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မနး့ဘဇနးႏြငးံကရငးံေတားလြနးေရ့  
ဖူ့ကီ့ဒိ ု

စဥး   အေၾကာငး့အရာ                                                                     စာမ္ကးႏြာ      
               
ှ၈       ေက့္ဇူ့တငးလႊာ         ှ                                                                                                      
ဿ၈       စာေရ့သူ၌အမြာစာ         ဿ 
၀၈       ေကအနဲးယူကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အရုဵ့ဥက၎ဌႀကီ့     ၁    
          ဒီေအဘီဥက၎ဌၾကီ့၇ အမ္ိဳ့သာ့ေကားစီဥက၎ဌႀကီ့၇                                 
          ကရငးအမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့  တပးမေတားစစးဦ့စီ့ 
          ခ္ဳပး ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာဘုိ်မ၌အမြာစာ   
၁၈       မျနး်ပညးသစးပါတီဥက၎ဌႀကီ့၇ ဒီေအဘီဒုတိယဥက၎ဌႀကီ့    ၂ 
          အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီတပးေပါငး့စု (မဒတ) 
          ဥက၎ဌႀကီ့ႏုိငးေရႊက္ငး၌အမြာစာ               
၂၈      ရခုိငး်ပညးလျတးေ်မာကးေရ့ပါတီ ဒုတိယဥက၎ဌႀကီ့၇ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီတပးေပါငး့စု           ၅ 
          အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ ခိုငးစုိ့ႏိုငးေအာငး၌အမြာစာ                                                                                                             
၃၈       ေကအနဲးယူ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့အစညး့အရုဵ့၇ အေထျေထျအတျငး့ရငး့မြဴ့ခ္ဳပး၇                  ှှ 
          ေကားးသူ့ေလအစုိ့ရွနးႀကီ့ခ္ဳပး ပဒုိဘသငး၌အမြာစာ 
၄၈       ေကအနဲးယူ ကရငးအမ္ဴိ့သာ့အစညး့အရဵု့၇  တျဲဘကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့  ှဿ 
          (ှ)၇ ဒီေအဘီ စစးေကားမတီအတျငး့ေရ့မြဴ့  ဗုိလးးခ္ဳပးေမာငးေမာငး၌အမြာစာ 
 ၅၈      ေကအနဲးယူ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရုဵ့၇ တျဲဘကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့  ှ၃ 
          (ဿ)ပဒုိစဵလငး့၌အမြာစာ                    
၆၈       ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား၇ ဒုတိယစစးဦ့စီ့ခ္ဳပး၇ ဒုတိယဗုိလးခ္ဳပး ှ၅ 
          ႀကီ့တာမလာေဘာ၌   အမြာစာ 
ှွ၈     ေကအနဲးဒီအိုဗုိလးခ္ဳပး ဗုိလးမြဴ့ခ္ဳပးေက္ားေသာငး့၌အမြာစာ           ဿှ 
ှှ၈     ေကအနဲးယူဒူ့ပလာယာခရုိငးဥက၎ၠဌႀကီ့(ဖူ့တာအယး) ၌အမြာစာ ဿဿ 
ှဿ၈     ်မနးမာႏိုငးငဵမျတးစလငးလျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ ဥက၎ဌ၇ ဒီေကဘီေအတျဲဘကးႏိုငးငဵ်ခာ့ ဿ၂  
          ေရ့တာွနးခဵဦ့ေက္ားလြ၌အမြာစာ 
ှ၀၈     စီအာဒီဘီဥက၎ဌႀကီ့ ဦ့တငးေမာငးွငး့၌အမြာစာ ဿ၄ 
ှ၁၈     ှ၆၄၂ခုႏြစး၇ ကရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔တျငး ေကအနဲးယူဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးေ်ပာၾကာ့ ဿ၆ 
          ေသာမိနး႔ချနး့ 
ှ၂၈ မနး့ဘဇနးေရ့သညးံ  ကျ္ ႏုးပးႏြငးံေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ ေစာဘဦ့ႀကီ့ေဆာငး့ပါ့  
 

အခနး့(ှ) 
 

ှ၃၈    အပုဒး (ှ) ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ ကေလ့ဘွ                                                          ၀၆ 
ှ၄၈    အပုဒး (ဿ) ဥက၎ဌမနး့ဘဇနး၌ ေက္ာငး့သာ့ဘွ                                                        ၁၀ 
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ှ၅၈ အပုဒး (၀) တက၎သုိလးေက္ာငး့သာ့ဘွ                                                                     ၁၂ 
ှ၆၈ အပုဒး (၁) ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ွနးထမး့ဘွ                                                              ၂ွ 
ဿွ၈ အပုဒး (၂) ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ဂ္ပနးေခတးအမြဳထမး့ဘွ                                              ၂ဿ 
             (အတျငး့ွနးရုဵ့မြအထကးတနး့စာေရ့) 
ဿှ၈  အပုဒ း(၃) မအူပငးခရုိငး ဒုတိယကာကျယးေရ့မြဴ့                                                          ၂၂         
ဿဿ၈ အပုဒး (၄) မအူပငးခရိုငး်ပညးသံူွနးထမး့မြဴ့                                                                  ၂၄ 
ဿ၀၈ အပုဒး (၅) ်ဗိတိသ္ြအုပးခ္ဳပးေရ့ႏြငးံအထူ့အရာရြိ                                                           ၃ွ 
ဿ၁၈ အပုဒး (၆) ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးႏြငးံအိမးေထာငးေရ့                                                         ၃ဿ 
ဿ၂၈ အပုဒး (ှွ) မအူပငးၿမိဳ႕အမ္ိဳ့့သာ့ေက္ာငး့အုပး                                                            ၃၂ 
ဿ၃၈ အပုဒး (ှှ) မနး့ဘဇနးႏြငးံမနး့စိနးပျငးံ                                                                          ၄ွ 
                                                            အခနး့ (ဿ) 
ဿ၄၈ အပုဒ း (ှ) ဥက၎ဌမနး့ဘဇနးႏြငးံေကအနဲးဒီအုိ                                                                ၄၀ 
ဿ၅၈ အပုဒး  (ဿ) ဥက၎ဌမနး့ဘဇနးႏြငးံအငး့စိနးတုိကးပျဲ                                                             ၄၆ 
ဿ၆၈ အပုဒး  (၀) ဥက၎ဌမနး့ဘဇနးႏြငးံဘာသာေရ့                                                                 ၅၁ 
၀ွ၈ အပုဒး (၁)  ဥက၎ဌမနး့ဘဇနးႏြငးံတပးေပါငး့စု                                                                 ၅၃ 
၀ှ၈ အပုဒး (၂) ဥက၎ဌမနး့ဘဇနးႏြငးံဒုတိယလမး့စဥး                                                            ှွွ 
၀ဿ၈ အပုဒး (၃) ဥက၎ဌမနး့ဘဇနးႏြငးံေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ                                                         ှ ှဿ 
                 
                                                              အခနး့ (၀)    
၀၀၈ အပုဒး (ှ) ဥက၎ဌမနး့ဘဇနးႏြငးံေကအနဲးယူ                                                              
၀၁၈ အပုဒး (ဿ) ဥက၎ဌမနး့ဘဇနးႏြငးံကရငးံေတားလြနးေရ့                                                      ှ၁ွ 
၀၂၈ အပုဒး (၀) ှ၆၂၀ခုႏြစး၇်မစးွကျ္နး့ေပ၍းအေ်ခအေန                                                       ှ၁၁ 
၀၃၈ အပုဒး(၁) ဥက၎ဌမနး့ဘဇနးႏြငးံႏိုငးငဵေရ့ပဋ ိပက၏                                                            ှ၁၄ 
                                                               အခနး့(၁) 
၀၄၈ အပုဒး (ှ) ဥက၎ဌမနး့ဘဇနးႏြငးံေတားလြနးေရ့မ္ိဳ့ဆကးသစးမ္ာ့                                         ှ၂၂ 
၀၅၈ အပုဒ း(ဿ) ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ဘွနိဂဵု့                                                                 ှ၂၅      
၀၆၈ အပုဒး (၀) ဘွေရႊေတား်ပိဳေသာေန႔                                                                        ှ၃ှံ 
 
 
 

ေက့္ဇူ့တငးလႊာ 
 

ဤစာအုပး်ဖစးေ်မာကးေရ့အတျကး က႑အလိုကး ပါွငးကူညီၾကေသာ ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့မ္ာ့၇ 
ရဲေဘားရဲဘကးမ္ာ့၇ သာ့သမီ့မ္ာ့ကို ေက့္ဇူ့တငးရြိပါေၾကာငး့ ဦ့စျာ ေ်ပာၾကာ့လိုပါသညး၈ 
 
- အမြာစာေရ့ေပ့ၾကေသာ စာေရ့သူအေဖ၌ တိုကးေဖားတိုကးဖကး ရဲေဘားရဲဘကး မ္ဳိ့ခ္စးေတားလြနးေရ့ 
ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့မ္ာ့ကိုလညး့ေကာငး့၈ 
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- ပနး့ခ္ီဆရာမ္ာ့်ဖစးေသာ ဆရာတငးထျနး့၇ (KNU)ဆရာေက္ားဆနး့ (ကရငးံသမုိငး့သုေတသနဌာန)၇ 
ဆရာေစာငုိ (ABSDF)တုိ႔အာ့လညး့ေကာငး့၈ 
- လကးေရ့စာမူမြ လကးႏြိပးစကးရိုကးေပ့ေသာ ဆရာတုဵတုဵ (KNU) အာ့ လညး့ေကာငး့၈ 
- အသဵသျငး့ႀကိဳ့ေချမြ ကူ့ ယူမြတးစု်ပဳေပ့ၾကေသာ သာ့သမီ့မ္ာ့်ဖစးၾကေသာဒုတိယဗုိလးလြထျနး့ဦ့၇ 
ဒုတိယအရာခဵဗုိလးေက္ားမုိ့ႏိုငး၇ ဆရာေက္ားေဇယ္၇ ဆရာမဆိဆိဇနးႏြငးံ စာေရ့သူ ၌ ရဲေဘားရဲဘကး 
ဆရာမ္ဳိ့ွငး့တုိ႔အာ့ လညး့ေကာငး့၈ 
- စာမူမ္ာ့အာ့ ကျနး်ပဴတာရုိကးေပ့ၾ ကေသာ (ABSDF)မြ ဆရာလျငးမုိ့၇ ဆရာမေအ့ေအ့လျ ငးႏြငးံ 
ေခတး်ပိဳငး ွုိငး့ေတားသာ့မ္ာ့အာ့ လညး့ေကာငး့၈  
- စိတးဓါတးႏြငးံ ရုပးွတၳဳမ္ာ့ ပဵံပုိ့ကူညီႀကေသာ  

ဗုိလးမြဴ့ မူတူ့ေစ့ဖုိ့ (KNU) 
ေဒါကးတာႏိုငးေအာငး(ဥက၎ဌ၇ ABSDF) 
မနး့ေအာငးေဌ့ (ကရငးံသမုိငး့ သုေတသန )တုိ႔အာ့ ေက့္ဇူ့မ္ာ့စျာတငးရြိပါေၾ ကာငး့ မြတးတမး့်ပဳ 

စုအပးပါသညး၈ 
 

အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီေတားလြနးေရ့၇ လူမ္ိဳ့စုဵ ေသျ့ စီ့ခ္စးၾကညးေရ့ႏြငးံၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တုိ႔ အတျကး 
အသကးထကးဆုဵ့ တုိကးပျဲ ွငးခံဲၾကေသာ မိဘႏြစးပါ့ ၌ ေက့္ဇူ့ေတားကုိ ဤစာအုပး်ဖငးံ ကနးေတာံအပးပါ  
သညး၈ 
 
                                                                                             ေလ့စာ့စျာ်ဖငးံ 
                                                                                               27/8/93 

(ဖူ့ကီ့ဒုိ)                  
 
ှ၈ 
                                               
                                                                                                                         
                                              စာေရ့သူ၌အမြာစာ 
 
 
 
ေလ့စာ့ရပါေသာ စာရႈသူမ္ာ့ခငးဗ္ာ့ - 

မနး့ဘဇနးႏြငးံ ကရငးံေတားလြနးေရ့ စာအုပးထုတးးေ ွရနး ှ၆၆ှ ခုႏြစး၇ ႏြစးကုနးပုိငး့မြ စတငး ႀကိဳ့စာ့ 
ခဲဲံပါသညး၈ 
သာ့သမီ့၇ ရဲေဘားရဲဘကးမ္ာ့ႏြငးံ စာအုပးေရ့သူ ၌ဖခငး အသဵသျငး့ခံဲေသာ အသဵသျငး့တိတးေချမ္ာ့မြ ကူ့  
ယူ်ခငး့၇ အေခ္ာကုိငး်ခငး့၇ စီစစး်ခငး့၇ ခုႏြစးသက၎ရာဇး အခ္ကးအလကးစုေဆာငး့်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပးေနစဥး - 

ရနးသူ နွတမြ ေတားလြနးေရ့ ဘူမိနကးသနးေအာငးေ်မ မာနယးပေလာ သုိ႔ စစးဆငးတိုကးခုိကးလာ  
ရာ DAB စစးေၾကာငး့တစးေၾကာငးး့အာ့ ဦ့စီ့ကျပးကဲ ၊ ထျီဖာ့ွီ့က္ဳိ့ (ေချ့ အိပးေတာငး)၇ မယးလဲထာ 
စစးေ်မ်ပငးသုိ႔ေရာကးရြိ တုိကးခုိကးေနသ်ဖငးံ ဤစာအုပးထုတးေွေရ့ကုိ ေခတၱရပးဆုိငး့ထာ့ရပါသညး၈ 
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         ရနးသူနွတ၌ စစးေ်မ်ပငးကျပးကဲမြဳအဖျဲ႔မြဴ့ ဗုိလးခ္ဳပးအဆငးံရြိသူဦ့ေမာငးလြ၇ ဗုိလးမြဴ့ခ္ဳပးအဆငးံရြိ  
ဦ့ေအ့ေက္ား၌တပးမ(၃၃)ႏြငးံ(၅၅)တုိ႔သညးေခါငး့ကျဲထိပးၿပဲၿပီ့အရြကးတကျဲအက္ဳိ့နညး့စျာထုိစစးကုိရပး 
ဆုိငး့လုိကးေသာေၾကာငးံ ရပးထာ့ေသာစာအုပးထုတးေွေရ့ကုိ ်ပနးလညးအေကာငးအထညးေဖားပါသညး၈ 
 
           ဤစာအုပးသညး- 

- ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး းကုိယးတုိငးအသဵသျငး့ထာ့ေသာ တိတးေချမြလညး့ေကာငး့၇  
- ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးႏြငးံစာေရ့သူ၌ညီဒုတိယဗိုလးမြဴ့ႀကီ့မနး့ေဘဒျငးဇနး တုိ႔်ပဳခဲ႔သညးံစာ  
- အုပးမြ လညး့ေကာငး့၇ 
- ပဒုိစေကာလယးေတာ ်ပဳစုခံဲေသာ ကရငံးေတားလြနးေရ့သမုိငး့ စာအုပးမြတးလညး့ေကာငး့၇  

ေကအနဲးယူဗဟုိ စညး့ရုဵ့ေရ့ဌာနမြထုတးေွေသာ ကရငးံသမုိငး့ စာအုပးမြလညး့ေကာငး့၇  
- ဦ့သနး႔ ေရ့ ်ပညးေတားသာခရီ့ စာအုပးမြလညး့ေကာငး့၇  
- တိုငး့ေရ့သာ့လူမ္ိဴ့မ္ာ့အေရ့ႏြငးံ ှ၆၁၄ခုႏြစးအေ်ခခဵဥပေဒပထမတျဲ ဒုတိယတျဲဒုိ႔မြ 
- လညး့ေကာငး့၇ ဆရာသာထုိ ေရ့ လျတးလပးေရ့လမး့စဥး မြလညး့ေကာငး့၇  
- မဒတtaေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ရခုိငး်ပညးလႊတးေ်မာကးေရ့ပါတီဒုတိယဥက၎ဌႀကီ့ ခုိငးစုိ့ 
- ႏုိငးေအာငး j်ပဳစာ့ထာ့ေသာ တပးေပါငး့စုသမုိငး့ စာအုပးမြတးလညးေကာငး့၇  

     -          Gen.Smith Dun ေရ့ Four-Foot Colonel စာအုပးမြတးလညး့ေကာငး့၇ 
                Martin Smit ေရ့ Burma;Insurgency and The Politics of Ethnicity စာအုပးမြတး 
                လညး့ေကာငး့၇ 
 
                                                                                                                                       
ဿ၈ 
       အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ စုေဆာငး့ေရ့သာ့်ပဳစုေနစဥးးအတျငး့ ရနးသူနွတစစးတပးမ္ာ့ ေစာထာ 
စစးမ္ကးႏြာ်ပငးကုိိက္ဴ့ေက္ားတုိကးခုိကးလာ်ပနးသ်ဖငးံ မိမိဦ့စီ့သညး႔ DAB  ေစာထာစစးမ္ကးႏြာ်ပငးသုိ႔ 
လညး့ေကာငး့၇ေက္ာကးညြပး၇ ပါဟုိကး၇ စစးေ်မ်ပငးသုိ႔တဖနး ေရာကးရြိေန ၾကသ်ဖငးံ စာအုပးထုတးေွေရ့ 
လုပးငနး့ကုိ ထပးမဵရပးဆုိငး့ရ်ပနးသညး၈  
    စစးေ်မ်ပငး၉အခ္ိနးရြိသလုိစာအုပးတျငးထညးံသျငး့ရနးအခ္ကးအလကးတခ္ဳိ႕ရြာေဖျရပါသညး၈ ေ်ခာကး 
လေက္ားစစးေ်မ်ပငးတျငး စစးေရ့ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ ေဆာငးရျကး်ပီ့၇ မိမိဌာနမြဴ့ DAB စစးေကားမတီအ 
တျငး့ေရ့မြဴ့ဗုိလးခ္ဳပးေမာငးေမာငးထဵ  ချငးံပနး၊စာအုပးထုပးေွေရ့လုပးငနး့ကုိ တဖနး်ပနးလညးစတငးရပါ  
သညး၈  
         ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးႏြငးံပတးသကးေသာအခ္ကးအလကးကရငးံေတားလြနးေရ့ႏြငးံပတးသကးေသာ  
အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညးတစးစုဵတစးရာခ္ဳိ႕ယျငး့အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ေတျ႔ရြိပါက စာေရ့သူ၌ အာ့နညး့ခ္ကး 
သာ်ဖစးပါသညး၈ 
              စာေရ့သူ၌စာေပသကးတမး့ႏုနယးမြဳအေတျ႔အႀကဵဳအာ့နညး့မြဳေၾကာငးံ်ဖစးေပ၍လာေသာ ေရ့ 
သာ့ခ္ကးမြာ့ယျငး့မြဳမ္ာ့သညးဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးႏြငးံကရငးံေတားလြနးေရ့၌ဂုဏ းေရာငးေ်ပာငးေသာသမုိငး့ 
အစဥးအလာႏြငးံဂုဏ းသိကးခါကုိမထိခုိကးေစလုိေပ၈တစဵုတရာပါရြိသျာ့ပါကစာ့ေရ့သူ၌အာ့နညး့ခ္ကးသာ 
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်ဖစးပါေၾကာငး့ ေဖား်ပအပးပါသညး၈  
     
                 ဤစာအုပးသညး သမုိငး့သုေတသီမ္ာ့၇ ကရငးအမ္ိဳ့ သာ့လြဳပးရြာ့မြဳကုိ စိတးွငးစာ့သူမ္ာ့၇ 
လူမ္ဳိ့စုဵ ညီအကုိေတားမ္ာ့မြ ဖတး ရႈ်ပီ့ပါက ကရငးံလူမြဳဘွ်ဖစးေပ၍မြဳကုိ နာ့လညးသေဘာေပါကး်ပီ့ကရငး 
အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့အေပ၍ စာနာေထာကးခဵ လာႏိုငးလိမးံမညးဟု ေမ္ြားလငးံယုဵ ၾကညးပါသညး၈ 
  
                   ကၽျႏုးပးတုိ႔သညး ်ပညးေတားစု်ဖိဳချဲသူမ္ာ့၇ ချဲထျကးေရ့ သမာ့၇ နယးခ္ဲံေနာကးလုိကးမ္ာ့ 
မဟုတးေၾကာငး့ ဘွတူတုိငး့ ရငး့သာ့လူမ္ဳ့ိစုဵညီကုိေတားမ္ာ့ သိရြိခဵယူၾကၿပီ့့  

- လူမ္ိဳ့စုဵေသျ့ စညး့ ခ္စးၾကညးမြဳအဓနး႔ ရြညးေရ့ 
- စစးမြနးေသာ ဖယးဒယး ်ပညးေထာငးစု တညးေဆာကးေရ့  
- ဒီမုိကေရစီလူမြဳအချငးံအေရ့ ရရြိေရ့ႏြငးံတာွနးရ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့တုိ႔အတျကးတကးညီလကးညီ ပူ့ 
- တျဲ တုိကးးပျဲွ ငးႀကမညး၇ ေအာငးပျဲခဵၾကမညးဟုုယုဵၾကညးပါသညး၈ 

ကမၻာေ်မႀကီ့တညးရြိသေရျ႕ ကရငးႏြငးံဘွတူညီကုိေတားမ္ာ့ ထာွရစညး့လုဵ့ေနမညး၈  
ႏုိငးငဵေတား၌ အခ္ဳပးအခ္ာအာဏာပုိငးဆိုငးမြဳကို ထိနး့သိမး့ကာကျယးမညး၈  

စစးမြနးေသာဖယးဒယး်ပညးေတားစုႀကီ့အတျငး့်ငိမး့ခ္မး့သာယာ ွေ်ပာစျာအတူတကျ ေနထုိငး 
ႀကပါမညး ဟု အဓိဌာနး်ပဳအပးပါသညး၈ 
                                                                                                  
ေလ့စာ့စျာ်ဖငးံ 
                                                                                                      
(ဖူ့ကီ့ဒုိ) 
                                                                                                               

၀၈ 
 

ေကအဲနးယူအမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့အစညး့အရဵု့ဥuUXႀကီ  ့

ဒီေအဘီဥက၎ဌႀကီ့၇ အမ္ိဳ့သာ့ေကာငးစီဥက၎ဌႀကီ့ႏြငးံကရငးအမိ္ဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား 
စစးဦ့ခ္ဳပး  ဗိုလးႀကီ့ေေစာဘို်မ၌ အမြာစာ 
 
          ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညးကရငးံေတားလြနးေရ့ႀကီ့၌ေခါငး့ေဆာငးေကာငး့တေယာကး်ဖစးေၾကာငး့ 
ကျ္နးေတားရဲွံဵစျာ အသိအမြတးး်ပဳသညး၈ သူသညးကရငးံေတားလြနးေရ့ တစးခုလုဵ့မြာ  က္ေရာကးေသာတာ 
ွနးမ္ာ့ကုိ ေက္ပျနးစျာထနး့ေဆာငး်ပီ့ ရနးသူကုိ အညံဵမခဵ၇ အရႈဵ့မေပ့ပဲ ကရငးံလကးနကးကုိ စျဲၿမဲဲစျာဆုပး 
ကုိငးၿပီ့ စစးေရ့ရာႏိုငးငဵေရ့ပါ ရနးသူကုိအ်ပညးံအွေခါငး့ေဆာငး၊ တုိကးပျဲွငးခံဲသညး၈မၿပီ့့ဆုဵ့ေသ့ေသာ  
ေတားလြနးေရ့ႀကီ့ကုိ လကးေအာကးခဵေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အာ့ တာွနးဆကးလကးေပ့အပးခံဲပါသညး၈  
            ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ မနး့ဘဇနးကျ ယးလျနး်ပီ့်ဖစးေသားလညး့ သူ ၠစီစဥးခ္မြတးခံဲေသာ စစးေရ့၇ 
ႏုိငးငဵေရ့လမး့စဥးသညး ဆကးလကး်ပီ့ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ ၌ ရနးသူကုိတုိကးပျဲ ွငးေနတဵု့ပငး်ဖစးပါသညး၈  
             သူသညးေသေသားလညး့ သူ၌အလုပးသညး အသကးရြငးခုိငး မာေတာငးံတငး့ေနၿမဲ်ဖစးသညး၈ 
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ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာဘုိ်မ 

                                                                                                           ဥက၎ဌ 

                                                                                                            

ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ 
                                                                                                                   ေန႔စျ ဲှ၀၇ ၁၇ ှ၆၆၀ 
                                                                                                                                     
၁၈ 
      
မျနး်ပညးသစးပါတီဥက၎ဌႏြငးံအမ္ိဳ့သာ့ဒီ့မုိကေရစီတပးေပါငး့စု (မဒတ)ဥက၎ဌႀကီ့ 
                        ႏိုငးေရႊက္ငး၌ 
         ကျ္နးေတားသိေသာဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး 
 
မနး့ဇနးသညး်မစးွကၽျနး့ေပ၍၇မအူပငးခရိုငးသာ့်ဖစးသညး၈ေကာလိပးေက္ာငး့သာ့ဘွကပငး မဟုတးမခဵနယး 
ခ္႕ဲဆနး႔က္ငးေရ့တုိကးပျဲမ္ာ့တျငး ပါွငးဆငးႏျဲခံဲသူ်ဖစးသညး၈ ှ၆၀၅ ခုႏြစးတျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ဆႏၵ်ပမြဳ 
မ္ာ့ႏြငးံ ဗုိလးေအာငးေ က္ားက္ဆုဵ့သျာ့ေသာ အတျငး့ွနး ရုဵ့ကုိ ွုိငး့ွနး့စဥးကလညး့ ်ဗိတိသြ္နယးခ္႕ဲ  
လကးွါ့ေစတုိ႔၌ နဵပါတးတုတး်ဖငးံအရိုကးခဵသူမ္ာ့ထဲတျငး    သူူပါွငးခံဲသညး၈ 
        ဒုတိယကမၻာစစးအတျငး့၇ ကၽျႏုးပးတုိ႔ႏိုငးငဵအာ့ ဂ္ပနးတုိ႔အုပးခ္ဳပးစဥး စတငး်ဖစးပျာ့ခံဲေသာ ကရငးဗမာ 
အဓကရုနး့တျငး လညး့ လူမ္ိဳ့စုႏြစးစု သဟဇာတ်ပနးလညးရရြိေရ့အတျကး အာ့တကးသေရာ 
စျမး့ေဆာငးခံဲသူတဦ့်ဖစးသညး၈  
         ဒုတိယကမၻာစစး်ပီ့ေနာကးကရငးအမ္ိဳ့သာ့လႈပးရြာ့မြဳတျငးေကအနဲးယူအစညး့အရဵု့ဗဟုိအလုပးအမြဳ 
ေဆာငးတေယာကးအ်ဖငးံလညး့ေကာငး့၇ကရငးအမ္ိဴ့သာ့ကာကျယးေရ့တပးဖျဲ႔၌ သဘာပတိအ်ဖစး လညး့ 
ေကာငး့၇သုွ ဏတိုငး့သတငး့စာ အယးဒီတာခ္ဳပး်ဖငးံလညး့ေကာငး့၇ ှ၆၁၆ခုႏြစးမြ စတငးခံဲေသာ်ပညးတျငး့ 
စစးတျငး ေကအနဲးယူအစညး့အရဵု့ ဗဟိုအလုပးမြဳေဆာငးအ်ဖစး်ဖငးံ လညး့ေကာငး့ ၇ အေ်မားးအ်မငးႀကီ့မာ့ 
လြေသာ ဥက၎ဌႀကီ့၌ ေရြ႕ေဆာငးမြဳကို တေသျမတိိမး့ထမး့ေဆာငးခံဲသညး၈ 
             ေကအနဲးယူ အစညး့အရဵု့သညး အယူအဆေရ့ရာတျငး  မ်ပတးမသာ့ရြိစဥး ှ၆၂၃ ခုႏြစးမြစ၊  

ေကအနဲးယူပါတီအမညးကို ခဵယူကာ၇ တို့တကးေသာႏိုငးငဵေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ခ္မြတးေဖ၍ေဆာငးေပ့ခံဲသူ 
မြာဥက၎ဌမနး့ဘဇနး်ဖစးသညး၈ ှ၆၁၅-ခု  လျတးလပးေရ့ရ်ပီ့ေနာကး အာဏာရဖကးဆစးဆနး႔က္ငးေရ့ ်ပညး 
သူ႔လျတးေ်မာကးေရ့(ဖဆပလ)အစုိ့ရအာ့ဆနး႔က္ငးၾကသညး႔  အတိုကးအခဵႏိုငးငဵေရ့ အငးအာ့စုမ္ာ့ႏြငး႔ပ 
လနဵဲသငးံေအာငး ဆကးဆဵ၊ ပူ့တျဲတုိကးပျဲွငးႏိုငးရနး ကရငးအမ္ိဳ့သာ့တို႔အာ့ ေရြ႕ေဆာငးလမး့်ပသူလညး့ 
်ဖစးသညး၈ 
 
               ဥက၎ၾကီ့ေစာဘဦ့ႀကီ့ႏြငးံ မျနးဥက၎ဌႀကီ့လြေမာငးတို႔ သမုိငး့ွငး သစၥာအဓိဌာနး်ပဳခ္ကးေလ့ခ္ကး 
ကိုလကးမြတးေရ့ထို့စဥးက မနး့ဘဇနးႏြငးံမိမိတို႔လညး့ ရြိၾကပါသညး၈ မျနး၇ ကရငးပူ့တျဲလုပးငနး့မ္ာ့ကို 
အေကားအထညးေဖားရာတျငး ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညး အထစးအေငါ႔မရြိေစရနး အၿမဲတေစမျနး ်မေသာေစ 
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တနာ်ဖငးံေဆာငးရျကးခံဲသညး၈ လကးွဲအငးအာ့စုမ္ာ့်ဖစးေသာ ဗမာ်ပညးကျနး်မဴနစးပါတီႏြငးံ၇်ပညးသူ႔ရဲေဘား 
အဖျဲ႔ခ္ဳပးတို႔ႏြငးံ ဆကးဆဵရာတျငး၇ အလုပး်ဖစးေရ့ႏြငးံ ေတားလြနးေရ့အရြိနး အဟုနး်မငးံတကးေရ့ကို အာရဵု်ပဳ 
ေဆာငးက္ငး့ခံဲသညး၈အ်ခာ့ကရငးနီ၇ ပအို းွ႔၇ ကခ္ငး၇ ရခုိငးႏြငး႔ရြမး့်ပညးရြိတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ထိေတျ႔ 
ဆကးဆဵရာတျငးလညး့ တနး့တူေရ့ႏြငးံကိုယးပုိငး်ပဌာချငးံကို ထိိပးတနး့တငးစညး့ရဵု့သိမး့သျငး့ခံဲသညး၈  
                 

                    ဦ့ႏုေခါငး့ေဆာငးေသာပါလီမနးဒီမုိကေရစီပါတီႏြငးံပူ့ေပါငး့၊ တုိငး့ရငး့သာ့ညီညျတးေရ့ 
ႏြငးံလျတးေ်မာကးေရ့တပးေပါငး့စု(တညလ)၌ဥက၎ဌအ်ဖစး်ဖငးံ ်မနးမာံဆိုရြယးလစးလမး့စဥးပါတီ (မဆလ) 
ကိုစတငးတိုကးပျဲွ ငးစဥးလညး့ လုပးငနး့မ္ာ့ ေရြာေရြာရႈရႈု ်ဖစးေရ့ကို ေရြ့ရႈုကာ ၾကပးမတံဲေရြ႕ေဆာငးခဲ႔ 
သညး၈ 
          ှ၆၄၃-ခုႏြစး အမ္ိဳ့သာ့ဒီမုိကေရစီ တပးေပါငး့စု (မဒတ)ကို တညးေဆာကးစဥးက 
မဟာလူမ္ိဴ့ႀကီ့ွါဒ ကိုဆနး႔က္ငးၾကေသာ ်မနးမာမဟုတးသညး႔ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဴ့စုအာ့လဵု့တို႔ကုိ 
ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးသညး စုစညး့်ပီ့ စစးအာဏာရြငး ဘဵုရနးသူကုိ ဆနး႔က္ငးတိုကးပျ ဲွငးခဲ႔သညး၈ 
ဦ့ေဆာငးမြဳေပ့ခဲ႔ေသာ မဒတ ႀကီ့ထျာ့လာကာရြစးေလ့လဵု့အေရ့ေတားပုဵ ေပ၍ေပါကးခံဲလာခ္ိနးတျငး 
်မနးမာ်ပညးဒီမုိကရကးတစး မဟာမိတးအဖျဲ႔ခ္ဳပး(မဒမခ)ကို ေမျ့ထုတးေပ့ႏိုငးခဲ႔သညး၈ 

          မဒတႏြငးံ မဒမခတုိ႔ကုိ ကမၻာမြတးအသိအမြတး်ပဳ ၇ ေထာကးခဵအာ့ေပ့လာေသာ အခ္ိနးတျငး 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြာ ဘွတပါ့သို႔ကူ့ေ်ပာငး့သျာ့ရြာေလ်ပီ၈ သူတသကးလုဵ့်ပဳစု်ပိဳ့ေထာငးခံဲေသာ 
ကရငးံေတားလြနးေရ့ႏြငးံ တ်ပညးလဵု့အတိုငး့အတာေဆာငးေသာ ေတားလြနးေရ့ေအာငးပျခဵဲမညး႔ေန႔ကို 
မမြီလိုကးေတာံသညးမြာ ွမး့နညး့စရာပငး၈ 

ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဇနး ေကာငး့ကငးဘဵုသုဂတိသုိ႔လာ့ပါေစဟုဆုေတာငး့ေမတာပုိ႔သလုိကးပါသညး၈  

                                                                                                                                      

(ႏုိငးေရ ႊက္ငး) 

                                                                                                                                           
ဥက၎ဌ 

                                                                                                                          

မျနး်ပညးသစးပါတီ 

                                                                                            
ႏြငးံအမိ္ဳ့သာ့ဒီမုိကေရစီတပးေပါငး့စု 

                                                    မျနးကရငးသစးစာအဓိဌာနး(၁)ခ္ကး၇ 

                                                          ှ ၆၁၄ခုႏြစး၇ ေအာကးတုိဘာ  

                                                                မျနးလ်မိဳငးကျနးဂရကး၇ 

ှ၈ ကရငးႏြငးံမျနး ်ပညးနယးရသညးံတုိငး စညး့လုဵ့ညီညျ တးစျာ လုပးကုိငးရနး၇ 
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ဿ၈ ႏုိငးငဵဆကးဆဵေရ့တျငး ကရငးႏြငးံမျနး အ်ပနးအလြနး အသိေပ့ရနး၇  

၀၈ ကရငးႏြငးံမျနး ်ပညးနယးရလ္ြငး ေငျေက့္စနစးတစးတညး့ က္ငးံသုဵ့ရနး၇  

၁၈ လျတးလပးေရ့အတျကး တုိကးပျဲ ွငးႀကရနး၇ ကရငးကုိထိလ္ြငး မျနးကုိထိသကံဲသုိ႔ သေဘာထာ့ရနး၇                                       
………………………………………………………………………………………………………………………………
….                    ၄၈ 

                         

ရခုိငး်ပညးလျတးေ်မာကးေရ့ပါတီဒုတိယဥက၎ဌႀကီ့ႏြငးံအမ္ိဳ့သာ့ဒီမုိကေရစီတပးေပါငး့စု 
အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ 

ခုိငးစို့ႏိုငးေအာငး၌  အမြာစာ၈ 

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 

                       ကၽျနးေတားေတျ႔ဆုဵခံဲဘူ့သညးံ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး  

                               မြတးမိေနပါေသ့သညး၈ 

                               အၿမဲသတိရေနပါေသ့သညး၈ 

               ှ ၆၁၂ခုႏြစးေနာကးပုိငး့်မနးမာ်ပညးလကးနကးကုိငးေတားလြနးေရ့သမုိငး့တျငးထူ့်ခာ့ထကး်မကး 

သညးံ အေ်မြား်မငးႀကီ့မာ့ေသာကရငးအမ္ိဳ့သာ့ေကာငး့ေဆာငးႀကီ့ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၇ 
သူ၌မနး့ေရာဘဇနးကေ်ပာတယး၇သူ႔ဖခငးမကျယးလျနးမီအသဵသျငး့တိတးေချမ္ာ့ကုိ 
စာအုပးအ်ဖစးထုတးခ္ငးလုိ႔အမြာစာေရ့ေပ့ရနးေ်ပာလာသညးံအတျကး ကၽျနးေတားေတျ႔ဘူ့သညးံ 
ဥက၎ဌမနး့ဘဇနး ေခါငး့စဥး်ဖငးံေရ့သာ့လုိကးသညးး၈  

            က္ေနားရနးကုနးမြာေနထုိငးခံဲစဥးက အုပးစုိ့သူအစုိ့ရသတငး့စာ၇ မကးဂဇငး့မြတမ္ိဳ့၈ 
ေရ့ဒီယုိမြတဖုဵႀကာ့ဖူ့ခံဲသညး၈  

ရနးသူအုပးစုိ့သူအစုိ့၌ အေခ၍အေွ၍ အသုဵ့အႏႈဵ့့ အရ 
ကရငးေသာငး့က္နး့သူေခါငး့ေဆာငးအ်ဖစးေက္ားၾကာ့သညး၈ ကၽျနးစိတး ထငးမြာဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညး 
ဂုဏးပကာသနမ္ာ့၇ ဟိတးလဵု့မ္ာ့၇ ဟနးလုဵ့မ္ာ့၇ ဘွငး်မငးံမြဳမ္ာ့ ရြိလိမး႔ဟုယူဆ ခံဲသညး၈ 

                ှ ၆၄၀ခုႏြစး ကုနးခါနီ့ေလာကးတျငး ေကအနဲးယူဗဟုိဌာနခ္ဳပးရြိ ရျာတစးရျာ ၉ ပထမဆုဵ့အႀကိမး 
ေတျ႔ဆုဵဘူ့သညး၈ စေတျ႔လ္ြငးေတျ႔ခ္ငး့ အဵံ ၾသမိသညး၈ သူ႔အေပ၍  ကၽျနးေတားထငး်မငးယူဆခံဲသညးံ 
အ်မငးသညး သူႏြငးံေတျ႔ေသာအခါ တ်ခာ့  စီ်ဖစးေနသညးကုိ ေတျ႔ရသညး၈ သူႏြငးံစေတျ႔ေသာအခ္ိနးမြာ 
က္ေနားသညး အသကးႏြစးဆယးေက္ား ခနး႔သာရြိေသ့သညး၈  က္ေတားသညး 
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ရနးကုနး်မိဳ႕တျငးေနထုိငးခံဲစဥးက ႏုိငးငဵေ ရ့သမာ့ ၇ လူပုဂၐဳိ လးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့တုိ႔ႏြငးံ 
ႀကိမးဖနးမ္ာ့စျာေတျ႔ဆုဵခံဲရသညး၈ သူတုိ႔ႏြငး႔ေတျ႔ဆုဵခံဲစဥးက သူတုိ႔ ၌ ဂုဏးပကာသန၇ မာန၇ 
ဟိတးလုဵ့ဟနးလုဵ့မ္ာ့်ဖငးံ ဆကးဆဵေ်ပာဆုိမြဳမ္ာ့ကုိ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ႀကဵဳေတျ႔ခံဲရသညး၈  

       
က္ေနားသူႏြငးံစေတျ႔ခ္ိနးတျငးအသကးအရျယးအာ့်ဖငးံလူငယးတစးေယာကးသာ်ဖစးေသားလညး့က္ေနားတုိ႔ႏြ
ငးံေ်ပာဆုိဆကးဆဵ ရာတျငး      ဂုဏးပကာသနကငး့မံဲစျာ ဟိတးလုဵ့ဟနးလုဵ့မရြိပဲ 
တနး့တူညီတူေ်ပာဆုိဆကးဆဵသညး၈ အ်ပနးမလြနး ေလ့စာ့မြဳကုိ ေဖား်ပ သညး၈ 
ဒီမုိကေရစီသေဘာတရာ့ကုိ အထူ့ေ လ့စာ့သညးကုိေတျ႔ရသညး၈ ပျငးံလငး့သညး 
ဟနးေဆာငးမြဳကငး့မံဲသညး၈ 

         ှ၆၄၃ -ခုႏြစး လူမိ္ဳ့ေပါငး့စဵုႏြီ့ေႏြာဖလြယးတခုတျငး  သူ၌ အေ်မြားအ်မငးႀကီ့မာ့မြဳႏြငးံ 
စျမး့ရညးထကး်မကးမြဳကုိသိရြိခံဲ 

ရသညး၈ ထုိႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျဲသုိ႔ လကးနကးအဖျဲ႔ အစညး့ (ှ၀) ဖျဲ႔တကးေရာကးၾကသညး၈ 
အဖျဲ႔အစညး့အလုိကးစာတမး့မ္ာ့ေရ့  

 သာ့ကာေဆျ့ ေႏျ့ ၾကသညး၈ သူတုိ႔ေဆျ့ ေႏျ့ တငး် ပခ္ကးတျငး ဆီႏြငးံေရကံဲသုိ႔အလျနးကျာ်ခာ့ ၾကသညး၈ 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘ 

ဇနးသညးအဖျဲ႔အစညး့ေပါငး့စုဵမြ ေဆျေႏျ့ တငး်ပခ္ကးကုိ စိ တးလကးရြညး၇ သေဘာထာ့ႀကီ့စျာ်ဖငးံ သူ၌ 
ေလံလာထာ့မြဳမ္ာ့ကုိ 

အေ်ခအေနေ်ပာငး့လဲေနမြဳႏြငးံ လုိကးေလၽြာညီေထျစျာ်ပနးလညးရြငး့လငး့တငး်ပသညး၈ 
အဖျဲ႔အစညး့ေပါငး့စုဵမြ ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့  

သညးံ တငး်ပေဆျ့ ေႏျ့ ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေက္နပးမြဳ ရြိေအာငး ်ပနးလညးရြငး့်ပႏိုငးသညး၈ 
သူသညး်မနးႏုိငး၌ႏုိငးငဵေရ့နယးပယးႏြငးံ လကးနကး ကုိငးေတားလြနးေရ့နယးပယးတျငးလပးးေနသညးံ၇ 
ဟာေနသညးံကျကးလပးႀကီ့ကုိ ်ဖညးံစညး့ေပ့ႏုိငးခံဲသညးံ၈ ဤကျကး လပးႀကီ့သညး်မနး်ပညး 
လကးနကးကုိငးေတားလြနး ေရ့သမုိငး့တျငး အေရ့ႀကီ့ဆုဵ့ႏြငးံအေရ့ပါဆုဵ့်ဖစးသ ညး၈ ယေန႔ထိ  ရြငးသနး 
ေနဆဲ်ဖစးသညး၈ ဆုိလုိသညးမြာ၇ ှ၆၄၃ခုႏြစး၇ ေမလ (ှွ)ရကးေန႔တျငး (မဒတ) ကုိ 
ဖျဲ႔စညး့တညးေဆာကး်ခငး့ကုိဆုိလုိသညး၈ အမ္ာ့ကလကးခဵႏုိငးသညး႔ဘုဵလုပးင နး့ ကုိခ္မြတးႏိုငးခံဲသ်ဖငးံ 
မဒတကုိ ဖျဲ႔စညး့ႏိုငးခံဲ်ခငး့်ဖစးသညး၈ မဒတကုိ ဖျဲ႔စညး့်ပီ့ေနာကး ်မနး မာ်ပညးရြိလူမ္ိဳ့အလုိကး 
လကးနကးကုိငး ေတားလြနးေရ့အငးအာ့စုမ္ာ့သညး မဒတ ၌ အလဵေတားေအာကးတျငး 
စုစညး့ပါွငးလာၾကသညး၈ 

               မဒတအလဵေတားေအာကးတျငး လကးနကးကုိငးအငးအာ့စုမ္ာ့ စုစညး့လာ ၾက်ခငး့မြာ 
အမ္ိဳ့သာ့တနး့တူေရ့ႏြငးံ ကုိယးပုိငး် ပဌာနး့ချငးံမြဳကုိိ ခ္ မြတးႏိုငးခဲဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညး အစညး့အေ ွ့ က္ငး့ပတုိငး့ စစးမြနး  သညးံံဖဒရယးမြဳႏြငးံ 
်ပညးေထာငးစုတညးေဆာကး ရနးက စၥကုိ အၿမဲေ ဆျ့ ေႏျ့ ေလံရြိသညး၈ သူသညးအေ်ခအေနကုိမြနးမြနးကနး 
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ကနးသုဵ့သပးႏုိငးသူ်ဖစး်ပီ့ ်ဖစးခ္ငးတာကုိဦ့ စာ့မေပ့ပဲ ်ဖစးသငးံတာကုိ လုပးေဆာငးႏိုငးစျမး့ရြိသညးံ 
ေခါငး့ေဆာငးတစးေယာကး ်ဖစးသညး၈ 

            သူသညးကရငးအမ္ိဳ့သာ့ေခါငး့ေဆာငး တစးေယာကး်ဖစးေသားလညး့ ်မနးမာႏိုငးရြိ 
တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ အာ့လုဵ့ ၌ လျတးလပးမြဳ၇  တမး့တူမြဴ့ ၇ ဘွ်ဖစးေပ၍တုိ့တကးမြဳရြိေသာ၇ 
ထာွရၿငိမး့ခ္မး့သာယာေသာ၇ ဖယးဒရယး်ပညးေထာငး  စု်ဖစး ေပ၍လာရနး 
ႀကိဳ့ပမး့ခံဲသူတေယာကး်ဖစးသညး ကုိမညးသူမြ်ငငး့ႏိုငးမညးမဟုတးပါ၈  

              ယေန႔်မနးမာ်ပညးရြိ လကးနကးကုိငး အဖျဲ႔အစညး့အမ္ာ့စု လကးခဵက္ငးံသုဵ့ေနသညး႔ အမ္ဳ့ိသာ့ 
ဒီမုိကေရစီလမး့ စဥးသညး ဥ က၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးခ္မြတးေပ့ခံဲသညးံ အေ်ခခဵမူမ္ာ့သညးလညး့ 
ဥက၎ဌမနး့ဘဇနးမြမိ္ဳ့ေစံခ္ေပ့ခံဲ်ခငး့်ဖစးသညး ၈ သူသညး လူမိ္ဳ့စဵုခ္စး ၾကညးေရ့၇ 
စညး့လုဵ့ညီညျတးေရ့စိတးဓါတး အ်ပညးံအ ွရြိသူတစးဦ့်ဖစးသညး၈ တပးေပါငး့စုႏြငးံသာ ေအာငး  
ပျဲခဵမညးဆုိသညးံ အ်မငးရြိသူ်ဖစးသညး၈ သူမကျယးလျနးမီသူ ၌မ္ကးစိႏြစးဘကး ကျယးခံဲသညး၈ 
မ္ကးစိႏြစးဘကးအလငး့မရေတာံ သညးံအခ္ိနးတျငးလညး့ တပးေပါငး့စုအစညး့အေွ့ 
က္ငး့ပသညးံအခ္ိနးတျငးလညး့ တကးေရာကးနာ့ေထာငးေလံရြိသညး၈ လုိအပးသလုိအႀကဵေပ့တတးသညး၈ 
သူမကျယးလျနးမီ ေကားမူ့ရာရြိ သူ၌သမီ့အိမးသုိ႔ အလညးေရာကးရြိစဥးက က္ေနားသျာ့ေတျ႔ခံဲသညး၈ 
သူသညးသူ႔အေန်ဖငးံ မ္ကးစိႏြစးဘကးအလငး့မရ်ဖစးေသားလညး့ ႏိုငးငဵေရ့အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို 
စိတးအာ့ထကးသနးစျာ ေဆျ့ ေႏျ့သညး၈ သူေဆျ့ ေႏျ့သညးံအထတဲျငးထူ့်ခာ့တစးခုကို 
က္ေနားမြတးမိေနပါေသ့သညး၈ တပးေပါငး့စုႏြစးပငးေအာငးပျခဵဲမညး၈ ်မနးမာ်ပညးရြိလူမ္ိဳ့စု ်ပသနာမ္ာ့ကို 
တနး့တူူေရ့ႏြငးံ၇ ကိုယးပုိငး်ပဌာနး့ချငးံမူႏြငးံ ေ်ဖရြငး့မြရႏိုငးမညးဟု ေဆျ့ ေႏျ့်ပသညးမ္ာ့ကို 
က္ေနားယေန႔အထိ အမြတးရေနပါေသ့သညး၈ 

                 သူ႔မြာအလျနးေလ့စာ့ဖုိ႔ေကာငးသညးံအခ္ကးတစး ခ္ကးရြိေသ့သညး၈ 
ေခတးပညာတတးတစးေယာကး၇ ဗဟုသုတၾကျယးွသူ၇ အေတျအႀကဵဳရငးံက္ကးသူ၇ 
စျမး့ရညးထကး်မကးသူတေယာကး်ဖစးသ်ဖငးံ သူ႔အဖျဲ႔အစညး့မြာလညး့ အ်မငးံဆဵု့ေကာငး့ေဆာငး၇ 
တပးေပါငး့စုတျငးလညး့ အ်မငးံဆဵု့ေကာငး့ေဆာငး်ဖစးခံဲသညး၈ သုိ႔ရာတျငးကျယးလျနးသျာ့သညး႔အ ခါသူ႔မြာ 
စညး့စိမးဥစၥာဆိုလုိ႔်ပသရနး မယးမယးရရမေတျ႔ရေပ၇ ဤသညးမြာအလျနးေလ့စာ့ထိုကးသညးံ 
အခ္ကးတစးခ္ကး ်ဖစးသညး၈ သူ႔မြာက္နးလိုကးတာကေတာ႔ 
တပးေပါငး့စုႏြငး႔ေအာငးပျခဵဲမညးဆိုတံဲယုဵႀကညးခ္ကး၇ တနး့တူေရ့နဲ႔၇ ကိုယးပုိငး ်ပဌာနး့ချငးံနဲ႔ 
စစးမြနးတဲံဖယးဒရယး်ပညးေထာငးစု တညးေဆာကးမညးဆိုတဲ႔ သူ႔ရံဲစိတးဓာတးႏြငးံ ွိညာဏးမ္ာ့သာ 
က္နးခံဲေပသညး၈ သူ၌ယဵုၾကညးးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ စိတးွိညာဏးသညး ရြငးသနးေနဆဲ်ဖစးေနမညး၈                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            မ 
ဒ သ 

                                                                                                                   
အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ 
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                                                                                                မ္ိဳ့သာ့ 
ဒီမုိကေရစီတပးေပါငး့စု 

                                                                                                      ရကးစျဲ- ှ၆၆၁ ခုႏြစး ၇ 
ေဖေပ၍ွါရီလ   

 (ှ၃)ရကး၈ 

                                                                                                                                                                   

                   (ေကအနဲးယ)ူကရငးအမိ္ဳ့သာ့အစညး့အရုဵ့                                                                                                       

                          အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပးႏြငးံ  

         ေကားသူ့ေလအစို့ွ နးႀကီ့ခ္ဳပး ပဒိုဘသငး၌ အမြာစာ၈                                                                                                   

               

              ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးဟာ ေတားလြနးေရ့အစပုိငး့မြာ ထကး်မကးတကး ၾကျျတဲံ 
လူငယးေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့်ဖစးခံဲတံဲအ      တျကး ေကအနဲးဒီအို(K.N.D.O) တပးဖျဲ႔ကုိ ေခါငး့ေဆာငးရနး 
တာွနးအပးႏြငး့ခဵရသူ်ဖစးပါတယး၈ ပထမဦ့ဆုဵ့ေသာ ေကအနဲးဒီ  အို   ဗုိလးခ္ဳပး်ဖစးခံဲပါတယး၈ 
အရငးအမ္ိဳ့သာ့ရံဲဘွကုိ နာ့ လညး်ပီ့ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အေပ၍ အၿမဲ သစၥာရြိတံဲ ေခါငး့ေဆာငးတစး  
ဦ့်ဖစးပါတယး၈ ႏုိငးငဵတကာႏြ ငးံအညီ ကရငးံေ တားလြနးေရ့အာ့ ေရြ႕ေ ဆာငးတဲံ 
ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့်ဖစးပါတယး၈ အမိ္ဳ့သာ့  ေရ့၇ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ စစးမြနးတံဲ 
ဖယးဒရယး်ပညးေထာငးစေဖ၍ထုတးဖျဲ႔စညး့ေရ့ သေဘာတရာ့ကုိ အဓိကတာ ွနးခဵ ေခါငး့ေဆာငး  ခံဲတဲံ 
ေခါငး့ေဆာငး     တစးဦ့လညး့်ဖစးတယး၈ တုိငး့ရငး့သာ့ လူမိ္ဳ့ေပါငး့စုဵ စညး့လုဵ့ညီညျတးေ ရ့အတျကး 
လကးေတျ႔ေခါငး့ ေဆာငးခံဲသူ်ဖစးပါတယး၈ အမိ္ဳ့ သာ့ဒီမုိကေရစီတပးေပါငး့စုကုိ ေရြ႕ံေ ဆာငးဖျဲ႔စညး့ခံဲတဲံ 
ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့ ်ဖစးပါတယး၈ ႏိုငးငဵ  တကာတျငး သေဘာတရာ့ေရ့ ရႈပးေ ထျ့ ေနစဥးခ္ိနးတျငး 
ကရငးံေတားလြနးေရ့အာ့ မြနးကနးစျာေခါငး့ေဆာငး ႏိုငးခံဲသလုိ ကရငးံ  
ေတားလြနးေရ့အတျငး့စညး့လုဵ့ညီညျတးမြဳ ကုိ ်ပနးလညးတညးေဆာကးႏိုငး်ခငး််ဖစးသညး၈ ထုိ႔ေႀကာငးံ 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညး စစးမြနးတံဲကရငး မ္ိဳ့ခ္စးေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့် ဖစးပါတယး၈ 
ေတားလြနးေရ့အတျငး့အတူတကျ လကးတျဲ တုိကးပျဲွငးခံဲၾကေသာ ရဲေဘားေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အေပ၍ 
အထူ့တျယးတာ သဵေ ယာဇဥးႀကီ့မာ့ေသာ     ေကာ ငး့ေဆာငးတစးဦ့်ဖစးပါတယး၈ ကရငးံ  
ေတားလြနးေရ့သမုိငး့ကုိ်ပဳစုပါက ဥ က၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌    အခနး့ ¾ကုိိ        
ထညး႔သျငး့ေရ့သာ့်ခငး့မ်ပဳပါက ်ပညး႔ စုဵမညးမ ဟုတးပါ၈ မိမိ၌ သာ့သမီ့  မ္ာ့ကုိလညး့ 
ကရငး႔ေတားလြနးေရ့အာ့ အ လုပးအေၾကျ့ ်ပဳေရ့ကုိ မြနးကနးစျာပညာေပ့ ေရြ႕ေဆာငး  ႏိုငးခံဲတဲံ 
ေခါငး့ေဆာငးတဦ့်ဖစး ပါတယး၈                                                     

                  အခုလုိဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးရံဲ ကုိယးေရ့သမုိငး့မြာ စာေရ့တံဲအတျကးအထူ့ဂုဏးယူပါတယး၈                                
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ ကရငးံေတားလြနး ေရ့သေဘာတရာ့သညး အၿမဲေခတးမြီေနမညးသာ ်ဖစးသညး၈  
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ေလ့စာ့စျာ်ဖငးံ 

                                                                                                                                            
(ေစာဘသငး) 

 

                                                                                                                                                                  
ှှ 

ေကအနဲးယူကရငးအမိ္ဳ့သာ့အစညး့အရုဵ့                                                                                                                                  
တျဲဖကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ(့ှ)၇                                                                                                                         
ဒီေအဘီစစးေကားမတီအတျငး့ေရ့မြဴ့ဗိုလးခ္ဳပး ေမာငးေမာငး၌ အမြာစာ 

                                                          ေစာဘဇနး(သို႔မဟုတး)မနး့ဘဇနးႏြငး ံ

                                                           ကရငးံေတားလြနးေရစ့ာအုပးအတျကး 

    လူ႔ေလာကတျငး်ဖစး ပ္ကး်ပနးေ်ပာငး့လဲလြဳပးရြာ့ေန ၊  မေမ္ြားလငးံ်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံေတျ႔ႀကဵဳရ်ခငး့သညး 
ေလာကးမၼတာပငး်ဖစး  ပါသညး၈ ကၽျနးေတားအရငးတုနး့က တစးခါမ္ြ စိတးမကူ့၇ မရညးရျယး ၇ 
မထငးမြတးခံဲ်ခငး့မ္ာ့သညး မိမိကုိယးတုိငး ပငး ်ပနးမသိခံဲ      တာလညး့ရြိခံဲပါသညး၈    ဤသုိ႔်ဖစးပ္ကး 
ေနစဥးအတျငး့မြာပငး ဥ က၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညး  ေလာကနိယာမတရာ့အရ အနိ စၥ   ေရာကးခံဲရပါသညး၈ 
။၌ေရြံေဆာငးမြဳေအာကးတျငး အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ တာ ွနးကုိ ထမး့ေဆာငးေနစဥးမြာ 
အေရ့ႀကီ့သညးံအခါမ္ာ့တျငး ပုိ၊ရငး့ႏြီ့ စျာေနခံဲရပါသညး၈ ၁ငး့အာ့ အထူ့ပငးသတိရမိပါသညး၈ 

                          ယခုဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးႏြငးံ ကရငးံေတားလြနးေရ့စာအုပးကုိ အခကးအခဲမ္ာ့ ၾကာ့မြ 
မ်ဖစးမေနထုတးမညး ဆုိ၊ မ္ာ့စျာအာ့ရွမး့သာ ်ဖစးမိပါသညး၈ ဂုဏးယူပါသညး၈ ဤစာအုပးအတျကး 
အမြာစာေရ့ရနးေတာငး့ဆုိလာ၊ ကၽျနးေတားအ်မနးႀကိဳ့စာ့ကာ ေရ့ေပ့ခံဲပါသညး၈ 
သုိ႔ေသားးဟုိသျာ့သညးလာ အလုပးမ္ာ့ သျာ့ၾက၊ စာမူေ်ပာကးဆုဵ့ေၾကာငး့ ႏြငးံ မိတးတူမူရငး့ 
ယူမထာ့မိသ်ဖငးံ ယခုတဖနးထ ပး ေရ့ေပ့ရနး ေတာငး့ဆုိလာသ်ဖငးံ  ဥက၎ဌႀကီ့အေၾကာငး့ကုိ ကၽျနးေတား 
သိသေလာကး ထပးေရ့ေပ့လုိကးပါသညး၈  

                            ်မနးမာႏိုငးငဵကုိအဂၤလိပး ကုိလုိနီ ွါဒီမ္ာ့အုပးစုိ့ေနစဥး ကၽျနးေတားငယးငယးတုနး့က 
အသကးအာ့ ်ဖငးံ  (၅)   ႏြစးေလာကးရြိပါမညး၈ (ခနး႔မြနး့ ှ၆၀၂ ေလာကးရြိမညး) ၈ 
ကၽျနးေတာံဦ့မငး့(cpo)ေစာေမာငးတဲက ကၽျနးေတားကုိ  အေဖ၍ ေခ၍်ပီ့ ဓႏု်ဖဴမြမအူပငး်မိဳ႕ ကုိ 
ေသနတး်ပစး(ဒါဘာပျဲကုိ ေခ၍သျာ့ပါသညး၈ မူအူပငး ပလိပး တနး့လ္ာ့(cpo) ေစာသနး့စိနးဖုိ့၌ အိမးတျငး      
သျာ့တညး့ခုိရပါသညး၈ အာ့လ ပးခ္ိနးညေနခငး့ မအူပငးေပ၍ေတားမူ က ရငးရပးကျကးသုိ႔ 
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သျာ့လညးၾကပါသညး၈ ေပ၍ေတားမူ ွုိငး့   ေရကာတာေပ၍ ေလ္ြာကးသျာ့သညးမြာ ေစာဘဇနးသညး 
ေလ့ေထာငးံသဵပုဵ့(ဿ)လုဵ့ႏြငးံ ေရထမး့ခပးေနသညး  ကုိေတျ႔ ရပါသညး၈  ကၽျနးေတားံဦ့ေလ့ ေစာေမာငးတကဲ 
ေစာဘဇနးကုိေခ၍်ပီ့ ႏႈြ တးဆကးလုိကးသညး၈ ကျ္ နးေတားံကုိေတာံ "ငါံတူ ေစာဘဇနးဟာ 
ေကာလိပးေက္ာငး့သာ့တစးေယာကး်ဖစး်ပီ့ ေရထမး့တယး ေသျ့ မႀကီ့ ဘူ့ ၇ မငး့လညး့ဒါကုိအတု ယူပါ" 
ဟုဆုဵ့မခံဲပါသညး၈ ပထမဦ့ ဆုဵ့ ေစာဘဇနးကုိ ကၽျနးေတားစေတျ႔ခံဲသညးမြာ ထုိအခ္ိနးက်ဖစးသညး၈ 
ေနာငးအခ္ိနး မ္ာ့တျငးေတာံ သတိမမူမိခံဲ ၈  ေတျ့ ေပမေ တျ့ ၇ ေခါငး့ထဲမြာပငး မစဥး့စာ့ခံဲမိေပ၈ 
သုိ႔ေသားသူ႔မေၾကာငး့ေ်ပာရငးေတာံ သူႏြငးံစေတျ႔ခံဲဖူ့သညး  ကုိသတိရမိေနမိပါသညး၈  

                                ထုိသုိ႔အခ္ိနးကာ့ ှ၆၁၂ ခုႏြစး ၇ ကၽျနးေတားမအူပငး ၿမိဳ႕သုိ႔  
အလုပးသျာ့ရြာေသာအခါ ကၽျနးေတားံသူ  ငယး  ခ္ငး့ထဵမြ သိရြိရသညးကာ့ မအူပငး ကရငးရပးကျ ကး မြ 
ေဘာလုဵ့အသငး့တျငး ပါ ွငးကစာ့ခံဲၾကေသာ နဵမညးႀကီ့ေဘာလုဵ့ သမာ့ မ္ာ့မြာ ဘေက္ားေလ့ ၇ 
ေစာေပါခ္ာ့မိနး့ေတာ၇ ေစာဘဇနးတုိ႔်ဖစးေ ၾကာငး့ပငး်ဖစးသညး၈ ထုိ ႔ေၾကာငးံအာ့ကစာ့သမာ့ 
ေကာငး့တစးေယာကး်ဖစးခံဲေၾကာငး့ကုိလညး့ သိခံဲရသညး၈  

                                ထုိမြတဖနးှ၆၁၄ ခုႏြစး၇ ေမလေရာကးေသာ အခါကၽျနးေတားသညး 
ေညာငးတုနးၿမိဳ႕ (ှ၁)လမး့သုိ႔ ေရာကး ၿပီ့ၿမိဳ႕နယးရိက၏ာ ေထာကးပံဵေရ့ဌာနတာွနးခဵ ်ဖစးေနခ္ိနး် ဖစးသညး၈ 
တမနကးခငး့မြာ ကၽျနးေတား ေစ့္မြ်ပနး လာစဥး (ှ၂) လမး့   ရြစးခရစးယာနးး မဓၼဆရာ ဦ့စဵ ၿငိမး့အိမးဖကးမြ 
ေလ္ြာကးလာေသာ လူတစးေယာကးတျငး ႏြစး လုဵ့်ပဴ့တလကးပါလာ သညး ကုိေတျ႔ရသညး၈ 
ကၽျနးေတားဌာနရဵု့အတျငး့သုိ႔ွငးၿပီ့  ်ပနးထျကးလာသညး၈ ေ စ့္ဖကးကုိဆကးသျာ့သညး၈ ကၽျနးေတာံ  
ကုိေတျ႔ေတာံ ၿပဵဳ့၊ႏႈတးဆကးသညး၈ ကၽျနးေတားလညး့ အဵ႔ၾသေနသညး၈ ထိုအထဲမြ တစးေယာကးကိုေတာံ 
ကၽျနးေတား ေကာငး့ေကာငး့မြတးမိသညး၈ ထိုသူကေတာံ စစး်ပနးဗုိလးဧထျနး့်ဖစးသညး၈ ွါ့ခယးမၿမိဳ႕နယး 
ေမာငး့တီ့ေမာငး့ သာ်ဖစးေန သညး၈ သူႏြငးံအတူ ဂ္ပနး   ေတားလြနးေရ့တိုကးပျမဲြာ  ဆဵုခံဲသညး၈ 
ဓႏု်ဖဴေတာငးဖကး ပ္ဥးေထာငးစုရျာမြာ ဂ္ပနးႏြငးံ တုိကးပျဲ် ဖစး  စဥးက်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတားလညး့ 
ဌာနရဵု့အတျငး့ွငးၿပီ့ ဇနီ့သညးကုိ "ခုနကထျကးသျာ့တာဘယးသူလဲ၈ ဘာကိ စၥလာသလဲ " 
ဟုေမ့လုိကးသညး၈ ဇနီ့က "ကျ္နးမဆရာေလ ၇ ဆရာဘဇနးနဲ ႔လူတစးေယာကး်ဖစးတယး ၈ လာလညး၇ 
ႏႈတးဆကးတာ" ဟု ေ်ပာသညး၈ ဇနီ့သညးကမအူပငးမြာေက္ာငး့ေနခံဲတာေ်ပာ်ပ်ပီ့ ေစာဘဇနးသညး 
ဇနီ့သညး၌ဆရာ်ဖစး ေၾကာငး့ သိရသညး၈ သူဘယးဆကးသျာ့မညးဆုိတာကေတာံ မသိ၈  

                  မၾကာခငးတစးနာရီအၾကာတျငး ေက္ာ ငး့ဆရာမႀကီ့ေနားလြွငး့  
တိုကးေရြ႕သုိ႔ေရာကးလာသညး၈ ဆရာမႀကီ့  က"ေဟ-ံေမာငးေမာငး အစညး့အေွ့ သျာ့မလာ့၈ 
ေစာဘဇနးတုိ႔ ညမြေရာကး ၾကတယး၈ ဒီမနကးနတးေပ့ရျာ ကုိသျာ့ၿပီ့ ေကအနဲးယူၿမိဳ႕ နယးအစညး့ 
အရဵု့ဖျဲ႔ဖုိ႔်ဖစးတယး၈ ဘယးလုိသေဘာရသလဲ " စသ်ဖငးံ ေမ့လာသညး၈ ကျ္နးေတားလညး့ စိတးထဲ  တျငး 
အဵံၾသွမး့သာသျာ့သညး၈ "ကဲဆရာမႀကီ့လ ဲသျာ့မလာ့ လာသျာ့မယး " ေ်ပာၿပီ့ ႏြစးေယာကးးသာ့ စ ကး 
ဘီ့ေနာကးထုိငး ဆုိကးကာ့်ဖငးးံ နာရီ ွကးခန႔ံး်ဖငးံ စီ့ကာ နတးေပ့ရျာသုိ႔ထျကးခဲ ၾကသညး၈ 
ေညာငးတုနးၿမိဳ႕၌ေတာငးဖကး(၀) မုိငး    ခနး႔ေွ့သညး၈  

                    ထုိနဵနကးမြာပငး နတးေပ့ရျာ  မနး့စိနးသနး႔အိမးသုိ႔ ေရာကးခံဲၾက ၿပီ့ 
အစညး့အေွ့တကးခံဲၾကသညး၈ ဤအစညး့ အေွ့ပျဲမြာပငး ဆ ရာဘဇနး (မနး့ဘဇနး၇ ေစာဘဇနး ) ကုိ 
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ေကာငး့စျာသိရြိလာခံဲၾကရသညး၈ ဆရာမႀကီ့ေနားလြ ွငး့ အာ့ေပ့မြဳ       ေ ၾကာငးံ 
ယခုလုိေခါငး့ေဆာငးေတျကုိ သိလာရပါသညး၈ တခ္ိနးတျငး့ မြာ ေက့္ရျာေခါငး့ေဆာငး မ္ာ့က အဆုိ  
သျငး့ေထာကးခဵ၊ ကျ္နးေတားၿမိဳ႕နယးေကအနဲးယူ အစညး့အရဵု့တျဲဖကး အတျငး့ေရ့မြဴ့်ဖစးခံဲ သညး၈ 
မနး့ဘဇနးႏြငးံ ရငး့ ႏြီ့ကျ္မး့ွငးခံဲသညး၈ 

                      ှ ၆၁၅ ခုႏြစး မတးလအတျငး့ တျငးဦ့ႏုက ေစာဖို့သငး (ကရငးေရ့ရာွနးႀကီ့) မြတဆငးံ 
ကရငးလူထုကုိယး စာ့လြယး တခ ရိုငးလ္ြငး(၂)ေယာကးေခ၍ခံဲသညး၈ ကရငံးအေရ့ကုိ 
ရြငး့်ပေဟာေ်ပာရနး်ဖစးသညး၈ ထုိစဥးက  KNU/KYO ဟူ၊ ႏြစး ဖျဲ႔်ဖစးေနသညး၈ ကရငးလူငယးအဖျဲ႔မြ 
ေခ၍်ခငး့်ဖစးသညး၈ သုိ႔ေသား လညး့ ေညာငးတုနး့ၿမိဳ႕နယး ကရငးေတျ က ကျ္နးေတားကုိ  သိ၊ စညး့ေ ွ့ပျဲမြ 
ေကာကးခဵရသညး၈ ဆရာဘဇနးမြ မအူပငးကေ န၊ ထုိအေၾကာငး့ကုိ ၾကာ့ေသာအခါ အ ထူ့စစးသာ့လျတး 
၊ စာပုိ႔သညး၈ “ေစာေမာငးေမာငး၇ မငး့ေနာကးမြာ ကရငးလူထုရြိေနတယး၈ KYO 

ကေခ၍တံဲအစညး့အေွ့ကုိ မသျာ့ပါနဲ႔ ”ဟု တာ့သညး၈ 

                 ထုိအခ္ိနးမြာ KNU မြလညး့ အေရ့ေပ၍ညီလာခဵကုိ  ရနးကုနး၇ ပဲခူ့ 
ကရငးအထကးတနး့ေက္ာငး့မြာ ေခ၍ထာ့ သညး၈  ကျ္နးေတားသျာ့ခ္ငးသညး၈ သျာ့ခံဲသညး၈ ကျ္နးေတား 
ဦ့ႏုေခ၍တံဲအစညး့အေွ့ေရာ၇ ေကအနဲးယူ အစညး့အေ ွ့ေရာ၇ “ချ”တကးခံဲသညး၈ မ္ာ့စျာ ဗဟုသုတ 
ရရြိပါသညး၈ တသကးမေမံစရာေတျ ေတျ႔ရြိခံဲပါသညး၈ ဤသညးမြာ ဆရာ၇ ဆရာမတုိ႔၌ ႀကီ့်မတးလြေသာ 
ေက့္ဇူ့်ဖစးေၾကာငး့ အထူ့မြတးတမး့တငးထာ့ရမညး၈ ကရငးေခါငး့ေဆာငးလူႀကီ့မ္ာ့ကုိ မ္ာ့စျာသိခံဲရ 
သညး၈  

ှ၆၁၆ ခု၇ အငး့စိနးမြ ဆုတးချာလာေသာအခါ  ေညာငးတုနး့ၿမိဳ႕ကုိေရာကးၾက သညး၈ ဗုိလးခ္ဳပးစနး့ေက၇ 
ေကားကဆာဟနးတာ သေမႊ့၇ မနး့ဘဇနး၇ မနး့ေနလျနး့၇ ဗုိလးေက္ားစိနးႏြငံး အ်ခာ့အေရ့ႀကီ့ေသာ 
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ပါွငးသညး၈ တခ္ဳိ႕စခနး့ခ္ေန ၾကသညး၈ တခ္ဳိ႕ ခရီ့ဆကးေနၾကသညး၈ ကျ္နးေတားက 
ဆရာဘဇနးအာ့ ခ္ညး့ကပးၿပီ့ “ဆရာ၇ ကျ္နးေတားတုိ႔ၿမိဳ႕ကုိ သိမး့ထာ့ ၿပီ့ၿပီ၇ ဘာေ တျဘယးလုိလုပးရမလ ဲ
ေ်ပာ်ပပါဦ့”ဟု ၿ မိဳ႕နယးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငံးအတူ ေ မ့်မနး့ခံဲပါသညး၈ ဆရာဘဇနးက “ေဟံ၇ 
ေစာေမာငးေမာငး ၿမိဳ႕လူထုနဲ႔တညးံေအာငးေပါငး့၇ လူထုအက္ဳိ့လုပးရငး ဒါအုပးခ္ဳပးေရ့ပဲ ” ဟု လျယးလျယးနဲ႔ပဲ 
ညျနး်ပခံဲပါ သညး၈ ေ နာကးၿမိဳ႕ေပ၍ရြိ လူထုမ္ာ့ကုိ ေခ၍ယူၿပီ့ ရြငး့ လငး့ပျဲစညးကာ့စျာ ်ပဳလုပးခံဲေပ့ ခံဲသညး၈ 
ဆရာဘဇနး၇ မနး့ေနလျနး့တုိ႔ ေဟာေ်ပာရြငး့လငး့ေပ့ခံဲသညး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ ပုိသေဘာေပါကး 
ွမး့သာၾကသညး၈ 

ှ၆၁၆ ခု၇ မုိ့ရာသီ ဇူလုိငးလေလာကးမြာ ေညာငးတုဵ့ၿမိဳ႕၇ သျနး့ဘုရာတဵေစာငး့အနီ့ရြိ ဦ့ဖုိ့်မ၌ တုိကးတျငး 
်မစးွကျ္နး့ေပ၍ေဒ သ တခုလုဵ့ ညီ လာခဵတရပးလုပးခံဲၾကသညး၈  ဤအစညး့အေွ့မြာ ဗုိလးခ္ဳပးစုိငး့ေက၇ 
မနး့ဘဇနး၇ ေကားတဆာဟနးတာသေမႊ့ တို႔ ေရြ႕ေဆာငးခံဲၾကသညး၈ စညး့ေွ့ပျမဲြာ လူထုကို 
စညး့ရဵု့ၾကရမညး၈ အမိနး႔နဲ႔ ညျနးၾကာ့ခ္ကးေတျကို လိုကးနာၾကရမယး၈ လူထုဆနး႔က္ငးေရ့ေတျမလုပးရဘူ့၈ 
စသညး်ဖငံး ရြငး့်ပခံဲၾကသညး၈ ကိုယးစာ့လြယးတပးမြဴ့တစးေယာကးက လူႀကီ့ေတျဒီ ေလာကးေ်ပာရငး  
နညး့လညးပါၿပီဟု ခပးဆတးဆတး်ပနးေ်ပာခံဲသညး၈  ထုိအခါ ဆရာဘဇနးမြာ ေကအငးဒီအို 
ဗုိလးခ္ဳပး်ဖစးေနၿပီ့ “ဟုတးမြလညး့လုပးပါ၈ တကယးနာ့လညး ၾကပါ၈ ကျ္နးေတား မိနး့မဦ့ေခါငး့ ႏြစးခါ 
မမြနးေစခ္ငးေတာံဘူ့”ဟု ေ်ပာသ်ဖငံး စညး့ေွ့ပျဲမြာ ပျဲက္ခံဲၾကေသ့သညး၈ ရဲရဲေတာကးေ်ပာခံဲသညး၈  
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 ေညာငးတုနး့ၿမိဳ႕နယးမြ ဆုတးချာလာရစဥး ညဥးံဘကး်ဖစးသညး၈ ညဖကးသျာ့ရငး့လာရငး့ 
ဆရာမနး့ဘဇနးအာ့ ငါ့ဆူ့စူ့ခံဲ သညး၈ ေ်မျကုိကးခဵရတယးဆုိၿပီ့ အေတားေလ့ စိတးထိခုိကးခံဲေသ့တယး၈ 
်မစးွကျ္နး့ေပ၍တုိငး့တျငး ႏုိငးငဵေရ့သငးတနး့ေက္ာငး့ မ္ာ့ဖျငံးၿပီ့ သ ငးၾကာ့ပုိ႔ခ္ခံဲသညး၈ 
စာေပပညာတတးမ္ာ့ ေပါမ္ာ့သညး်ဖစး ၊ အခ္ဳိ႕ဘျဲ႕ဒီကရီရသူမ္ာ့က “ဒီသငးတနး့မြာ ဆရာ 
ဘယးသူလဲကျ၈ ဘဇနးလာ့၈ သူလညး့ဘီေအ၇ ငါတုိ႔လညး့ဘီေအပဲကျ၈ ဘာတကးစရာလုိသလဲ ”ဟု 
အထငးေသ့ေ်ပာဆုိ်ခငး့ မ္ာ့ကုိလညး့ ခဵႏုိငးရညးရြိခံဲေပသညး၈   

ကရငံးေတားလြနးေရ့သညး ှ၆၁၆ခုႏြစးမြ ှ၆၂၀ ခုႏြစးအထိ စစးအုပးခ္ဳပးေရ့အလုိအေလြ္ာကး က္ခံဲသညး၈  
ှ၆၂၀ခုႏြစးက္မြ  ဒု တိယလမး့စဥးကုိခ္မြတးၿပီ့ လူထုကုိ ခ္ညး့ကပးစညး့ရဵု့ကာ လူထုအေ်ခခဵ 
ရရြိလာခံဲ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ႏုိငးငဵေရ့လမး့စဥးမြာ ဒီမုိက ေရစီသစးကုိ အေ်ခခဵသညးံ လမး့စဥး်ဖစးသညး၈  
မနး့ဘဇနးမြ ဒီမုိကေရစီသစးကုိ ေလံလာၿပီ့  ခ္မြတးခံဲေသာ ဒုတိယလမး့စဥး  ်ဖစးသညး၈  မနး့ဘဇနးမြာ 
ေ်ပာငးေ်မာကးစျာ စုေပါငး့ေခါငး့ေဆာငးမႈယူခံဲသညး၈ ဖိႏြိပးခဵရ်ခငး့မြ ေတားလြနးေသာလမး့စဥးကုိရြာ ၿပီ့  
ပညာေတျေပ့ခံဲသညး၈ ကရငးံေတားလြနးေရ့အတျငး့ အလြညးံအေ်ပာငး့မ္ာ့လုပးခံဲရသညး၈ 
ေတားလြနးသညးံႏုိငးငဵေရ့ကုိ ပုိ၊ ေလံလာခံဲရသညး၈  

အခ္ဳိ႕ႏုိငးငဵေရ့ကုိ နာ့မေထာငးပဲ စစးေရ့တစးခုတညး့ကုိသာ အာ့သနးသူမ္ာ့က 
မနး့ဘဇနးအာ့အနီ်ဖစးလာၿပီ၈ ကျနး်မဴနစး်ဖစး တယးဟု  စျပးစျဲခံဲၾကေသ့သညး၈  

ကျ္နးေတားတုိ႔ ကရငံးေတားလြနးေရ့အတျငး့မြာ အယူအဆမ္ာ့ကျဲ်ပာ့ခံဲသညး၈ ှ၆၃၀ ခုႏြစး ကျနးဂရကးမြာ  
ကျဲခံဲၾကသညး၈ အခ္ဳပးအာ့်ဖငံး  ေကအနဲးယူပါတီ၌ ပထမခဵယူထာ့ေသာလမး့စဥးမြာ 
နယးခ္႕ဲပေဒသရာဇးစနစးႏြငံး မဟာဗမာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ ွါဒ ဆနး႔က္ငး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေကအာစီမြ ဗမာကုိသာ 
ရနးသူထာ့တုိကးရမယး၈ သီ့် ခာ့ကရငး်ပညး်ဖစးရမညးဟု ခဵယူၿပီ့ စစးအုပး  ခ္ဳပးေရ့ပုဵစဵလုပးလာၾကသညးံ 
သေဘာထာ့အေပ၍ကျဲခံဲသညး၈ မနး့ဘဇနးသညး ေကအနဲးယူ ပါတီဥက၎ဌ အေန်ဖငံး ပုဵမြနးနယးခ္႕ဲ 
ပေဒသရာဇးႏြငံး မဟာဗမာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ ွါဒီစနစးကုိ ခုိငးခုိငးမာမာရပးတညးဆနး႔က္ငးၿပီ့ ေရြ႕ေဆာငးခံဲသညး၈  
ဗမာကုိ ရနးသူအ်ဖစး လမး့စဥးတျငး သတးမြတးထာ့ၿပီ့တိုကးလုိေသာ ေကအာစီအုပးခ္ဳပးသညး  ှ၆၃၀ခုႏြစး 
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေဆျ့ ေ ႏျ့ ၾကစဥး မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ ွါဒီ ေတားလြနးေရ့ေကားစီအစုိ့ရထဵ 
လကးနကးခ္ပူ့ေပါငး့သျာ့ခံဲသညး၈  ႏြစးႏြစး၇ သုဵ့ႏြစးကာလအ တျငး့ ေပ္ာကး ကျယးသျာ့ခံဲသညး၈ ဤသညးမြာ 
ႀကီ့မာ့ေသာ သငးခနး့စာ်ဖစးေပသညး၈  ေမံမရႏုိငးသညးံ ်ဖစးရပးႀကီ့ပငး်ဖစးသညး၈   

ေနာကးတဖနး သေဘာတရာ့ေရ့အရ အမ္ဳိ့သာ့တုိ့တကးေရ့ပါတီအဆငံး ခဵယူၾကေသာ 
ေကအဲနးယူပါတီအတျငး့၉ ကျနး်မဴ နစးပါတီကံဲသုိ႔ ခဵယူလာၾကေသာအခါ ေမားအေတျ့ အေခ၍ကုိ 
စုိကးထူလာၾကၿပီ့ ပါတီ တျငး့မြာ တုိကးပျဲေတျ်ဖစးေ ပ၍လာသညး၈ ေမားအယူအဆလကးမခဵသူမ္ာ့သညး 
်ပနးလညး်ပငးဆငးေရ့ အေခ္ာငးသမာ့ေတျဟူ ၊ပငး စျပးစျဲပုတးခတးကာ ေခါငး့ေဆာငးအ ခ္ငး့ခ္ငး့ 
အ်ပစးရြာလာၾကသညး၈ “်ပႆနာကုိ ေဖားထုတးဖျငံးခ္တုိကးပျဲွငး ”ဆုိသညးံ (၀)ခ္ကးနညး့ကုိ 
လုပးလုိလာၾကသညး၈ ဤလုပးရပးမ္ာ့ေၾကာငံး ဥက၎ ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးသညး ေကအနဲးယူ ပါတီမြ ှ၆၃၅ 
ခုႏြစးတျငး ႏႈတးထျကးခံဲသညး၈ ။ႏြငံးအတူပါတီ ဗဟုိေကားးမတီအခ္ဳိ႕ပါွငးသညး၈ 
ေကအနဲးယူတပးဦ့ဖျဲ႔စညး့ၿပီ့ ေတားလြနးေရ့ကုိ ေရြ႕ေဆာငးသညး၈  
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ဤပါတီတျငး့ အေတျ့ အေခ၍အယူအဆေရ့၇ ႏုိငးငဵေရ့်ပႆသနာမ္ာ့်ပငး့ထနးစျာ်ဖစးေပ၍ေနခ္ိနးတျငး 
ကျ္နးေတားႏြငံး ပုိ၊နီ့ ကပးစျာ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ခံဲၾကေသာေၾကာငံး 
တေယာကးအေၾကာငး့တေယာကးပုိသိၿပီ့ ရငး့ႏြီ့သညး၈ အယူအဆ၇ အေတျ့ အ ေခ၍တို႕မ္ာ့စျာ 
တူညီၾကသညး၈ သို႔ေသားလညး့ မိမိအဖျဲ႔အစညး့ကျဲသညးံအခါ KNLC ႏြငံး 
ရဲရဲ်ပနးလညးစညး့လုဵ့ညီညျတးေရ့  ကုိ အရယူခံဲၾကပါသညး၈ 

ဗုိလးခ္ဳပးေမာငးေမာငး (ဿ၀-၅၆၀) 

ေကအငးနးယူ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရုဵု့၇ 

အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ (ဿ) ပဒိုစဵလငး့၌ အမြာ 

 
ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနး၌ သာ့ႀကီ့ ၾသရသမနး့ေရာဘတးဇနးမြ ကျ္နးေတားံအာ့ ။၌ဖခငးႀကီ့ကုိယးတုိငး 
အသဵသျငး့ထာ့ေသာ ေတားလြနးေရ့တသကးတာ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့စာအုပးကုိ လာ်ပပါသညး၈  
ထုိစာအုပးႏြငံး ပတးသကး ၊အမြာစာေရ့ေပ့ရနး လညး့ ေတာငး့ခဵလာသညး၈  

က္ေနားသညးေတားလြနးေရ့ကာလတေလြ္ာကး ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး ႏြငံး အရငး့ႏြီ့ဆုဵ့ေသာ လုပး 
ေဖ၍ကုိငးဖကးရဲေဘားမ္ာ့တျငး တဦ့ပါ ွငးသူ်ဖစးသညး၈ ထုိေၾကာငံး ွမး့ေ်မာကး်ခငး့မ္ာ့စျာ်ဖငံး 
အမြာစာေရ့ေပ့မညး်ဖစး ေၾကာငး့ ကတိေပ့လုိကးပါသညး၈  
 
ထုိစာအုပးကုိ ဖကးၾကညးံရာ က္ေနားတုိ႔ခ္ီတကးလာခံဲေသာ ေတားလြနးေရ့ သကးတမး့တေလြ္ာကးအသိမ္ာ့ 
ပုိမုိၾကျယးွလာေစ ပါသညး၈  အမ္ဳိ့သာ့ေတားလြနးေရ့စျမး့အာ့ကုိလညး့ မ္ာ့စျာ်ဖစးေစပါသညး၈  
က္ေတာံးအေနႏြငံး အဖျဲ႔စညး့အတျငး့တာ ွနးယူ လုပးေဆာငးေနရပါသညး၈  မိခငးအဖျဲ႔အစညး့၌ 
တာွနးေပ့ခ္ကးအရ ှ၆၂၁ခုႏြစးမြ ှ၆၄၂ခုႏြစးအထိ အ်ခာ့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငံး 
တပးေပါငး့စုလုပးငနး့မ္ာ့တျငး တာ ွနးယူ လုပးေဆာငးခံဲရသညး၈ မိခငးအဖျဲ႔အစညး့ကုိ ဤစာအုပးတျငး 
က္ေနားမသိေသ့ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ အေတားသိခံဲ ရပါတယး၈ ထုိေၾကာငံးလညး့ ဤစာအုပးသညး 
။ထမး့ေဆာငးခံဲေသာ ေတားလြနးေရ့ကာ လတေလြ္ာကး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ အေတားကုိ်ပညးံစုဵ 
လဵုေလာကးသညးံအတျကး  သမုိငး့ွငးစစးတမး့ တေစာငးလညး့်ဖစးေပ သညး၈ ကရငံးေတားလြနးေရ့အတျကး 
မြတးတမး့ွငးရမညးလညး့်ဖစးပါသညး၈  
 
ေရ့သာ့ေဖ၍်ပခ္ကးမ္ာ့သညး တကးသစးစကရငးလူငယးကေလ့မ္ာ့အတျကးသာမက 
ေတားလြနးေရ့တိုကးပျဲွ ငးေနၾကေသာ လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵရဲေဘားမ္ာ့အတျကး အသိကုိ်ပညးံွေစၿပီ့ 
တိုကးပျဲွ ငးစိတးဓာတးမ္ာ့ခုိငးမာေစပါသညး၈ ဤေနရာ ဥက ၎ဌႀကီ့ မနး့ ဘဇနး၌ အစျမး့ထကး်မကးခ္ကးကုိ 
ေ်ပာလုိပါသညး၈ စစးကျ္နးေခတး၇ ကုိလုိနီေခတး၇ ှ၆၀၅ခုႏြစး၇ ေက္ာငး့သာ့သပိတး  (ှ၀ွွ 
်ပညးံႏြစးအေရ့ေတားပုဵ) နယးခ္႕ဲဆနး႔က္ငးေရ့ အေရ့ေတားပုဵႀကီ့တျငး တက၎သုိလးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ 
သမဂၐမြပါွငးေသာ ရဲရဲ ေထာကးတိုကးပျဲ ွငးခံဲသညး၈ ကရငံးေတားလြနးေရ့မစမီ ှ၆၁၄၇ ှ၆၁၅ႏြစးမ္ာ့တျငး 
တ်ပညးလုဵ့ရြိ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့အာ့ (KNU) ၌ ေရြ႕ေဆာငးမႈေအာကးတျငး ပါ ွငးစုစညး့ၿပီ့ 
အမ္ဳိ့သာ့အတျကး တုိကးပျဲ ွငးလာေအာငး ေရြ႕တနး့မြ လႈဵ ႔ေဆားစညး့ရဵု့ ႏုိငးခံဲသညး၈ ကရငံးသမုိငး့ကုိ 
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ကရငးသာ ဖနးတီ့ႏုိငးေၾကာငး့ ေဟာေ်ပာရာတျငးလညး့ေကာငး့၇ သု ွÀ တုိငး့ဂ္ာနယးတျငးလညး့ ေကာငး့ 
ရဲရဲေတာကးေရ့သာ့ စညး့ရဵု့ႏုိငးခံဲသ်ဖငံး မီ့ခဲဘဇနးဆုိသညးံဘျဲ႔ႏြငံး တ်ပညးလုဵ့တျငး 
ေက္ားၾကာ့လာခံဲသညး၈ 
 
လကးနကးကုိငး ေတားလြနးေရ့ စတငးခ္ိနးတျငး ရနးသူဖဆပလ၌ လူမ္ဳိ့ေရ့အဓိကရုနး့ဖနးတီ့ေနမႈကုိ 
ဟနး႔တာ့ႏုိငးရဵုမက လူ မ္ဳိ့စုဵခ္စးၾကညးေရ့ကုိ တညးေဆာကးႏုိငးခံဲသညး၈ 
ေကားခုိဘဦ့ႀကီ့ခ္မြတးလမး့ညျနးခံဲသညးံ တပးေပါငး့စု လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ှ၆၂ဿ ခုႏြစးမြစၿပီ့ 
အေကားအထညးေဖားႏုိငးခံဲသညး၈ အဓိက တပးေပါငး့စုလုပးငနး့တျငး ဦ့စီ့ပါ ွငးလုပးေဆာငးႏုိငးခံဲသလုိ 
။မပါွငး ေသာတပးေပါငး့စုမ္ာ့မြာ မရြိသေလာကးပငး်ဖစးသညး၈  မိမိႏုိငးငဵ၌ အေ်ခအေန 
လူမ္ဳိ့ေရ့လႈပးရြာ့မႈႏြငံး ႏုိငးငဵတကာ အေ်ခအ ေနတုိ႔ကုိေပါငး့စပးကာ ကရငးံေတားလြနးေရ့ 
ေအာငးပျဲခဵအမ္ဳိ့သာ့ ဒီမုိကေရစီလမး့စဥးကုိ ေရြ႕ေဆာငးခ္မြတးေပ့ႏုိငးခံဲသညးံအ ထဲတျငး 
ေရြ႕တနး့မြပါွငးခံဲသညး၈ 
 
ဤသို႔ေ်ပာငးေ်မာကးေသာ အမ္ဳိ့သာ့ေတားလြနးေရ့သမာ့ ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ေရ့သာ့ေသာ စာအုပးသညး 
အဘယးမြေွဖနးစ ရာရြိပါမညးနညး့၈ ကျ္ ႏုပးတို႔အတျကး အာ့သစးသာတုိ့ပျာ့်ဖစးေပ၍ေစသညး၈ 
အေ်ခအေနသညး ေန႔စဥးႏြငံးအမြ္ ေ်ပာငး့လတဲို့ တကးေနသညးံအေပ၍ အေ်ခအေန အခ္ိနးအခါ 
ကာလေဒသႏြငံး ဟပးမိစပးမိေအာငး ေဖ၍ညျနး့ထာ့ေသာစာအုပးလညး့်ဖစး သညး၈ တနညး့ဆိုရေသာ 
ကျ္ႏးုပးတို႔ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့သမက လူမ္ဳိ့စုမ္ာ့ပါ အက္ဳိ့ရြိေစသညးံ စာအုပးေကာငး့တစးအုပးလညး့ 
်ဖစးသညး၈ 
 
ထိုေၾကာငံး ကျ္ ႏုးပးတို႔ လူမ္ဳိ့မ္ာ့အေနႏြငံး ဤစာအုပးအေပ၍အေ်ခခဵၿပီ့ မိမိတို႔အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ 
ေအာငးပျပဲနး့တိုငးအ တျကး စဵထာ့ထိုကးေသာ စာအုပးတအုပး်ဖစးသညး၈ ဤသို႔ ဘကးစုဵေသာ 
စာအုပးလညး့်ဖစး၊ ေတားလြနးလိုသူတိုငး့လကးွယး ကိုငးေဆာငးထာ့သငံးေၾကာငး့ 
အမြာစာေရ့သာ့ပါသညး၈ 
       (ပဒုိစဵလငး့) 
       တျဲဘကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့(ဿ) 
       ေကအနဲးယူ-ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ ဗဟုိ- 
 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား၇ ဒုတိယဦ့စီ့ခ္ဳပးႏြငံး အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီတပးေပါငး့စု 
စစးေကားမတီအတျငး့ ေရ့မြဴ့ ဒုဗုိလးႀကီ့ တာမာလာေဘာ၌ အမြာစာ  
 
်မနးမာ်ပညးလျတးေ်မာကးေရ့မတိုငးမီ ှ၆၀၅ခုႏြစးတျငး ကျ္နးေတာံးအေနႏြငံး ၿဗိတိသြ္တပးမေတားတျငး 
စတငးွငးေရာကးအမႈ ထမး့ခံဲသညး၈ ဤကာလသညး ်မနးမာ်ပညးတျငး အမ္ဳိ့သာ့ေရ့စိတးဓါတး 
အထူ့တို့တကးေနၿပီ့ နယးခ္႕ဲဆနး႔က္ငးေရ့၇ ႏုိငးငဵ လျတးလပးေရ့အတျကး ႀကိဳ့ပမး့ေနခ္ိနး်ဖစးသညး၈ 
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ထိုစဥးက ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးသညး တက၎သိုလးေက္ာငး့သာ့ဘွႏြငံး အမ္ဳိ့သာ့ႏုိငးငဵေရ့လႈပးရြာ့မႈ 
တျငးပါွငးခံဲသညး၈  သို႔ ရာတျငး ။အာ့ လူသိမမ္ာ့ေသ့ေခ္၈ ကျ္နးေတားံအေနႏြငံးလညး့ 
။၌အမညးကိုပငး မၾကာ့ဘူ့ေသ့ေခ္၈  
 
ှ၆၁၂ခုႏြစးေနာကးပုိငး့ စစးၿပီ့ေခတးတျငး ကရငံးအမ္ဳိ့သာ့လႈပးရြာ့မႈေပ၍ေပါကးလာရာ 
မနး့ဘဇနးဟူေသာအမညးသညး တစ တစေပ၍လျငးလာသညး၈ အထူ့သ်ဖငံး ှ၆၁၄ခုႏြစး 
ကရငံးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့မြစ၊ မနး့ဘဇနးဟူေသာအမညးသညး ပုိ ၊ ထငး့ရြာ့လာသညး၈ 
သုွဏတုိငး့သတငး့စာတျငး ။၌အမညးကို ဥက၎ဌႀကီ့ ေစာဘဦ့ႀကီ့တို႔ႏြငံး မၾကာခဏဖတးရူခံဲရသညး၈ 
ထိုစဥးက ။သညး ကရငးံအမ္ဳိ့သာ့အစညး့ရဵု့ (KNU) ဗဟုိေကားမတီ အလုပးအမႈေဆာငးအဖျဲ ႔ွငး 
ကာကျယးေရ့ဌာန တာ ွနးယူထာ့သူ်ဖစးသညး၈ ထိုစဥးက ကျ္နးေတားသညး 
ကရငံးေသနတးကုိငးတပးရငး့(ှ)တျငး တာွနးထမး့ေဆာငးေနခ္ိနး ကရငံး ေတားလြနးေရ့စတငးသညးႏြငံး 
ကျ္နးေတားတုိ႔တပးရငး့ပါ ပါွငးပူ့ေပါငး့ၿပီ့ ေတာငးငူမြ မိတၱီလာ၇ မႏၱေလ့၇ ေမၿမိဳ႕သို႔ခ္ီတကးၿပီ့ ထိုမြတဆငံး 
ေတာငးငူသို႔်ပနးဆငး့လာသညး၈ သို႔ရာတျငး ထိုအခ္ိနးအထိ ဥက၎ဌမနး့ဘဇနးကို 
ကျ္နးေတားမေတျ႔ဖူ့ေသ့ေပ၈ ှ၆၂ွ ခုႏြစး ဥက၎ဌေစာဘဦ့ႀကီ့က္ဆုဵ့ၿပီ့ေနာကး 
်မစးွကျ္နး့ေပ၍တျငး်ဖစးေစ၇ အေရြ႕တိုငး့ႏြငံး ပဲခူ့ရုိ့မတိုငး့တျငး်ဖစးေစ၇ ဥက၎ ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနး၌ 
ဦ့ေဆာငးမႈသညး အလြ္ငးအ်မနးပငး အေရ့ပါသညးံေနရာသို႔ ေရာကးရြိလာသညး၈  
 
ှ၆၂၃ ခုႏြစး ေညာငးေလ့ပငးခရုိငး ေမာကိုကျနးဂရကးကုိက္ငး့ပသညးံအခါ ်မစးွကျ္နး့ေပ၍တိုငး့၇ ပဲခူ့တိုငး့၇ 
အေရြ႕တိုငး့မြာ ကရငးမ္ာ့ စုဵညီစျာတကးေရာကးခံဲၾကသညး၈ ဤကျနးဂရကးတျငး ကျ္နးေတားံအေနႏြငံး 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးကို စတငးေတျ႔သိခံဲ ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ထိုစဥးက ။၌အသကးမြာ (၁ွ)နီ့ပါ့သာ 
ရြိေသ့သ်ဖငံးက္နး့မာႀကဵ႕ခုိငးၿပီ့ အလျနးတကးၾကျစျာ အလုပးလုပး ေနသညးံ အရျယးလညး့်ဖစးသညး၈ 
 
ှ၆၂၆ခုႏြစးတျငး ဖါပျနးခရုိငးေ်မာကးပုိငး့ ထိုထုိပေလာတျငး ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးကိုယးတိုငးဦ့စီ့၊ 
ႏုိငးငဵေရ့သငးတနး့ဖျငံးခံဲရာ ကျ္နးေတားအပါွငး ခရုိငးအသီ့သီ့ႏြငံး တပးမဟာအသီ့သီ့မြ 
ေခါငး့ေဆာငးအမ္ာ့အ်ပာ့ တကးေရာကးခံဲၾကသညး၈ ကျ္နးေတား အေနႏြငံး ပထမဆဵု့အႀကိမး 
ႏုိငးငဵေရ့သငးတနး့ စတငးတကးေရာကးခံဲ်ခငး့လညး့်ဖစးသညး၈ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ သငးၾကာ့ ပုိ႔ခ္မႈ 
ရြငး့လငး့ဖျငံးဆိုမႈမ္ာ့သညး အလျနးရြငး့လငး့ေကာငး့မျနးသ်ဖငံး သငးတနး့သာ့အာ့လဵု့ပငး 
ဥက၎ဌႀကီ့ပုိ႔ခ္မႈကို အာ့ လဵု့စိးတးွငးစာ့ခံဲၾကသညး၈ ႀကိဳ့စာ့၊ေလံလာဆညး့ပူ့ခံဲၾကသညး၈   
ဤအခ္ိနးမြစ၊ ကျ္နးေတားသညး ဥက၎ဌႀကီ့အာ့ ထူ့ ချ္နးေသာ ႏုိငးငဵေရ့ေခါငး့ေဆာငးတဦ့အ်ဖစး 
မြတးယူခံဲသညး၈ ။၌ဦ့ေဆာငးမႈကို သကးွငးယဵုၾကညးခံဲသညး၈ ။ႏြငံးအတူ က္ရာတာွနးမ္ာ့ကို 
ထမး့ေဆာငးခံဲသညး၈ 
 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးႏြငးံအတူ ရြညးလြ္ာ့သညးံေတားလြနးေရ့သမုိငး့ကို ်ဖတးသနး့ရငး့ ကျ္နးသညး 
ဥက၎ဌႀကီ့၌ ထူ့်ခာ့သညးံအ ရညးအခ္ငး့မ္ာ့ကို ေတျ႕်မငးခံဲရသညး၈    
 
ပထမအာ့်ဖငံး ဥက၎ဌႀကီ့သညး ်ပညးတျငး့်ပညးပ ႏုိငးငဵေရ့အေ်ခအေနကို 
ဂရုတစုိကးေလံလာေနခံဲ်ခငး့ပငး်ဖစးသညး၈ 
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ဒုတိယအခ္ကးမြာ အဖိႏြိပးခဵအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့၇ အဖိႏြိပးခဵ်ပညးသူမ္ာ့ ေတားလြနးေရ့အငးအာ့စုမ္ာ့အာ့ 
စညး့လဵု့ညီညျတးၾကရနး ဇျသဲတိၱႀကီ့မာ့စျာႏြငံး ႀကိဳ့ပမး့ခံဲသညး၈  
တတိယအာ့်ဖငံး ကရငးံေတားလြနးေရ့အေနႏြငံး ရငးဆိုငးေနရသညးံႏုိငးငဵေရ့ ၇ စီ့ပျာ့ေရ့၇ 
စစးေရ့်ပႆနာမ္ာ့ကိုလညး့  စိတးရြညးလကးရြညး ႀကိဳ့ပမး့ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ခံဲသညး၈  
စတုတၱအာ့်ဖငံး ဥက၎ဌႀကီ့သညး သငးတနး့ေပ့ရာတျငး်ဖစးေစ၇ ေအာကးေခ္ကို ပညာေပ့ရာတျငး်ဖစးေစ၇  
အမ္ာ့နာ့လညး ေအာငး ရြငး့လငး့စျာပုိ႔ခ္ပညာေပ့ႏုိငး်ခငး့်ဖစးသညး၈  
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညး ေက္ာငး့သာ့ဘွမြစ၊ အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တိုကးပျတဲျငး 
တကးၾကျစျာပါွငးခံဲသညး၈ ကရငးံ ေတားလြနးေရ့ကိုလညး့ ရြညးၾကာစျာဦ့ေဆာငးေပ့ခံဲသညး၈ ။၌ 
ဘွထူ့်ခာ့သညးံ ႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့စျာကုိလညး့ ်ပဳလုပးခံဲ သညး၈ ထိုႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့အနကး 
ေအာကးပါႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့သညး ထငးရြာ့သညးံ ႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့ပငး်ဖစးသညး၈  ။တို႔မြာ - 
 
ပထမအာ့်ဖငံး ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညး ဥက၎ဌႀကီ့ေစာဘဦ့ႀကီ့က္ဆုဵ့ၿပီ့ေနာကး 
ကရငးံလကးနကးကုိငးေတားလြနးေရ့ကို ႏိုငး ငဵေရ့အရ၇ စစးေရ့အရ၇ မြနးကနးေသာ အမ္ဳိ့သာ့ေတားလြနးေရ့ 
လမး့ေၾကာငး့ေပ၍တျငး စုစညး့်မြငံးတငးႏုိငးခံဲသညး၈ ဤသညး မြာ 
။သမုိငး့ွငးႀကိဳ့ပမး့စျမး့ေဆာငးမႈပငး်ဖစးသညး၈ 
 
ဒုတိယႀကိဳ့ပမး့စျမး့ေဆာငးႏုိငးခံဲမႈမြာ မဟာမိတးအငးအာ့စုမ္ာ့ႏြငံး ်ဖစးပျာ့ေနသညးံ 
လကးနကးကုိငးပဋိပက၏မ္ာ့ကို အဆဵု့သတး ႏုိငးခံဲ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဤအခ္ကးသညးလညး့ ။၌ 
အေရ့ပါေသာ စျမး့ေဆာငးမႈႀကီ့ပငး်ဖစးသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငံး ှ၆၂ဿခုႏြစး တျငး 
အနနး့ကုနး့သေဘာတူညီခ္ကး (ဇငး၇ ဇဵ) ကို်ပဳလုပးႏုိငးခံဲ်ခငး့်ဖငံး ယခငးေကအနဲးယူႏြငံး စီဘီပီ (C.P.B) 

အၾကာ့ လကး နကးပဋ ိပက၏ကုိ အဆုဵ့သတးႏုိငးခံဲသညး၈  
 
တတိယစျမး့ေဆာငးမႈမြာ တပးေပါငး့စုတညးေဆာကးေရ့ကုိ အေကာငးအထညးေဖ၍ႏုိငးခံဲ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
။အေနႏြငံး ှ၆၂၃ ခု ႏြစးတျငး (လညတ) တပးေပါငး့စုကုိလညး့ေကာငး့၇ ှ၆၂၆ခုႏြစးတျငး (မဒညတ) 
တပးေပါငး့စုကုိလညး့ေကာငး့  ဖျဲ႔စညး့ႏုိငးခံဲ သညး၈  ှ၆၃ွ ခုႏြစး (လလမဖ)ကုိ ဖျဲ႔စညး့ႏုိငးခံဲသညး၈  
ှ၆၃၂ခုႏြစးတျငး (ညလတ)ကုိ ဖျဲ႔စညး့ခံဲသညး၈  ှ၆၃၄ ခုႏြစးတျငး (လည တ ) ှ၆၄ွတျငး (တညလ)ကုိ 
ဖျဲ႔စညး့ခံဲသညး၈ ှ၆၄၂ခုႏြစးတျငး (ပမဒတ)ကုိ ဖျဲ႔စညး့ခံဲသညး၈ ှ၆၄၃ခုႏြစးတျငး (မဒတ)ကုိ ဖျဲ႔ စညး့ခံဲသညး၈ 
ဤတပးေပါငး့စုမ္ာ့သညး ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ အႀကဵအဥာဏး ဦ့ေဆာငးႀကိဳ့ပမး့မႈႏြငံး 
တခုမြ္မကငး့ခံဲေပ၈ ဤမ္ာ့လြေသာ တပးေပါငး့စုမ္ာ့ကိုၾကညံးလြ္ငး ။၌တပးေပါငး့စုဆိုငးရာ 
မေမာႏုိးငးမပနး့ႏုိငး ဇျခုိဲငးစျာႏြငံးႀကိဳ့ပမး့ခံဲသညးမြာ ထငးရြာ့ေပသညး၈  
 
စတုတၱအေရ့ပါသညံး ႀကိဳ့ပမး့မႈႀကီ့တခုမြာ ှ၆၃၀ခုႏြစးမြစ၊ အဖျဲ႔အစညး့အတျငး့ ွဲယာအယူအဆ 
ရုိကးခတးမႈေၾကာငံး အကျဲ ကျဲအ်ပာ့်ပာ့်ဖစးခံဲသညးံ အမ္ဳိ့သာ့စညး့လဵု့ညီညျတးေရ့ကို ှ၆၄၂ခုႏြစးတျငး 
်ပနးလညးတညးေဆာကးႏုိငးခံဲ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ တသကးတာသညး ႏုိငးငဵေရ့အရ ႀကီ့မာ့သညးံ ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈမ္ာ့ကို 
လုပးေဆာငးခံဲသညး၈ ဤ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငံးပငး ်ပညးတျငး့်ပညးပႏြစးရပးစလဵု့မြ သိရြိခံဲၾကသညး၈ 
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ေလ့စာ့မႈကိုရရြိခံဲသညး၈ ယခု ။ေရ့သာ့ ခ္ကးမ္ာ့အာ့စုစညး့၊ ပုဵႏြိပးထုတးေွမညးဟု သိရြိရသညးံအခါ 
ကျ္နးေတားံအေနႏြငံး အတိုငး့မသိွမး့သာ့မိသညး၈ ဤစာအုပးမြ တဆငးံ 
ေတားလြနးေရ့မ္ာ့အာ့လညး့ေကာငး့၇ အဖိႏြိပးခဵအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့၇ အဖိႏြိပးခဵ်ပညးသူမ္ာ့အာ့ 
အက္ဳိ့်ပဳႏုိငးပါေစသ တညး့ဟု ဆုေတာငး့လိုကးရပါသညး၈ 
     (ဒုဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ တာမလာေဘာ) 
     ဒုတိယစစးဦ့စီ့ခ္ဳပး 
     ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လႊတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား 
 
ေကအနဲးဒီအို ဗုိလးခ္ဳပး 
ဗုိလးမြဴ့ခ္ဳပးေက္ားေသာငး့၌ အမြာစာ 
အမြာစာေရ့ရနးအတျကး ကျ္နးေတားတျငး တာ ွနးရြိပါသညး၈ အထူ့လညး့ စိတး ွငးစာ့ပါသညး၈ 
အမြာစာအစာ့ အခ္ိနးယူ၊ က္ေနားံဖခငးႀကီ့၇ ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့အာ့ ဂါ ွရ်ပဳ၇ ဂုဏး်ပဳသညးံအေန်ဖငံး 
ဖခငးႀကီ့၇ ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့၌ ေရြ႕ေဆာကးခ္ကး၇ ေ ခါငး့ေဆာငးခံဲသညးံအခ္ကးမ္ာ့ မိနး႔ချနး့ၾသ ွါဒမ္ာ့ကုိ 
က္ေနားကုိယးေတျ႔၇ ခဵယူက္ငးံသုဵ့လုပးေဆာငးလာသညးကုိ (စာအုပး ငယး)အ်ဖစး ေရ့သာ့်ပဳစု၇ 
ထုတးေွသျာ့မညး်ဖစးသညး၈  
 
ဖခငးႀကီ့ ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့၌ ေတားလြနးေရ့့ေခါငး့ေဆာငးမႈ (်ပညးတျငး့်ပညးပ)သညး ဘကးစုဵစျာ 
ေခါငး့ေဆာငးခံဲသညးကုိ ဦ့ထိပးထာ့ၿပီ့ ေရ့သာ့မညးဟု ခဵယူထာ့ပါသညး၈ ကရငးံေ တားလြနးေရ့တျငး 
ပိသုကာ၇ သုခမိနး၇ ဂုဏးထူ့ဘျဲ႔ထူ့ကုိ ဆျတးခူ့ သျာ့ေသာ ကျ္နးေတား၌ဖခငးႀကီ့ ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ကုိ 
ထာွစဥးသတိရပါသညး၈ ဂုဏး်ပဳပါသညး၈ ခ္စးခငးေလ့စာ့ပါသညး၈  
 
           (ေက္ားေသာငး့)  
            ေကအနဲးဒီအို  
 
ေကအနဲးယူကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရုဵ့ 
ဒူ့ပလာယာခရိုငး ဥက၎ဌႀကီ့ 
ဖူ့တာအယး(ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့တငးဦ့)၌ အမြာစာ 
 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး ကိုယးေရ့သမုိငး့ႏြငံး ပါတးသကးၿပီ့ ေရ့သာ့်ပဳစုသူမ္ာ့အာ့ 
အထူ့ေက့္ဇူ့တငးပါတယး၈ ကျ္နးေတားံအ ေနႏြငံး လညး့ ေအာကးပါတိုငး့အမြာစာ အက္ဥး့ခ္ဳပး 
ေရ့သာ့လိုပါသညး၈ 
 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးႏြငံး ကျ္နးေတားသညး (ှ၆၁၃)ခုႏြစး မအူပငး (K.C.O) အစညး့အေွ့ကစၿပီ့ 
ရငး့ႏြီ့ကျ္မး့ွငးခံဲပါသညး၈ အ ေတျ့ အေခ၍ခဵယူမႈ တူညီသညးံအေပ၍ ေတားလြနးေရ့တေလြ္ာကး 
အဆကးမ်ပတး နီ့နီ့ကပးကပး လုပးေဆာငးခံဲသညးံ တပညးံ တဦ့လညး့်ဖစးပါသညး၈  
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ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့သညး ေထာငးႏြငံးခ္ီၿပီ့ အဖိႏြိပးခဵဘ ွမြ အသဲႏြလုဵ့ေၾကျ်ပဳနး့ပ္ကး စီ့ခံဲရၿပီ့ 
အေၾကာငးတရာ့လျမး့မုိ့ကာ မိ မိကုိယးကုိအထငးေသ့ၿပီ့ အေရ့ႀကဵဳလာလြ္ငး 
ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးဘုိ႔ေလာကးသာသိသညးံ ေခတးေနာကးက္ ကရငးဘ ွက ေန 
အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့၇ လကးနကးကုိငးေတားလြနးေရ့ႀကီ့်ဖစးေပ၍လာေအာငး 
စညး့ရဵု့လႈဵ႕ေဆားေပ့ရာတျငး ထိပးတနး့ မြ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အ နကး ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညးလညး့ 
တေယာကးအပါအွငး်ဖစးသညး၈ 
 
(မီ့ခဲဘဇနး)ဟူ၊ သတငး့စာ ေခါငး့ႀကီ့ပုိငး့မ္ာ့မြ ရျဵရြာမုနး့တီ့စျာ ေဖ၍်ပလာရ်ခငး့ႏြငံး၇ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့၇ လကးနကးကုိငး ေတားလြနးေရ့ႀကီ့ ်ဖစးေပ၍လာရ်ခငး့ကပငးလြ္ငး 
ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးအေနႏြငးံ  အေရ့ႀကီ့သညံး အခနး့မြ ပါွငးေနေၾကာငး့ 
မီ့ေမာငး့ထို့်ပေန်ခငး့်ဖစးသညး၈  
 
ှ၆၁၆ခုႏြစး ကရငးံေတားလြနးေရ့ ်ဖစးေပ၍လာသညးံအခ္ိနးတျငး လမး့စဥးမံဲ၇ မႈမံဲ၇ စညး့ကမး့မံဲ၇ 
်ဖစးလာရသ်ဖငံး ်ဖစးရုိ့်ဖစးစဥးအ တိုငး့ တဗုိလးတမငး့၇ နယးစာ့ပယးစာ့မ္ာ့ ်ဖစးေပ၍လာ်ခငး့၇ ကိုယးက္ဳိ့ရြာ 
အေခ္ာငးသမာ့မ္ာ့ မႈိလိုေပါကးလာ်ခငး့ေၾကာငးံ ကရငးလူထုႀကီ့တရပးလဵု့ စိတးဓါတးက္ဆငး့လာကာ 
ကရငးံေတားလြနးေရ့သညး အဆို့ဆဵု့အေ်ခအေနနဲ႔ ရငးဆိုငးလာရသညး၈ 
 
ဤသို႔အေ်ခအေနမ္ဳိ့ႏြငံး ရငးဆိုငးေနရစဥးတျငး မေၾကာကးမရျဵ႕ေနာကးမတျနး႔ပဲ ေခါငး့ေဆာငးပီသစျာ်ဖငံး 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး သညး မိမိလုပးရမညးတာွနးကို အခ္ိနးမဆိုငး့ပဲလုပးခံဲသညး၈ ှ၆၂ှ-၂ဿခုႏြစးမ္ာ့တျငး 
်မစးွကျ္နး့ေပ၍ရြိ ခရုိငးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ တပးမြဴ့မ္ာ့ကို လိုအပးသလုိေခ၍ယူစုစီ့ၿပီ့ 
ပညာေပ့သငးတနး့မ္ာ့ အဆကးမ်ပတးဖျငံး်ခငး့၇ မြနးကနး်မတးတရာ့သညးံ  ေတား လြနးေရ့လမး့စဥး 
ခ္မြတးႏုိငးေရ့အတျကး ရဲရဲတငး့တငး့ ေရြ႕ေဆာငးပညာေပ့ခံဲသညး၈ အမ္ာ့ဆႏၵတူညီမႈကို အရယူၿပီ့ 
ှ၆၂၀ခုႏြစး ွိနး႔ေထာငး ကျနးဖရငံးက္ငးံပကာ ကရငံးေတားလြနးေရ့ အေ်ခခဵလမး့စဥးကို မူအာ့်ဖငံး 
ခ္မြတးႏုိငးခံဲသညး၈ အစမး့သေဘာ်ဖငံး ်မစးွကျ္နး့ေပ၍တျငး ေအာငး်မငးခံဲေသာေၾကာငံး ှ၆၂၃ခုႏြစး 
အေရြ႕ေကားသူ့ေလတုိငး့ (ေမာကို)ညီလာခဵ တျငး ေကားသူ့ေလတ်ပညးလဵု့အတျကး 
တရာ့ွငးလမး့စဥးအ်ဖစး ခ္မြတးႏုိငးခံဲသညး၈ 
 
ကရငံးေတားလြနးေရ့လမး့စဥးသညး နယးခ္႕ဲဆနး႔က္ငးေရ့၇ ပေဒသရာဇးဆနး႕က္ငးေရ့၇ 
အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ႏြငံး ဒီမုိက ေရစီေတားလြနးေရ့်ဖစးသညး၈ 
ယငး့လမး့စဥးခ္မြတးသညးံအခ္ိနးကစၿပီ့ ်မစးွကျ္နး့ေပ၍တိုငး့ႏြငံး အေရြ႕တိုငး့မြာပါ ဆနး႔က္ငး 
ဘကးအငးအာ့စုမ္ာ့ မနညး့လြပါ၈ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး အေ်မားအ်မငးရြိရြိႏြငးံ စိတးရြညးသီ့ခဵစျာ်ဖငံး 
ေ်ဖာငး့်ဖခံဲသညး၈ ေဆျ့  ေႏျ့ညိြႏႈိငး့ေသာနညး့်ဖငံး ေ်ဖရြငး့ခံဲသညး၈ ။ကို အတိုကးအခဵ်ပဳေနသညံး 
မညးသညးံရဲေဘားကုိမြ္ ညံဵဖ္ငး့ေသာစိတးဓါတး်ဖငံး အညြဳိ့မထာ့ခံဲေပ၈ ရဲေဘား၇ ရဲဘကးစိတးဓါတးအ်ပညးံႏြငံး 
်ပဳ်ပငးစရာရြိလြ္ငး ်ပငးေပ့သညး၈ ကိုယးက္ဳိ့ရြာ အေခ္ာငးသမာ့ွါဒ လုဵု့ွမလုပး၇ အချငံးထူ့ခဵဘွကိုလညး့ 
မခဵယူ၇ ေတားလြနးေရ့ေအာငးပျခဵဲဘို႔ကလျဲလြ္ငး ဘာဂုဏးပကာသနကိုမြမမကးေမာပဲ၇ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး 
အလိုခ္ငးဆဵု့အရာမြာ (တိုငး့ရငး့သာ့စညး့လဵု့ညီညျတးေရ့ႏြငံး စစးမြနးေသာ ဖယးဒရာ်ပညးေထာငးစုပငး 
်ဖစးသညး၈ 
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ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး ေရြ႕ေဆာငးခ္မြတးထာ့ေသာ ႏုိငးငဵေရ့လမး့စဥးသညး အတိုကးအခဵအငးအာ့စုမ္ာ့၌ 
ဆႏၵေၾကာငံး အခ္ဳိ႔ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ်ပနး်ပငးလညး်ပငးဆငးရပါသညး၈ သို႔ေသား အႏြစးသာရအာ့်ဖငံး 
နယးခ္႕ဲဆနး႔က္ငးေရ့၇ ပေဒသရာဇးဆနး႔ က္ငးေရ့၇ အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့၇ 
ဒီမုိကေရစီေတားလြနးေရ့၌ အႏြစးသာရမြာ ယေန႔အထိ တရာ့ွငးတညးရြိေနပါေသ့ သညး၈ 
ဤသို႔ေတားလြနးေရ့၌ အႏြစးသာရတို႔ တရာ့ွငးတညးရြိေန်ခငး့တို႔ေၾကာငံး 
ရနးသူမ္ာ့ဘယးလိုပငးတိုကးတုိကး မပ္ကးစီ့ ပဲ ယေန႔အထိ ကရငံးေတားလြနးေရ့ 
အခုိငးအမာရတညးႏုိငးယဵုမက ်မနးမာတ်ပညးလဵု့ အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ ဒီမုိကေရစီ 
ေတားလြနးေရ့မ္ာ့ကိုပါ ရပးတညးႏုိငးေရ့အတျကး အက္ဳိ့်ပဳေနပါသညး၈ 
 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ ႏုိငးငဵေရ့လမး့စဥး၇ မူအရလူတနး့စာ့(၁)ရပးကို ေတားလြနးေရ့၌ အငးအာ့၇ 
ေတားလြနးေရ့၌မဟာမိတး ယငး့လူတနး့စာ့ (၁)ရပးကို တပးေပါငး့စုဖျဲ႔စညး့ၿပီ့ 
ဘဵုရနးသူစစးအစုိ့ရကိုတုိကးမြ ေတားလြနးေရ့ေအာငးပျခဵဲႏုိငးမညး၇ (ွါ) တပး ေပါငး့စုႏြငံးသာ 
ေတားလြနးေရ့ေအာငးရမညးဟု ဆို်ခငး့်ဖစးသညး၈  
 
တပးေပါငး့စုႏြငံးသာ ေတားလြနးေရ့ေအာငးပျခဵဲမညး ဆို်ခငး့ေၾကာငံး ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ 
သေဘာတရာ့ကို လူအခ္ဳိ႕က ဆနး႔ က္ငးၾကသညး၈ ကရငံးေတားလြနးေရ့အေန်ဖငံးလညး့ 
ေအာငးပျခဵဲႏုိငးသညးဟု ဆိုၾကသညး၈ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးအေနႏြငံး စိတး ရြညးစျာႏြငံး ေရြ႕ေဆာငးသညး၈ 
လကးေတျ႔တငး်ပသညး၈ ှ၆၂၄-၂၅ခုႏြစးက (မဒညတ) စတငးဖျဲ႔စညး့ခံဲသညး၈ ဗကပႏြငံး လူမ္ဳိ့စု 
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ပါသညး၈ ဤသညးမြာ တပးေပါငး့စုကို ဦ့စာ့ေပ့ေၾကာငး့ေဖ၍်ပ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေနာကးထပး 
တပးေပါငး့စုမ္ာ့ တစုၿပီ့တစု (မဒတ) အထိ ဖျဲ႔စညး့ခံဲသညး၈ ယေန႔ ဖျဲ႔စညး့ထာ့ေသာ (မဒမခ)သညး 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးလိုလာေသာ (အသီ့ အပျငံး) ပငး်ဖစးသညး၈ 
 
က္ေနား၌ အမြာစာကို အခ္ဳပး်ပရလြ္ငး-- 
 
(ှ) ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ လကးနကးကုိငးေတားလြနးေရ့ႀကီ့ ်ဖစးလာရနး လုပးေပ့ႏုိငးသညးံအတျကး 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ လုပး အာ့စျမး့ပကာ့သညး ႀကီ့မာ့လြပါေပသညး၈ ေတားလြနးေသာ 
မ္ဳိ့ခ္စးေခါငး့ေဆာငး ပီသပါေပသညး၈ 
 
(ဿ) ကရငးံေတားလြနးေရ့ႀကီ့ မၿပိဳမကျဲ၇ မပ္ကးစီ့သျာ့ေစရနးႏြငံး ေအာငးပျအဲတျကး အာမခဵခ္ကး 
အ်ပညးံအွရြိသညးံ ႏုိငးငဵေရ့ လမး့စဥးကို ေရြ႕ေဆာငးခ္မြတးေပ့ခံဲေသာ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ 
ႀကီ့်မတးေသာဂုဏးေက့္ဇူ့ကို ကျ္နးေတားတုိ႔ဘယးအခါမြ မေမံသငံးပါ၈ 
 
(၀) ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးေရြ႕ေဆာငးခံဲသညးံ (တပးေပါငး့စုႏြငံးသာေတားလြနးေရ့ေအာငးပျခဵဲရမညး)ဆိုသညးံ 
အခ္ကးကုိ ကျ္နး ေတားတုိ႔ယဵုၾကညးၾကရမညး၈ 
 
     ရဲေဘားတာအယး 
     ဗဟိုအၿမဲတမး့ေကားစီ 
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     ေကအနဲးယူကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ အစညး့အရဵု့ 
ဒူ့ပလာယာခရုိငး 
 
 

်မနးမာႏိုငးငဵ မျတးစလငးလျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔(ဥက၎ဌ) 
ဒီေအဘီတျဘဲကးႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့တာွနးခဵ ဦ့ေက္ားလြ၌အမြာစာ 
 
ှ၆၄၄ ခုႏြစး ႏုိွငးဘာလလယး ေဆာငး့ရာသီေန႔တေန႔၌ နဵနကးပုိငး့အခ္ိနး၇ ေဆာငး့ရာသီဆုိေသားလညး့ 
ထိုေန႔သညး အ်ခာ့ ေန႔မ္ာ့ႏြငံး မတူပဲ ႏြငး့်မဴကငး့စငးၿပီ့ သိပးမခ္မး့ေအ့လြေခ္၈ ေနလဵု့ႀကီ့မြာ 
ွါ့တ်ပနးေက္ား်မငံးတကးေနၿပီ်ဖစးေသားလညး့ ေသာငး့ရငး့်မစးအေကျ႔တေနရာရြိ ေကားမူ့ရာၿမိဳ႕သူ 
ၿမိဳ႕သာ့မ္ာ့မြာ အိပးရာမြမထၾကေသ့ေခ္၈ ဤေဒသသုိ႔ ကျ္နးေတား ေရာကးလာသညးမြာ 
ပူပူေႏျ့ေႏျ့ပငးရြိေသ့သ်ဖငံး မဆလတို႔စုိ့မုိ့ရာေဒသႏြငံး ဤလျတးေ်မာကးနယးေ်မကို အလ္ငးစလို ႏႈိငး့ 
ယြဥးၾကညးံမိသညး၈ 
 
မဆလတို႔ စုိ့မုိ့ရာေဒသမြ ်ပညးသူမ္ာ့သညး စာ့ွတးေနေရ့ၾကပးတညး့သညးံအၾကာ့ မဆလ 
သူလြ္ဳိဒလဵမ္ာ့ကို အခ္ိနး်ပညးံ ေၾကာကးေနရသညးံကတမ္ဳိ့၇ ညဥးံနကးအခ္ိနးအေတားေတာငးမြ ဧညးံစာရငး့ 
လာစစးမလာ့ဟု ရငးတထိတးထိတးေနၾကရသညး ကတေၾကာငး့ ေကာငး့စျာအိပးစကး်ခငး့မ်ပဳႏုိငးေပ၈ 
လျတးေ်မာကးနယးေ်မ ေကားမူ့ရာကာ့ လျတးလပးစျာေရာငး့ွယးေဖာကး ကာ့စာ့ေသာကးႏုိငး၊ 
မဆလတို႔၌ ရနးအသျယးသျယးမြ ကငး့ေွ့သ်ဖငံး ၿမိဳ႕လူထုမ္ာ့မြာ စိတးေအ့ခ္မး့သာစျာ အိပးစကး်ခငး့ 
မ်ပဳႏုိငးၾကသညးဟု တျကးဆမိခံဲသညး၈  
 
ထိုေနနဵနကး(၆)နာရီခနး႔မြာ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး တညးခုိ့ရာအိမးသို႔ေရာကးသျာ့၌၈ မိတးေဆျႀကီ့ 
ဗုိလးမြဴ့ေရာဘတးဇနးမြ ကျ္နး ေတားအာ့ ဥက၎ဌႀကီ့ႏြငံး မိတးဆကးေပ့ခံဲသညး၈ ဥက၎ဌႀကီ့က ေရြ႕ဦ့စျာ 
ကျ္နးေတား၌ က္နး့မာေရ့အေ်ခအေနႏြငးံ စာ့ွတး ေနေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့ကို ေမ့်မနး့၌၈ 
တပးရငး့မြဴ့ဗုိလးမြဴ့ ႀကီ့ေထာလြႏြငံး ဒုတပးရငး့မြဴ့ဗုိလးမြဴ့သနး့ေမာငးတို႔မြ လိုအပး သညးမ္ာ့ကို 
်ဖညးံဆညး့ကူညီေပ့ေၾကာငး့ ကျ္နးေတားမြ ်ပနးလညး့ေ်ဖၾကာ့ပါသညး၈ 
လျတးေ်မာကးနယးေ်မသို႔ေရာကးခါစ ကျ္နးေတားံမြာ ေတားလြနးေရ့ထိပးသီ့ေခါငး့ေဆာငးတဦ့၌ 
လႈိငးလြဳပဲ္ဴငြာ၇ ရငး့ရငး့ႏြီ့ႏြီ့ ႏႈတးဆကးမႈကို ရယူေနရသ်ဖငံး တိတး တခုိ့သေဘာက္ ပီတိ်ဖစးေနမိသညး၈ 
 
ထိုေနာကး ဥက၎ဌႀကီ့မြာ ကျ္နးေတားတုိ႔၌ ေတားလြနးေရ့လႈပးရြာ့မႈအေ်ခအေနႏြငံး ရညးရျယးခ္ကးကုိ 
ဆကးလကးေမ့်မနး့်ပနး သညး၈ ထိုအခါ ကျ္နးေတားမြ ထိုလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့၌ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့မြာ 
အာဇာနညးသူရဲေကာငး့ႀကီ့ မနး့ေငျေအာငး (ဗုိလးမြဴ့ ေသာသီ) ်ဖစးေၾကာငး့အစခ္ီၿပီ့ 
ေအာကးပါအတိုငး့ေ်ပာ်ပခံဲသညး၈ 
 
“ရနးကုနးမြာရြိတုနး့က ကျ္နးေတားတုိ႔တေတျ စစးအုပးစုလကးေအာကး ်မနးမာႏိုငးငဵအေ်ခအေနမ္ာ့ကို 
မၾကာခဏသဵု့သပးခံဲၾကပါ တယး၈ မဆလရဲ႕ေဖာကး်ပနးတဲံ ဆိုရြယးလစးစီ့ပျာ့ေရ့စနစးေၾကာငံး ်ပညးသူေတျ 
စာ့ွတးေနေရ့ၾကပးတညး့မႈ၇ လူမ္ဳိ့ေရ့မုနး့ တီ့မႈ၇ ဟနး်ပမ္ဳိ့ခ္စးွါဒနဲ႔တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အာ့ 
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ဘာသာေရ့အရပး ချဲ် ခာ့ဖိႏြိပးမႈ၇ ဒီမုိကေရစီဆိတးသုဥး့ၿပီ့ ်ပညးတျငး့စစးပုိုမုိ နကးရုိငး့လာမႈမ္ာ့ကို 
ေဆျ့ ေႏျ့တတးၾကပါတယး၈ ဒီအရာေတျ အာ့လဵု့ရဲ႕တရာ့ခဵဟာ မဆလစစးွါတီတစုသာ ်ဖစးတယးလို႔ 
ကျ္နးေတားတုိ႔အာ့လဵု့ သေဘာတူလကးခဵထာ့ပါတယး” 
 
“အဲဒီေတာံ အဲဒီစစးွါဒီတစုကို ဖယးရြာ့ႏုိငးမြပဲ ်ပညးသူလူထုတရပးလဵု့ ဆငး့ရဲဒုက၏ကငး့ေွ့ၾကၿပီ့ 
ဘာသာေရ့အရ ဖိႏြိပးမႈ မ္ာ့ လျတးကငး့ကာ လျတးလပးစျာ ယဵုၾကညးကို့ကျယးႏုိငးၾကမြာ်ဖစးပါတယး၈ 
တိုငး့ရငး့သာ့အာ့လဵု့ရဲ႕ စညး့လဵု့ညီညျတးမႈကို ်ပနးလညးတညးေဆာကးႏုိငးမြာ်ဖစးတယး၈ အဲဒီအခါမြ 
်ပညးတျငး့စစးလညး့ရပးစဲၿပီ့ ်ပညးသူတရပးလဵု့သာယာွေ်ပာတဲံ ဘွသစး ကို 
်ပနးလညးတညးေဆာကးႏုိငးၾကမြာ ်ဖစးေၾကာငး့ကို ကျ္နးေတားတုိ႔အာ့လဵု့ သေဘာထာ့ထပးတူၾကတယး 
တဆကးတညး့မြာ ပဲ အာဏာရြငးစနစးဆို့ကို ဖယးရြာၿပီ့ စစးမြနးတဲံဒီမုိကေရစီမြသညး 
ဖယးဒရယး်ပညးေထာငးစုတညးေဆာကးရနးမြာ ကျ္နးေတားတုိ႔ အဓိက ရညးရျယးခ္ကး်ဖစးသညး”ဟု 
ကျ္နးေတားမြ တငး်ပခံဲပါသညး၈  
 
ဥက၎ဌႀကီ့သညး ကျ္နးေတား၌ တငး်ပခ္ကးကုိ ဂရုတစုိကးနာ့ေထာငး့ၿပီ့ တစုဵတရာဆဵု့ရႈဵ့သျာ့ဟနး်ဖငံး 
ေတာကးတခ္ကးေခါကး ကာ “မဆလဟာ ခငးဗ္ာ့တို႔ကုိ ႏုိငးငဵေတားပုနးကနးမႈနဲ႔စျဆဲိုထာ့တယး၈ 
အမြနးမြာေတာံ ႏုိငးငဵေတားကုိ သစၥာေဖာကးပုနးကနးေန ၾကတာ သူတုိ႔ပဲ၈ လူထုကို ဖိႏြိပးသတး်ဖတးၿပီ့ 
တိုငး့်ပညးကို ဖ္ကးဆီ့ေနတယးမဟုတးလာ့၈ ေတားလြနးေရ့သမာ့ေတျဟာ တိုငး့ခ္စး ်ပညးခ္စးသူေတျပါ၈ 
တိုငး့်ပညးနဲ႔လူမ္ဳိ့အက္ဳိ့အတျကး ဖကးဆစးစနစးကို ေတားလြနးေနရတာပါ ”ဟုဆုိကာ ဤသို႔ 
ဆကးလကးေ်ပာ်ပေသ့၌၈ 
 
“ဒီေန႔( ှ၆၄၄ ခုအခ္ိနးကာလကိုဆုိလိုသညး) ကမၻာမြာွါဒအမ္ဳိ့မ္ဳိ့၇ စနစးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ရြိၾကတယး၈ 
ကမၻာမြာအဆို့ရျာ့ဆဵု့စနစးက ေတာံ ဖကးဆစးစနစးပဲ၈ ဖကးဆစးွါဒကသာ ကမၻာကိုလႊမး့မုိ့ႏုိငးမယးဆုိရငး 
ကမၻာတခုလဵု့အေမြာငးက္ၿပီ့ လူသာ့တရပးလဵု့ ပ္ကး်ပဳနး့ႏိုငးမယးံ အေ်ခအေနမြာရြိတယး၈ အဲဒီေတာံ 
်မနးမာံေ်မေပ၍က ဖကးဆစးစနစးကို ဖယးရြာ့ဖုိ႕ တိုငး့ရငး့သာ့အာ့လဵု့ စညး့လဵု့ညီညျတးၿပီ့ 
အခ္ငး့ခ္ငး့သစၥာရြိရြိနဲ႔ မေလ္ာံတံဲဇျလဲဵု႔လနဲ႔ တိုကးပျဲွငးဖုိ႔လိုတယး”ဟု ေ်ပာခံဲသညး၈ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး ၌ 
မိနး႔မြာခ္ကးမ္ာ့ကို အၿမဲၾကာ့ေယာကးေနမိပါသညး၈ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြာ 
ဘွတပါ့သို႔ကူ့ေ်ပာငး့သျာ့ေလၿပီ၈ သို႔ေသား ဥက၎ဌႀကီ့၌ မြနးကနးေသာအေတျ့ အေခ၍သညး 
ထာွရတညးတဵံေနမညး်ဖစးသညး၈ 
 
        
 ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးေကာငး့ရာသုဂတိလာ့ပါေစ၈ 
         ေက္ားလြ (ဥက၎ဌ) 
         ်မနးမာႏုိငးငဵ 
မျတးစလငးလျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔၈ 
         တျဲဖကးႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့တာွနးခဵ 
         (်မနးမာႏုိငးငဵဒီမုိကရကးတစး 
တပးေပါငး့စု) 
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စီအာဒီဘီ 
ဥက၎ဌႀကီ့ ဦ့တငးေမာငးွ ငး၌ အမြာစာ 
 
သူငယးခ္ငး့ ေရာဘတးဇနး…. 
သူငယးခ္ငး့ရဲ႕ဖခငး ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးအေၾကာငး့နဲ႔ပတးသကးလုိ႔ သာ့်ဖစးသူကုိယးတုိငးက 
စာအုပးတအုပး ်ပဳစုေရ့သာ့မယး လုိ႔ ၾကာ့သိရတံဲအတျကး အထူ့ ွမး့သာမိတယး၈ အမြတးမထငး 
ေမာငးရငးနဲ႔ ေတျ႔ၾကတုနး့က ကုိယးံကုိ အမြာစာေရ့ေပ့ဖုိ႔ ေ်ပာ ၾကတံဲအခါ ကုိယးခ္ကးခ္ငး့ဆုိသလုိပဲ 
ေရ့ေပ့ပါံမယးလုိ႔ အေ်ဖေပ့ခံဲတယး၈  တခ္ိနးတညး့မြာ ကုိယးဘာ သျာ့ၿပီ့ ေတျ့ မိသလဲ ဆုိေတာံ 
ကုိယးံရဲ႕ဖခငးႀကီ့ ဦ့ွငးေ်ပာတံဲစကာ့ကုိ သတိရလုိကးမိတယး၈ 
 
အခ္ိနးကေတာံ ှ၆၃၆ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာ (ှ၄)ရကးေန႔်ဖစးပါတယး၈ ် ပညးတျငး့မြာ ေနလုိ႔မရေတာံတံဲအဆုဵ့ 
ေတာခုိဖုိ႔ စီစဥးၿပီ့တာ နဲ႔ သာသနာရိပးသာမြာ တရာ့အာ့ထုတးေနတံဲ ကုိယးံရဲ႕ဖခငးကုိ 
သျာ့ၿပီ့ကနးေတာံတယး၈ ဒီေတာံ ကုိယးံဖခငးက ဘာေ်ပာလဲ ဆုိရငး “ငါံသာ့-
မငး့်ဖတးသနး့သျာ့ရမယးံေနရာဟာ ကရငံးေတားလြနးေရ့နယးေ်မ် ဖစးတယး၈ ကရငး -ဗမာ်ပႆနာဟာ 
ယေန႔ အထိမၿပီ့ေသ့ဘူ့၇ လူမ္ဳိ့ေရ့မုနး့တညး့မႈေတျ ရြိေနေသ့တယး၈ ဒီေတာံ မငး့တုိ႔ရဲ႕လမး့ခရီ့မြာ 
အႏၱရာယး်ဖစးႏုိငးတယး၈ ဒါေပ မယးံ ဘာမြမပူနဲ႔၇ ငါံရဲ႕တ်ပညးံရငး့လညး့်ဖစး၇ မိတးေဆျေကာငး့လညး့်ဖစး၇ 
ႏုိငးငဵေရ့ အသိတရာ့လဲရြိတံဲ မနး့ဘဇနး တ ေယာကးေတာံ ရြိ တယး၈ သူ႔ဆီကုိ ရေအာငးဆကးသျယးၿပီ့ 
မငး့ဟာ ဦ့ွငး့ရဲ႕သာ့်ဖစးေၾကာငး့ အသိေပ့ပါ၇ ေကာငး့စျာ ေစာငံး ေရြာကးပါလိမးံမယး ”လုိ ေ်ပာခံဲတယး၈ 
 
အဲံဒီလုိ သတိေပ့ စကာ့ေ်ပာၿပီ့ဒါနဲ႔ ကုိယးံဖခငးက ဆကးလကးၿပီ့ ေ်ပာ်ပနးတယး၈ “ကဲ-ငါံသာ့…. 
မထူ့ပါဘူ့၇ ငါလညး့လုိကး မယး၈ မငး့်ပငးဆငးသငံးတာ ်ပ ငးဆငးေပေတာံ၇ ်ပညးတျငး့မြာေနၿပီ့ 
အသကးရြညးလ္ကးနဲ႔ ေသေနရတံဲဘ ွအ်ဖစး မခဵလုိဘူ့၇ ဒီမုိ ကေရစီေရ့တုိကးပျဲကုိ ငါမေသခငး 
အၿပီ့တုိကးသျာ့ခ္ငးတယး”လုိ႔ ေ်ပာခံဲတယး၈ ဒါေပမယးံ ကုိယးံဖခငးက ေတာတျငး့ခရီ့ၾကမး့ ကုိ 
မခဵႏုိငးရြာဘူ့၈ မဆလ တပါတီအာဏာရြငးေတျရဲ႕ေရၾကညးအိုငး အက္ဥး့စခနး့ မြာ (၁)ႏြစးေက္ားၾကာ 
ခဵစာ့လာခံဲရတံဲ ႏြလုဵ့ ေရာဂါေၾကာငံး လမး့ခုလတးမြာပဲ အသကးဆုဵ့ရႈဵ့ခံဲရတယး၈  တုိ႔အေတျ 
ကရငးံေတားလြနးေရ့ တပးမဟာ (ှ)နယးေ်မေရာကးတံဲအ ခါ ေမာငးရငးနဲ႔ လျဲသျာ့ခံဲတာ မြတးမိမြာေပါံ၈ 
ဒါေပမယးံ ရညးမြနး့ခ္ကး ခရီ့ကုိေတာံ  ေခ္ာေခ္ာေမာေမာ ေရာကးခံဲပါတယး၈  
 
မ္ာ့မၾကာခငးမြာပဲ ွနးႀကီ့ခ္ဳပးေဟာငး့ ဦ့ႏုေခါငး့ေဆာငးတံဲ ပါလီမနးဒီမုိကေရစီပါတီ (ပီ-ဒီ-ပီ)မြာ 
တုိ႔ွငးေရာကးခံဲၿပီ့ေနာကး ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနး၇ ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့်မ၇ ပဒုိသနး့ေအာငး၇ ပဒုိေမာငးေမာငး အစရြိတဲံ 
ေခါငး့ေဆာငးေတျနဲ႔ ရငး့ႏြီ့ခံဲၾကတယး၈  (တ ညလ) တပးေပါငး့စုကုိ ခကးခကးခဲခဲ ဖျဲ ႔စညး့ခံဲၾကတယး၈ 
အဲံဒီအခါမြာ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးရဲ႕ ႏုိငးငဵေရ့ရငံးက္ကးမႈေတျ၇ ေဆျ့  ေႏျ့ တငး်ပခ္ကးေတျဟာ အငးမတနးမြ 
တနး့ဖုိ့ရြိတံဲအ်ပငး လကး ွစဲျနး့ လကးယာစျနး့ (ဿ)ဘကးကုိ မေရာကးေအာငးထိနး့ၿပီ့ ကရငး 
အမ္ဳိ့သာ့ေရ့အက္ဳိ့စီ့ပျာ့အတျကး ဦ့ထိပးထာ့ လုပးေဆာငးခံဲတာကုိ ကျကးကျကးကျ ငး့ကျငး့ 
်မငးေတျ႔ခံဲရပါတယး၈  
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အဒီဲေနာကး ဥက၎ဌႀကီ့နဲ႔ မၾကာခဏ တဦ့ခ္ငး့ေတျ႔ဆုဵၿပီ့ ႏုိငးငဵေရ့အသိခ္ငး့ ဖလြယးခံဲဘူ့တယး၈ 
တခါတေလလဲ အ်ငငး့ပျာ့ခံဲ ရတယး၈ ကုိယးတုိ႔မသိမီြလုိကးတံဲ ကရငး်ပညးနယး်ပႆနာေတျကုိလ ဲ
သူ႕ဆီကတဆငံး ်ပနးၾကာ့ခံဲရတာေတျရြိပါတယး၈  ဥက၎ဌႀကီ့ရဲ႕လမး့ညျနးမႈနဲ႔ ဆုဵ့မသျနးသငးမႈေတျဟာ 
အငးမတနးမြ ၾကျယး ွတံဲအတျကး ကုိယံးရဲ႕ႏုိငးငဵေရ့ အႏြစး (၀ွ)ခရီ့ကုိ သျာ့တံဲေနရာမြာ 
ညဥးံနကးသနး့ေခါငး မီ့ရြႈ့တနးေဆာငးလုိ သငးခနး့စာယူႏုိငးစရာေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ရြိခံဲပါတယး၈  
 
အမြနးအတုိငး့ ပျငံးဟေ်ပာရရငးေတာံ ဒု - ဥက၎ဌပဒုိသနး့ေအာငးမကျယးလျနးမီ တလေက္ားေလာ ကးက 
သူ႔ရဲ႕အိမးမြာ ကုိယးသျာ့ အိပးခံဲတယး၈ ညဘကး ခပးခ္မး့ခ္မး့နဲ႔ မီ့ဖုိၿပီ့ ဒု -ဥက၎ဌ နဲ႔ကုိယးအတိတးက 
ႏုိငးငဵေရ့်ဖစးရပးေတျကုိ စကာ့လကးဆုဵ ေ်ပာမကုနး ်ဖစးခံဲၾကတယး၈ အဒီဲတုနး့က 
ပဒုိသနး့ေအာငးေ်ပာတံဲစကာ့ကုိ အခု်ပနးၿပီ့ ကုိယးမြတးမိေနတယး၈  “ကုိတငးေမာငးွငး့- ကျ္နး ေတားံးဆရာ 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသာ အခုထိ အသကးထငးရြာ့ရြိေနအဵု့မယးဆုိရငး ဒီကေန႔ ေတားလြနးေရ့တိုကးပျဲဟာ 
သိပး ၾကညးံေကာငး့မြာပဲ၈ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး အေသေစာသျာ့တာ ႏြေ်မာလြတယးဗ္ာ၇ 
ကျ္နးေတားတုိ႔ရဲ႕ပညာေတျ အေတားမ္ာ့ မ္ာ့ရလုိကးေပမယးံ အလငး့ေရာငးရဲ႕တနးဖုိ့ကုိ အေမြာငးနဲ႔ေတျ႔မြ 
သိရသလုိ ေ တားလြနးေရ့တိုကးပျဲ ်ပငးထနး့လာတံဲအခါက္မြ သူ႔ရဲ႕တနးဘုိ့ကုိ 
ကျ္နးေတားတုိ႔သိရေတာံတယး”လုိ႔ ေ်ပာသျာ့ရြာပါတယး၈ 
 
သူငယးခ္ငး့ေရာဘတးေရ..ဒုိတေတျရဲ႕အသကးေတျလဲ မငယးေတာံဘူ့၈ ဒီအခ္ိနးဟာ ကရငး -ဗမာ 
ေသျ့ စညး့ညီညျတးေရ့ဟာ သိပးေရ့ႀကီ့တယး၈ ေတားလြနးေရ့အငးအာ့စုေတျအာ့လုဵ့ 
ညီညျတးေရ့ဟာလညး့ သိပးအေရ့ႀကီ့တယး၈ ခရစးေတားရဲ႕ အလုိႏၵအတုိငး့ „လူသာ့ွါဒ‟ဟာ 
ေရြ႔တနး့ကုိေရာကးလာဖုိ႔ အေရ့ႀကီ့တယး၈ လူပီသတံဲလူနဲ႕ လူမပီသတံဲလူ၇ လူ႔က္ငးံ ွတးကုိ  
လုိကးနာေစာငံးစညး့ႏုိငးတံဲလူနဲ႔ မေစာငံးစညး့ႏုိငးတံဲလူကုိ ်ပတး်ပတးသာ့သာ့ စညး့်ခာ့ရေတာံမယး၇ 
ဒါမြာလဲ„လူ႔အချငံးအေရ့‟ ဟာပုိမုိထငးရြာ့လာၿပီ့ (တရာ့မြ္တမႈ၇ လျတးလပးမႈ၇ အချငံးအေရ့တူညီမႈနဲ႔ 
်ပညးံစုဵတံဲ) လူသာ့ကမၻာႀကီ့ကုိ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ တညး ေဆာကးႏုိငးလိမံးမယး၇ အဒီဲလုိ 
ေသျ့ စညး့ညီညျတးမႈေတျ လုိအပးေနခ္ိနးမြာ ဥက၎ဌႀကီ့သာ အသကးထငးရြာ့ၿပီ့ ဒုိ႔ကုိ လမး့ညျနးမႈ ေတျ 
ဆကးေပ့ႏုိငးအဵု့မယးဆုိရငး ဘယးေလာကးေကာငး့လုိကးမလဲလုိ႔ တမး့တမိတယး၈  
 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး ဘုရာ့သခငး၌ ေစာငံးေရြာကးမႈကုိ ထာွရခဵယူႏိုငးပါေစ၈ 
တငးေမာငးွငး့ 
ဥက၎ဌ 
်မနးမာ်ပညးဒီမုိကေရစီ ်ပနးလညးတညးေဆာကးေရ့ဦ့စီ ေကားမတီ  
(စီအာဒီဘီ) 
 
 
ှ၆၄၂ခုႏြစး၇ ကရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔တျငး ေကအနဲးယူ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး 
ေ်ပာၾကာ့ေသာမနိး႔ချနး့မ္ာ  ့
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အေပါငး့တုိ႔- 
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ဤႏြစးသစးကူ့ မဂၤလာေတားအခါေန႔တျငး ယခုကံဲသုိ႔ အမ္ဳိ့သာ့အေပါငး့တုိ႔အာ့ 
စကာ့ေ်ပာၾကာ့ရတံဲအတျကး မ္ာ့စျာ ွမး့ ေ်မာကးရပါတယး၈  ဤမဂၤလာအခါေတားေန႔မြာ- 
ကရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔နဲ႔ ကရငံးေတားလြနးေရ့ အ်ပနးအလြနးဆကးစပးေနပုဵကုိ ေ်ပာၾကာ့လုိပါတယး ၈  
 
ဦ့စျာ ကရငံးႏြစးသစးကူ့ေန႔ရဲ႕ ထူ့်ခာ့ခ္ကးကုိ ေ်ပာလုိပါတယး၈ ကရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔ဟာ 
ကရငးံဓေလံထုဵ့စဵတရပးအေနနဲ႔ယူ ထာ့တံဲေန႔်ဖစးပါတယး၈ ကရငးလူ႔အဖျဲ႔အစညး့်ဖစးေပ၍လာခ္ိးနးကစၿပီ့ 
်ဖစးေပ၍လာ်ခငး့်ဖစးပါတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ကရငးေတျ ဟာ ေ်မ်ပနး႔ေဒသနဲ႔ ေတာငးေပ၍ေဒသေတျမြာ 
ေနထုိငးၾကပါတယး၈ ေတားေပ၍ေဒသမြာ ေနထုိငးၾကတံဲ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျက ေတာံ 
ကရငးႏြစးသစးကူ့ႏြစးကုိ အစဥးမပ္ကး ႏြစးစဥးက္ငး့ပခံဲၾကပါတယး၈ ေ်မ်ပနးေဒသမြာေနထုိငးတံဲ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျမြာ ေတာံ ႏြစးေပါငး့အေတားၾကာ ႏြစးသစးကူ့ေန႔ဟာ နစး်မဳပးခံဲပါတယး၈ ှ၆၀၄ 
ခုႏြစးေလာကးမြ ေ်မ်ပနး႔ေဒသမြာ က ရငးႏြစးသစးကူ့ ေန႔ ေပ၍ထျကးလာပါတယး၈ ှ၆၀၄ခုႏြစးမြာ အဂၤလိပး 
ကုိလုိနီအုပးစုိ့သူေတျက ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ ေတျရဲ႕ႀကိဳ့ ပမး့မႈေၾကာငံး 
ကရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔နဲ႔ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အလဵေတားကုိ အသုဵ့်ပဳပုိငးချငးံ တရာ့ ွငးအသိအမြတး်ပဳခံဲပါတယး၈ 
 
ကရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔ ်ဖစးေပ၍လာရ် ခငး့ဟာ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျရဲ႕စိတးဓာတးနဲ႔ အေ်ခအေနကုိ 
မ္ာ့စျာေ်ပာငး့လဲခံဲပါတယး၈ ကရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔ဟာ အမ္ဳိ့သာ့ေန႔အသျငးကုိေဆာငးပါတယး၈ 
ကရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔မတုိငးမီက က္ေနားတုိ႔ကရငးအ မ္ဳိ့သာ့ေတျဟာ မ္ဳိ့ႏျယးစုအရ၇ ဘာသာေရ့အရ၇ 
ေဒသအရ ကျဲ်ပာ့မႈေတျရြိေနပါတယး၈ တဦ့နဲ႔တဦ့ဆကးဆဵ မႈေတျ အလျနး နညး့ပါ့ခံဲပါတယး၈ က္ေနားတုိ႔ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျရဲ႕ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့စိတးဓာတးဟာလညး့ ်ပာဖုဵ့ေနတံဲမီ့လုိ်ဖစးေနပါတယး၈  
ကရငးႏြစးသစးကူ့ႏြစးကုိ က္ငး့ပလာတံဲအခ္ိနးကစၿပီ့ ကရငးေတျရဲ႕အေတျ့ အေခ၍နဲ႕ အေ်ခအေနေတျဟာ 
ေ်ပာငး့လဲလာေတာံ တယး၈ ကရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔မြာ  ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ တုိငး့ စညး့လုဵ့လာၾကတယး၈ 
မိသာ့စုစိတးဓာတးေတျ်ဖစးေပ၍လာတယး၈ ယ ခငးကစျဲလနး့ခံဲတံဲ မ္ဳိ့ႏျယးစုအစျဲ၇ ဘာသာေရ့အစျဲ၇ 
ေဒသအစျဲေတျဟာ တစတစေပ္ာကးလာၿပီ့ တဦ့နဲ႔တဦ့ဆကးဆဵေရ့ဟာ 
အငးမတနးေကာငး့မျနးလာတယး၈ ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ဟာ စိတးဓာတးအေရ့ေရာ၇ လကးေတျ႔အရပါ 
စုစညး့လာၾကတယး၈  
 
အဒီဲ လုိ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ရဲ႕ စုစညး့ရမိလိုကးတံဲအေ်ခအေနကုိ ကရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔က 
ဖနးတီ့ေပ့်ခငး့်ဖစးသညး၈   
ကရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔ဟာ မီ့ခံဲ်ပာဖုဵ့ေနသလုိ်ဖစးခံဲတံဲ အမ္ဳိသာ့ေရ့စိတးဓါတးကုိ 
ေပါကးကျဲေပ၍ထျကးလာေစတယး၈ ကရငး ႏြစးသစးကူ့ေန႔မြာ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ ေခါငး့ေဆာငးေတျဟာ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ထုႀကီ့ကုိ ႏြစးသစးကူ့ေန႔အေၾကာငး့အရာ၇ သာဓက ေတျ၇ ကရငးလူမ္ဳိ့ေရ့ဘ ွ်ဖစးေပ၍မႈ 
်ဖစးစဥးအေၾကာငး့အရာေတျကုိ ေ်ပာ်ပလုိကးပါတယး၈ ေခါငး့ေဆာငးေတျက အဒီဲလုိေ်ပာလာတံဲအခါမြာ 
ကျ္နးေတားတုိ႔ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ဘ ွ်ဖစးေပ၍မႈေတျကုိ ေတျ့ ေတာလာၾကတယး၈ 
မိမိတုိ႔ရဲ႕ဘွဟာ လူမ္ဳိ့ေရ့ အရ၇ ယဥးေက့္မႈအရ၇ လူမႈေရ့အရ၇ ဖိႏြိပးခဵၾကရၿပီ့ စီ့ပျာ့ေရ့အရ 
ေသျ့ စုတးခ္ယးလြယးခဵရတာ ဆုိတာ သိလာၾကတယး၈  
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မိမိတုိ႔ ဘ ွ်ဖစးရပးအေပ၍ နာက္ဥး့မႈေတျရြိလာၾကတယး၈  ဒီနာက္ဥး့မႈေတျ်ဖစးလာတာနဲ႔ တဆကးတညး့ 
အမ္ဳိ့သာ့လျတးလပး ေရ့နဲ႔ ဘ ွ်ဖစးေပ၍တုိ့တကးမႈကုိ လိုလာ့ၾကတယး၈ ငါတုိ႔ကရငးေတျဟာ 
လျတးလပးတံဲ ကရငး်ပညး၇ ကရငံးအုပးခ္ဳပးေရ့၇ ကရငံး စီ့ပျာ့ေရ့၇ ကရငံးယဥးေက့္မႈ၇ ကရငံးလူမႈေရ့ေတျနဲ႔ 
အသကးရြညးေနထုိငးမြ ဘ ွေ်ပာငး့လဲမႈရြိလာေတာံမယးဆုိတာ သိရြိလာ ၾကတယးး၈ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ 
ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ေတျကလညး့ ကရငးေတျရဲ႕လျတးလပးေရ့နဲ႔ ဘ ွတုိ့တကး်ဖစးေပ၍ေရ့အတျကး 
အဂၤလိပးအစုိ့ရဆီမြာ ကရငး်ပညးေပ့ဘုိ႔ ေတာငး့ဆုိခံဲၾကသညး၈  ကရငး်ပညးဆုိတာ ကရငးဟာ 
လူမ္ဳိ့တမ္ဳိ့်ဖစးလုိ႔ ရြိရမြာ်ဖစး တယး ၈ လျတးလပးတံဲကရငး်ပညးဟာ ကရငးလူမ္ဳိ့ေတျရဲ႕ 
ေမျ့ ရာပါအချငံးအေရ့်ဖစးတယး၈ အမ္ဳိ့သာ့ကုိယးပုိငး်ပဌာနး့ချငးံ်ဖစး တ ယး၈ မြနးပါတယး၈ 
ကျ္နးေတားတုိ႔ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျဟာ လျတး လပးတံဲ၇ အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာပုိငးတံဲ  ကရငး်ပညး၇ ကရငး 
တမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ရဲ႕ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ကုိ ကုိယးစာ့်ပဳတံဲ၇ ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့က 
ေရျ့ ေကာကးတငးေ်မြာကးတံဲအစုိ့ရ၇ ကရငံးလူမႈဘ ွကုိ ်မြငံးတငးေပ့တံဲ စီ့ပျာ့ေရ့၇  
ေခတးမြီတံဲအေတျ့ အေခ၍ေတျ်ဖစးေပ၍လာတံဲ ကရငံးယဥးေ က့္မႈ၇ လျတးလပး တုိ့တကး တဲံ 
ကရငးလူမ္ဳိ့်ဖစးလာေစမယး၇ ကရငးံဘာသာေရ့၇ စတာေတျရြိေနမြသာ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျဟာ 
လျတးလပးမယး၇ ေခတးမြီမယး၇ ကမၻာနဲ႔ ရငးေဘာငးတနး့ၿပီ့လုပးႏုိငးမယး်ဖစးသညး၈  
 
ကျ္နးေတားတုိ႔ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျဟာ စိတးဓာတးေတျ်ပငး့်ပစျာ ်ဖစးေပ၍ေနတံဲအခ္ိနးမြာ ဒုတိယ ကမၻာစစး 
ႀကီ့်ဖစးလာၿပီ့ ်မနး  ်ပညးကုိ ဂ္ပနးမ္ာ့သိမး့လုိကးတယး၈ မဟာဗမာ ွါဒီေတျနဲ႔ 
ဖကးဆစးဂ္ပနးေတျပူ့ေပါငး့ၿပီ့ ်မနးမာ်ပညးကုိ သိမး့ယူခံဲသညး၈ မဟာ ဗမာ ွါဒီေတျက လကးေတျ႔က္က္ 
ကရငးေတျအေပ၍ အႏုိငးက္ငံးလာမႈ၇ ဂ္ပနးေတျရဲ႕ ရကးစကးၾကမး့ၾကဳတးတံဲ ဖကးဆစးအုပးစုိ့ နညး့နဲ ႔ 
အုပးစုိ့လာမႈေၾကာငံး ကရငးေတျရဲ႕ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့နဲ႔လျတးလပးေရ့စိတးဓာတးဟာ 
အ်မငံးဆုဵ့သုိ႔ေရာကးသျာ့ၿပီ့၈ မဟာ ဗမာ ွါဒီေတျနဲ႔ ဖကးဆစးဂ္ပနးေတျကုိ 
လကးနကးစျဲကုိငးေတားလြနးၾကတယး၈ ကရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔ရဲ႕ဖနးတီ့ေပ့လုိကးတံဲ ကရငး 
အမ္ဳိ့သာ့စညး့လုဵ့ညီညျတး်ခငး့ဟာ ကရငးံေတားလြနးေရ့ကုိ မ္ာ့စျာအက္ဳိ့်ဖစးေစပါတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔  
ကရငးေတျဟာ မ      ဟာဗမာ ွါဒီနဲ႔ ဖကးဆစးဂ္ပနးေတျကုိ ထိေရာကးစျာ ေတားလြနးႏုိငးခံဲၾကတယး၈ 
ဒီေတားလြနးေရ့က ေပ့အပးလုိကးတံဲ အသိတ ရာ့ကေတာံ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့တညးၿမဲေရ့၇ လျတးလပးေရ့နဲ႔ 
ဘွ်ဖစးေပ၍တုိ့တကးေစေရ့ဟာ လကးနကးကုိငးတုိကးခုိကးနညး့မြ တပါ့ အ်ခာ့မညးသညးံနညး့ႏြငံးမြ 
မေဆာငးရျကးႏုိငး ဆုိတာ်ဖစးပါတယး၈  
 
ဒုတိယကမၻာစစးႀကီ့ၿပီ့ဆုဵ့သျာ့ၿပီ့ေနာကး ကရငးေတျရဲ႕အေ်ခအေနေတျဟာ လုဵ့ ွေ်ပာငး့လဲသျာ့တယး၈ 
ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ ဟာ တကးတကးၾကျၾကျလႈပးရြာ့ေနတယး၈ ကရငး်ပညးေပ့ရမယးဆုိတာ 
ကရငးတုိငး့ပါစပးက ေပ၍ထျကးေနတယး၈   ေကအနဲးယူ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ကုိ ကရငး်ပညးရေရ့ ၇ 
ကရငးံလျတးလပးေရ့၇ ကရငံးဘ ွတုိ့တကး်ဖစးေပ၍လာေရ့ကုိ ေရြ႕ေဆာငး ႏုိငးဘုိ႔ ဖျဲ႔စညး့ေပ့ၾကတယး၈ 
ေကအနဲးယူဟာ ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့အတျငး့မြာ နစး်မဳပးတပူတေပါငး့တညး့နဲ႔ ကရငးေတျရဲ႕လုိ 
အငးဆႏၵအတုိငး့ ေရြ႕ေဆာငးတုိငးပျဲွငးၾကသညး၈ 
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ေကအနဲးယူဟာ ်ဖစးေပ၍ေနတံဲအေ်ခအေနနဲ႔ကုိကးညီစျာ ကရငး အမ္ဳိ့သာ့ေရ့လႈပးရြာ့မႈကုိ 
ေရြ႕ေဆာငးမႈေပ့ခံဲတယး၈ ေ က အနဲးယူရဲ႕ေရြ႕ေဆာကးမႈေအာကးမြာ ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ဟာ 
စညး့စညး့လုဵ့လုဵ့ရြိၿပီ့ တကးတကးၾကျၾကျ လႈပးရြာ့ခံဲသညး၈  
 
ဒုတိယကမၻာစစးႀကီ့အၿပီမြာ ေကအနဲးယူနဲ႔ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ဟာ လျတးလပးတံဲကရငး်ပညးေပ့ဘုိ႔ 
အဂၤလိပးကုိလုိနီအစုိ့ရ ထဵ ေတာငး့ဆုိတုိကးပျဲ ွငးၾကတယး၈ ဒီလုိေတာငး့ဆုိတိုကးပျဲွငးတာဟာ 
ႏုိငးငဵေရ့အႏြစးသာရအရ နယးခ္႕ဲစနစးဆနး႔က္ငးေရ့ ်ဖစးသညး၈ ဒီႏုိငးငဵေရ့ရဲ႕ အႏြစးသေဘာကုိေတာံ 
ကျ္နးေတားတုိ႔ ကရငးေတျေတာငး ေကာငး့ေကာငး့သေဘာမေပါကးခံဲဘူ့၈ ကရငး်ပညးေတာငး့ဆုိတာကုိ 
အဂၤလိပးအစုိ့ရက လုဵ့ ွမလုိလာ့ဘူ့၈ ကရငး်ပညးေပ့လုိကးရငး သူတုိ႔ရဲ႕ ကရငးေတျအေပ၍ ကျ္နး ်ပဳမႈနဲ႔ 
ေသျ့ စုပးခ္ယးလြယးမႈေတျ ်ပဳလုပးႏုိငးေတာံမြာမဟုတးလုိ႔ ်ဖစးတယး၈  
 
ေကအနဲးယူနဲ႔ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျရဲ႕ ေတာငး့ဆုိခ္ကးကုိ အဂၤလိပးအစုိ့ရက  ပယးခ္တယး၈ 
ဒီလုိပယးခ္တာကုိအဵၾသဘုိ႔လညး့ မလုိဘူ့၈ အဆနး့လညး့မဟုတးဘူ့၈ နယးခ္ဲ ႕စနစးကုိ က္ငးံသုဵ့တဲံ 
ကုိလုိနီသမာ့ေတျဟာ ဘယးေတာံမြ ကျ္နး်ပဳခဵေနရတံဲလူမ္ဳိ့ ေတျကုိ သနာ့သ်ဖငံးဘဲ်ဖစး်ဖစး၇ 
ဥပေဒအေၾကာငး့အရဘဲ်ဖစး်ဖစး ေပ့ရိုိ့ထုဵ့စဵမရြိခံဲဘူ့၈ ကျ္နးဘ ွကလျတးေ်မာကးဘုိ႔ တုိကးယူ 
မြသာရမြာ်ဖစးပါတယး၈ အဂၤလိပးအစုိ့ရက ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျရဲ႕ေတာငး့ဆုိခ္ကးကုိ  ပယးခ္လုိကးေတာံ 
ကျ္နးေတားတုိ႔ ွမး့ နညး့်ခငး့လညး့ မရြိဘူ့၈ စိတးဓာတးလညး့မက္ဘူ့၈ တခုေတာံရြိပါတယး၈ 
အဂၤလိပးအစုိ့ရဟာ သစၥာမံဲတံဲ ၇ ကတိမတညးတံဲအ စုိ့ရ်ဖစးတယးဆုိတာ 
ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့သိရြိလာတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ဟာ လျတးးလပးေရ့ကုိ တုိကးယူမြရမယးလုိ႔ အေလ့ 
အနကးခဵယူထာ့ၿပီ့ ်ဖစး ၾကတံဲအတျကး ဆကးလကးတုိကးပျဲ ွငးဖုိ႔ တုိကးတျနး့ခ္ငးပါတယး၈ ကရငး်ပညးရဘုိ႔ 
ကျ္နးေတားတုိ႔က အဂၤလိပးအစုိ့ရကုိ ဆနး႔က္ငးေတားလြနးဘုိ႔ အေ်ခအေနမ်ဖစးေပ၍ခံဲဘူ့၈  
ဘာေၾကာငံးလဲဆုိေတာံ အဂၤလိပးအစုိ့ရဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ လကးေ ွခဵ်ဖစးၾကတဲံ 
ဗမာအမ္ဳိ့သာ့ေတျအေပ၍သစၥာေဖါကးတံဲ ဗမာဓနရြငးေတျနဲ႔အေ ပ့အယူလုပး၇ ေစံစပးၿပီ့ ်မနး်ပညးကုိ 
လျတးလပးေရ့ေပလုိကးတယး၈ 
 
်မနးမာ်ပညးလျတးလပးေရ့ရလာတံဲအခါ တုိငး့်ပညးကုိ နယးခ္႕ဲလကးေ ွခဵဗမာဓနရြငးေတျက အုပးစို့တယး၇ 
ဒီဗာမာဓနရြငးအုပးစုိ့ သူေတျက ်မနးမာ်ပညးကုိ နယးခ္႕ဲၾသဇာခဵ၇ ကုိလုိနီအပုိငးတုိငး့်ပညး်ဖစးေအာငး 
်ပဳလုပးလုိကးသညး၈ မဟာဗမာွါဒနဲ႔ ႏုိငးငဵေရ့အ ဏာကုိက္ငံးသုဵ့ၿပီ့ တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵကုိ 
ဖိႏြိပးလာတယး၈  
 
က္ေနားးတုိ႔ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျက လျတးလပးတံဲကရငး်ပညးရရြိဘုိ႔ ဆကးလကးတိုကးပျဲ ွငးၾကတယး၈ 
ဒီလုိတုိကးပျဲွငး်ခငး့်ဖငံး  ကျ္နးေတားတုိ႔ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျနဲ႔ ဗမာဓနရြငးအုပးစုေတျအၾကာ့ 
အ်ပငး့အထနး ပ ဋ ိပက၏က်ဖစးလာတယး၈  ပ ဋ ိပက၏ တစ တစႀကီ့ထျာ့လာၿပီ့ ေနာကး ဆုဵ့ေတာံ 
လကးနကးကုိငး ပဋ ိပက်ဖစးတံဲ ကရငံးေတားလြနးေရ့နဲ႔ ဗမာဓဏရြငးအုပးစုိ့သူေတျရဲ႕ 
တနး်ပနးေတားလြနးေရ့်ဖစးသညး၈  
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အထကးက ေဖား်ပလာတံဲ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ စညး့လုဵ့ညီညျတးမႈကုိရလာ်ခငး့၇ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးမႈ၇ ေ တားလြနးေရ့ ်ဖစးေပ၍လာ်ခငး့ေတျဟာ ကရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔က 
အစပ္ဳိ့လုိကးတံဲ၇ ်ဖစးေပ၍လာတံဲ အေၾကာငး့အရငး့ေတျပဲ်ဖစးပါတယး၈ က ရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔နဲ႔ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လႈပးရြာ့မႈဟာ အ်ပနးအလြနး ဆကးစပးမြီခုိအက္ဳိ့်ပဳေန်ခငး့ ်ဖစးပါတယး၈  
 
ဒီေန႔ က္ေနားတုိ႔ ကရငးႏြစးသစးကူ့ပျဲေတားကုိ က္ငး့ ပၾကတယး၈ က္ေနားတုိ႔ဟာ ေပ္ားရႊငးၾကတယး၈ 
ေပ္ားရႊငးမႈနဲ႔ပဲ ကရငးႏြစး သစးကူ့ပျဲေတားကုိ က္ငး့ပမယးဆုိရငး ဒီပျဲေတားဟာ အမ္ဳိ့သာ့အက္ဳိ့အတျကး 
အက္ဳိ့်ဖစးေစသငံးသေလာကး ်ဖစးမြာမဟုတး ဘူ့၈  ဒီႏြစးသစးပျဲေတားကုိ အမ္ဳိ့သာ့အက္ဳိ့တခုခု 
်ဖစးလာေစဘုိ႔အတျကး က္ေနားတုိ႔တခုခုလုပးရမယး၈ က္ေနားတုိ႔ ဘာလုပး ၾကမလဲ၇ 
ဘာလုပးရမလဲဆုိတာကုိ စဥး့စာ့လုိကးတံဲအခါ ်ဖစးေပ၍ေနတံဲအေ်ခအေနအရ က္ေနားတုိ႔ဟာ 
ေတားလြနးေရ့နဲ႔ကုိကး ညီတံဲ  အေတျ့ အေခ၍ေတျရြိဘုိ႔ လုိအပးပါတယး၈ အဒီဲအေတျ့ အေခ၍ေတျကုိ 
ဒီအခ္ိနးကစၿပီ့ က္ေနားတုိ႔ ခဵယူတုိကးပျဲ ွငးၾကရ မြာ်ဖစးတယး၈ အေတျ့ အေခ၍နဲ႔ ပတးသကးလုိ ႔ 
က္ေနားေ်ပာၾကာ့လုိပါတယး၈ 
 
ကျ္နးေတားတုိ႔ ကရငးေတျဟာ ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ကျ္နး်ပဳခဵၾကရတယး၈ ကမၻာံလူ႔အဖျဲ႔အစညး့်ဖစးေပ၍မႈ၇ 
်ဖစးစဥးအရဆုိရငး နယးခ္႕ဲ စနစး၇ ေ်မရြငးပေဒသရာဇးစနစး၇ ဒီစနစးႏြစးခုက ေပ၍လာတံဲ 
မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ွါဒတုိ႔ေၾကာငံး်ဖစးတယး၈ က္ေနားတုိ႔ဟာ လကးရြိ ဆငးႏျဲေနတံဲ  
ေတားလြနးေရ့ေအာငးပျဲခဵဘုိ႔နဲ႔ အသကးရြညးရဘုိ႔အတျကး နယးခ္႕ဲစနစး၇ ေ်မရြငးပေဒသရာဇးစနစး၇ 
မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ ွါဒတုိ႔ကုိ ဆနး႔က္ငးတာဟာ အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့်ဖစးတယး၈  
ဒီဆနး႔က္ငးေရ့်ဖစးေပ၍လာရတာဟာ ကရငးဘ ွရဲ႕်ဖစး ေပ၍မႈ၇ က္ေနားတုိ႔ ကရငးေတျရဲ႕်ဖစးေပ၍မႈကုိ 
အႏြစးေပါကးေအာငးေလံလာၾကမယးဆုိရငး ကျ္နးေတားတုိ႔ အခုလုိ ကျ္နး်ပဳခဵေနရ တာဟာ အဒီဲနယးခ္႕ဲစနစး၇ 
ေ်မရြငးပေဒသရာဇးစနစး၇ မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့  ွါဒေတျေၾကာငံး ်ဖစးတယးဆုိတာ ေတျ႔်မငးသိရြိခံဲရတယး၈  
ဒီစနစးဆို့၇ ွါဒဆုိ့ေတျကုိ ဘယးလုိဆနး႔က္ငးၾကမလဲ၇ ဒီေတာံ က္ေနားတုိ႔ဟာ အဒီဲစနစးဆုိ့ေတျကုိ 
ကုိယးစာ့်ပဳတံဲ ေနွငး့အစုိ့ရကုိ အ်ပဳတးတိုကးၿပီ့ အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာကုိ သိမး့ယူရမယး၈  အဒီဲအာဏာနဲ႔ 
လျတးလပးတံဲ ကရငး်ပညးနဲ႔ ်ပညးနယးေပါငး့ စု၇ ်ပညးေထာငးစုကုိ ဖျဲ႔စညး့ရမယး၈  
 
နယးခ္႕ဲစီ့ပျာ့ေရ့၇ ေ်မရြငးပေဒသရာဇးစီ့ပျာ့ေရ့ေတျကုိ ဆနး႔က္ငးတံဲ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီ စီ့ပျာ့ေရ့ကုိ 
တညးေဆာကးရ မယး၈ အဒီဲဆနးး႔က္ငးေရ့ေတျ လုပးႏုိငးဘုိ႔ က္ေနားတုိ႔မြာ မြနးကနးတံဲမ္ဳိ့ခ္စးစိတးဓာတး်ဖစးတဲံ 
လူမ္ဳိ့စုဵေသျ့ စညး့ညီညျတးေရ့စိတး ဓာတးကုိ ေမျ့ ်မဴရမယး၈ ဒီစိတးဓာတးအရ 
ေတျ့ ေခ၍လုပးကုိငးေဆာငးရျကးရမယး၈ ဒီေန႔ ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ ေတျ့ ေခ၍ေနရမယးံ 
အဓိကအေတျ့ အေခ၍က နယးခ္႕ဲစနစး၇ ေ်မရြငး ပေဒသရာဇးစနစးနဲ႔ မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ ွါဒဆနး႔က္ငးေရ့ 
အေတျ့ အေခ၍်ဖစးတယး၈ ဒီအေတျ့ အေခ၍ကုိ ထာ့ရြိၾကမယးဆုိရငး ကျ္နးေတားတုိ႔ ကရငးေတျဟာ 
လျတးလပးေခတးမြီၿပီ့ ကမၻာႀကီ့နဲ႔ ရငးေဘာငးတနး့ လုိကးႏုိငးတံဲလူမ္ဳိ့်ဖစးလာမြာပဲ၈ 
ဒီလုိအေတျ့ အေခ၍မ္ဳိ့ရြိထာ့မယးဆုိရငး က္ေနားတုိ႔ ကရငးေတျကုိ  လိိမးညာလုိ႔ရမြာမဟုတးဘူ့၈ 
လူေပ၍လူေဇား အလုပးခဵရမြာလဲမဟုတးဘူ့၈ ကျ္နး်ပဳခဵရဘုိ႔ အေၾကာငး့မရြိေတာံဘူ့၈ က္ေနားတုိ႔ 
ကရငးေတျဟာ အဒီဲအေတျ့  အေခ၍မ္ဳိ့ရြိေသ့သမြ္ ေတားလြနးေရ့ကုိ 
ရြညးၾကာစျာတုိကးပျဲွငးေနရမြာ်ဖစးပါတယး၈ ဒီလုိအေတျ့ အေခ၍မ္ဳိ့မရြိရငး တကယး လျတးလပးတံဲ 
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လူမ္ဳိ့်ဖစးလာမြာမဟုတးဘူ့၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ဟာ အမ္ဳိ့သာ့ကုိ တကယးခ္စး်မတးႏုိ့ၾကတယး၇ 
လျတးလပးေရ့ကုိ တကယးလုိလာ့တယး၇ လျတးလပးေခတးမြီတံဲ လူမ္ဳိ့အ်ဖစးရရြိခ္ငးရငး ဒီအေတျ့ အေခ၍ကုိ 
ခဵယူၾကဘုိ႔ အေလ့အနကးပနးၾကာ့ တုိကးတျနး့လုိပါတယး၈  
 
နိဂုဵ့ခ္ဳပးအေနနဲ႔ ေ်ပာၾကာ့လုိတာကေတာံ ႏြစးသစးကူ့အတျငး့မြာ ႏုိ ငးငဵတကာအေ်ခအေန၇ 
်မနးမာ်ပညးအေ်ခအေနေတျဟာ ထူ့်ခာ့တံဲအေၾကာငး့ရပးေတျ ်ဖစးလာဘုိ႔ရြိတယး၈ 
ဒီအေၾကာငး့ရပးေတျက ဆုိ့တံဲအေၾကာငး့ရပးလဲပါရြိသလုိ ေကာငး့တံဲအ ေၾကာငး့ရပးေတျလဲ 
ပါရြိပါလိမးံမယး၈ ဘယးလုိအေ်ခအေနဆုိ့မ္ဳိ့ ်ဖစးေပ၍လာပါေစ၇ က္ေနားတုိ႔ ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့၇ တစိတး 
တသေဘာ၇ တစညး့တလုဵ့တညး့နဲ႔ ရငးဆုိငးသျာ့ၾက၇ လကးတျဲသျာ့ၾကဘုိ႔ ေ်ပာၾကာ့လုိပါတယး၈  
 
ဒီႏြစးသစးကူ့ေန႔ဟာ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျသာမက ်မနးမာ်ပညးနဲ႔ ကမၻာတ ြွမး့လုဵ့ရြိ လူသာ့ေတျအတျကး 
မဂၤလာအေပါငး့နဲ႔ ်ပညးံစုဵၿပီ့ စညး့လုဵ့ညီညျတးမႈ၇ ၿငိမး့ခ္မး့သာယာမႈနဲ႔ တုိ့တကးမႈေတျ ရရြိလာေစဘုိ႔ 
ဆုမျနးေကာငး့ေတာငး့လုိကးပါတယး၈ 
 
 
ကျ္ ႏုးပးႏြငံး ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ေစာဘဦ့ႀကီ့ 

 
မနး့ဘဇနးေရ့သညး 

ဘဲဂရကးရျာဟာ ပုသိမးၿမိဳ႕အေရြ႕ဘကး မုိငး (၁ွ)ေလာကးအကျာ ပုသိမး၇ ဟသၤာတ 
မီ့ရထာ့လမး့ေပ၍မြာရြိတံဲ ရျာတရျာ်ဖစး တယး၈ အိမးေ်ခႏြစးရာေလာကးရြိၿပီ့ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ ခရစးယာနး 
ဘာသာွငးေတျ အမ္ာ့ဆုဵ့ေ နထုိငးၾကတယး၈ ဘဲဂရကးရျာမြာ ေနတံဲ ေစာသာ်မတးႀကီ့နဲ႔ ဇနီ့တုိ႔က 
ှ၆ွ၂ခုႏြစးမြာ ေစာဘဦ့ႀကီ့ ကုိေမျ့ ဖျာ့ခံဲပါတယး၈  
 
ဘိလပး်ပနး ေစာဘဦ့ႀကီ့  ၈ ၈ ေစာဘဦ့ႀကီ့ဟာ ပုသိမးၿမိဳ႕မြာရြိတံဲ ကုိသာ်ဖဴေက္ာငး့လုိ႔ေခ၍တံဲ 
နီကယးစေကာကရငးအထကး တနး့ေက္ာငး့မြာ အထကးတနး့ေအာငးသညးံအထိ ပညာသ ငးၾကာ့ခံဲသညး၈ 
အထကးတနး့ေအာငး်မငးၿပီ့တံဲေနာကး ေမားလၿမိဳငး ရြိ အထူ့အဂၤလိပးေက္ာငး့်ဖစးတံဲ 
မစၥတာွကးဒကးွဖျနးေက္ာငး့မြာ ဆကးလကးပညာသငးၾကာ့ၿပီ့ ၿဗိတိနးႏုိငးငဵကုိ သျာ့ေရာကး ၿပီ့ 
ွတးလုဵပညာကုိ သငးၾကာ့ခံဲတယး၈ အဒီဲေနာကး ေစာဘဦ့ႀကီ့ဟာ ွတးလုဵေတားရတဦ့်ဖစးလာခံဲတယး၈ 
ၿဗိိတိနးႏုိငးငဵမြာ ပညာသငးၾကာ့ေနခုိကး ဘိလပးသူတဦ့နဲ႔ ေမတၱာမြ္ၿပီ့ အိမးေထာငးက္ခံဲတယး၈ 
သာ့တေယာကး၇ သမီ့တေယာကးရခံဲတယး၈  ွတးလုဵေတားဘျဲ႔ရၿပီ့တံဲေနာကး ေစာဘဦ့ႀကီ့နဲ႔ မိသာ့စုဟာ 
ဗမာ်ပညးကုိ ်ပနးလာၿပီ့ ပုသိမးၿမိဳ႕၇ ကနးသုဵ့ဆငံးရပးကျကးမြာေန ထုိငးၾကတယး၈ ေစာဘဦ့ႀကီ့ဟာ ဥစၥာဓန 
ေပါၾကျယးွသူ ်ဖစးရဵုသာမက ပညာတတးတဦ့လညး့်ဖစးတယး၈ ရုပးရညးေခ္ာေ မာ သနး႔်ပနး႔တဲံ 
ပ္ဳိတုိငး့ႀကိဳကးတံဲ ႏြငး့ဆီ့ခုိငး်ဖစးခံဲသညး၈  
 
ေစာဘဦ့ႀကီ့နဲ႔ ကျ္ ႏးုပး သိကျ္ မး့လာ်ခငး့၈ ၈ ၈  ှ၆၀၅ခုႏြစးမြာ ကျ္ႏးုပးဟာ ရနးကုနးတက၎သုိလး 
ပထမႏြစးွိဇၨာတနး့မြာ ပညာသငး ၾကာ့ေနတယး၈ တေန႔ရနးကုနးၿမိဳ ႕မြာ 
အဂၤလိပးဘာသနဲ႔ထုတးေွတံဲရနးကုနးေဂဇကး အဂၤလိပးသတငး့စာတေစာငးကုိ ဖတးမိ တယး၈ 
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ရြမး့်ပညးသီေပါနယးက ေစားဘျာ့မ္ဳိ့ႏျယးတဦ့ရဲ႕ နနး့တျငး့လုပးႀကဵမႈ 
အမႈအခငး့တခုအေၾကာငး့ပဲ်ဖစးတယး၈  ေစာသီ ဟဆုိသူတံဲ ေဇားဘျာ့ရဲ႕ တူက ေစားဘျာ့ကုိလုပး 
ႀကဵသတး်ဖတးတယးလုိ႔ စျပးစျဲတံဲအမႈဘဲ၈ အဒီဲ အမႈမြာ တရာ့ခဵအ်ဖစး စျဲဆုိခဵရ တံဲ ေစာသိဟဖကးက 
နာမညးမေက္ားၾကာ့ေသ့တံဲ ွတးလုဵေတားရ ေစာဘဦ့ႀကီ့က ေရြ႕ေနလုိကးတယး၈ ေစာဘဦ့ႀကီ့ရဲ႕ 
ေလြ္ာကးလျဲခ္ကးေၾကာငံး ေစာသီဟလညး့ ကျငး့လုဵ့ကျ္တးလျတးသျာ့ခံဲတယး၈ ေစာဘဦ့ႀကီ့ရဲ႕ 
အရညးအခ္ငး့နဲ႔ ဂုဏးသိက၏ာ ဟာ ထငးေပ၍ေက္ားၾကာ့လာတယး၈ 
 
ပုဂၐဳလိးအရ ေစာဘဦ့ႀကီ့နဲ႔ သိကျ္ မး့လာ်ခငး့၈ ၈ ၈  ှ၆၀၆ ခုႏြစးမြာ ဒုတိယကမၻာစစး်ဖစးလာၿပီ့ ဂ္ပနးေတျက 
ဗမာ်ပညးကုိ သိမး့ယူခံဲတယး၈ ေအာကး်မနးမာ်ပညးမြာ မဟာဗမာ ွါဒီ ဘီအိုငးေအ (BIA)တပးေတျရဲ႕ 
ဗုိလးက္မႈေၾကာငံး ကရငး၇ ဗမာ လကး နကးကုိငး ပ ဋ ိပက၏ ်ဖစးလာရတယး၈ အဒီဲပ ဋ ိပက၏ဟာ 
တုိငး့်ပညးအက္ဳိ့နဲ႔ ကရငးလူမ္ဳိ့ရဲ႕အက္ဳိ့ကုိ ထိပါ့ေစခံဲတယး၈  ှ၆၁ဿ ခု ႏြစးမြာ ဂ္ပနးက ်မနးမာ်ပညးကုိ 
သိမး့ယူၿပီ့တာနဲ႔ ေဒါကးတာဘေမားးကုိ အဓိပတိခနး႔ၿပီ့ ရုပးေသ့အစုိ့ရ ဖျဲ႔စညး့ေပ့ခံဲသညး၈ 
ေဒါကးတာဘေမားအစုိ့ရဟာ ကရငး၇ ဗမာ ်ပႆနာေ်ဖရြငး့ေရ့၇ ကရငး၇ ဗမာ သငံး်မတးေရ့ကုိ 
ေဆာငးရျကးဖုိ႔ ေစာ ဘဦ့ႀကီ့၇ ေစာစဵစီဖုိ့၇ ေစာဘေမာငး၇ ဆရာသာထုိ၇  မနး့ဘခငး၇ ေစာဖါ့စ၇ 
ေဒါကးတာေစာလြထျနး့တုိ႔ပါွငးတံဲ ေကစီအိုကရငးအဖျဲ႔ခ္ဳပးကုိ ဖဲျ႔စညး့ေပ့ခံဲတယး၈ 
အစုိ့ရအဖျဲ႔ရဲ႕ကုိယးစာ့လြယး အဖျဲ႕အေနနဲ႔ ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့၇ သခငးႏု၇ သခငးသနး့ထျနး့၇ ပအို ွး့ 
ဦ့လြေဖတုိ႔ ပါ ွငးတံဲကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ကုိ ဖျဲ႔စညး့ေစတယး၈ က္ဳပးဟာ အဒီဲအခ္ိနးက  ွနးႀကီ့ပအို းွ့ 
ဦ့လြေဖရဲ႕ရဵု့မြာ အထကး တနး့စာေရ့အ်ဖစး ခနး႔ထာ့်ခငး့ခဵရတယး၈ လုပးငနး့အရ စာေရ့်ဖစးေပမယးံ 
အဓိက ဦ့လြေဖနဲ႔ တျဲၿပီ့ ႏုိငးငဵေရ့လုပးရတာ်ဖစး တယး၈ ဦ့လြေဖဟာ အဒီဲအခ္ိနးမြာ ကရငး၇ ပအို းွ့ 
အမ္ဳိ့သာ့ႀကီ့တဦ့်ဖစးတယး၈ ႏုိငးငဵေရ့မြာ ဗမာေတျနဲ႔ ရငးေဘာငးတနး့ၿပီ့ လုပးႏုိငးတံဲစျမး့ရညးရြိတယး၈ 
ကရငး၇ ဗမာ ်ပႆနာေတျကုိ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ရာမြာ ဦ့လြေဖက ကျ္ ႏုးပးကုိ အဒီဲေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲတုိငး့ 
ေလံလာသူအ်ဖစး  ေခ၍သျာ့ေလံရြိတယး၈ ဦ့လြေဖ မိတးဆကးေပ့လုိ႔ ေစာဘဦ့ႀကီ့နဲ႔ ကျ္ ႏုးပးတုိ႔ 
ပုဂၐဳိလးေရ့အရ သိကျ္မး့လာခံဲ တယး၈ ေတျ႔ဆုဵပျဲေတျမြာ ေစာဘဦ့ႀကီ့ကုိ ကျ္ႏးုပးစိတး ွငးစာ့လာတယး၈ 
 
ေစာသီဟအမႈမြာ ေစာဘဦ့ႀကီ့ရဲ႕ေအာငး်မငးမႈေတျက ကျ္ ႏုးပးဦ့ေႏြာကးထဲမြာ ေၾက့မႈဵသဖျယးထငးဟပး 
ေပ၍လျငးလာတယး၈ ေစာဘဦ့ႀကီ့ရဲ႕တညးၾကညးေလ့နကးမႈနဲ႔ လကးေတျ႔က္က္တငး်ပခ္ကးေတျဟာ 
ေစာဘဦ့ႀကီ့ကုိ ပုိမုိေလ့စာ့အထငးႀကီ့လာ ေစတယး၈ ကရငးထဲမြာ ဒီလုိေခါငး့ေဆာငးေတျ 
ရြိလာတံဲအတျကး ကျ္ႏးုပးတုိ႔အဖုိ႔ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့လုပးဖုိ႔ ပုိၿပီ့စိတးဓာတးတကးၾကျ လာေစတယး၈ 
ေစာဘဦ့ႀကီ့ဟာ ကျ္ႏးုပးေလ့စာ့်မတးႏုိ့တံဲ ေခါငး့ေဆာငး်ဖစးလာတယး၈  
 
ှ၆၁၂ ခုႏြစး၇ ေမ (ဿ)ရကးေန႔မြာ ရနးကုနးၿမိဳ႕ကုိ ၿဗိတိသြ္ေ တျ သိမး့ယူလုိကးတယး၈ ှ၆၁၂ ခုႏြစး 
(ဿ၃)ရကးေန႔မြာ ရနးကုနးၿမိဳ႕မြာ ေကစီအိုက ေရြ႕ေဆာငးၿပီ့ ကရငးအေရ့ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့အတျကး 
ညီလာခဵတရပးက္ငး့ပခံဲသညး၈ အဒီဲညီလာခဵကုိ မအူပငးခရုိငး ကုိယးစာ့လြယးတဦ့အေနနဲ႔ ကျ္ ႏုးပးလဲ 
တကးေရာကးခံဲတယး၈ အဒီဲညီလာခဵမြာ ေစာဘဦ့ႀကီ့နဲ႔်ပနးဆုဵတံဲအခ ါမြာ ေစာဘဦ့ႀကီ့ ကျ္ႏးုပးကုိ ေဟံ 
ဘဇဵ၇ ခငးဗ္ာ့အစုိ့ရအလုပး်ပနးလုပးအဵု့မလာ့ လုိ႔ေမ့တယး၈ ကျ္ႏးုပးက အစုိ့ရအလုပးလုပးဖုိ႔ 
စိတးမွငးစာ့ေတာံ ဘူ့၈ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့က အေရ့ႀကီ့လာလုိ႔ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့မြာ ေ်ခစုဵပစးလုပးဖုိ႔ 
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ဆုဵ့်ဖတးထာ့ၿပီလုိ႔ ေ်ဖလုိကးတယး၈  ေစာဘဦ့ႀကီ့ က ဒီအေ်ဖကုိ ႀ ကဳိဆုိတံဲအေနနဲ႔ လကးဆဲျႏႈတးဆကးၿပီ့ 
အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ကုိ ဒုိ႔မ္ာ့တျဲလုပးၾကပါစုိ႔လုိ႔ ေ်ပာခံဲတယး၈  
 
ေစာဘဦ့ႀကီ့ရ႕ဲ ေခါငး့ေဆာငးမႈ ၈ ၈ ၈    ှ၆၁၂ခု၇ ဇျနးလညီလာခဵမြာ ေကစီအို (K.C.O) အဖျဲ႔ကုိ 
ဖျဲ႔စညး့ရာမြာ ေစာဘဦ့ႀကီ့ ဟာ ဗဟုိေကားမတီအ်ဖစး ေရျ့ ခ္ယး်ခငး့ခဵရတယး၈ ှ၆၁၃ခု ေကစီအို  
ႏြစးပတးလညး့ အစညး့အေ ွ့ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးအရ ၿဗိတိနး ်ပညးကုိ ကရငးၾကညးခ္စးေရ့ ေစလျတးရာမြာ 
အဖျဲ႔ွငးတဦ့အ်ဖစး ေရျ့ ခ္ယး်ခငး့ခဵရတယး၈ ှ၆၁၃ခုႏြစး၇ ်မနးမာ်ပညးမြာ နယးခ္႕ဲ ဆနး႔က္ငးေရ့ 
အေထျေထျသပိတးေၾကာငံး ဘုရငးခဵ ဆာေဒ၍မနးစမစးအစုိ့ရ ်ပဳတးက္သျာ့ၿပီ့ ဆာဟူ့ဘရနး႔စးနဲ႔ 
ဖဆပလအဖျဲ႔ ကုိယးစာ့လြယးေတျပါွငးတံဲ အစုိ့ရတကးလာတယး၈ အစုိ့ရအဖျဲ႔မြာ ေစာဘဦ့ႀကီ့ကုိ 
ွနးႀကီ့အ်ဖစး ေရျ့ ခ္ယးခနး႔ထာ့တယး၈  
 
ေစာဘဦ့ႀကီ့ဟာ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေရ့မြာ ေခါငး့ေဆာငးတဦ့်ဖစးရဵုသာမက ်မနးမာ်ပညးအေရ့မြာလညး့ 
အေရ့ပါတံဲ ေခါငး့ ေဆာငးတဦ့်ဖစးတယး၈ ှ၆၁၄ခုႏြစးမြာ ကျႏးုပးႏြငံး ေစာဘဦ့ ႀကီ့တုိ႔ လကးတျဲၿပီ့ 
အမ္ဳိ့သာ့ေရ့တာွနးေတျ ထမး့ေဆာငးလာခံဲ ရတယး၈ အဒီဲႏြစးမြာ ေကအနဲးယူအဖျဲ႕မြ ေစာစဵဖုိသငးနဲ႔ 
ေကွိုငးအို အဖျဲ႔ ွငး  မနး့ဘခုိငး၇ မနး့ ွငး့ေမာငး၇ ေစာေက္ားစိနး၇ ေစာစိနး တငးတုိ႔ ႏႈတးထျကးသျာ့ၾကသညး၈ 
ေကအနဲးယူ ဗဟုိေကားမတီ အသစးတခုဖျဲ႕စညး့ဖုိ႔ အေရ့ေပ၍ညီလာခဵ က္ငး့ပတံဲအခါ ေစာ ဘဦ့ႀကီ့ဟာ 
ဥက၎ဌ ်ဖစးလာၿပီ့ ကျ္ႏးုပးဟာလညး့ ကာကျယးေရ့ တာွနးခဵ်ဖစးလာခံဲတယး၈ ကျ္ ႏုးပးနဲ႔ေစာဘဦ့ႀကီ့ဟာ အ 
ေတျ့ အေခ၍ ခဵယူခ္ကး်ခငး့တူညီလုိ႔ အလုပးလုပးရာမြာ ညီညျတးမႈ၇ တုိ့တကးမႈရြိခံဲသညး၈  ေစာဘဦ့ႀကီ့ကုိ 
ကျ္ႏးုပးက ခငးမငး ေလ့စာ့တံဲ ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့အ်ဖစး ခဵယူဆကးဆဵသလုိ ေစာဘဦ့ႀကီ့ကလညး့ 
ကျ္ႏးးုပးကုိ ခငးမငးေလ့စာ့တံဲ ရဲေဘားရဲဘကး တုိကးေဖ၍၇ တုိကးဖကးအ်ဖစး ခဵယူဆကးဆဵတယး၈   
 
ေစာဘဦ့ႀကီ့ဟာ မ္ကးေမြာကးေခတးရဲ႕ ေတားလြနးတံဲကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေပါငး့ ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့်ဖစးတယး၈ 
ကမၻာံအ်မငးရြိတံဲ ေခတးရဲ႕်ဖစးေပ၍မႈကုိ သိကျ္မး့တံဲပုဂၐဳိလးလ ညး့်ဖစးတယး၈ လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵ 
ခ္စးၾကညးေရ့စိတးဓာတး၇ ဖိႏြိပးမႈနဲ႔ေသျ့ စုပးခ္ယးလြယး တံဲစိတးဓာတးကုိ ဆနး႔က္ငးတံဲ 
စိတးဓာတးလညး့ရြိတယး၈ ေစာဘဦ့ႀကီ့ဟာ စုစုေပါငး့ေခါ ငး့ေဆာငးမႈနဲ႕ဒီမုိကေရစီ ဗဟုိခ္ဳပး ကုိငးး မႈစနစး 
လုိကးစာ့ခဵယူသူ်ဖစးတယး၈  အလုပးလုပးရာမြာ ေသနဂၤဗ္ဴဟာအရခုိငး မာၿပီ့၇ နညး့ပရိယာယးအရ 
ၾကျယးွေပ္ာံ ေ်ပာငး့စျာ လုပးကုိငးသူ်ဖစးတယး၈ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္ရာမြာ အမြာ့အယျငး့မရြိိရေအာငး  
အာရဵုစုိကးၿပီ့ စဥး့စာ့ေ ွဖနး အကဲ်ဖတးဆုဵ့်ဖတးေလံ ရြိတယး၈ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေရ့ကုိ 
လကး်ဖနး႔အသနာ့ခဵေတာငး့၊မရႏုိငးဘူ့၈ လကးနကးကုိငး  တုိကးပျဲသာ ရႏုိငးတယးဆုိတံဲ 
ေလ့နကးတံဲခဵယူခ္ကးရြိသူ်ဖစးတယး၈ ပုဂၐဳိလးေရ့ခဵယူခ္ကးအေပ၍မြာ စဵနမူနာထာ့ေလာကးတယး၈  
 
ပညာတတးကျ္မး့၇ ဥစၥာဓနေပါၾကျယး ွၿပီ့ ရာထူ့ဂုဏးထူ့ေတျရြိေပမံဲ ဘ ွငး်မငးံ်ခငး့မရြိဘူ့၈ 
ေစာဘဦ့ႀကီ့ရဲ႕ ွတးစာ့ဆငးရငး၇ ေနထုိငး စာ့ေသာကးမႈေတျဟာ ထယးထယး ွါွါ မရြိဘူ့၈ 
လူလတးတနး့စာ့တေယာကးအဆငံးမ္ဳိ့နဲ႔ ေနထုိငးတယး၈ ှ၆၁၅ခုႏြစး ေန႔တေန႔မြာ ေစာဘဦ့ႀကီ့၇ 
ကျ္ႏးုပးႏြငံး မနး့ဂ္ိနး့ စးထျနး့ေအာငး၇ ေစာဟနးတသာေမႊ့တုိ႔ဟာ အမ္ဳိ့သာ့ စညး့လုဵ့လႈဵ႕ေဆားေရ့ အတျကး 
ေ်မာငး့်မခရုိငး၇ လပၸတၱၿမိဳ႕နယး၇ ထကးပငးကုိငး့ေက့္ရျာသုိ႔ ေရာကးရြိသျာ့တယး၈ ကျ္ ႏုးပးတုိ႔ေရာကးၿပီ့ 
ေနာကးတေန႔မြာ ထုိေဒသတွုိကးရြိ လူထုအစညး့အေွ့တရပး ်ပဳလုပးတယး၈ အစညး့အေွ့မက္ငး့ပမညး 
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ေခါငး့ေဆာငးေတျဟာ တညး့ခုိအိမး မြအစညး့အေ ွ့က္ငး့ပရာ မ ¾ကုိအသျာ့မြာ လူထုႀကီ့က တနး့စီၿပီ့ 
ဖါ့စညးတီ့၇ ပနး့ကုနး့စျတးၿပီ့ ဂုဏး်ပဳဘုိ႔စီစဥးတယး၈ လူ ထုက ေစာဘဦ့ႀကီ့ကုိ ဘီ့လပး်ပနး ွတးလုဵေတားရ 
ကရငးေခါငး့ေဆာငးအ်ဖစး ၿဗိတိသြ္ဘုရငးခဵမ္ာ့ ွတးစာ့သလုိ ခနး႔်ငာ့စျာ ွတးစာ့လာမညးဟု 
ထငးမြတးၾကတယး၈ ဒါေပမယံး ေစာဘဦ့ႀကီ့ဟာ ကာကီေဘာငး့ဘီတုိ၇ စပုိ႔ရြပးအကၤ္ ီ ွတးၿပီ့ အစညး့အ 
ေွ့တကးလာတာကုိ ေတျ႔ရတံဲအခါ အဵံၾသသျာ့ၾကတယး၈ 
 
ေစာဘဦ့ႀကီ့ဟာ ရုိ့ရုိ့က္ငးံ၇ ်မငံး်မငံးႀကဵတတးသူ်ဖစးတယး၈ စိတးေန သေဘာထာ့ ရုိ့သာ့်ဖဴစငးတယး၈ 
လူသာ့တုိငး့ကုိ အ တနး့စာ့မေရျ့  လူရယးလုိ႔သေဘာထာ့ၿပီ့ ဆကးဆဵတယး၈ 
ကုိယးခ္ငး့စာနာစိတးရြိတယး၈ အမ္ဳိ့သာ့အတျကး တကယးံကုိယး က္ဳိ့စျနး႔သူ်ဖစးတယး၈ 
မိမိရဲ႕လယးယာအလုပးသမာ့ေတျအေပ၍ စာနာစိတးရြိတယး၈ လယးလုပးခေတျကုိ လယးသမာ့ အလုပးသ 
မာ့ေတျ ေပ့ႏုိငးသေလာကးသာယူတယး၈ လယးယာအလုပးသမာ့ေတျရဲ႕ ခငးမငးရငး့ႏြိီ့မႈကုိ ခဵယူရရြိတယး၈ 
အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ လုပးငနး့လုပးရာမြာ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ အာရဵုတခုတညး့ထာ့ရြိၿပီ့ ေ်ခစုဵပစးလုပးကုိငးတယး၈  
 
ေစာဘဦ့ႀကီ့ဟာ မိမိရဲ႕ ေလ့နကးတံဲခဵယူခ္ကးအတုိငး့ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့အတျကး 
မြနးကနး်မတးတရာ့တံဲ ေတား လြနးေရ့ကုိ ေရြ႕ေဆာငးေဖ၍ထုတးခံဲသူ်ဖစးတယး၈  ေတားလြနးေရ့အေပ၍မြာ 
ေလ့နကး်ပတးသာ့မႈနဲ႔ သစၥာရြိတယး၈ ေတားလြနးေရ့လုပးငနး့ေတျကုိ အခကးအခဲေတျၾကာ့က 
ရဲရငးံတညးၿငိမး်ပတးသာ့စျာ့ ေရြ႕ေဆာငးခံဲတယး၈  
 
ှ၆၁၆ခုႏြစး ဇနးန ွါရီလ(၀ှ)ရကးေန႔မြာ လကးနကးကုိငးေတားလြနးေရ့စတငးလာၿပီ့၇ ေစာဘဦ့ႀကီ့ ဟာ 
ဗဟုိေခါငး့ေဆာငးေတျ ်ဖစးတံဲ ကျ္ႏးုပး၇ ေစာစုိငး့ေခ၇ စေကာေမာေလ့၇ ေစာဟနးတာသာေမႊ့၇ 
မနး့ဂ္ိနး့ထျနး့ေအာငး၇ ေစာဘယးလီတုိနဲ႔အတူ အငး့စိနး တုိကးပျဲအတျငး့ အခကးအခဲ ်ပႆနာေပါငး့ 
ေ်မာကးမ္ာ့စျာ ႀကဵဳေတျ႔ရၿပီ့ ေတားလြနးေရ့အေတျ႔အႀကဵဳ၇ အရညးအခ္ငး့ေတျရခံဲ တယး၈ 
အငး့စိနးတုိကးပျဲဟာ ှ၆၁၆ခု ၇ေမလ (ဿ၂)ရကး ေန႔အထိရကးေပါငး့ (ှှှ)ရကးအၾကာမြာ အငး့စိနးမြ 
ဆုတးချာခံဲရတယး၈  အငး့စိနးမြ ဆုတးချာခံဲရာမြာ ေတားလြနးေရ့ဒဏးမခဵႏုိငးတံဲ မနး့ဂ္ိနး့ စးထျနး့ေအာငး၇ 
ေစာဘယးလီ၇ ဦ့ဇနးတုိ႔ဟာ ေတားလြနးေရ့ကုိ ဆုတးချာသျာ့ၾကတယး၈  ေတားလြနးေရ့မြာ ေခါငး့ေဆာငးဘုိ႔ 
ေစာဘဦ့ႀကီ့၇ ကျ္ႏးုပး၇ ေစာစုိငး့ေခ၇ စေကာေမာေလ့၇ ေစာဟနး တာသာေမႊ့ တုိ႔က္နးခံဲတယး၈ 
အငး့စိနးကဆုတးချာၿပီ့ ကျ္နးေတားတုိ႔ဟာ အငး့စိနးခရုိငးထနး့တပငးၿမိဳ႕နယးက ၾကာအငး့ေဇာငး့ ရျာကုိ 
ေရာကးၾကလာတယး၈ ေစာဘဦ့ႀကီ့၇ ေစာစုိငး့ေခ၇ စေကာေမာေလ့တုိ႔ ေတာငးငူကုိ သျာ့ေရာကးၿပီ့ 
ဗဟုိလုပးငနး့ေတျ ကုိ  တာွနးယူလုပးေဆာငးဘုိ႕နဲ႕ ကျ္ႏးုပးနဲ႔ ေစာဟနးတာသာေမႊ့တုိ႔က 
်မစးွကျ္နးး့ေပ၍ေဒသမြာ တာ ွနးယူထမး့ေဆာငးဘုိ႔်ဖစး တယး၈ ှ၆၂ွခုႏြစး၇ ၾသဂုဏး လ (ှဿ)ရကးေန႔ဟာ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျအတျကး ဆုဵ့ရႈဵ့မႈႀကီ့တခု်ဖစးတံဲ ေၾကကျဲ ွမး့နညး့ဖျယး ရာေန႔ပဲ်ဖစးတယး၈ 
အဒီဲမြာေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ေတျ်ဖစးတံဲ  ေစာဘဦ့ႀကီ့နဲ႔ ေစာစုိငး့ေကတုိ႔ အေပါငး့ပါတစုဟာ ေကာံကရိတးၿမိဳ႕ 
နယး ထုိေကာံကုဵ့ရျာမြာ ရနးသူလကးခ္ကးနဲ႔ ကရငးံလျတးေ်မာကးေရ့အတျကး အသကးစျနး႔သျာ့ခံဲရတယး၈  
ေစာဘဦ့ႀကီ့ဟာ အသကး (၁၂)ႏြစးမြာ ကျယးလျနးခံဲတယး၈ လကးနကးကုိငး ေတားလြနးေရ့တာ ွနးကုိ 
တႏြစးေက္ားေလာကးသာ ထမး့ေဆာငးသျာ့ ရြာတယး၈  
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ေစာဘဦ့ႀကီ့ရဲ႕ မြနးကနးတံဲေရြ႕ေဆာငးမႈေၾကာငံး ်မတးတရာ့တံဲ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးလပးေရ့နဲ႔ ဘ ွ 
တုိ့တကးမႈေတားလြနး ေရ့ ်ဖစးေပ၍လာတယး၈ ေစာဘဦ့ႀကီ့ဟာ မိမိအေပ၍က္ေရာကးတံဲ တာ ွနးကုိ 
ေ်ပာငးေ်မာကးေအာငး်မငးေအာငးထမး့ေဆာငးခံဲ သူ်ဖစးပါတယး၈ သူ႔ရဲ႕ရညးရျယးခ္ကးအလုဵ့စုဵ 
ေအာငး်မငးေရ့အတျကး ကျ္ႏးုပးတုိ႔ ဆကးလကးတုိကးပျဲွငးၾကရဦ့မယး်ဖစးေၾကာငး့ တငး်ပလိုပးရပါသညး၈   
 
လလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလ 
 
လႊတးလပးေရ့အတျကး ကုိးယံးၾကမၼာကုိယးဖနးတီ့ၿပီ့ တုိကးယူရမယး၈  
တုိကးယူလုိ႔ရတံဲအေ်ခ အေနမြာရြိတယး၈ ေသရငးေ်မႀကီ့ ရြငးရငးေရႊထီ့ပဲ၈  
လႊတးလပးေရ့ကုိ ထကး်မကးတံဲအရာ လူ႔ေလာကမြာ မရြိဘူ့၈ 
    (ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနး) 
 
 
 
 
အခနး့ (ှ) 
အပိုဒး(ှ) 
ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနး၌ ခေလ့ဘွ 
ဓႏု်ဖဴၿမိဳ႕သညး ဧရာ ွတီ ်မစး ွကျ္နး့ေပ၍ေဒသ၇ မအူပငးခရုိငးအတျငး့ရြိ ၿမိဳ႕ပုိငးရဵု့စုိကးရာ 
ၿမိဳ႕နယးတၿမိဳ႕်ဖစးသညး၈ ။သညး ရနးကုနးၿမိဳ႕၌အေနာကးဘကး မုိငး တရာေက္ားကျာေွ့ေသာ 
အရပးတျငးတညးရြိသညး၈ ။ၿမိဳ႕သညး ်မနးမာဘုရငံးမ္ာ့ႀကီ့စုိ့ခံဲ သညးံအခ္ိနးမြစ၊ တညးရြိလာခံဲေသာ 
ၿမိဳ႕်ဖစးသညး၈ လူဦ့ေရတသိနး့နီ့ပါ့ရြိေသာ ၿမိဳ႕်ဖစးသညး၈ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သာ့အမ္ာ့စုမြာ ဗ မာလူမ္ဳိ့မ္ာ့ 
်ဖစးသညး၈ 
 
။ၿမိဳ႕တျငး ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး အိမးေထာငးစုအပါအွငး ကရငးအိမးေထာငးစု ငါ့စုမြ္ရြိသညး၈ ။ၿမိဳ႕တျငး 
ေနထိုငး လုပးကိုငး စာ့ေသာကးသူမ္ာ့မြာ တခ္ဳိ႕မြာ ်မနးမာတ်ပညးလဵု့သို႔ ်ဖနး႔်ဖဴ့ေသာ သငး်ဖဴ့ဖ္ာလုပးငနး့၇ 
တခ္ဳိ႕မြာ်ပညးတျငး့၇ ်ပညးပတျငးနာ မညးေက္ားၾကာ့ေသာ ေဆ့်ပငး့လိပး ထုတးလုပးသညးံလုပးငနး့ကို 
လုပးကိုငးၾကသညး၈  
 
။ၿမိဳ႕တျငး ေ်မာကးပုိငး့ႏြငံးေတာငးပုိငး့ဟူ၊ ရပးကျကးႏြစးခုရြိသညး၈ ေတာငးပုိငး့သညး 
ေစ့္ပုိငး့ရပးကျကး်ဖစးၿပီ့ ေ်မာကးပုိငး့ သညး ၿမိဳ႕ပုိငးရဵု့၇ ရဲဌာန၇ ေဆ့ရဵုႏြငံး စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့လညး့ရြိရာ 
အမႈထမး့မ္ာ့ရပးကျကး်ဖစးသညး၈  
 
။ၿမိဳ႕သညး ်မနးမာံသမုိငး့ွငး ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕်ဖစးသညး၈ ှ၅၂၀ခုႏြစး၇ ဒုတိယအဂၤလိပး၇ ်မနးမာစစးပျကဲို 
အဆဵု့အ်ဖတးေပ့ခံဲေသာ စစးပျႀဲကီ့်ဖစးသညး၈ ဤၿမိဳ႕တျငး ်ဖစးပျာ့ခံဲသညး၈ နာမညးေက္ားၾကာ့ေသာ 
စစးသူႀကီ့ မဟာႏၶဳလဦ့စီ့သညးံ ်မနးမာတပးမ္ာ့ႏြငံး ၿဗိတိသြ္နယးခ္႕ဲ က္ဴ့ေက္ားေရ့တပးမ္ာ့အၾကာ့ 
ႀကီ့မာ့်ပငး့ထနးေသာ တိုကးပျႀဲကီ့်ဖစးပျာ့ခံဲသညး၈  
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ယငး့တိုကးပျတဲျငး ၿဗိတိသြ္တို႔မြ ပစးလိုကးေသာ စိနးေ်ပာငး့က္ညးတလုဵ့သညး စစးသူႀကီ့ 
မဟာဗႏၶဳလအနီ့တျငး ေပါကးကျၿဲပီ့ ယငး့ဒဏးရာ်ဖငံးပငး မဟာဗႏၶဳလက္ဆဵု့သျာ့သညး၈ 
။က္ဆုဵ့မႈေၾကာငံး ်မနးမာတပးမ္ာ့ ဖရုိဖရဲ်ဖစးၿပီ့ ေနာကးဆုဵ့ တစတစ ်မနးမာဘကးမြ 
အရႈဵ့ေပ့လိုကးရသညး၈ 
 
ထိုသုိ႔အရႈဵ့ေပ့လုိကးရ်ခငး့ေၾကာငံးၿဗိတိသြ္တို႔သညး ဧရာွတီတုိငး့ႏြငံးပဲခူ့တိုငး့တို႔ကုိ 
သိမး့ယူအုပးခ္ဳပးချငံးရရြိခံဲသညး၈ ။ၿမိဳ႕ တျငး ကိုလုိနီေခတး ်မနးမာံႏုိငးငဵေရ့ေလာကတျငး 
နာမညးေက္ားၾကာ့ေသာ ႏုိငးငဵေရ့ေခါငး့ေဆာငးတဦ့်ဖစးသညးံ ေဒါကးတာ ဘာေမား 
ေမျ့ဖျာ့ရာၿမိဳ႕လညး့်ဖစးသညး၈ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးအာ့ ဓႏု်ဖဴၿမိဳ႕၇ ေတာငးပုိငး့ရပးကျကးတျငး ှ၆ှ၃ခုႏြစး 
ေဖေဖ၍ွါရီ လ(ှွ)ရကး၇ ှဿ၄၄-ခုႏြစး၇ တပုိ႔တျဲလဆနး့ (၃)ရကးေန႔တျငး ေမျ့ဖျာ့သညး၈ 
 
မိဘႏြစးပါ့မြာ ပုိ့ကရငးမ္ဳိ့ႏျယးစုွငး အဘမနး့စိနးပျငံးႏြငံး အမိေဒ၍ေခ္ာတို႔်ဖစးသညး၈ မနး့စိနးပျငံးသညး 
ခရစးယာနးဘာသာွငး၇ ေခတးပညာတတးတဦ့်ဖစးသညး၈ ဟသၤာတၿမိဳ႕ရြိ အဂၤလိပး၇ 
်မနးမာႏြစးဘာသာသငးေပ့ေသာ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အထကးတနး့ ေက္ာငး့တျငး 
ဆယးတနး့ေအာငး်မငးခံဲသညး၈ ။ေနာကး ရနးကုနးၿမိဳ႕ရြိ ႏြစး်ခငး့ခရစးယာနး ဆရာ်ဖစးေကာလိပးေက္ာငး့ 
(Buptist Teachers College) မြ ဆရာ် ဖစးသငး ေအာငးလကးမြတး ရရြိသညး၈ 
ယငး့ဆရာအတတးသငးေကာလိပးေက္ာငး့ေအာငး ်မငးၿပီ့ေနာကး ဓႏု်ဖဴၿမိဳ႕ရြိ အေမရိကနး 
ႏြစး်ခငး့သသာန်ပဳ အလယးတနး့ေက္ာငး့ (A.B.M American Baptist Mission) တျငး အလယးတနး့်ပ 
ဆရာအ်ဖစးအမႈထမး့သညး၈ မနး့စိနးပျငးံ၌ ေဆျမ္ဳိ့မ္ာမြာ ခရစးယာနးဘာသာ ွငးမ္ာ့်ဖစးသညး၈ 
 
အမိေဒ၍ေခ္ာသညး ဓႏု်ဖဴၿမိဳ႕နယးအပုိငး၇ ေညာငးေခ္ာ ငး့ရျာသူ်ဖစးသညး၈ ေ်မရာမ္ာ့ပုိငးဆုိငးၿပီ့ အခ္ဳိ႕ကုိ 
ကုိယးတုိငးလုပး၊ အ ခ္ဳိ႕ကုိ ကုိယးတုိငးလုပး၊ အခ္ဳိ႕ကုိ သီ့စာ့ခ္စာ့ေသာ (ေ်မရြငးတပုိငး့ခ္မး့သာ) 
ေ်မရြငးတပုိငး့၇ လယးသမာ့တပုိငး့၇ ခ္မး့သာ ေသာလယးသမာ့တဦ့်ဖစးသညး၈ 
။ႏြငံး။၌ေဆျမ္ဳိ့အာ့လဵု့မြာ ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးသညး မိဘႏြစးပါ့ႏြငံး 
ေဆျမ္ဳိ့မ္ာ့၌ ဗုဒၶဘာသာႏြငံး ခရစးယာနးဘာသာမ္ာ့အၾကာ့ ႀကီ့်ပငး့လာခံဲရလငံးကစာ့ 
(ဘာသာေရ့ဂုိဏး့ဂ နမရြိပဲ) ႀကီ့်ပငး့လာသူ်ဖစးသညး၈ 
 
ေဒ၍ေခ္ာသညး စာအနညး့ငယးေရ့တတး၇ ဖတးတတးသညး၈ ေညာငးေခ္ာငး့ရျာ၌ ကျမး့ေတာငးကိုငး 
အပ္ဳိေခ္ာလညး့်ဖစးခံဲ သညး၈ မနး့စိနးပျငံးႏြငံးအိမးေထာငး်ပဳၿပီ့ မနး့စိနးပျငးံ၌ အသျငးတူ အိမးသူ်ဖစးေရ့ 
စညး့ရဵု့သိမး့သျငး့မႈေၾကာငံး ခရစးယာနးဘာ  သာွငး်ဖစးသညး၈  
 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြာ ညီအစးကုိေမာငးႏြမေလ့ဦ့ရြိသညး၈ အမအႀကီ့ဆုဵ့မြာ 
ဂေရ႕(စး)စိနးပျငးံ(GRACE)ဒုတိယအမႀကီ့မြာ မာဂရကးစိနးပျငံးတုိ႔် ဖစးသညး၈ ။တုိ႔ႏြစးဦ့စလုဵ့ 
ဆယးတနး့ေအာငး်မငးၾကၿပီ့ ရနးကုနးေဆ့ရဵုႀကီ့တျငး သူနာ်ပဳဆရာမႀကီ့မ္ာ့ အ်ဖစး အမႈထမး့ခံဲသညး၈ 
အငယးဆုဵ့ညီမေလ့မြာ မဟသၤာ်ဖစးၿပီ့ ႏြစးႏြစးသမီ့အရျယးတျငး ကျယးလျနးသျာ့သညး၈  
 



 37 

မဟသၤာဆုဵ့ၿပီ့ေနာကး ကဵဆုိ့မုိ့ေမြာကးက္လာပါသညး၈ အေၾကာငး့မြာ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘ ဇနး 
အသကး(၁)ႏြစးတျငး မိခငးေဒ၍ ေခ္ာသညး ပထမကမၻာ စစးအၿပီ့က္ေရာကးလာေသာ 
တုတးေကျ့ ႀကီ့ေရာဂါႏြငံးပငး ကျယးလျနးသျာ့ရြာသညး၈  
 
မိခငးေဒ၍ေခ္ာကျယးလျနးၿပီ့ မၾကာမီ ဖခငးမနး့စိနးပျငံးသညး မအူပငးၿမိဳ႕အပုိငး စစးေခ္ာငး့နတးစငးရျာသူ 
စေကာကရငးမ္ဳိ့ႏျယးစု ွငး ေဒ၍ၿမိဳ႕ဆုိသူႏြငံး ဒုတိယအႀကိ မးအိမးေထာငး်ပဳသညး၈ ေဒ၍ၿမိဳငးသညး 
ဗုဒၶဘာသာွငးခ္မး့သာေသာ လယးသမာ့တဦ့်ဖစး သညး၈ ။၌ ေဆျမ္ဳိ့အာ့လုဵ့မြာ 
ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ ဖခငးမနး့စိနးပျငံးႏြငံး အိမးေထာငး်ပဳၿပီ့ အသျငးတူေရ့စညး့ရဵု့ 
သိမး့သျငး့မႈေၾကာငံး ခရစးယာနးဘာသာ ွငး်ဖစးလာသညး၈ သူမသညး စာေရ့တတး၇ 
စာဖတးတတးရဵုသာရြိသညး၈  
 
မနး့စိနးပျငံးသညး ေဒ၍ၿမိဳငးႏြငံး သာ့မသီ့ (၀)ေယာကးထျနး့ကာ့သညး၈ ။တုိ႔မြာ စပုိ (မေထ့လးဒါစိနးပျငံး)၇ 
ဘုိႀကီ့(ဘစိနးၿမိဳငး) ႏြငံး အငယးဆုဵ့ ေဖါရြာစိနးပျငံးတုိ႔်ဖစးသညး၈  
 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညး ဒုတိယအႀကိမး ကဵဆုိ့မုိ့ေမြာငးက္ေရာကးလာမႈကုိ ခဵရ်ပနးသညး၈ 
ေဖါရြာစိနးပျငံးကုိေမျ့ ၿပီ့ တနာရီအ ၾကာတျငး ေဒ၍ၿမိဳငးေသျ့ သျနးၿပီ့ ကျယးလျနးသျာ့ရြာသညး၈ 
ေဒ၍ၿမိဳငးကျယးလျနးၿပီ့ေနာကး ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြာ - 
 
လူေတျေ်ပာတာ မိေထျ့ ဟာဆုိ့တယးတံဲ၇ ဒါေပမံဲ ေဒ၍ၿမိဳငး က္ေတာံ ဒီလုိမဟုတးဘူ့၈ မိေထျ့ နဲ႔ကုိမတူဘူ့၈ 
တုိ႔တေတျကုိ သာ့ သမီ့လုိခ္စးတယး၈ သာ့သမီ့လုိ  ်ပဳစုပ္ဳိ့ေထာငးေပ့တယး၈ 
သူ႔ဆီမြာရြိတာေတျအာ့လုဵ့ေပ့တယး၈ က္ေနားတုိ႔မြာ သူ႕ေက့္ဇူ့ အမ္ာ့ႀကီ့ရြိတယး၈ ေဒ၍ၿမိဳငးလကးထမဲြာ 
က္ေနားတုိ႔ ႀကီ့်ပငး့လာတာ်ဖစးတယး၈  
 
ေဒ၍ၿမဳိိငးကျယးလျနးၿပီ့ မနး့စိနးပျငးံသညး တပငးလဲတပငးထူ၇ တလငးတမယာ့စနစး်ဖငံး တတိယအႀကိမး 
အိမးေထာငး်ပဳ်ပနးသညး၈ 
မနး့စိနးပျငး၌ တတိယအိမးေထာငးရြငးမြာ မအူပငးခရုိငး၇ အငး့ေတ့ရျာသူ ေဒ၍်မဆုိသူ်ဖစးသညး၈  
 
သူမသညး ပုိ့ကရငးမ္ဳိ့ႏျယးစု ွငး၇ ဗုဒၶဘာသာကုိ့ကျယးသူ၇ ခ္မး့သာေသာလယးသမာ့်ဖစးသညး၈ ေဒ၍်မႏြငံး 
သကးဆုဵ့တုိငးသာ့ သမီ့မထျနး့ကာ့ခံဲပဲ ေပါငး့သငး့ခံဲသညး၈  
 
 ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ ငယးအမညးမြာ ဦ့ေ ွ်ဖစးသညး၈ ဦ့ေ ွဟု ေခ၍တျငးရ်ခငး့မြာ ။ေမျ့ ဖျာ့ခ္ိနး၇ 
ဧရာွတီတုိငး့၇ ပညာ ွနး ဦ့ေ ွလငး့ဆုိသူမြ ေအဘီအမးေက္ာငး့ကုိ စစးေဆ့ရနးအတျကး၇ ဓႏု်ဖဴသုိ႔ 
ေရာကးရြိလာသညး၈ ။ေရာကးရြိခ္ိနးကုိ အစျဲ်ပဳၿပီ့ အထိမး့အမြတးအာ့်ဖစး၇ ဦ့ေ ွလငး့ဟု ေခ၍ၾကသညး၈ 
ထုိ႔ေနာကး တခ္ဳိ႕မြဦ့ေ ွ၇ တခ္ဳိ႕မြေ ွလငး့ဟု ေခ၍ၾကသညး၈ ေနာကးဆုဵ့ ေ ွလငး့ဟုေပ္ာကးၿပီ့ 
ဦ့ေွသာတျငးေတာံသညး၈ အိမးအေခ၍်ဖစးသညး၈ ေက္ာငး့တျငးေခ၍ဆုိေသာအမညးႏြငံး အလုပးလုပးရာ တျငး 
အမႈထမး့အမညးမြာ ဘဇနး်ဖစးသညး၈  
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ဘဇနးအမညးတျငးလာရ်ခငး့မြာ ၾကာသပေတ့သာ့်ဖစး်ခငး့၇ ဇာတာႏြငံး ေန႔နာမး၇ ေဗေဒကိနး့ ဂဏနး့အရ 
မိခငးဘကးမြအေဒ၍ ်ဖစးသူ တျကးခ္ကး၇ မြညံးေခ၍ခံဲ်ခငး့ေၾကာငံး်ဖစးသညး၈  
 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြာ- 
 
“ကျ္ႏးုပးဟာ ခေလ့ဘ ွက ခေလ့ဆုိ့်ဖစးခံဲတယး၈ ဒီလုိခေလ့ဆုိ့်ဖစးခံဲတံဲအေၾကာငး့ကုိ ဓႏုၿမိဳ႕မြာ 
သကးႀကီ့ရျယးအိုေတျက ကျ္ႏးုပးတုိ႔ကုိ ေ်ပာ်ပလုိ႔သိရြိရတယး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႔ဟာ ၿမိဳ႕အုပးရာထူ့အဆငံးနဲ ႔ 
ဓႏု်ဖဴၿမိဳ႕ကုိ ခရီ့ထျကးရငး့ေရာကးရြိတယး၈ ၿမိဳ႕အုပး ေစာဘဇနးလာၿပီဆုိၿပီ့ ကရငးရပးကျကးမြာ 
သတငး့်ဖစးပျာ့ေနတယး၈ 
 
ဓႏု်ဖဴၿမိဳ႕ကုိေရာကးေတာံ ကျ္ ႏုးပးေမျ့ ဖျာ့ခံဲတံဲ ကရငးရပးကျကးေလ့ကုိ သျာ့လညးတယး၈ 
ကျ္ ႏုးပးေရာကးေတာံ အဒီဲရပးကျကးရြိ တံဲ သကးႀကီ့ရျယးအိုေတျက ႏႈတးဆကးၾကၿပီ့ အ ဖျာ့အိုအခ္ဳိ႕က 
မငး့ဦ့ေွမဟုတးလာ့လုိ႔ ေမ့ၾကတယး၈ ဟုတးပါတယးလုိ႔ ကျ္ႏးုပး်ပနးေ်ပာေသာအခါမြာ သူတုိ႕ရငးဘတးကုိ 
လကးွါ့နဲ႔တီ့ၿပီ့၇ ၾသ -ေစာဘဇနးးဆုိတာ လကးစသတးေတာံဒငး့ကုိ့ လုိ႕ေ်ပာ ၾကတယး၈  ကျ္ႏးုပးက 
ဘာ်ဖစးလုိ႔ေမ့ေတာံ နငးဒီလုိၿမိဳ႕အုပး်ဖစးလာတာ သိပးအဵံၾသစရာေကာငး့တာပဲ၈ ဘာ်ဖ စးလို႕လဲလုိ႕ေမ့ 
ေတာံ နငးငယးငယးတုနး့က နငးံကုိ တရျာလုဵ့က အလျနးဆုိ့တံဲခေလ့ဆုိလုိ႔ သတးမြတးၾကတယး၈ နငးအခုလုိ 
ႀကီ့ႀကီ့က္ယး က္ယး ်ဖစးလာတာေတျ႔ေတာံ ဒုိ႔တေတျအဵံၾသၾကတယး လုိ႔ေ်ပာၾကတယး၈ 
 
။တုိ႔ေ်ပာ်ပခ္ကးအရ ခေလ့ဘ ွမြာ ကျ္ႏးုပးဟာ ရျာကေအာံႏြလုဵ့နာေလာကးေ အာငး 
ခေလ့ဆုိ့်ဖစးခံဲတယး၈ အရုိကး မခဵရတံဲ ေန႔ဟူ၊မရြိ၈ ဘယးလုိပဲ အရုိကးခဵရပါေစ အမြတးမရြိ၇ ကျ္ ႏုးပးရဲ႕ 
ဆုိ့သျနး့မႈဒဏးကုိ ကျ္ႏးုပးရဲ႕မေထျ့  ေဒ၍ၿမိဳငးပငးခဵခံဲရတယး “တ ဖနး- 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြာ မိေထျ့ ေဒ၍ႏြငံးပတးသကးၿပီ့ ထပးမဵေ်ပာၾကာ့ရာတျငး “ေဒ၍ၿမိဳငးဟာ 
စိတးသေဘာထာ့ ေပ္ာံေ်ပာငး့်ဖဴ စငးသူတဦ့်ဖ စးၿပီ့ မိေထျ့ လုိ႔ေတာငး မေခ၍ရကးေလာကးေအာငး ကျ္ ႏုးပးနဲ႔ 
ကျ္ႏးုပးအမမ္ာ့အေပ၍ ေကာငး့မျနးခံဲတယး၈ ကျ္ ႏုးပးကုိ လညး့ မိမိေမျ့ ထုတးလိုကးေသာ 
သာ့လို႔ခ္စး်မတးႏုိ့သညး၈ ကျ္ႏးုပးဘယးလုိပဲဆုိ့ဆုိ့၇ ကျ္ႏးုပးအေပ၍အလျနးစိတးရြညးတယး၈ 
ကျ္ႏးုပးဆုိ့သျမး့မႈေၾကာငံး ကျ္ႏးုပးကုိ ရုိကးႏြကး ဆုဵ့မတာကုိေတာငး လကးမခဵဘူ့၈ သူမဟာ 
စိတးရြညးသီ့ခဵစျာနဲ႔ ကျ္ႏးုပးကုိ ်ပဳစု ပ္ဳိ့ေထာငးေပ့ရာကေန လိမးမာယဥးေက့္တံဲခေလ့ဘ ွကုိ 
ေ်ပာငး့လဲလာေစပါတယး၇ ေဒ၍ၿမိဳငးဟာ ကျ္ ႏုးပးေသတံဲအထိမေမံ ႏုိငးမယးံ 
ကျ္ႏးုပးရဲ႕ေက့္ဇူ့ရြငး်ဖစးတယး”ဟု ေဖ၍်ပခံဲသညး၈ 
 
 
အပုိဒး(ဿ) 
ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးႏြငးံ ေက္ာငး့သာဘ့ွ 
ဓႏု်ဖဴၿမိဳ႕ (ေအဘီအမး)ေက္ာငး့တျငး ဒုတိယတနး့ေအာငး်မငးၿပီ့ ေ်မာငး့်မၿမိဳ႕အထကးတနး့ေက္ာငး့တျငး 
စတုတၱတနး့မြ အ ထကးတနး့အထိ ပညာသငးၾကာ့သညး၈ ဆယးတနး့ေအာငး်မငးၿပီ့ေနာကး 
ယုဒႆနးေကာလိပးေခ၍  ဂ္ကးဆငးေကာလိပးတျငး ဥပစာတနး့ေအာငးၿပီ့  
ရနးကုနးယူနီဗာစီတီေကာလိပးတျငး ွိဇၨာဘျဲ႕ရခံဲသညး၈ 
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မအူပငးၿမိဳ႕ အစုိ့ရအထကးတနး့ေက္ာငး့တျငး ပညာသငးၾကာ့စဥးကတညး့က  ဥက၎ဌႀကီ့ 
မနး့ဘဇနးမိဘမ္ာ့မြာ ကျ္ႏးုပးအာ့ စညး့ကမး့ရြိရနးအတျကး ၾကပးၾကပးမတးမတး 
ခ္ဳပးကုိငးေရြ႕ေဆာငးေပ့သညး၈ အသုဵ့အစျဲစနစးက္ရနးအတျကး ကျ္ႏးုပးႏြငံးအမမ္ာ့ 
အာ့သတၱမတနး့ေအာငးသညးအထိ မုနး႔ဖုိ့ တေန႔ ႏြစး်ပာ့သာေပ့သညး၈ ေငျအသုဵ့အစျဲမႀကီ့ရနးႏြငံး 
လကးမဖျာရနး ေလံက္ငံး ေပ့်ခငး့်ဖစးသညး၈   
 
ခုႏြစးတနး့မြ ဆယးတနး့ အထိ တေန႔မုနး႔ဖုိ့ ေလ့်ပာ့အထိတုိ့ေပ့လာသညး၈  ထုိသုိ႔တုိ့ေပ့လာ်ခငး့မြာ 
ေငျသုဵ့စျဲ် ခငး့ႏြငးံပတး သကး၊ စနစးတက္သုဵ့စျဲတတးလာ်ခငး့ႏြငံး အရျယးတစတစႀကီ့လာၿပီ့ 
အသိရြိလာ်ခငး့ေၾကာငံး်ဖစးသညးဟု ေဖ၍်ပခံဲသညး၈   
 
အလယးတနး့ေအာငးသညးအထိ ရုပးရြငး၇ ဇာတးသဘငး၇ အၿငိမးံမ္ာ့ၾကညးံချငံးမရြိ၇ လုဵ့ခ္ငး့ ွတၱဳမ္ာ့ 
ဖတးချငံးမရေပ၈ မိဘမ္ာ့၌ တငး့ၾကပးေသာခ္ဳပးကုိငးမႈေအာကးတျငး ႀကီ့ပ္ငး့ခံဲသညး၈  
 
ေက္ာငး့ေနစဥး စာေပအ်ပငး၇ အာ့ကစာ့၇ ႏုိငးငဵေရ့၇ စစးေရ့ႏြ ငံး  လူမႈေရ့ဘကးတုိ႔တျငး ပါ ွငးခံဲသညး၈ 
အာ့ကစာ့ေလာကတျငး ေဘာလီေဘာ၇ တငး့နစးႏြငံး ေဘာလုဵ့တုိ႔တျငး ွါသနာပါၿပီ့ အထူ့သ်ဖငံး 
ေဘာလုဵ့တျငး ထူ့ထူ့ချ္ နးချ္ နးပါ ွငးခံဲသညး၈ အထကး တနး့ေက္ာငး့ ေဘာလုဵ့အသငး့တျငး 
လကးေရျ့ စဥးအသငး့ေခါငး့ေဆာငးအ်ဖစးလညး့ေကာငး့၇ မအူပငးၿမိဳ႕နယးလကးေရျ့ စဥး  
ေဘာလုဵ့အသငး့တျငးလညး့ေကာငး့၇ ရနးကုနးတက၎သုိလးေဘာလုဵ့အသငး့တျငးလညး့ေကာငး့ 
ပါွငးကစာ့ခံဲသညး၈ 
 
ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနး၉ လူမ္ဳိ့စုဵေသျ့ စညး့ခ္စးၾကညးေရ့စိတးဓာတးသညး ေက္ာငး့သာ့ဘ ွထဲကပငး 
ဖျာ့်မငးခံဲသညး၈ ။မြ-ကျ္ႏးုပးစာသငးၾကာ့ခံဲေသာ အစုိ့ရေက္ာငး့သညး 
လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵေနထုိငးေသာေက္ာငး့်ဖစးသညး၈ ဗမာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ အမ္ာ့ စု်ဖစးၿပီ့ 
ေက္ာငး့ဆရာမ္ာ့မြာ ကရငး၇ ဗမာ၇ ကုလာ့က်ပာ့မ္ာ့်ဖစးသညး၈  ကရငး၇ ဗမာ အတူတကျ 
စာသငးၾကာ့ခံဲေသားလညး့ ။တုိ႔အၾကာ့တျငးမႈ လူမ္ဳိ့ေရ့ပ ဋ ိပက၏၇ လူမ္ဳိ့ေရ့မုနး့တီ့မႈမ္ာ့မရြိဘ၇ဲ 
ခငးမငးရငး့ႏြီ့စျာ်ဖငံး ေပါငး့သငး့ဆကးဆဵသျာ့ၾက သညး ၈ တဦ့ႏြငံးတဦ့ေလ့စာ့မႈရြိၾကသညး၈  လူမ္ဳိ့စုဵ 
ေသျ့ စညး့မႈရြိသညးဟု ေဖား်ပသညး၈   
 
ခရစးယာနးမိဘႏြစးပါ့မြာ ဖျာ့်မငးခံဲသ်ဖငံး မိရုိဖလာခရစးယာနး (Traditional Christain)်ဖစးသညးသာမက 
သခငးခရစးေတားကုိ အၾကျငး့မံဲယုဵၾကညးသူလညး့်ဖစးသညး၈  မအူပငးၿမိဳ႕ ခရစးယာနးအသငး့ေတား 
လူငယးႀကိဳ့စာ့်ခငး့အသငး့ွငးတဦ့၇ အမႈေဆာငး တဦ့ႏြငံး အသငး့၌ဥက၎ဌအ်ဖစး 
အဆငံးဆငံးအေရျ့ ခဵခံဲရသညး၈ ဘာသာေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးသညးံသာမက ရပးရျာ၌ သာေရ့၇ 
နာေရ့ကိစၥမ္ာ့တျငး ပါွငးေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖငံး ဘာသာေရ့ႏြငံး လူမႈေရ့အေတျ႔အႀကဵဳမ္ာ့ ရရြိခံဲသညး၈  
 
ကရငံးေတားလြနးေရ့ဟာ မျနးေတားလြနးေရ့ပ၇ဲ 
မျနးေတားလြနးေရ့ဟာလညး့ ကရငံးေတားလြနးေရ့ပ၇ဲ 
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ကျ္ နးေတားတို႔ဟာ ဘွ တူေတျပ၇ဲ 
ကရငံးေတားလြနးေရ့ေအာငးပျဲခရဵငး မျနးလႊတးေ်မာကးေရ့ ရမြာပ၈ဲ 
        

(မနး့ဘဇနး) 
 

 
အပိုဒး(၀) 
တက၎သိုလးေက္ာငး့ေတားသာ့ဘွ 
ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနး ေက္ာငး့ေနစဥးက ်မနးမာ်ပညးတျငး ေကာလိပးေက္ာငး့သုဵ့ေ က္ာငး့ရြိသညး၈ 
မႏၱေလ့တျငးတစးေက္ာငး့ ရနးကုနးတျငးႏြစးေက္ာငး့ရြိသညး၈ မႏၱေလ့ေကားလိပးသညး 
ဥပစာအတနး့ထိသာရြိၿပီ့ ဂ္ကးဆငးေခ၍ ယုဒသနးေကားလိပးႏြငံး ရနး ကုနးယူနီဗာစတီေကာလိပးမ္ာ့တျငး  
ွိဇၨာ၇ သိပၸဵအတနး့အထိ ထာ့ရြိသညး၈ 
 
မႏၱေလ့ေကာလိပးႏြငံး ရနးကုနးယူနီဗာစတီေကာလိပးတုိ႔သညး အစုိ့ရ အေထာကးအပံဵခဵ 
ေကာလိပးေက္ာငး့မ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ဂ္ကး ဆငးေကာလိပးသညး အေမရိကနးႏြစး်ခငး့  ခရစးယာနးသာသနာ်ပဳ  
ေကာလိပး်ဖစးသညး၈ ဂ္ကးဆငးေကာလိပး၌ ပါေမာက၏ ပါေမာက၏ႏြငံး ကထိကမ္ာ့သညး 
အေမရိကနးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ရနးကုနးယူနီ့ဗာစတီေကာလိပးႏြငံး မႏၱေလ့ေကာလိပးတျငး ပါေမာက၏ႏြငံး 
ကထိကမ္ာ့သညး အဂၤလိပး ကုလာ့က်ပာ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး ၈ ဂ္ငးဆငးေကာလိပးတျငး 
ေက္ာငး့သာ့သုဵ့ရာခနး႔ရြိ ၿပီ့ ရနးကုနးယူနီဗာစတီေကာလိပးတျငး တေထာငးေက္ားရြိသညး၈  
 
ယုဒသနးေကာလိပးတျငး ပညာသငးၾကာ့သူမ္ာ့မြာ ခရုိငးမ္ာ့တျငး  ဖျငးံလြစးထာ့ေသာ အေမရိကနး 
သာသနာေရ့အထကးတနး့ ေက္ာငး့မ္ာ့မြ ဆယးတနး့ေအာငး ကရငးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၇ 
်မနးမာခရစးယာနးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၇ ပစၥညး့အေတားအတနးရြိေသာ မိဘမံဲမ္ာ့၌ 
သာ့သမီ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ 
 
ရနးကုနးယူနီဗာစတီတျငး ပညာသငးၾကာ့ေနေသာ ေက္ာငး့သာ့၇ ေက္ာငး့သူမ္ာ့မြာ 
ေငျေၾက့ခ္မး့သာၾကျယးွေသာ မိဘမ္ာ့ ၌သာ့၇ သမီ့မ္ာ့၇ အရာရြိႀကီ့မ္ာ့၌ သာ့သမီ့မ္ာ့်ဖစးၾ ကသညး၈ 
ယူနီဗာစတီ ေကာလိပးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး မိမိတုိ႔၌ လူ တနး့စာ့အေနအထာ့အရ 
ဂုဏးပကာသနမ္ာ့ကုိလုိကးစာ့၇ မကးေမာသူမ္ာ့်ဖစးသညး၈  
 
သုိ႔ေသား အစုိ့ရအုပးခ္ဳပးေရ့ဌာနမ္ာ့တျငး အရာရြိႀကီ့ငယးရာထူ့ရြိသူမ္ာ့မြာ ေကာလိပးေက္ာငး့မ္ာ့တျငး 
ွိဇၨာသိပၸဵဘျဲ႔ရ အရာ ရြိႀကီ့မ္ာ့၌ သာ့သမီ့မ္ာ့ ၇ ေငျေၾက့ခ္မး့သာၾကျယး ွသူမ္ာ့၌ 
သာ့သမီ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ 
 
 “ကျ္ႏးုပးကုိ ကျ္ႏးုပးမိဘေတျက ယုဒသနးေကာလိပးမြာ တကးေရာကးသငးၾကာ့ေစတံဲအေၾကာငး့က 
ဘာသာေရ့ေက္ာငး့လညး့ ်ဖစးတယး၈ စာ့ရိတးအကုနးအက္လဲနညး့တံဲအ်ပငး 
တက၎သုိလးအေတျ႔အႀကဵဳေတျရဘုိ႔နဲ႔ အက္ငးံစာရိတၱပ္ကး်ပာ့မႈနညး့ပါ့ေစ ဘုိ႔်ဖ စးပါတယး”ဟု ေဖ၍်ပသညး၈ 
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ယုဒသနးေကာလိပးတျငး ပညာဆညး့ပူ့ေနစဥး ပညာေရ့သာမက ႏိုငးငဵေရ့ႏြငံးပါ ထိေတျ႔မႈရြိလာသညး၈ 
်မနးမာႏုိငးငဵေရ့ေလာ ကတျငး တက၎သုိလးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ ႏိုငးငဵေရ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့သညး အေရ့ပါ 
အရာေရာကးလြေပသညး၈ ေက္ာငး့သာ့သမဂၐ မ္ာ့ဖျဲ႔၊ ။၌ႏုိငးငဵေရ့ေရြ႕ေဆာငးမႈ်ဖငံး  
ႏုိငးငဵေရ့တိုကးပျဲမ္ာ့၇ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍လာေစသညး၈  
 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ တုိကးပျဲမ္ာ့သညး ။တုိ႔၌ ကုိလုိနီပညာေရ့စနစး ဆနး႔က္ငးေရ့တုိကးပျဲ၉ သာမက 
်မနးမာ်ပညးလျတးလပး ေရ့တိုကးပျဲမ္ာ့တျငး မ္ာ့စျာအေထာကးအကူရရြိေပသညး၈  
 
ထုိေခတးက ်မနးမာံႏုိငးငဵေရ့ေလာကတျငး ဒုိ႔ဗမာအစညး့ အရဵု့သညး 
ႏုိငးငဵေရ့ၾသဇာအေတားပငးႀကီ့မာ့ေပသညး၈ ေက္ာငး့ သာ့ထုအတျငး့သုိ႔ လကး ွဲွ ါဒမ္ာ့်ဖစးၾကေသာ 
(မာံခး၇ လီနငး) ွါဒမ္ာ့ ွငးေရာကးလာသညး၈  
 
ရနးကုနးတက၎သုိလးေက္ာငး့သာ့ သမဂၐေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့မြာ -- 
 
(ှ) ကုိေအာငးဆနး့ (ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့) 
(ဿ) မစၥတာရာရြစး 
(၀) ကုိႏု (သငးႏု) 
(၁) ကုိဗေဆျ 
(၂) ကုိေက္ားၿငိမး့ 
(၃) ကုိထျနး့ရြိနး (ဗုိးလးရနးႏုိငး) စသညးတုိ႔်ဖစးသညး၈ 
 
ရနးကုနးယူနီဗာစတီေရာကးသညးံႏြစးတျငး ရနးကုနးတက၎သုိလး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သမဂၐ ေခါငး့ေဆာငးမႈ်ဖငံး 
ေရႊတိဂုဵေစတီေတား တျငး ဌာနခ္ဳပးထာ့ရြိေသာ သပိတးစခနး့မြ ေက္ာငး့သာ့သပိတး ဆငးႏႊၾဲကသညး၈  
 
ထုိသပိတးသုိ႔ ရနးကုနးတက၎သုိလးမြ ေက္ာငး့သာ့အမ္ာ့စု ပါ ွငးသပိတးေမြာကးၾကသညး၈ 
ယုဒသနးေကာလိပးမြ ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ ဘဇနးတဦ့သာပါသညး၈   
 
“ကျ္နးေတား တက၎သုိလးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သမဂၐမြာ ပါ ွငးတယး၇ အဒီဲမြာက္ေနားပါ ွငးတာ 
ႏုိငးငဵေရ့အေတျ႔အႀကဵဳအေတားရခံဲ ပါတယး၈ ှ၆၀၅ခုႏြစး ဒီဇငးဘာ (ဿဿ)ရကးေန႔မြ 
ဗုိလးေအာငးေက္ားက္ဆုဵ့တံဲ ေက္ာငး့သာ့သပိတးမြာလဲ ကျ္နးေတားပါတယး၈ အ ဲဒီကစၿပီ့ 
ႏုိငးငဵေရ့စိတးွငးစာ့လာတယး၈ တက၎သုိလးသမဂၐကေတာံ တကယးေ်ပာရရငး ဗမာံလျတးလပးေရ့အတျကး 
တခနး့တ ¾အေန်ဖငံး ပါွငးတုိကးပျဲွငးခံဲတာ်ဖစးတယး၈ 
 
ေက္ာငး့သာ့သမဂၐဦ့ေဆာငးက္ငး့ပတံဲ ဆႏၵ်ပပျဲေတျမြာ ပါွငးခံဲတယး၈ တရာ့ပျဲတျငး 
တကးေရာကးနာ့ေထာငးတယး၈ ေဟာ ေ်ပာခ္ကးတုိငး့နာ့မလညးဘူ့၇ ႏုိငးငဵေရ့အေ်ခခဵနဲ႔ 
အေတျ႔အႀကဵဳနညး့ေသ့လုိ႔်ဖစးတယး၈ ႏုိငးငဵေရ့ေလံလာဆညး့ပူ့လာတံဲအ ခ္ိနးမြာ 
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အဒီဲေဟာေ်ပာခ္ကးေတျကုိ နာ့လညးသေဘာေပါကးလာတယး၈ သပိတးေမြာကးရာမြာ ပါ ွငးလုိ႔ 
ေက္ာငး့အုပးႀကီ့က ေက္ာငး့ထုတးပစးမယးဆုိၿပီ့ ေခ၍ယူသတိေပ့လာတယး၈  
 
ယုဒသနးေကာလိပးေတျေနစဥး (ွဲလိနးတနး) ေက္ာငး့ေဆာငးတျငးေနၿပီ့ 
ရနးကုနးယူနီဗာစတီေကာလိပးသုိ႔ေရာကးေသား ပုဂဵ ေက္ာငး့ေဆာငးတျငးေနရသညး၈   
 
ဥက၎ႀကီ့မနး့ဘဇနးမြ-- 
 
“ကျ္နးေတားဖခငးကကျ္နးေတားကုိ ပုဂဵေက္ာငး့ေဆာငးမြာ ေနခုိငး့တယး၈ အဒီဲအေဆာငးဟာ 
စညး့ကမး့တိက္မႈရြိတယး” ဟု ေဖ၍်ပသညး၈  
 
ပုဂဵေက္ာငး့ေဆာငးသညး သူ႔ၿခဵ ွငး့ႏြငံးသူ၇ တေက္ာငး့တညး့သီ့်ခာ့ေဆာကးလုပးထာ့ၿပီ့ 
စညး့ကမး့ၾကပးမလျနး့ ၊ အ်ခာ့အေဆာငးမြာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က ေထာငးဟုေခ၍ၾကသညး၈ ထုိအခ္ိနးက 
အေဆာငးမြဴ့မ္ာ့မြာ မျတးစလငးဘာသာ ွငး သခ္ၤာဘာသာကထိကဆရာဦ့ကာ၇ ဒုတိယအေဆာ ငးမြဴ့မြာ 
ဆရာဦ့ခ္ဳိတုိ႔်ဖစးသညး၈ 
 
ယငး့ပုဂဵေက္ာငး့ေဆာငးတျငး ေက္ာငး့သာ့ရြစးဆယးေက္ားရြိၿပီ့ ကရငး၇ ဗမာ၇ မျနး၇ ရြမး့၇ ရခုိငး၇ 
အဂၤလိပးက်ပာ့မ္ာ့ႏြငံး ခရစး ယာနး၇ ဗုဒၶဘာသာ၇ အစၥလမးဘာသာ ွငး 
တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵေနထုိငးၾကသညး၈  အေဆာငးေနေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြာ လူ 
လတးတနး့စာ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ ဆုိလုိသညးမြာ အလျနးခ္မး့သာေသာ၇ အလျနးဆငး့ရဲေသာသူမ္ာ့၌ 
သာ့သမီ့မ္ာ့ မဟုတး ၾကေသာေၾကာငံး်ဖစးသညး၈   
 
ပုဂဵေဆာငးရြိေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြာ စညး့လုဵ့ညီၫျတးၾကၿပီ့ တဦ့ႏြငံးတဦ့ ရုိငး့ပငး့ကူညီမႈရြိသညး၈ 
အေဆာငးေနေက္ာငး့သာ့ အာ့လုဵ့ ေက္ာငး့သာ့သမဂၐ ွငးမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ 
်ပညးေထာငးစုအငယးစာ့ေလ့တခုကံဲသုိ႔်ဖစးသညး၈  ထုိစဥးက ပညာေရ့စ နစးသညး ၿဗိတိသြ္နယးခ္႕ဲမ္ာ့၌ 
ကုိလုိနီ ကျ္နးပညာေရ့စနစး်ဖစးသညး၈ ကုိလုိနီကျ္နးပညာေရ့စနစးဆုိသညးမြာ -- 
 
ၿဗိတိသြ္နယးခ္႕ဲသမာ့မ္ာ့သညး ။တုိ႔ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့အတျကး တနညး့အာ့်ဖငံး 
။တုိ႔၌ကုနးထုတးလုပးငနး့၇ အုပးခ္ဳပးေ ရ့လုပး ငနး့တုိ႔တျငး တုိငး့ရငး့သာ့ပညာတတးမ္ာ့ေဖ၍ထုတးၿပီ့ 
လုပးခေပါေပါႏြငံးငြာ့ရမး့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဘ ွအာမခဵခ္ကးဘာတခုမြမရြိ သညးံ ပညာေရ့စနစးပငး်ဖစးသညး၈  
 
ှ၆၀၅ခုႏြစး၇ ရနးကုနးယူနီဗာစတီေကာလိပးေရာကးသညးံႏြစးတျငး ်မနးမာ်ပညးႏိုငးငဵေရ့သမုိငး့သညး 
မုနးတုိငး့ႀကီ့က္ေရာကးေန သညး ၈ ႏုိငးငဵေရ့တိုကးပျဲမ္ာ့၇ လူတနး့စာ့တုိကးပျဲမ္ာ့၇ 
ၿခိမးံၿခိမးံသဲဆငးႏႊေဲနၾကသညး၈  
 
ေဒါကးတာဘေမားဦ့ေဆာငးသညးံ (ဆငး့ရဲသာ့ပါတီ)အစုိ့ရအဖျဲ႔ အုပးခ္ဳပးၿပီ့ ဦ့ေစာႏြငံးဦ့ပုတုိ႔မြာ  
အတုိကးအခဵေခါငး့ေဆာငး မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ ှ၆၀၂ ခုႏြစး မတုိငးမြီတျငး ႏုိငးငဵေရ့ပါတီ 



 43 

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့တျငး ဓနရြငးမ္ာ့၌ကုိယးစာ့လြယး၇ ဓနရြငးပါတီမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈  နယးခ္႕ဲဆနး႔က္ငးေရ့ 
ေၾကျ့ ေက္ားခံဲေသားလညး့ ထိေရာကးသညးံ လႈပးရြာ့မႈမလုပးႏုိငးခံဲေပ၈  
 
ှ၆၀၂ခုႏြစးတျငး ဒုိ႔ဗမာ အစညး့အရဵု့အမညးႏြငံး ဓနရြငးေပါကးစ အဖျဲ႔အစညး့တခု်ဖစးေပ၍လာသညး၈ 
ယငး့အဖျဲ႔အစညး့မြာ ပညာတတးမ္ာ့၇   ကုနးသညးပျဲစာ့မ္ာ့၇ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အပါအ ွငး နယးခ္႕ဲကုိ 
်ပတး်ပတးသာ့သာ့ ဆနး႔က္ငးၾကသညး၈ ။အ ဖျဲ႔အစညး့တျငး လကး ွဲႏြငံး လကးယာ ွါဒီမ္ာ့ပါွငးၿပီ့ 
လကးွဲွါဒီမ္ာ့မြာ အမ္ာ့စု်ဖစးသညး၈ လကးွဲွါဒီမ္ာ့သညး မာကးစးလီနငး ွါဒကုိ ယုဵၾကညးသူမ္ာ့ႏြငံး 
ဆုိရြယးလစးဒီမုိကေရစီွါဒကုိ ယုဵၾကညးသူမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ 
 
မာကစးလီနငးွါဒအာ့ ယုဵၾကညးသူမ္ာ့မြာ ဗမာ်ပညးကျနး်မဴနစးပါတီ (ဗကပ)ကုိ ဖျဲ႔စညး့ၾကသညး၈  
ယငး့ပါတီမ္ာ့ကုိ ေခါငး့ ေဆာငးသူမ္ာ့မြာ သခငးစုိ့၇ သခငးသနး့ထျနး့၇ မစၥတာဂုိရြယး၇ စသညးတုိ႔်ဖစးသညး၈  
ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့၇ ဗုိလးလက္ၤာတုိ႔မြာ ဗ မာ်ပညးကျနး်မဴပါတီ  ဖျဲ႔စညး့ စဥးက 
ပါွငးခံဲသူမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ေနာကး ပါတီမြ ။တုိ႔သညး ေသျဖီေရ့သမာ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညးဟု သတးမြတးၿပီ့ 
ပါတီမြ ထုတးပစးလုိကးသညး၈  
 
ဆုိရြယးလစးဒီမုိကေရစီတစးခ္ဳိ႕က ်ပညးသူ႔အေရ့ေတားပုဵပါတီဖဲျ႔ၿပီ့ သခငး်မ၇ သခငးခ္စး၇ သခငးလျငး၇ 
သခငးတငးစသညးတုိ႔က ေခါငး့ေဆာငးၾကသညး၈  
 
ဒုိ႔ဗမာအစညး့အရဵု့သညး အလုပးသမာ့၇ လယးသမာ့ႏြငံး ေက္ာငး့သာ့ထုကုိ စညး့ရဵု့ႏုိငးၿပီ့ ။တုိ႔အေပ၍ 
ၾသဇာလႊမး့မုိ့လာ သညး၈ ကျနး်မဴနစးလုိလာ့သူ၇ ဆုိရြယးလစးလုိလာ့မ္ာ့ႏြငံးမ္ကးကနး့မ္ဳိ့ခ္စးစိတး 
ွါဒီမ္ာ့လညး့ပါသညး၈ 
 
တုိ႔ဗမာအစညး့အရဵု့တျငးပါသညးံ မ္ကးကနး့မ္ဳိ့ခ္စးမ္ာ့မြာ သခငးဘစိးနး၇ သခငးထျ နး့အုပးႏြငံး 
သခငးရႈေမာငးေခ၍ ဗုိလးေန ွငး့စ သညးံတုိ႔်ဖစးသညး၈  ဒုိ႔ဗမာအစညး့အရဵု့သညး 
အယူွါဒမ္ာ့ကျဲ်ပာ့ေနၾကေသားလညး့ နယးခ္႕ဲဆနး႔က္ငးေရ့တုိကးပျဲမ္ာ့တျငး စညး့လုဵ့ညီၫျတးၾကသညး၈  
လူတနး့စာ့တုိကးပျဲမ္ာ့ ေဖ၍ထုတးရာတျငးလညး့ ထိေရာကးမႈရြိသညး၈  
 
ှ၆၀၂ ခုႏြစးတျငး ်ဖစးေပ၍လာသညးံ ေရနဵေ် မအလုပးသမာ့သပိတးႀကီ့သညး လယးသမာ့တုိကးပျဲ 
ေက္ာငး့သာ့တုိကးပျဲ၇ အရာ ထမး့၇ အမႈထမး့တုိကးပျဲမ္ာ့ႏြငံး အ်ပနးအလြနးဆကးစပး အေထာကးအကူ်ပဳ 
တုိကးပျဲွ ငးၾက်ခငး့ေၾကာငံး နယးခ္႕ဲမ္ာ့တုနးလႈပး သျာ့ၿပီ့ ်မနးမာ်ပညးလျတးလပးေရ့အတျကး 
စဥး့စာ့လာၾကသညး၈ 
 
ထုိအခ္ိနးတျငး ရနးကုနးတက၎သုိလးေက္ာ ငး့သာ့မ္ာ့သမဂၐ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့်ဖစးၾကသညးံ ကုိဗဟိနး့၇ 
ကုိလြေရႊ၇ ကုိဘေဆျစ သညးတုိ႔သညး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ တကးတကးၾကျၾကျေခါငး့ေဆာငးမြဳေပ့ၿပီ့ 
အလႊာစုဵ်ပညးသူမ္ာ့ႏြငံး ဟနးခ္ကးညီတုိကးပျဲွငး ၾကသညး၈  
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ထုိအခ္ိနးတျငး ရနးကုနးတက၎သုိလးရြိ  တက၎သုိလးအေပ္ားတမး့တပးဖျဲ႔ U.T.C (University Training 

Corp)ကုိ ဖျဲ႔စညး့ခံဲသညး၈ စစးအတပးပညာရရြိရနး ။တပးဖျဲ႔သုိ႔ွငးေရာကးခံဲသညး၈ စစးေလံက္ငးံမႈ 
တပတးတႀကိမး၇ ေသာၾကာေန႔တုိငး့ေပ့ ၿပီ့ တႏြစးတ ႀကိမးေမၿမိဳ႕သုိ႔ တကးေရာကးကာ 
စစးေ်မ်ပငးေလံက္ငးံေရ့လုပး်ခငး့်ဖငံး စစးအေ်ခခဵပညာရပးမ္ာ့ရရြိ လာသညး၈  
 
တက၎သုိလးေက္ာငး့သာ့ဘွတျငး-- 
-တက၎သုိလးကရငးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အဖျဲ႔၇  
-တက၎သုိလးရာဇွငး၇ ပထွီအသငး့အမႈေဆာငး၇  
-တက၎သုိလးလကးေရျ့ စဥး ေဘာလုဵ့သမာ့ စသညး်ဖငံး ပါွငးခံဲသညး၈ 
တက၎သုိလးတျငး ႏုိငးငဵေရ့၇ စစးေရ့၇ လူမႈေရ့၇ အာ့ကစာ့၇ ဂီတတုိ႔တျငး ပါ ွငးလႈပးရြာ့ခံဲလငံးကစာ့ 
စာေပသငးၾကာ့မႈအာ့ မထိ ခုိကး၇ မလငးံဟငး့ေစခံဲေပ၈ ှ၆၀၆ ခုႏြစးတျငး ွိဇၨာဘျဲ႔ကုိ ရရြိၿပီ့ 
တက၎သုိလးေက္ာငး့ေတားသာ့ဘွ ကုနးဆုဵ့ခံဲေပသညး၈ 
အပိုငး့ (၁) 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ ွ နးထမး့ဘွ 
ှ၆၀၆ ခုႏြစးတျငး ွိဇၨာဘျဲ႔ရၿပီ့ ရနးကုနးၿမိဳ႕ရြိ စာရငး့စစးမငး့ႀကီ့ရဵု့တျငး တလ (၃ွ)ႏြငးံ 
အထကးတနး့စာရငး့အ်ဖစး ွငးေရာကး အ မႈထမး့ခံဲသညး၈ ဘျဲ႔ရတေယာကး်ဖစးလ္ကးနဲ႔ အဘယးေၾကာငးံ 
အထကးတနး့စာေရ့အ်ဖစး ွငးေရာကးအမႈထမး့ရသညးကုိ ေ်ပာ စရာရြိသညး၈ ၿဗိတိသြ္နယးခ္႕ဲမ္ာ့ 
်မနးမာ်ပညးအာ့သိမး့စဥး  ပညာတတးမ္ာ့ရြာ့ သ်ဖငံး ဆယးတနး့ေအာငးရဵုႏြငံးပငး ၿမိဳ႕အုပးရာ ထူ့ရသညး၈ 
တုိငး့ရငး့သာ့ပညာတတးမ္ာ့ႏြငံး မလုဵေလာကးသ် ဖငံး အိႏၵိယ်ပညးမြ ကုလာ့ပညာတတးမ္ာ့ကုိပါ 
ေခ၍ယူအသုဵ့်ပဳ ၾကရသညး၈ 
 
စာရငး့စစးမငး့ႀကီ့ရဵု့ဆုိသညးမြာ အမြနးစငးစစး ကုလာ့ရဵု့်ဖစးသညး၈ အမႈထမး့တရာတျငး 
ကုိ့ဆယးကုိ့ေယာကးသညး ကုလာ့ မ္ာ့်ဖစးၿပီ့ တစးရာခုိငးႏႈနး့သာလြ္ငး တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈  
ေရမ္ာ့ေရႏုိငး၇ မီ့မ္ာ့မီ့ႏုိငးဆုိသလုိ တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့မြာ အဖိႏိြပးခဵၾကရသညး၈  
 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြာ-- 
 
“ဒီရဵု့ကတုိငး့ရငး့သာ့ေတျကုိ ဖိႏြိပးတယး၈ ဒီအခ္ိနးက ကျ္နးေတားကလညး့ 
နယးခ္႕ဲဆနး႕က္ငးေရ့တိုကးပျဲေတျမြာပါေတာံ နညး့ နညး့မြမခဵခ္ငးဘူ့၈ တခါတခါ စကာ့မ္ာ့ၾကတယး ”ဟု 
ေဖ၍်ပသညး၈ 
 
ှ၆၁ွ ခုႏြစးတျငး စာရငး့ စစးမငး့ႀကီ့ရုဵ့မြ အထကးတနး့စာရငး့အ်ဖစး တလလြ္ငး (၃ွ)ႏြငံး အမႈထမး့ၿပီ့ 
အလုပးမြထျကးလုိကး သညး၈ ထုိအခ္ိနးတျငး ဒုတိယကမၻာစစးႀကီ့်ဖစးေနၿပီ့်ဖစးသညး၈ ။စစးႀကီ့မြာ 
နယးခ္႕ဲအငးအာ့ႀကီ့(၃)ႏုိငးငဵတုိ႔ ်ဖစးၾကသညးံ စစး်ဖစးသညး၈ အဂၤလိပး-အေမရိကနးႏြငံး ်ပငးသစးတုိ႔၌ 
မဟာမိတးအုပးစုႏြငံး ဂ္ပနး၇ အီတလီ၇ ဂ္ာမဏီတုိ႔၌ ွငးရုိ့တနး့အုပးစု်ဖစး သညး၈ ွငးရုိ့တနး့အုပးစုသညး 
ဖကးဆစးစနစးႏြငံး စစးအာဏာ ရြငးကုိ က္ငံးသုဵ့သညး၈ ရကးစကးသညး၈ နယးခ္႕ဲစနစး၌ အ်မငံး 
ဆုဵ့စနစး်ဖစးသညး၈ 
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ဒီအုပးစုႏြစးစု စစးတုိကးၾက်ခငး့သညး ကမၻာႀကီ့ကုိ ချဲေ ွစုိ့မုိ့ရနး်ဖစးသညး၈ ေနာကးနယးခ္႕ဲ  
အခ္ငး့ခ္ငး့်ဖစးပျာ့သညးံစစးမြ အမ္ဳိ့ သာ့စစးပျဲႀကီ့်ဖစးလာသညး၈  အာရြတုိကးတျငး ဂ္ာပနးသညး ၿဗိတိသြ္၇ 
်ပငးသစးမ္ာ့သိမး့ထာ့ေသာ ကုိလုိနီႏုိငးငဵေတျကုိ သိမး့ဘုိ႔ ႀကဵေနသညး၈ ။၌ေၾကျ့ ေၾကားသဵမြာ 
မဟာအာရြတုိ့တကးေရ့်ဖစးသညး၈ 
 
ၿဗိတိသြ္မ္ာ့သညး ။တုိ႔၌ ကုိလုိနီတုိငး့်ပညးမ္ာ့အာ့ ကာ ကျယးရနးအတျကး စစးေရ့်ပငးဆငးမႈမ္ာ့ 
လုပးလာၾကသညး၈ စစး တပးမ္ာ့ဖျ႔စဲညး့၇ ်မနးမာ်ပညးတျငးလညး့ စစးတပးအသစးမ္ာ့ဖျဲ႔လာၾကသညး၈ 
တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အာ့စစးထဲွငးရနး စညး့ရဵု့လႈဵ႕ ေဆားလကးခဵလာသညး၈   
 
ထုိကံဲသုိ႔စစးတပးဖျဲ႔စညး့လာသ်ဖငံး  စာရငး့စစးမငး့ႀကီ့ရဵု့မြထျကးၿပီ့ ရနးကုနးၿမိဳ႕တျ ငး ဌာနခ္ဳပးဖျငံးထာ့ေသာ 
အမြတး(၀)အ ေ်မာကးႀကီ့တပးတျငး ှ၆၁ှ ခုႏြစးဦ့ပုိငး့ေလာကးတျငး ွငးေရာကးအမႈထမး့ေလသညး၈ 
ထုိအေ်မာကးႀကီ့တပးသညး အဂၤလိပး က်ပာ့မ္ာ့ ၿဗိတိသြ္အဆငံးအတနး့ရေသာ တပး်ဖစးသညး၈ 
။တပး၌ အဓိကတာ ွနးမြာ အဓိကတာ ွနးမြာ ေ်ခာကးလကးမ အ ေ်မာကးႀကီ့ႏြစးလကးအာ့ 
တာွနးယူရၿပီ့ ရနးကုနးၿမိဳ႕ကုိကာကျယးသညးံ တာ ွနး်ဖစးသညး၈ ဤတပးစခနး့သညး သစးပငး 
ေ်ခာကးပငးစခနး့တျငး (DRY TREE POINT)်ဖစးသညး၈ ဤအေ်မာကးႀကီ့တပးသညး 
အေရ့ေပ၍ဖျဲ႔စညး့ထာ့သညးံ တပးအၿမဲ တမး့တပးမဟုတးေပ၈  
 
တပးထဲွငးွငးခ္ငး့ တပးသာ့အ်ဖစးစတငးအမႈထမး့ရသညး၈ ဤတပးတျငး (၃)လၾကာ အမႈထမး့ၿပီ့ 
တပးရငး့ဗုိးလးႀကီ့၇ ၿဗိတိသြ္ ရငံးတပးမေတားမရာရြိ ဗုိလးမြဴ့ေ ွ့လးဆုိသူႏြငံး ခငးမငးခံဲၾကသညး၈ 
စစးတပးမ္ာ့ဖဲျ႔လြ္ငး စစးဗုိလးမ္ာ့လုိအပးသ်ဖငံး ေမၿမိဳ႕တျငး အ ေရ့ေပ၍ ဗုိလးသငးတနး့ေက္ာငး့ဖျငံးရာ 
အပစးစဥး(၀) ဗုိလး သငးတနး့ေက္ာငး့တျငး ွငးချငံးေလြ္ာကးသညး၈ ဗုိလးမြဴ့ေ ွ့လး၌ ခငး 
မငးေထာကးခဵမႈေၾကာငံး ဗုိလးသငးတနး့တကးချငံးရ ခံဲသညး၈  
 
ဗုိလးသငးတနး့ (၃)လတကးၿပီ့ သငးတနး့ဆငး့ဆငး့ခ္ငး့ ဒုတိယဗုိလးအဆငံး်ဖငံး 
တာွနးထမး့ေဆာငးရသညး၈ ဗုိလးဟုဆုိေသား ်ငာ့လညး့ စစးေ်မ်ပငးမဆငး့ရေသ့ေပ၈ 
အဘယးေၾကာငံးဆုိေသား ဗုိလးသငးတနး့တကးေနခ္ိနးတျငး ဘီအိုငးေအမ္ာ့ႏြငံး ဂ္ပနး တပးမ္ာ့ 
်မနးမာ်ပညးတျငး့သုိ႔ ွငးေရာကးတုိကးခုိကးေန်ခငး့ေၾကာငံး ်ဖစးသညး၈ ၿဗိတိသြ္မ္ာ့ကလညး့ ။တုိ႔ 
စစးေရ့နညး့ဗ္ဴ ဟာအရ ၾကာၾကာမခုခဵပဲ တပးအာ့လုဵ့အိႏၵိယ်ပညးသုိ႔ ဆုတးချာသျာ့ၾကသညး၈ ထုိေၾကာငံး 
ဗုိလးသာ်ဖစးခံဲသညး၈ စစးေ်မ်ပငး အ ေတျ႔အႀကဵဳ မရလုိကးေပ၈  
 
အဂၤလိပးမ္ာ့ ဆုတးချာသျာ့ၿပီ့ ှ၆၁ဿ ခုႏြစး ေမလကုနးတျငး ဂ္ပနးမ္ာ့ ်မနးမာတ်ပညးလုဵ့ကုိ 
သိမး့ပုိကးလုိကးရာ ကျ္ ႏုးပး၌ စစးမႈ ထမးး့ဘ ွမြာလညး့ ၿပီ့ဆုဵ့သျာ့ၿပီ့ ်မစးႀကီ့နာ့မြတဆငံး မအူပငးၿမိဳ႕သုိ႔ 
်ပနးေရာကးလာခံဲသညး၈  
 
ှွ၁ွ ခုႏြစးမြ ှ၆၁ဿခုႏြစး ေမလကုနးအထိ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ အသကးေမႊ့ ွမး့ေၾကာငး့မႈမြာ- 
စာရငး့စစးမငး့ႀကီ့ရဵု့၌ အထကးတနး့စာေရ့၇  
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အမြတး (၀) အေ်မာကးႀကီ့တပးသာ့၇ 
အမြတး(၀) အေ်မာကးႀကီ့တပး၌ ဒုတိယဗုိလး၇ 
 
အပိုဒး(၂) 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ ဂ္ပနးေခတးအမႈထမး့ဘွ 
ဒုတိယ ကမၻာစစးအတျငး့ ဂ္ပနးဖကးဆစးႏြငံး ်မနးမာ်ပညးထျကးရပးဂုိဏး့ပူ့ေပါငး့ကာ ှ၆၁ဿခုႏြစးတျငး 
်မနးမာ်ပညးကုိ သိမး့ယူခံဲ သညး၈ ဗမာံထျကးရပးဂုိဏး့ဆုိသညးမြာ (FREEDOM BLOCK)  
(ှ) ေဒါကးတာဘေမာငး၌ ဆငး့ရဲသာ့ပါတီ၇  
(ဿ) ဒုိ႔ဗမာအစညး့အရဵု့ (ဗမာ်ပညးကျနး်မဴနစးပါတီ၇ ်ပညးသူ႔အေရ့ေပ၍ပါတီႏြငံး မ္ကးကနး့မ္ဳိ့ခ္စးမ္ာ့ ) 
ပူ့ေပါငး့ဖျဲ႔စညး့ထာ့ သညးံ ဂုိဏး့်ဖစးသညး၈  
 
ထုိဂုိဏး့သညး ်မနးမာ်ပညးလျတးလပးေရ့ လကးနကးကုိငးတိုကးပျဲကုိ ဂ္ပနးႏြငံးေပါငး့ၿပီ့ 
တုိကးခုိကးသိမး့ယူရနး်ဖစးသညး၈ လျတး လပးေရ့အာဏာရယူၿပီ့ ဂ္ပနးမ္ာ့ ်မနးမာ်ပညးမြ 
ဆုတးချာသျာ့ရနး်ဖစးသညး၈  
ဂ္ပနးမ္ာ့မြာ ထျကးရပးဂုိဏး့ကုိ အသုဵ့ခ္ၿပီ့ အာရြတုိကးတခုလုဵ့သုိ႔ မိမိကုိလုိနီအ်ဖစး သိမး့ယူရနး်ဖစးသညး၈  
 
အဆုိပါ ရညးရျ ယးခ္ကး်ဖငးံ ထျကးရပးဂုိဏး့သညး ဖကးဆစးဂ္ပနးႏြငံးပူ့ေပါငး့ၿပီိ့  ်မနးမာ်ပညးကုိ 
သိမး့ပုိကးသညး၈ သုိ႔ေသား ဖကး ဆစးဂ္ပနးမ္ာ့မြာ သေဘာတူညီခ္ကးကုိ ခ္ဳိ့ေဖာကးၿပီ့ ်မနးမာ်ပညးကုိ 
ဆကးလကးအုပးခ္ဳပးထာ့သညး၈ 
 
အတျငး့ွ နးရုဵ့မြ အထကးတနး့စာေရ ့
ဂ္ပနးမ္ာ့သညး ်မနးမာ်ပညးကုိသိမး့ယူၿပီ့ ေ ဒါကးဘေမားအာ့ ွနးႀကီ့ခ္ဳပးခနး႔၇ ရုပးေသ့အစုိ့ရအဖျဲ႔ကာ 
အုပးခ္ုဳပးေစသညး၈ ရုပး ေသ့အစုိ့ရသညး- 
အာဏာမရြိ၇ ရုပးေသ့အစုိ့ရသာ်ဖစးသညး၈  
အုပးစုိ့သူမ္ာ့ကုိသာ အလုပးအေၾကျ့ ်ပဳၾကရသညး၈  
ဂ္ပနးဖကးဆစးမ္ာ့၌ ၾသဇာခဵ်ဖစးသညး၈  
 
ေဒါကးတာဘေမား အစုိ့ရအဖျဲ႔ တျငး- 
(ှ) ေဒါကးတာ ဘေမား 
(ဿ) ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ 
(၀) သခငးႏု 
(၁) သခငး သနး့ထျနး့ 
(၂) ဦ့ဘွငး့ 
(၃) ေပ္ားဘျယး ဦ့်မ 
(၄) ပအို းွ့ ဦ့လြေဖ 
(၅) ဗႏၶဳလ ဦ့စိနး တုိ႔်ဖစးသညး၈  
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ပအို းွ့ဦ့လြေဖသညး ကူ့သနး့ေရာငး့ ွယးေရ့ႏြငံး စကးမႈ၇ လကးမႈလုပးငနး့ ွနးႀကီ့အ်ဖစး ှ၆၁ဿ ခုႏြစး 
ဇူလုိငးလတျငး ဖျဲ႔စညး့ သညးံ ေဒါကးတာဘေမားရုပးေသ့အစုိ့ရအဖျဲ႔တျငး ွနးႀကီ့အ်ဖစး အမႈထမး့ခံဲသညး၈ 
 
တေန႔တျငး ဦ့လြေဖ၌ ကူ့သနး့ေရာငး့ ွယးေရ့၇ စကးမႈ ွနးႀကီ့ဌာနမြ ဒုတိယအတျငး့ ွနး 
မနး့ဖုိ့ေွႏြငံးေတျ႔ဆုဵၿပီ့ ။မြတဆငံး ဦ့လြေဖႏြငံးေတျ႔ဆုဵကာ ယငး့ဌာနတျငး 
အထကးတနး့စာေရ့်ဖစးလာသညး၈ သုိ႔ေသား အထကးတနး့စာေရ့သကးသကးမဟုတးပဲ 
အ်ခာ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငံး တျဲဘကးလုပးကုိငးရသညး၈  
အ်ခာ့လုပးငနး့ဆိုရာတျငး-- 
 
ကရငး၇ ဗမာညီၫျတးေရ့ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ေရ့သာ့၊ သတငး့စာတုိကးသုိ႔ ပုိ႔်ခငး့၇  
ေကစီအိုႏြငံး ေဒါကးတာဘေမားအစုိ့ရ ကုိယးစာ့လြယးအစညး့ေ ွ့ပျဲသုိ႔ တကးေရာကးေလံလာရ်ခငး့တုိ႔ 
လုပးရသညး၈ 
 
ထုိအခ္ိနးတျငး ေဒါကးတာဘေမား ရုပးေသ့အစုိ့ရ လုပးေဆာငးရသညးံ လုပးငနး့တခုမြာ (ကရငး၇ 
ဗမာခ္စးၾကညးေရ့) ်ဖစးသညး၈ ယငး့လုပးငနး့်ဖစးေပ၍လာပဵုမြာ ်မနးမာ်ပညး အေရြ႕ေတားပုိငးရြိ 
ေကာံကရိတးႏြငံး ဖါပျနးနယး၇ ်မစး ွကျ္နး့ေပ၍ေ်မာငး့်မခရိုငးတျငး ဘီအိုငးေအတပးမ္ာ့သညး လကးနကးႏြငံး 
အာဏာကုိအလျဲသုဵ့စာ့လုပးၿပီ့ အႏုိငးက္ငးံ်ခငး့၇ ေ်မာငး့်မၿမိဳ႕ေပ၍ရြိ ကရငး ွနးႀကီ့ ေဟာငး့ ေစာေဖသာႏြငံး 
။၌ဇနီ့အပါွငး ကရငးမ္ာ့အာ့ လုယကးတုိကးခုိကး၇ သတး်ဖတးရာမြ ကရငးဗမာ လူသတးပျဲႀကီ့်ဖစး 
လာသညး၈  
 
ဤလူသတးပျဲႀကီ့သညး ်မနးမာ်ပညးအတျကး အလျနးပငးအက္ညး့တနး၇ အရုပးဆုိ့ေစခံဲသညး၈ အလျနးတရာ 
ႀကီ့က္ယးသညးံ ်ပႆနာ်ဖစးသညး၈ ယငး့်ပႆနာမြ လူမ္ဳိ့ေရ့မုနး့တီ့မႈမ္ာ့ ႀကီ့ထျာ့လာႏုိငးသညး၈  
 
ကရငး၇ ဗမာနာ့လညးမႈရရြိေရ့ - 
လူမ္ဳိ့ေရ့မုနး့တီ့မႈ ပေပ္ာကးေရ့အတျကး ။အစုိ့ရႏြငံးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး၇ လုပးေဆာငးရနး 
ကရငးဗဟုိအဖျဲ႔ခ္ဳပး K.C.O (Karen Central Organization) အမညးႏြငံး အဖျဲ႔တဖျဲ႔ ဖျဲ႔စညး့ခံဲသညး၈  
 
ယငး့အဖျဲ႔ခ္ဳပး၌ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့မြာ -- 
 
(ှ) ဆာစဵစီဖုိ့ 
(ဿ) မနး့ဘခငး 
(၀) မနး့ေရႊထျနး့ၾကာ 
(၁) ေစာဘဦ့ႀကီ့ 
(၂) ဆရာသာထုိ 
(၃) မနး့ဖုဵတလုတး 
(၄) ေဒါကးတာေစာလြထျနး့ 
(၅) ေစာဘေမာငး 
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(၆) ေစာဖာ့ခ စသညးတုိ႔်ဖစးသညး၈ 
 
K.C.O အဖျဲ႔ႏြငံး ေဒါကးတာဘေမာငးအစုိ့ရတုိ႔၌  ပူ့တျဲေ် ဖရြငး့မႈေၾကာငံး (၃)လအၾကာတျငး  ကရငး၇ ဗမာ 
လူသတးပျဲႀကီ့မြာ အ ဆုဵ့သတးသျာ့သညး၈ ႏြစးဖကးစညး့ေ ွ့ပျဲမ္ာ့တျငး ဦ့လြေဖမြ 
ေခ၍ယူေလံလာချငံးေပ့ေသာေၾကာငးံ ဗဟုသုတမ္ာ့တုိ့ပျာ့လာ သညး၈  မ္ဳိ့ခ္စးစိတးမ္ာ့၇ 
အမ္ဳိ့သာ့စိတးဓာတးမ္ာ့၇ တုိ့ပျာ့လာသညး၈  
 
ွနးႀကီ့ဦ့လြေဖ၌ အစုိရကုိယးစာ့လြယးဖျဲ႔တျငး -- 
(ှ) ဗုိလးခ္ဳပး ေအာငးဆနး့ 
(ဿ) သခငး သနး့ထျနး့ 
(၀) ပအို းွ့ ဦ့လြေဖ တုိ႔်ဖစးသညး၈ 
 
အဆုိပါ ႏြစးဖကးအစညး့အေ ွ့က္ငး့ပတုိငး့ ေလံလာချငံးေပ့်ခငး့မြာ ကရငးမ္ာ့အတျငး့ 
အမ္ဳိ့သာ့ေရ့တာွနးယူမညးံ  ေကဒါ မ္ာ့ေမျ့ ်မဴ်ခငး့်ဖစးသညး၈  
 
ွနးႀကီ့ဦ့လြေဖ သစးေတာ ွနးႀကီ့ဌာနသုိ႔ ေ်ပာငး့လဲတာ ွနးယူသ်ဖငံး အထကးတနး့စာေရ့အ်ဖစး 
တႏြစးလုပးၿပီ့ အလုပးမြႏႈတး ထျကးကာ မအူပငးတျငး်ပနးလညးေနထုိငးသညး၈  
 
အပိုဒး(၃) 
မအူပငးခရိုငး- ဒုတိယ ကာကျယးေရ့မြဴ ့
ှ၆၁၀ ခုႏြစးတျငး ၿဗိတိသြ္ စစးတပးသညး အိႏၵိယ်ပညးမြေန၊ ်မနးမာ်ပညးတျငး့သုိ႔ ်ပနးလညးထုိ့စစးဆငးရနး 
်ပငးဆငးလာသညး၈ ေလထီ့တပးသာ့မ္ာ့ေစလႊတး၊ သတငး့ေထာကးလြမး့ေ စသညး၈ 
ဗိုလးမြဴ့ခ္ဳပးွငး့ဂိတးဦ့စီ့သညးံ မ္ကးႏြာ်ဖဴ အိႏၵိယႏြငံး အိႏၵိယ်ပညးေရာကး ကရငး၇ ကခ္ငး၇ ခ္ငး့ 
လကးနကးကုိငးတပးမ္ာ့်ဖငံးအထူ့တပးဖျဲ႔  ဖျဲ႔ကာ ဂ္ပနးစစးေနာကးပုိငး့မ္ာ့ကုိတုိကးခုိကး ရနး ်မနးမာ်ပညး 
ခ္ငး့တျငး့်မစး ြွမး့ေဒသ၇ ်မစးႀကီ့နာ့၇ ဗနး့ေမားေဒသမ္ာ့သုိ႔ ွငးေရာကးထုိ့ေဖာကးလာသညး၈  
 
ၿဗိတိသြ္မ္ာ့၌ စစးေရ့်ပငးဆငးမႈမ္ာ့ကုိ ဂ္ပနးမ္ာ့ ေထာကးလြမး့သိရြိခံဲသ်ဖငံး ကာကျယးေရ့တပးဖဲျ႔မ္ာ့ 
ဖျဲ႔စညး့လာၾကသညး၈ ထုိကာကျယးေရ့တပးဖျဲ႔အာ့ (ေဂ္တုိငး)ဟုေခ၍သညး၈ ထုိအခ္ိနးတျငး 
မအူပငးၿမိဳ႕တျငးလညး့ (ေဂ္တုိငး)ေခ၍ ကာကျယးေရ့တပးဖျဲ႔ မ္ာ့ဖျဲ႔လာၾကသညး၈  
 
ဂ္ပနးအုပးခ္ဳပးေရ့ကာလ မအူပငးၿမိဳ႕တျငး စကးရြငးမငး့ႀကီ့ေစာစိနး့ဦ့ႏြငံး ဒုတိယခရုိငး ွနး 
ေစာေရႊစိနးတုိ႔်ဖစးၾကသညး၈ ။တုိ႔ ႏြစးဦ့၌ ေမတၱာရပးခဵမႈေၾကာငံး မအူပငးၿမိဳ႕ေပ၍ရြိ မအူပငးၿမိဳ႕လဵုၿခဵဳေရ့ 
(ကာကျယးေရ့)ဗမာတပးစုႏြစးစုႏြငံး ကရ ငးတပးစုတစုရြိ သညးံအနကး ကရငးတပးစုမြာ အုပးခ္ဳပးဦ့စီ့ရနး 
တာွနးယူခံဲသညး၈ 
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ကာကျယးေရ့တပးစုမြဴ့အ်ဖစး လုဵၿခဵဳေရ့တာ ွနးယူေနခ္ိနးတျငး ခရုိငးကာကျယးေရ့မြဴ့ ေဂ၍ေတာဆုိသူႏြငံး 
သိကျမး့ခငးမငးမႈရရြိခံဲ သညး၈ ဗုိလးမြဴ့ေဂ၍ေတာသညး မကးသဒစးခရစးယာနးဘာသာ ွငး၇ အေမရိကနး၉ 
မဟာွိဇၨာဘျဲ႔ရထာ့သူ တဦ့်ဖစးသညး၈ အ သကးသုဵ့ဆယးခနး႔ရြိၿပီ့ ယဥးေက့္ေဖားေရျသူ်ဖစးသညး၈  
 
မအူပငးၿမိဳ႕ လုဵၿခဵဳေရ့တာ ွနးမ္ာ့ကုိ  ဗုိလးမြဴ့ေဂ၍ေတာႏြငံး ပူ့ေပါငး့ယူရငး့ ခရုိငးဒုတိယ 
ကာကျယးေရ့မြဴ့ယူရနး ကမး့လြမး့ ေ်ပာဆုိလာမႈကုိ လကးခဵလုိကးသညး၈ ထုိအခ္ိနးမြစ၊ ဗုိလးႀကီ့အဆငံး 
(Three line one star) သုိ႔ေရာကးသျာ့သညး၈  
 
ခရုိငးဒုတိယကာကျယးေရ့မြဴ့တာွနးႏြငံး မအူပငးခရုိငးတျငး့ နယးဆငး့ၿပီ့ တရာ့ေဟာသညး၈ 
ကာကျယးေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့ကုိ ဖျဲ႔သငးံ သညးံရျာမ္ာ့တျငးဖျဲ႔သညး၈ ထုိအခ္ိနးက ကငးေပတိုကးေခ၍စစးပုလိပး 
စုဵေထာကးအဖျဲ႔မ္ာ့ ထာ့ရြိသညး၈ မလုိမုနး့ထာ့ရြိသူမ္ာ့ အာ့လကးညိဳ့ထုိ့ လြ္ငး သတးပစးသညး၈ 
အေတားဆုဵ့၊ ကရငးမ္ာ့ အေတားအသတးခဵရပါသညး၈ 
 
“ဂ္ပနးက အဂၤလိပးတုိ႔ကုိ တုိကးဘုိ႕်ဖစးတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ အမ္ဳိ့သာ့အတျကး ်ဖစးတယး၈ ဒီလုိ 
လုပးရငး့နဲ႔ ကရငးလူထုနဲ႔ ေတားေတားအဆကးအသျယးရတယး၈ ကရငးလူထုကလဲ ကျ္နးေတားံကုိ 
အေတားယုဵၾကညးအာ့ကုိ့ၾကတယး၇ အဒီဲမြာ စညး့ရဵု့ ေရ့ အေတျ႔အႀကဵဳေတျရလာတယး” ဟု ေဖ၍်ပသညး၈ 
 
ထုိအခ္ိနးက ၿဗိတိသြ္မ္ာ့ေစလႊတးလုိကးေသာ အမြတး (ှ၀၃)တပးဖျဲ႔၇ (Force 136)က ေလထီ့တပးတျငး 
ကရငးတပးသာ့မ္ာ့မြာ အမ္ာ့စု်ဖစးသညး၈ ေ လထီ့တပးသာ့မ္ာ့ ဆငးေလေလ ကရငးရျာမ္ာ့ 
ဒုက၏ေရာကးေလေလ်ဖစးသညး၈  မသကၤာသူမ္ာ့ကုိ ဖမး့ဆီ့၇ သတး်ဖတးၾကသညး ၈ ရကးရကးစကးစကး 
စစးေဆ့ေမ့်မနး့သညး၈ ဤသညးကုိ မရႈစိမးံေသာေၾကာငံး ဗုိလးမြဴ့ေဂ၍ေတာ ႏြငံး ေဆျ့ ေႏျ့ ၫိြႏႈိငး့ၿပီ့ 
လျတးေ်မာကးေအာငး ေဆာငးရျကးေပ့သညး၈  ေဆာငးရျကးသေလာကးလဲ လျတးေ်မာကးၾကသညး၈ က 
ရငးလူထုမ္ာ့၌ ခငးမငးမႈ၇ ယုဵၾကညးအာ့ကုိ့မႈ၇ ေထာကးခဵမႈမ္ာ့ရလာသညး၈  
 
ထုိမအူပငးခရုိငး ဒုတိယကာကျယးေရ့မြဴ့-ဗုိလးႀကီ့အ်ဖစးႏြငံး တႏြစးအမႈထမး့သညး၈  
 
ကျ္ ႏးုပးသညး ကရငးတေယာကး်ဖစးသညး၈ ကျ္ ႏးုပး၌အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့သညး အဖိႏြိပးခဵကျ္ နးမ္ာ့ ်ဖစးေနသညး၈ 
ကျ္ ႏးုပးတေယာကး ပငး်ဖစးေနသညး၈ ကရငးမ္ာ့သညး လူသာ့မ္ာ့အတျငး့မြာ လူသာ့မ္ာ့်ဖစးၾက၊ 
လူ႔အချငံးအေရ့ အ်ပညးံအွခဵစာ့ချငံးရရြမိညး၈ ကျ္ နး်ဖစးေန်ခငး့်ဖငံး လူ႕အချငံးအေရ့မ္ာ့ ခဵစာ့ချငံးမရြိေပ၈ 
လူ႔အချငံးအေရ့ခဵစာ့ချငံးအတျကး လျတးလပးမႈရြိရမညး၈ လျတးလပးမႈ ရြိရနးအတျကး ကရငးမ္ာ့သညး 
ကျ္ နးဘွကို အရငး့အ်မစးမြ ေတားလြနးတိုကးဖ္ကးရမညး၈  
 
           (မနး့ဘဇနး) 
 
အပိုဒး(၄) 
မအူပငးခရိုငး၇ ်ပညးသူ႔ွ နးထမး့မြဴ  ့
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ှ၆၁၁ ခုႏြစးတျငး၇ ေဒါကးတာဘေမားအစုိ့ရသညး ်ပညးသူ႔ ွနးထမး့ဌာနတခုကုိ ဖျငံးလြစးလာသညး၈ 
ထုိအဖျဲ႔၌လုပးငနး့မ္ာ့သညး ်ပညးသူကုိ အက္ဳိ့်ပဳၿပီ့ စညး့ရဵု့ရနး်ဖစးသညး၈ ဤ်ပညးသူ႔ ွနးထနး့ဌာနမ္ာ့ကုိ 
ခရုိငးတုိငး့တျငး ဖျဲ႔စညး့ၾကသညး၈ ကရငးမ္ာ့ေန ထုိငးရာ ေဒသမ္ာ့တျငးလညး့ ်ပညးံသူ႔ ွနးထမး့မ္ာ့ကုိ 
ဖျဲ႔စညး့ထာ့ရြိသညး၈ 
 
ခရုိငး ကရငး်ပညးသူ႔ွနးထမး့မြဴ့မ္ာ့မြာ-- 
 
(ှ) ေစာဘဇနး   မအူပငး 
(ဿ) ေစာေမာငးၿငိမး့  ပုသိမး 
(၀) မနး့ၿငိမး့တငး  ေ်မာငး့်မ 
(၁) ေစာေမားဂငးွငး့  ဟသၤတ 
(၂) ေစာစဵထျနး့   သာယာွတီ 
(၃) ဆရာေစာဘထျနး့  ေတာငးငူ 
(၄) ေစာေရြ့သ   ပဲခူ့ 
(၅) မနး့ေပါလးဧၿငိမး့  ဟဵသာွတီ 
(၆) ေစာဘုိသုိ့   ဖ္ာပုဵခရိုငး စသညးံ ခရုိငး၇ ကရငး်ပညးသူ႔ ွနးထမး့မြဴ့မ္ာ့ 
ခနး႔အပးထာ့ၾကသညး၈ 
 
်ပညးသူ႔ွနးထမး့ဌာနမ္ာ့ဖဲျ႔ခ္ိနးတျငး  ွနးႀကီ့ဦ့လြေဖမြာ ။အာ့ ထုိဌာနေတျ အလုပးလုပးရနးေ်ပာသညး၈ 
အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ကုိ စညး့ရဵု့ရနး၇ စုစညး့ရနး၇ ေကာငး့မျနးသညးံလု ပးငနး့ဌာန်ဖစးသညး၈ 
ဗုိလးမြဴ့ေဂ၍ေတာထဵေ်ပာ၊ ႏႈတးထျကးလိုကးၿပီ့ ခရုိငး်ပညးံသူ႔ ွနးထမး့မြဴ့တာွနးကုိ လကးခဵလုိကးသညး၈ 
 
ခရုိငး်ပညးသူ႔ ွနးထမး့မြဴ့်ဖစးလာခ္ိနးတျငး အငး့ယာ့ကနး ေကဘငးကျ္နး့ (Cabin Island)တျငး 
သငးတနး့သုဵ့လၾကာတကးရ သညး၈ ထုိွနးထမး့ဌာနႏြငံး ပတးသကး၊ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြ-- 
 
ဒီွနးထမး့ဌာနဖျဲ႔ ဂ္ပနးေထာကးလြမး့ေရ့နဲ႔ ဆကးစပးတယးလုိ႔ ကျ္နးေတား မြတးယူတယးဟု 
ေဖ၍်ပထာ့သညး၈ ဆကးလကး၊ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြ-- 
 
“အဒီဲအခ္ိနးမြာ ကျ္နးေတားဘာသိသလဲဆုိေတာံ ဗမာေတျ ဂ္ပနးကုိ ်ပနးခ္မယး၇ သူတုိ႔ (A.F.O) (Anti 

Fascist Organization) ေခ၍တံဲ ဖကးဆစးဆနး႔ က္ငးေရ့၇ ေ်မေအာကးေတားလြနးေရ့အဖျဲ႔ကုိ ဖျဲ႔တယး၈ 
ဒီအဖျဲ႔ထဲမြာ ကျနး်မဴနစးပါတီ၇ ်ပညးသူ႔အေရ့ေတား ပုဵ (ဆုိရြယးလစးနဲ႔) ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ 
ေခါငး့ေဆာငးတံဲ (B.D.A)ေတျပါတယး၈ ဂ္ပနးကုိတုိကးမယးဆုိိၿပီ့ စာတမး့ေတျ၇ ေၾက 
်ငာခ္ကးေတျထုတးတယး”ဟု ေဖ၍်ပသညး၈ 
 
သငးတနး့ဆငး့ၿပီ့သညးံႏြ ငံး နယးသုိ႔ဆငး့ၿပီ့ ကရငးလူထုအာ့စညး့ရဵု့သညး၈ ခရုိငးဒုတိယ 
ကာကျယးေရ့မြဴ့ဘွႏြငံး ဖျဲ႔စညး့ထာ့ သညးံ ေက့္ရျာကာကျယးေရ့တပးဖျဲ႔မ္ာ့ကုိ တုိ့တို့တိတးတိတး 
တပးလြနး႔ထာ့သညး၈ 



 51 

 
ဗမာေတျ ဂ္ပနးကုိေတားလြနးေတာံမညးဟု တပးလြနး႔ထာ့သညး၈ ှ၆၁၂ ခုႏြစး၇ မတးလ (ဿ၄)ရကးေန႔ 
မတုိငးမီ (B.D.A) တပး မ္ာ့မြ တ်ပညးလုဵ့သုိ႔တပး်ဖနး႔လုိကးသညး၈ ်မစး ွကျ္နး့ေပ၍သုိ႔ (B.D.A) 

တပးရငး့(၀)မြ တာ ွနးယူရသညး၈ ထုိတပးရငး့ (၀)မြ တပးရငး့မြဴ့မြာ ဗုိလးမြဴ့ထျနး့စိနး (်ပာ့ႀကီ့)်ဖစးၿပီ့ 
ဒုတိယတပးရငး့မြဴ့မြာ တီ့မေသဖုိ့ေက္ား်ဖစးသညး၈ ဤတပးရငး့တျငး ကရငး အမ္ာ့စုပါွငးသညး၈ 
 
ဤ(B.D.A) တပးရငး့ (၀)သညး မအူပငးၿမိဳ႕သုိ႕ေရာကးလာသညး၈ တပးရငး့မြဴ့ 
ဗုိလးမြဴ့ထျနး့စိနး(်ပာ့ႀကီ့)ႏြငံး ခငးမငးမႈရြိသညး၈ 
ဗုိလးမြဴ့ထျနး့စိနးမြ-- 
ေဟံဘဇနးႀကီ့၇ ငါတုိ႔ဂ္ပနးကုိ တိုကးေတာံမယး၇ မငး့ရဲ႕အကူအညီလုိတယး၇ မငး့ကလူထုကုိ စညး့ရဵု့ၿပီ့ 
ဒုိ႔တပးေတျလူထုၾကာ့ ထဲ ေဖ္ာကးထာ့ဘုိ႔ မငး့တာ ွနးယူကျာလုိ႔ အကူအညီေတာငး့ခဵမႈကုိ 
လကးခဵလုိကးသညး၈ ရျာမ္ာ့တျငး တပးမ္ာ့ ်ဖနး႔ထာ့လုိကး သညး၈   
 
ဖကးဆစးဆနး႔က္ငးေရ့ ေတားလြနးေရ့သညး (ဿ၄)ရကးေန႔တျငး (B.D.A) တပးမ္ာ့၇  
ကရငးကာကျယးေရ့တပးမ္ာ့၇ ်ပညးသူမ္ာ့ ပူ့ေပါငး့ၿပီ့ ေညာငးတုနး့၇ မအူပငး၇အိ မးမဲႏြငံး 
ပနး့တေနားနယးမ္ာ့တျငး ၿခိမးံ ၿခိမးံသဲတုိကးပျဲွငးၾကသညး၈ ဖရုိဖရဲ တပးကျဲလာသညးံ ဖကးဆစးဂ္ပနးမ္ာ့မြာ 
လူထု၌ ဓာ့မလကးခ္ကး်ဖငံး အသကးထျကးၾကရသညး၈ 
 
်မစးွကျ္နး့ေပ၍တျငး ဂ္ပနးမ္ာ့ရြငး့သျာ့သညး၈ ှ၆၁၂ ခုႏြစး၇ ေမလ (၁)ရကးေန႔တျငး အဂၤလိပးတပးမ္ာ့ 
ရနးကုနးၿမိဳ႕ကုိသိမး့၊ ဇျနး၇ ဇူလုိငးလတျငး ်မစး ွကျ္နး့ေပ၍ကုိ သိမး့လုိကးသညး၈ အဂၤလိပးမ္ာ့ တ်ပညးလုဵ့ကုိ 
သိမး့လုိကးႏုိငးသ်ဖငံး ခရုိငး်ပညးသူ႔ွနး ထမး့မြဴ့ ဘွမြာ ရပးဆုိငး့သျာ့ေတာံသညး၈ 
 
ဂ္ပနးေခတးအသကးေမျ့ ွမး့ေၾကာငး့မႈ 
(ှ) အတျငး့ွနးရဵု့မြ အထကးတနး့စာေရ့၇  
(ဿ) မအူပငးခရုိငး ဒုတိယကာကျယးေရ့မြဴ့၇  
(၀) မအူပငးခရုိငး ်ပညးသူ႔ွနးထမး့မြဴ့ စသညးံ ဘွအဖုဵဖုဵက္ငးလညး လႈပးရြာ့ခံဲသညး၈  
 
လလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလလ
လ 
 
ေတားလြနးေရ့ဆုိတာ မိမိအတျကး ရယူ်ခငး့မဟုတး၇ အမ္ဳိ့သာ့်ပညးသူမ္ာ့အတျကး 
ေပ့ဆပး်ခငး့်ဖစးသညး၈  
             
            
 (မနး့ဘဇနး) 
ဘာလုပးလုပး အေရ့ႀကီ့တာက ရဲေဘားရဲဘကးအခ္ငး့ခ္ငး့ ေစတနာမြနးဖုိ ႔ လုိတယး၈ 
ဘယးသူေတျဘာပဲလုပးလုပး မငး့တုိ႔ ေစ တနာမြနးမြနးနဲ႔သာလုပးပါ၈  
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           (မနး့ဘဇနး) 
 
 
အပိုဒး(၅) 
ၿဗိတိသြ္အုပးခ္ဳပးေရ့ႏြငံး အထူ့အရာရြိ 
ှ၆၁၂ ခုႏြစး၇ ၾသဂုဏးလ (၂)ရကးေန႔တျငး ဒုတိယကမၻာစစးႀကီ့်ဖစးပျာ့သညး၈ ်မနးမာတ်ပညးလုဵ့ကုိ 
အဂၤလိပးမ္ာ့သိမးပုိကး လုိကး ၿပီ့်ဖ စးသညး၈ အဂၤလိပးမ္ာ့မြ ်မနးမာ်ပညးအာ့ စစးအုပးခ္ဳပးေရ့ဘကးစးဘီ - 
(CAS-B) CIVIL AFFAIRS SERVICE (BURMA)ခ္မြတးထာ့သညး၈ စစးအုပးခ္ဳပးေရ့မ္ာ့ခ္ရနး 
မအူပငးခရိုငးအာ့ အဂၤလိပးအရာရြိမ္ာ့ေရာကးရြိလာၾကသညး၈  မအူပငး ခရိုငး အရာရြိအ်ဖစး 
ေမဂ္ာဒီေလာငး့၇ ဒုတိယခရုိငးအရာရြိ  ေမဂ္ာရပး (စး)ဘျနး့်ဖစးသညး၈ ဤခရုိငးအရာရြိႏြစးဦ့အနကး ဒုတိယ 
ခရုိငးအရာရြိ ေမဂ္ာရပး (စး)ဘျနး့မြာ ေမၿမိဳ႕ ဗုိလးသငးတနး့ေက္ာငး့၇ အပတးစဥး (၀)၇ တပးစု (၁)တျငး 
အတူတူတကးေရာကးခံဲၿပီ့ ခငးမငးၾကသူမ္ာ့်ဖစးသညး၈ သူတုိ႔မအူပငးသုိ႔ ေရာကးလာသညးကုိ ေတျ႔လြ္ငး - 
“ဘဇနး မငး့ဒီမြာလာ့၇ ငါမအူပငးခရုိငးမြာ  အုပးခ္ဳပးေရ့တာွနးက္တယး၇ မငး့ငါံကုိကူညီ ”ဟု ေ်ပာသညးကုိ 
ကူညီရနးလကးခဵ လုိကးသညး၈ 
 
ေမဂ္ာရပး(စး)ဘျနး့မြာ မအူပငးၿမိဳ႕အုပးခနး႔သညး၈ တၿမိဳ႕နယးတညး့ စညး့ရဵု့ချငံးရသညးံအတျကး 
လကးမခဵခံဲေပ၈ နယးဆငး့စညး့ ရဵု့ချငံးရြိသညးံ ၿမိဳ႕ပုိငးအဆငးံ ( အထူ့အရာရြိ) ေပ့သညးကုိ 
လကးခဵလုိကးသညး၈  
 
ၿမိဳ႕ပုိငးအဆငံးရြိ (အထူ့အရာရြိ) တာွနး(၀)ခုရြိသညး၈ 
(ှ) နယးေ်မၿငိမး့ွပးပိ်ပာ့ေရ့ 
(ဿ) နယးလြညးံအုပးခ္ဳပးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ခ္မြတးရနး (သူႀကီ့ခနး႔ရနး) 
(၀) အမေတားေၾက့မ္ာ့ေလြ္ာကးေပ့ရနး စသညးံလုပးငနး့မ္ာ့်ဖစးသညး၈  
 
ၿငိမးွပးပိ်ပာ့ေရ့လုပးရာတျငး ဒါ့်ပမတုိကးရနး၇ လကးနကးပု နး့မ္ာ့သိမး့ရာအတျကး်ဖစးသညး၈ 
လကးနကးဆုိရာတျငး ဂ္ပနးေခတး ေက့္ရျာကာကျယးေရ့မ္ာ့ ဖျဲ႔စဥးက ေက့္ရျာကာကျယးေရ့မ္ာ့လကးထရဲြိ 
လကးနကးမ္ာ့အာ့ သိမး့ဆညး့ရနး်ဖစးသညး၈ ။ လကးနကးမ္ာ့အာ့ မသိမး့ဆညး့ရနး 
ေမဂ္ာရပး(စး)ဘျနး့အာ့ စညး့ရဵု့ရသညး၈  
 
ဒီလကးနကးေတျကုိ က္ေနားတုိ႔အမ္ဳိ့သာ့အတျကး အသုဵ့ ခ္မယးလုိ႔ ေ်ပာၾကာ့သညးကုိ ။မြ 
လကးခဵသညး၈ ဒါဆုိလုဵလုဵ ၿခဵဳၿခဵဳ ထာ့ပါဟု ။မြ ေ်ပာၾကာ့သညး၈ လကးနကးကိစၥေ်ပလညးသျာ့ 
သ်ဖငံးအုပးခ္ဳပးေရ့ခ္မြတး၇ သူႀကီ့မ္ာ့ခနး႔ရနး်ဖစးလာသညး၈  ဂ္ ပနးေခတးတျငး ကရငးရျာမ္ာ့၉ 
ဗမာသူႀကီ့မ္ာ့ကုိသာ ခနး႔ၾကသညး၈ ဗမာရျာမ္ာ့တျငးလဲ ဗမာသူႀကီ့မ္ာ့ကုိသာ ခနး႔ၾကသညး၈ 
ထုိေၾကာငံးကရငးရျာမ္ာ့တျငး ကရငးသူႀကီ့မ္ာ့ကုိခနး႔သညး၈ အမတးေတားေၾက့မ္ာ့ 
တရာ့မြ္တစျာေပ့သညး၈ ဤလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ အေပ၍ မအူပငးခရုိငး ကရငးလူထု၌ေထာကးခဵမႈ 
အေတားအတနးရၿပီ့ အာ့ထာ့မႈရြိလာသညး၈ စညး့ရဵု့ေရ့ေဇာကးက္လာ  သညး၈ 
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လကးနကးပုနး့မ္ာ့ အသိမး့မခဵရ်ခငး့၇  
ကရငးသူႀကီ့မ္ာ့ခနး႔်ခငး့၇ 
အမေတားေၾက့မ္ာ့ တရာ့သ်ဖငံး ေပ့ရ်ခငး့တုိ႔ေၾကာငံး အမ္ဳိ့သာ့လႈပးရြာ့မႈတျငး ေအာငး်မငးမႈ၇ 
ေထာကးခဵမႈရရြိလာသညး၈ ကရငးကာကျယးေရ့တပးသာ့မ္ာ့လကးထဲတျငး 
လကးနကးမ္ာ့အဆငးသငံးရြိေနသညး၈ ၿမိဳ႕ပုိငးအဆငံးရြိ အထူ့အရာရြိအ်ဖစး  ေ်ခာကးလလုပးရသညး၈ 
ဆာေဒ၍မနးစမစးအစုိ့ရသညး စစးအုပးခ္ဳပးေရ့မ္ာ့ ရုပးသိမး့ ၿပီ့ ၿမိဳ႕်ပအုပးခ္ဳပးေရ့မ္ာ့ခ္လာသညး၈ 
 
ၿမိဳ႕အုပးခ္ဳပးေရ့ခ္လာခ္ိနးတျငး ခရုိငးအုပးခ္ဳပးေရ့အရာရြိ ေမဂ္ာရပး (စး)ဘျနး့မြ ွနးေထာကးလုပးရနး 
ေ်ပာလာသညး၈ ။ေနာကး ဗုိလးသငးတနး့ဆငး့ၿပီ့ ဒုတိယဗုိလးအ်ဖစး ၿဗိတိသြ္်ပနးတနး့ ွငး 
အရာရြိ်ဖစးခံဲေသာေၾကာငံး (Back. Pay)ေနာကးေၾကာငး့လစာ ေငျ တေသာငး့ခနး႔ ရရြိရနးရြိသညး၈ သုိ႔ေသား 
ွနးေထာကးရာထူ့အာ့ လကးမခဵေတာံပါ၈ 
ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးမြ-  
 
“ွနးေထာကးမလုပးတံဲအေၾကာငး့ကေတာံ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေရ့ဟာ အေရ့ႀကီ့လာၿပီ့်ဖစးတယး၈ 
ေခါငး့ေဆာငးဘုိ႔လုိလာၿပီ့၇ ကျ္နးေတားက ေခါငး့ႀကီ့တကးလုပးၿပီ့ ေခါ ငး့ေဆာငးဘုိ႔မလုိဘူ့၈ 
ကျ္နးေတားအပါအွငး ကရငးမ္ာ့ကုိ ေခါငး့ေဆာငးဘုိ႔်ဖစး တယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ 
သငးၾကာ့တတးေ်မာကးထာ့တံဲ ပညာေတျဟာ အမ္ဳိ့သာ့ေတျအတျကး  အသုဵ့ခ္ဘုိ႔ သိပးတနးဘို့ ရြိး တယး” 
ဟု ေဖ၍်ပထာ့သညး၈ အထူ့အရာရြိအ်ဖစး ေ်ခာကးလခနး႔အမႈထမး့ၿပီ့ 
လခစာ့ဘွရပးဆုိငး့သျာ့ေတာံသညး၈ 
 
ကရငးေတျ ကရငး်ပညးလိုခ္ငးရငး ဗမာေတျေပ့ခ္ငးေအာငးလုပးပါ၈  
ဗမာေတျကလညး့ ကရငးေတျ ချဲမထျကးခ္ငးေအာငးလုပးပါ၈  
 
      (ေစာဘဦ့ႀကီ)့ 
 
 
အခနး့ (၆) 
ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးမြ၌ အိမးေထာငးေရ့ 
 
ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနး၌ ဇနီ့ ေဒ၍ၾကညးၾကညး၌ မိဘႏြစးပါ့မြာ ပုိကရငးအမ္ဳိ့ႏျယးစု ွငး 
မစၥတာွီလြ္ဵေသားမဆငး (ေခ၍)မနး့ ထျနး့စိနးႏြငံး စေကာကရငးမ္ဳိ့ႏျယးစု ွငး အမိေနားအနဲာ (ေခ၍) 
ေနားစိနးရငး်ဖစးသညး၈ ေဒ၍ၾကညးၾကညးသညး သာ့သမီ့ရြစးဦ့အ နကး အႀကီ့ဆုဵ့်ဖစးသညး၈  
 
သာ့သမီ့ရြစးဦ့မြာ-ေဒ၍ၾကညးၾကညး၇ ေဘဘီ၇ ဆနးနီ၇ ေဂ္ားနီ၇ ဖရယးဒီ၇ (မနး့ေက္ားခုိငးထျနး့၇ 
ယခုတပးမဟာ(၃) နယးေ်မတျငး အေ် ခ်ပဳေနထုိငးသညး၈) ဒနးနီ၇ ွငးနီ (ွါ့ွါ့)၇ ွမး့ခါေရြ႕ 
ကကးဘီလူ့တိုကးပျဲ၌ သူရဲေကာငး့စစးသညးေတား တပးၾကပးပုခ္ဳိ (က္ ဆုဵ့ ) Rocky၌ မိခငး၇ ။ေနာကး 
အေထျ့ ဆုဵ့ေတားမီ၇ (ေမာငးေမာငးႀကီ့)တုိ႔်ဖစးသညး၈ 
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ေဒ၍ၾကညးၾကညးသညး မနး့ထျနး့စိနး၇ ေနားစိနးရငးတု႔ိ၌ အႀကီ့ဆုဵ့သမီ့်ဖစးပါသညး၈ မိဘ ႏြစးပါ့မြာ 
ခရစးယာနးဘာသာွငးမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ ေဒ၍ၾကညးၾကညးသညး ဆယးတနး့အထိ ပညာသငးၾကာ့ခံဲၾကၿပီ့  
ရုပးရညးေခ္ာေမာလြပသူ်ဖစးသညး၈ ဥက၎ဌႀကီ့ အိမးေထာငး်ပဳခ္ိနးတျငး အသကး (ှဿ)ႏြစးအရျယးရြိၿပီ့ 
ေဒ၍ၾကညးၾကညးမြာ အသကး(ဿွ)ရြိၿပီ့်ဖစးသညး၈ ွိဇၨာတနး့ေနာကးဆုဵ့ႏြစး တျငး အိမးေထာငးက္ေသားလ ညး့  
ပညာေရ့ရညးမြနး့ခ္ကးအတုိငး့ ဘျဲ႔ရသညးအထိ ႀကိဳ့စာ့ေအာငး်မငးခံဲသညး၈ သာ့သမီ့ ဆယးဦ့ 
ထျနး့ကာ့ခံဲသညး၈ ။တုိ႔မြာ-- 
(ှ) ရူဘီဇနး (RUBY)  (ႏြစးႏြစးသမီ့အရျယးတျငး ဖ္ာ့၊ ကျယးလျနးသျာ့သညး၈ )၇ 
(ဿ) ေရာဘတးဇနး၇ 
(၀) ေခ္ာေခ္ာစိနးဇနး (ထီျဖါွီ့က္ဳိ့) ေချ့ အိပးေတာငးတုိကးပျဲ၇ အာဇာ နညးသူရဲေကာငး့ စစးသညးေတား၇ 

ဒုတိယဗုိလး မုိ့ေအာငးွငး့(က္ဆုဵ့)၌ မိခငး၇ 
(၁) ေဘားဒျငးဇနး၇ 
(၂) အယးစတာဇနး (ႏြစးႏြစးသမီ့အရျယး ေတားလြနးေရ့စတငးခ္ိနးက ကျယးလျနးခံဲသညး၈ ) 
(၃) ေကားနီဇနး၇ 
(၄) ပုိ့ပုိဇနး       (အသကးႏြစးဆယးံေလ့ႏြစးတျငး မေတားတဆ က္ညးဆဵထိမြနး ကျယးလျနးသညး၈ ) 
(၅) နနး့ႏျယးဇနး၇ 
(၆) ေကသီဇနး၇ 
(ှွ) ထုိလီျဇနး  ွမး့ခါေရြ႕ (ေ်မနီေတာငး)တိုကးပျဲ၇ အာဇာနညးသူရဲေကာငး့ စစးသညးေတား ဒုတိယဗုိလး၇ 

ထုိလီျဇနး (က္ဆုဵ့) တုိ႔်ဖစးသညး၈ 
 
သာ့ (၀)ေယာကးစလုဵ့မြာ ကရငးံေ တားလြနးေရ့ေအာငးတဵချနးကုိ ်မငး့ မာ့စျာ လျငံးထူၿပီ့၇ အေထျ့ ဆုဵ့သာ့၇ 
ေတားလြနးေရ့ၾကယး 
ပျငးံမြာ ေၾကျသျာ့ရြာၿပီ်ဖစးသညး၈ သမီ့မ္ာ့မြာ အိမးေထာငးမ်ပဳမီတျငး ေတားလြနးေရ့တာ ွနးမ္ာ့ကုိ  

အသီ့သီ့ယူၾကၿပီ့ အိမးေထာငးက္ၿပီ့ေနာကး အိမးေထာငးတာွနးကုိသာ ၾကေလေတာံသညး၈ 
 အိမးေထာငးေရ့ႏြငံးပတးသကးၿပီ့ ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးမြ -- 
 
“ကျ္နးေတားံအိမးေထာငးနဲ႔ပတးသကးၿပီ့ ေ်ပာရရငး၇ ကျ္ နးေတားအိမးေထာငးဟာ 
သာယာတံဲအိမးေထာငး်ဖစးတယး၈ ခရစးယာနးမိ သာ့စုရဲ႕ အိမးေထာငးလဲ်ဖစးတယး၈ ဘာေၾကာငံးလဲဆုိရငး 
ကျ္နးေတားဟာ ဘာသာေရ့ကုိ အထူ့ေလ့စာ့ၿပီ့ တရာ့ေတား  နဲ႔ အညီ အတတးႏုိငးဆုဵ့ေနထုိငးတယး၈ 
ကျ္နးေတားအိမးေထာငးဟာ ဒီမုိကေရစီရြိတယး၇ လငးနဲ႔မယာ့၇ မိဘ နဲ႔သာ့သမီ့ ဆကးဆဵတံဲေ နရာမြာ 
ဒီမုိကေရစီရြိတယး၈ သာ့သမီ့နဲ႔ မိဘဆကးဆဵတံဲေနရာမြာ ခရစးယာနးက္မး့စာမြာပါ ရြိတံဲ (ဧဖကးၾသွါဒ) 
အခနး့ႀကီ့ (၃)အတုိငး့ ဆကးဆဵၾကတယး”ဟု ေဖ၍်ပသညး၈ 
 
အိမးေထာငးက္ခ္ိနးတျငး အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တာ ွနးမ္ာ့ႏြငံး  ပိေနသ်ဖငံး 
အိမးတျငးေနရသညးံရကးဟူ၊ မရြိသေလာကး ပငး်ဖစးသညး ၈ သာ့သမီ့မ္ာ့ကုိ ဇနီ့သညးမြ ပညာေရ့၇ 
က္နး့မာေရ့၇ အိမးတျငး့မႈလုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ႀကီ့ၾကပးထိနး့ကျပးရပါသညး၈  
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ဇနီ့သညးႏြငံး သာ့သမီ့အခ္ိဳ႕သညး ေန ွငး့အစုိ့၌ ညစးပတးယုတးမာမႈေၾကာငံး ှ၆၂၅ ခုႏြစးတျငး 
(ှှ)လၾကာတႀကိမး၇ ှ၆၃၃ ခုႏြစးတျငး (၂)ႏြစးႏြငံးဆယးလၾကာ စုစုေပါငး့ႏြစးႀကိမးဖမး့ ဆီ့ခဵခံဲရပါသညး၈ 
(ၾကျကးမႏုိငး က္ီမီ့ရႈိ႕) စစးသညးေတားသူရဲေကာငး့ က္ငံးွတးမဟုတးပဲ ဓါ့်ပလုပးရပးသာ ်ဖစးသညး၈  
 
မိခငးအာ့မတရာ့ဖမး့ဆီ့ခဵေနရစဥး မိဘႏြစးပါ့ႏြငံးကငး့ကျာေနေသာ သာ့သမီ့မ္ာ့ မြညးံတေပါကး 
မစျနး့ရေအာငး မိမိကုိယး ကုိ ထိနး့သိမး့ခံဲသညး၈ သာ့သမီ့မ္ာ့မြာ ပညာေရ့ကုိ လုိ လာ့ၾကေသားလညး့ 
ေတားလြနးေရ့တျငး ်ဖစးေပ၍လာေသာ အခကး အခဲမ္ာ့ေၾကာငံး အထကးတနး့ပညာအဆငံးထိသာ 
ေနခံဲၾကရသညး၈ သာ့သမီ့မ္ာ့သညး ေတားလြနးေရ့နယးေ်မမြာပငး ႀကီ့ ်ပငး့ လူလာ့ေ်မာကးလာၾကသ်ဖငံး 
ေတားလြနးေရ့အသိ၇ ေတားလြနးေရ့စိတးဓါတးႏြငံး မ္ဳိ့ခ္စးစိတးမ္ာ့ရြိၾကသညး၈   
 
အိမးေထာငးရြငး ေတား လြနးေရ့သမာ့တေယာကးႏြငံးပတးသကး၊ ထာ့ရြိရမညးံ သေဘာထာ့ကုိ ဥက၎ဌႀကီ့ 
မနး့ဘဇနးမြ- 
“ကျ္ ႏုးပးအိမးေထာငးသကးတမး့တေလြ္ာကး အိမးေထာငးေရ့သာယာမႈရြိတယး၈ အႀကိမးေပါငး့မ္ာ့စျာ 
ေတားလြနးေရ့က ်ဖစးေပ၍ လာတံဲ အခကးအခဲေတျကုိ သတိၱရြိရြိနဲ႔ရငးဆုိငးေ်ဖရြငး့၇ ေက္ားလႊာႏုိငးခံဲတယး၈ 
ဘယးေလာကးပဲ အခကးအခဲေတျကုိ ရငးဆုိငးရပါ ေစ၇ စိတးဓါတးက္ဆငး့မႈမရြိပဲ  
ေတားလြနးေရ့အလဵေတားကုိ ်မငံး်မငံးမာ့မာ့လႊငးံထူသျာ့မြာ်ဖစးတယး၈ ေတားလြနးေရ့ဟာ ်မတး 
ေသာလုပးေဆာငးခ္ကး်ဖစးတံဲအတျကး မုခ္ေအာငးရမယးလုိ႔ အေလ့နကးယုဵၾကညးပါတယး ”ဟု 
ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 
 
ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးႏြငံး ေဒ၍ၾကညးၾက ညးတုိ႔မြ ဆငး့သကးဖျာ့်မငးလာၾကေသာ မ္ဳိ့ဆကးသစး၇ သာ့သမီ့၇ 
ေ်မ့၇ ်မစးမ္ာ့မြာ- 
 
အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့အတျကးလညး့ေကာငး့၇  
ဒီမုိကေရစီေရ့ႏြငံး တနး့တူေရ့အတျကးလညး့ေကာငး့၇ ၿငိမး့ခ္မး့သာယာ ွေ်ပာေသာ 
လူ႔ေဘားသစးအတျကးလညး့ေကာငး့၇ ရြငးသနးႀကီ့ထျာ့ အလုပးအေၾကျ့ ်ပဳႏိုငးၾကပါေစဟု 
ဆႏၵ်ပဳအပးပါသညး၈  
 
 
ှ၆၁၅ ခုႏြစး ေဖေဖားွ ါရီလ (ှှ)ရကးေန႔တျငး 
ကရငးလူထု အသဵတိတးဆႏၵ်ပပျဲ၌ 
ေၾကျ့ ေၾကားသဵ (၁)ရပး၈ 
 
(ှ) ကရငး်ပညး ခ္ကးခ္ငး့ေပ့၈ 
                 (ဿ) ကရငးတက္ပး ဗမာတက္ပး ခ္ကးခ္ငး့်ပ၈ 
         (၀) လူမ္ဳိ့ေရ့အဓိကရုဏး့ အလိုမရြိ၈ 
                                                          (၁) ်ပညးတျငး့စစး အလိုမရြိ၈ 
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အပိုဒး (ှွ) 
မအူပငးၿမိဳ႕ အမ္ဳိ့သာ့ေက္ာငး့အုပး 
 
မအူပငးၿမိဳ႕တျငး ဒုတိယကမၻာစစးေၾကာငံး ပိတးထာ့ရေသာ ေအဘီအမး (ABM) အေမရိကနး ခရစးယာနး 
သာသနာ်ပဳ အလယး တနး့ေက္ာငး့သညး ေက္ာငး့အဂၤါရပးႏြငံး ်ပညးံစုဵသ်ဖငံး ေခတးပညာတတး  
ကရငးမ္ဳိ့ခ္စးတေယာကး်ဖစးသူ ဆရာမနး့ၾကာလႈိငးမြ ထုိေက္ာငး့အာ့ၾကညးံကာ “ငါ ဒီေက္ာငး့ကုိ 
ဖျငံးႏုိငးရငး ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျအတျကး အက္ဳိ့ရြိမြာပဲ ”ဟု စတငးေတျ့ မိလာ၌၈  သုိ႔ေသား ထုိအခ္ိနးက 
ေက္ာငး့အုပးလုပးသူသညး ွိဇၨာဘျဲ႔ (B. A) ေအာငးရမညး်ဖစးရာ အထကးတနး့ေက္ာငး့အထိဖျငံးရနး 
အခကးအခဲ အနညး့ငယးရြိေပသညး၈ ထုိေၾကာငံး တေန႔တျငး ဆရာမနး့ၾကာလႈိငးမြ - 
 
“ေစာဘဇနး-ဒီေက္ာငး့ကုိၾကညးံစမး့၈ ငါတုိ႔ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျအတျကး 
အမ္ာ့ႀကီ့အေထာကးအကူရမြာပဲ၈ ခငးဗ္ာ့က ွိဇၨာ ဘျဲ႔ရထာ့ေတာံ ေက္ာငး့အုပးလုပးရငးရတယး၈ 
ဒီေတာံခငးဗ္ာ့လုပးမလာ့”ဟု ဆုိလာသညး၈ 
ထုိေက္ာငး့အုပးလုပးငနး့သညး တဘကးက အမ္ဳိ့သာ့အက္ဳိ့အတျကး အမ္ာ့ႀကီ့အေထာကးအကူရမညး၈ 
လူငယးေတျကုိ စညး့ရဵု့ပညာေပ့ႏုိငးမညးဟု သေဘာထာ့ကာ ေက္ာငး့အုပးလုပးရနးအဆုိ်ပဳခ္ကးကုိ 
လကးခဵလုိကးၿပီ့ မအူပငးၿမိဳ႕သာ့ အထကးတနး့ေက္ာငး့ (အလျတးပညာသငးေၾကာငး့)ကုိ 
တညးေဆာကးလုိကးသညး၈  
 
မအူပငးၿမိဳ႕ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ အ ထကးတနး့ေက္ာငး့ တညးေထာငးဖျငံးလြစးသညးံ ကိစၥႏြငံး ပတးသကး၊ 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြ-- 
 “က္ေနားတို႔  ေက္ာငး့ေထာငးမယးသာေ်ပာတာ ဘာမြမရြိဘူ့၇ ဘာလုပးရသလဲဆုိေတာံ ေငျနဲ႔၇ 
ေက္ာငး့ဆရာေတျရေအာငး စညးရဵု့ရမယး”--ဟု ေဖ၍်ပသညး၈ 
 
ေက္ာငး့ဆရာကုိ ဦ့စာ့ေပ့ရြာရသညး၈ ယခငး ABM ေက္ာငး့မြာ  ေက္ာ ငး့ဆရာမ္ာ့သညး 
ယခုအလုပးအကုိငးမရြိၾကေပ၈ ။ ဆရာမ္ာ့သညး အရညးအခ္ငး့၇ အေတျ႔ႀကဵဳ မ္ာ့စျာရြိသညးံ အ်ပငး 
မ္ဳိ့ခ္စးစိတးရြိသူမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ဆရာ်ဖစးလကးမြတး ရထာ့သူ မ္ာ့လညး့်ဖစးသညး၈  
 
ေက္ာငး့အတျကး လုိအပးေသာ ဆရာ -မမ္ာ့ကုိ ႀကိဳ့စာ့ရြာေဖျရာ (၄)တနး့အထိသငးရနး ဆရာ၇ 
ဆရာမမ္ာ့ကုိ ရရြိ ခံဲသညး၈ ယငး့အထကးတနး့ေက္ာငး့အတျကး ေနာကးထပးလုိအပးသညးမ္ာ့ 
ေဆာငးရျကးႏုိငးရနး ဆရာႀကီ့ မနး့ၾကာလႈိငးႏြငံး ပူ့တျဲတာ ွနးယူလုိကးသညး၈ နယးမြတကးလာေသာ 
ေက္ာငး့အိပး၇ ေက္ာငး့စာ့၇ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ေနထုိငးရနးအတျကး  အေဆာငးရြိၿပီ့ ်ဖစးရာ စာ့ေရ့၇ 
ေသာကးေရ့အတျကး ထပးမဵစီစဥးရ်ပနးသညး ၈  
 
ေက္ာငး့ဖျငံးလြ္ငး ေက္ာငး့အိပးေက္ာငး့စာ့မ္ာ့ စာ့ေသာကးႏုိငးရနးအတျကး ဆရာမနး့ၾကာလိႈငးထဵမြ 
စပါ့အတငး့ (ဿွ)ကုိယူ ကာ နယးမြေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ စာ့ ွတးေနရငး့်ပႆနာကုိ ေ်ဖရြငး့ရေလသညး၈ 
နယးမြေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ လာေရာကးပညာ သငးၾကာ့ၾကရနး ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြ - 
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“ကျ္နးေတားမြ မအူပငးခ ရုိငး ေကအနဲးယူကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ ဥက၎ဌ တေယာကးအေနနဲ႔ 
အစညး့အေွ့တရပးေခ၍ယူ ၿပီ့ အမ္ဳိ့သာ့အထကးတနး့ေက္ာငး့ဖျငံးမယး၈ ေက္ာငး့သာ့ေတျပုိ႔ဘုိ႕ 
ေဆျ့ ေႏျ့ တံဲအခါမြာ နယးကေက္ာငး့သာ့ေတျေရာကး လာလုိ႔ ဒီအမ္ဳိ့သာ့ေက္ုာငး့ကုိ 
ထူေထာငးႏုိငးခံဲတယး”ဟု ေ်ပာၾကာ့ပါသညး၈ 
 
ေက္ာငး့စတငးဖျငံးခ္ိနးတျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထဵမြ ေက္ာငး့လခယူၿပီ့ ေက္ာငး့ဆရာ၇ ဆရာမမ္ာ့အတျကး 
လစာေငျမ္ာ့ႏြငံး ေက္ာငး့အိပးေက္ာငး့စာ့၇ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး ရိက၏ာႏြငံး ေရ၇ မီ့မ္ာ့ပါစီစဥးရသညး၈ 
အစပထမတျငး မူလတနး့၇ အလယးတနး့၇ အထကးတနး့်ပဆရာ၇ ဆရာမမ္ာ့ႏြငံးေက္ာငး့အုပးပါမက္နး  
တလလြ္ငး (၁ွ)က္ပးႏြငံး စတငးၾကရနး အာ့လုဵ့ ကသေဘာတူၾကသညး၈ မ္ဳိ့ခ္စးစိတးကုိ အေ်ခခဵ၊ 
ဖျငံးလြစးေသာေက္ာငး့်ဖစးသ်ဖငံး ထုိေက္ာငး့အတျကး ေက့္ရျာမ္ာ့မြ ဆနး ႏြငံး်ငဳပးသီ့မ္ာ့ ပုိ႔ေပ့ၾကသညး၈ 
ေက္ာငး့ဆရာ၇ ဆရာမမ္ာ့၇ ေက္ာငး့သူေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး ရိက၏ာ်ပႆနာ တစုဵတရာ  
ေ်ပလညးမႈရရြိလာသညး၈  
 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညး သာ့သမီ့သုဵ့ေယာကး ထျနး့ကာ့ေနသညးံတုိငး၇ မအူပငးခရုိငး ေကအနဲးယူ  
ဥက၎ဌႏြငံး အမ္ဳိ့သာ့အ ထကးတနး့ေက္ာငး့အုပးႀကီ့်ဖစးေနလငးံကစာ့ မိဘကုိမြီခုိေနရဆဲ်ဖစးသညး၈ ။၌ 
လကးရြိဘွႏြငံး ပတးသကးၿပီ့-- 
 
“ကျ္နးေတားကုိ ွိဇၨာတနး့အထိ ပညာသငးေပ့ခံဲတံဲ အေဖံရဲ႕ရညးရျယးခ္ကး က အရာရြိ်ဖစးဘုိ႔ဘ၇ဲ 
အဒီဲလုိ်ဖစးဘုိ႔ အေၾကာငး့ပါ လာတာကုိ လကးမခဵဘူ့ဆုိေတာံ အဖုိ့ႀကီ့ေဒါပျတာေပါံ၇ 
ေက္ာငး့မဖျငံးခငးေလ့မြာ်ဖစးတံဲ ်ပႆနာတခုအေပ၍  ကျ္နးေတား ေတားေတားစိတးထိခိုကးသျာ့တယး၈ 
တေန႔ ကျ္နးေတားံသာ့၇ သမီ့ (၀)ေယာကး ်ဖစးတံဲ ေရာဘတး၇ ေခ္ာေခ္ာစိနးနဲ႔ ေဘားဒျငးတုိ႔ ဟာ 
မုနး႔သညးလာလုိ႔ မုနး႔စာ့ခ္ငးၾကတယး၈ ကျ္နးေတာံးမြာလညး့ ပုိကးဆဵမရြိဘူ့၈ မ ွယးေၾကျ့ ႏုိငးမြနး့သိေတာံ 
အဘုိ့ဆီပဲသျာ့ ၿပီ့ မုနး႔စာ့ခ္ငးတယးလုိ႔ေ်ပာၾကတယး၈ ဒီေတာံ အဘုိ့က ေအ့ေအ့ -မငး့အေဖ 
ႏုိငးငဵေရ့သမာ့ႀကီ့ဆီမြာ သျာ့ေတာငး့လုိ႔ ခနဲ႔ တံဲတံဲနဲ႔ေ်ပာလုိကးတယး၈ ကျ္နးေတား 
အေတားစိတးမေကာငး့်ဖစးသျာ့တယး၈ ကျ္နးေတားစဥး့စာ့တယး၇ ေအား - ငါလုပးတံဲအလုပး ဟာ ခေလ့ေတျ 
ေတားေတားဆငး့ရဲပါလာ့၇ ငါံအေဖလဲ  မႀကိဳကးဘူ့၈ ငါအစုိ့ရအလုပး်ပနးလုပးရငးေကာငး့မလာ့လုိ႔ 
စိတးထဲမြာ ်ဖစးေပ၍လာတယး”ဟု ။ ဘွအခကးအခဲ၇ အေတျ႔အႀကဵဳ ေက္ားလႊာ့ခံဲပုဵမ္ာ့ကုိ ေဖ၍်ပခံဲသညး၈  
 
ဤအမ္ဳိ့သာ့ အထကးတနး့ေက္ာငး့အာ့ စုေပါငး့ေခါငး့ေဆာငးမႈ အေ်ခခဵေပ၍တျငး ဖျငံး်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
ေက္ာငး့လခ တလ လြ္ငး (ေလ့ဆယး)ဆုိလငးံကစာ့ အေရ့ေပ၍ကိစၥ၇ ကုိယးေရ့ကုိယးတာကိစၥမ္ာ့ 
ေပ၍ေပါကးခံဲေသား အခမံဲေထာကးပံဵရနး ရဵပုဵေငျ မ္ာ့ထာ့ရြိသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငံးဆရာ၇ ဆရာမမ္ာ့အတျငး့ 
ညီၫျတးၾကသညး၈ 
 
ေက္ာငး့၌သငး်ပမႈစနစးမြာ စနစးသစး်ဖစးသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ရုိကးႏြကးဆုဵ့မမႈမရြိပဲ 
သေဘာတရာ့ေရ့ရာမ္ာ့ေပ၊ သငးၾကာ့သညးံအ်ပငး ေက္ာငး့သာ့သမဂၐထူေထာငးချငံးေပ့ၿပီ့ 
ထုိေက္ာငး့သာ့သမဂၐမြ ေက္ာငး့လုပးငနး့ တစိတးတေဒသႏြငံံး 



 58 

ေက္ာငး့တျငး့စညး့လုဵ့ညီၫျတးေရ့တာွနးမ္ာ့တျငး တာ ွနးယူလုပးကုိငးႏုိငးရနး 
ပညာေပ့်ပဳစုပ္ဳိ့ေထာငးသညး၈  
 
ဆရာ ဆရာမမ္ာ့၌အရညးအခ္ငး့်ပညးံ ွ်ခငး့ႏြငံး သငးၾကာ့မႈေကာငး့မျနး်ခငး့တုိ႔ေၾကာငံး ေက္ာငး့သူ၇ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြာ စာ သငးၾကာ့မႈတျငး စိတးပါ ွငးစာ့ ႀကိဳ့စာ့သငးၾကာ့ၾကၿပီ့ 
ေအာငးခ္ကးမ္ာ့ေကာငး့လာၾကသညး၈ အထကးတနး့ေက္ာငး့ ဆုိလငးံ ကစာ့ (၅)တနး့အထိသာ 
ရြိေသ့သညး၈ ထုိေက္ာငး့မြာ (၅)တနး့ေက္ာငး့သူ၇ ေက္ာငး့သာ့ ရြစးဦ့အာ့ေရျ့ ခ္ယးၿပီ့ အစုိ့ရစစး 
ဆယးတနး့စာေမ့ပျဲသုိ႔ ွငးေရာကးေ်ဖဆုိခုိငး့ရာ (၃)ေယာကးေအာငး်မငးခံဲသညး၈ 
ေအာငးခ္ကးေကာငး့သ်ဖငံး အစုိ့ရေက္ာငး့မြ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြာ ဤေက္ာငး့မြာ 
လာေရာကးပညာသငးၾကာ့လုိၾကသညး၈ သုိ႕ေသား အစုိ့ရေက္ာငး့မြ ။ေက္ာငး့သာ့ မ္ာ့ကို လကးမခဵရနး 
ေမတၱာရပးခဵေလသညး၈  
 
ပထမႏြစးတျငး ေက္ာငး့သူ၇ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့(၀ွွ)ခနး႔ရြိသညး၈ ေနာကးႏြစးတျငး ေက္ာငး့သူ၇ 
ေက္ာငး့သာ့ေပါငး့ (၄ွွ) ေက္ားရြိလာသညး၈ ဤအခ္ငး့အရာသညး တို့တကးမႈ်ဖစးသညး၈ 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညး အမ္ဳိ့သာ့ေ ရ့လုပးငနး့ကုိ အဓိက ေဇာငး့ေပ့ကာလုပးကုိငးေနသ်ဖငံး 
ေက္ာငး့ကုိ ်ပနးလညးမၾကညးံအာ့ေပ၈ ဤေက္ာငး့၌ အဓိကဇာတးဆရာႀကီ့မြာ ဆရာႀကီ့ 
မနး့ၾကလႈိငးပငး်ဖစးသညး၈ ။သညး အထကးတနး့ေက္ာငး့မြ ေကာလိပးေက္ာငး့အထိ တုိ့်မြငံးဖျငံးလြစးရနး 
ရညးရျယးခ္ကးထာ့ရြိ သညး၈  
 
ဤေက္ာငး့သညး တစတစတုိ့တကးႀကီ့ မာ့လာသညး၈ ေက္ာငး့သုိ႔ေရာကးရြိလာၾကေသာ 
ေက္ာငး့သူ/သာ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့ မ္ာ့အာ့ မ္ဳိ့ခ္စးစိတးမ္ာ့ရုိကးသျငး့ေပ့သ်ဖငံး ေက္ာငး့သူ /သာ့မ္ာတျငး 
မ္ဳိ့ခ္စးစိတးမ္ာ့ွငးလာၾကသညး၈ ဤအေ်ခအေနေပ၍ ဖဆပလ အစုိ့ရမြ မရႈစိမးံသ်ဖငံး ဤေက္ာငး့အာ့ 
အလျတးပညာသငးေက္ာငး့မြ အစုိ့ရေက္ာငး့လုပးရနး ႏြငံး ေက္ာငး့ဆရာ၇ ဆ ရာ မမ္ာ့အာ့ 
အစုိ့ရလစာအတုိငး့ တုိ့်မြငံးေပ့ရနး အၾကပးကုိငးလာသညး၈   
 
အစုိ့ရေက္ာငး့အ်ဖစးမခဵပဲ အစုိ့ရအသိအမြတး်ပဳေက္ာငး့အ်ဖစး လကးခဵၿပီ့ဆကးဖျငံးသညး၈ 
အစုိ့ရေက္ာငး့ဆရာ/မမ္ာ့၌ လစာမြာ မူလတနး့ (၁ွ)၇ အလယးတနး့ (ှဿွ)ႏြငံးအထကးတနး့ (ဿ၁ွ)ဟု 
သတးမြတးထာ့ေသားလညး့ ဤေက္ာငး့တျငး မူ လတနး့်ပ (၅ွ)၇ 
အလယးတနး့်ပ(ှှွ)ႏြငံးအထကးတနး့်ပ (ှဿွ)ဟူ၊ သတးမြတးေပ့ၿပီ့ ဖဆပလအစုိ့ရ၌ ေ်ခရႈပးမႈကုိ 
ေက္ားလႊာ့ႏုိငးခံဲသညး၈ 
 
ေနာကးတႏြစး KYO(Karen Youth Organezation) ကရငးလူငယးအဖဲျဲ႔မြ ေ်ခရႈပးလာ်ပနးသညး၈ 
ဤေက္ာငး့သညး ေကအနဲးယူ ေခါငး့ေဆာငး မနး့ဘဇနးတုိ ႔မြ ဦ့စီ့ဖျငံးလြစးထာ့သ်ဖငံး ေက ွုိငးအို 
မနး့ွငး့ေမာငးတုိ႔မြ မေက္နပးေပ၈ ထုိေၾကာငံး ။တုိ႔ စညး့ ရဵု့သိမး့သျငး့ထာ့ေသာ (B.Ed)ပညာေရ့ 
ွိဇၨာဘျဲ႔ရ ဆရာမႏြစးဦ့အာ့ေခ၍သျငး့လာသညး၈ ေက္ာငး့၌တုိ့တကးမႈကုိ အဟနး႔အ 
တာ့လုပးရပး်ဖစးသညး၈ 
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ေကွုိငးအို ဆရာမႏြစးဦ့မြာ သတငး့ကျ္တးတျငး  ေက္ာငး့တလပိတးေရ့ကုိ ကနး႔ကျကးၿပီ့ (ှွ)ရကးသာ 
ပိတးရနး အဆုိတငး သျငး့သညး၈ သုိ႔ေသား ။တို႔ အဆိုတငးသျငး့မႈမ္ာ့အာ့ ပယးခ္ခံဲၾကသညး၈ ဆကး၊ 
ှ၆၁၅ ခုႏြစး၇ ေဖေဖ၍ွါရီလ (ှှ)ရကးေန႔ တျငး မအူပငးၿမိဳ႕ေပ၍၉ ေက္ာငး့လဵု့ကျ္တး ဆႏၵ်ပပျစီဲစဥးသညးကို 
။တို႔မြ ကနး႔ကျကးဟနး႔တာ့ၾကသညး၈ ထိုသုိ႔ ကနး႔ကျကးဟနး႔ တာ့မႈကို အခ္ဳိ႕ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြ 
“ခငးဗ္ာ့တို႔ သစၥာေဖာကးေတျ”ဟုေ်ပာဆိုၾကသ်ဖငံး ေက္ာငး့သာ့ထုအတျငး့ ။တို႔ ေ်ခ ရႈပးမႈမ္ာ့ 
ဆဵု့ရႈဵ့သျာ့ခံဲသညး၈ 
 
တေန႔တျငး ဧရာွတီတုိငး့ ကရငး ပညာွနးမြ “ေဟ-ံ မနး့ဘဇနး ၇ မငး့ေက္ာငး့အုပးလုပးေနတယး 
မဟုတးလာ့၇ ေက္ာငး့အုပး လုပးၿပီ့ဘယးလိုလဲ ” ဟု ေမ့လာသ်ဖငံး “ဒီလိုေပါံ ပညာွနးရယး- 
အမ္ဳိ့သာ့ေရ့အတျကး လုပးရတာပါ”ဟု ်ပနးေ်ဖၾကာ့ေလ သညး၈ ထိုအခ္ိနး၉ တမ္ဳိ့သာ့လဵု့မြာ 
အမ္ဳိ့သာ့ေရ့စိတးဓာတးမ္ာ့ တကးၾကျေနသ်ဖငံး တိုငး့ပညာွနးမြ ွငးေရာကးဟနး႔တာ့ ်ခငး့မ်ပဳေပ၈ 
 
ေစာဘဇနးမြ မနး့ဘဇနးသို႔ေ်ပာငး့လေဲခ၍ရ်ခငး့ႏြငံး ပတးသကး၊ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြ- 
 
“မနး့တတးတာနဲ႔ပတးသကးၿပီ့ နညး့နညး့ေ်ပာခ္ငးတယး၈ အ်ခာ့ေၾကာငံးမဟုတးဘူ့၈ က္ေနားတို႔ကရငးထမဲြာ 
အစျအဲလနး့ရြိ တယး၈ ဒီအဖျဲ႔အစညး့ဟာ စေကာဦ့ေဆာငးတာလာ့၇ ပုိ့ဦ့ေဆာငးတာလာ့ေပါံ၇ 
က္ေနားတို႔ကေတာံ မလိုပါဘူ့၈ ပုိ့်ဖစး်ဖစး၇ စ ေကာ်ဖစး်ဖစး ဦ့ေဆာငးရငးၿပီ့တာပဲ၈ ဒါေၾကာငံး 
က္ေနားနာမညးကို ေစာဘဇနးကေန မနး့ဘဇနးလို႔ေ်ပာငး့တတးလိုကးတယး၈ မနး့ဘဇနး်ဖစးသျာ့တယး၈ 
မနး့တတးခ္ငးလို႔၇ ပုိ့ကရငးအစျႀဲကီ့လို႔မဟုတးဘူ့၈ တဖကးက ပုိ့ကရငးလူထုကို စညး့ရဵု့ဘို႕၇ ပုိ့က ရငးေတျ 
ေတားလြနးေရ့မြာ ပါွငးလာဘုိ႔်ဖစးပါတယး၈ ဒီလိုမြမလုပးရငး ပုိ့ကရငးေတျ သိပးဘေွမက္ဘူ့၈ 
တို႔မနး့ေတျလပဲါတယး ဆိုေတာံ သူတုိ႔သေဘာက္တယး၈ လုပးငနး့ေအာငး်မငးေရ့အတျကးေပါံ”ဟု 
ေဖ၍်ပသညး၈ 
 
ဤေက္ာငး့သညး ပညာေရ့ဘကးတျငး ေအာငးခ္ကးေကာငး့်ခငး့၇ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့လႈုပးရြာ့မႈတျငး 
ေက္ာငး့လဵု့ကျ္တးဆႏၵ်ပ်ခငး့ ႏြငံး ေကအနဲးယူေက္ာငး့်ဖစးေသာေၾကာငံး ဖဆပလအစုိ့ရမြ 
မ္ကးမုနး့က္ဳိ့ေနသညး၈ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ လကးနကးကုိငး ေတားလြနးေရ့စတငးသညးံ (ှ၆၁၆) ခုႏြစး၇ 
ဇနးနွါရီလ၇  (၀ှ)ရကးေန႔၉  K. N.D.O ကုိ မတရာ့အသငး့ေၾကညာၿပီ့ ဤ ေက္ာငး့အာ့ 
မီ့ရႈိ႕ဖ္ကးဆီ့လုိကးေတာံသညး၈  
 
ဖဆပလအစုိ့ရ၌ မီ့တငးရႈိ႕မႈေၾကာငံး ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ အထကးတနး့ေက္ာငး့ ႀကီ့သညး မီ့ေလာငး်ပာက္ 
ပ္ကးစီ့သျာ့ၿပီ့်ဖစး ေသားလညး့ ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့၌ ႏြလုဵ့သာ့တျငး ဤသို႔ေသာ 
အထကးတနး့ေက္ာငး့မ္ာ့၇ ေကာလိပးတက၎သိုလးမ္ာ့၇ ေဆ့ တက၎သိုလး၇ စကးမႈတက၎သိုလး၇ 
စုိကးပ္ဳိ့ေရ့တက၎သိုလး၇ စကးတက၎သုိလး၇ စသညးံတက၎သိုလးႀကီ့မ္ာ့၇ အနာဂတးတျငး ဖျာ့်မငး လာမညးံ 
အဖကရငး်ပညးတျငး အႏြဵ႔အ်ပာ့ေပ၍ထျကးလာမညးဟု ေမြ္ားလငံးယဵုၾကညးေနသညး၈ 
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ေက္ာငး့သာ့ေလ့မ္ာ့၌ စာအဵသဵ၇ ေတ့သီသဵႏြငံး ေခါငး့ေလာငး့သဵမ္ာ့သညး အဖကရငး်ပညး၌ 
ထကးေွဟငးေကာငး့ကငး ်ပငး၉ အေ်မြာကးသဵ၇ ဗုဵ့သဵ၇ စိနးေ်ပာငး့သဵမ္ာ့ကို ဖုဵ့အုပးလႊမး့ၿခဵဳသျာ့လိမးံမညးဟု 
ယဵုၾကညးေမြ္ားလငံးေနၾကသညး၈ 
 
မအူပငးၿမိဳ႕ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အထကးတနး့ေက္ာငး့ႀကီ့ မီ့ေလာငး်ပာက္သျာ့သညးႏြငံး မနး့ဘဇနး၌ 
အမ္ဳိ့သာ့ေက္ာငး့အုပး ဘွသညးလညး့ တခနး့ရပးသျာ့ရသညး၈ 
 
 
လကးနကးကုိငး ေတားလြနးေရ့ရဲေဘားမ္ာ့ခဵယူရမညးံ 
ခဵယူခ္ကး (၁)ရပး၈ 
 
(ှ) ကရငးေတျ လကးနကးခ္စကာ့မေ်ပာနဲ႔၈ 
      (ဿ) ကရငးံလကးနကး ကရငးလံကးထမဲြာ ရြိရမယး၈ 

(၀) ကရငံးၾကမၼာ ကရငးဖနးတီ့ရမယး၈ 
(၁) ကရငး်ပညးကို အသိအမြတး်ပဳရမယး၈ 

 
(ေစာဘဦ့ႀကီ)့ 
 

 
အပိုဒး (ှှ) 
မနး့ဘဇနးႏြငံး မနး့စိနးပျငံး 
မနး့ဘဇနးႏြငံး မနး့စိနးပျငံးႏြစးဦ့သညး စာေရ့သူ၌ ဖခငးႏြငံး အဘုိ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ ။တုိ႔ႏြစးဦ့၌ 
(ကရငးံေတားလြနးေရ့)အ ေပ၍ အ် မငးႏြငံး သေဘာထာ့ )ကုိ ရသမပ္ကးေစ်ခငး့ငြာ -ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနး 
ကုိယးတုိငးအသဵသျငး့ခံဲသညးံ တိတးေချမြ တုိကး ရုိကးကူ့ယူေဖ၍်ပထာ့ပါသညး၈  
 
 

ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးမြ- 
“ကျ္နးေတားံအေဖက အစုိ့ရအမႈထမး့ (ွနးေထာငး) ေပ့တာမယူလုိ မေက္နပးဘူ့၈ 
ဒါေပမယးံထူ့်ခာ့တာတခုက ှ၆၁၅ ခုႏြစး ေဖေဖ၍ ွါရီ(ှှ)ရကးေန႔ ဆႏၵ်ပပျဲကုိ သူသျာ့ၾကညးံတယး၈ 
ေတကတကးလာတံဲ ကရငးႏြစးေသာငး့ေက္ားက ၿမိဳ႕ထဲမြာ ဆႏၵ်ပ ၾကတယး၈ မအူပငးၿမိဳ႕ေပ၍မြာေတာံ 
ကရငးေတျ အိမးေ်ခ (၂ွ)ေလာကးပဲရြိတယး၈ ကရငးလူထု ႏြစးေသာငး့ေလာကး ဆႏၵ်ပၾက ေတာံ 
ဒီေလာကးအဵုၾကျေနပါလာ့၈ ညီၫျတးေနၾကပါလာ့ဆုိတာ သူေတျ႔သျာ့တယး၈ ဒီေတာံ မြ ငါံသာ့လုပးတာ 
အေတား ေအာငး်မငးေနပါလာ့ ဆုိတာသိသျာ့ၿပီ့ ဘာမြမေ်ပာေတာံပဲ ၿငိမးေနေတာံတယး၈  
 
တခုေတာံ ထူ့်ခာ့တာရြိတယး၈ က္ေနားတုိ႔ အတူတူတအိမးတညး့ေနတုဵ့ ေက္ာငး့အုပးလုပးေတာံ  
ေတာကတကးလာတံဲ ေက့္ ရျာဥက၎ဌေတျ၇ ၿမိဳ႕နယး  ဥက၎ဌေတျနဲ႔ ေဆျ့ ေႏျ့ တာကုိ သူနာ့ေထာငးၿပီ့ 
စိတးွငးစာ့လာတယး၈ ေထာကးခဵလာတယး၈ ဒီလုိလုပး ေနတာေတျကုိ သိပးၿပီ့မကနး႔ကျကးေတာံဘူ့၈  
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အဒီဲလုိ ၿမိဳ႕နယးေခါငး့ေဆာငးေတျ ေက့္ရျာေခါငး့ေဆာငးေတျနဲ႔ ေတျ႔ဆုဵတာကုိ သူသိပးၿပီ့ 
သေဘာက္တယး၈ တေန႔အ ေၾကာငး့တခုေပ၍လာတယး၈ ှ၆၁၅ခုႏြစး၇ မတးလ (၀)ရကးေန႔ 
အစညး့အေွ့ၿပီ့တံဲအခါ ကရငးေတျသိပးၿပီ့အဵုၾကျလာတယး ၈ ဖ ဆပလအစုိ့ရက 
သူ႔အစီအစဥးေတျမေအာငး်မငးေတာံ ဘယးလုိေတျ့ ေခ၍လာသလဲဆုိေတာံ ဒီကိစၥမြာ တကယးအေရ့တံဲပု 
ဂၐိဳလးကေတာံ ေစာဘဦ့ႀကီ့နဲ႕ မနး့ဘဇနး်ဖစးတယး၈ မနး့ဘဇနးကုိ တခုခုလုပးလုိကးမယးဆုိရငး 
ကရငးေတျအဵုၾကျမႈဟာ တခုခု ်ဖစးသျာ့ႏုိငးဆုိတံဲ အေတျ့ အေခ၍ွငးလာတယး၈ 
 
ဟုတးပါတယး၇ ကျ္နးေတား  K.N.D.O ကုိကုိငးေတာံ လႈပးရြာ့မႈေတျအာ့လုဵ့ကုိ ေကအဲ နးဒီအိုကလုပးတယး၈ 
ေစာဘဦ့ႀကီ့က ေတာံ ၾသဇာရြိတံဲေခါငး့ေဆာငးတေယာကး၇ သူတုိ႔ဘာစီစဥးသလဲဆုိရငး 
ကျ္နးေတားအလုပးမလုပးႏုိငးေအာငး ကျ္နးေတာံးကုိ ဖမး့ ဘုိ႔စီစဥးလာတယး၈ အဒီဲလိုမဖမး့ခငး 
သတိေပ့တံဲအေနနဲ႔ ဦ့ႏုက ေစာဘဦ့ႀကီ့ကုိ  ေခ၍ေ်ပာတယး၈ ခငးဗ္ာ့မနး့ဘဇနးကုိ ေ်ပာ လုိကးပါ၇ 
ဒီလုိေတာံမလုပးပါနဲ႔၇ အေ်ခအေနေတျသိပးဆုိ့ေနၿပီ၇ က္ေနားတုိ႔ မနး့ဘဇနးကုိ 
တခုခုလုပးရလိမးံမယးလုိ႔ေ်ပာေၾကာငး့ ေစာဘဦ့ႀကီ့က ကျ္နးေတားံကုိ ေခ၍ေ်ပာတယး၈  
 
ေဟံ-ဘဇနး၇ မငး့ကုိဖမး့လိမးံမယးတံဲ- 
ဖမး့ရငးလဲဖမး့ေပါံဗ္ာ၇ ကျ္နးေတားံ ကုိဖမး့ရငး အလုပးလုပးလုိ႔မရဘူ့၇ ဒါေပမယးံ ကျ္နးေတားတုိ႔ 
်ပနးေနာကးဆုတးလုိ႔မရဘူ့၈ ဒါ ဟာ သူ႔ကာလ၇ သူ႔အခ္ိနးနဲ႔ ်ဖစးေပ၍လာတံဲကိစၥပဲ၈ ဒီေတာံ 
ကျ္နးေတားဆကးလုပးရမြာပဲလုိ႔ေ်ပာေတာံ၇ ဥက၎ဌႀကီ့ေစာဘဦ့ႀကီ့ က ေအ့ --ၾကညးံၿပီ့ေတာံသာေနေပါံလုိ႔ 
ဆုိတယး၈ 
 
ဦ့ႏုတုိ႔ ဖဆပလအစုိ့ရက ဖမး့ မယးဆိုတာကုိ ကျ္နးေတာံးအေဖသိလာတယး၈ ဖမး့မယးဆုိေတာံ 
ကျ္နးေတာံးမြာ အခကးအခဲရြိ တယး၈ ဖမး့မယးဆုိရငး အလုပးမလုပးႏုိငးေတာံမြာတေၾကာငး့၇ ေ နာကးတခ္ကး 
ကျ္နးေတာံးခေလ့ေတျကိစၥ၇ ဒီသဵေယာဇဥး ေၾကာငံးေပါံ၇ နဲနဲေတာံစိတးပူတယး၈ ဒါေပမယးံ 
ကျ္နးေတားသိပးမမႈဘူ့၈ ကျ္နးေတားလုပးရမယးံအလုပးက  သိပးၿပီ့တုိ့တကးေအာငး ်မငးေနတယး၈ 
ကျ္နးေတားကုိ ဖမး့မယးဆုိတာ အေဖၾကာ့ေတာံ ေခ၍ေမ့တယး၈  
 
ေဟံ ဘဇနး၇ မငး့ကုိ ဖမး့မယးဆုိ၇  
အဒီဲလုိပဲ ဥက၎ဌႀကီ့ေစာဘဦ့ႀကီ့ကေ်ပာတယး၈  
အဒဲါမငး့ဘယးလုိလုပးမလဲ၈ 
အဖမး့ခဵရရငးေတာံ ကျ္နးေတားအလုပးပဲ ထိခိုကးမယး၇ ကျ္နးေတားံသာ့မယာ့ေတျအတျကးလညး့ 
ပူပနးတယး၈ သူတုိ႔အတျကး အိမးေထာငးေရ့၇ ွမး့ေရ့်ပႆနာေတျ----- 
 
ဒီေတာံ အေဖက အိမးေထာငးေရ့၇ ွမး့ေရ့်ပႆနာေတျဟုတးလာ့၈ မငး့ကုိအရငးတုနး့က 
ဘယးသူေၾကျ့ တာလဲ၇ မငး့ႏိုငးငဵ ေရ့လုပးတံဲအခါ၇ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့လုပးတံဲအခါ၇ ငါပဲေၾကျ့ ေနတယး၈ 
အခုမငး့အဖမး့ခဵရငး ငါပဲေၾကျ့ ရမြာေပါံ တံဲ၇  
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ကျ္နးေတားသိပးအဵႀသဵသျာ့တယး၈ ွမး့လဲသာတယး၈ ကျ္နးေတားအေဖဆကးေ်ပာတယး၈ 
မငး့အလုပးကေတာံအခုမြနးၿပီ့ကျ၇ ဒါ ေပမယံး ဒီလုိရြိတယး၈ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့လုပးရငး အဖမး့ခဵရမယး၇ 
ေထာငးက္မယး၇ ေ သမယး၇ မငး့ၾကညးံေပါံကျာ၇အိႏၵိယ်ပညးလျတး လပးေရ့ရသျာ့ၿပီ့မဟုတးလာ့၈ 
ဘယးသူလဲဂႏၵီလုပးတယး၈ ဂႏၵီဘယးႏြစးႀကိမးေထာငး က္သလဲဆုိတာ မငး့သိသာ့ပဲ၈ ေအ - အ ဲဒီလို 
လုပးရမြာပဲကျ၇ 
 
အဒီဲလုိ ကျ္နးေတာံးအေဖကေ်ပာလာေတာံ အငးမတနးအာ့တကး ွမး့သာသျာ့တယး၈ (ဟုတးၿပီ့ 
ငံါအလုပးတခုကေတာံေအာငး ်မငးၿပီ့ ) ဆုိၿပီ့၇ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့အတျကး စိတးဓာတးတကးၾကျလာတယး၈ 
အလုပးလုပးရနး ပုိၿပီ့ စိတးဓာတးတကးၾကျခုိငးမာလာ တယး၈  
 
ေနာကးတခ္ကးက ေတားလြနးေရ့စၿပီ့  (ှ၆၂ွ) ခုႏြစးမြာ  ကျ္နးေတာံးအေဖဟာ လူႀကီ့ေရာဂါနဲ႔ 
ကျယးလျနးသျာ့တယး၈ သူမ ကျယးလျနးမီ စာတေစာငးေရ့ထာ့ခံဲတယး၈ ဒီစာမြာဘယးလုိပါသလဲဆုိေတာံ -- 
ငါံသာ့--မငး့ဒီေန႔လုပးေနတံဲအလုပးဟာ မြနးတယး၇ ဒီေတာံမငး့ဒီအလုပးကုိ ေရြ႕ဆကးသျာ့ပါ၇ 
ေနာကး်ပနးလြညးံမၾကညးံနဲ႕၇ ်ပ ႆနာေတျေတာံရြိလာမယး၇ ဘာဘဲရြိရြိေပါံေလ၇ က္မး့စာထဲမြာ 
ပါတယးမဟုတးလာ့၇ လယးသမာ့တေယာကးဟာ သူတမနး့ ရေအာငးလယးထျနးတာ ေရြ႕မြာၿခဵေတျ၇ ငုဵေတျ၇ 
ဘာေတျဘဲရြိရြိရြငး့ပစးၿပီ့ တမနး့ရေအာငးလုပးသလို မငး့တုိ႔အခုလုပးေနတံဲ ေတားလြနးေရ့မြာ 
ဘယးလုိအခကးအခဲ၇ အေႏြာကးအယြကး၇ အတာ့ အဆီ့ေတျရြိရြိ၇ ေရြ႕ကုိသာ တစုိကးမတးမတးသျာ့၇ ကုိယး 
လုပးမံဲအလုပးကုိသာလုပး၇ မငး့အခုလုပးေနတံဲ ေတားလြနးေရ့ဟာမြနးတယး၈ ဒါေအာငးရမယး၈ ငံါသာ့ --
မငး့တခုနာ့လညးရမြာ က -- ဘုရာ့သခငးကိုမေမံပါနဲ႔၇ ဘုရာ့သခငးကို ဦ့ထိပးထာ့ၿပီ့ေတာံ 
မငး့လုပးသျာ့မယးဆိုရငး ေအာငးမ်ငးမြာ်ဖစးတယး ဆုိတံဲ စာေလ့ေရ့ေပ့ခံဲတယး၈ 
ဒီစာကုိဖတးၿပီ့ ငံါေတားလြနးေရ့လုပးငနး့တ ွကးေအာငး်မငးၿပီ့ကျလုိ႔၇ ွမး့သာသျာ့တယး၈ ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး 
ငါေသရငးေသပါေစ၇ ငါံ လုပးငနး့ဟာမြနးကနးတယး၈ မျနး်မတးတယး၇ ၿပီ့ဆုဵ့တံဲအထိ ငါလုပးသျာ့မယးလုိ႔ 
သဵဓိဌာနးခ္လုိကးတယး၈ 
 
ကျ္နးေတားံအေဖရဲ႕ သေဘာထာ့ေ်ပာငး့သျာ့မႈ ဟာ ကျ္နးေတားံရဲ႕ ေအာငး်မငးမႈတရပးလုိ႔ 
ကျ္နးေတားခဵယူတယး၈ အဒီဲအေဖစ ကာ့၇ အေဖသငးတနး့စာဟာ ဒီကေန႔အထိ 
ကျ္နးေတားံဦ့ေႏြာကးထဲမြာရြိေနတယး၈ အဒီဲေသတမး့စာဟာ အၾကပးအတညး့ေတျ႔ တုိငး့ 
ကျ္နးေတားသတိရၿပီ့ အၾကပးအတညး့ကုိ ရငးဆုိငးေက္ားလႊမး့ႏုိငးခံဲတယး၈ ေ်ဖရြငး့ႏုိငးခံဲတယး ”ဟု 
ေဖ၍်ပခံဲသညး၈ 
 
ယခုေတာံ မနး့စိနး ပျငးံႏြငံး မနး့ဘဇနးဆုိသညးံ မ္ဳိ့ခ္စးပုဂၐဳိလးႏြစးဦ့သညး ေတားလြနးသညးံ 
ကရငးမ္ဳိ့ဆကးသစးမ္ာ့ ဖျာ့်မငးေပ့ခံဲၿပီ့ လူ႔ေလာကမြ အသီ့သီ့ထျကးချာ သျာ့ၾကၿပီ်ဖစးသညး၈  
 
သုိ႔ေသားလညး့ ။တုိ႔ခ္မြတးပ္ဳိ့ေထာငးေပ့ခံဲသညးံ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီေရ့၇ တနး့တူေရ့၇ 
လူမ္ဳိ့စုဵေသျ့ စညး့ခ္စးၾကညးေရ့ ႏြငံး ထာ ွရၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အသီ့အပျငံးမ္ာ့ ေ ွဆာစျာဖူ့ပျငးံလာေစရနး 
ဆႏၵ်ပဳအပးပါသညး၈ 
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အခနး့ (ဿ) 
အပိုဒး (ှ) 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးႏြငံး ေကအနဲးဒီအို 
 
ေကအနဲးဒီအို ်ဖစးေပ၍လာရသညးံအေၾကာငး့ကုိ ။ကုိယးတုိငးပါွငးဦ့စီ့လုပးကုိငးခံဲသညးံ 
အေလြ္ာကး(ရသ)မပ္ကးေစလုိသ ်ဖငးံ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး ကုိယးတိုငးအသဵသျငး့ခံဲသညးံတိတးေချမြ 
တုိကးရုိကးကူ့ယူေရ့သာ့ေဖ၍်ပထာ့ပါသညး၈  
 
အုပးခ္ဳပးပုဵအေ်ခခဵဥပေဒက ်ပဌာနး့ထာ့တံဲ တိုငး့်ပဳ်ပညး်ပဳလႊတးေတား ကုိယးစာ့လြယးေတျကုိ 
ၾကညးံမယးဆုိရငး အမတးဦ့ေရ (ဿှွ)ရြိတံဲအထဲမြာ ကရငးအမြတးက (ဿ၁)ေယာကးရတယး၈ 
က္နးတာကေတာငးတနး့ေဒသနဲ႔ ်ပညးမကကုိယးစာ့လြယးေတျ အခ္ဳိ႕ပါ ွငးတယး၈ ဗမာအမတးက 
သုဵ့ပုဵႏြစးပုဵရြိတယး၈ 
 
တုိငး့်ပညးအုပးခ္ဳပးပုဵ အေ်ခခဵဥပေဒအရဆုိရငး ကျ္နးေတားတုိ႔လုိခ္ငးတံဲကရငး်ပညးဟာ 
ဘယးေတာံမြမရႏုိငးေတာံဘူ့၇ ဘာ်ဖစး လုိ႔ လဆုိဲေတာံ ဒီကရငး်ပညးကိစၥဟာ 
တုိငး့်ပဳ်ပညး်ပဳလႊတးေတားမြာရြိတံဲ အမတးဦ့ေရရဲ႕ သုဵ့ပုဵႏြစးပုဵေထာကးခဵမြ ရမြာ်ဖစး တယး၈ ဒီေတာံ 
ဘယးနညး့နဲ႔မြမရႏုိငးဘူ့၈ ဗမာေတျကေတာံ အ်ပတးအသတး ကနး႔ကျကးမြာပဲ၈ လူမ္ဳိ့စုအခ္ငး့ခ္ငး့ကလဲ 
ဗမာ ကစညး့ရဵု့ထာ့ေတာံ လကးခဵခ္ငးမြလကးခဵမယး၈ ဒီေတာံ ကရငး်ပညးအေရ့ဟာ 
ပါလီမနးနညး့နဲ႔မရႏိုငးဘူ့ဆုိတာေတျ႔လာ တယး၈ အဒီဲမြာ ဆကးလကးတုိကးပျဲ ွငးတာေပါံ၈ 
တိုငး့်ပညးအုပးခ္ဳပးပုဵအေ်ခဥပေဒကုိ(ှ၆၁၄) ခုႏြစး အကုနးေလာကးမြာ ေရ့ဆျဲ ်ပဌာနး့ၿပီ့်ဖစးတယး၈  
ၿပီ့ေတာံ ၿဗိတိသြ္ကေရာ၇ ဖဆပလ ကပါအတညး်ပဳလုိကးတယး၈ အတညး်ပဳၿပီ့ေတာံ ှ၆၁၅ ခုႏြစး၇ 
ဇနးနာွါရီ (၁)ရကး၇ ေန႔ကုိ လျတးလပးေရ့ေန႔လုိ႔ သတးမြတးလုိကး တယး၈ လျတးလပးေရ့ေန႔လုိ႔ 
သတးမြတးလုိကးတံဲအခါ ကရငး ေတျက ဘာလုပးလာသလဲဆုိရငး ငါတုိ႔ေတာံ ဗမာကျ္နး်ဖစးၿပီ့၈ 
ဖျဲ႔စညး့အုပးခ္ဳပးပုဵအေ်ခခဵဥပေဒအရ  ဗမာေတျရဲ႕ ကျ္နးခဵရ  ေတာံ မယး၇ ဒါေၾကာငံး အႏြိမးေတာံမခဵႏုိငးဘူ့၈ 
လျတးလပးေရ့အတျကး တိုကးပျဲွငးမယး၈ 
 
ငါတုိ႔ဘာလုပးၾကမလဲလုိ႔ ေကအနဲး ယူအဖျဲ႔အစညး့က စဥး့စာ့ၾကတယး၈ ဒီလုိဆုိရငး တုိ႔ (ှ၆၁၅) ခုႏြစး၇ 
ဇနးနွါရီလ (၂)ရကးေန႔ ဟာ တုိ႔ကရငးေတျရဲ႕လျတးလပးတံဲလူမ္ဳိ့တမ္ဳိ့အ်ဖစး ခဵယူေၾကာငး့ 
ေၾကညာခ္ကးထုတးၿပီ့ ဆႏၵ်ပၾကမယး၈ အဒီဲေန႔မြာ ကရငး တမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ ဆႏၵ်ပၾကတယး၈  
 
တုိကးပျဲဟာ ေတားေတားက္ယး်ပနး႔သျာ့တယး၈ ကရငးတုိ ကးပျဲေတျ က္ယး်ပနး႔လာေတာံ ဖဆပလဟာ 
ဆာဘဦ့ေဆာငးတံဲ လူ မ္ဳိ့စုအေရ့နဲ႔ပတးသကးၿပီ့ စုဵစမး့ေရ့ေကားမရြငးဖျဲ႔လာတယး၈ ဒီအဖျဲ႔ဖျဲ႔လာေတာံ 
ေကအနဲးယူက ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ကုိ စညး့ ရဵု့လႈဵ႕ေဆားၿပီ့ တ်ပညးလုဵ့အတုိငး့အတာရြိတံဲ 
ကရငးလူထုဆႏၵ်ပပျဲကုိ ေဖေဖ၍ွါရီ (ှှ)ေန႔မြာ က္ငး့ပတယး၈ အဲဒိီဆႏၵ်ပပျဲမြာ  
 
(ှ) ကရငး်ပညးခ္ကးခ္ငး့ေပ့၈  
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(ဿ) ကရငးတက္ပး ဗမာတစးက္ပး ခ္ကးခ္ငး့်ပ၈  
(၀) လူမ္ဳိ့ေရ့ အဓိကရုဏး့ အလုိမရြိ၈ 
(၁) ်ပညးတျငး့စစး အလုိမရြိ၇ ဆုိတံဲေၾကျ့ ေၾကားသဵေတျနဲ႔ ဆႏၵ်ပတယး၈  
 
အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့၇ 
ဒီမုိကေရစီေရ့၇ 
လူမ္ဳိ့စုဵေသျ့ စညး့ခ္စးၾကညးေရ့နဲ႔၇  
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အဓိပၸါယးေဆာငးတံဲ အၾကမး့မဖကးတံဲနညး့နဲ႔ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စညး့ကမး့တက္ 
အသဵတိတးဆႏၵ်ပၾကတယး၈ 
 
ဒီဆႏၵ်ပပျဲဟာ အေတားႀကီ့က္ယး၇ က္ယး်ပနး႔ၿပီ့ တမ္ဳိ့သာ့လုဵ့အဵုၾကျေနေတာံ ဖဆပလအစုိ့ရက 
ဆနး႔က္ငးဘုိ႔ တနး်ပနးလႈပး ရြာ့မႈေတျလုပးလာတယး၈ ဖျဲ႔စညး့အုပးခ္ဳပးပုဵ အေ်ခခဵဥပေဒမြာ  
ကရငံးေရ့ရာဌာနတခုဖျဲ႔တယး၈ အဒီဲကရငးေရ့ရာ ွနးႀကီ့အ်ဖစး စဵဖုိ့သငးကုိ ခနး႔တယး၈ 
ကရငးေတျေနထုိငးခံဲတံဲခရုိငးေတျ၇ ၿမိဳ႕ေတျမြာ ကရငးေရ့ရာရြိေတျခနး႔တယး၈  
 
ဖဆပလက ဒီကရငံးေရ့ရာအရာရြိေတျကုိ ဆငံးေခ၍ၿပီ့ ကရငးလူထုဆႏၵ်ပပျဲကုိ 
ဆနး႔က္ငးတံဲအစညး့အေွ့တရပးကုိ ှ၆၁၅ ခု ႏြစး၇ မတးလ (၀)ရကးေန႔မြာ က္ငး့ပတယး၈ ဒါကုိ 
ေကအနဲးယူကသိေတာံ ညီလာခဵတရပးကုိ မတးလ (၀)ရကးေန႔မြာပဲ က္ငး့ပ တယး၈ ဒီလုိ 
ႏြစးဖျဲ႔ကစညး့ေွ့က္ငး့ပေနေတာံ ဖဆပလက ေကအနဲးယူေခါငး့ေဆာငးေတျကုိ ေခ၍ယူေတျ႔ဆုဵတယး၈  
 
ဖဆပလ ဘကးမြာ ဦ့ႏုကေခါငး့ေဆာငးၿပီ့  
ဗုိလးလက္ၤာ 
ဗုိလးဖုိ့ကျနး့ 
ဦ့ေက္ားၿငိမး့တုိ႔တကးေရာကးတယး၈  
ေကအနဲးယူ ဘကးမြ 
ေစာဘဦ့ႀကီ့ 
ေစာသာဒငး 
ေစာဘဲေလ 
သရာသာထုိ 
မနး့ဂ္ိမး့စးထျနး့ေအာငး တုိ႔တကးေရာကးတယး၈ အဒီဲလုိေတျ႔ဆုဵရာမြာ ဦ့ႏုကဘာေ်ပာလဲဆုိေတာံ - 
 
“ကျ္နးေတားတုိ႔ ကရငးနဲ႔ ဗမာလူမ္ဳိ့ေရ့အဓိကရုဏး့်ဖစးတယးဆုိရငး ဥရြစးသီ့ႏြစးလုဵ့ထုသလိုပဲ၈ 
ထုတံဲအလုဵ့လဲ ကျဲမယး၈ ခဵရ တံဲ အလုဵ့လဲကျဲမယး၈ ဒါေတျမ်ဖစးသငံးဘူ့၈ ခငးဗ္ာ့တုိ႔ ကရငး်ပညးလုိခ္ငးရငး 
ဥပေဒအတျငး့မြာွငးပါ၈ ဥပေဒအေၾကာငး့အရ ခငး ဗ္ာ့တုိ႔ေတာငး့ဆုိပါ ” လုိ႔ ေ်ပာလာတယး၈  
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လျတးေတားမြာ ဥပေဒအေၾကာငး့အရ ဘယးနညး့နဲ႔မြ ကရငး်ပညးေတာငး့လုိ႔မရဘူ့၈ ဘာ်ဖစးလုိ႔လဲဆုိေတာံ 
ဖျဲ႔စညး့အုပးခ္ဳပးပုဵ အေ်ခခဵေ ရ့ဆျဲထာ့ကတညး့က ဗမာအမ္ာ့စု်ဖစးေနလုိ႔ပဲ၈ ဒီအခ္ိနးက အမ်ဖစးေနတဲံ 
ဗမာေတျဟာ လူမ္ဳိ့စုဵေသျ့ စညး့ခ္စး ၾကညးေရ့စိတးဓါတး၇ ်ပညးေထာငးစုစိတးဓါတး မရြိၾကလုိ႔ပဲ၈   
 
ဒီေတာံ ဥက၎ဌႀကီ့က ်ပနးတငးတယး၈ 
 
ကျ္နးေတားတုိ႔ ဥပေဒ်ပဳလျတးေတားမြာေတာံ ကရငး်ပညးမရႏုိငးဘူ့၈ ဒါေၾကာငံး 
သီ့သနး႔အထူ့ေဆာငးရျကးေပ့ဘုိ႔ေ်ပာရငး့နဲ႔ ပ ဋိ ပက၏ပုိ်ဖစးလာတယး၈ ဒီေတာံ ွနးႀကီ့ခ္ဳပး ဦ့ႏုက 
ဘာေ်ပာလဆဲိုေတာံ  
“ခငးဗ္ာတို႔ ကရငး်ပညးလိုခ္ငးရငး တိုကးယူေပါံဗ္ာ၇ ဒါပဲ ကျ္နးေတားတုိ႔ တတးႏုိငးတယး” လို႔ေ်ပာၿပီ့ 
စညး့ေွ့ပျရဲပးသျာ့တယး၈ 
 
ဦ့ႏုေ်ပာလိုကးတဲံ--ကရငး်ပညးလိုခ္ငးရငး တိုကးယူဆုိတဲံစကာ့အရ ဗမာကေတာံ ကရငး်ပညးကို မေပ့ဘူ့၈ 
ခ္ခ္ငးခ္ဆိုတံဲသ ေဘာပဲ၈ ဒီေတာံေကအနဲးယူေခါငး့ေဆာငးေတျ အစညး့အေွ့်ပနးထိုငးၿပီ့ 
ညီလာခဵကိုယးစာ့လြယးေတျက ကရငး်ပညးတိုကးယူ မယးဆုိၿပီ့ တိုကးဘို႔ဆုဵ့်ဖတးလုိကးတယး၈ 
 
ဖျဲ႔စညး့အုပးခ္ဳပးပုဵ အေ်ခခဵဥပေဒအေၾကာငး့အရ ကရငး်ပညးဘယးနညး့နဲ႔မြ မရႏုိငးဘူ့၈ ဗကပ၇  
ဆိုရြယးလစးနဲ႔ ်ပညးသူ႔ရဲေဘား ေတျ သူတုိ႔ခါ့ပုိကးေဆာငးတပးေတျ ဖျဲ႔ထာ့ၾကတယး၈ တေန႔ ပဋိပက၏ေတျ 
အ်မငံးဆဵု့အဆငံး ေရာကးလာႏုိငးတယးလို႔ တျကးထာ့ တယး၈  
 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးလပးေရ့၇ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့တညးတနး႔ေရ့၇ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ရဲ႕အသကးနဲ႔ 
စညး့စိနးဥစၥာမ္ာ့ကာကျယး ရနး ေကအနဲးယူေခါငး့ေဆာငးသညးံ ညီလာခဵမြ အတညး်ပဳသညးံ 
လကးနကးကုိငးတပးရြိေနရမညးဟု (ှ၆၁၄) မြာက္ငး့ပသညးံ ညီလာခဵမြ အတညး်ပဳဆဵု့်ဖတးသညး၈ 
 
ထိုေၾကာငးံ ေကအနဲးဒီအို (ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ကာကျယးေရ့အဖျဲ႔) K.N.D.O (Karen National Defence 

Organization)ကုိ ှ၆၁၄ ခုႏြစး၇ ဇူလုိငးလ (ှ၃)ရကးေန႔မြာ ေအာငး်မငးစျာ ဖျဲ႔စညး့လုိကးတယး၈  
 
လကးနကးပုနး့ေတျကုိ အေရ့ေပ၍အသုဵ့်ပဳဘုိ႔အတျကး ဒုတိယကမၻာစစးအတျငး့ 
တပးဆငးထာ့တံဲေသနတးေတျနဲ႔ ဒီတပးဖျဲ႔ကုိ လကးနကးတပးဆငးတယး၈ ဒီတပးဖျဲ႔ကုိ 
ဗဟုိနဲ႔ခရုိငးအလုိကးဖျဲ႔စညး့တယး၈  
 
ဗဟုိမြာ- 
(ှ) မနး့ဘဇနး   စစးဦ့စီ့ဗုိလးခ္ဳပး 
(ဿ) ေစာဟဵတာသာေမျ့  စစးဆငးေရ့မြဴ့ 
(၀) ေစာစနး့ေက  စစးဆငးေရ့မြဴ့ 
(၁) စေကာေမာေလ့  ေလံက္ငး့ေရ့မြဴ့ 
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ဒီလုိေကအနဲးဒီအိုတပးဖျဲ႔ကုိ ေက့္ရျာေတျမြာအေ်ခခဵၿပီ့ ဖျဲ႔စညး့တယး၈ အဒီဲေနာကး ခရုိငးတာ ွနးခဵေတျကုိ  
ေရျ့ ေကာကးတငး ေ်မြာကးတယး၈ ခရုိငးတာွနးခဵေတျကေတာံ-- 
(ှ) ဆရာစဵထျနး့ ပုသိမး၇  (ဿ) ဗုိလးေဆာံ   ဟသၤာတ၇ 
(၀) ေစာဘေက္ား ေ်မာငး့်မ (၁) ထီ့ကစာ(ထျနး့လြေအာငး) မအူပငး၇ 
(၂) ဆရာဧေမာငး ဖ္ာပုဵ၇  (၃) ဗုိလးေအာငးမငး့  ဟဵသာွတီ၇ 
(၄) ဗုိလးေရႊ်ပာ့ သာယာွတီ၇ (၅) စေကာေမာေလ့  အငး့စိနး၇ 
(၆) ေစာွငး့ေမာငး ရနးကုနး၇ (ှွ)ေစာေအာငးစိနး  ေညာငးေလ့ပငး၇ 
(ှှ)ေစာမီ့ဒရာ ေတာငးငူ၇ (ှဿ)ဗုိလးေမာငးၫျနး႔  သထုဵ၇ 
(ှ၀)ဗုိလးစဵေမာငး ဖာ့အဵ၇  (ှ၁)ေစာတကယး  ေမားလၿမိဳငး၇ 
(ှ၂)နဲလးဆငးကဲ ဘိတး၇ ထာ့ွယး(ှ၃)ဗုိလးစိနးွငး့  ေမၿမိဳ႕၇ 
(ှ၄)ေစာွီ့ဒါ  ေတာငးႀကီ့၇ (ှ၅)ေစာေွ့လးေက  ဖါပျနး၇ 
(ှ၆)ဗုိလးပနး့ကုိငး ်ပညး၇  (ဿွ)ေထာပလုိ   ကရငး်ပညး၇ 
 
အထကးပါ ေခါငး့ေဆာငး မ္ာ့်ဖငံး ဖျဲ႔စညး့စဥး လကးနကးကုိငးတပးသာ့ တေသာငး့ေက္ားရြိသညး၈ 
စစးတပးထဲ၉ရြိေသာ ကရငး လကးနကးကုိငးတပးရငး့မ္ာ့၇ အေ်မာကးတပး၇ ဆကးသျယးေရ့တပး၇ 
အ်ခာ့တပးဆျယးမ္ာ့ႏြငံး ဖဲျ႔စညး့သညး၈ ေလတပး၇ ေရတပး မ္ာ့ မပါ ွငးေသ့ေပ၈ 
 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြ ဆကးလကးေ်ပာဆုိရာတျငး ဦ့ႏုက ကရငး်ပညးလုိ ခ္ငးရငးတိုကးယူဆုိေတာံ 
ကရငး်ပညးရယူဘုိ႔ အ်ခာ့ နညး့လမး့မရြိေတာံဘူ့၈ တဖကးကလညး့  
-ကရငး်ပညးရယူေရ့၇ 
-ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အက္ဳိ့စီ့ပျာ့မ္ာ့ကာကျယးေရ့၇  
-ကရငးအမ္ဳိ့သာ့တညးတနး႔ေရ့အတျကး ေကအနဲးယူရဲ႕ ေခါငး့ေဆာငးမႈေအာကးတျငးရြိသညး၈  
ေကအနဲးဒီအိုတပးမ္ာ့သညး လညး့ တိုကးပျဲ ွငးရနး အဆငးံသငးံ် ဖစးေနၿပီ့်ဖစးသညး၈ 
ကရငးလူထုမ္ာ့သညးလညး့ တကးၾကျေနၾကသညး၈ (၁၅) ခုႏြစးေဖေဖ၍ွါ ရီ (ှှ)ရကးေန႔တျငး ေကအနဲးဒီအို 
စညး့ရဵု့လႈပးရြာ့မႈသညး အထျတးအထိပးေရာကးၿပီ့ အ်ခာ့ေရျ့ စရာလမး့မရြိေတာံ သ်ဖငံး -- 
 
(ှ၆၁၆)ခုႏြစး၇ ဇနးန ွါရီ (၀ှ)ရကးေန႔မြာ ်မငံး်မတးတရာ့တံဲ လကးနကးကုိငးတုိကးပျဲႀကီ့   
စတငး်ဖစးေပ၍လာေတာံသညး၈ 
 
်ပႆနာတရပးအာ့ ်ပညးေထာငးစုညီအစးကုိ ခ္ငး့်ဖစးပျာ့တံဲ်ပႆနာအာ့၇ 
ၿငိမး့ခ္မး့စျာေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ေသာနညး့၇ စိတးရြညး ၊ အ်ပနးအလြနးနာ့လညးမႈရြိစျာ်ဖငံး 
်ပညးေထာငးစုစိတးဓါတးႏြငံး လူ႔အချငံးအေရ့အ်ပညးံအ ွရြိစျာ်ဖငံး စာနာေထာကးထာ့ေသာ 
စိတးဓါတးမ္ာ့်ဖငံး ေ် ဖရြငး့ပါက ထုေသာဥသြ္စးသီ့ႏြငံး  ခဵရေသာဥသြ္စးသီ့ပါကျဲၾကမညးမဟုတးေပ၈  
ေသေက္၇ မီ့ေလာငးပ္ကးစီ့ ၾကမညးမဟုတးေပ၈  ဖျဵ႔ၿဖိဳ့မႈအနညး့ဆုဵ့တုိငး့်ပညး ်ဖစးလိမးံမညးမဟုတးေပ၈ 
အရို့ေတာငးလုိပုဵ၇ မ္ကးရညးအိုငးထျနး့၇ ေသျ့ ပငး လယးေ ွၾကမညးမဟုတးေပ၈ စိတးရြညးလကးရြညး  
စာနာစိတး်ဖငးံ ်ပႆနာမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့ပါက ်ပညးတျငး့စစးႏြစးေပါငး့ (၁ွ) ေက္ားခံဲမညးမဟုတးေပ၈ 
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လူလူခ္ငး့ေသျ့ စုတးမႈရြိလြ္ငး၇ လူမ္ဳိ့ခ္ငး့ကျ္နး်ပဳမႈရြိလြ္ငး၇ စစးသညးရြိေနဦ့မယး၈ 
လူသာ့မ္ာ့ေသေက္ၾကဦ့မညး၈ ထုိေၾကာငံး ်ပညးေထာငးစု အဓျန႔းရြညးစျာ တညးတံဵခုိငးၿမဲေရ့၇ 
လူမ္ဳိ့စုဵေသျ့ စညး့ခ္စးၾကညးေရ့ ၇ ႏုိငးငဵေတားသာယာ ွေ်ပာေရ့အတျကး၇ အငး့ စိနးတုိကးပျဲမြ 
စတငးေလာငးကျ္မး့ခံဲေသာ ဤ်ပညးတျငး့စစးမီ့ကုိ ွုိငး့ွနး့ၿငိမး့သတးၾကပါရနး ပနးၾကာ့အပးပါသညး၈  
 
ှ၆၆၀ခုႏြစး၇  ေကအနဲးဒီအို စစးဦ့စီ့ဌာနခ္ဳပးႏြငံး  
တပးရငး့မ္ာ  ့
(ှ) ဗုိလးမြဴ့ခ္ဳပးေက္ားေသာငး့   ေကအနဲးဒီအို ဗုိလးခ္ဳပး၇ ဦ့စီ့ခ္ဳပး၇ 
(ဿ) ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ထူ့ထူ့ေလ့   ဒုတိယဦ့စီ့ခ္ဳပး၇ 
(၀) ဒုတိယဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ဆာဘလယးမြဴ့  စစးေရ့ခ္ဳပး၇ 
(၁) ဗုိလးမြဴ့ဂ္ဳိ့ပလာေဘာ   စစးဦ့စီ့ခ္ဳပး(စစးေထာကးခ္ဳပး) 
 
ေကအနဲးဒီအို တပးရငး့မ္ာ ့
 
ှ၈ ဒုတိယဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ေစာေမာငးွါ့  တပးရငး့(ှ)၇ ရငး့မြဴ့ ဖါပျနးခရိုငး၇ 
ဿ၇ ဒုတိယဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ယျါဟစး   တပးရငး့(ဿ)၇  ရငး့မြဴ့ သထဵခရုိငး၇ 
၀၈ ဒုတိယဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ အယးကလူ  တပးရငး့(၀)၇ ရငး့မြဴ့ ေညာငးေလ့ပငးခရိုငး၇  
၁၈ ဒုတိယဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ငယးဒူ့   တပးရငး့(၁)၇ ရငး့မြဴ့ ေတာငးငူခရုိငး၇  
၂၈ ဒုတိယဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ဆဲထီ   တပးရငး့(၂)၇ ရငး့မြဴ့ ဖာ့အဵခရိုငး၇ 
၃၈ ဒုတိယဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ေက္ားေဖ  တပးရငး့(၃)၇ ရငး့မြဴ့ ဒူ့ပလာယာခရိုငး၇  
၄၈ ဒုတိယဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ မနး့ေဘားဒျငးဇနး တပးရငး့ (၄)၇ တပးမြဴ့ ဘိတး၇ ထာ့ွယးခရုိငး၈ 
 

အပိုဒး(ဿ) 

ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးႏြငံး အငး့စိနးတိုကးပျဲ 
ကရငးံေတားလြနးေရ့ လကးနကးကုိငးတုိကးပျဲမ်ဖစးမီ K.N.U ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲျ႔ွငး့မ္ာ့မြာ 
ေစာဘဦ့ႀကီ့၇ ေစာပု၇ ဆ ရာသာထုိ၇ မနး့ဂ္ိမး့ စးထျနး့ေအာငး၇ မနး့ဘခငး၇ မနး့ဘဇနး၇ ေစာသာဒငး၇ 
ေစာဟဵတာသာေမျ့ ၇ ေစာဆုိ ငး့ေက၇ ေစာေအာငးေ ွ့၇ စေ ကာေမာေလ့၇ ဦ့ဇဵ၈ ေစာဘယးလီ၇  
မစၥလူနီတုိ႔်ဖစးေပသညး၈ ယငး့ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငးမ္ာ့မြာ လကးနကးကုိးငး တုိကးပျဲ စ 
တငး်ဖစးလာေသာအခါ တကျဲတ်ပာ့စီ်ဖစးသျာ့သညး၈ ေစာဦ့ႀကီ့၇ မနး့ဂ္ိမး့ထျနး့ေအာငး၇ မနး့သာဇနး၇ 
ေစာစုိငး့ေက၇ စေကာ ေမာေလ့၇ ဦ့ဇဵ၇ ေစဘယးလီတုိ႔မြာ အငး့စိနးၿမိဳ႕တျငး ရြိေနၾကသညး၈ 
ဆရာသာထုုိသညး အလုဵစမး့ေခ္ာငး့တျငးရြိေနၿပီ့ အဖမး့ခဵ ရမညး၈ ေ စာသာဒငးသညးလညး့ 
ေမားလၿမိဳငးၿမိဳ႕တျငး ေစာဖုိ့ခ္စးႏြငံး အတူ အဖမး့ခဵရသညး၈ ေစာဟဵတာေမျ့ သညး မအူပငးၿမိဳ႕ 
တျငးရြိေနသညး၈ ေစာပုသညး ေ်မာငး့်မတျငးရြိေနၿပီ့ ဖဆပလ အစုိ့ရႏြငံး ေစံစပးေရ့လုပးၿပီ့ 
ပူ့ေပါငး့သျာ့သညး၈ 
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ကရငးလကးနကးကုိငး တိုကးပျဲ် ဖစးလာေသာအခါ အ်ပငး့အထနးဆုဵ့တိုကးပျဲမ္ာ့တျငး အငး့စိနးတိုကးပျဲ ႏြငံး 
ေညာငးေလ့ပငးတုိကး ပျဲတုိ႔်ဖစးသညး၈ အငး့စိနးၿမိဳ႕နြငံးေညာငးေလ့ပငးၿမိဳ႕ကုိ သိမး့ယူႏုိငးခံဲသညး၈ 
အငး့စိနးတိုကးပျဲမ်ဖစးမီ အငး့စိနး၇ သမုိငး့၇ ႀကိဳ႕ကုနး့ ဘကးတျငး ပူ့ေပါငး့ထာ့ေသာ ေကအနဲးဒီအုိမ္ာ့ႏြငံး 
ဗုိလးႀကီ့သာေအ့ေက္ားဦ့စီ့ေသာ U.M.P တပးဖျဲ႔တုိ႔၌ အငးအာ့မြာ ႏြစး ရာေက္ားရြိသညး၈ 
 
ထုိအခ္ိနးက အငး့စိနးၿမိဳ႕ႏြငံး သမုိငး့လမး့ဆုဵ့တျငး ဖဆပလ တပးဖျဲ႔မ္ာ့ ႏြစးေထာငးေက္ားခနး႔ခ္ထာ့သညး၈ 
။တုိ႔သညး အငး့ စိနးႏြငံးသမုိငး့တုိ႔ရြိ ကရငးမ္ာ့၌လကးနကးကုိ သိမး့ယူရနးအတျကး 
တပးခ္ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ မဂၤလာဒုဵဘကးတျငး ဗမာံတပးမ ေတားအေ်မာကးတပးမြ 
ဗုိလးမြဴ့ေအာငးစိနးဦ့စီ့ေသာ ကရငးလကးနကးကုိငးတပးချဲႏြစးချဲရြိသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး ဗမာံတပးမေတား အ 
ခ္ကး်ပဆကးသျယးေရ့ဌာနမြ ကရငးတပးသာ့မ္ာ့လညး့ရြိသညး၈ ှ၆၁၆ ခုႏြစး၇ ဇနးနာ ွါရီ 
(၀ှ)ရကးေန႔မတုိငးမီ ရိက၏ာထုတးယူ ရနးအတျကး ကရငးံရုိငးဖယးတပးရငး့ (ဿ)မြ တပးစုတစုသညး 
သမုိငး့ရပးကျကးသုိ႔ ေရာကးရြိလာခံဲသညး၈ 
 
ှ၆၁၆ခုႏြစး၇ ဇနးန ွါရီလ (၀ှ)ရကးေန႔ နဵကး (၃)နာရီအခ္ိနးတျငး သမုိငး့လမး့ဆုဵမြ ဖဆပလတပးသညး 
သမုိငး့ခွဲၿခဵကုိ စတငး တုိကးခုိကးေတာံသညး၈ ထုိအခ္ိနးမြစတငးၿပီ့ အငး့စိနးတိုကးပျဲ် ဖစးလာသညး၈ 
ထုိေန႔က တုိကးလာေသာရနးသူကုိ ခ ွဲၿခဵမြ K.N.D.O တပးမ္ာ့မြ ခုခဵတုိကးခုိကးရာ  ရနးသူမ္ာ့အထိနာၿပီ့ 
်ပနးလညးဆုတးချာရသညး၈ ရနးသူမ္ာ့မြ သမုိငး့၇ အငး့စိနးရပး ကျကးမ္ာ့ကုိ တုိကးလာသညးံဟု 
သတငး့ရေသာအခါ မဂၤလာဒုဵရြိ ဗုိလးမြဴ့ေအာငးစိနးဦ့စီ့ေသာ အေ်မာကးတပး တတပးလုဵ့ 
အငး့စိနးၿမိဳ႕သုိ႕ေရာကးရြိလာၿပီ့ K.N.D.O တပးမ္ာ့ႏြငံး ပူ့ေပါငး့တိုကးပျဲ ွငးသညး၈ ထုိေန ႔ညေနတျငး 
ယငး့အေ်မာကးတပး K.N.D.O မ္ာ့ႏြငံးေပါငး့၊ မဂၤလာဒုဵရြိ လကးနကးတိုကးမ္ာ့ကို 
သျာ့ေရာကးေဖာကးယူၾကသညး၈ လကးနကးႏြငံးခဲယမး့မီ့ ေက္ာကး အေတားမ္ာ့မ္ာ့ရရြိသညး၈  
။တပးႏြငံးအတူ မဂၤလာဒုဵရြိ အခ္ကး်ပဆကးသျယးေရ့တပးမြ ကရငးတပးမြဴ့၇ တပးသာ့ မ္ာ့လညး့ 
ထုိအေ်မာကးတပးႏြငးံအတူပူ့ေပါငး့ၿပီ့ အငး့စိနးသို႔်ပနးလာၾကသညး၈ ရနးသူမြာ ခ ွၿဲခဵသုိ႔လာေရာကး၊ 
တုိကးခုိကး သ်ဖငံး  ခွဲၿခဵႏြငံးသမုိငး့ရြိ အရပးသူ အရပးသာ့မ္ာ့သညး အငး့စိနးသုိ႔ေ်ပာငး့ေရျ႕လာၾကသညး၈ 
အငး့စိနးကုိ မတုိငးမီ ရနးကုနးတ  က၎သုိလးမြာ ကရငးေက္ာငး့သူ /သာ့မ္ာ့သညး 
အငး့စိနးသုိ႔ေ်ပာငး့ေရျ႕လာၾကသညး၈ မဂၤလာဒုဵကုိ တိုကးခုိကးစီ့နငး့ ၿပီ့ သိမး့ယူရရြိေသာလကးနကးမ္ာ့ကုိ 
ရနးကုနးတက၎သုိလးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၇ အငး့စိနးရြိ က္မး့စာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငံး အရပး သူ၇ 
အရပးသာ့မ္ာ့ကုိ တပးဆငးေပ့သညး၈ ထုိအခ္ိနးတျငး အငး့စိနးကရငးလကးနကးကုိ ငးအငးအာ့ 
တေထာငးနီ့ပါ့မြ္ ရြိလာသညး၈ 
 
အငး့စိနးသုိ႔ သမုိငး့ မြအရပးသူအရပးသာ့မ္ာ့ ေ်ပာငး့ေရျ႕လာ်ခငး့ႏြငံး အငး့စိနးရြိကရငးရပးကျကးမ္ာ့တျငး 
လူဦ့ေရမ္ာ့်ပာ့လာ ်ခငး့ေၾကာငံး ရိက၏အခကးအခဲႏြငံးႀကဵဳေတျ႔လာရသညး၈ ရိက၏ရႏုိငးေရ့မြာ အငး့စိနးၿမိဳ႕ကုိ 
သိမး့ယူႏုိငးမြ ရႏုိငးေပမညး၈ အငး့စိနးၿမိဳ ႕ တျငးလညး့ ရနးသူလကးနကးကုိငးအငး အာ့ ႏြစးေထာငး ရြိသညး၈ 
။တုိ႔သညး အငး့စိနးရြိ ကရငးမ္ာ့ကုိ တုိကးခုိကးရနး်ဖစးသညး၈  ရိက၏ာရရိြရနးအတျကး အငး့စိနးကုိ 
တုိကးခုိကးသိမး့ယူရနး စီစဥးရေတာံသညး၈ ေဖေဖ၍ ွါရီလ (ှ)ရကးေန႔၇ နဵကး (၂)နာရီမြ စတငး တိုကးခုိကးရနး 
စီစဥးၿပီ့ေနာကး အငး့စိနးရြိေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ တရာ့ေဟာဆရာမ္ာ့၇ လုပးႀကီ့မ္ာ့ သညး 
စုေွ့ဆုေတာငး့ပျဲ် ပဳ လုပးၾကသညး၈ (ှ)ရကးေန႔၇ နဵကး (၂)နာရီတျငး အစီအစဥးအရ 
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အေ်မာကးတပးသာ့မ္ာ့သညး ဗုိလးမြဴ့ေအာငးစိနးဦ့စီ့၊ ရနးသူ တပးခါ့လယးကုိ်ဖတး ွငးလာခ္ိနး 
ရနးသူတပးေနာကးေက္ာမြေန၊ စတငးတုိကးခုိကးသညး၈  
 
တခ္ိနးတညး့တျငး အငး့စိနးရြိ အ်ခာ့လကးနကးကုိးငးတပးမ္ာ့က ရနးသူအာ့  ထိပးတုိကးအလစးအငုိကး်ဖငံး 
ညြပးညြပးပိတးအတုိကး ခဵရေသာ ရနးသူမ္ာ့မြာ ထျကးေ်ပ့သူေ်ပ့၇ ေသေက္ဒဏးရာရသူရ်ဖငံး 
ေခ္မႈနး့်ခငး့ခဵရသညး၈ အငး့စိနးေစ့္ႀကီ့မြာလညး့ မီ့ ေလာငးသျာ့သညး၈ နဵနကး (၅)နာရီခ္ိနးတျငး 
ရနးသူမ္ာ့ရြငး့သျာ့ၿပီ့ တိုကးပျဲၿပီ့ဆုဵ့သျာ့သညး၈ အငး့စိနးၿမိဳ႕ကုိလညး့ သိ မး့ယူရရြိ လုိကးသညး၈ 
အငး့စိနးၿမိဳ႕ကုိ သိမး့ယူရရြိလုိကးသ်ဖငံး အငး့စိနးကမး့နာ့တျငးရြိေသာ ဆနးစကး (၅)လုဵ့ႏြငံး ဆနးဂုိေဒါငး 
(ှွ)လုဵ့ ကုိလညး့ သိမး့ယူႏုိငးခံဲသညး၈ ဆနးဂုိေဒါငး (ှ)လုဵ့တျငး 
ဆနးအိတး(၂)ေသာငး့ေက္ားႏြငံးဘုိကိတးပဲမ္ာ့ရြိသညး၈  ယငး့ဆနးဂုိ ေဒါငးမ္ာ့ရရြိလကးသ်ဖ ငံး 
အငး့စိနးရြိလကးနကးကုိငးမ္ာ့ႏြငံး အရပးသူ၇ အရပးသာ့မ္ာ့လညး့ လအေတားမ္ာ့မ္ာ့သုဵ့စျဲႏုိငးခံဲ သညး၈ 
ရိက၏ာမ္ာ့ မ္ာ့စျာရလုိကးသညး၈ ရနးသူမ္ာ့ကုိ ခုခဵတုိကးခုိကးရနးအတျကး အငး့စိနးၿမိဳ႕ကုိ 
ကျ္ ႏုးပးတုိ႔ရလုိကးသညးႏြငံးတ ၿပိဳကးနကး ရနးကုနးၿမိဳ႕သညး ွိုငး့ထာ့်ခငး့ခဵရေသာ ၿမိဳ႕်ဖစးသညး၈ ¾ 
 
ထုိအခ္ိနးက တျဵေတ့ၿမိဳ႕အာ့ ကျ္နးေတားတုိ႔တပးမ္ာ့က သိမး့ယူထာ့သညး၈ ယခုလညး့အငး့စိနးၿမိဳ႕ကုိ 
သိမး့ယူရရြိလုိကးသ်ဖငံး ရနးကုနးၿမိဳ႕ႏြငံးဆကးသျယးလ္ကးရြိေသာ ကုနး့လမး့၇ 
ေရလမး့မ္ာ့်ပတးေတာကးသျာ့သညး၈ ဖဆပလ အစုိ့ရမြာလညး့ ်ပငးပႏြငံး 
အဆကးအသျယး်ပတးေတာကးသျာ့သ်ဖငံး (၄)မုိငးပတးလညး အစို့ရဟူ၊ ေခ၍ဆုိ်ခငး့ခဵလာရသညး၈ 
ရနးသူမ္ာ့မြာ အငး့စိနးကုိ တုိကးခုိကးလာသညးံႏြငံးတပတးေလာကးအၾကာတျငး သထုဵဘကးမြ 
ဗုိလးေမာငးၫျနး႔ဦ့စီ့ေသာ လကးနကးကုိငးတပးသာ့ ႏြစးရာ ခနး႔ ပူ့ေပါငး့ထာ့သညးံ 
ကရငးႏြငံးမျနးလကးနကးကုိငးတပးမ္ာ့ စစးကူအ်ဖစး အငး့စိနးၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာကး ရြိလာသညး၈ အငး့စိနးၿမိဳ႕တျငး 
ကရငးံလကးနကးကုိငးအငးအာ့ တစးေထာငးငါ့ရာေက္ားခနး႔ရြိလာသညး၈  
 
ကျ္ႏးုပးတုိ႔ အငး့စိနးစစးမ္ကးႏြာတျငး ှ၆၁၆ ခုႏြစး၇ ဇနးန ွါရီလ (၀ှ)ရကးေန႔မြ ေမလ (ဿှ)ရကးေန႔အထိ 
ရကးေပါငး့(ှှှ)ရကး ၾကာမြ္  ခုခဵတိုကးခုိကးခံဲသညး၈ ယငး့ကာလမ္ာ့အတျငး့ ရနးသူဘကးမြလညး့ 
နယးမြစစးကူမ္ာ့ေခ၍ယူကာ အငး့စိနးၿမိဳ႕ကုိ တုိကး ခိုကးသိမး့ယူသညး၈ တုိကးပျဲႀကီ့ငယးမ္ာ့ ေန႔စဥးလုိပငး 
်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိသညး၈ ရနးသူမ္ာ့မြာ ခ္ငး့ (သနက) တပးရငး့(ှ)၇ ဘာ့ မာ့ရုိငးဖယး တပးရငး့ (၂)အ်ပငး၇ 
U.M.P တပးမ္ာ့၇ လဲဗီ့တပးမ္ာ့ (LEVY)၇ ရနးကုနးတက၎သုိလး အေပ္ားတနး့တပးမ္ာ့ စသညး  တုိ႔်ဖစး။၇  
တုိကးေလယာဥးမ္ာ့၇ စစးေရယာဥးမ္ာ့၇ သဵခ္ပးကာယႏၱယာ့တပးမ္ာ့၇ အေ်မာကးတပးမ္ာ့တုိ႔်ဖငံး 
တုိကးခိုကးသညး၈ ကျ္ ႏုးပးတုိ႔သညး အငး့စိနးတျငး ရကးေပါငး့ (ှှှ)ရကးၾကာခုခဵတိုကးခိုကးၿပီ့ေနာကး 
ဆုတးချါေပ့လုိကးသညး၈ အငး့စိနးတုိကးပျဲ တျငး ရနးသူဘကးမြြ ေသဆုဵ့သူႏြငံး ဒါဏးရာရ ရြိသူေပါငး့ 
ငါ့ေထာငးေက္ားရြိသညး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ဘကးမြ ေသဆုဵ့သူလကးနကး ကုိငးႏြငံး အရပးသူစုစုေပါငး့ 
တစးရာံရြစးဆယးခန႔းႏြငံး ဒါဏးရာရရြိသူေပါငး့ ရြစးရာေက္ားရြိသညး၈  
 
အငး့စိနး့တိုကးပျဲမြာ ႀကဵဳေတျ႔ရေသာအေတျ႔အႀကဵဳမ္ာ့ 
 
အငး့စိနးတိုကးပျဲမြ ႀကဵဳေတျ႔ရေသာ အေတျ႔အႀကဵဳမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးသညး၈ 
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အစပိုငး့တျငး ကျ္နးတုိ႔သညး ကျ္ႏးုပးတုိ႔ထကး အဆမတနးအာ့ႀကီ့ေသာ ရနးသူမ္ာ့ကုိ တုိကးခုိကးရသညး၈ 
ရနးသူ၌အငးအာ့မြာ ကျ္နးေတားတုိ႔၌ လကးနကးကုိငး အငးအာ့မ္ာ့ကုိ ေခ္မႈနး့ပစးႏိုငးသညးံ 
အငးအာ့်ဖစးေပသညး၈ ကျ္ႏးုပးတုိ႔၌ ယုဵၾကညးမႈအရ ကျ္နးေတားတုိ႔ႏြငံးအတူဘု ရာ့သခငးရြိေပသညး၈ 
အငး့စိနးတုိကးပျဲသညး ရနးသူမြထုိ့စစး်ဖစးၿပီ ကျ္နးေတားတုိ႔မြ ခဵစစး်ဖစးေနသညး၈ ကျ္နးေတားတို႔မြာ 
အွုိးငး့ခဵထာ့ရသညး၈ ရနးသူအဖုိ႔မြာ လျယးကူစျာ်ဖငံး စစးကူမ္ာ့၇ ရိက၏ာႏြငံးခဲယမး့မီ့ေက္ာကးမ္ာ့၇ သယးယူ 
ပုိ႔ေဆာငးႏုိငးသညး၈ တုိကးခိုကးလာေသာ ရနးသူမ္ာ့ကုိ အက္အ ဆုဵ့မ္ာ့စျာ်ဖငံး ကျ္နးေတားတုိ႔မြာ 
ခုခဵတိုကးခိုကးႏုိငးသညး၈ တိုကး ပျဲတုိငး့တျငး ရနးသူဘကးမြ က္ညးဆဵအေ်မာကးအ်မာ့ သုဵ့စျဲၿပီ့ 
တုိကးခိုကးသညး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ဘကးမြ က္ညးဆဵအနညး့ငယး ေလာကးသာလြ္ငး အသုဵ့်ပဳႏုိငးသညး၈  
 
တုိကးပျဲမ္ာ့မြာ အနီ့ကပး တုိကးပျဲ် ဖစးသညး၈ စစးေရ့အရၾကညးံပါက  ကျ္ႏးုပးတုိ႔ဘကးမြ ရနးသူကုိ အထိနာစျာ 
တုိကးႏုိငးသညး၈ အ ကယး၊သာ ရနးသူမြာ အငး့စိနးၿမိဳ႕ကုိ ်ပနးလညးတုိကးခုိကးသိမး့ယူႏုိငးပါက 
အငး့စိနးၿမိဳ႕ရြိ ကရငးမ္ာ့၌ကဵၾကမၼာမြာမေ်ပာ ွံဵ ေလာကးေအာငး ဆုိ့ရျာ့မညး်ဖစးေပသညး၈ 
ဘုရငးသခငးသညးတဖကးမြ ကျ္ ႏုးပးတုိ႔ဖကးေတျရြိေနသ်ဖငံး ဆုိ့ရျာ့ေ သာကဵၾကမၼာ မက္ေရာကးခံဲေပ၈ 
အငး့စိနးကုိ စတုိကးၿပီ့ေနာကး ကရငးအေ်မာကးတပးသာ့မ္ာ့သညး စစးကူအ်ဖစးရရြိလာသညး၈  အကယး၊ 
သာ ယငး့တပးမ္ာ့အခ္ိနးမြီမေရာကးလာပါက ကရငးမ္ာ့၌အေ်ခအေနသညး အဆုိ့ဘကးသုိ႔ 
တမ္ဳိ့တမညးေ်ပာငး့လဲသျာ့မညး ်ဖစးသညး၈  
 
ရနးသူမ္ာ့တုိကးခိုကးမႈေၾကာငံး သမုိငး့ႀကိဳ႕ကုနး့ ဘကးမြ အရပးသူ၇ အရပးသာ့အာ့လုဵ့သညး 
အငး့စိနးသုိ႔ေ်ပာငး့ေရျ႕လာသညး၈ ႀကီ့မာ့ေသာ ရိက၏ာအၾကပးအတညး့မ္ာ့ႀကဵဳေတျ႔လာသညး၈ အကယး၊ 
အငး့စိနးၿမိဳ႕ကုိ  သိမး့ယူမရရြိပါက ႀကီိ့မာ့ေသာရိက၏ာ အခကးအခဲႏြငံး ႀကဵဳေတျ႔ရၿပီ့ 
အေ်ခအေနတမ္ဳိ့ေ်ပာငး့လဲသျာ့ႏုိငးသညး၈ ရနးသူမ္ာ့၌ ထငးသလုိ်ပဳက္ငးံ်ခငး့ ခဵၾကရေပမညး၈ 
အငး့စိနးၿမိဳ႕ကုိ သိမး့ယူရရြိၿပီ့ ရိက၏ာမ္ာ့လုဵေလာကးစျာရရြိလာသ်ဖငံး ရကးေပါငး့ (ှှှ)ရကးၾကာမြ္ 
ရနးသူမ္ာ့ကုိ ခုခဵတုိကးခုိကး ႏုိငးၿပီ့ ဆုိ့ရျာ့ေသာအေ်ခအေနမ္ာ့ မက္ေရာကးခံဲေပ၈ 
ၾကာရြညးတုိကးလာရသ်ဖငံး ခဲယမး့မီ့ေက္ာကးမ္ာ့ ကုနးလုလုအေ်ခ အေနမ္ဳိ့ ေရာကးခံဲ ရသညး၈ 
 
သုိ႔ရာတျငး ဘုရာ့သခငး၌ ေထာကးမမႈေၾကာငံး အငး့စိနးၿမိဳ႕တျငး့တျငး ရြာေဖျတူ့ေဖ၍ရာ ႏြစးလနီ့ပါ့မြ္ 
်ပနးလညးတုိကးခိုကးႏုိငး သညးံက္ညးဆဵမ္ာ့ တူ့ေဖ၍ရရြိခံဲသညး၈ ယငး့က္ညးဆဵမ္ာ့မြာ 
ဒုတိယကမၻာစစးအတျငး့ၿဗိတိသြ္တုိ႔ ်မဳပးႏြဵသျာ့သညးံ က္ညးဆဵ မ္ာ့်ဖစးသညး၈ ယငး့က္ညးဆဵမ္ာ့ကုိ 
အငး့စိနးရြိ ကုလာ့တဦ့၌ သတငး့ေပ့မႈေၾကာငံး ရရြိ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ယငး့က္ညးဆဵမ္ာ့ရ ရြိၿပီ့ 
အငး့စိနးတိုကးပျဲ် ဖစးခ္ိနးတျငး အငး့စိနးၿမိဳ႕ကုိ သိမး့ယူရရြိလုိကးသ်ဖငံး အငး့စိနးၿမိဳ႕တျငး ကရငးဆရာ ွနးမ္ာ့၇ 
ကရငးေဆ့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ရြိေနရဵုမြ္မက အငး့စိနးၿမိဳ႕ေဆ့ရဵု့ႏြငံးတကျ လကးနကး ကိရိယာမ္ာ့၇ 
ေဆ့ွါ့မ္ာ့ အာ့လဵုအေလာကးရရြိခံဲ သညး၈  
 
ကျ္နးေတားတုိ႔သညး လကးနကးမ္ာ့ရရြိလိုကးသ်ဖငံး ကာကျယးေရ့လကးနကးကုိငးတပးမ္ာ့ 
စနစးတက္ဖျဲ႔စညး့ေပ့ႏုိငးခံဲသညး၈ ေသနတးကုိငးတပး၇ ေဆ့တပးဖျဲ႔၇ အခ္ကး်ပဆကးသျယးေရ့တပးဖျဲ႔၇ 
ေထာကးလြမး့ေရ့တပးဖျဲ႔၇ ရိက၏ာတပးဖျဲ႔၇ သယးယူပုိ႔ေဆာငးေ ရ့ တပးဖျဲ႔ စသညး်ဖငံး စနစးတက္အစီအစဥးမ္ာ့ 
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်ပဳလုပးေပ့ႏုိငးခံဲသညး၈ အငး့စိနးတုိကးပျဲ ဦ့စီ့သူအ်ဖစး ဗုိလးမြဴ့ေအာငးစိနးကုိ တာ ွနးေပ့ထာ့ရနးမြ 
်ပႆနာမ္ာ့်ဖစးေပ၍လာ၊ ဗုိလးမြဴ့ေအာငးစိနး၌ေနရာတျငး ကျ္ႏးုပးမြယူၿပီ့ တုိကးပျဲကုိ ဆကးလကးဆငးႏျဲ 
သညး၈ ရကးေပါငး့(ှှှ)ရကး ကာလအတျငး့  အက္ပးအတညး့မ္ာ့စျာကုိလညး့ ေတျ႔ခံဲရသညး၈ တုိကးပျဲမြာ 
တိုကးပျဲရြညး်ဖစးၿပီ့ ရကးၾကာလာသညးႏြငံးအမြ္ လကးနကးကုိငးမ္ာ့သညး စိတးဓါတးက္လာကာ အခ္ဳိ႕မြာ 
မိမိတပးစျဲသညးံေနရာကုိစျန႔း၊ အငး့စိနးမြ ထျကးချာရနး်ပဳလုပးလာသညး၈  
 
။တုိ႔စိတးဓာတး်မငံးတငးေရ့ႏြငံး တာ ွနး်ပနးလညးယူၾကရနးအတျကး ကျ္နးေတား၇ ေစာဘဦ့ႀကီ့ 
ဗုိလးမြဴ့ေမာငးကေလ့တုိ႔မြ ။တုိ႔ႏြငံးေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ၿပီ့ ထိနး့သိမး့ေပ့ခံဲရေပသညး၈  အရပးသူ၇ 
အရပးသာ့မ္ာ့အတျငး့တျငးလညး့ စညး့ကမး့ေဖာကး ဖ္ကးမႈ၇ အက္ငးံပ္ကး်ပာ့မႈႏြငံး 
အခ္ငး့ခ္ငး့မသငံး်မမႈမ္ာ့ရြိေနသ်ဖငံး ။်ပႆနာမ္ာ့ကုိလညး့  ေ်ဖရြငး့ေပ့ရ်ပနးသညး၈ ေ ရြ႕ 
တနး့ရဲေဘားႏြငံး ေနာကးတနး့ရဲေဘားမ္ာ့ဟူ၊ရြိေနရာတျငး ။တုိ႔အၾကာ့တျငး့လညး့ 
စိတးွမး့ကျဲမႈမ္ာ့ရြိေနသ်ဖငံး ယငး့်ပ ႆနာမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့ေပ့ရ်ပနးသညး၈ အငး့စိနးတုိကးပျဲသညး 
ကျ္ႏးုပးအဖုိ႔ ႀကီ့မာ့ေသာအေတျ႔အႀကဵဳမ္ာ့ကုိ ရရြိေစသညး၈  ေတားလြနးဒဏးကုိ ခဵႏုိငးရညးရြိလာသညး၈ 
်ပႆနာမ္ာ့မညးသုိ႔ ေ်ဖရြငး့ေပ့ရမညးကုိ အေတျ႔အႀကဵဳရလာသညး၈ ရကးေပါငး့ (ှှှ)ၾကာမြ္ တပးႏြငံး၇ 
လူထုမ္ာ့ကုိ ထိနး့သိးမး့ေပ့ႏုိငးသညးံ အရညးအခ္ငး့မ္ာ့လညး့ ရရြိလာသညး၈ အငး့စိနးတုိကးပျဲမြ အ 
ခကးအခဲေပါငး့မ္ာ့စျာသညး ေတားလြနးေရ့ကုိ ဆကးလကးေရြ႕ေဆာငးေပ့ရနး အရညးအခ္ငး့ႏြငံး 
အေတျ႔အႀကဵဳမ္ာ့ မ္ာ့စျာရရြိ လာေစသညး၈ 
(အထကးပါအခ္ကးမ္ာ့သညး ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး ကုိးယးတုိငးေ်ပာၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့မြ 
ေကာကးႏႈတးခ္ကး်ဖစးသညး၈) 
 
 
အပိုဒး(၀) 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးႏြငံး ဘာသာေရ့ 
 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညး ခရစးယာနးမိဘႏြစးပါ့မြ သနး႔စငးစျာဖျာ့်မငးလာေသာ 
ခရစးယာနးတေယာကး်ဖစးပငးရနး ခရစးေတားကုိ  အသကးွငးယုဵၾကညးကုိ့ကျယးသူ်ဖစးသညး၈ 
။၌အသကးတာ တေလြ္ာကးလုဵ့ ထာ ွရဘုရာ့သခငးကုိ ဦ့ထိပးပနးဆငးၿပီ့ အ လုပး၌လမး့ၫျနးအ်ဖစး 
ေရြ႕ေဆာငးလမး့်ပအ်ဖစးခဵယူသညး၈ ။အသကးတာႏြငံး ေတားလြနးေရ့လမး့ေၾကာငး့တေလြ္ာကး သ 
ခငးခရစးေတား၌ တရာ့ေတား်မတးအတုိငး့ လုိကးေလြ္ာကးခံဲသညး၈  
 
ရနးသူ႔စစးသုဵ႔ပနး့ေတျအေပ၍ ထာ့ရြိရမညးံ သုဵ႔ပနး့ေပ၍လစီကုိ သခငးခရစးေတား၌ ရနးသူ႔အေပ၍ 
အ်မငးမ္ာ့်ဖစးသညးံ ရြငးမသဲရာ ဇွငး အခဏး့ႀကီ့ (၂)အခဏး့ငယး(၁၀့၁၂) မြာ- 
(သငးတုိ႔၌ရနးသူကုိ ခ္စးၾကေလာံ) 
(သငးတုိ႔ကုိႀကိမးဆဲေသာသူတုိ႔ကုိ ေမတၱာပုိ႔ေလာံ) 
(သငးတုိ႔ကုိ မုနး့သူတုိ႔ကုိ ေက့္ဇူ့်ပဳၾကေလာံ) ဟူ၊ ေဖား်ပဖျငံးဆုိခံဲၿပီ့၇  
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ေတားလြနးေရ့ဆုိတာ မိမိအတျကးရယူ်ခငး့မဟုတး၇ အမ္ဳိ့သာ့်ပညးသူအတျကး 
ေပ့ဆပး်ခငး့်ဖစးတယးဆုိသညးံ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ ဘဇနး၌ ဒႆနသညး သခငးခရစးေတား၌ 
တမနးေတား်မတး်ဖစးသညးံ ရြငးလုကာခရစးွငး အခဏး့ႀကီ့ (ှ၁)၇ အခဏး့ငယး (ှ၀)မြ 
ဆငး့သကးလာပါသညး၈ 
 
သငးသညး ပျဲခဵေသာ အခါ ဆငး့ရဲေသာသူ၇ အဂၤါခ္ဳိ႕တံဲေသာသူ၇ ေ်ခမစျမး့ေသာသူ၇ 
မ္ကးစိကနး့ေသာသူမ္ာ့ကုိ ဖိတးေခ၍ေလာံ ဟုေဖား်ပသညး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့သညး 
လူလူခ္ငး့ဖိႏြိပးသညးံ၇ လူမ္ဳိ့ခ္ငး့ကျ္နး်ပဳမႈ၇ မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ ွါဒီမ္ာ့ ၌ ကျ္နး်ပဳႏိြပးစကးေသျ့ စုတးမႈေၾကာငံး 
ဆငး့ရဲမျဲ် ပာက္ေနၾကသညး၈ သူတုိ႔၌လႊတးေ်မာကးေရ့အတျကး တုိကးပျဲ ွငးရာတျငး 
ကုိယးက္ဳိ့ကုိမၾကညးံရနး ကျ္နးေတားတုိ႔ကုိ ဆုဵ့မၾသွါဒေပ့ခံဲသညး၈  
 
ခရစးေတား၌ လူသာ့ ွါဒဆုိငးရာ သေဘာတရာ့မ္ာ့ကုိ ေပ့ခံဲသညး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ ညီအစးကုိ 
ေမာငးႏြမေတျကုိ  ဘာသာေရ့ ဆုိငးရာ ဓမၼအေမျအ်ဖစး ဆာလဵက္မး့ (ဿ၀/ဿ၄) ႏြငံး (၆ှ)တုိ႔ကုိ 
ႏႈတးငုဵအာဂုဵေဆာငးထာ့ရနး ေပ့ခံဲသညး၈ ဤက္မး့ခ္ကးမ္ာ့ လကးကုိငးခံဲသ်ဖငံး တိုကးပျဲတုိငး့ 
ေဘ့မသီရနးမခပဲ ေ အာငးပျဲအလီလီရခံဲပါသညး၈ ဘာသာတရာ့နဲ႔ပါတးသကး၊ ကျ္နးေတားံ အဖုိ့ 
မနး့စိနးပျငံးကလညး့ သူမေသခငး အေဖံကုိ စာတေစာငးေရ့ေပ့ခံဲသညး၈ ထုိစာထဲတျငး - 
 
“ငါံသာ့ အခုမငး့တုိ႔လုပးေနတံဲ ေတားလြနးေရ့ဟာ မြနးတယး၈ ဒါ ေအာငးရမယး၈ မငး့တခုနာ့လညးရမြာက 
မငး့အလုပးလုပးတံဲ အခါမြာ ဘုရာ့သခငးကုိမေမံနဲ႔ ဘုရာသခငးကုိ ဦ့ထိပးထာ့ၿပီ့ေတာံ 
မငး့လုပးသျာ့မယးဆုိရငး ေအာငး်မငးမယး ”ဆုိသညးံ စာတ ေစာငးေရ့ေပ့ခံဲသညး၈ တဆကးထဲတျငး 
ဒုတိယလမး့စဥးေတာံ မကး (စး)ွါဒ ေရေ သာကး်မစးသုဵ့သျယးကုိ ေလံလာသညး၈ ထုိေ ရ 
ေသာကး်မစးသုဵ့သျယးတျငး အႏုပဋ ိေလာမရုပးွါဒ၇ ရာဇွငးေရ့ရုပးွါဒႏြငံး အဘိဓမၼေရ့ရုပးွါဒ ဟူ၊ရြိသညး၈ 
ထုိအထဲတျငး အ ဘိဓမၼာေရ့ရုပး ွါဒကုိ လကးမခဵေပ၈ ဆုိလုိသညးမြာ ။ကုိယးတုိငးအသဵသျငး့ခံဲသညးံ 
တိတးေချထဲ၉ ဘာသာေရ့ႏြငံးပါတးသကး ၊ (ဘုရာ့မရြိဘူ့ ဖနးဆငး့တာမရြိဘူ့ဆုိတာ 
ကျ္နးေတားလကးမခဵဘူ့၇ ကျ္နးေတားကုိယးတုိငး ဘုရာ့ယုဵၾကညးတယး )ဟု ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ အကယး၊ 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညး ဘုရာ့တရာ့မရြိ၇ ဘုရာ့မယုဵၾကညးပဲ  မကး(စး)ွါဒ၌ အဘိဓမၼာေရ့ 
ရုပးွါဒကုိသာ လကးခဵခံဲလြ္ငး ေတားလြနးသညးံ ကရငးမ္ဳိ့ခ္စးတေယာကးအေနႏြငံး 
ေကအနဲးယူအစညး့အရဵု့တျငး ွငးေရာကးလုပး ကုိငး်ခငး့မရြိပဲ အဘိဓမၼာေရ့ဒရုပး ွါဒကုိ လကးခဵေသာ 
အလုပးသမာ့ပါတီွငး ကျနး်မဴနစးတေယာကး ်ဖစးေနမညး်ဖစးသညး၈  
 
။ခ္မြတးခံဲသညးံ ဒုတိယလမး့စဥး၌ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး ဘာသာေရ့ႏြငံးပါတးသကး၊ လူတုိငး့၇ 
လူမ္ဳိ့တုိငး့ မိမိႀကိဳကးႏြစး သကးေသာဘာသာကုိ လႊတးလ ပးစျာ ကုိ့ကျယးယုဵၾကညး 
လုပးေဆာငးချငံးရြိသညးဟု ေဖ၍်ပသညး၈ သုိ႔ေသား မိမိတုိ႔ကုိ တခုေ်ပာ ခံဲသညး (Demoination) 

အသငး့ကျဲေတျမ္ာ့လာသ်ဖငံး ဘာသာေတျ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကျဲေနသညး၈ ရနးသူမြ ဘာသာေရ့ကုိခုတဵု့လုပး ၿပီ့ 
ႏိုငးငဵေရ့အ်မတးထုတးႏုိငးသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငံး သတိထာ့ရနး ပညာေပ့ေရြ႕ေဆာငးခံဲသညး၈ 
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ကျ္နးေတားႏြငံး ေနာကးဆုဵ့မချဲချာမီ၇ ကျ္နးေတားေရြ႕တနး့သျာ့ခါနီ့ 
ကျ္နးေတားဦ့သုဵ့ႀကိမးခ္ကနးေတာံခ္ိနးတျငး ကျ္နးေတာံးဦ့ ေခါငး့ကုိကုိငး၊ ဆုေတာငး့ေပ့ပါသညး၈ 
ကျ္နးေတားံကုိ ဘုရာ့သခငးေစာငးမပါေစ၇ ေဘ့ဥပါတးအႏၱရာယး ကငး့ေ ွ့ပါေစ၇ လုပး 
ငနး့မ္ာ့ေအာငး်မငးေစရနး ဆုေ တာငး့ေပ့ပါသညး၈ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညး ဘုရာ့တရာ့ကုိ 
ယုဵၾကညးေသာ ေတားလြနးသညးံ ကရငးမ္ဳိ့ခ္စးတဦ့်ဖစးေၾကာငး့ တသကးလုဵ့ခဵယူသျာ့မညး်ဖစးပါသညး၈  
 
ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနး-သခငးခရစးေတား၌ ေ်ခေတားရငး့တျငး ထာွရၿငိမး့ခ္မး့စျာ 
အနာ့ယူႏုိငးပါေစဟု ဆႏၵ်ပဳအပးပါသညး၈ 
 
 
အပိုဒး(၁) 
ဥက၎ဌႀကီ့မနးဘ့ဇနးႏြငံး တပးေပါငး့စု 
 
ေတားလြနးေရ့တရပးေအာငးပျဲခဵဘို႔၇ ပါတီ၇ တပးမေတား၇ တပးေပါငး့စုဆုိတံဲ (အ်မဳေတ)သုဵ့လဵု့ရြိရမယး၈ 
ဒါမြေအာငးပျဲခဵမယးဆုိတံဲ သေဘာတရာ့၈ 
 
ရနးသူရဲ႕ရနးသူဟာ မိတးေဆျ်ဖစးတယး၈  (The enemy of my enemy is my friend) ဆုိသညးံ 
သေဘာတရာ့ေတျကုိ ဥ က၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးက သကးရြိထငးရြာ့စဥး ႏုိငးငဵေရ့သငးတနး့ေတျမြာပဲ်ဖစး်ဖစး၇ 
ရဲေဘားေတျနဲ႔ ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲေတျမြာပဲ်ဖစး်ဖစး၇ ခ္မြတးပုိ႔ခ္ခံဲ ပါတယး၈  ဤသေဘာတရာ့ခဵယူမႈအေ်ခခဵေပ၍မြာ  
ှ၆၁၄ ခုႏြစး၇ ဧၿပီ ဿ၀/ဿ၁ရကး ေကအနဲးယူညီလာခဵ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးအရ ေက 
အနဲးယူအေရ့ေပ၍ညီလာခဵတျငး တုိငး့ရငး့သာ့ လူမ္ဳိ့စုမ္ာ့ကုိ စညး့ရဵု့ရမညးဟု ဆုဵ့်ဖတးခံဲသညး၈ 
ယငး့ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးအရ ေဆာငးရျကးရာတျငး၇ ကခ္ငး၇ ကရငးနီ၇ အအို းွ့၇ မျနး ၇ သြ္မး့့ တုိ႔ကုိ စညး့ရဵု့ခံဲသညး၈ 
ကခ္ငးလူမ္ဳိ့စုမ္ာ့အေန်ဖငံး အစုိ့ရအမႈထမး့ မ္ာ့်ဖစးေသာ ကခ္ငးရုိငးဖယးတပးမြဴ့မ္ာ့ကုိ စညး့ရဵု့ခံဲသညး၈ 
ကခ္ငးရိုငးဖယးအမြတး(ှ)တပးမြဴ့ ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ေနားလာ့မြာ ကရငး အမ္ဳိ့သာ့လႈပးရြာ့မႈကုိ 
တကးၾကျစျာအာ့ေပ့ေတာကးခဵေသာ ဗုိလးမြဴ့်ဖစးသညး၈  
 
ကခ္ငးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ထဲမြ ဒူ့ ွါ့ေဇားလျနး့ဆုိသညးံ ပု ဂၐဳိလးကုိလညး့စညး့ရဵု့ႏုိငးခံဲသညး၈ 
ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ေနားလာ့မြာ ကရငးအမ္ဳိ့ သာ့လႈပးရြာ့မႈကုိ ေထာကးခဵ အာ့ေပ့သ်ဖငံး ၁ငး့တပးမြ 
ေရျ႔ေ်ပာငး့်ခငး့ခဵ ခံဲရသညး၈ ပအို းွ့အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ႏြငံး ပါတးသကး၊ ပအို းွ့-ဦ့လြေဖ၌ ဦ့ေဆာငးမႈ်ဖငံး 
ပအို းွ့တမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ကုိ စညး့ရဵု့ႏုိငးခံဲသညး၈ မျနး့တမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ေတျကုိလညး့ မျနးအမ္ဳိ့ 
သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့်ဖစးေသာ ဦ့လြေမာငး၇ ဦ့ဘလျငး (နိုငးေရႊက္ငး)တုိ႔၌ ဦ့ေဆာငးမႈ်ဖငံး 
စညး့ရဵု့ႏုိငးခံဲသညး၈ ကရငးနီတမ္ဳိ့ သာ့လုဵ့ကုိလညး့ ကရငးနီေခါငး့ေဆာငး ေစားဘျာ့ေစာေရႊ၌ 
ဦ့စီ့မႈ်ဖငံးစညး့ရဵု့ႏုိငးခံဲသညး၈ သြ္မး့အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့အတျကး  စညး့ ရဵု့ရနး ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႕ရြိ အေရ့ပုိငး 
ေစာေက္ားအဵံကုိလညး့ စညး့ရဵု့ႏုိငးခံဲသညး၈ ။တုိ႔ကုိ စညး့ရဵု့ၿပီ့ လူမ္ဳိ့စုတပးဦ့အ်ဖစး ဖျဲ႔ 
စညး့လုဆဲဆဲတျငး ကရငံးေတားလြနးေရ့ ်ဖစးေပ၍လာသညးံအတျကး ယငး့တပးဦ့ကုိ 
ဖျဲ႔စညး့်ခငး့မ်ပဳႏုိးငးခံဲေပ၈  
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သုိ႔ရာတျငး ကရငံးေတားလြနးေရ့်ဖစးေပ၍လာသညးႏြငံး တခ္ိနးတညး့တျငး ကရငးနီ၇ ပအို ွးံ၇ 
မျနးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့သညး ကရငးအမ္ဳိ့ သာ့မ္ာ့ ကံဲသုိ႔ပငး မိမိတုိ႔အမ္ဳိ့သာ့လျတးလပးေရ့အတျကး 
လကးနကးစျဲကုိငးေတားလြနးၾကသညး၈ ကခ္ငးအမ္ဳိ့သာ့ထဲမြ ကခ္ငး တပးရငး့ (ဿ) 
ဗုိလးႀကီ့ေနားဆုိငး့ဦ့စီ့ေသာ ကခ္ငးလကးနကးကုိငးမ္ာ့က ေတာခုိၾကၿပီ့ 
ကရငးံေတားလြနးေရ့ႏြငံးပူ့ေပါငး့ကာ ေတားလြနးၾကသညး၈ သြ္မး့်ပညးတျငး့လညး့ ေစာေက္ားအဵံ၌ 
အကူအညီ်ဖငံး ကရငးလကးနကးကုိငးေတားလြနးေရ့သမာ့မ္ာ့က သြ္မး့်ပညး၌ၿမိဳ႕ေတား်ဖစးေသာ 
ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႕ကုိ တုိကးခုိကးသိမး့ယူႏုိငးခံဲသညး၈ ကရငးံေတားလြနးေရ့်ဖစးေပ၍လာေသာအခါ 
ဖဆပဖအစုိ့ရႏြငံးလကးတျဲ၊ တာ ွနးထမး့ေဆာငးေနၾကေသာ သြ္မး့ေခါငး့ေဆာငး ေစားဘျာ့မ္ာ့၇ 
ကခ္ငးေခါငး့ေဆာငးဒူ့ွါ့မ္ာ့ ကလညး့ ကရငးံေတားလြနးေရ့ကုိ မဆနး႔က္ငးၾကပဲ 
စာနာေထာကးထာ့ၾကသညး၈ တဆကးတညး့ အငး့စိနးတုိကးပျဲကေန ဆုတး လာစဥး်ပညးၿမိဳ႕၉ရြိေသာ 
ဗကပ၇ အလဵနီႏြငံး ်ပညးသူ႔ရဲေဘား (၀)ပါတီ၇ ်ပညးသူ႔ဒီမုိကေရစီတပးေပါငး့စု ဌာနခ္ဳပး KNU ကုိယးစာ့ 
လြယး ဗုိလးမြဴ့ ေမာငးကေလ့ကုိ ေစလႊတးၿပီ၇ တပးေပါငးစု ဖျဲ႔ရနး ကမး့လြမး့သညး၈ ကမး့လြမး့ခ္ကးကုိ 
လကးမခဵဘဲ ေစာဘဦ့ႀကီ့ သညး နယးခ္႕ဲလကးကုိငးတုတး၇ KNU သညး နယးခ္႕ဲေနာကးလုိကးေချ့ ၇ Lackey 
ဟုစျပးစျဲကာ ။ကမး့လြမး့မႈပ္ကးသျာ့ၿပီ့ တပး ေပါငး့စုဖျဲ႔စညး့ေရ့ မေအာငး်မငးခံဲေပ၈ 
သုိ႔ေသားစိတးရြညးစျာ်ဖငံး ဘုဵရနးသူကုိ ဆနး႔က္ငးတုိကးခုိကး ႏုိငးရနး တပးေပါငး့စုလုိအပး သညးဆုိသညးံ 
သေဘာတရာ့ကုိ လကးကုိငးထာ့ၿပီ့ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး သကးရြိထငးရြာ့ရြိစဥး ။ကုိယးတုိငး ဦ့စီ့ေရြ႕ 
ေဆာငးပါွငးခံဲေသာ တပးေပါငး့စုမ္ာ့ကုိ ေဖား်ပလိုကးသညး၈  
 
(ှ) ဇငး-ဇနး သေဘာတူညီခ္ကး 
 ှ၆၂ဿ ခုႏြစး၇ ေမလ၇ ်မစး ွကျ္နး့ေပ၍တုိငး့၇ ပုသိမးခရုိငး ၇ သာေပါငး့ၿမိဳ႕နယး၇ အနမး့ကုနး့ရျာတျငး 
လကးမြတးေရ့ထုိ့ သညး၈ 
ေကအနဲးယူ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ဘကးမြ  
(ှ) မနး့ဘဇနး 
(ဿ) ေစာေမာငးတုိ့ 
(၀) ေစာသနး့ 
(၁) ဗုိလးမြဴ့ခ္စးတငး (KPLA တပးရငး့ (ဿ) တပးရငး့မြဴ့၇ က္ဆုဵ့) 
 
ဗကပ ဗမာ်ပညးကျနး်မဴနစးပါတီဘကးမြ- 
(ှ) သခငးဇငး 
(ဿ) ဗုိလးရဲထျဋ း 
(၀) ရဲေဘားတငးထျဋး 
(၁) ရဲေဘားစုိ့သနး့ 
 
သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ 
(ှ) တဘကးႏြငံးတဘကး အပစးအခတးရပးစဲေရ့၇ 
(ဿ) ဘဵုရနးသူကုိ ပူ့ေပါငး့တုိကးခုိကးေရ့၇ 
(၀) ႏုိငးငဵေရ့ စစးေရ့ပူ့တျဲေကားမတီဖျဲ႔စညး့ေရ့ တို႔်ဖစးသညး၈ 
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(ဿ) (ဒလညတ)ဒီမုိကရကးတစးလူမ္ဳိ့စုမ္ာ့ ညီၫျတးေရ့တပးဦ့ 
      (DNUF) Democratic Nationalities United Front 
 
ှ၆၂၃ ခုႏြစး၇ ဧၿပီလ (၁)ရကးေန႔တျငး ဖာပျနးၿမိဳ႔နယး ေကအနဲးယူ ဗဟုိစခနး့၉ ဒီမုိကေရတစး 
လူမ္ဳိ့စုမ္ာ့ညီၫျတးေရ့တပးဦ့ (ဒ လညတ ) ကုိ ဖျဲ႔စညး့ခံဲသညး၈ ပါ ွငးေသာအဖျဲ႔အစညး့ႏြငံး 
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့မြာ-- 
 
ှ၈ ေစာဟနးတာသာေမျ့  (ေကအနဲးယူ) 
ဿ၈ မနး့ဘဇနး   (ေကအနဲးယူ) 
၀၈ ေကားကစာေထာပလို (ေကအနဲးပီပီ) 
၁၈ ေဒ၍သိနး့်မ   (ေကအနဲးပီပီ) 
၂၈ ဗုိလးခငး   (ပီအနဲးအို) 
၃၈ ႏုိငးေအာငးထျနး့  (မျနး်ပညးသူ႔တပးဦ့) 
၄၈ ႏုိငးေရႊက္ငး   (မျနး်ပညးသူ႔တပးဦ့) 
 
ရညးရျယးခ္ကး 
ှ၈ လကးနကးကုိငးေတားလြနးေရ့အငးအာ့စုမ္ာ့ စုေပါငး့၊ တပးေပါငး့စုဖျဲ႔ရနး၈ 
ဿ၈ လူမ္ဳိ့စုဵအချငံးအေရ့အ်ပညးံအွရရြိရနး၈ 
၀၈ က္ယး်ပနး႔ေသာ ဒီမုိကေရစီတပးေပါငး့စုႀကီ့ဖျဲ႔စညး့ရနး၈  
 
(၀) (မဒညတ) အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီ ညီၫျတးေရ့တပးေပါငး့စု  
      (NDUF) National Democratic United Front. 
 
ှ၆၂၆ ခုႏြစး၈ ေမလတျငး ဖာပျနးၿမိဳ႕နယး (မဲွုိငး) ၉ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီ ညီၫျတးေရ့တပးေပါငး့စုကုိ 
စတငးဖျဲ႔စညး့သညး၈ မျနး ်ပညးသစးပါတီ၇ ေကအနဲးယူပါတီႏြငံး ဗမာ်ပညးကျနး်မဴနစးပါတီတုိ႔်ဖငံး 
စတငးဖျဲ႔စညး့သညး၈ မၾကာမြီ ကရငးနီအမ္ဳိ့သာ့တုိ့တကး ေရ့ပါတီႏြငံး ခ္ငး့ဦ့စီ့အဖျဲ႔တုိ႔ 
ပါွငးအာ့်ဖညးံဖျဲ႔စညး့သညး၈  
 
ေကအနဲးယူပါတီမြ- 
ှ၈ မနး့ဘဇနး 
ဿ၈ ဗုိလးခ္ဳပးေကားထူ့ (ေစာေက္ား်မသနး့) 
မျနး်ပညးသစးပါတီဘကးမြ-- 
ှ၈ ႏုိငးေရႊက္ငး 
 
ဗမာ်ပညးကျနး်မဴနစးပါတီဘကးမြ- 
ှ၈ သခငးဇငး 
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ဿ၈ သခငးတငးထျနး့ 
၀၈ ဗုိလးရဲထျဋ း့ 
 
ကရငးနီအမ္ဳိ့သာ့တုိ့တကးေရ့ပါတီမြ - 
ှ၈ ဦ့ဘုိ့ေက္ား 
 
ခ္ငး့ဦ့စီ့အဖျဲ႔မြ- 
ှ၈ ဆလုိငး့စဵေအာငး 
 
တပးေပါငး့စုဖျဲ႔စညး့ႏုိငး်ခငး့်ဖငံး တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့စုဵ ညီအစးကုိေတားမ္ာ့အၾကာ့ နာ့လညးမႈ 
တစုဵတရာရရြိၾကၿပီ့ မဟာလူ မ္ဳိ့ႀကီ့ ွါဒႏြငံး က္ဥး့ေ်မာငး့ေသာ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ ွါဒ အစျဲမ္ာ့ကုိ 
တုိကးချ္တးႏုိငးခံဲၾကသညး၈ 
 
(၁) (ညလတ) ညီၫျတးေသာ လူမ္ဳိ့စုမ္ာ့တပးဦ့  
     (U.N.F) United Nationality Front.  
 
ှ၆၃၂ ခုႏြစး၇ ၾသဂုဏးလတျငး တဗီထာစခနး့တျငး ညီၫျတးေသာလူမ္ဳိ့စုမ္ာ့တပးဦ့ကုိ ဖျဲ႔စညး့ႏုိငးခံဲသညး၈  
ှ၈ မနး့ဘဇနး  (ေကအနဲးယူ) 
ဿ၈ ေစာေမားရယး (ေကအနဲးပီပီ) 
၀၈ ဗုိလးမြဴ့ေဆတငး (ရြမး့်ပညးစစးေကာငးစီ) Shan State War Council) (SSWC) 
၁၈ ဦ့ေရႊေအ့  (ေကအနဲးအဲယးပီ) Kayan New Land Party 
၂၈ စနးခနးထမး့  (ဇုိမီခ္ငး့ အမ္ဳိ့သာ့တပးဦ့) 
 
(၂) လူမ္ဳိ့စုမ္ာ့ညီၫျတးေရ့တပးဦ့ (လညတ) 
     (NUF) Nationality United Front. 
ှ၆၃၄ ခုႏြစးက ကရငးနီဗဟုိ ေဂေဂ၍ပယးလးရျာတျငး လူမ္ဳိ့စုမ္ာ့ညီၫျတးေရ့တပးဦ့ (လညတ)ကုိ 
ဖျဲ႔စညး့ႏုိငးခံဲသညး၈ ။တပး ဦ့တျငး- 
 
(ှ) မနး့ဘဇနး  (ေကအနဲးယူပါတီ) 
(ဿ) ဗုိလးခ္ဳပးေကားထူ့  (ေကအနဲးယူပါတီ) 
(၀) ေစာေမားရယး  (ေကအနဲးပီပီ) 
(၁) ႏိုငးေရႊက္ငး   (မျနး်ပညးသစးပါတီ) 
(၂) ႏုိငးဆဵမိတး   (မျနး်ပညးသစးပါတီ) 
(၃) ဂ္ငးမီ   (ဇုိမီခ္ငး့အမ္ဳိ့သာ့တပးဦ့) 
(၄) ဦ့ေရႊေအ့   (ေကအနဲးအယဲးပီ) 
 
(၃) (တညလ) တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵညီၫျတးေရ့ႏြငံး လႊတးေ်မာကးေရ့တပးေပါငး့စု  
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     (UNLF) Nationality United Liberation Front. 
 
ှ၆၄ွ ခုႏြစး၇ ေမလ၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵ (ဗနးေကာကးၿမိဳ႕) တေနရာ၉ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵ ညီၫျတးေရ့ႏြငံး 
လႊတးေ်မာကးေရ့ တပးေပါငး့စု(တညလ)ကုိ ဖျဲ႔စညး့ခံဲသညး၈ အဆုိပါ တပးေပါငး့စုတျငး - 
 
(ှ) ဦ့ႏု  (နာယက)   ပါလီမနးဒီမုိကေရစီပါတီ 
(ဿ) မနး့ဘဇနး  (ဥက၎ဌ)   ေကအနဲးယူ 
(၀) ႏုိငးေရႊက္ငး  (အတျငး့ေရ့မြဴ့)  မျနး်ပညးသစးပါတီ 
(၁) ဦ့ဇာလီေမား (တျဲဘကးအတျငး့ေရ့မြဴ့) ပီဒီပီ 
(၂) ဦ့မနး့တလငး့ (တျဲဘကးအတျငး့ေရ့မြဴ့) ခ္ငး့ဒီမုိကေရစီပါတီ 
(၃) ဂ္ငးမီယနး့  (တျဲဘကးအတျငး့ေရ့မြဴ့) သြ္မး့မ္ဳိ့ခ္စးပါတီ 
 
(၄) (တလမဖ) ေတားလြနးေသာ လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵ လႊတးေ်မာကးေရ့မဟာမိတးအဖျဲ႔ - 
 
ှ၆၄ဿ ခုႏြစးတျငး ေတားလြနးေသာ လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵ လႊတးေ်မာကးေရ့ မဟာမိတးအဖျဲ႔ (တလမဖ)ကုိ 
ဖျဲ႔စညး့ႏုိငးခံဲသညး၈ ။ မဟာမိတးအဖျဲ႔တျငး- 
(ှ) မနး့ဘဇနး      (ေကအနဲးယူ) 
(ဿ) ေစာေမားရယး   (ေကအနဲးပီပီ) 
(၀) ချနးၾကာႏု       (ရြမး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီ) 
(၁) ဦ့ေရႊေအာ့      (ေကအနဲးအယဲးပီ) 

(၅) (ပမဒတ) ်ပညးနယးေပါငး့စု ်ပညးေထာငးေပါငး့စု အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီတပးေပါငး့စု  

      (F.N.D.F) Federal National Democratic Front. 

 

ှ၆၄၂ ခုႏြစး၇ ေမလ (ဿ၄)ရကးေန႔တျငး ေကအနဲးယူ ဗဟိုဌာနခ္ဳပး မာနယးပေလာတျငး (ပမဒတ) 
်ပညးနယးေပါငး့စု်ပညး ေထာငးစု အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီ တပးေပါငး့စုကုိ ဖျဲ႔စညး့ႏိုငးခံဲသညး၈ 
။တပးေပါငး့စုတျငး-- 

(ှ) ကုိဘေက္ား  (ရခုိငး်ပညးလႊတးေ်မာကးေရ့ပါတီ) 

(ဿ) ခိုငးရဲခုိငး   ( ၈ ၈ ၈ ၈) 

(၀) ခုိငးစုိ့ႏုိငးေအာငး  ( ၈ ၈ ၈ ၈) 

(၁) ခုိငးမုိ့မငး့   ( ၈ ၈ ၈ ၈) 

(၂) ဥက၎ဌ ေစာေမားရယး (ကရငးနီအမ္ဳိ့သာ့တုိ့တကးေရပါတီ) 
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(၃) ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ခဖုိ့  ( ၈ ၈ ၈ ၈) 

(၄) ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ပလ္ာ့ရယး ( ၈ ၈ ၈ ၈) 

(၅) ရဲေဘား ွငး့ႏုိငး  ( ၈ ၈ ၈ ၈) 

(၆) ဥက၎ဌ မနး့ဘဇနး  (ေကအနဲးယူ) 

(ှွ) ဗုိလးခ္ဳပး ်မ  (   ၈  ၈  ၈  ၈) 

(ှှ) ပဒုိ သာ်ပညးံ  (   ၈  ၈  ၈  ၈) 

(ှဿ) ပဒုိ ေဘာယူေဖာ  (  ၈  ၈  ၈  ၈) 

(ှ၀) ပဒုိ ေဂဒျဲဘျာ့  (  ၈  ၈  ၈  ၈) 

(ှ၁) ပဒုိ ဖူ့လယးွါ့  (  ၈  ၈  ၈  ၈) 

(ှ၂) ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ လြထူ့ (  ၈  ၈  ၈  ၈) 

(ှ၃) ႏုိငးႏျနးလာ  (  မျနး်ပညးသစးပါတီ ) 

(ှ၄) ႏုိငးေဆျယာဥး  (  ၈  ၈  ၈  ၈  ၈  ၈  ၈ ၈) 

(ှ၅) ႏုိငးတကးထျနး့  (  ၈  ၈  ၈  ၈  ၈  ၈  ၈  ၈) 

(ှ၆) ႏုိငးတလမျနး  (  ၈  ၈  ၈  ၈  ၈  ၈  ၈  ၈) 

(ဿွ) ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ချနးလုဵဖ  (သြ္မး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီ) 

(ဿှ) ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ဆုိငးတနး  ( ၈ ၈ ၈ ) 

(ဿဿ) ချနးဇျမး့    ( ၈ ၈ ၈ ) 

အထကးပါအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၇ ပုဂၐဳိလးမ္ာ့်ဖငံး (မဒတ) ်ဖစးလာမညးံ ်ပညးနယးေပါငး့စု ်ပညးေထာငးစု 
အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီတပး ေပါငး့စုကုိ ဖဲျ႔စညး့ႏုိငးခံဲပါသညး၈ တပးေပါငး့စု်ဖငံး ေအာငးပျဲခဵႏုိငးမညးဟု 
ဥက၎ဌမနး့ဘဇနး တေလြ္ာကးလုဵ့ခဵယူခံဲပါသညး၈ ဤကံဲ သုိ႔ခဵယူသ် ဖငံး တပးေပါငး့စုအာ့ မ်ဖစးမေန 
ပါွငးဖျဲ႔စညး့ခံဲပါသညး၈  

အဆုိပါ်ပညးနယးေပါငး့စု ်ပညးေထာငးစု အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီတပးေပါငး့စုတျငး ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနး 
တငး်ပခ္ကးမ္ာ့မြာ- 

“ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့နဲ႔ ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ပါ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေ်မာကးေရ့အတျကး 
လကးနကးကုိငးေတားလြနးတုိကး ပျဲွ ငးခံဲၾကတာ (ဿ၄)ရြိၿပီ့်ဖစးပါတယး၈ ဤႏြစးမ္ာ့အတျငး့ 
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တုိကးပျဲွ ငးလာခံဲရာမြ အေတျ႔အႀကဵဳေပါငး့ေ်မာကးမ္ာ့စျာ ရရြိခံဲပါ တယး၈ ယငး့အေတျ႔အႀကဵဳမ္ာ့ထဲမြ 
တပးေပါငး့စုဖျဲ႔စညး့၊ တုိကးပျဲ ွငးရနးလုိအပးေသာ အေတျ႔အႀကဵဳမ္ာ့လညး့ပါ ွငးေပမညး၈ 
အေတျ႔အႀကဵဳမ္ာ့ဖလြယးတံဲအေနနဲ႔ ယငး့အေတျ ႔အႀကဵဳမ္ာ့ကုိ ေ်ပာၾကာ့အပးပါတယး”၈ 

ပထမအေန်ဖငံး ေတားလြနးေရ့အငး အာ့စုမ္ာ့ နာ့လညးမႈ်ဖငံး ပူ့ေပါငး့တုိကးပျဲ ွငး်ခငး့်ဖငံး 
ေတားလြနးေရ့အက္ဳိ့်ဖစးထျနး့်ခငး့၇ နာ့လညးမႈမရြိ တသီ့တ်ခာ့စီတုိကးပျဲ ွငး်ခငး့်ဖငံး 
ေတားလြနးေရ့အက္ဳိ့ပ္ကးခံဲရတံဲ အေတျ႔အႀကဵဳမ္ာ့ကုိ ေ်ပာၾကာ့လုိပါတယး၈ 

ကရငးံေတားလြနးေရ့အငး့အာ့စုနဲ႔ ဗမာံေတားလြနးေရ့အငး့အာ့စုမ္ာ့ရဲ႕လကးနကးကုိငးတိုကးပျဲဟာ 
မေရြ့မေႏြာငး့မြာ ်ဖစးေပ၍ လာခံဲပါတယး၈ အလျနးေကာငး့မျနးတံဲ အေ်ခအေနေအာကးမြာ 
်ဖစးေပ၍လာ်ခငး့်ဖစးပါတယး၈ သုိ႔ေသား ကရငးနဲ႔ဗမာံေတားလြနး ေရ့အငးအာ့စုမ္ာ့အတျငး့ တဦ့နဲ႔တဦ့ 
နာ့လညးမႈမရြိၾကတံဲအတျကး ဒီေတားလြနးးေရ့အငးအာ့စုမ္ာ့ဟာ တေပါငး့တညး့မရြိပဲ 
တသီ့တ်ခာ့စီ်ဖစးေပ၍လာပါတယး၈ အငးအာ့စုႏြစးရပးလုဵ့က ဘုဵရနးသူအ်ဖစးတံဲ (ဖဆပလ)နဲ႔ 
အဆကးဆကးေသာအစုိ့ရမ္ာ့ ကုိ အ်ပဳတးတုိကးႏုိငးတယးလုိ႔ ခဵယူခ္ကးရြိေနၾကတယး၈ ထုိအခ္ိနးက 
ရနးသူအာ့တဦခ္ငး့အေန်ဖငံး တုိကးရငးလညး့ ်ပဳတးက္  သျာ့ႏုိငးတံဲအေ်ခအေနေတျရြိေနပါတယး၈ 
လကးနကးကုိငးေတားလြနးေရ့စတငးၿပီ့ ႏြစးအနညး့ငယးအတျငး့မြာပငး ကရငးံေတား လြနးေရ့က 
နယးေ်မေပါငး့မ္ာ့စျာကုိ လႊတးေ်မာကးေစခံဲတယး၈ ရနးသူဌာနခ္ဳပး ရနးကုနးကုိပငး ေလ့ဘကးေလ့တနးမြ 
ွုိငး့ၿပီ့ တုိကးခံဲပါတယး၈  ဒီလုိ်ဖစးေနခိ္နးမြာ ဗမာံေတားလြနးေ ရ့အငးအာ့စုမ္ာ့က 
ကရငးံေတားလြနးေရ့အငးအာ့စုမ္ာ့ရဲ႕ ေနာကးေက္ာ က တုိကးခုိကးလာပါတယး၈  
အေ်ခအေန်ဖစးေပ၍ေ်ပာငး့လဲလာပါတယး၈ ကရငံးအငးအာ့စုက ရနးကုနးၿမိဳ႕ကုိ အၿပီ့အပုိငး တုိကးခုိကး 
သိမး့ပုိကးးႏုိငး်ခငး့မ်ပဳေတာံပဲ ရနးသူအတျကး အၾကပးအတညး့မြ ထျကးေပါကးရသျာ့ပါတယး၈ ရနးကုနးကုိ 
တုိကးေန တံဲ ကရငးံေသနတးေ်ပာငး့ ွဟာ ဗမာံေတားလြနးေရ့အငးအာ့စု မ္ာ့ဘကးေ်ပာငး့သျာ့ၿပီ့ 
လကးနကးကုိငးတုိကးပျဲ် ဖစးလာေတာံ တယး၈ ေတားလြနးေရ့အတျကး အလျနးေကာငး့မျနးတံဲ 
အချငံးအေရ့တရပးဆုဵ့ရႈဵ့သျာ့ခံဲပါတယး၈  

ကရငံးေတားလြနးေရ့အငးအာ့စုမ္ာ့နဲ႔ ဗမာံေတားလြနးေရ့အငးအာ့စုမ္ာ့ရဲ႕ လကးနကးကုိ ငး ပ ဋ ိပက၏ 
်ဖစးေပ၍လာ်ခငး့ကုိ အချငံး ေကာငး့ယူၿပီ့ ရနးသူ (ဖဆပလ)အစုိ့ရက ႏြစးဦ့စလုဵ့အာ့ တနး်ပနးထုိ့စစး 
ဆငးလာပါတယး၈ ႏြစးဦ့စလုဵ့မြာ ႀကီ့မာ့တံဲ ဆုဵ့ရႈဵ့ မႈႀကီ့မ္ာ့ ်ဖစးေပ၍လာၿပီ့ အေ်ခအေန 
အေတားပ္ကးစီ့သျာ့ခံဲတယး၈ ဒီလုိအေ်ခအေနမြာ  ႏြစးဦ့စလုဵ့သေဘာထာ့ေ်ပာငး့လာ ၾကၿပီ့  
ႏြစးဘကးအၾကာ့ ်ဖစးသျာ့ခံဲတံဲ ပ ဋ ိပက၏မ္ာ့ကုိ ေ်ပလညးမႈရေအာငး ေတျ႔ဆုဵေ်ဖရြငး့ခံဲၾကပါတယး၈ 
်ပႆနာမ္ာ့ ေ်ပ လညးမႈရသျာ့ပါတယး၈ တဖကးနဲ႔တဖကး နာ့လညးမႈရသျာ့ၾကၿပီ့ 
အခိုကးအခဲရပးစဲသျာ့ရဵုမက ဘုဵရနးသူကုိ ပူ့တျဲတုိကးခုိကးႏုိငး ပါတယး၈ ရနးသူထုိ့ႏြကးတိုကးခုိကးလာ်ခငး့ကုိ 
ႏြစးဘကးပူ့တျဲတုိကးခုိကးလာ်ခငး့်ဖငံး ရနးသူရဲ႕တနး်ပနးထုိ့စစးဆငးမႈဟာ ရုိကး ခ္ဳိ့်ခငး့ခဵရၿပီ့ 
ေတားလြနးေရ့အေ်ခအေန ်ပနးေကာငး့လာခံဲပါတယး၈  

ဒုတိယအေန်ဖငံး တဦ့နဲ႔တဦ့နာ့လညးမႈရြိၾကလြ္ငး ်ပႆနာ်ဖစးေစကာမႈ ေ်ဖရြငး့ႏုိငးသညးံအခ္ကးကုိ 
လညး့ေကာငး့၇ တတိ ယအေန်ဖငံး ေတားလြနးေရ့ဆငးႏျဲတံဲအ ခါ၉ ်ပညးတျငး့ေထာကးခဵရဵုမက 
ႏုိငးငဵ်ခာ့အာ့ေပေထာကးခဵမႈလုိအပးပုဵ၇ ေကအနဲးယူအ ေတျ႔အႀကဵဳအရ အဖျဲ႔အစညး့တုိငး့ဟာ 
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သီ့်ခာ့ႀကိဳ့စာ့ေန်ခငး့ကုိ ႏုိငးငဵ်ခာ့ကအထငးမႀကီ့ စိတး ွငးစာ့မႈလညး့နညး့ပါ့ပုဵ၇ 
ေထာကးခဵအာ့ေပ့မႈလညး့မရြိပုဵ၇ ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့မ္ာ့ကလညး့ ေထာကးခဵအာ့ေပ့မႈရရြိရနး 
ေတားလြနးေရ့အငးအာ့စုမ္ာ့ စုစညး့ ညီၫျတးစျာ်ဖငံး စုေပါငး့တုိကးပျဲ ွငးသငံးေၾကာငး့၇ စတုတၱအေန်ဖငံး 
အေရြ႕ေတာငးအာရြႏုိငးငဵမ္ာ့ ်ဖစးၾကတံဲ ေလာ၇ ကေမၻာဒီ့ ယာ့၇ ေတာငးဗီယကးနာႏိုငးငဵတုိ႔မြ 
မဟာအငးအာ့ႀကီ့ အေမရိကနးသညးပငးလြ္ငး ထျကးေ်ပ့ရတယး၈ အရငး့ခဵအေၾကာငး့ရပးက 
စုေပါငး့တုိကးခုိကးမႈေၾကာငး့်ဖစးေၾကာငး့၇ ပဥၥမ အေန်ဖငံး တပးေပါငး့စု်ဖငံး စုေပါငး့တုိကးခိုုုကးပါက 
ေအာငးပျဲခဵႏုိငးမညးကုိ ေသ ခ္ာစျာသိတယး၈ ႀကိဳ့လညး့ႀကိဳ့စာ့တယး၈ တပးေပါငး့စု်ဖစးလာတယး၈ သို႔ေသား 
ပီ်ပငးေသာအလုပး အေကာငးအထညးေပ၍ မ လာ၈  

ဒီအေၾကာငး့ရပးကုိ အဟနး႔အတာ့်ဖစးေပ၍ေန်ခငး့ဟာ 
မဟာပါတီႀကီ့စိတးမ္ာ့ရြိေန်ခငး့ေၾကာငးံ်ဖစးေၾကာငး့၇ ဆဌမအေန်ဖငံး မညးသုိ႔ပငး်ဖစးေစ 
အတိတးက်ဖစးရပးမ္ာ့ကုိ အေတျ႔အႀကဵဳ၇ သငးခနးစာထုတးယူၿပီ့ အဖျဲ႔အစညး့အသီ့သီ့ကလညး့ တပးေပါငး့ 
စု်ဖစးေ်မာကးေရ့အတျကး စိတးအာ့ထကးသနးၾကတယး၈ ဤအေ်ခအေနမ္ာ့အေပ၍ 
မ္ကးေမြာကးအေ်ခအေန(၆)ရပးကုိ သုဵ့ သပးတငး်ပသျာ့သညး၈  

(ှ) ေတားလြနးေရ့ဆငးႏျဲရာ၉ ်ပညးသူလူထုေထာကးခဵမႈရရြိေရ့သညး ေအာငးပျဲခဵရနးအဓိက 
အက္ဆုဵ့်ဖစးေၾကာငး့ ယခုအခ္ိနး သညး လူထုေထာကးခဵမႈမ္ာ့ အမ္ာ့ဆုဵ့ရရြိေနေၾကာငး့၇  

(ဿ) ရနးသူခ္ိနဲ႔ေနခ္ိနးအတျငး့ ပဋိပက၏်ဖစးေနၿပီ့ ညီၫျတးမႈမရြိ်ဖစးေနခ္ိနး၈ 

(၀) တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵႏြငံး တိုငး့်ပညးတ ြွမး့ရြိ ေနရာတိုငး့လုိလုိ ရနးသူအာ့ 
ေတားလြနးေရ့အငးအာ့စုမ္ာ့ရဲ႕ ဆနး႔ က္ငးတုိကးခုိကးမႈကို ခဵရေနခ္ိနး၈ 

(၁) ်ပညးတျငး့ေတားလြနးေရ့အငးအာ့စုမ္ာ့က ်ပငး့ထနး့စျာ တုိကးပျဲ ွငးလြ္ကးရြိၾကၿပီ့ 
ေအာငးပျဲမ္ာ့ဆကးတုိကးရရြိလြ္ကးရြိ ေၾကာငး့ ကုိလုိနီစဵနစး လုဵ့ ွခ္ဳပးၿငိမး့သျာ့ၿပီ့်ဖစးၿပီ့  
နယးခ္႕ဲသမာ့ေတျရဲ႕ အငးအာ့ဟာ တ်ဖညး့်ဖညး့ ဆုတးယုတးလ္ကးရြိခ္ိနး၈  

(၂) နယးခ္႕ဲသမာ့မ္ာ့က ေဖာကး်ပနးတံဲ တနး်ပနးေတားလြနးေရ့အစုိ့ရမ္ာ့ကုိ ေထာကးခဵခ္ိနးႏြငံး 
တရုပးႏုိငးငဵကံဲသုိ႔ေသာ ဆုိ ရြယးလစးႏိုငးငဵမ္ာ့က မိမိတုိ႔ၾသဇာခဵမ္ာ့ကုိ ေထာကးခဵအာ့ေပ့ေ နခ္ိနး၈ 

(၃) နယးခ္႕ဲစဵနစးကုိ ်ပငး့်ပငး့ထနးထနးဆနး႔က္ငးၾကေသာ တတိယကမၻာံအုပးစု်ဖစးေပ၍လာခ္ိနး၈  

(၄) ်မနးမာ်ပညးမြာ ေတားလြနးေရ့လႈပးရြာ့မႈ်ဖစးေပ၍လာခံဲတာ (ဿ၄)ႏြစးရြိၿပီ့်ဖစးလုိ႔ 
ေတားလြနးေရ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ဟာ လူမ္ဳိ့ အ လုိကး ေဒသအသီ့သီ့မြာရြိေနၾကပါတယး၈ ကုိယံးအဖျဲ႔အစညး့၇ 
ကုိယးံလမး့စဥးနဲ႔ တိုကးပျဲွငးလြ္ကးရြိၾကရာမြ ရနးသူဟာ တစးေယာကးတညး့အထီ့က္နး်ဖစးေနခ္ိနး၈  

(၅) ရနးသူဟာ ။တို႔ခ္ဳပးကိုငးထာ့တဲံ ဗမာံတပးမေတားသာအဓိက ်ဖစးေနတယး၈ ရနးသူဟာ 
ေတားလြနးေရ့အငးအာ့စုမ္ာ့ကို မေခ္မႈနး့ႏုိငးသလုိ ေတားလြနးေရ့လကးနကးကုိငး အငးအာ့စုမ္ာ့ကလညး့ 
ရနးသူကုိ အ်ပဳတးမတိုကးႏုိငးတဲံ အေ်ခအေနမြာရြိ ေနခ္ိနး၈ 
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(၆) ရနးသူဟာ လကးနကးကုိငးေတားလြနးေရ့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကို တုိကးခုိကးေနရသညးသာမက 
မိမိတို႔နယးေ်မအလိုကး လူထု ရဲ႕တိုကးခုိကးမႈကို ခဵေနရခ္ိနး၈ လူထုကလညး့ ကိုယံးနညး့ကိုယးံဟာနဲ႔ 
(လကးနဲ႔မဲ႔)နညး့ေတျနဲ႔ တိုကးေနခ္ိနး၈ လူထုနဲ႔လကးနကး ကိုးငးေတားလြနးေရ့ အငးအာ့စုမ္ာ့ 
အဆကးအစပးမရြိေသ့ခ္ိနး၈ ဒီလိုအခ္ိနးအခါမ္ဳိ့မြာ တပးေပါငး့စုနဲ႔ ေအာငးပျခဵဲရမြာ်ဖစးတယး၈ 

ေတားလြနးေရ့ ်ဖစးေပ၍လာသညးံအေၾကာငး့ရပးႏြငံးပါတးသကး၊ ယေန႔လႈပးရြာ့ေနၾကတဲံ 
ေတားလြနးေရ့လႈပးရြာ့မႈဟာ စိတး ဆႏၵအရ်ဖစးေပ၍လာ်ခငး့မဟုတးသလို၇ 
သူတပါ့ေသျ့ ထို့လႈဵ႕ေဆားေပ့မႈေၾကာငံးလညး့မဟုတးပါ၈ (ဘွ်ဖစးေပ၍မႈေၾကာငံး လညး့ေကာငး့၇ 
ေခတးေ်ပာငး့လာ်ခငး့ေၾကာငံးလညး့ေကာငး့) ်ဖစးေပ၍လာရ်ခငး့်ဖစးပါတယး၈ ဦ့စျာ ဘွ်ဖစးေပ၍မႈေၾကာငံး 
ေတားလြနးေရ့်ဖစးေပ၍လာတာကုိ ေ်ပာခ္ငးပါတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့ေတျဟာ 
လူမ္ဳိ့တမ္ဳိ့နဲ႔တမ္ဳိ့ ကျ္နး်ပဳ တဲံ လူလူခ္ငး့ေသျ့ စုတးအ်မတးထုတးတံဲ မဟာဗမာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ွါဒ၇ 
နယးခ္႕ဲစနစး၇ ေ်မရြငးပေဒသရာဇးစနစး ၾသဇာလႊမး့မုိ့ေနတဲံ ကိုလုိနီတပုိငး့ ပေဒသရာဇတပုိငး့ 
လူ႕အဖျဲ႔အစညး့အတျငး့မြာ အသကးရြညးလႈပးရြာ့လြ္ကးရြိပါတယး၈ ယငး့ွါဒဆို့၇ စနစးဆို့ ေတျကို 
မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ွါဒ နယးခ္႕ဲလကးေွခဵ ဗမာဓနရြငးမ္ာ့်ဖစးၾကတဲံ အဆကးဆကးေသာအစုိ့ရမ္ာ့ႏြငံး 
ေနွငး့စစးအာ ဏာရြငးအစုိ့ရတို႔က ထိမး့သိမး့ကာကျယးေပ့ၾကပါတယး၈ ဖိႏြိပးေသျ့ စုတးသူေတျဟာ 
တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့စုဵ ်ပညးသူမ္ာ့ကို လူ မ္ဳိ့ေရ့အရလညး့ေကာငး့၇ အတနး့အစာ့အရလညး့ေကာငး့၇ 
ႏြစးထပးကျမး့ဖိႏြိပးၾကပါတယး၈  

ေတားလြနးေရ့်ဖစးေပ၍လာတဲံ အ်ခာ့အေၾကာငး့အရာတခုကေတာံ 
ေခတးရဲ႕ေ်ပာငး့လမဲႈေၾကာငးံ်ဖစးပါတယး၈ ကမၻာတ ြွမး့လဵု့ မြာ ဖိႏြိပးေသျ့ စုတးခ္ယးလြယးတံဲ လူမႈစနစးကေန 
(လျတးလပးမႈ၇ တနး့တူမႈ၇ အခ္ငး့ခ္ငး့ညီအကို သဖျယးခ္စးခငးရငး့ႏြီ့မႈ) စတဲံ လူမႈစနစးသို႔ေ်ပာငး့လသဲျာ့ရနး 
ဖိႏြိပးေသျ့ စုတးခဵရသူတုိငး့က ေတားလြနးခံဲၾကတံဲ ေခတးေ်ပာငး့ေတားလြနးေရ့ကာလႀကီ့်ဖစး တယး၈ 

ဒါေတျဟာ ေတားလြနးေရ့ တရိပးရိပး်ဖစးေပ၍လာရတဲံ အေၾကာငး့ရပးေတျ်ဖစးတယး၈ 
ေ်မရြငးပေဒသရာဇစနစးဟာ အငးအာ့ခ္ိနဲ လာၿပီ့ ယငး့အေ်ခအေနမြာ အဂၤလိပးနယးခ္႕ဲသမာ့ေတျက 
်မနးမာ်ပညးကို သိမး့ယူၿပီ့ ကိုလုိနီလူမႈစနစးကို က္ငးံသဵု့အုပးခ္ဳပး လာတယး၈ ကိုလုိနီလူမႈစနစးေအာကးမြာ 
ဖိႏြိပးကျ္နး်ပဳခဵရတဲံ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့စုဵ လုပးသာ့်ပညးသူမ္ာ့ဟာ နယးခ္႕ဲအရငး့ ရြငး 
ဖိႏြိပးကျ္နး်ပဳသူေတျကို ဆနး႔က္ငးေတားလြနးၾကတယး၈ ယငး့သို႔ ေတားလြနးေရ့ေၾကာငံး 
နယးခ္႕ဲအရငး့ရြငးအုပးစုိ့မႈႏြငံး ။တို႔ ကိုလုိနီအုပးခ္ဳပးမႈစနစး ခ္ဳပးၿငိမး့ခံဲရပါတယး၈ ်မနးမာ်ပညး 
လျတးလပးေရ့ရလာပါတယး၈ လျတးလပးေရ့ရၿပီ့ေနာကး တုိငး့်ပညး ဟာ ကိုလုိနီတပုိငး့ ပေဒသရာဇးတပုိငး့ 
တုိငး့်ပညး်ဖစးလာၿပီ့ လူမ္ဳိ့ေရ့အရ ဖိႏြိပးကျ္နး်ပဳမႈႏြငံး လူလူခ္ငး့ေသျ့ စုတးဖိႏြိပးမႈေတျ 
ဆကးလကး်ဖစးေပ၍လာပါတယး၈ ယငး့သို႔်ဖစး်ခငး့ေၾကာငံး တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့ေတျရဲ႕ နယးခ္႕ဲစနစး 
ေ်မရြငးပေဒသရာဇးစနစးနဲ႔  မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ွါဒဆနး႔က္ငးေရ့ ေတားလြနးေရ့ေတျ 
ဆကးလကး်ဖစးေပ၍လာရ်ခငး့်ဖစးပါတယးလို႔ သေဘာထာ့တငး်ပခံဲပါ တယး၈ 

ရနးသူနဲ႔ ပါတးသကးလုိ႔ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ သေဘာထာ့မြာ 
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ကျ္နးေတားတို႔ ေနွငး့(မဆလ)အေပ၍မြာ သတးမြတးခ္ကးတူတူမတူတူ အ်ပတးတိုကးရမြာပဲ၈ ဒါဟာ 
ဘွေပ့တာွနး်ဖစးတယး၈ သတးမြတးခ္ကးမတူတာက ဒုတိယ်ပႆနာပဲ၈ အဓိက်ပႆနာကေတာံ 
ေနွငး့်ပဳတးဖုိ႔ပဲ၈ ေနွငး့မ်ပဳတးရငး ကျ္နးေတားတို႔ လျပးလပးၿပီ့ တို့တကးတဲံဘွသစး ထူေထာငးဖုိ႔ 
မ်ဖစးႏိုငးဘူ့၈ တနညး့အာ့်ဖငံး ကျ္နးေတားတုိ႔လုိလာ့တဲံ အခ္ဳပးအခ္ာအာဏာ ပုိငးဆိုငးမႈ၇ ကျ္နးေတားတုိ႔ 
လူေနမႈ အဆငးံအတနး့်မငးံမာ့လာမႈ၇ ဒါေတျ်ဖစးမလာႏုိငးဘူ့၈ ဘယးလိုပဲ်ဖစး်ဖစး ေနွငး့အ်ပဳတး 
တိုကးေရ့ဟာ ကျနးေတားတုိ႔ရဲ႕ ဘွေပ့တာွနးပဲ၈  

တပးေပါငး့စုဖျဲ႔မယးဆုိတာ ကိုယံးမူအရမြဖျဲ႔မယးဆုိတာ သဘာွမက္ဘူ့၈ ကိုယံးမူရဖျဲ႔မယးလုိ႔ 
သေဘာထာ့ရငး မမြနးဘူ့၈ ကျ္နး ေတားတို႔ အမြနးတရာ့ေပ၍မြာ အေ်ခခဵၿပီ့ 
တပးေပါငး့စုတညးေဆာကးသျာ့ရမြာ်ဖစးတယး၈ အဲဒီေတာံ ကျ္နးေတားတုိ႔ တူညီတဲံ 
အခ္ကးေတျ်မငးၾကတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ဟာ ေနွငး့ကိုတုိကးေနတယး၈ 
ေနွငး့ကိုတုိကးတာ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျအတျကး အက္ဳိ့ရြိရမယးဆုိတာ ယဵုၾကညးတယး၈ 
တ်ခာ့အဖျဲ႔အစညး့ေတျကလညး့ ဒီအတိုငး့ဆိုေတာံ ဒီ အခ္ကးဟာ သိပးအေရ့ႀကီ့တယး၈ 
တပးေပါငး့စုဖျဲ႔လုိ႔ရတယး၈ တဖဲျ႔ကေနွငး့ကိုတုိကးၿပီ့ က္နးတဖျဲ႔က မတိုကးဘူ့ဆိုရငးေတာံ 
တပးေပါငး့စုဖျဲ႔လို႔မရဘူ့လို႔ ေဖား်ပသျာ့တယး၈ 

 

ှ၆၄၂ ခုႏြစး၇ ေမလ(ဿ၄)ရကး 

်ပညးနယးေပါငး့စု ်ပညးေထာငးစု အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီတပးေပါငး့စု ဖျဲ႔စညး့ေရ့ ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျတဲျငး  

ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ ႏြီ့ေႏြာငး့ဖလြယးပျ ဲအဖျငံးမိနး႔ချနး့၈ 

အဖျဲ႔အစညး့အသီ့သီ့မြ တကးေရာကးလာၾကသညးံ ခ္စးၾကညးေလ့စာ့အပးပါေသာ 
ကိုယးစာ့လြယးေတားမ္ာ့ခငးဗ္ာ့- 

အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့နဲ႔ ဘွတို့တကးေရ့အတျကး လကးနကးစျကဲိုငး 
ေတားလြနးတိုကးပျဲွ ငးလ္ကးရြိၾကတဲံ ကျ္နးေတားတို႔ ဘွတူ ညီအကိုေတား ေတားလြနးေရ့အငးအာ့စုမ္ာ့ 
တစုတညး့ညီၫျတးစျာ တိုကးပျဲွ ငးရနး ေတာငး့ဆိုေသာအေ်ခအေနမ္ာ့ ေအာကးတျငး 
ကျ္နးေတားတုိ႔ညီၫျတးေရ့ကို တညးေဆာကးရနးအတျကး ယခုကဲံသို႔ ကိုယးစာ့လြယးေတားမ္ာ့ 
တကးေရာကးၿပီ့ ဒီ ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျကဲို က္ငး့ပႏုိငးသညးံအတျကး မ္ာ့စျာွမး့ေ်မာကးပါတယး၈ 
သဘာပတိအ်ဖစး  ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မာကး်ခငး့ တာ ွနးေပ့်ခငး့အတျကးလညး့  ကျ္နးေတားမြာ 
မ္ာ့စျာေက့္ဇူတငးရြိေၾကာငး့ႏြငံး ွမး့ေ်မာကးဂုဏးယူေၾကာငး့ကို ေ်ပာၾကာ့အပး ပါတယး၈ 

ကျ္နးေတားတို႔ဟာ ေ်ပာဆိုတံဲဘာသာစကာ့ ယဥးေက့္မႈနဲ႔ ဓေလံထုဵ့စဵမ္ာ့ မတူညီၾကေသားလညး့ 
သဘာွအရတူညီတဲံ ညီ အစးကိုေတားမ္ာ့်ဖစးၾကပါတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔အာ့လဵု့ဟာ ၿဗိတိသြ္နယးခ္႕ဲ 
အုပးစုိ့သူမ္ာ့၌ စုိ့မုိ့မႈေအာကးတျငး တူညီစျာ်ဖငံး လူမ္ဳိ့ေရ့အရလညး့ေကာငး့၇ 
ႏုိငးငဵေရ့အရလညး့ေကာငး့၇ ယဥးေက့္မႈအရလညး့ေကာငး့၇ ဖိႏြိပးအုပးခ္ဳပးမႈခဵရၿပီ့ စီ့ပျာ့ေရ့အ ရ 
ေသျ့ စုတးအ်မတးထုတးခဵၾကရပါတယး၈ ဒုတိယကမၻာစစး ၿပီ့ဆဵု့သျာ့ၿပီ့ေနာကး ကျ္နးေတားတို႔ဟာ 



 83 

အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကး ေရ့၇ တနး့တူေရ့၇ ဘွ်ဖစးေပ၍တို့တကးေရ့ႏြငံး 
ၿငိမး့ခ္မး့သာယာွေ်ပာေရ့အတျကး ၿဗိတိသြ္နယးခ္႕ဲအစုိ့ရထဵမြ တငး်ပ ေတာငး့ဆို 
တုိကးပျဲွ ငးခံဲၾကပါတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔တိုကးပျဟဲာ ထိေရာကးမႈရြိပါတယး၈  

ၿဗိတိသြ္နယးခ္႕ဲအုပးစုိ့သူေတျဟာ ကျ္နးေတားတုိ႔တငး်ပေတာငး့ဆိုမႈကို မလျဲမေရြာငးသာပဲ 
အေရ့ယူေဆာငးရျကးဖုိ႔ ်ပဳလုပးလာ ရပါတယး၈ ။တို႔က အေရ့ယူ ေဆာငးရျကးရာတျငး 
ကျ္နးေတားတုိ႔ႏြငးတုိငးပငး၊ အေရ့ယူေဆာငးရျကး်ခငး့မ်ပဳပဲ ။တို႔အက္ဳိ့ ကို 
ထိမး့သိမး့ကာကျယးေပ့မယးံ ။တို႔ရဲ႕ လကးေွခဵ မဟာဗမာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ွါဒီ၇ ဗမာဓနရြငးမ္ာ့နဲ႔ 
ေတျ႔ဆဵုတိုငးပငး အေရ့ယူ ေဆာငးရျကးခံဲပါတယး၈ ဒီမဟာဗမာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ွါဒီ ဓနရြငးေတျရဲ႕ခဵယူခ္ကးမြာ 
တဖကးက နယးခ္႕ဲသမာ့ေတျရဲ႕ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ကို ထိနး့သိမး့ကာကျယးေပ့ၿပီ့ အ်ခာ့တဖကးမြာ သူတုိ႕က 
ကျ္နးေတားတုိ႔လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵ ်ပညးသူေတျကို ဖိႏြိပးအုပးစုိ့ကျ္နး်ပဳဖုိ႔ ခဵယူ ထာ့ၾကပါတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ရဲ႕ 
ေမျ့ရာပါ အချငံးအေရ့်ဖစးတဲံ  လျတးလပးေရ့ႏြငံး တနး့တူေရ့မ္ာ့ကို ရုိကးခ္ဳိ့ပစးၿပီ့ ၿဗိတိသြ္ 
နယးခ္႕ဲသမာ့နဲ႕ မဟာဗမာွါဒီေတျဟာ ကျ္နးေတားတုိ႔ လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵ ်ပညးသူေတျကို ဆကးလကးၿပီ့ 
လူမ္ဳိ့ေရ့၇ ႏုိငးငဵေရ့၇ ယဥးေက့္မႈအရ ဖိႏြိပးတယး၈ စီ့ပျာ့ေရ့အရ ေသျ့ စုတးအ်မတးထုတးတယး၈ 
လကးေွခဵ မဟာဗမာွါဒီေတျရဲ႕ လကးသို႔ အာဏာလျဲေ်ပာငး့ေပ့လိုကးေသာ 
အတုအေယာငးလျတးလပးေရ့ကို ေပ့လုိကးပါတယး၈ ယငး့လျတးလပးေရ့ဟာလူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵ ်ပညးသူေတျကို 
ကျ္နး်ပဳေသာ လျတးလပးေရ့်ဖစးေၾကာငး့ ကျ္နးေတားတုိ႔ေကာငး့စျာသိရြိ်ခငး့ေၾကာငံး ကျ္နးေတားတုိ႔ဟာ 
တဦ့ၿပီ့ တဦ့ ေတားလြနးတိုကးပျဲွငးခံဲၾကတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ လကးနကးစျကဲိုငးေတားလြနး်ခငး့သညး 
မြနးကနးသငံး်မတးေသာ၇ တရာ့ ေသ သဘာွေပ့တာွနးကို ဂုဏးရြိရြိ်ဖငံး ထမး့ေဆာငး်ခငး့်ဖစးပါတယး၈  

ကျ္နးေတားတုိ႔ဟာ ႏြစးေပါငး့ၾကာ်မငံးစျာ ဖိႏြိပးကျ္နး်ပဳ်ခငး့ကုိ ခဵခံဲရတံဲအတျကး ဘ ွအရ 
ဆငး့ရဲမျဲ် ပာက္်ဖစးရ်ခငး့၇ အေတျ့ အ ေခ၍အေမြ္ားအ်မငး က္ဥး့ေ်မာငး့ရ်ခငး့၇ လူမႈေရ့အသိ နညး့ပါ့ရ်ခငး့၇  
ႏုိငးငဵေရ့အရ အာ့နညး့်ခငး့ ရြိေနပါတယး၈ ေတားလြနး တုိကးပျဲ ွငးေသားလညး့ 
ေတားလြနးေရ့သေဘာတရာ့နဲ႔ အေတျ႔အႀကဵဳမရြိၾကဘူ့၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ ေတားလြနးေရ့တုိကးပျဲ ွငး 
ေသာအခါ ရနးသူမဟာဗမာ ွါဒီအစုိ့ရကုိ စစးေရ့အရတုိကးခုိကးႏုိငး်ခငး့သာ ရြိခံဲပါတယး၈ 
ကျ္နးေတားတုိ႔အတျငး့မြာလဲ ေတား လြနးတုိကးပျဲ ွငးရငး့က ေတားလြနးေရ့ႏြငံးဆနး႔က္ငးေသာ 
အေၾကာငး့ရပးမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍လာပါတယး၈ ။အ်ပငး ကျ္နးေတားတုိ႔ဟာ ကုိယးံကဵၾကမၼာကုိယးဖနးတီ့ၿပီ့ 
ေတားလြနးေရ့ကုိ ဆငးႏႊရဲပါတယး၈ ယငး့သုိ႔ေသာ အေၾကာငး့ရပးမ္ာ့ေၾကာငးံ ကျ္နးေတားတုိ႔ ဘ ွတူမ္ာ့ 
တစုတစညး့တညး့ တုိကးပျဲ ွငးဘုိ႔်ဖစးေသားလညး့ ယငး့သုိ႔်ဖစးမလာပဲ တသီ့တ်ခာ့စီတုိကးပျဲ ွငးေနေသာ 
အခ္ငး့ ခ္ငး့ၾကာ့မြာ ပဋ ိပက၏်ဖစးေပ၍လာေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍လာခံဲရပါသညး၈   

ကျ္နးေတားတို႔တုိကးပျဲွငးတာ (ဿ၅)ႏြစးရြိခံဲပါၿပီ့၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ စတငးေတားလြနးတုိကးပျဲ ွငးလာစဥးက 
ယေန႔အထိ ကျ္နးေတား တုိ႔ ေတားလြနးေရ့ေတျ ေအာငးပျဲခဵဖုိ႔အေ်ခအေနေတျ ်ဖစးေပ၍လာခံဲပါတယး၈ 
သုိ႔ေသား ကျ္နးေတား တုိ႔မြာ တသီ့တ်ခာ့တိုကးပျဲ ွငးေနၾက်ခငး့၇ 
ကျ္နးေတားတုိ႔အတျငး့မြာပဋိပက၏ေတျရြိေန်ခငး့ေၾကာငံး ေတားလြနးေရ့ေအာငးပျရဲဖုိ႔ 
ေပ့အပးလာတံဲအေ်ခအေန ေတျကို ပိုငးပုိငးႏိုငးႏုိငးအသဵု့ခ္၊ ေအာငးပျကဲိုမယူႏုိငးၾကပဲ 
ေတားလြနးေရ့ရြညးၾကာလာခံဲရတယး၈ ေဖာကး်ပနးတဲံ မဟာဗမာွါဒီ မ္ာ့၌ သကးဆို့ဟာလညး့ 
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ရြညးလာခံဲရတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ဟာ တစိတးတသေဘာတညး့ တကးညီလကးညီ စနစးတက္ညီီ 
ၫျတးစျာ်ဖငံး တုိကးပျဲွ ငးသျာ့ၾကမညးဆိုလြ္ငး ေအာငးပျရဲဖုိ႔ လ္ငး်မနးေစလိမးံမယး်ဖစးပါတယး၈  

ကျ္နးေတားတို႔ရဲ႕ စညး့လဵု့ညီၫျတးမႈဟာ ကျ္နးေတားတုိ႔ေအာငးပျ ဲကျ္နးေတားတို႔ရဲ႕လျတးလပးတဲံ၇ တနး့တူတံဲ၇ 
ၿငိမး့ခ္မး့သာယာ တဲံ ဘွသစးတညးေဆာကးမႈရဲ႕ ေသာံခ္ကး်ဖစးပါတယး၈ စညး့လဵု့ညီၫျတးမႈ 
ဆိုရာမြာလညး့ ကျ္နးေတားတုိ႔အာ့လဵု့ ခဵယူခ္ကး၇ လုပးေဆာငးခ္ကး၇ စညး့ကမး့ရြိမႈမ္ာ့အရ 
ညီၫျတးေရ့်ဖစးပါတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ဟာ ယငး့စညး့လဵု့ညီၫျတးေရ့ကို တညး ေဆာကးဖုိ႔ ယခု 
ကျ္နးေတားတုိ႔ ဤႏီြ့ေႏြာဖလြယးပျဲ် ဖငံး စတငးေဆာငးရျကးေနၿပီ့်ဖစးပါတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ အသီ့သီ့မြာ 
ေတား လြနးေရ့နဲ႔ပါတးသကးၿပီ့ ကိုယးံအ်မငး၇ ကိုယးံသေဘာထာ့ေတျ ရြိေနၾကပါတယး၈ ယငး့အ်မငးနဲ႔ 
သေဘာတရာ့ဟာ တူညီမႈရြိသကံဲသုိ႔ မတူညီေသာ သေဘာထာ့အ်မငးမ္ာ့ကို 
အ်ပနးအလြနးေဆျ့ ေႏျ့ၫြိႏႈိငး့သျာ့်ခငး့်ဖငံး တူညီမႈအရ က္ဳိ့ပမး့ သျာ့မြာ်ဖစးပါတယး၈ ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျသဲို႔ 
တကးေရာကးလာၾကတံဲ ကိုယးစာ့လြယးတိုငး့မြာ တဦ့ဦ့၌တငး်ပခ္ကးမ္ာ့ကို ေလ့ နကးမႈရြိစျာ်ဖငံး 
စဥး့စာ့ၿပီ့ မတူညီမႈမ္ာ့ကို တူညီမႈရြိေအာငး ေဆျ့ ေႏျ့ၫြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးသျာ့ၾကပါလုိ႔ 
ေ်ပာၾကာ့လိုပါတယး၈ 

ဤအထကးပါ အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး တပးေပါငး့စုႏြငံးပါတးသကး၊ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ 
သေဘာထာ့ခဵယူခ္ကးမ္ာ့်ဖစး ပါသညး၈ ဤေကာကးႏႈတးခ္ကးမ္ာ့သညး 
(မဒတ)အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ ခုိငးစုိ့ႏုိငးေအာငး ်ပဳစုသညးံ တပးေပါငး့စုသမုိငး့ စာအုပးမြတဆငးံ 
ေဖား်ပ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈  

ကရငးံးေတားလြနးေရ့ ေန႔ႀကီ့ရကးႀကီ့မ္ာ့ 

 

(ှ) ဇႏၷွါရီလ  (ဿွ) ရကး ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့်မ ေမျ့ေန႔၇ 

(ဿ) ဇႏၷွါရီလ  (၀ှ) ရကး ကရငးံေတားလြနးေရ့ေန႔၇ 

(၀) ေဖေဖ၍ွါရီ  (၂)ရကး (K.N.U) ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ေန႔၇  

(၁) ေဖေဖ၍ွါရီ  (ှှ)ရကး ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေန႔၇ 

(၂) ေမလ  (ဿ၀)ရကး (K.Y.O) ကရငးလူငယးေန႔၇ 

(၃) ဇျနးလ  (ှ၁)ရကး ေကားသူ့ေလေန႔၇ 

(၄) ဇူလုိငးလ  (၂)ရကး (K.N.L.A) ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတားေန႔၇ 

(8) ဇူလုိငးလ  (ှ၃)ရကး (K.N.D.O) ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ ကာကျယးေရ့အဖျဲ႔ခ္ဳပးေန႔၇  

(၆) ၾသဂုဏးလ  (၂)ရကး (K.W.O) ေကားသူေလ အမ္ဳိ့သမီ့အစညး့အရဵု့ေန႔၇  
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(ှွ) ၾသဂုဏးလ (ှဿ)ရကး ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ အာဇာနညးမ္ာ့ေန႔၇ 

 

အပိုဒး(၂) 

ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးႏြငံးဒုတိယလမး့စဥး 

ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးကုိယးတုိငး အသဵသျငး့ထာ့ေသာ အသဵသျငး့ႀကိဳေချမြ (ရသႏြငံးအဓိပၸါယး) မပ္ကးေစရနး 
တုိကးရုိကးကူ့ယူ ေဖား်ပပါသညး၈ (စာေရ့သူ) 

“ဥက၎ဌႀကီ့ေစာဘဦ့ႀကီ့ က္သျာ့တံဲအခါ  က္ေနားတုိ႔ကုိ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျကေ်ပာတယး၇  
ဥက၎ဌႀကီ့ေစာဘဦ့ႀကီ့ေနရာ မြာ ခငးဗ္ာ့တုိ႔ ဿေယာကးထဲက တေယာကးေယာကး တကးၿပီ့တာ ွနးယူဖုိ႔ 
ေတာငး့ဆုိတယး၈ ဒီတခါ ကျ္နးေတားက ဟဵသာတာ ေမျ့ ကုိေ်ပာတယး၈ ခငးဗ္ာ့သျာ့ၿပီ့ေတာံ 
ဥက၎ဌႀကီ့ေစာဘဦ့ႀကီ့ေနရာမြာ တာ ွနးယူ၈ ကျ္နးေတားကေတာံ ်မစး ွကျ္နး့ေပ၍မြာ ေနခံဲမယး၈ 
်မစးွကျ္နး့ေပ၍ကုိ ဆကး ၿပီ့ထိနး့ဖုိ႔လုိေသ့တယး၈ အေ်ခအေနက အဒီဲလုိ်ဖစးတယး၈ 
အေ်ခအေနဆုိ့ေနတံဲအတျကး ေၾကာငံး ကျ္နးေတားဒီမြာေနခံဲမယး၈ ခငးဗ္ာ့သျာ့ပါ၈ 
ဒီလုိသေဘာတူညီခ္ကးရတယး၈ ရေတာံ ဟဵသာတာေမျ့ ကုိ ကရငးံေတား လြနးေရ့သမာ့ေတျက ဥက၎ဌႀကီ့ 
ေစာဘဦ့ႀကီ့ေနရာကုိ တာွနးယူဖုိ႔ေရျ့ ေကာငးတငးေ်မြာကးလုိကးတယး၈  

ဟဵသာတာေမျ့ ဟာ ေတာငးငူဘကးကုိမသျာ့ခငး ်မစး ွကျ္နး့ေပ၍ေဒသမြ ေနေသ့တယး၈ အဒီဲအခါမြာ 
ေတားလြနးေရ့အေ်ခအ ေနအတျကး ကျ္နးေတားတို႔ ႏြစးေယာကးတုိငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ၾကတယး၈ 
ဘယးလုိလုပးၾကမလဲ၇ အခုကျ္နးေတားတုိ႔မြာေတာံ ႀကီ့ေလ့ တံဲတာ ွနးက္ေနၿပီ့၇ 
ေတားလြနးေရ့အေ်ခေနဟာ ဆုတးယုတးလာတယး၈ အေ်ခအေနက လဲ မေကာငး့ဘူ့၇ ေတားလြနးေရ့အ 
ေ်ခအေနေကာငး့ဖုိ႔၇ ထိနး့သိမး့ဖုိ႔၇ အေ်ခအေန်ပနးေကာငး့ေအာငးလုပးဖုိ႔နဲ႔ ေအာငးပျဲရဖုိ႔ ကျ္နးေတားတုိ႔ 
ဘယးလုိလုပးၾကမလဲ၇ နညး့လမး့ရြာၾကစုိ႔၇ ပထမ ကျ္နးေတားတို႔ခ္မြတးထာ့တံဲ (CAS(K) CIVIL AFFAIR 
SERVICE (KAETHOOLAI)အုပးခ္ဳပးေရ့ မ္ဳိ့ေတာံမ်ဖ စးဘူ့၈ တဗုိလးတမငး့ေတျေပ၍ 
ညီၫျတးမႈေတျကျဲၿပီ့ေတာံ အခုလုိ အေ်ခအေနဆုိ့ ်ဖစးေပ၍လာရတယး၈ ဒါေၾကာငံး ကျ္နးေတားတုိ႔ 
တခုခုရြာရမယး၈ ကရငံးေတားလြနးေရ့ထျကးေပါကးရြာရမယး၈ အဒီဲလုိ ကျ္နးေတားတုိ႔ 
ႏြစးေယာကးေလံလာသုဵ့သပး လုိ႔ရတယး၈  

အဒီဲအခ္ိနးမြာပဲ အေၾကာငး့တခု်ဖစးေပ၍လာတယး၈ ်ဖစးေပ ၍လာတာက ဒီအခ္ိနးမြာ တရုတး်ပညးမြာ 
ေမားစီတုနး့တုိ႔ တရုတးကျနး ်မဴနစးေတားလြနးေရ့ဟာလဲ ေအာငးပျဲခဵသျာ့ၿပီ့၇ သူတုိ႔ေအာငးပျဲခဵၿပီ့ 
ဘာ်ဖစးလာလဲဆုိရငး သူတုိ႔ ကျနး်မဴနစး တရုတး်ပညးေတား လြနးေရ့ရဲ႕ အ်ဖစးအပ္ကးစာေစာငးေတျ၇ 
သေဘာတရာ့ေရ့စာေစာငးေတျဟာ က္ေနားတုိ႔ ဗမာ်ပညးထဲမြာ ်ပနး႔ ပျာ့ေနတယး၈ 
လူေတျသိပးေလံလာၾကတယး၈  

ေနာကးတခ္ကးကေတာံ အလဵနီ၇ ဗကပ ်ပညးသူ႔ရဲေဘားတုိ႔ကလဲ အေ်ခအေနသုဵ့သပးၿပီ့ေတာံ 
သူတုိ႔ဘယးလုိဆုဵ့်ဖတးသလဲ ဆုိရငး ကရငးနဲ႔မဟာမိတးဖျဲ႔ရမယးဆုိၿပီ့ ဆုဵ့်ဖတးလုိကးတယး၈ 
ပထမတုနး့ကေတာံ သူတုိ႔ဟာ က္ေနားတုိ႔ ကရငးေတျကုိ နယးခ္႕ဲ လကးနကးကုိငးတုတး၇ ေ်မရြငးပေဒသရာဇး 
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လကးနကးကုိငးတုတး၇ ဘဦ့ႀကီ့ေချ့ ေတျ၇ အဒီဲလုိသတးမြတးတယး၈ အဒီဲေတာံ သူတုိ႔ နဲ႔ က္ေနားတုိ႔ဟာ 
အႀကီ့အက္ယးတုိကးၾကတယး၈ ှ၆၁၆ခုႏြစး ဇျနးလ အငး့စိနးတုိကးပျဲကဆုတးလာၿပီ့ ်ပညးၿမိဳ႕မြာရြိတံဲ 
်ပညးသူ႔ ဒီမုိကေရစီတပးေပါငး့စုု (P.D.F) People' Democratic Front . ရဲ႕ဌာနာခ္ဳပး (KNU) မြ 
ဗုိလးမြဴ့ေမာငးေလ့ကုိ ဖဆပလ ဆနး႔ က္ငးေရ့  ပူတျဲတပးေပါငး့စုဖျဲ႔ဖုိ႔ ေစလႊတးလုိကးတယး၈ သုိ႔ေသား 
သခငးသနး့ထျနး့က ေစာဘဦ့ႀကီ့ဟာ နယးခ္႕ဲလကးနကးကုိငး တုတး နယးခ္႕ဲေနာကးလုိကးဟု 
စျပးစျဲထာ့တယး၈ ဒါကုိ သူတုိ႔ေ်ပာငး့ၿပီ့ ခုနကေ်ပာသလုိ တ်ခာ့ေတားလြနးေရ့အငးအာ့စုေတျ  နဲ႔ 
မဟာမိတးဖျဲ႔ရမယးလုိ႔ သတးမြတးလာတယး၈ 

အဒီဲေတာံ ကျ္နးေတားတုိ႔ ေတားလြနးေရ့အေ်ခအေနေကာငး့ဖုိ႔၇ ဘယးလုိလုပးရမလဲဆုိၿပီ့ 
စဥး့စာ့လာတံဲအခါမြာ ခုနေ်ပာတံဲ တရုတး်ပညးရဲ႕ ေတားလြနးေရ့အေတျ႔အႀကဵဳေတျကုိ ေလံလာဖုိ႔ 
အေၾကာငး့်ဖစးလာတယး၈ ေလံလာရမယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔မေလံ လာရငးမ်ဖစးဘူ့ ၇ အလုပးအေၾကာငး့ကုိ 
နာ့လညးရမယး၈ ေတားလြနးေရ့ရဲ႕ လုပးနညး့လုပးဟနးေတျကုိ သိရမယး၈ သိမြလုပးလုိ႔ရ တယးဆုိေတာံ 
ကျ္နးေတားတုိ႔ ေလံလာတယး၈ တရုတး်ပညးေတားလြနးေရ့ရဲ႕ စာေစာငး်ဖစးတံဲ ်ပညးသူ႔ဒီမုိကေရစီ စနစးအ 
ေၾကာငး့၇ ေနာကးတခ္ကးက ေမားစီတုနး့ရဲ႕ တရုတး်ပညး ေတားလြနးေရ့သေဘာတရာ့၇ ဒါေတျကုိ 
ကျ္နးေတားတုိ႔က ေလံလာ တယး၈ ေလံလာတံဲအခါ ကျ္နးေတားတုိ႔ ေတားေတားအ်မငးက္ယးလာတယး၈ 
အမြနးေတာံ ကျ္နးေတားနဲ႔ ဟဵသာတာေမျ့ ်ဖစးတယး၈  

ေနာကးၿပီ့ေတာံ တုိ့တကး်ဖစးေပ၍လာမယးံရဲေဘားေတျကလဲ ဒီစာေစာငးကုိ ေလံလာတယး၈ ေလံလာေတာံ 
ကျ္နးေတားတုိ႔ ဘာေတျေတျ႔လာလဲဆုိရငး ကရငးံေတားလြနးေရ့ ကုိ ဘယးလုိေဆာငးရျကးရမလဲဆုိတာ 
်မငးလာတယး၈ ေတားလြနးစစး ဘယးလုိ ဆငးႏႊရဲမယး၈ ႏုိငးငဵေရ့အရ ေတားလြနးတံဲႏုိငးငဵေရ့ကုိ 
ဘယးလုိဆငးႏႊရဲမယး၈ ေတားလြနးတံဲ သေဘာတရာ့ေရ့ေတျဟာ ဘာ လဲဆုိတာ 
ကျ္နးေတားတုိ႔ေတျ႔ရြိလာတယး၈ ေတျ႔ရြိလာေတာံ ဒီဟာမြနးတယး၇ လုပးၾကညးံမယး၇ စမး့သပးမယး၈  

အဒီဲလုိ ေလံလာမႈကေန က္ေနားတုိ႔အေတျ့ အေခ၍ွငးၿပီ့ ေဆာငးရျကးဖုိ႔ စိတးဓာတး်ဖစးေပ၍လာတယး၈ တခါ 
ေမားစီတုနး့ရဲ႕ တရုတး်ပညးေတားလြနးေရ့အေတျ့ အေခ၍ဟာ ဘယးကရလဲဆုိရငး 
လီနငးွါဒကရတယးဆုိေတာံ ကျ္နးေတား တဆငးံတကးၿပီ့ မကး (စး)၇ လီနငး ွါဒကုိ ေလံလာတယး၈ 
ေလံလာတံဲ အခါ ပုိၿပီ့ေတာံ်မငးလာတယး၈ ကရငံးေတား လြနးေရ့ဟာ ေတားေတား 
က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔လုပးေဆာငးရမယးံ ေတားလြနးေရ့်ဖစးတယး၈ ဒီလုိေတျ႔ရတယး၈ အဒီဲေတာံ ကျ္နးေတားနဲ႔ 
ဟဵသာတာေမျ့ ဟာ ကျ္နးေတားတို႔သေဘာတရာ့ေတျ ေလံလာၿပီ့ၿပီ၇ သေဘာတရာ့လဲေပါကးလာၿပီ့၇ 
ဒါေပမယးံ  သိပးေပါကးေသ့တာမဟုတးဘူ့၇ ်မငးလာရဵုရြိေသ့တယး၈ ဒါေပမယးံ အေ်ခအေန  
ေတာငး့ဆုိတာက ကျ္နးေတားတုိ႔ရဲ႕ ဒီေန႔်ပႆနာဟာခ္ကးခ္ငး့ကုိးငးတျယးရ  မယးံ ်ပႆနာ်ဖစးလာတယး၈ 
ဒီေတာံ ဟဵသာတာေမျ့ က ေ်ပာတယး၈ ဘဇနး မငး့လုပးကျာ၇ လမး့စဥးေတျ ဘာေတျေရ့ကျာ၇ လုပးငနး့ေတျ 
ဘာေတျေရ့ဆျဲ၇ ေနာကးၿပီ့ အဒဲါေတျကုိ စမး့သပးက္ငးံသုဵ့မယး၇ ်ဖစးရငးဆကးလုပးမယး၇ မ်ဖစးရငး 
အေ်ခအေနနဲ႔ မကုိငးညီရငးလညး့မလုပးဘူ့၈ အဒီဲမြာ   ေတားလြနးေရ့လမး့စဥးကုိ လုပးငနး့တုိ႔ခ္မြတးဖုိ႔ 
ႀကိဳ့ပမး့ရေတာံတယး၈ အဒီဲမြာေတား လြနးေရ့သေဘာတရာ့အရဆုိရငး ကျ္နးေတားတုိ႔်မငးေတျ႔လာတာက 
ကရငံးေတားလြနးေရ့ဟာ သီ့်ခာ့်ဖစးေပ၍ေနတံဲ ေတား လြနးေရ့မဟုတး၈ 
ဗမာ်ပညးလူအဖျဲ႔အစညး့အတျငး့မြာ ်ဖစးေ ပ၍ေနတံဲ ေတားလြနးေရ့်ဖစးတယး၈ ဒီတခ္ကးက္ေနားတုိ႔ေတျ႔လာ 
တယး၈ ေနာကးတခ္ကးကလညး့ ဗမာ်ပညးလူ႔အဖျဲ႔အစညး့ကလညး့ သီ့်ခာ့်ဖစးေပ၍ေနတာမဟုတးဘဲနဲ႔ 
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ႏုိငးငဵတကာ အေ်ခအေန ဆကးဆပး်ဖစးေပ၍ေနပါတယး၈ အဒီဲေတာံ ႏုိငးငဵတကာအေ်ခအေနကုိ 
ေလံလာရမယး၈ ဗမာ်ပညးသူ႔အဖျဲ႔အစညး့ ်ဖစးစဥးကုိ ေလံလာရမယး၈  

အဒီဲလုိေလံလာၿပီ့တံဲေနာကးမြာ ကျ္နးေတားတုိ႔ဟာ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အတျကး တုိကးေနတံဲအတျကးေၾကာငးံ 
ကရငးံလူ႔အဖျဲ႔အ စညး့်ဖစးေပ၍လာမႈကုိ ေလံလာရမယး၈ ေလံလာၾကညးံတံဲအခါ ကျ္နးေတားတုိ႔ ကရငးေတျ 
ဘာေၾကာငံးအဖိႏြိပးခဵရတယး၇ ဘာ ေၾကာငံး ကျ္နး်ဖစးရတယး၇ ဘာေၾကာငံး ဆငး့ရဲမျဲ် ပာက္ရလဲဆုိတာကုိ  
ကျ္နးေတားတုိ႔ ေတျ႔လာတယး၈  

ဒီကရငးေတျ ဖိႏြိပးခဵရတာက ဗမာပေဒသရာဇးေတျ ဖိလုိ႔်ဖစးတယး၈ ဖိရတံဲအေၾကာငး့က ဘာေၾကာငံးလ၇ဲ 
်ပနးေလံလာ လုိကးတံဲ အခါက္ေတာံ ေ်မရြငးပေဒသရာဇးစနစးေၾကာငံး်ဖစးတယး၈ စနစးကုိ ကျ္နးေတားတုိ႔ 
ေလံလာလုိ႔ရတယး၈ တခါ အဂၤလိပးေခတးမြာ ကျ္နးေတားတုိ႔ ဘယးလုိဘ ွမ္ဳိ့ေနရသလဲ၇ အဂၤလိပးက 
ဗမာ်ပညးကုိ ကုိလုိနီစနစးအရအုပးစုိ့တယး၇ ကုိလုိနီစနစးဆုိတာ ဘာလဲ ဆုိတာ ကျ္နးေတားတုိ႔ 
်ပနးလညးေလံလာလုိကးတံဲအခါ နယးခ္႕ဲစနစးကေန ်ဖစးေပ၍ေနတယး၈  

ဒါေၾကာငံး နယးခ္႕ဲစနစးတုိ႔၇ ေ်မရြငးပေဒသရာဇးစနစးတုိ႔ဟာ ကရငးကုိ အဖိႏြိပးခဵဘ ွ၇ ကျ္နးဘ ွ၇ 
ဆငး့ရဲမျဲ် ပာက္ ဘ ွ်ဖစးေအာငး လုပးတယးဆုိတာ ကျ္နးေတားတုိ႔ ်မငးေတျ႔ လာရတယး၈ ေနာကးတခ္ကးက 
ကရငးံလူ႔အဖျဲ႔အစညး့်ဖစးစဥးနဲ႔ ဗမာံလူ႔အဖျဲ႔အစညး့ ်ဖစးစဥးး ဟာ သီ့်ခာ့်ဖစးေပ၍ေနတာမဟုတးဘူ့၈ 
အ်ပနးအလြနးဆကးစပး်ဖစးေပ၍ၿပီ့ မြီခုိေနတယး၈ အ်ပနးအလြနးအက္ဳိ့်ပဳတယး၈ ဒါေတျကုိ ကျ္နးေတားတုိ႔ 
်မငးလာတယး၈ 

်မငးလာတံဲအခါ ေနာကးႏုိငးငဵတကာအေ်ခအေနကုိ ေလံလာတံဲအခါ ဒုတိယကမၻာစစးႀကီ့အၿပီ့မြာ 
အေ်ခအေနဘယးလုိ ်ဖစးလာလဲဆုိေတာံ နယးခ္႕ဲစနစးရဲ႕ အငးအာ့စုက ဆုတးယုတးပ္ကး်ပာ့လာတယး၈ 
ကုိလုိနီစနစးဟာ ခ္ဳပးၿငိမး့ရဖုိ႔ ်ဖစးလာ တယး၈   

ဘာေၾကာငးံလဲဆုိေတာံ ဒုတိယကမၻာစစးႀကီ့အၿပီ့မြာ ကမၻာံအငးအာ့ႀကီ့ (၃)ႏုိငးငဵအနကး 
အေမရိကနးကလျဲရငး က္နးတံဲ ်ပငး သစးတုိ႔ ၿဗိတိသြ္တုိ႔ ဂ္ာမနီတုိ႔ အီတလီတုိ႔ဟာ စစးဒဏးကုိ 
အႀကီ့အက္ယး ခဵရၿပီ့ေနာကး သူတုိ႔တိုငး့်ပညးအတျငး့မြာေတာငး အလျနးဆုိ့ရျာ့ေနတံဲ 
အေ်ခအေနေရာကးေနတယး၈ ဒီလုိအေ်ခအေန်ဖစးေနတယး၈  

ဒုတိယကမၻာစစးႀကီ့အၿပီ့မြာ ဘယးလုိ်ဖစးလဆုိဲေတာံ အရ ငးက်ဖစးေပ၍လာခံဲတံဲ ကုိလုိနီတုိးငး့်ပညးမြာရြိတဲံ 
အမ္ဳိ့သာ့လျတး ေ်မာကးေရ့  လႈပးရြာ့မႈေတျဟာလဲ အရြိနးအဟုနး်မငံးမာ့လာၿပီ့ေတာံ 
အႀကီ့အက္ယးတုိကးပျဲ် ဖစးလာတယး၈ ေနာကးတခ္ကးက လဲ အရငး့ရြငးစနစးက ်ဖစးေပ၍လာတံဲ 
ကမၻာံအလုပးသမာ့လူတနး့စာ့ေတျရဲ႕ တုိကးပျဲကလညး့ အငးမတနး်မငံးမာ့လာတယး ၈  

ဒီေတာံ နယးခ္႕ဲစနစးေအာကးဟာ ဆုတးယုတးက္ဆငး့လာတယး၈ နယးခ္႕ဲစနစးရြိေနသမြ္ ကရငးဟာ 
ဖိႏြိပးကျ္နး်ပဳခဵေနတယး၈ ေ်မရြငးပေဒသရာဇးရြိေနသမြ္ ကရငးဟာေသျ့ စုတးအ်မတးထုတးခဵေနရၿပီ့ 
ဆငး့ရဲမျဲ် ပာက္်ဖစးေနမယးဆုိတာ ကျ္နးေတားတုိ႔ ်မငး လာၾကတယး၈ ေနာကးတခ္ကးကလညး့ 
လကးနကးကုိငးတိုကးပျဲဆငးႏႊေဲနၿပီ့ လကးနကးကုိငးတိုကးပျဲ ဘယးလုိတုိကးမလဲ၇ ဘယး 
လုိလကးနကးကုိငးတုိကးပျဲလဲ၇ အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တုိကးပျဲ၇ ကျ္နးေတားတုိ႔ကရငးေတျကုိၾကညးံရငး 
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ကရငးံေတားလြနးေရ့ ဟာ ေရတုိနဲ႔ေအာငးပျဲခဵရမယးံ ေတားလြနးေရ့မဟုတးဘူ့၈ ေရရြညးေတားလြနးစစး 
ဆငးႏႊရဲမယးံေတားလြနးေရ့်ဖစးတယး၈  

ဒီအတျကးေၾကာငံး ကျ္နးေတားတုိ႔ဟာ ေရရြညးတိုကးပျဲအတျကး ဘယးလုိေသနဂၤဗ္ဴဟာသုဵ့မလဲ၇ 
ဒီေတားလြနးေရ့စစးပျဲဟာ အ ေၾကာငး့သုဵ့ရပးရြိတယး၈ အဆငးံသုဵ့ဆငးံရြိတယး၈ ပထမ အငးအာ့မရြိေသ့တဲံ 
အေ်ခအေနမြာ၇ လူထုကုိစညး့ရဵု့လုိ႔ရတံဲ အေ်ခ အေနမြာ ကုိယံးအငးအာ့ကုိယးထိနး့သိမး့ၿပီ့ ရနးသူကုိ 
ေခ္မႈနး့ဘုိ႔ ဒီေသနဂၤဗ္ဴဟာကုိ သုဵ့ရမယး၈ အဒီဲလုိ သုဵ့ဖုိ႔ ခဵစစးရြငးစစး ေရ့ကုိ သုဵ့ရမယး၈  

အဒီဲခဵစစးရြငးစစးဟာဘာလဲ၇ ေသနဂၤဗ္ဴဟာ ခဵစစးနညး့ပရိယာယးအရ ထုိ့စစး်ဖစးတယး၈ ထုိ့စစးဆငးႏႊဖုိဲ႔ 
ကျ္နးေတားတုိ႔ဘာလုပး ရမလဲ၈ က္ယး်ပနး႔စျာလႈပးရြာ့ႏုိးငးမယးံ ေ်ပာကးက္ာ့စစးကုိ ဆငးႏႊရဲမယး၈ 
အဒီဲေ်ပာကးက္ာ့စစးကုိလဲ ခဵစစးရြငးစစးအေနနဲ႔ တုိကး ရမယးဆုိတံဲ သေဘာတရာ့ေတျရလာတယး၈ 
ကျ္နးေတားတုိ႔ ဘာ်ပနးသတးမြတးလဲဆုိရငး ကရငးံေတားလြနးစစးဆုိတာ  ေရရြညး ေတားလြနးစစး်ဖစးတယး၈ 
လကးရြိေတားလြနးစစးရဲ႕ ေသနဂၤဗ္ဴဟာက ဘာ်ဖစးရမလဲဆုိေတာံ ခဵစစးရြငးစစးေရ့ေသနဂၤဗ္ဴဟာ 
က္ငးံသုဵ့ရမယး၈  

က္ငးံသုဵ့ရမယးံ ေသနဂၤဗ္ဴဟာက ေ်ပာကးက္ာ့စစးေရ့၇ ခဵစစးရြငးစစးေရ့ဆုိတာ ခဵစစးအတျငး့မြာ ထုိ့စစးကုိ 
အဆကးမ်ပတးဆငး ႏႊဖုိဲ႔်ဖစးတယး၈ အဒီဲလုိ ကျ္နးေတားတုိ႔ သေဘာေပါကးလာတယး၈ ဒါက  
စစးေရ့အရ်မငးလာတံဲ အ်မငး်ဖစးတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ အငးအာ့က ေလ္ာံသျာ့ၿပီ့ 
ရနးသူအငးအာ့ကႀကီ့ေနတယး၈ ရ နးသူက ထုိ့စစး၇ ကျ္နးေတားတုိ႔က ခဵစစး၇  ဒီလုိ်ဖစးေနတယး၈ အ 
ေ်ခအေနက အဒီဲလုိ်ဖစးတယး၈ ဒီေတာံကျ္နးေတားတုိ႔ ခဵစစးရြငးစစးေရ့ဆငးႏႊဘုိဲ႔ ဆုဵ့်ဖတးလုိကးတယး၈ 
ကျ္နးေတားတုိ႔ ယုဵၾကညး တာက ဘုဵရနးသူကုိ ဆနး႔က္ငးေနတံဲ အငးအာ့စုေတျဟာ 
ပူ့ေပါငး့တုိကးခုိကးရမယးဆုိတံဲ ေတားလြနးေရ့ဘေသာတရာ့တရပး ကုိ ်မငးလာ်ပနးတယး၈ 

အဒီဲအ်မငးအရ ်ဖစးရြိေနတံဲအေ်ခအေနကုိ သုဵ့သပးလုိကးရငး ကျ္နးေတားတုိ႔ ကရငးေတားလြနးေရ့ 
အငးအာ့စုေတျဟာ ဒီေန႔ အလဵနီ၇ ဗကပ၇ ်ပညးသူ႔ရဲေဘားတုိ႔နဲ႔ တိုကးေနတာ မမြနးဘူ့၈ ဒီအဖျဲ႔အစညး့ေတျနဲ႔ 
အတုိကးအခုိကးရပးစဲၿပီ့ေတာံ ်ဖစးႏုိငးမယးံအ ေ်ခအေနကစၿပီ့ သူ တုိ႔နဲ႔ပူ့တျဲၿပီ့ေတာံ ႏုိငးငဵေရ့၇ စစးေရ့အရ 
ဘုဵရနးသူကုိ ပူ့တျဲၿပီ့တိုကးရမယးဆုိိတာ က္ေနားတုိ႔်မငးလာ တယး၈ ေနာကး တခ္ကးက 
ကျ္နးေတားတုိ႔ကလညး့ ဒီက္ဥး့့ေ် မာငး့တံဲ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ ွါဒကုိ ခဵယူထာ့တယး၈ ဆုိလုိရငး့က (ဗ 
မာဆုိရငး အေသအလဲမုနး့တယး၇ ဘယးဗမာမြ မေကာငး့ဘူ့ ) ဆုိၿပီ့ ကျ္ နးေတားတုိ႔က သေဘာထာ့တယး၈ 
ဒီက္ဥးး့ေ်မာငး့တံဲ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ွါဒကုိ ခဵယူထာ့တယး၈ 

ဒါေပမယးံ ေတားလြနးေရ့မြာ က္ဥး့ေ်မာငး့တံဲ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ ွါဒဟာ ေတားလြနးေရ့ကုိ အက္ဳိ့မ်ပဳတံဲအ်ပငး 
ေတားလြနးေရ့ကုိ  ပ္ကးေစတယး၈ ဒီေတာံ ဘယးသေဘာတရာ့ကုိခဵယူမလဲဆုိေတာံ 
လူမ္ဳိ့စုဵေသျ့ စညး့ခ္စးၾကညးေရ့ သေဘာတရာ့ကုိ ပ္ကးေစ တယး၈ ဒီေတာံ ဘယးသေဘာတရာ့ကုိ 
ခဵယူမလဲဆုိေတာံ လူမ္ဳိ့စုဵေသျ့ စညး့ခ္စးၾကညးေရ့ သေဘာတရာ့ကုိ ခဵယူမယး၇ ဒီလုိ မ္ဳိ့စုဵ 
ေသျ့ စညး့ခ္စးၾကညးေရ့ဆုိတာက ကုိယံးအမ္ဳိ့သာ့ကုိခ္စးသလုိ တပါ့အမ္ဳိ့သာ့ကုိ ေမတၱာမပ္ကးရဘူ့၈ 
ေနာကးတ ခ္ကးက လူမ္ဳိ့တုိငး့လျတးလပးမႈ၇ တနး့တူမႈရြိရမယးဆုိတံဲ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ွါဒကုိ ခဵယူရမယး၈ 
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ဒီေတာံ ကျ္နးေတားတုိ႔ ဗမာကုိဆနး႔က္ငးတိုကးခုိကးေနတာမမြနးဘူ့၈ ကျ္နးေတားတို႔ တိုကးခုိကးရမြာက  
ဘယးသူလဲ၇ ကျ္နးေတား တုိ႔ တုိကးခုိကးေနတာ ဖဆပလ အစုိ့ရ၈ ဒါဗမာေတျဘဲ၇ ဒါေပမယးံလုိ႔ 
ဖဆပလအစုိ့ရက ဘာလုပးလဲဆုိရငး ဗမာအလုပးသမာ့၇ လ ယးသမာ့ေတျကုိ တိုကးခုိကးေနတယးဆုိေတာံ 
ဒီဗမာေတျဟာ ကျ္နးတုိ႔ႏြငံး ဘ ွတူေတျ ်ဖစးေနတယး၈ အဒီဲေတာံ လူမ္ဳိ့စုဵ 
ေသျ့ စညး့ခ္စးၾကညးေရ့ွါဒဆုိတာ ဗမာအလုပးသမာ့၇ လယးသမာ့ေတျနဲ႔လဲ ရငး့ရငး့ႏီြ့ႏြီ့ 
ပူ့ေပါငး့ၿပီ့ေတာံ တိုကးပျဲွငးရမယး ဆုိတာ သိ်မငးလာတယး၈  

ကျ္နးေတားတုိ႔ ်မငးလာတံဲအေပ ၍မြာ အေ်ခခဵၿပီ့ ေနာကးဆုဵ့ ကျ္နးေတားတို႔ ဘယးလုိနိဂုဵ့ခ္ဳပးလဲဆုိရငး  
ကရငံးေတားလြနးေရ့ဟာ အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ ေတားလြနးေရ့်ဖစးတယး၈ ကရငးေတားလြနးေရ့ဟာ 
အဖိႏြိပးခဵဘွလျတးေ်မာကးဖုိ႔  ေတားလြနးတာ ်ဖစးေတာံ ကရငးေတျဖိႏြိပးခဵရတာ 
ဘယးလုိေၾကာငံး်ဖစးလဲဆုိရငး နယးခ္႕ဲစနစး၇ ပေ ဒသရာဇးစနစး၇ မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ ွါဒေၾကာငံး ်ဖစးတယး၈ 
ဒီစနစးကုိ တိုကးဖ္ကးရမယး၈ ဒီစနစးေတျမရြိရငး ကရငးလျတးေ်မာကးေရ့ရမယးဆုိတာ ်မငးလာတယး၈  

ဖဆပလအစုိ့ရကုိ ကျ္နးေတားတခါ်ပနးၿပီ့ သုဵ့သပးလိုကးတံဲအခါ ဒီဖဆပလအစုိ့ရဟာ နယးခ္႕ဲစနစး၇ 
ေ်မရြငးပေဒသရာဇးစနစး၇ မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ ွါဒကုိ ကုိယး စာ့်ပဳေနတံဲ အစုိ့ရ်ဖစးတယး၈ ဒီေတာံ 
ကျ္နးေတားတုိ႔တိုကးရမြာ၇ ကျ္နးေတားတုိ႔ရဲ႕ အဓိက တုိကး ကျငး့ဟာ ဖဆပလအစုိ့်ဖစးတယး၈ ကရငးေတျ 
ကျ္နး်ပဳခဵရတာက နယးခ္႕ဲစနစး၇ ေ်မရြငးပေဒသရာဇးစနစးနဲ႔ မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ ွါဒ ေၾကာငံး်ဖစးတယး၈  

ဒီအတျကးေၾကာငံး ဒီစနစးေတျဟာ ကရငးံေတားလြနးေရ့ရဲ႕ အဓိ ကရနးသူ်ဖစးတယးလုိ႔ 
ကျ္နးေတားတုိ႔်မငးလာတယး၈ အဒီဲလုိ ်မငး လာေတာံ ရနးသူေတျ်ဖစးတံဲ 
နယးခ္႕ဲပေဒသရာဇးဆနး႔က္ငးေရ့လုပးငနး့ေတျ လုပးရမယး၈ ေနာကးတခါ မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ ွါဒဆနး႔ က္ငးတဲံ 
လုပးငနး့ေတျလုပးရမယး၈ ဒါကရငးံေတားလြနးေရ့်ဖစးတယး၈ အဒီဲလုိအစီအစဥးရြိတယး၈ အဒီဲအေပ၍မြာ 
လုပးငနး့ေတျကုိ ခ္မြတးရမြာ ်ဖစးတယး၈  

နယးခ္႕ဲစနစးဆနး႔က္ငးဖုိ႔ဟာ ကုိယးပုိငး်ပဌာနး့ချငးံကုိ အရတိုကးယူရမယး၈ ဒါကဘာလဲဆုိရငး 
အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာပုိငးဆုိငးတံဲ ကရငး်ပညးကုိထူေထာငးရမယး၈  အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာပုိငးဆုိငးတဲံ 
ကရငး်ပညးဆုိတာ ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့မြ တုိငး့်ပညးအုပးခ္ဳပး ေရ့၇ ဥပေဒ်ပဳေ ရ့၇ တရာ့စီရငးေရ့၇ 
အချငံးအာဏာေတျရြိတံဲ ကရငး်ပညးကုိ အရတုိကးယူရမယး၈ ဒါကုိ ကျ္နးေတားတုိ႔ ်မငးလာ တယး၈ 
အရငးတုနး့က ဒီလုိမဟုတးဘူ့၇ လုပးငနး့ပုိငး့ဆုိငးရာမြာ ကရငး်ပညးကုိ အရငးယူရမယး၈  

ေနာကးတခ္ကး ကျ္နးေတားတုိ႔်ပနးၾကညံးေတာံ အရငးတုနး့က ကျ္နးေတားတုိ႔ 
သီ့်ခာ့်ပညးနယးေတာငး့ထာတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ ဟာ ဗမာ်ပညးရဲ႕လူ႔အဖျဲ႔အစညး့ထဲမြာ ်ဖစးေပ၍ေနတံဲ 
လူမ္ဳိ့တမ္ဳိ့်ဖစးတယး၈ ဗမာ်ပညးန႔ ဲကရငးဘ ွ်ဖစးေပ၍မႈဟာ အ်ပနးအ လြနး ဆကးစပးမြီခုိေနတယး၈ ဒီေတာံ 
ဗမာ်ပညးမြာ ်ဖစးေပ၍ေနတံဲ လူမ္ဳိ့ေရ့၇ ႏုိငးငဵေရ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့၇ ယဥးေက့္မႈ၇ လူမႈေရ့၇ အ်ပနးအလြနး 
်ဖစးေပ၍အက္ဳိ့်ပဳေနတယး၈   

ဒီအတျကးေၾကာငံး ကရငးသီ့်ခာ့်ပညးနယးဆုိရငး တို့တကးမႈမရြိဘူ့၈ ပတး ွနး့က္ငးမြာလညး့ 
အငးအာ့ႀကီ့ႏုိငးငဵေတျက ႀကီ့ပျာ့ ေနတယး၈ အငးအာ့ကလဲမရြိဘူ့၈ ဒီေတာံဘာ်ဖစးရမလဲ၇ ကျ္နးေတားတုိ႔ 
ဗမာ်ပညးက ချဲထျကးဖုိ႔မလျယးဘူ့၈ ချဲထျကး်ခငး့ဟာ သိပးၿပီ့ေတာံ အက္ဳိ့မရြိဘူ့၈ ပူ့ေ ပါငး့ေန်ခငး့က 
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တုိ့တကးမႈရြိတယး၈ အဒဲါ လူမ္ဳိ့ေရ့၇ ႏိုငးငဵေရ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့၇ ယဥးေက့္မႈအရ ်ဖစးတယး၈ ဒီအတျကးေၾကာငံး 
ကျ္နးေတားတို႔ဟာ ကရငး်ပညးကုိ အရယူရမယး၈ ဘယးလုိ်ပညးနယးလဲ၈ အခုနက အုပးခ္ဳပးချငံး၇ 
တရာ့စီရငးပုိငးချငးံးရြိတံဲ ကရငး်ပညးကုိ ကျ္နးေတားတုိ႔ယူမယး၇ ယူၿပီ့ေတာံ  ဗမာ်ပညးနဲ႔ေပါငး့မယး၈  

ေပါငး့တယးဆုိတာ ဘာ်ဖစးလဲ၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ ဒီလုိ ဗမာ်ပညးနဲ႔ေပါငး့လိုကးရငး ကရငး်ပညးဟာ 
သီ့်ခာ့်ပညးနယးမဟုတးဘဲနဲ႔ ကုိယးပုိငးအုပးခ္ဳပးေရ့ ်ပညးနယး်ဖစးသျာ့ၿပီ့၈ ်ဖစးၿပီ့ဆုိေတာံ ကျ္နးေတားတို႔ 
တခါ်ပနးၾကညးံတာက လူမ္ဳိ့ေရ့အချငံးအေရ့ အာ မခဵခ္ကးရြိရမ ယး၈ ဒီအာမခဵခ္ကးက ဘာလဲ၇ 
်ပညးေပါငး့စညး့ေရ့မြာ ်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရမေကာငး့ရငး ချဲထျကးပုိငးချငံးရြိရမယး၈ ကုိယးံဟာကုိယး 
သီ့်ခာ့ေထငးပုိငးချငံးရြိရမယး၈  ဒီေတာံ ကျ္နးေတားတုိ႔ဘာလုပးရမလဲ၇ ဆႏၵအရပူ့ေပါငး့တယး၈ ချဲထျကးလုိက 
ချဲ ထျကးပုိငးချငံးရြိတံဲ ကရငး်ပညးတညးေဆာကးေရ့၇ ေနာကး ၿပီ့ေတာံ ်ပညးနယးေပါငး့စု၇ 
်ပညးေထငးေပါငး့စုသမတႏုိငးငဵ၇ ဖကးဒ ရယး်ပညးေထငးစုတညးေဆာကးေရ့ကုိ က္ငးံသုဵ့ရမယးဆုိၿပီ့ေတာံ 
ကျ္နးေတားတုိ႔်မငးလာတယး၈  

ဒါလဲမြနးတယး၈ တဖကးက ဆႏၵအရပူ့ေပါငး့ေရ့၇ ချဲထျကးလုိက ချဲထျကးပုိငးချငံးရြိေရ့ဆုိတံဲ 
အာမာခဵခ္ကးရြိရမယး၈ ပူ့ေပါငး့တံဲ ေနရာမြာ  မ္ကးစိမြိတးပူ့ေပါငး့ၿပီ့ေတာံ ကျ္နး်ပဳခဵရတာမ္ဳိ့ေတာံ 
မလုိခ္ငးဘူ့၈ တနး့တူမႈနဲ႔ ဆႏၵအရပူ့ေပါငး့ေရ့ကုိ ကျ္နးေတား တုိ႔လုိခ္ငးတယး၈ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေရ့နဲ႔ပတးသကးၿပီ့ေတာံ  ဆႏၵအရပူ့ေပါငး့တယး၈ ချဲထျကးလုိက ချဲထျကးပုိငးချငံးရြိတံဲ  ်ပညး 
နယးေပါငး့စု၇ ်ပညးေထာငးစုသမတႏုိငးငဵတ ညးေဆာကးေရ့၇ ကုိယးပုိငးအုပးခ္ဳပးေရ့ရြိတံဲ 
ကရငး်ပညးနယးဆုိတာကုိ လကးခဵထာ့ တယး၈ အဒဲါတခ္ကးေတျ႔လာတယး၈   

ေနာကးတခ္ကးကေတာံ ကျ္နးေတားတုိ႔ဟာ ဒီမုိကေရစီအုပးခ္ဳပးေရ့ကုိလဲ လုပးရမယး၈ ဒီမုိကေရစီ 
အုပးခ္ဳပးေရ့ဆုိတာက လျတးလပးစျာ ေ်ပာဆုိချငးံ၇ လျတးလပးစျာစညး့ရဵု့ပုိငးချငံး၇ 
လျတးလပးစျာေရ့သာ့ပုိငးချငံး၇ လျတးလပးစျာ ဖျဲ႔စညး့ပုိငးချငံး၇ လူထုဆႏၵ အရ ေရျ့ ေကာကးပျဲတငးေ် မြာကးတဲံ 
အစုိ့ရဖျဲ႔စညး့ေရ့၇ တနညး့ဆုိရရငးေတာံ ဒီမုိကေရစီအစုိ့ရကုိ တညးေဆာကးရမယး၈ အဒီဲ 
အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီအစုိ့ရဆုိတာဘာလဲ၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ဘ ွ လျတးေ်မာကးေရ့နဲ႔ကုိကးညီတဲံ 
အလုပးသမာ့၇ လယးသမာ့၇ ဓ နရြငးေပါကးစ၇ အမ္ဳိ့သာ့ဓနရြငးစတံဲ လူတနး့စာ့ ၁ရပးကုိ 
ကုိယးစာ့်ပဳတံဲအစုိ့ရမ္ဳိ့ ကျ္နးေတားတုိ႔  ဖျဲ႔စညး့ရမယး၈  

ကျ္နးေတားတုိ႔ေတားလြနးေရ့ဟာ အစုိ့ရဖျဲ႔စညး့်ခငး့အာ့်ဖငံး ဆုိရြယးလစးေတားလြနးေရ့လဲမဟုတးဘူ့၈ 
ကျ္နး်ပဳတံဲစနစးလဲ မဟုတးဘူ့၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ဟာ ဘ ွတုိ့တကး်ဖစးေပ၍ေရ့ 
နယးခ္႕ဲပေဒသရာဇးက္ငး့ပေရ့ အေ်ခခဵ်ဖစးတံဲအတျကးေၾကာငးံအ ရငး့ရြငးစနစးကလဲ 
ကျ္နးေတားတုိ႔အတျငး့မြာ ရြိရအဵု့မယး၈ ေနာကးတခ္ကးက ဆုိရြယးလစးသေဘာမ္ဳိ့ပဲ က္ေနားတုိ႔အတျငး့မြာရြိ 
ေနၿပီ့၇ ဒီႏြစးခုေပါငး့စပးထာ့တံဲ စနစး၇ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီစနစး၇ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီ အစုိ့ရကုိ 
ကျ္နးေတားတုိ႔ တညး ေဆာကးရမယး၈ 

အစုိ့ရဟာ အခုနကေ်ပာတံဲ အလုပးသမာ့၇ လယးသမာ့၇ ဓနရြငးေပါကးစ၇ အမ္ဳိ့သာ့ဓနရြငး 
အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ကုိ ကုိယးစာ့်ပဳတံဲ အမ္ဳိ့သာ့အစုိ့ရ်ဖစးမယး၈ ကရငံးအေ်ခအေနကုိ ၾကညးံရငး 
ဒါအကုိကးညီဆုဵ့်ဖစးတယး၈ ကရငးထဲမြာ ကျ္နးေတားတုိ႔်ပနးၾကညးံ ရငး တကယး က္ေတာံ အလုပးသမာ့နဲ႔ 
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လယးသမာ့ပဲရြိတယး၈ ေနာကးၿပီ့ေတာံ ဒီေနရြငးေပါကးစဆုိတာ ေခတးပညာတတးေတျ ပဲ၈ 
ကုနးသညးပျဲစာ့ဆုိတာ အငးမတနးနညး့တယး၈  

ဓနရြငးလူတနး့စာ့ပီပီလဲ ကျ္နးေတားတုိ႔ထဲမြာမရြိဘူ့၈ အဒီဲေတာံ ကျ္နးေတားတုိ႔အေ်ခအေနက 
အငးမတနးနိမံးက္ေနတယး၈ စီ့ ပျာ့ေရ့အေ်ခအေနကလဲ အငးမတနးေ ခတးေနားက္ေနေတာံ 
အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီနဲ႔ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီအစုိ့ရ ဖျဲ႔စညး့ဖုိ႔ဆုိ တာ အသငံးေတားဆုဵ့၇ 
ဗမာ်ပညးအေ်ခအေန်ပနးၾကညးံရငးလညး့ ဒီအတုိငး့ပဲ ်ဖစးတယး၈ အဒီဲေတာံ ဒါအမ္ဳိ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ 
အစုိ့ရ တညးေဆာကးေရ့အာမခဵခ္ကး၇ ႏုိငးငဵေရ့အရ ေတားလြနးေရ့တိုကးပျဲ ွငးေနတဲံ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျအတျကး ဒါႏုိငးငဵ ေရ့ အာမခဵခ္ကး၇ လူမ္ဳိ့ေရ့အာမခဵခ္ကးက္ေတာံ ခုနက 
ေ်ပာတံဲဥပေဒ်ပဳေရ့၇ အုပးခ္ဳပးေရ့၇ တရာ့စီရငးပုိငးချငံး အ်ပညးံအ ွ ရြိတံဲ ကရငး်ပညးနယး၇ ေနာကးၿပီ့ေတာံ 
်ပညးနယးေပါငး့စုဆႏၵအရ၇ ကျ္နးေတားတုိ႔ ပူ့ေပါငး့ၿပီ့ ချဲထျကးလုိက ချဲထျကးပုိငးချငံးရြိတံဲ  
်ပညးနယးေပါငး့စု်ပညးေထာငးစု သမတႏုိငးငဵေတားတညးေဆာငးေရ့၇ ဒါကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျရဲ႕ 
အမ္ဳိ့သာ့ေရ့အာမခဵခ္ကး၇ ခုန အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီ အစုိ့ရဆုိတာက ႏိုငးငဵေရ့အာမခဵခ္ကး၇ ဒါနဲ႔ 
မရေသ့ဘူ့၇ ႏုိငးငဵေရ့အရ လျတးလပးရမယး၈ အမ္ဳိ့ သာ့ေရ့အရ လျတးလပးရမယး၈ 
စီ့ပျာ့ေရ့အရ်ပနးၾကညးံရငး ဒီ အပုိငး့ဟာ အဓိက  ေသာံခ္ကး်ပႆနာပဲ၈ ကရငးေတျဆငး့ရဲ မျဲ 
်ပာက္်ဖစးေနတာက စီ့ပျာ့ေရ့အရပးေၾကာငံး်ဖစးတယး၈ စီ့ပျာ့ေရ့ဟာ ဘယးလုိေၾကာငံးမျဲလာတာလ၇ဲ 
ကုနးထုတးလုပးငနး့ေတျ မြာ ဖိႏြိပးမႈနဲ႔၇ ေသျ့ စုပးအ်မတးထုတးမႈရြိေနလုိ႔ မျဲ် ပာက္ေနတာ၈ အဒီဲဖိႏြိပးမႈနဲ႔ 
ေသျ့ စုပးအ်မတးထုတးမႈေတျကုိ ဆ နး႔က္ငးတုိကး ပစးရမယး၈ ေနာကးၿပီ့ေတာံ တုိ့တကးေရ့အတျကး 
ကျ္နးေတားတုိ႔က အငးမတနးေခတးေနာကးက္တံဲ တုိငး့်ပညးတ်ပညး်ဖစး တယး၈  ေခတးေနာကးက္တဲံ 
လူမ္ဳိ့်ဖစးတယး၈  

ေခတးမီြတုိ့တကးဖုိ႔ ဘာလုပးရမလဲ၈ စကးမႈလကးမႈလုပးငနး့၇ စကးမႈအတတးပညာ၇ သိပၸဵပညာတုိ့တကးတံဲ 
လူမ္ဳိ့တမ္ဳိ့်ဖစးရ မယး၈ စီ့ ပျာ့ေရ့နဲ႔ပတးသကးလာရငး အဒီဲလိုက္ေနားတုိ႔က လုပးရမြာ်ဖစးတယး၈ 
ေနာကးတခ္ကးက ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျကုိ ်ပနး ၾကညံးရငး ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျရဲ႕အေ်ခခဵ စီ့ပျာ့ေရ့ဟာ 
လယးယာပဲ၈ ကရငးေတျခဵေနရတံဲ ဒီလယးယာစနစးက ဘယးလုိ်ဖစး ေနလဲဆုိေတာံ 
အ်မတးထုတးခဵေနရတံဲအတျကးေၾကာငံး ကရငးဟာ တုိ့တကးမႈကုိ မ ရနးႏုိငးဘူ့၈ မရႏုိငးတံဲအတျကးေၾကာငံး 
ကျ္နးေတားတုိ႔ ဘာလုပးရမလဲ၈ ေ်မရြငးပေဒသရာဇးစနစးကုိ တုိကးဖ္ကးရမယး၈  

လယးယာေ်မလုပးငနး့မြာ ေ် မရြငးပေဒသရာဇးစနစးကုိ တုိကးဖ္ကး ၿပီ့ေတာံ လယးလုပးသူတုိငး့ 
လယးပုိငး့ေရ့၇ မိမိချနးအာ့ရြိ သလုိ ထုတးလုပးမႈႏြငံး အချျငံးအေရ့ခဵစာ့မႈရရြိမယး၈ ေ နာကးၿပီ့ေတာံ 
ေတာငးသူလယးသမာ့ဘွ တုိ့တကးေရ့နဲ႔ လယးသမာ့ လုပးငနး့တုိ့တကးေရ့ကုိ ေဆာငးရျကးေပ့ရမယး၈ 
အဒဲါဆုိရငး ကုိကးညီတယး၈ ကရငးေတျဟာ ကုိယးံဟာကုိယးစိုကးပ္ဳိ့ႏုိငးမယး၇ ကုိယးလုပးသလုိ 
အချငံးအေရ့ရမယးဆုိရငး စီ့ပျာ့ေရ့အရတုိ့တကး်ဖစးေပ၍လာၿပီ့ ဘ ွသာယာလာမယး၈  

ဒီေတာံ ကျ္နးေတား တုိ႔ ကရငးံေတားလြနးေရ့မြာ စီ့ပျာ့ေရ့က ဏနဲ႔ပတးသကးလာရငး 
ေ်မယာ်ပဳ်ပငးေရ့လုပးငနး့၇ ေ်မယာေတား လြနးေရ့လုပးငနး့ကုိ ကျ္နးေတားတုိ႔လုပးရမြာ်ဖစးတယး၈ 
အဒီဲေ်မယာ ေတားလြနးေရ့ကေတာံ လယးလုပးသူ လယးပုိငးေရ့၇ ကရငးေတျမြာ လယးမရြိေတာံဘူ့၈ 
ေ်မရြငးပေဒသရာဇး သိမး့ယူထာ့တံဲအတျကးေၾကာငံး ကရငးေတျဟာ မျဲ် ပာက္်ဖစးေနတယး၈  
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ဥပမာ လယးလုပးသူ ကရငးရာခုိငးႏႈနး့တရာမြာ ၄၂ရာခုိငးႏႈနး့ဟာ ေ်မယာမံဲလယးသမာ့ေတျ်ဖစးေနတယး၈ 
အဒီဲေတာံ ကရငး ေတျဘယးလုိတို့တကးႏုိငးမလဲ၈ ကရငးေတျဟာ ေ်မယာပုိငးဆုိငးမႈနဲ႔ 
မိမိတုိ႕ချနးအာ့ရြိသလုိ ထုတးလုပးပုိငးချငံးရြိရမယး၈ အဒီဲလို ေ်မယာစနစးကုိ ် ပဳ်ပငးတာနဲ႔ တဆကးတညး့မြာ 
ကျ္နးေတားတုိ႔က စကးမႈလုပးငနး့တုိ့တကး်ဖစးေပ၍လာေအာငး တစတစလုပးရ မယး၇ ထူေထာငးရမယး၈  

အမ္ဳိ့သာ့စကးမႈလုပးငနး့ တစတစ်ဖစးေပ၍လာေအာငးလုပးရမယး၈ 
အဒီဲလိုတုိ့တကး်ဖစးေပ၍လာေအာငးလုပးဖုိ႔ ကျ္နးေတားတုိ႔မြာ ဘာအတတးပညာမြလညး့ မတတးေသ့ဘူ့၈ 
ေငျအရငး့အႏြီ့လညး့မရြိေသ့ဘူ့၈ က္ေနား တုိ႔က တုိ့တကးတံဲဲ ႏုိငးငဵေရ့ေတျ နဲ႔ က္ေနားတုိ႔ဆကးဆဵရမယး၈ 
အဒီဲမြာအ်ပနးအလြနးတနး့တူေရ့်ဖစးတံဲ အ်ပနးအလြနးအက္ဳိ့်ပဳေရ့အေပ၍မြာ  အေ်ခခဵၿပီ့ေတာံ အဒီဲ 
တုိငး့်ပညးေတျနဲ႔ ဆကးဆဵရမယး၇ ၿပီ့ေတာံအတတးပညာယူရမယး၈ သူတုိ႔ဆီက ေငျအရငး့အႏြီ့ယူရမယး၈  

ကျ္နးေတားတုိ႔က သူတုိ ႕လုိအပးတံဲ ကုနးၾကမး့ေတျကုိ ထုတးလုပးေပ့ရမယး၈ ေနာကးစစးမႈလုပးငနး့ 
တညးေထာငးၿပီ့ ကုနးၾကမး့ပ စၥညး့ ေတျထုတးလုပးမယး၈ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မြာ က္ေနား အဒီဲလုိလုပးမြ 
်ဖစးမယးလို႕်မငးတယး၈ ေနာကးၿပီ့ေတာံ  လညး့ ကရငးေတျက ဘာသာေရ့အယူအဆလဲရြိတယး၈ 
တဘကးက ကျနး်မဴနစးွါဒဆုိတာ ႀကီ့ထျာ့လာ တာနဲ႕  ဘာသာမ ရြိဘူ့ဆုိေတာံ ကရငးေတျက  
သိပးမႀကိဳကးဘူ့၈ ဒီေတာံအာမခဵခ္ကးရြိရမယး၈ ဖဆပလကလဲ ဘာသာေရ့ခုတုဵ့လုပးတယး၈ ဥပ မာဆုိရငး 
ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိငးငဵေတားဘာသာလုပးၿပီ့ အ်ခာ့ခရစးယာနးနဲ႔ မူစလငးတုိ႔ကုိ ဖိႏြိပးတယး၈ အဒီဲေတာံ 
မ်ဖစးဘူ့၈ ဘာသာေရ့အရ လျတးလပးချငံးရြိရမယး၈ ဘာသာတုိငး့လျတးလပးရမယး၈ 

လျတးလပးစျာစညး့ရဵု့ပုိးငးချငံးရြိရမယး၈ ကုိ့ကျယးပုိငးချငံးရြိရမယး၈ ေနာကးတခ္ကးက ကျ္နးေတားတုိ႔မြာ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ ဘ ွတညးတံဵေရ့ႏြငံး ဘ ွတုိ့တကး်ဖစးေပ၍ေရ့ကုိ လုပးဖုိ႔ဟာ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လုဵၿခဵဳေရ့ရြိရမယး၈ ကရငးံလကးနကးကုိငး တပးဖျဲ႔ ရြိရမယး၈ လကးနကးကုိငးတပးဖျဲ ႔ 
ဘာေၾကာငံးရြိရမလဲဆုိရငး အမ္ဳိ့သာ့အက္ဳိ့ကို ကုုိယးစာ့်ပဳတံဲ လကးနကးကုိငးတပးဖျဲ႔်ဖစးရ မယး၈ 
ကရငး်ပညးသူ႔လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား ဖျဲ႔ရမယး၈ အဒဲါကုိ ကျ္နးေတား်မငးလာတယး၈  

ေနာကးႏုိငးငဵ်ခာ့ဆကးဆဵေရ့ႏြငံးပတးသကးၿပီ့ ဘာ်ဖစးလဲဆုိေတာံ ဘကးမလုိကး၇ 
ၾကာ့ေနတုိ႕ဆုိတာ်ဖစးလာတယး၈ အငး အာ့ ႀကီ့ႏုိငးငဵေတျရဲ႕ ႀကီ့စို့ဗုိလးက္ေရ့ကုိ 
ဆနး႔က္ငးမြာ်ဖစးတံဲအတျကးေၾကာငံး ေနာကးဆုဵ့ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ႏြငံးပတးသကးၿပီ့ ကုိယးံ  တုိငး့်ပညးရဲ႕  
အာခ္ဳပးအ်ခာအာဏာပုိငးမႈကုိ ထိနး့သိမး့ၿပီ့ စနစးခ္ငး့မတူတံဲႏိုငးငဵမ္ာ့ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ  
အတူယြဥးတျဲေနထုိငးေရ့ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွါဒကုိ က္ငးံသုဵ့ရမယး၈ အဒီဲလုိ ကျ္နးေတား်မငးတယး၈  

အဒီဲလို်မငးလာေတာံ ဟဵသာတာေမျ့ က ကျ္နးေတားံကုိ ေရ့ဆျဲဖုိ႔တာ ွနးေပ့တယး၈ ကျ္နးေတားက 
အဒီဲအေတျ့ အေခ၍၇ ခဵယူ  ခ္ကးေတျနဲ႔ ကရငးံေတားလြနးေရ့က က္ငးံသုဵ့ရမယးံစနစး  
အမ္ဳ့ိသာ့ဒီမုိကေရစီစနစး်ဖစးတယး၈  အေတျ့ ေခ၍မြာ (ဖိႏြိပးမႈ၇ ေသျ့ စု တးမႈကုိ 
်ပတး်ပတးသာ့သာ့ဆနး႔က္ငးတံဲအေတျ့ ေခ၍)ရြိရမယး၈  

တကယးက္ေတာံ ကျ္နးေတာံအေတျ့ အေခ၍ဟာ မက၏း (စး)၇ လီနငး၇ ေမားစီတုနး့တုိ႔ရဲ႕ 
သေဘာတရာ့ေရ့ရာကေန ်ဖစးေပ၍လာ  တံဲ အေတျ့ အေခ၍်ဖစးတယး၈ ကျ္နးေတား 
ဒီသေဘာတရာ့ေရ့ေတျကုိ အကုနးလကးမခဵဘူ့၇ ကရငးံေတားလြနးေရ့ႏြငးံ ကုိကးညီတံဲ 
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သေဘာတရာ့ေတျကုိ လကးခဵတယး၈ မကုိကးညီတာေတျကုိေတာံ လကးမခဵဘူ့၈ ကျ္နးေတား တု႔ိအတျကး 
မကုိကး ညီတာနဲ႔ ကျ္နးေ တားတုိ႔လကးမခဵဘူ့၇ ဘာလဲဆုိရငးမက၏း (စး)ွါဒမြာ 
ေရေသာကး်မစးသုဵ့သျယးရြိတယး၈ 

အဒီဲေရာကးေသာကး်မစး သုဵ့သျယးထဲမြာ အဘိဓမၼာေရ့ရုပးွါဒ၇ အႏုပဋ ိေလာမရုပးွါဒ၇ ရာဇွငးေရ့ရုပးွါဒ၇ 
အဒဲါေတျကုိ ကျ္နး ေ တားေလံလာတယး၈ ေလံလာလုိကးတံဲအခါ ဒီအႏုပ ဋ ိေလာမရုပးွါဒတုိ႔၇ 
ရာဇွငးေရ့ရုပးွါဒတုိ႔ဆုိတာ ေတားလြနးေရ့အတျကး အေတားတနးဖို့ရြိတယး၈ ေတားလြနးေရ့အတျကး 
ဘယးလုိတုိကးရမလဲဆုိတံဲ နညး့ေတျရလာတယး၈ ဒါေပမယးံ အဘီဓမၼာခနး့မြာ မက၏ကး (စး)ွါဒကေတာံ 
ဘုရာ့မရြိဘူ့၇ ဖနးဆငး့တာမရြိဘူ့၇ အဒီဲလုိဆုိေတာံ ကျ္နးေတားလကးမခဵဘူ့၇ ကျ္နးေတားကုိယးတိုငးက 
ဘုရာ့ကုိ ယုဵၾကညးတယး၈  

ဒါကအတိအက္ဘဲ၇ ေနာကးတခ္ကးက ကျ္နးေတားကုိယးတိုငးယုဵၾကညးသလုိ ကျ္နးေတားတုိ႔ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျကလညး့ ဘာသာေရ့အထူ့ယုဵၾကညးတယး၈ ဘုရာ့မရြိဘူ့ဆုိတာ  
အတိအက္ေ်ပာလုိ႔မရဘူ့၇ တေန႔မြာေတာံ ဘုရာ့မရြိဘူ့ ၇ ရြိတယးဆုိ တာ အေ်ဖထျကးလာမယး၈ 
တကယးလုိ႔ကမၻာႀကီ့က သိပးၿပီ့ေတာံ တုိ့တကး်ဖစးေပ၍လာရငး ကျ္နးေတားတုိ႔ ဘုရာ့ရြိလာ့၇ မရြိ 
ဘူ့လာ့ဆုိတာ သိလာရမယး၈  ကျ္နးေတာံ အေတျ့ အေခ၍ရြိတယး၈ ဒါက မက၏း (စး)ွါဒမြာ 
ရုပးွါဒအဘိဓမၼာကုိေတာံ ကျ္ နးေတား လကးမခဵဘူ့၇ အႏုပဋိေလာမရုပးွါဒကို လကးခဵတယး၈  

လူ႔ဘွ်ဖစးစဥး၉ အႏုပဋိေလာမရုပးွါဒကေတာံ အငးမတနးေကာငး့တယး၈ ဒါကမြနးကနးတဲံ 
သမုိငး့ေရ့်ဖစးတယး၈ ကမၻာံလူ႕အဖျ႕ဲ အစညး့်ဖစးေပ၍မႈ၇ အဲဒါကို ကျ္နးေတားတုိ႔လကးခဵတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ 
ခ္မြတးတာ ကျ္နးေတားတို႔ စိတးထဲမြာ ်ဖစး ေပ၍လာတဲံ ်ဖစး ေပ၍ခ္ကးေတျကေတာံ 
အေတားလကးွ ဲွ ါဒက္တယး၈ 

ကျနး်မဴနစးသေဘာတရာ့ေရ့က ရရြိလာတံဲ အေတျ့ အေခ၍လုပးငနး့ေတျ၇ ခဵယူခ္ကးေတျ်ဖစးတယး၈ 
ဒါေပမယးံ ကျ္နးေတားခုနက ေ်ပာသလုိ ဒီရုပးွါဒ အဘိဓမၼကိုေတာံ လကးမခဵဘူ့၈ ကျ္နးေတားအဒဲါကို 
ေရ့ဆျဲတယး၇ ခုနကေ်ပာသလို နယးခ္႕ဲပေဒသရာဇး စနစး၇ မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ွါဒကို ဆနး႔က္ငးရမယး၈ 
ဖဆပလအစုိ့ရက အဲဒီနယးခ္႕ဲစနစး၇ ပေဒသရာဇးစနစး၇ မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ွါဒကို 
ကိုယးစာ့်ပဳတဲံအစုိ့ရ်ဖစးတယး၈ ဒါအ်ပတးတုိကးဖ္ကးရမယး၈  

ေနာကးၿပီ့ေတာံ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီ အစုိ့ရတညးေဆာကးရမယး၈ ဒါမြ ႏုိငးငဵေရ့အရ ကရငးေတျ 
လျတးလပးေရ့ရမယး၇ ၿပီ့ ေတာံ ကရငး်ပညးဆိုတံဲ သီ့်ခာ့်ပညးနယးဆိုတာကေတာံ 
အခုလကးရြိအေ်ခအေနမြာ မကိုကးညီဘူ့၈ ကရငံး လူ႔အဖျဲ႔အစညး့ ကလဲ 
ဗမာ်ပညးလူ႕အဖျ႕ဲအစညး့အတျငး့မြာ ်ဖစးေပ၍ေနၿပီ့ အ်ပနးအလြနးႀကိဳ့်ဖစးေပ၍ေနတဲံအတျကးေၾကာငံး 
အဲဒါကို ကျ္နး ေတားတုိ႔ ဗမာ်ပညးနဲ႕ ေပါငး့စညး့ဖျဲ႔စညး့တဲံ ်ပညး်ဖစးရမယး၈ အဲဒီလို ေပါငး့စညး့ရငးလ ဲ
ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးေရ့်ဖစးရမယး၈  

ကိုးယးပုိငးအုပးခ္ဳပးေရ့ဆိုတာ ဗမာ်ပညးနဲ႔ေပါငး့ရငး ဖဆပလဖျဲ႔တဲံ ်ပညးနယးမ္ဳိ့မဟုတးဘနဲဲ႔ 
်ပညးနယးေပါငး့စု ်ပညးေထာငးေပါငး့ စု ဆႏၵအရပူ့ေပါငး့တယး၈ ချထဲျကးလုိက 
ချထဲျကးလုိတဲံ်ပညးေထာငးစုဖျ႕ဲစညး့ေရ့၇ ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးေရ့်ပညးလို႔ ခဵယူတယး၈ ခုန 
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ကျ္နးေတာံးဦ့ေႏြာကးထဲေပ၍လာတာေတျကို  ေရ့ခ္တယး၈ ေရ့ခ္လိုကးေတာံ ဘာေတျလဆဲိုရငး 
က္ငးံသဵု့ရမယးံစနစးက အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီစနစး၇ ဆနး႔က္ငးရမြာက နယးခ္႕ဲစနစး၇ ပေဒသရာဇစနစး၇ 
မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ွါဒကို ဆနး႔က္ငးရမယး၈  

စီ့ပျာ့ေရ့နဲ႔ ႏုိငးငဵေရ့အရဆိုရငး ခုနက္ေနားေ်ပာသလို အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီအစုိ့ရဖျဲ႔စညး့ေရ့၇ 
ေနာကး်ပညးေထာငးစု ဖျဲ႔စညး့ ေရ့်ဖစးတယး၈ လူမ္ဳိ့ေရ့နဲ႔ပတးသကးလုိ႔ 
အေတျ့ အေခ၍်ဖစးေပ၍လာတာေတျကို ေရ့ဆဲျခ္မြတးၿပီ့ က္ငးံသဵု့ရမယးံစနစး၇ လမး့စဥး လုပးငနး့စဥး 
ဒါေတျကိုေရ့တယး၈ ဒါေတျကို ဘယးလိုလို႔ အေကာငးထညးေဖ၍မလ၇ဲ ဒါက်ပႆနာ်ဖစးတယး၈  

ဒါကိုကျ္နးေတားတုိ႔ဘယးလိုလုပးရမလဆဲိုရငး ခုနက သေဘာတရာ့ေရ့ေတျအရဆိုရငး 
ႏိုငးငဵေရ့ေရြ႕ေဆာငးပါတီ တရပးရြိရ မယး၈ ေနာကးၿပီ့ေတာံ ကျ္နးေတားတုိ႔စညး့ရဵု့ထာ့တဲံ 
လူထုေတျတရပးလဵု့ကို က္ယး်ပနး႕စျာစညး့ရဵု့ထာ့တဲံ အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမုိက  ေရစီတပးေပါငး့စုရြိရမယး၈ 
ေနာကးတခ္ကးက ဒီေတားလြနးေရ့ကို အကာကျယး်ပဳ မံဲ ်ပညးသူ႔လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတားရြိ  ရမယး၈ 

ပါတီ တပးေပါငး့စု၇ တပးမေတားဖျဲ႔စညး့ၿပီ့ေတာံ ေဆာငးရျကးရမယးဆိုတာ ်ဖစးပါတယး၈ ဆုိလုိတာက 
က္ေနားတုိ႔ ခုနလုိ စနစးတုိ႔၇ လမး့စဥးတုိ႔ လုပးငနးစဥးတုိ႔ကခ္ၿပီ့ေတာံ  ဒီဟာေတျ 
အေကာငးအတညးေဖ၍ေရ့အတျကး ခုနကပါတီဖျဲ႔ဘုိ႔၇ ်ပညးသူ႔ လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတားဖျဲ႔ဘုိ႔ဆုိ ၿပီ့ေတာံ 
ေရ့ဆျဲခ္မြတးတယး၈ အဒဲါခ္မြတးၿပီ့ေတာံ ဟဵသာတာေမျ့ ကုိ ကျ္နးေတားေ်ပာ တယး၈ ဒီလုိလုပးမယး၇ 
ဒါေပမယးံ တခုေတာံရြိတယး၈ အငးမတနးႀကီ့က္ယးတံဲ လုပးငနး့်ဖစးတယး၈  

ကျ္နးေတားးက ဒါကုိလုပးႏိုငးပါံမလာ့၇ စဥး့စာ့ရမြာဘဲ၇ ကျ္နးေတားတုိ႔ ကရငးံေတားလြနးေရ့ ကလ ဲ
ႏုိငးငဵေရ့အရ ႏုနယး တယး၈ ေတား လြနးေရ့အေတျ႔အႀကဵဳကလညး့နညး့တယး၈ 
အယူသီ့မႈေတျကလဲရြိတယး၈ ဥပမာဆုိရငး ကျ္နးေတားတုိ႔ ဗမာမုနး့တီ့ေရ့ လမး့ စဥးမြာ်ပထာ့တာက 
လူမ္ဳိ့စုဵေသျ့ စညး့ခ္စးၾကညးေရ့၇ အဲံဒီေတာံ ေတားေတားံကုိ ဂျက္တယး၈ လမး့စဥးခ္မြတးတာဘယး  ကရတဲံ 
အေတျ့ အေခ၍သေဘာတရာ့လဲဆုိရငး မက၏း (စး)ွါဒ၇ လီနငး ွါဒ၇ ေမားစီတုနး့ သေဘာတရာ့အရ 
ရရြိလာတံဲ သေဘာ တရာ့လမး့စဥးနဲ႔ လုပးငနး့စဥးတုိ႔်ဖစးတယး၈ ဒါဆုိသူမ္ာ့က ကျနး်မဴနစးလုိ႔ေ်ပာမယး၈  

ကျနး်မဴနစးလုပးငနး့ေတျဆုိေတာံ ကရငးလညး့ကျနး်မဴနစးကုိ သိပးေၾကာကးတယး၈ ကျနး်မဴနစးဆုိရငး 
ဘုရာ့မရြိဘူ့ဆုိၿပီ့ေတာံ လနး႔်ဖနး႔တယး၈ အဲံဒီမြာ ကျ္နးေတား တုိ႔အၾကပးအတညး့ေတျ႔ရတယး၈ 
ဗမာနဲ႔ကျ္နးေတားတုိ႔က ခငးခငးမငးမငး ဆကးဆဵရမယးဆုိ တာကလဲ ေတားေတားံကုိလုပးရအဵု့မယး၈ 
ကျ္နးေတားတုိ႔ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျကလဲ က္ဥး့ေ်မာငး့တံဲ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့စိတးရြိေန တယး၈ 
လုပးငနး့အတျကး အမ္ာ့ႀကီ့အခကးအခဲရြိတယး၈  

ဒါေပမယးံလို႔တခုရြိတယး၈ ဒါလုိမြမလုပးရငး လဲ ကျ္နးေတားတုိ႔ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ မရႏုိငးဘူ့၈ 
ဒီဟာက သိပၸဵ နညး့က္တံဲ လမး့စဥးေတျခ္မြတးထာ့တာ်ဖစးတယး၈ ေသခ္ာေတျ့ ေခ၍ေလံလာၿပီ့ 
ခ္မြတးထာ့တာ်ဖစးတယး၈ အဒီဲေတာံ လုပးရ မြာပဲ၈ အၾကပးအတညး့ေတာံ ရငးဆုိငးရမြာပဲ၈ ဒါေပမယးံ 
ကျ္နးေတားတုိ႔ ဒီေန႔မလုပးရငး ေနာကးသူမ္ာ့ လုပးလာလိမးံမယး၈ ဒီ ေတာံ ဒါလုပးရမယး၈  
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ဟဵသာတာေမျ့ က ကဲ -စမး့ၾကညးံတာေပါံ၇ မ်ဖစးရငးလညး့ မ်ဖစးဘူ့၇ ်ဖစးရငးလညး့ ်ဖစးသလုိ 
ဆကးလုပးမယး၈ ဒီလုိဆုိရငး ေကာငး့ၿပီ့ဆုိၿပီ့ေတာံ ဒုတိယလမး့စဥးလုိ႔ နာမညးေပ့လုိကးတယး၈  

ကရငးံေတားလြနးေရ့လမး့စဥး (ဒုတိယလမး့စဥး)လုိ႔ အမညးေပ့လုိကးတယး၈ ှ၆၁၆ခုႏြစးက 
လကးနကးကုိငးေတားလြနးေရ့စ ေတာံ (ကရငး်ပညးရရြိေရ့နဲ႔ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ ) 
ေလာကးသာ သိခံဲၾကတယး၈ လမး့စဥးလုပးငနး့စဥးေတျ တိတိ က္က္ခ္မြတးထာ့်ခငး့ မရြိဘူ့၈  

ႏုိငးငဵေရ့နဲ႔ စစးေရ့အရ ဘယးလုိတိုကးမလဲ၇ ႏုိငးငဵတကာ ေထာကးခဵအာ့ေပ့မႈ ဘယးလုိယူမလဲ၇ 
ဘုဵရနးသူကုိ ဆနး႔က္ ငးဖုိ႔ ဘာ ေတျလုပးမလဲ၇ ေတားလြနးေရ့တရပးရဲ႕ရနးသူ၇ မိတးေဆျစတာေတျမရြိခံဲလုိ႔ 
အစီအစဥးရြိရြိ မတုိကးခံဲၾကလုိ႔ ေအာငးပျဲေတျလကး လျတး ဆုဵ့ရဵႈ့ခံဲၾကတယး၈  

ဤသငးခနး့စာကုိ အမိအရဆုပးကုိငးၿပီ့ ကရငး်ပညးရရြိေရ့၇ ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုတညးေဆာကးေရ့ႏြငံး 
ဒီမုိကေရစီလူ႔အချငံး အေရ့ အ်ပညးံ အွရရြိေရ့အတျကး ဆကးလကးတိုကးပျဲ ွငးၾကပါရနး 
တုိကးတုိ့အပးပါသညး၈  

 

အပိုဒး(၃) 

ဥက၎ႀကီ့မနး့ဘဇနးႏြငံး ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ 

အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီ ေတားလြနးေရ့လုိကးနကးကုိငး တုိကးပျဲဆငးႏႊလဲြ္ကးရြိေသာ ကျ္နးေတားတုိ႔သညး 
ေဖာကး်ပနးေသာ အစုိ့ရ လူတနး့စာ့မ္ာ့ႏြငံး သုဵ့ႀကိမးႀကိမးတုိ ငးတိုငး စာ့ပျဲတုိကးပျဲ၇ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ 
်ပဳလုပးခံဲဘူ့သညး၈ ပထမဆုဵ့အႀကိမး ဦ့ႏု ေခါငး့ေဆာငးေသာ ဖဆပလႏြငံး ှ၆၁၆ခုႏြစး၇ ဧၿပီလ 
(၃)ရကးေန႔တျငး တႀကိမး၇ ှ၆၃ွခုႏြစး ေဖေဖား ွါရီလတျငး ဗုိလးေန ွငး့ ေခါငး့ေဆာငးသညးံ 
အိမးေစာငးံအစုိ့ရႏြငံး ဒုတိယအႀကိမး၇ ထုိေနာကး ှ၆၃၀ ခုႏြစး၇ ဇူလုိငးလ (၂)ရကးေန႔တျငး ဗုိလးေန ွငး့ 
ေခါငး့ေဆာငးေသာ မဆလစစးအာဏာရြငးအစုိ့ရႏြငံး တႀကိမးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့သုိ႔ တကးေရာကးၾကပါသညး၈  

ဤသုိ႔ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ်ခငး့သညး အေၾကာငး့မံဲမဟုတးေပ၈ ေရရြညးစစးဆငးႏႊဲ် ခငး့်ဖငံး အက္ဳိ့ရြိသညးံ 
ႏုိငးငဵဟူ၊ မရြိခံဲဘူ့ေသ့ ေပ၈ စစး၌ဆုိ့ ွါ့ေသာ အနိဌာနးရဵုမ္ာ့ကုိ ေသေသခ္ာခ္ာသိရိြသူသာလြ္ငး၇ 
စစးကုိအက္ဳိ့ရြိစျာ ဆကးလကးတုိကးခုိကးသညးံ နညး့ကုိ ေသေသခ္ာခ္ာသိႏုိငး၌၈ မတုိကးရပဲ 
ရနးသူ၌ခုခဵမႈကုိ ရိုကးခ္ဳိ့ႏုိငး်ခငး့သညး အေကာ ငး့ဆုဵ့်ဖစး၌၈ စစးဆုိသညးမြာ 
အႏုနညး့်ဖငံးေဆာငးရျကးရနးမရေသာေၾကာငံး အ်ခာ့နညး့ကုိသုဵ့ရေသာ ႏုိ ငးငဵေရ့တနညး့်ဖစးသညးဟု 
စစးအတတးပညာ စာအုပး မ္ာ့်ဖစးေသာ 

-Roots of Strategy 

-The way to win war(သုိ႔မဟုတး) 

-Strategy-An Indirect Approch (သုိ႔မဟုတး) 
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-Decisive war of History စစးပညာစာအုပးမ္ာ့မြ 

-ေသနဂၤဗ္ဴဟာႏြငံး စစးပညာ ပါရဂူမ္ာ့မြ ပညာေပ့ေရြ႕ေဆာ ငးထာ့သညးံအတုိငး့ လုိ အပးသလုိ 
တိုကးပျဲွ ငးခံဲ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

အမတးႀကီ့စညးံ စစးပညာပါရဂူမ္ာ့မြ ပညာေပ့  ေရြ႕ေဆာငးထာ့သညးံအတုိငး့ လိုအပးသလုိ 
တုိကးပျဲွ ငးခံဲ်ခငး့်ဖစးသညး၈  

အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီေရ့အတျကး စစးအာဏာရြငးမ္ာ့ႏြငံး်ဖစးပျာ့ေသာ ပ ဋ ိပက၏မြ 
လကးနကးကုိငးတုိကးပျဲမြတပါ့၇ အ်ခာ့ေရျ့  ခ္ယးစရာလမး့ မရြိေတာံသ်ဖငံး ဆငးႏႊေဲနရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
တႀကိဳ့သတးမဟုတးေသာ(သကးသတးလျတးစာ့သညးံ က္ာ့သတၱ ွါ ဟူ၊ တေကာငးမြ္မရြိ )၇ သုိ႔ေသား 
တခုေသာ တုိကးပျဲပုဵစဵအရ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ သငံးသညးံ တုိငးပျဲမ္ဳိ့၉ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ရမညး်ဖစး သညး၈  

လကးနကးကုိငးတုိကးပျဲတေလြ္ာကးလုဵ့ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ တျငး ပါ ွငးေဆျ့ ေႏျ့ ခံဲေသာ 
ဥက၎ႀကီ့မနး့ဘဇနးကုိယးတုိငး အသဵ သျငး့ယူထာ့သညးံ တိတးေချမြ (ရသ)မပ္ကးေစ်ခငး့အလုိ႔ငြါ 
အငး့စိနးတိုကးပျဲ (ှှှ)ရကးအတျငး့ တုိကးပျဲ် ပငး့ထနးေနတံဲအခ္ိနး မြာ 
ႏုိငးငဵေရ့်ပႆနာတခု်ဖစးလာတယး၈ ်ဖစးရတံဲအေၾကာငး့ကေတာံ ကရငးကုိတုိကးဘုိ႔ 
ကျနး်မဴနစးေတျနဲ႔ေစံစပးရာမြာ ေစံစပး ပျဲပ္ကးသျာ့ေတာံ ကျ္နးေတားတုိ႔ကရငးဘကးကုိ လြညးံတာတယး၇ 
လြညးံပုဵလြညးံနညး့က-                                                                                                                             

 ကရငးေတျစညး့ရဵု့ေပ့ဘုိ႔၇ ရနးကုနးမြာရြိေနတံဲ  အဂၤလိပးသဵအမတးႀကီ့ Mr.Boker (မစၥတာ 
ဘုိကာ)၇အိႏၵိသဵအမတးႀကီ့ Dr.RAUF(ေဒါကးတာ ရပးဖး )၇ ပါကစၥတနးသဵအမတးႀကီ့ Mr.M.D.Ali) မစၥတာ 
အာလီ တုိ႔အ်ပငး ခရစးယာနးအဂၤလီကနးဂုိဏး့ ခ္ဳပးႀကီ့ Bishop West (ဘိေရြာံ ွကးစး) ဆာစဵစီဖုိ့သမီ့ 
မစၥ ဘေမာငးခ္ိနးတုိ႔ကုိ ခ္ညး့ကပးၿပီ့ ကျ္နးေတား တုိ႔နဲ႔ လာကမး့လြမး့ တယး၈ ဥက၎ႀကီ့ေစာဘဦ့ႀကီ့ဆီ 
ဦ့ႏုကစာေရ့တယး၈ စာပါအေၾကာငး့အရာကေတာံ - 

 ခငးဗ္ာ့တုိ႔နဲ႔ ကျ္နးေတားတုိ႔တုိကးေနၾကတာ မေကာငး့ပါဘူ့၇ တိုငး့်ပညးလဲ မီ့ေလာငးကုနးၿပီ့၇ 
ကရငးေရာ၇ ဗမာလူထုပါ ေသေၾကၾကတံဲအတျကး ်ပႆနာေတျကုိ ကျ္နးေတားတုိ႔ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ မယး၇ 
ေ်ဖရြငးမယးဆုိၿပီ့ေတာံ ကမး့လြမး့လုိကးတယး၈  ဥက၎ဌႀကီ့ေစာဘဦ့ႀကီ့က ဒါကုိလကးခဵၿပီ့ ှ၆၁၆ခုႏြစး၇ 
ဧၿပီလ (၃)ရကးေန႔မြာ သျာ့ေတျ႔တယး၈ ဒီအခ္ိနးမြာ အာ့နညး့ခ္ကးရြိ တယး၈ ဒီအာ့နညး့ခ္ကးက - 

-ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ေရ့အတျကး ်ပငးဆငးမႈမရြိ၇  

-ဘာေတျေတာငး့ဆုိမယး၇ ဘာေတျလုပးမယး၇  

-ဘာေတျစီစဥးမယးဆုိတာမရြိဘူ့၇ ဥက၎ဌႀကီ့ ေစာဘဦ့ႀကီ့ကုိ လႊတးလုိကးတယး၈ ဥက၎ဌႀကီ့နဲ႔အတူ 
မနး့ဂ္ိမး့စးထျနး့ေအာငး၇ ေစာဘဲေလနဲ႔ ဘိေရြာံ ွကးခးလဲပါတယး၈ 

ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ေရ့မြာ ဖဆပလ အစုိ့ရဘကး မြ က္ငးလညးစျာနညး့ပရိ ယာယးမ္ာ့ 
က္ငးံသုဵ့ႏုိငး်ခငး့ေၾကာငးံလညး့ေကာငး့၇ ၿဗိတိသြ္ ၇ အိႏိ ၵယ၇ ပါကစၥတနး၇ ဘိေရြားံ ွကးခး၇ ဆာစဵစီဖုိ့သမီ့ 
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မစၥကလာရာဘဲငးဘေမာငးခ္ိနးတုိ႔ရဲ႕ ဆျဲေဆာငးဖိအာ့ေပ့မႈ ေၾကာငံးလညး့ေကာငး့၇ ေတျ႔ဆုဵေစံစပးေရ့မြာ 
လကးနကးခ္ေရ့သုိ႔ ေရာကးသျာ့တယး၈ KNU ဥက၎ႀကီ့ ေစာဘဦ့ႀကီ့အာ့ ဖဆပ လဘကးမြ 
တငး်ပလာတံဲလကးနကးခ္ေရ့ အစီအစဥးကုိ သေဘာလကးမြတးေရ့ထုိ့လုိကးတယး၈ ဒီအစီအစဥးမြာ 
အငး့စိနးရြိ ေကအနဲးဒီအိုတပးမ္ာ့ရြိ လကးနကးႀကီ့မ္ာ့ကုိေပ့အပးရနး၇ လကးနကးခ္ၿပီ့ေနာကး 
ေစာဘဦ့်ပညးနယး စုဵစမး့ေရ့ေကားမရြငး တျငး ကရငး်ပညးအေရ့ကုိ ဆကးလကးေဆာငးရျကးရနး်ဖစးတယး၈ 
လကးနကးခ္ပျဲကုိ  ဧၿပီ့လ (၅)ရကး သမုိငး့ဦ့ေသာံ ပုဵဂဵေခတး တျငး ်ပဳလုပးရနး်ဖစးတယး ဟုေဖ၍်ပသညး၈  

်ပနးေရာကးေတာံ အငး့စိနးမြာရြိတံဲ ကျ္နးေတားတုိ႔ေခါငး့ေဆာငးေတျ၇ အဖျဲ႔အစညး့က 
ေခါငး့ေဆာငးေတျကုိေခ၍ၿပီ့ ေဆျ့ ေႏျ့  တယး၈ ဒီစာဟာ လကးနကးခ္တံဲ သေဘာမ္ဳိ့်ဖစးေနတယး၈ 
ဒီေတာံကျ္နးေတားတုိ႔လကးမခဵႏုိငးဘူ့၇ လကးမခဵႏုိငးေတာံ ်ပႆနာ ေပ၍ေနၿပီ့၇ ဒီေတာံ ဘယးလုိလုပးမလ၇ဲ 
ဒါကုိ ဖ္ကးရမယး၇ မဖ္ကးရငး ကျ္နးေတားတုိ႔မြာ တာွနးသိပးႀကီ့ေနတယး၈ 

ဥက၎ဌႀကီ့ကုိယးတုိငး လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ေတာံ လုပးရမြာ်ဖစးတယး၈ ဒီေတာံ မလုပးႏုိငးေအာငး 
ဖ္ကးရမယး၈ စဥး့စာ့ၾက တယး၇ ဥက၎ဌႀကီ့က အႀကဵေပ့တယး၇ ငါက KNU ဥက၎ဌအေနနဲ႔ 
လကးမြတးထုိ့လိုကးၿပီ၇ ဒါေပမံဲ မတရာ့အသငး့ေၾကညာထာ့ တာက KNDO၇ 
လကးနကးကုိငးတုိကးေနတာက KNDO ဒီေတာံ KNDO အေနနဲ႔ေဆျ့ ေႏျ့ ေပါံ၈  

ဘဇနးက KNDO တာွနးယူထာ့ေတာံ၇ ဘဇနးသျာ့ေဆျ့ ေႏျ့ ေပါံလုိ႔ ဥက၎ဌႀကီ့ေစာဘဦ့က 
အႀကဵေပ့တယး၈ ဒီအစညး့အေ ွ့ ကေန ကျ္နးေတားကုိလႊတးတယး၈ ကျ္နးေတားံကုိလႊတးေတာံ 
ဒါကုိပ္ကးေအာငး ဖ္ကးရတယး၈ ဒါကုိလကးမခဵႏုိငးဘူ့၈ ဒါဟာ လကးနကးခ္ေရ့၇ ဒါေၾကာငးံ 
ကျ္နးေတားေနာကးတေန႔ ှ၆၁၆ ခုႏြစး၇ ေမလ (၂)ရကးေန႔မြာ လုိကးသျာ့တယး၈  

ႏြစးဖကးေဆျ့ ေႏျ့ ရနးစီစဥးသညး၈ မေဆျ့ ေႏျ့ မီြ ဆာဘဦ့အိမးတျငး  ။ႏြငံး ဦ့စျာေတျ႔ဆဵုေပ့သညး၈ 
ဆာဘဦ့ႏြငံးေတျ႔ဆဵုရာတျငး ကျ္နးေတားမြ ဆာဘဦ့အာ့ အနးကယးလးခငးဗ္ာ့၇ 
ကျ္နးေတားတုိ႔ေခါငး့ေဆာငးေတျ လာေရာကးေဆျ့ ေႏျ့်ခငး့ဟာ လကးနကးခ္ ဘို႔မဟုတးဘူ့၇ ႏြစးဦ့ႏြစးဘကး 
အခ္ငး့်ဖစးပျာ့ေနတဲံ ပဋိပက၏ကုိ ေ်ပလညးေအာငးေ်ဖရြငး့ၿပီ့ ႏြစးဦ့ႏြစးဘကး အပစးအခတးရပးစဲ ဘို႔ 
်ဖစးပါတယး၈ စစး်ဖစးတဲံ အေၾကာငး့ရပးကေတာံ-    

 ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ရဲ႕ ကိုယးပုိငး်ပဌာနး့ချငံး်ဖစးတဲံ ကရငး်ပညးအေရ့ေၾကာငးံ်ဖစးပါတယး၈ 
ကရငး်ပညးအေရ့နဲ႔ပတး သကးၿပီ့  KNU က တငး်ပထာ့ၿပီ့်ဖစးပါတယး၈ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမြာ KNU က 
တငး်ပထာ့တံဲ ကရငး်ပညးအေရ့ကုိ လကးခဵ တယးဆုိရငး ်ပႆနာေ်ပလညးသျာ့မြာ ်ဖစးပါတယး၈  

ကျ္နးေတားတုိ႔ေခါငး့ေဆာငးေတျ လကးခဵခံဲတံဲ လကးနကးခ္ေရ့အစီစဥးကုိ လကးမခဵႏုိငးေၾကာငး့ ကျ္နးေ တားမြ 
အတိအက္ေ်ပာပါ တယး၈ ဆာဘဦ့က- 

 အနးကယးလး ဘာမြမေ်ပာလုိပါဘူ့၇ အနးကယးလးသေဘာထာ့ကုိ ေ်ပာရရငးအနးကယးလး 
လညးပငး့်ပတးသျာ့မယး၈ မြာ့တယး မြနးတယးဆုိတာမေ်ပာခ္ငးဘူ့လုိ႔ ကျ္နးေတားကုိ ်ပနးေ်ပာတယး၈  
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 ဆာဘဦ့ႀကီ့က ကျ္နးေတားံသေဘာထာ့ကုိ  ဖဆပလ ွနးႀကီ့ခ္ဳပး ဦ့ႏုထဵ တယးလီဖုနး့နဲ႔  
အေၾကာငး့ၾကာ့လိုကးေတာံ ဖဆပလ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ ွနးႀကီ့ဦ့ဧေမာငးကုိ ကျ္နးေတားနဲ႔ေဆျ့ ေႏျ့ ဘုိ႔ 
ေစလႊတးလုိကးတယး၈ 

ဦ့ဧေမာငး ေရာကးလာေတာံ ။မြ- 

 ခငးဗ္ာ့တုိ႔ ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ ေစာဘဦ့ႀကီ့ လကးခဵထာ့တာကုိ ခငးဗ္ာ့တုိ႔လကးမခဵရငး 
ကျ္နးေတားတုိ႔ဘကးက တုိကးရ မြာပဲလုိ႔ ၿခိမး့ေ်ခာကးလာ တံဲ သေဘာနဲ႔ေ်ပာလာတယး၇ ဦ့ဧေမာငး 
ဘုက္က္ေ်ပာလုိကးေတာံ ကျ္နးေတား ေဒါသ်ဖစးလာၿပီ့- 

 ဒီမြာ ဦ့ဧေမာငး ကျ္နးေတားတုိ႔ေခါငး့ေဆာငးေတျ လာေရာကးေဆျ့ ေႏျ့ တာဟာ လကးနကးခ္ဘုိ႔ 
မဟုတးဘူ့ဗ္၇ ်ပႆနာ ရပးေတျကုိ ေ်ပလညးေအာငးေ်ဖရြငး့ၿပီ့  ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ပနးလညးတညးေဆာကးဘုိ႔ 
်ဖစးတယး၈ 

 ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ရာမြာ ကျ္နးေတားတုိ႔ ေခါငး့ေဆာငးေတျကုိ လကးနကးခ္ဘုိ႔ခုိငး့တာဟာ မတရာ့တဲံ 
လုပးေဆာငးမႈ်ဖစး တယး၈ ခငးဗ္ာ့ကုိ ကျ္နးေတားတခုပဲေ်ပာမယး၇ လကးနကးခ္ေရ့ကုိ ကျ္နးေတားတုိ႔ 
ဘယးေတာံမြ လကးခဵမြာမဟုတးဘူ့၇ လကး နကးမခ္ရငး ခငးဗ္ာ့တုိ႔က ်ပနးခ္မယးဆုိတာ 
ကျ္နးေတားတုိ႔အတျကး မဆ နး့ပါဘူ့၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ခုတုိကးေနတာ ေသျ့ ေတာငးမ ပူေသ့ဘူ့လုိ႔ 
ဘုက္က္်ပနးေ်ပာလုိကးတယး၈  

 ဦ့ဧေမာငးနဲ႔စကာ့ေ်ပာၿပီ့ မဆလအစုိ့ရ ကုိယးစာ့လြယးနဲ႔ ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ် ပနးလုပးတယး၈ ဖဆပလ 
အစုုိ့ရကုိးယးစာ့လြယး အဖျဲ႔မြာ- 

 (ှ) ဦ့ႏု 

 (ဿ) ဗုိလးကက္းာ 

 (၀) ဗုိလးေနွငး့ 

 (၁) ဗုိလးခငးေမာငးေလ့ 

 (၂) ေစာၾကာဒုိ့တုိ႔ တကးေရာကးၾကတယး၈ 

 ဒီေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမြာ ဦ့ႏုက ကျ္နးေတာံးကုိ -မနး့ဘဇနး၇ ခငးဗ္ာ့တုိ႔ ဥက၎ဌႀကီ့ ေစာဘဦ့ႀကီ့က 
လကးမြတးထုိ့ၿပီ့ၿပီ၇ ခငးဗ္ာ့ တုိ႔ဘယးဖ္ကးလုိ႔ေကာငး့မလဲ လုိ႔ေ်ပာလာတယး၈   

 ဥက၎ဌႀကီ့ လကးမြတးထုိ့ထာ့တာကုိ လကးခဵရမယးဆုိတာ မြနးပါတယး၇ ဒါေပမံဲ  ဥက၎ဌႀကီ့ 
လကးမြတးထုိ့တာက ကျ္နး ေတားတုိ႔ အညံဵခဵရတာ၇ အရႈဵ့ေပ့ရတာပဲ၇ ကျ္နးေတားတုိ႔လုိလာ့ခ္ကးေတျကုိ 
စျနး႔လႊတးလုိကးတာနဲ႔အတူတူပဲ၇ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကုိ လုိခ္ငးရငး လျယးပါတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ 
လုိခ္ငးတံဲကရငး်ပညးကုိ ခငးဗ္ာ့တုိ႔ေ်ဖရြငး့ေပ့ႏုိငးရငး ၿပီ့တာပဲလုိ႔ေ်ပာေတာံ ဦ့ႏု က ခငးဗ္ာ့တခုစဥး့စာ့ပါ၇ 
ခငးဗ္ာ့တုိ႔ ဥက၎ဌရဲ႕ ဂုဏးသိက၏ကုိ ထိနး့သိမး့ပါအဵု့တံဲ ကျ္နးေတားက - 
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 ဥက၎ဌႀကီ့ကုိ ေလ့စာ့တယး၈ ဒါေပမံဲ ခငးဗ္ာ့တုိ႔လိမးတာက မေကာငး့ဘူ့ဗ္ာ့၇ ကျ္နးေတားတုိ႔ 
ဥက၎ဌႀကီ့က သူ႔ေစတ နာအရ ခငးဗ္ာ့တုိ႔ဆီလာတယး၇ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုိလာ့တယး၇ 
ေကာငး့တာ်ဖစးခ္ငးပါတယး၇ ခငးဗ္ာ့တုိ႔လြညးံၿပီ့ လကးနကးခ္ခုိငး့ ေတာံမေကာငး့ဘူ့ဗ္ာ့၇ 
ဒါကုိကျ္နးေတားတုိ႔လကးမခဵႏုိငးဘူ့၈ ဒါေပမံဲ တခုေတာံရြိတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ ေခါငး့ေဆာငးေတျနဲ႔ ်ပနး 
ေဆျ့ ေႏျ့ ၿပီ့ အေၾကာငး့်ပနးမယးလုိ႔ ေဆျ့ ေႏျ့ ၿပီ့ အငး့စိနးကုိ်ပနးလာတယး၈  

 ဒီက္ေတာံ ေခါငး့ေဆာငးေတျနဲ႔ ေဆျ့ ေႏျ့ ၿပီ့ လကးမခဵႏုိငးေၾကာငး့ ေစာဟဵတာသာေမျ့ နဲ႔ 
အငး့စိနးစစးေ်မ်ပငး စစးဆငး ေရ့မြဴ့ ဗုိလးမြဴ့ေအာငးစိနးတုိ႔ လကးမြတးေရ့ထုိ့ၿပီ့ ်ပနးၾကာ့လုိကးတယး၈ 
ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမေအာငး်မငးပဲ ပ္ကး်ပာ့သျာ့ၿပီ့ အငး့စိနးတုိကးပျဲ ဆကး်ဖစးတယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔ 
ကျ္နးေတားတုိ႔ သငးခနး့စာယူဘုိ႔ရြိတယး၈  

 ကျ္နးေတားတုိ႔ ႏုိငးငဵေရ့မြာ ႏုတယး၈ 

 ကျ္နးေတားတုိ႔ ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ ေစာဘဦ့ႀကီ့ကုိ အႀကီ့အက္ယးေလ့စာတယး၈  

 ဘာေတျေဆျ့ ေႏျ့ မယး ဘာလုပးမယးဆုိတံဲ (Mandate)မေပ့လုိကးဘူ့၇ ဟုိေရာကးေတာံ 
ဥက၎ဌႀကီ့ကုိ ဟုိုကစညး့ရဵု့၇ ဒီကစညး့ရဵု့ဆုိေတာံ လညးသျာ့တယး၇ 
ကျ္နးေတားကုိေတာငးစညး့ရဵု့ေသ့တယး၈ ဖဆပလနဲ႔ မေဆျ့ ေႏျ့ ခငး အိႏၵယသဵအမတး ႀကီ့ မစၥတာေရာံနဲ႔ 
မစၥဘေမာငးခ္ိနးတုိ႔က စညး့ရဵု့တယး၈  

မစၥစးဘေမာငးခ္ိနးက မနး့ဘဇနး -စဥးစာ့ပါကျာ၇ ခငးဗ္ာ့တုိ႔လကးနကးအပးၿပီ့ 
ကရငး်ပညးနယးအေရ့ဆကးလုပးပါတံဲ၈  

 ဟာ၇ ဒါေတာံမ်ဖစးႏုိငးဘူ့၇ ကရငးအခ္ငး့ခ္ငး့မုိ႔ ကျ္နးေတားတခုေ် ပာမယး၈ ကျ္နးေတားတုိ႔လုိခ္ငးတဲံ 
ကရငး်ပညးကုိ သူတုိ႔ ဘယးနညး့နဲ႔မြေပ့မြာမဟုတးဘူ့၇ ကရငး်ပညးရဘုိ႔ဟာ လကးနကးကုိငးတုိကးပျဲမြတပါ့ 
အ်ခာ့နညး့မရြိေတာံဘူ့၇ ဒါေၾကာငးံကျ္နး ေတားတုိ႔တိုကးရမြာပဲ ဆုိတံဲဆုဵ့်ဖတးခ္ကးအတုိငး့ 
်ပနးေ်ပာလုိကးတယး၈ ထုိေနရာ၉ပငး ပထမအႀကိမး့ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ ပ္ကး သျာ့ေတာံသညး၈ 

 

ဒုတိယအႀကိမး ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ 

ှ၆၃ွ ခုႏြစး၇ ဗုိလးေန ွငး့ အိမးေစာငံးအစုိ့ရလကးထကးတျငး ်ပညးတျငး့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ တညးေဆာကးရနး 
လြ္ိဳ႕ ြွကးကမး့လြမး့ သညး၈  လြ္ဳိ႕ ြွကးေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲကုိ KNU ပါတီမြလကးခဵၿပီ့ ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ကုိ 
ေရျ့ ခ္ယးလုိကးသညး၈ ထုိကုိယးစာ့လြယး အဖျဲ႔တျငး- 

(ှ) ဗုိလးခ္ဳပးေကားထူ့ (ဗုိလးခ္ဳပးေက္ား်မသနး့) 

(ဿ) စေကာလယးေတာ 

(၀) ပဒုိဖုိ့ေညာ 
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(၁) ဗုိလးက္ငးေဖ 

(၂) ဗုိလး်မစိနး တုိ႔်ဖစးၾကသညး၈ 

ှ၆၃ွ ခုႏြစး၇ ေဖေဖ၍ ွါရီလတျငး ဗုိလးေန ွငး့ အိမးေစာငံးအစုိ့ရႏြငံး လြ္ဳိ႕ ြွကးေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ၾကသညး၈ 
ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ မညးံ ဗုိလးေနွငး့ အိမးေစာငးံအစုိ့ရမြ- 

(ှ) ဗုိလးေအာငးႀကီ့ 

(ဿ) ဗုိလးေမာငးေမာငး 

(၀) ဗုိလးေမာငးေရႊတုိ႔်ဖစးၾကၿပီ့၇ ဗုိလးဘ်ဖဴ၇ ဗုိလးစဵၾကညး၇ ဗုိလးေမာငးလျငးတုိ႔ ေလံလာ့သူမ္ာ့အ်ဖစး 
တကးေရာကးၾကသညး၈ ႏြစးဖကးေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲတျငး KNUဘကးမြ- 

 တနး့တူေရ့ႏြငံး ကုိယးပုိ ငး်ပဌာနး့ချငံး ကရငး်ပညးေပ့ရနး ေတာငး့ဆုိသညး၈ ကရငး်ပညးအေရ့ႏြငးံ 
ပတးသကး၊ လႊတး ေတားအတျငး့၉ပငး ဆကးလကးေတာငး့ဆုိတုိကးပျဲ ွငးရနး (ဓါတး်ပာ့ေဟာငး့ႀကီ့ 
်ပနးဖျငံး်ပသညး၈) 

 ကရငးံလကးနကးကုိငးတပးမေတား ထာ့ရြိေရ့ႏြငံးပတးသကး၊ လကးနကးကုိငးတပးမ္ာ့မြ 
လကးနကးကုိငးထာ့ၿပီ့ ေခါငး့ ေဆာ ငးမ္ာ့မြ လကးနကးခ္သညးံသေဘာမ္ဳိ့၇ လကးနကးအငယးေပ့အပးရနး 
ေတာငး့ဆုိသညး၇ ကရငး်ပညးအေရ့ႏြငံး ကရငး လကးနကးကုိငးထာ့ရြိေရ့တုိ႔အတျကး (၁)တုိငး 
ေဆျ့ ေႏျ့ ေသားလညး့ မေအာငး်မငးပဲ ဒုတိယအႀကိမးေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ ပ္ကး သျာ့်ပနးသညး၈  

 

တတိယအႀကိမးေတျ႔ဆဵုေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ  

ှ၆၃၀ ခုႏြစး၇ ဇျနးလ(ှွ)ရကး 

ဗုိလးေနွငး ေတာငးလြနးေရ့ေကာငးစီမြ ှ၆၃၀ ခုႏြစး၇ ေမလ (ှွ)ရကးေန႔တျငး ေ တျ႔ဆုဵေဆျ့ ရနး 
ကမး့လြမး့ခ္ကးကုိ ေကအနဲးယူ၇ မျနးႏြငံး ကရငးေခါငး့ေဆာငးႀကီ့မ္ာ့ ေဆျ့ ေႏျ့ သေဘာတူညီမႈရၿပီ့ 
ပဏာမကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔အာ့ ေရျ့ ခ္ယးေစလႊတးလုိကး သညး၈ အဆုိပါ ပဏမ (၀)ပါတီ 
ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ွငးမ္ာ့မြာ- 

ှ၈ ဗုိလးက္ငးေဖ (အဖျဲ႔ေခါငး့ေဆာငး) 

ဿ၈ မနး့လုဵ့ေမာငး 

၀၈ ဗုိလးထျနး့ဧ 

၁၈ ဗုိလးမ္ဳိ့ေသျ့  တုိ႔်ဖစးသညး၈ 
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 ပဏာမ(၀)ပါတီ ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ ွငးမ္ာ့ ်ပညးတျငး့စစးရပးစဲေရ့၇ 
်ပညးတျငး့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့မ္ာ့အတျကး ႀကိဳတငးညြိ ႏႈိငး့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးၿပီ့ ်ပနးလာၾကသညး၈ 
။တုိ႔်ပနးေရာကးၿပီ့ (၀)ပါတီအာဏာပုိငး ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ ွငးမ္ာ့ကုိ ေရျ့ ခ္ယး လုိကးသညး၈ KNU 
ပါတီမြ- 

ှ၈ မနး့ဘဇနး  

ဿ၈ စေကာလယးေတာ 

၀၈ ဗုိလးက္ငးေဖ 

၁၈ ဗုိလးသနး့ေအာငး 

ကရငးအမ္ဳိ့သာ့တုိ့တကးေရ့ပါတီ ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ ွငးမ္ာ့မြာ 

ှ၈ ေစာေမာငးရယး 

ဿ၈ ဗုိလးစဵလငး့ 

မျနး်ပညးသစးပါတီကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ွငးမ္ာ့မြာ- 

ှ၈ ႏုိငးေရႊျက္ငး 

ဿ၈ ႏုိငးထငး 

၀၈ ႏုိငးတကးထျနး့ တုိ႔်ဖစးသညး၈ 

 ပတီအလိုကး ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ေရျ့ ခ္ယးၿပီ့ေနာကး ၀ပါတီ အာဏာပုိငးကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ကုိ 
ေရျ့ ခ္ယးပါသညး၈ 

ှ၈ မနး့ဘဇနး   ဥက၎ဌ 

ဿ၈ ႏုိငးေရႊက္ငး   ဒုတိယဥက၎ဌ 

၀၈ ေစာေမားရယး  ဒုတိယဥက၎ဌ 

၁၈ စေကာလယးေတာ  အတျငး့ေရ့မြဴ့ 

၂၈ ဗုိလးက္ငးေဖ  ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ွငး 

၃၈ ဗုိလးသနး့ေအာငး  ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ွငး 

၄၈ ဗုိလးစဵလငး့   ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ွငး 
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၅၈ ႏုိငးထငး   ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ွငး 

၆၈ ႏုိငးတကးထျနး့  ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ွငး 

ှွ၈ ဗုိလးွါစိနး (ဒုဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ တာမလာေဘာ ) ရဵု့အဖျဲ႔မြဴ့ႏြငံး ရဵု့အဖျဲ႔ ွငးမ္ာ့ကုိ ေရျ့ ခ္ယးၿပီ့ 
ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ေရ့အတျကး ှ၆၃၀ ခုႏြစး၇ စကးတငးဘာလ (ဿ၅)ရကးေန႔တျငး စတငးထျကးချာၿပီ့ 
စကးတငးဘာလက (၀ွ)ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာကးရြိၾကသညး၈  

 ရနးကုနးၿမိဳ႕သုိ႔ေရာကးရြိၿပီ့ ှ၆၃၀ခုႏြစး၇ ေအာကးတုိဘာလ (ဿ)ရကးေန႔တျငး 
ေတားလြနးေရ့ေကာငးစီႏြငံး စတငးေဆျ့ ေႏျ့  သညး၈ ေတားလြနးေရ့ေကာငးစီဘကးမြ - 

ှ၈ ဗုိလးေနွငး့ 

ဿ၈ ဗုိလးေစာ်မငးံ 

၀၈ ဗုိလးေက္ားစုိ့ 

၁၈ ဗုိလးလြဟနး 

၂၈ ဗုိလးေသာငး့ဒနး 

၃၈ ဗုိလးခ္စးခငးတုိ႔ တကးေရာကးၾကသညး၈ 

 ထုိအခ္ိနးတျငး (တပးေပါငး့စုႏြငံးသာ ေအာငးပျဲခဵမညး )ဆုိသညးံ ခဵယူခ္ကး်ဖငံးလညး့ေ ကာငး့၇ 
သီ့်ခာ့ေဆျ့ ေႏျ့ ေရ့ထကး  စုေပါငး့ေဆျ့ ေႏျ့ ်ခငး့က ရနးသူကုိ စုစုစညး့စညး့ 
တုိကးပျဲွ ငးႏုိငးမညး်ဖစးသညးဟူသညးံ ခဵယူခ္ကး်ဖငံးလညး့ေကာငး့၇ ရနးကုနး ၿမိဳ႕သုိ႔ဦ့စျာေရာကးရြိေနေသာ 
ဗမာကျနး်မဴနစးပါတီ၇ (ဗကပ)၇ ခ္ငး့ဦ့စီ့အဖျဲ႔တုိ႔်ဖငံး အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီတပးေပါငး့စု (မဒည တ)ႏြငံး 
ေဆျ့ ေႏျ့ ရနးသေဘာတူၾကသညး၈ ဗကပ ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ ွငးမ္ာ့မြာ- 

ှ၈ သခငးဇငး 

ဿ၈ သခငးတငးထျနး့ 

၀၈ ရဲေဘားေဌ့ 

၁၈ ဗုိလးေဇယ္ 

၂၈ ဗုိလးေအာငးႀကီ့ 

၃၈ ဗုိလးစုိ့ေမာငး 

၄၈ ဗုိလးပု တုိ႔်ဖစးၾကသညး၈ 

ခ္ငး့ဦ့စီကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ွ ငးမ္ာ့မြာ- 
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ှ၈ စလုိိငး့စဵေအာငး 

ဿ၈ စလုိငး့သာထူ့ တုိ႔်ဖစးသညး၈ 

ေတားလြနးေရ့ေကာငးစီအဖျဲ႔ႏြငံး ေဆျ့ ေႏျ့ မညးံ မဒညတ ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲပတျငး- 

ှ၈ မနး့ဘဇနး ဥက၎ဌ 

ဿ၈ သခငးတငးထျနး့ အတျငး့ေရ့မြဴ့တုိ႔မြ အဓိက တာွနးယူေဆျ့ ေႏျ့ ၾကသညး၈  

ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့တျငး ေတားလြနးေရ့ေကာငးစီမြ ေတာငး့ဆိုခ္ကးမ္ာ့မြာ- 

ှ၈ စစးတပးမြထာ့ေသာ ေနရာတျငးေနရမညး၇ လုဵၿခဵဳေရ့ႏြငံး စာ့ေသာကးေရ့တုိ႔ကုိ တာွနးယူမညး၇ 

ဿ၈ စညး့ရဵု့ေရ့လုပးငနး့ ဘာတခုမြ မလုပးရ၇  

၀၈ အုပးခ္ဳပးေရ့ႏြငံး အချနးေတားႀကီ့ၾကပးေရ့မ္ာ့ မလုပးရ၇  

၁၈ သျာ့လုိသညးံအရပးမ္ာ့သုိ႔ တနးွနးရြိသူ၌ ချငံး်ပဳခ္ကး်ဖငံးသာ သျာ့လာချငးံ်ပဳသညး၈  

၂၈ သတးမြတးထာ့ေသာေနရာတျငး ေနေ သာသူတုိငး့ ခ္မြတးထာ့ေသာ ဥပေဒမ္ာ့ကုိ တိတိက္က္ 
လကးနာလုပးေဆာငးရမညး ဟု တဖကးသတးေတာငး့ဆုိလာသညး၈  

 အထကးပါေတာငး့ဆုိခ္ကးမ္ာ့သညး လကးနကးခ္ေရ့ တဖကးသတးေတာငးဆုိလာသ်ဖငံး 
၃ႀကိမးတုိငးတုိငး ေဆျ့ ေႏျ့ ၿပီ့  ှ၆၃၀ ခုႏြစး၇ ႏုိ ွငးဘာလ (ှ၁)ရကး ရကးေန႔တျငး တတိယအႀကိမး့ 
ေဆျ့ ေႏျ့ ေရ့ ပ္ကးသျာ့သညး၈ 

 သကးသတးလျတးမရြိသညးံ က္ာ့သတၱာ မရြိသလုိ တိုငး့ရငး့လူမ္ဳိ့စုဵ ်ပညးသူမ္ာ့၌အချငံးေမႊ့ရာပါ 
လူ႔အချငံးအေရ့အာ့ သနာ့ေသာအာ့်ဖငံး ေပ့ရုိ့ထုဵ့စဵမြရရြိခံဲေပ၈ 
ကုိယးပုိငး်ပဌာနး့ချငံးအတျကးလညး့ေကာငး့၇ ဒီမုိကေရစီအချငံးအေရ့အတျကး လညး့ေကာငး့၇ - 

-စစးေ်မ်ပငး၉်ဖစးေစ၇  

-စာ့ပျဲွုိငး့၉်ဖစးေစ၇ သငး့ကျဲတိုကးခုိကး်ခငး့၇ ေတျ႔ဆုဵ်ခငး့်ဖငံးေ်ဖရြငး့ႏုိငးမညးမဟုတး၈ 
တပးေပါငး့စု်ဖငံးတိုကးခုိကး်ခငး့၇ ေတျ႔ဆုုဵ ်ခငး့်ဖငံးသာ သာ့စာ့သတၱ ွါကုိ သတးရမညး်ဖစးသညး၈ 

အခနး (့၀) 

အပိုဒး(ှ) 

ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးႏြငံး ေကအနဲးယူ 

ဂ္ပနးေခတးကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ကုိ စုစညး့ထာ့သ ညးံ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အဖျဲ႔တဖျဲ႔ကုိ မအူပငးခရိုငးတျငး 
ဖျဲ႔စညး့ထာ့သညး၈ မအူ ပငးခရိုငးစကးရြငးမငး့ႀကီ့ ေစာစိနးဦ့သညး အဖျဲ႔၌ဥက၎ဌ်ဖစးၿပီ့ 
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က္ဳဵရစးရျာသာ့ေစာေမာငးတုိ့သညး ဒုတိယဥက၎ဌႏြငံး ဒုတိယခ ရုိငး ွနးေစာေရႊစိနးသညး 
အတျငး့ေရ့မြဴ့်ဖစးသညး၈  

ေစာစိနးဦ့ႏြငံး ေစာေရႊစိနးတုိ႔ႏြစးဦ့  အဂၤလိပး်ပနးွငးလာသညးံအတျကး 
အဂၤလိပးအစုိ့ရအလုပး်ပနးလုပးရနး်ဖစးလာသ်ဖငံး အ စညး့အေ ွ့တရပးေခ၍က္ငး့ပၿပီ့ ထုိအဖျဲ႔အစညး့ 
ဆကးလကးရပးတညးႏုိငးေရ့အတျကး အမႈေဆာငးသစးေရျ့ ေကာကးၾကရနး်ဖစး သညး၈ ေစာစိနးဦ့ႏြငံး 
ေစာေရႊစိနးတုိ႔ႏြစးဦ့ အဂၤလိပးအစို့ရအလုပး်ပနးလုပးႏုိငးလြ္ငး ဤမ္ဳိ့သာ့ေရ့အဖျဲ႔အစညးတျငး မလုပးႏုိငး 
ေတာံေသာေၾကာငံး်ဖစးသညး၈  

ဤကရငးအမ္ဳိ့သာ့ အဖျဲ႔အစညး့သညး တနယးလုဵ့ရြိ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ထုတရပးလုဵ့ကုိ ကာကျယးေသာ၇ 
အလုပးအေၾကျ့ ်ပဳ ေသာ အဖျဲ႔်ဖစးေသာေၾကာငံး ကရငးလူထုတရပးလုဵ့မြ ထုိအဖျဲ႔ဖ္ကးသိမး့ရနး 
သေဘာမတူေပ၈ ထုိအခ္ိနး၉ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး တုိ႔ အစညး့အေွ့သုိ႔တကးေရာကးသညးံ 
ကာလႏြငံးတိုကးဆုိငးေနသညး၈ 

ဂ္ပနးေခတးတေလြ္ာကးလုဵ့ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့၌ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့၇ အသကးအို့အိမး၇ စညး့စိနးမ္ာ့ကုိ 
ကာကျယးခံဲသ်ဖငံး ကရငး အမ္ဳိ့သာ့အာ့လုဵ့က ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနး၌ ေခါငး့ေဆာငးမႈကုိ 
ယုဵၾကညးၾကသညး၈ ထုိေၾကာငးံ ထုိအစညး့အေ ွ့၉ပငး ေစာ  စိနးဦ့ႏြငံး ေစာစိနးေရႊတုိ႔မြ ေစာဘဇနး ခငးဗ္ာ့ 
ဥက၎ဌတာွနးယူပါဟု အဆုိ်ပဳမႈကုိ လူထုကေထာကးခဵၾကသ်ဖငံး တာွနးယူသငံး၇ မယူသငံးစဥး့စာ့သညး၈ 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ အေတျ့ အေခ၍နယးပယးတျငး - 

“ကျ္နးေတားတုိ႔အစုိ့ရအလုပး်ပနးလုပးခ္ငးတယး၇ အဂၤလိပးေတျဆုတးသျာ့တုနး့က အဂၤလိပးစစးတပးမြာ 
ကျ္နးေတားဒုတိယဗုိလး ်ပနးတမး့ ွငးအရာရြိ်ဖစးတယး၈ အဂၤလိပးေတျက ်ပနးသတငး့ပုိ႔ခုိငး့တယး၈ (Back 

Pay) (စစးအတျငး့ရရြိရနးက္နးေသာလစာ) တေသာငး့ေက္ားရမယး၈ ကျ္နးေတာံးအိမးေထာငးေရ့အတျကး 
စာ့ွတးေနေရ့အဆငးေ်ပမယး၈ ဒါေပမံဲ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့လုပးငနး့ ကုိ စျနး႔လုိ႔မရဘူ့၈ ဒီေတာံ ေစာစိနးဦ့တုိ ႔ 
အဆုိ်ပဳခ္ကးကုိ ကျ္နးေတားံဇနီ့သညးနဲ႔ ်ပနးတိုငးပငးရမယး၈ ဒီတာ ွနးယူရငး လစာလုပး လုိ႔မရဘူ့၈ 
ဒါေၾကာငံး ကျ္နးေတာံးကုိ ချငံးတရကးေပ့ဘုိ႔ အစညး့အေ ွ့မြာ ချငံးေတာငး့ၿပီ့ 
ကျ္နးေတားံဇနီ့သညးႏြငံးတုိငးပငးတယး ” ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ ဘဇနးမြ ။၌ဇနီ့သညးႏြငံး  ်ပနးတုိငးပငးသညးကုိ 
ဤသုိ႔ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 

“ငါေတာံအမ္ဳိ့သာ့အတျကး လုပးေတာံမယး၈ ဒီေန႔ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေတျ အဵုၾကျေနတယး၈ တဘကးက 
ကရငံးဘွကုိ်ပနးၾကညးံ ရငး တကယးေအာကးတနး့က္ၿပီ့ ဆငး့ရဲမျဲ် ပာက္တံဲဘ ွ ေရာကးေနတယး၈ 
ဒီဘွကုိ လျတးေ်မာကးဘုိ႔ ကရငးတုိငး့မြာ တာ ွနး ရြိတယး၈ ငါလညး့ ကရငးတေယာကး၇ 
မငး့လဲကရငးတေယာကး်ဖစး ၾကလုိ႔ အမ္ဳိ့သာ့အတျကးလုပးဘုိ႔ မငး့နဲ႔ငါံမြာ တာွနးရြိ တယး”  

“အမ္ဳိ့သာ့ေရ့လုပးငနး့ဟာ လျယးကူတံဲလုပးငနး့ေတာံမဟုတးဘူ့၇ အခကးအခဲေတျရြိတယး၈ ငတးမယး၇ 
အဖမး့ခဵရမယး၇ ေ ထာငးက္မယး၇ ေနာကးဆုဵ့ေသရငးေသမယး၈ အဒဲါေတျ ႀကဵဳေတျ႔ရမယး၈ 
ဘယးလုိ႔ပဲႀကဵဳေတျ႔ရပါေစ၇ အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကး ေရ့ အတျကး ေဆာငးရျကး်ခငး့ဟာ လူ႔ေလာကမြာ 
အမျနး်မတးးဆုဵ့လုပးငနး့လုိ႔ ငါယူဆတယး၈ ဒါေၾကာငံး ငါလုပးဘုိ႔ဆုဵ့်ဖတးလုိကး တယး၈ 
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ဒီလုိဆုဵ့်ဖတးလုိကးေပမံဲ  မငး့သေဘာတူလုိကးခဵဘုိ႔လုိတယး” လုိ႔ ေ်ပာသဵၾကာ့ေတာံ ။၌ဇနီ့သညးမြာ 
အဵံၾသသျာ့ သညး၈ 

အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့လုပးငနး့လုပးပါက အခကးအခဲေ တျ႔မယး၇ ငတးမညး၇ ေထာကးက္မညး၇ ေသမညး၇ 
ဤအရာမ္ာ့ကုိ သိသ်ဖငံး ဘ ွငးမက္ေပ၈ မငး့လုပးရငးလုပးေပါံ၇ လုပးရငးဒုိ႔အခကးအခဲေတျနဲ႔ 
ရငးဆုိငးရမယးဟု ေ်ပာလာသညးကုိ အခကးအခဲက ေတာံရြိမြာပဲ၈ ဒါေပမံဲ 
ဒုိ႔အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့အတျကးလုပးတာ၈ တဦ့တေယာကး၇ တအို့တအိမးေထာငး၇ ေကာငး့စာ့ဘုိ႔ 
မဟုတးဘူ့၈ တမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ ကျ္နးေတျ်ဖစးးေနၾကၿပီ့၈  ဒုိ႔က ရာထူ့ေတျဘာေတျနဲ႔ ေကာငး့စာ့ေနရငးလညး့ 
ဘယးသူကေလ့စာ့ ၾကမလဲ၇ တမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ေကာငး့စာ့မြ ဒုိ႔ လညး့ေကာငး့စာ့မညးဟု ရြငး့်ပသညးကုိ 
ဘေွမက္ေသ့ေပ၈ ထုိေၾကာငံး ဇနီ့သညး ဘေ ွက္လကးခဵႏိုငးေစရနး သုဵ့ရကးစဥး့စာ့ချငံးေပ့လုိကးသညး၈  
သုဵ့ရကး်ပညးံသ်ဖငံး ။ဇနီ့သညးမြ- 

“က ဲမငး့လုပးခ္ငးရငးလုပးေတာံ၇ ငါလကးခဵတယး၈ မငး့နဲ႔အတူငါအဆငး့ရဲခဵမယး၈ ဘ ွတူေပါံ၇ 
်ဖစးေလရာဘွအေကာငး့ခ္ညး့ပဲ လုိ႔ ငါခဵယူတယး ” ဟု လကးခဵလုိကးသ်ဖငံး 
ဇနီ့သညး၌ချငံး်ပဳခ္ကးရသ်ဖငံး ကျ္နးေတားဥက၎ဌလုပးရနးဆုဵ့်ဖတးလုိကးၿပီ့ ေ နာကး 
တေန႔အစညး့အေွ့တျငး ကရငးလူထုက ေရျ့ ေကာကးသ်ဖငံး ကျ္နးေတားမအူပငးခရုိငး၇ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အဖျဲ႔ ဥက၎ဌအဖျဲ႔်ဖစး လာတယးဟု ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ တဆကးတညး့ 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြ- 

အမ္ဳိ့သာ့အတျကး တိတိက္က္လုပးမယးဆုိရငး ကုိယံးအတျကးဟာ လကးေအာကးခဵ်ဖစးလုိ႔ 
စာ့ွတးေနေရ့ဆငး့ရဲမြာပဲ၇ အဂၤ လိပးအစုိ့ရေပ့လာတံဲ ွနးေထာကးလုပးငနး့ကုိ လကးမခဵပဲ 
ကရငးအဖျဲ႔အစညး့ရဲ႕ ဥက၎ဌလုပးေတာံ အလုပးလကးမံဲ်ဖစးသျာ့ တယး၈ အလုပးမရြိေတာံ 
အိမးေထာငးေရ့အတျကး ်ပႆနာ တကးလာတယး၈ စာ့ ွတးေနရငး့အတျကး အေဖံကုိပဲမြီခုိေနရေသ့ 
တယး၈ အေဖက ပငးစငးစာ့တေယာကး၇ ဒါေပမံဲ ဒီပငးစငးလစာ့နဲ႔လညး့ ေကျ္ ့ႏုိငးတယး၈ 
အေဖံထဵကပးစာ့ရတံဲဘွမ္ဳိ့ေရာကး သျာ့တယး ဟု ထပးမဵေ်ပာၾကာ့သညး၈   

အစုိ့ရအလုပးမလုပးပဲ ရရြိလာသညးံအချငံးအေရ့ကုိ ်ငငး့ဆုိၿပီ့ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့တာ ွနးယူလုိကးသ်ဖငံး 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ ဖ ခငးမနး့စိနးဖျငံးမြ - ေဟံေကာငး လာအဵု့၇ မငး့ကုိငါပညာသငးေပ့တာ 
လူ်ဖစးေအာငးပညာသငးေပ့တာ၇ အခုေတာံ မငး့ဒီပညာ ေတျရၿ ပီ့ လူ်ဖစးေအာငးမလုပးပဲ၇ 
ေချ့ ်ဖစးေအာငးလုပးတယး၈ မငး့ဘာေကာငးလဲ၇  ွနးေထာကးရာထူ့ရဘုိ႔ရြိတာ လကးမခဵဘူ့ဆုိ ဟု 
ဂရုဏာေဒါသနဲ႔ ေ်ပာလာသညး၈ တဖနး ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြ - 

အမ္ဳိ့သာ့ေရ့လုပးငနး့ဟာ အငးမတနးအေရ့ႀကီ့ၿပီ့်ဖစးလုိ႔ မအူပငးခရုိငး၇ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အဖျဲ႔ရဲ႕ 
ဥက၎ဌတာွနးယူလုိကးတာ ် ဖစးတယးဟု ေဖ၍်ပခံဲသညး၈   ေခတးပညာတတး၇ မအူပငးခရိုငးဥက၎ဌႀကီ့ 
အလုပးလကးမံဲတဦ့အတျကး အိမးေထာငးံတာ ွနး စာ့ ွတးေနေရ့အခကးခဲႏြငံး ရငးဆုိငးေနရပါသညး၈  
အေဖံထဵဆကးလကးမြီခုိေနရဆဲ်ဖစးသညး၈ ၾကပးတညး့မႈ၇ ဆငး့ရဲမႈမ္ာ့ႏြငံး ရငး ဆုိငးေနရသညး၈ 
သုိ႔ေသားအမ္ဳိ့သာ့ေရ့စိတးဓာတးသညး အခကးအခဲ၇ အၾကပးအတညး့ေပါငး့မ္ာ့စျာကုိ ေက္ားလႊာ့အႏုိငးယူ 
ႏုိငးသညး၈ 
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ထုိအခ္ိနးခါသမယ၉ ်မနးမာ်ပညးလျတးလပးေရ့တုိကးပျဲႏြငံးအတူ ကရငးမ္ဳိ့ခ္စးပုဂၐိဳလးႀကီ့မ္ာ့မြ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေရ့တိုကးပျဲွငး ရနး စညး့လုဵ့မႈတညးေဆာငးေနခ္ိနး်ဖစးသညး၈  ကရငးဗဟုိအဖျဲ႔ (K.C.O) မြ 
ကမကထ်ပဳလုပးၿပီ့ ညီလာခဵတရပးေ ခ၍ယူဖိတးၾကာ့ သညး၈  တ်ပညးလုဵ့ရြိ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ကုိ 
ဖိတးၾကာ့သညး၈ မအူပငးခရုိငးမြ ေရျ့ ခ္ယးသ်ဖငံး ခရုိငးကုိယးစာ့လြယးတဦ့အေန ႏြငံး ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး 
အစညး့အေွ့သုိ႔ တကးေရာကးသညး၈ 

ဒုတိယကမၻာစစးႀကီ့်ပီ့ကာလ မအူပငး ရနးကုနးသျာ့လာေရ့စနစးမြာ မီ့သေဘၤာမ္ာ့မရြိေတာံသ်ဖငံး 
ေလြသမၥာနး်ဖငံး သျာ့ရ ေသာကာလ်ဖစးသညး၈  ရနးကုနးၿမိဳ႕၉ က္ငး့ပမညးံညီလာခဵသုိ႔ 
တကးေရာကးမညံးေန႔မြာပငး အခကးအခဲတခုႏြငံးႀကဵဳေတျ႔ရသညး၈  ယငး့အခကးအခဲကုိ 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးက- 

ကျ္နးေတာံးညီလာခဵတကးမယံးေန႔မြာ ကျ္နးေတားံဇနီ့သညးဟာ ကျ္နးေတာံးသာ့ ေဘားဒျငးကုိ ေမျ့ ဖျာ့ဘုိ႔ 
ဗုိလးနာေနတယး၈ ဒီေတာံ ကျ္နးေတားဘာလုပးရမလဲ၇ ဇနီ့သညးအနာ့မြာေနမလာ့၇ ဇနီ့သညးကုိထာ့ခံဲၿပီ့ 
ညီလာခဵတကးမလာ့၇ မိနး့မသာ့တုိငး့ မီ့ဖျါ့ရငး မိမိလငးေယ္ၤာ့အာ့ အနာ့မြာရြိေနခ္ငးၾကတယး၈  
ဇနီ့သညးကုိ ေမျ့ ဖျာ့ေပ့မယးံလူေတျကလညး့ ကျ္နးေတာံးအစးမႀကီ့ ႏြစးဦ့်ဖစးတယး၈  သူတို႔ဟာ 
အေတျ႔အႀကဵဳ ရငံးက္ကးတံဲ  သာ့ဖျာ့ဆရာမႀကီ့ေတျ်ဖစးၾကတယး၈ ကျ္နးေတားကလညး့ ညီလာခဵ တကးဘုိ႔ 
ဆႏၵသိပး်ပငး့်ပေနလုိ႔ အစးမႀကီ့ႏြစးဦ့စလုဵ့က သျာ့ဘုိ႔သေဘာတူတယး၈ ကျ္နးေတားံဇနီ့သညးကလညး့ 
ချငံး်ပဳလုိ႔ ညီ လာခဵသုိ႔ တကးေရာကးခံဲသညးဟု ေဖ၍်ပခံဲသညး၈  

ညီလာခဵသုိ႔တကးေရာကးလာသညးံ ကရငးကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့၌ ကုိေတျ႔လြ္ငး ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြ- 

ကရငးေတျစိတးဓာတးတကးၾကျေနတယး၈ သိပး ညီညျတးေနတယး၈ ကရငးအမ္ာ့စုက 
ကရငံးအေၾကာငး့ေတ့ကဗ္ာ (ထာ့)ေတျ ရျတးဖတးၾကတယး၈  အခ္ဳိ႕ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့၇ 
ကရငး်ပညးအေရ့ေတျေ်ပာဆုိၾကတယး၈ ခ္ဳပးလုိကးရငး ကုိယးပုိငး ်ပဌာနး့ချငံးရြိတံဲ 
ကရငး်ပညးထူေထာငးေရ့အတျကး ေ်ပာၾကာ့တာ်ဖစးတယးဟု ေဖ၍်ပခံဲသညး၈ ဆကးလကး၊ - 

ကျ္နးေတားေလ့စာ့တံဲေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ ဆာစဵစီဖုိ့နဲ႔ေတျ႔ရရဵုမက  အမ္ဳိ့သာ့ေရ့်ပႆနာေတျ 
ေဆျ့ ေႏျ့ ချငံးရခံဲတယး၈ ကျ္နး ေတာံးေဆျ့ ေႏျ့ ခ္ကးေတျကုိ ဆာစဵစီဖုိ့မ္ာ့စျာသေဘာက္ၿပီ့ ကျ္နးေတာံးအာ့  
ေဟံ-ဘဇနး တုိ႔ကေတာံ အသကးႀကီ့ၿပီ့်ဖစးတယး  ၇ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ကုိ ဆကးလုပးဘုိ႔ 
ေခါငး့ေဆာငးေတျလုိအပးတယး၈ အနာဂတးကရငံးအေရ့ဟာ မငး့တုိ႔လူငယးေတျလကးထဲမြာ ရြိတယး၈ 
မငး့ရဲ႕သာ့ေရ့စိတးဓာတးနဲ႔ အယူအဆေတျဟာ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အတျကး အက္ဳိ့်ပဳႏုိငးတယး၈ မငး့ကုိ 
အမ္ဳိ့သာ့ ေရ့အတျကး တာ ွနးထမး့ေဆာငးပါလုိ႔ အနးကယးလးအႀကဵေပ့ေတာငး့ဆုိပါ တယးဟု 
ေဖ၍်ပသညး၈ ဆကးလကး၊- 

ဒီလုိေခါငး့ေဆာငးႀကီ့က အာ့ေပ့ေ်ပာၾကာ့လာတံဲအတျကး  အမ္ဳိ့သာ့ေရ့တာ ွနးထမး့ေဆာငးဘုိ႔ 
ကျ္နးေတားမ္ာ့စျာ အာ့ တကးလာပါတယး၈ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့တာွနးကုိ ကုိယးက္ဳိ့မဖကးပဲ ထိေရာကးစျာ 
တိုငးပျဲွငးဘုိ႔ တျနး့အာ့တခု်ဖစးသညးဟု ေဖ၍်ပ သညး၈  
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ကရငး်ပညးအရယူေရ့၇ ကရငးအ မ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့အတျကး လြညး့ေနေလြေအာငး့၇ 
်မငး့ေဇာငး့မက္နးေသာ ကရငးမ္ဳိ့ ခ္စးမ္ာ့သညး ှ၆၁၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖ၍ ွါရီလ (၂)ရကးေန႔မြ 
(၄)ရကးေန႔အထိ အမြတး (ဿ)အေ်ခခဵပညာအထကးတနး့ေက္ာငး့၇ ဗငး တနးအထိမး့အမြတး (Vinton 

Memorial Hall) အလုဵၿမိဳ႕နယး၇ ရနးကုနးၿမိဳ႕တျငး ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ အဖျဲ႔အစညး့ (၁)ဖျဲ႔်ဖငံး ညီလာ 
ခဵေခ၍ယူက္ငး့ပသညး၈ ဤညီလာခဵ၉ - 

(ှ) ေဒါကလူ (K.N.A) Karen Nation Association  

ှ၅၅ှ ခုႏြစးတျငး ဤအဖျဲ႔ကုိ စတငးဖျဲ႔စညး့သညး၈ အဖျဲ႔ွငးမ္ာ့ေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးသညး၈  

(ှ) ေဒါကးတာ တီသဵ်ပာ (M.A) 

(ဿ) ေဒါကးတာ ေရာဘတးဖုိ့ေက 

(၀) ဆာစဵစီဖုိ့ ( Kt .C. B.E,M.D) 

(၁) ေစာဒူ့ေမဖုိ့မငး့ 

(၂) ေစာဘေမာငး (ွတးလုဵ) 

(၃) ေစာပါဒျဲ 

(၄) သရာစဵေဘား (O.E.K.L.H) စသညးံပုဂၐိဳလးမ္ာ့ပါွငးသညး၈ 

(ဿ) BKNA (Buddhist Karen Nation  Association  

ဗုဒၶဘာသာ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး 

။အဖျဲ႔အာ့ ှ၆၁ွ ခုႏြစးတျငး အမြတး (ဿ၂၀) ေမာငးဂုိမာရီ့လမး့၇ ရနး ကုနးၿမိဳ႕တျငး 
သရကးေတာေက္ာငး့တုိကးဆရာေတားႏြငံး အလယးတုိကးေက္ာငး့ဆရာေတား ဦ့အဂၐႏြငံး မနး့ေရျဘတုိ႔ 
ႏြစးဦ့နာယာက အ်ဖစးေဆာငးရျကးၿပီ့  

(ှ) ဆရာေတား ဦ့ပ¿ွဵႆ  (ဥက၎ဌ) 

(ဿ) ေစာ်မသိနး့   (ဒုတိယ ဥက၎ဌ) 

(၀) ဦ့ႀကီ့ေစာ    (အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့) 

(၁) ဦ့ကနးေအ့   (ေငျထိမး့) 

(၂) ဦ့နရိႏၵ    (အဖျဲ႔ွငး) 

(၃) ေစာကုမာရ   (အဖျဲ႔ွငး) 
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(၄) ေစာဘာသနး့ေရႊ   (အဖျဲ႔ွငး) 

(၅) ေစာဘလုဵ    (အဖျဲ႔ွငး) စသညးံပုဂၐိဳလးမ္ာ့ပါွငးေသာအဖျဲ႔်ဖစးသညး၈ 

(၀) K.C.O (Karen Central Organization) 

ကရငးဗဟုိအဖျဲ႔ 

ှ၆၁၀ခုႏြစး၇ ဇျနးလ (ဿ၅)ရကးေန႔ အမြတး(၂ဿ၅)ေအာကးၾကညံး်မငးတုိငးလမး့၇ ရနးကုနးၿမိဳ႕တျငး ဖျဲ႔စညး့သညးံ 
(K.C.A.B)Karen Central Adbisory Board. ကရငးဗဟုိအႀကဵေပ့အဖျဲ႔ကုိဖျဲ႔သညး၈ ထုိ႔ ေနာကး ှ၆၁၂ 
ေအာကးတုိဘာလ (ှ)ရကးေန႔မြာ (၀)ရကး ေန႔အထိ အမြတး (ဿ) ဦ့လူနီလမး့ေအာကးၾကညံး်မငးတုိငး 
ရနးကုနးၿမိဳ႕တျငးက္ငး့ပေသာ အစညး့အေွ့မြာ (K.C.O) ဟု အမညး ေ်ပာငး့လဲဖျဲ႔စညး့လုိကးသညး၈  

(K.C.O) ဗဟုိအမႈေဆာငးမ္ာ့မြာ- 

ှ၈ ေစာသာဒငး  (ဥက၎ဌ၇ ေငျထိနး့) 

ဿ၈ မနး့ဘခငး  (အတျငး့ေရ့မြဴ့) 

၀၈ သရာသာထုိ (တျဲဘကးအတျငး့ေရ့မြဴ့) 

၁၈ ေစာဘဦ့ႀကီ့ (အမႈေဆာငး) 

၂၈ ေစာစဵဖုိ့သငး (အမႈေဆာငး) 

၃၈ ေစာ်မသိနး့  (အမႈေဆာငး) 

၄၈ မနး့ဂ္ိမး့(စး)ထျနး့ေအာငး (အမႈေဆာငး) 

ဂ၈ မနး့ေရႊထျနး့ၾကာ့  (အမႈေဆာငး) 

၆၈ ေစာဘေမာငး  (အမႈေဆာငး) 

ှွ၈ ဂ္ိမး့(စး)တာပ  (အမႈေဆာငး) 

ှှ၈ စစးဒနီလူနီ   (အမႈေဆာငး) စသညးံ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့ပါွငးသညးံအဖျဲ႔ 

(၁) (K.Y.O) Karen Youth Organization 

ကရငးလူငယးအဖျဲ႔ 

ှ၆၁၂ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ (ှ၁)ရကးေန႔တျငး ဖျဲ႔စညး့သညး၈ 

ှ၈ မနး့ဘခုိငး   (ဥက၎ဌ) 
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ဿ၈ မနး့ွငး့ေမာငး (ဒုဥက၎ဌ) 

၀၈ ေစာေက္ားစိနး (အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့) 

၁၈ ေစာ်မငံးသိနး့ (တျဲဘကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့) 

၂၈ ေစာစိနးတငး  (အဖျဲ႔ွငး) 

၃၈ ေစာထျနး့စိနး(်ပာ့ႀကီ့) (အဖျဲ႔ွငး) 

၄၈ ေနားမာစီႀကီ့ (ေငျထိနး့) စသညးံပုဂၐဳိလးမ္ာ့ပါွငးေသာအဖျဲ႔ 

အထကးပါအဖျဲ႔(၁)ဖျဲ႔်ဖငံး ှ၆၁၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖ၍ွါရီလ (၂) ရကးေန႔တျငး  

(K.N.U) Karen National Union 

ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အဖျဲ႔ခ္ဳပးကုိ ဖျဲ႔စညး့လုိကးသညး၈  

ပထမဆုဵ့ ေကအနဲးယူ အမႈေဆာငးမ္ာ့မြာ- 

ှ၈ ေစာစဵဖုိ့သငး (ဥက၎ဌ) 

ဿ၈ ဦ့လြေဖ(ပအို းွ့) (ဒုဥက၎ဌ) 

၀၈ သရာသာထုိ (အတျငး့ေရ့မြဴ့) 

၁၈ မနး့ဂ္ိမး့(စး)ထျနး့ေအာငး (တျဲဘကးအတျငး့ေရ့မြဴ့) 

၂၈ မနး့ဘခငး  (ေငျထိနး့) 

၃၈ ေစာဘဦ့ႀကီ့ (အဖျဲ႔ွငး) 

ရ၈ ေစာသဒငး  (အဖျဲ႔ွငး) 

ဂ၈ မနး့ဘခုုိငး  (အဖျဲ႔ွငး) 

၆၈ မနး့ွငး့ေမာငး (အဖျဲ႔ွငး) 

ှွ၈ မနး့ဘဇနး  (အဖျဲ႔ွငး) 

ှှ၈ မနး့ေပါလးေအ့ၿငိမး့ (အဖျဲ႔ွငး) 

ှဿ၈ ေစာဟဵတာသာေမႊ့ (အဖျဲ႔ွငး) 

ှ၀၈ ေစာစုိငး့ေက  (အဖျဲ႔ွငး) 
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ှ၁၈ ေစာစိနးတငး  (အဖျဲ႔ွငး) 

ှ၂၈ ေစာေက္ားစိနး  (အဖျဲ႔ွငး) 

ှ၃၈ ေစာေအာငးွငး့  (အဖျဲ႔ွငး) 

ှ၄၈ မစၥစးလူနီ   (အဖျဲ႔ွငး)စသညးံ ပုဂၐဳိလးမ္ာ့်ဖငံး စတငးဖျဲ႔စညး့လုိကးသညး၈  

ပထမဆုဵ့ဖျဲ႔စညး့လုိကးေသာ ေကအယူဲ  ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့သညး  ှ၆၁၄ ခုႏြစး၇  ေဖေဖ၍ ွါရီလ 
(ှ၄)ရကးေန႔၉ ၿဗိတိ သြ္နနး့ရငး့ွနးထဵသုိ႔ ေၾက့နနး့တေစာငးပုိ႔လုိကးသညး၈ အဆုိပါ ေၾက့နနး့တျငး - 

- ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့အစညး့အရဵု့သညး  ်မနးမာံလျတးလပးေရ့သုိ႔ ေရြ႕ရႈေသာလုပးငနး့မ္ာ့ကုိ 
အေႏြာကးအ ယြကး်ပဳရနး လုဵ့ ွ ဆႏၵရြိေၾကာငး့၇ လနးဒနးစညး့ေ ွ့ပျဲႀကီ့တျငး 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့တုိ႔၌ ဆႏၵကုိ ေဖ၍ထုတးေ်ပာဆုိ  ႏုိငးသညးံ ကရငးကိုယးစာ့လြယး 
တဦ့တေယာကးမြ္ မပါွငးသ်ဖငံး လျနးစျာစိတးမခ္မး့မသာ်ဖစးရေၾကာငး့၈  

 

- ဘုရငးခဵ၌အမႈေဆာငး(ွနးႀကီ့)အဖျဲ႔တျငး ကရငးကုိယးစာ့လြယးႏြစးဦ့ ပါရြိပါလ္ကး 
တဦ့တေယာကးကုိမြ္ မပါ ွငးေစ်ခငး့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး 
ဒုတိယအေရ့ပါအရာေရာကးဆုဵ့၇ လူဦ့ေရဒုတိယအမ္ာ့ဆုဵ့် ဖစးေသာ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့တုိ႔ကုိ 
ပစးပယးရာေရာကးေၾကာငး့၈ 

 

- ှ၆၀ှ ခုႏြစးေလာကးက ေကာကးယူသညးံ သနး့ေခါငးစာရငး့အရ ကရငးလူဦ့ေရ တသနး့ချဲမြ္ 
ရြိသညးဟုဆုိေသား လညး့ စစးအတျငး့ ဂ္ပနးတုိ႔ေကာကးယူသညးံ သနး့ေခါငးစာရငး့အရ 
ေလ့သနး့ေက္ားခနး႔ရြိသညးဟု သိရ ေၾကာငး့၈ 

 

- ၿဗိတိသြ္အစုိ့ရႏြငံး ်မနးမာကုိယးစာ့လြယးအဖဲျ႔တုိ႔ ခ္ဳပးဆုိေသာစာခ္ဳပးကုိ 
လကးမခဵႏုိငးေၾကာငး့၈  

 

- ကရငးတုိ႔၌ လုိလာ့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငံး ေလြ္ားညီေအာငး ှ၆၁၄ ခုႏြစး၇ မတးလ (၀ှ)ရကးေန႔ကုိ 
ေနာကးဆုဵ့ထာ့ၿပီ့ ထုိ စာခ္ဳပးကုိ ်ပငးဆငး်ခငး့မ်ပဳလြ္ငး 
ဖျဲ႔စညး့အုပးခ္ဳပးပုဵအေ်ခခဵဥပေဒေရ့ဆျဲေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ သပိတးေမြာကးမညး ်ဖစးေၾကာငး့၈  
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- တုိငး့်ပညး်ပဳလႊတးေတားတျငး  အမြတး (ဿှွ)ရြိသညးံအနကး ကရငးအမတး 
(ဿ၁)ေနရာေပ့်ခငး့သညး လူဦ့ေရအ ခ္ဳိ႕အစာ့ႏြငံး မညီေၾကာငး့၈  

 

- ကရငးအမတး (ဿ၁)ဦ့သညး ကရငးတုိ႔၌လုိလာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိရရြိေအာငး 
တုိငး့်ပညး်ပဳလႊတးေတားတျငး စျမး့ေဆာငး ႏုိငးမညးမဟုတးေၾကာငး့၈  

 

- ကရငးအမ္ာ့စုေနထုိငးေသာ ဟဵသာ ွတီ၇ အငး့စိနး၇ ပဲခူ့၇ ဖ္ာပုဵ၇ သာယာ ွတီ၇ ထာ့ ွယးႏြငံး 
ဘိတးခရုိငးတုိ႔တျငး လညး့ သီ့သနး႔ကရငးမံဲဆႏၵနယးမ္ာ့ သတးမြတးေပ့ေ စလုိေၾကာငး့၈ 

 

- ဥပေဒ်ပဳလႊတးေတားတျငး ကုိယးစာ့လြယး (ှွွ)ရြိသညးံအနကး ကရငးအမ္ဳိ့ သာ့တုိ႔၌ 
သေဘာထာ့ကုိ ေဖ၍ ထုတး်ပဌာနး့ႏုိငးချငံးရြိေစရနး၇ ကရငးကုိယးစာ့လြယး 
(ဿွ)ေအာကးအေလ္ာံနညး့ပဲ စဥး့စာ့ေစလုိေၾကာငး့၈  

 

- သီ့သနး႔ကရငးစစးတပးမ္ာ့ကုိ ဆကးလကးထာ့ရြိေစလုိေၾကာငး့၈  

 

- တနသၤာရီတုိငး့၇ ေညာငးေလ့ပငးခရုိငးချဲ၇ သဵလျငးခရုိငးတုိ႔ပါ ွငးေသာ သီ့်ခာ့ကရငး်ပညးနယး 
ထူေထာငးချငံး်ပဳေစ လုိေၾကာငး့၈ 

 

- လာမညးံတုိငး့်ပညးအုပးခ္ဳပးေရ့ ယႏၱယာ့၌ ွနးထမး့ဦ့ေရသုဵ့ပုဵ၇ တစးပုဵကုိ  ကရငးမ္ာ့အာ့  
ခနး႔ထာ့ေစလုိ ေၾကာငး့၈ 

 

- ကရငးအမ္ဳိ့သာ့တုိ႔၌ လုိလာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိရရြိေရ့ ေသခ္ာေစရနး၇ 
ၿဗိတိသြ္ပါလီမနးကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ ်မနးမာႏုိငး ငဵသုိ႔ ေစာလ္ငးစျာ ေစလႊတးေ စလုိေၾကာငး့၇ 
ေၾက့နနး့ရုိကးအေၾကာငး့ၾကာ့ေပ့လုိကးသညး၈  

 

- ှ၆၁၃ ခုႏြစး၇ စကးတငးဘာလ (ဿ၃)ရကးေန႔တျငး ဖျဲ႔စညး့ေသာ 
ဘုရငးခဵ၌အမႈေဆာငး(ွနးႀကီ့)အဖျဲ႔တျငး ကရငး ကုိယးစာ့လြယးႏြစးဦ့်ဖစးေသာ - 
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- မနး့ဘခုိငး (အလုပးသမာ့ႏြငံး စကးမႈလကးမႈွနးႀကီ့) 

ေစာဘဦ့ႀကီ့ (်ပနးၾကာ့ေရ့ွနးႀကီ့) တုိ႔ပါရြိလ္ကး၇  လနးဒနးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲတျငး 
ကရငးကုိယးစာ့တဦ့မြ မပါွငး်ခငး့ႏြငံး ေအာငးဆနး့အကးတလီသေဘာတူညီခ္ကးတျငး - 

ှ၈ တုိငး့်ပညး်ပဳလႊတးေတားအတျကး ချငံး်ပဳထာ့ေသာ ကရငးကုိယးစာ့လြယးဦ့ေရ နညး့လျနး့်ခငး့၇  

ဿ၈ ၾကာ့်ဖတးအစုိ့ရ ဥပေဒ်ပဳလႊတးေတားတျငး ကရငးကုိယးစာ့လြယး မ ညးမြ္ပါွငးမညးကုိ 
ေဖ၍်ပမထာ့်ခငး့၇ 

၀၈ သီ့သနး႔လ္ာထာ့ေသာ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့စစးတပးမ္ာ့ ဆကးလကးထာ့ရြိႏုိငးမညးမဟုတး်ခငး့၇  

၁၈ သီ့်ခာ့ကရငး်ပညးနယး တညးေထာငးေရ့ကိစၥကုိ ေဖ၍်ပမထာ့်ခငး့၇  

၂၈ ေဆျ့ ေႏျ့ စာခ္ဳပးမညးံကိစၥတျငး ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့အာ့ ေမ့်မနး့မႈလုဵ့ ွမ်ပဳ်ခငး့တုိ႔ေၾကာငံး 
ေအာငးဆနး့အကးတလီ စာခ္ဳပးကုိ ကနး႔ကျကးသညး၈ 

ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ ႏိုငးငဵေရ့အသိ တုိ့တကး်မငံးမာ့လာသညးႏြငံးအမြ္ ကရငး်ပညးရယူေရ့၇ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လႊတး ေ်မာကးေရ့၇ စိတးဓာတးမ္ာ့အထျတးအထိပးသုိ႔ ေရာကးရြိေနသညး၈ 
တုိကးပျဲမ္ာ့တဆငးံၿပီ့တဆငးံ ွငးလ္ကးရြိသညး၈ ေ အာငးဆနး့အကးတလီစာခ္ဳပးကုိ 
ကနး႔ကျကးသညးႏြငံးတဆကးတညး့ ှ၆၁၄ ခုႏြစး၇ မတးလ (၀ှ)ရကးေန႔အထိ ေကအနဲးယူ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့၌ ေတာငး့ဆုိမႈကုိ လကးေလ္ာ်ခငး့ မ်ပဳခံဲေသား - 

-ကရငးမ္ာ့က ေရျ့ ေကာကးပျဲကုိ သမတးေမြာကးမညး၈    

-ွနးႀကီ့ေစာဘဦ့ႀကီ့မြ ကနး႔ကျကးသညးံအေနႏြငံး ်ပညးၾကာ့ေရ့ ွနးႀကီ့ရာထူ့မြ ႏႈတးထျကးမညး၈ 

-ကရငးအတျကး သီ့သ နး႔မငး့တုိငးပငးအမတးမရြိေသ့ေသာ အငး့စိနး၇ ပဲခူ့၇ သာယာ ွတီ၇ ဖ္ာပုဵ၇ 
ထာ့ွယးႏြငံး ဘိတးခရုိငး မ္ာ့အတျကး တုိငး့်ပညး်ပဳလႊတးေတားအမတး (ှ၄)ဦ့ ပုိမုိထာ့ရြိေပ့ရနး၈  

-လာမညးံဥပေဒ်ပဳလႊတးေတား၉ ကရငးွနးႀကီ့ (ဿ၂)ရာခုိငးႏႈနး့ ပါွငးေစရနး၈ 

-သီ့သနး႔ထာ့ရြိေသာ ကရငးစစးတပးမ္ာ့ကုိ ဆကးလကးထာ့ရြိရနး၈ 

-ကရငးနယးထူေထာငးေရ့ကုိ မူအာ့်ဖငံးလကးခဵရနး၈   

-လာမညးံတုိငး့်ပညးအုပးခ္ဳပးမႈမ္ာ့တျငး ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့အာ့ ဌာနတုိငး့တျငး 
လူဦ့ေရ့အမ္ဳိ့အစာ့အလုိကးခနး႔ထာ့ ရနး၈  

တုိငး့်ပညး်ပဳလႊတးေတားဖဲျ႔စညး့ၿပီ့လြ္ငးၿပီ့ခ္ငး့၇ လူဦ့ေရစာရငး့ (ွါ)သနး့ေကာငးစာရငး့မြနးကုိ 
ေကာကးခဵေပ့ရနး၇ ၿဗိတိသြ္ ွနးႀကီ့ခ္ဳပးထဵ ေတာငး့ဆုိလုိကးသညး၈ (ဘုရာ့်ဖစးမယးႀကဵ၇ 
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ေဒွဒတးကကုိ့ယုိ့ကာ့ယာ့) ဆုိသလုိ ှ၆၁၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖ၍ ွါရီလ (၂)ရကးေန႔ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ညီလာခဵမြ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့အရ  မတးလ(၀ှ)ရကးေန႔ ေနာကးဆုဵ့ ေကအနဲးယူ 
ေတာငး့ဆုိမႈကုိ လုိကးေလ္ာ်ခငး့မ်ပဳခံဲေသား ၇ ကရငးမ္ာ့မြေရျ့ ေကာကးပျဲကုိ 
သပိတးေမြာကးရနးဆုိသညးံဆုဵ့်ဖတးခ္ကးအရ၇ ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးအပါ ွငး 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့မ္ာ့်ဖစးေသာ - 

ှ၈ ေစာဘဦ့ႀကီ့ 

ဿ၈ မနး့ဂ္ိနး့စးထျနး့ေအာငး  

၀၈ ေစာဟဵတာသာေမႊ့ 

၁၈ မနး့ေက္ားဗလ 

၂၈ ဘုရငးဂ္ီဘုနး့ေတားႀကီ့ ဖါသာမုိ့ရမး့  

၃၈ ဗုဒၶဘာသာ ဘုနး့ေ တားႀကီ့ ဆရာေတားဦ့ဥတၱမ စသညးံပုဂၐိဳလးမ္ာ့သညး ်မစး ွကျ္နး့ေပ၍ေဒသသုိ႔ 
စညး့ရဵု့ေရ့၇ ေရျ့  ေကာကးပျဲ  သပိတးေမြာကးေရ့၇ လူထုလႈဵ႕ေဆားတရာ့ပျဲမ္ာ့ 
ၿခိမးံၿခိမးံသဲသဲက္ငး့ပၾကေလသညး၈ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ ကျ္နး ဘ ွမြလျတးေ်မာကးၿပီ့ ကုိယးံထီ့၇ 
ကုိယးံနနး့၇ ကုိယးံ်ပဌာနး့ႏြငံး ေနထုိ ငးႏုိငးေသာလျတးလပးသညးံလူမ္ဳိ့အ်ဖစး ေနထုိငးႏုိငး ေရ့အတျကး 
တကးၾကျစညး့လုဵ့ညီၫျတးလ္ကးရြိသညး၈ 

သတးမြတးထာ့သညးံ ှ၆၁၄ ခုႏြစး၇ မတးလ (၀ှ)ရကးေန႔ေရာကးသညးံတုိငး ်ပနးၾကာ့ခ္ကးမရသ်ဖငံး 
ညီလာခဵဆုဵ့်ဖတးခ္ကး အရ ွနးႀကီ့ေစာဘဦ့ႀကီ့ ရာထူ့မြႏႈတးထျကးလုိကးသညး၈  
ေစာဘဦ့ႀကီ့ရာထူ့မြ ႏႈတး ထျကးလုိကးလြ္ငး ေကအနဲးယူကရငး အမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့တျငး 
ပါွငးေနေသာ (K.Y.O) ကရငးလူငယးမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညးံ ေစာစဵဖုိ့သငး၇ မနး့ဘခိုငး၇ မနး ွငး့ ေမာငး၇ 
မနး့ေက္ားစိနး၇ ေစာစိနးတငးတုိ႔ ေကအနဲးယူမြ ႏႈတးထျကးသျာ့ၾကသညး၈  ဘုရာ့မ်ဖစးေသ့ခငး 
ေဒွဒတးမြ ကုိ့ယုိ ကာ့ယာ့လုပးလာသ်ဖငံး  ကရငး် ပညးရရြိေရ့တိုကးပျဲမြာ 
အရြိနးအဟုနးယုတးေလ္ာံသျာ့လငံးကစာ့ ရပးတနး႔သျာ့်ခငး့မရြိပဲ ှ၆၁၄ ခုႏြစး၇ ဧၿပီ့လ 
(ှွ)ရကးေန႔တျငး ေကအနဲးယူအေရ့ေပ၍ညီလာခဵတရပး ေခ၍ယူက္ငး့ပသညး၈  ဤညီလခဵမြ ေအာကး ပါ 
ေကအနဲးယူ အမႈေဆာငးေကားမတီကုိ ေရျ့ ေကာကးတငးေ်မြာကးလုိကးသညး၈  

ှ၈ ေစာဘဦ့ႀကီ့  ဥက၎ဌ 

ဿ၈ မနး့ေစာဘု  ဒုတိယဥက၎ဌ 

၀၈ သရာသာထုိ  အတျငး့ေရ့မြဴ့ 

၁၈ မနး့ဂ္ိနး့စးထျနး့ေအာငး  တျဲဘကးအတျငး့ေရ့မြဴ့ 

၂၈ မနး့ဘခငး  ေငျထိနး့ 
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၃၈ ေစာသာဒငး  ဘ႑ာေရ့ 

၄၈ ေစာဟဵတာသာေမႊ့ ပညာေရ့ 

၅၈ ေစာေမာငးွငး့  ်ပနးၾကာ့ေရ့ 

၆၈ မနး့ဘဇနး  ကာကျယးေရ့ 

ှွ၈ ေစာစနး့ေက့  သုွဏတုိငး့သတငး့စာအယးဒီတာခ္ဳပး 

ှှ၈ စေကာေမာေလ့ လူငယး 

ှဿ၈ ဦ့ဇနး   အုပးခ္ဳပးေရ့ 

ှ၀၈ မစၥလူနီ  အမ္ဳိ့သမီ့ စသူတုိ႔ကုိ ေရျ့ ေကာကးတငးေ်မြာကးသညး၈ 

အထကးပါပုဂၐိဳလးႀကီ့မ္ာ့ကုိ ေရျ့ ေကာကးတငးေ် မြာကးၿပီ့ ထုိညီလာခဵမြ ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကုိ 
ဆုဵ့်ဖတးအတညး်ပဳၾက သညး၈  

ှ၈ ကရငး်ပညးကုိ ႀကိဳ့စာ့တညးေဆာကးခ္ိနး၇ ကရငးတေ ယာကးေစားကာ့ခဵရလြ္ငး 
ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ေစားကာ့ခဵရသညး ဟု ခဵယူသညး၈  

ဿ၈ (က) လႊတးေတားတျငး ွငးေရာကးအေရျ့ ခဵရေသာ ကရငးကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့သညး 
အစစးအမြနးမဟုတး၈ 

 (ခ) ကုိယးက္ဳိ့မၾကညံးပဲ ွနးႀကီ့ရာထူ့မြ ႏႈတးထျကးလုိကးေသာ ွနးႀကီ့ေစာဘဦ့အာ့ 
ဤညီလာခဵမြ ခ္ီက္ဴ့ဂုဏး်ပဳ သညး၈ 

(ဂ)  ေရျ့ ေကာကးပျဲမွငးေသာ ကရငးမ္ာ့အာ့ ။၇ မဲမထညးံေသာ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အာ့လုဵ့ 
အာ့လညး့ေကာငး့၇ ဤညီလာခဵမြ ခ္ီ့က္ဴ့ဂုဏး်ပဳသညး၈ 

(ဃ) ေကအနဲးယူ အလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီမြ လုပးငနး့လမး့စဥးမ္ာ့ေရ့ဆျဲရနး ဤညီလာခဵမြ 
အာဏာကုနးအပး ႏြငး့သညး၇ စသညးတုိ႔ကုိ ဆုဵ့်ဖတးခ္မြတးလုိကးသညး၈  
ေကအနဲးယူညီလာခဵဆုဵ့်ဖတးခ္ကးအမြတး(၁)အရ ေကအနဲးယူအာ ေဘားဂ္ာနယး အယးဒီတာခ္ဳပးအ်ဖစး 
ေစာေအာငးၫျနး႔(ဖုိ့ေစားကဲ) တို႔အာ့တာွနးေပ့သညး၈ ထုိဂ္ာနယးမြာ(သုွဏ တုိငး့) 
ဂ္ာနယး်ဖစးသညး၈ အပတးစဥးဂ္ာနယး်ဖစးၿပီ့၇ တပတးလြ္ငးေစာငးေရ (ဿွွွ)ထုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီသညး၈ 
ဂ္ာနယးတေစာငး (၁)ပဲ ်ဖငံး ေရာငး့ခ္သညး၈ 

ဘာသာေရ့လုဵ့ွမပါပဲ ႏုိငးငဵေရ့ႏြငံး အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ကုိသာ ေရ့သာ့သညး၈ 
ယငး့ဂ္ာနယးထုတးေွ်ခငး့၌ ဦ့တညးခ္ကးမြာ ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ ဘာသာမေရျ့ ၇ မ္ဳိ့ႏျယးစုမေရျ့ ၇ 
ေဒသမေရျ့ စုစညး့ေပ့ၿပီ့ ကရငံးလျတးလပးေရ့အတျကး တုိကးပျဲ ွငး လာရနး်ဖစးသညး၈ 
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ယငး့ဂ္ာနယးတျငးေရ့သာ့ေသာ ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့မြာ နယး မြေပ့ပုိ႔ေသာ ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့်ဖစးသညး၈  ကရငး 
လူထုဂ္ာနယးပငး်ဖစးသညး၈ 

ေဆာငး့ပါ့တုိငး့လုိလုိပငး အမ္ဳိ့သာ့ေရ့လႈဵ႔ေဆားေရ့သာ့ေသာ ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ ဥပမာ၈
 ၈၂၇၄၇၁၅ရကးေန႔ ထုတး သုဏတုိငး့ဂ္ာနယးတျငး ်ပညးရျာပုိငးမရျယးပဲႏြငံး ေစားကဲေနားမငး့်ဖစးကိနး့မြာ 
က္ိနး့ေသတံဲေလ့၈                                                                      

ဿွ၇ ၆၇ ၁၅ရကးေန႔တျငး (ေတာငးေပ၍ကမငး့ကေလ့၇ လမး့မသာလုိ႔မလာေသ့၇ 
ပငးလယး်ပငးမြာေၾက့နနး့သျယး၇ ကရငးမငး့လာ လိမးံမယး )စသညးံ်ဖငံး တေဘာငးမ္ာ့်ဖငံးေရ့သာ့၊ 
အမ္ဳိ့သာ့အသိစိတးဓာတးမ္ာ့ သျတးသျငးေပ့ခံဲသညး၈ မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ွါဒ ကုိ ဦ့တညးတုိကးခိုကးေသာ 
ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ေရ့သာ့ၾကသညး၈ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ကုိ လႈဵ႔ေဆားစညး့ရဵု့ေပ့ႏုိငးခံဲသညး၈  
ယငး့ဂ္ာနယးႏြငံး ပတးသကး၊ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြ - 

ကျ္ႏးုပးးသညး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ေရ့သာ့ရနး အလျနးစိတး ွငးစာ့သညး၈ ဂ္ပနးေခတး ွနးႀကီ့ဦ့လြေဖရဵု့တျငး 
အထကးတနး့စာေရ့အ ်ဖငံးလုပးကုိငးေနစဥး အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ႏြငံးပတးသကး၊ ဗမာံ၇ သတငး့စာ၇ 
ဂ္ာနယးမ္ာ့သုိ႔ ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ေရ့သာ့ေပ့ပုိ႔ခံဲရာမြ အ ေတျ႔ႀကဵဳအေတားရခံဲသညး၈ 
သုွဏတုိငး့ဂ္ာနယးတျငးကျ္ႏးုပး၌ ကေလာငးအမညးမ္ာ့မြာ (တယူသနး)ႏြငံး(ႏုိငးငဵေရ့သတငး့ 
ေထာကး)ဟူေသာကေလာငးအမညး်ဖငံး ေရ့သာ့ပါသညးဟု  ေ်ပာၾကာ့ထာ့သညး၈ 

ကရငးလူထုဆႏၵ်ပပျဲႀကီ့ ေအာငး်မငးစျာက္ငး့ပႏုိငးခံဲ်ခငး့၇ ကရငံးေတားလြနးေရ့်ဖစးေပ၍လာေရ့ႏြငံး 
်ဖစးေပ၍လာရ်ခငး့တုိ႔တျငး သု ဏတုိငး့ဂ္ာနယးသညး တတတးတအာ့်ဖငံး လႈ႔ဵေဆားေပ့ခံဲသညး၈  
ယငး့ဂ္ာနယးကုိ ဖဆပလအစုိ့ရမြ အထူ့ဂရုစုိကးခံဲသညး၈  ဂ္ာနယးတျငးပါွငးေသာ ေဆာငး့ပါ့ မ္ာ့မြာ 
ဥပေဒႏြငံးၫိြစျနး့ေသာ ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့်ဖစးသ်ဖငံး ဖဆပလအစုိ့ ်ပညးထဲေရ့ဌာနမြ 
မၾကာခဏသတိေပ့်ခငး့ခဵခံဲရသညး၈  သုိ႔ေသား ကရငးလူထုသညး တာ့မရသညးံဒီေရအလာ့ 
အဵုၾကျေနသ်ဖငံး အေရ့ယူ်ခငး့ မ ်ပဳခံဲေပ၈    

ယငး့ဂ္ာနယးသညး ကရငးံသမုိငး့တျငး ဂုဏး်ပဳရမညးံ မြတးတမး့ ွငး ဂ္ာနယးတခု်ဖစး သညး၈ ှ၆၁၄ ခုႏြစးမြ 
ကရငံးေတားလြနးေရ့ ်ဖစးေပ၍လာသညးံ ှ၆၁၆ခုႏြစး၇ ဇနးနွါရီလ (၀ှ)ရကးေန႔အထိ ထုတးေွႏုိငးခံဲသညး၈ 

ှ၆၁၄ခုႏြစး၇  ဇူလုိငးလ (ှ၆)ရကးေန႔တျငး ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ႏြငံး အစုိ့ရအဖျဲ႔ ွငးွနးႀကီ့မ္ာ့ လုပးႀကဵခဵရၿပီ့ 
တုိငး့်ပညးမၿငိမး့မ သကး်ဖစးေနခ္ိနးတျငး ှ၆၁၄ခုႏြစး (ဿ၃)ရကးေန႔ႏြငံး(ဿ၄)ရကးေန႔၇ အမြတး(ဿ)ဦ့လူနီလမး့၇ 
ၾကညံး်မငးတုိငး ရနးကုနးၿမိဳ႕တျငး အ နယး နယးအရပးရပးမြ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေခါငး့ေဆာငး (၀၂)ဦ့ ေတျ႔ဆုဵၿပီ့ 
ဥက၎ဌႀကီ့ေစာဦ့ႀကီ့မြ သဘာပတိအ်ဖငံး  ေဆာငးရျကး သညးံ အစညး့အေ ွ့တရပးက္ငး့ပသညး၈ 
အဆုိပါအစညး့အေွ့တျငး ဥက၎ဌႀကီ့ေစာဘဦ့ႀကီ့မြ- 

နယးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး မိမိနယးရြိ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့တုိ႔အာ့ လူမ္ဳိ့ေရ့ပ ဋ ိပက၏်ဖစးေစမညးံ 
အေ်ခအေနမ္ာ့ကုိ ေရြာငး့ရြာ့ ၊ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ေနၾကေရ့အတျကး ပနးၾကာ့ရနး - 
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်မနးမာေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ မက္ဆုဵမီႏြငံး က္ဆုဵ့ၿပီ့ေနာကး ်ဖစးေပ၍လာေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့အရ 
ဗမာအမ္ဳိ့သာ့တုိ႔၌ အာဏာ ရရြိေ ရ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့တျငး ပါ ွငးပတးသကး်ခငး့မရြိေစရနးႏြငံး 
ကရငး်ပညးနယးရရြိေရ့အတျကး ႀကိဳ့ပမး့ၾကရနး တုိကး့တျနး့ေ်ပာ ၾကာ့သညး၈ ထုိ႔ေနာကး - 

ှ၈ ကရငးလူဦ့ေရ သနး့ေခါငးစာရငး့အ်မနးဆုဵ့ေကာကးယူရနး၇  

ဿ၈ ေမားလၿမိဳငးၿမိဳ႕တျငး စကးတငးဘာလ (၁)ရကးေန႔၉က္ငး့ပသညးံ ကရငံးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ 
အစညး့အေွ့သုိ႔ မိမိတုိ႔ႏြငံးသ ေဘာထာ့်ခငး့တုိကးဆုိငးေသာ မျနးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကုိ ဖိတးၾကာ့ရနး၇ 

၀၈ ကရငး (ှဿ)ဦ့ထကးမနညး့ သတး်ဖတးခဵရမႈေတျ ပါ ွငးပတးသကးေသာ ဗုိလးထျနး့လြအာ့ 
လျတးၿငိမး့ချငံး်ပဳ်ခငး့ကုိ ဖာပျနးလူ ထုက အေၾကမနပး်ဖစးေနၾကသ်ဖငးံ ဗုိလးထျနး့လြအမႈကုိ 
တရာ့နညး့လမး့တက္ စစးေဆ့ေရ့အတျကး  အာဏာပုိငးမ္ာ့ထဵ တငး်ပႏိုငးရနး ဆရာသာထုိ၇ 
ေစာေွရီေက္ား၇ ေစာတီဖုိ့ကူ့တုိ႔အာ့ ဤအစညး့အေွ့မြ တာွနးေပ့ရနး၈ 

၁၈ သထုဵတျငး အငတးေဘ့ႏြငံးရငးဆုိငးေနၾကရသူမ္ာ့အာ့ေထာကးပံဵရနး၇ ေကာကးခဵရရြိေသာ 
ေငျက္ပး(၁၀၃ွ)ကုိ သထုဵၿမိဳ႕ေန ဦ့ေဖတုိ့ႏြငံး ေစာဘလုဵ့တုိ႔အာ့ ေပ့အပး ရနး၈ 

၂၈ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အလဵပုဵစဵ ေရျ့ ခ္ယးအတညး်ပဳေရ့အတျကး  မနး့ဘခငး၇ သရာသာထုိ၇ 
မနး့ဂ္ိမး့စးထျနး့ေအာငးတုိ႔ ပါွငးေသာ ေကားမတီတရပးဖျဲ႔စညး့ရနး၈  

၃၈ ၿဗိတိသြ္အစုိ့ရ ပါလီမနးေကားမရြငး ေရာကးရြိလာလြ္ငး ေကအနဲးယူအဖျဲ႔ခ္ဳပးေအေန်ဖငံး 
တိတိက္က္တငး်ပ၊ သီ့်ခာ့ကရငး ်ပညးနယး၌ နယးနမိတး ကုိ ကရငးလူထု (အထူ့သ်ဖငံး 
ဧရာွတီတုိငး့ေန ကရငးလူထု)က အၿပီ့အပုိငးသတးမြတးေပ့ရနး၈  

၄၈ အဖျဲ႔အတျငး့ပါ ွငးမညးံ ကရငး်ပညးနယး၌ ဖျဲ႔စညး့အုပးခ္ဳပးပုဵအေ်ခခဵဥပေဒမူၾကမး့ကုိ ပါကစၥတနး၌ 
ပုဵစဵအာ့မြီ့်ငမး့၊ ေရ့ဆျဲ ရနးအတျကး ေစာဘဦ့ႀကီ့၇ ဦ့လြေဖ၇ မနး့ဘခငး၇ သရာသာထုိ၇ ေစာစဵေက၇ 
ေစာဘုိ့ခ္စး၇ ေစာသာဒငး၇ ေစာဗစးတာဖုိ့၇ ေစာဟဵ တာသာေမႊ့၇ မနး့ဂ္ိမး့စးထျနး့ေအာငး၇ 
ေစာဘဲေလတုိ႔ပါွငးသညးံ ဆပးေကားမတီဖျဲ႔စညး့ရနး -ဟူေသာဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကုိ ခ္မြတးၾက သညး၈ 

ထုိအစညး့အေွ့မြာပငး ေကအနဲးယူအဖျဲ႔ခ္ဳပးမြ ဧရာ ွတီတုိငး့ကုိယးစာ့လြယးတုိ႔အာ့ တုိငး့အတျငး့ 
လူထုအစညး့အေွ့ ႀကီ့တရပး က္ငး့ပ၊ မိမိတုိ႔ေနထုိငးသညးံနယးပယးမ္ာ့ ကရငး်ပညးနယးအတျငး့ 
ပါွငးသငံး၇ မသငးံကုိ ဆုဵ့်ဖတးရနး ၫျနးၾကာ့ၾက ေလသညး၈  

တဖနး ှ၆၁၄ ခုႏြစး၇ ေအာကးတုိဘာလ (၀/၁)ရကးေန႔မ္ာ့တျငး ေမားလၿမိဳငးၿမိဳ႕၉ ခရိုငးေကအနဲးယူ 
ကုိယးစာ့လြယး(၄ွွ)ေက္ား တကးေရာကးေသာ ကျနးဖရငံးႀကီ့မြ ေအာကးပါအေရ့ႀကီ့ေ သာ 
ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ခ္မြတးလုိကးေလသညး၈ 

ှ၈ ကရငးကုိယးစာ့လြယးအစစးအမြနး မပါ ွငးေသာ ်မနးမာတုိငး့်ပညး်ပဳလႊတးေတားက 
အတညး်ပဳလိုကးေသာ စညး့မ္ဥး့ဥပေဒ မ္ာ့ကုိ ကရငးလူထုက လကးမခဵ၈  

ဿ၈ သီ့သနး႔ေသာ ကရငး်ပညးထူေထာငးေရ့ကိစၥကုိ ကမၻာံကုလသမဂၐသုိ႔ တုိငးၾကာ့ရနး၈           
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၀၈ သီ့သနး ႔ေသာကရငး်ပညးအတျငး့ စညးမ္ဥး့ဥပေဒမ္ာ့ကုိ ေရ့ဆျဲရနးအတျကး ဗဟိုအမႈေဆာငးမ္ာ့အာ့ 
တာွနးလႊအဲပး ေၾကာငး့၈ 

၁၈ ဗဟုိအမႈေဆာငးအဖျဲ႔ွငးအာ့လုဵ့တုိ႔အာ့ လူထုက လုဵ့ွအယုဵအၾကညးရြိေၾကာငး့၈ 

၂၈ (က) ေတာငးငူခရုိငးပါွငးေသာ တနသၤာရီတုိငး့၇ ဧရာ ွတီတုိငး့၇ အငး့စိနးခရုိငး၇ ဟဵသာ ွတီခရုိငး၇ 
ေညာငးေလ့ပငးတုိငး့ချဲစ သညးတုိ႔ကုိ သီ့သနး႔ကရငး်ပညးအ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳရနး၈  

(ခ) ်မနးမာ်ပညးႀကီ့ လျတးလပးေသာအခါ သီ့သနး႔ေသာ ကရငး်ပညးနယးအေရ့ကုိ ဗမာအစုိ့ရႏြငးံ 
အေရ့ဆုိရနး၈ 

၃၈ လကးနကးပုနး့ရြိေသာသူမ္ာ့ကုိ ေသဒဏးေပ့မညးဟူေသာဥပေဒမူၾကမး့ကုိ ရုပးသိမး့ရနး၈  

၄၈ ယခုလကးရြိ ကရငးအမ္ဳိ့ သာ့အလဵေတားကုိ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အာ့လုဵ့၌အလဵဟု 
အသိအမြတး်ပဳရနးစသညးတုိ႔ကုိ ဆုဵ့်ဖတး ခ္မြတးလုိကးသညး၈  

တဖနး ှ၆၁၅ခုႏြစး၇ မတးလ (၀)ရကးမြ (၂)ရကးအထိ က္ငး့ပေသာ 
ေကအနဲးယူအဖျဲ႔ခ္ဳပးႏြစးပတးလညးညီလာခဵမြ ေအာကးပါ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ  ခ္မြတးလုိကးသညး၈  

ှ၈ သီ့သနး႔ေသာကရငးစစးတပးမ္ာ့ကုိ မူလကဲံသုိ႔ပငးထာ့ရြိရနး၈ 

ဿ၈ ယခုအေတာအတျငး့ ကုိယးပိုငးလိုငးစငးေသနတးမ္ာ့ႏြငံး ကာကျယးေရ့ေသနတးမ္ာ့ကုိ 
သိမး့ဆညး့်ခငး့မ်ပဳရနး၈  

၀၈ ကရငးနီနယးေ်မတုိ႔၌ ဦ့စီ့အဖျဲ႔က မိမိတုိ႔၌နယးေ်မမ္ာ့ကုိ ်မနးမာႏုိငးငဵႏြငံး မပူ့ေပါငး့ရနး 
ဆုဵ့်ဖတးအတညး်ပဳရနးကုိ လုဵ့ွ ေထာကးခဵေၾကာငး့ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးလုိကးေပသညး၈ 

ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လုဵ့၌ အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တိုကးပျဲသညး အရြိနးအဟုနးအဆငံးဆငံး 
်မငံးတကးလာသညးႏြငံးအမြ္ တိုကး  ပျဲနညး့ဗ္ဴဟာ တခုၿပီ့တခုေ်ပာငး့လဲ်ဖစးေပ၍လာသညး၈ ှ၆၁၅ ခုႏြစး၇ 
မတးလ(၂)ရကးေန႔ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့၌ လျတး လပးေရ့တိုကးပျဲေၾကာငံး ကခ္ငး၇ က ရငးနီ၇ ရြမး့ႏြငံး 
ခ္ငး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ ်ပညးနယးမ္ာ့ကုိ သတးမြတးေပ့လာရသညး၈ ထုိအ်ပငး ကရငး်ပညး၇ မျနး်ပညးႏြငံး 
ရခုိငး်ပညးသတးမြတးေပ့ေရ့ႏြငံး ပတးသကး၊ ဖဆပဖအစုိ့ရ တရာ့ေရ့ ွနးႀကီ့ ဆာဘဦ့အထူ့်ပဳ ေသာ 
်ပညးနယးစုဵစမး့ေရ့ေကားမရြငးတရပး ဖျဲ႔စညး့ေပ့လာရသညး၈ အဆုိပါ်ပညးနယးစုဵစမး့ေရ့  ေကားမရြငးတျငး- 

ှ၈ ရြမး့်ပညးေရ့ရာေကာငးစီကုိယးစာ့လြယး  (ှ)ဦ့ 

ဿ၈ ခ္ငး့်ပညးေရ့ရာေကာငးစီကုိယးစာ့လြယး  (ှ)ဦ့ 

၀၈ ကခ္ငး်ပညးေရ့ရာေကာငးစီကုိယးစာ့လြယး  (ှ)ဦ့ 

၁၈ ကရငးနီ်ပညးေရ့ရာေကာငးစီကုိယးစာ့လြယး  (ှ)ဦ့ 
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၂၈ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ကုိယးစာ့လြယး  (၃)ဦ့ 

၃၈ မျနးအမ္ဳိ့သာ့ကုိယးစာ့လြယး  (၃)ဦ့ 

၄၈ ရခိုငးအမ္ဳိ့သာ့ကုိယးစာ့လြယး  (၃)ဦ့ 

၅၈ ဗမာအမ္ဳိ့သာ့ကုိယးစာ့လြယး  (၃)ဦ့ တုိ႔်ဖစးဖျဲ႔စညး့သညး၈  

်ပညးနယးစုဵစမး့ေရ့ေကားမရြငးသညး - 

ှ၈ ကရငး၇ မျနး၇ ရခိုငး တိုငး့ရငး့သာ့တုိ႔၌ ေဒသအလုိကး ကုိယးပုိငးအုပးခ္ဳပးေရ့ ရလုိေသာဆႏၵကုိ 
စုဵစမး့ရနး၈ 

ဿ၈ အကယး၊ ထုိဆႏၵမ္ာ့ သညး အေ်ခခဵဥပေဒ၌ သေဘာမ္ာ့ႏြငံး အႀကဵဳ ွငးၿပီ့်ဖစးလြ္ငး ထုိဆႏၵမ္ာ့ကုိ 
အ်မနးဆုဵ်ဖညးံစျမး့ႏုိငး မညးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ ေရ့ဆျဲတငး်ပရနး၈  

၀၈ အကယး၊ ထုိဆႏၵမ္ာ့သညး အေ်ခခဵဥပေဒ၌ သေဘာမ္ာ့ႏြငံး အႀကဵဳမ ွငးခံဲေသားလညး့ 
ထုိသုိ႔ေသာအခကးအခဲမ္ာ့ကုိ ေက္ားလျနးေအာငးေဆာငးရျကးႏိုငးမညးံ  နညး့လမး့မ္ာ့ကုိ ရြာေဖျရနး၈  

၁၈ အထကးပါ ေဖျရြာ၊ေတျ႔ရြိလာေသာ နညး့လမး့မ္ာ့ကုိ ဒီမုိကေရစီနညး့အရ 
အ်မနးဆုဵ့အထေ်မာကးေအာငး ဖနးတီ့ႏုိငးမညးံ လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ကုိ ေရ့ဆျဲတငး်ပရနး -----ဟူ၊ 
လုပးငနး့မ္ာ့ ခ္မြတးထာ့သညး၈ 

အဆုိပါ ်ပညးနယးစုဵစမး့ေရ့ေကားမရြငးသုိ႔ အစစးေဆ့ခဵရနး သဵလျငးခရိုငး ကရငးကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ႏြစးဖျဲ႔၇ 
ကရငးလူငယးအစညး့ အရဵု့ႏြငံး၇ ေကအနဲးယူအဖျဲ႔ခ္ဳပးတုိ႔မြတကးေရာကး၊ အသီ့သီ့ 
အစစးေဆ့ခဵၾကေလသညး၈ 

ေကအနဲးယူ အဖျဲ႔ခ္ဳပးမြ- 

ှ၈ သရာသာထုိ 

ဿ၈ မနး့ဂ္ိမး့စးထျနး့ေအာငး  

၀၈ ေစာေမာငးေဒါကး 

၁၈ မနး့ဘဇနးတုိ႔ တကးေရာကးအစစးေဆ့ခဵၾကသညး၈   

ေကအနဲးယူအဖျဲ႔ခ္ဳပး၌ ကရငး်ပညးရရြိေရ့ေတာငး့ဆုိမႈကုိ ေလ့နကးေစရနးအတျကး ှ၆၁၅ ခုႏြစး၇ 
ေဖေဖ၍ွါရီလ (ှှ)ရကးေန႔ တျငး ကရငးလူထုဆႏၵ်ပပျဲႀကီ့တရပး က္ငး့ပေလသညး၈ အဆုိပါ 
ကရငးလူထုဆႏၵ်ပပျဲႀကီ့တျငး- 

ှ၈ ကရငး်ပညးခ္ကးခ္ငး့ေပ့၈  
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ဿ၈ ကရငးတက္ပး ဗမာတက္ပး ခ္ကးခ္ငး့ေပ့၈  

၀၈ လူမ္ဳိ့ေရ့အဓိကရုဏး့ အလုိမရြိ၈ 

၁၈ ်ပညးတျငး့စစး အလုိမရြိ၈ 

ဟူေသာ ေၾကျ့ ေၾကားသဵပုိစတာမ္ာ့ကုိ ကုိငးေဆာငး၊ အသဵတိတးစညး့ကမး့တက္ 
လြညံးလညးဆႏၵ်ပခံဲၾကသညး၈ ကရငးတမ္ဳိ့ သာ့လုဵ့သညး ကျ္နးဘ ွမြ လႊတးေ်မာကးေရ့အတျကး 
စိတးဓါတးတကးၾကျလ္ကး စညး့လုဵ့ညီၫျတးေနၾကသညး၈  ကရငး်ပညး သညး ပထမ၇ ကရငး်ပညးသညး 
ဒုတိယႏြငံး ကရငး်ပညးသညး တတိယဟူ၊ ကရငး်ပညးမြလျဲ၊ ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့၌ ႏြလုဵ့ အိမးတျငး 
အ်ခာ့အရာဘာတခုမြမရြိေပ၈ ကရငး်ပညးအေရ့ကုိ အၾကမး့မဖကး ၿငိမး့ခ္မး့ေသာနညး့်ဖငံး မိမိတုိ႔ဆႏၵကုိ 
ေဖား်ပခံဲ ၿပီ့်ဖစးသညး၈ တဖကးမြ လူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ ကုိယးပုိငး်ပဌာနး့ချငးံကုိ အသိအမြတးမ်ပဳလုိေသာ 
(မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ွါဒီ)မ္ာ့သညး လူမ္ဳိ့ ေရ့မုနး့တီ့မႈ၇ လူမ္ဳိ့ေရ့အဓိကရုဏး့မ္ာ့ကုိ တစတစ 
တုိ့ခ္႕ဲလုပးကုိငးလာသညး၈ အေ်ခအေန တစထကးတစ တုိ့တကးတငး့ မာလာခ္ိနးတျငး ှ၆၁၅ ခုႏြစး၇ 
စကးတငးဘာ (ှ၄-ှ၅)ရကးေန႔ ပုသိမးၿမိဳ႕တျငး ေကအနဲးယူ အေရ့ေပ၍ညီလာခဵတရပးေခ၍ယူ၊ 
ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ ခ္မြတးလုိကးသညး၈ 

ှ၈ ပါကစၥတနးႏုိငးငဵႀကီ့ကုိ  ဖနးတီ့ေပ့သူ ထငးရြာ့ေက္ားေစာေသာ မျတးစလငးေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ 
မစၥတာမုိဟာမကးအလီဂ္ငး့ နာ့ ကျယးလျနးအနိစၥေရာကးသျာ့သညးံအတျကး ွမး့နညး့ေၾကာငး့ ပါကိစၥတနး 
ဘုရငးခဵခ္ဳပးထဵမြတဆငံး အ်ခာ့မျတးစလငးႏုိငးငဵ မ္ာ့သုိ႔ အေၾကာငး့ၾကာ့ေပ့ပါရနး ဤညီလာခဵမြ 
ဆုဵ့်ဖတးေၾကာငး့ႏြငံး(ထ၊ တမိနစးၿငိမးသကးစျာေနရနး )၇ 

ဿ၈ မျနး၇ ကရငးသညး ဘ ွကဵတူအက္ဳိ့ေပ့်ခငး့တူညီသညးံအတျကး မၾကာမီက ေကအနဲးယူ 
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငံး မျနးလူထု ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ ေအ့အတူပူမြ္ 
တဦ့ႏြငံးတဦ့အချငးံအေရ့ေဆာငးရျကးရာ၉ ကူညီၾကရနး (ေၾကညာခံဲသညးကုိ ဤညီလာခဵမြ ချ္ ငး့ခ္ကးမရြိ 
ေထာကးခဵအတညး်ပဳပါေၾကာငး့၈ 

၀၈ ်ပညးေထာငး စု်မနးမာႏုိငးငဵေတားႀကီ့၌ အေ်ခအေနသညး ဆုိ့ရျာ့၊လာသညးံအာ့ေလြ္ား စျာ 
ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့၌ အသကး ႏြငံး စညး့စိမးကုိသာမက ကရ ငးအမ္ာ့အ်ပာ့ေနထုိငးေသာ 
ၿမိဳ႕နယးရပးရျာမ္ာ့၉ ေနထုိငးၾကကုနးေသာ တ်ခာ့အမ္ဳိ့  သာ့မ္ာ့၌ အသကးႏြငံးစညး့စိမးကုိပါ 
ကာကျယးအထူ့လုိအပးသ်ဖငံး ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့က ကုိယးံၿမိဳ႕ကုိယးံရျာကုိ ကာကျယး  သညးသာမက 
အ်ခာ့အကူအညီလုိအပးေသာေနရာမ္ာ့သုိ႔ ကာကျယးရနးလိုပါက အလ္ငးအ်မနး အကူအညီေပ့ပါရနး 
ဤညီ လာခဵမြ ဆုဵ့ ်ဖတးပါေၾကာငး့၈ 

၁၈ ကရငးသီ့်ခာ့နယးရရြိေရ့သညး ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ မကျဲမ်ပာ့  စညး့လုဵ့ေရ့ရရနး 
တဦ့ႏြစးဦ့ေအ့အတူ ပူအမြ္ လကးခ္ငး့ တျဲ၊ ေဆာငးရျကးသျာ့မညးဟု ညီလာခဵမြ ဆုဵ့်ဖတးပါေၾကာငး့၈  

၂၈ ကရငးဗမာအဓိကရုဏး့သညး ကရငးနယးရရြိေရ့ႏြငံး ဗမာ်ပညးလႊတးလပးေရ့ဆုဵ့ရႈဵ့မႈ်ဖစးေစသညးံ 
အရာတခု်ဖစးေၾကာငး့ ကျ္ ႏုးပးတုိ႔ ယုဵၾကညးသညးသာမက လုဵ့ ွအပုိမရြိေၾကာငး့၇ လူမ္ဳိ့ေရ့အဓိကရုဏး့ကုိ  
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လႈဵ႕ေဆားသညးံ ပါတီတခုခုက်ဖစးေစ၇ သတငး့စာတေစာငးက်ဖစးေစ၇ လူတဦ့တေယာကးက်ဖစးေစ၇ 
်ပဳလုပးခံဲေသား ဤညီလာခဵမြ အ်ပငး့အထနးရႈဵ႕ခ္ပါေၾကာငး့၈  

၃၈ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့၌လုိလာခ္ကးကုိ ်ပညးံစုဵေအာငးေဆာငးရျကးရာ၉ ကျ္ႏးုပးတုိ႔ ေကအနဲးယူအဖျဲ႔ခ္ဳပးက 
ဒီမုိကေရစီွါဒႏြငံး ဆနး႔က္ငး၊ေဆာငးရျကးေသာနညး့လမး့မ္ာ့ကုိ မလုိလာ့ပါေၾကာငး့၈  

၄၈ ယခုအခ္ိနးတျငး ်ပညးေထာငးစု်မနးမာႏုိငးငဵေတားႀကီ့၉ ဆူပူေသာငး့က္နး့သူမ္ာ့ရြိရာ တုိငး့်ပညးရြိ 
လူထုမြာ မ္ာ့စျာေနေရ့ ထုိငးေရ့တျငး ခ္မး့ေ်မံ်ခငး့မရြိေၾကာငး့ကုိ ကျ္ႏးုပး တုိ႔ ေကအနဲးယူအဖျဲ႔ခ္ဳပးမြ 
သိရြိရပါေၾကာငး့၇ အကယး၊ တုိငး့် ပညး၌ ၿငိမး့ခ္မး့ သာယာမႈကုိ လုိလာ့ေသာလူထုအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က 
ၿငိမး့ခ္မး့မႈကုိဖနးတီ့ေပ့ရာ၇ ေကအနဲးယူအဖျဲ႔အာ့လုိလာ့ပါက ေကအနဲး ယူအဖျဲ႔ခ္ဳပးမြ 
အငးတုိကးအာ့တုိကး၇  ကူညီေစာငံးေရြာကးမညး်ဖစးေၾကာငး့၈  

၅၈ ေကအနဲးဒီအိုတဵဆိပးမ္ာ့ကုိ တပးဆငး၊ေကအနဲးယူအဖျဲ႔ခ္ဳပး၌အမညးကုိ အလျဲသုဵ့စာ့် ပဳလုပးကာ 
ရာဇွတးမႈမ္ာ့ကုိ က္ဴ့ လျနးသူ  အေရၿခဵဳတစုအာ့ ထိေရာကးစျာအေရ့ယူရနး ဤညီလာခဵမြ 
ဆုဵ့်ဖတးပါေၾကာငး့၈ 

၆၈ ်မစး ွကျ္နး့ေပ၍ေဒသမ္ာ့ထကးသထုဵ၇ ေမားလၿမိဳငးနယးမ္ာ့တျငး အေ်ခအေနမြာ 
ပုိမုိၿငိမးသကးလ္ကးရြိေၾကာငး့ ၾကာ့သိရ သ်ဖငံး မၾကာမီရကးအတျငး့က ထုိနယးမ္ာ့တျငး 
ထုတး်ပနးထာ့ေသာ စစးအုပးခ္ဳပးေရ့ဥပေဒကုိ ကရငးနီတျငး ်ပနးလညးရုတး သိမး့သကံဲသုိ႔ပငး ထုိနယးမ္ာ့မြ 
အ်မနးဆုဵ့နညး့ႏြငံး ရုပးသိမး့ရနး ဤညီလာခဵမြေတာငး့ဆုိပါေၾကာငး့၈  

ှွ၈ ဗမာ်ပညးအရပးရပးတျငးေနထုိငးလ္ကးရြိၾကေသာ ေကအနဲးယူအဖျဲ႔ ွငး 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့တုိ႔ႏြငံးစပးလ္ဥး့ေသာ ကိစၥအ ွွတုိ႔ ကုိ ႏုိငး ငဵေတားအစုိ့ရသညး 
ေကအနဲးယူေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငံး တုိငးပငးၿပီ့မြသာလြ္ငး အေရ့ယူေဆာငးရျကးပါရနး ဤညီလာခဵမြ 
ေတာငး့ဆုိပါေၾကာငး့၈ 

ှှ၈ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ကာကျယးေရ့တပးမ္ာ့၌ အက္ငးံစာရိတၱ် မြငးံတငးရနးႏြငံး ဘာသာေရ့တျငး 
်ပနးလညးလုိကးစာ့ေခ္်ခငး့အ လုိ႔ငြါ ဤညီလာခဵမြ ခရစးယာနးတရာ့ေဟာဆရာ မ္ာ့ႏြငံး 
ဗုဒၶဘာသာဘုနး့ေတားႀကီ့မ္ာ့၌ ေဟာေ်ပာဆုဵမၾသွါဒေပ့်ခငး့ကုိ လုိအပးသညးဟု ယူဆပါေၾကာငး့၈  

ှဿ၈ သီ့်ခာ့နယးေကားမရြငးအဖျဲ႔တျငး ေကအနဲးယူမြ ကိုယးစာ့လြယးဦ့ေရ မညးေရျ႔မညးမြ္ 
ပါွငးသငံးေၾကာငး့ႏြငံး ပါ ွငးမညးံ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ကုိ ေရျ့ ခ္ယးရနး ဤညီလာခဵမြာ ေကအနဲးယူ 
ဗဟုိအမႈေဆာငးအဖျဲ႔လကးသုိ႔ အပးႏြငး့ပါေၾကာငး့၈  

၀၈ ှ၆၁၅ ခုႏြစး ေဖေဖ၍ ွါရီလ(၀)ရကး ေန႔စျဲ် ဖငံး ်ပညးေထာငးစု်မနးမာႏုိငးငဵေတားသညး သမၼတႀကီ့ႏြငံး 
ွနးႀကီ့ခ္ဳပးထဵ ေတာငး့ ဆုိထာ့ေသာ ကရငးနယး၌အက္ယးအ ွနး့ႏြငံး အခ္ဳပးအခ္ာအာဏာပုိငး 
ကရငးနယးအတုိငး့ သီ့်ခာ့နယးေကားမရြငးအဖျဲ႔တျငး ေဆာငးရျ ကးသျာ့ရနး ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့အာ့ 
ေဆာငးရျကးေစလုိပါေၾကာငး့၇ သုိ႔ေသား အ်ခာ့ေသာ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့ႏြငံး တိုငးပငး ေဆာငးရျကးသျာ့ရာ၉ 
ကုိယးစာ့လြယးေတားမ္ာ့သညး မိမိတုိ႔အေ်ခအေနႏြငံး သငံးေတားသလုိ မိမိတုိ႔၌ ဥာဏးကုိ အသုဵ့်ပဳ၊ 
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ေဆာငးရျကးသျာ့ႏုိငးေၾကာငး့ကုိ ညီလာခဵမြဆုဵ့် ဖတးပါေၾကာငး့ဟူ၊ အညီအၫျတး 
တခဲနကးတညး့ဆုဵ့်ဖတးၾကပါသညး၈ 

ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လုဵ့သညး လျတးလပးေသာလူမ္ဳိ့အ်ဖစးႏြငံး ကုိယးံ်ပညး၇ ကုိယးံအစုိ့ရႏြငံး 
ေနထုိငးလုိေသာဆႏၵမ္ာ့ အလျနး်ပငး့ ်ပေနသညး၈ တကးၾကျေနသညး၈ တဖကးမြ ်ပညးနယးေပ့ေရ့ကုိ 
မလုိလာ့ေသာမဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ွါဒီမ္ာ့၌ အာေဘား်ဖစးေသာ (ရနးကုနး၇ ဟဵသာွတီ၇ ်မနးမာံအလငး့ ) 
စသညးံသတငး့မ္ာ့မြ လူမ္ဳိ့ေရ့မုနး့တီ့မႈမ္ာ့ ဖနးတီ့ေရ့သာ့ေနၾကသညး၈  

တဖကးႏြငံးတဖကး အထူ့သ်ဖငံး (အငး့စိနး)ဖကးတျငး တငး့မာေနၾကသ်ဖငံး  ်ဖစးေပ၍ေနေသာ 
အရပးရပးအေ်ခအေနကုိ ထိနး့ သိမး့ရနး ်မနးမာႏုိငးငဵအစုိ့ရမြ ရြစးဦ့ေကားမတီကုိ ဖျဲ႔စညး့ေပ့လုိကးသညး၈ 
အဆုိပါ ရြစးဦ့ေကားမတီတျငး-- 

်မနးမာအစုိ့ရ ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ွငးမ္ာ့မြာ-- 

ှ၈ ဦ့ကာစီ  အတျငး့ွနးခ္ဳပး 

ဿ၈ ဦ့ဘေမာငး  ရဲမငး့ႀကီ့ 

၀၈ ဦ့ေက္ား်မငံး  ရနးကုနး၇ ေန်ပညးေတား၇ ရဲဗုိလးခ္ဳပး  

၁၈ ဗုိလးခ္ဳပးေနွငး့ တပးမငး့ႀကီ့ 

ေကအနဲးယူ ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ွငးမ္ာ့မြာ-- 

၂၈ ေစာဘဦ့ႀကီ့ ဥက၎ဌ 

၃၈ မနး့ဘဇနး  ေကအနဲးဒီအို ဗုိလးခ္ဳပး 

၄၈ သရာသာထုိ အတျငး့ေရ့မြဴ့ 

၅၈ ေစာဘဲေလ  အမႈေဆာငး စသညးံပုဂၐိဳလးမ္ာ့်ဖငံး ဖဲျ႔စညး့လုိကးသညး၈  

 ထုိ(၅)ဦ့ေကားမတီမြ ်ဖစးရြိေနေသာ အေ်ခအေနအရပးရပးကုိ ႀကိဳ့စာ့ထိနး့သိမး့ေနသညးံၾကာ့မြ 
ှ၆၁၅ ခုႏြစး၇ ဒီဇငး ဘာ (ဿ၁)ရကးေန႔တျငး တနသၤာရီ တုိငး့ ဘိတးႏြငံးထာ့ ွယးၿမိဳ႕မ္ာ့အၾကာ့ 
ပုေလာၿမိဳ႕အနီ့ ကရငးခရစးယာနးရျာႀကီ့တျငး ွမး့ နညး့ေၾကကျဲဖျယး ်ဖစးရပးတခု ေပ၍ေပါကးလာေပသညး၈ 
ခရစးစမတးည အႀကိဳဘုရာ့ွတး်ပဳပျဲက္ငး့ပေနစဥး စစးရဲ၇ စစး ွနးထမး့ (Levy) မ္ာ့ ဘုရာ့ေက္ာငး့တျငး့သုိ႔ 
လကးပစးဗုဵ့မ္ာ့၇ စကးေသနတးမ္ာ့်ဖငံး တရစပး  ပစးခတးၾကသညး၈ အသကးရြငးထျကးေ်ပ့ 
ၾကသူမ္ာ့အာ့လညး့ လုိကးလဵပစးခတးၾကသညး၈  ဘုရာ့ေက္ာငး့၇ စာသငးေက္ာငး့ႏြငံး အိမးမ္ာ့အာ့လုဵ့ 
မီ့ရႈိ႕ဖ္ကးဆီ့လုိကးၾက သညး၈ တရျာလုဵ့်ပာပုဵ ဘ ွက္ေရာကးသျာ့ၿပီ့ ဘုရာ့ေက္ာငး့ႀကီ့မြ 
ဓမၼေတ့က္ဴ့သဵမ္ာ့၇ ခရစး စမတးေတ့သဵမ္ာ့သညး ဗုဵ့သဵ၇ စကးေသနတးသဵမ္ာ့် ဖငံး 
ဖုဵလႊမး့သျာ့ေတာံသညး၈ ခေလ့၇ လူႀကီ့၇ အမ္ဳိ့သာ့၇ အမ္ဳိ့သမီ့၇ စုစုေပါငး့ (၀ွွ)ေက္ား ရကးရကး 
စကးစကး လူမဆနးစျာ သတး်ဖတး်ခငး့ခဵလုိကးရသညး၈  
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တဖနး-ှ၆၁၆ ခုႏြစး ဇနးန ွါရီလ (၀ှ)ရကးေန႔၉ ရနးကုနးၿမိဳ႕အလုဵရြိ ကရငးရပးကျကးအာ့ 
်မနးမာအစုိ့ရတပးမ္ာ့မြ ွုိငး့ွနး့ပိတး ဆုိ႔ထာ့ၿပီ့၇  သနး့ေကာငးယဵတျငး စိနးေ်ပာငး့မ္ာ့၇ စကးေသနတးမ္ာ့၇ 
ေမာငး့်ပနးရုိငးဖယးမ္ာ့်ဖငံး တရစပးပစးခတးတုိကးခုိကးၾက သညး၈  အိမးမ္ာ့ကုိ မီ့ ွငးရႈိ႕ၾကသညး၈ 
လကးနကးမံဲ ကေလ့ႏြငံး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အာ့ ႏြစးနာရီၾကာပစးသတးၾကသညး၈ အလုဵရပး ကျကးတခုလုဵ့ 
မီ့ေလာငး်ပာက္သျာ့ၿပီ့ လျတးေ်မာကးလာသူဒုက၏ သညးမ္ာ့အာ့ 
သဵဆူ့ႀကိဳ့ွိုငး့ရဵပိတးဆုိ႔ထာ့ေသာေနရာတျငး ထာ့လုိကးၾကသညး၈   

တဆကးတညး့ ှ၆၁၆ ခုႏြစး၇ ဇနးန ွါရီလ(၀ှ)ရကးေန႔ နဵနကး (၄)နာရီတျငး သမုိငး့ရပးကျကးအာ့ 
်မနးမာံတပးမေတားမြ စိနး ေ်ပာငး၇ စကးေသနတး၇ ေမာငး့်ပနးလကးနကးတုိ႔်ဖငံး 
စတငးတုိကးခုိကးလာမႈေၾကာငံး(မလုိလာ့အပးေသာ၇ မ် ဖစးသငးံေသာ၇ လူမ္ဳိ့ စုဵေသျ့ စညး့ခ္စးၾကညးေရ့ 
ၿပိဳကျဲေစေသာ၇ တုိငး့်ပညးမျဲ် ပာက္ေစေသာ ) ်ပညးတျငး့စစးမီ့ႀကီ့ စတငးေလာငးကျ္မး့ေလေတာံ သညး၈  

ဒို႔တပးမေတားသာ့ေတျဟာ အမ္ဳိ့သာ့်ပညးသူၾကာ့က ေပါကးဖျာ့လာတဲံ ်ပညးသူ႔သာ့သမီ့ေတျ ်ဖစးတယး၈ 
စစးေရ့အာ့လပး ခ္ိနးမြာ သူတို႔အလုပးကို ွိုငး့လုပးတာဟာ ကိုယံးမိဘအလုပးကိုယးကူလုပးတာပ၈ဲ ဒို႔ကို 
လူထုကသာ့သမီ့လိုခ္စးမြ၇ ေထာကးခဵမြ လူထုတရပးလဵု့ ေတားလြနးေရ့မြာပါ ွငးလာမြ၇ 
ဒို႔လကးနကးကိုငးေတားလြနးေရ့ဟာ ေအာငးပျဲဆျတးခူ့မြာ်ဖစးတယး၈ 

           
 (မနး့ဘဇနး) 

အပိုဒး(ဿ) 

ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးႏြငံး လကးနကးကိုငးေတားလြနးေရ့ 

ဂုဏးေရာငးေ်ပာငးေသာ အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ လကးနကးကုိငးတုိကးပျဲကုိ ှ၆၁၆ ခုႏြစး 
ဇနးနွါရီလ (၀ှ)ရကး ေန႔မြ ေမလ (ဿဿ)ရကးေန႔အထိ၇ ရကးေပါငး့ (ှှှ)ရကးတုိငးတုိငး 
အငး့စိနး၉တုိကးခံဲၾကသညး၈ (အငး့စိနးတုိကးပျဲ) အပုိဒးကုိ ၾကညံးပါ၈ 

(ခဵစစးေသစစးေရ့သညး၇ ေသတျငး့်ဖစးသညး)၇ အငး့စိနးစစး မ္ကးႏြာတခုတညး့၉ 
ရနးသူအာ့ခဵစစးေသစစးေရ့ႏြငံး ေရရြညးဆျဲ တုိကးခုိကးေနသ်ဖငံး အငး့စိနးမြ ဆုတးချာလာရ်ခငး့သညး 
သဘာွက္ေပသညး၈ ထုိေၾကာငံး အငး့စိနးစစးမ္ကးႏြာမြ ေအာငး်မငး စျာဆုတးချာေပ့လုိကးၿပီ့ 
်မနးမာ်ပညးအႏြဵ႔သိမး့ယူရရြိေသာ ၿမိဳ႕ႏြငံးနယးမ္ာ့ကုိ ထိနး့ သိမး့ရနး စတငးေဆာငးရျကးေလေတာံ သညး၈ 

အငး့စိနးစစးမ္ကးႏြာမြ ဆုတးချါလာစဥး ေတားလြနးေရ့မြ ်ဖစးေပ၍ေသာ အခကးအခဲ၇ အၾကပးအတညး့မ္ာ့ကုိ 
မရငးဆုိငးႏုိငးေတာံ သ်ဖငံး ဗဟုိေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့်ဖစးၾကေသာ မနး့ဂ္ိမး့စးထျနး့ေအာငး၇ ဦ့ဇဵႏြငံး 
ေစာဘဲေလတုိ႔က္နးခံဲၿပီ့ ေနာကးဆုဵ့ ဖဆပလအစုိ့ ရထဵ လကးနကးခ္အညံဵခဵလုိကး ၾကသညး၈ 
ေတားလြနးေရ့သကးတနး့(လ)သာ့၇ အလျနးႏုနယးေသာကာလတျငး ပျဲဦ့ထျကးရနး သူထဵ 
အည႔ဵခဵ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

သုိ႔ေသား ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြ- 
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(လူ႔ဘွမြာ လျတးလပးေရ့ထကး တနးဘုိ့ရြိသညးံအရာဟူ၊မရြိ ) ဆုိသညးံ ခဵယူမႈ၇ (လျတးလပးေရ့အတျကး 
ကုိယးံၾကမၼာကုိယး ဖနးတီ့ၿပီ့၇ တုိကးယူရမညး၈ ကုိယးံၾကမ ၼာကုိယး ဖနးတီ့ရဘုိ႔ အေ်ခအေနမြာရြိတယး၈ 
ေသရငးေ်မႀကီ့၇ ရြငးရငးေရႊထီ့၇ လျတးလပး ေရ့ထကး်မကးတံဲအရာ လူ႔ေလာကမြာမရြိဘူ့ )ဆုိတဲံ 
ခဵယူမႈေတျအေပ၍ ကရငးံေတားလြနးေရ့အာ့ ဆကးလကးေရြ႕ေဆာငးၾက ေလသညး၈ အငး့စိနးမြ 
်ပနးဆုတးလာၿပီ့ (ၾကာအငး့ေဇာငး့)ရျာသုိ႔ေရာကးေသာအခါ  

ှ၈ ဥက၎ဌႀကီ့ေစာဘဦ့ႀကီ့ 

ဿ၈မနး့ဘဇနး 

၀၈ ေစာဟဵတာသာေမႊ့ 

၁၈ ေစာစနး့ေကႏြငံး 

၂၈စေကာေမာေလ့ စသညးံ ပုဂၐဳိလး (၂)ဦ့၌ ပုခုဵ့ေပ၍သုိ႔ ႀကီ့မာ့ေသာ ေတား လြနးေရ့တာွနး 
(သမုိငး့ေပ့တာွနး)မ္ာ့ က္ ေရာကးလာေတာံသညး၈  ၾကာအငး့ေဇာငး့ရျာတျငး 
အစညး့အေွ့တရပး်ပဳလုပးၿပီ့ အေရြ႕တုိငး့ကုိ ထိနး့သိနး့ရနး - 

ှ၈ ဥက၎ဌႀကီ့ေစာဘဦ့ႀကီ့ 

ဿ၈ ေစာစုိငး့ေကႏြငံး 

၀၈ စေကာေမာေလ့တုိ႔ (၀)ဦ့တာွနးယူမညး်ဖစးၿပီ့  

်မစးွကျ္နး့ေပ၍တုိငး့အာ့ ထိနး့သိမး့ရနး - 

ှ၈ မနး့ဘဇနး 

ဿ၈ ေစာဟဵတာေမႊ့တုိ႔ (ဿ)ဦ့ တာွနးချဲေွလုိကးသညး၈ 

အေရြ႕တုိငး့ကုိ တာ ွနးယူရသညး ဥက၎ဌေစာဘဦ့ႀကီ့ႏြငံး အဖျဲ႔သညး ှ၆၁၆ ခုႏြစး၇ ဇျနးလ 
(ှ၁)ရကးေန႔တျငး ေတာငးငူၿမိဳ႕၉ ေကားသူ့ေလအစုိ့ရကုိ ဖျဲ႔စညး့လုိကးသညး၈  

ေကားသူ့ေလအစုိ့ရဖျဲ႔တျငး-- 

ှ၈ ေစာဘဦ့ႀကီ့     ွနးႀကီ့ခ္ဳပး 

ဿ၈ ပအို းွ့လြေဖ(သထုဵ)    ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ 

၀၈ ေစာဖုိ့ေမာငး(ေညာငးေလ့ပငး)   ်ပညးထဲေရ့ွနးႀကီ့ 

၁၈ ေကားကစေရႊေလ့(ေတာငးငူ)   ကာကျယးေရ့ွနးႀကီ့ 

၂၈ေက၍ကစာထူ့ရာဦ့(ေတာငးငူ)   ဘ႑ာေရ့ွနးႀကီ့ဌာန 
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၃၈ ေစာစိနးတငး(ေတာငးငူ)    သစးေတာႏြငံး လယးယာွနးႀကီ့ 

၄၈ ပဒုိဘထူ့(ေတားငူ)     ပညာေရ့ွနးႀကီ့ 

၅၈ ဂျ္ နးနသနးတာေမ(ေတာငးငူ)   
 လမး့ပနး့ဆကးသျယးေရ့ႏြငံးသယးယူပုိ႔ေဆာငးေရ့ ွနးႀကီ့ စသညးံ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့်ဖငံး 
ဖျဲ႔စညး့လုိကးသညး၈ ယငး့သုိ႔ဖျဲ႔စညး့ေၾကာငး့ ေကားသူ့ေလအသဵလႊငးံဌာနမြ ေၾကာညာလုိကးသညး၈  

ေကားသူ့ေလအစုိ့ရအဖျဲ႔၌ အုပးခ္ဳပးေရ့စနစးမြာၿဗိတိသြ္အစုိ့ရမြ ်မနးမာ်ပညးကုိ အုပးခ္ဳပးသညးံ  CAS(B) 

CIVIL AFFAIRS SERVICE (BURMA) စစးအုပးခ္ဳပးေရ့ပုဵစဵအတုိငး့  CAS(K)CIVIL AFFAIRS 

SERVICE (KHWTHOOLIE) ဟူ၊ စ စးအုပးခ္ဳပးေရ့ပုဵစဵအတုိငး့ အုပးခ္ဳပးရနး၇ ပုဵစဵခ္မြတးသညး၈ 
ေကအနဲးယူအစညး့အရဵု့ ေမြ့မြိနးသျာ့ေတာံသညး၈ စစးအုပးခ္ဳပးေရ့ ခ္မြတးလုိကးသညးံအေပ၍ 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြ-- 

“ကျ္နးေတားတုိ႔ကရငးေတျ အုပးခ္ဳပးေရ့လုပးတတးတံဲသူ အေတားနညး့တယး၈ ၿဗိတိသြ္ေခတးက 
ကျ္နးေတားတုိ႔စာေရ့၇ စာခ္ီေ တျ သာမ္ာ့တယး၇ အုပးခ္ဳပးေရ့ဘယးလုိ်ဖစးေပ၍လာတယး၇ 
အုပးခ္ဳပးေရ့ေပ၍လစီနဲ႔ အုပးခ္ဳပးေရ့လုပးကုိငးပုဵ၇ လုပးကုိငးနညး့ေတျမ သိၾကဘူ့ ”ဟူ၊လညး့ေကာငး့၇ 

“အဒီဲအုပးခ္ဳပးေရ့ခ္မြတးလုိကးေတာံ ကျ္နးေတားတုိ႔အထဲမြာ ဘာေတျ်ဖစးလာသလဲဆုိေတာံ အေရ့ပုိငးတုိ႔၇ 
ွနးေထာကးတုိ႔၇ ၿမိဳ႕ အုပးတုိ႔၇ ပု လိပးအရာရြိ၇ သစးေတာအရာရြိတုိ႔ဆုိတာေတျ ်ဖစးလာၿပီ့ ေနာကးဆုဵ့ေတာံ 
ဗ္ဴရုိကေရစီအုပးခ္ဳပးေရ့နဲ႔ ေပါငး့စပး လုိကးတဲံ အုပးခ္ဳပးေရ့မ္ဳိ့်ဖစးသျာ့တယး ”ဟု ေဖ၍်ပသညး၈ 

အထကးပါ အႀကိဳ့ဆကးေၾကာငးံ တဗုိလးတမငး့၇ နယးစာ့ေပ၍စာ့မ္ာ့်ဖစးေပ၍လာကာ 
လူထုႏြငံးကငး့ကျာလာၿပီ့ ေတားလြနးေရ့ ဆုတးယုတးပ္ကး်ပာ့လာသညး၈ 

အထကးပါ်ဖစးရပးမ္ာ့အေပ၍ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြ - 
(လကးနကးကုိငးတုိကးပျဲမ်ဖစးခငး ကျ္နးေတားတုိ႔မြာ သေဘာတရာ့တုိ႔၇ ွါဒတုိ႔၇ လုပးငနး့စဥးတုိ႔၇ လမး့စဥးတုိ႔ 
ခ္ထာ့တာမရြိဘူ့၇ ကရငး်ပညးရရငး ဘာေတျဘယးလုိလုပးမယးဆုိတာမရြိဘူ့၇ မရြိခံဲလုိ႔ အခုကျ္နးေတားတုိ႔ 
လကးတမး့လုပးရမလုိ်ဖစးေနတယး)ဟု ေဖား်ပခံဲသညး၈ တဗုိလးတမငး့၇ နယးစာ့ပါယးစာ့မ္ာ့ 
အာ့ေကာငး့လာသ်ဖငံး ေကအနဲးယူ၌ေခါငး့ေဆာငးမႈ ေမြ့မြိနးလာသညး၈  လႊတးေ်မာကးနယးေ်မမ္ာ့ 
တစတစလႊတးလုိကးရသညး၈  
 
ေကအနဲးယူ၌ေခါငး့ေဆာငးမႈႏြငံး ကရငးလူထုတရပးလုဵ့၌ တကးၾကျစျာ ေထာကးခဵမႈရရြိရနး ်မစး ွကျ္နး့ေပ၍ရြိ 
ယခငးေကအနဲးယူ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့်ဖငံး ှ၆၂ွ ခုႏြစး၇ ဇႏၷ ွါရီလ (ှ၄)ရကးေန႔တျငး ေက္ာငး့ကုနး့ၿမိဳ႕နယး 
(ရျာသာကုနးေက့္ရျာ)၉ အစညး့အေွ့ တရပးက္ငး့ပသညး၈ ထုိအစညး့အေွ့မြ- 

- ေကအနဲးယူအစညး့အရဵု့အာ့ ်ပနးလညးေဖားထုတးရနး၈  
- ကရငးံေတားလြနးေရ့ကုိ ေကအနဲးယူမြ ေရြ႕ေဆာငးရနး၈  
- ်ပညးသူ႔အုပးခ္ဳပးေရ့စနစး ခ္မြတးက္ငံးသုဵ့ရနး၈  
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- ေကအနဲးယူသညး ေရြ႕ေဆာငးမႈတာ ွနးအ်ပငး အုပးခ္ဳပးေရ့တာွနးပါ ပူတျဲယူရနး  
ဆုဵ့်ဖတးလုိကးသညး၈ 

်မစးွကျ္နး့ေပ၍ ေကအနဲးယူအဖျဲ႔ကုိ ဖျဲ႔စညး့လုိကးသညး၈ ။ေကအနဲးယူ အလုပးအမႈေဆာငး 
အဖျဲ႔ွငးမ္ာ့မြာ- 
ှ၈ မနး့ဘဇနး ဥက၎ဌ 
ဿ၈ ေစာေမာငးတုိ့ ဒုတိယဥက၎ဌ 
၀၈ မနး့ၫျနး႔ဆုိငး အတျငး့ေရ့မြဴ့ 
၁၈ မနး့သိနး့ေမာငး(ဖူ့လယးမူ့) တျဲဘကးအတျငး့ေရ့မြဴ့ 
၂၈ မနး့ေနလျနး့ အဖျဲ႔ွငး 
၃၈ မနး့ေအ့ဘီ အဖျဲ႔ွငး 
၄၈ မနး့အုနး့ေမာငး အဖျဲ႔ွငး 
၅၈ ဆရာမေနားအယး အဖျဲ႔ွငး စသညးံပုဂၐိဳလးမ္ာ့်ဖစးသညး၈ 
ေကအနဲး၌ ေခါငး့ေဆာငးမႈႏြငံး ေက့္ရျာ၇ ၿမိဳ႕နယး၇ ခရုိငးမ္ာ့တျငး ်ပ ညးသူ႔အုပးခ္ဳပးေရ့ 
်ပနးလညးခ္ႏုိငးသ်ဖငံး ှ၆၂ဿ ခုႏြစးမြ စ၊ ၿမိဳ႕မ္ာ့မြအပ ်မစး ွကျ္နး့ေပ၍ေဒသရြိ 
ေက့္လကးေတာရျာမ္ာ့တျငး ေတားလြနးေရ့အာဏာစုိကးထူႏုိငးလုိကးသညး၈  
ေတားလြနးေရ့အာဏာစုိကးထူႏုိငးေသာ ေကအနဲးယူ၌ေရြ႕ေဆာငးမႈကုိခဵယူသညးံ 
လကးနကးကုိငးတပးမေတားကုိ စနစးတ က္ဖျဲ႔စညး့လုိကးသညး၈ 
်မစးွကျ္နး့ေပ၍ရြိ တပးမဟာမ္ာ့ကုိ ေအာကးပါအတုိငး့ ဖျဲ႔စညး့လုိကးသညး၈  
ှ၈ တပးမဟာ(ှ) တပးမဟာမြဴ့ ေစာေက္ား်မသနး့ (ေညာငးတုနး့၇ ပနး့တေနား၇ ဓႏု်ဖဴ ) 

     ဿ၈ တပးမဟာ(ဿ) တပးမဟာမြဴ့ ေစာဂ္ကး  (ပုသိမး၇ ေ်မာငး့်မခရိုငး) 
     ၀၈ တပးမဟာ(၀) တပးမဟာမြဴ့ မနး့သိနး့ေအာငး (မအူပငးခရုိငးေတာငးပုိငး၇ ဟဵသာွတီ) 
     ၁၈ တပးမဟာ(၁) တပးမဟာမြဴ့ ဗုိလးဘေသား  (ဟသၤတ၇ သာယာွတီခရုိငး) 
     ၂၈ တပးမဟာ(၂) တပးမဟာမြဴ့ ဗုိလးေအာငးစိနး  (ဖ္ာပုဵခရုိငး) 
     ၃၈ တပးမဟာ(၃) တပးမဟာမြဴ့ ဗုိလးစီ့ပလိနး့  (ပဲခူ့ရုိ့မ) 
     ၄၈ တပးမဟာ(၄) တပးမဟာမြဴ့ ဗုိလးမ္ဳိ့ခ္စး  (်မစးွ ကျ္နး့ေပ၍ေအာကးပုိငး့) 
စသညးံတပးမြဴ့မ္ာ့်ဖငံး ဖျဲ႔စညး့ လုိကးသညး၈  

်မစးွကျ္နး့ေပ၍တျငး (G.O.C)General Officer Commanding  လကးနကးကုိငးတပးမ္ာ့၌ 
ဗုိလးခ္ဳပးအ်ဖစး ေစာစိနးမႈဵကုိ  တာွနးေပ့ၿပီ့ တပးမဟာ (ှ)၇ (၀)၇ (၃)တုိ႔ကုိ တပးမ (ှ)ဟူ၊ စုဖျဲ႔ၿပီ့ 
တပးမမြဴ့မြာ ဗုိလးခ္ဳပးေ က္ား်မသနး့်ဖစးသညး၈ ထုိ႔ေနာကး တပးမ ဟာ (ဿ)၇ (၁)၇ (၂)တုိ႔ကုိ တပးမ (ဿ)ဟူ၊ 
စုဖျဲ႔ၿပီ့ တပးမမြဴ့မြာ ဗုိလးပု်ဖစးသညး၈  ်မစးွကျ္နး့ေပ၍တုိငး့ ကရငံးလကးနကးကုိငး  တပးမေတားကုိ ဤကဲံသုိ႔ 
ဖဲျ႔စညး့လုိကးႏုိငးသညး၈ 

သုိ႔ေသား (CAS-K)မြ ေပါကးဖျာ့လာေသာ စစးအုပးခ္ဳပးေရ့စနစးေၾကာငံး  တပးတျငး့ ဗုိလးတမငး့ 
ဗ္ဴရုိကေရစီစနစးမ္ာ့ က္နးေနေသ့သညး၈  
 
တုိငး့်ပညးမရြိပဲ လူ်ဖစးေနတာ ဘာအဓိပၸါယးမြမရြိဘူ့၈   
      (ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့်မ) 
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အပုိဒး(၀) 
ှ၆၂၀ ခုႏြစး၇ ်မစးွကျ္နး့ေပ၍အေ်ခအေန 

ှ၆၂၀ ခုႏြစး၇ ဇျနးလ (၆)ရကးေန႔သညး ေ်မာငး့်မခရုိငး ွါ့ခယးမၿမိဳ႕နယး 
(်မဂုိ့ႀကီ့)(ွိတးေထာငးရျာ)အငး့တဲႀကီ့ထဲတျငး ်မစး ွကျ္နး့ေပ၍တုိငး့ ေကအနဲးယူညီလာခဵတရပး 
ေခ၍ယူက္ငး့ပသညး၈ ထုိညီလာခဵမြ- 

- ်ပညးသူလူထုကုိ အလုပးအေကျ္ ့်ပဳရနး၈ 
- ်ပညးသူကုိအေ်ခခဵေသာ ေကအနဲးယူအာ့  ေတားလြနးေရ့ ေရြ႕ေ ဆာငးတပးဦ့ပါတီအ်ဖစး 

ဖျဲ႔စညး့ရနး၈ 
- ပံဲကုိငးေကားမတီတရပး ဖျဲ႔စညး့ရနး၈   
- ်ပညးသူကုိအလုပးအေၾကျ့ ်ပဳေသာ တပးမေတားတရပး တညးေဆာကးရနး၈  
- ဒုတိယလမး့စဥးကုိ လကးခဵအတညး်ပဳရနး၈ ညီလာခဵကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့မြ 

တညီတၫျတးတညး့ ဆုဵ့်ဖတးလုိကး သညး၈ (ဒုတိယလမး့စဥးအေသ့စိတးအာ့ 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးႏြငံး ဒုတိယလမး့စဥး့ အပုိဒးတျငး ေဖ၍်ပၿပီ့်ဖစး သညး၈ ) 

ကရငံးေတားလြနးေရ့ကုိ ေအာငးပျဲ အေရာကးပုိ႔ရနး လမး့စဥး၇ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ (ဒုတိယလမး့စဥး)ဟု 
ေခ၍ဆုိခ္ကးမြတးၿပီ့ အေကာငးအထညးေဖ၍ရနး၇ (ပါတီ၇ တပးမေတား၇ တပးေပါငး့စု ) 
ဟူ၊ေတားလြနးေရ့အေဆာကးအအဵု (၀)ခ္ကးရပးကုိ ဖျဲ႔စညး့ လုိကးသညး၈  
- ေကအနဲးယူအစညး့အရဵု့အာ့ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ ဒီမုိကေရစီတပးေပါငး့စုအ်ဖစး၇  
- တပးမေတားကုိ ကရငး်ပညးသူ႔လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတားႏြငံး  
- ပါတီခ္ကးခ္ငး့မဖဲျဲ႔စညး့ႏုိငးမီ ဦ့စီ့ပံဲကုိငးေကားမတီဖျဲ႔စညး့ရနး်ဖစးသညး၈  
ထုိ႔ေၾကာငးံ ှ၆၂၁ ခုႏြစးအတျငး့ (ဂရကးေက္ား)ရျာ၇ ပနး့တေနားၿမိဳ႕နယးတျငး ဦ့စီ့ပံဲကုိငးေကားမတီကုိ 
ဖျဲ႔စညး့လုိကးသညး၈ 
 
ေကအနဲးယူဦ့စီ့ပံဲကုိငးေကားမတီ  
ှ၈ မနး့ဘဇနး  ဥက၎ဌ ေပါလစးဗ္ဴရုိ 
ဿ၈ မနး့ရဵုဖေလဵ  အတျငး့ေရ့မြဴ့ ေပါလစးဗ္ဴရုိ 
၀၈ ေစာဟဵတာသာေမျ့    ေပါလစးဗ္ဴရုိ 
၁၈ ေစာေမာငးတုိ့    ေပါလစးဗ္ဴရုိ 
၂၈ ဗုိလးခ္ဳပးေကားထူ့   ေပါလစးဗ္ဴရုိ 
၃၈ မနး့သိနး့ေမာငး(ဖူ့လယးမူ့)  အဖျဲ႔ွငး 
၄၈ ဆရာစိနးဟနး(မနး့ဖနး့ထနး)  အဖျဲ႔ွငး 
၅၈ ဗုိလးေက္ားစိနး    အဖျဲ႔ွငး 
၆၈ ဆရာဖလာ့ေစ့   အဖျဲ႔ွငး 
ှွ၈ပဒုိေွေသာ    အဖျဲ႔ွငး 
ှှ၈ မနး့ေကားေစ့    အဖျဲ႔ွငး 
ှဿ၈ ေစာမ္ဳိ့ေသျ့     အဖျဲ႔ွငး 
ှ၀၈ ဗုိလးခ္ဳပး မငး့ေမာငး   အဖျဲ႔ွင း (ှ၆၂၃ ခုႏြစးတျငး တုိ့ခ္႕ဲ) 
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ှ၁၈ ဗုိလးခ္ဳပး အုနးေဖ   အဖျဲ႔ွငး  (ှ၆၂၃ ခုႏြစးတျငး တုိ့ခ္႕ဲ) 
ှ၂၈ စေကာလယးေတာ   အဖျဲ႔ွငး  (ှ၆၂၃ ခုႏြစးတျငး တုိ့ခ္႕ဲ) 
စသညးံပုဂၐိဳလးမ္ာ့်ဖငံး ဖျဲ႔စညး့လုိကးသညး၈  
ကရငးံေတားလြနးေရ့အာ့ ေရြ႕ေဆာငးရနး ဦ့စီ့ပဲ႔ကုိငးေကားမတီကုိဖျဲ႔စညး့ၿပီ့ တပးမေတားအာ့ K.P.L.A 

(KLREN  

 

PEOPLE LIBERATION ARMY) 

ကရငး်ပညးသူ႔လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား  
 

K.P.G.F (KAREN PEOPLE GUERRILLA FORCE) 

ကရငး်ပညးသူ႔လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား  
 

KNDO (KAREN NATIONAL DEFENCE ORGANIZATION) 

ကရငံးအမ္ဳိ့သာ့ကာကျယးေရ့တပးဖျဲ႔ဟူ၊ တပးမေတား (၀)ရပး်ဖငံး ဖျဲ႔စညး့လုိကးသညး၈  
်မစးွကျ္နး့ေပ၍ရြိ တပးမ္ာ့ကုိ တပးမေတား (၀)ရပး်ဖငံး ်ပနးလညးဖျဲ႔စညး့ရာ K.P.L.A တပးမဟာ 
တခုဖျဲ႔စညး့လုိကးသညး၈ 
 
ှ၈ တပးမဟာမြဴ့  ဗုိလးမြဴ့်မေမာငး (ဗုိလးခ္ဳပး်မေမာငး) (ကျယးလျနး) 
ဿ၈ တပးရငး့(ှ)၇ တပးရငး့မြဴ့ ဒုတိယဗုိလးမြဴ့ႀကီ့တငးဦ့ 
၀၈ တပးရငး့(ဿ) တပးရငး့မြဴ့ ဒုတိယဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ခ္စးတငး 
၁၈ တပးရငး့(၀) တပးရငး့မြဴ့ ဒုတိယဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ေအာငးေဖဇဵ 
၂၈ တပးရငး့(၁) တပးရငး့မြဴ့ ဒုတိယဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ စုိ့ေလ့၇ ။ေနာကး (ဗုိလးက္ငးေဖ) 
တုိ႔်ဖစးသညး၈ 
 
်မစးွကျ္နး့ေပ၍တုိးငး့တျငး ကရငံးေတားလြနးေရ့အာ့ ေရြ႕ေ ဆာငးရနး ေကအနဲးယူ ဦ့စီ့ပဲ႔ကုိငးေကားမတီ၇ 
ကရငး်ပညးသူ႔လျတး ေ်မာကးေရ့တပးမေတားႏြငံး ေကအနဲးယူအမ္ဳိ့သာ့တပးေပါငး့စု (အုပးခ္ဳပးေရ့) 
ခ္ရနး အေဆာကးအအဵုကုိ ဖျဲ႔စညး့ၿပီ့၇ ဒု တိ ယလမး့စဥးခ္မြတးႏုိငးလုိကးသညး၇ 
်မစးွကျ္နး့ေပ၍အေ်ခအေန တညးၿငိမးမႈရရြိလာသညး၈ စစးေရ့တိုကးပျဲမ္ာ့ ဆကးတိုကး 
ဆငးႏျဲႏုိငးသညးႏြငံးအမြ္ ႏုိငးငဵေရ့တိုကးပျဲမ္ာ့ တိုကးခုိကးႏုိငးသညး၈ ယခငးလကးနကးကုိငး 
ပဋ ိပက၏်ဖစးေနေသာ ဗကပႏြငံး (ဇငး-ဇနး)သေဘာတူညီခ္ကးကုိ ှ၆၂ဿ ခုႏြစး၇ ေမလတျငး ပုသိမးခရုိငး၇ 
သာေပါငး့ၿမိဳ႕နယး၇ (အနမး့ကုနး့) ရျာ၉ ပထမဆုဵ့ တပးေပါငး့စုဖျဲ႔ရနး အေ်ခခဵခ္မြတးႏိုငးခံဲသညး၈  
(မနး့ဘဇနးႏြငံး တပးေပါငး့စုတျငး ) ရႈ၈ 
  
ကျ္ နးဘွမြာ လူ်ဖစးၿပီ ့အသကးရြငးေနတာထကး တိုကးပျွဲငးၿပီ့ေသတာက ်မတးတယး၈ 
           (ေစာဘဦ့ႀကီ)့  
 
ဒို႔တပးမေတားသာ့ေတျဟာ လူထုကိုစညး့ရုဵ့ႏိုငးဖို႔ ႏိုငးငဵေရ့ေလံလာရမယး၈ ႏုိငးငဵေရ့မရြိတဲံတပးဟာ 
ေၾက့စာ့တပးပ၈ဲ ဒို႔ တပးမြဴ့ေတျဟာ ႏိုငးငဵေရ့မြဴ့ေတျ် ဖစးရမယး၈ 
      (ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့်မ) 
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အပိုဒး(၁) 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးႏြငံး ႏုိငးငဵေရ့ပဋိအက၏ 
်မစးွကျ္နး့ေပ၍အေ်ခအေန ခုိငးမာလာၿပီ့်ဖစး၊ အေရြ႕တုိငး့သုိ႔ ဒုတိယလမး့စဥးခ္မြတးရနး 
ႀကိဳ့စာ့ၾက်ပနးသညး၈ ှ၆၂၃ ခုႏြစး၇ ဇျနးလ (ဿ၃)ရကးေန႔ ေညာငးေလ့ပငးခရုိငး၇ 
ေရႊက္ငးၿမိဳ႕နယး(ေဆာထိ)၇(ေဖါကုိ)ရျာ၉ ပထမဆုဵ့ အမ္ဳိ့သာ့ညီလာခဵ တရပး က္ငး့ပလုိကးသညး၈ 
ထုိညီလာခဵမက္ငး့ပႏုိငးမီ ဥက၎ဌႀကီ့မြ-- 
  

်မစးွကျ္နး့ေပ၍ေန အေရြ႕တုိငး့ကုိတကးၿပီ့ တာ ွနးယူဘုိ႔ ှ၆၂၂ ခုႏြစးမြာ ကျ္နးေတားတုိ႔ 
တကးသျာ့တယး၈ က္ေနားနဲ႔အ တူ ဗုိလးတငးဦ့ (ဖူ့တာအယး-ယခု ဒူ့ပလာယာခရုိငးဥက၎ဌ )မနး့ရြဖေလံ 
(ဆရာသာၿမိဳငး)တုိ႔ပါွငးသညး၈ ပဲခူ့ရုိ့မေရာကး ေတာံ အဒီဲမြာ ဒုတိယလမး့စဥးခ္မြတးတယးဟု 
ေဖ၍်ပသညး၈ 
 ပဲခူ့ရုိ့မတုိငး့သညး ယခငး်မစး ွကျ္နး့ေပ၍ တပးမဟာ (၃)၇ ဗုိလးစီ့ပလိနး တပးမဟာမြဴ့ 
တာွနးယူခံဲသညးံ တပးမဟာ်ဖစး ၿပီ့ ယငး့တပးမဟာအာ့ -- 
အမြတး(ှ) ခရိုငး  သာယာွတီႏြငံး ်ပညးအေနာကးဘကး၇ 
အမြတး(ဿ) ခရုိငး  အငး့စိနးခရုိငးေတာငးဘကး၇ 
အမြတး(၀) ခရုိငး  ပဲခူ့တုိငး့အေရြ႕ဘကးတုိ႔အာ့ ှ၆၂၃ ခုႏြစး၇ ဧၿပီလ (ှ၃)ရကးေန႔တျငး 
ပဲခူ့တုိငး့ဟု သတးမြတး လုိကးသညး၈ 
 
ပခဲူ့ရို့မတိုငး  ့
ှ၈ ေစာမ္ဳိ့ေသျ့  ဥက၎ဌ 
ဿ၈ ဗုိလးဧဟနး အတျငး့ေရ့မြဴ့ 
 
 ေစမ္ဳိ့ေသျ့ ဥက၎ဌ်ဖစးၿပီ့ေနာကး ဗုိလးဧဟနးဥက၎ဌတာ ွနးယူ်ပနးရာ 
ဗုိလးသနး့ေအာငးအတျငး့ေရ့မြဴ့်ဖစးလာသညး၈  ဗုိလးသနး့ေအာငးသညး ပဒုိသနး့ေအာငး၇ ေကအနဲးယူ  
ဒုတိယဥက၎ဌ ကျယးလျနးသူ ပဒိုေစာသနး့ေအာငး်ဖစးသညး၈  
 ထုိေနာကးဗုိလးေမာငးေမာငး (ယခု ဗုိလးခ္ဳပးေမာငးေမာငး၇ ဒီေအဘီစစးေကားမတီ အတျငး့ေရ့မြဴ့ ) 
ဥက၎ဌ်ဖစးၿပီ့ ှ၆၂၆ ခုႏြစး၇ ဗဟိုဌာနခ္ဳပးမြ လုိအပးသ်ဖငံး ဗုိလးေမာငးေမာငးႏြငံး 
ဗုိလးသနး့ေအာငးတုိ႔ႏြစးဦ့ ဗဟို၉်ပနးလညးတာ ွနးယူၾကစဥး ဗုိလး ေလာကျာ့ (ဖူ့ေလာကျာ့၇ 
ယခုဒူ့ပလာယာခရုိငး) အာ့ ဥက၎ဌႏြငံး တပးမဟာမြဴ့ တာ ွနးေပ့အပးလုိကးသညး၈ အတျငး့ေရ့ မြဴ့မြာ 
ဗုိလးၾကညးလငး့်ဖစးသညး၈ 
 
ှ၆၂၃ခ-ု်မစးွ ကျ္ နး့ေပ၍တိုငး ့
ှ၈ မနး့ဖနး့ထနး (ဆရာစိနးဟနး)  ဥက၎ဌ 
ဿ၈ ဦ့စုိ့ေအာငး    အတျငး့ေရ့မြဴ့ 
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၀၈ ဗုိလးခ္ဳပးစိနးမုဵ    တပးမြဴ့ 
၁၈ ဗုိလးမြဴ့်မရငး    ႏုိငးငဵေရ့မြဴ့တုိ႔်ဖစးသညး၈  
 
်မစးွကျ္နး့ေပ၍၇ ပဲခူ့ရုိ့မတုိ႔တျငး ေကအနဲးယူအစညး့အရဵု့ႏြငံး တပးမေတားတုိ႔ကုိ အသီ့သီ့ဖဲျ႔စညး့ၿပီ့ 
အေရြ႕တုိငး့ (ေမာ ကုိ) အမ္ဳိ့သာ့ညီလာခဵက္ငး့ပသညး၈ ထုိညီလာခဵမြ- 
 (K.R.C) (KAREN REVEOLUTIONARY COUNCIL) ကရငးံေတားလြနးေရ့ေကားစီ၇ စစးေရ့၇ 
ႏုိငးငဵေရ့ေကားစီကုိ ဖျဲ႔ စညး့လုိကးသညး၈   
 ှ၆၂၃ ခုႏြစး၇ ေမလ (ဿ၃)ရကးေန႔ (ေမာကုိ) ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ကျနးဂရကးမြ 
ေရျ့ ေကာကးတငးေ်မြာကးလုိကးေသာ (K.R C) ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး ေကားမတီမ္ာ့မြာ 
ှ၈ မူ့ဆုိ့ေကားကဆာ (ဟဵတာသာေမႊ့) ဥက၎ဌ 
ဿ၈ မနး့ဘဇနး  ဒုဥက၎ဌ(ှ)၇ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ 
၀၈ ဗုိလးခ္ဳပးမငး့ေမာငး ဒုဥက၎ဌ(ဿ)၇ ကာကျယးေရ့ 
၁၈ စေကာလယးေတာ အတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၇ အုပးခ္ဳပးေရ့  
၂၈ ဖူ့လယးမူ့(မနး့သိနး့ေမာငး) တျဲဘကးအတျငး့ေရ့မြဴ့ 
၃၈ မနး့ရြဵဖေလ့  သစးေတာႏြငံး လယးယာ 
၄၈ ပဒုိေွရီေက္ား  ်ပညးထဲေရ့ 
၅၈ ပဒုိေထာေရ  ဘ႑ာေရ့ႏြငံး အချနးေတား 
၆၈ ပဒုိစူေမားလီျ  ်ပနးၾကာ့ေရ့ 
ှွ၈ ပဒုိဘထျနး့  ပညာေရ့ႏြငံး က္မၼာေရ့ 
ှှ၈ ပဒုိဖုိ့ေညာ           တရာ့သူႀကီ့ခ္ဳပး စသညးံ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့်ဖငံး ဖျဲ႔စညး့လုိကးသညး၈  
 
ထုိ (ေမာကုိ) အမ္ဳိ့သာ့ကျနးဂရကးမြာ- 
- ဇူလုိငးလ(၂) ရကးေန႔အာ့ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတားေန႔အ်ဖစး 

သတးမြတးရနး 
- ေဖေဖ၍ွါရီလ (ှှ)ရကးေန႔အာ့ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေန႔အ်ဖစး  သတးမြတးရနး၇  
- ကရငံးေတားလြနးေရ့ ဒုတိယလမး့စဥးကုိအတညး်ပဳရနး၇  
- စစးေရ့လမး့စဥးခ္မြတးရနး၇  
- ေ်မယာလမး့စဥးခ္မြတးရနး၇  
- အုပးခ္ဳပးေရ့စညး့မ္ဥး့ဥပေဒ ေရ့ဆျဲရနး၇  
- K.R.C အုပးခ္ဳပးေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ ေရျ့ ခ္ယးရနး၇  
- ်ပညးတျငး့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ သေဘာထာ့ခ္မြတးရနးဟူ၊ ခ္မြတးၾကသညး၈  

 K.R.C ဗဟုိအမႈ ေဆာငးအမ္ာ့စုသညး ေခတးပညာတတးမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ KNU  

ပါတီေခါငး့ေဆာငးအမ္ာ့စုမြာလယးသမ္ာ့မြ  တကး လာသူမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈      KNU  ပါတီ 

(Karen National United Party) သညး ေရြ႕ေဆာငးမႈ၇ ကရငးံေတားလြနး  ေရ့ကုိ 
သေဘာတရာ့ေရ့၇ ႏုိငးငဵေရ့အရေခါငး့ေဆာငးမႈယူရနး၇ KRC (Karen Revolutionary 

Concial) သညး အုပးခ္ဳပးေရ့တာ ွနးယူရနး ဖျဲ႔စညး့ထာ့သညး၈ KPLAသညး (Karen People 

Liberation Army) သညး စစးေရ့တာ ွနးယူသညး၈  KRC ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး 
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ေခတးပညာတတးမ္ာ့်ဖစးၿပီ့  KNU ပါတီေခါငး့ေဆာငး မ္ာ့မြာ 
လယးသမာ့အမ္ာ့စု်ဖစးေသာေၾကာငံး ထုိအေ်ခအေနေပ၍ ရငးဆုိငးေတျ႔ႀကဵဳခံဲရေသာ 
အခကးအခဲမ္ာ့ႏြငံး ပတးသကး၊ ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးမြ- 

 
(ကျ္နးေတားတုိ႔ ကရငးလူ႔အဖျဲ႔အစညး့ကုိၾကညးံရငး ကရငးဟာ အလုပးသမာ့နညး့နညး့ပဲရြိတယး၈ 

အဓိကကေတာံ လယးသမာ့ အငးအာ့စုပဲ၈ ေနာကးၿပီ့ ေခတးပညာတတးေတျရြိ တယး၈ လူတနး့စာ့ 
(၀)ရပး်ဖစးေပ၍ေနတယး၈ ဓနရြငးကေတာံ သိပးၿပီ့မေပ၍ပါ ဘူ့ ) ဟူ၊ ကရငံးလူ႔အဖျဲ႔အစညး့အတျငး့ 
လူတနး့စာ့လက၏ဏာရပးမ္ာ့ကုိ ချဲ် ခာ့စိတး်ဖာခံဲသညး၈ ဆကးလကး  ၊- 

(ေခတးပညာတတးေတျဟာ လယးသမာ့ေတျကုိ အထငးေသ့တယး၈ လယးသမာ့ေတျကလညး့ 
ဒုတိယလမး့စဥးခ္မြတး လိုကးတံဲအခါမြာ (ေ်မယာေတားလြနးေရ့) လုပးမြ ကရငးံဘွတုိ့တကးမယးဆုိတာကုိ 
လကးခဵတယး၈ ေခတးပညာတတးေတျက ေတာံ ေခတးေဟာငး့က အေတျ့ အေခ၍ေတျကုိ မစျနး႔လႊတးႏုိငးဘူ့၈ 
အေနာကးကုိ အထငးႀကီ့တယး၈ ဒီေတာံအေတျ့ အေခ၍ေတျ အတူၾကဘူ့ ဟူ၊ေဖ၍်ပသညး၈  

KNU ပါတီဘကးမြ လကး ွဲအယူအဆကုိ လကးခဵသညး၈ KRC ဘကးမြ လက္းာအယူအဆကုိ 
လကးခဵၾကသညး၈ အယူအ ဆမတူညီေသာ ဘကးႏြစးဘကး၌ ညီၫျတးေရ့ကုိ (KNU  

အမ္ဳိ့သာ့တုိ့တကးေရ့ပါတီ) အလဵေတားေအာကးတျငး စုစညး့ ႏုိငးခံဲသညး၈ ထုိအခ္ိနး၉ - 
 
KNU ပါတီ ဗဟုိေကားမတီမ္ာ့မြ-- 
 
ှ၈ မူ့ဆုိ့ေကားကဆာ (ဟဵသာတာေမႊ့) ဥက၎ဌ  ေပါလစးဗ္ဴရုိ 
ဿ၈ မနး့ဘဇနး     အတျငး့ေရ့မြဴ့ ေပါလစးဗ္ဴရုိ 
၀၈ ဗုိလးခ္ဳပးမငး့ေမာငး      ေပါလစးဗ္ဴရုိ 
၁၈ ဗုိလးခ္ဳပးေကားထူ့      ေပါလစးဗ္ဴရုိ 
၂၈ မနး့ရြဵဖေလံ       ေပါလစးဗ္ဴရုိ 
၃၈ မနး့သိနး့ေမာငး(ဖူ့လယးမူ့)     ေပါလစးဗ္ဴရုိ 
 ဗဟုိေကားမတီ (၆)ဦ့၇ အရဵဗဟုိေကားမတီ (ှွ)ဦ့်ဖငံး ဖျဲ႔စညး့ထာ့သညး၈ (ယုဵၾကညးခ္ကး၇ 

အယူအဆ၇ အေတျ့ အေခ၍ မတူညီသူမ္ာ့သညး အဖျဲ႔အစညး့တခုတျငး ယာယီသာ စုစညး့ထာ့ႏုိငးသညး၈  
 
လကးွဲကုိခဵယူထာ့ၾကေသာ ေကအနဲးယူပါတီအတျငး့မြ အခ္ဳိ႕ပုဂၐိဳလးမ္ာ့သညး 

အမ္ဳိ့သာ့တုိ့တကးေရ့ပါတီမြ အလုပးသ မာ့လူတနး့စာ့ပါတီ (ကျနး်မဴနစးပါတီ) ထူေထာငးလုိသူမ္ာ့ႏြငံး 
K.R.C မြ အေနာကးအာ့ကုိ့အထငးႀကီ့သူမ္ာ့အၾကာ့ ပဋ ိပ က၏မြာ တစတစ်ပငး့ထနးလာမႈေၾကာငံး ှ၆၃၀ 
ခုႏြစး၇ ဧၿပီလ (ဿွ)ရကးေန႔ (ကေဆာွါ့) ညီလာခဵတျငး မူ့ဆုိ့ေကားကဆာမြ ဒု တိယလမး့စဥးကုိ 
ဆနး႔က္ငးေသာ လမး့စဥးသစးတရပး တငးသျငး့လာသ်ဖငံး ထုိေန႔၌ မျနး့လျဲ (၀)နာရီတျငး ညီလာခဵခနး့မမြ 
ထျကးချာသျာ့သညး၈ ။ႏြငံးအတူ K.R.C အဖျဲ႔ွငး (ှွ)ဦ့ထျကးချာသျာ့ၾကသ်ဖငံး ဤေန႔သညး 
ကရငးံေတားလြနးေရ့သမုိငး့ တျငး ပထမဆုဵ့ကျဲ်ခငး့်ဖစးသညး၈  

မူ့ဆုိ့ေကားကဆာတုိ႔အဖျဲ႔ ချဲထျကးသျာ့ၿပီ့ေနာကး ကရငံးေတားလြနးေရ့ကုိ 
ဆကးလကးေရြ႕ေဆာငးတုိကးပျဲွငးရနး ေအာကး ပါ ပါတီဗဟုိေကားမတီေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကုိ 
ေရျ့ ေကာကးတငးေ်မြာကးၾကသညး၈ 
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ှ၈ မနး့ဘဇနး  ဥက၎ဌ 
ဿ၈ ဗုိလးခ္ဳပးေကားထူ့ ဒုက၎ဌ 
၀၈ စေကာလယးေတာ အတျငးေရ့မြဴ့ 
၁၈ ဗုိလးက္ငးေဖ  တျဲဘကးအတျငး့ေရ့မြဴ့ တုိ႔အာ့ ႏုိငးငဵေရ့ဦ့ေဆာငးအဖျဲ႔ (ေပါလစးဗ္ဴရုိ) 

(P.B) (၁)ဦ့အ်ပငး ဗုိလး်မေမာငးႏြငံး ဗုိလးတငးဦ့ (ဖူ့တာအယး) တုိ႔ႏြစးဦ့အာ့ေပါလစးဗ္ဴရုိမ္ာ့အ်ဖစး 
ထပးမဵေရျ့ ခ္ယးတငးေ်မြာကးလုိကးသညး၈ 

 
ကရငံးလကးနကးကုိငးေတားလြနးေရ့တျငး ယခုကံဲသုိ႔ ွမး့နညး့ဘျယးေကာငး့လြေသာ 

အကျဲအၿပဲ်ပႆနာ်ဖစးေပ၍လာရ်ခငး့ အေ်ခခဵအေၾကာငး့အရငး့မြာ - 
- ေကအနဲးယူပါတီတျငး့ ေကအနဲးယူအမ္ဳိ့သာ့တုိ့တကးေရ့ပါတီမြ တဆငံး 

တရုတး်ပညးယဥးေက့္မႈ ေတား လြနးေရ့လုပး ငနး့မ္ာ့ကုိ အေ်ခခဵသညးံ 
ကရငးေတားလြနးေရ့လုပးငနး့စဥး ေ်ပာငး့လဲခ္မြတး၊ ကရငးကျနး်မဴ နစးပါတီ 
ဖျဲ႔စညး့တညးေထာငးလုိ သူအုပးစု၇ 

- ေကအနဲးယူပါတီ၌ ေရြ႕ေဆာငးမႈကုိ မခဵယူေတာံပဲ K.R.C ၌ ေခါငး့ေဆာငးမႈကုိ 
ထူေထာငးလုိသူ လက္းအုပးစု၇ 

- ဤကံဲသုိ႔ အေ်ခအေနမ္ာ့ ကျဲလျဲေနသ်ဖငံး အဖျဲ႔အစညး့အတျငး့ ပ ဋ ိပက၏မ္ာ့ 
တစတစ်မငံးမာ့လာသညး၈ ထုိအ ေ်ခအေနအေပ၍ ဥက၎ဌ မနး့ဘဇနးမြ-- 

(ေကအနဲးယူ လကး ွဲအငး့အာ့စုေတျအတျငး့မြာလဲ  ကျဲေရာဗ္၇ ကျဲတာဘာေၾကာငံးလဲဆုိေတာံ 
ကျ္နးေတားကလညး့ ဒီ ေကအနဲးယူပါတီကုိ ကျနး်မဴနစးပါတီလုပးမြာကုိ လကးမခဵဘူ့၇ ကျ္နးေတားနဲ႔ 
အယူအဆတူတံဲ ဗဟိုေကားမတီေတျက ေတာံ ဗုိလးေမာငးေ မာငးႏြငံး ဗုိလးဘသငးတုိ႔် ဖစးတယး၈ 
တရုတးယဥးေက့္မႈေတားလြနးေရ့ကုိ  လကးခဵလုိကးေတာံ လကး ွဲ အငးအာ့စုအတျငး့မြာလ ဲ
(ဿ)ပုိငး့ကျဲဘုိ႔ရြိလာတယး၈ လကး ွဲနဲ႔လက္းာကျဲဘုိ႔နဲ႔ လကး ွဲအငးအာ့စုအတျငး့ ကျဲဘုိ႔်ဖစး 
လာတယး) ဟုေဖ၍်ပခံဲသညး၈ 
 
ထုိေၾကာငံး ကရငံးေတားလြနးေရ့အငးအာ့စုမ္ာ့အတျငး့ လကး ွဲ၇ လက္းာအုပးစုမ္ာ့အၾ ကာ့ 
ပထမဆုဵ့အႀကိမး ကျဲ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈  မူ့ဆုိ့ေကားကဆာႏြငံး လုိကးသျာ့သူ K.R.C ဗဟိုအမႈေဆာငး 
လက္းာအငးအာ့စုတျငး-- 
 
ှ၈ မူဆို့ေကားကစာ (ဟဵတာသာေမႊ့) 
ဿ၈ ပဒုိေွေသာ 
၀၈ ဆရာဘထျနး့ 
၁၈ ဗုိလးခ္ဳပးလြေဖ 
၂၈ ပဒုိဖုိ့ေညာ 
၃၈ ပဒုိေွရီေက္ား စသညးံပုဂၐိဳလးမ္ာ့ချဲထျကးသျာ့ၾကသညး၈  
 
ကရငံးလကးနကးကုိငး ေတားလြနးေရ့အတျငး့ လုပးနညး့လုပးဟနး၇ အယူအဆ၇ အေတျ့ အေခ၍၇ 
မတူညီမႈတုိ႔ေၾကာငံး ႏြစး ်ခမး့ကျဲသျာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈  ထုိအကျဲအၿပဲေၾကာငံး ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ 
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စိတးမခ္မး့ေ်မံ၇ ွမး့နညး့ေနၾကရသညး၈ ဤကဲ သုိ႔ေသာ အကျဲအၿပဲမ္ဳိ့ႏြငံး ရနးသူကုိ 
မညးသို႔တိုကးခုိကးမညးနညး့၇ အဘကရငး်ပညးကုိ  မညးသုိ႔ရယူမညးနညး့၈ 
 
ှ၆၁၆ ခုႏြစး ကရငးံလကးနကးကုိငး ေတားလြနးေရ့စကတညး့က ေခါငး့ေဆာငးခံဲသူ 
ဟဵတာသာေမႊ့ႏြငံး မနး့ဘဇနးႏြစးဦ့ သာက္နးေတာံသညး၈ ။တုိ႔ႏြစးဦ့တျငး လုဵ့ ွတာွနးရြိသညး၈ 
ထုိေၾကာငးံ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ ်ပညးလညးစညး့လုဵ့ညီ ၫျတးေရ့အတျကး 
အႀကိမးႀကိမးေတ႔ျဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ၿပီ့၇ ညီၫျတးေရ့အတျကး ႀကိဳ့ပမး့ခံဲသညး၈  
 
ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးသညး ဟဵသာတာေမႊ့ႏြငံး ဖါပျနးခရုိငး (ေနားယုိ့ထာ)ရျာတျငး ေတျ႔ဆုဵစဥး 
ဟဵသာတာေမႊ့မြ- 
 
“ဘဇနးေရ ကရငံးေတားလြနးေရ့ကေတာံ ကျဲသျာ့ၿပီ့၇ ဒါေပမံဲ မကျဲေအာငးလုပးဘုိ႔ေတာံ 
အေရ့ႀကီ့တယး၈ မငး့နဲ႔ငါ ဒါကုိ ွငးထိနး့သိမး့ရေတာံမယး”ဟု စိတးမေကာငး့စျာ်ဖငံး 
ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြ-- 
 ဒီအကျဲအၿပဲေတျကုိ ခငးဗ္ာ့နဲ႔ကျ္နးေတားတုိ႔ ်ပနးေခါငး့ေဆာငးၿပီ့ ေ်ဖရြငး့ရမယးဟု 
ေ်ပာရာ။မြ သေဘာတူ လကးခဵသညးဟု ေဖ၍်ပသညး၈ 
 သုိေသား- အဖျဲ႔အစညး့အတျငး့ လကး ွ၇ဲ လက္းာ ပ ဋ ိပက၏သညး ႀကီ့သထကးႀကီ့လာၿပီ့ 
ေနာကးဆုဵ့ေစံစပး၊မရ သညးအထိ ကျဲထျကးသျာ့ေတာံသညး၈ အကးေၾကာငး့ကုိ ရနးသူ၌ 
သပးလြ္ဳိထုိ့ချဲမႈေၾကာငံး ှ၆၃၀ ခုႏြစး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲႏြငံးအတူ လက္း (K.R.C) 
အုပးစု ရနးသူႏြငံးလုဵ့ ွေစံစပးသျာ့ၾကၿပီ့ ကရငးံေတားလြနးေရ့ကုိ  ေက္ာ ခုိငး့သျာ့ေတာံသညး၈  
ကရငးံေတားလြနးေရ့သမုိငး့တျငး ွဲယာ ပ ဋ ိပက၏ေၾကာငံးလညး့ေကာငး့၇ ရနးသူမြ သတးလြ္ဳိေသျ့ ချဲ 
မႈေၾကာငံးလညး့ေကာငး့၇ အဖျဲ႔အစညး့အတျငး့ ကျဲသျာ့ရဵုတငးမက မလုိလာ့အပးေသာ  
လကးနကးကုိငးပဋ ိပက၏ေဘာငး သို႔ ေရာကးရြိသျာ့ၾကသညး၈  ေသျ့ နီစျနး့ေသာ 
ကာလမ္ာ့ပငး်ဖစးလာေတာံသညး၈ 
 
ှ၆၃၀ ခုႏြစး ႏုိ ွငးဘာလ (ှ၁)ရကး၇ ေ တျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲပ္ကးၿပီ့ K.R.C အုပးစု ၇ 
ေတားလြနးေရ့ေကားစီႏြငံး ပူ့ေပါငး့ လုိကးသ်ဖငံး ကရငံးေတားလြနးေရ့တျငး KNU ပါတီသာ 
က္နးေတာံသညး၈ KNU ပါတီတျငး့၉ပငး အယူအဆႏြစးမ္ဳိ့်ဖစး ေပ၍ေနသညး၈  
ထုိအယူအဆႏြစးမ္ဳိ့ႏြငံးပတးသကး၊ ဥက၎ႀကီ့ မနး့ဘဇနးမြ -- 
“KNU ပါတီမြ ဘာ်ဖစးလာသလဆုိဲေ တာံ တရုတး်ပညးယဥးေက့္မႈေတားလြနးေရ့ကုိ 
လကးခဵသူေတျက ကရငးကျနး်မဴ နစးပါတီဖျဲ႔ရမယး၈ ေနာကးၿပီ့ 
တရုတး်ပညးယဥးေက့္မႈေတားလြနးေရ့ကုိ အေ်ခခဵၿပီ့၇ လမး့စဥး၇ လုပးငနး့စဥးေတျခ္မြတးရ မယးလုိ႔ 
လုပးလာေတာံ ဒါကုိ ကျ္နးေတားကနး႔ကျကးတယး၈  မလုပးဘုိ႔  တာ့်မစးတယး၈ ကျ္နးေတားကေတာံ 
KNU အမ္ဳိ့ သာ့တုိ့တကးေရ့ပါတီနဲ႔ ဒုတိယလမး့စဥးကုိသာ ဆုပးကုိငးေတာံ ဒီမြာ 
ကျ္နးေတားတုိ႔အၾကာ့ ထပးကျဲဘုိ႔်ဖစးလာတယး၈  ကျ္နးေတား ဗုိလးေမာငးေမာငးနဲ႔ ဗုိလးဘသငးတုိ႔က 
အယူအဆတူၾကတယး ဟုေဖ၍်ပသညး၈ KNU ပါတီတျငး့ အေတျ့ အ 
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ေခ၍ႏြစးရပး်ဖစးေပ၍လာေတာံသညး၈ ႏုိငးငဵေရ့ပဋ ိအက၏ေရခ္ိနး်မငံးလာသညးႏြငံးအမြ္ 
ဗုိလးခ္ဳပးေကားထူ့၇ ဗုိလးက္ငးေဖတုိ႔ ေခါငး့ေဆာငးေသာ ပါတီအုပးစုမြာ ပဲခူ့ရုိ့မသုိ႔ 
ေ်ပာငး့ေရႊ႕သျာ့ၿပီ့ ှ၆၃၅ ခုႏြစး၇ ဇူလုိငးလတျငး (၃)ႀကိမးေ်မာကးပါတီ၇ ဗဟိုေကားမတီ 
အစညး့အေွ့ကုိ ေခ၍ယူက္ငး့ပသညး၈  ထုိအစညး့အေွ့သုိ႔ 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြတကးေရာကး်ခငး့မ ရြိဘဲ အစညး့အေ ွ့ကုိ ဦ့ေဆာငးရနး 
ဗုိလးခ္ဳပးေကားထူ့အာ့ အာဏာေပ့အပးလုိကးသညး၈ 
 
ပါတီတျငး့၉လညး့ အေတျ့ အေခ၍၇ အယူအဆကျဲလျဲေနသညး၈ တဖကးမြ ဗုိလးခ္ဳပး်မဦ့ေဆာငး၊ 
(K.N.L.C) ကုိ ဖျဲ႔စညး့ လုိကးသညး၈ ထုိအခ္ိနး၉ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညး ပါတီႏြငံး 
ကငး့ကျာသျာ့ၿပီ့ တပးမဟာ (ဿ)တျငး သီ်ခာ့ေနထုိငးေန  သညး၈ ထုိကာလမ္ာ့တျငး ဥက၎ဌႀကီ့ 
မနး့ဘဇနးမြ-- 
“ကျ္နးေတားအေရြ႕တုိငး့မြာေနတုဵ့က ဗုိလးခ္ဳပး်မနဲ႔ တခါေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲလုပးတယး၈ 
ေတျ႔ေတာံ(ဒုတိယလမး့စဥး်ဖစး တံဲ နယးခ္႕ဲပေဒသရာဇး၇ မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ ွါဒဆနး႔က္ငးေရ့)ကုိ 
လကးခဵေတာံသူတုိ႔နဲ႔ ေပါငး့လုိကးတယး၈ ကျ္နးေတားနဲ႔အ တူ ဗုိလးေ မာငးေမာငး၇ ဗုိလးဘသငး၇ 
ပဒုိေဘာယူေဖါ၇ ပဒိုကဒျဲ၇ ဗုိလး ွါစိနး (ယခု ဒုတိယဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ တာမလာေဘာ ) တုိ႔ပါွငးတယး” 
ဟု ေဖ၍်ပခံဲသညး၈ 
 
ထုိေနာကး ှ၆၃၆ ခုႏြစးမြာ K.N.U.F (Karen National United Front.) ေကအနဲးယူတပးဦ့ကုိ 
ဖျဲ႔လုိကးၿပီ့ KNU ပါတီဥက၎ဌအ်ဖစးမြလညး့ေကာငး့၇ မဒညတ ဥ က၎ဌအ်ဖစးမြလညး့ေကာငး့၇ 
ႏႈတးထျကးလုိကးသညး၈ ကရငံးေတားလြနး ေရ့တျငး အဖျဲ႔အစညး့ႏြစးရပး၇ လမး့စဥးႏြစးရပး်ဖစးသျာ့ၿပီ့ 
KNU ပါတီသညး ပဲခူူ့ႏြငံး ်မစး ွကျ္နး့ေပ၍၉လညး့ေကာငး့၇ KNU တပးဦ့သညး 
အေရြ႕တုိငး့၉လညး့ေကာငး့၇ အသီ့သီ့ရပးလႈပးရြာ့ေလေတာံသညး၈  
 
ှ၆၄ွ ခုႏြစးတျငး ေကအနဲးယူတပးဦ့ညီလာခဵတရပးက္ငး့ပၿပီ့ ဤညီလာခဵမြ - 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့စညး့လုဵ့ညီၫျတးေရ့ ်ပနးလညးတညးေဆာကးရမညး၈  
ေကအနဲးယူတပးဦ့မြ ေကအနဲးယူအစညး့အရဵု့ဟူ၊ ်ပနးလညးဖျဲ႔စညး့လုိကးသညး၈  
 
ှ၆၄၂ ခုႏြစးတျငး ပဲခူ့ရုိ့မတုိငး့အာ့ ရနးသူမြ အ်ပငး့အထနး ထုိ့စစးဆငးလ္ကးရြိသညး၈ 
ဆုဵ့ရႈဵ့မႈမ္ာ့ရြိသညး၈ ေကအနဲးယူမြ အမ္ဳိ့သာ့စညး့လုဵ့ညီၫျတးေရ့ကုိ အရတညးေဆာကးရနး 
လုပးငနး့စဥး ခ္မြတးထာ့ၿပီ့်ဖစးသ်ဖငံး အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးေပါငး့စညး့ေရ့ကုိ ဖိတးေခ၍ေလသညး၈  
 
အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးေပါငး့စညး့ေရ့့အတျကး ေကအနဲးယူပါတီသညး ှ၆၄၂ ခုႏြစး၇ 
ေအာကးတုိဘာလ၉ (ဒူ့တာေဃ့) ဖါပျနးခရုိငးတျငး အစညး့အေ ွ့တရပး ေခ၍ ယူၿပီ့ 
အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးေပါငး့စညး့ေရ့အတျကး KNU ပါတီကုိ ဖ္ကးသိမး့ လုိကးသညး၈  ထုိစဥး၉ 
ေကအနဲးယူပါတီ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့မြ-- 
- ဗုိလးခ္ဳပး်မေမာငး 
- ဦ့စုိ့ေအာင 
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- ဗုိလးစဵလငး့ 
- ဗုိလးေက္ားေသာငး့ႏြငံး 
- ဗုိလးမီ့သတုိ႔်ဖစးသညး၈ အ်ခာ့အဆငးံေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ တပးမ္ာ့၇ 
ပါွငးပူ့ေပါငး့လုိကး်ခငး့်ဖငံး အဖျဲ႔အစညး့ႏြစး ရပး၇  လမး့စဥးႏြစးရပးမြ တမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ 
လုိလာ့ေတာငး့တလ္ကးရြိေသာ အမ္ဳိ့သာ့စညး့လုဵ့ညီၫျတးေရ့ကုိ ်ပနးလညး 
တညးေဆာကးႏိုငးေတာံသညး၈ 
 
ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့၇ ကရငံးအမ္ဳိ့သာ့အလဵေတားေအာကး ေရာကးရြိၾကကုနးၿပီ့်ဖစးသ်ဖငံး  
မိမိတုိ႔တမ္ဳိ့သာ့လုဵ့၌ ရနးသူမ္ာ့ကုိ စညး့လုဵ့ညီၫျတးစျာတုိကးခုိကးႏုိငးၿပီ့်ဖစးသညး၈  ဤသညးမြာ 
ှ၆၄ွ ခုႏြစး၉ ခ္မြတးလုိကးေသာ ညီလာခဵ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး၌  ရလဒး်ဖစးေပသညး၈   
 
-ထုိအခ္ိနး၉ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညး အငး့စိနးတုိကးပျဲမြ ရရြိခံဲဘူ့ေသာ 
မ္ကးခမး့စပးေရာဂါေၾကာငံး (သုိ႔မဟုတး) အ ်ခာ့ မ္ကးစိေရာဂါတမ္ဳိ့ မ္ဳိ့ေၾကာငံးလာ့ဟူ၊ 
ချဲ် ခာ့မရေတာံပဲ မ္ကးစိမႈဵလာသ်ဖငံး ချဲစိတးကုသရာမြ မ္ကးလုဵ့တဖကး ကျယးသျာ့ေတာံသညး၈  
ထုိ႔အ်ပငးအဆုတးေရာဂါ်ဖစးပျါ့လာ်ပနးသညး၈  ေတားလြနးေရ့စကတညး့က ႀကဵဳေတျ႔ရငးဆုိငးခံဲရ 
ေသာ ေတားလြနးေရ့မြ ်ဖစးေပ၍လာသညးံအခကးခဲမ္ာ့၇ အၾကပးအတညး့မ္ာ့ေၾကာငံးထငးသညး၈  
အာ့အငးကုနးခနး့လာ ၿပီ့ အဆုတးေရာဂါ၌ တုိကးခုိကးမႈကုိ ခဵေနရသညး၈ 
တဖနးမ္ကးစိတဖကးကျယးရာမြ အ်ခာ့တဖကးသုိ႔  ကူ့စကးလာ်ပနး ရာ ်မငးေနရေသာ 
မ္ကးစိသညးပငးလ္ငး ကျယးစ်ပဳလာသညး၈  ေနာကးဆုဵ့ မ္ကးစိႏြစးကျငး့ အလငး့မရရြာေတာံေပ၈   
 
လူ႔ဘွမြ်ဖစးေပ၍လာေသာ အဆုပးေရာဂါႏြငံး မ္ကးစိကျယးမႈကုိ ခဵစာ့ေ နရသညးႏြငံး တခ္ိနးတညး့ 
ႏိုငးငဵေရ့မီ့ပငးလယး ႏြငံး မုိ့သကးမုနးတုိငး့ႀကီ့ကုိ ေတားလြနးေသာမ္ဳိ့ခ္စး 
ကရငံးေတားလြနးေရ့သမာ့ႀကီ့  ကူ့ခတး်ဖတးေက္ားေနရသညး၈ ထုိအခ္ိနးတျငး 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးမြ ကရငးံေတားလြနးေရ့ကုိ ကျ္နးေတားမေသမ်ခငး့၇ 
ေအာငး်မငးမႈရသညးအထိလုပးရ မြာပဲ၇ က္ဳိ့က္ဳိ့ ၇ ကနး့ကနး့၇ ပံဲပံဲလုပးႏုိငးသေရျ႕ အငးအာ့ရြိသ၊ 
ကျ္နးေတားလုပးသျာ့မယးလုိ႔ ခဵယူတယးဟု အဓိဌာနး်ပဳ သျာ့သညး၈  
ဟုတးပါသညး၈ ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးသညး ႏုိငးငဵေရ့မုိ့သကးမုနးတိုငး့ၾကာ့ 
အဖျဲ႔အစညး့မြေပ့အပးလာေသာ နာယက ႀကီ့တာ ွနး်ဖငံး သကးဆုဵ့တိုငး အလဵမလဲပဲ 
ေတားလြနးေရ့သမာ့တုိငး့၌  ဆု လာဘး်ဖစးသညးံ မာနယးပေလာအာဇာ နညး ဗိမၼာနး၉ 
ထာွရချနး့ခုိ အနာ့ယူသျာ့ေတာံသညး၈   
 
ှ၆၅ဿ ခုႏြစး ေမလ(၀ှ)ရကးေန႔၉ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးသညး ကရငးတမ္ဳိ့သာ့အာ့လညးေကာငး့၇ 
ကရငံးေတားလြနး ေရ့အာ့လညး့ေကာငး့၇ လူမ္ဳိ့စုဵညီအကုိေတားမ္ာ့ႏြငံး လညး့ေကာငး့၇ 
ထာွရချဲချါသျာ့ပါၿပီ၈ သုိ႔ေသား ။၌- 

- ဘာပဲလုပးလုပး၇ အေရ့ႀကီ့တာက ရဲေဘား၇ ရဲဘကးအခ္ငး့ခ္ငး့ ေစတနာမြနးဘုိ႔လုိတယး၈ 
ဘယးသူေတျ ဘာပဲ လုပးလုပး၇ မငး့တုိ႔ေစတနာမြနးမြနးနဲ႔သာလုပး၇  
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- ေတားလြနးေရ့ဆုိတာ မိမိအတျကးရယူ်ခငး့မဟုတး၇ အမ္ဳိ့သာ့်ပညးသူ မ္ာ့အတျကး 
ေပ့ဆပး်ခငး့သာ်ဖစးတယး၇ ဆုိသညးံ ဒသနမ္ာ့သညး ကမၻာတညးသေရျ႕ မိမိတုိ ႔ႏြလုဵ့အိမးတျငး 
ထာွစဥးရြငးသနးႀကီ့ထျာ့ေနမညး်ဖစးပါသညး၈  

 
ဥက၎ႀကီ့မနး့ဘဇနး ေကာငး့ရာသုဂတိဘဵုသို႔ လာ့ပါေစ၈ 

 
အခနး့ (၁) 
အပိုဒး(ှ) 
ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနး၌ ေတားလြနးသညးံမ္ဳိ့ဆကးသစးမ္ာ့ 
“ကရငံးေတားလြနးေရ့ကုိ ကျ္နးေတားမေသမခ္ငး့၇ ေအာငး်မငးမႈရတံဲအထိ လုပးရမြာပဲ၇ က္ဳိ့က္ဳိ့၇ 
ကနး့ကနး့ပံဲပံဲ လုပးႏုိငးသေရျ႕၇ အငး့အာ့ရြိသေရျ႕ ကျ္နးေတားလုပးသျာ့မယး ”ဟု စာေရ့သူ၌ဖခငးမေသခငး 
အသဵသျငး့သျာ့ပါသညး၈ 
 
ဂုဏးေရာငးေ်ပာငးေသာ ကရငံးလကးနကးကုိငးေတားလြနးေရ့ မစတငးမီ ဥပေဒတျငး့တုိကးပျဲကုိ 
ဦ့စီ့ပါွငးခံဲၿပီ့ ဆယးစုႏြစးတခု၇ ႏြစးခု၇ သုဵ့ခုေက္ား (အငးအာ့ရြိသေရျ႕၇ လုပး ႏုိငးသေရျ႕) 
အသကးထကးဆုဵ့က္ရာ တာွနးယူခံဲပါသညး၈ 
 
ကုိယးက္ဳိ့မၾကညးဘဲ ေတားလြနးေရ့သညး သူ႔ဘ ွ၇ ေတားလြနးေရ့သညး သူ႔အသကး၇ 
တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့စုဵ်ပညးသူမ္ာ့အာ့ သူ႔ ွိညာဥးသဖျယး ခ္စး်မတးႏုိ့ခံဲပါသညး၈  သူအသကးရြငးေနစဥး 
ေတားလြနးေရ့အတျငး့ အေတျ့ အေခ၍တိုကးပျဲမ္ာ့၇ လကး ွဲ လကးယာတိုကး ပျဲမ္ာ့၇ ေတားလြနးသူႏြငံး 
အချငးံထူ့ခဵမ္ာ့ၾကာ့်ပငး့်ပငး့ထနးထနး တုိကးပျဲ် ဖစးေနပါသညး၈   
 
ဤအေ်ခအေနေပ၍တျငး ေတားလြနးသညးံမ္ဳိ့ဆကးသစးမ္ာ့ ေမျ့ ထုတးခံဲပါသညး၈ သူ႔ေသျ့ ၇ 
သူ႔သာ့မ္ာ့အၾကာ့၇ သူ႔အမ္ဳိ့သာ့ အၾကာ့၇ သူ႔ညီအစးကုိေတား လူမ္ဳိ့မ္ာ့အၾကာ့ ေမျ့ ထုတးခံဲပါသညး၈  
ဤသုိ႔ေသာ မ္ဳိ့ ဆကးသစးမ္ာ့သညး ထာ ွရရြငးသနးေနသညး၇ ႀကီ့ထျာ့ေနသညး၇ ေပါကးဖျာ့ေနသညး၈ 
အဆုိပါ ေတားလြနးေရ့ သမာ့ႀကီ့၌ မ္ဳိ့ဆကးေပါကးဖျာ့ပုဵမြာ ှ၆၅ဿ ခုႏြစး၇ ဧၿပီလ ှဿရကးတျငး 
်ဖစးပါသညး၈ 
 
ေသာငး့ရငး့်မစးနေဘ့၇ အငးဖကးမုိ့၇ ွါ့ထရဵကာ၇ ပ္ဥးခငး့သညးံတံဲအိမးအတျငး့ ေသျ့ တုိ့ေၾကာငံး 
ဦ့ေႏြာကးေၾကာ်ပတးၿပီ သတိ ေမံေ်မာေနေသာ (ေမျ့ ေမေမ)၌ အပတးလညးတျငး သာ့၇ သမီ့ သမကး၇ 
ေချ္ ့မမ္ာ့ ွုိငး့ရဵလုိ႔ေနပါသညး၈ အ်ခာ့တဘကး အိမး ခနး့ထဲမြာေ တာံ မ္ကးေစံႏြစးကျငး့ 
အလငး့မရရြာေတာံသညံး အဆုပးေရာဂါသညး ေတားလြနးေရ့သမာ့ႀကီ့ခမ္ာ့မြာ အိမးေရြ႕က 
အေ်ခအေနေတျကုိ ေလံလာလုိ႔နာ့ေထာငးေနပါသညး၈ ေမျ့ ေ မေမအေ်ခအေနမြာ ဆုိ့သထကး 
ဆုိ့လာပါသညး၈ အသကးရႈ ်မနးလာပါသညး၈  ေနာကးဆုဵ့ ကျ္နးေတားတုိ႔ လူ႔ဘ ွ၌ (လမငး့သီတဂူ)သညး 
ကျ္နးေတားတုိ႔ႏြငံး ထာ ွရချဲချါသျာ့ၿပီ့၇ သခငးခရစး ေတား၌ ေ်ခေတားရငး့တျငး 
ေရာကးရြိအနာ့ယူသျာ့ပါေတာံသညး၈ 
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သာ့၇ သမီ့၇ ေချ္ ့မ၇ ေ်မ့မ္ာ့၌ ငုိသဵမ္ာ့ထျကးေပ၍လာပါသ ညး၈ မိခငးကုိ ထာ ွရစျနး႔လႊတးလိုကးရပါၿပီ့၈ 
အႀကီ့မာ့ဆုဵ့ ဘွ၌ ဆုဵ့ရႈဵ့မႈတခုပါ၈  
 
ငုိသဵေတျၾကာ့သ်ဖငံး မ္ကးမ်မငးဒုကိ၏တအေဖသညး အိမးေရြ႕သုိ႔ စမး့တ ွါ့ွါ့ႏြငံး 
ထျကးလာၿပီ့အေမံနာ့တျငး ထုိငးပါသညး၈  ၾကငးနာ်ခငး့၇ ်မတးႏုိ့်ခငး့၇ တျယးတာ်ခငး့၇ ခ္စး်ခငး့တုိ႔၌ 
သေကၤတ်ဖစးသညးံ ေနာကးဆုဵ့အနမး့ႏြငံး မိခငးကုိနမး့ၿပီ့ - 
 
“ၾကညး - မငး့ သခငးခရစးေတားဆီအရငးသျာ့ႏြငံး၇ ငါလုိကးခံဲမယး၈ တုိ႔အိမးေထာငးသကးတမး့ 
တေလြ္ာကးလုဵ့ မငး့သစၥာတရာ့ ဦ့ထိပးပနးၿပီ့ ငါံကုိပါရမီ်ဖညးံခံဲတယး၈ ငါံရဲ႕ 
ေတားလြနးေရ့လမး့ေၾကာငး့တေလြ္ာကး ရနးသူ႔အဖမး့အဆီ့နဲ႔ ဆငး့ရဲ႕ က္ပးတညး့ မႈ အခကး အခဲမ္ာ့ကုိ 
ေက္ားလႊာ့ၿပီ့ ေတားလြနးေရ့အေပ၍ သစၥာရြိခံဲတယး၈ မငး့ကုိေလ့စာ့တယး ” 
 
တဆကးထဲ သာ့သမီ့ေတျဘကးလြညးံ၊ “မငး့တို႔အေမေတာံဆုဵ့ၿပီ့၇ ငါလညး့မၾကာခငး 
သူ႔ေနာကးလုိကးလိမးံမယး၈ မငး့တုိ႔ကုိ ဘာအေမျမြေပ့စရာမရြိဘူ့၇ ေပ့ႏုိငးတာက 
ေတားလြနးေရ့အေမျပဲ်ဖစးတယး၈ ဒီအေမျကုိ မငး့တို႔ ယူရဲ႕လာ့၇ ယူမလာ့”ဟု ေမ့ ပါသညး၈ 
အေဖေပ့လာေသာ ေတားလြနးေရ့အေမျဆုိသညးမြာ - 
မၿပီ့ဆုဵ့ေသ့ေသာ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီေတားလြနးေရ့ကုိ ဆုဵ့ခနး့တိုငးေအာငး တုိကးပျဲ ွငးရမညး၈ 
အေဖ၌ဒႆန်ဖစးေသာ (ေတားလြနးေရ့ဟာ မိမိအတျကးရယူ်ခငး့မဟုတး၇ 
အမ္ဳိ့သာ့်ပညးသူေတျအတျကး ေပ့ဆပး်ခငး့်ဖစးတယး )ဆုိသညးကုိ လကးခဵ ရမညး၈ 
“ဘာပဲလုပးလုပး အေရ့ႀကီ့တာက ရဲေဘားရဲဘကးအခ္ငး့ခ္ငး့ ေစတာနာမြနးဖုိ႔လုိတယး၈ ဘယးသူေတျ 
ဘယးလုိဘဲလုပးလုပး မငး့တုိ႔ ေစတနာမြနးမြနးနဲ႔သာလုပး ”ဆုိသညးံ ဒႆနကုိ လကးခဵရမညး်ဖစးသညး၈  
ဤေတားလြနးေရ့အေမျသညး နကးနဲသညး၇ ေလ့နကးသညး၇ တနးဘုိ့ႀကီ့သညး၇ ခကးခဲသညး၈ 
ကုိယးက္ဳိ့ထကး (မိမိလူမ္ဳိ့၇ မိမိတုိငး့်ပညးႏြငံး လူမ္ဳိ့စုဵ်ပညးသူေတျအတျကး 
အသကးထကးဆုဵ့လုပးရမြာ်ဖစးသညး၈ ဤေတားလြနးေရ့အေမျကုိ လကးခဵသငံးမသငံး 
ေလ့ေလ့နကးနကးစဥးစာ့ၿပီ့မြ - 
 
“ပါ့ပါ့ေပ့တံဲ ေတားလြနးေရ့အေမျ့ ကုိ ကျ္နးေတားယူမယး ”ဟု ကတိေပ့လုိကးသညး၈ 
ေနာကးကျ္နးေတားံညီအလတးႏြငံး ညီအ ေထျ့ ၇ ညီမေတျပါ ေတားလြနးေရ့အေမျကုိယူဖုိ႔ ကတိေပ့ၾကသညး၈  
ဤကတိစကာ့မ္ာ့ကုိ ၾကာ့ေသာခါ အေဖံမ္ကးႏြာွငး့ပ သျာ့သညး၈ 
ငါေတားလြနးေရ့မ္ဳိ့ဆကးေတျ ေမျ့ ထုတးႏုိငးၿပီ၈  
ေတားလြနးတံဲသူရဲေကာငးေတျ၌ အေဖ်ဖစးရသ်ဖငံး ဂုဏးယူေနသညးံ 
မ္ကးႏြာသျငးအ်ပငးေဆာငးေနပါသညး၈ ေတားလြနးေရ့မ္ဳိ့ ဆကးသစးမ္ာ့ ရြငးသနးႀကီ့ထျာ့ေနသညး၈  
ေတားလြနးေရ့မ္ဳိ့ဆကးသစးမ္ာ့ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ သာ့၇ သမီ့၇ ေ်မ့မ္ာ့အၾကာ့၇ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့အၾကာ့၇ လူမ္ဳိ့စုဵ ်ပညးသူမ္ာ့အၾကာ့ တေန႔ထကးတေန႔၇ တစထကးတစ၇ 
ဖျာ့်မငးရြငးသနးႀကီ့ထျာ့ေနသညး၈ ႀကီ့ထျာ့လ္ကး၇ ဖျာ့်မငးလ္ကးရြိ  သညး၈ 
 
ေမျ့ ေမေမ ေကာငး့ရာသုဂတိဘုဵသုိ႔ လာ့ပါေစ၈ 
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ဒို႔တပးမေတား တပးမြဴ့တပးသာ့ေတျဟာ ်ပညးသူလူထုထဆဲငး့၇ ်ပညးသူလူထုကို အလုပးအေၾကျ့ ်ပဳ၇ 
်ပညးသူ႔ထဵမြသငးယူ၇ ်ပညးသူကို ဒို႔တပးမေတားရ႕ဲ စစးေရ့၇ ႏိုငးငဵေရ့၇ စညး့ရုဵ့ေရ့လမး့စဥးေတျရြငး့်ပၿပီ့ 
လူထုေထာကးခဵမႈအရယူ၇ လူထုဟာ စျမး့ပကာ့ႀကီ့တဲံ ဒို႔အငးအာ့စုႀကီ့်ဖစး တယး၈ ဒို႔တပးမေတားဆိုတာ 
ေတားလြနးေရ့မြာ ်ပညးသူလူထုအတျကး ကိုယးႀကိဳ့အစျနး႔ ဆဵု့၇ အရရဲငံးဆဵု့၇ အပငးပနး့ဆဵု့၇ 
လကးနကးကိုငးထာ့တဲံအဖျဲ႔ အစညး့်ဖစးတယး၈ 
          မနး့ဘဇနး 
 
အပိုဒး(ဿ) 
ဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနး၌ဘွ နိဂဵု  ့
 
မာနယးပေလာေရႊၿမိဳ႕ေတားမြ ေပ၍လူရပးကျကး၌ တဲအိမးတလုဵ့အတျငး့၉  BBC ႏြငးံ VOA 
်မနးမာပုိငး့အစီအစဥး အသဵလႊငံးခ္ကး မ္ာ့ ေပ၍ထျကးေနပါသညး၈ ပကးလကးကုလာ့ထုိငးေပ၍ထုိငး၇ 
ေရဒီယုိအသဵလႊငံးခ္ကးကုိ တစုိကးမတးမတးနာ့ေထာငးေနသူမြာ ကျ္နးေတားတုိ႔အေဖ 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနးပါ၈ 
 
အေမဆုဵ့သျာ့သ်ဖငံး ။ဘ ွသညး အထီ့က္နး်ဖစးေနလငံးကစာ့ သူ႔အေတျ့ အေခ၍နယးပယးထဲတျငး  
သူ႔ပတးွနးက္ငးမြာ သူ ခ္စး်မတးႏုိ့ေသာ- 

- ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတားသာ့မ္ာ့၇  
- ကရငး်ပညးသူမ္ာ့၇ 
- တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့စုဵ ညီအကုိမ္ာ့၇  
- ႏုိငးငဵတကာအဖိႏြိပးခဵႏြငံး ဒီမုိကေရစီအငးအာ့စုမ္ာ့ ွနး့ရဵလုိ႔ေနပါသညး၈ 
- ကရငံးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့၇ မုခ္ရရမယး၈  
- စစးမြနးတံဲ ်ပညးေထာငးစုႀကီ့ မုခ္ေပ၍ထျကးရမညး၈  
- ဒီမုိကေရစီလူမႈအချငံးအေရ့မ္ာ့ တငး့်ပညးံက္ပး်ပညးံရရမယး၈  
- ဘုဵရနးသူဆနး႔က္ငးေရ့တပးေပါငး့စုႀကီ့ ထာွရရြငးသနးႀကီ့ထျာ့ေနတယး၈  

 
ႏုိငးငဵတကာ ဒီမုိကေရစီအငးအာ့စုမ္ာ့၌ ထာ ွရတပးေပါငး့စုႀကီ့ မုခ္ဖျာ့်မငးလာရမညးဆုိသညးကုိ 
သူအၾကျငး့မံဲ ယုဵ ၾကညးထာ့ပါ သညး၈ အနာဂတးသညး အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ တိုကးပျဲ ွငးသူမ္ာ့၇ 
ဒီမုိကေရစီဘကးေတားသာ့မ္ာ့၇ ၿငိမး ခ္မး့ေရ့ဘကးေတားသာ့မ္ာ့၌ ကမၻာ်ဖစးသညးဆုိသညးကုိ 
သူခဵယူထာ့ပါသညး၈ သူ႔ဘ ွသညး အထီ့က္နး့ေနလငံးကစာ့ အနာဂတးကုိ ပီ်ပငးစျာ 
ယုဵၾကညးမႈေၾကာငံး ပီတိ်ဖစးေနသညး၈ 
 
ကျ္နးေတားတုိ႔၌ ေမျ့ ေမေမ (မုိ့မုိ့) ဆုဵ့သျာ့ၿပီ့ ရကးေပါငး့ေလ့ဆယးအတျငး့ အေဖံဘ ွသညး 
ပကးလကးကုလာ့ထုိငးႏြငံး ကုတငးပဲရြိေတာံသညး၈ ေန႔ဘကးပကးလကးကုလာ့ထုိငးေပ၍ထုိငး၇ 
ညဘကးကုတငးေပ၍အိပး်ခငး့ပဲ်ဖစးသညး၈ ဤကာလ၉ - 
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ေတားလြနးေရ့အေမျ့ ဆကးခဵသူ ွမး့ခါ ကကးဘလူ့ေတာငးကုနး့၌ အာဇာနညးသူရဲေကာငး့ 
စစးသညးေတား တပးၾကပးပု ခ္ဳိ (ROCKY) ( က္ဆုဵ့)၌ အေမ အနးတီ ွါ့ွါ့၇ 
ေတားလြနးေရ့အေမျဆကးခဵသူ ထီျဖာ့ ွီ့က္ဳိ့( ေချ့ အိပးေတာငး) ေတာငးကုနး့ ၌ 
အာဇာနညးသူရဲေကာငး့ စစးသညးေတားဒုတိယဗုိလးမုိ့ေအာငး ွငး့ (က္ဆုဵ့)၌အစးမ မုိ့နာ့ ွငး့တို႔က 
ွတးႀကီ့၇ ွတး ငယး၇ အသျယးသျယးယူၿပီ့ ခ္ကး်ပဳတးေကျ္ ့ေမျ့ ေနပါသညး၈ ညီအလ တး၌ဇနီ့၇ 
စတုတၳေ်မာကးညီမ နနး့ႏျယးဇနးတုိ႔၌ ်ပဳစု ၾကညံးရႈမႈကုိ ခဵယူေနပါသညး၈  
 
“အဖုိ့ႀကီ့ေရ ဒုိ႔တေတျဟာ ေတားလြနးတံဲမ္ဳိ့ဆကးသစးေတျ ေမျ့ ဖျာ့ခံဲၿပီ့၈ အာဇာနညးသူရဲေကာငး့ 
စစးသညးေတားေတျရဲ႕ မိဘေတျ်ဖစးၾကရလုိ႔ ဒုိေသေပ္ားပါၿပီကျယး၈ မငး့ ငါရြိတံဲ သခငးခရစးေတားရဲ႕ 
ေ်ခေထာငးရငး့မြာ လာေရာကးကျနး့ခုိလုိ႔အ နာ့ယူလြညးံေတာံ ” ဟု အေမံအသဵစာစာေလ့ကုိ 
ၾကာ့လုိ႔ထငးသညး၈ အေဖသညး ေရႊၿမိဳ႕ေတားမာနယးပေလာမြေန၊ သူ 
ရဲေကာငး့စစးသညးေတားမ္ာ့၌ၿမိဳ႕ေတား ွမး့ခါရြိ ပဥၥမသမီ့ နနး့ေကသီဇနး၌အိမးသုိ႔ 
တလြညံးလာေရာကး အနာ့ယူပါ  သညး၈ ဤအခိ္နးမြာလဲ အေဖံဘ ွသညး ပကးလကးကုလာ့ထုိငး နဲ႔ 
ကုတငး်ဖစးဆဲပငး၈ 
 
မ္ကးမ်မငးသညးံ အဆုပးေရာဂါရြငး၇ ဒုက၏ိတအထီ့က္နးတဦ့အဖုိ႔ 
ဆကးလကးအသကးရြညးရပးတညးေရ့အတျကး ရုပးပုိငး့ ဆိုငးရာအငးအာ့ တစတစ 
ဆုတးယုတးလုိ႔လာပါသညး၈ စိတးပုိငး့ဆုိငးရာ စိတးဓါတးအငးအာ့မြာေတာံ - 
- ေတားလြနးေရ့ေအာငးရမယး၈ 
- စစးမြနးတံဲ ်ပညးေထာငးစုႀကီ့ ေပ၍ထျကးရမယး ၈ 
- အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီ တပးေပါငး့စုႀကီ့ ထာ ွရရြငးသနးႀကီ့ထျာ့ေနမယးဟု အနာဂတးအေပ၍ 

ယုဵၾကညးမႈအ်ပညးံ အွရြိသညး၈ 
အခ္ိနးေတျ တစတစကုနးလျနးလာသ်ဖငံး တပးမေတားသာ့တေယာကးအဖုိ႔ ချငးံေစံလာေသာေၾကာငံး 
မိမိတပးချဲမြဴ့တာွနးယူရာ တပးမဟာ (၄)၇ အမြတး (ှ၆)တပးရငး့၇ တပးချဲ (၁)သုိ႔ ်ပနးရပါေတာံ သညး၈ 
မိခငးတပးရငး့ရြိရာ တပးမဟာ (၄)၇ တပးရငး့ (ှ၆)သုိ႔ မေရာကးမီ အေဖံထဵသျာ့ေရာကးဂါ ွရ်ပဳပါသညး၈ 
ပကးလကးကုလာ့ထုိငးေပ၍မြာ အေဖသညး BBC အဂၤလိပးပိုငး့အစီအစဥးကုိ နာ့ေထာငးေနပါသညး၈  ပါ့ပါ့ 
ကျ္နးေတားေရြ႕တနး့်ပနးေတာံမယးဟု ေ်ပာသ်ဖငံး  အေဖမြ ဒီကုိလာအဵု့ဆုိၿပီ့ ကျ္နးေတားံေခါငး့  ကုိကုိငးကာ 
ဆုေတာငး့ေပ့ပါသညး၈ ထာွရဘုရာ့သခငး ကျ္နးေတားႏြငံးအတူရြိေစေၾကာငး့၇ 
ၾကညးံရႈေစာငံးမေစေၾကာငး့၇ ေဘ့ ဥပါဒးအႏၱရာယးမ္ာ့ႏြငံး ကငး့ေ ွ့ေစေၾကာငး့၇ လုပးငနး့မ္ာ့တျငး 
လမး့ၫျနးမႈေပ့ေစေၾကာငး့ ဆုေတာငး့ေပ့ပါသညး၈  
 
အေဖထဵမြ ဘယးသျာ့သျာ့၇ ဘာလုပးလုပး ဘုရာ့မေမ႔ရနး၇ ဘုရာ့ကုိ  ဦ့ထိပးထာ့ရနး၇ ေနာကးဆာလဵက္မး့ 
ဿ၀၇ ဿ၄ ႏြငံး ၆ှ ေတျကုိ အၿမဲတမး့ အာဂဵုေဆာငးရနး ၾသ ွါဒေပ့ပါသညး၈ အေဖံထဵမြ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ၇ 
ေစတနာ၇ ဂရုဏာမ္ာ့ကုိ ွမး့ေ်မာကး ၾကညးႏူ့ ႏြစးေထာငး့အာ့ရစျာ လကးခဵရရြိပါသညး၈  
 
ထုိအ်ပငး အေဖံေပ့ေသာ ေတားလြနးေရ့အေမျကုိ က္စးက္စးဆုပးကုိငးကာ ေရြ ႕တနး့စစးေ်မ်ပငးသုိ႔ 
အေဖံအာ့ ဦ့သုဵ့ႀကိမးကနး ေတာံၿပီ့ ထျကးချါလာေတာံသညး၈  
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အေဖ၌  
- လူလူခ္ငး့ ေသျ့ စုပးမႈကငး့ေသာ  
- လူမ္ဳိ့ခ္ငး့ ကျ္နး်ပဳမႈကငး့ေသာ  
- အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီ လူမႈအချငံးအေရ့အ်ပညးံအ ွရြိေသာ ႏုိငးငဵေတားသစး 

မုခ္ေပ၍ထျကးရမညးဆုိသညးံ ဒႆန သညး ကျ္နးေတားံေသျ့ ၇ ကျ္နးေတားံ ဦ့ေႏြာကးထဲမြာ 
အသကးထကးဆုဵ့ ပူကပးကိနး့ေအာငး့သျာ့မညး်ဖစးသညး၈  

ကျ္နးေတားံသာ့သမီ့၇ ေဆျမ္ဳိ့ႏြငံး အမ္ဳိ့သာ့်ပညးသူမ္ာ့အၾကာ့ ဖျာ့်မငးလာမညး်ဖစးသညး၈  
 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ (လူသာ့ွါဒ) ကရငံးလူ႔အဖျဲ႔အစညး့၇ ်မနးမာႏြငံး ကမၻာတ ြွမး့ကုိ 
လႊမး့ၿခဵဳႏုိငးပါေစ၈ 
 
်ဖစးခ္ငးတာထကး ်ဖစးသငးံတာကိုလုပး၇ ဆႏၵရြိတာထကး ်ဖစးရြိေနတဲံ ပကတိ အေ်ခအေနေပ၍မြာ 
အရငးလုပး၇ စိတးရြညး ပါ၇ ေစတာနာမြနးပါ၇ ဘ ွငးမ်မငံးနဲ႔၇  ဂိုဏး့ဂနစိတးမထာ့နဲ႔၇ တပညးံမေမျ့ နဲ႔၇ 
သညး့ခဵပါ၇ စိတးႏြိမးံခ္ပါ၇ ရို့ရုိ့သာ့သာ့ ေနထိုငးပါ၇ အေကာငး့်မငး ွါဒ ထာ့ရြိပါ၇ 
ေ်ခာကးတိုငး့မေၾကာကးနဲ႔၇ ေ်မြာကးတိုငး့အေ်မြာကးနဲ႔၇ ေခ္ာံတိုငး့မေပ္ာံနဲ႔၇ သ တိရြိၾက၇ ဒါဟာ 
ေတားလြနးေရ့သမာ့ေတျ က္ငးံသဵု့ရမယးံ နိယာမတရာ့ပ၈ဲ  
         (မနး့ဘဇနး) 
 
အပိုဒး (၀) 
ဘွေရႊေတာငးႀကီ့ ၿပိဳေသာေန႔ 
 
အေဖဥက၎ဌႀကီ့ မနး့ဘဇနးေပ့ေသာ (ေတားလြနးေရ့အေမျ)ကုိ ရငး ွယးပုိကး၇ မၿပီ့ဆုဵ့ေသ့ေသာ 
အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရ စီ လကးနကးကုိငးေတားလြနးေရ့လမး့ေၾကာငး့တေလြ္ာကး 
ရဲရဲေတာကးခ္ီတကးေနပါသညး၈  
စစးသညးေတားတိုငး့ရငးဆုိငးရေသာ အစာ့ဆငး့ရဲ၇ အေနဆငး့ ရဲခ္ဳိ႕တံဲေသာဘွ၇ 
ပငးပနး့ၾကမး့တမး့ေသာဘွ၇ ေန႔၇ ည၇ ေႏျ၇ မုိ့၇ ေဆာငး့၇ အခ္ိနးအေရျ့  လႈပးရြာ့ရေသာဘ ွ၇ ဗုဵ့၇ 
စိနးေ်ပာငး့၇ အေ်မြာကးမုိ့ရျာေနၿပီ့ ေ သ်ခငး့တရာ့ႏြငံး အ ခ္ိနးမေရျ့ မိတးဖျဲ႔ႏုိငးေသာဘ ွ၇ 
စစးသာ့ဘွကုိ ဂုဏးယူစျာ ေက္ားလႊာ့ေနပါသညး၈ 
 
“စစးတုိကးရငး့စညး့ရဵု့၇ စညး့ရဵု့ရငး့စစးတုိကး၇ အမ္ဳိ့သာ့်ပညးသူေတျကုိ အလုပးအေၾကျ့ ်ပဳ၇ 
စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ့ဟာ စစးေ်မ်ပငးမြာရြိတယး၈  ဒုိ႔တပးမေတားရဲ႕ သုဵ႔ပနး့ေပ၍လစီေတျ 
တိတိက္က္လုပးေဆာငး” ဆုိသညးံ အေဖံၾသ ွါဒမ္ာ့ကုိ ေတားလြနးေရ့အေမျအ်ဖစး 
ကုိငးတျယးလႈပးရြာ့ေနပါသညး၈ တပးမဟာ (၄)၇ တပးရငး့ (ှ၆) စစးေဒသတျငး ေသနတးသဵ ေတျ 
ၿခိမးံၿခိမးံသဲ်မညးေနသညး၈ 
 
ဗုိလးမြဴ့ေက္ားနီ စစးေၾကာငး့မြဴ့တာ ွနးယူထာ့ေသာ စစးေၾကာငး့ (ှ)သညး နဘူ့၇ ပုိငးက္ဳဵ၇ ထီလုဵ၇ 
ရငး့ၿမိဳ႕နယးတချငး ေ်ပာငးက္ာ့ႀကီ့အသျငးႏြငံး လႈပးရြာ့ေနပါသညး၈ တခါတရဵအထူ့တပးရငး့ 
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(ှွှ)စစးေၾကာငး့ႏြငံး။၇ တႀကိမးတခါ ဗုိလးမြဴ့တူ့တူ့ဦ့စီ့ေသာ စစးေၾကာငး့ (ဿ)ႏြငးံ။၇ 
စစးေၾကာငး့သုဵ့ေၾကာငး့ပါငး့ၿပီ့ေသား။၇ လႈပးရြာ့စစးမ္ာ့ႏြငံး နညး့ ဗ္ဴဟာအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေ်ပာငး့ကာ 
ရနးသူတပးမ (၁၁)ကုိ အမ္ဳိ့ မ္ဳိ့ဒုက၏ေပ့ေနပါသညး၈  ရနးသူတပးမမြဴ့မ္ာ့်ဖစးေသာ ဗုိလးမြဴ့ 
ႀကီ့အဆငးံရြိ်မသငး့၇ ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့အဆငံးရြိ ်မငံးေအာငးတုိ႔သညး တိုကးပျဲတိုငး့တျငး 
အထိနာေနသ်ဖငံး အထကးမြ အ ႀကိမး့အေမာငး့မ္ာ့ခဵ ေနရပါတယး၈   
 
တပးမ(၁၁) လကးေအာကးခဵတပးရငး့မ္ာ့ဆုိလြ္ငး ဖဲျ႔စညး့ပုဵပ္ကးေနပါသညး၈ ဗုိ လးမြဴ့ေက္ားနီ၇ 
ဗုိလးမြဴ့ တူ့တူ့ေဟံ ဆုိ လြ္ငး  ရနးသူမ္ာ့အေၾကာကးႀကီ့ ေၾကာကးေနၾကသညး၈ တိုကးတုိငး့ေအာငး 
စစးေၾကာငး့(ှ)ကုိ လူထုမြ ကရငး့ဒုဵ့ယိမး့ ႏြငံးႀကိဳသညး၈ စစးေၾကာငး့ (ှ)က ရဲေဘားမ္ာ့မြလ ဲ
အာ့လပးသညးံ အခ္ိနးမ္ာ့၉ လူထုကုနးထုတးလုပးေရ့မ္ာ့တျငး ကူ ညီသညး၈ စပါ့ ွုိငး့ရိတးသညး၈ 
စပါ့ွုိငး့စုိကးသညး၈ လူထုအိမးွုိငး့မုိ့သညး၈ ဆနး့ွုိငး့ေထာငး့သညး၈  
 
“ဒုိ႔တပးမေတားသာ့ေတျဟာ အမ္ဳိ့သာ့်ပညးသူၾကာ့က ေပါကးဖျာ့လာတံဲ 
်ပညးသူ႔သာ့သမီ့ေတျ်ဖစးတယး၈ သူတုိ႔ အ လုပးကုိ ွိုငး့လုပးတာဟာ ကုိယးံမိဘကုိကူတာပဲ ” 
ဆုိသညးံ အေဖံၾက ွါဒကုိ လူထုအလုပး ွုိငး့လုပးတိုငး့၇ လူထုစပါ့ွိုငး့ စုိကး ွုိငး့ရိတးတုိငး့ 
ၾကာ့ေယာငးေနသညး၈ 
 
တပးမေတား(၄) မြဴ့ ဗုိလးမြဴ့ခ္ဳပးထငးေမာငးဦ့စီ့ေသာ စစးေၾကာငး့ ှ၇ ဿ၇ ၁၇ ၂ ႏြငံးအထူ့တပးရငး့ 
(ှွှ) စစးေၾကာငး့ မ္ာ့သညး စုရပးတခုတျငး ဆုဵၾကပါၿပီ၈ တပးချဲမြြဴ့မြ အထကးတပးမြဴ့မ္ာ့အာ့ 
ဗုိလးမြဴ့ခ္ဳပးထငးေမာငးမြ  စစးဆငးေရ့စီမဵ ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ရြငး့်ပေနပါသညး၈   
 
ေယာငး်ပ်မြဴဆျယးၿပီ့ ရနးသူ႔စစးကူကုိတုိကးတံဲနညး့ဗ္ဴဟာ်ဖစးေၾကာငး့၇ ကညငးဒုဵရဲစခနး့ဟာ 
ေရာငး်ပတုိကးကျကးပဲ၈ က တုိငး ကျကးပဲ၈ ကတုိငးတိကပဲ်ဖစး်ဖစး၇ ကမေမာငး့ဘကးကပဲ်ဖစး်ဖစး 
လုိကးလာတံဲစစးကူကုိ အပုိငးတုိကးရမယး၈ စစးကူမ လာဘူ့ဆုိရငးေတာံ  ကညငးဒုဵစခနး့ကုိ 
အၿပီ့သိမး့ရမယး၈ ဤစီမဵခ္ကးအတုိငး့ ကညငးဒုဵရဲစခနး့တျငး ေသနတးသဵမ္ာ့ ကမၻာပ္ကးခမနး့ 
ဆူညဵေနပါၿပီ့၈ ေဟံ ရဲေဘားေတျ လကးေ်မြာကးကျ၇ မငး့တုိ႔ကုိ  ဒုိ႔ဘာမြမလုပးဘူ့၇ ဆုိသညးံ ရဲေဘား 
မ္ာ့ေအားေ်ပာသဵမ္ာ့အၾကာ့ ၀.၂ ဒုဵက္ညးမ္ာ့၇ ၅ှမမ၇ ၃ွ မမစိနးေ်ပာငး့မ္ာ့၇ ၂ရ 
မမေႏြာကးပျငံးရုိငးဖယးမ္ာ့သညး မို့ ရျာသလုိ ေပါကးကျဲက္ေရာကးေနသ်ဖငံး ရဲအုပးဦ့ဧေမာငးသညး 
ေ်ခာကးလုဵ့်ပဴ့တလကးကုိကုိငး၇ မီ့ခုိ့ေငျ႔မ္ာ့ၾကာ့ထဲမြ တဵထာ့တဖကးသုိ႔ ေလြ္ာကးလာပါသညး၈ 
စစးေၾကာငး့(ှ)မြဴ့ဗုိလးမြဴ့ေက္ားနီမြ တဵတာ့ အ်ခာ့တဖကးမြ တဦ့တညး့ ေလြ္ာကးလာပါသညး၈ 
တဵတာ့အလယးတျငး စစးတုိကးေနၾကေသာ ဘကးႏြစးဘကးမြ လူသာ့ႏြစးဦ့ဆုဵၾကပါၿပီ၈  
 
စခနး့မြဴ့ဦ့ဧေမာငးမြ ။၌ေ်ခာကးလုဵ့်ပဴ့အာ့ ဗုိလးမြဴ့ေက္ားနီသုိ႔ ေပ့လုိကးပါသညး၈  
ေနာကးႏႈတးဆကးၾကပါသညး၈ ေသနတးသဵမ္ာ့စဲသျာ့ပါၿပီ၇ စစးတိုကးေနေသာ ဘကးႏြစးဘကးမြ 
အရာရြိႏြစးဦ့တဵတာ့တဘကးသုိ႔ ေရာကးလာၾကပါၿပီ၈ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား၌ သုဵ႔ပနး့ေပ၍လစီ လူသာ့ ွါဒ၇ 
်ပညးေထာငးစုစိတးဓါတး၇ လူမ္ဳိ့ စုုဵေသျ့  စညး့ ၾကညးေရ့စိတးဓါတး၇ စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ့ဟာ 
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စစးေ်မ်ပငးမြာရြိတယး၇ စစးတိုကးရငး့စညး့ရဵု့၇ စညး့ရုဵ့ရငး့စစးတုိကး  လူလူခ္ငး့ဖိႏြိပးမႈကငး့ေသာ 
လူမ္ဳိ့ခ္ငး့ကျ္နး်ပဳမႈကငး့ေသာ အမ္ဳိ့ သာ့ဒီမုိကေရစီစိတးဓါတးဆုိသညးံ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘ ဇနး့၌ 
ၾသွါဒ၇ သူ၌ဒႆနမ္ာ့သညး ဗုိလးမြဴ့ေက္ားနီ၌ဦ့ေႏြာကးႏြငံး ႏြလုဵ့ေသျ့ မ္ာ့အၾကာ့ စစးေၾကာငး့ 
(ှ)မြ ရဲ ေဘား၇ တပးမြဴ့၇ တပးၾကပး၇ တပးသာ့မ္ာ့အၾကာ့၇ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတားသာ့မ္ာ့အၾကာ့ ထာ 
ွရကိနး့ေအာငး့ရြငးသနး ႀကီ့ထျာ့လ္ကး၇ စစးပစၥညး့ကလျဲလုိ႔ ခငးဗ္ာ့တုိ႔ ကုိယးပုိငးပစၥညး့ေတျ 
အကုနးယူဆုိသညးံ ဗုိလး မြဴ့ေက္ားနီ၌ ၫျနးၾကာ့ခ္ကး်ဖငံး ရဲႏြငံး။တုိ႔မီခုိသူသုဵ့ဦ့သညး 
အထုတးအပုိ့မ္ာ့ႏြငံး ထျကးလာၾကပါၿပီ၈ ခေလ့ႏြစးဦ့၇ မီခိုသူရဲဇနီ့သညးသုဵ့ဦ့ ၇ ခလရ ှ၆မြ 
စစးသညးႏြစးဦ့၇ စခနး့မြဴ့ဦ့  ဧေမာငးအပါအွငး ရဲသာ့ ှ၃ ဦ့၇ စုစုေပါငး့ ဿ၀ ဦ့ ကုိ 
ဖမး့ဆီ့ရရြိလုိကးပါသညး၈ ကညငး့ဒုဵစခနး့ တခုလုဵ့သိမး့ပုိကးရြငး့လငး့ၿပီ့သညးႏြငံး 
သုဵ႔ပနး့မ္ာ့ႏြငံးအတူ သတးမြတး ထာ့ေသာဆုဵရပးသုိ႔ စစးေၾကာငး့မြဴ့မြ မိမိအာ့တာ ွနးေပ့ပါသညး၈ 
အဆုိပါသုဵ႔ပနး့မ္ာ့အာ့ ထိနး့သိမး့ကျပးကဲရနး စစး  ေၾကာငး့မြဴ့မြ မိမိအာ့တာ ွနးေပ့ပါသညး၈ 
ရဲသာ့ကုိဘခ္ဳိဇနီ့ေမာငးႏြဵသညး ကေလ့ႏြစးေယာကး၇ အထုပးအပုိ့မ္ာ့ႏြငံး အလုပးရႈပးေနပါသညး၈ 
ကုိဘခ္ဳိသညး ။တုိ႔ပုိငး အထုပးအပုိ့မ္ာ့ကုိထမး့၇ ။ဇနီ့မြ သာ့အငယးကုိပုိ့၇ သမီ့အႀကီ့ 
ေလ့သညး လူႀကီ့သျာ့ႏႈနး့အတုိငး့ လမး့ေလြ္ာကးေနရပါသညး၈   
 
ခရီ့ကေွ့၇ စစးသာ့စဵခ္ိနး်ဖစးသ်ဖငံး ဤကေလ့မေလ့အဖုိ႔မလျယး၈ မေလြ္ာကးႏုိငး၇ ကုိဘခ္ဳိမြ 
်မနး်မနးေလြ္ာကးဖို႔ႀကိမး့ လူပ္ဳိ့လူလျတး ရဲသာ့ေတျမြ ရဲေဘားစိတးမရြိ၈ ွုိငး့မကူ၈ 
ဤအေ်ခအေနတျငး ထမငး့မစာ့ရေသ့သ်ဖငံး လမး့ေလြ္ာကး ရငး့ ထမငး့ထုတးကုိေ်ဖစာ့စဥး၇ 
ကျ္နးေတားံဦ့ေႏြာကးအေတျ့ အေခ၍ထဲသုိ႔ အေဖံၾသွါဒမ္ာ့ တသီႀကီ့ ွငးလာပါသညး၈ Love your 
Enemy သငံးရနးသူကုိ ခ္စးပါဆုိသညးံဩ ွါဒ၇ ရနးသူသညး ကရငံးလူ႔်ဖစးစဥးသမုိငး့တေလြ္ာကးလုဵ့ 
ႏြစးရာ ေထာငးခ္ီၿပီ့ တမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ကုိ ဖိႏြိပး၇ သတး်ဖတး၇ မုဒိနး့က္ငးံ၇ ရျာမီ့ရႈိ႕၇ ပစၥညး့ယူ၇ 
အိုလူမဆနးသညးံ လုပးရပးမ္ာ့ အ ကုနးလုပးခံဲသညး၈ ယေန႔အထိ လုပးဆဲပငး၈ 
 
ကျ္နးေတာံးအေမ၇ ညီမ၇ အဖုိ့၇ ဦ့ေလ့၇ ညီ့ေလ့၇ (ညီမေလ့ေခ္ာေခ္ာစိနး၌ခငးပျနး့ ) 
က္ဆုဵ့ေလၿပီ့ေသာ (ထျီဖာ့ွီ့ က္ဳိ့ေတာငးကုနး့ ) အာဇာနညးသူရဲေကာငး့ 
စစးသညးေတားဒုတိယဗုိလးမုိ့ေအာငးွငး့၌ဖခငး၇ အ်ပစးမံဲသူမ္ာ့ကုိဖမး့၇ ကျ္နးေတာံးအဖုိ့သညး 
အသကး(၄ွ)ေက္ား (၅ွ)အတျငး့ ေထာငးထဲမြာပငး ၫြဥး့ဆဲမႈဒဏးေၾကာငံး ဆုဵ့သျာ့ပါၿပီ၈  
 
ဘာေၾကာငံး ရနးသူကုိခ္စးရမြာလဲ၇ သခငးခရစးေတားကလဲ ရနးသူကုိခ္စးပါတံဲ၈ အေဖကလဲ 
ဖမး့မိတံဲရနးသူကုိ မသတးရ၇ မၫြဥး့ဆဲရ၈ မဆဲရ၇ မရုိကးႏြကးရ၈ ေကာငး့မျနးစျာ ်ပဳစုရမယး၈ 
မိမိတပးမေတားထဲွငးလာေအာငး စညး့ရုဵ့ရမယး ၈ ေနာကး ဆုဵ့ လမး့စရိတးေပ့ၿပီ့ ်ပနးလႊတးတံဲ၈ 
ကျ္နးေတားခ္စးေသာအဘုိ့သညး ေထာငးထဲမြာပငး ဆုဵ့သျာ့ပါသညး၈  
 
အေမအဖမး့ခဵရသ်ဖငံး အ်ပငးမြာ က္နးခံဲေသာ ညီ၇ ညီမမ္ာ့ အတိဒုက၏ေရာကးၾကရသညး၈ စာ့ရမံဲ၇ 
ေသာကးရမံဲ ဘ ွ ေရာကးရသ်ဖငံး ရထာ့လမး့ေဘ့မြ ကနးစျနး့ရျကးခူ့ေရာကးရသညးံအ်ဖစး 
ေရာကးခံဲၾကသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငံး ရနးသူကုိ မုနး့တီ့သညး၇ နာက္ညး့သညး၇ ရနးသူကုိ စိစိေက္ေအာငး  
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မႊနး့ပစးခ္ငးသညး၈ ကျ္နးေတားံအေတျ့ အေခ၍နယးပယးတျငး ပ ဋ ိပက၏မ္ာ့ထပး်ဖစးေနပါသညး၈ 
အသဵတိတးတုိကးပျဲေတျ် ဖစးေနသညး၈ ထုိေၾကာငံး ရနးသူ႔ကုိ မုနး့သညး၈ တဖကးမြ ရနးသူ ကုိခ္စးပါဟု 
ေနာကးဆုဵ့သခငးခရစးေတားႏြငံး အေဖ၌လူသာ့ ွါဒသညး ကျ္နးေတားံအေတျ့ အေခ၍ကုိ 
အႏုိငးယူသျာ့ပါ ၿပီ့၈ ရဲသာ့ကုိဘခ္ဳိ၌သမီ့ေလ့သညး မေလြ္ာကးႏုိငးေလြ္ာကးႏုိငးႏြငံး 
ေလြ္ာကးေနပါသညး၈ မိမိရနးသူ၌သမီ့၇ ကေလ့ မေလ့၇ ေဩား ဒီကေလ့ေတျ မီခုိသူေတျ  
လကးနကးခ္ရဲသာ့ေတျဟာ လူသာ့ေတျ၇ ်ပညးေထာငးစုဖျာ့ညီအစးကုိေတျ၇ ဒီေန႔ ဒုိ ႔လကးထကဲ 
စစးသုဵ႔ပနး့ေတျ၇ ဒုိ႔ကုိ ဘာတခုမြ အႏၱရာယးမေပ့ႏုိငးဘူ့၇ ရနးမ်ပဳႏုိငးေတာံဘူ့၈   
 
ဒုိတေတျဟာ စစးသာ့ေတျ၇ စစးသညးေတား သူရဲေကာငး့ေတျ်ဖစးတယး၈ စစးေ်မ်ပငးမြာ 
သူႏုိငးငါႏုိငး(သူရသတိၱ၇ စစးအ တတးပညာ၇ စျမး့ရညး ) ရြိသေလာကး အႏုိငးတုိကးခိုကးၾကရမယး၈ 
ဖမး့မိတံဲရနးသူကုိ လူသာ့ ွါဒအတုိငး့်ပဳစုရမယး၈ ထုိ အရာမ္ာ့သညး ေယာက္ၤာ့ေကာငး့၇  
ေယာက္ၤာ့်မတးမ္ာ့ က္ငံးသုဵ့ေသာ သူရဲေကာငး့ ကရငးမငး့်မတးစစးသူႀကီ့  တ နာထူ့ေစာတုိ႔ 
က္ငံးသုဵ့ခံဲေသာ စစးသညးေတားစိတးဓါတးပငး်ဖစးသညး၈ လူသာ့ ွါဒ်ဖစးသညးဆုိသညးံ 
ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘ ဇနး၌ သုဵ႔ပနး့ေပ၍လစီကုိ ၾကာ့ေယာငးလြ္ကး ကျ္ နးေတာံးေရြ႕မြာ 
ေလြ္ာကးေနေသာ ရဲသာ့ကုိဘခ္ဳိ၌ သမီ့ေလ့ကုိ ကျ္နးေတားေရြ႕ဆကးမၾကညးံရကးႏုိငးေတာံေပ၈ 
သခငးခရစးေတား၌ လူသာ့ ွါဒ၇ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ သုဵ႔ပနး့ေပ၍လ စီကုိ ၾကာ့ေယာငးလြ္ကး 
ကျ္နးေတာံးေရြ႕မြာေလြ္ာကးေနေသာ ရဲသာ့ကုိဘခ္ဳိ၌ သမီ့ေလ့ကုိ ကျ္နးေတားေရြ႕ဆကးမ 
ၾကညးံရကးႏုိငးေတာံေပ၈ သခငးခရစးေတား၌ လူသာ့ ွါဒ၇ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ သုဵ႔ပနးေပ၍လစီ 
ကရငးစစးသူႀကီ့ တ နာ ထူ့ေစာ၌ သူရဲေကာငး့စိတးဓါတးမ္ာ့သညး ကျ္နးေတာံးဦ့ေႏြာကး၇ 
ကျ္နးေတားံႏြလုဵ့သာ့ကုိ ဆုပးကုိငးလုိကးၿပီ့်ဖစးပါ သညး၈  
 
ကျ္နးေတားံကာဘုိငးေသနတး၇ စစး ွတးပစၥညး့( အီကျငံးမငံး)မ္ာ့ကုိ ကျ္နးေတာံး အကူရဲေဘားသုိ႔ 
ေပ့လုိကးၿပီ့ ရဲသာ့ကုိ ဘခ္ဳိ၌သမီ့ေလ့ကုိ ကျ္နးေတားသယးပုိ့ဖုိ႔ ဆုဵ့်ဖတးလုိကးပါသညး၈ 
ကေလ့၇ ဒီမြာလာဟုေခ၍ၿပီ့ ကျ္နးေတားံေက္ာေပ၍ တငး၇ စစးဖူ့ေစာငးႀကီ့ႏြငံးသိုငး့ပတးကာ 
ခ္ီပုိ့လုိကးပါေတာံသညး၈ နာမညးဘယးလုိေခ၍သလဲလုိ႔ေမ့ေတာံ သမီ့နာမညး 
မသီတာလုိ႔ေခ၍တယးဦ့ဦ့၈ အို့ ခ္စးစရာေကာငး့တံဲကေလ့ လိမၼာလုိကးတာ၈ 
အနာဂတး်ပညးေထာငးစု၌ ဒုတိယအငး ဒီရာဂနးဒီ၇ ဒုတိယဂုိလးဒါေမရာ၇ ဒုတိယမာဂရကးသကးခ္ာ၇ 
ဒုတိယ ငုရငးသီ့ဘငး့တုိ႔ ်ဖစးပါေစ၇ ်ဖစးလာပါေစဟု ဆႏၵ မျနး်ပဳရငး့ ဆုဵရပးသုိ႔ 
ဆကးေလြ္ာကးေနပါတယး၈ သမီ့မသီတာေလ့ကေတာံ ကျ္နးေတားံေက္ာေပ၍မြာ ၾကညးႏူ့ လုိ႔၈ 
ကျ္နးေတားံမြာလဲ ေမာရမြနး့မသိေတာံ၈  
 
ဒုိ႔တိုငး့်ပညးမြ လူမ္ဳိ့စုဵေသျ့ စညး့ညီၫျတးၾကရငး ဘယးေလာကးေကာငး့လုိကးမလဲ၈  
ဒုိ႔တုိငး့်ပညးမြာ ်ပညးတျငး့စစးမရြိရငး ဘယးေလာကးေကာငး့မလဲ၈  
ဒုိ႔တိုငး့ရငး့သာ့ညီအစးကုိေတျ ဒုိ႔်ပညးေထာငးစုအတျကး တကးညီလကးညီနဲ႔ လုပးၾကရငး 
ဘယးေလာကးတုိ့တကးလုိကး မလဲဆုိတာ ေမြ္ားမြနး့တမး့တရငး့၇  
မိသီတာကုိေက္ာပုိ့လုိ႔၇ ကေလ့ကေတာံ ေက္ာေပ၍မြာအိပးလ္ကး၇ ငါ့ႏြစးသမီ့ေလ့ မိသီတာကုိ 
ထမး့ရငး့ ဆုဵရပးသုိ႔ ေလြ္ာကးလြမး့ေနပါသညး၈ ေတာငးတကးေတာငးဆငး့ ခရီ့က်ပငး့သ်ဖငံး 
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ကျ္နးေတားံနဖူ့က ေချ္ ့ေတျက္လာပါသညး၈ ကျ္နးေတားံ အဆုတးသညး ေလသစး ကုိရႈသျငး့ၿပီ့ 
ေလေဟာငး့ကုိ ထုတးလႊငံးေနပါသညး၈  
 ကျ္နးေတားံခႏၶာကုိယးအတျငး့သုိ႔ ေလသစးႏြငံးအတူ အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့၇ 
ဒီမုိကေရစီ၇ လူမ္ဳိ့စုဵေသျ့  စညး့ညီၫျတးေရ့၇ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့စျမး့အငးမ္ာ့ ွငးေရာကးလႊမး့ၿခဵဳသျာ့ၿပီ့ 
လူလူခ္ငး့ေသျ့ စုတးမႈ၇ လူမ္ဳိ့ေရ့မုနး့တီ့မႈ၇ က္ ဥး့ေ်မာငး့ေသာ အမ္ဳိ့သာ့ေရ ွါဒ၇ 
မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ွါဒမ္ာ့ ေလေဟာငး့ႏြငးံအတူ လႊငံးစငးေပ္ာကးကျယးသျာ့ပါၿပီ့၈  
 
ကညငးဒုဵရဲစခနး့မြ ရဲသာ့ကုိဘခ္ဳိ၌ သမီ့ေလ့မိသီတာလူ႔ဘ ွမြာ သကးရြိထငးရြာ့ေနေသ့လြ္ငး 
မိသီတာတေယာကး က္မၼပါေစ၇ ခ္မး့သာပါေစ၇အနာဂတး်ပညးေထာငးစု၌ 
ဒုတိယေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး်ဖစးပါေစ၈ ဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၌ 
လူမ္ဳိ့စုဵေသျ့ စညး့ခ္စးၾကညးေရ့စိတးဓါတး၇ ်ပညးေထာငးစုစိတးဓါတးမ္ာ့၇ မိသီတာ၌ 
ႏြလုဵ့သာ့အတျငး့ ထာွရရြငးသနး ႀကီ့ထျာ့ေနပါေစဟု ဆုေတာငး့လုိကးပါသညး၈  
 
၀ှ-၂-၅ဿ ေန႔၉ ပုိငးက္ဳဵၿမိဳ႕နယး၇ ွါတမုိရျာ ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့တျငး 
လူထုႏုိငးငဵေရ့ရြငး့လငး့ပျဲလုပးေနပါသညး၈ ကရငး၇ မျနး၇ ဗမာ၇ မျတးစလငး၇ ပအို းွ့အမ္ဳိ့သာ့ေတျ 
အစုဵတကးေရာကးၾကပါသညး၈ ထုိအခ္ိနးတျငး ကျ္နးေတားံနာ့ထဲသုိ႔ “ဒုိ႔ တပးမြဴ့ေတျဟာ 
ႏုိငးငဵေရ့မြဴ့ေတျ်ဖစးတယး၇ တပးတျငး့ႏုိငးငဵေရ့ လုပးငနး့ေတျ်ဖစးတံဲ၇ 
တပးတျငး့စညး့လုဵ့ညီၫျတးေရ့၇ တပးႏြငံး်ပညးသူ႔စညး့လုဵ့ညီၫျတးေရ့ ၇ 
တပးတပးခ္ငး့စညး့လုဵ့ညီၫျတးေရ့ေတျလုပးရမယး၈ ဒါံအ်ပငး တုိ႔တပးမေတားနဲ႔ ်ပညးသူတရပးလုဵ့က 
ဒုိ႔လုပးငနး့စဥးအေပ၍ သကး ွငးယုဵၾကညးမြ ေတားလြနးေရ့ဟာ အမ္ဳိ့သာ့်ပညးသူတရပးလုဵ့ရဲ႕ 
ေတားလြနးေရ့်ဖစးမယး၈ 
 
ဒါေၾကာငံး တပးမြဴ့တပးသာ့တုိငး့ဟာ ်ပညးသူလူထုထဲဆငး့၇ ်ပညးသူလူထုကုိ အလုပးအေကျ္ ့် ပဳ၇ 
်ပညးသူ႔ထဵမြသငးယူ၇ ်ပညးသူကုိ ဒို႔တပးမေတားရဲ႕ စစးေရ့၇ ႏိုငးငဵေရ့၇ စညး့ရဵု့ေရ့၇ မူ ွါဒေတျ ရြငး့်ပ၇ 
တပးမေတားဆုိတာ ဒုိ႔ေတားလြနးေရ့မြာ ကုိယးက္ဳိ့အစျနး႔ဆုဵ့၇ အရဲရငံးဆုဵ့၇ အပငးပနး့ဆုဵ့ 
လကးနကးကုိငးထာ့တံဲအဖျဲ႔်ဖစးတယး၈ လကးနကးကုိငး ထာ့ေတာံ ဒီ လကးနကးေတျကုိ 
အမ္ဳိ့သာ့ကုိ ကာကျယးရမယး၈  လူထုေၾကာကးတံဲ၇ ရျ႕ဵတံဲအဖျဲ႔မဟုတးဘဲ၇ လူထုခ္စးတံဲ ေလ့စာ့တဲံ  
အဖျဲ႔်ဖစးေအာငးလုပးရမယး၈ စစးတုိကးရမယး၈ လူထုကုိ စညး့ရဵု့ရမယး၈ တိုကးရငး့စညး့ရဵု့၇ 
စညး့ရဵု့ရငး့တိုကး”ဆုိသညးံ (ှ၆၃၀-၁)ခုႏြစး ဗဟိုႏုိငးငဵေရ့သငးတနး့ေက္ာငး့ 
ဖလုိခီ့ရျာမြာပုိ႔ခ္ခံဲသညးံ အေဖံ ၾသွါဒေတျကုိ ၾကာ့ေယာငးေနပါ  တယး၈ 
ဤလူထုႏုိငးငဵေရ့ရြငး့လငး့ပျဲတျငး ကရငးံေတားလြနးေရ့၌ ရနးသူ၇ မိတးေဆျ၇ ကရငး်ပညးႏြငံး 
်ပညးေထာငးစုဖျဲ႔ စညး့ပုဵ၇ ကရငံးေတားလြနးေရ့၌ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ တခုၿပီ့တခု ရြငး့်ပၿပီ့ 
“မဆလစစးအာဏာရြငးအစုိ့ရက္ဆုဵ့ရမယး၇ က ရငံးေတားလြနးေရ့ေအာငးရမယး ” လုိ႔ 
အစညး့အေွ့တကး လူထုတရပးလုဵ့ တခဲနကးေၾကျ့ ေၾကားၿပီ့ လူထုရြငး့လငး့ပျဲကုိ  
သိမး့လုိကးပါသညး၈  
 ညေနေရခ္ဳိ့ထမငး့စာ့ၿပီ့ အနာ့ယူ၇ ဗီျအိုေအနာ့ေထာငးေနစဥး တပးချဲမြဴ့ ေၾက့နနး့ဟု 
ရဲေဘားတဦ့ စာတ ရျကးလာေပ့ပါသညး၈ ကျ္နးေတားဖျငံးဖတးေသာအခါ ကျ္နးေတာံးေခါငး့ကုိ 
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မုိ့ႀကိဳ့ပစးခ္လုိကးသလုိ ခဵစာ့ရပါသညး၈ ၀ှ- ၂-၅ဿ ရကးေန႔တျငး ပါ့ပါ့ဆုဵ့ေၾကာငး့ 
ကျ္နးေတားံညီအလတးထဵမြ ေၾက့နနး့်ဖစးပါသညး၈ ကျ္နးေတားဘ ွ ေရႊေတားႀကီ့ ၿပိဳပါၿပီ့၈ 
ပါ့ပါ့မရြိေတာံဟူေသာအသိ်ဖငံး ကျ္နးေတာံးတကုိယးလုဵ့ ဆျဲငငးဓာတးကငး့မံဲသညးံ 
ေလဟာနယးထဲေရာကး သျာ့သလုိ ခဵစာ့ေနရပါသညး၈ ကျ္နးေတားံေက့္ဇူ့ရြငး၇ ကျ္နးေတားံဘ ွ 
ဖနးတီ့ရြငး၇ က္ေနားအာ့ကုိ့ရာ၇ အမြီ်ပဳရာ၇ ကျနး့ခုိ့ရာ၇ ကျ္နးေတာံးႏိုငးငဵေရ့ ပါေမာက၏၇ ကျ္နးေတားံ 
ေတားလြနးေရ့အေမျေပ့ေွသူသညး ကျ္နးေတားတုိ႔ႏြငံး ထာ ွရ ချဲချာသျာ့ပါၿပီ့၈ ဤဘ ွတျငး 
ကျ္နးေတားတုိ႔ႏြငံး ်ပနးလညးအဆုဵစညး့ႏုိငးေတာံေပ၈  
 ထာွရဘုရာ့ရြငးေတား်မတး၌ ေ်ခေတားရငး့မြာ ေက့္ဇူ့ရြငးေဖေဖႏြငံးေမေမတုိ႔ 
တဖနး်ပနးလညးဆုဵစညး့ၾကၿပီ့ ကမၻာေလာကႀကီ့ ၿငိမး့ခ္မး့သာယာပါေစ၈ လူသာ့မ္ာ့အတျငး့ 
ခ္စးခ္ငး့ေမတၱာ ပျာ့မ္ာ့ပါေစဆုိသညးံ ဓမၼေတ့သီ ခ္ငး့သဵၿပိဳငးသီဆုိသဵကုိ 
ၾကာ့ေယာငးေနပါသညး၈ မိဘႏြစးပါ့၌ ဓမၼသဵၿပိဳငးသီခ္ငး့သဵသညး ဆျဲဆျဲ ငငးငငးသီဆုိေနရာမြ 
တ်ဖညး့်ဖညး့ေွ့၊ေွ့၊ သျာ့ပါေတာံသညး၈ 
 အကုိႀကီ့ ေရေႏျ့ ၾကမး့ -ဟု ကျ္နးေတာံးညီ တပးၾကပးပုခ္ဳိမြ ေ်ပာဆုိလာမြ 
ကျ္နးေတာံးအသိစိတးမ္ာ့ ်ပနး ွငးလာ ၿပီ့ အေဖံစ္ာပနသုိ႔်ပနး၊ အေဖအာ့ေနာကးဆုဵ့ 
ဦ့ၫျတးအေလ့်ပဳရနး ဌာနခ္ဳပးသုိ႔ ်ပနးတကးရနး စီစဥးရပါေတာံသညး၈ စစးေ ၾကာငး့မြဴ့ 
ဗုိလးမြဴ့ေက္ားနီထဵချငံးပနးၿပီ့ ညီတပးၾကပးပုခ္ဳိႏြငံးရဲေဘားတဦ့ကုိေခ၍ၿပီ့ ေဒါနေတာငးေ်ခရြိ 
စစးေၾကာငး့ ႐ဵု့မြ နဵနကး ၀့ွွနာရီတျငး စတငးထျကးချာလာေတာံသညး၈ 
 ေပငါ့ေထာငးေက္ားရြိ (ေနားတရာ) ကုလာ့မေတာငးထိပးကုိ မြနးမြနးတကးလာပါသညး၈ 
အေဖသညး အာ့ကစာ့ ွါသနာပါၿပီ့ ကျ္ နးေတားႏြငံးေဘာလုဵ့၇ ေဘားလီေဘာကစာ့ခံဲသညး၈ 
အာ့ကစာ့စိတးဓာတး်ပညးံသညး၈ ဂီတကုိ ွါသနာ ထုဵသညး၈ ႀကိဳ့ရြစးေၾကာငး့တပး 
အဂၤလိပးတူရိယာတမ္ဳိ့်ဖစးေသာ မယးဒလငးကုိ ကျ္မး့က္ငးစျာတတးေ်မာကးသညး၈ ကျ္နးေတားံအာ့ 
မယးဒလငးအတတးပညာကုိ အေမျေပ့ခံဲေသ့သညး၈   
 စစးအာဏာရြငးမ္ာ့သညး ှ၆၃၃ ခုႏြစးမြာ ကျ္နးေတာံးအေမ၇ အဘုိ့၇ ညီမ၇ ဦ့ေလ့၇ 
ညီေတျကုိ ဖမး့ဆီ့အက္ဥး့ ခ္ထာ့ပါသညး၈ သာ့မယာ့ေတျကုိဖမး့သညးံ မဆလစစးအစုိ့ရသညး 
ေတားေတားလဲ သူရဲေကာငး့ပီသပါသညး၈ မိနး့မ ရြာဆနးလျနး့သ်ဖငံး ရြကးဖျယးေကာငး့လြပါသညး၈ 
ကျ္နးေတားံအေမ အဖမး့ခဵရေနစဥးအတျငး့ အေဖအထီ့က္နး ဆနး လျနးေနသညး၈ 
ေတားလြနးေရ့လုပးရငး သာ့၇ မယာ့၇ ေဆျမ္ဳိ့ေတျႏြငံး ချဲချာရသညး၈ အဖမး့အဆီ့ခဵရသညး၇ ဆငး့ရဲ 
သညး၇ ၾကပးတညး့သညး၇ အၫြဥး့ဆခဵဲရသညး၇ ေနာကးဆုဵ့ေသ်ခငး့သညး 
ေတားလြနးေရ့၌ဆုလဒးပငး်ဖစးသညး၈ ဤအ ရာမ္ာ့ကုိ သိလ္ကးႏြငံး မိမိအသကးထကး 
အမ္ဳိ့ကုိခ္စးေသာစိတးသညး ႀကီ့မာ့လျနး့သ်ဖငံး ေတားလြနးေရ့သညး ပထ 
မကုိယးေရ့ကုိယးတာသညး ဒုတိယဟု ခဵယူႏုိငး်ခငး့ပငး်ဖစးသညး၈  
 အေမသညးသူ၌အက္ဥး့စခနး့ထဲတျငး ရြိေနစဥးအတျငး့ အေမံကုိ အေဖေပ့ႏုိငးသညးမြာ 
ေမတၱာႏြငံးသစၥသာ ်ဖစးပါသညး၈ ကရငံးလူ႔အဖျဲ႔အစညး့၌ တလငးတမယာ့၇ အိမးေထာငးေရ့စနစး၇ 
ခရစးယာနးမ္ာ့၌ တလငးတမယာ့ အိမး ေထာငးေရ့စနစးကုိ ၿမဲၿမဲဆုပးကုိငးသညး၈ 
အထီ့က္နးဆနးလျနး့ေနသညးံ အေဖသညး ပါတီတျငး့ အယူအဆေရ့တုိကးပျဲ မ္ာ့၇ အကျဲအၿပဲမ္ာ့၇ 
ရနးသူ႔ထုိ့စစးႏြငံး ရငးဆုိငးေနရလငံးကစာ့ အာ့လပးသညးံအခ္ိနးမ္ာ့မြာ ရဵဖနးရဵခါ အေမံကုိလျမး့လုိ႔ 
ထငးံ၇ ေ ရမုိ့ခ္ဳိ့ စာ့ေသာကးၿပီ့သညးႏြငံး မယးဒလငးကုိတီ့ပါသညး၈ 
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အထူ့သ်ဖငံးအေဖတက၎သုိလးေက္ာငး့သာ့ဘွက ပငး တီ့လာေသာမယးဒလငးလကးသဵသညး 
ယေန႔ေခတးႏြငံးအမြီ တီ့ခတးႏုိငးတုနး့ပငး၈ အေဖအႏြစးသကးဆုဵ့ သီခ္ငးမြာ Jim Reeves 
သီဆုိထာ့ေသာ I Love you because ဆုိသညးံသီခ္ငး့ပငး်ဖစးသညး၈  
 ေဒါနေတာငးမငး့ကုိ ဆကးတကးေနပါသညး၈ ေနားတရာေတာငးထိပးသုိ႔ မေရာကးေသ့၇ 
ေချ္ ့ေတျတၿဖိဳငးၿဖိဳငးက္ ေနလငံးကစာ့ အေအ့ဒဏးကေတာံ လႊမး့မုိ့ဆဲ၇ ်ဖစးခ္ငးတာထကး 
်ဖစးသငံးတာကုိအရငးလုပး၇  ဆႏၵရြိတာထကး ်ဖစးရြိေနတံဲ ပကတိအေ်ခအေနအေပ၍ အရငးလုပးဟု 
အေဖၾသွါဒပုိ႔ခ္ခံဲသညး၈ 
 ေစတနာမြနးပါ၇ စိတးရြညးပါ၇ ဘ ွငးမ်မငံးနဲ႔၇ ဂုိဏး့ဂနစိတးမထာ့နဲ႔၇ တပညးံမေမျ့ နဲ႔၇ 
သညး့ခဵပါ၇ စိတးႏြိပးံ ခ္ပါ၇ ႐ုိ့ ႐ို့သာ့သာ့ေနထုိငးပါ၇ အေကာငး့်မငး ွါဒ ထာ့ရြိပါ၈ ေ်ခာကးတုိငး့ 
မေၾကာကးနဲ႔၇ ေ်မြာကးတုိငး့ မေ်မြာကးနဲ႔၇ ေခ္ာံတုိငး့ မေပ္ာံနဲ႔၇ သတိရြို ပညာေပ့ခံဲသညး၈  
 ေနားတရာေတာငးထိပးသုိ႔ေရာကးေနေသားလညး့ အေဖသညးကျ္နးေတာံးေခါငး့ကုိကုိငးၿပီ့ 
အနီ့ကပးဆုဵ့မသလုိ ၾကာ့ေယာငးေနပါသညး၈ ငံါသာ့- 

- အရကးကုိ အလျနးအကျ္ ဵ လူစိတးေပ္ာကးေအာငး မေသာကးနဲ႔၇  
- ေတားလြနးေရ့ေငျ၇ လူထုေငျ၇ ရဲေဘားေတျရဲ႕ ႏြသုဵ့ေသျ့ နဲ႔ရယူခံဲတံဲေငျ၇ အချနးေတားေငျေတျကုိ 

ကုိယးက္ဳိ့အတျကး မသုဵ့နဲ႔၇ 
- တလငးတမယာ့စနစးနဲ႔ပုိၿပီ့ မိနး့မ မယူနဲ႔၇ တိတးတိတးပုနး့မယာ့ အေပ္ားမယာ့ေတျ 

မထာ့နဲ႔၇ ဒါေတျေရြာငးရငး ငါံသာ့ဘုနး့ႀကီ့ၿပီ့ အသကးရြညးမယး၈  
အိမးေထာငးေရ့စညး့ကမး့နဲ႔ပတးသကးလုိ႔ ငံါမြာဒီမုိကေရစီရြိတယး၈ လျတးလပးစျာ 
ေရျ့ ခ္ယးပုိငးချငံးရြိတယး၈ ဒါေပမယးံ တုိ႔ ဟာကရငး၇ ကရငးတမ္ဳိ့သာ့လုဵ့လျတးေ်မာကးေရ့အတျကး 
အသကးေပ့တုိကးေနေတာံ ကရငးမ္ဳိ့မ်ပဳတးဖုိ႔၇ ကရငးေတျ ဆကးလကးအသကးရြ ငး ရပးတညးေနဖုိ႔၇ 
မ္ဳိ့ဖျာ့ေနဖုိ႔၇ အိမးေထာငးဘကးေရျ့ ခ္ယးရာမြာ စညး့ကမး့သတးမြတးခ္ကး တခု ေတာံထာ့ရမယး၈ 
ဒါကဘာလဲဆုိေတာံ သာ့ရဲ႕ အိမးေထာငးဘကးဟာ ကရငး်ဖစးရမယး၇ ကရငးမ္ဳိ့ႏျယးစုထဲက ်ဖစးရငးရ 
တယး၇ အတနး့အစာ့မေရျ့ ဘူ့၇ ဘာသာမေရျ့ ဘူ့၇ အဒီဲေဘာငးထဲမြာ သာ့ႀကိဳကးတာေရျ့  ဟု 
ပညာေပ့ခံဲသညး၈ 
 လူမ္ဳိ့ခ္ငး့ ကျ္နး်ပဳမႈစနစးကုိ ဆနး႔က္ငးေသာ၇ လူမ္ဳိ့စုဵေသျ့ စညး့ခ္စးၾကညးေရ့ကုိ 
စျဲစျဲၿမဲၿမဲလကးခဵက္ငးံသုဵ့ေသာ၇ မဟာ လူမ္ဳိ့ႀကီ့ ွါဒႏြငံး က္ဥး့ေ်မာငး့ေသာ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ ွါဒကုိ 
ဆနး႔က္ငးေသာ ကျ္နးေတာံးအေဖသညး ေသျ့ ေႏြာမႈကုိ ခါ့ သညး့စျာ ဆနး႔က္ငးခံဲသညး၈ 
ေသျ့ ေႏြာမႈေၾကာငံး မလုိလာ့ေသာ က်ပာ့်ပႆနာမ္ာ့ တသီႀကီ့ေပ၍လာႏုိငးသညး၈  
 (မဟာလူမ္ဳိ့ႀကီ့ွါဒကုိ တုိကးတံဲေနရာမြာ က္ဥး့ေ်မာငး့တံဲ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ ွါဒကုိပါ တိုကးရမယး၇ 
လူမ္ဳိ့စုဵေသျ့ စညး့ ခ္စးၾကညးမႈကုိ ခုိငးမာစျာတညးေဆာကး႐ဵုနဲ႔ မလုဵေလာကးဘူ့၇ ေသျ့ ေႏြာမႈကုိ 
်ပတး်ပတးသာ့သာ့ တိုကးခုိကးရမ ယး၈ ်ပညး ေထာငးစုစိတးဓာတး၇ 
အမ္ဳိ့သာ့ေသျ့ စညး့ညီၫျတးေရ့စိတးဓာတးဟာ ခဵယူရမယးံအမ္ဳိ့သာ့ေရ့ဆုိငးရာ ွါဒသေဘာတရာ့ 
်ဖစးတယး၈ ေသျ့ ေႏြာမႈကုိ ဆနး႔က္ငးတာက ်ပညးေထာငးစုစိတးဓာတး၇ 
လူမ္ဳိ့စုဵေသျ့ စညး့ညီၫျတးေရ့စိတးဓါတးကုိ လကး ေတျ႔အေကားအထညးေဖားထာ့တာ်ဖစးတယး )၈ 
 ဤေနရာသညး အေဖံအမ္ဳိ့သာ့ေ ရ့ေနရာသညး က္ဥး့ေကာငး့က္ဥး့သညးဟု တခ္ဳိ႕ရဲေဘားမ္ာ့မြ 
ယူဆၾကမညး၈ သုိ႔ ေသား ဂ္ပနးေခတး၇ အဂၤလိပးေခတးေတျမြာ ဂ္ပနး၇ အဂၤလိပး၇ ကပၸလီ၇ တ႐ုတး၇ 
ကုလာ့မ္ာ့ႏြငံး ေသျ့ ေႏြာမႈကုိ  ်ပတး်ပတး သာ့သာ့ ဆနး႔က္ငးခံဲသညးံ ်ပညးေထာငးစုတ ြွမး့ရြိ 
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မ္ဳိ့ခ္စးမ္ာ့ ယေန႔အသကးရြညးရပးတညးေနထုိငးၾ ကသညးံ မ္ဳိ့ခ္စးမ္ာ့ အေဖံအယူအဆကုိ 
လကးခဵႏုိငးပါလိမးံမညးဟု ေမြ္ားလငံးပါသညး၈  
 အိမးေထာငးေရ့တညးေဆာကးရာမြာ ႏြလုဵ့သာ့ႏြငံးဘ ွ်ပႆနာတျငး ဘ ွကုိ ဦ့စာ့ေပ့လုပးရနး၇ 
အဓိကထာ့လုပးရနး၇ ပထမေနရာမြာထာ့ရနး ေရြ႕ေဆာငးခံဲသညး၈ အနာဂတးတညးေဆာကးမညးံ 
စစးမြနးေသာ်ပညးေထာငးစုသစးႀကီ့တျငး ဗမာ၇  ကရငး၇ ကခ္ငး၇ ခ္ငး့၇ ရြမး့၇ မျနး၇ ရခုိငး၇ ွ၇ ပေလာငး၇ 
ကရငးနီ၇ ပအို းွ႔၇ လာ့ဟူစသညးံလူမ္ဳိ့စစးမ္ာ့ႏြငံး တညးေဆာကးမညးံ၇ ေသျ့ စစးစစးမ္ာ့ႏြငံး 
တညးေဆာကးမညးံ ်ပညးေထာငးစုႀကီ့်ဖစးပါေစ၇ ်ဖစးလာပါေစဟု ေမြ္ားလငံးပါသညး၈   
 ေနားတရာေတာငးထိပးသညး ်မဴေတျဆုိငး့ေနသ်ဖငံး ပတး ွနး့က္ငးကုိ ဘာတခုမြလြမး့မ်မငးရပါ၈ 
အေအ့ဒဏးသညး တကုိယးလုဵ့ကုိ ဖုဵ့လႊမး့ထာ့ပါသညး၈ ေတာငးထိပးမြာ တေအာငံးတနာ့ထုိငးရငး့ 
အေဖဆုဵ့တာႏြစးရကးရြိၿပီ့၈ အေဖ႐ုပးက လပးထာ့ရာ (မာနယးပေလာ) အာဇာနညးဗိမၼာနးသုိ႔ 
မေရာကးေသ့၈ ကျ္နးေတားံအတျကး အႀကီ့မာ့ဆုဵ့႐ႈဵ့မႈပါ၈ ကျ္နးေတား ဘ ွေရႊေတာငးႀကီ့ ၿပဳိသျာ့ပါၿပီ့၇ 
အေဖံတုိကးေဖား တိုကးဖကး ရဲေဘားရဲဘကးမ္ာ့မြ ႏြေမ္ာတသ်ဖစးေနၾကမညး၈ အေဖံရနး သူ၇ အေဖံကုိ 
မလုိလာ့သူ၇ ဆနး႔က္ငးသူမ္ာ့မြာ်ဖငံး ဘယးလုိခဵစာ့ရမညးနညး့၈ ပ ဋ ိပက၏မ္ာ့ႏြငံး ဖျဲ႔စညး့ထာ့ေသာ 
႐ုပးကမၻာ ႀကီ့်ဖစးသ်ဖငံး ဤ်ဖစးစဥးသညး သဘာွက္ပါသညး၈  
 ခုေလာကးဆုိ အေဖံ႐ုပးကလပးဟာ  မာနယးပေလာ အာဇာနညးမ္ာ့ဗိမၼာနး ေရာကးေနေတာံမညး၈ 
သုိ႔ေသား အေဖံွိဥာဥး ကေတာံ အေမရြိရာ ခရစးေတား၌ ေ်ခရငး့မြာေရာကးေနသညး၈ မိဘႏြစးပါ့စလုဵ့ 
ကျ္နးေတားတုိ႔ကုိ ငံဲၾကညးံေနမညး၈ ဆုဵ့မ ၾသွါဒေပ့ေနသဵကုိ ၾကာ့ေယာငးေနပါသညး၈  
 ငံါသာ့ ဘာလုပးလုပး ဘုရာ့မေမံနဲ႔ဟု အေဖံဆုဵ့မၾသ ွါဒကုိ ၾကာ့ သ်ဖငံးှ၆၃၁ ခုႏြစး၇ ေမလ 
ဖာပျနးခ႐ိုငး၇ ေဆာမီ့ထာ့ စခနး့သုိ႔ ကျ္နးေတားံအေတျ့ အေခ၍ ်ပနးေရာကးသျာ့ပါေတာံသညး၈ 
ရနးကုနးခ႐ိုငး၇ ေက္ာငး့သာ့သမဂၐမြ ရဲေဘားမ္ာ့ႏြငံး တုိကးပျဲ ွငး၇ ေလံလာဆညး့ပူ့ခံဲသညးမ္ာ့၇ 
လကးဦ့ဆရာ မနး့ေအာငးၾကညး၇ မနး့ဒါ ွိတးတုိ႔၌ ေဆျ့ ေႏျ့ ပုိ႔ခ္မႈမ္ာ့၇ ေရ ေသာ ကး်မစးသဵု့သျယး၇ 
အႏုပဋ ိေလာမ ႐ုပး ွါဒ၇ ေဗားဂလာမြ ဂဂၤါသုိ႔၇ မကး၏ (စး)၇ လီနငး၇ စတာလငး၇ ေမားစီတုနး့၇ ဟုိခ္ီမငး့၇ 
လကးေရျ့ စဥးက္မး့စသညးံတုိ႔ ေလံလာဖတး႐ႈမႈမ္ာ့ကုိ ်ပနးလညးၾကာ့ေယာငး်မငးေယာငးမိပါသညး၈  
 Creation ႏြငံး Evolution ဖနးဆငး့မႈႏြငံး တစတစ်ဖစးေပ၍ေ်ပာငး့လဲလႈ 
ဆယးေက္ားသကးႏြငံးဆယးအတျငး့ အထကးပါ စာအုပးမ္ာ့၇ လကး ွဲႏုိငးငဵေရ့သမာ့မ္ာ့၇ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငံး ေပါငး့သငး့ဆကးဆဵ၇ ေလံလာဆီ့ပူမႈမ္ာ့ေၾကာငံး မိမိအ 
ေတျ့ အေခ၍နယးပယးတျငး Creation ထကး Evolution က ပုိၿပီ့ လႊမး့မုိ့ေနပါသညး၈ 
ေဖား်ပပါစာအုပးမ္ာ့ကုိ အခ္ိနးရြိသ ေရျ႕ ေလံလာပါသညး၈ စာအုပးေ တျႏြငံးသာ အခ္ိနးကုနးပါသညး၈ 
ဒါွငးသီအိုရီမ္ာ့အာ့ အဘုိ့နဲ႔အေမကုိ ေဆျ့ ေႏျ့ လြ္ငး သူ တုိ႔လကးမခဵပါ၈ ငါံသာ့ေတာံ 
ကျနး်မဴနစး်ဖစးၿပီ့၈ မ်ဖစးေတာံဘူ့ဆုိၿပီ့ အေဖံကုိ လြမး့တုိငးလုိကးထငံး၈ ရဲေဘားတေယာကး 
ေရာကးလာၿပီ့ အေဖံထဵေခ၍သျာ့ပါသညး၈  
 ဖာပျနးခ႐ိုငး (ေဆာမီ့ထာစခနး့)သုိ႔ က္ေ နားေရာကးလာၿပီ့ သုဵ့ေလ့ရကးၾကာေတာံ အေဖေခ၍ၿပီ့ 
ပညာေပ့ပါေတာံ သညး၈ “ငါံသာ့ မငး့ဘာစာအုပးေတျဖတးသလဲ ” ကျ္နးေတားအထကးကေဖား်ပခံဲတဲံ 
စာအုပးေတျဖတးေၾကာငး့ေ်ပာေတာံ အ ေဖမြ “ေကာငး့တယး ေတားလြနးေရ့လုပးတံဲလူတုိငး့ 
ေတားလြနးေရ့ သေဘာတရာ့ေတျ ေလံလာရမယး၈ ဆညး့ပူ့ရမယး၈ 
ေတားလြနးေရ့သေဘာတရာ့မရြိရငး ေတားလြနးေရ့မလုပးတတးဘူ့”ဟု ေ်ပာသညး၈ 



 147 

 “ဒါေပမယးံ ငါံသာ့ မကး၏ (စး)ွါဒဆုိတာ တရာ့ေသမဟုတးဘူ့၈ အလုပးရဲ႕လမး့ၫျနး၇ ဒီေတာံ 
ဒုိ႔ေတားလြနးေရ့နဲ႔ ကုိကး ညီတာရြိရငးရြိမယး၈ ကုိကးညီတာကုိ အသုဵ့ခ္၇ စာေပေလံလာတံဲေနရာမြာ 
ထမငး့စာ့သလုိ ေလံလာ၇ ထမငး့စာ့လုိကး တုိငး့ အာ့လုဵ့ ဟာ အာဟာရမ်ဖစးဘူ့၇ ခႏ ၶာကုိယးက 
လကးခဵႏုိငးတာကုိ ေသျ့ သာ့အ်ဖစးခဵယူၿပီ့ မခဵႏုိငးတာကုိ က္ငးႀကီ့ က္ငးငယးအ်ဖစးစျနး႔ထုတး၇ 
ေလံလာခ္ကးေတျထဲက မိမိေတားလြနးေရ့ႏြငံး ကုိကးညီတာကုိအသုဵ့ၿပီ့၇ လကးမခဵႏုိငးတာကုိ စျနး႔ ပစး၇ 
ပုဵတူကူ့ မခ္နဲ႔”ဟု ပညာေပ့ခံဲသညး၈ 
 ဆကးလကး၊ ေလံလာေရ့မြာ ဘ ကးစုဵရမယး၈ တဘကးသတးမေလံလာနဲ႔တံဲ၈ 
ွဲယာႏြစးဘကးစလုဵ့ကုိ ေလံလာရမယံး တဲံ၈ လကး ွဲလကးယာစနစးေတျၾကာ့မြာ ဒုိ႔ေရာကးရြိေနေတာံ 
ေလံလာမႈဘကးစုဵမြ၈ ဒီေတာံ ဗီျအိုေအ၇ ဘီဘီစီေတျအ်ပငး ေမားစကုိ၇ ပီကငး့ ေရဒီယုိေတျပါ 
နာ့ေထာငး၈ ဒါမြဘယးစနစး၇ ဘယးေပါကးလစီဟာ ကုိယးံလူမ္ဳိ့ ကုိယးံတုိငး့်ပ ညးနဲ႔ ကုိကး ညီမယးဆုိတာ 
ေလံလာသုဵ့သပးချဲ် ခမး့စိတး်ဖာလုိ႔ရမယး ဟု ေ်ပာၾကာ့သညး၈  
 က္မး့စာဖတးသလာ့ဟုေမ့ေတာံ လကး ွဲစာေပေတျ အခ္ိနး်ပညးံေလံလာေနတယး၈ 
တနဂၤေႏျေန႔မြာ ရဲေဘားေတျနဲ႔ ႏုိငး ငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ေနလုိ႔ ဘုရာ့ေက္ာငး့မတကးအာ့၇ 
က္မး့စာမဖတးအာ့ဘူ့ဟူ၊ ေ်ဖလုိကးသညး၈ ကျ္နးေတာံးအေ် ဖကုိၾကာ့ လြ္ငး 
အေဖစိတးမေကာငး့တံဲအသျငး ေပ၍ေနပါသညး၈ အရာ ွတၱဳတခုဆုဵ့႐ႈဵ့သျာ့သ်ဖငံး 
ႏြေ်မာတသ်ဖစးေနသညးံအသျငး ႏြငံး၈  
 ငါေတားလြနးေရ့လုပးတာ မြာ့သျာ့ၿပီ့လာ့မသိဘူ့၇ ငါေတားလြနးေရ့လုပးလုိ႔ ငါံသာ့ဘုရာ့မရြိ၇ 
တရာ့မရြိ်ဖစးသျာ့ရငး ေတာံ ငံါအတျကးဆုဵ့႐ႈဵ့မႈပဲဟု တေယာကးတညး့တုိ့ တုိ့ေ်ပာၾကာ့ၿပီ့၇ ငံါသာ့၇ 
ငါေက္ာငး့သာ့ဘွထဲက မငး့ေ်ပာခံဲတံဲစာ အုပးေတျဖတးတယး၈ ဒါကေတားလြနးေရ့အတျကး 
အလုပးလမး့ၫျနးေတျ၈ ေနာကး ငါခရစးယာနးလူငယး က္ဳိ့စာ့်ခငး့အသငး့ (C.E-Christain 
Endeavour ) မြာ အသငး့ေခါငး့ေဆာငး်ဖစးတယး၈ ငါသမၼာက္မး့စာဖတးတယး၈ ခုထကးထိဖတးတယး၈ 
အ လုပးမလု ပးခငး ဘုရာ့သခငးထဵမြာ ချနးအာ့ယူတယး၈ လမး့ၫျနးမႈယူတယး၈ ဒါေၾကာငံး 
က္မး့စာဖတးဆုေတာငး့တယး၈  
 က္မး့စာထဲမြာ ကရငံးေတားလြနးေရ့လမး့စဥးခ္ရာမြာ အေထာကးအကူအမ္ာ့ႀကီ့ရတယး၈ 
လူလူခ္ငး့ေသျ့ စုပးခဵရတံဲ အ လုပးသမာ့၇ လယးသမာ့ေတျ ယခုေခတးအေခ၍ေတာံ ပစၥညး့မံဲေတျေပါံ၇ 
သခငးခရစးေတား လကးထကးက ဆငး့ရဲသာ့ေတျ ေပါံ၇ 
 ငါက္မး့စာေလံလာေတာံ ရြငးကာလုခရစးွငး အခနး့ႀကီ့ ှ၁ အခနး့ငယး ှ၀မြာ- 
သငးသညးပျဲခဵေသာအခါ ဆငး့ရဲေသာသူ၇ အဂၤါခ္ဳိ႕တံဲေသာသူ၇ ေ်ခမစျမး့ေသာသူ၇ 
မ္ကးစိကနး့ေသာသူမ္ာ့ကုိ ေခ၍ဖိတး လာံဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈  
 တဖနး ရြငးမာကုခရစးွငး အခနး့ႀကီ့ ှွ အခနး့ငယး ဿ၀-မြာ 
 ဥစၥာရတတးေသာသူသညး ဘုရာ့သခငး၌ ႏုိငးငဵေတားသုိ႔ အလျနးွငးခဲလြ၌၈ 
 ကုလာ့အုပးသညး အပးနဖာ့ကုိ လြ္ဳိလျယး၌၇ ေငျရတတးေသာသူသညး ဘုရာ့သခငးႏုိငးငဵေတားသုိ႔ 
ွငးခံဲသညးဟူ၊ လညး့ေကာငး့ ရြငးမာကုအခနး့ႀကီ့ ှွ အခနး့ငယး ဿ၂ မြာ အသီ့သီ့ 
ေဖား်ပထာ့သညး၈ 
 သခငးခရစးေတား၌ အသကးတာကုိေလံလာလြ္ငး မကး ၏(စး)၇ လီနငး၇ စတာလငး၇ ေမားစီတုနး့တုိ႔ 
မေပ၍ခငးကတညး့က မၻာံအ်မငးနဲ႔ေ်ပာရရငး ပစၥညး့မံဲလူတနး့စာေတျအတျကး သူ႔ေခတး၇ သူ႔အခါမြာ 
ေခါငး့ေဆာငးတိုကးပျဲွငးခံဲတံဲ ကမၻာံေတားလြနး ေရ့ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ပဲ၈  
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 တဖနး ရနးသူ႔အေပ၍က္ငံးသုဵ့ရမညးံ သုဵ႔ပနး့ေပ၍လစီ်ဖစးေပ၍လာ်ခငး့သညး သခငးခရစးေတား ၌ 
ရြငးမသဲအခနး့ႀကီ့ ၂ အ ခနး့ငယး ၁၁ မြာ ေဖား်ပထာ့သကံဲသုိ႔ 
- သငးတုိ႔၌ ရနးသူကုိခ္စးၾကေလာံ 
- သငးတုိ႔ကုိ ႀကိမးဆဲေသာသူတုိ႔ကုိ ေမတၱာပုိ႔ၾကာ့ေလာံ 
- သငးတုိ႔ကုိ မုနး့ေသာသူတုိ႔ကုိ ေက့္ဇူ့်ပဳၾကေလာံ ဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈  
ငံါသာ့ အလုပးလုပးတံဲ ေနရာမြာပဲ်ဖစး်ဖစး၇ လမး့စဥး၇ လုပးငနး့စ ဥးေတျ ခ္တံဲေနရာမြာပဲ်ဖစး်ဖစး 
ရာဇွငးေရ့႐ုပးွါဒ (Histiricad Meterialism ) ကုိ မေလံလာပဲ ေနလုိ႔မရဘူ့၈ ပစးပယးလုိ႔ မရဘူ့၈ 
ဒါေၾကာငံး က္မး့စာဖတးရမယး 
- ဒုိ႔လုပးရမြာက ေတားလြနးေရ့အလုပး 
- ဒုိ႔စညး့႐ဵု့ရမြာက အမ္ဳိ့သာ့်ပညးသူလူေတျ  
ဘာသာေရ့ကုိ ဆနး႔က္ငးၿပီ့ လူထုထဲခ္်ပမိလုိ႔ လူထု တရပးလုဵ့ရဲ႕ ဆနး႔က္ငးမႈကုိခဵရၿပီ့ 
ွိုငး့ပယး်ခငး့ကုိခဵရတာနဲ႔ အထီ့ က္နး်ဖစးသျာ့မယး၈ လူထုမပါရငး ေတားလြနးေရ့မေအာငးဘူ့၈ 
ေတားလြနးေရ့ ဆုဵ့႐ႈဵ့မယး၈ 
 ငံါသာ့ေလံလာမႈ အာ့နညး့ေသ့တယး 
 အေတျ႔႔အႀကဵဳ အလျနးႏုနယးေသ့တယး 
 လူ႔ဘွအေၾကာငး့ နာ့မလညးေသ့ဘူ့  
 ငါတုိ႔ရဲ႕ ဘာသာေရ့ဆုိငးရာမူ ွါဒမြာ (ဘာသာတုိငး့တနး့တူတယး၇ ဘာသာတုိငး့လျတးလပးတယး၇ 
ဘာသာေရ့ကုိ ခု တုဵ့လုပးၿပီ့ ႏုိငးငဵေရ့အ်မတးမထုတးဖုိ႔ ) ်ပဌာနး့ထာ့တယးဟု 
အေတားမ္ာ့မ္ာ့ပညာေပ့ၿပီ့ေနာကး - 
  
ငံါသာ့ ွိညာဥးပုိငး့ဆုိငးရာနဲ႔ပတးသကးလုိ႔ အလျနးတရာႀကီ့မာ့က္ယး်ပနး႔နကးနဲ႔လုိ႔ 
အ်မငးၾကညးလငးရြငး့လငး့ႏုိငးဖုိ႔ သုဵ့ ရကးအခ္ိနးေပ့မယး၈ သုဵ့ရကး်ပညးံရငး ငံါဆီလာၿပီ့ 
မငး့ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကုိ လာေ်ပာဟုေ်ပာၿပီ့ ကျ္နးေတားံကုိ စစးတနး့လ္ာ့ သုိ႔ သျာ့ချငံး်ပဳပါသညး၈   
  
သုဵ့ရကးအတျငး့  ကျ္နးေတာံးအတျငး့အေခ၍နယးပယးမြာ တိုကးပျဲေတျ်ဖစးေနပါသညး၈ (Creation ႏြငံး 
Evolution ) ဖနးဆငး့ မႈႏြငံး တစတစ်ဖစးေပ၍ေ်ပာငး့လဲမႈ၈ ေနာကးဆုဵ့ -- 
 
- ေလံလာမႈအလျနး နညး့ေသ့်ခငး့  
- အေတျ႔အႀကဵဳ အလျနးႏုနယးေသ့်ခငး့ 
- လူ႔ဘွအေတျ႔အႀကဵဳဘာတခုမြ မရြိေသ့်ခငး့ဆုိသညးကုိခဵယူၿပီ့ 

သုဵ့ရကးေ်မာကးေသာေန႔တျငး ပါ့ပါ့ေရြ႕ေဆာငး ပညာေပ့မႈ၇ ပါ့ပါ့ၾသ ွါဒမ္ာ့အာ့လုဵ့ႏြငံး 
ကျ္နးေတားံအသကးတာကုိ ကုနးလျနးပါံမယးဟု  ကတိ်ပဳလုိကးပါသညး၈ ဤအေ်ဖရလြ္ငး 
အေဖလျနးွမး့သာ့သျာ့ပါသညး၈ ဘာပဲလုပးလုပး ဘုရာ့မေမံနဲ႔ ဆာလဵက္မး့ ဿ၀၇ ဿ၄၇ နဲ႔ ၆ှ 
ဟာ ငံါရဲ႕ဓမၼအေမျ်ဖစးတယးဟူသညးံ ၾသွါဒသဵမ္ာ့ကုိ ၾကာ့ေယာကးသတိရမိသညး၈  

 
ေနားတယာေတာငးထိမးမြာ ထုိငးနာ့ရငး့ အေဖံဆုဵ့မၾသ ွါဒေတျကုိ ်ပနးလညးၾကာ့ေယာငးေနရာမြ 

အေတားၾကာသျာ့ ေတာံ တကုိယးလုဵ့ေအ့လာၿပီ့၇ ကျ္နးေတာံးညီတပးၾကပးပုခ္ဳိမြ 
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အကုိႀကီ့သျာ့မယးေလ၇ ေအ့လာၿပီ့ဟုေ်ပာမြ အေတျ့ ေရ  ယဥး ေၾကာမြ လနး႔ႏုိ့လာပါေတာံသညး၈ 
ေနားတရာေတာငးထိပးမြ ်ပနးဆငး့လာၿပီ့ တာလံဲကာ (ဂါတးတဲ)၇ ေနာကး ေမားဖုိ့  ေက၇ ေနာကး 
ကေပါလူသုိ႔၈  
  
 ကေပါလူေရာကးလြ္ငး အေဖသညး သူရဲေကာငး့မ္ာ့ရြိသညးံ ဖလူ့ရြိ ကျ္နးေတားံဒုတိယညီမ 
နနး႔ေကားနီဇနးအိမးတျငး သျာ့ေရာကးအနာ့ယူပါသညး၈ ေသျ့ အာ့နညး့လုိ႔ ေဆ့႐ဵုတကး ေသျ့ သျငး့ၿပီ့ 
တပတးအၾကာ ၀ှ-၂-၅ဿ ခုႏြစးတျငး ကျ္နး ေတားတုိ႔မိသာ့စုနဲ႔လညး့ေကာငး့၇ သူခ္စး်မတးႏုိ့ေသာ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတားသာ့မ္ာ့ ႏြငံးလညး့ ေကာငး့၇ 
ကရငး်ပညးသူမ္ာ့ႏြငံးလညး့ေကာငး့၇ လူမ္ဳိ့စုဵညီအစးကုိေတားမ္ာ့ႏြငံးလညး့ေကာငး့၇ လူ႔ဘ ွႀကီ့ကုိ 
ထာွရချဲချာ သျာ့ပါၿပီ့၈ 
 
 အေဖံ႐ုပးကလပးသညး တစတစေ်မႀကီ့အ်ဖစးသုိ႔ ေရာကးရြိသျာ့ပါေတာံသညး၈ 
အေဖံလကးနကးကုိငးေတားလြနးေရ့ ဘ ွ ဆယးစုႏြစးတခု၇ ႏြစးခု၇ သုဵ့ဆယးသုဵ့ခု ႏြစးအတျငး့ 
ကုိယးက္ဳိ့စျနး႔မႈ၇ သညး့ခဵမႈ၇ ေစတနာမြနးမႈ၇ ႏြိမးံခ္မႈမ္ာ့ႏြငံး  ေတား လြနးေရ့လမး့ေၾကာငး့အတုိငး့ 
လိုကးေလြ္ာကးလ္ကး ေနာကးဆုဵ့ ေတားလြနးသူမ္ာ့ ပုိငးဆုိငးၾကေသာ သုဵ့ေပ၇ ေ်ခာကးေပ ေသာ 
(မာနယးပေလာ) ရြိ အေမံအုတးဂူနေဘ့ အာဇာနညးကုနး၌ ပဵသုပထ ွီေ်မႀကီ့ 
တကျကးကေလ့တကျကးမြ္သာ ပုိငး ဆုိငးချငံးရသျာ့ရြာပါတယး၈   
 
 သူ႔သာ့သမီ့ေတျကုိ ပစၥညး့ဥစၥာ၇ ရတာနာေတျမေပ့ခံဲပါ၇ ေတားလြနးေရ့အေမျ၇ အမျနး်မတးဆုဵ့ 
တနးဖုိ့အထုိကးဆုဵ့ ေတားလြနးေရ့အေမျကုိသာ ရကးေရာစျာေပ့ႏုိငးခံဲပါသညး၈ အေဖံခႏၶာကုိယးဟာ 
်မဴမႈဵဘွနဲ႔ ေ်မႀကီ့အ်ဖစးေရာကးသျာ့ေပ မယးံ အေဖံဒႆန၇ အေဖံ ခဵယူခ္ကး၇ အေဖံေစတနာေတျဟာ  
သာ့သမီ့ေတျအတျငး့ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့တပးမေတားသာ့ မ္ာ့အတျငး့၇ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့အတျငး့၇ 
လူမ္ဳိ့စုဵ်ပညးသူမ္ာ့အတျငး့ ႏိုငးငဵတကာဒီမုိကေရစီႏြငံး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ဘကး ေတားသာ့အတျငး့ ထာ ွရ 
ရြငးသနးႀကီ့ထျာ့ေနမညး်ဖစးသညး၈  
 
 ခ္စးေသာ….အေဖ….အေမ….၈ 
 ခ္စးေသာညီေထျ့  ဒုတိယဗုိလးထုိလျီဇနး  (ေတားလြနးေရ့အေမျဆကးခဵသူ)  (က္ဆုဵ့) 
 ခ္စးေသာတူေလ့ ဒုတိယဗုိလးမုိ့ေအာငးွငး့ (ေတားလြနးေရ့ အေမျဆကးခဵသူ) (က္ဆုဵ့) 
 ခ္စးေသာဦ့ေလ့ တပးၾကပးပုခ္ဳိ  (Rocky)  (ေတားလြနးေရ့ အေမျဆကးခဵသူ )
 (က္ဆုဵ့) 
တုိ႔ ဘုရာ့သခငး၌ ေ်ခေတားရငး့တျငး စုေ ွ့ၾကၿပီ့ ဤက မၻာေ်မႀကီ့ ၿငိမး့ခ္မး့သာယာပါေစ၈ 
လူသာ့မ္ာ့အတျငး့ ခ္စး ၾကညးမႈ အဓျနး႔ရြညးပါေစဆုိသညးံ ဓမၼသီခ္ငး့ သဵၿပိဳငးဆုိသဵသညး 
စႀကၤာွဌာတ ြွမး့လုဵ့ လႊမး့ၿခဵဳလုိ႔သျာ့ပါၿပီ့၈  
 
မၿပီ့ေသ့ေသာ- 
 
- အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ 



 150 

- ဒီမုိကေရစီေရ့ 
- ်ပညးေထာငးစုတညးေဆာကးေရ့  
- ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အတျကး တုိကးပျဲ ွငးလ္ကးရြိေသာ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ႏြငံး 

လူမ္ဳိ့စုဵညီအစးကုိမ္ာ့အာ့ ဘုရာရြငးသ ခငး ခရစးေတား၇ ်မတးဗုဒၶႏြငံး အလာမးအရြငး်မတးတုိ႔ 
ေကာငး့ခ္ီ့မဂၤလာ သျနး့ေလာငး့ပါေစ၇ ေစာငးမပါေစ၇ ၾကညးံ ႐ႈပါေစသာ့၈  

 
ဖခငးဥက၎ဌႀကီ့မနး့ဘဇနး၇ မိခငးေဒ၍ၾကညးၾကညး၇ ညီေလ့၇ တူေလ့မ္ာ့်ဖစးၾကေသာ ဒုတိယ 
ဗုိလးထုိလျီဇနး၇ ဒုတိယဗုိလး မုိ့ေအာငး ွငး့၇ တပးၾကပးပုခ္ဳိႏြငံး ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ 
တပးမေတားမြ က္ဆုဵ့ေလၿပီ့ေသာ ရဲေဘားမ္ာ့အာ့ လုဵ့ ေကာငး့ရာသုဂတိလာ့ၾကပါေစ၈  
     စာေပသစၥာမျနး်ဖငံး-- 
     ဖူ့ကီ့ဒုိ 
     (ဒီေအဘီ) တပးမေတား၈ 
 
 
အမြာ့်ပငးဆငးခ္ကး 
 

အမြတးစဥး အမြာ့ အမြနး စာေၾကာငး့ေရ စာမ္ကးႏြာ 
ှ၈ 
ဿ၈               
၀၈ 
 
၁၈ 
၂၈ 
၃၈ 
၄၈ 
၅၈ 
၆၈ 
ှွ၈ 
ှဿ၈ 

အ႐ုိကးခံဲ 
်မနး်ပညး 
ဘေကာံးဒစး 
 
ပုဵဂဵေခတး 
မဆလ 
အစုိ့အလုပး 
ဵုရငး့ၿမိဳ႕နယး 
တုိငး့်ပညးမြ 
မသီတာ 
ကာလု 
Histiorical 

အရုိကးခဵခံဲ 
်မနးမာ်ပညး 
ကေလာံဇသး 
(Clauswitz) 
ပုဂဵစကး 
ဖဆပလ 
အစုိ့ရအလုပး 
ဒုဵရငး့ၿမိဳ႕နယး 
တုိငး့်ပညးမြာ 
မိသီတာ 
ကုကာ 
Historical  

၄ 
ဿ၀ 
ှ၄ 
 
ဿ၃ 
၆ 
ှ၅ 
ှ၀ 
ဿ၁ 
ှ၆ 
ှ၄ 
၃ 

၂ 
၀ွ 
ှှဿ 
 
ှှ၀ 
ှှ၂ 
ှဿှ 
ှ၃ှ 
ှ၃၁ 
ှ၃၁ 
ှ၄ွ 
ှ၄ှ 
 

 
စာက္နးခဲံ်ခငး ့
 
စာမ္ကးႏြာ (ှ၀ွ)စာေၾကာငး့ (၀ွ) တျငး ေအာကးပါစာေၾကာငး့မ္ာ့က္နးခံဲပါသ်ဖငံး ေက့္ဇူ့်ပဳ၊ 
်ဖညံးစျကးဖတး႐ႈတးပါရနး- 
၀၈ တပးေပါငး့စုဖျဲ႔စညး့ရနး  
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၁၈ ေကအနဲးယူအာေဘားဂ္ာနယးတေစာငး ထုတးေ ွရနးစသညးတုိ႔ ကုိဆုဵ့်ဖတးခ္မြတးလုိကးသညးဟု - 
်ဖညံးစျကးၿပီ့မြ ဆကး လကးဖတး႐ႈပါရနး၈  
 
စာမ္ကးႏြာ(ှ၀ဿ)စာေၾကာငး့ေရ (ဿ)တျငး- 
ှ၆၁၄ ခုႏြစး (ဿ၃)ရကးဟုေဖ၍်ပရာ- 
ှ၆၁၄ ခုႏြစး၇ ဇူလုိငးလ (ဿ၃)ရကးေန႔ ဟု ထပးမဵ်ဖညးံစျကးဖတး႐ႈပ ါရနးပနးၾကာ့အပးပါသညး၈ 
 
ထုတးေွသူအမြာ 
ဖူ့ကီ့ဒုိေရ့သာ့ေသာ မနး့ဘဇနးႏြငံးကရငးံေတားလြနးေရ ့  မူရငး့စာမူကုိ ှ၆၅၂ ခုႏြစး 
ဒူ့ပယာခ႐ုိငး႐ဵု့တျငး အမႈထမး့ေသာ „မနး့ေက္ားခုိငးထျနး့‟ (မနး့ဘဇနး၌ ေယာကးဖေတားသူ ) ထဵမြ 
ငြာ့ရမး့ဖတး႐ႈခံဲဖူ့ပါသညး၈ ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ မနး့ဘဇနး သညး ှ၆၅ဿ သူမကျယးလျနးမြီ သူ၌ 
အထုပၸတိၱကုိ တိပးေချတျငး ကုိယးတိုငးအသဵသျငး့ထာ့ခံဲသညး၈  ထုိတိပးေချမြတဆငံး သာ့သမီ့မ္ာ့က 
လကးေရ့်ဖငံး ်ပနးလညးကူ့ယူထာ့ေသာ လကးေရ့စာမူကုိ ဖတးခံဲရ်ခငး့ပငး်ဖစးသညး၈ ဤစာအုပးကုိ 
ဖတးခံဲရသညးမြာ ၅ႏြစးခနး႔ရြိၿပီ့ ထုိစဥးက ဤစာအုပးကုိ တမ္ဳိ့သာ့လုဵ့ ေလံလာဖတး႐ ႈသငံးသညးဟု 
မြတးခ္ကးခ္ခံဲဘူ့ပါ သညး၈  
 
ှ၆၆၀ ခုႏြစးဇူလုိငးလအတျငး့က လကးႏြိပးစကး်ဖငံး ႐ိုကးႏြိပးထာ့ေသာ မနး့ဘဇနး၌ 
အထုပၸတိၱစာအုပးသညး က္ေနားံထဵသုိ႔ ေရာကးလာပါသညး၈ လကးႏြိပးစကး်ဖငံး ႐ုိကးထာ့ေသားလညး့ 
ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ကုိယးတုိငး အသဵသျငး့ခံဲေသာ တိပးေချမ္ာ့ မြ မူရငး့စကာ့ေ် ပာအတုိငး့ 
ကူ့ယူေဖား်ပထာ့်ခငး့သာ်ဖစးသညး၈ သုိ႔ေသား စာေရ့သူဖူ့ကီ့ဒုိက ေနာကးပုိငး့တျငး အ 
ေၾကာငး့အရာအခ္ဳိ႕ကုိ ်ဖညံးစျကးေရ့သာ့ ထာ့်ခငး့သာ်ဖစးသညး၈ ထုိစာမူကုိ က္ေနားံထဵ ထုတးေ ွရနး 
ေပ့ပုိ႔လိုကး်ခငး့်ဖစး သညး၈ ထုိ႕ေၾကာငံး က္ေနားံအေန်ဖငံး ဤစာမူကုိ 
ဒုတိယအႀကိမးဖတး႐ႈချငံးရခံဲ်ပနးပါသညး၈ ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့သညး သူ႔အ ထုပၸတိၱကုိ သူကုိငးတုိငး 
တိပးေချ် ဖငံးသျငး့ခံဲသညးမြာ ှွ ႏြစးေက္ားၿပီ့်ဖစးေသားလညး့ စာအုပးအ်ဖစးေရ့သာ့ထုတးေ ွႏိုငး 
်ခငး့မရြိပါ၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ လျတးလပးေသာ ကရငံးသမိုငး့ သုေတသနအသငး့  သညး ။အခ္ကးကုိ 
အေ်ခခဵ၊ ဤစာအုပးကုိ ထုပးေွရာ အလျယးတကူပငး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္ခံဲပါသညး၈ သုိ႔ေသား အခကးအခဲ 
ႏြစးခုရြိေန်ပနးသညး၈ ပထမအခကးအခဲမြာ ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့၌ အထုပၸတၱိကုိ စကာ့ေ်ပာ်ဖငံး 
မူရငး့အတုိငး့ ေဖား်ပထာ့သ်ဖငံး ေ်ပ်ပစးေခ္ာေမာမႈ အာ့နညး့ေနသညး ဟု ယူဆမိသ်ဖငံး 
ပုိမုိေကာငး့မျနးစိတးတုိငး့က္ ်ဖစးေစရနးအတျကး စာမႈရြငးႏြငံး  ေတျ႔ဆုဵၫြိႏႈိငး့ရနး မဲေဆာကးသုိ႔ က္ေနား 
တကးခံဲပါသညး၈ က္ေနားတုိ႔ႏြစးဦ့ေတျ႔ဆုဵစဥး စာေရ့သူကိုယးတိုငးကလညး့ စာမူ၌ 
အာ့နညး့ခ္ကးအခ္ဳိ႕ကုိ ႀကိဳတငးသိရြိ ထာ့ပုဵရပါသညး၈ ထုိေၾကာငံး စာေရ့သူက 
်ပနးလညး်ပငးဆငးေရ့သာ့ထာ့ေသာ စာမူၾကမး့တခုကုိ က္ေနားံအာ့်ပသခံဲပါ သညး၈ ဤတျငး စာမူ၌  
မူလအမညး မနး့ဘဇနးအထုပၸတၱိ မဟုတးေတာံဘဲ မနး့ဘဇနးႏြငံးကရငံးေတားလြနးေရဟု့ ်ပငးဆငး 
ေ်ပာငး့လဲလုိကးပါသညး၈ ဤလကးေရ့ စာမူအသစးသညးလဲ  မူရငး့ဆုိလုိရငး့အခ္ကး အဓိပၸာယးမ္ာ့ 
မေပ္ာကးသျာ့ခံဲပါ၈ ပုိ ၊ ရြငး့လငး့စျာတငး်ပႏုိငးခံဲၿပီ့ အဖုိ့တနးမြတးတမး့မ္ာ့်ဖငံး 
်ဖညးံစျကးထာ့်ပနးပါသညး၈ ဤသုိ႔်ဖငံး ပထမ အခကးအခဲတခုကုိ ေက္ားလျနးႏုိငးခံဲပါသညး၈  
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ဒုတိယအခကးအခဲမြာ ဘ ႑ာေရ့အခကးအခဲ်ဖစးပါသညး၈ ဤစာမူကုိ စာအုပးအ်ဖစးထုတးေ ွရနး 
ၾသဂုတးလအတျငး့ အၿပီ့ သတး်ပငးဆငးႏုိငးခံဲေသားလညး့ က္ေနားတုိ႔အသငး့၌ ှ၆၆၀ ခုႏြစး 
ဘ႑ာေရ့ေငျလကးက္နး ပမာဏသညး စာအုပးထုတး ေ ွႏုိငးရနး လုိအ ပးသညးံ ကုနးက္စရိတးအတျကး 
မ်ပညံးမြီေတာံပါ၈ သုိ႔ေသား ကဵအာ့ေလ္ားစျာ လျတးလပးေသာ ကရငံးသ မုိငး့ သုေတသနအသငး့၌ 
မိတးေဆျမ္ာ့က စာအုပး၌ အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈကုိ နာ့လညး အသိအမြတး်ပဳၿပီ့ ှ၆၆၀ ခုႏြစး အတျငး့ 
ထုတးေွႏုိငးရနး ဘ ႑ာေရ့ကူညီ်ဖညးံစျကးေပ့ခံဲပါသညး၈ ဤသုိ႔်ဖငံး ဒုတိယ အခကးအခဲကုိ လညး့ 
ေက္ားလႊာ့ႏုိငး ခံဲပါသညး၈ 
 
ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ မနး့ဘဇနးသညး သူ၌ ႏုိငးငဵေရ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ႏြငံး အေတျ႔အႀကဵဳမ္ာ့ကုိ 
ေနာငးလာေနာကးသာ့မ္ာ့ သိရြိ ရနး စီစဥးေဆာငးရျကးသျာ့ခံဲသ်ဖငံး ေက့္ဇူ့လညး့ႀကီ့မာ့လြပါသညး၈ 
သူ သကးရြိထငးရြာ့စဥးအခါက လႈပးရြာ့မႈဘ ွ်ဖစးစဥး သညး ကရငးံသမုိငး့ အတျကး 
တနးဘုိ့ႀကီ့မာ့သကံဲသုိ႔ အမ္ဳိ့သာ့အာ့လုဵ့အတျကးလညး့ သမုိငး့သခၤဏး့စာမ္ာ့ ရရြိႏုိငး သညးမြာ 
ယုဵမြာ့သဵသယ ရြိစရာမလုိပါ၈ ဖူ့ကီ့ဒုိ (ဗုိလးမြဴ့ေရာဘတးဇနး)သညး သူ႔ဘခငး၌ အထုပၸတၱိကုိ 
စာအုပးအ်ဖစးေရ့ သာ့ ထုတးေဖားတငး်ပႏုိငးရနး က္ဳိ့စာ့ေဆာငးရျကးခံဲ်ခငး့အတျကးလညး့ သူ႔အာ့  
အထူ့ေက့္ဇူ့တငးလုိကးပါသညး၈ ဤစာ အုပးသညး ကရငးအမ္ဳိ့သာ့  အမ္ဳိ့သမီ့အာ့လုဵ့အတျကး 
တစုဵတရာ အက္ဳိ့သကးေရာကးခံဲပါလ္ငး မိမိတုိ႔ ကရငံးသမုိငး့ သု ေတသနအသငး့အေန်ဖငံး  
စာအုပးထုတးေွရ်ခငး့သညး အမ္ဳိ့သာ့ေရ့တာ ွနးတရပးကုိ ထမး့ေဆာငးရ်ခငး့်ဖစးသညးံအ တျကး 
လႈိကးလြစဲျာ ွမး့ေ်မာကး ဂုဏးယူမိပါေၾကာငး့………၈ 
 
        (မနး့ေအာငးေဌ့) 
             တာွနးခဵ 
      လျတးလပးေသာ ကရငံးသမုိငး့သုေတသနအသငး့  
 

  


