အစ္စရေးနိုင်ငံဆိုင်ောအချက်အလက်များ
တည်ရေောအကျယ်အဝေ်း
၁။

အစ္စရေးနိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ထူရထာင်ခဲ့ရသာ ရခတ်သစ်ဂျူး (ေဟူဒီ) နိုင်ငံ

ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် လူသားတို ့ ပထမဆုံးအိုးအိမ်ထူရထာင်ရေခဲ့ရသာ ရဒသတစ်ခု
ဖြစ်သည့် ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ၏ တစ်စိတ်တစ်ရဒသဖြစ်သည်။ ရဖမာက်လတ္တ ီတွဒ် ၃၃ ဒီဂေီ
၁၅ မိေစ် နှင့် ၂၉ ဒီဂေီ ၃ဝ မိေစ် အတွင်းနှင့် အရေှ ရလာင်
့
ဂျီတွဒ် ၃၄ ဒီဂေီ ၁၇ မိေစ် နှင့် ၃၅
ဒီဂေီ ၄၁ မိေစ်အကကား၌ တည်ေှိသည်။ ရဖမာက်ဘက်တွင် လက်ဗနွေ်နိုင်ငံ၊ အရေှ ဘက်
့
တွင်
ဆီ း ေီ း ယားနိ ု င ် င ံ န ှ င ့ ် ရဂျာ် ဒ ေ် န ိ ု င ် င ံ ၊ ရတာင် ဘ က် တ ွ င ် အီ ဂ ျစ် န ိ ု င ် င ံ ၊ အရောက် ဘ က် တ ွ င ်
ရဖမထဲပင်လယ်တို ့ဝေ်းေံလျက်ေှိသည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ ကမ်းရိုးတေ်းသည် ရဖမထဲပင်လယ်
ဘက်၌ ၁၁၇ မိုင်ေှည်၍ ပင်လယ်ေီဘက်တွင် ၆ မိုင် ေှည်လျားပါသည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံသည်
၈ဝ၁၇ စတုေေ်းမိုင်ကျယ်ဝေ်းသည်။

၂။

ယခု အစ္စရေးနိုင်ငံအပါအဝင် ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံသည် ခေစ်မရပါ်မီ နှစ်ရပါင်း ၁ဝဝဝ

ခေက
့် ပင် ဘုေင်စေစ်ထူရထာင်၍ တစ်ထီးတစ်ေေ်းတည်ေှိခဲ့သည်။ ဘီစီ ၁ဝ ောစုနှစမ
် ှစ၍
နိုင်ငံနှစ်ဖခမ်းကွဲပပီးရသာ် ဂျူဒါနိုင်ငံနှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံဟူ၍ နှစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ဘီစီ
၇၂၂ ခုနှစ်တင
ွ ် အစ္စရေးနိုင်ငံကို အဆီးေီးယေ်းလူမျိုးတို ့က တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်၍ လူရပါင်း
များစွာကို နိုင်ငံေပ်ဖခားသို ့ပို ့ခဲ့သည်။ ဘီစီ ၁၇ဝ ခေတ
့် ွင် ဂေိတို ့ကသိမ်းပိုက်၍ ဘီစီ ၆၃

ခုနှစ်တွင် ရောမတို ့က သိမ်းပိုက်ဖပေ်သည်။ ေဟူဒီလူမျိုးနှင့် ရောမလူမျိုးတို ့ နှစ်ရပါင်းများစွာ
ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ကကပပီးရောက် ရအဒီ ၇ဝ ဖပည့်တွင် ေဟူဒီများ ဖပင်းဖပင်းထေ်ထေ်နှိပ်ကွပ်ခံေရုံမက
ရဂျရုဆလင်ပမို ့ရတာ်ကကီးပါ ရောမတို ့၏အြျက်အဆီးကိုခံခဲ့ေပါသည်။ ေဟူဒီများသည်လည်း
ကမ္ဘာအေပ်ေပ်သို ့ အနှံ ့အဖပား ရောက်ေှိခဲ့ပါသည်။ ရအဒီ ၆ဝဝ ခေတ
့် ွင် အစ္စလာမ်အယူဝါဒီ
အာေပ်လူမျိုးတို ့က တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ဖပေ်သည်။ ဥရောပအလယ်ရခတ်တွင် ဥရောပတိုက်မှ
ခေစ်ယာေ်အယူဝါဒီဘုေင်တို ့သည် ပါလက်စတိုင်းကို မွတ်စလင်တို ့လက်မှလွတ်ရဖမာက်ရစေေ်
လာရောက်တိုက်ခိုက်ကကသဖြင့် ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲများဖြစ်ခဲ့ရသာ်လည်း ခရူးဆိတ်တို ့ အရေးမလှ
ခဲ့ရချ။
၃။

၁၅၁၇ ခုနှစ်တွင် ပါလက်စတိုင်းသည် တူေကီလက်ရအာက်သို ့ ကျရောက်ပပီးလျှင်

တူေကီစိုးမိုးမှုကို အနှစ် ၄ဝဝ ခေခ့် ံခဲ့ေသည်။ ထိုအချိေ်၌ ပါလက်စတိုင်းတွင် ေဟူဒီလူမျိုး
ေည်း၍ အာေပ်လူမျိုးလူဦးရေများသည်။ ၁၈၈၂ ခုနှစ်ခေတ
့် ွင် ဥရောပတိုက်သို ့ ရောက်ေှိရေ
ရသာ ေဟူဒီလူမျိုးအုပ်စုသည် ပါလက်စတိုင်းတွင် အရဖခစိုက်ေေ် ပထမဆုံးရောက်လာကကသည်။
ဤသို ့ရောက်လာဖခင်းကား ရခတ်သစ်အစ္စရေးနိုင်ငံရပါ်ရပါက်ေေ် လမ်းစပင်ဖြစ်ပါသည်။
၄။

၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင် ပါလက်စတိုင်းတွင် ေဟူဒီနိုင်ငံ ဖပေ်လည်ထူရထာင်ရေးဂိုဏ်းဖြစ်

ရသာ ဇိ ုင ်ယ ွ ေ် ဂိ ုဏ ်း ဝင် ပဗိ တိ သျှသိပ ္ပံပ ညာေှ င် ေှိ မ် ဗိ ု က် ဇမေ်း က ပဗိ တိ သျှအစို းေအား
ပါလက်စတိင
ု ်းဖပည်ကို ေဟူဒီများ၏ ဇာတိနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ေေ် တိုက်တွေ်းခဲ့ော ပဗိတိသျှ
အစိုးေက သရဘာတူ၍ ဘဲလ်ြိုးရကကညာချက်ရခါ် ရကကညာချက်တစ်ရစာင် ထုတ်ဖပေ်ရပး
သည်။ ၁၉၁၈ ခုနှစ်တွင် ပဗိတိသျှတို ့သည် ပါလက်စတိုင်းမှ တူေကီတို ့အား တိုက်ထုတ်ခသ
ဲ့ ည်။
ပထမကမ္ဘာစစ်ပပီးရသာ် နိုင်ငံရပါင်းချုပ်အသင်းကကီးက ဘဲလ်ြိုးရကကညာချက်ကို အတည်ဖပု
ကာ ပဗိတိသျှအစိုးေအား ယင်း၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ထားေှိ၍ ပါလက်စတိုင်းဖပည်ကို အုပ်ချုပ်
ရစသည်။ အာေပ်တို ့သည် ေဟူဒီနိုင်ငံသစ်သတ်မှတေ
် ေ် ရကကညာသည်ကို မလိုလားဆုံး
သူများဖြစ်ကကသည်။
၅။

ကမ္ဘာအေပ်ေပ်၌ နိုင်ငံမဲ့လူမျိုးအဖြစ် ရေထိုင်ကကေရသာ ေဟူဒီများသည် ပါလက်စတိုင်း

သို ့ဖပေ်၍ အရဖခစိုက်ကာ ပမို ့သစ်ဖပသစ်လုပ်ငေ်းသစ်များထူရထာင်ကကော အာေပ်တို ့နှင့်ပဋိပက္ခ
ဖြစ်ခဲ့ကကဖပေ်သည်။ ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် ပဗိတိသျှအစိုးေသည် ေဟူဒီများဝင်ရောက်အရဖခစိုက်မှု
ကို ဥပရဒဖြင့်တားဖမစ်ခဲ့သည်။ သို ့ဖြင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပွားလာရသာအခါ အာေပ်-ေဟူဒီ
ဖပဿောသည် လိပ်ခဲတင်းလင်းဖြစ်ရေခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပပီးသွားသည့်ရောက် ၁၉၄၇
ခုနှစ်တွင်

ပဗိတိသျှအစိုးေသည်

အာေပ်-ေဟူဒီဖပဿောကို

ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအြွဲ ့ကကီးသို ့

တင်ဖ ပခဲ့ သ ည် ။

ကမ္ဘ ာ့ က ုလ သမဂ္ဂ သ ည်

၎င် းဖပဿောကို

စု ံစမ် းစစ် ရဆးပပီ းရောက်

ပါလက်စတိင
ု ်းဖပည်ကို အာေပ်နိုင်ငံနှင့် ေဟူဒီနိုင်ငံဟူ၍ နှစ်ပိုင်းခွဲဖခား သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂသည် ယင်းသို ့သတ်မှတ်ရပးလိုက်သည့် အစီအစဉ်ကို ေဟူဒီတို ့မှ လက်ခံ
ရသာ်လည်း အာေပ်တို ့သည် လက်မခံသဖြင့် အာေပ်-ေဟူဒီတိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား
ခဲ့သည်။
၆။

၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ရမလ ၁၅ ေက်ရေ ့တွင် ပါလက်စတိုင်းမှ ပဗိတိသျှတို ့အုပ်ချုပ်ရေး

ရုပ်သိမ်းချိေ်ကျရသာအခါ ပါလက်စတိင
ု ်းေှိဇိုင်ယွေ်ဝါဒီများက မရုပ်သိမ်းမီတစ်ေက်ဖြစ်ရသာ
ရမလ ၁၄ ေက်ရေ ့ညရေတွင် အဇ္ဇေီယယ်ဟရ
ူ သာ လွတ်လပ်သည့်သမ္မတနိုင်ငံသစ်တစ်ခု
တည်ရထာင်လိုက်ရကကာင်း တဲ

ဗစ်ပမို ့မှ ရကကညာခဲ့သည်။ ရကကညာစဉ်တွင် အစ္စရေးနိုင်ငံ

အဖြစ် ကမ်းရိုးတစ်ရလျှာက်မျှသာေှိခဲ့သည်။ ရဒါက်တာ ေှိမ်ဗိုက်ဇမေ်းသည် သမ္မတအဖြစ်၊
ရဒးဗစ်ဗင်ဂူးေီးယေ်းက ဝေ်ကကီးချုပ်အဖြစ် ရဆာင်ေွက်ခဲ့သည်။ အစ္စရေးသမ္မတနိုင်ငံသစ်ကို
အရမေိကေ်နှင့်ရုေှတို ့က ချက်ချင်းပင်အသိအမှတ်ဖပုရလသည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံရကကညာသည့်
ရေ ့၌ပင် အီဂျစ်၊ အီေတ်၊ ရဂျာ်ဒေ်၊ လက်ဗနွေ်၊ ရဆာ်ဒီအာရေဗျစရသာ အာေပ်နိုင်ငံများက
အစ္စရေးနိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကကော တဖြည်းဖြည်း တိုက်ပွဲဖပင်းထေ်သည်ထက် ဖပင်းထေ်လာ
သဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ စစ်

ပငိမ်းရေးရဆွးရနွးေေ် ပထမရကာ်မေှင်တစ်ခုကို ရစလွှတ်ခဲ့သည်။

ကုလသမဂ္ဂလုံဖခုံရေးရကာင်စီက ယင်းဖပဿောကို ဖြေ်ရဖြေေ်ရစလွှတ်ခဲ့ရသာ ကိုယ်စားလှယ်
ရကာင့်ဗာောရဒါ့အားလည်း အကကမ်းြက်လိုသူတစ်စုက ပစ်သတ်သဖြင့် ရဒါက်တာ ေပ်ဗေအ
့် ား
ဖြေ်ရဖြေေ် ထပ်မံရစလွှတ်ခဲ့ေဖပေ်သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါေီလတွင် ရဒါက်တာေပ်ဗေ၏
့်
ရဆာင်ေွက်မှုရကကာင့် အစ္စရေးနိုင်ငံနှင့်အမ
ိ ်ေီးချင်းအာေပ်နိုင်ငံများဖြစ်ရသာ အီဂျစ်၊ လက်ဗနွေ်၊
ရဂျာ်ဒေ်၊ ဆီးေီးယားနိုင်ငံများ စစ်

ပငိမ်း

စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ော အတိအလင်းတိုက်ပွဲများ

ဖြစ်ပွားဖခင်းေပ်စဲသွားရသာ်လည်း ေယ်စပ်တွင် မကကာခဏပစ်ခတ်မှုများ ေှိရေပမဲေှိရေခဲ့သည်။
ယင်းသို ့ဖြစ်ေဖခင်းမှာ ေယ်ေိမိတ်ဖပဿော၊ ဆက်ဆံရေးဖပဿောများ မရဖပလည်မှုရကကာင့်
ဖြစ်ခဲ့သည်။ ေယ်စပ်တွင် အချင်းဖြစ်ပွားတိုင်း ကုလသမဂ္ဂသို ့ တင်ဖပတိုင်တေ်းခဲ့ကကသည်။
၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလတွင် အီဂျစ်နိုင်ငံမှ ဆူးအက်တူးရဖမာင်းကို ဖပည်သူပိုင်
လုပ်သဖြင့် ပဗိတိေ်နှင့်ဖပင်သစ်တို ့သည် အီဂျစ်နိုင်ငံကို ဝင်တိုက်ော အစ္စရေးတပ်များကလည်း
အီဂျစ်နိုင်ငံကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်၍ ဆိုင်နိုင်းကျွေ်းဆွယ်သို ့ဝင်ရောက်ကာ ဆူးအက်တူးရဖမာင်း
အထိရောက်ခဲ့ော ရောက်ဆုံးတွင် ကုလသမဂ္ဂ၏ကကားဝင်ဖြေ်ရဖြမှုရကကာင့် အတိုက်အခိုက်
ေပ်စဲခဲ့သည်။ အစ္စရေးတို ့က တပ်များကိုရုပ်သိမ်းရပးခဲ့ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ၏ ထိေ်းသိမ်းရေး
တပ်များကို ချထားရပးခဲ့သည်။

၇။

၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် အီဂျစ်နိုင်ငံ၏ရတာင်းဆိုချက်ရကကာင့် ကုလသမဂ္ဂထိေ်းသိမ်းရေးတပ်

များကို ဆိုင်းနိုင်းကျွေ်းဆွယ်မှ ရုပ်သမ
ိ ်းခဲ့သည်။ ေယ်စပ်တိုက်ပွဲအများအဖပား ဖြစ်ပွားပပီး
ရောက် အစ္စရေးမှ ဇွ ေ်လ ၄ ေက်ရ ေ ့တွ င် ရေှ ာင်တ ခင်ဝ င်၍ တို က ်ခဲ ့ သည်။ အီဂ ျစ်
ရလရကကာင်းအင်အားပျက်စီးခဲ့သည်။ ၆ ေက်ကကာ စစ်ပွဲပပီးသည့်ရောက် အစ္စရေးတပ်များသည်
ဆိုင်းနိုင်းကျွေ်းဆွယ်ကို ဖပေ်လည်တပ်စွဲခဲ့ပပီး ဆီးေီးယားနိုင်ငံမှ ဂိုလေ်ရတာင်ကုေ်းကိုလည်း
သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ရဂျာ်ဒေ်နိုင်ငံမှ ရဂျာ်ဒေ်ဖမစ်၏ အရောက်ဘက်ကမ်းနှင့် ရဂျရုဆလင်ပမို ့
အာေပ်ေယ်ပိုင်းကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
၈။

၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလ ၆ ေက်ရေ ့တွင် အီဂျစ်နှင့် ဆီးေီးယားနိုင်ငံတို ့သည်

ဆူးအက်တူးရဖမာင်းရဒသနှင့် ဂိုလေ်ကုေ်းဖမင့်ရဒသများတွင် စစ်မျက်နှာြွင့်၍ အစ္စရေးနိုင်ငံ
ကို အလုံးအေင်းဖြင့် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ အီဂျစ်တို ့သည် အလုံးအေင်းဖြင့် ဆူးအက်
တူးရဖမာင်းကိုဖြတ်ရကျာ်၍ ဆိုင်းနိုင်းကျွေ်းဆွယ်ေှိ အစ္စရေးတို ့၏ ဗာလက်ခံစစ်ရကကာင်းကို
လျှပ်တဖပက်ပြိုြျက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဆီးေီးယားတပ်များကလည်း အစ္စရေးတို ့သိမ်းပိုက်ထားသည့်
ဂိုလေ်ကုေ်းဖမင့်အတွင်း ထိုးရြာက်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဆိုဗီယက်ဖပည်ရထာင်စုသည် အီဂျစ်
နှင့်ဆီးေီးယားနိုင်ငံတို ့အတွက် ရလရကကာင်းဖြင့် စစ်ရေးအကူအညီအရဖမာက်အဖမား ပို ့ရဆာင်
ရပးသကဲ့သို ့ အရမေိကေ်ဖပည်ရထာင်စုကလည်း အစ္စရေးနိုင်ငံအတွက် ရထာက်ပံ့ရပးခဲ့သည်။
၉။

အစ္စရေးတို ့ကလည်း

တေ်ဖပေ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ော

ဦးစွာ၌

ဆီးေီးယားတပ်များကို

တွေ်းလှေ်ကာ ဒမတ်စကပ်ပမို ့မှ မိုင် ၂ဝ ကွာသည်အထိ ြိတိုက်သွားနိုင်ခဲ့သည်။ အီဂျစ်
စစ်မျက်န ှ ာ ဘက်တ ွင ် အစ္စ ရ ေးတိ ု ့သည် ဆူး အက်တ ူး ရဖမာင် း တစ်ရလျှာက် ေှ ိ အီဂ ျစ်တ ို ့၏
ရပါင်းကူးရဖခကုတ်နှစ်ခုအကကားမှ ဆူးအက်တူးရဖမာင်းကို ဖြတ်ရကျာ်ပပီးရသာ် ဆူးအက်ပမို ့ကို
ဝိုင်းေံထားရသာ ဆိုင်းနိုင်းစစ်ဦးကင်းမှ အီဂျစ်အမှတ် ၃ တပ်မရတာ်ကိုလည်း ပိတ်ဆို ့ထား
ခဲ့သည်။
၁၀။

ထို ့ရောက်တွင် အစ္စရေးနှင့်အီဂျစ်တို ့သည် ကုလသမဂ္ဂ၏ရစ့ရဆာ်မှုရကကာင့် အပစ်အခတ်

ေပ် စဲ ေေ် သရဘာတူ ညီ ခဲ့ ပ ပီ းရောက် နိ ု ဝင်ဘ ာလ ၁၁ ေက်ရ ေ ့တွ င် အီ ဂျစ်န ှင ့် အစ္စရ ေး
ဗိုလ်ချုပ်ကကီးများသည် ကိုင်ရို-ဆူးအက်တူးရဖမာင်းလမ်းမကကီးရပါ်ေှိ ကီလိုမီတာ ၁ဝ၁ စခေ်း
တွင် ပငိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကကသည်။ ထိုမှတစ်ြေ် နှစ်ြက်တပ်များ
ပိုင်းဖခားရေးအတွက် အရမေိကေ်နိုင်ငံဖခားရေးဝေ်ကကီး ကစ်ဆင်ဂျာ၏ ရစ့စပ်ဖြေ်ရဖြမှုရကကာင့်
၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါေီလ ၁၈ ေက်ရေ ့တွင် တပ်များပိုင်းဖခားရေး သရဘာတူညီချက်ကို အီဂျစ်အစ္စရေးနှစ်နိုင်ငံ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည် ။ အစ္စရေးတပ်များကို ဆူးအက်တူးရဖမာင်း

အရောက်ဘက်ကမ်းမှ ဆုတ်ခွာရပးခဲ့ေသည်။ ဆူးအက်တူးရဖမာင်း အရေှ ဘက်
့
ကမ်းတစ်ရလျှာက်
၅ မိုင်မှ ၇ မိုင်အထိ ကျယ်ဝေ်းရသာ ကမ်းရဖမာင်ေယ်ရဖမတွင် အီဂျစ်တို ့သည် အကေအ
့် သတ်
ဖြင့် တပ်များချထားနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုစာချုပ်အေ တပ်များရုပ်သိမ်းရေးအစီအစဉ်သည် မတ်လ
၄ ေက်ရေ ့တွင် ပပီးဆုံးသွားသည်။ အစ္စရေးနှင့် ဆီးေီးယားနိုင်ငံတို ့အကကား တပ်ပိုင်းဖခားရေး
သရဘာတူညီချက်ကို ဇွေ်လ ၁ ေက်ရေ ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကကသည်။
အစိုးေနှင့် နိုင်ငံရေး
၁၁။

အစ္စရေးနိုင်ငံသည် ဒီမိုကေက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ၁၈ နှစ်ဖပည့်ပပီးသည့်
သားများက လျှို ့ဝှက်ဆန္ဒ ဖြင့် တင်ရဖမြှောက်ရသာ အမတ် ၁၂ဝ ပါဝင်သည့် ကေက်ဆက်

ရခါ်ဖပည်သူ ့လွှတ်ရတာ်က ရေွးချယ်ခေထ
့် ားသည့် သမ္မတနှင့် သမ္မတမှရေွးချယ် ခေထ
့် ားရသာ
ဝေ်ကကီးချုပ်အမှူးေှိသည့် ဝေ်ကကီးများပါဝင်ရသာအစိုးေအြွဲ ့ဖြင့် အုပ်ချုပ်သည်။ ကေက်ဆက်
ဖပည်သူလွှ
့ တ်ရတာ်ကို ရလးနှစ်တစ်ကကိမ် ရေွးရကာက်ပွဲကျင်းပ၍ သမ္မတကို ငါးနှစ်တစ်ကကိမ်
ရေွးချယ်တင်ရဖမြှောက်ေသည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် စာဖြင့်ရေးသားအတည်ဖပုထားရသာ အုပ်ချုပ်မှု
အရဖခခံဥပရဒဟူ၍မေှိရသာ်လည်း

လွှတ်ရတာ် ဖပဌာေ်းရသာ

ဥပရဒများ၊

အစိုးေအြွဲ ့မှ

ချမှတရ
် သာ စီမံကိေ်းများဖြင့် အုပ်ချုပ်လျက်ေှိသည်။ လက်ေှိသမ္မတမှာ ရူဘင်ေစ်ဗ်လင်
ဖြစ်ပပီး၊ ဝေ်ကကီးချုပ်မှာ ဘင်ဂျမင်ရေတေ်ညာဟု ဖြစ်ပါသည်။

သမ္မတ ရူဘင်ေစ်ဗ်လင်

ဝေ်ကကီးချုပ် ဘင်ဂျမင်ရေတေ်ညာဟု

စီးပွားရေး
၁၂။

အစ္စရေးနိုင်ငံ၌ ရဖခာက်ရသွ ရသာ
့
သဲကန္တာေအပိုင်းများသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးအတွက်

ခက်ခဲသည်ကို အစ္စရေးအစိုးေမှ ရေအလုံအရလာက်ေရအာင် စီမံလိုက်သဖြင့် လယ်ယာ
စိုက်ပျိုးရေးကို တွင်ကျယ်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ကကသည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံ၌ အဓိကလုပ်ငေ်းလုပ်ကိုင်
ရသာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေည်းမှာ ရောပပမ်းစိုက်ပျိုးရမွးဖမူဖခင်းနှင့် ရေှာက်လိရမ္မာ်တို ့ကဲ့သို ့
အေည်ေွှမ်းသီးပင်များ

စိုက်ပျိုးဖခင်းတို ့ဖြစ်သည်။

ရောပပမ်းစိုက်ပျိုးရမွးဖမူဖခင်းအားဖြင့်

ရကာက်ပဲသးီ နှံများ၊ ဟင်းသီးဟင်းေွက်၊ အသီးအနှံ၊ နို ့နှင့်ဥတို ့ကိေ
ု ေှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင်
အစ္စရေးနိုင်ငံသည် အလွေ်တိုးတက်လျက်ေှိသည်။ လယ်ယာရဖမအရဖမာက်အဖမားသည် နိုင်ငံပိုင်
ဖြစ်၍ လယ်သမား၊ ယာသမားများသည် ၎င်းနှင့် ၎င်း၏မိသားစု လုပ်ကိုင်နိုင်ရသာ တစ်ပိုင်
တစ်နိုင် စိုက်ပျိုးရမွးဖမူနိုင်ရသာ ရဖမယာများကိုသာ လုပ်ကို
၁၃။

ေေှိကကသည်။

လယ်ယာလုပ်ငေ်းအဖပင် အစ္စရေးနိုင်ငံသည် စက်မှုလုပ်ငေ်း၌လည်း အလွေ်တိုးတက်

လျက်ေှိသည်။ လူဦးရေ၏ရလးပုံတစ်ပုံသည် စက်မှုလုပ်ငေ်းလုပ်ကိုင်သူများ ဖြစ်ကကသည်။
အထူးသဖြင့်

စားရသာက်ြွယ်များ၊

စရသာ လူသုံးကုေ်ပစ္စည်းများကို
များမှာ စက်ပစ္စည်း

အဝတ်အထည်သတ္တ ုပစ္စည်း၊

အိမ်ရထာင်ပေိရဘာဂ

လုပ်ကကသည်။ အဖခားထင်ေှားရသာ စက်မှုလုပ်ငေ်း

ေိယာများ၊ ပလပ်စတစ်ထည်၊ ြေ်ထည်၊ ရ ကထည်၊ ရမာ်ရတာ်ကား၊

ရေခဲရသတ္တ ာ၊ ရေဒီယို၊ ရမာ်ရတာ်ကားတာယာ၊ သားရေထည်၊ ရဆးဝါး၊ အရဆာက်အအုံ
ပစ္စည်းလုပ်ငေ်းတို ့ဖြစ်သည်။ စိေ်ဖြတ်ဖခင်း၊ စိေ်ရသွးဖခင်းလုပ်ငေ်းသည်လည်း အစ္စရေးနိုင်ငံ
၏ ဒုတိယအကကီးဆုံး ထုတ်ကုေ်လုပ်ငေ်းဖြစ်သည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ အဓိကထုတ်ကုေ်များ
မှာ ရေှာက်မျိုးဝင်သီးနှံများ၊ ရသွးပပီးစိေ်များ၊ ဓာတုရဗဒပစ္စည်းများ၊ အထည်အလိပ်များနှင့်
ရခတ်စားသည့်ပစ္စည်းများ၊

စက်ကိေိယာများ၊

ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများ၊

ရမာ်ရတာ်ကား

တာယာများနှင့် ရဆးဝါးပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် ခေီးသွားလုပ်ငေ်းသည်
ရေှာက်မျိုးဝင်သီးနှံများ

ရောက်

ဒုတိယဝင်ရငွအများဆုံး

ဖြစ်သည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ စုစုရပါင်း ဂျီဒီပီတေ်ြိုးမှာ အရမေိကေ်ရဒါ်လာ ၃၃၄.၃၂၈
ဘီလီယံဖြစ်ပပီး ကမ္ဘာ့အဆင့် ၅၄ ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးချင်းဝင်ရငွမှာ အရမေိကေ်ရဒါ်လာ
၃၇,၆၇၃ ဖြစ်ပပီး ကမ္ဘာ့အဆင့် ၃၅ ဖြစ်ပါသည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံသးုံ ရငွမှာ ေှီကယ်ဖြစ်သည်။

လူမှု
၁၄။

အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် အာေပ်နှင့် ဒရုလူမျိုးအေည်းငယ်မှတစ်ပါး ကျေ်လူဦးရေအားလုံး

သည် ေဟူဒီလူမျိုးများဖြစ်ကကသည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံသည် အာေှတိုက်တွင် ပါဝင်ရသာနိုင်ငံ
ဖြစ်ရသာ်လည်း နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို ့၏ရေထိုင်ပုံသည် အရောက်တိုင်းဆေ်သည်။ ပမို ့ေွာ
အရဆာက်အအုံများလည်း ဥရောပ၊ သို ့မဟုတ် အရမေိကေ်ပမို ့ေွာ အရဆာက်အအုံများနှင့်
တူသည်။ သို ့ောတွင် မည်သူမျှ အလွေ်ချမ်းသာသည်၊ အလွေ် ဆင်းေဲသည်ဟူ၍မေှိဘဲ
အဆင့်အတေ်းမှာ များစွာမကွာကကရချ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ခေမ့် ှေ်းချက်အေ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏
လူဦးရေသည် ၈.၈ သေ်းရကျာ်ဖြစ်သည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ ရုံးသုးံ ဘာသာသည် ဟီဘရူး
ဘာသာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို ့သည် လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်နိုင်ခွင့်ေှိသည်။ နိုင်ငံ
တည်ရထာင်စဉ်က အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ပမို ့ရတာ်သည် တဲ
ဇေ်ေဝါေီလမှစ၍
တဲ

ဗစ်ပမို ့ဖြစ်သည်။ ၁၉၅ဝ ဖပည့်နှစ၊်

ဆလမ်ပမို ့သစ်သို ့ ပမို ့ရတာ်ရဖပာင်း၍ ရုံးစိုက်ထားပပီဖြစ်ရသာ်လည်း

ဗစ်ပမို ့သည် အစ္စရေးနိုင်ငံ၏အကကီးဆုံးပမို ့ပင်ဖြစ်သည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ အဖခား

ထင်ေှားရသာပမို ့ကကီးများမှာ ဗီယာေှီဗာပမို ့၊ ဟိုင်ြာပမို ့၊ ဂျက်ြာပမို ့၊ တိရဗေီယပ်ပမို ့စသည်တို ့
ဖြစ်ကကသည်။ အစ္စရေးပမို ့ကကီးများ အားလုံးလိုလိုပင် သမ္မာကျမ်းစာဝင်ပမို ့ကကီးများဖြစ်ကက
သည်။ ထင်ေှားရသာဆိပ်ကမ်းပမို ့များမှာ ဟိုင်ြာပမို ့၊ အိုင်းလတ်ပမို ့ (ပင်လယ်ေီကမ်းရဖခတွင်
ေှိသည်) ရအကာပမို ့နှင့် တဲ

ဗစ်ပမို ့နှင့် မိုင် ၂ဝ ကွာေှိ အက်ေှရဒါ့ပမို ့တို ့ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ

သိပ်သည်းဆမှာ ၁ စတုေေ်းကီလိုမီတာတွင် ၄၀၃ ဦးဖြစ်ပါသည်။

ARAB,
20.90%

OTHERS,
4.60%

JEWISH,
74.50%

JEWISH
ARAB
OTHERS

အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ လူမျိုးစုအလိုက်ောခိုင်နှုေ်း

ဖမေ်မာ-အစ္စရေးနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး
၁၅။

၁၉၅၃ ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့ရသာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးသည် နှစ်ရပါင်း ၆၀ ရကျာ်လွေ်ခဲ့ပပီ

ဖြစ်ပါသည်။ တူညီရသာအချက်မှာ နှစ်နိုင်ငံလုံးသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ် တစ်နှစ်တည်းတွင်
ပဗိတိသျှတို ့ထံမှ လွတ်လပ်ရေး အတူတကွေေှိလာဖခင်းဖြစ်သည်။ လက်ေှိအချိေ်အထိ အစ္စရေး
သံအမတ်ကကီး ၂၂ ဦး ဖမေ်မာနိုင်ငံတွင် တာဝေ်ထမ်းရဆာင်ခဲ့ပပီးဖြစ်ပါသည်။
၁၆။

၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် အစ္စရေးနိုင်ငံသို ့ ချစ်ကကည်ရေးခေီးသွားရောက်ခဲ့ရသာ ဖမေ်မာ

ဝေ်ကကီးချုပ်ဦးနုသည် လွတ်လပ်ပပီးစတွင် အစ္စရေးနိုင်ငံသို ့ ပထမဆုံးလာရောက်လည်ပတ်ရသာ
ဝေ်ကကီးချုပ်တစ်ဦးအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။ ထို ့အတူ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးဝေ်ကကီးချုပ်
ဖြစ်သူ

ရဒးဗစ်ဘင်ဂူေီယေ်သည်

အစ္စရေးဝေ်ကကီးချုပ်တစ်ဦးအရေဖြင့်

ကာလအေှည်ဆုံး

တေားဝင်ဖပည်ပခေီးစဉ်အဖြစ် ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ဖမေ်မာနိုင်ငံသို ့ (၂) ပတ်ကကာ လာရောက်ခဲ့ပါ
သည်။ ထို ့အတူ အစ္စရေးသမ္မတေစ်ဇက်ဘင်ဇိဗ်၊ နိုင်ငံဖခားရေးဝေ်ကကီးများဖြစ်ရသာ မိုရေှေှာလက်၊
ဂိုဒါမီယာ၊

အက်ဘာအီဗေ်၊

မိုရေှဒါယေ်း၊

ေှီမွေ်ပီယက်တို ့သည်လည်း

ဖမေ်မာနိုင်ငံသို ့

လာရောက်ခဲ့ကကပါသည်။
၁၇။

အစ္စရေးနှင့် ဖမေ်မာတို ့သည် ေယ်ပယ်များစွာတွင် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်လျက်ေှိကာ

အထူးသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ ပညာရေးနှင့် ကျေ်းမာရေးေယ်ပယ်များတွင် ပိုမိုပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်
လျက်ေှိပါသည်။

ဆို ကလုေ်းောဂစ်ကာလများတွင်

အစ္စရေးအစိုးေနှင့်

ဖပည်သူများ

လူသားချင်းစာောရထာက်ထားမှုအကူအညီအဖြစ် ရဆးဝါး၊ စားေပ်ေိက္ခာနှင့် အကူအညီ
ရပးရေးပစ္စည်း (၁၀) တေ်ရကျာ် ရပးပို ့ကူညီခဲ့ပါသည်။
၁၈။
နိုင်ငံမှ

ဖမေ်မာနိုင်ငံမှ ပညာရတာ်သင်ရကျာင်းသားအရေအတွက် ရထာင်ရကျာ်အား အစ္စရေး
လက်ခံသင်ကကားရပးခဲ့ပါသည်။

အစ္စရေးခေီးသွားအများစုသည်

ဖမေ်မာနိုင်ငံသို ့

လာရောက်လည်ပတ်လျက်ေှိကာ အချို ့မှာ ဖမေ်မာနိုင်ငံမှ ရထေဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို ရလ့လာေေ်
လာရောက်ကကဖခင်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဘဏ္ဍာရေးဝေ်ကကီးဌာေ၊ ဒုတိယဝေ်ကကီး
ရဒါက်တာပွင့်ဆေ်းသည် အစ္စရေးနိုင်ငံသုိ ့ သွားရောက်ခဲ့ကာ ရမွးဖမူရေး၊ ရေလုပ်ငေ်းနှင့်
သတင်းအချက်အလက် ေည်းပညာကဏ္ဍများတွင် နှစ်နိုင်ငံကုမ္ပဏီများအကကား ပိုမိုပူးရပါင်း
ရဆာင်ေွက်ရေးအတွက် ေားလည်မှုစာချွေ်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကကသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်
အတွင်းတွင် တပ်မရတာ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကကီးမင်းရအာင်လှိုင်သည် အစ္စရေး
နိုင်ငံသုိ ့ တေားဝင်ချစ်ကကည်ရေးခေီးသွားရောက်ခဲ့သည်။

၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ အစ္စရေးဝေ်ကကီးချုပ် ရဒးဗစ်ဘင်ဂူေီယေ် လာရောက်လည်ပတ်စဉ်
ဝေ်ကကီးချုပ်အား ဖမေ်မာဝတ်စုံနှင့် ရတွ ေစဉ်
့

ဖပည်ရထာင်စုသမ္မတဖမေ်မာနိုင်ငံရတာ်ဆိုင်ော အစ္စရေးနိုင်ငံသအ
ံ မတ်ကကီး
H.E. Mr. Daniel Zonshine ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

Mr. Daniel Zonshine

ဖပည်ရထာင်စုသမ္မတဖမေ်မာနိုင်ငံရတာ်ဆိုင်ော အစ္စရေး

နိုင်ငံ၏ သံအမတ်ကကီးအဖြစ် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ရအာက်တဘ
ို ာလမှ စတင်တာဝေ်ထမ်းရဆာင်
ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကို ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ေက်ရေ ့တွင် အစ္စရေးနိုင်ငံ၌ ရမွးြွားခဲ့
ပါသည်။

၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် Bar llan တက္က သိုလ်မှ အစ္စရေးနိုင်ငံဆိုင်ော ရလ့လာရေး

ဘာသာေပ်ဖြင့် ဝိဇ္ဇာဘွဲ ့ေေှိခဲ့ပပီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံရတာ်ကာကွယ်ရေးရကာလိပ်နှင့်
Haifa တက္က သိလ
ု ်မှ လုံဖခုံရေးနှင့် နိုင်ငံရေးသိပဆ
္ပံ ိုင်ော မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ ့ကို ေေှိခဲ့ပါသည်။
၎င်းသည် ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၇ ခုနှစ်အထိ အစ္စရေးရလတပ်၌ ၁၁ နှစ်ကကာရအာင် စစ်မှုထမ်း
ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၀ ဖပည့်နှစ်တွင် နိုင်ငံဖခားရေးဝေ်ကကီးဌာေတွင်လည်းရကာင်း၊
၁၉၉၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အထိ ရပါ်တူဂီနိုင်ငံ၊ လစ်စဘွေ်းပမို ့ေှိ အစ္စရေးသံရုံး၌လည်းရကာင်း၊
၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၇ ခုနှစ်အထိ ယဉ်ရကျးမှုဌာေခွဲေှိ ဓာတ်ပုံအနုပညာဌာေ အကကီးအကဲ
အဖြစ်လည်းရကာင်း၊ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိ ဘောဇီးနိုင်ငံေှိ အစ္စရေးသံရုံး၌ သံမှူး
အဖြစ်လ ည် း ရကာင် း၊ ၂၀၀၂ ခုန ှစ ်မှ ၂၀၀၅ ခုန ှစ ်အ ထိ ရတာင်အရမေိ က ဆို င် ေ ာဌာေ၌

ဒုတိယညွှေ်ကကားရေးမှူးအဖြစ်လည်းရကာင်း၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊
မွေ်ဘိုင်းပမို ့ေှိ အစ္စရေးဆိုင်ော ရကာင်စစ်ဝေ်ချုပ်အဖြစ်လည်းရကာင်း၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄
ခုန ှစ ်အ ထိ နို င် ငံ ဖခားရေးဝေ် က ကီး ဌာေ၊ ဖပည် သူ ့ရေးောဌာေ၌ ညွှေ် က ကားရေးမှူ းအဖြစ်
လည်းရကာင်း တာဝေ်ထမ်းရဆာင်ခဲ့ပါသည်။

