


“၎ငံဵျြငံ ငါအရ္ငံျြတံသညံ ှြီဵြ့ယံ 

ျြငဴံျြတံလ္စးာေသာ သတံျြတံအြံ 

သညဴံသာဵေြာငံ တစံေြာငျံြငဴ ံ

(အစာဵထိုဵ ၍) ထိုသာဵေတာံအာဵ 

ေရးဵယူေတာံြူခဲဴ၏။”  

(စူရတးဆံဆးာဖံဖာသံ ၃၇;၁၀၇) 



 

 

“မြင့်မြတ်သော ကုရ်ဗာနီ” 

ကျွနံေတာံသညံ သူငယံခ့ငံဵျဖစံသူ အလီ၏နဳေဘဵ တးငံ 

ရပံလ့ကံ သူ၏ဖခငံက ဓာဵျဖငဴံ နးာဵတစံေကာငံအာဵ ကုရံဗာနီ 

ျပုလပုံေနသညံကို ြကညဴံရှုေနပါသညံ။ ဤသညံမ္ာ န္စံစဉံ  

က့ငံဵပလ့ကံရိ္သညံဴ မးတံစလငံမံတုိ၏ဴ “ကုရံဗာနီအီဵဒံ” ပးဲေတာံ 

ပငံျဖစံပါသညံ။ န္စံစဉံန္စံတိုငံဵ အလးနံမ့ာဵစးာေသာ တိရစ္ဆာနံ 

မ့ာဵအာဵ အဘယံေြကာငံဴ ကုရံဗာနီျပုသညံကုိ ကျွနံေတာံသည ံ

ကေလဵတစံေယာကံ ျဖစံေနေသာေြကာငံဴ အဴဳဩမိသညံ။ မြကာ 

ခငံက ကျွနံေတာံ သိလာခဲဴသညံမ္ာ ဤကဲဴသို ဴ ကုရံဗာနီျပုလုပံ 

ျခငံဵသညံ အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံက နဗီတမနံေတာံ အီဗံရာဟီမံ 

(အ) ကို စမံဵသပံသညဴံအေနျဖငံဴ သာဵျဖစံသူအာဵ ကုရံဗာနီ 

ျပုလုပံရနံ ေတာငံဵဆုိရာမ္ စတငံျဖစံလာခဲဴေြကာငံဵ သိရ္ိခဲဴရပါ 

သညံ။ ထိုေတာငံဵဆိုခ့ကံကို နဗီတမနံေတာံ အီဗံရာဟီမံ (အ) 

က နာခဳခဲဴပါသညံ။ သိုေဴသာံလညံဵ ေနာကံဆုဳဵ အီဗံရာဟီမံ 

(အ) မ္ ကုရံဗာနီျပုအဳဴဆဲဆဲအခ့ နိံတးငံ သူ၏သာဵအစာဵ သိုဵ 

တစံေကာငံကုိ အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံက ေပဵအပံကာ ကူညီေတာ ံ

မူခဲဴသညံ။ 

(၁) နဗီတမန္ေတာ္အီဗ္ရာဟီမ္ (အ) နြင့္ သူ၏သား 

အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံက နဗီတမနံေတာံ အီဗံရာဟီမံ 

(အ) အာဵ သာဵကိုေပဵရနံ ေျပာဆိုခဲဴရာ သူသညံ နာခဳခဲဴသညံ။ 

ေတာငံ ေပ်သို ဴတကံသညဴံလမံဵခရီဵတးငံ အီဗံရာဟီမံ (အ) က 



“အလ္လ ာဟံအရ္ငံျြတံ ြိုယံေတာံတိုငံ ြုရံဗာနီျြုရနံ သာဵ 

ေြာငံြို ျြငံဆငံေြဵလိြဴံြညံ” ဟု မိမိ၏သာဵကို ေျပာဆိုခဲဴ 

ပါသညံ။ (ေတာငံရာတံက့မံဵေတာံျမတံမ္ ကမ္ဘာဦဵက့မံ  ဵ၂၂:၈)။ 

အီဗံရာဟီမံ  (အ) သညံ လူသာဵတစံေယာကံ ျဖစံေသာ 

ေြကာငံဴ မြကာမီျဖစံပ့ကံမညံဴ အေြကာငံဵအရာမ့ာဵကုိ ှကိုတငံ 

မသိနုိငံပါ။ သုိေဴသာံသူသညံ နဗီတမနံေတာံှကီဵတစံပါဵ ျဖစံေန 

ေသာေြကာငံဴ သူေျပာေသာစကာဵမ္ာ “ဝဟီ” ျဖငံဴ ှကိုတငံေဟာ 

ေျပာသညဴံ ပုဳစဳျဖစံွပီဵ အလးနံပငံထူဵျခာဵလ္သညံ။ ပုဳမ္နံအာဵ 

ျဖငဴံ ကုရံဗာနီ ျပုရာတးငံ လူတိုသဴညံ သာဵေကာငံမ့ာဵကုိ ျပငံ 

ဆငံရပါသညံ။ သုိေဴသာံ အီဗံရာဟီမံ  (အ) က “အလ္လ ာဟံအရ္ငံ 

ျမတံကုိယံေတာံတုိငံ သာဵေကာငံကုိ ျပငံဆငံေပဵလိမံဴမညံ” ဟု 

ေျပာြကာဵခဴဲေလသညံ။ ထုိေဴြကာငံဴ ကုရံဗာနီဆုိသညံမ္ာ လူဘဴက ံ

မ္ ျပုလုပံရသညံဴအရာ မဟုတံဘဲ အလ္လ ာဟံကသာ သာဵေကာင ံ

ကို မိမိအတးက ံ ျပငံဆငံေပဵျခငံဵပငံျဖစံသညံဟ ု နာဵလညံရပါ 

သညံ။ အီဗံရာဟီမံ (အ) သညံ သူ၏သာဵကုိသတံရနံ လကံကုိ 

ေျမြှောကံလုိကံခ့နံိတးငံ အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံကမသတံရနံ မိန ဴံမမကံ 

ေတာံမူခဲဴွပီဵ၊ ထိုသာဵအစာဵ သိုဵတစံေကာငံကို ကုရံဗာနီျပုရနံ 

မစကူညီေတာံမူခဲဴသညံ။ ထိုေဴြကာငဴံ အီဗံရာဟီမံ (အ) ၏သာဵ 

အစာဵ ထိုသိုဵကသာ ကိုယံစာဵအေသခဳေပဵခဲဴရသညံ။ 

ကုရံအာနံက့မံဵေတာံျမတံတးငံ ေဖာံျပထာဵသညံမ္ာ “၎ငံဵ 

ျြငံ ငါအရ္ငံျြတံသညံ ှြီဵြ့ယံျြငဴံျြတံလ္စးာေသာ သတံ 

ျြတံအြံသညဴံ သာဵေြာငံတစံေြာငျံြငံဴ (အစာဵထုိဵ၍) ထို 

သာဵေတာံ အာဵေရးဵ ယူေတာံြူခဲဴ၏။” (စူရတးဆံဆးာဖံဖာသံ 

၃၇:၁၀၇)။ 



အီဗံရာဟီမံ (အ) ၏သာဵန္ငဴံနှိုငံဵယ္ဉံလျှငံ သိုဵတစံ 

ေကာငံသညံ “ှြီဵြ့ယံျြငံဴျြတံလ္စးာေသာ” သာဵေကာငံ ျဖစံ 

နုိငံပါသလာဵ။ “ှြီဵြ့ယံျြငံဴျြတံလ္စးာေသာ” သာဵေကာငံဆုိ 

သညံမ္ာ လဳုဵဝမျဖစံမေနလုိအပံေသာ အျခာဵေသာကုရံဗာနီ တစ ံ

ခုကုိ ရညံညွှနံဵေနျခငံဵျဖစံပါသညံ။ ထုိကုရံဗာနီသညံ အလ္လ ာဟ ံ

ကိုယံေတာံတိုငံ ျပငံဆငံေပဵွပီဵ အီဗံရာဟီမံ (အ) ၏သာဵကို 

အစာဵထုိဵေရးဵယူေသာ ကုရံဗာနီမ့ ိုဵ ပငံျဖစံသညံ။  အကယံစငံစစံ 

အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံသညံ “ှြီဵြ့ယံျြငံဴျြတံလ္စးာေသာ” ကုရံ 

ဗာနီတစံခုအာဵ အနာဂတံတးငံ ျပုလပုံေတာံမူမညံကို ေဖာံျပ 

ေနျခငံဵပငံျဖစံပါသညံ။   

(၂) ပသခါသိုးငယ် 

အျခာဵမ္တံသာဵဖးယံရာ ဥပမာတစံခုမ္ာ ပသခါသုိဵငယံ 

ျဖစံပါသညံ။  အစ္စရာအီလီ အမ့ ိုဵ သာဵမ့ာဵသညံ အီဂ့စံျပညံတးငံ 

နိ္ပံစကံခဳကျွနံမ့ာဵ ျဖစံခဲဴြကသညံ။ အီဂ့စံျပညံကို အုပံခ့ုပံသူ 

ဖိရံေအာငံနံဘုရငံက သူတိုကဴို လးတံေျမာကံရနံ အခးငဴံမေပဵခဲဴ 

ေခ့။ ထိုေဴြကာငဴံ အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံက နဗီတမနံေတာံမူစာ 

(အ) ကို သူတိုလဴးတံေျမာကရံနံအတးကံ ေစလွှတံလိုကံသညံ။ 

အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံက နုိငံငဳအတးငံဵရိ္ သာဵဦဵမ့ာဵကုိ သတံမည ံ

ဟု မိန ဴံေတာံမူခဴဲသညံ။ သုိေဴသာံ အစ္စရာအီလီလူမ့ ိုဵ တုိ၏ဴ သာဵဦဵ 

မ့ာဵအတးကံမူကာဵ အလ္လ ာဟံ အရ္ငံျမတံသညံ အစာဵထိုဵေရးဵ 

ယူရနံ မစကူညီေတာံမူခဲဴသညံ။ နဗီ တမနံေတာံမူစာ (အ) က 

သုိဵတစံေကာငံကုိသတံကာ အေသးဵျဖငဴံ မိမိတို၏ဴ တဳခါဵမ့ာဵ 

တးငံ သုတံလိမံဵထာဵရနံ အစ္စ ရာအီလီ အမ့ ိုဵ သာဵတုိအဴာဵ မိန ဴံ 

မ္ာခဴဲသညံ။ အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံ၏ ေကာငံဵကငံတမနံသညံ ျဖတံ 



သနံဵသးာဵလျှငံ အေသးဵသုတံထာဵေသာ တဳခါဵမ့ာဵကုိျမငံပါက 

ေက့ာံလးနံသးာ ွဵပီ  ဵထုိအိမံတုိမ္ဴသာဵဦဵမ့ာဵမ္ာ အသကံခ့မံဵသာခးငံဴ 

ရရိ္မညံျဖစံသညံ။ အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံသညံ သူ၏ကတိေတာံကုိ 

ျပညဴံစဳုေစခဴဲွပီဵ အစ္စရာအီလီလူမ့ ိုဵ တို၏ဴ သာဵဦဵမ့ာဵကုိ သုိဵက 

ေလဵ၏အေသးဵျဖငဴံ ကယံတငံခဲဴပါသညံ။ ထိုသိုဵကေလဵကို “ပ 

သခါသိုဵငယံ” ဟု ေတာငံရာတံက့မံဵေတာံျမတံတးငံ ေဖာံျပ 

ထာဵပါသညံ။ 

(၃) စဉ္ းစားသင့္သည့္ ေမးချန္းတစ္ခု  

ကုရံဗာနီ၏ အဓိပ္ပ ာယံအစစံအမ္နံမ္ာ အဘယံနညံဵ။ 

ကုရံဗာနီ၏ လုပံေဆာငံခ့ကံသညံ “ဂုနာဟံ” အျပစံရ္ိသူကို 

အျပစံဒဏံစီရငံျခငံဵန္ငံဴ ဂုနာဟံရိ္သူကုိယံစာဵ ဂုနာဟံကငံဵေသာ 

သူက အစာဵထိုဵ အျပစံဒဏံခဳယူလိုကံျခငံဵပငံျဖစံသညံ။ သို  ဴ

ေသာံ လူတစံေယာကံသညံ မညံသညဴံတိရစ္ဆာနံထကံမဆို ပိုမို 

ှကီဵျမတ ံ တနံဖိုဵရိ္ေနေသာေြကာငံဴ တိရစ္ဆာနံတစံေကာငံသညံ 

လူသာဵတစံေယာကံအတးကံ မညံကဴဲသုိ ဴ အေသခဳနုိငံပါမညံနညံဵ။  

တိရစ္ဆာနံတစံေကာငံသညံ လူသာဵတစံေယာကံ၏ ဂုနာဟံကုိ 

ယူေဆာငံသးာ ျဵခငံဵမဟုတံေပ။ ကုရံဗာနီျပုျခငံဵသညံ အနာဂတံ 

တးငံ ျဖစံပ့ကံလာမညဴံ အေြကာငံဵအရာတစံခုကို ရညံညွှနံဵ 

သညဴံ ပုဳေဆာငံခ့ကံတစံခုသာ ျဖစံပါသညံ။  

(၄) နဗီတမန္ေတာ္ယဟ္ယာ (အ) ၏ သက္ေသခံခ်က္  

အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံသညံ နဗီတမနံေတာံ ယဟံယာ (အ) 

ကုိ ဟဇရသံအီစာ (အ) ၏ ေရ္ ေဴတာံေျပဵအျဖစံ ေစလွှတံေတာံ 

မူခဲဴသညံ။ သူသညံ “ေသာငံဗဟံ” ျပုေနာငံတရျခငံဵန္ငဴံဆိုငံ 



ေသာ ေရန္စံျမြှေုပံျခငံဵခဳရနံ လူမ့ာဵကိုဖိတံ ေခ်ခဲဴသညံ။ တစံ 

ေနတဴးငံ ေဂ့ာံဒနံျမစံကမံဵေဘဵ၌ ဟဇရသံအီစာ (အ)  ေပ်ထးနံဵ 

လာခ့နံိတးငံ နဗီတမနံေတာံ ယဟံယာ (အ) က “ေလာြီလူ 

သာဵတို၏ဴ ‘ဂုနာဟံ’ အျြစံြုိ ေဆာငံယူသးာဵေတာံြူေသာ 

အလ္လ ာဟံအရင္ံျြတံ၏ သုိဵငယံြို ြြညဴံရှုေလာဴ” ဟု ေျပာဆုိ 

ခဴဲသညံ။ ထုိကဴဲသုိ ဴ ေျပာဆုိျခငံဵမ္ာ ဟဇရသံအီစာ (အ) သညံ 

လူတို၏ဴ ဂုနာဟံမ့ာဵအတးကံ ကုရံဗာနီ ျပုခဳသညံဴသေဘာျဖငံဴ 

အေသခဳေပဵမညံျဖစံေသာေြကာငံဴ ျဖစံသညံ။ ဟဇရသံအီစာ 

(အ) သညံ သုိဵငယံကဴဲသုိ ဴအေသခဳေပဵရာတးငံ  အီဗံရာဟီမံ (အ) 

အာဵ အလ္လ ာဟံေပဵခဴဲသညံဴသုိဵငယံန္ငံဴ ပသခါသုိဵငယံတုိထဴကံ 

အလးနံပငံသာ၍ျမငဴံျမတံေပသညံ။  

(၅) ဟဇရသ္အီစာအလ္မစီဟ္ (အ) ၏ သက္ေသခံခ်က္ 

ဤအေြကာငံဵအရာန္ငံဴ ပတံသကံွပီဵ ဟဇရသံ အီစာ 

(အ) ၏ အေြကာငံဵကုိ ကုရံအာနံက့မံဵေတာံျမတံထဲမ္ စူရဟံ 

မာရံယမံ ၁၉:၃၃ တးငံ “ထိုျဴြငံ ြျွနံုြံ၏အေြ်၌ ြျွနံုြံေြးဵ  

ြးာဵခဲဴသညဴံ ေန၌ဴလညံဵေြာငံဵ၊ ြျွနံုြံေသဆုဳဵ ြညဴံေန၌ဴ 

လညံဵ ေြာငံဵ ၊ ြျွနုံြံရင္ျံြနံထေစျခငံဵ  ခဳရြညဴံေန၌ဴ လညံဵ  

ေြာငံဵ ၊ (အလ္လ ာဟံအရင္ံျြတံ အထေဳတာံြ)္ ွငိြံဵ ခ့ြံဵ သာ 

ယာြှုသညံ ြ့ေရာြံြါေစသတညံဵ ” ဟု ေဖာံျပထာဵပါသညံ။ 

ဟဇရသံအီစာအလံမစီဟ ံ(အ) ကိုယံတိုငံက သူသညံ 

လူတုိ၏ဴအသကံကုိေရးဵယူရနံ မိမိ၏အသကံကုိေပဵ၍ အေသခဳ 

မညံျဖစံွပီဵေသျခငံဵမ္ ရ္ငံျပနံထေျမာကံမညံျဖစံေြကာငံဵ ေျပာ 

ြကာဵခဴဲပါသညံ။ ဟဇရသံအီစာ (အ) က မိမိ၏အေြကာငံဵကုိ 



ေျပာြကာဵရာတးငံ “လူသာဵသည ံသူတစံြါဵအာဵ ေစစာဵရနကံြ 

လာသညံြဟုတံ။ သူတစံြါဵ၏အေစြုိခဳရနံန္ငဴံ ြိြိအသြံြို 

စးနံ၍ဴ လူြ့ာဵအာဵ ေရးဵနုတံရနံ ကြလာသတညံဵ” ဟု ေျပာဆို 

ခဲဴသညံ။ (အငံနံဂ့ လီံက့မံဵေတာံျမတံမ္ မဿဲက့မံဵ ၂၀:၂၈)။ 

ဟဇရသံအီစာ (အ) ကုိ ယဳုြကညံသူတုိငံဵသညံ ဂ့န္န သံသိုသဴးာဵရ 

မညံျဖစံသညံ။ 

ဟဇရသံအီစာ (အ) သညံ ကာဵတိုငံေပ်တးငံ အေသခဳ 

ျခငံဵျဖငဴံ မိမိလုပံေဆာငံရမညဴံတာဝနံကို ွပီဵေျမာကံေအာငံ 

ေဆာငံရးကံခဴဲပါသညံ။ လူသာဵမ့ ိုဵ နးယံတစံခုလဳုဵအတးကံ အလ္လ ာဟံ 

အရ္ငံျမတံ၏ရညံရးယံခ့ကံ ျပညံဴစဳုသးာ ွဵပီျဖစံေြကာငံဵ ေြကညာ 

သညဴံအေနျဖငဴံ  “အြှု ြီဵ ွြ”ီ ဟု ေျပာဆုိခဴဲပါသညံ။ “အလ္လ ာဟံ 

ြုိယံေတာံတုိငံ ြုရံဗာနီျြုရနံ သာဵေြာငံြို ျြငံဆငံေြဵ 

ြညံ” ဟူသညဴံ နဗီတမနံေတာံ အီဗံရာဟီမံ (အ) ရရိ္ခဴဲသညဴံ 

“ဝဟီ” သညံ ဟဇရသံအီစာ (အ) “ကုရံဗာနီ” ျပုခဳ၍အေသခဳ 

ျခငံဵအာဵျဖငဴံ ျပညဴံစုဳသးာဵွပီျဖစံသညံ။ အီဗံရာဟီမံ (အ) ျပု 

လုပံေသာ ကုရံဗာနီကုိ အလ္လ ာဟံသညံ ကူညီမစခဲဴသညဴံနညံဵတူ 

လူသာဵမ့ာဵအာဵလုဳဵအတးကံ ကုရံဗာနီျပုလပုံရနံ အလ္လ ာဟံ 

ကိုယံေတာံတိုငံ ဟဇရသံအီစာ (အ)  အာဵျဖငဴံ မစကူညီေတာံ 

မူခဲဴသညံ။  

အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတ ံ ခ့ေပဵေတာံမူခဲဴေသာ က့မံဵေတာံ 

ျမတံမ့ာဵထဲတးငံ အီစာအလံမစီဟံ (အ) တစံပါဵတညံဵသာလျှငံ 

“ဒးန္နယာ” ေလာကှကီဵ တစံခုလုဳဵအတးက ံ ေရးဵနုတံသူအျဖစံ 

အေသခဳေပဵနိုငံေြကာငံဵ ေဖာံျပထာဵသညံ။ အီစာအလံမစီဟံ 

(အ) ေသဆဳုဵွပီဵေနာကံ သဳုဵရကံေျမာကံေသာေနတဴးငံ အလ္လ ာဟ ံ



အရ္ငံျမတံသညံ “ကဗရံ” သခခ့ုငံဵတးငံဵမ္ ျပနံလညံထေျမာကံ 

ေစခဴဲသညံ။ ဂ့န္န တံသုိ ဴမတကံကကခငံတးငံ သူသညံ မိမိ၏ “ဆးဟာ 

ဗီ” တပညဴံေတာံမ့ာဵအာဵ အလုဳဵစုဳတိုကဴို ရ္ငံဵလငံဵေဖာံျပခဲဴ 

သညံ။ အီစာက “ြူစာ၏ ေတာငံရာတံြ့ြံဵ၊ နဗီတြနံေတာံ 

တို၏ဴြ့ြံဵြ့ာဵန္ငဴံ ဇဗူရံြ့ြံဵတးငံ ငါ၏အေြြာငံဵန္ငဴံြတံ 

သြံ၍ ေြာံျြထာဵသညဴံ အြှုအရာြ့ာဵသညံ ျြညဴံစုဳရြညံ 

ဟူ၍ သငံတုိနဴင္ဴံအတူရ္ိစဉံအခါြ ငါေျြာခဲဴေသာအေြြာငံဵ  

အရာတုိသဴညံ ဤအေြြာငံဵအရာြ့ာဵ ျြစသံညံ” ဟုမိန ဴံေတာံ 

မူ၏။ (အငံနံဂ့လီံက့မံဵေတာံျမတံမ္ လုကာက့မံဵ ၂၄:၄၄)။ 

(၆)  စစ္မြန္ေသာကုရ္ဗာနီ 

စစံမ္နံေသာ ကုရံဗာနီကို နာဵမလညံေသာ မးတံစလငံမံ 

မ့ာဵန္ငဴံ ကုရံဗာနီျပုလပုံရနံ မတတံနိုငံသညဴံ ေျမာကျံမာဵစးာ 

ေသာ မးတံစလငံမံတုိသဴညံ သနာဵစရာေကာငံဵလ္သညံ။ သုိ ဴ

ေသာံလညံဵ  ကျွနုံပံတို၏ဴ ဂုနာဟံအာဵလုဳဵကို လွှမံဵွခုဳ ဖုဳဵအုပံ 

နိုငံရနံ ျပညဴံစုဳလုဳေလာကံသညဴံ ကရုံဗာနီကို ျပုေပဵနိုငံသူ တစံ 

ေယာကံမျှမရ္ိသညံမ္ာ ပို၍ပငံ အေရဵှကီဵပါသညံ။ 

အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံသညံ အလးန ဴံအလးနံသန ဴံရ္ငံဵ ျမငဴံ 

ျမတ၍ံ ေျဖာငဴံမတံစးာစီရငံတတံေသာေြကာငဴံ ကျွနံုပံတို၏ဴ 

ဂုနာဟံကို စီရငံရမညံသာျဖစံသညံ။ သိုေဴသာံလညံဵ လူတို၏ဴ 

ဂုနာဟံကုိ ဖယံရ္ာဵေဆဵေြကာပစံရနံအတးကံ တိရစ္ဆာနံ၏အေသးဵ 

သညံ ျပညံဴစဳုလဳုေလာကံ မှုမရ္ိနိုငံပါ။ လူတိုတဴးငံ ဂုနာဟရံ္ိေသာံ 

ျငာဵလညံဵ အလ္လ ာဟံသညံ လူသာဵမ့ာဵကို ခ့စံေတာံမူ၏။ ထို ဴ

ေြကာငံဴ အလ္လ ာဟံသညံ “ဒးန္န ယာ” ေလာကှကီဵတစံခုလဳု  ဵဂုနာဟံမ္ 

ကငံဵစငံနိုငံမညဴံ ျပညဴံစုဳလုဳေလာကံေသာ ကုရံဗာနီတစံခုကို ျပု 



လုပံရနံ စီစဉံေဆာငံရးကံေတာံမူခဴဲပါသညံ။ ထုိကုရံဗာနီအတးက ံ

အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံသညံ ဂုနာဟံကငံဵစငံေသာ၊ သန ဴံရ္ငံဵျမငဴံ 

ျမတံ၍ တနံခုိဵန္ငံဴျပညံဴဝေသာအေသး ျဵဖငံဴ အလးနံမးနံျမတံသညဴ ံ

ကုရံဗာနီကုိ ျပုလုပံရနံ ဆဳုဵျဖတံေတာံမူခဴဲသညံ။  

ဟဇရသံအီစာ (အ) သညံ အလးနံျမငဴံျမတံေသာ ထို 

ကုရံဗာနီပငံျဖစံွပီဵ၊ “ဒးန္နယာ” ေလာကှကီဵ တစံခုလဳုဵ၏ ဂုနာဟံ 

အတးကံ အေသခဳေပဵခဴဲသညံ။ သူသညံ ဂုနာဟံကငံဵစငံ၍ စဳုလင ံ

ေသာသူ ျဖစံပါသညံ။ မစုဳလငံေသာ “ဂုနာဂါရံ” အျပစံငရဲရိ္ 

သူမ့ာဵန္ငံဴ ထုိကံတနံေသာ အျပစံဒဏံကုိ ခဳယူေတာံမူခဲဴသညံ။ 

ဟဇရသံအီစာ (အ) ၏ အေသးဵေတာံသညံ သငံ၏ “ဂုနာဟံ” 

အျပစံမ့ာဵကိုလညံဵ ဖယံရ္ာဵေဆဵေြကာ ေပဵနိုငံပါသညံ။  




