ေရက့ိုငါဵပိ
ကိုေရွှေငါဵ( ဓနုျဖူ )
ျမနံမာလူမ့ိုဵတို ဴ၏ ထမငံဵဝိုငံဵတးငံ ငါဵပိ၊ ေရက့ိုငါဵပိ၊ ငဳျပာရညံ န္ငဴံ အတို ဴအျမုပံသညံ ပါဝငံစွမဲျဖစံသညံ။ ေရ္ဵယခငံ
မငံဵမ့ာဵလကံထကံမ္ ယခုကာလအထိ ေက့ဵလကံေနျပညံသူမ့ာဵန္ငဴံ ွမို ဴျပေနျပညံသူမ့ာဵ ှကိုကံန္စံ သကံစးာ စာဵသုဳဵေသာ
ျမနံမာဴရိုဵရာ စာဵေသာကံကုနံတစံမ့ိုဵျဖစံသညံ။ ျမနံမာထမငံဵပးဲတးငံ ြကကံသာဵ၊ ဝကံသာဵ၊ ငါဵ၊ ဘဲစေသာ အသာဵဟငံဵ
ေကာငံဵမ့ာဵ ပါဝငံေစကာမူ ငါဵပိရညံန္ငဴံ တို ဴစရာပါမ္သာ အရသာရ္ိေသာ ထမငံဵစာဵဝိုငံဵျဖစံေပမညံ။ ေရက့ိုငါဵပိတးငံ ပရိုတငံဵ
ဓါတံန္ငဴံ ဗီတာမငံ' ဒီ ' ဓာတံမ့ာဵစးာပါဝငံသညံ။ ေရက့ိုငါဵပိသညံ အိမံတးငံစာဵသုဳဵရနံသာမက စီဵပးာဵျဖစံထုတံလုပံနိုငံေသာ
ေရထးကံကုနံပစ္စညံဵျဖစံသညံ။

ေရက့ိုငါဵပိျပုလုပံပုဳ အဆငဴံဆငဴံမ္ာ လတံဆတံေကာငံဵမးနံေသာ ငါဵမ့ာဵကိုေရးဵခ့ယံ၍ ငါဵအေြကဵခးဳချွတံျခငံဵ၊ ဗိုကံေဖာကံ၊
အူထုတံသနစဴံ ငံျခငံဵမ့ာဵ ျပုလုပံရပါသညံ။ ရရ္ိလာေသာငါဵမ့ာဵကို သနရဴံ ္ငံဵေသာေရျဖငဴံ ေဆဵေြကာွပီဵ ပလပံစတစံျခငံဵမ့ာဵ
ျဖငဴံ ေရစစံရပါသညံ။ ေရစစံွပီဵေသာငါဵန္ငဴံ ဆာဵ(၁၀%)ခနက
ဴံ ို သမေအာငံ ေရာနယံ၍ စဉဴံအိုဵ (သို ဴ) ပလပံစတစံဘမံဵ (သို ဴ )
သစံသာဵစညံတးငံ အေလဵတုဳဵဖိ၍ တစံရကံ၊ န္စံရကံခနထ
ဴံ ာဵရပါမညံ။ဆာဵနယံွပီဵငါဵမ့ာဵကို တစံရကံမ္န္စံရကံခန ဴံ ေနလ္နံဵ
ေပဵရပါသညံ။ ေနလ္နံဵွပီဵေနာကံ ဆာဵ (၁၅% မ္ ၂၀%) ခနထ
ဴံ ပံထညဴံွပီဵ သစံသာဵျဖငဴံျပုလုပံထာဵေသာ ငရုပံဆုဳတးငံ က့ညံ
ေပး ျဖငဴ
ဴ ံထုေထာငံဵျခငံဵ ျပုလုပံရသညံ။ အခ့ို ဴထုတံလုပံသူမ့ာဵသညံ ဆနံ/ဆနံကးဲကို ပ့စံပ့စံက့ို (ထမန္ဲျဖစံေအာငံက့ို)၍
အေအဵခဳကာ ငါဵန္ငဴံ ေရာသိပံြကသညံ။ ေရာသိပံရာတးငံ ငါဵတစံပိဿာ၌ ထမန္ဲ(၂၅%)ျဖငဴံ ေရာြကသညံ။ ေထာငံဵထာဵေသာ
ငါဵမ့ာဵကို စဉဴံအိုဵတးငံေလလုဳေအာငံ ဖိသိပံ၍ ဂုတံစညံဵထာဵရမညံ။ ယငံမနာဵေစရနံ သတိျပုရမညံ။ ငါဵပိအိုဵေပ်မ္ာ
ဆာဵ(၁%)ခန ဴံ ခပံထူထူတစံထပံျဖူဵွပီဵ ဝါဵပိုဵဖကံ၊ ေတာငံစးနံဖကံ၊ င္ကံေပ့ာဖကံ၊ အငံဖကံမ့ာဵဖုဳဵအုပံ၍ ဝါဵျဖငဴံဂုတံန္ိပံ
ေပဵရပါသညံ။ အေပ်မ္ေလာကံမ့ာဵမတကံေစရနံ ေလာကံေသရးကံအနညံဵငယံထညဴံ၍အဖုဳဵဖုဳဵရပါမညံ။ ၃လ မ္ ၅လြကာ
သိုေလ္ာငံထာဵရသညံ။ ငါဵပိနပံလျှငံ အနဳ ဴသညံ ေမွှေဵှကိုငံေနွပီဵ အသာဵသညံ ေြကမးေနရမညံ။ ေရက့ိုငါဵပိလုပံေသာ
ငါဵအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵမ္ာ- ငါဵရဳ ၊ဴ ငါဵေျပမ၊ ငါဵဖယံ၊ ငါဵဇငံရိုငံဵ၊ ငါဵဖ့ငံဵသလကံ၊ ငါဵဇငံစပံ၊ ငါဵသငံဵအုဳ ငါဵမ့ာဵကို
ျပုလုပံြကသညံ။ ငါဵအစိုတစံပိဿာလျှငံ ေရက့ိုငါဵပိ (၆၅) က့ပံသာဵ မ္ (၇၅) က့ပံသာဵခန ဴံ ရရ္ိေြကာငံဵေလဴလာေတး ရ္ဴ ိရသညံ။
ယခုအခါ ေရက့ိုငါဵပိအာဵ နူဵနပံလးယံေအာငံ ပုလဲဓါတံေျမြသဇာမ့ာဵ ထညဴံသညံဟုသိရ္ိရသညံ။ ပုလဲဓါတံေျမြသဇာသညံ
နိုကံထရိုဂ့ငံဓါတံမ့ာဵပါဝငံသျဖငဴံ စာဵသုဳဵရနံမသငဴံဟုဆိုေသာံလညံဵ ငါဵန္ငဴံဆာဵကိုနယံ၍ အပုပံခဳပါက နိုကံထရိုဂ့ငံဓါတံမ့ာဵ
သဘာဝအရထးကံရ္ိပါသညံ။

၄ငံဵနိုကံထရိုဂ့ငံဓါတံသညံ

ငါဵပိအာဵ

မီဵျဖငဴံက့ိုခ့ကံပါက

အလိုလိုဓါတံျပယံသးာဵသျဖငဴံ

ငါဵပိသညံ စာဵသုဳဵရနံမသငဴံေသာဓါတံမ့ာဵ မပါဝငံေြကာငံဵသိရ္ိရသညံ။ (ကုနံသးယံမှုျမှငဴံတငံေရဵ န္ငဴံ စာဵသုဳဵသူေရဵရာဦဵစီဵ
ဌာန - Mobile Training ေဆးဵေနးဵခ့ကံ)
ေလ္သဘငံပးဲတးငံ ေရက့ိုငါဵပိစာဵေသာေလ္သမာဵမ့ာဵက ေအာငံပးဲရယူခဲဴေသာ သာဓကရ္ိသညံ။ အဂဂလိပံအစိုဵရလကံထကံ ပဉ္စမ
ေျမာကံေဂ့ာဴဘုရငံတကံွပီဵ (၂၅) န္စံ ေျမာကံေသာအခါ ရနံကုနံွမို ဴ၌ ေလ္ွပိုငံပးဲ အှကီဵအက့ယံက့ငံဵပခဲဴသညံ။ ခ့မံဵသာေသာ
စကံသူေဌဵ၏ ေလ္သမာဵမ့ာဵက ရနံကုနံွမို ဴ ကနံေတာံှကီဵတးငံ ှကိုတငံေလဴက့ငဴံြကသညံ။ ေလ္သမာဵမ့ာဵကိုအာဵရ္ိေအာငံ
အာဟာရရ္ိေသာ ဒိနံခဲ၊ နးာဵနို ဴ၊ ြကကံ၊ ဝကံ၊ ဘဲသာဵ ဟငံဵမ့ာဵ၊ ကိတံမုနမဴံ ့ာဵေကျွဵွပီဵ ေလဴက့ငဴံေစသညံ။ စကံသူေဌဵန္ငဴံ
ွပိုငံဘကံျဖစံေသာ ပဲခူဵနယံမ္ လယံသမာဵမ့ာဵသညံ လယံကးငံဵထဲ၌ တဲအိမံတစံလုဳဵထိုဵ၍ ေရက့ိုငါဵပိ၊ ငါဵဟငံဵ၊ လယံပတူ
အတို ဴအျမုပံမ့ာဵျဖငဴံစာဵွပီဵ

တကံေရဵျပကာေလဴက့ငဴံြကသညံ။

ေလ္သဘငံပးဲှကီဵတးငံ

အစာဵေကာငံဵမ့ာဵစာဵရေသာ

စကံသူေဌဵ၏ ေလ္အသငံဵကို ေရက့ိုငါဵပိ၊ တို ဴစရာျဖငဴံစာဵရေသာ လယံသမာဵမ့ာဵက ေအာငံပးဲခဳအနိုငံယူခဲဴေြကာငံဵေတး ရသညံ
ဴ
။
(ပဉ္မမေျမာကံေဂ့ာဴဘုရငံ၏ ေငးရတုသဘငံ - ေလ္သဘငံပ)းဲ
ေရက့ိုငါဵပိကို ေျမအိုဵအေသဵထဲတးငံ နနးငံဵမှုနအ
ဴံ နညံဵငယံထညဴံ၍ ပထမဦဵစးာ မီဵျပငံဵျပငံဵန္ငဴံ က့ိုေပဵရသညံ။ ဆူပးကံ
လာလျှငံအဖုဳဵဖးငဴံွပီဵ မီဵဖိုေပ်တးငံ မီဵေအဵေအဵျဖငဴံ န္ပံထာဵရမညံ။ ထမငံဵစာဵခါနီဵလျှငံ ငရုပံသီဵစိမံဵမီဵကငံ၊ ြကကံသးနံန/ီ
ြကကံသးနံျဖူမီဵဖုတံတို ဴကို ငရုပံဆုဳတးငံေထာငံဵွပီဵ ခပံထာဵေသာ ေရက့ိုငါဵပိပနံဵကနံထဲသို ဴ ထညဴံေမွှေေပဵပါက အရသာရ္ိွပီဵ
ေမွှေဵှကိုငံေသာ ငါဵပိရညံကိုရရ္ိပါမညံ။ ဧရာဝတီျမစံဝကျွနံဵေပ်ေဒသန္ငဴံ အညာေဒသ ေက့ဵလကံအိမံမ့ာဵ၊ လယံေစာငဴံတဲ၊
အငံဵတဲ၊ ေရလုပံသာဵအိမံမ့ာဵတးငံ မီဵဖိုေပ်၌ ေရက့ိုငါဵပိအိုဵမ့ာဵ အွမဲမျပတံထာဵရ္ိသညံကို ေတး ရပါသညံ
ဴ
။
ေရက့ိုငါဵပိကို

စဉံဵန္ီဵတုဳဵေပ်တးငံ

ဓါဵျဖငဴံနုတံနုတံစဉံဵွပီဵ

ငရုပံဆထ
ုဳ ဲတးငံ

အရိုဵေြကသညံ

အထိေထာငံဵကာ

ဆီပးကံပးကံဆူေနေသာ ဒယံအိုဵထဲတးငံ ြကကံသးနံန/ီ ြကကံသးနံျဖူ၊ ငရုပံသီဵစိမံဵတို ဴျဖငဴံေြကာံ၍ ေတာငံသူလယံသမာဵမ့ာဵ
နဳနကံစာထမငံဵြကမံဵန္ငဴံ စာဵသုဳျခငံဵျဖငဴံ ထမငံဵွမိနံလ္ပါသညံ။ ျပညံပနိုငံငဳေရာကံ ျမနံမာလူမ့ိုဵမ့ာဵသညံ ငါဵပိရညံ ကိုလးမံဵ
လ္သျဖငဴံ ငါဵပိေရက့ိုကိုမီဵျဖငဴံက့ို၍ အရိုဵေြကသးာဵပါက အရိုဵကိုဖယံထုတံ၍ ေညာငံေစဵ က့ေအာငံက့ိုွပီဵ အေအဵခဳကာ
ပလပံစတစံဗူဵမ့ာဵျဖငဴံထညဴံ၍ သယံယူသးာဵြကသညံ။ ၄ငံဵငါဵပိေရက့ိုကို ေရေနးဵန္ငဴံ ေဖ့ာံလိုကံရုဳျဖငဴံ အသငဴံ စာဵသုဳဵနိုငံေသာ
ငါဵပိေရက့ိုတခးကံ ျဖစံလာပါသညံ။
ေရက့ိုငါဵပိသညံ ပရိုတငံဵဓါတံန္ငဴံ ဗီတာမငံ 'ဒီ' ဓါတံမ့ာဵပါရ္ိွပီဵ၊ အရသာေကာငံဵမးနံျခငံဵတို ဴေြကာငဴံ ျမနံမာလူမ့ိုဵတို ဴ၏
ထမငံဵဝိုငံဵတးငံ မပါမျဖစံေသာ အရဳဟငံဵတခးကံအျဖစံ စးဲမကံစးာစာဵသုဳဵြကသညံ။ ေရက့ိုငါဵပိျပုလုပံရာတးငံ စးနပဴံ စံစရာမလိုပဲ
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