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ဂဵပန္ေခတ္ ၁၉၄၃ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လ ၁ ရက္ေနႛထုတ္ ဗမာ့ေခတ္ သတင္းစာမႀာ ပၝရႀိတဲ့ အမဵႂိးသား
ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္းရဲႚ "ဗမာ့လၾတ္လပ္ေရး အေရးေတာ္ပု"ံ ေဆာင္းပၝးကို ဴပန္လည္ ကူးယူ
ေဖာ္ဴပတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

မီနာမီ အဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္မိုး႒ကိႂး ေခၞ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး စူဇူကီးႎႀင့္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္း ေခၝင္းေဆာင္သည့္
ရဲေဘာ္ သံုးကဵိပ္ဝင္မဵား

ဗမာ့ လၾတ္လပ္ေရး အေရးေတာ္ပုံ
ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္း
၁၉၃၈ ခု၊ ေအာက္တိုဘာ လတၾင္ တိုႛဗမာ အစည္းအ႟ုံးသိုႛ သခင္ အဴဖစ္ စာရင္း သၾင္းခဲ့၏။ ဥပေဒတန္း၌
စခန္းကုန္ သင္ရန္ ကိစၤ လည္းေကာင္း၊ က႗ႎု္ပ္၏ ေရႀႚ အလားအလာ မဵားကို လည္းေကာင္း တပၝတည္း
အ႓ပီးသတ္ စၾန္ႛလၿတ္ကာ က႗ႎု္ပ္သည္ ဳသဂုတ္လ အတၾင္း ႎႀစ္ဝက္ ေကဵာင္းပိတ္ရက္ ရသည့္ အခၝမႀ စ၍
တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းေတာ္႒ကီးမႀ ထၾက္ခဲ့၏။
ဥေရာပ တိုက္တၾင္ ဴမႃနစ္ အေရး ေပၞေပၝက္လာဴခင္း သည္ပင္ ဒုတိယ ကမာၲစစ္႒ကီး မလၾဲ ဴဖစ္ရမည့္
အေရးကို က႗ႎု္ပ္၏ အသိဥာဏ္ အတၾင္း ထင္းကနဲ ေပၞေစေတာ့၏။ ထိုႛထက္ ေစာစၾာကပင္ ၁၉၃၉ - ၄၀
ခုေလာက္၌ ကမာၲစစ္ ဴဖစ္မည့္ အေရးကို က႗ႎု္ပ္တိုႛ တစု တၾက္ဆ႓ပီး ဴဖစ္၏။ ထိုအခဵိန္ ေလာက္တၾင္ လက္နက္
ဴဖည့္တင္းေရး ကိစၤမဵားသည္ ႎုိင္ငံ႒ကီး မဵား၌ လုံးဝ ႓ပီးစီးမည္ ဴဖစ္ေသာ ေဳကာင့္လည္း ကမာၲ ႎႀင့္အမ႖ စစ္မီး
ေလာင္က ႗မ္းခဵိန္တၾင္ တိုႛဗမာမဵား မည္သိုႛ ေဴခလႀမ္း လႀမ္းဳက မည္ကို က႗ႎု္ပ္တိုႛ လူစု မေတၾးဘဲ မေဴပာဘဲ
မေနႎုိင္႓ပီ။ ေဴပာဆို ေဆၾးေႎၾးဳက၏။
သိုႛေသာ္ ထိုအခၝက ကမာၲစစ္႒ကီး မလၾဲ ဴဖစ္ေတာ့ မည္ကို တၾက္ဆ မိ႟ုံသာ တၾက္ဆ မိ၍ ဧကန္
အတိအကဵကား ေဴပာဆို ႎုိင္ခဲ့သည္ မဟုတ္ ေသာ္လည္း ဴမႃးနစ္ ႓မိႂႚ၌ အဂႆလိပ္ နန္းရင္းဝန္ ခဵိန္ဘာလိန္သည္
မိမိ ႎုိင္ငံေတာ္႒ကီး၏ ဂုဏ္သိကၡာ ကိုမ႖ မငဲ့ မေထာက္ႎုိင္ ရႀာေတာ့ဘဲ ဟာရ္ ဟစ္တလာ ေဳကေအး ႎႀစ္သိမ့္ေရး
အတၾက္ ဦးႎႀိမ္ လိုက္သည့္ အခၝတၾင္ကား ကမာၲစစ္႒ကီး တံခၝးမ၌ ဆိုက္ေရာက္ ေန႓ပီ ဴဖစ္ေဳကာင္းကို
သဲထိပ္ရင္ဖို သိရႀိ ရေလ ေတာ့၏။ ကမာၲ စစ္႒ကီး အမႀန္ ဴဖစ္ေခဵ ေတာ့မည္။ ဗမာ့ အေဴခအေနကား အသိုႛနည္း။
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ဗမာေတၾ ဘာလုပ္ ဳကမည္နည္း။ ဤဴပႍနာ မဵားကား က႗ႎု္ပ္ေရႀႚတၾင္ အလ႖ိႂလ႖ႂိ တသီ႒ကီး ေပၞလာ
ေလေတာ့၏။ တခု တည္းေသာ အဓိဌာန္ကို ႟ုတ္ဴခည္း ဴပႂလုိက္၏။
"ငၝ့အတၾက္ ဴဖစ္လိုရာ ဴဖစ္ေစေတာ့၊ ႎုိင္ငံေရး ဂယက္ဝဲ အတၾင္းသိုႛ ေဴခစုံပစ္၍ ဇၾတ္ဆင္းကာ ငၝ၏ ႎုိင္ငံ
လၾတ္လပ္ေရး အတၾက္ မေနမနား စၾန္ႛစား လုံးပမ္း ေတာ့အံ့။"
ဤအဓိဌာန္ကို သန္သန္႒ကီး ဴပႂလုိက္ မိေတာ့၏။ မည္သူသည္ ဤသိုႛ အခၝေကာင္း အခၾင့္ထးူ
ေ႟ၿလမ္း႒ကီး ဴဖႃးေနသည့္ အခိုက္ မဵႂိးတၾင္ ကိုယ့္ႎုိင္ငံ အတၾက္ စၾန္ႛစားေရးကို လက္လၾတ္ ခံႎုိင္ ခဵိမ့္မည္နည္း။
ဟိသစၤံ၊ ထိုစကား မႀန္၏။ က႗ႎု္ပ္ အတၾက္ မႀန္လႀ၏။ က႗ႎု္ပ္ လက္လၾတ္ မခံ။ စၾမ္းအား ရႀိသေလာက္ ကိုယ့္လူမ ဵႂိး
႒ကႂံေတၾႚ ေနရေသာ ဳကမၳာဆိုးကို ကေဴပာင္းကဴပန္ ေမႀာက္လႀန္ ထုေတၾ အဴမစ္ပၝ ႎုတ္၍ ေခဵေတာ့အံ့။ သခင္
အစည္းအ႟ုံးမႀ တဆင့္ ႎုိင္ငံ လၾတ္လပ္ေရး တိုက္ရန္ တုိက္ပၾဲ အတၾင္းသိုႛ က႗ႎု္ပ္ စတင္ သက္ဆင္း မိခဲ့
ေလသည္။
က႗ႎု္ပ္ သခင္ ဘဝတၾင္း ဆင္းမိသည္ႎႀင့္ တ႓ပိႂင္နက္ သပိတ္ေမႀာက္မႁ၊ စီတန္း လမ္းေလဵာက္
အင္အားဴပမႁ ေတာ္လႀန္ေရး ဒီလိႁင္း တံပိုး တိုႛသည္ တႎုိင္ငံလုံး ဖုံးလၿမ္း
ကလည္း ထ႐ကၾမႁ မဵားကို ငဲ့ညာမႁ မရႀိ ဴပင္းထန္စၾာ တန္ဴပန္ တိုက္ေလ
ေဖာ္တသင္းသည္ (က႗ႎု္ပ္တိုႛကို ဖမ္းခဵႂပ္ လုိက္သည့္ အဂႆလိပ္ မင္း႒ကီး
အဖၾဲႚကို အင္ႎႀင့္ အားႎႀင့္ ေတာ္လႀန္ လုပ္႒ကံမ"ႁ ဴဖင့္ အစစ္အေဆး မရႀိ

သၾားခဲ့ ေလသည္။ ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရ
ေတာ့၏။ က႗ႎု္ပ္ႎႀင့္ တကၾ ႒ကံရာပၝ
စကား အတုိင္း သုံးရက) "အစိုးရ
ရန္ကုန္ေထာင္တၾင္း အတန္ဳကာမ႖

အကဵဥ္း ခဵထားဴခင္း ခံလိုက္ ဳကရ၏။
အမႀန္ မႀာလည္း ထိုေတာ္လႀန္မႁ မဵားတၾင္ က႗ႎု္ပ္၏ အနည္းငယ္ မ႖ေသာ လက္ရာသည္ ပၝသည္ မႀန္၏။
ေဴပာဴပ ေလာက္ေသာ လက္ရာကား မဟုတ္လႀပ ၝ။ ဤ အေရး မဵားသည္ အရႀိန္ ယူေန႓ပီ ဴဖစ္ေသာ ကမာၲ
စစ္႒ကီးကို အေဳကာင္း ဴပႂ၍ ေပၞလာ ရမည့္ မေဝး လႀေတာ့ေသာ ဗမာ့ လၾတ္လပ္ေရး အေရးေတာ္ပုံ႒ကီး၊ မဟာ
အခၝ႒ကီးမဵား အတၾက္ နိဒၝန္း ကေလးမ႖သာ ဴဖစ္ေဳကာင္းကို ေကာင္းေကာင္း႒ကီး ထင္ဴမင္ မိေတာ့၏။
ဥေရာပစစ္
က႗ႎု္ပ္ ထင္သကဲ့ သိုႛပင္ အမႀန္ပင္ စစ္ဴဖစ္ရ ေတာ့၏။ ၁၉၃၉ခု၊ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေနႛတၾင္ ဥေရာပစစ္
စတင္ တိုက္ေလသည္။ (က႗ႎု္ပ္၏ အမႀတ္အသား မမႀားပၝက) စစ္ မေဳကညာမီ ၂ ရက္ကပင္ တုိႛဗမာ
အစည္းအ႟ုံး ဴပည္လုံးဆိုင္ရာ အလုပ္ အမႁေဆာင္ အဖၾဲႚ၏ အထူး အစည္းအေဝးပၾဲကို ကဵင္းပကာ ပၝတီ မေ႟ၾး
ဗမာ့ လၾတ္လပ္ေရးကို ခဵစ္သူ အားလုံး ပၝဝင္၍ တုိႛဗမာ အစည္းအ႟ုံး ႎႀင့္ ေဒၝက္တာ ဘေမာ္၏ ဆင္းရဲသား
အစည္းအ႟ုံးကို အေဴခ ထားလဵက္ ဗမာ့ ထၾက္ရပ္ဂုိဏ္း တခု တည္ေထာင္ရန္ကုိ ဆုံးဴဖတ္ ခဲ့ဳက ေလသည္။
အမႀန္ ေပၞေပၝက္ လာေတာ့မည္ ဴဖစ္ေသာ ကမာၲစစ္ကို ႒ကိႂတင္၍ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ ခဵမႀတ္ဴခင္း ဴဖစ္၏။ ဤ
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ အတိုင္းပင္ ဗမာ့ ထၾက္ရပ္ ဂုိဏ္း႒ကီး ကိုလည္း ဖၾဲႚစည္း မိေလသည္။ ထိုဂုိဏ္း႒ကီး ဴပန္ႛပၾားမႁ
အတၾက္ အနည္းငယ္ မ႖သာ စီမံရစဥ္ မႀာပင္ ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရသည္ ႎိုင္ငံအႎႀံႛ ဖမ္းဆီး ခဵႂပ္ေႎႀာင္မႁ မဵားကို စတင္
ဴပႂလုပ္ လုပ္ရကား အဖမ္း ခံရသူမဵား အထဲတၾင္ အရာ ေရာက္ေသာ ထၾက္ရပ္ဂုဏ္း ေခၝင္းေဆာင္မဵား
အားလုံးေလာက္ ပၝဝင္ သၾားေလ ေတာ့သည္။
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က႗ႎု္ပ္ကား တေယာက္တည္း လၾတ္ကဵန္ ရစ္သည္။ က႗ႎု္ပ္အား အမႀန္ ဖမ္းမည့္ အေရး မႀာလည္း
လ႖ိႂႚဝႀက္ ထားခဵက္ပင္ ဆိုေသာ္လည္း အမဵား သိ႓ပီး ဴဖစ္ေလ႓ပီ။ က႗ႎု္ပ္မႀာလည္း ထိုအခၝက အိႎိၬယတၾင္ ရမ္ဂၝ
ကၾန္ဂရက္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္၍ ဂႎၬီ၊ ဂဵဝၝဟာလ္လာေန႟ူး၊ ဆူဘတ္စ္ဘိုႛစ္ အစ ရႀိေသာ ကၾန္ဂရက္
ေခၝင္းေဆာင္ မဵားႎႀင့္ ေတၾႛဆုံ ႓ပီး ဗမာ ႎုိင္ငံသိုႛ ဴပန္ေရာက္စ ဴဖစ္၏။
အိႎၬိယ ႎုိင္ငံတၾင္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ သၾားေလရာ တိုႛ၌ ေနာက္က အစိုးရ စုံေထာက္မဵား ဇၾဲေကာင္းေကာင္းႎႀင့္
လိုက္ေနေဳကာင္း သိခဲ့၏။ ဗမာ ႎုိင္ငံသိုႛ က႗ႎု္ပ္ ဴပန္ေရာက္သည္ ဆိုလ႖င္ပင္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ အိႎၬိယတၾင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့
သမ႖ ကိစၤမဵား ႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာ တိုႛကို စီရင္စုတိုင္းရႀိ အရာရႀိ႒ကီး မဵားထံ ေဝငႀ ေပးပိုႛ
ထားေဳကာင္း သိရိႀ ရ၏။ သခင္ အစည္းအ႟ုံးကို မတရား အစည္းအ႟ုံး အဴဖစ္ ေကဵညာ လိမ့္မည္ ဟူေသာ
သတင္းမဵား မႀာလည္း ဴပန္ႛလဵက္ ရႀိေလသည္။
ေပၞေပၝက္လ႖က္ ရႀိေသာ အေဴခအေန အားလုံးကို ႓ခႂံ၍ ထင္ဴမင္ေအာင္ ဆင္ဴခင္ ဳကည့္႓ပီးေနာက္
ေပၞေပၞ ထင္ထင္ မေနဘဲ ခပ္လ႖ႂိးလ႖ႂိး ေနဴခင္းသာ ေကာင္းမည္ဟု ေတၾးေတာ မိသည့္ အေလဵာက္
႒ကႂံလာမည့္အေရး ဟူသေ႟ၾႚကို ရင္ဆိုင္ရန္ အသင့္ စီစဥ္ ရေလသည္။ သိုႛေသာ္ က႗ႎု္ပ္ စီစဥ္ သေ႟ၾႚကို အ႓ပီး
အစီး မစီစဥ္ရ ေသးမီ က႗ႎု္ပ္၏ ရဲေဘာ္ အားလုံး ေလာက္ပင္ ေထာင္တၾင္း ေရာက္ကုန္ ဳကေလ႓ပီ။
ေဴခရာေပဵာက္ လ႖ိႂး၍ ေနရန္ကို ေလာေလာဆယ္ က႗ႎု္ပ္ စီမံရ ေလေတာ့၏။ ေဴခရာ ေဖဵာက္မိ႓ပီး မဳကာမီပင္
က႗ႎု္ပ္အား ဖမ္းဆီးရန္ ဝရမ္း ထၾက္၍ လာေလ ေတာ့သည္။ ဆံဴခည္ တလုံးဴခား လၾတ္ေဴမာက္
သၾားရဴခင္းတည္း။ ဤသိုႛသာ မလၾတ္ေဴမာက္ ပၝက ကမာၲစစ္႒ကီး တာရႀည္ သေလာက္ မ႖သာ မကမူဘဲ ကမာၲႚ
အေရႀႚပိုင္းတၾင္ အဂႆလိပ္ အေသအခဵာ တည္႓မဲသည့္ အခဵိန္ထိ က႗ႎု္ပ္၏ ဘဝကို အကဵဥ္းေထာင္တၾင္
ဴမၟႂပ္ႎႀံဴခင္း ဴပႂရေတာ့မည္ ဴဖစ္ရကား၊ အလုပ္ မရႀိ အခဵိန္ အားသည္ႎႀင့္ အမ႖ အေရး မပၝသည့္ ေဒၝသကို မဵႂိသိပ္
ကာသာ ဘာကိုမ႖ လုပ္ႎုိင္မည္ မဟုတ္ေသာ ဘဝသိုႛ ေရာက္ရေတာ့မည္ အမႀန္။
ဤေနရာ၌ ဳကားဴဖတ္သ ေဘာဴဖင့္ စိတ္ဝင္စားဖၾယ္ အဴဖစ္အပဵက္ ကေလးကို ခဵႂပ္၍ ေဴပာရဦးမည္
ဴဖစ္၏။ က႗ႎု္ပ္ ေတာ္လႀန္ေရး သမား တေယာက္ အဴဖစ္ ေ႟ႀာင္တိမ္း မေနရခင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ သမဂၢမႀ
တကၠသိုလ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး အဖၾဲႚဝင္ လူ႒ကီး တဦး အဴဖစ္ ေ႟ၾးေကာက္ တင္ေဴမၟာက္ခဲ့၏။ အစည္းအေဝး
တ႒ကိမ္မ႖သာ တက္ေရာက္ ႎုိင္ခဲ့၏။
ထိုအခဵိန္ မႀာပင္ ဴပင္သစ္ ႎုိင္ငံ႒ကီး မလၿဲ ႓ပႂိအက္ ပဵက္ဴပားမည့္ အရိပ္ နမိတ္ တိုႛသည္
ထင္႟ႀားလာေလသည္။ ဴပင္သစ္ သမၳတ ဥကၠဌ အမ္ေရနဒ္သည္ ႟ုစဘဲ့လ္ ထံသိုႛ ေနာက္ဆုံး အသနား
ခံလိုက္ေသာ အခၝတည္း။ ထိုအခၝက ဗမာႎိုင္ငံ ပညာမင္း႒ကီး ဴဖစ္ေသာ ေအ၊ ကင္းဘဲလ္သည္ တကၠသိုလ္
အုပ္ခဵႂပ္ေရး အဖၾဲႚဝင္ ပုဂၢိႂလ္ တဦး ဴဖစ္ခဲ့၏။ အုပ္ခဵႂပ္ေရး အဖၾဲႚ၏ အစည္းအေဝး အ႓ပီးတၾင္ ကင္းဘဲလ္သည္
က႗ႎု္ပ္အား သူႛကားႎႀင့္ တင္ေခၞခဲ့၏။ အဂႆလိပ္ အရံ စာရင္းဝင္ ဗိုလ္မႀႃးေလး (ေမဂဵာ) တေယာက္
ဴဖစ္႟ုံသာမက အလၾန္ ထက္လႀသည္ဟု ထင္ရႀားေသာ ကင္းဘဲလ္လို လူမဵႂိး တေယာက္က က႗ႎု္ပ္အား ဤသိုႛ
ကားႎႀင့္ တင္ေခၞဴခင္းမႀာ အလၾန္ ထူးဴခား လာေလသည္။ ပိုထးူ ဴခားခဵက္ကား က႗ႎု္ပ္ ကဲ့သိုႛေသာ သံမဏိ
႓ဗိတိသ႖ ဆန္ႛကဵင္ေရး သမား တေယာက္ကို ယခု စစ္႒ကီးတၾင္ အဂႆလိပ္အား ကူညီပၝမည့္ အေဳကာင္း သနား
စဖၾယ္ တုန္ယင္ေသာ အသံဴဖင့္ ေတာင္းပန္ဴခင္းပင္ ဴဖစ္ေလသည္။ က႗ႎု္ပ္က သူ ေတာင္းပန္ သကဲ့သိုႛ မလုပ္ႎုိင္
သဴဖင့္ ဝမ္းနည္း လႀေဳကာင္းႎႀင့္ စကားခဵီကာ အဂႆလိပ္ ဓနရႀင္ စနစ္ကို ႓ဖိႂဖဵက္ရန္သာ က႗ႎု္ပ္ လုပ္ရ လိမ့္မည့္
အေဳကာင္းကို ဴပန္ေဴပာ လိုက္ရ၏။
အေရႀႚသုိႚ
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အေရးေတာ္ပုံကို ဆက္ရမည္ ဆိုေသာ္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ ေထာင္အဴပင္ ဘက္တၾင္ ကဵန္ရစ္သူ တစုမႀာ စုေဝး စည္း႟ုံး၍
လက္နက္ စၾဲကိုင္ကာ ေတာ္လႀန္ေရး ဴပႍနာကို ေဆၾးေႎၾးမိ ဳကေတာ့သည္။ က႗ႎု္ပ္တိုႛတၾင္ လက္နက္လည္း
မရႀိ၊ ဘယ္သိုႛ လက္နက္ ရေအာင္ ရႀာရမည္နည္း။ ဤ ဴပႍနာသည္ ေပၞေပၝက္ လာေလ ေတာ့၏။
ေနာက္တလ ႎႀစ္လ အခၝက က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္ ဝင္႟ိုးတန္း သူလ႖ႂိ တေယာက္ႎႀင့္ ေတၾႚဆုံ မိဳက သဴဖင့္
ႎိုင္ငံတၾင္းမႀ ေန၍ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ဖဵက္ဆီးမႁ မဵားကို အႎႀံႛအဴပား ဴပႂလုပ္ဳကရန္ စီစဥ္ ခဲ့ဳက ေသး၏။ သိုႛေသာ္ ထို
အစီအစဥ္မဵား အတိုင္း ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ဴခင္း မရႀိခဲ့ေခဵ။ ထိုအတၾင္း မႀာပင္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ အဆက္အသၾယ္မႀာ
ေႎႀာင့္ယက
ႀ ္မႁ မဵားေဳကာင့္ ပဵက္ဴပား သၾားရ ေလသည္။ ေနာက္ထပ္ တဖန္ အဆက္အသၾယ္ ရေအာင္ ႒ကံဳက
ပၝေသး၏။ ဆက္သၾယ္ေရး တာဝန္ ကဵေသာ ရဲေ ဘာ္အခဵႂိႚ အဖမ္းခံ ဳကရ ဴပန္သဴဖင့္ ေနာက္ထပ္ တဖန္
အဆက္အသၾယ္ ရရန္ အေရး သည္လည္း ပဵက္ဴပား ရဴပန္ ေလသည္။ ဗမာ ေရာ္ဂဵာေကးစ္ တေယာက္
ေပၞေပၝက္ လာမႀ ဴဖစ္မည္ဟု က႗ႎု္ပ္တိုႛ အားလုံး သေဘာ ႒ကိႂက္ညီ ဳက၏။ က႗ႎု္ပ္၏ ကိုယ္ႎႀင့္ အသက္ ကိုပင္
ဗမာ ေရာ္ဂဵာေကးစ္ အဴဖစ္ ယူရန္ ႎုိင္ငံ အတၾက္ စၾန္ႛလႀႃလုိက္၏။
ထိုႛေဳကာင့္ ၁၉၄၀ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္ေနႛ ဂဵာမဏီ ေလတပ္႒ကီးက ရာဇဝင္တၾင္ မ႒ကႂံဘူးေသာ
ေလေဳကာင္း စစ္ပၾဲ႒ကီး ဆင္ႎၿဲကာ လန္ဒန္ ႓မိႂႚ႒ကီးကို တိုက္ေသာေနႛ၊ ထိုေနႛတၾင္ပင္ က႗ႎု္ပ္သည္ ဗမာ
ႎုိင္ငံေတာ္ကို တ႟ုပ္ သေဘႆာသားမဵား စီမံခန္ႛခၾဲ ေမာင္းႎႀင္သည့္ ေနာ္ေဝပုိင္ သေဘႆာေပၞတၾင္ တိတ္တဆိတ္
ပုန္းေအာင္း ထၾက္ခၾာ လုိက္ပၝ သၾားရ ေလေတာ့သည္။ ယခု အခၝ တပ္ေပၝင္းစု ဗုိလ္တဦး ဴဖစ္ေန႓ပီ ဴဖစ္ေသာ
ရဲေဘာ္ တဦးလည္း က႗ႎု္ပ္တိုႛႎႀင့္ အတူ ကူညီေဖာ္ အဴဖစ္ ပၝခဲ့၏။ က႗ႎု္ပ္၏ ခရီးဆုံး ဌာနမႀာ အမၾိႂင္႓မိႂႚ ဴဖစ္၍
ထို႓မိႂႚမႀ ေန၍ က႗ႎု္ပ္၏ လုပ္ေဆာင္စရာ ရႀိသည့္ ကိစၤ အမဵားကို ခန္ႛခၾဲ စီမံရမည္ ဴဖစ္၏။ က႗ႎု္ပ္ အဴဖစ္ကား
သန္းေခၝင္ လကၾယ္ ေတာအုပ္လယ္၌ ေရာက္သူ ပမာ ရႀိေန ေတာ့သည္။ က႗ႎု္ပ္ သၾားရမည့္ ေနရာႎႀင့္
ပတ္သက္၍ က႗ႎု္ပ္ ဘာတခုမ႖ မသိ၊ ေဆၾလည္း မရႀိ၊ မဵႂိးလည္း မရႀိ၊ ကမာၲႚ အေရႀႚပိုင္းသားသည္ အေရႀႚပိုင္း
အေဳကာင္း အတုအေယာင္ မ႖ေလာက္သာ သိ၏။ သိသမ႖လည္း မေရရာလႀ၊ ဆိုး႟ၾားေလစၾ။
တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းတိုက္၌ တကၠသိုလ္ သမဂၢ အိုးေဝ မဂၢဇင္း စာတုိက္ အဴဖစ္ လုပ္ကိုင္ ေနစဥ္
ဦးဥတၨမ ကုိယ္ေတာ္႒ကီး၏ ေဟာေဴပာခဵက္ မဵားကို နာဳကား ရ၏။ ထိုအခၝ အသိဉာဏ္ တခုသည္ က႗ႎု္ပ္
ဦးေႎႀာက္တၾင္း ပၾင္းလင္း လာ၏။ ထိုႛေဳကာင့္ သမဂၢ ေကဵညာခဵက္တၾင္ လည္းေကာင္း၊ အိုးေဝ မဂၢဇင္းတၾင္
လည္းေကာင္း ႎိုင္ငံေတာ္ ပညာေတာ္ သင္မဵားအား အေနာက္ ႎိုင္ငံသိုႛ လၿတ္႟ိုး လၿတ္စဥ္ အတိုင္း မလၿတ္ဘဲ
အေရႀႚအာရႀ ဂဵပန္ႎုိင္ငံ သိုႛသာ လၿတ္သင့္ေဳကာင္း၊ အေရႀႚကို ေရႀႚ႟ႁ သင့္ဳက႓ပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း မဵားကို ေရးသား
ခဲ့ဖးူ ၏။ ဗမာႎိုင္ငံလုံး အႎႀံႛ သပိတ္ေမႀာက္မႁမဵား ေပၞေပၝက္ လာ႓ပီးေနာက္ ထိုအခၝ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ အဖၾဲႚက
ပညာေတာ္ သင္မဵားကို ဂဵပန္သိုႛ လၿတ္စ ဴပႂခဲ့ ေလသည္။
က႗ႎု္ပ္ သခင္ ဴဖစ္လာသည့္ အခၝတၾင္ က႗ႎု္ပ္တိုႛ ယေနႛတိုင္ လမ္းလၿဲ လိုက္လ႖က္ ရႀိဳက သည္ကို
ထင္ဴမင္ လာ၏။ အာရႀ ႎုိင္ငံေရး သေဘာမဵားကို ႎႀံႛစပ္ ေခဵာက္ခဵားေအာင္ ရႀာေဖၾ ဆည္းပူး သင့္ပၝလ႖က္
က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ အဖိုး ထိုက္လႀေသာ အခဵိန္မဵားကို မဆီမဆိုင္ လႀေသာ အေနာက္ႎုိင္ငံ အေရးမဵားကို
ေလ့လာရဴခင္းဴဖင့္ ဴဖႂန္းခဲ့ ဳကမိသည့္ အမႀားကား ႒ကီးလႀ၏။ က႗ႎု္ပ္ တကၠသိုလ္တၾင္ ပညာ ဆည္းပူးစဥ္က ႎုိင္ငံ
သမိုင္းကို ဘာသာ တရပ္ အဴဖစ္ ယူခဲ့မိ၏။ ထိုသမိုင္း မႀာလည္း အေနာက္ပုိင္း သမိုင္း သာတည္း။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏
ကိုယ္ပိုင္ အေမၾ ဴဖစ္ေသာ အလၾန္ ေရႀးကဵ ခဲ့သည့္ ယဥ္ေကဵးမႁ ႒ကီးမဵား ေပၝက္ဖၾား တည္ထၾန္းရာ တ႟ုတ္
ႎိုင္ငံ႒ကီးႎႀင့္ ေခတ္သစ္ ႎုိင္ငံ႒ကီး ဴဖစ္ေသာ ဂဵပန္ စေသာ အေရႀႚ ႎိုင္ငံမဵား၏ အေဳကာင္းကိုကား ဝိုးဝၝး မေသခဵာ
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မ႖သာ သိခဲ့ရ၏။ မဟာ အေရႀႚ အာရႀအေဳကာင္း၊ အထူးသဴဖင့္ နိပၾန္ သမိုင္းကို ေလ့လာရန္ စိတ္ပိုင္း
ဴဖတ္မိခဵက္မႀာ အထူး ေႎႀာင္းသၾား ေလသည္။
စာအုပ္ ဆိုင္မဵားရႀိ စာအုပ္မဵား မႀာလည္း အဂႆလိပ္၊ အေမရိကန္ ဝၝဒဴဖန္ႛ စာအုပ္ မဵားသာ ဴဖစ္၏။
ဂဵပန္သည္ အဂႆလိပ္အား တိုက္ရမည္ ဟူေသာ စာအုပ္ တအုပ္ သာလ႖င္ က႗ႎု္ပ္ စိတ္႒ကိႂက္ႎႀင့္ တိုက္ဆိုင္
မိသည္။ ထိုစာအုပ္ ဖတ္႓ပီးသည္က စ၍ ဗမာ့ လၾတ္လပ္ေရးသည္ အေရႀႚဘက္ တၾင္သာ ရႀိ၏။ အေရႀႚရႀိ နိပၾန္
တိုႛႎႀင့္သာ ရႀိ၏ ဟူေသာ အခဵက္ကို က႗ႎု္ပ္ မဵားစၾာ ယုံဳကည္ ႎႀလုံး သၾင္းမိ ခဲ့ေတာ့၏။ တကၠသိုလ္တၾင္ ရႀိစဥ္
ကလည္း "ေခတ္သစ္ ဂဵပန္၏ တစတစ တိုးတက္မႁ"၊ "ေခတ္သစ္ ဂဵပန္"၊ "ဂဵပန္ ႎုိင္ငံဴဖစ္" ႎႀင့္ ႎုိင္ငံဴခားေရးရာ
ဆိုင္ရာ အသင္းမႀ ၃ လ တ႒ကိမ္ ထုတ္ေဝသည့္ "ေခတ္႓ပိႂင္ ဂဵပန္" ေခၞ ဂဵာနယ္ စေသာ စာအုပ္မဵား
ေလာက္ကိုသာ ဖတ္ခဲ့ရ ဖူး၏။
ထိုႛေဳကာင့္ပင္ က႗ႎု္ပ္ အေရႀႚသိုႛ ထၾက္လာသည့္ အေရးမႀာ အေမႀာင္တိုက္တၾင္း သက္ဆင္း သည္ႎႀင့္
တူလႀ၏ဟု က႗ႎု္ပ္ဆို၏။ လူငယ္တိုႛ တ႟ႀႃးထိုး (တုံးတုိက္ - ကဵားကိုက္) စိတ္၏ လႁံႛေဆာ္မႁ ေဳကာင့္သာ
ထၾက္ခဲ့မိဴခင္း ဴဖစ္သတည္း။ အလုပ္ အစီအစဥ္ ဟူ၍ အတိအကဵ ဘာမ႖ ရႀိသည္ မဟုတ္ေခဵ။ က႗ႎု္ပ္၏ ေဴမာ္ဴမင္
တတ္သမ႖ ဉာဏ္ဴဖင့္သာ ႒ကႂံရမည့္ အေရး ဟူသေ႟ၾႚကို စီမံ အုပ္စီးရန္ က႗ႎု္ပ္၏ ရဲေဘာ္မဵားက အာဏာကုန္
လၿဲအပ္ လုိက္ဴခင္း ဴဖစ္ေလသည္။ အဘယ္သိုႛပင္ ဴဖစ္ေစ ငၝသည္ အကယ္၍ ေသသၾားသည့္ တိုင္ေအာင္
ဴမတ္ေသာ ေသဴခင္း၊ ႎုိင္ငံ အတၾက္ ေသဴခင္းသာ ဴဖစ္သည္ဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ႎႀစ္သိမ့္ ရေတာ့၏။ ၁၉၄၀ ခုႎႀစ္၊
ဳသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တၾင္ အမၾိႂင္႓မိႂႚသိုႛ ေရာက္ခဲ့ ေလသည္။
နိပၾန္ႎုိင္ငံတၾင္
အမၾိႂင္႓မိႂႚ၌ ၂ လဳကာ ေစာင့္ဆိုင္း ႓ပီးေနာက္ နိပၾန္ ဗိုလ္မႀႃးကေလး တဦး က႗ႎု္ပ္တိုႛအား အေခၞ လၿတ္ကာ
ဗမာႎုိင္ငံရႀိ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ ရဲေဘာ္မ ဵားက ပိုႛလိုက္ေသာ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ ဓာတ္ပုံ မဵားကို ဴပသလ႖က္ တိုင္ဝမ္က႗န္းရႀိ
မစၤတာ မီနာမီ ဆိုသူႎႀင့္ ေတၾႚ႒ကႂံလိုစိတ္ ရႀိ မရႀိ ေမးေလသည္။ ေတၾႚရမည္ ဆိုက အထူး ဝမ္းေဴမာက္သည့္
အေဳကာင္း ေဴပာဴပ သည္ကို အေဳကာင္း ဴပႂ၍ က႗ႎု္ပ္တိုႛ တိုကဵႂိ ႓မိႂႚေတာ္သိုႛ ၁၉၄၀ ခု၊ ႎိုဝင္ဘာလ ၁၂
ရက္ေနႛတၾင္ ေရာက္သၾား ေလေတာ့သည္။
ဟေနဒၝ ေလယဥ္ပဵံ ကၾင္းတၾင္ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး (ဝၝ) မစၤတာ မီနာမီသည္ က႗ႎု္ပ္တိုႛအား သူႚ လက္ေထာက္
တဦးႎႀင့္ အတူ လာေရာက္ ႒ကိႂဆိုလ႖က္ ရႀိေလသည္။ ကာနယ္ စူဇူကီးႎႀင့္ အတူ က႗ႎု္ပ္တိုႛသည္ တိုကဵႂိ
႓မိႂႚေတာ္၌ ၃ လဳကာမ႖ အလုပ္ အစီအစဥ္ မဵားကို လုပ္ကိုင္ စီစဥ္ဳက ႓ပီးေနာက္ ဂဵပန္ သေဘႆာ တစင္းဴဖင့္ ဗမာ
ႎုိင္ငံသိုႛ ဴပန္ခဲ့၍ က႗ႎု္ပ္တိုႛ၏ လုပ္စရာ လုပ္ငန္းမဵားကို သိရိႀ ေစခဲ့ရ၏။ ရန္ကုန္႓မိႂႚသိုႛ ၁၉၄၁ ခု၊ မတ္လ ၃
ရက္တၾင္ ေရာက္၍ မတ္လ ၉ ရက္ေနႛထိ ေန၏။ စစ္ပညာ သင္ဳကားရန္ အတၾက္ ပထမ ႎုိင္ငံခဵစ္ လုလင္
တစုကို က႗ႎု္ပ္ႎႀင့္ တပၝတည္း ေခၞေဆာင္ ခဲ့ကာ တိုကဵႂိ႓မိႂႚသိုႛ သေဘႆာဴဖင့္ ဴပန္လာ ခဲ့၏။ မတ္လ၂၇ ရက္တၾင္
တိုကဵႂိ ႓မိႂႚသိုႛ ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၀ ရက္ခန္ႛမ႖ တိုကဵႂိတၾင္ ေန႓ပီးေနာက္ စစ္အတတ္ သင္ဳကားရန္ ဟိုင္နန္
က႗န္းသိုႛ က႗ႎု္ပ္တိုႛ တစု ထၾက္ခဲ့ ဳကေလသည္။
ဇူလိုင္ လေလာက္တၾင္ ဗမာ ႎုိင္ငံတၾင္းသိုႛ လက္နက္မဵား ပိုႛေဆာင္ေရးကို မစၤတာ စူဇူကီးႎႀင့္ အတူ
ေဆာင္႟ၾက္ရန္ က႗ႎု္ပ္ ဟုိင္နန္မႀ ယိုးဒယားသိုႛ ထၾက္ခဲ့ ေလသည္။ သိုႛေသာ္ အင္ဒိုခဵႂိင္းနားကို အတူ ပူးေပၝင္း
ကာကၾယ္ေရး စာခဵႂပ္ တခု နိပၾန္ႎႀင့္ ဴပင္သစ္တိုႛ ခဵႂပ္ဆို ႓ပီးသည့္ အခၝ တၾင္ကား ႎုိင္ငံခဵင္း ဆက္သၾယ္ေရးသည္
အေတာ္ပင္ ပဵက္ဴပား ဆိုး႟ၾား လာေလရကား က႗ႎု္ပ္မႀာ ေနာက္ပိတ္ဆုံး အစီအစဥ္ မဵားကို အ႓ပီးသတ္ စီစဥ္
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ေဆၾးေႎၾး ဴပႂလုပ္ရန္ ဟိုင္နန္သိုႛ ဴပန္ခဲ့ရ၏။ ထိုမႀတဖန္ တိုကဵႂိ႓မိႂႚသိုႛ သၾားရ ဴပန္ေလသည္။ ေအာက္တိုဘာလ
အတၾင္း၌ တဖန္ ဘန္ေကာက္သိုႛ ထၾက္ခဲ့ရ ဴပန္၏။ သိုႛေသာ္ အေရႀႚ အာရႀ စစ္မေဳကညာမီ ၂ ရက္ေလာက္တၾင္
ဆိုင္ဂၾန္း႓မိႂႚသိုႛ ဴပန္ေဴပး ခဲ့ရ၏။ စစ္ေဳကညာ ႓ပီးေနာက္ ယိုးဒယားေန ဗမာမဵားႎႀင့္ပင္ ဗမာ့ လၾတ္လပ္ေရး
တပ္မေတာ္ ဖၾဲႚစည္းရန္ အတၾက္ ဘန္ေကာက္သိုႛ ဴပန္သၾား ရ၏။
ဗမာ့ လၾတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္
ဗမာ့ လၾတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ သည္ စစ္ေဳကာင္း သုံးေဳကာင္း ဴဖန္ႛကာ ဗမာႎုိင္ငံ အတၾင္းသိုႛ ဝင္ခဲ့၏။
(တနသႆာရီမႀ ဝင္သည္)။ ေဴမာက္ဘက္၌ မဲေဆာက္႓မိႂႚမႀ လည္းေကာင္း၊ တပ္မ႒ကီးသည္ ဴမစ္သာမႀ
လည္းေကာင္း၊ ဝိတိုရိယ အငူမႀ လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ ခဲ့ဳက၏။
ဗမာ့ လၾတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ သည္ ရန္သူႚ သံခဵပ္ကာ ကားမဵားႎႀင့္ပင္ ပဲခူး အနီး၌ တိုက္ဳကရ၏။
႓မိတ္႓မိႂႚကို သိမ္းခဲ့၏။ ထားဝယ္ သိမ္းရန္ကို နိပၾန္တိုႛအား တၾဲဖက္ ကူညီ ေပးခဲ့၏။ ဟသႆာတတၾင္ လည္းေကာင္း၊
ဖဵာပုံတၾင္ လည္းေကာင္း တုိက္ပၾဲမ ဵားကို ႎၿဲလိုက္ ေသး၏။ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ တခုလုံးကို သိမ္းရာတၾင္ ပုသိမ္၊
ေဴမာင္းဴမ တိုႛကို သိမ္းႎိုင္ ခဲ့၏။ ေဒးဒရဲ၌ ေလယဥ္ပဵံ ႎႀစ္စင္းကို ပစ္ခဵ ခဲ့၏။ ေ႟ၿေတာင္ တိုက္ပၾဲ တၾင္ကား
ဴပင္းထန္ ႟ၾတ္ခ႗ံစၾာ တိုက္ခိုက္ဳက၏။ ေ႟ၿကဵင္မႀာလည္း တိုက္ခဲ့သည္။ အထက္ႎုိင္ငံ သိမ္းယူ တုိက္ခိုက္ေရးတၾင္
ရန္သူမဵားအား စစ္ပရိယ ာယ္ ဆင္၍ ဝုိင္းမိေအာင္ နိပၾန္ တပ္မေတာ္ ႒ကီးအား ကူညီရာ၌ ဧရာဝတီ
အေနာက္ေဳကာင္း ခဵီတက္ ကူညီ ေပးခဲ့၏။ နိပၾန္ တိုႛႎႀင့္ အတူ တိုက္ကာ ရခိုင္ကို သိမ္းဳက၏။ ႎုိင္ငံတၾင္း ႓ငိမ္ဝပ္
ပိဴပားမႁကို တဖက္တလမ္း ကူညီ ေဆာင္႟ၾက္ လိုက္ရဴပန္၏။
ဗမာ့ ကာကၾယ္ေရး တပ္မေတာ္
အ႓မဲတမ္း စစ္တပ္႒ကီး တခု၏ အေဴခမဵႂိး ေရာက္ေအာင္ ၁၉၄၂ ခု၊ ဇူလိုင္လတၾင္ "ဗမာ့ လၾတ္လပ္ေရး
တပ္မေတာ္" ကို "ဗမာ့ ကာကၾယ္ေရး တပ္မေတာ္" ဟူ၍ ေဴပာင္းလဲ ဖၾဲႚစည္း လုိက္ေလသည္။ က႗ႎု္ပ္မႀာ ထို
တပ္မေတာ္၏ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဴဖစ္လာ ခဲ့ရ၏။ ဗမာ့ ကာကၾယ္ေရး တပ္မေတာ္ သည္ ယခုအခၝ စစ္မဵက္ႎႀာ၌ နိပၾန္
တိုႛႎႀင့္ အတူ တၾဲဖက္ တိုက္ခိုက္ ေနေပ႓ပီ။
ငၝတိုႛ၏ လုပ္ငန္း
ဗမာႎုိင္ငံ၏ ဳကမၳာႎႀင့္ ပတ္သက္၍ က႗ႎု္ပ္သည္ ဘယ္အခၝကမ႖ စိတ္သက္သာမႁ မရရႀိခဲ့ေပ။ အိပ္မက္မဵား
တၾင္မႀာပင္ က႗ႎု္ပ္သည္ က႗ႎု္ပ္၏ မလၾတ္လပ္ေသာ ႎုိင္ငံ အတၾက္ ေယာင္ယမ္း ငိုခဲ့၏။ ေဒၝသ ထၾက္ခဲ့မိ၏။
ယခုအခၝ ဗမာ ႎုိင္ငံေတာ္သည္ လၾတ္လပ္႓ပီ ဴဖစ္သဴဖင့္ အထူး ႎႀစ္သိမ့္ ေကဵနပ္ ရေတာ့၏။ သိုႛေသာ္ ဗမာ
ႎိုင္ငံေတာ္သည္ အႎၩရယ္ ထူေဴပာ လႀေသာ ကႎၩာရ႒ကီးကို လုံးဝ ေကဵာ္လၾန္႓ပီ မဟုတ္ေသး။ စစ္႒ကီးကား
တိုက္လ႖က္ ရႀိေသး၏။ အေရးေတာ္ပုံ ႒ကီး၏ သည္းထန္ေသာ ေဝဒနာ ႒ကီးကို က႗ႎု္ပ္တိုႛ ႎုိင္ငံသည္ ခံရဆဲ
ဴဖစ္၏။ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္႓ပီ ဟူေသာ ေ႐ကၾးေဳကာ္သံကို က႗ႎု္ပ္တိုႛ ေအာ္ဳကရန္ မသင့္ေသး။
ဗမာတိုင္း ဗမာတိုင္း အတၾက္ ႒ကီးေလး လႀေသာ တာဝန္ မဵားသည္ ေရႀႚတၾင္ အမဵားအဴပားပင္ ရႀိဳက
ကုန္၏။ ထိုတာဝန္ မဵားကို ေကဵပၾန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ ႎုိင္မႀ အေရးေတာ္ပုံ လုံးဝ ေအာင္ဴမင္မည္ ဴဖစ္၏။
ဤသိုႛ အခဵက္အဴခာ ေသေရး ရႀင္ေရး အခၝ႒ကီး မဵႂိးတၾင္ အစိုးရ၏ ဉာဏ္စၾမ္း ဉာဏ္စ တခုတည္း အေပၞ မႀာသာ
အားကိုးမည့္ အစား မိမိတိုႛ၏ ဉာဏ္စၾမ္း ဉာဏ္စ၊ မိမိတိုႛ ဖာသာ စည္း႟ုံးမႁ၊ အခဵင္းခဵင္း ယိုင္းပင္း ကူညီမႁမဵား
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အေပၞတၾင္ အားထား ေဆာင္႟ၾက္ ဳကရန္ ဗမာတိုင္း၊ ဗမာတုိင္း နားလည္ သင့္၏။ ႎုိင္ငံသူ ႎိုင္ငံသားမဵား
ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္မႁ မရႀိ ေသာ အစိုးရသည္ အခဵည္းအႎႀီးသာ ဴဖစ္၏။ အထူးသဴဖင့္ လမ္းပန္ းအဆက္သၾယ္
ပဵက္ဴပား၍ အရာရာ ရႀားပၝးလႀေသာ ေခတ္ဆိုး အခၝမဵႂိးတၾင္ ႎုိင္ငံသူ ႎိုင္ငံသား မဵား၏ ကူညီ ယိုင္းပင္းမႁ မရႀိပၝက
အစိုးရမႀာ ဘာကိုမ႖ တတ္ႎုိင္မည္ မဟုတ္။
လက္ေတၾႚ ထင္ရႀားေသာ သာဓက တခုကို ဴပအံ့။ ႎုိင္ငံႎႀင့္ အႎႀံႛ ဴပန္ႛကာ ရႀိေသာ ဓားဴပ မႁမဵားကို
ဳကည့္ပၝကုန္။ ႓မိႂႚ႟ၾာ မဵားကို ဓားဴပ ေဘးရန္မႀ ကာကၾယ္ရန္ အတၾက္ ရဲအဖၾဲႚ၏ အကာအကၾယ္ခဵည္း အားကိုး
ေနမည္ထက္ မိမိတိုႛ အခဵင္းခဵင္း စည္းလုံး ကာကၾယ္မႁကို ပို အားထား ရမည္ မဟုတ္ပၝေလာ။ အေသးအဖၾဲ ကစ
အစိုးရ လုိက္၍ စၾက္ႎုိင္မည္ မဟုတ္ေခဵ။ ႓မိႂႚတိုင္း ႟ၾာတိုင္းတၾင္ ႓မိႂႚသား၊ ႟ၾာသား မဵားသည္ ႓မိႂႚ႟ၾာ ကာကၾယ္ေရး
အဖၾဲႚမဵား ဖၾဲႚစည္း ကာကၾယ္ ႎိုင္ရမည္။ မိမိ ႟ၾာႎႀင့္ ဆိုင္ရာ နယ္တၾင္းမႀ၊ မိမိ႓မိႂႚႎႀင့္ ဆိုင္ရာ နယ္တၾင္းမႀ လူဆိုးကို
မိမိတိုႛ ဘာသာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရႀာက္ ႎုိင္ပၝေစ။ ကာကၾယ္ေရး၊ စည္းကမ္း ေသဝပ္ေရး၊ ေစာင့္ေရႀာက္
ကူညီေရး၊ မိမိတိုႛ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အားထား ယုံဳကည္ေရး၊ လတ္တေလာ အေရး႒ကီးသည့္ ေလေဳကာင္းရန္
ကာကၾယ္ေရး၊ မီးသတ္ေရး မဵားကို ႓မိႂႚတုိင္း ႟ၾာတိုင္း ကိုယ့္လူကိုယ္ ႌၾန္ဳကား သင္ဴပ ႎုိင္ဳက ပၝေစ။
ေဖာ္ဴပခဲ့သည္ တိုႛမႀာ ေစာင့္ေရႀာက္ရန္ ရႀိသမ႖ ကိစၤမဵားမႀ တခုတည္း မ႖ကိုသာ အဳကမ္း အားဴဖင့္
ေဖာ္ဴပဴခင္း ဴဖစ္၏။ အဳကမ္း သက္သက္မ႖သာ ဴဖစ္သည္ကို သတိ ဴပႂေလာ့။ တိုႛဗမာတုိင္း ကိုယ့္႟ၾာ အတၾက္
တာဝန္ကို လည္းေကာင္း၊ ကိုယ့္ႎုိင္ငံႎႀင့္ ဆိုင္ရာ တာဝန္ကို လည္းေကာင္း ကိုယ့္ဖာသာ ေတၾးဆ ထားပၝေလ။
အေရး ႒ကႂံလ႖င္ ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ ေကဵပၾန္ရန္ အဆင္သင့္ ရႀိပ ၝေစ။ ဤသိုႛ စည္းလုံးမႁ၊ ကူညီယိုင္းပင္း
ေဆာင္႟ၾက္မႁ ရႀိေသာ လူမဵႂိးသည္ ဓားဴပ ေဘးရန္ ေလာက္ကိုသာ မဟုတ္၊ ကိုယ့္ႎိုင္ငံကို ဝင္ေရာက္
တိုက္ခိုက္မည့္ ရန္သူမဵား ကိုေသာ္မႀ ခုခံ ႎုိင္စၾမ္းမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္းကို (နယ္တနယ္ကို တိုက္ခိုက္ သိမ္းယူရန္
လၾယ္ေသာ္လည္း၊ လူမဵႂိး တမဵႂိးကို သိမ္းသၾင္းရန္မႀာ မလၾယ္) ဟူေသာ ေသနဂႆ ပရိယာယ္ ကဵမ္းတၾင္
အတိအလင္း လာရႀိသည့္ ဆို႟ိုး စကား တခုက ထင္ရႀား ေစေလ႓ပီ။
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