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အမွာစာ 

 ုႏွစ ္အစပိုင္းတြင္ မတ း ိန္းစိန္ င္း ဆာင္ ာ အစိုးရ ည္ ငိမ္း မ္း 

ရး လုပ္ငန္းစ  ္အ စ္တစ္ရပ္ကုိစတင္ ျဲပး မုိက ရစစနစ္ ို းတည္ ာ လုပ္ငန္း 

စ ္တစ္ရပ္အ နႏွင္ အ ိကလက္နက္ကုိင္ အတုိက္ အ ံအ ြဲ မားအားလုံးႏွင္ တြ ဆုံ 

ဆြး ႏြး ပဲ ည္  တြ ဆုံ ဆြး ႏြး ရးမား  ရလ ္အရ လက္နက္ကုိင္အ ြဲ  အ ိ ႏွင္ 

အပစ္အ တ္ရပ္စဲ ရးဆုိင္ရာ ာတညမမား ရရိွ လက္မွတ္ ရးထုိးႏိုင္ ဲ ပ ည္  

ငိမ္း မ္း ရးလုပ္ငန္းစ ္ႏွင္အတ အစိုးရ ည္ လြတ္လပ္ ာမ ယာကုိ တည္ ထာင္ 

ရန္ လုိအပ္ ာ တရား ရးဆုိင္ရာႏွင္ မ ဆုိင္ရာျပ ျပင္ ျပာင္းလဲ ရးမားမွတဆင္ 

ရည္ရြယ္ လွာက္လွမ္း ဲ ည္  လြတ္လပ္ ာမ ယာမားအတြက္ နရာလြတ္မား 

ြင္လွစ္ န္တး ပးျ င္း ည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ  ျပ ျပင္ ျပာင္းလဲ ရးလုပ္ငန္းမားကုိ ပိုမုိအား 

ကာင္းရွင္ န္ စ ည္  အ ယ္ ကာင္ဆုိ ာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ  ႏုိင္ငံ ရးလုပ္ငန္း 

စ ္မားကုိ ျပည္ တုိအား အ ိ ပးနားလည္ စရန္ မ ယာတည္ ထာင္ျ င္းႏွင္ ထိရွ 

လြယ္ ာပဋိပကၡ ျ စ္စ ္မ ားကုိ ရး ားတင္ဆက္ႏိုင္ရန္ မ ယာစြမ္းရည္ ျမင္တင္ျ င္း 

တုိ ည္ အ ရးကးလာ ပဲ ည္  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ ာ မ ယာ  အ န 

အထားမွာ ႏုနယ္လွပ ည္   ုႏွစ္ ုတ္လ ထိတုိင္ အာင ္ထုတ္ မအားလုံး 

ည္ ဆင္ဆာျ တ္ တာက္ ံ နရ း လုိ စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ အစိုးရက 

တ္မတ္ွ ပး ာ မ ာင္မားအတြင္းမွ ာ လုပ္ကုိင္ ဆာင္ရြက္ ရဲပ ည္  

ထုိ ကာင္ပင္ ျမန္မာစာနယ္ဇင္း မားမားမွာ လြတ္လပ္ ာ မ ယာ ပတ္ န္းကင္ 

အ န္းအ ိုင္းအတြင္း အလုပ္လုပ္ ည္ အ တြအကံမရွိ ဲ ည္မွာ အံ စရာ မ ုတ္ 

လွပ  လြတ္လပ္ ာ မ ယာမရွိျ င္း ကာင္ အ ျ အ န အား ကာင္းရွင္ န္ 

စရန္ လုိအပ္ ာအရည္အ င္းမားႏွင္ အ ိပညာျပည္ ာ စာနယ္ဇင္း မား 

အနည္းငယ္ ာ ရိွပ ည္  

International Media Support (IMS) ည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မ ယာတုိးတက္ 

ြံ ိ း ရးအတြက္ ဆာင္ရြက္ ဲ ည္မွာ ႏွစ္အ တာ္ကာ ဲ ပျ စ္ ည္   ုႏွစ္  

ဇန္န ရလတြင္ ျပည္စံုလုံ လာက္ ည္ မ ယာ ြံ ိ း တုိးတက္ ရး အစအစ ္တစ္ ုကုိ 

စတင္အ ကာင္အထည္ ာ္ ဲ ည္  အစအစ ္တြင္ မ ယာႏွင္ စာနယ္ဇင္း မား 
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မား စြမ္းရည္ျမင္အစအစ ္ႏွင္ မ ျပ ျပင္ ရး အပအ င္ျ စ္ ာ ကယ္ျပန္ ည္ 

လုပ္ငန္းမားပ င္ပ ည္  

လုပ္ငန္း  အစိတ္အပိုင္းတစ္ ုအ နျ င္ IMS ည္ ျမန္မာငိမ္း မ္း ရး ိုႏွင္ 

လက္တြဲကာ  ု  ႏုိ င္ ာလႏွင ္  ုႏွစ္ ဇြန္လ အကား Conflict Sensitive 

Journalism ထိရွလြယ္ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္း ပညာအလုပ္ ံု င္တန္း ဆြး ႏြးပြဲ 

အကိမ္ ကုိ ရန္ကုန္ မိ ႏွင ္ ႏုိင္ငံတ ွမ္း တုိင္းရင္း ား မား အပအ င္ မ ယာ 

အားျ င္ အ ိကက ာ နရာမားတြင္ အ ကာင္အထည္ ာ္ ဲ ည္  င္တန္းမား 

ည္ ထိရွလြယ္ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ တင္း ရး ားတင္ဆက္ျ င္း ာတရားမားကုိ 

တက္ ရာက္   ကာ္အား  ရက္ကာ င္တန္းမားအတြင္း မိတ္ဆက္ ပးႏိုင္ ပဲ  

ည္  မဇ ိမမ ယာက င္တန္းမားအတြက္ ထာက္ပံပို ဆာင္ ရး ဆုိင္ရာမား 

စစ ္ ဆာင္ရြက္ ျဲပး IMS က င္တန္းဆရာမားႏွင္ လုိအပ္ ာအရင္းအျမစ္မားကုိ 

စစ ္ပံပုိး ပး ပ ည္  

ယ  ု လက္စြဲစာအုပ္ ည္ စာနယ္ဇင္း မားမားအတြက္ နစ ္လက္ တြ အ ံုး  

လမ္းညန္ကဲ ိုျ စ္ရန ္ရည္ရြယ္ စစ ္ထား ည္  လက္စြဲစာအုပ္ ည္ IMS မွ အျ ား 

ႏိုင္ငံမ ားအတြက္ ထုတ္ ထား ာ လက္စြဲ စာအုပ္မားႏွင္ အလားတျ စ္ျပး မတည 

ာႏုိင္ငံမ ားမွ အ တြ အကံမားကုိ စ ္ဆက္မျပတ္ ပင္းစပ္ထည္ ြင္း နမည္ စာစ ္ 

တစ္ ုလည္း ျ စ္ပ ည္  ပ င္ ာ အ ကာင္းအရာမား ည္ စာ ရး  Ross 

Howard ရး ားျပး IMS က  ုႏွစ္တြင္ ထုတ္ ဲ ာ ထိရွလြယ္ 

ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ (CSJ) ကုိ အ ျ ံထား ည္  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ 

လက္စြဲတြင္ မရင္းလက္စြဲစာအုပ္  ြဲစည္းထား ိုမမားကုိ အ ံုးျပထားျပး လုိအပ္ 

င္ တာ္ လုိ ဆုိင္ရာ နမနာမားအ ံုး ျ င္းျ င္ ထိရွလြယ္ပဋိပကၡဆုိင္ရာ 

စာနယ္ဇင္းပညာကုိ ဆြး ႏြးရန္ျ စ္ ည္  
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နိ န္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ည္ လမ ိးယ ္ ကးမ ပ င္းစံုရွိ ာ ႏိုင္ငံတစ္ ုျ စ္ပ ည္   

ုႏွစ္တြင ္ န္မွန္း ျ  လ း ရမွာ န္း ( ) န္ ရွိ ပး တိုင္းရင္း ား မ ိးရွိပ ည္ 1 

 ုႏွစ္တြင ္ လြတ္လပ္ ရးရရွိ ဲဲကာ ဆုိရွယ္လစ္ အုပ္ ပ္ ရးႏွင္ စစ္အုပ္ ပ္ ရး 

အပအ င္ အုပ္ ပ္ပုံ ပုံစံအမ ိးမ ိးတုိကို ျ တ္ န္း ရဲ ပး ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ ုား ကံ တြ 

ရဲပ ည္ 2  ုႏွစ္တြင္ ပလမန္ ရြး ကာက္ပြဲကို ကင္းပ ဲဲဲျပး အ ိကအတိုက္အ ံ 

ပတ National League For Democracy (NLD) င္ ရာက္ယွ ္ ပိင္ျ င္းမရိွ ပဲ 3 

ုႏွစ ္ ကားျ တ္ ရြး ကာက္ပြဲတြင္ အတုိက္အ ံပတမား ပ င္ယွ ္္ ပိ င္ ဲဲဲျပး NLD 

က  နရာအတြက္ ယွ ္ ပိင္ ဲရာတြင္  နရာအႏိုင္ရရိွ ပဲ ည္ 4  

ရြး ကာက္ပြဲအျပးတြင္ ႏုိင္ငံ အ ိကျပ နာျ စ္ ာ မုိက ရစလုိလား မားႏွင္ 

စစ္အုပ္ ပ္ မ ားကားရွိ ပဋိပကၡ ည္ ျ ရွင္းရန္လမ္း ကာင္း ပ ို ရာက္ရွိလာ 

ည္  ို ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ ွမ္း မိုင္း တစ္ လွာက္ မ ျ ရွင္းႏုိင္ း ာ 

ျပည္တြင္းပဋိပကၡမား ကန္ရွိ နပ း ည္  ယင္းပဋိပကၡမား ည္ အရင္းအျမစ္ ြဲ  

ျ င္းဆုိင္ရာႏွင ္ အုပ္ ပ္ ရးတြင္ ပုိမိုပ င္ ြင္ကုိ တာင္းဆုိျ င္းတို ကာင္ ျပည္နယ္မား 

တြင ္ျ စ္ပြား နျ င္းျ စ္ ည္  

ျပည္တြင္းပဋိပကၡမား ည္ မတည ာ လမ ိးစုအုပ္စုမ ားအကားႏွင္ လမ ိးစုအုပ္စုမ ား 

ႏွင္ ိုအစိုးရအကား းျ ားျ စ္တည္မဆုိင္ရာ ုန္းကန္လပ္ရွားမမားႏွင္ ဆက္စပ္ န 

ပ ည္  ပဋိပကၡအမားစု ည္ မိုင္း ရးရာ  စးပြား ရး  ယ ္ ကးမ  တည္ ဆာက္ 

ြဲစည္းပုံဆုိင္ရာ  လမ ရးႏွင္ ႏိုင္ငံ ရးတုိ  နာကည္းနစ္နာမမားတြင္ နက္နက္နဲနအဲျမစ္ 

                                                           
1 န္း င္စာရင္း  ယ ုလက္စြဲထုတ္ ိန္တြင ္
နာက္ဆံုး န္း င္စာရင္း( )ရလာ ္မား မထြက္ ပ းပ  

2 ျမန္မာႏိုင္ငံ(Burma) ည္  ုႏွစ္တြင္ ိတိန္ထံမွလြတ္လပ္ ရးရိွ ဲ ည္  
ယ ုလက္စြဲတြင္တရား င္ ႏုိင္ငံအမည္ကုိ Myanmar ု ာ ုံးစြဲမည္  
3 ျပည္ လတ္ တာ္( အာက္လတ္ တာ္)ႏွင္အမ ိး ားလတ္ တာ္(အထက္လတ္ တာ္)ႏွစ္ရပ္က 
ုတိယ မတ ုံး းကုိ ရြး ယ္ ပး ည္  တုိ ုံး း အနက္မွ မတတစ္ းကုိ 
လတ္ တာ္အမတ္မားက ရြး ယ္ ပး ည္  
4 ကားျ တ္ ရြး ကာက္ပြဲတြင ္စုစု ပင္း  နရာအတြက္ ယွ ္ ပိ င္ ည္  
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တြယ္လက္ရွိ ည္  ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ ပဋိပကၡတြင္း ပ င္ န ာအုပ္စုမ ား ည္ စုစည္း 

ထား ည္ တုိက္ ိုက္ ရးအင္အားစုမ ားကုိ ထိန္း ပ္ထားပး အတိတ္ကာလတြင္ အစိုးရ 

တပ္မားႏွင္ ရင္ဆုိင္တုိက္ ိုက္ ဲကပ ည္  

ျမန္မာႏိုင္ငံ  ပဋိပကၡမား ည္ လြတ္လပ္ ရးရရိွ ိန္ကပင္ စတင္ ဲ ည္  အရွည္ကာ 

ဆံုးျ စ္ ာ ကရင္လမ ိးမားႏွင္ ိုအစိုးရတုိကား ပဋိပကၡ ည္  ုႏွစ္ 

ကတည္းက စတင္ ပဲ ည္  အျ ားလမ ိးစုမ ားႏွင္ အစိုးရတုိကား ျ စ္ပြား န ာ 

ပဋိပကၡမား ည္ ထုိကာလ နာက္ပိုင္းတြင္ စတင္ ဲ ပး  ုႏွစ္ နာက္ပိုင္း 

တစ္ပတစနစ္ကုိ တည္ ထာင္ပး နာက္ပိုင္း ပိုမိုနက္ ိင္းလာ ပဲ ည္  ထုိအ ိန္မွ 

စတင္ကာပင္ တစ္ က အား ကာင္း ဲ ာမ ယာ ည္ တ ျ း ျ းထိန္း ပ္ျ င္းကုိ 

ံ ရဲ ပး ဆင္ဆာျ တ္ တာက္ျ င္း ည္ ပုံမွန္စံအျ စ္ ို ရာက္ရွိလာပ ည္  ယင္း 

ကဲ ို တင္းမ ယာမားကုိ ကန္ တ္ က္မား ကာင္ အျပန္အလွန္ ျငင္း ုန္ 

ဆြး ႏြးမမား ဆိတ္ ု ္း ကဲာ ပဋိပကၡမား ပိုမုိနက္ ိင္းလာ ပဲ ည္  

ျပည္ႏွစ္ ႏွာင္းပုိင္းႏွင ္ ျပည္ႏွစ္ အစပုိင္းတိုတြင္ ျ စ္ ပ ဲ ာ ႏုိင္ငံ ရးျ စ္ 

စ ္မား ကာင ္ စစ္အစိုးရႏွင္ ျပည္ လထုကား အကြဲအပမဲွာ ပိုမိုနက္ ိင္းလာပ ည္  

အစိုးရ ည္ ထုတ္ မမားကုိ တင္းကပ္စြာ ထိန္း ပ္ထား ပ ည္   ုႏွစ္ ရ  

ရာင္ တာ္လွန္ ရး အထြတ္အထိပ္ ရာက္ န ိန္တြင္ အင္တာနက္ကုိ အလံုးစုံပိတ္ဆုိ 

ပဲ ည္  ို ာ ္ ျပည္ႏွစ္ နာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံ ရးႏွင္မ ယာက တုိကုိ  

ုႏွစ္တြင္ ဆင္ဆာကုိ အျပးတုိင္ က္ ိမ္း ဲ ပး ျ လွာျ င္းမ ားအပအ င္ ျပ ျပင္ 

ျပာင္းလဲ ရးမားလည္း စတင္လာ ပဲ ည္  

ယ ုလက္စြဲစာ စာင္ကုိ ျပစု န ိန္တြင္ အပစ္အ တ္ရပ္စဲ ရး ဆြး ႏြးပြဲ အမားအျပား 

ျ စ္ ပ လာ ပဲ ည္  ယင္း ဆြး ႏြးပြဲမ ား ည္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမားကုိ ရပ္တံ 

အာင္ႏွင ္ တုိက္ ုက္ိ က္ ရာက္ျ င္း ံ ရဲ မ ား ျ စ္ ည္ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ ိုက္ 

ရ မား  စစ္ ျပး ုကၡ ည္မား ကိစမား ပ တြင္ အ ိကစးစိုက္ ျဲပး အထး ျ င္ မ ယာ 

မားတြင္ပင္ ပဋိပကၡမားျ စ္ရျ င္း အ ကာင္းရင္းမားကုိ ဆြး ႏြးျ င္းအနည္းငယ္ ာ 

ရွိ ဲ ည္  နရာတြင္ မ ယာ ည္ ပဋိပကၡမားအ ကာင္းကုိ ရွင္းလင္းျ င္းႏွင္ႏိုင္ငံ 

အတြင္း အမ ိးမ ိး ာပဋိပကၡမားျ စ္ရျ င္း အ ိကအ ကာင္းရင္းမားကုိ အျပန္အလွန္ 
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ျငင္း ုန္ ဆြး ႏြးမမားျ စ္ ပ အာင္ ကည ဆာင္ရြက္ျ င္းတုိတြင္ အ န္း က တစ္ ု 

အ နႏွင္ ပ င္ႏုိင္ပ ည္  ယ ု ရး ား န ိန္တြင္ အစိုးရ ည္ the Kachin 

Independence Orgaziantion (KIO) ႏွင္ Ta’ang (Palaung) National Liberation 

Army (TNLA) ႏွစ္ ြဲမွလြဲ  အပစ္အ တ္ ရပ္စဲ ရး စာ ပ္မား ပ္ဆုိႏိုင္ ဲ ပး 

ယင္းအ ြဲႏွစ္ ြဲႏွင္မ တုိက္ပြဲမား ဆက္လက္ ျ စ္ပြား န ဲ ည္ 5 

ို ာ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ ယ ုအ ႏိုင္ငံ ရးအ တြး မားႏွင္ ယ္ထုတ္ျ င္း ံထား 

ရ ာ ႏုိင္ငံ ရးမားႏွင ္ ဆက္စပ္ န ာ ပဋိပကၡအ စ္မား ပ ထြက္လာပ ည္  

တုိအနက္မွ အမားစု ည္ ျပည္ အမားက အျမင္ ဆႏမားကုိ ာ္ထုတ္ျပ ႏိုင္ 

ည္ အ ျ အ နမားကုိ န္တး ပး ဲ ာ မုိက ရစ ျပ ျပင္ ျပာင္းလဲ ရးမား ကာင္ 

စတင္ ပ ထြက္လာျ င္း ျ စ္ပ ည္   

ႏုိင္ငံ ရးျပ ျပင္ ျပာင္းလဲမစတင္အျပး ပ ထြက္လာ ာ ပဋိပကၡအ စ္မားအပအ င္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ ပဋိပကၡအမားစု ည္ အကမ္း က္ပဋိပကၡမားျ စ္က ည္   ုႏွစ္ 

နာက္ပိုင္းတြင္ျ စ္ ပ ဲ ာ အကမ္း က္မမား ည္ အစိုးရက င္ လ ု တ္မတ္ွ 

ထား ာ ရ ိုင္ျပည္နယ္တြင္ အမားအျပားရွိ န ည္ ုိ င္ ာမဆလင္မားကုိ စိုးရိမ္ 

စ ဲ ည္ 6  ု ာ ာ ရ ိုင္မ ား ာ ရ ိုင္ျပည္နယ္မွ စတင္ ဲ ာ အကမ္း က္မ 

ည္ ႏုိင္ငံတ ွမ္း ို ျပန္ႏွံ ြားကာ ပုိမိုကယ္ျပန္ ာ မဆလင္အ ိုင္းအ ုိင္း ပ င္ 

လာ ဲပး ႏွစ္ က္လအ ြဲအစည္းကား ဆံုးမမား  နအိမ္စြန္ ြာထြက္ ျပးရမမား  

ြဲျ ားဆက္ဆံ ံရမမား ကယ္ျပန္စြာျ စ္ ပ ဲပ ည္  United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) က ထုတ္ျပန္ ဲ ာစာရင္းအရ 

                                                           
5 ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ပဋိပကၡမား အ းစိတ္မားကုိ 
http://bnionline.net/images/2013/pdf/Deciphering-Myanmar’s-Peace-
Process-For-Web.pdf.တြင္ ိရွိႏိုင္ ည္  
6 ရို င္ ာ ည္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိတရား င္လမ ိ း  မ ိ းတြင္မပ င္ပ  
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 ုႏွစ ္ ႏုိ င္ ာလတြင္ ရ ုိင္ျပည္နယ္တစ္ ုတည္းတြင္ နအိမ္စြန္ ြာထြက္ ျပးရ 

မားမွာ ,  န္ရွိပ ည္ 7  

ရိ မိုင္းပညာရွင ္ Thucydides က လ ား  လပ္ရွား ဆာင္ရြက္ စ ဆာ္ က္ကုိ 

ထိန္း ပ္ကန္ တ္ ာ အ ရးကးအ က္ ုံး က္မွာ အ ကာက္တရား  ု ္ ိကၡာ 

ႏွင္ ကုိယ္က ိး မွ ာ္ျ င္းတုိ ျ စ္ ည္ ုဆုိပ ည္ 8  ည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ 

ထးျ ားစြာပင္ အ ုံးတည္လွ ာ ပံု နည္းတစ္ ုမ ုတ္ ာ္လည္း တ္ အဆက္ 

ဆက္ လႏွင္လအ ြဲအစည္း  လုပ္ ဆာင္ က္မားကုိ အကဲျ တ္နားလည္ စရာတြင္ 

အ ုံးတည္လွ ာ ယ ုယတုိင္းတာ ရးကိရိယာတစ္ ုျ စ္ပ ည္  ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 

ကြဲျပား န ာ ပဋိပကၡမားတြင္ အ က္ ုံး က္ကုိ လလာ တြရွိႏိုင္ပ ည္  

အလွမယ္ပိင္ပြဲအႏုိင္ရရိွ ာ တစ္ းအား လမ ိး ရးအ ျ ံႏွင္ ပး ဲ ာ စစ္အစိုးရ 

င္မိ ားစုမ ားႏွင္ ပတ္ က္ ဲ ည္ ာ အ ျ အျမစ္မရိွ စြပ္စြဲ က္မားျ င္ တုိက္ 

ိုက္ ျဲ င္း 9  ထိ ရာက္ ကနပ္ ြယ္မရွိ ာ ရန္ကုန္ မိ ရး ည္တင္ကားစနစ္ကုိ 

ျပာင္းလဲရန ္ စးစိုက္အားထုတ္မမရွိ ျဲ င္း တုိအား အ က္ ုံး က္ႏွင ္ ဆက္စပ္ 

စ ္းစားႏိုင္ပ ည္  ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ မ ယာမားမွာ လမျ စ္စ ္  ထုတ္ကုန္ တစ္ ု 

ျ စ္ပ ည္  မုိင္းျ စ္စ ္မ ား ကာင္ပင္ ႏုိင္ငံ  ရပ္ ထြးလွ ာ ပဋိပကၡမားကုိ 

ျပည္စုံုစြာ  တိကစြာ  က္မလုိက္ ဲ ထုတ္ ာ္ ရး ား ြင္ ရန္ အားနည္း က္မား 

ရွိ န ပဲ ည္  

ထုိအျပင္ ျမန္မာစာနယ္ဇင္း မားမား ည္ စာနယ္ဇင္းပညာႏွင္ ပဋိပကၡအ ကာင္း 

ရး ားတင္ဆက္မတုိတြင္ အ တြအကံႏွင္ င္တန္းတက္ ရာက္ ျဲ င္း အနည္းငယ္ 

( ိ)ုလံုး  မရိွျ င္းတုိ ျ စ္ ပဲ ည္  အတိတ္ကာလက မ ယာအ ိုင္းအ ိုင္း ည္ 

စာနယ္ဇင္း မားမားအား လမ ိ းစု ရး  ာ ာ ရး  လမ ိး ရးအကမ္း က္မမား 

                                                           
7 BNI. Deciphering Myanmar’s Peace Process: A Reference Guide 2013. 
(http://bnionline.net/images/2013/pdf/Deciphering-Myanmar’s-Peace-
Process-For-Web.pdf) 
8 Thomas G. Ryan. Identity Dilemmas: The Consequence of Identity in 
Protracted Conflict. handle.dtic.mil/100.2/ADA553002 
9 http://www.dvb.no/news/chinese-controversy-surrounds-miss-universe-
myanmar-burma/33376 
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ပ င္ ာ ပဋိပကၡအ ကာင္း ရး ားတင္ဆက္မ စြမ္းရည္မားကုိ တည္ ဆာက္ 

တုိးတက္ စရန္ အ ြင္အ ရးမား မ ပး ဲကပ  လထုအျမင္မားအ ပ လြမ္းမိုးႏုိင္ရန္ 

အရည္အ င္း ည္ မ ိယာမားအ ို အကန္အ တ္ျ င္ ာ ရိွ န း ည္  IMS က 

 ုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ ာ ႏိုင္ငံအတြင္း မ ယာအ င္းအကင္းႏွင ္ပတ္ က္ ာ 

အစရင္ ံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိမ ယာမား ည္ တုိထုတ္ ျ င္းမားအတြက္ တင္း 

ဇာတ္လမ္းမားရရိွရန္ းလံ င္းပ း ာ မား ို စာနယ္ဇင္း မားမားကုိ 

စလတ္ရန္ မစြမ္း ာ ရဲွိ န ကာင္း ဆုိပ ည္  းလံ င္းပ း ာ တစ္ ု ို 

ကုိယ္တိုင္ ရာက္ရိွႏုိင္ စကာမ တင္းဇာတ္လမး္ကုိ မ္းဆုပ္ကာ ျပည္ လထုထံ ို 

တင္ဆက္ ရး ားႏုိင္ျ င္းမရွိပ 10   အာ ာရွိ တုိ စိတ္တုိင္းက  ရး ားရ ာ 

စာနယ္ဇင္းပညာႏွင္ ဆန္ကင္ ကြဲျပားကာ ထိရွလြယ္ပဋိပကၡမားကုိ ရး ားတင္ဆက္ 

ရ ာ ည္းကပ္ပံႏုွင္နည္းစနစ္မား ည္္အမားျပည္  မားကား ျငင္း ုံ ဆြး ႏြး 

မမားကုိ ရင္ န္ စပး ႏိုင္ငံတြင္းပဋိပကၡမားကုိ ျ ရွင္းႏုိင္ရန္ ကညႏိုင္ပ ည္  

ထိရွလြယ္ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ ည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း  ျပည္ႏွစ္ 

နာက္ပိုင္း ကံ တြ ရဲ ာ လမ ိး ရး ာ ာ ရးပဋိပကၡမား  ုိက္ တ္မမားကုိ 

လည္း လာပ း စပး ႏုိင္ငံ ငိမ္း မ္း ာ မိုက ရစ ို အျပည္အ ကး ျပာင္းရာ 

တြင္လည္း အ ထာက္အကျပႏိုင္ပ ည္  

အဆံုးစြန္အားျ င္ဆုိရ ာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ည္ လမ ရးလကၡ ာ တ္မွတ္ က္မားစြာ 

ရွိ ာ ႏုိင္ငံတစ္ ုျ စ္ ပး ပဋိပကၡျ စ္ႏိုင္ ာ ထိစပ္နယ္ပယ္မားကုိပစ္ပယ္မရပ  

လစ္လ ထား လည္းမရပ  အ ယ္ ကာင္ဆုိ ာ္ ပဋိပကၡမားကုိ ျ ရွင္းႏုိင္ရန္ 

စစပ္ညိႏိင္း အ ပးအယမားရွိရမည္ျ စ္ပး ညိႏိင္းမမား ည္လည္း အမား ရွ  

မွတစြာ က္မလုိက္ ဲ ဆြး ႏြးျငင္း ုံျ င္းမ ားျ င္ ာ ရရိွႏိငု္ ာ ကာင္ျ စ္ပ ည္  

ႏုိင္ငံအတြက္ အကမ္း က္ပဋိပကၡမားကုိ အျပ ာ ဆာင္ ာ ရလာ ္မားအျ စ္ 

ျပာင္းလဲ အာင္ ကည ပး ာအ က္အလက္ကုိ အ ျ ျပကာ က္မလုိက္ ည္ 

                                                           
10 International Media Support. January 2012. ‘An assessment of media 
development challenges and opportunities: Change is in the Air’. Page 23   
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ျငင္း ုံ ဆြး ႏြးမမား  အ ျ ံတစ္ရပ္ကုိ ထိရွလြယ္ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ 

က မွတ္ ပးႏိုင္မည္ ု ကြႏု္ပ္တုိအ နျ င္ယံုကည္ပ ည္  
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အပုိင္း  

ပဋိပကၡကုိ နားလည္ ာ ပက္ျ င္း 

အ က္ မြးအဆင္ကြမ္းကင္ တင္း မားမား ည္ ပဋိပကၡဆုိ ည္ကုိ နားလည္ 

ာ ပက္ရန္ လုိပ ည္  တိျပမိ ည္ျ စ္ စ မျပ မိ ည္ျ စ္ စ တုိ ည္ 

ပဋိပကၡႏွင္ ရင္းႏွးက ြမ္း င္ျပး မား ျ စ္ ည္  

တင္း မားမားအတြက္မ အ ျပာင္းအလဲ ည္ တင္းျ စ္ ည္  ထုိအျပင္အ ျပာင္း 

အလဲရွိ ည္အ ိန္တြင္ တစ္ တစ္ရံ ာမတညမမားႏွင္ ပဋိပကၡမား ျ စ္ ပ တတ္ 

ည္  အ ျပာင္းအလဲကုိ လုိလား မားႏွင္ မလုိလား မားအကား ပဋိပကၡရိွႏိုင္ လုိ 

ပိုမုိ ျပာင္းလဲလုိ မားႏွင္ အ ျပာင္းအလဲကုိ ဆန္ကင္ မားအကား ပဋိပကၡလည္း 

ရွိႏုိင္ ည္  ထုိ ကာင္ပင္ စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ တုိ လုပ္ငန္းမား အတြင္း 

ပဋိပကၡမားႏွင္ ရင္းႏွး ယ ္ပ း နရ ည္  

ို ာ ္စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ ပဋိပကၡမား  အ ျ ံအ ကာင္းရင္းမားႏွင ္ပဋိပကၡ 

မား မည္ ိုအဆုံး တ္ ည္တုိကုိ အျပည္အ နားမလည္ႏိုင္ပ  ထုိအျပင္ ပဋိပကၡ 

ဆုိင္ရာ ရ င္တန္းမားကုိ အနည္းစုက ာ တက္ ရာက္ းႏိုင္ပ ည္  စာနယ္ဇင္း 

မားအမားစု ည္ ပဋိပကၡကုိ နအလုိက္ ျ စ္ပက္ န ည္မွ ကုိ ာ တင္ဆက္ 

လရွိ ည္  ႏိင္းယွ ္ျပရမည္ဆုိ ာ္ ဆးပညာ တင္း ထာက္တစ္ း ည္ လတစ္ း 

 နာမကန္းမမွ ကုိ ာ တင္ဆက္ရမည္မ ုတ္ ဲ အ ယ္ ကာင္ နာမကန္းျ စ္ရ ည္ 

ႏွင္ မည္ကဲ ိ ု ကုစားႏုိင္မည္ကုိပ  တင္ဆက္ ရး ားရပ ည္  ပဋိပကၡ အ ကာင္း 

ရး ားတင္ဆက္ရာတြင္လည္း အလားတ တင္ဆက္ရပမည္  

ပဋိပကၡကုိ ြဲျ ားစိတ္ျ ာႏုိင္ ည္ အရည္အ င္းရွိျ င္း ည္ တင္း မားတစ္ းကုိ 

ပိုမုိထိ ရာက္ ည္ က္ မြး အဆင္ရွ ိ စာနယ္ဇင္း မားတစ္ းျ စ္ စႏုိင္ျပး ကယ္ျပန္ 

ာ တိျပႏိုင္စြမ္းရွိ တစ္ းလည္း ျ စ္ စႏုိင္ပ ည္  ပဋိပကၡကုိ နားလည္ တိျပမိ 

ျ င္းျ င္ ရး ားတင္ဆက္ ာ စာနယ္ဇင္းပညာကုိ ထိရွလြယ္ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ 

ဇင္းပညာ Conflict Sensitive Journalism ု ပ ည္  



15

15 
 

ပဋိပကၡအမ ိ းအစားမား 

Ross Howard က ပဋိပကၡဆုိ ည္မွာ လႏွစ္ း( ို)ႏွစ္ းထက္ ပို ာ လမား( ို) 

အစုအ ြဲ မားက တုိကား မမွ ႏုိင္ ု ယုံကည္ ာ ရည္မွန္း က္မား ( ို) 

ပန္းတုိင္မ ားကုိ ရရိွ အာင္ျမင္ရန္ ကိ းစား ာ အ ျ အ န တစ္ရပ္ ု အ ိပာယ္ ြင္ဆုိ 

ည္  ပဋိပကၡမား ည္ လမအ ြဲအစည္းပန္းတုိင္တြင္ ျ စ္ ပ ပ ည္  လမအ ြဲ  

အစည္းမားတြင္ ျ စ္ ပ ာ ကာင္ လမပဋိပကၡမားျ စ္ပ ည္  Louis Kriesberg က 

ႏွစ္ းႏွင ္ ႏွစ္ းအထက္ လမား ( ို) အစုအ ြဲ မား ျ ာင္ ျ ာင္ကး ဆန္ကင္ န ာ 

ရည္ရြယ္ က္ႏွင ္ ယုံကည္ က္မားကုိ ာ္ထုတ္ ျပ ည္အ ိန္တြင္ လမပဋိပကၡ 

ျ စ္ ပ ည္ ု ာ္ျပပ ည္ 11 

ပဋိပကၡအားလုံး ည္ ကမ္းတမ္း ည္  ု မဆုိႏိုင္ပ  အ ျပာင္းအလဲရွိ ည္အ ိန္တြင္ 

ပဋိပကၡျ စ္ ည္မွာ မတာပင္ျ စ္ပ ည္  အ ိ က အ ျပာင္းအလဲကုိ ျပလုပ္လို ိန္ 

တြင ္ အျ ား တုိက ာတႏိုင္မည္မ ုတ္ပ  ာမတညမမားကုိ င္ တာ္ 

လို စမံကုိင္တြယ္ပက လုပ္ငန္းစ ္ ည္ အ ကာင္း က္ ို းတည္ႏိုင္ ည္  

င္ တာ္ လုိ မစမံပက ပဋိပကၡ ည္ ကမ္းတမ္း ည္ က္ ို ရာက္ရွိပ ည္  

ပဋိပကၡ ု ဆုိပက အကမ္း က္မပရွိ ာ ပဋိပကၡကုိ ညန္းဆုိပ ည္   

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျ စ္ပြား ာ ပဋိပကၡမား ည္ ထးျ ားလွ ည္ မ ုတ္ပ  အျ ား 

ႏိုင္ငံမ ား အျ ား နရာမားတြင္ ျ စ္ပြား ာ ပဋိပကၡမားကုိ ျ စ္ ပ စ ည္ အ ိ ာ 

ာန္တအင္အားစု ည္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းပဋိပကၡမား ျ စ္ ပ စ ည္   

အင္အားစုမား ည္ အာက္ပ တုိႏွင္ ဆက္ႏြယ္လက္ရွိ ည္  

ယံဇာတမားစြာပရွိျ င္းႏွင္ ညမွမမရိွ ာ ြဲ ျ င္းမ ား 

မတည ာအုပ္စုမားကား နားလည္မလြဲျ င္း 

လုံ လာက္ ာ ဆက္ဆံပတ္ က္မႏွင္ ု ုတ ိ တဲျ င္း 

မ ျ ရွင္းႏိုင္ ာ မိုင္းဆုိင္ရာ နာကည္းမမား 

                                                           
11 Louis Kriesberg, 1998. Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution, 
Rowman and Littlefield Publishers 
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မညမွ ာ ပ ြဲ ျ င္းမား 

 

အ ြဲ လုိက္ လကင္ န္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျ စ္ပြား ာ ပဋိပကၡမား  အ ကာင္းအရင္းမားကုိ စ ္းစား ဆြး ႏြးပ  

မည္ ည္ ကာင္ ာမန္ ပဋိပကၡမွ အကမ္း က္ပဋိပကၡ ိ ုကး ျပာင္း လဲကုိ စ ္းစား 

ပ  
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အကမ္း က္မကုိ နားလည္ ာ ပက္ျ င္း 

စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ လက္ တြျ စ္ပြား ာ အကမ္း က္ပဋိပကၡအ ကာင္းကုိ 

အလြယ္တက ာ္ထုတ္ ရး ားႏိုင္ပ ည္  ပဋိပကၡမားအတြင္း လပု ိလ္မား အစု 

အ ြဲ မား ည္ တစ္ က္ႏွင္ တစ္ က္ နာကင္ စျ င္း  တ္ျ တ္ျ င္းမားကုိ ကိ းစား 

ကပး ထိ ိုက္ ား ကာင္မားလည္းရွိပ ည္  တုိကုိ အလြယ္တက ျမင္ တြ  

နိုင္ ည္  ို ာ္ ပုိမိုထိ ိုက္ စႏုိင္ ာ အျ ားအကမ္း က္မ အမ ိ းအစားမား 

ရွိပ ည္  အျပင္ တင္း မားမားအ ို ရွင္းျပတင္ဆက္ရန္ ပိုမုိ က္ ဲ ာ အ ျ  

အ နမားရွိပ ည္  ျမန္မာမ ယာမား ည္ ကဲ ို ာ ပဋိပကၡမားကုိ ရး ား 

တင္ဆက္ ဲ း ာ္လည္း မ ျ ရွင္း ဲထားပက အကမ္း က္မဆ ို းတည္ ြားႏိုင္ 

ာပဋိပကၡမားအ ကာင္းကုိမ အမတဲမ္းတင္ဆက္ ရး ားႏိုင္ ဲ ည္မ ုတ္ပ  

ပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ အဆင္ျမင္ ပညာ ရးက  အမ ိး မးမားအတြက္ တားျမစ္ 

က္မားရွိ န ပး ကယ္ကယ္ျပန္ျပန္ တိမမိ န ာ္လည္း ာ္ထုတ္ ရး ား 

ျ င္းမရိွပ  ထုိအျပင္ တက ိုလ္  ကာလိပ္မားတြင္ အ ိ ာ ာ ာရပ္မား 

အတြက္ င္ ြင္ရရိွရန္ အမ ိး မးမား ည္ အမ ိး ားမားထက္ အမွတ္ပိုမိုရရိွရန္ 

လုိအပ္ နပ း ည္ 12 

ယ ္ ကးမဆုိင္ရာ အကမ္း က္မ 

ယ ္ ကးမဆုိင္ရာအကမ္း က္မ ည္ စာနယ္ဇင္း မားမား တစ္ တစ္ရံ တိ 

လက္လြတ္ ျ စ္ ဲ ာ မျမင္ႏိုင္ ည္ အကမ္း က္မ ( ိ)ု အကမ္း က္မကုိ 

ဆုိပ ည္  ည္ အစုအ ြဲ တစ္ ုက အျ ားအစုအ ြဲ တစ္ ု အ ပတြင္ 

ႏွစ္ ပင္းမားစြာ ထင္ျမင္ယဆပံုစံမ ား ျ စ္ႏိုင္ျပး ကုိယ္ထိလက္ ရာက္ အကမ္း က္ျ င္း 

ကုိ တင္တယ္ စ ည္ စကားမား  ပုံရိပ္မ ားႏွင္ ယုံကည္ျ င္းတုိ ပ င္ႏုိင္ပ ည္  

အာက္ပတုိ ည္ ယ ္ ကးမဆုိင္ရာ အကမ္း က္မမားတြင္ ပ င္ပ ည္  

                                                           
12 An example of this type of discrimination had appeared in Mizzima 
(Burmese) in 2013. http://www.mizzimaburmese.com/2013-10-20-16-57-
18/item/17428-2014-01-10-04-17-32 
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အမုန္းစကားမား 

မတည ာ လမ ိးႏွင ္ကြဲျပား ာ ယ ္ ကးမဆုိင္ရာ အစုအ ြဲမားအကား 

တစ္ က္ႏွင္တစ္ က္ မ ကာင္း စကား ျပာကားျ င္းျ စ္ ည္  တစ္ က္အ န 

ျ င္ တုိ ံစား နရ ာ ျပ နာမား အ က္အ မဲား အတြက္ အျ ား 

တစ္ က္ကုိ အျပစ္တင္ ျပာဆုိပ ည္  တစ္ တစ္ရံ အျပစ္တင္ျ င္း ံရ ာ 

အစုအ ြဲကုိ ယ္ရွား ုတ္ င္ရန္ အကမ္း က္မကုိ အ ံုး ပ ည္  

ႏိုင္ငံျ ား ားမုန္းတးျ င္း 

လမ ိးတစ္မ ိး ( ို) ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ  အျ ားႏိုင္ငံတစ္ ုအ ပ  မုန္းတးျ င္းႏွင္ 

ကာက္ရြံ ျ င္း ည္ အျမင္မွားမားကုိ ျ စ္ ပ စျပး ႏိုင္ငံႏွင္ ပဋိပကၡ 

ျ စ္ပြား စ ည္ မ မားကုိ တုိးျမင္ မွတ္ စ ည္  

ာရပံုျပင္မား 

လအ ြဲ အစည္းတစ္ ု  ႏတ္ ျပာ မိုင္းႏွင ္ မွတ္ ကာက္တင္ မိုင္းမ ား 

ည္ တစ္ က္  မိုင္းအ ျ ံမ ားႏွင္ အာင္ျမင္မမားကုိ ာ ု ္ရွိန္ 

ထြန္း ျပာင္ စပး အျ ားတစ္ က္ကုိ မုန္းတးမအား တုိးပြား စ ည္  

ာ ာ ရး 

မိမိမွတစ္ပ း အျ ား ာယုံကည္ကုိးကြယ္မမားကုိ ည္းညည္းမ ံျ င္း ည္ 

ပဋိပကၡကုိ ျ စ္ ပ စ ည္  

ကား/မ လိင္ ြဲျ ားဆက္ဆံျ င္း 

အမ ိး မးမားႏွင္ တတိယလိင္တုိအား ြဲျ ားဆက္ဆံ ည္ ပ မား 

ကင္ ံုးမ ည္ အကမ္း က္မကုိ ျ စ္ ပ စ ည္  
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ပံုစံ အကမ္း က္မ 

ပံုစံ အကမ္း က္မဆုိ ည္မွာ အစုအ ြဲ တစ္ ု ( ို) လမအ ြဲ  အစည္းတစ္ ု 

 လထံုးစံဆုိင္ရာ ျပမ ဆာင္ရြက္ က္ႏွင္ ပ ာင္အတြင္း ို 

ြတ္ ြင္းထား ာ နာကင္ စမမားကုိ ဆုိလုိ ည္  အကမ္း က္မမားမွ 

ျ စ္ ပ ာ အက ိးဆက္မားကုိ ြင္ျပထားျပး ပကၡာလည္းျပထား 

ပ ည္  အာက္ပ တုိပ င္ ည္ 

စနစ္တကစည္းမ ္း ပံုစံရွိ လမ ိး ရး ြဲျ ားမႏွင္ လိင္ ြဲျ ားမ 

လမ ိး ရးႏွင္ လိင္ကြဲျပားမအ ပ  အ ျ ံ ာ မညမွ ည္ ကင္ ံုး 

ဆက္ဆံမ အတြက္ ြင္ျပထား ာ ပ မားႏွင္ ကင္ ံုးပံုမ ား 

နယ္ ဲ  

ကုိယ္တုိင္ျပ ာန္းႏိုင္ ြင္ႏွင္ ိ တဲ ာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအ ပ  ႏိုင္ငံရပ္ျ ား 

အာ ာအင္အားစုက အင္အား ံုးကာ ဆုံးျ တ္ က္ ရာတြင္ ထိန္း ပ္ 

ပ င္ျ င္း 

အစြန္း ရာက္ အျမတ္ထုတ္ျ င္း 

ႏိုင္ငံအမားစုတြင္ က္ ိမ္း ပးျ စ္ ာ္လည္း ကြန္ျပ ျ င္း ည္ အ မလုပ္ 

အား ိုင္း စမပံုစံမ ိးျ င္ ရွိ န း ည္  ပမာအားျ င္ က လးငယ္မားႏွင္ 

အမ ိး မးမားအ ပ  လုပ္အား င္းပံုျ တ္ျ င္း ည္ အျမတ္ထုတ္ျ င္းပံုစံ 

တစ္မ ိးအျ စ္ ရွိ န း ည္  

ဆင္းရမဲြဲ တျ င္း 

ဆင္းရမဲြဲ တျ င္း ည္ အကမ္း က္ပဋိပကၡ  အ ိကအ ကာင္းအရင္းအျ စ္ 

ကမာတစ္ ွမ္းလုံးတြင္ ျ စ္ ပ ည္  
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အကင္ပက္ျ စားျ င္းႏွင္ နးစပ္မ ိးတ းစား ပး  

အစိုးရ  ဆုံးျ တ္ က္မားကုိ လာ ္ယျ င္း နးစပ္ မိ ားစု  လမ ိးတ းစား 

ပးျ င္းတုိ ည္ လမ္းမိုးထား ည္  

ြဲျ ားဆက္ဆံျ င္း 

လမားအား မတည ာအုပ္စုမ ားအျ စ္  တည ာ နရာမားတြင္ 

လည္း ကာင္း နထုိင္ စ ာ ပ မား ည္ တစ္ တစ္ရံ လအမား  

ဆႏႏွင္ ကုိက္ညမမရိွပ  ပမာတစ္ ုမွာ လမားအား ယာယစ န္းမားႏွင္ 

နရာ ထား ရးစ န္းမားတြင္ နထုိင္ စျ င္းျ စ္ ည္  

အမုန္းစကား 

အမုန္းစကားဆုိ ည္မွာ အစုအ ြဲ တစ္ ုကုိ အ ျ ံ ာလမားအား မ ကာင္း စကား 

ျပာဆုိျ င္း ျ စ္ ည္ ု အ ိပာယ္ ြင္ဆုိပ ည္  International Governant on Civil 

and Political Right ကမ အကမ္း က္မ  ြဲျ ားမ  ရန္လုိမမားဆ ို ြဲ စည္း းတည္ 

စ ာ အမ ိး ား ရး  လမ ိ း ရးႏွင ္ ာ ာ ရး လံ ဆာ္တုိက္တြန္းမမားကုိ အမုန္း 

စကား ု အ ိပာယ္ ြင္ဆုိပ ည္  အ ိ အမ ိ း မးအ ြင္အ ရးအတြက္ လပ္ရွားတက္ 

ကြ မား မ ကာင္းစကားျ န္ ျပာကားျ င္း ည္ အမ ိ းအစားတြင္ ပ င္ျပး 

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာကြဲျပားမကုိ အ ျ ျပ ာ အကမ္း က္မႏွင္ အမုန္းတရားမား ည္ 

လည္း ပ င္ပ ည္  

Centre for International Media Assistance and the National Endowment for 

Democracy  အဆုိအရ တုိက္ ိက္ု ိမ္း ျ ာက္ ာစကားမား( ိ)ု အကမ္း က္မကုိ 

အား ပး စ ာစကားမား ည္ အမုန္းစကားမားပင္ ျ စ္ ည္  

Human Rights First မွ အကးတန္းတြဲ က္အရာရွိျ စ္  Joelle Fizt ကမ င္ 

အ နႏွင္ မ တစရာ စကားမား ျပာႏုိင္ပ ည္  တစ္ ု ုကုိ မုန္းတးရန္ႏွင္ မုန္းတးမကုိ 

ာ္ျပႏုိင္ ာ အ ြင္အ ရးရိွပ ည္  ို ာ ္ င္ ည္ အျ ား မားအကား 
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ကမ္းတမ္း ာ အျပအမမား ဆာင္ရြက္ျ စ္ ပ လာ အာင္ တြန္းအား ပး ြးထုိးျ င္း 

ျပလုပ္ရန္ အ ြင္မရွိပ ု ျပာဆုိပ ည္  

ုတိယကမာစစ္အပးတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ပ ည္ တစ္ပ းအား မ ိးတုံး တ္ျ တ္ရန္ 

လံ ဆာ္တိုက္တြန္း ာ စကားမားအား အျ ား ာ စစ္ရာဇ တ္မကဲ ိုပင္ လ ား 

မ ိးႏြယ္အ ပ  က းလြန္ ာ ရာဇ တ္မအျ စ္ တ္မတ္ွပ ည္  ို ာ္ အဆုံးစြန္ 

ာအ ျ အ နမား အာက္မွာပင္ အမုန္းစကားမား ည္ အဆင္ ို ရာက္ရိွ/ 

မ ရာက္ရွိကုိ ဆုံးျ တ္ရန္ က္ ပဲ ည္  ထုိအျပင္ အမုန္းစကားမား ည္ တုိက္ ိုက္တဲ 

တုိးမျ စ္ႏိုင္ပ  ပ ံ ႏွံလြယ္ အမုန္းစကားမား  ြးထုိးမ ကာင္ အစုလုိက္ အပံလုိက္ 

အကမ္း က္မမား ျ စ္ပြား ဲ ာ ကင္ညာႏွင္ ရ မ္ ႏိုင္ငံမ ားတြင ္ အ ံုးျပ ာ 

စကားလုံးမား ည္ တစ္ တစ္ရံ ကြ ိုက္အ ိပာယ္ က္ ရာက္ကာ ကတတစ္ ု 

အ ြင္ ဆာင္ ဲ ည္ကုိ တြ ရွိရပ ည္  တစ္ တစ္ရတံြင္ အ င္း င္း ာ ိရွိ 

နားလည္ႏိုင္ ာ အ ံုးအႏန္းမ ားႏွင္ တင္စားမမားကုိ ံုးႏန္းပ ည္  တင္း 

ရး ားတင္ဆက္ရာႏွင ္ပဋိပကၡကုိ လလာ ဆန္းစစ္ရာတြင္ အကမ္း က္မ ပုံစံမ ား 

ကုိ ာ္ထုတ္နားလည္ရန္ အ ရးကးပ ည္  တုိ ည္ ကုိယ္ထိလက္ ရာက္ 

က းလြန္ ာ အကမ္း က္မမား  တကယ္အ ကာင္းအရင္းမားျ စ္ ည္  ကုိယ္ထိ 

လက္ ရာက္ က းလြန္ ာ အကမ္း က္မမားကုိ ာ ရပ္တန္ စျ င္း ည္ မလုံ 

လာက္ပ  အ ယ္ ကာင္ဆုိ ာ္ ပုံစံ  အကမ္း က္မႏွင္ ယ ္ ကးမဆုိင္ရာ 

အကမ္း က္မတုိကုိ လစ္လွ ပး မ ျ ရွင္း ထဲားပက ကုိယ္ထိလက္ ရာက္ 

အကမ္း က္မမား ျပန္လည္ျ စ္ ပ ႏိုင္ ာ ကာင္ ျ စ္ပ ည္  

Adapted from Jane Sasseen. October 2013. A Clash of Cultures: Hate Speech, Taboos, Blasphemy 
and the Role of News Media. A Report to the Centre for International Media Assistance. Page 17 

  



22

22 
 

အ ြဲ လုိက္ လကင္ န္း 

ယ ္ ကးမဆုိင္ရာ အကမ္း က္မႏွင္ ပုံစံ  အကမ္း က္မမား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

ရွိပ လား  မ ယာမားက အကမ္း က္မကုိ ာ္ျပတင္ဆက္ပ လား  နစ္နာ 

ံစားရ မားအ နျ င္ တုိ  အ ကာင္းကုိ တင္းမ ယာမားတြင္ ထာက္ျပ 

ျပာဆုိႏိုင္ပ လား   မျမင္ႏိုင္ ာ မတည ည္ အကမ္း က္ပံုစံမ ားကုိ မည္ကဲ ို 

ာ တင္းတင္ဆက္မပံုစံျ င္ ရး ား ာ္ျပႏုိင္ပ လဲ  
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အပုိင္း ( )  

စာနယ္ဇင္းပညာ ႏွင္ ပဋိပကၡ 

မ ယာမား  စြမ္းအား 

လမအ ြဲ အစည္းတုိင္းလုိလုိ ပဋိပကၡမားကုိ  အကမ္း က္မမပ ဲ ရင္ဆုိင္ ျ ရွင္းရန္ 

နည္းလမ္းမားရွာ ြထားပ ည္  ပံုမွန္အားျ င ္ လမအ ြဲ အစည္းမား ည္ ကးရြာ 

အကးအကဲမား  တရား ကးမား(တရားစရင္ ရးစနစ္)  ( ို) ႏိုင္ငံတကာ ံု ံုးကဲ ို 

ာ မာ မတ္က ည္ ု ယဆထား ာ ပု ိလ္မားအား ပဋိပကၡကုိ ျ ရွင္းရန္ 

လုပ္ပိုင္ ြင္ ပးအပ္ထားပ ည္  ို ာ္ ဆုံးျ တ္ ျ ရွင္း က္မား ည္ မွတမမရိွ ဲ 

လက္မ ံႏုိင္ပက ပဋိပကၡ ကာရွည္ႏိုင္ ပး အကမ္း က္မပုံစံ ို ျပာင္းလဲႏိုင္ပ ည္  

မိ ားစုတြင္းျ စ္ စ  အိမ္နး င္းမ ားကားျ စ္ စ  ႏိုင္ငံတြင္းအုပ္စုမ ားကားျ စ္ စ နယ္ 

ျ ားမားကုိ ကာ္လြန္ ပးျ စ္ စ မည္ ို ာ ပဋိပကၡ ပံုစံမ ိးျ စ္ စ ပဋိပကၡပးဆုံးရန္ 

တိက ာအရာမားလုိအပ္ ည္  

ဆက္ ြယ္ ဆာင္ရြက္ျ င္း ည္ ပဋိပကၡကုိ လာပ း စ ာ အ ရးပ ည္ အရာမား 

ထဲမွ တစ္ ုျ စ္ပ ည္  ႏွစ္ က္စလုံးအ နျ င္ အကမ္းမ က္ ာ အ ျ တစ္ ုရရိွရန္ 

ပထမဆုံးအ နျ င္ တြ ဆုံစကား ျပာရမည္ျ စ္ ည္  နရာတြင္ စာနယ္ဇင္း 

အတတ္ပညာ ကာင္း  အ န္းက င္ ရာက္လာပျ စ္ ည္  

စာနယ္ဇင္းပညာ  မျမင္ႏုိင္ ာအ န္းက  

က္ မြး/အဆင္ရွ ိ စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ ပဋိပကၡကုိ ကုိယ္တုိင္ လာပး 

စ ည္မ ုတ္ပ  အစား စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ တိက  က္မလုိက္ ာ 

တင္းကုိ တင္ဆက္ရန္ ကိ းစားပ ည္  ကဲ ိ ု ကာင္းမြန္ ပး တာ န္ယမရွိ ာ 

တင္း  အက ိးဆက္ ကာင္ ပဋိပကၡကုိ လာပ း စ ည္  နစ ္အလုပ္  တစ္စိတ္ 

တစ္ပိုင္းအျ စ ္ ကာင္းမြန္ ာ စာနယ္ဇင္းပညာ ည္ ပဋိပကၡ လာပ း စ ာ 

အ ျ ံ အ ိ ရွိပ ည္  
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 ဆက္ ြယ္ ဆာင္ရြက္မ လမ္း ကာင္း ာက္ျ င္း  

တင္းမ ယာ ည္ ပဋိပကၡတစ္ ု  က္ႏစွ္ က္ကားရွိ ဆက္ ြယ္ 

ဆာင္ရြက္မကုိ ာက္ထြက္ ပး ာ အ ိကလမ္း ကာင္းျ စ္ ည္  

တစ္ တစ္ရတံြင္ တစ္ က္ က္ ည္ ိမ္း ျ ာက္ရန္လုိ ာ တင္းစကား 

မားကုိ ထုတ္လင္ရန္ မ ယာအား အ ံုး ႏိုင္ ည္  ို ာ္ အျ ားအ ိန္ 

တြင္ ႏွစ္ က္စလုံး ည္ မ ယာမား ( ို) တ္မတ္ွထား ာ စာနယ္ 

ဇင္း မားမားမတွစ္ဆင္ တစ္ က္ႏွင္တစ္ က္ စကား ျပာဆုိပ ည္  

ပမာအားျ င္ တစ္ က္က တုိ  တာင္းဆုိ က္မားကုိ ာ္ျပလုိပက 

မ ယာမွ တစ္ဆင္ ျပာဆုိျ င္းျ စ္ ည္  အျ ားတစ္ က္မွလည္း ထို တင္း 

ကုိ တင္းစာမား  ရ ယုိ  ုပ္ျမင္ ံကား ာနမားႏွင္ ယ ုအ ိန္တြင္ 

အင္တာနက္မားမွ တ္ လလာႏုိင္ပ ည္  ထုိအတပင္ တစ္ က္က အျ ား 

တစ္ က္အား မ ယာမားမွတစ္ဆင ္ ထုိးဆြ ပးႏိုင္ ပး ျပာဆုိ ဆြး ႏြးမမား 

က ိးပက္ကာ အကမ္း က္မဆ ို ျပန္လည္ းတည္ႏိုင္ပ ည္  

 ပညာအလင္း ြင္ျ င္း 

ႏွစ္ က္စလုံး ည္ အျ ားတစ္ က္  အ က္အ မဲားကုိ နားလည္ရန္လုိ 

ပ ည္  ႏိုင္ငံ ရး အ ျ အ နႏွင္ အင္အား ကာင္း ာ စိတ္ င္စားမမား 

ကဲ ို ာ တစ္ က္ ငး္စ  အ က္အ မဲားကုိ ရွာ ြ ာ္ထုတ္ ာ 

စာနယ္ဇင္းပညာ ည္ ိုးရွင္း ပး လွင္ျမန္ ာ အ ျ မားရရိွ စရန္ ပညာ 

အလင္း ြင္ ပးႏုိင္ပ ည္  

 ယုံကည္မတည္ ဆာက္ျ င္း 

ယုံကည္မကင္းမျဲ င္း ည္ ပဋိပကၡျ စ္ စျ င္း  အ ိကအ ကာင္းအရင္း 

ျ စ္ ည္  မ ယာအ နျ င္ ျပ နာကိစမားကုိ တးဆြ ာ္ထုတ္ျ င္းျ င္ 

ံ ယမားကုိ လာ ႏိုင္ကာ ကာက္ရြံ စရာ လွ ိ ွက္ က္မား မရိွ တာ 

ပ  ကာင္းမြန္ ာ စာနယ္ဇင္းအတတ္ပညာအ နျ င္ အျ ား နရာမားမွ 
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နမနာမားကုိ ာ္ထုတ္ ရး ားျ င္းျ င္ တြင္း ျပန္လည္ င္ျမတ္ ရး 

ကိ းပမ္းပံုမ ားကုိ ရွင္းလင္းျ င္းျ င္ တင္း တင္ဆက္ႏိုင္ပ ည္  

 အျမင္မွားမားကုိ ျပင္ဆင္ျ င္း 

ႏွစ္ က္စလုံး  တစ္ က္စအ ပ တြင္ထားရွိ ာ မွားယြင္း န ည္ အျမင္ 

မားကုိ ရွာ ြတင္ဆက္ျ င္းျ င္ မ ယာ ည္ ပဋိပကၡျ စ္ န ာ ႏွစ္ က္ 

စလုံးအား တုိ အျမင္မားကုိ ျပန္လည္ ံုး ပ္ စပး ပဋိပကၡကုိ လာ  

ႏိုင္ရန ္ ရွ ို တက္ႏိုင္ပ ည္  

 တင္းအား လ ား န္ ြင္းျ င္း 

အျ ားတစ္ က္ကုိ ိရွိနားလည္ရန္ တုိအား အမည္မားႏွင္ မက္ႏွာ 

မားအား ပးအပ္ရမည္  ထုိ ကာင္ပင္ စစပ္ညိႏိင္း မ ား ည္ ႏွစ္ က္ 

စလုံးအား တစ္ န္းထဲတြင္ နရာ ကျ င္းျ စ္ ည္  ကာင္းမြန္ ာ 

စာနယ္ဇင္းအတတ္ပညာအ နျ င္ တင္းတင္ဆက္မမားတြင္ ပကတိလမား 

အား ထည္ ြင္း ပး ကိစရပ္မား ည္ တုိအား မည္ကဲ ို က္ ရာက္ 

ည္ကုိ ာ္ျပပ ည္  

 အ ျ ံတည္ရိွပးစိတ္ င္စားမမားကုိ ာ္ထုတ္ တ္မွတ္ျ င္း 

ပဋိပကၡတစ္ ုတြင္ ႏွစ္ က္စလုံး ည္ အျ ားတစ္ က္ အ ျ ံ စိတ္ င္စားမ 

မားကုိ နားလည္ရန္လုိပ ည္  ကာင္းမြန္ ာ တင္းတင္ဆက္မ ည္ 

င္း ဆာင္မား ျပာ ာစကား  အ ိပာယ္မွန္ကုိ ရွာ ြ ာ္ထုတ္ မး ြန္း 

ထုတ္ကာ ဆာင္ရြက္ ည္  ထုိအျပင္ င္း ဆာင္မား ျပာစကား အလြန္ 

ကုိ ကာ္ကည္ပး ပိုမိုကယ္ျပန္ ာ အုပ္စုတစ္ ုလုံး  စိတ္ င္စားမကုိ 

ရွာ ြ ည္  
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 ံစားမ စိတ္ထြက္ ပက္ 

ပဋိပကၡကုိ ျ ရွင္းရာတြင္ ႏွစ္ းႏွစ္ က္စလုံးတြင္ တုိ  နစ္နာ က္မား 

မားကုိ ာ္ျပႏုိင္ရန္ ထြက္ ပက္မားရွိရမည္ျ စ္ပး ိုမ ုတ္ပက 

လုိ မျပည္မမား ပက္ကြဲကာ အ ျ အ နပုိဆုိးပမည္  မ ယာအ နျ င္ 

ႏွစ္ က္စလုံးကုိ ရင္ ြင္ႏုိင္ရန္ ြင္ျပ ပးပး အ ရးကးထြက္ ပက္မား န္တး 

ပးရပမည္  အျငင္းပြားမမားကုိ လမ္း ပ တြင္ ျ ရွင္း ည္အစား မ ယာ 

ပ တြင္ ျ ရွင္း စႏုိင္ရမည္  ိုျ င္ ပဋိပကၡအ နျ င္ အကမ္း က္ပံုစံ ို 

မ ျပာင္းလဲမ ွ ျ ရွင္းႏိုင္ရန္ ြင္ ပးရမည္  

 ပဋိပကၡကုိ ာင္ တ္ျ င္း 

ပဋိပကၡတစ္ တုြင္ ျပ နာကုိ မတည ာပံုစံျ င္ ာ္ျပျ င္း ည္ တင္းမာမ 

ကုိ လာက စပး စစပ္ညိႏိင္းမကုိ လုပ္ ဆာင္ႏိုင္မည္  ကာင္းမြန္ ာ 

စာနယ္ဇင္းပညာတြင္ အယ္ တာမားႏွင္ တင္း ထာက္မား ည္ အမတဲမ္း 

မတည ာ ထာင္မား  အျမင္ စ္မား ( ို) ျမင္ပုံအ စ္မားကုိ ရွာ ြ 

ရမည္ျ စ္ပး တုိ ည္ ပရိ တ္ကုိလည္း ဆြဲ ဆာင္ႏုိင္ရပမည္  ကာင္း 

မြန္ ာ စာနယ္ဇင္းပညာ ည္ ႏွစ္ က္စလုံးအတြက္ ပဋိပကၡကုိ ျပန္လည္ 

ာင္ ြင္းႏိုင္ရန္ ကညႏိုင္ပ ည္  

 ိကၡာဆည္ျ င္း ာတညမ တည္ ဆာက္ျ င္း 

ႏွစ္ က္အ နျ င္ ပဋိပကၡတစ္ ုကုိ ကိ းပမ္းရာတြင္ တုိ ထာက္ ံ  

မား  ကာက္ရြံ မမားကုိ ငိမ္ က္ အာင္ ဆာက္ရြက္ရမည္  င္း ဆာင္ 

မား  ျပာစကားမားကုိ ထာက္ျပျ င္းျ င္ မ ယာ ည္ ပဋိပကၡအတြင္း 

ပ င္ န ည္ င္း ဆာင္မားကုိ ိကၡာဆည္ႏိုင္ရန္ႏွင္ ာတညမ 

တည္ ဆာက္ႏိုင္ရန္ ြင္ျပ ပးရမည္  ုကၡ ည္မားႏွင္ အ း ရာက္ န  

မားအတြက္ အ ျ အ နကုိ န္တး ပးရမည္  
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 အ ျ ထုတ္ျ င္း 

ပဋိပကၡတစ္ ုတြင္ ႏွစ္ က္စလုံး ည္ နာကည္းမမားကုိ တုံျပန္ရန္ တိက  

ာအဆုိျပ က္မားကုိ တင္ျပရမည္  နစ ္အ နျ င္ ႏွစ္ က္စလုံး  

နာကည္း က္မားကုိ ထပ္တလဲလဲ ာ္ျပမည္အစား ကာင္းမြန္ ာ 

တင္းတင္ဆက္မ ည္ အျငင္းပြား န ႏွစ္ က္ထဲမွ ျပ နာ  အ ျ ကုိ 

မးျမန္းရမည္ ျ စ္ ည္  ပမာ- တစ္ က္အား မည္ ည္ ကာင္ ငိမ္း မ္း 

ရးလုပ္ငန္းစ ္တြင္ ပ င္လာ နည္း ု မးျမန္းျ င္း ည္ အျ ားတစ္ က္ 

အား ျပ နာ  အ ျ အားရွာ ြရာတြင္ လုိအပ္ ာ အ တြးမားကုိ 

ပးႏုိင္ပ ည္  

 အင္အားမွ ျ ကုိ အား ပးလံ ဆာ္ျ င္း 

မတညမမားရွိ န ာ္လည္း ပဋိပကၡတြင္းပ င္ န မား ည္ တုိအ န 

ျ င္ အျ ားတစ္ က္ႏွင္ စစပ္ ညိႏိင္း တြ ဆုံရာတြင ္ တုိအား တိမမိ 

ကာင္း ယုံကည္ရမည္ျ စ္ ည္  ကာင္းမြန္ ာ စာနယ္ဇင္း ပညာ ည္ 

စစပ္ညိႏိင္းမကုိ အား ပးလံ ဆာ္ ည္  အ ယ္ ကာင္ဆုိ ာ္ တင္း 

တင္ဆက္မ ည္ က္မလုိက္ ဲ မွတျ င္း ကာင္ျ စ္ ည္  ည္ ပ င္ 

မားကုိ နားလည္ကားနာျ င္းႏွင္ အ ျ ရွာျ င္း ရည္ရြယ္ က္အတြက္ 

အင္အားမွ ျ တစ္ ုကုိ အား ပးလံ ဆာပ္ ည္  

အစုလုိက္ လကင္ န္း 

အထက္တြင္ ဆြး ႏြး ဲ ာ အ ကာင္းအရာမားကုိ အ ျ ံကာ ျမန္မာမ ယာ 

လမ္း ံ မ  နမနာ ကာင္း နမနာဆုိးမားကုိ စ ္းစား ဆြး ႏြးပ  
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စာနယ္ဇင္း မားမား  ပဋိပကၡအ ပ တြင္ ဇာ က္ ရာက္မကုိ နားလည္ျ င္း 

က္ မြးအဆင္ စာနယ္ဇင္း မား ည္ ပံုမွန္ တင္း ရး ားတင္ဆက္ျ င္းတစ္ ု  

အစိတ္အပိုင္း ကာင္း တစ္  ုအျ စ္ ကာင္းမြန္ ာ လုပ္ငန္းစ ္မ ားကုိ လုပ္ ဆာင္ျ င္း 

ျ စ္ပ ည္  

ကြႏု္ပ္တုိ ဆာင္ရြက္ က္မား  က္ ရာက္မမားကုိ ကြႏု္ပ္တုိ နားလည္ ာ 

ပက္ ိန္တြင္ ပဋိပကၡအတြင္း ကြႏု္ပ္တုိ  အ န္းက မည္မွ  အ ရးပ ည္ကုိ ႏွစ္ 

ိ က္ ံစားႏိုင္ပ ည္  ထုိ ကာင္ပင္ ကြႏု္ပ္တုိ ည္ အ က္ အလက္မား မွန္ကန္ 

အာင္ႏွင္ စကားလုံးမား မွန္ကန္ အာင္ ာစြာ ုစိုက္ရပမည္  

တင္း မားမားအ နျ င္ တိမရမည္မွာ ဆာင္ရြက္ က္မား ည္ တံ းပိတ္ 

ဆြး ႏြးပြဲမ ားႏွင္ ငိမ္း မ္း ရး ဆြး ႏြးပြဲမ ားတြင္ အရွိန္ ကာင္း န ည္ ျ စ္ ည္  

ကုိ ိရွိျ င္းျ င္ ကြႏု္ပ္တုိ ည္ စစပ္ညိႏိင္းမကုိ ပုိမို ာ ပက္ကာ ရး ား 

တင္ဆက္ႏိုင္ပ ည္  ရိလကာႏိုင္ငံတြင္ စစပ္ ဆြး ႏြးမမား စတင္ ိန္တြင္ စစပ္ 

ညိႏိင္း မားက မ ယာမား ည္ လုပ္ငန္းစ ္ကုိ နားလည္မမရွိ ဲ အျမင္မွားမား 

ျ စ္ စကာ ယုံကည္မကုိ ပက္ျပား စႏုိင္မည္ ု စိုးရိမ္ ပဲ ည္  အမွန္တကယ္မကား 

ရိလကာမ ယာမား ည္ ထုိအမွားကုိ က းလြန္ ဲ ကာင္း စြပ္စြဲ ံ ရဲ ပး အ ိက 

အားျ င္ ပဋိပကၡ အစိတ္အပိုင္း တစ္ ုျ စ္ ပဲ ည္  န ပ ႏုိင္ငံတြင္ မ ယာအ နျ င္ 

လက္လွမ္းမွႏိုင္ ာ စစပ္ ဆြး ႏြး ရးဆုိင္ရာ လမ္း ကာင္းပံုစံမ ားရွိပ ည္  အမား 

အားျ င္ တံ းပိတ္ ဆြး ႏြးပြဲမ ား ည္ တရား င္ ာတညမမားကုိ ရရိွရန္ အ ံုး 

တည္လွပ ည္  ငိမ္း မ္း ရး ဆြး ႏြး မား ည္ မွားယြင္း ာ တင္းတင္ 

ဆက္ပံုမ ား ကာင္ ငိမ္း မ္း ရးလုပ္ငန္းစ ္မ ား အ ႏွာင္အယွက္ျ စ္ စ ႏုိင္ျ င္း ကာင္ 

မ ယာမားကုိ တုိ  အစည္းအ းမားမွ တစ္ တစ္ရံ ယ္ရွားကပ ည္  ို ာ္ 

မ ယာမား ည္ အစည္းအ းမား ို တက္ ရာက္ ြင္မရ ာ္လည္း ကာင္းမြန္ 

ာ တင္းတင္ဆက္ျ င္းျ င္ တင္းအ က္အလက္မား ရရွိပ ည္  

ျမန္မာမ ယာမား ည္ အထက္တြင္ ဆြး ႏြး ဲ ာ အ ျ ံ အ က္  က္ကုိ ကင္ 

ံုးပ လား  အ ျ ရရိွရန္အတြက္ ရး ားတင္ဆက္မမား ရိွ ပဲ လား  စာနယ္ဇင္း 
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မားမား ည္ ႏွစ္ က္ င္း ဆာငမ္ားအား ျပ နာ  အ ျ ရရိွရန္ ိအား ပးပ  

လား  ိုမ ုတ္ မိန္ ြန္းမ ား  ျပာစကားမားကုိ ရး ားတင္ဆက္ပ လား  

ပကတိအ ျ ံ အ ကာင္းတရားမားကုိ ရး ားတင္ဆက္ပ လား  

ပဋိပကၡမားကုိ မည္ကဲ ိ ု ျ ရွင္းမည္နည္း 

ပဋိပကၡတစ္ ုကုိ အဆုံး တ္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ ုထက္ပိုရိွ ည္ကုိ နားလည္ရန္အ ရး 

ကးပ ည္  စိတ္ကးယ ္ ပဋိပကၡတစ္ ု အ ကာင္းစ ္းစားပ  အ ြဲ ႏွစ္ ြဲ ည္ လိ မာ ္

းကုိ လုိ င္ ည္  လိ မာ္ပင္ ည္ အ ြဲ တစ္ ြဲ  ျမ ပ တြင္ရွိ ပး လိ မာ္ းမွာ 

အျ ားတစ္ က္ ျမ ပ တြင္ ကဲ န ာ အကုိင္းတြင္ း န ည္  ႏွစ္ က္စလုံး ည္ 

ထုိလိ မာ္ းကုိပင ္ လုိ င္ ည္  ထုိပဋိပကၡကုိ ျ ရွင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္း မည္မွ ရိွ 

ပ လဲ  

ပဋိပကၡကုိ အဆုံး တ္ရန္ အနည္းဆုံး နည္းလမ္း  ု ရွိပ ည္  

 တစ္ က္မွ အ ာရျ င္း 

(က) ႏွစ္ က္အျပင္းအထန္တုိက္ ိုက္ကပး အား ာ ာ က္မွ အႏိုင္ရရိွ 

ည္  အ ံး မား ည္  ထြက္ကန္ရစ္ ပး လက္စား ရန္လုိလား 

ည္  

( ) တရား ကးတစ္ းမွ တစ္ က္ကုိ အ ာ ပးကာဆုံးျ တ္ ည္  တရား 

ကး ည္ စား ျ စ္ႏုိင္ ပး လုပ္ငန္းစ ္တစ္ ုလုံး ည္ ႏွး ကြးကာ 

ကုန္ကစရိတ္မားျပားမည္  ံးနိမ္  မ ကမနပ္ျ စ္မည္  

( ) အ လာ္ ပးျ င္းျ စ္ ည္  တစ္ က္မွ အျ ားတစ္ က္ကုိ ငြ ပး လွာ္ 

ကာ လိ မာ္ းကုိ ရယမည္  ို ာ ္အကုန္အကမားမည္  
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 ဆုတ္ ြာျ င္း 

(က) တစ္ က္( ို)ႏွစ္ က္စလုံးမွဆုတ္ ြာမည္  ို ာ ္ ပဋိပကၡ ည္ 

မ ျ ရွင္း ဲ ကန္ မဲည္ျ စ္ ပး ႏွစ္ က္စလုံး မ ကနပ္ပ  

( ) တစ္ က္မွ   ာမွမလုပ္ ို ာ ္အ ိုးတန္လိ မာ္ း ပုပ္ ိုးဆုံး ံးကာ 

ႏွစ္ က္ စလုံး ာမွ မရပ  

 စစပ္ညိႏိင္းမ 

(က) လိ မာ္ းကုိ ြဲမည္  ႏွစ္ က္စလုံး အနည္းဆုံး လိ မာ္ း  စိတ္ အပိုင္း 

တ ိ ရမည္  

( ) လိ မာ္ းကုိ အ ြံ ြာမည္  ႏွစ္ ြဲစလုံး လိ မာ္ း တစ္စိတ္စ ရရိွ ြား 

မည္  မညမွ ာ္လည္း လိ မာ္ းမာမားရရွိ ပး လိ မာ္ း ည္ 

ြဲ စား ံုးႏိုင္ ာ အရာျ စ္လာမည္  ႏွစ္ က္စလုံးက ကနပ္ မည္  

( ) လိ မာ္ းကုိ အရည္ညစ္မည္  လ္ိ မာ္ းကုိ ျမင္ပံုအ စ္ျ င္ ျမင္ႏုိင္ 

မည္  လိ မာ္ း ည္ တန္ ိုး အ စ္ရွိ ာ အရင္းအျမစ္တစ္ ုျ စ္လာ 

ည္  လိ မာ္ရည္ကုိ ြဲ မည္  မညမွႏိုင္ ာ္လည္း ႏွစ္ က္ စလုံး 

ကနပ္မည္  

 မ ိုးက  မ ုတ္ ာ ျ ရွင္းမမား 

(က) လိ မာ္ းကုိ ပိုင္ဆုိင္ စရန္ လမားကုိ ထပ္မံ ထည္ ြင္းမည္  

ထုိ ကာင္မည္ ည္ အ ြဲ တစ္ တုည္းကမွ လိ မာ္ းတစ္လုံးကုိ ပိုင္ဆုိင္ 

ြင္မရိွ တာ  ပဋိပကၡျ စ္ န ာ အုပ္စုႏွစ္ ုတုိ  အိမ္နးနား င္း မားက 

လိ မာ္ း ည္ လမအ ြဲ ပိုင္ျ စ္ ကာင္း ဆုံးျ တ္ႏုိင္ ည္  ႏွစ္ က္စလုံး 

အား ပဋိပကၡကုိ အကမ္းမ က္ ဲ ျ ရွင္းကရန္ တုိက္တြန္းႏိုင္ ည္  
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( ) နာက္ထပ္ လိ မာ္ းတစ္လုံးကုိရွာပ  အိမ္နး င္းႏိုင္ငံမ ား ည္ စ း ို 

ြားကာ နာက္ထပ္လိ မာ္ းတစ္လုံးရယပး အျငင္းပြား န  ႏွစ္ က္အား 

လိ မာ္ းႏွစ္လုံးကုိ ြဲ ပးကာ ပဋိပကၡကုိ လာပး စ ည္  

( ) အိမ္နး င္းတုိ  တုိက္တြန္းအား ပးမျ င္ ႏွစ္ က္စလုံး ည္ 

လိ မာ္ းကုိ လိ မာ္ းကိတ္မုန ္ ုတ္ကာ စ းတြင္ ရာင္း  ရရိွ ည္ 

ပိုက္ဆံကုိ ြဲ ယပ ည္  လိ မာ္ း ည္ ယ ုအ  မတည ည္ အရင္း 

အျမစ္တစ္ ုျ စ္လာပး ႏွစ္ ြဲ စလုံး အက ိးအျမတ္ရရွိ ည္  

( ) ႏွစ္ ြဲ စလုံး ည္ လိ မာ္ စမားကုိ စုိက္ပ ိ းမည္  လိ မာ္ င္း ျ စ္လာပး 

ႏွစ္ က္စလုံး ည္ လိ မာ္ း ထုတ္လုပ္ မား ျ စ္လာပး အက ိးအျမတ္ 

ရိွလာမည္  

အထက္ပနည္းလမ္းမားတြင္ အိမ္နးနား င္းမ ားအ နႏွင္ ပဋိပကၡျ စ္ န  ႏွစ္ က္ 

စလုံးကား င္ ရာက္လာပး မည္ ည္ကုိလုပ္ပ ု အမိန္ ပး စ ိုင္း ႏိုင္မည္မ ုတ္ပ  

ို ာ ္ ပိုမုိကယ္ျပန္ ာ လမအ ြဲ အစည္း  အကံ ပးမမားကုိ နား ထာင္ပး 

အ ျ ရွာရန္ တုိ  အကအညကုိရယ င္ပ ည္  ပဋိပကၡကးမားတြင္ ကယ္ျပန္ 

ာ လမအ ြဲ အစည္း ည္ လမပတ္ န္းကင္ အ ိုင္းအ ိုင္းကး တစ္ ုလုံးတြင္ 

နထုိင္ ျ စ္ပ ည္  ပမာအ နျ င္ န ပ ႏုိင္ငံတြင ္ မာ္ ပုန္မ ားက ရြး ကာက္ 

တင္ ျမာက္ထား ာ ြဲစည္းပံု အစည္းအ းမွ တစ္ဆင္ အ ျ ံ ပ ကုိ ရး ား 

ရန္ႏွင ္ ုရင္စနစ္ကုိ က္ ိမ္းရန္ တာင္းဆုိပ ည္  အ ိန္ကာလာ ည္ႏွင္အမွ  

တာင္းဆုိ က္ကုိ ျပည္ အမား လက္ ံလာကပး န ိုမလက ျငင္းပယ္ ဲက ာ 

ႏိုင္ငံ ရးပတမားကပင္ လက္ လံာပ ည္  အက ိးဆက္အ နျ င္  ုႏွစ္က 

စတင္ျ စ္ပြား ဲ ာ အကမ္း က္ပဋိပကၡမားကုိ ပ္ ငိမ္း အာင္  ုႏွစ္  ႏုိ င္ ာ 

တြင ္ လက္မွတ္ ရးထုိးႏုိင္ ဲ ာ အလုံးစံု ငိမ္း မ္း ရး ာတည က္ 

(Comprehensive Peace Accord) ရရိွ စႏိုင္ ရဲန္ ာတ ဲက ည္  

  



32

32 
 

အထက္ပဆန္းစစ္ လလာမ  အ ိကအ က္ 

ပထမဆုံး အ နႏွင္ ပဋိပကၡကုိ နည္းလမ္း ( ) ထက္ပို  ရျမင္ရန္ 

ပဋိပကၡျ စ္ရျ င္း အ ကာင္းရင္း ည္ ြဲ ႏုိင္ ာ အရင္းအျမစ္ 

ျ စ္ပက ပဋိပကၡတုိ ည္ အကမ္း က္မအျ စ္ ျပာင္းႏိုင္ ျ  

နည္း ည္  

ကယ္ျပန္ ာ လမပတ္ န္းကင္က စိတ္ င္စားပ င္လာပက အကမ္း 

က္မကုိ မ ံုးျ စ္ အာင္ ိအား ပို ပးႏုိင္ ည္  

ပဋိပကၡကုိ ျ ရွင္းရန္ အျ ား ာနည္းလမ္းမားရွိ နပက အကမ္း က္ 

မျ စ္ ပ ရန္နည္းပ း ည္  

 

နည္းလမ္းမားမား ပဋိပကၡနည္းနည္း 

နည္းလမ္းမားမား ရရွိရန္မွာ ပဋိပကၡ ျ ရွင္း လုပ္ငန္းစ ္တြင္း ို လမားမားကုိ ပ င္ 

စရန္ လုပ္ ဆာင္ျ င္းျ စ္ ည္  အားျ င္ မတည ာ စ ္းစားပံုမ ားျ င္ စိတ္ကး 

စိတ္ န္းမားရရွိကာ မတည ာ ျ ရွင္းပုံမ ား ပ ထြက္လာပ ည္  ႏွစ္ က္ 

စလုံး ည္ ရွ မတုိး ာ နာက္မဆုတ္ ာ ျ စ္ န ိန္တြင္ ာ ာ ရး င္း ဆာင္ 

မား စးပြား ရးလုပ္ငန္းမား အရပ္အ ြဲ အစည္းမား အိမ္နး င္းႏိုင္ငံမ ား ႏုိင္ငံတကာအ ြဲ  

အစည္းမားကဲ ို ာ ပုိမိုကယ္ျပန္ ည္ လမအ ြဲ အစည္းက မတည ာအျမင္မား 

ႏွင္ အ ျ မားကုိ ပးႏုိင္ပ ည္  

ပဋိပကၡ ျ ရွင္းျ င္းမွာ အလြန္ ပ္ ထြးပ ည္  အႏွစ္  ကာ္ ျ စ္ပြား ပး နာက္ မုိဇမ္ 

စ္ႏိုင္ငံတြင ္ ႏွစ္ က္အုပ္စ ု ႏွစ္ ုကား  ုႏွစ္တြင္ ျ ရွင္းႏိုင္ ဲ ည္  အဆုိပ  

ပဋိပကၡတြင္ အာက္ပ  ြင္ျပင္လကၡ ာမားရွိ ည္  

မတည ာအုပ္စု စု ႏိုင္ငံ ပင္း  ႏိုင္ငံႏွင္ အစိုးရမ ုတ္ ာ 

အ ြဲ  ြဲ တုိ ပ င္ပတ္ က္ ည္  
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အ ြဲမားစြာႏွင္ စိတ္ကးစိတ္ န္း အမားတုိ ကာင္ တစ္ ြဲ ျ င္းအ နျ င္ 

စစပ္ညိႏိင္း ရးလုပ္ငန္းစ ္မ ားမွ ထြက္ ြာရန္ မျ စ္ႏုိင္ပ  

မိုဇမ္ စ ္ ငိမ္း မ္း ရး ဆြး ႏြးပြဲတြင္ အတြင္းအျပင္အ ြဲမား ည္ 

စစပ္ညိႏိင္း ရး လုပ္ငန္းစ ္အတြင္း ပဋိပကၡျ စ္ပြား ာ ႏွစ္ က္စလုံး 

ကုိ ဆက္ ြယ္ ဆာင္ရြက္ စျ င္း စိတ္ကးမားရရွိ စျ င္းႏွင္ တုံျပန္ 

ဆာင္ရြက္ျ င္းတုိ ျ စ္ အာင္ ကညက ည္  

လတုိင္း ည္ အ းအ ြဲမားကုိ စတင္ ာတညမရပး ပိုမိုကးမား 

ာ ာတည က္မားရ အာင ္ဆက္လက္ ဆာင္ရြက္ ည္  

ပဋိပကၡ ျ ရွင္းျ င္း ည္ ရွည္ကာ ာ လုပ္ငန္းစ ္လည္း ျ စ္ ည္  န ပတြင္ 

ႏို င္ ာ  ုႏွစ္  ငိမ္း မ္း ရး ာတညမကုိ လက္မွတ္ ရးထုိးႏိုင္ ဲ ည္  

ကဲ ို မထုိးႏိုင္ င္က ငိမ္း မ္း ရး ကိ းပမ္းမမား အရာမထင္ ပက္ျပား ည္မွာ 

အကိမ္ ပ င္းမားစြာ ရွိ ဲ ည္  ငိမ္း မ္း ရး ာတညလက္မွတ္ ရးထိုး ပး ိန္ 

တြင္ပင္ ကားျ တ္အ ျ ံ ပ တစ္ ုကုိ ရရွိရန္ ဆက္လက္ ဆြး ႏြး ဲကပး အ ျ ံ 

ပ အ စ္တစ္ရပ္ ရးဆြဲရန္ အ ျ ံ ပ ျပ ရးအ ြဲ  (Constituent Assembly) 

ရြး ကာက္ရန္ ရြး ကာက္ပြဲတစ္ ုကုိ ကင္းပပ ည္  ို ာ ္ အ ျ ံ ပ  

ျပ ရးအ ြဲ ည္ ပဋိပကၡမတည ာ အ ြင္ ာန္မ ား ကာင္ အ ျ ံ ပ ကုိ 

မ ရးဆြဲႏိုင္ ပဲ  ႏုိင္ငံ ရးပတမား ည္လည္း ႏိုင္ငံကုိမည္ကဲ ို စုစည္းတည္ ထာင္ 

မည္ႏွင္ န ပႏိုင္ငံအား ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ ပ္ ြင္ရ က္ ရးရွင္းမ ားအျ စ္ မည္ကဲ ို 

ပံု ာ္မည္ကုိ ာမတႏိုင္ကပ  န ပႏိုင္ငံ ည္ ုတိယအကိမ္ အ ျ ံ ပ ျပ  

ရး ရြး ကာက္ပြဲႏွစ္ပြဲကုိ ႏုိ င္ ာ  ုႏွစ္တြင္ ကင္းပပး ႏိုင္ငံ တည္ဆဲ 

ႏိုင္ငံ ရးျပ နာမားကုိ ျ ရွင္းရန္ ကိ းစားပ ည္   ုႏွစ္ ဇလုိင္လအထိ စစပ္ 

ညိႏိင္း ာ အ လအကင္တစ္ ုကုိ အကမ္း က္ ပုံစံမ ားကုိ  ုႏွစ္ နာက္ပိုင္း ႏွစ္ 

အနည္းအတြင္း အဆုံး တ္ႏိုင္ ပဲ ည္  

စာနယ္ဇင္း မားမား ပဋိပကၡကုိ ုပ္ ြဲ လလာျ င္း 

လတုိအ ို ပဋိပကၡ ုပ္ ြဲ လလာျ င္းကုိ ကိးစားနားလည္ရန္ တစ္ က္လုံးကုိ 

အ ံုး ရမည္ျ စ္ ည္  ို ာ္ စာနယ္ဇင္း မားမားအ ိုမကား မွ လာက္ အ ိန္ 
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မရိွပ  ထုိအတ စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ အ ျ ံ စည္းမ ္းမားကုိ ပကၡာမျပ ႏုိင္ပ  

အ ယ္ ကာင္ဆုိ ာ္ နစ ္ တငး္ တင္ဆက္ နရ ကာင္ျ စ္ပ ည္  

 

စာနယ္ဇင္း မားအတြက္ ပဋိပကၡ ုပ္ ြဲ လလာျ င္းဆုိ ည္မွာ အ ယ္နည္း  

စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ အျ ား မားႏွင ္ အျ ားအျမင္မားကုိ 

ကိ းစား ာက္ထြက္ င္ ည္  ကား နက နစ္နာ က္မားကုိ ာ 

ထပ္ တလဲလဲ တင္ျပ နျ င္းမ ိး မျ စ္ရ  

စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ ပ င္ပတ္ က္ န မားကုိ ကိးစားရည္ 

ရြယ္ န ည္မားႏင္ွ ဆုတ္ ြာရန္ စစပ္ညိႏိင္းရန္ မ ိုးကမ ုတ္ 

ာ နည္းလမ္းမားအတြက္ ျ စ္ႏိုင္ မ ားကုိ ာ္ထုတ္ င္ ည္  

ပဋိပကၡ ုပ္ ြဲ လလာျ င္းျ င္ စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ ံတမန္ 

မားႏွင္ စစပ္ညိႏိင္း မ ား မည္ ည္ကုိ ရရွိရန္ ကိ းပမ္း န ည္ကုိ 

နားလည္လာပး စိတ္ ယုံကည္စြာ တင္းတက္ဆက္ႏိုင္ ည္  

ပဋိပကၡ ုပ္ ြဲ လလာျ င္းျ င္ စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ တင္း 

အ က္အလက္ရရွိရန္ အရင္းအျမစ္ မားကုိ ပိုမုိ ာ္ထုတ္ႏိုင္ ည္  

ကဲ ိ ု ည္းကပ္ လလာမျ င္ ရရွိ ာ တင္းမားကုိ ာ္ျပျ င္းျ င္ စာနယ္ဇင္း 

အတတ္ပညာ ည္ အကမ္း က္မ အာက္ ရာက္ရွိ န ာ ပဋိပကၡအ ကာင္းကုိ  

ျပည္ လထုအားပို  တင္း ပး ာ္ျပႏုိင္ ပး အ ျ ရွာ ရး လုပ္ငန္းစ ္ကုိ အ ထာက္ 

အက ျပႏိုင္ပ ည္  
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အပုိင္း  

ကမ႓ တစ္ ွမ္း ကာင္းမြန္ ာ စာနယ္ဇင္းပညာ 

ပဋိပကၡတစ္ ုအတြင္းရွ ိ ျပည္ မားအား ကာင္းမြန္ ာ စာနယ္ဇင္းအတတ္ပညာျ င္ 

တင္းမား ပံပိုး ပးကာ မွန္ကန္ ာ ဆုံးျ တ္ က္မား ရန္ ကညႏိုင္ ည္အျပင္ 

ပဋိပကၡကုိ ျ ရွင္းရာတြင္လည္း ကညႏိုင္ ည္  ကမာတစ္ ွမ္းတြင္ က္ မြးအဆင္ရိွ 

စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ အ ျ ံစံႏန္း စည္းမ ္းမား မွတ္ကာ တုိကုိ အ ံုး  

ျ င္းျ င္ ကာင္းမြန္ ာ စာနယ္ဇင္းပညာကုိ ရရိွ အာင္ျမင္ႏုိင္ ည္  ို ာ္ 

အ ကာင္းမလွစြာပင္ နရာ တာ္ တာ္မားမား  စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ က္ဆုိင္ 

ရာအစိုးရမား ( ို) ဇာကးမား ာ အင္အားစုမားက မွတ္ထား ာ အမ ိးမ ိး 

ာ စည္းမ ္းမား အာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ နကရပ ည္  ို ာ္ က္ မြးအဆင္ 

ရွိ စာနယ္ဇင္း မားမားစုစည္းမိပး တုိ  လုပ္ငန္းမားလမ္းညန္ က္မားအ ကာင္း 

ဆြး ႏြးက ည္အ  တုိ ည္ အထက္ ာ္ျပပ  စံႏန္းစည္းမ ္းမ ားကုိ ညန္းဆုိ 

ဆြး ႏြးပ ည္  

ကမာတစ္ ွမ္းတြင ္ က္ မြးစာနယ္ဇင္း အ ြဲ အစည္း ပင္း  ကာ္ န္ရွိ ပး လုပ္ငန္း 

ဆာင္ရြက္ပံ ု စည္းမ ္းစံႏန္း မားမွာ မားစြာကြဲျပားမ မရိွလွပ  The International 

Federation of Journalists (www.ifj.org) ည္ နမနာ ကာင္းတစ္ ုျ စ္ ည္  

( နာက္ဆက္တြဲ  ကုိ ပ ) 

အာက္ပတုိ ည္ ကာင္းမြန္ ာ စာနယ္ဇင္းပညာ မ ုတ္ပ  

ိကၡာ ရး ားျ င္း- ကာင္းမြန္ ာ စာနယ္ဇင္းပညာ ည္ 

လိမ္ညာ ရး ားျ င္း  လွည္ျ ား ရး ား ျ င္းမ ား မျပလုပ္ပ  

တည္ရွိ ပး/တင္ဆက္ပးမားကုိ ာ္ျပျ င္း- ကာင္းမြန္ ာ စာနယ္ 

ဇင္းပညာ ည္ အျ ားတစ္ နရာတြင္ ရး ားတင္ဆက္ပးျ စ္ ာ 

အ ကာင္းအရာမားကုိ ထပ္မံတင္ဆက္ျ င္းမ ိ း မ ုတ္ပ  အျ ား တုိ 
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တင္ဆက္ပး တင္းမားကုိ ပံုတကး ာ္ျပျ င္း ည္ တင္းမွားမား 

ကုိ ထပ္မံ ာ္ျပမိ စႏုိင္ ည္  

ရည္ရြယ္ က္ရွိရွိ အျ ား မားအား ထိ ိုက္နစ္နာ စျ င္း- စာနယ္ဇင္း 

ပညာ ည္ န္မာအား ကာင္းပ ည္  တင္းတင္ဆက္မမား ည္ 

လပု ိ လ္တုိကုိ ိကၡာက စျ င္း  အႏရာယ္က ရာက္ စျ င္းႏွင္ 

လထုကား စိုးရိမ္တုနလ္ပ္မမား ျ စ္ ပ စ ည္  ကာင္းမြန္ ာ 

စာနယ္ဇင္းအတတ္ပညာကုိ ရည္ရြယ္ က္ရွိရွိျ င္ အျ ားလပု ိ လ္မား 

ကုိ နစ္နာထိ ိုက္ စရန္ အ ံုးျပ ျ င္းမရိွပ  

အကင္ပက္ စားျ င္း- ကာင္းမြန္ ာ စာနယ္ဇင္းပညာ ည္ လာ ္ 

ပးျ င္းကုိ လက္မ ပံ  မည္  တစ္ းကုိမွလည္း မက္ႏွာ ာမ ပးပ  

ရာင္းရန္လည္း မ ုတ္ပ  

 

ကာင္းမြန္ ာ စာနယ္ဇင္းပညာတြင္ အာက္ပတုိပ င္ ည္ 

တိကျ င္း- တိက ာ တင္းရရွိရန္မွာ အ ရးတကာ အ ရးကးဆုံး 

ျ စ္ ည္  တင္းတြင္အားလုံးကုိ တိကစြာ ာ္ျပရမည္  နာမည္ 

စာလုံး ပ င္းမွန္မ ား  အျ စ္အပက္ အ က္အလက္မားႏွင္ အမွန္ 

တကယ္ ဆုိလုိရင္းမား ပ င္ ည္  တင္းမားမတင္ဆက္မ စာနယ္ 

ဇင္း မား ကာင္းမား ည္ အ ထာက္အထားမားႏွင္ တိက ာ 

အ က္အလက္မားကုိ ကိ းစားရွာ ြ ည္  စာနယ္ဇင္း မား ကာင္း 

တစ္ း ည္ တင္းရရွိရန္ ပထမကိးစားရ ည္  ို ာ္ တင္း 

မွန္ရရွိရမည္ ျ စ္ ည္  လတုိ ည္ စာနယ္ဇင္း မားမားက တုိ 

ျပာျပ ာ စကားလုံးမားကုိ အတိအက  ျပန္မ ရး ု င္း  တုိ  

ပကတိအမွန္ အ ျ အ နကုိ ျပန္လည္မ ာ္ျပ ုလည္း ကာင္း 

ကာက္ရြံ ပက စာနယ္ဇင္း မားမားကုိ စကား ျပာဆုိမည္မ ုတ္ပ  

က္မလုိက္ျ င္း (မွတျ င္း)- စာနယ္ဇင္းပညာ  စည္းမ ္းတုိင္းလုိလုိ 

က္မလုိက္ျ င္း  အ ရးပမကုိ ာ္ျပပ ည္  ကဲ ိုျ စ္ရန္ 
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စာနယ္ဇင္း မား ကာင္းတစ္ း ည္ မွတမရွိ ာ တင္းကုိ ရး 

ား တင္ဆက္ရပမည္  မွတ စရန္မွာ ႏွစ္ က္စလုံး(ပိုမုိ ာ) 

အ ကာင္းကုိ တင္ျပရမည္ျ စ္ ည္  

ပဋိပကၡတုိင္းတြင ္ ႏွစ္ က္ႏွင္ ႏွစ္ က္ထက္ပို ာ အ ြဲ မားရွိပ ည္  

ျပည္ မား ည္ တစ္ က္မွမည္ ို ျပာ ည္ကုိ ိရိွရမည္ျ စ္ပး 

မည္ ိုအက ိး က္ ရာက္ႏိုင္ ည္ကုိ နားလည္ရမည္  မွတျ င္း ည္ 

တိကျ င္းကဲ ိုပင္ အ ရးကးလွပ ည္  တစ္ က္ အ ကာင္းကုိ ာ 

ာ္ျပ လရွိ ာ စာနယ္ဇင္း မားကုိ မည္ ကမွ  တင္း ပး ျပာ 

ဆုိမည္မ ုတ္ပ  

က္ မြးအဆင္ရွိ စာနယ္ဇင္း မားတစ္ းအ နျ င္ မည္ ည္ 

ႏိုင္ငံ ရးအုပ္စု ( ို) လပ္ရွားမ  င္း ဆာင္တစ္ းမ ုတ္ ကာင္း 

က္မလုိက္ျ င္းျ င္ ျပ ႏိုင္ပ ည္  က္မလုိက္ ရး ား က္ျ င္ 

စာနယ္ဇင္း မားတစ္ း ည္ ပဋိပကၡကာလအတြင္း မိမိကုိယ္မိမိ 

ကာကြယ္ႏိုင္ ည္  က္မလုိက္ျ င္း ကာင္ စာနယ္ဇင္း မားမား 

ည္ လးစားမကုိ ရရိွႏိုင္ ည္  

တာ န္ ံမ- စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ မိမိတုိ ရး ားတင္ဆက္ ည္ 

တင္းတြင္ပ င္ ည္ လပု ိလ္မား  လအ ြဲ အစည္းမားကုိ တာ န္ 

ံရမည္  တုိ  တင္းရင္းျမစ္မားကုိ ကာကြယ္ရန္လည္း တာ န္ရိွ 

ည္  တုိအ ကာင္းကုိ ာ္ျပ ံရႏုိင္ပက မည္ ကမွ  စာနယ္ဇင္း 

မားတုိအား အ ရးကး တင္းမ ား အ ကာင္း ျပာျပမည္ မ ုတ္ပ  

စာနယ္ဇင္း မား ကာင္းတစ္ း ည္ တင္းရရိွရန္ ိုး ား ာ 

နည္းလမ္းမားကုိ ာ အ ံုး ရပး ပ ိး ာက္ျ င္း မျပရပ  

မိုက ရစႏွင ္ အာ ာရွင္ႏိုင္ငံမ ားရွ ိ ႏုိင္ငံ ရး မားမား ည္ မ ယာႏွင္ စာနယ္ဇင္း 

မားမားတုိတြင္ တာ န္ ံမကုိ ျပာဆုိ လရွိ ည္  ( ာင္အတြင္းကည္ပ ) တစ္  

တစ္ရံ ႏိုင္ငံ ရး မားမား ည္ တာ န္ ံမဆုိ ည္မွာ တုိ ျပာဆုိလုိ ည္မားကုိ 

စာနယ္ဇင္း မားမားက ရး ားတင္ဆက္ ပးျ င္း ု ယဆပ ည္  ို ာ ္စာနယ္ 

ဇင္း မားမားကမ တာ န္ ံမ ည္ အထက္က ဆြး ႏြး ဲ လုိမ ားပင္ ျ စ္ ည္  
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မ ယာႏွင ္တာ န္ ံမ 

ကြႏု္ပ္တုိ ည္ ျပည္ မား  လြတ္လပ္ ြင္ႏွင္ အ ြင္အ ရးမားကုိ ကာကြယ္ႏိုင္ 

ည္မ ုတ္ပ  ို ာ္ တစ္ ိန္ တည္းမွာပင္ တင္းမ ယာ ည္ ကးမား ာ 

စြမ္းအားႏွင္ ဇာကုိ တိျပရမည္ ာမက ဲ  ကးမား ာ တာ န္ ံမႏွင္ 

ျပည္ အ ပင္း ဆႏကုိ ိုျပ  အ ျ ံကာ တည္ ဆာက္မည္ ႏိုင္ငံ စ္အတြက္ 

ႏွလုံး ြင္းအ လးမရမည္ ျ စ္ ည္  

ကးမားကယ္ျပန္ ာ လြတ္လပ္မ ည္ ကးမားကယ္ျပန္ ာ တာ န္ ံမကုိ 

တာင္းဆုိပ ည္  ျပည္ အမားက မိုက ရစ ည္ အကန္အ တ္မဲ 

အ ြင္အ ရးမားကုိ ပးႏိုင္ ည္ ု ျမင္ ာ္လည္း တာ န္ ံမအမားကုိ 

ျပန္လည္ တာင္းဆုိ ကာင္းကုိ ျပည္ အမား တိမရႏိုင္မည္မွာ ကြႏု္ပ္  

ကးမား ာ စိတ္ပမမားထဲမွ တစ္ ု ျ စ္ပ ည္   

အာင္ဆန္းစုကည္ မတ္လ  ရက္ ုႏွစ္  

http://www.ewcmedia.org/yangon2014/2014/03/12suu-kyi-media-freedom/ 

တိက ာ က္မလုိက္ ာ တာ န္ ံမရိွ ာ စာနယ္ဇင္းပညာ ည္ အားကုိး 

ယုံကည္ ြယ္ ျ စ္ ည္  

အားကုိးယုံကည္ႏုိင္ျ င္း = တိကျ င္း + က္မလုိက္ျ င္း + တာ န္ ံျ င္း 

တုိ ည္ ျပည္ မားယုံကည္ကုိးစားႏိုင္ ာ စာနယ္ဇင္းပညာျ စ္ ပ စရန္ 

အ ျ ံစံႏန္းမား ျ စ္ပ ည္  ည္ကုိ ယုံကည္အားကုိးထိုက္ ာ စာနယ္ဇင္း 

ပညာ ု ည္  ယုံကည္အားကုိးထုိက္ ာ တင္းတင္ဆက္မ အားလုံး ည္ 

တိကရမည္  က္မလုိက္ ျဲ စ္ရမည္  တာ န္ ံရမည္တုိျ စ္ပ ည္  တင္းဇာတ္ 

လမ္း တာ န္ ျ င္း တည္းျ တ္ျ င္း အ ံ က္ဆုိင္ရာ ကးယ န္တးျ င္း င္းစ ္ 

ရး ားျ င္း ညန္ကား ိက္ုကးျ င္းႏွင္ ထုတ္ န္တးျ င္းစ ာ လုပ္ငန္းစ ္ အားလုံး 

အက ံး င္ရမည္ ျ စ္ ည္  
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ယုံကည္အားကုိးႏုိင္ ာ စာနယ္ဇင္းပညာႏွင္ မုိက ရစ 

ယုံကည္အားကုိးထုိက္ ာ တင္းတင္ဆက္မ ကာင္ စာနယ္ဇင္းပညာ ည္ 

ႏိုင္ငံအ တာ္မားမား  အ ျ ံ ပ မားတြင္ အထး နရာတစ္ ု ရရွိ ပဲ ည္  

လအ ြင္အ ရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ကညာစာတမ္း  အပို  ္  တြင္ အပ္ႏွင္း 

ထား ာ လြတ္လပ္စြာ ျပာဆုိႏိုင္ ြင္ကုိ မ ယာမားမွတစ္ဆင္ ျပည္ မားက ကင္ ံုး 

ႏိုင္ပ ည္ 13 လြတ္လပ္စြာ ျပာဆုိႏိုင္ ြင္ႏွင္ ယုံကည္ထုိက္ ာ စာနယ္ဇင္းပညာတို 

ရွိ ာ နရာတြင္ ႏိုင္ငံ ားမား ည္ ကာင္းမြန္စြာ တင္းျ ည္တင္းထား ာ 

ဆုံးျ တ္ က္မားကုိ တုိ  အ ကာင္းဆုံးအက ိးစးပြား စိတ္ င္စားမအတြက္ မွတ္ 

ႏိုင္ ည္  ည္ မိုက ရစ  မရိွမျ စ္အ ျ ံျ စ္ ည္  

တုိက္ဆုိင္စစ္ ဆးရန္- မိမိ  အလုပ္ ည္ ယုံကည္အားကုိးထုိက္ ာ စာနယ္ဇင္း 
ပညာႏွင္ ကုိက္ညမ ရွ/ိမရိွ မး ြန္းထုတ္ပ  မိမိအလုပ္ ည္ တိက က္မလုိက္ တာ န္ 
ံမ ရိွ/မရိွ မး ြန္းထုတ္ပ  

ယုံကည္အားကုိးႏုိင္ ာ မတကြဲျပား ာ လြတ္လပ္ ာ 

မိုက ရစတြင ္ မ ယာရွင္ န္အား ကာင္းရန္ ယုံကည္အားကုိးႏိုင္ျ င္း ာမက  ဲ

မတကြဲျပားမလည္း လုိပ ည္  မ ယာပံုစံ တစ္မ ိးတည္းျ င္ လုံ လာက္ အာင္ 

မ ဆာင္ရြက္ႏိုင္ပ  မ ယာပံုစအံမ ိးမ ိးကုိ ံုးကာ မတည ာ အျမင္မား တင္း 

တင္ဆက္မမားျ င္ အမားျပည္  စိတ္ င္စားမကုိ ရရိွႏိုင္မည္  

အားကုိး လာက္ပး မတကြဲျပား ာ မ ယာမား ည္ လြတ္လပ္ရမည္ျ စ္ ည္  

မ ယာ ည္ ျ ားနား ာ အ ံႏွင္ စိတ္ င္စားမမားအားတင္ဆက္ျ င္းကုိ ပိတ္ပင္ထား 

ာ အစိုးရ ( ို) အား ကာင္း ာ င္ ရာက္ ပ င္မမားမ ွကင္း းရမည္  ပ  

မား  ကာ္ပိုရိတ္ ပုိင္ဆုိင္မမား  ကး န္း ရာင္း ယ္ ရး စိတ္ င္စားမမား  တရား ံုးမ ား 

                                                           
13 အပုိ  ္  က လတိုင္း ည္ လြတ္လပ္စြာထင္ျမင္ယဆ ာ္ျပပိုင္ ြင္ရွိ ည္  
အ ြင္အ ရးတြင ္ င္ ရာက္စြက္ က္မမရိွ  ဲထင္ျမင္ယဆ က္မားကုိ လက္ ံထားႏုိင္ျ င္းႏွင ္

နယ္ ျမျ ားနားျ င္းမရိွ  ဲမည္ ည္မ ယာမွတစ္ဆင္ 
တင္းမားကုိကိ းစားရယျ န္ ႏုိင္ျ င္းမ ားပ င္ ည္  ုဆုိထားပ ည္  
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ႏွင္ စည္းမ ္း မွတ္ မား ည္ လြတ္လပ္ ာ မ ယာကုိ ကည ထာက္ပံရမည္ 

ျ စ္ ပး င္ ရာက္ ႏွာက္ယွက္မမားမ ွကာကြယ္ ပးရမည္  

လြတ္လပ္ ာ မ ယာ ည္လည္း မိမိကုိယ္မိမိ စည္းကမ္းျ င္ ထိန္း ပ္ရမည္  ျ ာင္ 

မတ္ပး က္မလုိက္ျ င္း မားျ င္ ပ မား စည္းကမ္း မွတ္ မားထံ ို တင္ ြင္း 

ရမည္  

/ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ည္ အားကုိး လာက္ ာ  မတကြဲျပား ာ  လြတ္လပ္ 

ာ စာနယ္ဇင္းပညာကုိ ကည ထာက္ပိုႏိုင္ ာ မ ယာရပ္ န္းတစ္ ု  စတင္တည္ 

ဆာက္္ ပဲ ည္  မ ယာ ပ စ္မားကုိ မွတ္ရန္ႏွင္ စာနယ္ဇင္း မားမားအတြက္ 

ည တ္ ာ လုပ္ငန္း ြင္ စည္းမ ္းမား မွတ္ရန္ လုပ္ငန္းစ ္ကုိ ျမန္မာယာယ 

စာနယ္ဇင္း ကာင္စက  ုႏွစ္ မလတြင္ စတင္ ပဲ ည္ 14 

  

                                                           
14 ျမန္မာအစုိးရ ည္ မ ယာျပ ျပင္ ျပာင္းလဲ ရးႏွင္ဆုိင္ ာ ပ ျပ ရးလုပ္ငန္းစ ္မ ားကုိ 
ထုိအ ိန္မွ စတင္လုပ္ ဆာင္ ပဲ ည္   
ပမာကည္ရန ္http://www.rfa.org/english/news/myanmar/media-

03052014163116.html. 
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အပုိင္း   

ထိရွလြယ္ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ 

အ ိ ာ စာနယ္ဇင္း မားမားက တင္း ရး ားတင္ဆက္ရာတြင္ ျ စ္ပက္ ဲ ည္ 

မားအတြက္ တာ န္ယရန္မွာ မိမိတုိ  အလုပ္မ ုတ္ ု ျပာပ ည္  ပဋိပကၡ 

တစ္ အု ကာင္းကုိ ရး ားတင္ဆက္ရာတြင္ ာလုံးပြဲတစ္ပြဲကုိ ရး ားတင္ဆက္ 

လုိပင္ ာ္ျပ ရး ားပ ည္  ို ာ ္ အ နအထား ည္ ထိရွလြယ္ပဋိပကၡ 

ဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာအတြက္ မလုံ လာက္ပ  

လာအ က္အလက္ မွ ာမ ုတ္ 

ယ န တ္ စာနယ္ဇင္း မားအမားစုက ကြႏု္ပ္တုိ ည္ အ က္အလက္မားကုိ ျ န္  

ႏွင ္ စာင္ကည္ မား အ နအထားမွ ာမက ု ယဆပ ည္  ကြႏု္ပ္တုိအ နႏွင္ 

အျ ား မားက ကြႏု္ပ္တုိ တင္း ရး ားတင္ဆက္ ရန္အ က္အလက္မားကုိ 

မည္ ို န္တး လဲဆုိ ည္ႏွင္ ဲ ကားလုိ မားက တုိ  အျမင္မား  အစ 

အစ ္မားကုိ ကြႏု္ပ္တုိ  တင္းမားတြင္ မည္ ို မ ာ ာ ျမာက္ ထည္ ြင္း 

ည္ကုိလည္း တိထားမပိ ည္  တုိ ည္ မ ယာကုိ ျပာျပရန္ ပဋိပကၡႏွင္ 

ပတ္ က္ ာလထု အျမင္ကုိ လမ္းမိုးရန္ မ ယာကုိ အ ံုး ရန္ ာ ာ 

အ က္အလက္မားကုိ ရြး ယ္ပ ည္  

ကြႏု္ပ္တုိအ နႏွင ္ အကမ္း က္ပဋိပကၡ  ာမန္အ က္အလက္မွ ကုိ ာ ရး ား 

တင္ဆက္ပက ျပည္ မား အ နႏွင္ ပဋိပကၡကုိ မွ လာက္ ာ နားလည္ ပ 

လိမ္မည္  ို ာ ္ကြႏု္ပ္တုိ ည္ ာမန္အ က္အလက္ နာက္တြင္ရိွ ာ တင္း 

မားကုိ ရွာ ြ ပး ျ စ္ႏိုင္ ရွိ ာ အ ျ မားအပအ င္ တင္းအ က္အလက္မားကုိ 

ပိုမုိတင္ဆက္ပက ျပည္ မား ည္ ပဋိပကၡမားကုိ ကြဲျပား ာ အျမင္မားျ င္ ကည္ 

ျမင္ႏိုင္လိမ္မည္  အကယ္  ကား ံုးတစလုံ္း မ နက ပက္ကြဲ ပဲက ကြႏု္ပ္တုိ ည္  

အျ စ္အပက္ကုိ တင္းတင္ဆက္ျ င္းတုိ ာမက ဲ ပက္ကြဲမ ည္ ာမန္ 
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ျပည္ တုိ  မားကုိ မည္ ို က္ ရာက္ႏိုင္မည္ကုိ ရး ားတင္ဆက္ရ လို 

ပဋိပကၡႏွင္ ပတ္ က္ ာ တုိ  အျမင္မားကုိလည္း ကိ းပမ္းတင္ဆက္ရမည္  

ကြႏု္ပ္တုိ ည္ ပဋိပကၡကုိ ပးဆုံး အာင ္ ကိးစားပံုမ ားကုိလည္း ရး ား တင္ဆက္ 

င္ ပး ာမန္အ က္ အလက္မားကုိ အ ိပာယ္ ြင္ဆုိ ာ္ျပႏုိင္ ည္ တင္းမားကုိ 

ပးရပမည္  

အကမ္း က္ပဋိပကၡမားတြင္ လအမား အ က္ဆုံး ံး ပဲ ည္  တင္း မား ကာင္း 

မားအ နႏွင္ ကြႏု္ပ္တို ည္ ႏွစ္ က္လုံးမွ ဆုံး ္ရာရ မားစာရင္းကုိ ရး ား 

ာ္ျပ ံု ာမက ဲ ပဋိပကၡ  ျ စ္ပြားရျ င္း အ ကာင္းရင္း မား အျ ား မား  

အ က္မားကုိ မည္ ို အက ိး က္ ရာက္မရွိႏိုင္ ကာင္းႏွင္ မည္ ို ာ အ ျ ရိွႏိုင္ 

ကာင္း တုိကုိ ထုတ္ ာ္ရွာ ြ ရး ားရပမည္  

အကယ္  ကြႏု္ပ္တုိ ည္ ကာက္ရြံ မႏွင ္ အကမ္း က္မကုိ တုိးျမင္ ရး ားမိပက 

ကြႏု္ပ္တို တင္ဆက္ ာ တင္း ည္ လမအ ိုင္းအ ိုင္းကုိ ပက္စး စမည္ ျ စ္ ည္  

ျပည္ မားကုိ ပိုမုိ ကာင္းမြန္လုံ ံ ာ တင္းမား တင္ဆက္ ပးပက အ ကာင္း 

က္ ိ ု းတည္ စပ ည္  ပဋိပကၡ လာ ရးကုိ ကိ းစား က္မားကုိ တင္ဆက္ပ  

ကလည္း ထုိအတပင္ ျ စ္ ည္  ည္ ထိရွလြယ္ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္း 

ပညာပင္ျ စ္ ည္  

ထိရွလြယ္ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္း မားတစ္ း ည္ ပဋိပကၡ ဆန္းစစ္ လလာမကုိ 

အ ံုး ပ ည္  ပဋိပကၡႏွင္ ဆုိင္ ာ စိတ္ကး စ္မားႏွင ္ အ ံမားကုိ ရွာ ြ ာ္ 

ထုတ္ပ ည္  စာနယ္ဇင္း မား ည္ မည္ က ပဋိပကၡကုိ ျ ရွင္းရန္ ကိ းစား 

ည္ကုိ တင္ဆက္ ည္  အ က္ က္ကုိ ကည္ လလာပး အျ ား ာ ပဋိပကၡမား 

ကုိ မည္ ို ျ ရွင္း ည္ကုိလည္း ရး ားတင္ဆက္ ပးပ ည္  ထိရွလြယ္ပဋိပကၡ 

ဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္း မား ည္ မည္ ည္ က္ကုိမွမပ ဲ အ ျ ရွာရန္ကုိ ာ စးစိုက္ 

ပ င္ ည္  ထိရွလြယ္ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္း မား ည္ စကားလုံးအ ံုး 

အႏန္းမားကုိ ာစြာ ရြး ယ္ ည္  
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ထိရွလြယ္ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာအတြက္ ပ င္ရမည္အရာမား 

 ပဋိပကၡကုိ ရး ားတင္ဆက္ရာတြင္ ပ င္ ာ ႏွစ္ က္အ ကာင္းကုိ 

တငဆ္က္ျ င္းအား ရွာင္က ္ရမည္  ပဋိပကၡ  က္ ရာက္မကုိ ံရ ာ 

အျ ား မားကုိပ  ရွာ ြ ပး တုိ  အျ စ္အပက္မား ထင္ျမင္ယဆ က္ 

မားႏွင္ ရည္ရြယ္ က္မားကုိ ထည္ ြင္း ာ္ျပရမည္  အ ထြ ထြ ပိတ္ 

မွာက္မမား ကာင္ ထိ ိုက္ ရဲ ာ စ းဆုိင္ပိုင္ရွင္မ ား စား ံုး မ ား 

အလုပ္မဆင္းႏိုင္  အလုပ္ မားမား အကမ္း က္မမားကုိ ပးဆုံး င္ ပျ စ္ 

ာ ုကၡ ည္မားကုိ မးျမန္း အင္တာ းရပမည္  

  ိ ပး ားျ စ္ ာ တာင္းဆုိ က္မားကုိ ာ တာင္းဆုိ လရွိ ာ 

င္း ဆာင္မား  ျပာစကားမားကုိ ာ အမတဲမ္း မွျငမ္း ရး ားျ င္းကုိ 

ရွာင္က ္ရမည္  ပညာရွိ မ္း ာ ပက္ ရာက္ ာ လအ ိုင္းအ န္းကုိ 

ကာ္  ကည္ျမင္ရမည္  အမားစု  ယဆ က္ င္း ဆာင္မား  ယဆ 

က္ႏွင ္ မတ ာ ယဆ က္မားကုိ ျပာဆုိ ည္ ာမန္ျပည္ တုိ  

စကားမားကုိ ရး ားတင္ဆက္ရမည္  

 ပဋိပကၡျ စ္ န  ႏွစ္ က္ကုိ ြဲျ ား ည္ တင္းမားကုိ ရွာင္က ္ရမည္  

ႏွစ္ က္အဆင္ ျပႏုိင္မည္ အ င္း အကင္းကုိ ာ္ျပမည္ မး ြန္းမ ားကုိ 

ႏွစ္ က္စလုံးကုိ မးရမည္ ႏွစ္ က္စလုံးက မွနားလည္ႏိုင္ ာ ရည္ရြယ္ 

က္မားႏွင္ စိတ္ င္စားမမားကုိ ရး ားတင္ဆက္ရမည္  

 တစ္ က္တည္း  ံစားနစ္နာ က္မားကုိ ာ ာ္ျပျ င္းကုိ ရွာင္က ္ 

ရမည္  အားလုံး  ံစားနစ္နာ က္မားကုိ တင္းအျ စ္ ထုိက္တန္ ကာင္း 

ျပ ကုိင္တြယ္ရမည္   

 ပက္ ု ္းျ င္း (devastated)  ကကြဲ ြယ္ျ စ္ရပ္ (tragedy) ႏွင္ အကမ္း 

က္ ံရျ င္း (terroised) ကဲ ို ာ စကားလုံးမားကုိ တစ္ က္တည္းကုိ 

ရည္ရြယ္  ံုးႏန္းျ င္းကုိ ရွာင္က ္ရမည္  စကားလုံးမား ည္ တင္း 
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မားကုိ တစ္ က္တည္း ာ က္လုိက္ ရး ား ကဲ ို ျ စ္ စ ည္  

တုိကုိ မိမိ ံုးႏန္း ာစကားလုံးမား အျ စ္မ ံုး ဲ အျ ား တစ္ း  

ျပာစကားကုိ ာ ညန္းဆုိရာ ံုးပ  

 စိတ္ ံစားမပ ာ မတိက ည္ စကားလုံးမားကုိ ရွာင္ပ  လုပ္ ကံ  ံ

ရျ င္း (assassination) ာ စကားလုံးကုိ ႏိုင္ငံ င္း ဆာင္တစ္ း 

တ္ျ တ္ ံရာ ာ ံုး ည္  အျ ား မားအတြက္ ံုး  မရပ  အစုလုိက္ 

အပံ လုိက္ တ္ျ တ္ျ င္း (massacre) ည္ လက္နက္မဲ အျပစ္မအဲရပ္ 

ားမားကုိ ရည္ရြယ္ က္ ရွိျ င္ တ္ျ တ္ ျ င္းျ စ္ ည္  စစ္ ားမား  

ရမဲား အ တ္ ံရပက စကားလုံးကုိ မ ံုးပ  လမ ိးတုံး တ္ျ တ္ 

ျ င္း(genocide) ည္ လစုလ း မ ိးႏြယ္တစ္ ုလုံးကုိ တ္ျ တ္ျ င္းျ စ္ 

ည္  ံစားျ စ္ပက္ ည္မားကုိ း ိမ္ ံ ပစ္ျ င္း မျပ ဲ တိက ည္ 

စကားလုံးကုိ ာစြာ ရြး ယ္ပ  

 အကမ္း က္ မား (terrorist) အစြန္း ရာက္(extremist) ႏွင္ အ း 

အမးစြဲလမ္း ထာက္ ံ  (fanatic) ကဲ ို ာ စကားလုံးမားကုိ ရွာင္ 

က ္ပ  စကားလုံးမား ည္ က္လုိက္ ည္ ာရွိ န ပး အျ ား 

တစ္ က္မွ စစပ္ညိႏိင္းရန္ မျ စ္ႏုိင္ပ  လတုိအား တုိကုိယ္တုိင္  

ညန္းဆုိ ည္အတုိင္း ာ ံုးစြဲပ  

 ထင္ျမင္ယဆ က္အား အ က္အလက္အျ စ္ ို ျပလုပ္ျ င္းကုိ ရွာင္ 

က ္ပ  အကယ္  တစ္ ယာက္ ယာက္က တစ္ ု ုကုိ တာင္းဆုိ ာ္ျပပက 

အမည္ကုိ ာ္ျပ ပးပ  ိုျပ လုပ္ျ င္းျ င္ တုိ  ထင္ျမင္ 

ယဆ က္ ာျ စ္ ပး င္ အ က္အလက္ မျ စ္ပ  

 တစ္ က္တည္းက င္း ဆာင္မားက ာ္ထုတ္လာမည္ ျပ နာ  

အ ျ မားကုိ စာင္ဆုိင္း နျ င္းမွ ရွာင္က ္ပ  ငိမ္း မ္း ရးစိတ္ကး စိတ္ 

န္းမားကုိ မည္ ည္ နရာက ရရွိ ည္ျ စ္ စ ရွာ ြပ  စိတ္ကးမားကုိ 

င္း ဆာင္မား  စိတ္ကးမားႏွင္ ရာစပ္  တင္း ရး ားတင္ဆက္ပ  
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စာနယ္ဇင္း မားမားအ နႏွင္ ံုးႏန္း ာ စကားလုံးမား ည္ ံုးစြဲ 

ာပုံမား အ ံုးမားႏွင္ အင္အား ကာင္း ာ ကိရိယာမားျ စ္ ည္   

ကိရိယာမားကုိ ံုးကာ ကာက္ရြံ မႏွင ္ ာရမားအစား နားလည္မကုိ 

တည္ ဆာက္ရမည္  
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တံဆိပ္မားႏွင္ တံဆိပ္ကပ္ျ င္းမား 

အာက္ ာ္ျပပ တုိ ည္ တံဆိပ္မားႏွင္တံဆိပ္ကပ္ျ င္း ံရ ာ မား ံစားရ ာနာကင္မမား  
နမနာမား ျ စ္ပ ည္  

ပး ဲ ည္ န္း င္စာရင္း ကာက္ယမတြင္ ရ ိုင္ရိွ မဆလင္မား ည္ လမားအျ စ္ စာရင္း ြင္း 

ံ ရဲပ ည္  “ကြန္ တာ္တုိကုိ တစ္ ိန္လံုး လလုိပဲ တ္မွတ္ ံရတယ္   မွာပဲ မြး မွာပဲ 

န တဲယ္ဆုိတဲ အထာက္အထား တြက ကြန္ တာ္တုိအတြက္အ ရးကးပတယ္” ု းလွျမင္က 

အအက္ ္ပကုိ ျပာ ည္  တရား င္စာရြက္စာတမ္းမားတြင္ပင္ ုိ င္ ာမားကုိ ညန္းဆုိရန္ လ ု 

ုံးႏန္း န ည္ အ ျ အ နကုိ က ျပာျပ နျ င္းျ စ္ ည္  ု ာ ာ င္မားႏွင္ မဆလင္မားကား 

ကာရွည္စြာ တည္ရွိ ဲ ည္ အမုန္းတရား ည္  ုႏွစ္တြင္ ြး ျမကျ စ္ရပ္မားအျ စ္ ျပာင္းလဲ 

ြားကာ ဆံုးမမားႏွင္ ုိ င္ ာအမားစုျ စ္ ာ လ ပင္း ,  နရပ္္ စြန္ ြာထြက္ ျပး မဲမား 

ျ စ္ပြား ဲ ည္  အာက္ပ  အႏွစ္ ပ္ကလည္း ရ ိုင္လမ ိ းမား  ုိ င္ ာမားအ ပ  အျမင္မား 

ကုိ ာ္ျပပ ည္  

ုိ င္ ာလမ ိးဆုိတာ မရွိပ း  စကားလံုး တစ္လံုးပပဲ  ရ ိုင္လမ ိး တြက တုိရည္ရြယ္ 

က္ကုိ ိပတယ္  ႏိုင္ငံ ရးရည္ရြယ္ က္တစ္ ုျ စ္ပတယ္ ု Rakhine Nationalities Development 

Party  ရင္အ င္း င္ ျ စ္  း ရ မာင္က ျပာပ ည္  

AFP တင္း ာန “Myanmar Census: Risk or Reward for Rohingya Refugees” 9 March 2014 မွ 
ကာက္ႏုတ္ က္  
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မာ ိုးက  တင္းတင္ဆက္မႏွင္ ထိရွလြယ္ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာကြာျ ားမ 

နမနာ( ) 

( ) မ ိုးက  တင္းတင္ဆက္မ 

Skopje,UPI- မက္ဆ ိုနးယားတြင္ျ စ္ပြား န ာ ပဋိပကၡကုိ အဆုံး တ္ရန္ရည္ရြယ္ 

ာ ငိမ္း မ္း ရး ဆြး ႏြးပြဲ ည္ အယ္ းနးယန္း ပုန္မားက ရရဲွစ္ းကုိ 

အစုလုိက္အျပံ လုိက္ တ္ျ တ္ပး ႏာကုိယ္ အစိတ္အပိုင္းမ ားကုိ တစ္စစျ တ္ တာက္ 

ပး နာက္ ယမန္ နညက ပက္ျပား ြား ဲ ည္  ထုိကမ္းတမ္း ျ ာက္ျ ား ြယ္ရာ 

လ တ္မကး ည္ တာင္ ပ ရြာျ စ္ ာ vevje တြင္ ျ စ္ပြား ဲ ပး ကင္းလွည္လာ 

ာ ရတဲပ္ ြဲ င္မ ား ည္ စက္ နတ္မား  ံုကည္အား ံုး ံုးမ ားျ င္ တုိက္ ုိက္ ံရ 

ကာင္း ျပာ ရးဆုိ ြင္ရွိ က ျပာပ ည္  အျ ား ရဲ ျ ာက္ းလည္း ္ရာရရိွကာ 

မာ္ တာ္ယာ ္ ံုးစး ပက္စး ပဲ ည္  

ကပင္ ဆုံး ပး ိန္တြင္ အ လာင္းမားကုိ ားျ င္ ျ တ္ တာက္ ံ ရဲ ပး တစ္ းမွာ 

င္းျ တ္ ံ ရဲ ည္ ုဆုိ ည္  တုိက္ ိုက္မမွာ တာင္တန္းအနးရွိ terero ရွ ိ

(National Liberation Army) အမ ိး ား လြတ္ ျမာက္ ရးတပ္ အကမ္း က္အ ြဲ  

လက္ က္ျ စ္ ည္ ု ယုံကည္ရပ ည္  NLA  ႏိုင္ငံ ရး င္း ဆာင္ ျ စ္  Ali 

Ahmeti ကမ လမား ည္ မိမိကုိယ္မိမိ ု ံကာကြယ္ ပစ္ တ္ ျဲ င္း ာ 

ျ စ္ ကာင္း ဆုိပ ည္  

( ) ထိရွလြယ္ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ 

Skopje, UPI- ရကဲင္းလွည္တပ္ ြဲ မ ွ ရရဲွစ္ း အ က္ဆုံး ံး ပး နာက္ မက္ဆ ိုးနးယား 

ႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံ ရးအ န္းအ ိုင္းမွ ံ ျပာဆုိမရွိ ပဲ ည္  ႏိုင္ငံအတြင္း လနည္းစု 

အယ္ းနးယန္းမားကုိ ကုိယ္စားျပထား ာ ႏိုင္ငံ ရးပတ ႏွစ္ ုလုံးက မိမိကုိယ္မိမိ 

အမ ိ း ားလြတ္ ျမာက္ ရးတပ္ (NLA) အျ စ္ ံယထား ာအ ြဲ မွ လုပ္ ဆာင္ ည္ 

 ုယဆႏိုင္ ာလုပ္ရပ္မ ွ း း န ပဲ ည္  NLA  ႏိုင္ငံ ရး င္း ဆာင္ျ စ္  

Ali Ahmeti ကမ တပ္ ြဲ င္မ ား ည္ မိမိကုိယ္မိမိ ု ံကာကြယ္ ပစ္ တ္ ျဲ င္း ာ 
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ျ စ္ႏိုင္ ပး စတင္တုိက္ ိုက္ ျဲ င္းမ ုတ္ ကာင္း ျငင္းဆုိ ဲ ည္  ို ာ္ မက္ဆ ိုးနး 

ယား အစိုးရကမ ထရပ္ကား ံုးစး ပက္စး စ ဲ ာ စက္ နတ္မားႏင္ွ တြန္းကန္အား 

ံုး ံုးကည္ ံုးမ ား အ ံုးျပ လာက္ရ ည္ တုိက္ ိုက္မမားျ စ္ အာင္ တုိအ နျ င္ 

စတင္ လံ ဆာ္ ျဲ င္းမ ိးမရွိပ ု ဆုိ ည္  ျပာ ရးဆုိ ြင္ရွိ က ႏာကုိယ္အစိတ္ 

အပိုင္းမ ားကုိ ားျ င္ ျ တ္ တာက္ထားပး တစ္ း  င္းမွာ ျမ ပ တြင္ က န 

ကာင္း ျပာဆုိ ဲ ည္  

 

 

( ) ျ ားနား က္ကုိ ျမင္ပ လား 

မ ိုးက  တင္းတင္ဆက္ျ င္း 

တင္းမွာ ဆုိးလွပ ည္  အကမ္း က္မကုိ ာ္ျပထားပး အျ ား ာ 

က္မား  အျမင္မားကုိ ကိ းစားရယျ င္း မရိွပ  ငိမ္း မ္း ရး ဆြး ႏြး 

ပြဲ ပက္ျ င္း ာ ဆုိး း ည္ အ ံုးအႏန္းမား ပ င္ ဲ ည္   

အစုလုိက္ အပံ လုိက္ တ္ျ င္း (massacre) တစ္စစ ျ တ္ တာက္ျ င္း 

(mulitate) ကမ္းတမ္း ျ ာက္ျ ား ြယ္လ တ္မ (atrocity) စ ည္ 

စကားလုံးမားကဲ ို ာ စိတ္ ံစားမျ င္ မလုိအပ္ ာ စကားလုံးမ ား 

ံုးစြဲ ည္  တစ္စစျ တ္ တာက္ျ င္း ံရ ာ ႏာကုိယ္မား 

(mutilated bodies) ကဲ ို ာ စကားလုံးမားကုိ ံုးျ င္းျ င္ အကမ္း 

က္မျ စ္စ ္ကုိ ာ အထးျပ ာ္ျပ ည္  

က္လုိက္ ာ္ျပ ည္  အစိုးရ ျပာ ရးဆုိ ြင္ရွိ  အျမင္ကုိ ထင္ 

ပ္ စ ည္  ကုိ ကင္းလွည္အ ြဲ ည္ တိုက္ ိုက္ ံ ရဲ ည္ ု 

ဆုိ ည္   
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ထိရွလြယ္ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ 

တင္းအ နျ င္ အကမ္း က္မမွ ကာ္  တင္ဆက္ ည္  အကမ္း 

က္မကုိ ံ မ ားကုိ ာ္ျပတင္ ဆက္ ည္  

တင္း ည္ မွတမရွိ ည္  NLA က ကင္းလွည္တပ္ ြဲ ကုိ တုိက္ ိုက္ 

ကာင္း ျငင္းဆုိ ည္  ို ာ ္တုိက္ပြဲျ စ္ ဲ ကာင္း န္ ံ ည္  

အျ ားတ က္က တုိကုိ တုိ တြင္ ာ National Liberation 

Army ာ အမည္ကုိ ာ္ျပ ည္  

အကမ္း က္မကုိ လွစ္လွ ျ င္း ံုးကြယ္တားျမစ္ျ င္းမရွိ  ို ာ္ 

အ က္အလက္အ နျ င္မ ုတ္ ဲ ညန္းဆုိ ထာက္ျပမ (claim) 

အျ စ္ ာ တင္ဆက္ ရး ား ည္  

နမနာ ( ) 

( ) မ ိုးက  တင္းတင္ဆက္မ 

Yoyo, YNS- ယုိ ိုႏိုင္ငံ  န္ကး ပ္က မ နက ယုိ ို မိ တာ္တြင္ ႏုိင္ငံျ ား ား ရး 

ြား း ဆုံး ရဲ ာ အတ (Atu) အကမ္း က္ မားမား လုပ္ ဆာင္ ဲ ည္ 

ံုး ပက္ကြဲမကုိ ျပစ္တင္ ံ ပ ည္  န္ကး ပ္က အ နႏွင္ အစုလုိက္အပံ  

လုိက္ တ္ျ တ္မကုိ က းလြန္ မားကုိ လုိက္လံ ျ မန္း မ္းဆးရန္ အထးတပ္ ြဲ တစ္ ု 

ကုိ ြဲစည္းလုိက္ ကာင္း ျပာပ ည္  

အတ ုတ္ င္ ရးအ ြဲ  အကမ္း က္ မားမားက ကးမား ာ ံုးတစ္လုံးကုိ 

မိ တာ္ရင္ျပင္ရွ ိ ႏိုင္ငံျ ား ား ရး ြား ံးု ို ယ္ ဆာင္လာစ ္ ပက္ကြဲမ 

ျ စ္ပြား ကာင္း ရအဲ ြဲ က ဆုိပ ည္  ရဲအရာရွိ င္း ဆာင္ Joe Blow က ံုးကုိ 

ရး ဆာင္အိတ္တစ္ ုတြင္း ထည္ယလာႏိငု္ ြယ္ရိွ ည္ ုဆုိပ ည္  အကမ္း က္ 

ျပာက္ကားတပ္ ြဲ  အတတပ္ းကမ ကညာ က္ တစ္ စာင္ ထုတ္ျပန္ကာ တုိ 

လုပ္ ဆာင္ ည္မ ုတ္ ကာင္း ျငင္းဆုိပ ည္  ို ာ္ အစိုးရ တင္း အရင္း 

အျမစ္မားကမ အတတပ္ း  င္း ဆာင္ Sam Green ကုိ မိ တာ္ရင္ျပင္တြင္ 
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မ နက တြ လုိက္ရ  မက္ျမင္ က္ မားရွိ ကာင္း ဆုိပ ည္  တုိက္ ိုက္မကုိ 

က စနစ္တက  ပင္းစပ္ညိႏိင္း  ျပလုပ္ျ င္းျ စ္ ကာင္း ယုံကည္ရ ည္  

( ) ထိရွလြယ္ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ 

Yoyo city, YNS- ႏုိင္ငံျ ား ား ရး ြား း ဆုံး ရဲ ာ ထးျ ားဆန္းကယ္ 

ည္ ပက္ကြဲမ ည္ အတ (Atu) ြဲထြက္ ရးလပရ္ွားမ  လက္ က္ျ စ္ ကာင္း 

ယုိ ို န္ကး ပ္က မ နက ျပာကားပ ည္  မ နက ႏိုင္ငံျ ား ား ရး ည္မား ည္ 

ရး ြားလုပ္ငန္း ံုးရွိ တ္စက္ားတစ္စင္း ပ မွ ဆင္း န ိနတ္ြင္ ပက္ကြဲမ ျ စ္ပြား ဲ 

ာ ထိ ိုက္ပက္စး ဲ ည္  မိ တာ္ရင္ျပင္အား ရတဲပ္ ြဲ စံုစမ္း ရးမွ းမ ားက စံုစမ္းစစ္ 

ဆးဆဲ ျ စ္ပ ည္  

ရြး ယ္ ံ မတစန္ျ င္ အုပ္ ပ္ရန္ တာင္းဆုိ ပး ကးလက္ မားတြင္ အစိုးရကုိ 

တုိက္ ိုက္ န ာ အတ (Atu) တပ္ း ု မိမိကုိယ္မိမိ ကြး ကာ္ န ာအ ြဲ ကုိ 

ပက္ကြဲမအတြက္ န္ကး ပ္က အျပစ္တင္ ဲ ည္  

တယ္လ ုန္းအင္တာ းတစ္ ုတြင္ အတတပ္ း  င္း ဆာင္ Sam Green က ပက္ 

ကြဲမ ည္ မိမိတုိႏွင္ မဆုိင္ ကာင္းႏွင္ မ္းနည္း ကကြဲ ြယ္အျ စ္ တစ္ ု ျ စ္ ည္ ု 

ျပာ ပဲ ည္  ရး ြားမား တင္ ဆာင္လာ ည္ တ္စ္ကား ည္ ျပည္တြင္းစစ္ 

ျ စ္ န ာ အိမ္နး င္း Butu ႏိုင္ငံမွ မကာ င္က ရာက္ရွိလာျ င္းျ စ္ ည္  

 

( ) ျ ားနား က္မားကုိ ျမင္ပ လား 

မ ိုးက  တင္းတင္ဆက္မ 

တင္းတစ္ ုလုံး ည္ က္ အ ထာက္အထားမရွိ ဲ အျပစ္တင္ 

ျ င္းမ ား စြပ္စြဲျ င္းမ ားျ င္ ျပည္ႏွက္ န ည္  တင္း ည္ န္ကး ပ္ 

က္ ို လုိက္  တင္ျပထား ည္  တုိက္ ိုက္ မားမွာ အတအကမ္း 

က္ မားမား ု ဆုိထား ည္  ယ္လုိ ိႏိုင္ပ လဲ  
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အစုလုိက္ အပံ လုိက္ တ္ျ တ္မ (massacre) အကမ္း က္ မားမား 

(terrorists) လုပ္ ကံ တ္ျ တ္ ရးအ ြဲ  (assassination squad) 

ကဲ ို ာ စိတ္ ံစားမ အ ား ပးစကားလုံးမား ံုးႏန္းထား ည္  

ရတဲပ္ ြဲ အရာရိွ  က္ မရွိ ာ ျပာဆုိ က္ကုိ တင္ျပထား 

ည္  နာမည္မတပ္ ာ အစိုးရ တင္းအရင္းအျမစ္မားက မည္  

မွန္း မ ိ ာ မား  ျပာစကားျ စ္ ာ အတ င္း ဆာင္ကုိ 

တြလုိက္ ည္ ာ စကားကုိ တင္ဆက္ ရး ားကာ အျပစ္တင္ 

ထား ည္  အတြက္ က္ မရိွပ  

ထိရွလြယ္ပဋိပကၡဆိုင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ 

ိ လာက္ကုိ ာ ရး ားတင္ဆက္ ည္  ံုး ပက္ကြဲျ င္း ည္ 

ထးျ ားဆန္းကယ္ (mystery) ည္ ု စကားလုံးကုိ တိထား 

ံုးစြဲထား ည္  န္ကး ပ္ ျပာ ည္ကုိ ာ္ျပ ည္  န္ကး ပ္ 

အတ ြဲထြက္ ရး မားမားကုိ အျပစ္တင္ ကာင္း ျပာ ည္  

တင္း ည္ အတ ြဲထြက္ ရး မားမားကုိ တုိကုိ တုိ ဆုိ 

ာ အမည္နာမကုိ ာ္ျပ ပး ည္  တင္း ည္ ႏွစ္ က္စလုံး  

ရွင္းျပ က္မားႏွင္ မွတ္ က္မားကုိ ာ္ျပ ည္   

တင္းတြင္ အစုလုိက္အပံ လုိက္ တ္ျ တ္ ံရမ (massacre) ကဲ ို 

ာ စိတ္ ံစားလြယ္ စကားလုံးမ ားကုိ မ ံုးပ  ရအဲ ြဲ  မွန္းဆ က္ 

မားႏွင္ မက္ျမင္ က္ အမည္မား မ ာ္ျပထား ာ ျပာဆုိ က္ 

မားကုိလည္း တင္းတြင္ မ ာ္ျပပ  

တင္း ည္ အျ ားျ စ္ႏုိင္  အ ကာင္းအရာကုိလည္း ရွင္းျပထား 

ည္  ံုး ည္ ပဋိပကၡျ စ္ပြား န ာ အျ ားႏိုင္ငံမွလာ ည္ 

ကား ပ တြင္ ပလာ ကာင္း ပလာႏိုင္ ည္  
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အုပ္စုလုိက္ လကင္ န္း 

ျမန္မာတပ္မ တာ္ႏွင ္ က င္လြတ္ ျမာက္ ရးတပ္မ တာ္အကား က င္ျပည္နယ္ 
အတြင္း ျ စ္ပြား ဲ ည္ တုိက္ပြဲမား အ ကာင္း က္ဆုိက္မားႏွင္ တင္းမား ပ ထြက္ 
ပဲ ည္  အာက္ပ တင္းဇာတ္လမ္းမားကုိ ပဋိပကၡ ထိရွလြယ္ျ င္းႏွင္ ယွ ္ထုိး  
ဆြး ႏြးပ  ( တင္းမား ည္ တည ာအျ စ္အပက္တစ္ ုထဲကုိ ာ ရး ား 
ည္ မ ုတ္ပ  ို ာ္ ပဋိပကၡတစ္ ုတည္း  အ ကာင္း ာျ စ္ ည္ )  

မာႏုိင္ငံ(Burma) ျမာက္ပုိင္း  က င္ျပည္နယ္တြင္ န္း င္စာရင္း နာက္ဆုံး နတြင္ 

တုိက္ပဲြအကးအကယ္ျ စ္15 

မာႏုိင္ငံတြင ္ ဆယ္စုႏွစ္ ပင္းမားစြာအတြင္း ပထမဆုံးျ စ္ ာ န္း င္စာရင္း 

ကာက္ယမ  နာက္ဆုံး နတြင္ အစိုးရႏွင္ က င္လြတ္ ျမာက္ ရးအ ြဲ  (KIO) တုိ 

အကား တ တ္ုနယ္စပ္အနး က င္ျပည္နယ္တြင္ တုိက္ပြဲ အကးအကယ္ ျ စ္ပြားပ  

ည္  

KIO  စစ္ ရးအ ြဲျ စ္ ာ က င္လြတ္လပ္ ရးတပ္မ တာ္ KIAအရာရိွမားက 

ကာ ပ တး နတြင္ အစိုးရ က္က KIA တပ္ရင္း  ကုိ ထုိးစစ္ဆင္လာရာမွ 

စတင္ ဲ ကာင္း ဆုိပ ည္  တုိက္စစ္ဆင္ရျ င္းမွာ တ ုတ္နယ္စပ္ က င္ျပည္နယ္ 

တာင္ပိုင္းရွ ိ အက ိးအျမတ္မားရွိ ာ န္ မ္း ိတ္ကုိ ိမ္းယရန္ ျ စ္ပ ည္  

န္ န္း ိတ္ ည္ န္း မာ္ ိုင္  မန္စ မိ နယ္  မန္ ိန္း ကးရြာ အုပ္စုရိွ ရလ 

ျမစ္အနးတြင္ရွိ ပး တ ုတ္ျပည္ နာင္ တာင္း ို စ္မား တင္ပုိ ရာင္း ရာ 

အ ိက နယ္စပ္လမ္း ကာင္းမားထဲမွ တစ္ ုျ စ္ ည္  ယ ု ပဋိပကၡျပန္လည္ျ စ္ ပ ိန္ 

 ုႏွစ္  ဇြန္လ ကတည္းက ထုိ နရာကုိ KIA က ထိန္း ပ္ထားပ ည္  

အမွတ္  ျ ျမန္တပ္မ ာန ပ္ႏွင္ စစ္ဆင္ ရးကြပ္ကဲမ ာန ပ္  မွ တပ္ ား 

,  ကာ္ ည္ ယ ုတုိက္ပြဲ တြင္ ပ င္တုိက္ ိုက္ န ကာင္း KIA တပ္ရင္း  

                                                           
15 http://www.kachinnews.com/news/2644-heavy-fighting-on-last-day-of-
census-in-burma’s-northern-kachin-state.html (viewed 30 April 2014) 
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တပ္ရင္းမွ း ိုလ္မွ း ဇာ္ ာ က က င္ တငး္အုပစ္ု (KNG) ကုိ ျပာပ ည္  တုိက္ပြဲ  

ပထမဆုံး နတြင္ န္ င္းယန္ရြာရွိ KIO  အုပ္ ပ္ ရး ံုးကုိ အစိုးရတပ္မားက 

ိမ္းပိုက္လုိက္ ကာင္း တပ္ရင္း  ရိယာ  KIO အုပ္ ပ္ ရးမွ းက အတည္ျပ  

ပ ည္  

ႏွစ္ရက္အကာတုိက္ပြဲမားအတြင္း KIA တပ္ ား  း ္ရာရပး အစိုးရတပ္မွ  

ဆုံး ကာင္း တပ္ရင္းမွ း ဇာ္ ာ က ဆုိပ ည္  ယ ု တင္း ာ္ျပ ိန္တြင ္ KNG 

အ နျ င္ ယ ု တင္းအား လြတ္လပ္ ာ အတည္ျပ  က္ မရယႏိုင္ပ  

မန္ ိိန္းအ ျ စုိက္ အစိုးရတပ္မွ ပစ္ တ္လိုက္ ာ မာ္တာကည္ ံုးလုံး ည္ KIO 

ထိန္း ပ္ထား ာ လ တ္ယန္ ုကၡ ည္စ န္းအတြင္း က ရာက္ ဲ ည္  ဆုံး 

္ရာရရိွမ တင္းပိုျ င္းမရိွ ကာင္း စစ္ ျပး ုကၡ ည္မားကုိ ကည န ည္ င္းအုပ္ 

ဆရာ လ န္ အာင္ကြန္းက ျပာပ ည္  

နရပ္စြန္ ြာ  တ တ္ုျပည္ ိ ုထြက္ ျပးရ16 

ထာင္ႏွင္ ာ ျပည္တြင္း နရပ္စြန္ ြာ အ ျ ပက္ရ  (IDP) မား ည္ 

အနးဆုံးျ စ္ ာ တ တ္ုျပည္ ယနန္ ျပည္နယ္ရွိ နာင္ တာင္းမိ နယ္ ို ထြက္ ျပး 

ိုလံ ရဲပ ည္  တုိ ည္ က င္ျပည္နယ္ တာင္ပုိင္း မာ (Burma)-တ ုတ္ 

နယ္ျ ား အနးရွ ိ န္ မ္း ိတ္အနးတြင္ ျ စ္ပြား ာ တုိက္ပြဲမား ကာင္ နရပ္ကုိ စြန္ ြာ 

ထြက္ ျပး ရျ င္းျ စ္ ကာင္း KIO အရာရွိမ ားက ျပာပ ည္  

, ကာ္ အထက္ရွိ ာ လ တ္ယန္ ုကၡ ည္စ န္းရွိ လအားလုံးႏွင္ ရွမ္းရြာ  

ရြာ ကာ္မွ ျပည္ မား ည္ တုိက္ပြဲမား ကာင္ မိမိတုိ  နရာမားမွ လုံး စြန္ 

ြာ ရဲ ည္ ု KIO တပ္ရင္း  မွ အုပ္ ပ္ ရးအရာရွိျ စ္  လရွလဆုိင္းက ျပာပ  

ည္  

                                                           
16 http://www.kachinnews.com/news/2644-heavy-fighting-on-last-day-of-
census-in-burma’s-northern-kachin-state.html (viewed 30 April 2014) 
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ထုိတုိက္ပြဲ ည္ ပလ  ရက္မွ  ရက္ထိ န္း မာ္ ိုင္  မန္စမိ နယ္  မန္ ိန္း 

ကး ကးရြာအုပ္စု ရလျမစ္ အနး တြင္ ျ စ္ပြား ဲ ည္  KIO  အဆုိအရ ,  

အထက္ရွိ ာ IDP မား ည္ နာင္ တာင္းမိ နယ္ရိွ ာင္းကန္း တြင္ နား ို 

နထုိင္ ကာင္း ိရပ ည္  

မန္ ိန္းကး ႏွစ္ျ င္း ုရား ကာင္းမွ င္းအုပ္ဆရာ လ န္ အာင္လြန္းက က င္ႏွစ္ျ င္း 

ႏွင္ ကတ္ ိုလစ္ ုရား ကာင္းမား  အကအညႏွင္ ရာ ပ င္းမားစြာ ာ IDP မားကုိ 

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွ ိ နမ္ မ္း မိ နယ္ ို ထရပ္ ကားမား မာ္ တာ္ဆုိင္ကယ္မားျ င္ 

ပို ဆာင္ ပး ည္ ု ျပာပ ည္  

င္းအုပ္ဆရာက IDP မား ည္ အ တ္တစ္ထည္  ကုိယ္တစ္ ုျ င္ အုိးအိမ္မ ားမွ စြန္ ြာ 

ထြက္ ျပး လာရ ျ င္ အစားအ ာက္ႏွင္ အမိုးအကာ နစရာမား အ ရးတကး 

လုိအပ္ န ကာင္း ဆုိပ ည္  မန္ ိန္းရွိ ုကၡ ည္စ န္း မားတြင္ ျပည္ကပ္ နပး IDP 

မားကုိ လက္ ံရန္ နရာမရိွ တာ ကာင္းလည္း ိရပ ည္  

မာႏုိင္ငံ(Burma) က င္ပဋိပကၡ အရိွန္ျမင္လာ  ကုလစုိးရိမ္မျမင္တက္ 17 

န္ ကာက္ -    က င္ျပည္နယ္ ျမာက္ပိုငး္ရွ ိတုိင္းရင္း ား ပုန္တပ္မား ည္ အစိုးရ 

ႏွင္ အပစ္အ တ္ရပ္စဲ ရး ဆုိင္ရာစာ ပ္ကုိ အလင္စလုိ မ ပ္ရန္ ကန္ရွိ န ာ 

နာက္ဆုံး ာင္းကန္း အုပ္စုျ စ္ ည္  

ပး ဲ ည္ တင္းပတ္မားအတြင္း တုိက္ပြဲမား ျမင္တက္လာပး အရပ္ ား ထာင္ 

န္း ထြက္ ျပး ရဲ ည္  တစ္ ိန္ထဲမွာပင္ ကုလ မ ႏွင္ အျ ားအ ြဲအစည္းမား 

ည္ မာ(Burmese) စစ္ ားမားက ပဋိပကၡအတြင္း အရပ္ ားမားကုိ မု ိမ္းမမား 

က းလြန္ ည္ ာ တင္းပို က္မားကုိ စိုးရိ္မ္မမား ျမင္တက္လာ ည္  

                                                           
17 http://www.voanews.com/content/burmas-kachin-conflict-escalates-
drawing-concern-from-un/1900995.html (viewed on 30 April 2014) 
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ယ ုအပတ္တြင္း ကုလ မ ည္ အျ ား ာ အ ြင္အ ရးကိ းပမ္း အ ြဲမားႏွင္ 

ပး ပ င္းကာ ျမန္မာစစ္တပ္ က းလြန္ ဲ ာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအကမ္း က္မမားကုိ ျမန္မာ 

အစိုးရအ နျ င္ စံုစမ္းစစ္ ဆးရန္ တာင္းဆုိ ဲ ည္  

က င္ျပည္နယ္ရွိ ပုန္တုိ ထိန္း ပ္ရာ နရာမားတြင္ တုိက္ပြဲမားျ စ္ပြား နစ ္ 

ယင္းကဲ ို တာင္းဆုိ ံမ ား ကယ္ လာင္လာပ ည္  မာတပ္မ တာ္ႏွင္ KIA ပုန္ 

မားအကား ျ စ္ပြားလက္ရွိ ာ တိုက္ပြဲမား ကာင္ အနည္းဆုံး လ ,  နအိမ္မွ 

စြန္ ြာထြက္ ျပး နရ ကာင္း အကဲ တ္ မားက ဆုိပ ည္  ကန္းမာ ရး အကအည 

ပး အ ြဲျ စ္ ာ Free Burma Rangers က ဆး န္ထမ္းမားႏွင္ မွတ္တမ္းျပ စု  

အ ြဲမားကုိ ပဋိပကၡျ စ္ရာ ိ ုပို ဆာင္ ပးလက္ရွိ ည္  

အစိုးရ  ျပစ္ ္ မွတ္ျ င္းမ ွ ရွာင္လြဲႏိုင္ရန္ အမည္ထုတ္ ာ္ျ င္းမျပ ာ မွတ္တမ္း 

ျပအ ြဲ င္း ဆာင္ တစ္ းက တုိအ ြဲ ည္ စစ္တပ္မ ွ တုိက္ ိုက္ ံရ  ရြာမွထြက္ 

ျပး ဲ ာ မု ိမ္းကင္ ံ ရဲ ည္ ဆယ္ ကာ္ က္ တစ္ းကုိ မးျမန္းအင္တာ း 

ဲ ကာင္း ျပာပ ည္  

င္ ည္ မိ ားစု င္မားကုိ ဆုံး ံးႏိုင္ ည္  င္ ကုိ ဆုံး ံးႏိုင္ ည္  ည္ 

အထိ ႏွိပ္စက္ ံရႏုိင္ ည္  ပို္င္ဆုိင္မမား ဆုံး ံးနိုင္ ည္  မု ိမ္းအကင္ ံရႏုိင္ ည္ ု  

အ တ္ ံရႏိုင္ ည္  ု ကာက္ရြံ ႏုိင္ ည္  ကိစမား အမွန္တကယ္ျ စ္ပြား နပး  

ျ စ္ႏိုင္ ည္ဆုိ ည္မွာ မ ုတ္ တာ ဲ ျ စ္ ပး ပ ျ စ္ ည္  ထုိ ကာင္ မ ကာင္း 

ဆုိး းျ စ္စ ္မ ားကုိ ရပ္တန္ င္ ကာင္း FBR အ ြဲ င္း ဆာင္က ဆုိပ ည္  

မကာ း င္က တုိက္ ိုက္ ံ ရဲ ာရြာမားတြင ္ ႏိွပ္စက္ညင္းပမ္းမ အ ထာက္ 

အထားမားကုိ တြ ရွိထား ကာင္း Free Burma Rangers အ က္အလက္ 

မွတ္တမ္းတင္ ရး အ ြဲ က ျပာပ ည္  

မာအစုိးရ ျပာ ရးဆုိ ြင္ရိွ  ရထဲြဋ္ကမ အစိုးရတပ္မားက တာ န္ ိန္ျပင္ပတြင္ 

အ တ္ ံ ရဲ ာ တုိ  အရာရွိကးအတြက္ လက္စား တုိက္ ိုက္ျ င္းျ စ္ 

ကာင္း ျပာပ ည္  ျပာ ရးဆုိ ြင္ရွိ က မာႏုိင္ငံအစိုးရ ည္ ရာဇ တ္မက း 

လြန္ ာ စစ္ ားမားကုိ အ ရးယမည္ ု ကတိ ပးပ ည္  
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အစိုးရႏွင္ ျမန္မာတပ္မ တာ္ ည္ အရပ္ ားမားအား ႏိွပ္စက္ျ င္းႏွင္ မု ိမ္း 

ကင္ျ င္းအား လက္နက္တစ္ ုအျ စ္ အ ံုး ျ င္းကုိ လုံး ည္းမ ံ ကာင္း ကြန္ တာ္ 

အာမ ံႏုိင္ပ ည္  ထုိ ကာင္ ယ ုကိစတြင္ က္ အ ထာက္ အထားမား တင္ျပ 

လာပက ထုိျပစ္မအတြက္ တာ န္ရွိ အား အ ရးယရန္ အဆင္ င္ရွိပ ည္ ု ရထဲြဋ္ 

က ျပာဆုိပ ည္  

KIA ိုလ္ ပ္ ြမ္ မာ္က ရွင္တန္တြင္ VOA ို ျပာကားရာတြင ္ ျ စ္ပြား န ာ 

တိုက္ပြဲ ည္ နာက္လတြင္း ကင္းပရန္ စစ ္ထား ည္ ငိမ္း မ္း ရး ဆြး ႏြးပြဲကုိ 

အႏရာယ္က ရာက္ႏိုင္ ကာင္း ျပာပ ည္  ကပင္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အ ပ္ 

ရပ္စဲ ရး ပင္းစပ္ညိႏိင္းမ (NCCT) အ ြဲ င္တစ္ းအ နျ င္ ရန္ကုန္ ိ ု ပုံမွန္ ြား လ 

ရွိ ကာင္း ို ာ္ယ ုကဲ ို တုိက္ပြဲပိုမိုျပင္းထန္လာပက ကဲ ို ြား ရာက္ျ င္းကုိ 

ျပန္လည္စ ္းစားရမည္ ျ စ္ ကာင္းဆုိပ ည္  

 ရွင္တန္ ရးစ ္အတြင္း အ မရိကန္ျပည္ ထာင္စုအား တုိကုိယ္စားလွယ္မား 

ငိမ္း မ္း ရး ဆြး ႏြးပြဲ ို တက္ ရာက္ စရန္ မတာရပ္ ံ တာင္းဆုိ ဲ ည္  အ မရိ 

ကန္ ႏိုင္ငံျ ား ရး ာနကမ တုံျပန္ျ င္းမရွိပ  

ပး ဲ ည္ ကာလအတြင္းက တ ုတ္ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္မားက စစပ္ညိႏိင္း  

မားအျ စ္ တာ န္ယ ဲ ည္  

ယ ုလတ္တ လာ တုိက္ပြဲမား ျ စ္ပြား န ာ က င္ျပည္နယ္ တာင္ပုိင္း ည္ တ တ္ု 

နယ္စပ္အနး စည္ကား ပ္ ထြး ာ ရး ထာက္တစ္ နရာျ စ္ပး တရားမ င္ စ္ 

မွာင္ ိုထုတ္ျ င္း ကုန္ ြယ္ ရးလမ္း ကာင္းမား ာတ္ ငြပုိက္လုိင္းႏွင ္အစိုးရထိန္း ပ္ 

ထား ာ ိန္း င္းမ ားရွိရာ  ျ စ္ ည္  

ဆန္းစစ္ ုပ္ ြဲ မ ားက ယ ုတုိက္ပြဲမား ည္ မာအစုိးရအား ငိမ္း မ္း ရး ဆြး ႏြး 

ပြဲမားအတြင္း အ ာစးရ စႏုိင္ ပး KIA ႏွင္ အနးပတ္ န္းကင္ရွ ိ အျ ားတုိင္းရင္း ား 

တပ္မားကားရွိ မ ာမိတ္ဆက္ဆံ ရးကုိ ပက္ျပား စႏုိင္ ည္  
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အပုိင္း( )  

တင္း န္း ယ ္ ကးမ လမား 

အ က္ မြး မ္း ကာင္းအဆင္ လုိက္နာကင္ ုံးမႏွင္ မ ိ း စ္စိတ္ 

မည္ ည္စာနယ္ဇင္း မားမွ  အလုံးစံု က္လုိက္မ ကင္း ည္ ု မဆုိႏိုင္ပ  လ ား 

အားလုံးကဲ ိပုင္ စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ တုိ ႏိုင္ငံ  ာ ာ  ကုိးကြယ္ 

ယုံကည္မမားႏွင္ လမ ိးစုဆုိင္ရာ တန္ ိုးထားမမားကုိ ျမတ္ႏုိး ယ္ ဆာင္ကပ ည္  

ထုိ ကာင္ပင ္ ို ာ ပု ိ လ္ ရးဆုိင္ရာတန္ ိုးထားမမားႏွင္ က္လုိက္မမားကုိ 

ယ္ရွားရန္ က္ မြးအဆင္ရွိ စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ တိကမ က္မလုိက္မႏွင္ 

တာ န္ယမမားအတြက္ စံမားရွိရပမည္  

ို ာ္ လ ာင္အ ြဲ အစည္းတစ္ ုကုိ အကမ္း က္ ိမ္း ျ ာက္ ိန္တြင ္မ ယာ ည္ 

တစ္ က္ကုိရပ္တည္ ပ ည္  န ပတြင္ ကဲ ို ျ စ္ပြား ဲ ည္  အစိုးရ ည္ အ ရး 

ပ အ ျ အ န ကညာပး မာ္ ပုန္မားကုိ တုိက္ရန္ စစ္တပ္ကုိ စုစည္းျပင္ 

ဆင္ပ ည္  မာ္ မား ည္ တုိင္းျပည္တြင္း တည္ရွိ ပး မိုက ရစစနစ္ႏွင္ 

ုရင္စနစ္ကုိ ယ္ရွားရန ္ထကြ ာင္းကန္းမတစ္ ုကုိ း ဆာင္ န မား ျ စ္ပ ည္  

အစပိုင္းတြင္ အ ိက မ ယာကုမ မား ည္ အ ရး ပ အ ျ အ န ကာင္ တင္း 

လြတ္လပ္ ြင္မ ား ပာက္ကြယ္ႏိုင္ ည္ကုိ ပပန္ျ င္း မရိွပ  မ ယာအမားစု ည္ 

အစိုးရက မာ္ တုိကုိ ညန္းဆုိ ာ္ျပ ာ အကမ္း က္ မားမားဆုိ ည္ စကားလုံး 

ကုိပင္ ံုး ပဲ ည္  စကားလုံး ည္ အ ိပာယ္ရည္ရြယ္ က္အျပည္ရွိ ာ စကား 
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လုံးျ စ္ ည္  အစိုးရက လ ု ံုးႏန္း ာ ကာင္ ကြႏ္ုပ္တုိလည္း စကား 

လုံးကုိပင္ အ ံုးျပ ည္ဆို ည္မွာလည္း ပ္ဆင္ဆင္ နည္းလမ္းပင္ ျ စ္ ည္ 18  

ို ာ ္ အ ျ အ န ည္ ဆင္းရဲ ာ  ြံ ိ းမ နာက္ကဆုံးျ စ္ ာ ႏုိင္ငံမ ား 

တြင္ ာ ျ စ္ နျ င္းမ ုတ္ပ  စက္တင္ ာ  ရက္ တုိက္ ိုက္မမားအပးတြင္ 

အ မရိကန္ျပည္ ထာင္စုရိွ မ ယာမား ည္ တုိ တုိက္ ိုက္မ  ပ္ ထြးမမားကုိ 

ာ္ျပရန္ ပက္ကြက္ ဲ ပး အ မရိကန္ႏိုင္ငံ ားတုိ  အ ြင္အ ရးမားကုိ က္ ရာက္ 

မမား ရွိလာႏိုင္မည္ ပ ျပ ရးလုပ္ငန္းကုိ မက္စိစံုမိွတ္ အာ ံုက ဲ ည္   

နာက္ပိုင္း ဆက္လက္ျ စ္ပြား ဲ ည္ အ မရိကန္ျပည္ ထာင္စကု ဆင္ႏဲ ဲ ာ စစ္ပြဲ 

မားတြင္လည္း အစိုးရ  အျမင္ကုိ မ ယာမားက ကယ္ကယ္ျပန္ျပန္ ပတဲင္ထပ္ ာ္ျပ 

ပဲ ည္  

အထက္တြင္ ဆြး ႏြး ဲ ာ နမနာျ စ္ရပ္မားတြင္ မ ယာ ည္ က ္း ျမာင္းစြာပင္ 

စးစိုက္ ာ္ျပ ဲ ည္  အ ယ္ ကာင္ဆုိ ာ္ တုိ ည္ အစိုးရႏွင ္ တုိႏွင္ 

က္ဆုိင္ရာ စိတ္ င္စားမ တည ည္အုပ္စု  အာ ာ္မားကုိ ရး ားတင္ဆက္ 

ျဲ င္း ကာင္ျ စ္ ည္  တစ္ ိန္တည္းမွာပင္ စာနယ္ဇင္း မားမားအ ို အျ ား ဆန္ကင္ 

က္အ ြဲ အ ကာင္းကုိ ပု္ ြဲဆန္းစစ္ ရး ားတင္ဆက္ရန္ ပုိမို က္ လဲာပ ည္  

န ပ ႏုိင္ငံရွိ စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ တုိ  လက္ရာမားကုိ ကုိယ္တုိင ္ ဆင္ဆာ 

ျ တ္ တာက္ ျပလုပ္လာ လုိ ႏိုင္ငံ ရးအရ တ က္ ို က္လုိက္လာပး က္ 

မလုိက္မ ပာက္ဆုံး ပဲ ည္  

ရိလကာတြင္ အ ိကလမ ိးစုႏွစ္ ုျ စ္ ာ ဆင္ ာလႏွင္ တမလ္တုိ ည္ ႏုိင္ငံ  

မိ တာ္တြင္ အတ နထုိင္ကပ ည္  ို ာ ္တစ္ က္ ငး္စ ည္ ကုိယ္ပိုင္ မ ယာ 

မားရွိကပး အျ ားတစ္ က္အ ကာင္းကုိ အ ကာင္းျမင္ ရး ားတင္ဆက္ျ င္းမွာ 

                                                           
18    ရန္ကုန္ ထိရွလြယ္ပဋိပကၡဆိုင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ င္တန္းတြင ္ င္္တန္း ားတစ္ းက 
ကဲ ို ျပာ ပဲ ည္  
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လည္း ရွားရွားပ းပ းပင္ျ စ္ ည္ 19 တမလ္ႏွင္ ဆင္ ာလ မ ယာမား  တ က္ တ္ 

ရး ား ာ္ျပ က္မားကုိ ကယ္ကယ္ျပန္ျပန္ မွတ္တမ္းတင္ထားပ ည္  ယင္း 

မ ယာမား ည္ ံ ယမား  မယုံကည္မမားႏွင္ ပဋိပကၡျ စ္ ပ ရန္ အလားအလာ 

မားကုိ န္တး ပးပ ည္  

ဆင္ ာလိႏွင္ တမလ္ တင္းစာမား  အျ စ္အပက္တစ္ ုတည္းအ ပ တြင ္ တင္း 

ရး ား က္မား ျ စ္ ည္  ပထမ တင္းက ထရင္ကုိတြင္ ကာင္း ားမား ံုးျပလုပ္ 
နစ ္ ပက္ကြဲ  ကာင္း ားင း း ဆုံး ု ဆုိပ ည္  ုတိယ တင္းက 

ထရင္ကုိတြင္ တမလ္ ကာင္း ားင း း ယမန္ နညက ပစ္ တ္ ံရ  င း ယာက္ 
္ရာရ  ႏွစ္ း ္ရာျပင္း စ ည္ျ င္ ာ္ျပပ ည္  

တင္း န္းမ ည္ တင္းတစ္ပု ္ကုိ တစ္ က္အျမင္ျ င္ ာ ကည္ ာ္ျပပက 

တင္းအ ပ တြင္ တင္း မားအ ု ိ လြတ္လပ္စြာ တြး  စ ္းစားႏုိင္မည္ 

မ ုတ္ပ  တင္း မားမား ည္ ျ စ္ပက္ ဲ ည္မားအတြက္ တစ္ က္ က္  အျမင္ 

စကားလုံးမားကုိ လက္ ံ ည္  ို ာ္ ကြႏု္ပ္တုိအ နႏွင္ အျ ားတစ္ က္ကုိ စကား 

ျပာ ဆြး ႏြးျ င္းမျပပက တစ္ ု ုအ ျပာင္းအလဲျ စ္ ိန္တြင္ ကြႏု္ပ္တုိ မည္ကဲ ို 

ိႏိုင္မည္နည္း  ကြႏ္ုပ္တုိ ည္ အားကုိး စိတ္ ထုိက္ ာ စာနယ္ဇင္းပညာ  တန္ ိုး 

ကို ဆုံး ံးမည္ျ စ္ ပး ဆက္ ြယ္ပညာ ပးျ င္း ယုံတမ္းစကားမားကုိ ယ္ရွားျ င္းတုိ 

ဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မ ုတ္ပ  

အျ ားတစ္ က္ ိ ု ရာက္ရိွျ င္း 

မတည ာ ဆန္ကင္ က္ ႏွစ္ က္ကားရိွ အတားအဆးမားကုိ ယ္ရွားရွင္းလင္း 

ႏိုင္ရန ္ က္ မြးအဆင္ရွိ စာနယ္ဇင္း မားမားက ကညႏိုင္ ည္မွာ ႏွစ္ က္ကားရိွ 

ံုတည ာအ ကာင္းအရာမားကုိ ာ္ထုတ္ရန္ျ စ္ ည္  ပမာ အ ကာင္း 

အရာမား ည္ ာ ပတ္ န္းကင္ဆုိင္ရာ စိတ္ပပန္မမား စးပြား ရး အလားအလာ 

                                                           
19 ရိလကာျပည္တြင္းစစ္ ည္ တြင ္ပးဆံုး ည္  အ ိန္မွစကာ မ ိိိိိိိိိိိိိိိိိိယာလြတ္လပ္ ြင္ 
အ ိ းအ ကြ ို ရာက္ရွိ ပး မ ိိိိိိိိိိိိိိိိိိယာအ ပ  စိတ္  ယုံကည္ႏိုင္ျ င္း အထး ျ င္ တိကျ င္း  
က္မလုိက္ျ င္း  တာ န္ ံျ င္းတုိ အ ပတြင ္ မး ြန္းထုတ္လာ ည္  
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မား ကန္းမာ ရးျပ နာမားႏွင္ စိုက္ပ ိး ရးထြန္ယက္နည္းအ စ္မားတုိ ျ စ္ႏိုင္ပ  

ည္  ထုိအျပင္ တင္းမား ည္ ႏွစ္ က္စလုံးမွ နားလည္ႏိုင္ ာ ျပ နာ  

အ ျ မားကုိလည္း ရး ားတင္ဆက္ႏိုင္ပ ည္  

အတားအဆးမားကုိ ိး က္ႏိုင္ ာ နာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ ုမွာ လမ ိး ရး 

ကိစရပ္မားမွ ကာ္လြန္ ာ ပံုရိပ္ကိစမား ( ို) အမ ိး ား င္း ဆာင္မားကဲ 

ို ာ လပု ိ လ္မားအ ကာင္းမ ာကုိ ရး ားတင္ဆက္ျ င္း ျ စ္ပ  ည္  

လမ ိးစုတစ္စု ( ို) ာ ာယုံကည္မတစ္ ုမ ွ လာ ာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးအား 

ကုိယ္စားျပႏိုင္ မ ား ည္ အားကစား  စးပြား ရး  ကမာႏိုင္ငံ ရးႏွင္ ပညာ ရး 

က တုိတြင ္ရိွပ ည္  

အ ရးအကးဆုံးနည္းလမ္းမွာ အ ယဆထင္ျမင္ က္မားႏွင ္ လက္ ံထား က္မားကုိ 

တင္းမားမွ ယ္ရွားရန္ျ စ္ ည္  လမ ိး ာ ာ ရးႏွင္ ဇာတ္စနစ္စ ာ အျ ား 

တစ္ က္ႏွင ္ မတညမမားကုိ အ ထင္ျမင္ယဆ က္မားက ပိုမုိအား ကာင္း စ ည္  

တင္းတင္ဆက္မမား ည္ အျ ားတစ္ က္အ နႏွင္ မည္ ည္အ မွ မ ျပာင္း 

လဲ ဲ အမဲတမ္းပံုစံတ လုပ္ ဆာင္ န ကာင္း ထင္ျမင္ယဆႏိုင္ပ ည္  အ ထင္ျမင္ 

ယဆ က္မား ည္ မည္ ည္တုိ ျ စ္ပက္ ဲ စကာမ အျ ားတစ္ က္  ာ ာ ရး 

ဇာတ္စနစ္ႏွင ္ ယ ္ ကးမတုိကုိ အျပစ္တင္ပ ည္  တင္း တင္ဆက္မပံုစံ ည္ 

မွားယြင္း ပး အစြဲဆုိးမားႏွင္ ပဋိပကၡမားကုိ ျ စ္ ပ စႏုိင္ ည္  

လမ ိး ရး ာ ာ ရးႏွင္ ဇာတ္စနစ္မား ည္ မိမိ  တင္းတင္ဆက္ရာတြင္ 
အ ရးကးပ လား ုအမ ဲ မး ြန္း ထုတ္ပ  အ ရးမကးပက တုိကုိ ယ္ရွားပ  

နမနာ - မား ိုးက  တင္းတင္ဆက္မႏွင္ ထိရွလြယ္ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ 

( ) မား ိုးက  တင္းတင္ဆက္မ 

Yoho city, YNS- မိ တာ္အတြင္း လမ ိးစု ို ္းမ ား  တုိက္ ိုက္မအ စ္မား ကာင္ 

အ နညက လငယ္ ုႏွစ္ း ဆုံး ပး ကုန္ လွာင္ ံုတစ္ ု ပက္စး ြားပ ည္  ရန္ 
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က္ ယုိ ိုႏွင္အတ လငယ္ ို ္းမ ား ည္ နတ္မား  လက္လုပ္မး လာင္ ံုးမ ား 

အ ံုးျပ  ကာ မိနစ္  ကာ္ကာ အာင္ ပစ္ တ္တုိက္ ိုက္ကပး တုိက္ပြဲကုိ 

ရမဲားက လမ ိးစုျ င္း ပစ္ တ္မတစ္ ု ု ကင္ပြန္းတတ္ပ ည္  ကုန္ လွာင္ ံု  အျပင္ 

က္  ရပ္ထား ာ ယုိ ိုလငယ္ အျပည္ပ ရိွ ည္ ကားတစ္စးအတြင္း ို ာတ္ဆ ုံး 

တစ္လုံးကုိ ပစ္ ြင္းရင္ ငတုိမင္းတုိကုိ အကုန္ တ္မယ္ ု အတလမ ိ း တစ္ ယာက္က 

အာ္ စ္ ဲ ကာင္း အနိးအနားတြင္ နထုိင္ တစ္ းက ျပာပ ည္  

အျ ား အတ ို ္း င္မ ားက ာတ္ဆ ံုးမ ားကုိ ကုန္ လွာင္ ံုျပ တင္း ပက္မားထဲ ို 

ပစ္ ြင္း ည္ကုိ တြ ျမင္ ရဲ ပး အ ဆာက္အ ည္ မး ကာင္ ပက္စး ပဲ ည္  

ႏွစ္ က္ ာ ို ္း င္မ ား ည္ လမ ိးစုစစ္ပြဲတစ္ ုကုိ ရက္ တ ပတ္ ပ င္း အ တာ္ 

ကာ ဆင္ႏဲက ကာင္း ရအဲရာရွိမ ားက ဆုိပ ည္  

( ) ထိရွလြယ္ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ 

Yoho city, YNS- တရားမ င္ မးယစ္ ဆး း ရာင္း ယ္မျ င္ ယုိယြင္း န ာ မိ ကး 

ည္ အ နညက မးယစ္ ဆး ရာင္း ယ္မျ င္ အျငင္းပြားက ာ အုပ္စုႏွစ္ ုကား 

မိ လယ္ ရိယာတြင္ ပစ္ တ္မတစ္ ုကုိ စတင္ စ ဲ ည္  ံမ ား  အဆုိအရ 

ရိယာကုိ ထိန္း ပ္ရန္ ကိ းစား ာ ပိင္ က္မးယစ္ ဆးလုပ္ငန္း မားမား  

စု ဆာင္း ိမ္း ြင္းမကုိ ံရ ာ လငယ္မား ည္ လ ုႏွစ္ း ဆုံး ဲ ာ ပစ္ တ္မ 

တြင္ ပ င္ ဲ ည္္  ဆုံး  မားထဲမွ လး း ည္ မးယစ္ ဆးျ န္ျ း ရး နရာ ု 

ယဆရ ာ ကုန္ လွာင္ ံကုို စာင္ ရွာက္ရန္ ငွားရမ္းျ င္း ံရ ာ ယုိ ို 

လငယ္မားျ စ္ ည္ ု ံမ ားက ယုံကည္ပ ည္ ု East-side Citizen 

Association  က  Jane Brown ကဆုိပ ည္  

Eastside ရိယာကုိ လဲ ျပာင္းရယရန္ ကိ းစား န ာ အျ ားမးယစ္ ဆး ရာင္း 

ယ္ မား ည္ အလုပ္လက္မဲ လငယ္မားကုိ စုစည္းကာ လက္နက္မား တပ္ဆင္ ပး 

ကာင္း Ms.Brown က ဆုိပ ည္  
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ကြႏု္ပ္တုိ  လမ္းမားကုိ စစ္ ျမျပင္အျ စ္ျပလုပ္ န ာ မးယစ္ ဆး ရာင္း ယ္ 

ာက္ကားမကုိ ရမဲားက ရင္ဆုိင္ ျ ရွင္းရန္ ျငင္းဆန္ထားပ ည္  ကြႏု္ပ္တုိအ နျ င္ 

ရစဲ န္းမား ကု ရး ာနမားအတြက္ ငြမားလုိအပ္ပ ည္  

( ) ျ ားနား က္မားကုိ ျမင္ပ လား 

မ ိုးကတငဆ္က္မ 

တင္း ည္ အကမ္း က္မျမင္ကြင္းကုိ ရွင္းလင္းစြာ ာ္ျပျ င္းျ င္ 

စတင္ ည္  လမ ိးစုတစ္စုကုိ အျပစ္တင္ ည္  လမ ိးစုအမည္ကုိ 

ထပ္တလဲလဲ အ ံုးျပ ည္  

တင္း ည္ အမည္မ ာ္ျပထား ာ ရတဲပ္ ြဲ င္  အျမင္ကုိ အ က္ 

အလက္အျ စ္ အ ံုးျပ ည္  

တင္း ည္ အကမ္း က္မ  အ းစိတ္ကုိ ာ္ျပ ည္  ို ာ္ 

အကမ္း က္မအတြက္ ရွင္းျပ က္ကုိ မ ပးပ  

တင္း ည္ အျ ားအျမင္မားႏွင္ စိတ္ င္စားမကုိ ကိ းစား ာ္ျပ 

ျ င္းမရိွပ  

ထိရွလြယ္ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ 

တင္း ည္အစပိုင္းတြင္ လမ ိး ရးဆုိင္ရာ တ္မွတ္ ာ္ျပမမားကုိ 

တိထားပး ရွာင္ရွား ည္  အ ယ္ ကာင္ဆုိ ာ္ အ ရးမကး  

ျ စ္ ည္   

တင္း ည္ အကမ္း က္ျ င္းကုိ ာ္ျပ ည္  ို ာ္အ ိက 

အ ကာင္းရင္း ည္ မးယစ္ ဆး ရာင္း ယ္ ပတ္ က္ မား ကာင္ 

ျ စ္ ည္ ု ရွင္းျပ ည္  

တင္း ည္ လမ ိ းစုဆိုင္ရာ တ္မွတ္ က္ကုိ ာ္ျပ ည္  ို ာ္ 

တုိ ည္ ား ကာင္မား ျ စ္ ကာင္း ာ္ျပ ည္  
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တင္း ည္ အ က္အလက္မားကုိရရန္ အျ ားအရင္းအျမစ္မားမွ 

ကိ းစား ည္  အ ျ ကုိလည္း ာ္ျပ ည္  

တင္း ည္ ရအဲ ြဲ  အ ျ ရွာရာတြင္ မ အာင္ျမင္ပုံကုိလည္း 

ာ္ျပ ည္  

 

နမနာ  

( ) မ ိုးက  တင္းတင္ဆက္မ 

Yoho City, YNS- မိ တာ္အတြင္းဆက္လက္ျ စ္ပြား န ာ လမ ိး ရးမုန္းတးမ 

အတြင္း ယမန္ နက နာက္ထပ္အတ အပ္ ပ္ဆုိင္တစ္ ု မး လာင္ ံုးျ င္ အပစ္ 

ံ ရဲ ည္   မိန္းလမ္း ပ ရိွ အတဆုိင္ ည္ မးရိ ံ ရဲ ပး လုံး  ပက္စး ြား ည္  

ပိုင္ရွင္မိ ားစု ည္ တုိက္ ိုက္မအပးတြင ္ အ က္ းမွ ိ လး လြတ္ ျမာက္ 

ြား ည္  တစ္ မိ လုံးတြင္ အပ္ ပ္ဆုိင္ တစ္ က္ န္ကုိ အတလမ ိးမားက ပုိင္ဆုိင္ပ  

ည္  ပး ဲ ည္ ံုးလအတြင္း အနည္းဆုံး အပ္ ပ္ဆုိင္ ကုိးဆုိင္ ည္ လုယက္ 

ရမ္းကားမႏွင ္ တုိက္ ိုက္မကုိ ံရပ ည္  ယ ုအ တာအတြင္း ျ စ္ပြား ဲ ာ 

တိုက္ ုက္ိမမား ည္ ျမင္တက္လာ ဲ ာ အတႏွင္ ယုိ ိုလမ ိးမားကားရွိ တင္းမာမ 

မားႏွင္ ဆက္စပ္ နပး ႏိုင္ငံ ျမာက္ပုိင္းတြင ္ ျ စ္ပြား န ာ အတ ြဲထြက္ ရး 

မားမားႏွင္ အစိုးရတုိကား ျ စ္ပြား န ာ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ထင္ ပ္လက္ရွိပ ည္  

( ) ထိရွလြယ္ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ 

Yoho City, YNS-  ႏွစ္ အရြယ္ရွိ  အပ္ ပ္စက္ကိရယိာမား ရာင္း တစ္ း ည္ 

မိ တာ္တြင္း အပ္ ပ္ဆုိင္ တစ္ဆုိင္ကုိ မး လာင္ ံုးမ ား ပစ္ ြင္းမျ င္ မ္းဆး 

ျ င္း ံ ရဲ ည္  

ည္ အပ္ ပ္ဆုိင္ပိုင္ရွင္အား ထံမွ စက္အစိတ္အပိုင္းမ ား ယ္ယရန္ ျပာပး 

မ ယ္ပက အႏရာယ္ျပမည္ ု ိမ္း ျ ာက္ ဲ ည္ ု စြပ္စြဲ ံ ရဲပ ည္  
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မိန္းလမ္း ပ ရိွ အတဆုိင္ တစ္ဆုိင္အား ညအ ိန္ မး ိ က္ဆး ံရပး ႏွစ္ပတ္အကာတြင္ 

ထုိ အား ိမ္း ျ ာက္ ရယျ င္းအမျ င္ အပ္ ပ္ဆုိင္မ ား မး ိ က္ဆး ဲမမားႏွင္ 

ဆက္စပ္မ ရွိမရိွ ရတဲပ္ ြဲ က စုံစမ္းစစ္ ဆး နပ ည္  

မကာ း င္က အနည္းဆုံး အတဆုိင္  ဆုိင္ တိုက္ ိုက္ ံ ရဲ ည္  အတဆုိင္ ပုိင္ရွင္ 

မားက တုိ ည္ ယုိ ုိ အစြဲအလမ္းမား  ား ကာင္မားျ စ္ ဲ ည္ ု ျပာဆုိ 

ပ ည္  

ျ ားနားမကုိ ျမင္ပ လား 

မ ိုးက တင္း တင္ဆက္ျ င္း 

တင္း ည္ လမ ိး ရး တ္မတ္ွမမားအား အ ရးကး ာ္ျပ ည္  

လမ ိး ရး ပဋိပကၡ ည္ အ ကာင္းအရင္း ျ စ္ ည္ ု ယဆ ည္  

က္ အ ထာက္အထားမရွိပ  

တင္း ည္ အျ ားအရင္းအျမစ္ႏွင္ ထင္ျမင္ က္မားကုိ မရွာ ြပ  

အရင္းအျမစ္လည္း မရွိပ  

 

 

ထိရွလြယ္ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ 

လမ ိ း ရး တ္မွတ္မမားအား က္ င္းမ ာ္ျပပ  အ ယ္ ကာင္ဆုိ 

ာ ္ တုိ ည္ အ ရးမကး ာ ကာင္ ျ စ္ ည္  

တင္း ည္ ိမ္း ျ ာက္မကုိ ာ္ျပ ည္  လမ ိ း ရးပဋိပကၡကုိ 

မ ာ္ျပပ  
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အစြဲအလမ္းကင္း စရန္ တုိက္ဆုိင္စစ္ ဆးရန္္ လုိအပ္ က္မား 

စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ တုိ  တင္းမား ည္ အစြဲအလမ္းမား ကပ္ ငိမ 

ရွိမရိွကုိ စစ္ ဆးရန္ အ ိ ာ ္ျပည္ ာ ကိ းစားမျပရန္ လုိပ ည္  ယ ု စာရင္း ည္ 

The Sunday Time of South Africa မွ လုိက္ လာည ထြရန္ ဆာင္ရြက္ယထားပး 

မိမိတုိ  တင္းတြင္ အစြဲအလမ္းမား ကပ္ငိမ ရွိမရိွ တုိက္ဆုိင္စစ္ ဆး ရန္ 

ကညႏိုင္ပ ည္  

   ယ ု တင္း ည္ လုိအပ္မ ရွိ မရိွ ယ ု တင္းအ ပ တြင္ လအမား 

စိတ္ င္မ ရွိ မရိွ အျ ားတစ္ က္ အ ကာင္းကုိ ာ ရး ား ာ္ျပျ င္းျ င္ 

တင္း ုတ္ မ ုတ္ 

 အ က္အလက္မား မွန္ ည္ဆုိ စကာမ တင္း ည္ အစြဲရွိမရိွ 

ျ ားနား ာပုံစံျ င္ တင္ဆက္ ႏိုင္ျ င္း ရွိမရိွ 

 တင္းတြင္ ျ ားနား ာ အ ံ/ထင္ျမင္ယဆ က္မား လုံ လာက္စြာ 

ပမပ  ကြႏ္ုပ္တုိ ည္ ာမန္ ျပည္ မားႏွင္ ကြမ္းကင္ မားထံမွ 

ထင္ျမင္ယဆ က္မား တာင္း ံ ပဲ လား 

 ယ ု တင္းတြင္ လမားကုိ တုိက္ ိုက္ ာ ( ို) အစြဲအလမ္းကုိ 

အား ပး ာ စကားလုံးမား မွတ္ က္ မားပ င္ လား မွတ္ က္မားကုိ 

အျ ားမွတ္ က္မားျ င္ မွ ျ  ထိန္း ပ္ထားပ လား 

 ရာဇ တ္မ တင္းတြင္ ကြႏ္ုပ္တုိ ည္ တုိက္ ိုက္ မားႏွင္ 

တုိက္ ိုက္ ံရ မား  လမ ိးအမည္ႏွင္ ယ ္ ကးမမားကုိ ာ္ျပထားပ  

လား ာ္ျပ က္ ည္ လအမား စိတ္ င္စားမအတြက္ လိုအပ္ပ  

လား အ ယ္ ကာင္နည္း 
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တင္း န္းအတြင္း မတကြဲျပားျ ားနားမ 

အားကုိးယုံကည္ရ ာ စာနယ္ဇင္းပညာ ည္ တိကမွတ တာ န္ ံမရွိ ည္  

ယ ္ ကးမ လမ ိးမားႏွင္ ာ ာ ရးမား ည္ ကြႏ္ုပ္တုိ  တင္းမားတြင္ လမ္းမိုးမ 

မရိွ ကြႏု္ပ္တုိ ည္ အ ရာင္ကုိ မ ိ မား ျ စ္ရမည္  ကြႏု္ပ္တုိ  တင္း န္းမ ည္ 

အမ ိးစံု ာ လမ ိ း  ကား/မ  ာ ာ ရး  လမ ိးႏြယ္စုႏွင္ ယ ္ ကးမမားကုိ ကုိယ္စား 

ျပ င္ ည္  ကြႏု္ပ္တုိ ည္ မိမိတုိ ဆင္း က္လာ ာ လမအ ြဲအစည္းကုိ ကုိယ္စား 

ျပရန္ မတကြဲျပားျ ားနား စရန္ လို အပ္ ည္  

ို ာ္ ကြႏု္ပ္တုိ တင္း န္း ည္ မတကြဲျပားမမား တစ္ တရံ မရွိ နပ  ကြႏ္ုပ္တုိထံ 

တြင ္ အျ ားတစ္ က္ လမ ိးႏြယ္စုမွ မတည ာ လမ ိး ာ ာ ယ ္ ကးမမားမွ 

တင္း ထာက္မား မရွိပ  ကြႏ္ုပ္တုိ ကြဲျပား ာလမ ိ း  ာ ာ  ယ ္ ကးမမားမွ 

တင္း ထာက္မားကုိ မိမိတုိ  အ င္းအ ြဲ င္မ ားအျ စ္ ယထည္ ြင္းရမည္ 

ျ စ္ ပး တုိ ည္ကြႏု္ပ္တိုႏွင္ ယ ္ ကးမကုိကြႏု္ပ္တုိ  င္တန္း န္းမဆ ို ယ 

ဆာင္လာမည္ ကာင္ျ စ္ ည္  

အကယ္  ကြႏု္ပ္တုိထံတြင္ မတကြဲျပားမမား မရွိပက ကြႏု္ပ္တုိ ည္ အျ ားတစ္ က္ႏွင္ 

အဆက္အ ြယ္မရွိ ဲ  အျ ားတစ္ က္ကုိ ကုိယ္စားျပ ာ အရင္းအျမစ္မားလည္းမရွိ 

ျ စ္ နမည္  ိုျ စ္ပက ကြႏု္ပ္တုိ ည္ ႏုိင္ငံ  အျ ား ာ နရာမားမွ တင္းမား 

မရရိွ ဲ ျ စ္ နမည္  ကြႏု္ပ္တုိအ နျ င္ မတကြဲျပားမမား ရွိ င္ပ ည္  ယ ုယ  

အားျ င္ ကြႏု္ပ္တုိအ နျ င္ မတကြဲျပားမမား ရွိ င္ပ ည္  ယ ုယ  အားျ င္ ကြႏု္ပ္ 

တုိ ည္ အမ ိး မး တင္း ထာက္အနည္းငယ္ကုိ ာ ထားရွိ ပး အမ ိး မးက  

အ ရးကးပံုကုိလည္း တင္ဆက္ ရး ားျ င္း မျပပ  ထုိ ကာင္ ကြႏု္ပ္တုိ  တင္း 

တင္ဆက္မပံုစံမ ား ည္ တုိင္းျပည္တြင္း အမွန္တကယ္ ျ စ္ပက္ န ည္မားကုိ 

ကုိယ္စားမျပပ  ကြႏု္ပတို္ အမ ိး မးမားကုိ ညမွစြာ ဆက္ ံရမည္  တင္း န္းမ 

တြင္းႏွင္ တင္း ဇာတ္လမ္းတြင္ မတကြဲျပားမ ရွိ နျ င္း ည္ ပဋိပကၡအတြင္း မ ယာ  

အ န္းက ကုိ အ ရးကးတုိင္းတာ မွတ္ ကာက္တင္ႏိုင္ျ င္းတစ္ ုျ စ္ ည္  မ ယာ 

ည္ ပမာမား ပးျ င္းျ င္ လမအ ြဲ အစည္းကုိ တည္ ဆာက္ႏိုင္ လုိ ြဲျပားျ ားနား 
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အာင္လည္းလုပ္ႏိုင္ပ ည္  မတကြဲျပား ာ မ ယာ ည္ တုိအ နႏွင္ တုိင္းျပည္ 

ကာင္းက ိးအတြက္ မည္ကဲ ို လုပ္ႏုိင္ ကာင္း လမအ ြဲအစည္းကို ျပ ႏိုင္ပ ည္  

မတကြဲျပားျ င္းအတြက္ တုိက္ဆုိင္စစ္ ဆးရန္စာရင္း 

 အျ ားတစ္ က္( ို) အျ ားယ ္ ကးမအ ကာင္း ာ္ျပ ာ တင္း 

ည္ တုိ  ကြႏု္ပ္တုိ လ ာင္အတြင္း ပ င္တည္ရွိမ အ ိးက  

ပ လား  

 အားကစားႏွင္ ယ ္ ကးမဆုိင္ရာကဲ ို ာ က မားတြင္ ာ လနည္းစု 

အ ကာင္း အ ကာင္းျမင္ ရး ားမမားရွိပ လား  

 အျ ားတစ္ က္ႏွင္ ပတ္ က္  တင္း န္းမထဲရွိ မည္ ထံတြင ္စိတ္ ရ 

ာ တင္းရင္းျမစ္ႏွင္ အဆက္အ ြယ္ရွိပ လား  

 လနည္းစု မ ိးႏြယ္မားမွ တင္း ထာက္မားကုိ စုစည္း န္အပ္ထား 

ပ လား  အဆင္ျမင္ စြမ္းရည္မားအတြက္ လကင္ င္ကား ျမင္တင္ 

ပးထားပ လား  

 တင္း န္းမႏွင္ ကြႏု္ပ္တုိတင္ဆက္ ာ တင္းမားအတြက္ 

မတကြဲျပားမမား ရရိွ/ပ င္ စရန္ လမ္းညန္ က္မား ရွိပ လား  လးစား 

ထုိက္ ာ လုပ္ပုိင္ ြင္ရိွ ာ ပု ိ လ္တစ္ း း ဆာင္ ာ မတကြဲျပားမမား 

ျ စ္ ပ ရွင္ န္ စမည္ အစအစ ္တစ္ ု ရွိပ လား  
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အပုိင္း  

ထိရွလြယ္ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းအတတ္ပညာ20 

အားလုံးမ ုတ္ စကာမ ယ ုလက္စြဲစာအုပ္  အစိတ္အပိုင္းအ တာ္မားမား ည္ 

ႏိုင္ငံအမားစုတြင္ စာနယ္ဇင္း ပညာ  အ ံုးျပ ရပ ည္  ယ ုအပိုင္း ည္ လက္စြဲ 

စာအုပ္  အ ိ ာ အ တြးအ မားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ  အ ျ အ နႏွင္ ကုိက္ည စ 

ရန္ မြမ္းမံ ဲ ထြင္ ရး ားထား ည္  

တိကျ င္း  က္မလုိက္ျ င္းႏွင ္တာ န္ ံယမတုိ ည္ အားလုံးလက္ ံႏိုင္ ာ စာနယ္ 

ဇင္းပညာျ စ္ရန္ ကည ပး ည္  အကယ္  ကြႏ္ုပ္တိုကုိ က္မလုိက္ ကာင္း 

မကည္ ံရပက မိမိကိုယ္မိမိႏွင ္မိမိ  မ ယာကုိပ  အႏရာယ္က ရာက္ စႏိုင္ ည္  

စာနယ္ဇင္း မားတစ္ း  အ ိကတာ န္မွာ တုိ  ပတ္ န္းကင္တြင္ ျ စ္ပက္ 

ျပာင္းလဲ နမမားကုိ မွတစြာ တိကစြာ က္လုိက္မကင္းစြာ ရး ားတင္ဆက္ရန္ျ စ္ 

ည္  ည္တြင္ တုိ ည္ လအမား  စိတ္ င္စားမ အလုိက္ ရး ားတင္ဆက္ 

ရမည္  ိ ာထင္ရွား ာအျ စ္အပက္မားကုိ ကာ္လြန္  စ ္ဆက္မျပတ္ 

ကည္ ကာ က္ ပင္းစံု  အျမင္မားပ င္ ာ လအမားစိတ္ င္စားမည္ တစ္ က္ကုိ 

လည္း တုိ  စိတ္ပပန္မမားကုိ ာ္ျပ ြင္ လုံ လာက္စြာ ပးရမည္  

မွန္ကန္ ာ စကားလုံးမား အ ံုးအႏနး္ ည္ အ ရးကး ည္  အ ယ္ ကာင္ဆုိ 

ာ္ တစ္ တစ္ရံ ာ ျပာ လဲဆုိ ည္ထက္ ယ္လုိ ျပာ ဲ လဲ ဆုိ ည္က ပုိမို  

ျပ နာမားတတ္  ျ စ္ ည္  ပမာအစုိးရက ို င္ ာျပ နာမားတက္  ို င္ ာ 

                                                           
20  ျမန္မာ မ ယာလမ္း ကာင္းတစ္ ုကုိ တိတိပပညန္းဆုိျ င္း ည္ လးစား ြယ္ျ စ္ ာ 

ျမန္မာႏုိင္င ံမ ယာအုပ္စုကုိ ရည္ရြယ္ႏွိမ္ ရန္ မ ုတ္ပ  ျမန္မာႏိုင္ငံ အပအ င ္ကမာတစ္ ွမ္းတြင္ 

မ ယာကုမ မား ည္ အမွားမားျပလုပ္ကကာ ထိရွလြယ္ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ  

အ ျ ံမားႏွင္ ရုန္းကန္ နရ ပ ည္  အထက္ပနမနာမား ည္ မည္ ည္ကုိ တိထားရမည္ႏွင္ 

က္ မြးအဆင္ စာနယ္ဇင္း မားတစ္ း ျ စ္ရန္ တိမရမည္တုိ ျ စ္ပ ည္  
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ကုိ လ ု ံုးႏန္းပက စာနယ္ဇင္း မား ည္ ကိစတြင္ အစိုးရ က္ ို ပ င ္

ြား ည္  ည္မွာ အုပ္စုတစ္  ု ( ို) အုပ္စုမားက အျ ား ာ စကားလုံး 

ံုးစြဲျ င္း  နမနာတစ္ ု ျ စ္ ည္  ကဲ ို အ ျ အ နမားတြင္ စာနယ္ဇင္း 

မားတစ္ း ည္ တင္းကုိ အရည္အ ြး ျ ည္တင္း ပးရ ကဲ ို တစ္ က္မွ 

ကန္တစ္ က္ကုိ အျ ား ု  တံဆိပ္ကပ္ျ င္းအား မိမိအ နႏွင္ ံုးႏန္း ည္ ု 

မထင္ရ အာင္ ရွာင္ရွား င္ပ ည္  

စာနယ္ဇင္း မား ည္ ာရယုံတမ္းစကားမားႏွင္ ျ န္မမားကုိ လုံး ယုံကည္ျ င္း 

မျပရပ  စိတ္ ံစားမ မားကုိ အ က္အလက္အျ စ္ရယကာ တင္းတင္ဆက္ျ င္း 

မျပရန္ တိထားရပမည္  ပမာအားျ င္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ ို င္ ာ/ လမား ည္ 

အျ ားလမ ိ းမား ပ တြင္ လမ္းမိုးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ က္ရွိရွိျ င္ တုိ  က လး မြး 

ႏန္းကုိ တိုးျမင္ န ကာင္း စြပ္စြဲမမားရွိပ ည္ 21  ယုံကည္ က္ ည္ မွန္ကန္ပ  

လား  စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ ု တ နျပလုပ္ကာ အျပအမမား ည္ 

ရည္ရြယ္ က္ရွိရွိျ င္ ျပလုပ္ န လာ ( ို) ဆင္းရ ဲ မြဲ တမႏွင္ ကးလက္ မား 

တြင္ လယ္ယာမားႏွင္ အျ ား င္ ငြရလုပ္ငန္းမား ဆာင္ရြက္ရန္ လ း ရမားမား 

ရရိွရန္ ဆာင္ရြက္ နျ င္း ျ စ္ႏိုင္ လာ စ ည္ျ င္ လလာႏိုင္ပ ည္  ထုိအတ 

စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ အထက္ပ ျပာဆုိ က္ ည္ ထုိလမ ိးစု အုပ္စု င္ လအားလုံး 

အတြက္ မွန္ကန္ပ လာ  မိ ားစု င္ အနည္းငယ္ ာရွိ ာ မိ ားစုမ ားကဲ ိ ု

ာ ြ င္း က္ကိစရပ္မားအ ကာင္းရွိပကလည္း ာ္ထုတ္ ရး ား င္ပ ည္  

ယ ုယအားျ င္ အ ိ ာ လအုပ္မား ည္ မိ ားစုကးကးရွိရန္ အျ ား ာ 

အ ကာင္းျပ က္မားစြာ ရွိႏိုင္ ည္  အ ကာင္းျပ က္မားမွာ ာ ာ ရး  စးပြား 

ရးႏွင္ အျ ားအရာမား ျ စ္ႏုိင္ ည္  က လး မြး ြားႏန္းမားျ င္းကုိ စြပ္စြဲမ ည္ 

အကမ္း က္မအတြက္ အ ကာင္းျပ က္ တစ္ ုျ စ္ ကာင္း ုတ္/မ ုတ္ စာနယ္ဇင္း 

မားမားက မိမိကုိယ္ မိမိ မး ြန္း ထုတ္ င္ပ ည္  

                                                           
21 http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/asia-
pacific/myanmar/131011/rohingya-demographics-population-boom-myth 
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စာနယ္ဇင္း မားမားအ နႏွင္ ကြႏု္ပ္တုိလုပ္ရမည္မွာ တိက ပး က္လိုက္မကင္း ာ 

တင္းမားကုိ တင္ဆက္ရန္ ျ စ္ ည္  အက ိးဆက္အရ ကြ ႏု္ပ္တုိ ည္  အကမ္း က္မ 

ကုိ ု ္တင္ ပးျ င္းႏွင ္လမ ိးစု  လမ ိ း  ကား/မ လ္ိင္ ႏွင္ ာ ာ ရးကုိ းတည္ ည္ 

လမာႏွင ္အုပ္စုမ ားအတြက္ အစြဲအလမ္းမား ထုတ္ ာ္ ပးျ င္းတိုကုိ ရွာင္ရွား ရမည္  

မ ယာအတြက္မ ပဋိပကၡကုိ တ္ ထြး အာင္ျပရန္ႏွင္ စိတ္ ံစားမဆုိင္ရာစြဲလမ္းမ ို 

းတည္မည္ လမ္း ကာင္း ပ  ို ရာက္ရိွႏိုင္ ာ လားရာတစ္ ုရွိပ ည္  း 

တည္ စႏုိင္ျ င္းမွာ ြးထုိးလံ ဆာ္ ာ အ ံုးအႏန္းမားႏွင္ တိ ပး အာ ံုျပ မိ စ 

ာ င္းစ ္မ ားျ စ္ ည္  င္းစ ္မ ား ည္ ပ င္ ာအ ကာင္းအရာကုိ 

တရားမွတ ထင္ ပ္ စရမည္  ရတ္ ထြး န ာ ပဋိပကၡတစ္ ုကုိ ာမန္ႏွစ္ က္ရင္ 

ဆုိင္က ာ ကိစရပ္တစ္ ုအျ စ္ ိ ု ရာက္ရွိ အာင္ မ ံမိ စရန္ တိထားရမည္  

‘ပန္ ္မ ားႏွင္ ုန္ကးမား- ရာ ္ တ မားက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လမ ိးတုံး တ္ျ တ္ 

မမားကုိ ဆန္ကင္ ျပာကား’22 ာ င္းစ ္ ည္ ုႏွစ္အတြင္း အင္တာနက္ 

စာမက္ႏွာမားတြင္ ပ ထြက္လာ ဲ ည္  င္းစ ္ ည္ တင္းအထဲတြင္ပ င္ 

ည္အ ကာင္းကုိမ ာ္ျပ ံု ာမက တင္းကုိယ္တုိင္ကလည္း ည္ စာနယ္ဇင္း 

မား ကုိယ္တုိင္က ံုးစြဲရန္ ဆုံးျ တ္ထား ာ တစ္စုံတစ္ ယာက္ ( ို) တစ္ ြဲ ြဲ က 

ျပလုပ္ ာ တာင္းဆုိမ ုတ္ မ ုတ္ကုိ မ ျပာျပထားပ  ထုိအျပင္ စကားလုံးအ ံုး 

အႏန္း ည္ အ ိ မားအတြက္ ျပ နာရိွပ ည္  ပန္ ္ (punk) ဆုိ ာ အ ံုး 

အႏန္း ည္  လကၡ ာပံု ဆာင္ က္ျ စ္ ပး တံဆိပ္တပ္ျ င္း ံရ ာ အႏုပညာရွင္ 

ည္ တန္ ိုးမရိွ  ု ျ စ္ႏုိင္ပ ည္ 23  ထုိအျပင္ အ ိ ာ အုပ္စုမ ားကုိ လမ ိးတုံး 

                                                           
22 
http://www.religiondispatches.org/dispatches/guest_bloggers/7241/punks_v
s__monks__rockers_speak_out_against_genocide_in_myanmar 
 
23 The Oxford Dictionary က ‘Punk’ ဆုိ ာ စကားလံုးအား တန္ ိုးမရွိ ာ ကုိ 

ညန္းဆုိ ာ ျမာက္အ မရိကန္ စကားလံုးတစ္လုံးအျ စ္ အ ိပာယ္ ြင္ပ ည္  

(အလြဲ ုံးစားျ င္းကုိ ာ္ျပရာတြင္လည္း ုံး လရိွ ည္)  အျ ား အ ိပာယ္မားမွာ 

ရာဇ တ္ ကာင္မား  အ ျ အ နမမဲား  အ မရိကန္အက ္း ထာင္မားတြင္ ုံး ာ 
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တ္ျ တ္မ (Genocide) ဆုိ ာ စကားလုံး ည္ ာင္ ကာ္ နရာ မရိွ ာ 

စကားလုံးျ စ္ ည္ ု ယဆပ ည္  

ဆြး ႏြးစရာ အ က္မား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကာတြန္း ည္ ထိရွလြယ္ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာကုိ မွားယြင္း စရန္ 

လံ ဆာ္ အား ပး နပ လား  

ကာတြန္း ည္ အ က္အလက္အ ျ ျပ  ပံု ာ္ျ င္းဆ ုိ ကန္ တ္ထားပ လား 

( ို) အတည္မျပႏိုင္ ာ ကာလာ လမား ျပန္ပြား စရန္ အား ပး နပ လား  

                                                                                                                           
အမ ိး ားျ င္း လိင္တဆက္ဆံ မား  အ တြအက ံမရိွ  လငယ္မား တိုျ စ္ပ ည္  

အျ ားအ ိပာယ္တစ္ ုမွာ တ မားမား ုျ စ္ပ ည္  
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အကမ္း က္မကုိ အား ကာင္း စ ာ ျမင္မားပးျ စ္ ည္ ႏရ အ ျ အ နတြင္ 

ကာတြန္း ည္ ပ င ္ ပတ္ က္ န မား  စိတ္ ံစားမကုိ ြးထုိး မး မး န 

ပ လား  

မတည ာ က္မားကုိ တစ္ က္ႏွင္ တစ္ က္ နားလည္ အာင္ ကာတြန္းက ကည 

နပ လား  

ျမန္မာ မ ယာမားအ ို တုိ တင္းမားကုိ တင္ဆက္ ရး ားရန္ အမည္မတပ္ 

ာ တင္းရင္းျမစ္မားကုိ အလြန္အက း အားကုိးမွ ို နရ ည္မွာလည္း ဆန္း ည္ 

မ ုတ္ပ  အ ိ ာ အ ျ အ နမားတြင္ အမည္မတပ္ ာ တင္းရင္းျမစ္မား 

ရွိ နျ င္းမွာ စာနယ္ဇင္းပညာတြင္ လက္ ံ ြယ္ ျ စ္ ာ္လည္း စာနယ္ဇင္း မားမား 

ည္ ျ စ္ႏိုင္ ည္ အ တုိင္း တင္းရင္းျမစ္မားကုိ ာ္ င္ပ ည္  အမည္မတပ္ 

ာ ရင္းျမစ္မားကုိ ံုးစြဲျ င္းကုိ ြ င္း က္အျ စ္ ြင္ျပ င္ ည္  အ ယ္ ကာင္ဆုိ 

ာ ္ ိုျပ လုပ္ျ င္း ည္ တင္း ပးရန္ တာ န္ ံ မားကုိ တာ န္ယႏုိင္ စျ င္း 

မရိွ ာ ကာင္ ျ စ္ ည္  တင္းရင္းျမစ္မ ားကုိ အမည္မ ာ္ပက တင္း မား 

ည္ အနည္းဆုံး အယ္ တာႏွင္ ဆြး ႏြးကာ အ ယ္ ကာင္ ိုျပရ ည္ကုိ 

ရွင္းျပရပ ည္  လုပ္ငန္းစ ္ ည္ က္ မြးအဆင္ရွိ စာနယ္ဇင္းပညာကုိ ကင္ ံုး 

ာ တင္းအ ြဲ အစည္းအမားစုတြင္ အ ံုးျပ နပ ည္  

တင္းရင္းျမစ္ကုိ မွန္ကန္ အာင္ ိန္ထုိး စိစစ္ျ င္း ည္ စာနယ္ဇင္း မားတစ္ း 

အ နႏွင္ ရင္းျမစ္မားကုိ မွန္ကန္စြာ ရရိွအ ံုးျပ ျ င္းကုိ ာ စ ည္ နည္းလမ္း 

တစ္ ုျ စ္ ည္  ည္ အထး ျ င္ လမမ ယာမားကဲ ို ရင္းျမစ္မားမွ တင္းမား 

ကုိ မွန္ကန္ အာင္ ိန္ထုိးစိစစ္ျ င္းမျပ ဲ ျပန္လည္အ ံုး  တင္ဆက္ လရွိ ည္ 24 

စာနယ္ဇင္း မားမားအ ို အ ရးကး လဲြန္စအတြက္ အရင္းအျမစ္တစ္ ု ျ စ္ ာ ္

လည္း အင္တာနက္မွရ ာ တင္းမားအားလုံး ည္ တိကမွန္ကန္ျ င္းမရွိ လို 

ိန္ထုိး စိစစ္ထား ာ အ က္အလက္မားလည္း မပ င္ပ  

                                                           
24 လတ္တ လာနမနာတစ္ ုမွာ  ဇလုိင္တြင္ မႏ လးတြင္ ျ စ္ပြား ဲ ာ 
လမ ိ း ရးအကမ္း က္မတြင္ ပ င္ ဲ ာ လမမ ယာမား  က ျ စ္ပ ည္  အစိုးရက 
Facebook အ ုံးျပ ျ င္းကုိ တပိတ္ ပဲ ည္  
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နာက္ဆက္တြဲမား  

နာက္ဆက္တြဲ( )- ထိရွလြယ္ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ င္တန္းမားအပး 

င္တန္း ားမား ရး ားထုတ္ ာ တင္းဇာတ္လမ္းမား 

အာက္ပတုိ ည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိရွလြယ္ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ 
င္တန္းမားအတြင္း င္တန္း ားမား ရး ားတင္ဆက္ ာ တင္းဇာတ္လမ္း 

မားျ စ္ ည္  တင္းမား ည္ တင္း မားမားအ ို အ က္အလက္တင္ 
ဆက္မမွ မည္ ို ကာ္လြန္ကာ ကိစရပ္တြင္ ပ င္ ည္မားကုိ ရွင္းျပရ ည္ကုိ 
ာ္ျပပ ည္  င္တန္းဆရာမားအ နျ င္ တုိကုိ င္တန္းတြင္း ဆြး ႏြးျ င္း 

အတြက္ အ ံုးျပႏိုင္ပ ည္  

နမနာ( ) ျမစ္ဆံုက အျမစ္လွန္ျ င္း ံ ရဲ ာ မား 

ြး အာင္  ထိန္နန္လရိန္  ရဲျမင္ထြန္း  အာင္မင္း းႏွင ္တင္ း တုိတင္ဆက္ ည္  

လက္ပ မာ္တာတပ္ဆင္ထား ာ လွငယ္မား ည္ မလိ  ျမစ္ ိုးတစ္ လွာက္ 

ဆြမ္ပရာ ြမ္ မိ နယ္ အတြင္းရွိ ရတးရာ ို မ မာႏုိင္ မပန္းႏိုင ္ ဆန္တက္ 

ရးဆက္ပ ည္  အင္အားကးမားလွ ာ ရာ တျမစ္  ျမစ္လက္တက္ႏွစ္ ုျ စ္ ာ 

မ ႏွင္ မလိ  ျမစ္မား ည္ ျမစ္ဆုံတြင ္ ဆုံ တြ ပ င္းစည္းကာ ထုိ နရာမွ စတင္  

ရာ တျမစ္ ည္   ကလုိမတာ ရွည္လား ာ ပင္လယ္ က္ ို ရးစ ္ 

ကုိ စတင္ ဲ ည္  

ျမစ္ကမ္းပ းထုိင္ကာ အလုပ္မရွိျ စ္ န ာ ရြာ ားတစ္ းက လြန္ ဲ ာ ဆယ္စုႏွစ္က 

ကြန္ တာ္တုိ ည္ ရာ တ ျမစ္ ရကုိ ာက္ ရ ကာင္း ယ ုအ ရ ည္ နာက္ 

ကိညစ္ပတ္ကာ နညိ ရာင္ ပက္ န ကာင္း ျပာပ ည္  

ျမစ္ဆုံ ို ြားရာကားလမ္း ပ ရိွ တန္ ဲ ကးရြာ စိုက္ င္းမ ား ည္ ရတးရာတြင္ 

ံုး ာ ယႏရားကးမား ကာင္ ပက္စးယုိယြင္းလက္ရွိပ ည္  ျပန္က ဲ န ာ 

အမိက္ ပင္းစံု ည္ ရာ တျမစ္တြင္း ိုပင္ စြန္ပစ္ ရဲပ ည္  
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ိုဇာမား မ င္ ရာက္လာ င္က တန္ ရဲြာ ည္ ည္ ည္အမားျ င္ စည္ကား လရွိ ပး 

ယ ုအ  ျပာင္းလဲ ြား ပ ျ စ္ ည္  အ ယ္ ကာင္ဆုိ ာ္ တ င္ ရာက္ နား ို  

မားအား အစားအ ာက္ ည္ ံ ရာင္း ရန ္ရြာ ံအနည္းမွ ာ ကန္ တာ ာ ကာင္ 

ျ စ္ ည္  

ထုိရြာ ည္ အစိုးရက တည္ ဆာက္ရန္ လာထား ာ ဆည္  ု အနက္မွ တစ္ ု  

လုပ္ငန္း ြင္ ျ စ္လာပလိမ္မည္  မလိ ျမစ္ ပ တြင္ ဆည္  ု မ ျမစ္ ပ တြင္ ဆည္  

ုႏွင ္ျမစ္ႏွစ္စင္းဆုံရာ ျမစ္ဆုံ ပ တြင္ ဆည္ ု တည္ ဆာက္ရန္ စမံ က္ ရွိပ ည္  

ျပန္လည္ နရာ ထား ရး အစအစ ္အရ ရြာ ားအမားစု ည္ နရာ စ္မား ိ ု

ျပာင္း ရ ပး ျ စ္ ည္  ို ာ ္ အမားစုမွာ ပတ္ န္းကင္ စ္မွာ က ္းကပ္လွ 

ကာင္း ံစားရပး အ ိ က က လးမား ဆာကစားရန္ႏွင္ လပ္ရွား ြားလာရန္ 

ကယ္ျပန္မရွိ ာ တုိ  နရာ ာင္းကုိ ာ ျပန္ င္က ည္  

နရာ စ္ရိွ အရြယ္ ရာက္ပး မားက ျမစ္ကမ္းပ း ုိ ြားကာ ရကင္အလုပ္ကုိ 

နစ ္လုပ္ကုိင္ပ ည္  အာ ာပိုင္မ ား မ တြ ရိွ/လုိက္လံ မ္းဆးမ ံရပက  

ကံ ကာင္း မား ည္ တစ္ န င္ ငြ , ကပ္ ( လာ ) န္ ရရွိပ ည္  

ရတး ရကင္ျ င္းကုိ ကန္ တ္ထား ာ ကာင္ ကာက္ ကာက္ရြံ ရြံ ႏွင္ လုပ္ရ 

ကာင္း ို ာ္လည္း အျ ား အလုပ္လုပ္စရာ မရိွ  နရာ ို နစ ္လာ ရ ကာင္း 

အမည္မ ာ္လုိ  ရြာ ားတစ္ းက ျပာပ ည္  ယန ာင္း တ္မား ျမင္ပက ထြက္ 

ျပးရပး တုိမရိွပက ျပန္လာ ကာင္း အျ ားအလုပ္လည္း မလုပ္တတ္ ကာင္း 

က ဆုိပ ည္  

တန္ ရဲြာမွ ရြာ ားမား ည္ ယ ုအ  အာင္ျမင္ ာစံျပရြာ စ္တြင္ နထုိင္ကပး 

ျမစ္ဆုံဆည္စမံကိန္း စတင္ ိန္တြင္ တုိအား လက္ရွိ နရာတြင္ အတင္းအကပ ္

နရာ ထား ပး ပဲ ည္  ရြာ ားအမားစု ည္ ရြာ ာင္းတြင္ လယ္ယာ ျမမား 

ရွိ ဲ ပး ယ ု နရာ စ္တြင္မ လယ္ယာမားမရွိပ  ယ ုလက္ရွိ ျမလာ ည္ ကာက္ 

ထထပ္ပး စုိက္ပ ိ းရန္ မ င္ တာ္ ကာင္း ဆုိပ ည္  ရြာ စ္ပတ္ န္းကင္ရွိ လယ္ယာ 
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ံ ျမမားကုိ ျမစ္ကးနား မိ ရွ ိ စးပြား ရး မားမားက ပုိင္ဆုိင္ကပး နရာမားတြင္ 

အလုပ္ရွာရန္မွာ မလြယ္ကပ  

ျမစ္ဆုံအနး ျမစ္ကမ္းပ း ပ တြင္ ကြႏု္ပ္တုိ တြ ဆုံ ဲ ာ ရြာ ားမားထဲမွ တစ္ းျ စ္  

ယႏးက ကြန္ တာ္တုိ အာင္ျမင္ ာရြာတြင္ အလုပ္လည္းမရွိ စိုက္စရာ ျမလည္း မရိွ 

ကာင္း ျပာပ ည္  ကြန္ တာ္တုိ နရာ ျမစ္ကမ္းပ းကုိလာပး ရွာ ြစား ာက္ 

နရတာ ံုးႏွစ္ရွိ ပ ျ စ္ ကာင္းလည္း ျပာပ ည္  

ရြာ ားမား ည္ နရာ ျပာင္း ပးရျ င္း ကာင္ လာ္ ကး ငြမားရရွိ ာ္လည္း 

အမားစုမွာ ရရိွ ည္ ငြ ကးကုိ ံုးစြဲ ပး ျ စ္ပ ည္  ကြန္ တာ္တုိရ ာ လာ္ ကး 

ငြ အမားစုကုိ တုိ(ကန္ထ ိုက္တာ) ဆာက္ ပးတဲအိမ္က မုိးမလုံလုိ င္မိုးျပင္တဲ 

နရာမွာ ံုးရ ကာင္း အိမ္မားပတ္ပတ္လည္တြင္ မိုးတြင္းအ  ရံ ရမားႏွင္ ံုးလမ္း န 

ကာင္း ယႏးက ျပာပ ည္  နရာ စ္  အလုပ္မရွိတာ ကာင္ အားလုံး အိမ္ နရာ 

ာင္းကုိ ျပန္ င္ ကာင္း လည္း ျပာပ ည္  

အစိုးရ ြင္ျပပက ကြန္မတစ္ ယာက္ထဲ ာမက အားလုံး အိမ္ျပန္မည္ျ စ္ ကာင္းလည္း 

မက ဆက္ ျပာပ ည္  

တန္ ရဲြာမွ ရြာ ားမား ည္  ုႏွစ္ မလတြင္ ရ ျပာင္း ရဲ ည္  ယ ုစံျပ 

ကးရြာ တည္ ဆာက္ထား ာ ျမ နရာ ည္ ကိန္ ရမ္ ဆည္ က ိး ပက္စ ္က 

ရလမ္းမိုးျ င္း ံရ ပး ကြင္းမား ည္ အပက္အစးမားႏွင္ ျပည္ႏွက္ ံုးလမ္း ပဲ ည္  

ဆည္ကုိ တည္ ဆာက္ ဲ ာ Asia World Company ည္ ျမ နရာကုိ ိုဇာ 

မားျ င္ ထုိးကာ ရြာ စ္ကုိ တည္ ဆာက္ ပဲ ည္  နရာ ည္ စုိက္ပ ိး ရးအတြက္ 

လုိအပ္ ာ အ ပ ယံ ျမဆလာ အနည္းငယ္မွ ာ ရွိပ ည္  

ကြန္မတုိ ာမ ွ မွာ စုိက္ပ ိးလုိမရပ  တာထဲ င္ ပး င္း း င္းရြက္ ရွာ ြစား 

ာက္ရပ ည္  အလြယ္တက မ ြားႏိုင္ ာ က္ကးရြယ္အုိမ ား ုကၡ ရာက္လွ 

ပ ည္ ု စံျပ ကးရြာတြင္ နထိုင္  တစ္ းျ စ္  လ းက ျပာပ ည္  တန္ ရဲြာ 

တြင ္အားလုံး ယ္စား/ ံုး နရ ကာင္းလည္း ျပာပ ည္   
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အလုပ္ရွိႏိုင္ ာ နရာ ို ြား ရာက္ရျ င္း ကာင္ နစ ္ အ ံုးစရိတ္မွာ ,  

ကပ္ န္ပုိမို ကုန္က နပ ည္   ကြန္မတုိ နစ ္ အ ံုးစရိတ္မားကုိ မည္ ိ ု ရွင္းျပ 

မည္ကုိ မ ိ ကာင္း ျမစ္ဆုံတြင္ ရ ျပာင္း တာင္ယာလုပ္  င္နန္က ျပာပ  

ည္  

ကြန္ တာ္တုိ နရာ ရြာအ စ္ကုိ ျပာင္းလာပး နာက္ပုိင္း အ တာ္မားမား ဆုံး 

ကာင္း အ ိ မွာ အလြယ္တက ကု ႏိုင္ ာ ရာ မား ကာင္ ဆုံးရျ င္းျ စ္ 

ကာင္း အျ ား မားမွာ စိတ္ ာတ္ကဆင္းျ င္းႏွင္ မွ ာ္လင္ က္မျဲ င္း ကာင္ 

ဆုံးရျ င္း ျ စ္ ကာင္း အ က္  အရြယ္ အမ ိး မးတစ္ းက ဆုိပ ည္  ရြာျပန္ 

ရင္လည္း အ မ္း ံရႏုိင္ ကာင္း  အလုပ္မရွိ ဲ ဆး းႏွင ္ ဆးကု စရိတ္မား မရႏိုင္ 

ကာင္းလည္း က ဆက္ ျပာပ ည္  

ႏိုင္ငံအား မိုက ရစစနစ္ ို ျပာင္းလဲ နရာတြင္ မတ း ိန္းစိန္က ျမစ္ဆုံဆည္ 

တည္ ဆာက္ ရး လုပ္ငန္းမား ကုိ  ုႏွစ ္ စက္တင္ ာ ရက္ တြင္ ရပ္ဆုိင္း 

လုိက္ပ ည္   ုႏွစ္ အ စာပိုင္းတြင္ ာတ စာ ပ္ ပ္ဆုိထား  လုပ္ငန္း 

ရွင္မား ည္ စက္ယႏရားကးမားႏွင္ ပစည္းကိရိယာမားကုိ တ ုတ္ႏိုင္ငံ ို ျပန္လည္ 

ယ္ယ ပဲ ည္  ို ာ္ တန္ ရဲြာ ားမားမွာမ အိမ္ျပန္ ြင္ မရရွိ းပ  ႏုိင္ငံပုိင္ 

New Light of Myanmar တင္းစာက  ုႏွစ္  ဇြန္လက ာ္ျပ ဲ ည္ တင္း 

တစ္ပု ္အရ ျမစ္ဆုံဆည္တည္ ဆာက္ပးစးပက လွပ္စစ္ မ ပ္ ,  ႏွစ္စ ္ 

ထုတ္လုပ္ႏိုင္ ပး အ မရိကန္ လာ န္း  ႏွစ္စ ္ ရရိွႏိုင္လိမ္မည္ ု ဆုိပ ည္  

ျမစ္ဆုံ စမံကိန္းမားတြင္ စုစု ပင္းဆည္  ု တည္ ဆာက္ရန္ ပ င္ပး ပးစးပက 

တ္တာ ,  ( က ပင္း ,  န္) ရွိ ာ ရိယာကုိ ရလမ္းမည္ျ စ္ပး 

ရိယာ တစ္ ုလုံး ည္ စကာပႏိုင္ငံ  အရြယ္အစားမွ  ရွိပ ည္  ရလမ္းမိုးမ ည္ 

ရြာ ပ င္း  ရြာရိွ လ ပင္း ,  ကုိ တုိက္ ိုက္ ံစား က္ ရာက္မည္ျ စ္ ည္  

 ုႏွစ္တြင ္ စမံကိန္း စတင္ ိန္တြင္ က င္ျပည္နယ္ ငိမ္း မ္း ရးႏွင ္ ြံ ိ းတုိး 

တက္ ရး ကာ္မတ က  ျမာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ ာန ပ္တုိင္းမွ း  လွပ္စစ္စြမ္းအား 

န္ကး ဆက္ ြယ္ ရး န္ကး  တ ုတ္ႏိုင္ငံ CPI ကာ္ပုိ ရးရွင္းမွ ုတိယ က ႏွင္ 

Aisa World ကုမ မွ အရာရိွမား ည္ ံ ျပည္ မားႏွင္ တြ ဆုံ ပဲ ည္  
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ံမ ားက တုိအ နျ င္ ရ ျပာင္းမ ပးႏုိင္ ကာင္း အ ယ္ ကာင္ဆုိ ာ္ 

တုိ  အ က္ မြး မ္း ကာင္းမ ည္ တုိ လယ္ ျမမား ပ တြင္ မတည္ န 

ကာင္း ျပာပ ည္  ည္ ည္အရာရွိမ ားက ရြာ ားမား အ နႏွင္ စမံကိန္း ပးပက 

တုိ  လယ္ ျမမားတြင္ ထြန္ယက္ စုိက္ပ ိ းႏိုင္ ကာင္း ာစြာ ျပာ ပဲ ည္   

ို ာ ္  ုႏွစ္  မတ္လတြင္ စံျပရြာမွ လ း ည္ ရြာ ာင္းရွိ တုိ 

ျမမား ပ တြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ ိးရန္ အျပန္တြင္ အ မ္း ံ ရဲပ ည္  နာက္တစ္  

မျပန္ပ ု ျပာဆုိ ကတိ ပးမွ ာ တုိကုိ ျပန္လတ္ ပး ပဲ ည္   

ကာင္း ားမား ကာင္းထြက္ႏန္းမွာလည္း နရာအ စ္တြင္ ျမင္တက္လာ ကာင္း 

အ ယ္ ကာင္ဆုိ ာ္ က လးမား ည္ မိ ားစု င္ ငြကုိ ကာမိ စရန္ အလုပ္ထြက္ 

လုပ္ရ ာ ကာင္ျ စ္ ကာင္း ရြာ ားမားက ဆုိပ ည္  ို ာ္ တင္း အ က္ 

အလက္ကုိ လြတ္လပ္စြာ အတည္မျပ ႏိုင္ပ  ယ င္က ကာင္း ားမား ည္ အ ိန္တုိ 

အလုပ္လုပ္ ံမွု ျ င ္ ကာင္းစရိတ္ကာမိ ကာင္း ယ ုအလုပ္ နရာမားႏွင္ းကြာျ င္း 

ႏွင္ ထိန္း ပ္မမား ကာင္ မျ စ္ႏုိင္ တာ ကာင္း စံျပရြာမွ ကာင္းဆရာတစ္ းက 

ဆုိပ ည္  

ကမာျမစ္မား နျ စ္ ာ မတ္လ  ရက္ နတြင္ အဆုိပရြာ ားမားက မိမိတုိအား 

အိမ္ျပန္ ြင္ျပရန္ အစိုးရအား လက္မတ္ွ ရးထုိး တာင္းဆုိ ဲ ည္  ယ ု နရာတြင္ 

တစ္ က္လုံး နရပက စိတ္ညစ္ျင း ြယ္ အ ျ အ နမား ကာင္ က လးမား  

အနာ တ္ကုိ တြးပကာ ဆုံးရမည္ျ စ္ ကာင္း ယ္ းက ဆုိပ ည္  န ိုရြာ 

ာင္းတြင္ ားမ း  လုပ္ကုိင္စား ာက္ပး ရွင္ န္ႏိုင္ ကာင္း ည္ န ိုရြာ 

ာင္းတြင္ လြယ္က က္ ာ ကာင္းလဲ ဆုိပ ည္  

နမနာ ( ) အမ ိ း ားမား ာ င္ တာ္ ာ အလုပ္မားတြင္ အမ ိ း ားမားကုိ 

န္ထားျ င္းအား မည္ ည္ကမွ မတားဆးႏုိင္ 

စိုးစိုးႏြယ္ ည္ လအ က္မားကုိ ကယ္တင္ ာ ဆရာ န္တစ္ း အမဲပင္ ျ စ္ င္ 

ပဲ ည္  မ ည္ တန္း စာ မးပြဲကုိ ုႏွစ္တြင္ အာင္ျမင္ ဲ ပး စာ င္ 

ႏွစ္အတြက္ အမ ိး မးမားအတြက္ ဆးတက ိုလ္ င္ ြင္ အမွတ္ကုိ တုိးျမင္လိုက္ ာ 
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ကာင္ မ အိပမ္က္မား မျ စ္ႏိုင္ တာ ကာင္း ာ ပက္ နားလည္ ဲ ည္  

အမ ိး မးမားအတြက္ လိုအပ္ ာအမွတ္ ည္ အမ ိး ားမားထက္  မွတ္ ပုိမုိ 

ျမင္မား ဲ ပး ယ ုအ  မ ည္ ြား က္ဆုိင္ရာပညာရပ္တြင္ တတိယႏွစ္ ကာင္း  

အျ စ္ တက္ ရာက္ နပ ည္  

ကြန္မ အ ု အကုန္အဆင္ ျပပ ကာင္း ပမယ္ ကြန္မတုိ ကာင္း နည္းနည္းပရိွဲ 

ကာင္း ဆရာဆရာမမားက ြားဆရာ န္တစ္ းအ နႏွင ္ ြားႏုတ္ရန္အတြက္ ကံ ိုင္ 

န္စြမ္းရန္လုိ ည္ ု ျပာ ကာင္း မက ဆုိပ ည္  ျပာဆုိ က္ ည္ ကာင္း 

ားမားႏွင္ ကာင္း မားကုိ ြဲျ ားဆက္ဆံရန္ လုံ လာက္ ာ အ ကာင္းျပ က္ 

မ ုတ္ ကာင္း မက ဆက္လက္ ျပာဆိုပ ည္  

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာ ရးစနစ္အရ ဆးတက ိုလ္  ြား က္ဆုိင္ရာတက ိုလ္  အင္ င္ 

နယာဆုိင္ရာႏွင္ စးပြား ရး တက ိုလ္မားအတြက္ င္ ြင္ကုိ ကာင္း ား/  

အရည္အတြက္ ကန္ တ္မမားရွိ ပး ရရိွ ာ အမွတ္ျ င္ ဆုံးျ တ္ပ ည္  

စုိးစိုးႏြယ္ ကဲ ို ာ မိန္းက လးမားမွာ စနစ္ကးတစ္ ုလုံးတြင္ စ ္းစားစရာ ကိစမား 

အျ စ္ ရွိမ န ာ္လည္း င္ ြင္အမွတ္မားမွာ ယာက္ား လးမားထက္ မိန္းက လး 

မားက မားျပား နျ င္းအတြက္ မး ြန္းထုတ္စရာ ျ စ္လာပ ည္  စနစ္ ည္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယ င္က လက္ ံ ရဲ ာ ြဲျ ားမပံုစံျ စ္ ာ္လည္း စိုးစိုးႏြယ္ကဲ ို 

ာ မ ိ းဆက္ စ္လငယ္မားကားတြင္ စတင္ မး ြန္းထုတ္လာပ ျ စ္ ည္  

ယ ုယအားျ င္ အမ ိး ားမား လမ္းမိုး ပ္ကုိင္ထား ာ လ ာင္အ ြဲ အစည္း 

တစ္ ုတြင္ ပညာ ရး ြဲျ ား ံရျ င္း ည္ ပုိ နျမဲ ကား နျမဲ အ ျ အ နကုိ ာ 

ကယ္ျပန္ စပ ည္  

ြား က္ဆုိင္ရာ ဆးတက ိုလ္ ကာင္း ားတစ္ းျ စ္ ာ န္ထးလြင္ကို 

မးျမန္းရာတြင ္ က တက ိုလ္ င္ ြင္အတြက္ ကား/မ ြဲျ ားမရိွပ ည္  ို ာ္ 

ကြန္ တာ္တုိ ကာင္းတြင္ မရိွပ  ကာင္း ား ကာင္း မား အားလုံး အတတ 

လုပ္ကုိင ္ ဆာင္ရြက္ႏိုင္ပ ည္  စည္းမ ္းမားကုိ တာ ျပင္ င္ပ ပ ု ျပာပ ည္  
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ို ာ ္ ဆး ကာင္း  တ ိ  တြးထင္ယဆ က္မားမွာ မတညလွပ  အမ ိး ား 

ဆရာ န္မား ဆး ံတုြင္ ပုိမို လိုအပ္ ည္  အ က္ မြး မ္း ကာင္းပညာတြင္ အမ ိး 

မး ဆရာ န္မား ည္ ိအား ာတ္ကုိ မ ံႏိုင္ပ  ည က္ တာ န္ ိန္မ ားအတြက္ 

အမ ိး ား ဆရာ န္မား ပုိမိုလုိအပ္ ည္  

အမ ိး မး လတ္ တာ္အမတ္တစ္ းက ကား/မ ကြဲျပား လုိအပ္ က္ကုိ ဆ မအကိမ္ 

လတ္ တာ္အစည္းအ းတြင္ တင္ျပ ျပာဆုိပ ည္  အာက္လတ္ တာ္တြင္ 

အမ ိ း မး အမတ္ .  ရာ ိုင္ႏန္း ာရိွပ ည္  လတ္ တာ္ ကုိယ္စားလွယ္ င္ 

စာ က လတ္ တာ္အတြင္း အမ ိး မးမား ပိုမိုပ င္ စ ရးအတြက္ လမ္း ြင္ ပးႏုိင္ 

ရန္ အကံျပ က္ကုိ လတ္ တာ္ ိ ုတင္ ြင္းပ ည္  

အကံျပ က္ကုိ န္ကး ာနမားတြင္ အမ ိး မးလုပ္ ား ပိုမိုမ ားျပား ည္ ာ 

အ က္ျ င္ ပယ္ ျ င္း ံရပ ည္  အ က္မွာ မွန္ ကာင္းမွန္ႏုိင္ ာ္လည္း ျမင္မား 

ာ ရာထး နရာမားတြင္ အမ ိး မးအ ရအတြက္မွာ နည္းပ းလက္ ရွိ း ည္  

အဆင္နိမ္ရာထးမားအတြက္ပင္မ လုိအပ္ က္မား ည္ အမ ိး မးမားအတြက္ ပုိမုိ 

မားျပားဆဲပင္ျ စ္ ည္  အ ိ ာ အလုပ္ စာမားတြင္ အမ ိ း မး အလုပ္ လွာက္ 

မား ည္ လလြတ္ျ စ္ရမည္ ု ပရွိ ပး အိမ္ ထာင္မရိွ ကာင္း က္ ျပရ ည္ 

စာရြက္စာတမ္းမား လိုအပ္ပ ည္  

ျမန္မာႏိုင္ငံ   ုႏွစ္ အ ျ ံ ပ ည္ လမ ိ း  ယုံကည္မ  ကားမ ြဲျ ားမမရွိ  ဲ

ႏိုင္ငံ ားအားလုံးကုိ ညမွ ာ အ ြင္အ ရးမား ပးရန္ အာမ ံထားပ ည္  ို ာ ္

အ ျ ံ ပ တြင္ ယ ု တင္း ဆာင္းပ း  ရည္ရြယ္ က္ကုိ အႏိုင္ယမည္ 

စာ ကာင္းတစ္ ကာင္း ပ ရိွပ ည္  ရန္ကုန္တုိင္း ကး ပ ျပအ ြဲ  အ ြဲ င္ 

ညိညိ င္း  အဆုိအရ စာ ကာင္း ည္ ို ာ္ အမ ိ း ားမား ာ 

င္ တာ္ ာ ရာထး နရာမားတြင္ အမ ိး ားမ ားကုိ ာ န္ထားျ င္းကုိ အပိုင္း 

တြင္ မည္ ည္ကမွ တားဆးႏိုငျ္ င္းမျပ   ျ စ္ပ ည္  
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နာက္ဆက္တြဲ ( )   

ထိရွလြယ္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ င္တန္းအတြက္ အကံျပအစအစ ္မား 

အာက္ပတုိ ည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ထိရွလြယ္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာ ငတ္န္းတြင္ 

အစိတ္အပိုင္း တစ္ ုအ နျ င္ ပို ပ င္ ဲ ာ ကိစရပ္မား  ပ ာနက ာ အ ျ ံ 

ြင္ျပင္မား ျ စ္ပ ည္  အလားတ င္တန္းမား ပုိ ရန္လည္း ထာက္ ံ 

မွတ္ က္ျပပ ည္  င္တန္း ားမား ည္ ရည္ရြယ္ထား လို ကိစရပ္မားကုိ 

နားလည္ စရန္ င္တန္းပို မ ားက ဆုိင္ရာ နမနာမား ပးရန္ကုိလည္း အကံ 

ျပပ ည္  

အပုိင္း( ) 

( ) ပဋိပကၡကုိ နားလည္ျ င္း ပဋိပကၡမားကုိ ာ္ျပမိတ္ဆက္ ပးပ  င္တန္း 

ားမားႏွင္ တြင္း/ႏုိင္ငံတြင္း ပဋိပကၡမားအ ကာင္းကုိ ဆြး ႏြးပ  င္တန္း ား 

မားက အကံျပ ာ အ ိ ပဋိပကၡမား ည္ တုိအ ို တင္းစိတ္ကးမား 

ကြန္ျမ းကာ ဆက္လက္ လုပ္ ဆာင္ႏုိင္မည္  

( ) ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပဋိပကၡမား အျပန္အလွန္ ဆြး ႏြးျငင္း ံု အ ျ ရွာရန္အတြက္ 

အ ံုး ႏိုင္ ည္  ို ျပလုပ္ ျ င္းျ င္ င္တန္းပို မ ားႏွင္ င္တန္း ားမားပ  

ပဋိပကၡအ ကာင္းကို နားလည္ စႏုိင္ ည္  ဆြး ႏြးပြဲမ ား အ က္ င္ စရန္ 

အာက္ ာ္ျပပ  အ ိကစကားလုံးမားကုိ ံုးႏုိင္ပ ည္  

(က) ႏိုင္ငံ ရးႏွင္ ဆုိင္ ာ (Political) 

( ) ာ ပတ္ န္းကင္ႏွင္ဆုိင္ ာ (Environmental) 

( ) လမ ိ းစု ရးရာႏွင္ဆုိင္ ာ (Ethnic) 

( ) ာ ာ ရးႏွင္ဆုိင္ ာ (Religious) 
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(င) အရင္းအျမစ္ႏွင္ပတ္ က္ ာ (Resource related) 

(စ) ဆင္းရမဲြဲ တျ င္း (Poverty) 

(ဆ) လမ ိ း (Race) 

(ဇ) ကား/မ(Gender) 

(စ ) အလုပ္ မား ရးရာႏွင္ပတ္ က္ ာ(Labour Related) 

 

 

( ) တင္းဇာတ္လမ္းမား  စိတ္ကးမားႏွင္ လက္ တြျပန္လည္ အကံျပ က္မား 

ယ ုအပိုင္း ည္ င္တန္း ားမားအ ို ျ စ္ႏိုင္ ရိွ ာ တင္းဇာတ္လမ္း 

အ ကာင္းကုိ စတင္စ ္းစားႏိုင္ရန္ ကညႏိုင္ ည္  င္တန္းပို မ ား 

ကလည္း အ ကာင္းအရာမားကုိ ဆြး ႏြးရန္ႏွင္ ပုိမို ကာင္းမြန္ ာ 

စိတ္ကးမားရရွိ အာင္ အား ပး တုိက္တြန္းႏိုင္ ည္  

အပုိင္း( ) 

( ) စာနယ္ဇင္းပညာအ ကာင္းႏွင္ စာနယ္ဇင္းပညာအဆုိး - ယ ုအပုိင္း ည္ 

စာနယ္ဇင္းပညာ  အ က္ မြး မ္း ကာင္းအဆင္ရွိမကုိ စးစိုက္ ဆြး ႏြး ည္  

ယ ုလက္စြဲတြင္ ဆြး ႏြးထား ာ စာနယ္ဇင္းပညာ အ ကာင္းႏွင္ စာနယ္ဇင္းပညာ 

အဆုိးကုိလည္း အာ ံုစိုက္ ာ္ျပ ည္  

( ) လုံ ံ စြာ နထုိင္ ရး ပဋိပကၡကုိ ာ္ထုတ္ ရး ားရာတြင္ မိမိလုံ ံ ရး 

လုံ ံ းကင္း ရးကုိ စာနယ္ဇင္းဆုိင္ရာ င္တန္းမား အားလုံးလုိလုိ ထည္ ြင္းႏိုင္ 

ည္  ည္ အ ြင္ကး ျပာင္း ရးအ ိန္တြင္ ရိွ န ာ ႏိုင္ငံမ ားႏွင္ ပဋိပကၡျ စ္ 
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ပြား န ာ ႏိုင္ငံမ ားတြင္ အထး ျ င္ အ ရးကးလွ ည္  ရရွိ ာအ ိန္ ပ တြင္ 

မတည္  းကင္းလုံျ ံ ရး င္ န္းစာကုိ ဆြး ႏြးမည္အပိုင္း  ကာျမင္ ိန္ကုိ 

င္တန္းပို က တ္မွတ္ႏိုင္ ည္  

( ) င္တန္းတက္ ရာက္ မား  ဇာတ္လမ္းစတ္ိကးမားကုိ ျပန္လည္ ဆြး ႏြးျ င္း 

တင္းဇာတ္လမ္း  စိတ္ကး စိတ္ န္းမားကုိ ဆြး ႏြးျ င္းျ င္ ပုိ ျ င္း ကာင္ 

ျ စ္ ပ လာ ာ ငး ငြ မမားကုိ ျပ ပာက္ စ ည္  ထုိအတ ဆြး ႏြးျ င္း ည္ 

င္တန္း ားတုိ  တင္းအရင္းအျမစ္မား ဇာတ္လမ္း ထာင္မားႏွင္ စးစိုက္မတုိကုိ 

ကယ္ျပန္ စ ည္  

( ) တင္းဇာတ္လမ္းမားကုိ ျပန္လည္ ရး ားျ င္း င္တန္း ားမားအား တုိ  

တင္းဇာတ္လမ္းစိတ္ကးမား ကုိ ဆက္လက္လုပ္ ဆာင္ စရန္ တာ န္ ပးႏုိင္ ပး 

တို  ထင္ျမင္စိတ္ကးမားကုိ အကမ္းပံု ာ္ စႏိုင္မည္ျ စ္ ည္  

င္တန္းပို မ ားက င္တန္း ားမားအား အ ိန္တစ္ ု တ္မတ္ွ ပးျ င္းျ င္ 

တုိ ည္ အင္တာ း မား ျပလုပ္ရန္ စစ ္ႏိုင္ ပး တင္းဇာတ္လမ္းမားအတြက္ 

နာက္ဆက္တြဲလုပ္ရန္မားကုိ ဆက္လုပ္ႏိုင္လိမ္မည္  ထိ ရာက္ ာ 

စမံ ံ ြဲမျ စ္ စရန္ င္တန္း ားမားကုိ အုပ္စုငယ္မား ြဲ  တင္းဇာတ္လမ္းမား 

စ ္းစား ုိင္းျ င္း ျ စ္ ည္  ိုျပ လုပ္ျ င္းျ င္ င္တန္း ားတုိင္း ည္ 

လုပ္ငန္းစ ္တြင္ ပ င္ႏုိင္ ည္  

 

အပုိင္း( ) 

( ) ထိရွလြယ္ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာအတြက္ တိုက္ဆုိင္စစ္ ဆးရန္စာရင္း 

ယ ု ဆြး ႏြး က္ ည္ ထိရွလြယ္ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းပညာလက္စြဲကုိ အ ျ ံ 

ပ ည္  တြင္း/ႏုိင္ငံတြင္း နမနာမားကုိ မားႏိုင္ လာက္မားမ ား အ ံုး ည္  
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( ) အမုန္းတရားမားျပန္ပြား ြယ္ရွိ ာ္လည္း အမုန္းစကားမား အ ံုးအႏန္းမား 

စကားလုံးမားကုိ ဆြး ႏြးထား ပ ည္  

( ) ကုိယ္ကင္တရားႏွင္ မ ိ ာန္က ျ င္း  အပိုင္း ည္ က္ မြးအဆင္ရွိ 

စာနယ္ဇင္းပညာမွ ဆြဲယနားလည္ ႏိုင္ ပး ကုိယ္ကင္တရားမား ကင္ တ္မား  

နမနာပံုစံမ ား ပ င္ႏုိင္ပ ည္  မ ိ ာန္က ျ င္းႏွင္ စာနယ္ဇင္းပညာ  မွတျ င္းတုိ 

အကားတြင္လည္း ဆြး ႏြးျငင္း ံုစရာ ျ စ္ပ ည္  
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နာက္ဆက္တြဲ( ) အ ျ ံစာနယ္ဇင္း အတတ္ပညာ 

တင္း ရး ားျ င္း 

ႏိုင္ငံအားလုံးရွိ စာနယ္ဇင္း မားအားလုံး ည္ စာနယ္ဇင္းပညာအ ပ တြင္ တည ာ 

နားလည္မရိွႏိုင္မည္ မ ုတ္ပ  အထး ျ င္ ကာရွည္စြာ ျ စ္ပြား ဲ ာ ပဋိပကၡတြင္းမွ 

ကး ျပာင္း န ာႏုိင္ငံမားႏွင္ လြတ္လပ္ ာ မ ယာအ တြ အကံမရိွ ာ ႏိုင္ငံမ ား 

တြင္ ျ စ္ပ ည္  ယ ုအပိုင္း ည္ စာနယ္ဇင္းပညာႏွင္ တင္း ရး ားျ င္း အ ျ ံ 

မားကုိ အႏွစ္ ပ္ ာ္ျပထားပ ည္  

တင္းဇာတ္လမ္းမား ည္ ရရိွလာ ာ တင္းအ က္အလက္ကုိ စးစုိက္  ရး ား 

ရ ည္  တုိ ည္ အျ စ္အပက္တစ္ ု  အ ျ ံ မး ြန္းမ ားကုိ ျ ႏုိင္ရန္ ကိ းစားရ 

ည္  ယ္ လဲ(Who)  ာလဲ(What)  ယ္အ ိန္လဲ(When)  ယ္ နရာလဲ 

(Where)  ာ ကာင္လဲ(Why)  ယ္လုိလဲ(How) စ ည္ မး ြန္းမ ား ျ စ္ ည္  

တင္းဇာတ္လမ္းမားကုိ စစ ္တင္ဆက္ရာတြင္ အ ရးကးဆုံး ာ တင္းအ က္ 

အလက္ကုိ ပးရန္ းစြာ စုစည္းရ ည္  နာက္မွ အ ရး ိပ္မကး ာ အ း 

စိတ္အ က္အလက္မား နာက္မွလုိက္ရ ည္  တင္း ြဲ စည္းမပံုစံ ည္ ယ ုယ  

အားျ င္ ပိရမစ္ ျပာင္းျပန္ပံုစံျ စ္ ည္  အ ရးအကးဆုံး တင္းအ က္ အလက္ ည္ 

ပထမဆုံး စာပို ္မ ားတြင္ ပရွိရမည္  

းဆုံး ( ိ)ု တင္းဇာတ္လမ္း ပထမဆုံး ကမားတြင္ တင္း  အ ရးအကးဆုံး 

အစိတ္အပိုင္း ပ င္ရမည္  တြင္ အ ရးကး (5Ws) အမားအျပားကုိ ျ ဆုိထား 

ရမည္  ထိပ္ဆုံးပုိုင္း ည္ အ ရးကး (5Ws) ကုိ ျ ဆုိ ာ္ျပ ျ င္းမရိွပက နာက္လာ 

မည္ စာပုိ ္မ ားတြင္ အမတဲမ္း How ႏွင္တဲြကာ ာ္ျပရမည္   

တင္းစာပုိ မ္ ား ည္ တုိတုိႏွင္ ရွင္းလင္းရမည္  စိတ္ကးတစ္ ု စာတစ္ ကာင္းႏွင္ 

စာတစ္ပို ္ ျ စ္ရမည္  တင္း ဇာတ္လမ္းမား ည္ တင္းရင္းျမစ္မ ားကုိ ရည္ညန္း 

ကုိးကားပက တုိ ျပာ ည္ အတုိင္း ာ္ျပရမည္  ကုိးကား က္မား ည္ တင္း 

ဇာတ္လမ္းကုိ ရွ ို းတည္ စ ည္  တင္းဇာတ္လမ္းတြင္ တင္း ထာက္  

ထင္ျမင္ ယဆ က္ကုိ မထည္ ြင္းရ  
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ပင္မအ ရးကး တင္းဇာတ္လမ္းမား (Feature Stories) 

ပင္မအ ရးကး တင္းဇာတ္လမ္းမား ည္ မ ိုးက  တင္းဇာတ္လမ္းမားထက္ 

ပိုမုိတင္ဆက္ရန ္ရည္ရြယ္ ည္  တုိ ည္ တင္းအ က္အလက္မားကုိ ပး ည္  

ို ာ ္ တုိ ည္ ပ င္ ပတ္ က္ န ည္ လပု ိ လ္မား  ဇာတ္လမ္းမားကုိလည္း 

ျပာျပ ည္  ပုံမွန္ပုံစံအားျ င္ ပင္မအ ရးကး ဇာတ္လမ္းမား  အစပုိင္း ( ို) ပထမ 

စာ ကာင္းကုိ ျမင္ကြင္းတစ္ ုျ င္ တည္ ဆာက္ င္ ည္  ိုမ ုတ္ နရာ 

တစ္ ုႏွင ္ ဇာတ္လမ္းတစ္ပု ္ကုိ ျပာျပ င္ ည္  ို ာ္ မည္ကဲ ို ာ 

ရး ား ည္းကပ္နည္းကုိ အ ံုးျပ ည္ျ စ္ စ ပထမဆုံးစာ ကာင္း ( ို) အစပုိင္း 

ည္ စာ တ္ အား ကန္ရွိ ည္ အပိုင္းမ ားကုိ ဆက္လက္ တ္ င္ ဆြဲ ဆာင္ႏိုင္ 

ရမည္  အပိုင္း ည္ တင္းဇာတ္လမ္း  ကန္အပိုင္းမ ားကုိ မွ ာ္လင္ တ္ င္ 

လာ စႏုိင္ ာ အာ ံုကုိ တည္ ဆာက္ င္ ည္  ပင္မအ ရးကး တင္းဇာတ္လမ္း 

တစ္ပု  ္အ နႏွင္  

တင္းဇာတ္လမ္းအတြက္ ျမင္ကြင္းအ ျ အ နတစ္ ုကုိ တည္ 

ဆာက္ျပရမည္  လမားႏွင္ နရာမားကုိ ုပ္လုံးကြ စရန္ ဆြဲ  

ာ္ျပရမည္  ပံု ာ္မ ကာင္း ည္ စာ တ္ မား  အာ ံုတြင္ အ ုပ္ 

ထင ္ျမင္ ယာင္ ႏိုင္ စ ည္  

ကုိးကားမ ကာင္း ကာင္းမား ည္ ပင္မ တင္းဇာတ္လမ္းမားအတြက္ 

မရိွမျ စ္လိုအပ္ ည္  ပံုမွန္အားျ င္ ပင္မ တင္းဇာတ္လမ္းတစ္ ု ည္ 

အ ရာင္အ ြးစံု ာ စိတ္ င္စား ြယ္ရာ ကုိးကား က္မား ပ င္ င္ 

ည္  ကန္အားလုံးကုိ မိမိကုိယ္ပိုင္ အ ရးအ ားျ င္ ျပန္လည္ ရး 

ားရမည္  

ကုိယ္ တြဇာတ္လမး္မား(Anecdotes) ည္ ပင္မဇာတ္လမ္းအတြင္းရိွ 

ဇာတ္လမ္းတုိမားျ စ္ ည္  တုိ ည္ အ ိကအ က္အလက္မားကုိ 

ာ္ညန္းျပ ရာတြင္ မယုံကည္ႏိုင္ လာက္ အာင ္ ထိ ရာက္ႏုိင္ 

လုိ လမားျ င္ ျ စ္ရပ္မားအား ုပ္လုံးကြ အ က္ င္ စႏုိင္ ည္  
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တုိကုိ ပင္မဇာတ္လမ္း  အစပိုင္းကုိ တည္ ဆာက္ ရး ား 

ရာတြင္လည္း ံုး လရွိ ည္  

နာက္ ံ တင္းအ က္အလက္မား ည္လည္း အ ရးကးလွ ည္  

င္အ နႏွင ္ ိုင္မာ ာ တင္း အ က္အလက္ ( ို) က္  

အ ထာက္အထား မရိွပက ာစြာ ရး ားထား ာ ပုံ ာ္ျ င္း 

မားႏွင္ စုံလင္လွ ာ ကုိးကား က္မားမွာ ျပည္စုံလုံ လာက္မည္ 

မ ုတ္ပ  အ က္အလက္မားကုိ ရွင္းလင္းစြာႏွင္ ပ္ ထြး ယိမ္းယုိင္ 

ျ င္းမရိွစြာ အ ံုး ကာ င္  ဆုိလိုရင္းကုိ ျပာပ  

 

ပင္မ တင္းမား (News Features) 

ပင္မ တင္းတစ္ပု ္ ည္ လက္ရွိျ စ္ပက္ န ာ အျ စ္အပက္တစ္  ု ( ိ)ု အ ျ  

အ နတစ္ရပ္ႏင္ွ ဆက္စပ္ န ာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပု ္ျ စ္ ပး စာ တ္ မား စိတ္ င္ 

စား န ာ အ ကာင္းအရာျ စ္ ည္  ည္ ပင္မ ဇာတ္လမ္း ရး ားျ င္း နည္း 

လမ္းမားႏွင္ မ ိုးက  တင္းတင္ဆက္ျ င္း  အ ျ ံမား ပင္းစည္းထား ာ 

အရာျ စ္ ည္  ယ ုယအားျ င္ 

ပင္မ တင္းမား ည္ ကယ္ျပန္ ာ အ ထြ ထြ တင္း စာ တ္ 

ပရိ တ္ ို းတည္ရည္ရြယ္ ည္  

း ဆာင္ အစပိုင္း ည္ မး ြန္းဆန္ ာ င္းစ ္ ( ို) ကိန္း 

ာန္း အ က္အလက္မား ျ စ္ႏိုင္ ပး အ ရးအကးဆုံး ဆုိလိုရင္းကုိ 

ထင္ ပ္ စရမည္  

စာ တ္ ကုိ ပညာ ပးႏုိင္ အာင္ ကိးစားပ  စာ တ္ မား  နစ ္ 

တြင ္ ျပန္လည္အ ံုး ႏုိင္ ာ တင္းမားႏွင္ လဲြန္စ 

မားကုိ ပးပ  ကာ္ျငာမား တင္းထုတ္ျပန္ က္မားကဲ ို မျ စ္ စ 

ရန္ တိထားပ  
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ပင္မ တင္းတစ္ပု ္ ည္ အ းစိတ္ ရ စတြင္းက  ပ္ု ြဲ 

ဆန္းစစ္မမားႏွင္ အမ ိးမ ိး ာ ပ င္ပတ္ က္ န မားထံမွ 

ကယ္ျပန္  မတကြဲျပား ာ မွတ္ က္မား ပ င္ႏိုင္ ည္  ပုံစံကုိ 

အ ဆာ တလင္ ရး ားရ ာ တင္းတုိမားတြင္ ရး ား  မရပ  

စာ တ္ မားအား ( )မည္ ည္ နရာတြင္ နာက္ထပ္ တင္းမား 

ရႏုိင္ ည္ကုိ ျပာျပျ င္းျ င္  ( ) အ ိက မး ြန္းမ ား ို ျပန္လွည္ 

ႏိုင္ျ င္းျ င္  ( ) တင္း  အထြဋ္အထိပ္ကုိ ာ္ျပျ င္း ( ို) အ ိ  

ာကိစမားတြင္ အ ိက မး ြန္းမ ားကုိ မးျ င္းျ င္လည္း ကာင္း 

တင္းကုိ အဆုံး တ္ႏိုင္ ည္   

 

ထင္ျမင္ယဆ က္ အာ ာ္မား (Opinion pieces) 

ထင္ျမင္ယဆ က္/အယ္ တာအာ ာ္  ာ ာ ည္ ဆြး ႏြးျငင္း ံုစရာ 

တစ္ ုကုိ ကုိယ္စားျပရန္ လုိအပ္ ည္  တစ္စံုတစ္ရာ ုတ္/မ ုတ္  ထုိက္တန္/ 

မထုိက္တန္  တစ္ းတစ္ ယာက္ ည္ တစ္စံုတစ္ ုကုိ လုပ္ရန္ င္ တာ္/မ င္ တာ္ 

စ ည္တုိ ျ စ္ပ ည္  င္အ နႏွင္ အာ ာ္ ည္ အျ စ္အပက္တစ္ ု  ရလာ ္ကုိ 

ကိတင္ န္မွန္းႏိုင္ ည္  အျ စ္အပက္တစ္ ု ပ တြင္ ႏိုင္ငံ ရး မားတစ္ းက အ ရး 

ယ ဆာင္ရြက္/မ ဆာင္ရြက္ပက မည္ ည္တုိ ျ စ္လာမည္ ( ို) မည္ က ရြး 

ကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရမည္ အ ယ္ ကာင္ ျ စ္ရမည္တုိ ျ စ္ပ ည္  ယ ုယ  

အားျ င္ 

ထင္ျမင္ယဆ က္ အာ ာ္တစ္ ု ည္ အ ိကစိတ္ကး/ထင္ျမင္ က္/ 

အုိရတစ္ ုရိွရမည္  စာ ကာင္း ည္ င္အ နႏွင္ ျငင္း ံု 

ဆြး ႏြးစရာ ဆုိလုိရင္း တစ္ ုရွ ိ မရိွကုိ ဆုိလုိ ည္  ိ ပးျ စ္ ာ 

အ ကာင္းအရာတစ္ ုကုိ ျငင္း ံု ဆြး ႏြးျ င္း မျပရ  
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စံအရ ထင္ျမင္ယဆ က္/အယ္ တာ အာ ာ္တစ္ ု ည္ အလြန္ 

မရွည္လားရပ  ထုိ ကာင္ င္  ဆုိလုိရင္းကုိ ထိ ရာက္ ကစ္လစ္ 

အာင္ျပလုပ္ရမည္  

လတ္တ လာ ျ စ္ ပ န ာ ကိစရပ္မားကုိ ာ ရး ားပ  

အ ိန္ကုိက္ ျ စ္မ ည္ အ ရးကး ည္  

တုိတုတ္  တြန္းအား ပးႏိုင္ ာ မိတ္ဆက္စာ ကာင္းကုိ တည္ 

ဆာက္ရန္ ကိ းစားပ  စာ ကာင္း ည္ တစ္ပု ္လုံး  စိတ္ကး 

စိတ္ န္းကုိ ံ ငံု တာက္ပ စပး တ္ အား လံ ဆာ္ အား 

ပးႏိုင္ရမည္  

င္  ထင္ျမင္ က္ကုိ ထာက္ပံအား ကာင္း စရန္ က္  

အ ထာက္အထားမား ပးပ  ျ စ္ႏိုင္ပက င္ တာ္ လုိ လ ိနည္း 

န ာ အ က္အလက္မားကုိ ဆက္စပ္ျ ည္တငး္ ပးပ  

ုိင္မာအား ကာင္း ာ ထင္ျမင္ယဆ က္ျ စ္ရန္ စုိးရိမ္ျ င္းမရိွပႏွင္ 

တစ္ပို ္လုံးအလုိက္ င္  ကိုယ္ရည္ ကုိယ္ ြး အစြမ္းအစကုိ 

ျပ ပ   

ုိင္မာ ာ ံ ငံုနားလည္ စ ာ အဆုံး တ္စာ ကာင္း ( ို) 

စာပုိ ္ကုိ ရး ားပ  

တိျပရန္ - ည္တုိမွ စာနယ္ဇင္းပညာ တင္ဆက္ပံုအမ ိးမ ိးအတြက္ အ ျ ံက  

ာ လမ္းညန္ က္မား ျ စ္ ည္  င္တန္းပို မ ား ည္ ဆြး ႏြးမမား ျပလုပ္ကာ 

ဆုိလုိရင္း အ ကာင္းမားကုိ ရွင္းျပ ျပာဆုိရမည္  

နာက္ဆက္တြဲ ( ) စာနယ္ဇင္းကင္ တ္ စည္းမ ္းမား ကညာ က္ 

စာစု ည္ IFJ  စာနယ္ဇင္း မားမားအတြက္ တင္းစု ဆာင္းျ င္း လင္ထုတ္ျ င္း 

ျ န္ ျ င္းႏွင္ ထင္ျမင္ က္ ပးျ င္းမ ား ဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိက္နာရမည္ က္ မြး 

အဆင္ စံႏန္းမား မွတ္ ပးထား ည္  အျ ားအ ြဲ အစည္း မား ည္လည္း တုိ 

ကိုယ္ပိုင္ကင္ တ္မား မွတ္ႏိုင္ ည္  
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အမွန္တရားကို လးစားပ  စာနယ္ဇင္း မားမားအ ို ျပည္ လထုအတြက္ အမွန္တရား 

ႏွင္ ထိ တြ ဆက္စပ္ႏုိင္ျ င္း အ ြင္အ ရး ည္ ပထမဆုံးတာ န္ ျ စ္ ည္  

တာ န္ကုိ ထမ္း ဆာင္ရာတြင္ တင္း မား ည္ ိုး ျ ာင္ ာ တင္းစု 

ဆာင္းမ  ျ န္ မႏွင္ မွတ ာ ထင္ျမင္ န္ က္ အ ြင္အ ရးမားမွလည္း ကာင္း 

လြတ္လပ္မ စည္းမ ္းမားကုိ ကာကြယ္ရမည္  

စာနယ္ဇင္း မား ည္ မိမိကုိယ္တုိင ္ ိ ာ တင္းအရင္းအျမစ္မွ ရရွိလာ ာ 

တင္းအ က္အလက္အတုိင္း ရး ား တင္ဆက္ရမည္  မရိွမျ စ္ တင္းအ က္ 

အလက္မားကုိ ိႏွိပ္ ယ္ရွားျ င္း စာရြက္စာတမ္းမားကို မွားယြင္း အ ံုးမျပရ  

စာနယ္ဇင္း မား ည္ တင္းမား ာတ္ပံုမ ား စာရြက္စာတမ္းမားကုိ မွတ န္ရွင္း 

ာ နည္းလမ္းမားျ င္ ရယ ရမည္  

စာနယ္ဇင္း မား ည္ ပုံႏွိပ္ ာ္ျပ ပး တင္းတစ္ရပ္ ည္ အႏရာယ္က ရာက္ႏိုင္ 

အာင္ မတိက ကာင္း တြ ရွိပက မွန္ကန္ အာင္ ျပင္ဆင္ရန္ အျပင္းအထန္ 

လုပ္ ဆာင္ရမည္  

စာနယ္ဇင္း မား ည္ ယုံကည္နားလည္မ ကာင္ ရရိွလာ ာ တင္းအရင္း 

အျမစ္ႏွင ္ ပတ္ က္ ာ လွ ိ ွက္မကုိ က္ မြးအဆင္ႏွင္ ညမွစြာ ထိန္း ိမ္း စာင္ 

ရွာက္ရမည္  

စာနယ္ဇင္း မား ည္ မ ယာ ကာင္ ြဲျ ားဆက္ဆံ ရး ား ာ္ျပမိျ င္း  

အႏရာယ္ကုိ တိထားရမည္  လမ ိး  လိင္  လိင္ဆုိင္ရာ းတည္ျ င္း  ာ ာစကား  

ာ ာ ရး  ႏိုင္ငံ ရး ( ို) အျ ားထင္ျမင္ယဆ က္မားႏငွ္ အမ ိး ား ရးႏွင္ 

လမ ရးအရင္းအျမစ္ စ ည္တုိကုိ အ ျ ံကာ ြဲျ ား ရး ား ာ္ျပျ င္းကုိ အစြမ္းကုန္ 

ရွာင္က  ္ရမည္  

စာနယ္ဇင္း မား ည္ အာက္ပ တုိကုိ က္ မြးအဆင္ရွိ  တစ္ းက ကးမား ာ 

မွားယြင္းက းလြန္မမား အျ စ္ တ္မွတ္ ည္  တုိမွာ တစ္လုံးမကန္ ပံုတကး ျ င္း  

အျ ားတစ္ းကုိ နာကင္ ံစား စရန္ မွားယြင္း အ ိပာယ္ ြင္ဆုိ ပးျ င္း  အ ရ 
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က္ျ င္း  အျ ား တစ္ း ု ္ ိကၡာကဆင္း ပက္စး အာင္ မွားယြင္း ျပာဆုိ 

ရး ားျ င္း  အ ျ အျမစ္မရွိ စြပ္စြဲျ င္း  ထုတ္ ျ င္း ိႏိွပ္ရန္ စ ္းစားျ င္းႏွင္ 

ိႏိွပ္ျ င္းတုိအတြက္ မည္ ည္ ပံုစံမ ိး ျ စ္ စ လာ ္ ပးမကုိ လက္ ံျ င္းတုိ ျ စ္ ည္  

ု ္ တင္းႏွင္ ထုိက္တန္ ာ စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ အထက္ပ ာ္ျပ ဲ ာ 

စည္းမ ္းမားကုိ စာရိွစြာ လုိက္နာရပမည္  ႏိုင္ငံတစ္ ုစတုိင္းရွိ ယ ုယ  ပ  

ာင္အတြင္း  စာနယ္ဇင္း မားမား ည္ မိမိရဲ ာ္ ရဲ က္ လုပ္ ာ္ကုိင္ က္မား  

က္ မြးအဆင္ရွိ ကိစရပ္မားကုိ အ ိအမွတ္ျပရမည္  အစိုးရမားႏွင္ အျ ား မား  

ပ င္စြက္ က္မမားကုိ ယ္ထုတ္ပး အ င္မ ံရပ  
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