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Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) 

နိုင်ငံေေးအကျဉ်းသားများကူညီေောင့်ေေှောက်ေေးအသင်း 
 

 

 

 

 

အာဏာသိမ်းမှု၊ ကပ်ေောဂါနှေင့် ေေးဘက်ေိုင်ောဝန်ထမး်များ 
 

အေခြေြဳေအိမ်သဳုဵေဆဵဝါဵမျာဵ ေဈဵကွက်အတွင်ဵ ခပတ်လပ်ခြေင်ဵ၊ ေဈဵနှုန်ဵအဆမတန် 

ကကီဵခမင်ဴခြေင်ဵ၊ လုိအပ်ေသာေဆဵဝါဵနှင်ဴ အသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵ ခပည်ပမှ တင် 

သွင်ဵြွေငဴ်ကို အကကီဵအကျယ်ကန့်သတ်ခြေင်ဵ၊ ေဆဵရဳု၊ ေဆဵြေန်ဵ၊ ေဆဵဝါဵ အေရာင်ဵ 

ဆုိင်မျာဵကုိ စစ်တပ်က ဖိအာဵေပဵ၍ ပိတ်ြေိုင်ဵခြေင်ဵ၊ ေအာက်ဆီဂျင်စက်ရုမဳျာဵကို 

သာမနအ်ရပ်သာဵ ခပည်သူမျာဵထဳ ေရာင်ဵြေျြွေငဴ်ကို ပိတ်ပင်ခြေင်ဵတ့ုိကဲဴသ့ုိေသာ 

အကကမ်ဵဖကစ်စ်တပ်၏ လုပ်ရပမ်ျာဵေကကာင်ဴ ခပည်တွင်ဵ လူေသဆဳုဵနှုန်ဵမှာ လျင်ခမန် 

စွာ တိုဵပွာဵလာေနသည်။ သ့ုိရာတွင် အကကမ်ဵ ဖက်စစ်တပ်ကမူ သတင်ဵထိန်ြေျန် 

ခြေင်ဵ၊ အေမှာင်ြေျခြေင်ဵနှင်ဴ မခဖစစ်ေလာက်ေသာ ပမာဏကိုသာ ေဖာ်ခပလျက်ရှိသည်။ 

တစ်ဖက်တွင်လည်ဵ ခပည်သူမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵခပဿနာမျာဵကုိ ကူညီေစာင်ဴ 

ေရှာက်မှုေပဵေနသည်ဴ ဆရာဝန်မျာဵ၊ သူနာခပုမျာဵ၊ ေဆဵဘက်ဆုိင်ရာ ကျွမ်ဵကျင် 

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵကိုလည်ဵ ပုဒ်မအမျ ို ဵမျ ို ဵတပ်၍ ဖမ်ဵဆီဵခြေင်ဵ၊ ေနအိမ်တွင် ဝင်ေရာက် 

စီဵနင်ဵခြေင်ဵ၊ ဝရမ်ဵထုတ်ခြေင်ဵတ့ုိကုိ အာဏာသိမ်ဵြေျနိ်မှစ၍ ယေန့ကဴဲသ့ုိ ကိုဗစ် 

တတိယလှိုင်ဵခပင်ဵထန်ေနသညဴ် အြေျနိ်အထိ ရက်စက်စွာကျူဵလွန်ေနဆဲခဖစ်သည်။ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ အြေျက် 

အလက်ေကာက်ယူမှုမျာဵအရ ယေန့အြေျန်ိထိ ဖမ်ဵဆီဵြေဳထာဵရဆဲ ေဆဵဘက်ဆိငု် 

ရာ ကျွမ်ဵကျင်ပုဂ္ဂိုလ် (၆၇) ဦဵရိှေနပပီဵ (၆၀၀) နးီပါးမှာ ဝရမ်ဵထုတ်ခပန်ြေထဳာဵရ၍ 

ေရှာင်တိမ်ဵေနရလျက်ရိှသည်။ 

 

စစ်အာဏာရှင်ကိ ု ရင်ဆုိင်တုိကထု်တ်ေနရသည်ဴ ခမနမ်ာနိုင်ငဳသည် ကမ္ဘာလဳုဵအနှဳ ့

ခဖစပွ်ာဵေနသည်ဴ COVID-19 ကပ်ေရာဂါ၏ တတိယလှိုင်ဵဒဏ်ကို အလူဵအလဲ  

ြေဳစာဵေနရလျက်ရှိသည်။ ယြေင် ပထမလှိုင်ဵနှငဴ် ဒုတိယလှိုင်ဵတွင် အရပ်သာဵ 

အစိုဵရ၏ ဦဵေဆာင်မှုေအာက်၌ ေဆဵဘက်ဆုိင်ရာဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ လုပ်အာဵေပဵမျာဵ၊ 

ေစတနာရှင် ခပည်သူမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုခဖငဴ် ေကာင်ဵမနွ်စွာ ကုိင်တွယ်ေခဖရှင်ဵ 

နိုင်ြေဲသဴလုိ အေရှ့ေတာင်အာရှနိုင်ငဳမျာဵတွင် ေရာဂါကာကွယ်ေဆဵ အေစာဆဳုဵရရိှြဴဲေ 

သညဴ ် နိုင်ငဳတစ်နိငု်ငဳလည်ဵ ခဖစြ်ေဲသဴည်။ ထ့ုိအခပင် ကပ်ေရာဂါကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ 

ပတ်သက်၍ နိုင်ငဳတကာ၏ အေကာင်ဵခမင် အသိအမှတ်ခပုခြေင်ဵလည်ဵ ရရှိြဴဲေသည်။ 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ေန့ ခပည်သ့ူေရွေဵေကာက်ြေအဳမတ်မျာဵ လွှတ်ေတာ်တက်ရမည်ဴ 

ေန့တွင် စစ်တပ်မှ လက်နကခ်ဖင်ဴ အနုိင်ကျင်ဴအာဏာသိမ်ဵယူမှု ခဖစ်ပွာဵပပီဵေနာက် 

နိုင်ငဳ၏ စီဵပာွဵေရဵ၊ ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵစသည်ဴ အေခြေြဳေ ဖဳွ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှု 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵလဳုဵ ဆုတ်ယုတ်ပျက်သုဉ်ဵ လာလျက် ရှိေနသည်။  

အခြောဵနုိင်ငဳမျာဵနည်ဵတူ ကပ်ေရာဂါေဘဵကုိ ရင်ဆုိင်ကကုေဳတွ့ေနကကရသည်ဴ ခမန်မာ 

နိုင်ငဳခပည်သူမျာဵသည် ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ြေဳစာဵေနရပါလျက် စမ်ဵသပ်ြေငွဴ်၊ ေဆဵ 

ကုသြေွင်ဴ မရရှကိကရဘဲ မည်ေရွှေ့မည်မျှ ကူဵစက်ြေေဳနရကကသညဴ် အေရအတွကက်ိုပင် 

မြေန့်မှန်ဵနိင်ုေလာက်ေအာင် လူပမာဏအမျာဵအခပာဵ ေရာဂါဒဏ်ကိ ု ြေဳစာဵေနကက 

ရသည်။  

 

ဇူလုိင်လ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

ခုနှစ် 



 
 

Email : info@aappb.org 

ေဆဵေကျာင်ဵသာဵ စုစုေပါင်ဵ (၂၂၁) ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြေဳြဴဲေရပပီဵ  ထုိအထဲမှ (၉) ဦဵမှာ 

ထိန်ဵ သိမ်ဵြေေဳနရဆဲခဖစ်သည်။ ထုိအခပင် ဆရာဝန်၊ သူနာခပု (၇) ဦဵမှာ အကကမ်ဵ 

ဖက ် စစ်တပ်ေကကာင်ဴ ကျဆုဳဵသွာဵရပပီဵ ခဖစ်သည်။ AAPP မှ လတ်တေလာ အြေျနိ် 

တွင် လက်လှမ်ဵမမီှ၍ မေကာက်ယူနိငု်ေသာ ေဆဵဘက်ဆုိင်ရာကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵ 

လည်ဵ ကျန်ရှိေနသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ေဒါက်တာ ေကျာ်ေကျာ်သက် 

ဇူလုိင်လ (၁၃) ရက်ေန့ ညအြေျနိ်၌ အကကမ်ဵ ဖက်စစ်တပ်၏ လက်ပါဵေစ၊ ရဲနှငဴ် 

စစ်သာဵမျာဵက ေနအိမ်ထဲသ့ုိ ဝင်ေရာက် ရိုက်နက်ှ ဖမ်ဵဆီဵခြေင်ဵြေဳရသူ မန္တေလဵ 

ေဆဵတက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵဆင်ဵ ေဒါက်တာေကျာ်ေကျာ်သက်မှာ မန္တေလဵ နန်ဵ  

တွင်ဵထရဲှိ စစ်ေကကာေရဵတွင် ေန့စဉ်ရက်ဆက် နှိပ်စက်ညှဉ်ဵပန်ဵြေဳ၍ အြေျနိ်ကကာ 

ခမငဴ်စာွ စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵမှုကိ ု ြေဳေနရသည်။ ေဒါက်တာေကျာ်ေကျာ်သက်သည ်

မတ်လ ၂၇ ရက်ေန့က အကကမ်ဵဖက်စစ်အပ်ုစု၏ တရာဵလက်လွတ် ပစ်ြေတ်မှု 

ေကကာင်ဴ ကျဆုဳဵသွာဵြဴဲေရသညဴ် ေဒါက်တာသီဟတင်ထွန်ဵနှင်ဴ ရင်ဵနှီဵေသာ သူငယ် 

ြေျင်ဵ တစ်ဦဵခဖစ်သလုိ ပရဟိတေဆဵြေန်ဵမျာဵ၊ လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် လုပ် 

ကိုင်ရင်ဵ ေဆဵေကျာင်ဵသာဵမျာဵကုိလည်ဵ ပညာဒါနသင်ကကာဵေပဵေနသူ တစ်ဦဵ 

ခဖစသ်ည်။ 

ေဒါက်တာ သက်ေေး 

ဇူလုိင်လ (၁၆) ရက်ေန့ကလည်ဵ မန္တေလဵပမို့ရိှ နာမည်ကကီဵ ြေွစဲိတ်ဆရာဝန ်

ေဒါက် သက်ေဌဵသည် ေဆဵရဳု တစ်ြေမှု လူနာကိ ုသွာဵေရာက်ေဆဵကုသပပီဵအခပန် 

အကကမ်ဵဖက်စစ်တပ်၏ ရိုက်နကှ်ဖမ်ဵ ဆီဵ ခြေင်ဵကုိ ြေဳြဴဲေရသည်။ စစ်တပ်အာဏာ 

သိမ်ဵမှုကို ဆန့်ကျင်ပပီဵ အာဏာဖီဆန်ေရဵလှုပ်ရှာဵမှုတွင် ပါဝင်ြေဲသူဴ ေဒါက်တာ 

သက်ေဌဵသည် ပရဟိတ ေဆဵြေန်ဵမျာ နှငဴ် ေဆဵရုဳမျာဵတွင် လူနာမျာဵကုိ အြေမဴဲ 

ကကည်ဴရှုကုသြေွစဲိတ်ေပဵေနသညဴ် ဆရာဝန်ကကီဵတစ်ဦဵ ခဖစ်သလုိ  ေနွဦဵေတာ်လှန် 

ေရဵကာလအတွင်ဵ အကကမ်ဵ ဖက်စစေ်ကာင်စီ၏ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ခဖတ် 

နှိမ်နှင်ဵမှုမျာဵေကကာင်ဴ ဒဏရ်ာရသူ ခပည်သူမျာဵကုိလည်ဵ ေတာက်ေလျှာက်ခပုစု 

ကုသေပဵေနြဴဲေသညဴ ်ဆရာဝန်တစ်ဦဵလည်ဵ ခဖစသ်ည်။ 

 

ေဒါက်တာ ထားထားလင်း 

ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵကို  ဖမ်ဵဆီဵြေျနိ်တွင်  မိသာဵစုကိုပါ 

ဓာဵစာြဳေအခဖစ်  ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵကိုလည်ဵ  စစ်အုပ်စုက  ခပုလုပ်လျက်ရှိရာ  ဇွန်လ 

၁၀  ရက်ေန့က  အမျ ို ဵသာဵကာကွယ်ေဆဵအစီအစဉ်   ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ေဒါက်တာ  ထာဵထာဵလင်ဵကို  ဖမ်ဵဆီဵစဉ်က  ြေင်ပွန်ဵ၊  သာဵ၊  သူငယ်ြေျင်ဵနှငဴ် 

သူငယ်ြေျင်ဵ၏  သမီဵငယ်တို့ကိုပါ  ဖမ်ဵဆီဵသွာဵြေဲဴသည်။  ေဒါက်တာထာဵထာဵ 

လင်ဵသည်  NLD အစိုဵရလက်ထက်တွင်  ခပည်သူအာဵလုဳဵ COVID-19 

ကူဵစက်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆဵထိုဵနိုင်ရန်အတွက်  အဓိကစွမ်ဵေဆာင်ြေဲဴသူမျာဵ 

ထဲတွင်  ပါဝင်ြေဲဴသူလည်ဵခဖစ်သည်။  လက်ရှိစစ်အုပ်စု၏  ဖမ်ဵဆီဵြေျုပ်ေနှာင် 

ထာဵစဉ်အတွင်ဵ သူမသည် COVID-19 ေရာဂါ ကူဵစက်ြဳေထာဵရေကကာင်ဵလည်ဵ 

သိရသည်။ 

 

 ဇူလုိင်လ (၁၉) ရက် အာဇာနည်ေန့၌လည်ဵ ရန်ကုနတ်ိုင်ဵ၊ ေခမာက်ဒဂုဳ ပမို ့နယ် 

တွင် ခပည်သူမျာဵကို COVID-19 ေရာဂါ ကုသေပဵေနသညဴ် ဆရာဝန်မျာဵအာဵ 

အကကမ်ဵဖက်စစတ်ပ်၏ တပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵက လူနာ ဟန်ေဆာင်ကာ ေြေါ်ေဆာင်ပပီဵ 

ဖမ်ဵဆီဵကာ ဆရာဝန်မျာဵ၏ ရုဳဵြေန်ဵ တည်ေနရာကို ေမဵခမန်ဵ ၍ ဝင်ေရာက် 

စီဵနင်ဵမှု လုပ်ေဆာင်ြေဲဴသည်။ ထုိသ့ုိ အကကမ်ဵ ဖက်စစ်တပ်၏ ဖမ်ဵဆီဵမှုေကကာင်ဴ 

ေခမာက်ဒဂုဳပမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ကိုဗစ်ခဖစ်ပွာဵေနသည်ဴ ခပည်သူမျာဵကို အွန်လုိင်ဵ 

ကုသေရဵလမ်ဵညွှန်ေပဵေနသညဴ် ဆရာဝန် ၂ ဦဵနှင်ဴ ေခမခပင်ကုသေရဵ ေစတနာဴ 

ဝနထ်မ်ဵ ဆရာဝန် ၃ ဦဵ စုစုေပါင်ဵ ဆရာဝန် ၅ ဦဵတ့ုိကုိ ဖမ်ဵဆီဵ ြေဳြေဲရဴသည်။ ထ့ုိ 

အခပင် အကကမ်ဵ ဖကတ်ပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵက ရုဳဵြေန်ဵသ့ုိ ဝင်ေရာက ်ဖမ်ဵဆီဵစဉ် ခပည်သူ 

မျာဵ လှူဒါန်ဵထာဵသည်ဴ ေအာက်စီဂျင် ၄ဝ လီတာ ၅ အုိဵ၊ ၁၅ လီတာအုိဵ ၁၈ 

အိုဵ၊ ေအာက်စီဂျင်အိုဵ ပစ္စည်ဵအစဳု ၁၂ စုဳနငှဴ် PPE မျာဵ ေဆဵဝါဵပစ္စည်ဵမျာဵကုိ 

တရာဵမဝင်ေကကာင်ဵေခပာဆုိကာ ယူေဆာင်သာွဵြေဲဴကကသည်။ 

 



 
 

Email : info@aappb.org 

 

ယြုေ အြေျနိ်ကာလသည် ခပည်သူအမျာဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုကို အလွယ် 

တကူလက်လှမ်ဵမှီစွာ ကုသြေဳရမည်ဴ အေရဵေပါ်အေခြေအေနသ့ုိ ေရာကရိှ်ေနေသာ် 

လည်ဵ အာဏာသိမ်ဵ အကကမ်ဵဖက်စစ်တပ်မှာ COVID-19 ကူဵစက် ေရာဂါကုိ ဇီဝ 

လက်နက်အခဖစ် အသဳုဵြေျ၍ ခပည်သူမျာဵကို အသက်အန္တရာယ်တွင်ဵသို့ တွန်ဵပ့ုိ 

ေနသည်။ ထ့ုိအခပင် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်ြေငွဴ်ေပဵနုိင်ရန် ကကိုဵစာဵေနေသာ 

ဆရာဝန်မျာဵ၊ သူနာခပုမျာဵ၊ ေဆဵဘက်ဆုိင်ရာ ကျွမ်ဵကျင်ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵကုိ မတရာဵ 

ေသာ ဥပေဒပုဒ်မမျာဵတပ်၍ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိခြေင်ဵ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်ဵ ပန်ဵ ခြေင်ဵမျာဵ 

ခပုလုပ်ေနသည်မှာ လူမျ ို ဵတုန်ဵသတ်ခဖတ်မှုနှငဴ် လူသာဵမျ ို ဵနွယ်တစ်ရပလဳု်ဵအေပါ် 

ဆန့်ကျင်ေသာ ရာဇဝတ်မှုမျာဵကို ရည်ရွေယ်ြေျက်ရှိရိှခဖငဴ် ကျူဵလွန်ေနခြေင်ဵပင် ခဖစ ်

သည်။ 

ဆရာဝန်မျာဵ၊ သူနာခပုမျာဵ နှငဴ် ေဆဵေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵအာဵ ပစ်မှတ်ထာဵခြေင်ဵ 

ဖမ်ဵဆီဵနှိပ်ကွက်ခြေင်ဵသည် နိုင်ငဳတကာဥပေဒမျာဵအာဵ ခပင်ဵထန်စွာ ြေျ ို ဵေဖာက်ခြေင်ဵ 

ခဖစသ်ည်။ နိုင်ငဳတကာအသုိင်ဵအဝုိင်ဵသည် အကကမ်ဵ ဖကစ်စ်အုပ်စုမှ စနစ်တကျ 

ဖမ်ဵဆီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵ၊  ခပန်ေပဵဆွဲ၊ သတ်ခဖတ်ခြေင်ဵြေဳရေသာ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵ 

မျာဵအာဵ ကာကွယ်ရန် အထူဵတာဝန်ရှိသည်။ ၂၀၁၆ ြုေနှစ် ကုလသမဂ္ဂလဳုခြေုဳေရဵ 

ေကာင်စီ၏ ဆဳုဵခဖတ်ြေျက်အမှတ် ၂၂၈၆ တွင် ေဆဵဘက်ဆုိင်ရာဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ 

ေဆဵရဳုမျာဵနှင်ဴ ေဆဵဘက်ဆုိင်ရာအေထာက်အကူခပုပစ္စည်ဵမျာဵကုိ တိုက်ြေိုက်မှုမျာဵ 

အာဵ ခပင်ဵထန်စွာ ရှုတ်ြေျထာဵပပီဵ “အစုိဵရတုိင်ဵသည် မည်သ့ူကိုမျှ ခပစဒ်ဏ်မှ 

ကင်ဵလွတ်ြေင်ဴွမေပဵရဘဲ တရာဵမျှတမှုရရှိရန်သာ လုပ်ေဆာင်ရမည်”ဟု ေဖာ်ခပထာဵ  

 

သည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ နိုင်ငဳတကာမှ အေရဵယူမှုမရှိခြေင်ဵနှငဴ် ခမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် 

တာဝန်ြေမဳှုမရှိခြေင်ဵက ခပစ်ဒဏ်မှကင်ဵလတ်ွြေငွဴ် ဆက်လက်ရေစပပီဵ  ရက်စက်ေသာ 

ရာဇဝတ်မှုမျာဵကို ကျူဵလွန်လာေစရန် ြေွငဴ်ခပုထာဵပပီဵ ခဖစသ်ည်။  

အခပည်ခပည်ဆုိင်ရာဥပေဒ၏ အထွဋ်အထိပ်ခဖစ်ေသာ ၁၉၄၉ ဂျနီီဗာသေဘာ 

တူညီြေျက်၏ အပိုဒ် ၂၄ ၌ ေဆဵဘက်ဆုိင်ရာဝန်ထမ်ဵမျာဵ အထူဵသခဖငဴ် ဒဏ်ရာ 

ရသမူျာဵ သ့ုိမဟုတ် နာမကျန်ဵခဖစေ်နသူမျာဵကုိ သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေပဵခြေင်ဵနှငဴ် ကုသ 

ေပဵခြေင်ဵကုိ ခပုလုပ်ေနသူမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ေရာဂါကာကွယ် တာဵဆီဵ ေရဵတွင် ပါဝင် 

ေနသူမျာဵကို မည်သည်ဴအေခြေမျာဵတွင်မဆုိ ေလဵစာဵ၍ ကာကွယ်မှုခပုေပဵရမည်” 

ဟု ေဖာ်ခပထာဵသည်။ ကုလသမဂ္ဂအေထွေထွအတွင်ဵေရဵမှူဵြေျုပ်မှ COVID-19  

ခဖစပွ်ာဵခြေင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ထုတ်ခပန်ြေဲဴေသာ ထုတ်ခပန်ြေျက်၌ “လက်နကကုိ်င် 

တုိကပဲွ်မျာဵကို ရပ်တန့်ထာဵရန် အြေျနိ်ကျေရာက်ပပီခဖစ်ပပီဵ ကျွနု်ပ်တို့၏ အသက်မျာဵ 

အတွက်  စစ်မှန်ေသာ တုိကြ်ေိကု်မှုကိ ု အာရဳုစိုက်၍ အတူတကွလုပ်ေဆာင်ကကရ 

မည်” ဟု ေဖာ်ခပထာဵသည။် အပစ်အြေတ်ရပစ်ဲေရဵကုိ စတင်လုပ်ေဆာင်ရမည်ဴ 

အစာဵ အရပ်သာဵမျာဵအေပါ်  ေနာက်ထပ်အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုခဖစ်ေစသည်ဴ ေဘဵသင်ဴ 

ေစရန် အကကမ်ဵ ဖက်စစ်အပ်ုစုမှ COVID-19 ေရာဂါကုိ လက်နက်သဖွယ် နည်ဵစနစ် 

ကျစွာအသဳုဵခပုလျက်ရှိသည်။ ကမ္ဘာဴအသုိင်ဵအဝုိင်ဵမ ှ ခမနမ်ာနိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ 

ကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵမျာဵကိ ု ကာကွယ်ရန် အထက်ပါကတိကဝတ်မျာဵအတုိင်ဵ 

လုိကန်ာေဆာင်ရွေက်ရမည်ခဖစ်ပပီဵ အကကမ်ဵဖက်စစ်အပ်ုစုမှ ေခဗာင်ကျကျ ကျူဵလွန် 

ေနေသာ လူသာဵမျ ို ဵနွယ်အေပါ်ကျူဵလွန်သညဴ်  ရာဇဝတ်မှုမျာဵကို ကကာရှည်စွာ 

လျစ်လျူရှုထာဵရန်မသငဴ်ေတာဴပါ။

 


