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ရှမ်းကန်းြပင်ြမင့်
သူရ တင်ြပသည်

လူထဂျာနယ် အမှတ် ၂၃၊ နှာ-၁၇။
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(၁)
လူတစ် ယာက်သည် အြခင်းအရာတိင်းကိ မသိနိင် ချ။ သိ ့ သာ်ြငားလည်း အြခင်းအရာတိင်းသည် လူ
တစ် ယာက်စီကိ သက်ဆိင် န စ လသည်။ သည်ကမ္ဘာ့ ြမြပင် ဝဟင်၏မည်သည့် ဒါင့် ကားထဲက မည်မ သးငယ်
ကီးမားသည့်အြဖစ် အပျက်မျိုးမဆိ လူတိင်းအား မသက်ဆိင် စသည်ဟူ၍ ရှိပင် မရှိ။ ထိ ့ ကာင့် လူတိ ့သည် လာက
ြခင်းရာများကိ ကအပ်သည်၊ အထူးသြဖင့် လူတိင်းသည် မိမိတိ ့အား အနီးစပ်ဆး သက်ဆိင် စလျက်ရှိ သာ အြခင်း
အရာများကိ ကအပ်သည်။ သသယရှိဖွယ် မလိ ပ။ ဤအ ြခအ နသိ ့ ရာက်ရှိ အာင် မျက် မှာက် ခတ်က ြပဿနာ
ရှင်များကိ အသီးသီး မိမိတိ ့ဆိင်ရာနိင်ရာ ကစည်ထတ် ဖာ်ခဲ့ြခင်းအားြဖင့် သည်လူ ့ လာက ကီးသည် သည်အ ြခအ န
မ လာက်ထိ အာင် တိးတက်လာရြခင်း ြဖစ် ပသည်။
ယ န ့ ရှမ်းကန်းြပင်ြမင့်ြခင်းရာသည် ဗမာြပည် ထာင်စသားတိင်းကိ အနီးစပ်ဆး သက်ဆိင် န စသည်
သာမက ကမ္ဘာ့လူသားတိင်းအားလည်း အနီးစပ်ဆး သက်ဆိင် စလျက် ရှိ န လသည်။ မည်ကဲ့သိ ့ မည်မ လာက်ထိ
အာင် နီးစပ်စွာ သက်ဆိင် စလျက် ရှိ နသည်ကိ ရှင်းလင်း ကည့် ကပါစိ ့။

ဤသိ ့ တွး တာ ကဆ ရှင်းလင်းရာ၌ အြခင်းအရာတိင်းတွင် ပါဝင် န သာ ကွင်းဆက်များ မ ပျာက်သွား
မြပုတ်သွား စရန် သတိမူ ကရ ပလိမ့်မည်။ မနာလိမန်းထားသည့်သ ဘာအဂါလက္ခဏာများ မပါဝင် စဘဲ အဂတိ
လိက်စားမ မြပု ကဘဲ အြဖစ်မှန်၏ကွင်းဆက်များကိ မြမင်ချင် ယာင် မြပု ကဘဲ စတနာသန် ့သန် ့နှင့် ဝဖန် ဆွး နွးရ
မည်ကိလည်း မ မ့ မ လျာ့အပ် ပ။ လူသားတိ ့ ငိမ်းချမ်း ရးကိ ရှးရ ကပါစိ ့။
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(၂)
ယ န ့ လိပ်၊ ကန်၊ သစ်တိ ့၏အဓိကလပ်ငန်းမှာ စစ်စခန်းများ ရှာ ဖွတည် ဆာက် ရးသာ ြဖစ်သည်။ ကမ္ဘာ ငိမ်း
ချမ်း ရးကိ ပျက်ြပား အာင် ဖျက်ဆီး ပီး စစ်မီး တာက် ကီးကိ ညိထွန်းထားနိင်မှသာ သူတိ ့၏ရင်းနှီး ငွ ဒ လာ၊ ပါင်၊
စတာလင်များသည် အဆ ပါင်းများစွာ ြမတ်စွန်းနိင်မည် ြဖစ် ကာင်းကိ အရင်းရှင်သ ဘာတရားက အရင်းရှင် လိပ်၊
ကန်၊ သစ်တိ ့အား သိမ ပးထား ပသည်။
ကိရီးယားစစ်ကိ ြဖစ်ပွား စြခင်းအားြဖင့် အ မရိကန်အရင်းရှင်တိ ့တွင် မည်မ လာက်ထိ အာင် အကျိုးြဖစ်
ထွန်း ြမတ်စွန်းလာခဲ့ရသည်ကိ ဒ လာကမ္ပဏီများ၏ရှငး် တမ်းများကိ ကည့်၍လည်း ကာင်း၊ အစရှယ်ယာ စျးများ
ခန်တက်လာသည်ကိ ထာက်ခ၍လည်း ကာင်း၊ အထက်ပါ ဖာ်ြပချက်ကိ အတည်ြပုနိင် ပသည်။
လိပ်၊ ကန်၊ သစ်တိ ့က ကမ္ဘာ့ ငိမ်းချမ်း ရး ကွန်ဂရက်၏မူကိ ယ န ့လက်ခလ င် ယ န ့ပင်လ င် သူတိ ့၏စစ်
အဖျက် သနတ်ကိရိယာများ ြပုလပ်ရာ စက်ရ ကီးများလည်း မီးခိးတိတ်သွားရ ပလိမ့်မည်။ အြမတ်ကိသာ အဓိကထား
သာအရင်းရှင်တိ ့၏စက်ရများတွင် အလပ်လက်မဲ့ြပဿနာသည် အဟန်ြပင်းထန်စွာ ပါက်ကွဲ ပ ထွက်လာရမည်။
သည်အချိန်သည်ပင်လ င် အရင်းရှင် လာက ကီး၏ နာက်ပိတ်ဆး အသက်ရှူြခင်းြပုသည့်အချိန်ဟူ၍ နားလည်ထား
လိက်နိင် ပသည်။

ထိ ့ ကာင့် အရင်းရှင်တိ ့သည် သူတိ ့၏အသက်ဆက် ရးအတွက် မ ရှာင်မလွဲသာ ကမ္ဘာ့ ငိမ်းချမ်း ရးကိ ပျက်
ြပား အာင် ဖျက်ဆီး နရမည်သာ။ ကမ္ဘာ့ ြမြပင် တဝှမ်းလးကိ အဖျက်မျက် စ့၊ အြမတ်မျက် စ့တိ ့ြဖင့် ကည့်ရ ပီး အရင်း
ရှင်တိ ့၏ရန်သူ အလပ်သမား လယ်သမားတိ ့၏နိင်င တာ်များကိ စစ်ြပုဖျက်ဆီးပစ်နိင်ရန်အတွက် မချမလွဲ စစ်စခန်းများ
အနှ ့အြပား တည် ဆာက်ရမည်ပင်။
က န်ပ်တိ ့က ဘာများ သသယရှိ နဖိ ့လိပါ သးသလဲ? လိပ်ကန်သစ်အရင်းရှင်အစိးရတိ ့က တည့်တည့်လင်း
လင်းပင် ြပည်သူ ့တရတ်ြပည် ဆိဗီယက်ရရှားနှင့်အ ရှ ့ဥ ရာပတိင်းြပည်များ အစရှိ သာ အလပ်သမား၊ လယ်သမား
တိ ့၏နိင်င တာ်များကိ ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်ဟ ကုးဝါးလာခဲ့သည်မှာ ကာြမင့်လှ လ ပီ။ ပါးစပ်ဖျား၌သာ ကုးဝါး န
ခဲ့သည်မဟတ်။ အတ္တလန်တိတ်စာချုပ်၊ ပစိဖိတ်စာချုပ်၊ ဓနသဟာယစာချုပ်၊ ဂျပန် ငိမ်းချမ်း ရးစာချုပ် အစရှိသည့်
စီမကိန်းများတိ ့ြဖင့် မဖးမဝှက် စစ်ြပင်ဆင်မများ ြပုလပ်ကာ စစ်စခန်းများအနှ ့အြပား တည် ဆာက် နသည် မဟတ်ပါ
လာ။
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ထိင်း(ယိးဒယား) ြပည်သူတိ ့၏ဘန် ကာက် မို ့ တာ်ကိ ြပည်သူ ့တရပ်ြပည် ကီး၏ နာက် ကျာဘက်ကိ ဝင်
ရာက် တိက်ခိက် ြခမန်းနိင် ရးအတွက် အ ြခခစခန်း ကီးအြဖစ်ြဖင့် အ မရိကန်တိ ့က ပိင်ပိင်နိင်နိင် ကီး သိမ်းပိက်ရရှိ
နိင်ခဲ့သည်မှာ ကာြမင့်လှ လ ပီ။ ဘန် ကာက် မို ့ တာ်ကိ ရရှိြခင်းအားြဖင့် ြပည်သူ ့တရပ်ြပည်၏ နာက် ကျာပိင်းကိ
ချမန်းဖိ ့ မည်မ တာသွားသည်ကိ အရင်းရှင်တိ ့က တွက်ချက် ပီး ြဖစ်သည်။ သည်စစ်မ ရးရာ ပထဝီဝင်ကိ ဂျပန်ဖက်ဆစ်
ဝါဒသမားတိ ့က လက် တွ ့အသးချြပသွားခဲ့ လ ပီ။
နည်းနည်းကမ ပင် ညီညတ်စည်းလးမ မရှိခဲ့ သာ မန်ချူးမင်းဆက်နှင့်ကိမင်တန် ချန် ကရှိတ်တိ ့၏
တရတ်ြပည် ကီးကိပင် တရတ်ပင်လယ်ကမ်းရိးတန်းစစ်မျက်နှာ တဘက်ထဲမှသာ တက် ရာက်၍ တိက်ခိက်ရမ နှင့်
အာင်ြမင်မ မရရှိနိင် ကာင်းကိ အရင်းရှင်နိင်င ပါင်းစတိ ့က လွန်ခဲ့သည့် ၁၉ဝဝ ြပည့်နှစ် မတိင်ခင်ကပင် တွ ့ရှိသိြမင်
ခဲ့ က ပီး လ ပီ။ ဤအချက် ဟတ်မှန် ကာင်းကိ ဂျပန်ဖက်ဆစ်ဘီလူးတိ ့က ယခ ပီးခဲ့ သာ တရတ်ဂျပန်စစ် ကီးြဖင့်
ထာက်ခနိင်ခဲ့ လသည်ကိ က န်ပ်တိ ့ မ့မထားအပ် ချ။

မန်ချူးမင်းဆက်များ အပ်စိးစဉ် ၁၉ဝဝ ြပည့်နှစ်မတိင်မီ က န်ပ်တိ ့၏ဗမာဘရင်များ လက်ထက်ကတည်းကပင်
နိင်င ရးပရိယာယ် ကယ်ဝ သာ ဗိတိသ ကန်သည်အစိးရသည် ယခမှ ကမ္ဘာကသိ န သာ (တရတ်ဗမာ လမ်းမ ကီး)
လားရး၊ ကွန်မင်းလမ်းမ ကီးအ ကာင်းနှင့်စစ် ရးပထဝီဝင်အရ မည်မ အ ရးပါအရာ ရာက်သည်ကိ တွ ့ရှိြမင်သိခဲ့ရ ပီး
ြဖစ် လသည်။
ယခလိ အင်မတန် ညီညတ်စည်းလး၍ လူဦး ရသန်း ပါင်း ၄၅ဝ ရှိ သာ မိမိတိ ့၏ ြမ ကီးကိ မိမိတိ ့ဘာသာ
ခခကာ ကွယ်နိင်စွမ်းရှိသည့် မာ်တိ ့၏ြပည်သူ ့တရပ်ြပည် ကီးကိ ချမန်းနိင် ရးအတွက် လိပ်၊ ကန်၊ သစ်တိ ့အဘိ ့
တရပ်ပင်လယ်ကမ်းရိးတန်းတ လ ာက်လးကိ ပိတ်ဆိ ့၍ အတွင်းပိင်းသိ ့ ချီတက်နိင်ဖိ ့ အ ရး ကီးသလိ တရပ်ဗမာ
နယ်စပ်သည်လည်း စစ်ြမားဦးတည့်ရာအြဖစ် သတ်မှတ်ထားရမည်ပင် မဟတ်ပါ လာ။ ထိ ့ ကာင့်ပင် ဘန် ကာက် မို ့
တာ်ကိ အ ြခခစစ်စခန်း ြပုလပ်နိင်ဖိ ့ ဆမ်ဂရမ်အစိးရကိ အ မရိကန်တိ ့က ဒ လာနှင့်ပစ်၍ အမိဖမ်းထားြခင်းပင်
ြဖစ် တာ့သည်။
တရပ်ဗမာလမ်းမ ကီးြဖင့် ြပည်သူ ့တရပ်ြပည် ကီး၏ နာက် ကျာပိင်းကိ ဝင်တိးမည်ဆိပါလ င် ဘန် ကာက် မို ့
တာ် ထက် ရန်ကန် မို ့ တာ်က ပိ၍ အချက်အချာ မကျပါသ လာဟ အစွန်း မးခွန်း ထွက်လာပါ လ ပီ။ သည် နရာတွင်
ရန်ကန် မို ့ တာ် ကီးကိ အ ြခခစခန်းအြဖစ် ရရှိ အာင် လိပ်ကန်သစ်တိ ့က ကိုးစားြခင်း ြပု မြပု၊ ြပုခဲ့လ င် ဗမာြပည်
4

ebook is created by www.ShanYoma.Org

အစိးရက မည်ကဲ့သိ ့ သ ဘာထားခဲ့ ကသည် စ သာ အ ကာင်းြခင်းရာများမှာ ြပည် ထာင်စတဝှမ်းလး လူတိင်း ဆွး
နွးလာခဲ့ က ပီးြဖစ်ပါသြဖင့် သည် နရာတွင် ဘာသာချင့်ချိန်၍ ယူ ကရန်ပင် ြဖစ်ပါသည်။
သိ ့ သာ်ြငားလည်း ရန်ကန် မို ့ တာ်ကိ ရရှိြခင်းအတွက် ကာင့် အရင်းရှင်များအဖိ ့ အကျိုးထင်သ လာက်
မများနိင်ြခင်းကိကား ဖာ်ထတ်တင်ြပလိပါသည်။ ကမ္ဘာ၏စတတ္ထအ ကီးဆး လယာဉ်ပျကွင်း ကီးမှ န ပီး တစ်ကယ့်
ကီး လး သာ စစ်စက်မလက်နက်ကိရိယာ ကီးများကိ ဝဟင်ခရီးမှ တင် ဆာင်သွားနိင်ပါသ လာ။ အလွန်မြဖစ်နိင်
သာ စီမကိန်းပင်။ သည်အ ကာင်းကိ အရင်းရှင်စစ်ဝါဒီတိ ့က မသိ မဟတ် က။ သိ ကသည်ပင်။ ထိ ့ ကာင့်ပင် နယ်ချဲ ့
သမားတိ ့ ဘန် ကာက် မို ့ တာ်ကိ ပိ၍ ဓာတ်စာကျြခင်း ြဖစ်သည်။
တကယ့် လးလ သာ စစ်လက်နက်အဖျက်ယန္တရားတိ ့သည် ြမြပင် ပ ကသာ ရွ ့လျားချီတက်သွားနိင် လ
သည်။ တရပ်ြပည်သူသန်း ပါင်းများစွာတိ ့ကိ သတ်ြဖတ်သတ်သင်ရမည့်ထိစစ်လက်နက် ယန္တရားစက်များသည် ဗမာ
ြပည်မ၏ခါးလယ်ပိင်းကိ ကျာ်ြဖတ်သွားနိင်ပါသ လာ။ ယခ တာ်လှန် န က သာ ဗမာကွန်ြမူနစ်များက လက်ပိက်
ကည့် န ကမည် လာ။ ဗမာအလပ်သမား၊ လယ်သမားတိ ့က ကာ ၄င်းအဖျက်လက်နက်များ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးတွင်
ကူညီ ကမည် လာ။
ြပာက်ကျားစစ်ကိ အရင်းရှင်တိ ့က အလွန် ကာက်သည်။ ြပာက်ကျားတစ် ယာက်မှ ြပာက်ကျားငါးဆယ်မ
လာက်အထိ သာ အင်အားစက လးကိ အသးြပုအ သခလိက်ြခင်းအားြဖင့် ြဖူး၊ ဆွာ၊ လယ် ဝး၊ ပျဉ်းမနား၊ ြမစ်ငယ်၊
ဂတ်ထိပ်ကဲ့သိ ့ သာ တတား ကီးများသည် မျက်စိတမှိတ်အတွင်း သတိသစ ဘဝသိ ့ ြပာင်းသွား စနိင် လသည်။
ဤသိ ့အားြဖင့် ရန်ကန်၊ မန္တ လး၊ လားရးလမ်းမ ကီးသည် အ မရိကန်တိ ့အတွက် ဘးအန္တရာယ် များသည်
သာမကဘဲ လးလးပင် အသးမဝင် သာ လမ်းမ ကီး ြဖစ်သည်။ ထိ ့ ကာင့်ပင် သည်အ ရးကိ ကိုတင်ြမင်ခဲ့သည့်အတိင်း
အ မရိကန်တိ ့က ဘန် ကာက် မို ့ တာ်ကိ ပိ၍ တန်ဖိးထားြခင်း ြဖစ် လသည်။
တရပ်ဗမာလမ်းမ ကီးသိ ့ ရာက်နိင်ရန်အတွက် ဘန် ကာက် မို ့ တာ်မှ (၁)ကျိုင်းတ၊ လွယ်လင်၊ လားရးလမ်း
တစ်လမ်းနှင့်(၂)ဂျပန် ဖာက်လပ်ခဲ့ သာ(မယ်စဲ့လမ်း)လွယ် ကာ်၊ တာင် ကီး၊ လွယ်လင်၊ လားရးလမ်း တစ်လမ်းဟူ၍
နှစ်လမ်း ြဖစ်သည်။ ၄င်းလမ်းများ ဒသသည် ကွန်ြမူနစ်အန္တရာယ် မရှိသ လာက် ကင်းရှင်း န ပီး တကယ့် လးလ သာ
စက်ယန္တရားတပ် ကီးသည် ၄င်းလမ်းများ ပးမှတဆင့် တရပ်နယ်စပ်သိ ့ထိ အာင် ရွ ့လျားချီတက်သွားနိင်သည်ဟနယ်
ချဲ ့သမားတိ ့က ထင်သည်။
တခဘဲ အခက်အခဲရှိသည်။ သလွင်ြမစ်ကိ ြဖတ်ကူးရန်အတွက် တတား ဆာက်လပ် ရး။ တကယ် တာ့ သည်
ဆာက်လပ် ရးလည်း အရင်းရှင်တိ ့၏စစ်အင်ဂျင်နီယာများအတွက် မခဲယဉ်း ချ။ သူတိ ့ခဲယဉ်းသည်ကား ြပာက်ကျား
တိ ့၏ရန်ကိ ဟန် ့တားနိင် ရးသာ ြဖစ်သည်။ တိင်းရင်းသားလူထတိ ့ထမှ အကူအညီရရှိနိင် ရးသာ ြဖစ်သည်။ ရှမ်း
ကန်းြမင့် ပ မှာ တာ့ ြပာက်ကျားတိ ့၏အန္တရာယ် မ ပ ပါက်လာနိင်ဟ နယ်ချဲ ့သမားတိ ့က ြမာ်လင့်သည်။ ထိ ့ ကာင့်
ပင် ဘန် ကာက် မို ့ တာ်ကိ နယ်ချဲ ့သမားတိ ့က ပိ၍ မျက် စ့ကျြခင်း ြဖစ် လသည်။
အင်ဒိချိုင်းနား၊ ဟနွိုင်၊ ကွန်မင်းလမ်းမ ကီးနှင့်ဒတိယကမ္ဘာစစ် ကီးအတွင်းတန်းက အသးြပုခဲ့ သာ လီဒိလမ်း
မ ကီး၏အ ကာင်းြခင်းရာများကိ ဆွး နွးဖိ ့ လိ ပလိမ့်ဦးမည်မှာ အမှန်ြဖစ် သာ်လည်း ဤ ဆာင်းပါးတွင် ကျယ်ဝန်း
အ့မည်စိး၍ ချန်လှပ်ခဲ့သည်။ မည်သိ ့ပင်ြဖစ် စ၊ လီဒိလမ်းမ ကီးမှာ အိန္ဒိယအစိးရတိ ့နှင့်ပထမသက်ဆိင် နြခင်းကိ သတိ
ြပုရမည်။ ၄င်းလမ်းအ ကာင်း ဆွး နွးလ င် အိန္ဒိယြပည်သူြပည်သားနှင့်၄င်းတိ ့အစိးရသ ဘာထားကိပါ ထည့်သွင်း
စဉ်းစားရ ပလိမ့်မည်။
ဟနွိုင်၊ ကွန်မင်းလမ်းမ ကီးသည်လည်း ဗီယက်နမ်သမ္မတဟိချီမင်းတိ ့၏လွတ် ြမာက် ပီးနယ်ပယ် ဒသကိ
ြဖတ်သန်းြခင်း ြပုရမည်ြဖစ်ရာ စဉ်းစားဖွယ် မလိ လာက် အာင် နယ်ချဲ ့သမားတိ ့အဖိ ့ ခက်ခဲလွန်းလှ ချသည်။ ယခအခါ
၄င်းလမ်း မ ကီးကိ ြပန်လည်သိမ်းပိက်နိင် ရးအတွက် အ မရိကန်နယ်ချဲ ့သမားတိ ့က ြပင်သစ်နယ်ချဲ ့သမားတိ ့အား
အစွမ်းကန် ထာက် ပ့ န ကသည် မဟတ်ပါ လာ။ ြပင်သစ် ပါင်းများစွာတိ ့၏အသက်ကိ ရက်စက်စွာ စ တး၍ တစ်နှစ်
လ င် စစ်စရိတ် ဒ လာ ငွ က ဋတစ်ရာထိ အာင်ပင် အကန်အကျခလျက် ရှိ န လ ပီ။
ထိ ့ ကာင့် က န်ပ်တိ ့က ြမင်သိနိင်ရ ပမည်။ ဘန် ကာက်ကျိုင်းတလမ်းကဘဲြဖစ်ြဖစ်၊ ဘန် ကာက်၊ မယ်စဲ့၊
ကရင်နီ လမ်းကဘဲြဖစ်ြဖစ်၊ ရှမ်းကန်းြပင်ြမင့် ြဖတ် ပီးမှသာ တရပ်ြပည်၏ နာက် ကျာဘက်ကိ ဝင်၍ ထိးနိင်သည်။
အလပ်သမား လယ်သမားတိ ့၏နိင်င တာ် ြပည်သူ ့တရပ်ြပည် ကီးကိ ချမန်းနိင် ရးအတွက် ရှမ်းကန်းြပင်ြမင့်ကိ
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အ ြခခစခန်း ကာင်း ကီးအြဖစ် နယ်ချဲ ့သမားများက မ ရှာင်မလွဲ မချသတ်မှတ်ရ ပလိမ့်မည်။ (ဥပမာ - ပထမနှစ်
ဒတိယကမ္ဘာစစ် ကီးအတွင်း နယ်သာလန်နိင်ငများ ဓားစာခြဖစ်ရပ)

(၄)
ြပည်သူ ့တရပ်ြပည် ကီး၏စစ်ရာဇဝတ် ကာင် ကီး ချန် ကရှိတ်နှင့်အတူ ပင်လယ်ထဲသိ ့ ဆင်း ြပးခဲ့ရ သာ ဒ
လာအရင်းရှင်နယ်ချဲ ့သမားတိ ့၏ရှက်ရမ်းရမ်းမဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တိ ့ကိ အ ရှ ့အာရှတိက်သားများနှင့်အတူ က န်ပ်တိ ့
ခ န ကရပါ ပီ။ ဝါရှင်တန်က မည်ကဲ့သိ ့ပင် ြငင်းဆိ န သာ်လည်း ဗူး ပ သလိ ပ နသည်ကိ က န်ပ်တိ ့က တွ ့ြမင်နိင်
ကရ ပမည်။
တရပ်ြပည်မ ကီး၏အြပင်အပသိ ့ ချန် ကရှိတ်တိ ့သည် အစနှစ်စခွဲ၍ ထွက် ြပး ကသည်တွင် တစ်စမှာ ဖာ်မိဆာ
က န်း ပ သိ ့ တက် ရာက်ဖျက်ဆီးမကိ ြပု န က ပီ။ တစ်စမှာ ရှမ်းကန်းြပင်ြမင့်၏နယ်နိမိတ်အတွင်းသိ ့ ဝင် ရာက်လာ
ကာ ရမ်းကား၍ ြပာ န က လသည်။ တရပ် အင်ဒိချိုင်းနားနှင့်ယိးဒယားနယ်စပ်တစ် လ ာက် ဗမာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ
ချန် ကရှိတ်၏စစ်တပ်များသည် နှစ် သာင်းထက်မနည်း ကျက်စား နထိင်လျက် ရှိသည်ကိ ခန် ့မှန်းနိင်ပါသည်။
၁၉၅၁ ခနှစ်အတွင်း ဖးဖိ၍ မရ လာက် အာင် တစ်ဆက်တည်း ပ ထွက်လာ သာ သတင်းများမှာ (၁)
တရပ်စစ် ြပးများကိ ကျိုင်းတနယ်အတွင်း၌ ြပည် ထာင်စတပ်မ တာ်သားများက လိက်လနှိမ်နင်း နရြခင်း။ (၂)
တရပ်စစ် ြပးများ ကျိုင်းတနှင့်မိင်းပန်နယ် တာနက်ရာ ဒသများတွင် ခိင်မာစွာ တပ်စွဲလျက် ရှိ နြခင်း။ (၃)၄င်း
တရပ်စစ် ြပးများကိ ဘန် ကာက် မို ့တွင် နထိင်လျက်ရှိ သာ ချန် ကရှိတ်၏စစ်မှူး ကီးတစ်ဦးက ညန် ကားအပ်ချုပ်
နသည်ဆိြခင်း။ (၄)ယိးဒယား မိင်းပန်နယ်စပ်၊ ပပါချန်၊ ချိန်ဂရယ်၊ တာင် ကား ဒသများတွင် တရပ်စစ် ြပးများ ခဲ
ယမ်း မီး ကျာက်များကိ လက်ခရရှိ နသည်ဆိြခင်း။ (၅)မိင်းပန်နယ်မှ တရပ်စစ် ြပး ၇ ထာင်သည် သလွင်အ နာက်
ဘက်ရှိ ကာလိ ခ ဒသကိ ြဖတ်၍ သလွင်ြမစ်ဖျားသိ ့ အ မရိကန်စစ်မှူး(၇)ဦးအပ်ချုပ်၍ ချီတက်သွားသည်ဆိြခင်း။
(၆)တရပ်စစ် ြပးများ ယူနန်နယ်အတွငး် သိ ့ ဝင် ရာက်တိက်ခိက်သည်တွင် တရပ်ြပည်သူ ့တပ်မ တာ်က ြပန်လည်တိက်
ထတ်လိက်ရသည်ဆိြခင်း။ (၇)ကျိုင်းတ၊ မာက်မယ်၊ မိင်းပန်နယ် တာ တာင်များ ပ တွင် အမျိုးအမည် မသိရ သာ
လယာဉ်ပျများ ပျသန်းလျက် ရှိ နသည်ဆိြခင်း-စသည်တိ ့ ြဖစ် လသည်။
၁၉၅၁ နှင့် ၅၂ နှစ်အကူအ ြပာင်းကာလအ တာအတွင်း ထွက် ပ လာြပန် သာသတင်းများမှာ သာ၍ပင်
ရင်မ အးနိင်ဖွယ် ြဖစ်သည်။ ြပည်သူ ့တရပ်ြပည်၏တပ်မ တာ်သား (၃-သိန်း)သည် ခစစ်အတွက် ရှမ်းကန်းြပင်ြမင့် နယ်
စပ်တစ် လ ာက် ယူနန်ြပည်နယ်ထဲတွင် တပ်စွဲလျက်ရှိ နသည်ဆိြခင်းနှင့်ဝါရှင်တန်တွင် ြဖစ် ပ န သာ သတင်း
တစ်ရပ်မှာ ဗမာအစိးရက အ မရိကန်အစိးရအား အ မရိကန်၏တရပ်စစ် ြပးများကိ ဆက်လက်မကူညီရန် မတ္တာရပ်ခ
နြခင်း စသည်တိ ့ပင်။
ကိရီးယားစစ်ပွဲတွင် ၃၈ မျဉ်း ပိုင်ကိ မြဖတ်သင့် ကာင်းနှင့်အိန္ဒိယက တရပ်ြပည်သိ ့ စကားကမ်းလှမ်း
နချိန်တွင် ရှမ်းကန်းြပင်ြမင့် ပ က ထွက် ပ န သာ သတင်းများအရ အ မရိကန်၏တရပ်စစ်တပ်များက တရပ်ြပည်
၏ နာက် ကျာဘက်မှ အကန် ့အသတ်နှင့်ဝင် ရာက်၍ ထိးစစ်ဆင်လိက်ဦးမည်လားဟ က န်ပ်တိ ့ တွးထင်ပူပန်ခဲ့ က
ဖူးသည် မဟတ်ပါ လာ။
ဗမာြပည် ထာင်စအ ပ တွင် ကင်နာ လးစား သာအားြဖင့် တရပ်ြပည်မ ကီးအတွင်းသိ ့ အ ကိမ် ကိမ် ဝင်
ရာက် နဦးမည့်အ မရိကန်၏တရပ်စစ် ြပးများကိ တရပ်ြပည်၏ြပည်သူ ့တပ်မ တာ်က ရှမ်းကန်းြပင်ြမင့်အတွင်းသိ ့
ဝင် ရာက်၍ မနှိမ်နင်းဘဲ နချင် နမည်ြဖစ်ပါ သာ်လည်း ကာဇာသက္က ရာဇ် ၇၆၃ ခနှစ်၊ မင်း ခါင် ကီး - မင်းရဲ ကျာ်စွာ
တိ ့လက်ထက်က မာ်တ မာ်ကယ်စား သားမယားတိ ့ကိ တရပ်စစ်သည်များ၊ အဝ နြပည် တာ်အနီးသိ ့တိင် အာင် လာ
ရာက် တာင်းခခဲ့ ကဖူး သည့် သာဓကကိ သတိမြပုဘဲ မ နအပ် ချ။
ဤသိ ့ သာ ြဖစ်ရပ် သကွင်းဆက်များကိ က န်ပ်တင်ြပ နရြခင်းမှာ အစဆိခဲ့သည့်အတိင်း ရှမ်းကန်းြပင်ြမင့်၏
အ ကာင်းြခင်းရာများသည် ဗမာြပည် ထာင်စသားအားလးကိသာမက ကမ္ဘာ့လူတိင်းအားလည်း အနီးစပ်ဆး သက်ဆိင်
စလျက် သည့်ထက်ပိ၍ ခ ရ စ့တွင်းသိရှိ န ပီးသူများလည်း အများပင် ရှိ ပလိမ့်ဦးမည်။
ဘာ့ ကာင့် က န်ပ်တိ ့သည် သူနာကိ မးန ့သာ လိမ်းြခယ်ထား ပီး အားလး ကာင်းပါသည်ဟ မသားဆိရမှာ
လဲ?
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အာရှအ ရှ ့ တာင်ပိင်းကိ မီးဟန်းဟန်း တာက် လာင် စနိင်သည့်ရှမ်းကန်းြပင်ြမင့် ပ ရှိ ယမ်းအိး ကီးသည်
အချိန်မ ရွး ပါက်ကွဲနိင်သည်။ ယမ်းအိး ကီး၏စနက်တသည် ဘန် ကာက် မို ့ တာ်တွင် ရှ၍
ိ ဝါရှင်တန်မှ နယ်ချဲ ့သမား
တိ ့က ခလတ်တစ်ချက် နှိပ်လိက်ရနှင့်က န်ပ်တိ ့တစ် တွမှာ သမင်း ချာက်ထဲသိ ့ ရာက်သွားနိင်သည်။
စစ်၊ စစ်၊ စစ်။ ဘယ်လူသားကိမှ ကာင်းကျိုးမ ပးနိင်။ ကျိုး၊ ပဲ့၊ ပင်း၊ ကန်း၊ ဆွ ့၊ အ၊ သားကွဲ မယား
တကွဲနှင့်(ငတ်မွတ် ခါင်းပါးြခင်း ဘးအန္တရာယ်နှင့်သာ ရင်ဆိင်ရမည်။ သည်မ ကာင်းကျိုး တွ ပ ပျာက် အာင် ဘယ်
တန်ခိးရှင်ကမှ မကယ်နိင်၊ ကယ်နိင်သည့်အရှင် ကယ်ပါဟ ဆ တာင်း နကာမ နှင့် ပ ပျာက်ကင်းလွတ်နိင်သည်မဟတ်။
အ ကာင်းြခင်းရာကိ စ့င ဖွရှာ၍ လက်သည်တရားခကိ အြမစ်ပါြပုတ် အာင် ဖယ်ရှားပစ်နိင်မှသာ လိရာ ကာင်းကျိုး
ကိ ရရှိနိင် ပသည်။
ထိ ့ ကာင့် က န်ပ်တိ ့သည် ယမ်းအိး ကီးတည်ရှိရာ ရှမ်းကန်းြပင်ြမင့်၏အ ကာင်းြခင်းရာများကိ လ့လာ
ဆွး နွး ကည့် ကပါစိ ့။ အနာ၏အရင်းအြမစ်ကိ စ့ငရှာ ဖွ ကည့် ကပါစိ ့။ တစ်ဦးလ င် တစ်မျိုးစီ သိ ကမည်။ သိ ကသည်
များကိ စ ပါင်းညိနင်း ဖာ်ထတ် ကပါစိ ့။ က န်ပ်က ဆက်လက်၍ နယ်ချဲ ့သမားတိ ့ ချီတက်မည့်လမ်း ရှမ်းြပည် တာင်ပိင်း
တာင် ကီး၊ လွယ်လင်လမ်းဆ ဒသကိ ခွ၍ နထိင်လျက်ရှိ ကသည်။ ယခအခါ ပ ဒသရာဇ်စနစ်ကိ တာ်လှန်လျက်ရှိ
က သာ ပအိးဝ် တာင်သူအမျိုးသားများ၏အ ကာင်းြခင်းရာကိ တင်ြပ ဆွး နွးပါမည်။
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