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[ဿွှွ ခု၊ ေမလ ၂ ရကးတျငး က္ေရာကးသညးံ ကာ့လးမတး၏ 
(ှ၉ဿ)ႏြစး ေမျ့ ေန႔ အထိမး့အမြတးအတျကး မာယာက 
ဒီေဆာငး့ပါ့ကုိ ေဖား်ပလုိကးပါတယး။] 
 
အဂၤလိပးတုိ႔သညး က္ဴ့ေက္ားေရ့ စစးပျဲသုဵ့ပျဲ တုိကးၿပီ့ေနာကး 

်မနးမာႏုိငးငဵကုိ သိမး့ယူခံဲသညး။ 
ပထမစစးပျဲမြာ ဘႀကီ့ေတားလကးထကးတျငး ်ဖစးပျါ့သညး။ ထုိစစးပျဲသညး ှ၈ဿ၁ ခုႏြစးမြ ှ၈ဿ၃ 
ခုႏြစးအထိ ႏြစးႏြစးၾကာခံဲသညး။ ထုိ ပထမက္ဴ့ေက္ားေရ့စစးပျဲတျငး အဂၤလိပးတုိ႔သညး ်မနးမာပုိငး 
႐ြငးမ်ဖဴကၽျနး့ကုိ ွငးေရာကး သိမး့ပုိကးကာ အေ႐ြ႔အိႏၵိယကုမၸဏီပုိငး ကၽျနး့အ်ဖစး ေၾကညာခံဲသညး။ 
ထုိအခ္ိနးတျငး အာသဵႏြငးံ မဏိပူရ နယးစပးမ္ာ့တျငး အေ်ခအေန ဆုိ့ေနသညး။ ထုိသုိ႔ ႐ြိေနစဥးတျငး 
အဂၤလိပးတုိ႔သညး ႀကိဳတငးစီစဥးထာ့သညးံအတုိငး့ ်မနးမာႏုိငးငဵကုိ စစးေၾကညာ တုိကးခုိကးခံဲသညး။ 
ှ၈ဿ၃ ခု၊ မတးလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး ခ္ဳပးဆုိသညးံ ရႏၱပုိစာခ္ဳပး်ဖငးံ ထုိ စစးပျဲသညး 
အဆုဵ့သတးခံဲသညး။ ထုိစာခ္ဳပးအရ ်မနးမာတုိ႔က တနသၤာရီႏြငးံ ရခုိငး်ပညးနယးတုိ႔ကုိ ေပ့အပးလုိကး 
ရသညး။ 
ှ၈၂ဿ-၂၀ ခုႏြစး ပုဂဵမငး့လကးထကးတျငး အဂၤလိပးတုိ႔က ဒုတိယ က္ဴ့ေက္ားစစးကုိ ထပး၍ 
တုိကးသညး။ ခ္မြတးထာ့သညးံ စညး့ကမး့ဥပေဒမ္ာ့ကုိ ေဖာကးဖ္ကးသ်ဖငးံ ရနးကုနးၿမိဳ႔က 
ကုိမုိဒုိလငး့ဗတး၏ အရာ႐ြိမ္ာ့ကုိ အ်ပစးေပ့သညး။ ဤတျငး ကုိမုိဒုိလငး့ဗတးက 
ရနးကုနးဆိပးကမး့တျငး ဆုိကးကပးထာ့သညးံ ်မနးမာပုိငး ေရနနး့ယဥးသာသေဘၤာကုိ 
သိမး့ယူလုိကးသညး။ ထုိအ်ပဳအမူသညး ပငးလယးဓာ့်ပတုိ႔၏ အ်ပဳအမူ ်ဖစးသညး။ 
သေဘၤာသိမး့ပုိကးၿပီ့ေနာကး သူတုိ႔ လုိခ္ငးေသာ အရာကုိ ေတာငး့ဆုိသညး။ သူတုိ႔ 
ေတာငး့ဆုိခ္ကးမ္ာ့သညး ်မနးမာႏုိငးငဵ၏ ဂုဏးသိကၡာကုိ ထိပါ့ေစသညးံအတျကးေၾကာငးံ 
လညး့ေကာငး့၊ ်မနးမာတုိ႔၏ အခ္ဳပးအခ္ာအာဏာကုိ ထိပါ့ေစသညးံအတျကးေၾကာငးံ လညး့ေကာငး့၊ 
်ပညးတျငး့ေရ့ကုိ စျကးဖကးရာေရာကးသညးံ တဖကးသတး ေတာငး့ ဆုိခ္ကးမ္ာ့်ဖစးသညးံ 
အတျကးေၾကာငးံ လညး့ေကာငး့၊ ်မနးမာတုိ႔က ထုိေတာငး့ဆုိခ္ကးမ္ာ့ကုိ အေၾကာငး့်ပနးၾကာ့်ခငး့ 
မ်ပဳဘဲ ေနခံဲသညး။ 
ဤတျငး အဂၤလိပးတုိ႔သညး ႀကိဳတငးစီစဥးထာ့သညးံအတုိငး့ ဒုတိယက္ဴ့ေက္ားစစးပျဲကုိ တုိကးကာ 
်မနးမာႏုိငးငဵ ေအာကးပုိငး့ကုိ သိမး့ယူခံဲၾကသညး။  
ှ၈၈၂ ခုႏြစးတျငး အဂၤလိပးတုိ႔သညး တတိယက္ဴ့ေက္ားစစးကုိ တုိကး၍ ်မနးမာႏုိငးငဵတ ြွမး့လုဵ့ကုိ 
သိမး့ပုိကးကာ ်မနးမာဘုရငးကုိ ဖမး့ယူသျာ့ခံဲၾကၿပီ့ ်ပညးႏြငးဒဏး ေပ့ခံဲသညး။  
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ရနးကုနးတျငး႐ြိသညးံ အဂၤလိပးကုနးသညးႀကီ့မ္ာ့အသငး့သညး ်မနးမာႏုိငးငဵကုိ သိမး့ယူရနး အိႏၵိယ 
ဘုရငးခဵခ္ဳပးကုိ မၾကာခဏ တုိကးတျနး့ခံဲၾကသညး။ ပဲခူ့ႀကိဳ့ ွုိငး့တျငး လုိငးစငးခဵ၍ 
သစးလုပးငနး့လုပးေနသညးံ ဘုဵေဘဘာ့မာ့သစးကုမၸဏီသညး ်မနးမာတုိ႔၏ သစးမ္ာ့ကုိ ခုိ့၍ 
ခုတးခံဲသညး။ ်မနးမာတုိ႔က ကုမၸဏီကုိ ဒဏး႐ုိကးသညး။ ဤတျငး အိႏၵိယဘုရငးခဵခ္ဳပးက 
်မနးမာဘုရငးအစုိ့ရထဵ ်ပငး့ထနးေသာ ရာဇသဵကုိ ေပ့ခံဲသညး။  
ရာဇသဵ အတုိမြာ- 
သစးမႈကုိ အိႏိၵယဘုရငးခဵခ္ဳပး၏ ကုိယးစာ့လြယးက ဆုဵ့်ဖတးမညး။ ထုိကုိယးစာ့လြယးကုိ စစးတပး 
အေစာငးံ အေ႐ြာကး်ဖငးံ ေနချငးံ်ပဳရမညး။  
်မနးမာဘုရငးေ႐ြ႔ေတားသုိ႔ အဂၤလိပးကုိယးစာ့လြယး ွငးေရာကးသညးံအခါတျငး ဖိနပးစီ့ချငးံ၊ 
ထီ့ေဆာငး့ချငးံ ်ပဳရမညး။ 
အဂၤလိပးတုိ႔က ချငးံ်ပဳခ္ကးမရဘဲ ်မနးမာတုိ႔က မညးသညးံႏုိငးငဵႏြငးံမြ္ ဆကးဆဵ်ခငး့ မ်ပဳရဆုိသညးံ 
အခ္ကးမ္ာ့ ပါွငးသညး။ 
်မနးမာတုိ႔က ဒဏးေငျမ္ာ့ကုိ ေလ္ားပစးမညး်ဖစးေၾကာငး့၊ သုိ႔ရာတျငး ေနာကးဆုဵ့အခ္ကးမြာမူ 
်မနးမာတုိ႔၏ ကိစၥ်ဖစးသ်ဖငးံ အ်ခာ့ႏုိငးငဵတခုက ဆုဵ့်ဖတးေပ့သညးကုိ လကးမခဵႏုိငးေၾကာငး့ 
သေဘာပါ႐ြိေသာ ်ပနးၾကာ့ခ္ကးကုိ ေပ့ပုိ႔လုိကးသညး။  
ဤတျငး အဂၤလိပးတုိ႔သညး တငးကူ့ စီစဥးထာ့သညးံအတုိငး့ ်မနးမာႏုိငးငဵတ ြွမး့လုဵ့ကုိ အၿပီ့အပုိငး 
သိမး့ပုိကးကာ ်မနးမာဘုရငးကုိ ဖမး့ဆီ့ေခၚေဆာငးသျာ့ၿပီ့ နယးႏြငးဒဏး ေပ့ခံဲသညး။  
ဤအခ္ကးမြာ သမုိငး့ သုေတသီကအစ စတုတၳတနး့ ေက္ာငး့သာ့အဆုဵ့ ်မနးမာအာ့လုဵ့ 
သိၾကေသာ အခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးသညး။ 
ထုိအခ္ိနး၌ အဂၤလိပး အရငး့႐ြငးစနစးသညး ကုနးသျယးေရ့ အရငး့႐ြငးစနစးမြ နယးခ္ဲ႔စနစးသုိ႔ 
ကူ့ေ်ပာငး့ေနခ္ိနး ်ဖစးသညး။  
ထုိအခ္ိနး၌ ဆုိ႐ြယးလစးွါဒကုိ ထူေထာငးၾကေသာ ကာ့လးမတးႏြငးံ အိနးဂ္ယးတုိ႔သညး 
အရငး့႐ြငးစနစးကုိ ဘကးေပါငး့စုဵမြ ေလံလာကာ  သူတုိ႔၏ ေက္ားၾကာ့ေသာ 'အရငး့က္မး့' ႏြငးံ 
'ကျနး်မဴနစးပါတီ ေၾကညာစာတမး့' ကုိ ေရ့ေနၾကခ္ိနး ်ဖစးသညး။ 
ကာ့လးမတးႏြငးံ အိနးဂ္ယးတုိ႔သညး အဂၤလိပးအရငး့႐ြငးစနစး ်ဖစးေပၚတုိ့တကးမႈ၊ အဂၤလိပး 
အလုပးသမာ့ လူတနး့စာ့၏ အေ်ခအေနတုိ႔ကုိသာမက ဥေရာပႏြငးံ အာ႐ြတုိ႔တျငး 
ေပၚေပါကးလ္ကး႐ြိေသာ အေရ့အခငး့မ္ာ့ကုိ လညး့ မ္ကး်ခညးမ်ပတး ေစာငးံၾကညးံေလံလာကာ 
အရငး့႐ြငးစနစးႏြငးံ နယးခ္ဲ႔စနစးကုိ တုိကးခုိကးခဲံၾကသညး။  
ှ၈၂၀ ခု၊ ဇူလုိငးလ ှ၂ ရကး၊ ေသာၾကာေန႔တျငး ကာ့လးမတးသညး လနးဒနးတျငး ႐ြိေနသညး။ 
လနးဒနးတျငး ႐ြိေနစဥး ကာ့လးမတးသညး အိႏိၵယတျငး အဂၤလိပးတုိ႔ စုိ့မုိ့ဗုိလးက္ေနၾက ပုဵကုိ အနီ့ကပး 
ေတျ႔်မငးေနရသညး။ ထုိအခ္ိနးတျငး မငး့ႀကီ့မဟာမငး့လြမငး့ေခါငး ေခါငး့ေဆာငးသညးံ ်မနးမာသဵအဖျဲ႔ 
ကာလကတၱာ့သုိ႔ ေရာကး႐ြိေနၿပီ့ အဂၤလိပးတုိ႔ႏြငးံ ေဆျ့ ေႏျ့ ေနခ္ိနး ်ဖစးသညး။ သဵအဖျဲ႔၏ 
ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲသညး ပ္ကး်ပာ့သျာ့ခံဲသညး။  
ဤတျငး ကာ့လးမတးသညး '်မနးမာ်ပညး စစးပျဲ၊ ႐ု႐ြာ့်ပသနာ၊ ထူ့ဆနး့ေသာ သဵတမနးဆုိငးရာ 
စာခၽျနးမ္ာ့' ဟူေသာ ေခါငး့စဥး်ဖငးံ နယူ့ေယာကး ထရီႁဗျနး့သတငး့စာသုိ႔ ေဆာငး့ပါ့တေစာငး 



ေရ့ပုိ႔လုိကးသညး။ ထုိေဆာငး့ပါ့သညး ှ၈၂၀ ခု၊ ဇူလုိငးလ ၀ွ ရကးေန႔ထုတး သတငး့စာတျငး 
ပါ႐ြိၿပီ့ ေမားစကုိ ႏုိငးငဵ်ခာ့ဘာသာ ထုတးေွေရ့ဌာနမြ ထုတးေွေသာ ကာ့လးမတးႏြငးံအိနးဂ္ယး 
စုေပါငး့ေရ့သာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ စုစညး့ထာ့သညးံ 'ကုိလုိနီွါဒ်ပသနာမ္ာ့' က္မး့တျငး 
'်မနးမာ်ပညးစစးပျဲ' ေခါငး့စဥး်ဖငးံ ပါ႐ြိရာ ယခု ထုိေဆာငး့ပါ့ကုိ ဘာသာ်ပနး ေဖား်ပပါသညး။  
"်မနးမာသဵအဖျဲ႔ွငးမ္ာ့သညး ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ ေဂၚဒျငး ကမး့လြမး့ေသာ စာခ္ဳပးကုိ 
ပယးခ္လုိကးေၾကာငး့်ဖငးံ အိႏိၵယ်ပညးမြ ေနာကးဆုဵ့ေရာကးလာေသာ သတငး့မ္ာ့အရ သိရသညး။ 
ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ေဂၚဒျငးက စဥး့စာ့ရနး ဿ၁ နာရီ အခ္ိနးေပ့ေသားလညး့ ်မနးမာသဵအဖျဲ႔ွငးမ္ာ့သညး ှွ 
နာရီအတျငး့မြာပငး ်ပနးလညးထျကးချါသျာ့ၾကေလၿပီ။ မဆုဵ့ႏုိငးေသာ ်မနးမာ်ပညးစစးပျဲ 
တတိယအႀကိမး ်ဖစးပျါ့မႈသညး ေ႐ြာငးလႊရဲဖျယး မ်မငးေတာံေခ္။  
အေ႐ြ႔ပုိငး့တျငး တုိကးခုိကးခံဲေသာ ၿဗိတိသြ္တုိ႔၏ စစးပျဲမ္ာ့အနကး ်မနးမာ်ပညးကုိ ွငးတုိကးခံဲေသာ 
စစးပျဲေလာကး အေ်ခအ်မစးကငး့မံဲေသာ စစးပျဲဟူ၍ တပျဲမြ္ မ႐ြိဖူ့ေသ့ေခ္။ (အိႏိၵယ်ပညး စစးပျဲတျငးမူ 
အေနာကးေ်မာကးဘကးမြ အႏၱရာယး႐ြိမညးဟု အေၾကာငး့်ပႏုိငးေသ့ေသားလညး့) 
်မနးမာ်ပညးစစးပျဲတျငးမူ ်မနးမာတုိ႔ဘကးမြ က္ဴ့ေက္ား ွငးေရာကး တုိကးႏုိငးေသာ အႏၱရာယးဟူ၍ လုဵ့ွ 
မ႐ြိေခ္။ ဘဂၤလာ့နယးႏြငးံ ်မနးမာ်ပညးသညး ေတာငးတနး့ႀကီ့မ္ာ့ ဆီ့ကာ ်ခာ့လ္ကး႐ြိရာ 
ထုိေတာငးတနး့ႀကီ့မ္ာ့ကုိ မညးသညးံစစးတပးမြ္ ေက္ား်ဖတးခ္ီတကးႏုိငးမညး မဟုတးေခ္။ 
်မနးမာ်ပညးကုိ တုိကးခုိကးလုိလြ္ငး အိႏိၵယအစုိ့ရသညး ပငးလယးဘကးမြ ွငးေရာကးမြသာလြ္ငး 
်ဖစးႏုိငးေပလိမးံမညး။ ်မနးမာတုိ႔ ေလြတပးမ္ာ့သညး အေ႐ြ႔အိႏိၵယ ကုမၸဏီ၏ စစးသေဘၤာမ္ာ့ကုိ 
ရငးဆုိငးတုိကးခုိကးလိမးံမညးဟူေသာ စကာ့သညး ယုတိၱကငး့မံဲသကံဲသုိ႔ ်မနးမာတုိ႔သညး 
ေရေၾကာငး့မြ ွငးေရာကးတုိကးခုိကးႏုိငးသညးဟု ေ်ပာလာလြ္ငးလညး့ ထုိစကာ့သညး 
ရယးဖျယးသကးသကးမြ္ ်ဖစးေပလိမးံမညး။ ပဲခူ့နယးတွုိကးႏြငးံ ပတးသကး၍ ယနး့ကီ့ (အေမရိကနး) 
တုိ႔တျငး သိမး့ပုိကးလုိေသာ ဆႏၵ ်ပငး့်ပလ္ကး႐ြိသညး ဆုိေသာ စကာ့သညးလညး့ ဘာမြ္ 
အေထာကးအထာ့ မ႐ြိလြေခ္။ သုိ႔်ဖစးရကာ့ ်မနးမာ်ပညးကုိ ွငးတုိကး်ခငး့သညး 
အလုိမ်ပညးံ်ဖစးေနေသာ အဂၤလိပး မငး့စုိ့ရာဇာ လူတနး့စာ့ကုိ အလုပးအကုိငးေပ့ရနး 
အဂၤလိပးစာေရ့ဆရာတဦ့ ေ်ပာသကံဲသုိ႔ ထုိ လူတနး့စာ့အတျကး အေ႐ြ႔တုိငး့တျငး 
သီ့သနး႔အလုပး႐ုဵတခု သုိ႔မဟုတး ဟမးပတနးနနး့ရငး်ပငးတခု ဖနးတီ့ေပ့ရနးသာ ်ဖစးသညးဟု 
ေ်ပာဆုိရနးမြတပါ့ အ်ခာ့အေၾကာငး့်ပခ္ကး မ႐ြိေတာံေခ္။ ပထမ်မနးမာစစးပျဲ (ှ၈ဿ၁-ဿ၃) သညး 
ေလာံဒးအမဲး့ဟာစး၏ ရယးဖျယးေကာငး့လြေသာ အုပးခ္ဳပးမႈေအာကးတျငး ်ဖစးပျါ့ခံဲ်ခငး့ ်ဖစးၿပီ့ 
ႏြစးႏြစးသာသာကေလ့မြ္သာ ၾကာသညးံတုိငး အိႏိၵယေႂကျ့ စာရငး့တျငး ေပါငး ဆယးံသုဵ့သနး့မြ္ 
ပုိလာခံဲသညး။ စကၤာပူ၊ ပီနနးႏြငးံ မလကၠာကၽျနး့ဆျယးတုိ႔တျငး ႐ြိသညးံ ဌာနမ္ာ့ကုိ ေထာကးပံဵရသညးံ 
စရိတးသညး ထုိဌာနမ္ာ့မြ ရသညးံွငးေငျထကး တႏြစးလြ္ငး ေပါငး တသိနး့ ပုိေနသညး။ ထုိအထဲတျငး 
စစးတပးမ္ာ့၏ စရိတးမပါေသ့ေခ္။ ှ၈ဿ၃ ခုႏြစးတျငး ်မနးမာတုိ႔ထဵမြ သိမး့ပုိကးသညးံ နယးေ်မမ္ာ့ကုိ 
ထိနး့သိမး့ရသညးံ စရိတးမြာကာ့ ထုိထကးပငး ပုိေခ္ေသ့သညး။ ပဲခူ့နယးကုိ သိမး့ပုိကးရ်ခငး့မြာကာ့ 
သာ၍ပငး ဆုိ့ေသ့သညး။ အဂၤလနး်ပညးသညး ယခု ႐ု႐ြဇာစနစးကုိ တုိကးေနသကံဲသုိ႔ အလာ့တူ 
လုိအပးေသာ ဥေရာပစစးပျဲမ္ာ့မြ အဘယးေၾကာငးံ ေနာကးဆုတးလာခံဲသနညး့။ အဘယးေၾကာငးံ 
က္ိဳ့ေၾကာငး့ကငး့မံဲေသာ အာ႐ြစစးပျဲမ္ာ့ကုိ တုိကးေနသနညး့။ အဂၤလနးသညး  ဥေရာပ စစးပျဲမ္ာ့ကုိ 



တုိကးခုိကးရသ်ဖငးံ ေႂကျ့ ေတျ ပတးလညးွုိငး့လ္ကး႐ြိရာ အာ႐ြစစးပျဲမ္ာ့၏ စရိတးကုိ 
အိႏိၵယတုိငး့ရငး့သာ့တုိ႔၏ ပခုဵ့ေပၚသုိ႔ ေ်ပာငး့ေပ့ေနေလၿပီ။ ယခုမူ ဘၤဂလာ့ ်ပညးနယးတျငး 
ဘိနး့စုိကးပ္ိဳ့ေရ့မြ အချနးေတားလညး့မရ။ ထုိအထဲတျငး ်မနးမာ်ပညးစစးပျဲကုိလညး့ 
တုိကးရေတာံမညးဆုိလြ္ငး အိႏိၵယအစုိ့ရေငျတုိကးတျငး အက္ပးအတညး့ေတျ႔ရေတာံမညး ်ဖစးသညး။ 
ထုိအက္ပးအတညး့မြ လျတးေ်မာကးရနးမြာ အိႏိၵယအငးပုိငးယာႀကီ့ကုိ အဂၤလနးပါလီမနး 
်ပဳ်ပငးေရ့သမာ့မ္ာ့၊ မိနး႔ချနး့မ္ာ့၊ စာမ္ာ့ထတဲျငး ပါသညးထကး ထိေရာကးေသာ 
်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ ေပၚေပါကးလာရေတာံမညးသာ  ်ဖစးေပသညး။" 
xxxxxxxxxxxx 
ေဖား်ပပါ ေဆာငးပါ့မြ ှ၈၂၀ ခု ဇူလုိငးလ ၀ွ ရကးေန႔ထုတး နယူ့ေယာကးထရီႁဗျနး့သတငး့စာတျငး 
ကာ့လးမတးေရ့ခံဲေသာ ေဆာငး့ပါ့ ်ဖစးသညး။  
ထုိေဆာငးပါ့တျငး ကာ့လးမတးသညး ်မနးမာ်ပညးစစးပျဲႏြငးံ ပတးသကးေသာ 
အဂၤလိပးေခါငး့ေဆာငးတုိ႔၏ အေၾကာငး့်ပခ္ကးမ္ာ့ကုိ တခ္ကးၿပီ့တခ္ကး ထုေခ္ 
႐ြငး့လငး့ထာ့သညးကုိ ေတျ႔ႏုိငးသညး။ ်မနးမာတုိ႔က က္ဴ့ေက္ားတုိကးခုိကးမညး ဆုိ်ခငး့မြာ 
မ်ဖစးႏုိငးေၾကာငး့၊ ်မနးမာတုိ႔အေန်ဖငးံ ႐ုိ့မေတာငးတနး့ႀကီ့မ္ာ့ကုိ ေက္ား်ဖတး တုိကးခုိကးရနး 
မ်ဖစးႏုိငးေၾကာငး့၊ ပငးလယးမြ ွငးေရာကး တုိကးခုိကးဖုိ႔ဆုိသညးမြာလညး့ အေ႐ြ႔အိႏၵိယကုမၸဏီ၏ 
စစးသေဘၤာမ္ာ့ကုိ ရငးဆုိငးတုိကးခုိကးရနး မလျယးေၾကာငး့။ ယနး့ကီ့တုိ႔က ပဲခူ့နယးကုိ 
ွငးသိမး့မညးစုိ့သ်ဖငးံ တုိကးရသညးဆုိေသာ အေၾကာငး့်ပခ္ကးသညးလညး့ 
အေ်ခအ်မစးမ႐ြိေၾကာငး့၊ အာ႐ြတျငး ကုိလုိနီ နယးခ္ဲ႔စစးပျဲမ္ာ့ကုိ တုိကးခုိကးရ်ခငး့သညး 
စရိတးကုနးလြေၾကာငး့၊ ထုိ႔ထကး ဥေရာပ ပေဒသရာဇးႏုိငးငဵမ္ာ့ကုိ တုိကးသငးံေၾကာငး့၊ 
ထုိအတုိငး့သာဆုိလြ္ငး အိႏိၵယ အငးပုိငးယာႀကီ့ထဲတျငး အဵုႂကျမႈမ္ာ့ ေပၚေပါကးလိမးံမညး 
်ဖစးေၾကာငး့်ဖငးံ ်မနးမာံလျတးလပးေရ့ဘကးမြ ေ႐ြ႔ေနလုိကးခံဲသညးကုိ 
အထငး့သာ့ေတျ႔ႏုိငးေလသညး။ 
 
ရန႔ဵသစးမဂၢဇငး့ 
ှ၉၉၂၊ ဇနးနွါရီ 
(မာယာအျနးလုိငး့မဂၢဇငး့ မြ ကူ့ယူေဖား်ပထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး။ ) 
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