အငံဵသာဵှြီဵမ့ာဵြိုယံတိုငံ ငါဵေျြောြံလုပံငနံဵမ့ာဵ ထုတံလုပံေရာငံဵြေ့လာ
ြိုေရွှေငါဵ (ဓနုျဖူ)
ဧရာဝတီတိုငံဵေဒသှြီဵသညံ ျမစံဝြျွနံဵေပ်ေဒသတစံြေုျဖစံွပီဵ ေရြေ့ို၊ ေရငနံ၊ ေရြေ့ိုေရငနံစပံ်ဟူ၍ (၃)မ့ိုဵ စလုဳဵဖးဲ ဴစညံဵ
တညံရ္ိေသာ တိုငံဵေဒသှြီဵျဖစံပါသညံ။ ဧရာဝတီတိုငံဵေဒသတးငံ ဂရနံအငံဵေပါငံဵ (၁၇၇၇) အငံဵ၊ တငံဒါ ြေ့ြံေပါငံဵ (၂၀၄၁)
ြေ့ြံ၊ ပငံလယံြမံဵရိုဵတနံဵမိုငံ (၂၇၁) မိုငံတညံရ္ိွပီဵ ၊ ေြေ့ာငံဵ၊ အငံဵ၊ အိုငံ၊ ေရဝပံ ဧရိယာေပါမ့ာဵ သျဖငဴံ ငါဵ၊ ပုစးနံ အဓိြ
ထးြံရ္ိေသာ တိုငံဵေဒသှြီဵျဖစံပါသညံ။
ဧရာဝတီတိုငံဵေဒသှြီဵရ္ိ အငံဵသာဵှြီဵမ့ာဵသညံ ယြေငံြအငံဵထဲမ္ရရ္ိေသာ ငါဵ၊ ပုစးနံမ့ာဵြို အငံဵအနီဵ အနာဵပတံဝနံဵြ့ငံမ္
ျပုညံသူမ့ာဵန္ငဴံ

ေဒသြေဳအဝယံဒိုငံမ့ာဵသို ဴ

ေရာငံဵြေ့ေလဴရ္ိသညံ။

ယြေုအြေ့ိနံတးငံ

ေရလမံဵေြြာငံဵ၊

ြုနံဵလမံဵေြြာငံဵ

ဆြံသးယံေရဵေြာငံဵမးနံလာေသာေြြာငဴံ ငါဵမ့ာဵြို ငါဵေျြောြံ၊ ငါဵဆာဵနယံ ျပုလုပံ၍ ဘုရငဴံေနာငံပးဲရသ
ုဳ ို ဴလညံဵေြာငံဵ၊ ငါဵ၊
ပုစးနံအစိုမ့ာဵြို ရနံြုနံွမို ဴ စဳျပုငါဵေစ့ဵှြီဵသို ဴလညံဵေြာငံဵ တိုြံရိုြံသးာဵေရာြံေရာငံဵြေ့လာြြပါသညံ။

ဓနုျဖူွမို ဴနယံ၊ ပုြးနံေြ့ဵရးာေန တြယံအငံဵဂရနံြိုငံ အငံဵသာဵှြီဵ ဦဵေမာငံေမာငံျမငဴံြ 'ြျွနံေတာံ အေဖ လြံထြံထဲြ
အငံဵလုပံငနံဵ လုပံြိုငံလာြေဲဴတာ (၂၆)န္စံရ္ိပါွပီ ယြေငံြ အငံဵမ္ထးြံရ္ိေသာ ငါဵ၊ ပုစးနံ မ့ာဵြိုေဒသြေဳျပညံသူေတးန္ငဴံ
တဆငဴံေရာငံဵေစ့ဵသညံမ့ာဵထဳ ေြြဵစနစံနဲ ဴ ေရာငံဵြေ့ရပါတယံ ယြေုအြေ့ိနံမ္ာ ရရ္ိေသာ ငါဵမ့ာဵြို ငါဵရဳ ေျြောြံ
ဴ
၊ ငါဵရဳ လု
ဴ ဳဵေျြောြံ၊
ဘီလာဵေျြောြံ၊ ငါဵြ့ညံဵေျြောြံ၊ ငါဵြေုဳဵမေျြောြံ၊ ငါဵေမးထိုဵေျြောြံမ့ာဵ
တိုြံှြီဵ ၊

ထနံဵတပငံွမို ဴနယံ မ္တဆငဴံ ရနံြုနံွမို ဴသို ဴ ေရလမံဵ၊

ြိုယံတိုငံအေျြောြံလ္နံဵပါတယံ၊ ပုြးနံေြ့ဵရးာမ္

ြုနံဵလမံဵျဖငဴံ တငံပို ဴေရာငံဵြေ့ပါတယံ၊ ငါဵြို ြုနံေြေ့ာ

ထုတံေရာငံဵြေ့ေတာဴ ေဒသြေဳအမ့ိုဵသာဵ၊ အမ့ိုဵသမီဵေတး အလုပံရြြပါတယံ၊ ြျွနံေတာံတို ဴ အငံဵသာဵှြီဵ ေတးလညံဵ ဝငံေငးပိုမို
ရရ္ိေြြာငံဵ' ရ္ငံဵျပပါသညံ။
ပနံဵတေနာံွမို ဴနယံ၊ အြးီေြ့ဵရးာေန အငံဵသာဵှြီဵ ဦဵဝငံဵြေိုငံြ 'အဖိုဵလြံထြံထဲြ အငံဵေတးလုပံြေဲဴ ပါတယံ၊ ယြေုန္စံမ္ာလဲ
အငံဵ(၃)အငံဵ

လုပံြိုငံေနပါတယံ၊ အငံဵလုပံြင
ို ံြေါစန္စံေတးြ ငါဵေတးြို ေဒသြေဳေဖာြံ သညံေတး ထဳေရာငံဵြေ့ပါတယံ၊

အြေုေတာဴ ထးြံရ္ိလာတဲဴ ငါဵေတးြို ငါဵေျြောြံ၊ ငါဵဆာဵနယံ

ထုတံလုပံပါတယံ၊

ရရ္ိလာေသာ ငါဵေျြောြံမ့ာဵြို ဖိုဵလမငံဵ၊ ေအာငံြ့ိုဵေဆာငံ၊ ဆနံဵဆစံ၊ ျပညဴံစုဳ၊

ငါဵေျြောြံြို အဓိြထုတံလုပံပါတယံ၊

မ့ိုဵသိမံဵ၊ ျပညံေြ့ာံပးဲရုဳမ့ာဵသို ဴ သးာဵေရာြံ

ေရာငံဵြေ့ပါတယံ၊ အငံဵေတးြေန ွမို ဴမ့ာဵြို ြုနံဵလမံဵြေရီဵ ေပါြံေတာဴအငံဵမ္ တိုြံရိုြံရနံြုနံသို ဴ သးာဵေရာြံေရာငံဵြေ့ပါတယံ၊
ေဒသမ္ာ ေရာငံဵြေ့လျှငံ (၆၀) ြ့ပံ၊ (၇၅) ြ့ပံ ြ့ပံသာရရ္ိွပီဵ၊
ြေြာငံဵေတာဴ အျမတံေငးမ့ာဵမ့ာဵရရ္ိပါတယံ' ဟု ရ္ငံဵျပုပါသညံ။

ရနံြုနံပးဲရုဳေတးမ္ာ (၁၀၀)ြ့ပံရရ္ိပါတယံ၊ ေစ့ဵနှုနံဵ

ငါဵေျြောြံျပုလုပံပုဳအဆငဴံဆငဴံမ္ာ

အငံဵအိုငံထဲမ္ ရရ္ိလာေသာ ငါဵရဳ အစိ
ဴ ုမ့ာဵြို

ရပါသညံ။ ငါဵေျြောြံျပုလုပံရာတးငံ
ျပုုလုပံေလဴရ္ိပါသညံ။

အေြာငံလိုြံ၊

သနစဴံ ငံွပီဵ

ေြေါငံဵြေုတံ

ထြံျြေမံဵြေးဲ၊ အေျမာငံဵလိုြံ၊ အသာဵတုဳဵြေလဵ မ့ာဵပုဳစဳအမ့ိုဵမ့ိုဵျဖငဴံ

ငါဵရဳ မ့ာဵြိ
ဴ
ု ေရျဖငဴံ စငံြြယံေအာငံ ေဆဵေြြာရသညံ၊ (၁၅) မိနစံ၊ နာရီဝြံြေန ဴံ

ေရစစံရသညံ။ ငါဵအေြာငံှြီဵ ပါြအြေ့ိနံြြာစးာေရစစံရသညံ။ ေရစစံ ွပီဵငါဵမ့ာဵြို
နယံျြေငံဵ (သို ဴ) ဆာဵရညံပ့စံပ့စံျဖငဴံ

အေြြဵြေးဳထိုဵ၊ အူထုတံသနစဴံ ငံ

ဆာဵ (၅%မ္၁၀%) ျဖငဴံ အေျြောြံ

စိမံရပါသညံ။ ငါဵေျြောြံ အေရာငံလ္ေစရနံ အေရာငံတငံေဆဵ မပုပံေဆဵ (ယမံဵစိမံဵ)

၀.၀၁% ထညဴံရပါသညံ။ ပို၍ မထညဴံရပါ။ နယံွပီဵသာဵငါဵမ့ာဵြို ပလပံစတစံျြေငံဵ(သို ဴ)သစံသာဵစညံမ့ာဵတးငံ ထညဴံ၍ အေပ်မ္
အေလဵဖိွပီဵ တစံရြံ(သို ဴ) တစံရြံြေးဲြေန ဴံ ထာဵရပါသညံ။ အေျြောြံလန
္ ံဵစငံေပ်တးငံ ငါဵတစံေြာငံြေ့ငံဵ စီစီရီရီျပုလုပံြာ (၂)
ရြံမ္ (၃) ရြံြေန ဴံ ေနလ္နံဵရပါသညံ။
ေျြောြံသးာဵွပီျဖစံေသာ

ငါဵ အေျြောြံညီေစရနံ (၂)နာရီ (သို ဴ) (၃)နာရီ

ငါဵအေျြောြံ အရးယံအစာဵတူမ့ာဵြို ေရးဵွပီဵ

ျြောဵတစံှြိမံ လ္နံေပဵရပါသညံ။

ပီနဳအိတံ (သို ဴ)ေ မေရြေးဳအိတံ အတးငံဵသို ဴ ပလပံစတစံ

အိတံြေဳ၍ ထုပံပိုဵရသညံ။ ေအဵ၍ ေျြောြံေသး ေသာေနရာတး
ဴ
ငံ သိမံဵထာဵရပါသညံ။
ငါဵေျြောြံအမ့ာဵဆုဳဵလုပံြေ့ိနံမ္ာ သီတငံဵြျွတံလမ္ တနံြေူဵလြုနံအထိ လုပံြိုငံြြပါသညံ။ ငါဵရဳ အစိ
ဴ ု (၁၀) ပိဿာလျှငံ
အေျြောြံ(၃)ပိဿာ(၃)ပိဿာြေးဲ ရရ္ိေြြာငံဵ ေလဴလာေတး ရ္ဴ ိရသညံ။ ငါဵေျြောြံသညံ ျမနံမာလူမ့ိုဵမ့ာဵ သာမြ ျပညံပနိုငံငဳ
မ့ာဵြပါ လူှြိုြံမ့ာဵေသာ အစာဵအစာျဖစံပါသညံ။ ြ့ိုြံလတံွမို ဴန္ငဴံ ပနံဵတေနာံွမို ဴမ့ာဵတးငံ အသငဴံစာဵ ငါဵေျြောြံမ့ာဵ
ထုတံလုပံေရာငံဵြေ့လျှြံရ္ိပါသညံ။ ငါဵေျြောြံ၏အရသာမ္ာ

တမူထူဵျြောဵလ္ပါသညံ။ ငါဵေျြောြံြို မီဵြငံ၊ မီဵဖုတံွပီဵ၊

ဆီဆမံဵ၍ေသာံလညံဵေြာငံဵ၊ ဟငံဵြေ့ြံ၍ေသာံလညံဵေြာငံဵ၊ ဆီျဖငဴံ

ေြြာံ၍ေသာံလညံဵေြာငံဵဘ အမ့ိုဵမ့ိုဵ စာဵသုဳဵ

နိုငံပါသညံ။ အလ္ူပးဲမ့ာဵတးငံလညံဵ ငါဵေျြောြံေထာငံဵသညံ မပါ မျဖစံေသာဟငံဵလ့ာ တစံမ့ိုဵျဖစံပါသညံ။ ငါဵရဳ ေျြောြံ
ဴ
ြို
အလယံရိုဵဖယံျပုတံ၍ညြံေအာငံေထာငံဵွပီဵ ြြြံသးနံနီ မ့ာဵမ့ာဵျဖငဴံ ျပနံေြြာံလိုြံပါြ အရသာထူဵြဲေသာ ငါဵေျြောြံ
ေထာငံဵရရ္ိမညံျဖစံပါသညံ။
ငါဵေျြောြံသညံေြ့ဵလြံေဒသမ့ာဵန္ငဴံ ငါဵရ္ာဵပါဵသညဴံ အညာေဒသမ့ာဵအတးြံ အဓိြအစာဵအစာ တစံမ့ိုဵ ျဖစံပါသညံ။
အငံဵသာဵှြီဵမ့ာဵ အေနျဖငဴံ ငါဵအစိုြို ငါဵေျြောြံြေးဲြာ ြိုယံတိုငံ ထုတံလုပံေရာငံဵြေ့ျြေငံဵျဖငဴံ ေြ့ဵရးာ ရ္ိ အမ့ိုဵသာဵ၊ အမ့ိုဵ
သမီဵမ့ာဵ

အလုပံအြိုငံအြေးငဴံအလမံဵရရ္ိျြေငံဵ၊
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