ပနံဵတေနာံွမို ဴက မငံဵတစုငါဵခ့ဉံ
ကိုေရွှေငါဵ(ဓနုျဖူ)
ဧရာဝတီတိုငံဵေဒသှကီဵ အတးငံဵရ္ိ မငံဵတစုေက့ဵရးာအုပံစုသညံ မအူပငံခရိုငံ ၊ ပနံဵတေနာံွမို ဴ နယံ၏ ေျမာကံ
ဖကံအစးနံအဖ့ာဵက့ေရာကံွပီဵ ဓနုျဖူွမို ဴနယံ၏ အေနာကံေတာငံဖကံ ဖုနံဵဆိုဵေတာငံေက့ဵရးာအုပံစုန္ငဴံ ကပံ
လျှကံရ္ိပါသညံ။ မငံဵတစုေက့ဵရးာအုပံစုရ္ိ ေက့ဵရးာငယံေလဵမ့ာဵသညံ ေရပတံလညံဝိုငံဵရဳလျှကံရ္ိွပီဵ ေက့ဵရးာ
ေနျပညံသူမ့ာဵမ္ာ အငံဵလုပံငနံဵ၊ ေရလုပံငနံဵကို အဓိကထာဵလုပံကိုငံွပီဵ အသကံေမးဵဝမံဵေြကာငံဵ ျပုလုပံြက
ပါသညံ။

မငံဵတစုေက့ဵရးာအုပံစုပတံပတံလညံရ္ိ ဇီဵပငံရးာ၊ ဂ့ိုဵအိုငံရးာ၊ အထကံစုရးာန္ငဴံ ဓနုျဖူွမို ဴနယံမ္ ေတာငံဇီဵရးာ၊
ယငံဵကတစံရးာမ့ာဵ

သညံ

မိသာဵစုတစံပိုငံတစံနိုငံ ''ငါဵေလဵခ့ဉံ'' အေသဵစာဵလုပံငနံဵကို

လုပံကိုငံလျှကံ

ရ္ိပါသညံ။''ငါဵေလဵခ့ဉံ''လုပံငနံဵကို ေက့ဵရးာ(၅)ရးာမ္ အိမံေထာငံစု (၉ဝ)ေက့ာံ လုပံကိုငံလျှကံ ရ္ိသညံကိုေလဴ
လာေတး ရ္ဴ ိရပါသညံ။
''မငံဵတစုငါဵခ့ဉံ ''ဟု နဳမညံတးငံလာပုဳမ္ာ ''ယခငံကလမံဵပနံဵဆကံသးယံေရဵ ေကာငံဵမးနံမှု မရ္ိတဲဴအတးကံ
သးာဵေရဵလာေရဵခကံခဲပါတယံ။ ပနံဵတေနာံွမို ဴနယံန္ငဴံဓနုျဖူွမို ဴတို ဴကို သးာဵေရာကံလိုပါက ကူတို ဴေလ္ျဖငဴံသးာဵ
လာရပါတယံ။ ကူတို ဴေလ္သးာဵရာလမံဵတစံေလျှကံရ္ိ ေက့ဵရးာမ့ာဵမ္ ငါဵခ့ဉံလုပံကိုငံသူမ့ာဵသညံ ထုတံလုပံသူ
နဳမညံတပံ၍ ေပဵပို ဴရပါတယံ။ ငါဵခ့ဉံထုပံမ့ာဵစုေပါငံဵ၍ ကူတို ဴေလ္မ္သယံေဆာငံသးာဵွပီဵ သယံပို ဴေသာ မငံဵတစု
ေလ္ကို အစးဲျပု၍ '' မငံဵတစု ငါဵခ့ဉံ'' ဟု နဳမညံတးငံလာပါတယံ။ ၂ဝ၁ဝခုန္စံေနာကံပိုငံဵတးငံ က့ုဳေပ့ာံ-ဓနုျဖူ
ကာဵလမံဵ၊

ဓနုျဖူ-က့ုဳတနီဵ-မငံဵတစု-ပနံဵတေနာံ

ကတ္တ ရာခငံဵကာဵလမံဵေပ်ေပါကံလာသျဖငဴံ

လမံဵပနံဵ

ဆကံသးယံေရဵ ေကာငံဵမးနံလာတဲဴအတးကံ ငါဵခ့ဉံမ့ာဵကို ကာဵမ့ာဵျဖငဴံေစ့ဵကးကံသို ဴတငံပို ဴနိုငံေြကာငံဵ '' ဖုနံဵဆိုဵ
ေတာငံေက့ဵရးာ အုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵ ဦဵစနံဵတိုဵမ္ ရ္ငံဵျပပါသညံ။

''ငါဵေလဵခ့ဉံ'' ျပုလုပံရာတးငံ ပါဝငံေသာကုနံြကမံဵမ့ာဵမ္ာ
- ငါဵခုဳဵမ/ငါဵဘဲ/ငါဵဖယံ (အသာဵ)

(၁)ပိဿာ

- ထမငံဵ

(၃ဝ)က့ပံသာဵ

- အိမံသုဳဵဆာဵ

(၇)က့ပံသာဵ

''ငါဵေလဵခ့ဉံ'' ျပုလုပံရာတးငံ ပါဝငံေသာပစ္စညံဵမ့ာဵမ္ာ
- ှကိတံစကံ(သို ဴ) ငရုပံဆုဳ
- အဝက့ယံေကာံဇလုဳ၊ ပနံဵကနံျပာဵ
- ေတာငံစးနံဖကံ၊ င္ကံေပ့ာဖကံငယံ၊ ေတာင္ကံေပ့ာဖကံ
- ဓါဵ၊ စဉဴံတီတုဳဵ၊ အေလဵခ့ိနံခးငံ၊ သငံအူှကိုဵ
''ငါဵေလဵခ့ဉံ'' ျပုလုပံပုဳအဆငဴံဆငဴံကို ေအာကံပါအတိုငံဵေလဴလာေတး ရ္ဴ ိရပါသညံ။
နဳနကံ(၉)နာရီခနတ
ဴံ းငံ

အိမံရ္ိ

အမ့ိုဵသမီဵမ့ာဵ၊

စီေပါငံဵ၊အဆီဖတံန္ငဴံ

ဝမံဵတးငံဵရ္ိ

သာဵသမီဵမ့ာဵသညံ

အညစံအေြကဵမ့ာဵကို

ငါဵကို

အေြကဵခးဳချွတံ၊ေခါငံဵခုတံ၊

ေျပာငံစငံေအာငံထုပံွပီဵ

ေရျဖငဴံစငံြကယံစးာ

အထပံထပံ ေဆဵေြကာရပါသညံ။ ေဆဵေြကာွပီဵေသာငါဵမ့ာဵကို ေရစငံေအာငံညှစံရပါသညံ။ ေရစငံေသာ
ငါဵမ့ာဵကို

ထမငံဵမာမာန္ငဴံ

သမေအာငံေရာန္ယံွပီဵ

ှကိတံစကံ(သို ဴမဟုတံ)

ငရုပံဆုဳျဖငဴံ

တစံှကိမံသာ

ှကိတံျခငံဵ၊ေထာငံဵျခငံဵ မ့ာဵျပုလုပံရပါသညံ။ ထို ဴေနာကံှကိတံ၍ေထာငံဵ၍ရရ္ိလာေသာ အေရာအေန္ာမ့ာဵကို
ေကာံဇလုဳထဲသို ဴ ဆာဵထဲဴကာ

ေစဵပိုငံေနေအာငံနယံေပဵရပါသညံ။

ွပီဵလျှငံ

ခးကံထဲသိပံ၍လညံဵေကာငံဵ၊

လိုသေလာကံ အေလဵခ့ိနံ (၁ဝ၊၂ဝ၊၅ဝက့ပံသာဵ၊၁၊၂ပိဿာ)အတိုငံဵ ငါဵခ့ဉံန္ငဴံပနံဵကနံမကပံေစရနံ ပနံဵကနံ
ျပာဵထဲ ေရအနညံဵငယံခဳ၍ အလုဳဵလိုကံ ထညဴံရပါသညံ။
ေရာငံဵပနံဵလ္ေစရနံအတးကံ

နာရီဝကံခန ဴံ ေနလ္နံဵထာဵေသာ င္ကံေပ့ာဖကံျဖငဴံ အသငဴံျပုလုပံထာဵေသာ

ငါဵေလဵခ့ဉံကို ထုတံပိုဵရပါသညံ။ သငံျဖူဵဖ့ာယကံလုပံရာတးငံ အပိုထးကံလာေသာ သငံအူှကိုဵျဖငဴံ အြကမံဵ
ပတံခ့ညံေနာငံ၍ ငါဵအသာဵခ့ဉံလုဳျခုဳေစရနံန္ငဴံ လ္ပ၍ြကညဴံေကာငံဵေစရနံ အဆိုပါသငံအူှကိုဵျဖငဴံ အကးာ
အေဝဵ ညီညီရစံပတံထုတံပိုဵရပါသညံ။ လကံျဖငဴံအလးယံတကူဆးဲ၍ရေအာငံ လကံဆးဲကးငံဵကေလဵ တပံထာဵ
ပါသညံ။ ထုတံပိုဵွပီဵ(၃)ရကံြကာလျှငံ '' ငါဵေလဵခ့ဉံ '' ကို စာဵ လို ဴရွပီျဖစံပါသညံ။
မငံဵတစုနယံတးငံ ''ငါဵေလဵခ့ဉံ''ကို ေစ့ဵကးကံသို ဴ တငံပို ဴေရာငံဵခ့သူမ္ာ (၃)ဦဵရ္ိပါတယံ.။ ေက့ဵရးာတးငံဵရ္ိ
ေရလုပံသာဵမ့ာဵအာဵ ငါဵေလဵျမဳှုဵ(ဇလဲ)ဴ အလုဳဵေရဵ(၁ဝဝ)မ္(၂ဝဝ)အထိ ေရလုပံသာဵတစံဦဵစီကို ဝယံေပဵ
ရပါတယံ.။

ျမဳှုဵတစံလုဳဵကို (၇၄ဝ)က့ပံ

''ငါဵေလဵခ့ဉံ''ကို

ရငံဵန္ီဵရပါတယံ။

တစံပိဿာလျှငံ(၂ဝဝဝ)က့ပံျဖငဴံ

ျမဳှုဵဝယံေပဵထာဵေသာေရလုပံသာဵမ့ာဵထဳမ္

ဝယံယူစုေဆာငံဵရပါတယံ။

ေရလုပံသာဵတစံဦဵကို

ငါဵေလဵခ့ဉံငါဵ န္စံပိဿာမ္ တစံဆယံပိဿာအထိရတတံပါတယံ ။ ငါဵေလဵခ့ဉံလုပံငနံဵကို ဝါေခါငံလမ္
သီတငံဵကျွတံလကုနံအထိ လုပံကိုငံ ြကပါတယံ။ မငံဵတစုပတံဝနံဵက့ငံမ္ တစံေန ဴ ကို ကုနံခ့ိနံ(၁၅ဝ)

ပိဿာမ္(၈ဝဝ)ပိဿာအထိ

ထးကံရ္ိပါတယံ။

ငါဵေလဵခ့ဉံ

ေစ့ဵကးကံကိုတငံပို ဴရာမ္ာ

ဟသသာတ၊

ဇလးနံ၊

က့ုဳေပ့ာံ၊ဓနုျဖူ၊ပနံဵတေနာံ၊ရနံကုနံွမို ဴမ့ာဵသို ဴ တငံပို ဴေရာငံဵခ့ြကပါတယံ။ငါဵေလဵခ့ဉံတစံပိဿာကို အျမတံ
ေငး(၂ဝဝ)က့ပံအျမတံရရ္ိပါတယံ.''ဟု တငံပို ဴေရာငံဵခ့သူ ဇီဵပငံရးာေန ဦဵေသာငံဵေအဵက ရ္ငံဵလငံဵ ေျပာြကာဵ
ခဲဴသညံ။
ေရထးကံပစ္စညံဵမ့ာဵျဖစံေသာ ငါဵ/ပုစးနံမ့ာဵကို ေစ့ဵကးကံသို ဴတငံပို ဴေရာငံဵခ့ေလဴရ္ိပါေသာံလညံဵ ေစ့ဵကးကံတးငံ
ေရာငံဵတနံဵမဝငံေသာ

ငါဵပုစးနံမ့ာဵကို

ငါဵပုစးနံအခ့ဉံျပုလုပံ၍

စနစံတက့ထုတံပိုဵေရာငံဵခ့ျခငံဵ

ျဖငဴံ

ေက့ဵရးာေနအမ့ိုဵသမီဵမ့ာဵ အလုပံအကိုငံအခးငဴံအလမံဵမ့ာဵရရ္ိျခငံဵ၊ ငါဵပုစးနံအေလအလးငဴံနညံဵပါဵျခငံဵ တစံ
ပိုငံတစံနိုငံအေသဵစာဵစီဵပးာဵေရဵ လုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရးကံနိုငံျခငံဵ၊ စာဵနပံရိက္ခာဖူလုဳေစွပီဵ မိသာဵစုဝငံေငးတိုဵ
တကံလာျခငံဵန္ငဴံေစ့ဵကးကံေကာငံဵမ့ာဵကို ခ့ိတံဆကံေဆာငံရးကံလာနိုငံပါသညံ။
ငါဵေလဵခ့ဉံ၏အရသာမ္ာ ခ့ဉံျပုဳဵျပုဳဵ အရသာရ္ိေသာေြကာငဴံ ျမနံမာတို ဴ၏ ထမငံဵစာဵဝိုငံဵတးငံ ခဳတးငံဵ ေတး ၍
ဴ
ထမငံဵစာဵွမိနံေစပါသညံ။ငါဵေလဵခ့ဉံကိုသုပံစာဵရာတးငံ
ညှစံထာဵွပီဵ

ငါဵေလဵခ့ဉံအာဵ

အခ့ဉံဓါတံေလ့ာဴ

ေအာငံ

ြကကံသးနံနီ၊ နဳနဳပငံ၊ ရ္မံဵနဳနဳ(သို ဴ)ကုလာဵနဳနဳ၊ ပငံစိမံဵရးကံ၊ ြကကံသးနံမိတံ၊ ငရုပံသီဵစိမံဵ

(မိုဵေမျှာံသီဵ) တို ဴကို ပါဵပါဵလ္ီဵ၊ ဆီဵရွှေဲရွှေဲဆမံဵ၍ ဟငံဵခပံမှုနအ
ဴံ နညံဵငယံထဲဴ၍ သုပံစာဵပါကေကာငံဵမးနံေသာ
ဟငံဵတစံခးကံ ကိုရရ္ိ နို ငံပါသညံ။ ငါဵေလဵခ့ဉံကို ေြကာံ၍လညံဵစာဵသုဳဵနိုငံပါသညံ။ တးဲဖကံ၍ ဗူဵသီဵ၊
ဘုဳလသ
ုဳ ီဵ၊ခဝဲသီဵ၊ ြကာဵရိုဵစသညဴံ တစံမ့ိုဵမ့ိုဵျဖငဴံခ့ကံျပုပံထာဵသညဴံ ဟငံဵခ့ိုျဖငဴံတးဲဖကံစာဵ ေသာကံနိုငံ
ပါသညံ။ ငါဵေလဵခ့ဉံတးငံ ဓါတုဆိုဵေဆဵ မပါဝငံေသာေြကာငဴံ သဘာဝအရသာရ္ိွပီဵ လူသာဵတို ဴအတးကံ
က့နံဵမာေရဵကိုေကာငံဵမးနံေစေြကာငံဵ ေရဵသာဵတငံျပလိုကံပါသညံ။

