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လူမ်ိဳးအသီးသီး၊ ဘာသာအသီးသီးမွ အျပစ္မ့ဲ ညီအစ္ကုိ၊ ေမာင္ႏွမမ်ား မြတ္ဆလင္တုိ႔ရဲ႕ သတ္ျဖတ္ျခင္းမွ 

ကင္းေ၀းၾကပါေစ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက မြတ္ဆလင္ေတြကုိ သတ္ပစ္ရမယ္လုိ႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

အားလုံး မိမိႏုိင္ငံ၊ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိဘာသာတရားေတြကုိ Islamization (အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အျဖစ္ သြတ္သြင္းျခင္း)ကေန 

ကာကြယ္ဖုိ႔ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနၿပီ။ အခုအခ်ိန္ဟာ ေဆးမီေသး တယ္။ ေနာက္မက် ေသးဘူး။ 

တစ္ခ်ိန္က်ရင္ ဘာမွ လုပ္လုိ႔မရေတာ့ဘဲ ထုိင္ၾကည့္ၿပီး ငုိေနရတ့ဲဘ၀ ေရာက္လာလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတြက္ 

မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံးရ့ဲ သားေျမးေတြ လက္ထက္က်ရင္ ခံရမွာ။ ဒါေၾကာင့္ေျပာေနတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသား မ်ိဳးႏြယ ္

အားလုံးရ့ဲ အဓိကရန္သူဟာ Islam (အစၥလာမ္) အယူ၀ါဒ ျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ အစၥလာမ္ မေကာင္းဆုိး၀ါး အယူ၀ါဒ 

႐ုိက္သြင္းျခင္း ခံထားရတ့ဲ သူေတြပါ။ 

ကၽြန္ေတာ္ဟာ Islamization ရ့ဲ ေၾကာက္စရာေကာင္းပုံကုိ မီးေမာင္းထုိး ျပ႐ုံသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကမၻာေပၚမွာရိွတ့ဲ ဘယ္ဘာသာတရားမွ လူသတ္တာကုိ အားမေပးပါဘူး။ လူ႕အသက္ကုိ သတ္တာဟာ ႀကီးမားတဲ ့

အျပစ္ (Sin) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ပါတယ္။ လူ႕အသက္ကုိ သတ္တ့ဲသူဟာ ငရဲဘုံကုိ လားရတယ္လုိ႔ ဆုံးမထားပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ 

အစၥလာမ္ဘာသာကေတာ့ အစၥလာမ္ အယူ၀ါဒ ျပန္႔ပါြးေရးအတြက္ အစၥလာမ္ မဟုတ္တ့ဲ လူေတြရ့ဲ အသက္ကုိ သတ္မွသာလွ်င ္

ကုသုိလ္ရၿပီး ေကာင္းကင္ဘုံကုိ ေရာက္တယ္လုိ႔ ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္။ မြတ္စလင္ေတြဟာ သူတုိ႔ဘုရား Allah နဲ႔ Mohammed 

ကို သူတုိ႔အသက္ထက္ ပုိခ်စ္ရပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြအတြက္ ကုိရမ္က်မ္းဟာ အသက္ပါပဲ။ ၁၀၀% အတိအက် 

လိုက္နာက်င့္သုံးရတ့ဲ ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္စလင္ မဟုတ္တ့ဲ လူေတြအားလုံးကုိ အစၥလာမ္ဘာသာထဲ မ၀င္လွ်င္ သတ္ကုိ 

သတ္ပစ္ရမယ္လုိ႔ သူတုိ႔ဘုရား Allah (အလႅာ) က အတိအက် ၫႊန္ၾကား ထားပါတယ္။ 

ဒါဟာ (Duties of Muslims) မြတ္ဆလင္ေတြ (မျဖစ္မေန) ထမ္းေဆာင္ရမ့ဲ တာ၀န္ေတြ ပါပဲ။ ဒီမြတ္ဆလင္ေတြဟာ 

သူတုိ႔စိတ္နဲ႔သူတုိ႔ သတ္ခ်င္လုိ႔ သတ္ေနၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ဘုရား အလႅာက တျခားေသာ ဘာသာ၀င္ေတြ အားလုံးကိ ု

သတ္ရမယ္လုိ႔ အမိန္႔ေပးလုိ႔ သတ္ေနၾကတာပါ။ 

မေကာင္းဆုိး၀ါး အလႅာ ပူးေနတ့ဲ မုိဟာမက္က ေရးခ့ဲတ့ဲ ကုိရမ္က်မ္းမွာ သူတုိ႔ဘုရားက အတိအက် 

လူသတ္ခုိင္းထားတာပါ။ ကုိရမ္က်မ္း တစ္အုပ္လုံးမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ ျပန္႔ပြါးေရးအတြက္ အစၥလာမ္ မဟုတ္တ့ဲ လူအားလုံးကိ ု

သတ္ပစ္ရ မယ္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရတ့ဲ က်မ္းခ်က္ (လူသတ္ခုိင္းတ့ဲ က်မ္းခ်က္ေပါင္း) ၁၂၃ ခ်က္ေတာင္ ရိွပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ …. ရွင္းရွင္းေလးပါပဲ။ မြတ္ဆလင္မွန္ရင္ ကုိရမ္က်မ္းကုိ အသက္ထက္ ျမတ္ႏုိး တယ္။ ဘုရားသခင္ 

အမိန္႔ေတာ္ေတြပဲလုိ႔ ယုံၾကည္ၿပီး အတိအက် လုိက္နာ က်င့္သုံးတယ္။ မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္က ကုိရမ္က်မ္းကုိ ဖတ္ရင ္

အလႅာဘုရားအတြက္ မြတ္္ဆလင္မဟုတ္တ့ဲ လူအားလုံးကုိ သတ္ပစ္ရမယ္ ဆုိတာ ဖတ္မိမယ္။ ဒီလို အေသခံၿပီး လူသတ္မွ 

ေကာင္းကင္ဘုံကုိ ေရာက္မယ္ ဆုိတာေတြ ဖတ္မိမယ္။ ဘုရားရ့ဲ အမိန္႔ေတာ္ေတြပဲဆုိၿပီး ၁၀၀% ယုံၾကည္မယ္။ ဒီေတာ့ 

သူဘာလုပ္မလဲ ? ေကာင္းကင္ဘုံေရာက္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားၿပီး လူသတ္ ေတာ့မွာေပါ့။ 

ဗုဒၶဘာသာမွာ ဗုဒၶဟာ လူ႕အသက္ကုိ မသတ္ဖုိ႔ အတိအက် ပညတ္ထားပါတယ္။ ဂ်ဴးဘာသာမွာလည္း 

လူ႔အသက္ကုိ မသတ္ဖုိ႔ ဘုရားသခင္က အတိအက် ပညတ္ထားပါတယ္။ ခရစ္ယာန္မွာလည္း ေယ႐ႈခရစ္က လူ႔အသက္ကိ ု

မသတ္ဖုိ႔ အတိအက် ပညတ္ထားပါတယ္။  ဟိႏၵဴဘာသာမွာလည္း လူ႔အသက္ကုိ မသတ္ဖုိ႔ အတိအက် ပညတ္ထားပါတယ္။ 
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ဒါေၾကာင့္ ဘာသာ အသီးသီးဟာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ ဘာသာေရး စစ္ပြဲမ်ားမရိွဘဲ၊ အတူတကြ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ခ့ဲ 

ၾကပါတယ္။ 

ဒါေပမ့ဲ လြန္ခ့ဲတ့ဲႏွစ္ေပါင္း (၁၄၀၀)ကစၿပီး အရမ္းကုိ ပူေလာင္ မွားယြင္းေနတ့ဲ အစၥလာမ္ ဘာသာကုိ မုိဟာမက္က 

ထြင္ခ့ဲၿပီးတ့ဲအခ်ိန္ကစလုိ႔ ဘာသာ အားလုံးဟာ တစ္ခုတည္းေသာ ဘုံရန္သူ ျဖစ္တ့ဲ Islamic Jihads (အစၥလာမ္ ဘာသာေရး 

စစ္ပြဲဖန္တီးသူ) ေတြရဲ႕ သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ အႀကီး အက်ယ္ ခံစားခ့ဲၾကရပါတယ္။ 

“ ISLAMIZATION ” သုိ႔မဟုတ္ “ Islam will Dominate the whole world.” ဒါဟာ မြတ္စလင္ေတြ အားလုံးရဲ ့

တစ္ခုတည္းေသာ Target ရည္႐ြယ္ခ်က္ ပါ။ ကမာၻႀကီးေပၚမွာ အစၥလာမ္ ဆုိတ့ဲဘာသာတရား တစ္ခုတည္းပဲ ရိွရပါ့မယ္။ အစၥလာမ္ 

ဘာသာကလြဲလုိ႔ တျခား အဘယ္သုိ႔ေသာ ဘာသာတရားမွ ဒီကမာၻႀကီး ေပၚမွာ မရိွရပါဘူး။  

“ အစၥလာမ္ဘာသာထဲသုိ႔ မ၀င္ဘဲ ျငင္းပယ္သူမ်ားကုိ ေတြ႔ရာ ေနရာမေ႐ြး သတ္ၾကေလာ့။” ကုိရမ္ ၉း၅ 
“ . . . kill the unbelievers (non-Muslims) where you find them” Quran 9:5  

“ ထုိ႔ေၾကာင့္ (အစၥလာမ္ကုိ) မယုံၾကည္သူမ်ားအား ေတြ႕ခ့ဲရပါက ၎တုိ႔၏ လည္ကုိပုိင္းၾကေလာ့” ကုိရမ္ ၄၇း၄ 

“ Therefore, when ye meet the Unbelievers (non-Muslims), smite (cut off) at their neck.” Quran 47:4 

Islam = Submission (၀န္ခံျခင္း) ပါဘဲ။ အလႅာဆုိတ့ဲ ေကာင္ႀကီးကုိပဲ တစ္ခုတည္းေသာ ဘုရားအျဖစ္ 

၀န္ခံကုိးကြယ္ရပါမယ္။ Must Do (မျဖစ္မေန၀န္ခံဖုိ႔)ပါ။ မကုိးကြယ္ရင္ ေခါင္းျဖတ္ သတ္ရမယ္။ One World, One Religion ပဲ 

ျဖစ္ရပါမယ္။ အစၥလာမ္ ဆုိတ့ဲ ဘာသာတရား တစ္ခုတည္း ဒီကမာၻႀကီးေပၚမွာ ႐ိွရပါမယ္။ အျခားေသာ ဘာသာတရားအားလုံးကိ ု

ဖ်က္ဆီးပစ္ရပါမယ္။ 

ရာဇ၀င္မွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္တုိက္လုိ႔ စစ္႐ံႈးရင္ အဖ်က္ဆီး ခံရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူမ်ိဳးလုိက္ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားပါဘူး။ 

ဘာသာတရား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေတြလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ မသြားပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မြတ္ဆလင္ေတြကုိ စစ္႐ႈံးခ့ဲရတဲ ့ 

ႏုိင္ငံေတြအားလုံးမွာဆုိရင္ လူမ်ိဳး ေပ်ာက္ကြယ္သြား ပါတယ္။ သတ္ျဖတ္ ေခ်မႈန္း ေသြးေႏွာျခင္းကုိ ခံရပါတယ္။ 

မြတ္ဆလင္ေတြဟာ စစ္ႏုိင္ရင္ အဒီဲႏုိင္ငံမွာရိွတ့ဲ ေယာက်္ားမွန္သမွ်ကုိ ေခါင္းျဖတ္သတ္ၿပီး မိန္းမမွန္သမွ်ကုိ မုဒိန္းက်င့္ ေသြးေႏွာ 

ပစ္တာပါ။ႏွစ္ေပါင္း (၁၄၀၀)အတြင္း မြတ္ဆလင္တုိ႔ရ့ဲ Islamization အလုပ္ခံ ရတ့ဲ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ အတြင္းကိ ု

အတင္းသြတ္သြင္းျခင္း ခံရတ့ဲ ႏုိင္ငံေတြကေတာ့  

Turkey (တူရကီႏုိင္ငံ) မူလခရစ္ယာန္ႏုိင္ငံ 

Indonesia (အင္ဒုိနီးရွား) မူလဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံ 

Malaysia (မေလးရွား) မူလဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံ 

Afghanistan (အာဖဂန္နစၥတန္) မူလဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံ 

Pakistan (ပါကစၥတန္) မူလဟိႏၵဴႏုိင္ငံ 

Bangladesh (ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ) မူလဟိႏၵဴႏုိင္ငံ စသည္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ထက္ ပုိႀကီးၿပီး လူဦးေရ 

ပုိမ်ားတ့ဲႏုိင္ငံေတြေတာင္ မခံႏုိင္ဘဲ၊ လူမ်ိဳးလည္းေပ်ာက္၊ ဘာသာလည္း ေပ်ာက္ခ့ဲရပါတယ္။ 

ဘာသာတရား အားလုံးရ့ဲ အထြဋ္အျမတ္ထားတ့ဲ Holy Places ေတြ အားလုံးဟာ မြတ္ဆလင္ေတြ အားလုံးရဲ ့

မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ ခံခ့ဲရပါတယ္။ မၾကာေသးမီက မြတ္ဆလင္ေတြ ဒုိင္းနမုိက္နဲ႔ ဖ်က္ဆီးခ့ဲတ့ဲ၊သဲေက်ာက္ႏွင့္ ထုလုပ္တ့ဲ၊ 

ကမၻာ့အႀကီးဆုံး၊ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ႀကီးေတြကုိ ၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္နဲ႔ ဂ်ဴးဘာသာတုိ႔ရဲ႕ အထြဋ္အျမတ္ထားတ့ဲ 

Jerusalem ေဂ်႐ုဆလင္ 

ၿမိဳ႕ဟာ မြတ္ဆလင္တုိ႔ရ့ဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ ခံခ့ဲရပါတယ္။ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္တုိ႔ရ့ဲ အထြဋ္အျမတ္ထားတ့ဲ 

ဗုဒၶဂါယာလည္း မြတ္ဆလင္တုိ႔က ရစရာ မရိွေအာင္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခ့ဲရပါတယ္။  

ဒါေပမယ့္ မုိဟာမက္ရဲ႕ အ၀တ္တန္ဆာကုိ ကုိးကြယ္တ့ဲ၊ မြတ္ဆလင္တုိ႔ရ့ဲ အဓိက ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တ့ဲ၊ 

ေဆာ္ဒီကမကၠာၿမိဳ႕ကုိေတာ့ ဘာသာျခား တစ္ေယာက္မွ အ၀င္မခံ ပါဘူး။ ၀င္တာနဲ႔ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခြင့္ရိွပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ 

လူပါး၀ၿပီး မုိက္႐ုိင္း ထားသလဲ။ 
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ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အေၾကာင္းမ့ဲ မြတ္ဆလင္ေတြကုိ မုန္းတီးေနတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္တ့ဲ လူမ်ားရိွရင္ ေမးခြန္းတစ္ခု 

ေမးခ်င္တယ္။ 

ဒီ ဗုဒၶဘာသာ၀င္၊ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြဟာ ဒီ မြတ္ဆလင္ ေကာင္ေတြ 

အထြဋ္အျမတ္ထားတ့ဲ ေဆာ္ဒီက Mecca မကၠာၿမိဳ႕ကုိ မီး႐ိႈ႕ ဖ်က္ဆီးခ့ဲလုိ႔လား..? ရာဇ၀င္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက 

စစ္တပ္ႀကီးဖြဲ႕ၿပီး မကၠာၿမိဳ႕ကုိ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးတယ္လုိ႔ ဖတ္ဖူးလား? ၾကားဖူးလား? ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ေတြ ကေရာ... ? 

ဘယ္ဘာသာ၀င္ကမွ ဒီမြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြ အထြဋ္အျမတ္ထားတ့ဲ ေဆာ္ဒီက မကၠာၿမိဳ႕ကုိ မတုိက္ခုိက္ 

မဖ်က္ဆီးခ့ဲဘူး။ 

ဒါဆုိရင္ ဒီမြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြက သူတုိ႔နဲ႔ ဘာမွမပတ္သက္တ့ဲ အျခားဘာသာ အသီးသီးရ့ဲ Holy Places 

(အထြဋ္အျမတ္ေနရာ) ေတြကုိ ဘာေၾကာင့္ blind ႀကီး (အသားလြတ္ႀကီး) ဖ်က္ဆီးခ့ဲတာလဲ? အေၾကာင္းက ရွင္းပါတယ္။ 

ကမာၻႀကီးေပၚမွာ အစၥလာမ္ဘာသာမွတစ္ပါး တျခားဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ မရိွရဆုိတ့ဲ Only Purpose (တစ္ခုတည္းေသာ 

ရည္႐ြယ္ခ်က္) ေၾကာင့္ပါပဲ။ အျခားေသာ ဘာသာ အားလုံးကုိ အစၥလာမ္ဘာသာရ့ဲ ရန္သူဆုိၿပီး မုန္းတီးမႈ အျပည့္နဲ႔ 

ဖ်က္ဆီးခ့ဲတာပါ။ ဘာလုိ႔ မုန္းတီးရလဲဆုိတာ့ အျခားေသာ ဘာသာ၀င္အားလုံးတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ဘုရား အလႅာရ့ဲ ရန္သူ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။ 

မြတ္ဆလင္မွာ အစြန္းေရာက္မြတ္ဆလင္ (Radical Muslims) နဲ႔၊ အလယ္အလတ္ မြတ္ဆလင္ (Moderate 

Muslims) ဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရိွပါတယ္။ အစြန္းေရာက္ မြတ္ဆလင္ကေတာ့ ယေန႔သိတ့ဲအတုိင္း အေသခံ ဗုံးခြဲေနတ့ဲ အၾကမ္းဖက္ 

သမားေတြပါပဲ။ သူတုိ႔ဟာ မြတ္ဆလင္အားလုံးရ့ဲ အျမင္မွာ အလႅာရ့ဲ အမိန္႔ကုိ တုိက္႐ုိက္နာခံေနတ့ဲ၊ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံ 

(Sacrifice) ေနတ့ဲ၊ သူရဲေကာင္း Warriors ေတြျဖစ္ပါတယ္။  သူတုိ႔ကုိ မြတ္ဆလင္ေတြ အားလုံးက လုံး၀ေထာက္ခံ 

ေလးစားပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူေတြက သာမန္လူေတြ၊ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္ ေတြ ကေတာ့ 

ဗုဒၶဘာသာေရးကုိ စိတ္ေရာ၊ ကုိယ္ပါ လုံ႔လ ၀ီရိယစုိက္ထုတ္ေနတ့ဲသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ အားလုံးဟာ 

ရဟန္းေတာ္ေတြ အားလုံးကုိ အားက်႐ုိေသ ေလးစားပါတယ္။ ထုိ႔အတူ ရဟန္းေတာ္ေတြ လုိအပ္သမွ်ကုိလည္း 

ေထာက္ပ့ံေပးၾကပါတယ္။ ဒီသေဘာပါပဲ။ 

အေသခံ ဗုံးခြဲ လူသတ္ေခါင္းျဖတ္ေနတ့ဲ မြတ္ဆလင္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ အားလုံးဟာ မြတ္ဆလင္ 

အားလုံးအတြက္ေတာ့ အလြန္အားက် ႐ုိေသ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းတ့ဲ သူရဲေကာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးပစၥည္း 

လုိအပ္တာေတြအားလုံး ေထာက္ပ့ံၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအၾကမ္းဖက္ မြတ္ဆလင္ အစြန္းေရာက္ေတြကုိ အလယ္အလတ္ 

မြတ္ဆလင္ေတြက ဆုံးမ ေျဖ႐ွင္းလိမ့္မယ္ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္တ့ဲ အေတြး အေခၚပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔မွာ အယုံအၾကည္လည္း ရိွပါတယ္။ ဒီလုိ အလႅာႀကီး အတြက္ အသက္စြန္႔ အေသခံ ဗုံးခြဲသူမ်ား 

ေလေလ (လူမ်ားမ်ား ေသေၾကပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ႏုိင္ ေလေလ) ကုသုိလ္မ်ားမ်ား ရၿပီး အလႅာႀကီးရ့ဲ ေကာင္းကင္ဘုံမွာ (Paradise 

of Allah မွာ) အက်ိဳးခံစား ရေလေလပဲတ့ဲ။ ဒီလုိ အလႅာႀကီးအတြက္ အသက္စြန္႔ အေသခံဗုံးခြဲတ့ဲ မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္ဟာ 

ေကာင္းကင္ဘုံမွာ အပ်ိဳ  စင္ ၇၂ ေယာက္နဲ႔၊ ၂၄ နာရီ (Non-Stop) မျပတ္တမ္း ကာမဂုဏ္ ခံစားရမယ္တ့ဲ။ ဒါ အနည္းဆုံးပဲေနာ္။ 

လူမ်ားမ်ား ပုိသတ္ႏုိင္ေလေလ အပ်ိဳစင္ အေရအတြက္ ပုိမုိဆုခ် ခံရေလေလပဲတ့ဲ။ ဘယ္ေလာက္ ေတာင္ မွားယြင္း ႐ူးသြပ္ေနတ့ဲ 

အယူ၀ါဒႀကီးလဲ။ စဥ္းစားၾကည့္ ၾကပါေတာ့ဗ်ာ။ အဲဒီ အလႅာႀကီးရ့ဲ ေကာင္းကင္ဘုံမွာ ဆုလာဒ္ျဖစ္တ့ဲ အပ်ိဳစင္ ၇၂ ေယာက္ဟာ 

ဘယ္ေလာက္ပင္ ကာမစပ္ယွက္ေပမ့ဲ အပ်ိဳ ျပန္ျဖစ္ သြားေရာတ့ဲ။ မုိက္တယ္ေနာ္။ အဲဒါ ကုိရမ္က်မ္းမွာ ေရးထားတာ။ အဲ … 

ဒါေပမယ့္ စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ဒါဟာ ေကာင္းကင္ဘုံမွ မဟုတ္ဘဲ။ ေကာင္းကင္ဘုံ ဆုိတာ အရမ္းကုိ ေအးခ်မ္း ၾကည္လင္ေနရမွာပဲ။ 

အခု အလႅာႀကီးရ့ဲ ေကာင္းကင္ဘုံ ဆုိတာ ေတာ့ … စဥ္းစားၾကည့္ၾကဗ်ာ။ ဒါ့အျပင္ လိင္တူ လိင္ကြဲ ဆက္ဆံ ခ်င္တ့ဲ မြတ္ဆလင္ေတြ 

အတြက္လည္း အလႅာႀကီးက ထူးရွယ္ ဖန္တီးေပး ထားပါတယ္။ Allah is indeed merciful! (အလႅာႀကီးက တကယ့္ကုိ 

ၾကင္နာသနားတတ္ ပါေပ့ဗ်ာ။)  

ဒါကေတာ့ အ႐ြယ္မေရာက္ ေသးတ့ဲ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေကာင္ေလး ၂၈ ေယာက္ ေပးထားပါတယ္။ အပ်ိဳစင္မိန္းကေလး 

၇၂ ေယာက္ႏွင့္ လူပ်ိဳေပါက္ ေယာက်ာ္းေလး ၂၈ေယာက္ ေပးထားပါတယ္။ မိမိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ သုံးေဆာင္ ႏုိင္ပါတယ္ေပါ့။ 

ဘယ္ေလာက္ေတာင္ မွားယြင္း ႐ူးသြပ္ေနတ့ဲ အယူ၀ါဒႀကီး လဲ? စဥ္းစားၾကည့္ပါေတာ့ဗ်ာ။ မယုံမွာစုိးလုိ႔ အစၥလာမ္ ကုိရမ္က်မ္း 

မူရင္းမွာ ေရးထားတာကုိ ေအာက္မွာ ေရးေပးလုိက္ ပါတယ္။ 
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The Islamic paradise is filled with full-breasted, lustrous-eyed virgins who are regenerated as virgin 

after each sex act. Those Muslims, who gain access into Allah's paradise, can sexually enjoy those virgins for all 

eternity. About the sensual attractions of Islamic Paradise, aka Allah's warehouse, says the Quran: ''As for the 

righteous (Muslims) … We (Allah) shall wed them to beautiful virgins with lustrous eyes". [Q44:51-54] 

The righteous (Muslims), they shall triumph … Theirs shall be voluptuous women".  [Q78:31-33] 

[Koran 56.17] Round about them will serve boys of perpetual freshness. [Koran 76.19] They shall be attended by 

boys graced with eternal youth, who seem like scattered pearls to the beholders." [Koran 37:40-48] They will sit 

with bashful, dark-eyed virgins, as chaste as the sheltered eggs of ostriches. [Koran 55:56-57] In them will be 

bashful virgins neither man nor Jinn will have touched before. Then, which of the favour of your Lord, will you 

deny? 

 

ISLAMIZATION 

စစ္တုိက္ရင္ အတြင္းစည္းကလည္း တုိက္တယ္။ အျပင္စည္းကလည္း တုိက္တယ္။ ဒီသေဘာပဲ။ Radical Muslims 

(အစြန္းေရာက္ မြတ္ဆလင္) ေတြက အျပင္စည္း၊ Moderate Muslims (အလယ္အလတ္ မြတ္ဆလင္) ေတြက အတြင္းစည္း။ 

The duty of Radical Islamic Muslims (အစြန္းေရာက္ မြတ္ဆလင္) ေတြရ့ဲတာ၀န္က ေပၚတင္သတ္ဖုိ႔၊ 

လူမ်ားမ်ားေသေအာင္ သတ္ဖုိ႔။ တျခားေသာ ဘာသာ၀င္ဦးေရေတြ နည္းသြားေအာင္ သတ္မယ္။ The duty of Moderate 

Muslims (အလယ္အလတ္ မြတ္္ဆလင္) ေတြရ့ဲ အဓိကတာ၀န္က ကေလးေမြးစက္ (မယား)ေတြ အမ်ားႀကီးယူမယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင ္

မူလႏုိင္ငံက မြတ္ဆလင္မဟုတ္တ့ဲ မိန္းမေတြ ေလးေယာက္ေလာက္ ယူမယ္။ 

မယား တစ္ေယာက္ကုိ ကေလးငါးေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ မယား ေလးေယာက္ဆီက မြတ္ဆလင္ ကေလး (၄ x ၅ = ၂၀) 

၁း၂၀ ႏႈန္းနဲ႔ ပြါးတာ အင္မတန္ ေၾကာက္ဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ အခုဥေရာပမွာ ေခါင္းစားေနတာ အဲဒိကိစၥပဲ။ ဘယ္လူမ်ိဳးကမ ွ

ဒီမြတ္ဆလင္ေတြလုိ ကေလးကုိ တိရစၧာန္ေမြးသလုိ အဖုိတစ္ေကာင္နဲ႔၊ အမ ေလးေကာင္ မိတ္လုိက္ခုိင္းၿပီး မ်ိဳးပြါးမေမြးႏုိင္ဘူး။ 

ဒီေတာ့ မြတ္ဆလင္ေတြရ့ဲ ကေလးေမြးႏႈန္း Child Birth Rate အရ ႀကိဳက္တ့ဲႏုိင္ငံ တစ္ခုကုိ လက္နက္မပါဘဲ Generations 

(မ်ိဳးဆက္) သုံးဆက္ေလာက္မွာ မြတ္ဆလင္ Majority (အမ်ားစု) ႏုိင္ငံျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္ပစ္ ႏိုင္တယ္။ အထူးသျဖင္ ့

သိတ့ဲအတုိင္းပဲ ဥေရာပနဲ႕ US မွာဆုိရင္ ေတာ္႐ုံ တန္႐ုံ ကေလး မေမြးခ်င္ၾကဘူး။ တစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္ပဲ ေမြးၿပီး 

ေကာင္းေကာင္းထားၾကတယ္။ မြတ္ဆလင္ ေတြကေတာ့ ဘယ္လုိပဲ ႀကီးျပင္းရပါေစ လူဦးေရ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေအာင္ ရည္႐ြယ္ၿပီး 

ေမြးတယ္။ ဘယ္လုိပဲ ေအာက္တန္းက်က် ႀကီးျပင္းပါေစ၊ အခ်ိန္တန္လုိ႔ မြတ္ဆလင္ ကေလးေတြ အ႐ြယ္ ေရာက္လာတ့ဲအခါ 

ဥေရာပ လူနည္းစု ကေလးေတြ ေသဖုိ႔သာ ျပင္ထားေတာ့ေပါ့။ 

အဲဒီလုိ ကေလးေတြ ေမြးေနတာကုိ သြားတားဖုိ႔ က်ေတာ့လည္း လူ႔ အခြင့္အေရးနဲ႔ ၿငိေနတယ္။ တုိင္းျပည္က 

ႏွင္ထုတ္ဖုိ႔ ဆုိတာက်ေတာ့လည္း အားနာ ေနတယ္။ မြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြ လုပ္ပုံက ႐ွင္းတယ္ေနာ္။ လန္ဒန္မွာေမြး၊ 

လန္ဒန္ေရကုိ ေသာက္၊ လန္ဒန္ေျမမွာ ႀကီးတယ္။ ၿပီးေတာ့ လန္ဒန္မွာ ဗုံးခြဲလုိက္တယ္။ ရွင္းေရာ။ လန္ဒန္မွာေမြးေမြး၊ 

ေဟာ္လန္မွာေမြးေမြး၊ စပိန္မွာေမြးေမြး၊ ျမန္မာမွာေမြးေမြး သူတုိ႔ကုိယ္ သူတုိ႔ အဲဒီႏုိင္ငံသားအျဖစ္ မသတ္မွတ္ဘူး။ သူတုိ႔အားလုံးက 

မြတ္ဆလင္လုိ႔ဘဲ သတ္မွတ္တယ္။ 

လန္ဒန္မွာေမြးတ့ဲ မြတ္ဆလင္က လန္ဒန္ကုိ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ … ေဟာ္လန္မွာ 

ေမြးတ့ဲမြတ္ဆလင္က ေဟာ္လန္ကုိ မြတ္ဆလင္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ … စပိန္မွာေမြးတ့ဲ မြတ္ဆလင္က စပိန္ကုိ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံ 

ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ … ျမန္မာျပည္မွာ ေမြးတ့ဲ မြတ္ဆလင္က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔…။ သူတုိ႔ရဲ ့

တစ္ခုတည္းေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္က တစ္ကမၻာလုံး မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေစဖုိ႔။ 

All Muslim has only one purpose that is ISLAMIZATION! 
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ကၽြမ္းက်င္သူေတြ တြက္ထားတာကေတာ့ ဒီေမြးႏႈန္းအတုိင္းသာ သြားမယ္ဆုိရင္ ၂၀၂၅ မွာ ဥေရာပမ်ိဳ းဆက္သစ္ 

လူငယ္အားလုံးရ့ဲ သုံးပုံတစ္ပုံဟာ မြတ္စလင္ ေလးေတြ ျဖစ္ေတာ့မယ္။ ၂၀၆၀မွာ ျပင္သစ္လူဦးေရရ့ဲ ၅၀% ေက်ာ္ဟာ 

မြတ္ဆလင္ေတြ ျဖစ္ေတာ့မယ္။ အဆုိးဆုံးပဲ။ လူမ်ိဳးေပ်ာက္ေတာ့မယ္။ ဒါက အတြင္းစည္း၊ ေသနတ္တစ္ခ်က္ မေဖါက္ဘဲ 
မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္တယ္။ မြတ္ဆလင္ ျဖစ္သြားၿပီးတ့ဲ ႏုိင္ငံကုိ ခရစ္ယာန္ႏုိင္ငံ ျပန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ေတာ့ 
မစဥ္းစားနဲ႔ေတာ့။ သစ္တုံးကမွ စိန္ျဖစ္ႏုိင္ေသးတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ သိလား ? အစၥလာမ္ဥပေဒအရ မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္ဟာ 
တျခားဘာသာ ေျပာင္းလုိက္ရင္ ေသဒဏ္ပဲ။ ဘယ္သူက ေျပာင္းရဲမွာလဲ။ One way ပဲရိွတယ္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေလာေလာဆယ္ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြေလာက္ Islamization ဒဏ္ကုိ မခံစား ရေသးဘူး။ ဒါဟာ 
ဘာေၾကာင့္လဲသိလား။ 

သူေတာ္ေကာင္းေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတ့ဲ ႏုိင္ငံျဖစ္လုိ႔ ဆုိၿပီး ေဆာက္တလြဲေတာ့ မေျပာနဲ႔ အမွန္က ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ 
မစားေလာက္ေသးဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္ ၀ါး၀ါး ရလုိ႔ အသာ လႊတ္ေပးထားတာ။ 

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကမာၻႀကီးေပၚမွာ USA (အေမရိကန္) နဲ႔ အဂၤလန္ဟာ Super Power Nations 

(မဟာအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား) ေတြပဲ။ ဒီ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံ ႏွစ္ခုကုိ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီးသြားရင္ တစ္ကမာၻလုံးမွာ 

မြတ္္ဆလင္ေတြ လႊမ္းမုိးသြားၿပီေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကမာၻေပၚမွာ Fighter (စြာက်ယ္က်ယ္ႏုိင္ငံ) ေတြျဖစ္တ့ဲ ဥေရာပနဲ႔ 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံေတြကုိ အရင္ဆုံး မြတ္ဆလင္ 

ႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ အားသြန္ခြန္စုိက္ ႀကိဳးပမ္းေနတာ။ ေသနတ္ တစ္ခ်က္ ေဖါက္စရာ မလုိဘူးေနာ္။ အေမရိကန္မေတြကုိ 

ရႏုိင္သေလာက္ယူ၊ မြတ္ဆလင္ ေသးေသးေလးေတြ အဆမတန္ေမြးၿပီး generation (မ်ိဳးဆက္) ၃-၄ ခုေလာက္မွာ 

ေအးေအးေဆးေဆး ၀ါးသြားမွာ။ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိက ႏုိင္ငံေတြဟာ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သြားမွေတာ့ က်န္မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးတဲ ့

တတိယ ႏုိင္ငံေတြက ဘာလုပ္ႏုိင္ ဦးေတာ့မွာလဲ။ ဒါဟာ တကယ့္ျပႆနာႀကီးပါ။ ေညာင္ေစ့ေလးက သစ္ပင္ႀကီးကုိ မ၀ါးႏုိင္ပါ 

ဘူးလုိ႔ ထင္ေနရင္းနဲ႔ပဲ ေညာင္ပင္လည္း ၀ါးလာေရာ၊ မ႐ႈႏုိင္၊ မကယ္ႏုိင္ေသေရာ။ 

 

မုိဟာမက္ (သုိ႔မဟုတ္) လူ႔သမုိင္းမွာ အျမင့္ဆုံး တမန္ေတာ္ဟု မြတ္ဆလင္မ်ားက သတ္မွတ္ထားသူ 

Mohammed, the Role Model of All Muslims. He is “An excellent model of conduct.” [Quran: 33:21] 

He demonstrates “An exalted standard of charter.”  

[Quran: 68:4] 

He (Mohammed) is the supreme example of behavior for Muslims to follow. 

မြတ္ဆလင္အားလုံးရ့ဲ စံျပပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ မုိဟာမက္ပါပဲ။ သူဟာ မြတ္ဆလင္ အေပါင္းရ့ဲ စံနမူနာျဖစ္ပါတယ္။ 

သူလုပ္ခ့ဲတ့ဲ၊ သူက်င့္ႀကံခ့ဲတ့ဲဟာေတြ အားလုံးကုိ မြတ္ဆလင္ေတြက တေသြမတိမ္း လုိက္နာက်င့္သုံးခ့ဲပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူ 

ဘယ္သူလဲ? သူ ဘာေတြေျပာခ့ဲသလဲ? သူ ဘာေတြ လုပ္ခ့ဲသလဲ? … ဆုိတာေတြ ေလ့လာ ၾကည့္ရေအာင္။ ေလာကႀကီးမွာ 

ေဒ၀ဒတ္ထက္ မုိက္တ့ဲေကာင္ ရိွလား ဆုိၿပီး လုိက္႐ွာေနတာ၊ ေဟာ … ေတြ႕ၿပီ။ 

၁။ အလႅာႀကီးရ့ဲ အမိန္႔ဆုိကာ ေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္း 

သူဟာ အစက ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ခရစ္ယာန္ေတြကုိ သူ႔ကုိ တမန္ေတာ္ အျဖစ္ လက္ခံဖုိ႔ စည္း႐ုံးခ့ဲပါေသးတယ္။ 

မေကာင္းဆုိး၀ါးရ့ဲ ေစတမာန္ ပေရာဖက္ လာမယ္လုိ႔ ႀကိဳသိေနတ့ဲ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ခရစ္ယာန္ေတြက သူ႔ကုိ ျငင္းပယ္လုိက္ေတာ့ 

ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ေတြနဲ႔ ခရစ္ယာန္ေတြကုိ အစၥလာမ္ဘာသာရ့ဲ နံပါတ္(၁)ရန္သူအျဖစ္ ေတြ႔ရာသခၤ် ဳိင္း ဓါးမဆုိင္း သတ္ရမယ္လုိ႔ အမိန္႔ေပး 

ခ့ဲပါတယ္။  မုိဟာမက္ ကုိယ္တုိင္လည္း စံျပအျဖစ္ Arabia Desert (အာရပ္ သဲကႏၲာရ) ထဲမွာ အစုအဖဲြ ေလးေတြနဲ႔ေနတ့ဲ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး 

ကုန္သည္ အစုအဖဲြ႕ေလးေတြကုိ ၀င္တုိက္တယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ကုန္သည္ေတြက ခုခံေပမယ့္ မႏုိင္ႏုိင္ေတာ့ လက္နက္ခ် အ႐ွံဳးေပး 

အည့ံခံပါတယ္။ 
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ဒီလုိ လက္နက္ခ် အ႐ွံဳးေပးေနတ့ဲ လက္နက္မ့ဲ လူေတြကုိ မသတ္ရဘူး ဆုိတာ လူသားတုိင္း နားလည္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ မုိဟာမက္ကေတာ့ ဒီလုိ လက္နက္ခ် အ႐ွံဳးေပးေနတ့ဲ လက္နက္မ့ဲဂ်ဴးလူမ်ိဳး ေယာက်္ား ၆၀၀ မွ ၉၀၀ ထိကို 

ရက္ရက္စက္စက္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခ့ဲပါတယ္။ သူကုိယ္တုိင္လည္း စံျပအျဖစ္နဲ႔ ျဖတ္ျပခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီလုိ ျမင့္ျမတ္ လွတ့ဲ မုိဟာမက္ရ့ဲ 

ျမင့္ျမတ္လွတ့ဲ ေဆာက္က်င့္ ေဆာက္ႀကံ (လက္နက္မ့ဲလူကုိ ေခါင္းျဖတ္ သတ္တာ) ကုိ မြန္ျမတ္လွတ့ဲ စံျပအက်င့္ အႀကံ အျဖစ္ 

ယေန႔ထက္ထိ မြတ္ဆလင္ေတြက လုိက္နာက်င့္သုံး ေခါင္းျဖတ္ခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ကုန္သည္ေတြထဲက 

မိန္းမေတြနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြကုိ ကၽြန္အျဖစ္ ေရာင္းစားခ့ဲ ပါတယ္။ ကၽြန္ကုန္သည္ႀကီး ေပါ့ဗ်ာ။  ဒီၾကားထဲမွာ ေခ်ာေခ်ာ လွလွ 

မိန္းမေလးေတြကုိေတာ့ တဏွာဘီလူးႀကီး မုိဟာမက္က (သိတ့ဲအတုိင္းေပါ့) အလႅာႀကီးဆီက အာ႐ုံရလုိ႔ ဆုိၿပီး မုဒိန္းက်င့္ တာေပါ့။ 

ေၾသာ္ … တကယ့္ကုိ သူေတာ္စင္ႀကီး ပဲေနာ္။ 

လူသတ္သမား+ ဓါးျပ + ကၽြန္ကုန္သည္+ မုဒိန္းေကာင္= မိုဟာမက္ 

 

၂။ မုိဟာမက္ႏွင့္ သူ၏ မယားႀကီး၊ မယားလတ္၊ မယားငယ္ ေပါင္း (၆၁)ေယာက္ 

ေအာက္ပါ တရား၀င္ အစၥလာမ္မစ္ က်မ္းစာမ်ား (Official Islamic Books) မွာ ပါပါတယ္-  

Reference Islamic Books 

1. Sahin Al-Bukhan 

2. Sahin Muslim 

3. The Prophetical life history by Ibn Kathir 

4. The Prophetical life history by Ibn Heshan 

5. The Halabin prophetical life history 

6. The Golden pealries by Al-Masoudy 

7. The wives and children of the prophet by Amir Muhna 

8. The wives of the prophet by Iman Al-Salhy Al-Demeshky 

9. The wives of the prophet by Al-Waqedy 

10. The prophet’s women by Bent Al-Shate’ 

11. Muhammed the messanger of God by Muhammed Reda 

12. Al-Tabakat Al-Kobra by Ibn Saad 

13. The incursions by Ibn Ishak 
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မယားစာရင္း လာပါၿပီ။ ၆၁ ေယာက္ေနာ္။ သူေတာ္ေကာင္းႀကီး မုိဟာမက္ဟာ ေသကာနီးမွာ မယားေတြကုိ စိတ္မခ် 

လက္မခ် ျဖစ္သြားရွာတယ္။ 

1. Asma' Bent Al-Salat 31. Zaniab Bent Jahsh

2. Asma' Bent Al-No'man Al-Hafalya 32. Saba Bent Sofyian

3. Asma' Bent Ka'b 33. Zaniab Bent Khozimah

4. Al-Sha Bent Refa'h 34. Salahma Bant Najdah

5. Al-Sharba Bent Omer 35. Sana' Bent Al-Salt

6. Al-Alia Bent Dhoubian 36. Sowda Al-Korashya

7. Om Habba Bent Abe Solyian 37. Sowda Bent Zama'

8. Om Haram 38. Sharafa Bent Khalyfa

9. Om Saima Al Makhzomya 39. Safya Bent Hoyal

10. Om Shriek Bent Ghazia 40. Dida'h Bent Amer

11. Om Striek Al-Dosys 41. Dida'f Bent Jamdab

12. Om Shriek Al-Ansarya 42. Aisha Bent Abe Baker

13. Om Shriek Al-Karashya Al-Ameray 43. Aza Bent Abe Sofiyan

14. Om Shriek Bent Jabba Al-Ghafarya 44. Omra Al-Ghafarya

15. Om Hany Bent Sharahyl 45. Omra Al-Kalebeya

16. Om Hayma Bent Al-No'man 46. Omra Bent Mo'arwar

17. Jary'al Zamab Bent Jahsh 47. Omra Bent Yazied Bent Yazied Ben Rawas

18. Bant Gandab 48. Ghazian Bent Qaf

19. Jary'al Zamab Bent Jahsh 49. Al-Fatah Al-Fazawya

20. Jamra Al-Maznya 50. Fatima Bent Sariji

21. Jamra Bent Al-Hanth 51. Fatima Bent Al-Dahak

22. Jone Bent Al-Hanth 52. Quadia Bent Quies

23. Habiba Bent Sahi 53. Kanadia Bent Al-No'man

24. Hafsa Bent Omer Bin Al-Khatab 54. Leyia Bent Al-Khodaiem

25. Khadja Bent Khoiled 55. Leyia Bent Hakim Al-Ansarya

26. Khawiah Bent Al-Hazei 56. Maria the Coptic

27. Khawfah Bent Hakim *(his aunt) အေဒၚ 57. Malkia Bent Ka'b

28. Khawiah Bent Sahi 58. Maymouna Bent Al-Hanith

29. Rayhan Bent Zaied Al-Karazia 59. Na'ama

30. Zelikha Al-Quraza 60. Habia Bent Quies

61. Hend Al-Makhzomya  

ဒီမယားေတြထဲမွာ ထူးျခားတာက 42. Asisha Bent Abe Baker ဆုိတ့ဲ ကေလးငယ္ကုိ အသက္ ၉ ႏွစ္ (၃-တန္း 

အရြယ္) ေလာက္မွာ အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ မုိဟာမက္က မုဒိန္းက်င့္ခ့ဲပါတယ္။ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ အသက္ ၅၄ႏွစ္ အရြယ္ 

ေသခါနီးႀကီး ကာမဘီလူး တဏွာ႐ူးႀကီး မုိဟာမက္က ၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးငယ္ကုိ မုဒိန္းက်င့္ေနတ့ဲပံု။ မုိဟာမက္ဟာ သူ႔ 

အေဒၚအရင္း 27. Khawfah Bent Hakim နဲ႔လည္း လိင္ဆက္ဆံပါေသးတယ္။ သူ႔သားရ့ဲ မယား (ေခၽြးမ) နဲ႔လည္း လိင္ဆက္ဆံ 

ပါေသးတယ္။ အစၥလာမ့္ သမုိင္းမွာ အျမင့္ျမတ္ဆုံး သူေတာ္စင္ႀကီးရ့ဲ အေၾကာင္းကုိ နည္းနည္းေတာ့ သေဘာေပါက္ 

လာၿပီထင္တယ္။ 

မုိဟာမက္ႀကီးက ခ်ီးစားရင္ေတာင္ လုိက္စားမယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားတ့ဲ မြတ္ဆလင္ေတြ ကေတာ့ အလႅာဘုရားက 

ဒီလုိလုပ္တာကုိ ခြင့္ျပဳတယ္။ တုိ႔မိုဟာမက္ႀကီး ေတာင္ ဒီလုိလုပ္ေသးတာပဲ ဆုိၿပီိး မယားေတြ အမ်ားႀကီးယူ၊ ကေလးသူငယ္ေတြကုိ 

မုဒိန္းက်င့္၊ (woman abuse, child abuse) ေတြဟာ ယေန႔ အစၥလာမ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားေနရတ့ဲ ျပႆနာပါပဲ။ 

မြတ္ဆလင္ေကာင္ တစ္ေကာင္က တရား၀င္ မယား ၄ ေယာက္ (အမ်ားဆုံး အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္မရိွ) 

ယူခြင့္ရိွေပမယ့္ မိန္းမတစ္ေယာက္ကုိေတာ့ ေဖါက္ျပန္ တယ္လုိ႔ သံသယရိွရင္ တရား၀င္ လည္လီွးသတ္ခြင့္ ရိွပါတယ္။ ေယာက္်ား 

သေဘာမတူရင္ မိန္းမတစ္ေယာက္ ဟာ သူ႔လင္ကုိ ေသသည့္အထိ ကြာရွင္းခြင့္ မရိွပါဘူး။ မြတ္ဆလင္ ေယာက္်ားကေတာ့ 
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သူ႔မိန္းမကုိ ကြာခ်င္ရင္ မိန္းမသေဘာတူတူ၊ မတူတူ နင့္ကုိ ငါကြာတယ္လုိ႔ သုံးႀကိမ္ ေျပာလုိက္႐ုံနဲ႔ တရား၀င္ ကြာရွင္းၿပီးသား 

ျဖစ္သြားပါတယ္။ 

ဗုဒၶဘာသာမွာ သူတပါး သားမယားကုိ ျပစ္မွားတ့ဲသူဟာ Gay (အေျခာက္) ျဖစ္ၿပီး ငရဲအိုး ေဇာက္ထုိးက် 

တတ္ပါတယ္။ ဒု-သ-န-ေသာ ဆုိတာ ၾကားဖူးၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ကာ သူတစ္ပါး သား၊ မယား၊ သမီးပ်ိဳေတြကိ ု

ဖ်က္ဆီးခ့ဲတ့ဲ မုိဟာမက္ႀကီးဟာ ယခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္ဘုံဘ၀မွာ ေရာက္ေနတယ္ ဆုိတာ အထူးေျပာဖုိ႔ မလုိေတာ့ပါဘူး။ ဒီေလာက္ 

သူတစ္ပါး သားပ်ိဳ သမီးပ်ိဳေတြ ဖ်က္ဆီးခ့ဲတာေတာင္ အားမရေသးဘဲ မုိဟာမက္ႀကီးဟာ ေသၿပီးတာေတာင္ ေကာင္းကင္ဘုံမွာ 

အပ်ိဳစင္ ၇၂ ေယာက္နဲ႔ ေပ်ာ္ပါးေနဦးမယ္ ဆုိပဲ ….။ 

၃။ ရီွးယား ဥပေဒ 

As to the thief, male or female, cut off his or her hands … etc.  

(Quran 5:38) 

ခုိးသူအား၊ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ သူတုိ႔၏ လက္မ်ားကုိ ျဖတ္ၾကေလာ့ … ေဖါက္ျပန္ေသာ မိန္းမကုိ ေက်ာက္တုံးမ်ားျဖင့္ 
ေသသည္အတိ ေပါက္ေလာ့ … စသည့္ျဖင့္ (ကုိရမ္) 

… … ဒီေလာက္ဆုိရင္ျဖင့္ မုိဟာမက္ဆုိတ့ဲ ေကာင္ႀကီးဟာ ဘယ္လုိေကာင္ႀကီးလဲ ဆုိတာ သေဘာေပါက္ၿပီ ထင္ပါတယ္။ 

ဒီစာ ေပးပုိ႔ရတ့ဲ အေၾကာင္းရင္းက ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ သတိထား မိဖုိ႔ပါ။ လူေတြဟာ ကမာၻအႏံွ႔က အၾကမ္းဖက္ 

တုိက္ခုိက္မႈေတြကုိေတာ့ သတိထား မိတယ္။ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကတယ္။ ကာကြယ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစိမ့္စိမ့္နဲ႔ လူမ်ိဳးကိ ု

၀ါးၿမိဳေနတာ ကိုေတာ့ သတိမထားမိၾကဘူး။ အယူမွား၀ါဒ ဘာသာတရား ႀကီးမား ျပန္႔ပြါးလာမယ့္ အေရးကုိ 

ကုိယ္တတ္စြမ္းသေလာက္ေလး ကာကြယ္ၾကပါ။ ကုိယ္ ကုိးကြယ္ေနတ့ဲ ဘာသာကုိ ကုိယ္တုိင္ သေဘာက်ခ်င္မွ က်လိမ့္မယ္။ 

အားနည္းခ်က္ေတြ ရိွေနတာကုိလည္း ေတြ႕ေကာင္းေတြ႕လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ ကုိးကြယ္ေနတ့ဲ ဘာသာ ဘယ္ဘာသာပဲ 

ျဖစ္ပါေစ၊ ေသခ်ာတာေတာ့ အစၥလာမ္ ဘာသာေလာက္ မမုိက္႐ုိင္းပါဘူး၊ မရက္စက္ပါဘူး။ 

သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ အဆြယ္ေကာင္းလုိ႔ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ စိတ္၀င္စားေနသူမ်ား ရိွခ့ဲရင္ ကုိယ္ႏွင့္ မဆုိင္သလုိ 

မထားလုိက္ပါနဲ႔။ သူတုိ႔ကုိ အျမင္မွန္ရေအာင္ ေျပာျပပါ။ လက္တြဲေခၚပါ။ မြတ္ဆလင္နဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနတ့ဲ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ 

တစ္ေလ သင့္မွာရိွခ့ဲရင္ ဒီစာကုိ ေပးဖတ္ပါ။ တကယ္ခ်စ္ၾကတာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီသူကုိ ယူလုိ႔ ဒီလုိဘာသာထဲ 

၀င္ရမယ္ဆုိတာ ထုိက္တန္ရ့ဲလား။ ျပန္စဥ္းစား ပါေစ။ သူကေတာ့ ကုိယ့္ဘာသာထဲ ေျပာင္းလာမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာလဲ 

ရွင္းရွင္းသိပါေစ။ ဒီလုိ ဘာသာေရးကိစၥမ်ဳိးက အစုိးရကလဲ ၀င္မေျဖရွင္း ေပးႏုိင္ပါဘူး။ လူေတြကပဲ ေျဖရွင္းရမွာပါ။ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ 

တစ္ေယာက္ခ်င္းက ဒီလုိ အျဖစ္ အပ်က္ ေတြကုိ သတိထား၊ ကုိယ္တုိင္ လည္း ဆင္ျခင္ၿပီး လက္လွမ္းမီသေလာက္ ကုိယ့္ပတ္၀န္း 

က်င္က လူေတြကုိလဲ အသိမွန္ရေအာင္ ကူညီျခင္းနဲ႔ ဒီ ISLAMIZATION ဆုိတ့ဲ တိရစၧာန္၀ါဒ၊ အ႐ူး၀ါဒ ျပန္႔ပြါးလာမယ့္ အေရးကုိ 

ကာကြယ္ တားဆီးၾကပါစုိ႔။  

 
Forwarded message 

http://www.truthtube.tv /search.php?keyword=beheading&type=videos 

www.faithfreedom.org 

www.islam-watch.com 

http://www.biblepobe.com/muhammed.htm  

www.jihad-watch.com/bibleprobe.com/muhammad.htm 

www.masada2000.org 

www.islam-watch.com 

www.primechoice.com/philosophy/listislam.htm 

www.answring-islam.org 

www.obsessionthemmovie.com 
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႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်က္ႏွာဖုံးေအာက္မွ “အာကစၥတန္” 

ယခုအခါတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိေသာ ေ၀ါဟာရသည္ မီဒီယာအသီးသီးမွ ေပၚထြက္ လာျပန္သည္။ ယခင္က 

႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာ နယ္ပယ္ ေလာက္သာ ပစ္မွတ္ရိွခ့ဲေသာ္လည္း ယခုအခါ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတစ္ခုလုံး ပစ္မွတ္ထားရိွ ေနၿပီျဖစ္သည္။ 

႐ုိဟင္ဂ်ာသည္ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္/မျဖစ္ ဆုိသည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာသည္ ရခုိင္ျပည္ကုိ စုိးမုိးခ့ဲသည္/ 

မစုိးမုိးခ့ဲသည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ပညာရွင္ အသီးသီး ေခ်ပရွင္းလင္းခ့ဲၿပီး၊ ရွင္းလင္းေနဆဲ၊ ေနာင္ကုိလည္း ရွင္းလင္းၾကဦးမည္သာ 

ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဆုိေသာ ေ၀ါဟာရ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေလးနက္သည့္ အဓိပၸါယ္ေဖၚေဆာင္ခ်က္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

သိသင့္ ပါသည္။ 

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး ဦးစီးေသာ မုတ္သုန္စစ္ဆင္ေရး အၿပီးတြင္ ကုလားသူပုန္ လက္က်န္အနည္းငယ္မွလြဲ၍ 

အေတာ္အတန္ ၿငိမ္သက္သြားခ့ဲပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးအျဖစ္ လက္ခံ ၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာအသံဆုိေသာ ဘဂၤါလီဘာသာ အသံလႊင့္ 

အစီအစဥ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခ့ဲၿပီး “႐ုိဟင္ဂ်ာ” ေ၀ါဟာရသည္လည္း အေတာ္အတန္ ေမွးမိွန္ေနခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၆၆ 

ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ကုလားသူပုန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အလွ်ိဳလွ်ိဳ ေပၚလာျပန္သည္။ ကာဆင္း၏ မူဂ်ာဟစ္ လက္က်န္ အဒူေဇာ္လီႏွင္ ့

ေညာင္ေခ်ာင္း ပတ္၀န္းက်င္မွ ဘီေအ ေဇာ္ေဖါသည္ လည္းေကာင္း၊ အလံနီ အႂကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေနေသာ ဇာေဖါ 

(အႀကီး)တုိ႔ တစ္စုသည္လည္းေကာင္း အသီးသီး ေပၚေပါက္ လာခ့ဲပါသည္။ 

ယခင္က မူဆလင္ ဘာသာေရး ေႂကြးေက်ာ္သံျဖင့္ ဂ်ီဟတ္ စစ္ပြဲကုိ လႈံ႕ေဆာ္ စည္း႐ုံး ခ့ဲၾကေသာ္လည္း 

ထုိေႂကြးေက်ာ္သံသည္ နာမည္ပ်က္ျဖင့္ အဆုံး သတ္သြားခ့ဲၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ နည္းဗ်ဴဟာသစ္ကုိ ကုိင္တြယ္လာၾကသည္။ ပုိမို 

နက္႐ိႈင္းေသာ နည္းဗ်ဴဟာသစ္ကုိ ခ်ခင္းလာၾက ပါသည္။ မူဆလင္ နည္းဗ်ဴဟာသစ္ကုိ ကုိင္တြယ္ခ့ဲသူတစ္ဦးမွာ စစ္ေတြမွ 

စူလတန္မာမြတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမာ္လ၀ီဂုိဏ္းခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စူလတန္မာမြတ္တုိ႔သည္ စစ္ေတြမွ ပညာတတ္အခ်ဳိ႕ကုိ စည္း႐ုံးၿပီး 

အေရွ႕အလယ္ပုိင္း အာရပ္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ လစ္ဗ်ားသုိ႔ ေစလႊတ္ခ့ဲၾကပါသည္။ လစ္ဗ်ားႏွင့္ ပုိမုိနီးစပ္မႈရိွေသာ ထုိင္းႏုိင္င ံ

မူဆလင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ေထာက္ခံမႈ ရယူခ့ဲၾက ပါသည္။ 

ထုိစဥ္က ထုိင္းႏုိင္ငံ မူဆလင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားစစ္စစ္ ကခ်င္လူမ်ဳိး “အာလီ” ဆုိသူ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိစဥ္က ကဒတ္ဖီသည္ မူဆလင္မ်ား၏ေခါင္းေဆာင္၊ အာရပ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္၊ ျဖစ္လုိသည့္ဆႏၵ ျပင္းျပေနသည့ ္

အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ရခုိင္မွ မူဆလင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ လစ္ဗ်ားမွ အလယ္အလတ္ သေဘာထားရိွသူမ်ားက 

စီစစ္ခ့ဲၾကပါသည္။ ရခုိင္ျပည္ရိွ မူဆလင္ကုလား မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္အတြင္း ကုလားျပည္ ထူေထာင္လုိသည့္ သေဘာကုိ 

သိျမင္ခ့ဲၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္ရိွ အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေသာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ေရး 

တည္ေဆာက္ၿပီး တန္းတူ အခြင့္အေရး ရရိွႏုိင္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ၾကရန္ တုိက္တြန္းခ့ဲေၾကာင္း သိရပါသည္။ လုိအပ္သည့္ 

အခ်ိန္တြင္ လုိအပ္သလုိ ကူညီပါမည္ဟုလည္း ျပန္ၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိခ့ဲရ ပါသည္။ 

၎တုိ႔၏ မဟာဗ်ဴ ဟာသစ္သည္ ဘာသာေရး စစ္ပြဲတစ္ရပ္အျဖစ္ မေၾကျငာေသာ္လည္း ယခင္ကထက္ 

ပုိမုိနက္႐ိႈင္းလာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ သူတုိ႔၏ ဘာသာေရး ရည္မွန္းခ်က္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖုိ႔ ပုိမုိ အႏၲရာယ္ႀကီးမား 

လာပါသည္။ ပစ္မွတ္သည္ မယူကမ္းသြယ္ (ေမာင္ေတာ- ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 

ပါ၀င္ပါသည္။) ေဒသတစ္ခုလုံး ျဖစ္ပါသည္။ ဤေဒသသည္ ARAKAN ေခၚ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ PARKISTAN ပါကစၥတန္ၾကားရိွ 

ေဒသျဖစ္ရာ ထုိေဒသ ႏွစ္ခု၏ အမည္မ်ား ပါရိွေစေသာ ARKISTAN (အာကစၥတန္) အျဖစ္ သူတုိ႔ အမည္သမုတ္ခ့ဲၾကပါသည္။ 

အာကစၥတန္သည္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံလည္း မဟုတ္၊ ဆုိရွယ္လစ္ ႏုိင္ငံလည္း မဟုတ္ေသာ ဘာသာေရး ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတစ္ခု အျဖစ္ 

ေဖၚထုတ္ လုိခ့ဲၾကပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ အဖြဲ႔အစည္းကုိလည္း “အာကစၥတန္ ဦးေဆာင္မႈအဖြဲ႕” အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲၾကပါသည္။ 
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မယူကၽြန္းဆြယ္မွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ေမာင္းထုတ္ ၿပီးေသာအခါ မူဆလင္စစ္စစ္မ်ား သာရိွေသာ မူဆလင္သာသနာ့နယ္ေျမ 

(MUSLIM HOLY LAND) တစ္ခု တည္ေဆာက္လုိသည့္ စိတ္ကူးယဥ္ဆႏၵတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။  သူတုိ႔ တည္ေဆာက္မည့္ ႏုိင္ငံသည္ 

ေမာ္လ၀ီ (သုိ႔မဟုတ္) ေမာ္လာနာ တစ္ဦးဦးက ေခါင္းေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ထုိပုဂၢိဳလ္၏ ေအာက္တြင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ဆာနီ (စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္) တစ္ဦးက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ႐ုပ္လုံးေဖၚေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 

အာကစၥတန္ ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕သည္ လက္နက္ကုိင္ မူဆလင္ကုလားမ်ားကုိ စည္း႐ုံးခ့ဲၾကပါသည္။  

မူဆလင္ ကုလားအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ အဒူေဇာ္လီအဖြဲ႕၊ ဘီေအေဇာ္ေဖါ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဇာေဖါ (အႀကီး) တုိ႔အား 

ပူးေပါင္းေစခ့ဲပါသည္။ သူတုိ႔၏ အဖြဲ႕အစည္း အမည္ကုိလည္း ေမွးမိွန္ေနၿပီျဖစ္ေသာ “႐ုိဟင္ဂ်ာ” ေ၀ါဟာရကုိ ထည့္သြင္းသုံးစြဲၿပီး 

“႐ုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ” ဟူ၍ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ၾကပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ပါတီသည္ ရခုိင္ပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ 

ရခုိင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ (ရမလ)၊ ရခုိင္ျပည ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ရကပ) တုိ႔ကုိ ညီၫြတ္ေရး ကမ္းလွမ္းခ့ဲ ၾကပါသည္။ 

ဗကပကုိမူ ဗမာျပည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ဆုိကာ ညီၫြတ္ေရး ကမ္းလွမ္းမႈ မရိွခ့ဲပါ။ ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ဆုိေသာ 

ပါတီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ရမလမွ တစ္ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေဆြးေႏြးခ့ဲ ေသာ္လည္း ရကပသည္ တပ္ေပါင္းစု 

ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တင္ျပခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ပါတီမွ တင္ျပ ေတာင္းဆုိခ်က္ျဖစ္ေသာ- 

(၁) ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

(၂) ဘူးသီးေတာင္/ ေမာင္ေတာနယ္ေျမသည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ေဒသ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

(၃) ရခုိင္ျပည ္ လြတ္ေျမာက္သည့္အခါတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ရခုိင္ ၆၀%၊ ကုလား ၄၀% ပါ၀င္ေစရမည္ဟူ၍ 

ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကပါသည္။ 

ဤေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ စင္စစ္ မထူးဆန္းပါ။ ဤ ေတာင္းဆုိခ်က္ မ်ား၏ ေရေသာက္ျမစ္သည္ ၁၉၅၁ 

အလယ္သံေက်ာ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ အလယ္သံေက်ာ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ အၾကမ္းအားျဖင့္- (၁) တပ္မေတာ္ 

ဖြဲ႕စည္းေရးတြင္ တပ္မေတာ္အတြင္း၌ လည္းေကာင္း၊ (၂) စစ္ေတြဆိပ္ကမ္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အျခား အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ လူမ်ဳိးႏွစ္ရပ္ 

(ရခုိင္ႏွင့္ ကုလား) အညီအမွ် ပါ၀င္ေစရမည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ စစ္ေတြအပါအ၀င္ ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္း ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ၅၀/၅၀ ျဖစ္ရမည္ဟု ေတာင္းဆုိခ့ဲပါသည္။ ဇာေဖါတုိ႔ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား ကမူ ၆၀/၄၀ ေတာင္းဆုိျခင္းမွာ 

ေတာ္ေသးသည္ဟု ဆုိရပါမည္။ 

ဤေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ရမလမ်ားအေနျဖင့္ မည္သုိ႔မွ် မွတ္ခ်က္မေပးႏုိင္ ခ့ဲေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္း 

ၫိွႏႈိင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိကာလ အတြင္း ညီၫြတ္ေရးကုိ အေျခခံေသာ “ပူးတြဲ စစ္ေကာ္မတီ” တစ္ရပ္ကုိ 

ဖြဲ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း တင္ျပခ့ဲၾကသည္။ ယာယီအားျဖင့္ ပူးတြဲစစ္ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းရန္ အခက္ အခဲႏွင့္ ႀကံဳရျပန္သည္။ 

ကုလားမ်ားက မိမိတုိ႔၏ အေျခခံမူကုိ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ၾကေသာ္လည္း ရခုိင္မ်ားက ဆုပ္ကုိင္မထားႏ္ုိင္ခ့ဲၾကပါ။ 

တစ္ဖက္တြင္ အင္အားႀကီးေသာ ကုလားအဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖက္တြင္ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ မၾကာခဏ တုိက္စစ္၀င္ႏုိင္ေသာ ဗကပ အဖြဲ႕တုိ႔၏ 

ရန္သူႏွစ္ဖက္ အၾကားတြင္ ရခုိင္ပါတီ အစုႏွစ္စု ၫွပ္ပိတ္ေနခ့ဲၾက ေသာ္လည္း ထုိအစုကေလး ႏွစ္ခုသည္ တူညီေသာ 

သေဘာထားတစ္ခု မရႏုိင္ပဲ ကုလားမ်ား၏ အလုိက် သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထုိးလုိက္ရပါသည္။ ထုိ သေဘာတူညီခ်က ္

ေျမာက္မ်ားစြာထဲမွ အဓိက အခ်က္မ်ားတြင္- 

(၁) ႐ုိဟင္ဂ်ာပါတီသည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ (ကုလားမ်ား)၏ တစ္ခုတည္းေသာ ပါတီ ျဖစ္သည္။ 

(၂) ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုလားအမ်ားစု ရိွေသာ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ အေနာက္ဘက္ ေတာင္ရင္းပုိင္းသည ္

လည္းေကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေညာင္ေခ်ာင္းအထက္ပုိင္းသည္ လည္းေကာင္း 

႐ုိဟင္ဂ်ာ ကုလားမ်ား၏ နယ္ေျမ ျဖစ္သည္။ 

(၃)  “ပူးတြဲ စစ္ေကာ္မတီ”၏ အႀကီးအကဲသည္ စစ္အင္အား မ်ားျပား ေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ပါတီမွ ျဖစ္ရမည္။  
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စသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး အျမင္သေဘာထားမ်ားစြာကုိ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ ေရးသားထားေသာ စာတမ္းကုိ အဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕ 

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္ ၾကပါသည္။ ဤ သေဘာ တူညီခ်က္အရ ေညာင္ေခ်ာင္းေအာက္ 

ရခုိင္႐ြာကေလးမ်ား ကြက္ကြက္တြင္ ဘယ္လွည့္၊ ညာလွည့္ ထြက္ခ်ီ ၀င္ခ်ီ လႈပ္ရွား ရပါေတာ့သည္။ 

ကုလားတုိ႔သည္ ရခုိင္ပါတီမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အမ်ိဳးမ်ဳိးလုိရာ ဘာသာျပန္ ၿပီး PROTOCOL 

(လုပ္ငန္းစဥ္) တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးကာ လစ္ဗ်ားသုိ႔ ျပန္သြား ၾကျပန္သည္။ အကူအညီ ေတာင္းခံခ့ဲၾကပါသည္။ လစ္ဗ်ားတုိ႔ကလည္း 

ပုဂၢိဳလ္အရ ေကာက္ခံရရိွလာေသာ သဒၶါေၾကး မ်ားကုိလည္း စြန္႔ႀကဲလုိက္ပါသည္။ ၎တုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွလာသည့္အခါ 

လစ္ဗ်ားမွ စြန္႔ႀကဲ လုိက္ေသာ သဒၶါေၾကးမ်ားကုိ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရိွ အာကစၥတန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထိန္းသိမ္းလုိက္ ၾကပါသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းထြက္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ “လွျမင့္” ဆုိသူကုိ ဇာေဖါ၏ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေစလႊတ္ ခ့ဲပါသည္။ 

စူလတန္မာမြတ္သည္ အာကစၥတန္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရွ႕ပါကစၥတန္ အာဏာပုိင္မ်ားထံ 

အကူအညီ ေတာင္းခံခ့ဲပါသည္။ ထုိစဥ္က အေရွ႕ပါကစၥတန္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ား ခြဲထြက္ေရး တုိက္ပြဲ၀င္ေနခုိက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စူလတန္မာမြတ္က အေရွ႕ပါကစၥတန္ အစုိးရကုိ ေထာက္ခံၿပီး ခြဲထြက္ေရးသမား ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္႐ံႈ႕ခ်ခ့ဲသည္။ 

အေရွ႕ပါကစၥတန္တြင္ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ႐ႈပ္ေထြးေနခုိက္ျဖစ္သျဖင့္ သြားလာဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ထုိစာသည္ လွျမင့္ 

ထံသုိ႔ ျပန္လည္ဆုိက္ေရာက္ လာခ့ဲပါသည္။ 

လွျမင့္သည္ အယူသည္း မူဆလင္တစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ရခုိင္မ်ားႏွင့္ အေပါင္းသင့္သ ူ

တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာကစၥတန္ မဟာဗ်ဴဟာ အျမစ္ကုိ လွန္ျပခ့ဲပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးပါတ ီ

အမည္ခံယူထားေသာ္လည္း အာကစၥတန္ မဟာဗ်ဴ ဟာကုိ လုံး၀ စြန္႔လႊတ္မႈ မရိွပဲ လုံး၀ဆုပ္ကုိင္ထားခ့ဲၾကသည္။  မယူကၽြန္းဆြယ္ 

တစ္ခုလုံးမ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ေမာင္းထုတ္ၿပီး မူဆလင္သန္႔သန္႔ ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာႏုိင္ငံတစ္ရပ္ကုိ တည္ေထာင္ လုိၾကသည္။ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ ခရစ္ယာန္တုိ႔၏  ဗာတီကန္ေဒသကုိ တုၿပိဳင္လုိၾကသည့္ မူဆလင္ ေဒသ အျဖစ္ ဖန္တီးလုိၾကသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ သာသနာႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အေျခခံအရ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္က အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ကာကြယ္ေရး အတြက္ 

ဆာနီ (စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္) တစ္ဦးက တာ၀န္ယူရမည္ ျဖစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္မ်ားကုိ ဦစီးေနေသာ ဇာေဖါသည ္

ဆာနီဘဲြ႕ကုိ ခံယူၿပီး သူ၏ဂုဏ္ပုဒ္ကုိ ဇာေဖါဆာနီ ဟူ၍ သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။  

စင္စစ္ မူဆလင္တုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာသည္ ရခုိင္တုိ႔အားေမာင္းထုတ္ၿပီး ရခုိင္တုိ႔၏ ဘုိးဘြားပုိင္ နယ္ေျမမ်ားကိ ု

သိမ္းပုိက္လုိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္မွာ ယုံမွားသံသယ ျဖစ္စရာ မလုိေပ။ 

၁၉၈၅ ခုႏွစ္၊ ပါကစၥတန္လြတ္လပ္ေရးႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ အေနာက္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ ရာ၀ါလ္ပန္ဒီၿမိဳ႕ အနီးရိွ 

ဘားမားကုိလုိနီ (Burma Colony) ေက်း႐ြာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ တိမ္းေရွာင္ ထြက္ေျပးသြားၾကသည့္ မူဆလင္မ်ားသည္ 

အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ကုိ က်င္းပခ့ဲၾကပါသည္။ (ဘားမား ကုိလုိနီ ဆုိသည္မွာ အေနာက္ပါကစၥတန္ ရာ၀ါလ္ပန္ဒီၿမိဳ႕ အနီး၌ 

ျမန္မာျပည္ေျပး မူဆလင္မ်ားအား တည္ေထာင္ေပးထားသည့္ ေက်းရြာျဖစ္သည္။) 

မူဆလင္ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲ၀င္သူမ်ား၏ အစည္းအေ၀းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္ ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (RLO) ၏ 

ဥကၠ႒ အာမက္ရွား၏ မိန္႔ခြန္းကုိ ဗြီဒီယိုတိတ္ေခြျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀ ခ့ဲပါသည္။ ထုိမိန္႔ခြန္းတြင္ အာမက္ရွားက “ခင္ဗ်ားတုိ႔ဟာ 
မယူကၽြန္းေတြေပၚမွာ ရိွေနတ့ဲ၊ မူဆလင္မဟုတ္တ့ဲ သူေတြကုိ ဒီေဒသက ထြက္သြား ေအာင္ နည္းမ်ဳိစုံေတြ သုံးရမယ္။ ဒီေနရာေတြကုိ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အစား၀င္ႏုိင္ ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ဒီေဒသေတြကုိ အမာခံျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ ရခုိင္-
ဗမာ ေတြက ႏိွပ္စက္ရင္ ထြက္မေျပးၾကပါနဲ႕ ‘အလႅာဟု အရွင္ျမတ္ရ့ဲ  တန္ခုိးေတာ္နဲ႔ မသတ္ႏုိင္ပါ’ … ” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ 

အာမက္ရွား၏ အဓိပၸါယ္မွာ ရွင္းလွပါသည္။ မယူကၽြန္းဆြယ္ရိွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ေမာင္းထုတ္ၿပီး မူဆလင္ႏုိင္ငံတစ္ရပ္ 

တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

မူဆလင္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုျဖစ္ေသာ အလယ္သံေက်ာ္ ညီလာခံ၊ မူဂ်ာဟစ္ လႈပ္ရွားမႈ၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာ လႈပ္ရွားမႈႏွင္ ့

မူဆလင္မ်ား လႈပ္ရွားမႈ တစ္ေလွ်ာက္လုံး သူတုိ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားတြင္ - 

(၁) ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ 

(၂) ဘူးသီးေတာင္/ ေမာင္ေတာနယ္ေျမသည္ မူဆလင္တုိ႔၏ နယ္ေျမ ျဖစ္သည္။ 
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(၃) အနာဂတ္ ရခုိင္ျပည္ တည္ေဆာက္သည့္အခါ ရခိုင္၊ ကုလား အာဏာ ခြဲေ၀ရာတြင္ ၄၀/၆၀ သုိ႔မဟုတ္ ၅၀/၅၀ 

ရယူရန္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ 

မူဆလင္တုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဆုိပါလွ်င္ ဘူးသီးေတာင္/ 

ေမာင္ေတာသည္ ၎တုိ႔ အမ်ားစု ေနထုိင္ေသာ အမ်ဳိးသားနယ္ေျမ (National Area) ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ 

ဘာသာမတူသူမ်ား၏ ခြဲထြက္ေရး တုိက္ပြဲသည္ မလြဲမေသြ ျဖစ္လာပါေတာ့မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ဘူးသီးေတာင္/ 

ေမာင္ေတာနယ္ေျမ (မယူကၽြန္းဆြယ္) သည္ ဒုတိယ ကက္ရ္ွမီးယား သုိ႔မဟုတ္ ပါလက္စတုိင္း က့ဲသုိ႔ေသာ နယ္ေျမတစ္ရပ္ အျဖစ္ 

မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္လာဖြယ္ရာ ရိွပါသည္။ 

မူဆလင္ ကုလားတုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာသည္- သာမန္လူ႔အခြင့္အေရး (HUMAN RIGHT) ေတာင္းဆုိမႈမဟုတ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ဘုိးဘြားပုိင္ နယ္ေျမကုိ လုယက္ တုိက္ခုိက္ယူလုိေသာ မူဆလင္တို႔၏ ဘာသာေရး နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲမွလြဲ၍ အျခား 
အဓိပၸါယ္ မရိွႏုိင္ပါ။ ရခုိင္မူဆလင္ပဲေျပာေျပာ၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာပဲဆုိဆုိ၊ နည္းဗ်ဴဟာအရသာျဖစ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာသည ္

နယ္ေျမခြဲထုတ္လုိသည့္ မူဆလင္တုိ႔၏ လုယက္ေရး တုိက္ပြဲမွလြဲ၍ အျခားမရိွႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ သင့္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



odrSwfzG, f rGwfqvi f t Murf;zuform;wdkU \ vkyf&yfrsm;  (13 ) 
 

odrSwfzG, f rGwfqvi f t Murf;zuform;wdkU \ vkyf&yfrsm;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကမာၻေက်ာ္ အၾကမ္းဖက္ မဟာရာဇာ  

အုိစမာ ဘင္ လာဒင္ (Osma bin Laddin) 

၁၉၅၇-၂၀၁၁ 

 

 

 

အၾကမ္းဖက္ရာဇာႀကီး၏ ဘ၀နိဂုံး 

 

 

 

 

 


