
 

 

စာရွက်စာတမ််း ( ၂ ) <နစှ်ဖက်အပြနအ်လှနစ်ကာ်းပပြာအမ   ်းအစာ်း၏ နာ်းပ ာငမ်ှုနာ်းလည်န ိုငစ်ွမ််းက ို စစ်ပ ်းသည ်အခါ> 

ဘာသာပြနသ်အူတွက် 

●စစ်ပ ်းပခင််း ရည်ရွယ်ခ က် 

ဤစစ်တမ််း၏ ရည်ရွယ်ခ ကမ်ှာ ဂ ြနဘ်ာသာစကာ်းက ို မ ခငဘ်ာသာစကာ်းမဟိုတ်ပသာ ဂ ြနစ်ာပပြာသူပဖစသ်ည  ်

ြူ်းပြါင််းပ ာငရွ်ကသ်ူ၏ ဂ ြနစ်ကာ်းပပြာနာ်းပ ာငရ်င််းနငှ်  ၄င််းနာ်းလည်မှုသက်ပရာက်ြ ိုက ို မ ခငဘ်ာသာစကာ်းပဖင  ်

ပပြာ  ို၍ မှတ်တမ််းတငရ်နပ်ဖစ်ြါသည်။  

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

အစအ  ို်း လိုြ်ပ ာငြ်ါမည်။ 

●စစ်ပ ်းပခင််း နည််းလမ််း 

စစ်တမ််းပန  မှာ ဂ ြနဘ်ာသာစကာ်းက ို မ ခငဘ်ာသာစကာ်းမဟိုတ်ပသာ ဂ ြနစ်ာပပြာသပူဖစ်သည ် ြူ်းပြါင််းပ ာငရွ်က်သမှူ 

သတ်မှတ် ာ်းပသာ အခန််းအပ ကာင််း၏စကာ်းက ို ဂ ြနစ်ာပဖင ပ်ပြာ  ိုြါမည်။ ၄င််းအခ  နမ်ှာ စကာ်းပပြာမ တ်ဖက်၏ 

ရိုြ်ြ ိုက ို ဗီွဒယီ ိုပဖင  ်မှတ်တမ််းတငြ်ါသည်။ 

  ို  ပနာက် ြူ်းပြါင််းပ ာငရွ်က်သူသည် ဗီွဒယီ ို ကည ရ်ှု ပြီ်း၊ စကာ်းပပြာမ တ်ဖက်၏ စကာ်းနငှ ြ်တသ်က်၍ စကာ်းလ ို်းနငှ ဝ်ါက  

အဓ ြပာယ်က ို မည်ကဲသ ို   နာ်းလည်သပဘာပြါက်မှုအပ ကာင််းက ို မ ခငဘ်ာသာစကာ်းပဖင  ်ပဖည််းပဖည််းပပြာ  ိုြါမည်။ 

ြူ်းပြါင််းပ ာငရွ်ကသ်ူသည် နာ်းလည်သည ်အပ ကာင််းအရာမ ာ်းသာမက နာ်းပ ာငပ်နစဉ်မှာ ဦ်းပနာှက် ၌ဲ မည်ကဲသ ို   

စဉ််းစာ်းနာ်းပ ာငပ်နသည်က ိုလည််း ပပြာ  ိုြါမည်။ ခန်  မှန််းခ က်နငှ  ်နာ်းမလည်သည အ်ပ ကာင််း၊    ို်းပဖတ်ခ က်က ို 

မ ပဝခွဲန ိုငသ်ည ် အပ ကာင််းနငှ  ်အနက်အဓ ြပာယ် ခ ယူခ က၏် ပပြာင််းလဲမူက ိုလည််း အပဖစ်မှနအ်တ ိုင််း ပပြာပြြါမည်။ 

ပဒတာစိုပ ာင််းသူသည် ြ်ူးပြါင််းပ ာငရွ်ကသ်ူ၏ ပပြာ   ိုပသာစကာ်းက ို နာ်းပ ာငပ်နစဉ် မည်ကဲသ ို   နာ်းလည် 

သပဘာပြါက်မှုက ို အဓ ြပာယမ်သ ခဲ ပသာအခ  န၊် မပပြာ   ိုခဲ သည ်စကာ်းက ို စ စစ်အတည်ပြ လ ိုအြ်ခဲ ပသာအခ  နမ်ှာ 

ြူ်းပြါင််းပ ာငရွ်ကသ်ူ   ပမ်းပသာပမ်းခွန််းမ ာ်းက ို ပပဖ  ိုြါမည်။  

ပဒတာစိုပ ာင််းသူနငှ  ်ြ်ူးပြါင််းပ ာငရွ်ကသ်ူ၏ ပပြာ   ိုခဲ ပသာစကာ်းက ို ဂ ြနဘ်ာသာစကာ်းပဖင  ်ဘာသာပြန ်ာ်းပသာ 

စာသာ်း၏ စကာ်းစို ပဒတာအပဖစ် ရလဒမ် ာ်းက ို  ိုတပ်ြနြ်ါမည်။ စကာ်းပြနသ်ူ၏ ဘာသာပြန ် ိုမှုအပ ကာင််းအရာမ ာ်းက ို 

 ိုတ်ပြနမ်ည်မဟိုတ်ြါ။ သ ို  ပသာ် စကာ်းပြနသ်ူ၏ ဘာသာပြန ် ိုမှုအပ ကာင််းအရာမ ာ်းက ို နစှ်ဖက်အပြနအ်လှနန်ာ်းလည်မှု 

မရှ ပသာအခါမှာ ၄င််းအြ ိုင််းက ိုသာ  ိုတ်ပြနြ်ါမည်။ 

●ဘာသာပြနလ်ိုြ် ပ ာငရ်နအ်ခ က် 

စစ်တမ််း မဲှာ ပဒတာစိုပ ာင််းသူနငှ  ်ြူ်းပြါင််းပ ာငရွ်ကသ်ူ၏ ပပြာ   ိုခဲ ပသာစကာ်းအာ်းလ ို်းက ို တစ်ပြ  ငန်က်တည််း အန်ီး 

စြ်  ို်းြ ိုစ ပဖင  ်ဘာသာပြနြ်ါ။ စကာ်းပြနသ်ူမှ ြူ်းပြါင််းပ ာငရွ်ကသ်ူ၏ ပပြာ   ိုခဲ ပသာစကာ်းအပ ကာင််းရင််းက ို စ စစ ်

အတည်ပြ ပသာအခ  နမ် ာ်းမာှ စကာ်းပြနသ်ူ၏ ပပြာ   ိုခဲ ပသာစကာ်းက ိုလည််း ဘာသာပြနြ်ါ။ 

●ဘာသာပြနခ်  နမ်ှာ သတ  ာ်းရနအ်ခ က ်

ဘာသာပြနခ်  နမ်ှာ ပအာက်ြါကဲ သ ို  ပသာအရာက ို သတ  ာ်းြါ။ 

( ၁ ) လစ်ဘရယဘ်ာသာပြနပ်ခင််းမဟိုတ်ပသာ ြူ်းပြါင််းပ ာငရွ်ကသ်ူ၏ ပပြာ   ိုခဲ ပသာစကာ်းအတ ိုင််းဘာသာပြနြ်ါ။ 

ြူ်းပြါင််းပ ာငရွ်ကသ်ူ၏ ပပြာ   ိုခဲ ပသာစကာ်းက ို လစ်ဘရယဘ်ာသာပြနမ်လိုြ်ရြါ။ ြူ်းပြါင််းပ ာငရွ်ကသ်ူ၏ 

နာ်းလည်မှု အပ ကာင််းအရာက ို သ ရှ ရနအ်တွက် ပပြာ   ိုခဲ ပသာစကာ်းအတ ိုင််းဘာသာပြနြ်ါ။ 



 

 

( ၂ ) တစ်ဦ်းတည််း ပပြာ  ိုခဲ ပသာစကာ်းအာ်းလ ို်းက ို ဘာသာပြနြ်ါ။ 

ြူ်းပြါင််းပ ာငရွ်ကသ်ူ၏ စကာ်းက ို တစ်ဦ်းတည််းပသာစကာ်းလ ို်းမ ာ်းနငှ  ်ပြနလ်ည်ပပြာ   ိုခဲ ပသာစကာ်း အြါအဝင ်

စကာ်းအာ်းလ ို်းက ို ဘာသာပြနြ်ါ။ "ပကာင််းပကာင််းနာ်းမလည်ဘူ်း"   ိုကဲ သ ို   တစ်ဦ်းတည််းပသာစကာ်းနငှ  ်"Nippon 

Television သည် တီဗီွ ိုတ်လိုြ်တဲ ကိုမပဏြီါ။ မဟိုတ်ဘ်ူး တီဗီွအစီအစဉ်က ို ပြ လိုြ်တဲ ကိုမပဏြီါ။ "   ိုကဲ သ ို   

ပြနလ်ည်ပပြာ   ိုခဲ ပသာစကာ်းအာ်းလ ို်းက ို ဘာသာပြနြ်ါ။ 

( ၃ ) ပဒတာစိုပ ာင််းသူပဖာပ်ြပသာ အပ ကာင််းအရာ မဲှစာြ ိုဒက် ို ပပြာ   ိုသည ်အခါ ၄င််းစာြ ိုဒက် ို ဘာသာပြနပ်ခင််း 

မပြ လိုြ်၍ ပပြာ   ိုခဲ ပသာစကာ်းအတ ိုင််းပပြာြါ။ 

ဥြမာအာ်းပဖင  ်ပဒတာစိုပ ာင််းသသူည် "ဒဗီီဒယီ ို မှဲာပဖာ်ပြခဲ တဲ  Taiga Drama   ိုတာဘာက ို  ိုလ ိုတာလဲ" လ ို   

ပမ်းပသာအခါ "Taiga Drama" အြ ိုင််းက ို ဘာသာပြနပ်ခင််းမပြ လိုြ်၍ ဂ ြနဘ်ာသာပဖင ပ်ပြာြါ။ 

( ၄ ) ပမ်းခဲ ပသာပမ်းခွန််းက ို ြူ်းပြါင််းပ ာငရွ်ကသ်ူမှ ပြနလ်ည်ပမ်းပသာလ်ည််း မပပဖရြါ။ 

      ြ်ူးပြါင််းပ ာငရွ်ကသ်ူမှ ပမ်းခဲ ပသာ စာြ ိုဒ၏် ခန််းဂ ီ်းနငှ  ်အဓ ြပါယ်က ိုပမ်းပခင််း၊ ပမ်းပနပသာသူနငှ  ်ြတ်သက်၍ 

အတည်ပြ ခ က်ပတာင််းပသာလ်ည််း မပပဖရြါ။ 

( ၅ ) စစ်တမ််းစစ်ပ ်းမှုမှာ အက   ်းသက်ပရာက်မှုပဖစပ်စမည ်အရာက ို မပြ လိုြ်ရြါ။ 

စကာ်းပြနသ်ူ၏ စကာ်းနငှ  ်အမူအရာပဖင  ်စစ်တမ််းစစ်ပ ်းမှုမှာ အက   ်းသက်ပရာက်မှုမပဖစပ်စရန ်သတ  ာ်းြါ။ 

ဥြမာအာ်းပဖင  ်ပဒတာစိုပ ာင််းသ၏ူ ပမ်းခွန််းမ ာ်းက ိုပပဖ  ိုရန ်ရည်ညွှန််းသည ် စကာ်းက ိုပပြာပခင််း၊ ြ်ူးပြါင််းပ ာင ်

ရွက်သ၏ူ စကာ်းပပြာမှာ်းသည ်အခါမှာ အမှာ်းက ို သတ ပြ်းန ိုငမ်ည် တ ို  ပြနမ်ှုပြပခင််းတ ို  က ို မပြ လိုြ်ရြါ။ 

( ၆ ) အပ ပွ အွပပခအပနက ို  ကည ်ရင််းပဖင်  စကာ်းပြနြ်ါ။  

ြူ်းပြါင််းပ ာငရွ်ကသ်ူနငှ  ်ပဒတာစိုပ ာင််းသူ၏ စကာ်းပပြာ သည ်အခ  နက် ို အာရ ိုစ ိုက်ပြီ်း၊ ဖလှယ်စကာ်းပပြာ မှုက ို 

ြ တ်ြငတ်ာ်း ်ီးပခင််းမပဖစပ်စရန ်တတ်န ိုငသ်မျှ စကာ်းပပြာမ ြ်ရန ်ဘာသာပြနြ်ါ။ 

( ၇ ) ြငြ်န််းပသာအခါအနာ်းယူြါ။ 

ြငြ်န််းလျှင ်အာ်းမနာစွာပဖင  ်အနာ်းယူခ ငပ် ကာင််းက ို အသ ပြ်းြါ။ 

●စစ်ပ ်းမှုမတ ိုငမ်ှပီြင ်ငမ်ှု 

ပဒတာစိုပ ာင််းသူမှ စစ်တမ််းပကာက်ယူသည ်ပန   မတ ိုငမ်ီအ   စစ်တမ််းနည််းလမ််းက ို ရှင််းပြြါမည်။ ြူ်းပြါင််းသူမ ာ်း 

အတွက ်စစ်တမ််းနည််းလမ််းက ို ရှင််းပြ ာ်းပသာ ဗီွဒယီ ိုက ို ကည ်ပခင််း၊ ပဒတာစိုပ ာင််းသူမှ နာ်း ပ ာင၍် စစ်တမ််းပကာက် 

ယူနည််းက ို ပကာင််းစွာနာ်းလည် ာ်းြါ။  

စစ်တမ််းပကာက်ယူနည််းနငှ  ်ြတ်သက်၍ နာ်းမလည်ခဲ လျှင ်ပဒတာစိုပ ာင််းသူ   ပမ်းပမန််းြါ။  

●စစ်တမ််းပကာက်ယရူန ်တာဝနရ်ှ သူက ို  က်သွယရ်နအ်ခ က်အလက ်

နာ်းပ ာငပ်ခင််း စကာ်းစို စ ိုစမ််းစစ်ပ ်းပရ်းမ ်း 

အ်ီးပမ်းလ် nihongo.choukaichousa@gmail.com 


