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ျ္မန္ မာႏိုငငနင ္ ငႏ္ို နိ မ ္နိ  ဖတ ႔္ဖ ႏိို တႏိုငိ တကနေရိးတတကန ဘမသမေပ ငနိ   င၏ းျ္ငန 
 

 ျ္မန္မျပျနသ္္ မိးတတကနက က္မၻဘမသမေပ ငနိ  ငေမ ငနိေ မငန္ မိ္ွ 

ေပိပႏိုင႔းပနေသမသာသနဏမ္။ 

 ေရ္ာႏိုငငနင ္င ေမခ ႏိုငုနႏိုငကနတတၻ ေရ္ျ္မန္ မ္ွ ျီးကႏိုငေ္မငနာွ္းေပ ငနိတႏိုင႔မငန  မိ။ 

 ျ္မန္မာႏိုငငနင ၏ းဏတမနးေရိပ ေသမ းမ သ္ယတတငန ျ္မန္ မာႏိုငငနင ာွငနၻေ သ 

းတတငနိ္ ွ  င ၶဘမသမ၊ မရ နယမမနဘမသမ၊ ္ႏိုာၵဴဘမသမာွငနၻ အစၥလာမ္ဘမသမေရိ 

ေမ ငနိေ မငနတႏိုင႔္ ွ ္ငႏို္နိမ ္နိ သမယမေရိကႏိုင ေ္ွ မနေတတိ္ပီိ၊ ျ္မန္မျပျနသ္္ မိာွငနၻ တ ျနိ 

တဏ ငိတျနိ းေမးုမိျဖငနၻဏမေရမကနမတၻျမငနိျဖ နပ သျန။ 

 ျ္မန္မာႏိုငငနင ၏ းမမဂတနကႏိုငျပပမမနိ္ျၻန ဏ္နိ  ငဏ္နိဂတတတငန 

ျ္မန္မျပျနသ္တႏိုင႔ာွငနၻးတ္ ကၽတာနငပနတႏိုင႔ရပနတျနဏ ကနရွႏို ပ သျန။ ဤျ္ငနၻျ္တနသျနၻ 

ာႏိုငငနင ေတမန္ ွ ေျ္မကန္  မိ တမေသမ တႏိုငငနိသ္ျပျနသမိတႏိုင႔၏ းမိ္ေဏ မၻသျနၻ 

ဏ င ဏာႏိုရႏိုယ၊ ဇတတ၊ သတ ႏိုတႏိုင႔ျဖငနၻ းတႏိုတန္ွ  ငကၡတႏိုင႔းမိေက မနဏ္မိ၍ 

 သနရမ သနမ ကနတႏိုင႔းမိ ကင မိရမန ရငမနိကမနေမမ ႏိုမနျဖ နပ သျန။ ျ္မန္ မာႏိုငငနင တတငန 

တ နမ ႏိုမနကရမနသ္ျဖ နမတၻသ္္  မိ ပ ဏီ္ မနဏ္တနေတမနးတတငနိ းတ္တကတယွဥနတတတကမ 

ေမုႏိုငငနကက္ပီိ၊ ္ငႏို္နိမ ္နိ  တမ းမ  ပနးျမမးမသမကႏိုင ဏ္တေျပမငနိာႏိုငငနေကကမငနိ 

က က္မကႏိုငျပသမတၻ္ ပီိျဖ န ပ သျန။ 

 ယေမ႔ကၽတမနငပနတႏိုင႔းေမျဖငနၻ ျ္မန္မာႏိုငငနင ၏ ကကတယနာသျနၻသ္ႏိုငငနိ း ဥနးဏမာွငနၻ 

္တ္ကတတျပမိသျနၻ ဘမသမ၊ဏ္္  ႏိုိတႏိုင႔္ငႏို္နိမ ္နိ  တမ ယွဥနတတတရပနတျနမတၻသျနၻ ု ငိ ေဏၻတႏိုင႔ 

းေပခ္္တျန္ပီိ၊ ာႏိုငငနင ေတမန၏ းမမဂတနျ္ငနကတငနိကႏိုင ္ွ ောတငနျပဏႏိုငပ သျန။ း ႏိုငပ  

းမမဂတနသျန ျ္မန္ မျပျနသတ္ႏိုင႔၏ ပ တနာမနိ က ငနးမိ ေဏိေဏိ မိ မိ ကန  ္ပီိ၊ 
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းရွျနတျနတၻၻ ေးမငနေ မငနရတကန္က၊ ာႏိုငငနင းတတငနိ ္ ွ ျပျနသ္းမ ငနိမ ငနိ းျပမနးဏွမန 

းသႏိုး္ွတနျပ ္ပီိ  မမမေုမကနုမိ၊ကကငနမမသမမိ ေ္တ မုမိမတၻ္ က္ မိ၊ ပ တနာမနိက ငန 

းႏို္နမီိမမိမ ငနိာႏိုငငနင ္ မိသမ္က က္ကမတမတငန္  ွ းျပျနျပျန ႏိုငငနရမ ဏ္႔းဖတတ႔း ျနိတႏိုင႔ 

ာွငနၻ ္ႏိုသမိ ငပ္မ  ႏိုတနသေဘမုမိာႏိုငငန္က သျနၻ  ကန  ္ က္ မိာွငနၻးတႏို္ပီိေမေသမ 

းမ ကနတႏိုင႔ျဖ နပ သျန။ ဤးမိတကနဖတယနရမ းမမဂတန၏ းမကနရႏိုကငနိ   ငိး ငနၻ္ွမ 

ကရငသမတရမိ၏တမနဖႏိုငိာွငနၻ ဂငသနျ ပနတႏိုင႔းျပငန ျ္မန္မာႏိုငငနင းတတငနိရွႏို ျ္ငနၻျ္တနဏွသျနၻ 

ဘမသမေရိ ေဏၻု  ငိ  တႏိုင႔တတငန ကႏိုမနိာပနးျ္ နတတယနေမေသမ ေကမငနိက  ႏိုိမ ္နိသမ ္ွမန 

သ္ွ ကႏိုင မတတ္ ွ ော၍ တရမိ္ ွတ္ကကႏိုင ဏကနကႏိုငငနုမိျမငနိတႏိုင႔ပငနျဖ နပ သျန။ 

  ျ္မန္မာႏိုငငနင တတငန မမဂ န္ငမနတႏိုငငနိကပနေဘိဘကီိ  ႏိုငကနေရမကန ဥနက 

းုကနေဖမနျပပ  ကႏိုမနိာပနေမသျနၻ ေကမငနိျ္တနဏေွသမ ျ္မန္မၻပငနကႏိုငယန 

းက ငနၻသီဏတႏိုင႔းမိေဖမနကကဴိျပသမတငနၻရမတၻသျနကႏိုငျပမနေျပမငနိး္တွနရကကရ္ျနျဖ နပ သ

္ျနျဖ နပ သျန။ ကပနေဘိ ႏိုငကနေရမကနေမသျနၻရတမတႏိုငငနိ္ွ ငကၡသျနတႏိုင႔းမိ ကယန 

 ယနေပိေတမန ္မ္တၻကကသျနၻ  င ၶဘမသမရ္မနိ သ ံမေတမန္ မိ၊ ဏ္္  ႏိုနိ၊ဘမသမ 

မတတျမမိကမ  ီိုမိသျနၻ  ျနိေဘမငနတႏိုနင႔းမိေက မနဏတမနကမ၊ းတႏို ငကၡေရမကန 

ေမသ္တႏိုင႔ကႏိုင ကယန ယနေရိပ စျနိတႏိုင႔ျဖငနၻ ေဖိက္ျဖမန႔ောေပိမတၻကကသျနၻ မရ နယမမန 

ေးဂ ငန ီ းသငနိ းဖတတ႔္ မိ၊ ္ႏို္ႏိုတႏိုင႔တႏိုငငနိသ္ျပျနသမိ ္ႏိုသမိ င္  မိ၏  ငနိရတ 

 ငကၡကႏိုငေဏ မၻပ ိပေပ မကနေးမငန  ျနိဏ ငိျီျမ တမ က္ျီမတၻကကသျနၻ ္ႏိုာၵဴ၊ 

္တတန ဏငနာွငနၻ းျမမိးဖတတ႔ း ျနိးသီိသီိတႏိုင႔၏ ဏငပနရပနတႏိုင႔္ွမ ္ေ္ၻေပ မကနာႏိုငငနေသမ 

သ္ႏိုငငနိ္တွနတႏိုငငန္  မိျဖ နပ သျန။ 

  ေ္တ မ၊ ကရ သမာွငနၻ ဘ ငဘာ္ွမ တ္ယွဥန တမေမုႏိုငငနျမငနိတႏိုင႔သျန  ျ္မန္ မျပျန 

သ္တႏိုင႔၏ းေျမမ တမနဖႏိုငိ ာွငနၻ းက ငနၻသီဏတႏိုင႔ ပငနျဖ နပ သျန။  ုႏိုင႔းျပငန ္တ္ကတတျပမိ္ကး 

တတငနိ္ ွ ျီျတတနေမျမငနိသျန ာႏိုငငနင ေတမန၏ မတမနးမိျဖ နပ သျန။ ဏ္္  ႏိုိတ န္  ႏိုိ၊ 

ဘမသမတ နမငသျန းျမမိဏ္္  ႏိို ၊ ဘမသမတႏိုင႔ုကန သမပႏိုငျ္ငနၻျ္တနပ သျန္္ေသမ 
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းယ္း သျန က က္မၻဘမသမးသီိသီိ၏ းေျမမ တရမိ မ္တႏိုင႔ာွငနၻ  မန႔က ငန္ပီိ  

း္ငမနိတရမိ ္ မိ၊ းမံမတ္ မိ မတတျမမိ ကန  ္က္  မိာွငနၻ းကက္နိဖကန္က္ မိကႏိုင 

ျဖ နေပခေ ပ သျန။ ကၽတမနငပနတႏိုင႔းေမျဖငနၻ ဘမသမ၊ဏ္္   ႏိုိကႏိုင းေကကမငနိျပ ္ပီိ 

မတတျမမိ္က္မွနသ္ ွကႏိုင ဏကန္မ ၊ ပယနမ ပ သျန။ 

 ဏ္္  ႏိုိေရိ ပဋႏိုပကၡ္ မိေျဖရငွနိေရိာွငနၻ း္  ႏိုိသမိျပမနဏျနသငနၻျ္တန  ျနိဏ ငိေရိ 

းတတကန ျ္မန္ မာွငနၻ းျပျနျပျန ႏိုငငနရမ ဘမသမေရိေမ ငနိေ မငနတႏိုင႔၏ ယမင ငေပ ငနိ  

ဘက ႏိုိပ္နိ းမိုငတန္ ကတ နရပနတတငန ျ္မန္မျပျနသ္တႏိုင႔၏ ္ငႏို္နိမ ္နိေရိရရွႏိုေရိးတတကန 

 ငေတမငနိေ္တ မပႏိုင႔သ္ကကႏိုင၊ ၂၁ရမ င ပငနဏ င္ငႏို္နိမ ္နိေရိျီဏမမ သႏိုင႔ေရမကနရွႏို 

ေ ဏႏိုငပ သျန။  

  ကမ ငနျပျနမယနာွငနၻ ရွ္နိျပျနမယနတႏိုင႔္ ွ ျပျနသ္တႏိုင႔ ရငန ႏိုငငနေမရေသမ 

တႏိုငကနမႏိုငကန္က္  မိာွငနၻ   နေဘိေရွမငနရမန း ငဏႏိုငကနး္ပ  ဏႏိုငကန ေရတ႔ေျပမငနိေျပိ 

ဏ္မိေမရ္က္  မိ တႏိုငိပတမိ တမျဖ နေမျမငနိးမိ ကၽတမနငပနတႏိုနင႔သျန ေကကကတတ၊ာ္နိ မျနိ၊ မမက ျနိ 

 တမမ  မိျ္ငနေတတ႔ကကမိသႏိုေမရပ သျန။ဤျဖ နရပနတႏိုင႔သျန 

္ငႏို္နိမ ္နိေရိာွငနၻ း္  ႏိုိသမိ သငနၻျ္တနေရိ ျဖ န ဥနးမိ းမိေပ မၻ ငတနယငတနေ ပ သျန။ 

ျ္မန္မျပျနတတငန ဖကန ရယန ီ္ႏိုငကေရ ီ မ နေပခုတမနိ ရမနရျနေ္ ွမန၍ တ နာႏိုငငနင ဏ ငိ 

းပ နးမတန ရပန တေရိ ႏိုငငနရမ သေဘမတ္ မမ  ပန ဏကန္ွတနေရိုႏိုငိ  မ  ပန ႏိုငာႏိုငငနရမန 

ဘက ႏိုိပ္နိ ္ကတတငန ကၽတမနငပနတႏိုင႔သျန ာႏိုငငနင ေတမနး ႏိုငိရ းပ းာငန းျမမိသကန ႏိုငငနသ္္ မိ 

းမိဏ ငိာွငနၻ းတ္တကတ ပ္ိတတတေ မငနရတကနရမန သာၷႏိုပမမနမ ုမိပ သျန။ 

 ျ္မန္မာႏိုငငနင ၏ ဖတ႔ ္ဖ ႏိုိတႏိုငိတကန္က ႏိုငငနရမ ျ္ငနကတငနိးမိ ဏ္႔ဂငသနသႏိုကၡမတမနဖႏိုငိ ုမိ္က 

ာွငနၻ ေကမငနိက  ႏိုိမ ္နိသမတႏိုင႔းမိ ္ွ ောမ  မိမတငနၻတႏိုင႔းေပခတတငန းငတနျ္ နမ တျနေ မကန 

ရမန္္ေသမ  မ ယ္မ ကနးမိ ကၽတမနငပနတႏိုင႔ တ္ျီ တမဏကနမ ုမိပ သျန။ ဤျ္ငနကတငနိသျန 

ျ္မန္မၻသယ ဇမတတႏိုင႔းမိ တရမိ္ွ တ္ကရွႏို တမ ျဖမန႔ောမ  မိျမငနိ္ေ္သမ ္္ာ  တ နမငကႏိုင 
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 ငပနကႏိုငငနျမငနိျဖ န္ပီိ၊ း္  ႏိုိသမိျပမနဏျနသငနၻျ္တနေရိ ဏ္နိေပခပၚ၌ ဏႏိုငးပနေသမေျမ 

ဏွ္နိတ နဏွ္နိကႏိုင ဏွ္နိဏႏိုငကနျမငနိပငနျဖ နပ သျန။ျ္မန္ မာႏိုငငနင ၏  ျနိ  ႏို္နမ ္နိသမ 

ေျ္မကန္ မိ တမသျန  ဏကနတ န ငပန မ ဏ္မျနိ ငးတတငနိ   ငပ ငကကတယနာေမေကကမငနိ  

ကၽတမနငပနတႏိုင႔ျ္ငနေတတ႔ေမရပ သျန။ ပဋႏိုပကၡးေတမန္ မိ္ မိ၏ းေကကမငနိ ရငနိ  ဇ နျ္ န္မွ 

သယ ဇမတ္ မိမတတောျမငနိ ျပ မမတႏိုင႔ာွငနၻ ပကနသကန ပနယွကန ေမပ သျန။ ျ္မန္မာႏိုငငနင ၏ 

းမမဂတနသျန သယ ဇမတတႏိုင႔းမိ ုငတနယ္သ ငိ တတရမတတငန ုငနသမျ္ငနသမရွႏ္ို ကာွငနၻ 

တရမိ္ွ တ တမ မတတော္ကးေပခတတငန တျန္ွီေမပ သျန။  

 းရွျနး္္တတျနတ ၻကက  ႕မႏိုငငနာႏိုငငန္ျနၻ ္ငႏို္နိမ ္နိေရိ၏းေျမမ သျန ္မင  

ဏ္သမိတႏိုင႔၏ ုတတနျ္တနေသမ းာွ နးသမိသဘမာ းျဖ နးျ္ နတတယန ေမပ သျန။ 

း ႏိုငပ  ဏ ငိားျငငနိပတမိ္က္ရွႏိုသျနၻ းမ ကနသျနဏ္႔ဂငသနသႏိုကၡမကႏိုင ေဏိ မိျမငနိာွငနၻ 

သေဘမေပ ကနမမိဏျနျမငနိးေပခပၚ၌ဏျနိးေျမမ ုမိပ သျန။ ဏ္႔းသႏိုႏိုငငနိးာႏိုငငနိတတငန 

ကႏိုငယန မိျပ ျမငနိ္မ ရပတ ဏ္သမိးျဖ န းက  ႏိုိမ  မိမတငနၻ ျငငနိပယနမ ု မိရေသမ 

းသႏိုငငနိးာႏိုငငနိ္ ွ ျ္မန္မျပျနသ္တႏိုင႔ ဘက  ေတတ႕ေမရေသမ ဏ္္က ငကၡးမႏိုပမရ င္ မိကႏိုင 

ကၽတမနငပနတႏိုင႔းေမျဖငနၻ ္ီိေ္မငနိုႏိုငိျပရငနိ ျ္မန္မျပျန္ ွ ဘမသမေပ ငနိ  ငာွငနၻ 

ေ တမမရငွနးေပ ငနိတႏိုင႔းမိ ္တ္ကတတျပမိ္က၊ သမတ္ျီ္ ွ ရွႏ္ို က၊ ေဏိ မိ္က၊ 

ဂငသနသႏိုကၡမရွႏို္ကတႏိုင႔ာွငနၻ ျပျနၻဏွ  ကကတယနာေမ္ပီိ တ နျဖျနိျဖျနိမ ငနိ 

ရငပနဏ ငိေပခဏမ္ပီျဖ နေသမ ္ငႏို္နိမ ္နိေရိျ္ငနကတငနိးမိ ာႏိုငငနိာမနိပ ၻပႏိုငိ 

က္ျီေုမကနမ ေပိကကပ ရမန တႏိုငကနတတမနိးပနပ သျန။ ျ္မန္မျပျနရွႏို ေ သ ႏိုငငနရမ 

ဏ္႔းသႏိုငငနိးာႏိုငငနိ းသီိသီိတႏိုင႔ သျန ဏ္္ကသ္ဇမတရွႏို္ကာွငနၻ  ျနိ ဏ ငိ္ကးတတကန 

း ပ  ႏိုိဏငပနေ မငနဏမျမငနိးမိ ကၽတာနငပနတႏိုင႔ ဂငသနျပ မ ီိက ဴိးပနပ သျန။ 

 ျ္မန္မျပျန၏ ုတတနျ္တနဏွသျနၻ  ္မးေ္တးာွ န္ မိ္ွမ ာႏိုငငနင းတတငနိ္ ွး္ မိ 

ျပျနသ္တႏိုင႔ းသီိသီိက ငနၻသ ငိေ မကနတျနဏ ကနရွႏိုကကေသမ က္ကမၻဘမသမတရမိး္  ႏိုိ 

္  ႏိုိ္ ွေဖမနျ္မနိုမိေသမ သတမနသငန  ငိ္ကသာ   တရမိ မ္သတန္ မိေကကမငနၻျဖ နေကကမငနိ 
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ျ္မန္မျပျနသ္္ မိ း္ွတနရေမ္ွမျဖ နပ သျန။  င ၶ မ္က “း္ငမနိတရမိကႏိုင း္ငမနိုမိ 

ျမငနိျဖငနၻ ္ငႏို္နိသတန၍္ရာႏိုငငနပ ။ ေ္တ တရမိျဖငၻနသမ ္ငႏို္နိသတနရမ၏။” ္င္ ႏိုမန႔ ႏိုငုမိပ  

သျန။ မရ နေတမန၏ ္ႏိုမန႔္ွမမ ကနသျန “းသငနတႏိုင႔သျန ္ ကနဏ ငိတ နဏ ငိးတတကန ္ ကန 

ဏ ငိတ နဏ ငိ၊ သတမိတ နေမ မငနိးတတကန သတမိတ နေမ မငနိ၊ ဏကန မိေမ ္င ကကမိဖ္ိ ကက 

ေပဏႏို္နၻ္ျန။ ကၽတမနငပနေျပမမ ငနသျန္ ွမေတမၻ ္ႏို္ႏိုးမိ ဖႏိုာွႏိုပနမ  ႏိုိမွႏ္ို နၻ္ျနၻသ္ာွငနၻ  ရမနျပ မတၻ 

သျနၻရမနသတ္ႏိုင႔းတတကန  ငေတမငနိေ္တ မပႏိုင႔ပ ေဏမၻ။” ္ႏိုာၵဴ မ္သျန “း တတဥပ ပမမနတႏိုင႔ 

းမိပယနဖ ကန္ပီိ၊ သတ ာ းေပ ငနိးေပခ း္ငမနိ္ုမိရမန” သတမနသငန  ငိ္မတၻပ သျန။ 

း စဏမ္နတရမိေတမနက ကၽတာနငပနတႏိုင႔းမိ “သ္တ နပ ိးမိ ္ငမနိတီိ ႏိုတနေကကမငနၻ ္တရမိ ္က 

္ျပ ေဏာွငနၻ၊ တရမိ္ွ တ္က္ ွကငနိပ္က္ ရွႏိုေ ာွငနၻ” ္င းသႏိုေပိုမိပ သျန။ က္ကမၻဘမ 

သမတရမိးသီိသီိ၏ ္ွ ောေပိဏႏိုငကနေသမတရမိသာသန္ ွမ “ဏကန မိေမ ္ကကႏိုင 

တမနျပမနဏကန မိေမ ္ကာွငနၻ ္တငမန႔ျပမနေဏာွငနၻ၊ ေ္တ မ၊ ကရငသမ၊ 

ျပမနဏျနသငနၻျ္တနေက ေးိ ေရိာွငနၻသမေျဖရွငနိ ပ ေဏမၻ” ္္၍ပငနျဖ န၏။ 

 ပငပနရ္မနိ္ငနိဘကီိ ျ္မန္မျပျနကႏိုင ကကတေရမကန ဥနက ္ႏိုမန႔ကကမိမတၻသျနၻတရမိေ သ 

မမကႏိုင ျ္မန္ မျပျနသ္္  မိ း္ွတနရေမဦိ္မွ ျဖ နပ သျန။ ပငပနရ္မနိ္ငနိဘကီိက 

“ျ္မန္မျပျန္  ွဏ္း္ မိသျန းကက္နိဖကန၏  သနကႏိုငမ ေမရရွမ၏။ ျ္ငနသမုငနသမရွႏို 

ေသမ သနရမ္ မိာွငနၻ ျ္ငနသမ္က္ရွႏိုေသမ  သနရမတႏိုင႔ကႏိုငပ မ  မိေမရ၏။” ္င ျ္တကနကကမိမတၻ 

ပ သျန။တ နမ တ နရ  ကၽတာနငပနတႏိုင႔သျန မ  မိမတၻရသျနၻ  သနရမ္ မိကႏိုင ေ  သာွငနၻဏကန မိ 

ေမ ္ကးမိျဖငနၻ  ကင မိ၍ရ္ျန္ င ုငန္ွတန္မွိမတပ သျန။  သႏိုင႔ေသမနဏျနိ ဏကန မိေမ  

္က မျနိဏ္နိ္ွမ က္ကမၻဘမသမဘကီိးသီိသီိတႏိုင႔၏  မျနိမမမႏို ယ္္ငတနပ ေမ ။ 

းကယန၍ း္ငမနိတရမိာွငနၻ  တမန႔ပယနျမငနိကႏိုင မ  မိရပ ္ ္ ကၽတမနငပနတႏိုင႔သျန မတငနၻဏတတန္က၊ 

ကရငသမတႏိုင႔ငျဖငနၻ တငမန႔ျပမနပ သျန။ ယေမ႔ေတတ႔ျ္ငနေမရေသမ Facebook ာွငနၻးျမမိ ဏ္္က 

ကတမနယကန္ီ ယီမတႏိုင႔္ ွး္ငမနိ ကမိဏႏိုကငနိဏ ငိ္ မိသျန  မ္တရမိ၏ းေျမမ ္္ျဖ နသျနၻ 

သျနိမ ္ကာွငနၻ ဂ ရာတရမိတႏိုင႔းမိ မ  ႏိုိေဖမကနဏ ွကနရွႏိုပ သျန။ 
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   န္ကနျဖ နပတမိေမျမငနိေကကမငနၻ  ငကၡပငနဏယနောေမကကကငမနေသမ   နေဘိေရွမငန 

းႏိုငိးႏို္န္တၻ ျပျနသ္တႏိုင႔၏  ငနိရတ ငကၡမ  မိရ္ကတႏိုင႔းမိ ကၽတမနပနတႏိုင႔မမက ျနိ ေကကကတတ တမသႏို 

ျ္ငနေမပ သျန။ ္ႏို္ႏိုတႏိုင႔၏ ္္ရငနိပမေမးမိ  တမန႔မတမ္ပီိ ၊တႏိုမနိေရွမငနုတကနေျပိေမရသျနၻ   န 

ေဘိ ငကၡသျနတႏိုင႔းမကန းမ  ႏိုိ မိ္ျီေဏမကနေးမငန ္ မိျပမိသျနၻ ဏ္္ မိ ငတႏိုင႔္ွမ 

းဏတမနး္ငနိ  ငကၡႏိုတဘာေရမကနေမသျနၻ ္သမန တ္နိ သ္္ မိ၊ း္  ႏိုိသ္ီိ္ မိ၊ 

ကေဏိငယန္ မိ၊ ေ္တိကမ  ဏ္္္ယနကေဏိ္ မိ၊ သကနဘကီိရတယနးႏိုင္ မိ ပ ာငနပ သျန။ 

ကၽတမနငပနတႏိုင႔းေမာွငနၻ ာႏိုငငနင ေတမနး ႏိုငိရ းပ းာငန  ကန ပနပကနသကန 

ေမသ္္မွနသ္ ွးမိဏ ငိးမိ   နေဘိေရွမငန မႏိုငကႏိုငိရမ္တၻ၊ ုႏိုဏတယနရွဏတယန းရွနႏို  ငိ 

 ငကၡသျန္ မိးမိ ေဘိကငနိ ဏ င္မ  ္ပီိ၊  ႏိုတနမ ္နိသမ ကႏိုငယနက မနိ္မ္ကရွႏိုေ ေရိးတတကန 

ဏႏိုငးပနသျနတႏိုင႔ကႏိုင ရတကနေ မငနကကပ ရမန းေဏိးမကနတႏိုငကနတတမနိးပနပ သျန။  

္ႏို္ႏိုတႏိုင႔ာႏိုငငနင ္ ွ း ္မ္ကေကကမငနၻုတကနေျပိမတၻရသျနၻ   ငကၡသျန္ မိ ္ႏို္ႏိုတႏိုင႔္္ရငနိ 

းႏို္နယမရွႏိုရမသႏိုင႔ ဂငသနသႏိုကၡမးျပျနၻးာာွငနၻဏ င္မ   တမ ဘာျပမနဏျနတျနေ မကနာႏိုငငနရမန  

ျပမနဏျနေမုႏိုငငနေရိ္မွ းု္ိပငနးေရိ ဘကီိပ သျန။  

 း ႏိုငပ  ျပျနတတငနိ၊ျပျနပ္ ွ္ႏို္ႏိုတႏိုင႔းႏိုငိးႏို္နတႏိုင႔းမိ  တမန႔မတမတႏိုမနိေရွမငနမတၻရသျနၻ  ငကၡ 

သျနတႏိုင႔သျန ္ႏို္ႏိုတႏိုင႔းႏိုငိးႏို္န္ မိသႏိုင႔ ျပမနဏျနေရမကနရွနႏိုေမုႏိုငငနမတငနၻ ရရ င္ွ ျဖငနၻ ္ဏ င 

ေဏမကနေသိပ ။ ႏိုတနုမိျ္ငနၻျ္တန၍ သေဘမုမိဘကီိ္မိဏွေသမ ျ္မန္ မျပျနသ္တႏိုင႔၏ 

ုႏိုေရမကနးမိေကမငနိေသမ ပ ၻၻပႏိုငိက္ျီ္ကျဖငနၻ ေဖမနျပပ  ငကၡသျန းမိဏ ငိသျန 

ျ္မန္မၻဏ္႔ေဘမငန းဖတတ႔း ျနိတတငန ပ ာငနမ ႏိုတန ကန္ႏိုေ ရမန ဏ္္ကေရိကႏို စရပနတႏိုင႔တတငန 

ပ ာငနဏမေ ေရိ၊ ေ သ ႏိုငငနရမာွငနၻ ာႏိုငငနင ေတမနး ငနၻး ႏိုငိရးဖတတ႔ း ငနၻ ငနၻတတငန 

ကႏိုငယန မိျပ ပ ာငနမတငနၻရရွႏိုေရိတႏိုင႔းတတကန ျပ  ငပ  ႏိုိေုမငနေပိရမနဏႏိုငးပနပ သျန။ 

ဤေျမဏွ္နိ္ မိသျန း ႏိုငပ   ငကၡသျနတႏိုင႔၏ ဏ္္ကေရိးသႏိုငငနိးာႏိုငငနိ္ွမ 

းျပျနၻးာပ ာငနမတငနၻာွငနၻ း ႏိုငိရယာ ရမိ း ငနၻ ငနၻတႏိုင႔တတငန ပ ာငနမတငနၻရရွႏိုေရိတႏိုင႔းတတကန 

းေုမကနးက္ျဖ နေ ရပ ္ျန။ ုႏိုင႔ျပငန ုႏိုငသ္တႏိုင႔၏ းသ နတဖမနရရွႏိုဏမမတၻသျနၻ 
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ဏ္႔ကႏိုငယနေရကႏိုငယနေသတိ  း တ္နိး ္ မိ ုတမနိေတမကနေပခဏတမနဏမေ ေရိာွငနၻ 

ဖကန  ငဏ္္ကငဖ္ဏ ငေရိတႏိုင႔းမိ ဏ င္မ   တတ္ ္တ တမရရွႏိုေရိးတတကန ဏျနိျဖ နရေပ္ျန။ 

 းု္ိသျဖငနၻ ရမႏိုငငနျပျနမယနရွႏို ဏ္႔းသႏိုငငနိးာႏိုငငနိာ ွနမင ဏ ငိေတတ႔ဘက  ေမရေသမ 

 ငနိရတ ငကၡသျန းျပျနျပျန ႏိုငငနရမ ျပျနသ္တႏိုင႔၏ းမရ ငကႏိုင  တတေ မငနဏမမတၻပ သျန။ 

ေကမငနိ ္တမန္ ွမနကမန္ပီိ းသႏိုး္ွတနျပ  မ ီိ္္မနိးပနေသမ ဏငပနေ မငနမ ကနတႏိုင႔ကႏိုင သကန 

 ႏိုငငနရမတႏိုင႔္ွ ဏငပနေ မငနဏ ကနရွႏိုေမပ သျန။ ုႏိုငေ မငနရတကနမ ကနတႏိုင႔တတငန  ငကၡသျန္ မိ 

ေမရပနျပမနေရိး ီး ဥနကႏိုင ျ္မန္မာႏိုငငနင း ႏိုငိရာွငနၻ ဘဂၤဏမိေ ၻရွနာႏိုငငနင း ႏိုငိရတႏိုင႔ 

သေဘမတ္ျီမ ကနရရွႏိုမတၻျမငနိာငွနၻ ဤဏငပနငမနိ ဥနတႏိုင႔တတငန က က္မၻကငဏသ္ဂၢးဖတတ႕ဘကီိးမိ 

ဖႏိုတနေမခရမတတငန ရမႏိုငငနျပျနမယန၏ ္ငႏ္ို နိမ ္နိ ေရိကႏိုင ဦိ မိေပိ္ပီိ ဖတ ႔္ဖ ႏိုိေရိ၊ ဏ္႔းမတငနၻး 

ေရိာွငနၻ ပျမေရိတႏိုင႔းမိ ဏ္႔း ငးောိ းမိဏ ငိးတတကန ေ မငနရတကနေပိပ ရမန 

ာႏိုကိေ မနးပနပ သျန။ 

 က က္မၻ္ႏိုသမိ ငာငနာႏိုငငနင တႏိုင႔သျန ျီေမမငန ႏိုတန မတနျဖငနၻ းျမမိ္ႏိုသမိ ငာငနာႏိုငငနင တႏိုင႔ 

၏းေရိးရမကႏိုင ပ္ပငနေသမကရွႏိုတတနသျန္မွ  ္မတမျဖ နပ သျန။ သမိမ ငနိတႏိုင႔ပၚ၌ 

ုမိရွႏိုးပနသျနၻ ္ႏိုသမိ င ႏိုတန မတနျဖငနၻ ျ္မန္မာႏိုငငနင ၊ ရမႏိုငငနျပျနမယနးေရိးတတကန 

က ယနေျပမမကနရႏိုကငနိ ္ပီိ းေသးမ မျပျနၻ  ငက ငဏ ငေသမ ေျဖရငွနိမျနိ္ မိကႏိုငရွမရမတတငန 

ကၽတမနငပနတႏိုင႔၏  ငေပ ငနိာရီႏိုယတႏိုင႔းမိ း တမနိကငမနးမိုငတန၍ ရမႏိုငငနျပျနမယန၏ 

ာ္ိျ ၻသႏို္နေ္တ႔ရကပနေုတိ ္ကာွငနၻးကတ ကနဏွေသမဏကနေတတ႔ပကတႏိုေျ္ျပငနးေမးုမိတႏိုင႔

ေမးုမိတႏိုင႔းမိ ာွဏ ငိသတငနိ္ပီိ  ဥနိ မိးပနပ သျန။ 

 ္ စတမကႏိုငဖီးမမမနဦိ ေ မငနေသမ ရမႏိုငငနးဘက ေပိေကမန္ရွငနက သ ငိသပနတငနျပ 

ုမိေသမ ရမႏိုငငနျပျနမယန၏ ဖတ ႔္ဖ ႏိုိေရိ၊ ဏ္႔းမတငနၻးေရိာွငနၻ ဏ င္မ  ေရိ ႏိုငငနရမးက ပန 

းတျနိတႏိုင႔္ွမ  းေဏိးမကနေုမကနမ းမိေပိရမနဏငႏိုးပနသျနၻ  ္္ေဘမငန္ မိးျဖ န 

ကၽတမနငပနတႏိုင႔ ုငနျ္ငနယ ္ပ သျန။ ျ္မန္မာႏိုငငနင း ႏိုငိရးေမျဖငနၻ းဘက ေပိေကမန္ရွငန၏ 
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းဘက ျပ မ ကနတႏိုင႔းမိ းေကမငနးုျနေဖမန္ျန္င သေဘမတဏ္ကနမ မတၻျမငနိ 

းေပခတတငနဏျနိ ကၽတမနငနပနတႏိုင႔းေမျဖငနၻ းမိတကန္ႏိုပ သျန။ 

 းကက္နိဖကန္ ကးမိ ္ျနသျနၻးမ ္ ွဏ  နဏ ဴရကကမ မတငနၻဏ္တနျမငနိ ၊ သျနိမ ျမငနိ 

္ျပ ာႏိုငငနပ ။ းမသမပႏိုငငန္ မိးေမျဖငနၻ ေးိမ ္နိသမယမေရိာွငနၻ တရမိဥပေ  ႏိုငိ္ႏိုငိေရိကႏိုင 

ုႏိုမနိသႏို္နိကမကတယနေ မငနၻေရမွကနရမန တမာမနရွႏိုနေကကမငနိ ကၽတမနငပနတႏိုင႔ းျပျနၻးားသႏို 

း္ွတနျပ ပ သျန။ တမ ႏိုမနတျနိ္မွပငန ပငမနကမန္က္  မိးမိ တမနျပမနာွႏ္ို နမငနိရမတတငန ဏႏိုငးပန 

သျနုကနပႏိုင္ ႏိုငကမ းငနးမိးသ ငိျပ ျမငနိသျန ္ငႏို္နိမ ္နိေရိျဖ န ဥနးမိ း္မန႔ 

းတမိးောွမငနၻးယွကနျဖ နာႏိုငငနပ သျန။ 

 ာႏိုငငနင ေတမနး ႏိုငိရးမိ ရမႏိုငငနျပျနမယနာွငနၻ းျမမိးရပနေ သတႏိုင႔တတငန ျဖ နေပခက ဴိ 

ဏတမနမတၻသျနၻ ရမဇာတန္ ကး္  ႏိုိ္  ႏိုိတႏိုင႔းမိ သႏိုသမျ္ငနသမရွႏို္ပီိ ေ ၻ ပနေသမ မေသမ 

  င ္နိ  နေ ိ္ကျပ ရမန းျပျနၻးာတမာမနယ ္ ေ မငနရတကနပ ရမန ကၽတာနငပနတႏိုင႔းမိေပိ 

ေုမကနမ းပနပ သျန။ ဤသႏိုင႔ ဘက ႏိုိပ္နိေ မငနရတကနရမတတငန ရမႏိုငငန၊ ္္ ႏို၊ သကန၊  ႏိုငငနိမကန၊ 

မ္ီ၊ က္မန  သျနၻ ္  ႏိုိာတယန င္ မိးမိဏ ငိးေပခ က ဴိဏတမနမတၻသျနၻ ျပ န္က္ မိပ ုျနၻ 

သတငနိ းေရိယ္ေပိပ ရမန တႏိုငကနတတမနိးပနပ သျန။ 

 ဏ္႔ဂငသနသႏိုကၡမ၊ ေကမငနိက  ႏိုိမ ္နိသမတႏိုင႔းမိ ္ွ ောမတတယ္္ကာွငနၻ းျပျနျပျန ႏိုငငနရမ 

းသႏိုငငနိးာႏိုငငနိ၏ တမာမန္ ွယ္္ကတႏိုင႔းေပခတတငန းေျမမ ္ပီိ ပဋႏိုပကၡတႏိုင႔ ေျပ္ငႏို္နိေရိး 

ေျဖရမွရမပၚ၌ သကန ႏိုငငနရမကမယက ရငွန ာႏိုငငနင ္ မိ၊ က က္မၻကငဏသ္ဂၢ၊ းမ ီယ္နးဖတတ႕၊ 

းျပျနျပျန ႏိုငငနရမ ဏျမ္နိမာွီငနၻကကကနေျမမီးဖတတ႕ာွငနၻ းျမမိ ကနာတယနပကန 

သကန္ကရွႏိုသျနၻ းျပျနျပျန ႏိုငငနရမ ဏကပနရမွိသ္္  မိပ ာငနသျနၻ တ နက္ကမဏ ငိ ႏိုငငနရမ 

ျီဏမမ တ နရပနက ငနိပရမန ကၽတမနငပနတႏိုင႔ေတမငနိ ႏိုငးပနပ သျန။ း ႏိုငပ  

းျပျနျပျန ႏိုငငနရမ ျီဏမမ ဘကီိ္ွ ရမႏိုငငနျပျနမယနးတတငနိ ုႏိုဏတယနရွဏတယန 

းကမကတယန္တၻ ေမုႏိုငငနေမရသ္္  မိ၊ းႏို္နမီိျမငနိာႏိုငငနင   ဘဂၤဏမိေ ၻရွန ငကၡသျန  မမနိတႏိုင႔ 
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တတငန  ငကၡ ငနိရတမ  မိေမရသ္္ မိ၊ ျ္မန္မျပျနကႏိုင ဇမတႏိုမ ကနေကကတး္ႏိုေျ္္င သတန္ွတန 

ကမ ဏ င္မ  ေဘိကငနိ၊ ဂငသနသႏိုကၡမရွႏို တမျဖငနၻ ္ႏို္ႏိုတႏိုင႔္္ရငနိးႏို္န္ မိသႏိုင႔  ျပမနမ ငနကကသ္္ မိး 

ပ းာငန ေ္ွ မနဏငနၻမ ကနကငနိ္တၻ္ပီိ  ႏိုငိရတမိသျနၻ းက ပနးတျနိးမိ းသျနိးသမန 

မ  မိရသ္္ မိးတတကန းေျဖရွမေဖတေရိကႏိုင ကၽတမနငပနတႏိုင႔ေတမငနိ ႏိုငပ သျန။ 

 ငကၡသျန္ မိးမိ တတႏိုယာႏိုငငနင ္ မိပၚ၌ းေျမမ ေရိးဏမိးဏမ္ မိကႏိုင 

 ္ိ ္နိရမနးပ းာငန းျပျနျပျန ႏိုငငနရမ္ ွ တမာမန္ ွ ောမ ယေ္ရိကႏိုငဏျနိ 

ုျနၻသတငနိ ဥနိ မိရမန ေတမငနိ ႏိုငပ သျန။ း ႏိုငျပ ုမိသျနၻ းျပျနျပျန ႏိုငငနရမ 

ျီဏမမ ဘကီိသျန ျပျနတတငနိပဋႏိုပကၡ္ မိေကကမငနၻ းတႏို ငကၡေရမကနေမကကသျနၻသ္္ မိ၊ 

းု္ိသျဖငနၻ ဏကနတေဏမကမဏတတငန   နရွႏိုမန ျ္ွငနၻတကန္ကေကကမငနၻ ေမရပန တမန႔မတမ 

  နေဘိေရမွငနေမကကရသျနၻ ကမ ငနာငွနၻ ရွ္နိျပျနမယန္ ွ  ငကၡသျန္ မိ၏ 

းေရိဏျနိပ သငနၻပ သျန။ 

 းုကနေဖမနျပပ ရျန္ ွမနိမ ကန္ မိ းေကမငနးုျနေဖမနေရိ ျ္မန္ မျပျန္ငႏို္နိ 

မ ္နိေရိာွငနၻ း္  ႏိုိသမိျပမနဏျန သငနၻျ္တနေရိ ကႏို စရပန္ မိကႏိုင ေ မငနရတကနရမတတငန 

ဘမသမေပ ငနိ  င ္ငႏို္နိမ ္နိေရိးဖတတ႕ RfP းမိ းဖတတ႔း ျနိတ နမင းေမျဖငနၻ 

းျမမိးျပျနျပျန ႏိုငငနရမ းဖတတ႕း ျနိ္ မိ၊ း ႏိုငိရ္္ငတနေသမ းဖတတ႕း ျနိ္ မိာွငနၻ 

ေပ ငနိဖကနကမ ဏတယနက္ေမ မေ္တ႔ေးမငန ေ မငနရတကနရမနေတမငနိ ႏိုငပ သျန။ 

 မႏိုဂ ငိမ  ပနးေမျဖငနၻ ကၽတာနငပနတႏိုင႔သျန ကၽတာနငပနတႏိုနင႔၏ သမိ ဥနေျ္ိ ကနတႏိုင႔းမိ  

းုကနေဖမနျပပ  ျ္ငနကတငနိရငပနဏ ငိေပခဏမေ ရမန းေကမငနးုျနေဖမနရမတတငန တမာမန 

ေပိးပနဖႏိုင႔းတတကန  ငေပ ငနိျပ  ငပ  ႏိုိေုမငန ျပငန ငနေပိကကရပ ္ျန။ းရ

းရျနးမ ငနိျပျနၻာ သျနၻ ပျမေရိကႏိုင သငနကကမိေပိရေပ္ျန။  ဏ္႔းဖတတ႕း ျနိ၏ 

းသကနးရတယန းငယန  ငိေသမ ဏ္ငယနုငးမိ ဘမသမေပ ငနိ  ငယွဥနတတတေမုႏိုငငနေရိာွငနၻ 

ကရ သမ တရမိတႏိုင႔ရတ႕ ျ္ငနၻျ္တနတတၻသီဏဂငသနကႏိုင သငနကကမိေပိ္ပီိ ကၽတာနငပနတႏိုင႔းမိဏ ငိ 

္ွ ော  ပႏိုငငန ႏိုငငနတတၻးမမဂတန္ ွမ းုကနေဖမနျပပ  ျ္ငနကတငနိ ေရမကနရွႏိုဏမေးမငန 
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ပငမ ငိေျပမငနိ သယနေ မငန္ပီိ ဏကန ငနၻက္နိေရိ္ွမ  ႏိုတနေကမငနိေ တမမရွႏိုကကသျနၻ 

ဘမသမေပ ငနိ  င္ ွ ပငဂၢ ႏိုဏနတႏိုင႔းတတကန  ငေပ ငနိ္ ွောေဏွ မကနဏွ္ နိရ္ျနၻ ပမနိတႏိုငငန ျဖ

ျဖ နပ သျန။ 

 ယေမ႔းမ သျနကမိ ဘမသမေပ ငနိ  င္ွ ဏ္္ မိာွငနၻ  ႏိုတနေကမငနိ ေ တမမရွႏိုသ္္ မိ 

းမိဏ ငိ တ နဏ ငိတ နာတျနိ  ျနိဏ ငိျီျတတန တမ ရပနတျန္ပီိ၊ ကၽတာနငပနတႏိုနင႔၏ ္ငႏို္နိမ ္နိ 

ေရိရယဏ္ႏိုင္ကဘ ငးမသီသးမိ ္ျနသျနၻးဖ ကနးငနးမိ ငက္ွ ေသတိမတတ္ ပီိတႏို္နိယႏ္ို နိ 

သတမိေ ရမန ္ျပ ာႏိုငငနေကကမငနိဥပမမနိက ဴိရ္ျနၻ းမ ႏိုမနျဖ နေပသျန။ ္ငႏ္ို နိမ ္နိ ေရိာွငနၻ 

ဘကီိပတမိဖတ ႔္ဖ ႏိုိျမငနိ၊ ဏ္သမိဂငသနသႏိုကၡမာွငနၻးမိဏ ငိ္ွ ောမ  မိရ္ျနၻ  ေကမငနိ က  ႏိုိ 

မ ္နိသမ္ မိ၊ တ နဦိာွငနၻတ နဦိ းျပမနးဏွမနေဏိ မိ္ပီိ ေကမငနိက  ႏိုိမ ္နိ သမတႏိုင႔းမိ 

သမတ္ျီ္ ွ  မတတောရရွႏိုေရိးတတကန  ာႏိုငငနိာမနိကက ႏိုိပ္နိ ဏငပနေ မငန္က္ မိကႏိုင းေျမမ  

းငတနျ္ နးျဖ န ငဖတတ႕ကမးမမဂတနးသ နကႏိုင ု္ေုမငနရေပ္ျန။ ဤသျန္မွ 

ေရ္ျ္မန္မ္ငေမခ ႏိုငုႏိုငကနေသမ းရပနေ သ္ ွ ျပျနသ္းမိဏ ငိ၏ 

 ငေပ ငနိ္ငႏ္ို နိမ ္နိ ေရိျ္ငနကတငနိပငန ျဖ နေပ သတျနိ။ 

 

                             ျီျတတနျမငနိာငွနၻ ္ႏိုတနသ္မဖတတ႔ျမငနိတႏိုင႔ျဖငနၻ .. 

   ျ္မန္ မာႏိုငငနင ာွငနၻ းျပျနျပျန ႏိုငငနရမတႏိုင႔္ ွဘမသမေပ ငနိ   ငးဖတတ႕။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
A Letter to the Peoples of Myanmar May 24, 2018 

Page 11 of 12 
 

 
Signed by:  
 

Myanmar National Delegates 
 
 
H.E. Cardinal Charles Bo 
Archbishop of Yangon; 
Patron, Religions for Peace Myanmar 
 
 
Sayadaw U Naryaka 
Faundaw Oo Sayadaw 
 
 
Venerable Ariya Wun Tha Bhiwun Sa 
(Myawaddy Sayardaw) 
Abbot, Myawaddy Mingyi Monastery in Mandalay 

 
 

U Myint Swe 
President, Ratana Metta Organization; 
President, Religions for Peace Myanmar 
 
Grand Mufti U Ko Lay 
Grand Mufti, Suratee Jamia Masjid; 
Patron, Religions for Peace Myanmar 
 
 
Al Haj U Aye Lwin 
Chief Convener, the Islamic Center of Myanmar; 
Founding Member, Religions for Peace Myanmar 
 
 
Daw Yin Yin Maw 
Former President, Myanmar Council of Churches; 
Chair, Religions for Peace Myanmar Women of Faith Network 
 
 
Rev. Father Joseph Maung Win 
Head of the Office of Yangon Archdiocesan Commission 
for Ecumenism and Interfaith; 
Secretary General, Religions for Peace Myanmar 
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U San Min Naing 
Core Member, Peaceful Myanmar Initiative (PMI) 
EC Member, Religions for Peace Myanmar 
 
 
International Delegates 
 
 
The Most. Ven. Kotugoda Dhammawasa Thera 
Sadharama Keerthi Sri Tripitaka Visharadha Aggamaha 
Panditha; Supreme Patriarch of Amarapura Nikaya; 
(Theravada Buddhism), Sri Lanka 
 
 
The Most Ven. Tep Vong 
Great Supreme Patriarch of Cambodia; 
(Theravada Buddhism), Cambodia; 
Co-President, Religions for Peace International 
 
 
Rev. Nichiko Niwano 
President, Rissho Kosei-Kai; 
(Mahayana Buddhism), Japan; 
Honorary President, Religions for Peace International 
 
 
Prof. Dr. Din Syamsuddin 
Special Envoy for Interreligious Dialogue and Cultural 
Affairs; Former Chairman of Indonesian Ulema Council; 
(Islam), Indonesia; Moderator, Religions for Peace Asia 
 
 
Dr. Vinu Aram 
Director, Shanti Ashram; 
(Hinduism), India; Co-Moderator, Religions for Peace International 
 
 
Bishop Gunnar Stalsett 
Bishop Emeritus of Oslo; 
(Christian), Norway; Honorary President, Religions for Peace International 
 
 
Rev. Kyoichi Sugino 
Deputy Secretary General, Religions for Peace International 


