တူရကီနိင်ငဆိင်ရာအချက်အလက်များ

အကျယ်အဝန်း၊လူဦး ရနှင့် ြမမျက်နှာသွင်ြပင်
၁။

တူရကီနိင်ငသည် အာရှတိက်အ နာက်ပိင်းရှိ အာရှမိင်းနားက န်းဆွယ်တခလးနှင့်

ဥ ရာပ တာင်ပိင်း အ ရှ ဖက်
့ အစွန်းတိ ့ ပါဝင် သာ သမ္မတနိင်ငြဖစ်သည်။ တူရကီနိင်င
၏ အကျယ်ဆးနှင့် အရှည်ဆး နရာများမှာ မိင် ၄၀၀ နှင့် မိင် ၉၀၀ အသီးသီး ရှိ က၍
စစ ပါင်း အကျယ်အဝန်းမှာ ၂၉၆၁၈၅ စတရန်းမိင် ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်
သန်း ခါင်စာရင်းအရ လူဦး ရမှာ ၇၃ သန်း ကျာ် ရှိသည်။ တူရကီ နိင်ငသားတိ ့သည်
အစ္စလာမ်အယူဝါဒကိ သက်ဝင် ယ ကည် ကသည်။ အာရှတိက်ရှိ တူရကီနိင်ငနှင့် ဥ ရာပ
တိက်ရှိ တူရကီနိင်င၏ ြပည်နယ်များကိ

ဗာ့စပရပ် ရလက် ကား၊ မာမရာပင်လယ်၊

ဒါးဒနဲ ရလက် ကားတိ ့က ပိင်းြခားထားသည်။
အ နာက်တိ ့

ရှးနှစ် ပါင်းများစွာကပင် အ ရှ နှ့ င့်

ြဖတ်သန်းသွားလာရာအရပ်ြဖစ်ခဲ့ သာ ကာင့်

နိင်ငပင်ငယ် သာ်လည်း

များစွာအ ရးပါခဲ့ လသည်။
၂။

တူရကီနိင်ငရှိ

ပွန်းတပ်ဟူ၍

တာင်တန်းများကား

ြဖစ်သည်။

တာရပ်၊ အင်တီ တာရပ်၊ အဂ္ဂရီဒက်၊

အာရှမိင်းနားအတွင်းဖက်၌မူ

တနိင်ငလး၏

သးပတပ

ကျာ်ခနရ့် ှိ၍ ကျယ်ြပန ့် သာကန်းြပင်ြမင့် ကီးရှိသည်။ ထိကန်းြပင်ြမင့်သည် ပင်လယ်
ြပင်မှ ပ၂၅၀၀ မှ ၆၀၀၀ အထိ ြမင့်သည်။ တူရကီနိင်င၌ ထင်ရှား သာ ြမစ် ကီးတိ ့မှာ
ဥ ရာပတိက်ဖက်တွင်မားရစ်ဆာြမစ်၊ မင်ဒယ်ရက်ြမစ်နှင့် ဆာကားရယားြမစ်တိ ့ ြဖစ် က
သည်။ ရာသီဥတမှာ ကမ်းရိးတန်း ဒသများ၌ စွတ်စိထိင်းမင်း၍ ကန်းတွင်းပိင်း၌မူ
ြခာက် သွ သည်
့
။

ကန်းတွင်းပိင်း ဒသ၌

အးတိက်ခတ် သာ ကာင့် အလွန် အး၍
သဲမန်တိင်း များလည်း ကျ ရာက် လ့ရှိသည်။
တွင်းပိင်း၌ နှစ်စဉ်ရွာသွန်း သာ

ဆာင်းရာသီတွင်

အ ရှ ့ ြမာက် လ

နွရာသီ၌ အလွန်ပူြပင်းသည် သာမက
တာင်တန်းများဝိင်းရ နသြဖင့် ကန်း

ဆာင်းရာသီ မိး ရချိန်မှာ ၁၀ လက်မပင် မြပည့် ချ။

ကမ်းရိးတန်းတ လ ာက်တွင်

မိး ကာင်း သာ်လည်း

ြမာက်ဖက်

ကမ်းရိးတန်း

၌သာလ င်

မိးအသည်းထန်ဆးရွာသည်။

( ရှးအ ခ

ဆမားနား မို ့)

ရာသီတင
ွ ်

တာ်ရသာ အးသြဖင့် တူရကီနိင်ငတွင် ရာသီဥတ အသာယာဆးအရပ်

ြဖစ် ပသည်။
ဗာက်ပင်၊

အနီးတဝိက် ဒသမှာ

ရှးတူရကီနိင်င၏
သစ်အယ်ပင်

လျက်ရှိသည်။

အီးဂျီးယန်းပင်လယ်ဖက်ရှိ
နွရာသီတွင်

ရှစ်ပတပသည်

တနိင်ငလးလူဦး ရ၏

၆၅

ပူ နွး၍

ထင်းရှူးပင်၊

စသည့်အပင်များပါဝင် သာ

အစ်ဇမာ မို ့
ဆာင်း

ဝက်သစ်ချပင်၊

သစ် တာများြဖင့်

ရာခိင်နန်းသည်

ဖးလမ်း

လယ်ယာစိက်ပျိုး ရး

လပ်ငန်းနှင့် က ဲနွား မွးြမူ ရးလပ်ငန်းများြဖင့် အသက် မွး က သာ်လည်း နိင်င၏
ြမယာ

၂၀

ရာခိင်နန်းကိသာ

စိက်ပျိုးလပ်ကိင် ကသည်။

ကျန် သာ ြမသည်ကား

ြမရိင်းဘဝ၌သာ ရှိ သးသည်။
နာက်ခသမိင်း
၃။

တူရကီလူမျိုးများ၏ မူလ ဒသမှာ

တာကီစတန်ြပည်သိ ့ ထိမှတဆင့်
အယူဝါဒကိ

သက်ဝင်ယ ကည်

အာရှမိင်းနား

မွန်ဂိလီးယားြပည်ြဖစ်၍

ရာက်လာ က ပီးလ င်

၇

ကိးကွယ်ခဲ့ က လသည်။

အရပ်သိ ့ပထမဦးစွာ ရာက်လာ သာ

၆ ရာစနှစ်တွင်

ရာစတွင်

အစ္စလာမ်

တူရကီနိင်ငတည်ရှိရာ

တူရကီများမှာ

ဆဲလ်ခ တ်က်

တူရကီလူမျိုးများြဖစ်၏။ ယင်းတိ ့သည် ၁၀၅၅ ခနှစ်တွင် အာရှမိင်းနား၌ နိင်ငတည်
ထာင် က လသည်။ မွန်ဂိလူမျိုးများ၏ တိက်ခိက်မ ကာင့် အာရှတိက်အလယ်ပိင်းမှ
ဆတ်ခွာခဲရ
့ သာ

အာ်တိမန်တူရကီလူမျိုးများသည် ဆဲလ်ခ တ်က် တူရကီလူမျိုးများ

ထတွင် အမထမ်းခဲ့ ပီး နာက် ၁၂၉၉ ခနှစ်၌ ယင်းတိ ့၏

ခါင်း ဆာင်ပထမ အာ့

စမန်ဘရင်သည် နိင်ငသီးြခားတည် ထာင်၍ အာရှမိင်းနားတခလးကိ သိမ်းပိက် ပီး သာ်
ဥ ရာပတိက်တွင်းသိ ့ နယ်ချဲ ့ခဲ့ လသည်။ ၁၃၅၅ ခနှစ်တွင် ဂလစ်ပိလီ ကိလည်း ကာင်း၊
၁၄၅၃ ခနှစ်တွင် ကွန်စတန်တီနိပယ် မို ့ကိလည်း ကာင်း၊၁၄၈၀ ြပည့်နှစ်တွင်

ဘာ်လ

ကန်နိင်ငငယ်များကိလည်း ကာင်း၊ ၁၅၅၀ ြပည့်နှစ်တွင် အီဂျစ်၊ ဆီရီးယား၊အာ ရဗျ၊
မက်ဆိပိ တးမီးယား၊ ထရစ်ပိလီနှင့် ဟန် ဂရီစ သာ နိင်ငများကိလည်း ကာင်း၊ ၁၅၇၁
ခနှစ်တွင်

ဆိက်ပရပ်က န်းနှင့်

၁၆၆၉

ခနှစ်တွင်

ဂရိက န်းတိ ့ကိလည်း ကာင်း

ဆက်လက်သိမ်းပိက်လိက်ြခင်းြဖင့် ဥ ရာပနှင့် အာဖရိကတိက်များအထိ ကျယ်ြပန ့် သာ
အာ်တိမန်တူရကီနိင်င တာ် ကီး ြဖစ် ပ လာခဲ့ လ၏။ စတတ္ထ မဟာမက်ဘရင် (၁၆၄၃၁၆၈၃)

လက်ထက်

၁၆၈၃

အ ရးနိမ့်ခဲ့သည်မှစ၍

ခနှစ်၌

ဥ ရာပတိက်ရှိ

တူရကီတိ ့၏

ဗီယင်နာ မို ့ကိ

အာ်တိမန်နိင်င တာ် ကီး

လပ် ကရာ၌
တြဖည်းြဖည်း

ပျက်စီးခဲ့ရ လသည်။ ၁၆၉၉ ခနှစ်တွင် ဟန် ဂရီနိင်ငကိ စွနလ
့် တ်လိက်ရ ပီး နာက်
၁၇၆၈-၁၇၇၄

နှင့်

၁၇၈၂-၁၇၉၂

ခနှစ်များ

အတွင်း

ရရှနှင့်

ြဖစ်ပွား သာ

စစ်ပွဲနှစ်ရပ်စလးတိ ့၌ အ ရးနိမ့်ခဲ့သြဖင့် ၁၇၈၃ ခနှစ်တွင် ကရိင်းမီးယားနယ်ကိ ရရှသိ ့
ပးလိက်ရ လသည်။ ဂရိနိင်ငသည် ၁၈၂၁ ခမှ ၁၈၂၉ ခနှစ်အထိ တူရကီတိ ့ အပ်စိးမကိ
အာင်ြမင်စွာ တာ်လှန်နိင်ခဲ့သြဖင့် လွတ်လပ် ရး ပးလိက်ရြပန်သည်။ ၁၈၀၄ ခနှစ်တွင်
ဆားဗီးယားနိင်င ပန်ကန်ထ ကမမှစ၍ ဂရိကဲ့သိ ့ သာ တူရကီပိင် ဘာ်လကန်နိင်ငများ
မ ငိမ်မသက်ြဖစ်လျက်ရှိသည်ကိ
နယ်ချဲ ့လာြပန် သာ ကာင့်

အခွင့် ကာင်းယူ ပီးလ င်

ကရိင်းမီးယားစစ်ပွဲ

ရရှတိ ့က

တူရကီဖက်သိ ့

(၁၈၅၃-၁၈၅၆)

ြဖစ်ပွားခဲ့၏။

ဤစစ်ပွဲတွင် အဂလိပ်နှင့် ြပင်သစ်တိ ့က တူရကီဖက်မှ ဝင် ရာက် တိက်ခိက် ကသြဖင့်
ရရှနိင်ခဲ့ သာ်လည်း ၁၈၇၆ ခနှစ်၌ ဘူလ် ဂရီးယားနိင်င ထ ကမကိ အ ကာင်းြပု၍
ရရှနှင့် တူရကီတိ ့ ထပ်မစစ်ြဖစ် ကြပန်သည်တွင် တူရကီက အ ရးနိမ့်သြဖင့် ၁၈၇၈ ခနှစ်
ဘာလင်စာချုပ်အရ

ဗာ်လကန်နိင်ငငယ်များ ြဖစ် သာ ဘူလ ဂရီးယား၊ ဆားဗီးယား၊

ရူ မးနီးယား၊ ဘာ့စနီးယား၊
လွတ်လပ် ရး

ဟာဇီဂိးဗီးယား

ပးလိက်ရ လသည်။

စ သာ

၁၉၀၈

နိင်ငငယ်များကိ

ခနှစ်တွင်

စည်းမျဉ်းခအပ်ချုပ်

ရးမျိုး ပးအပ်ရန် ြပုြပင် ရးသမားများြဖစ် သာ တူရကီ လူငယ်အဖွဲ ့က
ဆိရရှိခဲ့ လသည်။ ၁၉၁၂-၁၃ ခနှစ်အတွင်း
အယ်လ ဗးရီးယားနှင့်

တူရကီက
တာင်း

ဗာ်လကန်နိင်ငများသည် တူရကီတိ ့ကိ

မက်ဆီဒိးနီးယားတိင်းြပည်များမှ

မာင်းထတ်လိက်ြပန်

သာ ကာင့် တူရကီပိင် ဥ ရာပနယ် ြမဟူ၍ အ ရှ ့ တာင်ဖက်များ၌ အနည်းငယ်မ သာ
ကျန်ရှိ လသည်။

၄။

ပထမကမ္ဘာစစ် (၁၉၁၄-၁၉၁၈) အတွင်းက တူရကီနိင်ငသည် စစ်ရး သည့်

ဂျာမနီတိ ့ဖက်မှ ပါဝင်ခဲ့သြဖင့် စစ် ပီး သာအခါ ဆီးရီးယား၊ အာ ရဗျနှင့် မက်ဆိပိ
တးမီးယားနိင်ငများကိ

လက်လတ်လိက်ရ ပီးလ င်

အီဂျစ်နိင်ငအ ပ ရှိ

မိမိဩဇာ

ကိလည်း ရပ်သိမ်းလိက်ရ လသည်။ ၁၉၁၉ ခနှစ်တွင် တူရကီနိင်င ဆမားနား မို ့
(ယခအ ခ

အစ်ဇမာ မို ့) ကိ ဂရိတိ ့က ဝင် ရာက် တိက်ခိက် ကသြဖင့်လည်း ကာင်း၊

တူရကီနိင်ငကိ ဖိုခွဲလိက် သာ ဆဲဗရားစာချုပ်ကိ တူရကီဘရင့်ကိယ်စားလှယ်များက
လက်မှတ် ရးထိးခဲ့ ကသြဖင့်လည်း ကာင်း၊
တိ ့သည်

၁၉၂၀

ြပည့်နှစ်တွင်

မ ကျမနပ်ြဖစ်ကန် သာ

အန်ကာရာ

မို ့၌

တူရကီလူမျိုး

မျိုးချစ်ပဂ္ဂိုလ် ကီး

မွတစ
် တာ

ဖာကယ်မားလ်အစိးရအဖွဲ ့က အပ်ချုပ်၍ ကွန်စတန်တီနိပယ် မို ့အနီးတဝိက်ကိသာလ င်
စူလတန်ဘရင်ကအပ်ချုပ်ခဲ့ရ လသည်။ ၁၉၂၂ ခနှစ်သိ ့ ရာက် သာအခါ တူရကီနိင်င
သည် စူလတန်ဘရင်၏ အပ်ချုပ်မကိ ဖျက်သိမ်း၍ သမ္မတနိင်ငထူ ထာင်လိက် လသည်။
ထိအချိန်မှစ၍
ခဲ့ ပသည်။

တူရကီနိင်ငသည်

အဖက်ဖက်၌

လျင်ြမန်စွာ

ြပာင်းလဲ

တိးတက်

ရှးဆန် သာ စနစ်တိ ့ကိပယ်၍ အ နာက်နိင်ငတရားဥပ ဒနှင့် ဒီမိက ရ

စီဝါဒ တိ ့ကိ ကျင့်သးလာ ပီးလ င် စက်မလပ်ငန်းများကိ တည် ထာင်ခဲ့ လသည်။
အစိးရနှင့်နိင်င ရး
၅။

၁၉၆၁

ခနှစ်

ဇူလိင်လ

၉

ရက် န ့တွင်

ဖွဲ ့စည်းအပ်ချုပ်ပ

အ ြခခဥပ

ဒသစ်တစ်ရပ်ကိ လူထဆန္ဒ ပး ပွဲြဖင့်အတည်ြပုခဲ့ ၏။ ထိအ ြခခဥပ ဒအရ အပ်ချုပ်
ရးအာဏာသည် နိင်င တာ် သမ္မတတွင် တည်ရှိသည်။ ဥပ ဒြပု ရးအာဏာသည်
အမျိုး

သားလတ် တာ် ကီးတွင်

လွတ်လပ် သာ

တည်ရှိ၍

တရားရးများတွင်

တရားစီရင် ရးအာဏာသည်

တည်ရှိ လသည်။

သီးြခား

တူရကီလတ် တာ်တွင်

ကိယ်စားလှယ် ၁၈၄ ဦးပါဝင် သာ ဆီးနိတ်လတ် တာ်နှင့် ကိယ်စားလှယ်ဦး ရ ၄၅၀
ပါဝင် သာ

အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့ပါဝင်၏။

နိင်င တာ်သမ္မတကိ

ထိလတ် တာ်

နှစ်ရပ်၏ ပူးတွဲအစည်းအ ဝးမှ ရွး ကာက်တင် ြမာက်ရ၏။ သမ္မတ၏သက်တမ်း မှာ
၇ နှစ်ြဖစ်၍ နာက်တ ကိမ် ထပ်မ အ ရွးခခွင့် မရှိ ပ။ တူရကီနိင်င၏ လက်ရှိသမ္မတမှာ

ရာဇစ်တာရစ်အာဒိဂန်ြဖစ်သည်။ ဝန် ကီးချုပ်မှာ အာမက်ဒဗာတိဂလူးြဖစ်သည်။
၆။

ဒတိယကမ္ဘာစစ် (၁၉၃၉-၄၅) ြဖစ်ပွားစဉ်က တူရကီနိင်ငသည် ကား နခဲ့သည်ဟ

ဆိ သာ်လည်း ၁၉၄၄ ခနှစ် ဩဂတ်လ ၂ ရက် န ့တွင် ဂျာမနီနိင်ငနှင့်လည်း ကာင်း
၁၉၄၅ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက် န ့တွင် ဂျပန်နိင်ငနှင့်လည်း ကာင်း အဆက်အသွယ်များ
ြဖတ်လိက်

ပီးလ င် ၁၉၄၅ ခနှစ်

ဖ ဖ ဝါရီလ ၂၃ ရက် န ့တွင် ထိနိင်ငတိ ့ကိ

စစ် ကျညာခဲ့ လသည်။ စစ် ပီး ခတ်၌ ဒါးဒနယ် ရလက် ကား ကိ တူရကီနှင့် ရရှတိ ့
ပူး ပါင်းထိန်းသိမ်းရန်ဟူ သာ ရရှအဆိကိ တူရကီက လက်မခသြဖင့် ရရှက တူရကီနှင့်
အဆက်ြဖတ်လိက် လ၏။

၁၉၄၅

ခနှစ်

မတ်လ

၁၉

ရက်

န ့တွင်

ဆိဗီယက်

ရရှအစိးရတိ ့က ထိနှစ် နိဝင်ဘာလ ၇ ရက် န ့မှအစြပု၍ ၁၉၂၅ ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ရ
ရက် န ့၌ ၁၀ နှစ်သက်တမ်းထားရှိကာ တူရကီနိင်ငနှင့် ချုပ်ဆိခဲ့ ပီးလ င် ထိ နာက်၌
၁၉၄၅ ခနှစ်အထိ သက်တမ်းတိးလိက် သာ ကား န ရး၊ မကျုး ကျာ် ရးနှင့် နိင်င
အချင်းချင်း ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး စာချုပ်ကိပယ်ဖျက် ကာင်း ကျညာခဲ့ လသည်။
၇။

နာက်ထပ်မ၍လည်း

စာချုပ်အသစ်ချုပ်ဆိြခင်းမရှိခဲ့ ပ။

တူရကီနိင်ငသည်

၁၉၄ရ ခနှစ် ဇူလိင်လ ၁၂ ရက် န ့တွင် အန်ကာရာ မို ့ တာ်၌ အ မရိကန်ြပည် ထာင်စက
ငွ ကး
တူရကီ

ထာက်ပကူညီမည့် စာချုပ်တစ်ရပ်ကိ ချုပ်ဆိလတ်မှတ် ရး ထိးခဲ့သည်။
နိင်ငသည်

နတိးအဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးြဖစ်၍

ဥ ရာပဘ ဈးအဖွဲ ့တွင်

အ ပါင်း

အပါအဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးြဖစ်သည်။
၈။

တူရကီနိင်ငကိ

သမ္မတနိင်ငအြဖစ်

ရာက်သည်မအ
ှ စြပု၍

ကယ်မားလ်အ

တာတွရ်က် တည် ထာင်ခဲ့သည့် ြပည်သူ ့သမ္မတပါတီက အပ်ချုပ်ခဲ့ရာ၊ ၁၉၄၆ ခနှစ်တွင်
အတိက်အခ ဒီမိကရက်တစ် ပါတီကိ တည် ထာင်ခဲ့၏။ ထိပါတီသည် ၁၉၅၀ ြပည့်နှစ်
ရွး ကာက်ပွဲတွင် အနိင်ရရှိကာ အပ်ချုပ် ရးအာဏာကိ ရရှိ သွား လသည်။ ၁၉၃၅
ခနှစ်တွင် ဆိဗီယက်ယူနီယက တူရကီနိင်င၏ အ ရှ ဘက်
့
ြပည်နယ်များအ ပ ပိင်ဆိင်
ခွင့်ရှိ ကာင်း တာင်းဆိချက်များကိ စွနလ
့် တ်လိက် ပီဟ ကျညာခဲ့၏။

၁၉၆၀ ြပည့်နှစ်

မလ ၂ရ ရက် န ့တွင် ဗိလ်ချုပ် ဂျမားလ် ဂူးရ်ဆဲလ် ဦး ဆာင်သည့်

အမျိုးသားညီညွတ် ရး

ကာ်မတီ၏

ညန် ကားချက်အရ

တူရကီစစ်တပ်သည်

မန်းဒရက်စ်အစိးရအဖွဲ ့ကိ ြဖုတ်ချ ပီးလ င် တိင်းြပည်အပ်ချုပ် ရးအာဏာကိ သိမ်းပိက်
လိက် လသည်။
ရးပါတီများ၏

ထိ နာက်

အမျိုးသားလတ် တာ်ကိ

လပ်ငန်း ဆာင်တာများ

ကိလည်း

ဖျက်သိမ်းလိက်၍

ရပ်ဆိင်းလိက်သည်။

ဂူးရ်ဆဲလ် ဝန် ကီးချုပ် အြဖစ်ဦးစီးသည့် အစိးရအဖွဲ ့သစ်ကိ
ဖွဲ ့စည်းခဲ့၏။ ၁၉၆၁ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်

နိင်င
ဗိလ်ချုပ်

မလ ၂၈ ရက် န ့တွင်

န ့မှအစြပု၍ နိင်င ရးပါတီများ၏

လပ်ငန်း ဆာင်တာများကိ တရားဝင် ြပန်လည်လပ် ဆာင်ခွင့် ပးခဲ့ လသည်။
၉။

လတ်တ လာနိင်င ရး အ ြခအ န သည် အိမ်နီးချင်းဆီးရီးယားနိင်င နှင့်အီရတ်

နိင်ငအတွင်းရှိ အစ္စလာမ်မစ်နိင်င တာ် အ ကမ်းဖက်သမားများအ ရးနှင့် ပတ်သတ်ကာ
ရရှားနိင်ငနှင့်ဆက်ဆ ရးတင်းမာလ က်ရှိသည်။

ဆီးရီးယားနယ်စပ်တွင်

ကင်းလှည့်

ပျသန်း န သာ ရရှား လတပ်၏ အက်စ်ယူ-၂၄ တိက် လယာဉ်အား တူရကီ လတပ်မှ
ပစ်ချခဲ့သည့် အြပင် အီရတ်နိင်ငအတွင်းသိ ့လည်း တူရကီ တပ်ဖွဲ ့များ ဝင် ရာက်ခဲ့
သည်။ထိြပသနာများ ကာင့်

ရရှားတိ ့အ နြဖင့်

တူရကီအ ပ

စီးပွား ရးဆိင်ရာ

အ ရးယူမများ ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်အြပင် ယ န ့အထိဆက်ဆ ရးမှာ လိပ်ခဲတည်းလည်း
အ နအထားြဖစ်ပါသည်။
အပ်ချုပ် ရးနယ် ြမများ
၁၀။ တူရကီနိင်ငသည် အပ်ချုပ် ရးနယ် ြမများနှင့် ပါင်းစပ်ဖွဲ ့စည်းထား သည့်နိင်င
ြဖစ်

သည်။

အပ်ချုပ် ရး၊

တရားစီရင် ရးနှင့်

ဥပ ဒြပု ရးအာဏာ

များကိ

ဗဟိအစိးရကသာလ င်ချုပ်ကိင်ထား ပီး ဒသဆိင်ရာအပ်ချုပ် ရး အဖွဲ ့များတွင် အာဏာ
အနည်းငယ်သာရှိသည်။ တူရကီနိင်ငသည် နယ် ြမများစစည်းထား သာ ြပည် ထာင်စ
နိင်ငြဖစ်ကာ

ဖက်ဒရယ်နိင်ငမဟတ် ချ။သက်ဆိင်ရာနယ် ြမများအလိက်

အပ်ချုပ်

ရးမး များနှင့် မို ့ တာ်ဝန်များကိ ဗဟိအစိးရမှ ရွးချယ်ခန် ့ အပ်သည်။ တူရကီနိင်ငတွင်
စီရင်စ

၈၁

ခပိင်းြခားသတ်မှတ်ထားကာ

၄င်းစီရင်စ

၈၁

ခမှ

ခရိင်

၉၂၃

ခ

ထပ်မပိင်းြခားသတ်မှတ်ထားသည်။ သီးြခားနယ် ြမ ၇ ခနှင့်နယ် ြမ ခွဲ ၂၁ ခအား
သီးြခားသတ်မှတထ
် ားပါသည်။
စီးပွား ရး
၁၁။ တူရကီနိင်ငသည်ကမ္ဘာ့ ၁၇ နိင်င ြမာက်ဂျီဒီပီ တိးတက်မနန်း အြမင့်မားဆး
နိင်ငြဖစ်ကာ အသားတင်ထတ်လပ်မတန်ဖိး အ မရိကန် ဒ လာ ၁.၅၇၆ ထရီလီယ နှင့်
တစ်ဦးချင်းဝင် ငွ အ မရိကန် ဒ လာ ၁၉,၆၁၀ ြဖစ်ပါသည်။ တူရကီသည် OECD နှင့်
G-20

အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငြဖစ်ပါသည်။

အ မရိကန် ဒ လာ

တူရကီ၏ြပည်ပပိ ့ကန်တန်ဖိးမှာ

၁၆၃ဘီလီယ

ြဖစ်ပါသည်။

ပစ္စည်းများစွာ ကယ်ဝ သာ နိင်ငြဖစ်သည်။
ြပဒါး၊

ကျာက်မီး သွးန

တာင်ပိင်း

စ သာပစ္စည်း

ဒသမှာ ရရှိနိင် သာ်လည်း

၂၀၁၂

တူရကီနိင်ငသည်

ရ၊ ငွ၊ ကးနီ၊

ခနှစ်တွင်
တွင်းထွက်

ကျာက်မီး သွး၊ ခဲ၊သွပ်၊

အများအြပားထွက်၏။

ရနကိအ ရှ ့

ရနထတ်လပ် ရး လပ်ငန်းမှာ များစွာမဖွ ဖ
့ ိုး

လှ သး ချ။ စက်မလက်မလပ် ဆာင်ရာ မို ့များတွင် အဝတ်အထည်နှင့် သထည်ပစ္စည်း
ထတ်လပ် သာ

စက်ရ ကီးများရှိ၏။

တူရကီနိင်င၏

ထင်ရှား သာ

ထွက်ကန်တစ်

ရပ်ကား ကာ် ဇာများပင် ြဖစ်သည်။
၁၂။

တူရကီသည်ကမ္ဘာ့

ကားထတ်လပ်မလပ်ငန်းတွင်

အဆင့်

၁၇

ြဖစ်ပါသည်။

အြခားထတ်ကန်တစ်ရပ်မှာ သ ဘာ တည် ဆာက်မ လပ်ငန်းြဖစ်ကာ ၂၀၁၁ ခနှစ်တွင်
စစ ပါင်းတန်ဖိး
ဆာက်လပ် ရး

အ မရိကန် ဒ လာ
လပ်ငန်း၏

အဓိက

၁.၂

ဘီလီယြဖစ်ပါသည်။

တူရကီ

ဖာက်သည်နိင်ငများမှာ

သ ဘာ

မာ်လ်တာနိင်င၊

မာရှယ်က န်းစနိင်င၊ ပနားမားနိင်ငနှင့် ယူ က နိင်ငတိ ့ြဖစ်သည်။
၁၃။ အြခားအဓိကကျ သာစီးပွား ရးလပ်ငန်းများမှာ

ဘဏ်လပ်ငန်း၊

ဆာက်လပ်

ရးလပ်ငန်း၊ အီလက်ထ ရာနစ်ပစ္စည်းထတ်လပ် ရး၊ အထည်အလိပ်လပ်ငန်း၊ စက်
သးဆီလပ်ငန်း၊

ဓာတပစ္စည်းထတ်လပ်မလပ်ငန်း၊

အစားအ သာက်

ရးလပ်ငန်း၊

သတ္တ ုတွင်းလပ်ငန်း၊ သမဏိလပ်ငန်းနှင့်

စက်ပစ္စညး်

ထတ်လပ်
ထတ်လပ် ရး

လပ်ငန်းတိ ့ြဖစ်သည်။နိင်ငြခားတိက်ရိက်ရင်းနှီးြမုပ်နှမတန်ဖိး မှာ အ မရိကန် ဒ လာ
၁၅ ဘီလီယြဖစ်သည်။
လူဦး ရနှင့်လူ နထိင်မ
၁၄။ တူရကီနိင်င၏ လူဦး ရမှာ ၇၄ သန်းခန် ့ရှိကာ လူဦး ရ၏ သးပတစ်ပမှာ
မို ့ နလူတန်းစားြဖစ်သည်။ နှစ်စဉ်လူဦး ရ တိးတက်မ နန်းမှာ ၁.၃ ရာခိင်နန်းြဖစ်
သည်။ လူဦး ရသိပ်သည်းဆမှာ ၁ကီလိမီတာ တွင် ၉၇ ယာက်ြဖစ်သည်။ တူရကီနိင်င
၏

မို ့ တာ်ြဖစ် သာ

အီစတန်ဘူလ် မို ့သည်

ဥ ရာပတိက်တွင်

တတိယ ြမာက်

အ ကီးဆး မို ့ တာ်ြဖစ်သည်။
၁၅။ တူရကီနိင်ငတွင် လူဦး ရအများြပားဆး လူမျိုးစမှာ မျိုးရင်းတာ့ခ်လူမျိုး များြဖစ်
ကာ လူဦး ရ၏ ၇၀ မှ ၇၅ ရာခိင်နန်းြဖစ်သည် ။ အများစမှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်
များြဖစ် ပီး

အစ္စလာမ်မဟတ် သာ

ဂျူးလူမျိုးများ

နထိင်သည်။

အဆီးရီးယား၊

ပါးရှန်း၊

လူနည်းစအ နြဖင့်

အြခားလူမျိုးစများမှာ

ယာဇီဒစ်၊

ဂျာ်ဂျီယန်း

အာ မးနီးယား၊

ဂရိနှင့်

အယ် ဘးနီးယန်း၊

အာရပ်၊

လူမျိုးများလည်း

ရာ နှာ

နထိင်လ က်ရှိပါသည်။ နိင်င၏ အ ရှ ဘက်
့
နှင့် အ ရှ ့ တာင်ဘက်တွင် ဒတိယလူဦး
ရအများဆးြဖစ် သာ ကာ့ဒ်လူမျိုးများ

နထိင် ကပါသည်။ ထိ ဒသများကိ တာ့ခ်ကာ

ဒစ်စတန်နယ် ြမများဟ ခ တွင်ပါသည်။
၁၆။ တူရကီနိင်ငတွင်

ြပည်ပမှ ရ ့ ြပာင်း နထိင်သူဦး ရသည်

၂.၅ရာခိင်နန်း

အထိရှိသည်။ ကမ္ဘာ ပ တွင် ဒက္ခသည် အများဆး လက်ခထား သာ နိင်ငြဖစ်ကာ
၂၀၁၅ခနှစ်တွင် ဆီးရီးယားဒက္ခသည်ဦး ရ ၂.၅သန်း အထိ လက်ခထား ပါ

သည်။

တူရကီနိင်င ၏ ရးသးဘာသာစကားမှာ တာ့ခ်ဘာသာစကားြဖစ်ကာ ကာမန်ဂျီနှင့်
ကာဒစ်ဘာသာစကားများ
ြပာဆိသးစွဲ ကပါသည်။

ကိလည်း

မိခင်ဘာသာစကားများအြဖစ်

အများအြပား

တူရကီနိ
နင်
ိ င၏ မို ကီ
့ကးများအလ
လိက်လဦ
ူ း ရအ ြခြပဇ
ဇယား
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Name
Isstanbul
Ankara
A
İzzmir
Bursa
B
Adana
A
Gaziantep
G
Konya
K
Antalya
A
Diyarbakır
D
Mersin
M

Province
P
Isstanbul
Ankara
A
İzzmir
Bursa
Adana
A
Gaziantep
G
Konya
K
Antalya
A
Diyarbakır
D
Mersin
M

Pop.
Rank
R
Name
13
3,820,334 11 Kayserri
4,474,305
4
12 Eskişehhir
2,828,927
2
13 Gebze
1,769,752
1
14 Şanlıurrfa
1,645,965
1
15 Denizlii
1,465,019
1
16 Samsunn
1,138,609
1
17 Kahram
manmaraş
1,027,551
1
18 Adapazzarı
906,013 19 Malatyya
898,813 20 Erzurum
m

Province
K
Kayseri
Eskişehir
K
Kocaeli
Şaanlıurfa
D
Denizli
Saamsun
K
Kahramanmaaraş
Saakarya
M
Malatya
Errzurum

Pop.
880,255
670,544
582,352
551,511
540,000
523,192
458,628
449,290
425,000
381,104

ဘာသာ ရး
၁၇။ ဖ
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအ
အရ

လွတ်လပ်စွာ ကိးကွယ
ယ််ခွင့်ကိ ြပဌာန်းထား သာ်

လည်း ပီးခဲ့ သာနှစ်
စ အနည်းငယ်
င အတွငး် အစ္စလာမ်
မ်ပါတီများ နရာရ လာ
လာြခင်းနှင့် အ
အတူ
ဘာသာ ရးသည်ထိ
ထလ
ိ ွယ ရ
် ှလယ်
ွ
သာ အ ကာင်းအ
အရာတစ်ရပ်ြဖစ်လာပါသည်။ နိင်င၏
၉၆ ရာခိ
ခိင်နန်းမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်
ဘ
ြဖစ်
ြ ပီး အမ
များစမှာ ဆ
ဆွန်နီမူဆလ
လင် ဘာသ
သာဝင်
များြဖစ် ကသည်။

အြခားလူ
လူနည်းစ

ဘာသာဝင်
ဘ
မ
များမှာ

ဘာသာဝ
ဝင်များြဖစ်သည်။ ကိးကွယ်မ အလိ
အ က်ရာခိ
ခိင်နန်းကိ

ခ
ခရစ်ယာန်

နှင့်

အာက်ပါအ
အတိင်း

ထားပါသ
သည်-

Islam

96.5%

Chirstians

0.3%

others

3.2%

ရ
ရဝတီ
ဖ
ဖာ်ြပ

ြမန်မာနိင်ငနှင့် တူရကီနိင်င၏ဆက်ဆ ရး
၁၈။ ြမန်မာနိင်ငနှင့်တူရကီနိင်ငအ ကားရှိ

သတမန်ဆက်ဆ ရးကိ

၁၉၅၈ခနှစ်တင
ွ ်

တည် ထာင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ခနှစ်၊ မတ်လ ၉ရက် န ့၌ ြမန်မာနိင်ငတွင် တူရကီသရးကိ
မဖွင့်လှစ်မီ

ဘန် ကာက် မို ့ရှိ

တူရကီသရးမှ

ြမန်မာနိင်ငနှင့်ဆက်ဆ ရးကိ

ပူးတွဲ

လပ် ဆာင် ပးပါသည်။ တူရကီနိင်ငတွင်လည်း ြမန်မာနိင်ငသရးမရှိသြဖင့် ကိင်ရိ မို ့ရှိ
ြမန်မာနိင်ငသရးမှ တူရကီနိင်ငနှင့် ဆက်ဆ ရးကိ ပူးတွဲလပ် ဆာင် ပးပါသည်။
၁၉။ ြမန်မာနိင်ငတွင် တူရကီသရးကိ ဖွင့်လှစ် ပီး နာက် တူရကီနိင်ငဝန် ကီးချုပ် H.E
Ahmet Davutogluသည် ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ၂၀၁၂ခနှစ်နှင့် ၂၀၁၃ခနှစ်များတွင် နှစ် ကိမ်
တိင်တိင်

လာ ရာက်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။

ဒတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်း

တူရကီ

စစ်သားများကိ ြမုပ်နှထားသည့် စစ်သချုင်းနှစ်ခရှိပါသည်။ သရက် မို ့ရှိ စစ်သချုင်းကိ
ြပန်လည်တည် ဆာက်ထား ပီး မိတ္ထီလာ မို ့ရှိစစ်သချုင်းကိ ြပန်လည် ထိန်းသိမ်း ရး
လပ်ငန်းစဉ်ကိ အနာဂတ်တွင် လပ် ဆာင်နိင်ရန် မ ာ်လင့်လ က်ရှိသည်။
၂၀။

ြမန်မာနိင်ငနှင့်တူရကီနိင်ငအ ကားရှိ စီးပွား ရးနှင့် ကန်သွယ်မဆိင်ရာ ဆက်

ဆ ရး တွင် အကန် ့အသတ်များရှိပါသည်။ ၂၀၁၄ခနှစ်တွင် တူရကီနိင်ငမှ ြမန်မာနိင်ငသိ ့
ြပည်ပပိ ့ကန်

စစ ပါင်းမှာ

အ မရိကန် ဒ လာ

၃၇,၈သန်းနှင့်

ြမန်မာနိင်ငမှ

တူရကီနိင်ငသိ ့ သွင်းကန်စစ ပါင်း မှာ အ မရိကန် ဒ လာ ၉၇သန်းရှိပါသည်။
၂၁။

တူရကီနိင်ငသိ ့ အဓိကသွင်းကန်များမှာ အထူးယက်လပ်ထား သာချည်မ င်များ၊

ဇာများ၊

အလှဆင်ထား သာသစ်သားများ(tapestry

ထင်းမီး သွးတိ ့

ြဖစ်သည်။

သနှင့်သမဏိပစ္စည်းများ၊

တူရကီမှပိ ့ကန်များမှာ

နိ ့ထွက်ပစ္စည်းများ၊

ဥ၊

wood)၊

သစ်သားပစ္စည်းများ၊

စက်ပစ္စညး် များ၊
ပျားရည်နှင့်

ဘွိုင်လာ၊
စား၍ရ သာ

အသားကန်များ၊ လ ပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ ဆးဝါးထတ်ကန် တိ ့ြဖစ်သည်။
၂၂။

ြမန်မာနိင်ငတွင်လပ်ကိင် နသည့် တူရကီကမ္ပဏီ ၂ခ ရှိသည်။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခနှစ်

ပညာ သင်နှစ်အတွင်း Turkiye Scholarship အကူအညီြဖင့် တူရကီ တက္က သိလ်များ
တွင် ြမန်မာ

ကျာင်းသား ၆ဦး ပညာသင် ကားခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ခနှစ်တွင် ြမန်မာနိင်င၌

တူရကီနိင်ငသား ၁၀၀ ဦး

နထိင်လျက်ရှိ ပီး တူရကီနိင်ငတွင်

နထိင်ခွင့် တာင်းသူ

ြမန်မာနိင်ငသားစစ ပါင်းမှာ ၅၆ဦး ြဖစ်သည်။
၂၂။

တူရကီနိင်ငသည်

၂၀၁၂ခနှစ်မှစတင်၍

ြမန်မာနိင်ငရှိ

မူဆလင်အ ရး

(အထူးသြဖင့်) ရိဟင်ဂျာအ ရးတွင် နီးနီးကပ်ကပ် ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ တူရကီနိင်ငသည်
နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

ြမန်မာနိင်င ကား

လူ ့အခွင့်အ ရးနှင့်ပတ်သက်သည့်

ဆွး နွးမများတွင် တက် က စွာပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၃။

၂၀၁၂ခနှစ် နိဝင်ဘာလမှစတင်၍ တူရကီနိင်ငမှ ြမန်မာနိင်ငသိ ့ လူသားချင်းစာနာ

ထာက်ထားမအတွက်

အကူအညီ ပးရန်

အ မရိကန် ဒ လာ

၆သန်း ကျာ်

လှူ

ဒါန်းခဲ့ ပီး တူရကီ နိင်ငသည် လူသားချင်းစာနာ ထာက်ထားမဆိင်ရာ အကူအညီ ပး
ရးစီမကိန်းများကိ
သည်။

နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ

