပ်ါသ်ည်း။်

 အား�့�်း

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၏ု အား�့င်�သ််ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�မှု၏ု ထား��ယ်ူးညှ်းစ်ွဲထား��ခ်ြ�င်�်အားဆုံင်� ် ဟု� တွေ့�်ဆုံ�����င်ပ််ါသ်ည်း။် အား�့င်� ် သ်ည်း ် အားတွေ့ခြ�� ံ ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုးး�ပ်ါငြိပီ်� 

တွေ့အားးကျိုးပ််ါအား���င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။်

  ကြိုကျိုး��ဆုံ��ခြ�င်�် �ငှ်� ်မှု��ဆ်ုံကျိုးခ်ြ�င်�်

  စံွဲသ်�မ်ှု�ှ�်းကျိုးမ်ှုးး�၊ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� မှုည်းသ််�� �တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးသ််း့�မှုည်း�အ်ားတွေ့ပ်် �န်း�်���မှုးး��ငှ်� ်�ံ�သ်တွေ့�း�းည်းမီှုမုှုးး� �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်

 တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�း�န်းဇ်ူးယူး�အားး� သ်တွေ့�း�းခြ�င်�်

 ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး�၏ စွဲ�����မ်ှုမှုမုှုးး�အားး� တွေ့သ်�းးစွဲီစွဲစ်ွဲခြ�င်�်

 တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ုတွေ့�းင်ထ်ားး�ရှိှ�ခြ�င်�်

 အား�့င်�တ်ွေ့မှု��န့်း�်မှုးး�တွေ့မှု�ခြ�င်�်�ငှ်� ်အားလ�့သ််တွေ့�းထားင်ခ်ြမှုင်�်းကျိုးတ်ွေ့ခြပ်းကြားကျိုးး��န်း ်���တ်ွေ့�် ခြ�င်�်

 အား�ပ််စွဲ�အား�င့်�် ရုှိုတွေ့ထားးင်�အ်ားခြမှုင်အ်ားမှုး���မှုး���ကျိုး�� ဆုံ့�ထား��ခ်ြ�င်�်

 ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�င့်�်�ငှ်� ်အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�အား�့��အားကြားကျိုးး� ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ု�ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်

 ဆုံကျိုး�်ယ့ူဆ်ုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့�� �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်

 အားလယး

အားလယူ ် အားဆုံင်�သ််ည်း ် အားဓိ�ကျိုးအားး�ခြ�င်� ် အား�့င်� ် အားဆုံင်�အ်ား�င့်�်�င့် ် ထား��တ်ွေ့�် ���တွေ့သ်း အား�း�� �တွေ့သ်း အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး��ငှ်� ် အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး� ကျိုး�� 

စွဲး�စွဲမ်ှု�တွေ့လ�လးခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့�် ခြပ်ပ်ါအား�းကျိုးမ်ှုးး� သ်ည်း ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၏ု အားလယူအ်ားဆုံင်��်င့် ်ပ်ါဝါင်�်��င်တ်ွေ့သ်းအား�းကျိုးမ်ှုးး�ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။်

 အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး�၊ ကျိုး့�ခြပ်း�မှုမုှုးး��ငှ်� ်�းည်းမီှုမုှုးး�ကျိုး�� အား�စ်ှွဲ�း�ပ််ခြ�င်�်

 တွေ့ပ််ထားက့ျိုးလ်းတွေ့သ်းအားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�ကျိုး�� တွေ့ခြ��းတွေ့ကျိုးးကျိုးလ်��ကျိုးခ်ြ�င်�်

 အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�ကျိုး�� တွေ့လ�လးဆုံန်း�်စွဲစ်ွဲငြိပီ်� ယူင်�်��� �ကျိုး�� အားတွေ့လ�ထားး�စွဲဉ်း�စွဲး�ခြ�င်�်

 တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့စွဲဉ်းအား�င့်�် �င်�်မှုးမှုမုှုးး�ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လးပ်ါကျိုး စွဲီမံှု�န်း ��့်�ခြ�င်�်

 ကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့န်းမှုမုှုးး�အားတွေ့ပ်် ပ်��၍ န်းကျိုးတ်ွေ့သ်းအားခြမှုစ်ွဲမှုးး�အားထား�တွေ့�းကျိုး�်န်း ်ကြိုကျိုး���ပ်မ်ှု�ခြ�င်�်

 �ံ�သ်တွေ့�း�းည်းမီှု�ု�န်း ်အားး�ခြ�ည်း�တ်ွေ့ပ်�ခြ�င်�်

 ရှိငှ်�်လင်�်တွေ့သ်းတွေ့မှု��န့်း�်မှုးး��ငှ်� ် မှုရှိှင်�်တွေ့သ်းတွေ့မှု��န့်း�်မှုးး�အားး� ခြပ်န်း�်ည်း�တ်ွေ့ပ်�ခြ�င်�်ခြ�င်� ် လးမှုးး� ကြားကျိုးး�သ်ည်း ် န်းး�လည်းသ််ည်းဟ်ု� �စံွဲး����င်�်န်း ်

ကျိုးးည်းခီြ�င်�်

 တွေ့ခြပ်းဆုံ���င်ခ်ြပ်လးသ်ည်း�အ်ားတွေ့ပ်် အား�ည်းခ်ြပ်�တွေ့ပ်�ခြ�င်�် �ငှ်� ်ကျိုးး���တွေ့ကြားကျိုးးင်�်ည်းညီွ့�တ်ွေ့စွဲခြ�င်�်

 �င်ခ်ြပ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့လးသ်ည်း�အ်ား�းကျိုးမ်ှုးး�အားး� စွဲ�တွေ့ပ်ါင်�်ခြ�င်�်

 အား�း�န်းအ်ားး�စီွဲမံှု�န်း ��့်�ခြ�င်�်�ငှ်� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းစ်ွဲး့အားဆုံံ��သ်��်��င်�်န်း ် လံ�တွေ့လးကျိုးသ််ည်း� ် တွေ့န်း�း �ငှ်� ် သ်တွေ့�း�းထားး�သ်ည်း� ်

အား�း�န်းအ်ား���င်�်အား�းအား�င့်�် ငြိပီ်�ဆုံံ��ခြ�င်�်
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 အားပိ်�း

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့်�် �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�အားတွေ့န်း�ငှ်� ် ၎င်�်��� �၏ ထား���ထားင့်�်အားခြမှုင်မ်ှုးး�အားး�တွေ့�်ထား��ခ်ြ�င်�်�ငှ်� ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့စွဲဉ်း တွေ့လ�လး�ခြ�င်�် ရှိှ�မှုရှိှ� 

တွေ့သ်�းးတွေ့စွဲပ်ါ။ ထားက့ျိုးရ်ှိှ�လးသ်ည်း� ်သ်တွေ့�း�းည်း�ီးကျိုးမ်ှုးး��ငှ်� ်မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�ခြ�င်�်မှုးး�အားး� ရှိှင်�်လင်�်ငြိပီ်� အား�စ်ှွဲ�း�ပ််�ပ်ါမှုည်း။် မှုည်းသ််ည်း�တ်ွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုဆုံ�� 

မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�မှုမုှုးး�ခြ�င်� ်ငြိပီ်�ဆုံံ����သ််ည်းက်ျိုး�� တွေ့သ်�းးတွေ့စွဲ�န်း ်အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားပ်��မ်ှုးှ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့်�် မှုည်းသ််�� �ခြ�စ်ွဲပ်းကျိုး�်��သ်ည်းက်ျိုး�� အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးခ်ြ�င်�်ကျိုး အားဓိ�ကျိုးအားတွေ့ခြ��လံ��အားပ််�းကျိုး ် ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် အားပ်��သ််ည်း ်

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအား�က့ျိုး ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းသ်ည်း ် �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးရ်ှိှ�သ်ည်း� ် အားးရံှို��စံွဲး�မှုခုြ�င်� ် ငြိပီ်�ဆုံံ��တွေ့ကြားကျိုးးင်�် တွေ့သ်�းးတွေ့စွဲတွေ့သ်း အား�င့်�အ်ားတွေ့����� 

တွေ့ပ်�သ်ည်း။် ယူင်�်��� �သ်ည်း ်ထားံ��စံွဲအား���င်�် တွေ့အားးကျိုးပ််ါ အား�းကျိုးမ်ှုးး� ပ်ါဝါင်သ််ည်း။်

 �းည်းတီွေ့သ်းအား�းကျိုးမ်ှုးး�အားး� မီှု�တွေ့မှုးှင်�်ထား���ခြပ်ခြ�င်�်

 မှု�းကျိုး့�ခြပ်း��းကျိုးမ်ှုးး�အားး� အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်�ခြ�င်�်

 အား�စ်ှွဲ�း�ပ််ခြ�င်�်

 ထားက့ျိုးရ်ှိှ�လးသ်ည်း� ်ကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့သ်းအားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�ခြ�င်� ်အားစွဲခြပ်�ခြ�င်�်

 တွေ့ပ််ထားက့ျိုးလ်းသ်ည်း� ်ထား���ထားင့်�်သ်�ခြမှုင်ခ်ြ�င်�်မှုးး��ငှ်� ်သ်တွေ့�း�းည်းမီှုမုှုးး�၊ သ်တွေ့�းမှု�းသ်ည်း� ်အား�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� �့�ခြ�မ်ှု�စွဲ�ပ််ခြ�းခြ�င်�်

 သ်တွေ့�း�း�းကျိုးမ်ှုးး�အားပ်ါအားဝါင် ်�လဒီမ်ှုးး�ကျိုး�� တွေ့သ်�းးစီွဲစွဲစ်ွဲခြ�င်�်

 တွေ့ရှိှ �ဆုံကျိုးလ်�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်န်းအ်ားဆုံင်�မ်ှုးး��ငှ်� ်မှုည်းသ််�� �ဆုံကျိုးသ််း့�မှုည်းက်ျိုး�� �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်

 �ယူသ််း၊ �ယူအ်ား�း၊ �ယူအ်ား�း�န်း်
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၂.၂  ဒ်းဇိို��း�ရေး���့�ဖြချ�း���ှ်း အားစ်းအားစ်ဉ်းချျဖြချ�း�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� ဒီဇီူး��င်�်ဆုံ့��း�င့် ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�တွေ့ယူးကျိုးအ်ားတွေ့န်းခြ�င်� ် ပ်ါဝါင်�်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး���� �၏ �ည်း�်ည်း�်းကျိုးမ်ှုးး�ထားတွေ့ခြမှုးကျိုး�်��င်�်န်း ်

�ငှ်� ် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း���လံ��အားး�ကျိုးးည်းပံီ်�ပ်������င်�်န်းအ်ား�က့ျိုး ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့်�် �းတွေ့�ခ့ြ�စ်ွဲလး ���င်မ်ှုည်း၊် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်� ် �းတွေ့�လ့�ပ််���င်မ်ှုည်းက်ျိုး�� 

ကြိုကျိုး���င်စ်ွဲဉ်း�စွဲး�ထားး��န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ဒီဇီူး��င်�်ဆုံ့�ခြ�င်�်သ်ည်း ်လကျိုးတ်ွေ့�့�ကျိုးးသ်ည်း�က်ြိုကျိုး���င်ခ်ြပ်င်ဆ်ုံင်ခ်ြ�င်�်�ငှ်� ်ကျိုးး့ခြ�း�ပ်ါသ်ည်း။် ဆုံ့�ထားး�သ်ည်း�ဒ်ီဇီူး��င်�်အားတွေ့ပ်် အား�း�န်းယ်ူးစွဲဉ်း�စွဲး�ငြိပီ်� သ်င်၏်အား�့��ဝါင်မ်ှုးး�၊ မှု�မှု�၏ 

�့��ကျိုးအ်ားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း မှုးး�အားကြားကျိုးး� ပ်��မှု��စွဲ���်းယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုမုှုးး� ရှိှ�လးငြိပီ်� လးမှုးး�အား�ပ််စွဲ�မှုးး�တွေ့ရှိှ ��င့် ် ‘မှု�မှု�တွေ့ခြ�တွေ့ထားးကျိုးတ်ွေ့ပ််�င့် ် �ပ််�ည်းစ်ွဲဉ်း�စွဲး�ခြ�င်�်’ 

ဟုးသ်ည်း� ် ပ်��မှု��တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းတ်ွေ့သ်း ဆုံံ��ခြ���်းကျိုးမ်ှုးး��း�န်း ် အားးတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် သ်င်အ်ားငြိမှု�စွဲဉ်း�စွဲး�ထားး��မှုည်းမ်ှုးှ မှု�မှု�ဆုံ့�ထားး�တွေ့သ်းဒီဇီူး��င်က်ျိုး�� 

မှုကြားကျိုးး�ဏာ ခြပ်န်းလ်ည်း ် စွဲစ်ွဲတွေ့ဆုံ��န်း�်ငှ်� ် ဒီဇီူး��င်ပံ််�စံွဲတွေ့ခြပ်းင်�်�န်း၊် ထား�� �တွေ့န်းးကျိုး ် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�က့ျိုး ် ခြပ်န်းလ်ည်းအ်ားသ်ံ���း�န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့် ်

�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးပ််ါဝါင်သ််း��� �သ်ည်း ်သ်င်၏် �ပ်ည်း�အ်ားတွေ့စွဲအားပ်ါ�မှုးး�မှုဟု��ပ််ါ။ သ်င်သ််ည်းသ််း သ်း��� �၏ �ပ်ည်း�ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ဒ်းဇိို��း��့��း��့း ပ်ါဝ�းရေးသူး အားချျက်းအားလက်းမ်းျး�

ဒီဇီူး��င်�်ဆုံ့��း�င့် ်အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီတွေ့သ်း အား�းကျိုးအ်ားလကျိုး ်တွေ့�း်တွေ့�း်မှုးး�မှုးး�ပ်ါရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။်

 ဒ်းဇိို��း��့��း��့း �ည့်း�့ယးချျက်းမ်းျး�အားး� ရှှိ�း�လ�းေး�လည့်းရေးစ်ဖြချ�း���ှ်း �ည့်းရေး�းက်းဖြချ�း�

ဒီဇီူး��င်�်တွေ့��ဆုံ့�ခြ�င်�်လ�ပ််င်န်း�်အားဆုံင်�ဆ်ုံင်�မ်ှုးး�အားန်းကျိုး ်ပ်ထားမှုဆုံံ��စွဲ�င်�်မှုည်းမ်ှုးှ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့်ပ််ါဝါင်သ််းမှုးး�သ်ည်း ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုကုျိုး�� �းအား�က့ျိုးလ်�ပ််သ်ည်း၊် 

တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှု ှ �းတွေ့��့လးမှုည်း၊် သ်င်�အ်ားတွေ့န်း�ငှ်� ် ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး��းတွေ့��့လး မှုည်းက်ျိုး�� သ်င်တ်ွေ့မှုးး်လင်�သ််ည်း ် စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး�� သ်�ထားး��ပ်ါမှုည်း။် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားး� 

သ်င်�်တွေ့ယူးကျိုးထ်ား�၏တွေ့�ါင်�်ထား��င့် ် �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး၍် မှု�ပ်ါ။ ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး�၏အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်ကျိုး�� တွေ့ကျိုးးင်�်တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းမ်ှုန့်းသ််�ထားး�သ်းမှုးး�ထား ံ ကျိုး���ကျိုးး�မှုမုှုးး� 

�ယူး�န်း ် လ��အားပ််သ်ည်း။် တွေ့ထားးင်�တ်ွေ့ပ်ါင်�်စံွဲ�မှုကှြားကျိုးည်း�င်ြိပီ်� ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး�အား�က့ျိုး ် �ငှ်� ် ၎င်�်��� ��ငှ်�အ်ား�း�ကျိုး ့ ဒီဇီူး��င်�်ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း���ကျိုး�� ဆုံ့��ပ်ါမှုည်း။် အားဆုံင်��်��င်�်�င့် ်

သ်င်သ််ည်း ်အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးန််းး�တွေ့ထားးင်တ်ွေ့န်းသ်လး� ဆုံ��သ်ည်းက်ျိုး�� စွဲစ်ွဲတွေ့ဆုံ�ငြိပီ်�၊ ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး� �ဦး��ငှ်��်ဦး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း�်န်းး�တွေ့ထားးင်တ်ွေ့န်းသ်းလး� ဆုံ��သ်ည်းက်ျိုး�� 

သ်��ထားး��မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ဒီဇီူး��င်�်အားး� န်းည်း�်ပ်ည်းးအား�တွေ့သ်း်၎င်�်၊ ��း�ဝါင်တ်ွေ့��ဆုံ့�ထားး�သ်ည်း� ် �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးမ်ှုးး�ခြ�င်�၎်င်�် တွေ့��ဆုံ့�ထားး�ခြ�င်�်အားခြပ်င် ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ု��င်�်�င့် ်

�့�ပ်ါတွေ့န်းသ်ည်း� ်�ံ��ကျိုးယ့ူတ်ွေ့န်းတွေ့သ်း �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးမ်ှုးး�ရှိှ�တွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး�� သ်��ထားး��န်း ်အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီ သ်ည်း။် ယူင်�်��� ��င့် ်�����ကျိုး�်��သ်ည်း� ်ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု၊ု စွဲ���်းမှု၊ု �ငှ်� ်

ဆုံကျိုး�်ယ့ူဆ်ုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုးး�၊ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၏ု�းဉ်း�ကျိုးပ််မှုသု်ည်း ်ခြ�စ်ွဲလး���င်တ်ွေ့�းရှိှ�သ်ည်း� ်ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်မှုးး� ပ်ါဝါင်သ််ည်း။်

 မ်းည့်းသူည့််း�လဒ်းမ်းျး� ထိက့်းရိှှိလးမ်းည့်းက်ိ� ရေးမ်းျးးလ�်းထိး�ဖြချ�း�အားး� ရှှိ�း�လ�း�ေး�လည့်းရေးစ်ဖြချ�း�

မှုည်းသ််ည်း�အ်ား�းမှုးး� အားမှုနှ်း�်ကျိုးယူ ် �ရှိှ�တွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်�်��င်မ်ှုည်း၊် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားဆုံံ���င့် ် ယူင်�်တွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်မ်ှုမုှုးး�ကျိုး�� ရှိှင်�်ရှိှင်�်လင်�်လင်�်ခြ�စ်ွဲတွေ့ကြားကျိုးးင်�် 

�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�အားး� ခြပ်န်းလ်ည်း ် �င်ခ်ြပ်ခြ�င်�်သ်ည်းလ်ည်း�် အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။် �လဒီ�်��သ်ည်း ် သ်တွေ့�း�းည်းမီှု�ုရှိှ��န်းမ်ှုလ��အားပ််သ်လ�� � 

အားန်းးဂ�လ်�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုအုား�က့ျိုး ် တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်န်း ် ကျိုး��ကျိုးဝါ�တ်ွေ့ပ်� ခြ�င်�်မှုး���လည်း�်မှုလ��ပ်ါ။ သ်�� �တွေ့သ်း် ��ါ��ံမှုးှ လ��အားပ််��ပ််ါသ်ည်း။် ယူင်�်��� ��င့် ်

ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့���ငှ်� ်ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ု�� � �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်း�င့် ်လ��အားပ််သ်ည်း� ်တွေ့ပ်းး�တွေ့ခြပ်းင်�်တွေ့သ်းအားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းကျိုးမ်ှုးး�၊ သ်�� �မှုဟု�� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၏ု �န်း�်���အားး� 
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သ်းမှုန်းရ်ှို�� �ရှို�� � အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်�ခြ�င်�် �ငှ်� ်အားန်းးဂ��်င့် ်မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့သ်းအား�းမှုးး�အားး� တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်�န်း ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့��့တွေ့��့မှုခုြ�င်� ်�းဉ်း�ကျိုးပ််မှုကုျိုး�� စွဲ��ဆ်ုံ�ဒရှိှ�ခြ�င်�် ��� � 

ပ်ါဝါင်သ််ည်း။်

 ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်းဖြ�စ်းစ်ဉ်းအားး�လမ့်းး�ဖြခံျ�သူည့််း ဒ်းဇိို��း��့�ဖြချ�း�

အားတွေ့သ်�စွဲ�� ် အားဆုံင်�မ်ှုးး� ����းင်�်မှုသ်း့��င် ် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း���လံ��ကျိုး�� အား�င်ဆ်ုံံ�� ခြ��ံင်ံ�စွဲဉ်း�စွဲး�လှင် ် အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ ပ်ါသ်ည်း။် သ်င်�တ်ွေ့�ါင်�်ထား��င့် ်

ထားည်း�သ််င့်�်စွဲဉ်း�စွဲး��မှုည်း� ် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း���လံ��အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုးး�မှုးှ ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး�သ်ည်း ် �ဦး��ငှ်� ် �ဦး� မှုည်းသ််�� �ဆုံကျိုး�်ယ့ူတ်ွေ့န်းသ်န်းည်း�်၊ �ဦး��ငှ်��်ဦး� မှုည်းသ််�� � 

ခြပ်�မှုး၍ မှုည်းသ််�� � �စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�ထားး�ကြားကျိုးသ်န်းည်း�်၊ ၎င်�်��� �သ်ည်း ် �းကျိုး�� တွေ့မှုးး်လင်�၍် �းကျိုး��တွေ့ကြားကျိုးးကျိုး�ံ့်�တွေ့န်းသ်န်းည်း�် စွဲသ်ည်း�်�� � ပ်ါဝါင်သ််ည်း။် လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုည်း� ်

အားဆုံင်�မ်ှုးး�ကျိုး�� စွဲဉ်း�စွဲး�ငြိပီ်� �ဆုံင်��်းင်�်�င့် ်�ည်း�့်ယူ�်းကျိုးမ်ှုးး� တွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်�်��င်သ််ည်း� ်အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး�ကျိုး�� စွဲဉ်း�စွဲး�ပ်ါ။ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ုကျိုးဏ္ဍ�ဆုံင်��်းင်�် သ်ည်း ်

အား�း�န်းမ်ှုည်းမ်ှုှယူးမှုည်း၊် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၏ု အား�့င်�၊် အားလယူ၊် အားပ်�� ်��� ��င့် ်မှုည်းသ််ည်း�်�� � ပ်ါဝါင်မ်ှုည်း ်စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး�� စွဲဉ်း�စွဲး�ထားး��ပ်ါမှုည်း။်

 ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်းအား��်း��်းမ်းျး�အားး� ��ှ်း အား��်း�ိ��း�၏ �ည့်း�့ယးချျက်း�ယးမ်းျး�အားး� စ်ဉ်း�စ်း�ဖြချ�း�

သ်င်သ််ည်း ် အားထားကျိုးတ်ွေ့�် ခြပ်ပ်ါ ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း���လံ��အားး�စွဲဉ်း�စွဲး�ငြိပီ်� �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်း�င့် ် သ်င်က်ျိုး���ကျိုးး�မှုယုူး���သ်ည်း� ် အား�ပ််စွဲ�မှုးး��ငှ်� ် ခြပ်န်းလ်ည်းဆ်ုံန်း�်စွဲစ်ွဲခြ�င်�် 

သ်�� �မှုဟု�� ် ပ်ါဝါင်သ််းအား�ပ််အား�ပ််မှုးး�၏ကျိုး��ယူစ်ွဲး�လယှူမ်ှုးး��ငှ်� ် ဆုံန်း�်စွဲစ်ွဲငြိပီ်�မှုသှ်း သ်င်မ်ှုည်းသ််ည်း�အ်ား�းမှုးး�လ��အားပ််သ်ည်း ် မှုးး��ငှ်� ် မှုည်းသ််ည်း�အ်ား�းမှုးး�ကျိုး 

အားမှုနှ်း�်ကျိုးယူခ်ြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းရှိှ�သ်ည်းက်ျိုး�� တွေ့သ်�းးတွေ့စွဲ ပ်ါမှုည်း။် အားဆုံင်�မ်ှုးး�၏ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�း လ�ပ််င်န်း�်စွဲဉ်းမှုးး�အားဆုံင်�သ််�� � တွေ့�းကျိုးရ်ှိှ����င်ပ််ါသ်ည်း။် 

သ်င်�အ်ားတွေ့န်း�ငှ်� ် တွေ့အားးကျိုးအ်ားဆုံင်� ် �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးင််ယူ�်���းင်�်စီွဲအား�က့ျိုး ် စွဲ�င်တ်ွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်��င်တ်ွေ့ကျိုးးင်�်တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်��င်ပ််ါလ�မှု�်မှုည်း။် အား�့င်� ် �င့် ်

မှုည်းသ််ည်း� ် �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး��ထားး�ရှိှ�သ်န်းည်း�်၊ မှုည်းသ််ည်း�အ်ား�းမှုးး�ကျိုး�� တွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်�်းင်သ််န်းည်း�်? အားလယူ ် အားပ်��င်�်အား�း�န်းအ်ားတွေ့�းအား�င့်�်�င့် ်

မှုည်းသ််ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�ကျိုး�� စွဲး�စွဲမ်ှု�တွေ့လ�လး�န်း ် လးမှုးး�ကျိုး�� အားး�တွေ့ပ်�မှုည်းန််းည်း�်? ယူင်�်အားဆုံင်��်င့် ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�သ်ည်း� ်

မှုည်းမ်ှုှန်းကျိုးရု်ှို�င်�်မှုည်းက်ျိုး�� သ်င်တ်ွေ့မှုးး်လင်�သ််န်းည်း�်၊ တွေ့ပ််ထားက့ျိုးလ်း သ်ည်း� ် မှု�းည်းတီွေ့သ်းအားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�ကျိုး�� သ်င်မ်ှုည်းသ််�� � ပ်��င်�်ခြ�း�မှုည်းန််းည်း�်? အား�့��သ်ည်း ်

စွဲး�စွဲမ်ှု�တွေ့လ�လးထားး�တွေ့သ်း ��ကျိုးးသ်ည်း� ် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းတွေ့ပ်် မှုည်းမ်ှုှအားးရံှို�စွဲ��ကျိုးက်ြားကျိုးသ်န်းည်း�်၊ တွေ့ပ််ထားက့ျိုးလ်းသ်ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းအားတွေ့ပ်် အားတွေ့သ်�စွဲ��်

တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုရှိှ�တွေ့သ်းတွေ့ကြားကျိုးးင်� ် လမ်ှု�တွေ့ကြားကျိုးးင်�်မှုလ့�သ်း့��န်း ် သ်င်မ်ှုည်းက်ျိုး��သ်�� � တွေ့သ်�းးတွေ့အားးင်လ်�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုည်းန််းည်း�်၊? ကျိုးဏ္ဍ����းင်�်စီွဲကျိုး�� သ်င်အ်ားပ်ါအားဝါင် ်

�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�ကျိုး မှုည်းသ််�� � အားကျိုးးဉ်း��း�ပ််မှုည်းန််းည်း�်၊ အားပ်�� ်အားပ်��င်�်�င့် ်သ်င် ်မှုည်းသ််ည်း�အ်ား�းမှုးး�ကျိုး�� တွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်�်န်း ်ကြိုကျိုး���စွဲး�မှုည်းန််းည်း�်?

 အား��်း�ိ��း���့း လိ�အားပ်းသူည့််း ရေးမ်း�ခ့ျေး�မ်းျး���ှ်း ဖြ�ည့််းစ်က့်းဖြချ�း�မ်းျး�အားး� �ည့်းရေး�းက်းဖြချ�း�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု အားး� သ်ကျိုးတ်ွေ့သ်ခြပ်�န်း�်ငှ်� ် �ကျိုးက်ြွကျိုးမှုရုှိှ��န်း ် တွေ့မှု��န့်း�်မှုးး�ကျိုး�� ကြိုကျိုး���င်စ်ွဲဉ်း�စွဲး�ထားး��န်း ် လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်တွေ့မှု��န့်း�်မှုးး�သ်ည်း ် အား�့��ထားမံှု ှ

အားလ��အားတွေ့လှးကျိုးထ်ားက့ျိုးလ်း���င်င်ြိပီ်� စွဲ��က်ျိုးး�ယူဉ်းတွေ့မှု��န့်း�်လည်း�်ခြ�စ်ွဲ���င်ပ််ါသ်ည်း။် သ်�� �မှုဟု�� ် ပ်ါကျိုး အား�့��သ်ည်း ် မှုည်းသ််ည်း�တ်ွေ့န်း�း�င့်တ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး�� 

သ်င်မ်ှုည်းသ််�� � အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်�မှုည်းန််းည်း�်? တွေ့န်းးကျိုး�်ဆုံင်� ် မှုည်းသ််�� � ဆုံကျိုးလ်မ်ှှု�မှုည်းန််းည်း�်? လးမှုးး�အားး� အား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�တွေ့ပ်��န်း ် မှုည်းသ််ည်း�တ်ွေ့န်း�း�င့် ်

အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲမှုည်းန််းည်း�်? အားဆုံင်��်���းင်�်�င့် ် မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့သ်းတွေ့မှု��န့်း�်မှုးး� တွေ့မှု�လး���င်တ်ွေ့�းရှိှ�သ်န်းည်း�်? ယူင်�်တွေ့မှု��န့်း�်မှုးး�သ်ည်း ် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားး� 

ဆုံကျိုးလ်ကျိုးစီ်ွဲ�ဆုံင်�်တွေ့စွဲမှုည်းန််းည်း�် �ငှ်� ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်အားလံ��စံွဲ�တွေ့သ်း �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးက်ျိုး�� ထားတွေ့ခြမှုးကျိုးတ်ွေ့စွဲ�န်း ်ပ်��မှု��န်း�ီစွဲပ််တွေ့စွဲ မှုည်းန််းည်း�်?

 ဖြမ်း�းသူးရေးစ်ဖြချ�း�

ယူင်�်အားပ်��င်�်သ်ည်း ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားဆုံင်��်���းင်�်သ်ည်း ် မှုည်းသ််�� �ခြ�စ်ွဲလးမှုည်းဟ်ု� သ်င်တ်ွေ့မှုးး်လင်�ထ်ားး�သ်ည်းက်ျိုး�� သ်င်�က်ျိုး��သ်င် ် ခြပ်န်းလ်ည်းစ်ွဲဉ်း�စွဲး��န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

အား�န်း�်ထား��င့် ် သ်င်သ််ည်း ် �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးလ်းသ်ည်း�လ်းအား�ပ််စွဲ�မှုးး�တွေ့ရှိှ ��င့် ် ဓိါ�ပံ််�သ်�့ယူ ် ခြ�စ်ွဲတွေ့န်းပ်ါသ်ည်း။် သ်င်မ်ှုည်းသ််�� � စွဲ�င်မ်ှုည်းန််းည်း�်? 

�းဆုံကျိုးခ်ြ�စ်ွဲလးမှုည်းန််းည်း�်? �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးပ််ါဝါင်သ််းမှုးး� မှုည်းသ််�� � �ံ� �ခြပ်န်း ် မှုည်းန််းည်း�်? သ်င် ် သ်း��� �အားး�မှုည်းသ််�� � ခြပ်န်းလ်ည်း�်ံ� �ခြပ်န်းမ်ှုည်းန််းည်း�်? အား�့င်� ်

ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှု�ှဆုံင်� ် တွေ့လ�လးဆုံန်း�်စွဲစ်ွဲသ်ည်း�အ်ားတွေ့န်း အားထားး�ထား� တွေ့�းကျိုးရ်ှိှ��န်း ် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားး� သ်င်မ်ှုည်းသ််�� � တွေ့ရှိုာ�မှုည်းန််းည်း�်? တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး�ငြိပီ်�စီွဲ�သ်း့�ငြိပီ်� 

အားပ်�� ် အားဆုံင်�သ််�� �တွေ့�းကျိုး ် တွေ့အားးင် ် သ်င်မ်ှုည်းသ််�� � စွဲ�င်မ်ှုည်းန််းည်း�်? တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု မှုစွဲမှုှီ သ်င်သ််ည်း ် ခြမှုင်သ််းသ်ည်း�အ်ား�းပံ်���ပ််မှုးး�ကျိုး�� အားတွေ့သ်�စွဲ�� ်
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ခြ�စ်ွဲ���င်သ််တွေ့လးကျိုး၊် မှု�းည်းတီွေ့သ်းပံ်�စံွဲအားမှုး���မှုး���ကျိုး�� အားသ်ံ���း�န်း ် သ်င်�တ်ွေ့�ါင်�်ထား��င့် ် ကြိုကျိုး���င်စ်ွဲဉ်း�စွဲး�ထားး��မှုည်း။် သ်�� �မှုသှ်း တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားမှုနှ်း�်ကျိုး

ယူစ်ွဲ�င်�်း�န်း�်င့် ် အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်ကျိုး�� သ်င်�အ်ားတွေ့န်း�ငှ်� ် “ခြ�စ်ွဲ�ပ််အားး� �ည်း ်တွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်” ဟု� သ်င်စ်ွဲဉ်း�စွဲး��းင်တ်ွေ့ကျိုးးင်�်စွဲဉ်း�စွဲး�မှုည်း။် 

�းခြ�စ်ွဲလးလ�မှု�်မှုည်းန််းည်း�်၊ မှုည်းသ််ည်း�တ်ွေ့�့��းယူစ်ွဲ�းမှုးး� ထားက့ျိုးရ်ှိှ�လးမှုည်းဟ်ု� သ်င်ယ်ူးဆုံပ်ါသ်န်းည်း�်? အားး�လံ��ကျိုး�� တွေ့မှုးး်လင်�ထ်ားး�၍မှု�ပ်ါ။ သ်င် ်

ပံ်�တွေ့�် ခြပ်သ်���သ်ည်း�အ်ား�း���င်�် မှုမှု�ှမ်ှု����င်ပ််ါ၊ မှုတွေ့မှုးး်လင်�ထ်ားး�တွေ့သ်းအား�းမှုးး� ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လး��သ််ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း်ခြင်းလည်း�် သ်င်ထ်ားင်ထ်ားး����သ်ည်း� ်

တွေ့�့��းယူစ်ွဲ�းလမ်ှု�မှုးး�အားတွေ့ပ်် သ်င် ်ပ်��၍ ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ုရှိှ�လးမှုည်း။် 

 ကြီးက်�ိ��းရေးမ်းျးးမှ်းေး�ဖြချ�း�

အားဆုံင်��်���းင်�်�င့် ် သ်င်တ်ွေ့မှုးး်လင်�ထ်ားး�သ်ည်း�အ်ား�းမှုးး� အားမှုနှ်း�်ကျိုးယူခ်ြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လး���င်သ််ကျိုး��သ်�� � ကျိုး့�ခြပ်း�စွဲး့ ထားက့ျိုးရ်ှိှ�လးခြ�င်�် လည်း�်ရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် 

မှုည်းသ််ည်း�ထ်ားက့ျိုးရ်ှိှ��းကျိုးမ်ှုဆုံ�� �န်း�်���ရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။် ခြပ်သ်န်းးမှုးး�ကျိုး�� ကြိုကျိုး���င် ် တွေ့မှုးး်လင်�ထ်ားး�ခြ�င်�်၊ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့စွဲဉ်းအား�င့်�် မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့သ်းအားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး� 

အားး�စွဲဉ်း�စွဲး�ခြ�င်�်၊ ခြပ်သ်န်းးမှုးး��ငှ်� ် အား�ကျိုးအ်ား��မှုးး�အားး� မှုည်းသ််�� � စီွဲမံှုကျိုး��င်�်ယ့ူမ်ှုည်းက်ျိုး�� ခြပ်င်ဆ်ုံင်ထ်ားး�ခြ�င်�် ��� �သ်ည်း ် ဒီဇီူး��င်�်တွေ့��ဆုံ့�ခြ�င်�်�ငှ်� ်

ကြိုကျိုး���င်ခ်ြပ်င်ဆ်ုံင်ခ်ြ�င်�် ��� �၏ အားစွဲ�ပ််အားပ်��င်�်မှုးး�ခြ�စ်ွဲကြားကျိုးသ်ည်း။် သ်င်�်လှံ��သ်င့်�်ထားး��မှုည်းမ်ှုးှ မှုတွေ့မှုးး်လင်��်� တွေ့ပ််ထားက့ျိုးလ်းသ်ည်း�ခ်ြပ်သ်န်းးသ်ည်း ် ခြပ်သ်န်းး ဟု� 

တွေ့သ်�းးတွေ့ပ်ါကျိုးတ်ွေ့ခြပ်း၍မှု�ပ်ါ။ လကျိုးတ်ွေ့ဆုံးင်�်��သ်�့ယူ ်ခြ�စ်ွဲ���င်ပ််ါသ်ည်း။် 
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၂.၃ ကြီးက်�ိ��းဖြပ်�း��းဖြချ�း�

ကြိုကျိုး���င်ခ်ြပ်င်ဆ်ုံင်ခ်ြ�င်�် ဟု�ဆုံ���း�င့် ် တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်န်းလ်��အားပ််သ်ည်း�စ်ွဲး�င်�်မှုးး�အား���င်�်တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးခ်ြ�င်�်မှုးး�ပ်ါဝါင်သ််ည်း။် အား�းအားး�လံ��အား�က့ျိုး ်

တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်န်း ် သ်င်��်င့် ် �းဝါန်းရ်ှိှ��းင်မ်ှုရှှိှ�မှုည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် �းထားး�သ်ည်း�အ်ား���င်�်ငြိပီ်�စီွဲ�မှုရုှိှ�မှုရှိှ� သ်င် ် စွဲစ်ွဲတွေ့ဆုံ��းင်တ်ွေ့ကျိုးးင်�်စွဲစ်ွဲတွေ့ဆုံ��းင်လ်�မှု�်မှုည်း။် ယူင်�်��� �မှုးှ 

တွေ့အားးကျိုးပ််ါ��� �ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။်

 လ��အားပ််သ်ည်း� ်ပံ်�ပ်���လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုမုှုးး� အားမှုနှ်း�်ကျိုးယူ ်ရှိှ�တွေ့န်းခြ�င်�်

 တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြပ်�လ�ပ််မှုည်း� ်တွေ့န်း�းစီွဲစွဲဉ်းထားး�မှု၊ု သ်င်�တ်ွေ့�ါင်�်ထား��င့် ်တွေ့�့�ဆုံံ�မှုလု�ပ််�န်း ်သ်င်�တ်ွေ့�း်သ်ည်း�တ်ွေ့န်း�း ဟု��ပ််ါသ်လး�?

 သ်ယူယ်ူးပ်�� �တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့���ငှ်� ်�ည်း�်����းတွေ့န်း�းမှုးး� စီွဲစွဲဉ်း�န်း ်လ��အားပ််ပ်ါသ်လး�?

 အားစွဲည်း�်အားတွေ့ဝါ��မှု်�မှု ပံ်�စံွဲသ်ည်း ်ထား��င်�်ံ�မှုးး� စီွဲထားး�ခြ�င်�်အားပ်ါအားဝါင် ်အားးရံှို�စွဲ��ကျိုး�်န်းအ်ား�က့ျိုး ်တွေ့ကျိုးးင်�်တွေ့န်းပ်ါ�� �လး�?

 လ��အားပ််သ်ည်း� ်စွဲးတွေ့��ကျိုး���ယူးမှုးး� ရှိှ�တွေ့န်းပ်ါငြိပီ်လး�? (စွဲကူျိုး�ကျိုးးယူ ်(flipchart) အား�က့ျိုး ်တွေ့ထားးင်��်��င်မ်ှုးး��ငှ်� ်တွေ့��သ်း��န်း ်ကျိုး���ယူးမှုးး�)

 �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုည်း�သ််းမှုးး� မှုည်းသ််ည်း��်ကျိုး၊် မှုည်းသ််ည်း�အ်ား�း�န်းစ်ွဲ�င်မ်ှုည်းက်ျိုး�� သ်�ကြားကျိုးပ်ါသ်လး�?

 �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုည်း�သ််းမှုးး�အားး� တွေ့သ်�းးစွဲး့ ���က်ြားကျိုးး�၍ သ်��တွေ့ပ်����ပ်ါလး�?

ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်းအားး�ဖြ�စ်းရေးဖြမ်းးက်းရေး��အား�့��မ်းျး�ဖြ��်း လ�ပ်းက်ိ��းရေး�း�း�့က်းဖြချ�း� သ်ည်း ် အားစွဲစွဲအား�း�းသ်ည်း ် ကြိုကျိုး���င်ခ်ြပ်င်ဆ်ုံင်ထ်ားး�ရှိှ�မှုရုှိှ�မှုရှိှ� တွေ့သ်�းးတွေ့စွဲငြိပီ်� 

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�၏ လ�ပ််င်န်း�်အားစွဲ�ပ််အားပ်��င်�်���ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် သ်င်�အ်ားတွေ့န်းခြ�င်� ် ပံ်�ပ်���လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုမုှုးး�သ်ည်း ် အားး�လံ��တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းတ်ွေ့သ်းအားတွေ့န်းထားး�ရှိှ�သ်

ည်းမ်ှုရှိှ�သ်ည်း ် စွဲသ်ည်း�အ်ားတွေ့သ်�စွဲ�� ် အား�က့ျိုး ် ���ကျိုးရ်ှို��ကျိုးပ််ါဝါင်သ််း�ဦး�မှုခြ�စ်ွဲတွေ့သ်း်ခြင်း�လ� အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းကျိုး�� ကြိုကျိုး���င်သ််�ရှိှ�ထားး�သ်င်�ပ််ါသ်ည်း။် ယူင်�်��� ��င့် ်

�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�သ်ည်း ် မှုည်းသ််းမှုးး�န်းည်း�်၊ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�က့ျိုး ်  တွေ့ကြားကျိုးးည်းး�းကျိုး�်ငှ်� ် ���က်ြားကျိုးး��းကျိုးမ်ှုးး�အား�က့ျိုး ် မှုည်းသ််�� � ဆုံကျိုးသ််ယ့ူမ်ှုခုြပ်�တွေ့န်းသ်ည်း ်

ဟုးသ်ည်း� ်အားတွေ့��့အားတွေ့�်တွေ့ကျိုးးင်�်မှုးး� ပ်ါဝါင်သ််ည်း။် 

�က်းသူယ့းရေး�� - �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုည်း�သ််းမှုးး�အားး� ���ကျိုးရ်ှို��ကျိုးဆ်ုံကျိုးသ််ယ့ူခ်ြ�င်�် သ်�� �မှုဟု�� ်ခြ�စ်ွဲတွေ့ခြမှုးကျိုးတ်ွေ့��အား�့�� မှု�ှဆုံင်� ်ဆုံကျိုးသ််ယ့ူခ်ြ�င်�်သ်ည်း ်အား��းကျိုးးငြိပီ်� 

သ်�� �မှုသှ်း အားစွဲပ်း���သ်ည်း�်ငှ်� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၏ု �န်း�်���ခြ�စ်ွဲသ်ည်း� ် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုသု်ည်း ် �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးင်ြိပီ်�သ်း�ခြ�စွဲ်���င်မ်ှုည်းက်ျိုး�� တွေ့သ်�းးတွေ့စွဲမှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့��သ်ည်း ် တွေ့�့ဆံုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�င့်�် ထားည်း�သ််င့်�်�န်းသ််င်က်ြိုကျိုး���စွဲး�ထားး�သ်ည်း� ် �းည်းတီွေ့သ်း �န်း�်���မှုးး��ငှ်� ် စွဲည်း�်မှုးဉ်း�မှုးး�မှု ှ

ပ်��ထား�န်း�်လမ်ှု�ခြပ်သ်င်�သ််ည်း။် 

��းရုှု�ေး စ်းအား�ပ်းစ်း�မ်းး�မ်းျး� ဖြပ်�း��းထိး�ဖြချ�း� သ်�� �မှုဟု�� ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�း�င့် ် အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲမှုည်း� ် တွေ့န်းးကျိုး�်အံား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�သ်ည်း ်

အားသ်ံ��ဝါင်�်��င်ပ််ါသ်ည်း။် တွေ့န်းးကျိုး�်အံား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�ပ်ါသ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်း မှုတွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်င် ် ကြိုကျိုး���င် ် ခြ�န်း �တ်ွေ့ဝါထားး����င်င်ြိပီ်� သ်�� �မှုဟု��ပ််ါကျိုး 

ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�င့်�် အားသ်�တွေ့ပ်�တွေ့ခြပ်းကြားကျိုးး�ထားး�ငြိပီ်� အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�အားး� ရှိှင်�်ရှိှင်�်လင်�်လင်�်သ်�ရှိှ��န်းအ်ား�က့ျိုး ်လ��အားပ််ပ်ါကျိုး တွေ့ပ်����င်�်န်း ်ခြပ်င်ဆ်ုံင်ထ်ားး��ပ်ါမှုည်း။် 

သူ�ရေး�သူေစ်း�မ်းး� ��ှ်း အားချျက်းအားလက်းမ်းျး���းရုှုဖြချ�း� - သ်င်�တ်ွေ့လးး်သ်ည်း� ် သ်�တွေ့�သ်န်းစွဲး�မှု်��ငှ်� ် အား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�အားး���ရု်ှိုထားး�ခြ�င်�်��� �

သ်ည်း ် ထား�တွေ့�းကျိုးသ််ည်း� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�အား�က့ျိုး ် ကြိုကျိုး���င်ခ်ြပ်င်ဆ်ုံင်မ်ှု�ုစွဲ�ပ််�ပ်��င်�် ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့်ပ််ါဝါင်သ််ည်း� ်

အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�အားတွေ့ပ်် သ်င်သ််ည်း ်ကျိုးွမ်ှု�ကျိုးးင်သ််း�တွေ့ယူးကျိုး ်မှုဟု��သ််ည်း��်��င် ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုစီုွဲ�ဆုံင်�်တွေ့န်းမှု�ုငှ်� ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့တွေ့န်းတွေ့သ်းအားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�အားး� 

န်းး�လည်းခ်ြ�င်�် ��� �အားတွေ့ပ်် ဆုံင်ဆ်ုံင်ခ်ြ�င်ခ်ြ�င် ်ခြပ်န်းလ်ည်းတ်ွေ့ခြ�ကြားကျိုးး����င်�်န်းအ်ား�က့ျိုး ်လံ�တွေ့လးကျိုးသ််ည်း� ်သ်�ရှိှ�ထားး�မှု ုလ��အားပ််ပ်ါလ�မှု�် မှုည်း။် 
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လးမှုးး� - ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း - �ည်း�့်ယူ�်းကျိုး ် 

��� �အားး� အားးရံှို�စွဲး�စွဲ��ကျိုး�်န်း�်ငှ်� ်န်းး�လည်းသ််တွေ့�းတွေ့ပ်ါကျိုး�်န်းအ်ား�က့ျိုး ်အားဆုံင်��်��င်�်အားး� မှု�ှမ်ှု�တွေ့န်းခြ�င်�်

မှု���င်�်င်် အား�့င်�် အားလယူ် အားပ်��် တွေ့ရှိှ �ဆုံကျိုး်

အားစ်းအားစ်ဉ်းချျဖြချ�း�

 တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၏ု �ည့်း�့ယးချျက်းမ်းျး� အားး� 

ရှိှင်�်လင်�်ခြ�င်�်�ငှ်� ်�ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်

 ရေးမ်းျးးလ�်းထိး�သူည့််း

 ထိက့်းရိှှိလးမ်းည့််း�လဒ်း 

 မှုးး�အားး� ရှိှင်�်လင်�်ခြ�င်�်

 တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲ စွဲဉ်း 

အားစ်မှ်းအား�ံ�� ဒ်းဇိို��း��့�ဖြချ�း�

 ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်း အား��်း မှုးး��ငှ်� ်

အားဆုံင်��်��စီွဲ ���င်�်အား�က့ျိုး ်

ရေးအားးက်းအား��်း �ည့်း�့ယးချျက်းမ်းျး�အားး� 

စွဲဉ်း�စွဲး�တွေ့��့တွေ့�းခြ�င်�်

 အားဆုံင်��်��စီွဲ�င့် ်လ��အားပ််မှုည်းထ်ားင်သ််ည်း� ်

ရေးမ်း�ခ့ျေး�မ်းျး���ှ်း ဖြ�ည့််းစ်က့်းဖြချ�း�မ်းျး�အားး� 

�ည့်းရေး�းက်းဖြချ�း�

ဖြမ်း�းသူးမု်းရိှှိဖြချ�း� - 

 တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုဆုံင်��်းင်�် သ်ည်းသ််င်�ဦ်း�တွေ့�းှကျိုးထ်ား� 

�င့် ်မှုည်းသ််ည်း�ပံ််�စံွဲခြ�စ်ွဲ မှုည်းက်ျိုး�� 

တွေ့မှုးး်လင်�ထ်ားး� ခြ�င်�်

 ရေးမ်းျးးလ�်းထိး�ဖြချ�း�- �းခြ�စ်ွဲလးမှုည်းက်ျိုး�� 

တွေ့မှုးး်လင်�ထ်ားး�ခြ�င်�်၊ မှုည်းသ််ည်း�အ်ား�းသ်ည်း ်

လ့�တွေ့�းး်���င်ခ်ြ�င်�်၊ ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းအားခြ�း� 

တွေ့�့��းယူစ်ွဲ�းမှုးး�

 ကြီးက်�ိ��းဖြပ်�း��းဖြချ�း�

 လ��အားပ််သ်ည်း� ်ပ်ံ်ပိ်��လ�ပ်းရေး�း�းမု်းမ်းျး� 

အားမှုနှ်း�်ကျိုးယူရ်ှိှ�တွေ့န်းခြ�င်�် - တွေ့န်း�း၊ 

သ်ယူယ်ူးပ်�� �တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်၊ ထား��င်�်ံ�မှုးး�ထားး�ရှိှ�ပံ်�စံွဲ

 ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်း 

ဖြ�စ်းရေးဖြမ်းးက်းရေး��အား�့��မ်းျး�ဖြ��်း 

လ�ပ်းက်ိ��းရေး�း�း�့က်း ဖြချ�း� - အားစွဲစွဲအား�း�း 

တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းစ်ွဲး့ ကြိုကျိုး���င်ခ်ြပ်င်ဆ်ုံင်ထ်ားး�မှု ု

ရှိှ�မှုရှိှ� တွေ့သ်�းးတွေ့စွဲခြ�င်�်

 �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုည်း�သ််းမှုးး� အားး� 

���ကျိုးရ်ှို��ကျိုး ်�က်းသူယ့းဖြချ�း� 

သ်�� �မှုဟု�� ်ခြ�စ်ွဲတွေ့ခြမှုးကျိုးတ်ွေ့��အား�့�� မှု ှ

�ဆုံင်�ဆ်ုံကျိုးသ််ယ့ူခ်ြ�င်�်

 ��းရုှု�ေး စ်းအား�ပ်းစ်း�မ်းး�မ်းျး� 

ဖြပ်�း��းထိး�ဖြချ�း� (သ်�� �) 

အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲမှုည်း� ်တွေ့န်းးကျိုး�်အံား�းကျိုး ်

အားလကျိုးမ်ှုးး� ခြပ်င်ဆ်ုံင်ထ်ားး�ခြ�င်�်

 သ်င်�တ်ွေ့လးး်သ်ည်း� ်သူ�ရေး�သူေစ်း�မ်းး� 

��ှ်း အားချျက်းအားလက်းမ်းျး���းရုှုဖြချ�း�

ထိ��းယဖူြချ�း�

 ကြိုကျိုး��ဆုံ��ခြ�င်�်�ငှ်� ်

မှု��ဆ်ုံကျိုးခ်ြ�င်�်

 တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုည်းသ််�� � 

လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုည်းက်ျိုး�� 

စ်�ံေုး�၊ �ေး�ိ�� ��ှ်း 

�ံ�သူရေး�း�ညူ့်းမု်း မှုးး�ကျိုး�� 

�ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်

 အားချျိေးအား�ိ��း�အား�း အားး� 

သ်တွေ့�း�းည်းမီှု ု�ယူးခြ�င်�်

 �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�မှု ှ

စွဲ�����မ်ှုမှုမုှုးး�ရှိှ� 

ပ်ါကျိုး ရေးသူချျးစ်း့ 

ရေး�း�း�့က်း တွေ့ပ်�ခြ�င်�်

 တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�အားး� 

ရေး�း�းချျထိး�ဖြချ�း�၊ 

အား�့�်းရေးမ်း�ခ့ျေး�မှုးး� 

တွေ့မှု�ခြ�င်�်�ငှ်� ်မှု�ှ�်းကျိုး ်

စွဲကျိုးး� ရေးဖြပ်း�ေး�ိ�း 

ရေးချ် ဖြချ�း�၊ 

 အား�့��အား�င့်�် အားခြမှုင် ်

ရုှိုတွေ့ထားးင်�အ်ားမှုး���မှုး��� 

ထားက့ျိုးရ်ှိှ�တွေ့စွဲခြ�င်�်၊

 ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�င့်�်၊ 

အားကျိုးး���ဆုံးင်သ််းမှုးး�ကြားကျိုးး�၊ 

�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�ကြားကျိုးး� 

ယံ�ကြက်ည့်းမု်း�ည့်းရေး�းက်း 

ဖြချ�း�၊

 �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�ကြားကျိုးး� 

�က်း�ရံေး���ည်း ်

တွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်

စ်�ူစ်မ်းး�ရှှိးရေး�့ဖြချ�း�

 ရုှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး�၊ ကျိုး့�ခြပ်း�မှုမုှုးး�၊ 

�းည်းမီှုမုှုးး�အားး� အား�စှ်းချျ�ပ်းဖြချ�း�

 အား�ပ််စွဲ�မှုးး�အားး� ထားက့ျိုးရ်ှိှ�လးသ်ည်း� ်

အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�အားတွေ့ပ်် 

လမ်းး�ရေးကြက်း�း� �ည့််း 

ရေးစ်�ေး အားး�ရေးပ်�ဖြချ�း�

 အား�ပ််စွဲ�မှုးး��ငှ်�အ်ား�း 

အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�ကျိုး�� 

ရေးလလ်း�ေး�စ်စ်းဖြချ�း� 

�ငှ်� ်တွေ့သ်�းးတွေ့စွဲ�စွဲပ််စွဲး့ 

စွဲဉ်း�စွဲး�တွေ့��့တွေ့�းခြ�င်�်

 တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့စွဲဉ်းအား�င့်�် 

��း�မ်းးမု်းမ်းျး�ရေးပ််ထိက့်းလးပ်ါက် 

စ်းမံ်းက်ိ��း�ယ့းဖြချ�း�

 မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�မှုမုှုးး�၏ ဇူးစ်ွဲခြမှုစ်ွဲကျိုး�� 

ေက်းရိုှု�း�စ်း့ သူရိှိှိ�ေးကြီးက်�ိ�စ်း�ဖြချ�း�

 �ံ�သ်တွေ့�း�းမှုမုှုးး�ကျိုး�� 

အားး�ဖြ�ည့််းရေးပ်�ဖြချ�း�

 အား�ပ််စွဲ�အားး� ရေးမ်း�ခ့ျေး�မ်းျး�က်ိ� 

ပိ်�မိ်း�ရှှိ�း�လ�း�ရေးစ်ဖြချ�း�၊ 

မှ်း�းချျက်းရေးပ်�မု်းမ်းျး�က်ိ� 

ဖြပ်ေးလည့်းရေးသူချျးရေးစ်ဖြချ�း� 

ခြ�င်� ်လး���င်�်ကြားကျိုးး�သ်ည်း ်

ဟု� �စံွဲး��ခြ�င်�်

 တွေ့ခြပ်းဆုံ���င်ခ်ြပ်လးမှုမုှုးး� အားး� 

ရေးသူချျးရေးစ်ဖြချ�း���ှ်း ခိျ��းလံ�ရေးစ်ဖြချ�း�

 တွေ့ခြပ်းဆုံ��တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး� 

ကျိုး�� စ်�စ်ည့်း�ဖြချ�း�

 အားချျိေးက်ိ� ရေးက်း�း�မ့်းေးစ်း့ 

စ်းမံ်း�ိ��းဖြချ�း�ခြ�င်� ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု

အားး� တွေ့�းးတွေ့မှု့� စွဲး့ 

အားဆုံံ��သ်�တ်ွေ့စွဲ���င်ခ်ြ�င်�်

အားးရံှု�စ်ိ�က်းဖြချ�း�

 �းည်း�ီးမှုးး�ကျိုး�� 

မ်းး�ရေးမှ်းး�း�ထိိ��ဖြပ်ဖြချ�း�

 မှု�းည်းမီှုမုှုးး�ကျိုး�� 

အားသူအိားမှ်း�းဖြပ်�ဖြချ�း�

 အား�စှ်းချျ�ပ်းဖြချ�း�

 �းည်း�ီးကျိုးမ်ှုးး� 

အားး�စ်�ဖြချ�း�

 သ်တွေ့�း�းည်း ီမှု�ုရှိှ�သ်ည်း� ်

�လဒီမ်ှုးး�အားး� 

ခ့ျ�ဖြချမ်းး�စ်ပိ်းဖြ�းဖြချ�း�၊ 

ခိျ��းလံ�ရေးစ်ဖြချ�း�

 ရေးရှှိ��က်း 

မ်းည့်းသူိ��်က်း လက်း 

ရေး�း�း�့က်း မ်းည့်းကျိုး�� 

�ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး ်ခြ�င်�်

 မ်းည့်းသူ၊ူ မ်းည့်းသူည့််းအား�း၊ 

မ်းည့်းသူည့််းအားချျိေး

�က်းလက်း လ�ပ်းရေး�း�း�ေး

 ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး��ငှ်� ်

ဆုံကျိုးစ်ွဲပ််ပ်ါဝါင်သ််း 

မှုးး�အားး� �လဒီ ်မှုးး�အားး� 

အားသူရိေးပ်�ဖြချ�း�

 အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင် ်

အား�့��ဝါင်မ်ှုးး�ကြားကျိုးး� 

�ငှ်� ်န်းကျိုးရု်ှို�င်�်စွဲး့ 

ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး��ငှ်� ်

တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ုအားး� 

ဖြပ်ေးလည့်းသူံ�� သူပ်းဖြချ�း�

 �လဒီမ်ှုးး�အားတွေ့ပ်် 

အားတွေ့ကျိုးးင်အ်ားထားည်း ်

တွေ့�် ခြ�င်�် သ်�� �မှုဟု�� ်

တွေ့ရှိှ �ဆုံကျိုး ်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��င် ်

�့ယူရှ်ှိ�သ်ည်း� ်

လ�ပ််င်န်း�်မှုးး� အားး� 

ရေးလလ်းအားက်�ဖြ��းဖြချ�း�
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၂.၄  အား��ပ်ည့်း ��ှ်း သူပံံိ်ပ်ည့်း�ိ� ် ၂မ်းျိ��လံ��ပံ်�စ်ဖံြ��း ်အားက်ျိ��ရေး�း�းဖြချ�း�

ထား�တွေ့�းကျိုးသ််ည်း� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�တွေ့ယူးကျိုးသ််ည်း ် ၎င်�်၏ အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�် အား�န်း�်ကျိုးဏ္ဍသ်ည်း ် အား��ပ်ည်းး �ငှ်� ် သ်�ပ်ံံပ်ည်းး 

၂�ပ််လံ��ခြ�င်� ် ခြ�စ်ွဲရှိှ�တွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး�� စွဲဉ်း�စွဲး��န်းလ်��အားပ််သ်ည်း။် ယူ�� လကျိုးစ်ွဲ့�စွဲးအား�ပ််�င့် ် တွေ့��သ်င့်�်ထားး� သ်ည်း� ် န်းည်း�်ပ်ည်းးကျိုးွမ်ှု�ကျိုးးင်မ်ှုထုားကျိုးလ်န့်း၍် 

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�သ်ည်း ် ၎င်�်၏ ကျိုး��ယူပ််��င်�်စံွဲး��းကျိုးက်ျိုး�� သ်��ထားး�ငြိပီ်� ထား�တွေ့�့��န်း ် လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�တွေ့ယူးကျိုးအ်ားတွေ့န်းခြ�င်� ် ၎င်�်��� �၏ 

အားတွေ့ခြ�အားခြမှုစ်ွဲမှုရှိှ�တွေ့သ်း အားစွဲ့�အားလမ်ှု�မှုးး� �ငှ်� ်��ကျိုးသ််း� တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့တွေ့သ်း ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုး ်ရုှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး�အားး� မှုည်းသ််�� ��ံ� �ခြပ်န်းက်ြားကျိုးသ်ည်းက်ျိုး�� သ်��ထားး��န်း ်

လ��အားပ််ငြိပီ်� အားထားး�သ်ခြ�င်� ်၎င်�်��� �၏ အားခြမှုင်�်ငှ်� ်ကျိုး့�လ့�တွေ့န်းတွေ့သ်းအား�း�န်း ်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။်

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့်ပ််ါဝါင်သ််းမှုးး�၏ မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�သ်ည်း�အ်ားတွေ့န်းထားး�ကျိုး�� န်းး�လည်းထ်ားး��မှုည်း ် ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� ၎င်�်��� �၏ 

ကျိုး��ယူလ်ကျိုးမ်ှုးဟုန်းမ်ှုးး�ကျိုး��လည်း�် ���်��င်�်မှုည်း�အ်ားခြပ်င် ် အား�့��မှုးး�၏ အားတွေ့န်းအားထားး��ငှ်� ် စွဲမ့်ှု�အားင်မ်ှုးး�ကျိုး�� ထား���တွေ့�းကျိုး�်စံွဲး��န်း ် လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် 

အား�့��ထား��င့်ပ််ါဝါင်တ်ွေ့န်းသ်းမှုးး�အားကြားကျိုးး� မှုည်းသ််�� �ခြ�စ်ွဲတွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး�� န်းကျိုးန််းကျိုးရု်ှို�င်�်ရုှို�င်�် န်းး�လည်း�်မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� ကျိုး��ယူပ််��င်သ််�ရှိှ�ထားး�ခြ�င်�်ရှိှ�တွေ့သ်း 

ခြမှုင်�တ်ွေ့န်းသ်ည်း�အ်ားသ်�ဉးဏာမ်ှုးး�သ်ည်း ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်း တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းစ်ွဲး့ စီွဲ�ဆုံင်�်တွေ့န်း�န်း ်အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ���င်ပ််ါသ်ည်း။် 

ယူင်�်သ်�� � တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� တွေ့ပ်းး�တွေ့ခြပ်းင်�်စွဲး့ကျိုး��င်�်ယ့ူခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် အားထားး�သ်��ရှိှ�တွေ့န်းခြ�င်�်ကျိုး�� ခြပ်သ်သ်ည်း�အ်ားခြပ်င် ် အား�န်း�်ထား��င့် ် ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််မှုမုှုးး� 

တွေ့ခြပ်းင်�်လ�ခြ�င်�်၊ �င်�်မှုးမှုမုှုးး�၏တွေ့န်းးကျိုးက်ျိုးယ့ူ�်င့် ် ရှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း� ် အားတွေ့ခြ�အားခြမှုစ်ွဲကျိုး�� ဆုံန်း�်စွဲစ်ွဲန်းး�လည်းခ်ြ�င်�်ကျိုး��လည်း�် ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲငြိပီ်� အား�န်း�်�င့်�်ရှိှ�သ်းမှုးး�အားကြားကျိုးး� 

ပံ်�စံွဲအားမှုး���မှုး����ငှ်� ်ဆုံကျိုး�်ယ့ူမ်ှုတုွေ့ခြပ်းင်�်လ�တွေ့န်းခြ�င်�် မှုးး�ကျိုး��လည်း�် သ်�ရှိှ����င်ပ််ါသ်ည်း။် 

လးမှုးး�အားး� အားးရံှို�စွဲး�စွဲ��ကျိုးခ်ြ�င်�်၊ မှု�မှု��ငှ်�မ်ှု�းည်းတီွေ့သ်းသ်း၏ ရုှို���န်းပ််ထား��င့် ် မှု�မှု�၏တွေ့ခြ�တွေ့ထားးကျိုးခ်ြ�င်� ် စီွဲ�ခြ�င်�်၊ သ်း��� �အားခြမှုင် ် ရုှိုတွေ့ထားးင်��်ကျိုးမ်ှု ှ ရုှိုခြမှုင်ခ်ြ�င်�်၊ 

စွဲသ်ည်း�်�� �သ်ည်း ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ် ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး�မှု ှ �င်ခ်ြပ်တွေ့သ်း အား��င်ဒ်ီယီူးမှုးး��ငှ်� ် အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး�အားး� �း��ဆ်ုံကျိုး�်��င်င်ြိပီ်� 

လးမှုးး�အားကြားကျိုးး� ဆုံကျိုး�်ယ့ူမ်ှုမုှုးး�မှု�ှဆုံင်� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု ကျိုး��အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲမှုည်း။် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ် မှု�မှု�ကျိုး��ယူက်ျိုး�� မှု�မှု�မှုကြားကျိုးး�

ဏာခြပ်န်းလ်ည်းတ်ွေ့မှု�ခြမှုန်း�်�မှုည်းမ်ှုးှ - “ဒီအီားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းတွေ့�တ့ွေ့ပ််မှုးှ လးတွေ့� ့ �ယူလ်��အားခြမှုင်သ််တွေ့�းထားး�ကျိုး့�လ့�တွေ့န်းကြားကျိုးသ်လ�? “ �းတွေ့ကြားကျိုးးင်�မ်ှု�� �လ�� � သ်း��� � ဒီလီ�� 

ခြမှုင်တ်ွေ့န်း�းလ�?”။ ယူင်�်ကျိုး��သ်�� � အားခြပ်�အားမှုးကျိုး�� ရှိှင်�်ရှိှင်�်လင်�်လင်�် ခြပ်သ်တွေ့ပ်�ခြ�င်�်ခြ�င်� ် အား�ပ််စွဲ�မှုးး�ကျိုး��လည်း�် ယူင်�်ကျိုး��သ်�� � လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်န်း ် အားး�တွေ့ပ်�သ်ကျိုး��သ်�� � 

ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ���င်ပ််ါသ်ည်း။် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ု���းင်�်စီွဲ�င့် ်ယူင်�်၏ �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးမ်ှုးး� ကျိုး��ယူစီ်ွဲရှိှ�ကြားကျိုးတွေ့သ်း်လည်း�် မှုည်းသ််ည်း� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုဆုံ�� ပ်��မှု�����င်မ်ှုး�န်း�်ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�် 

�ငှ်� ်လးမှုးး�အားကြားကျိုးး� ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုးး� ပ်��မှု��အားး�တွေ့ကျိုးးင်�်လးမှုည်း ်ဟုးသ်ည်း� ်�ံ��ည်းမ်ှုနှ်း�်�းကျိုး ်ရှိှ�ကြားကျိုးသ်ည်း။် ယူင်�်ကျိုး��သ်�� � ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုးး� ပ်��မှု�����င်မ်ှုး�န်း၊် ပ်��မှု��အားး�

တွေ့ကျိုးးင်�်လး�န်း�်ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်��င်ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�င့်�် မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့သ်းအားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး� ထားက့ျိုးတ်ွေ့ပ််လး����းမှု ှပ်��မှု��န်းကျိုးရု်ှို�င်�်တွေ့သ်း 

န်းး�လည်းမ်ှု ုမှုးး��ရှိှ�လးခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�သ်ည်း ်လးမှုးး�အားကြားကျိုးး� ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုးး�ပ်��မှု��အားး�တွေ့ကျိုးးင်�် လးတွေ့စွဲ�န်း ်အားတွေ့��ပ်ါသ်ည်း� ်

တွေ့ခြမှုတွေ့�းင်တ်ွေ့ခြမှုးကျိုးတ်ွေ့ပ်�သ်းခြ�စ်ွဲ�မှုည်း ် ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�က့ျိုး ် လံ�ခြ��ံတွေ့သ်းတွေ့န်း�း���ကျိုး�� အားသ်ံ��ခြပ်�ငြိပီ်� လးမှုးး�အားကြားကျိုးး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ်

န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်၊ သ်င်ယ်ူးခြ�င်�်မှုးး� ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့စွဲကျိုးး န်းး�တွေ့ထားးင်ယ်ူံ� သ်�� �မှုဟု�� ်တွေ့ခြပ်းဆုံ��ယူံ� သ်ကျိုးသ််ကျိုး ်မှုဟု��တ်ွေ့ပ်။

စွဲစ်ွဲပ့်� �ငှ်�အ်ားကြားကျိုးမ်ှု��ကျိုးမ်ှု�ု�� �မှု ှ တွေ့ပ််ထားက့ျိုးလ်းသ်ည်း�အ်ားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းတွေ့အားးကျိုး�်င့်ရ်ှိှ�တွေ့သ်း လးမှုးး�အား�က့ျိုး ် ယူင်�်သ်ည်း ် ပ်��၍ပ်င် ် အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီသ်ည်း။် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၏ု ကျိုးဏ္ဍသ်ည်း ် မှု�န်း�်��ီခြ�င်�်၊ ငြိပ်��င်ဆ်ုံ��င်ခ်ြ�င်�်၊ န်းးမှုလ��ခြ�စ်ွဲခြ�င်�် စွဲသ်ည်း�်�� ��ငှ်� ် ခြပ်ည်း��်ကှျိုး ် တွေ့န်းသ်ည်း� ် ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုးး�မှု ှ လးမှုးး�အားကြားကျိုးး� 

�ံ�သ်တွေ့�းတွေ့ဆုံးင်သ််ည်း�အ်ားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းအားး� အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်�ငြိပီ်� အားန်းးဂ��်င့် ်အား�း�ကျိုး ့လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��င်သ််ည်း� ်အားတွေ့ကျိုးးင်�်�ကျိုးလ်း�သ်ည်း�ဆ်ုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��အားသ်င့််

သ်�� � ခြပ်န်းလ်ည်း�်ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်န်း ်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 
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၂.၅ ဩဇိုးပ်ါဝါအားး� ေး�လည့်းထိး�ဖြချ�း�

လးမှုးး�အားကြားကျိုးး� ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��တွေ့ခြပ်ခြပ်စ်ွဲမှုပု်��မှု��တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းလ်းခြ�င်�်သ်ည်း ်အား�့��မှုးး�အား�င့်�် ဩဇူးးပ်ါဝါါ မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး�� သ်�ရှိှ�ထားး�တွေ့သ်းတွေ့ကြားကျိုးးင်�ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ဩဇူးးပ်ါဝါါအားး� သ်�ရှိှ�ထားး�ခြ�င်�် ဟု�ဆုံ���း�င့် ် အား�့��ထား��င့် ် အားးဏားအား�င်�်အားခြမှုစ်ွဲအားး� တွေ့လ�လးတွေ့စွဲးင်�က်ြားကျိုးည်း�ခ်ြ�င်�် �ငှ်� ် သ်ံ��သ်ပ််ခြ�င်�်မှုးး� ခြပ်�လ�ပ််ငြိပီ်� 

လးမှုးး�အားကြားကျိုးး� အားးဏားမှု�းည်းမီှုအုားတွေ့ပ်် သ်��ထားး��မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� ၎င်�်��� ��င့် ်ရှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း�အ်ားးဏားအားး� မှုည်းသ််�� �အားသ်ံ��ခြပ်�တွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး��လည်း�် သ်�ရှိှ�ထားး��ပ်ါမှုည်း။်

ပ်ါဝါါအားးဏား သ်ည်း ် အား�င်�်အားခြမှုစ်ွဲတွေ့ပ်ါင်�်စံွဲ�မှု ှ လးခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� ယူင်�်��� �သ်ည်း ် သ်င်၏်ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး�မှု ှ ထားက့ျိုးလ်းသ်ည်း� ် ဗားဟု�သ်��၊ 

သ်�င်�်အား�းကျိုးအ်ားလကျိုး ် �ငှ်� ် စွဲ���်းယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ု�� � ပ်ါဝါင်သ််ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် အားစွဲဉ်းအားလးအား� ဂးင်ဒ်ီါ၊ အားသ်ကျိုးအ်ား�့ယူ၊် အားတွေ့န်းအားထားး��ငှ်� ် �းမ်ှု�သ်းမှု ု

��� �သ်ည်း ် လးမှုးး�အားကြားကျိုးး� အားးဏားကျိုး့�ခြပ်း�မှုကုျိုး��ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲသ်ည်း။် အား�ယူ�တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�ဆ်ုံ��တွေ့သ်း် အားးဏားပ်ါဝါါသ်ည်း ် �းထားး�အား�း� ံ �ငှ်� ် အားထားး�အား�င့်�အ်ားတွေ့�� 

��� ��ငှ်��်�ါ��ံပ်ါလးငြိပီ်� အားးဏားရှိှ�သ်းမှုးး�သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု စီွဲ�ဆုံင်�်တွေ့န်းတွေ့သ်းအား�ါ မှုကြားကျိုးး�ဏာ ကြားကျိုးး�ခြ��ဝ်ါင်တ်ွေ့ခြပ်းခြ�င်�်၊ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားတွေ့ပ်် 

လမ့်ှု�မှု���ခြ�င်�်၊ သ်�� �မှုဟု�� ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့် ်ပ်ါဝါင်�်န်း ်စွဲ���်းယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ုအားး�န်းည်း�်သ်းအားး� ငြိ��မ်ှု�တွေ့ခြ�းကျိုးခ်ြ�င်�် စွဲသ်ည်း�်�� � ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲသ်ည်း။် 

အားးဏားပ်ါဝါါကျိုး�� သ်ံ��ခြ�င်�်သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်း �ငှ်� ် ��ကျိုး�်ငှ်��်�ကျိုး ် အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းန််းး�လည်းမ်ှု ု ပ်��မှု���ရှိှ��န်းအ်ားတွေ့ပ်် ကြိုကျိုး�ီမှုး�တွေ့သ်းသ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှု ု

ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�အားတွေ့န်း�ငှ်� ် ထား�တွေ့�းကျိုးသ််ည်း� ် တွေ့�့�ဆုံံ�မှု၏ု စွဲည်း�်မှုးဉ်း� စွဲည်း�်ကျိုးမှု်�မှုးး�ကျိုး�� မှုရုှို�တ်ွေ့လးး�သ်း့�တွေ့စွဲ�န်း ်

အားးဏားပ်ါဝါါမှုည်းမီှုှမှုကုျိုး�� �း�န်း�်င့်ရ်ှိးှ တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးတ်ွေ့ပ်��ပ်ါမှုည်း။် အား�့��ထား�မှုးှပ်ါဝါင်သ််းမှုးး�ထား��င့် ်��း�� �တွေ့သ်းလးမှုးး�သ်ည်း ်အားခြ�း�သ်းမှုးး�ထားကျိုး ်ပ်ါဝါါပ်��ကြိုကျိုး�ီခြ�င်�် ကျိုး 

ခြပ်သ်န်းးမှုရှိှ�တွေ့သ်း်လည်း�် သ်း��� ��င့်ရ်ှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း� ်ပ်ါဝါါအားး� တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�က့ျိုး ်အားတွေ့ကျိုးးင်�်�ကျိုးသ််�� �လး�တွေ့စွဲသ်ည်း� ်အားသ်ံ���းမှုခုြ�စ်ွဲ�န်း ်���ကျိုး�်န့်း�်�ပ်ါမှုည်း။် 

သ်င်၏် �းဝါန်း�်စွဲ�ပ််�ပ်��င်�်မှုးှ ယူင်�်ခြ�စ်ွဲရှိှ�တွေ့န်းမှုအုားတွေ့ပ်် တွေ့လ�လးသ်ံ��သ်ပ််ငြိပီ်�န်းး�လည်း�်န်း ် လ�ပ််တွေ့ဆုံးင် ် �မှုည်း��်းဝါန်းရ်ှိှ�ငြိပီ်� “တွေ့�စီွဲ�တွေ့န်း���ခြမှုစ်ွဲကျိုး�� သ်း��� � 

ပ်��ဆ်ုံ�� �တွေ့န်းကြားကျိုးသ်လး�” ဟုးသ်ည်း�တ်ွေ့မှု��န့်း�်ကျိုး�� မှု�မှု�ကျိုး��ယူမ်ှု�မှု� ခြပ်န်းတ်ွေ့မှု��ပ်ါမှုည်း။် အားကျိုးယူ၍် ပ်��ဆ်ုံ�� �တွေ့န်းငြိပီ် ဆုံ��ပ်ါကျိုး သ်င် ်�����လ�ပ််�န်းလ်��အားပ််တွေ့န်းငြိပီ် ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။်

ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ် အားဓိ�ကျိုးသ်�ရှိှ�ထားး��မှုည်းမ်ှုးှ အား�န်း�်ထား��င့်ရ်ှိှ�တွေ့န်းတွေ့သ်းလးမှုးး�၊ ၎င်�်��� �ကြားကျိုးး� ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့�� �ငှ်� ်

ယူင်�် ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��အား�င့်�် အားးဏားပံ်�စံွဲမှုးး�ကျိုး�� ဆုံကျိုးလ်ကျိုးအ်ားးရံှို�စွဲ��ကျိုး�်န်း ်အားထားး�လ��အားပ််သ်ည်း။် လး - အားးဏားပ်ါဝါါ - ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့�� ယူင်�်၃ပ်င့်�ဆ်ုံ��င်က်ြို��ဂံသ်ည်း ်

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်း၏ အား�းကျိုးအ်ား�းးကျိုးးသ်ည်း�အ်ား�းမှုးး� ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�် - တွေ့လ�လးသ်င်ယ်ူးခြ�င်�် - န်းး�လည်းခ်ြ�င်�် ယူင်�်ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း ၃ �� 

သ်ည်းလ်ည်း�် ����ငှ်��်�� အား�းယူဉှ်း�့�သ်း့�တွေ့န်းပ်ါသ်ည်း။် 
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၂.၆ ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့ဖြချ�း� ��ှ်း အားသူ�့းရေးဖြပ်း�း�လ�ဖြချ�း�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့���ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်�ငှ်� ်လး �အားသ်��ကျိုးအ်ားဝါန်း�်အားး� အားသ်င့်တ်ွေ့ခြပ်းင်�်�န်းအ်ား�က့ျိုး ်တွေ့လ�န်းကျိုး ်ကျိုးးယူခ်ြပ်န်း �သ််ည်း� ်ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�က့ျိုး ်

ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှု ှသ်င်တ်ွေ့မှုးး်လင်�ထ်ားး�သ်ည်း� ်�လဒီ၏် အားလယူဗ်ားဟု��ခြ�စ်ွဲသ်ည်း� ်အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�၏ �စွဲ���်ပ်��င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

လး �အားသ်��ကျိုးအ်ားဝါန်း�်၏ စွဲန်းစ်ွဲမှုးး�၊ �့��စွဲည်း�်ပံ်�မှုးး� �ငှ်� ် အားသ်င်�်အား�့��မှုးး�အားး� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့်�် �ငှ်� ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုကုျိုး��ယူ�်��င်မ်ှု ှ တွေ့ခြပ်းင်�်လ�၍ မှု�ပ်ါ။ 

သ်�� �တွေ့သ်း် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်း�င့် ် ပ်ါဝါင်တ်ွေ့သ်းသ်း��� �မှု ှ န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်၊ တွေ့လ�လးသ်င်ယ်ူးခြ�င်�် �ငှ်� ် န်းး�လည်းခ်ြ�င်�်��� �မှုးှ တွေ့ခြပ်းင်�်လ�သ်း့�ပ်ါသ်ည်း။် 

ယူင်�်��� ��င့် ်အားတွေ့��့အားတွေ့�်မှုးး�တွေ့�့�တွေ့ခြပ်းင်�်ခြ�င်�်�ငှ်� ်စွဲ��သ််တွေ့�းထားး�မှုးး�တွေ့ခြပ်းင်�်သ်း့�ခြ�င်�် အားခြပ်င် ်�ဦး��ငှ်��်ဦး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့သ်�းးစွဲး့ န်းး�တွေ့ထားးင်ပ််ါကျိုး 

ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�လည်း�် ခြ�စ်ွဲလး���င်ပ််ါသ်ည်း။် လးမှုးး�ကြိုကျိုး�ီထားး့�လး�ခြ�င်�်သ်ည်း ် သ်း��� �၏ ခြ�စ်ွဲပ်းကျိုးတ်ွေ့န်းမှုမုှုးး�၊ ကြားကျိုးး��တွေ့န်းမှုမုှုးး� �ငှ်� ် သ်း��� �၏ 

စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး��ငှ်� ် အားတွေ့��့အားတွေ့�်မှုးး�အားတွေ့ပ်် �စံွဲး�တွေ့န်းပံ်���� �၏ သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုတုွေ့ကြားကျိုးးင်�ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ��ါ��ံ�င့် ် ယူ�င်က်ျိုး မှုကြားကျိုးး��း����သ်ည်း� ်

အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး�ကျိုး�� ကြားကျိုးး�သ်��တွေ့သ်းအား�ါ ၎င်�်��� �၏ စွဲဉ်း�စွဲး�မှုမုှုးး�လည်း�် တွေ့ခြပ်းင်�်လ�သ်း့���သ််ည်း။် သ်�� �မှုဟု�� ် သ်း��� �၏ ပ်�ဝ်ါန်း�်ကျိုးးင်�်င့်ရ်ှိှ�တွေ့သ်း 

သ်းမှုးး�၏ �စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� �စံွဲး���လ်းငြိပီ်� အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ����အားခြ�စ်ွဲသ်�� � ဦး��ည်း ် သ်း့����င်ပ််ါသ်ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် ယူင်�်သ်�� �ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လးမှုသု်ည်း ်

��ကျိုး�်ငှ်��်�ကျိုး ်အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ်န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်၊ မှု�မှု��ကျိုးက်ျိုးတွေ့ခြပ်း ဆုံ��မှုကုျိုး�� အားခြ�း���ကျိုးမ်ှု ှန်းး�တွေ့ထားးင်သ််ည်းဟ်ု� �စံွဲး��မှုသှ်း ခြ�စ်ွဲလး���င်ပ််ါသ်ည်း။်

ယူင်�်အား�က့ျိုးတ်ွေ့ကြားကျိုးးင်� ်ဩဇူးးပ်ါဝါါ�ငှ်� ်ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့����� �အားး� စီွဲမံှု���င်�်န်းအ်ား�က့ျိုး ်တွေ့န်း�း����န်း�်�ီ���င်�်န်း ်မှု�မှု���� �မှု ှအားးရံှို�စွဲ��ကျိုး ်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့ပ်��မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

��ကျိုး�်ငှ်��်�ကျိုး ် အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းန််းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်�ငှ်� ် တွေ့လ�လးသ်င်ယ်ူးခြ�င်�်သ်ည်း ် �ဦး��းင်�်အားဆုံင်��်င့် ် တွေ့ခြပ်းင်�်လ�မှုကုျိုး�� ဦး��ည်း�်��င်င်ြိပီ်� 

�ဦး��းင်�်တွေ့ခြပ်းင်�်လ�မှုမုှု�ှဆုံင်� ် ရုှို�တ်ွေ့ထား�့ငြိပီ်�စွဲ�န်းတ်ွေ့�်မှုမုှုးး�သ်ည်း� ် မှုည်းသ််ည်း�အ်ားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းအားတွေ့ပ်် ဦး��ည်းတ်ွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်း�င့် ် လးအားမှုးး�အား�က့ျိုး ် အား�း�ကျိုး ့

လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုမုှုးး�သ်�� � တွေ့�းကျိုးရ်ှိှ� သ်း့����င်သ််ည်း။် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်လး��� �သ်ည်း ်မှု�မှု�ကျိုး��ယူက်ျိုး�� ခြပ်န်းက်ြားကျိုးည်း��်��င်သ််ည်း� ်န်းည်း�်လမ်ှု�သ်စ်ွဲမှုးး�ကျိုး�� တွေ့�်တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့ပ်�သ်င်�င်ြိပီ်� အားခြ�း�သ်းမှုးး�ကျိုး�� န်းည်း�်လမ်ှု�အားသ်စ်ွဲခြ�င်� ်

ကြားကျိုးည်း�ခ်ြ�င်�် �ငှ်� ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့တွေ့န်းသ်ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းအားတွေ့ပ်် အားတွေ့��့အားတွေ့�် အားသ်စ်ွဲမှုးး�ကျိုး��လည်း�် တွေ့�်တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့ပ်�သ်င်�သ််ည်း။် ၎င်�်အားခြပ်င် ် လး��� �၏ 

စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး�အားသ်စွဲ်မှုးး�ကျိုး��လည်း�် ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ်် လးတွေ့စွဲငြိပီ်� ၎င်�်��� �အားကြားကျိုးး� သ်သံ်ယူခြ�စ်ွဲတွေ့န်းမှုမုှုးး�အားး�တွေ့လးး��း���င်�်န်း၊် �ဦး��ငှ်��်ဦး�အားကြားကျိုးး� 

သ်ည်း�်ည်းဉ်း��မံှုးး�ပ်��မှု�� ရှိှ�လးတွေ့စွဲ�န်း၊် အား�့��အား�င့်�်ရှိှ�တွေ့န်းသ်းမှုးး�၏ �စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်��န်း ် လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် လးအား�ပ််စွဲ�မှုးး�ထား��င့် ်

စွဲ���်စံွဲး�မှုမုှုးး�အားး� အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်�ခြ�င်�်သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� သ်ကျိုးတ်ွေ့�းင်�သ််ကျိုးသ််းခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲသ်ည်း� ် အားမှုနှ်း�်ကျိုးယူ ် အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီသ်ည်း� ်

အား�းခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�်အား�က့ျိုးတ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�ပ််င် ် ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ် စွဲ���်စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�၊ အား�့��အား�င့်�် �စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� တွေ့ခြပ်းဆုံ���န်းအ်ား�က့ျိုး ် အား�း�န်းမ်ှုးး�စွဲး့ 

တွေ့ပ်�ကြားကျိုး�သ်ည်း။်

တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းတ်ွေ့သ်း တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုဆုုံ��သ်ည်းမ်ှုးှ လးမှုးး�အားကြားကျိုးး� �ဦး��ငှ်��်ဦး� �း��သ်းခြ�င်�်၊ ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�ခြ�င်�် မှုးး�ရှိှ�တွေ့န်းခြ�င်�် တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် မှုဟု��ပ််ါ။ 

စွဲစ်ွဲမှုနှ်းတ်ွေ့သ်းခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း���သ်ည်း ် စွဲ���်စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး� အားမှုးး�အားခြပ်း�ပ်ါဝါင်င်ြိပီ်� ���င်မ်ှုးသ်ည်း�အ်ားမှုနှ်း�်�း� ကျိုး�� တွေ့�းင်��်�ံ��င်�်မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် 

စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး�သ်ည်း ်လးင်ခ်ြမှုန်းစ်ွဲး့�ငှ်� ်လယ့ူက်ျိုးးစွဲး့ တွေ့ခြပ်းင်�်လ����င်မ်ှုယူတ်ွေ့�း� မှုဟု��တ်ွေ့ပ်။ �ကြိုကျိုး�မ်ှုထား�တွေ့သ်း တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်�ဦး��းင်�်ပ်င်ခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ 

စွဲ��သ််တွေ့�းထားး�ကျိုး�� တွေ့ခြပ်းင်�်လ��န်း ် လယ့ူလ်ယ့ူ�်ငှ်�မ်ှုခြ�စ်ွဲ���င်ပ််ါ။ စွဲ��သ််တွေ့�းထားး�သ်ည်း ် အား�း�န်း�်ငှ်�အ်ားမှုှ တွေ့ခြပ်းင်�်လ����င်င်ြိပီ်� စွဲန်းစ်ွဲ���ကျိုး��တွေ့ခြပ်းင်�်လ��း�င့်မ်ှုး 

ပ်��၍ ပ်င်တ်ွေ့��ှတွေ့ကျိုး�့ပ်ါသ်ည်း။် ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�န်း ် စွဲဉ်း�စွဲး�လးပ်ါကျိုး �ကြိုကျိုး�မ်ှုထား�အားငြိပီ်�သ်��်န်း ် မှုခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့သ်း်လည်း�် မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့သ်း 

လးမှုးး�အားကြားကျိုးး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ခြပ်းဆုံ��ထား�တွေ့�့� ခြ�င်�်မှုးး�အား�က့ျိုး ် တွေ့�ရှိှည်းခ်ြ�စ်ွဲစွဲဉ်း၏ အားစွဲ�ပ််အားပ်��င်�်��� ခြ�စ်ွဲ���င်ပ််ါသ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုကုျိုး��ယူ�်��င်ပ််င် ်

မှုှ�မှု�ုငှ်� ် ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�သ်ည်း� ် လး �အားသ်��ကျိုးအ်ားဝါန်း�်���သ်�� � ဦး��ည်း�်��င်သ််ည်း� ် တွေ့�ရှိှည်းဩ်ဇူးးသ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုး�်��င်မ်ှုည်း� ် လးမှုတုွေ့��အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ� ���ခြ�စ်ွဲ�န်း ်

သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် 
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၂.၇ ယံ�ကြက်ည့်းမု်း ��ှ်း စ်�ိးချျယံ�ကြက်ည့်းမု်း �ည့်းရေး�းက်းဖြချ�း�

ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခခြ�စ်ွဲတွေ့န်းသ်ည်း�လ်းမှုးး�ခြပ်ည်း�တ်ွေ့န်းသ်ည်း�အ်ား�န်း�်အား�င့်�်�င့် ် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုသု်ည်း ် လယ့ူလ်ယ့ူ�်ငှ်� ် �လးမှုည်းမ်ှုဟု��ပ််ါ။ ၎င်�်��� �၏ တွေ့န်းးကျိုး�်သံ်မှု��င်�်သ်ည်း ်

�ဦး��ငှ်��်ဦး�လကျိုးထ်ား��င့် ်န်းးကြားကျိုးင်ခ်ြ�င်�်၊ န်းစ်ွဲန်းးခြ�င်�်၊ �ကျိုးလ်��ကျိုးခ်ြ�င်�်၊ မှုမှုှ�စွဲး့ ဆုံကျိုးဆ်ုံခံြ�င်�် စွဲသ်ည်း�်�� � ပ်ါရှိှ����င်ပ််ါသ်ည်း။် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး��တွေ့န်းခြ�င်� ်

၎င်�်��� ��ဦး��ငှ်��်ဦး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းယ်ူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ုကျိုး�� သ်င်လ်���းင်တ်ွေ့န်းပ်ါလ�မှု�်မှုည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် ယူင်�်သ်�� �ခြ�စ်ွဲလး�န်း ်�ကျိုး�်�သ်ည်းက်ျိုး�� သ်င်သ််�တွေ့န်းပ်ါသ်ည်း။် ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ်

အား�့��မှုးး�ကြားကျိုးး� �င့် ်�ဦး��ငှ်��်ဦး� ယူံ��ည်းမ်ှု�ုည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်န်း ်သ်င်မ်ှုည်းက်ျိုး��သ်�� � စွဲ�င်မ်ှုည်းန််းည်း�်?

 ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��ကျိုး�� အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးပ််ါ - န်းကျိုးရု်ှို�င်�်သ်ည်း�ဆ်ုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��သ်ည်း ် ပ်��မှု��တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းသ််ည်း�ဆ်ုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့�� ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ု �ရှိှ��န်း ်

ပ်��မှု��လယ့ူက်ျိုးးပ်ါသ်ည်း။် 

 သ်င် ်သ်တွေ့�း�း���သ်ည်း�အ်ား���င်�် လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်သ််း့�ပ်ါ

 ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်သ်ည်း ်အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှု ှစွဲ�င်�်န်း ်လ��အားပ််သ်ည်း။် သ်င်က်ျိုး��ယူသ််င် ်အား�့��မှုးး��ငှ်� ်ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်��င်င်ြိပီ် 

ဆုံ��ပ်ါကျိုး အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်� ်မှု�မှု�အား�ည်းအ်ား�းင်�်ကျိုး�� ယူံ�ကြားကျိုးည်းပ််ါ။ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ုအား�့င်� ်�င့် ် စီွဲစွဲဉ်းတွေ့���းထားး�သ်ည်း�ခ်ြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား���င်�် 

လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်ပ််ါ။ သ်�� �မှုသှ်း �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးပ််ါဝါင် ် သ်းမှုးး�အားကြားကျိုးး� ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုပု်��မှု���ရှိှ�လး���င်�်န်း ် အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်း���ကျိုး���န်း�်�ီပ်ါ။ သ်�� �တွေ့သ်း် 

ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ု���ည်း�်�ငှ်� ်မှုလံ�တွေ့လးကျိုးပ််ါ။ ၎င်�်��� �သ်ည်း ်�����အားတွေ့ပ််အားတွေ့ခြ��၍ံ အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းယ်ူံ�ကြားကျိုးည်း�်��င်�်န်း ်လမ်ှု�ရှိးှ�ပ်ါမှုည်း။် 

 ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် အား�့��မှုးး�ထား��င့် ် မှုည်းသ််းမှုးး�ပ်ါဝါင်တ်ွေ့န်းသ်န်းည်း�်၊ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးှ မှုည်းသ််ည်း� ် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းန်းည်း�်  တွေ့ပ်် 

မှုး�ည်း၍် ကျိုး့�ခြပ်း����င်ပ််ါသ်ည်း။်

 ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်� ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု မှုစွဲ�င်မီ်ှု�င့် ် အားစွဲပ်း����ပ်ါမှုည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ် အားစီွဲအားစွဲဉ်းဆုံ့�ခြ�င်�်၊ 

ကြိုကျိုး���င်ခ်ြပ်င်ဆ်ုံင်ခ်ြ�င်�် ��� ��င့် ် ထားည်း�ထ်ားး��န်း ် လ��အားပ််ငြိပီ်� မှု�မှု�ကျိုး��ယူက်ျိုး�� မှု�မှု�ခြပ်န်းတ်ွေ့မှု� �မှုည်းမ်ှုးှ �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးလ်းသ်းန်း� � ကျိုးွ�်�ပ််အားကြားကျိုးး�၊ 

�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းအား�းင်�်�းင်�်ကြားကျိုးး� ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ုပ်��မှု���ရှိှ�လးတွေ့စွဲ�န်း ်�ယူလ်��ကျိုးးည်း�ီ��င်မ်ှုလ� ဟုး၍ပ်င်ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

  လးမှုးး�သ်ည်း ် သ်င်�က်ျိုး�� �းကျိုး�်းင်�်ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုရုှိှ�လ�မှု�်မှုည်းမ်ှုဟု��တ်ွေ့ပ်။ အားစွဲပ်��င်�်�င့် ် လးမှုးး�ကျိုး သ်င်�က်ျိုး�� သ်ကျိုးားမှုကျိုးင်�် ခြ�စ်ွဲ���င်င်ြိပီ်� သ်င်၏် 

အား�င်�်�အံားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်မှုးး��ငှ်� ် �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� စွဲး�စွဲမ်ှု�တွေ့န်းလ�မှု�်မှုည်း။် သ်င်�အ်ားတွေ့န်း�ငှ်� ် သ်င်၏် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်ကျိုး�� ပ်��မှု��တွေ့�် ခြပ်�န်းလ်��အားပ််သ်ည်း။် 

သ်င်�က်ျိုး�� မှုည်းသ််ည်း�အ်ား�့��အားစွဲည်း�်မှု ှ သ်င်�လ်�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုအုား�က့ျိုး ် တွေ့င်တ့ွေ့ကြားကျိုး�ပံ်�ပ်���တွေ့ပ်�တွေ့န်းသ်ည်း၊် ယူ��တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�သ်ည်း ်

မှု�မှု�အား�က့ျိုး ်အားကျိုးး���ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ���င်တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�် စွဲသ်ခြ�င်� ်တွေ့�် ခြပ်တွေ့ပ်��မှုည်း။်

 သ်င်�ထ်ားမံှုခှြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုခှြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ အားခြ�း�သ်းမှုးး�ထားမံှုခှြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ တွေ့မှုးး်လင်��်းကျိုးမ်ှုးး�အား�က့ျိုး ်လးမှုးး�ကျိုး တွေ့ကြားကျိုးးကျိုး�ံ့်� ၍ မှုတွေ့�မှု�းခြ�စ်ွဲ���င်ပ််ါသ်ည်း။် 

ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်း�င့် ် တွေ့��ှတွေ့ကျိုး�့��သ််ည်း။် အား�ယူ�တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�ဆ်ုံ��တွေ့သ်း် လးမှုးး�အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့လ�လးသ်င်ယ်ူးမှုပု်��မှု��တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းလ်း

မှုသှ်း �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်��င်မ်ှုည်း။်

 ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�င့်�် စွဲ���်းယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုကုျိုး�� �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်သ်ည်းလ်ည်း�် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်အား�က့ျိုး ် မှုနှ်းက်ျိုးန်းသ််ည်း�အ်ားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုးး�

ကျိုး���န်း�်�ီတွေ့ပ်�သ်ည်း� ် ကြိုကျိုး�ီမှုး�သ်ည်း� ် အားပ်��င်�်ကြိုကျိုး�ီ�ပ်��င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် သ်င် ် သ်း��� �အားး� တွေ့�်တွေ့ဆုံးင်သ််း့�မှုည်း��်�ီ�သ်ည်း ် ���င်မ်ှုးငြိပီ်� တွေ့��ကျိုးင်�်မှု�ုငှ်� ်

�န်း�်���ရှိှ�တွေ့သ်း တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးမ်ှုမုှုးး�သ်ည်း ်တွေ့ရှိှ �ဆုံကျိုး�်��� ���င်ခ်ြ�င်�်ကျိုး�� လးမှုးး�မှု ှယူံ�ကြားကျိုးည်းထ်ားး�ကြားကျိုး�န်း ်လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် 

 ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�င့်�် စွဲ���်းယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုကုျိုး���ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်း�င့် ် သ်င်မ်ှုည်းသ််�� �စီွဲစွဲဉ်းထားး�သ်ည်းက်ျိုး�� တွေ့ခြပ်းခြပ်ခြ�င်�်၊ ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းကျိုး�� မှုည်းသ််�� � 

စီွဲစွဲဉ်းလးးထားး�သ်ည်း်�အား���င်�် တွေ့�်တွေ့ဆုံးင်သ််း့��မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားး� စီွဲစွဲဉ်းလးးထားး�ခြ�င်�်ခြ�င်� ် လးမှုးး�ကျိုး သ်င်�အ်ားး�ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ု ရှိှ�တွေ့စွဲ�န်း ်

�ငှ်� ်၎င်�်��� � �ဦး��ငှ်��်ဦး�အားကြားကျိုးး�လည်း�် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုရှိှ��န်း ်ပ်��မှု��လယ့ူက်ျိုးးတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။်



42အပုို�င်းး� ၀၂

 ကြိုကျိုး���င်ခ်ြပ်င်ဆ်ုံင်မ်ှု�ုငှ်� ် စွဲ���်းယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ု ��� �၂��အားကြားကျိုးး��င့် ် ဆုံကျိုး�်ယ့ူမ်ှု ု ရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။် အားကျိုးယူ၍် သ်င်�အ်ားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်အ်ား�့�� မှု ှ

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�က့ျိုး ် တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းစ်ွဲး့ခြပ်င်ဆ်ုံင်ခ်ြ�င်�်သ်ည်းလ်ည်း�် သ်င်က်ျိုး��ယူ�်��င် ် ပ်��မှု��စွဲ���်းယူံ�ကြားကျိုးည်းလ်းငြိပီ်� သ်င်�်ငှ်�အ်ားလ�ပ််အား�း�းလ�ပ််

တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့န်းသ်ည်း�အ်ား�့��အား�က့ျိုးလ်ည်း�် အားကျိုးး���ရှိှ�တွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။်

 တွေ့�့�ဆုံံ�မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�က့ျိုး ်အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်�်န်း ်ခြပ်င်ဆ်ုံင်မ်ှုအုားး� အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးတ်ွေ့န်း�း�န်း�်င့် ်��ကျိုး�်င့်လ်ည်း�် အား�့���င့် ်ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး� ၎င်�်��� �အား�က့ျိုး ်

ကြိုကျိုး���င်ခ်ြပ်င်ဆ်ုံင်�်န်းလ်ည်း�် ကျိုးးည်းတီွေ့ပ်��န်း ် လမ်ှု�ရှိးှ�ပ်ါမှုည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းခြ�စ်ွဲငြိပီ်� �ကြိုကျိုး�မ်ှုထား�သ်းကျိုးးင်�်ပ်သ်ည်း�အ်ားစွဲ

ည်း�်အားတွေ့ဝါ�မှုဟု��သ််ည်း�အ်ား�က့ျိုး ် ယူ��တွေ့�့�ဆုံံ�မှု�ုငှ်� ် တွေ့န်းးကျိုး�်ကြိုကျိုး�မ်ှုတွေ့�့�ဆုံံ��း�န်းက်ျိုးးလအားတွေ့�းအား�င့်�် မှုည်းသ််�� �ခြ�စ်ွဲပ်းကျိုးတ်ွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး�� ၎င်�်��� � 

န်းး�လည်းမ်ှု ုသ်�� �မှုဟု�� ်လကျိုး�်မံှုအုား�က့ျိုး ်�းမှုးး�လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်ထ်ားး����င်က်ြားကျိုးမှုည်းန််းည်း�်? တွေ့န်းးကျိုး�်သံ်မှု��င်�်တွေ့ကြားကျိုးးင်�်မှုးး�၊ တွေ့လ�လးသ်ံ��သ်ပ််�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� 

��ရု်ှိုထားး�ခြ�င်�်သ်ည်း� ် �စံွဲ���း အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးတွေ့ပ်����င်င်ြိပီ်� ဒီါ�င်မ်ှုကျိုး အားခြ�း�အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုးး��င့် ် ခြ�စ်ွဲပ်းကျိုးသ််ည်း�အ်ားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံပ်ါသ်ည်း� ်

စွဲးတွေ့ပ် သ်�� �မှုဟု�� ်အား��ပ်ည်းး သ်�� �မှုဟု�� ်ရှို�ပ််ရှိငှ်မ်ှုးး�ကျိုး�� ��ရု်ှို ကြားကျိုးည်း�ရု်ှိုတွေ့စွဲခြ�င်�်ခြ�င်�လ်ည်း�် အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။်

 ��ါ��ံ�င့် ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ုမှုည်းသ််ည်း�အ်ားဆုံင်�ထ်ား�တွေ့�းကျိုးတ်ွေ့န်းငြိပီ် ကျိုး��ခြပ်န်းလ်နှ်းတ်ွေ့ခြပ်းဆုံ��ခြ�င်�်ခြ�င်� ်တွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်တ်ွေ့သ်း ကျိုးဏ္ဍမှုးး�ခြ�င်� ်စွဲ�င်ခ်ြ�င်�်သ်ည်းလ်ည်း�် 

အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်သ်�� �လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်ခြ�င်� ် တွေ့�့�ဆုံံ�မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်း၏ လမ်ှု�တွေ့ကြားကျိုးးင်�် မှုည်းသ််ည်း��်ကျိုးသ််�� �တွေ့�့�လးး�တွေ့န်းသ်ည်း ်

ဟုးသ်ည်း� ် �စံွဲး�မှုကုျိုး�� တွေ့ပ်�တွေ့ဆုံးင်ပ််ါသ်ည်း။် မှုည်းသ််ည်း�အ်ား�းမှုးး�အားး�လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��ငြိပီ်�တွေ့ကြားကျိုးးင်�် တွေ့ခြပ်း�န်းလ်ယ့ူက်ျိုးးတွေ့သ်း်လည်း�် 

မှုည်းက်ျိုး��သ်�� �လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��သ်ည်းက်ျိုး�� သ်��မှုမှုးမှု�ကြားကျိုးတွေ့ပ်။
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၂.၈ ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်း�ချ�မှ်း ရေးမ်းျးးလ�်း�ိ��းရေးသူးအား�းမ်းျး�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် ခြပ်သ်န်းးအားး�အားတွေ့ခြ�ရှိးှ�း�င့် ် ငြိ��မ်ှု�တွေ့ခြ�းကျိုးမ်ှုကုျိုးင်�်လ�့သ််ည်း��်းဉ်း�ကျိုးပ််မှု�ု��ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� အားခြ�း���ကျိုး�်ငှ်� ် �စံွဲ���း တွေ့ကြားကျိုးတွေ့အား��န်း ်

သ်တွေ့�း�း�မှုည်း ်ဟုးသ်ည်း� ်��အားး�တွေ့ပ်�မှုမုှုးး�မှုရှိှ��ပ်ါ။ ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှု ှစွဲစ်ွဲမှုနှ်းသ််ည်း� ်တွေ့မှုးး်လင်��်းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� တွေ့အားးကျိုးပ််ါအား���င်�် �ဆုံင်��်းင်�်ဆုံမီှု ှ

����င်ပ််ါသ်ည်း။်

၁   လးမှုးး�သ်ည်း ်�ဦး��ငှ်��်ဦး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ်တွေ့ခြပ်းဆုံ��န်းး�တွေ့ထားးင်�်န်း ်အား�င့်�အ်ားတွေ့���ငြိပီ်� တွေ့န်းးကျိုးဆ်ုံံ���င့် ်မှုည်းသ််ည်း�အ်ား�း���မှုှ မှုတွေ့ခြပ်းင်�်လ�တွေ့ပ်။

၂   ကျိုးတံွေ့ကျိုးးင်�်���ပ်ါလှင် ်အား�့�� ၂�့�� မှု ှတွေ့ရှိှ �ဆုံကျိုးတ်ွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�န်း ်�ံ�သ်တွေ့�း�းည်းမီှု�ု��ကျိုး�� အား�း�ကျိုး ့သ်�မ်ှု�ှ�်��င်တ်ွေ့ပ်လ�မှု�်မှုည်း။် 

၃   အားကျိုးယူ၍် ကျိုးတံွေ့ကျိုးးင်�်���ပ်ါလှင် ်သ်တွေ့�း�းည်းမီှု�ု��ကျိုး�� တွေ့စွဲ�စွဲပ််တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�န်း ်အား�င့်�အ်ားလမ်ှု�����လး���င်မ်ှုည်း ်သ်�� �မှုဟု�� ်ပ်း��့�ခြပ်သ်န်းးအား�က့ျိုး ်

အား�း�ကျိုးတ့ွေ့ခြ�ရှိငှ်�်�န်း ်အားစီွဲအားစွဲဉ်း��� ထားက့ျိုးရ်ှိှ�လး���င်သ််ည်း။်

အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီဆုံံ��မှုးှ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှု ှထားက့ျိုးရ်ှိှ�လးသ်ည်း� ်အားတွေ့ကျိုးးင်�်�ကျိုးသ််�� �လး�တွေ့သ်းအား�းမှုနှ်းသ််မှုှကျိုး�� အားတွေ့���ယူးရှိှ��မှုည်း။် တွေ့သ်�င်ယူသ််ည်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ 

ကျိုးွမ်ှု�ကျိုးးင်သ််ည်း� ်အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�အားတွေ့န်း�ငှ်� ်ယူင်�်အား�းကျိုး�� ကြိုကျိုး�ီမှုး�လးတွေ့စွဲ�န်း ်အားတွေ့ကျိုးးင်�်ဆုံံ��တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 



အားပ်��င်�် ၀၃

ပ်ါဝါင်တ်ွေ့သ်းဝါ�တွေ့သ်သ်လကျိုးခဏားမှုးး��ငှ်� ် 

န်းည်း�်ပ်ည်းးမှုးး�
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၃.၁ ထိရိေး�းက်းရေးသူးအားက်ျိ��ရေး�း�းသူ�ူဦး�၏ ဝိရေးသူသူလက်ခဏားမ်းျး�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�သ်ည်း ် လးမှုးး�မှု ှ ၎င်�်��� ��ငှ်� ် သ်ကျိုးဆ်ုံ��င်သ််ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�ကျိုး�� လ�့လ်ပ််စွဲး့ တွေ့ခြပ်းဆုံ�����င်သ််ည်း� ်

�စံွဲး��းကျိုးရ်ှိှ����င်�်�� ��းအား�က့ျိုး ်တွေ့န်း�းကျိုး���န်း�်�ီတွေ့ပ်��မှုည်း� ်တွေ့န်း�းကျိုးဏ္ဍ�င့်ရ်ှိှ�သ်ည်း။် ၎င်�်��� �၏ ကျိုး��ယူပ််��င် ်ထားင်ခ်ြမှုင်�်းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� တွေ့ဝါမှုှခြ�င်�်ခြ�င်�၊် အား�န်း�်�င့်�်ရှိှ� 

အားခြ�း�လးမှုးး�၏ တွေ့ခြပ်းကြားကျိုးး��းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး��န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်ခြ�င်�၊် �ဦး��ငှ်� ်�ဦး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း�်း��ဆ်ုံကျိုးတ်ွေ့န်းကြားကျိုးငြိပီ်� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၏ု �ံ��ည်း�့်ယူ�်းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� 

�းဝါန်း�်မံှုရုှိှ�တွေ့န်း�ပ်ါမှုည်း။် 

ယူင်�်ကျိုး��သ်�� � တွေ့န်း�းမှုးး�ကျိုး�� �န်း�်�ီ�န်း�်ငှ်� ် ထား�န်း�်သ်�မ်ှု��န်း ် ��� �အား�က့ျိုး ် အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားပံ်��ရှိှ��န်း ် မှုည်းသ််ည်း� ် အား�ည်းအ်ား�းင်�်မှုးး�ကျိုး�� ရှိးှတွေ့�့�န်း ် လ��အားပ််ပ်ါသ်န်းည်း�်? 

သ်င်�်န်း�်မှုးး�အား�င့်�် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး�မှု ှ တွေ့ကျိုးးကျိုး�်�ု�်ရှိှ�လးသ်ည်း� ် တွေ့အားးကျိုးပ််ါ ထား�တွေ့�းကျိုးသ််ည်း� ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး��င့် ် ရှိှ��မှုည်း� ် ထားး�ခြ�း�သ်ည်း� ်

လကျိုးခဏား ၁၀မှုး��� ရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။်

မိ်းမိ်းက်ိ�ယးက်ိ� မိ်းမိ်း စ်�ိးချျယံ�ကြက်ည့်းဖြချ�း�

မှု�မှု���� �မှု ှ အား�့��မှုးး�အားး� မှု�မှု���� �အားတွေ့��့ထံား��င့် ် ကျိုး��ယူပ််��င်စ်ွဲ���်းမှုရုှိှ�ငြိပီ်� သ်ကျိုးတ်ွေ့�းင်�သ််ကျိုးသ််းခြ�စ်ွဲတွေ့န်းတွေ့ကြားကျိုးးင်�် ခြပ်သ်���င်ပ််ါကျိုး အား�့��မှုးး�မှုးှလည်း�် ပ်��၍ 

သ်ကျိုးတ်ွေ့�းင်�သ််ကျိုးသ််းရှိှ�မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �ကျိုး��ယူ�်��င် ် မှု�မှု�ကျိုး��ယူ ် မှု�မှု� ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုရုှိှ�တွေ့ကြားကျိုးးင်�် ၎င်�်��� �မှု ှ ခြမှုင်လ်ှင် ် ၎င်�်��� �သ်ည်း ် ကျိုးွ�်�ပ််��� �ကျိုး��လည်း�် 

ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် စွဲ���်းယူံ�ကြားကျိုးည်းခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် အားတွေ့ခြ�အားး�လံ��ကျိုး�� သ်�တွေ့န်းခြ�င်�် မှုဟု��ပ််ါ။ ဆုံ��လ��သ်ည်းမ်ှုးှ မှု�မှု��င့် ် အားတွေ့ခြ�ရှှိ�မှုတွေ့န်းခြ�င်�်တွေ့ကြားကျိုးးင်� ်

တွေ့ကြားကျိုးးကျိုးတ်ွေ့န်း�မှုည်းမ်ှုဟု��ပ််ါ - စွဲ�န်းတ်ွေ့�်မှုရုှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း� ်အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုးး�ကျိုး�� ကျိုး��င်�်ယ့ူ�်န်း ်စွဲ�တွေ့ပ်ါင်�်လ�ပ််လှင်ခ်ြ�စ်ွဲ���င်ပ််ါသ်ည်း ်ဟုးသ်ည်း� ်ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ုရှိှ��န်းသ််း လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။်

သူဖိြမ်း�းေး�လည့်းမု်း ရိှှိဖြချ�း�

ထား�တွေ့�းကျိုးသ််ည်း� ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�ခြ�စ်ွဲ�န်း ် ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ မှုးကျိုးလ်ံ��မှုးး��ငှ်� ် န်းး�မှုးး�ကျိုး�� ကျိုးးယူက်ျိုးးယူ�့်င်�ထ်ားး��န်း ် လ��အားပ််ပ်ါ သ်ည်း။် 

ပ်ါဝါင်�်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးလ်းသ်းမှုးး�၏ မှုးကျိုး�်းှမှုးး��ငှ်� ် ကျိုး��ယူအ်ားမှုးအား�းမှုးး�ကျိုး�� သ်��ကြိုကျိုး�ီစွဲး့ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ အားမှု�ှ�်မှု��ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ တွေ့သ်�းးအားကျိုး���မ်ှုသှ်း  

၎င်�်��� � �းကျိုး�� စွဲဉ်း�စွဲး�တွေ့န်းသ်ည်း၊် �း�စံွဲး�တွေ့န်း�သ်ည်း ် ကျိုး�� ပ်��သ်����င်မ်ှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ၎င်�်��� � တွေ့ခြပ်းဆုံ���း�င့် ် အားးရံှို�စွဲး�စွဲ��ကျိုးစ်ွဲး့ န်းး�တွေ့ထားးင်င်ြိပီ်� 

သ်း��� ��းတွေ့ခြပ်းသ်ည်းက်ျိုး�� န်းး�လည်းခ်ြ�င်�်ထားကျိုး ် သ်း��� ��းကျိုး��မှုတွေ့ခြပ်း�� �းန်းထ်ားး�သ်ည်းက်ျိုး��လည်း�် န်းး�လည်းထ်ားး��ပ်ါမှုည်း။် အားန်း�ီကျိုးပ်် အားးရံှို�စွဲး�စွဲ��ကျိုးခ်ြ�င်�်အားး�ခြ�င်� ်

အား�့��ထား��င့်ပ််ါဝါင်သ််းမှုးး��ငှ်�အ်ား�း န်းး�လည်းမ်ှုမုှုးး�တွေ့ပ်�ငြိပီ်� ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး��ငှ်� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်အားဓိ�ပ်ယံူခ်ြပ်ည်း�၀်ငြိပီ်� သ်င်�တ်ွေ့လးး်တွေ့ကြားကျိုးးင်�် ခြပ်သ်တွေ့န်းပ်ါသ်ည်း။်

၎င်�်��� �တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၏ု ဩဇူးးပ်ါဝါါပံ်�စံွဲအားမှုး���မှုး���တွေ့�် ခြပ်သ်ည်း� ်���င်�်�းမှုမုှုးး�ကျိုး��လည်း�် တွေ့စွဲးင်�က်ြားကျိုးည်း�တ်ွေ့န်း�ပ်ါမှုည်း။် လးမှုးး� �ဦး��ငှ်��်ဦး� မှုည်းသ််�� �အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ်

ဆုံကျိုးဆ်ုံကံြားကျိုးသ်ည်းက်ျိုး�� သ်��မှုးငြိပီ်� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်အားမှုနှ်း�်ကျိုးယူ ်လး���င်�်ပ်ါဝါင် ်���င်�်န်း ်ဩဇူးးပ်ါ၀ါ မှုည်းမီှုှမှုကုျိုး�� တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်တွေ့ပ်��န်း ်အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီသ်ည်း။် 

အား�့��အားး� လ�ပ်းပိ်��းခ့ျ�်းအားးဏားရေးပ်�ဖြချ�း�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့်�် ကျိုးးယူခ်ြပ်န်း �သ််ည်း� ်အား�့��၏ပံ်�စံွဲအားမှုး���မှုး����င့် ်လးမှုးး�မှု ှကျိုးွ�်�ပ််��� �အားး� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�ကျိုး��သ်�� � ခြပ်န်းလ်ည်းတ်ွေ့ခြ�ကြားကျိုးး�သ်ည်း�ပံ််�စံွဲ ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

မှုးး�တွေ့သ်းအားး�ခြ�င်� ်လးအား�ပ််စွဲ���့��သ်ည်း ်လး�ဦး� �စ်ှွဲဦး�ကျိုး��သ်း ၎င်�်��� �၏ တွေ့�ါင်�်တွေ့ဆုံးင်အ်ားခြ�စ်ွဲထားး�ရှိှ�ငြိပီ်� ၎င်�်��� �ကျိုး�� ပ်��မှု�� အားတွေ့��ပ်ါသ်ည်း�ပ််�ဂု��လ၊် ပ်��၍ ထားကျိုးခ်ြမှုကျိုးသ််း၊ 
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ပ်��၍ ပ်ည်းး��သ််း မှုးး�ကျိုး��သ်�� � ဆုံကျိုးဆ်ုံကံြားကျိုးသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �အားတွေ့န်း�ငှ်� ်အားထားး�သ်��ထားး��မှုည်းမ်ှုးှ အား�ပ််စွဲ�ထား��င့် ်မှုည်းသ််း�ဦး��တွေ့ယူးကျိုးက်ျိုး��မှုှ အားခြ�း�သ်းမှုးး�ထားကျိုး ်

ပ်��၍ ဩဇူးးပ်ါဝါါ ပ်��မှုတွေ့ပ်��န်း ်တွေ့သ်�းးတွေ့စွဲငြိပီ်� အား�ယူ�တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�ဆ်ုံ��တွေ့သ်း ်ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ်အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း အားတွေ့န်းခြ�င်� ်ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးတ်ွေ့န်းတွေ့သ်းတွေ့ကြားကျိုးးင်�ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ကျိုးွ�်�ပ််��� �မှု ှ သ်��ခြပ်��မှုည်း�အ်ားဆုံင်�မ်ှုးး�မှုးှ အား�့��အားး� လ�ပ််ပ်��င်�်င့်�အ်ားးဏားတွေ့ပ်��း�င့် ် ၎င်�်��� �သ်ည်း ် မှု�မှု�ကျိုး��ယူ ် မှု�မှု�ယူံ�ကြားကျိုးည်း�မ်ှု ု ရှိှ�ငြိပီ်� 

မှု�မှု�၏ဆုံံ��ခြ���်းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး��လည်း�် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုရုှိှ��န်း ် ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �ကျိုး��ယူ�်��င်မ်ှုကျိုး�� ၎င်�်��� �၏ ကျိုးဏ္ဍမှုးး�ကျိုး�� လည်း�် ခြပ်န်းသ််��တွေ့ပ်�ခြ�င်�်အားး�ခြ�င်� ်

တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်��င်ပ််ါသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� � ဤတွေ့န်း�း�င့်ရ်ှိှ�တွေ့န်းခြ�င်�်သ်ည်း ် ၎င်�်��� �အားး� ထား�န်း�်�း�ပ်် �န်း�်ငှ်� ် ညွ့န်း် �ကျိုးး��န်း ် မှုဟု��ပ််ါ။ အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းန််းး�တွေ့ထားးင်က်ြားကျိုး�န်း ်

ကျိုးးည်းခီြ�င်�်ပ်င်ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် အား�့��အားတွေ့ပ်် မှု�မှု�၏ ထားင်ခ်ြမှုင်�်းကျိုးက်ျိုး�� ဇ့ူး�အ်ား�င်�်မှုတွေ့ခြပ်းဆုံ���န်း ် အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။် အားခြ�း�သ်းမှုးး�မှု ှ

�င်သ််င့်�်တွေ့ခြပ်းဆုံ��လးမှုအုားတွေ့ပ်် န်းး�တွေ့ထားးင် ် ကျိုးး ကျိုးး���တွေ့ကြားကျိုးးင်��်��င်လ်ံ�တွေ့စွဲငြိပီ်� အား�ည်းခ်ြပ်��းကျိုးယ်ူး�ပ်ါမှုည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ မှုသ်င်�တ်ွေ့လးး်သ်ည်း� ် ဩဇူးးပ်ါဝါါကျိုး�� 

�င်�်�ှ�ီမှု၊ု အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးတွေ့ပ်�မှု၊ု �းဉ်း�ကျိုးပ််���င်မ်ှု ု�ငှ်� ်�ှ�မှု�်�းမှု ု��� �ကျိုး�� သ်���ခြ�င်�်အားး�ခြ�င်� ်�း�န်း�်င့်�်း�န်း�်��င်ပ််ါသ်ည်း။် 

လံ�ရေးလးက်းသူည့််း ဗျူဟု�သူ��ရိှှိဖြချ�း�

ကျိုးွ�်�ပ််��� ��င့် ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၏ု အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းကျိုး�� အားကျိုးွမ်ှု��ဝါင် ် သ်�ထားး�စွဲ�းမှုလ��ပ်ါ။ အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�အားတွေ့န်း ခြ�င်� ်

တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�ကျိုး�� လမ့်ှု�မှု����န်း ် မှုဟု��ပ််ါ။ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းကျိုး�� အားးရံှို�စွဲ��ကျိုး�်န်း ် �ငှ်� ် လးမှုးး�ကျိုး �ဦး��ငှ်��်ဦး� 

အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းန််းး�တွေ့ထားးင်တ်ွေ့န်းကြားကျိုးသ်ည်း ် ဟုးသ်ည်း� ် �စံွဲး��းကျိုးရ်ှိှ��န်း ် သ်��ထားး��ပ်ါမှုည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်ည်း� ် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�း�ငှ်�ပ််�သ််ကျိုး၍် 

အားတွေ့ခြ��တံွေ့န်းးကျိုးတ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�်ဗားဟု�သ်���ငှ်� ် အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး�ရှိှ�ထားး�ပ်ါကျိုး အားငြိမှု��မ်ှု� အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် အား�ယူ�တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�ဆ်ုံ��တွေ့သ်း် 

ယူင်�်သ်�� �သ်�ရှိှ�ထားး�ခြ�င်�်အားး�ခြ�င်� ် အား�့��ထား��င့် ် ပ်ါတွေ့န်းတွေ့သ်း လးမှုးး��ငှ်�အ်ား�း အားတွေ့��ပ်ါသ်ည်း� ် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�ကျိုး�� န်းး�လည်းမ်ှုမုှုးး� �ယူး���င်င်ြိပီ်� 

ယူင်�်န်းး�လည်းမ်ှုခုြ�င်� ်အား�့��မှုးး�အား�က့ျိုး ်လ���းကျိုး�� ဆုံ့�ထား���်��င်မ်ှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။်

၎င်�်အားခြပ်င် ် အား�့��၏ ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှုအုားတွေ့န်းအားထားး�ကျိုး�� ကြိုကျိုး���င်သ််�ရှိှ�ထားး�ခြ�င်�်အားး�ခြ�င်�လ်ည်း�် အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် အား�့��ထား�မှု ှ �ဦး��းင်�်စီွဲ၏ 

သ်တွေ့�းသ်�း၀စွဲံ�နု်း�်ကျိုး�� သ်�ရှိှ�ထားး�ငြိပီ်� ယူင်�်��� �ကျိုး�� န်းး�လည်းင်ြိပီ်� သ်��ရှိှ�ရှိှ�ထားး�ခြ�င်�် အားး�ခြ�င်� ်၎င်�်��� ��ငှ်� ်ဆုံကျိုးစ်ွဲပ််���င်င်ြိပီ်� ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်း�င့် ်

ပ်��မှု��ထား�တွေ့�းကျိုးမ်ှု ုရှိှ����င်သ််ည်း။် 

“�စ်�ိး�ပိ်��း� မ်းျး�စ့်း” အားဖြ�စ်းရိှှိရေးေဖြချ�း�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုကုျိုး�� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့န်း�း�န်း�်င့် ် ��း�� �တွေ့သ်းသ်းမှုးး��ငှ်� ် သ်တွေ့�း�းည်းမီှု ု ����င်သ််ကျိုး��သ်�� � အားခြ�း�သ်းမှုးး��ငှ်� ် သ်တွေ့�းမှု�းသ်ည်းမ်ှုးး�ရှိှ�သ်ည်းမ်ှုးှ 

သ်�း၀ပ်င်ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ��ါ��ံ�င့် ် ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ် ��း�� �တွေ့သ်း ပ်�ဂု��လမ်ှုးး�ကျိုး�� အားခြ�း� ပ်�ဂု��လမ်ှုးး�ထားကျိုး ် ပ်��မှု���စ်ှွဲသ်ကျိုးင်ြိပီ်� မှုးး�တွေ့သ်းအားး�ခြ�င်� ်

လးအားန်းည်း�်င်ယူသ််း �စ်ှွဲသ်ကျိုးတ်ွေ့ကျိုးးင်�်�စ်ှွဲသ်ကျိုး�်��င်သ််ည်း။် ယူင်�်ကျိုး��သ်�� � �စ်ှွဲသ်ကျိုးသ််းမှုးး�ကျိုး�� မှုးကျိုး�်းှသ်းတွေ့ပ်�ခြ�င်�်တွေ့ကြားကျိုးးင်� ်လး���င်�်အားး� �န်း�်�းဆုံကျိုးဆ်ုံ�ံမှုည်း်

ဟုးသ်ည်း�စ်ွဲမ့်ှု��ည်းက်ျိုး�� မှုထား����ကျိုး�်န်း ် သ်��ရှိှ��မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� မှု�မှု�၏ ကျိုးဏ္ဍကျိုး�� န်းး�လည်းထ်ား�န်း�်သ်�မ်ှု�၍ လ�့လ်ပ််ငြိပီ်� လး���င်�်ပ်ါဝါင်သ််ည်း� ်

တွေ့န်း�း ခြ�စ်ွဲသ်ည်းက်ျိုး�� သ်���တွေ့န်း�ပ်ါမှုည်း။်

ယူင်�်သ်ည်း ် စွဲ�န်းတ်ွေ့�်မှု�ု�ပ််ကြိုကျိုး�ီခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ��ါ��ံ မှု�မှု���� �သ်ည်း ် မှု�မှု���� �၏ လ�ပ််ကျိုး��င်တ်ွေ့န်းမှုမုှုးး�ကျိုး�� သ်��မှုထားး�မှု�ကြားကျိုးတွေ့ပ်။ ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ် လး���င်�်အားး� 

�န်း�်�းဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့န်းပ်ါသ်ည်း ်ဟု�ဆုံ��သ်ည်း��်��င် ်��ါ��ံ အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့န်း�င်�် တွေ့န်းးကျိုးက်ျိုးယ့ူ ်�င့် ်�ကျိုးလ်��ကျိုးမ်ှုမုှုးး��ငှ်� ်�န်း �မ်ှုနှ်း�်တွေ့န်းမှုမုှုးး� ကျိုး�� ခြပ်သ်တွေ့န်းသ်ည်း။် 

ယူင်�်ကျိုး�� ထား�န်း�်�း�ပ််���င်�်�� ��န်း ် �ကျိုးလ်���ကျိုးမ်ှုမုှုရှိှ��န်း ် ကြိုကျိုး���ပ်မ်ှု��မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� ပ်ါဝါင်�်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းအားး�လံ���ငှ်� ် �န်း�်�းစွဲး့ �း့တွေ့န်းမှုသှ်း �ကျိုးမ်ှုလ��ကျိုးတ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�် 

ခြပ်သ်���င်မ်ှုည်းခ်ြ�စ်ွဲ သ်ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် �း့�း့တွေ့န်းခြ�င်�်သ်ည်း ် အား�့��အား�င့်�် လးမှုးး�အားကြားကျိုးး� သ်�� �မှုဟု�� ် ကျိုးွ�်�ပ််��� ��ငှ်�အ်ားကြားကျိုးး� ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်�ငှ်� ်

သ်ကျိုးတ်ွေ့�းင်�သ််ကျိုး�်းရှိှ�ခြ�င်�်��� �ကျိုး�� ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့စွဲမှု�ုငှ်� ်ဆုံန်း �က်ျိုးးင်�်ကျိုးခ်ြ�စ်ွဲတွေ့န်းပ်ါသ်ည်း။် အားကျိုးယူ၍် ကျိုးွ�်�ပ််��� ��ငှ်� ်အား�့��မှုးး�အားကြားကျိုးး� �ငှ်� ်၎င်�်��� ��ဦး��ငှ်��်ဦး�အားကြားကျိုးး� 

ဆုံကျိုး�်ယ့ူမ်ှုကုျိုး�� အားစွဲစ်ွဲအားမှုနှ်း ်စွဲ��ဝ်ါင်စ်ွဲး�မှု ုရှိှ�ပ်ါကျိုး ကျိုးွ�်�ပ််��� �ကျိုး�� ကျိုးွ�်�ပ််��� � ၎င်�်��� ��ငှ်� ်လံ�ခြ��ံသ်ည်း�အ်ားကျိုးး့အားတွေ့ဝါ�အားး� ထား�န်း�်သ်�မ်ှု�ထားး��န်း ်��အားး�မှုတွေ့ပ်�သ်င်�ပ််ါ။
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ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ်��ါ��ံ ကြားကျိုးး�တွေ့န်း�န်းက်ြိုကျိုး���စွဲး�ပ်ါသ်ည်း။် အား�့��ကျိုး��အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးင်ြိပီ်� ၎င်�်��� � ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး�သ်ည်း ်အားး�လံ�� �န်း�်�းအားကျိုးးံ��ဝါင်င်ြိပီ်� ��ကျိုး�်ငှ်� ်
��ကျိုးအ်ားကြားကျိုးး��့�ခြ�း��န်း�်���ထားး�ခြ�င်�် မှုခြပ်�လ�ပ််�ပ်ါ။ သ်�� �တွေ့သ်း် ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ်လံ��၀ဥသ်�န်း ်ကြားကျိုးး�တွေ့န်းမှုည်းမ်ှုဟု��ပ််ါ။ အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�ခြ�စ်ွဲသ်ည်း��်��င် ်

��ကျိုးးသ်ည်း� ်�န်း�်���မှုးး��ငှ်� ်စွဲည်း�်မှုးဉ်း�မှုးး�ကျိုး�� �းဝါန်း�်ငံြိပီ်� စွဲ��ခ်ြပ်င်�်ခြပ်�မှုည်း။် အားကျိုးယူ၍် ကျိုးွ�်�ပ််��� �ကျိုး�� ကျိုးွ�်�ပ််��� � ကြားကျိုးး�တွေ့န်း တွေ့န်းငြိပီ် ဆုံ��ပ်ါကျိုး မှု�မှု�ကျိုး��ယူမ်ှု�မှု� မှုကျိုး 

လး���င်�်လည်း�် မှု�မှု�ကျိုး��ယူမ်ှု�မှု� ခြပ်န်း၍် လ�မ်ှုလည်း�်��င်ပ််ါသ်ည်း။် ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ်ကျိုးွ�်�ပ််��� � မှုည်းက်ျိုး��သ်�� �အားစွဲး�ထား���တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်မှုည်း ်န်းည်း�်?

လကျိုး�်င်အ်ားတွေ့မှု��ကျိုးး� မှု ှ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း� ် Franciso Diez မှု ှ �းဉ်း�ကျိုးပ််မှု�ု��အားး� အားကြားကျိုးခံြပ်�ထားး�သ်ည်းမ်ှုးှ �ကျိုးလ်��ကျိုးမ်ှုမုှုး���စံွဲ� 

ဟုးသ်ည်း� ် စွဲကျိုးး��ပ််ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ၎င်�်မှု ှ ကျိုးးတွေ့န်းး်��� �သ်ည်း ် အား�့��မှုးး��ငှ်� ် န်း�ီစွဲပ််မှု�ုငှ်� ် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုကုျိုး�� သ်��ကြိုကျိုး�ီစွဲး့�န်း�်�ီယူးငြိပီ်� ကျိုးးတွေ့န်းး်��� �၏ �န်း�်���မှုးး��ငှ်� ်

စွဲည်း�်မှုးဉ်း�မှုးး�ကျိုး�� ပ်င့်�ပ််င့်�လ်င်�်လင်�်�းခြပ်�ပ်ါမှုည်း။် ၎င်�်��� �သ်ည်း ် ကျိုးးတွေ့န်းး်��� �အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်ကျိုး�� သ်�သ်င်�ပ််ါသ်ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် ကျိုးးတွေ့န်းး်��� �၏ အားတွေ့န်းအားထားး�သ်ည်း ်

ထား�တွေ့�းကျိုးစ်ွဲး့ အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်�်��င်သ််ည်း� ်အား�ည်းအ်ား�းင်�်ကျိုး�� မှုထား����ကျိုးတ်ွေ့အားးင် ်တွေ့သ်�းးလ�ပ််�ပ်ါမှုည်း။်8

 မိ်းမိ်းက်ိ�ယး မိ်းမိ်း သူထိိး�ဖြချ�း�

အား�့��မှုးး�အားး� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားခြ�စ်ွဲ လ�ပ််တွေ့ပ်��း�င့် ် ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ် မှု�မှု�ကျိုး��ယူမ်ှု�မှု� လံ��၀အားး�င်ယူသ််ည်း� ် အားတွေ့န်းအားထားး��င့် ် ထားး���သ််ည်း။် 

သ်��မှုးမှု�သ်ည်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ မှုမှုးမှု�သ်ည်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှု�ု��င်�်သ်ည်း ် ၎င်�်��� ���ကျိုး�်ငှ်��်�ကျိုးအ်ားကြားကျိုးး� �စံွဲး��းကျိုး�်ငှ်�အ်ားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း�်ံ� �ခြပ်န်းမ်ှုု

မှုးး�အားတွေ့ပ်် လမ့်ှု�မှု���တွေ့န်းပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်အား�က့ျိုး ် တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် မှု�မှု�ကျိုး��ယူမ်ှု�မှု� န်းး�လည်းခ်ြ�င်�်ကျိုး�� န်းကျိုးရု်ှို�င်�်စွဲး့ လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� ကျိုးွ�်�ပ််��� �မှု ှ လးမှုးး�အားး� 

မှုည်းသ််�� ��စံွဲး�တွေ့အားးင် ်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး��လည်း�် သ်�ထားး��ပ်ါမှုည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ်မှု�မှု���� � အား�့��မှုးး��ငှ်�လ်�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်း�င့် ်မှုးကျိုးလ်ံ���းင်�်မှုးကျိုးလ်ံ�� မှုကြားကျိုးည်း�ခ်ြ�င်�်၊ 

သ်�� �မှုဟု�� ် �ကျိုး�်�တွေ့သ်း သ်�� ��ည်း�်မှုဟု�� ် အားခြင်င်�်ပ်း့��့ယူတ်ွေ့သ်း ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုးး�တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် ခြ�စ်ွဲသ်ည်း�အ်ား�က့ျိုး ် အားထားး�မှုနှ်းက်ျိုးန်းပ််ါသ်ည်း။် မှု�မှု���� �၏ ကျိုး��ယူ�်��င် ်

အားး��့��တွေ့န်းမှုမုှုးး��ငှ်� ်အားစွဲပ်း���ခြ�င်�်မှုးး�ကျိုး�� သ်�ရှိှ�ထားး�ခြ�င်�်သ်ည်း ်အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးး ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် သ်�� �မှုသှ်း �င်�်မှုးမှုအုားဆုံင်�သ််ည်း ်ခြမှုင်��်ကျိုးတ်ွေ့န်းသ်ည်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ 

အား�့��အားး� မှုည်းသ််�� ��င်ခ်ြပ်�မှုည်း ်�ငှ်� ်ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�း ရှိှ�သ်ည်းမ်ှုးး�အား�က့ျိုး ်န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�တွေ့�့� ရှိှ����င်မ်ှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

မှု�မှု�ကျိုး��ယူမ်ှု�မှု� ပ်��မှု��သ်�ရှိှ�ထားး�ခြ�င်�်သ်ည်း ်အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီသ်ည်း။် အား�ယူတ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�ဆ်ုံ��တွေ့သ်း် ယူင်သ််ည်း ်�စွဲ���်ပ်��င်�် မှုးး�စွဲး့ရှိှ�ခြ�င်�် ကျိုး��အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် 

ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ်တွေ့န်းးကျိုးက်ျိုးယ့ူ�်င့်ရ်ှိှ�သ်ည်း� ်�ကျိုးလ်��ကျိုးမ်ှု ု�ငှ်� ်မှုလ��မှု�န်း�်��ီမှုမုှုးး�ကျိုး�� ပ်��၍ သ်��ထားး�မှုသှ်း ၎င်�်��� �အားတွေ့ပ်် တွေ့ကျိုးးး်လး့����င်မ်ှုည်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� အားန်းည်း�်ဆုံံ�� 

ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့န်းမှု ုကျိုး�� လးတွေ့�းကျိုးထ်ား����ကျိုးလ်�မှု�်မှုည်းမ်ှုဟု��တ်ွေ့ပ်။ 

 သူည့်း�ခံျမု်းရိှှိဖြချ�း�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် တွေ့�ရှိှည်းခ်ြ�စ်ွဲစွဲဉ်း ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်၊ သ်င်ယ်ူးခြ�င်�်၊ ကြိုကျိုး�ီထားး့�လးခြ�င်�်��� �အား�က့ျိုး ် အား�း�န်းတ်ွေ့ပ်��သ်ည်း။် 

ကျိုးွ�်�ပ််��� �ကျိုး��င်�်ယ့ူတ်ွေ့န်းသ်ည်း� ်အား�့��မှုးး�အား�င့်�်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှု ှတွေ့မှုးး်လင်�ထ်ားး�သ်ည်း� ်�လဒီအ်ား�က့ျိုး ်စွဲ��ရ်ှိှည်းသ််ည်း�်��ံန်းလ်��အားပ််သ်ည်း။် 

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့န်းစွဲဉ်းလည်း�် သ်ည်း�်�မံှုရုှိှ��န်းလ်��အားပ််သ်ည်း။် ပ်ါဝါင်�်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့န်းသ်းမှုးး�အား�က့ျိုး ်မှုနှ်းက်ျိုးန်းသ််ည်း� ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်�ကျိုး�်�သ်ည်းက်ျိုး�� ကျိုးွ�်�ပ််��� �မှု ှ

မှု�မှု�ကျိုး��ယူမ်ှု�မှု� အားငြိမှု��တွေ့စွဲ ခြပ်န်းလ်ည်းသ််��တွေ့ပ်�သ်င်�သ််ည်း။် ��ါ��ံ အား�့��ထား�မှု ှလးမှုးး�သ်ည်း ်မှုးလအားတွေ့န်းအားထားး�ကျိုး�� ခြပ်န်းလ်ညှ်း��်းင်ခ်ြ�င်�်၊ ထား�ပ််���ကျိုး�်င်ဆ်ုံ��င်�်းင််

သ်ည်း�အ်ားခြပ်�အားမှုးမှုးး�အားး�ခြပ်သ်ခြ�င်�်၊ ��ကျိုး�်ငှ်� ်��ကျိုးအ်ားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းန််းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်ကျိုး�� ခြင်င်�်ပ်ယူခ်ြ�င်�် စွဲသ်ည်း�်�� �ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််��သ််ည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ်သ်�း၀ 

ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�်သ်�� �ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လးတွေ့သ်းတွေ့ကြားကျိုးးင်� ်ကျိုးွ�်�ပ််��� �အားတွေ့န်း�ငှ်� ်တွေ့မှုးး်လင်��်းကျိုးမ်ှုးး��ငှ်� ်သ်ည်း�်�ခံြ�င်�်မှုးး�ကျိုး�� မှုဆုံံ��ရံုှို�တွေ့စွဲ�ပ်ါ။ 

ရေးဖြပ်း�း�လယ့းဖြပ်�းလယ့းဖြ�စ်းဖြချ�း���ှ်း မ်း�ိ��း�မ်း� ့�ံ� ်ဖြပ်ေးမု်း ရိှှိဖြချ�း�

အားထားကျိုး�်င့် ်တွေ့�် ခြပ်���ငြိပီ်�သ်ည်း�အ်ား���င်�် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားး� ဒီဇီူး��င်�်တွေ့��ဆုံ့��း�င့် ်အား�့�� �ငှ်�ပ််�သ််ကျိုးသ််ည်း� ်မှု�မှု�မှုးှ ရှိှ�သ်ည်း�ဗ်ားဟု�သ်��တွေ့ပ််အားတွေ့ခြ��၍ံ 

တွေ့��ဆုံ့�ငြိပီ်� တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၏ု�ည်း�့်ယူ�်းကျိုး�်ငှ်� ် �ဦး��ငှ်��်ဦး�အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းဆ်ုံကျိုး�်ယ့ူမ်ှု ု ရှိှ��န်း ် မှုည်းသ််�� � အားတွေ့ကျိုးးင်�်ဆုံံ��ပံ်�တွေ့�်မှုသှ်း အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲမှုည်း ်

8  International Institute for Democracy and Electoral Assistance  Democratic Dialogue – A Handbook for Practitioners, p 112-113 
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စွဲသ်ည်း�်�� �ပ်ါရှိှ�သ်ည်း။် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့န်းစွဲဉ်းအား�င့်�် မှု�မှု���� �မှုးှတွေ့��ဆုံ့�ထားး�သ်ည်း� ်ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းဒီဇီူး��င်�်သ်ည်း ်အား�့��မှုးး� စွဲဉ်း�စွဲး�ထားး�သ်ည်း�ပံ််�စံွဲ�ငှ်� ်ကျိုး့�လ့����င်တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�်ကျိုး�� 

တွေ့ခြပ်းခြပ်�ပ်ါမှုည်း။် အားကျိုးယူ၍် ကျိုး့�လ့�မှုရုှိှ�တွေ့န်းပ်ါကျိုး ၎င်�်��� ��ငှ်� ် မှုသ်င်�တ်ွေ့လးး်သ်ည်း� ် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းကျိုး�� ဆုံကျိုးလ်ကျိုးအ်ားသ်ံ���းပ်ါကျိုး ကျိုးွ�်�ပ််��� �အား�က့ျိုး ် အား�မ်ှု� 

အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြပ်�လ�မှု�်မှုည်းမ်ှုဟု��ပ််ါ။ ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်မ်ှုကုျိုး�� တွေ့ခြပ်းင်�်လယ့ူခ်ြပ်င်လ်ယ့ူထ်ားး�ရှိှ��မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� သ်�� �မှုသှ်း ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ ပ်�ဝ်ါန်း�်ကျိုးးင်�်ငှ်� ်

အား�့��မှုးး�ထား��င့် ် မှုတွေ့မှုးး်လင်�ထ်ားး�သ်ည်း� ် အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�မှုးး��ငှ်� ် ဆုံကျိုးလ်ကျိုး ် လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��င်မ်ှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် အား�့��၏ 

လ��အားပ််�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� အားတွေ့ခြ��၍ံ တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးတ်ွေ့ပ်��န်းသ််း ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ဖြပ်ေးလည့်းသူံ��သူပ်း�ေး စ်ေံမူ်းေးရေးပ်�ဖြချ�း���ှ်း အားး�ရေးပ်��ိ�က်း�ေ့း�ဖြချ�း�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ု���င့် ်��့�� �ငှ်��်�့��အားကြားကျိုးး� န်းကျိုးရု်ှို�င်�်စွဲး့ အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းန််းး�တွေ့ထားးင်က်ြားကျိုး�န်း ်အားး�တွေ့ပ်�သ်င်�ပ််ါသ်ည်း။် သ်�� �မှုသှ်း အားသ်စ်ွဲတွေ့သ်းန်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�၊ 

အားခြပ်�သ်တွေ့�းတွေ့ဆုံးင်သ််ည်း�န််းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�ကျိုး�� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ် န်းး�လည်း�်��င်မ်ှုည်း ် ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�်သ်�� �တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်န်း ် ၎င်�်��� �၏အားတွေ့န်းအားထားး�သ်ည်း ်

မှုည်းမ်ှုှစွဲ�န်းတ်ွေ့�်မှုမုှုးး�ရှိှ�သ်ည်း၊် ၎င်�်��� �အား�့��၊ ��ကျိုး�်ငှ်��်�ကျိုးအ်ားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ်မှုည်းသ််�� �န်းး�လည်းထ်ားး�သ်ည်းက်ျိုး�� အားတွေ့���ယူးခြပ်န်းလ်ည်းသ််ံ��သ်ပ််သ်ည်း၊် ၎င်�်��� �သ်ည်း ်

မှုည်းသ််ည်း�အ်ားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်း�င့်ရ်ှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း ်စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး ခြပ်သ်�န်း ်လ��အားပ််သ်ည်း။် ယူင်�်သ်�� �တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်န်း ်လယ့ူက်ျိုးးလ�မှု�်မှုည်း ်မှုဟု��ပ််ါ။ အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�၏ 

စွဲ�န်းတ်ွေ့�်မှုမုှုးး�ထား�မှု ှ ���မှုးှ ယူင်�်ကျိုး�� ပ်င့်�လ်င်�်စွဲး့ခြပ်�လ�ပ််�န်း ် လးမှုးး�မှု ှ လံ�ခြ��ံငြိပီ်� သ်ကျိုးတ်ွေ့�းင်�သ််ကျိုး�်းခြ�စ်ွဲသ်ည်းဟ်ု� �စံွဲး��သ်ည်း�တ်ွေ့န်း�း���ကျိုး�� 

�န်း�်�ီတွေ့ပ်�ခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�်အား�က့ျိုး ် ��ကျိုး�်ငှ်��်�ကျိုး ် အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ် ကျိုးးည်း�ီန်းလ်��အားပ််သ်ည်း။် အား�့�� �ငှ်� ် ပ်ထားမှုဦး�ဆုံံ��အားကြိုကျိုး�မ်ှု စွဲ�င်တ်ွေ့�့� ကြားကျိုး�း�န်းမ်ှုစှွဲ၍ 

တွေ့လ�န်းကျိုးမ်ှုကုျိုး�� ရှိးှတွေ့�့ခြ�င်�်၊ မှု�မှု�ကျိုး��ယူက်ျိုး��ခြပ်န်းလ်ည်းစ်ွဲ�န်းတ်ွေ့�် ခြ�င်�် စွဲသ်ည်း�စ်ွဲ��သ််တွေ့�းထားး�မှုးး�ကျိုး�� စံွဲန်းမှုးန်းးအားခြ�စ်ွဲ ထားး�ရှိှ�သ်င်� ်ပ်ါသ်ည်း။် 

ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ ခြပ်န်းလ်ည်းသ််ံ��သ်ပ််ခြ�င်�်စွဲမ့်ှု��ည်းက်ျိုး�� လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��င်ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် အားခြ�း�အားလန့်းအ်ားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီသ်ည်း� ် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�င်�်အား�က့ျိုး ် �န်း�်���ရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။် 

မှု�မှု���� �အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်၏ အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံအားး� ပ်��မှု��ခြပ်န်းလ်ည်းသ််ံ��သ်ပ််���င်က်ျိုး အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�အားတွေ့န်း�ငှ်� ် မှုည်းက်ျိုး��သ်�� � ပ်��မှု��တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းတ်ွေ့အားးင်တ်ွေ့ဆုံးင််

�့ကျိုး�်��င်မ်ှုည်းက်ျိုး�� သ်င်ယ်ူး�ရှိှ�မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် မှုည်းသ််�� �အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်�်မှုည်းက်ျိုး����ရု်ှိုတွေ့လ�လးခြ�င်�်၊ အားလ�ပ််ရံှို�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�မှုးး�ကျိုး�� �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးခ်ြ�င်�် ��� �သ်ည်း ်

��ါ��ံ အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲငြိပီ်� အားတွေ့��ပ်ါသ်ည်း� ် ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ တွေ့လ�လးမှုသု်ည်း ် မှု�မှု�ကျိုး��ယူ�်��င်ခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ လ�ပ််တွေ့�်ကျိုး��င်�်ကျိုး�်ငှ်�ခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး�ကျိုး�� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်၊ �ငှ်� ်ယူင်�်အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး�ကျိုး�� ခြပ်န်းလ်ည်း ်သ်ံ��သ်ပ််ခြ�င်�် ��� �ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ပ့်�်းလ�း�စ်း့ရိှှိဖြချ�း�

အား�့��မှုးး�မှု ှ မှု�မှု�ကျိုး�� ယူံ�ကြားကျိုးည်း�်��င်�်န်း ် ကျိုးွ�်�ပ််��� �ကျိုး ၎င်�်��� �အားး�ယူံ�ကြားကျိုးည်းတ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�် အား�င်ခ်ြမှုင်တ်ွေ့စွဲ�ပ်ါမှုည်း။် ၎င်�်��� �အားး� ယူံ�ကြားကျိုးည်းသ််ည်း ် ဆုံ��သ်ည်းမ်ှုးှ ၎

င်�်��� �အားး� ပ်င့်�လ်င်�်စွဲး့�့င်�တ်ွေ့ခြပ်းခြ�င်�်၊ သ်င်မ်ှုည်းသ််းခြ�စ်ွဲသ်ည်းက်ျိုး�� ၎င်�်��� �န်းး�လည်း�်န်း ် အား�င့်�အ်ားတွေ့��တွေ့ပ်�ခြ�င်�်��� �ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �မှု ှ အား�့��အားး� 

ခြပ်သ်�မှုည်းမ်ှုးှ ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း� ် အားမှုနှ်းက်ျိုးန်းဂ်ရှို�စွဲ��ကျိုးခ်ြ�င်�်၊ လးသ်း��းင်�် ဆုံကျိုး�်ယ့ူမ်ှုရုှိှ��န်း ် န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�ရှိးှတွေ့�့ခြ�င်�် ��� �ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် အားစွဲစ်ွဲအားမှုနှ်းခ်ြ�စ်ွဲခြ�င်�် 

�ငှ်� ် ပ်င့်�လ်င်�်ခြ�င်�်��� �သ်ည်း ် ထား�တွေ့�းကျိုးတ်ွေ့သ်းတွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့စွဲ�န်း ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�အား�က့ျိုး ် အားလန့်းအ်ားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်ကျိုး��အားတွေ့ကျိုးးင် ်

အားထားည်းတ်ွေ့�်�န်း ် ��ါ��ံ �ကျိုး�်�ပ်ါသ်ည်း။် အား�ယူ�တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�ဆ်ုံ��တွေ့သ်း် အားထားကျိုး�်င့် ် တွေ့�် ခြပ်ထားး�သ်ည်း�အ်ား���င်�် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုည်း� ် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�အားး� 

မှု�မှု�၏အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှု ှမှု��ဆ်ုံကျိုးခ်ြ�င်�်၊ ခြပ်ဌားန်း�်ခြ�င်�် ���အားး� သ်��ထားး��မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ထား�တွေ့�းကျိုးသ််ည်း�တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး�အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�ခြ�စ်ွဲလး�န်း ် လကျိုးခဏား ၁၀မှုး���အားး� မီှု�တွေ့မှုးှင်�်ထား���ခြပ်���တွေ့သ်း်လည်း�် ယူင်�်လကျိုးခဏားမှုးး�ထားကျိုး ်

ပ်��သ်ည်းမ်ှုးး�လည်း�် ရှိှ�သ်ည်းမ်ှုးှ တွေ့သ်�းးပ်ါသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �မှု ှယူင်�်လကျိုးခဏားမှုးး�ကျိုး��သ်းတွေ့�့��းယူ ်�သ်ည်းမ်ှုးှ ထား�တွေ့�းကျိုးသ််ည်း� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ု��ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ�န်း ်

အား��းကျိုးးတွေ့သ်း အား�းကျိုးမ်ှုးး�ခြ�စ်ွဲသ်ည်းက်ျိုး�� ယူံ�ကြားကျိုးည်းတ်ွေ့သ်း တွေ့ကြားကျိုးးင်�ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး�ကျိုး�� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်မှုးး� ဆုံကျိုးလ်ကျိုးတ်ွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးင်ြိပီ်� 

အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး�ကျိုး�� မှု�မှု�လ�ပ််တွေ့�်ကျိုး��င်�်ကျိုးမ်ှုးး��ငှ်� ်ခြပ်န်းလ်ည်းသ််ံ��သ်ပ််ခြ�င်�်ခြ�င်� ်လကျိုးခဏားအားသ်စွဲ်မှုးး�ကျိုး�� သ်င်ပ််��၍ တွေ့�့� ခြမှုင်လ်း�ပ်ါမှုည်း။်

ယူင်�်��� �သ်ည်း ် သ်းမှုန်းလ်ကျိုးခဏားသ်င့်ခ်ြပ်င်မ်ှုးး�သ်းခြ�စ်ွဲငြိပီ်� မှု�မှု�အား�င့်�်တွေ့���ငှ်� ် ရှို�ပ််လံ��တွေ့ပ််တွေ့စွဲ�န်းသ််းခြ�စ်ွဲတွေ့ကြားကျိုးးင်�် မှု�ှသ််း� ထားး��န်းအ်ားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီငြိပီ်� 

ထား�တွေ့�းကျိုးတ်ွေ့သ်းအားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�မှု ှလ�ပ််�မှုည်း ်မှုလ�ပ််�ပ်ါ ဟုးသ်ည်း� ်����ကျိုးးကျိုးး �းမှု�ှထ်ားး�သ်ည်း� ်စွဲည်း�်ကျိုးမှု်�မှုးး�မှုဟု��ပ််ါ။ 
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၃.၂ ထိရိေး�းက်းရေးသူး အားက်ျိ��ရေး�း�းသူ�ူဦး�၏ 

�ေး�ိ��မ်းျး���ှ်း စ်ည့်း�မ်းျဉ်း�မ်းျး�

အားထားကျိုးပ််ါ အား�န်း�်�င့် ် ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ် ပ်��မှု��ထား�တွေ့�းကျိုးသ််ည်း� ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�ခြ�စ်ွဲ�န်း ် မှုည်းသ််ည်း� ် သ်င့်ခ်ြပ်င်လ်ကျိုးခဏား မှုးး�ပ်ါ�မှုည်း ် စွဲသ်ခြ�င်� ်

ထားင်ခ်ြမှုင်�်းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� စွဲး�စွဲမ်ှု����ကြားကျိုးသ်ည်း။် ယူ���င့် ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ် လ��ကျိုးန််းး�မှုည်း� ် စွဲည်း�်မှုးဉ်း�မှုးး�ကျိုး�� စွဲး�စွဲမ်ှု�တွေ့လ�လးကြားကျိုးမှုည်း ် - 

မှုည်းသ််ည်း�အ်ား�းမှုးး�ကျိုး��လ�ပ််သ်င်� ်မှုလ�ပ််သ်င်� ် ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် Cohorts 1 and 2 ပ်ည်းးသ်င်က်ြားကျိုးး����သ်ည်း� ်ပ်�ဂု��လမ်ှုးး�မှု ှတွေ့အားးကျိုးပ််ါ လးကျိုးးင်�ဝ်ါ�ဆ်ုံ��င်�်းကျိုးးင်�ထ်ားံ�� 

(Code of Ethical Conduct) ကျိုး�� ခြပ်�စွဲ����ငြိပီ်� ၎င်�်��� �ကျိုး��ယူ�်��င် ်စွဲ��အ်ားး�ထားကျိုးသ််န်းစ်ွဲး့ကျိုး��င်စ်ွဲ့�ထားး��န်း ်စွဲည်း�်မှုးဉ်း�မှုးး��ငှ်� ်�န်း�်���မှုးး�ကျိုး�� �းမှု�ှ�်န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�အား�က့ျိုး ် 
လးကျိုးးင်�ဝ်ါ�ဆ်ုံ��င်�်းကျိုးးင်�ထ်ားံ�� 

လး �ကျိုးးင်�ဝ်ါ�ဆ်ုံ��င်�်းကျိုးးင်�ထ်ားံ��သ်ည်း ် လး�ဦး��ငှ်��်ဦး�အားကြားကျိုးး�၊ အား�ပ််စွဲ� �စွဲ��ငှ်��်စွဲ�အားကြားကျိုးး� လ��ကျိုးန််းးသ်င်�သ််ည်း� ် အားတွေ့ခြ��စံွဲဉ်း�မှုးဉ်း�မှုးး�ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်စ်ွဲဉ်းအား�င့်�် 

ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး�မှု ှ၎င်�်��� �၏ ရှို��တွေ့သ်တွေ့လ�စွဲး�မှုကုျိုး�� ခြပ်သ်�န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�်��� ��င့် ်မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�သ်ည်း� ်စွဲ��ဝ်ါင်စ်ွဲး�မှုမုှုးး�၊ လကျိုးတ်ွေ့�့�တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးမ်ှုမုှုးး�၊ ကျိုးွမ်ှု�ကျိုးးင်မ်ှုမုှုးး��ငှ်� ်

ပ်င်က်ျိုး��ယူစ်ွဲရှို��ကျိုးမ်ှုးး� စွဲသ်ည်း�်�� �ပ်ါဝါင်သ််ည်း။် ထား��န်းည်း�်�း တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့်�် မှုည်းသ််ည်းက်ျိုး မှုနှ်းသ််ည်း ် မှုးှ�သ်ည်း ် အား�က့ျိုး ် စံွဲသ်�မ်ှု�ှမ်ှုမုှုးး��ငှ်� ် �န်း�်����မှုးး�၊ 

တွေ့ကျိုးးင်�်သ်ည်း ်ဆုံ���သ်ည်း ်စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး�� ထားည်း�သ််င့်�်ထားး�ပ်ါသ်ည်း။် ထား�� �အားခြပ်င် ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ုခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�င့်�် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး��ငှ်� ်ဆုံကျိုးစ်ွဲပ််ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး�မှု ှမှု�မှု�ကျိုး��ယူမ်ှု�မှု� 

ခြပ်န်းလ်ည်းသ််ံ��သ်ပ််�န်းအ်ား�က့ျိုးလ်ည်း�် အားကျိုးး���ရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။်

၁) ဖြ�စ်းစ်ဉ်းအားး� အားက်�ဖြ��းဖြချ�း�

ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း���လံ��ကျိုး�� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်းခြ�င်� ် �းဝါန်းရ်ှိှ�ပ်ါတွေ့သ်း်လည်း�် ထားက့ျိုးရ်ှိှ�လးမှုည်း��်လဒီအ်ားတွေ့ပ်် ဆုံံ��ခြ���်းကျိုး�်း�န်း ် သ်း/သ်းမှု �င့် ် �းဝါန်းမ်ှုရှိှ�ပ်ါ။ ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ်

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်းခြ�င်� ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲအား�င့်�် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှု ှ ထားက့ျိုးရ်ှိှ�လးသ်ည်း��်လဒီမ်ှုးး�၊ �ံ�သ်တွေ့�း�းည်း�ီးကျိုးမ်ှုးး� �ငှ်� ် အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းန််းး�လည်းခ်ြ�င်�် 

စွဲသ်ည်း�်�� �အားး� ခြ�ည်း�စ်ွဲက့ျိုးခ်ြ�င်�်၊ �းကျိုးပ််စ်ွဲခြ�င်�်မှုးး�မှုလ�ပ််�� မှုး�င်�်ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား���င်�် မှု�ှ�်မ်ှု��င်�်မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

၂) ဝေးရေး�း�းမု်းရေးပ်�ဖြချ�း�

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှု ှ အားလ�ပ််ရံှို�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�သ်�� � �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးလ်းသ်းအားး�လံ���ငှ်� ် ၎င်�်��� �၏ တွေ့မှုးး်လင်��်းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� န်းး�လည်းထ်ားး��ပ်ါမှုည်း။် ထား�� �တွေ့န်းးကျိုး ် သ်င်�တ်ွေ့လးး်သ်ည်း� ်

ထားက့ျိုးရ်ှိှ��းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး��တွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်�်န်း ်ကျိုးးည်းတီွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်မှုည်း� ်ကျိုးဏ္ဍ�င့် ်ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်မှုည်း။် အားကျိုးယူ၍် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်၎င်�်��� � တွေ့မှုးး်လင်��်းကျိုး�်ငှ်�က်ျိုး��ကျိုးည််းမီှုမုှုရှိှ�

ပ်ါကျိုး သ်း/သ်းမှု သ်ည်း ်၎င်�်��� �အားး� လမ်ှု�တွေ့ကြားကျိုးးင်�်မှုနှ်းတ်ွေ့ပ်် ခြပ်န်းတ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့အားးင် ်ဆုံ့�တွေ့ဆုံးင်�်ပ်ါမှုည်း။် 

၃) အားက်ျိ��စ်း�ပ့်း�အား�က့်း ပ်ဋိပိ်က်ခ

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�သ်ည်း ်လးမှုးး�အားကြားကျိုးး�၊ အား�့��မှုးး�အားကြားကျိုးး� အားကျိုးး���စီွဲ�ပ်း့�ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခအားး� သ်�ရှိှ�ထားး��မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� သ်း/သ်းမှု သ်ည်း ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်း���လံ��အား

�င့်�် န်းး�လည်းမ်ှုလု့�ခြ�င်�် �ငှ်� ်အားခြင်င်�်ပ်း့�မှုမုှုးး� ကျိုးင်�်ရှိှင်�်တွေ့အားးင် ်ထား�န်း�်သ်�မ်ှု�ထားး� �ပ်ါမှုည်း။် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းကျိုး��ယူ�်��င် ်မှု�မှု�ကျိုး��ယူမ်ှု�မှု� သ်�ရှိှ�ထားး��မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� သ်း/သ်းမှု 

၏ ကျိုး��ယူပ််��င်အ်ားကျိုးး���စီွဲ�ပ်း့�ကျိုး��လည်း�် အားသ်�မှု�ှခ်ြပ်�ထားး��မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 
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၄) �က်းလိ�က်းမု်း မ်းရိှှိဖြချ�း�

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းသ်ည်း ် လးမှုး���၊ မှုးဝါါဒီ�ငှ်� ် �းသ်းတွေ့�� ��� �အားတွေ့ပ်် ကြားကျိုးး�တွေ့န်းသ်းခြ�စ်ွဲ�ပ်ါမှုည်း။် သ်း/သ်းမှု သ်ည်း ် ကျိုး��ယူပ််��င်�်စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�အားး�ထား��တ်ွေ့�် ခြ�င်�် �ငှ်� ်

�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး� မှု�မှု��ကျိုးပ််ါလး�န်း ်ဆုံ့�တွေ့ဆုံးင်မ်ှုမုှုးး� မှုခြပ်�လ�ပ််�ပ်ါ။

၅) လသူူး�ချျ�း�ဦး��ည့်းဖြချ�း� 

လး���င်�်အားး� သ်း/သ်းမှု ၏ ဝါ�တွေ့သ်သ်လကျိုးခဏား(identity)၊ အား�င့်�အ်ားတွေ့��မှုးး��ငှ်� ် ဂ�ဏာသ််�ကျိုးခးကျိုး�� တွေ့လ�စွဲး�အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်� �မှုည်း။် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်� ်

ပ်ည်းးအားဆုံင်�အ်ား�န်း�်၊ အားသ်ကျိုးအ်ား�့ယူ၊် အားလ�ပ််အားကျိုး��င် ်�ငှ်� ်ဆုံင်�်���းမ်ှု�သ်းမှုတွေ့�့� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း ခြ�စ်ွဲ�မှုည်း။် 

၆) ငြိ�မိ်းး�ချျမ်းး�သူည့််း ဝေး�က်ျ�း�ည့်းရေး�းက်းဖြချ�း�

ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း�တွေ့လှးကျိုး ်အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�အားတွေ့န်း�ငှ်� ်အား�ပ််စွဲ�မှုးး�ကြားကျိုးး� လးမှုးး�ကြားကျိုးး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့လ�စွဲး�မှု�ုငှ်�ယ်ူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ုကျိုး�� �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးတ်ွေ့ပ်��မှုည်း။် ဆုံကျိုးလ်ကျိုး၍် 

�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးပ််ါဝါင်လ်းသ်းမှုးး� လ�့လ်ပ််စွဲး့ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့တွေ့ဝါမှုှ�န်းအ်ား�က့ျိုး ် တွေ့��ကျိုးင်�်သ်ည်း�ပ််�ဝ်ါန်း�်ကျိုးးင်�်��ကျိုး���န်း�်�ီတွေ့ပ်��ပ်ါမှုည်း။် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�း�င့် ် �န်း�်�းစွဲး့ 

အားတွေ့လ�ထားး�ငြိပီ်� လး���င်�်ပ်ါဝါင်�်န်း ်အား�င့်�အ်ားတွေ့��တွေ့ပ်��ပ်ါမှုည်း။်

၇) ရေးဒ်သူခံျယဉ်းရေးက်ျ�မု်း��ှ်း က်ိ�ယးပိ်��းလ�့းလပ်းခ့ျ�်း

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်� ် လးမှုးး�၏ တွေ့ဒီသ်�အံားတွေ့န်းအားထားး��ငှ်� ် အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းဆုံ��င်�်းအားတွေ့န်းအားထားး���� �၏ ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှုကုျိုး�� တွေ့လ�စွဲး��ပ်ါမှုည်း။် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း�င့် ် လး���င်�်

ပ်ါဝါင်�်��င်သ််ည်း�အ်ား�င့်�အ်ားတွေ့��ရှိှ��န်း ် တွေ့သ်�းးတွေ့စွဲငြိပီ်� ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� လ�့လ်ပ််စွဲး့ တွေ့�်ထား���်င့်�ရ်ှိှ��ပ်ါမှုည်း။် သ်း၊သ်းမှု သ်ည်း ် တွေ့ဒီသ်�ဝံါန်း�်ကျိုးးင်�်ငှ်� ် လးမှုးး�၏ 

ဂ�ဏာသ််�ကျိုးခးအားး� အားလ့�သ်ံ��စွဲး�လ�ပ်် ခြ�င်�်မှု ှတွေ့ရှိးှင်က်ြားကျိုးဉ်း�ပ်ါမှုည်း။်

၈) �းဝေးခံျမု်းရိှှိသူည့််းအားက်ျိ��ရေး�း�းဖြချ�း�

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းသ်ည်း ် သ်း၊သ်းမှု အားသ်ံ��ခြပ်�သ်ည်း� ် �းဉ်း�ကျိုးပ််မှု၊ု အားစီွဲအားစွဲဉ်းမှုးး�၊ ဒီဇီူး��င်�်မှုးး��ငှ်� ် န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�အားတွေ့ပ်် �းဝါန်း�်မံှု ု ရှိှ��ပ်ါမှုည်း။် သ်း၊သ်းမှု သ်ည်း ် အားကျိုးွမ်ှု�

�ဝါင်မ်ှုရှိှ�သ်ည်း�န််းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�ကျိုး�� စွဲမ်ှု�သ်ပ််အားသ်ံ��ခြပ်�ခြ�င်�်၊ ကျိုး��ယူပ််��င်က်ျိုးွမ်ှု�ကျိုးးင်မ်ှုကုျိုး�� ပ်ါဝါင်�်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး� အားသ်ံ��ခြပ်��န်း ် ဆုံ့�တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်��� �ကျိုး��လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်န်း ်

�း�ခြမှုစွဲ်ပ်ါသ်ည်း။် 

၉) လ့ိ� � ဝကှ်းစ်း့ထိး�ရိှှိဖြချ�း�

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းသ်ည်း ်ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း���လံ��မှု ှထားက့ျိုးရ်ှိှ�လးသ်ည်း� ်အား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�၊ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး�၊ �ံ�သ်တွေ့�း�းည်းမီှုမုှုးး�၊ �လဒီမ်ှုးး� စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး��မှု�ှ�်မ်ှု��င်ထ်ားး�

�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� လှ�� � ဝါကှျိုးစ်ွဲး့ ထားး�ရှိှ��ပ်ါမှုည်း။် အားကျိုးယူ၍် သ်း၊သ်းမှု မှု ှ�့င်�ဟ်ုတွေ့�် ခြပ် လ��ပ်ါကျိုး �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးလ်းသ်းမှုးး�ထား ံ�င့်�ခ်ြပ်��းကျိုး ်�ယူး�ပ်ါမှုည်း။်

၁၀) အား�က်းမ်းဖြပ်�းရေးလလ်းဖြချ�း�

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းသ်ည်း ်ကျိုးွမ်ှု�ကျိုးးင်မ်ှုမုှုးး�၊ ဗားဟု�သ်��မှုးး� �����ကျိုးလ်း�န်း ်အားဆုံကျိုးမ်ှုခြပ်� ်တွေ့လ�လးသ်င်ယ်ူး�ပ်ါမှုည်း။်

စွဲ��င်�်စွဲ��င်�်င်င်�် �ငှ်� ်�န့်း�်မှုး��� (Sai Sai Ngin, Khon Myo) ��� �မှု ှခြပ်�စွဲ�ထားး�ပ်ါသ်ည်း်

Myanmar Dialogue Facilitators’ Network (MDFN)
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၃.၃ အားက်ျိ��ရေး�း�းဖြချ�း��ိ��း�း က်ွမ်းး�က်ျ�းမု်း ��ှ်း ေည့်း�ပ်ည့်းမ်းျး�

ေး�ရေးထိး�းဖြချ�း��ိ��း�း စ်မ့်းး��ည့်းမ်းျး�

ယူ��အားပ်��င်�်သ်ည်း ် စွဲစ်ွဲမှုနှ်းင်ြိပီ်� ထား�တွေ့�းကျိုးသ််ည်း� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုကုျိုး�� ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲသ်ည်း� ် န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်�ငှ်�ပ််�သ််ကျိုး၍် �င်ခ်ြပ်သ်း့�ပ်ါမှုည်း။် 

အားခြ�း�သ်းမှုးး�ကြားကျိုးး��သ်ည်း ်ဟု��စံွဲး��သ်ည်း�န််းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်ကျိုး�� စွဲး�စွဲ��ကျိုးင်ြိပီ်� န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်ကျိုး�� စံွဲ�စွဲမ်ှု� တွေ့မှု�ခြမှုန်း�်ခြ�င်�် �ငှ်� ်ကြားကျိုးကံြားကျိုး�ံသံ်ည်း� ်န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�် အားခြ�စ်ွဲ 

�ု�ကျိုးထ်ား��ခ်ြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူ��အားပ်��င်�်သ်ည်း ်န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားး� အားးန်း�သ်င်ရ်ှိှ�မှုကုျိုး�� အားး�ခြ�ည်း��်န်း ်အားခြ�း�တွေ့သ်း ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့��န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�ကျိုး��လ� 

ထားည်း�သ််င့်�်ထားး�ပ်ါသ်ည်း။်

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့် ် န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်၏ စွဲမ့်ှု�အားး�သ်ည်း ် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းတွေ့ပ််မှုး�ည်း၍် လးမှုးး�၏ မှုးတွေ့ကျိုးးးတွေ့န်းသ်ည်း� ် အားတွေ့န်းအားထားး� �ငှ်� ်

အားခြ�း�သ်းမှုးး�၏ အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး�အားး� တွေ့�ါင်�်�းင်�်���ကျိုး�်��င်သ််ည်း� ် စွဲမ့်ှု��ည်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�င့်�် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�း�ငှ်�ပ််�သ််ကျိုး၍် န်းး�တွေ့ထားးင်သ််း�ငှ်� ်

တွေ့ခြပ်းကြားကျိုးး�သ်း��� � အားမှုနှ်း�်ကျိုးယူ ် ၎င်�်��� ��းသ်း ၎င်�်��� � သ်�ရှိှ�န်းး�လည်း ် �န်းအ်ား�က့ျိုး ် အားဟုန်း �အ်ား�း�မှုးး�ကျိုး�� �ယူရ်ှိးှ�တွေ့ပ်�ခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်၏ 

တွေ့ခြပ်းင်�်လ�မှုစုွဲမ့်ှု�အားး�သ်ည်း ်��င်�်ဒီါ လး �ဝါင်� ်(Brenda Ueland) ဟု�တွေ့�်သ်ည်း� ်သ်�င်�်တွေ့ထားးကျိုး�်ဦး�၏ တွေ့ခြပ်းဆုံ���းကျိုးက်ျိုး�� တွေ့ကျိုးးကျိုး�်�ု�်င်ခ်ြပ်�ပ်ါမှုည်း။် 

“န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် သ်လံ��ကျိုးက်ျိုး��သ်�� �ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� ထားး�ဆုံန်း�်တွေ့သ်းအား�း၊ �န်း�်�ီအားး�တွေ့ကျိုးးင်�်သ်ည်း�စ်ွဲမ့်ှု�အားင်ရ်ှိှ�သ်ည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ် ကျိုးွ�်�ပ််��� �ကျိုး�� �န်း�်�ီတွေ့ပ်�ငြိပီ်� 

�့င်�ဟ်ု၍ ����ပ်း့� တွေ့စွဲသ်ည်း။် အား��င်ဒ်ီယီူးမှုးး�သ်ည်း ် အားမှုနှ်း�်ကျိုးယူ ် ကျိုးွ�်�ပ််��� �အား�င့်�်မှု ှ စွဲ�င်က်ြိုကျိုး�ီထားး့�လးငြိပီ်� လး ��၀သ်�� �တွေ့�းကျိုးရ်ှိှ�လးသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �ကျိုး 

သ်း�ပ်ါ�တွေ့ခြပ်းသ်ည်းက်ျိုး��န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်ခြ�င်� ် လကျိုးရ်ှိှ�အားတွေ့န်းထားး�ကျိုး�� အားခြ�း�တွေ့�့��းယူစ်ွဲ�း���ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲငြိပီ်� ကျိုးွ�်�ပ််��� �ကျိုး�� ခြပ်န်းလ်ည်းအ်ားး�ခြ�ည်း�တ်ွေ့ပ်�သ်ခြ�င်� ်

�ဦး��ငှ်��်ဦး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ်မှုငြိင်�ီတွေ့င့်� ကြားကျိုးတွေ့�း�တွေ့ပ်။ … ယူင်�်သ်ည်း ်ကျိုးွ�်�ပ််��� �အား�င့်�် တွေ့သ်�င်ယူသ််ည်း� ်စွဲမ်ှု�တွေ့��င့်�်အားခြ�စ်ွဲမှု ှစွဲမ်ှု�တွေ့�းးင်�် ���အားခြ�စ်ွဲစွဲ�င်င်ြိပီ်� 

အားသ်စ်ွဲတွေ့သ်းတွေ့��့တွေ့�်မှုမုှုးး��ငှ်� ် တွေ့မှုးး်လင်�မ်ှုထားး�သ်ည်း� ် �ယူစ်ွဲ�းမှုးး�၊ ဉးဏာပ််ည်းးမှုးး�ကျိုး�� တွေ့လးင်�်ထားည်း�တ်ွေ့ပ်�ပ်ါသ်ည်း။် အားကျိုးယူ၍် လးမှုးး�ကျိုး 

ကျိုးွ�်�ပ််��� �တွေ့ခြပ်းသ်ည်းက်ျိုး�� ���ဆ်ုံ��စ်ွဲး့ ဆုံ့�တွေ့ဆုံးင်မ်ှုရုှိှ�ရှိှ� အားးရံှို�စွဲ��ကျိုး ် န်းး�တွေ့ထားးင်ပ််ါလှင် ် စွဲမ်ှု�တွေ့��င့်�်သ်ည်း ် အားရှိှ�န်းအ်ားဟု�န်းခ်ြ�င်� ် အားံ�အားး�သ်င်�စ်ွဲး့ ��န်း ်

တွေ့�ခြပ်န်းထ်ားက့ျိုးလ်းမှုည်း”် (Brenda Ueland)

ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ် န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�် ဆုံ��သ်ည်း�တ်ွေ့ဝါါဟုး�ကျိုး�� အားငြိမှု��တွေ့စွဲ ကြားကျိုးး�တွေ့န်းတွေ့သ်း်လည်း�် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး�အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း န်းး�လည်းထ်ားး�သ်ည်းထ်ားကျိုး ် ပ်��၍ 

စွဲ�န်းတ်ွေ့�်မှု�ု��ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်�ငှ်�ပ််�သ််ကျိုး၍် သ်င်�်န်း�်ငြိပီ်�ဆုံံ��ငြိပီ်�တွေ့န်းးကျိုး�်င့် ်မှုးး�တွေ့သ်းအားး�ခြ�င်� ်အားကြားကျိုးဉံးဏာ ်၂�� တွေ့ပ််ထားက့ျိုးလ်းသ်ည်း။် မှုးကျိုးလ်ံ��ခြ�င်� ်

ဆုံကျိုးသ််ယ့ူမ်ှုခုြပ်�ခြ�င်�် �ငှ်� ် တွေ့�ါင်�်ည်း��ခ်ြ�င်�်အားး�ခြ�င်� ် တွေ့ပ်�သ်ည်း�သ််�င်�်စွဲကျိုးး�အားး� အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်�ခြ�င်�် ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်��င့် ် န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ်

မှုးကျိုးလ်ံ��ခြ�င်� ် ဆုံကျိုးသ််ယ့ူခ်ြ�င်�်၊ တွေ့�ါင်�်ည်း��ခ်ြ�င်�်ထားကျိုးတ်ွေ့ကျိုးးး်လန့်းသ််ည်း။် န်းး�တွေ့ထားးင်�်ခြ�င်�်သ်ည်း ် အားလ��လ��သ်�တွေ့သ်းလပ်ု်ရှိးှ�မှု ု ခြ�စ်ွဲတွေ့န်းတွေ့သ်း်လည်း�် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�အား�င့်�် န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် သ်းမှုန်း ် အား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး��သ်း �ယူးခြ�င်�်ထားကျိုး ် ပ်��မှု�� လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့်�် 

န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ်အားခြ�း�သ်းမှုးး� အားမှုနှ်း�်ကျိုးယူ ်ကြားကျိုးး�၍ န်းး�လည်းသ််ည်း ်ဟုးသ်ည်း� ်�စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး� ထားက့ျိုးတ်ွေ့ပ််တွေ့စွဲသ်ည်း� ်န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�

တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်၏ အားတွေ့ခြ�� ံမှုးှ �ကျိုးက်ြွကျိုးတွေ့သ်း န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်စွဲမ့်ှု��ည်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� လးမှုးး��ငှ်�အ်ား�း စွဲးန်းးမှုအုား�က့ျိုး ်ကျိုးွ�်�ပ််��� �န်းး�လည်းထ်ားး�မှု�ုငှ်� ်

စွဲမ့်ှု��ည်း ်မှုးး�ကျိုး�� ပ်��မှု��ကျိုးးယူခ်ြပ်န်း ��်န်း ်ကြိုကျိုး���ပ်မ်ှု�ခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� ပ်ါဝါင်�်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�မှု ှ၎င်�်��� �၏ �န်း �မ်ှုနှ်း�်ထားင်ခ်ြမှုင်�်းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� ငြိ����းကျိုး၍် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့်�် 

၎င်�်��� �၏ အားတွေ့န်းအားထားး�ကျိုး�� ခြပ်န်းလ်ည်းစ်ွဲစ်ွဲတွေ့ဆုံ��န်းအ်ား�က့ျိုး ်ပ်�ဝ်ါန်း�်ကျိုးးင်အ်ားး� ခြပ်�စွဲ�ပ်း���တွေ့ထားးင်မ်ှုတုွေ့ပ်�သ်ည်း� ်န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�မှု ှ တွေ့ခြပ်းတွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး��အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးမ်ှု ု န်းည်း�်ပ်ါ�ငြိပီ်� �ငြိပ်��င်န််းကျိုးထ်ား� ၎င်�်��� � မှု�ှ�်းကျိုးတ်ွေ့ပ်� �းင်သ််ည်း� ် အား�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� 

စွဲ��ထ်ား��င့် ်ကြိုကျိုး��၍်တွေ့လ�ကျိုးးင်�တ်ွေ့န်းခြ�င်�်��� �သ်ည်း ်စွဲကျိုးး��ည်းလ်�ခြ�င်�်မှုးး�ကျိုး�� ပ်��၍ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ်် တွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် ပ်�ဝ်ါန်း�်ကျိုးးင်သ််ည်း ်တွေ့ကြားကျိုးးကျိုး�ံ့်� မှု�ုငှ်� ်မှု�န်း�်��ီမှုမုှုးး��ငှ်� ်



52အပုို�င်းး� ၀၃

ခြပ်ည်း��်ကှျိုး�်��င်�့်ယူရ်ှိှ�သ်ည်း။် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းမှုးး�မှု ှ တွေ့ဝါ�န်း�်�ံမှုည်း၊် တွေ့မှုးင်�်ထား���်�ံမှုည်း၊် အားကြားကျိုးပ််�ည်း�်ထား�တွေ့�းကျိုးမ်ှုည်း ် ကျိုး�� ကြိုကျိုး���င်တ်ွေ့မှုှး်လင်�ထ်ားး��ပ်ါသ်ည်း။် 

ရှိှကျိုး�်�တ်ွေ့သ်းသ်း သ်�� �မှုဟု�� ် ၎င်�်��� �ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးအ်ားး��င်ခ်ြပ်�န်း ် အား�း�န်းပ််��လ��အားပ််သ်းမှုးး�သ်ည်း ် စွဲကျိုးး�ကျိုး�� အားန်းည်း�်င်ယူသ််း မှုကြားကျိုးး�ဏာတွေ့ခြပ်းငြိပီ်� 

သ်�� �မှုဟု�� ်လံ��၀ ���ဆ်ုံ��စ်ွဲး့တွေ့န်းလ��ကျိုးသ််ည်း။် 

စ်ံ�စ်မ်းး�ရေးမ်း�ဖြမ်းေး�သူည့််းသူရေး�းဖြ��်း ေး�ရေးထိး�းဖြချ�း�

ပ်ါဝါင်�်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး��ငှ်� ် စွဲပ််စွဲ�ခြ�င်�်�ငှ်� ် ဆုံကျိုးသ််ယ့ူခ်ြ�င်�်မှုးး�ခြပ်��ပ်ါမှုည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�၏ စွဲပ််စွဲ�မှုသု်ည်း ် လးမှုးး� 

��ကျိုး�်ငှ်��်�ကျိုး ်အား�က့ျိုး ်စွဲ��ဝ်ါင်စ်ွဲး�မှုမုှုးး�ကျိုး�� ပ်��မှု��ခြမှုင်��်ကျိုးတ်ွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်��င့် ်အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှု ှအားခြ�း�သ်းမှုးး� �းကျိုး��တွေ့ခြပ်းတွေ့န်းသ်ည်း ်�းတွေ့ကြားကျိုးးင်�တ်ွေ့ခြပ်းတွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး�� ပ်ါဝါင် ်�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�မှု ှစွဲပ််စွဲ�တွေ့မှု�ခြမှုန်းတ်ွေ့စွဲ�န်း ်

အားစွဲပ်း���တွေ့ပ်��ပ်ါမှုည်း။် ဤယူံ�ကြားကျိုးည်း�်းကျိုးက်ျိုး��ဦး��ည်းတ်ွေ့ပ်�တွေ့န်းသ်ည်း� ် အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံ ကျိုး �းလ�? ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု ဒီလီ��အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုး���ရှိှ�သ်း�တွေ့ယူးကျိုးခ်ြ�စ်ွဲ�င် ်

ဒီပီ်�ဂု��လလ်�� ပံ်�စံွဲမှုး���ခြ�စ်ွဲတွေ့လမှုလး� ဆုံ���းကျိုး�� စွဲ��က်ျိုးး�ယူဉ်း���င်ပ််ါသ်လး�? စွဲပ််စွဲ�ခြ�င်�်ကျိုး�� ထား�န်း�်သ်�မ်ှု�ထားး�ခြ�င်�်သ်ည်း ် အားခြ�း���ကျိုးမ်ှုမှှုည်းသ််�� �ဆုံန်း �က်ျိုးးင်�်ကျိုး ်

�ံ� �ခြပ်န်းလ်းမှုည်းက်ျိုး�� သ်င်သ််�ထားး�လင်�က်ျိုးစွဲး� လး���င်�်အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ခြပ်းဆုံ��ကြားကျိုး�န်း ် အား�့�� မှု ှ သ်�သ်းထားင်ရ်ှိးှ�ငြိပီ်� စွဲစ်ွဲမှုနှ်းတ်ွေ့သ်း စွဲ��ဝ်ါင်စ်ွဲး�မှုမုှုးး��ရှိှ��န်း ်

အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားပံ်�ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် 

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း၏ အား�န်း�်ကျိုးဏ္ဍမှုးှ လးမှုးး�ကျိုး�� တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့်�် ဆုံ့�တွေ့�်လး�န်းခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုကုျိုး�� လးမှုးး�လကျိုးထ်ား� သ်�� � ��အားး�တွေ့ပ်�ဆုံ့�တွေ့�် ခြ�င်�်မှုး��� 

မှုခြ�စ်ွဲ�ပ်ါ။ ယူင်�်သ်ည်း ်လးမှုးး�မှု ှ�ံ�အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�း���သ်ည်း ်အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီတွေ့ကြားကျိုးးင်�် ၎င်�်��� � ခြမှုင်�်မှုးှခြ�စ်ွဲငြိပီ်� အားခြ�း���ကျိုးက်ျိုး��လည်း�် �န်းသ််းကျိုး��သ်�� �မှုသ်�မ်ှု�ှပ််� 

�ံ�ခြပ်သ်န်းးကျိုး��အား�း�ကျိုးတ့ွေ့ခြ�ရှိငှ်�်တွေ့န်းသ်ည်း်� လးသ်း�မှုးး� ဟု� ခြမှုင်�်န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် လးမှုးး�အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�် စွဲပ််စွဲ�ခြ�င်�်သ်ည်း ် လးသ်း�မှုးး�ဆုံကျိုး�်ယ့ူမ်ှုရုှိှ�တွေ့စွဲခြ�င်�်၊ 

တွေ့လ�စွဲး�မှုကုျိုး��ခြပ်သ်ခြ�င်�် စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး��တွေ့�်တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့ပ်�သ်ည်း� ် တွေ့ပ်းး�တွေ့ခြပ်းင်�်သ်ည်း�န််းည်း�်လမ်ှု����ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ် တွေ့မှု��န့်း�်မှုးး�တွေ့မှု��း�င့် ် အား�းကျိုး်

အားလကျိုးက်ျိုး��သ်းစွဲ�တွေ့ဆုံးင်�်ခြ�င်�်မှုး���မှုဟု���်� သ်း၊သ်းမှု၏ တွေ့��့တွေ့�်မှုမုှုးး�သ်ည်း ် မှုည်းသ််ည်း�တ်ွေ့န်း�းမှု ှ �ရှိှ�လးသ်ည်း၊် အားခြ�း�သ်းထားမံှု ှ တွေ့လ�လးသ်င်ယ်ူး���သ်ည်း ်

စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး��န်းး�လည်းတ်ွေ့စွဲ�န်း ်တွေ့�းင်�်�ထ်ားး�တွေ့ပ်�ခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် (Democratic Dialogue စွဲးအား�ပ်် စွဲးမှုးကျိုး�်းှ ၅၀ မှု ှတွေ့ကျိုးးကျိုး�်�ုထ်ားး�သ်ည်း)်

န်းည်း�်လမ်ှု�တွေ့ပ်ါင်�်စံွဲ�ရှိှ�တွေ့သ်း်လည်း�် စံွဲ�စွဲမ်ှု�တွေ့မှု�ခြမှုန်း�်ခြ�င်�်သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း၏ ထား�တွေ့�းကျိုးခ်ြမှုင်သ််း သ်ည်း� ်

န်းည်း�်လမ်ှု����ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုဟုု� ဆုံ���း�င့် ် စံွဲ�စွဲမ်ှု�တွေ့မှု�ခြမှုန်း�်သ်း၏�ပ််�ည်း�်းကျိုးအ်ားး� ကျိုး���ကျိုးး�ခြ�င်�်သ်ည်း ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုကုျိုး��ခြ�စ်ွဲထားန့်း�်တွေ့စွဲသ်ည်း� ်

ခြပ်င်ပ််န်း�်ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��ကျိုး���ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်န်း ် လုံ�တွေ့ဆုံး်မှုထုားကျိုး ် ပ်��၍ သ်းတွေ့န်းပ်ါသ်ည်း။် (Democratic Dialogue - လကျိုးစ်ွဲ့�စွဲးအား�ပ်် စွဲးမှုးကျိုး�်းှ ၂၃ မှု ှ

တွေ့ကျိုးးကျိုး�်�ုထ်ားး�သ်ည်း)်

ကြက်ံ်ကြက်ံ်ခံျသူည့််း ေး�ရေးထိး�းဖြချ�း�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး�ထား�မှု ှ ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခဆုံန်းတ်ွေ့သ်းဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��ရှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း� ် အား�ပ််စွဲ�မှုးး�ကြားကျိုးး� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်လည်း�် ရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။် သ်ည်း�အ်ားခြပ်င် ်

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်� ် လးမှုးး�ကြားကျိုးး��င့် ် တွေ့��့တွေ့�်မှုမုှုးး�၊ အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းအားတွေ့ပ်် �ပ််�ည်းမ်ှု ု သ်�� �မှုဟု�� ် ဆုံကျိုးသ််ယ့ူမ်ှုခုြပ်�တွေ့န်းသ်ည်း ် ပံ်�စံွဲသ်ည်း ်

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းကျိုး��သ်းမှုကျိုး ��ကျိုးအ်ား�့��၏ ထား�လယ့ူရ်ှိှလယ့ူခ်ြ�စ်ွဲမှု�ုငှ်� ် �ံ��န်း�်���ကျိုး�� ဆုံန်း �က်ျိုးးင်တ်ွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး�� မှုကြားကျိုးး�ဏာ တွေ့�့����ပ််ါသ်ည်း။် 

မှုည်းသ််း�ဦး��တွေ့ယူးကျိုးမ်ှု ှလံ�၀ဥသ်�န်း ်ကြားကျိုးး�တွေ့န်းသ်း မှုဟု��ပ််ါ။ ပ်ါဝါင်�်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�မှု ှကြားကျိုးမ်ှု��မှု်�မှု၊ု လစ်ွဲလး�ရုှိုမှု၊ု စွဲ��ဆ်ုံ���တွေ့စွဲသ်ည်း�စ်ွဲကျိုးး�လံ�� သ်�� �မှုဟု�� ်

အားခြပ်�အားမှုးမှုးး�ခြ�င်� ်ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ န်းး�တွေ့ထားးင်မ်ှုစုွဲမ့်ှု��ည်းက်ျိုး�� စွဲမ်ှု�သ်ပ််��ံသ်ည်း�အ်ား�း�န်းမ်ှုးး�လည်း�် ရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်အား�း�န်းသ််ည်း ်ကြားကျိုးံ�ကြားကျိုးံ��သံ်ည်း�န််းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ်

အားလန့်းအ်ားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်းခြ�င်� ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့်�် ��း�မှုှ�မှုရုှိှ�မှုရှိှ� ကြားကျိုးည်း�မ်ှုနှ်းက်ျိုး��သ်�� � ခြပ်န်းက်ြားကျိုးည်း��်ပ်ါမှုည်း။် 
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တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့်�် ကြားကျိုးံ�ကြားကျိုးံ��နံ်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် အား�း�� �တွေ့သ်းစွဲကျိုးး�သ်ည်း ် ကြားကျိုးး�န်းး�န်း�်ကျိုး�်�တွေ့န်းသ်ည်း��်��င် ် မှုမှုှ��မ်ှုသ်�န်းသ််ည်း� ် အားးရံှို�စွဲး�စွဲ��ကျိုးမ်ှုကုျိုး�� 

တွေ့ပ်�ပ်ါသ်ည်း။် ကြားကျိုးံ�ကြားကျိုးံ��နံ်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် အားး�လံ��ကျိုး��တွေ့ခြပ်း�းခြ�င်�်၊ စွဲကျိုးး�ကျိုး��ပ်�� ် လ��ကျိုးခ်ြ�င်�်၊ ဆုံန်း �က်ျိုးးင်သ််ည်း�စ်ွဲကျိုးး�ကျိုး���းင်�်�ံ� �ခြပ်န်းခ်ြ�င်�် ကျိုး��မှုဆုံ��လ��ပ်ါ။ 

လ��အားပ််သ်ည်းမ်ှုးှ �းကျိုး�်းင်�်�ံ� �ခြပ်န်းသ််ည်း�အ်ားခြပ်�အားမှုးမှုး��� မှုလ�ပ််�� အား�င့်�အ်ားတွေ့���သ်ည်း�အ်ား�း�န်းထ်ား�တွေ့စွဲးင်�၍် မှုည်းသ််�� ��ံ� �ခြပ်န်းမ်ှုည်းက်ျိုး�� တွေ့��့တွေ့�းကြားကျိုးဆံုံ�ပ်ါမှုည်း။် 

ဆုံ��လ��သ်ည်းမ်ှုးှ မှုည်းသ််ည်း�အ်ား�း�န်း�်င့်�်ံ� �ခြပ်န်းခ်ြပ်�မှုး�န်းအ်ားတွေ့ကျိုးးင်�်ဆုံံ��အား�း�န်းက်ျိုး�� သ်�ထားး�သ်ည်းထ်ားကျိုး ် တွေ့ခြပ်းဆုံ��သ်းကျိုး�� အားဆုံ����ကျိုး ် လး�တွေ့န်းသ်ည်း�လ်းအားခြ�စ်ွဲမှုခြမှုင်�်� 

အားဆုံ����ကျိုးလ်း�တွေ့န်းသ်ည်း��်စံွဲး��းကျိုး�်ငှ်� ် ဆုံကျိုးသ််ယ့ူမ်ှုခုြပ်��န်း ် လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် အားကျိုးယူ၍် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် တွေ့ပ်ါ �တွေ့ပ်ါ �ပ်ါ�ပ်ါ�ခြ�စ်ွဲတွေ့န်းသ်ည်း�အ်ား�း�န်း�်င့် ်

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းသ်ည်း ်တွေ့စွဲး်ကျိုးး�သ်ည်း�စ်ွဲကျိုးး�မှုးး�ကျိုး��ကြားကျိုးး��ငြိပီ်� အား���ကျိုးအ်ား�တံွေ့ခြပ်းဆုံ��မှုကုျိုး�� အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်��န်း ်ဆုံကျိုးလ်ကျိုးန််းး�တွေ့ထားးင်�်��င်စ်ွဲမ့်ှု�မှုရှိှ�တွေ့သ်းအားတွေ့ခြ�

အားတွေ့န်းခြ�စ်ွဲလးပ်ါကျိုး အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်� ်“ဒီါကျိုးတွေ့�း� အား�မ်ှု�ထား��ယူ”် စွဲသ်ည်း�စ်ွဲကျိုးး�လံ��မှုးး�ခြ�င်� ်အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်�လ��ကျိုး�်ပ်ါမှုည်း။် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှု ှ

�ပ််န်းး��န်းအ်ား�းကျိုးခ်ြပ်ငြိပီ်� သ်င် ်ကြားကျိုးး�တွေ့န်းသ်ည်း� ်၎င်�်၏တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၊ု �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးထ်ားး�တွေ့ခြပ်းဆုံ��မှုကုျိုး�� �ပ်် လ��ကျိုး�်ပ်ါမှုည်း။် တွေ့ခြပ်းကြားကျိုးး�သ်းသ်ည်း ်����ံန်း�်ည်း�့်ယူ၍် 

တွေ့ခြပ်းတွေ့န်းသ်လး� ဆုံ��သ်ည်းက်ျိုး�� စီွဲစွဲစ်ွဲ�န်း ်အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီငြိပီ်� ဟု��တ်ွေ့န်းပ်ါကျိုး �းတွေ့ကြားကျိုးးင်�န််းည်း�် ဆုံ��သ်ည်းက်ျိုး��လည်း�် စီွဲစွဲစ်ွဲ�ပ်ါမှုည်း။် ��ါ��ံ �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�သ်ည်း ်

၎င်�်�ကျိုးမ်ှု ှသ်ံ��တွေ့န်းသ်ည်း� ်စွဲကျိုးး��ပ််မှုးး�သ်ည်း ်အားခြ�း���ကျိုးအ်ား�က့ျိုး ်���တံွေ့န်းသ်ည်းဟ်ု�ထားင်တ်ွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး�� မှုသ်�တွေ့သ်းတွေ့ကြားကျိုးးင်�ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ဆုံန်း �က်ျိုးးင်�်ကျိုးတ်ွေ့ခြပ်းဆုံ��တွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး�� အားလးင်အ်ားခြမှုန်း�်ံ�ခြပ်န်း�်န်း ် ခြပ်င်ဆ်ုံင်တ်ွေ့န်း�း�န်း�်င့် ် ရှို�� �စွဲင်�်တွေ့သ်းလညှ်း�က်ျိုးက့ျိုး�်��မှုးှ အားသ်ကျိုးက်ျိုး�� န်းကျိုးရု်ှို�င်�်စွဲး့ရုှိုရုှို�ကျိုးခ်ြ�င်�်ခြ�

င်� ် �င်�်�န်း�်နု်း�်ကျိုး�� တွေ့��ှတွေ့ကျိုး�့တွေ့စွဲငြိပီ်� ယူင်�်အားသ်ကျိုးရု်ှိုမှုကုျိုး�� သ်�ထားး�ပ်ါ။ “ယူ��” ဆုံ��သ်ည်း� ် အားသ်�စွဲ��သ််ည်း ် မှု�မှု�၏ စွဲမ့်ှု�အားး�ကျိုး��ခြပ်န်းလ်ည်းခ်ြပ်င်ဆ်ုံင်င်ြိပီ်� မှု�မှု���� �၏ 

�စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� ပ်��၍ခြမှုန်းဆ်ုံန်းလ်းသ်ည်း� ်အားသ်�စွဲ��က်ျိုး�� ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့စွဲသ်ည်း။် 

အားခြ�း�လညှ်း�က်ျိုးက့ျိုး�်��မှုးှ “မှု��ဿတွေ့ဗားဒီပ်ည်းးရှိငှ်၏်ဦး�ထား��”် ကျိုး��သ်ံ��ခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် မှု��ဿတွေ့ဗားဒီပ်ည်းးရှိငှ်�်တွေ့ယူးကျိုးသ််ည်း ် လးသ်း�မှုးး�၏ 

အားမှုးအားကျိုးးင်�မ်ှုးး�ခြ�စ်ွဲတွေ့သ်း “မှုည်းသ််�� �န်းည်း�် �ငှ်� ် �းတွေ့ကြားကျိုးးင်�န််းည်း�်” ကျိုး�� စွဲ��ဝ်ါင်စ်ွဲး�သ်းခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ု���င့် ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်� ်

ယူင်�်ကျိုး��သ်�� �ကြားကျိုး�ံ�လှင် ် စွဲ��ပ််��င်�်ဆုံ��င်�်း �ပ််�န်း �လ်��ကျိုးင်ြိပီ်� တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့�် ခြပ်ပ်ါတွေ့မှု��န့်း�်မှုးး�ကျိုး�� ဆုံ��င်ြိင်�မ်ှုစွဲး့တွေ့မှု��ပ်ါမှုည်း ် - “ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု စွဲဉ်း�စွဲး�တွေ့န်း�း 

ဒီလီ��တွေ့ခြပ်းထားက့ျိုး�်�� � �းကျိုးဆုံ့�တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့န်း�းလ�? �ယူလ်��လ�� � ဒီလီ��အားဆုံံ��သ်�မ်ှုမုှုးး�ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လး�သ်လ�? အား��ဒီတီွေ့ခြပ်းကြားကျိုးး�သ်း့���� တွေ့န်းးကျိုးက်ျိုးယ့ူက်ျိုး 

�ံ��ကျိုးယ့ူတ်ွေ့န်း�း �းရှိှ�လ�? �းအားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံကျိုး ဒီတီွေ့န်း�းမှုးှ ဒီလီ��ခြ�စ်ွဲတွေ့အားးင် ်�န့်း�်ပ်�� �တွေ့န်း�းလ�?

ေး�ရေးထိး�းဖြချ�း�အား�က့်း အားသူံ��က်ျသူည့််း ေည့်း�လမ်းး�မ်းျး�

ပ်��မှု��န်းကျိုးရု်ှို�င်�်စွဲး့ န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်၊ စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းမှု ှသ်းတွေ့ခြပ်းသ်ည်းက်ျိုး�� ��ကျိုးမ်ှု ှအားမှုနှ်းအ်ားကျိုးန်းန််းး�တွေ့ထားးင်တ်ွေ့န်းသ်ည်း ်ဟု��စံွဲး��ခြ�င်�် စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး��ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့စွဲသ်ည်း� ်

အားသ်ံ��မှုးး�သ်ည်း� ်ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့��န်းည်း�်လမ်ှု�အား�း�� � ရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင် ်သ်းမှု ှယူင်�်န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�ကျိုး�� တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�က့ျိုး ်အားသ်ံ���း�န်း ်ရှိးှတွေ့�့ငြိပီ်� ယူင်�်ကျိုး�� 

စံွဲခြပ်အားခြ�စ်ွဲ ထားး�ရှိှ�ငြိပီ်� ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး�မှု ှယူင်�်ကျိုး�� သ်င်ယ်ူးငြိပီ်�အားသ်ံ���း���င်ပ််ါသ်ည်း။် 

ယူင်�်န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး��င့် ် -  ���င်လ်ံ�တွေ့ကြားကျိုးးင်�်အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားထားး�ခြပ်ခြ�င်�်၊ စွဲကျိုးး���ပ််ကျိုး�� အားခြ�း�န်းည်း�်လမ်ှု�ခြ�င်� ် တွေ့ခြပ်းခြ�င်�်၊ သ်ကျိုးတ်ွေ့သ်ခြပ်ခြ�င်�်၊ အား�စ်ှွဲ�း�ပ််ခြ�င်�် 

�ငှ်� ်ပံ်�စံွဲတွေ့ခြပ်းင်�်တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးခ်ြ�င်�် ��� �ပ်ါဝါင်သ််ည်း။်

���င်လ်ံ�တွေ့ကြားကျိုးးင်�်အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားထားး�ခြပ်ခြ�င်�် သ်ည်း ် အားခြ�း�ပ်�ဂု��လ�်ဦး�၏ တွေ့��့တွေ့�်မှုမုှုးး��ငှ်� ် “န်းး�လည်းလ်�� ��ခြ�င်�်” �ငှ်� ် အားလ��အားတွေ့လးးကျိုးန််းး�လည်းခ်ြ�င်�် 

စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး�� အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်�လကျိုး�်ခံြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ���င်လ်ံ�တွေ့ကြားကျိုးးင်�် အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားထားး�ခြပ် ခြ�င်�်သ်ည်း ်သ်တွေ့�း�းခြ�င်�်၊ အား�ည်းခ်ြပ်�ခြ�င်�် ဟု� အားဓိ�ပ်ါံယူ�့်င်�ဆ်ုံ��၍ 

မှု�ပ်ါ။ ���င်လ်ံ�တွေ့ကြားကျိုးးင်�်ခြပ်ခြ�င်�် သ်ည်း ်၎င်�်��� �၏ တွေ့��့တွေ့�်မှုမုှုးး�၊ စွဲ���်စံွဲး�မှုမုှုးး�သ်ည်း ်သ်င််�အားတွေ့န်းခြ�င်� ်ယူင်�်အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းအားတွေ့ပ်် သ်တွေ့�းမှု�းသ်ည်း��်��င် ်

အားတွေ့��ပ်ါ တွေ့ကြားကျိုးးင်�် တွေ့�် ခြပ်ခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 
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���င်လ်ံ�တွေ့ကြားကျိုးးင်�် အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားထားး�ခြပ်ခြ�င်�်�င့် ်တွေ့အားးကျိုးပ််ါ စွဲကျိုးး��ပ််မှုးး�သ်ည်း ်အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။်

 “ဤအားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းအားတွေ့ပ်် စွဲစ်ွဲမှုနှ်းတ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�်န်း� � ရှို�� �သ်း�စွဲး့�င်ခ်ြပ်တွေ့ပ်����အား�က့ျိုး ်တွေ့ကျိုးး�ဇူးး��င်ပ််ါ�ယူ”်

 “သ်င်တ်ွေ့ခြပ်းသ်း့�������        အားတွေ့ပ််သ်င်�က်ြိုကျိုး��ပ်မ်ှု�မှုကုျိုး��အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်�ပ်ါ�ယူ။် ငြိပီ်�တွေ့�း� ဒီါကျိုး��တွေ့ခြပ်း��� � သ်င်ဟ်ုး အားင်မ်ှု�န်း ်

သ်�တ �ရှိှ����သ်း�တွေ့ယူးကျိုးပ််� လ�� � ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု ထားင်�်ယူ”်

 “သ်င်တ်ွေ့ခြပ်း������         အားတွေ့ပ်် ကျိုးးတွေ့န်းး် န်းည်း�်န်းည်း�်တွေ့�း�စွဲ�����မ်ှုမှုရုှိှ��ယူ။် ဒီါတွေ့ပ်မှု�� သ်င် ်        ကျိုး�� တွေ့ခြပ်းလ��ကျိုး�်��အား�း�န်းမ်ှု ှ

ရှိှင်�်သ်း့��ယူ”်

 “သ်င်တ်ွေ့ခြပ်း������      အားတွေ့ပ်် ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု အား�က့ျိုး ်တွေ့�း်တွေ့�း်�ကျိုးသ််း့��ယူ၊် ဒီါတွေ့ပ်မှု�� သ်င်ဒ်ီလီ��တွေ့ခြပ်းဆုံ����� � �ယူတ်ွေ့လးကျိုးအ်ားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီသ်လ� 

ဆုံ���းကျိုး�� ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်�ပ်ါ�ယူ၊် သ်င်��်� � အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး�ကျိုး ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု ��� � တွေ့ကျိုးးင်�်တွေ့ကျိုးးင်�်န်းး�လည်း�်�� � 

အားမှုနှ်းအ်ားကျိုးန်းက်ြိုကျိုး���စွဲး�မှုအုား�က့ျိုး ်�န်း�်���ရှိှ�ပ်ါ�ယူ”်

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�သ်ည်း ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့်�် တွေ့ခြပ်းဆုံ��သ်း့�သ်း၏ အားတွေ့��ပ်ါသ်ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�ကျိုး�� အား�ည်းခ်ြပ်��ပ်ါမှုည်း။် တွေ့အားးကျိုးပ််ါ 

စွဲကျိုးး��ပ််မှုးး�သ်ည်း ်အားသ်ံ��ဝါင်ပ််ါသ်ည်း။်

  “ဒီအီား�း�န်းမ်ှုးှ ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု တွေ့ခြပ်း�းင်�်းကျိုးတွေ့�း� သ်င်မ်ှုကြားကျိုးးတွေ့သ်�မှုီကျိုး ရှိှင်�်ခြပ်သ်း့�����းတွေ့�ဟ့ုး ကျိုးးတွေ့န်းး�၊မှု အား�က့ျိုး ် အား�မ်ှု� အားသ်ံ��ကျိုးးငြိပီ်� 

အားခြ�း�သ်းတွေ့�လ့� ဒီအီားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းအားတွေ့ပ်် န်းး�လည်းက်ြားကျိုးမှုယူလ်�� � ယူံ�ကြားကျိုးည်းပ််ါ�ယူ”်

  “သ်င်တ်ွေ့ခြပ်း������         အားတွေ့ပ်် ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု အားတွေ့န်းန်း� � ဒီတီွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�မှုးှ အားခြ�း�သ်းတွေ့�တ့ွေ့ခြပ်း��� �ကြိုကျိုး���ပ်မ်ှု�မှုကုျိုး�� သ်င် ်ဆုံ��ယ်ူး���င်�်���ယူ ်လ�� � 

ထားင်ပ််ါ�ယူ”်

  “သ်င်တ်ွေ့ခြပ်း�းတွေ့�တ့ွေ့ကြားကျိုးးင်� ်ဒီအီားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းအား တွေ့ပ်် ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု အား�က့ျိုး ်အားခြ�း�မီှု�တွေ့�းင်�်��န်း� � ခြပ်န်းလ်ည်းသ််ံ��သ်ပ််စွဲ�း အားမှုးး�ကြိုကျိုး�ီရှိှ�လး�ယူ”်။ 

“အား�မ်ှု�ထားး�ခြ�း���� တွေ့လ�လးဆုံန်း�်စွဲစ်ွဲမှုကုျိုး�� တွေ့ဝါင်တှွေ့ပ်���� အား�က့ျိုး ်တွေ့ကျိုးး�ဇူးး��င်ပ််ါ�ယူ”်

  “သ်င်တ်ွေ့ခြပ်း�း န်းး�တွေ့ထားးင်�်းန်း� � အား��ဒီအီားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်န်း� �ပ်�သ််ကျိုးင်ြိပီ်� ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု တွေ့လ�လး��� � အားမှုးး�ကြိုကျိုး�ီလ��တွေ့သ်��ယူ”်

  “သ်င်တ်ွေ့ခြပ်းသ်း့�����းတွေ့�တ့ွေ့ကြားကျိုးးင်� ်ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု အား�က့ျိုး ်ဒီအီားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်ကျိုး�� ပ်��ရှိှင်�်သ်း့��ယူ ်  အားခြ�း�လးတွေ့� ့အား�က့ျိုးတ်ွေ့�းပ်ါ��”

  “သ်င်တ်ွေ့ခြပ်း����းတွေ့�ဟ့ုး ဒီတီွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ကျိုးတွေ့န်း ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု��� � တွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်မ်ှုအုား�က့ျိုးက်ြိုကျိုး���စွဲး� အားး�ထား��မ်ှုအုားတွေ့ပ်် အားး�တွေ့ကျိုးးင်�်���ရှို�ပ််လံ��

ကျိုး��တွေ့ပ််တွေ့စွဲ�ယူ ်လ�� � ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု ထားင်ပ််ါ�ယူ”်

 စ်က်း���ပ်းက်ိ� အားဖြချး�ေည့်း�လမ်းး�ဖြ��်း ဖြပ်ေးရေးဖြပ်းဖြချ�း�၊

စွဲကျိုးး���ပ််ကျိုး�� အားခြ�း�န်းည်း�်လမ်ှု�ခြ�င်�ခ်ြပ်န်းတ်ွေ့ခြပ်းခြ�င်�် ဆုံ��သ်ည်းမ်ှုးှ တွေ့ခြပ်းကြားကျိုးး�သ်း တွေ့ခြပ်း���သ်ည်း�စ်ွဲကျိုးး�အားး� သ်င်၏်န်းး�လည်းမ်ှုအုားတွေ့ပ်် ကျိုး��ယူပ််��င်စ်ွဲကျိုးး�ခြ�င်� ်

ခြပ်န်းလ်ည်းတ်ွေ့ခြပ်းကြားကျိုးး�ခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်�င့် ် စွဲကျိုးး�အားး�အားခြ�း�န်းည်း�်လမ်ှု�ခြ�င်� ် တွေ့ခြပ်းဆုံ��ခြ�င်�်သ်ည်း ် အားခြ�း�သ်းမှုးး�ပ်��မှု��န်းး�လည်းတ်ွေ့စွဲ�န်း ် အားခြပ်င် ်

သ်င်၏် ကျိုး��ယူပ််��င်တ်ွေ့��့တွေ့�်မှု ု ကျိုး��လည်း�် န်းး�လည်းလ်းတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်း၏ အားတွေ့��့အားတွေ့�်အားတွေ့ပ်် သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုကုျိုး�� ပ်��မှု���း��ထားင့်တ်ွေ့ပ်� 

ပ်ါသ်ည်း။် သ်ည်း�အ်ားခြပ်င် ် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းမှုလှည်း�် သ်း၏တွေ့��့တွေ့�်မှုကုျိုး�� အားခြ�း�သ်းမှုးး� မှုည်းသ််�� �ကြားကျိုးး�တွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး�� သ်��န်း ် အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် 

စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းတွေ့ခြပ်းကြားကျိုးး����သ်ည်း� ် စွဲကျိုးး�မှုးး�ထား�မှု ှ န်းး�လည်း�်န်း�်ကျိုး�်�သ်ည်း� ် စွဲကျိုးး�လံ��မှုးး�၊ ရုှို�တ်ွေ့ထား�့မှုမုှုးး�ကျိုး�� န်းး�လည်းလ်ယ့ူ�်န်းလ်ည်း�် 

အားထားး�အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲသ်ည်း။် 

  သ်င်�က်ျိုး��သ်င် ် အားခြ�း�န်းည်း�်လမ်ှု�ခြ�င်�ခ်ြပ်န်းတ်ွေ့ခြပ်းသ်းတွေ့န်း�း�င့် ် ထားး�ပ်ါ။ ဥပ်မှုး - “ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု န်းး�လည်း�်း မှုနှ်း�်� �လး�? သ်�� �မှုဟု�� ်

“သ်င်တ်ွေ့ခြပ်းကြားကျိုးး�����းကျိုး�� ကျိုးးတွေ့န်းး်န်းး�လည်း�်း ခြပ်န်းက်ြားကျိုးည်း�ပ််ါ�တွေ့စွဲ”



55အပုို�င်းး� ၀၃

  စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းမှု ှ ဆုံ��လ���င်�်ကျိုး�� ထား�န်း�်သ်�မ်ှု�ထားး�ငြိပီ်� သ်င်၏် ကျိုး��ယူပ််��င်တ်ွေ့��့တွေ့�်မှုကုျိုး�� ��မှုထားည်း��်န်း ် သ်��ထားး�ပ်ါ။ “ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု ထားင်�်ယူ၊် 

သ်င်ဆ်ုံ��လ���းင်�်းကျိုး      ” ဆုံ��သ်ည်းက်ျိုး��တွေ့ရှိးှင်ရ်ှိးှ�ငြိပီ်� “ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှုအားတွေ့န်းန်း� � သ်င်တ်ွေ့ခြပ်း�း ကြားကျိုးး�လ��ကျိုး�်�း မှုနှ်း�်ယူဆ်ုံ���င် ်

သ်င်တ်ွေ့ခြပ်း�းင်�်းကျိုး       ” ကျိုး�� အားစွဲး�ထား����ပ်ါမှုည်း။် 

  ခြပ်န်းလ်ည်းတ်ွေ့ခြပ်းကြားကျိုးး��း�င့် ် တွေ့မှု��န့်း�်ပံ်�စံွဲခြ�င်� ် ခြပ်န်းတ်ွေ့မှု�ပ်ါ။ “သ်င်တ်ွေ့ခြပ်း�းင်�်းကျိုး      ? သ်�� �မှုဟု�� ် “ကျိုးးတွေ့န်းး်တွေ့ခြပ်း�း 

မှုးှ�တွေ့န်း�င်ခ်ြပ်င်တ်ွေ့ပ်�ပ်ါ၊ သ်င်ဆ်ုံ��လ���းင်�်းကျိုး       ? သ်�� �မှုဟု�� ်“သ်င်တ်ွေ့ခြပ်း�း ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု ��� �လး�? သ်�� �မှုသှ်း စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းအားတွေ့န်း�ငှ်� ်

သ်း၏ မှုး�င်စ်ွဲကျိုးး�ကျိုး�� ခြပ်န်းလ်ည်းတ်ွေ့ခြ�ကြားကျိုးး�တွေ့ပ်����င်ပ််ါလ�မှု�်မှုည်း။်

  ခြပ်န်းလ်ည်းတ်ွေ့ခြပ်းကြားကျိုးး��း�င့် ် အားခြ�း�သ်းမှုးး�၏ တွေ့��့တွေ့�်�င်ခ်ြပ်မှုမုှုးး�ကျိုး�� အားဆုံံ��အားခြ��တ်ွေ့ပ်�ခြ�င်�်မှု ှ တွေ့ရှိးှင်က်ြားကျိုးဉ်းပ်ါ။ သ်��ထားး��မှုည်းမ်ှုးှ 

“သ်င်အ်ား��လ��တွေ့ခြပ်း�း ဟုးသ်တွေ့ခြပ်းတွေ့န်း�းလး�?” သ်�� �မှုဟု�� ် “သ်င်အ်ား��လ��ယူံ�ကြားကျိုးည်း�်းကျိုး�� ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု အားံ�ဩ�ယူ”် သ်�� �မှုဟု�� ်

“သ်င်အ်ား��လ��မှု�ှ�်းကျိုး�်း�း သ်င်ရု်ှို�တ်ွေ့ထား�့တွေ့န်း (စွဲ��ပ််းကျိုးတ်ွေ့န်း) �ယူလ်�� � မှု�စံွဲး� ��း�လး�? စွဲသ်ည်း�်�� �ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

အားကျိုးယူ၍် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းမှု ှခြပ်န်းလ်ည်းရ်ှိှင်�်ခြပ်တွေ့သ်း်လည်း�် မှု�မှု�မှု ှမှုရှိှင်�်လင်�်တွေ့သ်�ပ်ါကျိုး စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းအားး� တွေ့န်းးကျိုး�်ကြိုကျိုး�မ်ှုထားပ််တွေ့ခြပ်း�န်း ်အား�င့်�အ်ားတွေ့��တွေ့ပ်�ပ်ါ။ 

အားခြ�း�န်းည်း�်လမ်ှု�ခြ�င်�ခ်ြပ်န်းတ်ွေ့ခြပ်းခြ�င်�်ကျိုး�� ထားပ််�ါ�လ�လ� မှုခြပ်�လ�ပ််ပ်ါ�ငှ်�။် ယူင်�်သ်�� �လ�ပ််ခြ�င်�်ခြ�င်� ်စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းအားတွေ့န်း�ငှ်� ်ရှိှကျိုးစ်ွဲ�းခြ�စ်ွဲ��င်ြိပီ်� စွဲ��အ်ားတွေ့�းှင်�်

အားယူကှျိုးလ်ည်း�်ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် 

သ်ကျိုးတ်ွေ့သ်ခြပ်ခြ�င်�် - သ်ကျိုးတ်ွေ့သ်ခြပ်ခြ�င်�်သ်ည်း ်န်းး�တွေ့ထားးင်သ််းမှုးး�အား�က့ျိုး ်စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်း၏တွေ့��့တွေ့�်တွေ့ခြပ်းဆုံ��မှုမုှုးး�အားတွေ့ပ်် ပ်��မှု��ရှိှင်�်လင်�်�န်း�်ငှ်� ်စံွဲ�စွဲမ်ှု�စွဲစ်ွဲတွေ့ဆုံ��န်း ်

အား�င့်�အ်ားလမ်ှု����ခြ�စ်ွဲပ်ါသ်ည်း။် သ်ကျိုးတ်ွေ့သ်ခြပ်ခြ�င်�်သ်ည်း ် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းအား�က့ျိုး ် စွဲစ်ွဲတွေ့ဆုံ�တွေ့မှု�ခြမှုန်း�်တွေ့န်းသ်ည်းဟ်ု� �စံွဲး�တွေ့န်း�ပ်ါကျိုး ဆုံန်း �က်ျိုးးင်�်ကျိုး�်ံ ံ� �ခြပ်န်းမ်ှုမုှုးး� 

ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လး��သ််ည်း�အ်ား�က့ျိုး ် တွေ့လသ်�ံငှ်� ် �န်းခ်ြပ်န်းမ်ှုအုားး� တွေ့သ်�းးကြားကျိုးည်း�၍်န်းး�တွေ့ထားးင်�်န်း ် အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီသ်ည်း။် သ်ကျိုးတ်ွေ့သ်ခြပ်�း�င့် ် တွေ့အားးကျိုးပ််ါ 

စွဲကျိုးး��ပ််မှုးး�ကျိုး�� အားသ်ံ��ခြပ်����င်ပ််ါသ်ည်း။်

  “ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု စွဲပ််စွဲ�ပ်ါ�တွေ့စွဲ   သ်င်�်းတွေ့ကြားကျိုးးင်�…်… တွေ့ခြပ်း�းလ�?”

  “�းတွေ့ကြားကျိုးးင်� ်သ်င်�အ်ား�က့ျိုး ်ဒီါကျိုး အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီ�းလ�?”

  “သ်င်…်…အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်တွေ့ခြပ်း�း န်းည်း�်န်းည်း�်ထားပ််တွေ့ခြပ်းတွေ့ပ်����င်မ်ှုလး�?”

  “သ်င် ်အား��ဒီါန်း� � အားဆုံံ��သ်�သ််း့��း ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု မှုတွေ့�မှု�းခြ�စ်ွဲတွေ့န်း�ယူ”်

  “သ်င်အ်ား��ဒီလီ��……တွေ့ခြပ်းလ��ကျိုး�်��အား�း�န်းမ်ှုးှ သ်င်��်စံွဲး��းကျိုး�်ယူလ်��ရှိှ�လ�?”

  “သ်င်အ်ား��ဒီလီ��…… တွေ့ခြပ်းလ��ကျိုး�်��အား�း�န်းမ်ှုးှ အား��ဒီါ�� �တွေ့န်းးကျိုးက်ျိုးယ့ူမ်ှုးှ�းရှိှ�လ� ဆုံ���းစွဲ��ဝ်ါင်စ်ွဲး��ယူ”်

  “သ်င် ်အား��ဒီလီ��…  တွေ့ခြပ်းလ��ကျိုး�်��အား�း�န်းမ်ှုးှ ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု အားံ�ဩမှု��ယူ၊် ဒီါန်း� �ပ်�သ််ကျိုးင်ြိပီ်� ပ်��ငြိပီ်�ကျိုးးယူက်ျိုးးယူခ်ြပ်န်း �ခ်ြပ်န်း � ်ထားပ််တွေ့ခြပ်းတွေ့ပ်����င်မ်ှုလး�?”

  အား�စှ်းချျ�ပ်းဖြချ�း�

အား�စ်ှွဲ�း�ပ််ခြ�င်�်အားး�ခြ�င်� ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ငှ်� ် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်း��� � �ဦး��ငှ်��်ဦး� န်းး�လည်းက်ြားကျိုးတွေ့ကြားကျိုးးင်� ် မှုနှ်းမ်ှုမှုနှ်းစ်ွဲစ်ွဲတွေ့ဆုံ� တွေ့ပ်�ပ်ါသ်ည်း။် အား�စ်ှွဲ�း�ပ််ခြ�င်�်သ်ည်း ်

တွေ့ခြပ်းဆုံ��သ်း့����သ်း�ငှ်� ် န်းး�တွေ့ထားးင်သ််းမှုးး���� �၏ စွဲကျိုးး�မှုးး�ထား�မှု ှ အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီဆုံံ��အား�းကျိုး ် မှုးး�ကျိုး�� လ���င်�်��ရှိှင်�်ခြပ်န်းလ်ည်း ် �းခြပ်ခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ဆုံကျိုးသ််ယ့ူမ်ှုမုှုးး�သ်ည်း ် ခြပ်ည်း�စံ်ွဲ�လံ�တွေ့လးကျိုးင်ြိပီ်� စွဲကျိုးး�အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ် တွေ့ခြပ်းဆုံ��ခြ�င်�်ထား�မှု ှ ပ်��၍အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီသ်ည်း�အ်ား�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� တွေ့ကျိုးးကျိုး�်�ုမ်ှု ု ရှိှ�မှုရှိှ� 

တွေ့သ်�းးတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် 

အား�စ်ှွဲ�း�ပ််�း�င့် ်အားသ်ံ��ခြပ်����င်သ််ည်း� ်အား��ပ််အားမြွမှုကျိုး�်�း�� �ကျိုး�� တွေ့အားးကျိုး�်င့် ်တွေ့�် ခြပ်ထားး�ပ်ါသ်ည်း။်

  သ်ယူတ်ွေ့ဆုံးင်လ်းသ်ည်း�အ်ားဓိ�ကျိုးတွေ့��့တွေ့�်မှုမုှုးး�ကျိုး�� အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးပ််ါ၊ “သ်င်တ်ွေ့ခြပ်း�းန်းး�တွေ့ထားးင်င်ြိပီ်�တွေ့�း� ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု 

န်းး�လည်းသ််တွေ့လးကျိုးက်ျိုးတွေ့�း�……… ”
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  အားဓိ�ကျိုးတွေ့��့တွေ့�်�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� စွဲ�စွဲည်း�်ပ်ါ။ အားကျိုးယူ၍် အားကျိုးး���ရှိှ�မှုည်းထ်ားင်ပ််ါကျိုး န်းပံ်ါ�စ်ွဲဉ်း�ပ််၍မှု�ှပ််ါ။ ဥပ်မှုး - “သ်င်တ်ွေ့ခြပ်းသ်မှုှထား�မှုးှ 

ကျိုးးတွေ့န်းး်ကြားကျိုးး���း အား�းကျိုး ် (၃)�းကျိုးရ်ှိှ�ပ်ါ�ယူ။် �စ်ွဲ……  �စ်ှွဲ…… သ်ံ��……” သ်�� �မှုဟု�� ် “သ်င်ရ်ှိှ�သ်မှုှထား��င့် ် ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု အား�က့ျိုး ်

အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းကြိုကျိုး�ီ ၂ ��ရှိှ�ပ်ါ�ယူ၊် ဒီါတွေ့�က့ျိုးတွေ့�း� �စ်ွဲ…  �စ်ှွဲ……” 

သ်င်အ်ား�စ်ှွဲ�း�ပ််ခြ�င်�် မှုနှ်းမ်ှုမှုနှ်းဆ်ုံ��သ်ည်းက်ျိုး�� ခြပ်န်းလ်ည်းစ်ွဲစ်ွဲတွေ့ဆုံ����င်ပ််ါသ်ည်း။် “သ်င်တ်ွေ့ခြပ်းသ်မှုှထား�ကျိုးတွေ့န်း ကျိုးးတွေ့န်းး်အား�စ်ှွဲ�း�ပ်် တွေ့ကျိုးးကျိုး�်�ုလ်��ကျိုး�်းကျိုးတွေ့�း� ………

တွေ့�ခ့ြ�စ်ွဲ�ယူ။် အား��ဒီါတွေ့� ့အားမှုနှ်း�်�လး�?”

အား�စ်ှွဲ�း�ပ််မှုနှ်းသ််မှုှသ်ည်း ်မှုး�င်�်တွေ့ခြပ်းဆုံ��တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်း့�တွေ့သ်းတွေ့ကျိုးးကျိုး�်�ု�်းကျိုးမ်ှုးး�ထားကျိုး ်ပ်��၍ ����ပ်ါမှုည်း။်

အား�စ်ှွဲ�း�ပ််ထား��င့် ်အားတွေ့��့အားတွေ့�်အားသ်စ်ွဲမှုးး�ထားည်း�သ််င့်�်တွေ့��သ်း�ခြ�င်�်ကျိုး��တွေ့ရှိးှင်က်ြားကျိုးဉ်းပ်ါ။ အားကျိုးယူ၍် သ်င်ထ်ားည်း�သ််င့်�်�းင် ်ပ်ါကျိုး သ်င်ထ်ားည်း�သ််င့်�်ထားး�တွေ့ကြားကျိုးးင်�် 

ရှိှင်�်ခြပ်ပ်ါ။

  ပံ်�စ်ရံေးဖြပ်း�း�ရေး�း�း�့က်းဖြချ�း�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့် ် ပံ်�စံွဲတွေ့ခြပ်းင်�်တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် သ်း၊သ်းမှု မှု ှ �ယ့ူက်ျိုးပ််တွေ့န်း သ်�� �မှုဟု�� ် ရုှို�တ်ွေ့ထား�့တွေ့န်းသ်ည်းဟ်ု� �စံွဲး�တွေ့န်း�သ်ည်း� ် လကျိုးရ်ှိှ�ရှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း� ်

အားရှို�� �စွဲ့�အားတွေ့��့အားခြမှုင်၊် စွဲ��တ်ွေ့န်းသ်တွေ့�းထားး� သ်�� �မှုဟု�� ် အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုးး�ကျိုး�� အားခြပ်�သ်တွေ့�းတွေ့ဆုံးင်စ်ွဲး့ တွေ့ရှိှ �သ်�� �ဆုံကျိုးလ်ကျိုးလ်မ်ှှု����င်�်န်း ်

အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် ပံ်�စံွဲတွေ့ခြပ်းင်�်တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် ခြပ်သ်န်းးတွေ့ခြ�ရှိငှ်�်�း�င့်၎်င်�်၊ ဆုံံ��ခြ���်းကျိုး�်း�း�င့်၎်င်�်၊ သ်င်ယ်ူး�း�င့်၎်င်�်၊ 

ကြိုကျိုး�ီမှုး�စွဲး့အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် ပံ်�စံွဲတွေ့ခြပ်းင်�်တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးခ်ြ�င်�်၏�ည်း�့်ယူ�်းကျိုးမ်ှုးှ လး�ဦး��တွေ့ယူးကျိုး၏် အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�အ်ားး� တွေ့ခြပ်းင်�်လ�တွေ့စွဲခြ�င်�်၊ 

တွေ့��့တွေ့�်မှု�ု��အားး� မှု�းသ်ည်း�လ်�ပ််င်န်း�်တွေ့�းင်ထ်ား�ထားည်း�ခ်ြ�င်�်၊ ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းရှိှ�သ်ည်း� ်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုမုှုးး� သ်�� �မှုဟု�� ်�လဒီမ်ှုးး�ကျိုး�� �့င်�ခ်ြပ်ခြ�င်�်၊ ကျိုးတံွေ့ကျိုးးင်�်စွဲး့ခြ�င်� ်

တွေ့လ�လးသ်င်ယ်ူးမှုပု်ါ �ရှိှ����င်ပ််ါသ်ည်း။် ��ါ��ံ ပံ်�စံွဲတွေ့ခြပ်းင်�်တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးခ်ြ�င်�် သ်ည်း ်�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�မှု ှတွေ့အား�တွေ့ဆုံ�စွဲး့ထား�တွေ့�့�ဆုံကျိုးဆ်ုံခံြ�င်�်ကျိုး���င့်�ခ်ြပ်�ခြ�င်�်၊ 

စွဲ���်စံွဲး��းကျိုး�်ငှ်� ်ပ်���်�သ််ည်း�စ်ွဲကျိုးး� မှုးး�အားး� တွေ့လးး�ကျိုးးတွေ့စွဲခြ�င်�် စွဲသ်ည်း� ်တွေ့မှု��န့်း�်အားသ်စ်ွဲမှုးး�ပ်ါဝါင်ပ််ါသ်ည်း။် 

Cartner Macnamara မှု ှပံ်�စံွဲတွေ့ခြပ်းင်�်တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးခ်ြ�င်�်ဆုံ��င်�်းလမ်ှု�ညွ့န်းက်ျိုး�� ခြပ်�စွဲ����ပ်ါသ်ည်း။် ပ်ါဝါင်သ််ည်း�အ်ား�းကျိုး�်�း�� � မှုးှ -

ခံျ�သူ ူ မှ်း ဖြပ်�လ�ပ်းသူအူားဖြ�စ်းရေးဖြပ်း�း�ပ်စ်းဖြချ�း� - အားကျိုးယူ၍် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းမှု ှ “ဒီတီွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ဟုး �����အား�က့ျိုး ် ငြိပီ်�တွေ့ခြမှုးကျိုးတ်ွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်လ်�မှု�်မှုးှမှုဟု��်

�း� ဆုံ���း ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု လံ��၀သ်သံ်ယူရှိှ��ယူ”် ဟု�ဆုံ��လးပ်ါကျိုး ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းရှိှ�သ်ည်း� ်အားတွေ့ခြ�မှုးှ “ဒီတီွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ဟုး သ်င်�အ်ား�က့ျိုး�်စံွဲ���းအားကျိုးး���ရှိှ����င်�်�� � 

သ်င်�မ်ှုးှ န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�စွဲဉ်း�စွဲး�ထားး��း ရှိှ�ပ်ါသ်လး�? အားတွေ့ကျိုးးင်�်�ကျိုးလ်း���� အားဆုံင်��်ဆုံင်�က်ျိုး�� သ်င်�အ်ားတွေ့န်းန်း� � ညွ့န်း�်ခြပ်လ�� �����င်မ်ှုလး�?”

 အား�ိ���က်းခံျစ်း�ချျက်းအားး� အားရေးက်း�း��က်းခံျစ်း�ချျက်းအားဖြ�စ်းရေးဖြပ်း�း�လ�ပ်စ်းဖြချ�း� - အားကျိုးယူ၍် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းမှု ှ “င်ါ��� � �း���မှု ှ သ်တွေ့�း�းည်းမီှုမုှု��း 

စွဲ��ပ််းကျိုးမ်ှု��ယူ”် ဟု�တွေ့ခြပ်းလးပ်ါကျိုး ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းအားတွေ့ခြ�မှုးှ “စွဲ��ပ််းကျိုးတ်ွေ့န်း�း အားခြပ်ည်း�အ်ား၀ အားဆုံင်တ်ွေ့ခြပ်ပ်ါ�ယူ ်(စွဲ���်စံွဲး��းကျိုးအ်ားး� ပံ်�မှုနှ်းခ်ြပ်န်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲခြ�င်�်)၊ 

ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု လ� အား�း�းပ်ါပ်�၊၊ �းဝါန်း�်မံှု ု စွဲ��အ်ားး�ထားကျိုးသ််န်းမ်ှုရုှိှ����လးတွေ့�လ့ည်း�် စွဲ��ပ််းကျိုးက်ြားကျိုးမှုယူဆ်ုံ���း ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်�ပ်ါ�ယူ ်

(အားတွေ့ကျိုးးင်�်�ကျိုး ်လး��းအား�ည်းအ်ား�းင်�်မှုးး�)။ ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု ��� �အား�င့်�်ထား�ကျိုးတွေ့န်း သ်တွေ့�း�းည်းမီှု�ု��တွေ့�း� ခြမှုင်�်းင်တ်ွေ့�့��းင်က်ြားကျိုးမှုးှပ်� (အားတွေ့ကျိုးးင်�်�ကျိုးလ်း��း 

�လဒီ�်လ��သ်ည်း� ်ဆုံ�ဒ)။ ဒီအီား�့��ထား�မှုးှ ဒီစီွဲ��ပ််းကျိုး�်းန်း� �ပ်�သ််ကျိုးင်ြိပီ်� အားတွေ့ကျိုးးင်�်ဆုံံ��ခြ�စ်ွဲတွေ့အားးင် ်�ယူလ်��စွဲဉ်း�စွဲး�ကြားကျိုးသ်လ�?”

အား��ိးအားး� အားေးဂံ�းအားဖြ�စ်း ရေးဖြပ်း�း�လ�ပ်စ်းဖြချ�း� - အားကျိုးယူ၍် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းမှု ှ“ဒီအီားစွဲ����ဟုး ���င်�်�င်�်သ်း�ကျိုး�စွဲစ အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်တွေ့ခြပ်း�င် ်လံ��၀မှုတွေ့ကျိုးးင်�်�း�” 

ဟု�ဆုံ��လးပ်ါကျိုး ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းအားတွေ့ခြ�မှုးှ “အားကျိုးယူ၍် သ်င်စ်ွဲ��က်ျိုးး�စွဲ��သ််န်း�်န်း� � အားစွဲ������ပ််ကျိုး ���င်�်�င်�်သ်း� ကျိုး�စွဲစ စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်း��းအားဆုံင်တ်ွေ့ခြပ်�ယူဆ်ုံ���င် ်

သ်င်�်ယူလ်��ခြမှုင်�်��င်မ်ှုလ�?
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အားေးဂံ�းအားး� အား��ိးအားဖြ�စ်း ရေးဖြပ်း�း�လ�ပ်စ်းဖြချ�း� - အားကျိုးယူ၍် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းမှု ှ“င်ါ��� ��တွေ့�ဟ့ုး လကျိုးန််းကျိုးက်ျိုး��င်အ်ား�ပ််စွဲ� တွေ့�န့်း� � အားစွဲ����ကြားကျိုးး� ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ု

ဆုံံ��ရံုှို�လ��ကျိုး�်ငြိပီ်” ဟု�ဆုံ��လးပ်ါကျိုး ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းအားတွေ့ခြ�မှုးှ “ကျိုးးတွေ့န်းး်ယူံ�ကြားကျိုးည်းပ််ါ�ယူ ်ဒီ�ီစံွဲး��းကျိုးဟ်ုး လကျိုးန််းကျိုးက်ျိုး��င်အ်ား�ပ််စွဲ�တွေ့�း အားစွဲ����တွေ့�း �စံွဲး�ကြားကျိုး�မှုးှပ်ါ��။ 

သ်း��� �အားကြားကျိုးး� ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်���း �ယူအ်ား�း�န်း�်ံ��ကျိုး သ်င်ထ်ားင်သ််လ�? အား���း�န်းဆ်ုံ���င်တ်ွေ့ကျိုးး သ်င်�်ယူလ်��ပံ်�စံွဲ�းဉ်း�ကျိုးပ််���င်မ်ှုလ�?”

အားဖြချး�သူမူ်းျး�မှ်း မိ်းမိ်းက်ိ�ယး�ိ��းအားဖြ�စ်း ရေးဖြပ်း�း�လ�ပ်စ်းဖြချ�း� - အားကျိုးယူ၍် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းမှု ှ“���င်�်�င်�်သ်း�အား�့��အားစွဲည်း�် တွေ့�ါင်�်တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့�ဟ့ုး င်ါ��� �စွဲကျိုးး�ကျိုး�� 

န်းး�မှုတွေ့ထားးင်က်ြားကျိုး�း�” ဟု�ဆုံ��လးပ်ါကျိုး ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းအားတွေ့ခြ�မှုးှ “အားကျိုးယူ၍် သ်င်တ်ွေ့ခြပ်း�း အား��သ်း��� �ကြားကျိုးး���င် ် သ်င်�ဆ်ုံကီျိုးတွေ့န်း အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီ���စွဲကျိုးး� 

�းမှုးး�ကြားကျိုးး�တွေ့စွဲ�းင်ပ််ါသ်လ�”။

�းဝေးရိှှိဖြချ�း�မှ်းး ပိ်��း�ိ��းဖြချ�း�အားဖြ�စ်းရေးဖြပ်း�း�လ�ပ်စ်းဖြချ�း� - အားကျိုးယူ၍် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းမှု ှ “ဒီအီားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်န်း� �ပ်�သ််ကျိုးင်ြိပီ်� င်ါ အား�မ်ှု�တွေ့ဒီါသ်ထားက့ျိုး�်ယူ”် 

ဆုံ��လးပ်ါကျိုး ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းအားတွေ့ခြ�မှုးှ “မှုနှ်း�်ယူ။် တွေ့ဒီါသ်ထားက့ျိုးစ်ွဲ�းအားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းတွေ့�အ့ားမှုးး�ကြိုကျိုး�ီ ပ်�။ ဒီါတွေ့ပ်မှု�� င်ါ��� �တွေ့ဒီါသ်�� � တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့ခြ�မှုးှ အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�

လ�ပ််��� �အား�က့ျိုးဆ်ုံ�ဒရှိှ��ယူ။် တွေ့ဒီါသ်န်း� �ပ်� အားဆုံံ��မှုသ်�လ်��ကျိုးက်ြားကျိုး ပ်ါန်း� �။ ဒီတီွေ့ဒီါသ်ထားက့ျိုးမ်ှုဟုုး င်ါ��� �အားတွေ့ခြပ်းင်�်အားလ�လ�ပ််�းင်�်ယူ ်ဆုံ���းကျိုး�� တွေ့ခြပ်းခြပ်တွေ့န်း�းပ်ါ။ 

ဒီါဆုံ��တွေ့�း� င်ါ��� � �ယူလ်�� ဆုံကျိုးလ်�ပ််ကြားကျိုးမှုလ�?”

သ်း�တွေ့ကျိုးးင်အ်ားခြ�စ်ွဲမှု ှလ�ပ််ပ်��င်�်င့်��်သ်းအားခြ�စ်ွဲ တွေ့ခြပ်းင်�်လ�ပ်စ်ွဲခြ�င်�် - အားကျိုးယူ၍် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းမှု ှ“င်ါ��� �တွေ့ခြမှုယူးတွေ့� ့ဆုံံ��ရံုှို� �ယူ၊် င်ါ��� �မှု�သ်း�စွဲ�တွေ့�ဆ့ုံံ��ရံုှို���ယူ၊် 

ဒီစီွဲစ်ွဲပ့်�မှုးှ င်ါ��� �အားငြိမှု�ရံုှို��ယူ။် အား��ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုးှလ� င်ါ��� �ရံုှို�အားံ��မှုးှပ်�” ဆုံ��လးပ်ါကျိုး ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းအားတွေ့ခြ�မှုးှ “စွဲစ်ွဲပ့်�တွေ့�မ့ှုးှ လးတွေ့�အ့ားမှုးး�အားခြပ်း�

ဆုံံ��ရံုှို���ယူဆ်ုံ���း သ်သံ်ယူခြ�စ်ွဲစွဲ�းအားတွေ့ကြားကျိုးးင်�် မှုရှိှ�ပ်ါ�း�။ ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု တွေ့�းင် ် သ်င်�တ်ွေ့န်း�းမှုးှတွေ့န်းငြိပီ်� �ယူလ်���စံွဲး��မှုနှ်း�်ကျိုး�� စွဲ��က်ျိုးး�ယူဉ်းလ�� �မှု���်း� 

(သ်း�တွေ့ကျိုးးင်၏် န်းးကြားကျိုးင်မ်ှုကုျိုး�� အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်�ခြ�င်�်)။ အား��တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်��ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးလ်းသ်းတွေ့�အ့ားတွေ့န်းန်း� � ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု ��� ��� � �လှံ��သ်း�ထား�မှုးှ ရှိှ��းတွေ့� ့ဒီစီွဲစ်ွဲပ့်�မှုးှ 

ဆုံံ��ရံုှို�သ်း့�ကြားကျိုး�းကျိုး�� ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု �စံွဲး��ပ်ါ�ယူ။် တွေ့ခြမှုယူး၊ မှု��တ်ွေ့ဆုံတ့ွေ့�းင်�်�င်�်၊ အား�မ်ှု၊ မှု�သ်း�စွဲ�၊ အား�မ်ှုမှုကျိုး ်စွဲ�းတွေ့�တ့ွေ့ပ်ါ � (န်းးကြားကျိုးင်မ်ှုအုားး� အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်�ခြ�င်�်)။ 

ဒီါတွေ့ပ်မှု�� ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု ယူံ�ကြားကျိုးည်း�်းကျိုးတွေ့�း� ဒီစီွဲစ်ွဲပ့်� ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု ��� �ဆုံကီျိုးတွေ့န်း မှုထားက့ျိုးသ််း့�သ်တွေ့�့�ကျိုးတွေ့�း� တွေ့န်းးကျိုး�်ယူလ်��ဆုံကျိုးလ်�ပ််�မှုယူ ် ဆုံ���း 

ဆုံံ��ခြ���်�� �ပ်�၊ ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု ��� � �ဦး��းင်�်၊ အားစွဲ�အား�့��လ��ကျိုးအ်ား�ည်းအ်ား�င်တ်ွေ့�ဟ့ုး ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု ��� �အားန်းးဂ� ် �ယူလ်��ပံ်�စံွဲခြ�စ်ွဲမှုလ� ဆုံ���း ဆုံံ��ခြ���်��င်ပ််ါ�ယူ ်

(အားရှို���စွဲ့� တွေ့န်းသ်ည်း�အ်ားတွေ့�အ့ားတွေ့�်အားး� တွေ့ခြပ်းင်�်လ�ပ်စ်ွဲခြ�င်�်)”။

ပံ်�စံွဲတွေ့ခြပ်းင်�်တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးခ်ြ�င်�်သ်ည်း ်န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�စွဲး့ရှိှ�တွေ့သ်း်လည်း�် တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့ခြ�လ��င်�်သ်ည်း ်မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�သ်ည်း� ်ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုး ်ကျိုး�� အားငြိမှု��မ်ှု�တွေ့�် ခြပ်သ်ည်း။် 

ေး�ရေးထိး�း�း��့း ��ုးဖြ��်းမ်းဟု��းရေးသူးစ်က်း�ရေးဖြပ်းဖြချ�း�အားမှ်း�းအားသူး�အားး� အားသူံ��ဖြပ်�ဖြချ�း�

၅၀%တွေ့ကျိုးးး်တွေ့သ်း ဆုံကျိုးသ််ယ့ူမ်ှုသု်ည်း ် ��ုခ်ြ�င်�မ်ှုဟု��တ်ွေ့သ်းစွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းခြ�င်�်အားမှု�ှအ်ားသ်း�မှုးး�မှု ှ ပ်��မှု��န်းး�လည်းက်ြားကျိုးသ်ည်းက်ျိုး�� ယူံ�ကြားကျိုးည်းထ်ားး�ကြားကျိုးသ်ည်း။် 

ယူင်�်သ်ည်း ် လးမှုးး�တွေ့ခြပ်းတွေ့သ်းစွဲကျိုးး�လံ��မှုးး�မှုဟု��ပ််� ၎င်�်��� �တွေ့ခြပ်းတွေ့သ်းပံ်�စံွဲခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �ဦး�တွေ့�းှကျိုးသ််ည်း ် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်း �ငှ်� ် န်းး�တွေ့ထားးင်သ််း��� �ထားမံှု ှ

အား�း���အားး� အား�ည်းခ်ြပ်��န်း၊် စွဲ��မ်ှုဝါင်စ်ွဲး�မှု ု သ်�� �မှုဟု�� ် ခြင်င်�်ပ်ယူမ်ှု ု အား�က့ျိုး ် အား�းကျိုးခ်ြပ်တွေ့န်းသ်ည်း�အ်ား�းကျိုး��ကြားကျိုးည်း��်န်း ် သ်င်�်န်း�်တွေ့ပ်�ငြိပီ်�သ်း�ခြ�စွဲ်သ်ည်း။် 

��ုခ်ြ�င်� ်အားသ်မံှုထားက့ျိုးပ််� ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့��မှုးး�ကျိုး�� တွေ့အားးကျိုးပ််ါမှုးး�မှု�ှဆုံင်� ်တွေ့�့� ���င်သ််ည်း။်

  က်ိ�ယးချ�ားလပု်းရှှိး�မု်းမ်းျး� - ယူင်�်ကျိုး�� လကျိုးအ်ားမှုးအား�းအားး�ခြ�င်�ခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ တွေ့�ါင်�်အားမှုးအား�းမှုးး�မှုခှြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ သ်�� �မှုဟု�� ် ကျိုး��ယူ�်�ား 

���လံ��၏ လပ်ု်ရှိးှ�မှုမုှုးး�မှုခှြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ သ်�� �မှုဟု�� ် �င်�်�ှ�ီတွေ့သ်းပံ်�စံွဲခြ�င်�အ်ားကျိုးက့ျိုး�်းထားး�သ်ည်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ ပ်��ံ��တွေ့ပ််ည်းင်သ််းစွဲး့ ထား�တွေ့�့�သ်ည်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ 

န်းး�တွေ့ထားးင်စ်ွဲဉ်း လကျိုးအ်ားး�ထား�တွေ့�့�ကျိုး��င်�်ယ့ူ၍် ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု ကြားကျိုးး�တွေ့န်း၍ စွဲးန်းးတွေ့န်းသ်ည်း၊် စွဲသ်ည်း�်�� �မှု ှ တွေ့�့� ရှိှ����င်ပ််ါသ်ည်း။် 

ကျိုး��ယူလ်ကျိုးအ်ားမှုးအား�းသ်ည်း ် ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှုအုားလ��ကျိုး ် မှု�းကျိုး့�ခြပ်း����င်ပ််ါသ်ည်း။် ��း�� �ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှု�ုင့် ် လကျိုးက်ျိုး��တွေ့ထားးင်ယ်ူမ်ှု�ခြပ်ခြ�င်�်သ်ည်း ် ဟုလ�� 

ဟုး၍��ုဆ်ုံကျိုးခ်ြ�င်�်ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� အားခြ�း�အား�က့ျိုးမ်ှုးှမှုး ခြင်င်�်ပ်ယူခ်ြ�င်�် သ်�� �မှုဟု�� ်အား���ကျိုးအ်ား�ခံြပ်�ခြ�င်�် ခြ�စ်ွဲ���င်သ််ည်း။် အားထားး�သ်���းပ််�န်းအ်ားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီငြိပီ်� 

တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့်ပ််ါဝါင်သ််းမှုးး�အားး�လည်း�် ယူင်�်ကျိုးး့ခြ�း�မှုမုှုးး�ကျိုး�� သ်�ရှိှ�ထားး��န်း ် အားကျိုးးအားည်းတီွေ့ပ်��ပ်ါမှုည်း။် ၎င်�်��� �ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှု�ုင့် ်

ကျိုး��ယူလ်ကျိုးဟ်ုန်းအ်ားမှုးအား�းမှုးး�သ်ည်း ်မှုည်းသ််�� �အားဓိ�ပ်ါံယူရ်ှိှ�သ်ည်း�က်ျိုး�� တွေ့သ်�းးရှိှင်�်ရှိှင်�်လင်�်လင်�်သ်�ထားး�ပ်ါကျိုး အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။်



58အပုို�င်းး� ၀၃

  က်ိ�ယးဟုေးအားရေးေအားထိး� - ကျိုးွ�်�ပ််��� � ထား��င်သ််ည်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ ထားသ်ည်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ ကျိုးွ�်�ပ််��� �လကျိုးမ်ှုးး� ပ်��ကျိုးထ်ားး�သ်ည်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ ယူင်�်��� �သ်ည်း ်

တွေ့ပ်��းင်သ််ည်း�သ််�င်�်စွဲကျိုးး�အားတွေ့ပ်် သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုခုြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် တွေ့ရှိှ �သ်�� �မှုသ်�မှုသ်းယူ�မ်ှု�ယူ��င်င်ြိပီ်� စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းအားး� အားမှုမုှု��အားမှု�ှမ်ှု��မှုးကျိုး်

�းှ�းင်�်ဆုံ��င်ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် လကျိုး�်ယံူးခြ�င်�်�ငှ်� ် စွဲ��ဝ်ါင်စ်ွဲး�မှုကုျိုး�� ခြပ်သ်ပ်ါသ်ည်း။် တွေ့�ါင်�် ကျိုး��အားခြ�း��တွေ့န်း�း�းသ်�� �ကြားကျိုးည်း�ခ်ြ�င်�်၊ စွဲ��ကျိုးက်ြားကျိုးည်း�မ်ှုမုှုရှိှ��� 

စွဲ��တ်ွေ့လလင့်�ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ်သ်င် ်ဤတွေ့န်း�း�င့်မ်ှုရှိှ�ပ်ါ ဟု� ဆုံ��လ��ခြ�င်�် ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။်

  မ်းျက်းလံ��ဖြ��်း �က်းသူယ့းဖြချ�း� - မှုးကျိုးလ်ံ��မှုးး�ခြ�င်��်��ကျိုးရ်ှို��ကျိုးဆ်ုံကျိုးသ််ယ့ူခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးသ််ည်း ် ဟု� အားဓိ�ပ်ါံယူသ််ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့သ်း်လည်း�် 

အား�း�� � ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှု�ုင့် ် မှုးကျိုးလ်ံ���းင်�်ဆုံကျိုးသ််ယ့ူခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် �န်းတ်ွေ့စွဲးင်လ်��စွဲ��ရ်ှိှ�သ်ည်း ် ဟု� ခြမှုင်င်ြိပီ်� ယူင်�်သ်�� �ကြားကျိုးည်း�ခ်ြ�င်�်ကျိုး�� �င့်�မ်ှုခြပ်�ပ်ါ။ ဥပ်မှုး 

အားတွေ့န်းအားထားး�မှု�းတွေ့သ်း လး ၂ဦး�အားကြားကျိုးး� သ်�� �မှုဟု�� ်အားမှုး���သ်း��ငှ်� ်အားမှုး���သ်မီှု�အားကြားကျိုးး� ခြ�စွဲ်သ်ည်း။်

  မ်းျက်း�းှရေးပ််��့းထိ��းရေး�် ဖြပ်သူဖြချ�း� - ကျိုးွ�်�ပ််��� �မှုးကျိုး�်းှသ်ည်း ် အားသ်အံား����အားကျိုးးယူက်ျိုး�� တွေ့�် ခြပ်တွေ့ပ်�သ်ည်း။် သ်င်�တ်ွေ့�း်သ်ည်း� ် အား�း�န်း�်င့် ်

ခြပံ်��လ��ကျိုးခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် တွေ့��့တွေ့ထား�့မှုသု်�င်�်စွဲကျိုးး�ကျိုး��တွေ့ပ်�ခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� သ်�� �မှုဟု��ပ််ါကျိုး အားထားင်အ်ားခြမှုင်တ်ွေ့သ်�ဟု�လည်း�် သ်�မ်ှု�ှ�်��င်သ််ည်း။် 

မှုးကျိုးတ်ွေ့မှုးှင်က်ြားကျိုး��ခ်ြ�င်�်၊ သ်တွေ့�းမှုကျိုးးသ်ည်း�အ်ားကြားကျိုးည်း�ခ်ြ�င်�က်ြားကျိုးည်း�ခ်ြ�င်�်၊ သ်�� �မှုဟု�� ် သ်င်�မ်ှုးကျိုးလ်ံ��မှုးး�အားး� ဟု���ကျိုးလ်ှ�မှု�်ဒီ�ီကျိုးလ်ှ�မှု�်လ�ပ််ခြပ်ခြ�င်�်

သ်ည်း ်သ်င်အ်ားဆုံံ��အားခြ��တ်ွေ့ပ်�တွေ့န်းသ်ည်းဟ်ု� ဆုံ�����င်သ််ည်း။် 

  အားသူအံားရေးေအားထိး�- အားသ်အံားန်း�မှု�်အားခြမှုင်�၊် အားတွေ့န်းအားထားး�၊ �ငှ်� ်ခြမှုန်း�်နု်း�်��� �သ်ည်း ်�ည်း�့်ယူ�်းကျိုးမ်ှုရှိှ��� စွဲ��က်ြိုကျိုး�ီဝါင်ခ်ြ�င်�်၊ တွေ့ကြားကျိုးးကျိုး�ံ့်� ခြ�င်�်၊ သ်�� �မှုဟု�� ်

ရုှို�တ်ွေ့ထား�့ခြ�င်�် မှုးး�ကျိုး�� တွေ့�်တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့ပ်���ပ််ါသ်ည်း။်

  ပ်�ဂိုံ�လးရေး���ိ��း�း ပံ်�ပ်ေး�မ်းျး� - ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှုအုားမှုးး�အားခြပ်း��င့် ် လးပ်�ဂု��လဆ်ုံ��င်�်း ပံ်�ပ်န်း�်သ်ဏ္ဍးန်းမ်ှုးး�သ်ည်း ် ရှို��တွေ့သ်�တွေ့လ�စွဲး�ခြ�င်�်၊ 

အားတွေ့���ယူးထားး�ခြ�င်�်မှုး���ကျိုး�� ခြပ်သ်ပ်ါသ်ည်း။် အားန်းံ �အားသ်ကျိုး၊် အားဝါ�အ်ားစွဲး� �ငှ်� ်အားတွေ့�းင်တ်ွေ့�့��းယူမ်ှု ုမှုးး�သ်ည်း ်သ်�င်�်စွဲကျိုးး�ကျိုး��ပ်ါ�တွေ့ပ်�တွေ့န်းပ်ါသ်ည်း။် 

ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ ဝါ�စ်ွဲး�ဆုံင်ယ်ူင်ပံ််�သ်ည်း ်မှု�မှု�သ်ည်း ်မှုည်းသ််ည်း�လ်းမှုး���၊ လးမှုတုွေ့��အားတွေ့န်းအားထားး� သ်�� �မှုဟု�� ်�န်း�်���မှုးး� (တွေ့ရှိှ�ရှို�� �စွဲ့�ခြ�င်�်၊ �းသ်းတွေ့�� 

စွဲသ်ခြ�င်�)် ကျိုး�� ခြပ်သ်ပ်ါသ်ည်း။် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း မှုးး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ်သ်င်၏် ပ်�ဂု��လတ်ွေ့��ဆုံ��င်�်း အားသ်င့်အ်ားခြပ်င်က်ျိုး�� အားခြ�း�သ်းမှုးး� မှုည်းသ််�� � �ံ� �ခြပ်န်းသ််ည်းက်ျိုး�� 

သ်��ထားး��မှုည်း ် ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� သ်င်သ််ည်း� ် �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးမ်ှုရှိှ�ပ်� သ်�င်�်တွေ့ပ်�တွေ့န်းခြ�င်�်မှုခြ�စ်ွဲတွေ့အားးင် ် သ်��ထားး��ပ်ါမှုည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့် ်

��ကျိုး�်ငှ်� ်��ကျိုး ်ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��အား�က့ျိုးခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်းက်ျိုး�� စွဲဉ်း�စွဲး��န်း၎်င်�်��� �ကျိုး�� အားကျိုးးအားည်းတီွေ့ပ်��ပ်ါမှုည်း။်

��ုခ်ြ�င်�မ်ှုဟု��သ််ည်း� ် အားမှုးအား�းပံ်�ပ်န်း�်��� �သ်ည်း ် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းမှုးး��ငှ်� ် န်းး�တွေ့ထားးင်သ််းမှုးး�၏ ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှုကုျိုး�� တွေ့�် ခြပ်တွေ့ပ်�ပ်ါ သ်ည်း။် ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ်

ယူင်�်သ်�� � ��ုခ်ြ�င်�မ်ှုဟု��သ််ည်း�အ်ားမှုးအား�းပံ်�ပ်န်း�်မှုးး� ထား�တွေ့�းကျိုးမ်ှုရုှိှ�တွေ့စွဲ�န်းအ်ား�က့ျိုး ် အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲ တွေ့စွဲသ်ည်း�လ်�ပ််�ပ််မှုးး�ကျိုး�� လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့ပ်�ငြိပီ်� 

တွေ့မှုးး်လင်�မ်ှုထားး�သ်ည်း� ် သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုမုှုးး�အား�က့ျိုး ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်း�ငှ်� ် တွေ့သ်�းးစွဲဉ်း�စွဲး�ငြိပီ်� အားတွေ့���ယူးခြပ်��န်း ် လ��ပ်ါသ်ည်း။် လးမှုးး�သ်ည်း� ်

စွဲကျိုးး�လံ��မှုးး�ကျိုး��မှုသ်ံ��ပ်� ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့န်းမှုမုှုးး�ကျိုး�� အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်��န်း�်ငှ်� ် န်းး�လည်း�်န်း ် အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ် မှု�မှု�ကျိုး��ယူက်ျိုး�� 

မှု�မှု�အားဆုံကျိုးမ်ှုခြပ်� ် ခြပ်န်းတ်ွေ့မှု��မှုည်း� ် အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီသ်ည်း�တ်ွေ့မှု��န့်း�်မှုးှ “ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု�� � ကျိုး��ယူအ်ားမှုးအား�းကျိုးတွေ့န်း �းတွေ့�အ့ား�းကျိုးခ်ြပ်တွေ့န်းပ်ါသ်လ�၊ အားခြ�း�သ်းတွေ့��့� � 

ကျိုး��ယူဟ်ုန်း ် အားမှုးအား�းကျိုးတွေ့န်းတွေ့�း ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု��� �ကျိုးတွေ့န်း �းအား�းကျိုးခ်ြပ်မှုတုွေ့�တ့ွေ့�့�သ်လ�၊ အား�းကျိုးခ်ြပ်��� �အား�က့ျိုး ် ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု �ယူလ်�� အားး�တွေ့ပ်�တွေ့န်းသ်လ�?”။ တွေ့ဆုံ�့

တွေ့��့ပ့်��ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးလ်းသ်းမှုးး�အားကြားကျိုးး� ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့��သ်ည်း ် ထားး�ဆုံန်း�်စွဲး့ မှုးှ�ယူင့်�်တွေ့န်းသ်ည်း�အ်ား�း�န်း�်င့် ် ကျိုး��ယူဟ်ုန်းအ်ားမှုးအား�းခြ�င်�ဆ်ုံကျိုးသ််ယ့ူမ်ှုခုြပ်�တွေ့န်းခြ�င်�်

သ်ည်း ်�စံွဲ���းခြပ်သ်န်းးခြ�စ်ွဲတွေ့န်းသ်ည်းက်ျိုး�� အားငြိမှု� စွဲဉ်း�စွဲး�တွေ့��့တွေ့�း�ပ်ါမှုည်း။် 
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စွဲ��ပ််င်ပ််န်း�်ခြ�င်�်ကျိုး�� တွေ့ရှိးှင်က်ျိုးးဉ်း�န်း ်အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။် သ်င် ်အား�းကျိုးအ်ားလကျိုးတ်ွေ့��မှု�ှတ်ွေ့န်း�း�န်း�်င့် ်

သ်င်သ််��ထားး��မှုည်းမ်ှုးှ မှု�ှ�်မ်ှု��င်ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်ထားကျိုး ် ပ်��အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။် 

အားကျိုးယူ၍် သ်င်သ််ည်း ် ခြပ်ည်း�၀်စွဲး့ အားးရံှို�စွဲး�စွဲ��ကျိုးမ်ှု ု မှုရှိှ�ပ်ါကျိုး စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းသ်းအားတွေ့န်း�ငှ်� ် သ်င်သ််ည်း ်

စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းတွေ့န်းခြ�င်�်ကျိုး�� အားခြပ်ည်း�အ်ား၀ထား�တွေ့�့� မှုမုှုရှိှ�တွေ့ကြားကျိုးးင်� ်သ်��ထားး�မှု�လ�မှု�် မှုည်း။် ယူင်�်သ်�� �ခြ�စ်ွဲပ်ါကျိုး 

သ်င်သ််ည်း ်ဂရှို�မှုစွဲ��ကျိုးပ််ါ ဟုးသ်ည်း� ်သ်�င်�်အား�းကျိုးအ်ားလကျိုးအ်ားး� တွေ့ပ်�တွေ့န်းခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။်

သူ�ူပ်ါ�အားရေးပ်် ယံ�ကြက်ည့်းမု်း��ှ်း စ်�ိးချျမု်း �ည့်းရေး�းက်းဖြချ�း�

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ် ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခ�င့်ပ််ါဝါင်တ်ွေ့န်းတွေ့သ်းသ်းမှုးး�အားကြားကျိုးး� စွဲ���်းမှု�ုငှ်� ် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ု မှုးး�ကျိုး�� စွဲ�င် ် �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်း�င့် ်

ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း�����ကျိုး�� �ည်းတ်ွေ့ထားးင်�်န်း ် တွေ့မှုးး်လင်�က်ြားကျိုးသ်ည်း။် ပ်ထားမှုဆုံံ�� ရှို�� �ရှိှင်�်သ်ည်း�အ်ားဆုံင်�အ်ားတွေ့န်းခြ�င်� ် မှု�မှု� ��� �ကျိုး�� မှု�မှု���� �ခြပ်န်းတ်ွေ့မှု��မှုည်းမ်ှုးှ “ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု 

��� �န်း� � မှုသ်�သ်းမှုးး�၊ ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုရှိှ��း�သ်းမှုးး�အားတွေ့ရှိှ � မှုးှ ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု ��� �ကျိုး�� စွဲ���်းယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုရုှိှ�တွေ့အားးင် ် �ယူလ်��တွေ့�် ခြပ်�မှုလ�” “ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု ��� �မှုသ်�၊ 

ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုတွေ့ကျိုးးင်�်တွေ့သ်�သ်းမှုးး�န်း� � ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ု�ငှ်� ်စွဲ���်းမှု�ု��� � �ယူအ်ား�းကျိုး ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု ��� �အား�က့ျိုး ်တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးတ်ွေ့ပ်����င်မ်ှုလ�?။ ထား��န်းည်း�်�းစွဲး့ “ကျိုးးတွေ့န်းး်၊မှု 

��� �ကျိုး��ယူ�်��င် ်ဆုံမီှုခှြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ အားခြ�း�သ်းမှုးး�မှုခှြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ အားကြားကျိုးအံားဉးဏာမ်ှုးး��ငှ်�အ်ားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး�ကျိုး�� �ယူလ်��သ်င်ယ်ူး���င်မ်ှုလ�?”

အားကျိုးယူ၍် ကျိုးွ�်�ပ််��� � ��ကျိုး�်ငှ်��်�ကျိုးလ်ကျိုးထ်ား��င့် ် တွေ့ဝါဒီန်းး�စံွဲး�����လငှ် ် ယူံ�ကြားကျိုးည်းစ်ွဲ���်းမှုကုျိုး�� �ယူလ်��စွဲငြိပီ်� �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးမ်ှုည်းန််းည်း�်? 

အား�န်း�်�င့်�်�င့်ရ်ှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း�လ်းမှုးး�မှု ှ�န်း�်�ီ�န်း ်မှုလ��အားပ််သ်ည်း��်��င် ်မှုည်းသ််း�ဦး��တွေ့ယူးကျိုး ်သ်ည်း ်�စ်ှွဲမှုးး�စွဲး့န်းးကြားကျိုးင်မ်ှု၊ု ပံ်�စံွဲမှုးး��ငှ်� ်အားယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုရှိှ�မှုမုှုးး�ကျိုး�� 

မှုည်းသ််းကျိုး တွေ့ကျိုးးး်သ်း့����င်မ်ှုည်းန််းည်း�်? ကျိုးွ�်�ပ််��� �မှု ှ ဤအား�း မှုးး�ကျိုး�� မှုတွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်��င်ပ််ါလှင် ် တွေ့န်းးကျိုး�်ဆုံင်�ဆ်ုံကျိုးလ်ကျိုး�်ကျိုးလ်မ်ှှု��န်း ် �ကျိုး�်�ပ်ါလ�မှု�်မှုည်း။် 

ယူင်�်သ်ည်း ် အားလန့်းဆ်ုံ����့း� သ်ည်း�အ်ားလ�ပ််ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် သ်င်ထ်ားင်ထ်ားး�သ်ည်း�အ်ား���င်�် ဆုံ���ဝါါ�သ်ည်း� ် စွဲကျိုးး�လံ��မှုးး�ကျိုး��ကြားကျိုးး��ပ်ါလ�မှု�်မှုည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း်လည်း�် 

တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းသ်ည်း ် န်းးကြားကျိုးင်မ်ှု ု �ငှ်� ် မှုးတွေ့ကျိုးးးသ်ည်း�အ်ားမှုနှ်း�်�း�မှုးး� �ငှ်� ် �ပ််�ည်းက်ြားကျိုးံ�ကြားကျိုးံ���ံ��င်�်န်းလ်��အားပ််သ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ်် ��� �မှု ှ ဤအား�းကျိုး��တွေ့ကျိုးးး်လန့်း�်န်း ်

မှုည်းသ််�� �လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုည်းန််းည်း�်? အားမှုနှ်း�်ကျိုးယူပ််င် ်တွေ့ကျိုးးး်လန့်းတ်ွေ့အားးင် ်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��င်မ်ှုည်း ်တွေ့လး?9

ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ု�ငှ်� ်စွဲ���်းယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ု�� �ကျိုး�� တွေ့လ�လးဆုံန်း�်စွဲစ်ွဲ�း�င့် ်လး၊ ခြပ်သ်န်းး၊ ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း စွဲသ်ည်း� ်တွေ့ထားးင်� ်၃ တွေ့ထားးင်� ်တွေ့ပ်် အားတွေ့ခြ��၍ံ တွေ့ကျိုးးန်းပ််အားး��တွေ့လးကျိုးသ််ည်း� ်

�လဒီမ်ှု�ှဆုံင်� ်ဆုံန်း�်စွဲစ်ွဲ���င်သ််ည်း။်

  လတူွေ့�သ့်ည်း ် အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်���ံခြ�င်�်၊ တွေ့လ�စွဲး���ံခြ�င်�် �ငှ်� ် န်းး�တွေ့ထားးင်�်�ံခြ�င်�် စွဲသ်ည်း� ် �စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�မှု ှ စွဲ���်စံွဲး��းကျိုးအ်ား� သ်�� �မှုဟု�� ်

စွဲ��ဓ်ိါ�တ်ွေ့���းအား� စွဲ��ဝ်ါင်စ်ွဲး�မှု ုရှိှ�တွေ့န်းပ်ါသ်လး�။

  ဖြပ်သူေးသ်ည်း ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�၏ အား�းကျိုးအ်ား�းးကျိုးးသ်ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�း သ်�� �မှုဟု�� ် �ည်းမ်ှုနှ်း�်�းကျိုးအ်ား���င်�် တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်���င်မ်ှုည်းတ်ွေ့လး၊ ယူင်�်သ်ည်း ်

ပ်ါဝါင်�်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�အားး� ���ကျိုးရ်ှို��ကျိုးခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ သ်ယ့ူ၀်ု�ကျိုး၍်ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ အားတွေ့��ပ်ါ သ်ည်း� ် စွဲ�����မ်ှုမှုခုြ�စ်ွဲတွေ့န်းသ်လး�။ ခြပ်သ်န်းးဟု� ၎

င်�်���ခြမှုင်တ်ွေ့န်းသ်ည်း�အ်ား�းအားး� တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်�းင်က်ြားကျိုးပ်ါသ်လး�? 

  တွေ့�့�ဆုံံ��တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် ��း�ဝါင်မ်ှု၊ု မှုှ�မှု�ုငှ်� ် ထား��ကျိုး�်န်းမ်ှု ု မှုးး� ရှိှ�မှုရှိှ� ဆုံံ��ခြ���်��င်�်န်းအ်ား�က့ျိုး ် ဖြ�စ်းစ်ဉ်း သ်ည်း ် �့င်��်းတွေ့ပ်��န်း ်

အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် ၎င်�်��� �တွေ့မှုးး်လင်�ထ်ားး�သ်ည်း�ဆ်ုံသီ်�� � ဦး�တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့ပ်����င်သ််ည်း� ်အား�င့်�အ်ားလမ်ှု� ရှိှ�ပ်ါ�� �လး�?

9 Adapted from Issacs, W  Dialogue: The Art of Thinking Together  Cambridge, USA, 1999, pp  154 
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ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခအားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုးး�သ်ည်း ် လး��း�� �၏ မှု�မှု�ကျိုး��ယူက်ျိုး��တွေ့လ�စွဲး�ခြ�င်�်၊ ဂ�ဏာသ််ကျိုးခး၊ ရှို��တွေ့သ်တွေ့လ�စွဲး�မှု၊ု ဂ�ဏာန််းးမှု၊ သ်�� �မှုဟု�� ် ကြွကျိုးး�ဝါါမှု ု စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး�� 

ထား����ကျိုးပ််းကျိုးစီ်ွဲ�တွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ် ���ကျိုးရ်ှို��ကျိုးစ်ွဲကျိုးး�အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ခြပ်းခြ�င်�်အားး� အားခြပ်ည်း�အ်ား၀ ထား�တွေ့�့� ���င်�်န်း ် ပ်�ဂု��လ�်ဦး��းင်�်စီွဲ၏ 

စွဲ���်းယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုငှ်� ် အား�ည်းအ်ား�းင်�် သ်�� �မှုဟု�� ် စွဲ��ဆ်ုံ�ဒမှုးး�ကျိုး�� တွေ့လးး�ကျိုးးတွေ့စွဲပ်ါ သ်ည်း။် ��ါ��ံ �ဦး��းင်�်မှု ှ ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့��တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးမ်ှု ု လ��အားပ််ငြိပီ်� 

သ်�� �မှုသှ်း ၎င်�်��� �၏ စွဲ���်းယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုကုျိုး�� ကျိုးးကျိုးယ့ူ ် �န်း�်ငှ်� ် အားခြ�း�သ်းမှုးး��ငှ်�အ်ားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ် ဆုံကျိုးဆ်ုံမံှုခုြပ်����င်�်န်း ် အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။် တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့�် ခြပ်ပ်ါ 

ဆုံကျိုးသ််ယ့ူတ်ွေ့�� န်းည်း�်လမ်ှု�ဗားး�ဟုးမှုးး�သ်ည်း ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�မှု ှ လး�ဦး��းင်�်စီွဲအား�က့ျိုး ် တွေ့လ�စွဲး�မှုကုျိုး�� �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး၍် ထား�န်း�်သ်�မ်ှု� ထားး����င်�်န်း ်

အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။်

  ပ်း�င်းှတွေ့သ်း စွဲကျိုးး�ကျိုး��သ်ံ��၍ ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�တွေ့သ်း အားသ်အံားတွေ့န်းအားထားး�ကျိုး��သ်ံ��ပ်ါ

  ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း �ငှ်� ်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုအုားး�လံ��ကျိုး�� ခြပ်ည်း�စံ်ွဲ�စွဲး့�ငှ်� ်ရှိှင်�်လင်�်စွဲး့ ရှိငှ်�်ခြပ်�န်း ်တွေ့သ်�းးတွေ့စွဲပ်ါ

  လးမှုးး� ရုှို�တ်ွေ့ထား�့မှုခုြ�စ်ွဲတွေ့န်းပ်ါကျိုး တွေ့မှု��န့်း�်မှုးး�တွေ့မှု��န်း ်���ကျိုး�်န့်း�်ပ်ါ

  ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှု ု�ငှ်� ်သ်င်�တ်ွေ့လးး်သ်ည်း� ်ဂးင်ဒ်ီါ မှုးး�ဆုံ��င်�်း ဟုးသ်မှုးး�ကျိုး�� သ်ံ��ပ်ါ

  အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းကျိုး��သ်းအားးရံှို�စွဲ��ကျိုး၍် �ဦး��းင်�်စီွဲအားး� အားခြပ်စ်ွဲ�င်ခ်ြ�င်�်၊ တွေ့ဝါ�န်းခ်ြ�င်�်��� �ကျိုး�� တွေ့ရှိးှင်က်ြားကျိုးဉ်းပ်ါ

  အားဆုံံ��အားခြ��တ်ွေ့ပ်�သ်ည်း� ်အားသ်ံ��အား�နု်း�်မှုး���ကျိုး�� သ်ံ��ခြ�င်�်မှု ှတွေ့ရှိးှင်က်ြားကျိုးဉ်းပ်ါ

  တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့်�် လကျိုးတ်ွေ့�့�ကျိုးးသ်ည်း�လ်��အားပ််�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� မှု�ှသ််း�ထားး�ပ်ါ

  အား���မ်ှု ှလ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုမုှုးး��ငှ်� ်န်းးကြားကျိုးင်မ်ှုမုှုးး�၊ စွဲ��ဒ်ီဏာ�်းမှုးး�ကျိုး�� အားသ်�အားမှု�ှခ်ြပ်��န်း ်န်းည်း�်လမ်ှု�ရှိးှပ်ါ

  ၎င်�်��� �၏ ကျိုးန်းဦး� အားကျိုးး���စီွဲ�ပ်း့�ကျိုး�� အားရံုှို�တွေ့ပ်��န်းမ်ှုဟု���်� ၎င်�်��� �၏ တွေ့��့တွေ့�်မှုမုှုးး�ကျိုး��တွေ့ခြပ်းင်�်လ����င်သ််ည်း်� န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�ကျိုး�� ရှိးှပ်ါ

�က်းလိ�က်းမု်းမ်းရိှှိ�ေး ရေးေဖြချ�း�

လး���င်�်၏ ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုကုျိုး�� ထား�န်း�်သ်�မ်ှု��န်းအ်ားလ�� �င်းှ အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�အားတွေ့န်း�ငှ်� ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး��ငှ်� ် ပ်�သ််ကျိုးသ််ည်း� ်

အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး�ကျိုး�� တွေ့ဝါင်ခှြ�င်�်၊ ၎င်�်��� �၏ ယူံ�ကြားကျိုးည်း�်းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး��တွေ့�် ခြပ်သ်ည်း�အ်ား�း�န်း�်င့် ် ဝါင်မ်ှုစွဲက့ျိုး�်ကျိုး ် �န်း ် အားထားး�သ်��ထားး��ပ်ါမှုည်း။် 

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�ဦး�၏ ကျိုးဏ္ဍမှုးှ ၎င်�်��� �တွေ့�် ခြပ်ကြားကျိုးသ်ည်း� ်ရုှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုးး�၏ �းည်းတီွေ့သ်း အား�းကျိုးမ်ှုးး�၊ ကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့သ်းအား�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� ကြိုကျိုး���ပ်မ်ှု�ခြ�င်�်အား�က့ျိုး ်

�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�ကျိုး�� အားကျိုးးအားည်းတီွေ့ပ်��န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

  အားမူ်းအားက်ျ�်း�ိ��း�း လမ်းး�ညွ့ေး

�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�အားတွေ့န်း�ငှ်� ်အားတွေ့ခြ��အံားဆုံံ��အားခြ��တ်ွေ့ပ်��န်း ်မှု�မှု���� ��ကျိုးမ်ှု ှမှုည်းသ််ည်းက်ျိုး��တွေ့မှုးး်လင်�သ််ည်း၊် အားခြ�း���ကျိုးမ်ှု ှမှုည်းသ််ည်းက်ျိုး��တွေ့မှုးး်လင်�ထ်ားး�သ်ည်း ်

ကျိုး��သ်�ရှိှ�ထားး��န်းလ်��အားပ််ငြိပီ်� သ်�� �မှုသှ်း ၎င်�်��� � ပ်ါဝါင်�်းင်တ်ွေ့သ်းစွဲ�� ် ရှိှ�မှုရှိှ� သ်����င်မ်ှုည်း။် �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�ကျိုး�� ၎င်�်��� �အားမှုနှ်း�်ကျိုးယူ ် ထား�ထား�တွေ့�းကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးပ််ါ

ဝါင်�်��င်ခ်ြ�င်�်ရှိှ�မှုရှိှ� ဆုံံ��ခြ���်��င်�်န်း ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း မှု ှ အားကျိုးးအားည်းတီွေ့ပ်����င်ပ််ါသ်ည်း။် ထား�� �တွေ့န်းးကျိုး ် ၎င်�်��� �အား�့��မှုးး�မှု ှ ပ်ထားမှုဦး�ဆုံံ��အားကြိုကျိုး�မ်ှု တွေ့�့�ဆုံံ�ကြားကျိုး�း�န်း�်င့် ်

တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်��င့် ် လ��ကျိုးန််းး �မှုည်း� ် စွဲည်း�်မှုးဉ်း�စွဲည်း�်ကျိုးမှု်�မှုးး�ကျိုး�� အား�း�ကျိုး ့ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်တွေ့�း�း�ပ်ါမှုည်း။် သ်ည်း�အ်ားခြပ်င် ် ၎င်�်သ်တွေ့�း�းည်း�ီးကျိုးက်ျိုး�� 

��း�ဝါင်ခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲငြိပီ်� စွဲး�့ကျိုးတ်ွေ့ပ််�င့် ်��း�ဝါင်စ်ွဲး�း�ပ််ကျိုး��သ်�� � တွေ့���းငြိပီ်� သ်�� �မှုသှ်း ၎င်�်��� �၏ အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီတွေ့သ်းကျိုး�စွဲစ�ပ််မှုးး� အား�က့ျိုး ်ပ်��မှု��အားတွေ့လ�ထားး����င်မ်ှုည်း။် 

အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီတွေ့သ်းကျိုး�စွဲစမှုးး�ဆုံ���း�င့် ် န်းကျိုးရု်ှို�င်�်စွဲး့အားခြမှုစ်ွဲ�ယ့ူတ်ွေ့န်းသ်ည်း�ခ်ြပ်သ်န်းးမှုးး�ကျိုး�� တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်�န်း ် တွေ့�ရှိှည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�က့ျိုး ်

အားသ်ံ��ခြပ်��န်း ် အားမှုးအားကျိုးးင်�ဆ်ုံ��င်�်းလမ်ှု�ညွ့န်းမ်ှုးး�၊ သ်တွေ့�း�းည်း�ီးကျိုးမ်ှုးး� ပ်ါဝါင်သ််ည်း။် ��း�� �တွေ့သ်း အားမှုးအားကျိုးးင်��်ငှ်�ပ််�သ််ကျိုးင်ြိပီ်� ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းရှိှ�သ်ည်း� ်

စွဲည်း�်မှုးဉ်း�စွဲည်း�်ကျိုးမှု်� မှုးး�မှုးှ တွေ့အားးကျိုးပ််ါ��� �ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။်

  အား�း�န်းမ်ှုနှ်းစ်ွဲး့ �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးပ််ါ

  အားခြ�း�သ်းမှုးး� စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းတွေ့သ်းအား�ါခြ�စွဲ်တွေ့စွဲ၊ သ်င်တ်ွေ့ခြပ်း���သ်ည်း�စ်ွဲကျိုးး�အားတွေ့ပ်် �ံ� �ခြပ်န်းမ်ှုကုျိုး�� အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးပ််ါ

  သ်င်�အ်ား�က့ျိုးက်ျိုး��သ်း တွေ့ခြပ်းပ်ါ



61အပုို�င်းး� ၀၃

  လ���င်�်���ရှိှင်�် �ငှ်� ်���င်လ်ံ�မှု ုရှိှ�ပ်ါ

  အားကြားကျိုးမံှုတွေ့ပ်�ပ်ါ�ငှ်�၊် �ပ်ါ�သ်းကျိုး�� မှုထား�န်း�်�း�ပ််ပ်ါ�ငှ်�၊် အားခြ�း�သ်း�တွေ့ယူးကျိုးအ်ားး� အားစွဲး�ထား���မှုတွေ့ခြပ်း���င်�်ပ်ါ�ငှ်�်

  သ်း�ပ်ါ� စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းတွေ့န်း�း�န်း�်င့် ်ခြ��မ်ှုတွေ့ခြပ်း�၊ န်းး�တွေ့ထားးင်ပ််ါ

  စ်ည့်း�မ်းျဉ်း�စ်ည့်း�က်မ်းး�မ်းျး�

စွဲည်း�်မှုးဉ်း�စွဲည်း�်ကျိုးမှု်�မှုးး��းမှု�ှထ်ားး��ခြ�င်�်သ်ည်း ် တွေ့��ကျိုးင်�်မှု�ုငှ်� ် မှုှ�မှုရုှိှ�သ်ည်း� ် ဝါန်း�်ကျိုးးင်�်��ကျိုး�� �န်း�်�ီ�န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် စွဲည်း�်မှုးဉ်း�မှုးး�သ်ည်း ်

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်း�င့် ်စွဲ�����မ်ှုတွေ့ကြားကျိုးးင်�က်ြားကျိုးမှုနု်းည်း�်တွေ့စွဲငြိပီ်� �ငှ်� ်စွဲ���်းယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုကုျိုး���ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး ်�န်း ်အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ���င်ပ််ါသ်ည်း။် ယူင်�်��� �သ်ည်း ်

�ံ�စွဲည်း�်မှုးဉ်း�မှုးး�ကျိုး�� အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီတွေ့သ်း တွေ့�် ခြပ်ထားး��းကျိုးခ်ြ�စ်ွဲငြိပီ်� တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ုင့် ် အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းရ်ှိှ�သ်ည်း�အ်ားတွေ့လ�အားကျိုးးင်�က်ျိုး��လည်း�်�ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးတ်ွေ့ပ်�သ်ည်း။် 

��ါ��ံ အားခြ�စ်ွဲအားပ်းကျိုး�်��၏ �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးပံ််�သ်ည်း ်အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းထားကျိုး ်ပ်��၍ အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီငြိပီ်� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲတွေ့သ်း 

ဝါန်း�်ကျိုးးင်�်���န်း�်�ီ�န်း ်ဝါန်းထ်ား�ပ််ဝါန်းပ််������အားခြ�စ်ွဲ သ်ယူတ်ွေ့ဆုံးင်လ်း��သ််ည်း။် စွဲည်း�်မှုးဉ်း�စွဲည်း�်ကျိုးမှု်�မှုးး��းမှု�ှ�်း�င့် ်�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�၏ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု၊ု 

လကျိုး�်မံှုမုှုးး�မှုးှ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်� တွေ့�း်တွေ့�း်မှုးး�မှုးး��င့် ်လ��အားပ််သ်ည်း။် ယူင်�်စွဲည်း�်မှုးဉ်း� ��� �သ်ည်း ်အားတွေ့န်းအားထားး��ငှ်� ်အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းတွေ့ပ််�င့်လ်ည်း�်မှုး�ည်းပ််ါသ်ည်း။် 

စွဲည်း�်မှုးဉ်း�စွဲည်း�်မှုးး�သ်ည်း ်မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့သ်း အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုးး��င့် ်လမ်ှု�ညွ့န်းသ််�့ယူ ်အားကျိုးး���ရှိှ����င်ပ််ါသ်ည်း။် 

  အားက်ျိ��ရေး�း�းသူ/ူရေး�းးဩသူ၏ူ သူ�်းရေး�းးမု်းရိှှိဖြချ�း�

လးမှုးး�သ်ည်း ် ယူံ�ကြားကျိုးည်းစ်ွဲ���်း�သ်ည်း� ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�၊ တွေ့ဆုံး်ဩသ်းမှုးး� သ်�� �မှုဟု�� ် �့��ကျိုးတ်ွေ့ဆုံး်ဩသ်းမှုးး� ပ်ါဝါင်ခ်ြ�င်�်ကျိုး�� ရှိးှတွေ့�့��က်ြားကျိုးသ်ည်း။် 

အား�း�� �အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုးး��င့် ် ကျိုးွ�်�ပ််��� �သ်ည်း ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားခြပ်င် ် တွေ့ဆုံး်ဩသ်းအားခြ�စ်ွဲ တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးတ်ွေ့ပ်�တွေ့သ်း်လည်း�် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားတွေ့�း်မှုးး�မှုးး�သ်ည်း ်

မှု�မှု�အားး�ကျိုးးည်း�ီန်း ် ပ်ါ�န်းး�ဦး�ဦး� သ်�� �မှုဟု�� ် အား�့����့�� လ��အားပ််ငြိပီ်� ၎င်�်��� �သ်ည်း ် အား�ကျိုး�်ကျိုးမ်ှု�ှကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�မှု ှ သ်�ထားး�သ်း၊ ယူံ�ကြားကျိုးည်းထ်ားး�သ်းခြ�စ်ွဲငြိပီ်� 

တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်��င့် ်လကျိုး�့်�ပ်ါဝါင်က်ျိုးးည်း�ီန်း ်ဆုံ�ဒရှိှ�သ်းမှုးး� ခြ�စ်ွဲကြားကျိုးသ်ည်း။် 

အားမ်းျး�ယံ�ကြက်ည့်းလက်းခံျ�ိ��းသူည့််း ရေး�းးဩသူကူ်ဏ္ဍ��့း မ်းည့်းသူရူေး�း�း�့က်း�ိ��းမ်းည့်းေည့်း�?

တွေ့ဆုံး်ဩသ်းမှုးး�သ်ည်း ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်��ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�မှု ှ ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု၊ု တွေ့လ�စွဲး�မှု ု ခြပ်���ံသ်းခြ�စ်ွဲ�န်း ် လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် အား�့��အားစွဲည်း�် သ်�� �မှုဟု�� ်

လးအားသ်��င်�်အားဝါန်း�်��� ��င့် ်တွေ့ဆုံး်ဩသ်းကျိုး�� တွေ့�ါင်�်တွေ့ဆုံးင်ဟ်ု�သ်�မ်ှု�ှ�်�ံသ်းမှုးး�ကျိုး�� တွေ့�့��းယူတ်ွေ့လ� ရှိှ�ငြိပီ်� ဥပ်မှုး �းသ်းတွေ့��အား�့��ဝါင်၊် လးထား�မှုတှွေ့�့��းယူထ်ားး�သ်ည်း� ်

အား�းရှိှ�၊ တွေ့ကျိုးး်မှု��ီ�့�� �့� � မှု ှဥကူျိုးဌာ စွဲသ်ည်း�်�� �ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း်လည်း�် တွေ့�ါင်�်တွေ့ဆုံးင်မ်ှုတုွေ့န်း�း�င့် ်ရှိှ�တွေ့န်းသ်း���င်�်သ်ည်း ်လကျိုး�်�ံတွေ့လးကျိုးသ််ည်း�တ်ွေ့ဆုံး်ဩသ်း 

ဟု� �န်း �မ်ှုနှ်း�်ယူးဆုံ�န်း ်မှုဟု��ပ််ါ။ 

အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းအားမှုးး�အားခြပ်း�ထား��င့် ် ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခ����င့်ပ််ါဝါင်တ်ွေ့န်းသ်ည်း� ် လးမှုးး�သ်ည်း ် မှု�းည်းတီွေ့သ်း အား�့��အားစွဲည်း�်မှုးး�၊ ���င်င််တံွေ့�� ယူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး�၊ 

ဆုံကျိုးစ်ွဲပ််ပ်ါဝါင်သ််းအား�ပ််စွဲ�မှုးး�၊ စွဲသ်ည်း�်�� ��ငှ်� ် �စံွဲ���းဆုံကျိုး�်ယ့ူမ်ှုမုှုးး� ရှိှ�ကြားကျိုးသ်ည်း။် အား�့��အားစွဲည်း�်����ည်း�်၊ တွေ့�ါင်�်တွေ့ဆုံးင်�်ဦး��ည်း�် မှု ှ

�ကျိုး��ယူတ်ွေ့�း်တွေ့ဆုံး်ဩသ်း လ�ပ််၍မှု�ပ်ါ။ ယူင်�်အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုး��� ခြ�စ်ွဲလးပ်ါကျိုး �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�မှု ှ ၎င်�်��� � ယူံ�ကြားကျိုးည်း�်သ်ည်း�လ်း�ဦး�ဦး� 

တွေ့ဆုံး်ဩသ်းမှုးး�ထား��င့်ပ််ါဝါင်င်ြိပီ်� တွေ့ဆုံး်ဩသ်းမှုးး� သ်ည်းလ်ည်း�် အားခြမှုင်ရု်ှိုတွေ့ထားးင်�အ်ားမှုး���မှုး���၊ လး အား�့��မှုးး��ငှ်� ် ဆုံကျိုး�်ယ့ူမ်ှုရုှိှ�သ်းမှုးး�ကျိုး��တွေ့�့��းယူ�်န်း �အ်ားပ််လှင် ်

အားတွေ့ကျိုးးင်�်ဆုံံ�� ခြ�စ်ွဲပ်ါလ��မ်ှုမှုည်း။် ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် တွေ့ဆုံး်ဩသ်းမှုးး��ငှ်� ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�အားကြားကျိုးး� စွဲ�တွေ့ပ်ါင်�်တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးသ််ည်း�အ်ား�့�� ပံ်�စံွဲ �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်န်း ်

အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။်

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့်�် အားလန့်းအ်ားတွေ့��ပ်ါသ်ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး� တွေ့ပ််တွေ့ပ်ါကျိုးလ်းပ်ါကျိုး တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုစုွဲ��ဓ်ိါ�အ်ားး� ထား�န်း�်သ်�မ်ှု����င်�်န်း ် ကျိုး��ယူ�က်ျိုး��ယူက်ျိုး�� 

ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု�ုည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးထ်ားး�ငြိပီ်� လးမှုးး��ငှ်�ဆ်ုံကျိုး�်ယ့ူမ်ှုရုှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း� ် လး�ဦး�ဦး� သ်�� �မှုဟု�� ် အား�ပ််စွဲ��စွဲ�ကျိုး�� သ်�မ်ှု�ှခ်ြ�င်�်ကျိုး တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းပ််ါသ်ည်း။် 

ယူင်�်သ်�� �လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်န်း ်�တွေ့ခြ��တွေ့ခြ���းင်�် တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးသ််း့��မှုည်း ်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 
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 ၃.၄ စ်ေိးရေးချ် �ိ��းသူည့််း စ်�ိးမှ်းေး�အားရေးေအားထိး�မ်းျး�က်ိ� စ်းမံ်းက်ိ��း�ယ့းဖြချ�း�။ 

ယူ��အားပ်��င်�်သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�း�င့် ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုကှြားကျိုး�ံတွေ့�့� ���င်သ််ည်း� ် အား�ကျိုး�်�ဆုံံ��တွေ့သ်း စွဲ��မ်ှုနှ်း�်အားတွေ့န်းအားထားး�မှုးး�ပ်ါဝါင်သ််ည်း။် ထား���ကျိုး�်�တွေ့သ်း

စွဲ��မ်ှုနှ်း�်အားတွေ့န်းအားထားး�မှုးး��ငှ်� ် ၎င်�်��� �ကျိုး��မှုည်းက်ျိုး��သ်�� � ကျိုး��င်�်ယ့ူ�်မှုည်း� ် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�်��� � ပ်ါဝါင်သ််ည်း။် သ်�� ��း�င့် ် ခြပ်ဿန်းးမှုးး�မှုးှ ���င်င််တံွေ့��၊ 

လးမှုတုွေ့��၊ ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှု ု �ငှ်� ် တွေ့ခြမှုခြပ်င်ပ််ဋိ�ပ်ကျိုးခမှုးး�အားတွေ့ပ််မှုး�ည်းခ်ြ�င်�်တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် ယူ��တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�်မှုးး�မှုးှ ခြပ်ည်း�စံ်ွဲ�ခြ�င်�်ရှိှ����င်မ်ှုည်းမ်ှုဟု��တ်ွေ့ပ်။ ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ်

ယူ��လမ်ှု�ညွာန်း�်းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� လကျိုးတ်ွေ့�့� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�်၏ အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်း�ငှ်�ဆ်ုံတီွေ့လှး်စွဲး့ ကျိုး���ကျိုးး�ကြားကျိုးတွေ့စွဲ�န်း ်အားကြားကျိုးခံြပ်�လ�� ပ်ါသ်ည်း။် 

ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခ�ငှ်�ဆ်ုံကျိုး�်ယ့ူပ််ါ�သ််ကျိုးတ်ွေ့န်းသ်းမှုးး�ကြားကျိုးး� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး��င့် ် န်းကျိုးရု်ှို�င်�်တွေ့သ်းန်းးကြားကျိုးည်း�်�းကျိုးမ်ှုးး�၊ မှုယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုမုှုးး� �ငှ်� ် တွေ့ကြားကျိုးကျိုး့�စွဲ�း၊ စွဲ��ဒ်ီ

ဏာ�်းခြ�စ်ွဲစွဲ�းသ်မှု��င်�်��� �ခြ�င်� ်ခြပ်ည်း��်ကှျိုးတ်ွေ့န်း��သ််ည်းခ်ြ�စ်ွဲ၍ ထား��တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး� အား�င့်�် မှုလ��လး�အားပ််တွေ့သ်းအားခြ�စ်ွဲအားပ်းကျိုးမ်ှုးး� ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လး���င်သ််ည်းခ်ြ�စ်ွဲ�း 

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း မှုးး�မှု ှ တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းတ်ွေ့သ်း ကြိုကျိုး���င်ခ်ြပ်င်ဆ်ုံင်မ်ှုမုှုးး� ခြပ်�လ�ပ််ထားး���� ��န်း ် လ��အားပ််���င်ပ််ါသ်ည်း။် မှုည်းသ််�� �ပ်င်ခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ ထား��အားခြ�စ်ွဲအားပ်းကျိုးမ်ှုးး�အားး� 

ကျိုး��င်�်ယ့ူတ်ွေ့ခြ�ရှိငှ်�်�န်းအ်ား�က့ျိုး ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�်�င့် ် �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး� အားး�လံ�� လံ�ခြ��ံမှုကုျိုး�� �စံွဲး�သ်င်�င်ြိပီ်� ပ်ါဝါင်သ််း���င်�်မှု ှ

ခြပ်ဿန်းးမှုးး�ကျိုး��တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်�န်းအ်ား�က့ျိုး ်မှု�မှု�၏ အား�း�န်း�်ငှ်� ်အားး�အားင်မ်ှုးး� တွေ့ပ်�ဆုံပ််�န်း ်ခြပ်င်ဆ်ုံင်ထ်ားး��မှုည်း ်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ထား��သ်�� �ဆုံ���း�င့် ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�်၏စွဲ�န်းတ်ွေ့�်မှုမုှုးး�မှုးှ မှုတွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်ခ်ြ�င်�် သ်�� �မှုဟု�� ် �စ်ွဲစံွဲ��စ်ွဲ�း မှုးှ�ယူင့်�်တွေ့န်းခြ�င်�် မှုဟု���်� ခြ�စ်ွဲသ်င်�သ််ကျိုး��သ်�� � 

ခြ�စ်ွဲလးတွေ့န်းသ်ည်းဟ်ု�လည်း�် ဆုံ��လ�����င်ပ််ါသ်ည်း။် အား�ယူတ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�ဆ်ုံ��တွေ့သ်း် ထား���ကျိုး�်�တွေ့သ်း အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုးး�အား�င့်�်မှု ှ �စံွဲး��းကျိုးအ်ားစွဲစ်ွဲအားမှုနှ်းမ်ှုးး�ထားက့ျိုးတ်ွေ့ပ််

လး���င်သ််ကျိုး��သ်�� � ထား���ကျိုး�်�တွေ့သ်း အား���ကျိုးအ်ား�န်း �မ်ှုးး�အား�င့်�် �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးလ်းသ်းမှုးး�မှု ှ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်ည်း�တ်ွေ့န်း�း�င့်ပ််င်ခ်ြပ်ဿန်းးမှုးး�ကျိုး��တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်မှုည်း ် ဟုးသ်ည်း� ်

မှု�မှု���� �၏ကျိုး��ကျိုး�� �စ်ွဲဦး��းင်�်စီွဲတွေ့သ်း်လည်း�်တွေ့ကျိုးးင်�်၊ အား�့�� �ငှ်�အ်ား�းတွေ့သ်း်လည်း�်တွေ့ကျိုးးင်�် ခြပ်န်းလ်ည်း ်ဆုံန်း�်စွဲစ်ွဲလး���င်ပ််ါသ်ည်း။် 

�ကျိုး�်�တွေ့သ်းအားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုးး�ကျိုး��ကျိုး��င်�်ယ့ူတ်ွေ့ခြ�ရှိငှ်�်�း�င့် ် ပ်ထားမှုဦး�ဆုံံ��စွဲည်း�်မှုးဉ်း�မှုးှ အားတွေ့ခြ��စံွဲည်း�်မှုးဉ်း��းမှု�ှခ်ြ�င်�် ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

အားတွေ့ခြ��စံွဲည်း�်မှုးဉ်း��းမှု�ှခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး� လ�ပ််၍�သ်ည်း�အ်ား�း၊ မှု�သ်ည်း�အ်ား�း��� �ကျိုး�� တွေ့��့�ခ်ြ�င်�်မှုှ မှုဟု���်� တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုကုျိုး�� 

ကြားကျိုးပ််မှု�က်ျိုးပ့််ကျိုး�တွေ့ပ်�မှုည်း� ် �ံ�သ်�မ်ှု�ှ�်းကျိုး၊် �ံ��န်း�်��� �ငှ်� ် �ံ�စွဲည်း�်မှုးဉ်း���� �ကျိုး�� �းမှု�ှခ်ြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် သ်�မ်ှု�ှ�်းကျိုး�်းခြ�င်�်သ်ည်းအ်ားလန့်း်

အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီသ်ည်းခ်ြ�စ်ွဲ�း တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�န်းအ်ားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင် ် တွေ့ပ်�သ်းမှုးး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ် အားတွေ့ဆုံး�လးင်မ်ှုတွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်န်း�်ငှ်� ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်ည်း�ပ့််�စွဲဉ်း 

�စ်ွဲတွေ့လှးကျိုး ် အား�န်း �မ်ှုသ်င်�မ်ှုမုှုးး� ကြားကျိုး�ံလးပ်ါကျိုး ထား��အားတွေ့ခြ��စံွဲည်း�်မှုးဉ်း�မှုးး�ကျိုး��ခြပ်န်းလ်ည်း�်ည်းည်ွာန်း�်���င်�်န်း ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းအားး�လံ��မှု ှ သ်�မ်ှု�ှ�်းကျိုးမ်ှုးး�အားး� 

တွေ့သ်�းးဆုံန်း�်စွဲစ်ွဲတွေ့စွဲ�န်း၊် လကျိုး�်တံွေ့စွဲ�န်း ် �ငှ်� ် ယူံ�ကြားကျိုးည်းတ်ွေ့စွဲ�န်း ် မှုခြ�စ်ွဲမှုတွေ့န်းခြပ်�လ�ပ််�မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် အားတွေ့ခြ��စံွဲည်း�်မှုးဉ်း�မှုးး� သ်ည်း ် တွေ့အားးင်ခ်ြမှုင်တ်ွေ့သ်း 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�်၏ န်းယူန််း�မှု��က်ျိုး��သ်�မ်ှု�ှတ်ွေ့ပ်�သ်ည်း။် ၎င်�်အားတွေ့ခြ��စံွဲည်း�်မှုးဉ်း�မှုးး�အားး�ခြ�င်� ် အား�ည်းအ်ားတွေ့သ်�့တွေ့ကျိုးးင်�် သ်ည်း�စ်ွဲကျိုးး�ဝါ��င်�်ကျိုး���န်း�်�ီလး���င််

သ်ည်း�်ငှ်�အ်ားမှုှ စွဲကျိုးး�၀��င်�်�့���ည်းမ်ှုမုှုးး�ပံ်�မှုနှ်းခ်ြ�စ်ွဲလးငြိပီ်�လှင် ် အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်း အားမှုး���မှုး������ �၌ တွေ့ခြပ်းဆုံ��ဆုံကျိုးဆ်ုံမံှုမုှုးး� �����ကျိုးတ်ွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းလ်းတွေ့စွဲ���င်ပ််ါသ်ည်း။် 

ဝါမ်ှု�န်းည်း�်စွဲ�းတွေ့ကျိုးးင်�် သ်ည်းမ်ှုးှ �းမှု�ှထ်ားး�သ်ည်း�မ်ှုးကျိုး��တွေ့�းကျိုး�်းကျိုးခ်ြ�င်�်ဟုးသ်ည်း� ် သ်ယ့ူဝ်ါကှျိုးသ််ည်း�မ်ှုး�စ်ွဲ�� ရှိှ�တွေ့န်းခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် ကျိုးန်းဦး�ကျိုးပ်င် ်

အားတွေ့ခြ��စံွဲည်း�်မှုးဉ်း�မှုးး�အား�က့ျိုး ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်တွေ့�း�းည်းမီှု ု�ယူးထားး��မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု အားရှိှ�န်း�်လးသ်ည်း�်ငှ်�အ်ားမှုှ လမ်ှု�တွေ့ကြားကျိုးးင်�်တွေ့သ်�့ယူသ််ည်း�အ်ား��ပ််လကျိုးခဏားမှုးး�ကျိုး�� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်မ်ှု ှ သ်��ထားး��မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

တွေ့အားးကျိုးပ််ါအား�းကျိုးခ်ြပ်လကျိုးခဏားမှုးး�ကျိုး�� အားလန့်း�်ကျိုး�်�တွေ့သ်းအားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းသ်�� � �ခြ�ည်း�်ခြ�ည်း�် တွေ့�းကျိုးရ်ှိှ�လးသ်ည်းအ်ားထား�မှုတွေ့စွဲးင်��်� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်ည်း�အ်ားကျိုးး���

တွေ့ဆုံးင်မ်ှု ှသ်��ထားး��မှုည်း။် 

  �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး� သ်အီား���ီဆုံန်းဆ်ုံန်း ် သ်�� �မှုဟု�� ် �့�ခြ�မ်ှု�စွဲ�ပ််ခြ�းကျိုးးစွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းဆုံ��ငြိပီ်� တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးှ အားသ်�ဉးဏာက်ျိုး��မှုှီခြ�င်�်�ကျိုးသ််�� � 

၄၃၅၃ပ်��မှု��ယူ�မ်ှု�ယူ��င်လ်းငြိပီ်� �စံွဲး��းကျိုးမ်ှု��လးခြ�င်�်။ 
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  �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး�မှု ှမှု�မှု���� �တွေ့ခြပ်း�မှုည်း�စ်ွဲကျိုးး�ကျိုး�� တွေ့ခြပ်း�န်းအ်ား�း�န်းက်ျိုး��သ်း တွေ့စွဲးင်�တ်ွေ့န်းခြ�င်�်။ 

  ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်�်ကျိုးသ််�� �သ်း ဦး��ည်းတ်ွေ့ခြပ်းဆုံ��တွေ့န်းကြားကျိုးခြ�င်�်။ 

  လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှု�ုစ်ွဲ���းင်�်စီွဲအား�က့ျိုးသ််း သ်တွေ့�းထားး����ကျိုးဆ်ုံ��င်က်ြားကျိုးငြိပီ်� တွေ့န်းးကျိုးဆ်ုံကျိုး�့်�ဆုံ���ကျိုးး���မှုးး�အား�က့ျိုး ်သ်တွေ့�းထားး� ကျိုး့�လ့�မှု ုသ်�� �မှုဟု�� ်

တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး� မှုရှိှ�ခြ�င်�်။ 

  ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး�အားး�လံ���င့် ်ယူ�င်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး�အားး� ထားည်း�သ််င့်�်မှု ုမှုရှိှ�ခြ�င်�်။

ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်း��့း� စ်�ိးခံျစ်း�ချျက်းမ်းျး� 

စွဲ���်စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားး� ထား����ကျိုးန််းစ်ွဲန်းးတွေ့စွဲခြ�င်�်မှုရှိှ�သ်ည်းက်ျိုး�� တွေ့ရှိှ�ဦး�စွဲး့န်းး�လည်းထ်ားး���� ��န်း ် အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။် အားမှုနှ်းဆ်ုံ���တွေ့သ်း် 

စွဲ���်စံွဲး�မှုမုှုးး�ကျိုး�� လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် ခြပ်င်�်ထားန်းတ်ွေ့သ်း စွဲ���်စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး� ထားင်ဟ်ုပ််တွေ့�း်ခြပ်တွေ့န်းခြ�င်�်ထားကျိုး ် စွဲ���်စံွဲး�မှုအုားစွဲစ်ွဲအားမှုနှ်းမ်ှုရှိှ�တွေ့န်းခြ�င်�်ကျိုး 

ပ်��၍အား�ကျိုးတ်ွေ့�့�တွေ့စွဲ���င်ပ််ါသ်ည်း။် စွဲ���်စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး� ကျိုး�� ထား��တ်ွေ့�း်ခြပ်ခြ�င်�်သ်ည်း ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး�အား�က့ျိုး ် မှုးတွေ့ကျိုးးးတွေ့သ်းအားတွေ့န်းအားထားး�မှုးး�မှု ှ

မှု�မှု���� ��၀မှုးး�အား�က့ျိုး ် အားတွေ့��ပ်ါတွေ့သ်း အားတွေ့ခြ��ကံျိုးးသ်ည်း�အ်ားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး�၊ စွဲ��ဝ်ါင်စ်ွဲး�မှုမုှုးး��ငှ်� ် လ��အားပ််�းကျိုး ် မှုးး�ကျိုး�� ထား��တ်ွေ့�း်ခြပ်လး���င် ် တွေ့စွဲသ်ည်း� ်

အား�င့်�အ်ားတွေ့��တွေ့ကျိုးးင်�်�စွဲ်�� ခြ�စ်ွဲပ်ါသ်ည်း။် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်ည်း�အ်ားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်အ်ားတွေ့န်းခြ�င်� ် မှုခြ�စ်ွဲမှုတွေ့န်းလ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်မှုည်းမ်ှုးှ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး�အားကြားကျိုးး� �စ်ွဲဦး�အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်�စွဲ်ဦး� 

အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့လ�လးသ်�ရှိှ�လးတွေ့စွဲသ်ည်း� ်စွဲ���်စံွဲး��းကျိုးက်ျိုး��ယူစီ်ွဲကျိုး��လစ်ှွဲဟုခြပ်���င်မ်ှုည်း� ်လံ�ခြ��ံတွေ့သ်း 

ပ်�ဝ်ါန်း�်ကျိုးးင်အ်ားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းကျိုး���န်း�်�ီတွေ့ပ်��န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် စွဲ���်စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�သ်ည်း ် �စ်ွဲပ်ါ�သ်းမှုးး�အားး� ပံ်�စံွဲအားမှုး���မှုး���ခြ�င်� ် သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုရုှိှ�တွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် 

ဝါမ်ှု�န်းည်း�်ပ်းတွေ့ဆုံ�့မှု၊ု န်းးကျိုးးည်း�်မှု ု(သ်�� �) တွေ့န်းးင်�် စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး�� တွေ့�း်ခြပ်ခြ�င်�်သ်ည်း ်ကြားကျိုးး��သ်း၌ စွဲးန်းးန်းး�လည်းမ်ှု ု�ငှ်� ်ကျိုး��ယူ�်းင်�်စွဲး��း���� � ခြ�စ်ွဲ�ည်းလ်းတွေ့စွဲသ်ည်း။် 

တွေ့ဒီါသ်၊ �န်းလ်��မှု ု�ငှ်� ်အားမှု�န်း�်��း���� ��ငှ်� ်ဆုံကျိုးစ်ွဲပ််တွေ့န်းတွေ့သ်း စွဲ���်စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�မှုးှမှုး လး��� �အားး�တွေ့ကြားကျိုးးကျိုးလ်နှ်း �တ်ွေ့စွဲငြိပီ်� အားကြားကျိုးမ်ှု��ကျိုးမ်ှု ုထားပ််�ါလ�ပ််တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့စွဲသ်ည်း� ်

ဆုံ���ကျိုးး���မှုးး�ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လးတွေ့စွဲသ်ည်း။် မှုည်းသ််ည်း�အ်ားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်း�င့်မ်ှုဆုံ�� တွေ့�း်ခြပ်တွေ့ခြပ်းဆုံ��သ်း အားး�ထား����ကျိုးတ်ွေ့စွဲ���င်သ််ည်း� ် တွေ့�း်ခြပ်လးတွေ့သ်းစွဲ���်စံွဲး�မှုကုျိုး�� လ့�မှုးှ�စွဲး့

န်းး�လည်းလ်ကျိုး�်ခံြ�င်�်မှုး���ရှိှ�လး���လှင် ်အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်မ်ှု ှကြားကျိုးး�ဝါင်�်းန်းတ်ွေ့ခြ�တွေ့ပ်��န်း ်အားဆုံင်သ််င်�ရ်ှိှ�တွေ့န်းသ်င်�သ််ည်း။် 

စွဲ���်စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� ကျိုး��င်�်ယ့ူ�်န်း ်န်းည်း�်လမ်ှု�မှုး���စံွဲ� သ်�� �မှုဟု�� ်ဆုံကျိုးစ်ွဲပ််တွေ့ခြပ်းဆုံ��န်းည်း�်စွဲန်းစ်ွဲမှုးး� လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် တွေ့အားးကျိုးပ််ါအားကြားကျိုးခံြပ်��းကျိုးမ်ှုးး�လည်း�် 

အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ���င်ပ််ါသ်ည်း။် 

  ကြားကျိုးး�ခြ��မ်ှုတွေ့ခြပ်းမီှု တွေ့သ်�းးစွဲဉ်း�စွဲး�ပ်ါ။ မှု�မှု�ကျိုး��ယူက်ျိုး��ကျိုးးကျိုးယ့ူခ်ြ�င်�်မှုခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ�န်း ်သ်�� �မှုဟု�� ်ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုး�်စ်ွဲ��မှု ှအားခြင်င်�်ပ်း့�မှု�ုစ်ွဲ��ခြ�စ်ွဲ

မှုသ်း့�တွေ့စွဲ�န်း ်သ်��ခြပ်�ပ်ါ။ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့တွေ့ခြပ်းဆုံ��တွေ့န်းသ်း၏ အားခြမှုင်�်ငှ်� ်သ်း၏ကျိုး��ယူပ််��င်အ်ားခြမှုင်ရ်ှိှ�ပ်��င်�်င့်�က်ျိုး�� တွေ့လ�စွဲး�ပ်ါ။ 

  တွေ့သ်�းးန်းး�တွေ့ထားးင်ပ််ါ။ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့တွေ့ခြပ်းဆုံ��သ်း၏ ပ်းပ်န်းတ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�က်ြားကျိုးမှု၊ု စွဲ�����မ်ှုမှု၊ု တွေ့ကြားကျိုးးကျိုး�ံ့်� မှု ု (သ်�� �) တွေ့ဒီါသ် ��� �၏ အား�င်�်အားခြမှုစ်ွဲကျိုး��သ်��န်း ်

တွေ့မှု��န့်း�်မှုးး�တွေ့မှု�ပ်ါ။ �စ်ွဲ�ါ�စွဲ်�ံ မှု�မှု�တွေ့ပ်��းင်တ်ွေ့သ်း ဆုံ��လ���င်�်စွဲကျိုးး� �စ်ွဲပ်ါ�သ်းန်းး�ထား� တွေ့�းကျိုးတ်ွေ့စွဲလ��သ်ည်း� ် မှု�းင်�မ်ှု��စွဲ��တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်� ်

တွေ့ဒီါသ်��း�ပ်ါလး��တ်ွေ့ပ်သ်ည်း။် ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် စွဲကျိုးး��စွဲ်�ပ််ကျိုး�� အားခြ�း�န်းည်း�်ခြ�င်�တ်ွေ့ခြပ်းဆုံ��ခြ�င်�်၊ အား�စ်ှွဲ�း�ပ််ခြ�င်�် �ငှ်� ် အား�ည်းခ်ြပ်�တွေ့ပ်�ခြ�င်�်��� � 

ခြပ်�လ�ပ််တွေ့ပ်��န်း ်အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။်

  စွဲ�����မ်ှုမှုမုှုးး�ကျိုး�� မှုည်းက်ျိုး��သ်�� �ကျိုး��င်�်ယ့ူ�်န်း ် မှုည်းက်ျိုး��သ်�� �ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ�းင်တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့တွေ့ခြပ်းဆုံ��သ်းကျိုး�� တွေ့မှု�ပ်ါ (အား��� ် မှု ှ အားန်းးဂ�သ််�� � 

တွေ့ခြပ်းင်�်လ�ဦး��ည်းပ််ါ)။

  န်းး���� �လ��အားပ််လှင် ် န်းး�ငြိပီ်� �ဏာန်းး�ကြားကျိုးမှုည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်တွေ့ခြပ်းပ်ါ။ တွေ့��တ န်းး�ခြ�င်�်မှုးှ သ်င်၏်အားတွေ့ကျိုးးင်�်ဆုံံ�� မှု��တ်ွေ့ဆုံခ့ြ�စ်ွဲငြိပီ်� သ်း �ကျိုး��အားစွဲဉ်း�

စွဲ��ကျိုးသ််ံ��တွေ့ပ်�ခြ�င်�်ခြ�င်� ် စွဲ���်စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� �ည်းင်ြိင်�မ်ှုသ်း့�တွေ့စွဲခြ�င်�်၊ မှု�မှု�၏စွဲ���်စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� ထား�န်း�်သ်�မ်ှု�လးတွေ့စွဲ���င်ခ်ြ�င်�် သ်�� �မှုဟု�� ်

မှု�မှု�မှုးကျိုးခ်ြမှုင်က်ျိုး��ယူတ်ွေ့�့� ခြ�စ်ွဲ���သ်ည်း ်မှုးး�ကျိုး�� ခြပ်န်းလ်ည်းဆ်ုံန်း�်စွဲစ်ွဲတွေ့စွဲ���င်ပ််ါသ်ည်း။် 
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အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားစီွဲအားစွဲဉ်းမှုးး�ကျိုး�� ကြားကျိုးပ််မှု�သ််း့��မှုည်းက်ျိုး�� တွေ့မှုှး်လင်�ထ်ားး�တွေ့သ်း်လည်း�် ၎င်�်��� �တွေ့ခြ��မှုည်း� ်

အားလန့်းအ်ားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီတွေ့သ်းတွေ့မှု��န့်း�်မှုးှ - သ်င်၏်ကျိုး��ယူပ််��င်စ်ွဲ���်စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� ကြားကျိုးပ််မှု�ထ်ား�န်း�်သ်�မ်ှု��န်း ် သ်င်အ်ားဆုံင်သ််င်�ခ်ြ�စ်ွဲတွေ့န်းငြိပီ်လး� ဟုးသ်ည်း� ်

တွေ့မှု��န့်း�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ်မှု�မှု���� �၏စွဲ���်စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� သ်���းပ််မှု�တွေ့စွဲ�န်း ်(အားထားး�သ်ခြ�င်� ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့တွေ့သ်း တွေ့�ါင်�်စွဲဉ်းသ်ည်း ်၎င်�်��� �၏အားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံ�ငှ်� ်

အားလန့်းန််း�ီစွဲပ််မှုရုှိှ�တွေ့န်း���လှင်)် အားကြားကျိုးခံြပ်�လ��ပ်ါသ်ည်း။် ထား�� �အားခြပ်င် ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�သ်ည်း ် စွဲ���်စံွဲး��းကျိုးမ်ှုးး� (အားထားး�သ်ခြ�င်� ် တွေ့ဒီါသ် ကျိုး��သ်�� �တွေ့သ်း 

အား��ုလ်ကျိုးခဏားတွေ့ဆုံးင်သ််ည်း�)် တွေ့ပ်ါကျိုးက်ျိုး့�ထားက့ျိုးလ်း���င်သ််ည်း� ် အား�းကျိုးတ်ွေ့ပ်�လကျိုးခဏားမှုးး�ကျိုး�� သ်��ထားး�ကြားကျိုးတွေ့စွဲ�န်း ် အားကြားကျိုးခံြပ်�လ��သ်ည်း။် တွေ့��တ န်းး�ခြ�င်�်သ်ည်း ်

အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ���င်သ််ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် တွေ့�ရှိှည်းအ်ား�က့ျိုးမ်ှုး တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် ခြပ်င်�်ထားန်းတ်ွေ့သ်းစွဲ���်စံွဲး��းကျိုး ် လစ်ှွဲဟုတွေ့�း်ခြပ်ခြ�င်�်မှုးး�ကျိုး�� 

ကြားကျိုးံ�ကြားကျိုးံ���ံ��င်�်�� ��န်း ်လ��အားပ််တွေ့ပ်သ်ည်း။် 

��ိး��ိးဖြချ�း�က်ိ� အားသူံ��ဖြပ်�ဖြချ�း�

လး�စ်ွဲ�း�� �သ်ည်း ် ���ဆ်ုံ��ခ်ြ�င်�်ရှိှ�လးလှင် ် သ်ကျိုးတ်ွေ့သ်းင်�သ််ကျိုးသ််းမှုခြ�စ်ွဲကြားကျိုးတွေ့ပ်။ အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားမှုးး�စွဲ�သ်ည်း ် ���ဆ်ုံ��ခ်ြ�င်�်ကျိုး�� 

ငြိ����့��န်း�်းဝါန်းရ်ှိှ�သ်ည်းဟ်ု� �စံွဲး�မှု����င်သ််ည်း။် စွဲကျိုးး�ဝါ��င်�်ခြပ်�မ်ှုသ်း့�တွေ့စွဲ�န်း ် �းဝါန်းရ်ှိှ�သ်ည်း ် ဟုးသ်ည်း� ် စွဲ���်�အားး�ကျိုး���စံွဲး����တ်ွေ့သ်းတွေ့ကြားကျိုးးင်� ်

အားစ်ွဲတွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့မှု��န့်း�်မှုးး�တွေ့မှု�ခြ�င်�် သ်�� �မှုဟု�� ်တွေ့�ါင်�်စွဲဉ်းတွေ့ခြပ်းင်�်ခြ�င်�် ��� �ကျိုး�� ခြပ်�လ�ပ််�န်းက်ြိုကျိုး���စွဲး�ကြားကျိုးသ်ည်း။် 

���ဆ်ုံ��ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုား�င့်�် သ်�း၀အားတွေ့လးးကျိုးခ်ြ�စ်ွဲတွေ့ပ််��သ််ည်း။် ���ဆ်ုံ��သ််း့�တွေ့သ်း အား���ကျိုးအ်ား�န်း �မ်ှုးး� ရှိှ�လး���င်င်ြိပီ်� 

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှု ှ ထား�����ဆ်ုံ��ခ်ြ�င်�်ကျိုး��ငြိ����့��န်း ် �းဝါန်းမ်ှုရှိှ�ပ်ါ။ �စ်ွဲ�ါ�စွဲ်�ံ ���ဆ်ုံ��ခ်ြ�င်�်ကျိုး�� �င့်�ခ်ြပ်�ထားး�ငြိပီ်� တွေ့ဆုံတ့ွေ့��့သ်းမှုးး� မှု�မှု���� �တွေ့ခြပ်းလ��တွေ့သ်းစွဲ

ကျိုးး�ကျိုး��တွေ့ခြပ်း�န်း ်စွဲဉ်း�စွဲး�ခြပ်င်ဆ်ုံင်�်င့်�တ်ွေ့ပ်�ခြ�င်�်မှုးှ မှုနှ်းက်ျိုးန်းတ်ွေ့သ်းလ�ပ််�ပ်် ခြ�စ်ွဲပ်ါသ်ည်း။် 

တွေ့��တ န်းး�ခြ�င်�်/���ဆ်ုံ��ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ်န်းး�တွေ့ထားးင်အ်ားး�ကျိုး�� ပ်��၍တွေ့ကျိုးးင်�်တွေ့စွဲသ်ည်း။် အားခြပ်င်လ်း�စ်ွဲဦး�အားတွေ့န်းခြ�င်� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�အား�င့်�်ရှိှ����ဆ်ုံ��ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ်

ငြိင်�ီတွေ့င့်� �့ယူ ်သ်�� �မှုဟု�� ်စွဲ��ဝ်ါင်စ်ွဲး�မှုမုှုရှိှ�သ်�့ယူ ်ထားင်တ်ွေ့စွဲ���င်သ််ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းအားမှုးး�စွဲ��င့် ်���ဆ်ုံ��ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ်�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးလ်းသ်းမှုးး�အားး� 

စွဲ��က်ျိုးး���း�� � �ငှ်� ် စွဲ���်င့်�်ရှိှ� စွဲကျိုးး�မှုးး�ကျိုး�� အားတွေ့ခြ�ကျိုးးသ်း့�တွေ့အားးင်စ်ွဲဉ်း�စွဲး��င့်�က်ျိုး�� တွေ့ပ်�သ်ည်း။် ���ဆ်ုံ��ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် လး��� �အားး� ကျိုး��ယူပ််��င်စ်ွဲ���်စံွဲး��းကျိုး ်

မှုးး�ကျိုး�� ကြားကျိုးပ််မှု�ထ်ား�န်း�်သ်�မ်ှု��င့်�က်ျိုး��လည်း�်တွေ့ပ်�သ်ည်း။် ထား�ရှိလှယ့ူတ်ွေ့သ်း၊ ထား����ကျိုးတ်ွေ့စွဲ���င်တ်ွေ့သ်း စွဲကျိုးး�ဝါ��င်�်�ငှ်�က်ြားကျိုး�ံလးတွေ့သ်းအား�ါ လးအားမှုးး�စွဲ�သ်ည်း ်မှု�မှု���� �၏စွဲ��်

�စံွဲး��းကျိုးက်ျိုး��ဆုံန်း�်စွဲစ်ွဲ�န်း ်�ငှ်� ်စွဲကျိုးး�ဝါ��င်�်ကျိုး�� ဆုံကျိုး�်န်း ်���ဆ်ုံ��သ််း့���က်ြားကျိုးသ်ည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ်တွေ့ကျိုးးင်�်တွေ့သ်းလကျိုးခဏားခြ�စ်ွဲပ်ါသ်ည်း။် 

ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှု ှ “စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းလ��တွေ့သ်းစွဲ��မ်ှုရှိှ�လှင်လ်ည်း�်�သ်ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းလ��စွဲ�� ် ရှိှ�လးလှင် ် တွေ့ခြပ်း��� ��န်းအ်ား�င့်�အ်ားတွေ့�� 

အားငြိမှု�ရှိှ�သ်ည်း”် ဟုးသ်ည်း� ်သ်�င်�်စွဲကျိုးး�ကျိုး�� တွေ့ပ်����င်�်�� ��န်း ်လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် 

ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့ဖြချ�း�၏ �ံ�စ်ေိးရေးချ်မု်းမ်းျး� 

ယူ��အားပ်��င်�်�င့် ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�်ကျိုး��အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်ပံ််�ပ်���တွေ့ပ်��း�င့် ် ကြားကျိုး�ံ�သ်ည်း��်ံ�ခြပ်ဿန်းးမှုးး�ကျိုး�� �င်ခ်ြပ်ပ်ါမှုည်း။် ခြပ်ဿန်းး�စ်ွဲ���းင်�်စီွဲအား�က့ျိုး ် (၁) 

အား�ကျိုးတ်ွေ့�့�တွေ့စွဲ���င်တ်ွေ့သ်း/မှုတွေ့ကျိုးးင်�်���င်တ်ွေ့သ်း��န်း �ခ်ြပ်န်းမ်ှု ု�ငှ်� ်(၂) ပ်��မှု��ထား�တွေ့�းကျိုး�်��င်တ်ွေ့သ်း ��န်း �ခ်ြပ်န်းမ်ှု ု�စ်ှွဲမှုး���လံ��ကျိုး�� �င်ခ်ြပ်သ်း့�ပ်ါမှုည်း။် 

ဖြပ်ဿေး - စ်က်း�ရေးဖြပ်းက်ွမ်းး�က်ျ�းသူ�ူစ်းဦး�မှ်း ရေး��့ရေး��့မု်းက်ိ� လေ့းက်�စ်း့ကြီးက်း�စ်ိ��ထိး�ဖြချ�း�။

မှုတွေ့ကျိုးးင်�်���င်တ်ွေ့သ်း ��န်း �ခ်ြပ်န်းမ်ှု။ု “ဆုံ�း (အားမှုည်း)် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်း�းသ်�ပ််မှုးး�တွေ့န်းငြိပီ်။ �ခြ�း�လးတွေ့�တ့ွေ့ခြပ်း�းကျိုး��လည်း�် ကြားကျိုးး��းင်ပ််ါ�ယူ”် ဟု�တွေ့ခြပ်းငြိပီ်� 

စွဲကျိုးး�ဝါ��င်�်ကျိုး��ကြိုကျိုး�ီစွဲ���တွေ့န်းသ်းအားး� ထား�န်း�်�း�ပ််�န်း ်(သ်�� �) ��ုဆ်ုံ��သ််း့�တွေ့စွဲ�န်း ်ကြိုကျိုး���စွဲး�ခြ�င်�်။ 
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ပ်��မှု��ထား�တွေ့�းကျိုး�်��င်တ်ွေ့သ်း ��န်း �ခ်ြပ်န်းမ်ှု။ု �စ်ွဲဦး��စ်ွဲတွေ့ယူးကျိုးမ်ှု ှ လန့်းက်ျိုး�စွဲး့တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့တွေ့န်းခြ�င်�်သ်ည်း ် အားခြ�း�သ်းမှုးး�မှု ှ ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု န်းည်း�်တွေ့န်းခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ကြိုကျိုး�ီစွဲ���တွေ့န်းသ်းကျိုး��အားးရံှို�မှုထားး��� ��ုဆ်ုံ��တ်ွေ့န်းတွေ့သ်းလးမှုးး�စွဲ�ကျိုး�� အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးပ််ါ။ “ဒီကီျိုး�စွဲစန်း� �ပ်ါ�သ််ကျိုးင်ြိပီ်� �ခြ�း�လးတွေ့�တ့ွေ့�း �ယူလ်��တွေ့��့လ� သ်��းင်ပ််ါ�ယူ။် 

တွေ့ခြပ်းပ်ါအားံ��”

အား�့��င်ယူမ်ှုးး� �့��လ��ကျိုးခ်ြ�င်�်သ်ည်း ်ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့သ်း ��န်း �ခ်ြပ်န်းမ်ှုခုြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ဖြပ်ဿေး - �က်းရေး�းက်းရေး��့ရေး��့သူ�ူစှ်းဦး� အားလေ့းအားမ်း�း� စ်က်း�စ်စ်းထိိ��ရေးေဖြချ�း�။ 

မှုတွေ့ကျိုးးင်�်���င်တ်ွေ့သ်း ��န်း �ခ်ြပ်န်းမ်ှု။ု ယူင်�်လး�စ်ှွဲဦး��ည်း�်ကျိုး��သ်းလှင် ် ��း�ဝါင်�်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး�ကျိုး��သ်�� � သ်တွေ့�းထားး�ဆုံကျိုးဆ်ုံခံြ�င်�်။ “ဒီခီြင်င်�်�ံ�မှုကုျိုး�� 

ကျိုးွ�်�ပ််��� �အား��တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်လ�� � �မှုလး�”

အားမှုးး�တွေ့ရှိှ ��င့်အ်ားရှိှကျိုး�်တွေ့စွဲခြ�င်�်လည်း�် ပ်ါဝါင်သ််ည်း။် “�င်ဗ်ားးး���� �/ရှိငှ်�်�� � အား�့�� �� �အား�း�န်းတ်ွေ့�က့ျိုး��သ်ံ��တွေ့န်း�း အားး�မှုန်းး�း�လး�”

ပ်��မှု��ထား�တွေ့�းကျိုး�်��င်တ်ွေ့သ်း ��န်း �ခ်ြပ်န်းမ်ှု။ု အားထားကျိုး�်င့်တ်ွေ့�း်ခြပ်���တွေ့သ်းခြပ်ဿန်းးကျိုး����န်း �ခ်ြပ်န်းပံ််��ငှ်� ် မှုးး�စွဲး့�းည်းပီ်ါသ်ည်း။် ��ုဆ်ုံ��တ်ွေ့န်းတွေ့သ်းလးမှုးး�စွဲ�ကျိုး��သ်း 

အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးပ််ါ။ “ဒီကီျိုး�စွဲစန်း� �ပ်ါ�သ််ကျိုးင်ြိပီ်� �ခြ�း�လးတွေ့�တ့ွေ့�း�ယူလ်��ခြမှုင်က်ြားကျိုးလ� ဆုံ���းကျိုး�� ကြားကျိုးး��းင်ပ််ါ�ယူ”်။ လးအားမှုးး�ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့တွေ့စွဲ�န်း ်အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးသ််း�ငှ်� ်

စွဲကျိုးး�ဝါ��င်�်ကျိုး�� �း��ပ်ါ။ 

ဖြပ်ဿေး - �က်းရေး�းက်းရေး��့ရေး��့သူမူ်းျး� သူရေး�း�ညူ့်းမု်းမ်းျး��ရေးအားး�း စ်��း�ေ့း�အားး�ရေးပ်�လးဖြချ�း�။

မှုတွေ့ကျိုးးင်�်���င်တ်ွေ့သ်း ��န်း �ခ်ြပ်န်းမ်ှု။ု အား�့�� မှု ှသ်တွေ့�း�းည်းမီှု�ုယူး�န်း ်အားဆုံင်သ််င်�မ်ှုခြ�စ်ွဲတွေ့သ်�တွေ့ကြားကျိုးးင်�် ထား��တွေ့န်း�း၊ ထား��အား�း�န်း၌် ပ်င် ်သ်�မ်ှု�ှလ်��ကျိုးခ်ြ�င်�်။ “�ဏာတွေ့န်းပ်ါအားံ��။ 

ဒီအီားဆုံင်�က်ျိုး��တွေ့�းကျိုး�်�� � �င်ဗ်ားးး���� �အားဆုံင်သ််င်�မ်ှုခြ�စ်ွဲတွေ့သ်��း�လ�� � ကျိုးွန်းတ်ွေ့�း်/မှု ထားင်�်ယူ။် ကျိုးွန်းတ်ွေ့�း်/မှု��� � ဒီထီားကျိုးပ််��ငြိပီ်� စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းကြားကျိုးတွေ့စွဲ�းင်တ်ွေ့သ်��ယူ”် 

(ယူင်�်သ်�� �ဆုံ��လှင် ်အား�့�� မှု ှသ်င်ည်ွာန်း�်သ်ည်း�ဇ်ူးး�အ်ား���င်�် ကျိုး တွေ့စွဲလ��သ်ည်း� ်တွေ့လသ်ထံားက့ျိုးသ််ည်း။်)

ပ်��မှု��ထား�တွေ့�းကျိုး�်��င်တ်ွေ့သ်း ��န်း �ခ်ြပ်န်းမ်ှု။ု �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး�အားး� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�ခြ�င်�်၏ �ည်း�့်ယူ�်းကျိုး ် �ငှ်� ် ခြပ်ဿန်းးကျိုး��တွေ့ကျိုးးင်�်စွဲး့န်းး�မှုလည်း�်� 

ဆုံံ��ခြ���်းကျိုး�်းခြ�င်�်၏ အား�တ�းယူက်ျိုး�� သ်��တွေ့ပ်�ပ်ါ။ “ကျိုးွန်းတ်ွေ့�း်/မှု ��� � ဒီတီွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ကျိုး��စွဲ�����န်း�်ကျိုး ခြပ်ဿန်းးတွေ့�န့်း� � လးတွေ့��့� � သ်တွေ့�းထားး�အားခြမှုင်တ်ွေ့�က့ျိုး�� 

အားခြပ်ည်း�အ်ား၀န်းး�လည်းတ်ွေ့အားးင် ်လ�ပ််မှုယူလ်�� � ဆုံံ��ခြ���်��ကြားကျိုး�ယူ။် အား�� ကျိုးွန်းတ်ွေ့�း်/မှု အားခြမှုင်မ်ှုးှ ��း�� �လးတွေ့�က့ျိုး ဆုံံ��ခြ���်းကျိုး�်း��� � အား�း�န်းက်ျိုးးငြိပီ်လ�� � ထားင်က်ြားကျိုး�ယူ။် 

�ကျိုးယူလ်�� � အားး�လံ��ကျိုး အား��ဒီလီ��ထားင်က်ြားကျိုး�ယူဆ်ုံ���င် ်ကျိုးွန်းတ်ွေ့�း်/မှု အားတွေ့န်းန်း� � ဒီါကျိုး�� ခြပ်ဿန်းးလ�� � မှုယူးဆုံပ်ါ�း�။ ဒီါတွေ့ပ်မှုယူ� ်အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း�စ်ွဲတွေ့ယူးကျိုးအ်ားတွေ့န်းန်း� � 

ဆုံံ��ခြ���်းကျိုး�်စ်ွဲ������ �သ်ကျိုးသ််ကျိုးန််း� � ဆုံံ��ခြ���်းကျိုးက်ျိုး�� အားတွေ့လး�ကြိုကျိုး�ီ မှု�းမှု�ကြားကျိုးတွေ့စွဲ�းင်�်း�။ �ကျိုးယူလ်�� �မှုးး� သ်တွေ့�း�းည်းမီှု�ုစ်ွဲ��မှုယူး�င် ် ထားည်း�သ််င့်�် 

စွဲဉ်း�စွဲး�စွဲ�း ကျိုး�စွဲစတွေ့�မ့ှုးး�ရှိှ�တွေ့န်း�ယူ ်ဆုံ���င် ်ကြားကျိုးး��းင်ပ််ါတွေ့သ်��ယူ”်

�ခြ�း���န်း �ခ်ြပ်န်းမ်ှု�ုစ်ွဲ��မှုးှ သ်တွေ့�း�းည်းမီှုကုျိုး�� ယူင်�်အားဆုံင်�၌်�ယူး���လှင် ် ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လး���င်တ်ွေ့သ်းဆုံ���ကျိုးး���မှုးး�ကျိုး�� ရှိးှတွေ့�့ကြားကျိုးည်း�ခ်ြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

“ဆုံံ��ခြ���်းကျိုး�်း�းင်�်��သ်းတွေ့� ့ ရှိှ�တွေ့န်း�ယူဆ်ုံ���း တွေ့ပ််လင့်တ်ွေ့န်းပ်ါ�ယူ။် �ကျိုးယူလ်�� � ကျိုးွန်းတ်ွေ့�း်/မှု ��� �         ဆုံံ��ခြ���်းကျိုး�်းမှုယူဆ်ုံ���င် ်

တွေ့ပ််လး���င်�်��ဆုံ���ကျိုးး���ကျိုး�� စွဲဉ်း�စွဲး�မှု����သ်းမှုးး� ရှိှ�သ်လး�။ ငြိပီ်�တွေ့�း� အား��လ��တွေ့စွဲးတွေ့စွဲးစီွဲ�စီွဲ� ဆုံံ��ခြ��လ်��ကျိုးမ်ှုယူဆ်ုံ���င် ်ရုှိုပ််တွေ့ထား�့မှုမုှုးး� ရှိှ�တွေ့န်းမှုလး�”

တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှု ှ�ရှိှ�လးသ်ည်း� ်သ်တွေ့�း�းတွေ့သ်းအား�း သ်တွေ့�းမှု�းတွေ့သ်းအား�းမှုးး�ကျိုး�� ခြပ်န်းလ်ည်းသ််ံ��သ်ပ််ခြ�င်�်ကျိုး��လည်း�် ခြပ်�လ�ပ််�မှုည်း။် ထား�� �အားခြပ်င် ်အား�့�� မှုဆှုံံ��ခြ�

��်းကျိုး�်းလ��သ်ည်း�အ်ား�းမှုးး�အားတွေ့ပ်် သ်တွေ့�း�းည်းမီှုရုှိှ�မှုရှိှ�ကျိုး��လည်း�် ဆုံန်း�်စွဲစ်ွဲ�မှုည်း။် ထား��အား�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� သ်င်ပ််�န်း�်တွေ့ပ််�င့်�်းတွေ့��ထားး�ခြ�င်�်သ်ည်း ်ယူင်�်��� �အားး� 

ထားပ််�ါထားပ််�ါမှုတွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�တွေ့စွဲ�န်း ်အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးး ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ���င်သ််ည်း။် 

ဖြပ်ဿေး - ရေး��့ရေး��့သူမူ်းျး�မှ်း ရေး��့ရေး��့ပ့်�အား��့း�ရိှှိဖြပ်ဿေးမ်းျး�အား�က့်း အားက်ျိ��ရေး�း�းသူမူ်းျး�အားရေးပ်် စ်��းအားဖြပ်စ်းပံ်�ချျ လးဖြချ�း�။ 
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မှုတွေ့ကျိုးးင်�်���င်တ်ွေ့သ်း ��န်း �ခ်ြပ်န်းမ်ှု။ု မှု�မှု�ကျိုး��ယူက်ျိုး�� ကျိုးးကျိုးယ့ူခ်ြ�င်�်။ “�င်ဗ်ားးး���� � အား��လ��စွဲပ့််စွဲ့��း မှု��း��း�။ ဒီခီြပ်ဿန်းးကျိုး �င်ဗ်ားးး���� � ခြပ်ဿန်းး၊ ဒီါကျိုး�� �င်ဗ်ားးး���� �

အား�းင်�်�းင်�်မှုတွေ့ခြ�ရှိှင်�်���င်�်း ကျိုးွန်းတ်ွေ့�း�် အားမှုးှ�လး�ဗားး”

တွေ့လ�စွဲး�မှုကုျိုး��တွေ့�းင်�်ဆုံ��လှကျိုး ် မှုသ်�မှုသ်းငြိ��မ်ှု�တွေ့ခြ�းကျိုးခ်ြ�င်�်။ “ဒီတီွေ့န်း�းမှုးှ ကျိုးွန်းတ်ွေ့�း�ကျိုး��တွေ့လ�စွဲး�မှုမုှုရှိှ��င် ် ကျိုးွန်းတ်ွေ့�း�ကျိုး���န်း�်���ထားး���� �ခြ�း�တွေ့န်း�းမှုးှပ်� 

ကျိုးွန်းတ်ွေ့�း်ရှိှ�တွေ့န်း�းပ်��တွေ့ကျိုးးင်�်မှုယူ။်”

ရေး��့ရေး��့ချေး�မှ်း ထိက့်းသူး့�ဖြချ�း�။ 

ပ်��မှု��ထား�တွေ့�းကျိုး�်��င်တ်ွေ့သ်း ��န်း �ခ်ြပ်န်းမ်ှု။ု စံွဲ �ငှ်� ်အားတွေ့ခြ��စံွဲည်း�်မှုးဉ်း�မှုးး�မှုရှိငှ်�်လင်�်လှင် ်သ်�� �မှုဟု�� ်တွေ့ကျိုးးင်�်စွဲး့မှု�းမှု�ှ�်��လှင်၊် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း၏ အား�န်း�်ကျိုးဏ္ဍကျိုး�� 

တွေ့ကျိုးးင်�်စွဲး့န်းး�မှုလည်းလ်ှင် ် သ်�� �မှုဟု�� ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း၏ တွေ့�းင်ဝ်ါင်မ်ှုကုျိုး�� သ်သံ်ယူရှိှ�ကြားကျိုးလှင် ် အားထားကျိုးတ်ွေ့�း်ခြပ်ပ်ါအားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်း ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့ခြ�ရှိှ�သ်ည်း။် 

ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ကျိုး��စီွဲစွဲဉ်းသ်းမှုးး� စံွဲသ်�မ်ှု�ှ�်းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး��တွေ့သ်�းးစွဲဉ်း�စွဲး����ကြားကျိုး�န်း၊် �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့လးသ်းမှုးး� အားတွေ့ခြ��စံွဲည်း�်မှုးဉ်း�မှုးး�ကျိုး�� 

န်းး�လည်း�်လှံ��သ်င့်�်ကြားကျိုးတွေ့စွဲ�န်း၊် (Page 64) အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်က်ျိုး�� သ်တွေ့�း�းလကျိုး�်ထံားး�ကြားကျိုး�န်း ် �ငှ်� ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်၏် အား�န်း�်ကျိုးဏ္ဍကျိုး�� တွေ့သ်�းးသ်�မ်ှု�ှင်ြိပီ်� 

န်းး�လည်းထ်ားး�ကြားကျိုးတွေ့စွဲ�န်း ်အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီလပှ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်အား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�သ်ည်း ်စွဲစ်ွဲမှုနှ်းတ်ွေ့သ်းတွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ခြ�စ်ွဲလး�န်း ်ကြိုကျိုး���င်ခ်ြပ်င်ဆ်ုံင်မ်ှု၏ု �စ်ွဲစွဲ�ပ််�စ်ွဲတွေ့ဒီသ် 

ခြ�စ်ွဲ�ပ်ါမှုည်း။် 

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််း၏ အားမှုးှ�ခြ�စ်ွဲ���လှင် ် ထား��အားမှုးှ�ကျိုး��ဝါန်း�်ငံြိပီ်� တွေ့�းင်�်ပ်န်း�်ပ်ါမှုည်း။် ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ကျိုး�� အား�့�� �ငှ်�ခ်ြပ်�လ�ပ််�န်း ် အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။် 

သ်�� �မှုသှ်း တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး�မှု ှသ်င်�က်ျိုး�� (အားထားး�သ်ခြ�င်� ်သ်င်�တ်ွေ့ခြ�လမ်ှှု� မှုးှ�တွေ့န်းလှင်)် သ်��ထားး����င်မ်ှုည်း ်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

သ်င်အ်ားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့န်းစွဲဉ်း တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး� စွဲ�����မ်ှုပ်းပ်န်းတ်ွေ့န်းသ်ည်း�က်ျိုး�စွဲစ�ပ််မှုးး�ကျိုး�� ကျိုး��င်�်ယ့ူ�်န်းအ်ား�း�န်းလ်��အားပ််���လှင် ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ကျိုး��တွေ့��တ �ပ််န်းး����င်င်ြိပီ်�  

၎င်�်ကျိုး�စွဲစ�ပ််မှုးး�ကျိုး�� အားဓိ�ကျိုးကျိုးးတွေ့သ်းသ်းမှုးး��ငှ်� ်(တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�စီွဲစွဲဉ်းသ်းမှုးး�ပ်ါဝါင်)် လပ့််လပ််သ်ည်း�အ်ား�င်�်အားကျိုးးင်�်�စွဲ်��အား�င့်�် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့���င်ပ််ါသ်ည်း။်

အားကျိုးယူ၍် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှု ှတွေ့�းင်ဝ်ါင်မ်ှုကုျိုး��ဆုံံ��ရံုှို����လှင် ်၎င်�်၏�းဝါန်းက်ျိုး�� �ခြ�း�အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�အားး� လာ�အားပ််တွေ့ပ်����င်သ််ည်း။် 

ဖြပ်ဿေး - �က်းရေး�းက်းလးသူ�ူစ်းဦး�မှ်း အားဖြချး�သူမူ်းျး�အားး� အားကြက်မ်းး��က်း�ေး အားလားဖြခံျ�ငြိခိျမ်းး�ရေးဖြချးက်းမု်းမ်းျး� ဖြပ်�လးဖြချ�း�။ 

မှုတွေ့ကျိုးးင်�်���င်တ်ွေ့သ်း ��န်း �ခ်ြပ်န်းမ်ှု။ု �စ်ွဲကျိုးယူလ်�ပ််မှုည်းမ်ှုဟု��ဟ်ု� တွေ့မှုှး်လင်�င်ြိပီ်� ငြိ��မ်ှု�တွေ့ခြ�းကျိုးမ်ှုကုျိုး�� လးစ်ွဲလး�ရုှိုခြ�င်�်။ 

ငြိ��မ်ှု�တွေ့ခြ�းကျိုးမ်ှုကုျိုး�� ဟုးသ်သ်�့ယူသ််တွေ့�းထားး�ခြ�င်�် - “ဦး� (န်းးမှုည်း)် �င်ဗ်ားးး�ဒီလီ�� မှုတွေ့န်းးကျိုးပ််ါန်း� �ဗားးး”

ဆုံင်�်းတွေ့သ်းငြိ��မ်ှု�တွေ့ခြ�းကျိုးမ်ှုခုြ�င်� ်ခြပ်န်းလ်ည်း�်�န်း �ခ်ြပ်န်းခ်ြ�င်�် - “ဦး� (န်းးမှုည်း)်၊ အား��လ��ခြ�စ်ွဲလးမှုယူဆ်ုံ�� �င်ဗ်ားးး��ယူမ်ှုးှတွေ့န်း�ယူ ်ဆုံ���း ကျိုးွန်းတ်ွေ့�း်��� � သ်�ပ်ါ�ယူ။်”

တွေ့�ွ�သ်�ပ််ခြ�င်�် - “�င်ဗ်ားးး� စွဲ��ပ််းကျိုးတ်ွေ့န်းမှုယူဆ်ုံ���း သ်�ပ်ါ�ယူ။် ဒီလီ��လ�ပ််လ�မှု�်မှုးှ မှုဟု���်း�ဆုံ���းလည်း�် သ်��ယူ”်

ပ်��မှု��ထား�တွေ့�းကျိုး�်��င်တ်ွေ့သ်း ��န်း �ခ်ြပ်န်းမ်ှု။ု အားကြားကျိုးမ်ှု��ကျိုးမ်ှု ု(သ်�� �) အားကြားကျိုးမ်ှု��ကျိုး�်န်း ်ငြိ��မ်ှု�တွေ့ခြ�းကျိုးမ်ှု�ု�� �မှုးှ မှုည်းသ််ည်း�တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်� အား�က့ျိုးမ်ှုဆုံ�� အား�တ�းယူခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ���င်ပ််ါသ်ည်း။် 

ထား�တွေ့�းကျိုးတ်ွေ့သ်းတွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ�န်း ်လံ�ခြ��ံစွဲ���်း�တွေ့သ်းတွေ့န်း�းခြ�စ်ွဲ��� ��န်း ်တွေ့ရှိှ�ဦး�စွဲး့လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်အား�းကျိုးသ််ည်း ်အားတွေ့ခြ��စံွဲည်း�်မှုးဉ်း��င့် ်ရှိှင်�်လင်�်စွဲး့ 

ပ်ါရှိှ��မှုည်း။် ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် ငြိ��မ်ှု�တွေ့ခြ�းကျိုးတ်ွေ့သ်း အားမှုးအားကျိုးးင်��်�� �ကျိုး��ကျိုးးကျိုးယ့ူ�်န်း ် ကျိုးန်းဦး�ကျိုးပ်င် ် အားကြားကျိုးမ်ှု��ကျိုးမ်ှု ု (သ်�� �) ငြိ��မ်ှု�တွေ့ခြ�းကျိုးမ်ှု�ု�� �ကျိုး�� လကျိုးမ်ှု�တံွေ့ကြားကျိုးးင်�် 

��ကျိုးးစွဲး့တွေ့�း်ခြပ်ထားး��မှုည်း။် 
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တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ကျိုး��တွေ့��တ �ပ််ဆုံ��င်�်ငြိပီ်� ငြိ��မ်ှု�တွေ့ခြ�းကျိုးလ်းသ်း�ငှ်� ် စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းပ်ါ။ အားတွေ့ခြ��စံွဲည်း�်မှုးဉ်း�ကျိုး�� ရှိှင်�်လင်�်စွဲး့ �းမှု�ှ�်��လှင် ် ငြိ��မ်ှု�တွေ့ခြ�းကျိုးလ်းသ်းအားး�  

၎င်�်၏စွဲကျိုးး�မှုးှ လကျိုး�်�ံ��င်စ်ွဲ�းမှုတွေ့ကျိုးးင်�်တွေ့ကြားကျိုးးင်�်သ်��တွေ့ပ်�ငြိပီ်�လှင် ် ဆုံကျိုးလ်ကျိုးင်ြိ��မ်ှု�တွေ့ခြ�းကျိုး ် လးပ်ါကျိုး တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်��င့်ပ််ါဝါင်�်င့်� ် ဆုံံ��ရံုှို����င်တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�် 

သ်��တွေ့ပ်�ပ်ါ။ 

ထား��သ်းမှု ှထားပ််မံှုငြိ��မ်ှု�တွေ့ခြ�းကျိုးလ်း���လှင် ်အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှု ှသ်း �အားး� တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�မှုးှ�ယူရ်ှိးှ��န်း ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�စီွဲစွဲဉ်းသ်း�ငှ်� ်စွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်း���င်သ််ည်း။် 



68အပုို�င်းး� ၀၃

၃.၅ လမုူ်းအားသူိ�က်းအားဝေး�အား��်းမ်းျး�သူိ� ် 

ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်းမ်းျး�အားး� သူယးရေး�း�းလးဖြချ�း�

ထား�တွေ့�းကျိုးတ်ွေ့သ်းတွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်��စ်ွဲ��သ်ည်း ် ခြပ်ဿန်းးမှုးး�အား�က့ျိုးအ်ားတွေ့ခြ�ကျိုး�� တွေ့န်းးကျိုးဆ်ုံံ���င့်တ်ွေ့ဆုံးင်က်ျိုးးဉ်း�လးမှုည်းဟ်ု� ယူံ�ကြားကျိုးည်းတ်ွေ့လ�ရှိှ�သ်ည်း။် သ်�� ��း�င့် ်

ယူင်�်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�သ်ည်း ်စွဲ��ရ်ှိှည်းသ််ည်း�်�ခံြ�င်�်၊ �စ်ှွဲခြမှှု�ပ််ထားး�တွေ့သ်းစွဲ�� ်�ငှ်� ်တွေ့ကျိုးးင်�်တွေ့သ်းစွဲ��ထ်ားး� ��� �ကျိုး�� လ��အားပ််တွေ့ပ်သ်ည်း။် 

အားတွေ့ခြ��အံားဆုံင်��်င့် ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�သ်ည်း ် အား�းင်�်�းင်�်အားခြမှုင်မ်ှုးး�အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ဝါင်၊ှတွေ့လ�လး�န်း ် သ်�� �မှုဟု�� ် �စ်ွဲ�ကျိုး�်ငှ်��်စ်ွဲ�ကျိုး ် အား���င်ယ်ူးစွဲ�းမှုလ���� 

န်းး�တွေ့ထားးင်က်ြားကျိုး�န်း ် �ည်း�့်ယူသ််ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်��င့်ပ််ါဝါင်�်န်း ် ဆုံံ��ခြ��ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် တွေ့လ�န်းကျိုးတ်ွေ့သ်းဆုံံ��ခြ���်းကျိုးခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�တွေ့�းးတွေ့မှု့�လှင် ်

��န်း �ခ်ြပ်န်း�်လယှူခ်ြ�င်�်ခြ�င်� ် တွေ့ကျိုးးင်�်တွေ့သ်းအား�းမှုးး�စွဲး့ခြ�စ်ွဲလး���င်င်ြိပီ်� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းန််းး�လည်းမ်ှု ု �လး���င်သ််ည်း။် �လဒီအ်ားမှုးး�စွဲ�မှုးှ အားခြ�း�တွေ့သ်း

ခြပ်ဿန်းးတွေ့ခြ�ရှှိင်�်န်းည်း�်မှုးး��ငှ်�စ်ွဲးလှင် ် ငြိ��မ်ှု�တွေ့ခြ�းကျိုးမ်ှုမုှုစွဲက့ျိုးတ်ွေ့သ်း�လဒီမ်ှုးး� ခြ�စ်ွဲ���င်သ််ည်း။် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ကျိုး�� အား�မ်ှု�အားန်းး��စွဲ်��အားခြ�စ်ွဲမှုခြမှုင်�်� 

လ�ပ််င်န်း�်စွဲဉ်း�စ်ွဲ��အားခြ�စ်ွဲခြမှုင်တ်ွေ့စွဲ�န်း ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး� အားတွေ့န်းခြ�င်� ် �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုည်း�သ််းမှုးး�ကျိုး�� ကျိုးးည်းတီွေ့ပ်��မှုည်း။် အားမှုနှ်းစ်ွဲင်စ်ွဲစ်ွဲ 

တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ဆုံ��သ်ည်းမ်ှုးှ အား�မ်ှု�အားန်းး�စွဲဉ်းမှုးး�စွဲး့ထား�မှု ှ �စ်ွဲ��ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� တွေ့န်းးကျိုးဆ်ုံကျိုး�့်�လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုမုှုးး�စွဲး့ပ်ါဝါင်သ််ည်း။် ဤသ်�� �ဆုံ��ခြ�င်�်သ်ည်း ် တွေ့မှုှး်လင်��်းကျိုးက်ျိုး��

တွေ့လးး�န်းည်း�်တွေ့စွဲခြ�င်�် မှုဟု���်� စွဲ��ပ််��င်�်ခြ��မ်ှု�ုငှ်��်ကျိုး ့တွေ့မှုှး်လင်��်းကျိုးက်ျိုး���း�န်းညှ််း��န်း�်ငှ်� ်အားခြ�း�တွေ့သ်းလ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုမုှုးး�သ်ည်းလ်ည်း�် သ်ဟုဇူးး�ခြ�စ်ွဲတွေ့သ်း�လ

ဒီမ်ှုးး���န်းတ်ွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးခ်ြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်းက်ျိုး�� သ်�ခြမှုင်လ်းတွေ့စွဲ�န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ်အား�းအားး�လံ��ကျိုး�� တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်��စ်ွဲ���ည်း�်�င့် ်စီွဲစွဲဉ်းတွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုး�်��င်မ်ှုည်းဟ်ု� 

မှုည်းသ််းမှုှတွေ့မှုှး်လင်�၍် မှု�တွေ့ပ်။ တွေ့ယူ��ယူးအားး�ခြ�င်� ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး� မှု�မှု���� �ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�်မှု�ှရှိှ����င်�်န်း ်တွေ့မှုှး်လင်��်��င်မ်ှုည်း� ်အားတွေ့ကျိုးးင်�်ဆုံံ��အား�းမှုးး�မှုးှ - 

၁။  အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းစ်ွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်း�င့်� ်�ငှ်� ်အား�န်းင််ယူတ်ွေ့သ်းတွေ့�ါင်�်စွဲဉ်း (သ်�� �) ခြပ်ဿန်းးမှုးး��ငှ်�ပ််ါ�သ််ကျိုးတ်ွေ့သ်း အားခြမှုင်မ်ှုးး�ကျိုး�� အား�းင်�်�းင်�်�လယှူ�်င့်�ရ်ှိှ�ခြ�င်�်။ 

ထား�� �တွေ့ကြားကျိုးးင်� ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�န်း�်အားန်းည်း�်င်ယူမ်ှု ှကြိုကျိုး�ီကျိုးးယူတ်ွေ့သ်း တွေ့ခြပ်းင်�်လ�မှုခုြ�စ်ွဲမှုလးခြ�င်�်ကျိုး�� အားံ�အားး�သ်င်�စ်ွဲ�း မှုရှိှ�တွေ့ပ်။ 

၂။  အားမှုးး�အားး�ခြ�င်� ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့စွဲကျိုးး�ဝါ��င်�်မှုးး�မှု ှတွေ့လ�လးသ်င်ယ်ူး�ခြ�င်�် �ငှ်� ်အားတွေ့��့အားခြမှုင်သ််စ်ွဲမှုးး� �ရှိှ�လးခြ�င်�်မှုးှ အားတွေ့ကျိုးးင်�်ဆုံံ���လဒီ ်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

၃။  တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�သ်ည်း ် �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးလ်းသ်းမှုးး� တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်ည်း�ခ်ြပ်ဿန်းး�ငှ်�ပ််ါ�သ််ကျိုးတ်ွေ့သ်း အားတွေ့ခြ���ံးည်းမီှုကုျိုး�� တွေ့�း်ထား���့်�ခြ�း����င်�်န်း ်

ပံ်�ပ်���တွေ့ပ်����င်သ််ည်း။် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�မှုးး� တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့�း်ခြပ်ပ်ါအားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုးး�ကျိုး��သ်�� �ခြ�စ်ွဲလးလှင် ် တွေ့�ရှိှည်း�်ည်း�်ံ�ငြိပီ်� ကြားကျိုးးရှိှည်း ် ထား�န်း�်သ်�မ်ှု� ထားး����င်တ်ွေ့သ်း တွေ့ခြပ်းင်�်လ�မှုမုှုးး�ကျိုး�� 

ခြ�စ်ွဲလးတွေ့စွဲ���င်ပ််ါသ်ည်း။် 

၁။  အား�းပ်း�တွေ့ပ်ါင်�်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်န်း ်လံ� �တွေ့ဆုံး်တွေ့ပ်�သ်ည်း� ်သ်�� �မှုဟု�� ်�စ်ွဲစံွဲ��စ်ွဲ��ကျိုး�� အားခြပ်�သ်တွေ့�းခြ�င်� ်အား�းလ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��င်မ်ှုည်း� ်အား�င့်�အ်ားတွေ့���စ်ွဲ�ပ််။

၂။  တွေ့�ရှိညှ်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်ည်း�လ်�ပ််င်န်း�်စွဲဉ်းခြ�စ်ွဲ�န်းအ်ား�က့ျိုး ် တွေ့�းင် ် သ်�� �မှုဟု�� ် ရှိှင်�်လင်�်��ကျိုးးတွေ့သ်း�့��စွဲည်း�်ပံ်�မှုးး� ကျိုး�� �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်��င်မ်ှုည်း� ်

အား�င့်�အ်ားတွေ့���စ်ွဲ�ပ််။

၃။  အား�န်းင််ယူတ်ွေ့သ်းခြပ်ဿန်းးမှုးး�အား�က့ျိုး ် သ်တွေ့�း�းည်း�ီးကျိုးက်ျိုး��ညှ်း��ု�င်�်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�န်း ် ပ်လကျိုးတ်ွေ့�းင်�်�စွဲ်��ကျိုး�� �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုး�်��င်မ်ှုည်း� ်

အား�င့်�အ်ားတွေ့���စ်ွဲ�ပ််။ 

အားထားကျိုးပ််ါ အား�းကျိုးမ်ှုးး��င့် ် အားဓိ�ကျိုးစွဲကျိုးး�လံ��မှုးှ “အား�င့်�အ်ားတွေ့��” ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�်သ်ည်း ် �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးလ်းသ်းမှုးး�အားး� 

�စ်ွဲစံွဲ��စ်ွဲ��ကျိုး��ခြပ်�လ�ပ််�င့်�၊် လကျိုးမ်ှု�လံ��လှင် ်လကျိုးမ်ှု��ံင့်�က်ျိုး�� တွေ့ပ်�သ်ည်း။် 
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တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�လ�ပ််င်န်း�်စွဲဉ်း အားဆုံံ��စွဲန့်းသ််ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုရုှိှ�တွေ့စွဲ�န်း ် သ်�� �မှုဟု�� ် စွဲန်းစ်ွဲ �ငှ်� ် ယူ�တယူး�တွေ့ခြပ်းင်�်လ�မှုအုားတွေ့ပ်် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�လ�ပ််င်န်း�်စွဲဉ်းပ်��မှု��သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုရုှိှ�တွေ့စွဲ

�န်း၊် လး �အား�့��အားစွဲည်း�်�ငှ်�သ််ကျိုးဆ်ုံ��င်သ််ည်း�အ်ားဆုံင်�သ််�� � တွေ့�းကျိုးရ်ှိှ�လးတွေ့စွဲ�န်း ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�မှုးး�အားး� စွဲန်းစ်ွဲ�ကျိုးးကြိုကျိုး���ပ်မ်ှု�အားး�ထား���်န်း ်လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် 

တွေ့ယူ��ယူးအားး�ခြ�င်�ဆ်ုံ���တွေ့သ်း် ဆုံံ��ခြ���်းကျိုး�်းခြ�င်�်သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�အား�က့ျိုးအ်ားဓိ�ကျိုးမှုဟု���်� ဆုံံ��ခြ���်းကျိုးမ်ှုးး��းမှု�ှ�်��င်�်�� �

�န်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�သ်ည်း ် အားတွေ့ကျိုးးင်�်ဆုံံ��န်းည်း�်လမ်ှု� မှုခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့ပ်။ သ်�� �တွေ့သ်း် သ်�ရှိှ�လးခြ�င်�်၊ ထား���ထားင့်�်သ်�ခြမှုင်လ်းခြ�င်�် �ငှ်� ် တွေ့ဝါင်ခှြ�င်�်��� �သ်ည်း ်

�းည်းတီွေ့သ်းအားခြမှုင်မ်ှုးး�ကျိုး�� �ခြ�ည်း�်ခြ�ည်း�်�းင်�် ညွာန်းခ်ြပ်တွေ့ပ်�လး���င်သ််ည်း�်ငှ်��်စ်ွဲငြိပ်��င်န််းကျိုး ်လကျိုးရ်ှိှ�ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခအားတွေ့န်းအားထားး�မှုးး�မှုရှှို�န်း�်ထားက့ျိုး�်��င်မ်ှုည်း� ်တွေ့�့��းယူစ်ွဲ�း 

န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�ကျိုး�� တွေ့�း်ထား��တ်ွေ့ပ်�လး���င်ပ််ါသ်ည်း။် ထား��တွေ့�့��းယူစ်ွဲ�းမှုးး�သ်ည်း ်တွေ့�ရှိှည်းထ်ား�န်း�်သ်�မ်ှု�ထားး����င်မ်ှုည်း� ်တွေ့ခြပ်းင်�်လ�မှုမုှုးး�ကျိုး���ရှိှ����င်တ်ွေ့စွဲ�န်းအ်ား�က့ျိုး ်ဆုံံ��

ခြ���်းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး��ပံ်�တွေ့�း်တွေ့ပ်�သ်း့����င်မ်ှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်��စ်ွဲ��အား�င့်�်မှု ှ အားခြမှုင်သ််တွေ့�းထားး� သ်�� �မှုဟု�� ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုအုားလံ��စံွဲ�ကျိုး�� တွေ့န်းးကျိုးထ်ားပ််တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်� �စ်ွဲ�� �င့် ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�န်း ်

မှုခြ�စ်ွဲ���င်ပ််ါ။ သ်�� �တွေ့သ်း် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်��စ်ွဲ���းင်�်စီွဲမှု ှ မှုည်းသ််ည်း��်းည်း�ီးကျိုးမ်ှုးး�၊ ကျိုး့�ခြပ်း�မှုမုှုးး� �ငှ်� ် ခြပ်ဿန်းးမှုးး�မှုးှ အားးရံှို�စွဲ��ကျိုး�်န်းအ်ားထားး�လ��အားပ််တွေ့န်းတွေ့ကြားကျိုးး

င်�် �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး�မှု ှ သ်တွေ့�းတွေ့ပ်ါကျိုးလ်း���င် ် ပ်ါမှုည်း။် ယူင်�်မှုးှ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�မှုးး�ကျိုး��လကျိုးရ်ှိှ�အားတွေ့န်းအားထားး��င့်ပ််င်က်ျိုးးန်းတ်ွေ့န်းတွေ့စွဲ�န်း ် သ်�� �မှုဟု�� ်

အားခြမှုင်��်စ်ွဲဆုံင်�သ််�� � �ကျိုးလ်မ်ှှု���� ��န်း ် အားဆုံံ��အားခြ��တ်ွေ့ပ်�မှုည်း� ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�၏�လဒီခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�မှုးး�အားး�လံ�� တွေ့��သ်း�မှု�ှ�်မ်ှု��င်ခ်ြ�င်�် 

မှုရှှိ�တွေ့သ်းလ်ည်း�် ရှိှ����လှင် ်အားလန့်းပ််င်အ်ားတွေ့��ပ်ါ���င်ပ််ါသ်ည်း။် တွေ့��သ်း�မှု�ှ�်မ်ှု�အားး�ခြ�င်� ်တွေ့သ်းလ်ည်း�်တွေ့ကျိုးးင်�်၊ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်ည်း��်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးက်ျိုး��ယူစ်ွဲး�လယှူမ်ှုးး�10 
  

ထားကျိုးတ်ွေ့အားးကျိုး၊် �န်း�်�းဩဇူးးသ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုရုှိှ�ခြ�င်�်အားး�ခြ�င်�၎်င်�်၊ �စ်ွဲဆုံင်��်ကျိုးတ်ွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�မှုးး�အား�က့ျိုး ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုည်း� ်အား�းမှုးး�ကျိုး�� ပ်စ်ွဲ�မှုစ်ွဲပံ်�စံွဲခြ�င်� ်

�းမှု�ှ�်��င်သ််ည်း။် 

အားခြမှုင်�ဆ်ုံံ��အားဆုံင်�်

ဆုံံ��ခြ���်းကျိုး ်�းသ်းမှုးး�

�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််း 

�ငှ်� ်မှု�ှ�်မ်ှု�

�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််း 

�ငှ်� ်မှု�ှ�်မ်ှု�

�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််း 

�ငှ်� ်မှု�ှ�်မ်ှု�

အားလယူအ်ားလ�အ်ားဆုံင်�်

တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့ခြ�အားဆုံင်�်

10 Representatives who have participated in the dialogues 
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တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့ခြ�အားဆုံင်��်င့် ် �က်းရေး�းက်းသူကူ်ိ�ယးစ်း�လယှးမ်းျး�မှု ှ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�န်းလ်��အားပ််သ်ည်း�အ်ားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီတွေ့သ်း ကျိုး�စွဲစ�ပ််မှုးး�အား�က့ျိုး ်

ကြိုကျိုး���င်စ်ွဲကျိုးး�တွေ့ခြပ်းထားး����င်င်ြိပီ်� တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�အား�င့်�်မှုထှားက့ျိုးတ်ွေ့ပ််လးသ်ည်း� ် အားဓိ�ကျိုးကျိုးးတွေ့သ်း အား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� �စ်ွဲဆုံင်��်ကျိုးတ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�စွဲဉ်း

မှုးး��င့် ် ခြပ်န်းလ်ည်းတ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့���င်သ််ည်း။် ယူင်�်သ်�� �လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်သ်ည်း ် �စ်ွဲဆုံင်��်းင်�်စီွဲ�င့်အ်ားတွေ့��ပ်ါသ်ည်း�က်ျိုး�စွဲစမှုးး�ကျိုး��တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�န်းခ်ြပ်င်ဆ်ုံင်ခ်ြ�င်�်ခြ�စ်ွဲ

ငြိပီ်� စွဲကျိုးး�ဝါ��င်�်၏တွေ့န်းးကျိုးက်ျိုးယ့ူရ်ှိှ� ဆုံ��လ���င်�်ကျိုး�� ပ်��မှု��န်းး�လည်းတ်ွေ့စွဲသ်ည်း။် တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့ခြ�အားဆုံင်�ဆ်ုံင်� ် �ငှ်� ် ဌာါန်းအားသ်�ီသ်�ီမှု ှ �က်းရေး�းက်းက်ိ�ယးစ်း�လယှးမ်းျး� 

တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့ခြ�အားဆုံင်� ်စွဲကျိုးး�ဝါ��င်�်မှုးး�မှု ှမှုည်းသ််ည်း�တ်ွေ့�ါင်�်စွဲဉ်းမှုးး�အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီတွေ့ကြားကျိုးးင်�် သ်����င်�်န်း ်စွဲ�တွေ့ပ်ါင်�်ညှ်း��ု�င်�် �န်းတ်ွေ့�့�ဆုံံ����င်သ််ည်း။် �ကျိုးလ်��ကျိုးမ်ှု ုသ်�� �မှုဟု�� ်

တွေ့ဝါ�န်းက်ျိုး���� �မှုကုျိုးင်�်စွဲး့ခြ�င်� ် ခြပ်ဿန်းးမှုးး�ကျိုး�� မှုှမှုှ���င်ခ်ြပ်ခြ�င်�်၊ အားသ်င်�်အား�့��မှုးး�၏ သ်တွေ့�းထားး�မှုးး�ကျိုး�� �င်ခ်ြပ်ခြ�င်�်ခြ�င်� ် အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီတွေ့�ါင်�်စွဲဉ်းမှုးး�ကျိုး�� 

တွေ့�း်ထား���်��င်သ််ည်း။် ဤသ်�� �ခြ�င်� ် အားဆုံင်�ဆ်ုံင်�ရ်ှိှ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့လ�ပ််င်န်း�်စွဲဉ်းမှုးး� အားကြားကျိုးး� အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းအ်ားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးး�ငှ်� ် သ်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးမ်ှုခုြ�စ်ွဲတွေ့စွဲကျိုးး 

တွေ့န်းးကျိုးဆ်ုံံ���လဒီမ်ှုးး�ကျိုး�� န်းး�လည်းမ်ှုည်း�သ််း ပ်��မှု��မှုးး�ခြပ်း�လး���င်သ််ည်း။် 

ရေးအားးက်းရေးဖြချအား��်းမှ်းက်ိ�ယးစ်း�လယှးမ်းျး� အားလယူလ်�အ်ားဆုံင်�တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�မှုးး�သ်�� ��ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုး�်န်းအ်ား�က့ျိုး ် တွေ့�့��းယူ ် �း�င့် ် ဒီမီှု��ကျိုးတွေ့�စီွဲကျိုးးင်�ထ်ားံ���ငှ်�အ်ားည်း ီ

တွေ့�့��းယူဆ်ုံံ��ခြ��ခ်ြ�င်�်��� �မှု ှအားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ���င်သ််ည်း။် တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့ခြ�အားဆုံင်�မ်ှု ှကျိုး��ယူစ်ွဲး�လယှူမ်ှုးး� အားလယူလ်�တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�မှုးး�ကျိုး���ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုး�်န်း ်

အားစွဲဉ်းအားလး �ငှ်� ် အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းအား� အား�ပ််�း�ပ််တွေ့�� သ်�� �မှုဟု�� ် ရှို�� ��းဓိတွေ့လ�အား��့��စွဲည်း�်ထားး�တွေ့သ်းအား�့��အားစွဲည်း�်မှုးး�မှု ှ တွေ့�ါင်�်တွေ့ဆုံးင်မ်ှုးး� �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးလ်း�န်း ်

ပ်��မှု��တွေ့မှုှး် လင်�က်ြားကျိုးသ်ည်း။် သ်�� ��း�င့် ် တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့ခြ�အားဆုံင်�တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�မှုးး�ကျိုး�� အားမှုနှ်း�်ကျိုးယူ ် �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််ည်း�က်ျိုး��ယူစ်ွဲး�လယှူမ်ှုးး�သ်း �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးတ်ွေ့စွဲ�န်း ်

တွေ့လ�န်းကျိုးစ်ွဲး့အားကြားကျိုးခံြပ်�လ��ပ်ါသ်ည်း။် 

တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�အားခြပ်င်အ်ားဆုံင်မ်ှုးး��င့် ် ���င်င််တံွေ့�း်အားဆုံင်��်��င်င််တံွေ့��တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�၊ ���င်င််တံွေ့�း်အားဆုံင်� ် မှုးတွေ့�းင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�၊ ���င်င််တံွေ့��/ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့�� 

ညှ်း��ု�င်�်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်� �ငှ်� ် �့� �စွဲည်း�်ပံ်�အားခြ��ဥံပ်တွေ့ဒီခြပ်င်ဆ်ုံင်သ််ည်း�လ်�ပ််င်န်း�်စွဲဉ်း စွဲသ်ည်း�်�� � ပ်ါဝါင်�်��င်သ််ည်း။် ၎င်�်��� �အားး�လံ��ကျိုး�� အားခြမှုင်�ဆ်ုံံ��အားဆုံင်�တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်� ဟု� 

သ်�မ်ှု�ှ�်��င်သ််ည်း။် တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့ခြ�အားဆုံင်� ် �ငှ်� ် အားလယူလ်�အ်ားဆုံင်�ရ်ှိှ� တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�မှုးး�ကျိုး�� အားခြမှုင်�ဆ်ုံံ��အားဆုံင်�/်���င်င််တံွေ့�း်အားဆုံင်�သ််�� � တွေ့�းကျိုးရ်ှိှ�လးတွေ့စွဲ�န်း ်

လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��င်သ််ည်း� ် န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�စွဲး့ရှိှ�သ်ည်း။် လ�ပ််င်န်း�်စွဲဉ်း�စ်ွဲ���းင်�်စီွဲသ်ည်း ် ���င်င််တံွေ့��စွဲန်းစ်ွဲ �ငှ်� ် လး �အား�့��အားစွဲည်း�်၏ အားတွေ့န်းအားထားး�မှုးး�တွေ့ပ််�င့် ်

မှုးး�စွဲး့မှုး�ည်းပ််ါသ်ည်း။် ပ်ထားမှုဆုံံ��အားတွေ့န်းခြ�င်� ်မှုည်းသ််း အားခြမှုင်�ဆ်ုံံ��အားဆုံင်�တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်��င့်ပ််ါဝါင်မ်ှုည်းက်ျိုး�� တွေ့ရှိှ�ဦး�စွဲး့သ်��န်း ်အားလန့်းအ်ားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီပ်ါသ်ည်း။် ၎င်�်��� �သ်ည်း ်

အား�ပ််�း�ပ််�ခံြပ်ည်းသ််း��� �ကျိုး��ကျိုး��ယူစ်ွဲး�ခြပ်�သ်ည်း� ်အား�ပ််�း�ပ််တွေ့��ဆုံ��င်�်း အား�့��အားစွဲည်း�်မှုးး�မှု ှကျိုး��ယူစ်ွဲး�လယှူမ်ှုးး� ခြ�စ်ွဲပ်ါသ်လး�။ သ်�� �မှုဟု�� ်မှု�မှု���� �မှု�ဆုံ�ဒန်းယူမ်ှုးး�မှု ှ

တွေ့�့�တွေ့ကျိုးးကျိုး ်�င်တ်ွေ့ခြမှုးကျိုးထ်ားး�တွေ့သ်း ���င်င််တံွေ့��သ်မှုး�မှုးး� ခြ�စ်ွဲသ်လး�။ သ်�� �မှုဟု�� ်၎င်�်��� �သ်ည်း ်�ပ််မှုတွေ့�း်အားပ်ါအားဝါင် ်ခြပ်ည်းတ်ွေ့ထားးင်စ်ွဲ�၏���င်င််တံွေ့�း်အားဆုံင်�မ်ှု ှ

တွေ့�ါင်�်တွေ့ဆုံးင် ်(သ်�� �) ကျိုး��ယူစ်ွဲး�လယှူမ်ှုးး�ခြ�စ်ွဲသ်လး�။ 

အားထားကျိုးပ််��င်�်တွေ့�ါင်�်တွေ့ဆုံးင်မ်ှုးး� သ်�� �မှုဟု�� ် အားဓိ�ကျိုးဆုံံ��ခြ���်းကျိုး�်းသ်းမှုးး�မှု ှ တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့ခြ�အားဆုံင်� ် �ငှ်� ် အားလယူလ်�အ်ားဆုံင်�မ်ှု ှ ကျိုး��ယူစ်ွဲး�လယှူမ်ှုးး�၏ 

သ်တွေ့�းထားး�အားခြမှုင်မ်ှုးး�ကျိုး��တွေ့လ�စွဲး�ခြ�င်�်သ်ည်း ် ခြပ်ည်း�စံ်ွဲ�တွေ့သ်း တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့လ�ပ််င်န်း�်စွဲဉ်း �စ်ွဲ��အား�က့ျိုး ် အားဓိ�ကျိုးကျိုးးတွေ့သ်းအားတွေ့ခြ��မံှုးခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ယူင်�်ကျိုး��ယူစ်ွဲး�လယှူမ်ှုးး�မှု ှ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�စွဲဉ်းမှုးး�၌�င်ခ်ြပ်လးသ်ည်း� ် ခြပ်ဿန်းးရှိးှတွေ့�့တွေ့�း်ထား���်��င်မ်ှုည်း�န််းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�ကျိုး�� သ်တွေ့�း�းသ်ည်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ 

မှု�းသ်ည်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ ၎င်�်��� �ကျိုး�� အားခြမှုင်�ဆ်ုံံ��အားဆုံင်��်��င်င််တံွေ့�� (သ်�� �) မှုးတွေ့�းင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�မှုးး��င့် ် ပ်ါဝါင်တ်ွေ့စွဲ�န်း ် ဆုံ�ဒရှိှ�ကြားကျိုး�မှုည်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် အားထားကျိုးပ််��င်�် 

တွေ့�ါင်�်တွေ့ဆုံးင်မ်ှုးး� ၎င်�်��� �တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့လ��သ်ည်း�တ်ွေ့�ါင်�်စွဲဉ်းမှုးး�ကျိုး�� ထားည်း�သ််င့်�်လ��ကြားကျိုးတွေ့ပ်မှုည်း။် တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့ခြ� �ငှ်� ် အားလယူလ်�အ်ားဆုံင်� ် ကျိုး��ယူစ်ွဲး�လယှူမ်ှုးး�ကျိုး�� 

ပ်ါဝါင်တ်ွေ့စွဲခြ�င်�်ခြ�င်� ်�ရှိှ�လးတွေ့သ်း�လဒီမ်ှုးး�မှုးှ သ်�ကျိုးခးရှိှ�ကျိုးး ��း�ဝါင် ်���င်ပ််ါမှုည်း။် 



တွေ့န်းးကျိုးဆ်ုံကျိုး�့်�

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်� အားမှုး���အားစွဲး�မှုးး� 

(ပ်��မှု��န်းကျိုးရု်ှို�င်�်လးသ်ည်း�အ်ားဆုံင်�)်
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ယူ��အားပ်��င်�်သ်ည်း ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�အား�က့ျိုး ်အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်စ်ွဲမ့်ှု��ည်း ်သ်�� �မှုဟု�� ်န်းည်း�်စွဲန်းစ်ွဲမှုဟု��တ်ွေ့သ်း်လည်း�် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�း�င့် ်သ်�ထားး���� ��န်းလ်��အားပ််သ်ည်း� ်

အားတွေ့ထားတ့ွေ့ထားဗ့ားဟု�သ်��အားပ်��င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်�်စ်ွဲဦး�သ်ည်း ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�်�ငှ်�ပ််ါ�သ််ကျိုး၍် ကျိုးွမ်ှု�ကျိုးးင်ပ််ည်းးရှိငှ်�်စ်ွဲဦး�ခြ�စ်ွဲ�န်းမ်ှုလ�� ဟု� 

ဆုံ��ကြားကျိုးသ်ည်းမ်ှုးှခြင်င်�်ဆုံ���န်းမ်ှုရှိှ�ပ်ါ။ ဤသ်�� �ဆုံ���း�င့် ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်��ငှ်�စ်ွဲပ််လးဉ်း�သ်ည်း� ်ဗားဟု�သ်����� �ကျိုး�� သ်�ထားး��န်းမ်ှုလ��ဟု�မှုဆုံ��လ��ပ်ါ။ အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်�်စ်ွဲဦး�သ်ည်း ်

အားန်းည်း�်ဆုံံ�� တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�၏တွေ့န်းးကျိုး�်၊ံ သ်တွေ့�း��း� �ငှ်� ် အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီတွေ့သ်း အားတွေ့�်အားတွေ့ဝါ်မှုးး�ကျိုး��သ်�ထားး��န်း ် လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ဆုံ��သ်ည်းမ်ှုးှ 

�းသ်းစွဲကျိုးး�ကျိုး��သ်ံ��သ်ည်း�စ်ွဲကျိုးး�ဝါ��င်�် �စ်ွဲ��ခြ�စ်ွဲခြ�င်�်တွေ့ကြားကျိုးးင်� ်ထား��စွဲကျိုးး�ဝါ��င်�်ကျိုး��ပံ်�ပ်���ကျိုးးည်းတီွေ့ပ်����င်�်န်း ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး�တွေ့ခြပ်းဆုံ��သ်ည်း� ်အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး� ကျိုး�� 

န်းး�လည်း�်န်း ်လ��အားပ််ပ်ါသ်ည်း။် �စ်ွဲ�ါ�စ်ွဲ�ံ တွေ့သ်�းးခြပ်င်ဆ်ုံင်မ်ှု ုရှိှ�ထားး�တွေ့စွဲ�န်းအ်ား�က့ျိုး ်မှုနှ်းက်ျိုးန်းသ််ည်း� ်သ်�င်�်အား�းကျိုးအ်ားလကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး��ရှိးှတွေ့�့ထားး��န်း ်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်� 

အားမှုး���အားစွဲး�မှု ှ အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးး ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�အားမှုး���အားစွဲး��စ်ွဲ�း�� �သ်ည်း ် တွေ့ခြပ်းဆုံ��တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�း�င့် ် သ်ံ��သ်ည်း�စ်ွဲကျိုးး� �ငှ်� ် အားတွေ့�်အားတွေ့ဝါ်��� �ကျိုး�� 

���ကျိုးရ်ှို��ကျိုး�်း��ဆ်ုံကျိုးတ်ွေ့ပ်�သ်ည်း။် ဥပ်မှုး - “တွေ့�ရှိညှ်း�်ည်း�်ံ����င်င်ြိမှု�တွေ့သ်း�ံ့� ငြိ����တွေ့��အား�က့ျိုး ်အားမှုး���သ်း�အားဆုံင်� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�” ဆုံ��သ်ည်း�တ်ွေ့�ါင်�်စွဲဉ်းအား�က့ျိုး ်

�ံ့� ငြိ����တွေ့���ငှ်�ဆ်ုံ��င်သ််ည်း� ် သ်�င်�်တွေ့ဆုံးင်�်ပ်ါ� ��� �ကျိုး����ထ်ားး�ခြ�င်�်ခြ�င်� ် ခြပ်င်ဆ်ုံင်မ်ှုမုှုးး�ခြပ်�လ�ပ််���င်ပ််ါသ်ည်း။် �ံ့� ငြိ����တွေ့���ငှ်� ် စွဲပ််လးဉ်း�သ်ည်း� ် သ်တွေ့�း��း�၊ 

တွေ့ဝါါဟုး�၊ ဗားန်း�်စွဲကျိုးး� မှုးး�စွဲး့ရှိှ�သ်ည်း�အ်ား�က့ျိုး ်�ံ့� ငြိ����တွေ့��အားတွေ့ခြ��သံ်တွေ့�း��း�မှုးး� ကျိုး��န်းး�လည်းထ်ားး�သ်ည်း�အ်ားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင် ်�စ်ွဲဦး�သ်ည်း ်ထား��တွေ့�ါင်�်စွဲဉ်း�ငှ်�ပ််ါ

�သ််ကျိုးသ််ည်း�စ်ွဲကျိုးး�ဝါ��င်�်ကျိုး�� ပ်��မှု��တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းစ်ွဲး့ အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးတွေ့ပ်����င်ပ််ါလ�မှု�်မှုည်း။် 

တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ဆုံ��သ်ည်းမ်ှုးှ အားသ်စ်ွဲအားဆုံန်း�်မှုဟု��တ်ွေ့ပ်။ တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�၏သ်တွေ့�း��း�ကျိုး�� တွေ့ရှိှ�အားကျိုးးဆုံံ�� လး �အား�့��အားစွဲည်း�်မှုပှ်င် ်

တွေ့ခြ��း�တံွေ့�့� ရှိှ����င်သ််ည်း။် အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းအား�း�န်းအ်ား�ါအား� ဂ���းသ်းစွဲကျိုးး�ခြ�င်� ် ဒီ��င်ယ်ူးတွေ့လး�ဂ�� “Dialogo” ဆုံ��သ်ည်း�စ်ွဲကျိုးး�လံ��မှုဆှုံင်�်သ်ကျိုးလ်းသ်ည်း� ်

အားဂာလ�ပ််အားတွေ့�်အားတွေ့ဝါ်ကျိုး�� သ်ံ�����ကြားကျိုးမှုည်းမ်ှုဟု��တ်ွေ့သ်း်လည်း�် ကျိုးးင်�သ််ံ��သ်ည်း�အ်ားတွေ့လ�အားထား��� �မှုးှ တွေ့ဒီသ်ယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှုမုှုးး��ငှ်��်င်�်�ှ�ီကျိုးွမ်ှု�ဝါင်�်��ကြားကျိုးသ်

ည်းမ်ှုးှ ကြားကျိုးးငြိပီ်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ��း�� �တွေ့သ်းယူဉ်းတွေ့ကျိုးး�မှုမုှုးး��င့် ် ပ်း�တွေ့ပ်ါင်�်ဆုံံ��ခြ���်းကျိုးမ်ှုးး��း�န်း ် �ငှ်� ် ခြပ်ဿန်းးမှုးး�ကျိုး��တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်�န်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ကျိုး�� 

သ်ံ��ကြားကျိုးသ်ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် ယူတွေ့န်း �တွေ့�� ်အားတွေ့��ပ်ါတွေ့သ်းတွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�မှုးး�မှုးှ ���င်င််ံ� န်းယူန််း�မှု��မ်ှုးး�ကျိုး��တွေ့ကျိုးးး်လန့်းလ်းသ်ည်း� ်မှုးကျိုးတ်ွေ့မှုးှကျိုးတ်ွေ့��လ်းမှုတုွေ့�� �ငှ်� ်

���င်င််�ံကျိုးးအားတွေ့��ခြပ်ဿန်းး��� �မှု ှ တွေ့ပ််ထားက့ျိုးလ်းသ်ည်းဟ်ု� ယူးဆုံ���င်သ််ည်း။် ကျိုးမှုားကြိုကျိုး�ီကျိုးးဉ်း�တွေ့ခြမှုးင်�်လးခြ�င်�်တွေ့ကြားကျိုးးင်� ် မှုတွေ့��့ဝံါ�သ်ည်း� ် ��န်း �ခ်ြပ်န်းဆ်ုံကျိုးဆ်ုံမံှုမုှုးး� 

တွေ့န်း�းယူးလး���င်�်��သ်ည်း။် 

အားမှုး���အားစွဲး�ဆုံ��င်�်း�့�ခြ�း�ခြ�င်�်၊ အားမှုး���အားစွဲး�ဆုံ��င်�်းတွေ့ယူ��ယူးတွေ့ကျိုးးကျိုး�်းကျိုး�်းခြ�င်�် �ငှ်� ် လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှု�ုငှ်�ဆ်ုံ��င်တ်ွေ့သ်း အားမှုး���အားစွဲး��့�ခြ�း�ရှိှင်�်ခြပ်ခြ�င်�်/

�းဉ်း�ကျိုးပ််ခြ�င်�် စွဲသ်ည်းခ်ြ�င်� ်အားမှုး���အားစွဲး� (typology) ကျိုး�� အားဓိ�ပ်ါံယူအ်ားမှုး���မှုး��� �့င်�ဆ်ုံ��ခြ�င်�်သ်ည်း ်အားမှုး���အားစွဲး�ဆုံ��သ်ည်းမ်ှုးှအား�ယူန််းည်း�် (သ်�� �) အားမှုး���အားစွဲး�မှုးှ 

မှုည်းက်ျိုး��သ်�� �ခြ�စ်ွဲ�မှုည်းက်ျိုး�� ရုှိုပ််တွေ့ထား�့တွေ့စွဲသ်ည်းမ်ှုးှ မှုဆုံန်း�်လတှွေ့ပ်။ ဥပ်မှုး - �စ်ွဲ�ါ�စွဲ်�ံ�င့် ်အားမှုး���အားစွဲး� ဆုံ��သ်ည်းမ်ှုးှ “ပံ်�တွေ့�း်ခြ�င်�် (သ်�� �) မှုး����့�ခြ�င်�် (taxonomic)” 

သ်ကျိုးသ််ကျိုးသ််းခြ�စ်ွဲသ်ည်းဟ်ု� ယူးဆုံကြားကျိုးသ်ည်း။် အားမှုး���အားစွဲး�ဆုံ��င်�်းတွေ့ယူ��ယူးတွေ့ကျိုးးကျိုး�်းကျိုး�်းခြ�င်�်သ်ည်း ် အားတွေ့ခြ����င်တ်ွေ့သ်း �့�ခြ�မ်ှု�စွဲ�ပ််ခြ�းခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲငြိပီ်�၊ 

အားမှုး���အားစွဲး�ဆုံ��င်�်း �းဉ်း�ကျိုးပ််ခြ�င်�်မှုးှ �းသ်းစွဲကျိုးး�ကျိုး��ရှိှင်�်လင်�်စွဲး့ ကျိုး��င်�်ယ့ူသ််ည်း� ်န်းည်း�်လမ်ှု�ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။်11


ယူ��အားပ်��င်�်သ်ည်း ် ယူတွေ့န်း �တွေ့��သ််�ကြားကျိုးတွေ့သ်း တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�အားမှုး���အားစွဲး���� �၏ အားတွေ့ခြ��လံကျိုးခဏားမှုးး�ကျိုး�� တွေ့�း်ခြပ်ထားး�သ်ည်း။် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့

ပ့်�အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်အ်ားတွေ့န်းခြ�င်�အ်ားသ်ကျိုးတ်ွေ့မှု�့လ��သ်းမှုးး� အား�း�� �တွေ့သ်း တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်� အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်ကျိုး�� ပ်��မှု��န်းကျိုးရု်ှို�င်�်စွဲး့သ်�လ��လှင် ် ဆုံကျိုးလ်ကျိုးတ်ွေ့လ�လး၊ 

သ်�တွေ့သ်သ်န်းခြပ်�လ�ပ််���င်ပ််ါသ်ည်း။် 

ယံ�ကြက်ည့်းမု်းရေးပ်ါ�း�စ်ံ� ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့ပ့်�

ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုတုွေ့ပ်ါင်�်စံွဲ�တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ဆုံ��သ်ည်းမ်ှုးှ ကျိုး���ကျိုးယ့ူယ်ူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုကုျိုး့�ခြပ်း�သ်ည်း�လ်းမှုးး� သ်�� �မှုဟု�� ် အားသ်င်�်အား�့��မှုးး� ကြားကျိုးး�မှု ှ စွဲကျိုးး�ဝါ��င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

�းသ်းတွေ့ပ်ါင်�်စံွဲ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�၏�ည်း�့်ယူ�်းကျိုးမ်ှုးှ �းသ်းတွေ့�� တွေ့�ါင်�်တွေ့ဆုံးင်မ်ှုးး�ကြားကျိုးး� တွေ့ဝါမှုှခြ�င်�် သ်�� �မှုဟု�� ် ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�စွဲး့အား�းယူဉှ်း�့�တွေ့န်းထား��င််

ခြ�င်�်ကျိုး�� တွေ့လ�လးခြမှှုင်��်င်ခ်ြ�င်�်ခြ�င်� ် �းသ်း�စွဲ်���ငှ်��်စ်ွဲ��ကြားကျိုးး� ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��ပ်��မှု��တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းလ်းတွေ့စွဲ�န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုတုွေ့ပ်ါင်�်စံွဲ�တွေ့ဆုံ�့

တွေ့��့ပ့်�ကျိုး�� ကျိုးးင်�်ပ်ကြားကျိုးပံ်�ကျိုး့�ခြပ်း����င်ပ််ါသ်ည်း။် �စ်ွဲ�ါ�စွဲ်�ံ လးဝါ�တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်မ်ှုးး�သ်းပ်ါဝါင်ခ်ြ�င်�် သ်�� �မှုဟု�� ် �းသ်းတွေ့��တွေ့�ါင်�်တွေ့ဆုံးင်မ်ှုးး�သ်း 

11  William, C  Typology and Universals  Second Edition (Kindle version), Cambridge University Press, 2003, New York, USA, pp  3 
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အားဓိ�ကျိုးပ်ါဝါင် ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး� အားတွေ့န်း�ငှ်�အ်ားငြိမှု��မ်ှု�မှုပ်ါဝါင်ခ်ြ�င်�် စွဲသ်ည်း�်�� � ခြ�စ်ွဲ���င်သ််ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်��စ်ွဲ��၏ အားဂာ ါလကျိုးခဏား မှုးး�သ်ည်း ်

ယူင်�်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�အားစွဲခြပ်��ခြ�င်�်၏ တွေ့န်းးကျိုးက်ျိုးယ့ူရ်ှိှ� သ်အီား���ီ �ငှ်� ် တွေ့လ�လးသ်ံ��သ်ပ််�းကျိုးမ်ှုးး�အားတွေ့ပ််မှုး�ည်းင်ြိပီ်� ယူင်�်အားဂာ ါလကျိုးခဏားမှုးး�မှု ှ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�သ်�� � 

မှုည်းသ််းမှုးး�မှု ှ�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုး�်န်းသ််င်�တ်ွေ့�း်မှုည်းက်ျိုး�� ညွာန်းခ်ြပ်တွေ့ပ်�ပ်ါလ�မှု�်မှုည်း။် 

ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုတုွေ့ပ်ါင်�်စံွဲ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ဆုံ��သ်ည်းမ်ှုးှ ပ်း�တွေ့ပ်ါင်�်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်တ်ွေ့သ်း၊ မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�သ်ည်း��်းသ်းတွေ့��ထားံ���မှု်� (�ငှ်�/်သ်�� �မှုဟု��)် ယူံ�ကြားကျိုးည်းသ််ကျိုးဝ်ါင်မ်ှု ု

သ်�� �မှုဟု�� ်လးသ်း�ဆုံန်းတ်ွေ့သ်းယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု ုရှိှ�သ်းမှုးး�အားကြားကျိုးး� အားခြပ်�သ်တွေ့�းတွေ့ဆုံးင်သ််ည်း� ်��န်း �ခ်ြပ်န်း ်ဆုံကျိုးဆ်ုံမံှုကုျိုး�� ဆုံ��လ��သ်ည်း။်12  

ပံ်�မှုနှ်းအ်ားး�ခြ�င်� ်ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုတုွေ့ပ်ါင်�်စံွဲ� ဆုံ��သ်ည်း်�စွဲကျိုးး�လံ��ကျိုး��ယူ၌်ပ်င် ်တွေ့န်းးကျိုးဆ်ုံံ���လဒီက်ျိုး���ရှိှ�တွေ့စွဲ�န်းအ်ား�က့ျိုး ်လမ်ှု�ညွာန်း�်းကျိုး ်သ်�� �မှုဟု�� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်��င့်အ်ားး

ရံှို�စွဲ��ကျိုး�်မှုည်း�အ်ား�းမှုးး�ကျိုး�� �းမှု�ှတ်ွေ့ပ်�မှုည်း�လ်�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်းကျိုးမ်ှုးး� (ဥပ်မှုး - အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းန််းး�လည်းမ်ှု၊ု ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှု၊ု ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့�� �ငှ်� ်ပ်း�တွေ့ပ်ါင်�်လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုမုှုးး�ကျိုး��

�ည်းတ်ွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်) ကျိုး�� �ည်းည်ွာန်း�်သ်ည်း။် �စ်ွဲ�း�န်း�်ည်း�်မှုးှပ်င် ်ယူင်�်စွဲကျိုးး�လံ��သ်ည်း ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ခြပ်�လ�ပ််သ်ည်း� ်အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းအား�င့်�် တွေ့ပ််ထားက့ျိုးလ်းမှုည်း� ်

အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုနှ်းသ််မှုှ၏အားတွေ့��ပ်ါမှုကုျိုး�� သ်�မ်ှု�ှတ်ွေ့ပ်�သ်ည်း။် ဥပ်မှုး - “ခြမှုန်းမ်ှုး���င်င််အံား�င့်�်ရှိှ� လး �အား�့��အားစွဲည်း�်မှုးး�၏ ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုတုွေ့ပ်ါင်�်စံွဲ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�” 

ဆုံ��သ်ည်း�တ်ွေ့�ါင်�်စွဲဉ်းတွေ့အားးကျိုး�်င့် ် ထား��တွေ့�ါင်�်စွဲည်း�်စွဲကျိုးး�လံ�� အားန်းည်း�်င်ယူ�်�� �ထားကျိုးပ််��တွေ့သ်း အားဓိ�ပ်ါံယူပ််ါရှိှ�သ်ည်း။် ထား��တွေ့�ါင်�်စွဲဉ်းသ်ည်း ် �ခြ�း�တွေ့သ်း 

ကျိုး့�ခြပ်း�ခြ�း�န်းး�မှုမုှုးး�မှုဟု���်� ယူံ�ကြားကျိုးည်းသ််ကျိုးဝ်ါင်မ်ှု/ု�းသ်းအားယူးဝါါဒီ��� �အားတွေ့ပ််သ်းအားးရံှို�စွဲ��ကျိုးသ််ည်း� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�၏အားတွေ့��ပ်ါမှုကုျိုး�� တွေ့�း်ညွာန်း�်သ်ည်း။် 

ယူင်�်သ်ည်း ်�့�ခြ�း�တွေ့�့�ထား��ထ်ားး�သ်ည်း� ်လး �အား�့��အားစွဲည်း�်မှုးး�အားကြားကျိုးး� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲတွေ့ကြားကျိုးးင်�် သ်�မ်ှု�ှတ်ွေ့ပ်�သ်ည်း။် 

�းတွေ့ကြားကျိုးးင်� ် “ကျိုး���ကျိုးယ့ူယ်ူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုကုျိုး့�ခြပ်း�သ်းမှုးး�အားကြားကျိုးး� ဟု�တွေ့�် ငြိပီ်� �းတွေ့ကြားကျိုးးင်� ် �းသ်းမှု�းတွေ့သ်းသ်းမှုးး�အားကြားကျိုးး� ဟု� မှုတွေ့�်ဆုံ��သ်န်းည်း�်”။ 

စွဲ��ဝ်ါင်စ်ွဲး�စွဲ�းတွေ့ကျိုးးင်�်သ်ည်းမ်ှုးှ လးမှုးး�သ်ည်း ် �းသ်းမှု�းသ်းမှုးး�အားကြားကျိုးး� ဆုံ��သ်ည်း�စ်ွဲကျိုးး��ပ််ကျိုး�� သ်ံ���န်း ် တွေ့ရှိးှင်က်ြားကျိုးဉ်းခြ�င်�်သ်ည်း ် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်ခြပ်�းကျိုးမ်ှုးး� 

ရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။် ကျိုး���ကျိုးယ့ူသ််ည်း��်းသ်း သ်�� �မှုဟု�� ် �းသ်းတွေ့�� ဟုးသ်ည်း� ် တွေ့ဝါါဟုး�သ်ည်း ် �းသ်းတွေ့��ဆုံ��င်�်း အားဓိ�ပ်ါံယူတ်ွေ့ကျိုးးကျိုးယ်ူးခြ�င်�်အားး�လကျိုး�်ယံူံ�ကြားကျိုးည်း်

မှု ုလ��အားပ််ငြိပီ်� လး���င်�်အား�က့ျိုး ်အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ခြပ်းဆုံ���း�င့် ်လယ့ူက်ျိုးးတွေ့သ်း အားလ�ပ််မှုဟု��တ်ွေ့ပ်။ ‘ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုတုွေ့ပ်ါင်�်စံွဲ�” ဟုးသ်ည်း� ်အားသ်ံ��အား�နု်း�်သ်ည်း ်အားခြ�း� 

�းသ်းမှုးး��ငှ်� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့�န်း ်အားကျိုးးံ��ဝါင်တ်ွေ့စွဲငြိပီ်� �းသ်း���အား�င့်�်�င့်လ်ည်း�် အားကျိုးးံ��ဝါင်သ််ည်း။် အားကျိုးယူ၍် လးမှုးး�မှု ှ၎င်�်��� �၏ ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုသု်ည်း ်

“လးသ်း��းင်�်စွဲးန်းးမှုဝုါါဒီ” သ်�� �မှုဟု�� ်အားခြ�း�သ်းမှုးး�မှု ှ�းသ်းတွေ့��ဟု� မှုသ်�မ်ှု�ှသ််ည်း� ်အားသ်င်�်အား�့��မှုးး�သ်ည်းလ်ည်း�် အားကျိုးးံ��ဝါင်သ််ည်း။် 

အားခြ�း�အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီသ်ည်း� ်တွေ့လ�လးအားကျိုး�ခြ��မ်ှု�ု��မှုးှ ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုတုွေ့ပ်ါင်�်စံွဲ�တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းစ်ွဲကျိုးး� တွေ့ခြပ်းခြ�င်�်မှုး���သ်း အားငြိမှု�မှုဟု��တ်ွေ့န်း�� 

အားခြ�း�အား�း�ကျိုးလ့ပ်ု်ရှိးှ�မှုမုှုးး�ခြ�စ်ွဲသ်ည်း� ် ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့���ငှ်� ် သ်ည်း�်�ခံြ�င်�်မှုးး� အား�က့ျိုး ် အား�း�ကျိုးဆ့ုံ�တွေ့�းင်�်ခြ�င်�်အားခြပ်င် ် သ်စ်ွဲပ်င်မ်ှုးး�အား�းစွဲ��ကျိုးပ််း���ခြ�င်�်၊ 

မှုး�ယူစ်ွဲတွေ့ဆုံ�ဝါါ����ကျိုး�်းကျိုးတ်ွေ့��အား�က့ျိုး ် စွဲည်း�်ရံှို��လုံ�တွေ့ဆုံး်ခြ�င်�်၊ �းဇူးဝါ�မ်ှုမုှုးး�၊ HIV / AIDS စွဲသ်ည်း� ် လးမှုတုွေ့��ဆုံ��င်�်းကျိုး�စွဲစမှုးး��င့်လ်ည်း�် 

အား�း�ကျိုးလ့�ပ််တွေ့ဆုံးင် ်ခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့���ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးခ်ြ�င်�်ရုှိုတွေ့ထားးင်�မ်ှုကှြားကျိုးည်း�လ်ှင် ် တွေ့ဒီသ်�အံားဆုံင်��်ငှ်� ် ���င်င််တံွေ့�း်အားဆုံင်��်င့် ် ယူံ�ကြားကျိုးည်းသ််းတွေ့ပ်ါင်�်စံွဲ� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�သ်ည်း ်

လးမှုတုွေ့��စံွဲသ်�မ်ှု�ှ�်းကျိုး ် သ်�� �မှုဟု�� ် ��း�ဝါင်မ်ှုဟု��သ််ည်း� ် စွဲန်းစ်ွဲ���ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််လးတွေ့စွဲ�န်း ် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း���ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� �းသ်းတွေ့�� �ငှ်�လ်းမှုး���တွေ့��ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခမှုးး� 

�င်�်မှုးမှုမုှုးး� တွေ့ပ််တွေ့ပ်ါကျိုးလ်းပ်ါကျိုး တွေ့��ကျိုးင်�်ငြိပီ်�ငြိင်�မ်ှု�ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု� �းမ်ှု�ရှိှ�သ်ည်း�ဝ်ါန်း�်ကျိုးးင်�်င့် ် ထား��တ်ွေ့�်တွေ့ခြပ်းဆုံ�����င်င်ြိပီ်� ပ်ါဝါင်�်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�မှုလှည်း�် 

အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းန််းး�လည်းခ်ြ�င်�် �ငှ်� ် ပ်း�တွေ့ပ်ါင်�်တွေ့ဆုံးင်�့်ကျိုးမ်ှုကုျိုး��ခြမှုင်��်င်ခ်ြ�င်�် စွဲသ်ည်း�အ်ား�င့်�အ်ားတွေ့��မှုးး��ရှိှ�လးငြိပီ်� ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခ���သ်ည်း ် ကြိုကျိုး�ီထားး့�လးကျိုးး 

တွေ့��အား�တ�းယူအ်ားဆုံင်�သ််�� � တွေ့�းကျိုးရ်ှိှ�သ်း့�ခြ�င်�်ထားကျိုး ်ပ်��မှု��တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းသ််ည်း။်

Ashutotosh Varshney ဟုးသ်ည်း�ပ််�ဂု��လသ််ည်း ်အား��ဒ�ယူ���င်င််�ံင့် ်ဟုင်ဒ်ီး�ငှ်� ်မှုးဆုံလင်မ်ှုးး�ကြားကျိုးး� ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခ�ငှ်�ပ််�သ််ကျိုးင်ြိပီ်� ကျိုးးယူက်ျိုးးယူခ်ြပ်န်း �ခ်ြပ်န်း �တ်ွေ့လ�လး���သ်း

ခြ�စ်ွဲငြိပီ်� တွေ့အားးကျိုးပ််ါ��� �ကျိုး�� ခြင်င်�်�ံ�မှုခုြပ်����သ်ည်း။်

12  Interfaith Dialogue ” Wikipedia, https://en wikipedia org/wiki/Interfaith_dialogue 
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လး �အားသ်��င်�်အားဝါ��င်�်မှုးး�ကြားကျိုးး� ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��အားး� ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့စွဲသ်ည်း�အ်ားဓိ�ကျိုး အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးှ လးမှုး���မှု�းသ်ည်း�အ်ားသ်��င်�် အားဝါ��င်�်မှုးး�အားကြားကျိုးး� 

ယူ�င်ရ်ှိှ����ငြိပီ်�တွေ့သ်း လးထား��းင်�်ထား�တွေ့�့� မှုခုြ�စ်ွဲတွေ့စွဲသ်ည်း� ် တွေ့ဒီသ်�ကံျိုးန့်း�်ကျိုးတ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် အားကျိုးယူ၍် ၎င်�်��� �မှုရှိှ�တွေ့န်းပ်ါလှင် ် လးမှုအုားသ်��င်�်အားဝါ��င်�်သ်�မ်ှုှ

�မ်ှုမုှုးး��ငှ်� ် ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခမှုးး�သ်ည်း ် အားကြားကျိုးမ်ှု��ကျိုးမ်ှုကုျိုး�� ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲသ်ည်း။် ကျိုးန့်း�်ကျိုး ် မှုးး��ငှ်� ် ထား�တွေ့�့�ဆုံကျိုးဆ်ုံမံှုမုှုးး�ရှိှ�တွေ့န်းပ်ါကျိုး �င်�်မှုးမှုမုှုးး��ငှ်� ် ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခမှုးး�သ်ည်း ်

စွဲည်း�်ကျိုးမှု်��ကျိုးး ကျိုး��င်�်ယ့ူစီ်ွဲမံှုထားး�ငြိပီ်� အားကြားကျိုးမ်ှု��ကျိုးမ်ှုကုျိုး�� ကြိုကျိုး���င်က်ျိုးးကျိုးယ့ူ�်��င်သ််ည်း။်1

အား�း���တွေ့သ်းအားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းမှုးး��င့် ် အား�ပ််သ်း�ထား�တွေ့�့�ဆုံကျိုးဆ်ုံမံှုခုြ�စ်ွဲတွေ့သ်း တွေ့ဒီသ်�ကံျိုးန့်း�်ကျိုးမ်ှုးး�မှုရှိှ�တွေ့န်းခြ�င်�် သ်�� �မှုဟု�� ် အားသ်ကျိုးဝ်ါင်မ်ှုမုှုရှိှ�ပ်ါလှင် ်

��း�ဝါင်�့်��စွဲည်း�်ထားး�သ်ည်း� ် အား�့��မှုးး� - �းသ်းတွေ့��ဆုံ��င်�်းဝါန်းက်ြိုကျိုး�ီဌားန်း သ်�� �မှုဟု�� ် အားမှုး���သ်း� �းသ်းတွေ့��တွေ့ကျိုးးင်စီ်ွဲ စွဲသ်ည်း�်�� �သ်ည်း ်

�းသ်း����ငှ်��်��အားကြားကျိုးး� �င်�်မှုးမှုကုျိုး��ထား�န်း�်တွေ့ကျိုးးးင်�်တွေ့ပ်����င်သ််ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် Varshney ၏ အား�းကျိုးမ်ှုးှ လး �အားသ်��င်�်အားဝါ��င်�်၏�့��စွဲည်း�်ထားး�ပံ်�

သ်ည်း ် စီွဲ�ပ်း့�တွေ့��ဆုံန်း၊် လ�ပ််အားး�တွေ့ပ်�၊ �းသ်းတွေ့��၊ အားး�ကျိုးစွဲး� စွဲသ်ည်း�်�� �ခြ�စ်ွဲတွေ့န်းသ်ည်း��်��င် ် အား�ပ််သ်း�ထား�တွေ့�့�ဆုံကျိုးဆ်ုံခံြ�င်�်၏�့��စွဲည်း�်ထားး�မှုသု်ည်း ်

မှုည်းသ််ည်း�ပ််ဋိ�ပ်ကျိုးခကျိုး��မှုဆုံ�� ထား�န်း�်�း�ပ််���င် ်�န်း ်အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။်

ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုတုွေ့ပ်ါင်�်စံွဲ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး�အား�က့ျိုး ် ကျိုးွမ်ှု�ကျိုးးင်သ််ည်း� ် အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းမှုးး�ပ်ါဝါင်ခ်ြ�င်�်ခြ�င်� ် အားဓိ�ကျိုးကျိုးးသ်ည်း� ် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�ကျိုး�� 

တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်သ်ည်း�ခ်ြ�စ်ွဲစွဲဉ်း�င့် ် ပ်ါဝါင်တ်ွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်းမှုးး�ကျိုး�� အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် Michal Peterson မှုလှည်း�် စွဲ���်စံွဲး��းကျိုးက်ျိုး��အားတွေ့ခြ��ငံြိပီ်� 

အားကျိုးးယူ�်ဝါင်�တ်ွေ့��သ်း��းကျိုးသ််ည်း ်လး�ဦး��တွေ့ယူးကျိုးမ်ှု ှအားခြ�း� �ဦး��တွေ့ယူးကျိုးက်ျိုး�� အားကြားကျိုးမ်ှု��ကျိုးခ်ြ�င်�် သ်�� �မှုဟု�� ်�့�ခြ�း�ဆုံကျိုးဆ်ုံခံြ�င်�်မှုး��� ခြပ်�လ�ပ််�ခြ�င်�်ကျိုး�� 

န်းး�လည်းတ်ွေ့စွဲ�န်း ်တွေ့ထားးကျိုးခ်ြပ် ပ်ါသ်ည်း။်14  

  ရေးကြက်းက်း�ံ့ � ဖြချ�း�သ်ည်း ်လး�ဦး��းင်�်အားး� တွေ့��ကျိုးင်�်သ်ည်း�စ်ွဲ�����မ်ှုမှုမုှုးး�ခြ�င်� ်တွေ့ကျိုးးန်းပ််�န်း ်ခြပ်င်ဆ်ုံင်တ်ွေ့ပ်�သ်ည်း်

  မ်း�ေး��း�မု်းသ်ည်း ်လး�ဦး��းင်�်အားး� သ်မှု��င်�်�င့် ်န်းးကြားကျိုးည်း�်���မှုအုားတွေ့ပ်် ��န်း �ခ်ြပ်န်း�်န်း ်ခြပ်င်ဆ်ုံင်တ်ွေ့ပ်�သ်ည်း်

  ေးကြက်ည့်း�မု်းသ်ည်း ်လး�ဦး��းင်�်အားး� အားတွေ့န်းအားထားး�/မှု�မှု�ကျိုး��ယူက်ျိုး���န်း�်���ထားး�ခြ�င်�်အား�က့ျိုး ်ခြပ်င်ဆ်ုံင်တ်ွေ့ပ်�သ်ည်း်

ယူံ�ကြားကျိုးည်းမ်ှုတုွေ့ပ်ါင်�်စံွဲ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုကုျိုး�� ��း�� �လကျိုးတ်ွေ့�့�ကျိုးးကျိုးးလ�ပ််တွေ့ဆုံးင်မ်ှုအုား� တွေ့ကြားကျိုးးကျိုး�ံ့်� ခြ�င်�်၊ မှု�န်း�်��ီခြ�င်�်၊ န်းးကြားကျိုးည်း�်ခြ�င်�် စွဲသ်ည်း�်�� �ကျိုး�� �ဦး��းင်�်ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ 

လးထား�မှုးး�ကြားကျိုးး�ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ တွေ့လးး�ကျိုးးတွေ့စွဲ�န်း ်အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲသ်ည်း� ်ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုးး�ခြ�စ်ွဲတွေ့ကြားကျိုးးင်�် တွေ့လ�လး�ပ်ါသ်ည်း။် ယူင်�်သ်ည်း ်အားကြားကျိုးမ်ှု��ကျိုးသ််ည်း�ပ််ဋိ�ပ်ကျိုးခ

အားး�ကြိုကျိုး���င်က်ျိုးးကျိုးယ့ူ�်��င်င်ြိပီ်� ဆုံကျိုးဆ်ုံတံွေ့��မှုးး�ကျိုး�� ထား�န်း�်သ်�မ်ှု�ထားး����င်သ််ည်း။် သ်�� �မှုသှ်း ထား��လးမှုအုားသ်��င်�်အားဝါ��င်�်၏ ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��အား�က့ျိုး ်တွေ့သ်း��းကျိုးခ်ြ�စ်ွဲ သ်ည်း� ်

�ံ�ခြပ်သ်န်းးကျိုး��တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်�န်း ်အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းန််းး�လည်းခ်ြ�င်�်�ငှ်� ်အား�း�ကျိုးလ့�ပ််တွေ့ဆုံးင်ခ်ြ�င်�်မှုးး�ကျိုး�� ထား�န်း�်သ်�မ်ှု�ထားး����င်မ်ှုည်း ်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

လထူိ�မ်းျး�အားကြက်း� ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့ဖြချ�း�

လးထား�မှုးး�အားကြားကျိုးး�တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�် �ငှ်� ် လးထား�အားဆုံင်�တ်ွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�် ဟုးသ်ည်း� ် စွဲကျိုးး��ပ်် ၂��အားကြားကျိုးး� ��ါ��ံ အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ်

တွေ့ခြပ်းင်�်လ�မှုလု�ပ််���င်ပ််ါသ်ည်း။် ထား�� �အားခြပ်င် ် ယူင်�် စွဲကျိုးး��ပ််၂��ကျိုး�� တွေ့သ်�းးစွဲး့ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ်ါကျိုး ယူင်�် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်� ပံ်�စံွဲ၂��သ်ည်း ် ကျိုး့�ခြပ်း�ပ်ါသ်ည်း။် စွဲးအား� 

တွေ့ခြပ်း�မှုည်းဆ်ုံ��လှင် ် လးထား�မှုးး�အားကြားကျိုးး�တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�်သ်ည်း ် လယူသ််မှုး�အား�့��၊ အားတွေ့သ်�စွဲး�စွဲီ�ပ်း့�တွေ့��အား�့��၊ ကျိုးးန်းမ်ှုးတွေ့��တွေ့စွဲးင်�တ်ွေ့ရှိးှကျိုးမ်ှုအုား�့��၊ 

အား�ပ််�ကျိုးအ်ား�့��အားစွဲည်း�်မှုးး�၊ စွဲသ်ခြ�င်� ် အား��ပ််ည်းးဆုံ��င်�်း အား�ပ််စွဲ�မှုးး�အား�င့်�် လကျိုးတ်ွေ့�့�ကျိုးးင်�သ််ံ��သ်းမှုးး�အားး��ည်းည်ွ့န်း�်သ်ည်း။် 

လးထား�အားဆုံင်�တ်ွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�် မှုးှမှုး အားခြ�း���ကျိုး ်�င့် ်တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့ခြ�အားဆုံင်�တ်ွေ့�့�ဆုံံ�မှုပံု်�စံွဲခြ�စ်ွဲငြိပီ်� ပ်ထားဝီါအားတွေ့န်းအားထားး�အား� လးထား�မှုးး�မှု ှ���ကျိုးရ်ှို��ကျိုးခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ 

သ်ယ့ူ၀်ု�ကျိုး၍်ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ ၎င်�်��� �ကျိုး��ထား����ကျိုးမ်ှုခုြ�စ်ွဲတွေ့စွဲသ်ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�အား�က့ျိုး ်အား�း�ကျိုးတ့ွေ့�့�ဆုံံ�ကြားကျိုးခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

13  Varshney, A  Ethnic Conflict and Civic Life, Oxford University Press, UK, 2002  
14  Peterson, M  Reason and Religious Belief, Oxford University Press, UK, 2002  
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လးထား�အားကြားကျိုးး�တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ် ��ကျိုးးသ်ည်း�တ်ွေ့�ါင်�်စွဲဉ်း�ပ််၍ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့သ်င်�သ််ည်း။် ဥပ်မှုး “ ပ်��မှု��ထား�တွေ့�းကျိုးသ််ည်း� ် စွဲ��ကျိုးပ််း���တွေ့��န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�အား တွေ့ပ်် 

တွေ့ကျိုးး�လကျိုးတ်ွေ့�းင်သ််းလယူသ််မှုး�မှုးး� တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�” ။ ယူင်�်သ်ည်း ် တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�အားး� အားးရံှို�စွဲး�စွဲ��ကျိုးမ်ှုအုားး� မီှု�တွေ့မှုးှင်�်ထား���ခြပ်သ်ည်း� ် အား�င့်�အ်ားတွေ့��တွေ့ပ်�ငြိပီ်� 

�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�မှု ှပ်��မှု��န်းကျိုးန််းကျိုးရု်ှို�င်�်ရုှို�င်�် ခြ�စ်ွဲ�န်း ်အား�း�န်း ်တွေ့ပ်�ကျိုးး လယူသ််မှုး�မှုးး�တွေ့ခြပ်းစွဲ�းရှိှ�သ်ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်မှုးး�ကျိုး��သ်း အားတွေ့ပ််ယူတံွေ့ခြပ်းတွေ့န်းခြ�င်�်ထားကျိုး ်

သ်းပ်ါသ်ည်း။်

လးထား�အားဆုံင်�တ်ွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးှမှုး အားမှုး���သ်း�အားဆုံင်�တ်ွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�့ု��စွဲည်း�်ပံ်�မှုးး�၏ �စွဲ�ပ််�ပ်��င်�်ခြ�စ်ွဲ���င်င်ြိပီ်� တွေ့�့�ဆုံံ�မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားမှုးး�အားခြပ်း�ပ်ါ

ငြိပီ်� ��း�ဝါင်ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း်� လ�ပ််င်န်း�်တွေ့�းင်အ်ားး� ခြ�စ်ွဲတွေ့ခြမှုးကျိုး�်န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ခြမှုန်းမ်ှုး���င်င််�ံင့် ် မှုး �မှုးထားး�ခြ�း�ငြိပီ်� လးထား�အားဆုံင်�တ်ွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�သ်ည်း ်

ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း၏ ထားး�ခြ�င်�်သ်ည်း�အ်ားသ်င့်လ်ကျိုးခဏား ���အားခြ�စ်ွဲ ရှိှ�တွေ့န်းသ်ည်း။် 

�့�ခြ�း�ခြပ်�လှင် ်လးထား�အားဆုံင်�တ်ွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု ု(လးထား�တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု)ုသ်ည်း ်စီွဲမံှုကျိုး�န်း�်ပံ်�စံွဲခြ�င်� ်ဒီဇီူး��င်�်ဆုံ့����င်င်ြိပီ်� အား�င်�်အားခြမှုစ်ွဲမှုးး��ငှ်� ်အားးရံှို�စွဲး�စွဲ��ကျိုးမ်ှု�ု�� �သ်ည်း ်

တွေ့အားးကျိုးတ်ွေ့ခြ�လး�န်း�်စွဲး�မှုးး�အားး� �ည်း�့်ယူ�်းကျိုးရ်ှိှ�ရှိှ�တွေ့ပ်�ခြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် အားခြ�စ်ွဲအားပ်းကျိုးတ်ွေ့�း်တွေ့�း်မှုးး�မှုးး�သ်ည်း ်လးထား�မှုးး�သ်ည်း� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုမုှုးး�ကျိုး�� 

၎င်�်��� �ကျိုး��ယူ�်��င် ် စွဲ�င်က်ြားကျိုးသ်ည်း။် အား�ယူ�တ်ွေ့ကြားကျိုးးင်�ဆ်ုံ��တွေ့သ်း် ၎င်�်��� � �ငှ်� ် ၎င်�်��� �အားသ်��င်�်အားဝါ��င်�်��� �မှု ှ တွေ့�့� ကြားကျိုး�ံတွေ့န်း�သ်ည်း� ် အားတွေ့��တွေ့ပ်် ခြပ်သ်န်းးကျိုး�� 

တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်�န်းလ်��အားပ််သ်ည်း ်ဟု� �စံွဲး��တွေ့သ်းတွေ့ကြားကျိုးးင်�ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ၎င်�်��� �အားတွေ့န်း�ငှ်� ်ခြပ်င်ပ််မှုအုားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းကျိုး�� ရှိးှ�းင်မ်ှု ှရှိးှလ�မှု�်မှုည်း၊် ၎င်�်��� �ကျိုး��ယူ�်��င်�်းဉ်း�ကျိုးပ််

မှုခုြ�င်� ်စွဲ�င်ပ််ါလ�မှု�်မှုည်း။် ထား�� �တွေ့န်းးကျိုး ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုသု်ည်း ်တွေ့အားးကျိုးပ််ါခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း မှုးး�ပ်ါဝါင်�်��င်ပ််ါသ်ည်း။် 

လထူိ�မ်းျး�အားကြက်း� ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်းဖြ�စ်းစ်ဉ်းမ်းျး�

ယူင်�်ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းသ်ည်း ် လးထား�မှုးး�ပ်ါဝါင်ခ်ြ�င်�်၊ ���င်င််သံ်း�မှုးး�ပ်ါဝါင်ခ်ြ�င်�် �ငှ်�၊်သ်�� �မှုဟု�� ် ဦး��ည်းအ်ား�ပ််စွဲ�မှုးး� ပ်ါဝါင်�်��င်ပ််ါသ်ည်း။် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုးှ အားမှုးး�အားခြပ်း�ရှိှ�ငြိပီ်� 

တွေ့��့တွေ့�းစွဲ�းကျိုး့�ခြပ်း�မှုမုှုးး�ရှိှ����င်င်ြိပီ်� မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�တွေ့သ်း ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း�င့် ် မှု�းသ်ည်း� ် အားတွေ့�်အားတွေ့ဝါ်မှုးး�လည်း�် ရှိှ����င်ပ််ါသ်ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် စွဲစ်ွဲမှုနှ်းသ််ည်း� ်

လးထား�ကြားကျိုးး�တွေ့�့�ဆုံံ�မှု�ုင့် ်သ်�မ်ှု�ှ�်န်းယ်ူံ�ကြားကျိုးည်း�်သ်ည်း� ်အားသ်င့်လ်ကျိုးခဏား ၂မှုး���ရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။်1  

  စ်ဉ်း�စ်း�ချျိေး�ဖြချ�း� - အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားထားး�အားး� တွေ့သ်�းးစွဲး့စွဲဉ်း�စွဲး�ခြ�င်�်၊ လးမှုတုွေ့��အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းရ်ှိှ�ခြ�င်�်၊ တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�် �ငှ်� ်

စွဲကျိုးး�အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်းတ်ွေ့ခြပ်းဆုံ��ခြ�င်�်၊ ရုှိုတွေ့ထားးင်�အ်ားမှုး���မှုး���သ်း�စွဲဉ်း�စွဲး�ခြ�င်�်၊ ယူ�င်ရ်ှိှ�ငြိပီ်�သ်း� အားတွေ့န်းအားထားး�အားး� ခြပ်န်းလ်ည်း ် သ်ံ��သ်ပ််ခြ�င်�် 

��� �ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

  အားမ်းျး�ပ်ါဝ�းရေးစ်ဖြချ�း� - မှု�းကျိုး့�ငြိပီ်�သ်ည်း� ်ပ်ဂု��လ�်ဦး��းင်�်မှုးး�၊ အား�ပ််စွဲ�မှုးး�ပ်ါဝါင်ခ်ြ�င်�်၊ ယူ�င် ်သ်းမှုန်းဆ်ုံကျိုးစ်ွဲပ်် ပ်ါဝါင်သ််းမှုးး�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�မှုးး��င့် ်

မှုပ်ါဝါင်မ်ှု�ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုး�်��င်သ််ည်း�သ််းမှုးး�ကျိုး�� ပ်ါဝါင်တ်ွေ့စွဲခြ�င်�် ��� �ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

Fiorino (1990) လးထား�ကြားကျိုးး�တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုးး�ကျိုးးင်�်ပ်�န်း ် ဆုံ�ဒရှိှ�ခြ�င်�်၏ တွေ့န်းးကျိုးက်ျိုးယ့ူ�်င့် ် သ်�မ်ှု�ှ�်��င်သ််ည်း� ် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�င်�် ၃ 

�းကျိုးရ်ှိှ�သ်ည်း။်16 ယူင်�်အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�င်�် ၃��မှုးှ 

  စ်ထံိး�၍ ဖြ��း�ခံျ�မု်း - ဒီမီှု��ကျိုးတွေ့�အား�အား�င့်�အ်ားတွေ့��ရှိှ�သ်ည်း ် ဟုးသ်ည်း�အ်ားကျိုးး���ဆုံကျိုးက်ျိုး��သ်�� � လးထား�သ်ည်းလ်ည်း�် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်း

မှုးး��င့် ် ပ်ါဝါင်�်န်း ် အား�င့်�အ်ားတွေ့��ရှိှ�သ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ အားသ်ံ��အား�နု်း�်အား�ဆုံ��လှင် ် ���င်င််သံ်း�မှုးး�၏ လး �အား�င့်�အ်ားတွေ့��ကျိုး��အားတွေ့ခြ��သံ်ည်း� ်

အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်ခြပ်�းကျိုးခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

  အားရေးဖြချအားဖြမ်းစ်းရိှှိရေးသူး ဖြ��း�ခံျ�မု်း - ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုးး��င့် ် ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းရှိှ�သ်ည်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ၊ ပ်��၍ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းရှိှ�သ်ည်းခ်ြ�စ်ွဲတွေ့စွဲ ကျိုးွမ်ှု�ကျိုးးင်တ်ွေ့သ်း အားကြားကျိုးတံွေ့ပ်�

အား�းရှိှ�မှုးး�အားသ်ံ��ခြပ်�သ်ည်း�စ်ွဲန်းစ်ွဲ (အား�း�� �သ်း မှုးး�ယူံ�ကြားကျိုးည်းသ််ည်း� ် ဥပ်မှုး���အားတွေ့န်းခြ�င်� ် ယူင်�်သ်ည်း ် အား�တ�းယူရ်ှိှ�တွေ့သ်း Agent Orange 

15  Parker, J, and P Duignan  “Dialogue Methods: A Typology of Community Dialogue Processes ” 2005, www parkerduignan com 
16  Fiorino, Op  cit  //www parkerduignan com/documents/132pdf PDF 
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ဟု�တွေ့�်သ်ည်း� ်သ်စ်ွဲ�့ကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� တွေ့ကြွကျိုးတွေ့စွဲသ်ည်း�ဓ်ိါ��တွေ့င့်�အားး� တွေ့�့� ရှိှ�သ်ည်း)် ထားကျိုး ်မှုနှ်းက်ျိုးန်းသ််ည်း� ်အားဆုံံ��သ်�မ်ှုကုျိုး���ရှိှ��န်းခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။်  ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ 

အားသ်ံ��အား�နု်း�်အား�ဆုံ��လှင် ် အား�ည်းအ်ား�းင်�်ကျိုး��အားတွေ့ခြ��သံ်ည်း� ် အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်ခြပ်�းကျိုး ် - ဆုံံ��ခြ���်��ခြ�င်�်မှုးး�၏အား�ည်းအ်ားတွေ့သ်�့ကျိုး�� ပ်��မှု�������ကျိုးတ်ွေ့စွဲ 

ခြ�င်�်ဟု� တွေ့�် ���င်သ််ည်း။်

  အားရေး��ပ်ါရေးသူး ဖြ��း�ခံျ�မု်း - လးထား�ကြားကျိုးး�တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုးး�သ်ည်း ် ��း�ဝါင်မ်ှု�ု���မှုးး�လးငြိပီ်� ဆုံံ��ခြ���်းကျိုး�်းသ်ည်း�ခ်ြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှု ှ

�လဒီမ်ှုးး�ကျိုး�� အားတွေ့ကျိုးးင်အ်ားထားည်းတ်ွေ့�်�န်း ် အား�ကျိုးအ်ား��မှုရှိှ�ခြ�င်�် ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ကျိုးွ�်�ပ််��� �၏ အားသ်ံ��အား�နု်း�်အား�ဆုံ��လှင် ် လကျိုး�်မံှုကုျိုး��အားတွေ့ခြ��သံ်ည်း� ်

အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 

လထူိ�ကြက်း�ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်းဖြ�စ်းစ်ဉ်းမ်းျး�၏ အားမ်းျိ��အားစ်း�

လးထား�ကြားကျိုးး�တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းသ်ည်း ် စံွဲခြပ်ပံ်�စံွဲ���အားး�အား��ယူးခြ�င်�် (ရှိှ��င်�်စွဲ့�ပံ်�စံွဲ - အားမှုည်း�်ငှ်�ခ်ြ�စ်ွဲစွဲဉ်း) သ်�� �မှုဟု�� ် စံွဲခြပ်ပံ်�စံွဲ���ကျိုး�� ခြ�စ်ွဲတွေ့ပ််တွေ့စွဲခြ�င်�် 

(တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှု�ု��ကျိုး�� �ထီားင့်ခ်ြ�င်�်၊ ခြပ်န်းလ်ည်း�်ထီားင့်ခ်ြ�င်�် - ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းရှိှ�သ်ည်း� ်သ်င်�တ်ွေ့လးး်မှုကုျိုး�� ပ်��၍အားးရံှို�စွဲ��ကျိုးသ််ည်း)် ���မှုဟု���်�� အားသ်ံ��ခြပ်����င်တ်ွေ့�းရှိှ�ပ်ါသ်ည်း။် 

ရုှို�တ်ွေ့ထား�့တွေ့သ်းအားတွေ့န်းအားထားး�သ်ည်း ် ဆုံံ��ခြ���်းကျိုး�်း�န်း ် အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီသ်ည်း�အ်ား�းခြ�စ်ွဲငြိပီ်� မှုည်းသ််ည်း�ပံ််�စံွဲသ်ည်း ် တွေ့ဒီသ်အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်း�ငှ်�က်ျိုး��ကျိုးည််းသီ်ည်း ် ကျိုး 

ပ်��အားတွေ့��ကြိုကျိုး�ီသ်ည်း။် ဥပ်မှုး လးထား�ကျိုး��ယူစ်ွဲး�လယှူမ်ှုးး��ငှ်� ်ကျိုးွမ်ှု�ကျိုးးင်သ််းမှုးး�အား�း�ကျိုးပ့်ါဝါင်သ််ည်း� ်တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်���� သ်ည်း ်ပ်း��့�အားတွေ့ခြ�ရှိးှခြ�င်�်အား�က့ျိုး ်

ပံ်�စံွဲဆုံ့��း�င့် ် ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�းအားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး�အားး��င်ခ်ြပ်ခြ�င်�်�ငှ်� ် ခြ�စ်ွဲ���င်တ်ွေ့�း အားတွေ့ခြ�မှုးး� စွဲသ်ည်း�်�� �ပ်ါဝါင်�်��င်ပ််ါသ်ည်း။် ပ်ါဝါင်�်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�သ်ည်း ်

အားခြ�း�သ်းမှုးး��ငှ်�အ်ား�း စွဲဉ်း�စွဲး��း�န်းဆ်ုံ�န်း ် အား�င့်�အ်ားတွေ့��တွေ့ကျိုးးင်�်��� ခြ�စ်ွဲတွေ့စွဲပ်ါသ်ည်း။် ပ်ါဝါင်�်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�အားတွေ့န်း�ငှ်� ် ဆုံံ��ခြ���်းကျိုးတ်ွေ့ပ်��း�င့် ်

အား�င့်�အ်ားးဏား �စံွဲ���း�ရှိှ�တွေ့လ�ရှိှ�သ်ည်း။် ယူင်�်ကျိုး��သ်�� �တွေ့သ်း တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�မှုး���သ်ည်း ်ပ်��ထ်ားး�တွေ့သ်း သ်�� �မှုဟု�� ်ကျိုးန်း �သ််�ထ်ားး�သ်ည်း� ်လး �အားသ်��ကျိုးအ်ားဝါန်း�်အား�င့်�်၊ 

သ်�� �မှုဟု�� ်မှုကြားကျိုးးတွေ့သ်��င်က်ျိုးမှုငှြိပီ်�ဆုံံ��သ်း့�သ်ည်း�အ်ားကြားကျိုးမ်ှု��ကျိုးမ်ှုအုားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်း�င့် ်လးမှုးး�သ်ည်း ်၎င်�်��� � တွေ့��ကျိုးင်�်လံ�ခြ��ံတွေ့��အား�က့ျိုး၊် ���င်င််တံွေ့��အား�လံ�ခြ��ံတွေ့��

အား�က့ျိုးတ်ွေ့ကြားကျိုးးကျိုး�ံ့်တွေ့န်း�း�န်း�်င့် ်တွေ့ဝါင်�ှန်း ်အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးး ခြ�စ်ွဲ�းင်မ်ှု ှခြ�စ်ွဲမှုည်း။် 

တွေ့အားးကျိုး�်င့်တ်ွေ့�် ခြပ်ထားး�သ်ည်း� ် ဇူးယူး�သ်ည်း ် လ�ပ််င်န်း�်�င့်အ်ားတွေ့�့�အားကြားကျိုး�ံမှုးး� �ငှ်� ် စွဲးတွေ့ပ်အား� အားသ်ံ��မှုးး�သ်ည်း� ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့မှုခုြ�စ်ွဲစွဲဉ်း ၂�ပ််၏

 အားမှုည်းမ်ှုးး��ငှ်� ် တွေ့�် ခြပ်�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� ခြပ်တွေ့ပ်�ပ်ါသ်ည်း။် ���မှုဟု���်�� တွေ့ကျိုးးင်�်မှုန့်းသ််ည်း� ် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းခြ�စ်ွဲငြိပီ်� လ�ပ််တွေ့ဆုံးင်�်��င်၊် ကျိုး���ကျိုးး����င်ပ််ါသ်ည်း။် သ်�� �တွေ့သ်း် 

အားကျိုးး���တွေ့ဆုံးင်သ််းအားတွေ့န်းခြ�င်� ်အားဓိ�ကျိုးတွေ့မှု��န့်း�်မှုးှ - ယူင်�်မှု�းကျိုး့�ခြပ်း�သ်ည်း�ပံ််�စံွဲမှုးး�အားကြားကျိုးး� အားကျိုးး���ရှိှ�ဆုံံ��သ်ံ�����င်မ်ှုည်း� ်ကျိုးွမ်ှု�ကျိုးးင်မ်ှုမုှုးး��ငှ်� ်န်းည်း�်လမ်ှု�မှုးး�ကျိုးး� 

အား�ယူန််းည်း�်? ပ်င်ခ်ြ�စ်ွဲသ်ည်း။်
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ရေး�့��ံ�ရေး��့ရေး��့မု်းဖြ�စ်းစ်ဉ်း၏ အားမ်းည့်း ရေး�် ဖြပ်ချျက်း

အား���င်ပ််င်�် ံညှ်း��ု�င်�်တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်� သ်�� �မှုဟု�� ်

ပ်��သ်�်တွေ့ရှိှ ��့င်ခ်ြပ်�လ�ပ််တွေ့သ်းတွေ့ဆုံ့�တွေ့��့

ပ့်�၊ ���င်င််သံ်း�မှုးး�ဆုံ��င်�်း တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�

���င်င််သံ်း�အားစွဲ��စွဲ�မှု ှ စွဲ�တွေ့ဝါ�ငြိပီ်� အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�း���တွေ့ပ််�င့် ် တွေ့လ�လးခြ�င်�်၊တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ခြ�င်�်၊ 

၎င်�်��� �၏အားခြမှုင်မ်ှုးး�ကျိုး�� တွေ့ဝါင်ခှြ�င်�်��� � ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ပ်ါဝါင်�်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�အားတွေ့န်း�ငှ်� ်

ဆုံံ��ခြ���်းကျိုး�်း���င် ် သ်ည်း�အ်ား�င့်�အ်ားးဏားမှုရှိှ�ပ်ါ။ ယူင်�်သ်ည်း ် ဆုံံ��ခြ���်းကျိုးတ်ွေ့ပ်��န်း ် န်းည်း�်

လမ်ှု����အားခြ�စ်ွဲ�ည်း�့်ယူခ်ြ�င်�်မှုဟု��ပ််ါ။ အားမှုးး�ခြပ်ည်းသ််း�ငှ်� ် ဆုံ��င်သ််ည်း� ် တွေ့ပ််လစီွဲ �ငှ်� ်

အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း�်ကျိုးက်ြွကျိုးစွဲး့တွေ့ခြပ်းဆုံ���န်းသ််း ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။်

လးထား�မှုးး�အားကြားကျိုးး� ကြားကျိုးး�န်းးခြ�င်�် လ�့လ်ပ််စွဲး့�့င်�ဟ်ုထားး�သ်ည်း။် လးထား�စွဲ�ရံှို� �မှုခုြ�စ်ွဲငြိပီ်� စွဲ��ဝ်ါင်စ်ွဲး� သ်ည်း�ခ်ြပ်ည်းသ််းမှုးး�မှု ှအားစီွဲအားစွဲဉ်းမှုးး�၊ 

အားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး� စွဲသ်ည်း� ် �င်ခ်ြပ်�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး�� န်းး�တွေ့ထားးင်ခ်ြ�င်�်၊ အားသ်င်�တ်ွေ့�း်ဆုံံ��မှုးှ ၎င်�်��� �၏ 

ထားင်ခ်ြမှုင်ယ်ူးဆုံ�းကျိုးမ်ှုးး�ကျိုး���င်ခ်ြပ်ခြ�င်�် �ငှ်� ် တွေ့ပ််လစီွဲ၏ လမ်ှု�တွေ့ကြားကျိုးးင်�် အားတွေ့ပ်် ဩဇူးးတွေ့ည်းးင်�်ခြ�င်�် 

��� �ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�အားတွေ့န်း �ငှ်� ် ဆုံံ��ခြ���်းကျိုး�်း�န်း ် အား�င့်�အ်ားးဏားမှုရှိှ�ပ်ါ၊ သ်�� �တွေ့သ်း် 

အားခြ�း�သ်းမှုးး��ငှ်� ် စွဲဉ်း�စွဲး��း�န်းဆ်ုံ���င်သ််ည်း� ် အား�င့်�အ်ားလမ်ှု���း�� � ရှိှ�ပ်ါ သ်ည်း။် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားး� 

စီွဲမံှု�န်း ��့်�သ်း�ငှ်� ်ပ်ါဝါါ အား� အားန်းည်း�်င်ယူသ််း �န်း�်�းမှုရုှိှ�သ်ည်း။်

ခြ�စ်ွဲပ်းကျိုးမ်ှု�ု��င်�်�င့် ် ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�င့်�် တွေ့သ်း��းကျိုးက်ျိုးးသ်ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�းမှုးး� ထားက့ျိုးတ်ွေ့ပ််လးသ်ည်း။် တွေ့�် ခြပ်�းကျိုး�်င့် ် ပ်ါဝါင်သ််ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�း��� �မှုးှ 

- ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှု ှ တွေ့ခြ�ရှိငှ်�်���သ်ည်း�အ်ားတွေ့ကြားကျိုးးင်�်အား�း စွဲး�င်�်မှုးး�၊ ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်း�င့် ် ပ်ါဝါင်�်ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုးသ််းမှုးး�၊ �ကျိုးတ်ွေ့�းကျိုး�်��သ်ည်း�တ်ွေ့န်း�း၏ �ည်းတ်ွေ့ဆုံးကျိုးပံ််�၊ 

ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအားး�အားသ်ံ��ခြပ်�သ်းမှုးး�၊ ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းအား�က့ျိုး ် လ��အားပ််သ်ည်း�အ်ား�င်�်အားခြမှုစ်ွဲမှုးး� ��� �ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် သ်င်�တ်ွေ့လးး်သ်ည်း� ် စွဲးတွေ့ပ်အား�ကျိုး���ကျိုးး��းကျိုးမ်ှုးး�မှုးှ 

တွေ့န်းးကျိုးဆ်ုံကျိုး�့်�မှုးး��င့် ် တွေ့�် ခြပ်ငြိပီ်�ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ယူင်�်ခြ�စ်ွဲစွဲဉ်းမှုးး�သ်ည်း ် တွေ့�့�ဆုံံ�တွေ့ဆုံ�့တွေ့��့ပ့်�အားး� စီွဲစွဲဉ်းသ်းမှုးး�အားတွေ့န်း�ငှ်� ် မှု�မှု��စ်ှွဲသ်ကျိုး�်းကျိုး�� တွေ့�့��းယူ ်

အားသ်ံ��ခြပ်����င်�်န်း ်တွေ့ဝါင်ခှြ�င်�်ခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် 



ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့���ငှ်� ်ပ်ဋိ�ပ်ကျိုးခ တွေ့လ�လးတွေ့��စွဲင်�်း (CPCS) – သ်ည်း ်ငြိင်�မ်ှု��းမ်ှု�တွေ့��လ�ပ််င်န်း�်စွဲဉ်းမှုးး�၊ သ်�တွေ့�သ်န်း 

လ�ပ််င်န်း�်မှုးး��ငှ်� ် တွေ့လ�လးသ်င်ယ်ူးမှုမုှုးး�အားး� အားဆုံင်�ခ်ြမှှုင်��်င်�်န်း ် အားတွေ့ထားးကျိုးအ်ားကျိုးးခြပ်�သ်ည်း� ် အားခြပ်န်းအ်ားလနှ်း ်

�း��ဆ်ုံကျိုးလ်းကျိုးရ်ှိှ�တွေ့သ်း သ်င်�်န်း�်အားစီွဲအားစွဲဉ်းမှုးး� ခြ�န်း �ခ်ြ����း တွေ့န်း�းခြ�စ်ွဲသ်ည်း။် ဤတွေ့န်း�းသ်ည်း ်

လကျိုးတ်ွေ့�့�ကျိုးးင်�သ််ံ��သ်းမှုးး�၊ တွေ့ကျိုးးးင်�်သ်း�မှုးး�၊ အားသ်�ပ်ည်းးရှိငှ်မ်ှုးး��ငှ်� ် ဆုံန်း�်စွဲစ်ွဲတွေ့လ�လးသ်းမှုးး�အားး� 

ဆုံကျိုးစ်ွဲပ််အားတွေ့ခြ�အားတွေ့န်းတွေ့ပ််၌ အားတွေ့ခြ��ထံားး�တွေ့သ်း သ်�င်�်အား�းကျိုး ် အားလကျိုးမ်ှုးး��ငှ်� ် အား�င်�်အားခြမှုစ်ွဲမှုးး�အားး� 

လကျိုးလ်မ်ှှု�မှုှီတွေ့လ�လးကြားကျိုးည်း�ရု်ှို���င်�်န်း ်အား�င့်�အ်ားလမ်ှု�မှုးး� �န်း�်�ီတွေ့ပ်�လးကျိုးရ်ှိှ�သ်ည်း။်
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