
ေေြြည်ေော(်၁) ေမာ်ချ ီ ေွေ်ဵဇဳ မင်ဵ သာ ြလ 
ေေြြည်ေော်စာေုိက်ကကီဵ မယစ်ဲဴ မင်ဵ ေြ ် ြငလ်ည်ဘူဵ ရှြ်ြု ဳ
ကချင်ြြည်ေယ(်၂၀) ေက္ကသုိလ် ကေ်ြလက ် ဘုေလင် ေကာဴေသာင်ဵေြ်ေြမ 
ြမစ်ကကီဵောဵ လွိုင်လင်ဵေလဵ မေြူီ ကေလဵဝ ြြည်ကကီဵမဏိ္ဍုင် 
ြမစ်ကကီဵောဵေက္ကသုိလ် ကရင်ြြည်ေယ်(၂၄) ကေလဵေကာလြ်ိ အရာေော ် ခေမာက်ကကီဵ 
ဝိုင်ဵေမာ ် ထုဳဵအိင်ု လုဳဘေ်ဵ ဆာဵလင်ဵကကီဵ ကရသရူ ိ
မြခ ကမေမာင်ဵ စစ်ကိုင်ဵေုိင်ဵေေသကကီဵ(၄၁) ဝေ်သို မမိေ်ေက္ကသုိလ် 
မိုဵညှင်ဵ  ေဘာဂလ ိ ေမူဵ ဝက်လက ် ေောင်ေဂဳုဆီအေု်ဵ 
ဖာဵကေ့် သဃေေ်ဵညီေောင ် ေမာ်လုိက ် ထီဵချ ိုင်ဴ ြဲခူဵေုိင်ဵေေသကကီဵ(ေရှ့ )(၅၂) 
ဟိုြင် ေကာဴကရိေ် ကေလဵ ခင်ဉီ’ ြဲခူဵ 
ေမ္မာ သဳေောင် ကသာ ေြမာင ် ေကျာက်ေဳခါဵ 
ေမ္မေီဵ လြိ်သုိ ခန္တီဵ  မမို့သစ ် ေညာင်ေလဵြင် 
ဆာဵေမှာ ် ြိုင်ကျု ဳ ဟုမ္မလင်ဵ လဟယ် ေုိက်ဉီဵ 
မိုဵေကာင်ဵ အိန္ုဒ  ေရွှေဘိ ု ေည်ဵြညာေက္ကသုိလ်(မဳုရာွ) ဘရုာကကီဵ 
ြင်ဵ ေဘာ ြမဝေ ီ ေကာလင်ဵ ေေသောရီေုိင်ဵေေသကကီဵ(၂၇) ဉဿမမို့သစ် 
ေမာ်ဟေ ် ကကာအင်ဵဆြိ်ကကီဵ စစ်ကိုင်ဵ ထာဵဝယ် ြဲခူဵေက္ကသုိလ် 
ဗေ်ဵေမာ ် မမိုင်ကကီဵင ူ ြုလ ဲ မမိေ် ြဲနွယ်ကုေ်ဵ 
ေရွှေက ူ သဳေောင်ကကီဵ မုဳရွာ ေကာဴေသာင်ဵ  ြိေ်ဵဇလြု ်
မဳစီ မမိုင်ကေလဵ ေဖာင်ဵြြင် ကဳေြါင ် ပြေ်ေဳဆာ 
မိုဵေမာက ် ကျုဳေုိဵ ကေီ မမိေ်ေြ်ေြမ ေရွှေကျင် 
ဗေ်ဵေမာ်ေက္ကသုိလ ် ဘာဵအဳ ေီြဲယင်’ ြေလာက ် ေဝါ 
ြူောအိ ု ေကာဴဘိေ်ဵ ချြ်သင်ဵ ထာဵဝယ်ေက္ကသုိလ် သေြ်ြင် 
မချမ်ဵေဘာ ေဘူဵ  ြမင်ဵမူ ေမာင်ဵမကေ် ကဝ 
ကယာဵြြည်ေယ်(၁၄) ဇာသြြင် ကေ့ဘ်လူ သရက်ေချာင်ဵ သက္ကလ 
လွိုင်ေကာ ် လှိုင်ဵဘွဲ့  ကျွေ်ဵလှ ေရြဖူ ြျဉ်ြုဳကကီဵ 
ေဘာလခဲ ေရွှေဂွေ်ဵ ဗေ်ဵေမာက ် ေလာင်ဵလု ဳ ထုဳဵကကီဵ 
ေလာြိေ ဘရုာဵသဳုဵဆူ မင်ဵ ကင်ဵ ကျွေ်ဵစု ေဖာင်ေော်သီ 
ရှာဵေော ဖာြွေ ် ေချာင်ဵဉီဵ ြုေလာ ေောင်ငူ 
ဖာဵေဆာင ် ချင်ဵြြည်ေယ်(၁၁) အြမင်ဴ ေေသောရ ီ ေရောရှည ်
ေီေမာဴဆို ဟာဵခါဵ ကင်ဵ ေြ ် ဘုေြ်ြင် ြဖူဵ 
ဖရူဵဆိုဵ ထေ်ေလေ ် ယင်ဵမာြင် ေမေ္တာ ေကျာက်ကကီဵ 
ေေါေမကကီဵ ဖလမ်ဵ ေရဉီဵ ထာဵဝယေ်ြ်ေြမ ေကေမုေ ီ
ြီကင်ဵ ေီဵေိေ ် ေေ့ဆ်ည ် ေညာင်ဇင် ေရေီ 
ရွာသစ ် ရိေ် အင်ဵေော ် ကလိေ်ေအာင် မမို့လှ 



ဆွာ ြေ်ဵေောင်ဵ ေလဵမျက်နှာ ငဖဲ ရမည်ဵသင်ဵ 
အုေ်ေွင်ဵ ေြါက်ေခါင်ဵ ောြွေ ် စလင်ဵ ေြ်ကုေ်ဵ 
ထေ်ဵေြင် မင်ဵ လှ ေောင်ညို ေစေုေ္တရာ ေရဆင်ဵ 
ေဇယျဝေီ အုေ်ဖိ ု ထေိ်ေော မလွေ ် စုေြါင်ဵရဳုဵ(ြြင်ဉီဵလင်ွ) 
ကညွေ်ကွင်ဵ မိုဵညို ေရကင်ဵ ကဳမ(သရက)် ရှမ်ဵမငယ် 
ေောင်ငူေက္ကသုိလ် သဲကုေ်ဵ ဇီဵြဖူကုေ်ဵ ေအာင်လဳ ရှမ်ဵေဲ(မိေ္ထီလာ) 
သာဂရ ကကို့ြင်ေကာက ် မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ(၄၃) ေကျာ်စွာ မမို့သာ 
မုဳဵ သာယာဝေီ မေကွဵစာေုိက ် ဆင်ေြါင်ဵဝဲ ြျဉ်ဵမောဵ 
ဖေို ြြည်ေက္ကသုိလ် ြခုက္ကူ ဝါဇီ မိေ္ထီလာေြ်ေြမ 
ကျွဲြွ ဲ ထုဳဵဘိ ု ေရေဳ ေချာင်ဵ ေရစကကို ဗဆက 
ကုလာဵေချာင်ဵကကီဵ ေမှာ်ဇာ ေချာက ် ေြါက ် မိေ္ထီလာ 
ရစ်ကဳကကီဵ မှေ်ေုိင် ေောင်ေွင်ဵကကီဵ ေဆာ မလှိုင် 
အုန္ဲန သဖေ်ဵကုေ်ဵ မင်ဵ ဘူဵ ေကျာက်ထ ု ြမင်ဵခခဳ 
ေညာင်ခါဵရှည ် ဝေ်ြုေ် သရက ် ထီဵ လင်ဵ လယ်ေဝဵ 
သူရဲသမိေ ် ေရုြ်ေမှာ ် ဂေ့်ေဂါ ြခုက္ကူေက္ကသုိလ် ေအလာ 
သူေေဵကုေ်ဵ စဳေရွဵ မိေကျာင်ဵရဲ ဆြ်သွာဵ ြုဂဳ 
ကေေ်ု ခမုဳဆြိ ် ေညာင်လှ မန္တေလဵေုိင်ဵေေသကကီဵ(၈၀) ေောင်သာ 
ေညာင်ြင်သာ ဓမ္မငယ် စေလ မန္တေလဵစာေုိက်ကကီဵ ငါေ်ဵဇွေ ်
ြမစ်ကျ ိုဵ ြေေ္တာ ် စကု ြုသိမ်ကကီဵ ြြင်ဉီဵလွင် 
ေအဵသုခ ဉသျှစ်ြင် ဆင်ြဖူကျွေ်ဵ ေဳောဵဉီဵေလဆိြ် ေကျာက်ဆည ်
အင်ဵေေကာ ် ြုေီဵကုေ်ဵ မင်ဵ ေုေ်ဵ ကျည်ေောင်ကေ ် မဟာေအာင်ေြမ 
ေေ်သဳကွင်ဵ အင်ဵမ ဆိြ်ြဖူ ေြျာ်ဘွယ် ကျြ်ြြင် 
ေကျဵေော ေြါင်ဵေလည ် မမို့သစ ် ဝဲေလာင် ကွမ်ဵခခဳ 
မေေါက ် သဳုဵဆယ် ြမစ်ေချ ငါဴသေရာက ် ေဈဵချ ို 
ရာွသာယာ ေခေ္တရာမမို့သစ် မင်ဵလှ(သရက်) ဟဳဇာဵ ေေကာင်ဵ 
ကျွေ်ဵကကီဵ ဝက်ထီဵကေ ် ေေ်ေမာက် ြုြ္ပာဵ စက်မှုမမို့သစ ်
မင်ဵ ရွာ ဆင်ေဲ မမိုင် ရေောြုဳေက္ကသုိလ် ချမ်ဵြမသာစည ်
ြဲခူဵေုိင်ဵေေသကကီဵ(ေောက)်(၄၆) ကွင်ဵလှ ြွင်ဴြဖူ သာဝေ္ထ ိ စဉဴ်ကူဵ 
ြြည် ဆင်မမီဵဆဲွ မေကွဵေက္ကသုိလ် သာစည ် ြေေသာမမို့သစ် 
ေြါင်ဵေည ် ကျ ီဵသဲ ရေ်ြယ်(မေကွဵ) နွာဵထိုဵကကီဵ ြြင်ဉီဵလွင်ေြ်ေြမ 
ေေ္တလင်ဵ သာရေဝါ လက်မှေ်ကုေ်ဵ ေညာင်ဉီဵ ဗ၀ေဇီဵြငက်ကီဵ 
ဇီဵကုေ်ဵ စစ်ကွင်ဵ ေချာက်စက်မှုလက်မှုသိြဳ္ပ သဲေော ကူမဲ 
လက်ြဳေေ်ဵ ေအဵြမသာယာ မေ်ဵေရေဳေြမ သိမ်ကုေ်ဵ ေည်ဵြညာေက္ကသုိလ ်
ေရွှေေောင် အိုဵ သည်ကုေ်ဵ ကဳမ(ြခုက္ကူ) စဉဴ်က ူ မန္တေလဵဘူော 



သြိေ်ကျင်ဵ ဘီဵ လင်ဵ မင်ဵ ြြာဵ မဂေလာေဳု လမ်ဵမေော် 
မေ္တရာ ေြါင် ေြမြုဳ ေမှာ်ဘီ မရမ်ဵကုေ်ဵ 
မန္တေလဵေက္ကသုိလ် ေမာ်လမမိုင် ရေသဴေောင ် လညှ်ဵကူဵ ေဳောဵ 
အေောက်ြြင ် ေမာ်လမမိုင်ေက္ကသုိလ် မာေ်ေအာင ် ေုိက်ကကီဵ ေဂဳု(ေရှ့ ) 
ေေ်ဵေွင်ဵ ေေ်ေောင် ရမ်ဵမဗဲ လျ ိုင်သာယာ ေဂဳုဆိြ်ကမ်ဵ 
အေရှ့ ြြင် ေုိင်ဵဝေ်ကွင်ဵ ငြလီ သဳုဵခ ွ ေဂဳုစက်မှုဇဳု 
ြမစ်ငယ် ထာဵဝယ်စု ေောင်ကုေ် မရမ်ဵ ေဖာင်ကကီဵ 
ေြမာက်ြြင် မမိုင်သာယာ ဂွ ေကာဴမှူဵ သုဝဏ္ဏ 
MIIT မုြွေ ် ြလက်ဝ ကွမ်ဵခခဳကုေ်ဵ လက်ခုြ်ကုေ်ဵ 
စဉဴ်ကိုင် သဳြဖူဇရြ ် ြုဏ္ဏာဵကျွေ်ဵ ေလ ေအာင်ဆေ်ဵ 
ြြည်ကကီဵေဳခွေ် မုေဳု အေြါက်ဝ ဆိြ်ကကီဵ ဘရုင်ဴေောင်ေဈဵ 
မိုဵကုေ် ကျ ိုက်ထိ ု ေြါက်ေော ဉက္က ဳ ြုဇွေ်ေောင ်
ြမစ်သာဵ ကျ ိုက္ခမီ မင်ဵ ဂဳ ထေ်ဵေြင် ေေါြုဳ 
ြလိြ ် မုေ္တမ ယုိဵေရုေ် ေရွှေြြည်သာ အေရှ့ြိုင်ေက္ကသုိလ ်
အေီဵစခေ်ဵ သိမ်ဆိြ် ေစေီြြင ် ေထာက်ကကေ့် ေရေကကာင်ဵေက္ကသုိလ် 
အမရြူရ ေောင်စွေ်ဵ ကကိမ်ေချာင်ဵ ေရွှေေြါက်ကဳ အင်ဵေုိင် 
ချမ်ဵေအဵသာစဳ သိမ်ဇရြ ် ငါဵခူဵရ ြေ်ဵဘေဲေ်ဵ ေထရဝါေ 
လက်ြဳလှ ဇင်ဵကျ ိုက ် ေောင်မြိုဝဲ ကမာရွက ် ေလဵေထာငဴ်ကေ် 
ြမင်ဵခခဳမမို့မ ကမာဝက ် ေအာင်သေြြ ဗိုလေ်စ်ေောင ် စီဵြွာဵေရဵေက္ကသုိလ ်
ေကျာက်ြေ်ဵေောင်ဵ လမိုင်ဵ မဂေလာညွေ့် ေဂဳု ဗိုလခ်ျုြ်ေဈဵ 
ဝမ်ဵေွင်ဵ ရင်မငိမ်ဵ ဇင်ေချာင်ဵ ေောင်ဥက္ကလာြ ေမှာ်ဘီေြ် 
အိမ်ေော်ရာ ရွာလွေ် ေကျာက်ေီေမာ ် ေြမာက်ဥက္ကလာြ သိမ်ကကီဵေဈဵ 
ြြင်စည ် မုြ္ပလင် ေြ်ေောင ် ရေ်ကင်ဵ ြမေ်မာဴေရေြ် 
ေည်ဵြညာေက္ကသုိလ(်ရေောြဳုဆုိက်ဘာစီဵေီဵ) ေခါဇာ ကျနိ္တလီ ကကညဴ်ြမင်ေုိင် ြြည်သာယာ 
ထုဳဵဘိ ု ရခိုင်ြြည်ေယ်(၃၆) ဆြ်သွာဵ ောေမွ ဝါဵဘေလာက်ေသာက် 
ေည်ဵြညာေက္ကသုိလ(်ေကျာက်ဆည)် စစ်ေေွ ရူြ လှိုင် ကျ ိုက်ေထာ ်
ဝက်ဝဳ ေမာင်ေော စမီဵ လှိုင်ေက္ကသုိလ် ေစာ်ဘွာဵကကီဵကုေ်ဵ 
ဆီမီဵခု ဳ ေကျာက်ေော ် ရေ်ကုေ်ေုိင်ဵေေသကကီဵ(၈၉) သာေကေ ြုလဲမမို့သစ် 
ရုဳဵစည်ကကီဵ ဘူဵ သီဵေောင် ရေ်ကုေ်စာေုိက်ကကီဵ သဃေေ်ဵကျွေ်ဵ ေမေ္တာညွေ့် 
မွေ်ြြည်ေယ်(၂၈) ေကျာက်ြဖူ ရေ်ကုေ်ေလဆိြ် ဗဟေ်ဵ ေည်ဵြညာေက္ကသုိလ ်
ေချာင်ဵဆဳု သဳေဲွ အင်ဵစိေ ် ေဂဳုေြမာက ် ေြမာင်ဵေကာ 
ကျ ိုက်မေရာ အမ်ဵ သေ်လျင် အလဳု ငါဵဆူေောင ်
ေရဵ ေြ်ေြမ ေကျာက်ေေ်ဵ ေောင်ေဂဳု ရေ်ကုေ်ဘူော 
သထုဳ ေြမာက်ဉီဵ ေဳွ့ေေဵ စမ်ဵေချာင်ဵ အေောက်ြုိင်ဵေက္ကသုိလ ်



မဂေလေွ်ဵ ေကျာက်ေေ်ဵ သိန္ီန ေြ်ေြမ ကကဳခင်ဵ  
ကမာကလုြ ် မိုင်ဵရှူဵ ေမဴ်လေ ် ြမက်ေုိ ဘက်ရ ဲ
အေဖျာက ် မိုင်ဵြွေ ် ေေ်ယေ်ဵ ြုသိမ်ဵေက္ကသုိလ် ြမေ်ေအာင ်
ေော်လေီ ြငလ်ုဳေက္ကသုိလ် မဘိမ်ဵ သေဘောကျင်ဵ ကေောင ်
ခေောင ် ေရွှေေညာင် ေမဴ်ခမ်ဵ ြညာေရဵေကာလြ်ိ အင်ြင် 
လညှ်ဵဆိြ ် ေအဵသာယာ မိုင်ဵရယ် GTC ငြိဆိြ(်ြမေ်ေအာင်) 
ရဲမွေ်ေြ ် ေေ်ဵြေ ် ေမဴ်ဖက်ကာ GCC အဂေြ ူ
ဖလု ဳ ငါဵဖယ်ေချာင်ဵ ေမဴ်ဆေ ် ကေ်ကကီဵေထာငဴ် ထူဵ ကကီဵ 
မဂေလာေောင်ညွေ့် ဘေ်ဵယဉ ် ေမ္မေ ူ ေါဵက မဲဇလကီုေ်ဵ 
သေ်လျင်ေြ်ေယ ် ေောင်မွေ် မေ်ေုဳ ေရကကည ် ကွင် ဵေကာက ်
ေဂဳုေက္ကသုိလ် ဆိကု်ေခါင ် ကကူကုေ် အသုေ် ေညာင်ကျ ိုဵ 
ေကျာက်ေဳောဵ ေောင်ကကီဵေက္ကသုိလ် ေကာင်ဵခါဵ သီောကုေ်ဵြြင ် ေလဵမျက်နှာ 
ငှက်ေအာ်စမ်ဵ ေအဵသာယာ(GTC) လာဵရှိုဵကကီဵ ငြိဆိြ်ေရကကည ် ေေါင်ဴကကီဵ 
သေြ်ေချာင်ဵ ဗထူဵ ဆမ်ဵဆယ် ကျုဳေြျာ ် မအူြင် 
သူေေဵကွင်ဵ မိုဵမဗဲ သုဳဵ ဆယ် အေထာင ် ဇလေွ ်
ရှမ်ဵြြည်ေယ်(ေောင်)(၄၈) ေရဉီဵ ဘေ့ေ်ဘွဵ ေသာင်ကကီဵ ေရွှေေောင်ေမှာ် 
ဆီဆုိင ် ေကျာက်ေစ်လဳုဵ ရှမ်ဵြြည်ေယ်(အေရှ့ )(၁၈) ေကျာင်ဵကုေ်ဵ ေရလဲက ေလဵ 
ခိုလေ ် ေီကျစ ် ကျ ိုင်ဵေု ဳ သာေြါင်ဵ မအူြင်ေက္ကသုိလ် 
ေောင်ကကီဵ ြငြ်ဖစ ် ောချလီိေ် ငြုေော ဓနုြဖူ 
ကေလာ ေောင်ေရာဵ မိုင်ဵြဖေ် ဟိုင်ဵကကီဵ ဇကာကကီဵ 
ေအာင်ြေ်ဵ ေောင်ေီ မိုင်ဵဆေ် ြြင်ခရိုင် ေညာင်ေုေ်ဵ 
ဟဲဟိုဵ ြမင်ဵကျေုိဵ မိုင်ဵေယာင်ဵ  ကျုကဳူဵ ြေ်ဵေေော ်
ြင်ဵ ေယ ကာလိ မိုင်ဵြျဉ်ဵ ေရွှေေသာင်ယဳ ဖျာြုဳ 
ရြ်ေစာက ် မိုင်ဵြေ ် မိုင်ဵခေ် ေချာင်ဵသာ ကျုဳကေွေ်ဵ 
ေညာင်ေရွှေ မိုင်ဵေောင ် မိုင်ဵယေ်ဵ ငါဵသိင်ုဵေချာင်ဵ ဘိုက ေလဵ 
ဟိုြုဳ ေကျဵသီဵ  မိုင်ဵေု ဳ ေငွေဆာင ် ြမင်ဵကကုေ်ဵ 
လွိုင်လင် ေောင်ေထာ် ောေလ ငရုြ်ေကာင်ဵ ကေုဳကေိ 
ေမဴ်စေ် ရှမ်ဵြြည်ေယ်(ေြမာက)်(၂၅) ကျ ိုင်ဵလြ ် ေြမာင်ဵြမ ကျ ိုက်လေ် 
ဖယခ်ုဳ လာဵရှိုဵ ဝမ်ြုဳ ြြင်ရွာ ေေဵေရဲ 
ရာွင ဳ ေောငခ်ျ ို ေဳုော အိမ္မ ဲ အမာ 
ကွေ်ဟိေ်ဵ ေကျာက်မဲ ြုဳြါကျင် ဝါဵခယ်မ လြွေ္တာ 
ြငလ်ု ဳ မူဆယ် မိုင်ဵခုေ် ကျုဳမေငဵ လြွေ္တာ(၃)မုိင် 
အင်ေော မိုဵမိေ် လွိုင်ေမွ ေရွှေေလာင်ဵ ေမာ်ကျွေ်ဵ 
မိုဵေဲ ချင်ဵ ေရွှေေဟာ ် မိုင်ဵယ ု ဟသောေ ြြင်စလူ 
ြငေ်လာင ် သီေြါ မက်မေ်ဵ ဓမ္ဘီ 
လခဲျာဵ ောမိုဵညဲ ဧရာဝေီေုိင်ဵေေသကကီဵ(၇၂) ဟသောေေက္ကသုိလ် 
လင်ဵေခဵ ကွေ်ခိုင် ြုသိမ ် ဟသောေေည်ဵြညာေက္ကသုိလ် 


