
ဖင္လန္ႏ ႏ ႏိုင္ငသံ  ို႔ ေႏလယာဥ္ခရ ီး 

ဖင္လန္ႏ ႏ ႏိုင္ငသံ  ို႔ ေႏလယာဥ္ခရ ီး 

ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုင္ငသံိို႔ လာေႏရာက္ႏ ႏိုႏငိ္ရ န္အတြက ္ ေႏေလၾကာင္္ႏီးခရ ီးႏ ဖင္္ႏ  သာ ေႏရာကရိႏ ႏ ႏႏိိုင္ပါသည္။ 

ေႏလယာဥ္ကြင္္ႏီးမ  စြဥ္င္ြကကခာႏ ခင္္ႏီးႏ ဖင္္ႏ   အာီးလံိုီးစြင္ပါသည္။ လူြက ီးခ်င္္ႏီးစ အတြက ္

ေႏလယာက္ေႏပၚတြင္္ က လိို ၂၀ မ ် ေအလီးခ်နိ္ ရႏိ ေႏသာ ပစၥည္ႏီးမ်ာီးကိိုသာ သယေ္ႏဆာင္္ႏ ႏႏိိုင္မည္ႏ ဖစပါသည္။ 

ထိိုေႏၾကာင္္ႏ   မည္သည ႏ္ ပစၥည္ႏီးမ်ာီးကိို ယူေႏဆာင္လာသင္္ႏ  ၿပ ီး၊ မည္သည္ႏ  ပစၥည္ႏီးမ်ာီးကိို 

ထာီးခ  သင္္ႏ  ေႏၾကာင္္ႏီး တထကကခာလာမည္ႏ  ႏ ႏႏိိုင္ငတံြင္္ ေႏေသသခ်ာခ်ာ ၾကိ ိဳြင္စက္ႏီးစာီးထာီးၾကရန္ 

ေအရီးၾက ီးပါသည။္ ႏ ႏႏိိုင္ငရံပ္ႏ ခာီးမ  ေႏေလၾကာင္္ႏီးကိုမၸဏ မ်ာီးမ  ေအလီးခ်နိ္ က လိို ၂၀ ေႏက်ာႏ္ကိို 

ခခင္္ႏ  ၿပိဳေႏသာႏ္လည္ႏီး ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုင္ငႏံ ပည္ည္ြင္္ႏီး ေႏေလၾကာင္္ႏီးလိိုင္္ႏီးမ်ာီးတြင္ ္ ေအလီးခ်နိ္ က လိို ၂၀ 

ေႏက်ာႏ္သည္ႏ   ခရ ီးေႏဆာင္ပစၥည္ႏီးမ်ာီးကိို သယေ္ႏဆာင္င္ခင္္ႏ   မရိႏ ပါ။ 

အသင္္ႏ  ႏ ပိဳလိုပေ္ႏပီးထာီးသည္ႏ   ခရ ီးတသာီးလာေႏရီးအသအိမ ြ္ႏ ပိဳလကမွြ္ ႏ ႏ င္္ႏ   ေႏလယာကလကမွြမ်ာီးကိို 

အြြူတက ခရ ီးစဥ္ကြင္္ ယူေႏဆာဥ္င္သာီးရပါမည္။ ထိို႔အ ပင္လည္ႏီးပ  ပိုဂ ိ ိဳလေ္ႏရီးဆိုႏငိ္ရာ 

ေအထာကအထာီးမ်ာီးအာီးလံိုီးကိိုလည္ႏီး ယူေႏဆာဥ္င္သာီးရန္ ေအရီးၾက ီးပါသည္။ ပိုဂံခခကေ္ႏယာကမ်ာီး ႏ င္္ႏ   

အမိသံ သီးပစၥည္မ်ာီးကိို ယေူႏဆာင္လာရန္ မလိိုအပ္ေႏခ်။ အစာီးေအသာကမ်ာီးအာီး ေႏလယာကေ္ႏပၚသိို႔ 

လံိုႏ ခိဳေံႏရီးအရ ယူေႏဆာင္လာႏ ခင္္ႏီး မ ပိဳလိုပသင္္ႏ  ပါ။ 

 

ထြက္ခာရန္အသင္္ႏ  ႏ ပင္ဆင္္ စစ္ေႏဆီးႏ ခင္ႏ္ီး 

ေႏလဆပိသိ သ႔ အခ်နိ္ လံ သေႏလာကကစာရရိႏ ေႏစရန္အတြက ္ ၾကိဳြိင္္၍ လာေႏရာကသ င္္ႏ  ပါသည္။ 

အဘယ္ေႏၾကာင္္ႏ  ဆိိုေႏသာႏ္ ေႏလယာကေ္ႏပၚသိို႔ မြကေ္ႏရာကမွ  ေအၾကာင္္ႏီးအရာမ်ာီးခစာကိို 

ေႏႏ ဖရ င္္ႏီးႏ ပိဳလိုပရန္ လိုႏအိပ္ေႏသာေႏၾကာင္္ႏ   ႏ ဖစပါသည္။ ေႏလဆပိမ်ာီးမ ာ အတလန္ၾက ီးမာီးက်ယ၀္န္ႏီးၿပ ီး 

ခရ ီးတသာီးခရ ီးလာ ၀န္ြမ္ႏီးမ်ာီး အတလန္မာ်ီးႏ ပာီးေႏသာေႏၾကာင္္ႏ   ႏ ဖစပါသည္။ ေကလီးမ်ာီးကိို လက္ႏ ဖင္္ႏ   

ကိိုဥ္ င္ြယြ ာီးၿပ ီး၊ အိုပစသလိိုက ္လစူိုမခခ ဘ  တသာီးလာႏ ခင္္ႏီးသည္ ေအကာင္္ႏီးဆံိုီးႏ ဖစပါသည။္ ထိိုမ သာလ ်င္္ လစူိုမကက  

ေမပ်ာကမရ  ႏ ဖစ္ႏ ခင္္ႏီးမ  ကာတကယ္ႏ ႏႏိိုင္ပါသည။္ ေႏလဆဥိ္ပြင္္ လည္ကြ နႏ္ီးလ ည္ႏီးမ်ာီးခစာရိႏ ၿပ ီး 

ထိုပပိသီးထာီးသည္ႏ   ခရ ီးေႏဆာင္အႏ္ိြမ်ာီးကိို ြင္္ေႏဆာင္ြာ သယ္ယ ႏႏိိုင္ပါသည။္ ခရ ီးတသာီးအြိမ်ာီးကိို 

လည္ကြ န္ႏီးလ ည္ႏီးမ်ာီးြင္္ေႏဆာင္ြာ အသင္္ႏ  ႏ ပင္ဆင္္ စစ္ေႏဆီးႏ ခင္္ႏီးလိုပသည္ႏ  ေႏနရာအထ ိ

ြန္ႏီးစ ေႏစာင္္ႏ  စာီးရန္ တထကကခာ ႏႏိိုင္ပါသည္။ 

အသင္္ႏ  ႏ ပင္ဆင္္ စစ္ေႏဆီးႏ ခင္္ႏီးႏ ပိဳလိုပသည္ႏ  ေႏနရာတြင္္ ခရ ီးတသာီးလကမွြ္ႏ ႏ င္္ႏ   ေႏလယာကလကမြွြ ိသ 

ႏ ပသရပါသည္။ ထိိုသိို႔ ႏ ပသၿပ ီးသည္ႏ  ေႏနာည္ကြ င္္ ၀န္ြမႏ္ီးႏ ဖစသယမ  ခရ ီးတသာီးအြိမ်ာီးကိို ေႏႏ မ ာကခိသင္္ႏီးကာ 

ခ် ိဥ္ န္ြယ္ႏ ႏႏိိုင္ရ န္အတြက္ ေႏြာင္္ႏီးဆိိုပါလမိ္ႏ  မည္။ သိိုေ႔သာႏ္ ေႏသီးင္ယသ ည္ႏ   လကကဆ  အြိငယမ်ာီးကိို 

ေႏလယာက္ေႏပၚသိို႔ြကေ္ႏရာကရာတြင္လည္ႏီး ယူင္ည္ယသ ာီး ႏႏိိုင္ပါသည္။ အ ခာီးေႏသာ ခရ ီးတသာီးအြိမ်ာီးမ ာ 



အလိိုေအလ ်ာကပင္္ ေႏလယာကေ္ႏပၚသိို႔ အ ခာီးေႏသာ ပစၥည္ႏီးမ်ာီး ႏ င္္ႏ  အြူ ေႏရာကရႏိ သယေ္ႏဆာဥ္င္သာီးမည္ 

ႏ ဖစပါသည္။ ေအရီးၾက ီးသည္ႏ   လကမွြမ်ာီး ႏ င္္ႏ   ပစၥည္ႏီးမ်ာီးအာီးလံိုီးကိို ြ ႏႏိိုင္ြပိိုင္္ေႏသီးင္ယေ္ႏသာ 

လကကဆ  အြိြ  တြင္္ ထည္ႏ  ထာီးရန္ လိိုအပပါသည္။ ြ ႏႏိိုင္ြပိိုင္လကကဆ  အြိငယြ  တြင္္ အရည္မ်ာီးပါ၀င္သည္ႏ   ဗူီးမ်ာီး ႏ င္္ႏ   

ခတြန္ြကသ ည္ႏ   လကနကမ်ာီးကိို ယူေႏဆာင္္ႏ ခင္္ႏီး မၿပိဳရပါ။ အလိိုေအလ ်ာက္ သယေ္ႏဆာဥ္င္သာီးမည္ႏ   

ခရ ီးေႏဆာင္အြိၾ က ီးမ်ာီးအတြက္ ႏ ပန္လည္ေႏင္ ီးခယ်ရ န္အတြက ္လကမွြမ်ာီးကိို ရရိႏ မည္ ႏ ဖစပါသည္။ ထိိုလကမွြမ်ာီးကိို 

ေႏေသသခ်ာခ်ာ သမိ္ႏီးဆည္ႏီးထာီးရမည္ ႏ ဖစပါသည။္ ခရ ီးတသာအြိမ်ာီးေႏပ်ာကဆ ံသီးပ်ကစ ီးပါက ထိိုလကမွြမ်ာီးမ ာ 

သကေ္ႏသခံလကမြွမ်ာီး ႏ ဖစလာပါလမိ္ႏ  မည္။ ထိို႔အ ပင္လည္ႏီးပ  လကခလံကမြွမ်ာီးႏ ဖင္္ႏ   ေႏနာကြ ၿ်ပ ီးမ  ႏ ပန္လည္ 

ရ ာေႏခဖႏ ခင္္ႏီးလည္ႏီး ႏ ပိဳလိုပ္ႏ ႏႏိိုင္ပါသည။္ 

စစ္ေႏဆီးၾကည္ႏ  ရႈ႔သည္ႏ   ၀န္ြမ္ႏီးထမံ  ခရ ီးတသာီးလကမြွ္၊ ေႏလယာကလကမြွ္ႏ ႏ င္္ႏ   ခရ ီးတသာီးအြိမ်ာီးအတြက ္

လကမြွမ်ာီး ႏ ပန္လည္ရရိႏ မည္ ႏ ဖစပါသည္။ ထိုႏ႔ိအ ပင္လည္ႏီး ေႏလယာကခရ ီးႏ ဖင္္ႏ   ဆကလ ည္ကသ ာီးရမည္ဆသႏပိါက 

ဆကလက္ေႏႏ ပာင္္ႏီးလ စ ီးတသာီးရမည္ႏ   ခရ ီးအတြက္ ေႏလယာကလကမွြလ ည္ႏီး ထပမံရရိႏ မည္ႏ ဖစပါသည္။ 

ေႏလယာကလကမွည္ြြ င္္ ေႏလယာဥ္ကြကမည္ႏ   ဂြိနံပါြ္ ႏ ႏ င္္ႏ   ေႏလယာက္ေႏပၚတြင္္ ထိိုင္ရမည္ႏ   ခံိုနပံါြမ်ာီးကိို 

 ိိုက္ႏ ႏ ကသြမွြြ ာီးပါသည္။ ေႏလယာကမတထကခင္အခ်နိ္အတြင္္ႏီးတြင္္ ေႏလယာကလကမြွ္ႏ ႏ င္္ႏ   စာင္ ကစာြမ္ႏီးမ်ာီးကိို 

အၾကမိမ်ာီးခစာ ႏ ပသေရကာင္္ႏီး ႏ ပသရ ႏိုႏငိ္ပါသည္။ 

 

ေႏလဆ ပ္ပြင္္ ထသာီးလာႏ ခင္္ႏီး 

ေႏလဆဥိ္ပြင္္ ြထပမွ ြထပသိ သ႔ တသာီးလာရာတြင္္ ဓါြ္ေႏလ ကာီး၊ စကေ္ႏလ ကာီး သိို႔မဟိုြ္ ေႏလ ကာီးမ်ာီးကိို 

ေႏက်ာႏ္ႏ ဖြၿပ ီး ကူီးသန္ႏီးၾကပါသည္။ စက္ေႏလ ကာီးမ ာ ေႏရ ွ့သိို႔ အစကမျ ပြေ္ႏရႊ႔လ ်ာီးေႏနၿပ ီး အဓကိ 

သြထိာီးရမည္ႏ  အခ်ကမွာ ဂါ၀န္မအွစမ်ာီး ႏ င္္ႏ   ပိုြ ီးလံိုီးမ်ာီး ႏ င္္ႏ   ေႏဒါက္ႏ မင္္ႏ  ဖိနပြ  သိိုေ႔သာ ခတြန္ြကသ ည္ႏ   

အရာမ်ာီး စကေ္ႏလ ကာီး အဆက္ ြခို ႏ င္္ႏ   ြခိုၾကာီး မည္ ပမိေႏစရန္ ႏ ဖစပါသည္။ လည္ကြ န္ႏီးလ ည္ႏီးမ်ာီးကိို 

စကေ္ႏလ ကာီးတြင္္ ကူီးသန္ႏီးႏ ခင္္ႏီး မ ပိဳရပါ။ လည္ကြ န္ႏီးလ ည္ႏီးႏ ဖင္္ႏ   တသာီးလာရသူ နာမကန္်ႏီးသမူ်ာီးလည္ႏီး 

ေႏလယာက္ေႏပၚသိို႔ တသာီးေႏရာက္ႏ ႏႏိိုင္သည္။ ထိိုသိိုေ႔သာ ေအႏ ခေအနတြင္္ ထိုႏသိအူာီး 

ကူည သူပါရိႏ ရပါမည္။ 

 
 

ပါတ္စပ ို႔စစ္ေႏဆီးႏ ခင္္ႏီး 

ေႏနာကြဆင္္ႏ  မ ာ ပါြစပိို႔စစ္ေႏဆီးသည္ႏ   ေႏနရာသိို႔ တသာီးေႏရာက္ႏ ခင္္ႏီး ႏ ဖစပါသည္။ 

ပါြစပိို႔စစေ္ႏဆီးသည္ႏ   ေႏနရာတြင္္ ခရ ီးတသာီးလာခခင္္ႏ  လကမြွ္ ႏ ႏ င္္ႏ   ေႏလယာကလကမွြြ ိသ႔ကိို ႏ ပသ 

စစ္ေႏဆီးႏ ခင္္ႏီး ႏ ပိဳလိုပရပါသည္။ စစ္ေႏဆီးသမူ  ခရ ီးတသာီးလကမွြ္ႏ ႏ င္္ႏ   အ ခာီးေႏသာလကမြွမ်ာီးကိို 

ကိိုဥ္ င္ြယစစေ္ႏဆီးၿပ ီး ြဆံပိြံ သီးထိုေႏပီးေႏလ ရိႏ ပါသည္။ ပါြစပိို႔စစ္ေႏဆီးရာတြင္္ ေြယာကခ်င္္ႏီးစ  

သပသပစစေ္ႏဆီးေႏလ ရိႏ ၿပ ီး၊ မိသာီးစို၀င္မာ်ီးေအန္ ဖင္္ႏ   ေကလီးမ်ာီး ႏ င္္ႏ  အြူ ပူီးကြ ၍ စစ္ေႏဆီးႏ ခင္္ႏီးလည္ႏီး 

ခံယူ ႏႏိိုင္ပါသည္။ 



 

လံိုႏ ခ ေံႏရီးစစ္ေႏဆီးႏ ခင္္ႏီး 

ဆကလက္၍ လံိုႏ ခိဳေံႏရီးစစေ္ႏဆီးသည္ႏ   ေႏနရာသိို႔ တသာီးေႏရာကရပါသည္။ 

လံိုႏ ခိဳေံႏရီးစစ္ေႏဆီးသည္ႏ  ေႏနရာသိုႏ႔ိ တသာီးေႏရာကရာတြင္္ လူြိိုင္္ႏီးေအန္ ဖင္္ႏ   မိမဘိာသာ မမိ ိ

သြထိာီးရမည္မွာ ြ ႏႏိိုင္ြပိိုင္္ ကိိုယ္ႏ ႏ င္္ႏ  မတကာ ယေူႏဆာဥ္င္သာီးမည္ႏ   လကကဆ  အြိြ  တြင္္ အစာီးအစာမ်ာီး၊ ေႏရမ်ာီး၊ 

ကကေ္ႏၾကီးမ်ာီး၊ ခတြန္ြကသ ည္ႏ  အရာမ်ာီး ႏ င္္ႏ   အ ခာီးေႏသာ သြ ိဳပစၥည္ႏီးမ်ာီးကိို အပိိုယေူႏဆာင္္ႏ ခင္္ႏီး 

မ ဖစ္ေႏစရန္ သြိထာီးရပါမည္။ 

ေႏလယာဥ္ကြင္္ႏီးမ  စစ္ေႏဆီးရန္ြာ၀န္ရႏိ သမူ်ာီးသည္ လံိုႏ ခိဳေံႏရီးအတြက္ စြင္စစေ္ႏဆီးရာတြင္္ ခါီးပြ္၊ အြိ၊္ 

ဖိနပ ္ ႏ ႏ င္္ႏ   ေအပၚတြင္ြပ၀္ြြ ာီးသည္ႏ   ဂက်ြ ြမ်ာီးကိို ႏ ခင္္ႏီးေႏြာင္္ႏီးသပသ ဥ္ပြင္္ ထည္ႏ  ခိိုင္္ႏီးပါသည္။ 

ထိိုႏ ခင္္ႏီးေႏြာင္္ႏီးမ်ာီး ႏ င္္ႏ   လမ္ႏီးညႊန္ခက်မ်ာီးကိို စစေ္ႏဆီးသူ၀န္ြမ္ႏီးမ်ာီးထမံ  ရရိႏ ပါသည္။ ထိို႔အ ပင္လည္ႏီးပ  

လကြ ိသဥ္ င္ြန္ႏ ပဴြာမ်ာီး ယေူႏဆာင္လာပါက သပသပစ စစ္ေႏဆီးႏ ခင္္ႏီး ခံရမည ္ ႏ ဖစပါသည္။ ႏ ခင္္ႏီးမ်ာီးတြင္္ 

ထည္ႏ  တသင္္ႏီးထာီးသည္ႏ   ပစၥည္ႏီးမ်ာီးအာီး အာီးလံိုီးႏ မင္္ေႏေစအာင္္ ႏ ပိဳလိုပြာီးသည္ႏ   ဓါြမွန္စက္ေႏအာည္ကြ င္္ 

ႏ ဖြသ န္ႏီး စစ္ေႏဆီးႏ ခင္္ႏီး ႏ ပိဳလိုပၾကပါသည္။ အကယ္၍ စစ္ေႏဆီးႏ ခင္္ႏီးခံရသည္ႏ   လကကဆ  အြိမ်ာီးတြင္္ 

ြာီးႏ မစြာီးသည္ႏ   ပစၥည္ႏီးမ်ာီး ပါ၀င္လာပါက သမိ္ႏီးဆည္ႏီးႏ ခင္္ႏီး ႏ ပိဳလိုပပါသည္။ ထိိုက  သိို႔ 

စစ္ေႏဆီးသည္ႏ  အခ်နိ္ ြည္ႏီးတြင္လည္ႏီး ေႏလဆဥိ္ပြင္္ စစေ္ႏဆီးေႏရီးြာ၀န္္ယသည္ႏ   ၀န္ြမ္ႏီးမ်ာီးအာီး 

ခရ ီးတသာီးလကမြွ္ႏ ႏ င္္ႏ   ေႏလယာကလကမြွမ်ာီးကိိုလည္ႏီး ႏ ပသရပါသည္။ 

ထိိုသိို႔စစ္ေႏဆီးႏ ခင္္ႏီးၿပ ီးဆံိုီးတသာီးပါက လံိုႏ ခိဳေံႏရီးကိို ြာ၀န္္ယထာီးသည္ႏ   ၀န္ြမ္ႏီးမ  ခရ ီးတသာီးသအူာီး 

လံိုႏ ခိဳေံႏရီးဂြိ္ေႏပါက္၀ကိို ႏ ဖြသ န္ႏီးရန္အတြက ္ ေႏႏ ပာဆိိုပါသည။္ ြခါြရံတြင္္ လံိုႏ ခိဳေံႏရီး၀န္ြမ္ႏီးမ်ာီးမ  

ဖိနပခတြြရန္အတြက ္ သပသပစ  ေႏႏ ပာဆိိုပါက ဖိနပခတြြ္ႏ ခင္္ႏီးလည္ႏီး ႏ ပိဳလိုပရပါသည။္ အကယ၍္ 

လံိုႏ ခိဳေံႏရီးဂြိြ ိသ ႏ ဖြသ န္ႏီးရာတြင္္ ြစံိုြခိုရိႏ ေႏေနၾကာင္္ႏီး အသေိႏပီးညႊန္ႏ ပပါက 

လံိုႏ ခိဳေံႏရီး၀န္ြမ္ႏီးမ်ာီးမ  ခရ ီးတသာီးအာီး သပသပစ  ထပမံစစ္ေႏဆီးႏ ခင္္ႏီး ႏ ပိဳလိုပ္ေႏလ ရႏိ ပါသည္။ ထိိုက  သိို႔ 

ႏ ပိဳလိုပ္ႏ ခင္္ႏီးမ ာ ခရ ီးတသာီးမာ်ီးအာီး ပိိုမိိုလံိုႏ ခိဳစံြိခ်မႈ႔ ေရစရန္ ၿပိဳလိုပ္ႏ ခင္္ႏီး ႏ ဖစပါသည္။ 

 

ေႏလယာဥ္္ေႏပၚသ ို႔ တ္္္ေႏရာ္္ႏ ခင္္ႏီး 

လံိုႏ ခိဳေံႏရီးစစ္ေႏဆီးၿပ ီးသည္ႏ  ေႏနာည္ကြ င္္ ေႏလဆဥိ္ပြင္္ သြမြွြ ာီးသည္ႏ   ႏ ႏႏိိုင္ငြံကာသိို႔ တသာီးေႏရာကရန္ 

သြမြွြ ာီးသည္ႏ   ေႏနရာသိို႔ ေႏရာကရိႏ ၿပ  ႏ ဖစပါသည္။ ထိိုမ  ြဆင္္ႏ   မမိိေႏလယာကရႏိ ရာ ဂိြေ္ႏပါက၀္သိို႔ 

တသာီးေႏရာကရပါသည္။ ေႏလယာဥ္ကြကမည္ႏ   ဂြိ္ေႏပါကအ ာီး တထကကခာရန္ႏ ပင္ဆ င္သည္ႏ   

စစ္ေႏဆီးႏ ခင္္ႏီးႏ ပိဳလိုပသည္ႏ  အခ် ိဥ္ န္ြင္္ အသေိႏပီးပါသည္။ ထိို႔အ ပင္လည္ႏီးပ  ေႏလယာကလကမွြ္ႏ ႏ င္္ႏ   

ေႏလဆဥိ္ပြင္္ ခ် ိကြဆ  ထာီးသည္ႏ   ြ ဗ ခႏမ န္သာီးႏ ပင္မာ်ီးတြင္လည္ႏီး ေႏၾကညာထာီးပါသည္။ 

ဂိြ၀္တြင္္ မမိိ ႏ င္္ႏ  သကဆ သႏငိ္သည္ႏ   ေႏလယာကအာီး ေႏစာင္္ႏ  ဆိုႏင္ိ္ႏီးႏ ခင္္ႏီး ႏ ပိဳလိုေပရလ ရိႏ ပါသည္။ 

ြခါြရံတြင္္ ေႏလယာက္ေႏနာကြ ် ခင္္ႏီးမ်ာီး ရိႏ ြြသ ျ ဖင္္ႏ   ေႏစာင္္ႏ  ဆိုႏင္ိ္ႏီးခ်န္ိ ပိိုမိိုၾကာႏ မင္္ႏ  ြြပါသည္။ 



စ ီးနင္္ႏီးရမည္ႏ   ေႏလယာကဂြိ္၀သိို႔ ေႏရာကရိႏ လာပါက ေႏလယာက္ေႏပၚသိို႔ ြကေ္ႏရာကရ န္အတြက ္

ခရ ီးတသာီးမ်ာီးသည္ ြန္ႏီးစ ၾကရပါသည္။ ေႏလယာက္ေႏပၚမ  ၀န္ြမ္ႏီးအာီး ြန္ႏီးစ ၿပ ီး ေႏလယာက္ေႏပၚသိို႔ 

ြကမည္ႏ   ခရ ီးတသာီးမ်ာီးက ေြယာကခ်င္္ႏီးစ  ခရ ီးတသာီးလကမွြမ်ာီး ႏ င္္ႏ   ေႏလယာကလကမြွမ်ာီးကိို ႏ ပသရပါသည္။ 

ထိိုေ႔နာည္ကြ င္္ လိိုင္္ေႏခါင္္ႏီးက  သိို႔ ရ ည္ႏီးလ်ာီးသည္ႏ   ေႏလယာကြ ရိႏ  စၾကၤေန္ြလ ်ာကမွ မိမ ိ ရရိႏ ထာီးသည္ႏ   

ခံိုနပံါြြ ိသ ေႏရာကရိႏ ေႏအာင္္ တသာီးေႏရာကၿပ ီး ေႏနရာယူေရလ ရိႏ ပါသည္။ မိမထိိိုင္ရမည္ႏ   ခံိုနပံါြမာွ 

ေႏလယာကလကမွည္ြြ င္္ ပါရိႏ ပါသည္။ မမိိ ႏ င္္ႏ   ြပါြည္ႏီး ယေူႏဆာင္လာသည္ႏ   လကကဆ  အြိမ်ာီးကိို မမိိထိုႏငိ္ရမည္ႏ   

အထည္ကြ င္္ ပစၥည္ႏီးထာီးရိႏ ရမည္ႏ   အကံဆ ထ သိို႔ ထာီး ႏႏိိုႏ္င္ပါသည္။ 

ခရ ီးတသာီးလာသည္ႏ  အခ်နိ္ ြာလတြင္္ ကူည ရန္အတြက ္ ေႏလယာဥ္ကြင္္ ၀န္ြမႏ္ီးမ်ာီးခစာ ရိႏ ပါသည္။ 

ခရ ီးတသာီးလာသည္ႏ  အခ် ိဥ္ န္ြင္္ စာီးရန္ ေႏသာကရန္မာ်ီးကိို စ စကေ္ႏ၀ေင္ ပီးပါသည္။ ေႏလယာဥ္ကြင္္ႏီးရိႏ အမိသာမ်ာီးအာီး 

ေႏလယာကြကခ်န္ိႏ ႏ င္္ႏ   ေႏလယာကဆင္္ႏီးခ်နိ္ြိ သ႔တြင္္ အသံိုီးမ ပိဳရဘ  မိမထိိိုင္ခသံတြင္္ လံိုႏ ခိဳေံႏရီးခါီးပါြမ်ာီး ပြြ ာ 

ထိိုင္္ေႏနရမည္ ႏ ဖစပါသည္။ ေႏလယာက္ေႏပၚတြင္္ ေႏဆီးလပိ္ေႏသာကကခင္္ႏ  မရိႏ သလိို၊ ခရ ီးေႏဆာင္ သံီးမ်ာီးကိို 

သြမြွြ ာီးသည္ႏ  အခ်နိ္ ြာလတြင္္ ပိြပင္္ႏ ခင္္ႏီး ႏ ပိဳလိုပြာီးရပါသည။္ 

ေႏလယာကပ်ံသန္ႏီးခ်နိ္ မာွ နာရ ီးမ်ာီးခစာ ၾကာႏ မင္္ႏ  ႏ ႏႏိိုင္ပါသည္။ ြခါြရံတြင္္ ၾကာီး ႏႏိိုင္ငြံခိုတြင္္ 

ေႏလယာကရပနာီးႏ ခင္္ႏီး ေႏလယာကေ္ႏႏ ပာင္္ႏီးလ ႏ ခင္္ႏီး ႏ ပိဳလိုပရ ႏႏိိုင္ပါသည္။ 

ၾကာီးေႏနရပနာီးသည္ႏ  ႏ ႏႏိိုႏ္င္ငတံြင္္ ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုႏ္င္ငသံိို႔ ဆကလ ည္ကြ ကကခာမည္ႏ   ေႏလယာကမ်ာကိိုလည္ႏီး 

ေႏႏ ပာင္္ႏီးလ စ ီးနင္္ႏီးႏ ခင္္ႏီး ႏ ပိဳလိုပရန္ ခ်န္ိႏီးရ ႏႏိိုင္ပါသည္။ ေႏလယာကရပနာီးသည္ႏ  ေႏနရာတြင္္ 

ခရ ီးတသာီးလကမြွ္ႏ ႏ င္္ႏ   ဆကလကစ ီးနင္္ႏီးရမည္ႏ   ေႏလယာကလကမွြမ်ာီးကိိုလည္ႏီး ထပမံႏ ပသစစ္ေႏဆီးႏ ခင္္ႏီး 

ခံၾကရပါမည။္ ထိို႔အ ပင္လည္ႏီးပ  လိိုအပပါက လံိုႏ ခိဳေံႏရီးစစ္ေႏဆီးႏ ခင္္ႏီးလည္ႏီး ထပမံၿပိဳလိုပ္ႏ ခင္္ႏီး 

ခံရ ႏႏိိုင္ပါသည္။ ခရ ီးတသာီးလာသည္ႏ  အြိမ်ာီးမ ာ အလိိုေအလ ်ာကပင္္ ေႏလယာကြခိုမ  ြခိုသိို႔ 

ေႏႏ ပာင္္ႏီးလ ႏ ခင္္ႏီး ႏ ပိဳလိုဥ္ပသာီးမည္ ႏ ဖစပါသည။္ 

 

ဖင္လန္ႏ ႏ ႏိုင္ငသံ ို႔ ေႏရာ္ရ ႏ ႏ ခင္္ႏီး 

ဖင္လန္ႏ ႏိုႏငိ္င၊ံ ဟ လဆ င္္ႏီးက ီးႏ မိဳ ိ သိို႔ ေႏလယာကဆိ သက္ေႏရာကပါသည္။ ပထမဆံိုီးေအန္ ဖင္္ႏ   ခရ ီးတသာီးလကမြွမ်ာီးကိို 

ပါြစပိို႔စစေ္ႏဆီးသည္ႏ   ေႏနရာတြင္္ ႏ ပသစစေ္ႏဆီးႏ ခင္္ႏီး ခံရပါသည္။ ခရ ီးတသာီးလကမွြမ်ာီးကိို ြာ၀န္ရႏိ သ ူ

၀န္ြမ္ႏီးထသံိို႔ ေႏပီးအပၾကရပါသည္။ ပါြစပိို႔စစ္ေႏဆီးေႏရီးကိို ေြယာကခ်င္္ႏီးစ  ႏ ပိဳလိုပေ္ႏလ ရိႏ ပါသည။္ 

မိသာီးစိုမ  ေကလီးင္ယမ်ာီးမ ာ မဘိမ်ာီး ႏ င္္ႏ  အြူ စစ္ေႏဆီးႏ ခင္္ႏီးခံၾကရပါသည္။ 

ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုင္ငသံိို႔ ေႏရာကရိႏ ပါက သိို႔မဟိုြ္ ေႏရာကရိႏ ၿပ ီး မၾကာမ  ကာလအတြင္္ႏီးတြင္္ ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုင္င၏ံ 

ြာ၀န္ရႏိ သ၀ူန္ြမ္ႏီးမ်ာီးမ  ပိုဂ ိ ိဳလေ္ႏရီးအခက်အ လကမ်ာီး၊ ဓါြပံသ ိုႏကိြ ယီးႏ ခင္္ႏီးႏ ႏ င္္ႏ   လကေ္ႏခဗရာမ်ာီးကိို 

ယူေႏဆာင္္ႏ ခင္္ႏီး ႏ ပိဳလိုပၾကပါသည။္ ထိိုေ႔နာည္ကြ င္္ ေအႏ ခေခ်ႏ ပာင္္ႏီးေႏရႊေ႔နထိိုင္လာသမူ်ာီးအာီး 

ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုင္ငသံိို႔ ေႏရာကရိႏ ၿပ  ႏ ဖစ္ေႏၾကာင္္ႏီး မ ြပံသြင္စာရင္္ႏီးတသင္္ႏီးၾကပါသည္။ 

ပါြစပိို႔စစေ္ႏဆီးၿပ ီးသည္ႏ  ေႏနာည္ကြ င္္ ပစၥည္ႏီးမာ်ီးေႏင္ ီးခယ်ရ န္အတြက္ ေႏစာင္္ႏ  ဆိုႏင္ိ္ႏီးသည္ႏ   

ခန္ႏီးမၾက ီးထ သိို႔ ေႏႏ ပာင္္ႏီးေႏရႊ႔ၾကရပါသည္။ ထိိုအခ် ိဥ္ န္ြင္္ တထကကခာရန္စစေ္ႏဆီးခ်နိ္ ြ ေႏပီးအပြာီးသည္ႏ   



လကမြွမ်ာီးႏ ဖင္္ႏ   ခရ ီးတသာီးအြိမ်ာီးတြင္္ ကပြာီးသည္ႏ   လကမွြမ်ာီးကိို ြိုႏကိဆ သႏငိ္စစ္ေႏဆီး ေႏင္ ီးခယ်ၿပ ီး 

ယူေရလ ရိႏ ပါသည။္ ခရ ီးတသာီးအြိမ်ာီးသည္ လည္ပြ္ေႏေနသာ လိိုင္္ႏီးေႏၾကာင္္ႏီးမ်ာီးေြလ ်ာက္ ြန္ႏီးစ ကာ 

ေႏရာကရိႏ လာၾကပါသည္။ စ ီးနင္္ႏီးလာသည္ႏ   ေႏလယာက္ႏ ႏ င္္ႏ   သကဆ သႏငိ္သည္ႏ   ခရ ီးတသာီးအြိမ်ာီး 

မည္သည္ႏ  လိိုင္္ႏီးေႏၾကာင္္ႏီးတြင္္ ေႏင္ ီးခယ္်ယ ႏႏိိုင္္ေႏၾကာင္္ႏီးကိိုလည္ႏီး ြ ဗ ခႏဖန္သာီးႏ ပဥ္င္ြင္္ 

ၾကည ႏ္ရႈ႔ ႏႏိိုင္ပါသည္။ ေအရီးၾက ီးသည္မွာ ခရ ီးတသာီးအြိအ ာီးလံိုီး ေႏရာကရိႏ ႏ ခင္္ႏီး ရိႏ မရိႏ ကိို 

စစ္ေႏဆီးရနႏ္ ဖစပါသည္။ ထိိုခန္ႏီးမထ တြင္ ္ လည္ကြ န္ႏီးလ ည္ႏီးမ်ာီးထာီးရိႏ ေႏပီးထာီးၿပ ီး ခရ ီးတသာီးအြိမ်ာီးကိို 

ြင္္ေႏဆာင္ြာ သယ္ေႏဆာင္္ႏ ႏႏိိုင္ပါသည္။ ထိိုေ႔နာည္ကြ င္္ အ ပဥ္င္ြကသ ည္ႏ   ြံခါီးေႏပါက၀္အထ ိ

အစမိ္ႏီးေႏရာင္လိသင္္ႏီးႏ ဖင္္ႏ   ညႊန္ႏ ပထာီးပါသည္။ ထိိုသိုႏ႔ိ တထကကခာ ႏႏိိုင္သည္ႏ   အမ ြအ သာီးမ ာ မမိိေအန္ ဖင္္ႏ   

လံိုႏ ခိဳ ံခစာေႏရာကရိႏ ၿပ ႏ ဖစ္ေႏၾကာင္္ႏီးပင္္ ႏ ဖစပါသည္။ ထိိုေ႔နာည္ကြ င္္ န္ိိုင္ငြံကာခရ ီးတသာီးလာေႏရီး 

သြမြွြ ာီးသည္ႏ   အမ ြအသာီးမ  တလန္ေႏႏ မာကြ ာ ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုင္ငတံြင္္ ဆကလကခရ ီးတထကရမည္ႏ   ေသကၤြ ပင္္ 

ႏ ဖစပါသည။္ 

 


