
မြန်ြာန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ာ အချကအ်လကရ် ာဖဖွေဖရေးအဖွေ ွဲ့။ ။ ခ ိုငလ်ံိုမြတသ်ာေးပြ ေး အလွေန်အက ံြျာေးမြာေးတ ဲ့ 

အချကအ်လကြ်ျာေးက ရာဇဝတြ်ှုြျာေး ကျ ေးလွေန်ခ ဲ့ဖ ကာငေ်း ညွှန်မြဖန။ 

 

ဂ ျီနျီဘာမ   ြို့၊၂၀၁၈ခနုစှ၊်  တလ် (၁၂)ရကန်န ေ့။ ကလုသ ဂဂ၏ မ န ်ာန ငုင်ဆံ ငုရ်ာ အခ ကအ်လက ်

ရှာနဖွေနရေးအဖွေ ြို့  ှ ကျွ ်ေးက ငပ်ညာရှင ် ာေးက မ န ်ာအာဏာပ ုငတ် ု ေ့အာေး နလေးနကမ်ပငေ်းထနန်သာ 

လ ေ့အခွေင်ေ့အနရေးခ   ေးနဖာက ်ှု  ာေး ကခ င၊်ရှ ်ေးနငှ်ေ့ ရခ ငုမ်ပညန်ယတ် ု ေ့တွေင ်မဖစပ်ွောေးခ ေ့သည ်ဆ နုသာ 

သတငေ်း  ာေးက  ုမငငေ်းဆ ပုယခ် နနမခငေ်းတ ု ေ့အာေး ရပ်တန် ေ့ရန ်ထတုမ်ပနန်မပာကကာေးခ ေ့သည။် 

“ကျွနန်တာ်တ ု ေ့ စုနဆာငေ်းရရှ မပျီေးထာေးတ ေ့ အခ ကအ်လက ်အနကကာငေ်းအရာနတွေက ခ ငုခ် ငုလ်ံလုံနု ေ့ 

အလွေနအ်ကျွံက  ု ာေးမပာေးလပှါတယ်” ဟ ုမ န ်ာန ငုင်ဆံ ငုရ်ာ လွေတလ်ပ်နသာ န ငုင်တံကာ အခ ကအ်လက ်

ရှာနဖွေနရေးအဖွေ ြို့  ှ ကျွ ်ေးက ငပ်ညာရှင ်သံေုးဦေးက ၎ငေ်းတ ု ေ့၏ ကကာေးမဖတ ်နှုတန်မဖထတုမ်ပနခ် ကတ်ွေင ်(၃၇) 

ကက  ်နမ ာက ်လ ေ့အခွေင်ေ့အနရေးနကာငစ်ျီသ ု ေ့ နမပာကကာေးခ ေ့သည။် 

“ဒျီအခ ကအ်လကန်တွေက အနလေးနကဆ်ံေုး၊ အဆ ေုးရွောေးဆံေုးနသာ လ ေ့အခွေင်ေ့အနရေးခ   ေးနဖာက ်ှုနတွေ မဖစခ် ေ့ပုံက  ု

ညွှနမ်ပနနပါတယ။် အမပညမ်ပညဆ် ငုရ်ာ ဥပနဒနအာက ်ှာ ပုဒ ်ခ န ငုတ် ေ့ ရာဇဝတ ်ှုနတွေ 

မဖစန်ကာငေ်းမဖစန် ငုပ်ါတယ။်” 

အခ ကအ်လကရ်ှာနဖွေနရေးအဖွေ ြို့၏ ဥကက ဌမဖစသ်  အငဒ် နုျီေးရှာေးန ငုင် ှံ နရှြို့နနခ  ပ်နဟာငေ်း  ာဇ ကျီေး ဒါရ စ နေ်းက 

နှုတန်မဖထတုမ်ပနခ် ကက်  ုနမပာကကာေးခ ေ့ပါသည။် ၎ငေ်းအာေး အဖွေ ြို့ဝင ်ကျွ ်ေးက ငပ်ညာရှင ် ာေးမဖစန်သာ 

သျီရ လကကာန ငုင် ံှ ရဒျီကာ က  ရာဆွော   နငှ်ေ့ ဩစနကတေးလ န ငုင်သံာေး ခရစစတ ဖုာ စျီဒ တုျီ တ ု ေ့က စငမ် င်ေ့နပေါ်တွေင ်

ပ ေးတွေ ပါဝငန်မပာကကာေးခ ေ့ကကသည။် 

ဤကကာေးမဖတအ်စျီရငခ်စံာသည် ဘဂကလာေးနဒေ့ရှ်န ငုင်၊ံ  နလေးရှာေးန ငုင် ံနငှ်ေ့ ထ ငုေ်းန ငုင် ံ စရ်ငှေ်း  ာေး ှ ရရှ ခ ေ့နသာ 

အခ ကအ်လက ် ာေးက  ုအနမခမပ မပျီေး၊ တ ငုက်ကာေးထာေးသည်ေ့ လ ေ့အခွေင်ေ့အနရေး ခ   ေးနဖာက ်ှု  ာေးနငှ်ေ့ 

အလွေ သံေုးစာေးမပ  ှု  ာေး၏ က  ေးလွေနခ်ရံသ   ာေးနငှ်ေ့   ကမ် ငသ်ကန်သ  ာေးအာေး စံုစ ေ်းန ေးမ နေ်းသ အဖွေ ြို့သာေး  ာေး ှ 

အနသေးစ တ ်အငတ်ာဗ  ေး (၆၀ဝ)နက ာ ်န ေးမ နေ်းမပျီေး စုနဆာငေ်းခ ေ့သည်ေ့ ရလဒ ်မဖစပ်ါသည။် 

အဖွေ ြို့ဝငသ်ာေး  ာေးက မဂ  ဟတ်ပုံုရ ပ်၊ ဓာတပုံ်  ာေးနငှ်ေ့ မဖစပ် ကစ်ဉ်  ာေး၏ ဗျီဒျီယ ဖု ငု ် ာေးက လုညေ်း စုနဆာငေ်း၊ 

စ စစခ် ေ့ကကသည။်  

“ကျွနန်တာ်တ ု ေ့ အနသေးစ တ ်စစန်ဆေးနနတ ေ့ ရခ ငု၊် ကခ ငန်ငှ်ေ့ရှ ်ေးမပညန်ယ ်တ ု ေ့ ှာ မဖစပ် ကခ် ေ့တ ေ့ က စစနတွေဟာ 

နစှန်ပါငေ်း  ာေးစွော ကတညေ်းက စနစတ်က  ပုံစနံဖာ်၊ စျီ ံက နေ်းခ ထာေးတ ေ့ လ ေ့အခွေင်ေ့အနရေး ခ   ေးနဖာက ်ှုနငှ်ေ့ 

အလွေ သံေုးစာေးမပ  ှုနတွေပါ” ဟ ုထတုမ်ပနခ် ကက် နမပာကကာေးထာေးသည။် 



“ရခ ငုမ်ပညန်ယ ်ှာ မဖစပ် ကခ် ေ့တ ေ့ အနမခအနနရ ေ့ နလေးနကမ်ပငေ်းထန ်ှုနတွေ၊ သတငေ်းထွေကခ် ေ့တ ေ့ 

လ ေ့အခွေင်ေ့အနရေးခ   ေးနဖာက ်ှုနတွေန ေ့ က  ေးလွေနခ်ခံ ေ့ရသ   ာေးရ ေ့ ရငန်ာခစံာေးခ ကန်တွေက  ု

အမဖစအ် ှန ်ဟတုပ်ါဘ ေးလ ု ေ့ ညငေ်းဆ နုနမခငေ်းနတွေဟာ တကယ်ေ့က  ုအရငေ်းအမ စ ်ရှ  နမပာဆ မုခငေ်းနတွေပါပ ” ဟ ု

ကျွ ်ေးက ငပ်ညာရငှ ် ာေးက နမပာကကာေးခ ေ့ကကသည။် “ကျွနန်တာ်တ ု ေ့ ှာ ယံကုကညစ် တခ် ရတ ေ့ တငမ်ပခ ကန်တွေ 

ရာန ေ့ခ ျီမပျီေးရှ ပါတယ၊် ဒျီတငမ်ပခ ကန်တွေဟာ အလွေနအ်ကျွံ နကကာက ်ကဖ်ွေယရ်ာနကာငေ်းမပျီေး 

ခစံာေးခ ကမ်ပငေ်းထနန်စတ ေ့ မဖစရ်ပ်နတွေပါ။” 

၎ငေ်းထတုမ်ပနခ် ကတ်ွေင ်ရခ ငုမ်ပညန်ယ၌် မဖစပ်ွောေးခ ေ့နသာ က စစ  ာေးနငှ်ေ့ စပ်လ ဉ်ေး၍ နတွေြို့ ရှ ခ က ်(၈)ခ ကက်  ု

 ှတတ် ်ေးတငထ်ာေးပါသည။် အာရကနရ် ုဟငဂ် ာ ကယဆ်ယန်ရေးတပ် နတာ် (ARSA) ှ ထ ေုးစစဆ်ငခ် ေ့မခငေ်းက  ု

မ န ်ာလံမုခ ံနရေးတပ်ဖွေ ြို့  ာေးက "နယန်မ ရငှေ်းလငေ်းစစဆ်ငန်ရေး" နငှ်ေ့ တနု် ေ့မပနခ် ေ့သည်ေ့အတွေက ်

ဘဂကလာေးနဒေ့ရှ်န ငုင်သံ ု ေ့ (၂၀၁၇)ခနုစှ ်ကသဂုတလ် ှ စ၍ ရ ုဟငဂ် ာ ဒကုခသညန်ပါငေ်း (၇)သ နေ်းနက ာ် 

ထွေကန်မပေးနရာကရ်ှ လာရသည်ေ့ အနကကာငေ်းနကကာင်ေ့ နပေါ်နပါကလ်ာနသာ စွေပ်စွေ ခ က ် ာေးနငှ်ေ့ သကဆ် ငုပ်ါသည။် 

“ယံကုကညစ် တခ် ရတ ေ့ နမပာမပခ ကန်တွေ ှာ အစ ုေးရ လံမုခ ံနရေးတပ်ဖွေ ြို့    ေးစံုက ဆ ေုးဆ ေုးရွောေးရွောေး လ ေ့အခွေင်ေ့အနရေး 

ခ   ေးနဖာက ်ှုနတွေ က  ေးလွေနခ် ေ့တ ေ့အနကကာငေ်း အ  ာေးကကျီေး ပါဝငပ်ါတယ”် ဟကုျွ ်ေးက ငပ်ညာရှင ် ာေးက 

နမပာကကာေးခ ေ့ကကသည။် “ဒျီလ  ု   ေး စစဆ်ငန်ရေးနတွေနကကာင်ေ့ နသဆံေုးသ   ာေးစွော ရှ ခ ေ့ပါတယ”် ဟထုတုမ်ပနခ် ကက် 

ဆ ပုါသည။် “လ နတွေက နသနတထ်  ှနတ် ေ့ ဒဏရ်ာနတွေန ေ့ နသဆံေုးသွောေးကကတာပါ။   ာေးနသာအာေးမဖင်ေ့ 

ထွေကန်မပေးနနတ ေ့ ရွောသ ရွောသာေးနတွေက  ုနှု ငေ်းခ  န ်ှု  ရှ ဘ ၊ လ  သ သ  သ  ရ ်ေးပစက်ကလ ု ေ့ပါ။ တခ   ြို့လ နတွေ၊ 

အ  ာေးစုကနတာေ့ လ ကကျီေးအ ုနတွေ၊  သန ်စွေ ်ေးသ နတွေန ေ့ ကနလေးငယန်တွေကနတာေ့ အ  ်ထ  ှာ 

အရှငလ်တလ်တန် ေ့  ျီေးရှု  ြို့ခခံ ေ့ရကကပါတယ။် တမခာေးသ နတွေကနတာေ့ ဓာေးနတွေန ေ့ အနသခတုခ်ရံမပျီေး 

အသကဆ်ံေုးရှု ံေးခ ေ့ရတာပါ။” 

(၂၀၁၇) ခနုစှ၊် ကသဂုတလ်၊ (၂၅)ရကန်န ေ့ ှ စခ ေ့သည်ေ့ "နယန်မ ရှငေ်းလငေ်းစစဆ်ငန်ရေး"  ာေးနကကာင်ေ့ အနညေ်းဆံေုး 

(၃၁၉) ရွော ရွောလံေုးနပါက ်သ ု ေ့ ဟတု၊် တပ ုငေ်းတစ  ျီေးနလာင၍် ပ ကစ်ျီေးသွောေးခ ေ့နကကာငေ်း မဂ  လတ်ပုံုရ ပ်  ာေး ှ 

တဆင်ေ့ သ ရှ ရပါသည။် 

“ကျွနန်တာ်တ ု ေ့ ှာ   ကမ် ငသ်ကန်သနတွေက နမပာမပခ ေ့တ ေ့ မဖစစ်ဉ်မဖစရ်ပ်နတွေ ရာန ေ့ခ ျီမပျီေးရှ ပါတယ။် 

စ တတ်နုလ်ှုပ်နခ ာကခ် ာေးနစတ ေ့ ဓာတပုံ်နတွေ၊ ရ ုဟငဂ် ာရွောနတွေက  ုနမ ထ ေုးစကန်တွေန ေ့ မပန် ေ့မပာေးသွောေးနအာင ်

လပ်ုနနတ ေ့ မဂ  လတ် ုပုံရ ပ်နတွေက လုညေ်း ကျွနန်တာ်တ ု ေ့က ယုတ် ငုန်တွေြို့ မပျီေးသာေးပါ။ ဒျီလ  ု   ေး နမ ထ ေုးစကန် ေ့ 

နမ ည  နနတာနတွေဟာ တစစ်ွေနေ်းတစစ်က နန်နနသေးတ ေ့ တခ  နတ်နုေ်းက လ စုအသ ငုေ်းအဝ ငုေ်း တစခ်ရု ေ့ 

အသကလ်ကခဏာနတွေက  ုပယဖ် ကန်နမခငေ်းပ  မဖစပ်ါတယ”် ဟ ုဒါရ စ နေ်းက နကာငစ်ျီ၏ နဆွေေးနနွေေးပွေ  

အမပငပ် ငုေ်းတွေင ်နမပာကကာေးခ ေ့သည။် “ဒါ ေ့အမပင ်မဖစန်ကာငေ်းမဖစန် ငုတ် ေ့ ရာဇဝတ ်ှု အခငေ်းနနရာ ှာ ရှ တ ေ့ 

သကန်သ အနထာကထ်ာေး  ာေးက  ုဖ ကဆ်ျီေးသတုသ်ငန်နတ ေ့ သနဘာရတယဆ် တုာက လုညေ်း 

နမပာစရာ လ နုတာေ့ပါဘ ေး။” 



“အခအုခ  နထ်  စုနဆာငေ်းရရှ ထာေးတ ေ့ အခ ကအ်လကန်တွေက အလွေနအ်ကျွံ ရကစ်ကတ် ေ့ အကက ်ေးဖက ်ှုနတွေက  ု

လပ်ုခ ေ့တယလ် ု ေ့ ညွှနမ်ပနနပါတယ”် ဟ ုဤထတုမ်ပနခ် ကက် နမပာဆ ခု ေ့သည။် "ကျွနန်တာ်တ ု ေ့ဆျီ ှာ 

တစန်ယာကန်မပာတ ေ့ မဖစစ်ဉ်န ေ့ နနာကတ်စန်ယာကန်မပာတ ေ့ မဖစစ်ဉ်တ ု ေ့ ကွေကတ် က မပျီေး ယံကုကညန် ငုတ် ေ့ 

နမပာမပခ ကန်တွေအ  ာေးကကျီေးရှ ပါတယ။် ဒျီနမပာမပခ ကန်တွေ  ှရကရ်ကစ်ကစ်က ်လ အ  ာေးကကျီေးဝ ငုေ်းမပျီေး 

 ုဒ နေ်းက င်ေ့ ှုနငှ်ေ့ တမခာေးလ ငပ် ငုေ်းဆ ငုရ်ာ အကက ေ်းဖက ်ှုနတွေ အ    ေးသ ျီေး  ာေးအာေး မပ က င်ေ့ခ ေ့ကကနကကာငေ်း 

သ ရပါတယ။်"  

“န ွေေးကာစကနလေးနတွေ၊ အရွေယ ်နရာကန်သေးတ ေ့ ကနလေးနတွေက  ုသတမ်ဖတခ် ေ့မခငေ်းနတွေ၊ 

နယာက ာ်ေးနလေးနတွေက  ုဖ ်ေးမပျီေး   နေ်းကနလေးနတွေက  ု ဒု နေ်းက င်ေ့ခ ေ့မခငေ်းနတွေ နမပာမပခ က ်အ  ာေးအမပာေး ှ 

ကျွနန်တာ်တ ု ေ့ သ ခ ေ့ရပါတယ။်” 

“အစ ေုးရဥျီေးနဆာငမ်ပျီေး မပ က င်ေ့ခ ေ့တ ေ့ အကက ေ်းဖက ်ှုနတွေက ပ ံြို့ န ှံ ေ့  ာေးမပာေးမပျီေး စနစတ်က  ပုံစရံှ တ ေ့အတွေက် 

ကက  တငမ်ပငဆ်င ်ှုန ေ့ အစျီအစဉ်လပ်ုထာေး ှုတ ု ေ့ရှ န ငုခ် ေ့နကကာငေ်း အရ ပ်မပနနပါတယ”် ဟ ုထတုမ်ပနခ် ကက် 

ထပ်သွေငေ်းနမပာကကာေးခ ေ့သည။် “ဒျီက စစနတွေက လုညေ်း ကျွနန်တာ်တ ု ေ့ အနသေးစ တ ်စံုစ ေ်း၊ စ စစလ် ကရ်ှ ပါတယ။်” 

“ဘယသ် က ဘယအ်ခနေ်းကဏ္ဍ ှာ ဘယလ်  ုတာဝနဝ်တတ ရာေးနတွေယ မပျီေး က  ေးလွေန ်ှုနတွေ မပ က င်ေ့ခ ေ့သလ ၊ 

လံမုခ ံနရေးတပ်ဖွေ ြို့နတွေရ ေ့ အ  န် ေ့အာဏာ ဖွေ ြို့စညေ်းတညန်ဆာကပုံ်နတွေ ဘယလ် ရုှ သလ  စသညတ် ု ေ့က  ု

ကျွနန်တာ်တ ု ေ့က ခွေ မခာေးစ တမ်ဖာလ ကရ်ှ ပါတယ။် လ အုပ်ရင ်လ အုပ်သလ  ုမပစဒ်ဏခ် ံှုရှ နအာင ်ဘယသ် နတွေ 

တာဝနရ်ှ လ ဆ တုာက  ုသတ ်တှန်ပေး ှာပါ။” 

ကခ ငန်ငှ်ေ့ ရ ်ှေးမပညန်ယတ် ု ေ့၌ လ ေ့အခွေင်ေ့အနရေး ခ   ေးနဖာက ်ှု၊ အလွေ သံေုးစာေး ှု၊ အမပညမ်ပညဆ် ငုရ်ာ လ သာေးခ ငေ်း 

စာနာ ှု ဥပနဒခ   ေးနဖာက ်ှုတ ု ေ့ တ ေုး  ာေးလာသညဆ် နုသာ သတငေ်း  ာေးနကကာင်ေ့ 

အခ ကအ်လကရ်ှာနဖွေနရေးအဖွေ ြို့  ှ စ ုေးရ  ်ပ ပန ်ှုနတွေရှ နနသညက် လုညေ်း ဤထတုမ်ပနခ် ကတ်ွေင ်

အထ ေး ျီေးန ာငေ်းထ ေုး နဖာ်မပထာေးသည။် 

“မ န ်ာတပ် နတာ်နငှ်ေ့ ပတသ်က၍် လ သ  ခွေ  မခာေး၊ သ ု ေ့ ဟတု ်အငအ်ာေးအခ   ေးအစာေး   ျှ တ မပငေ်းထနစ်ွော 

တ ကုခ် ကုမ်ခငေ်း  ာေး၊  တရာေးသတမ်ဖတမ်ခငေ်း  ာေး၊ တရာေးလကလ်ွေတ ်ဖ ်ေးဆျီေးထ နေ်းသ  ေ်းမခငေ်း  ာေး၊ လ   ာေး 

နပ ာကက်ွေယသ်ွောေးနအာင ်အတငေ်းအက ပ်မပ မခငေ်း  ာေး၊ ပစစညေ်းဥစစာ  ာေးနငှ်ေ့ ဘာသာနရေးဆ ငုရ်ာ 

အနဆာကအ်အံု  ာေးအာေး ဖ ကဆ်ျီေးမခငေ်း၊ နှ ပ်စကည် ဉ်ေးပနေ်းမခငေ်း နငှ်ေ့ လ သ  ဆန ်မပ   ဆကဆ်မံခငေ်း၊ 

 ုဒ  ်ေးက ငေ့ ်ှုနငှ်ေ့ တမခာေး လ ငပ် ုငေ်းဆ ငုရ်ာ အကက ေ်းဖက ်ှု  ာေး၊ နချွေးတပ်ဆွေ မခငေ်း နငှ်ေ့ (၁၈)နစှန်အာက ်

ကနလေး  ာေးအာေး စစတ်ပ်သ ု ေ့ သွေငေ်းမခငေ်း စသညတ် ု ေ့ ရှ ခ ေ့နကကာငေ်း ယံကုကညရ်နသာ တငမ်ပခ က ် ာေးက  ု

ကျွနန်တာ်တ ု ေ့က လကခ်ရံရှ နနဆ ပါ” ဟ ုထတုမ်ပနခ် ကက် ဆ ခု ေ့သည။် 

ကလုသ ဂဂလ ေ့အခွေင်ေ့အနရေးနကာငစ်ျီ ှ လွေနခ် ေ့သည်ေ့နစှ ် တလ်တွေင ်တာဝနန်ပေးခ ေ့နသာ အခ ကအ်လက ်

ရှာနဖွေနရေးအဖွေ ြို့၏ လပ်ုပ ငုခ်ွေင်ေ့ ှာ မ န ်ာန ငုင်အံတွေငေ်း တပ် နတာ်နငှ်ေ့ လံမုခ ံနရေးတပ်ဖွေ ြို့  ာေးက လ ေ့အခွေင်ေ့အနရေး 



ခ   ေးနဖာက ်ှု  ာေး က  ေးလွေနခ် ေ့သညဆ် နုသာ စွေပ်စွေ ခ က ် ာေး၊ အလွေ သံေုးစာေးမပ  ှု  ာေးနငှ်ေ့ သကဆ် ငုသ်ည်ေ့ 

အခ ကအ်လက၊် အနမခအနန  ာေးက  ုသကန်သမပ အတညမ်ပ ရနမ်ဖစပ်ါသည။် အခ ကအ်လက ်

ရှာနဖွေနရေးအဖွေ ြို့၏ အဓ ကအာရုံစ ုက ်ှု ှာ (၂၀၁၁)ခနုစှ ်ှ စတင၍် ရခ ငု၊် ကခ ငန်ငှ်ေ့ ရ ်ှေးမပညန်ယတ် ု ေ့၌ 

မဖစပ် ကခ် ေ့သည်ေ့ အနကကာငေ်းအရာ  ာေး မဖစပ်ါသည။် 

မ န ်ာအစ ေုးရက အခ ကအ်လကရ်ှာနဖွေနရေးအဖွေ ြို့အာေး န ငုင်တံွေငေ်းလာနရာကခ်ွေင်ေ့က  ုညငေ်းပယထ်ာေးမပျီေး၊ 

လွေတလ်ွေတလ်ပ်လပ်၊ ဘက ်လ ကုန်သာ စံုစ ေ်းစစန်ဆေး ှု  ာေး ကက  ေးစာေးနဆာငရ်ွေကန်နမခငေ်းတ ု ေ့က  ု

ပ တပ်ငခ် ေ့ပါသည။် 

ဒါရ စ နေ်းက “မ န ်ာဘက ်ှ နမပာနနတ ေ့ မဖစစ်ဉ်ဇာတန်ကကာငေ်းအာေး ဖ နှ ပ်ထာေးပါတယ”် ဟ ု

မ န ်ာက ယုစ်ာေးလယှ ် ာေးက နမပာဆ ခု ေ့မခငေ်းက  ုသတ မပ ပါတယ ်ဟဆု ခု ေ့သည။် ၎ငေ်းက 

အခ ကအ်လကရ်ှာနဖွေနရေးအဖွေ ြို့  ှ “ဤမဖစစ်ဉ်ဇာတန်ကကာငေ်းအာေး နာေးနထာငရ်န ်အဆငသ်င်ေ့ရှ လ ကပ်ါ” ဟ ု

တနု် ေ့မပနခ် ေ့ပါသည။် “ဘယလ် ဘု မဖစမ်ဖစ၊် ကျွနန်တာ်တ ု ေ့ ှာနတာေ့ ယံကုကညစ် တခ် ရတ ေ့ အနကကာငေ်းအရာနတွေ 

အမပည်ေ့အစံပုါပ ” ဟဆု ပုါသည။် 

အခ ကအ်လကရ်ှာနဖွေနရေးအဖွေ ြို့၏ န ဂံုေးခ  ပ် အစျီရငခ်စံာက  ုစကတ်ငဘ်ာလတွေင ်လ ေ့အခွေင်ေ့အနရေးနကာငစ်ျီသ ု ေ့ 

တငမ်ပသွောေး ညမ်ဖစပ်ါသည။် 
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