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ဘယ်လာရုစ် နုင်ငံတတာ်လံုခခံြုံတရေး တကာ်မတီက ထုတ်တေသည် လူတဦေးချင်ေးအတွက် မှတ်ပုတ
ံ င်။
မှတ်ချက်- “ဆာရှာ ၃%၊ ယခု ထွက်တ ပေးရမည် အချန် ြစ်သည်" (ဆာရှာ SASHA ဆသ
ု ည်မှာ ဘယ်လာရုစ်
သမမတ လူကာရှန်ကု (LUKASHENKO) ကု ရည်ညွှန်ေး ခင်ေး ြစ်သည်။ “၃%” ဆုသည်မှာ လူကာရှင်ကုအတပေါ်
နုင်ငံအတွင်ေး တထာက်ခံသည် တရာေးေင်မဟုတတ
် သာ စစ်တမ်ေးတကာက်ယူမှုရလဒ်ကု ရည်ညွှန်ေး ခင်ေး
ြစ်သည်။ မူရင်ေး- TWITTER ACCOUNT @BELAMOVA.

နုင်ငံသာေးမျာေးက ဒီမုကတရစီအတရေးအတွက် အာဏာရှင်အုပခ
် ျြုံပ်တရေးကု ဆန်ကျင်၍
လူထုခုခံမှု လှုပ်ရာှ ေးမှုကု ဆင်နွှွှဲလာကကသည်အခါ ဥပတဒစုေးမေးု တရေး၊ ပည်တင
ွ ်ေး
လံုခခံြုံတရေး နှင် တထာက်လှမေး် တရေးဌာနမျာေး၊ နုင်ငံတွင်ေးရှ စစ်တပ်ြွဲ့ွွှဲ ေင်မျာေးက မည်သု
ကူညီနုင်ပါသနည်ေး။
မျာေးမကကာမီက ဘယ်လာရုစ်နုင်ငံတင
ွ ် လံုခခံြုံတရေးတပ်ြွှဲွွဲ့ေင်အချြုံွဲ့က သူတု၏ စစ်တပ်ဆုင်ရာ မှတ်ပုတ
ံ င်
ကဒ် (ID) မျာေးနှင် ယူနီတြာင်ေးမျာေးကု အမက
ှု ်ပေးံု အတွင်ေးသု လွှင်ပစ်၍ နှစ်ရှည်ကကာ အုပခ
် ျြုံပ်တနသည်
အာဏာရှင်ကု ဆန်ကျင်ဆနဒ ပခွှဲကကသည်။

အတမရကန် ပည်တထာင်စုတင
ွ ် ထပ်သီေး ဗလ
ု ်ချြုံပ်ကကီေးမျာက အကယ်၍ လက်ရှ စစ်တသနာပတချြုံပ်က
တရေးတကာက်ပွှဲရ
ွ လဒ်မျာေးကု ငင်ေးပယ်မည်ဆုပါက၊ လမ်ေးမတပေါ်ဆနဒ ပပွမ
ွှဲ ျာေးကု တချမှုန်ေးရန် စစ်တပ်ကု
အမန်တပေးမည်ဆုပါက နှုတ်ထွက်စာတင်မည်ဟု ကကြုံတင်တမ ာ်လင် ပင်ဆင်ထာေးခွှဲကကသည်။

ဘယ်လာရုစ် စစ်သာေးတဦေးက လှုပ်ရာှ ေးမှုကု ဆန်ကျင်တချမှုန်ေးရန် အမန်ကု ဆန်ကျင်သည် အတန ြင် သူ၏
စစ်ယူနီတြာင်ေးကု အမှုက်ပုံထွှဲသု လွှင်ပစ်တနပံုကု ဓာတ်ပံုရုက်ယူတနစဉ် ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်။
မူရင်ေး- INSTAGRAM ACCOUNT @ANATOLI_NOVITSKI.
ဤနုင်ငံ နှစ်ခုလံုေးတွင် အတရေးပါသည် ခာေးနာေးမှုမျာေး ရှကကပါသည်။ သတသာ်
ု
ဤ ြစ်ရပ် တခုချင်ေးစီက
လူထုမျာေး ပါေင်သည် အံုကကွမမ
ှု ျာေးသည် လံုခခံြုံတရေးတပ်ြွွှဲွဲ့မျာေး၏ ရပ်တည်ချက်နှင် အမူအကျင်အတပေါ်
သသာ ထင်ရှာေးစွာ ဩဇာလွှမ်ေးမေးု မှုရှတကကာင်ေး ပသတနပါသည်။ အမှနဆ
် ုရလ င် အရည်အတသွေးအတပေါ်
အတ ခခံသည် သုတတသနမျာေးအရ တြာ် ပသည်မှာ အာဏာရှင်မျာေးကု ဆန်ကျင်ကကတသာ တအာင် မင်သည်
အကကမ်ေးမြက် လူထုအံုကကွမှုမျာေးတကကာင် လံုခခံြုံတရေးတပ်ြွွှဲွဲ့မျာေး၏ ြက်တ ပာင်ေးလာမှုသည် ၅၂% ထက်
တကျာ်လွန် ြစ်တပေါ်ခွှဲတကကာင်ေး တတွွဲ့ရပါသည်။ အတရေးပါသည်အချက်မာှ ဤသုြက်တ ပာင်ေးမှုမျာေး ြစ်တပေါ်
လာပါက ဤ ြစ်ရပ်မျာေးတကကာင် အကကမ်ေးမြက် လှုပ်ရှာေးမှုမျာေးကု ၄၆ ဆ ပ၍
ု သာလွန်စွာ တအာင် မင်မှု
ရတစနုင်ပါသည်။

ဆုပါစ၊ု သင်က ရွှဲတပ်ြွဲ့ွွှဲ ၊ ပည်တွင်ေးလံုခခံြုံတရေး တပ်ြွှဲွဲ့ွ ၊ တထာက်လှမေး် တရေး သမဟု
ု
တ် စစ်တပ်အတွင်ေးတွင်
တာေန်ထမ်ေးတဆာင်တနသည်။ အာဏာကုင်ထာေးသည် အုပခ
် ျြုံပ်သူက၊ သူူ့ကုဆန်ကျင်တနကကတသာ လက်
နက်မကုင်ထာေးသည် ဆနဒ ပသူမျာေး၏ ဒီမုကတရစီအတရေး လှုပ်ရာှ ေးမှုကု ြနှပ်ဖြြုံခွွှဲရန် သင်ကု အမန်တပေး
လာသည်။ သင်က အာဏာပင
ု ်နှင် သူူ့ကု ကပ်ြာေးတနကကသူ တနာက်လုက်မျာေးက သင်ကုလုပ်တဆာင်တစ
ရန် တမ ာ်လင်ထာေးသည် အချက်ကု သတဘာမတူပါ။ သင်၏ စတ်အတွင်ေးတွင် သတနသည်မာှ ၊ သင်က
အမန်ကု နာခံ၍လုပ်တဆာင်ပါက သင်က နုင်ငံ၏အကျြုံေးနှင် ပည်သူမျာေး၏အကျြုံေးအတွက် ဆက်၍ ထမ်ေး
တဆာင်တပေးတနရ ခင်ေး မဟုတ်တတာပါ။ သင်က အကကမ်ေးမြက်လှုပရ
် ှာေးမှုကု တချမှုန်ေးရန်အတွက် မည်သု
အချန်ဆွွှဲထာေး၍ ရနုင်မည်၊ မည်သု လမ်ေးလွှွှဲတ ပာင်ေး၍ ရနုင်မည်၊ သမဟု
ု
တ် အုပခ
် ျြုံပ်သူ၏အာဏာကု မည်
သု ဆန်ကျင်၍ရနုင်မည် နည်ေးလမ်ေးကကံဆတနသည်။
သင်တဦေးတည်ေး မဟုတ်ပါ။ ပညာရှင်မျာေး၊ သတင်ေးတထာက်မျာေး နှင် တက်ကကွလှုပ်ရှာေးသူမျာေးက ဖပီေးခွှဲသည်
ရာစုနှစ်အတွင်ေး မှတ်တမ်ေးတင်ထာေးကကသည်အတလျာက် လံုခခံြုံတရေးတပ်ြွဲ့ွွှဲ မျာေးက ဒီမုကတရစီအတရေး လှုပ်
ရှာေးမှုမျာေးကု တထာက်ခံရန် ရွှဲရင်စွာ၊ မျာေးတသာအာေး ြင် သုသပ်ပရတသာ လုပ်တဆာင်မမ
ှု ျာေးကု တဆာင်ရက်
ခွှဲကကပါသည်။ ဤသု ြင် သူတုက သမင
ု ်ေး၏ မှန်ကန်သည်ြက်တွင် ရပ်တည်ခွှဲကကသည်။ ဤသတသာ
ု
လှုပ်
ရှာေးမှုမျာေးကု တအာက်တင
ွ ်တြာ် ပထာေးပါသည်။
တယဘုယျအာေး ြင် မသက်ဆုင်တကကာင်ေး ငင်ေးဆုတြာ် ပရလ င်၊ လံုခခံြုံတရေးတပ်ြွဲ့ွွှဲ ေင်မျာေးသည် တအာက်တြာ်
ပပါ နည်ေးနာမျာေးကု တရေးချယ်အသံုေး ပြုံရာ၌ သူတု၏အတကာင်ေးဆံုေးတသာ ချင်ချန်ဆံုေး ြတ်ချက် လုအပ်ပါ
သည်။ အတကာင်ေးဆံုေး ကျစ်လျစ်သည်၊ ယံုကကည်ရတသာ အုပစ
် ုအတပေါ်မှာသာ အာေးထာေးရန် လုအပ်သည်။
ယင်ေးနှင်အတူ/သုမဟုတ် ြစ်နင
ု ်ပါက ပင်ပမဟာမတ် အင်အာေးစုမျာေးကု အာေးထာေးရန် လုအပ်သည်။ သင်
၏ လံုခခံြုံတရေးအတွက် အလွှာမျာေး လွှမ်ေးခခံြုံထာေးရန် လုအပ်ဖပီေး၊ သင်တဦေးချင်ေး၏ကုယပ
် င
ု ် လှုပ်ရာှ ေးမှုမျာေးကု
ပ၍
ု ချွှဲွဲ့ကာေးသက်တရာက်တစရပါမည်။
၁။ စနစ်အတွင်ေး၌ပင် ရန

ုံင်၍ ဒီမုံကရ စီရ ေး လှုပ်

ေးမှုကုံ အတွင်ေးမ ကူညီရပေးခ င်ေး

အကယ်၍ သင်က ဤလမ်ေးကု တရေးချယ်ပါက သင်အတန ြင် အတွင်ေးတွင်ရန၍ ုံ မှုဆုံင်


ကွန် က်ကုံ ခပင်ပ အုံပ်စမ
ုံ ေးနင် တည်ရဆ က်ခ င်ေး

သင်ကုယတ
် ုင် စ၍လုပ်တဆာင်ပါ၊ သမဟု
ု
တ် အတွင်ေးတွင် သင်ကွှဲသတသာ
ု
အ ခာေးသူမျာေးကု ရှာ
တြွ၍ အတူတကွ ပူေးတပါင်ေးတဆာင်ရက်နုင်ပါက ပ၍
ု တကာင်ေးပါသည်။ စတ်တူကုယ်တူ တပ်ြွှဲွဲ့ွ ေင်
မျာေး ြင် ခုခံတရေးကွန်ရက်တခု တည်တဆာက်ပါ။



သူ၏လုပ်တြာ်ကုင်ြက်မျာေးကု အလွတ်သတဘာ စစစ်၍ သူတုနှင် သူတု၏ မသာေးစုေင်မျာေးက
အုပခ
် ျြုံပ်သူမျာေး နှင် လှုပ်ရာှ ေးမှု ဆန်ကျင်တရေး အမန်မျာေးအတပေါ် မည်သုသတဘာထာေးရှသည်ကု
ရှာတြွ စူေးစမ်ေးပါ။ စတ်တေေါေးစရာ၊ စတ်ချီတခ
ံု ျတံု ခံစာေးရပါက အတွင်ေးမှတန၍ သင်နှင် အတူ
လုပ်တဆာင်ရန် ထုသူမျာေးကု တက
ု ်တွန်ေးပါ။



လံုခခံြုံတရေးတပ်ြွဲ့ွွှဲ မျာေးအတွင်ေး သူတု၏မသာေးစုေင်မျာေး ရှတနကကသည် လှုပ်ရာှ ေးမှု အြွွှဲွဲ့ေင်မျာေးကု
စွန်စာေး ရှာတြွပါ။ ( ပင်ပ မဟာမတ်မျာေး၏ အကူအညီ ြင်လည်ေး တဆာင်ရက်နုင်သည်) ဤအြွွဲ့ွှဲ
ေင်မျာေးကု ထစပ်၍ အာဏာပင
ု ်မျာေးအတပေါ် ထုသူတု၏ သစစာရှမှုအတပေါ် အကွှဲ ြတ်ပါ။ အခွင်
အလမ်ေးတပေးလာပါက မတူ ခာေးနာေးတသာ ဌာနခွွှဲမျာေးအကကာေး၊ တပ်ြွှဲွဲ့ွ မျာေးအကကာေး ခုခံတရေးကွန်ရက်
ကု တည်တဆာက်ပါ။



သင်၏တပ်ြွှဲွဲ့ွ မှ အနာေးယူထာေးဖပီေးသာေး၊ လှုပ်ရာှ ေးမှုအတပေါ် လုလာေးတထာက်ခံကကသည် စစ် ပန်မျာေး
နှင် ဆက်သွယ်မှု ထူတထာင်ပါ။



တရာေးေင် ပည်တင
ွ ်ေးရှအြွွှဲွဲ့မျာေး နှင/် သမဟု
ု
တ် နုင်ငံတကာ ဒီမုကတရစီအတရေး၊ လူူ့အခွင်အတရေး
အုပစ
် ုမျာေးနှင် အလွတ်သတဘာ ဆက်သွယ်မှု ထူတထာင်ပါ။

အ န်ဆွပါ၊ အ န်ဆွပါ၊ အ န်ဆွပါ၊ .... ပပီေးရတ ရှုပရ
်


ွေးရအ င်လုံပပ
် ါ။

လှုပ်ရာှ ေးမှုဆန်ကျင်တရေး အမန်မျာေး၊ လုပ်တဆာင်မမ
ှု ျာေးကု အချန်ဆွွှဲပါ။ ဥပတဒစည်ေးမျဉ်ေးမျာေးအရ
လုပ်တဆာင်ပါ။ သင်၏ဌာန သမဟု
ု
တ် တအဂျင်စီ၏ စည်ေးမျဉ်ေးမျာေးအာေးလံုေးနှင် လုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေး
မျာေးကု အသရှရှနှင် တင်ေးကျပ်စွာ လုက်နာပါ။



အကယ်၍ သင်ကု လှုပ်ရာှ ေးမှုဆန်ကျင်တရေး လုပ်ငန်ေးမျာေး လုပ်တဆာင်ရန် အမန်တပေးလာပါက ဗဟု

သုတ မရှတကကာင်ေး ပသပါ၊ သမဟု
ု
တ် လုအပ်သည် ကျွမ်ေးကျင်မမ
ှု ရှတကကာင်ေး တြာ် ပပါ။ အကယ်၍
သင်၏အထက် အရာရှ သုမဟုတ် လုပ်တြာ်ကုင်ြက်မျာေးက လှုပ်ရာှ ေးမှုဆန်ကျင် လုပ်တဆာင်ရန်
သင်၏အကူအညီ လုအပ်ပါက တအာက်ပါအတင
ု ်ေး ဟန်တဆာင်ပါ။
o မည်သု လုပ်တဆာင်ရမည်ကု မသတကကာင်ေး
o မည်သည်တနရာဟု မသတကကာင်ေး
o မည်သရှ
ု ာတြွရမည်ကု မသတကကာင်ေး
o မသရှတကကာင်ေး
o သင်တွင် မရှတကကာင်ေး
o မတတ်နင
ု ်စွမ်ေးတကကာင်ေး
o မမ တေနုင်တကကာင်ေး

o မပူေးတပါင်ေးနုင်တကကာင်ေး
o မလုပ်တဆာင်နုင်တကကာင်ေး
o အလုပ်မျာေးတနကကာင်ေး
o အကူအညီ လုအပ်တကကာင်ေး


လှုပ်ရာှ ေးမှု ဆန်ကျင်တရေးအမန်မျာေးကု မသစတ် ြင် စွမ်ေးတဆာင်နုင်ရည် မရှတကကာင်ေး နှင် 'နာေး
မလည်တကကာင်ေး' တြာ် ပပါ။ မတအာင် မင်သည်၊ သုမဟုတ် အနတရာယ်မ ြစ်တစသည် ‘မတတာ်တဆ
မှာေးယွင်ေးလုပ်တဆာင်မတကကာင်ေး’ အလုပ်မျာေး လုပ်ပါ။ တနည်ေးဆုရတသာ် လှုပ်ရာှ ေးမှုကု ကူညီတပေး
ခင်ေး ြစ်သည်။ အကယ်၍ ပစ်ခတ်ရန်အမန်တပေးခံရပါက၊ ဆနဒ ပသူမျာေး၏တခါင်ေးတပေါ်ကု တကျာ်
ပစ်ပါ။

ွင်ယူ အန ေးယူပါ။


အထက်အရာရှက လှုပ်ရာှ ေးမှု ဆန်ကျင်တရေးအမန်မျာေး တပေးလာသည်အခါ ြျာေးနာခွင် တင်ပါ။



အထက်အရာရှက လှုပ်ရာှ ေးမှု ဆန်ကျင်တရေးအမန်မျာေး တပေးလာသည်အခါ စုတဆာင်ေးထာေးသည်၊

ခံစာေးခွင်ရသည
ှ
် အပန်ေးတ ြ အနာေးယူခွင်တင်ပါ။
အုံပ် ြုံပ်သူမ ေး နင/် သုံို့မဟုံတ် အ

က်အ

မ ေး

သုံို့ သင် ရ

်မ ေး၏ သစစ

မှုကုံ ရဖ လ ရအ င်

လုံပ်ပါ။


အုပခ
် ျြုံပ်သူမျာေး သမဟု
ု
တ် သင်၏အထက်အရာရှမျာေးနှင် ပတ်သက်သည် ဟာသမျာေး၊ တလှာင်
တ ပာင်မမ
ှု ျာေးကု သင်၏လုပ်တြာ်ကုင်ြက်မျာေးထံ တေငှပါ။ ဤသု ဟာသမျာေး သင်ကကာေးသခွှဲရသည်
ဟု တ ပာပါ။ အာဏာရှင်ကကီေးမျာေး၏ အတကကာက်ဆံုေး အပ်မက်ဆုေးမှာ သူတက
ု ု ပည်သူမျာေးက
တကကာက်ရံွဲ့တနရမည်အစာေး၊ သမဟု
ု
တ် တ မာင်ပင်ြာေးယာေးတနရမည်အစာေး၊ တလှာင်တ ပာင်တနကက
သည်၊ ရယ်ပွွှဲြွွှဲွဲ့တနကကသည်ဆုသည်ကု သင်သပါသည်။ မတရမရာ ဟုလုလုသည်လုလု ြင် စ၍
တ ပာနုင်သည်မှာ—"ကျတနာ်တုရွှဲွဲ့ ချစ်ရစွာတသာ တခါင်ေးတဆာင်ကကီေးကု ဟာသတတွ တ ပာတနကကတာ
သပ်တတာ မရယ်ရပါဘူေး... လူတတယာက်တလာက်ပွှဲ သတဘာတပါက်တာပါ "— စသည် ြင် စကာေး
တ ပာရန် လမ်ေးခင်ေး နုင်ပါသည်။



အကယ်၍ သူတုက အုပခ
် ျြုံပ်သူအတွက် တာေန်ထမ်ေးတဆာင်ရန် ဆက်၍သစစာရှတနတသေးပါက

သင်နှင် သင်၏လုပ်တြာ်ကုင်ြက်မျာေးသည် သမုင်ေး၏မှန်ကန်တသာ လမ်ေးတကကာင်ေးတပေါ်တွင် ရှတနပါ
၏တလာ စသည် ြင် ငင်သာသည် တမေးခွန်ေးထုတ်နုင်ပါသည်။

အကျယ်အ ပန်တသာ လူထုက မပူေးတပါင်ေးမတဆာင်ရက်မှု ရင်ဆုင်တနရသည်အခါ အုပခ
် ျြုံပ်သူနှင်



သင်၏ အထက်အရာရှက နုင်ငံအတပေါ် ထတရာက်စွာ ထန်ေးချြုံပ်နုင်စွမ်ေး ရှ-မရှ၊ ထတရာက်သည်
အုပခ
် ျြုံပ်မှု တရရှည်တည်တံမှု ရှနင
ု ်-မရှနုင်အတပေါ်ကု သံသယ သွင်ေးတပေးပါ။
သင်၏ လုပ်တြာ်ကုင်ြက်မျာေးက အုပခ
် ျြုံပ်သူအတပေါ် သစစာခံတန ခင်ေးကု တ ပာင်ေးတရွဲ့လာတစရန်



ကူညီတပေးပါ။ ြွွှဲွဲ့စည်ေးပံအ
ု တ ခခံ ဥပတဒ နှင/် သုမဟုတ် လှုပ်ရာှ ေးမှု နှင် ယင်ေး၏တတာင်ေးဆုသည်
အတရေးအတပေါ် တထာက်ခံလာတစရန် ကူညီတပေးပါ။

လှုပ်ရာှ ေးမှုကု ြနှပ်ရန် အမန်မျာေးကု တက်ကကွစတ်အာေးထက်သန်စွာ၊ လံုလထုတ၍
် ကကြုံေးပမ်ေးတန



တသာ တာေန်ထမ်ေးတဆာင်သူမျာေး၏ မျက်နှာြံေးု ခွာချပါ။ လူသရှင်ကကာေး တြာ်ထုတ်ပါ။ လှုပ်ရာှ ေးမှု
ကု ထုသူမျာေးနှင်ပတ်သက်၍ သတင်ေးတပေးနုင်ရန် မတူ ခာေးနာေးတသာ လမ်ေးတကကာင်ေးမျာေးကု သံုေးပါ။
တနာက်ပုင်ေးတွင် မျက်နှာြံေးု ခွာချ တြာ်ထုတ်ထာေးသူမျာေးကု လူသရှင်ကကာေး အရှက်ရတစရန် အ ခာေး
သူမျာေးနှင်အတူ ပူေးတပါင်ေးတဆာင်ရက်နုင်သည်။
လှုပ်

ေးမှုနင် ပတ်သက်၍ သင် ရ



်မ ေး၏ အခမင်မ ေးကုံ ပသ
ုံ ွင်ေးပါ။

အကကမ်ေးမြက်တသာ လှုပ်ရာှ ေးမှုမျာေးသည် လက်နက်မကုင်ကကသည် ပည်သူမျာေး ပါေင်တကကာင်ေး နှင်
ကာကွယ်မှုတပေးရန် လုအပ်တကကာင်ေး၊ ြနှပ်ရန် မဟုတ်တကကာင်ေး အသအမှတ် ပြုံလာတစရန် တဆာင်
ရက်ပါ။ လှုပ်ရာှ ေးမှု၏ အစွန်အြျာေးတွင် အကကမ်ေးြက်မှု ြစ်ရပ်မျာေး ြစ်ပွာေးလာပါကလည်ေး လှုပ်
ရှာေးမှုအတွင်ေးရှ အမျာေးစုတသာ ပည်သူမျာေးသည် အကကမ်ေးမြက်မူကု ဆက်လက်ကုင်စွွှဲထာေးတသေး

တကကာင်ေး မှတ်ချက် ပြုံပါ။


အကကမ်ေးမြက်လှုပရ
် ှာေးမှုတခုသည်၊ အကကမ်ေးမြက်သည် တနှာင်ယက
ှ ်ဟန်တာေးမှုမျာေး ပြုံ၍ နုင်ငံ
ကု ရပ်တန်တစလ င်တသာ်မှ ဖငမ်ေးချမ်ေးစွာအာဏာ လွှွှဲတ ပာင်ေးတပေးတရေးနှင် ပြုံ ပင်တ ပာင်ေးလွှဲတရေး
အတွက် စစ်မှန်တသာ တတွွဲ့ဆံုတဆွေးတနွေးမှုမျာေး ပြုံရန် တံခါေးပွင်တနတသေးတကကာင်ေး တထာက် ပပါ။



သင်၏ လုပ်တြာ်ကုင်ြက်မျာေးကု လှုပ်ရာှ ေးမှုနင
ှ ်ပတ်သက်၍ သတင်ေးမှာေးမျာေး/ေါဒ ြန်ချတရေးကစစ

မျာေး နှင် အမှနတ
် ရာေးတက
ု ု ခွွှဲ ခာေးနုင်ရန် ကူညီတပေးပါ။ တရာေးေင်သည် သီေး ခာေးလွတ်လပ်တသာ
သတင်ေးရင်ေး မစ်မျာေးကု ညွှန် ပတပေးပါ။ အကယ်၍ ရရှနုင်ပါက လှုပ်ရာှ ေးမှုနှင် ၎င်ေး၏လုပ်တဆာင်မှု
မျာေးနှင် ပတ်သက်၍ အတွင်ေးတွင် စုတဆာင်ေးထာေးတသာ (မျာေးတသာအာေး ြင် ပည်သူလူထု မသရှ
နုင်ရန် လ ြုံွဲ့ေှက် ြစ်တနတသာ) သတင်ေးကကမ်ေးမျာေးနှင် အချက်အလက်မျာေးကုသံုေး၍ သင်၏လုပ်တြာ်
ကုင်ြက်မျာေးကု ပံပ
ု ျက်မာှ ေးယွင်ေးတနတသာ သတင်ေးမျာေးကု တင် ပပါ။
သင် ရ


်မ ေးကုံ က ကွယ်ရပေးပါ။

လှုပ်ရာှ ေးမှုအတပေါ် လုလာေးတထာက်ခံကကသည် သင်၏လက်တအာက်ခံ ရွှဲတဘာ်မျာေးကု ကာကွယ်မှု
တပေးပါ။ သင်တတ်နုင်စွမ်ေးသမ ဒီမုကတရစီ ပြုံ ပင်တ ပာင်ေးလွှဲတရေးကု တထာက်ခံပါ။

မတ်တမ်ေးတင်ပါ။ သင်


ေးသည် သတင်ေးမ ေးကုံ ရက င်ေးစွ အသုံေး ပါ။

လှုပ်ရာှ ေးမှု ဆန်ကျင်တရေး အမန်မျာေးနှင် လုပ်တဆာင်မမ
ှု ျာေးကု မှတ်တမ်ေးတင်ထာေးပါ။ အထူေးသ ြင်
လူူ့အခွင်အတရေး ချြုံေးတြာက်မှုမျာေး သုမဟုတ် တရာေးမေင် တဆာင်ရက်မမ
ှု ျာေးနှင် ပတ်သက်၍ ြစ်
သည်။ တတ်နင
ု ်သမ စုတဆာင်ေးဖပီေး၊ လံုခခံြုံတသာ နည်ေးလမ်ေး ြင် သမ်ေးဆည်ေးထာေးနုင်သည်။



လှုပ်ရာှ ေးမှုထံသု အသံုေးကျသည် သတင်ေးမျာေးကု လုလာေးတထာက်ခံသည် သင်တပ်ြွဲ့ွွှဲ ၏ စစ် ပန်မျာေး

မှတဆင်တသာ်လည်ေးတကာင်ေး သမဟု
ု
တ် တက
ု ်ရုက် တပေးပပါ။
ု


သင်၏ အထက်အရာရှက ဆနဒ ပတနသူမျာေးအတပေါ် အကကမ်ေးြက်အင်အာေး အသံုေး ပြုံလုသည် အတ ခ

အတနရှပါက လှုပ်ရာှ ေးမှုထံသု သတင်ေးတပေးပပါ။
ု


လှုပ်ရာှ ေးမှုအတွင်ေးသု နှင် သမဟု
ု
တ် ယင်ေး၏ လုပ်တဆာင်မမ
ှု ျာေးအတွင်ေးသု အကယ်၍ လံှုွဲ့တဆာ်

ြျက်ဆီေးမည်သူမျာေး ထုေးတြာက်ေင်တရာက်ရန် တမ ာ်လင်ထာေးပါက လှုပ်ရာှ ေးမှုထံသု သတင်ေးတပေး
ပပါ။
ု
ရ ေးသ ေး လက်မတ်

ုံေး

ေးသည် အမနို့်နင် သူတုံို့၏ ဖွွဲ့စည်ေးပအ
ုံ ရခ

ဥပရဒအတင
ုံ ်ေး လုံက်န မှုကုံ

ရတ င်ေးဆုံပါ။


အကယ်၍ အမန်မျာေးသည် အကကမ်ေးမြက် ဆနဒ ပသူမျာေးအတပေါ်၊ သမဟု
ု
တ် ဆန်ကျင်သူမျာေး
အတပေါ် အနတရာယ် အနာတရ ြစ်တစပါက၊သင်၏ အထက်အရာရှမျာေးထံမှ အမန်မျာေးကု စာ ြင်

တရေး၍ ြစ်တစ၊ လက်မတ
ှ ်ထုေး၍ ြစ်တစ ရရှရန် တတာင်ေးဆုပါ။ သင် လုပ်တဆာင်မမ
ှု စတင်မီ ရရှရန်
တစာင်ဆုင်ေးပါ။


အုပခ
် ျြုံပ်သူတဦေး သမဟု
ု
တ် သင်၏အထက်အရာရှထံမှ အမန်မျာေးကု ြွွဲ့ွှဲ စည်ေးပံအ
ု တ ခခံဥပတဒ နှင်
ယင်ေးတွင်အပ်နင
ှ ်ေးထာေးတသာ အတ ခခံ အခွင်အတရေးမျာေးနှင် ဆန်ကျင် ခင်ေး ရှ-မရှ ကကည်ရှု

စစ်တဆေးပါ။ ဤအမန်မျာေးသည် ယင်ေးအတ ခခံမူမျာေးနှင် မည်သုကုက်ညီတကကာင်ေး သင်၏အထက်
အရာရှ ထံမှ စာ ြင်တရေးသာေး ရှင်ေးလင်ေးချက်တတာင်ေးပါ။
ခဖစ်နင
ုံ ်ပါက တ


ေးရုံေးမ ေးကုံ သုံေးပါ။

အုပခ
် ျြုံပ်သူထံမှ သမဟု
ု
တ် သင်၏ အထက်အရာရှထံမှ ရရှလာသည် လှုပ်ရာှ ေးမှုဆန်ကျင်တရေး
အမန်မျာေးကု အတကာင်အထည်မတြာ်မ၊ီ ြွွဲ့ွှဲ စည်ေးပံအ
ု တ ခခံဥပတဒ အပါအေင် တည်ဆွှဲဥပတဒမျာေး
နှင် ကုက်ညီမရ
ှု ှ-မရှ စစ်တဆေးနုင်ရန် တရာေးရံုေးမျာေးသု လွှွှဲတ ပာင်ေးတပေးပါ (သမဟု
ု
တ် သင်၏ မဟာ

မတ်မျာေးကု လွှွှဲတ ပာင်ေးတပေးပါ) သင်အတွက် နှင/် သမဟု
ု
တ် လှုပ်ရာှ ေးမှုအတွက် အချန်ရရှတစနုင်ပါ
သည်။

လှုပ်


ေးမှုကုံ ပည ရပေးခ င်ေးခဖင် ကူညီပါ။

သင် လုပ်တြာ်ကုင်ြက်မျာေး၏ အုပခ
် ျြုံပ်သူအတပေါ် အ မင်ကု ယမ်ေးယုင်တစမည်၊ ထုအုပခ
် ျြုံပ်သူတု
ထံမှ သူတု၏သစစာရှမှုကု တ ပာင်ေးတစရန် အတထာက်အကူ ြစ်တစမည် တကျတသာ လှုပ်ရာှ ေးမှုမျာေး
ကု လှုပ်ရာှ ေးမှုထံသု မ တေအကကံ ပြုံပါ။ လှုပ်ရာှ ေးမှုအတပေါ် အ ပြုံသတဘာ မင်လာတစရန် ြန်တီေး
တပေးပါ။



လှုပ်ရာှ ေးမှုထံသု အကကမ်ေးမြက်သည် စည်ေးကမ်ေးမူေါဒမျာေးသည် အတရေးကကီေးတကကာင်ေး အတလေးတပေး
တ ပာဆုပါ။ သမှ
ု သာ အ ခာေးတသာတာေန်ထမ်ေးတဆာင်တနသူမျာေးကု သင်၏ြက်သ၊ု လှုပ်ရာှ ေးမှုဆီ
သု တခေါ်တဆာင်လာနုင်မည် ြစ်သည်။ အကယ်၍ တက်ကကွလှုပရ
် ှာေးသူမျာေးက သူတအတပေါ်
ု
အကကမ်ေးြက်ရန် ဖခမ်ေးတ ခာက်တနပါက သင်၏လုပ်တြာ်ကုင်ြက်မျာေးကု လှုပ်ရာှ ေးမှုနင
ှ ် ရပ်တည်
လာတစတရေး တက
ု ်တန
ွ ်ေးရန် ခက်ခွှဲပါမည်။ မ ြစ်နင
ု ်သတလာက် ရှပါလမ်မည်။

အကကမ်ေးမဖက်သည် ဟနို့်တ ေးရန င်ယက်မှု ကက ေးဝင်ရဆ င် ွက်မမ
ှု ေးကုံ စဉ်ေးစ ေးပါ။


အတွင်ေးတွင် တနာက်လုက်ပါသူမျာေး အတ ခအတနတပေးပါက၊ သပတ်တခု သမဟု
ု
တ် ထုင်သပတ်ကု

စည်ေးရံုေးပါ။ ပုမတ
ု ကာင်ေးမွနတ
် သာ လုပ်ငန်ေးခွင် အတ ခအတန အပါအေင် စီေးပွာေးတရေးနှင် နုင်ငံတရေး
တတာင်ေးဆုချက်မျာေး ပြုံပါ။ သင်၏မသာေးစုေင်မျာေးနှင် အ ခာေးနုင်ငံသာေးမျာေးကု လာပူေးတပါင်ေးခုင်ေးပါ။
အစာေးအတသာက်မျာေး ယူတဆာင်လာရန်၊ လှုပ်ရာှ ေးမှုကု တထာက်ခံပေးူ တပါင်ေးရန်၊ ပါေင်သူမျာေးကု
ကာကွယ်မှုတပေးရန် တ ပာပါ။ အုပခ
် ျြုံပ်သူက သင်၏ပုန်ကန်ထကကွမှုကု စွပစ
် ွွှဲတကာင်ေး စွပစ
် ွွှဲနုင်ပါ
သည်။ သတသာ်
ု
ယင်ေးအချန်တွင် သူ၏အချန် ရှချင်မှ ရှပါတတာမည်။ သူ၏နုင်ငံတရေးလက်တေ
ခံမျာေးသည်လည်ေး သင်ကုမည်သမ
ု ဆန်ကျင်ရန် ပြုံနုင်မည် မဟုတ်တတာတပ။
အကယ်၍ သင်အရကက င်ေး ရပေါ်သွ ေးပါက ခပည်သူမ ေး


ပူေးရပါင်ေးပါ။

အုပခ
် ျြုံပ်သူ သမဟု
ု
တ် သင်၏အထက်အရာရှက သင်၏လုပ်တဆာင်ချက်မျာေးကု တတွွဲ့ရသွ
ှ ာေးပါက၊
သူတုက နုင်ငံတရေးအတကကာင်ေး ပချက် ြင် သင်ကုြမ်ေးဆီေးရန် ရှတနတကကာင်ေး သင်သရှလာပါက သင်

၏ ဆန်ကျင်မှုကု လူသရှင်ကကာေး ပြုံလုပ်ရန် စဉ်ေးစာေးပါ။ လူူ့အခွင်အတရေး အြွွဲ့ွှဲ အစည်ေးမျာေး၊ နုင်ငံ
တရေး မဟာမတ်မျာေး နှင် သင်နုင်ငံအတွင်ေး တည်ရှတနသည် ဒီမက
ု တရစီနင
ု ်ငံမျာေးမှ သံအမတ်မျာေး၊
သမဟု
ု
တ် သံရံုေးမျာေးထံမှပင် ကာကွယ်မှု ရယူပါ။

၂။ စနစ်မ နှုတ်

ွက်၍ ခပင်ပမရန၍ လှုပ်

ေးမှုကုံ ကူညရ
ီ ပေးပါ။

အကယ်၍ သင်က ဤလမ်ေးကု တရေးချယ်ပါက သင်အတန ြင် 

လှုပ်ရာှ ေးမှုအတပေါ်လုလာေးသည် ယခင်ရွှဲတဘာ်တဟာင်ေး၊ သင်ကယံုကကည်နုင်သည်၊ သင်ကုချည်ေးကပ်
လာသည် လက်ရှ လုပ်တြာ်ကုင်ြက်မျာေး ြင် စစ် ပန်အြွွှဲွဲ့တခုသု ပူေးတပါင်ေးပါ၊ သမဟု
ု
တ် ြန်တီေး

ပါ။ သင်က သတင်ေးမျာေးကု လ ြုံွဲ့ေှက် ြန် ြ ေးတပေးနုင်ဖပီေး လှုပ်ရာှ ေးမှုကု ကူညတ
ီ ပေးနုင်ပါသည်။


စတ်တူကုယသ
် ူ လုပ်တြာ်ကုင်ြက်မျာေးနှင် နှုတ်ထွက်ခွာမှု ြစ်တစရန် ပူေးတပါင်ေးတဆာင်ရက်ပါ။ ပ၍
ု
ကကီေးမာေးသည် သက်တရာက်မှု ြစ်တစရန် လူအစုအခပံြုံလုက် နှုတ်ထွက်ပါ။



အုပခ
် ျြုံပ်သူ၏ လုပ်ရပ်မျာေးအတပေါ် ပစ်တင်ရံှုွဲ့ချတသာ ဗီဒီယတ
ု ကကညာချက် အပါအေင် “အသံဆူညံ
တသာ နှုတ်ထွက်မ”ှု တဆာင်ရက်ပါ။ သင်၏လုပ်တြာ်ကုင်ြက်မျာေးကု သင်၏တ ခရာနင်ေး၍ လုက်ခွှဲ
ရန် သမဟု
ု
တ် စနစ်အတွင်ေးတွင် ဆက်လက်တန၍ လှုပ်ရာှ ေးမှုကု ကူညီပါရန် တက
ု ်တွန်ေးပါ။ သင်
က ထုသူမျာေးကု တဦေးချင်ေး ြစ်တစ၊ သမဟု
ု
တ် လူသရှင်ကကာေး ြစ်တစ သူတုက မည်သုကူညီတပေး
နုင်သည်ကု အကကံတပေးနုင်သည်၊ ယခုလမ်ေးညွှန်တွင် ပါေင်သည်သတင်ေးမျာေးကု ြန်တေတပေး ခင်ေး
အပါအေင် ြစ်သည်။



သင်မနှုတ်ထွက်မီ လှုပ်ရာှ ေးမှုအတွက် အကျြုံေး ြစ်တစနုင်သည် သတင်ေးမျာေးကု မည်သု ြစ်တစ စု

တဆာင်ေးပါ။ သင်နှုတထ
် ွက်ဖပီေးတနာက်တင
ွ ် သတင်ေးမျာေးကု လှုပ်ရာှ ေးမှုထံ တပေးပပါ။
ု

" ပည်သူနှင်အတူ တပ်မတတာ်၊ လူကာကု အဆံုေးသတ်ကက" (ဘယ်လာရုစ်နုင်ငံ၏ ကာလကကာ မင်စွာ
အုပခ
် ျြုံပ်တနတသာ တခါင်ေးတဆာင် လူကာရှင်ကု ကု ဆလ
ု ု ခင်ေး ြစ်သည်။ "၃%" ဆုသည်မှာ နုင်ငံအတွင်ေး

လူကာရှင်ကု အတပေါ် တရာေးမေင် တကာက်ခံထာေးသည် တထာက်ခံကကသူမျာေး အတရအတွက် ြစ်သည်။)
မူရင်ေး- TWITTER ACCOUNT @BELAMOVA.
၃။ လှုပ်

ေးမှုသုံို့ ပူေးရပါင်ေးခ င်ေး။

အကယ်၍ သင်က ဤလမ်ေးကု တရေးချယ်ပါက သင်အတန ြင် 

သင်နှင် သင်နှင် စတ်တူကုယ်တူ လုပ်တြာ်ကုင်ြက်မျာေး နှင/် သမဟု
ု
တ် လက်တအာက်ငယ်သာေး
မျာေးက လှုပ်ရာှ ေးမှုနှင် ပူေးတပါင်ေးမည် ြစ်တကကာင်ေး တကကညာပါ။ ဆနဒ ပပွွှဲတနရာသု ယူနီတြာင်ေး ြင်၊
သတသာ်
ု
လက်နက်မပါဘွှဲ လာတရာက်လုသည် ဆနဒရှတကကာင်ေး၊ သင်တု၏ ခနဓာကုယမ
် ျာေး ြင်
တက်ကကွလှုပရ
် ှာေးသူမျာေးကု ကာကွယ်မှုတပေးလုတကကာင်ေး တြာ် ပပါ။ သင်တုက ဆနဒ ပတနသူမျာေးကု
အုပခ
် ျြုံပ်သူမျာေးနှင် ယင်ေးတုကုသစစာခံတနကကသူမျာေး၏ အကကမ်ေးြက်မမ
ှု ှ ကာကွယ်တပေးရန် လူသာေး
ဒုင်ေးကာသြွယ် ပြုံနုင်ကကပါသည်။



လှုပ်ရာှ ေးမှု၏ လုပ်တဆာင်ချက်တခုတွင် ယူနီတြာင်ေး ြင်၊ လက်နက်မကုင်ဘွှဲ ပါေင်ပူေးတပါင်ေးပါ။

သင်တုက အ ခာေးတသာပါေင်သူမျာေးကု စကာေးတ ပာဆုနုင်ရန် လှုပ်ရာှ ေးမှုထံမှ စင် မင်တတာင်ေးဆုပါ။
လှုပ်ရာှ ေးမှု၏ စံတန်ြုေးမျာေးကု ရပ်တည်တထာက်ခံကကသည် သင်နှင် စနစ်အတွင်ေးရှ အ ခာေးတသာသူ
မျာေးအတကကာင်ေး တ ပာ ပနင
ု ်ပါသည်။


လှုပ်ရာှ ေးမှု၏ လုပ်တဆာင်ချက်မျာေးနှင် ရည်မှနေး် ထာေးသည် ပန်ေးတုင်မျာေးအတွက် သင်၏ရပ်ရာတွင်

အကကမ်ေးမြက် တက်ကကွလှုပ်ရှာေးသူတဦေး ြစ်လာပါတစ။


လူမှု မီဒီယာနှင် ရနုင်တသာ ပင်မသတင်ေးမီဒီယာမျာေးကု အသံုေး ပ၍ သင်က တာေန်မှ မည်သည်

အတွက် ထွက်ခွာရတကကာင်ေးနှင် လှုပ်ရာှ ေးမှုကု ပူေးတပါင်ေးလာတကကာင်ေး လူသရှင်ကကာေး ထုတ်တြာ်
တ ပာပါ။


သင်၏ ယခင်နှင် လက်ရှ လုပ်တြာ်ကုင်ြက်မျာေးထံသု လက်ရှတာေန်မှ ထွက်ခွာသွာေးရန် သု
မဟုတ် သင်နှင်အတူ၊ လှုပ်ရှာေးမှုနင
ှ ်အတူ ပူေးတပါင်ေးပါရန်၊ သမဟု
ု
တ် စနစ်အတွင်ေးတွင်သာ တနထုင်
၍ အတွင်ေးမှဆန်ကျင်ခုခံမှု ပြုံရန် တမတတာရပ်ခံမှု ပြုံပါ။ ယခုလမ်ေးညွှန်တင
ွ ် ပါေင်သည် သတင်ေး
အချက်အလက်မျာေး အပါအေင်၊ သူတုက မည်သုကူညန
ီ ုင်တကကာင်ေး သင်က အကကံ ပြုံတပေးနုင်ပါ
သည်။



လက်နက်မဆနဒ
ွှဲ
ပသူမျာေးအတပေါ် အကကမ်ေးြက်မှု သံုေးခွှဲသည်ဟု သင်သရှထာေးသည် ယခင် အရာရှ
မျာေးကု နာမည်တြာ်ထုတ်၍ အရှက်ရတအာင် ပြုံပါ။

သင်က လှုပ်ရာှ ေးမှုကု တထာက်ခံတကကာင်ေး ပသဖပီေးသည်အခါတွင် ြစ် တစ၊ သမဟု
ု
တ် ခခံစည်ေးရုေးတပေါ်တွင်
ရှတနတသေးသည် ြစ်တစ တသချာသည်မှာ မျာေးမကကာမီ ရက်ပင
ု ်ေးတွင် မတရာေး၊ ဥပတဒတကကာင်ေးမညီဟု

ယူဆသည် အမန်မျာေးကု လုက်နာရန် သင်ကု ခုင်ေးတစနုင်ပါတသေး သည်။ အ ခာေးအချန်တွင်၊ အ ခာေးတသာ
နုင်ငံမျာေးတွင် တာေန်ထမ်ေး တဆာင်ခွှဲကကတသာ သင်ကွှဲသတသာသူ
ု
မျာေး အတန ြင် တရှွဲ့တုေး-တနာက်ဆုတ်ရ
ခက်တသာ အကျပ်အတည်ေးမျြုံေး ကကံြုံတတွွဲ့ခွှဲကကရပါ သည်။ ယခုလမ်ေးညွှန်တွင်တြာ် ပသည် လုပ်တဆာင်
ချက်မျာေးကု လုက်နာကကသည်တုင် ထုသူမျာေးနှင် ထုသူတချစ်
ု ခင်ရသူမျာေးအတွက် အနတရာယ်ရင်ဆုင်ရ
နုင်ပါတသေးသည်။
ဤအချက်မျာေးကု အတကျအလည် စဉ်ေးစာေး၍ ပင်ဆင်ပါ၊ သင်၏ တရေးလမ်ေးမျာေးကု ကကြုံတင်၍ သံုေးသပ်ပါ။
လုလ င်ကကံဆ နည်ေးလမ်ေးရ။
ဤလမ်ေးညွှန်ကု သရှရန်လုအပ်တသာ သူမျာေးထံသု လက်ဆင်ကမ်ေးပါ။
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