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ႎု-အီ ာ ဵႂ
၂၀၀၀ ုႎႀ
ိ အ႒ို  ၠိုဵား ိုး ုေ  ာ၊ ဵီအီးီ (ာေရး) !ၝ  အး ု ေ! ဲ့ ဴဟရဲႚ
'ိုုိီေ  ဴာ့ ိုး အ(ိ)ာ' ာအုႎႀ့ ံာ ို ေ ႎိုံေရး +ုိရာ ာေ ,့ဴႂဵ အႀ  (၃၂၆/) ဴ0့ ၁၉၆၈ ုႎႀႀာ
 အ႒ိ အဴ0 ု ေ! ဴ0ႚဵိ ဲ့ ဲ့ ရဲေ(ာ ႀဵႂိးရဲႚ 'ဴောု ဴာႎိုံ ိုး! ာဵႂ ာ းဵား' ာအု ေ "ႎု-အ ီ
။
ာဵႂ" အေဳားုိ ုေ+ား ဴ ို ာ ဴ0ၝ

းရး ႎု ဦးော့ ့ ဴာႎုိံ ာီ အုိးရ အဲႚ (၁၉၄၇)

ႎု - အီ ာ ဵႂ (၁၉၄၇
၁၉၄၇)
၁၉၄၇
႓"ိ#ိ႖ အုိးရ% ဴာႎုိံ ဳ%ားဴ# အုိးရုိႚ ႎုိံ၏ အဵႂ*အဴာ အာ+ာ ,ၿဲေဴ*ား ေ*းရ ေ.ာ#ူေဳ%ား ဵႂ*ုိ့ ာဵႂ* ဴ။
ာဵႂ*%ုိ ဴာႎုိံ ဳ%ားဴ# အုိးရ %ုိား 1ုိဥ% ႒%ီးဵႂ* ဦးႎုႎႀ့ ႓"ိ#ိ႖ အုိးရ %ုိား ႒%ီးဵႂ* %,ီ့ အ%#,ီ (Clement
Attlee) #ုိႚ% ,%ႀ# ေရး1ုိး ဳ%ောေဳ%ာ့ ႎု - အ%#,ီ ာဵႂ*ဟု ေၞ။ ာဵႂ*%ုိ ၁၉၄၇ ု ေအာ%#ုိ.ာ, ၁၇ ရ%ေႚ#
,6 ႓ိႂႚ၌ ဵႂ*ုိ ဳ%။
ာဵႂ*# ႓"ိ#ိ႖ အုိးရ% ဴ*ေ1ာု ၳ# ဴာ ႎုိံအား ,ုံး ,#,*ော အဵႂ*အဴာ အာ+ာ*ုိ ႎုိံဟု အိအႀ#
ဴ*ႂေဳ%ား ောဴ* 1ား႓*ီး 1ုိုိႚ အဵႂ*အဴာ အာ+ာ*ုိ ,#,*ော ႎုိံ အဴ ,ဲေဴ*ား ေ*းရာ၌ ေ*ၞေ*ၝ% ,ာ့ အေဴ*ားအ,ဲဵား
အ#% ,ုိအ*ော အီအဥ ဵား%ုိ အေးိ# ောဴ* 1ား့ အဵ% ၁၅ ဵ% *ၝ။ ာဵႂ**ၝ အေဳ%ားအရာ ဵားႀာ ဴာ ႎုိံႎႀ့
အ;ႆ, ႎုိံ#ုိႚ ံ# ,ႀေရး %ိၤ၊ အုိးရ ာ#းဵား %ိၤ၊ ႎုိံား ဴႁ %ိၤ၊ %ာ%ေရး%ိၤ၊ ေေဳ%း %ိၤ၊ အုိးရ အႁ1း ဵား၏
*ႎႀ့ ုေ %ိၤ၊ အ;ႆ, ႎုိံႎႀ့ ဴာ ႎုိံ#ုိႚ %ူးး ေရားေရးႎႀ့ ေရေဳ%ား ရီး ား,ာေရး %ိၤ၊ ေ,ေဳ%ား ား,ာေရး
%ိၤႎႀ့ ဴာ ႎုိံ ဴ*, 1ူေ1ာေရး %ိၤဵား ဴ။ ဤာဵႂ* အရ ၁၉၄၈ ု Bၝရီ, ၄ ရ%ေႚ# ,#,*၍ အဵႂ*အဴာ
အာ+ာ*ုိော ဴ*ေ1ာု ၳ# ဴာ ႎုိံေ#ာ ေ*ၞ1း ,ာ။ 1ုိႚေဳ%ာ့ ဴာ့ ,#,*ေရး ာဵႂ* ဟု,း ေၞဳ%။

ႎု-အီ ာ ဵႂ
6ာ့ , ေရး ာဵႂ႒ီး ႓6ိ ိ႖ အုိးႎႀ့ ဴာ အုိးရ ုိႚ ဵႂ+ုိော ာဵႂူ
႓"ိ#ိ႖ ႎုိံ (;ရိ# ႓"ိ#ိႎႀ့ အုိာ, ေဴာ%*ုိး #ုိႚ၏ ူႎုိ%#% %6) အုိးရႎႀ့ ဴာႎုိံ ာီ အုိးရ #ုိႚ ဴာ ႎုိံအား ,#,*ော ႎုိံ ဴေရ ဟု ဴ*Dား ,ုိ%ော ဥ*ေ6 #ရ*%ုိ ော,ဵာ အ#ဴ*ႂေရး အ#% *ၝ,ီ%ုိ
ဴ*ဳ%ားရ ႓"ိ#ိ႖ ႎုိံ အုိးရ၏ ရEရး ဴ ဟူော အဵ%%ုိ ဥးားဳ%၍၊
,ုံး ,#ေဴာ%ေရး၊ အ#းအား ီ႖ႁ၊ ,#,*ေရး#ုိႚ ရႀိရ ဟူော အဵ% #ုိႚ%ုိ အေဴဴ*ႂ%ာ အဵႂ*အဵာ အာ+ာ*ုိ
,#,*ော ႎုိံဵား၏ အုိးရဵား အဴဴ့ အာ;# %ံေရး #ုိႚ%ုိ *ုိးဴား #ႀ#ရ၎၊ ႓"ိ#ိ႖ႎႀ့ ဴာ ႎႀ#ုိး ႎႀႎုိံ #ုိႚ၏
ဵ ရးႎႀီးႁႎႀ့ ိား,ႁ #ုိႚ%ုိ ုိံ့ #႓ဲ ေ၍ 1ုိအႁ #ုိႚ%ုိ အGႚရႀာ %,% #႓ဲ ေရ၎ အ,ုိ ရႀိဳ% ဴဴ့၊
1ုိဴ* -
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ႎႀ#ုိး ႎႀႎုိံ၏ %ံေရး# ေ*ၞ1% ,ာ ဴော ေဴ*ား,ဲႁ ေ*ၞေ*ၝ% အ*့ %ိၤဵား အ#% ဴ*Dားဵ%ဵား
ဴ*ႂရ,း အ,ုိ ရႀိဳ% ဴရာ ဤ ရEဵ%ဴ့ ာဵႂ* #ု%ုိ ဵႂ*ိုရ ုံးဴ#ဳ%၍ အ့အေရး အာ+ာ*ုိဵား အဴဴ့ ႚအ*ဴး%ုိ ံရော ႓"ိ#ိ႖
အုိးရ အ#% းရးႎႀ့ *1 ေEၿ#ုိ%ုိး ဴ့ ,ီ့ ရဵ%အ%#,ီ၊ ီ-အိ*( ဵ)၊ အ-*ီႎႀ့ ဴာႎုိံ ာီ အုိးရ အ#%
းရး ႎု% ေအာ%*ၝ အ#ုိး ေ.ာ #ူဳီ % ေ,။

အဵ ၁ ။ ။ ႓"ိ#ိ႖ႎုိံ အုိးရ ဴ*ေ1ာု # ဴာႎုိံအား ,ုံး ,#,*ော အဵႂ*အဵာ အာ+ာ*ုိ ႎုိံ ဟူ၍
အိအႀ# ဴ*ႂ။ ဤာဵႂ*%ုိ ဵႂ*ုိဳ%ော အုိးရ#ုိႚ း,း %ဵာ ုံႀ# ႚအ*ော ံ# ုိရာ %ုိား,ႀ ဵား%ုိ
,ဲ,ႀ 1ားရႀိရ ေ.ာ #ူဳ%။
အဵ ၂ ။ ။ ဴ*ေ1ာ အဵးဵး ဵႂ*ုိဳ%့ #႓ဲ,ဵ% ရႀိော ာဵႂ* #ုံ #ုႀ ႓"ိ#ိ႖ ႎိုံုိႚ %ဵေရာ%့ #ာ
#ၨရား အား,ုံး ဴာႎုိံႎႀ့ %ုိဟု ူ ေ,႖ ဴာႎုိံ ာီ အုိးရုိႚ ုႀ ၍ %း %ဵေရာ% ရ။ 
႓"ိ#ိ႖ အုိးရ ံားအ*ော အ့အေရးႎႀ့ အ%ဵႂိးေ%ဵးBူး #ုိႚ%ုိ,း ဴ*ေ1ာု အဵဵး ဵႂ*ုိ ဳ%ော ာဵႂ* #ုံ #ု အရ
ဴာဴ*ႎႀ့ %ုိ ႖ ဴာႎုိံ ာီ အုိးရ% ုႀ ၍ ံား ႎုိရ။
အဵ ၃ ။ ။ ဤာဵႂ* အ# ဴ,ာော ေႚရ%# ဴ*ေ1ာု ဴာႎုိံ၏ ဲႚး အု*ဵႂ**ုံ အေဴံ ဥ*ေ6%ုိ အေဳ%ားဴ*ႂ၍
ဴ*ေ1ာု ဴာႎုိံ၏ ႎုိံား,း ဴ၍ ႓"ိ#ိ႖ အုိးရ ,%ေအာ%ံ,း ဴော၊ ုိႚ#းဟု# ော%ောႀ ိိ%ုိ%ုိ ိိ
ေEးဵဴးဴ့ ႓"ိ#ိ႖ အုိးရ ,%ေအာ%ံ ဴ ဟု,း ႀ#ူဴး ံရော ူ ဴ*ေ1ာု ဴာႎုိံ၏ #ရား ဥ*ေ6 အရ
#ႀ# 1ားော း,းႎႀ့ ေ,ဵာီာ ႎုိံဴားား အဴ%ုိ ံူေဳ%ား 1ု#ော ေ%ဵာ ႎုိ။ 1ုိႚဴ* 1ုိူ 1ုိုိႚ
ေ%ဵာႀ ၍ ဴ*ေ1ာု ဴာႎုိံ၏ ႎုိံား အဴႀ ရ*ဲ ရ။
ဴာႎုိံ ာီ အုိးရ ဤအဵ%ရႀိ ဴ*Dားဵ%ဵား အ1ေဴာ%ေရး အ#% ဴ*ေ1ာု ဴာ ႎုိံ၏ *ၝ,ီ#
ောႎုိ႖ ောာ၎၊ ့ းႎႀ့ ုိ ဤာဵႂ* အ# ဴ,ာႀ ၍ #ႎႀ အ#း၌၎ ဥ*ေ6 ဴ*ႂရ ီံ ောE% ရ။
အဵ ၄ ။ ။ %ာ%ေရး ုိရာ %ိၤဵား# ဤာဵႂ*%ုိ ဵႂ*ုိ ဳ%ော အုိးရ ဵား၏ %ံေရး%ုိ ၁၉၄၇ ုႎႀ၊ ဳ;ု#, ၂၉

ရ%ေႚ% အုိးရ ႎႀ%#ုိႚ ,%ႀ# ေရး1ုိး ဳ%ော ေ.ာ #ူီဵ%ဴ့ းဵဥး #ႀ# ရ။ အုိ*ၝ ေ.ာ #ူီဵ%ရႀိ
ဴ*Dားဵ% ဵား%ုိ ဤာဵႂ*၏ ော%%#ဲ# ောဴ* 1ား။ 1ုိ ဴ*Dားဵ% ဵား ဤာဵႂ*၏ အိ#အ*ုိးဵား အဴဴ့ အ%ဵႂိး
%ေရာ% ရ။

အဵ ၅ ။ ။ ဤာဵႂ* အ# ဴ,ာော ေႚရ%# အိႎၬိႎႀ့ *ၝ%ၤ#ႀ #*ၝး အဴား ႎုိံဵား# အုိးအိ အေဴ အဴ#
#ရႀိော ႓"ိ#ိ႖ ,%ေအာ%ံ ဴူဵားအား *ရႀဵား၊ အဵႂိး%ဵ *ရႀဵား၊ ုေဵား၊ ိားု ုိရာ * ရံ*ုံေဵား ႀ၎၊ အုိးာ
ရံ*ုံေဵား၎၊ ေ*းရာ ရႀိ ဵားႎႀ့ ေ1ာ%*ံ့ေဵား၊ ့,ာ ဵားႎႀ့ ဴာႎုိံ အုိးရ .ၸာေ#ာႀ ဴေ၊ ဴာႎုိံ အု*ဵႂ*ႁ
အ့အာ+ာ ေအာ%# 1ားရႀိော အဴား ရံ*ုံေဵားႀ ဴေ၊ ေ*း့ ေ*း1ုိ%ော ေဵား%ုိ ဤာဵႂ* အာ+ာ #ီ% 1းE% ဲ့ော
အ,ု*% အား,ုံး အ#% ဤာဵႂ* အာ+ာ #အံ့ဲဲ %ာ,% အုံး ဴ*ႂဲ့ော းဥ*ေ6ဵား အရ ေ*းရ၊ ဴာႎုိံ ာီ
အုိးရ ိိ၌ #ာ ရႀိဟု 1*ံ၍ ံ ဴ*ႂ။
အဵ ၆ ။ ။ ေအာ%*ၝ ဴ*Dားဵ% ဵား ဤအဵ%# *ၝော ေေရး ေဳ%းေရး ဴ*ႍာဵား အ#% အ႓*ီး# ေဴရႀးႁ

ဴေဳ%ား%ုိ ာဵႂ* ဵႂ*ုိ ဳ%ော အုိးရ#ုိႚ% ေ.ာ #ူဳ%။
၁။ ဴာႎုိံ ာီ အုိးရ ုိေ,ႀာ 1ားော #*ဵား ုိရာ *ၤး ေရားရေ ဵား%ုိ အဴ*့ ေ*းရ ေ.ာ#ူေဳ%ား
1*ံ၍ ံ ဴ*ႂ။ 1ုိ*ၤး ဵား# .% ,%ေအာ%ံ ဴာႎုိံ ႓ိႂႚဴ* ုိရာ အု*ဵႂ*ေရး ုိရာ *ၤးဵား *ၝ။ ႓ိႂႚဴ*
အု*ဵႂ*ေရး အ#% %ု%ဵော ရိ# ဵား%ုိ ႓"ိ#ိ႖ ႎုိံ အုိးရ ဴာႎုိံ ာီ အုိးရ 1ံႀ ေ#ား ုိေ#ာ့ *ၝဟု
ေ.ာ#ူ။
၂။ ႓"ိ#ိ႖ ႎုိံ အုိးရ ာ .#;ဵ%ႎႀ့ * ေ6 .#;ဵ% ဵား၌ ေ,ုိ ေ%ုိ ဴ့ေ*းရ 1ု#ေဵး ဲ့ော ေဵား
အ% ေ*ၝေ*ၝး ၁၅ း%ုိ ေ,ဵာ*ရ ေ.ာ#ူ။ %ဵေဵား%ုိ ၁၉၅၂ ုႎႀ ဧ႓*ီ, ၁ ရ%ေႚ1% ော%%ဵော ေႚရ%ႀ အဴ*ႂ၍
အႎႀ ႎႀ႖ ႎႀဥ ႎႀ#ုိး အဵႂိး#ူ အရ%ဵ ဴာႎုိံ% ေ*း* ရ။ အ#ုိး%ား ေ*းရ ,ုိေဵ။ ဴာ ႎုိံ% ေ*းရ ရႀိော
အ1%*ၝ ေ႔%း႓ီ ေ,႖ာ*ဴး%ုိ ဴာႎုိံ%ုိ ေေရးေဳ%းေရး အေဴအေ ဴ*, 1ူေ1ာ,ာႁ အ#% ႓"ိ#ိ႖ ႎုိံ အုိးရ%
အေ1ာ%အ*ံ့ ဴ*ႂ ဟူော ေ.ာ အဴဴ့၎၊ ဴာႎုိံ# ႓"ိ#ိ႖ .% အု*ဵႂ*ေရး#% %ု%ဵဲ့ော *ၤး အေ1ာ%အ*ံ့ႎႀ့
အရာ1း အႁ1း ဵား၏ ရိ#ဵားႎႀ့ *,ဵဥး၍ ႓"ိ#ိ႖ ႎုိံ အုိးရ% ေ#ားုိရ ရႀိ #ုိႚ%ုိ အ႓*ီး# ရႀး,း ေ,႖ာ* ,ုိ%
ဟူော ေ.ာ အဴဴ့၎၊ ဴာ ႎုိံ ာီ အုိးရ% ,%ံ။
၃။ ဴာ ႎုိံ ာီ အုိးရ *Eုိ;ဵ% ီံ%ိး ဵား၏ ရိ# အ#% ႓"ိ#ိ႖ ႎုိံ အုိးရ% 1ု#ေဵးဲ့ော ေဵား%ုိ
အ%ုအ ဴ*, ေ*း*ရ ေ.ာ#ူ။ (*ရုိ;ဵ% ီံ%ိး ဵား# ဴ*ူုံး *ၤးဵား ုိရာ ီံ%ိး အ ရႀိ#ုိႚ *ၝ။)
,ုိအ*ော အုံးရိ# ေဵားႎႀ့ ရးႎႀးီ ,ု*%ုိော အရး ေဵားႀ *ုိ,႖ံော ,%ရႀိ ရေဵား ႀ၎၊ *Eုိ;ဵ% ဵား%ုိ ဵ%ိး ရႀး,း
ဴ့ ုံးဴော ေဵားႀ၎၊ ,%ရႀိ ေ.ာ#ူီဵ% ဵားႎႀ့ ေ,ဵာီာ %,%၍ ဴ*, ေ*း* ရ။ 1ုိော% ေ*း*ရ %ဵရႀိ
ေးော ေ႔%း႓ီးဵား%ုိ ၁၉၅၂ ုႎႀ ေအ႓*ီ, ၁ ရ%ေႚ1% ော%%ဵော ေႚႀ အ ဴ*ႂ၍ အႎႀ ႎႀ႖ ႎႀဥ ႎႀ#ုိး အဵႂိး%ဵ
အရ%ဵ ဴာႎုိံ ာီ အုိးရ% ေ*း* ရ။ အ#ုိး%ား ေ*းရ ,ုိေဵ။
၄။ (%) ၁၉၄၂ ုႎႀ *1 ဴာႎုိံ *ဲ# ဴာႎုိံ #*ဵားအား ေ*းရော အေ1ာ%အ*ံ့ႎႀ့ 1ုိ#* ဵား# 1းE%
ဳ%ော ရာ1း ႁ1းဵား အ#% ေ#ားုိရ ရႀိော ရိ#ဵားႎႀ့ () #* အးအEုံး ဵား%ုိ ဵ%ိး ဴ့ ဴာႎုိံ #*
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ဵားရႀိ ရာ1း ႁ1း ဵားအား အႁ1း ဲ့့ အ#% ေ*းရ ရႀိော ေဵားႎႀ့ *,ဵဥး၍ %ု%ဵ ရိ#%ုိ ႓"ိ#ိ႖ ႎုိံ အုိးရ% ဴာႎုိံ
ာီ အုိးရအား %,% 1ု#ေ*းရ ေ.ာ #ူ။
၅။ ဤ ေ.ာ #ူ
ီ ဵ%ႎႀ့ #% ၁၉၄၇ ုႎႀ ဳ;ု#, ၂၉ ရ%ေႚဲ*ၝ %ာ%ေရး ေ.ာ#ူီဵ% ဵား% ီးဴား၍ ေဴ*ား,ဲ
ုိႚဟု# ,ၿးုိး ,ုိ%ႀ #*ၝး ႓"ိ#ိ႖ ႎုိံ အုိးရႎႀ့ ဴာႎုိံ အုိးရ#ုိႚ ဵႂ*ုိ ဲ့ဳ%ော ၁၉၄၇ ုႎႀ ေအ႓*ီ, ၃၀ ရ%ေႚဲ*ၝ ေေရး
ေဳ%းေရး ေ.ာ #ူီဵ%# *ၝော ဴ*Dားဵ% ဵား အ# ဴ႓ဲ ဴ။

အဵ ၇ ။ ။ (%) ဴ*ေ1ာု ဴာ ႎုိံ၏ ဲႚး အု*ဵႂ**ုံ အေဴံ ဥ*ေ6 အာ+ာ #ီ% ႎုိံ၏ အု*ဵႂ*ႁ အ့အာ+ာ%ုိ
ုံးဲရာ# ဴ*ႂဲ့ော *Qိာဥဵား အ% အုိးရ အႁ1း ုိရာ *Qိာဥ ဵားႀ #*ၝး ႓"ိ#ိ႖ ႎုိံ# အုိးအိ အေဴအဴ ရႀိ့ ႓"ိ#ိ႖
,%ေအာ%ံ ဴူော၎၊ ့ အရ* ေ6# ႀ#*ုံ #1ား ဴေ ႓"ိ#ိ႖ ႎုိံ# အုိးအိ အေဴအဴ ရႀိ့ ႓"ိ#ိ႖
,%ေအာ%ံ ဴူ အGိ% အားဴ့ *ုိုိော၊ ုိႚ#းဟု# ီံႚဲ ႒%ီးဳ%* အု*ဵႂ*ော %ုၯ+ီော၎၊ *Qိာဥအရ
*ု;ၢႂိ,#ဦးဦးဴေ၊ %ုၯ+ီ #ုုဴေ၊ အ့အေရး%ုိ ော၎၊ အ%ဵႃိးေ%ဵးBူး%ုိော၎၊ ံားႎုိ့ရဲ့ော *Qိာဥဵား
ဲႚးအု*ဵႂ**ုံ အေဴံ ဥ*ေ6 အာ+ာ #ော ေႚႀ၍ 1ုိေႚ# ဲႚးော ဴာႎုိံ ာီ အုိးရ ဴ*ႂ.ိ %ဲ့ုိႚ အ%ဵႂိး %ေရာ%
ရ။ 1ုိႚဴ* ဲႚး အု*ဵႂ**ုံ အေဴံ ဥေ*6 အာ+ာ #အံ့ ဲဲ# ဴာႎုိံ ာီ အုိးရ% ,ုိ%ာ ောE%ရ ရႀိော #ၨရား
အား,ုံး ႎႀ့#% *Qိာဥ ေ.ာအရ ဴေ၊ အဴား းအရ ဴေ၊ 1ုိအုိးရ% ံူော #ာ အား,ုံး #ုိႚ အ1% အုိ*ၝ *ု;ၢႂိ,
#ဦးဦးႎႀ့ ော၎၊ %ုၯ+ီ #ုုႎႀ့ ော၎၊ အ%ဵႂိး %ုိ အ1ိ ဴာ ႎုိံ ာီ အုိးရ အေ*ၞုိႚ %း %ဵေရာ% ရ။
() ဴ*ေ1ာု ဴာ ႎုိံ၏ ဲႚး အု*ဵႂ**ုံ အေဴံ ဥ*ေ6 အာ+ာ #ီ% ဴာ ႎုိံရႀိ *ု;ၢႂိ, #ဦးဦး၌ ော၎၊
အာ+ာ*ုိ #ဦးဦး၌ ော၎၊ အ*ႎႀး 1ားဴး ံရော၊ *ၤး%ုိ ဴေ၊ 1ုိ*ၤး ုိရာ အ%ဵႂိး %ုိ့%ုိ ဴေ၊ 1ုိရ% #ုိီ%
*ု;ၢႂိ, #ဦးဦး ော၎၊ အာ+ာ*ုိ #ဦးဦး ော၎၊ *ၝ ဵႂ*ုိော *Qိာဥ #ုုရႀိ အ%ဵႂိး ံား့%ုိ ဴေ၊ ဲႚး အု*ဵႂ**ုံ အေဴံ
ဥ*ေ6 အာ+ာ #႓*ီး ့ော% ဴာႎုိံ ာီ အုိးရုိႚ ော၎၊ ော%%ံော ဴာႎိုံ အိုးရ ိုႚော၎၊
,ၿဲေဴ*ားော အၝ ိုႚဟု# အ*ႎႀးော အၝ# ောဴ* 1ားော ;ု+အဴးအရာ အ့အ#း ရႀိ့ *ု;ၢိႂ, #ဦးဦး ုိႚဟု# %ုၯ+ီ
#ုု အ#% % ေ*ၞေ*ၝ% ဲ့၍ #ဲ,း ဴော အ့အေရး ဵား%ုိ ေ1ာ%1ား ဲ့Uာ ,ဵ%ာ 1ုိုိႚ ,ၿဲေဴ*ားဴး၊ ုိႚဟု#
အ*ႎႀးဴး%ုိ ဴ*ႂရ။
အဵ ၈ ။ ။ အုိးရ ႎႀဦး ႎႀ% ေဳ%* ႎႀ% ေ,ာ%ော %ူးး ေရားေရးႎႀ့ ေရေဳ%ား ရီး ား,ာေရး ာဵႂ*%ုိ
ောႎုိ႖ ောာ ဵႂ*ုိရ ုံးဴ#႓*ီး ဴဴ့ ဤာဵႂ*%ုိ ဵႂ*ုိ ဳ%ော အုိးရ #ုိႚ ဤာဵႂ* အ# ဴော ေႚရ%ႀ ၍
ႎႀႎႀ႖ော %ာ, အ*ုိးအဴား အ#% ဴေ၊ အ1%*ၝ %ူးး ေရားေရးႎႀ့ ေရေဳ%ား ရီး ား,ာေရး ာဵႂ*%ုိ ဵႂ*ုိ
,%ႀ#1ုိး ႓*ီး #ုိေအာ ဴေ၊ ဤာဵႂ*၌ *ူး#ဲ *ၝရႀိော အ,ဲအ,ႀ ႀ#ဵ%ဵားရႀိ အႀ# ၁ - ၂ - ၃ #ုိႚ# ေ.ာ ေ#ာ
1ားရႀိ့ အ#ုိး %ူးး ေရားႁႎႀ့ *#%့ %ံႁ%ုိ ောE%ရ ေ.ာ #ူီဳ%႓*ီး ဴ။ ုိႚရာ# ာဵႂ* ဵႂ*ုိူ
#ဦးဦး% ဤာဵႂ* အ# ဴော ေႚႀ ၍ ေဴာ%, %ုုံး႓*ီး ော%#ေႚေႚ# အုိ*ၝ ႀ#ဵ%ဵား၌ ောဴ* 1ားော ောE%
အ*့ အႁ %ိၤဵား%ုိ ႓*ီးုံး ရ*ဲေရ ုံး, ႒%ိႂ# အေဳ%ားဳ%ား ႎုိဳ%။
အဵ ၉ ။ ။ ဤာဵႂ*%ုိ ဵႂ*ုိ ဳ%ော အုိးရ #ုိႚ ,%ရႀိ း အ#ုိး ေ,ေဳ%ား ာ*ုိႚောေရးႎႀ့ ေ,ၿဲုိရာ

%ိၤဵား *ၝ့ ာ*ုိႚောေရး ,ု*း%ုိ %,% ောE% 1ားရႀိ ေရ ေ.ာ #ူဳ%။ ုိႚရာ# အေးိ# ောE%
အ*ော အဵ%အ,% ဵား# အေဴ*ားအ,ဲ ဴ*ႂရ ,ုိအ**ၝ% ာ*ုိႚုိရာ အု*ဵႂ*ေရး အရာရႀိ အဵးဵး #ုိႚ% ီံ ောE% ႎုိ။

အဵ ၁၀ ။ ။ ဴာႎုိံ# ႓"ိ#ိ႖ အ%ဵႂိး#ူ ႎုိံုႎႀ့ အ*ၝာ #ုိႚ၏ းဵႂိး ေဴဵားႎႀ့ ုိႚဟု# းဵႂိး ဵား%ုိ
1ိးိး ော့ေရႀာ%ရ အေရးႎႀ့ *,ဵဥး၍ ဴာႎုိံ ာီ အုိးရ အ*ၝာ းဵႂိး ေ%ာရႀ အဲႚ၌ *ၝော အုိးရဵားႎႀ့
ာဵႂ* ဵႂ*ုိ ေ့*ရ ေ.ာ#ူ။ 1ုိုိႚ ေ့*ီ %ာ,# 1ုိႆဵႂိး ေဴဵားႎႀ့ ုိႚဟု# းဵႂိး ဵားႎႀ့*,ဵဥး၍ အ*ၝာ
းဵႂိး ေ%ာရႀ အဲႚ%ုိာ အာ+ာ*ုိဟု အိအႀ# ဴ*ႂရ ေ.ာ #ူ။ 1ုိႚဴ* 1ုိေ%ာရႀအား ဤာဵႂ*၌ *ူး#ဲ *ၝရႀိော
အ,ဲအ,ႀ ႀ#ဵ%ဵားရႀိ အႀ# ၄ ႎႀ့ ၅ ၌ ောဴ*1ား့ အ့အေရး ဵား%ုိ ေ*းအ*ရ,း ေ.ာ#ူ။
အဵ ၁၁ ။ ။ ေ,ေဳ%ား ူ ား,ာေရးႎႀ့ *,ဵဥး၍ ေ.ာ #ူီဵ%%ုိ ဵႂ*ုိ၍ ႓*ီးေးီ %ာ,# ဤာဵႂ*%ုိ ဵႂ*ုိ
ဳ%ော အုိးရ #ုိႚ ေ,ေဳ%ား ူ ား,ာေရး %ိၤဵား၌ % %ဲ့ုိႚ* အဵးဵး ဴ*ႂူ %ဵ့ော ဳ%ဟု ေ.ာ
#ူဳ%။ ုိႚရာ# ဤီံဵ%%ုိ #ဦးဦး% ေဴာ%, ႒%ိႂ# အေဳ%ား ဳ%ားဴးဴ့ ႓*ီးုံး ေႎုိ။
အဵ ၁၂ ။ ။ ဤာဵႂ*%ုိ ဵႂ*ုိ ဳ%ော အုိးရ #ုိႚ အ ႎႀ1* ႎႀ,ီ 1းောရဴး%ုိ ေရႀာရႀား ႎုိေရ ေ.ာ
#ူီဵ% #ု%ုိ ောႎုိ ႖ ောာ ဵႂ*ုိရ ေ.ာ #ူဳ%။
အဵ ၁၃ ။ ။ %ာၲႚ %ု,;ၢ၏ ဵာ#ာ ာဵႂ*အရ ော၎၊ 1ုိဵာ#ာ ာဵႂ*ရႀိ အဵ% ၄၃ အရ ဵႂ*ုိော အ1ူး ေ.ာ
#ူီဵ%ဵား အရ ော၎၊ ာဵႂ* ဵႂ*ုိဳ%ူ အဵား အ% #ဦးဦးုိႚ %း %ဵေရာ%ော၊ ုိႚ#းဟု# %း %ဵေရာ%
ႎုိော အ့အေရး ဵားႎႀ့ #ၨရား ဵား%ုိ ဤာဵႂ* အ%ဵႂိး ု#ေရ ရE။ အ%ဵႂိး ု#ေ,း ဟု#။
အဵ ၁၄ ။ ။ ဤာဵႂ* အရ ောE%ဴးႎႀ့ ော၎၊ ဤာဵႂ*%ုိ အGိ*ၯာ ေ%ာ%ူဴးႎႀ့ ော၎ *,ဵဥး၍ ေ.ာ
%ဲ,ဲဵ% ေ*ၞေ*ၝ% ,ာဲ့ော၊ 1ုိႚဴ* 1ုိေ.ာ %ဲ,ဲဵ%%ုိ ာဵႂ* ဵႂ*ုိ ူဵား #ုိ%Eုိ% ေ့*ႁဴ့ ေဴရႀးရ *ဵ%%% ဲ့ော
1ုိေ.ာ %ဲ,ဲဵ% ဵား%ုိ ာဵႂ* ဵႂ*ုိ ူဵား% အဴားးဴ့ ေဴရႀးရ ေ.ာ #ူ,႖ ဴ*ေ1ာ အဵးဵး #ရား ုံေ#ာုိႚ
ေ1ာ%,ႀး ေးဴး ရ။
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အဵ ၁၅ ။ ။ ,%ံ အ#ဴ*ႂေရး ာ႗ေ#ာ ဵား%ုိ ,ဲ,ႀႎႀ့ #႓*ိႂ% ဤာဵႂ*%ုိ ,%ံ အ# ဴ*ႂရ။ 1ုိႚဴ*
ဤာဵႂ*,း အ# ဴ,ာ ရ။ အုိ*ၝ ,%ံ အ#ဴ*ႂေရး ာ႗ေ#ာဵား ,ဲ,ႀဴး%ုိ ႓"ိ#ိ႖ ႎုိံ# ဴာႎုိံ ,#,*ေရး
အ#% #းရ ရႀိ့ ့ေ,ဵာော ဥ*ေ6ႎႀ့ ေ,ဵာီာ ဴာႎုိံ ,#,*ော ေႚ# ဴ*ႂရ။
%ေ အဴဴ့ အ1% အ ောဴ**ၝ အ့အေရး အာ+ာ*ုိ *ု;ၢႂိ, #ုိႚ ဤာဵႂ*# ,%ႀ# ေရး1ုိး၍ ိိ#ုိႚ၏
#ံိ*ဵား%ုိ *ႎႀိ* ဳ%႓*ီး ဴ။
၁၉၄၇ ုႎႀ၊ ေအာ%#ုိ.ာ, ၁၇ ရ%ေႚ# ဤာဵႂ*ူ ႎႀော%ုိ ,6 ႓ိႂႚေ#ာ၌ ဴ*ႂ,ု* ႓*ီးီး။

()ံု ီရ
့  ဵ-အ ီ
()ံု ႎ
 ု

8/31/2007 5:05 AM

