အခ န
ျိ ်မီပြင်ဆင်ခွင့််
(အစိုးရသက်တမ်ိုး ၄နှစ်အတွင််း လွတ်လြ်စွွာထုတဖ
် ွာ်ဖပြွာဆျိုခွင့််ကျို ဆန််းစစ်ပခင််းအစီရင်ခံစွာ)
သတင်ိုးထတ်ပြန်ချက်
၁၆ရက်၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၂၀ခိုနှစ။်

အမ ျုျိုးသ ျိုးဒီမက
ို ရေစီအဖွဲ့ခ ျုပ်(NLD)သည် ၂၀၁၅ ခိုနှစ် ရေျိုးရက က်ပတင် အနိုင်ေေှခဲ့ပပီျိုးရ
ခိုနှစ၊် ဧပပီလ(၁)ေက်ရ တ
ေ့ င် အစိုျိုးေတ ဝ မ
် ျိုးကို စတင်ထမ်ျိုးရ

က် ၂၀၁၆

င်ခဲ့ေ ၂၀၂၀ ခိုနှစ၊် မတ်လ (၃၁)ေက်ရ တ
ေ့ င်

အစိုျိုးေသက်တမ်ျိုး (၄)နှစပ် ြည့််မပမြောက်ခ့်ပြြီပြစ်ြါသည်။ ယခိုအစြီရင်ခံစြောတွင် အဆိုြါ (၄)နှစ်တြော ကြောလအတွင််း
လွတ်လြ်စွြောထိုတ်မြြော်မပြြောဆိုခွင့််နင
ှ ့််ြတ်သက်၍ မလ့်လြောမတွွေ့ရှချက်မျြော်းအြော်း မြြော်ထိုတ်ထြော်းြါသည်။

အစီရင်ခံစွာအနှစ်ခ ျုြ်
အမျျု်းသြော်းဒြီမက
ို မရစြီအြွွေ့ချျုြြ
် ါတြီ(NLD)ဥြီ်းမဆြောင်မသြော

အစို်းရသစ်လက်ထက်တွင်

လူူ့ရြိုင်ခွင့််နှင့််

လွတ်လြ်စွြော ထိုတ်မြြော်မပြြောဆခ
ို ွင့််တိုို့ ြိုမိုရရှလြောလမ့််မည်ဟို လူထိုက မမ ြော်လင့််ခ့်ကကသည်။ သမ
ိုို့ သြော် ယမ ို့
အချ ်ထ သသြောမသြော အမပြြောင််းအလ အရြ်အမယြောင်ကို မမတွွေ့ရဘ လွတ်လြ်စွြောထိုတမ
် ြြော်မပြြောဆခ
ို ွင့််၊ သတင််း
မြီဒြီယြောလွတ်လြ်ခွင့််၊ လွတ်လြ်စွြောစိုမ ်းခွင့််နင
ှ ့််စတ
ြီ
််းလှည့််လည်ခွင့််တိုို့အမြေါ် ြနှြ်က သ
်ို့ တ် ချျု်းမြြောက်မှုမျြော်း
ဆက်လက် ပြျုလိုြ်မ ဆပြစ်သည်ကိုမတွွေ့ရသည်။

NLD အစို်းရလက်ထက်တွင် ပြည်သူမျြော်း၏ လွတ်လြ်စွြော

ထိုတ်မြြော် မပြြောဆခ
ို ွင့််ကို အစို်းရနှင့််တြ်မမတြော်အပြင် လွှတ်မတြော်ကိုယ်စြော်းလှယ်မျြော်းကလည််း အမျြော်းအပြြော်း
ချျု်းမြြောက်မှုမျြော်း ရှလြောသည်။ ပြည်သူမျြော်းအမ ပြင့်် မမတ၏
ိုို့ ကိုယ်စြော်း တင်မပမြောက်ထြော်းမသြော လွှတမ
် တြော်
ကိုယ်စြော်းလှယ်မျြော်းအြော်း
ပြျုလိုြ်မှသြောလ င်

မစြောင့််ကကည့််၍

သ ို့်ရှင််းမသြောအစို်းရ၊

မ ြ ်ြိုင်ခွင့််ရှသည်။

ထိုသိုို့

ပြည်သူမျြော်းမှမစြောင့််ကကည့််မ ြ ်မှုမျြော်း

မကြောင််းမွ ်မသြောအိုြ်ချျုြမ
် ှုစ စ်မျြော်း

ရရှလြောမည်ပြစ်သည်။

ထပိုို့ ြင်

နိုင်ငံတကြောစံနှု ်း် မျြော်းနှင့်် ချ ်ညရမည်ဆိုလ င် ခိုင်မြောမသြောဒြီမက
ို မရစြီစ စ် ကျင့််သံို်းမ မသြောနိုင်ငံမျြော်းမှ နိုင်ငံမရ်း
မခါင််းမဆြောင်မျြော်း၊

လွှတမ
် တြော်ကိုယ်စြော်းလှယ်မျြော်းနှင့််

ြါတြီ င်မျြော်းသည်

မမတအ
ိုို့ ြော်း

မ ြ ်မပြြောဆိုမှုမျြော်းကို

တရြော်းစွဆိုပခင််းပြင့်် မပြရှင််းမလ့်မရှမြ။ အမည်သတင််း ထင်မြေါ်မကျြော်ကကြော်းမသြောသူတစ်ဦ်းအတွက် မမှ က
်
်မသြော
အချက်အလက်မျြော်းပြင့်် မ ြ ်မပြြောဆိုမှုမျြော်းရှလြောလ င် မမ၏ ဂိုဏ်သကခြောအတွက် သတင််းမြီဒြီယြောမျြော်းမှတစ်ဆင့််
ပြ ်လည် တံပိုို့ ြ ်မပြရှင််းနိုင်သည်။ ထမ
ိုို့ ကကြောင့်် ပြည်သူူ့မရ်းမကြောက်ခံ လွှတ်မတြော်ကိုယ်စြော်းလှယ်မျြော်းအမ ပြင့််

ရရှထြော်းမသြော လိုြ်ြိုင်ခွင့််အြောဏြောပြင့်် ပြည်သူမျြော်း၏ လွတ်လြ်စွြော ထိုတ်မြြော်မပြြောဆိုခွင့််အြော်းချျု်းမြြောက်ပခင််း၊
ဟ ို့်တြော်းပခင််းမျြော်း ပြျုလိုြ်ပခင််းထက် ြိုမိုရင့််သ ်မသြော ဒြီမက
ို မရစြီစ စ်ရရှရ ် ဥြမဒမျြော်းပြင်ဆင်နင
ို ်ရ ် ကကျု်းစြော်း
အြော်းထိုတ်ပခင််းနှင့်် လူူ့ရြိုင်ခွင်မ
့် ျြော်းကို ကိုယတ
် ိုင်မလ်းစြော်းလက
ို ် ြောပြပခင််း တက
ိုို့ ို မဆြောင်ရက်သင့််သည်။
အသံအြွွေ့၏ Research Manager ပြစ်သူ ကိုရမ ပြျု်းမအြောင်က “လွတ်လြ်စွြောထိုတ်မြြော်မပြြောဆခ
ို ွင့််မရှတ့်

ဒြီမက
ို မရစြီခရြီ်းလမ််းဟြော အြောဏြောရှင်မတွြ ်တြီ်းတ့်

ကကြါ ြါြ။ နိုင်ငံရွေ့ မရရှည်အကျျု်းစြီ်းြွါ်းဟြော ပြည်သူမတွရွေ့

လွတ်လြ်ခွင့််သြော ပြစ်ြါတယ်။ လူူ့ဂိုဏ်သကခြောကို ညျု်းနွမ််းမစပြြီ်း လူူ့ရြိုင်ခွင့််မတွကို ချျု်းမြြောက်တ့် အစို်းရတိုင််းရွေ့
လိုြ်ရြ်မျြော်းကို ကျွ ်မတြော်တိုို့ အစဉ်တစက
ို ် က က
ို့် ွက်ရှုတခ
် ျြါတယ်။ ” ဟို မပြြောဆိုသည်။

ဥြဖေမ ွာ်းကျို ထျိဖရွာက်စွွာမပြင်ဆင်ခ့်ပခင််း
လွတ်လြ်စွြောထိုတ်မြြော်မပြြောဆိုခွငက
့်် ို ချျု်းမြြောက်၍ အသံို်းပြျုမ မသြော ဥြမဒြိုဒ်မမျြော်းကို NLD အစို်းရ လက်
ထက်တွင် ထမရြောက်မသြော ြျက်သမ််းပခင််း၊ ပြင်ဆင်ပခင််းမျြော်း မလိုြ်မဆြောင်နင
ို ်ခ့်မြ။ အသစ်ပြဌြော ််းလက
ို ်သည့််
နိုင်ငံသြော်းမျြော်း၏ ြိုဂ္ျုလ်ဆိုင်ရြော လွတ်လြ်မှုနှင့်် ြိုဂ္ျုလဆ
် ိုင်ရြောလံိုခခံျုမှုကို အကြောကွယ်မြ်းမရ်းဥြမဒနှင့်် အမျျု်းသြော်း
မှတ်တမ််းနှင့်် မမြော်ကွ ််းဥြမဒတမ
ိုို့ ှြောလည််း လွတ်လြ်စြောွ ထိုတ်မြြော်မပြြောဆခ
ို ွင့််နင
ှ ့်် သတင််းအချက်အလက် ရြိုင်ခွင့််
တိုက
ို့ ို ချျု်းနှမ်က သ
်ို့ တ်ထြော်းပြ ်သည်။ ထပိုို့ ြင် အပခြော်းြျက်သမ််းသင့််သည့်် ဥြမဒ၊ ြိုဒ်မမျြော်းပြစ်မသြော ရြောဇသတ်ကကြီ်း
ဥြမဒ ြိုဒ်မ ၅၀၅ (က)၊ (ခ)၊ ရြောဇသတ်ကကြီ်းဥြမဒြိုဒ်မ ၁၂၄ (က)၊ အြီလက်ထမရြော စ် ဆက်သွယ်မဆြောင်ရက်မရ်း
ဥြမဒ၊ မတရြော်းအသင််းမျြော်းအက်ဥြမဒြါ ြိုဒ်မ ၁၇ (၁)၊ ဆက်သွယ်မရ်းဥြမဒြါ ြိုဒ်မ ၆၆ (ဃ)၊ ၆၈ (က)၊ ြိုဒ်မ ၇၇
နှင့်် ၇၈ တက
ိုို့ ိုလည််း လွှတ်မတြော်ဘက်က လျစ်လျျူရှုခ့်သည်။
ပြင်ဆင်ရမည့််ဥြမဒမျြော်းပြစ်မသြော ပငမ််းချမ််းစွြောစိုမ ်းပခင််းနှင့်် စြီတ ််းလှည့််လည်ပခင််းဆိုင်ရြောဥြမဒ၊ သတင််း
မြီဒြီယြောဥြမဒနှင့်် ြံိုနြ်
ှ ပခင််းနှင့််ထိုတ်မ ပခင််းလိုြ်င ််းဥြမဒတက
ိုို့ ို လူူ့ရြိုင်ခွင့််၊ ဒြီမက
ို မရစြီစံနှု ််းမျြော်းနှင့််အညြီ ပြင်
ဆင်နင
ို ်ပခင််းမရှခ့်မချ။ ထအ
ိုို့ ပြင် သတင််းမြီဒြီယြောမျြော်းနှင့်် အရြ်ဘက်အြွွေ့အစည််းမျြော်း မတြောင််းဆိုလ က်ရှမသြော
သတင််းအချက်အလက်ရြိုင်ခွင့််ဥြမဒသည် ယမ ို့ထက်တင
ို ် လွှတ်မတြော်သိုို့ ဥြမဒကကမ််းအပြစ်ြင် မရြောက်ရှလြောခ့်
ပခင််းမရှမြ။

အင်တွာနက်ပ တ်ဖတွာက်ခံရပခင််း နှင့်် ဝက်ဘ်ဆျိုက်မ ွာ်းြျိတသ
် ျိမ််းပခင််း
ဒြီမက
ို မရစြီအစ်းို ရဟိုမခေါ်မသြော NLD အစို်းရလက်ထက်တွင် လွတ်လြ်စွြောထိုတ်မြြော်မပြြောဆခ
ို ွင့််၊ သတင််း
အချက်အလက်မျြော်းရယူြိုင်ခွင့််နင
ှ ့်် သတင််းမြီဒြီယြောလွတ်လြ်ခွင့််မျြော်းြါ ချျု်းမြြောက်ခံမ ရသည်။ ထိုအမပခအမ မျြော်း
ကို ရခိုင်ပြည် ယ်နှင့်် ချင််းပြည် ယ်တွင်အင်တြော က်ပြတ်မတြောက်ထြော်းခံရသည့်် ပြစ်ရြ်မျြော်းကို ကကည့််ပခင််းအြော်းပြင့််
သနင
ို ်သည်။
အင်တြော က်

ပြည်တွင််းစစ်ြဋြကခပြစ်ြွြော်းမ သည့််
ပြတ်မတြောက်ထြော်းပခင််းသည်

မဒသမျြော်းတွင်

ယင််းမဒသတွင်မ ထိုင်မသြော

နိုင်ငံမတြော်လံိုခခံျုမရ်းအမကကြောင််းပြကြော
ပြည်သူတစ်ဥြီ်းချင််းစြီ၏

စြီ်းြွြော်းမရ်း၊

လူမှုမရ်း၊ ကျ ််းမြောမရ်း နှင့်် နိုင်ငံမရ်းအခွင့််အမရ်းမျြော်းအပြင် ြညြောသင်ယူမလ့်လြောခွင့််မျြော်းြါ ဆံို်းရံှု်းမ သည်ကို
အချက်အလက်စစ်တမ််းမျြော်းအရ မတွွေ့ရှရသည်။ ထိုက့်သိုို့ အင်တြော က်ပြတ်မတြောက်ပခင််းမျြော်းအပြင် အစို်းရ၏
ညွှ ်ကကြော်းချက်ပြင့်် ဆက်သွယ်မရ်းမအြော်ြမရတြောမျြော်းမှ သတင််း က်ဘ်ဆက
ို ်မြါင််း နှစ်ရြောမကျြော်ကို ြတ်ချခ့်သည်။
ထိုြတ်ချခ့်မသြော

က်ဘဆ
် ိုကန
် ှစ်ရြောမကျြော် ၏ အမည်စြောရင််းကို အစို်းရနှင့်် ဆက်သွယ်မရ်းမအြော်ြမရတြောမျြော်းမှ

ထိုတ်ပြ ်ခ့်ပခင််းမရှမသြော်လည််း တရြော်း င်သတင််းဌြော တချျုွေ့ြါ င်လျက်ရှသည်ကို မတွွေ့ရှရသည်။ အဆို်းရြော်းဆံို်းမှြော

Covid-19 ကမ္ြောက
့် ြ်မရြောဂါ ပြစ်ြွြော်းမ ချ ်တွင် နိုင်ငံနှင့််အ

််း ပြည်သူမျြော်းအြော်းလံို်း ကျ ််းမြောမရ်း ြညြောမြ်းနှင့််

သတင််းအချက်အလက်မျြော်း ပမ ်ပမ ်ဆ ်ဆ ်ရရှနိုင်ရ ် အမရ်းကကြီ်းမသြောမကကြောင့်် အရြ်ဘက် အြွွေ့အစည််းမျြော်းက
ရခိုင်ပြည် ယ်နှင့်် ချင််းပြည် ယ်တတ
ိုို့ ွင် အင်တြော က်ပြတ်မတြောက်ထြော်းပခင််းကို ရြ်ဆိုင််းမြ်းရ ် တစက
ို ်မတ်မတ်
မတြောင််းဆိုခမ
့် သြော်လည််း အစို်းရဘက်က လျစ်လျျူရှုခသ
့် ည်။

မတရွာ်းဥြဖေမ ွာ်းကျို အသံု်းပြျုပြီ်း အဖရ်းယူ မ််းဆီ်းမှုမ ွာ်း ဆက်လက်လုြ်ဖဆွာင်ဖနပခင််း
ဒြီမက
ို မရစြီအစ်းို ရလက်ထက်တွင် ဆနဒထတ
ို ်မြြော်မသြော ပြည်သူမျြော်းအြော်း ဆက်လက်ြမ််းဆြီ်းမ ပခင််းသည်
ယခင် စစ်အစ်းို ရလက်ထက်နှင့်် ထူ်းမပခြော်း ြော်း ြနှြ်မ ဆပြစ်မကကြောင််းကိုသက်မသပြမ သည်။ ရခိုင်ပြည် ယ်တွင်
အင်တြော က်ပြတ်မတြောက်မှု ရြ်ဆိုင််းမြ်းမရ်းမတြောင််းဆိုမသြော မကျြောင််းသြော်းမျြော်းအြော်း ြမ််းဆြီ်းပခင််း၊ ပြည်တွင််း စစ်
ရြ်စမရ်းနှင့်် ပငမ််းချမ််းမရ်းမတြောင််းဆိုမသြောလူငယ်မျြော်းအြော်း ခွင့််ပြျုချက်မမြ်းဘအမရ်းယူပခင််း၊ အစို်းရနှင့်် တြ်မမတြော်
အြော်း ဆ က
်ို့ ျင်ဆနဒပြသူမျြော်းအြော်း ြမ််းဆြီ်းအမရ်းယူပခင််း စသည်တက
ိုို့ ို ပြင််းပြင််းထ ်ထ ် လိုြ်မဆြောင်မ ဆပြစ်
မကကြောင််းမတွွေ့ရသည်။ ထပိုို့ ြင် တိုင််းရင််းသြော်းအမရ်းမပြြောဆိုရြောတွင်လည််း ယခင်အစို်းရ လက်ထက်က့်သိုို့ ထလွယ်
ရှလွယ် ပြစ်မ ဆပြစ်မကကြောင််းကို ‘ကရင့််အြောဇြော ည်မ ’ို့ ဟို

ဆနဒပြြွတွင် သံို်းစွခ့်သပြင့်် ြမ််းဆြီ်းခံရမသြော

မ ြော်အို ််းလှ အမှုတွင် မတွွေ့နိုင်သည်။
အလြော်းတူ

သတင််းမြီဒြီယြောလွတ်လြ်ခွငတ
့်် ွင်လည််း

သတင််းရယူပခင််းအတွက်

သတင််းသမြော်းမျြော်းကို

မတရြော်းအသင််းမျြော်းအက်ဥြမဒ၊ အကကမ််းြက်မှုတက
ို ်ြျက်မရ်းဥြမဒ တအ
ိုို့ ြါအ င် ြိုဒ်မအမျျု်းမျျု်းပြင့်် ြမ််းဆြီ်း
အမရ်းယူပခင််း၊ ရခိုင်ပြည် ယ် အင််းဒင်မကျ်းရြောလူသတ်မှုထတ
ို ်မြြော်မှုမကကြောင့်် ရိုကတ
် ြောသတင််းမထြောက် ၂ ဦ်းကို နိုင်ငံ
မတြော် လ ျုွေ့ က
ှ ်အက်ဥြမဒပြင့်် တရြော်းစွဆိုခံရပခင််းတသ
ိုို့ ည် ဒြီမက
ို မရစြီ၏ ြင်မအမပခခံအတ
ို ်ပမစ်ကို ရိုကခ
် ျျု်းမ
သက့်သိုို့ ပြစ်မ သည်။
အထက်ြါအချက်အလက်မျြော်းကို ကကည့််ပခင််းအြော်းပြင့်် NLDအစို်းရသည် လူူ့ရြိုင်ခွင့််၏ အမပခခံပြစ်မသြော
လွတ်လြ်စွြောထိုတ်မြြော်မပြြောဆိုခွင့််၊ ဒြီမက
ို မရစြီအိုြ်ချျုြမ
် ရ်း စ စ်၏ အဓကအစတ်အြိုင််းပြစ်မသြော လွတ်လြ်စွြော
စိုမ ်းခွင့််၊

လွတ်လြ်စွြောစြီတ ််းလှည့််လည်ခွင့််နင
ှ ့််

သတင််းမြီဒြီယြောလွတ်လြ်ခွင့််တိုို့အမြေါ်

အမရ်းကကြီ်းသည်ဟို

သမဘြောမထြော်းဘ လျစ်လျျူရှု ြနှြ်မ ဆပြစ်မကကြောင််း မတွွေ့ရရမြသည်
ှ
။
အသံအြွွေ့၏

Researcher

တစ်ဥြီ်းပြစ်သည်

လွတ်လြ်စွြောထိုတ်မြြော်မပြြောဆိုခွင့်် ို့ြတ်သက်ပြြီ်း
မတွွေ့ရတယ်။

မြ ်ဆိုပြည့််အမ်က

အစို်းရ၊ စစ်တြ် ို့ ရတြ်ြွွေ့တိုို့ကမ

သတင််းမြီဒြီယြောလွတ်လြ်ခွင့်် ို့ြတ်သက်ပြြီ်းမတြော့်လည််း

တိုက်ြျက်မရ်းဥြမဒလို

ပြင််းထ ်တ့်ဥြမဒမတွ ို့

“လက်ရှအစ်းို ရလက်ထက်မှြော
ြနှြ်မှုမတွလိုြခ
် ့်တြောကို

သတင််းသမြော်းမတွကို

တရြော်းစွလြောတြောမျျု်းမတွထ

အကကမ််းြက်မှု

မတွွေ့ရတယ်။

ဒြီလိုမျျု်းမတွ

ဆက်မပြစ်ြိုို့ လြောမယ့််မရ်းမကြောက်ြွမှြော ဒြီအခွင့််အမရ်းမတွကို ပမင့််တင်မြ်းနိုင်မယ့်် အြောမခံမြ်းနိုင်မယ့်် ြါတြီမတွ
အမျြော်းကကြီ်းရှလြောြလ
ိုို့ ိုြါတယ်။” ဟို မပြြောဆိုသည်။

တက်တန
ွ ်ိုးချက်
ဒီမကရရစီစနစ်၏

အရပခခံအတ်ပမစ်ပြစ်သည်

လွတ်လြ်စွွာ

ထတ်ရြွာ်ရပြွာဆခွငက
် ြင်

အစိုးရက

အကွာအကွယ်မရြိုးနင်လျှင် ပြည်သူလူထ၏ အပခွာိုးရသွာ လူူ့အခွင်အရရိုးဆံိုးရံှုိုးမှုမျွာိုးက အကွာအကွယ်ရြိုးနင်ရန်

ြမခက်ခဲသွွာိုးြါလမ်မည်။

လွတ်လြ်စွွာရပြွာဆခွင်မရရသွာ

အကျင်ြျက်ပခစွာိုးမှုထူရပြွာရသွာ

အရပခအရနမျွာိုးကသွာ

အသက်အဝန်ိုးသည်

ဦိုးတည်ရစြါသည်။

တရွာိုးမျှတမှုကင်ိုးမဲရသွာ၊

လက်ရအစိုးရသက်တမ်ိုးသည်

(၄)နှစ် ဖက ွာ်လွာခ့်ပြီ်း ၂၀၂၀ဖရ်းဖကွာက်ြွသည်လည််း မကကွာမီစတင်ဖတွာ့်မည်ပ စ်သည့််အတွက် လွှတ်ဖတွာ်
အဖနပ င့််လည််း ဥြဖေပြင်ဆင်ရန် လံုဖလွာက်သည့််အခ ျိန် မက န်ရျိဖ
ှ တွာ့်ဖြ။
အမ ျုျိုးသ ျိုးဒီမက
ို ရေစီအဖွဲ့ခ ျုပ၏
် လွှတရ
် တ က
် ိုယ်စ ျိုးလယ
ှ ်အရေအတက်အေ ၄င်ျိုးတထ
ိုေ့ ံတင် (ဖွဲ့စည်ျိုးပံို
အရ ခခံဥပရဒမှလ၍) အ ခ ျိုးဥပရဒမ ျိုးကို ပင်နင
ို ်၊ ဖ က်နိုင်၊ အသစ် ပဌ
ခ့်မသြော်လည််း

လွတ်လြ်စွြောထိုတ်မြြော်မပြြောဆခ
ို ွင့််နင
ှ ့််ြတ်သက်မသြော

်ျိုးနိုင်သညဲ့် အမပခအမ ကို ရရှထြော်း

ဥြမဒမပြြောင််းလမရ်းကို

ထမရြောက်စွြော

လိုြ်မဆြောင်ခ့်ပခင််း မရှမချ။
အဆိုြါအမပခအမ အမြေါ်တွင်

အသံအြွွေ့၏

Researcher

တစ်ဥြီ်းပြစ်သူ

“ပမ ်မြောနိုင်ငံရွေ့ ဒြီမက
ို မရစြီကို မြြော်မဆြောင်မြ်းမယ်ဆိုပြြီ်း တက်လြောတ့်အစ်းို ရတစ်ရြ်အမ

မထက်ထက်မဇြော်က

ို့ အခိုလိုလွတ်လြ်စွြော

ထိုတ်မြြော် မပြြောဆိုခွငက
့်် ို ြနှြ်ချျုြခ
် ျယ် က ို့်သတ်မ တြောဟြော အမပြြော လ
ို့ က်မတွွေ့မညြီမကကြောင််းပြမ ြါတယ်။ သူတိုို့
မပြြောမပြြောမ တ့် ဒြီမက
ို မရစြီဆိုတြောကမရြော ဘယ်လိုစန
ံ ှု ််းမတွ တ
ို့ ိုင််းတြောတြောလ၊ ကိုယ်လိုသလိုအဓြပါယ်ြွင့််မ
သလြော်းဆိုတြော မမ်းခွ ််းထိုတစ
် ရြောြါြ။” ဟို မှတခ
် ျက်ပြျုခ့်သည်။
ထိုေ့ ပင် အသံအြွွေ့၏ အမှုမဆြောင်ဒါရက
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