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Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) 

န  ိုင ်ငရံ  ေးအကျဉ်ေး သော ေးမ ျော ေးကူညီရ  ော င  ရ်   ော က်ရ  ေးအသင ်ေး 

 
 

 

 

 

 

 

ရ မ ောင်ရေ ယ ံထနွ ်ေး(၁၆န   ်) 

 ဖေဖေ ော်ဝ ါရီလ  ၂၀  ရကော်ဖ ေ့တွင ော်  မန္ တဖလေးမမ  ြို့၌  အ ဏ သ မ ော် ေးမှု  ဆ ေ့ ော်ကျင ော်ဖရေး  

လှုပော်ရ  ေးမှုတွငော် ပါဝငော်ဖသ အလုပော်သမ ေးမျ ေးအ ေး ေမ ်းဆ ်းခြငော်ေးက ုရပော်တ ေ့ော်ရ ော်အတွကော် 

သဖ္ဘ ကျငော်ေးတွငော် ဆန္ဒခပ ြ ဲ့ရ  စစော်အုပော်စုတပော်ေွ  ြို့ဝငော်မျ ေးက ဆန္ဒခပခပညော်သူမျ ေးက ု 

ဖသ တော်မျ ေးခေငဲ့ော် ပစော်ြတော်မေ  ြွငော်ေးခ ျိန တွင  ခပညော်သူတစ ဦေး အ ေး ဖသ တော်ထ မ  ော်ြ ဲ့သညော်။  

ထ ုသူအ ေး အ ီေးအ  ေးရ  ခပညော်သူမျ ေးက လကော်တွ ော်ေးလ ညော်ေးခေငဲ့ော် တငော်ဖဆ ငော် ကယော်တငော် 

ဖြေါ်ယူသွ ေးြ ဲ့စဉော် လ ုခြ  ဖရေးတပော်ေွ ြို့ဝငော်မျ ေးက ထ ုသူမျ ေးက ု ဖသ တော်ခေငဲ့ော် ပစော်ြတော်ြ ဲ့သခေငဲ့ော် 

လကော်တွ ော်ေးလ ညော်ေးကူတွ ော်ေးဖပေးဖ သူ ဖမ ငော်ဖဝယ ထွ ော်ေး၏ ဦေးဖြါငော်ေးအ ေး ဖသ တော် 

ထ မ  ော်၍ ထ ုဖ ေ့တွငော်ပငော် ဖသဆ ုေးြ ဲ့ခြငော်ေး ခေစော်သညော်။   

     
 

 Wai Yan Tun 

 
 

အ ဏ သ မော်ေးစစော်အုပော်စုသညော် န္ ုင ော်င  ဖတ ော်အ ဏ က ု ဖေဖေ ော်ဝါရီလက 

မတရ ေးလုယူ သ မော်ေးပ ုကော်မပီေးြျ   ော်မ စ၍   အ ဏ သ မော်ေးစစော်အုပ ော်စုသညော် အခပစော်မ ဲ့ 

ခပညော်သူမျ ေးက ု  ညော်ေးအမျ   ေးမျ   ေးခေငဲ့ော် ေမော်ေးဆီေး၊ န္  ပော်စကော်၊ ပစော်သတော်မှုမျ ေးဖ ေ့စဉော်န္ ငဲ့ော်အမျှ 

ကျ ေးလွ ော်လျှကော်ရ  သညော်။ ထ ုအထ တွငော် လူမမယော် ကဖလေးငယော်မျ ေးအပါအဝငော် အသကော် 

၁၈ န္ စော်ဖအ ကော် ကဖလေးသူငယော်လညော်ေးမျ ေးစွ  ပါဝငော်ြ ဲ့သညော်။  

ဖအဖအပီပီ၏ လကော်လ မ ော်ေးမီသဖလ ကော်  ဖက ကော်ယူမ တော်တမော်ေးတငော်ထ ေးဖသ  

စ ရငော်ေးအရ စစော်အ ဏ သ မ ော်ေး သညဲ့ော်ဖ ေ့မ  ယဖ ေ့အထ  အသကော် ၁၈နှစ နှင   ၁၈ 

နှစ အ ောက  ကအလ်း စုစုဖပါငော်ေး ၇၂ ဦ်း ရ  မပီခေစော်သညော်။ အမ  ော်တကယော် ဖသဆ ုေးသူမ   

ထ ုထကော်မျ ေးမညော် ခေစ ော်သညော်။  တ ုင ော်ေးရင ော် ေးသ ေး  ဖေသမျ ေးတွင ော်  ဖလယ ဉော်မျ ေး၊ 

လကော် ကော် ကကီ ေးမ ျ ေး ခေငဲ့ ော်  ပစ ော်ြတော်ြ  ဲ့၍  ထ မ  ော်ဖသဆ ု ေးြ  ဲ့ ရသူမ ျ ေးအမညော်န္ ငဲ့ ော်  

အဖရအတွကော်တ ု ေ့က ု ဖသြျ စွ  မသ ရ  ရဖသေးသညဲ့ ော်အတွကော်  ထ ုစ ရငော်ေးထ တွငော်  

ထညဲ့ော်သွငော်ေးန္ ုင ော်ခြငော်ေးမရ  ဖသေးပါ။ ထ ုသ ု ေ့ဖသဆ ုေးသူမျ ေးတွငော် အငယော်ဆ ုေး အသကော် ၁ 

န္ စ ော် ဖက ျ  ော်  ကဖလေးအထ  ပ ါဝင ော် ြ  ဲ့သည ော် ။  တ ု င ော် ေး န္ ငဲ့ ော် ခ ပည ော် ယ ော်  ၁၁  ြု တွင ော်  

ကဖလေးသူငယော်မျ ေး ဖသဆ ုေးြ ဲ့ရခြငော်ေးခေစော်သညော်။ မန္တဖလေးတ ုငော်ေးတွငော်  အမျ ေးဆ ုေး 

ဖသဆ ုေးြ ဲ့ရမပီေး ၂၄ ဦေး အထ ရ  ြ ဲ့သညော်။ ေုတ ယအမျ ေးဆ ုေးမ   ရ ော်ကု ော်တ ုငော်ေးခေစော်မပီေး ၂၀ 

ဦေးဖသဆ ု ေးြ  ဲ့ရသညော်။   မတော်လ  တစ လတညော်ေးတွင ော်  ၄၈  ဦေး  ဖသဆ ု ေးြ  ဲ့ရသညော်။ 

ဖသဆ ုေးသူကဖလေးသူငယော် ၇၂ ဦေးတွငော် ၁၁ ဦေးမ   ဦေးဖြါငော်ေး တညဲ့ော်တညဲ့ော်သ ုေ့ ဖသ တော်ခေင   

ပစော်သတော်ြ ရခြငော်ေးခေစော်သညော်။ 

 

အာဏာသမိ ်း စစ အပု စု၏ သတ ဖြတ မှုက  ာင   ကသ ်းကဖမ ျခ  သည    က ်းသငူယ မျာ်း 

 ဇ န   ၂၅ ရ  ၊ ၂၀၂၁ 

ခုနစှ  
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ကဖလေးငယော်သညော် ရ မော်ေးခပညော် ယော်၊ ကျ  ငော်ေးတ ုမမ  ြို့ ယော်ဖ ထ ုငော်မပီေး   မကျ ော်ေး ခေစော်ဖ ၍ 

ဇွ ော်လ ၁၉ ရကော်ဖ ေ့ ည ၉   ရီြ ေ့ော်တွငော် ေြငော်ခေစော်သူက ကဖလေးအ ေး ဖဆေးြ ော်ေးသ ု ေ့ 

သွ ေးခပမပီေး အခပ ော်တွငော် စစော်အုပော်စုယောဉ တ ော်ေးခေငဲ့ော် ဆ ုံခ  စဉ  ဆ ုငော်ကယော်အ ေးရပော်ြ ုငော်ေးရ  

ကဖလေးတစ ေကော်ဖပွြို့ြျထီ ေး၍ ရုတော်တရကော် ရပော်မဖပေးန္ ုငော်သညော်က ု ဆ ုငော်ကယော်အ ေး 

ကျ  င ော် ေးတ  ု မမ  ြို့ ယ ော်  အဖထွဖထွဦေး စီ ေးဌ   ေုတ ယဦေးစီ ေးမှု ေးက ေး ခေငဲ့ ော်  တ ုက ော်၍ 

ေမော်ေးဆီေးြ ဲ့သညော်။ ေြငော်ဖရ  သမီေးပါ ေဏော်ရ ရရ  ြ ဲ့၍ သမီေးခေစော်သူ မမ ုေးသန္တ ဖအ ငော်မ   

လွငဲ့ ော်စင ော်ထွကော်သွ ေးမပီေး  ခပင ော်ေးထ ော်စွ ေဏော်ရ ရ  က  မ  စော်အ ညော်ေးငယော်အတွင ော် ေး  

ဖသဆ ုေးြ ဲ့ရသညော်။  

 

 

 

ပထမန္ စ ော်  ဖဆေးတကကသ ုလ ော်  ဖကျ င ော် ေးသ ေးသညော်  မတော်လ  ၁၄  ရကော်ဖ ေ့  တွင ော်  

ရ ော်ကု ော်တ ုင ော် ေး ၊  တောအမွ မမျိ  ြို့နယ ၌  စစော်အ ဏ သ မ ော် ေးမှု  ဆန္ဒထုတော်ဖေ ော်ရ တွငော်  

ေ ုငော်ေးက အခေစော် ဆန္ဒထုတော်ဖေ ော်သူမျ ေး ဖရ ြို့မ  က ရ ဖပေးြ ဲ့သူခေစော်သညော်။ စစော်အုပော်စု 

တပော်ေွ  ြို့မ  ပစော်ြတော်ြ  ဲ့ မပီ ေး  ေရွတော်တ ုကော်  ဆွ  ဖြေါ်ေမ ော် ေးဆီေးသွ ေး ခြင ော် ေးြ  ြ  ဲ့  ရသညော်။ 

ဖမ ငော်ြ ေ့ ော်ည ေးဟ န ်းမှော ထ ုဖ ေ့တွင ော်ပငော်  ဖသဆ ုေးသွ ေးြ ဲ့ရသညော်။  ြ ေ့ ော်ည ေးဟ  ော်ေး 

ပစော်ြတော်ြ ရ၍ လ ကျဖ စဉော် ဝငော်ဖရ ကော်ကူညီသညဲ့ော် အမျ   ေးသမီေးငယော်ကျိုံလညော်ေး စစော်အုပော်စု 

တပော်ေွ ြို့မ  ရ ုကော်န္ ကော်ေမော်ေးဆီေးသွ ေးြ ဲ့သညော်။ 

ရ မ ော် ့်ခန ့်ည ားဟနိ ့်ား (၁၇န   ်) 

 

မ ရ အ ေး မမ တ်သ ူ(၁၁ န   ်)၊ 

 
စတုတထတ ော်ေးဖကျ ငော်ေးသူ သညော် မတော်လ ၂၇ ရကော်ဖ ေ့တွငော် ဖမ ော်လမမ  ငော်မမ  ြို့ ၊ သုြဝတီ 

ရပော်ကွကော်၊ သူမ၏ အ မော်ဖရ ြို့တွငော် ဖဆ ဲ့ကစ ေးဖ စဉော် အ ဏ သ မော်ေးစစော်အုပ ော် စု၏ 

ရမ ော် ေးက ေးပစ ော်ြတော်မှု ခေငဲ့ ော်  န ်းထငော်က ု  ဖသ တော်မ  ော်ြ  ဲ့ မပီ ေး  တစ    ရီအတွင ော် ေး  

ဖသဆ ုေးသွ ေးြ ဲ့ရသညော်။  

 

သူငယော်ြျငော်ေးဖြစ သူနှင   တူ ဇွ ော်လ ၆ ရကော်ဖ ေ့တွငော် ဆ ုငော်ကယော်ခေငဲ့ော် သွ ေးလ ဖ စဉော် 

မန္တဖလေးမမ  ြို့  ခပညော်ကကီေးတ ြွ ော် ၊ ြျမ ော်ေး ခမသ စညော်န္ ငဲ့ ော်  ပုသ မ ော် ကကီေး လမော်ေးဆ ုတွင ော်  

အဖ က င ော် ေးမ  ဲ့  စစ ော်က ေး ခေငဲ့ ော်ဝင ော်တ ုက ော်ခ  ခ   ရကော  ထ ုညတွင ော်ပင ော်  န္ စ ော်ဦ ေးစလ ု ေး  

ဖသဆ ုေးြ ဲ့ရသညော်။ ဖမ ငော်ဖအ ငော်ဖကျ ော်ဖထွေး၏ ရုပော်အဖလ ငော်ေးက ုခပ ော်ရြ ဲ့ဖသ ော်လညော်ေး 

အတူပါ  သူငယော်ြျင ော် ေးတစ ဦေး  (အသကော်  ၁၈  န္ စ ော်ြ ေ့ ော် )  သညော်  ပ ုင ော်ရ င ော်မအ ေါ်ဘ  

အမညော်လညော်ေး ယြုအြျ   ော်ထ  အတညော်ခပ န္ ုငော်ခြငော်ေးမရ  ြ ဲ့ဖသေးပါ။  

 

ရ မ ောင်ရအ ောင်ရ ကျောရ် ထ ွေး (၁၇ န   ်) 

မ မ  ိုေးသန တာရအ ောင် ၁ န   ် ၆ လ 



 
 

Email : info@aappb.org 

  

 

ထ ုသ ုေ့ ကဖလေးငယော်မျ ေးက ု ရမော်ေးက ေးပစော်ြတော်၊ သတော်ခေတော်မှုမျ ေးသညော် ဥပဖေအရဖရ ၊ 

လူူ့သ ေးကျငဲ့ ော်ဝတော်အရပါ မညော်သညဲ့ော်အဖ က ငော်ေးန္ ငဲ့ ော်မျှ ြွငဲ့ ော်လွှတော်၍ မရန္ ုင ော်သညဲ့ော် 

လူမဆ ော်သညဲ့ော် ကျ ေးလွ ော်မှုပငော်ခေစော်သညော်။ ဤသညော်မ   အ ဏ သ မော်ေးစစော်အုပော်စုသညော် 

အရပော်သ ေးမျ ေးအဖပေါ် ရကော်စကော် ကမော်ေး က တော်သညဲ့ော်  ညော်ေးလမော်ေးမျ ေးခေငဲ့ော် ဆကော်လကော် 

ေ န္  ပော် ကျငဲ့ော်သ ုေးသွ ေးမညော်က  ုသကော်ဖသခပလျှကော်ရ  သညော်။  

ကဖလေးသူငယော်မျ ေးန္ ငဲ့ ော်ပတော်သကော်၍  ကဖလေးသူငယော်အြွငဲ့ ော်အဖရေးဆ ုင ော်ရ  

န္ ုင ော်င  တက သဖ္ တူစ ြျ ပ ော်  မျ ေးက ု ခမ ော်မ န္ ုင ော်င  မ  ဖအ ကော်ပါ  အတ ုင ော်ေး  

သဖ္ တူ လကော်မ တော်ထ ုေးခြငော်ေးမျ ေးခပ လုပော်ြ ဲ့သညော်။  

ကဖလေးသူငယော် အြွငဲ့ော်အဖရေးဆ ုငော်ရ သဖ္ တူစ ြျ ပော် (CRC) က ု ခမ ော်မ န္ ုငော်င သညော် 

၁၉၉၁ ြုန္ စော်တွငော် အတညော်ခပ လကော်မ တော်ထ ုေးြ ဲ့သညော်။  ကဖလေးဖရ ငော်ေးစ ေးခြငော်ေး၊ 

ကဖလေးခပညဲ့ ော်တ ော်ဆ န္ ငဲ့ ော်  ကဖလေးညစော်ညမော်ေး ရုပ ော်ပ  ုဆ ုင ော်ရ  ကဖလေးသူငယော်  

အြွငဲ့ ော်အဖရေး ဖ  ကော်ဆကော်တွ   သဖ္ တူစ ြျ ပ ော်  (CR–OP–SC) က ု  ၂၀၁၂ 

ြုန္ စော်တွငော် အတညော်ခပ လကော်မ တော်ထ ုေးြ ဲ့သညော်။  

လကော် ကော်က ုင ော် ပဋ ပကခအတွငော်ေး ကဖလေးသူငယော်ပါဝငော်ပတော်သကော်ခြငော်ေးဆ ုင ော်ရ  

ကဖလေးသူငယော်အြွငဲ့ော်အဖရေး ဖ  ကော်ဆကော်တွ  သဖ္ တူ စ ြျ ပော် (CRC–OP–AC) 

က ု  ၂၀၁၅  ြု န္ စ ော် တွင ော်  ပဏောမ  လကော်မ တ ော်ထ ု ေး ြ  ဲ့ မ ပီ ေး  ၂၀၁၉  ြု န္ စ ော် တွင ော်  

အတညော်ခပ လကော်မ တော်ထ ုေးြ ဲ့သညော်။ ဆကော်သွယော်ဖဆ ငော်ရွကော်မှု လုပော်ထ ုေးလုပော် ညော်ေးမျ ေး 

ဆ ုငော်ရ  ကဖလေး သူငယော်အြွငဲ့ော်အဖရေး ဖ  ကော်ဆကော်တွ  သဖ္ တူစ ြျ ပော် (CRC–

OP3-IC) က ု ယဖ ေ့အြျ   ော်အထ  လကော်မ တော် အရ်းထျိုံ်းန္ ုငော်ြ ဲ့ခြငော်ေး မရ  ဖသေးပါ။  

ခမ ော်မ န္ ုင ော်င  ခပညော်တွငော်ေးကဖလေးသူငယော်အြွငဲ့ ော်အဖရေးဆ ုင ော်ရ  ဥပဖေတွငော်လညော်ေး 

ကအလ်းမ ော်းနှင   တ သက ၍ လကော် ကော်က ငုော် ပဋ ပကခအတွငော်ေး၌ပငော် က ုယော်လကော်အင်္ဘါ 

ထ ြ ုကော်ပျကော်စီေးဖစခြငော်ေး သ ု ေ့မဟုတော် သတော်ခေတော်ခြငော်ေးသညော်  ခပစော်မှုကျ ေးလွ ော်ရ  

ဖရ ကော်ဖ က ငော်ေး ခပဌော ော်ေးထ ေးသညော်။  

 

 

 

ခမ ော်မ န္ ုင ော်င  ၏ လူူ့အြွငဲ့ ော်အဖရေး  စွမ ော်ေးဖဆ ငော်မှုမျ ေးက ု  ကုလသမင်္ဂန္ ငဲ့ ော်  ကုလသမင်္ဂ 

လကော်ဖအ ကော်ြ အေွ ြို့ အစညော်ေးမျ ေးအဖ ခေငဲ့ော် ၎ငော်ေး၏လူူ့အြွငဲ့ော်အဖရေးစ စော်ယန္တရ ေးမျ ေးခေငဲ့ော် 

ပ ုမ  ော် စစော်ဖဆေးဖလဲ့လ လျှကော်ရ  သညော်။ ကုလသမင်္ဂအဖထွဖထွညီလ ြ  (UNGA) န္ ငဲ့ ော် 

ကုလသမင်္ဂ လူူ့အြွငဲ့ ော်အဖရေးဖက ငော်စီ (UNHRC) တ ုေ့သညော် ခမ ော်မ  န္ ုငော်င န္ ငဲ့ ော် န္ ုငော်င တွငော်ေး 

လူူ့အြွငဲ့ော်အဖရေး အဖခြအဖ မျ ေးန္ ငဲ့ော် ပတော်သကော်သညဲ့ော် ဆ ုေးခေတော်ြျကော်မျ ေးစွ  ြျမ တော်ြ ဲ့မပီေး 

ခေစော်သညော်။ ၁၉၉၂ ြုန္ စော်ကတညော်ေးကစ၍ ကုလသမင်္ဂလူူ့အြွငဲ့ော်အဖရေးဖက ငော်စီ (UNHRC) 

သညော် ခမ ော်မ န္ ုငော်င တွငော်ေး လူူ့အြွငဲ့ော်အဖရေးဖေ ကော်ေျကော်မှု အြျကော်အလကော် မ တော်တမော်ေးမျ ေးက ု 

စုစညော်ေးခပ စုြ ဲ့သညော်။ ကမ္ ဲ့န္ ုငော်င မျ ေးအ ေးလ ုေး၏ လူူ့အြွငဲ့ော်အဖရေးအဖခြအဖ ပ ုမ  ော်သ ုေးသပော်မှု 

လုပော်င ော်ေးစဉော် (UPR) သညော်လညော်ေး ခမ ော်မ န္ ုင ော်င   ကဖလေးသူငယော်မျ ေး  လူူ့အြွငဲ့ ော်အဖရေး 

အဖခြအဖ န္ ငဲ့ော်ပတော်သကော်၍ တ ုကော်တွ ော်ေး အကက ခပ ြျကော်မျ ေးစွ  ြျမ တော်ဖပေးြ ဲ့သညော်။  
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Email : info@aappb.org 

ကုလသမင်္ဂ ကဖလေးမျ ေးရ ော်ပ ုဖငအွေွ ြို့ ယ ူီဆကော် (UNICEF) သညော်လညော်ေး ခမ ော်မ န္ ုငော်င  

ကဖလေးသူငယော်မျ ေးန္ ငဲ့ော် ပတော်သကော်၍ မ တော်တမော်ေးမျ ေး ခပ စု၍ အစီရငော်ြ စ မျ ေး 

ထုတော်ခပ ော်ြ ဲ့သညော်။  ခမ ော်မ န္ ုငော်င အတွကော် အထေူးေွ စညော်ေးထ ေးသညဲ့ော် ၂၀၁၇ ြနု္ စော် 

မတော်လတွငော် ေွ စညော်ေးမပီေးြ ဲ့ဖသ  ကုလသမင်္ဂ၏ ခမ ော်မ န္ ုငော်င ဆ ုငော်ရ  သီေးသ ေ့ော် 

လွတော်လပော်ဖသ  န္ ငုော်င တက အြျကော်အလကော်ရ  ဖေွဖရေးမစော်ရ ငော် (FFM) န္ ငဲ့ော် ၂၀၁၈ 

ြုန္ စော်တွငော် ေွ ြို့စညော်ေးြ ဲ့ဖသ  လွတော်လပော်ဖသ စ ုစမော်ေးစစော်ဖဆေးမှု ယန္တရ ေး (IIMM) တ ုေ့၏ 

မ တော်တမော်ေး၊ အစီရငော်ြ စ တ ုေ့တွငော်လညော်ေး ကဖလေး သူငယော်န္ ငဲ့ော်ပတော်သကော်၍ 

အြျကော်အလကော်မျ ေးစွ  ရယူ မ တော်တမော်ေးတငော်၍ အစီရငော်ြ စ မျ ေး ထုတော်ခပ ော်လျှကော် 

ရ  သညော်။ ထ ုေ့ခပငော် န္ ငုော်င တက လွတော်မင မော်ေးြျမော်ေးသ ြွငဲ့ော်အေွ ြို့ (Amnesty International), 

လူူ့အြငွဲ့ော်အဖရေး ဖစ ငဲ့ော် ကညဲ့ော် ဖလဲ့လ ဖရေးအေွ ြို့ (HRW)၊ ICRC က ဲ့သ ုေ့ဖသ  

လွတော်လပော်သညဲ့ော် န္ ငုော်င တက  လူူ့အြွငဲ့ော်အဖရေး အေွ ြို့အစညော်ေးမျ ေးကလညော်ေး 

ခမ ော်မ န္ ငုော်င န္ ငဲ့ော် ကဖလေးသူငယော်မျ ေးန္ ငဲ့ော်ပတော်သကော်သညဲ့ော် မ တော်တမော်ေး အစီရငော်ြ စ မျ ေးက ု 

ထုတော်ခပ ော်လျှကော်ရ  သညော်။  

ဖမန မောန္ ငုော်င အတွငော်ေးရ   လူူ့အြွငဲ့ော်အဖရေးမ တော်တမော်ေးတငော်သညဲ့ော် အေွ ြို့အစညော်ေးမျ ေးမ လညော်ေး 

ထ ုသ ုေ့ကဖလေးသူငယော်န္ ငဲ့ော် ပတော်သကော်သညဲ့ော် အစီရငော်ြ စ မျ ေး မ တော်တမော်ေးခပ စု၍ 

အစီရငော်ြ စ မျ ေး အြါအ ေးအလ ော စွ  ထုတော်ခပ ော်ခြငော်ေးမျ ေး၊ တ ုကော်တွ ော်ေးအကက ခပ ခြငော်ေးမျ ေး 

ခပ လုပော်လျှကော်ရ  သညော်။  

မညော်သ ုေ့ပငော်ခေစော်ဖစ ခမ ော်မ န္ ငုော်င သညော် အထကော်ပါက ဲ့သ ုေ့ န္ ုငော်င တက  ဥပဖေမျ ေးအ ေး 

လကော်မ တော်ထ ုေးထ ေးမပီေး ခပညော်တွငော်ေးဥပဖေမျ ေး ခပဌ  ော်ေးထ ေးဖသ ော်လညော်ေး ယြုအြါ 

sတရ ေးရ ုေးမျ ေးအပါအဝငော် ကဖလေးသူငယော်မျ ေးက ု အက အကွယော်ဖပေးမညဲ့ော် 

ယန္တရ ေးမျ ေး အ ေးလ ုေးက ု စစော်အုပော်စုမ  ထ  ော်ေးြျ ပော်ထ ေးမပီေး ကဖလေးသူငယော်မျ ေးမ   

ဥပဖေ၏ အက အကွယော် မရသညဲ့ော်အခပငော် စစော်အုပော်စု၏ ရမော်ေးက ေးမှုဖအ ကော်တွငော် 

အသကော်ရ ငော်သ ော်ြွငဲ့ော်က ုပါ တ ေးခမစော်ခြငော်ေး ြ ဖ  ကရသညော်။  

 

 

ထ ု ေ့ဖ က ငဲ့ော် အထကော်ပါ ကုလသမင်္ဂအပါအဝငော် န္ ုင ော်င  တက  လူူ့အြွငဲ့ော်အဖရေး 

အေွ ြို့အစညော်ေးမျ ေးအဖ ခေငဲ့ော် ခမ ော်မ န္ ုငော်င  စစော်အုပော်စုမ  ကဖလေးသူငယော်မျ ေးအဖပေါ် 

ရကော်စကော်စွ  ကျ ေးလွ ော်ဖ ဖသ  ရ ဇဝတော်မှုမျ ေးက ု ထ ဖရ ကော်စွ  က ုငော်တွယော် 

အဖရေးယူရ ော် မ မ တ ုေ့ န္ ုငော်င ဖရေးအကျဉော်ေးသ ေးမျ ေး ကူညီဖစ ငဲ့ော်ဖရ  ကော်ဖရေးအသငော်ေး 

မ  အဖလေးအ ကော် တ ုကော်တွ ော်ေး လ ုကော်သညော်။  


