ဂျာမနီနိင်ငဆိင်ရာအချက်အလက်များ

တည် နရာအကျယ်အဝန်း
၁။

ဂျာမနီနိင်ငသည်

ဥ ရာပတိက်အလယ်ပိင်းတွင်ရှိ သာ

နိင်ငတခြဖစ် ပီး

အကျယ်အဝန်းအားြဖင့် ၃၅၇၀၂၁ စတရန်း ကီလိမီတာရှိသည်။ အိမ်နီးချင်းနိင်င (၉)
နိင်ငရှိ ပီး ၎င်းတိ ့မှာ ဩစ တီးယား၊ ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိင်င၊ ချက်သမ္မတနိင်င၊ ဒိန်းမတ်၊
ြပင်သစ်၊ လူဇင်ဘတ်နိင်င၊ နယ်သာလန်၊ ပိလန် နှင့် ဆွစဇ
် ာလန်နင်
ိ င တိ ့ြဖစ် ကသည်။
ြပည်နယ် ပါင်း ၁၆ ခြဖင့်ဖဲွ ့စည်းထား သာ ြပည် ထာင်စနိင်ငြဖစ်၍

မို ့ တာ်မှာ

ဘာလင်ြဖစ်သည်။ မိး လဝသအ ြခအ နမှာ မ ကာခဏ ြပာင်းလဲ လ့ရှိ ပီး အဓိက
အားြဖင့် အ နာက် လများတိက်ခိက်သည့် မ တ သာသမဒ္ဒရာပိင်း ရာသီဥတြဖစ်
သည်။ မို ့ တာ်သည် ဘာလင်ြဖစ်သည်။
ဂျာမနီနိင်ငနှင့် အိမန
် းီ ချင်းနိင်ငများ

သမိင်း ကာင်း
၂။

ဂျာမန်လူမျိုးများသည် ရရှနိင်င တာင်ပိင်းြမက်ခင်းြပင် ဒသတွင်

နထိင်ခဲ့

ကသူတိ ့၏အဆက်အနွယ်များ ြဖစ်သည်။ ဘီစီ ၁၁၃ ခနှစ်ခန် ့ဥ ရာပတခွင်တွင်
ဂျာမန်မျိုးနွယ်များသည်

ရာမအင်ပါယာအင်အားနည်းလာချိန်တင
ွ ်

ဝင် ရာက်လာခဲ့ ကသည်။

ရာမအင်ပါယာသည်

အ ရှ ဖက်
့ မှ

အင်အားနည်းပါး န ပီြဖစ်ရာ

ဝင် ရာက်လာ သာဂျာမန်များကိ တွန်းလှန်နိင်ြခင်းမရှိ တာ့ ပ။ သိ ့ြဖင့ဂ
် ျာမန်နယ်
များ ပ ပါက်လာ ပီး

မို ့ြပနိင်ငများထူ ထာင် ကသည်။

လူမျိုးမှာ နိင်ငတစ်တည်းအြဖစ် ပါင်းစည်းြခင်းမရှိခဲ့ဘဲ

ဂျာမန်စကား ြပာ သာ
မို ့ြပနိင်င ပါင်း (၁၀၀)

ကျာ်နှင့် သစ တီးယား၊ ပရပ်ရှား၊ ဘာ ဗးရီးယားနိင်ငတိ ့အြဖစ်ရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။
နပိလီယန်ကျဆး ပီး ၁၈၁၄ ခနှစ်တွင် ကျင်းပ သာ ဗီယင်နာညီလာခမှ ြပည်နယ် ၃၉
ြပည်နယ်အားစစည်းကာ ဂျာမန်ကွန်ဖက်ဒ ရးရှင်း အားထူ ထာင် ကာင်း

ကြငာ

ခဲ့သည်။ ကွနဖ
် က်ဒ ရးရှငး် ၏သမ္မတအြဖစ် သစ တီးယားဘရင်အားခန် ့အပ်ြခင်းြဖင့်
ဂျာမန်နယ်များအ ကားပရပ်ရာှ းတိ ့ လမ်းမိးမ ကိ လ ာ့ချခဲသ
့ ည်။ ြပင်သစ် တာ်လှန် ရး
မှ ပါက်ဖွားလာ သာ

အမျိုးသား ရးနှင့်

လစ်ဘရယ်အ တွးအ ခ များအ ပ

ယ ကည်သက်ဝင်လာမသည် ဂျာမန်လူထ အထူးသြဖင့် လူငယ်ထ ကားတွင် များြပား
လာခဲ့သည်။ ၁၈၃၂ ခနှစ်တွင်ြပုလပ် သာ ဟန်းဘက်ချ်ပွဲ တာ်သည် ဂျာမန်တိ ့၏
စည်းလးညီညတ်မ၊ ဒီမိက ရစီအ ရးနှင့် လွတ်လပ် ရးတိ ့အ ပ
ြပသခဲသ
့ ည်။

၁၈၄၈

ခနှစ်တွင်

ဂျာမန်ြပည်နယ်များ

အ လးထားမကိ

လွတ် ြမာက် ရးအတွက်

လပ်ရှားမများ၊ အ တွးအ ခ များ ပ ပါက် လာခဲ့သည်။
၃။

ထိအ ြခအ နတွင် ပရပ်ရှားဘရင်ဖရက်ဒရစ်ဝီလီယ (၄) သည် အင်ပါယာ

ဧကရာဇ်ရာထူးကိ ြငင်းပယ်ခ့ဲ ပီး ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ရးဆွရ
ဲ န်

တာင်းဆိခဲ့ြခင်း

ြဖင့် လတ်တ လာလပ်ရှားမများအား ထိန်းသိမ်းနိင်ခဲ့သည်။ ဖရက်ဒရစ်ဝီလီယ (၄)
အားဆက်ခ သာ ဝီလီယ(၁) ဘရင်သည် အာ်တိဗွနဘ
် စ်စမက်အားနန်းရင်းဝန်အြဖစ်
၁၈၆၂ ခနှစ်တွင် ခန် ့အပ်ခဲ့သည်။ ဘစ်စမက် သည် ဒိန်းမတ်တိ ့နှင့် ြဖစ်ပွားလ က်
ရှိ သာစစ်ပွဲအား ၁၈၆၄ တွင်ရပ်နားနိင်ခဲ့သည်။ ၁၈၆၆ ခနှစ်တွင် သစ တီးယားပရပ်ရှားစစ်ပွဲြဖစ်ပွားခဲ့ရာ ပရပ်ရာှ းတိ ့ အာင်နိင်ခဲ့ ပီး သစ တီးယားတိ ့အား ကွန်ဖက်
ဒ ရးရှင်းမှဖယ်ထတ်ကာ

ြမာက်ဂျာမန်ကန
ွ ်ဖက်ဒ ရးရှင်း ကိထူ ထာင်ခဲ့ ကသည်။

၁၈၇၁ ြပင်သစ်-ပရပ်ရာှ းစစ်ပွဲကိ
ဗာဆိ င်း မို ့တွင်

အာင်နိင်ခဲ့ ပီး နာက် ဂျာမန်ဘရင်ဝီလျ(၁)သည်

ဂျာမန်အင်ပါယာအား

သစ တီးယားမှအပကျန်

ထူ ထာင် ကာင်း

ကြငာခဲ့သည်။

ဂျာမန်နယ်များအားလးအင်ပါယာအတွင်းပါဝင်ခဲ့ကာ

ပရပ်ရှားသည် ြပည်နယ်တစ်ခအြဖစ် အင်ပါယာသစ်အတွင်းပါဝင်လာခဲ့သည်။
၄။

ဂျာမန်အဓိပတိဘစ်စမတ်၏

နိင်ငြခား ရးမူဝါဒသည် အာင်ြမင်မရရှိခဲ့ကာ

ဂျာမန်အင်ပါယာသည် ဥ ရာပအင်အား ကီးနိင်ငအြဖစ်သိ ့ ရာက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၁၈၈၄
ခနှစ် ဘာလင်ညီလာခ မှ ဂျာမန်အ ရှ အာဖရိ
့
က၊ ဂျာမန်အ နာက်အာဖရိက၊ တိဂိ၊
ကင်မရွန်းနယ်များအပါအဝင် ကိလိနီနယ်အများအြပားကိ ဂျာမန်အင်ပါယာနယ် ြမ
များအြဖစ်

ကြငာခဲ့သည်။

ထွန်းကားလာ သာ

စက်မလပ်ငန်းများအတွက်

ကမ္ဘာ့ ဈးကွကရ
် ှာ ဖွရာ ဈးကွက်ကိ ယခင်ကတည်းကအပ်စီးထား သာ အဂလိပ်၊
ြပင်သစ်တိ ့ ထိတ်လနလ
့် ာ ကသည်။

၁၈၈၂

မလ ၂၀ရက် န ့တွင် ဂျာမန်သည်

သစ တီးယား-ဟန် ဂရီ အင်ပါယာ၊ အီတလီတိ ့နှင့်ပူး ပါင်း၍ သးပွင့်ဆိင်မဟာမိတ်
အဖွဲ ့ကိဖွဲ ့စည်းခဲ့သည်။
၅။

၁၉၁၄ ဇွန်လ ၂၈ ရက် န ့တွင် သစ တီးယား အိမ် ရှ မင်
့ းသား ဖရန် ့ဖာဒီနန်

လပ် ကခရမနှင့်ပတ်သက်၍ သစ တီးယားတိ ့ ဆားဘီးယားအားဝင် ရာက် တိက်ခိက်
ရာမှပတမကမ္ဘာစစ်စတင်ခဲ့သည်။

လးနှစ် ကာြဖစ်ပွားခဲ့ သာစစ်ပွဲအတွင်း ဂျာမနီ၊

သစ တီးယား-ဟန် ဂရီအင်ပါယာ၊ တူရကီ အာ်တိမန်အင်ပါယာနှင့် ဘူလ် ဂးရီးယား
တိ ့ပါဝင် သာဗဟိမဟာမိတ်အဖွဲ ့နှင့်

ြပင်သစ်၊ အဂလိပ်၊ ရရှားနှင့် အ မရိကန်

တိ ့ဦး သာ မဟာမိတ်အဖွဲ ့တိ ့ တိက်ခိက်ခဲ့ ကသည်။ စစ်ပွဲအတွင်းဂျာမန်စစ်သည် ၂
သန်း ကျာ် သဆးခဲ့သည်။ ၁၉၁၈၊ နိဝင်ဘာလတွင် ခနှစ်တွင် ဂျာမန် တာ်လှန် ရး
ပ ပါက်လာ ပီး ဂျာမန်ဧကရာဇ်နှင့်မင်းသားများအားလးသည် ၄င်းတိ ့ ၏ရာထူး
အ ဆာင်အ ယာင်အားလး ကိစွန် ့လတ်ခဲ့ရသည်။ အစိးရသစ်သည် ၁၉၁၉ ခနှစ်တွင်
စစ်ရးဗဟိမဟာမိတ်အဖွဲ ့ဝင်

နိင်ငတစ်နိင်ငအ နြဖင့်

ဗာဆိင်းစာချုပ်ကိလက်မှတ်

ရးထိးခဲ့သည်။ အဆိပါဗာဆိင်းစာချုပ်သည် ဂျာမနီနိင်ငအားတစ်ဖက်သက် ဖိနှိပ်
ထားသည့်အချက် များအများအြပားပါဝင် သာ ကာင့်

နာင်တွင် အ ဒါ့ဖ်ဟစ်တလာ

ကဲ ့ သ ိ ့သူ မ ျို း ပ ပါက်လာရန် တွန်းအားတစ်ရပ်ြဖစ်လာခဲ့သည်။

၆။

၁၉၁၈နိဝင်ဘာတွင် သမ္မတနိင်ငအြဖစ်ထူ ထာင် ပီး နာက် သမ္မတသစ်ြဖစ်သူ

ဖရီးဒရစ်ချ်အဲလ်ဘတ်သည်

၁၉၁၉

သဂတ်လ

၁၁ရက် န ့တွင်

ဝိင်မာဖွဲ ့စည်းပ

အ ြခခဥပ ဒကိ ြပဌာန်းခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဗာ ဘးရီးယား ဒသတွင်
ကွန်ြမူနစ်တိ ့အာဏာသိမ်းမ

ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။

ထိ ့အြပင်

၁၉၂၀

မတ်လ

၁၃

ရက် န ့တွင် ဂျာမန် ရှးရိးစွဲ ဝါဒီများြဖစ် သာ Wolfgang Kupp နှင့် Walther Von
Luttwitz

တိ ့ဦး ဆာင်ကာစစ်တပ်နှင့်

အမျိုးသား ရးဝါဒီများပါဝင်သည့်

Kapp

Putsh အာဏာသိမ်းမ ပ ပါက်လာခဲ့သည်။ ဘာလင် မို ့လမ်းမများတွင် ြပင်းထန် သာ
တိက်ခိက်မများြဖစ်ပွားခဲ့ကာ

ရက်အနည်းငယ်အ ကာတွင်

အာဏာသိမ်းမကျဆးခဲ့

ရသည်။ ထိကဲ့သိ ့ သာအ ြခအ နတွင် ဘယ်ဂျီယနှင့်ြပင်သစ်တပ်များသည် ရိင်း ဒသ
အားဝင် ရာက်သိမ်းပိက်ခဲ့သည်။
၇။

၁၉၂၂-၂၃ခနစ်ကာလများတွင်

ငွ ကး ဖာင်းပွမ အ ကီးအကျယ်ြဖစ်ပွားကာ

စီးပွားပျက်ကပ်ဆိက် ရာက်လာသြဖင့် အ ကးနွမှရန်းထွက် ရးအစီအစဉ်ကိ ချမှတ်
ကာ ၁၉၂၄ တွင် ငွ ကးစနစ် အသစ် ြပာင်းလဲသးစွဲခဲ့သည်။ ၁၉၃၀ ဖက်ဒရယ်
ရွး ကာက်ပွဲအ ပီးတွင် သမ္မတ ပါလ်ဗွန်ဟင်ဒင်ဘာ့ချ်သည် ပါလီမန်၏သ ဘာတူညီမ
ကိရယူြခင်းမြပုပဲ

အဓိပတိဟင်းရစ်ချ်ဘရူးနင်း၏အစိးရအဖွဲ ့အား

ဖွဲ ့စည်းခွင့်ြပုခဲ့

သည်။ ဘရူးနင်းအစိးရလက်ထက်တွင် အလပ်လက်မ့ဲနန်းသည် ၃၀ရာခိင်နန်းအထိ
ြမင့်တက်လာခဲ့သည်။
၈။

၁၉၃၂ ဖက်ဒရယ် ရွး ကာက်ပွဲတွင် နာဇီပါတီ (NAZI ၏အရှည် ကာက်သည်

National Sozailische Deutsche Arbeiten Partei သိ ့မဟတ် နိင်င တာ်
ဆိရှယ်လစ်ဂျာမန်အလပ်သမားပါတီဟြဖစ်ပါသည်) အနိင်ရလာခဲ့ ပီး ၁၉၃၃ ခနှစ်တွင်
သမ္မတဟင်ဒင်ဘာ့ချ်သည်

အ ဒါ့ဖ်ဟစ်တလာအား

အဓိပတိအြဖစ်ခန် ့အပ်ခဲ့သည်။

၁၉၃၃ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၂၇ ရက် န ့တွင် ရိင်းစတက်ချ်(ပါလီမန်) အ ဆာက်အဦး
မီး လာင်မြဖစ်ပွားခဲ့ ပီး နာက်ပိင်း

အဆိပါမီး လာင်မသည်

ကွန်ြမူနစ်တိ ့၏

လက်ချက်ြဖစ်သည်ဟစွပ်စွဲကာ ဟစ်တလာသည် ပိုင်ဘက်ကွန်ြမူနစ်တိ ့အား အြပင်း
အထန်နှိပ်ကွပ်ခ ဲ့သ ည်။

နာဇီအ ကျဉ်းစခန်းများစတင်ဖွင ့်လှ စ်ခ ဲ့ကာ

ကွန်ြမူနစ်

များအား နှိပ်ကွပ်ခဲ့သည်။ ထိနှစ်အတွင်းတွင်ပင်ဟစ်တလာသည် ဝိင်မာဖွဲ ့စည်းပ
အ ြခခဥပ ဒကိြပင်ဆင်ခဲ့ ပီး အတိင်းဆမဲ့ သာ ဥပ ဒြပု ရးအာဏာ၊ အပ်ချုပ် ရး

အာဏာကိ

ရယူခဲ့သည်။

နိင်င ပါင်းချုပ်အသင်း ကီးမှ

တစ်ချိန်တည်းမှာပင်
နတ်ထွကခ
် ဲ့ ပီး

လူထဆန္ဒခယူပွဲြပုလပ်ကာ
စစ်တပ်အားလက်နက်တပ်ဆင်

ထတ်လပ်မြပန်လည် စတင်ခဲသ
့ ည်။
စစ် ရးြပအခမ်းအနားတစ်ခတွင် ဟစ်တလာအား တွ ရစဉ်
့

၉။

၁၉၃၅ ခနှစ်တွင် ဂျာမနီအားတစ်ဖက်သတ်ဖိနှိပ်ထား သာ ဗာဆိင်းစာချုပ်အား

အသိအမှတ်မြပု ကာင်း ကြငာကာ
ဖိနိှပ်ရန်အတွက်

ဂျူးနှင့်အြခားလူနည်းစများကိ

နရင်ဘတ်ဥပ ဒကိြပဌာန်းခဲ့သည်။

ထိ ့အြပင်

ပစ်မှတ်ထား

ဆားရ် ဒသအား

ြပန်လည်ရရှိ ရး ကိုးပမ်းလာခဲ့သည်။ ၁၉၃၈တွင် သစ တီးယား နှင့် ၁၉၃၉ တွင်
ချက်ကိစလိဗက်ကီးယားတိ ့အား သိမ်းပိက်ခဲ့သည်။ ဟစ်တလာအစိးရသည် ဆိဗီယက်
စတာလင်အစိးရနှင့်မကျူး ကျာ် ရးစာချုပ်ြဖစ်သည့်
အားလက်မှတ် ရးထိးခဲ့သည်။

၁၉၃၉

မိလိ တာ့-ရစ်ဘင်ထ ရာ့စာချုပ်

စက်တင်ဘာလတွင်

ဂျာမနီနှင့်ဆိဗီယက်

တိ ့သည် ပိလန်အားကျူး ကျာ်သိမ်းပိက်ခဲ့သည်။ ထိအ ြခအ နတွင် အဂလိပ်နှင့်
ြပင်သစ်တိ ့သည် ဂျာမနီအားစစ် ကြငာခဲ့ြခင်းြဖင့် ဒတိယကမ္ဘာစစ်စတင်ခသ
့ဲ ည်။

၁၀။ ၁၉၄၀ ြပည့်နှစ် နွဦးရာသီတွင် ဂျာမနီသည် ဒိန်းမတ်၊ နာ် ဝ၊ နယ်သာလန်၊
ဘယ်ဂျီယ၊ လူဇင်ဘတ် နှင့်ြပင်သစ်တိ ့အား ဆက်တိက်သိမ်းပိက်ခဲ့သည်။ ထိတစ်
နှစ်တည်းတွင်ပင်

အဂလန်က န်းအား

လ ကာင်းထိးစစ်အြပင်း

အထန်ဆင်နဲခဲ့

သည်။ ၁၉၄၁ ခနှစ်တွင် ဂျာမန်တပ်များသည် ယူဂိဆလားဗီးယား၊ ဂရိနင
ှ ့် ဆိဗီယက်
တိ ့အား ဆက်လက်ကျူး ကျာ် တိက်ခိက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၂ ခနှစ၊် ဂျာမနီနှင့်အြခား
ဝင်ရိးတန်းမဟာမိတ်များသည် ဥ ရာပတိက် ဒသအများအြပားနှင့် ြမာက်အာဖရိက
ဒသများအား သိမ်းပိက်နိင်ခဲ့သည်။ သိ ့ သာ်စတာလင်ဂရက်တိက်ပွဲတွင် ဆိဗီယက်
တိ ့ အာင်နိင်ခဲ့ ပီး နာက်ပင်
ိ း ဂျာမန်တပ်များဆက်တိက်အထိနာခဲ့သည်။ ြမာက်အာဖရိက
အားမဟာမိတ်တပ်များမှ

ြပန်လည်သိမ်းပိက်သည့်အြပင်

ဂျာမန်တိ ့၏မဟာမိတ်

အီတလီနိင်ငတွင်းသိ ့ မဟာမိတ်တပ်များဝင် ရာက်တိက်ခိက်ခဲ့သည်။
၁၂။

၁၉၄၄ခနှစ် နှာင်းပိင်း တွင်မဟာမိတ်တပ်များသည် အာဒင်းဒီးစ်သစ် တာအား

ြဖတ် ကျာ်ကာ

ဂျာမနီနိင်ငအတွင်းဝင် ရာက်တိက်ခိက်ခဲ့သည်။

ဘာလင်တိက်ပွဲ

အတွင်း ဟစ်တလာ မိမိကိယ်ကိသတ် သခဲ့ ပီး၊ ၁၉၄၅ခနှစ် မတ်လ ၈ရက် န ့တွင်
ဂျာမန်တပ်များ

လက်န က်ခ ျခဲ့ြခင်း ြဖင့်

ဟစ်တလာလက်ထက်တွင် Holocaust

ဒတိယကမ္ဘာစစ်အဆးသတ်ခဲ့သည်။

ဟအမည်တွင်သည့် လူမျိုးတးသတ်ြဖတ်မ

အတွင်း ဂျူးလူမျိုး၆ သန်း၊ ဂျစ်ပဆီ(Gypsy)လူမျိုး ၂၂၀၀၀၀ မှ၁၅၀၀၀၀၀
ကားသည်

နာဇီအကျဉ်းစခန်းများအတွင်း

နိင်ငများတွင်လည်း

သဆးခဲ့ပါသည်။

စစ်ရာဇဝတ်မများကျူးလန်ခဲ့ရာ

ကျူး ကျာ်ခဲ့ သာ

ပိလန်လူမျိုး

၂.၇သန်း၊

ယူကရိန်း ၁.၃ သန်းနှင့်ဆိဗီယက်သ ့ပန်း ၂.၈ သန်းတိ ့အား သတ်ြဖတ်ခဲ့သည်။
စစ်ပွဲ ကာင့် ဥ ရာပတိက်တွင် လူဦး ရသန်း ၄၀ ခန် ့ သဆးခဲ့ရသည်။ ဂျာမန်
စစ်သား ၃.၂ မှ ၅.၃ သန်းအထိ သဆးခဲ့ကာဂျာမန်အရပ်သား ၂ သန်းခန် ့ သ က
ပျက်စီးခဲ့ရသည်။
၁၃။

ဂျာမန်တိ ့လက်နက်ချ ပီး နာက်ပိင်း မဟာမိတ်တိ ့သည် ဘာလင်အားပိင်းြခား

သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၉ ခနှစ်၊

မလ၂၃ရက် န ့တွင် ြပင်သစ်၊ အဂလိပ်နှင့်

အ မရိကန်တိ ့ထိန်းချုပ်ထား သာ အ နာက်ပိင်းနယ် ြမများအား ဂျာမနီဖက်ဒရယ်
သမ္မတနိင်င(အ နာက်ဂျာမနီ)

ဟသတ်မှတ်ခဲ့ ပီး

ဆိဗီယက်တိ ့ထိန်းချုပ်ထား သာ

အ ရှ ပိ့ င်းနယ် ြမများအား ၁၉၄၉ အာက်တိဘာ ၇ရက် န ့တွင် ဂျာမန်ဒီမိကရက်တစ်

သမ္မတနိ င်င (အ ရှ ့ဂျာမနီ ) ဟသတ်မှ တ်ခ ဲ့ပါသည်။

အ ရှ ့ဂျာမနီ၏ မို ့ တာ်မှာ

ဘာလင် မို ့ြဖစ်ကာ၊ အ နာက်ဂျာမနီ၏ မို ့ တာ်သည် ဘွန်း မို ့ြဖစ်သည်။
၁၄။

စစ် အးတိက်ပွဲကာလများအတွင်း

တိ ့သည် အ မရိကန်ဦး ဆာင် သာ

အ ရှ ဂျာမနီ
့

နှင့်အ နာက်ဂျာမနီနိင်င

နတိးအပ်စနှင့်ဆိဗီယက်ဝါဦး ဆာင် သာအပ်စ

တိ ့၏ လာင်းရိပ်များ ကာင့် ဆက်ဆ ရးတင်းမာခဲ့သည်။ ၁၉၇၀
များတွင်

တင်းမာမ လျာ့ကျလာခဲ့ကာ

၁၉၈၉

ခနှစ်တွင်

နှာင်းပိင်းကာလ

ဟန် ဂရီနိင်ငသည်

အ ရှ ဂျာမနီ
့
မှ ထွက် ြပးလာသူများကိ အ နာက်ဂျာမနီသိ ့ ရာက်ရှိ စရန် ၄င်းတိ ့နိင်င
အား ြဖတ် ကျာ်ခွင့် ပးလိက်သည်။ ၁၉၉၀ ြပည့်နှစ် အာက်တိဘာလ ၃ရက် န ့တွင်
ဘာလင်တတိင်း ဖိုချမနှင့် အတူ နှစ်နိင်ငြပန်လည် ပါင်းစည်းခဲ့သည်။
အပ်ချုပ် ရးစနစ်
၁၅။ ဂျာမန်တိ ့၏အပ်ချုပ် ရးဥပ ဒသည်

ရှး ဟာင်း ရာမဥပ ဒနှင့်

ဂျာမန်

ဥပ ဒများအ ပ အ ြခခထားသည်။

ဂျာမန်တိ ့၏ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒမှာ

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒြဖစ်သည်။

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအားြပင်ဆင်ရန်အတွက်

ပါလီမန်အမတ် ၃ ပ ၂ပ၏
သည်

ထာက်ခမရရှိရန်လိအပ်သည်။ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ

လူသားတိ ့၏ဂဏ်သိက္ခာ၊

အ ြခခ ရးဆွဲထားသည်။

၁၉၄၉

အာဏာခွဲ ဝမ၊

ြပည်နယ်တစ်ခစီတွင်

ဖက်ဒရယ်တည် ဆာက်မတိ ့ကိ
ကိယ်ပိင်ဖွဲ ့စည်းပ၊

ပါလီမန်နင
ှ ့်

ပါတီစစနစ်နိင်င ရးြဖစ် ပီး ပါတီတိင်းသည် ဖွဲ ့စည်းအပ်ချုပ်ပ အ ြခခဥပ ဒ ရးဆွဲမ
တွင်ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၆။ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ပါလီမန်ဒီမိက ရစီ စနစ်ကျင့်သး ပီး အပ်ချုပ် ရး၊
တရားစီရင် ရးနှင့် ဥပ ဒြပု ရးဟူ သာက

ကီး ၃ခ ခွဲြခားထားသည်။ အပ်ချုပ် ရး

ပိင်းတွင် ဖက်ဒရယ်သမ္မတသည် နိင်ငအ ကီးအကဲြဖစ်ကာ ၊ အဓိပတိသည် အစိးရအဖွဲ ့
အ ကီးအကဲြဖစ်သည်။

ဥပ ဒြပု ရးအပိင်းတွင်

Bundestag

ဟ ခ သည့်

အာက်လတ် တာ်နှင့် Bundesrat ခ အထက်လတ် တာ်ရိှ ပီး လတ် တာ် ၂ ရပ်ြဖင့်
ဖွဲ ့စည်းထားသည်။ ရွး ကာက်ပွဲစနစ်သည် အချိုးကျကိယ်စားြပုစနစ်နှင့် တိက်ရိက်
ရွး ကာက်သည့်စနစ်များကိ ပါင်းစပ်အသးြပုပါသည်။

တရားစီရင် ရးအပိင်းတွင်

အဆင့်အြမင့်ဆးမှာ ဖက်ဒရယ်အ ြခခဥပ ဒခရးြဖစ်ပါသည်။ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ

ပါနိင်င ရးပါတီများ၏ အခန်းက

နှင့်ပတ်သက်၍ ပါတီများသည် ဂျာမန်နိင်င ရး

၏အ ရးအ ကီးဆး သာ အစိတ်အပိင်းများြဖစ်ကာ ဂျာမနီနိင်င၏ဒီမိက ရစီအ ြခခ
အတ်ြမစ်

အားတာဝန်ခ စာင့်ထိန်းတည် ဆာက်ရမည်ြဖစ် ပီး

အဆိပါအချက်ကိ

ဖာက်ဖျက်သည်ဟ ယူဆရ သာနိင်င ရးပါတီအား အ ြခခဥပ ဒခရးမှ ဖျက်သိမ်း
နိင်ပါသည်။

ပါလီမန်အတွင်းအ ရး ကီးဆးအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခမှာ

ပါလီမန်အဖွဲ ့

Fraktion ြဖစ်သည်။ အဆိပါအဖွဲ ့အား Bundestag ပါလီမန်တွင် ပါဝင် သာ
ပါတီအလိက်ကိယ်စားြပုကိယ်စားလှယ်များနှင့် စ ပါင်းဖွဲ ့စည်းထားကာ ကိယ်စားလှယ်
် ါတီအလိက်မှ
အားလး၏ ၅ ရာခိင်နန်းနှင့် အထက်ြဖစ်သည်။ Fraktion တွငပ
ကိယ်စားလှယ် ခါင်း ဆာင်များ၊ ဝါရင့်ကိယ်စားလှယ်များနှင့် စဖွဲ ့ထားကာပါတီများ
၏စည်းကမ်းပိင်းဆိင်ရာ၊ ပါလီမန်တာဝန်များ ဆာင်ရွက်မ၊ လူမ ရး၊ စီးပွား ရး၊
နိင်ငြခား ရးဆိင်ရာ မူဝါဒအ ကြပုချက်များ ချမှတ်ြခင်းသးသပ်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်
ပါသည်။ လက်ရှိသမ္မတမှာ ဂျိုအာချင် ဂါက်ြဖစ် ပီး အဓိပတိမှာ အိန်ဂျလာမာကယ်
ြဖစ်သည်။

ဂျိုအာချင် ဂါက်

အိနဂ
် ျလာမာကယ်

စီးပွား ရး
၁၇။ ဂျာမနီသည်

လက်ရှိဥ ရာပသမဂ္ဂတွင်

စီးပွား ရးအင်အားအ ကီးမားဆး

ြဖစ် ပီး၊ ကမ္ဘာ ပ တွင် စီးပွား ရးအရ တတိယအင်အားအ ကီးမားဆးနိင်ငြဖစ်သည်။
စစ ပါင်းြပည်တွင်း အသားတင်ထတ်လပ်မူ ့တန်ဖိးမှာ ၂၀၀၄ ခနှစ်စာရင်းအရ ၂၂၁၆
ဘီလျရှသ
ိ ည်။ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကန်တင်ပိ ့ ရာင်းချသည့် နိင်ငြဖစ် ပီး ြပည်ပတင်ပိ ့သည့်
ကန်ပစ္စည်းတန်ဖိးစစ ပါင်းမှာ ၂၀၀၇ ခနှစ်တွင်ယူရိ ၉၆၉ ဘီလျထိရှိလာခဲ့သည် ။
အဓိက ကန်သွယ်ဘက်နိင်ငများမှာ ြပင်သစ်၊ အ မရိကန်၊ ဗိတိန် နှင့် အီတလီနိင်ငတိ ့
ြဖစ် ကသည်။ အဓိကစီးပွား ရးက

များမှာ

မာ် တာ်ကားထတ်လပ်ြခင်း၊ စက်မ

လပ်ငန်း၊ လပ်စစ်နင
ှ စ
့် ညန်းကိက်အင်ဂျင်နယ
ီ ာလပ်ငန်း၊ ဓာတပစ္စညး် များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်
ဆိင်ရာနည်းပညာ၊ မျက်မန
ှ ်ပစ္စညး် များ၊
မျိုးရိးဗီဇသ တသနပညာ၊

ဆးကသမနည်းပညာ၊ ဇီဝနည်းပညာနှင့်

နာနိနည်းပညာ၊

ထာက်ပ့ ရးလပ်ငန်းများစသည်တိ ့

လ ကာင်းနှင့်

ြဖစ် ကသည်။

အာကာသပညာ

စစ ပါင်းဂျီဒီပီတန်ဖိးမှာ

၃.၈၄ ထရီလီယြဖစ်သည်။ တစ်ဦးချင်းဝင် ငွ အ မရိကန်

အ မရိကန် ဒ လာ

ဒ လာ ၄၇,၀၃၃ ြဖစ်သည်။
လူဦး ရနှင့်လူမျိုးများ
၁၈။ အဓိက နထိင် သာလူမျိုးများမှာ ဂျာမန်လူမျိုးများြဖစ် ကသည်။ ရးသးဘာ
သာစကားအြဖစ် ဂျာမန်ဘာသာစကားကိ အသးြပုသည်။ လက်ရှိလူဦး ရ မှာ ၈၂.၃
သန်း နထိင် ပီး

တစ်စတရန်းကီလိမီတာတွင်

နထိင် သာ ကာင့်

ဥ ရာပနိင်ငများတွင်

ပျဉ်းမ လူဦး ရ

၂၃၁

ဦး

လူဦး ရသိပ်သည်းမအများဆးနိင်င

လည်းြဖစ်သည်။ အမျိုးသားများ၏ပျဉ်းမ သက်တမ်းမှာ ၇၆ နှစ်ြဖစ် ပီး၊ အမျိုးသမီး
များမှာ ၈၁ နှစ်ြဖစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ၅၃ သန်းနီးပါးရှိ၍ မွတ်စလင် ၃.၃
သန်း၊ ဗဒ္ဓဘာသာ ဝင်၂၃၀၀၀၀၊ ဂျူးဘာသာဝင် ၁၀၀၀၀၀ နှင့် ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်
၉၀၀၀၀ အသီးသီး နထိင် ကသည်။ လူဦး ရ၏ ၈၈% မှာ မို ့ကီးများနှင့် ယင်းတိ ့၏
တိးချဲ ့ဧရိယာများတွင်

နထိင် ကသည်။

ဂျာမနီနိင်ငတွင်

မို ့ကးီ များအများ

အြပားရှိကာ လူဦး ရအထူထပ်ဆး သာ ဒသမှာရိင်း-ရားရ် ဒသြဖစ်သည်။ အဆိပါ
ဒသတွင် ဒူဖ်ဆယ်လ် ဒါ့ဖ်၊ကိလး၊ ဘွန်း၊ ဒါ့မွန် စ သာ မို ့ကီးများ တည်ရှိသည်။

ဂျာမနီ-ြမန်မာဆက်ဆ ရး
၁၉။ ဂျာမနီနိင်ငနှင့် ြမန်မာနိင်ငသည် ၁၉၅၄ ခနှစမ
် ှ စတင်၍ သတမန်ဆက်ဆ ရး
စတင်ထူ ထာင်ခဲ့သည်။

၂၀၁၁ခနှစ်

ြမန်မာနိင်င၏

နိင်င ရးစနစ် ြပာင်းလဲ ပီး

နာက်ပိင်းနှင့် ၂၀၁၃ခနှစ် ၊ ဧ ပီလတွင် ဥ ရာပသမဂ္ဂ (EU) မှ ပိတ်ဆိ ့မများ
ပယ်ဖျက် ပး ပီး

နှစ်နိင်ငဆက်ဆ ရးသည် ပမှန်ြပန်ြဖစ်လာခဲ့သည်။ ၂၅ နှစ် ကာ

ဆက်ဆ ရး အးခဲမများ ပီးဆး ပီး နာက်

နှစ်နိင်ငစလးသည်

ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မ

ြပန်လည်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန် သ ဘာတူညီခဲ့ ကသည်။ ထိ ့အြပင် ယဉ် ကျးမ
ဖလှယ် ရးနှင့် မီဒီယာဆက်ဆ ရး၊ နိင်င ရးအ ြခခအတ်ြမစ် တည် ဆာက်ြခင်းနှင့်
လူသားချင်းစာနာ ထာက်ထားကူညီမများ

ဆာင်ရွက် ပးြခင်းတိ ့တွင်

ပိမိပါဝင်

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၂၀။

၂၀၁၄ခနှစ်တွင်

နှစ်နိင်ငဆက်ဆ ရးနှစ်(၆၀)ြပည့်ခဲ့ ပီး

နှစ်နိင်ငအဆင့်ြမင့်

အရာရှိ ကီးများချစ် ကည် ရးခရီး သွား ရာက်ခဲ့ ကြခင်းြဖင့် နှစန
် ိင်ငဆက်ဆ ရးပိမိ
ခိင်မာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ခနှစ်၊ ဖ ဖ ဝါရီလတွင် ရန်ကန် မို ့နှင့် နြပည် တာ် မို ့များသိ ့
ဂျာမနီနိင်ငသမ္မတ ဂျိုအာချင် ဂါက် (Joachim Gauck) တရားဝင်ချစ် ကည် ရးခရီး
လာ ရာက်ခဲ့ ပီး

ဒ အာင်ဆန်းစ ကည်မှလည်း ဘာလင် မို ့သိ ့ ချစ် ကည် ရးခရီး

သွား ရာက်ခဲ့ပါသည်။ ဂျာမနီနိင်င၏ မို ့ တာ် ဘာလင်တွင်

ဒ အာင်ဆန်းစ ကည်

သည် ဂျာမနီနိင်င၏အဓိပတိ အိနဂ
် ျလာမာကယ် (Angela Merkel)၊ ဂျာမနီနိင်င
၏သမ္မတ ဂျိုအာချင် ဂါက် (Joachim Gauck)၊ Bundestag လတ် တာ်ဥက္က
နာ်ဘတ်လမ်မာ့

(Norbert

စက်တင်ဘာလတွင်

Lammert)တိ ့နှင့်

တွ ဆခဲ
့ ့သည်။

ြမန်မာနိင်ငသမ္မတဦးသိန်းစိနသ
် ည်

၂၀၁၄ခနှစ်

၎င်း၏ပထမဦးဆး

တရားဝင်ချစ် ကည် ရးခရီးစဉ်အြဖစ် ဂျာမနီနိင်ငသိ ့သွား ရာက်ခဲ့ပါသည်။ ထိခရီးစဉ်
တွင်

သမ္မတဦးသိန်းစိနသ
် ည်

ဂျာမနီနိင်င၏အဓိပတိ

Angela

Merkel၊

ဂျာမနီနိင်င၏သမ္မတ Joachim Gauck၊ ဘာလင် မို ့ တာ်ဝန် Klaus Wowereit
တိ ့နှင့် တွ ့ဆခဲ့ပါသည်။

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်ဆိင်ရာ ဂျာမနီနိင်ငသအမတ် ကီး
Mr. Christian-Ludwig Weber-Lortsch

၁။

Mr. Christian-Ludwig Weber-Lortsch ၁၉၇၁ ခနှစ်မှ ၁၉၇၇ ခနှစ်

အထိ University of Munich နှင့် University of Paris တိ ့တွင် ဥပ ဒနှင့်
နိင်င ရးသိပ္ပဘာသာရပ်ကိ

လ့လာခဲ့သည်။ ၁၉၇၇ ခနှစမ
် ှ ၁၉၇၉ ခနှစ်

အထိ အငယ်တန်းအမလိက် ရှ ့ နနှင့် University of Munich ရှိ နိင်င ရး
သင်တန်း ကျာင်းတွင် ကထိကအြဖစ်လပ်ကိင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ခနှစတ
် င
ွ ်
နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ဝင် ရာက်ခဲ့ ပီး ၁၉၈၂ ခနှစ်မှ ၁၉၈၃ ခနှစ်
အထိ ဘွန်း မို ့ရှိ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနတွင်လည်း ကာင်း၊ ၁၉၈၃ ခနှစ်
မှ ၁၉၈၆ ခနှစအ
် ထိ
ခနှစ်မှ

အသင် မို ့ရှိ ဂျာမနီသရးတွင်လည်း ကာင်း၊ ၁၉၈၆

၁၉၈၇ခနှစအ
် ထိ

ပီကင်း မို ့ရှိ

ဂျာမနီသရးတွငလ
် ည်း ကာင်း၊

၁၉၈၇ ခနှစ်မှ ၁၉၉၀ ခနှစအ
် ထိ ဘွနး် မို ့ရှိ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန
တွင်လည်း ကာင်း တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၀ ခနှစ်မှ ၁၉၉၅
ခနှစ်အထိ ကွာလာလမ်ပူ မို ့ရှိ ဂျာမနီသရးတွင် ဒတိယသအမတ် ကီးအြဖစ်
လည်း ကာင်း၊ ၁၉၉၅ ခနှစ်မှ ၁၉၉၈ခနှစ်အထိ ဘွန်း မို ့ရှိ နိင်ငြခား ရး
ဝန် ကီးဌာနတွင်

လ့ကျင့် ရးညန် ကား ရးမှူးအြဖစ်လည်း ကာင်း၊

၁၉၉၈ ခနှစ်မှ ၂၀၀၀ ခနှစအ
် ထိ အယ်ဂျီးယားနိင်င ဂျာမနီသရးတွင်
ဒတိယသမှူးအြဖစ် စသည့်တာဝန်များကိ ထမ်း ဆာင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁
ခနှစ်

စက်တင်ဘာလမှစ၍

ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာဂျာမနီနိင်ငသအမတ် ကီး

အြဖစ် စတင်တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခဲ့သည်။

