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လမူ   ျိုးစုခ ေါငျ်ိုးခ ောငမ် ောျိုးသ ု ို့ /  

မငျ်ိုးခသို့  

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ဖေဖေ ်ဝါရီလ (၁) ရက်ဖ ေ့ စစ်အ ဏ သမ်ိ်းမှု လုပ်ရပ်ဟ  တိုင််းပပည်အတွက် ကကမမ ဂ ိြိုလ်ဆို်း 

ဝငဖ်ရ က်ပခင််းပေစ်ပါတယ်။ ထို ည််းလည််းဖက င််း ပပည်သ ေ့ကံကကမမ ဟ  လက် က်ကိုင ် အ ဏ ရှငဖ်တွရ ေ့ 

လွှမ််းမုိ်းပခယ်လှယ်ပခင််းကို နစ်ှဖပါင််းမ  ်းစ ွ ထပ်မခံကကရမယ်ေ့ က ဦ်းအစပေစ်ပါတယ်။ ပမ မ် ပပည်ရ ေ့ 

စစ်အ ဏ သက်ဟ  သမုိင််းပေတ်သ ််းမှုအရ နစ်ှဖပါင််းမ  ်းစွ  ကက ရှည်မယဆ်ိုတ  ပငင််းစရ  မလုိပါ။ 

ဖ  ငန်စ်ှဖပါင််းမ  ်းစွ မ ှ ေိလိုက် နှပ်ိလုိက်  ေ့ အ ဏ ရှငလ်က်ဖအ ငမ် ှ အမ ိြို်းမ ြိို်း ေိနှပ်ိခံရအံု်းမ ှ ပေစ်ပါတယ်။ 

၈၈၈၈ လ ထုဖတ ်လှ ဖ်ရ်းဟ  အဂပီ်းသတ် မဖအ ငပ်မငခ် ေ့ပါ။ တစ်ဝက်သ  ဖအ ငပ်မငခ် ေ့ပါတယ်။ တညဆ်  

ဆိုရှယ်လစ်လမ််းစဉ် အစို်းရကို ပေြိုတ်ခ နိငုခ် ေ့ဖပမယ်ေ့၊ စစ်အ ဏ ရှငသ်က်ဆို်းရှည်ဖအ င ် ခွင်ေ့ပပြိုဖပ်းခ ေ့ပါ တယ်။ 

ဒသီမုိင််းသငခ် ််းစ ဟ  က ဖ  တုိ် ေ့အတွက် ဖက င််းဖက င််း သတိခ ပ်ရမယ်ေ့ကိစစပေစ်ပါတယ်။ လက်ရိှ 

စစ်အ ဏ သမ်ိ်းဖက ငစီ်ဟ  အန ုည််း အပါအဝင ်အကကမ််း ည််းအမ ိြို်းမ ိြို်း  ေ့ တပေည််းပေည််း အ ဏ လက်ဖအ က ်

ကိ ု ေိသွင််းထ ်းဖ ဂပီ်းပေစ်ပါတယ်။ ပမ မ် ပပည်သ လ ထဟု  စစ်အ ဏ လက်ဖအ က်ကုိ တပေည််းပေည််းခ င််း 

အိပ ေ့အိပ ေ့  ေ့ သက်ဆင််းရဖတ ေ့မှ  ပေစ်ပါတယ်။  

ပမ မ် ပပည်ရ ေ့ သမုိင််းကို ဖက က်ကကည်ေ့ရင၊် လက် က်ကုိင ်ည််းအ ်းပေင်ေ့ စစ်အစို်းရ အဆက်ဆက်ကုိ အနိငုတ်ိုက် 

နိငုခ် ေ့ပခင််း မရိှပါ။ ထို ည််းလည််းဖက င််း နိငုင်ဖံရ်း ည််းအ ်းပေင်ေ့လည််း အဂပီ်းသတ် အပမစ်ပပတ် မဖတ ်လှ န်ိငုခ် ေ့ပါ။ 

ဒါ ေ့ဖကက င်ေ့ ၂၀၂၁ ဖေဖေ ်ဝါရီ (၁) ရက်ဖ ေ့ စစ်အ ဏ သမ်ိ်းမှု  ေ့ ပမ မ် ေ့ဒမုိီကဖရစီ ခရီ်းဟ  ဖ  ကဖ်ကက င််း ပပ ခ် ေ့ 

ဂပီပေစ်ပါတယ်။  

ဒဖီ ေ့ ပေစ်ရပ်ဖတွကုိ ကကည်ေ့ရင ် အက ပ်အတည််းဖတထွ က အခွင်ေ့အလမ််းဖတွ ဖပေါ်လ တ ကိလုည််း ဖတွွေ့ရမှ  

ပေစ်ပါတယ်။ ထ ်းပခ ်းပေစ်ရပ်ဖတွကုိ ကကည်ေ့ရင…်. က ဖ  ်တုိ ေ့ ထငမ်ှတ်မထ ်းတ ေ့ လ ငယ်၊ ဆယ်ဖက  ်သက ်

မ ိြို်းဆက်ဖတွရ ေ့ အံုလိုက်က င််းလိုက် က ် ေ့ကွက်ဆနဒပပတ ေ့ ပေစ်ရပ်ကကီ်းပေစ်ပါတယ်။ ထို ည််းလည််းဖက င််းပ …. 

အစုိ်းရဝ ထ်မ််းဖတွရ ေ့ ရုံ်းမတက်ဘ  ရု ််းထွက်တ ေ့ CDM (Civil Disobedience Movement) လှုပ်ရှ ်းမှုဖတွဟ  

မဖမ  ်လင်ေ့ဘ  အလွ  ်အ ်းဖက င််းလ တ ကို ဖတွွေ့ရပါတယ်။ အထ ်းသပေင်ေ့ အဖထွဖထွ အုပ်ခ ြိုပ်ဖရ်းဦ်းစီ်းဌ  က 

ဝ ထ်မ််းဖတွ  ေ့ ရ တပ်ေွ ွေ့ဝင ် တခ ြိို ွေ့ ပါဝငလ် ပခင််းဟ  ဖက င််းဖသ  လကခဏ ဖတွ ပေစ်ပါတယ်။ 

နိငုင်တံက ေိအ ်းဖတွဟ  ယခငက်ထက် ပုိဂပီ်း လ ငလ် ငပ်မ ပ်မ သ်က်ဖရ က်လ ဖ တယ်ဆိုတ  လည််း 

ဖတွွေ့ရဂပီ်းပေစ်ပါတယ်။ တစ်ေကမ်ှ လည််း ပပည်ပဖရ က် ပမ မ် နိငုင်သံ ်း၊ တိုင််းရင််းသ ်းအ ်းလံု်းဟ  

အံုလိုက်က င််းလိုက် ဆနဒပပ က ် ေ့ကွက်မှုဖတွကုိ လုပ်ဖဆ ငဖ် တ ကို နိငုင်တံက နိငုင်အံမ  ်းစုမ ှ ဖတွွေ့ရဂပီ်း 

ပေစ်ပါလိမ်ေ့မယ်။  
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ပမ မ် နိငုင်သံ ်းဖတွဟ  လွတ်လပ်ပခင််း အရသ ကို ဖတွွေ့ထိ ခံစ ်းေ ်းခ ေ့ဂပီ။ လ ေ့ ုဏသ်ကိခ   ေ့ အသက်ရှငသ် ် 

ရပ်တည်ပခင််းဆိုတ ကို ဖက င််းဖက င််း   ်းလညခ် ေ့ဂပီ ပေစ်ပါတယ်။ ထို ည််းလည််းဖက င််း တရ ်းမ တပခင််း၊ 

ဖကက က်ရံွွေ့ မှုမ ှလွတ်ကင််းဖရ်းဆိုတ ဖတွကုိ ဖက င််းဖက င််း   ်းလည်သဖဘ ဖပါက်ဂပီ်းပေစ်ပါတယ်။ အ ဏ ရှင ်

စစ်အုပ်စုဟ  ၂၀ ရ စု ဖတ ်လှ ဖ်ရ်းက  ည််းဖဟ င််းဖတွ  ေ့ ၂၁ ရ စုမှ  ဗ ျူဟ  ခင််းက င််းဖ ဆ ပေစ် ပါတယ်။ ၂၁ 

ရ စုဟ  ဖတ ်လှ ဖ်ရ်း ည််း  သစ်ဖတွ  ေ့ အဖထွဖထွ လ ထုသပိတ်ကကီ်းဟ  တပေည််းပေည််း  ေ့ ကက်ီးထ ွ်းလ ပါဂပီ။ 

လ ထုကို ကိုယ်၏ဒကုခ၊ စိတ်၏ဖသ က ဖရ ကဖ်အ င ်အမ ိြို်းမ ိြို်း ေိနှပ်ိညှင််းဆ ပခင််းကုိ အသွင ်သဏ္ဍ  အ်ဖထဖွထွ  ေ့ 

တို်း၍ တို်း၍ လုပ်ဖဆ ငဖ် ဂပီ ပေစ်ပါတယ်။  

အခွင်ေ့အဖရ်းသည် နစ်ှခါ မရပါ။  

စစ်အ ဏ သမ်ိ်းမှုပေစ်ရပ်ဟ  အက ပ်အတည််း  ေ့ အတ  အခွင်ေ့အလမ််းဖတွကုိလည််း ယ ဖဆ ငလ် လိမ်ေ့မယ်လုိ ေ့ 

ယံုကကည်ပါတယ်။ ဘယ်ဖသ အခါကမှ လ ထုအဖရွွေ့ကို အံုလိုက်က င််းလိုက် ဖမ  ်လင်ေ့လုိ ေ့ မရတ ေ့ လ ထုလှုပ်ရှ ်းမှု 

ဖတွဟ  စစ်အ ဏ သမ်ိ်းမှုကို အဖကက င််းပပြိုဂပီ်း အံုကက ထကကလ ပါတယ်။ ဘက်ဘက်က တိုက်အ ်း 

တွ ််းအ ်းဖတွဟ  ဗဟိုခ က် တစ်ခုတည််းမ ှ စုဆံုလ ေုိ ေ့ သင်ေ့ပါဂပီ။  

လ မ ိြို်းစဖုခါင််းဖဆ ငဖ်တွဟ  လက် က်ကုိင ်ည််းအ ်းပေင်ေ့ ေက်ဒရယ်စ စ်ပေစ်ထွ ််းေုိ ေ့ ကကိြို်းစ ်းခ ေ့ကကတယ်။ ၂၀၁၀ 

ဖ  က်ပုိင််း  ေ့ ၂၀၁၅ ဖ  ကပုိ်င််းဖတွမ ှလည််း နိငုင်ဖံရ်းပါတီဖတွ ေွ ွေ့စည််းဂပီ်းဖတ ေ့ နိငုင်ဖံရ်း ည််းအ ်းပေင်ေ့ 

ကကိြို်းစ ်းခ ေ့တယ်။ လ မ ြိို်းစုပည တတ်ဖတွ ဦ်းဖဆ ငတ် ေ့ အစို်းရမဟုတ်ဖသ  အေွ ွေ့အစည််းဖတွကလည််း 

တ ််းတ ညီမ ဖရ်း  ေ့ ေက်ဒရယ်စ စ်ပေစ်ထွ ််းေုိ ေ့ တိုက်တွ ််း ကကိြို်းစ ်းခ ေ့ကကပါတယ်။ ဒါဖပမယ်ေ့ ပါလီမ  ် ဒမုိီကဖရစီ 

ဖခတ်ကတည််းက လ မ ြိို်းစုဖခါင််းဖဆ ငဖ်တွဟ  အန ုည််းဖရ ၊ အကကမ််း ည််းဖရ  (တ ည််း) နိငုင်ဖံရ်း ည််းဖရ ၊ 

လက် က်ကိုင ်ည််းဖရ  (နိငုင်တံက ေိအ ်းအပါအဝင)် အမ ိြို်းမ ိြို်း ကကိြို်းစ ်းခ ေ့ဖပမယ်ေ့ စစ်အ ဏ ရှင ်အုပ်စုဟ  … 

• လ ထုကိ ုလ ထု  ေ့ တိုက်။  

• တိုင််းရင််းသ ်းကို တိုင််းရင််းသ ်း  ေ့ တိုက်။  

• မီဒယီ ကို မီဒယီ   ေ့ တိုက်။  

• နိငုင်ဖံရ်းကို နိငုင်ဖံရ်း  ေ့ တိုက်။  

• လက် က်ကို လက် က်  ေ့ တိုက်။  

• စ ဖပကိ ုစ ဖပ  ေ့ တိုက်။  

• သ သ  ကိ ုသ သ    ေ့ တိုက်။  
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• ဘု ််းကကီ်းကို ဘု ််းကကီ်း  ေ့ တိုက်။  

• သဃံ ကို သဃံ   ေ့ တိုက်။  

• အရပ်ဘက ်အေွ ွေ့အစည််းကို အရပ်ဘက်အေွ ွေ့အစည််း  ေ့ တိကု်။  

• ပါတီကုိ ပါတီ  ေ့ တိုက်။  

ဆိုတ ေ့ ဖသွ်းထိ်ုး သပ်ရှုိ၊ ဝါဒပေ ် ေ့ စည််းရုံ်းဂပီ်း ပ  ်းရည်  ေ့ ဝမ််းခ  ခ ေ့တ ေ့ ပေစ်ရပ်ဖတွကုိလည််း ကကံြိုဖတွွေ့ သရိှိဂပီ်းပေစ်ပါ 

လိမ်ေ့မယ်။ စစ်အ ဏ ရှင ် အုပ်စုဖတွကုိ ကလ က်ဆ  ် လပ်ုမယ်ေ့သ ဖတွကုိ ေိနှပ်ိမယ်။ ညှင််းဆ မယ်။ စစ်အ ဏ  

သမ်ိ်းမှုကို ဖထ က်ခံတ ေ့ အုပ်စုဖတွကုိ ခ ီ်းဖပမှ က်မယ်။ ရ ထ ်း  ေ့ လုပ်ပုိငခွ်င်ေ့ဖတွ ဖပ်းမယ်။ စီ်းပ ွ်းဖရ်း 

အခွင်ေ့အလမ််းဖတွ ဖပ်းဂပီ်း ဖဝစ ်းမ စ ်း လုပ်ကကမယ။် ဒလုိီ ည််း  ေ့ လ မ ြိို်းစုတိုင််းရင််းသ ်းဖတွကက ်းမ ှလည််း 

ဖရဖပေါ်ဆီ၊ လ ေ့မလှုိင ် ခရုိ တီိုင််းရင််းသ ်းဖတွ ဖပေါ်ထွကလ် ဖအ င ် လုပ်ဂပီ်း ပပည်သ ေ့စစ် မဟ ဗ ျူဟ   ေ့ ပပည်သ  

ပပည်သ ခ င််း တိုက်ဖပ်းတယ်။ တိုင််းရင််းသ ်း - တိုင််းရင််းသ ်းခ င််း တိုက်ဖပ်းတယ်။ ဒ ီည််း  ေ့ အ ဏ ရှငဟ်  

သက်ဆို်းရှည်ခ ေ့တယ်။ ဒါ ေ့ဖကက င်ေ့လည််း ပမ မ် ပပည်ဟ  အခုထကထ်ိ ဒမုိီကဖရစီလည််း ဖ  က်ဖကက င််းပပ ဂ်ပီ်း 

ေက်ဒရယ်ဆိုတ လည််း မဖမ  ်လင်ေ့နိငုပ်ေစ်ခ ေ့တယ်။ တက်လ တ ေ့ အရပ်သ ်းအစိ်ုးရကလည််း လ မ ိြို်းစုဖတွကုိ 

စုစည််း စည််းရုံ်းဂပီ်း ေက်ဒရယ်ကုိ သွ ်းတ ေ့ဖ ရ မ ှ အိပ ေ့အပိ ေ့  ေ့ သမ ်းရုိ်းက  နိငုလွ် ််းခ ေ့တယ်။ ဖလကှကီ်းထိ်ုး ရုိ်းရုိ်း 

လမ််းစဉ်ကိုပ  က င်ေ့သံု်းခ ေ့တယ်။ ဒါ ေ့ဖကက င်ေ့လည််း ဒမုိီကဖရစီဟ  ဖ  ကဖ်ကက င််းပပ ဂ်ပီ်း လွတ်လပ်ခွင်ေ့  ေ့ 

တ ််းတ ညီမ ခွင်ေ့၊ တရ ်းမ တခွင်ေ့ဖတွဟ  သင််းသတ်ခံရဖတ ေ့မယ်ေ့ အဖပခအဖ ကုိ ဖရ က်လ ခ ေ့ဂပီ။  

ဒဖီ ေ့ ဒအီခ ိ ဟ်  အက ဆတ်တ ေ့ အခ ိ ။် ထိလွယ်ရှလယွ်ပေစ်တ ေ့အခ ိ ပ်ေစ်ပါတယ်။ အက ပ်အတည််းကက ်းမ ှ 

ရှငသ် ရု် ််းထွက်ရတ ေ့ အခ ိ လ်ည််းပေစ်ပါတယ်။ တခါတရံ အက ပ်အတည််းဖတွဟ  အခွင်ေ့အဖရ်းဖတွ ပေစ်တတ် 

ပါတယ်။  

ဖတ ငတ် ််း  ေ့ ဖပမပပ ် ေ့မှ  ယခငက် လံု်းဝ မကကံြိုေ ်းတ ေ့ ပုံစံမ ိြို်း  ေ့ အ ဏ  ေီဆ မ်ှု အဖထွဖထွဟ  ဒဖီရအလ ်း 

တုိ်းလုိ ေ့လ ဖ ပါတယ်။ ဒါဟ  ပမ မ် ပပည်အတွက် အခွင်ေ့ဖက င််းလည််းပေစ်နိငုပ်ါတယ်။ ဘယ်ဖသ အခါကမ ှ

တစ်နိငုင်လုံံ်းရ ေ့ လ ထုအ ်းကို အံုလိုက်က င််းလိုက် ပါဝငလ် ေုိ ေ့ မဖမ  ်လင်ေ့နိငုတ် ေ့အဖပခအဖ ဟ  ဒဖီ ေ့ ဖရ က်ရိှ 

လ ပါဂပီ။ ပမ မ် ပပည်ရ ေ့ တုိင််း  ေ့ ပပည် ယ် အနှံ ေ့မှ  အံုလိကု်က င််းလိုက် လ ထုလှုပ်ရှ ်းမှုဖတွကုိ ဖတွွေ့ရဂပီ်းပေစ်ပါ 

လိမ်ေ့မယ်။ ဒအီခွင်ေ့အဖရ်းဟ  နစ်ှခါ မရပါ။  

ယခု စစ်အ ဏ သမ်ိ်းမှုဟ  ပမ မ် နိငုင်အံတွက် ၂၁ ရ စုအတွင််းမှ  ပထမဆံု်းပေစ်ပါတယ်။ ဒအီ ဏ သမ်ိ်းမှုကိ ု

လက်ခံဖပ်းလိုက်ရင ် ယခင ်ည််းအတိုင််းပ  စစ်ဖဘ်းဒကုခသည်ဖတွ  ေ့ လ မ ိြို်းစုဖဒသဖတွဟ  ထပ်မံ ပပည်ေ့နကှဖ်  

အံု်းမှ  ပေစ်ပါတယ်။ ဖလ ဖလ ဆယ် ပပည်ပ  ေ့ ဂမိြို ွေ့ ကကီ်းဖတွရ ေ့ လ ထုဆနဒပပ ေီဆ မ်ှုဖတွဖကက င်ေ့ လ မ ိြို်းစဖုတွကုိ 
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ေိနှပ်ိ နှပ်ိကွပ်ဖရ်းဟ  ခဏ ဆိုင််းငံေ့ထ ်းတ ပေစ်ပါတယ်။ ဖ  က်မ  ်းမ ှ တစ်ရစ်ခ င််းစီ လှည်ေ့လ မှ  ပေစ်ပါတယ်။ 

ဒပီေစ်စဉ်ဖတွကုိလည််း လ မ ိြို်းစုဖခါင််းဖဆ ငဖ်တွ  ေ့ တိုင််းရင််းသ ်းလ မ ိြို်းစု အ ်းလံု်း ကကံြိုဖတွွေ့ ခ ေ့ရဂပီ်းပေစ်ပါတယ်။ 

ဒါ ေ့ဖကက င်ေ့  ည််း   အမှ ်းဖတွကုိ နစ်ှခါ မမှ ်းဖစလုိပါ။  

ဒဖီ ေ့ ဒအီခ ိ ဟ်  လ မ ြိို်းစု တိုင််းရင််းသ ်းဖတွ ဗဟိုခ ကထ် ်း ရည်မှ ််းထ ်းတ ေ့ ေက်ဒရယ်စ စ်ကို ပပည် ယ် အစို်းရ 

ဖတွရ ေ့ အ ဏ  အသ စီ်းရဖအ င ် ကကိြို်းပမ််းရမယ်ေ့ အခ ိ ပ်ေစ်ပါတယ်။ ပပည်မမှ  ဘ ပေစ်ဖ တယဆ်ိုတ  

ဖစ င်ေ့ကကည်ေ့ရမယ်ေ့ အခ ိ် ် ် မဟုတ်ပါ။ ဖတ ်လှ ဖ်ရ်းဒဖီရဟ  နစ်ှခါ တက်လ ရုိ်း ထံ်ုးစံ မရိှပါ။ 

လ ထုဖထ ကခံ်ဖ တ ေ့ အမ ြိို်းသ ်းဒမုိီကဖရစီအေွ ွေ့ခ ြိုပ်ဟ လည််း အခုအခ ိ မ် ှ နိငုင်ဖံရ်းအငအ် ်း ယုတ်ဖလ  ေ့ဖ  

ခ ိ ပ်ေစ်တ တစ်ဖကက င််း၊ စစ်အ ဏ သမ်ိ်း အုပ်စုဟ  တရ ်းဝငမ်ှုပေစ်ေုိ ေ့ တိုင််းပပည် သ တုိ ေ့လက်ထ  

ေိေိစီ်းစီ်းဖရ က်ေုိ ေ့ လံ်ုးပမ််းဖ တ  တစ်ဖကက င််း။ ဒအီဖကက င််း နစ်ှရပ်ဖကက င််း နစ်ှေက်စလုံ်းမ ှ အငအ် ်း 

ယုတ်ဖလ  ေ့ဖ ဂပီ်းပေစ်ပါတယ်။ လ မ ြိို်းစုဖခါင််းဖဆ ငဖ်တွရ ေ့ စုဖပါင််းအငအ် ်း  ေ့ ေက်ဒရယ်စ စ်ကိ ု

အဖက င််းမွ ဆ်ံု်း ေ တီ််းလုပ်ဖဆ ငန်ိငုေုိ် ေ့ဟ  ဒဖီ ေ့ ဒအီခ ိ က် လွ လုိ ေ့ တပခ ်းမရိှနိငုပ်ါဘ ်း။  

အဖကက င််းကဖတ ေ့….  

• လ မ ိြို်းစုဖခါင််းဖဆ င ် ေ့ တိုင််းရင််းသ ်းဖတဆွီမှ  ….  

• လက် က်ကိုငအု်ပ်စုဖတွ ရိှတယ်။  

• လ မ ိြို်းစု နိငုင်ဖံရ်းပါတီ အသ်ီးသ်ီးရိှပါတယ်။  

• လ မ ိြို်းစုဖတွရ ေ့ တ ််းတ ညီမ ဖရ်း  ေ့ လ ေ့အခွင်ေ့အဖရ်းအတွက် က ညီဖ ကကတ ေ့ အရပ်ဘက်အေွ ွေ့အစည််းဖတွ  ေ့ 

အစို်းရမဟုတ်တ ေ့ အေွ ွေ့အစည််းဖတွ ဖပမ က်ပမ ်းစ ွ ရိှဖ ဂပီ်းပေစ်ပါတယ်။  

• ဒါတငမ်ကဖသ်းပါဘ ်း။  

• ပပည်ပဖရ က် လ မ ြိို်းစုပည တတ်ဖတွ၊ တုိင််းရင််းသ ်းပည တတ်ဖတွရ ေ့ ပည အငအ် ်း၊ 

ဓ အငအ် ်းကလည််း အဖပမ က်အပမ ်း ရိှဖ ဂပီ်းပေစ်ပါတယ်။ 

• ဒါဖတွဟ  ပပည်သ ေ့အ ်းဖတွ ပေစ်ပါတယ်။  

• လ မ ိြို်းစုဖတွရ ေ့ အ ်းပေစ်သလို၊ ပမ မ် နိငုင်သံ ်း အ ်းလံု်းအတွက် အ ်းဖတွ ပေစ်ပါတယ်။  

• ဒါဖတွကုိ ဒအီခ ိ ဖ်က င််းမှ  စဖုပါင််း အသံု်းခ ေုိ ေ့ပေစ်ပါတယ်။  

• ဒမုိီကဖရစီဆိုထက် ေက်ဒရယ်ကုိ သွ ်းကကပါစုိ ေ့။  
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• ေက်ဒရယ်ကုိ သွ ်းဂပီ်းပေစ်မယဆ်ိုရင ်ဒမုိီကဖရစီဆိုတ  က  က ်းဖရပါ ပေစ်ပါလိမ်ေ့မယ်။  

• အမှ တ်ကယ် ေက်ဒရယ်စ စ်ကို လိုလ ်းရုိ်းမှ ရ်င ် ဒဖီ ေ့ ဒအီခ ိ ဟ်  အ   တ်မ ှ ပေစ်ခ ငတ် အ ်းလံု်း 

ပေစ်လ နိငုမ်ယ်ေ့ အခ ိ ဖ်က င််းပေစ်ပါတယ်။ ဖလ  ေ့ရ ဖ တ ေ့ အခ ိ အ်ခါဟ  ပပြိုပပငဖ်ပပ င််းလ ဖရ်းအတွက ်

အဖက င််းဆံု်း အဖရွွေ့အပေစ် ပုံဖေ ်လုိ ေ့ အဖက င််းဆံု်း အခ ိ ပ်ေစ်ပါလိမ်ေ့မယ်။ တည်ဂငမ်ိဖ တ ေ့အခ ိ မ် ှ 

တင််းမ မှုဖတွ ရိှဖ တတ်လုိ ေ့ လိုရ  မဖရ က်နိငုခ် ေ့ပါ။  

• ဒမုိီကဖရစီကိုသ  မတွ ််း၊ ေက်ဒရယ်ကုိပါ တွ ််းမှ ရမယ်လုိ ေ့ က ဖ  ်တုိ ေ့ ယ ဆလက်ခံပါတယ်။  

• ဒါ ေ့ဖကက င်ေ့ ေက်ဒရယ ် ဖကက်းဖကက ်သဟံ  အခုအခ  ိမ်ှ  စုစုစည််းစည််း  ေ့ အက ယ်ဖလ ငဆ်ံု်း 

ထွက်လ ရမယ်ေ့ အခ ိ ဖ်ရ က်ဂပီပေစ်ဖကက င််း အသဖိပ်း တိကု်တွ ််းလိုက်ရပါတယ်။  

• ေက်ဒရယ်ကုိ သွ ်းတ ေ့ဖ ရ မှ လည််း စစ်အုပ်စကု ဖပ်းတ ေ့ ေက်ဒရယ်မ ိြို်း လံ်ုးဝ လက်ခံလုိ ေ့ မရနိငုဖ်ကက င််း၊ 

“စတ လငမ် ” က ေ့သို ေ့ဖသ  ေက်ဒရယ်မ ိြို်း မပေစ်ဖစသင်ေ့ဖကက င််း လက်တုိ ေ့ လိုက်ရပါတယ်။  

• ကိုယ်ေ့ကကမမ  ကုိယ်ေ တီ််းခွင်ေ့ဟ  ဒဖီ ေ့အတွက် အဖက င််းဆံု်း အဖရွွေ့ ပေစ်ပါလိမ်ေ့မယ်။  

 

 

 

 

မငျ်ိုးခသို့ 

ဖေဖေ ်ဝါရီ (၁၃) ၊ ၂၀၂၁။ 

စစ်အ ဏ သမ်ိ်းမှု (၁၃) ရက်ဖပမ က်ဖ ေ့။ 

 


