မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင် မြစ်ပွာွားနနသည့်် လအခွ
့်် န ွားအနမခအနနြျာွားနှငစ
့်် ပ်လျဉွား၍
့် ငအ

ကျင်ွားပနသာ လအခွ
့်် န ွားနကာင်စီ၏ နှစ်ဆယ်က
့် ိုွားခိုနမြာက် အထွားအစည်ွားအန ွား
့် ငအ
မြန်ြာနင
ို င
် ံ လအခွ
်ူ့ ရ ေး အရမခအရနဆင
ို ် ာ ကိုလသြဂ္ဂအထေးကိုယ်စာေးလှယ်
ူ့ ငအ
Tom Andrews ၏ ထိုတမ် ြန်ချက်

ဂ္ျျီနျီဗာမြ ြို့၊ ရေရော်ဝါ ျီလ ၁၂ က်၊ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်
ြဒြ်ဥကကဋ္ဌနှင့်် ကိုလသြဂ္ဂလအခွ
့်် န ွားနကာင်စီ၏ ဂ္ိုဏသ
် န ရှအြွွဲ့ င်ြျာွားခင်ဗျာွား
့် ငအ
အချန်ကိုက်မြစ်လန
ှ သာ ဤအထွားအစည်ွားအန ွားပွကို ကျင်ွားပနပွားသည်အ
့် တွက်
နကျွားဇွားတင်ပါသည်ခင်ဗျာ။

နဒါန်ေး - အရ ေးယရဆာင် ွ က်ြှုတစ်ခိုမြ လိုြ် န် လိုအြ်ရနမခင်ေး
ဤအစည်ွားအန ွားပွအာွား ကျင်ွားပမခင်ွားမြင့်် လက်ခံနင
ို ြ
် ွယ်ြရှနသာ၊ တ ာွားြ င်နသာ

လိုပ် ပ်ဟို ဆီနလျာ်စွာ နမပာဆိုနင
ို သ
် ည့်် ြျှတစွာ န ွ ွားနကာက်တင်နမြာက်ခံထာွား သည့််
အစိုွား နှင့်် ၎င်ွား၏ ြျှတစွာ န ွ ွားနကာက်တင်နမြာက်ခံထာွား သည့်် နခါင်ွားနဆာင်ြျာွားအာွား
အာဏာသြ်ွားြှုအနပေါ် ဤနကာင်စီ၏ အမြင်သန
ပ်တည်ချက်ကို မပသလိုက်မခင်ွားပင်မြစ်သည်။

ာထာွားနှငပ
့်် တ်သက်၍ အန ွားပါနသာ

လအခွ
့်် န ွားနကာင်စီအနနနှင့်် အထွားအစည်ွားအန ွားပွကို နခေါ်ယကျင်ွားပသည်ြှာ
့် ငအ
ဤအကကြ်သည် ၂၉ ကကြ်နမြာက်မြစ်ပါသည်။ ၂၇ ကကြ်နမြာက်

အစည်ွားအန ွားသည်လည်ွား မြန်ြာတပ်ြနတာ်၏ ၎င်ွားတလ
ို ့် ြျ ွားအချင်ွားအချင်ွားအနပေါ်
ကျ ွားလွနခ
် န
့် သာ တ ာွားြ င်လိုပ် ပ်ြျာွားကို နဆွွားနနွွား န်

ကျင်ွားပခ့်မခင်ွားမြစ်န ကာင်ွားကိုလည်ွား သတမပ ြွယ်မြစ်ပါသည်––ထိုမြစ် ပ်တွငြ
်
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ရို ဟင်ဂ္ျာတိုငွား် င်ွားသာွားလနည်ွားစိုြျာွားအနပေါ် ကြ်ွား က တ် က်စက်ယတ
ို ်ြာနသာ
မပစ်ြှုအနမြာက်အြျာွားကို ကျ ွားလွနခ
် ့်မခင်ွားမြစ်သည်။

တစ်နည်ွားဆို လျှင် “တပ်ြနတာ်” ဟိုနခေါ်နသာ မြန်ြာစ
့် စ်တပ်၏

နခါင်ွားနဆာင်ြျာွားအနနနှင့်် ၎င်ွားတသည်
ို ့်
၎င်ွားတက
ို ့် ိုယ်တိုငန
် ွားဆွထာွားနသာ ဥပနဒြျာွားနှင့််
နင
ို င
် န
ံ တာ်ဥပနဒြျာွား၏ အထက်၌ရှသည်ဟနသာ အတတဆန်သည့်် ယံို ကည်ချက်ကို

ထင်ထင်ရှာွားရှာွားမပသခ့်သည်ြှာ ဤအကကြ်သည် ပထြဆံိုွားအကကြ်ြဟိုတ်နတာ့်နပ။
ထန
ို ့် ကာင့်် တပ်ြနတာ်နခါင်ွားနဆာင်ြျာွားအနနနှင့်် ၎င်ွားတသည်
ို ့်
ဥပနဒ၏ အထက်၌

ြရှန ကာင်ွား၊ မြန်ြာမပည်သမပည်သာွားြျာွားနှင့်် ကြဘာသကြဘာသာွားြျာွားကလည်ွား ထိုကသ
့် ို ့်
ဥပနဒနှငဆ
့်် န်ကျင်
နသာ၊ ရှု တ်ချမပစ်တင်ထိုက်နသာ လိုပ် ပ်ြျာွားကို
့်
လက်ခံြည်ြဟိုတ်န ကာင်ွား နာွားလည်သန
ကျွနပ
်ို ် ယံို ကည်ပါသည်။

ာနပါက် န် အလွနအ
် န ွားကကီွားသည်ဟို

မြန်ြာမပည်သမပည်သာွားြျာွားသည် ဤမြစ် ပ်ကို
၎င်ွားတထီ
ို ့် ွားတည်ွား င်ဆိုငန
် န မခင်ွားြဟိုတ်န ကာင်ွား၊ ၎င်ွားတအာွား
ို ့်
ကြဘာြှ

နြ့်နပျာက်ထာွားမခင်ွားြရှန ကာင်ွားကို နာွားလည်သရှ န်လည်ွား ထပ်တထပ်ြျှပင်

အန ွားကကီွားပါသည်။ ဤအြွွဲ့အစည်ွားနှင့်် နင
ို င
် တ
ံ ကာအသိုက်အ န်ွားသည်လည်ွား ဤကသ
့် ို ့်
အနတ ာယ်ကကီွားြာွား၍ အကအညီလိုအပ်နနနသာအချန်ြျ ွားတွင်

မြန်ြာမပည်သမပည်သာွားြျာွားနှင့်် အတတကွ ပ်တည်သွာွားြည်မြစ်ပါသည်။
အာဏာသြ်ေးြှုနင
ှ ်ူ့ ေွြို့စည်ေးြံိုအရမခခံဥြရဒ
န ို င်

ာလ ၈ က်တွင် ကျင်ွားပခ့်နသာ န ွ ွားနကာက်ပွ၌ ြြသြာြှုအြျာွားအမပာွား

ရှနနန ကာင်ွား စွပ်စွချက်ြျာွားမပ လိုပ်၍ နင
ို င
် အ
ံ ာွား ကာကွယ်ြှုနပွားမခင်ွားဟို
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အနယာင်နဆာင်ကာ နဆာင် ွ က်ခန
့် သာ အာဏာသြ်ွားြှုအန ကာင်ွားကို နဆွွားနနွွား န်
ကျွနပ
်ို ်တသည်
ို ့်
ယနန ့်ဤနန ာသို န
့် ာက်ရှနနမခင်ွားမြစ်ပါသည်။

ြဒြ်ဥကကဋ္ဌခင်ဗျာွား… န ွ ွားနကာက်ပွြြြှနြ
် ှုြျာွား ရှနနခသ
ို ျှငပ
် င် တိုငွား် မပည်ကို
့် ည်ဆလ
အန ွားနပေါ်အနမခအနနန ကညာမခင်ွား၊ အ ပ်သာွားအစိုွား နခါင်ွားနဆာင်ြျာွားကို
ြြ်ွားဆီွားမခင်ွားနှင့်် မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ နပေါ်ထွနွား် စ ဒီြိုကန စီအာွား ြျက်ဆီွား န်

ကက ွားပြ်ွားမခင်ွားတက
ို ့် ို မပ လိုပ် န်အတွက် ကျ ွားန ကာင်ွားဆီနလျာ်ခိုငလ
် ံိုြှု လံိုွား ြရှပါ။
အာဏာသြ်ွားအစိုွား သည် ၎င်ွားတက
ို ့် ိုယ်တိုင် ြ ကြ်ွားန ွားဆွခ့်နသာ ၂၀၀၈
ြွွဲ့စည်ွားပံိုအနမခခံဥပနဒအတွငွား် ၌ မပဋ္ဌာန်ွားထာွားသည့်် နင
ို င
် န
ံ တာ်အာွား

ထြ်ွားသန်ွားမခင်ွားဆိုင် ာ လိုအပ်ချက်ြျာွားကို လိုက်နာ န်ပင် ပျက်ကွက်ခ့်ပါသည်။
ဤအာဏာသြ်ွားြှုသည် ြည်သည်ရ
့် ှု နထာင်ြ
့် ျှငြ
် ဆို အြှနတ
် ကယ်
့် ှ ကည်လ

ဥပနဒနှငဆ
့်် န်ကျင်
နသာ လိုပ် ပ်မြစ်ပါသည်။ နင
ို င
် တ
ံ ကာအသိုက်အ န်ွားသည်
့်

ဤတ ာွားြ င်နသာ အစိုွား စနစ်ကို အသအြှတ်မပ န် မငင်ွားဆန် ြည်မြစ်ပါသည်။
အာဏာသြ်ေးမခင်ေးအရြေါ် မြည်သမြည်သာေးြျာေး၏ တံမြန်
ို ူ့ ြှု
ကျွနပ
်ို ်၏ နလ့်လာချက်ြျာွား၊ အ ကံဉာဏ် ယြှုြျာွားနှင့်် နဆွွားနနွွားချက်ြျာွားအ

အာဏာသြ်ွားအစိုွား အာွား ဆန်ကျင်
မခင်ွားြျာွားသည် အရှန်အဟိုနမ် ပင်ွား၍ ကွမပာွားစံိုလင်နသာ
့်
မြန်ြာမပည်သမပည်သာွားြျာွား တစ်ခနက် ပါ င် ကန ကာင်ွား ထင်ရှာွားသည်။

အသက်အ ွ ယန
် င
ှ ့်် နနာက်ခံ န်ွားကျင်အြျ ွားစံို၍ သနနဋ္ဌာန်ခိုငလ
် ံိုနသာလြျာွား ပါ င်သည့််
ကကီွားြာွားနသာ လအိုပ်စိုြျာွား ၎င်ွားတ၏
ို ့် ဒီြိုကန စီ၊ လအခွ
့်် န ွားနှင့််
့် ငအ

၎င်ွားတို ့် င်နသွွားြျာွား၏ အနာဂ္တ်ကို ကာကွယ် န်အတွက် မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ လြ်ွားြျာွားအနပေါ်
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ချီတက်ဆနဒမပနနသည့်် ဗီဒယ
ီ ိုြှတ်တြ်ွားကို မြင် သည်ြှာ အြှနတ
် ကယ်ပင်
စတ်ဓာတ်တက်ကကစ ာနကာင်ွားပါသည်။
ဗိုဒ ဓ

ာသာ င်

ိုနွား် ကကီွားြျာွားနှင့်် အစစလာြ်

ိုနွား် နတာ်ကကီွားြျာွား န

ွားချင်ွားယှဉလျက်

ချီတက်နနမခင်ွား၊ ဆ ာ န်ြျာွားနှင့်် သနာမပ ြျာွား၊ နဆာက်လိုပ်န ွားလိုပ်သာွားြျာွား၊

ဏ်လိုပ်သာွားြျာွားနှင့်် ဆ ာဆ ာြြျာွား စသည့်် ကဏ္ဍြျ ွားစံိုြှ အစိုွား အြှုထြ်ွားြျာွား

သပတ်နြှာက်၍ ချီတက်ဆနဒမပနနမခင်ွား၊ က င်၊ ချင်ွား၊ ရှြ်ွား၊ ကချင်နင
ှ ့်် အမခာွားနသာ
တိုငွား် င်ွားသာွားလြျ ွားြျာွား၊ ငယ် ွ ယ်သြျာွားနှင့်် သက်ကကီွား ွ ယ်အိုြျာွား၊ ထမပင်
ို ့်

ြျာွားြှလည်ွား ဆနဒမပသြျာွားနှင့်် လာန ာက်ပွားနပါင်ွားမခင်ွား အစရှနသာ ပံို ပ်ြျာွားနှင့််

ဗီဒယ
ီ ိုြျာွားကို နတွွဲ့ မြင်ခ့် ပါသည်။

မြန်ြာနင
ို င
် က
ံ ို ယနနအချ
န်တွင် စည်ွားလံိုွားညီညာဆံိုွားအမြစ် မြင်နတွွဲ့ မခင်ွားမြစ်ပါသည်။
့်
ထိုသမြင်
ို ့် နတွွဲ့ မခင်ွားန ကာင့်် နြျှာ်လင်ခ
့် ျက်ြျာွား မပည့်် လာပါသည်။

လွနခ
် ့်နသာ ဆယ်စိုနစ
ှ ်ြျာွားအတွငွား် ဒီြိုကန စီအန ွားနဆာင် ွ က်သြျာွားအာွား

အစိုလိုက်အမပံ လိုက် သတ်မခင်ွား၊ န ွှေ ါန ာင်သကကနွား် ြျာွားရံို ၍ ဆနဒမပနနနသာ
ိုနွား် ကကီွားြျာွားအာွား သတ်မြတ်မခင်ွား၊ ြ ကာနသွားြီက

ရို ဟင်ဂ္ျာတိုငွား် င်ွားသာွားလနည်ွားစိုြျာွားအနပေါ် ကျ ွားလွနခ
် ့်သည့်် နမပာ က်စ ာြရှနအာင်

ကြ်ွား က တ် က်စက်ယတ
ို ်ြာနသာ လိုပ် ပ်ြျာွားအပါအ င် တပ်ြနတာ်၏ က်စက်စွာ

တံမပန်
ို ့် နင
ို စ
် ွြ်ွားအန ကာင်ွားကို သနသာ်လည်ွား မြန်ြာမပည်သမပည်သာွားြျာွားသည်
တပ်ြနတာ်အာွား ွ တ် ွ တခ
် ျွံချွံ ဆနက
် ့် ျင်နန ကမခင်ွားမြစ်ပါသည်။

လြဆန်နသာ နှြ်နင
ှ ွား် ဖြ ခွငွား် ြှုြျာွားနှင့်် ၎င်ွားတအနပေါ်
ို ့်
အသံိုွားမပ ခန
့် သာ
အလိုအနလျာက်စနစ်နင
ှ ့်် လက်နက်ြျာွားကို ပဓာနြထာွား

ဆနဒမပပွြျာွားသည်

မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ
ာနပါင်ွားြျာွားစွာနသာ ဖြ ွဲ့နယ်ကကီွား၊ ဖြ ွဲ့နယ်ငယ်ြျာွားတွင်
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အလျှ လျှ နပေါ်နပါက်လျက်ရှပါသည်။ ဆန်ကျင်
ကန်ကွ
် ွားလှုပ်ရှာွားြှုြျာွားသည်
့်
့် ကန
ကကီွားသထက် ကကီွားြာွားလာဖပီမြစ်ပါသည်။

အာဏာသြ်ေးြှုအမြျီေး စစ်တြ်၏ ေနှြ်ချ ြ်ချယ်ရသာ လိုြ် ြ် ြျာေး
စည်ွားလံိုွားညီညွတ်နသာ လစိုြျာွား၏ အ ကြ်ွားြြက် ဖငြ်ွားချြ်ွားစွာ ဆနဒမပြှုြျာွားအနပေါ်

ြျာွားနှင့်် လံိုမခံ န ွားတပ်ြွွဲ့ြျာွား၏ တံမပန်
ို ့် ြှုသည် ကန်သတ်
မခင်ွား၊ ဖခြ်ွားနမခာက်မခင်ွားြှနန၍
့်

နသွွားနမြကျနစသည်လ
့် ိုပ် ပ်အထ န ာက်ရခ
ှ ့်ဖပီမြစ်သည်။

မြန်ြာမပည်သမပည်သာွားြျာွားနှင့်် ကြဘာအနှြှ
ံ ့် လအြျာွားသည် မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ

လြ်ွားြြျာွားနပေါ်ြှ ထွက်နပေါ်လာနသာ လြဆန်သည့်် ပံို ပ်ြျာွားနှင့်် ဗီဒယ
ီ ိုြျာွား–
အဓကရိုဏွား် ထန်ွား လက်နက်ပစစည်ွားြျာွားအမပည့််ရှသည့်် ြျာွားမပာွားလှစွာနသာ

လံိုမခံ န ွားတပ်ြွဲ့စ
ွ စ်န ကာင်ွားြျာွားက အ ကြ်ွားြြက်ဆနဒမပသြျာွားကို ိုငွား် ထာွားမခင်ွား၊
လအိုပ်ထသို န
့် အနမြာက်ြျာွားမြင့်် ပစ်ခတ်နနမခင်ွား၊ နနမပည်နတာ်၌
လက်နက်စိုွားစဉွားြျှြရှသည့်် အြျ ွားသြီွားငယ်တစ်ဦွားသည်

အမခာွားအ ကြ်ွားြြက်ဆနဒမပသြျာွားနှငအ
့်် တ ပ်လျက်ရှနနစဉ ဦွားနခါင်ွားတည်တ
့် ည်သ
့် ို ့်
နသနတ်မြင့်် ပစ်ခတ်ခံ သည့်် မြစ် ပ်အပါအ င် ဆနဒမပသြျာွား နသနတ်မြင့််
ပစ်ခတ်ခံ မခင်ွား စသည်တ
့် ိုက
့် ို တစ် က်ဖပီွားတစ် က် ထတ်လန်တ
့် ကာွားမြင့််
ကည်ရ
့် ှု နန ပါသည်။

မြန်ြာ့်လံိုမခံ န ွားတပ်ြွဲ့ြ
ွ ျာွားသည် ဆနဒမပသြျာွားအနပေါ်တွင် အသက်နသနစနင
ို န
် သာ
ကျည်အစစ်ြျာွားကို အသံိုွားမပ ခ့်န ကာင်ွား အစီ င်ခံစာြျာွားနှင့််

ြှတ်တြ်ွားဓာတ်ပံိုသက်နသြျာွား ထွက်နပေါ်လာလျက်ရှပါသည်။ ဤအ ကြ်ွားြက်ြှုသည်
နင
ို င
် တ
ံ ကာဥပနဒကို ချ ွားနြာက်မခင်ွားမြစ်သည်။
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အကကင်ွားြ့်အာဏာရှငဆ
် န်နသာ အကျဉွားချမခင်ွားနင
ှ ့်် ဖခြ်ွားနမခာက်မခင်ွားြျာွားကိုလည်ွား
နတွွဲ့ ရှနန ပါသည်။ နင
ို င
် န
ံ ွားနခါင်ွားနဆာင်ြျာွားကိုသာ ပစ်ြှတ်ထာွားသည်ြဟိုတ်
လအသ
ိုက်အ န်ွားြျာွား၊ အ ပ်
့်

က်လအြွ
့် ွဲ့အစည်ွားနခါင်ွားနဆာင်ြျာွားကိုပါ

ပစ်ြှတ်ထာွားနနန ကာင်ွား နတွွဲ့ သည်။ ကွမပာွားစံိုလင်နသာ တိုငွား် င်ွားသာွားြျာွားနှင့််
ာသာန ွားအြွွဲ့အစည်ွားြျာွားအ ကာွားတွင် လြှုန ွားသဟဇာတမြစ်ြှုနင
ှ ့််

နပါင်ွားစည်ွားညီညွတ်ြှုတက
ို ့် ို တည်နဆာက် န် ကက ွားပြ်ွားလျက်ရှနသာ
အ ပ်

က်လြှုအြွွဲ့အစည်ွားတစ်ခို၏ နခါင်ွားနဆာင်တစ်ဦွားနှင့်် ြ ကာခင်က

ဆက်သွယ်စကာွားနမပာခ့်ပါသည်။ ထိုသိုကက
့် ွားပြ်ွားြှုြျာွားန ကာင့်် ထိုနခါင်ွားနဆာင်အာွား

တပ်ြနတာ်ြှ အနတ ာယ်အမြစ် ယဆလိုက်ပံို သည်။ အာဏာသြ်ွားြှုဖပီွားနနာက် ြနက် ၂
နာ ီ န်ွားကျင်တွင် အ ာရှြျာွားသည် ထိုသ၏ ဇနီွား၊ အနြနှင့်် င်နသွွားနစ
ှ ်ဦွားဆီသို ့်

လာန ာက်ခသ
် ရှန ကာင်ွားကို သ၏ဇနီွားြှ နမပာလိုက်နသာအခါ
့် ည်။ ထိုသအြ်တွငြ
(သသည် ပစ်ြှတ်ထာွားခံ နင
ို န
် ကာင်ွား သနသာန ကာင့်် အြ်ြှ

တြ်ွားနရှာင်သွာွားမခင်ွားမြစ်သည်) ြျာွားသည် သြအာွား စစ်နဆွားနြွားမြန်ွား၍ သြ၏
အြျ ွားသာွားကို ရှာနတွွဲ့နသာအခါတွင် ြြ်ွားဆီွားထန်ွားသြ်ွားခံ ြည်မြစ်န ကာင်ွား
နမပာ ကာွားခသ
့် ည်။

လက်ရှ ရှထာွားနသာ သတင်ွားအချက်အလက်ြျာွားအ စစ်အာဏာသြ်ွားြှုကို
န ကမငာချန်ြှစတင်ဖပီွား အာဏာသြ်ွားအစိုွား သည် အစိုွား အ ာရှြျာွားနှင့််
အ ပ်

က်အြွွဲ့ င်ြျာွား ၂၂၀ ဦွားထက်ြနည်ွားကို

ြြ်ွားဆီွားထန်ွားသြ်ွားထာွားန ကာင်ွားသ သည်။ ၎င်ွားတတွ
ို ့် င် နင
ို င
် န
ံ တာ်၏အတိုငပ
် င်ခံပိုဂ္ဂ လ်
နဒေါ်နအာင်ဆန်ွားစို ကည်၊ နင
ို င
် န
ံ တာ်သြမတ ဦွား င်ွားမြငန
့်် င
ှ ့််

မပည်နထာင်စိုန ွ ွားနကာက်ပွနကာ်ြရှငအ
် ြွွဲ့ င်ြျာွားပါ င်သည်။ အဆိုပါ

ြြ်ွားဆီွားြှုအြျာွားအမပာွားကို ညအချန်တွင် အ ပ် တ် ြျာွားြှ လိုပ်နဆာင်ခ့်မခင်ွားမြစ်သည်။
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အဆိုပါလိုပ် ပ်ြျာွားသည် ဥပနဒြ့်ြြ်ွားဆီွားအကျဉွားချခံ မခင်ွားြှ ကင်ွားလွတ်နင
ို န
် သာ
အနမခခံအခွငအ
့်် န ွားကို ချ ွားနြာက်မခင်ွားမြစ်သည်။ တပ်ြနတာ်ြှ
ြြ်ွားဆီွားထာွားသအာွားလံိုွားကို ချက်မခင်ွားလွှေတန
် ပွား ြည်။

အာဏာသြ်ွားအစိုွား ၏ တ ပ် ပ် ဖခြ်ွားနမခာက်ြှုြျာွားကို မြန်ြာြီဒယ
ီ ာြျာွားသည်လည်ွား
ခံစာွားနန သည်။ ြျာွားသည် သတင်ွားနထာက်တစ်ဦွားထက်ြနည်ွားကို ရို က်နက
ှ ်ခဖ့် ပီွား
အမခာွားသတင်ွားနထာက်ြျာွားကလည်ွား အ ပ် တ် ြျာွား၏ ဖခြ်ွားနမခာက်ြှုနင
ှ ့််
ပစ်ြှတ်ထာွားြှုြျာွား ကံ နန န ကာင်ွားကို အစီ င်ခံခ့် ကသည်။ အချ ွဲ့ ြှာ
တြ်ွားနရှာင်ပိုနွား် ကွယန
် န က သည်။

အာဏာသြ်ွားအစိုွား သည် နင
ို င
် သ
ံ ာွားြျာွား၏ လွတ်လပ်စွာထိုတ်နြာ်နမပာဆိုခွင၊့််

သတင်ွားအချက်အလက် ရှခွငန
့်် င
ှ ့်် ကိုယ်န ွားအချက်အလက်ြျာွားကို စနစ်တကျြယ်ရှာွား
ြျက်ဆီွားသည့်် နည်ွားဥပနဒနှင့်် ဥပနဒြျာွားကို အခင
ို အ
် ြာမပဋ္ဌာန်ွားနဆာင် ွ က်နနသည်။

အာဏာသြ်ွားအစိုွား သည် နင
ို င
် တ
ံ
ှြ်ွားရှ ဖြ ွဲ့နယ်အြျာွားအမပာွားတွင် လငါွားဦွားသြဟို
ို ့် တ်
ငါွားဦွားထက်ပို၍ စိုရို ွားံ မခင်ွားကို ပတ်ပင်ခ့်ဖပီွား ည ၈ နာ ီြှ ြနက် ၄ နာ ီအထ
ညြထွက် အြနက
် ့် ိုလည်ွား မပဋ္ဌာန်ွားခသ
့် ည်။ နြစ
့် ်

ွတ်ခ်နင
ှ ့််

အမခာွားအက်ပလီနကွားရှငွား် ြျာွားကိုလည်ွား ပတ်ဆခ
ို ့် ့်သည်၊ အင်တာနက်ကိုလည်ွား လိုသလို
မြတ်နတာက်ခဖ့် ပီွား၊ နခတ်ြီနည်ွားပညာကိုသံိုွားကာ ၎င်ွားတ၏
ို ့်

လြ်ွားန ကာင်ွားတနလျှာက်တွငရ
် သည့်
ှ
် ြည်သကိုြဆို ဖခြ်ွားနမခာက်၊ နမခာက်လှန၊် ့်

ြြ်ွားဆီွားြည့်် နစာင့်် ကည့််န ွား နင
ို င
် န
ံ တာ်တစ် ပ်အမြစ် မြန်ြာနင
ို င
် က
ံ ို မြစ်လာနစြည့််
မပင်ွားထန်လှနသာ ဆိုင်

ာလံိုမခံ န ွားဥပနဒကိုလည်ွား န ကညာခ့်သည်။ ဥပနဒသစ်အ

အာဏာသြ်ွားအစိုွား သည် ၎င်ွားြကက က်သည့်် သတင်ွားတင်ဆက်ြှုြျာွားကို ပတ်ပင်မခင်ွား၊
အင်တာနက် န်နဆာင်ြှုြျာွားကို ကနသ
် ့် တ်မခင်ွားနှင့်် နဒတာအချက်အလက်ြျာွားကို
ကာွားမြတ် ယမခင်ွားစသည်တက
ို ့် ို လိုပ်နဆာင်လာနင
ို ြ
် ည်မြစ်သည်။
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နင
ို င
် တ
ံ ကာအသက
ို ်အဝန်ေးြှ တိုန်မူ့ ြန် ြါြည်။
ယခိုအချန်တွင် တပ်ြနတာ်သည် ြြ်ွားဆီွားမခင်ွား၊ ညင်ွားပန်ွားနှပ်စက်မခင်ွား၊

ြျက် ည်ယိုဗံိုွားအသံိုွားမပ မခင်ွား၊ ရို က်နက
ှ ်မခင်ွား၊ ဒဏ် ာ နစမခင်ွား၊ သတ်မြတ်မခင်ွား
စသည့််အန ကာက်တ ာွားြျာွားကို ြျ ွားနစ့်ချ န် ၎င်ွားတလို
ို ့် ပ်နင
ို သ
် ြျှကို
လိုပ်နဆာင်နနသည်။

သနသာ်
ို ့်
ကျွနပ
်ို ်နင
ှ စ
့်် ကာွားနမပာဖပီွားသည့်် မြန်ြာနင
ို င
် သ
ံ ာွားြျာွား

ပိုြိုန ကာက်လနသ
် ့် ည့််အ ာြှာ က်စက် ကြ်ွား က တ်ဖပီွား ြနှပ်တတ်နသာ
အာဏာရှငအ
် စိုွား လက်နအာက် အနြှာင်ထိုထသို ြ
ို ့် ြပါပ
့် ြတဆနဒ
မပန်သွာွား မခင်ွားမြစ်ပါသည်။

လအခွ
့်် န ွားနကာင်စီအြွွဲ့ င်ြျာွားခင်ဗျာွား… မြန်ြာနင
ို င
် သ
ံ ာွားြျာွားက သင်တနှ
ို ့် င့််
့် ငအ
ကြဘာသကြဘာသာွားြျာွားထံသို နပွားပ
ို ့်
နသာ
သတင်ွားစကာွားြှာ ရှငွား် လင်ွားပါသည်။
့်
ယခိုမြစ် ပ်ြျာွား ဆက်မြစ်နန၍ ြ ပါ!

အနစာပိုငွား် က ကျွနပ
်ို ်နြာ်မပခ့်သည့်် လက်ရှတွင် ပိုနွား် ခိုနနနသာ တက်ကကလှုပ်ရှာွားသနှင့််
အမခာွားသြျာွားစွာက ကိုလသြဂ္ဂနင
ှ ့်် အမခာွားသြျာွား၏ နထာက်ပံ့်ကညီြှုြျာွားအတွက်
လှုက်လှစွာ နကျွားဇွားတင်ရန
ှ ကာင်ွား ကျွနပ
်ို ်ကို နမပာမပခ့်ပါသည်။ သနသာ်
ို ့်

ဤအြွွဲ့အစည်ွားထံသို နလွားစာွားသြှု
နင
ှ ့်် သနပွားပလ
ို ့် ိုနသာ စကာွားလံိုွားအတအကျြှာ
့်
“စာ ွ က်တစ် ွ ကန
် ပေါ်က ထိုတ်မပန်ချက်တစ်ခထ
ို က်ပို၍ ကျွနပ
်ို ်တို လ
့် ိုအပ်နနပါသည်။
ကိုလသြဂ္ဂထံြှ လက်နတွွဲ့ လိုပ်နဆာင်ချက်ြျာွားကို ကျွနပ
်ို ်တို လ
့် ိုအပ်ပါသည်။”
ထန
ို ့် ကာင့်် ယခိုအစည်ွားအန ွားသည် အလွနအ
် န ွားကကီွားပါသည်။ ကိုလသြဂ္ဂနင
ှ ့််

နင
ို င
် တ
ံ ကာအသိုက်အ န်ွားသည် အလွနအ
် န ွားကကီွားနသာ လအခွ
့်် န ွားဆိုင် ာ
့် ငအ
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ကစစ ပ်ြျာွားအတွက် သတင်ွားအချက်အလက်၊ ခွမြာသံိုွားသပ်ြှုနင
ှ ့်် လြ်ွားညွှေနြ
် ှုြျာွားကို
ဤနကာင်စီထံြှ ြှီခိုအာွားထာွားပါသည်။ ထန
ို ့် ကာင့်် သင်တ၏
ို ့် ဆံိုွားမြတ်ချက်ြျာွားနှင့််
အ ကံမပ ချက်ြျာွားအတွက် အနထာက်အကမပ ြည့်် အချက်အလက်ြျာွားကို
အစီ င်ခံနင
ို ် န် ကျွနပ
်ို ်အနနနှင့်် မြန်ြာနင
ို င
် သ
ံ ို ့်သွာွားန ာက် န်

ြလွြနသွလိုအပ်ပါသည်။ ယခိုအပတ်အနစာပိုငွား် က မြန်ြာနင
ို င
် သ
ံ ို ကျွ
်ို ်၏
့် နပ

လိုပ်ပိုငခ
် ွငန
့်် င
ှ အ
့်် ညီ အန ွားနပေါ်သွာွားန ာက် န် မြန်ြာအစိုွား ထံသို နတာင်
ွားဆိုြှုကို
့်

ထပ်ြံနြာ်မပခ့်ပါသည်။ ယခိုနကာင်စီ၊ အြွွဲ့ င်နင
ို င
် ြ
ံ ျာွားနှင့်် လံိုမခံ န ွားနကာင်စီသည်
ကျွနပ
်ို ်၏ နတာင်ွားဆိုြှုကို လက်ခံနပွား န် အမပင်ွားအထန်နတာင်ွားဆို ပါြည်။
ကိုလသြဂ္ဂသည် ရှနှငဖ့်် ပီွား နည်ွားလြ်ွားနပါင်ွားစံိုကိုသံိုွားမခင်ွား သြဟို
ို ့် တ်

နည်ွားလြ်ွားသစ်ြျာွားကိုြန်တွားီ မခင်ွားမြင့်် လက်နတွလ
ွဲ့ ိုပ်နဆာင်နင
ို န
် သာ

စွြ်ွား ည်ရှန ကာင်ွားကို ၎င်ွား၏သြိုငွား် တနလျှာက်တွင် မပသခ့်ဖပီွားမြစ်သည်။ ထမပင်
ို ့်

နကာင်စီ၏ လိုပ်ပိုငခ
် ွငအ
့််
လည်ွား “လအခွ
့်် န ွား အသပညာမပနပ
် ့် ွာွားနစမခင်ွားနှင့််
့် ငအ
အကာအကွယ်နပွားမခင်ွားဆိုင် ာ အ ကံမပ ချက်ြျာွားကိုလိုပ်နဆာင်”သည့််

အခွငအ
့်် ာဏာရှသည်။ နကာင်စီသည် ယင်ွားအ ကံမပ ချက်ြျာွားကို လံိုမခံ န ွားနကာင်စီ၊
အနထွနထွညီလာခံ၊ အြွွဲ့ င်နင
ို င
် ြ
ံ ျာွားနှင့်် ပိုဂ္ဂလကအြွွဲ့အစည်ွားြျာွားသို ့်

အ ကံမပ နပွားအပ် န် ထည့််သွငွား် စဉွားစာွားနင
ို ပ
် ါသည်။ ထသ
ို ့် လို
ို ့် ပ်နဆာင် န်လည်ွား ကျွနပ
်ို ်
တိုက်တွနွား် အပ်သည်။

ဆိုွား ွ ာွားနသာ လအခွ
့်် န ွားချ ွားနြာက်ြှုြျာွားကို အန ွားယ န်အတွက်
့် ငအ
ယခင်ကအသံိုွားမပ ခ့်သည့်် နည်ွားလြ်ွားြျာွားကို ထည့််သွငွား် စဉွားစာွား န်

ကိုလသြဂ္ဂလံိုမခံ န ွားနကာင်စီကို တိုက်တန
ွ ွား် သငသ
့်် ည်။ အလာွားတအနမခအနနြျာွားကို
စီြံသည့်် လံိုမခံ န ွားနကာင်စီဆံိုွားမြတ်ချက်ြျာွားတွင် ပတ်ဆအန
ို ့်
ွားယြှုြျာွား၊

လက်နက်န ာင်ွား ယ်ခွငဆ
့်် ိုင် ာ ပတ်ပင်ြှုြျာွား၊ ခ ီွားသွာွားလာခွင့်် ပတ်ပင်ြှုြျာွားနှင့််
အမပည်မပည်ဆိုင် ာ ာဇ တ်ြှုခံိုရို ွားံ သြဟို
ို ့် တ် အန ွားနပေါ် ခံိုရို ွားံ ြွဲ့ွ စစ်နဆွားြှုြျာွား
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ပါ င်ပါသည်။ ဤန ွ ွားချယ်စ ာနည်ွားလြ်ွားြျာွားအာွားလံိုွားကို
ထည့််သွငွား် စဉွားစာွားသငပ
့်် ါသည်။

လံိုမခံ န ွားနကာင်စီြှ တတပပလိုပ်နဆာင်ချက်ြျာွားအမပင်

အနထွနထွညီလာခံအနနနှငလ
့်် ည်ွား အန ွားနပေါ်အထွားအစည်ွားအန ွားတစ် ပ်
နခေါ်ယနင
ို ပ
် ါသည်။ ယခင်အန ွားနပေါ်အထွားအစည်ွားအန ွားြျာွားတွင်

အပစ်အခတ် ပ်စန ွားြှသည် လက်နက်န ာင်ွား ယ်ခွငဆ
့်် ိုင် ာ ပတ်ပင်ြှုြျာွားနှင့််
ကိုနသ
် ွယ်န ွားပတ်ဆြှု
ို ့် ြျာွားကို အနထွနထွညီလာခံြှ အ ကံမပ ခ့်သည်။

အြွွဲ့ င်နင
ို င
် ြ
ံ ျာွားအနနနှငလ
့်် ည်ွား လက်နတွွဲ့လိုပ်နဆာင်အန ွားယနင
ို စ
် ွြ်ွားရှသလို
စတင်လိုပ်နဆာင်နနဖပီလည်ွားမြစ်သည်။ ဥပြာအာွားမြင့်် ဤအပတ်တွင်
အနြ ကန်မပည်နထာင်စိုြှ တပ်ြနတာ်၏

ဏ္ဍာန ွားနဒါက်တိုငြ
် ျာွားကို

ပစ်ြှတ်ထာွားနသာ ပတ်ဆြှု
ို ့် ြျာွားကို ထိုတ်မပန်န ကမငာခ့်ဖပီွား နယွားဇီလန်နင
ို င
် ြ
ံ ှလည်ွား
စစ်အာဏာသြ်ွားြှုတွင် တာ န်ရှသြျာွားကို ခ ီွားသွာွားလာြှု ပတ်ပင်မခင်ွားအမပင်
သံတြန်ဆက်ဆံန ွားြျာွားကို ပ်ဆိုငွား် မခင်ွားြျာွား မပ လိုပ်ခ့်သည်။

အမခာွားအြွွဲ့ င်နင
ို င
် ြ
ံ ျာွားအနနနှငလ
့်် ည်ွား စီွားပွာွားန ွားပတ်ဆြှု
ို ့် ြျာွား၊ နှစ်နင
ို င
် အ
ံ ကာွား

လက်နက်န ာင်ွား ယ်ြှုပတ်ပင်မခင်ွားြျာွားကို ချြှတ်မခင်ွားနှင့်် ၎င်ွားတို မြန်
ို င
် သ
ံ ာွားြျာွားကို
့် ြာနင
နထာက်ပံ့်နသာ အကအညီြျာွားသည် အာဏာသြ်ွားအစိုွား ြှတဆငြ
့်် ဟိုတ်ပ
အ ပ်

က်အြွွဲ့အစည်ွားြျာွားထံသို မြစ်
ို ပ
် ါက တိုက်ရို က်န ာက်ရနစ
ှ
န်
့် နင

လိုပ်နဆာင်သငန
့်် ကာင်ွား ကျွနပ
်ို ်နြျှာ်လငက
့်် ာ တိုက်တွနွား် အပ်ပါသည်။ ဤနကာင်စီသည်
အဆိုပါအဆငြ
့်် ျာွားကို တိုက်တွနွား် သငပ
့်် ါသည်။

ပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍအနနနှငလ
့်် ည်ွား စီွားပွာွားန ွားနှငလ
့်် အခွ
့်် န ွားဆိုင် ာ
့် ငအ

ကိုလသြဂ္ဂလြ်ွားညွှေနအ
် နမခခံြြျာွားနှငအ
့်် ညီ ၎င်ွားတလို
ို ့် ပ်ငန်ွားလိုပ်နဆာင်နသာ

ြည်သည့််နန ာတွငြ
် ဆို နင
ို င
် တ
ံ ကာက အသအြှတ်မပ နသာ လအခွ
့်် န ွားြျာွားကို
့် ငအ
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နလွားစာွား န် တာ န်ရှပါသည်။ မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင် တပ်ြနတာ်၏ စီွားပွာွားန ွားဆိုင် ာ
အကျ ွားစီွားပွာွားြျာွားသည် ကျယ်မပနလ
် ့် ှဖပီွား ယင်ွားသည်

လထိုအနပေါ်တာ န်ယြှုကင်ွားြ့်သည့််လိုပ် ပ်ြျာွားကို ဆက်လက်လိုပ်နဆာင်နင
ို ် န်
င်နငွအ င်ွားအမြစ်တစ်ခိုအနနနှငလ
့်် ည်ွား ရှနနပါသည်။

အာဏာသြ်ွားအစိုွား နှင့်် ဆက်လက်၍ စီွားပွာွားန ွားြလိုပ် န် ဆံိုွားမြတ်သည့််

နင
ို င
် တ
ံ ကာကိုြပဏြ
ီ ျာွား တမြည်ွားမြည်ွား ြျာွားမပာွားလာသည်ကိုလည်ွား ကျွနပ
်ို ်တို ့်
နတွွဲ့ ရှဖပီွားမြစ်သည်။ နကာင်စီသည် တပ်ြနတာ်နင
ှ ့်် ဆက်စပ်နနနသာ

ကိုြပဏအ
ီ ာွားလံိုွားအာွား ယင်ွားတ၏
ို ့် ဆက်ဆန
ံ ွားြျာွားကို ပ်ဆိုငွား် ထာွား န်
တ ာွား င်တိုက်တွနွား် သငသ
့်် ည်။ မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင် ဆက်လက်၍
လိုပ်ငန်ွားလိုပ်နဆာင်ြည့််ကိုြပဏအ
ီ ြျာွားအနနနှငလ
့်် ည်ွား

ဆိုွား ွ ာွားနသာလအခွ
့်် န ွားချ ွားနြာက်ြှုြျာွားနှင့်် ဆက်စပ်ပါ င်သည့်် ဆံိုွားရှု ံွားနင
ို န
် မခကို
့် ငအ
နရှာင်ရှာွားနင
ို ် န်အလငှ
ို ့် ာ အကျ ွားသက်ဆိုငသ
် အာွားလံိုွားနှင့်် အသနပွားတိုငပ
် င်ကာ

လအခွ
့်် န ွားဆိုင် ာ ကက တင်စံိုစြ်ွားစစ်နဆွားြှုြျာွားကို တိုွားမြငလ
့်် ိုပ်နဆာင်သငသ
့်် ည်။
့် ငအ
ပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍအနနနှင့်် စစ်အာဏာသြ်ွားြှုကို ဆနက
် ့် ျင်နနစဉ

လိုပ်ငန်ွား ပ်ဆိုငွား် ြှုြျာွားန ကာင့်် နစ်နာဆံိုွားရှု ံွား နသာ လိုပ်သာွားြျာွားအတွက်လည်ွား
ကညီနထာက်ပံ့်ြှုြျာွားကို မပ လိုပ်သငသ
့်် ည်။

နနာက်ဆံိုွားအနနနှင့်် လတစ်ဦွားချင်ွားစီ၏ အခန်ွားကဏ္ဍကို ကျွနပ
်ို ်

တင်မပနဆွွားနနွွားလိုပါသည်။ ကြဘာတစ် ှြ်ွားလံိုွားရှ လသာွားြျာွားတွင် လွနစ
် ွာကကီွားြာွားနသာ
အင်အာွားရှပါသည်။ တစ်ကြဘာလံိုွားမြင်နတွွဲ့ နင
ို ် န်အလငှ
ို ့် ာ ထကကလှုပ်ရှာွား၊

အကျယ်တ ငန
့်် မပာဆိုကာ အြှနတ
်
ာွားကို ြှတ်တြ်ွားတင်သ တစ်ဦွားချင်ွားန ကာငလ
့်် ည်ွား
လက်ရှမြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွငမ် ြစ်ပျက်နနသည်ြျာွားကို ကျွနပ
်ို ်တို ့်

ြျက် ါွားထင်ထင်မြင်နတွွဲ့ ခွင့်် မခင်ွားမြစ်ပါသည်။ ၎င်ွားတ၏
ို ့် နတာင်ွားဆိုြှုြျာွားကို
တံမပန်
ို ့် နပွားမခင်ွား၊ ၎င်ွားတ၏
ို ့် အခက်အခြျာွားအနပေါ် တစ်ကြဘာလံိုွား၏
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အာရံိုစိုက်ြှု ရှနစ န်အတွက် လသာွားတ၏
ို ့် အင်အာွားနှင့်် ဆိုရှယ်ြီဒယ
ီ ာ၏ အင်အာွားကို

အသံိုွားချမခင်ွား၊ ကိုလသြဂ္ဂ၊ အစိုွား ြျာွားနှင့်် ပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍတက
ို ့် အန ွားယလိုပ်နဆာင် န်
၎င်ွားတ၏
ို ့် နတာင်ွားဆိုြှုြျာွားကို နထာက်ခံနပွားမခင်ွားတမပ
ို ့် လိုပ် န်အတွက် ကျွနပ
်ို ်တို ့်
လသာွားအာွားလံိုွားကို တက
ို ်တွနွား် အပ်ပါသည်။

အာဏာသြ်ေးအစိုေး ထံ ရတာင်ေးဆခ
ို ျက်ြျာေး
ယခိုနကာင်စီ၊ ကိုလသြဂ္ဂနင
ှ ့်် အြွွဲ့ င်နင
ို င
် ြ
ံ ျာွားအာွားလံိုွားအနနနှင့်် မြန်ြာ

အာဏာသြ်ွားအစိုွား သို နအာက်
ပါတက
ို ့် ို နတာင်ွားဆို န် တိုက်တန
ွ ွား် အပ်ပါသည်။
့်
• ြြ်ွားဆီွားခံ သအာွားလံိုွားကို ခခင်ွားချက်ြရှ မပန်လွှေတန
် ပွား န်

• အနမခခံလအခွ
့်် န ွားြျာွားကို အသံိုွားမပ နနနသာ မြန်ြာနင
ို င
် သ
ံ ာွားြျာွားကို
့် ငအ
ြနှပ်အန ွားယမခင်ွားြျာွားကို ပ်တန် ့် န်

• ြျှတစွာန ွ ွားနကာက်မခင်ွားခံ နသာ မြန်ြာအစိုွား ၏ လိုပ်ငန်ွားနဆာင်တာြျာွားကို
စတင်နင
ို ် န် ချက်ချင်ွား အာဏာစွနလ
် ့် ွှေတ်နပွား န်

• စစ်တန်ွားလျာွားြျာွားသို မပန်
န်၊ တပ်ြနတာ်ထပ်ပိုငွား် အ ာရှြျာွား၏
့်

ဥပနဒအထက်တွင် တည်ရှနနမခင်ွားကို ပ်တနန
် ့် င
ို ြ
် ည့်် ြမြစ်ြနနအန ွားပါနသာ
မပ မပင်နမပာင်ွားလြှုြျာွားကို လက်ခံ န်၊ တပ်ြနတာ်ကို အ ပ်သာွား
ထန်ွားချ ပ်ြှုနအာက်တွင် တာ န်ခံနစသည့််အနမခအနနကို
အမပည့််အ တည်နဆာက် န်။

နဂ္ံိုေး
လအခွ
့်် န ွားနကာင်စီ၏ ဂ္ိုဏသ
် န ရှအြွွဲ့ င်ြျာွားခင်ဗျာွား… ယခိုအနမခအနနသည်
့် ငအ
မြန်ြာမပည်သမပည်သာွားြျာွားအတွက် လွနစ
် ွာအနတ ာယ်ကကီွားနသာ
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အချန်တစ်ခိုမြစ်ပါသည်။ ကျွနပ
်ို ်တအာွားလံ
ို ့်
ိုွားကို စြ်ွားသပ်နနနသာအချန်လည်ွား
မြစ်ပါသည်။

မြန်ြာမပည်သမပည်သာွားြျာွားက ၎င်ွားတ၏
ို ့် အာဂ္သတတနှင့်် စတ်ပိုငွား် မပတ်ြှုတက
ို ့် ို

ထင်ထင်ရှာွားရှာွား မပသနနသကသ
့် ို ၎င်
ို ့် င့်် ၎င်ွားတို ့် ပ်တည်တိုက်ပွ င်နနနသာ
့် ွားတနှ

ြြျာွားနှင့်် စံတန်ြိုွားြျာွားအာွား ကျွနပ
်ို ်တြှ
ို ့် နထာက်ခံအာွားနပွားန ကာင်ွားကို မပသ ကပါစ။ို ့်
ထိုြြျာွားနှင့်် စံတန်ြိုွားြျာွားသည် ဤနကာင်စီ၏ အနမခခံအိုတ်မြစ်ပင် မြစ်ပါသည်။

ယင်ွားတက
ို ့် ို မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင် ိုငွား် န်ွားြနှပ်ထာွားမခင်ွား ခံနန ပါသည်။ အြှနတ
်
ာွားကို
မပတ်သာွားစွာနှင့်် အရှန်အဟိုနန
် ကာင်ွားစွာ ထိုတ်နြာ်နမပာဆို ကပါစ။ို ့် ထနနာက်
ို ့်

အနတ ာယ်ကကီွားြာွား၍ အကအညီလိုအပ်နနနသာအချန်ြျ ွားတွင် ရှနနသည့်် လြျာွားအတွက်
ကျွနပ
်ို ်တို လက်
နတွွဲ့လိုပ်နဆာင်ြှုြျာွား မပ ကပါစို။့်
့်
နကျွားဇွားတင်ပါသည်။
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