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ကယားြပည်နယ် ခနစ်စဉ် ကယ်
ရဲထွန်း
ယခင်လထတ် "စန္ဒာ"ရပ်စမဂ္ဂဇင်းအမှတ်(၅၉)တွင် "ကယားနယ်သည် (ရဖန်ရခါ ြမန်မာဘရင်အချို ့
၏အပ်ချုပ်မ အာက်မှ ကင်းလွတ်သည်များ ရှိသည်မှန် စကာမူ)အစဉ်အ မဲ ြမန်မာနိင်ငနှင့်နယ် ြမမြပား တ
သားတည်းရှိခဲ့ ကာင်း အ ထာက်အထား ြပည့်စခိင်လစွာ ရှိ န ကာင်း တင်ြပခဲ့ပါ၏။
သိ ့ သာ် ဗိတိသ နယ်ချဲ ့သမားတိ ့အဖိ ့မူကား ကယားနယ်ကိ ြမန်မာဘရင်က ပိင်သည် မပိင်သည်၊ က
ယားနယ်သည် ြမန်မာနိင်င၏ထာဝရအစိတ်အပိင်းတစ်ရပ် ြဖစ်သည် မြဖစ်သည်ဟူသည့်အချက်မှာ ပဓာန
မဟတ်၊ မိမိတိ ့နယ်ချဲ ့နိင် ရး၊ စီးပွား ရးအရ ခါင်းပြဖတ် ချယ်လှယ်နိင် ရးသည်သာ လိရင်းအချက်ြဖစ်သ
ြဖင့် ကယားနယ်ကိ ြမန်မာနိင်င တာ်မှ ခွဲထတ်နိင် အာင် က ဆာင် ကိုးပမ်းခဲ့ က လသည်။
ဗိတိသ တိ ့က မာ်လ မိုင်မှတစ်ဆင့် ကယားနယ်အတွင်းသိ ့ " ထာက်လှမ်း ရးအဖွဲ ့များ"မ ကာခဏ
စလတ်ခဲ့ ကသည်ကိ သာယာဝတီမင်းလက်ထက်ကတည်းကပင် ြမန်မာတိ ့က မ ကျနပ်ခဲ့ က ချ။ မင်းတန်း
မင်းတရား ကီးလက်ထက်သိ ့ ရာက် သာအခါ ြမန်မာတိ ့သည် ယင်းအကျိုးဆက်အန္တရာယ်ကိ

ကာင်းစွာသိ

ြမင်လာသြဖင့် အ ရှ ကယားနယ်
့
သိ ့ တပ်များ စလတ်၍ စစ်အင်အား ြဖည့်တင်းထားခဲ့ က လသည်။
ကယားနယ်အ နာက်ပိင်း(ဝါ )အ နာက်ကယားနယ်တွင်မူ ဗိတိသ တိ ့က ြမန်မာတိ ့အ ပ "လက်ဦး
မ"ရယူသွားသြဖ်င့ မင်းတန်းမင်းတရား ကီးကိယ်တိင် အထူးမ ကျနပ်ြဖစ်ကာ ယင်းအ ရးနှင့်ပတ်သက်၍
ကန် ့ကွက်ခဲ့ လသည်။ ကယားတစ်နယ်လးသည် ြမန်မာပိင်နယ်ြဖစ် ကာင်း မင်းတန်းမင်းတရား ကီးက အ
ခိင်အမာ

ြပာဆိ သာအခါ

လာ့ဒ်ဒါလဟိဇီက အဂလိပ်တပ်များကိ ြပန်လည်ရပ်သိမ်း စ ပီး အ နာက်က

ယားနယ်အား ြမန်မာ ရာ အဂလိပ်ပါ(မည်သူမ ) လးဝပိင်ဆိင်ခွင့်မရှိသည့်သီးြခားလွတ်လပ် သာနယ်အြဖစ်
ကျညာလိက် တာ့၏။ (Maung Htin Aung, OP. Cit, P.64)
ြမန်မာနိင်င၏ထာဝရအစိတ်အပိင်းတစ်ခြဖစ် သာ ကယားနယ်(အ နာက်ပိင်း)အား သီးြခားလွတ်
လပ် သာနယ်အြဖစ်

ကျညာလိက်ြခင်းကား ကယားနယ်ကိ ြမန်မာနိင်င တာ်မှ ခွဲထတ်နိင် အာင် အိန္ဒိယ

ဘရင်ခချုပ် လာ့ဒ်ဒါလဟိဇီ ကိယ်တိင် စတင်လမ်းခင်း ပးလိက်ြခင်း ပတည်း။
(၁၈၆၆-ခနှစ်၊ ဩဂတ်လ ၂ ရက် ထီးနန်းလပ် ကမ၌ အ ရးနိမ့်သွားခဲ့ သာ ြမင်ကွန်း၊ ြမင်းခတိင်မင်း
သားတိ ့ အဂလိပ်ပိင် အာက်ြမန်မာနိင်ငသိ ့ လွယ်လင့်တကူ ထွက် ြပးလွတ် ြမာက်ရသာမက ြမင်ကွန်းမင်း
သားအ နြဖင့် ထိမှတစ်ဆင့် အ နာက်ကယားနယ်ထဲသိ ့ ဝင် ရာက် ပီး လက်နက်လူသူစရးကာ ြမန်မာဘရင်
ကိ

တာ်လှန်ပန်ကန်နိင်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာတိ ့က ဗိတိသ တိ ့အ ပ

သကာမကင်းရှိခဲ့ြခင်းမှာလည်း

အမှန်စင်စစ် ဤ ဗိတိသ တိ ့ ဖန်တီးလာ သာ ကယားနယ်အခင်းနှင့်ဆက်စပ်စဉ်းစား သာ် ဘာမ ထူးဆန်းအ့
ဩဖွယ်ရာ မဟတ်ပါ ချ။)
အ နာက်ကယားနယ်ကိ ြမန်မာတိ ့က ြမန်မာနိင်င၏ထာဝရ မ ြပာင်းလဲနိင် သာ အစိတ်အပိင်းတစ်
ခအြဖစ် ဆက်လက်သ ဘာထားဆက်ဆ မဲ ဆက်ဆ ပီး ဗိတိသ တိ ့ကလည်း ယင်းနယ်၏အ ရးအခင်းများ
တွင် ဝင် ရာက်စွက်ဖက် မဲ စွက်ဖက်ခဲ့ က လသည်။
၁၈၆၈ ခနှစ်သိ ့ ရာက် သာအခါ အ နာက်ကယားနယ် အ ကီးအကဲြဖစ်သူ ကယ်ဖိး ကီး သဆး၍
ကယားနယ်အ ရးအခင်းလည်း တမဟတ်ချင်း ကီးထွား ပ ပါက်လာခဲ့ တာ့၏။ ကယ်ဖိး ကီးတွင် ခွန်တီ
(Koon Tee)နှင့်ခွန်ဆာ(Koon Sha)အမည် အသီးသီးရှိ သားနှစ် ယာက် ကျန်ရစ်ခဲ့၏။ ထိသူနှစ်ဦးစလးမှာ
အဂလိပ်နှင့်ြမန်မာတိ ့အြငင်းပွားလျက် ရှိသည့်မိမိတိ ့နယ်အ ရး၌ မိမိတိ ့အဖိ ့ အကျိုးအြမတ်များနိင်သမ များ
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များရ အာင် အခွင့် ကာင်းယူ အြမတ်ထတ်ရန် အ ကအစည် ရှိသူများလည်း ြဖစ်၏။ ရှ လာဘ်
့
ကိ ကိုတင်
ြမာ်ြမင်တတ်သူများ ြဖစ်ခဲ့ က လသည်။
သူတိ ့သည် အ ရှ ကယားနယ်
့
အ ကီးအကဲ စာလ ဖာ်နှင့်လည်း မသင့်ြမတ် က ချ။
၁၈၆၉ ခနှစ်တွင် အ ရှ ကယားနယ်
့
မှ စာလ ဖာ်နှင့်အ နာက်ကယားနယ်မှ ခွန်တီတိ ့သည် မန္တ လး
နြပည် တာ်တိ ့ ရှ စဉ်
့
နာက်ဆက်

ရာက်လာ က၏။ သူတိ ့အသီးသီး၏ြပဿနာကိ ြမန်မာဘရင်၏ ကား

ဝင်ြဖန် ြဖမြဖင့် စ့စပ် ြဖရှင်းရန်ပင်တည်း။(Dorothy Woodman-The Making of Burma, P.205)
ဤတွင်

နြပည် တာ်ရှိ ဗိတိသ တိ ့၏နိင်င ရးကိယ်စားလှယ်(Political Agent)စ လဒင်မှာ မည်

သိ ့မ ဟန်မ ဆာင်နိင် တာ့ဘဲ ကယားနယ်အ ရးအား ြမန်မာဘရင် မင်းတန်းမင်းတရား ကီးတစ်ဦးတည်းက
ြဖန် ြဖ ပးနိင်မည်ကိ စိးရိမ် ပီး ထိအတိင်း မြဖစ် ြမာက်နိင် အာင် အ လာတ ကီး ကားဝင်"ရပ်" လ တာ့
၏။
စာလ ဖာ်အား စ လဒင်က "…ရှမ်းနယ်များကိ ြမန်မာအရာရှိများြဖင့် အပ်ချုပ်ရန် ြမန်မာတိ ့၏
ကိုးပမ်းမ မ အာင်ြမင်သည်မှာ သိသာထင်ရှား သာ အချက်တစ်ခြဖစ်သည်။ ထိ ့ ကာင့်

စာလ ဖာ်အ န

ြဖင့် အချိန်ြဖုန်းမ နသင့်၊ ရန်ကန်သိ ့ သွားပါ၊ သိ ့မဟတ် ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးကိ စလတ်ပါ၊ ဝန်ရှင် တာ်
မင်း ကီးချုပ်(Chief Commisioner)ကိ တွ ပီ
့ း အနာဂတ်တွင် အဂလိပ်အစိးရနှင့်ရင်းနှီးချစ် ကည်စွာ ဆက်
ဆနိင်မည့်အစီအစဉ်များ ြပုလပ်ပါ"ဟအ ကြပုခဲ့ လသည်။(Ibid, P.206)
ဤစ လဒင်၏အြပုအမူကား ဗိတိသ "သအရာရှိ"တစ်ဦး၏ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီ အလွန်လ င် ကာက်
ကျစ်စဉ်းလဲရာကျရသာမက ြမန်မာဘရင်နှင့်ြမန်မာတစ်မျိုးသားလး(ြမန်မာနိင်ငဖွားတိင်းရင်းသားအားလး)
အ ပ

စာ်ကားရာလည်း ရာက် ပ၏။ နြပည် တာ်သိ ့ စာ စာ ရာက်နှင့် သာအ ရှ ကယားနယ်
့
အ ကီး

အကဲ( စာ်ဘွား ကီး) စာလ ဖာ်မှာ

ြမန်မာဘရင်မင်းတန်းမင်းတရား ကီး၏သစ္စာ တာ်ကိ

ခယူထား ပီးသူ

တစ်ဦးြဖစ်သည်အား လျာ်စွာ (သူ(စ လဒင်)နှင့်မ တွ မီ့ တစ်ရက်ကတည်းကပင် မင်းတရား ကီး၏ ရှ ့ တာ်
သိ ့ ဝင် ရာက် ပီး ြဖစ်သည်ကိ စ လဒင် ကိုတင်သိြမင်ရမည်ြဖစ် သာ ကာင့် ြဖစ် ပ၏။

စာလ ဖာ်အား

မိမိအ ကြပု ြပာဆိသည်များ မင်းတန်းမင်းတရား ကီး၏နားသိ ့ ပါက် ကားနိင်သည်ကိလည်း စ လဒင်ထည့်
သွင်းစဉ်းစားခဲ့ရမည်ြဖစ် လသည်။
ယခမူ စ လဒင်မှာ ကယားတစ်နယ်လး မင်းတန်းမင်းတရား ကီး၏ဩဇာခ ြဖစ်သွားမည်ကိ စိးရိမ်
ပီး အ လာတ ကီး "ဝင်ရပ်"ခဲ့ရသြဖင့် ဘာကိမ မ တွး တာ မစဉ်းစားနိင်ရှိခဲ့ရှာ၏။ ထိစဉ်အခါက စ လဒင်
ကား အ ရှ ကယားနယ်
့
အား ဗိတိသ ဩဇာခ ြဖစ်လာ စလိသြဖင့် ကယားနယ်အ ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ "သနား
စရာသတ္တ ဝါတစ်ဦး"အ ြခသိ ့ ရာက်သည်အထိ ကားဝင်ရပ်ခဲ့သည်ကိ တွ ရ့ လသည်။
နြပည် တာ်ရှိ

ဗိတိသ "သအရာရှိ"(နိင်င ရးကိယ်စားလှယ်)စ လဒင်၏"ရပ်ကွက"် တစိတ်တ ဒ

သနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆရာ ကီး ဒါက်တာထင် အာင်က "စ လဒင်သည် ြမန်မာတိ ့နှင့်ရန်တိက် ပး ပီး မိမိက လိ
သလိ အသးချနိင်မည့်ရှမ်းနှင့်ကချင်အ ကီးအကဲအချို ့နှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ ့ရန် ကိုးပမ်း သး ကာင်း"ြဖင့် ရးသား
ထားရှိ ပ သး၏။ (Maung Htin Aung, OP. Cit, P.62 ဒ ရာ်သီဝဒ်မင်း၏ထိစာအပ်စာမျက်နှာ ၁၈၈၁၈၉ တွင်လည်း ကည့်ပါရန်။)
စ လဒင်၏ရာထူးကိ ဆက်ခသူကက်ပတိန် ဂျီ အစထရိဗာ(Capt G.A Strover)အားလည်း မင်း
တန်းမင်းတရား ကီးက "စ လဒင်သည် ကချင် ကယားများအား က န်ပ်နှင့်ရန်တိက် ပးခဲ့သလိ က န်ပ်သည်
ြမန်မာြပည်သူတစ်ရပ်လးအား ဗိတိသ တိ ့နှင့်ရန်တိက် ပးရန် မည်သည့်အခါကမ မ ကိုးပမ်းခဲ့၊ အ ရှ ကယား
့
နယ်မှ စာလ ဖာ် ကီး မန္တ လး နြပည် တာ်သိ ့ လာ ရာက်၍ က န်ပ်အထ၌ သစ္စာခယူ ပီး နာက် စ လဒင်က
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စာလ ဖာ် ကီးအား သူနှင့် တွ ဆခွ
့ င့် ပးရန် က န်ပ်၏ဝန် ကီးများထ ပန် ကားခဲ့သည်။ ထိ ့ နာက် စ လဒင်
သည် စာလ ဖာ် ကီးအား ရန်ကန်သိ ့ သွား၍ ဗိတိသ သစ္စာ တာ်ခတစ်ဦး ြဖစ်လာ စလိ ကာင်း ြပာ ကားခဲ့
သည်"ဟ ဒ ရာ်သီဝဒ်မင်းက စထရိဗာ၏ဒိင်ယာရီအား ကိးကား ဖာ်ြပထားသည်ကိပါ

တွ ရ့ သး လ

သည်။( ဒ ရာ်သီဝဒ်မင်း၏ထိစာအပ် စာမျက်နှာ ၂ဝ၇။)
ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးအမည်ခ အဂလိပ်ြမန်မာစာချုပ်နှစ်ခ ချုပ်ဆိအ ပီးတွင် ဗိတိသ တိ ့သည် အ
ကာင်းြပချက်အမျိုးမျိုး၊ ဟန် ဆာင်မအဖဖြဖင့် ြမန်မာနိင်င၏ြပည်တွင်း ရး၌ အစွမ်းကန်ဝင် ရာက်စွက်
ဖက်ခဲ့ ကသည်မှာ အထင်အရှားပင် ြဖစ် ပ၏။
ြမန်မာ့ြပည်တွင်း ရး၌ ဝင် ရာက်စွက်ဖက်ခဲ့သည့်ထိစဉ်အခါက ဗိတိသ တိ ့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ မင်း
တန်းမင်းတရား ကီး အပ်စိးလျက်ရှိ သာ(အထက်) ြမန်မာနိင်င တာ်ကိ
မဟတ် သး။

လာ လာဆယ် သိမ်းပိက်ရန်ကား

ကနဦးတွင် တရတ်ြပည်နှင့်(ဗန်း မာ် မို ့မှတစ်ဆင့်)လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကန်သွယ်နိင်မည့်အ

ခွင့်အလမ်းများ ရရန်နှင့် နာက်ပိင်းတွင် အ နာက်ကယားနယ်အား ( လာ့ဒ်ဒါလဟိဇီ စတင်ခင်း ပးထားခဲ့
သည်လ
့ မ်းအတိင်း)လွတ်လပ် သာြမန်မာနိင်င တာ်မှ ခွဲထတ်နိင်ရန် ြဖစ်ခဲ့ လသည်။
ဤရည်ရွယ်ချက်အ ကာင်အထည်

ပ အာင်

ဗိတိသ အရာရှိများက အသွင်သဏ္ဌ ာန်အမျိုးမျိုး၊

နည်းလမ်းအဖဖြဖင့် ြမန်မာနိင်ငဖွား တိင်းရင်းသားများအ ကား၌ "ဝင်ရပ်"ခဲ့ြခင်းြဖစ်၏။ စ လဒင်သည်
၁၈၆၇ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၂၅ ရက် စာချုပ်အရ ဗန်း မာ်(တရတ်ြမန်မာနယ်စပ်)အထိ သွား ရာက်ခွင့်ရခဲ့
ရာမှ ရှမ်းနှင့်ကချင်အ ကီးအကဲအချို ့ကိ ြမန်မာဘရင်နှင့်( ကု ကိုက်သလိ)ရန်တိက် ပးနိင်ခဲ့ ပီး ၁၈၆၉ ခနှစ်
တွင် စာလ ဖာ်နှင့်(မန္တ လးတွင)် တွ ဆ
့ သာအခါ၌ စ လဒင်က ယင်းအခွင့်အလမ်းကိ အြပည့်အဝ အသး
ချနိင်ခဲ့ ကာင်း ( စာလ ဖာ်အား "ရှမ်းနယ်များကိ ြမန်မာအရာရှိများြဖင့် အပ်ချုပ်ရန် ြမန်မာတိ ့၏ ကိုးပမ်းမ
မ အာင်ြမင်သည်မှာ သိသာထင်ရှား သာအချက်တစ်ခခ ြဖစ်သည်"ဟ အစပျိုးကာ " ြခထိး" ြပာဆိနိင်ခဲ့
ကာင်း)စာရသူများ တွ ြမင်
့ ခဲ့ ကရ ပီး ြဖစ် ပ၏။
မင်းတန်းမင်းတရား ကီးက စ လဒင်မ ကာင်း ကာင်းကိ "ရင်ဖွင့်" ြပာဆိြခင်းခရသူ ကက်ပတိန်
စထရိဗာကိယ်တိင်မှာလည်း "လူ ကာင်း"တစ်ဦးကား မဟတ် ပ။ သူသည် စ လဒင်၏လက် ထာက်အြဖစ်
ဗန်း မာ် မို ့တွင် နထိင် ပီး ြမန်မာ့အကျိုး ထိခိက်နစ်နာ အာင် လပ် ဆာင်ခဲ့သူတစ်ဦးြဖစ်၏။ မင်းတန်းမင်း
တရား ကီးက သူ ့အား စ လဒင်မ ကာင်း ကာင်း ဟတ်တိင်းမှန်ရာကိ ဖာ်ထတ် ြပာဆိ သာအခါ စထရိဗာ
သည် သူ ့"ဆရာဘက်မှ

ရှ ့ နလိက် ပီး အြပည့်အဝ အကာအကွယ် ပး ြငင်းဆိခဲ့သည်ဟသိရ လသည်။(ထိ

စာမျက်နှာ ၁၈၈-၁၉ဝ၊ ၂ဝ၇။ ဒါက်တာထင် အာင်၏ထိစာအပ်၊ စာမျက်နှာ ၆၁-၆၂ တွင်လည်း ကည့်ပါရန်)
ကယားနယ်အ ရး၌ တက် ကစွာ ကားဝင်"ရပ်"ခဲ့သူ နာက်တစ်ဦးမှာ မဂျာလွိုက်(Major Lloyd)
ဆိသူြဖစ်သည်။ သူသည် အ နာက်ကယားနယ်ထဲသိ ့ "လမ်းရိးရိး"က မသွားဘဲ ဗိတိသ လက်တွင်းသိ ့ ရာက်
နသည့် တာင်ငူနယ်မှတစ်ဆင့် ဝင် ရာက် ပီး ခွန်တီနှင့်ခွန်ဆာအား ြမန်မာနှင့်မသင့်ြမတ် အာင်

သွးခွဲရန်

တိက် ပးခဲ့ လသည်။
၁၈၇၄ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ ၂ဝ ရက် န ့စွဲြဖင့် တာင်ငူ မို ့မှ ရးသားခဲ့ သာ လွိုက်၏အစီရင်ခစာတွင် အ
နာက်ကယားနယ်အ ရးအခင်း

ပ ပါက်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာတိ ့အ ပ အြပစ်ပချထားသည်အ
့ ရး

အသားများ၊ အ နာက်ကယားနယ်အား ဗိတိသ အ စာင့်အ ရှာက်ခအထိ ြဖစ်လာ စလိသည့်သူ၏ဆန္ဒနှင့်
အ ကြပုချက်များကိ ြပည့်ြပည့်စစ

ဖာ်ြပထားရှိ လသည်။ (Dorothy Woodman, OP. Cit, PP. 209-

210.)
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ကယားနယ် ခွဲထတ်ခရြခင်း
ဗိတိသ တိ ့သည် အ နာက်ကယားနယ်အ ရးနှင့်စပ်လျဉ်း သာ ဒါလဟိဇီ၏"ဟိဇီ၏မူဝါဒ"ကိ

ဖာ်

ဆာင်ရာတွင် တသီးပဂ္ဂလအ နနှင့် ရာ နိင်င ရးကိယ်စားလှယ်"သအရာရှိ"အ နနှင့်ပါ အဆီးအတားမရှိ
ကားဝင်"ရပ်"ခဲ့ က လသည်။ ဗိတိသ တိ ့ ဤမ ကားဝင်"ရပ်" နသည့် ကားမှ အ နာက်ကယားနယ်၌ ြမန်မာ
တိ ့ဩဇာ ပိမိပျ ့နှ ့လာ သာအခါ စ လဒင်၏ရာထူးကိ ဆက်ခသူ စထရိဗာက "အ နာက်ကယားနယ်သည် သီး
ြခားလွတ်လပ် သာနယ်ြဖစ်သည်"ဟူသည့်ဒါလဟိဇီ၏ယခင် ကျညာချက်ကိ ၁၈၇၃ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာတွင် ထပ်
လာင်းအတည်ြပု ကျညာခဲ့၏။
ြမန်မာဘရင် မင်းတန်းမင်းတရား ကီးကိ အြပစ်တင်သည့်အ နြဖင့် ြမန်မာအစိးရထသိ ့လည်း ဗိတိ
သ ဝန်ရှင် တာ်မင်း ကီးချုပ်က "အ နာက်ကယားနယ်အား ြမန်မာပိင်ဟ အသိအမှတ် မြပုနိင် ကာင်း၊ အ
နာက်ကယားနယ်နှင့်မိမိတိ ့မဟာမိတ်ဖွဲ ့ထား ကာင်း အကိးအကားအ ထာက်အထားနှင့်တကွ အခိင်အမာ
ြပာဆိကာ

ပ ပါက်လာ သာ ြပဿနာအခက်အခဲများအတွက် ြမန်မာအစိးရတွင် တာဝန်ရှိ ကာင်း"စာ

ရးအ ကာင်း ကားခဲ့ ပ၏။(Ibid, P. 208)
ဗိတိသ တိ ့က အ နာက်ကယားနယ်အ ရးအခင်းမှာ ပီးြပတ် ပီးသားြဖစ်သည်။ အြငင်းပွား နရန်ပင်
မလိ၊ ယခ ြမန်မာတိ ့၏အြပုအမူမှာ ရှင်း ပီးသားကိစ္စကိ ရပ် အာင် ြပန်လပ်ြခင်းြဖစ်သည်။ ကွယ်လွန်သူ
ပခန်းမင်း ကီးနှင့်အဂလိပ်တိ ့သည် ကယားနယ်အ ရး၌ အဂလိပ်တိ ့ကိုက်သလိ လပ်ရန် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သ
ဘာတူထားခဲ့ က ပီး ြဖစ်သည်ဟအ ကာင်းြပ ြပာဆိခဲ့ လသည်။ ယင်းပခန်းမင်း ကီးကိ ဗိတိသ တိ ့က ြမန်
မာဝန် ကီးချုပ်ဟ သ ဘာထားမှတ်ယူခဲ့ က ပ၏။ ( ဒါက်တာသန်းထွန်း၏နယ်လှည့်ရာဇဝင် အတွဲ-၃၊ စာ
မျက်နှာ ၂၅၂-၂၅၃ ကိလည်း ဖတ်ရ လ့လာပါရန်။)
၁၈၇၄ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက် န ့တွင် တစ် ကိမ် စထရိဗာသည် ( လာ့ဒ်ဒါလဟိဇီ ကျညာထားခဲ့
သာ) ဗိတိသ တိ ့၏မူဝါဒကိ ထပ်မအတည်ြပုရာ၌ ဤအချက်ကိပင် အ လးအနက်ြပု ဖာ်ြပခဲ့ ပသည်။ စထ
ရိဗာက "ကယားနယ်အ ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗိတိသ အစိးရ၏ဆန္ဒအတိင်း ြဖစ်ရပါ စမည်"ဟြမန်မာဝန် ကီး
ချုပ်က နှစ် ကိမ်တိင်တိင် ကတိ ပးခဲ့ ကာင်းြဖင့်လည်း သတိ ပး ြပာ ကားခဲ့ ပ၏။
ြမန်မာတိ ့ကမူ ကယားနယ်အ ရးနှင့်စပ်လျဉ်း သာ စထရိဗာ၏ပထမအ ကိမ်

ကျညာချက်ကိ ြပန်

လည် ချပသည့်ကင်းဝန်မင်း ကီး၏၁၈၇၃ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၂၄ ရက် န ့စွဲတပ် စာပါ သ ဘာသွားအတိင်း
အ ကာင်းြပန် ကားခဲ့ လသည်။ ကယားနယ်အ ရးတွင် ဗိတိသ တိ ့ကိုက်သလိ လပ်ရန် ြမန်မာဝန် ကီးချုပ်
က သ ဘာတူကတိြပုခဲ့သည်ဆိြခင်းမှာ လးဝမြဖစ်နိင်၊ ြမန်မာဝန် ကီးချုပ်တွင် ထိကဲ့သိ ့ သာ ကတိမျိုး ပး
နိင် သာ အခွင့်အာဏာလည်း မရှိ၊ အ နာက်ကယားနယ်သည် ြမန်မာနိင်င တာ်၏နယ် ြမအစိတ်အပိင်းြဖစ်
၍ ြမန်မာအစိးရတွင် မိမိတိ ့ကိုက်နှစ်သက်သလိ စီမအပ်ချုပ်ပိင်ခွင့် အြပည့်အဝရှိသည်ဟအသိ ပးခဲ့ ပ၏။
စထရိဗာထ
ကယားနယ်များကိ

ပးပိ ့ခဲ့သည့်အဆိပါကင်းဝန်မင်း ကီး၏စာတွင် "…သင်သိရန်မှာ အ ရှ နှ့ င့်အ နာက်
ရှးကတည်းကပင် ြမန်မာနိင်င တာ်က ပိင်ဆိင်သည်ဟူ သာအချက်ပင်ြဖစ်သည်။ အ

နာက်ကယားနယ်သည် ြမန်မာနိင်င တာ်အတွင်းပိင်းကျ သာ နယ်ြခားတွင် တည်ရှိ ပီး ခွန်တီလည်း ထိနယ်
မှာပင် နထိင်လျက်ရှိ၏။ အ ရှ အ
့ နာက် ကယား-၂ နယ်စလးသည် ြမန်မာနိင်င တာ်၏အစိတ်အပိင်းတစ်
ရပ်ြဖစ်ြခင်း ကာင့် တြဖည်းြဖည်း သစ္စာ မဲြမကျိုးနွလာ ရးနှင့်ယဉ် ကျးမ သွတ်သွင်းြမင့်တင်နိင် ရးတိ ့အ
တွက် အနအ ကမ်း နည်းလမ်းမျိုးစြဖင့် လိအပ်သလိ စီမ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပ ပီြဖစ်သည်။ ထိ ့ ကာင့် သင့်
အ နြဖင့် ကယားနယ်အ ရးအခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ က န်ပ်ထ သင် ရးသား ပးပိ ့ခဲ့ သာစာတွင် ပါရှိသလိ မ
ရးသားသင့်ဟ သိနားလည် စလိပါ ကာင်း" ဖာ်ြပပါရှိ လသည်။(Ibid, P.208)
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ဗိတိသ ဝန်ရှင် တာ်မင်း ကီးချုပ်က အ နာက်ကယားနယ်လက်လွတ်ဆးရးခရမည်ကိ စိးရိမ် ပီး ြမန်
မာအစိးရအား ကို ကိုတင်တင် စာ ရးဟန် ့တားရန် သူ ့အစိးရထ တိက်တွန်း တာင်းဆိခဲ့ သး သာ်လည်း
ဤအချိန်တွင် ဗိတိသ တိ ့မှာ ကယားနယ်အ ရးတစ်ခတည်းနှင့်အဂလိပ်ြမန်မာ"ထိပ်တိက်"မြဖစ် စလိ သး
သြဖင့် စထရိဗာအား ြမန်မာဝန် ကီးချုပ် ပးထားသည့်ကတိကိ ြမန်မာတိ ့က

ဖာက်ဖျက်ပစ်လိက်၍ ဝမ်း

နည်း ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်ငြခား ရးဝန် ကီး(ကင်းဝန်မင်း ကီးကိ ဆိလိသည်။) ဤကယားနယ်အ ရးအခင်း
နှင့်ပတ်သက် သာခယူချက်ကိ လက်မခနိင် ကာင်း၊ အ နာက်ကယားနယ်အား ြမန်မာပိင်ဟ အသိအမှတ်
မြပုနိင် ကာင်းတိ ့ကိသာ စာြဖင့် ရးသားြပန် ကားရန် ညန် ကားခဲ့ လသည်။
အဆိပါ ဗိတိသ အစိးရညန် ကားချက်တွင် "အ နာက်ကယားနယ်အ ရးနှင့်ပတ်သက်၍ လပ် ဆာင်
ရန် ရှိသည်တိ ့ကိ ြမန်မာအစိးရအား လးဝအသိမ ပးဘဲ စီမ ဆာင်ရွက်နိင် ကာင်း"ြဖင့်လည်း ဖာ်ြပပါရှိ ပ
၏။(Ibid, P.209)
ဤ ဗိတိသ အစိးရ၏ညန် ကားချက်အရ ဗိတိသ အရာရှိများသည် ြမန်မာတိ ့နှင့်တိက်ရိက်အချင်း မ
ြဖစ်ပွား အာင် ရှာင်ရှား ပီး အ နာက်ကယားနယ်အ ရး၌ ပါးနပ်လိမ္မာစွာ ကားဝင်"ရပ်"ခွင့်ကိ "တရားဝင်"
ရရှခ
ိ ဲ့ က လသည်။ သိ ့ ကာင့်ပင် မဂျာလွိုက်သည် ြမန်မာတိ ့ မရိပ်မိ မသိရှိ အာင် အ နာက်ကယားနယ်ထဲ
သိ ့ တိတ်တဆိတ် ဝင် ရာက် ပီး ြမန်မာတိ ့၏ နာက် ကျာကိ ဓားနှင့်ထိးသကဲ့သိ ့ သာ အမမျိုးအား ြပုလပ်
နိင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ် ပ၏။
၁၈၇၄ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် စထရိဗာက အ နာက်ကယားနယ်၏နယ်နိမိတ်ကိ ြပင်ဆင်သတ်
မှတ်ြခင်းြဖင့် ြပဿနာကိ ြဖရှင်းရန် အ ကြပုတင်ြပခဲ့ သး သာ်လည်း ြမန်မာဘရင်က လးဝလက်မခခဲ့ ချ။
စထရိဗာသည် ၁၈၇၅ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက် န ့တွင် တစ် ကိမ် မိမိ၏မူလအ ကြပုချက်ကိ ရှင်းလင်းတင်
ြပခဲ့ သးသည်ဟ သိရ လသည်။
မင်းတန်းမင်းတရား ကီးအ နြဖင့်လည်း ဗိတိသ တိ ့က မည်သိ ့ပင်အ ကာင်းအမျိုးမျိုးြပ ြပာဆိ စ
ကာမူ မိမိပိင်နယ် ြမနှင့် ဗိတိသ တိ ့ မတရားသိမ်းယူထား သာ နယ် ြမအ ကား နယ်နိမိတ်ြပင်ဆင်သတ်မှတ်
ရး(ဝါ )အ နာက်ကယားနယ်၏နယ်နိမိတ်ြပင်ဆင်သတ်မှတ် ရးကိ လက်မခနိင်ဘဲရှိ ပီး စထရိဗာအား ြမန်
မာတိ ့က ယခလက်ရှိအတိင်း ဆက်လက်အပ်ချုပ်သွားနိင် ကာင်း၊ အ နာက်ကယားနယ်သိ ့ ြမန်မာအရာရှိ
များ စလတ်(အပ်ချုပ်)ရန် အ ကအစည်မရှိ ကာင်း၊ ယခအခါ အချိန် နှာင်းသွား ပီြဖစ်၍ လက်ရှိနယ်နိမိတ်
ကိ ြပင်ဆင် ြပာင်းလဲနိင်မည်ဟ လးဝမယူမှတ်သင့် တာ့ ကာင်း ဗိတိသ အစိးရ နားလည်သ ဘာ ပါက်
အာင် စာြဖင့် အ နာက်ကယားနယ်အ ရးတစ်ခလးကိ ရှင်းလင်း ရးသားခိင်းသည်ဟသိရ ပ၏။ (Ibid,
P.210)
ဗိတိသ နိင်င ရးကိယ်စားလှယ်သအရာရှိဆိသူများနှင့်တသီး(ကန်သည်)အရာရှမ
ိ ျားသည်

လာ့ဒ်

ဒါလဟိဇီ ခင်း ပးထားခဲ့သည့်လမ်းအတိင်း အ နာက်ကယားနယ်ကိ ြမန်မာနိင်င တာ်မှ ခွဲထတ်နိင် အာင်
နည်းလမ်းမျိုးစြဖင့် မည်မ လာက် ကိုးပမ်း သာ်လည်း ( လာ လာဆယ်တွင်) အရာမ ရာက်၊ အ နာက်
ကယားနယ်သည် ြမန်မာနိင်င တာ်၏နယ် ြမအစိတ်အပိင်းတစ်ခအြဖစ် ဆက်လက်တည်ရှိ မဲ တည်ရှိ န သး
သြဖင့်

နာက်ဆး၌ ဗိတိသ အစိးရကိယ်တိင် ကယားနယ်အ ရး၌ ကားဝင်စွက်ဖက်ရ တာ့မည့်အ ြခအ န

သိ ့ ဆိက် ရာက်လာခဲ့ ပ တာ့၏။
ကယားနယ်အ ရး၌ ဗိတိသ အစိးရ ကားဝင်မစွက်မီ ၁၈၇၅ ခနှစ်၊ မတ်လတွင် မင်းတန်းမင်းတရား
ကီးက စလတ်လိက် သာြမန်မာကိယ်စားလှယ်တစ်ဖွဲ ့သည် ကာလကတ္တ ား မို ့သိ ့ ရာက်လာ၍ ဗိတိသ အာ
ဏာပိင်များနှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွး၏။ ြမန်မာတိ ့က ဗိတိသ တိ ့တွင် အ နာက်ကယားနယ်အား လွတ်လပ် သာ
နယ်အြဖစ် အခိင်အမာ ြပာဆိနိင်မည့်သက် သခအ ထာက်အထားစာချုပ်စာတမ်း မရှိ ကာင်း ညန်ြပ ြပာ
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ဆိ သာအခါ ဗိတိသ တိ ့က အချက် ၅ ချက်ကိ ထာက်ြပ ပီး အ နာက်ကယားနယ်သည် သီးြခားလွတ်လပ်
သည်ဟတင်းတင်းမာမာ ြပာဆိခဲ့ က လသည်။ ဗိတိသ တိ ့၏(အ နာက်ကယားနယ် လွတ်လပ် ကာင်း)အ
ကာင်းြပချက် ၅ ချက်တွင် အ နာက်ကယားနယ်လွတ်လပ် ရးကိ တည်တ့ အာင် ထိန်းသိမ်းရန်သည် ဗိတိ
သ တိ ့၏မူဝါဒြဖစ် ကာင်း အချက်တစ်ခအ နြဖင့် ထည့်သွင်းပါရှိကတည်းက ြမန်မာတိ ့အဖိ ့ ယင်းနယ်အ ရး
အခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားသြဖင့် ြဖစ် စရန် မည်သိ ့မ မစွမ်း ဆာင်နိင် တာ့ပါ ချ။
စင်စစ် သာ် ြမန်မာတိ ့သည် အ နာက်ကယားနယ်အ ရးကိ မန္တ လးတွင် ြဖရှင်းရန် ကိုးပမ်းစဉ်က
ပင် စ လဒင်နှင့်ဖက် ပိုင်ခဲ့ရ ပီး ထိစဉ်ကတည်းက "တပန်းရး"အရှက်ရ ပီးသား ြဖစ်ခဲ့ က ပ၏။ ြမန်မာတိ ့၏
ကယားနယ်အ ရး

ြဖရှင်းရန် အားထတ်မတွင် စ လဒင်အ နြဖင့် မည်သိ ့မည်ပ "ဝင်ရပ်"ခဲ့ ကာင်းကိ အ

ရှ ကယားနယ်
့
စာ်ဘွား ကီး စာလ ဖာ်ကိယ်တိင်

မင်းတန်းမင်းတရား ကီးအား

အရင်းတိင်းြပန်လည်

" ဖာက်သည်ချ" ပီး ြဖစ်ပါလျက် စ လဒင်ကိ မည်သိ ့မ အ ရးမယူနိင်ခဲ့၍ တိင်းရင်းသားအ ကီးအကဲများ ရှ ့
မှာက်တွင် ြမန်မာတိ ့မှာ ဂဏ်သိက္ခာ ထိခိက်ကျဆး အရှက်ရခဲ့ ပီးြဖစ် ပသည်။
ယခလည်း အိန္ဒိယသိ ့သွား ရာက် ဆွး နွးရာတွင် မ အာင်ြမင်။ ၁၈၇၅ ခနှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက် န ့
တွင် ကယားနယ်အ ရး ဆွး နွးပွဲ၌ ဘာမ အ ြဖမထွက်ဘဲ ပီးဆး၍ ြမန်မာတိ ့အဖိ ့ နှစ်ခါအရှက်ရရသာမက
အ နာက်ကယားနယ်အား လက်လွတ်အဆးခရမည့်ကအ ကာင်းကိပါ ရင်ဆိင် ကု တွ လာခဲ
့
့ရ ပ တာ့သည်
၁၈၇၅ ခနှစ်တွင် အိန္ဒိယဘရင်ခချုပ်က

စလတ်လိက် သာ သအဖွဲ ့တစ်ဖွဲ ့သည် မန္တ လး နြပည်

တာ်သိ ့ ရာက်လာခဲ့၏။ မင်းတန်းမင်းတရား ကီးနှင့်ဇွန်လ ၁၇ ရက် န ့တွင် တွ ဆခွ
့ င် ရ
့ ရှိခဲ့ လသည်။ ထိ
သအဖွဲ ့၏ ခါင်း ဆာင်မှာ ဆာ ဒါက်ဂလပ် ဖာ်ဆစ်(Sir Douglas Forsyth)ြဖစ် ပီး သူ ့အား အိန္ဒိယဘရင်ခ
ချုပ်က " ဗိတိသ ပိင်နက်နယ်ပယ်၏တစ်ဖက်တွင် တည်ရှိသည့်ကယားနယ်အ ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗိတိသ အ
စိးရက ြမန်မာအစိးရနှင့်အဆက်အသွယ် ြပုလပ်ခဲ့သည်တိ ့ကိ ပယ်ဖျက်လိက် ပီြဖစ် ကာင်း၊ ဗိတိသ အစိးရ
သည် အ နာက်ကယားနယ်အား ရန်စကျူး ကျာ်ြခင်းမှ ကာကွယ် ပီး ထိနယ်ရှိ အ ကီးအကဲများနှင့်နယ်သူ
နယ်သားတိ ့၏အကျိုးစီးပွားကိ

စာင့် ရှာက် ပးနိင်မည့်သင့် တာ် သာ စီမချက်များကိ ြပုလပ် ဆာင်ရွက်

သွားမည်ြဖစ် ကာင်း၊ အ နာက်ကယားနယ်နှင့်သလွင်ြမစ်အ ကား ရှိသည့်အ ရှ ကယားနယ်
့
နှင့်စပ်လျဉ်း၍
လည်း

ဗိတိသ တိ ့၏အကျိုးစီးပွားကိ

ထာက်ရ၍

နာက်ထပ်လိအပ်သလိ စီမ ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်

ကာင်း၊ ထိမှတစ်ပါး အ နာက်ကယားနယ်အ ရးနှင့်ပတ်သက် သာ ြမန်မာအစိးရ၏အတားအဆီးအ နှာင့်
အယှက်မှန်သမ ကိ စစ်အြပုအမူတစ်ရပ်ဟ ယူမှတ် ပီး ထိက်သင့်သည်အ လျာက် အ ရးယူမည်ြဖစ် ကာင်း၊
သင့်အ နြဖင့် ဤသည်၏ပဓာနအချက်ကိ ြမန်မာဝန် ကီးများ သ ဘာ ပါက် အာင် ရှင်းြပပါ၊ အ နာက်က
ယားနယ်အား လာ ရာက်တိက်ခိက်မကိ တွန်းလှန်ရသာမဟတ် သးဘဲ ဗိတိသ အစိးရအ နြဖင့် ပ ပါက်
လာ သာအ ြခအ နအ ပ

မူတည်၍ အြခားလိအပ်သလိလည်း အ ရးယူ ဆာင်ရွက်လိမ့်မည်ြဖစ် ကာင်း၊

အ နာက်ကယားနယ် အတိက်အခရလ င် အ ထွ ထွစစ်ပွဲ ကီး ြဖစ်ပွား ပီး ယင်း၏အကျိုးဆက်အားလးအ
တွက် ြမန်မာဘရင်အ ပ

လးလးလျားလျား တာဝန်ကျ ရာက်လိမ့်မည်ြဖစ် ကာင်း…"မှာထားညန် ကား

လိက် ပ၏။(Ibid, PP.211-212)
ဖာ်ဆစ် ခါင်း ဆာင် သာ သအဖွဲ ့

နြပည် တာ်သိ ့ လာ ရာက် ဆွး နွးရာမှ

ပ ထွက်လာ သာ

အ ြဖကား…
"ယခ ချုပ်ဆိ သာ စာချုပ်အရ အ နာက်ကယားနယ်ကိ အဂလိပ်၊ ြမန်မာ မည်သူမ မပိင်သည့်သီး
ြခားလွတ်လပ် သာ နယ်ဟ ဗိတိသ အစိးရနှင့်ြမန်မာအစိးရတိ ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သ ဘာတူပါ ကာင်း"
ဟူသည့်စာချုပ်ဝင် သ ဘာတူညီချက်နှင့်ယင်းအချက်အရ အ နာက်ကယားနယ်ကိ ြမန်မာတိ ့က လက်လွတ်
ဆးရးခရလိက်ရြခင်း ပတည်း။(Ibid, P.212)
6
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၁၈၇၅ ခနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက် န ့တွင် ြမန်မာတိ ့ဘက်မှ ကင်းဝန်မင်း ကီးနှင့် ဗိတိသ တိ ့ဘက်မှ

ဖာ်

ဆစ်တိ ့ လက်မှတ် ရးထိးချုပ်ဆိ သာ ဤစာချုပ်မှာ ဗိတိသ တိ ့အား ယခင်အိန္ဒိယဘရင်ခချုပ် လာ့ဒ်ဒါလဟိ
ဇီ စတင်ခင်း ပးထားခဲ့သည့်လမ်းအတိင်း အ နာက်ကယားနယ်ကိ ြမန်မာနိင်င တာ်မှ ခွဲထတ်ဖဲ့ယူ စနိင်
သာ စာချုပ်ြဖစ်၍ ြမန်မာတိ ့အဖိ ့ လွန်စွာ အကျိုးယတ်အရှက်ကွဲ ြဖစ်ခဲ့ ကရသည်က တာ့ အမှန်ပင်ြဖစ် ပ
သည်။
ယင်းစာချုပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒါက်တာသန်းထွန်းက "ဒီ နရာမှာ နှစ်ဦးကတိြပုပတူလိ ့ ဘယ်ဘက်က
မှ မသာဘူးမထင်ပါနဲ ့၊ အဂလိပ်က သာပါတယ်။ ဘာနဲ ့အလားတူသလဲဆိ တာ့ နာင်အနှစ်နှစ်ဆယ် လာက်
ကာတဲ့အခါ ၁၈၉၄-၅ မှာ ကိးရီးယားအ ရးနဲ ့ပတ်သက် ပီး တရတ်ဂျပန် စစ်ြဖစ် ပီး စစ်ကိ ရပ်စဲတဲ့အခါ ကိရီး
ယားလွတ်လပ် ရးကိ ဂျပန် ရာ တရတ်ပါ အသိအမှတ်ြပုမယ်ဆိ က တာ့ ကိရီးယားဘဲ အ ချာင်ဟန်ကျ
သွားသလိလိ၊ တရတ် ရာ ဂျပန်ပါ နာက်ဆတ် ပးရသလိလိ ထင်ရ ပမယ့် တစ်ကယ်က တာ့ အရင်က ကိ
ရီးယားမှာ တရတ်ဩဇာ အများ ကီးရှိခဲ့ရာက အခဂျပန်ကဝင် ပီး တွင်ကျယ်တာဘဲ ြဖစ်ပါတယ်။ အဂလိပ်ဟာ
အခကရင်နီအ ရးမှာလဲ ဂျပန်က တရတ်အ ပ မှာ အသာရသွားပမျိုး ဗမာအ ပ မှာ အသာရသွားပါတယ်"
ဟ

ရးသားထားရှိသည်ကိလည်း

တွ ရ့ ပ၏။( ဒါက်တာသန်းထွန်း၊ နယ်လှည့်ရာဇဝင်၊ အတွဲ-၃၊ စာမျက်

နှာ ၂၅၃။)

တိင်းရင်းသားများ အ ရးဆိြခင်း
ြမန်မာတိ ့သည် အ နာက်ကယားနယ်အ ရးတွင်

ဗိတိသ အစိးရကိယ်တိင် ဝင် ရာက်စွက်ဖက်၍

ယင်းနယ်ကိ လက်လွတ်အဆးရးမခခဲ့ရသည်ြ့ ပင် ြမန်မာဘရင် မင်းတန်းမင်းတရား ကီးကိယ်တိင် ြပတ်ြပတ်
သားသား ပယ်ချထား သာစထရိဗာ၏နယ်နိမိတ် ြပင်ဆင်သတ်မှတ် ရး အ ကြပုချက်ကိပါ သ ဘာတူလက်
ခခဲ့ရ သးသြဖင့် ြမန်မာနိင်င တာ်၏အဖိးတန်နယ် ြမအစိတ်အပိင်းများအား မိမိတိ ့အကျိုးအြမတ်ရှိမအ ပ
မူတည်၍ နာက်ထပ် ဖဲ့ယူနိင်သည်အ
့ ခွင့်အလမ်းကိပါ ဗိတိသ တိ ့က ရရှိသွားခဲ့ က လသည်။
၁၈၇၆ ခနှစ်၊ မတ်လတွင် ဗိတိသ တိ ့သည် အ နာက်ကယားနယ်၏နယ်နိမိတ်ကိ တစ်ဖက်သတ်
"စိတ်တိင်းကျ"ြပင်ဆင်သတ်မှတ်နိင် ပီး ယင်းနယ်မှ အဖိးတန်က န်းသစ်နှင့်အြခားသယဇာတပစ္စည်းမှန်သမ
ကိ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထတ်ယူခွင့် ရရှိသွားခဲ့ က ပ တာ့၏။

ရဲထွန်း

မှတ်ချက်။

။၁၉၇၄ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ၊ အမှတ်(၆၈)ထတ် စန္ဒာရပ်စမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၄၃-၄၄ မှ ၁၇၅-

၁၇၈)ထိ၌ လာရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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