
 

 

 

ထ ောကခ်ံချက-် Joe Biden၊ သမ္မတ  

နငှ  ်Kamala Harris၊ ဒတုယိသမ္မတ 

Voice for Refuge သည် အထမ္ရိကန်ပြညထ် ောငစု်သမ္မတထနရောအတကွ် Joe Biden နငှ  ်

ဒတုယိသမ္မတထနရောအတကွ် Kamala Harris ကိ ုဂုဏ်ယစွူောပြင  ်ထ ောကခ်ံအောားထြားြါသည။် 

Joe Biden သည်—အမေရိကနပ်ြည်မ ောငစု်၊ Delaware ပြည်နယ်ေှ ကကောပြြီပြစ်မသော ဥြမေပြြုအ က်လွှတ်မတော်အေတ်တစ်ဦးပြစ်ပြြီး 

Barack Obama လက် က်တွင ်ေတိုယသေမတစ်ဦးပြစ်ခ ဲ့သည်—ကျွန်ြ်ုတုိ ဲ့၏ဘဝတစ်မလ ောက် အမရးကကြီးဆ ုးမသော မရွးမကောက်ြွ တွင ်

ြါဝငသ်ညဲ့် ေြီေုိကရက်တစ်မရွးမကောက်ခ ကိုယ်စေားလှယ်မလောငး်ပြစ်ြါသည်။ သမ္မတ Trump လက် က်တငွ ်ဒကုခသည်မ္ျောားအထြေါ် 

ကျ ားလန်ွထစော်ကောားမ္ှုမ္ျောားရိှခ  သည်။ မပြောငမ်ပြောငတ်ငး်တငး်က  းလွနမ်သော လူေ ိြုးမရးခွ ပခေားသူေ ေား၊ အစစလောေ်ေုနး်တြီးမရး၊ နငှဲ့ ်

ခွ ပခေားဆက်ဆ မသော ေူစလင၊် အောြရိကန၊် ေကုခသည်၊ မ ွှွှေ့မပြောငး်မန ုိငေ်ှုနငှဲ့ ်နိငုင် မရးခိုလှု ခွငဲ့ ်ြိတ်ြငတ်ေားပေစ်ေှုေ ေားေှသည် 

ေကုခသည်ဝငမ်ရောက်ခွငဲ့ကုိ် 80% နငှဲ့အ် က် မလ ောဲ့ခ လုိက်ပခငး်၊ ကမလးေ ေားကို ေိဘေ ေား  ေှ ေတရေားခွ  ုတ်ြစ်ပခငး်တုိ ဲ့အ ိ Trump 

သည် ေကုခသည်ေ ေားကို မေောငး် ုတ်ရနန်ငှဲ့ ်၎ငး်တုိ ဲ့၏အခွငဲ့အ်မရးေ ေားကုိ  ှုတ်ခ ရန ်ရေ်းကေားေှုပြြုလုြ်ခ ဲ့သည်။ ဤသည်ေှော 

လူသေားခ ငး်စောနောမ ောက် ေားေှု အမပခခ အမကကောငး်တရေားကို လွနလ်ွနက်  းက  း  ိုက်ခ ိြုးြစ်လိုက်ပခငး်ြငပ်ြစ်ြါသည်။ 

ေကုခသည်ေ ေား၏ဘဝနငှဲ့ ်ညှငး်ြနး်နှြ်ိစက်ေှုေှ  ွက်မပြးမနကကရသညဲ့် လူေ ေား၏ အကောအကွယ်ယူနိငုစွ်ေ်းတုိ ဲ့သည် ကျွန်ြ်ုတုိ ဲ့ 

မ ောက်ခ အေား မြးမသော မရွးမကောက်ြွ ယှဉ်ပြိြုငသူ်ေ ေားကို တုိက်တွနး်လှု ွှေ့မဆောရ်ေညဲ့် အမရးြါမသော 

လူ ဲ့က ငဲ့ဝ်တ်ပြဿနောရြ်ေ ေားပြစ်ြါသည်။  

Joe Biden ၏ေှတ်တေ်း၊ ကေ္ောဲ့အပေငန်ငှဲ့ ်ေ ဆွယ်စည်း  ု းမရးကတိပြြုခ က်ေ ေားသည် Trump နငှဲ့ ်လ ုးဝကွ ပြေားမနြါသည်။ Biden ၏ 

ေကုခသည်ေ ေားအ တွက်မြးသညဲ့် ကတိကဝတ်ေ ေားသည် 1980 ခုနစ်ှ ေကုခသည်ဆိုငရ်ောအက်ဥြမေအတွက် 

ေူလြူးတွ အဆိုပြြုတငသွ်ငး်သူတစ်ဦးအပြစ် သူလုြ်ကုိငခ် ဲ့မသော ဆယ်စုနစ်ှေ ေားဆြီသို ဲ့ ပြနလ်ည်မရောက်ရှိသွေားမစြါသည်။ 

အက်ဥြမေအေားပြငဲ့ ်အမေရိကနပ်ြည်မ ောငစု်၏ ေကုခသည်ပြနလ်ည်မနရောခ  ေားမရးအစြီအစဉ်နငှဲ့ ်နိငုင်  မရးခိုလှု ခွငဲ့စ်နစ်ကုိ 

မြော်မဆောငခ် ဲ့ြါသည်။i Biden သည် အမေရိကန၏် ကကိြုဆိုလက်ခ မရး အမေွအနစ်ှကို ပြနလ်ည် ိနး်သေ်ိးတည်မဆောက်ရန ်

ကတိပြြုခ ဲ့ပခငး်မကကောငဲ့ ်သူ၏ ေကုခသည်ကောကွယ်မြးမရးအတွက် အေားမြးေှုနငှဲ့ ်စိတ်အေား က်သနေ်ှုတုိ ဲ့သည ်သူနငှဲ့အ်တူ ယမန ဲ့ က်တုိင ်

တည်ရှိမနမကကောငး်  ငရ်ေှားြါသည်။  

 

Biden သည် Trump ၏ ေူစလင၊် အောြရိကန၊် ေကုခသည်၊ မ ွှွှေ့မပြောငး်မန ုိငေ်ှုနငှဲ့ ်နိငုင် မရးခိုလှု ခွငဲ့ြိ်တ်ြငတ်ေားပေစ်ေှုတုိ ဲ့ကုိ 

 ုြ်သေ်ိးနိငုသ်ညဲ့် ဥြမေပြြုမရးကို မ ောက်ခ အေားမြးပြြီး iiBiden အစုိးရသည် နိငုင် မရးခိုလှု ခွငဲ့မ်တောငး်ဆိုသညဲ့ ်ေိသေားစုေ ေားကို 

ကောကွယ်မြးေည်ပြစ်သည်။iii Trump သည် ေကုခသည်ဝငမ်ရောက်ခွငဲ့ကုိ် 18,000 အ ိ အနည်းဆ ုးအမနအ ေား ိ မရောက်မအောင ်

မလ ောဲ့ခ လုိက်ခ ိနတွ်င ်Biden သည် ကေ္ောဲ့သေုိငး်တွင ်အဆိုးရွေားဆ ုးမသော ြယ်ရေှားြစ်မရးကြ်ဆိုးကို ရငဆ်ိငုမ်ပြရှငး်ရန ်

သေုိငး်တငစ် နှုနး်ေ ေားနငှဲ့ ်အမရးမြေါ်လိုအြ်ခ က်နစ်ှရြ်လ ုးကို  ငဟ်ြ်မစ၍ အမေရိကနပ်ြည်မ ောငစု်၏ ေကုခသည်ဝငမ်ရောက်ခွငဲ့ကုိ် 

125,000 အ ိတုိးပေှငဲ့ရ်န ်ရည်ေှနး် ေားမကကောငး် ကတိပြြုခ ဲ့ြါသည်။iv ဤကတိကဝတ်သည် Obama အစုိးရ၏ ရည်ေှနး်ခ က်ပြစ်မသော 

110,000 ဝငမ်ရောက်ခွငဲ့ကုိ် မက ော်လနွသ်ညဲ့် တိုးတက်မပြောငး်လ ေှုတစ်ခုပြစ်ပြြီး နစ်ှမြါငး်ေ ေားစွော ခွ ခွောမနကကရသညဲ့် ေိသေားစုေ ေားကို 

ပြနလ်ည်မြါငး်စြ်မစနိငုြ်ါေည်။v  



 

 

ပြဿနောရြ်မ္ျောားအထြေါ်- Joe Biden v. Donald Trump 

ပြဿနောရြ် Donald Trump Joe Biden 

ဒကုခသည်ပြန်လည်ထနရောချ ောားထရား ေကုခသည်ဝငမ်ရောက်ခွငဲ့က်ို 18,000 အ ိ 80% 

ပြတ်မတောကလ်ိကု်သည် - အနည်းဆ ုးြေောဏ။ 

ေကုခသည်ပြနလ်ည်မနရောခ  ေားမရးအစြီအစဉ်ကို 

တစ်စစြီြ က်ဆြီးခ ဲ့ပြြီး ေိသေားစုေ ေားကို ကွ ကွောမစ၍ လအူေ ေားကို 

မဘးအနတရောယ်ရှိ မစပခငး်။vi 

ပြနလ်ည်မနရောခ  ေားမရးအစြီအစဉ်မရးဆွ ရန ်1980 ခုနစ်ှ 

ေကုခသည်ဆုိငရ်ောအက်ဥြမေကို အဆုိပြြုတငသွ်ငး်ခ ဲ့သည်။ 

အစြီအစဉ်ကို ပြနလ်ည်တည်မဆောက်ပြြီး နစ်ှစဉ် 

ေကုခသည်မြါငး် 125,000 ကို ကကိြုဆုိလက်ခ ေည်။vii 

မူ္စလငြိ်တြ်ငတ်ောားပမ္စ်မ္ှုမ္ျောား၊ 

အောြရိကနြိ်တြ်ငတ်ောားပမ္စ်မ္ှုမ္ျောား၊ 

ဒကုခသည်ြိတြ်ငတ်ောားပမ္စ်မ္ှုမ္ျောား၊ 

ထ  ွှေ့ထပြောငာ်းထန ိငုပ်ခငာ်းြိတြ်ငတ်ောားပမ္

စ်မ္ှုမ္ျောား၊ 

နိငုင်ထံရားခိုလှုခံွင ြိ်တြ်ငတ်ောားပမ္စ်မ္ှုမ္ျောား 

ေိသေားစုေ ေားကို ကွ ကွောမစသညဲ့် လူ ဲ့က ငဲ့ဝ်တ်နငှဲ့ေ်မလ ော်ညြီမသော၊ 

ခွ ပခေားဆက်ဆ မသော viiiဤြိတ်ြငတ်ေားပေစ်ေှုေ ေားနငှဲ့ ်

၎ငး်တို ဲ့အမကောငအ် ည်မြော်မရးကို တေားဆြီးခ ဲ့သညဲ့် 

တရေား  ုးအေိန ဲ့ေ် ေားကို 

မပြောငမ်ပြောငတ်ငး်တငး်အမလးေ ေားပခငး်တို ဲ့ကို ြနတ်ြီးခ ဲ့သည်။   

ဤြိတ်ြငတ်ေားပေစ်ေှုေ ေားကို ဆန ဲ့က် ငမ်ကကောငး် 

 ုတ်မြော်မပြောကကေားခ ဲ့ပြြီး ၎ငး်တို ဲ့ကိ ု ုြ်သေ်ိးရန ်

ကတိပြြုခ ဲ့ြါသည်။ix ဤလူေ ိြုးမရးဝါေနငှဲ့ ်ခွ ပခေားဆက်ဆ မသော 

ေူဝါေေ ေားမကကောငဲ့ ်ဆုိးက ိြုးခ စေားရသူေ ေားကို 

လက်ခ နေားမ ောငမ်ြးသည်။  

နိငုင်ထံရားခိုလှုခံွင ထ်တောငာ်းဆိထုသော 

မိ္သောားစုမ္ျောားနငှ  ်လူြုဂိ္ိုလ်မ္ျောား 

အကောအကွယ်မတောငး်ခ သူေ ေားကို မေောငး် တု်သည်၊ 

ကမလးေ ေားကို ေိဘေ ေား  ေှ ခွ  တု်ပြြီး 

နိငုင် မရးခုိလှု ခွငဲ့မ်တောငး်ခ သူေ ေားကိ ုအသက်အနတရောယ်ရှိသညဲ့် 

စက်ဆုြ်ြွယ်အမပခအမနေ ိြုးတွင ် နိး်သေ်ိး ေားရှသိည်၊ x 

အတငး်အက ြ် သေားမကကောပြတ်ပခငး် xi နငှဲ့ ်

ညှငး်ြနး်နှြ်ိစက်ပခငး်တို ဲ့အတကွ် စွြ်စွ ခ  ေားရသည်။  

နိငုင် မရးခုိလှု ခွငဲ့မ်တောငး်ခ သူေ ေားကို ကကိြုဆုိလက်ခ ေည်၊ 

ေိသေားစုေ ေားကို ပြနလ်ည်မြါငး်စည်းမြးေည်၊ 

 ိနး်သေ်ိး ေားမရးအတွက် 

လူ အုမပခပြြုအပခေားမရွးခ ယ်စရောေ ေားတွင ်

ရငး်နှြီးပေှြုြ်နှ ေည်ပြစ်ပြြီး အမေရကိနပ်ြည်မ ောငစု် 

နိငုင် မရးခုိလှု ခွငဲ့စ်နစ်အတွက် က ငဲ့ဝ်တသ်ကိခောနငှဲ့ ်

သောတူညြီေ ေှုကို ပြနလ်ည် နိး်သေ်ိး ေားေည်။ 

ပြည်နယန်ငှ  ်ထဒသတငွာ်း 

ဒကုခသည်ပြန်လည်ထနရောချ ောားထရား 

ြိတြ်ငတ်ောားပမ္စ်မ္ှု 

ပြည်နယ်ေ ေားနငှဲ့ ်မေသေ ေားအေား ေကုခသည်ေ ေားကို ပငငး်ြယ်ခိုငး်ရန ်

စြီရငဆ် ုးပြတ်ခွငဲ့အ်ေိန ဲ့တ်စ်ခု ခ ေှတ်ခ ဲ့သည် (ေည်သို ဲ့ြငဆုိ်မစ 

က မကောငး်စွောပြငဲ့ ်တရေား  ုးသည် 

၎ငး်ကိုယောယြီရြ်ဆုိငး် ေားခ ဲ့သည်)။xii 

ေကုခသည်ေ ေားအေား ခွ ပခေားဆက်ဆ ေှုကို ပငငး်ဆုိေည်ပြစ်ပြြီး 

ေကုခသည်ေ ေားနငှဲ့ ်၎ငး်တို ဲ့ကို ကကိြုဆုိလကခ် သညဲ့် 

အြွ ွှေ့အစည်းေ ေားကို အေားမြးရန ်ပြည်နယ်ေ ေား၊ 

မေသေ ေားနငှဲ့အ်တ ူြူးမြါငး်မဆောငရွ်ကေ်ည်။ 

ယောယအီကောအကွယထ်ြားမ္ှုအဆင  ်

(TPS)  

နိငုင် သေားေ ေားေှ TPS ကိုငမ်ဆောင ်ေားသူ 300,000 မက ောအ်တွက် 

အကောအကွယ်မြးမရးကို ရြ်တန ဲ့လ်ိကု်ပြြီး ၎ငး်တို ဲ့အေား 

မဘးအနတရောယ်ရှသိညဲ့်အမပခအမနေ ေားသို ဲ့ 

အတငး်အက ြ်ပြနလ်ည်မရောက်ရှိမစခ ဲ့သည်။ အခ ိြုွှေ့မသော 

(အေားလ ုးေဟတု်) TPS ကိငုမ်ဆောင ်ေားသူေ ေားကို တရေား  ုးေ ေားေှ 

ကောကွယ်မြး ေားမသော်လည်း Trump သည် TPS ကို 

ဆကလ်ကတ်ိကု်ခိကုလ် ကရ်ှိသည်။ 

သဘောဝကြ်မဘးေ ေား သို ဲ့ေဟတု ်လူမကကောငဲ့ပ်ြစ်မသော 

အမရးအခငး်ေ ေားမကကောငဲ့ ်ဆုိးက ိြုးခ စေားရသညဲ့် 

လူြုဂိ္ြုလ်ေ ေားကို ကောကွယ်ရန ်TPS နငှဲ့ ်

ယောယြီခုိလှု ခွငဲ့မ်ြးပခငး်/ ကွ်ခွောေှု မ ွှွှေ့ဆုိငး် ေားမြးပခငး်(DE

D) ကို ပြနလ်ည် ိနး်သေ်ိးပြြီး 

က ယ်ပြန ဲ့မ်အောငလ်ုြ်မဆောငေ်ည်၊  ိုသို ဲ့ပြငဲ့ ်သူတို ဲ့သည် 

ေိေိတို ဲ့ေိသေားစု၊ အြွ ွှေ့အစည်းေ ေားနငှဲ့အ်တ ူ

က နရ်ှိမနနိငုေ်ည်ပြစ်သည်။ 

တရောားမ္ဝငထ်န ိငုသ်မူ္ျောားနငှ  ်

ကထလားထမွ္ားြွောားပခငာ်းအတကွ် 

 ကွ်ခွောမ္ှုထ  ွှေ့ဆိုငာ်းထြားပခငာ်း (DACA) 

DACA ကို အဆ ုးသတ်ရန ်ကကိြုးြေ်းခ ဲ့သည် - DACA 

ရရှိ ေားသူေ ေားကို ကောကွယ်ရန ်

တရေား  ုးအေိန ဲ့စ်ော ုတ်မသောလ်ည်း - အမ ောကအ် ေားေရှိမသော 

လူငယ်ေ ေားကို နိငုင် ေှ  ွက်ခွောမစခ ဲ့ြါသည်။ 

DACA ကို ဆကလ်က် နိး်သေ်ိးရန ်ကတိပြြုခ ဲ့သည်၊ 

 ိုသို ဲ့အေားပြငဲ့ ်အမ ောကအ် ေားေရှိမသောလူငယ်ေ ေားသည် 

အမေရကိနပ်ြည်မ ောငစု်တငွ ်ဆကလ်က်မန ိုငန်ိငုပ်ြြီး 

၎ငး်တို ဲ့၏ေိသေားစုေ ေားကို တိုးပေှငဲ့က်ောကယ်ွရနလ်ည်း 

ကတိပြြုခ ဲ့ြါသည်။ 



 

 

ဒကုခသည်မ္ျောား၊ 

နိငုင်ထံရားခိုလှုခံွင ထ်တောငာ်းခံသမူ္ျောားနငှ  ်

အပခောားထ  ွှေ့ထပြောငာ်းထန ိငုသ်မူ္ျောားအ

ထ ကောငာ်း ထပြောဆိုမ္ှု 

"ငါတို ဲ့ရ ဲ့နိငုင် ကို ေြီလူမတွအေားလ ုး က  းမက ော်ဝငမ်ရောက်ေှောကို 

ခွငဲ့ေ်ပြြုနိငုဘူ်း။ တစ်မယောက်မယောက်ဝငလ်ောပြြီဆုိတောန ဲ့ 

ဘယ်လိတုရေားစြီရငေ်ှု၊ တရေားမရးအေှုကိေှု ေပြြုလုြ်ဘ  ခ က်ခ ငး် 

သူတို ဲ့လောတ ဲ့မနရောကို ပြနြုိ် ဲ့ရေယ်။" က ဲ့သို ဲ့ ဂုဏသ်ကိခောေ ဲ့သညဲ့် 

လူေ ိြုးမရးခွ ပခေားမသော စကေားအသ ုးအနှုနး်ေ ေားကို သ ုးနှုနး်သည်။xiii 

မ ွှွှေ့မပြောငး်မန ိငုသ်ူေ ေားကို 

အမေရကိနအ်ငအ်ေားစုတစ်ရြ်အပြစ် ပေှငဲ့တ်ငသ်ည်- 

"ယခုကေ္ောဲ့ေကုခသည်ေ ေားမန ဲ့ေှော ကျွနမ်တောတ်ို ဲ့က 

လတူိုငး်ြုိေုိြါဝငန်ိငုပ်ြြီး ြုိေုိကကိြုဆုိလကခ် မြးတ ဲ့ 

အမေရကိနန်ိငုင် ကို တည်မဆောက်ရနအ်တကွ် 

အတတူကွရြ်တည်ပြြီး  ြ်ေ ကတိပြြုရေှောပြစ်ြါတယ်။ 

ေါဟော ကျွနမ်တော်တို ဲ့နိငုင် ရ ဲ့ အသက်ဝိညောဉ်ကို 

ပြနလ်ည် နိး်သေ်ိးရေယဲ့်ြ ုစ ြ  ပြစ်ြါတယ်။"xiv 

အဆင သ်တမှ်္တခ်ျက ် ဒကုခသညမ်္ျောားကိ ုအစွန်ား ထရောကဆ်န  ်ကျငသ် ူ ဒကုခသညမ်္ျောားကိ ုထ ောကခ်ံလိလုောားထသော 

ထခါငာ်းထဆောင ်

 

ပြဿနောရြ်မ္ျောားအထြေါ်- Kamala Harris v. Mike Pence 

ပြဿနောရြ် Mike Pence Kamala Harris 

ဒကုခသည်ပြန်လည်ထနရောချ ောားထရား ဘောသောမရးအရ ညှငး်ြနး်နှြ်ိစက်ခ ရေှုေှ 

 ွက်မပြးလောသူေ ေားကို မစောငဲ့မ်ရေှာက်ေှုမြးရန ်

မတောငး်ဆုိ ေားမသောလ်ည်း Trump ၏ ေကုခသည်ဝငမ်ရောက်ခွငဲ့ ်

မလ ောဲ့ခ ေှုကို မ ောက်ခ အေား မြးသည်။ Trump သည် 

အမေရကိနပ်ြည်မ ောငစု်တငွ ်ပြနလ်ည်မနရောခ  ေားေညဲ့် 

ဘောသောမရးလနူည်းစုအမရအတကွ်ကို ေကက ြုစြူး 

အနည်းဆ ုးအ ိ မလ ောဲ့ခ ခ ဲ့သည်။xv 

Trump ၏ ေကုခသည်ဝငမ်ရောက်ခွငဲ့ ်မလ ောဲ့ခ ေှုေ ေားကို 

ဆန ဲ့က် ငက်န ဲ့က်ွက်ပြြီး ြုိေုိေ ေားပြေားသညဲ့် ေကုခသည်ေ ေား 

ပြနလ်ည်မနရောခ  ေားရန ်တိကုတ်ွနး်နှုးိမဆော်သညဲ့် 

ဥြမေပြြုအ ကလ်ွှတ်မတော်အေတ်ေ ေားေှ 

လက်ေှတ်မရး ိုး ေားမသော စောတစ်မစောငက်ို မရးသေားခ ဲ့သည်xvi။ 

လွှတ်မတော်အေတ်အမနပြငဲ့ ်သူေ၏ြ ေဆ ုးခရြီးစဉ်အပြစ် 

ဆြီးရြီးယေားေကုခသည်ေ ေား  သို ဲ့ သွေားမရောကလ်ည်ြတ်ခ ဲ့သည်။xvii 

မူ္စလငြိ်တြ်ငတ်ောားပမ္စ်မ္ှုမ္ျောား၊ 

အောြရိကနြိ်တြ်ငတ်ောားပမ္စ်မ္ှုမ္ျောား၊ 

ဒကုခသည်ြိတြ်ငတ်ောားပမ္စ်မ္ှုမ္ျောား၊ 

ထ  ွှေ့ထပြောငာ်းထန ိငုပ်ခငာ်းြိတြ်ငတ်ောား

ပမ္စ်မ္ှုမ္ျောား၊ 

နိငုင်ထံရားခိုလှုခံွင ြိ်တြ်ငတ်ောားပမ္စ်မ္ှု

မ္ျောား 

ဤလူက ငဲ့ဝ်တန်ငှဲ့ေ်မလ ော်ညြီမသော၊ ခွ ပခေားဆက်ဆ မသော 

ေူဝါေေ ေားကို မ ောက်ခ အေားမြးသည်၊ အစုိးရအြွ ွှေ့ဝငအ်မနပြငဲ့ ်

အငေ်ြီယေားနေားေှ ဆြီးရြီးယေားေကုခသည်ေ ေားကို 

ြိတ်ြငတ်ေားပေစ်ရန ်ကကိြုးစေားခ ဲ့သည်။xviii 

ဤသို ဲ့လူ ဲ့က ငဲ့ဝ်တ်ေရှိမသော ြိတ်ြငတ်ေားပေစ်ေှုေ ေားကို 

ဆန ဲ့က် ငက်န ဲ့က်ွကသ်ည်၊ ဤသည်တို ဲ့ကိ ု ုြ်သေ်ိးရန ်

ြူးတွ အဆုိပြြုတငသ်ွငး် ေားမသော ဥြမေပြြုမရးတစ်ရြ်ရှိပြြီး 

ဤသည်တို ဲ့ကို အဆ ုးသတ်ရနအ်တကွ် Biden အေား 

အကအူညြီပြစ်မစြါေည်။xix 

ဒကုခသည်မ္ျောား၏ အသနံငှ  ်

စုိားရိမ်္ြူြနမ်္ှုမ္ျောားကို နောားထ ောငပ်ြီား 

စိတဓ်ောတပ်မ္ြှင တ်ငထ်ြားပခငာ်း 

Trump အစုိးရ၏ စြီရငအ်ုြ်ခ ြုြ်ေှုြ ုစ ပြစ်မသော 

အပခေားနိငုင် ေှလောသညဲ့် ြုိေုိမကောငး်ေွနမ်သောဘဝကို 

ရှောမြွမနသညဲ့လ်ူေ ေားကို  ှုတ်ခ မဝြနပ်ခငး်နငှဲ့ ်

သူတို ဲ့၏အသ ေ ေား သို ဲ့ေဟတု် စုိးရိေ်ြူြနေ်ှုေ ေားကို 

နေားေမ ောငပ်ခငး်တို ဲ့ကို မ ောက်ခ အေားမြးသည်။ 

ကယ်လြီြိုးနြီးယေားမရှ ွှေ့မနခ ြုြ် (AG)အပြစ် လုြ်ကိငုခ် ဲ့စဉ်ကနငှဲ့ ်

အမေရကိနပ်ြည်မ ောငစု် အ ကလ်ွှတမ်တောတ်ွင ်

လုြ်ကိုငခ် ဲ့စဉ်ကအတိုငး် ေကုခသည်ေ ေားနငှဲ့ ်

နိငုင် မရးခုိလှု ခွငဲ့မ်တောငး်ခ သူေ ေား၏ အသ ေ ေားနငှဲ့ ်

စုိးရိေ်ြူြနေ်ှုေ ေားကို တကတ်က်ကကကက နေားမ ောငခ် ဲ့ပြြီး 

ဆကလ်ကန်ေားမ ောငသ်ေွားေည်ပြစ်ြါသည်။xx 



 

 

တရောားမ္ဝငထ်န ိငုသ်မူ္ျောားနငှ  ်

ကထလားထမွ္ားြွောားပခငာ်းအတကွ် 

 ကွ်ခွောမ္ှုထ  ွှေ့ဆိုငာ်းထြားပခငာ်း 

(DACA) 

Dream အက်ဥြမေကို ဆန ဲ့က် ငဆ်နဒပြြုခ ဲ့ပြြီး DACA ကို 

အဆ ုးသတရ်နန်ငှဲ့ ်အမ ောက်အ ေားေရှမိသော လူငယ်ေ ေားကို 

ပြည်တွငး်ေှ နငှ ်ုတရ်နအ်တကွ် Trump အစုိးရနငှဲ့အ်တူ 

ကကိြုးြေ်းလုြ်မဆောငခ် ဲ့သည်။xxi 

ယောယြီမန ိုငခွ်ငဲ့အ်က်ဥြ မေ (Dream Act) ကို 

မ ောက်ခ အေားမြး၍ DACA ကို  နိး်သေ်ိးရနန်ငှဲ့ ်

၎ငး်တို ဲ့၏ေိသေားစုေ ေားကိ ုကောကွယ်မြးရနအ်တကွ် Joe Biden ကို 

ကူညြီမြးေည်ပြစ်သည်။ 

အဆင သ်တမှ်္တခ်ျက ် ဒကုခသညမ်္ျောားကိ ု

အစွန်ား ထရောကဆ်န  ်ကျငသ် ူ

ဒကုခသညမ်္ျောားကိ ုထ ောကခ်ံလိလုောားထသော 

ထခါငာ်းထဆောင ်

 

ေတုိယသေမတမနရောအတွက် Biden နငှဲ့အ်တူ တွ ြက်၍ အမရွးခ သူ၊ Kamala Harris သည်လည်း ေကုခသည်ေ ေားအတွက် 

ခ နြ်ြီယ တစ်ဦးပြစ်ြါသည်။ Harris သည် အနိဒယိနငှဲ့ ်ဂ မေကောတုိ ဲ့ေှ မ ွှွှေ့မပြောငး်မန ုိငသူ်တုိ ဲ့၏ သေြီးပြစ်ပြြီး 

ကယ်လြီြိုးနြီးယေားမရှွှေ့မနခ ြုြ်အမနပြငဲ့မ်ရော အမေရိကနပ်ြည်မ ောငစု်အ က်လွှတ်မတော်အေတ်အမနပြငဲ့ြ်ါ သူေကုိယ်တုိငန်ငှဲ့ ်

သူေ  ု းခနး်ကို ေကုခသည်ေ ေားအတွက် ပြစ်မစရန ်ေယ ုကကည်နိငုမ်လောက် မအောင ်လုြ် မဆောငလ် က်ရှိြါသည်။ Harris သည် 

ေကုခသည်မ ောက်ခ ေှု လူ ုဆနဒပြြွ ေ ေား၊ လူ ုစည်းမဝးြွ ေ ေားနငှဲ့ ်ဆုမတောငး်ြွ ေ ေားတွင ်မရောက်လောတတ်ပြြီး ေကုခသည်ေ ေား၊ 

နိငုင် မရးခိုလှု ခွငဲ့မ်တောငး်ခ သူေ ေား၊ အပခေားမသော မ ွှွှေ့မပြောငး်မန ုိငသူ်ေ ေားနငှဲ့အ်တူ ယှဉ်တွ ၍ ေည်သို ဲ့အမကောငး်ဆ ုး 

မ ောက်ခ အေားမြးေည်ကို ရှောမြွရန ် ုိသူတုိ ဲ့နငှဲ့ ်လူကုိယ်တုိငမ်တွွှေ့ဆ ုခ ဲ့သည်။ သူေသည် ေကုခသည်မ ောက်ခ အေားမြးေှု 

ဥြမေပြြုမရးအခ က်ငါးခ က်ကိုလည်း ြူးတွ အဆိုပြြုတငသွ်ငး်ခ ဲ့ပြြီး ေကုခသည်မ ောက်ခ အေားမြးေှုစောလွှောေ ေားစွောကို 

လက်ေှတ်မရး ုိးမြးခ ဲ့သည်။ သူေမရးသေားသညဲ့်အ  ေှ တစ် မစောငသ်ည် အပခေားအ က်လွှတ်မတော်အေတ်ေ ေားအေား Trump ၏ 

ေကုခသည်ပြနလ်ည်မနရောခ  ေားမရး မလ ောဲ့ခ ေှုေ ေားကုိ ဆန ဲ့က် ငက်န ဲ့ကွ်က်လက်ေှတ်မရး ုိးရန ်တွနး်အေားပြစ်မစခ ဲ့သည်။xxii Harris သည် 

နိငုင်  မရးခိုလှု ခွငဲ့မ်တောငး်ခ မသော ကမလးေ ေားနငှဲ့ ်အရွယ်မရောက်ပြြီးသူေ ေားအေား ဥြမေမရးရောဝနမ်ဆောငေ်ှုေ ေားမြးနိငုရ်န ်

ဥြမေပြြုမရးကိုလည်း မရးသေားခ ဲ့ြါသည်။xxiii Harris သည် Trump ၏ ေူစလင၊် အောြရိကန၊် ေကုခသည်၊ မ ွှွှေ့မပြောငး်မန ုိငေ်ှုနငှဲ့ ်

နိငုင် မရးခိုလှု ခွငဲ့ ်ြိတ်ြငတ်ေားပေစ်ေှုေ ေားကို အခိုငအ်ေော တက်ကကစွော ဆန ဲ့က် ငက်န ဲ့ကွ်က်သူတစ်ဦးပြစ်ပြြီး အမေရိကနပ်ြည်မ ောငစု်သည် 

ညှငး်ြနး်နှြ်ိစက်ေှုေှ  ွက်မပြးလောသူေ ေားကို ကကိြုဆိုလက်ခ ရန ်ကကြီးေေားသညဲ့်တောဝနရ်ှိမကကောငး်မြော်ပြ၍ 

ေကုခသည်ပြနလ်ည်မနရောခ  ေားမရးကို ပေှငဲ့တ်ငလု်ြ်မဆောငရ်န ်မတောငး်ဆို ေားြါသည်။xxiv  

 

ဆန ဲ့က် ငဘ်က်အေားပြငဲ့ ်Trump ၏ ေတုိယသေမတ Mike Pence တွင ်ေကုခသည်ေ ေားနငှဲ့ြ်တ်သက်၍ 

အရှက်ရြွယ်ေှတ်တေ်းတစ်ခုရှိြါသည်။ Pence သည် အစုိးရအြွ ွှေ့ဝငအ်မနပြငဲ့ ်အငေ်ြီယေားနေားတွင ်ဆြီးရြီးယေားေကုခသည်ေ ေား 

ပြနလ်ည်မနရောခ  ေားေှုေပြြုမရး စြီရငဆ် ုးပြတ်ခွငဲ့အ်ေိန ဲ့တ်စ်ခုကုိ လက်ေှတ်မရး ုိးခ ဲ့သည်။ ဤသည်ေှော 

"အေ ိြုးသေားေူလဗြီဇခွ ပခေားဆက်ဆ မရးကို သသိော ငရ်ှေားစွော ြွ ွှေ့စည်းပြငဆ်င(် ေား)ပခငး်" ပြစ်မကကောငး် 

ပြည်မ ောငစု်အစုိးရတရေားသူကကြီးတစ်ဦးေှ စြီရငခ် က်ခ ခ ဲ့ြါသည်။xxv Trump / Pence အစုိးရသည် ေကုခသည်ပြနလ်ည်မနရောခ  ေားမရး 

အစြီအစဉ်ကိ ုြ က်ဆြီးခ ဲ့ပြြီး ေကုခသည်ေ ေားအမြေါ် ဆိုးက ိြုးပြစ်မစခ ဲ့သညဲ့ ် ေူဝါေေ ေားနငှဲ့ ်လူေ ိြုးမရးခွ ပခေားသူေ ေားနငှဲ့ ်အစစလောေ်ေုနး်တြီးမရး 

စည်း  ု းလှု ွှေ့မဆော်ေှုေ ေားကို မ ောက်ခ အေားမြးခ ဲ့ပြြီး ကျွန်ြ်ုတုိ ဲ့၏ ေကုခသည်ေ ေား၊ ေူစလငေ် ေားနငှဲ့ ်အေ်ိနြီးခ ငး်မ ွှွှေ့မပြောငး်မန ုိငသူ်ေ ေားအေား 

ဆန ဲ့က် ငေု်နး်တြီးမရး အေှုအခငး်ေ ေား ြုိေုိပြစ်မြေါ်မစခ ဲ့ြါသည်။ ဘောသောမရးအရ ညှငး်ြနး်နှြ်ိစက်ခ ရေှုေှ  ွက်မပြးလောသူေ ေားကို 

မစောငဲ့မ်ရှောက်ေှုမြးရန ်မတောငး်ဆိ ုေားမသော်လည်း Pence သည် Trump ၏ ေကုခသည်ဝငမ်ရောက်ခွငဲ့ ်မလ ောဲ့ခ ေှုကုိ 

အပြညဲ့်အဝမ ောက်ခ အေား မြးခ ဲ့သည်။ Trump / Pence အစုိးရလကမ်အောက်တွင ်အမေရိကနပ်ြည်မ ောငစု်၌ 

ပြနလ်ည်မနရောခ  ေားမြးေညဲ့် ဘောသောမရးလူနည်းစုြေောဏေှော ေကက ြုစြူး အနည်းဆ ုးအ ိ ပြစ်သွေားခ ဲ့သည်။ ေတုိယသေမတအပြစ် 

တောဝန ် ေ်းမဆောငမ်နမသော Harris သည် Pence ၏ ေကုခသည်ဆန ဲ့က် ငမ်ရးရြ်တည်ခ က်အတွက် အေားမကောငး်မသော 

ပငငး်ဆနေ်ှုတစ်ခုပြစ်နိငုြ်ါသည်။ သူေနငှဲ့ ်Biden သည် လောေညဲ့်မရွးမကောက်ြွ တွင ်ေကုခသည်မ ောက်ခ မသော ေ ဆနဒရှငတ်ိုငး်၏ 

မ ောက်ခ အေားမြးေှုနငှဲ့ ် ုိက်တနြ်ါသည်။ 

 



 

 

 ုိအမကကောငး်ေ ေားမကကောငဲ့ ်Voive for Refuge သည် အမေရိကနပ်ြည်မ ောငစု်သေမတမနရောအတွက် Joe Biden နငှဲ့ ်

ေတုိယသေမတမနရောအတွက် Kamala Harris ကုိ ဂုဏယူ်စွောပြငဲ့ ်မ ောက်ခ အေားမြးြါသည်။ ယခုနိဝုငဘ်ောလတွင ်က ငး်ြေညဲ့် 

သေမတ မရွးမကောက်ြွ သည် ေကုခသည်ေ ေား၊ မ ွှွှေ့မပြောငး်မန ုိငသူ်ေ ေားနငှဲ့ ်လူေည်း၊ ဌောမနတုိငး်ရငး်သေားနငှဲ့ ်အသေားအမရောငရ်ငဲ့သူ်ေ ေား 

(BIPOC) အြါအဝင ်ြယ်ကကဉ်ခ ရမသော အြွ ွှေ့အစည်းေ ေားစွောအတွက် အမရးြါလှြါသည်။ Biden / Harris မရွးမကောက်ခ နစ်ှဦးသည် 

ြယ်ရှေားခ ရသူေ ေား၏ ဘဝကိ ုဂ ုစိုက်ပြြီး အမေရိကနပ်ြည်မ ောငစု်အေား ပြည်တွငး်ပြည်ြတွင ်က ငဲ့ဝ်တ်သိကခောရှိရှိ ဦးမဆောငေ်ှုပြြုသည်ကို 

ပေငလ်ိုမသော ေ ဆနဒရှငေ် ေားအတွက် ပြတ်သေားသညဲ့် မရွးခ ယ်ဆ ုးပြတ်ေှုြငပ်ြစ်ြါသည်။ ေကုခသည်ကောကွယ်မြး မရးသည် 

ကုိယ်က ငဲ့တ်ရေားနငှဲ့ ်တနြိ်ုးတုိ ဲ့အတွက် အမရးြါမသောအခ က်ပြစ်ြါသည်။ ကျွန်ြ်ုတုိ ဲ့ေှ ဆနဒေ မြးြုိငခ်ွငဲ့ရ်ှသူိတုိငး်ကုိ - ယခုမရွးမကောက်ြွ  

Biden / Harris မရွးမကောက်ခ နစ်ှဦးအတွက် မေးလ်ပြငဲ့ပ်ြစ်မစ လူကိုယ်တိုငပ်ြစ်မစ - ဆနဒေ မြးရန ်တိကု်တွနး်ြါသည်။ 

မစောနိငုသ်ေ မစောမအောင ်ေ ဆနဒရှငေှ်တ်ြ ုတငပ်ြြီး ေ မြးကကြါ။ ေ မြးပခငး်ဆိုငရ်ော သတငး်ရငး်ပေစ်ေ ေားကို ဤမနရော တွင ်ကကညဲ့်နိငုြ်ါသည်။ 

ေကုခသည်ေ ေား၏အနောဂတ်—နငှဲ့ ်ကျွန်ြ်ုတုိ ဲ့နိငုင် ၏ တနြိ်ုးသည်—အနိငုအ် ှု  းမြေါ် မတောဲ့ေည်ပြစ်သည်။ 
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