令和２年 ２月２８日
新宿区立東戸山小学校
校 長
江原 敦史
No.１１

学校便り

“သင့္ေ

ရ ႕ေ ွ္ေက ရ သ ေ သအေသးွ
အ ဲ
ရ က႕ေစ အ်င္ေတစင္ေ သငစ ဲး ွရင
ြ ္ေ

းငတ
္ေ ်
ြ ္ေ

င္ေ်ါ”

ွစ င္ေအေြ်္ေပွၾကအ Mr.Atsushi Ebara
ေ ွ္ေ်ါေ ပွ င္ေအေ
႕ေစ အျ် အ သ

႕ေစ အွရြ ဲ

ြ

ပွ င္ေ့ သငစ ဲး ဲ တံြအ႕ေစ အွရြ

“သန႔္္ေ င္ေအ

ၳ

န္ေအ ွစ င္ေအသ အ႕ေစ အ႕ေ

ါ္ေအျသ

အတြ်္ေျ်ၾကအဲ သင္ေငန္ေအသရြ႔္ျ်န္ေ

္ေ

္ေဲြဲ ေြ်္ေ

န ွ္ေတူဒြွက

ွ္ေတ ေငါ ွစ င္ေအ န႔္တါ္ေဲ တါ္ေအွရြသန႔္္ေ င္ေအ

တးင္ေွူဲး တြ်္ေနရြင္ေသါ္ေ့ေ
ႏိုတရြွရဲက

တ ွ္ေ ေ င္ေ

ွ္ေတရ႕ေ္ေ႕ေ
့ ါ္ေျသဲ္ေသါ္ေ့ေ
းျသဲ္ေတ ္ရြင္ေ

ေ ပွ င္ေအေ
ွးၽ္္ေြ်္ေ

ရြ

းအျ်ၾကအတြ်္ေ

ေ

းွ္ေ

အတြ်္ေသရြ႔္ န႔္တင္ေဲ ဲ အငန္ေအးအ

င္ေည္။းရြ္ရြ႔္ႏိုူအတအ န

္ေႏိုူအတရြ႔္းင္ေငအ့႕ေ်
ရ ါသါ္ေည္။ဒါ ်႕ေင့္ေ
းရြေ

်ါအသူေ

င္ေ န္ေ႕ေ ေ

ွရွ
ြ းၽ္္ေြ်္ေ

ရြ႔္ဲ န ွ္ေးရြအျသဲ္ေ န

သူေအ့တရြ႕ေ႕ေဲၾက ်အငအ့ႏိုူအ

ရြ်ါွ

ရြ႔္

ရြ်ါွ

ဲ္ေစအဲၾကစ ြဲရြွ္ေ႕ေ႕ေ
ရ ါ္ေ

းွ္ေေ ္ ွ္ေေငွ္ေ႕ေျသဲ္ေ ဲ န္ေ္င္ေ့ န ွ္ေ်ရြင္ေအ

အပွၾကအတ်ါသါ္ေည္။ွၽးန္ေ

္ေွ

့ေ င္ေေၾကအဲး ္း အ္ရႏို
ြ့ ူအ

း

င္ေသး အငစင္ေ်ါသါ္ေည္။”

ွ ွ င္ေအသါ္ေ့ေ

းွ္ေ ပွ င္ေ့ဲ သင္ေငန္ေအးအသး အဲ်ၾကအွ တအ႕ေစ အွရြ ွစအနူအ

ရြ႔္ုႏို၏သါ္ေညွအ့သရြ႔္ သ

းရြ သအငင္ေ သ ေ

ရျ် ႕ေရငအ့

းွ္ေ ျ်င္ေ ်အငအ့သါ္ေဟြးင္ေ်ါသါ္ေည္။

ွရြ်ါ

ရး အတြ်္ေ

ဲၾကဲၾက ၾက ၾကး အျငင္ေအ႕ေဲွစ၍ သ

သူ႔္ေတြ်္ေ႕ေဟြ

်င္ေျသဲ္ေသါ္ေည္။ေ သအေသးအွရဲက႕ေစ အျသဲ္ေ်ါ ဲ
င္ေ

အသ အး အ်ါသါ္ေည္။(ဲ တံြအေ

အသ အး အ်ါသါ္ေည္။)

ွတူတ သါ္ေွရြျ႕ေင္ေငအ့်ါသါ္ေည္။းရြတူသါ္ေ္ရြ႔္ႏိုူအ႕ေစ အွရြဲၾကဲၾက ၾက ၾကတြ်္ေ နသါ္ေွရြသ
ရြ႔္ွရြျ်န္ေျ်ၾကအဲၾကဲၾက ၾက ၾကတြ်္ေ ်အ

းင္ေ

သအငင္ေ သ ေ

႕ေစ အျသင္ေ့ငစရ

္ေ

င္ေဲွ အ ျ် ငအ့သါ္ေည္။

ွ္ေတစွ္ေ ရ်ါသါ္ေည္။ငစအ႔္ွ အ ျ်

ရြ ႕ေါ္ေ

႕ေစ အဲြ်ံြတြရွ္ေတစင္ေးရြတူု နးရြင္ေ႕ေ်
ိ ံြဲံ္င္ေ့ႏို၏်င္ေ ျသဲ္ေ်ါသါ္ေည္။ေ အွဲ အွတ်္ေေသင္ေအပွၾကအ

ွဲ အ နသါ္ေ့Mr.Ichiroသါ္ေ“ႀွၾကအ႕ေ အ

အ့႕ေ

္ေ

႕ေ္ေအ႕ေစ အသါ္ေးရြ သအငင္ေ

အ့ေ

႕ေစ အဲြ

ရြ်ါွ

းင္ေ

င္ေအျငင္ေအ႕ေျသဲ္ေ ်မတ သါ္ေ”ဟြ ျ် ပွ အငအ့

သါ္ေည္။
ွးၽ္္ေြ်္ေ

ရြ႔္ု ွစ င္ေအသါ္ေးရြွအ့သရြ႔္ သ ွ တအ႕ေစ အွရြျ် ဲြ်စရ အ း င္ေတ ငအ်
့ ါသါ္ေည္။

သရြ႔္ သ ္ေ႕ေရႏို႕ေစ အ္င့္ေ ဒသငံျ်ါ္ေသူ႕ေစ အုေွူေါၾက႕ေ်ါတစင္ေျ် တြ်္ေ န္ေ႕ေတးင္ေွူတ ်ည္။ဒၾက္ဲ္ေသင္ေ
းွ္ေ ွစအနူအ

င ငၾက ွစ င္ေအ်ရ

-

င ငၾက ွစ င္ေအ်ရ
္းအေၾကအ

သၾက်ရ

-

္ေသါ္ေ့ေငစရန္ေွ တ

္ေသါ္ေ့ေငစရန္ေွ တ
္ေ ွ္ေ္င့္ေ ္း

ေဓရွေ အျသင္ေ့ွးၽ္္ေြ်္ေ
ေငစရန္ေ

သ
္ေ ွ္ေွစ၍ေ ပွ င္ေအပွ အျငင္ေအ

္ေသါ္ေ့ေငစရန္ေွ တ

၂ည္။ င ငၾက ွစ င္ေအ်ရ
-

င္ေ်ါသါ္ေည္။

ျ္ေ ငင္ေအ္င္ေ့်

၁ည္။ င ငၾက ွစ င္ေအ်ရ

ရြ႔္ေ အတံြ အရ း ွ္ေ်ံ့႕ေိေ

းင္ေ႕ေ

ရြ

ွစ င္ေအ္င့္ေ်

သၾက်ရ

႕ေ

္ေတ ၂ ွ္ေ - ႕ေ

႕ေ

္ေတ ၂၆ ွ္ေ - ဧျ်ၾက ၅ ွ္ေ

္ေ ွ္ေေ

းင္ေအ

္ေတ ၂၅ ွ္ေ

ွ္ေသးင္ေျငင္ေအ

ရြ႔္သါ္ေ ွစ င္ေအသရြ႔္ ်အ်ရြ႔္သါ့္ေ ႕ေအတ္ေ္င့္ေ ွစ င္ေအ ွ္ေႏို္ေ

ွ္ေသးင္ေ႕ေါ္ေည္။ ွစအနူအျ် ွစ၍ ႕ေ်စွ္ေ႕ေွးွ္ေ ဲဲ္ေ
္ေသွ္ေ သ

သ

ရြွ္ေွရြေသံြအျ် ွစ၍သင္ေ့ေ အ႕ေါ္ေသါ္ေ

အ ်အ်ါ န္ေ

င္ေအေငစွ္ေေတွ္ေ႕ေစ အေ အ ေးွ္ေ

င္ေအ

ရြ်ါသါ္ေည္။

းင္ေျ်း အသါ္ေ့ နါ္ေအတ႕ေ္ေအ႕ေစ အးအ႕ေ

နါ္ေအနါ္ေအွရြ

ေသံြအျ် ွ ေ ပွ င္ေအပွ အ ်အ႕ေါ္ေျသဲ္ေသါ္ေည္။
၃ည္။သင္ေ
-

င္ေတရြ႔္ နရြင႕ေ
္ေ ါ္ေ့်ဲကါ္ေအ႕ေစ အ္င္ေ့်
ႏိုအေ္ႏၱ

င္ေွင္ေအ

အေ

းွ္ေေ

္ေသွ္ေွစ၍
န္ေအ

ငြဲၾက႕ေ သင္ေ

တစ ႔္ငစး အ်ါသါ္ေည္။ေျင အ သ ်ဲကါ္ေအ႕ေစ အွရြ ွစ င္ေအ
သင္ေပွ အ

အွရ ရင ႕ေစ အျ်န္ေတါ္ေျသါ္ေ့

အေ

းွ္ေွ

င္ေ္င
ရြ ္ေသါ္ေ့်ဲကါ္ေအေ
းင္ေးရန္ေအသရ႕ေ္ေအး အ ရွ
့ န ွ္ေ္ဲ္ေ႕ေ

ေ

းွ္ေေ အေနါ္ေအ

န ွ္ေ္ဲ္ေေ

၏န္ေွစသါ္ေ့

ံြအေးရ

းွ္ေွရြတါ္ေအေသံြအျ် ်ါ႕ေါ္ေည္။
၏န္ေင႕ေ
ံ

ွ္ေသးင္ေေ ပွ င္ေအ႕ေ

သ တြ်္ေ

င္ေ ႕ေါ္ေျသဲ္ေသါ္ေည္။

၄ည္။ ွစ င္ေအ န႔္တါ္ေဲ
-

၆

-

ပွအျ်န္ေေ႕ေ္ေအျငင္ေအ္င္ေ့်

န္ေအွ တအ႕ေစ အ္င္ေ့
န ွ္ေနဲ္ေဲ

၅ည္။င ငၾက ွစ င္ေအ်ရ
-

္ေသွ္ေွစ၍

္ရ ျ် င္ေအငံ သါ္ေ့ွ တအ႕ေစ အေ အ ွစ င္ေအ႕ေ နရတါ္ေဲ ေ ွ င္ေရးအသရြ႔္ ငးျ်န္ေေ႕ေ္ေအ႕ေါ္ေည္။

င္ေအသးင္ေအး အသါ္ေ့ ွစ င္ေအသ အ႕ေစ အေ အ န ွ္ေနဲ္ေု န႔္တါ္ေဲ ွြန္ေွစဲ ရ
္ေ ွ္ေနင္ေ့ ္းေၾကအ

သင္ေငန္ေအဲ ႕ေစ အွရြ ေ

သၾက်ရ

န္ေအ

္ေ ွ္ေ႕ေစ အ

းင္ေ တ႔္တ သင္ေငူ ႕ေါ္ေ့ သင္ေငန္ေအဲ ႕ေစ အ္င္ေ့်

ငြဲၾကုတွ္ေ ရေ ျငေ နွရြတရြွ္ေွစ၍ ်အေ်္ေ

ေနါ္ေအေ႕ေစ အွး ျင အငစွ္ေ႕ေစ အ ရ္ရြင္ေသါ္ေွရြ န အတါ္ေသ ႏို
-

၎

းင္ေ႕ေသရန အ႕ေတါ္ေ သ ေ ပွ င္ေအေ

ွရြင္ေ

သအ သ ေ ပွ င္ေအေ

သ

္ေသွ္ေွစ၍

ပွ င္ေ့ ်အတရြွ္ေသါ္ေ့်႕ေ သ႕ေ

်ါွ္ေ်ါည္။

႕ေစ အ်ါ၏င္ေ ွ င္ေအ်ါ၏င္ေနရြင္ေ သ

္ေနရြင္ေသ တ ွ္ေွရြ်အတြ်္ေတ႔္ရြ ်ါသါ္ေည္။သ

႕ေသင္ေပွ အ

္ေ္င္ေ့ျ်န္ေါရိ ်အ႕ေါ္ေည္။

ပွ င္ေ့ေ

င္ေအ႕ေႀွရ အဲ အႏိုအ

္ေဲ ေြ်႕ေ
္ေ စ အပွါ္ေ့ျ်ၾကအတါ္ေအတြ်္ေတရြ႔္ ်ါသါ္ေည္။

႕ေစ အေ အ န ွ္ေတ ႕ေါ္ေ့ဲ သင္ေနဲ္ေ

င
း ္ေ တ႔္တ သင္ေငူသး အ ႕ေါ္ေည္။

၆ည္။ န ွ္ေတ ႕ေါ္ေ့်းအေင႕ေ္ေအေန အေငစရန္ေနင အ႕ေစ အ္င္ေ့ဲ်္ေတစေ္ေအွစ၍
-

ႏိုးအ႔္္င္ေအသႏိုင္ေေင႕ေ္ေအေန အွတးအွစ၍ေျင အ သ ေင႕ေ္ေအေန အ႕ေစ အ(႕ေရႏို႕ေစ အေဲါ္ေအေ ၏အေ်ါေ၏င္ေ)ေ အတံြအွရြသစွ္ေသရ႕ေ္ေအ႕ေါ္ေည္။
်ါ

အႏိုြ

္ေေသးအရွရြ

ွ္ေသးင္ေဲ်ၾကအသါ့္ေ န ွ္ေ

ပွ အ်ါ႕ေါ္ေည္။ေ ပွ င္ေအပွ အဲ ွရြ္ဲ္ေသဲ္ေ
႕ေါ္ေည္။ န ွ္ေတ ႕ေါ့္ေ န႔္က
-

းွ္ေျ်င္ေ

င္ေ႕ေိေ ပွ င္ေအေ

န္ေအ္င္ေ့၅

န္ေအ ွစ င္ေအသ အ႕ေစ အေ အင ငၾက်ရ

ရင

္ေ ွ္ေနင္ေ့ ္းေၾကအ

သၾက်ရ

န္ေအ္င္ေ့၆

္ေသွ္ေသါ္ေ႕ေစ အွရြ န ွ္ေ်ရြင္ေအ

န္ေအဲ၆

္ေ ွ္ေ႕ေစ အ

န္ေအ ွစ င္ေအသ အသဲ္ေ႕ေစ အ
းင္ေတြံဲင ံ သ

းင္ေျသန႔္္ေ

်အ

န္ေအ ွစ င္ေအသ အသဲ္ေ႕ေစ အ)ုနဲ္ေသဲ္ေ
းင္ေ ေ ပွ င္ေအပွ အ်ါ႕ေါ္ေည္။

ွ္ေ

ွ္ေသရြ႔္ေ ပွ င္ေအွရြတါ္ေအသံြအသ်္ေ

နးရြင္ေ႕ေိ

-

သၾကျင အဲၾကျသန္ေ႔္ ၏ ်အး အသါ္ေ့ဲ ႕ေစ အွရြ ပွါ္ေ့ျ်ၾကအ ါ္န္ေပွ အ႕ေိွရြတြ်္ေ

-

ငငြေသဲ္ေ ်မတ သါ္ေ့ coronavirus
႕ေစ အ္င့္ေ ၏န္ေး႕ေ္ေအ႕ေစ အုေတြ်္ေငစရန္ေျ်င္ေ်

နတ ာၤ႕ေ သ ပွ

(ေတြ်္ေ်ရ

စါ႕ေျသဲ္ေ ဲ န္ေ ေ

္ေနရြင္ေ

ံြအေျ်င္ေ႕ေးးွ္ေ်ါ္င္ေ့ည္။

းင္ေေ ျသ ်အဲွ္ေ႕ေ ျသ ်အ႕ေါ္ေျသဲ္ေသါ္ေည္။

န႔္တြံအ ျသဲ္ေသါ္ေည္။(ဲ န န႔္ဲ

္ေ ွ္ေ ါ္ေ႕ေစ အ) 16: 45-8: 15 ( ္း စအ
႕ေ္ေအ

င္ေသါ္ေ့တြ်္ေ

နစာၤ ္းဲ ႐ုံးြံအ်ရ
သၾကဲ ္း

္ေ ွ္ေ႕ေစ အဲ ွစ င္ေအ်ရ

သၾကဲ

င္ေအ

္ေ ွ္ေ႕ေစ အ)

သၾက)

႕ေွ္ေ

့င္ေစွရြ႕ေ

ွးၽ္္ေြ်္ေ

ရြ႔္သါ္ေ ၂၏၂၏ ်း႕ေဲ သင္ေ္ဲ္ေေဲုေဓရွေဲၾကေဲေ္ေ႕ေစ အွရြသင့္ေေ အေ ပွ င္ေအပွ အ်ါ႕ေါ္ေည္။

(ဒၾက န႔္ေ

္ေ

ရြသါ္ေ့

င္ေ်ါည္။

န႔္) 18: 00-7: 30

(ေ အတ်္ေ ွ္ေ႕ေစ အ)

င္ေငစွ္ေ႕ေ ရ်ါည္။

းွေ
္ေ ငစရနန
္ေ င အျသဲ္ေသါ္ေည္။)

်း႕ေဲ သင္ေ္ဲ္ေဲ

င္ေသါ္ေ့သးင္ေ့်းအ္င္ေ့၏င္ေငးင့ေ
္ေ င႕ေ္ေအေန အ - ဧျ်ၾကတ၆ ွ္ေ န႔္(

်း႕ေဲ သင္ေ္ဲ္ေု႕ေရႏို႕ေစ အေသင္ေအေဲါ္ေအေ ၏အ

- ်း႕ေ္ဲ္ေဲ ဒြ

ဲ

-

ြ

္ေ ွ္ေငစရန္ေ

ဲေ္ေအဲ အဲ်ၾကအ န ွ္ေေ ပွ င္ေအျ်န္ေ်ါ႕ေါ္ေည္။

၇ည္။င ငၾက ွစ င္ေအ်ရ

(

႕ေါ္ေည္။(၆

န္ေအ ွစ င္ေအသ အ႕ေစ အ(၂

႕ေစ အ္င္ေ့်

ွစ င္ေအ၏င္ေငးင္ေေ
့ င႕ေ္ေအေန အ္င့္ေဒြ

-

င
း ္ေျသန႔္္ေ

္ေသွ္ေသါ္ေွရြသင့္ေေ အေ ပွ င္ေအ

ွ္ေသးင္ေ်ါ႕ေါ္ေည္။)

္ဲ္ေဲေ္ေ်႔္င
ရြ စ နသါ္ေ့ငငြတွ္ေ ရ ၁
ေ

းင္ေႏိုအးရ္င္ေအသႏိုင္ေေင႕ေ္ေအေန အနင္ေ့်

ၳ္ဲ္ေ ဲ ်ေက႕ေနဲ္ေ ဲ

႒႕ေ္ဲ္ေ

ျ်အငြန္ေ်ဲ္ေေ အွဲ အဲ်ရ င္ေ်းအ

-

ွစ င္ေအသးင့်
္ေ းအ္င္ေ့ ွစ င္ေအ င္ေအတင္ေအ်းအ
တ ႕ေါ့္ေ္ဲ္ေေ

းွ္ေဲၾက႕ေံငန႔္္ေငးအ႕ေိ

ရြင္ေ

နတ ာၤ န႔္)

ရင္ဲ္ေဲ

ရင္ဲ္ေဲ ပွ သ်

အ န႔္ဲ ဧျ်ၾက ၁၆ ွ္ေ

ဧျ်ၾကတ ၁၇ ွ္ေ န႔္( သ ပွ ) wakakusa ဧျ်ၾက ၂၏ ွ္ေ (

နတ ာၤ)

႕ေတ ၃၏ ွ္ေ (ဲ န)

- နးန္ေ ၂၏ ွ္ေ (ဲ န န႔္) ္င့္ေ ၂၃ ွ္ေ (ေစာၤါ န႔္)
႕ေူ ါဒ႕ေစ အ္င့္ေေင႕ေ္ေအေန အေဲၾကေဲေ္ေ႕ေစ အွရြဧဲ်ၾကတ႕ေရႏို႕ေစ အေသင္ေအေဲါ္ေအေ ၏အ

းင္ေ င္ေအျ််ါ႕ေါ္ေည္။

～

ေ

ျင ွ္ေ

န္ေအ္ဲ္ေ
႕ေူတ

ေ

ေ

န္ေအေသၾကအသၾကအ႕ေ ( န ွ္ေ

န္ေအ ွစ င္ေအသ အႏို ု န ွ္ေ

းင္ေ်ါသါ္ေည္။သရြ႔္ သ ္ေ ွစ င္ေအ ငါင္ေအ
ေ႕ေစရ အ႕ေရစ အ သ ေ ပွ င္ေအေ
္ေတါ္ေေးရ႕ေ္ေအေ႕ေ

န ွ္ေ
ဲရရ

ြံအ္ဲ္ေျသဲ္ေသါ္ေည္။ွၽး္ြ္ေ်္ေသါ္ေ်း႕ေစအ

ေ႕ေ

ံြအငအ့သါ္ေ့

ေတးန္ေ်င္ေ ွစအနူအ
တံြအဲြ

းင္ေးြ

ဲ္ေနဲ္ေ

ွစ င္ေအ

ွ္ေ႕ေိ

ြအံ

ွၽးန္ေ

္ေ့ေ

အ့ န

ငါအ

င
ိ င္ေအ႕ေစ အသါ္ေေ ွ င္ေအ

ၾကအး အသါ္ေ့harmonyည္။
န္ေသရြအျသ

ဲ
း သးင့္ေ

္ေ႕ေ

႒႕ေ

ံြအ သ

န္ေအ ွစ င္ေအသ အ႕ေစ အ္င္ေ့

ေဲ အးရြအတရြ႔္႕ေ နရင
ြ ္ေသါ္ေ့ေ

ျသဲ္ေျ်ၾကအ

့႕ေါ္ေျသဲ္ေသါ္ေည္။

္ေ

ွ္ေ်းအေ

းွ္ေျ်င္ေ

င္ေ႕ေိ႕ေစ အ္င္ေ့ေ

ူ ွစ င္ေအ

င္ေအ်းအေ

န္ေအ ွစ င္ေအသ အ

းွ္ေဲ ေြ်္ေွရြ

ဲ္ေငစရန္ေ

င္ေအွစ်္ေသါ္ေဟြွးၽ္္ေြ်္ေငံဲ အ႕ေရသါ္ေည္။ဒၾကတရြေ ျငေ န႕ေစရ အ႕ေ နါ္ေအနါ္ေအ ႕ေ ်န္ေအ

င္ေ သါ္ေ့ ငါင္ေ႕ေရြအေငစ ေ္ေွရြးးွ္ေသး အျငင္ေအ္င္ေ့ဲ သင္ေငန္ေအးအ႕ေ
ံြအ နပွ်ါသါ္ေည္။ငငြွအ့သြရ႔္သွ္ေ

းနအ႔္ွဲ အျ်ၾကအေန အ

င္ေ့သွ္ေသ ျသင္ေ့ျ်ံ အ ်စ ္ေ နပွ သ ွ တအ႕ေစ အုေျ်ံ အွရြျ႕ေင္ေ

်ါသါ္ေည္။းရြ႔္ န ွ္ေႏိုးအ႔္္င္ေအသႏိုင္ေေင႕ေ္ေအေန အေ
ွ္ေ

႕ေးအး အသါ္ေ့တရ်္ေ

ွ္ေသရြ႔္ဲရ

္ေ

းွ္ေ တ႔္ွစင္ေ့႕ေိ႕ေစ အွရြေျ်င္ေအေးန္ေျ် တြ်္ေသး အ႕ေါ္ေည္။
္ုွရြျ႕ေင္ေ့

င္ေ္ရြင္ေ

အေ

းွ္ေွစန္ေ ရ နသါ္ေ့ေငစရန္ေ႕ေစ အွရြ

ံြအသး အငစင္ေ်ါသါ္ေည္။
၏န္ေငံ

“ေ

န္ေအပွၾကအ( န ွ္ေ

းင႕ေ
္ေ ါ္ေသရြ႔္

ွ္ေငစင္ေအဲၾကသါ္ေ“ေ

ံြအ

ဲ္ေ္ဲ္ေ)

ရြ

ႏို တအ

န္ေအပွၾကအ႕ေစ အ”ေ နျသင္ေ့

န္ေအ ွစ င္ေအသ အ႕ေစ အေ

ါ္ေျ႕ေအ န်ါသါ္ေည္။ငငြွအ့သြရ့်င္ေငါအ
တွရြ“

႕ေ္ေအ ႕ေအငံတ

အ့

ဲ္ေ္ဲ္ေ

န္ေအ ွစ င္ေအသ အ႕ေစ အသါ္ေျ်ၾကအ

ံြအ

ျသဲ္ေငအ့်ါသါ္ေည္။
့႕ေါ္ေ့

္ေျွးဲး ်ါ၏င္ေ နျငင္ေအွရြပွါ္ေ့ျ်ၾကအေ အွရြအေ အး အျ် ဲ

၏န္ေငူွ နရြအပွ အးပွး နသါ္ေည္။

ွစန္ေ ရ နသါ္ေ့

ရြျ်ၾကအ ?” ေျ႕ေအ

င္ေ႐ုံးးွ္ေ ႕ေါ္ေွရြ ိ်္ေ းးအ န သ ငါအ

ငံဲ အ႕ေရ်ါသါ္ေည္။ ျင ွ္ေ
ွကွရြ

းရငအ့ သ

ွ္ေ ွ္ေသါ္ေ ွ္ေ ်ါင္ေအ၂၏ ေ ွ္ေျသဲ္ေဲ်ၾကအဲေတြ်္ေ႕ေစ အ န သ Wakakusa ျင ွ္ေ

န္ေအ္ဲ္ေ

ဧဲ်ၾကတ

ူျ႕ေင္ေ

ရြ႔္႕ေ ေတးန္ေ်င္ေ

ူ ပွရ အဲ အပွသရြ႔္ ႕ေစ ္ေတင္ေ့်ါသါ္ေည္။

ေတြ်္ေ ိ်္ေ နသါ္ေ့ေ ျငေ နက်င္ေႏိုးအ႔္ငူသရြ႔္ န္ေ္င္ေ့ ွစ င္ေအ
ံြအွြန္ေ

ွ္ေ ်အျငင္ေအ္င္ေ့

င္ေ႐ုံးးွ္ေ္င
ရြ ္ေငအ့သါ္ေည္။ေ႕ေန္ေဲင္ေဲဲ္ေ၇၏္ဲ္ေ ျ႕ေ ွ္ေ

းွ္ေ

့ ္းေၾကအွြန္ေျ်ၾကအ ွစ င္ေအ

္ေတြ်္ေ န္ေႀွရ အဲ အ နဲ်ၾကအငငင္ေွးွ္ေ်ရြ႕ေရြ

ေ ွ င္ေအ႕ေးန္ေ

္ေ်ူ်န္ေျငင္ေအ႕ေစ အတါ္ေအ ရ န႕ေါ္ေဟြ

န္ေအ ွစ င္ေအသ အ႕ေစ အေ ်မစ ြဲွ
ရြ ္ေ ဲ င္ေ့

းင္ေေ အတံြအ်ူအ ်ါင္ေအသန္ေ

သါ္ေ

န္ေအ ွစ င္ေအသ အ႕ေစ အု္ိ

္ေသွ္ေသ

ရငအ႔္်ါသါ္ေည္။

၏န္ေငံ

ငူျ်ၾကအေငစရန္ေွေ
ရြ ွစရ အ ရ ရွြန္ေ
သါ္ေ့ေငါဲရ

င္ေ

န္ေအ္ဲ္ေ

အ့ေငါ ္းအ းးအ

းွ္ေ ဲရ

း႔္ေပွံ ႕ေစ အ

းင္ေေ အတံြအ႕ေေးင္ေပွၾကအ တအဲ အဲး ျသင္ေ့ပွါ္ေ့ န႕ေါ္ေ့ေပွါ္ေ့ဲသါ္ေ

င္ေအး အသါ္ေ့ ငံြပွါ္ေငစွ္ေ႕ေစ အ္င္ေ့ေ

ျသဲ္ေသါ္ေည္။ငငြ ျင ွ္ေ

န္ေအ္ဲ္ေငြုေ

းွ္ေသင့္ေ တစ ္ေ သ ်ံြ ရ်ေ
္ေ ျသဲ္ေ ရ္ရြင္ေငအ့သါ္ေဟြွးၽ္္ေြ်္ေးင္ေသါ္ေည္။

င္ေ်ါသါ္ေည္။ န ွ္ေ

ွစန္ေ ရ သ

တ

ဲ္ေစအေ နျသင့္ေ်း႕ေ

းင္ေ႕ေ႕ေ
ရ ရုေငန္ေအွကွရြ ေ င္ေျ႕ေင္ေဲး

တ့တ

ဒၾက

Wakakusa ျင ွ္ေ

ါ္ေအ

္ေေ

႕ေစ အျသဲ္ေသါ္ေည္။စၾက

ူွြန္ေ

၆္ဲ္ေ

႕ေစ အ

ြံအေ

ံြအ္ဲ္ေျသဲ္ေသါ္ေ့ေ

အသရ႔္ြ ွ င္ေအတးန္ေအ်ါသါ္ေည္။Tateyama႕ေရြႏိုရြင္ေအဲ သင္ေငန္ေအ႕ေေ အတံြအနအ့ေ
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ရြင္ေအ” ပွ င္ေ့ေ်စွ္ေေဲၾကအ႕ေစ အသါ္ေ့္ဲ္ေျသဲ္ေ်ါသါ္ေည္။

ဲ္ေစအ း ွ္ေ်ံ့ န္ေ န႔္ဲေ္ေႏို က
င္ေွရြ ်္ေ

င္ေ်ါသါ္ေည္။

ႏိုအေ္္ေ
းျ်င္ေ

အႀွၾကအ ပွ င္ေအ ျ် ျ်း အ်ါသါ္ေည္။

င္ေ႕ေိ]တါ္ေအေ

အႀွၾကအသါ္ေည္။

ရြ႔္သါ္ေျသဲ္ေတ ္ရြင္ေသါ္ေ့ေ ျငေ နွရြငန္ေ႔္႕ေန္ေအနရြင္ေျ်ၾကအေ႕ေစရ အ႕ေစရ အေ
င္ေ

ဲ္ေငြျသဲ္ေ သ

င္ေး အ ႕ေတအ

ရြ

ပွ င့္ေေရ႕ေ္ေ း င္ေဲြ
”ွရြတါ္ေအ

အ င္ေအွရြ န ွ္ေတ ႕ေါ့္ေ န႔္ ွ္ေ

ရြင္ေ်င္ေ

းင္ေ ွစ င္ေအ ွ္ေႏို္ေ

ဲ္ေငဲ
ြ ၾက

းွ္ေျ်င္ေ

ရြင္ေအွုျသဲ္ေတ တစင္ေႏို တြ်္ေ ႕ေ

းအ ္းအး အ်ါည္။
ရြွ္ေ ်မ

င္ေ္ရြင္ေ

းင္ေ

င္ေ်ါတရ႕ေ့္ေ႕ေါ္ေည္။

