၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္ အေရွ႕တိုင္း စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၁နာရီအခ်ိန္ မတိုင္ခင္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း မျပဳရန္။
ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာ ဗဟု၀ါဒ စင္တာ (Global Center for Pluralism) မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကမၻာ့ မတူကြဲျပားမွဳမ်ား
အတူေပါင္းစည္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဆု(Global Pluralism Award) ရရွိသူမ်ားစာရင္း ေၾကျငာျခင္း

ဒီဘိုရာ အဟန္ကိုရာ (ဂါနာ)၊ လူမွဳေရးရာ ေပါင္းစည္းေရးစင္တာ (ျမန္မာ) နွင့္ “သမိုင္းမတြင္ေသးေသာ
သမိုင္းကို ေလ့လာျခင္း အဖြဲ”႕ (ေဘာ့စနီးယား၊ ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ ခရိုေရးရွား၊ မြန္တီ နိဂရိုး ႏွင့္ ဆားဗီးယား) တို႔ကို
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လူသားတိုင္းပါ၀င္နိုင္မွဳ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ထူးခြ်န္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္လိုက္ပါသည္။
အုတၱ၀ါ၊ ကေနဒါ - ေအာက္တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၉ - ယေန႔သည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဗဟု၀ါဒ စင္တာမွ
ု ္ရာ ဆုကို ရရွိသူ သံုးဦးအား
၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ မတူကြဲျပားမွဳမ်ား အတူေပါင္းစည္းျခင္းဆိင
ေၾကျငာလိုက္ပါသည္။ ဒီဘိုရာ အဟန္ကိုရာ - လူငယ္ ဂါနာ လူမွဳစီးပြားေရးပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး အာဖရိက

ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား စာအုပ္ထုတ္ေ၀သူျဖစ္ပါသည္။ လူမွဳေရးရာ ေပါင္းစည္းေရးစင္တာ
ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း
ပဋိပကၡမ်ိဳးစံု ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္
လူငယ္မ်ား၏
စြမ္းရည္ႏွင့္
အသံမ်ားကို
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးလ်ွက္ရွိေသာ
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
“သမိုင္းမတြင္ေသးေသာ သမိုင္းကို ေလ့လာျခင္း” – ပဋိပကၡမ်ားအေၾကာင္း အျငင္းပြားဖြယ္ သမိုင္းမ်ားကို
နည္းလမ္းသစ္ျဖင့္
သင္ၾကားျပသေပးလွ်က္ရွိေသာ ေဘာ္လကန္ေဒသမွ
သမိုင္းအထူးျပဳ
ပညာရွင္မ်ား
ကြန္ယက္ ျဖစ္ပါသည္။
“ယခုႏွစ္ ဆုရရွိသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရသည့္အတြက္ စင္တာမွ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ရပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ ဖန္တီး
စြန္႔စားနိုင္စြမ္းသည္ ဖယ္က်ဥ္မွဳမ်ားနွင့္ ခြဲျခားမွဳမ်ားစေသာ ဆုတ္ယုတ္မွဳမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲနိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
၄င္းတို႔ေဆာင္ရြက္ေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားသည္
မတူကြဲျပားေသာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ၊
လူတိုင္းပါ၀င္နိုင္ေသာ လူမွဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တည္ေဆာက္နိုင္ေသာ
ျပယုဂ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ
ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလံုးအတြက္ သင္ယူေလ့လာစရာ ဥပမာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။” ဟု ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဗဟု၀ါဒ
စင္တာမွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Meredith Preston McGhie က ေျပာပါသည္။
ဆုခ်ီးျမွင့္ေရး ဌာနမွ ဥကၠဌလည္းျဖစ္၊ ကေနဒါ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္သူ ဂ်ိဳးကလက္ က ေျပာသည္မွာ
“ရာႏွင့္ခ်ီျပီး ေလ်ွာက္ထားခဲ့ေသာ ေလွ်ာက္လာႊ မ်ားအားလံုးႏွင့္
ဆုရရွိသူမ်ား၏
အလြန္အေရးပါေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္
ဌာနမွ
အလြန္
၀မ္းေျမာက္အားရပါေၾကာင္း၊
၄င္းတို႔အေနျဖင့္
မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ယေန႔တြင္ေရာ အနာဂတ္တြင္ပါ ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ အၾကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမွဳမ်ားကို
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္
အသိပညာနွင့္
စာနာစိတ္မ်ား
ထည့္သြင္းေပးရန္
နက္နက္နဲနဲ
ကတိျပဳထားၾကပါသည္။
ကမၻာ့ မတူကြဲျပားမွဳမ်ား အတူေပါင္းစည္းျခင္းဆိုင္ရာ ဆု(Global Pluralism Award) သည္ မတူကြဲျပားမွဳမ်ားကို
လက္ေတြ႔က်က်

ေထာက္ခံအားေပးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

မတူကြဲျပားျခင္းမ်ားအၾကား ေလးစားမွဳကို

တိုးျမင့္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား၏

ရလဒ္အေနျဖင့္

မတူကြဲျပားေသာ

လူမ်ားအားလံုး ကို တန္ဖိုးထားျပီး အားလံုးပါ၀င္ခြင့္ရွိသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရာတြင္
ဆုရရွိသူမ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါလိ္မ့္မည္။
“ကြ်န္မ ဒီဆုကို ရတဲ့အတြက္ အတိုင္းမသိ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အာဖရိကန္
စာေပမ်ား၏ အေရးပါမွဳကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းကို ဆယ္နွစ္ေလာက္လုပ္ျပီးသြားတဲ အခ်ိန္မွာေတာ့
အာဖရိကန္ ကေလးသူငယ္ စာေပမ်ားဟာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အေထာက္အပ့ံတစ္ခုကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္
ရရွိခဲ့ျပီး ပန္းတိုင္နဲ႔ ကြ်န္မတို႔ ဘယ္ေလာက္နီးကပ္ေနျပီ ဆိုတာကို ဒီဆုက မီးေမွာင္းထိုးျပလိုက္သလိုပါပဲ။
တစ္ကမၻာလံုးက ဘယ္စာအုပ္ဆိုင္ကိုမဆို ၀င္သြားလိုက္တာနဲ႔ အားလံုးဖတ္ရွဳနိုင္ဖို႔ အာဖရိက က ထူးဆန္းတဲ့
ပံုျပင္ေလးေတြ ေတြရ
႔ ဖို႔ ကြ်န္မ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။” လို႔ ဆုရရွိသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဒီဘိုရာ
အဟန္ကိုရာ ကေျပာပါသည္။
“ျပည္တြင္းက
စြန္႔စားေဆာင္ရြက္သူ
လူနည္းစုေလးကလည္း
အားေကာင္းျပီး
အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့
အေရြ႕တစ္ခုျဖစ္လာနိုငျ္ ပီး
အေျပာင္းအလဲကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္နိုင္တယ္ဆိုတာကို
ဒီဆုက
အသိအမွတ္ျပဳေပးလိုက္တာပါပဲ။ ဒါဟာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေနနဲ႔ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားနဲ႔
လက္ခ်င္းခ်ိတ္ျပီး မတူကြဲျပားမွဳကို ေထာက္ခံျပသနိုင္တဲ့အတြက္ ၾကီးမားတဲ့ ေအာင္ျမင္မွဳလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။
တစ္ေန႔မွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွာ မတူကြဲျပားမွဳကို လက္ခံနိုင္ရံုသာမက အထိန္းအမွတ္အေနနဲ႔လည္း
က်င္းပလာဖို႔
ကြ်န္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု
လူမွဳေရးရာ ေပါင္းစည္းေရးစင္တာမွ
အမွဳေဆာင္
ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက ေျပာပါသည္။
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၁၆နွစ္ေလာက္ အေထာက္အပံ့ အနည္းငယ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနခဲ့ရတဲ့ အလုပ္မွာ နိုင္ငံတကာ
အသိအမွတ္ျပဳမွဳ ရလာတာဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔အတြက္ေတာ့ အလြန္အေရးပါ ပါတယ္။ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္က
ယိုဂိုကလပ္
စစ္ပြဲေတြ
ကြ်န္ေတာ္တို႔
စာသင္ခန္းေတြထဲမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တာဟာ
သမိုင္းမွာ
ဆရာ
ဆရာမေတြအတြက္ ခက္ခဲတဲ့ အခ်ိန္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို လူတိုင္းလိိုလိုနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔
တစ္ဖြဲ႔လံုးလည္း ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာ သိထားေပမယ့္ ဘာမွမလုပ္ပဲ ဒီတိုင္းထားခဲ့ၾကတယ္။ ခုခ်ိန္မွာေတာ့
အတိတ္က ရွိခဲ့တဲ့ တာ၀န္ေတြကို ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ျပီး ၁၉၉၀ ပဋိပကၡအေၾကာင္း သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္
အနာဂတ္မွာ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မွဳ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ၾကရမယ္။” ဟု
“သမိုင္းမတြင္ေသးေသာ
သမိုင္းကို ေလ့လာျခင္း”
ဆုရရွိသည့္
အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္
အဖြဲ႔၏
ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ဘိုဂ်ာနာ ဂ်ဴကိုးဗစ္က ေျပာပါသည္။
ယခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာ ဗဟု၀ါဒ စင္တာ (Global Center for Pluralism) မွ၂၀၁၉ ခုနွစ္အတြက္ ကမၻာ့
မတူကြဲျပားမွဳမ်ား
အတူေပါင္းစည္းျခင္းဆိုင္ရာ
ဆု(Global
Pluralism
Award)
မ်ားအတြက္
၇၄နိုင္ငံမွ
ေလ်ွာက္လႊာ
၅၀၀
လက္ခံရရွိခဲ့သည့္အတြက္
စတင္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေသာ
၂၀၁၇ခုႏွစ္ႏွင့္
စာလွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာအေရအတြက္ ႏွစ္ဆခန္႔ မ်ားလာခဲ့ပါသည္။ အဆိုျပဳခံရသူမ်ားအားလံုးကို ဌာနမွ ေသခ်ာစြာ
စမ္းစစ္ျပီး ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဗဟု၀ါဒ စင္တာကို ေအဂါခန္းမွ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ဆုရရွိသူ သံုးဦးႏွင့္ ဆုမရခဲ့ေသာ
ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူ ၇ဦးတို႔ကို နို၀င္ဘာ ၂၀ရက္၊ ကေနဒါနိုင္ငံ၊ အုတၱ၀ါျမိဳ႕တြင္ ကေနဒါအစိုးရမွ ဆုခ်ီးျမွင့္
ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဆုရရွိသူ သံုးဦးသည္ ကေနဒီယန္ ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ စီ ရရွိၾကမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႔

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္
မတူကြဲျပားမွဳမ်ား
အတူေပါင္းစည္းျခင္း
တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္ ေထာက္ပက
ံ့ ူညီမွဳမ်ား ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းမ်ား

ယခင္က ဆုရရွိခဲ့ဖူးသူမ်ားမွာ ကင္ညာမွ ပဋိပကၡၾကားေန Alice Nderitu ၊ ကိုလမ္ဘီယာမွ
ဒုကၡသည္အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သူ Leyner Palacios Asprilla၊ ၾသစေတးလ်မွ လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေန
Daniel Webb တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဗဟု၀ါဒ စင္တာ (Global Center for Pluralism) အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

အုတၱ၀ါျမိဳ႕တြင္ ေအဂါခန္းမွ ကေနဒါအစိုးရနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ
ဗဟု၀ါဒ စင္တာသည္ အမွီအခိုကင္းေသာ ပရဟိတ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ မတူကြဲျပားမွဳမ်ားအားလံုး
ပါ၀င္ေသာ ကေနဒါနိုင္ငံ၏ အေတြ႔အၾကံဳကို အေျချပဳ၍ မတူကြဲျပားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ
အတူယွဥ္တြဲ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမွဳေပါင္းမ်ားစြာကို ေကာင္းျပန္တံု႔ျပန္နိုင္ေစရန္ စင္တာမွ
ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အျခားသိလိုသည္မ်ားရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္ပါ။
Calina
calina.ellwand@pluralism.ca
T: +1 613 688-0137

Ellwand

###
ကမၻာ့ မတူကြဲျပားမွဳမ်ား အတူေပါင္းစည္းျခင္းဆိုင္ရာ ဆု(Global Pluralism Award) ကို ရရွိသြားသူမ်ား
အေၾကာင္း

- လူမွဳစီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ကေလးသူငယ္စာအုပ္မ်ား
ထုတ္ေ၀သူျဖစ္ပါသည္။
အာဖရိက
ကေလးသူငယ္ပံုျပင္ေျပာသူမ်ားႏွင့္
စာေရးဆရာမ်ားကို
အားေပးေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ Golden Baobab ကို တြဲဖက္တည္ေထာင္သူျဖစ္လည္းျဖစ္သည္။ သူမသည္
ကေလးသူငယ္စာေပမ်ားကို ေထာက္ခံသူျဖစ္ျပီး အာဖရိကန္မ်ား ေရးသားေသာ အာဖရိက၏ ပံုရိပ္မ်ားကို
စာဖတ္သူမ်ားမွ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရရွိနိုင္ေအာင္ ကူညီေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ Golden Baobab သည္ အာဖရိက
စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္
သရုပ္ျပသူမ်ားကို
အထိန္းအမွတ္ျပဳ
ျပီး
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ
ဆုမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္လ်ွက္ရွိသည္။ အဟန္ကိုရာသည္ အာဖရိကန္ ပံုျပင္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ေဂဟာကို
တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
ဒီဘိုရာ

အဟန္ဂိုရာ

(ဂါနာ)

လူမွဳစီးပြားေရး အျမင္ျဖင့္ အဟန္ဂိုရာသည္ အာဖရိက ကေလးသူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ
ပံုျပင္စာအုပ္မ်ား ဖတ္ရွဳနိုင္ေစရန္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖန္တီးေပးခဲ့ပါသည္။ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးအတြက္
ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပီး ခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ စာေပမ်ားအတြင္း လူတိုင္းပါ၀င္နိုင္ေရးကို
အရွိန္ျမွင့္ ေဖာ္ျပေပးနိုင္ေသာ
က႑ကို
တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွ္ိပါသည္။”
ဟု
ဆုေရြးခ်ယ္ေရး
ဥကၠဌလည္းျဖစ္၊ ကေနဒါ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္သူ ဂ်ိဳးကလက္က ေျပာပါသည္။

လူမွဳေရးရာ ေပါင္းစည္းေရးစင္တာ (ျမန္မာ) - ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း မတူကြဲျပားသူမ်ား အတူယွဥ္တြဲနိုင္ေရးကို

တန္ဖိုးထားေသာ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမွဳမ်ားမရွိဘဲ လူတိုင္းပါ၀င္နိုင္ေသာ လူမွဳအဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေထာင္နိုင္ရန္
ၾကိဳးစားေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး အဖြဲ႔အစည္း၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူမွဳေပါင္းစည္းျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မွဳ ကင္းစင္ျခင္း၊ နိုင္ငံေရးမစြက္ျခင္း၊ ဘက္မလိုက္ျခင္းတို႔ကို
အေျခခံ၍

သစ္လြင္ေသာ၊ ေခတ္မီေသာ၊

ဘာသာေရးႏွင့္

ယံုၾကည္မွဳမ်ားမစြက္ဖက္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏

ထင္ရွားေသာ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရေသာ
လူငယ္မ်ားကို

ပဋိပကၡအေပၚ

ယွဥ္တြဲနိုင္သည္ဟူေသာ

တံု႔ျပန္မွဳ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မွဳ၊
စိတ္ဓာတ္မ်ား

ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း

မတူကြဲျပားသူမ်ား
စေသာ

အတူတကြ
လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း
လူတိုင္းပါ၀င္နိုင္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္
အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
လူမွဳေရးရာ ေပါင္းစည္းေရးစင္တာမွ တံု႔ျပ
န္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်ွ
က္ရွိသည္။ ဖိႏွိပ္မွဳမ်ား၊ မ တ ည္ျငိမ္ေသာ အေျခအေနမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ CSI သည္
လူငယ္မ်ား၏ ခြန္အားစြမ္းအင္မ်ားကို
ေပၚေပါက္လာေအာင္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္
အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ လူမွဳဘ၀ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဖန္တီးေပးလွ်က္ရွိသည္”
ဟု ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးဥကၠဌလည္းျဖစ္၊ ကေနဒါ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္သူ ဂ်ိဳးကလက္က ေျပာပါသည္။
သမိုင္းမတြင္ေသးေသာ သမိုင္းကို ေလ့လာျခင္း အဖြဲ႔ (ေဘာ့စနီးယား၊ ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ ခရိုေရးရွား၊ မြန္တီ နိဂရိုး၊

ယခင္က
ယိုဂိုဆလားဗီးယားတြင္
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ
ပဋိပကၡ
သမိုင္းအေၾကာင္း
သင္ၾကားသင္ယူနိုင္ေစရန္
၁၆ႏွစ္ေက်ာ္
ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ
သမိုင္းဆရာမ်ားႏွင့္
ပညာေပးသူမ်ား ျဖစ္သည္။
ဆရာဆရာမမ်ားအေနျဖင့္
ထိလြယ္ရွလြယ္
အျငင္းပြားနိုင္ေသာ
ထိုေခါင္းစဥ္အေၾကာင္း သင္ၾကားရန္ မ၀ံ့မရဲျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ၄င္းတို႔၏ ကြန္ယက္မွ တစ္ဆင့္
အြန္လိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွ္ိနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး
ဆရာ
ဆရာမမ်ားကို
သင္တန္းပို႔ခ်လွ်က္ရွိပါသည္။ မၾကာမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း သင္ၾကားသင္ယူျခင္းကို
ဘက္မလိုက္ေသာ
လမ္းစဥ္ျဖင့္
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္း၌ပင္
အားထုတ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။
ဆားဗီးယား)

“မတူကြဲျပားမွဳမ်ားကို
တန္ဖိုးထားေသာ
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
တည္ေဆာက္ရန္မွာ
အလြန္တရာ
အေရးပါလွေသာ္လည္း
ဆရာဆရာမမ်ားအေနျဖင့္
သတိမျပဳမိၾကပဲ
ရွိေနၾကသည္။
တစ္ခါတစ္ရံ
အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွ
လူမ်ားတြင္
အလုပ္ႏွင့္
ဂုဏ္သိကၡာ
ထိခိုက္နိုင္သည္မ်ားရွိေသာ္လည္း
ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးနိုင္မည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
၄င္းတို႕၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို
ကြဲျပားေအာင္လုပ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။” ဟု
ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးဥကၠဌလည္းျဖစ္၊ ကေနဒါ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္သူ ဂ်ိဳးကလက္က ေျပာပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ မတူကြဲျပားမွဳမ်ား အတူေပါင္းစည္းျခင္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္ျပဳဆု အတြက္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူမ်ား
အေၾကာင္း
အက္ဒယန္ ေဖာင္ေဒးရွင္း (လက္ဘႏြန)္ - ပညာေရး၊ မီဒီယာ၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ

ဖလွယ္ျခင္း

စသည္တို႔တြင္

ဦးေဆာင္လမ္းျပေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ျပီး

မတူကြဲျပားမွဳမ်ားကို

ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္

ဘာသာေရး

တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

“လူငယ္မ်ား၊ မိသားစုမ်ား၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားကို ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ ဘာသာေရး အတားအဆီးမ်ားကို ခ်္ိဳးဖ်က္၍
နိုင္ငံသားျဖစ္သည္ႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္နိုင္ေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်ျပေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီေသာ
နိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ အက္ဒယန္ စီမံကိန္းမ်ားမွ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ ပါသည္။ ေဒသတြင္း
ဘာသာေရးတင္းမာမွဳမ်ား
ရွိေသာ္လည္း
လက္ဘႏြန္နွင့္
အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္
အားလံုးပါ၀င္နိုင္ေသာ
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
စည္းလံုးညီညြတ္ေရး
စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္
အက္ဒယန္အေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီးမားစြာ ၾကိဳးစားလွ်က္ရွိသည္။” ဟု ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးဥကၠဌလည္းျဖစ္၊
ကေနဒါ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လည္းျဖစ္သူ ဂ်ိဳးကလက္က ေျပာပါသည္။
အာဖဂန္နစ္စတန္ အမ်ိဳးသား ဂီတအဖြဲ႔အစည္း (အာဖဂန္နစ္စတန္) - အာဖဂန္ လူမွဳအဖြဲ႔အစည္းထံသို႔ ဂီတကို

ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္

ဘ၀ေျပာင္းလဲေရး၊ ျငိမး္ ခ်မ္းေရး ျမွင့္တင္ေရးတို႔တြင္

ဂီတ၏

စြမ္းအားကို

အသံုးျပဳေနပါသည္။

“အာဖဂန္နစ္စတန္ အမ်ိဳးသား ဂီတအဖြဲ႔အစည္းသည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္
တည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္
အေရးၾကီးေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္
မွ်ေ၀ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းက မတူကြဲျပားေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားမွ လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို
တေျပးညီ စည္းလံုးညီညြတ္ေအာင္ အားေပးျခင္းျဖင့္ ျငိမး္ ခ်မ္းျပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို
တည္ေဆာက္ရန္
ဂီတႏွင့္
မည္သို႔
စြမ္းေဆာင္၍
ရနိုင္ေၾကာင္းျပသနိုင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား
ရရွိခဲ့ပါသည္။”
ဟု
ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးဥကၠဌလည္းျဖစ္၊
ကေနဒါ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လည္းျဖစ္သူ ဂ်ိဳးကလက္က ေျပာပါသည္။
အာတီမစ္ဇို ေဖာင္ေဒးရွင္း (ဟန္ေဂရီ) - ဖိႏွိပ္ခံ လူငယ္မ်ား၊ ေရာမ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္

ဒုကၡသည္မ်ား စေသာ ဟန္ေဂရီမွ ဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစားမ်ားအားလံုးကို ယဥ္ေက်းမွဳခ်င္း ဖလွယ္သည့္ ပညာေရးႏွင့္
ပညာေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ လူးအားလံုး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုင္မွဳကို တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။
“ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အစိုးရ၏ ေငြေရးေၾကးေရး ျဖတ္ေတာက္မွဳမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ မီဒီယာမ်ားမွ တိုက္ခိုက္မွဳမ်ား
အျပီးတြင္

အာတီမစ္ဇိုသည္

အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။
အယူအဆကို

ဟန္ေဂရီတြင္

ဤအဖြဲ႔သည္

ခုခံတိုက္ဖ်က္သည့္

ကြန္ယက္ျဖစ္ပါသည္။”

လူမ်ိဳးေရး

ဗဟု၀ါဒကို

ျမွင့္တင္ရန္ ေနာက္ဆံုးက်န္ရစ္ခဲ့ေသာ

မုန္းတီးမွဳႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မွဳကို

ဟန္ေဂရီယန္

လူမ်ိဳးမ်ားကို

ဟု

ကေနဒါ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လည္းျဖစ္သူ ဂ်ိဳးကလက္က ေျပာပါသည္။

ဆန္႔က်င္ေသာ

ဖိတ္ေခၚတည္ေထာင္ထားေသာ
ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးဥကၠဌလည္းျဖစ္၊

ရိုင္ရာဆန္
တကၠသိုလ္၏
စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူေရး ေက်ာင္းမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္
အသင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္အတူ ကေနဒါနိုင္ငံရွိ အက်ိဳးစီးပြားမယူေသာ လူထု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္
မတူကြဲျပားေသာ္လည္း လူတိုင္းပါ၀င္နိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မွဳမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးေနပါသည္။
အြန္ဘုတ္

(ကေနဒါ)

“ကေနဒါနိုင္ငံသည္ ဗဟု၀ါဒအတြက္ ၾကီးမားေသာ သာဓက တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္
ထိုအရာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္ ၾကိဳးစားေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အြန္ဘုတ္ အဖြဲ႕အစည္းသည္
အျခားနိုင္ငံမ်ားအတြက္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္
တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားရေအာင္
ၾကိဳးစားေနဆဲျဖစ္ေသာ
နိုင္ငံမ်ားအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံတြင္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မွဳမ်ားအတိုင္း ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေအာင္
ကူညီေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။”
ဟု
ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးဥကၠဌလည္းျဖစ္၊
ကေနဒါ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လည္းျဖစ္သူ ဂ်ိဳးကလက္က ေျပာပါသည္။
– ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ အၾကီးဆံုးေသာ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ လူမွဳဘ၀
စည္းရံုးလွံဳ႕ေဆာ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းတြင္ စြမ္းစြမ္းတမံ
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။
ရူပန္တာ

(ဘဂၤလားေဒ့ရ)ွ္

“ရူပန္တာ အေနျဖင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ လူမွဳေရး ျပသနာမ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမွဳဆိုင္ရာ သရုပ္ျပမွဳမ်ားျဖင့္
ဖန္တီးခ်ဥ္းကပ္မွဳကို ဌာနမွ အလြန္ေလးစားရပါသည္။ ရူပန္တာသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ
ဒီမိုကေရစီကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္သည့္အျပင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္မ်ားအပါအ၀င္
အားနည္းနိမ္႔က်ေသာ လူမ်ားအတြက္ အေျခခံက်က် အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။”
ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးဥကၠဌလည္းျဖစ္၊ ကေနဒါ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လည္းျဖစ္သူ ဂ်ိဳးကလက္က ေျပာပါသည္။
စင္ဂါ (ျပင္သစ္) - ဥေရာပ ၁၉နိုင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကိို မိမိတို႔၏ နိုင္ငံအတြင္းမွာပင္

အဓိပၸါယ္ရွိေသာ
ဆက္ဆံေရးနွင့္
အေထာက္အပံ့ေပးေနေသာ

“ယေန႔ေခတ္

မီဒီယာ

ကြန္ယက္မ်ား
ဖန္တီးတည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္
လွဳပ္ရွားမွဳ
တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

စက္၀န္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မွဳနွင့္

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
အေကာင္းျမင္၀ါဒျဖင့္

ပညာရွင္
နိုင္ငံသား

ပတ္သတ္ျပီး

ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာသည္။
ရွဳျမင္

သံုးသပ္ျခင္းမ်ားကို

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအေပၚ

ပ္ုမို

လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆမ
ံ ွဳမ်ား၊

သတင္းဆိုးမ်ားရွိေသာ္လည္း
စင္ဂါ

အဖြဲ႔အစည္းသည္

လုပ္ေဆာင္သည္။

နိုင္ငံေရးအရ

သတင္းအခ်က္အလက္

အမွားမ်ားကို

စာနာစိတ္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ တက္ၾကြစြာ စိန္ေခၚလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည္။” ဟု
ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးဥကၠဌလည္းျဖစ္၊ ကေနဒါ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လည္းျဖစ္သူ ဂ်ိဳးကလက္က ေျပာပါသည္။
ဆိုလီယာ

(အေမရိကန္)

-

ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွ္ိ

လူငယ္မ်ားၾကား

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေနျပီး ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအေနျဖင့္
စာနာနားလည္စိတ္မ်ားနွင့္

အျပဳသေဘာေဆာင္

ယဥ္ေက်းမွဳ

ဖလွယ္ျခင္း

မတူကြဲျပားမွဳမ်ားၾကား

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသည္။

“ဆိုလီယာသည္

၄င္း၏နယ္ပယ္တြင္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ျဖစ္သည္။

လူငယ္မ်ားၾကား

မတူကြဲျပားမွဳမ်ားကို ျဖတ္ျပီးခ်ိတ္ဆက္ရန္ နည္းပညာကို တံတားတစ္စင္း သဖြယ္ အသံုးခ်နိုင္သည္။
၄င္းသည္ သက္တမ္းနုျပီး ေအာင္ျမင္ေသာ သမိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊
အသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားၾကား

နားလည္မွဳနွင့္

စာနာစိတ္မ်ားကိုလည္း

ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ျပီး ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်

ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ေသာေၾကာင့္

တိုးတက္လာေအာင္
ဗဟု၀ါဒ၏တန္ဖိုးကို

ကမၻာ့အဆင့္မီလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း

ျဖစ္ေၾကာင္း၊

အၾကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမွဳမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေတြ႔ရန္ စြမ္းေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ကတိလည္းျပဳထားပါသည္။”
ဟု ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးဥကၠဌလည္းျဖစ္၊ ကေနဒါ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လည္းျဖစ္သူ ဂ်ိဳးကလက္က ေျပာပါသည္။

