
ႎႀလံုးလႀ စာေပတိုက္မႀ အ၉၆၅ ခု၊ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရကမ္ႀာ ပထမ အ႒ကိမ္ ထုတေ္ဝ 
ဴဖန္ႚခဵိခဲ့တ့ဲ ေမာင္ထင္ရဲႚ 'ဗမာ့ ႎိုင္ငံေရး သုခမိန္' စာအုပ္ ကေန "ဗမာ့ ေအာငဆ္န္း 
(ဒုတိယပုိင္း)" ကို ဴပန္လည္ ကးူယူ ေဖာ္ဴပတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ 

 
 

ဗမာ့ ေအာငဆ္န္း (ဒတုိယပုိင္း) 

ေမာင္ထင ္

 
'လက္တိုဂဵင္ အမိႎိုႛႎႀင့္ မဴခား' ဟေူသာ ေဳကာ္ဴငာ စကားက့ဲသိုႛ သခင္ႎု၏ စၾပက္ဵယ္သည္ 
ေဒၞဴမရီ၏ ဇာေဘာ္ဒီႎႀင့္ မဴခားေခဵ။  

 
ေဒၞဴမရီ၏ ဇာေဘာ္ဒီ ေနာက္ေကဵာဝယ္ တက္တင္း ထုိးထားေသာ ဇာေပၝက္မဵား 

ရႀိသည္။  
 
သခင္ႎ၏ု စၾပ္ကဵယ္အက ႈဵ ေနာက္ေကဵာ၌လည္း တက္တင္း မထိုးဘႎဲႀင့္ သံယံဇာတ 

ေပၝက္ေနေသာ ဇာေပၝက္မဵား ရႀိေလသည။္ စင္စစ္ သခငႎ္ု၏ ဇာေပၝက္မဵားသည္ ေဒၞဴမရီ၏ 
ဇာေပၝက္မဵားထက္ ႓မိႂင္ပၝေပသည္။  

 
က႗န္ေတာ္သည္ ကုကိၠႂင္းလမ္းရႀိ သခင္ႎု ေနေသာ အိမ္ေနာက္ေဖးဝယ္ ရခိုင္ဴပည္ 

ေတာ္လႀနေ္ရး ေခၝင္းေဆာင္ ဦးညိႂထၾန္း (ယခငက္ ဴပန္ဳကားေရး ဝန္႒ကီး ယခု ေရဒီယိုဴပင္ 
ဆရာ) ၏ တဲကို အေမၾ ခံယကူာ တဦးႎႀင့္ တဦး သဘာဝခဵင္း မတူေသာ ဦးညာဏႎႀင္ ့
ကိုမဵႂိးမင္း တုိႛကို အေဖာ္ဴပႂကာ ေနႛအခဵိန္တၾင္ ေန၍ ညအခဵိန္တၾင္ ဗံုးခုိကဵင္း ထဲ၌ အိပ္ခဲ ့
ရပၝသည။္  

 
က႗န္ေတာ္တိုႛ သံးုဦးသားမႀာ ေဒၞဴမရီအား လံုးဝ မႀီခိုကာ ဧည့္သည္ေန ဧည့္သည္စား 

ဴဖစ္၍ မဵားစၾာ သက္ေသာင္ ့ သက္သာ ရႀိလႀ ေပသည္။ စားခဵိန္ တန႓္ပီလား ဆိုလ႖င္ 
ေဒၞဴမရီ၏ တေကဵာ္ေကဵာ္ ေခၞသံကို နာခံကာ ထမင္းစားခန္း ထသုိဲႛ သံုးဦးသား စီတန္း 
ေလ႖ာက္ခဲ ့ ပၝသည္။ သိုႛေသာ္ ေဒၞဴမရီ၏ ထမင္း စားပၾဲကို တခၝဖူးမ႖ သပိတ္ မေမႀာက္ခဲ့။ 
ဤမ႖ေလာက္ ေကဵးဇူး သစၤာ ေစာင့္သ ိ႟ိုေသ ခဲ့ဳကပၝသည္။  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
ထိုစဥ္က သခင္ ဗဟိနး္ႎႀင့္ သူ၏ ဇနီး မခင္႒ကီး တိႛုသည္ သခင္ႎု တုိႛႎႀင့္ အတ ူ

ေနပၝသည္။  
 
တေနႛေသာ အခၝ ဦးညာဏ၊ ကိုမဵႂိးမင္းႎႀင့္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ထမင္းစားရန္ ဟန္ဴ ပင္ 

ေနစဥ္ သခင္ႎုသည ္သၾားေခဵာင္ တိကု္ရင္း က႗န္ေတာ္တိုႛႎႀင့္ စကား ေဴပာပၝသည္။  
 
ထိုအခၝ သခင္ ဗဟိန္းသည္ အထုပ္ငယ္ တခုကို ခဵႂိင္းဳကားထဲ ညၟပ္ကာ 

ထမင္းစားခန္း ထသဲိုႛ ဝင္လာ ပၝသည္။  
 
သခင ္ ဗဟိန္း၌ ခဵႂ ိ႓ပံႂးေသာ မဵက္ႎႀာ အစဥ္ ရႀိသည္။ ထိုေနႛက သ၏ူ မဵကႎ္ႀာ 

ခဵႂိဴပံႂးပံမုႀာ မိနး္မေဳကာင့္ မာန္ဖီေနေသာ တာေနာ ဘီလူးကိုပင္ အရည္ေပဵာ္ ေစႎိုင္၏။  
 
သိႛုေသာ္ သခင္ႎု မဵက္ႎႀာထား တင္းေနသည္ကို က႗န္ေတာ္ သတိ ထားမိ 

လိုကပ္ၝသည္။  
 
"ကို႒ကီးႎု စၾပ္ကဵယ္ အကႈဵကို ခ႗တ္ပၝေတာ့ဗဵာ" ဟု သခင္ ဗဟိန္းက ခရီး 

ေရာက္မဆိုက္ ဆိုလိုက္သည္။  
 
မီးဖိုေခဵာင္ ဘက္မႀ ပဲဴ ပႂတ္ ပန္းကနကုိ္ ကိုငရ္င္း ဝင္လာသူ ေဒၞဴမရီက 

အမေလးေတာ္ ရႀိတာ ဝတ္တာ ဘာလုပ္ဖိုႛ ခ႗တ္ရမႀာတုံး ဟ ုေအာ္ေဴပာ ပၝသည္။  
 
"စၾပ္ကဵယ္ အကႈဵေတၾ ေပၝလၾန္ လၾန္းလိုႛဗဵာ" ဟု သခင္ ဗဟိန္းက ဴပံႂးခဵႂိစၾာ ဴပန္၍ 

ေဴပာပၝသည္။  
 
"ရႀင္တိုႛသာ ေပၝတာပၝေတာ္" ဟု ေဒၞဴမရီက ေတာ္သံကို ေတာသံႎႀင္ ့ ေရာ၍ ေငၝ ့

လိုကေ္လသည္။  
 
"ေအာ္ မမရီတိုႛက ဒၝေဳကာင့္ ခက္တာ။ ဘယ္ႎႀစထ္ည္ လိုခဵင္သလဲ"  
 
"ေအာင္မယ၊္ ခမုႀ ေလာကၾတ္ မေခဵာ္ပၝနႛဲ။ ေမာင္တိုႛ ရႀိလဵက္နႛဲ ကဵႂပ္လင္မႀာ 

စၾပ္ကဵယ္ ဇာေပၝက္ပဲ ဝတ္ေနရတယ္"  
 
"က႗န္ေတာ္တိုႛ ရႀိလုိႛ ေဟာဒီလို စၾပ္ကဵယ္ေတၾ ဝတ္ရတာ ေပၝ့ဗဵာ" ဟု ဆုိကာ သခင္ 

ဗဟိန္းက တေယာတံဆိပ္ စၾပ္ကဵယ္ သံုးေလထည္ကုိ အထုပ္ထမဲႀ ေဴဖ၍ ေဒၞဴမရီ 
လက္ထဲသိုႛ ထည့္ပၝသည္။  

 
ဤအခဵိန္တၾင္ သခင္ႎုကား ေရခဵႂိးခနး္ ထသဲိႛု ဝငေ္လ႓ပီ။  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ေဒၞဴမရီသည ္ အ့ံအားသင့္ေသာ ေကဵနပ္ေသာ၊ ပီတိေရာင္ လၿမ္းေသာ၊ 
ေကဵးဇူးတင္ေသာ၊ မဵက္ႎႀာထားဴဖင္ ့သခင္ ဗဟိနး္ ေပးေသာ စၾပ္ကဵယ္အက ႈဵ တုိႛကို ဴဖန္ႛကာ 
စစ္ေဆး ဳကည့္႟ႁရင္း "ဘယ္ကရတာလဲ" ဟု သခင္ ဗဟိန္းကုိ ေမးေလသည။္  

 
"ကို႒ကီးႎကု ဗိုလ္ခဵႂပ္ကို စိတ္ေကာက္႓ပီး စကား မေဴပာလိုႛ ဗိလု္ခဵႂပ္က ေခဵာ့တဲ ့

စၾပ္ကဵယအ္က ႈဵ မမရီ ယထူား႓ပီး ကိ႒ုကီးႎုကို ဆင္ေပး လိုက္ပၝဗဵာ"  
 
"ေအာင္မယ္ ဆရာ ဒီေလာက္နႛဲ ေခဵာ့လိုႛ မေပဵာ့ဘးူ ေမာင္ေရ၊ တဒၝဇင္မႀ 

တဒၝဇင္မႀ။"  
 
ဗိုလ္ခဵႂပ္ႎႀင့္ သခင္ႎုတုိႛ ဘယအ္ခၝ၊ ဘယ္ေနရာမႀာ၊ ဘယ္လို စကားေဴပာ 

အေပၝက္မတည္ ့ သည္ကို က႗နေ္တာ္ မသိ၊ ဗိုုလ္ခဵႂပ္က သခငႎ္ုကုိ ေခဵာ့ေသာ ပဏာမ 
အခန္းမႀာ အထက္ပၝ အတိုင္းပင္။ အကုိ႒ကီးကို ညီက ဴပန္ေခဵာ့ သလုိ။  

 
ထိုေနႛ မနက္စာ ထမင္းကို သခင္ ဗဟိန္းႎႀင့္ က႗န္ေတာ္တိုႛ သံုးဦးသား အတူ 

စားဳကရာတၾင္ ညေနဘက္၌ ဗိုလ္ခဵႂပ္က သခင္ႎထံု အလည္ လာမည္ဟု က႗န္ေတာ္ 
ဳကားသိရ ေလသည္။  

 
ထိုေနႛ ညေနက ေနမင္းသည ္ ခပ္သုတ္သတု ္ ဝင္သည့္ထင့္။ သခင္ႎု၏ 

အိမ္ေခၝင္းရင္း ဘက္ရႀိ ဴမကခ္င္းေပၞတၾင္ ေနေရာင္ ေကာင္းစၾာ မကဵပၝ။ ေဆာင္းဦး ေပၝက္မုိႛ 
ဓမၳတာ အတိုင္း ေနဝင္ ေစာသည္ ဴဖစ္တန္ရာ၏။ သိႛုရာတၾင္ မဟာမိတ္ တိုႛ၏ ဗံုးက ဲဵ 
ေလယာဥ္ပဵံ မဵားမႀာ ညအခဵိန္တၾင္ မႀန္မႀန္႒ကီး ေသာင္းကဵမ္းစ ဴပႂေန႓ပီ ဴဖစ္၍ က႗န္ေတာ္၏ 
စိတ္ထဲတၾင္ ေန ခပ္သုတ္သုတ ္ဝင္သည္ဟ ုအစၾဲအလမ္း ရႀိမိပၝသည္။  

 
က႗န္ေတာ္သည္ ကိုညိႂထၾန္း၏ တဲထ၌ဲ တဦးတည္း ရႀိေနပၝသည္။ ဦညာဏမႀာ 

အနီးတၾင္ မရႀိပၝ။ ကိုမဵႂိးမင္းကား ဗဟနး္ ဘက္သိုႛ သၾားေနပၝသည္။ ထုိသိုႛ တဦးတည္း 
ရႀိေနစဥ္ အိမ္ေရႀႚမႀ ေမာ္ေတာ္ကားသံ ဳကားရသည္။  

 
ဦးစၾာ ပထမ သခင္ဴ မ ေရာက္လာပၝသည္။ ေနာက ္ မဳကာမီပင္ ဗိုလ္လက္ဵာ 

လာပၝသည္။ ထိုႛေနာက္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္း ေရာက္လာပၝသည္။  
 
ဴမက္ခငး္ ေပၞ၌ ကုလားထိုင္မဵား စီထား ပၝသည္။ တဦး႓ပီး တဦး ကလုားထိုင္ ရႀိရာ 

လာ၍ ထိုင္ဳကသည္။  
 
သတိူုႛ ေတၾႚဳက ဆံုဳက ေဆၾးေႎၾး ဳကသည္မႀာ ႟ိုး႟ိုး ကိစၤခဵည္း မဟုတ္ပၝ။ 

တိုင္းဴပည္တၾင္ ဂဵပန္ ဆန္ႛကဵင္ေရး စိတ္ဓာတ္မဵား ဴပငး္ဴပ ေနခဵိန္ဝယ ္ ေခၝင္းေဆာင္ 
လုပ္သတိူႛုမႀာ တိုးတိုးတိတတိ္တ္ ႒ကိတ္၍ ေဆၾးေႎၾး ဳကရဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည။္ ထို ေဆၾးေႎၾးပၾဲ၌ 
သခင ္ ဗဟိန္းသည္ ပငလ္႖င္ ခပလ္ႀမ္းလႀမ္းမႀ ေနပၝသည္။ ထိႛုေဳကာင့္ သခင္ ဗဟိနး္ႎႀင့္ 
အတတူူ တေစ့တေစာင္း မ႖သာ အကခဲတ္ လုိက္ရပၝသည္။ ထိုႛေနႛ ညေနက ဗုိလခ္ဵႂပ္ 
တဦးတည္း လိုလုိပင္ စကား ေဖာင္ေလာက္ေအာင ္ေဴပာေနပၝသည္။ သခင္ႎုကား ဗိုလခ္ဵႂပ္ 
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ေဴပာသည္ကို ဂ႟ုမထား သက့ဲသိုႛ ခပ္တည္တည္ ေနသည္။ သိႛုေသာ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္က လက္ဟန္ 
ေဴခဟန္ဴ ဖင္ ့လည္းေကာင္း၊ ေခၝင္းင့ဲ၍ လည္းေကာင္း၊ ဟ ဲ … ဟ ဲ … ဟဲ … ဟ ဲဟု အသံ 
ထၾက္ေအာင္ ရယ္၍ လည္းေကာင္း၊ စကား ေဴပာလိုက္သည္ ့ အခၝ သခင္ႎုသည္ ဝင္၍ 
မေတာဘ ဲ မေနႎိုင္ပၝ။ ၎တိုႛ ႎႀစ္ဦးသား အခဵီအခဵ ေဴပာစဥ္ သခင္ဴ မက ဝင္၍ 
ေထာက္တတ္ပၝသည္။ ဗိုလ္လက္ဵာကား တစံုတခုကို ေသၾးေအးေအးႎႀင္ ့ စဥ္းစားေသာ 
အမူအရာဴဖင့္ အင္း လိုက္ ေနပၝသည။္ က႗န္ေတာ့္ အဖိုႛကား စာတမ္းလည္း မထိုး 
အသံလည္း မထၾက္ေသာ ႟ုပ္ရႀင္ကား တကားကို ဳကည့္ေနရဘိ သက့ဲသိႛု။  

 
ဗိုလ္ခဵႂပ္က တဟဟဲဲႎႀင့္ ရယ္သည္။ ဗုိလ္ခဵႂပ္ ရယ္တိုင္း သခင္ႎုက ေလးနက္ေသာ 

အသၾင္ကို ေဆာင္သည္၊ ေလးနက္ေသာ အမူအရာ ေပၞလာတုိင္း ဗိုလ္လက္ဵာက 
စဥ္းစဥး္စားစား ႎႀင့္ "အင္း" လိုက္သည္။ ဗိုလ္လက္ဵာ "အင္း" လိုက္တိုင္း သခင္ဴမက ဴပံႂးကာ 
အထစ္ အထစ္ႎႀင္ ့ေဴပာသည္။  

 
သခင္ဴမမႀာ က႗န္ေတာ္၏ ငယ္ဆရာ ဴဖစ္သည္၊ သူ စကား ေဴပာလ႖င္ အစဥ္ဴပံႂး၍ 

ေလသံကို ဴဖတ္ကာ ဴဖတ္ကာ ေဴပာတတ္သည္။ သခင္ဴမသည္ စကားထစ္သူ မဟုတ္။ 
တခၾန္းခဵင္း ေလေအးေအးႎႀင္ ့ ေဴပာတတ္သူ ဴဖစ္ရကား အေပၞယ ံ ေကဵာ၌ ထစ္သလို 
ရႀိေသာ္လည္း စကား ေဴပာရာတၾင္ အလၾန္ ေဴပဴပစသ္ ူ ဴဖစသ္ည္။ စင္စစ္ သသူည္ လူငယ္ 
တိုႛ၏ စိတ္အား ထက္မႁကိ ု လူ႒ကီးတိုႛ၏ ႎိႁင္းႎိႁင္းခဵိနခ္ဵိန္ သုခမိန္ သေဘာတရား တုိႛဴ ဖင္ ့
သမေအာင္ ႎႀဲေပးတတ္သူ ဴဖစ္သည္။ မည္သကူ လက္သီးလက္ေမာင္း မည္သိႛု 
တန္းေစကာမူ သခင္ဴမ တခဵက္ ဴပံႂးလိကု္လ႖င္ တံုးဆိုတုိက္ ကဵားဆုိကိုက္ ဟူ၍ ဳကံႂးဝၝး 
ေနသူသည္ တံုးပင္ မႀနေ္စ တိုက္သင့္ခဵိန ္ေရာက္မႀ တိုက္မည္ ဟူေသာ အသိတရား ရကာ 
႓ငိမ္၍ ကဵသၾားတတ္သည္။ ဗုိလ္လက္ဵာ၏ "အင္း" လိုက္သံ၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္ "ဟ"ဲ သံ၊ သခင္ႎု၏ 
"တိတိလင္းလင္း ေဴပာမယ္" ဟေူသာ အသံတိုႛသည္ ညဥ့္၏ လၿာ႟ံု ေအာက္ဝယ္ ႓ငိမ္သက္ 
သၾား႓ပီးေနာက္ သခင္ဴမ၏ ခဵိႂေအးေသာ အသံ တိုႛသည ္ လၿမ္းမိုး လာပၝသည္။ ထုိအခၝမႀ 
လူငယ္ သံုးဦး တုိႛသည္ တဦးႎႀင့္ တဦး ပိုမိုခဵစ္ခင္ ေလးစား အားထားေသာ အသၾင္ကို 
ေဆာင္ကာ သခင္ဴမ၏ အနားသိႛု ခဵဥ္းကပ ္သည္ထက ္ခဵဥ္းကပ္ သၾားဳက ပၝသည္။  

 
က႗န္ေတာ္ ယေနႛ အထိ သူတိုႛ ဘာကို တိုင္ပင္ ဳကသည္ဟု မသိရပၝ။ သခင္ 

ဗဟိန္း၏ ဴပံႂးစနဲႛနႛဲ မဵက္ႎႀာထားမႀာ အဓိပၯာယ္ ထူးေသာ အသၾင္ကို ေဆာင္လဵက္ ရႀိသည္ဟု 
က႗န္ေတာ္ ရိပ္မိပၝသည္။ သိႛုရာတၾင္ မသိ ေစခဵင္ေသာ ကိစၤ တခုကို စပ္စလိုုေသာ ဝသီ 
က႗န္ေတာ္၌ မရႀိ။ အထူးသဴဖင္ ့ဂဵပန္ေခတ္၌ ထိုဝသီ တိုႛကို ခဵႂ ိးႎႀိမ္ ထားကာမႀ အေရးေတာ္ပံု 
လႀေခဵမည္။  

 
သိႛုေသာ္ ဘာေဳကာင့္ မသိ။ သခင္ ဗဟိန္း တေယာက္ သခင္ႎု အိမ္ေပၞမႀာ ေနရင္း၊ 

ဳကက္ေပဵာက္ ငႀက္ေပဵာက္ ေပဵာက္သၾားေသာ အခဵိန္၌ကား ဗိုလ္ခဵႂပ္၊ ဗိုလ္လက္ဵာ၊ သခင္ႎု၊ 
သခင္ဴမတုိႛ စည္းေဝး တိုင္ပင္ဳကေသာ ထိုညေနကို က႗န္ေတာ္ ေဴပး၍ သတိရ မိသည္။  

 
လူလံုး မေပဵာက္တေပဵာက္ အခဵိန္တၾင္ သူတိုႛ သံုးဦးသား သခင္ႎု အိမ္မႀ 

ဴပန္ဳကသည။္ သခင္ဴ မက က႗နေ္တာ့္အား သူႎႀင့္ ေတၾႚရန္ မႀာဳကားသည္။ ထိအုခဵိန္တၾင္ 
ဗိုလ္ခဵႂပ္သည္ က႗န္ေတာ့္ အနား ေရာက္လာ ႓ပီးလ႖င္ မႁန္ကုတ္ကုတ္ႎႀင့္ ဳကည့္သည္။  
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ဤကား ဗိုလ္ခဵႂပ္သည္ ႎႀစ္ရႀည္လမဵား ကၾဲကာ ေနေသာ မိတ္ေဆၾ တဦးအား 

ႎႁတ္ဆက္ဴခငး္ပင္ ဴဖစသ္ည။္  
 
"ခင္ဗဵား႒ကီး ဒီေရာက္ ေနတာကိုး" ဟု ဗိုလ္ခဵႂပ္က မတုန္မလႁပ္ လႀေသာ 

မဵက္ထားဴဖင္ ့ေဴပာသည္။  
 
"ဟုတ္ပဗဵား" ဟု က႗န္ေတာ္ ေဴဖလိုက္သည္။ ဗုိလ္ခဵႂပ၏္ ေမာေ္တာ္ကားသည္ 

႒ကီးစၾာေသာ မီးခိုးလံုး တိုႛကို လၿတ္၍ ကုကၠိႂင္း လမ္းမေပၞသိႛု တက္ေလသည္။  
 
မီးခုိးလံုးမဵား အတူ က႗န္ေတာ္၏ စိတ္တိုႛသည္ လၾင့္၍ … လၾင့္၍ … …  
 
ထိုည တညလံုး အိပ္မေပဵာ္။ ယေနႛတိုင္ သခင္ႎုတိုႛ ဘာကို ရည္႟ၾယ္၍ 

စည္းေဝးေဳကာင္း က႗န္ေတာ္ မသိ၊ တခၝမ႖လည္း ေမး မဳကည့္မိ။ သိႛုပၝေသာ္လည္း 
က႗န္ေတာ္၏ ဦးေႎႀာက္ ထတဲၾင္ ထိုဴမင္ကၾင္း ကေလးကို ေဖဵာက္၍ မရ။ တိုင္းေရးဴပညေ္ရး 
႟ႁပ္ေထၾးစ ဴပႂလာ႓ပီ။ ၁၉၄၃ ခုမႀသည္ ၁၉၄၄ သိုႛ ကးူေဴပာင္း လာမည့္ အခဵိန္သည္ 
က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ ေတာ္လႀနေ္ရး ေခၝငး္ေဆာင္မဵား အဖိုႛ ထက္လႀေသာ သင္ဓုန္းဓား ေပၞတၾင္ 
ဂ႗မ္းပစ္၍ ကစား ေနရေသာ အခဵိန္ ဴဖစ္သည္။ အဂႆလိပ္ ဟူသည ္အံခၾေအာင္ စားဖူးေသာ 
ဖိုးထူး ဴဖစ္သည္။ သိႛုေသာ္ ဂဵပန္ကား အံခၾေအာင္ စားမည္ ့ဖိုးထူး ဴဖစ္သည။္ တဦးကား ဝ၍ 
အီသၾား႓ပီး တဴခား တဦးကား ယခုမႀ စားကာစ ဴဖစ္၍ စားလိုႛ ေသာက္လိုႛ ေကာင္းတုနး္ 
ဴဖစ္သည္။ ဂဵပန္သည ္အဂႆလိပ္ထက္ ေဳကာက္စရာ ေကာင္းသည္။ ေခၝင္းေဆာင္ပိုင္း မဵားက 
ဤသေဘာကို နားမလည္ ေစကာမ၊ူ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ၏ သာေပၝင္း ညာစား မဵားကား ဂဵပန္ကို 
မဵက္ႎႀာခဵႂ  ိ ေသၾးဆဲ ဴဖစ္သည္။ ထိုႛေဳကာင့္ ေတာ္လႀန္ေရး သမားမဵားအားလက္ညိၟႂး ထိုး၍ 
ဴပမည္ ့သမူဵားမႀာ …  

 
က႗န္ေတာ္ ဆက္၍ မေတၾးဝံ့ပၝ။ ကိုယ့္အမဵႂိးသား ထဲမႀ ေလာက္ေကာင္မဵား 

အေဳကာင္း ေတၾးေတာ ရသည္မႀာ ႓မိန္ရည္ရႀက္ရည္ မရႀိပၝ။ သိုႛေသာ္ က႗န္ေတာ္ ခၾဲခၾာ 
လာခဲ့ေသာ နယ္ကေလး အတၾက္ ပူပန္ မိပၝသည္။ ဂဵပန္ကို ကၸေကာစ ဴပႂလာ႓ပီ 
ဴဖစ္ေသာ ဒိႛုဗမာ အစည္းအ႟ံုး ေခၝင္းေဆာင္၊ အေရႀႚ အာရႀ လူငယ္မဵား အစည္းအ႟ံုး 
ေခၝင္းေဆာင္ စသည္တိုႛ အတၾက္ ပူပန္ မိပၝသည္။ ထုိေဳကာင့္လည္း သခင္ဴ မႎႀင့္ ေတၾႛသည္ ့
အခၝ က႗န္ေတာ့္ နယ ္ အေဴခအေနကို ခေရေစ့ တၾင္းကဵ ေဴပာဴပ ရပၝသည္။ သိုႛရာတၾင္ 
ေတာ္လႀနေ္ရး႒ကီး ထတဲၾင္ ေတာ္လႀန္ေရး ကေလးမဵား ယဇ္ပေူဇာ္ဴခငး္ သာလ႖င္ ခံဳကရဖိုႛ 
ရႀိေပသည္။  

 
ေတာ္လႀနေ္ရး၏ ယဇ္ပလၴင္၌ လူငယ္မဵား ႎႀင့္တကၾ လူငယ္မဵား၏ လုပ္ငန္းကို 

ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက ္လုပ္ကိုင္ဳကသူ တိုႛသည္ ၎တုိႛ၏ အေသၾးအသား မဵားကို မည္သိုႛပင္ 
ပူေဇာ္ ဳကရ ေစကာမူ ပူေဇာ္ဴခင္း၏ အကဵႂိး တရားေဳကာင္ ့ လၾတ္လပ္ေရး ရသည္ကား 
လုိရင္းပင္ ဴဖစ္သည။္ သိႛုေသာ္ ထိုစဥ္က က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ ရရႀိေသာ လၾတ္လပ္ေရးကား ဴပာပ ူ
လၾတ္လပ္ေရး ဴဖစ္ရာ တမဵႂ ိးသားလံုးမႀာ ကဇၾန္းဥ မီးအံုး သက့ဲသိုႛ ရႀိလႀသည္။  
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တနည္းအားဴဖင့္ ဤ အဴဖစ္မဵႂ ိးသည ္ က႗ႎု္ပ္တိႛု လူမဵႂ ိး အတၾက္ အလၾန္ 
ေကာင္းသည။္  

 
ဴပာပူထတဲၾင္ ကဇၾန္းဥ အစိမ္းသည္ တစိမ့္စိမ့္ႎႀင့္ ကဵက္ရေပသည္။ ထုိနည္းတူစၾာ 

က႗ႎ္ုပ္တိုႛလည္း ႎုနယ္ေသာ ဘဝမႀ တစိမ့္စိမ့္ႎႀင့္ ရင့္ကဵက္ ခဲ့ရသည္။ တခၝတရံ ၌လည္း 
ဤသိုႛ ေတၾးမိသည္။ ယေနႛ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ၏ အေဴခအေနမႀာ မကဵက္တကဵက္ အေဴခ ဴဖစ္ရကား 
ကယတ္ငရ္ႀင္ တဦး တဦးသည္ က႗ႎု္ပ္တုိႛအား ဴပာပူတၾင္ ထပ္၍ လႀိမ့္ႎိုင္ ခဲ့ပၝလ႖င္ 
က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည္ ေနာက္ထပ္ ပို၍ ရင့္ကဵက္ရဖိုႛ ရႀိေပ လ့ိမ္မည္။  

 
သိႛုေသာ္ ထိုစဥ္က လၾတ္လပ္ေရးကို မည္သူတိုႛ ခံစားလဵက္ ရႀိပၝသနည္း။  
 
ဤေမးခၾန္းကိ ု ယခု က႗န္ေတာ္ စစ္တမ္း ထုတ္၍ ဳကည့္ေသာ အခၝ ထိုစဥ္က 

အဴဖစ္အပဵက္ တရပ္သည္ က႗န္ေတာ္၏ မႀတ္ဉာဏ္ ထဲ၌ ေပၞလာ ဴပန္ပၝသည္။  
 
က႗န္ေတာ္သည္ ေနႛရက္ အတိအကဵ တိုႛကို ေကာင္းစၾာ မမႀတ္မိ။ ေရႀးေႎႀာင္း 

အစီအစဥ္ တိုႛကိုလည္း ေကာင္းစၾာ သတိမရ။ သိႛုေသာ္ ဴဖစ္ပဵက္ခဲ့ေသာ အေဳကာင္းခဵင္း 
တိုႛကား မေနႛကမႀ ဴဖစ္ပဵက္ခဲ ့ သလုိလို။ အတိတ္ ကာလသည္ က႗နေ္တာ့္ ေရႀႚတၾင္ 
အထင္အရႀား ဇာတ္စံု ခင္းလဵက္ ဴပတုန္းပင။္  

 
စိတ္အထင္ ဂဵပန္က ဴမန္မာကို လၾတ္လပ္ေရး ေပး၍ တႎႀစ္ဴပည့္ေသာ 

အထိမ္းအမႀတ္ ကဵငး္ပသည္ ့ေနႛဟ ုထင္သည။္ ၁၉၄၄ ခု ဳသဂုတ္လ ဴဖစ္တန္ရာ၏။  
 
ထိုအခၝက က႗န္ေတာ္သည္ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဌာနတၾင္ အလုပ္ လုပ္ေနရ၏။ 

အထးူသဴဖင့္ ႎိုင္ငံဴခား အတၾက္ ဝၝဒ ဴဖနႛ္ခဵိေရး လုပ္ငန္း တုိႛတၾင္ ကိုခင္ေမာင္လတ္ (ယခု 
ကိုယ္ပိုင္ ေကဵာင္းဆရာ႒ကီး)၊ ကိုတင္ေမာင္ (ထင္႒ကီး)၊ ကိုဘတုတ္ (ယခု ရန္ကုန္ 
တကၠသိုလ္ သခဵႆာ ပၝေမာကၡ) စေသာ မိတ္ေဆၾမဵားႎႀင့္ အတုိအထၾာ ပတ္စာခၾာ ဖဵာသိမ္း 
ဟသူမ႖ လုပ္ငန္း အစံုစံုတိုႛကို ေဴခဦးတည့္ရာ လုပ္၍ ေနရသည္။  

 
ထို အခမ္းအနားကို ကဵင္းပရာ၌ လၾတ္လပ္ေသာ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ 

ေခၝင္သ႒ူကီးမဵားႎႀင့္ ဂဵပန္ အစိုးရ၏ ထိပသ္ီးမဵားကို ေနရာ ခဵထားေရးမႀာ က႗ႎု္ပ္တိုႛ အဖိုႛ 
အလၾန္ ေခၝင္းကိုက္ ေစေသာ အလုပ္မဵား ဴဖစ္၏။  

 
ထိုစဥ္က ဴမန္မာ ႎုိင္ငံ၏ အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀာ ထီး႓ပိႂငန္န္း႓ပိႂင္ အပု္ခဵႂပ္ေရး ဴဖစ္၏။ ဴမနမ္ာ 

တႎိုင္ငံ ထဲတၾင္ စင္႓ပိႂင္ အစိုးရ သံုးခု ရႀိ၏။ ဂဵပန္ အစိုးရမႀာ ထိပ္သီး အစိုးရ ဴဖစ္၏။ 
လၾတ္လပ္ေသာ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမႀာ ဒုတိယ တန္းအစား လုိက္ေသာ အစိုးရ 
ဴဖစ္၏။ ေနတာဂဵီဘုိႛစ္ ေခၝငး္ေဆာင္ေသာ လၾတ္လပ္ေသာ အိႎၬိယဴပည္ အစိုးရမႀာ 
က႗ႎ္ုပ္တိုႛ၏ ဧည့္သည္ေတာ္ အစိုးရ ဴဖစ္၏။ ဂဵပန ္ အစိုးရ၏ ကိုယ္စားလႀယ္ေတာ္မဵား 
ဴဖစ္ေသာ ဂဵပန္ သံအမတ္႒ကီး ရင္ဒိုဆာဝၝဒၝ၊ ဂဵပန္ ေသနာပတိခဵႂပ္ ဂဵင္နရယ္ ကဝၝဘ ီ
စေသာ ပုဂၢိႂလ္တိုႛမႀာ လၾတ္လပ္ေသာ ဴမန္မာ ႎိုငင္ံေတာ္ အစိုးရက ကဵင္းပသည့္ မည္သည့္ 
အခမ္းအနား၌ မဆို ဴမင့္ဴမတ္ေသာ ေနရာ ဴဖစ္သည့္ အဓိပတိ အရႀင္မင္း႒ကီး ေဒၝက္တာ 
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ဘေမာ္၏ လက္ဵာ ဘက္မႀာသာ ေနလိုဳကသည္။ ထိေုနရာ မရလ႖င္ ရာဇအိေ႑ႎၬ ကိုမ႖ မင့ဲဘ၊ဲ 
ထိပ္သီး ဂဵပန္တိုႛသည ္႔ကက္စီ႔ကက္စီ လုပေ္လ့ရႀိ၏။  

 
ယခ ု ကဵင္းပရမည္ ့ အခမ္းအနားကို ဂဵႃဘီလီေဟာ၌ ကဵင္းပရန္ စီစဥ္ 

ထားေလရကား အခမ္းအနား မတိုင္မီပင္ က႗ႎုပ္္တုိႛ ႎိုင္ငံဴခားေရး ႟ံုးမႀ အရာရႀိမဵား 
အားလုံးသည ္ဂဵႃဘီလီေဟာတၾင္ စု႟ံုး၍ ႒ကိႂတင္ ဴပင္ဆင္ ဳကကုန္သည္။  

 
ထိုအခၝ ဴပႍနာ တရပ္ ေပၞလာသည္။ ထိုအခမ္းအနားသိႛု ေနတာဂဵီဘုိႛစ္ ကိုလည္း 

ဖိတ္ထားသည္။ အဓိပတိ႒ကီး၏ ဆႎၬ၌ ေနတာဂဵီဘိုႛစ္ကို ဧည့္သည္ေတာ္ အဴဖစ္ဴဖင့္ ဦးစား 
ေပးလိုသည။္ ထုိႛေဳကာင့္ ေနတာဂဵီဘုိႛစ္အား သ၏ူ လက္ဵာ၌ ထား၍ ဂဵပန္ သံအမတ္ 
ရင္ဒိုဆာဝၝဒၝအား သ၏ူ လက္ဝဲ၌ ထားရန္ က႗ႎု္ပ္တိႛု လူတသိုက္အား အမိန္ႛ ေပးလိုက္၏။  

 
က႗ႎု္ပ္တိုႛ အဖိုႛ အေတာ္ အဳကံ အိုက္သၾား ေပသည။္ က႗န္ေတာ္ တုိႛကား ဗိုလ္ခဵႂပ္ 

ေအာင္ဆန္းကို အဓိပတိ၏ လက္ဵာ၌ ထားရန္ စီစဥ္ ထားသည္။ သိုႛေသာ္ ယခုပုံလို ဆိုရင္ 
အဓိပတိ၏ လက္ဵာဘက္၌ ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္း၊ ေနတာဂဵီဘုိႛစ၊္ ရင္ဒိုဆာဝၝဒၝ ဂဵင္နရယ္ 
ကဝၝဘီ၊ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ သခင္ဴမ စေသာ ပဂုၢိႂလ္ အားလုံးတုိႛကို ေနရာ ခဵထားရန္ ရႀိေန 
ေပသည္။  

 
ထိုစဥ္က ႎိုင္ငံဴခားေရး ဌာနတၾင္ အလုပ္ လုပ္ေနေသာ ဦးေမာင္ေမာင္႒ကီးမႀာ 

ထိုေနရာ ခဵထားေရး တာဝန္ခ ံ ဴဖစ္၏။ သူသည္ ဴပာေလာင္ခတ္လဵက္ ေနသည။္ ထိုႛေဳကာင့္ 
က႗န္ေတာ္က ဘယ့္ႎႀယလဲ္ဗဵႂိႚဟု ေမးလိုက္သည။္  

 
"ဘယ္ႎႀယ္လဲ ဆိုရင္ ကဝၝဘီကို အဓိပတိရႚဲ လက္ဝဲဘက္ ေနရာ ခဵထားတာ 

စစ္ဘက္က ကနႛ္ကၾက္ ေနတယ။္ ခက္တာပဲဗဵာ။"  
 
ဘယ္သူ ဘယ္ဘက္က ေနေန အေရး ႒ကီးတာ ကေတာ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္နႛဲ ေနတာဂဵီ တိုႛကို 

အဓိပတိရဲႚ လက္ဵာဘက္မႀာ ေနရာ ထားဖုိႛပ၊ဲ အဲဒၝ ကိုယ့္လူ ဳကည့္လုပ္ ေပေတာ့။  
 
က႗န္ေတာ္ကား စင္ဴမင့္ေပၞရႀ ိ ကန္ႛလန္ႛကာ ေနာက္မႀ ေန၍ အဓိပတိ၏ မိန္ႛခၾန္း၊ 

ဂဵပန္ သံအမတ္၏ မိန္ႛခၾန္း၊ ဂဵပန္ စစ္ေသနာပတိ၏ မိန္ႛခၾန္း၊ ဗမာ့ တပမ္ေတာ္ 
စစ္ေသနာပတိ (ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္း) ၏ မိန္ႛခၾနး္ စသည္ တိုႛကို မိနႛ္ခၾန္း ႑မၾက္ဳကား 
႓ပီးသည္ႎႀင့္ တ႓ပိႂင္နက္ စေုပၝင္း၍ သတင္းႎႀင္ ့ ဝၝဒ ဴဖန္ႛခဵိေရး ဌာနမႀ တဆင့္ သတင္းစာ 
တိုကမ္ဵား အေရာက္ ပိုႛေပးရန္ ဝတၨရား ကဵေနသည္။  

 
က႗န္ေတာ္ လက္ထဲတၾင္ မိန္ႛခၾန္း ေပးမည့္သ ူ အသီးသီး တိႛု၏ တင္႒ကိႂ 

ထုတ္ေပးေသာ စာမူမဵား ရႀိသည္။ သိႛုေသာ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေပးမည္ ့မိန္ႛခၾန္း စာမူကို က႗န္ေတာ္ 
မရေသး။ ေစာေစာ တင္႒ကိႂ၍ ရႎိုင္ပၝမႀ ထိုစာမူကို အဂႆလိပ္လို ဘာသာဴပန၍္ 
သတင္းစာတိုက္ႎႀင့္ ဒိုေမ သတင္း ဴဖနႛ္ခဵိေရး ဌာန တိုႛကို အခဵိန္မီ ေဝႎိုင္မည္ ဴဖစ္၏။  
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သိႛုေသာ္ "ခ႟ုမႀာလည္း အဆံႎႀင့္၊ လူမႀာလည္း အဳကံႎႀင့္" ဟ ု က႗န္ေတာ္အား 
အရိပ္အ႑မၾက္ ေဴပာဖူးေသာ ဗိုလ္ခဵႂပ္ကား သ၏ူ အဳကံႎႀင့္သ။ူ  

 
ထိုႛေဳကာင့္ စာမကိူု ေမ႖ာ္ေသာ္လည္း အေဳကာင္း မထူးေခဵ။ သိုႛပၝေသာလ္ည္း ဂဵပန္ 

သံ႟ံုးမႀ သတင္း တၾဲဖက္ အရႀာရႀိ ဴဖစ္သူ ရႀီမာႎိုအခုဵိ ဆိုေသာ ခဵာတိတက္ေလး မႀာကား 
က႗န္ေတာ့္အား ဂဵပန္ သံအမတ္၏ ေကဵညာခဵက္ကို ေပးရင္း ဗိလု္ခဵႂပ္၏ မိန္ႛခၾန္းကို မရမက 
ေတာင္းဆို ေနသည္။  

 
က႗န္ေတာ္က မရေသးဟု ေဴပာ၏။ သူက မေကဵနပ္။  
 
"မင္း မေကဵနပ္လဲ မတတ္ႎိုင္ဘူး။ သူတိုႛ စစ္ဘက္က လူေတၾကို ငၝတိုႛ ႎိုင္ငံဴခားေရး 

႟ံုးက လၿမ္းမိုးႎိုင္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္ လာေအာင္ သည္းညညး္ခံ႓ပီး 
ေစာင့္ပၝကၾယ"္  

 
က႗န္ေတာ္က ေလေပဵာ့ဴဖင့္ ခပ္တင္းတင္း ေဴပာထား၏။ သိုႛေသာ္ ရႀီမာႎိုအုခဵီ၌ 

သတင္းေထာက္ ဉာဥ္ရႀိသည္။ သႚူ စိတ္ထ၌ဲ ဗိုလ္ခဵႂပ္၏ မိန္ႛခၾန္းကိ ု႒ကိႂတင္ မရႎိုင္ဴခင္းသည ္
တေနရာရာ၌ တစံုတခု ဴဖစ္ေန ေသာေဳကာင္ ့မရႎိုင္ဴခင္း ဴဖစ္ရမည္ဟ ုထင့္ေနဟန္ တူ၏။ 
ထိုအတၾင္း ကန္ႛလန္ႛကာ၏ ေနာက္ကၾယ္၌ ရႀီမာႎိအူုခဵိသည္ သ၏ူ ဆရာ ဴဖစ္ေသာ ဂဵပန္ 
သံအမတ္ႎႀင့္ စကား ေဴပာေနသည္။ ဂဵပန္ သံအမတ္၏ မဵက္ႎႀာထားသည္ ေတာကတ္ဲ့ 
အိမ္ေမ႖ာင္ စသည္ တိုႛ၏ မဵက္ႎႀာထား က့ဲသိုႛ အ႓မ ဲေသေနေသာ မဵက္ႎႀာထားမဵႂိး ဴဖစ္သည္။ 
ဴပံႂးစရာ ရႀိ၍ မဴပံႂး၊ မဲ့စရာ ရႀိ၍ မမဲ့၊ ေဒၝမနႍေဳကာင္ ့ မဵက္ႎႀာထား မတင္း၊ 
ေသာမနႍေဳကာင့္ မဵက္ႎႀာထား မ႟ၿင္၊ သိုႛေသာ္ အစဥ္သဴဖင့္ကား "ငၝသည္ ဴမန္မာဴပညကုိ္ 
အေပၞစီး ရေနသူ ဴဖစ္သည္" ဟူေသာ မာန္တခၾသဲားကို မႎုိင္တႎိငု္ႎႀင့္ ခဵီပင့္ ထားေသာ 
မဵက္ႎႀာမဵႂ ိး ဴဖစ္သည။္  

 
သိႛုေသာ္ ယခ ု သူတိုႛ ဆရာ တပည့္ ႎႀစ္ဦးသား တီးတိုး ေဴပာဆိုေနစဥ္ က႗န္ေတာ္ 

ေတၾႚရေသာ ရင္ဒိုဆာဝၝဒၝ၏ မဵက္ႎႀာထား၌ သကႆာယနံႛ မကင္းေသာ အရိပ္အေယာင္ 
သန္း၍ လာေလ႓ပီ။  

 
ထိုေနာက ္အစီအစဥ္ အရ ဂဵပန္ သံအမတ္ကို အဓိပတိ၏ လက္ဝဘဲက၌္ ေနရာ 

ခဵထားေဳကာင္းကို သံအမတ္အား ရႀိမာႎိုအုခဵိမႀ တဆင္ ့က႗န္ေတာ္တိုႛ လူစုက အေဳကာင္း 
ဳကားလိုက္ေသာ အခၝ သံအမတ္၏ မဵက္ႎႀာေပးမႀာ အသက္ထၾက္ခၝနီး ကင္းလိပ္ေခဵာသည္ 
ပိုးေကာင္ကို ဴမင္၍ မာန္ဖီ သကဲ့သိႛု ရႀိလႀ ေပသည္။  

 
သိႛုေသာ္ ရင္ဒိုဆာဝၝဒၝမႀာ သံအမတ္ အဖၾႚဲဝင္ပီပီ ၎၏ ေဒၝသမူ စိတ္တိုႛကို 

မဵက္ႎႀာ၌ ေပၞထင္ေအာင္ မဴပ။ ဂဵင္နရယ္က ဝၝဘိကား ၎၏ ႎႁတ္ခမ္းေမၿး 
ရႀည္ရႀည္ကုတ္ကုတ္ကုိ ပိႎၮ႟ဲၾက္ ဝၝးေသာ ဆိတ္ကုလား၏ မုတ္ဆိတ္ ကဲ့သိုႛ လႁပ္တုတ္ 
လႁပ္တုတ္ႎႀင္ ့လုပ္သည္။ တင္ႎုိေဂကာ၏ စစ္သားပီပီ ေဒၝေဖာင္းကာ ေနရာ လုေနသည္။  
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ကနႛ္လန္ႛကာ ေနာက္ပိုင္းတၾင္ ထိပ္သီး ဂဵပန္ အရာရႀိမဵား ပၾက္ေလာ ႟ိုကေ္နစဥ္ 
ဳကမ္းဴပင္ကုိ ဒုန္းဒနုး္ႎႀင့္ ေဆာင့္၍ နင္းေသာ အသံ ဳကားလိုက္ရ ပၝသည္။ ဗမာ့ 
တပ္မေတာ္မႀ အေစာင့္အေရႀာက္ စစ္သားမဵားသည္ လႁပ္ရႀား သၾားေလ၏။ စစ္ဖိနပ္ 
စီးထားေသာ ဘယေ္ဴခဖေနာင့္ကို ညာေဴခဖေနာင့္ႎႀင္ ့ ႟ိကု္လိုက္ေသာ "ခၾပ္" သံမဵားသည္ 
ပတၨလားကို တခဵက္ထႎဲႀင္ ့ လႀိမ္ ့ တီးလိုက္ေသာ အသံကဲ့သိုႛ ေပၞလာ႓ပီးေနာက္ 
ကိုယ္ရံေတာ္ ဗိုလ္မႀႃးတိုႛ ဴခံရံေသာ ဗိုလ္ခဵႂပ္သည္ ဂဵႃဘီလီေဟာ စင္ဴမင္ ့ ေပၞသိုႛ 
ေတာင္ဘက္ ေလႀခၝးဆင့္မႀ တက္လာ သည္ကို ေတၾႚရပၝသည္။  

 
ကနႛ္လန္ႛကာ ေနာက္မႀ ပၾက္ေလာ ႟ိုက္သံ တိုႛမႀာ ႓ငိမ္၍ ဝပ္သၾားပၝသည္။  
 
ဂဵပန္ သံအမတ္က သူ၏ တပည့္ ရႀီမာႎိုအုခဵိကို မဵက္ရိပ္မဵက္ကဲ ဴပသည။္ 

ရႀီမာႎိုအုခဵိက က႗န္ေတာ္ ရႀိရာဘက္သိုႛ ေဴခလႀမ္း လႀမ္းခဲ့သည။္ က႗န္ေတာ္ကား ရႀီမာႎိုအုခဵိ 
နားပူေတာ့ မည္ကို သိႎႀင့္၍ ဗိုလ္ခဵႂပ္ထံ ေဴပး၍ ကပ္ပၝသည္။  

 
"ဗိုလ္ခဵႂပ ္ မိန္ႛခၾန္းကို အဆင္သင့္ ေရးလာ သလား" ဟု က႗န္ေတာ္က တိုးတိုး 

ေမးပၝသည္။  
 
ဗိုလ္ခဵႂပ္က သႚူကာကီ အကႈဵအိတ္ကို ပုတ္ဴ ပ႓ပီး စာ႟ၾက္မဵားကိ ု ဆၾဲထတု္ 

လိုကသ္ည။္  
 
"ကဵႂပ္ကိုယတိ္ုင္ ေရးလာတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ခင္ဗဵားကို မေပးႎုိင္ဘူး"  
 
သကူ ဤသိုႛ ေဴပာေသာ္လည္း က႗နေ္တာ္က အလိုက္ မသိေသးေခဵ။  
 
"ဒၝဴဖင္ ့ ဒီမိနႛ္ခၾန္းကုိ ေဴပာ႓ပီးရင္ က႗န္ေတာ့္ကို ေပးပၝ။ က႗န္ေတာ္ ဗိုလခ္ဵႂပ္ 

ေနာက္နားမႀာပ ဲေနပၝ့မယ္။"  
 
"ဘာလုပ္ဖိုႛတုန္း"  
 
က႗န္ေတာ္က ဂဵပန ္ သံအမတ္ကို ေမးေငၝ့ ဴပ၍ "သူတိုႛက က႗န္ေတာ့္ကို 

လာပေူနတယ္"  
 
"လက္တန္း ေဴပာမယ္လိုႛ ဴပန္ေဴပာလိုက္ဗဵာ"  
 
ထိုႛေနာက ္အဓိပတိသည္ ဝန္႒ကီးမဵား အေခ႗အရံႎႀင္ ့စင္ဴမင့္ ေပၞသိႛု တက္ေရာက္ 

လာ႓ပီးလ႖င္ ႎိုင္ငံဴခားေရး ႟ုံးမႀ ပံုစံဴဖင့္ ဴပ၍ ေနရာ ခဵထားေသာ ေနရာသိႛု အသီးသီး 
အသက အသက ဝင္ဳက ေလသည။္  

 
ပံုစံတၾင္ မည္သုိႛ ေနရာ ခဵထားသည္ကို က႗န္ေတာ္ မမႀတ္မိ။ သိုႛေသာ္ ဂဵင္နရယ္ 

ကဝၝဘီမႀာ အဓိပတိ၏ လက္ဵာဘက္တၾင္ ေရာက္၍ ေနသည္ဟု က႗န္ေတာ္ အမႀတ္ထား 
မိသည္။ ဗုိလ္ခဵႂပ္ႎႀင့္ မနီးမေဝး၌ ရႀိသည္။  
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အားလုံးေသာ ပုဂၢိႂလ္တုိႛက ဆုိင္ရာဆိုင္ရာ မိန္ႛဳကားခဵက ္မဵားကို မိန္ႛဆို ဳကသည။္ 

ဂဵနရယ္ ကဝၝဘီ အလႀည့္သိုႛ ေရာက္ေသာ အခၝ သသူည္ ဂဵပန္ ဓားလၾတ္ကို ဓားအိမ္မႀ 
မခ႗တ္ဘ ဲသ၏ူ ေရႀႚတည့္တည့္တၾင္ ေထာက္ကာ ဓားလၾယ္ လက္ကိုင္ ေပၞကို လက္ႎႀစ္ဖက္ 
တင္၍ မိန္ႛခၾန္း စကား ေဴပာဆိုပၝသည္။  

 
က႗န္ေတာ္ တိုႛမႀာ ဂဵပန္စကား နားမလည္ သည္ႎႀင့္ သေူဴပာသည္ ့ စကား ထဲမႀ 

"အနတဝၝ" ဟူေသာ စကားသံ ကိုသာ ကဵက္မိေသာေဳကာင္ ့ အယုတၨ အနတၨ စကား 
ေဴပာသည္ဟု အခဵင္းခဵင္း လက္တုိႛ ရယ္ေမာ မိဳကသည္။  

 
သိႛုေသာ္ ဂဵင္နရယ္ ကဝၝဘီ ေဴပာသၾားေသာ စကားထ၌ဲ ရယ္စရာ တကၾက္မ႖ မပၝ။ 

အားလုံးေသာ စကား တိုႛသည ္ ဴမန္မာ တမဵႂိးလံုးကို ခေလးသငူယ္ ပမာထား၍ ႒ကိမ္းေမာင္း 
ဆံုးမေသာ စကားမဵႂိး ဴဖစ္သည။္  

 
ကဝၝဘီက ဴပတ္ေတာင္း ဴပတ္ေတာင္းႎႀင္ ့ ေဴပာေသာ စကားသံ ထတဲၾင္ ေဒၝသသ ံ

ပၝေဳကာင္းကို ဂဵပန္ စကား နားမလည္ သတိူုႛပင္လ႖င္ ရိပ္မိ ဳကေပသည္။  
 
က႗န္ေတာ္က ဂဵပန္ သံ႟ံုးသားမဵားထံ သၾား၍ ဗိုလ္ခဵႂပ္သည္ အလုပ္ 

မဵားေသာေဳကာင္ ့ မိန္ႛခၾန္းကိ ု အစီအစဥ္ႎႀင့္ ေရးမထား ႎိုင္သဴဖင့္ လက္တန္း စကား 
ေဴပာလိမ့္မညဟ္ု သတင္း ပိုႛထားရ၏။ ဂဵပန္ေတၾ မႁန္ကတု္ကုတ္ႎႀင့္ ေနဳကသည။္ 
ရႀီမာႎိုအုခဵိက ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေဴပာစကား အတိုခဵႂပ္ကို အဂႆလိပလိ္ု ေရးေပးရန္ ပူဆာ ဴပန္သည္။ 
က႗န္ေတာ္က စစ္ဘက္ ေဴပာေသာ စကားကို က႗န္ေတာ္တုိႛ ဌာနက တာဝန္ ယူ၍ 
လုပ္ေပးရန္ ခဲယဥး္ေဳကာင္း၊ စစ္မိနႛ္ရမႀ လုပ္ေပးႎုိင္ေဳကာင္း၊ စစ္ဘက္ ဆုိငရ္ာတိုႛႎႀင့္ 
တိုက႟္ိကု္ ဆက္သၾယ္သင့္ေဳကာငး္ ရႀီမာႎိုအုခဵိအား စကားကုန္ ပိတ္၍ ေဴပာလိုက္ 
ေသာေဳကာင္ ့က႗န္ေတာ့္ကို ေနာက္ထပ္ သူတိုႛ နားမပူေတာ့ပၝ။  

 
ဗိုလ္ခဵႂပ္ စ၍ စကား ေဴပာရန္ သႚူ အိတ္တၾင္းမႀ စာ႟ၾက္ တထပ္ကို ထုတ္ပၝသည္။ 

စာ႟ၾက ္တုိႛကို ဴဖန္ႛ၍ စကား စပၝသည။္  
 
ဂဵႃဘီလီေဟာ ထ၌ဲ အသံမဵား ဆိတ္ေနသည္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္၏ အသံသည္ ဴပတ္သားစၾာ 

ေပၞထၾက္ လာပၝသည္။  
 
ဗိုလ္ခဵႂပ္၏ မိနႛ္ခၾန္းမႀာ ကဝၝဘီ၏ ႒ကိမ္းေမာင္းမႁ တိုႛကို ထိမထင္ ပဵက္ရယ္ဴပႂေသာ 

မိန္ႛခၾနး္ ဴဖစ္သည္။ ဴမန္မာ တမဵႂိးသားလံုးက ဂဵပန္ တမဵႂ ိးသားလံုးကို "ရႀမ္းႎႀင့္ ဆင္ 
လယ္ဴပင္ကဵမႀ ေတၾႚရေစ့ မေဟ့ေနာ"္ ဟု ႒ကိမ္းဝၝး လုိက္ေသာ မိနႛ္ခၾန္း ဴဖစ္သည။္  

 
ဂဵႃဘီလီေဟာ တခုလံုးမႀာ ဆိတ၍္ ေနသည။္  
 
ထိုအခဵိန္က မေတာ္တဆ အတၾင္းဝန္ တဦးဦး၏ ေတာင္ရႀည္ ပုဆိုးမႀ ခၝးပံစု တခု 

ဴပႂတ္၍မဵား ကဵခဲ့လ႖င္ ရႀဲကန ဲဴမည္ဟီး ေလာက္ေပသည္။  
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ဗိုလ္ခဵႂပ္သည္ သ၏ူ ေဘာင္းဘီ ထဲမႀ စကၠႃလိပ္႒ကီးကို ထုတ္ကာ တ႟ၾက္႓ပီး တ႟ၾက္ 
လႀန္ရင္း သစိူတ္ကးူထည့္ရာ ေရးထာေသာ စကားတိုႛကို ေဴပာဳကား ေလသည္။ မိန္ႛခၾန္း 
ထဲတၾင္ စိတ္ပၝ ဝင္စားလာေသာ အခၝတိုင္း သူ၏ ဦးေခၝင္းကိ ု ဘယ္ဘက္သုိႛ ဆပ္ကနဲ 
ခၝလိုက္ ညာဘက္သိုႛ ဆပ္ကနဲ ခၝလုိက္၊ သံုးေလး ငၝး႒ကိမ္ေလာက္ ဆတ္ကနဲ 
ခၝ႓ပီးသည့္ေနာက္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ အားလံုး ဳကကသီ္း ေမၿးညၟင္း ထေလာက္သည့္ စကားပိုဒ္ကုိ 
ေဴပာေလသည္။  

 
ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေဴပာသလိ ု က႗န္ေတာ္ ဴပန္မေဴပာ တတ္ေတာ့ပၝ။ သိုႛေသာ္ သ၏ူ 

အသံသည္ ယေနႛတိုင္ က႗န္ေတာ့္ နားထဲမႀ မထၾက္ေသး။ ယခု က႗နေ္တာ္ ေဴပာဴပေနေသာ 
ဴပခနး္ကေလး တကၾက္ကို မႀတမ္ိသူမဵား အဖိုႛလညး္ ယေနႛတိုင္ နားမႀ ထၾက္ႎိုင္ဳကမည္ 
မဟုတ္ဟု က႗န္ေတာ္ ထင္ပၝသည္။  

 
ဤေခတ္ႎႀင့္ တေဴပးတည္း ဴဖစေ္ပၞ ေနေသာ အဴခင္းအရာ တိုႛကို ေမာ္ကၾန္း တင္ဳက 

သတိူုႛတၾင္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ လၾတ္လပ္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁကို ပဵက္ေခဵာ္ေခဵာ္ ေဴပာဳကသူ ႎိုင္ငံဴခားသား 
အမဵားပင္ ရႀိပၝသည္။ ထိုသတိူုႛက ဗိုလ္ခဵႂပ္သည္ ဂဵပန္ကို ပင့္ေဆာင္ လာ႓ပီးေနာက္ 
အဂႆလိပ္ အေရးသာမည္ ထင္ေသာ အခၝ အဂႆလိပ္ဘက္ ဝင္သည္ဟု အမနာပ စကား 
ေဴပာဳကပၝသည္။  

 
က႗န္ေတာ္သည္ ထိုမ႖ ေစာ္ကားေသာ စကားကို ဴပနေ္ဴဖ ႎုိင္ေလာက္ေသာ ရာဇဝင္ 

ဆရာ မဟုတ္ပၝ။  
 
က႗န္ေတာ္ထက္ ေဴပာပိုင္ ဆိုပုိင္ရႀိသူ ေလာ့ဒ္လူဝီ ေမာင့္ထ္ဘက္တန္က သူ၏ 

မႀတ္တမ္း ဴဖစေ္သာ စာအုပ္ တအပု္ဝယ္ ရႀင္းဴပ႓ပီး ဴဖစ္သည္။ ရာဇဝင္ကို ပုဂၢိႂလ္စၾဲ အားဴဖင့္ 
မသံုးသပ ္ ဓမၳဒိဌာန္ဴဖင္ ့ သံုးသပသ္တိူုႛက ပင္လ႖င္ လကၡံ႓ပီး ဴဖစ္၍ ဗုိလ္ခဵႂပ္ ဘက္မႀ 
က႗န္ေတာ္ ေရႀႚေန လိုက္စရာ မလိုပၝ။ သိုႛေသာ္ က႗န္ေတာ္တိုႛ အမဵႂ ိးသား အခဵင္းခဵင္း 
တိုႛသည္ ဗိုလ္ခဵႂပ္၏ ေစတနာႎႀင္ ့ ေစတသိကတိ္ုႛ အဘယ္ပံု ရႀိခဲ့သည္ကို ပုိမို 
သေဘာေပၝက္ရန္ ေဖာ္ဴပ လိုေပသည္။  

 
က႗ႎ္ုပ္တိုႛသည ္ ႎႀစ္ေပၝင္း ၁၂၀ မ႖ ႎုိင္ငံဴခားသား တုိႛ၏ စိုးမိုးဴခငး္ကို ခံခဲ့ရသည္။ 

ထုိႎႀစ္မဵား အတၾင္းတၾင္ ေခၝင္းေဖာ္ႎိုင္ရန ္တရံတဆစ္မ႖ အကၾက္ေကာငး္ မရခဲ့ဳက။ ဒုတိယ 
ကမာစၲစ္႒ကီး သည္သာလ႖င္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အတၾက္ အခၾင့္ေကာင္း ဴဖစခ္ဲ့သည္။  

 
သိႛုပၝေသာ္လည္း က႗ႎု္ပတိ္ုႛ တမဵႂိးသားလံုးမႀာ ႎႀစ္လက္မထက္ ပိေုသာ အသၾား 

ရႀိသည့္ ေမာင္းခဵဓားကို ကိုင္ေဆာင္ မိလ႖င ္တရား စၾဲခံရ တတပ္ၝသည္။  
 
ထိုသိႛုေသာ္ လူမဵႂ ိး တမဵႂိးက မိမိအား ႎႀစ္ရႀည္လမဵား လၿမ္းမုိး ေနေသာ လူမဵႂ ိး 

တမဵႂိးအား ေတာ္လႀန္ရာတၾင္ ရႎိုင္ သမ႖ေသာ အခၾင့္အေရးကို သံးုဳက မည္သာ 
ဴဖစ္ေပသည္။  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


အသၾား ႎႀစ္လက္မ ရႀိေသာ ေမာင္းခဵဓားက .၃၀၃ မတ္စကက္ ေသနတကုိ္ 
ေတာ္လႀနႎ္ိုင္ရန္ ရႎိုင္ သမ႖ေသာ အခၾင့္ေကာင္းကို ယမူည္သာ ဴဖစသ္ည။္ သိုႛေသာ္ ထို 
အခၾင့္ေကာင္းကို ယရူာ၌ ဗိုလ္ခဵႂပ္သည္ ဂဵပန္၏ သစၤာခံ မဟုတ္၊ အဂႆလိပ၏္ သစၤာကို 
မေစာင့္၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ ဴမန္မာလူမဵႂ ိး တိုႛ၏ ေကဵးဇူး သစၤာကို သာလ႖င္ ေစာင့္သ ိ ႟ိုေသ 
ခဲ့သည္။  

 
ထိုႛေဳကာင့္လည္း ဗိုလ္ခဵႂပ္သည္ ဂဵပန္ စစ္တပ္တိုႛ ဴမန္မာဴပည္ကုိ ဝင္လာသည္ 

ဆိုလ႖င္ပင္ ဂဵပန္ ေတာလ္ႀန္ေရးကို သ၏ူ ဦးေႎႀာက္ထဲတၾင္ ဳကံဆထားဴခင္း ဴဖစ္သည။္  
 
ဤအဳကံ၏ အရိပ္ နိမိတ္ တိုႛသည္ ဗုိလ္ခဵႂပ္၏ ဂဵႃဘီလီေဟာ မိန္ႛခၾန္းတၾင္ 

ေပၞေပၝက္ လာခဲ့သည္။  
 
"ကဵႂပ္တိုႛ ယခု လၾတ္လပ္ေရး ရ႓ပီလိုႛ ဆိတုယ္။ ဒၝေပမဲ ့ လၾတ္လပ္ေရးကို 

ဘယ္သူေတၾ ခံစားေန သလဲ။ ကဵႂပ္ ရႀင္းရႀင္းေဴပာမယ္ ကဵႂပ္နႛဲတကၾ ကဵႂပ္တိုႛရႚဲ 
အေပၝင္းအေဖာ္ ဝန္႒ကီးေတၾ၊ သူတိုႚရဲႚ သား မယားေတၾ၊ အေခ႗အရံေတၾ၊ ကဵႂပ္တိုႛကို 
ကပၯားယပ္စား လုပ္ေနတဲ့ သေူတၾ၊ အဲသေလာက္ပဲ လၾတ္လပ္ေရးရဲႚ အရသာကို ခံစား 
ေနဳကတယ္"  

 
ဗိုလ္ခဵႂပ္၏ မိနႛ္ခၾန္းမႀာ အထက္ပၝ အခဵက္ကို မၸိႂင္ဴပႂ၍ မိနႛ္ဳကားေသာ မိနႛ္ခၾန္း 

ဴဖစ္သည္။ လၾတ္လပေ္ရး ဘယ္မႀာတုန္း။ အေပၞယ ံ အလၿာတထပ္ ၌သာ လၾတ္လပ္ေရး 
တည္သည္၊ စင္စစ္ ဴမန္မာ လူထု၏ လၾတ္လပ္ေရးကား အဘယ္မႀာနည္း။ လူထု လက္ထသိဲုႛ 
လၾတ္လပ္ေရး အပ္ရဦးမည္။ လၾတ္လပ္ေရးကို လူထုထံသိုႛ အေရာက္ ပိုႛ မေပး ႎိုင္ေသး 
သမ႖ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ လုပ္ငန္း မ႓ပီးေသး။ ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေဴပာသၾားေသာ စကားရပ္ တိုႛ၏ သေဘာမႀာ 
ထုိသိႛု ဴဖစသ္ည။္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေဴပာေနစဥ္ အဓိပတိ ေဒၝက္တာ ဘေမာ္က ဗိလု္ခဵႂပ္ဘက္သိုႛ 
ေခၝင္းမငဲ့ဘဲ မဵက္စိသာ လႀည့္၍ လုိက္ေသာ အဳကည့္မဵႂိးကို က႗န္ေတာ္ ေဘးက 
ေခဵာင္းဳကည္ ့ခဲ့သည္။  

 
အခမ္းအနား ႓ပီးဆံုးေသာ အခၝ လူအမဵားပင္ ႟ံုး႟ံုး ႟ုံး႟ံုးႎႀင့္ လႁပ္ရႀား၍၊ 

ကိုယ့္အိမသ္ိုႛ ကိုယ္ ဴပန္ဳကသည။္ စင္ဴ မင့္ေပၞတၾင္ က႗န္ေတာတိ္ုႛ လူစႎုႀင့္ ဂဵပန္ လူစုမႀာ 
႟ႁပ္ယႀက္ခတ္ သၾားသည္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္ တစံတုခု ေဴပာသည။္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ ေဴပာစကားကို 
ပရိသတ္တိုႛ မလႁပ္မရႀက္ နားေထာင္ ဳကသည္။ ဗိလု္ခဵႂပ္၏ အမူအရာမႀာ တစံတုခုကို 
ဴပႂလုပ္ေတာ့မည္ ကဲ့သိုႛ သႎၮိႉာန ္ ခဵထားဟန္ ရႀိသည္။ သူ ေဴပာဳကားေသာ မိနႛ္ခၾန္းမႀာ 
ေလးနက္ေသာ အဓိပၯာယ ္ရႀိသည္။  

 
ဂဵပန္မဵား၏ ဦးေႎႀာကထ္ဲတၾင္ ထုိအေတၾးမဵား ဝင္သည္ ့လကၡဏာ ရႀိသည္။  
 
"သ ူဘာေဴပာသလ၊ဲ သ ူဘာေဴပာသလဲ" ဟု ရႀီမာႎိုအခုဵက က႗န္ေတာ္ကို ခဏခဏ 

ေမးသည္။ က႗န္ေတာ္က ဝိနညး္ေရႀာင္၍ ေဴပာဴပသည္။ သိုႛေသာ္ ရႀီမာႎိုအုခဵိႎႀင္ ့ သူႚဆရာ 
ရင္ဒိုဆာဝၝဒၝ တုိႛသည္ ေယာင္တီးေယာင္တ ဴဖစ္ေနဳကသည္။ ကဝၝဘိသည္ ဓားလၾယကုိ္ 
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ဳကမ္းဴပင္ေပၞ ေထာက္ကာ တေအာင့္ေလာက္ ငိုင္ေနသည။္ ထုိေနာက္ စင္ဴ မင့္ေပၞမႀ 
လူအမဵားသည္ အစီအစဥ္ အတုိင္း ဆင္းသၾား ဳကသည္။  

 
က႗န္ေတာ္ မႀတ္မိသ၍မႀာ ထိုညေန ပိုင္းေလာက္တၾင္ ပရိသတ္ တိုႛကို ဴမန္မာ 

တူရိယာ ဂီတ၊ ဂဵပန္ တူရိယာ ဂီတ တိုႛဴ ဖင့္ ေဴဖေဖဵာ္သည္။ ဂဵပန္ တူရိယာ ဝိုငး္က Song to 
Burma ေခၞ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံကို ရည္ႌၿန္း စပ္ဆုိေသာ သီခဵင္းဴဖင္ ့ဧည့္ခံသည။္  

 
ေရးစပ္သမူႀာ ဂဵပန္ ကဗဵာဆရာ တဦး ဴဖစသ္ည။္ သႚူကဗဵာကိ ုသီခဵင္း ေရးတတ္သ ူ

တဦးက ဂီတ သၾငး္ထားသည္။ ထိုေတး၏ စာသားမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အေခဵာက္တုိက္ 
ေဴမၟာက္ပင့္ထားေသာ စာသားမဵား ဴဖစ္သည္။ စာသားနညး္တူ ဂီတသံမႀာ အေခဵာက္တိုက္ 
ပင့္ေသာ အသံသာ ဴဖစ္ေလရာ ထုိေနႛက ထိုဂီတသံသည္ က႗ႎ္ုပ္တိႛု တမဵႂိးသားလုံးအား 
သေရာ္ ေနသည္ဟ ုက႗န္ေတာ္ မႀတ္ထင္ မိပၝေတာ့သည္။  

 
ေနာက္တေနႛထုတ္ ဒိုေမ သတင္းတၾင္ "ဗုိလ္ခဵႂပ္ သည္လညး္ မိနႛ္ခၾန္းစကား 

႑မၾက္ဳကား အေဳကာင္း" ဟူေသာ အကဵဥ္းခဵႂပ္ စကား တိုႛကိုသာ ေတၾႚရ ေလေတာ့သည္။  
 
သိႛုေသာ္ ဴမန္မာ လူထုကား ယခုရေသာ လၾတ္လပ္ေရးကို မိမိတိုႛ လက္ထ ဲ

ေရာက္ေအာင္ မည္သိုႛ လုပ္ရမညန္ည္း ဟူေသာ ဴပႍနာသည္ ေလးေလးနက္နက ္
စဥ္းစားရမည္ ့ဴပႍနာ ဴဖစ္႓ပီဟု စၾဲစၾဲ႓မဲ႓မ ဲေတၾးေတာ ဳကံဆစ ဴပႂလာေလသည္။ "ဗိုလ္ခဵႂပ္က 
ေသဆိုရင္ေသ ရႀင္ဆိုရင္ရႀင္" ဟေူသာ စိတ္ဓာတ္သည္ လူထ၌ု တက္႔က၍ လာေလ႓ပီ။  

 
ဴမန္မာ တမဵႂိးသားလံုး စိတ္ငယ္စ ဴပႂလာခဵိန္ဝယ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္သည္ ထိုနညး္ႎႀင္ႎႀင္ 

တမဵႂိးသားလံုး၏ စိတ္ဓာတ္ကို စကား တခၾန္းဴဖင္ ့ႎိႁးခဲ့ေလ သတည္း။ ။  
 

ဆက္ႎၿယ္တ့ဲ အေဳကာင္းအရာ  

• ဗမာ့ ေအာင္ဆန္း (ပထမပုိငး္)  
• ဗမာ့ ေအာင္ဆန္း (တတိယပုိင္း)  
• တိုႚဗမာအစည္းအ႟ံုးေခတ္က သခင္ေအာငဆ္န္း  
• က႗န္ေတာ္တိုႚ မႀတ္မိသိရႀိသမ႖ ဗိုလ္ခဵႂပ္  
• ဦးေအာင္ဆန္း၏ ေနာက္ဆုံးေနႚ  
• အာဇာနည္ ေခၝင္းေဆာင႒္ကီးမဵား၏ အတၪႂပၯတိၨ အကဵဥး္  
• ေအာင္ဆန္း သိုႚမဟုတ္ အ႟ိုင္း  
• ႎိုင္ငံေရး သမား ေအာင္ဆန္း  
• မႀတ္မိသမ႖ - ကိုေအာင္ဆန္း၏ ေကဵာငး္သား ဘဝ  
• အိုးေဝ မဂၢဇငး္ အယ္ဒီတာ ကိုေအာငဆ္န္း  
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