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ရက်စ ွဲ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတလ် ၂၇ ရက ်

( ၇ ၇ ) နှ စ် မ  ြော က်   ဖ က် ဆ စ ် မ ြော် လှ န် မ ေး မနေ့ သ  ေ့ မပေး ပ  ေ့ သ ည  ် သ ဝ ဏ် လ ြော 

၁။ ယန ေ့အခါသမယသည် မမ ်မ ာ့နမမန ေါ်မှ  ယခ် ွဲျဲ့ဖက်ဆစမ်  ျားက  ုတ  ်ျားလှ ်တ ကု်ထုတ် 

န ိုင်ခွဲာ့ကကသညာ့် တ ိုင််းရင််းသ ်းပြည်သူအပြေါင််း၏ ပအ င်ြ ွဲပြစ်ပသ  (၇၇) နှစ်နမမ က် ဖက်ဆစ် 

နတ ်လှ န်ရျားန ေ့ မဖစ် ါသည်။ တ ုင်ျားမ ညလ် တလ် ်နရျားရရှ န ုင်နရျားအတ က် အသက်နသ ျားနခ ျားမ  ျား 

မဖငာ့် န ျားဆ ်ခွဲာ့ကကနသ  နတ ်လှ ်နရျား နခါငျ်ားနဆ င်မ  ျားနှငာ့် သူရွဲနက ငျ်ားမ  ျားအ ျား နအ က်နမာ့ 

သတ ရဂုဏ်မ ြုလ က် တ ုငျ်ားရငျ်ားသ ျားမ ည်သူအ ျားလ ျုား ရည်မှ ျ်ားကက ြုျား မ်ျားန သညာ့် ငင မ်ျားခ မျ်ား၍ 

တ ုျားတကန်သ  အ  ဂတ် ဖက်ဒရယ်ဒီမ ကုနရစီမ ည်နထ ငစ်ုက  ု  အမမ ်ဆ ျုား ရယတူည်နဆ က် 

န ုင် ါနစကက ငျ်ား ဆမု  န်က င်ျား နတ င်ျားအ  ်ါသည်။  

၂။ လ တ်လ ်နရျားက  ု ကညူရီယူန ျားန ုင်သညဟ်ု က  ျားနက  ်ဝင်နရ က်လ နသ  ဖက်ဆစ် 

ဂ   မ်  ျားအ ျား ဗ လ်ုခ ြု န်အ ငဆ် ်ျားဦျားနဆ င်နသ  ဗမ ာ့တ မ်နတ ်၊ န ငုင် နရျား အငအ် ျားစုမ  ျားနှငာ့် 

မ ည်သူမ  ျားက တစ်တ ုငျ်ားမ ည်လ ုျားအတ ုငျ်ားအတ မဖငာ့်  ါဝင်နတ ်လှ ်တ ုက်ထုတ်ခွဲာ့ကကက  ထ ို 

နတ ်လှ န်ရျားသူရွဲနက ငျ်ားမ  ျားအ ျား ဂုဏမ် ြုနသ အ ျားမဖငာ့ ်၁၉၄၅ ခုနစှ်မ ှစတင၍် နတ ်လှ ်နရျားန ေ့ 

အမဖစက် ငျ်ား ခွဲာ့ကကင ီျား ၁၉၅၅ ခုနစှတ် ငမ် ူ စစအ် ဏ ရငှမ်  ျားက မ ည်သူလူထု ါဝငမ်ှုသမ ငုျ်ားက ု 

နမှျားမှ  ်နစရ  ်တ မ်နတ န် ေ့အမဖစ ်ြ ိုြျက်သတ်မှတခ်ွဲဲ့ကကသည်။  

၃။ မ ည်သူလူထု၏ အသက်အ ုျားအ မစ်ည်ျားစ မ်က  ုက က ယန်စ ငာ့်နရ ှကရ် ် ရည်ရ ယ်ခ က် 

မဖငာ့ ် ဖ ွဲျဲ့စည်ျားတည်နထ ငခ်ွဲာ့သညာ့် ဗမ ဲ့တ ်မနတ ်သည ် စစ်အ ဏ ရငှတ်စစ်ု၏ အသ ုျားခ ခ  အဖ ွဲျဲ့ 

အစည်ျားတစ်ခအုမဖစ် နရ က်ရှ သ  ျားခွဲာ့ရင ီျား န ုင်င နတ ်၏ အ ဏ က  ုအဓမမနည််းပြငဲ့ ်အကက မ်ကက မ် 
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သ မျ်ားယူခွဲာ့က  တ ုင်ျားမ ည်နငှဲ့် လူမျ   ်းအပြေါ် ဗ ိုလ်ကျစ ို်းမ ို်း ြ နှ ြ်အိုြခ်ျ ြ်ရန် ကက  ်းစ ်းခွဲဲ့ပခင််းပကက ငဲ့ ်

န ိုငင် သည်လည််း ြ  ွံ့ဖြ  ်းမှုအန မဲ့က်ျဆ ို်းပသ  န ိုင်င အပြစ် ပရ က်ရှ ခွဲဲ့ရြေါသည်။  

၄။ ယန ေ့အခ   တ် င် လူသတ်နခါင်ျားနဆ င် မင်ျားနအ င်လ ှုင်နငှဲ့ ် စစအ် ဏ ရငှလူ်တစ်စု 

ဦ်းပဆ င်သညဲ့် အကကမ််းြက် ြက်ဆစ်စစ်တြ်သည် ဒီမ ုကနရစီ ည်ျားက  မ ည်သူူ့ဆနဒမဖငာ့် 

နရ ျားနက ကတ်င်နမမ  က်ထ ျားသညာ့် မ ည်သူူ့အစ ုျားရထ မ ှ န ုင်င နတ ၏် အ ဏ က ု လက ်က် 

အ ျားက ုျားမဖငာ့ ် သ မျ်ားယူခွဲာ့င ီျား န ုင်င တစ်ဝှမျ်ား၌ ဥ နဒမွဲာ့ဖမ်ျားဆီျားနှ  စ်က်သတ်မဖတ်မှုမ  ျားက ု ရည်ရ ယ် 

ခ က်ရှ ရှ  က  ျားလ  ်လ က်ရှ မခင်ျားနကက ငာ့် နက  ငျ်ားသ ျား၊ လူငယ်၊ အလု ်သမ ျား၊ လယ်သမ ျားမ  ျား 

အ ါအဝင် တ ုင်ျားရင်ျားသ ျားမ ည်သူတစ်ရ ်လ ုျားက  ယခ် ွဲျဲ့ဖက်ဆစမ်  ျားက  ုဆ ေ့်က င်နတ ်လှ ်သညာ့် 

 ည်ျားတူ မ  ်လည်ဆ ေ့က် ငန်တ ်လှ ်န ရခ   ် မဖစ် ါသည်။ 

၅။ ဆယစ်ိုနစှ ်၇ ခိုပကျ ်ကက  ၎င်ျားတ ုေ့အ ဏ တည်ငမွဲနရျားနငှာ့် က ယုက်  ြုျားစီျား   ျားအတ က်သ  

နရှျားရှုသညာ့် စစ်အ ဏ ရငှလူ်တစစ်ုနကက ငာ့် မမ ်မ ာ့တ ်မနတ ်သည် မ ည်သလူူထု၏ ယ ကုကည် 

က ျုားစ ျားမှုက  ုလ ုျားဝ  ကသု်ဥ်ျားသ  ျားင မီဖစ်သညာ့အ်မ င် စကဆ်ု ရ်  ရှ ဖ ယ် အကကမ်ျားဖက် အဖ ွဲျဲ့အစည်ျား 

တစခ်ုသ ုေ့ နရ ကရ်ှ သ  ျားင ီ မဖစမ်ခငျ်ားနကက ငာ့် မ ညသူ်လူထု၏ အသက်အ ုျားအ မစ်ည်ျားစ မက် ု က က ယ် 

နစ ငာ့်နရ ှက်န ျားန ုင်မညာ့် ဖက်ဒရယ်မ ည်နထ င်စုတ ်မနတ ်ကကီျားက ု မ ည်သူူ့က က ယ်နရျား 

တ ်မနတ ်၊ တ ုင်ျားရင်ျားသ ျားနတ ်လ ှ်နရျား အဖ ွဲျဲ့အစည်ျားမ  ျားနငှာ့် ပတ လှ်န်ပရ်း အငအ် ျားစမု  ျားမဖငာ့ ်

တည်နထ ငဖ် ွဲျဲ့စည်ျားသ  ျားရ ် အထူျားလ အု န် င ီမဖစန်ကက င်ျား ယန ေ့အခ   ်တ င ် မီျားနမ င်ျားထ ုျားမ  

လ က်ရှ  ါသည်။  

၆။ နစှ်ပြေါင််းမျ ်းစ  ကက  စစ်တြ၏် န ိုင်င နှငဲ့ ် လူမျ   ်းအပြေါ်၌ လူမဆန်ပသ  အကကမ််းြက် 

ြ နှ ြ်သတ်ပြတ်မှုမျ ်းပကက ငဲ့် အသက်ပြေါင််းမျ ်းစ   ဆ ို်းရ ှု်းခွဲဲ့ရဖြ ်း ယပနေ့ ပန ဦ်းပတ ်လှန်ပရ်းတ င် 

လည််း ပြည်သူ ၁၇၀၀ ပကျ ်က ို သတ်ပြတခ်ွဲဲ့ဖြ ်း ၁၂,၉၇၀ ပကျ က် ိုလည််း ဥြပေမွဲဲ့ ြမ််းဆ ်း 

ထ န််းသ မ််းထ ်းလျက်ရှ ြေါသည်။ န ိုင်င တစ်ဝမှ််း ြ နှ ြ်သတ်ပြတ်မှုမျ ်းပကက ငဲ့် ပြည်နယ်နှငဲ့် တ ိုင််း 

အသ ်းသ ်းရှ  ပြည်သူမျ ်းသည် အ ို်းအ မ်စ နေ့်ခ  ၍ ထ က်ပပြ်းတ မ််းပရှ င်ပနရဖြ ်း န ိုင်င တစ်ဝှမ််း 

ပြစ်ြ  ်းလျက်ရှ သညဲ့် တ ိုက်ြ ွဲမျ ်းသည် ြက်ဆစစ်စတ်ြ်၏ ပြည်သူူ့ဆနဒက ို လက်နက်အ ်းက ို်းပြငဲ့် 

ြျက်ဆ ်းခွဲဲ့ပခင််း၏ အကျ   ်းဆကြ်င် ပြစ်ြေါသည်။  
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၇။ ယန ေ့ဆင်န ွဲလ က်ရှ သညာ့် နန ဦျားနတ ်လှ ်နရျားမှတစ်ဆငာ့် မ မ တ ုေ့နမ  ်ရည်မှ ်ျားသညာ့် 

အ  ဂတ်မ ည်နထ င်စုက ု တည်နဆ က်ရ ်ဆ ုသည်မ ှ အတတကကျီားနသ  စစ်အ ဏ ရှင်တ ုေ့နှငာ့် 

၎ငျ်ားတ ုေ့၏ စ စ်ဆ ုျားအ ျား အမမစ်မ တ်နမခမှု ်ျားင ီျားမသှ  ဆက်လက်နလ  ကလ်မ််းန ုငမ်ည်မဖစ်ြေါသည်။ 

ယငျ်ားအကကမ်ျားဖက်စစ်တ ်အ ျား မမ ်မ ာ့နမမန ေါ်မှ အင ီျားတ ုင် တ  ်ျားလှ ်တ ုက်ထုတ်င ီျား တ ုငျ်ားရငျ်ား 

သ ျားမ ည်သူတ ုေ့က အတူတက  လကတ် ွဲကက ြုျား မ်ျားက  မ မ တ ုေ့၏ ဘ ုရညမ်ှ ်ျားခ က်  ်ျားတ ုင်မဖစ်သညာ့် 

ဖက်ဒရယ်ဒီမ ကုနရစီမ ည်နထ ငစ်ု န ုင်င နတ သ်စ်အ ျား ကက ြုျား မျ်ားတညန်ဆ က်သ  ျားရမညာ့် အခ   ် 

အခါနက ငျ်ား င်မဖစ် ါသည်။  

၈။ မ မ တ ိုေ့ ပြည်ပထ င်စိုလ တ်ပတ က် ိုယစ် ်းပြ ပက ်မတ ၊ အမျ   ်းသ ်းည ည တ်ပရ်းအစ ို်းရ၊ 

အမျ   ်းသ ်းည ည တ်ပရ်းအတ ိုင်ြင်ခ ပက င်စ ၊ တ ိုင််းရင််းသ ်းပတ ်လှန်ပရ်းအြ ွဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ န ိုင်င ပရ်း/ 

ပတ ်လှနပ်ရ်း အငအ် ်းစိုမျ ်း၊ ပထ က်ြ ိုေ့အငအ် ်းစိုမျ ်းနငှဲ့ ် ပြည်သူလူထိုတ ိုေ့အကက ်း တညူ ပသ  

ဆနဒက ို အပပခခ ၍ စည််းလ ို်းည ည တ်စ  ပြငဲ့် ကျရ ကဏ္ဍမျ ်းတ င် တက်စ မ််းသပရ ွံ့ ကက  ်းြမ််း 

ထမ််းရ ကပ်နပခင််းပကက ငဲ့် ယပနေ့ပတ ်လှန်ပရ်းသည် အတ ိုင််းအတ တစခ်ိုအထ  ပအ င်ပမငခ်ွဲဲ့ဖြ ်း 

ပြင််းပြပသ  စ တ်ဆနဒ၊ ခ ိုင်မ ပသ  တ ွဲလက်မျ ်းပြငဲ့် မ မ တ ိုေ့၏ ပတ ်လှန်ပရ်းပအ င်ြ ွဲဆ သ ိုေ့ 

ဆကလ်က်ကက  ်းြမ််းသ  ်းကကြေါစ ိုေ့ဟို ပလ်းနက်စ   တ ိုကတ် န််းရင််း ဤ (၇၇) နစှပ်ပမ က် ြက်ဆစ် 

ပတ ်လှနပ်ရ်းပနေ့ သဝဏ်လ  အ ျား န ျား  ုေ့အ ် ါသည်။       

  

 


