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�ိတွဆ်ိုက-်
အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု၊ု ဘာရိာဇီးး�နှံငံ််� အာဂျျင်တ်ိုးး�န်ာ�တိုးို �သီးည် ်�ဲ�ိစု�်
နှံငံ််� �ဲ�ိစု�်��ကက်နု်�်စုစည်�်�ျာ�ကိ ုက�ာာမေ�်တိုး�င် ်အကြိုကး��ာ�ဆို��ု 
�တုိုးလ်�်ုသီးနူှံငံ််� တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး�ူျာ� ပြဖွဲ့စ်ု�ကသီးည်။် အမေ�ရိိကန််
ပြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု�ု ံ��ကရ်ှိံိမေသီးာ �ဲ�ိစု�်�ာံ မေ��နှံနု်�်၊ အရိည်အ်မေသီး��
နှံငံ််� ယုံ��ုကည်စိ်ုတိုးခ်ံျရိ�အုရိ က�ာာတိုးစ်ုဝန်�် ဝယုံသ်ီး�ူျာ�အဖုိွဲ့ � �ျာ�
မေသီးာအာ�ပြဖွဲ့င််� နှံစ်ံုသီးကဖ်ွဲ့�ယုံအ်မေကာင်�်ဆို��ုပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် အမေ�ရိိ
ကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု ုစုး���ာ�မေရိ�ဓမေလ����ုစု�၏ တိုးန်ဖုိ်ွဲ့�၊ စုာခံျု�်ကိ ု
လိကုန််ာမေစုာင််��နိ်�်�နုှံငံ််� �တုိုးက်နု်အ်ရိည်အ်မေသီး��တိုးို �ကိ ုအလ�န််
ရိရှိံိလိ�ုက�ါသီးည်။် သီးို �မေသီးာ်လည်�် ���ဦး�ဆို��ုအကြိုက�်ိ �ဲ�ိစု�်တိုးင််
သီး�င်�်သီး�ူျာ�အဖုိွဲ့ �� ူအမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု�ု ံတိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျ
မေ���ည််�သီး�ူျာ�နှံငံ််� ခံျိတိုးဆ်ိုကရ်ိပြခံင်�်�ာံ ခံကခ်ံနဲှံိငု်�်ါသီးည်။်

အ��ူသီးပြဖွဲ့င််� အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု�ု ံအသီးာ�ဓာတိုး�်ကယုံဝ်မေသီးာ 
�ဲ�ိစု�်အဆိုးအနှံစ်ံု (SPC) နှံငံ််� အသီးာ�ဓာတိုး�်တုိုးယ်ုံ�ူာ�မေသီးာ �ဲ�ိစု�်
�နု်် � (ISP) စုသီးည််� ပြ�ုပြ�င်ဖ်ွဲ့န်တ်ိုးး��ာ�မေသီးာ �ဲ�ိစု�်�တုိုးက်နု်�်ျာ�
ကိ ုဝယုံယ်ုံရူိာတိုး�င် ်တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးနူ်ည်�်�ါ�မေသီးာမေ�ကာင််� ခံကခ်ံဲ
နှံိငု်�်ါသီးည်။် �ျာ�မေသီးာအာ�ပြဖွဲ့င််� အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု�ု ံတိုးင်�ိ်ု �
မေရိာင်�်ခံျသီးအူခံျို � �ာံ အမေသီး�စုာ�၊ အလတိုးစ်ုာ�နှံငံ််� သီးတူိုးို ��သီးမိေသီးာ 
�ဲ�ိစု�်တိုးင်သ်ီး�င်�်သီး�ူျာ���� ံဖုွဲ့န်�်မေခံ်ဆိုိ�ု�ုျာ�ကိ ုလကခ်ံ�မေပြဖွဲ့ဆိုိပုြခံင်�်
�ပြ�ု�ါ။ ၎င်�်�ာံ ဝယုံသ်ီးတူိုးစ်ုဦး�အဖုိွဲ့ � အလ�န်�်�ူဆိုန်�်မေန်နှံိငု်�်ါသီးည်။် 
�ည်သ်ီးို ��င်ဆ်ိုိမုေစု ကနု်�်စုစည်�်တိုးစု်ခံကုိ ုဝယုံယ်ုံရူိပြခံင်�်�ာံ �ခံကခ်ံသဲီးင််�
�ါ။ ���ုနံ်အ်ာ�ပြဖွဲ့င််�ဆိုိလုှင် ်မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးစ်ုမေယုံာက�်ာံ ကနု်�်စုစည်�်�ျာ�
ကိ ု�ိ�ိုမုေရိာင်�်ခံျနှံိငု်ရ်ိန် ်စိုတိုးအ်ာ��ကသ်ီးန်ပ်ြီး�း� လိလုိလုာ�လာ�ရှိံိမေန်ရိ
�ါ�ည်။် စုး���ာ�မေရိ�တိုး�င် ်မေရိာင်�်ခံျပြခံင်�်�ာံ အာ�စုိကုက်ြိုကို ���်�ရိန်လ်ိအု�်
မေသီးာ ကစိုစရိ�်ပြဖွဲ့စ်ုမေသီးာ်လည်�် ဝယုံယ်ုံရူိပြခံင်�်�ာံ� ူလ�ယုံက်မူေန်သီးင််�
�ါသီးည်။် သီးို �မေသီးာ်လည်�် �ဲ�ိစု�်နှံငံ််� �ဲ�ိစု�်��ကက်နု်�်ျာ�ကိ ုမေရိာင်�်ခံျ
သီး�ူျာ��ာံ �ရိင်�်နှံံး�မေသီးာ လ�်ုင်န်�်အဖွဲ့�ဲ�အစုည်�်�ျာ�နှံငံ််� ဆိုကဆ်ို�လ�်ုကိငု််
ရိ�ည််�အမေ�် သီး�သီးယုံရှိံိတိုးတိုး�်က�ါသီးည်။် အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ုု
� ံ�ဲ�ိစု�်�ါဝင်မ်ေသီးာ ကနု်�်စုစည်�်�ျာ�ကိ ုဝယုံယ်ုံရူိန် ်အလာ�အလာရှိံိသီးူ
တိုးစ်ုဦး�အမေန်ပြဖွဲ့င််� တိုးင်�ိ်ု �မေ���ည််�သီးအူာ� ဆို�မဲေဆိုာင်န်ှံိငု်မ်ေရိ�နှံငံ််� လ�်ုင်န်�်
လ�်ုရိန် ်အသီးင််�ပြဖွဲ့စ်ုမေန်သီးည်ဟ်ု ု�င်ရ်ိမေစုမေရိ�အတိုး�က ်ဘာယုံလ်ိလု�်ု
ရိ�လ။ဲ အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ုမုေ��က�က�် ံဝယုံယ်ုံစူုမုေဆိုာင်�်ရိန် ်
ကြိုကို ���်�သီးည််�အခံါ အမေတိုး��အ�က�ု �ရှိံိမေသီး�မေသီးာ ဝယုံသ်ီး�ူျာ��ာံ မေတိုး��
ရိ�ျာ�မေသီးာအ�ာံ�အယုံ�င်�် အ�ျာ�အပြ�ာ�ကိ ုကျ��လ�န်�ိ်တိုးတိုး�်ါသီးည်။် 
�ျာ�မေသီးာအာ�ပြဖွဲ့င််� တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးစ်ုဦး�သီးည် ်ဝယုံသ်ီးအူသီးစ်ု
တိုးစ်ုဦး�နှံငံ််� နှံတုိုးပ်ြဖွဲ့င််�၊ အးလက�်မေရိာန်စ်ုန်ည်�်လ�်�ပြဖွဲ့င််� သီးို ��ဟုတုိုး ်
�ျကန်ှံာံခံျင်�်ဆိုိငု် ်မေတိုး��ဆို�မုေဆို��မေနှံ��ရိာတိုး�င် ်“သီးတိုး�ိာ�ရိ�ည််� အ�တံိုး်
သီးမေကေတိုး�ျာ�” ကိ ုမေစုာမေစုာစုး�စုး� သီးတိုးပိြ�ု�ိသီး�ာ�တိုးတိုး�်ါသီးည်။်

ဤလကစ်ုွစဲုာအ�်ု�ှာ တွင်�ုိ် �မေရိာင်�်ချ���ူ�ာ�၏ �း�ယ်
စုတိွမ်ေန်ာကက်ယွ်�ှ် မေ�ကာင်�်က�ိ��ဆိုင်ပ်ြချင်�်းုကိ ု�ဲ�ိစု�်တွင်�်ငွ်�်
��ူ�ာ� န်ာ�လည်မ်ေစုရိန််၊ အပြဖူးစု�်�ာ�မေ�ာအ�ှာ�အယ်ငွ်�်��ာ�
ကိ ုမေ�ှာင်�ှ်ာ�နိုိငု်မ်ေစုရိန််နိုငှ််� အမေ�ရိိကန််ပြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု�ှု �ဲ�ိစု�်
�ကွက်န်ု်��ာ�အာ� မေအာင်ပ်ြ�င်စ်ုာွတွင်�်ငွ်�်နိုိငု်�်ည််� အလာ�အလာ
ကိ ုတွိ�ုပြ�ှင််�နိုိငု်မ်ေစုရိန််အတွကွ ်ကညူ်မီေ��ရိန်် ရိည်ရွ်ိယ်�်ါ�ည်။်

အ�ုိင်�် 1- 
“UFO” ဆိုိသုီးည်�်ာံ အဘာယုံန််ည်�်၊ စိုကု�်ျို�မေရိ�ဆိုိငု်ရ်ိာ ��ကက်နု််
�စုစည်�်မေရိာင်�်ခံျသီး�ူျာ�က ၎င်�်ကိ ုအဘာယုံမ်ေ�ကာင််�မေရှိာံင်ရ်ှိာံ��ကသီးန်ည်�်။

အမေရိာင်�်ဝန််��်�၏မေန်ရိာတွငွ် ်ဝင်၍် စုတိွက်�ူ�ကည််�
ပြချင်�်အာ�ပြဖူးင််� ယ်း�ုကည်စ်ုတိွခ်ျ�ရိ�ည်၊် မေအာင်ပ်ြ�င်န်ိုိငု် ်
စုွ�်��ိှ�ည်၊် အရိည်အ်ချ�င်�်ပြ�ည််�ဝ�ည်ဟ်ာ ုရုုံးပြ�င်ခ်ျးရိမေစု
ရိန်် ဘယ်လ်ိလု�်ုရိ�လ ဲဆိုိ�ုည်န်ိုငှ််��တွ�်ကပ်ြီး�ီ� �ုိ�ုိ
မေကာင်�်�ွန််မေ�ာ အ�အိပြ�င်�်�ာ� ရိ�ိှလာနိုိငု်�်ါ�ည်။်

“UFO” တိုးစ်ုခံဆုိုိသုီးည်�်ာံ ��ူပြခံာ�ဆိုန်�်�ကယုံပ်ြီး�း� ဘာာ�နံ်�်�သီးမိေသီးာ 
တိုးစ်ုစု�တုိုးစ်ုရိာ - အ�ျို�အ�ည်�်သီး ိ�ျ�သီးန်�်မေန်မေသီးာအရိာဝတုိုးုတိုးစ်ု
ခံ ုပြဖွဲ့စ်ု�ါသီးည်။် အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု ု�ဲ�ိစု�်လ�်ုင်န်�်ကဏ္ဍနှံငံ််� 
စိုကု�်ျို�မေရိ���ကက်နု်�်စုစည်�် လ�်ုင်န်�်တိုးစု်ခံလု��ုတိုး�င် ်တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျ
သီး�ူျာ�အမေန်ပြဖွဲ့င််� သီးတူိုးို �နှံငံ််��သီးမိေသီးာ နှံိငု်င််�ပြခံာ�� ံဝယုံသ်ီး�ူျာ�ကိ ု“UFO 
�ျာ�” ဟု ုသီးတိုး�်တံိုးရ်ိည်ည်ွှှန်�်ပြခံင်�်�ာံ အ��ူအဆိုန်�်�ဟုတုိုး�်ါ။ �ဲ�ိစု�်
�ါဝင်မ်ေသီးာ ကနု်�်စုစည်�်�ျာ�ကိ ုဝယုံယ်ုံရူိန်အ်တိုး�က ်မေ��က�ကအ်တိုး�င်�်
သီးို � ဝင်မ်ေရိာကလ်ာမေသီးာ ဝယုံသ်ီးတူိုးစ်ုဦး�အမေန်ပြဖွဲ့င််� သီးင်သ်ီးည် ်�ိသုီးို �
တိုး�ဆို�်ိက�်ခံ�ရိပြခံင်�် �ရှိံိမေစုရိန် ်မေရှိာံင်လ်ှသဲီးင််��ါသီးည်။် �ို �အတိုး�က်
မေ�ကာင််� ရိည်ရ်ိ�ယုံခ်ံျကခ်ံိငု်�်ာပြီး�း� အမေလ�အန်ကရ်ှိံိမေသီးာ ဝယုံသ်ီး�ူျာ�
စု�ာ�ာံ တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးစ်ုဦး���သီးို � �ာံ�ယုံ�င်�်မေသီးာသီးတိုးင်�်စုကာ�ကိ ု
�ါ��ိပြီး�း� အလျင်အ်ပြ�န်�်ယုံခ်ံျခံ�ရိကာ အ�က�်ါအတိုးိငု်�် တိုး�ဆို�်ိက�်
ခံ��ကရိ�ါသီးည်။် နှံိငု်င််�ပြခံာ�� ံအ�နံ်တ်ိုးကယုံသ်ီး��ုစု�ဲ�ည််�သီး�ူျာ�အတိုး�က ်
ကနု်�်စုစည်�်�ျာ� ရှိာံမေဖွဲ့�ဝယုံယ်ုံမူေ��မေန်သီးည််� ��ဲစုာ��ျာ� သီးို ��ဟုတုိုး ်
�ကာ�လ�ူျာ�က မေရိာင်�်ခံျသီး�ူျာ�ကိ ုအ�ျာ�အာ�ပြဖွဲ့င််� ဆိုကသ်ီး�ယုံလ်ာ�က
�ါသီးည်။် မေရိာင်�်ခံျသီးအူ�ျာ�အပြ�ာ��ာံ �ိ�ုကာ�ခံ�ကိယုုံစ်ုာ�လယံုံ�်ျာ�ကိ ု
ကနု်သ်ီး�ယုံရ်ိာတိုး�င် ်ဘာာတိုးာဝန်�်ှ �ယုံ�်ယုံရ်ိရိ�ရိံှိဘာ ဲအပြ�တိုးအ်စု�န်�်
ကိ ုအလျင်အ်ပြ�န်ရ်ိယုံလူိသုီး�ူျာ�ဟု ုရုှုပြ�င်ပ်ြီး�း� အ�င်အ်ပြ�င်မ်ေသီး�တိုးတိုး်
�က�ါသီးည်။် သီးင်သ်ီးည် ်အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု�ု ံ�ဲ�ိစု�်��ကက်နု််
တိုးစ်ုခံခုံကုိ ုဝယုံယ်ုံလူိသုီးည််� �တုိုးလ်�်ုသီးတူိုးစ်ုဦး�ပြဖွဲ့စ်ု�ါက �ို
အမေ�ကာင်�်ကိ ုရှိငံ်�်လင်�်စု�ာမေပြ�ာပြ�ပြဖွဲ့စ်ုမေ�ကာင်�် မေသီးခံျာ�ါမေစု။ အမေ�ရိိ
ကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု�ု ံတိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး�ူျာ��ာံ လ�်ုင်န်�်�ိငု်�်နှံငံ််� ရိင်�်နှံံး�
ကွ�်�ဝင်�်�ုရှိံိဘာ ဲလကမ်ေတိုး��အလ�်ုပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်မ်ေသီးာ အမေရိာင်�်အဝယုံတ်ိုးစ်ုခံု
ကိ ုဖွဲ့န်တ်ိုးး�မေ��နှံိငု်စ်ု��်��ရှိံိသီးည််� “UFO” ��ဲစုာ��ျာ�နှံငံ််� �ကာ�လ�ူျာ���� ံ
အကျို��ပြဖွဲ့စ်ုသီးည််� စု�စုု�်�မေ��ပြ�န်�်��ုျာ�စု�ာကိ ုလကခ်ံ�ခံဲ��ကရိဖူွဲ့�သီးည်။်
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�ို ��က�ိ်ဆုိုိ�ုသီးည်�်ာံ အခံျို �မေသီးာစု�စုု�်���ုျာ�သီးည် ်ဝယုံယ်ုံနူှံိငု်မ်ေပြခံရှိံိ
မေသီးာသီးအူပြဖွဲ့စ်ု ဟုန်မ်ေဆိုာင်�်ာ��ကသီးည််� ပြီး�ိုင်ဘ်ာက�်ျာ�၏ အဖုိွဲ့�တိုးန််
မေသီးာ မေ��နှံနု်�်သီးတိုး�်တံိုး�်နုှံငံ််� မေ��က�ကဆ်ိုိငု်ရ်ိာ အခံျကအ်လက်
�ျာ�အာ� နှံုကိယ်ုံရူိန် ်စု�စုု�်�မေ��ပြ�န်�်��ုျာ� ပြဖွဲ့စ်ုမေန်ပြခံင်�်ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် က�
�မေကာင်�်စု�ာ�င် ်�ိသုီးို �မေသီးာ ဆိုိ�ုရိ�ာ�သီးည််�အမေတိုး��အ�က�ု �ျာ�မေ�ကာ
င််� အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု�ု ံတိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးအူ�ျာ�စု�ုာံ သီးူ
တိုးို �နှံငံ််��သီးမိေသီးာ တိုးင်သ်ီး�င်�်သီးအူမေသီး�စုာ��ျာ�နှံငံ််� ဆိုကဆ်ို�သီးည််�
အခံါ အလ�န်သ်ီး�သီးယုံ�ာ�ပြီး�း� စိုတိုး�်ရှိံည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုလာ�က�ါသီးည်။်

�ယုံခ်ံျခံ�ရိပြခံင်�်နှံငံ််� “UFO” အပြဖွဲ့စ်ု သီးတိုး�်တံိုးခ်ံ�ရိပြခံင်�်အာ�  
မေရှိာံင်ရ်ှိာံ�နှံိငု်ရ်ိန် ်စုဉ်း�စုာ�သီး��ုသီး�်ရိ�ည််� အဓိကအခံျကအ်ခံျို � �ာံ  
ယုံခံအုတိုးိငု်�်ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်-်

လးမုေလာကစ်ုာွ မေကာင်�်�ွန််ပြချင်�် - ���ဆို��ုအဆိုင််��ာံ မေလ�လာစုရိာ
ရှိံိသီးည်�်ျာ�ကိ ုမေလ�လာရိန်ပ်ြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် ကိယုုံ်�လ�်ုင်န်�်ကိယုုံသ်ီး��ုသီး�်
ပြီး�း�မေန်ာက ်�ိ�ိဝယုံယ်ုံလူိမုေသီးာ �တုိုးက်နု်အ်မေ�ကာင်�် အပြ�ည််�အဝ
န်ာ�လည်မ်ေအာင်လ်�်ု�ါ။ အရိည်အ်မေသီး���ိငု်�်ဆိုိငု်ရ်ိာ �ည်သ်ီးို �မေသီးာ
အဓိကအခံျက�်ျာ��ာံ သီးင််�အတိုး�ကအ်မေရိ��ါမေ�ကာင်�် ဆို��ုပြဖွဲ့တိုး�်ါ။ 
�ည်သ်ီးည််�အရိည်အ်မေသီး���ျာ�ရှိံိလှင် ်လ�မုေလာကမ်ေအာင်မ်ေကာင်�်��န်ပ်ြီး�း
ပြဖွဲ့စ်ုမေ�ကာင်�် သီး�ိာ�ပြီး�း� ၎င်�်ကိ ုရှိံိလှင်မ်ေကာင်�်မေသီးာ်လည်�် �ရှိံိ�ပြဖွဲ့စ်ု
�ဟုတုိုးမ်ေသီးာ အပြခံာ�အရိည်အ်မေသီး���ျာ�နှံငံ််� ခံ�ပဲြခံာ��ါ။ အပြ�င််��ာ�ဆို��ု
မေသီးာအရိည်အ်မေသီး��ကိသုီးာ လိခုံျင်မ်ေ�ကာင်�် တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးစ်ုဦး�
ကိ ုမေပြ�ာလှင် ်၎င်�်�ာံ လကမ်ေတိုး���ကျနှံိငု် ်သီးို ��ဟုတုိုး ်မေ��နှံနု်�်ကန်် �သီးတိုး်
ခံျကပ်ြ�င််��ာ�နှံိငု်�်ါသီးည်။် တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး�ူာံ မေ��က�ကအ်တိုး�င်�်ရှိံိ 
ဝယုံသ်ီး�ူျာ�စု�ာကိ ုမေရိာင်�်ခံျမေ��မေန်သီး ူပြဖွဲ့စ်ုမေလ�ရှိံိမေသီးာမေ�ကာင််� ၎င်�်ကိ ု
ရိိ�်�ိသီးရိှိံိနှံိငု်မ်ေပြခံ �ျာ��ါသီးည်။် သီးို �ဆိုိလုှင် ်သီးင်သ်ီးည် ်အပြခံာ�လ�်ုင်န်�်
ကဏ္ဍတိုးစု်ခံလု��ုတိုး�င် ်အမေ�ကာင်�်တိုးစု်ခံခုံမုေ�ကာင််� �ည်သ်ီး�ူှဝယုံယ်ုံူ
အသီး��ု�ပြ�ုသီးည််� �တုိုးက်နု်က်ိ ုဝယုံယ်ုံလူိမုေန်ပြခံင်�်ပြဖွဲ့စ်ု၍ လကမ်ေတိုး���
ဆိုန်မ်ေသီးာ ဝယုံသ်ီးအူပြဖွဲ့စ်ု သီးင််�ကိ ုသီးတိုး�်တံိုး�်ယုံခ်ံျ�က�ါလ�်ိ��ည်။်

အ�ှန််တွကယ်�်း�ုစုွ�ဲည််�န်ည်�်လ�်�ကိ ုမေပြ�ာပြ��ါ - အမေပြခံအမေန်
�ျာ�စု�ာတိုး�င် ်ဝယုံယ်ုံသူီးည််��တုိုးက်နု်က်ိ ု�ည်သ်ီးို �အ�နံ်တ်ိုးကယုံသ်ီး��ုစု�ဲ
ရိန် ်ရိည်ရ်ိ�ယုံ�်ာ�မေ�ကာင်�် ရှိငံ်�်လင်�်စု�ာမေပြ�ာပြ�ပြခံင်�်အာ�ပြဖွဲ့င််� တိုးင်�ိ်ု �
မေရိာင်�်ခံျသီးအူဖုိွဲ့ � သီးင််�အတိုး�ကအ်သီးင််�မေလျာ်ဆို��ုမေသီးာ �တုိုးက်နု်က်ိ ု
မေရိ� �ခံျယုံ�်တုိုးန်ှံတုိုးမ်ေ��နှံိငု်ရ်ိန် ်အမေ�ာကအ်ကပူြဖွဲ့စ်ု�ါ�ည်။် ဥ��ာ၊ 
အမေဖွဲ့ျာ်ယုံ�ကာတိုးစ်ုခံခုံအုတိုး�က ်သီး��ု�ည််� အသီးာ�ဓာတိုး�်တုိုးယ်ုံူ
�ာ�မေသီးာ �ဲ�ိစု�်�နု်် ��ာံ အသီးာ�ဓာတိုးပ်ြဖွဲ့ည််��စုစည်�်အပြဖွဲ့စ်ု သီး��ုမေသီးာ 
�ဲ�ိစု�်�နု်် �နှံငံ််� �တိုးညူ်း�ါ။ အလာ�တိုး ူ�ဲပြ�ာ�လ�်ုရိန်သ်ီး��ုမေသီးာ �ဲ�ိစု�်
�ာံလည်�် �ဲ�ိစု�်အနှံစ်ံုအတိုး�ကသ်ီး��ုသီးည််� �ဲ�ိစု�်နှံငံ််� �တိုးညူ်း�ါ။

�ိှရိင်�်စုွအဲမေပြချအမေန်ကိ ု��ိာ��ါ - သီးင်သ်ီးည် ်သီးင််�နှံိငု်င််�အတိုး�င်�်၊ 
လ�်ုင်န်�်ကဏ္ဍအတိုး�င်�် သီးို ��ဟုတုိုး ်သီးင််�မေ��က�ကအ်တိုး�င်�် �ဲ�ိစု�်�ါဝင််
မေသီးာ ကနု်�်စုစည်�်တိုးစု်ခံခုံကုိ ု���ဦး�ဆို��ု ဝယုံယ်ုံရူိန်စ်ု�စုု�်�သီး ူ�ဟုတုိုး်
ရိန် ်ပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်မ်ေပြခံ အလ�န်�်ျာ��ါသီးည်။် �ဲ�ိစု�်�ါဝင်မ်ေသီးာ ကနု်�်စုစည်�်

အသီးစ်ုတိုးစ်ုခံခုံကုိ ုစုမုေဆိုာင်�်ဝယုံယ်ုံရူိန် ်စု�စုု�်�မေန်စုဉ်း ကိယုုံ်�ကိကုိယုုံ ်
���ဆို��ုမေ��ရိ�ည််�မေ��ခံ�န်�်�ာံ- “ဒီး�တုိုးက်နု်က်ိ ုတိုးပြခံာ�သီးမူေတိုး�က 
အခံလုကရ်ှိံိ�ာံ ဘာယုံလ်ိ�ုျို�စုမုေဆိုာင်�်ဝယုံယ်ုံမူေန်�ကသီးလ”ဲ �ိမုေ��ခံ�န်�်
ကိ ုသီးင်မ်ေပြဖွဲ့နှံိငု်ပ်ြီး�းဆိုိလုှင် ်အဆိုိ�ုါ အပြခံာ�သီး�ူျာ�သီး��ုမေန်မေသီးာ ရိင်�်ပြ�စ်ု
ရှိာံမေဖွဲ့�ဝယုံယ်ုံ�ူလု�်�မေ�ကာင်�်အတိုးိငု်�် လိကုလ်�်ုနှံိငု်�်ါပြီး�း။ �ိသုီးို �လ�်ု
ပြခံင်�်ပြဖွဲ့င််� လိခုံျင်မ်ေသီးာ�တုိုးက်နု်က်ိ ုဝယုံယ်ုံရူိန် ်စု�စုု�်�စုဉ်း �ိ�ိပြီး�ိုင်ဘ်ာက ်
သီးို ��ဟုတုိုး ်အပြခံာ�လ�်ုင်န်�်အဖွဲ့�ဲ�အစုည်�်တိုးစု်ခံခုံကုိ ုမေ�ာကပ်ြ�လျက ်
အပြခံာ�ဝယုံသ်ီး�ူျာ�လည်�်ရှိံိမေ�ကာင်�် မေပြ�ာပြ�နှံိငု်�်ါသီးည်။် သီးို �ဆိုိလုှင် ်
အပြခံာ�လ�်ုင်န်�်တိုးစု်ခံခုံကုလည်�် �ိ�ုတုိုးက်နု်က်ိ ုမေအာင်ပ်ြ�င်စ်ု�ာ
စုမုေဆိုာင်�်ဝယုံယ်ုံမူေန်မေ�ကာင်�် တိုးစု်ဖွဲ့က�်သံီးသိီး�ာ��ါက သီးင််�ကိ ုခံျကခ်ံျင်�်
ယုံ��ုကည်စိ်ုတိုးခ်ံျသီး�ာ��ါလ�်ိ��ည်။် �ိဗုဟုသုီးတုိုးကိ ုအမေပြခံခံ�လျက ်
တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးစ်ုဦး���� ံရိရှိံိမေသီးာ အမေတိုး��အ�က�ု ကိ ုမေလ�လာ
သီး��ုသီး�်ပြီး�း� အပြခံာ�တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး�ူျာ� ခံျဉ်း�က�်နှံိငု်�်ါသီးည်။်

ရုိုံး��ာ��ွင််�လင်�်�ါ - သီးင်လ်ိခုံျင်မ်ေသီးာ �တုိုးက်နု်က်ိ ုသီးင် ်ဝင်မ်ေရိာက်
�ာ�မေသီးာ မေ��က�ကအ်တိုး�င်�် စု�စုု�်�ရှိာံမေဖွဲ့�ရိာတိုး�င် ်သီးင်သ်ီးည် ်���
ဦး�ဆို��ုပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်�်ါသီးည်။် လကရ်ှိံိတိုး�င် ်�ိ�ုတုိုးက်နု်�်ာံ သီးင််�နှံိငု်င််� သီးို ��ဟုတုိုး ်
မေဒီသီးတိုး�င်�်သီးို � ဝင်မ်ေရိာကမ်ေန်ပြခံင်�်�ရှိံိသီးည်�်ျို� ပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်မ်ေပြခံရှိံိ�ါသီးည်။် �ို �
အတိုး�က ်�မေတိုးာင်�်�န်�်ါနှံငံ််�။ ��င််���င််�လင်�်လင်�်မေပြ�ာ�ါ။ ဤ�တုိုးက်နု််
ကိ ုသီးင်ယ်ုံခံင်က် စု�စုု�်�ဝယုံယ်ုံဖူူွဲ့�ပြခံင်�်�ရှိံိမေ�ကာင်�်နှံငံ််� သီးင််�မေ��က�က်
အတိုး�င်�် ၎င်�်အာ� လကရ်ှိံိအသီး��ုပြ�ုမေန်သီးတူိုးစ်ုဦး�ကိ�ုှ �သီးမိေ�ကာင်�် 
တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးကူိ ုမေပြ�ာပြ��ါ။ �တုိုးက်နု်က်ိ ုသီးင်အ်ဘာယုံမ်ေ�ကာင််� 
ဝယုံယ်ုံလူိမုေ�ကာင်�် ရှိငံ်�်ပြ��ါ။ ၎င်�်ကိ ု�ည်သ်ီးို �အသီး��ုပြ�ုရိန် ်သီးင် ်စုး���ာ�
မေ�ကာင်�်နှံငံ််� အဘာယုံမ်ေ�ကာင််� ၎င်�်ကိလုိအု�်မေ�ကာင်�် ရှိံင်�်ပြ��ါ။ သီးင် ်
ဘာာမေတိုး�ကိသုီးမိေ�ကာင်�်နှံငံ််� ဘာာမေတိုး�ကိ�ုသီးမိေ�ကာင်�် တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျ
သီးကူိ ုမေပြ�ာပြ��ါ။ တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးအူ�ျာ�စု�ုာံ သီးင်၏်��င််�လင်�်�ကုိ ု
အသီးအိ�တံိုးပ်ြ�ု�က�ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုပြီး�း� ကညူ်းလိ�ုက�ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ု�ါသီးည်။် အလ�န််
လှို � ဝကံတ်ိုးတိုးသ်ီးည်ဟ်ု ုသီးင််�အမေ�်ရုှုပြ�င်မ်ေန်�ါက တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးူ
တိုးစ်ုဦး�နှံငံ််� ဆိုကဆ်ို�မေရိ�တိုးည်မ်ေဆိုာကရ်ိန် ်အလ�န်ခ်ံကခ်ံ�ဲါသီးည်။်

န်ည်�်တွာက �ုိမေကာင်�်တွယ် ်– ဝယုံသ်ီး�ူျာ� အ�ျာ�အာ�ပြဖွဲ့င်� ်ကျ��လ�န််
မေလ�ရှိံိသီးည််� အ�ာံ�အယုံ�င်�်တိုးစု်ခံ�ုာံ �ျာ�မေလမေလ မေကာင်�်မေလမေလ
ဟု ုယုံ��ုကည်�်ကပြခံင်�်ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် ဝယုံသ်ီး�ူျာ�စု�ာ�ာံ မေရိာင်�်ခံျ�ည််���ာဏ
အမေ�် သီးတူိုးို �၏စိုတိုးဝ်င်စ်ုာ��ကုိ ုလိအု�်သီးည်�်က ်�ိမုေပြ�ာတိုးတိုး�်ကပြီး�း� 
သီးတူိုးို �ဝယုံလ်ိမုေသီးာ��ာဏကိ ုခံျဲ�ကာ�မေပြ�ာတိုးတိုး�်က�ါသီးည်။် သီးို �မေသီးာ် 
��ကက်နု်�်စုစည်�်�ျာ�နှံငံ််� �တိုးသ်ီးကလ်ာလှင် ်န်ည်�်ပြခံင်�်က �ိမုေကာင်�်
�ါသီးည်။် မေရိာင်�်ခံျသီး�ူျာ�အဖုိွဲ့ � တိုးစ်ုဖွဲ့ကက် �ိပုြီး�း��ျာ��ျာ�ဝယုံ�်ါက 
ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံ�ိ�ုျာ�ပြီး�း� အ��ူသီးပြဖွဲ့င််� ���ဦး�ဆို��ု�ာံယုံ�ူပုြဖွဲ့စ်ုလှင်၊် ကိယုုံ်
မေရိာင်�်�ည််�သီးကူိလုည်�် �သီးလိှင် ်လိလုာ�နှံစ်ံုသီးက�် ုမေလျာ�ကျမေစု
�ါသီးည်။် အမေရိ�အကြိုကး�ဆို��ု�ာံ ရုိှု�သီးာ��ရုှိံိမေစုရိန်န်ှံငံ််� လကမ်ေတိုး��ကျမေသီးာ 
မေ�ှာ်�နံ်�်ခံျက�်ျာ�ကိ ုမေပြ�ာပြ�နှံိငု်ရ်ိန် ်ပြဖွဲ့စ်ု�ါသီးည်။် ဤသီးို �မေသီးာစုကာ�
ကိ ုမေပြ�ာ�ါ- “ကွန်မ်ေတိုးာ်ဝယုံခ်ံျင်တ်ိုးဲ� ��ာဏက ဒီးမေလာကအ်� ိတိုးိ�ုလာ
နှံိငု်မ်ေ��ယုံ်� လကရ်ှိံိမေတိုးာ� ကွန်မ်ေတိုးာ် အခံမုေလာက�ဲ်ဝယုံခ်ံျင်�်ါတိုးယုံ။်
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မေ��နိုန်ု်�- မေန်ာကဆ်ိုး�ုက�န််�ည််� အမေ��စုတိွအ်ချ�က ်- မေ��နှံနု်�်
ကိ ုလတူိုးိငု်�်သီးလိိ�ုက�ါသီးည်။် ၎င်�်ကိ ုန်ာ�လည်မ်ေ��၍ရိ�ါသီးည်။် 
သီးို �မေသီးာ် စိုတိုးရ်ှိံည်ရ်ှိံည်�်ာ��ါ။ ဝယုံသ်ီး�ူျာ�သီးည် ်မေ��နှံနု်�်အမေ�ကာင်�်
ကိ ု��ကာခံဏ မေစုာလျင်စ်ု�ာ မေပြ�ာတိုးတိုး�်က�ါသီးည်။် အဓိကကျမေသီးာ 
အမေသီး�စုိတိုးအ်ခံျက�်ျာ�ကိ ုအတိုးည်�်ပြ�ုရိမေသီး��း တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးူ
တိုးစ်ုဦး�ကိ ုမေ��နှံနု်�်မေပြ�ာရိန် ်တိုး�န်�်အာ��မေ���ါနှံငံ််�။ �ျာ�မေသီးာအာ�
ပြဖွဲ့င််� မေ��နှံနု်�်�ာံ မေန်ာကဆ်ို��ု�မံေဆို��မေနှံ��ရိ�ည််� အမေသီး�စိုတိုးအ်ခံျကပ်ြဖွဲ့စ်ု
�ါသီးည်။် “သီးယုံယ်ုံ�ိူု �မေဆိုာင်မ်ေရိ�”၊ “��်ု�ိ�ု�”ု၊ “မေ��နှံနု်�်လျာ�ာ�ခံျက”်၊ 
“အရိည်အ်မေသီး��” နှံငံ််� “မေင်�မေ��မေခံျ�စုုည်�်က�်�ခံျက�်ျာ�” ကဲ�သီးို �မေသီးာ 
အခံျကအ်လက�်ျာ��ာံ �ည်သ်ီးည််�ဘာကက် �ည်သ်ီးည််�ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံကိ ု
ရိင်ဆ်ိုိငု်ရ်ိ�ည်ဆ်ိုိသုီးည််�အမေ�် သီးကမ်ေရိာက�်ရုှိံိပြီး�း� ၎င်�်ကလည်�် မေ��နှံနု်�်
အမေ�် တိုးစ်ုဖွဲ့န်သ်ီးကမ်ေရိာကမ်ေန်�ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ု၍ ၎င်�်တိုးို �အာ�လ��ုကိ ုမေ��နှံနု်�်
အမေ�ကာင်�်�မေပြ�ာ�း အတိုးည်ပ်ြ�ုဆို��ုပြဖွဲ့တိုး�်ာ�ရိ�ါ�ည်။် ဝယုံသ်ီးတူိုးစ်ု
ဦး�က မေ��နှံနု်�်က�်�လ�်ံ�ရိန် ်မေစုာစုး�စု�ာတိုးိကုတ်ိုး�န်�်မေန်�ါက မေရိာင်�်ခံျ
သီး�ူာံ သီးတိုး�ိာ�ရိ�ည်ဟ်ုမူေသီးာ အသီး ိပြဖွဲ့စ်ုမေ�်လာနှံိငု်�်ါသီးည်။်

အ�ုိင်�် 2-
“ယ်ချင်က် �ဆိုက�်ယွ်ဖူ်ူး�မေ����ူ�ာ�ကိ ုအစု�်ိ��က�်က ်
စုတွင်ဆ်ိုက�်ယွ်ပ်ြချင်�်” အစုာ� �း�ုနိုိငု်�်ည််�န်ည်�်��ာ�

�ိ�ိအတိုး�က ်မေရိာင်�်ခံျမေ��သီး ူပြဖွဲ့စ်ုလာနှံိငု်သ်ီးည််� ကနု်�်က�်�
တိုးင်�ိ်ု �သီးတူိုးစ်ုဦး��� �ဆိုကသ်ီး�ယုံ�်း ပြ�ုလ�်ုရိ�ည််� ကြိုကို တိုးင််
ပြ�င်ဆ်ိုင် ်မေဆိုာင်ရ်ိ�က�်�ုျာ�နှံငံ််� ဆိုကသ်ီး�ယုံ�်�ုျာ�၊ တိုးင်�ိ်ု �
မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးစ်ုဦး�ကိ ုခံျဉ်း�က�်ရိန် ်အပြခံာ�န်ည်�်လ�်��ျာ�။

ဟုတုိုးပ်ြီး�း၊ ယုံခံဆုိုိလုှင် ်တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးစ်ုဦး�ကိ ုခံျဉ်း�က�်ဆိုက်
သီး�ယုံရ်ိန် ်သီးင် ်အဆိုင်သ်ီးင််�ပြဖွဲ့စ်ုမေန်ပြီး�း။ မေလ�လာရိန်ရ်ှိံိသီးည်�်ျာ�ကိ ုသီးင််
မေလ�လာပြီး�း�ပြီး�း။ အရိည်အ်မေသီး��၊ ��ာဏနှံငံ််� လကခ်ံ�နှံိငု်မ်ေလာကသ်ီး
ည််� အ�က�်�ဖွဲ့ျဉ်း�မေ��နှံနု်�်ကိလုည်�် သီးင်သ်ီး�ိာ�ပြီး�း။ ခံျု�်ပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်မ်ေပြခံ
ရှိံိသီးည််� စုာခံျု�်၏ �ရှိံိ�ပြဖွဲ့စ်ုအမေရိ��ါမေသီးာ အ�ိငု်�်အာ�လ��ုကိ ုသီးင် ်
အန်ည်�်ဆို��ုအာ�ပြဖွဲ့င််� စုဉ်း�စုာ�သီး��ုသီး�်�ာ�ပြီး�း�ပြီး�း။ ဤလ�်ုင်န်�်စုဉ်း
ကိ ုစုတိုးင်ရ်ိန်အ်တိုး�က ်န်ည်�်လ�်��ျာ�စု�ာရှိံိပြီး�း� �ိ�ိအာ� မေရိာင်�်ခံျ
မေ��နှံိငု်မ်ေပြခံရှိံိသီး�ူ� အး�မေ��လ ်သီးို ��ဟုတုိုး ်စုာ�ို �ပြခံင်�်၊ ဖုွဲ့န်�်ဆိုကပ်ြခံင်�် 
သီးို ��ဟုတုိုး ်လကူိယုုံတ်ိုးိငု် ်သီး�ာ�မေရိာကမ်ေတိုး��ဆို�ပုြခံင်�်တိုးို �ကိ ုတိုးစ်ုခံျိန််
ခံျိန်တ်ိုး�င် ်ပြ�ုလ�်ုရိန် ်လိအု�်နှံိငု်�်ါသီးည်။် သီးင််�နှံိငု်င််�၊ လ�်ုင်န်�်ကဏ္ဍနှံံ
င််� မေ��က�က၏် သီးး�ပြခံာ�အမေပြခံအမေန်�ျာ�က �ိလု�်ုင်န်�်စုဉ်းအမေ�် 
သီးကမ်ေရိာက�်ရုှိံိ�ည်�်ာံ မေ��ခံ�န်�်�တုိုးရ်ိန်�်လိ�ုါ။ �ည်သ်ီးို ��င်ဆ်ိုိမုေစု 
သီးင် ်အသီး��ုခံျနှံိငု်သ်ီးည််� ခံျဉ်း�က�်��အုခံျို � �ာံ ယုံခံအုတိုးိငု်�်ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်-်

အမေ�ရိိကန််�းရုံးးု � - အမေ�ရိိကန်သ်ီး�ရှု�ု ��ျာ�စု�ာတိုး�င် ်ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�
ကိယုုံစ်ုာ�လယံုံတ်ိုးစ်ုဦး� ရှိံိပြီး�း� သီး၏ူတိုးာဝန်�်ာံ အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ုု
� ံတိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး�ူျာ�နှံငံ််� သီးင််�နှံိငု်င််�အ�ကာ� ကနု်သ်ီး�ယုံ�်ကုိ ုကညူ်း����ိ�ု
မေ��ရိန် ်ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် သီးင််�နှံိငု်င််�ရှိံိ အမေ�ရိိကန်သ်ီး�ရှု�ု �ကိ ုဆိုကသ်ီး�ယုံ�်ါ။ အ

မေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု�ု ံ�တုိုးက်နု်တ်ိုးစ်ုခံကုိ ုစုမုေဆိုာင်�်ဝယုံယ်ုံရူိန် ်သီးင််
စိုတိုးဝ်င်စ်ုာ�မေ�ကာင်�် မေပြ�ာ�ါ။ �ိတိုးဆ်ိုကခ်ံ�င််� မေတိုးာင်�်ခံ��ါ။ �ျာ�မေသီးာ
အာ�ပြဖွဲ့င််� သီးင််�မေဒီသီးအတိုး�က ်တိုးာဝန်ရ်ှိံိမေသီးာ ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�ဆိုိငု်ရ်ိာ သီး�ရှု�ု �
ဝန်�်�်�တိုးစု်ဦး� ရှိံိ�ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုပြီး�း� သီးကူ သီးင််�ကိ ုလ�်�ညွှှန်ခ်ံျကမ်ေ��နှံိငု်သ်ီးလိ ု
အခံျို �ကစိုစရိ�်�ျာ�တိုး�င် ်သီးင််�အစုာ� မေ�ာကခ်ံ�ခံျကမ်ေ��နှံိငု်�်ါသီးည်။်

ပြ�ည်န််ယ် ်စု�ီ�ွာ�မေရိ�ဖွူးး � ပြီးဖိူး��တွိ�ုတွက�ု်ဆိုိငု်ရ်ိာ ရုံးးု � - အလာ�တိုး ူအ
မေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု ုပြ�ည်န််ယုံအ်�ျာ�စုတုိုး�င် ်၎င်�်တိုးို �ပြ�ည်န််ယုံ်
� ံနှံိငု်င််�ပြခံာ�ဝယုံသ်ီး�ူျာ�သီးို � ကနု်သ်ီး�ယုံပ်ြခံင်�်ကိ ု����ိ�ုကညူ်းမေ��မေသီးာ 
စုး���ာ�မေရိ�ဖွဲ့��� ပြီးဖိွဲ့ု�တိုးိ�ုတိုးက�်ဆုိုိငု်ရ်ိာ ရှု�ု �တိုးစု်ရှု�ု � ရှိံိ�ကသီးည်။် သီးင် ်ဆိုက်
သီး�ယုံလ်ိမုေသီးာ တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးကူိ ုအတိုးအိကျသီး�ိာ�ပြီး�း� သီးမူေန်�ိငု််
မေသီးာ အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ုရုှိံိ ပြ�ည်န််ယုံက်ိလုည်�် သီး�ိါက �ို
ပြ�ည်န််ယုံ၏် စုး���ာ�မေရိ�ဖွဲ့��� ပြီးဖိွဲ့ု�တိုးိ�ုတိုးက�်ဆုိုိငု်ရ်ိာ ရှု�ု �ကိ ုဆိုကသ်ီး�ယုံ်
�ါ။ �ိရုှု�ု �သီးည် ်အဆိုိ�ုါတိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးကူိ ုသီးနိှံိငု်မ်ေပြခံ အလ�န်�်ျာ�
ပြီး�း� သီးင််�ကိ ု�ိတိုးဆ်ိုကမ်ေ��နှံိငု်�်ါသီးည်။် ယုံ��ုကည်စိ်ုတိုးခ်ံျရိမေသီးာ ဝယုံ်
သီးတူိုးစ်ုဦး�အပြဖွဲ့စ်ု သီးင််�ကိယုုံသ်ီးင် ်�ိတိုးဆ်ိုကတ်ိုးင်ပ်ြ�နှံိငု်�်ါက အဆိုိ�ုါ
ပြ�ည်န််ယုံရ်ှု�ု ��ျာ�၏ မေလ�စုာ��ကုိ ုရိရှိံိနှံိငု်�်ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုပြီး�း� �ိ�ိအတိုး�က ်
မေ�ာကခ်ံ�အာ�မေ���ည််�သီးကူိ ုခံဏခံျင်�်အတိုး�င်�် �ိငု်ဆ်ိုိငု်လ်ာ�ါ�ည်။်

မေေ�ဆိုိငု်ရ်ိာ ရုံးးု � - သီးင်ဆ်ိုကသ်ီး�ယုံ�်ည််� တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးသူီးည် ်
အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုိငု်ရ်ိာ လ�်ုင်န်�်အကြိုကး�ကြိုကး�ပြဖွဲ့စ်ုမေန်လှင် ်–�ဲ�ိစု�်လ�်ုင်န်�်
မေလာကရှိံိ လ�်ုင်န်�်�ျာ�စု�ာ�ာံ �ိသုီးို �မေသီးာလ�်ုင်န်�်�ျာ��တဲိုး�င် ်�ါဝင််
သီးည်–် သီးင််�နှံိငု်င််�� ံဝယုံယ်ုံနူှံိငု်မ်ေပြခံရှိံိသီး�ူျာ�နှံငံ််� ဆိုကဆ်ို�ရိာတိုး�င် ်သီးူ
တိုးို � �ိ�ိုနုှံစ်ံုသီးကသ်ီးမေဘာာကျသီးည််� န်ည်�်လ�်�တိုးစု်ခံကုိ ုသီးတိုး�်တံိုး�်ာ�
ပြီး�း�ပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်�်ါသီးည်။် �ိသုီးို �ပြဖွဲ့စ်ု�ါက သီးင််�မေဒီသီးအတိုး�က ်တိုးာဝန်ရ်ှိံိမေသီးာ 
ပြ�ည်တ်ိုး�င်�် သီးို ��ဟုတုိုး ်မေဒီသီးဆိုိငု်ရ်ိာရှု�ု �ကိ ုစု�စုု�်�မေဖွဲ့ာ်�တုိုး�်ါ။ အခံျို �
မေသီးာကစိုစ�ျာ�တိုး�င် ်�ိလု�်ုင်န်�်�ာံ �တိုးညူ်းမေသီးာ လ�်�မေ�ကာင်�်တိုးစု်ခံခုံု
� ံဝယုံယ်ုံရူိန် ်သီးင််�ကိ ုမေရိ� �ခံျယုံခ်ံ�င််�မေ���ည်�်ဟုတုိုး�်ါ။ တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျ
သီးတူိုးစ်ုဦး�က �ည်သ်ီးည််�န်ည်�်လ�်�ကိ ု�ိ�ိုနုှံစ်ံုသီးကမ်ေ�ကာင်�် စု�စုု�်�
မေဖွဲ့ာ်�တုိုးပ်ြီး�း� သီးတူိုးို �သီးတိုး�်တံိုးမ်ေ��မေသီးာ စုန်စ်ုအတိုး�င်�်တိုး�င် ်လ�်ုမေဆိုာင််
�ါ။ တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး�ူျာ��ာံ တိုးစ်ုဦး�နှံငံ််�တိုးစ်ုဦး� �တိုးညူ်းဘာ ဲက�ုပဏး
တိုးစ်ုခံခုံျင်�်စုး၏ �ိ�ိုနုှံစ်ံုသီးကသ်ီးည််�န်ည်�်လ�်��ျာ��ာံလည်�် အခံျိန်န်ှံငံ််�
အ�ှ မေပြ�ာင်�်လမဲေန်နှံိငု်သ်ီးည်။် လ�န်ခ်ံဲ�သီးည််�နှံစ်ံုအန်ည်�်င်ယုံက် �နံ်က်န််
ခံဲ�မေသီးာအခံျကသ်ီးည် ်ယုံခံအုခံျိန်တ်ိုး�င် ်အလ�န်မ်ေပြ�ာင်�်လသဲီး�ာ�နှံိငု်သ်ီးည်။် 
�ည်သ်ီးို ��င်ပ်ြဖွဲ့စ်ုမေစု က�ုပဏးတိုးစ်ုခံခုံျင်�်စုးက လကရ်ှိံိတိုး�င် ်�ည်သ်ီးည််
ကိ�ို�ိုနုှံစ်ံုသီးကမ်ေ�ကာင်�် မေဖွဲ့ာ်�တုိုးပ်ြီး�း� န်ာ�လည်မ်ေအာင်လ်�်ုကာ �ို
သီးတိုး�်တံိုးလ်�်�မေ�ကာင်�်အတိုးိငု်�် စု�စုု�်�ဝယုံယ်ုံရူိန် ်အမေရိ�ကြိုကး��ါသီးည်။်
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အင်တ်ွာန်က ်- အင်တ်ိုးာန်ကမ်ေ�်တိုး�င် ်အ�ျာ�ပြ�ည်သ်ီးအူတိုး�က ်ရိရှိံိနှံိငု််
မေသီးာ ရိင်�်ပြ�စ်ု�ျာ�ကိ ုအသီး��ုခံျ�ါ။ တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးစ်ုဦး� သီးို ��ဟုတုိုး ်
အမေရိာင်�်ကိယုုံစ်ုာ�လယံုံတ်ိုးစ်ုဦး�ကိ ုသီးင််�အမေ�ကာင်�် ရှိငံ်�်လင်�်မေပြ�ာပြ�ရိန် ်
LinkedIn ကဲ�သီးို �မေသီးာ၊ က�ုပဏးနှံငံ််� လ�်ုင်န်�်အဖွဲ့�ဲ�အစုည်�်ဝကဘ်ာဆ်ိုိကု�်ျာ�
ကဲ�သီးို �မေသီးာ ဝန်မ်ေဆိုာင်�်�ုျာ�ကိ ုအသီး��ုပြ�ု�ါ။ �ိဝုကဘ်ာဆ်ိုိကု�်ျာ��တံိုးစ်ု
ဆိုင််� အမေရိာင်�်ဝန်�်�်�တိုးစု်ဦး�၏ ကိယုုံမ်ေရိ��တံိုးတ်ိုး�်� သီးို ��ဟုတုိုး ်ဆိုက်
သီး�ယုံရ်ိန်အ်ခံျကအ်လက�်ျာ�ကိ ုရိရှိံိနှံိငု်သ်ီးည်။် အပြခံာ��ည်သ်ီးည််�အခံျက်
�ှ ��ါ�ါက �ိသုီး၏ူ ကိယုုံမ်ေရိ��တံိုးတ်ိုး�်�ကိ ု�ကည််�ရုှုသီး��ုသီး�်�ါ။

ကန်ု်စုည်ပ်ြ��ဲွ��ာ� - �ိ�ိအာ� မေရိာင်�်ခံျမေ��နှံိငု်မ်ေပြခံရှိံိသီး�ူျာ� ပြ�ခံန်�်ယုံ�ူာ�
နှံိငု်သ်ီးည််� သီးို ��ဟုတုိုး ်ရှိံိမေန်နှံိငု်သ်ီးည််� ကနု်စ်ုည်ပ်ြ���ဲ�ျာ�ကိ ုသီး�ာ�မေရိာက်
စု�စုု�်��ါ။ ခံရိး�သီး�ာ�လာ�တုိုးာ�ပြ�စု်ခံျက�်ျာ�နှံငံ််� ကျန်�်�ာမေရိ�ဆိုိငု်ရ်ိာ 
စို�ုရိိ�်��ုျာ�မေ�ကာင််� “န်ည်�်�ည်ာသီး��ု” ကနု်စ်ုည်ပ်ြ���ဲ�ျာ�နှံငံ််� “န်ည်�်
�ည်ာသီး��ု” ��ဲအခံ�်�အန်ာ��ျာ� မေ�်မေ�ါကလ်ာပြီး�း� လကူိယုုံတ်ိုးိငု် ်တိုးက်
မေရိာကရ်ိမေသီးာ��ဲ�ျာ�ကိ ုအစုာ��ိ�ုမေန်ရိာယုံလူာသီးည်။် ပြ�ခံန်�်ယုံ�ူာ�
သီး�ူျာ�နှံငံ််� တိုးကမ်ေရိာက�်ည််�သီး�ူျာ� စုာရိင်�်ကိ ုမေလ�လာ�ါ။ �ည်သ်ီး
ည််�ကနု်စ်ုည်ပ်ြ���ဲက သီးင််�လိအု�်ခံျက�်ျာ�နှံငံ််� အကိကုည််းဆို��ုပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု််
မေ�ကာင်�်နှံငံ််� �တိုးသ်ီးကမ်ေသီးာ မေ�ာကခ်ံ�အ�က�ပြ�ုခံျက�်ျာ� ရှိာံမေဖွဲ့�
�ါ။ �ိ�ိကိမုေရိာင်�်ခံျမေ��နှံိငု်မ်ေပြခံရှိံိသီး�ူျာ� ပြ���ဲတိုးစ်ုခံခုံတုိုး�င် ်ရှိံိမေန်�ည််
ဆိုိ�ုါက တိုးကမ်ေရိာကသ်ီးင််��ါသီးည်။် ကနု်စ်ုည်ပ်ြ���ဲ�ျာ�သီးည် ်တိုးင်�ိ်ု �
မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးစ်ုဦး�ကိ ုမေ�ါ �မေ�ါ ��ါ��ါ� အမေပြခံအမေန်�ျို�ပြဖွဲ့င််� မေတိုး��ဆို�ရုိန် ်
အခံ�င််�မေကာင်�်တိုးစု်ရိ�်ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် သီးင််�မေဒီသီးအတိုး�င်�်ရှိံိ ကနု်စ်ုည်ပ်ြ���ဲ
�ျာ�ကိ ုအသီး��ုခံျ�ါ။ �ို �အပြ�င် ်အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ုတုိုး�င်လ်ည်�် 
မေအာက�်ါတိုးို �အ�ါအဝင် ်ကနု်စ်ုည်ပ်ြ���ဲ�ျာ� အ�ျာ�အပြ�ာ�ရှိံိသီးည်-်

• IFT ကနု်စ်ုည်ပ်ြ���ဲ
• အမေန်ာက�ိ်ငု်�် သီးဘာာဝ�တုိုးက်နု်�်ျာ� ကနု်စ်ုည်ပ်ြ���ဲ
• အမေရှိံ � �ိငု်�် သီးဘာာဝ�တုိုးက်နု်�်ျာ� ကနု်စ်ုည်ပ်ြ���ဲ 
• အမေန်ာက�ိ်ငု်�် တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး�ူျာ� ပြ���ဲ
• အမေရှိံ � �ိငု်�် တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး�ူျာ� ပြ���ဲ

အ�ုိင်�် 3- 
မေဝါဟုာရိအသီး��ုအနှံနု်�်�ျာ�

�ှန််ကန််မေ�ာ မေဝါဟာာရိ��ာ�ကိ ု�င် ်အ�း�ုပြ��ပြချင်�်��ိှ�ါက “�တွ�ိာ�
ရိ�ည််� အ�ှတွ�်မေကေတွ��ာ�” ကိ ုပြ���ိ�ါလ�်ိ��ည်။် ကန်ု်�ယွ်မ်ေရိ�
တွငွ် ်အ�း�ု��ာ�မေ�ာ စုကာ�အ�း�ုအနိုန်ု်�နိုငှ််� မေဝါဟာာရိ��ာ�အာ� 
မေလ�လာရိန်် အချ�ိန််ယ်�ူါ။ စုာချ���်�း�ုမေဝါဟာာရိ��ာ�စုာရိင်�်ကိ ုဖူးတွ်
ရုုံးမေလ�လာပြီး�ီ� ကကွလ်�်��ာ�ကိ ုစုတွင်ပ်ြဖူးည််�စုွကလ်ိကု�်ါ။

အမေရိာင်�်အဝယုံ ်ကနု်သ်ီး�ယုံ�်တုိုးစ်ုခံ ုပြီး�း�ပြ�ည််�စု�မုေစုရိန်အ်တိုး�က ်အဓိကကျ
မေသီးာအခံျကအ်လက ်အ�ျာ�အပြ�ာ�ကိ ုနှံစ်ံုဦး�နှံစ်ံုဖွဲ့က ်ညိ်နိှံုငိ်�်သီးမေဘာာတိုးူ
ရိန် ်လိအု�်သီးည်။် ဝယုံသ်ီးနူှံငံ််�မေရိာင်�်သီးတူိုးို �အ�ကာ� အပြ�န်အ်လနံ် ်မေပြ�ာဆိုို
မေဆို��မေနှံ����ုျာ��တံိုးစ်ုဆိုင််� အမေသီး�စိုတိုးအ်ခံျက�်ျာ�ကိ ုဆို��ုပြဖွဲ့တိုး�်ည််
ပြဖွဲ့စ်ုပြီး�း� ဝယုံသ်ီးအူမေန်ပြဖွဲ့င််� စု�စုု�်�မေ��ပြ�န်�်ပြခံင်�်�ပြ�ု�း သီးမေဘာာတိုးစူုာခံျု�်
တိုးစ်ုခံ�ုါ အစိုတိုးအ်�ိငု်�်�ျာ�ကိ ုစုဉ်း�စုာ�သီး��ုသီး�်ရိန် ်အမေရိ�ကြိုကး�သီးည်။် 
မေပြဖွဲ့ဆိုိရုိ�ည််� အဓိကမေ��ခံ�န်�်အခံျို �တိုး�င် ်မေအာက�်ါတိုးို ��ါဝင်သ်ီးည်-်

��ာဏီ - င်ါက အခံ ု��ာဏဘာယုံမ်ေလာက ်လိခုံျင်တ်ိုးာလ။ဲ အဒဲီး
��ာဏက နှံစ်ံုစုဉ်းန်ဲ �အ�ှ ဘာယုံမ်ေလာကအ်� ိပြ�င််�တိုးကလ်ာနှံိငု်သ်ီးလ။ဲ 
��ာဏနှံငံ််��တိုးသ်ီးကပ်ြီး�း� လကမ်ေတိုး��ကျကျ ��င််�လင်�်ရုိှု�သီးာ��ရုှိံိ�ါမေစု။

တွိငု်�်တွာချ�ိန််တွယွ်�်ည််� ယ်နူ်စု ်- လ�်ုင်န်�်ကဏ္ဍအတိုး�င်�် စု�အပြဖွဲ့စ်ု
အသီး��ုပြ�ုမေသီးာ တိုးိငု်�်တိုးာခံျိန်တ်ိုး�ယုံသ်ီးည််�ယုံနူ်စ်ုက ဘာာလ။ဲ လ�်ုင်န်�်
ကဏ္ဍအတိုး�င်�် �က�်ရိစ်ုတိုးန်၊် ၈ဂျါလ�ဝင်�်��ု၊ မေ�ါင် ်သီးို ��ဟုတုိုး ်
အပြခံာ�ယုံနူ်စ်ုတိုးစ်ုခံခုံပုြဖွဲ့င််� ခံျိန်တ်ိုး�ယုံသ်ီးလာ�။ စု�အပြဖွဲ့စ်ုအသီး��ုပြ�ုမေသီးာ 
ယုံနူ်စ်ုကိ ုမေရိ� �ခံျယုံဆ်ို��ုပြဖွဲ့တိုးပ်ြီး�း� �ိယုုံနူ်စ်ုကိ ုသီး��ုစု�ဲမေပြ�ာဆိုိ�ုါ။

မေင်မွေ�က�အ��ိ��အစုာ� - သီးင် ်အသီး��ုပြ�ုဝယုံယ်ုံရူိန် ်ပြ�င်ဆ်ိုင််
�ာ�သီးည်�်ာံ သီးင််�နှံိငု်င််�သီး��ုမေင်�မေ�က�လာ�၊ အမေ�ရိိကန်မ်ေဒီ်လာ
လာ� သီးို ��ဟုတုိုး ်အပြခံာ�မေင်�မေ�က�တိုးစု်ခံခုံလုာ�။ လ�်ုင်န်�်ကဏ္ဍ
အတိုး�င်�်၊ သီးင် ်စု�စုု�်�မေန်မေသီးာ တိုးင်�ိ်ု ��လု�်�မေ�ကာင်�်အတိုး�င်�် စု�အပြဖွဲ့စ်ု
သီး��ုတိုးာက ဘာာလ။ဲ �ိစုု�အပြဖွဲ့စ်ုသီး��ုမေသီးာ မေင်�မေ�က�ပြဖွဲ့င််� ဝယုံယ်ုံူ
ရိန်ပ်ြ�င်ဆ်ိုင်�်ါ။ သီးင်၏် ဘာဏလ်�်ုင်န်�်ရှိငံ်န်ှံငံ််� စုကာ�မေပြ�ာ�ါ။ 

�တုွက်န်ု်အမေ�ကာင်�် �ှင်�်လင်�်မေဖူးာ်ပြ�ချ�ကန်ိုငှ််� အရိည်အ်မေ��ွ - အန်�်ိ�
ဆို��ုလကခ်ံ�နှံိငု်မ်ေသီးာ အရိည်အ်မေသီး��က ဘာယုံမ်ေလာကလ်။ဲ “လ�မုေလာက်
မေအာင်မ်ေကာင်�်��န်သ်ီးည်”် ဆိုိသုီးည်�်ာံ ဘာယုံလ်ိ�ုျို�လ။ဲ လကမ်ေတိုး��ကျ
တိုးဲ� အရိည်အ်မေသီး��သီးတိုး�်တံိုးခ်ံျကတ်ိုးစ်ုခံကုိ ုင်ါမေတိုးာင်�်ဆိုိမုေန်တိုးာ ပြဖွဲ့စ်ု
ရဲိ �လာ�။ စု�အပြဖွဲ့စ်ုသီးတိုး�်တံိုး�်ာ�မေသီးာ အရိည်အ်မေသီး��သီးတိုး�်တံိုးခ်ံျက်
�ျာ� ရှိံိမေန်ရိန် ်ပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်မ်ေပြခံအလ�န်�်ျာ��ါသီးည်။် �ိသုီးတိုး�်တံိုးခ်ံျက�်ျာ�
အတိုးိငု်�်ဆိုိလုှင် ်�ိ�ိအတိုး�က ်အလ�်ုပြဖွဲ့စ်ု�လာ�။ �ဟုတုိုး�်ါက အန်�်ိ�
ဆို��ုအပြဖွဲ့စ်ု �ည်သ်ီးို �မေသီးာခံျိန်ညိ််မိေပြ�ာင်�်လ�ဲ�ုျာ�ကိ ုလိအု�်သီးလ။ဲ
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မေ��နိုန်ု်�- င်ါ �အ�်ိအ� ိအမေရိာက�ိ်ု �မေဆိုာင်မ်ေ��ဖုိွဲ့ � အပြီး�း�သီးတိုး်
စုရိိတိုး ်ဘာယုံမ်ေလာကက်နု်က်ျရိင် ်အလ�်ုပြဖွဲ့စ်ု�လ။ဲ ဝယုံ်
သီးတူိုးစ်ုဦး�အမေန်ပြဖွဲ့င််� လကခ်ံ�နှံိငု်မ်ေလာကမ်ေသီးာ မေ��နှံနု်�်နှံငံ််�
�တိုးသ်ီးက၍် မေယုံဘာယုုံျစုဉ်း�စုာ��ာ�ပြီး�း� ပြဖွဲ့စ်ုသီးင််��ါသီးည်။်

ညှ်နိိုုငိ်�်မေရိာင်�်မေ�� (BASIS) - ညိ်နိှံုငိ်�်မေရိာင်�်မေ��ဟုမူေသီးာ မေဝါဟုာရိ
ကိ ုတိုးန်ဖုိ်ွဲ့�တိုးကမ်ေအာင် ်ပြ�ုပြ�င်ဖ်ွဲ့န်တ်ိုးး��ာ�မေသီးာ �ဲ�ိစု�်��ကက်နု်�်ျာ�
နှံငံ််��တိုးသ်ီးက၍် ကျယုံပ်ြ�န်် �စု�ာအသီး��ု�ပြ�ုမေသီးာလ်ည်�် ၎င်�်�ာံ �ဲ�ိစု�်၊ 
�ဲ�ိစု�်��က ်တိုးရိိစုာာန်အ်စုာနှံငံ််� �ဲ�ိစု�်ဆိုးတိုးို �ကိ ုကနု်သ်ီး�ယုံရ်ိာတိုး�င် ်
အဓိကကျမေသီးာမေဝါဟုာရိ အသီး��ုအနှံနု်�်�ျာ��၌ဲ �ါဝင်သ်ီးည်။် “ညိ်နိှံုငိ်�်
မေရိာင်�်မေ��” �ာံ Chicago ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�ဘာတုိုးအ်ဖွဲ့�ဲ� (CBOT) 
တိုး�င် ်သီးတိုး�်တံိုး�်ာ�သီးည််� မေ��က�ကမ်ေ�ါကမ်ေ��နှံငံ််� အ�နံ်တ်ိုးကယုံ်
မေရိာင်�်ခံျ သီးို ��ဟုတုိုး ်ဝယုံယ်ုံမူေသီးာ မေ��နှံနု်�်တိုးို �အ�ကာ�� ံက�ာပြခံာ�ခံျက်
သီးာပြဖွဲ့စ်ု�သီးည်။် ဥ��ာ CBOT တိုး�င် ်�ဲ�ိစု�်မေ��နှံနု်�်�ာံ ၈ဂျါလ����ု
တိုးစ်ု���ုလှင် ်9.00 မေဒီ်လာပြဖွဲ့စ်ုပြီး�း� လန်ဒ်ီန်တ်ိုး�င်မ်ေရိာင်�်မေသီးာမေ���ာံ� ူ
9.50 မေဒီ်လာပြဖွဲ့စ်ု�ါက လန်ဒ်ီန်�ဲ်�ိစု�်�ာံ ညိ်နိှံုငိ်�်မေရိာင်�်မေ�� +0.50 
မေဒီ်လာ ပြဖွဲ့စ်ု�ါ�ည်။် အခံျို�စုာခံျု�်�ျာ�တိုး�င် ်ညိ်နိှံုငိ်�်မေရိာင်�်မေ��ပြဖွဲ့င််� 
ကန်ဦး� စုတိုးင်ညိ််နိှံုငိ်�်ပြီး�း� မေရိ�သီးာ��ာ�သီးည်၊် ဆိုိလုိသုီးည်�်ာံ ညိ်နိှံုငိ်�်
မေရိာင်�်မေ��ကိ ုဝယုံသ်ီးနူှံငံ််� မေရိာင်�်သီးတူိုးို � သီးမေဘာာတိုးညူ်းပြီး�း� အတိုးည်ပ်ြ�ု
သီးတိုး�်တံိုး�်ာ�သီးည်၊် သီးို �မေသီးာ ်CBOT မေ��နှံနု်�်က� ူမေန်ာက�ိ်ငု်�်
ကာလ ရိကတ်ိုးစ်ုရိက�်တိုးိငု်�်းအ� ိအတိုးကအ်ကျရှိံနိှံိငု်သ်ီးည်။် �ဲ�ိစု�်
ကိ ု+0.10 မေဒီ်လာ ညိ်နိှံုငိ်�်မေရိာင်�်မေ��ပြဖွဲ့င််� သီးင်ဝ်ယုံယ်ုံပူြီး�း� +0.20 
ပြဖွဲ့င််� မေရိာင်�်ခံျ�ါက �ဲ�ိစု�် ၈ဂျါလ�ဝင်တ်ိုးစ်ု���ုကိ ုသီးင် ်အပြ�တိုး ်0.10 
မေဒီ်လာ ရိရှိံ�ိည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် ကနု်သ်ီးည်အ်�ျာ�စု�ုာံ CBOT တိုး�င် ်
ကြိုကို မေရိာင်�်ကြိုကို ဝယုံလ်�်ုသီးည််� န်ည်�်ဗျ�ဟုာကိ ုအသီး��ုပြ�ုပြခံင်�်အာ�
ပြဖွဲ့င််� မေ��က�ကအ်ရိ ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံကိ ု�ယုံဖ်ွဲ့ျက�်ာ�ပြီး�း�ပြဖွဲ့စ်ုမေသီးာ
မေ�ကာင််� ညိ်နိှံုငိ်�်မေရိာင်�်မေ��ကိသုီးာ အာရှု�ုစိုကု�်ကသီးည်။် (ကြိုကို မေရိာင်�်
ကြိုကို ဝယုံလ်�်ုပြခံင်�်အမေ�ကာင်�် မေန်ာက�်�်အခံျကအ်လက်
�ျာ�အတိုး�က ်အ�ိငု်�် 5 �ါ "မေ��နှံနု်�်အတိုးကအ်ကျမေ�ကာင််� ဆို��ုရုှု��
နှံိငု်မ်ေပြခံ "မေခံါင်�်စုဉ်းမေအာကတ်ိုး�င် ်ရှိငံ်�်လင်�်ခံျကက်ိ ုဖွဲ့တိုးရု်ှု�ါ။)

�ကည််�ရုုံးစုစုမ်ေဆို�ပြချင်�် - ကနု်�်စုစည်�်တိုးင်�ိ်ု �ပြခံင်�်�ပြ�ု�း အရိည်အ်မေသီး��
ကိ ု�ည်သ်ီးို �စုစ်ုမေဆို�အတိုးည်ပ်ြ�ု�ည်န််ည်�်။ တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး၏ူ 
စုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်��ျာ��ာံ လကခ်ံ�နှံိငု်ဖ်ွဲ့�ယုံရ်ှိံိသီးလာ�။ သီးို �တိုးည်�်�ဟုတုိုး ်
�ကာ�ခံ�ဓာတိုးခ်ံ�ခဲံန်�်တိုးစု်ခံကု စုစ်ုမေဆို��ပုြ�ုလ�်ုမေ���ာံလာ�။ ပြ�ုလ�်ု�ည််
ဆိုိလုှင် ်ဘာယုံဓ်ာတိုးခ်ံ�ခဲံန်�်လ။ဲ စုစ်ုမေဆို�ရိန် ်န်�နူ်ာတိုးစ်ုခံကုိ ု�ည်သ်ီးို �ရိယုံူ
�လ။ဲ သီးင််�အမေန်ပြဖွဲ့င််� �ိနု်�နူ်ာကိ ု�ကာ�ခံ�အဖွဲ့�ဲ�က ရိယုံမူေ��မေစုလိသုီးလာ�။

အမေလ�ချ�ိန်် - အပြီး�း�သီးတိုးအ်မေလ�ခံျိန်က်ိ ုဘာယုံလ်ိဆုို��ုပြဖွဲ့တိုး�်ာံလ။ဲ တိုးင််
�ို �မေရိာင်�်ခံျသီး၏ူ ကတိုးး ာ�ပြဖွဲ့င််� ခံျိန်မ်ေ��သီးည်က်ိ ုမေကျန်�်�ာံလာ�။

ကန်ု်�ယွ်�ု်စုည်�်��ဉ်း���ာ� - ဤ�တုိုးက်နု်န်ှံငံ််� ဤကနု်သ်ီး�ယုံ်
�လု�်�မေ�ကာင်�်အမေ�် သီးကမ်ေရိာက�်ရုှိံိမေသီးာ အဖွဲ့�ဲ�အစုည်�်
ဆိုိငု်ရ်ိာ သီးို ��ဟုတုိုး ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုိငု်ရ်ိာ စုည်�်�ျဉ်း��ျာ� ရှိံိသီးလာ�။ 
အဒဲီးကနု်သ်ီး�ယုံ�်စုုည်�်�ျဉ်း�မေတိုး�ကိ ုင်ါ လကခ်ံ�နှံိငု်�်လာ�။

�ယ်ယ််�ုိူ �မေဆိုာင်မ်ေရိ� - င်ါက ကနု်မ်ေသီးတိုးး ာအပြ�ည််��ည််�ပြီး�း� တိုးင််
�ို �မေ��မေစုခံျင်တ်ိုးာလာ�။ ကနု်မ်ေသီးတိုးး ာအပြ�ည််��ဟုတုိုးဘ်ာ ဲမေလှာ�
ပြီး�း� တိုးင်�ိ်ု �မေ��မေစုခံျင်တ်ိုးာလာ�။ သီးယုံယ်ုံ�ိူု �မေဆိုာင်မ်ေရိ�အတိုး�က ်
ဘာယုံသ်ီးကူ စုးစုဉ်း�ာံလ။ဲ ဝယုံသ်ီးလူာ� မေရိာင်�်သီးလူာ�။

��်ု�ုိ��ု - ဘာယုံလ်ိ�ု�်ု�ိ�ု�အု�ျို�အစုာ�ကိ ုင်ါ �အမေန်န်ဲ � လကခ်ံ�
လို �ရိ�လ။ဲ အတိိုးအ်မေသီး�မေတိုး�န်ဲ �လာ�။ စုကူ�အတိိုးမ်ေတိုး�န်ဲ �လာ�။ 
�လတိုးစ်ုတိုးစ်ုအတိိုးမ်ေတိုး�န်ဲ �လာ�။ အဝတိုးအ်တိိုးမ်ေတိုး�န်ဲ �လာ�။ ကနု််
မေသီးတိုးး ာန်ဲ � အလ��ုအရိင်�်�ို �တိုးဲ�န်ည်�်လာ�။ ကနု်မ်ေသီးတိုးး ာ�ာံ အတိုး�င်�်
အလာှတိုးစ်ုလာှ �ါသီးင််�သီးလာ�။ ကနု်မ်ေသီးတိုးး ာတိုးစ်ုလ��ုအတိုး�င်�် ယုံခံင််
�ည််�ခံဲ�မေသီးာ ကနု်စ်ုည်အ်�ျို�အစုာ�ကိ ု�သီးရိိသီးည်က် �ျာ�သီးည်။်

မေ��နိုန်ု်�လ�ာ�ာ�ချ�က-် င်ါက FOB န်ဲ ��ို �တိုးဲ� မေ��နှံနု်�်ကိ ုသီးခိံျင်တ်ိုးာ
လာ�။ C&F လာ�။ CIF လာ�။ �ို �မေဆိုာင်�်�ုါအပြီး�း�အစုး�လာ�။

အ�က�်ါန်ည်�်လ�်�တိုးစု်ခံခုံျင်�်စုး၏ အမေပြခံခံ�
အန်ကဖ်ွဲ့�င််�ဆိုိခုံျက�်ျာ��ာံ-

FOB - အခံ�ဲ� သီးမေဘာောတိုးင်မ်ေ��ပြခံင်�် - ဤစုည်�်က�်�ခံျကက်ိ ုသီး��ု
လှင် ်မေရိာင်�်ခံျသီးသူီးည် ်ကနု်�်စုစည်�်ကိ ုစုာခံျု�်�၌ဲ သီးတိုး�်တံိုး�်ာ�
မေသီးာ မေန်ရိာတိုး�င် ်သီးတိုး�်တံိုး�်ာ�မေသီးာ သီးမေဘာော (ကနု်မ်ေသီးတိုးး ာတိုးင််
ယုံာဉ်း၊ သီး�ာာန်၊် သီးမေဘာော၊ ရိ�ာ� စုသီးည်ပ်ြဖွဲ့င််�) မေ�်သီးို � တိုးင်မ်ေဆိုာင််
မေ��ရိန် ်သီးမေဘာာတိုးသူီးည်။် �ဲ�ိစု�်��ကက်နု်က်ိ ုFOB ပြဖွဲ့င််� ဝယုံယ်ုံူ
�ါက မေဖွဲ့ာကသ်ီးည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုမေသီးာ သီးင်သ်ီးည် ်�ဲ�ိစု�်��ကက်နု်က်ိ ုသီးင််�
ဆိုးသီးို �အမေရိာက�ိ်ု �ရိန်အ်တိုး�က ်စုးစုဉ်းရိန်န်ှံငံ်� ်ကနု်က်ျစုရိိတိုးမ်ေ��မေခံျ
ရိန် ်တိုးာဝန်ယ်ုံမူေ�ကာင်�် သီးမေဘာာတိုးသူီးည်ဟ်ု ုဆိုိလုိသုီးည်။်

C&F / CFR - စုရိိတိုးခ်ံ�ပြီး�း� တိုးင်�ိ်ု �မေ��ပြခံင်�် - ဤစုည်�်က�်�ခံျက်
ကိ ုသီး��ုလှင် ်မေရိာင်�်ခံျသီးသူီးည် ်ကနု်�်စုစည်�်ကိ ုသီးတိုး�်တံိုး်
�ာ�မေသီးာသီးမေဘာောမေ�် တိုးင်မ်ေဆိုာင်မ်ေ��ရိန်န်ှံငံ််� သီးတိုး�်တံိုး်
�ာ�မေသီးာ မေန်ရိာအ� ိမေရိာကမ်ေအာင်�ိ်ု �မေဆိုာင်ရ်ိန်အ်တိုး�က ်
ကနု်က်ျစုရိိတိုးမ်ေ��မေခံျရိန် ်သီးမေဘာာတိုးညူ်းသီးည်။် သီးို �မေသီးာ်လည်�် 
မေရိာင်�်ခံျသီးသူီးည် ်ကနု်�်စုစည်�်ကိ ုမေရိာကမ်ေအာင်�ိ်ု �မေ��နှံိငု်�်ည် ်
သီးို ��ဟုတုိုး ်�ည်သ်ီးည််�ရိကတ်ိုး�င် ်မေရိာက�်ည်က်ိ ုအာ��ခံ��ါ။

CIF - စုရိိတိုးခ်ံ�ပြီး�း� အာ�ခံ�ပြဖွဲ့င််�တိုးင်�ိ်ု �မေ��ပြခံင်�် - C&F နှံံ
င််�အလာ�သီးဏ္ဍာန်တ်ိုးပူြီး�း� သီးတိုး�်တံိုးမ်ေန်ရိာသီးို � မေရိာက်
မေအာင်�ိ်ု �မေ���ည်ဟ်ု ုအာ�ခံ�ခံျက�်ါ �ါဝင်သ်ီးည်။်

�ုိ �မေဆိုာင်�ု်�ါအပြီး�ီ�အစု�ီ- စုာခံျု�်�တဲိုး�င် ်သီးတိုး�်တံိုးမ်ေဖွဲ့ာ်ပြ�
�ာ�မေသီးာ မေန်ရိာအ� ိအပြီး�း�အစုး��ို �မေဆိုာင်သ်ီးည်။်



8

�ုိင်ဆ်ိုိငု်�ု်လဲမဲေပြ�ာင်�်မေ��ပြချင်�် - �ည်သ်ီးည််�အမေရိာင်�်အဝယုံတ်ိုး�င်�်
ဆိုိ ု�ိငု်ဆ်ိုိငု်�်ကုိ ုမေရိာင်�်ခံျသီး�ူ ံဝယုံယ်ုံသူီးသူီးို � �ည်သ်ီးည််�အခံျိန်တ်ိုး�င် ်
လှမဲေပြ�ာင်�်မေ���ည်က်ိ ုသီးရိှိံိရိန်အ်မေရိ�ကြိုကး�သီးည်။် ဥ��ာ၊ ကနု်�်စုစည်�်
�ာံ �ို �မေ��ရိ�ည််�မေန်ရိာသီးို � ကနု်မ်ေသီးတိုးး ာတိုးင်ယ်ုံာဉ်းပြဖွဲ့င််� �ို �မေဆိုာင်မ်ေ��မေန်
သီးည််� လ�်�မေ�ကာင်�်မေ�်တိုး�င် ်ရှိံိမေန်ပြီး�း� �ို �မေဆိုာင်မ်ေ��မေသီးာ သီးမေဘာော
ကိ ုအမေ�ကာင်�်တိုးစု်ခံခုံမုေ�ကာင််� ဆိုိကုက်�်ရိ�ည််�ဆို�်ိက�်�တိုး�င် ်ခံ�င််��
ပြ�ုသီးည်�်ျို� ပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်သ်ီးည်။် ၎င်�်�ာံ နှံိငု်င််��ျာ�အ�ကာ� ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�
ဆိုိငု်ရ်ိာ အပြင်င်�်��ာ��ရုှိံိမေန်ပြခံင်�် သီးို ��ဟုတုိုး ်သီးမေဘာောလိငု်�်�ာံ ဘာဏ္ဍာမေရိ�
အခံကအ်ခံ�ဲျာ�ရှိံိမေန်ပြခံင်�် သီးို ��ဟုတုိုး ်က�်မေရိာဂျါမေ�ကာင််� ကနု်စ်ုည််
က�ူသီးန်�်�ကုိ ုရိ�်ဆိုိငု်�်�ာ�ပြခံင်�်မေ�ကာင််� ပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်သ်ီးည်။် C&F သီးို ��ဟုတုိုး ်
CIF ပြဖွဲ့င််� ဝယုံယ်ုံပူြခံင်�်ပြဖွဲ့စ်ုလှင် ်ကနု်�်စုစည်�်အ�နံ်တ်ိုးကယုံ ်မေရိာကရ်ှိံိ�
လာမေသီး�လှင်�်င် ်- ဝယုံသ်ီး�ူာံ မေင်�မေ��မေခံျရိန် ်တိုးာဝန်ရ်ှိံိမေန်ဆိုပဲြဖွဲ့စ်ုသီးည်။်

�ိငု်ဆ်ိုိငု်�်လုှမဲေပြ�ာင်�်မေ��ရိန် ်သီးတိုး�်တံိုးခ်ံျကန်ှံငံ််��တိုးသ်ီးကသ်ီး
ည််� အနှံစ်ံုခံျု�်ရှိငံ်�်လင်�်ခံျက�်ာံ ယုံခံအုတိုးိငု်�်ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်-်

FOB - စုာခံျု�်�တဲိုး�င် ်သီးတိုး�်တံိုး�်ာ�သီးည််�မေန်ရိာ၊ �ျာ�မေသီးာအာ�
ပြဖွဲ့င််� �လူတိုးင်�ိ်ု �မေ��ရိာမေန်ရိာတိုး�င် ်ကနု်�်စုစည်�်ကိ ုသီးမေဘာောမေ�်သီးို �
တိုးင်မ်ေဆိုာင်လ်ိကုမ်ေသီးာအခံါ �ိငု်ဆ်ိုိငု်�်ကုိ ုလှမဲေပြ�ာင်�်သီးည်။်

C&F / CFR, CIF - ကနု်�်စုစည်�်ကိ ုမေရိလ�်�ပြဖွဲ့င််� �ို �မေဆိုာင်မ်ေ��
မေသီးာအခံါ ကနု်�်စုစည်�်အာ� မေရိပြ�င်မ်ေ�်သီးို � တိုးင်မ်ေဆိုာင်လ်ိကုခ်ံျိန််
တိုး�င် ်�ိငု်ဆ်ိုိငု်�်ကုိ ုမေရိာင်�်သီး�ူ ံဝယုံသ်ီးသူီးို � လှမဲေပြ�ာင်�်သီးည်။်

�ုိ �မေဆိုာင်�ု်�ါအပြီး�ီ�အစု�ီ- စုာခံျု�်တိုး�င်မ်ေဖွဲ့ာ်ပြ��ာ�သီးည််�
အတိုးိငု်�် သီးတိုး�်တံိုးမ်ေန်ရိာသီးို � မေန်သီးာ�တိုးကျ မေကာင်�်��န်စ်ု�ာ
�ို �မေဆိုာင်ပ်ြီး�း�ခံျိန်တ်ိုး�င် ်�ိငု်ဆ်ိုိငု်�်ကုိ ုလှမဲေပြ�ာင်�်သီးည်။်

လ�်�မေ�ကာင်�်�တွ�ှ်တွပ်ြချင်�် - ကနု်�်စုစည်�်ကိ ုဘာယုံလ်�်�မေ�ကာင်�်
ကမေန် �ို �မေဆိုာင်�်ာံလ။ဲ �ို �မေဆိုာင်မ်ေန်စုဉ်းအတိုး�င်�် အရိည်အ်မေသီး��က 
အ�အိခံိကု�်ရှိံိဘာ ဲရှိံိမေန်�ာံလာ�။ �ို �မေဆိုာင်စ်ုဉ်း�ကာခံျိန်�်ာံ ရှိံည်�်ကာ
လှင်ပ်ြဖွဲ့စ်ုမေစု �နှံစ်ံုသီးကဖ်ွဲ့�ယုံ ်လ�်�မေ�ကာင်�်တိုးစု်ခံပုြဖွဲ့င််� �ို �မေဆိုာင်လ်ှင်ပ်ြဖွဲ့စ်ု
မေစု – ဥ��ာ အးမေက�တိုးာကဲ�သီးို �မေသီးာ �ပူြ�င်�်သီးည််�ရိာသီးးကိ ုပြဖွဲ့တိုးသ်ီးန်�်
�ို �မေဆိုာင်ပ်ြခံင်�် – ၎င်�်က အရိည်အ်မေသီး��ကိ ု�ခိံိကုမ်ေစု�လာ�။

ချ�ိ�်�ိတွပ်ြချင်�်- ကနု်�်စုစည်�်ကိ ု�ို �မေဆိုာင်စ်ုဉ်းအတိုး�င်�် ခံျိ�်�ိတိုး�်ာ�
သီးင််�သီးလာ�။ စုာခံျု�်တိုး�င် ်၎င်�်ကိ ုမေတိုးာင်�်ဆိုိ�ုာ�သီးင််�သီးလာ�။

အာ�ချး - �လူတိုးင်�ိ်ု �ရိာမေန်ရိာ� ံ�ို �မေဆိုာင်ရ်ိ�ည််�မေန်ရိာအ� ိခံရိး�စုဉ်း
အတိုး�င်�် အ�ျို��ျို�မေသီးာမေန်ရိာ�ျာ�တိုး�င် ်ဘာယုံမ်ေန်ရိာကိ ုဘာယုံအ်ဖွဲ့�ဲ�
က တိုးာဝန်ယ်ုံ�ူာံလ။ဲ �ျာ�မေသီးာအာ�ပြဖွဲ့င််� တိုးာဝန်န်ှံငံ််� ဆို��ုရုှု���အုတိုး�က ်

မေ��မေလျာ်ရိန်�်ာံ ခံရိး�စုဉ်းလ�်�မေ�ကာင်�်အတိုး�င်�် မေန်ရိာ�တိုးသူီးည်န်ှံံ
င််�အ�ှ မေပြ�ာင်�်လသဲီး�ာ�သီးည်။် ဥ��ာ၊ ကနု်�်စုစည်�်က အမေ�ရိိကန််
ပြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ုတုိုး�င် ်ရှိံိမေန်ပြီး�း� ကနု်တ်ိုးင်က်ာ� သီးို ��ဟုတုိုး ်ရိ�ာ�မေ�်တိုး�င််
ဆိုိ�ုါက သီးယုံယ်ုံ�ိူု �မေဆိုာင်မ်ေ��သီးတူိုး�င် ်အာ�ခံ�ရှိံိ�ါ�ည်။် သီးို �မေသီးာ် 
သီးမေဘာောလိငု်�်�ျာ��ာံ ၎င်�်တိုးို �သီးယုံမ်ေဆိုာင်မ်ေ��မေသီးာ ကနု်�်စုစည်�်
အတိုး�က ်အာ�ခံ��မေ���က�ါ။ ကနု်�်စုစည်�်ကိ ုမေရိယုံာဉ်းမေ�်သီးို �တိုးင်မ်ေဆိုာင််
ပြီး�း� ဆို�်ိက�်�ရှိံိမေရိပြ�င်မ်ေ�်သီးို � မေရိာကသ်ီးည်န်ှံငံ််�တိုးစ်ုပြီး�ိုင်န််က ်စုာခံျု�်
တိုး�င် ်သီးတိုး�်တံိုးမ်ေဖွဲ့ာ်ပြ���ာ�လှင် ်�ည်သ်ီးည််�အာ�ခံ��ှ �ရိံှိမေတိုးာ��ါ။

မေရိယုံာဉ်းမေ�် ရှိံိမေန်စုဉ်း ကနု်�်စုစည်�်၏ဆို��ုရုှု���ကုိ ုကာ�ိမေစုရိန် ်
အာ�ခံ��ာ�ပြခံင်�်�ာံ စုရိိတိုးသ်ီး�်ိ��ျာ��ါ။ သီး�ဒုီဒရိာပြဖွဲ့တိုးမ်ေကျာ်သီး
ည််� ကနု်စ်ုည်�ိ်ု �မေဆိုာင်�်အုတိုး�က ်�ည်သ်ီးည််�လ�်ုင်န်�်အဖွဲ့�ဲ�အစုည်�်
က စုးစုဉ်းသီးည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုမေစု �ိကုနု်�်စုစည်�် မေရိပြ�င်မ်ေ�်တိုး�င်ရ်ှိံိမေန်စုဉ်းနှံငံ််� 
�ို �မေဆိုာင်ရ်ိ�ည််�ဆို�်ိက�်�တိုး�င် ်ရှိံိမေန်စုဉ်း အာ�ခံ�စုးစုဉ်းမေ��နှံိငု်သ်ီးည်။်

ကန်ု်စုည်တ်ွင်�်ငွ်�်ပြချင်�် - �ို �မေဆိုာင်ရ်ိ�ည််� သီးတိုး�်တံိုးမ်ေန်ရိာသီးို � မေရိာက်
ပြီး�း�မေန်ာက ်သီး�င်�်ကနု်ဆ်ိုိငု်ရ်ိာ လိအု�်ခံျက�်ျာ�နှံငံ််� အပြီး�း�သီးတိုး�ိ်ု �မေဆိုာင််
�အုတိုး�က ်ဘာယုံသ်ီးကူ စုး��မေ���လ။ဲ �ျာ�မေသီးာအာ�ပြဖွဲ့င််� အမေ�ရိိ
ကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု�ု ံတိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး�ူျာ��ာံ သီးတူိုးို �တိုး�င် ်မေဒီသီးခံ�
ရှု�ု �ခံ��ဲရှိံိ�ါက ကနု်သ်ီး�ယုံ�်၏ု ဤအ�ိငု်�်အတိုး�က ်မေဆိုာင်ရ်ိ�က�်
မေ���က�ါ။ အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု�ု ံတိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး�ူျာ�
အမေ�ကာင်�် �စု�စုု�်��းတိုး�င် ်�ိ�ိနှံိငု်င််�တိုး�င်�်သီးို � ဆိုကလ်က�ိ်ု �မေဆိုာင်မ်ေ��
�ည််� ကိယုုံစ်ုာ�လယံုံတ်ိုးစ်ုဦး���� ံဘာာမေတိုး�ကိမုေလ�လာနှံိငု်�်လ။ဲ

စုာရွိကစ်ုာတွ�်���ာ� - တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးကူ �ည်သ်ီးည််� စုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်�
�ျာ�ကိ ုမေ��အ�်ရိန် ်လိ�ုည်န််ည်�်။ ���ုနံ်�်ါဝင်သ်ီးည််� စုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်�
�ျာ��ာံ- သီးမေဘာောကနု်တ်ိုးင်လ်က�်တံိုး၊် အရိည်အ်မေသီး��သီးကမ်ေသီးခံ�
လက�်တံိုး�်ျာ�၊ အမေလ�ခံျိန် ်သီးကမ်ေသီးခံ�လက�်တံိုး�်ျာ�၊ �လူရိင်�်ပြ�စ်ု 
သီးကမ်ေသီးခံ�လက�်တံိုး၊် သီးး�နှံံ��ိ�ု�ာှ�ကင်�်စုင်မ်ေ�ကာင်�် လက�်တံိုး်

မေင်မွေ��မေချ��ု စုည်�်က�်�ချ�က�်�ာ� - �ည်သ်ီးည််�အခံျိန််
တိုး�င် ်မေင်�မေ��မေခံျ�လု�်ု�လ၊ဲ ဘာယုံလ်ိ�ု�စုု�န်ဲ �လ�်ု�ာံလ။ဲ
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အပြင်င်�်�ွာ��ုမေပြဖူး�ှင်�်ပြချင်�် - ကနု်သ်ီး�ယုံ�်အုတိုး�င်�် ပြ�ဿန်ာ�ျာ�ပြဖွဲ့စ်ု��ာ�
�ါက အပြင်င်�်��ာ��ကုိ ုဘာယုံလ်ိမုေပြဖွဲ့ရှိငံ်�်�လ။ဲ ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�အဖွဲ့�ဲ�အစုည်�် 
သီးို ��ဟုတုိုး ်ခံ�သုီး�ာဓိအဖွဲ့�ဲ�တိုးစ်ုဖွဲ့�ဲ�ကိ ုကြိုကို တိုးင်၍် အ�ည်မ်ေဖွဲ့ာ်ပြ��ည််�
သီး�င်�်�ာ�နှံိငု်�်လာ�။ လ�်ုင်န်�်ကဏ္ဍသီး��ု စု�သီးတိုး�်တံိုးခ်ံျကက် ဘာာလ။ဲ

ဤစုာရိင်�်�ာံ အာ�လ��ုလ�်ှ�ပြခံ�ု �ါဝင်ပ်ြခံင်�်�ရှိံိဘာ ဲဝယုံသ်ီးတူိုးစ်ုဦး�အမေန်ပြဖွဲ့
င််� စု�စုု�်�မေ��ပြ�န်�်��ုပြ�ု�း �ိမုေ��ခံ�န်�်�ျာ�အာ�လ��ုအတိုး�က ်အမေပြဖွဲ့ရှိံိမေန်
ရိန် ်�လိ�ုါ။ သီးို �မေသီးာ် �ိမုေ��ခံ�န်�်�ျာ�အာ�လ��ုကိ ုမေပြဖွဲ့ဆိုိသုီးင််�ပြီး�း� အမေပြဖွဲ့
�ျာ�ကိ ုစုာခံျု�်တိုးစ်ုခံ�ု�စုု�ပြဖွဲ့င််� စုး��မေရိ�သီးာ�နှံိငု်သ်ီးည်။် စုာခံျု�်�ါစုည်�်က�်�
ခံျကအ်�ျာ�စုအုတိုး�က ်မေရိာင်�်သီး�ူျာ�တိုး�င် ်�ိ�ိုနုှံစ်ံုသီးကမ်ေသီးာအခံျက�်ျာ� 
ရှိံိ�ါလ�်ိ��ည်။် �ိစုုည်�်က�်�ခံျက�်ျာ��ာံ ���ုနံ်အ်ာ�ပြဖွဲ့င််� လ�်ုင်န်�်ကဏ္ဍ
အတိုး�င်�်သီး��ုမေသီးာ လ�်ု���ုလ�်ုန်ည်�်/စု�နှံနု်�်�ျာ�နှံငံ််� ကိကုည််း�ါလ�်ိ��ည်။်

အ�ုိင်�် 4-
မေဒီသီးဆိုိငု်ရ်ိာ အမေရိာင်�်�ိငု်�်ရှု�ု �ခံန်�်�ျာ�၊ စိုကု�်ျို�မေရိ���ကက်နု််
�စုစည်�်၏ �လူဇီးာစ်ုပြ�စ်ုကိ ုမေဖွဲ့ာ်ပြ�ပြခံင်�်�ပြ�ုသီးည််� ပြ�ည်�်�ို �အ
မေရိာင်�်စုာခံျု�်�ျာ�၊ ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�က�ုပဏး�ျာ�နှံငံ််� ��ဲစုာ��ျာ�

အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု ုမေ��က�ကအ်တိုး�င်�်သီးို � ဝင်မ်ေရိာက်
န်ည်�်နှံငံ််� လ�်ုင်န်�်အဖွဲ့�ဲ�အစုည်�်အ�ျို��ျို� �ါဝင်လ်�်ုရှိာံ�မေန်�က
မေသီးာ အခံန်�်ကဏ္ဍ�ျာ�အမေ�ကာင်�် သီးင် ်သီးသိီးင််�သီးည်�်ျာ�။

အ�ကတ်ိုး�င်မ်ေဖွဲ့ာ်ပြ�ခံဲ�သီးည််�အတိုးိငု်�် အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ုု
ရှိံိ ကြိုကး��ာ�မေသီးာ�တုိုးလ်�်ုသီးအူခံျို �တိုး�င် ်မေဒီသီးဆိုိငု်ရ်ိာ အမေရိာင်�်
�ိငု်�်ရှု�ု �ခံန်�်�ျာ� ရှိံိနှံိငု်�်ါသီးည်။် သီးင််�မေဒီသီးတိုး�င်ရ်ှိံိမေသီးာ ရှု�ု ��ာံ �ို
မေရိာင်�်ခံျသီးကူ သီးင််�နှံိငု်င််�သီးို � မေရိာင်�်ခံျမေ���ည််� တိုးစ်ုခံတုိုးည်�်မေသီးာ
လ�်�မေ�ကာင်�် ပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်�်ါသီးည်။် �ိသုီးို �ဆိုိလုှင် ်�ိဆုို��ုပြဖွဲ့တိုးခ်ံျက်
အမေ�် မေလ�စုာ���ုာ�ပြီး�း� �တုိုးလ်�်ုသီးကူ သီးတိုး�်တံိုး�်ာ�
မေသီးာ လ�်�မေ�ကာင်�်အတိုး�င်�်တိုး�င်သ်ီးာ လ�်ုမေဆိုာင်�်ါ၊ �တုိုးလ်�်ု
သီးည််�စုကရ်ှု�ုသီးို � တိုးိကုရုိ်ှုကဆ်ိုကသ်ီး�ယုံရ်ိန် ်သီးို ��ဟုတုိုး ်က�ုပဏးရှု�ု �
ခံန်�် အပြခံာ�တိုးစု်ခံ�ုတံိုးစ်ုဆိုင််� ဆိုကသ်ီး�ယုံရ်ိန် ်�ကြိုကို �စုာ��ါနှံငံ််�။

မေဒီသီးဆိုိငု်ရ်ိာရှု�ု �က အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု�ုဟုတုိုးမ်ေသီးာ အပြခံာ�နှံိငု်င််�
�ျာ�တိုး�င် ်�တုိုးလ်�်ုသီးည််� ကနု်�်စုစည်�်ကိ ုတိုးင်ပ်ြ�နှံိငု်မ်ေ�ကာင်�် သီးတိုးပိြ�ု
�ါ။ မေဒီသီးဆိုိငု်ရ်ိာရှု�ု �သီးည် ်ရိင်�်ပြ�စ်ုကိ ုအတိုးအိကျ�မေဖွဲ့ာ်ပြ��ာ�မေသီးာ 
ကနု်�်စုစည်�်ကိ ုသီးင််�အာ� မေရိာင်�်ခံျရိန် ်က�်�လ�်ံ�နှံိငု်�်ါသီးည်။် အမေ�ရိိ
ကန်မ်ေ��က�က၏် တိုးည်ပ်ြီးင်�်ိ�မုေ�ကာင််�၊ က�ာာ�အဆိုင််� သီးယုံယ်ုံ�ိူု �မေဆိုာင််
မေရိ� အမေပြခံခံ�အမေဆိုာကအ်အ�ု� ံ����ိ�ုမေ��မေသီးာ ယုံ��ုကည်စိ်ုတိုးခ်ံျရိ
သီးည််� တိုးစ်ုနှံစ်ံု�တိုးလ်��ု တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျ�မုေ�ကာင််�ပြဖွဲ့စ်ုမေစု �ဲ�ိစု�်ကိ ု
မေရိရှိံည်တ်ိုးည်တ်ိုး���ည််�န်ည်�်ပြဖွဲ့င််� �တုိုးလ်�်ုမေသီးာမေ�ကာင််�ပြဖွဲ့စ်ုမေစု အပြခံာ�
အမေ�ကာင်�်တိုးစု်ခံမုေ�ကာင််�ပြဖွဲ့စ်ုမေစု အမေ�ရိိကန်�်တုိုးက်နု်က်ိသုီးာ သီးင် ်
လိခုံျင်�်ါက အမေ�ရိိကန်ရ်ိင်�်ပြ�စ်ုကိ ုလိခုံျင်မ်ေ�ကာင်�် �ပြဖွဲ့စ်ု�မေန်မေပြ�ာ�ါ။ 

အမေ�ရိိကန်ရ်ိင်�်ပြ�စ်ုကိ ုသီးင် ်အတိုးအိကျ�မေဖွဲ့ာ်ပြ��ါက �ိ�ိုကုြိုကး��ာ�မေသီးာ 
တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး ူလ�်ုင်န်�်တိုးစု်ခံကု အပြခံာ�မေသီးာရိင်�်ပြ�စ်ုတိုးစ်ုခံ�ု ံ
တိုးင်�ိ်ု �နှံိငု်သ်ီးည််� မေရိ� �ခံျယုံစ်ုရိာပြဖွဲ့င််� က�်�လ�်ံ�နှံိငု်ပ်ြီး�း� ဆိုိလုိသုီးည်�်ာံ အ
မေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု ု�တုိုးက်နု်ပ်ြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်သ်ီးလိ ုအပြခံာ�နှံိငု်င််�တိုးစ်ုခံ�ုံ
လည်�် ပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်သ်ီးည်။် မေဒီသီးဆိုိငု်ရ်ိာရှု�ု �အမေန်ပြဖွဲ့င််� လကလ်ညံ််�မေရိာင်�်နှံိငု််
ရိန်အ်တိုး�က ်ရိင်�်ပြ�စ်ုကိ ုအတိုးအိကျ�မေဖွဲ့ာ်ပြ�မေသီးာ စုာခံျု�်�ျာ�ခံျု�်ဆိုို
ပြီး�း� မေ��က�ကအ်မေန်အ�ာ��ျာ� မေပြ�ာင်�်လသဲီး�ာ�မေသီးာအခံါ ရိင်�်ပြ�စ်ုကိ ု
မေပြ�ာင်�်လဝဲယုံယ်ုံရူိန်�်ာံ သီးတူိုးို �အတိုး�က ်�ကလ်��ုတိုးစု်ခံပုြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်သ်ီးည်။်
ရိင်�်ပြ�စ်ုအတိုးအိကျ�မေဖွဲ့ာ်ပြ�မေသီးာ စုာခံျု�်�ာံ ကနု်�်စုစည်�်ကိ ုတိုးင်�ိ်ု �
မေ��မေသီးာ အခံျိန်တ်ိုး�င် ်မေ��နှံနု်�်အန်�်ိ�ဆို��ုကိ ုမေရိ� �ခံျယုံဝ်ယုံယ်ုံပူြီး�း� တိုးင််
�ို �မေ��ရိန်အ်တိုး�က ်တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးကူိ ုအခံ�င််�အမေရိ�မေ���ာ�မေသီးာ
မေ�ကာင််� ဝယုံသ်ီးအူတိုး�ကလ်ည်�် မေ��သီးကသ်ီးာသီးည််�အာ�သီးာခံျက ်ရှိံိ
သီးင််�သီးည်။် စုာခံျု�်ခံျု�်ဆိုိခုံျိန်န်ှံငံ််� အ�နံ်တ်ိုးကယုံတ်ိုးင်�ိ်ု �မေ��ခံျိန်�်ကာ�
တိုး�င် ်မေ��က�ကအ်မေန်အ�ာ�နှံငံ််� မေ��နှံနု်�်သီးတိုး�်တံိုး�်��ုာံ မေပြ�ာင်�်လဲ
သီး�ာ�နှံိငု်သ်ီးည်။် ဥ��ာ မေင်�မေ�က�တိုးန်ဖုိ်ွဲ့�အတိုးကအ်ကျ�ျာ�မေ�ကာ
င််� �ရူိင်�်မေန်ရိာ�မေပြ�ာင်�်လမဲေသီးာ်လည်�် မေ��နှံနု်�်ကျသီး�ာ�နှံိငု်သ်ီးည်။် 
အလာ�တိုး ူမေန်ရိာတိုးစ်ုခံ�ု ံအပြခံာ�မေန်ရိာတိုးစု်ခံသုီးို � ကနု်စ်ုည်�ိ်ု �မေဆိုာင််
စုရိိတိုး�်ာံ မေပြ�ာင်�်လနဲှံိငု်ပ်ြီး�း� အပြခံာ�တိုးစု်မေန်ရိာတိုး�င်�် ူ�မေပြ�ာင်�်လဘဲာရဲှိံိ
နှံိငု်သ်ီးည်။် ပြ�ုပြင်ဖန်တီးမထားသော ပဲပိစပ်များအတွ�င်ဖ်ွဲ့န်တ်ိုးး���ာ�မေသီးာ �ဲ�ိစု�်�ျာ�အတိုးက ်�လူရိင်�်ပြ�စ်ု
တိုး�င် ်စုမုေဆိုာင်�်ဝယုံယ်ုံရူိသီးည််� စုရိိတိုး�်ာံ ရိင်�်ပြ�စ်ုတိုးစ်ုခံတုိုး�င် ်ပြ�င််�
တိုးကလ်ာပြီး�း� အပြခံာ�တိုးစု်ခံတုိုး�င်�် ူ�ပြ�င််�တိုးကဘ်ာရဲှိံိနှံိငု်သ်ီးည်။် ရိင်�်ပြ�စ်ု
ကိအုတိုးအိကျ�မေဖွဲ့ာ်ပြ�မေသီးာ စုာခံျု�်တိုး�င် ်မေရိာင်�်ခံျသီးအူမေန်ပြဖွဲ့င််� �ိသုီးို �
အမေပြ�ာင်�်အလ�ဲျာ�� ံအကျို�အပြ�တိုးရ်ိမေအာင် ်အသီး��ုခံျနှံိငု်သ်ီးည်။် တိုးင််
�ို �မေရိာင်�်ခံျသီးကူိ ု�ိသုီးို �အခံ�င််�အမေရိ�မေ���ာ�ပြခံင်�်မေ�ကာင််� အကျို�ဆိုက်
အပြဖွဲ့စ်ု �ိ�ိုသုီးကသ်ီးာမေသီးာမေ��နှံနု်�်ကိ ုအပြီး�ဲတိုး�်�လိလုိ ုရိရှိံိသီးင််�သီးည်။်

ကန်ု်�ယွ်မ်ေရိ�က�ုပဏီီတိုးစ်ုခံ�ုာံ အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု ု�တုိုးလ်�်ု
မေရိ�မေ��က�ကသ်ီးို � ဝင်မ်ေရိာကန်ှံိငု်ရ်ိန် ်အပြခံာ�န်ည်�်တိုးစု်န်ည်�် ပြဖွဲ့စ်ု
နှံိငု်သ်ီးည်။် ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�က�ုပဏး�ျာ��ာံ အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု ု
ကနု်�်က�်�တိုးင်�ိ်ု �� ုမေ��က�ကသ်ီးို � သီးင််�ကိ ုဝင်မ်ေရိာကခ်ံ�င််�မေ��နှံိငု််
ပြီး�း� စုကရ်ှု�ုအ�ျို��ျို�� ံအရိည်အ်မေသီး��နှံငံ််� မေ��နှံနု်�်မေရိ� �ခံျယုံစ်ုရိာ
အ�ျို��ျို�ရှိံိမေသီးာ �တုိုးက်နု်�်ျာ�ကိလုည်�် သီးင််�အာ� ပြ�သီးက�်�လ�်ံ�
နှံိငု်သ်ီးည်။် ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�က�ုပဏး�ျာ��ာံ ���ုနံ်အ်ာ�ပြဖွဲ့င််� �တုိုးက်နု််
�စုစည်�်နှံငံ််��တိုးသ်ီးက၍် တိုးာဝန်ယ်ုံပူြီး�း� ကတိုးပိြ�ု�ာ�သီးည််� �တုိုးက်နု််
�စုစည်�်အတိုးိငု်�် သီးင််���သီးို � �ို �မေဆိုာင်မ်ေ��ရိန် ်တိုးာဝန်ရ်ှိံိ�ကသီးည်။်
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ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�က�ုပဏး�ာံ ဝယုံသ်ီးဘူာကက်ိ ုအာ�သီးာခံျကမ်ေ��စု��်�နှံိငု််
သီးည်။် ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�က�ုပဏး�ျာ��ာံ �တုိုးလ်�်ုမေရိ�စုကရ်ှု�ုအ�ျာ�အပြ�ာ�
� ံမေ��နှံနု်�်ကိ ု��င််�လင်�်ပြ�င်သ်ီးာစု�ာ တိုးင်ပ်ြ�နှံိငု်သ်ီးည်။် သီးတူိုးို �သီးည် ်
နှံိငု်င််�ပြခံာ�� ံ�ည်သ်ီးည််�ဝယုံသ်ီး�ူဆိုိ ုတိုးစ်ုဦး�တိုးည်�် ဝယုံယ်ုံနူှံိငု်သ်ီးည်�်က ်
�ိ�ို�ုျာ�ပြ�ာ�မေသီးာ ကနု်�်စုစည်�်��ာဏကိ ုဝယုံယ်ုံ�ူနိ်�်သီး�်ိ�နှံိငု်မ်ေသီးာ
မေ�ကာင််� �ိ�ိုမုေကာင်�်��န်မ်ေသီးာ မေ��နှံနု်�် သီးို ��ဟုတုိုး ်�ိ�ိုအုဆိုင်မ်ေပြ�မေသီးာ 
စုည်�်က�်�ခံျက�်ျာ� ရိရှိံိမေစုရိန် ်ညိ်နိှံုငိ်�်မေ��နှံိငု်သ်ီးည်။် ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�
က�ုပဏး�ာံ �ိမုေကာင်�်မေသီးာ ကနု်စ်ုည်တ်ိုးင်�ိ်ု �မေရိ� လ�်�မေ�ကာင်�်�ျာ�ကိ ု
�ိသုီးကသ်ီးာမေသီးာ မေ��နှံနု်�်ပြဖွဲ့င််� ခံျိတိုးဆ်ိုကမ်ေ��နှံိငု်ပ်ြီး�း� �ိအု�ိငု်�်တိုး�င် ်
�တုိုးလ်�်ုသီး�ူက ်�ိအုာ�သီးာနှံိငု်�်ါသီးည်။် ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�က�ုပဏး�ာံ 
ကနု်�်စုစည်�်�ျာ�ကိ ုသီးင််�နှံိငု်င််�အတိုး�င်�်သီးို � တိုးင်သ်ီး�င်�်ရိန်အ်တိုး�က ်လိအု�်
မေသီးာ စုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်��ျာ� စုမုေဆိုာင်�်ရိန်လ်ည်�် ကညူ်းနှံိငု်သ်ီးည်။်

အလာ�တိုး ူ�ဲွစုာ�တိုးစ်ုဦး�ကိလုည်�် သီးင် ်တိုးာဝန်မ်ေ��နှံိငု်သ်ီးည်။် အမေ�်ယုံ�
�ကည််�လိကုလ်ှင် ်��ဲစုာ�သီးည် ်ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�က�ုပဏးနှံငံ််� တိုးညူ်းမေသီးာ
တိုးာဝန်က်ိ ုမေဆိုာင်ရ်ိ�ကသ်ီးည်ဟ်ု ု�င်ရ်ိမေသီးာ်လည်�် အဓိကကျမေသီးာ 
က�ပဲြ�ာ��အုခံျို � ရှိံိ�ါသီးည်။် ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�က�ုပဏးတိုးစ်ုခံကုဲ�သီးို ��င် ်��ဲစုာ�
တိုးစ်ုဦး�သီးည် ်ကနု်�်က�်�တိုးင်�ိ်ု ��မုေ��က�ကတ်ိုး�င်�်သီးို � သီးင််�ကိ ုဝင်မ်ေရိာက်
ခံ�င််�မေ��နှံိငု်ပ်ြီး�း� ရိင်�်ပြ�စ်ုအ�ျို��ျို�� ံကနု်�်စုစည်�်�ျာ�ကိလုည်�် သီးင််�ကိ ု
ပြ�သီးက�်�လ�်ံ�နှံိငု်သ်ီးည်။် �ို �အပြ�င် ်�ျာ�မေသီးာအာ�ပြဖွဲ့င််� ��ဲစုာ��ျာ�သီးည် ်
လကရ်ှိံိ ကနု်စ်ုည်�ိ်ု �မေဆိုာင်�် ုနှံနု်�်�ာ��ျာ�နှံငံ််� ကနု်စ်ုည်တ်ိုးင်သ်ီး�င်�်ရိန်လ်ို
အ�်မေသီးာ စုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်��ျာ�ကိ ုအကွ�်�တိုးဝင်သ်ီးရိှိံိ�က�ါသီးည်။် 
သီးို �မေသီးာ်လည်�် အဓိကက�ပဲြ�ာ��တုိုးစ်ုခံ�ုာံ ��ဲစုာ�သီးည် ်ကနု်�်စုစည်�်ကိ ု
သီး၏ူ�ိငု်ဆ်ိုိငု်�်အုပြဖွဲ့စ်ု �မေရိာင်�်ပြခံင်�်ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် ��ဲစုာ�ပြ�လာသီးည််�အ�ဲ
� ံ�ဟုတုိုးသ်ီးည််� တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးစ်ုဦး���� ံကနု်�်စုစည်�်ကိလုည်�် 
သီးင် ်ဝယုံယ်ုံပူြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်သ်ီးည်။် ��ဲစုာ��ာံ အမေရိာင်�်အဝယုံပ်ြဖွဲ့စ်ုမေအာင် ်����ိ�ု
မေ��သီးသူီးာပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် ��ဲစုာ�သီးည် ်ဝယုံသ်ီးပူြဖွဲ့စ်ုသီးည််� သီးင်န်ှံငံ််� တိုးင်�ိ်ု �
မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးို �ကိ ုဆိုကစ်ု�်မေ��သီးည်။် ��ဲစုာ��ျာ�သီးည် ်သီးင် ်အလ�်ု
�ရုှု�်မေစုရိန် ်ကညူ်းမေ��နှံိငု်ပ်ြီး�း� မေ��ညိ်ရိိန်လ်ည်�် ကညူ်းမေ��နှံိငု်သ်ီးည်။် 
အဆို��ုသီးတိုးတ်ိုး�င် ်သီးင်၏် သီးမေဘာာတိုးစူုာခံျု�်�ာံ တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးနူှံငံ််�
သီးာ ခံျု�်ဆိုိရုိပြခံင်�်ပြဖွဲ့စ်ုပြီး�း� စုာခံျု�်�ါစုည်�်က�်�ခံျက�်ျာ�ကိ ုလိကုန််ာ
မေဆိုာင်ရ်ိ�ကရ်ိန်�်ာံ တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး၏ူ တိုးာဝန်သ်ီးာပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။်

��ဲစုာ�အမေန်ပြဖွဲ့င််� ��ကာခံဏအသီး��ုပြ�ုမေသီးာ မေဝါဟုာရိ�ျာ��ာံ သီးင် ်
န်ာ�လည်�်ာ�သီးည်န်ှံငံ််� က�ပဲြ�ာ�ပြခံာ�န်ာ�မေသီးာ အဓိ�ပာယုံတ်ိုးစ်ုစု�တုိုးစ်ုခံ ု
ရှိံိမေန်နှံိငု်�်ါသီးည်။် သီးင််�အာ�တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျမေ���ည််�သီး ူ�ါဝင််
လ�်ုရှိာံ�မေန်မေသီးာ အခံန်�်ကဏ္ဍနှံငံ််� �ိမုေရိာင်�်ခံျသီးကူ ကနု်�်က�်�
က�င်�်ဆိုကတ်ိုး�င် ်တိုးစ်ုစိုတိုးတ်ိုး�ိငု်�်အပြဖွဲ့စ်ု �ည်သ်ီးို � �ါဝင်မ်ေ�ကာင်�်
ကိ ုသီးင် ်ရှိငံ်�်လင်�်စု�ာန်ာ�လည်�်ာ�မေ�ကာင်�် မေသီးခံျာ�ါမေစု။

�တံိုးတ်ိုး�်�ဝင် ်ကနု်�်စုစည်�်တိုးင်သ်ီး�င်�်သီး ူပြဖွဲ့စ်ုလိလုှင် ်သီးင််�နှံိငု်င််�ဘာက်
� ံလိအု�်မေသီးာ စုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်��ျာ�အာ� စုစုုည်�်ရိာတိုး�င် ်အကအူည်း
မေ��နှံိငု်ရ်ိန် ်နှံိငု်င််�တိုး�င်�် အမေကာကခ်ံ�န်�်�ဲစုာ�တိုးစု်ဦး�ကိ ုဆိုကသ်ီး�ယုံပ်ြခံင်�်
�ာံ အကျို�ရှိံိနှံိငု်�်ါသီးည်။် အမေကာကခ်ံ�န်�်�ဲစုာ�၏ အခံန်�်ကဏ္ဍ�ာံ 

အ�ကတ်ိုး�င်မ်ေဖွဲ့ာ်ပြ�ခံဲ�မေသီးာ ��ဲစုာ�နှံငံ််� က�ပဲြ�ာ�ပြခံာ�န်ာ��ါသီးည်။် ဝယုံယ်ုံ�ူု
ကိ ုအတိုးည်�်ပြ�ု�းတိုး�င် ်အမေကာကခ်ံ�န်ရ်ှိငံ်�်လင်�်�လု�်ုရိန် ်လိအု�်မေသီးာ 
စုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်��ျာ�အမေ�ကာင်�် န်ာ�လည်ပ်ြခံင်�်နှံငံ််� တိုးက�်ကစု�ာ စု�စုု�်�
မေဖွဲ့ာ်�တုိုး�်ာ�ပြခံင်�်ပြဖွဲ့င််� �လိလုာ�အ�်မေသီးာ မေနှံာံင််�မေနှံ�ံ��ုျာ� သီးို ��ဟုတုိုး ်
အဆိုိ�ုဆို��ုအပြဖွဲ့စ်ု ကနု်�်စုစည်�်ကိ ုသီးင််�နှံိငု်င််�အတိုး�င်�် တိုးင်သ်ီး�င်�်ခံ�င််��ပြ�ု
ဘာ ဲပြင်င်�်ဆိုန်�်�ုျာ� �က�ု ရိမေသီးာအခံါ သီးင််�ကိ ုအမေ�ာကအ်ကပူြ�ုနှံိငု််
�ါသီးည်။် ဝယုံယ်ုံ�ူကုိ ုအပြီး�း��သီးတိုး�်း သီးင်ခ်ံျု�်ဆိုိ�ုာ�မေသီးာ ဝယုံယ်ုံူ
�စုုာခံျု�်အရိ လိအု�်မေသီးာ စုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်�အာ�လ��ုကိ ုအတိုးအိကျ
သီးတိုး�်တံိုး�်ာ�ရိန် ်အမေရိ�ကြိုကး��ါသီးည်။် သီးင် ်�ဝယုံယ်ုံ�ူးတိုး�င် ်သီးင််�ကို
မေရိာင်�်ခံျမေ���ည််�သီးသူီးည် ်န်�နူ်ာစုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်��ျာ�အာ� သီးင််�ကိ ု
မေ��သီးင််��ါသီးည်။် ၎င်�်ကိ ုမေ��သီးာမေ��လိကု�်ါ။ �ိစုုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်�
�ျာ�ကိ ုသီးင်၏်အမေကာကခ်ံ�န်�်�ဲစုာ�အာ� ပြ�သီးလျက ်စိုစုစ်ုအတိုးည်ပ်ြ�ု
�ါ။ သီးင််�နှံိငု်င််�တိုး�င် ်ကနု်�်စုစည်�်ကိ ုနှံိငု်င််�တိုး�င်�်တိုးင်သ်ီး�င်�်ခံ�င််�ရိရိန််
အတိုး�က ်လိအု�်မေသီးာ စုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်�အာ�လ��ုကိ ုသီးင် ်လကခ်ံ�ရိရှိံိ
�ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုမေ�ကာင်�် လ��ုဝ�မေသီးခံျာမေသီး�သီးမေရိ� � မေရှိံ �ဆိုက�်လ�်ု�ါနှံငံ််�။

အ�ုိင်�် 5-
အမေ�က�နှံငံ််� အပြခံာ�ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံ�ျာ�

အပြ�တိုးရ်ိာခံိငု်န်ှံနု်�်န်ည်�်�ါ�မေသီးာ စုိကု�်ျို�မေရိ���ကက်နု်�်စုစည်�်�ျာ�
ကိ ုမေရိာင်�်ဝယုံမ်ေသီးာအခံါတိုး�င် ်အ�ာံ�အယုံ�င်�်�ျာ�၊ န်ာ�လည်�်ု
အလ��ဲျာ� သီးို ��ဟုတုိုး ်တိုး�ကခ်ံျက�်အုလ��ဲျာ� ပြဖွဲ့စ်ုမေ�်၍�ရိ�ါ။

လတူိုးိငု်�်�ာံ မေင်�မေ�က�ရိရှိံိလိ�ုက�ါသီးည်။် အကြိုကး�စုာ�ပြဖွဲ့စ်ုမေစု အမေသီး�
စုာ�ပြဖွဲ့စ်ုမေစု �ဲ�ိစု�်�ါဝင်မ်ေသီးာ ကနု်�်စုစည်�် အမေရိာင်�်ဝန်�်�်�တိုးစု်ဦး� 
အမေ�ကာကဆ်ို��ုအခံျက�်ာံ တိုးင်�ိ်ု �လိကုမ်ေသီးာ ကနု်�်စုစည်�်အတိုး�က ်မေင်�
�ရိပြခံင်�် ပြဖွဲ့စ်ု�ါသီးည်။် �ိမုေ�ကာကလ်န်် ��ကုိ ုဝယုံသ်ီးတူိုးစ်ုဦး�က ဖွဲ့ယုံရ်ှိာံ�
မေ��နှံိငု်လ်ှင် ်မေ��နှံနု်�်�စံု၍ မေကာင်�်မေသီးာ ကစိုစရိ�်�ျာ� ပြဖွဲ့စ်ုမေ�်လာ�ါ
�ည်။် မေင်�မေခံျနှံိငု်စ်ု��်�ရှိံိမေ�ကာင်�် ဆိုကသ်ီး�ယုံရ်ှိငံ်�်ပြ�ပြီး�း� အ�နံ်တ်ိုးကယုံ်
မေင်�မေခံျမေ��မေသီးာ ဝယုံသ်ီး�ူျာ��ာံ အာ�သီးာခံျကရ်ှိံိမေ�ကာင်�် မေ��ခံ�န်�်�တုိုး်
စုရိာ�လိ�ုါ။ မေင်�မေ��မေခံျ�ကုိ ုအခံျိန်�်း လျင်ပ်ြ�န်စ်ု�ာပြ�ုလ�်ုမေသီးာ 
ဝယုံသ်ီးတူိုးစ်ုဦး�သီးည် ်အသီးကသ်ီးာဆို��ုမေသီးာ မေ��နှံနု်�်ရိည်ည်ွှှန်�်ခံျက်
�ျာ�နှံငံ််� အမေကာင်�်ဆို��ုမေသီးာ ဝန်မ်ေဆိုာင်�်ကုိ ုရိရှိံိ�ါလ�်ိ��ည်။် တိုးစ်ု
န်ည်�်မေပြ�ာရိလှင် ်အမေ�်ယုံ��ကည််��ါက သီးင် ်မေင်�မေ��မေခံျရိပြခံင်�်�ရှိံိ
�း မေရိာင်�်ခံျသီးကူ အခံျိန်က်ာလတိုးစု်ခံမုေ���ာ�ပြခံင်�်�ာံ အခံ�င််�မေကာင်�်
ဟု ု�င်ရ်ိနှံိငု်သ်ီးည်၊် သီးို �မေသီးာ် အရူှု�လ�်ု�ခံ��ါနှံငံ််�။ အမေ�က��ာ�မေ��
ရိန် ်က�်�လ�်ံ�မေသီးာ ရှိံာ�ရှိံာ��ါ��ါ�ပြဖွဲ့စု်စုဉ်း�ျာ�တိုး�င်လ်ည်�် မေရိာင်�်ခံျမေ��
သီးသူီးည် ်သီးူ �အတိုး�က�်က�ု မေတိုး��ရိနှံိငု်မ်ေသီးာ ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံနှံငံ််� မေင်�မေ��မေခံျ
�မုေန်ာကက်ျပြခံင်�်တိုးို �ကိ ုကာ�ိမေစုရိန် ်မေ��နှံနု်�်ကိ ုတိုးင်�်ာ�ပြီး�း�ပြဖွဲ့စ်ုလိ
�်��ည်။် အမေသီး�စုာ�၊ အလတိုးစ်ုာ� သီးို ��ဟုတုိုး ်လသူီး�ိ�ျာ�မေသီးာ ဝယုံ်
သီး�ူျာ�အမေန်ပြဖွဲ့င််� တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးစ်ုဦး�ကိ ုအမေ�က�ရိ၊�ရိ စု�စုု�်��ိ
�ါက မေရိာင်�်ခံျသီးအူတိုး�က ်“သီးတိုး�ိာ�ရိ�ည််� အ�တံိုးလ်ကာာ�ျာ�” 
ကိ ုပြ�သီး�ိ�ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုပြီး�း� ညိ်နိှံုငိ်�်�ရိမေတိုးာ�ဘာ ဲလ�်�ဆို��ုသီး�ာ�နှံိငု်�်ါသီးည်။်
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���ုနံ်အ်ာ�ပြဖွဲ့င််� အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု�ု ံတိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးစ်ုဦး�
သီးည် ်�ိ�ိ���ဝံယုံယ်ုံနူှံိငု်မ်ေပြခံရှိံိမေသီးာသီး ူတိုးစ်ုဦး�နှံငံ််� လ�်ုင်န်�်�လ�်ု�းတိုး�င် ်
မေင်�ခံျကခ်ံျင်�်မေခံျမေ��ရိ�ည်ဟ်ု ုသီးတိုး�်တံိုး�်ာ�လှင်�်င် ်အမေ�က��တံိုးတ်ိုး�်� 
စုစ်ုမေဆို��လု�်ု�က�ါလ�်ိ��ည်။် အရုိှု�ရှိငံ်�်ဆို��ုမေပြ�ာရိလှင် ်အမေ�က�
�တံိုးတ်ိုး�်� စုစ်ုမေဆို�ပြခံင်�်�ာံ တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးစ်ုဦး�အဖုိွဲ့ � ဝယုံသ်ီးတူိုးစ်ု
ဦး�အမေ�ကာင်�် သီးရိှိံိနှံိငု်သ်ီးည််� န်ည်�်လ�်� ပြဖွဲ့စ်ု�ါသီးည်။် တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျ
သီး�ူျာ�သီးည် ်�ိ�ိနှံငံ််�အလ�်ုလ�်ုရိ�ည််�သီး�ူာံ �ည်သ်ီးပူြဖွဲ့စ်ုမေ�ကာင်�်နှံံ
င််� သီးတူိုးို �၏မေယုံဘာယုုံျ ဘာဏ္ဍာမေရိ�အမေပြခံအမေန်အမေ�ကာင်�် သီးလိိ�ုက
�ါသီးည်။် ဝယုံသ်ီးတူိုးစ်ုဦး�အမေန်ပြဖွဲ့င််�လည်�် သီး၏ူက�ုပဏးအမေ�ကာင်�် 
တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး ူမေလ�လာနှံိငု်မ်ေအာင် ်ကညူ်းမေ��သီးင််��ါသီးည်။်

အမေ�က��ှတွတ်ွ�်� စုစုမ်ေဆို�ပြချင်�်

တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးည််�လ�်ုင်န်�် အကြိုကး�စုာ��ျာ�တိုး�င် ်�ဲ�ိစု�်�ါဝင်မ်ေသီးာ 
ကနု်�်စုစည်�် အမေရိာင်�်ဝန်�်�်�သီးည် ်ဘာဏ္ဍာမေရိ�ဆိုိငု်ရ်ိာ အကပဲြဖွဲ့တိုး်
သီး��ုသီး�်�လု�်ုရိန် ်သီးို ��ဟုတုိုး ်အမေ�က�မေ��ရိန်အ်တိုး�က ်က�်�လ�်ံ��ည်ဟ်ု ု
ဆို��ုပြဖွဲ့တိုးရ်ိန် ်ခံ�င််�ပြ�ုခံျကရ်ိ��ာ�ဖုိွဲ့ � �ျာ��ါသီးည်။် “အမေ�က� ဌာာန်” တိုးစ်ု
ခံ ုရှိံိတိုးတိုးပ်ြီး�း� �ိဌုာာန်က ဆို��ုပြဖွဲ့တိုးခ်ံျကခ်ံျ�က�ါသီးည်။် တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး
ည််�လ�်ုင်န်�် အမေသီး�စုာ��ျာ�တိုး�င်�် ူအမေရိာင်�်ဝန်�်�်�သီးည် ်ဝယုံသ်ီး၏ူ 
ဘာဏ္ဍာမေရိ��ိငု်�်ကိ ုအကပဲြဖွဲ့တိုးသ်ီး��ုသီး�်ရိန် ်အလ�န်တ်ိုးက�်ကမေန်နှံိငု်�်ါသီးည်။်

သီးင် ်ကြိုကို ကသ်ီးည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုမေစု �ကြိုကို ကသ်ီးည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုမေစု ဝယုံသ်ီးတူိုးိငု်�်တိုး�င် ်
ဘာဏ္ဍာမေရိ��တံိုးတ်ိုး�်�တိုးစု်ခံ ုရှိံိ�က�ါသီးည်။် အခံျို �မေသီးာကစိုစရိ�်�ျာ�
တိုး�င်�် ူ�ိ�ုတံိုးတ်ိုး�်��ာံ အလ�န်လ်ှို � ဝကံက်န်် �သီးတိုး�်ာ�ပြီး�း� မေရိာင်�်ခံျ
�ည််�သီးတူိုးစ်ုဦး�အမေန်ပြဖွဲ့င််� အခံျကအ်လက�်ျာ��ျာ� �ရိရှိံိနှံိငု်�်ါ။ �ိသုီးို �
အခံျကအ်လက�်ျာ��ရိရှိံိပြခံင်�်မေ�ကာင််� မေရိာင်�်ခံျသီး�ူ�တိုး�င် ်အပြ�င််
တိုးစ်ု�ျို�ပြဖွဲ့စ်ုမေ�်လာနှံိငု်ပ်ြီး�း� -- �ျာ�မေသီးာအာ�ပြဖွဲ့င််� မေကာင်�်မေသီးာအပြ�င် ်
�ဟုတုိုး�်ါ။ အခံျကအ်လက�်ျာ��ရိရှိံိနှံိငု်ပ်ြခံင်�်�ာံ ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံရှိံိသီးည််
ဟု ုအဓိ�ပာယုံ�်�ကပ်ြီး�း� ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံပြ�င််��ာ�လာလှင် ်မေ��တိုးင်လ်ာ�ည််
ပြဖွဲ့စ်ုကာ အဆိုိ�ုဆို��ုအပြဖွဲ့စ်ု �မေရိာင်�်မေတိုးာ�သီးည်အ်� ိပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်�်ါသီးည်။်

ဘဏ္ဍာာမေရိ��ှတွတ်ွ�်�

သီးင် ်ဖွဲ့န်တ်ိုးး�လိမုေသီးာ အပြ�င်�်ျို�ကိ ုကိယုုံတ်ိုးိငု်ပ်ြ�ည််�စု�မုေအာင် ်ဖွဲ့န်တ်ိုးး�
�ါ၊ တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးစ်ုဦး� အလ�ယုံတ်ိုးကရူိရှိံိနှံိငု်�်ည််� ဘာဏ္ဍာမေရိ�
�တံိုးတ်ိုး�်��ျို�ကိ ုဖွဲ့န်တ်ိုးး��ါ။ အကျို�ပြဖွဲ့စ်ု��န်�်နှံိငု်သ်ီးည််� ���ဦး�ဆို��ု
အဆိုင််��ာံ အဓိကအခံျကအ်လကအ်ခံျို �ကိ ုရိရှိံိနှံိငု်မ်ေအာင် ်လ�်ုမေ��
�ာ�ပြခံင်�် ပြဖွဲ့စ်ု�ါသီးည်။် �ိငု်ဆ်ိုိငု်�်ဖုွဲ့�ဲ �စုည်�်�� ု(မေကာ်�ိမုေရိ�ရှိငံ်�်၊ �ိတိုးဖ်ွဲ့က်
လ�်ုင်န်�်၊ တိုးစု်ဦး�တိုးည်�်�ိငု်ဆ်ိုိငု်�် ုစုသီးည်ပ်ြဖွဲ့င််�)၊ သီး�ိငု်�်မေ�ကာင်�်၊ လ�်ုင်န်�်
လည်�်တိုး�်နု်ယုံ�်ယုံ၊် ဘာဏ�ိ်ငု်�်ဆိုိငု်ရ်ိာ အခံျကအ်လက�်ျာ�နှံငံ််� ကိ�ု
ကာ�ခံျက�်ျာ�ကဲ�သီးို �မေသီးာ အခံျကအ်လက�်ျာ� မေ��အ�်ပြခံင်�်ပြဖွဲ့င််� အစုပြ�ု
�ါ။ ၎င်�်တိုးို �အာ�လ��ုကိ ုရုိှု�ရှိငံ်�်ပြီး�း� ဖွဲ့တိုးရ်ိလ�ယုံမ်ေသီးာ စုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်�
တိုးစ်ုခံ�ုတဲိုး�င် ်�ည််�မေရိ��ါ။ သီးို ��ဟုတုိုး ်လတူိုးိငု်�်ဝင်မ်ေရိာကဖ်ွဲ့တိုးရု်ှုနှံိငု််
ရိန် ်သီးင််�ဝကဘ်ာဆ်ိုိကုမ်ေ�်တိုး�င် ်တိုးင်�်ာ�ပြခံင်�်�ာံ �ိမုေကာင်�်�ါသီးည်။်

မေဆို��မေနှံ����ုျာ� တိုးိ�ုတိုးကလ်ာမေသီးာအခံါ တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးစ်ု
ဦး�က သီးင််�အမေ�် ဘာဏ္ဍာမေရိ�အကပဲြဖွဲ့တိုးသ်ီး��ုသီး�်� ုလ�်ုနှံိငု်ရ်ိန်အ်တိုး�က ်
အမေပြခံခံ� ဘာဏ္ဍာမေရိ�ဆိုိငု်ရ်ိာ စုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်�အခံျို �ကိ ုမေတိုးာင်�်ခံ�
နှံိငု်�်ါသီးည်။် �ိသုီးို �မေတိုးာင်�်ခံ�လာပြခံင်�်�ာံ သီးင်၏်စု�စုု�်�မေ��ပြ�န်�်
�ကုိ ုစိုတိုး�်ါဝင်စ်ုာ�စု�ာ တိုး�ု �ပြ�န်မ်ေပြဖွဲ့�ကာ�မေန်သီးည််�အဓိ�ပာယုံ ်ပြဖွဲ့စ်ု
�ါသီးည်။် သီးတူိုးို �မေတိုးာင်�်ခံ�နှံိငု်သ်ီးည််� စုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်�အခံျို � �ာံ-

• ဝင်မ်ေင်�ရှိငံ်�်တိုး�်�
• မေင်�စုာရိင်�်ရှိငံ်�်တိုး�်�
• မေင်�လည်�်တိုး�်ရုှိငံ်�်တိုး�်�

သီးင််�ဘာဏ္ဍာမေရိ�ရှိငံ်�်တိုး�်��ျာ�ကိ ုအဆိုင််�ပြ�င််�ပြခံ�ု င်�သုီး��ုသီး�်
� ုလ�်ုပြီး�း�မေသီးာအခံါ အမေ�က�မေလ�လာသီး��ုသီး�်သီးကူ အမေပြခံခံ�
အခံျို�အစုာ� �ိငု်�်ပြခံာ�စုိစုစ်ု�ကုိ ုလ�်ု�ါလ�်ိ��ည်။် သီးင်၏် 
ဘာဏ္ဍာမေရိ�ရှိငံ်�်တိုး�်��ျာ��မံေန်၍ အမေ�က�မေလ�လာသီး��ုသီး�်
သီးကူ အဓိကအ�ျာ�ဆို��ုတိုး�ကခ်ံျက�်ည််� အခံျို�အစုာ��ျာ��ာံ-

• လကင််င်�်အခံျို�
• လကင််င်�်ရိ�ိငု်ခ်ံ�င််��ျာ�ကိ ုလကင််င်�်
မေ��ရိန်တ်ိုးာဝန်�်ျာ�ပြဖွဲ့င််� စုာ�၍ရိမေသီးာ အခံျို�

• မေင်�ပြဖွဲ့စ်ုလ�ယုံမ်ေသီးာ �စုစည်�် အခံျို�
• မေင်�ပြဖွဲ့စ်ုလ�ယုံမ်ေသီးာ �ိငု်ဆ်ိုိငု်�်�ုစုစည်�်နှံငံ််� 
လကင််င်�်မေ��ရိန်တ်ိုးာဝန်၏် အခံျို�အစုာ�
• မေင်�ပြဖွဲ့စ်ုလ�ယုံမ်ေသီးာ �စုစည်�်ဆိုိသုီးည်�်ာံ မေင်�သီးာ�အပြဖွဲ့စ်ု အလျင််
ပြ�န်ဆ်ို��ုမေပြ�ာင်�်နှံိငု်သ်ီးည််� လကရ်ှိံိ�ိငု်ဆ်ိုိငု်�်�ုစုစည်�်�ျာ� ပြဖွဲ့စ်ုသီးည််

• မေ��ရိန်ရ်ှိံိ မေ�က�ပြီး�းစုစုုမုေ�ါင်�်နှံငံ််� က�ုပဏး
�ိငု်ရ်ိန်�်�မုေင်�တိုးို �၏ အခံျို�အစုာ�

• မေ��ရိန်ရ်ှိံိ တိုးာဝန်စ်ုစုုမုေ�ါင်�်ကိ ုရှိယံုံယ်ုံာရှိံင်၏် 
ရှိယံုံယ်ုံာတိုးန်ဖုိ်ွဲ့� ပြဖွဲ့င််� စုာ�၍ရိမေသီးာ အခံျို�
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Dun & Bradstreet (D&B) သီးည် ်တိုးစ်ုဖွဲ့ကအ်ဖွဲ့�ဲ�အစုည်�်
အမေ�ကာင်�် �ိ�ိုနု်ာ�လည်မ်ေစုရိန် ်မေရိာင်�်ခံျသီး�ူျာ� အသီး��ု�ျာ�သီးည််� 
ကရိိိယုံာမေန်ာကတ်ိုးစ်ုခံ ုပြဖွဲ့စ်ု�ါသီးည်။် D&B တိုး�င် ်သီးင််�က�ုပဏး စုာရိင်�်
�သီး�င်�်�ာ��ါက စုာရိင်�်သီး�င်�်နှံိငု်ရ်ိန်အ်တိုး�က ်သီးင်၏်အခံျကအ်လက်
�ျာ�အာ� မေ���ို �ရိန် ်စုဉ်း�စုာ��ါ။ အမေ�က�မေလ�လာသီး��ုသီး�်သီး�ူျာ�
သီးည် ်က�ာာတိုးစု်ဝန်�် က�ုပဏး�ျာ�နှံငံ််��တိုးသ်ီးကသ်ီးည််� တိုးန်ဖုိ်ွဲ့�ရှိံိမေသီးာ 
ဘာဏ္ဍာမေရိ�နှံငံ််� အမေ�က�ဆိုိငု်ရ်ိာ အခံျကအ်လက�်ျာ�အာ� ရိရှိံိရိန် ်D&B 

အမေ�် အာ�ကိ�ု�က�ါသီးည်။် D&B တိုး�င် ်သီးင်စ်ုာရိင်�်သီး�င်�်�ာ��ါက 
သီးင်၏် “DUNS” (က�ာာသီး��ု မေဒီတိုးာန်��ါတိုးစ်ုန်စ်ု) အ�တံိုးစ်ုဉ်းကိ ုတိုးင််
�ို �မေရိာင်�်ခံျသီးအူာ� မေ��အ�်ရိန် ်အသီးင််�ပြဖွဲ့စ်ုမေန်သီးင််��ါသီးည်။် အမေ�က�
မေလ�လာသီး��ုသီး�်သီးကူ D&B ဝကဘ်ာဆ်ိုိကုမ်ေ�်တိုး�င် ်သီးင်၏် DUNS 
အ�တံိုးစ်ုဉ်းကိ ု�ည််�သီး�င်�်လိကုမ်ေသီးာအခံါ သီးင််�က�ုပဏး၏ ဘာဏ္ဍာမေရိ�
အမေပြခံအမေန်နှံငံ််��တိုးသ်ီးကမ်ေသီးာ အခံျကအ်လကအ်�ျာ�အပြ�ာ�ကိ ုရိရှိံိ
နှံိငု်�်ါသီးည်။် အမေရိ�အကြိုကး�ဆို��ု�ာံ D&B က သီးတူိုးို ���တိုး�င် ်စုာရိင်�်
သီး�င်�်�ာ�မေသီးာ က�ုပဏးအာ�လ��ုကိ ုအမေ�က�ရိ�တံိုး ်�တုိုးမ်ေ��ပြခံင်�်
ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် D&B အမေ�က�ရိ�တံိုးသ်ီးည် ်အမေ�က�မေလ�လာသီး��ုသီး�်
သီး�ူျာ�အတိုး�က ်အလ�န်အ်မေရိ��ါပြီး�း� တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးစ်ုဦး� သီးင်န်ှံံ
င််� စုး���ာ�မေရိ�လ�်ုလိပုြခံင်�်ရှိံိ၊�ရှိံိကိ ုအဆို��ုအပြဖွဲ့တိုးမ်ေ��နှံိငု်သ်ီးည််� အမေရိ�
အကြိုကး�ဆို��ုမေသီးာ အခံျကအ်လကတ်ိုးစ်ုခံလုည်�် ပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်�်ါသီးည်။် သီးင််�
တိုး�င် ်DUNS အ�တံိုးစ်ုဉ်း �ရိံှိမေသီး��ါက ဤမေန်ရိာတိုး�င် ်ရိယုံနူှံိငု်�်ါသီးည်။် 
https://www.dnb.com/duns-number/get-a-duns.

html (�ိဝုကဘ်ာဆ်ိုိကုတ်ိုး�င် ်သီးင််�နှံိငု်င််�ကိ ုမေဖွဲ့ာ်ပြ���ာ��ါက မေအာက်
�ါလင််�ခံ�်တံိုးစ်ုဆိုင််� Dun & Bradstreet �င်�်စုာ�ျကန်ှံာံသီးို �သီး�ာ�
ပြီး�း� ည်ာဘာကအ်မေ�်မေ�ာင််�ရှိံိ က�ာာလ��ု��အုမေသီး�ကိ ုနှံံ�်ိပြီး�း�မေန်ာက ်သီး
င််�နှံိငု်င််�/မေဒီသီးကိ ုမေရိ� �ခံျယုံ�်ါ။ www.https://www.dnb.com)

မေင်�ွတုွခွ်ျင််�မေ��စုာ

မေင်��တုိုးခ်ံ�င််�မေ��စုာ�ာံ နှံိငု်င််�တိုးကာ မေင်�မေ�က�လှမဲေပြ�ာင်�်��ုျာ�တိုး�င် ်
အသီး��ုအ�ျာ�ဆို��ု မေင်�မေ��မေခံျ��ု�စုု� ပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်�်ါသီးည်။် ၎င်�်�ာံ ဝယုံ်
သီးနူှံငံ််�မေရိာင်�်သီး ူနှံစ်ံုဖွဲ့ကစ်ုလ��ုအတိုး�က ်မေဘာ�ကင်�်သီးည််� န်ည်�်လ�်�
တိုးစ်ုခံ ုပြဖွဲ့စ်ုမေသီးာမေ�ကာင််�ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် �ို �အပြ�င် ်�ကာ�ခံ�ပြ�င်�် ဘာဏ်
တိုးစ်ုခံ�ုလံည်�် ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံကိ ုမေလှာ�ခံျမေ��သီးည်။် မေင်��တုိုးခ်ံ�င််�
မေ��စုာ (LC သီးို ��ဟုတုိုး ်L/C) �ာံ ကြိုကို တိုးင်သ်ီးတိုး�်တံိုး�်ာ�သီးည််� 
လိအု�်ခံျက�်ျာ� ပြ�ည််�စု�မုေသီးာအခံါ ဘာဏဘ်ာက�် ံမေင်��တုိုးမ်ေ���ည််
ဟုမူေသီးာ ကတိုးကိဝတိုး ်ပြဖွဲ့စ်ု�ါသီးည်။် ဤမေင်�မေ��မေခံျ�နု်ည်�်လ�်�
ကိ ုသီးင်သ်ီး��ု�ါက သီးင််�ဘာဏန်ှံငံ််� စုကာ�မေပြ�ာပြခံင်�်ပြဖွဲ့င််� စုတိုးင်�်ါ။ တိုးစ်ု
ခံျိန်ခ်ံျိန်တ်ိုး�င် ်နှံိငု်င််�တိုးကာဘာဏက်ြိုကး�တိုးစု်ဘာဏ ်�ါဝင်လ်ာ�ါလ�်ိ��ည်။် 
LC မေင်�လှမဲေပြ�ာင်�်�တုိုး�င် ်အမေပြခံခံ�အကျဆို��ု�ါဝင်သ်ီး�ူျာ�စုာရိင်�်�ာံ-

အ�ကးမေ���ည််� ဘဏ်ီ - မေင်�လကခ်ံ�ရိရှိံိ�ည််�သီး၏ူ အမေ�ရိိကန််
ပြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု�ု ံဘာဏ ်ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် ဤဘာဏသ်ီးည် ်စုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်��ျာ�
ကိ ုလကခ်ံ�ပြီး�း� မေလှာက�်ာ�သီး၏ူ ဘာဏသ်ီးို � လကဆ်ိုင််�က�်�မေ��သီးည်။်

မေလာာက�်ာ��-ူ ဤသီးည်�်ာံ ဝယုံသ်ီးပူြဖွဲ့စ်ုမေသီးာ သီးင်ပ်ြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် 
မေလှာက�်ာ�သီးသူီးည် ်LC အတိုး�က ်ဘာဏတ်ိုးစ်ုခံသုီးို � မေလှာက�်ာ�
ရိသီးည်။် မေင်�မေ��မေခံျ�ပုြ�ုလ�်ုရိန်အ်တိုး�က ်မေင်�သီးာ�ပြဖွဲ့င််� မေ��မေခံျ
နှံိငု်စ်ု��်� သီးို ��ဟုတုိုး ်ဘာဏတ်ိုးစ်ုဘာဏ�်�တိုး�င် ်အရိန်သ်ီးင််��တုိုးယ်ုံူ
နှံိငု်သ်ီးည််� မေခံျ�မေင်�တိုးစ်ုရိ�် ရှိံိမေန်မေစုရိန် ်အသီးင််�ပြ�င်�်ာ��ါ။ 

မေလာာက�်ာ��၏ူ ဘဏ်ီ- မေင်�မေ�က�လှမဲေပြ�ာင်�်�ကုိ ုစုး���ည််� ဘာဏ်
ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် ၎င်�်ကိ ု“�တုိုးမ်ေ��မေသီးာဘာဏ”် ဟုလုည်�် တိုးခံါတိုးရိ� 
ရိည်ည်ွှှန်�်သီးည်။် မေလှာက�်ာ�သီးနူှံငံ််�အတိုး ူမေလှာက�်ာ�သီး၏ူ 
ဘာဏတ်ိုးို �သီးည် ်LC ၏ စုည်�်က�်�ခံျက�်ျာ�ကိ ုမေရိ�သီးာ�ပြီး�း�မေန်ာက ်
အတိုးည်ပ်ြ�ုလကခ်ံ�ရိန် ်တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးသူီးို � မေ��အ�်�ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် 
�ိဘုာဏက် မေင်�မေ��မေခံျ��ုတိုးိငု်�်း စုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်�အာ�လ��ုကိ ုစိုစုစ်ု
သီး��ုသီး�်�ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုပြီး�း� မေရိ�သီးာ�မေဖွဲ့ာ်ပြ��ာ�မေသီးာ LC လိအု�်ခံျက�်ျာ�
အာ�လ��ုကိ ုပြဖွဲ့ည််�ဆိုည်�်ပြီး�း�မေ�ကာင်�် ဆို��ုပြဖွဲ့တိုးမ်ေ���ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုသီးည်။်

မေင်လွကခ်ျးရိ�ိှ� ူ- ဤသီးည်�်ာံ မေင်�ကိရုိရှိံိသီးည််� တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးူ
ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် မေင်�လကခ်ံ�ရိရှိံိသီးသူီးည် ်လိအု�်မေသီးာစုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်�
အာ�လ��ုကိ ုဘာဏသ်ီးို �မေ��အ�်ရိန် ်တိုးာဝန်ရ်ှိံိသီးည်။်

မေင်လွကခ်ျးရိ�ိှ�၏ူ ဘဏ်ီ - ဤသီးည်�်ာံ မေရိာင်�်ခံျသီး၏ူ 
ဘာဏပ်ြဖွဲ့စ်ုပြီး�း� တိုးခံါတိုးရိ�တိုး�င် ်“အ�က�မေ��ဘာဏ”် သီးို ��ဟုတုိုး ်
“အတိုးည်ပ်ြ�ုမေ��မေသီးာ ဘာဏ”် အပြဖွဲ့စ်ု မေဆိုာင်ရ်ိ�ကသ်ီးည်။်

�တံိုးခ်ံျက ်- အ��ူသီးပြဖွဲ့င််� ဝယုံသ်ီးသူီးည် ်အသီးစ်ုပြဖွဲ့စ်ုမေန်လှင်ပ်ြဖွဲ့စ်ု
မေစု ကနု်သ်ီး�ယုံ�်နုှံငံ််��တိုးသ်ီးက၍် �မေရိရိာ��ုျာ�ရှိံိမေန်လှင်ပ်ြဖွဲ့စ်ုမေစု 
အတိုးည်ပ်ြ�ုပြီး�း�မေသီးာ LC တိုးစ်ုခံကုိ ုတိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးကူ မေတိုးာင်�်ဆိုို
ပြခံင်�်�ာံ ���ုနံ်ပ်ြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် �ိသုီးို ��မေရိရိာ��ုျာ��ာံ နှံိငု်င််�အတိုး�င်�် နှံိငု်င််�မေရိ�
ပြ�ဿန်ာ၊ စုး���ာ�မေရိ��ဋိ�ိကာ သီးို ��ဟုတုိုး ်ဘာဏ၏် သီးို ��ဟုတုိုး ်ဝယုံ်
သီး၏ူ ကတိုးကိဝတိုးမ်ေစုာင််��နိ်�်လိကုန််ာရိန် ်မေယုံဘာယုုံျသီးမေဘာာ �
မေသီးခံျာ�တုိုးစ်ုရိ�် ပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်သ်ီးည်။် အတိုးည်ပ်ြ�ုပြီး�း�မေသီးာ LC တိုးစ်ုခံ�ုာံ 
အမေ�ကာင်�်တိုးစု်ခံခုံမုေ�ကာင််� မေလှာက�်ာ�သီး ူသီးို ��ဟုတုိုး ်မေလှာက�်ာ�
သီး၏ူဘာဏက် မေင်��မေ���ါက မေင်�လကခ်ံ�ရိရှိံိသီး၏ူဘာဏက် မေင်�
မေ��မေခံျ�ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုမေ�ကာင်�် အာ�ခံ�ခံျကပ်ြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် အတိုးည်ပ်ြ�ုမေ��
မေသီးာ ဘာဏ�်ာံ အ�ျာ�အာ�ပြဖွဲ့င််� အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ုဘုာဏ ်
သီးို ��ဟုတုိုး ်အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ုပုြ�င်�်� ံ���တိုးန်�်စုာ�ဘာဏ်
တိုးစ်ုဘာဏ ်ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် အ�က�်ါအာ�ခံ�ခံျကအ်တိုး�က ်စုရိိတိုးစ်ုက
ကနု်က်ျ�ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုပြီး�း� ဘာဏလ်�်ုင်န်�်ဆိုိငု်ရ်ိာ �တိုးသ်ီးကဆ်ိုကဆ်ို���ုျာ�
အမေ�်နှံငံ််� အဆို��ုသီးတိုးအ်ာ�ပြဖွဲ့င််� မေလှာက�်ာ�သီး၏ူ ပြ�န်ဆ်ို�်�ည်ဟ်ု ု
စိုတိုးခ်ံျရိ�အုမေ�် �တူိုးည်သ်ီးည်။် အတိုးည်ပ်ြ�ုမေ��မေသီးာ ဘာဏ၏် ဂျဏု်
သီးတိုးင်�်�ာံ အမေရိ��ါသီးည်။် မေင်�လကခ်ံ�ရိရှိံိ�ည််�သီးသူီးည် ်ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံ
ကိ ုအကပဲြဖွဲ့တိုးသ်ီး��ုသီး�်ရိန်န်ှံငံ််� မေန်ာကဆ်ို��ုတိုး�င် ်လ�်ုရှိာံ�မေဆိုာင်ရ်ိ�ကရ်ိန််
အတိုး�က ်အတိုးည်ပ်ြ�ုမေ��မေသီးာဘာဏအ်မေ�် အ�ျာ�အာ�ပြဖွဲ့င််� �ံးခံိသုီးည်။်
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မေ��နိုန်ု်�အတွကအ်က�မေ�ကာင််� ဆိုး�ုရုုံးး�နိုိငု်မ်ေပြချ

ကနု်စ်ုည်မ်ေရိာင်�်ဝယုံ ်ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�ကိ ုယုံခံ�ုစံုလ�်ုမေသီးာသီး�ူျာ�
�ာံ မေ��နှံနု်�်အတိုးကအ်ကျနှံငံ််� �တိုးသ်ီးကသ်ီးည််� ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံ�ျာ�ကိ ု
န်ာ�လည်သ်ီးမေဘာာမေ�ါက�်ကမေသီးာ်လည်�် �ိဆုို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံကိ ုမေလှာ�ခံျ
ရိန်သ်ီး��ုမေသီးာ အမေပြခံခံ� ကြိုကို မေရိာင်�်ကြိုကို ဝယုံ ်ဥ�မေဒီသီး�ျာ�ကိ ုန်ာ��
လည်န်ှံိငု်�်ါ။ ကြိုကို မေရိာင်�်ကြိုကို ဝယုံလ်�်ုပြခံင်�်အမေ�ကာင်�် န်ာ�လည်ပ်ြခံင်�်
အာ�ပြဖွဲ့င််� သီးင််�ကိ ုဗဟုသုီးတုိုးပြ�ည််�စု�သုီးည်ဟ်ု ု�င်ပ်ြ�င်လ်ာ�ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ု
ပြီး�း� မေင်�မေရိ�မေ�က�မေရိ�အရိ ကြိုကး��ာ�မေသီးာ ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံကိ ုရိင်ဆ်ိုိငု်ရ်ိ
ပြခံင်�်� ံဟုန်် �တိုးာ�မေ��နှံိငု်�်ါသီးည်။် ယုံခံအု�ိငု်�်တိုး�င် ်ကြိုကို မေရိာင်�်ကြိုကို ဝယုံ်
လ�်ုပြခံင်�်သီးည် ်မေ��နှံနု်�်အတိုးကအ်ကျမေ�ကာင််� ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံကိ ုအ
န်�်ိ�ဆို��ု� ိ�ည်သ်ီးို �မေလှာ�ခံျမေ��နှံိငု်မ်ေ�ကာင်�် အဆိုင််�ပြ�င််�ပြ�င််� ရှိငံ်�်ပြ�
မေ���ါ�ည်။် မေခံါင်�်�န်�်လနံ်ပ်ြခံင်�်၏ ရိလဒီအ်မေ�် အမေလာင်�်အစုာ�
ပြ�ုလ�်ုမေန်မေသီးာ သီးတူိုးစ်ုဦး�ကိ ုန်�နူ်ာအပြဖွဲ့စ်ု ပြ��ါ�ည်။် အမေ�ကမေစု�
တိုးစ်ုမေစု�ကိ ု�စ်ုမေပြ�ိာကလ်ိကုမ်ေသီးာအခံါ ပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်မ်ေပြခံနှံစ်ံုခံရုှိံိ�ါသီးည်-်

1။ အမေ�ကမေစု� ပြ�န်က်ျလာခံျိန် ်A ဘာကပ်ြခံ�်�
က အမေ�်ဘာကတ်ိုး�င် ်ရှိံိမေန်ပြခံင်�်။
2။ သီးို ��ဟုတုိုး ်အမေ�ကမေစု� ပြ�န်က်ျလာခံျိန် ်B ဘာက်
ပြခံ�်�က အမေ�်ဘာကတ်ိုး�င် ်ရှိံိမေန်ပြခံင်�်။

ကနု်စ်ုည်မ်ေ��နှံနု်�်�ျာ��ာံလည်�် ပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်မ်ေပြခံနှံစ်ံုခံသုီးာရှိံိမေသီးာမေ�ကာင််� 
အလာ�တိုး�ူင်ပ်ြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် မေ��နှံနု်�်�ျာ��ာံ တိုးကလ်ာ�ည် ်သီးို ��ဟုတုိုးလ်ှင် ်
ကျသီး�ာ��ါလ�်ိ��ည်။် A အပြခံ�်�က အမေ�်ဘာကတ်ိုး�င်ရ်ှိံိပြီး�း� ပြ�န်က်ျ�ည််
ဟု ုသီးင််�အစ်ုကိနုှံငံ််� သီးင် ်1 မေဒီ်လာ မေလာင်�်လိကု�်ည်ဆ်ိုိ�ုါက အမေ�က
မေစု�သီးည် ်B အပြခံ�်� အမေ�်ဘာကတ်ိုး�င်ရ်ှိံိပြီး�း� ပြ�န်က်ျလာနှံိငု်က်ာ သီးင် ် 
1 မေဒီ်လာ ဆို��ုရုှု��သီး�ာ�နှံိငု်မ်ေသီးာမေ�ကာင််� ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံ အတိုးိငု်�်အတိုးာတိုးစု်
ခံအု�ကိိ ုသီးင် ်ရိင်ဆ်ိုိငု်လ်ိကုရ်ိပြခံင်�်ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် အလာ�တိုး�ူင် ်ကနု်စ်ုည််
တိုးစ်ု�ျို�ကိ ုသီးင်ဝ်ယုံယ်ုံ�ူါကလည်�် သီးင် ်ပြ�န်မ်ေရိာင်�်ရိန်အ်ခံ�င််�အမေရိ�
�ရိ�း �ိကုနု်စ်ုည်၏် မေ��နှံနု်�်�ာံ ကျသီး�ာ�နှံိငု်မ်ေသီးာမေ�ကာင််� သီးင််�တိုး�င် ်
မေ��နှံနု်�်အရိဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံ ရှိံိမေန်�ါသီးည်။် အ�က�်ါအမေန်အ�ာ�နှံစ်ံုရိ�်
လ��ုတိုး�င် ်အလ�န်ရုိ်ှု�ရှိငံ်�်မေသီးာ ကြိုကို မေရိာင်�်ကြိုကို ဝယုံန််ည်�်ဗျ�ဟုာကိ ုသီး��ုပြခံင်�်
အာ�ပြဖွဲ့င််� ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံကိ ုလ�ယုံက်စူု�ာ လ��ုဝဖွဲ့ယုံရ်ှိာံ�နှံိငု်�်ါသီးည်။် ၎င်�်ကိ ု
�ည်သ်ီးို �လ�်ုနှံိငု်သ်ီးန်ည်�်။ မေခံါင်�်�န်�်လနံ်သ်ီးည််� ဥ��ာတိုး�င် ်သီးင်က် အမေ�က
မေစု�သီးည် ်A အပြခံ�်� အမေ�်ဘာကတ်ိုး�င်ရ်ှိံိပြီး�း� ပြ�န်က်ျ�ည်ဟ်ု ုသီးင််�အစ်ုကိနုှံံ
င််� မေလာင်�်လိကုသ်ီးည်။် သီးင်၏် ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံကိ ုဖွဲ့ယုံရ်ှိာံ�ရိန်အ်တိုး�က ်�ို
အမေ�ကမေစု�ကိ�ုင် ်B အပြခံ�်� အမေ�်ဘာကတ်ိုး�င်ရ်ှိံိပြီး�း� ပြ�န်က်ျ�ည်ဟ်ု ုသီး
င််�ည်း�နှံငံ််� မေလာင်�်နှံိငု်သ်ီးည်။် အမေ�ကမေစု�ကိ ု�စ်ုမေပြ�ိာကလ်ိကုမ်ေသီးာအခံါ 
�ည်သ်ီးည််�ရိလဒီ�်�ကလ်ာသီးည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုမေစု သီးင််�ည်းအစ်ုကိမုေ�ာင်န်ှံ�ံတိုးစ်ုဦး�
�� 1 မေဒီ်လာ ရုှု���ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုပြီး�း� ကျန်တ်ိုးစ်ုဦး�����ံ ူ1 မေဒီ်လာ အနှံိငု်ရ်ိ
�ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် �ဲ�ိစု�်ဝယုံသ်ီးနူှံငံ််� ဥ��ာပြ�ုရိလှင် ်�ဲ�ိစု�်ကိ ုမေ��နှံနု်�်
တိုးစ်ုခံ ုအတိုးအိကျသီးတိုး�်တံိုးလ်ျက ်သီးဝူယုံယ်ုံလူိကုမ်ေသီးာအခံါ ဆို��ုရုှု��

နှံိငု်မ်ေပြခံကိ ု�က�ု မေတိုး��ရိသီးည်။် �ိဆုို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံကိ ုဘာယုံလ်ိဖုွဲ့ယုံရ်ှိာံ��လ။ဲ 
မေခံါင်�်�န်�်လနံ်သ်ီးည််� ဥ��ာလိ�ုင် ်ပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်မ်ေပြခံရှိံိသီးည််� ဆိုန်် �ကျင်ဘ်ာက်
ရိလဒီတ်ိုးစ်ုခံကုိ ု“မေလာင်�်မေ�က�” ��်ရိန်လ်ိသုီးည်။် တိုးစ်ုန်ည်�်မေပြ�ာရိ
လှင် ်ဝယုံသ်ီးအူမေန်ပြဖွဲ့င််� ဝယုံယ်ုံသူီးည််�မေ��နှံနု်�်ကိ ုအတိုးအိကျသီးတိုး�်တံိုး်
လိကုသ်ီးည််�အခံျိန်န်ှံငံ််� တိုးစ်ုပြီး�ိုင်န််ကတ်ိုးည်�်တိုး�င် ်မေရိာင်�်ခံျ�ည််�မေ��နှံနု်�်ကို
�ါ သီးတိုး�်တံိုးပ်ြခံင်�်အာ�ပြဖွဲ့င််� ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံကိ ုဖွဲ့ယုံရ်ှိာံ�နှံိငု်သ်ီးည်။် သီးို �မေသီးာ် 
အ�နံ်တ်ိုးကယုံမ်ေရိာင်�်ခံျရိန်အ်တိုး�က ်လညံ််�လည်သ်ီး�ာ�လာ ညိ်နိှံုငိ်�်ရိပြခံင်�်
�ရှိံိမေသီး�လှင် ်အဒဲီါကိ ုဘာယုံလ်ိလု�်ုနှံိငု်�်လ။ဲ ဤမေန်ရိာ�ာံ Chicago 
ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�ဘာတုိုးအ်ဖွဲ့�ဲ� (CBOT) ၏ အဓိကကျမေသီးာ အခံန်�်ကဏ္ဍ
ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် CBOT တိုး�င် ်ကနု်သ်ီး�ယုံ�်ပုြ�ုလ�်ုသီးည််� အခံျိန်အ်တိုး�င်�် 
�ည်သ်ီးည််�အခံျိန်၌်�ဆိုိ ု�ဲ�ိစု�်ကိ ုအမေရိာင်�်အဝယုံလ်�်ုရိန် ်လိလုာ�
တိုးက�်ကမေန်သီး�ူျာ� အပြီး�ဲတိုး�်�ရှိံိ�ါသီးည်။် �ဲ�ိစု�်မေ��နှံနု်�်�ျာ�အာ�လ��ု
�ာံ CBOT တိုး�င် ်သီးတိုး�်တံိုး�်ာ�သီးည််� မေ��က�ကမ်ေ�ါကမ်ေ��အမေ�် 
အမေပြခံပြ�ုမေသီးာမေ�ကာင််� �ဲ�ိစု�်ဝယုံသ်ီးတူိုးစ်ုဦး�အမေန်ပြဖွဲ့င််� မေန်ာင်တ်ိုးစ်ုခံျိန််
တိုး�င် ်ပြ�န်လ်ည်တ်ိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျရိန်အ်တိုး�က ်�ဲ�ိစု�်��ကက်နု်�်ျာ�ကိ ု
ဝယုံယ်ုံလူိကုသ်ီးည််�အခံျိန်န်ှံငံ််� တိုးစ်ုပြီး�ိုင်န််ကတ်ိုးည်�်တိုး�င် ်CBOT ၌ အ
မေရိာင်�်မေအာ်ဒီါတိုးစု်ခံကုိ ုတိုးင်လ်ိကုပ်ြခံင်�်အာ�ပြဖွဲ့င််� မေ��အတိုးကအ်ကျ
မေ�ကာင််� ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံကိ ုဖွဲ့ယုံရ်ှိာံ�နှံိငု်သ်ီးည်။် လတူိုးစ်ုဦး�အမေန်ပြဖွဲ့င််� မေ��နှံနု်�်
မေ�ကာင််� ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံကိ ုဖွဲ့ယုံရ်ှိာံ�ရိန်အ်တိုး�က ်အ�နံ်တ်ိုးကယုံက်ြိုကို
မေရိာင်�်ကြိုကို ဝယုံလ်�်ုမေန်လှင် ်မေ��နှံနု်�်အတိုးကအ်ကျကိ ုအသီး��ုခံျလျက ်
အပြ�တိုးရ်ိမေအာင် ်ဘာယုံလ်ိလု�်ုနှံိငု်မ်ေ�ကာင်�် သီးင်သ်ီးခိံျင်မ်ေန်�ါလ�်ိ��ည်။် 
အမေပြဖွဲ့က ကြိုကို မေရိာင်�်ကြိုကို ဝယုံလ်�်ုသီး�ူျာ��ာံ မေ��နှံနု်�်အတိုးကအ်ကျကိ ု
အသီး��ုခံျလျက ်အပြ�တိုး�်တုိုးပ်ြခံင်�်�ရှိံိ�က�ါ။ အလာ�တိုး ူမေခံါင်�်�န်�်လနံ် ်
ဥ��ာတိုး�င်လ်ည်�် မေင်�မေ�က�အပြ�တိုးရ်ိရှိံိပြခံင်�်�ရှိံိ�ါ။ �ဲ�ိစု�် ကြိုကို မေရိာင်�်
ကြိုကို ဝယုံသ်ီး�ူျာ� အပြ�တိုးရ်ိသီးည််�န်ည်�်�ာံ �တုိုးက်နု်က်ိ ုတိုးန်ဖုိ်ွဲ့�ပြ�ိင််�
တိုးင်ပ်ြခံင်�်အာ�ပြဖွဲ့င််� ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် ဥ��ာ SPC ကိ ုမေရိသီးတိုးး ဝါမေကွ�
ရိန် ်အစုာအပြဖွဲ့စ်ု မေပြ�ာင်�်လလဲိကုပ်ြီး�း�မေသီးာအခံါ တိုးန်ဖုိ်ွဲ့��ိရုှိံိလာသီးည်။် 
ISP သီးည် ်ကျန်�်�ာမေရိ�နှံငံ််�ည်းညွှ�တိုးမ်ေသီးာ သီးမေရိစုာ�နု်် ��ျာ� ပြ�ုလ�်ု
ရိန် ်အညွှှန်�်�တဲိုး�င် ်�ါဝင်လ်ာမေသီးာအခံါ တိုးန်ဖုိ်ွဲ့��ိရုှိံိလာသီးည်။်
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အ�ုိင်�် 6- 
အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု ု�ဲ�ိစု�်နှံငံ််� �ဲ�ိစု�်��ကက်နု််
မေ��က�ကအ်မေ�် ပြခံ�ု င်�သုီး��ုသီး�်ခံျက်

ဗဟုသုီးတုိုးပြ�ည််�စု�မုေသီးာ ဝယုံသ်ီးတူိုးစ်ုဦး� ပြဖွဲ့စ်ုလာ�ါက သီးင််�လ�်ုင်န်�်
အတိုး�က ်�ိ�ိုမုေကာင်�်��န်မ်ေသီးာ ဝယုံယ်ုံ�ူဆုို��ုပြဖွဲ့တိုးခ်ံျက�်ျာ�ကိ ုသီးင်ခ်ံျ
�တံိုးန်ှံိငု်ရ်ှု�ုသီးာ�က တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးကူိလုည်�် သီးင်က် ယုံ��ုကည််
ရိမေ�ကာင်�် ပြ�နှံိငု်�်ါလ�်ိ��ည်။် သီးို �ဆိုိလုှင် ်သီးကသ်ီးာမေသီးာ မေ��နှံနု်�်
အဆိုိပုြ�ုခံျကတ်ိုးစ်ုရိ�်ကိ ုသီးင် ်ရိရှိံိနှံိငု်မ်ေပြခံ �ိ�ုျာ�လာ�ါ�ည်။် အမေ�
ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု ု�ဲ�ိစု�်မေ��က�ကအ်မေ�ကာင်�် မေယုံဘာယုုံျကျ
ကျ န်ာ�လည်သ်ီးရိှိံိ�ာ�ပြခံင်�်ပြဖွဲ့င််� ဝယုံယ်ုံမူေရိ�ဆို��ုပြဖွဲ့တိုးခ်ံျက�်ျာ� ခံျ�တံိုး်
ရိန်အ်တိုး�က ်ခံိငု်�်ာမေသီးာ အမေပြခံခံ�အုတိုးပ်ြ�စ်ုတိုးစ်ုခံကုိ ုရိရှိံိ�ါ�ည်။်

အသီးာ�ဓာတိုးမ်ေ��စု��်�နှံိငု်သ်ီးည််� �ဲ�ိစု�်�တုိုးက်နု် ်မေ��က�က�်ာံ �ါဝင််
�တိုးသ်ီးကသ်ီး�ူျာ�နှံငံ််� �တုိုးက်နု်�်စုစည်�်�ျို�က��ဲျာ� �ျာ�ပြ�ာ�ပြီး�း� ရုှု�်မေ���
�ါသီးည်။် ဥ��ာ အမေဖွဲ့ျာ်ယုံ�ကာ�ျာ�အတိုး�က ်အသီးာ�ဓာတိုး�်တုိုးယ်ုံူ
�ာ�မေသီးာ �ဲ�ိစု�်�နု်် ��ာံ အသီးာ�ဓာတိုးပ်ြဖွဲ့ည််��စုစည်�်အပြဖွဲ့စ်ု သီး��ု
မေသီးာ �ဲ�ိစု�်�နု်် �နှံငံ််� �တိုးညူ်း�ါ။ ���ုနံ်အ်ာ�ပြဖွဲ့င််� သီးင််�လိအု�်ခံျကန်ှံငံ််�
ကိကုည််းမေသီးာ အသီးာ�ဓာတိုးမ်ေ��စု��်�နှံိငု်သ်ီးည််� �ဲ�ိစု�်�တုိုးက်နု်က်ိ ု
အတိုးအိကျမေတိုး�� ရှိံိနှံိငု်ရ်ိန် ်တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးကူ ကညူ်း�ါလ�်ိ�ည်။်

�ဲ�ိစု�်�တုိုးက်နု်�်ျာ�နှံငံ််� �ါဝင်�်တိုးသ်ီးကမ်ေန်သီး�ူျာ�အာ�လ��ုတိုး�င် ်
အဓိကကျမေသီးာ ဘာ��ုါဝင်�်စုစည်�်တိုးစု်ခံ ုရှိံိ�ါသီးည်၊် ၎င်�်�ာံ �ဲ�ိစု�်
ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် �ိသုီးို � အာ�လ��ုအတိုး�ကတ်ိုးညူ်းမေသီးာ အမေပြခံခံ��စုစည်�်
က �ဲ�ိစု�်��ကက်နု်အ်ာ�လ��ု၏ မေ��နှံနု်�်ကိ ု�ဲ�ိစု�်မေ��နှံနု်�်နှံငံ််� 
ခံျိတိုးဆ်ိုကမ်ေ���ါသီးည်။် �ို �အပြ�င် ်�တုိုးက်နု်တ်ိုးစ်ုခံခုံျင်�်စုးပြဖွဲ့စ်ုမေသီးာ 
�ဲ�ိစု�် တိုးရိိစုာာန်အ်စုာ၊ �ဲ�ိစု�်ဆိုး အစို�်�နှံငံ််� အသီးာ�ဓာတိုး�်တုိုးယ်ုံူ
�ာ�မေသီးာ �ဲ�ိစု�်�နု်် � (ISP) တိုးို �၏ ဝယုံလ်ိအုာ�နှံငံ််� မေရိာင်�်လိအုာ� 
အမေန်အ�ာ��ာံ အပြ�န်အ်လနံ်ခ်ံျိတိုးဆ်ိုကမ်ေန်သီးည်။် တိုးစ်ုခံခုံတုိုး�င် ်
အမေပြ�ာင်�်အလရဲှိံိ�ါက အပြခံာ�တိုးစု်ခံအုမေ�် သီးကမ်ေရိာကသ်ီးည်။်

မေအာဂဲျန်စ်ု�လံ�၍ဲ �ဲ�ိစု�်အ�ျို�အစုာ�အာ�လ��ု၏ က�ာာအနှံံ� �မေ��နှံနု်�်�ာံ 
Chicago ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�ဘာတုိုးအ်ဖွဲ့�ဲ� (CBOT) တိုး�င် ်သီးတိုး�်တံိုး�်ာ�
သီးည််� �ဲ�ိစု�်မေ��နှံနု်�်အလိကု ်အတိုးကအ်ကျရှိံိသီးည်။် CBOT တိုး�င် ်
�ဲ�ိစု�်မေ��နှံနု်�်�ျာ� အတိုးကအ်ကျပြဖွဲ့စ်ုသီးည်န်ှံငံ််�အ�ှ �ဲ�ိစု�်�တုိုးက်နု််
�ျာ�၏ မေ��နှံနု်�်�ာံလည်�် အတိုးကအ်ကျရှိံိ�ါ�ည်။် ပြ�င််��ာ�စု�ာပြ�ုပြ�င််
ဖွဲ့န်တ်ိုးး��ာ�သီးည််� သီးို ��ဟုတုိုး ်သီးန်် �စုင်�်ာ�သီးည််� �ဲ�ိစု�်�ါဝင်မ်ေသီးာ 
ကနု်�်စုစည်�်�ျာ�အတိုး�က ်�တုိုးလ်�်ုမေရိ�စုရိိတိုးစ်ုက�ျာ���ဲ ံအ�ျာ�
အပြ�ာ�သီးည် ်အမေတိုးာ်မေလ�ပြ�င််��ာ�ပြီး�း� ��မုေသီးပြဖွဲ့စ်ုမေသီးာမေ�ကာင််� ၎င်�်
တိုးို �သီးည် ်�ဲ�ိစု�်တိုးရိိစုာာန်အ်စုာနှံငံ််� �ဲ�ိစု�်ဆိုးကဲ�သီးို �မေသီးာ �တုိုးက်နု််
�ျာ�မေလာက ်မေ��နှံနု်�်အတိုးကအ်ကျ၏ သီးကမ်ေရိာက�်�ုခံ�ရိမေ�။ 

မေအာ်ဂဲျန်စ်ု�ဲ�ိစု�်�ျာ��ာံ� ူမေ��နှံနု်�်�ျာ��ာံ ��င််�လင်�်ပြ�င်သ်ီးာ�ု
အာ�န်ည်�်သီးည်။် မေအာ်ဂဲျန်စ်ု�ဲ�ိစု�်�ျာ��ာံ အမေပြခံခံ�မေ��နှံနု်�်သီးတိုး�်တံိုး်
ရိန်န်ှံငံ််� ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံကိ ု�ယုံဖ်ွဲ့ျကရ်ိန် ်စုန်စ်ုတိုးကျစုးစုဉ်း�ာ�မေသီးာ 

ဖွဲ့လယံုံ�်စုုန်စ်ု �ရှိံိမေ�။ �ည်သ်ီးို ��င်ပ်ြဖွဲ့စ်ုမေစု မေအာ်ဂဲျန်စ်ုမေ��နှံနု်�်�ျာ�
�ာံ သီး�ာ�ရုိှု�ကျ�ဲ�ိစု�်�ျာ�ကဲ�သီးို ��င် ်ဝယုံလ်ိအုာ� မေရိာင်�်လိအုာ�
မေ�် �တူိုးည်၍် အတိုးကအ်ကျရှိံိသီးည်။် သီးို �ပြဖွဲ့စ်ုရိာ အ�က�်ါကဲ�သီးို � 
စုန်စ်ု�ရှိံိမေသီးာမေ�ကာင််� မေ��နှံနု်�်�ျာ��ာံ သီး�ာ�ရုိှု�ကျ�ဲ�ိစု�်မေလာက ်
အတိုးကအ်ကျ�ရှိံိတိုးတိုးဘ်ာ ဲစု�စုု�်�သီးရိှိံိရိရိန်လ်ည်�် �ိ�ိုခုံယဲုံဉ်း�သီးည်။်

�ဲ�ိစု�်သီးည် ်မေ�ါ�ျာ�ကျယုံပ်ြ�န်် ��နုှံငံ််� အပြခံာ�မေရိ� �ခံျယုံစ်ုရိာ�ျာ�နှံငံ််�ယုံဉံ်း
�ါက မေ��သီးကသ်ီးာ�တုိုးို �မေ�ကာင််� အသီးာ�ဓာတိုးရ်ိရှိံိရိန်န်ှံငံ််� ဆိုး�တုိုးယ်ုံူ
ရိန် ်အလ�န်မ်ေကာင်�်မေသီးာ ရိင်�်ပြ�စ်ု�ျာ�ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် �ဲ�ိစု�်သီးည် ်က�ာာ
မေ�်တိုး�င် ်အသီးာ�ဓာတိုးန်ှံငံ််� ဆိုး�တုိုးရ်ိန်အ်တိုး�က ်အကျယုံပ်ြ�န်် �ဆို��ုသီး��ု
မေသီးာ သီးး�နှံံ�ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် လ�န်ခ်ံဲ�မေသီးာနှံစ်ံု�ျာ�အတိုး�င်�် အပြခံာ�အသီးာ�ဓာတိုး်
ရိင်�်ပြ�စ်ု အ�ျာ�အပြ�ာ� မေ�်��ကလ်ာခံဲ�မေသီးာ်လည်�် �ဲ�ိစု�်�ာံ မေ��နှံနု်�်
နှံငံ််� အရိည်အ်မေသီး��အရိ အလ�န်သ်ီးင််�မေတိုးာ်မေသီးာ အသီးာ�ဓာတိုးရ်ိင်�်ပြ�စ်ု
ပြဖွဲ့စ်ု၍ ဆိုကလ်ကရ်ိ�်တိုးည်န်ှံိငု်ခ်ံဲ�သီးည်။် �ဲ�ိစု�်သီးည် ်၎င်�်၏ အ�ိငု်န်ှံို
အကဆ်ိုစ်ု��ာဏနှံငံ််� အသီးာ�၏ အာဟုာရိတိုးန်ဖုိ်ွဲ့�နှံငံ််� ဆိုင်တ်ိုးပူြခံင်�်မေ�ကာ
င််� အလ�န်အ်ာဟုာရိပြဖွဲ့စ်ုသီးည််� နှံိကု�်ရုိှုဂျျင်ရ်ိင်�်ပြ�စ်ုတိုးစ်ုခံပုြဖွဲ့စ်ုသီးည်။်

အသီးာ�ဓာတိုးမ်ေ��စု��်�နှံိငု်သ်ီးည််� �ဲ�ိစု�်�တုိုးက်နု်�်ျာ�ကိ ု
လသူီးာ�၊ တိုးရိိစုာာန်န်ှံငံ််� မေရိသီးတိုးး ဝါ�ျာ�စုာ�သီး��ုရိန် ်�တုိုးလ်�်ု�က
သီးည်။် အသီးာ�ဓာတိုးမ်ေ��စု��်�နှံိငု်သ်ီးည််� �ဲ�ိစု�်�တုိုးက်နု်�်ျာ�
ကိ ု�တုိုးလ်�်ုရိာတိုး�င် ်ပြ�ုပြ�င်ဖ်ွဲ့န်တ်ိုးး���ာ�မေသီးာ �ဲ�ိစု�်�ျာ�� ံဆိုး
ကိ ု���ဆို��ု�တုိုးယ်ုံသူီးည်။် �ိဆုိုးကိ ုဟုင်�်ခံျကဆ်ိုးနှံငံ််� �ဲ�ိစု�်
ဒီးဇီးယုံဆ်ိုးတိုးို �အ�ါအဝင် ်�တုိုးက်နု်အ်�ျို��ျို�အတိုး�က ်သီး��ုသီးည်။် 
�ိ�ုတုိုးက်နု်�်ျာ�အတိုး�က ်ဝယုံလ်ိအုာ�နှံငံ််� �ိ�ုပံြဖွဲ့စ်ုမေ�်လာ
မေသီးာ မေ��က�ကမ်ေ�ါကမ်ေ��တိုးို �သီးည် ်အသီးာ�ဓာတိုး�်တုိုးမ်ေ��
မေသီးာ �ဲ�ိစု�်�ျာ�၏ မေ��နှံနု်�်ကိ ုသီးကမ်ေရိာက�်ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုသီးည်။်

�ဲ�ိစု�်- �တုွလ်�်ု�ုစုကဝ်န််�နိုငှ််� ��ိ��ဗီီဇာ

အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ုနုှံငံ််� မေပြ�ာကက်�ာာပြခံ�်�တိုးစု်ခံလု��ုတိုး�င် ်
မေယုံဘာယုုံျအာ�ပြဖွဲ့င််� �ဲ�ိစု�်ကိ ုဧပြီး�း သီးို ��ဟုတုိုး ်မေ�လတိုး�င် ်စိုကု�်ျို�
ပြီး�း� စုကတ်ိုးင်ဘ်ာာ သီးို ��ဟုတုိုး ်မေအာကတ်ိုးိဘုာာလတိုး�င် ်ရိိတိုးသ်ီး�်ိ�
သီးည်။် အ�က�်�ဖွဲ့ျဉ်း�မေပြ�ာရိလှင် ်�သီးဂျတုိုးလ်ရိာသီးးဥတိုးသုီးည် ်�ဲ�ိစု�်
�ျာ�၏ အရိည်အ်မေသီး��နှံငံ််� ��ကန်ှံနု်�်ကိ ုအဆို��ုအပြဖွဲ့တိုးမ်ေ��သီးည််� 
အဓိကအခံျကပ်ြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် �သီးဂျတုိုးလ်တိုး�င် ်အစိုဓုာတိုးမ်ေကာင်�်စု�ာရိရှိံိ
ပြခံင်�်နှံငံ််� အ�ခူံျိန် ်သီးင််�တိုးင််��ှတိုးပြခံင်�်သီးည် ်�ဲ�ိစု�်�င်�်ျာ� 
မေကာင်�်စု�ာဖွဲ့��� ပြီးဖိွဲ့ု�မေစုသီးည်။် လယုံသ်ီး�ာ��ျာ��ာံ သီးတူိုးို �စိုကု�်ျို��ည််� မေဒီသီးနှံံ
င််� ကိကုည််းသီးင််�မေတိုးာ်မေသီးာ �ျို�ကိ ုမေရိ� �ခံျယုံ�်ကသီးည်။် လယုံသ်ီး�ာ�
�ျာ�သီးည် ်�ဲ�ိစု�်�ျို�ကိ ုလတိုးး းကျုမေ�်�တူိုးည်၍် ရိင််��ညံ််�ခံျိန် ်က�ပဲြ�ာ�
သီး�ာ�မေသီးာ အု�်စု�ုျာ���ဲ ံမေရိ� �ခံျယုံ�်ကသီးည်။် ဥ��ာ Iowa ပြ�ည်န််ယုံ်
မေပြ�ာက�ိ်ငု်�်တိုး�င် ်အ��ကမ်ေကာင်�်မေသီးာ �ဲ�ိစု�်�ျို��ာံ Illinois 
ပြ�ည်န််ယုံမ်ေတိုးာင်�ိ်ငု်�်တိုး�င် ်အ��က�်မေကာင်�်နှံိငု်�်ါ။ လယုံသ်ီး�ာ��ျာ�
�ာံ အပြ�စ်ု��်ုမေဆို��ပြခံင်�် သီးို ��ဟုတုိုး ်ဖွဲ့ာ�ဥစု�ဲပြခံင်�်ကဲ�သီးို �မေသီးာ မေရိာဂျါ
�ျာ� သီးို ��ဟုတုိုး ်ပြဖွဲ့ုတိုးစိ်ု�်�ကဲ�သီးို �မေသီးာ အင်�်ဆိုက�ိ်�ု�ာှ��ျာ�အာ� 
�ဲ�ိစု�်�င်တ်ိုးစ်ု�င်၏် ခံ�နှံိငု်စ်ု��်�ကိလုည်�် �ည််�စုဉ်း�စုာ��ကသီးည်။်
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လယုံသ်ီး�ာ��ျာ��ာံ အဓိကအာ�ပြဖွဲ့င််� မေ�ါင်�်သီးတိုးမ်ေဆို��ျာ�ကိ ု
ခံ�နှံိငု်ရ်ိည်ရ်ှိံိမေစုရိန်အ်တိုး�က ်�ျို�ဗးဇီးပြ�ုပြ�င်�်ာ�မေသီးာ (GMO) �ဲ�ိစု�်
�ျို�မေ�ါင်�်စု�ကုိ ုအသီး��ုပြ�ု�ကသီးည်။် အခံျို �မေသီးာ�ျို��ျာ�ကိ ုလိခုံျင််
မေသီးာရိလဒီရ်ိမေစုရိန်အ်တိုး�က ်ပြ�ုပြ�င်�်ာ�သီးည််� �ျို�ဗးဇီး�ျာ� “�
ည််�သီး�င်�်” လိကုပ်ြခံင်�်ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် လယုံသ်ီး�ာ��ျာ��ာံ ဝယုံလ်ိအုာ�
ရှိံိသီးလိ ုတိုးိကုတ်ိုး�န်�်ခံ�ရိ�ါက GMO �ဟုတုိုးသ်ီးည််� �ဲ�ိစု�်�ျို��ျာ�
ကိလုည်�် စိုကု�်ျို�မေ��ရိန် ်အလ�န်လ်ိလုိလုာ�လာ�ရှိံိ�ကသီးည်။် တိုးစ်ု
ဖွဲ့န် ်အမေစု�အနှံံ��နိ်�်သီး�်ိ�မေရိ� အမေဆိုာကအ်အ�ုနှံငံ််� စုး��မေဆိုာင်ရ်ိ�က်
မေရိ� အမေဆိုာကအ်အ�ု�ျာ�စု�ာတိုး�င် ်GMO �ဟုတုိုးမ်ေသီးာ �ဲ�ိစု�်နှံံ
င််� �ဲ�ိစု�်��ကက်နု်�်ျာ�၏ ဝိမေသီးသီးအာ� စုန်စု်တိုးစ်ုခံလု��ုအတိုး�င်�် 
�နိ်�်သီး�်ိ�ရိန် ်လ�်ု���ုလ�်ုန်ည်�်�ျာ� ခံျ�တံိုး�်ာ�သီးည်။် �ကာ�ခံ�ပြ�င််
�အဖွဲ့�ဲ��ျာ�၏ အသီးအိ�တံိုးပ်ြ�ုလက�်တံိုး�်ျာ�ကိလုည်�် ရိရှိံိနှံိငု်သ်ီးည်။် 
GMO �ဟုတုိုးမ်ေသီးာ စုး��ကနိ်�်သီးည် ်GMO �လ�်ု�ာ�သီးည််� အ
ဆိုင််�အတိုးန်�် ပြဖွဲ့စ်ုမေ�ကာင်�် စိုစုစ်ုအတိုးည်ပ်ြ�ုမေ��နှံိငု်သ်ီးည််� အမေ�ရိိကန််
ပြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ုအုမေပြခံပြ�ု အဖွဲ့�ဲ�အစုည်�်တိုးစု်ရိ�် ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် အဆို��ုသီးတိုး်
တိုး�င် ်လယုံသ်ီး�ာ��ျာ�နှံငံ််� စုး��မေဆိုာင်ရ်ိ�ကသ်ီး�ူျာ�သီးည် ်သီးင်လ်ိခုံျင််
မေသီးာ �တုိုးက်နု်က်ိ ုသီးင််�အာ� မေ�ာက�်��မေ��လိသုီးည်သ်ီးာ ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။်

မေယုံဘာယုုံျအာ�ပြဖွဲ့င််� �ဲ�ိစု�်ကိ ု13.0-14.0 % စို�ုိငု်�်�ပုြဖွဲ့င််� ရိိတိုးသ်ီး�်ိ�
သီးည်။် သီးို �မေသီးာ်လည်�် �ဲ�ိစု�်�ျာ�သီးည် ်လယုံက်�င်�်�တဲိုး�င် ်လျင်ပ်ြ�န်စ်ု�ာ
မေပြခံာကမ်ေသီး��သီး�ာ�တိုးတိုးပ်ြီး�း� လယုံသ်ီး�ာ�တိုးစု်ဦး�အမေန်ပြဖွဲ့င််� အစိုဓုာတိုး�်ါဝင််
�ကုိ ု�နိ်�်သီး�်ိ�ရိန် ်ခံကခ်ံမဲေလ�ရှိံိသီးည်။် အ�နံ်တ်ိုးကယုံတ်ိုး�င် ်�ဲ�ိစု�်၏ 
အစိုဓုာတိုး�်ါဝင်�်သုီးည် ်လယုံက်�င်�်�ရဲှိံိမေန်စုဉ်း�င် ်အတိုးကအ်ကျ
ပြဖွဲ့စ်ုမေန်လ�်ိ��ည်။် အလာ�တိုး ူ�ဲ�ိစု�်�ျာ�ကိ ုရိိတိုးသ်ီး�်ိ�ပြီး�း�မေန်ာက ်
သီးိမုေလာံင်�်ာ�စုဉ်း �တိုးဝ်န်�်ကျင်အ်�ခူံျိန်န်ှံငံ််� စိုစုု�တိုး�် ုမေပြ�ာင်�်လသဲီးည််
နှံငံ််�အ�ှ အစိုဓုာတိုး�်ါဝင်�်သုီးည်လ်ည်�် အတိုးကအ်ကျရှိံိနှံိငု်သ်ီးည်။်
�ဲ�ိစု�်သီးည် ်လ�တိုးလ်�်စု�ာမေရိ� �လျာ�စုး�ဆိုင်�်နှံိငု်ပ်ြီး�း� လ�န်သ်ီး�ာ��ျာ� 
သီးို ��ဟုတုိုး ်စုကခ်ံါ��တိုး�်ျာ�ပြဖွဲ့င််� လ�ယုံက်စူု�ာမေရှုှ�မေပြ�ာင်�်နှံိငု်သ်ီးည်။် 
�ဲ�ိစု�်ကိ ုအသီး��ု�ပြ�ု�းအ� ိမေကာင်�်��န်စ်ု�ာ သီးိမုေလာံင်သ်ီး�်ိ�ဆိုည်�်
�ာ�၍ ရိမေလ�ရှိံိသီးည်။် လယုံသ်ီး�ာ��ျာ�စု�ာသီးည် ်�ဲ�ိစု�်�ျာ�ကိ ု
မေကာင်�်��န်မ်ေသီးာအမေပြခံအမေန်တိုး�င် ်�နိ်�်�ာ�ရိန်အ်တိုး�က ်အ�ဓူာတိုး�်
�ါမေသီးာမေလကိ ုသီး��ုပြီး�း�မေန်ာက ်�န်က်ာ�ျာ� ဖွဲ့�င််�မေ���ာ�တိုးတိုးသ်ီးည်။် 
အ�ဓူာတိုးက်ိ ုအသီး��ုပြ�ုပြခံင်�်�ာံ ရှိာံ�သီးည်။် အ�ဓူာတိုးက်ိသုီး��ု�ါက၊ 
�း�မေလာင်ပ်ြခံင်�် သီးို ��ဟုတုိုး ်�ဲ�ိစု�်�ျာ��ျကစ်ုး�ပြခံင်�်ကိ ုကာက�ယုံရ်ိန် ်
အ�ခူံျိန်န််�်ိ�န်�်ိ�တိုး�င် ်သီး��ုရိ�ည်။် �ဲ�ိစု�်ကိ ု�ည်သ်ီးည််�အခံျိန်က်ာလ�
ဆိုိ ု�ကာသီးည်အ်� ိသီးိမုေလာံင်�်ါက မေယုံဘာယုုံျအာ�ပြဖွဲ့င််� သီးင််�မေတိုးာ်
မေကာင်�်��န်မ်ေသီးာ အစိုဓုာတိုး�်ါဝင်�်�ုာံ အပြ�င််�ဆို��ု 13.0% ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။်

�ဲ�ိစု�်�ကွက်န်ု်��ာ�- စု�ီ�ွာ�ပြဖူးစုန််ည်�် နိုငှ််� �ဘာဝန်ည်�်

�ဲ�ိစု�်��ကက်နု်�်ျာ�တိုး�င် ်အဓိကက�ပဲြ�ာ�ပြခံာ�န်ာ�သီးည််� အပြခံာ�
အခံျကတ်ိုးစ်ုခံျက�်ာံ �တုိုးလ်�်ု�လု�်ုင်န်�်စုဉ်းတိုး�င်သ်ီး��ုမေသီးာ အမေပြခံခံ�

န်ည်�်စုန်စ်ု�ျာ�ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် အဓိကပြခံာ�န်ာ�ခံျက�်ာံ မေ�ျာ်ဝင်�်စုစည်�်ပြဖွဲ့
င််� �တုိုးယ်ုံ�ူာ�သီးည််� ဆိုး� ံရိရှိံိမေသီးာ �တုိုးက်နု်�်ျာ�နှံငံ််� တိုး�န်�်�တုိုး်
ကရိိိယုံာပြဖွဲ့င််� ညိ်စ်ု�တုိုး�်ာ�မေသီးာ ဆိုး� ံရိရှိံိသီးည််� �တုိုးက်နု်�်ျာ�
ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် Hexane သီးည် ်လ�်ုင်န်�်ကဏ္ဍအတိုး�င်�် ဆိုး�တုိုးယ်ုံူ
ရိန် ်အသီး��ုအ�ျာ�ဆို��ု မေ�ျာ်ဝင်�်စုစည်�်ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် ၎င်�်သီးည် ်မေရိန်�
��ံတုိုးယ်ုံရူိရှိံိမေသီးာ �တုိုးက်နု်ပ်ြဖွဲ့စ်ုပြီး�း� ဓာတိုးဆ်ိုးနှံငံ််�တိုးသူီးည််� အန်� �
မေ�ျာ�မေ�ျာ�ရှိံိမေသီးာ အလ�န်�်း�မေလာင်လ်�ယုံပ်ြီး�း� အမေရိာင်�်ရှိံိသီးည််� အရိည််
တိုးစ်ု�ျို�ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် Hexane သီးည် ်သီး��ုစု�ဲရိအလ�န်အ်ဆိုင်မ်ေပြ�ပြီး�း� 
စုကယ်ုံနှံးရိာ�အသီး��ုပြ�ုမေသီးာ လ�်ုင်န်�်စုဉ်းနှံငံ််�စုာလှင် ်စု��်�အင်န််ည်�်
န်ည်�်ပြဖွဲ့င််� ဆိုး�ျာ��ျာ� �တုိုးယ်ုံမူေ��နှံိငု်သ်ီးည်။် ဆိုး�တုိုးယ်ုံပူြီး�း�မေန်ာက ်
ကျန်ရ်ှိံိမေသီးာ hexane အာ�လ��ုကိ ုမေရိမေနှံ��မေင်�� နှံငံ််� မေလဟုာန်ယုံ�်ျာ�
�ါမေသီးာ စုန်စ်ုတိုးစ်ုခံပုြဖွဲ့င််� ဆိုး��ဲ ံဖွဲ့ယုံရ်ှိာံ�လိကုသ်ီးည်။် �ို �မေန်ာက်
တိုး�င် ်ကျန်ရ်ှိံိနှံိငု်မ်ေသီးာ hexane �နံ်သ်ီး�ှကိ ု��်��ဖွဲ့ယုံရ်ှိာံ�ရိန် ်�း�
အ�မူေ��သီးည်။် Hexane ပြဖွဲ့င််��တုိုးယ်ုံမူေသီးာ �ဲ�ိစု�်��ကက်နု်�်ျာ�
ကိ ုအ�ျာ�ဆို��ုမေတိုး��ရိပြီး�း� နှံိငု်င််�တိုးကာ� ံအကြိုကး�စုာ��တုိုးလ်�်ုသီး�ူျာ�
က �ိ�ုတုိုးက်နု်�်ျာ�ကိ ုအဓိက�တုိုးလ်�်ုမေရိာင်�်ခံျ�ကသီးည်။်

တိုး�န်�်�တုိုးက်ရိိိယုံာပြဖွဲ့င််� ဆိုးညိ်စ်ု�တုိုးမ်ေသီးာန်ည်�်လ�်��ာံ� ူမေ�ျာ်ဝင််
�စုစည်�်��ါသီးည််� အသီး��ု�ျာ�မေသီးာ စုကယ်ုံနှံးရိာ�သီး��ုန်ည်�်စုန်စ်ုတိုးစ်ု
ခံ ုပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် ၎င်�်သီးည် ်ဆိုး�တုိုးယ်ုံရူိန် ်ဖိွဲ့အာ�နှံငံ််� အ�ဓူာတိုးသ်ီး��ု စုန်စ်ု
တိုးစ်ုခံကုိ ုအသီး��ုပြ�ုသီးည်။် အခံျို �က ၎င်�်ကိ ုသီးဘာာဝ�ိဆုိုန်မ်ေသီးာန်ည်�်
အပြဖွဲ့စ်ု မေဖွဲ့ာ်ညွှှန်�်�ကပြီး�း� မေအာ်ဂျဲန်စ်ုဟု ုသီးတိုး�်တံိုးန်ှံိငု်သ်ီးည်။် ၎င်�်သီးည် ်
ဆိုးကိဖုွဲ့ယုံရ်ှိာံ�ရိာတိုး�င် ်သီး�်ိပြီး�း���မိေရိာကဘ်ာ ဲစု��်�အင်ပ်ြ�င််��ာ�စု�ာ သီး��ုစု�ဲ
သီးလိ ုစုကရ်ှု�ုကိ ုပြ�ုပြ�င်�်နိ်�်သီး�်ိ�ရိန်လ်ည်�် အလ�န်လ်ိအု�်သီးည်။် ရိရှိံိ
လာသီးည််� တိုး�န်�်�တုိုးက်ရိိိယုံာပြဖွဲ့င််� ညိ်စ်ု�တုိုး�်ာ�မေသီးာ �တုိုးက်နု််
သီးည် ်မေ�ျာ်ဝင်�်စုစည်�်ပြဖွဲ့င််� �တုိုးယ်ုံ�ူာ�မေသီးာ �တုိုးက်နု်န်ှံငံ််� က�ပဲြ�ာ�ပြခံာ�
န်ာ�နှံိငု်သ်ီးည်။် အဓိကပြခံာ�န်ာ�ခံျကတ်ိုးစ်ုရိ�်�ာံ ဆိုး�ါဝင်�် ုအန်ည်�်င်ယုံ်
�ိ�ို�ုျာ�ပြ�ာ�မေန်ပြခံင်�်ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် သီးို �မေသီးာ် �ိဆုိုးတိုး�င် ်စု��်�အင်/်ကယုံလ်ို
ရိး�ျာ� �ါဝင်ပ်ြီး�း� အာဟုာရိတိုးန်ဖုိ်ွဲ့�လည်�် ရှိံိ�ါသီးည်။် �ကကဘ်ာမဲေ���ပြ��
သီး�ူျာ�ကဲ�သီးို �မေသီးာ မေ���ပြ��မေရိ�သီး�ာ��ျာ�သီးည် ်�ဲ�ိစု�်ဆိုးအတိုးန်အ်သီးင််�
�ါဝင်မ်ေသီးာ �ဲ�ိစု�်တိုးရိိစုာာန်အ်စုာကိ ုမေ��ကြိုကး�မေ�� ဝယုံယ်ုံ�ူါလ�်ိ��ည်။်

ကန်ု်�စုစည်�်စု�ီဆိုင်�်�ု

မေအာက�်ါ���ုျာ�တိုး�င် ်အမေပြခံခံ� �ဲ�ိစု�်��ကက်နု်�်ျာ�နှံငံ််� ၎င်�်
တိုးို �အာ��တုိုးလ်�်ု��ကုိ ုသီးရုှု�်မေဖွဲ့ာ်ပြ�သီး�ာ��ါသီးည်။်
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TEXTURIZE

က�ူ�န််�မေရိာင်�်ဝယ်မ်ေရိ�လ�်ုင်န််�စုဉ်း
(HEXANE �တုွယ််�ူာ�မေ�ာ)

�ဲ�ိစု�်��ာ�

အဖူးတွ�်�ာ� စုကရ်ုံးးု

ဆိုအီစု�်ိ� မေ��ာ်ဝင်�်စုစည်�်ပြဖူးင််� 
�တုွယ််ပူြချင်�်

အဆိုပီြ�ည််�၊ အစု�်ိ� �ို ��ဟာတုွ ်�ီ�
အ�ူမေ���ာ�မေ�ာ ဂုံး�း��ုန်် �၊ တွရိိ စုာာန််

အစုာ၊ အ�က�်�စုာ�အဖူးတွ�်�ာ�၊ 
အချ��်��ာ�

�န်် �စုင်ပ်ြချင်�် �တုွလ်�်ုပြချင်�် စုာ��း�ုနိုိငု်မ်ေ�ာ
အပြဖူးူမေရိာင်အ်ပြ�ာ�

ဖူးလတိွ်

�န်် �စုင်�်ာ� 
မေ�ာ ဆိုီ လကစ်ု�ီ�င်် စုကရ်ုံးးု

�ဲ�ိစု�် �ကာရိည််

အ�ာ�ဓာာတွ်
�ကယ်ဝ်မေ�ာ �ဲ�ိစု�်

အဆိုအီနိုစှု ် 
(SPC)

��ကာ�
ဖူးယ်�်တုွပ်ြချင်�်

အဆို�ီတုွ�်ာ�မေ�ာ 
�ဲ�ိစု�်ဂုံး�း��ုန်် �၊ တွရိိ စုာာန််

အစုာ၊ အ�က�်�စုာ�အဖူးတွ်
��ာ�၊ အချ��်��ာ�

အ�ာင်ဓ်ာာတွ်
ဖူးယ်�်တုွပ်ြချင်�်

အတွး�ုအခဲျပြဖူးစု်
မေအာင်လ်�်ုပြချင်�်

အ�ာ�ဓာာတွ�်တုွယ််�ူာ�
မေ�ာ �ဲ�ိစု�်�ုန်် �  

(ISP)

�န်် �စုင်�်ာ�မေ�ာ 
ဆိုီ

အတွး�ုအခဲျ�းုစုး �ဲ�ိစု�်
�ကွက်န်ု်��ာ�
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�ဘာဝအတွိငု်�် ပြ��ပြ�င်ဖ်ူးန််တွ�ီ�တုွလ်�်ုပြချင်�်
(တွန်ွ်��တုွက်ရိိိယ်ာပြဖူးင််� ဖိူး��်ိ�ာ�မေ�ာ �ို ��ဟာတုွ ်အဆိုအီပြ�ည််��ါမေ�ာ)

TEXTURIZE

�ဲ�ိစု�်��ာ�

အခွျးချွတွပ်ြချင်�် စုကရ်ုံးးု

တွန်ွ်��တုွက်ရိိိယ်ာပြဖူးင််� 
ဖိူး��်ိပြီး�ီ� �တုွယ််ပူြချင်�်ဆိုအီစု�်ိ�

အဆိုပီြ�ည််�၊ အစု�်ိ� �ို ��ဟာတုွ ်�ီ�
အ�ူမေ���ာ�မေ�ာ ဂုံး�း��ုန်် �၊ တွရိိ စုာာန််

အစုာ၊ အ�က�်�စုာ�အဖူးတွ�်�ာ�၊ 
အချ��်��ာ�

�န်် �စုင်ပ်ြချင်�် �တုွလ်�်ုပြချင်�် အဆိုနီ်ည်�်ပြီး�ီ� 
စုာ�၍ရိ�ည််� အပြဖူးူ
မေရိာင်အ်ဖူးတွ�်�ာ�

�န်် �စုင်�်ာ�မေ�ာ 
ဆိုီ

လကစ်ု�ီ�င်် စုကရ်ုံးးု

အတွး�ုအခဲျပြဖူးစု်
မေအာင်လ်�်ုပြချင်�်

အဆိုနီ်ည်�်မေ�ာ  
ဂုံး�း��ုန်် �၊ တွရိိ စုာာန််

အစုာ၊ အ�က�်�စုာ�
အဖူးတွ�်�ာ�၊  
အချ��်��ာ�

အတွး�ုအခဲျ�းုစုး �ဲ�ိစု�်
�ကွက်န်ု်��ာ�
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ယုံခံဆုိုိလုှင် ်က�ာာတိုးစု်ဝန်�်နှံိငု်င််��ျာ�သီးည် ်�ဲ�ိစု�်��ကက်နု်�်ျာ�
အမေ�ကာင်�် မေပြ�ာသီးည််�အခံါ သီးင််�အသီး��ုနှံငံ််�တိုးညူ်းသီးည််� မေဝါဟုာရိ
အသီး��ုအနှံနု်�်�ျာ�ကိ ုသီး��ုစု�ဲခံျင်�်သံီး��ုစု�ဲလ�်ိ��ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုမေ�ကာင်�် သီးင် ်
သီးတိုး�ိာ��ိ�ါလ�်ိ��ည်။် ဥ��ာ၊ အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ုတုိုး�င် ်“�ဲ�ိစု�်
တိုးရိိစုာာန်အ်စုာ” ဟုမူေသီးာ စုကာ�လ��ု�ာံ အန်ည်�်ဆို��ု အသီးာ�ဓာတိုး ်
44% �ါဝင်ပ်ြီး�း� �ဲ�ိစု�်ဆိုး (�ါဝင်�်ါကလည်�်) သီး�်ိ�ျာ��ျာ��ါဝင်မ်ေလ��
ရှိံိမေသီးာ အသီးာ�ဓာတိုးမ်ေ��စု��်�နှံိငု်သ်ီးည််� အမေပြခံခံ� �ဲ�ိစု�်အ�နု်် � �တုိုးက်နု််
တိုးစ်ုခံကုိ ုရိည်ည်ွှှန်�်သီးည်။် သီးို �မေသီးာ် အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ုပုြ�င််
� နှံိငု်င််�အခံျို �သီးည် ်၎င်�်ကိ ု�ဲ�ိစု�်တိုးရိိစုာာန်အ်စုာ �ဟုတုိုးဘ်ာ ဲ“�ဲ�ိစု�်
ကတိိုး”် ဟု ုရိည်ည်ွှှန်�်�ကသီးည်။် �ဲ�ိစု�်��ကက်နု်�်ျာ�အမေ�ကာင်�် 
မေဆို��မေနှံ��မေသီးာအခံါ �ည်သ်ီးည််��တုိုးက်နု်�်ျာ�ကိ ုမေပြ�ာဆိုိမုေဆို��မေနှံ��
မေန်ပြခံင်�်ပြဖွဲ့စ်ုမေ�ကာင်�် တိုးညူ်းသီးည််� န်ာ�လည်�်ကုိ ုရိရှိံိ�ာ�ရိ�ါ�ည်။်

ယုံခံအု�ိငု်�်တိုး�င် ်အသီးာ�ဓာတိုးမ်ေ��စု��်�နှံိငု်သ်ီးည််� �တုိုးက်နု်အ်�ျို��ျို�
အမေ�ကာင်�်၊ ၎င်�်တိုးို �၏ အမေပြခံခံ�အဂျေ ါရိ�်�ျာ�နှံငံ််� ���ုနံ် ်စု�နှံနု်�်�ျာ�/
အမေသီး�စုိတိုးသ်ီးတိုး�်တံိုးခ်ံျက�်ျာ�ကိ ုအ�က�်�ဖွဲ့ျဉ်း�ရှိငံ်�်ပြ��ည်ပ်ြဖွဲ့စ်ုသီးည်။်

�ဲ�ိစု�်တွရိိ စုာာန််အစုာ- �ဲ�ိစု�်တိုးရိိစုာာန်အ်စုာတိုး�င် ်���ုနံ်အ်ာ�ပြဖွဲ့င််� 
အသီးာ�ဓာတိုး ်44% သီးို ��ဟုတုိုး ်48% �ါဝင်ပ်ြီး�း� �ဲ�ိစု�်ဆိုး လ��ုဝ��ါဝင် ်
သီးို ��ဟုတုိုး ်အန်ည်�်င်ယုံသ်ီးာ�ါဝင်သ်ီးည်။် ၎င်�်ကိ ုတိုးရိိစုာာန်�်ျာ�အာ�မေကွ�
ရိန် ်အဓိကအသီး��ုပြ�ုသီးည်။် အသီးာ�ဓာတိုး�်ါဝင်�် ုအန်ည်�်အ�ျာ� က�ာပြခံာ�
ခံျကက်ိ ုအစုာအတိုး�င်�်သီးို � ပြ�န်လ်ည်မ်ေရိာစု�်�ည််�သီး�င်�်မေသီးာ အခံ����ာဏ
က အပြီး�ဲတိုး�်�လိလုိ ုအဆို��ုအပြဖွဲ့တိုးမ်ေ��သီးည်။် �ဲ�ိစု�်ကိ ုပြ�ုပြ�င်ဖ်ွဲ့န်တ်ိုးး�
�တုိုးလ်�်ုရိာတိုး�င် ်���ဆို��ုအဆိုင််��ျာ���ဲ ံတိုးစ်ုဆိုင််��ာံ အခံ��ခံွတိုးပ်ြခံင်�်
ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် အခံ��ဆိုိသုီးည်�်ာံ �ဲ�ိစု�်၏အမေ�်ယုံ�တိုး�င်ရ်ှိံိမေသီးာ အလာှ�ါ�
�ါ�ကိ ုဆိုိလုိသုီးည်။် (မေပြ��ဲမေတိုးာင််�ကိ ုအခံ��ခံ�ာလိကုပ်ြီး�း�မေသီးာအခံါ မေပြ��ဲ
ဆို�မေ�်တိုး�င် ်မေတိုး�� ရှိံိရိမေသီးာ အလာှ�ါ�နှံငံ််� နှံုငိ်�်ယုံဉံ်းနှံိငု်သ်ီးည်။်) �ိအုခံ��
�ျာ��ာံ အ�ှင်ဓ်ာတိုး�်ကယုံဝ်မေသီးာ်လည်�် အသီးာ�ဓာတိုး�်ပြဖွဲ့စ်ုစုမေလာက်
သီးာ �ါသီးည်။် အခံ���ျာ�တိုး�င် ်သီးဘာာဝအသီးာ�ဓာတိုး ်10-12%၊ သီးဘာာ
ဝအ�ှင်ဓ်ာတိုး ်36-40% နှံငံ််� စို�ုိငု်�်� ု9-13% ���ုနံ်�်ါဝင်သ်ီးည်။် အခံ��
ခံွတိုးပ်ြီး�း�မေသီးာအခံါ တိုးခံါတိုးရိ�တိုး�င် ်၎င်�်တိုးို �ကိ ုကွဲနှံ�ာ�စုာအတိုး�က ်သီးူ �
အတိုးိငု်�် မေရိာင်�်ခံျသီးည်။် သီးို �မေသီးာ်လည်�် အ�ျာ�အာ�ပြဖွဲ့င််� ၎င်�်ကိ ု
တိုးရိိစုာာန်အ်စုာ�သဲီးို � ပြ�န်လ်ည်မ်ေရိာစု�်�ည််�သီး�င်�်ပြီး�း� အသီးာ�ဓာတိုး်
�ါဝင်�်ကုိ ုမေလှာ�ခံျမေလ�ရှိံိသီးည်။် အသီးာ�ဓာတိုး ်48% �ါမေသီးာ �ဲ�ိစု�်
တိုးရိိစုာာန်အ်စုာ�ာံ အခံ�� လ��ုဝ��ါ သီးို ��ဟုတုိုး ်အန်ည်�်င်ယုံသ်ီးာ�ါသီးည်။် 
44% �ါမေသီးာ အစုာ�ာံ� ူအပြီး�ဲတိုး�်�လိလုိ ုအခံ���ျာ��ါဝင်သ်ီးည်။်

အဆို�ီတုွ�်ာ�မေ�ာ �ဲ�ိစု�်ဂုံး�း��ုန်် �နိုငှ််� အ�က�်�စုာ�အဖူးတွ�်�ာ� - 
အဆိုး�တုိုး�်ာ�မေသီးာ �ဲ�ိစု�်ဂျျ�ု�နု်် �နှံငံ််� အ�က�်�စုာ�အဖွဲ့တိုး�်ျာ�တိုး�င် ်
အသီးာ�ဓာတိုး ်52 � ံ54% အ� ိ�ါဝင်သ်ီးည်။် ၎င်�်တိုးို �ကိ ု�နု်် �ဖုွဲ့တိုး်
ပြခံင်�်၊ မေ���ပြ��မေရိ�တိုးရိိစုာာန်န်ှံငံ််� အ�်ိမေ���တိုးရိိစုာာန်အ်စုာ၊ အာဟုာရိဓာတိုး်
�ကယုံဝ်မေသီးာ အစုာမေတိုးာင််�နှံငံ််� အာ�ပြဖွဲ့ည််�အခံျိုရိည်�်ျာ�ကဲ�သီးို �မေသီးာ 
ကျန်�်�ာမေရိ�အမေ�ာကအ်ကပူြ�ု အစုာ�အစုာ�ျာ�၊ စုက�်လု�်ုင်န်�်တိုး�င်�် 
အသီး��ုပြ�ု��ုျာ�နှံငံ််� အသီးာ�အစုာ��ိ�ုသီး��ုစု�ဲ��ုျာ�အပြဖွဲ့စ်ု အဓိကသီး��ုသီးည်။်

အတွး�ုအခဲျ�းုစုး �ဲ�ိစု�်�ုန်် �- အတိုး��ုအခံ�ဲ�စုု� �ဲ�ိစု�်�နု်် �သီးည် ်အသီးာ�ဓာတိုး ်
52 � ံ54% အ� ိ�ါဝင်သ်ီးည်။် ၎င်�်ကိ ုအသီးာ�အစုာ��ိ�ုအပြဖွဲ့စ်ု သီး��ုသီးလိ ု
မေ���ပြ��မေရိ�တိုးရိိစုာာန်န်ှံငံ််� အ�်ိမေ���တိုးရိိစုာာန်အ်စုာအပြဖွဲ့စ်ုလည်�် သီး��ုသီးည်။်

အ�ာ�ဓာာတွ�်ကယ်ဝ်မေ�ာ �ဲ�ိစု�်အဆိုအီနိုစှု ်(SPC) - SPC သီးည် ်
အသီးာ�ဓာတိုး ်62 � ံ69% အ� ိ�ါဝင်သ်ီးည်။် ၎င်�်ကိ ုအဓိကအာ�ပြဖွဲ့
င််� အသီးာ�အစုာ��ိ�ုသီး��ုစု�ဲ�၊ု မေ���ပြ��မေရိ�တိုးရိိစုာာန်န်ှံငံ််� အ�်ိမေ���တိုးရိိစုာာန််
အစုာ၊ ကျန်�်�ာမေရိ�အမေ�ာကအ်ကပူြ�ု အစုာ�အစုာ�ျာ�၊ နှံို ���က်
�စုစည်�် အစုာ��ိ�ုသီး��ုစု�ဲ�နုှံငံ််� အမေဖွဲ့ျာ်ယုံ�ကာ�ျာ�တိုး�င် ်အသီး��ုပြ�ုသီးည်။်

အ�ာ�ဓာာတွ�်တုွယ််�ူာ�မေ�ာ �ဲ�ိစု�်�ုန်် � (ISP) - ISP ကိ ု
အသီးာ�ဓာတိုး�်တုိုးယ်ုံမူေသီးာ �ဲ�ိစု�်�နု် � ်သီးို ��ဟုတုိုး ်SPI ဟု ုတိုးခံါတိုးရိ�
မေခံ်ဆိုိသုီးည်။် ၎င်�်သီးည် ်အသီးာ�ဓာတိုး ်86 � ံ87% အ� ိ�ါဝင်သ်ီးည်။် 
၎င်�်ကိ ုအဓိကအာ�ပြဖွဲ့င််� အသီးာ�အစုာ��ိ�ုသီး��ုစု�ဲ�၊ု စုက�်လု�်ုင်န်�်
တိုး�င်�် အသီး��ုပြ�ု�၊ု မေ���ပြ��မေရိ�တိုးရိိစုာာန်န်ှံငံ််� အ�်ိမေ���တိုးရိိစုာာန်အ်စုာ၊ 
ကျန်�်�ာမေရိ�အမေ�ာကအ်ကပူြ�ု အစုာ�အစုာ�ျာ�၊ �နု်် �ဖုွဲ့တိုးပ်ြခံင်�်၊ နှံို ���က်
�စုစည်�် အစုာ��ိ�ုသီး��ုစု�ဲ�နုှံငံ််� အမေဖွဲ့ျာ်ယုံ�ကာ�ျာ�တိုး�င် ်အသီး��ုပြ�ုသီးည်။်

�ဲ�ိစု�် လကစ်ု�ီ�င် ်- �ဲ�ိစု�် လကစ်ုး�သီးင်သ်ီးည် ်�ဲ�ိစု�်ဆိုးကိသုီး
န်် �စုင်သ်ီးည််� လ�်ုင်န်�်စုဉ်းအတိုး�င်�် �တုိုးယ်ုံရူိရှိံိမေသီးာ �တုိုးက်နု်တ်ိုးစ်ု
�ျို�ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် ၎င်�်ကိ ုအစုာ�အစုာအတိုး�က ်အပြဖွဲ့ည််��စုစည်�်တိုးစု်�ျို�
အပြဖွဲ့စ်ု အသီး��ု�ျာ�သီးလိ ု��်��ပြ�ုပြ�င်ဖ်ွဲ့န်တ်ိုးး�ပြီး�း�မေသီးာအခံါ �နု်် �ဖုွဲ့တိုး်
ရိာတိုး�င် ်အသီး��ု�ျာ�မေသီးာ �စုစည်�်တိုးစု်ခံ ုပြဖွဲ့စ်ုလာသီးည်။် �နု်် �အခံျို၊ 
နှံို ���က�်စုစည်�်နှံငံ််� အသီးင််�စုာ� စုာ�စုရိာအ�ျို��ျို�တိုး�င် ်၎င်�်ကိ ုအသီး��ုပြ�ု
သီးည်။် မေခံျာကလကအ်�ျာ�စုတုိုး�င် ်�ဲ�ိစု�် လကစ်ုး�သီးင် ်�ါဝင်သ်ီးည်။်

�ဲ�ိစု�် �ကာရိည် ်– �ဲ�ိစု�်သီးကာရိည်သ်ီးည် ်မေစု��ျစ်ုမေသီးာ အည်ို
မေရိာင်အ်ရိည်တ်ိုးစ်ု�ျို�ပြဖွဲ့စ်ုပြီး�း� ���ုနံ်အ်ာ�ပြဖွဲ့င််� ခံျိုသီးကသ်ီးကအ်ရိသီးာ 
ရှိံိသီးည်။် ၎င်�်သီးည် ်အဆိုး�တုိုး�်ာ�မေသီးာ �ဲ�ိစု�်� ံအသီးာ�ဓာတိုး်
�ကယုံဝ်မေသီးာ �ဲ�ိစု�်အဆိုးအနှံစ်ံုရိရှိံိမေစုရိန် ်သီး�ကာ�/ကာဗိုဟုိကုဒ်ီ
ရိိတိုး�်ျာ� ဖွဲ့ယုံရ်ှိာံ�လိကုမ်ေသီးာအခံါ ရိရှိံိမေသီးာ မေဘာ���က�်စုစည်�်တိုးစု်
�ျို� ပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် �ဲ�ိစု�် သီးကာရိည်က်ိ ုတိုးရိိစုာာန်အ်စုာ�ျာ�တိုး�င် ်အလ��ု
အမေတိုးာင််���စုု�ပြဖွဲ့စ်ုမေအာင် ်လ�်ုရိန် ်အက�ူစုစည်�်အပြဖွဲ့စ်ု သီး��ုသီးလိ ု�ဲ�ိစု�်
တိုးရိိစုာာန်အ်စုာ�သဲီးို � �ည််�ပြခံင်�်၊ �ဲ�ိစု�်အခံ���ျာ�နှံငံ််� မေရိာစု�်ပြခံင်�်၊ 
အရိည်�်�စုု� တိုးရိိစုာာန်အ်စုာ� ဲ�ည််�သီး��ုပြခံင်�်အာ�ပြဖွဲ့င််� အသီး��ုပြ�ုသီးည်။်
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တွင်�ုိ် �မေရိာင်�်ချ�� ူအ��ိ��အစုာ���ာ�
တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး ူအ�ျို�အစုာ��ျာ��ာံ �ိ�ိလိခုံျင်မ်ေသီးာ �တုိုးက်နု််
�စုစည်�်အ�ျို�အစုာ�ကိလုိကု၍် အလ�န်က်�ပဲြ�ာ�ပြခံာ�န်ာ�နှံိငု်သ်ီးည်။်

ပြ�ုပြ�င်ဖ်ွဲ့န်တ်ိုးး���ာ�မေသီးာ �ဲ�ိစု�်�ျာ� - ပြ�ုပြ�င်ဖ်ွဲ့န်တ်ိုးး���ာ�
မေသီးာ �ဲ�ိစု�်�ျာ��ာံ ဝယုံယ်ုံရူိန်ရ်ိင်�်ပြ�စ်ု အ�ျာ�အပြ�ာ�ရှိံိသီးည်။် 
လယုံသ်ီး�ာ��ျာ��သံီးည် ်နှံိငု်င််�တိုးကာ ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�က�ုပဏးကြိုကး��ျာ�
အ� ိ�ျို�စု��ုါဝင်သ်ီးည်။် မေရိာင်�်ဝယုံ�်တုိုးိငု်�်�ာံကဲ�သီးို ��င် ်သီးင်န်ှံငံ််�တိုး�ဲ
လ�်ုမေန်မေသီးာ တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးသူီးည် ်နှံိငု်င််�တိုးကာကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�
တိုး�င် ်အမေတိုး��အ�က�ု ရှိံိမေ�ကာင်�်နှံငံ််� လိအု�်မေသီးာ စုာရိ�ကစ်ုာတိုး�်��ျာ�
ကိ ုစုမုေဆိုာင်�်ရိန် ်လ�မုေလာကမ်ေသီးာ ကွ�်�ကျင်�်ရုှိံိမေ�ကာင်�် မေသီးခံျာရိ
�ါ�ည်။် လယုံသ်ီး�ာ�တိုးစု်ဦး���� ံ�ဲ�ိစု�်ကိ ုတိုးိကုရုိ်ှုကဝ်ယုံယ်ုံပူြခံင်�်ပြဖွဲ့
င််� အန်�်ိ�ဆို��ုမေ��နှံနု်�် သီးို ��ဟုတုိုး ်အမေကာင်�်ဆို��ုအရိည်အ်မေသီး��ကိ ုရိရှိံိ
လ�်ိ��ည်ဟ်ု ုအာ�ခံ�ခံျက�်ရှိံိမေ�ကာင်�် သီးရိှိံိ�ာ��ါ။ လယုံသ်ီး�ာ�
�ျာ��ာံ မေဒီသီးဆိုိငု်ရ်ိာ မေ��နှံနု်�်သီးတိုး�်တံိုးခ်ံျက�်ျာ�ကိ ုလိကုန််ာမေန်ရိ
မေလ�ရှိံိပြီး�း� သီးတူိုးို �စိုကု�်ျို�မေသီးာ �ဲ�ိစု�်�ာံ နှံိငု်င််�ပြခံာ�သီးို � တိုးင်�ိ်ု �ရိန် ်မေ��
အလ�န်က်ြိုကး�မေန်မေလ�ရှိံိ�ါသီးည်။် �ို �အပြ�င် ်လယုံသ်ီး�ာ��ျာ��ာံ စုရိိတိုး်
သီးကသ်ီးာမေသီးာ ကနု်စ်ုည်�ိ်ု �မေဆိုာင်�်ကုိ ုအသီး��ုပြ�ုရိန် ်သီးို ��ဟုတုိုး ်တိုးန််
ခံျိန်အ်မေပြ�ာကအ်ပြ�ာ�ဝယုံယ်ုံပူြခံင်�်အတိုး�က ်တိုး�ကမ်ေပြခံကိကုမ်ေအာင် ်မေ��
မေလှာ�မေ��ရိန် ်လ�်ုနှံိငု်စ်ု��်��ရှိံိနှံိငု်�်ါ။ မေယုံဘာယုုံျအာ�ပြဖွဲ့င််�ဆိုိရုိလှင် ်
လယုံသ်ီး�ာ��ျာ��ာံ ဆို��ုရုှု��နှံိငု်မ်ေပြခံရှိံိပြခံင်�်၊ ရုှု�်မေ���ပြခံင်�်နှံငံ််� လိအု�်
မေသီးာ ကျယုံပ်ြ�န်် ��နုှံငံ််� အမေတိုး��အ�က�ု တိုးို �ကိ ု�ိငု်ဆ်ိုိငု်�်ာ�သီးည််� အပြခံာ�
လ�်ုင်န်�်�ျာ�နှံငံ််� အပြ�င်�်အ�န်ပ်ြီး�ိုင်ဆ်ိုိငု်ရ်ိပြခံင်�်တိုးို �မေ�ကာင််� �ိ�ိစိုကု�်ျို�
�ာ�မေသီးာ �ဲ�ိစု�်ကိ ုပြ�ည်�်�ို �ရိာတိုး�င် ်�ါဝင်မ်ေဆိုာင်ရ်ိ�ကရ်ိန် ်စိုတိုး�်
ဝင်စ်ုာ��က�ါ။ �ို �မေ�ကာင််� လ�န်ခ်ံဲ�သီးည််� 15 နှံစ်ံုအတိုး�င်�် �ဲ�ိစု�်တိုးင်�ိ်ု �
ရိာတိုး�င် ်အသီး��ုပြ�ုမေသီးာ န်ည်�်�ည်ာနှံငံ််� ကနု်မ်ေသီးတိုးး ာတိုးင်ယ်ုံာဉ်း အသီး��ု
�ျာ��တုိုးို �မေ�ကာင််� အမေသီး�စုာ� �ဲ�ိစု�်တိုးင်�ိ်ု �သီး ူအတိုးန်�်အစုာ�သီးစု်
တိုးစ်ုခံ ုမေ�်မေ�ါကလ်ာခံဲ��ါသီးည်။် �ိအုမေန်အ�ာ�အတိုးိငု်�် ဆိုကရ်ှိံိမေန်
�ါက ��ကာ�းတိုးစ်ုခံျိန်ခ်ံျိန်တ်ိုး�င် ်အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု�ု ံအကြိုကး�
စုာ� �ဲ�ိစု�်စိုကု�်ျို�သီး�ူျာ�အမေန်ပြဖွဲ့င််� �ိ�ိစိုကု�်ျို�မေသီးာ �ဲ�ိစု�်ကိ ု
ကိယုုံတ်ိုးိငု်တ်ိုးင်�ိ်ု �ရိသီးည်�်ာံ လ�်ုရိကျို�န်�်မေသီးာ အမေန်အ�ာ�တိုးစု်
ခံကုိ ုမေရိာကရ်ှိံိလာနှံိငု်�်ါသီးည်။် တိုးန်ဖုိ်ွဲ့�တိုးကမ်ေအာင်လ်�်ု�ာ�မေသီးာ/
အ��ူပြ�ု�ာ�မေသီးာ �ဲ�ိစု�်နှံငံ််� မေ��က�ကမ်ေန်ရိာ အခံိငု်အ်�ာရိရှိံိ�ာ�
မေသီးာ �ဲ�ိစု�်�ျို��ျာ�သီးည် ်လ�်ုင်န်�်အဖွဲ့�ဲ�အစုည်�် အမေသီး��ျာ�ကိ ု
အပြ�တိုးရ်ိရှိံိမေသီးာ တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး�ူျာ� ပြဖွဲ့စ်ုလာမေစုမေလ�ရှိံိ�ါသီးည်။်

စု�ီ�ွာ�ပြဖူးစု�်တုွလ်�်ုမေ�ာ �ဲ�ိစု�်တွရိိ စုာာန််အစုာနိုငှ််� �ဲ�ိစု�်
ဆို ီအစု�်ိ� - မေ�ျာ်ဝင်�်စုစည်�်ပြဖွဲ့င််� �တုိုးယ်ုံမူေသီးာ �ဲ�ိစု�်�တုိုးက်နု််
�ျာ�ကိ ု�တုိုးလ်�်ုသီးည််� က�ုပဏးအကြိုကး�စုာ��ျာ��ာံ အမေရိအတိုး�က်
အလ�န်န််ည်�်�ါ��ါသီးည်။် အကြိုကး�စုာ� တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးအူ�ျာ�စု�ုာံ 
နှံိငု်င််�ပြခံာ�� ံဝယုံသ်ီး�ူျာ�ကိ ု�တုိုးက်နု်�်စုစည်�်�ျာ� တိုးင်ပ်ြ�က�်�လ�်ံ�
နှံိငု်�်က�ါသီးည်။် အမေ�ရိိကန် ်သီးို ��ဟုတုိုး ်နှံိငု်င််�တိုးကာ� ံကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�
က�ုပဏး�ျာ��ာံလည်�် မေရိာင်�်ခံျတိုးင်�ိ်ု �မေ��နှံိငု်မ်ေလာက�်ါသီးည်။်

�ဘာဝအတွိငု်�်�တုွလ်�်ုမေ�ာ �ဲ�ိစု�်တွရိိ စုာာန််အစုာနိုငှ််� �ဲ�ိစု�်ဆို ီ
အစု�်ိ� - စုး���ာ�ပြဖွဲ့စ်ု�တုိုးလ်�်ု�နုှံငံ််� နှံုငိ်�်ယုံဉံ်း�ါက တိုး�န်�်�တုိုးက်ရိိိယုံာ
ပြဖွဲ့င််� ဖိွဲ့သီး�်ိ�ာ�မေသီးာ သီးို ��ဟုတုိုး ်အဆိုးအပြ�ည််��ါမေသီးာ �တုိုးက်နု်�်ျာ�
ကိ ုတိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီး ူ�ျာ�စု�ာရှိံိ�ါသီးည်။် နှံိငု်င််�ပြခံာ�� ံဝယုံသ်ီး�ူျာ�ကိ ုသီးူ
တိုးို �၏မေရိာင်�်ခံျမေ��နှံိငု်စ်ု��်��ာံ တိုးစ်ုဦး�နှံငံ််�တိုးစ်ုဦး� �ျာ�စု�ာ က�ပဲြ�ာ�ပြခံာ�
န်ာ�မေန်�ါလ�်ိ��ည်။် လ�်ုင်န်�်အ�ျာ�စု�ုာံ �တုိုးက်နု်က်ိ ုပြ�ည်�်�ို �ရိာတိုး�င် ်
ကွ�်�ကျင်�်နုှံငံ််� အမေတိုး��အ�က�ု  အဆိုင််�တိုးစ်ုခံရုှိံိ�က�ါသီးည်။် အခံျို � �ာံ� ူ
�ရှိံိ�က�ါ။ ဤမေ��က�က�်တဲိုး�င် ်ကနု်�်စုစည်�်ရိင်�်ပြ�စ်ုကိ ုရိရှိံိရိန်အ်တိုး�က ်
ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ�က�ုပဏးတိုးစ်ုခံ�ုတံိုးစ်ုဆိုင််� သီးင် ်မေဆိုာင်ရ်ိ�ကန်ှံိငု်�်ါသီးည်။်

နိ်ဂုံးးု�

အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု�ု ံ�ဲ�ိစု�်နှံငံ််� �ဲ�ိစု�်��ကက်နု်�်ျာ�ကိ ု
စုမုေဆိုာင်�်ဝယုံယ်ုံရူိန် ်ကြိုကို ���်�မေသီးာအခံါ အမေ��မေ��ကနု်သ်ီး�ယုံမ်ေရိ� 
အမေလ�အ��ျာ�နှံငံ််��တိုးသ်ီးက၍် ကြိုကို တိုးင်ပ်ြ�င်ဆ်ိုင်�်ာ�ပြခံင်�်
နှံငံ််� သီးရိှိံိန်ာ�လည်ပ်ြခံင်�်တိုးို ��ာံ အလ�န်အ်ကအူည်းပြဖွဲ့စ်ုမေစု�ါလ�်ိ�
�ည်။် မေဆိုာင်ရ်ိန်မ်ေရှိာံင်ရ်ိန်�်ျာ��ာံ ယုံခံအုတိုးိငု်�်ပြဖွဲ့စ်ု�ါသီးည်-်

မေဆိုာင်ရ်ိန််-

• သီးတိုးင်�်အခံျကအ်လက�်ျာ�နှံငံ််��တိုးသ်ီးက၍် ရုိှု�သီးာ���င််�လင်�်�ရုှိံိ�ါ။

• �တုိုးက်နု်�်စုစည်�်ကိ ုသီးင် ်�ည်သ်ီးို �အသီး��ုပြ�ုရိန် ်ရိည်ရ်ိ�ယုံ်
မေ�ကာင်�် �ိ�ိအာ�မေရိာင်�်ခံျမေ��နှံိငု်မ်ေပြခံရှိံိသီးကူိ ုရှိငံ်�်ပြ��ါ။ သီးင် ်
ဘာာကိ ုလကရ်ှိံိအသီး��ုပြ�ုမေန်မေ�ကာင်�်နှံငံ််� ဤ�တုိုးက်နု်အ်�ျို�
အစုာ�ကိ ုအဘာယုံမ်ေ�ကာင််�ဝယုံယ်ုံလူိမုေ�ကာင်�် မေပြ�ာပြ��ါ။

• သီးင််�လ�်ုင်န်�်သီး�ိငု်�်မေ�ကာင်�်ကိ ုမေပြ�ာပြ��ါ။ သီးင်က်ိယုုံတ်ိုးိငု််
အမေ�ကာင်�်နှံငံ််� ဘာဏ္ဍာမေရိ�ဆိုိငု်ရ်ိာ အမေသီး�စိုတိုး ်အခံျကအ်လက်
�ျာ�အ�ါအဝင် ်သီးင််�က�ုပဏးအမေ�ကာင်�် အခံျကအ်လက�်ျာ�ကိ ု
မေ��အ�်�ါ။ သီးင်သ်ီးည် ်�ည်သ်ီးို �မေသီးာသီးပူြဖွဲ့စ်ုမေ�ကာင်�်နှံငံ််� သီးင်၏်မေင်�
မေ��မေခံျနှံိငု်စ်ု��်�နှံငံ််� �တိုးသ်ီးက၍် သီးင််�အာ� တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျမေ���ည််�
သီးကူ ရှိငံ်�်လင်�်ပြ�တိုးသ်ီးာ�စု�ာ န်ာ�လည်သ်ီးရိှိံိမေ�ကာင်�် မေသီးခံျာ�ါမေစု။

• မေလ�လာသီးင်ယ်ုံ�ူါ။ �ဲ�ိစု�်လ�်ုင်န်�်ကဏ္ဍတိုး�င် ်အသီး��ုပြ�ုမေသီးာ 
အမေပြခံခံ�မေဝါဟုာရိအသီး��ုအနှံနု်�်�ျာ�ကိ ုမေလ�လာပြီး�း�  
န်ာ�လည်မ်ေအာင်လ်�်ုရိန် ်အခံျိန်မ်ေ���ါ။

• သီးင်၏်မေတိုးာင်�်ဆိုိခုံျကက်ိ ုနှံတုိုးပ်ြဖွဲ့င််�ရှိငံ်�်လင်�်မေပြ�ာပြ��ါ။ 
�ည်သ်ီးို �မေသီးာ �တုိုးက်နု်အ်ရိည်အ်မေသီး��နှံငံ််� ��ာဏကိ ုသီးင််
လိခုံျင်မ်ေ�ကာင်�် အတိုးအိကျမေပြ�ာပြ�ရိန် ်အသီးင််�ပြ�င်�်ာ��ါ။
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မေ�ှာင်ရ်ိန််-

• ရှိငံ်�်ရှိငံ်�်လင်�်လင်�်�မေပြ�ာပြခံင်�်နှံငံ််� အလ�န်လ်ှို � ဝကံပ်ြခံင်�်အာ�ပြဖွဲ့င််�  
“UFO” တိုးစ်ုခံ ုသီးို ��ဟုတုိုး ်တိုးစ်ုဖွဲ့ကသ်ီးာ�ကိ ုဂျရုှု�စိုကုတ်ိုးတိုး်
မေသီးာ ��ဲစုာ�တိုးစု်ဦး�ဟု၍ူ အ�င်ခ်ံ�ရိပြခံင်�်�ရှိံိမေစုရိန် ်မေရှိာံင်ရ်ှိာံ��ါ။

• တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးကူ သီးင််�လ�်ုင်န်�်လည်�်တိုး�်�ိုငု်�်အတိုး�က ်
မေင်�မေ�က�စိုကု�်တုိုးမ်ေ��လ�်ိ��ည်ဟ်ု ု�မေ�ှာ်လင််��ါနှံငံ််�။ အမေ�က�
ပြဖွဲ့င််�မေရိာင်�်ရိန် ်စုည်�်က�်�ခံျက�်ျာ�အမေ�ကာင်�် �မေ��ဘာ ဲ
မေရှိာံင်�်ကဉ်း�ါ။ မေင်�ခံျကခ်ံျင်�်မေခံျမေ��ရိန် ်အသီးင််�ပြ�င်�်ာ��ါ။

• သီးင် ်လကမ်ေတိုး��လိအု�်မေသီးာ ��ာဏ�က ်�ိ�ုျာ�မေန်သီးည််� 
�ျာ�ပြ�ာ�လမံေသီးာ ��ာဏကိ ုအလ�န်အ်ကွ�မေပြ�ာပြခံင်�်အာ�ပြဖွဲ့င််� တိုးင််
�ို �မေရိာင်�်ခံျသီးတူိုးစ်ုဦး� အ�င်က်ြိုကး�မေအာင်လ်�်ုရိန် ်�ကြိုကို �စုာ��ါနှံငံ််�။

• �ပြဖွဲ့စ်ုနှံိငု်သ်ီးည််� သီးို ��ဟုတုိုး ်အ�နံ်တ်ိုးကယုံမ်ေရိာင်�်ခံျမေ��
ရိန် ်မေ��အလ�န်က်ြိုကး�နှံိငု်သ်ီးည််� သီးာ�န်�်က�်�ူကမဲေသီးာ 
အရိည်အ်မေသီး���ျို�ကိ ု�မေတိုးာင်�်ဆိုိ�ုါနှံငံ််�။ မေကာင်�်သီးည်ဆ်ိုို
ရှု�ု�ှမေသီးာ အရိည်အ်မေသီး��ကိသုီးာ မေတိုးာင်�်ဆိုိ�ုါ။

• အဓိကကျမေသီးာ အမေသီး�စုိတိုးအ်ခံျက�်ျာ�ကိ ုဆို��ုပြဖွဲ့တိုးရ်ိပြခံင်�်�ရှိံိမေသီး�
�း တိုးင်�ိ်ု �မေရိာင်�်ခံျသီးကူိ ုမေ��နှံနု်�်မေပြ�ာရိန် ်တိုး�န်�်အာ��မေ���ါနှံငံ််�။

အမေရိ�အကြိုကး�ဆို��ု�ာံ အပြ�ုသီးမေဘာာမေဆိုာင်မ်ေသီးာ အပြ�င်က်ိ ုကိငု်စ်ု�ဲ�ါ၊ စိုတိုး�်ျကအ်ာ�မေလျာ��မေန်�ါနှံငံ််�။ မေရိရှိညံ်အ်ကျို�ရှိံိမေသီးာ ဆိုကဆ်ို�မေရိ��နံ်သ်ီး�ှ�ာံ 
အခံျိန်ယ်ုံ၍ူ တိုးည်မ်ေဆိုာကရ်ိ�ါသီးည်။် ဝယုံယ်ုံ�ူစုုာခံျု�်တိုးစ်ုခံ ုခံျု�်ဆိုိနုှံိငု်ရ်ိန် ်အလ�န်ခ်ံကခ်ံသဲီးည်ဟ်ု ု�င်ရ်ိနှံိငု်မ်ေသီးာ်လည်�် က�ာာတိုးစု်ဝန်�်� ံသီးင််�ပြီး�ိုင်ဘ်ာက်
�ျာ�စု�ာ�ာံ အလာ�တိုးအူခံကအ်ခံ�ဲျာ�ကိ ုရိင်ဆ်ိုိငု်မ်ေန်ရိသီးည်သ်ီးာပြဖွဲ့စ်ုသီးည်။် သီးင််�အမေန်ပြဖွဲ့င််� ဇီး�ဲရှိံိ�ည်ဆ်ိုိ�ုါက အလ�ယုံတ်ိုးကလူကမ်ေလှာ�သီး�ာ�မေသီးာ အပြခံာ�
က�ုပဏး�ျာ�ကိ ုအနှံိငု်ယ်ုံနူှံိငု်ရ်ိန် ်အာ�သီးာခံျကတ်ိုးစ်ုခံ ု�ိငု်ဆ်ိုိငု်လ်ာ�ါ�ည်။်


