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|| ပြု�ုစု ုရေး�းသားးးသား ူ- စော�ာရှို�ုင်းး�ကို�ုကို�ုလွငွ်းး 

တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�နိုု�င်းးင်းံစောရ�ပါါတိုမီျား�ာ� အစော�ကိုာင်းး�များစော�ပါာခင်းး 
ဗများာများဟု�တိုးတို့� ကို�စော� း်တို�ု� တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�စောတိုကွို�ု ဦး��ာွ
ပါထများ အ�ခ�စီော�ပါာခ�င်းးတ့ို� အစော�ကိုာင်းး� အရာကိုစောတိုာ� လွကိုးရုိ 
အာဏာာရပါါတိုီရ့� စောခါင်းး�စော�ာင်းးစောတိုထွ့ကို တို�းဦး����းတို့� 
ဒု�ဥကိုကဌ (၂) စောဒုါကိုးတိုာစော�ား�များင်း�းစောများာင်းးကို �ကိုးတိုင်းးဘာာလွ 
၈ ရကိုးစော��များာိ များ�ိမုျား များဒီုယီာာ စော�ပါာသားာွ�တို့� �ကိုာ�စောလွ� 
���းပါါတိုယား။

“တိုုုင်းးး�င်းးးသားးး�ါတိုရီေးတိုေကိုုု မဲဲရေး�းပြု�င်းးးပြု�င်း်း အ�ေင်းး် 
အရေး�း �ုု�လားမဲယ်းဆိုုုတိုး မဲဟုတုိုးဘူးးူ၊ တိုုုင်းးး�င်းးးသားးး
�ါတိုရီေးတိုေအရေး��ဲ� မဲဲ�ုု�လာည်းးး ၂၅ �း�ုုင်းးနှုု�းး�ိုပြီး�းီ
သားးးပြု�စုးတိုဲ ်တို�းမဲရေးတိုးးကိုရေး� လာ�ုး�ျင်းးတိုး လာ�ုးလာုု�
�သားေးးမဲယ်း….ဒါါရေး�ကိုးင်း်း တိုုုင်းးး�င်းးးသားးးရေးတိုေအရေး��ဲ� 
NLD လာကိုးရေးအးကိုး�ံကိုရေး� အ�ေင်းး်အရေး�းရေးတိုေ �နှုုုင်းး
တိုယ်းဆိုုုတိုး ��းလာည်းး�ုု�လာုုတိုယ်း” လွ�ု� စော�ပါာ��ုခ့�      
ပါါတိုယား။ 

ဒုစီော�ပါာ��ုများ� များတို�ုင်းးခင်းးကိုလွည်းး� ဧရာဝတိုသီားတိုင်းး�ဌာ�
ကိုစော� �ွ�းလွ ၂ဝ ရကိုးစော��များာိ “သားအူရေး�နှုိင်းး် ဘူးယ်း
တိုုုင်းးး�င်းးးသားးး�ဲ�မဲ ိမဲဟုးမဲတုိုး�ေဲ�စု�းမဲလာုုဘူးးူ၊ NLD 
တိုစုး�ထဲုဲ�ဲ� အစုုုး�ပြု��း�ေ�ဲနှုုုင်းးရေးအးင်းး�ဲ ကြိုးကိုုု းစုးးသားေးးမဲယ်း”
��ုတို့� �ကိုာ�ကို�ု စော�ပါာခ့�ပါါတိုယား။
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ဒုါကို�ု အစောရ�ိအစော�်ကိုးထာ�ပြီးပါ�ီ စောကိုာကိုးယာ�ူကိုည်း�းများယား��ုရင်းး အများ�ိးတိုကိုယားပါ့ တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�
ပါါတိုစီောတို�ွ့� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားာ�လွထူ�အသား�ီသား�ီဟုာ ��ုးစောခ်များ�တို�းခ�ကို�ု လွကိုးခံရရိုလွ�ုကိုးပြီးပါ�ီ�ုတိုာ
ပ့ါ ���းပါါတိုယား။ အထ�ူသား��င်း�း နို�ုင်းးင်းံစောရ�အရ သားများု�င်းး�အ�ဉ်းအလွာကြီးကို�ီများာ�တို့� လွူများ��ု�စောတိုအွ��ု�
��ုရင်းး တို�မုျား�း�မုျား�းစောတို�ွရင်းး ပါု�လွ�ု�စောတိုာင်းး ခံ�ပါင်းး��ရာစောကိုာင်းး�လွပိါါတိုယား။

သားများ�ုင်းး�အ�ဉ်းအလွာအရ ကို�ုယားပါ�ုင်းး�ပါဌာ�း�ခွင်း�း��ုတိုာကို�ု အ�ဉ်းတို��ုကိုး ဦး�တိုည်းးကြီးကို�ု�ပါများး�လွာ
ခ့�တ့ို� လွမူျား��ု�စောတို�ွ�ုတိုာ ပါ�ူစောပါါင်းး��ရာ များလုွ�သားလွ�ု၊ များပါ�ူစောပါါင်းး�ရင်းးလွည်းး� တိုပါးများစောတိုားရ့� �ပါ�သားများှ 
နို�ရများယာ�းသားစူောတိုပွါါလွ�ု� အထင်းးစောသား��ခင်းး� ခံရတိုာ ���းပါါတိုယား။ ဒုါဟုာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားာ�ထ�
အာ�လွံ��ကို�ု တို�း�ည်းး�အာ���င်း�း ��ုးစောခ်လွ�ုကိုးတိုယားလွု��လွည်းး� စော�ပါာလွု��ရပါါတိုယား။

အ�ဉ်းတို��ုကိုး သားများ�ုင်းး�တို�းစောလွှာကိုး �ည်းး�လွများး�များ��ု��ံ��့� ကို�ုယာ�းအများ��ု�သားာ�တို�း�တိုူစောရ� 
ပါ�း�တို�ုင်းး� ီသားာွ�စော�တို့�ခရ�ီအတိုကွိုး ကြီးကို�ု�ပါများး�များ�စောတိုွကို�ု စောရး�စောကိုာကိုးပါွ့တို�းပါွ့ထ့�့� �ု�းစောခ်
လွ�ုကိုးတိုာ ���းပါါတိုယား။ ဒုါကိုု� တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�ပါါတိုစီောတိုအွစော��့�စောရာ၊ တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ��ပါည်းးသား ူ
လွထူ� တို�းရပါးလွံ��အစော��့�ပါါ �ပါ�းသားံ��သားပါး ��ု� လွ�ုပါါပြီးပါ။ီ ကို�စော�်းတို�ု���တိုးသား�း�ခ့�တို့� သားများ�ုင်းး�ဟုာ 
ဒုလီွ�ုအစော�ပါာခံ��ု� သားကိုးသားကိုးလွာ��ု�တိုာပါါ။ ဒုါစောတိုကွို�ု ရှို�စောထာင်း�းစောပါါင်းး��ံ�ကို သံား��သားပါး�ကိုည်း�းရ 
စောအာင်းးပါါ။

2008 zGJYpnf;ykH tajccHOya'ESifh 
wkdif;&if;om;vlrsKd;rsm; tcGifhta&;

၂၀၀၈ �ွ�့�ည်းး�ပံါ�အစော�ခခံဥပါစောဒုကို�ု ရှို�စောထာင်း�းတို�းခ��ု�ကိုစော� �ကိုည်း�း�ပါပါါများယား။ ဒီု�ွ�့�ည်းး�ပံါ�အစော�ခခံ 
ဥပါစောဒုများာိ တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�စောတိုအွတိုကွိုး အခငွ်း�းအစောရ�စောတို ွစောပါ�ထာ�တိုယား�ု�တိုာ အ�ပါ�သားစောဘာာ 
စော�ာင်းး �များင်းးလွု��ရပါါတိုယား။ ဥပါများာ - �ာစောပါယာဉ်းစောကို��များ��ု�င်းးရာ အခငွ်း�းအစောရ�၊ နို�ုင်းးငံ်းတို�းဝမိျားး�လံွ��ရ့� 
����စောပါါင်းး� လွဦူး�စောရရ့� ၀.၁ ရာခု�င်းးနို��း�ရိုရင်းး တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�စောရ�ရာဝ�းကြီးကို�ီ စောပါ�ထာ�တိုာစောတို ွ
���းပါါတိုယား။ ဒုါဟုာ အ�ဉ်းတို�ု�ကိုးအများ��ု�သားာ�တို�း�တိုစူောရ�နိုငိ်း�း ကို�ုယားပါ�ုင်းးအ�ပါးခ��ပါးခွင်း�း�့� နို�ုင်းး�� 
များယား��ု အများ�ာ�ကြီးကို�ီ စောသား�င်းယားပါါစောသား�တိုယား။

ဒုစီောတိုာ� တိုကိုယားစောပါ�အပါး�ု�� လွ�ုအပါးစော�တ့ို� အခငွ်း�းအစောရ�စောတို ွ���းတ့ို� ဥပါစောဒု�ပါ�စောရ�၊ အ�ပါးခ��ပါးစောရ�၊ 
တိုရာ��ရီင်းးစောရ� အ�ရုိတ့ို� များဏ္ဍို�ုင်းးစောတိုကွို�ု �ကိုည်း�းလုွ�ကိုးပါါ။ ဥပါများာ - ရခ�ုင်းးပါါတိုစီောတို�ွ�ု �ပါည်းး�ယား 
လံွ����ီပါါ�နို�ုင်းးစောပါမ့ျား� အနို�ုင်းးရပါါတီိုကြီးကို�ီ �ကိုည်းး��ူတ့ို�သားကူိုပ့ါ ဝ�းကြီးကို�ီခ��ပါး ���းခ့�ပါါတိုယား။ ဒုါ��င်း�းရင်းး 
ဝ�းကြီးကို�ီခ��ပါး ���တိုးနိုု�င်းး၊ခ��းနိုု�င်းး�ခင်းး�အာဏာာနိုငိ်း�း အ��ု�ရ�ွ့�ခွင်း�းအာဏာာကို�ုပါါ �ပါည်းးစောထာင်းး��လွ�ု� 
စော�ပါာတို့� အ��ု�ရပါ့ ထ�ုး�ခ��ပါးစော�နို�ုင်းးပါါတိုယား။
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�ပါည်းးစောထာင်းး��လှွတိုးစောတိုားကို �ပါဌာ�း�တ့ို� စောလွာင်းး�ကို�ာ�ဥပါစောဒုစောတို၊ွ နို�ုင်းးငံ်း�ခာ� ရင်းး�နိုိီ��များ�ပါးနိုိမံျား� ဥပါစောဒုစောတို�ွ့� 
စောလွာင်းး�ကို�ာ� ပြီးများ�ု�စောတိုားစောတိုအွ���း အသားငွ်းးစော�ပါာင်းး�ခံစော�ရတိုာပါ့�ကိုည်း�းပါါ။      ဒုါဟုာ ၂၀၀၈ �ွ�့�ည်းး�ပံါ� 
အစော�ခခံဥပါစောဒုရ့� စောပါ�ထာ�ခ�ကိုးစောတိုစွော�ကိုာင်း�း ���းလွာတိုာပါါ။ ဒီုအစော�ခ အစော�စောတိုဟွုာ ကို�ုယာ�းအများ��ု�သားာ�
ရည်းး�များ�ိး�ခ�ကိုး ပါ�း�တို�ုင်းးစောတိုရွ့� များတိိုးတို�ုင်းးစောတိုလွွာ���ုရင်းး များဟု�တိုးစောသား�ဘာ�ူလွ�ု�ပါ့ ��ုနို�ုင်းးပါါတိုယား။ 
စော�်ကိုး�ံ��ကို��းကို��းစော�ပါာရရင်းး ကိုု�ယာ�းရ့�ရပါးကိုကွိုးထ့ကို ကိုု�ယားတိုင်းးထာ�တို့� စောခါင်းး�စော�ာင်းးကိုု�စောတိုာင်းး ဗဟုု�
အ��ု�ရကို ခ��းထာ�တို့� အ�ပါးခ��ပါးစောရ�များိူ �ကို ���တိုးခငွ်း�း၊  ခ��းခွင်း�း ရိုစော�တိုာဟုာ အင်းးများတို�း ရင်းးစောလွ��ရာ 
စောကိုာင်းး�ပါါတိုယား။

vuf&Sdtcif;tusif;ESifh EkdifiHa&; tiftm;pkrsm;
လွကိုးရုိနို�ုင်းးငံ်းစောရ� အခင်းး�အကို�င်းး�ကို�ု �ပါ�း�ကိုည်း�းရင်းး စောခတိုးအ�ကိုး�ကိုးကိုတိုည်းး� နို�ုင်းးငံ်းစောတိုားဘာဏ္ဍိုာသံား��ပြီးပါ�ီ 
အင်းးအာ�ကို�ု တိုည်းးစော�ာကိုးလွာတို့� တိုပါးများစောတိုား၊ လွမူျား�ာ��� လွမူျား��ု���ရ့� စောထာကိုးခံများ��့� ရပါးတိုည်းးစော�တို့� 
အာဏာာရပါါတိုနီိုိင်း�း သားများ�ုင်းး�အ�ဉ်းအလွာအရ ကို�ုယာ�း�ရှို�ုကိုးလွကိုခဏာာ�့� ကို�ုယားရပါးတိုည်းးလွာတို့�၊ ကို�ုယားပါ�ုင်းး
�ပါဌာ�း�ခငွ်း�းကို�ု လွ�ုလွာ�တို့� ဗများာများဟု�တိုးစောသားာ တို�ုင်းး�ရင်းး� သားာ�လွမူျား��ု�စောတို�ွ�ုပြီးပါ�ီ (၃)ခ� ခွ့�များင်းးနို�ုင်းးပါါတိုယား။

ပါထများအင်းးအာ������းတို့� တိုပါးများစောတိုားဟုာ လွကိုး�ကိုးအာ�ကိုု���့� နိုု�င်းးင်းံကိုု� ထ�ုး�သားုများး�အ�ပါးခ��ပါးခ့�တိုာ ကိုာလွ
အရညိ်းး�ကိုာ�ံ���့� အင်းးအာ�အကြီးကိုီ��ံ�����းစော�ပါါတိုယား။ ��ီပါာွ�စောရ�၊ ��းစောရ�နိုငိ်း�း နို�ုင်းးင်းံစောရ�ဘာကိုးစောပါါင်းး��ံ�ဟုာ 
သား�ူရ့� ဥပါစောဒု�ပါင်းးပါကိုစော� သားတူိုည်းးစော�ာကိုးထာ�နို�ုင်းးတို့� အစော�ခအစော�စောတို ွ���းပါါတိုယား။ ဒုါကိုု� စောရရညိ်းးများာိ 
သား�ူအစော��့� �ကိုးထု�း�သားွာ�ခ�င်းးတို့��နိုဒ ရိုစော�ပါါတိုယား။ ဒုါစောတိုကွို�ု ထပုါါ�လွာရင်းး အပြီးများ့�ု�သားလွ�ု ကိုာကိုယွား
စော�များာိ ���းပါါတိုယား။

လွကိုးရိ ုအာဏာာရနို�ုင်းးင်းံစောရ�ပါါတို�ီ့� ဗများာပါါတိုီစောတိုကွို�ု �ကိုည်း�းရင်းးလွည်းး� လွကိုးရိရုစော�တို့� အစော�အထာ�ဟုာ 
၂၀၁၅ ခ�နို�ိးကို ဗများာများဟု�တိုးတ့ို� တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�စောတိုရ့ွ� အစော�ပါာင်းး�အလ့ွအတွိုကိုး��ုပြီးပါ�ီ ယံာ��ကိုည်းး�ာွ အပါးနိုငိ်းး� 
လွ�ုကိုးတို့� �နိုဒများ့စောတိုကွို�ု အလွွ့သားံ���ာ�လွ�ပါးစော�တို့�အ�ပါင်းး ဗများာများဟု�တိုးစောသားာ တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�စောတိုအွစောပါ်များာိ 
ပါ�ုစောများာကိုးများာလွာပါါတိုယား။ ခ�ယားလွယိားခ�င်းးတို�ုင်းး�ခ�ယားလွယိားစော�စောပါများ့� တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ��ပါည်းး�ယားစောတို�ွ့� လွူများ��ု�
စောတိုရွ့� အခငွ်း�းအစောရ�ကိုု� များည်းးကိုာများတိုတများှ လွ�ပါးစောပါ�ပြီးပါ�ီ နို�ုင်းးင်းံစောတိုားအာဏာာ�ကိုးကိုု� �ကိုးလွကိုးထ�ုး�သားုများး�
သားာွ�နို�ုင်းးတို့� �နိုဒကို�ုပါ့ �များင်းးရပါါတိုယား။

ဒုစီော�ရာများာိ ဗများာများဟု�တိုးစောသားာ တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�စောတိုဟွုာ လူွဦး�စောရကိုာွဟုများ�၊ �ပါည်းးတိုငွ်းး���းရ့� ဒုဏား၊ ��ီပါာွ�စောရ� 
အရ ကြွကွိုယားဝခ�များး�သားာများ�စောတိုဟွုာ စောခတိုးအ�ကိုးအ�ကိုး ကြီးကို�ီများာ�တ့ို� ကိုာွဟုခ�ကိုးစောတို ွရိုစော�ပါါတိုယား။ ဒုလီွ�ု 
ကိုာွဟုများ�စောတိုဟွုာ များမုျားတုို�ု�အ�ပါ�း များဟု�တိုးဘာ့ SNLD ပါါတိုရီ့� အစောထစွောထအွတိုွင်းး�စောရ�များိူ � တို�းခါကိုစော�ပါာခ့�
��ူသားလွ�ု တို�းသားကိုးလွံ�� စော�ခစောထာကိုးရှိုု�ကိုးခ��ု�လွာပြီးပါ�ီများ ိအစော�ပါ�ပြီးပါ�ုင်းးရစောအာင်းးလွု�� စောခ်သားလွ�ု အစော�ခအစော�ကိုု� 
ရင်းး��ုင်းးစော�ရတိုာပါါ။
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wkdif;&if;om; EkdifiHa&;ygwDrsm; 
၂၀၁၀ ခ�နို�ိး စောရး�စောကိုာကိုးပါွ၊့ ၂၀၁၅ ခ�နို�ိးစောရး�စောကိုာကိုးပါွစ့ောတိုကွို�ု �ပါ�းလွည်းးသံား��သားပါး�ကိုည်း�းပါါများယား။ ၂၀၁၀ 
စောရး�စောကိုာကိုးပါွ ့ဟုာ ၂၀၀၈ �ွ့��ည်းး�ပါံ�အစော�ခခံဥပါစောဒုကိုု� အသားကိုးသားငွ်းး��ု���့� စောရး�စောကိုာကိုးပါွ့ ဒုီများ�ုကိုစောရ� ီ
(Electoral Democracy) ကိုု� အစောယာာင်းး�ပါ �ငွ်း�း��ု�အတိုကွိုး အ�ခ�တီို့� ပါွ့သားာ���းပါါတိုယား။ ဒုပီါွ့များာိလွည်းး� 
USDP အ�ု��ရကို တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�ပါါတိုစီောတိုွကို�ု အမုျားး��ည်း�း��ု� သားစောဘာာ�့� စောရး�စောကိုာကိုးပါွ့ထ့ ထည်း�းခ့�ပါါတိုယား။ 
၂၀၁၅ စောရာကိုးလွာတို့�အခါများိာ လွ�ူည်းး���တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�စောတိုဟွုာ လွကိုးရိအုာဏာာရ NLD ပါါတိုကီို�ု    
တို�းနို�ုင်းးင်းံလွံ�� အစော�ပါာင်းး�အလွ့���း�ု�� များ့�ထည်း�းခ့�ရပါါတိုယား။

�င်းး��းအာ���င်း�း တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�နိုု�င်းးင်းံစောရ�ပါါတိုစီောတိုဟွုာ များမုျားတုို�ု�ရ့� လွထူ�အတိုွကိုး ကို�ုယား�ာ��ပါ�များ��့� အကို��ု�
အတိုကွိုး ရပါးတိုည်းးခ�ကိုးကိုု� ထ�တိုးစော�ားအ�မွျားး��ပါနို�ုင်းး��ု� အခငွ်း�းအစောရ�များရခ့�စောသား�ပါါဘာ�ူ။ ဒုါကို�ု တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�
နို�ုင်းးင်းံစောရ�ပါါတိုစီောတိုွအစော��့� များမုျားရ့ု� မ့ျား�နိုဒရငိ်းးလွထူ�သားစုောအာင်းး သားစောဘာာစောပါါကိုးစောအာင်းး စော�ပါာ�ပါနို�ုင်းးရပါါများယား။ 
များမုျားတုို�ု� ပါါတိုစီောတိုအွစော��့� များ�မွျားး�တိုာများဟု�တိုးဘာ့ အ�မွျားး��ပါခငွ်း�း များရစောသား�ဘာ�ူ��ုတိုာကို�ု သားစုောအာင်းး အရင်းး
လွ�ပါးစော�ာင်းးရပါါများယား။

ဒု�ီအ�ပါင်းး များမုျားတုို�ု� တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�ပါါတိုစီောတိုအွစော��့� အများိ�းတိုကိုယားပါ့ လွ�ပါးစော�ာင်းးနို�ုင်းး�မွျားး�ရိစုောအာင်းး �ပါင်းး�င်းး
နို�ုင်းးရပါါများယား။ များမုျားလုွထူ�ရ့� �နိုဒကို�ု သားမုျားး�ယာနူို�ုင်းးရှိုံ��့� များပြီးပါီ�စောသား�ဘာ့ များမုျားတုို�ု� စောလွ��ကိုးတို့� ရှိုပူါါရှိုံ� (vision)စောတို�ွ့� 
များဝူါဒုလွများး��ဉ်းစောတိုကွို�ု စောရ��ွ့ခ�များတိိုးနို�ုင်းး�မွျားး� ရိရုပါါများယား။ ဥပါများာ - ကိုရင်းးစောတိုဟွုာ ကိုရင်းး���းလွု�� များ့စောပါ�ရ
တိုယား များဟု�တိုးဘာ့ များမုျားတုို�ု�ဟုာ အများ�ိးတိုကိုယား အ�ပါးခ��ပါးနို�ုင်းး�မွျားး�၊ များဝူါဒုခ�များတိိုးနို�ုင်းး�မွျားး�၊ အစောကိုာင်းးအထည်းး 
စော�ားနို�ုင်းး�မွျားး�စောတိုရွိုစော�ကိုာင်းး� ရငိ်းး�လွင်းး�ခ��ပါနိုု�င်းး��ု� လွ�ုပါါတိုယား။

tem*wftwGuf vkyfief;wmrsm; 

လွကိုးရုိ တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�ပါါတီိုစောတိုအွစော��့� လွာများယာ�းစောရး�စောကိုာကိုးပါွအ့တိုကွိုး စော�ကိုည်းာ�ာတိုများး�စောတို ွအသား�ီသား�ီ 
ထ�တိုး�ပါ�းထာ� နို�ုင်းး�ကိုပါါတိုယား။ သားု��စောသားား အာ�လံွ��ဟုာ စောယာဘာ�ယာ�အစော��့� �ကိုးဒုရယား���းစောတို၊ွ ဒုမီျား�ုကိုစောရ� ီ
စောတိုကွို�ု အစောကိုာင်းးအထည်းးစော�ားများယား။ များမုျားလူုွထ�အခငွ်း�းအစောရ�ကို�ု လွ�ပါးစော�ာင်းးများယား၊ �ွ�ံပြီး��ု�စောရ�စောတို ွလွ�ပါးများယား။ 
�သား��င်း�း စော�ား�ပါထာ��ကိုပါါတိုယား။ ဒုအီရာကို�ု စောတိုကွို�ု ဘာယားလွ�ု���းတိုကို� အစောကိုာင်းးအထည်းးစော�ား�ု�� 
ရည်းးများ�ိး�ခ�ကိုးပါ�း�တို�ုင်းးစောတို၊ွ ဗ�ူဟုာစောတို၊ွ များဝူါဒုစောတို ွအစောကိုာင်းးအထည်းးစော�ားများယာ�း �ည်းး�လွများး�စောတိုကွို�ု 
စော�ားထ�တိုးခ��ပါနို�ုင်းးရပါါများယား။ ဒုါစောတိုကွို�ု ခ��ပါတိုယားလွ�ု� ��ုတို့�အခါများိာ များမုျားတုို�ု� အများ��ု�သားာ� ရည်းးများ�ိး�ခ�ကိုး 
ပါ�း�တို�ုင်းးစောတိုကွို�ု ဘာယားလွ�ု�င်း�းကို့ ပါံ�ပါ�ု�နို�ုင်းးများယား��ုတိုာကို�ုလွည်းး� ရငိ်းး�လွင်းး�စော�ပါာ�ပါနိုု�င်းးရပါါများယား။ ဒုါစောတိုကွို�ု 
လွ�ပါးစော�ာင်းးနို�ုင်းး��ု� အခ�ကိုး (၃) ခ�ကိုးစောလွာကိုးကိုု� စောရရညိ်းးစောများှားများ�ိး�ခ�ကိုးထာ�ပြီးပါ�ီ လွ�ပါးစော�ာင်းးနို�ုင်းးရပါါများယား။

3/ rl0g'vrf;pOfrsm;udk 

tao;pdwfwnfaqmufjcif; 
 (Outline Your Policy Platform)

1/ &nfrSef;csufyef;wkdif

csrSwfjcif;  
(Set Your Vision)
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တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�လူွများ��ု�ရ့� ရည်းးများ�ိး�ခ�ကိုး�့� ရပါးတိုည်းးခ�ကိုးဟုာ များမုျားတုိုု�� လွမူျား��ု�အခငွ်း�းအစောရ�ကို�ု �တိုင်းးစော�ားထ�တိုး�ဉ်း 
ကိုတိုည်းး�ကို များစောခခ့�ပါါဘာူ�။ များမုျားလုွမူျား��ု�ဟုာ တို�ခာ�လွမူျား��ု�ကို�ု အနို�ုင်းးများကို�င်း�းသားလွ�ု၊ အနို�ုင်းးကို�င်း�းလွာရင်းးလွည်းး� 
င်းံ��များခံတို့� များူဝါဒု�့� ရပါးတိုည်းးခ့�တိုာ ပါါ။ ဒုါစော�ကိုာင်း�း ယာခ�အခ��ုးများိာ လွမူျား��ု�ကြီးကို�ီတို�းများ��ု�၊ ပါါတိုကီြီးကိုီ�တို�းပါါတိုီကို 
အရာရာအာ�လံွ�� သားပ့ူါ �များင်းးနို�ုင်းးတိုယား �ီမံျားစောပါ�နို�ုင်းး များယား�ု�တ့ို� ထင်းးစော�ကို�စောတိုကွို�ု စောခ���ကိုး�ု��အတိုကွိုး ကို�စော� း် 
တို�ု�ရ့� ရည်းးများ�ိး�ခ�ကိုးစောတို၊ွ ပါ�း�တို�ုင်းးစောတိုဟွုာ ပါ�ုပြီးပါ�ီ ကြီးကို�ီကို�ယားခများး� �်�စော�ကိုာင်းး� သားကိုးစောသား�ပါ�ု��လွ�ုပါါတိုယား။

ဒုါစော�ကိုာင်း�း တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�ပါါတီိုစောတိုအွစော��့� လွ�ုလွာ�တ့ို� �ပါည်းးစောထာင်းး��ကြီးကို�ီဟုာ ဘာယားလုွ�ပံါ��ံ���းသားင်း�းတိုယား။ 
များမုျားတုို�ု� ကို�ုယားပါ�ုင်းး �ပါဌာ�း�ခငွ်း�းဟုာ များမုျားတုို�ု�လွမူျား� ုူ �စောတို ွရိုတို့�စော�ရာတို�ုင်းး�များာိ ဘာယားလွ�ုရိုရများယား��ုတိုာကို�ု 
သားတိုးများတိိုးရပါါများယား။ �ပါည်းးစောထာင်းး��တို�းဝမိျားး�လွံ��ဟုာ ဘာယားလွ�ု အစော�ခခံသားင်း�းတိုယား၊ များမုျားတုို�ု�ဟုာ တို�းများ��ု�ထ့
အစောရ�သားာများကို �ပါည်းးစောထာင်းး��တို�းဝမိျားး�အလံွ��အတိုကွိုး�့�ပါါ ကို�ုကိုးညီ်းစောအာင်းး �ဉ်း��ာ�ထာ�နို�ုင်းးတိုယား��ုတိုာကို�ု 
များမုျားလုွထူ��့�သားကိုး��ုင်းးရာ နို�ုင်းးင်းံစောရ�များဟုာများတုိုးတို�ု� ပါ�ူစောပါါင်းး�ပြီးပါ�ီ ည်းညီ်းညီွှှတိုးညွှှတိုး ခ�များတိိုးနို�ုင်းးရပါါများယား။

2/ r[mAsL[majymif;vJjcif; (Change Your Strategy)

ဗ�ူဟုာစောတိုကွို�ုလွည်းး� �ပါ��ပါင်းးရပါါများယား။ ကို�စော�်းတိုု��အစော��့� ယာခင်းး လွမူျား��ု�တိုူခ�င်းး�များု��လွ�ု� များ့ထည်း�းပါါ��ုတိုာ�့� 
များလွံ�စောလွာကိုးဘာ့ များမုျားတုို�ု�ပါါတိုီစောတိုအွစော��့� များုများတုို�ု�လွမူျား��ု��့�အတိုူ စောရာစောနိုိ် စော�ထ�ုင်းးတို့�လွမူျား��ု�စောတိုကွို�ု အတိုူ
ပါ�ူစောပါါင်းး�စော�ာင်းးရးကိုးနို�ုင်းးစော�ကိုာင်းး� �ပါနိုု�င်းးတို့�ဗ�ူဟုာစောတိုကွို�ု ခ�များတိိုးရပါါများယား။ ဒုဗီ�ူဟုာစောတိုဟွုာ ၂၀၂ဝ
အတိုကွိုး၊ ၂၀၂၅အတိုကွိုးပါါ စောရရညိ်းးများာိ အာ�လွံ��အတိုွကိုး အကို��ု�ရိမုျားယာ�း ဗ�ူဟုာစောတို ွ���းနို�ုင်းးရပါါများယား။

 ဘာယားလွ�ုဗ�ူဟုာစောတိုလွွ့��ု (၁)များမုျားတုို�ု�လွမူျား��ု�စောတိုဟွုာ ကို�ုယာ�းလွူများ��ု�ပါါတိုီစောတိုကွို�ု နို�ုင်းးင်းံစောရ�များာိ ပါ�ုပြီးပါ�ီ 
ယာံ��ကိုည်းးလွာ�ု�� နိုု�င်းးင်းံအသား ုပါည်းာ �များှင်း�းတိုင်းးများ��့� �ွများး�စော�ာင်းးရည်းး �များှင်း�းတိုင်းးနို�ုင်းးရပါါများယား။ (၂) အတိုစူောရာစောနိုိ်  
စော�ထ�ုင်းးစော�တို့� အ�ခာ�တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�စောတိုဟွုာ များမုျားတုို�ု�ပါါတိုီစောတိုအွစောပါ် ယာံ��ကိုည်းးလွာစောအာင်းး �ည်းး�ရှိုံ��နို�ုင်းးရ
ပါါများယား။ (၃) လွကိုးရိ ုလွကိုးတိုွ့စော�ာင်းးရးကိုးစော�တို့� တို�ုင်းး�ရင်းး� သားာ�များဟုာများတုိုးစောတို�ွ့� ပါ�ုပြီးပါ�ီအာ�စောကိုာင်းး�
စောအာင်းး ခ�တုိုး�ကိုး စော�ာင်းးရးကိုးနို�ုင်းးရပါါများယား။ (၄) ဒုါ �အ�ပါင်းး လွကိုးရိ ုရိုစော�တို့� အကို��ု� အ�များတိုးများပါါတို့� အ�ွ့�
အ�ည်းး�စောတိုရွ့�အာ�ကို�ု ယာရူပါါများယား။ (၅) ဘာဏ္ဍိုာစောရ��ု�င်းးရာ အရင်းး�အ�များ�းစောတိုကွို�ု ပါ�ုများ�ုအာ�စောကိုာင်းး�လွာ 
စောအာင်းး တိုည်းးစော�ာကိုးရပါါများယား။ ဒုအီရာစောတို ွအာ�လွံ��အတိုွကိုး ကိုာလွတို�ု၊ ကိုာလွလွတိုး၊ ကိုာလွရညိ်းး 
�မီျားံကို�ုး�စောတို ွလွ�ုအပါး ပါါများယား။

3/ rl0g' vrf;pOfrsm;udk tao;pdwfwnfaqmufjcif; (Outline Your Policy Platform) 

တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�ပါါတိုစီောတိုဟွုာ ကို�စော�်းတို�ု�ဟုာ ပါါတိုစီောတိုပွါ့ အ��ု�ရလွ�ု များဝူါဒုစောတို ွခ�များတိိုး��ု� ဘာယား���းနို�ုင်းး     
များလွ့လွ�ု� များစောတို�ွသားင်း�းဘာ့ အ��ု�ရများဝူါဒုကို�ု စောဝ��း�ဉ်း��ာ�နို�ုင်းးပြီးပါ�ီ ဒုါစောတိုကွို�ု စောဝ��း�ဉ်း��ာ�နို�ုင်းး��ု�ကို�ု အရပါး
ဘာကိုးအ�ွ�့အ�ည်းး�စောတိုရ့ွ� အကူိုအည်းကီို�ုယာပူြီးပါ�ီ များဝူါဒုစောရ�ရာ စောဝ��းခ�ကိုးများ�ာ�၊ များမုျားပုါါတိုအီစော���င်း�း လွ�ပါးပါ�ုင်းးခငွ်း�း 
ရရင်းး များဝူါဒုစောတိုွကို�ု ဘာယားလွ�ုကို�င်း�းသားံ���ကိုများလွ့ �သားည်းး��င်း�း ကိုဏ္ဍိုအလွ�ုကိုး �ပါင်းး�င်းးထာ�နိုု�င်းးရပါါများယား။       
ဒုမီျားဝူါဒုစောတိုဟွုာ တိုရာ�စောသား���း�ရာ များလုွ�ဘ့ာ အထကိုးကို စော�ား�ပါခ့�တ့ို� ရည်းးများ�ိး�ခ�ကိုး၊ ပါ�း�တို�ုင်းး၊ ဗ�ူဟုာစောတို ွ
ကို�ု အစောထာကိုးအကို�ူပါ��ု��ပါ့ ���းပါါတိုယား။ ဥပါများာ - တို�းခ�အစော��့� ဧရာဝတိုစီောဒုသား�များ�းဝကိုွ�း�စောပါ် စောဒုသား



လွ�ုများ��ု�များာိ ကို�စော�်းတို�ု�ဟုာ သားဘာာဝစောဘာ�အနိုတရာယား ကြီးကို�ုတိုင်းးကိုာကိုယွား တိုာ��ီ�စောရ�များဝူါဒုများ��ု�ကို�ု ထထုု
စောရာကိုးစောရာကိုး �ပါနိုု�င်းးရင်းး၊ စောရ��းများ ိလွာကိုယားတို့�အ��ု�ရထကိုး ကို�စော�်းတိုု�� စောဒုသားခံစောတိုရွ့� ယာံ��ကိုည်းးများ�ကို�ု  
ပါ�ုရလွာပါါလွမုျား�းများယား။ ဒုါ �အ�ပါင်းး ယာဉ်းစောကို��များ��့� �ာစောပါ��ုင်းးရာ များဝူါဒုစောတိုကွို�ု ခ��ပါတို့�အခါ လွကိုးရိ ုရိုစော�တို့� 
သားင်းးရှိုု��ညွှ�ွး�တိုများး�စောတိုမွျားာိ ဘာာသားာ�ပါ�း သားင်းးစော�ရ တိုာများ��ု�ထကိုး၊ တိုကိုယား ကိုု�ယာ�းစော�ရာစောဒုသား သားများု�င်းး�နိုငိ်း�း
အစော�ခအစော�ကို�ု ထင်းးဟုပါးတ့ို�များဝူါဒုများ� ုူ �ကို�ု ခ��ပါနို�ုင်းးရင်းး ပုါ�ပြီးပါ�ီ ထစုောရာကိုးတ့ို�အ�င်း�းကို�ု စောရာကိုးလွာပါါလွမုျား�းများယား။

wkdif;&if;om;EkdifiHa&;ygwDrsm;\ OD;aqmifrI 
လွကိုးရုိရရုိထာ�တ့ို� အခင်းး�အကို�င်းး�ဟုာ ပြီးပါ�ီ�ပါည်းး�ံ�များ� များရုိဘ့ာ �ပါည်းးသားလူွထူ� ပါါဝင်းးများ ိများမုျားတုို�ု�အစော���င်း�း ရပါးတိုည်းး 
နို�ုင်းးများယား လွထူ� အင်းးအာ� လွ�ုအပါး��ုတိုာကို�ု စောတိုာင်းး�ခံသားင်း�းပါါတိုယား။ ကိုရင်းး���းလွု�� ကိုရင်းးကိုု�များ့ထည်း�းပါါ။    
များထည်း�းရင်းး များသားတုိုတိုးတိုာ နို�ုင်းးငံ်းစောရ� အ�များင်းးများရုိတိုာ ��ုတ့ို� �ပါ�းတိုင်းးများ�များ��ု�ကို�ု လံွ��ဝ စောရာိင်းး�ကိုဉ်းသားင်း�းပါါတိုယား။ 
နို�ုင်းးင်းံစောရ��ု�တို့� အလွ�ပါးဟုာ ဦး�စော�ာင်းးရတို့� အလွ�ပါး���းပါါတိုယား။ �ပါည်းးသားကူို များသားစုောသား�ရင်းး သားစုောအာင်းး 
စော�ပါာရများယား။ များပါါဝင်းးလွာစောသား�ရင်းး ပါါဝင်းးလွာစောအာင်းး �ည်းး�ရှိုံ��နို�ုင်းးရများယား။ အ့�လွ�ု���း�ု��လွည်းး� ကို�ုယာ�းကို�ုယားကို�ု 
တိုည်းးစော�ာကိုးရများာိပါါ။ ၂၀၂ဝ ��ီရင်းး သားာွ��ည်းး�ရံှို��လွ�ုကိုး၊ မ့ျားထည်း�းခ�ုင်းး�လုွ�ကိုး လွ�ပါးရံှို���င်း�းစောတိုာ� စောရရညိ်းးအတွိုကိုး 
�ပါည်းးသားစူောတိုရွ့� နိုလိွံ��ကို�ု များသားမုျားး�ပါ�ုကိုးနို�ုင်းးပါါဘာ�ူ။ ဒုါစော�ကိုာင်း�း များမုျားတုို�ု�ရ့� ရည်းးများ�ိး�ခ�ကိုးစောတို ွလွများး��ဉ်းစောတိုကွို�ု 
အပြီးမ့ျားလုွ�လွ�ု �ပါည်းးသူား�့� ထစုောတို�ွစောအာင်းး လွ�ပါးစော�ရပါါများယား။ များမုျားတုို�ု�ရ့�ပါ�း�တို�ုင်းးဟုာ စောရး�စောကိုာကိုးပါွစ့ောအာင်းးနို�ုင်းးစောရ� 
များဟု�တိုးဘာ့ တို�း�တိုူစောရ�နိုငိ်း�း ကို�ုယားပါ�ုင်းး�ပါဌာ�း�ခငွ်း�း အ�ပါည်း�းအဝရိုတို့� �ပါည်းးစောထာင်းး����ုတိုာ များစောများ�ဘာ့ စောရရညိ်းး
လွကိုးတိုွ့ ခ�တီိုကိုးရပါါများယား။
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များမုျားတုို�ု� လွူများ��ု�ကို�ုယား�ာ��ပါ� ပါါတိုစီောတိုအွစော��့� အ�ခာ�လွမူျား��ု�ကြီးကို�ီပါါတိုီနိုိင်း�း နို�ုင်းး�ယာဉိ်းလွှင်းး အာ��ည်းး�နို�ုင်းးပါါ
တိုယား။ ဒုါဟုာ သားများ�ုင်းး� အ�ကိုး�ကိုး ကိုာွဟုများ�စော�ကိုာင်း�းပါ့ ���းပါါတိုယား။ ဒုကီိုာွဟုများ�ကို�ု တို�း�ည်းှုနို�ုင်းး��ု� ယာစော��
တို�ုင်းး ကြီးကို�ု��ာ�စော�ရ�့ ���းပါါတိုယား။ ယာခင်းး အ�ကိုး�ကိုး စောရး�စောကိုာကိုးပါွ့များာိ အလွံ���ံ�စော�ပါာင်းး�လွ့စောရ� 
စောများှားများ�ိး�ခ�ကိုးကို�ု စောထာကိုး�ပြီးပါ�ီ များ့စောပါ�ခ့�စောပါများယာ�း ဒုီကိုစော�� အာဏာာရပါါတိုရီ့� စော�ပါာ�ကိုာ�ခ�ကိုးကိုု��ကိုည်း�းရင်းး 
တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�လွထူ�စောတိုအွစော��့� အာဏာာရပါါတိုီ စောပါ�သားစောလွာကိုးယာ၊ူ များယာ ူရင်းး တိုပါးများစောတိုားရ့� စောပါ�တိုာယာူ
ရများယား��ုတို့� နို�ုင်းးင်းံစောရ� စော�ခာကိုးလွံ��လွ�ိ�းလွံ��စောတိုသွားာ �ပါ�းရတိုာကိုု� စောတို�ွရပါါများယား။

ဒုါစော�ကိုာင်း�း များမုျားတုို�ု�လွထူ�အစော��့� များုများရု့�လွမူျား��ု�ပါါတိုီစောတိုကွို�ု အခွင်း�းအစောရ�စော�ပါာင်းး�စောပါ�သားင်း�းပြီးပါလီွ�ု� ယာ�ူပါါ
တိုယား။ များမုျားတုို�ု�လွမူျား��ု� ပါါတိုကီို�ုလွည်းး� တိုတိုးနို�ုင်းးတို့�ဘာကိုးကို ပါါဝင်းးစော�ာင်းးရးကိုး�ခင်းး���င်း�း အာ�သား�းစောလွာင်းး�
သားင်း�းပါါတိုယား။ များမုျားတုို�ု� လွမူျား��ု�ရ့� ရည်းးများ�ိး� ခ�ကိုး�့� လွ�ုလွာ�ခ�ကိုးကို�ု တို�း�ခာ�များာိ စောများှားလွင်း�းစော�ရတိုာထကိုး  
ည်းညီွှှတိုးများ�အာ�ကို�ု�ပြီးပါ�ီ ကို�ုယားတို�ုင်းးအာ�ထ�တိုးယာရူတိုာ ပါ�ုပြီးပါ�ီ စောကိုာင်းး�များ�ွးတို့� စောရး�ခ�ယားများ����းပါါလွမုျား�းများယား။
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သားံလွငွ်းး�ပါည်းးသား�ူများဝူါဒုစောလွ�လွာစောရ�အ�ွ့� (Salween Institute) 

သားည်းး လွမူျား�တိုရာ�များှတိုစောရ� (social justice)၊ သားဘာာဝပါတိုးဝ�း�ကို�င်းး 

��ုင်းးရာ တိုာဝ�းသားမုျား� (environmental responsibilities) နိုငိ်း�း 

တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�များ�ာ�၏ ကိုု�ယားပါ�ုင်းး�ပါဌာ�း�ခငွ်း�း��ုင်းးရာ အခငွ်း�းအစောရ� 

အစောရ�များ�ာ�ကိုု� အစော�ခခံသားည်း�း �ပါည်းးသား�ူစောရ�ရာ များဝူါဒုများ�ာ� စောပါ်စောပါါကိုး

လွာစောရ�အတိုကွိုး ယာထာဘာတူိုကို�သားည်း�း သားံ��သားပါးခ�ကိုးများ�ာ�နိုငိ်း�း 

အ��ီကိုပါး�ည်းး�ပါည်းာ အစောထာကိုးအကို�ူပါ��ခင်းး�များ�ာ�စောရာ�ပါးပြီးပါ�ီ 

လွမူျား�အသား�ုင်းး�အဝ�ုင်းး�များ�ာ�ကိုု� �မွျားး�ရည်းး�များှင်း�းတိုင်းးစောပါ�စော�သားည်း�း အ�ွ့�

���းသားည်းး။

www.salweeninstitute.org

@thesipp
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အထကိုးပါါစော�ာင်းး�ပါါ�သားည်းး ကိုရင်းးသားတိုင်းး�ဌာ� (Karen Information Center) တိုငွ်းး ၂၀၂၀ 
ခ�နိုိ�း၊ စောအာကိုးတို�ုဘာာလွ (၈) ရကိုးစော��ကို ပါါရိသုားည်း�း စော�ာင်းး�ပါါ�ကိုု� �ပါ�းလွည်းးစော�ား�ပါထာ�
�ခင်းး� ���းပါါသားည်းး။

စော�ာရှို�ုင်းး�ကို�ုကို�ုလွငွ်းးသားည်းး သားံလွငွ်းး�ပါည်းးသား�ူစောရ�ရာ များဝူါဒုစောလွ�လွာစောရ�အ�ွ့�၏ လွ�ပါးင်း�း��ဉ်း 
တိုွ့�ကိုးတိုာဝ�းခံတို�းဦး����းသားည်းး။ လွကိုးရိအုခ��ုးတိုွင်းး သားံလွငွ်းး�ပါည်းးသားစူောရ�ရာ များဝူါဒုစောလွ�လွာ
စောရ�အ�ွ�့၏ ကို�ာ�-များ တို�း�တိုစူောရ�၊ လံွ�ခြုံခံ�စောရ�ကိုဏ္ဍိုနိုငိ်း�း ပါဋုိ ပါကိုခ��ုင်းးရာကို�ုစရပါးများ�ာ�၊        
�ကိုးဒုရယား���းနိုငိ်း�း �ွ့��ည်းး�ပါံ�အစော�ခခံဥပါစောဒု၊ စောဒုသားနိုတရအ�ု��ရများ�ာ�အစော�ကိုာင်းး� အ�ရိသုားည်း�း 
သား�စောတိုသား�နိုိင်း�း လွ�ပါးင်း�း��ဉ်းများ�ာ�ကို�ု စော�ာင်းးရးကိုးစော�သား ူ���းသားည်းး။

ယာခ�ကို�င်းး�ပါစော�တို့� စောရး�စောကိုာကိုးပါွ့စောတိုဟွုာ များမုျားပုါ�း�တို�ုင်းးများဟု�တိုးစောပါများ့� ဒုကီို�ုစောလွှာကိုးလွမိျားး�တို��း� လွများး�တို�း
စောလွ�ာကိုးများာိ အစောလွ�အထတို�းခ�အ���း စော�ပါာင်းး�လွ့ယာနူို�ုင်းးရပါါများယား။ များမုျားတုို�ု�ကို�ုယားပါ�ုင်းး�ပါဌာ�း�ခွင်း�းကို�ု အ�ပါည်း�း 
အဝ ရလွာတို့�အခါများိာလွည်းး� များ့စောပါ��ခင်းး���င်း�း ကို�ုယားရ့� တို�းသားပီါ�ဂ္ဂဂလွအခွင်း�းအစောရ�ကိုု� ကို�င်း�းသားံ��ရများာိပါ့ ���းပါါ
တိုယား။ စော�်ကိုး�ံ��အစော�နိုိင်း�း စော�ပါာခ�င်းးတိုာကို- ၂၀၁၆ ခ�နိုိ�းအတိုငွ်းး�စောလွာကိုးများာိ လွကိုးရိနုို�ုင်းးင်းံစောတိုား 
အတို�ုင်းးပါင်းးခံပါ�ဂ္ဂဂ�ုလွးကို �ကိုာ�တို�းခ�ွး�စော�ပါာခ့�ပါါတိုယား။ ဒုါကိုစောတိုာ� စောရး�စောကိုာကိုးပါွ့များာိ များ့များနို�ုင်းးတို့�ပါါတိုီကို�ု 
ဘာယားလွ�ုကို�ုယား�ာ��ပါ�တိုယားလွု�� အသားအုများတိိုး�ပါ�ရများလွ့ �ု�တို့��ကိုာ����းပါါတိုယား။ ဒု�ီကိုာ�သားာတိုည်းးခ့�များယား 
- တို�ုင်းး�ရင်းး�သားာ�လွ�ူည်းး���စောတိုဟွုာ ကို�ုယာ�းကို�ု ကို�ုယာ�းလွူများ��ု�ကို ကိုု�ယား�ာ��ပါ�နို�ုင်းးတိုယား��ုတိုာ စောထာကိုးခံများ�
ကို�ု �ပါ�ခင်းး�အာ���င်း�း များမုျားလုွမူျား��ု�အကို��ု�အတိုကွိုး စော�ာင်းးရးကိုးစော�တို့� ပါါတိုစီောတိုကွို�ု အခွင်း�းအစောရ� တို�းလွညိ်း�း
စောပါ�သားင်း�း တိုယားလွု��ပါ့ စော�ပါာခ�င်းးပါါတိုယား။

http://www.salweeninstitute.org
https://www.facebook.com/thesipp/

