
 မြ�န�်ာနိငုင်အံရေး အချက(်၅)ချကပ်ါဘံသုရေဘာတညူ�ီှုချ�တှမ်ြခငး်တစ်နစှ်
   မြပည့် အာဆယီနံငှ့၎်ငး်၏ ညှနိှုငိး်ရေဆ#းရေန#းရေး�တိဖ်က�်ျားထံ အတိဖ်#င့ရ်ေပးစာ

သို ့

 အာဆယီရံေခါငး်ရေဆာင�်ျား
    ဝနက်ြကီးချုပ်ဆလူ်တန် ဟာဆငန်ယ် ဘိကုီးယာ့ ၊ ဘရူနိငုး်နိငုင်ဝံနက်ြကီးချုပ်

 ဝနက်ြကီးချုပ်ဟူဆန၊် ကရေ�-ာဒယီားနိငုင်ဝံနက်ြကီးချုပ်
  သတ�္မတဂျိုကိုဝီဒိဒု ို ၊ အငဒ်ိနုးီရှားနိငုင်သံ�္မတ

  ဝနက်ြကီးချုပ်ရေသာငလ်#နး်ဆဆီိလုစ် ၊ လာအိုနိငုင်ဝံနက်ြကီးချုပ်
 ဝနက်ြကီးချုပ်တနဆ်ီ�ူိဒင် ဟာဂျီ   �ုိဟာ�တ်က်ဆင် ၊ �ရေလးရှားနိငုင်ဝံနက်ြကီးချုပ်

  သ�္မတရုိဒီဂုိဒတူာရေတး ၊ ဖိလိစ်ပုိငန်ိငုင်သံ�္မတ
   ဝနက်ြကီးချုပ်လီစိနလ်#နး် ၊ စငက်ာပူနိငုင်ဝံနက်ြကီးချုပ်

   ဝနက်ြကီးချုပ်ပာယ#တ်ချနအ်ိုချာ ၊ ထိငုး်နိငုင်ဝံနက်ြကီးချုပ်
  ဝနက်ြကီးချုပ်ငုငခ်ျွ�်ဖူ ၊ ဗီယက်န�်နိငုင်ဝံနက်ြကီးချုပ်

(၂၄)      က် ၊ ဧပယ် ၊ ၂၀၂၂

 အရေ7ကာငး်အာ -    မြ�န�်ာနိငုင်အံရေးအာဆယီဘံံသုရေဘာတူညခီျက်ချ�ှတမ်ြခငး် တစ်နစ်ှမြပည့ပ်ြပီ မြဖစ်တာရေ7ကာင့်
 လကရ်ေတ#့အရေးယ�ူှုရေတ# လုပ်ချိနတ်နပ်ြပီပါပြပီ။

ရေလးစားအပ်ပါရေသာဝနက်ြကီးချုပ်�ျားနငှ့သ်�္မတကြကီး�ျား

      တား�ဝင် အာဏာသ�်ိး�ှုရေနာက်ဆက်တ#ဲ ဆိးု#ားလာတဲ့ နိငုင်ရံေးနဲ ့လူသားချငး်စာနာ�ှု အကျပ်အတညး်ရေတ#ကို ရေမြဖ
   ရှငး်ဖို ့ မြ�န�်ာနိငုင်အံရေး အချက် (၅)    ချက်ပါ အာဆယီဘံံသုရေဘာတူည�ီှုကို ဗိုလ်ချုပ်�ှူးကြကီး�ငး်ရေအာငလ်ှုိငန်ဲ ့အာဆီ

       ယရံေခါငး်ရေဆာင�်ျား7ကား မြပုလုပ်ခဲတ့ဲ့ အစညး်အရေဝး�ှာ ချ�ှတ်ခဲတ့ာ ခုဆို တစ်နစ်ှတငး်တငး်မြပည့ပ်ြပီ မြဖစ်ပါတယ။်

     ပြပီခဲတ့ဲန့စ်ှ�ှာ အာဆယီဟံာ တစ်ခါ�ှ�လုပ်ဖူးတဲ့ အရေးယ�ူှုတစ်ခု မြပုလုပ်ခဲပ့ြပီး မြ�န�်ာစစ်တပ်ရေခါငး်ရေဆာငရ်ေတ#ကို
    အာဆယီထံပ်ိသးီညလီာခံ တက်ရောက်ခ#င့် ပိတ်ပငခ်ဲပ့ါတယ။် လက်ရေတ#့ �ှာလညး် စစ်ဦးစီးချုပ်�ငး်ရေအာငလ်ှုိငဟ်ာ

 သရေဘာတူညခီျက် (၅)     ချက်ခုထကဲ တစ်ခုကို�ှ အရေကာငအ်ထညရ်ေဖာ်ခဲမ့ြခငး် �ရှိပါဘးူ။ ဒလီိုပျက်က#က�်ှုရေတ#နဲအ့တူ
   ၎ငး်ဟာမြ�န�်ာမြပညသ်ရူေတ#ကို ဒကု္ခရေဝဒနာရေပါငး်စံုရေပးရေနရုံသာ�က ရေဒသတ#ငး်�ိတ်ဖက်နိငုင်ရံေတ#အရေပါ် လံုးဝ

      ရေလးစား�ှု �ရှိတာရေ7ကာင့် အာဆယီအံရေနနဲ ့သူအ့ရေပါ် ဒဏခ်တ်အရေးယ�ူှုရေတ# လုပ်ဖိုအ့ချိနတ်နပ်ါပြပီ။

     ဒတီစ်နစ်ှတာကာလအတ#ငး်�ှာ မြ�န�်ာစစ်တပ်ဟာ မြပညသ်ရူေတ#အရေပါ် စစ်ဆငရ်ေးရေတ# �ီးကုနယ်�်းကုန် လုပ်
 “   ”  ရေနလျက်ရှိပြပီး စစ်ာဇတ်�ှုနဲ ့ လူသား�ျိုးန#ယအ်ရေပါ်ကျူးလ#နတ်ဲ့ ာဇဝတ်�ှု ရေမြ�ာက်နိငုရ်ေလာက်တဲ့

“  ”    ကျယမ်ြပန ့၍်စနစ်တကျကျူးလ#န�်ှုရှိရေသာ လူအ့ခ#င့အ်ရေးချိုးရေဖာက်�ှု�ျား မြဖစ်ရေပါ် ခဲတ့ယလ်ို ့ ကုလသ�ဂ္ဂ လူ ့
     အခ#င့အ်ရေး�ဟာ�ငး်ကြကီးက ဆိပုါတယ။် ဒမီြပစ်�ှုရေတ#ထ�ှဲာ စစ်အုပ်စုဆန ့က်ျငရ်ေး တက်ကြွကလှုပ်ရှားသရူေတ#နဲ ့ သတူို ့

     �ိသားစုဝင် ရေထာငရ်ေပါငး်�ျားစ#ာကို တားလက်လ#တ်ဖ�်းဆးီ�ှုရေတ# ၊ ထနိး်သ�်ိးထားသူရေတ#ကို အသက်ဆံးုရှု ံးတဲ့
      အထိ ညှငး်ပနး်နှပ်ိစက်တဲ့ အရေလအ့ထရေတ# ၊ လက်နက်�့ဲ ဆန္ဒထတု်ရေဖာ်သရူေတ#ကို �်းကားပစ်ခတ်�ှုရေတ#၊

    တိုငး်ငး်သားလူ�ျိုးစုရေဒသရေတ#�ှာ မြပညသ်ရူေတ#ကိုပစ်�ှတ်ထားတဲ့ ရေလရေ7ကာငး်တိုက်ခိုက်�ှုရေတ# ၊ #ာလံုးကျွတ်
    �ီးရှု ိ ့ �ှုရေတ#နဲ ့တားလက်လ#တ်သတမ်ြဖတ�်ှုရေတ# ပါဝငပ်ါတယ။်



   ဒလီိုက်စက7်က�်း7ကုတ်�ှုရေတ#မြဖစ်ရေပါ်ရေနချိန�ှ်ာ ကြကီး�ားတဲဖိ့အားရေပး�ှု�ရှိင် �ငး်ရေအာငလ်ှုိငဟ်ာ အာဆယီံ
    သရေဘာတူညခီျက်ကို လိုက်နာဖို ့လုံးဝစိတ်ဆန္ဒ�ရှိဘူးဆိတုာ ထပ်တလဲလဲ မြ�ငရ်ေနတဲအ့�ှနတ်ားတစ်ခုမြဖစ်ရေ7ကာငး်

  အာဆယီအံရေနနဲ ့လက်ခ�ှံပါရေတာ�့ယ။်

APHR   ဲ ့ယခငက်ထတု်မြပနခ်ဲတ့ဲ့ ပူးတ#ဲရေ7ကညာချက်ထ�ှဲာ  ရေမြ�မြပငအ်ရေမြခအရေနတိုးတက်လာရေအာင် အရေထာက်အကူ
  မြဖစ်ရေစဖိုအ့တ#က် အချက် (၅)     ချက်ပါအာဆယီံ ဘံသုရေဘာတူည�ီှု အရေကာငအ်ထညရ်ေဖာ်ရေး နဲပ့တ်သက်တဲ့

    အ7ကံမြပုချက်ရေတ#ရေပးခဲသ့လို အကူအညရီေပးဖိုလ့ညး် က�်းလ�်ှးခဲ့ပါတယ။် မြ�န�်ာစစ်တကဲ် ့က်စက7်က�်း7ကုတ်�ှု
     ရေတ#ကိုပ်တန ့ပ်ြပီး ကျူးလ#နသ်ရူေတ#ကို တာဝနခ်ံ�ှု ရိှရေစရေးရေဆာင်#က်ကာ ပြင�်ိးချ�်းရေးနဲ ့ဒ�ုိီကရေစီတညရ်ေဆာက်ဖို ့

     စစ်�ှနတ်ဲမ့ြဖစ်စဉ်တစ်ခု အစမြပုနိငုရ်ေးအတ#က် ရေအာက်ပါအချက်ရေတ#ကို အရေကာငအ်ထညရ်ေဖာ်ဖို ့ကျွန်ပ်ုတိုအ့ရေနနဲ ့ ခု
    ချိန�ှ်ာလဲ �ရေမြပာငး်လဲတဲ့ ခံယခူျက်နဲ ့ထပ်�ံတိုက်တ#နး်လိုက်ပါတယ။်

 ပထ�ဆံးု     အာဆယီအံနေ��ဲ ့မြ��်�ာနိငုဆ်ိငုရ်ာအထးူကိယုစ်ားလယှရဲ် အ့ခ� ့်ကဏ္ဍ�ဲ ့ခ� ့်အပ်�ှုလပ်ုင�်းစဉ်ကို နေ�ချာစွာ
မြပ�်လည�်ံးု�ပ်ရပါ�ယ။်    ဒလီိုစိနရ်ေခါ်�ှုကြကီး�ားလှတဲတ့ာဝနက်ို ထ�်းရေဆာငခ်ဲသ့နူဲ ့ လက်ရှိ ထ�်းရေဆာငရ်ေနသရူေတ#

  ဟာ လဒရ်ေကာငး်ရေတ#�ရေဖာ်ရေဆာငန်ိငုခ်ဲပ့ါဘးူ။

      လက်ရှိ�ှာ အထးူကိုယစ်ားလှယဟ်ာ အာဆယီအံတ#က် ကိုယစ်ားမြပု�ှုရေပးနိငုစ်#�်း သပ်ိ�ရှိရေပ�ယ့် အာဆယီံ ဥက္က ဌ
     ာထးူဟာလညး် နစ်ှစဉ်အရေမြပာငး်အလဲ မြဖစ်ရေနတာရေ7ကာင့် ရေရှည�ှ်ာ �ူဝါဒတစ်သ�တ်တည်းရှိရေအာင် ဆက်ထနိး်

       ထားဖို ့အလ#နခ်က်ခဲရေစပါတယ။် ဒါအ့မြပင် ခန ့အ်ပ်ခဲတ့ဲ့ အထးူကိုယစ်ားလှယ် နစ်ှဦးလံုးဟာ သတူိုန့ ိငုင်ဲံ သ့က်ဆိငု်ာ
    နိငုင်မံြခားရေးဝနက်ြကီးဌာနရေတ#�ှာ တာဝနထ်�်းရေဆာငရ်ေန7ကတဲ့ အဆင့မ်ြ�င့အ်ာရှိရေတ#မြဖစ်ပြပီး သတူိုဟ့ာ အာဆယီံ

     အထးူကိုယစ်ားလှယ် အလုပ်တစ်ခုထဲ လုပ်တာ�ဟုတ်တဲအ့မြပင် ဒအီလုပ်ကို ထနိး်တနး်ဦးစားရေပးအရေနနဲ ့ လုပ်ရေနနဲ ့
   လညး် လုပ်ရေန7ကတာလညး် �ဟုတ်ပါဘးူ။

     ပုိပြပီးထရိောက်�ှုရှိရေစဖိုဆ့ိုင် အထးူကိုယစ်ားလှယ်ဟာ ဒအီလုပ်ကို သးီသန ့အ်ချိနရ်ေပး လုပ်ရေဆာငတ်ဲ့ ရေရှည်
      ကိုယစ်ားလှယ် မြဖစ်သင့တ်ဲအ့မြပင် အာဆယီဥံက္က ဌကိုသာ �ဟုတ်ပဲ အာဆယီတံစ်ဖ#ဲ့လံုးကို တာဝနခ်ံသူ မြဖစ်သင့ပ်ါ

     တယ။် အာဆယီအံဖ#ဲ့ဝငန်ိငုင်ရံေတ#ဟာ အထးူကိုယစ်ားလှယအ်တ#က် ရငှး်လငး်ပြပီး မြပည့စ်ံု�ှုရှိတဲ့ လုပ်ငနး်တာဝနရ်ေတ#
    သတ�ှ်တရ်ေပးပြပီး သူဲ့လ့ုပ်ပုိငခ်#င့အ်ာဏာကို ရငှး်ရှငး်လငး်လငး် သတ်�ှတရ်ေပး�ယ့တ်ဲအ့မြပင် လုပ်ငနး်အရေကာင်

     အထညရ်ေဖာ်ဖို ့လိုအပ်တဲ့ အငး်အမြ�စ်ရေတ# ထည့ဝ်င်ရေပးဖိုလ့ဲ လိုအပ်ပါတယ။်

  ဒတုိယအချက်အရေနနဲ ့ အချက် (၅)     ချက်ပါဘံသုရေဘာတူည�ီှုကို ယ�နန်စ်ှက ချ�ှတ်ခဲ7့ကာ�ှာ အချိနက်ာလ
     သတ�ှ်တ်ချက်နဲ ့အရေကာငအ်ထညရ်ေဖာ်ရေးယန္တား �ပါတာရေ7ကာင့် ထရိောက်�ှုရှိ�ှာ �ဟုတရ်ေ7ကာငး် APHR အရေနနဲ ့

    ရေထာက်မြပခဲပ့ါတယ။် စစ်ရေကာငစီ်ဟာ လ#နခ်ဲတ့ဲ့ တစ်နစ်ှတာကာလအတ#ငး် နိငုင်တံကာာဇဝတ်�ှုရေတ#ကို
   အစဉ်တစုိက် ကျူးလ#နရ်ေနခဲတ့ာရေ7ကာင့်     �တူိုရဲ့ ့ ရာဇဝတ�်ှုနေမြ�ာက် လပ်ုရပ်နေတအွတကွ် နေ�ာကဆ်ကတ်ွအဲကျိုး

  နေတွ ရငဆ်ိငုရ်ဖုိ ့အချိ�်တ�်နေ�ပါပြပီ      ။ ဒလီိုအရေးယူာ�ှာ မြ�န�်ာနိငုင်ကံို အာဆယီအံဖ#ဲ့ဝငအ်မြဖစ်က ပ်ဆိငုး်တာ၊ �ငး်
    ရေအာငလ်ှုိငန်ဲ ့ စစ်ရေကာငစီ်အဖ#ဲ့ဝငရ်ေတ#ကို အာဆယီရံေဒသတ#ငး် ခီးသ#ားလာခ#င့ပိ်တ်ပငတ်ာ၊ အာဏာသ�်ိး

    ရေခါငး်ရေဆာငရ်ေတ#နဲတ့က# လူသား�ျိုးန#ယအ်ရေပါ် ကျူးလ#နတ်ဲ့ာဇဝတ်�ှုအတ#က် အမြပစ်ရှိသရူေတ#နဲ ့ သတူိုဲ့ ့
      အကျိုးစီးပ#ားအရေပါ် ပစ်�ှတ်ထား ဒဏခ်တ်အရေးယ�ူှုမြပုလုပ်တာ စတာရေတ# ပါဝငသ်င့ပ်ါတယ။်

    တတိယအရေနနဲ ့ တငမ်ြပလိုတာက အာဆယီဘံံသုရေဘာတူည�ီှုရေတ#ထ�ှဲာ စစ်တပ်ကဖနတ်ီးထားတဲ့ ပဋပိက္ခရေတ#ကို
“ ”  “    ”ပြင�်ိးချ�်းတဲန့ညး်နဲအ့ရေမြဖရှာရေး အတ#က် ပါဝငသ်ရူေတ#အားလံုး7ကား အကျိုးရှိတဲ့ ညှနိ ှုငိး်ရေဆ#းရေန#း�ှု မြပုလုပ်ပြပီး

    အာဆယီအံထးူကိုယစ်ားလှယအ်ဖ#ဲ့ကို အဆိပုါ ညှနိှုငိး်ရေဆ#းရေန#း�ှုကို စီစဉ်ရေဆာင်#ကရ်ေပးဖို ့ တာဝနရ်ေပးထားပါတဲ့
      အချက် မြဖစ်တယ။် တစ်နစ်ှမြပည့လ်ာရေသာ်လည်း အထးူကိုယစ်ားလှယ် နစ်ှဦးလံုးဟာ ညှနိှုငိး်ရေဆ#းရေန#း�ှု မြဖစ်ရေမြ�ာက်

     ရေးအတ#က် ဘာတစ်ခ�ှု တိုးတက်�ှုရှိရေအာင် �လုပ်နိငုရ်ေသးပါဘးူ။ စစ်တပ်ကိုယစ်ားလှယရ်ေတ#နဲသ့ာ ရေတ#့ဆံ�ုှုလုပ်ခဲ့
     ပြပီး ဒ�ုိီကရေစီနညး်လ�်းကျ ရေ# းရေကာက်ထားတဲအ့စုိး တစ်ပ်ကို ကိုယစ်ားမြပုပြပီး မြ�န�်ာမြပညသ်အူ�ျားစုဲ ့

   ရေထာက်ခံ�ှုကို ရှိထားတဲ့ အ�ျိုးသားညညီ#တရ်ေးအစုိး (NUG)    ကိုယစ်ားလှယ် တစ်ဦးနဲ�ှ့ ရေတ#့ဆံခုဲမ့ြခငး်�ရှိပါဘးူ။

 ဒါရေ7ကာင့်  အာဆယီအံနေ��ဲ ့ NUG     �ဲခ့ျကခ်ျငး် နေပါ်နေပါ်ထငထ်င် နေတွဆ့ံ�ုှုလပ်ုဖုိ ့ ကျွန်ပ်ုတိုတ့ိကုတ်�်ွးပါတယ။် ဒါ ့
      အမြပင် စံုလငတ်ဲအ့သရံေတ#ကို ကိုယစ်ားမြပုရေပးနိငုဖိ်ု ့ တိုငး်ငး်သား လက်နက်ကိုင် အဖ#ဲအ့စညး် (EAOs)

       ကိုယစ်ားလှယရ်ေတ# ကိုလညး် ရေနာက်ဆက်တ#ဲ ညှနိှုငိး်ရေဆ#းရေန#း�ှုရေတ#�ှာ �မြဖစ်�ရေန ထည့သ်#ငး်ဖို ့လိုအပ်ပါတယ။်
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   ရေနာက်ဆံးု�ှာ အာဏာသ�်ိး�ှုရေ7ကာင့် လူဦးရေ (၅၄)   သနး်ရှိမြ�န�်ာနိငုင်ဟံာ စီးပ#ားရေးကပ်ဆိကု်ရေနပါတယ။် လူဦးရေ
     တစ်ဝကရ်ေလာက်ဟာ ဆငး်ဲတ#ငး်နက်လာ7ကပြပီး က�-ာဘ့ဏဲ်အ့ဆို နိငုင်ရံေး စီပ#ားရေးဟာလဲ ၁၈%   အထိ ကျ
    ဆငး်သ#ားတာရေ7ကာင့် အကအူညရီေပးရေးလုပ်ငနး်ရေတ# အရေးကြကီးဆံးုနဲ ့အလိုအပ်ဆံးုကာလမြဖစ်ပါတယ။်

    အာဆယီံ လူသားချငး်စာနာ�ှုအကူအညရီေပးရေးဆိငု်ာ ညှနိှုငိး်ရေဆာင်#ကရ်ေးစငတ်ာ ကရေနတစ်ဆင့် အကူအညရီေတ#
     ရေပးပုိသ့#ား�ယ့် အာဆယီဲံအ့စီအစဉ်ဟာ လံုရေလာက်�ှု�ရှိရုံသာ�က လိုအပ်ရေသာမြပညသ်�ူျားထံ ရောက်�ှာ�ဟုတ်

    ဘးူ ဆိတုာ ထငထ်ငရ်ှားရှားရေတ#့ပါတယ။် အဲဒ့အီစား    အာဆယီအံနေ��ဲ ့ ရပ်ရွာနေ.�အနေမြခမြပု အဖ့ဲွအစညး်နေတွ ၊
     အရပ်ဘကလ်�ူှုအဖ့ဲွအစညး်နေတွ ၊ �င့န်ေတာ်တဲန့ိငုင်တံကာ နေအဂျငစ်နီေတ�ဲွ ့ အ�ီးကပ် ပူးနေပါငး်နေဆာငရွ်က�်ှုနေတွ

လပ်ု�င့ပ်ါတယ။်     သို�ှ့သာ အ�ှနတ်ကယလ်ိုအပ်ရေနတဲသ့ရူေတ#ဆီ အကူအညီ ထထိရိောက် ရေပးပုိန့ိငု�ှ်ာမြဖစ်တယ။်
     အကူအညီ လိုအပ်ချက်ရေတ# အလ#နက်ြကီး�ားရေနပြပီး မြ�န�်ာစစ်တပ်က လူသားချငး်စာနာ�ှုအကူအညရီေတ#ကို ပိတ်ပငတ်ဲ့

    အရေလအ့ထရှိတာရေ7ကာင့် မြ�န�်ာနိငုင်အံတ#ငး် လူသားချငး်စာနာ�ှု အကူအညရီေပးလုပ်ငနး် အရေတ#့အ7ကံု�ျားတဲ့
    ရေအဂျငစီ်ရေတ#နဲ ့ပူးရေပါငး်လုပ်ရေဆာင�ှ်သာ အာဆယီဲံ ့7ကားဝင် ရေဆာင်#က�်ှုဟာ “ ”လုံးဝထခိိုက်�ှု�ရှိရေစ  အရေမြခခံ�ူနဲ ့

 ကိုက်ညနီိငု�ှ်ာမြဖစ်တယ။်

    မြ�န�်ာနိငုင်ဲံအ့�်ိနးီချငး်နိငုင်ရံေတ# အထးူသမြဖင့် ထိငုး်နိငုင်အံရေနနဲ ့ နှပ်ိက#ပ်�ှုနဲ ့ အ7က�်းဖက်�ှုအန္တာယက်ရေန
     ထ#ကရ်ေမြပး တိ�်းရေရှာငလ်ာသရူေတ#ကို �ိ�ိနိငုင်နံယန်�ိတ်ထဲ ဝငရ်ောက်ခိုလှုံခ#င့မ်ြပုပြပီး လူသားချငး်စာနာ�ှု အကူအညီ

  ယခူ#င့ရ်ေပးဖို ့ကျွန်ပ်ုတိုတ့ိုက်တ#နး်ပါတယ။်

     ရေနာက်ဆံးုအရေနနဲ ့ မြ�န�်ာနိငုင်အံရေမြခအရေနလို ကြကီး�ားတဲအ့ရေးကိစ္စရေတ#အရေပါ် တုန ့မ်ြပန်ာ�ှာ အာဆယီကံ ရေဒသတ#ငး်
     ရေခါငး်ရေဆာင�်ှုအခနး်ကဏ္ဍကရေန ဦးရေဆာင�်ှုလုပ်နိငုဖိ်ု ့ အာဆယီဲံ ့ ညှနိှုငိး်ရေဆ#းရေန#းရေး �ိတ်ဖက်ရေတ#နဲ ့ နိငုင်တံကာ

     အသိငုး်အဝုိငး်အရေနနဲ ့ အထက်ပါအ7ကံမြပုချက်ရေတ# အရေကာငအ်ထညရ်ေဖာ်နိငုရ်ေး ပ့ံပုိးကူညမီြခငး် အပါအဝင် နညး်
     လ�်းရေပါငး်စံုနဲ ့ ပ့ံပုိး�ှုရေတ# ဆက်လုပ်သ#ားဖို ့ကျွန်ပ်ုတိုအ့ရေနနဲ ့တိုက်တ#နး်ပါတယ။်

    မြ�န�်ာစစ်တပ်က စစ်ာဇဝတ်�ှုနဲ ့ လူသား�ျိုးန#ယအ်ရေပါ်ကျူးလ#နတ်ဲ့ာဇဝတ်�ှုရေတ# ကျူးလ#နပ်ြပီး၊ ရေဒသတ#ငး်
     တညပ်ြင�်ိ�ှုနဲ ့ စီပ#ားရေးဖ#ံ့ ပြဖိုးတိုးတက်�ှုအရေပါ် ပြခိ�်းရေမြခာက်ရေနတာကို ရေနာက်ထပ်တစ်နစ်ှ7ကာ ဆက်လက်ခ#င့မ်ြပု ထား

     �ှာလားဆိတုာ အာဆယီရံေခါငး်ရေဆာငရ်ေတ# လက်ရှိရေမြဖဖိုလိုရေနတဲ့ ရေ�းခ#နး်တစ်ခု မြဖစ်ပါတယ။်

      အာဆယီဲံ သ့ကိ္ခာဟာ မြ�န�်ာနိငုင်ဲံ လ့ကရ်ေတ#့အရေမြခအရေနနဲအ့ညီ တုန ့မ်ြပနရ်ေဆာင်#က် ရေဆာငန်ိငုစ်#�်း ဘယရ်ေလာက်
  ရှိလဲဆိတုဲအ့ရေပါ် �ူတညရ်ေနပါတယ။်   မြ��်�ာစစတ်ပ်ဟာ အချက် (၅)   ချကပ်ါ အာဆယီံ ဘံ�ုနေဘာတညူ�ီှုကိမုြဖစန်ေစ၊

      နိငုင်တံကာစနံှု�်းနေတွ .ါ�ှ�ဟတု် လ�ူားစာ�ာ�ှုဆိငုရ်ာ စနံှု�်းနေတကွိမုြဖစန်ေစ �တူိုဘ့ာ�ာ လိကု�်ာလ�့်ိ�ယလ်ို ့အာ
  ဆယီအံနေ��ဲ ့နေ�3ာငလ်င့လ်ို ့�ရပါဘးူ။ 

ရေလးစားစ#ာမြဖင့်
 လူအ့ခ#င့အ်ရေးအတ#က်အာဆယီအံ�တ�်ျားအဖ#ဲ့ (APHR)

 �ိတ္တ ူ

အာဆယီ၏ံညှနိှုငိး်ရေဆ#းရေန#းရေး�ိတ်ဖက်�ျား
   သအံ�တ် ဝဲလ်နက်ကာဗစ် ၊ အာဆယီဆံိငု်ာ7သစရေ7တးနိငုင်လံျသအံ�တ်
   သအံ�တ် ဒးီမြဒကယလ်ီ ၊ အာဆယီဆံိငု်ာကရေနဒါနိငုင်သံအံ�တ်
   သအံ�တ် ရေဒါငရ်ှီဂျွန် ၊ အာဆယီဆံိငု်ာတရုတ်နိငုင်သံအံ�တ်
  သအံ�တ် အရီေဂါဒရုိငး်စ�နး်စ် အာဆယီဆံိငု်ာဥရောပသ�ဂ္ဂသအံ�တ်
    သအံ�တ် ရှီရေဂျးန ့် ခိုဘာဂိတ် ၊ အာဆယီဆံိငု်ာအနိ္ဒယနိငုင်သံအံ�တ်
   သအံ�တ် ချီဘာအကီာ ၊ အာဆယီဆံိငု်ာဂျပနန်ိငုင်သံအံ�တ်
   သအံ�တ် လငး်ဆ�်းန�်း ၊ အာဆယီဆံိငု်ာကိုးီးယားနိငုင်သံအံ�တ်



   သအံ�တ် ပ�်ဒန် ၊ အာဆယီဆံိငု်ာနယးူဇီလနသ်အံ�တ်
   သအံ�တ် အလနဇ်နး်ဒါးအဗီနန်ို ၊ အာဆယီဆံိငု်ာရုရှားနိငုင်သံအံ�တ်
   သအံ�တ် ဂျွနလ်�့် ၊ အာဆယီဆံိငု်ာယရူေကသအံ�တ်
   သအံ�တ် �လီစာဘရောငး် ၊ အာဆယီဆံိငု်ာအရေ�ိကနက်ိုယစ်ားလှယအ်ဖ#ဲ့ယာယသီအံ�တ်


