
စာရွက်စာတမ််း (၁) <တစဖ်ကစ်ကာ်းပ  ာအမ   ်းအစာ်း၏ နာ်းပ ာငမ်ှုနာ်းလည်န ိုငစ်ွမ််းက ို စစ်ပ ်းသည အ်ခါ> 

 ူ်းပ ါင််းပ ာငရွ်က်သမူ ာ်းအတွက် 

●စစ်ပ ်း ခင််း ရည်ရွယ်ခ က် 

ဤစစ်တမ််း၏ ရည်ရွယ်ခ က်မ ာ  ါဝငသ်ူမ ာ်း၏ ဂ  နဘ်ာသာ ဖင စ်ကာ်းပ  ာသည်က ို နာ်းပ ာငပ်နစဉ်နာ်းလည်မှု 

အပ ကာင််းအရာက ို မ ခငဘ်ာသာ ဖင စ်ကာ်းပ  ာ  ိုပ  ်း မ တ်တမ််းတငရ်န ်ဖစ ်ါသည်။  ါဝငသ်ူမ ာ်း၏ နာ်းပ ာင ်ခင််း 

စွမ််းရည်က ို တ ိုင််းတာ ခင််းမဟိုတ် ါ။ 

ဤစစ်တမ််းသည်  ုို နာ်းပ ာင ်ခင််း စကာ်းစို    လို ်ရန ်အတွက် အစ အစဉ်က ို (ပခါင််းပ ာင ်  Noda Hisashi) မ  

အစအ  ို်း လို ်ပ ာင ်ါမည်။ 

●စစ်ပ ်းမှုမတ ိုငမ်    င ်ငမ်ှု 

ဂ  နဘ်ာသာ ဖင  ်နာ်းပ ာငခ် ငပ်သာအရာန င  ်နာ်းပ ာငရ်န ်လ ိုအ ်ပသာအရာက ို ပရွ်းခ ယ် ါ။ စစ်တမ််း မဲ ာ ၄င််းက ို 

နာ်းပ ာငရ်န ် ဖစ် ါသည်။ နာ်း ပ ာငရ်နအ်တွက် ဂ  နဘ်ာသာသင ်ပ က်ကူ စစည််းမ ာ်းက ို မပရွ်းခ ယရ် ါ။ 

တတ်န ိုငသ်မျှ နာ်းပ ာငမ်ည် အရာသည် အခမဲ မူ  ိုငခွ်င အ်ရာန င  ်၀ကဘ် ် ိုဒတ်ွငအ်ခ  န ်ကာရ ည်စွာ  ကည ်န ိုငပ်သာအရာက ို 

ပရွ်းခ ယ ်ါ။ 

မည်သည ်အရာက ို နာ်းပ ာငရ်မည်က ို ပရွ်းခ ယ်သည အ်ခါ ပဒတာစိုပ ာင််းသူန င  ်တ ိုင ်င ်ါ။ 

ဥ မာအာ်း ဖင  ်ပအာက် ါကဲ သ ို  ပသာ နာ်းပ ာငမ်ည် အရာမ ာ်း မဲ  ပရွ်းခ ယ် ါ။ 

စာ်းပသာက်  ိုငမ် ာ်းန င  ်လက်လ အပရာင််း  ိုငမ် ာ်းမ  ဝန ်မ််းမ ာ်းပ  ာ  ို ကသည ် အပ ကာင််းအရာ 

သယ်ယူ  ို  ပ ာငပ်ရ်းန င  ်အပ ာက်အဥ ်းမ ာ်း၏ လမ််းညွှနရ်နအ်သ လွှင သ်ည ် အပ ကာင််းအရာ 

ပဟာပ  ာ ဲွန င  ်စကာ်းပ  ာ ွဲ 

နာ်းပ ာငခ် ငပ်သာအရာက ိုပရွ်းခ ယပ်  ်းပနာက် ၄င််းက ို ပဒတာစိုပ ာင််းသူ   အ ်းပမ်းလ် ဖင  ် ို  ပ ်း ါ။ သ ိုမဟိုတ ်

ပရွ်းခ ယ် ာ်းသည ် အခ ကအ်လက်က ို ပဒတာစိုပ ာင််းသူ   အသ ပ ်း ါ။   ို  ပနာက် စစ်တမ််းပကာက်ယူသည ်ပန  အ   

နာ်းပ ာငခ် ငပ်သာအရာက ို နာ်းပ ာင ်ခင််းမ   ရ ါ။ စစတ်မ််း မဲ ာ   မဦ်းစွာ နာ်းပ ာင ်ခင််း ဖစ်ရ ါမည်။ 



ပဒတာစိုပ ာင််းသူမ  "စစတ်မ််း ူ်းပ ါင််းပ ာငရွ်က်ပရ်းသပဘာတူည ခ က်" န င  ်"ပနာက်ပ ကာင််းရာဇဝငပ်မ်းခွန််းလွှာ" 

စာရွက်စာတမ််းမ ာ်းက ို ကက  တင ် ို  ပ ်း ါမည်။ "စစ်တမ််း ူ်းပ ါင််းပ ာငရွ်က်ပရ်းသပဘာတူည ခ က်" မ ာ လက်မ တ်  ို်းပ  ်း 

"ပနာက်ပ ကာင််းရာဇဝငပ်မ်းခွန််းလွှာ" မ ာ လ ိုအ ်သည ် အခ က်အလက်က ို  ဖည ်စွက် ာ်း ါ။ 

●စစ်ပ ်း ခင််းအန စ်ခ   ် 

မ မ က ိုယ်တ ိုင ်ပရွ်းခ ယ် ာ်းသည ်အရာက ို   ိုမ နန်ာ်းပ ာင ်ပနက  သည ် အတ ိုင််း စကာ်းလ ို်းန င ဝ်ါက  အဓ  ပာယ်က ို မည်ကဲသ ို   

နာ်းလည်သပဘာပ ါက်မှုအပ ကာင််းက ို မ ခငဘ်ာသာစကာ်း ဖင  ် ဖည််း ဖည််းပ  ာ  ို ါ။ 

နာ်းလည်သည ်အပ ကာင််းအရာမ ာ်းသာမက နာ်းပ ာငပ်နစဉ်မ ာ ဦ်းပန ာက် ၌ဲ မည်ကဲသ ို   စဉ််းစာ်းပနသည်လည််းက ို ါ 

ပ  ာ  ို ါ။ 

ခန်  မ န််းခ က်န င  ်နာ်းမလည်သည ်အပ ကာင််း၊    ို်း ဖတ်ခ က်က ိုမ ခွဲန ိုငသ်ည ်အပ ကာင််း၊ အနက်အဓ  ပာယ် ခ ယူခ က်၏ 

ပ  ာင််းလဲမူက ိုလည််း အ ဖစမ် နအ်တ ိုင််း ပ  ာ   ါ။ 

ပဒတာစိုပ ာင််းသူက စကာ်းပ  ာ  ိုခဲ သည ်အပ ကာင််းအရာန င  ်ါတ်သက်၍ ပမ်းခွန််းမ ာ်း ပမ်းမည် ဖစ် ပသာပ ကာင်  

ပ ဖ ကာ်းပ ်း ါ။ စစ်တမ််းမ ာ စကာ်းပ  ာ  ိုခဲ သည ် အပ ကာင််းအရာအာ်းလ ို်းက ို အသ သွင််း ာ်း ါမည်။ 

●စစ်တမ််း၏ပန  ၌ ယူလာရန ်စစည််းမ ာ်း 

စစ်တမ််း၏ပန  ၌ ပအာက် ါတ ို  က ိုယူလာရ ါမည်။ 

လက်မ တ်  ို်း ာ်းသည ် "စစတ်မ််း ်ူးပ ါင််းပ ာငရွ်က်ပရ်းသပဘာတူည ခ က"် 

လ ိုအ ် ပသာအခ က်အလကက် ို ဖည ် ာ်းသည ် "ပနာက်ပ ကာင််းရာဇဝငပ်မ်းခွန််းလွှာ" 

●စစ်တမ််းပကာက်ယရူန ်တာဝနရ်  သူက ို  က်သွယရ်နအ်ခ က်အလက ်

နာ်းပ ာင ်ခင််း စကာ်းစို စ ိုစမ််းစစ်ပ ်းပရ်းမ ်း 

အ ်းပမ်းလ် nihongo.choukaichousa@gmail.com 


