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(၁)�ူ၏ ေအာ�	
ႀ �ူု႒�းီ��	 ��	း�
	း ေ���	ဴ��	း အ��	��	 ��	း
့ဲ��ာ �ားော�	�ဵ�	 ရႀိ၏။ �ူု႒�းီ��	 �ူး�ို�	ဴ��	း 
ရႀိ၊ ��ဵ� ႓�ံႂးရ�	၍ေ�၏။ ေ�ာ�	�ားရႀိ �ူ ု အ�ိ�	အ�ို�	း ��ု�ား အ�ဵ�	း�ဵ�	း ေ�ၝ�	း�ဵ�	း ��	�ာ �းီ�ိုး ေဴ�ာေ� ဳ�၏။ �ိုႚ�ာ	 �ဵ�	ရ�	 ဴ�ႂဴ��	း�ား 
ရႀိ။ေ�း�ားဴ��	း��	 အား�ုံး၌ ���ီႌ��	��	း ရႀိ၏။အ�ိ
	းေရာ�	 ��ၨီ�ၝ �ား႒�ီး��	 �ူႚ�ိ ု ေ�ာ�	�ား�ံ၍ ား၏။ �ား�ိ�	႒�ီး
ႀာ .ာ/ု�	�ုံ၊ ေ�ာေ�ာ�	
ႀ �ဵ�	�ႀ�	 ားဴ��	း 
ရႀိ။���ိ �ိ�	းေဴ�ာ�	ေဴ�ာ�	 ဴ0�	၏။ ��ၨီ�ၝ �ား��	 အဴ�ား .ာအ1ိ�ၯာ�	 �ို
႖ ူးူးေ�ေ� 
ေ0ာ	ဴ�၊ �ိုႚေ�ာ	 
ိႁ�	းႌိႂႚဴ��	း ��ု �ို�ာ ရဲ�့ံ��ာေ5ာ�	/��	 ေ���	။ �ူ��	 ��	 �ိ
	း�ိႂေ�ာ �ား႒�းီ၏ ေရႀႚ ��	ဴ
�	 ့ 6ာ�	�ုံ ေ�ၞ၌ ရ�	�ာ ��ား ေဴ�ာ၍ ေ���	။ �ူ��	 ဴ
�	
ာ ��ီေဴ
႒�ီး
ႀ ဴ
�	
ာ �ၝ8�
	းဴ0�	 ့ ��	�ု�	��	 ့ ��	� ီ 0ဵဥ	ဳ�
	း ႒�ီး�ိ ု ��	ား၏။ �ုံ�ဵ�	
ႀာ �ီရဲေ�ာ ေ/ၿေ�ာ�	 �ိုး�ုံ�ဵ�	 ဴ0�	၏။ ေ�ၝ�	း
ႀာ��ေ�ာ�	းေ�ာ�	းႎႀ�	 ့
ေ���	။ 
ဵ�	ႎႀာ အ���	အဴ��	
ႀာ အ�ူ�ို�	း ေ<� အီေ���ာ ေ�ၞရႀိ �႗�	း�ု
ဵား���	 ေ�ို�	ေ�ာ 
��	8ို�ီ�ံ အႎ��	 �ူ/ို�	း
ဵ�	ႎႀာႎႀ�	 ့�ူ၏။ �ိုႚ
ဟု�	 ေ�ာ�	ေ�ၞ �ဵ�	း�ေ�ာ�	 
ဵ�	ႎႀာ ႎႀ�	့��	း �ူ၏။��ၠ�ုိ�	 ေ�ဵာ�	း�ား �ူ��	 ��	း�ား၏ ��ၡAာ ဴ0�	ေ�ာ �	�ၝဴ��	း၊ �ဥ	ေ�ဵး �ိ
	းေ
�ႚဴ��	း �ိုႚ��	 �ူႚ���	 �ုံး �
�ုိေအာ�	း။�
	းေ�ၞ���	 ေ�ရာ ��ာ ေ��ႚဴ
�	 ႎို�	ေ�ာ �ာ
�	 5�	းရဲ�ား �ဦး ႎႀ�	့�ာ �ူ၏။ �ူု ဲ
ႀ �ူ�ဦး၏ အ���	အဴ��	 
ဵႂိး�ာ ဴ0�	၏။ �ူ��	��	ႎႀ�	0�	�ိ ုေ.း�ိုႚ �ား၍ �ႁ�	�ာ�ႁ�	�ာ ��ား ေဴ�ာ၏။ �ူ၏ ��ား�ုံး 
ဵား�ား ေဴ�ဴ��	ဴ��	း 
ရႀိ၊ ေ�ဵာေ
�ႚဴ��	း 
ရႀိ၊ �ိုႚေ�ာ	 အ���	း ၌�ားအ��	 �ၝ၏။��	 �B
5ုံး ေ��ႚဴ
�	ေ�ာ ေအာ�	5�	း၏ �ုံ��	း�ိ ုေရးဴ��ၝ 5ို�႖�	 �႗�	ေ�ာ	��	 ��	�ုံ�ိ ုေရးဴ�
�	 ဴ0�	ေ���	။ိ ုအ�ၝ�ား ၁၉၃၆ �ု၊ �
5ုံး �ဵ�	း� အ�	ေ�ာ F
ာ ႎို�	�ံ�ုံး 5ို�	ရာ ေ�ဵာ�	း�ား
ဵား �ီ�ာ�ံ႒�ီး�ိ ုရ�	�ု�	 8ဵႃF�ီေဟာ ��	း
���	5�	��	ေ�ာ အ�ၝ ဴ0�	ေ���	။ �႗�	ေ�ာ	��	 အ�	��	း ေ�ဵာ�	း���	 ��ာ ��	ဳ�ား�ဵ�	 ရႀိရာ၊ ��	
ႀ ေ�ဵာ�	း�ား �ို�	�ား�ႀ�	 အဴ0�	ေ�ဵာ�	း�ား �ီ�ာ�ံ�ိုႚ ��	ေရာ�	�ဥ	 ေအာ�	5�	း ��ား ေဴ�ာ��	�ိ ုေ��ႚရဴ��	း ဴ0�	ေ���	။၁၉၃၆ �ု၊ ��ိ�	ေ
ႀာ�	 �ိ�ၤ ေ�ာ�	ေ�ာ�	 ေ�ာ့
�	 ့ 5ဲ5ဲ၊ 
းီ�ိုး
ဵား အူေ���	 ့အ�ို�	 'ေအာ�	5�	း' အ
�	�ိ ု���	း�ာ 
ဵား���	0�	ရေ�ာ အ�ၝ �ူႚ�ိ ု�ိ�ဵ�	ေ�ာ �ိ�	 �	��	 �့ဲ��	။ ိုအ�ၝ ေအာ�	5�	း
ႀာ ��ၠ�ုိ�	 �
8ၢ အ��	း၏ ေ႔�းေဳ�ာ	�ံ ဴ0�	ေ�ာ အိုးေ�
8ၢ6�	း အ�	<ီ�ာ ဴ0�	၏။ �႗�	ေ�ာ	
ႀာ �ာေ� �ၝ��ာ �ၝ�ူ ဴ0�	ရာ ေအာ�	5�	း�ိ ုအိုးေ� 
8ၢ6�	း အ�	<ီ�ာ အဴ0�	 �ိ�	��	 �ား၏။ အား�ဵ၏၊ �ူႚအေဳ�ာ�	း�ိ ု�ိ�ဵ�	၏၊ ေ��ႚ.ူး�ဵ�	၏။�ိုႚေ�ာ	 8ဵႃF�ေီဟာ ေ�ဵာ�	း�ား
ဵား �ီ�ာ�ံ���	 �ူ၏ /ု�	���	ႎႀ�	 ့�ူ ��ား ေဴ�ာ��	�ိ ုေ��ႚဴ
�	 ဳ�ား�ာ ရေ�ာ အ�ၝ အ�	ႎႀ�	့အဴ
�	 ��ာေ� ��	�ိ ု ေ��ႚရ၏။ �႗�	ေ�ာ	 �	ား ��	
ႀာ ေ�ာ�ိ�	 ေ�ဵာ�	း�ာ၊ /ု�	ေဴ0ာ�	့၊ 8ို�	�ဵ၊ ��ား ေဴ�ာေ�ာ�	းဟု ဴ0�	၏။
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အ�	<ီ�ာ��	း ဴ0�	�ဴ0�	 ့အေ�ာ	 အ�	 ႒�ီးား ေ�၏။ေ��ႚရေ�ာ အ�ၝ /ု�	���	း 
ေဴ0ာ�	့၊ ��ား ေဴ�ာ��	း 
ေဴ�ဴ��	၊ �ိုႚဴ0�	၍ �ိ�	ဲ� 
ေ�ဵ��	။ိုအ�ၝ �႗�	ေ�ာ	့
ႀာ အ/��	 ႎု��	 ေ�း၍ �ိ�	�ူး �ဥ	�ဥ	 ဴ0�	့�ာ ေအာ�	5�	း�ိ ု /ု�	ေဴ0ာ�	 ့ေ��ဵ�	၊ ��ား ေဴ�ာေ�ာ�	း ေ��ဵ�	 ေ�၏။ိုႚေဳ�ာ�	 ့�ိ�	ဲ� 
ေ�ဵ��	။
(၂)ေ�ာ�	 ၁ ႎႀ�	��	ႚ ဳ�ာေ�ာ အ�ၝ၊ �႗�	ေ�ာ	��	 ��ၠ�ုိ�	�ိုႚ ေရာ�	၍ ေ���	။ �႗�	ေ�ာ	 ��ၠ�ုိ�	 ေရာ�	��	 ့ ၁၉၃၇ - ၃၈ �ုႎႀ�	���	�ိုေအာ�	5�	း��	 ��ၠ�ုိ�	 �
8ၢ���	 <ု�ိ� ဥ�ၠB၊ F
ာ ႎို�	�ံ�ုံး 5ို�	ရာ ေ�ဵာ�	း�ား
ဵား �
8ၢ���	 ဥ�ၠB ဴ0�	၏။ ိုအ�ၝ �႗�	ေ�ာ	��	�ိုေအာ�	5�	းႎႀ�	 ့အ�ိ ဴ0�	�ာ၏။ အ�ိ ဴ0�	/ုံ ဴ0�	��	၊ 
ရ�	းႎႀီး �့ဲေ�။�ူႎႀ�	့�ား ရ�	းႎႀီး၍ 
ဴ0�	၊ �ူ��	 ရ�	းႎႀီး၍ ရေ�ာ �ူ�ား
ဵႂိး 
ဟု�	၊ ႎို�	�ံေရး အ�ူ�ူ ��ဲ0�	 �ု�	�႖�	�ာ �ူႎႀ�	 ့ရ�	းႎႀီး
�	 ဴ0�	၏။��ၠ�ုိ�	���	 ေ��ဥ	 �႗�	ေ�ာ	��	 �
8ၢ ႎို�	�ံေရး �ို�ာ �0�	��	 
�ို�	၊ �ာေ� �Fဵာ��	း ေရး�ဵ�	၏။ 8ီ� �ို��	း �ို�	�ား၏။ ��	�ိုအ�ုံ �ု�	�ဵ�	 �ဴ0�	့ �ူႎႀ�	 ့
ရ�	းႎႀီး ႎို�	ေ�။ �ူ�ား ႎို�	�ံေရး �
ား ��	��	 ဴ0�	��	။�ိုေအာ�	5�	းႎႀ�	 ့�႗�	ေ�ာ	့�ိ ု���	 Fဟိ�	း� အ�ိ 0�ဲႚေ�း �ဲ့၏။ �ိုႚေ�ာ	 �႗�	ေ�ာ	��	 ႎို�	�ံေရး �
ား ��	��	 
ဟု�	 �ဴ0�	့�ူ၏ အ�ိ 
ိ�	ေ5��	 ���	ေဴ
ာ�	၍ ရ�	းႎႀးီေ�ာ အဴ0�	�ိုႚ 
ေရာ�	 ��ား�့ဲေ�။���	 Fဟိ�	း ႎႀ�	့�ား ��	�ိ ု
ဟု�	။ ���	 Fဟိ�	း��	 �ဥ	ေ�ဵး �ိ
	ေ
�ႚ�ူ ဴ0�	၏။ �ာေ�၊ �Fဵာ၊ ��ႆာ�ိ ုႎႀ�	��	၏။ 8ီ��ိ ု�ဵ�	၏။ိုႚေဳ�ာ�	 ့ �ူႎႀ�	့ �႗�	ေ�ာ	 �A ႎႀ�	့��	 ရ�	းႎႀီး �ဵ�	��	�ာ �ူ ���	ဴ
ႃ��	 ဴ0�	ေ���	 ့.� အိ��	 ရ�	းႎႀီး �ဵ�	��	ဴ��	း 
�ဵ�	။ �႗�	ေ�ာ	�ားႎို�	�ံေရး �
ား��	း 
ဟု�	။ �ိုႚေ�ာ	 �ဵ�	��	 ရ�	းႎႀီး၏။ �ိုေအာ�	5�	း ႎႀ�	့�ား ��	�့ဲ�ိုႚ 
ဟု�	။�႗�	ေ�ာ	 �ာေရး �ၝ��ာ �ၝ��	�ိ ု�ိုေအာ�	5�	း �ိ၏။ �ိုႚရာ���	 �႗�	ေ�ာ	 ေရး�့ဲေ�ာ <8ု�	 
8ၢ6�	း
ႀ ရ�ု �ို<	�ုံ �ေ�ာ �Fဵာ
ဵား၊��ၪႂ�ို၊ ေ5ာ�	း�ၝး ���	့�ာေ� 
ဵား�ိ ု�ူအ�ု�	 0�	0ူး �ိ
	့
�	 
�	။ 8/ု �ို�	၍ 0�	
�	 ့�ူ
ဵိႂး��	း 
ဟု�	။�ိုႚေ�ာ	 ��ၝ� ���	 Fဟိ�	းႎႀ�	 ့အ�ူ �
8ၢ အ
ႁေ5ာ�	 ေ�ာ	
�ီ အ��	း���	 ��	း� 
8ၢ6�	း၌ �ုံႎႀိ�	 ားေ�ာ �႗�	ေ�ာ	၏ ေ5ာ�	း�ၝး��ု �ို�ား �႗�	ေ�ာ	့ ေရႀႚ���	 0�	��	�ိ ုေ��ႚရ 0ူး၏။ 0�	႓�ီး�႖�	 ေ�0�	�ဵ�	 ေ�း၏။�ိုေအာ�	5�	း ��	��	း အ8ႆ�ိ�	 ဴ
�	
ာ ေ5ာ�	း�ၝးရႀ�	 �ဦး ဴ0�	ေ���	။ အ8ႆ�ိ�	 .ာ�ာဴ0�	 ့ေရး�ားေ�ာ �ူ၏ ေ5ာ�	း�ၝး 
ဵား�ို8ႎၫေ�ာ� 
8ၢ6�	း���	 0�	ရ 0ူး��	။ �ူ��	 Fု<ၭ .ာ�ာ �ရားေ�ာ	ႎႀ�	 ့��	��	ေ�ာ ေ5ာ�	း�ၝး 
ဵား�ိ ုေရး၏။ ေ�ဵာ�	း�ား
ဵား အ��	အ�ား��	5�	ေရး ဴ�ႍ�ာ�ိ ု�ူ��	 8ႎၫေ�ာ����	 ��	း�ေ�ာ	 ဦး��	ႚႎႀ�	 ့အဴ��	အ�ႀ�	 ေရး��	။F
ာ ႎို�	�ံ�ုံး 5ို�	ရာ ေ�ဵာ�	း�ား
ဵား �
8ၢ အ��	း၏ ေ႔�းေဳ�ာ	�ံ '
ဵိႂးႌ��	ႚ' 
8ၢ6�	း���	 �ၝေ�ာ �ူ၏ 'ေ�ာ��ိဟာ' အ
�	ရႀိေ5ာ�	း�ၝး �ို�ေ�း �ို�ား �ေ.ာ �ဵ�့ဲ၏။ �
ာ ၲေ�ာ�႒�ီးအား �ို�	ေ��ႚ ��ာ Fဟု �ု� အဴ
�	 �ိုႚ�ိ ုေ�းေ�ာ �ာ��	ေ�ဵာ�	းႎႀ�	 ့ဥ�
ာ��	၍ ေရး�ား ား��	။ �ိုေအာ�	5�	း��	 ဴ
�	
ာ�ာ အေရး �့ံ�ူ 
ဟု�	ေ�၊ �ိ�ိ�ဵ�ဵ ေရး��	၏။ �ၝTိ�ိ ု 
ႀ�	��	��ာ �ုံး၏။ ��ၝ�ရံဟာ�UာA	 �ၝ၏။�ု�ိ
	 ႓
ိႂႚ���	 �ဵ�	း�ေ�ာ ေ�ဵာ�	း�ား
ဵား �ီ�ာ�ံ၌ �ူ၏ ဥ�ၠB 
ိ�	ႚ���	း���	 ��	း.ဲ�	 အ�ီရ�	�ံ�ာ�ိ ု '��ာေရး �ူရာA	 �ဵ
	း႒�ီးေ���ား….' ဟု ေဴ�ာ�	ေ�ႀာ�	 ား��	
ႀာ �ေရာ	�ဵ�	 �ၝေ���	။ေ�ဵာ�	း
ႀ ��	႓�ီး <ိုႚF
ာ အ��	းအ/ုံး�ိုႚ ��	ေ�ာ အ�ၝ ��	ဴ��	 �ာ၍�ား 
ေဴ�ာ��	၊ <8ု�	 
8ၢ6�	း���	 ေရး�ိုေဳ�ာ�	း �႗�	ေ�ာ	့�ိုေဴ�ာ၏။ �႗�	ေ�ာ	��	း �ို�	ရႀ�	 �ိုႚႎႀ�	 ့�ီ�ဥ	၍ ��ဥ	 �ိုေအာ�	5�	း ေ5ာ�	း�ၝး
ဵား �ၝေ���	။<8ု�	 
8ၢ6�	း� �ိုေအာ�	5�	း ေရးေ�ာ ေ5ာ�	း�ၝး
ဵား အ���	 5ု�ဵးီဴ
V�	့၏။ �ူေရးေ�ာ ေ5ာ�	း�ၝး�ား 'ႎို�	�ံေရး အ
ဵိႂး
ဵႂိး' ဟူေ�ာေ5ာ�	း�ၝး ဴ0�	��	။ 8ရိ ႎို�	�ံေရး အ� �ဵ၍ီ 
ဵ�	ေ
ႀာ�	 ဴ
�	
ာ ႎို�	�ံေရး အေဴ�အေ� အိ ေရး၏။ �ာေဴ�ာ�	၏။ 0�	၍ ေ�ာ�	း၏။�ူ��	း <8ု�	���	 ဳ�ာဳ�ာ 
ေရးရ၊ 
ဳ�ာ��	 8ဵ��	 ဴ��	�ိုႚ ��	��ား �ဴ0�	 ့ �ူႚ ေ5ာ�	း�ၝး��	း ရ�	၍ ��ား၏။ အ�ိုးရ ���	း႓�ိႂးား ၍�ား 
ေဴ�ာ��	၊ <8ု�	 
8ၢ6�	း
ႀာ ိုႎႀ�	 
ႀာ��	 �ိ�	ဴ��	း �ံရ ရႀာေ���	။
(၃)�
8ၢ ဥ�ၠB ဴ0�	ေ�ာ ၁၉၃၈ - ၃၉ �ုႎႀ�	� �ူ��	 .ီအ�	�	 ��	း���	 ရႀိ၍ �ဲ�ူး ေ�ဵာ�	းေ5ာ�	 အ��	 �	���	 ေ���	။ �ူ၏ အ��	း��	��	��	ဴ��	း ��	း
့ဲ၏။ အ��	း���	 �ာအု�	
ဵား ဴ��	့ႎႀ�	၍ ေ�၏။ �ာအု�	 
ဵား��	 �ား��ဲေ�ၞ ��ဵႂိႚ၊ .ီ<ိုေ�ၞ ��ဵႂိႚ၊ ဳ�
	းဴ��	ေ�ၞ���	 ��ဵႂိႚ ဴ��	ႚ႒�ဲ�ာ/ု�	းရ�	း 5�	��	 ဴ0�	၍ ေ�ဳ�၏။ �ူ��	 အ�	
��	 �ာ0�	�ူ �ေ�ာ�	 ဴ0�	၏။�ူ��	 ေ<ၝ� ႒�ီး�ူ �ဦး ဴ0�	၏။ ��	�ိ ုအ
ဵား� �	၏။ �႗�	ေ�ာ	 ့အ0ိုႚ�ား ေ<ၝ� ႒�ီး��	 
႒�းီ��	�ိ ု
�ိ၊ �ူႚ���	 �ိ�	�ို�	
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ာ�	�ၝ �ိ�	ေ�� ရႀိ��	ဟု �႗�	ေ�ာ	 �	၏။ႎႀ�	�ို�ား အေ�အ�ဵာ 

ႀ�	
ိေ�ာ့။ ��ိ�	ေ
ႀာ�	 ႎႀ�	��	 အိ
	းအ
ႀ�	�� ဲ��ု ��ၠ�ုိ�	 �
8ၢ���	 �ဵ�	း�၏။ �ရိ�	��	 ဲ�၍ ေ�0�	 ��ား
ဵား ေဴ�ာဳ�၏။ ို�ိုႚ ေဴ�ာဳ���	 ့အဲ���	 ��	�ို�	း ေ�ဵာ�	းေ5ာ�	
ႀ �ု�ား ေ�ဵာ�	း�ား �ဦး� ဥ�ၠBေဟာ�	း 
�ၤ�ာရာရႀ�	�ိ ုေ�0�	ရာ၌ အေ�ာ	 ိ�ို�	ေ�ာ အဴ��	 ေ���ိ ုု�	ေ0ာ	 ေဴ�ာေ���	။ �ု�ား ေ�ဵာ�	း�ား ေဴ�ာ��	 ့��ား
ဵား��	 အေဴ��ို�	��	
�ို�	��	 �ို�ား 

ႀ�	
ိ ေ�ာ့ေ�။ �ိုေအာ�	5�	း��	 
�ၤ�ာ ရာရႀ�	 အ���	 ေ<ၝ���ာ ို�ု�ား�ိ ု႒�ိ
	းေ
ာ�	း၍ 'ရဲရ�	��	' �ေ�ာ အ�ုံး
ဵႂိး�ုံး၏။ ��	�ီး 5ု�	�ာ �ု�ား အ�ီး�ိုႚ �ိုး၍ ��ား၏။ ေ.း� ေ�ဵာ�	း�ား 
ဵား� �ို�	း၍ 5�ဲား ဳ�ေ�၏။�ူ��	 ေ<ၝ�ေဳ�ာ�	 ့5�	5�	 �ု�	�ဵ�	 ရႀိေ���	။�ု�ား - F
ာ အ1ိ�/ုA	း အ႓�ီး ေ<ၝ�	�ာ .ေ
ာ	၏ ��ၠ�ုိ�	 ဥ�ေ< ဴ��	5�	ေရး အ5ိုဳ�
	း�ိ ု�
8ၢ� ဴ��	း��	 �ို�	��	 ့�ိ�ၤႎႀ�	့��	��	၍ �ိႂဴ
 အ
ႀႃး ရႀိေ�ာ ေ�ဵာ�	း�ား ��ု� 
ေ�ဵ��	 �ဴ0�	 ့ �
8ၢ�ိ ု အ�ုံအဳ��	 
ရႀိ အ5ိ ု ��	���	း၏။ ိ ု အ��	းအေ�း၌�ိုေအာ�	5�	း��	 ႌိုဴ
�ိ ုေ<ၝ���ာ ဥ�ၠB �ု�ားို�	
ႀ ေ�၍ ႌိုဴ
 အ��	း�ိ ုအေ�ာ	 ေဴ�ာ�ို�	 ေ���	။��	�ိ ု�ိ�	�ို�	 
ာ�	�ၝ ေဴ�ာ႓�ီး ေ�ာ�	���	ေ�ာ�	 ဳ�ာေ�ာ အ�ၝ၊ ိုေ�ႚ� ေအာ�	5�	း� �ိႂဴ
အား /ႁ�	�ဵေ�ာ ��ား 
ဵား�ို/ု�	�ိ
	း �ို�	ေဳ�ာ�	း ေဳ�ာ	ဴ�ာ �ာ�ိ ု��ၠ�ုိ�	 ေ�ဵာ�	းေ5ာ�	 အ�ီ�ီး���	 ��	ေ�ၞ၍ �ာေ���	။��ၠ�ို�	���	 ရႀိ�ဥ	� �ိုေအာ�	5�	း��	 ႓�ႂံးေ�ာ 
ဵ�	ႎႀာား�ိ ုား�့ဲ၏။�ူ၏ 
ဵ�	ႎႀာား��	 �ု�	
ႁ�	၏။ ��ၝ ေ��ႚ0ူးေ�ာ �ူ�ိ ု ေ�ာ�	��ၝ ေ��ႚ�႖�	 ႎႁ�	5�	�ဵ�	
ႀ 5�	၏။ �ူႚ�ိ ု �ိ�ူ� ႓�ံႂးဴ�ေ�ာ	��	း �ူ��	 �ုံႚဴ��	၍ ဴ�ံႂး�ဵ�	
ႀ ႓�ံႂး၏။ ဥ�ၠB ဴ0�	�ဴ0�	 ့�ူႚ�ို�ား ေ�ဵာ�	း�ား�ို�	း� �ိဳ�၏။ �ူ���	း အ�ဥ	�ို�ိ ုႎို�	�ံေရး �ို�ာေ��းေ�ဟ�	 �ူ၏။ ဴ
�	
ာဴ��	၏ ���	��	ေရး အ���	 �ိ�	�ူ�ုံ ရ၏။ ိုႚေဳ�ာ�	 ့�ူ��	 �ု�	
ႁ�	�ဵ�	 ရႀိေ���	။�ူ ��ား ေဴ�ာ�႖�	��	း ႎို�	�ံေရး အေဳ�ာ�	း �ို�ာ ေဴ�ာ��	။ ေဴ�ာေ��ဥ	 ေ.းရႀိ �ူ
ဵား� �ားော�	 ေ�ရ��	။ ေ.း� �ူ
ဵား၏��ား�ိ ု�ူ
ဳ�ား၊ �ူေဴ�ာ�ဵ�	 �ာေ�� �ုိ�ာ ���	၍ ေဴ�ာေ� ��	��	။
(၄)��ၝ� ရ�	�ု�	�ိ ု 8ဵ��	�ိုႚ �ိ
	း�ို�	� အ�ဵိ�	၊ �ိ�ိုရိ� ရိ�	�ာရႀိ အိ
	�အိ
	���	 ���	ဴ
ႎႀ�	 ့ ရဲေ.ာ	
ဵား ေ�ို�	�ဵ�	 ရႀိဳ���	။ �႗�	ေ�ာ	့
ႀာ��	း ေ�ာ� ေရာ�	�ၝ� ဴ0�	��	။ ဧ�	့��	းရႀိ �ႎၬ�ား���	 �႗�	ေ�ာ	� ို�	�ာ �ီးေ�၏။ ေ.း
ႀ ���	 �ံေ�ႎႀ�	 ့��ၠ�ုိ�	 ေ�ဵာ�	း�ားအ�ဵႂိႚ� �ို�	း၍ �ီ�ဵ�	း �ို�	5ို�ဵ�	 ရႀိ၏။ .ီအို�	ေအ �
ား 
ဵား
ႀာ 8ီ� အ�	
��	 ��	ေ�၍ �ီ�ဵ�	း�ံ�ိ ုေ�ာ�	့� �ဴ0�	 ့အ��	း �ီး�ို�	း ဳ�၏။�ႎၬ�ား
ႀာ အ�ံေ�� �ဵ�	ေ�၏။

"�ဵ�	��	 
ႀာ�ား …. ဳ��	
ႀာ�ား ��	��	ရ�	 …. �ဵ�	�ဲႎ��	 …. အဟု�	�ိ ု�ဵ�	ေ�ာ့
�	 …. ��	ရ�	 ဳ��	
�	 ….။�ို�	း၍ �ီ5ိ ု ေ�ဳ� ရာ
ႀ ��	ေ�ရာ �ိုႚေရာ�	ေ�ာ အ�ၝ �ိုေအာ�	5�	း��	 ေ8ၝ�	 - ေ8ၝ�	 - ေ8ၝ�	ႎႀ�	 ့�0�	
ႀ ေ�႖ာ�	�ာ�ာ�ႎၬ�ား အ�ၝး���	 ��	ော�	 ရ�	�ဵ�	 ….
'ေဟ့…ရ�	ဳ�။ �ု�ိ ုအ�ၝ 
ဵိႂး
ႀာ ရဲ�ိ�	 ရဲ
ာ�	 ��	ေ�
�	 ့ရဲ��	း�ံ �ို�ာ 5ိုရ 
�	Fဵ။ <ီ�ဵ�	
�	 ဳ��	
�	 �ီ�ဵ�	း 
ဵႂိး� 
ဟ�	.ူး …."/ု�	�ရ�	 ေဳ�ာ�	၍ �႗�	ေ�ာ	��	 �ႎၬ�ား�ိ ုေ��ၨ ရ�	�ို�	၏။ �ူ��	 �ူ ေဴ�ာ�ဵ�	�ာ ေဴ�ာ႓�ီး၍ ��	��ား ေ���	။ �႗�	ေ�ာ	�ုိႚ��	း 5�	��	 �ီ5ို�ာ �ဵ�	ရ�	 �့ဲဳ���	။ �ူ�ား ��	�ိ ု�ူ�ား
ဵိႂး။�
8ၢ ဥ�ၠB �ို�ႀေ
ာ�	 (��ု �ံအ
�	) ၏ ��	�	��ဲ��	 .အီို�	ေအ ေ��	၌ ေ/ၿေ�ာ�	ဳ�ား���	 �ဵ�	း���	။ �ူ၏ ��	�	��ဲ��	.ီအို�	ေအ �
ား 
ဵား���	 �
 ဦး5ုံး ဴ0�	၏။ ��	�	�� ဲ ႓�ီးေ�ာ အ�ၝ ဧ�	့��	း ေ5ာ�	���	 
ိ�	ေ5�
ဵား �ု/ုံး�ဵ�	 ရႀိဳ�၏။ �ႎၬ�ား 5ရာ�ဦး� �ီး�ာ ေ0ဵာ	ေဴ0�ဵ�	 ရႀိ��	။ ��	အ���	း �ိုေအာ�	5�	း��	 �ႎၬ�ား�ိ ုရ�	ေ��ာ �႗�	ေ�ာ	့�ိ ု�ူဳ�ား ဲ
ႀ အ��	း 5�ဲေ�ၞ၍ �ီ�ဵ�	း��ု<	�ိ ု 6��	�ီး �ို�	း၏။ �ူ��	 �ႎၬ�ား�ိ ု ��	ော�	�ာ 
ရ�ရဴ0�	 ့ �ို�	5ိ ု ေ�၏။ �ီးေ�ာ �ီ�ဵ�	း
ႀာ '�ဥၤ�' ��ီဵ�	း��	 ဴ0�	၏။ေ�း5ုံး�႖�	 ��	�ု�	�ီး�ာ ေ�ာ�	��ု<	 �ီး�ို�	း ဴ��	၏။��ၝ� 8ဵ��	ေ��	 ��	႒�ီး �ဦး၏ 
�	း �ား��ဲ���	 �ူ�ာ၏။ 
�	း �ား�� ဲ �
�	 ဴ�ႂေ�ာ အ�ၝ �ူႚ�ိ ု ��	ေ��ာ��ိဟု အား�ုံး�ေ�း�ားေ�ာ အားဴ0�	့ 
�	း�ား ��	း႒�ီး ဲ�ိုႚ �ူႚ�ိ ုအရ�	 ��	ေ�၏။ ဧ�	့��	 
ဵား�ား အ����	 ရ�	၍ �ူႚ အ��	�ိ ုေ�ာ�	့�ဵ�	 ေ�ဳ���	။�ူ��	 ��	��	 ��	�ားႎႀ�	 ့��	�ာ�ာ /ု�	�ရ�	 �ား��ဲိ�	 �ု�ားို�	���	 ��	ို�	 �ို�	႓�ီး 6�	��ဲ .�ာေ�ဵာ	 ��ုံး�ိ ု�ူ�ား �ို�	ေ�၏။�ူ 
�	း �ားေ��ဥ	 ဧ�	့��	 �ာ၍��	း ဴ
�	
ာ့ ဧ�	့��	 ုံး�ံ အရ 
�	း �ား�ၝ အုံး�ားဟု ေ�ၞ�ဵ�	
ႀ ေ�ၞေ�ာ �ူ�ား
ဵႂိး ဴ0�	၏ ။<ၝေဳ�ာ�	 ့�ူႚ�ိ ု
ိ�	ေ5�ရ�	း 
ဵား� 'ေဳ�ာ�	' ��	ဟု အ
ႀ�	 ားဳ� ေ�၏။

(၅)
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�ူႚ���	 �ိ
	ေ
�ႚဴ��	း 
ရႀိ၊ အ�ႀအ��ိ ု�ူ

�	ေ
ာ၊ �ူဳ�
	း�
	း��	၊ /ို�	း��	။ 5�	5ံ ေ�ၝ�	း��	းေရး���	 ရႀိေ�ာ ဧ�	့��	 ုံး�ံ၊ �ဥ	ေ�ဵးဴ��	း���	 �ိုႚ�ိ ု�ူ��	 �ုံး� 8/ု 
�ို�	။ 8ီ�၊ ��	း�ဵီ၊ �.�	 �ေ�ာ အႎု��ာ ရ�	
ဵား�ိ ု
�ို�	�ား၊ �ူႚ�ို�	�ူ အ��	း �ဥ	ေ�ဵးေအာ�	 
�ု�	၊�ူ၏ �8ိ ုအ�ို�	း ��	/ို�	း/ို�	း ��	ဳ�
	းဳ�
	း 
ဴ�ႂ
ဴ��	.ဲ ေ�၏။�ူႚ���	 ႎို�	�ံေရး �ိUာဥ	�ား ဴ��	း�	 �ႀေ�ဵ၏။ �ူ��	 ႎို�	�ံေရး ��ု��	း �ို�ာ �ု�	ေ�ာ �ူ�ဦး ဴ0�	၏။�ူ��	 /ို�	း၏၊ ဳ�
	း၏၊ ေဳ�ာ�	၏။ �ိ� ၤ
ရႀိ။ �ူ��	 ဧ�	့�ံ��	းေ5ာ�	
ႀ 8ုA	�ေရရႀိ �ူ႒�ီး�ူေ�ာ�	း 
ဟု�	။ ��ု ��	းေ�ာ�ံုဳ��	�ဵ�	ႎႀ�	 ့��ု��	း �ို�ာ 
ဲ၍ �ု�	ေ�ာ ႎို�	�ံေရး ��ၨ�ၝ ဴ0�	၏။ ိုႚေဳ�ာ�	 ့�ိ�ၤ 
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�	��	 ၃ - ၄ ရ�	 အ�ို� �ိုFဟိ�	း�ိ ု�ာရႀာရ�	း �႗�	ေ�ာ	ႎႀ�	 ့��ားေ��ႚ၏။ �ူ��	ဧ�	့��	းရႀိ အ0ုံး�ိ�	 ရႀိေ�ာ �ႎၬ�ား���	 ��	ော�	�ာ "<ီ
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