
စာရွက်စာတမ််း (၁) <နစှ်ဖကအ်ပြနအ်လှနစ်ကာ်းပပြာအမ   ်းအစာ်း၏ နာ်းပ ာငမ်ှုနာ်းလည်န ိုငစ်ွမ််းက ို စစ်ပ ်းသည ်အခါ> 

ြူ်းပြါင််းပ ာငရွ်က်သမူ ာ်းအတွက် 

●စစ်ပ ်းပခင််း ရည်ရွယ်ခ က် 

ဤစစ်တမ််း၏ ရည်ရွယ်ခ က်မှာ ြါဝငသ်ူမ ာ်း၏ ဂ ြနဘ်ာသာပဖင စ်ကာ်းပပြာသည်က ို နာ်းပ ာငပ်နစဉ်နာ်းလည်မှု 

အပ ကာင််းအရာက ို မ ခငဘ်ာသာပဖင စ်ကာ်းပပြာ  ိုပြ ်း မတှ်တမ််းတငရ်နပ်ဖစြ်ါသည်။ ြါဝငသ်ူမ ာ်း၏ နာ်းပ ာငပ်ခင််း 

စွမ််းရည်က ို တ ိုင််းတာပခင််းမဟိုတ်ြါ။ 

ဤစစ်တမ််းသည်   နာ်းပ ာငပ်ခင််း စကာ်းစို ပြ လိုြ်ရန ်အတွက် အစ အစဉ်က ို (ပခါင််းပ ာင ်  Noda Hisashi) မှ 

အစအ  ို်း လိုြ်ပ ာငြ်ါမည်။ 

●စစ်ပ ်းမှုမတ ိုငမ်ှ ပြင ်ငမ်ှု 

ဂ ြနဘ်ာသာပဖင  ်မည်သည ်ြိုဂ္  လ် နငှ  ်မည်သည ်စကာ်းပပြာခ ငပ်သာအပ ကာင််းအရာက ို ပေတာစိုပ ာင််းသူ   

အသ ပြ်းြါ။  

ဥြမာအာ်းပဖင  ်ပအာက်ြါက  သ ို  ပသာ စကာ်းပပြာအပ ကာင််းအရာမ ာ်း ပဖစ်ြါသည်။ 

  ြ မဦ်း  ို်းအကက မ် ပတွွေ့ပသာြိုဂ္  လမ် ာ်း၊ သူငယ်ခ င််းမ ာ်းနငှ  ်အလလ ာြသလလ ာြစကာ်းပပြာပခင််း 

  ဘွ ွေ့ ယူစာတမ််းအပ ကာင််းက ို  ရာနငှ  ်တ ိုငြ်ငပ်ခင််း 

ပက ာင််းအသ ိုင််းအဝ ိုင််း လှုြ်ရှာ်းမှု၏ အစည််းအပဝ်း 

ပေတာစိုပ ာင််းသူမှ  "စစတ်မ််းြ်ူးပြါင််းပ ာငရွ်က်ပရ်းသပဘာတူည ခ က"် နငှ  ်"ပနာက်ပ ကာင််းရာဇဝငပ်မ်းခွန််းလ ာ" 

စာရွက်စာတမ််းမ ာ်းက ို ကက  တငြ် ို  ပြ်းြါမည်။ "စစ်တမ််းြူ်းပြါင််းပ ာငရွ်က်ပရ်းသပဘာတူည ခ က်" မှာ လက်မတှ်  ို်းပြ ်း 

"ပနာက်ပ ကာင််းရာဇဝငပ်မ်းခွန််းလ ာ" မှာ လ ိုအြ်သည ် အခ က်အလက်က ို ပဖည ်စွက ်ာ်းြါ။ 

●စစ်ပ ်းပခင််းအနစှ်ခ  ြ် 

ြ မဦ်းစွာမှာ ြ်ူးပြါင််းပ ာငရွ်ကသ်ူ၏  နဒအပလ ာကသ်တ်မှတ် ာ်းသည ် အခန််းအပ ကာင််းက ို စကာ်းပပြာ  ိုြါ။ 

၄င််းအခ  နမ်ှာ စကာ်းပပြာမ တ်ဖက်၏ ရိုြ်ြ ိုက ို ဗွ ေ ယ ိုပဖင  ်မှတ်တမ််းတငြ်ါသည်။ 



  ို  ပနာက် ဗ ေ ယ ိုက ို  ကည ်ရှု ပြ  စကာ်းပပြာမ တ်ဖက်၏ ပပြာခ  ပသာစကာ်းမှာ စကာ်းလ ို်းနငှ ဝ်ါက  အဓ ြပာယ်က ို မည်က သ ို   

နာ်းလည်သပဘာပြါက်မှုအပ ကာင််းက ို မ ခငဘ်ာသာစကာ်းပဖင  ်ပဖည််းပဖည််းပပြာ  ိုြါ။ 

နာ်းလည်သည ်အပ ကာင််းအရာမ ာ်းသာမက နာ်းပ ာငပ်နစဉ်မှာ ဦ်းပနာှက်  ၌ မည်က သ ို   စဉ််းစာ်းပနသည်လည််းက ိုြါ 

ပပြာ  ိုြါ။ 

ခန်  မှန််းခ က်နငှ  ်နာ်းမလည်သည ်အပ ကာင််း၊    ို်းပဖတ်ခ က်က ိုမ ခွ န ိုငသ်ည ်အပ ကာင််း၊ အနက်အဓ ြပာယ် ခ ယူခ က်၏ 

ပပြာင််းလ မူက ိုလည််း အပဖစမ်ှနအ်တ ိုင််း ပပြာပြြါ။ 

ပေတာစိုပ ာင််းသူက စကာ်းပပြာ  ိုခ  သည ်အပ ကာင််းအရာနငှ ြ်ါတ်သက်၍ ပမ်းခွန််းမ ာ်း ပမ်းမည်ပဖစ် ပသာပ ကာင်  

ပပဖ ကာ်းပြ်းြါ။ စစ်တမ််းမှာ စကာ်းပပြာ  ိုခ  သည ် အပ ကာင််းအရာအာ်းလ ို်းက ို အသ သွင််း ာ်းြါမည်။ 

●စစ်တမ််း၏ပန  ၌ ယူလာရနြ်စစည််းမ ာ်း 

စစ်တမ််း၏ပန  ၌ ပအာက်ြါတ ို  က ိုယူလာရြါမည်။ 

လက်မှတ်  ို်း ာ်းသည ် "စစတ်မ််းြ်ူးပြါင််းပ ာငရွ်က်ပရ်းသပဘာတူည ခ က"် 

လ ိုအြ် ပသာအခ က်အလကက် ိုပဖည ် ာ်းသည ် "ပနာက်ပ ကာင််းရာဇဝငပ်မ်းခွန််းလ ာ" 

●စစ်တမ််းပကာက်ယရူန ်တာဝနရ်ှ သူက ို  က်သွယရ်နအ်ခ က်အလက ်

နာ်းပ ာငပ်ခင််း စကာ်းစို စ ိုစမ််းစစ်ပ ်းပရ်းမ ်း 

အ ်းပမ်းလ် nihongo.choukaichousa@gmail.com 


