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အက်ျဉ်�်ချျ�ပ်အက်ျဉ်�်ချျ�ပ်

၁,၈၇၇+ သတ််ပြ�တ််ချံရ၁,၈၇၇+ သတ််ပြ�တ််ချံရ

၁၃,၉၅၉+ �မှ်�ဆီ�ချံချ�်ရ၁၃,၉၅၉+ �မှ်�ဆီ�ချံချ�်ရ

၁၀,၉၀၃+ ချျ�ပ်နေ့နှှာင့််ချံထုာ�ရဆ�၁၀,၉၀၃+ ချျ�ပ်နေ့နှှာင့််ချံထုာ�ရဆ�

၁,၉၇၉+ �မှ်�၀ရမှ်�ထုုတ််ချံရ ၁,၉၇၉+ �မှ်�၀ရမှ်�ထုုတ််ချံရ 

ထုင့််ရှာ�နေ့သာ ဒီမှိုက်နေ့ရစီနေ့ရ� လုပ်ရှာ�သ့ နှှစ်ဦ�အပါအဝင့်် အရပ်သာ�နေ့လ�ဦ�အာ� ကက်ိ��ဆွ�ချျ နေ့သဒဏ်ချျမှှတ််ရန်် ရည့််ရွယ်ထုာ�နေ့ကြက်ာင့််� ၂၀၂၂ ချုနှှစ် ဇွွန််လအစတ်ွင့်် စစ်

အုပ်စုမှှနေ့ကြက်ည့်ာချ�်သည့််။ အမှျ�ိ�သာ� ဒီမှိုက်နေ့ရစီအ�ွ�့ချျ�ပ်မှှ လွှတ််နေ့တ်ာ် က်ိုယ်စာ�လှယ် ဦ�ဖ�ိ��နေ့ဇွယျာနေ့သာ်နှှင့််် လ့့အချွင့်််အနေ့ရ�က်ာက်ွယ်ပြမှှင့်််တ်င့််သ့ က်ိုဂျင့််မှီတ်ို့သည့််၎င့််�

တ်ို့ နှိုင့််င့်ံသာ�တ်စ်ဦ�၏ အနေ့ပြချချံအချွင့်််အနေ့ရ�မှျာ�က်ို က်ျင့်််သုံ�ပြချင့််�နေ့ကြက်ာင့််် က်ွပ်မှျက််ချံရမှည့််ပြ�စ်သည့််။ က်ွပ်မှျက််စီရင့််ချျက်် ချျမှှတ််ပြချင့််�နှှင့်််အတ့် စစ်အာဏာရှင့််မှျာ�သည့်် စစ်

ရာဇွဝတ််မှုမှျာ�နှှင့််် လ့သာ�မှျ�ိ�နှွယ်အနေ့ပါ် က်ျူ�လွန််သည့််် ရာဇွ၀တ််မှုမှျာ�က်ို ဆက််လက််က်ျူ�လွန််လျက််ရှိသည့််။

လ့့အချွင့်််အနေ့ရ�မှှတ််တ်မှ်�က်ွန််ရက်် – ပြမှန််မှာနှိုင့််င့်ံ၏ အ�ွ�့ဝင့််အ�ွ�့အစည့််�မှျာ�ပြ�စ်နေ့သာ  နှိုင့််င့်ံနေ့ရ�အက်ျဉ််�သာ�မှျာ� က့်ည့်ီနေ့စာင့်််နေ့ရှာက််နေ့ရ�အသင့််� (AAPP)၊ မှွန််ပြပည့််လ့့

အချွင့်််အနေ့ရ�နေ့�ာင့််နေ့ဒ�ရှင့််� HUFORM၊ ချျင့််�လ့့အချွင့်််အနေ့ရ�အ�ွ�့(CHRO)နှှင့််် တ်ပြချာ�နေ့သာအရပ်ဘက််အ�ွ�့အစည့််�မှျာ�မှှ  က်ွပ်မှျက််နေ့ရ� ဆုံ�ပြ�တ််ချျက််က်ို ရုတ််ချျချ�်သည့််။

 AAPP ၏ သီ�ပြချာ�ထုုတ််ပြပန််ချျက််တ်ွင့်် အာဏာသိမှ်�စစ်အုပ်စု၏ နှိုင့််င့်ံနေ့ရ�အက်ျဥ်းသာ�မှျာ�က်ို က်ွပ်မှျက််ရန်် ထုုတ််ပြပန််ချျက််သည့်် နှိုင့််င့်ံတ်က်ာနှှင့််် ပြပည့််တ်ွင့််� တ်ရာ�ဥပနေ့ဒ

က်ို အလွ�သုံ�စာ�လုပ်က်ာ နေ့ပြပာင့််နေ့ပြပာင့််တ်င့််�တ်င့််� သတ််ပြ�တ််ရန်် ကက်ိ��စာ�မှုတ်ရပ်ပြ�စ်သည့််ဟု” နေ့ပြပာဆိုချ�်သည့််။ 

“အာဆီယံနှှင့််် နှိုင့််င့်ံတ်က်ာ အသိုက််အဝန််�သည့်် အဆိုပါ က်ွပ်မှျက််မှုမှျာ�က်ို တ်ာ�ဆီ�ရန်် န်ည့််�လမှ်�နေ့ပါင့််�စုံက်ို အသုံ�ပြပ�ရမှည့််” ဟု အာရှတ်စ်ဝှမှ်�ရှိ လွှတ််နေ့တ်ာ်

က်ိုယ်စာ�လှယ်မှျာ�မှှလည့််� နေ့ကြက်ပြင့်ာချျက််ထုုတ််က်ာ ရုတ််ချျချ�်သည့််။

အယ့ချံမှု လုပ်င့်န််�စဉ်် အဆင့်််ဆင့်််တ်ွင့်် နေ့သဒဏ်ချျမှှတ််ချံထုာ�ရ ၄ ဦ�စလုံ�မှျာ�သည့်် ဥပနေ့ဒအကက်ံနေ့ပ�က်ိစ္စ အပါအဝင့်် မှျှတ်နေ့သာ တ်ရာ�စီရင့််မှုနှှင့််် ၎င့််�တ်ို့၏ ဥပနေ့ဒဆိုင့််ရာ

အချွင့်််အနေ့ရ�မှျာ� မှရရှိနေ့ကြက်ာင့််� သိရှိရသည့််။ တ်ရာ�စီရင့််နေ့ရ�က်ိုလည့််� အလျင့််စလိုလုပ်နေ့ဆာင့််ချ�်သည့််။ ပြမှန််မှာနှိုင့််င့်ံတ်ွင့်် က်ွပ်မှျက််ပြချင့််�မှပြပ�သည့််မှှာ  ဆယ်စုနှှစ်မှျာ�စွာကြက်ာ

ချ�်ဖပီပြ�စ်သည့််။ လ့တ်စ်ဦ�၏ အသက််၊ လွတ််လပ်ချွင့်််နှှင့််် လုံခချ�ံမှုတ်ို့က်ို နေ့ပြပာင့််နေ့ပြပာင့််တ်င့််�တ်င့််� ချျ�ိ�နေ့�ာက််မှုဟု က်ုလသမှဂ္ဂက် ထုုတ််နေ့�ာ်နေ့ပြပာကြက်ာ�ချ�်ဖပီ� လ့့အချွင့်််အနေ့ရ� 

နေ့စာင့်််ကြက်ည့်််နေ့လ်လာနေ့ရ�အ�ွ�့၏ အဆိုအရ ၂၀၂၁ ချုနှှစ် နေ့�နေ့�ာ်ဝါရီ ၁ ရက််နေ့န့်မှှ စတ်င့််၍ မှျက််က်ွယ်နေ့သဒဏ်ချျမှှတ််ချံထုာ�ရသ့ ၄၁ ဦ�အပါအဝင့်် နေ့သဒဏ်ချျမှှတ််ချံရသ့ ၁၁၄

 ဦ� ရှိသည့််။ 

ဤဆုံ�ပြ�တ််ချျက််နေ့ကြက်ာင့်််နေ့န်ာက််ဆုံ�တ်ွင့်် ပြမှန််မှာစစ်တ်ပ်သည့်် အနေ့တ်ွ�အပြမှင့််သစ်မှျာ�နှှင့််် တ်စ်နှိုင့််င့်ံလုံ�အနှှံ့ဒီမှိုက်နေ့ရစီလိုလာ�နေ့သာ အပြမှင့််မှျာ�က်ို နေ့ကြက်ာက််ရွံ့နေ့န်ပြချင့််�

ပြ�စ်နေ့ကြက်ာင့််� အချျက််ပြပနေ့န်သည့််။  စစ်တ်ပ်သည့်် လ့့အသက််က်ိုပင့်် ရင့််�၍ ၎င့််�တ်ို့၏ အာဏာက်ို က်ာက်ွယ်နေ့စာင့်််နေ့ရှာက််လိုနေ့ကြက်ာင့််� ပြပသနေ့န်သည့််။ လွပ်လပ်တ်�်အာရှအသံ

 RFA နှှင့််် အင့််တ်ာဗျူ�တ်ွင့်် က်ိုဂျင့််မှီ၏ ဇွန်ီ�ပြ�စ်သ့မှှ “လ့့အသက််က်ိုတ်န််�ို�းမှထုာ�မှုအတ်ွက်် တ်ာဝန််ယ့နေ့ပြ�ရှင့််�ရမှည့််ဟု” နေ့ပြပာဆိုချ�်သည့််။ နေ့သဆုံ�သ့မှျာ�၊ အသက််ရှင့််

က်ျန််ရစ်သ့မှျာ�နှှင့််် ၎င့််�တ်ို့၏ မှိသာ�စုမှျာ�အတ်ွက်် တ်ရာ�မှျှတ်မှုရရှိသည့်််နေ့န့် နေ့ရာက််ရှိလာမှည့််ပြ�စ်နေ့ကြက်ာင့််� ၎င့််�မှှ နေ့ပြပာကြက်ာ�ချ�်သည့််။

အရပ်သာ� ၄ ဦ�က်ို က်ွပ်မှျက််ရန်် စစ်အာဏာရှင့််၏ ဆုံ�ပြ�တ််ချျက််သည့်် ဥပနေ့ဒနှှင့်််မှည့်ီပါ။အရပ်သာ� ၄ ဦ�က်ို က်ွပ်မှျက််ရန်် စစ်အာဏာရှင့််၏ ဆုံ�ပြ�တ််ချျက််သည့်် ဥပနေ့ဒနှှင့်််မှည့်ီပါ။



လ့့အချွင့််အ်နေ့ရ�ချျ�ိ�လ့့အချွင့််အ်နေ့ရ�ချျ�ိ�
နေ့�ာက်မ်ှုမှျာ�နေ့�ာက်မ်ှုမှျာ� စစက််ိုင့်�်တ်ိုင့်�်နေ့ဒသကက်ီ� ၊ ပြမှင့်�်မှ့ဖမှိ�့န်ယ၊် က်ပံြပာနေ့က်ျ�ရွာ -စစက််ိုင့်�်တ်ိုင့်�်နေ့ဒသကက်ီ� ၊ ပြမှင့်�်မှ့ဖမှိ�့န်ယ၊် က်ပံြပာနေ့က်ျ�ရွာ - ဘုန်�်ကက်ီ�နေ့က်ျာင့်�်တ်ွင့် ်ချိုလုနံေ့န်စဥ် အပြပစမ်ှ�ပ်ြပည့်သ့် ၁၁ ဦ�သည့် ်အကြက်မှ�်�က််

စစတ််ပ၏် သတ်ပ်ြ�တ်ပ်ြချင့်�်က်ို ချခံျ�်ရသည့်။် 

မှနှတနေ့လ�တ်ိုင့်�်နေ့ဒသကက်ီ� -မှနှတနေ့လ�တ်ိုင့်�်နေ့ဒသကက်ီ� - စစအ်ုပစ်ုလက်န်ေ့အာက််တ်ွင့် ်တ်ာဝန််မှထုမှ�်နေ့ဆာင့်ဘ်� အာဏာ�ီဆန်န်ေ့ရ�လုပရ်ှာ�မှု(CDM)  လုပခ်ျ�်နေ့သာ
က်ျန်�်မှာနေ့ရ� ဝန်ထ်ုမှ်� ၄ ဦ�က်ို ပြပစဒ်ဏခ်ျျမှှချ�်သည့်။် 

ရှမှ�်ပြပည့်န််ယန်ေ့တ်ာင့်ပ်ိုင့်�် မှို�ဖဗ�ဖမှိ�့န်ယ-်ရှမှ�်ပြပည့်န််ယန်ေ့တ်ာင့်ပ်ိုင့်�် မှို�ဖဗ�ဖမှိ�့န်ယ-် အကြက်မှ�်�က်စ်စသ်ပ၏် ပရမှ�်ပတ်ာ ရမှ�်သမှ�်ပစခ်ျတ်မ်ှုနေ့ကြက်ာင့်် ်နေ့ဒသချအံရပသ်ာ� ၂ ဦ�နေ့သဆု�ံချ�်
သည့်။် 

စစက််ိုင့်�်တ်ိုင့်�်နေ့ဒသကက်ီ� နေ့ရဦ�ဖမှိ�့န်ယ-်စစက််ိုင့်�်တ်ိုင့်�်နေ့ဒသကက်ီ� နေ့ရဦ�ဖမှိ�့န်ယ-် အကြက်မှ�်�က်စ်စတ််ပ၏် နေ့က်ျ�ရွာ�အတ်ွင့်�် ဝင့်န်ေ့ရာက်စ်ီ�နှှင့်�် က်ာ အိမှက်က်ီ�အိမှန်ေ့က်ာင့်�်မှျာ� 
အမှျာ�စုက်ို မှီ�ရှိ�့မှုနေ့ကြက်ာင့်် ်နေ့န်အိမှ် ၁၀၀ နေ့က်ျာ ်မှီ�နေ့လာင့်ပ်ျက်ဆ်ီ�ချ�သ်ည့်။် 

အမှျ�ိ�သမှီ�မှျာ�အနေ့ပါ်အကြက်မှ�်�က်ပ်ြချင့်�်
နေ့န်ရပစ်ွန့်ခ်ျွာ ထုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ိမှ�်နေ့ရှာင့်ပ်ြချင့်�်

စီ�န်င့်�်တ်ိုက်ခ်ျိုက်ပ်ြချင့်�်



ပြမှန်မ်ှာနှိုင့်င့််တံ်ွင့်�်မှှ ပြမှန်မ်ှာနှိုင့်င့််တံ်ွင့်�်မှှ 
ပဋိိပက်ခမှျာ�ပဋိိပက်ခမှျာ�

ပြမှန််မှာနှိုင့််င့်ံတ်ဝှမှ်� လ့ဦ�နေ့ရ ၈၈၉,၉၀၀ပြမှန််မှာနှိုင့််င့်ံတ်ဝှမှ်� လ့ဦ�နေ့ရ ၈၈၉,၉၀၀

 ချန့််သည့်် မှတ်ည့််ဖင့်ိမှ်မှုမှျာ�နှှင့််် တ်ိုက််ပွ� ချန့််သည့်် မှတ်ည့််ဖင့်ိမှ်မှုမှျာ�နှှင့််် တ်ိုက််ပွ�

မှျာ�နေ့ကြက်ာင့််် နေ့န်ရပ်စွန့််ချွာ ထုွက််နေ့ပြပ�နေ့န်ရမှျာ�နေ့ကြက်ာင့််် နေ့န်ရပ်စွန့််ချွာ ထုွက််နေ့ပြပ�နေ့န်ရ

ဆ�ပြ�စ်သည့််။ဆ�ပြ�စ်သည့််။

ချျင့်�်ပြပည့်န််ယ်ချျင့်�်ပြပည့်န််ယ်

က်ရင့််ပြပည့််န်ယ်က်ရင့််ပြပည့််န်ယ်

စစ်က်ိုင့််�တ်ိုင့််�နေ့ဒသကက်ီ�စစ်က်ိုင့််�တ်ိုင့််�နေ့ဒသကက်ီ�  

ND-Burma၏ ဆက်စ်ပအ်�ွ�့ဝင့်အ်�ွ�့အစည့်�်ပြ�စသ်ည့််် ချျင့်�်လ့့အချွင့််အ်နေ့ရ�အ�ွ�့ (CHRO)သည့် ်ချျင့်�်ပြပည့်န််ယ်ရှိ   
လ့့အချွင့််အ်နေ့ရ� အနေ့ပြချအနေ့န်မှျာ�က်ို လုံ့လစိုက်က််ာ အစီရင့်ခ်ျတံ်င့်ပ်ြပနေ့န်သည့်။်

က်ရင့်လ့့်အချွင့််အ်နေ့ရ�အ�ွ�့ (KHRG) မှှ ထုုတ်ပ်ြပန်န်ေ့သာ အစီရင့်ခ်ျစံာသစ်တ်ွင့် ်လ့သာ�ချျင့်�်စာန်ာနေ့ထုာက်ထ်ုာ�မှုဆိုင့်ရ်ာ 
အက်ျပအ်တ်ည့်�်က်ို လုံ့နေ့ဆာန်ေ့န်သည့််် စစအ်ာဏာရှင့်မ်ှျာ�၏ တ်ာဝန်ပ်ြ�စန်ေ့ကြက်ာင့်�် နေ့�ာပ်ြပချ�သ်ည့်။်

စစက််ိုင့်�်တ်ိုင့်�်နေ့ဒသကက်ီ�တ်ွင့် ်နေ့ပြမှလှန်လ်ုပရ်ှာ� ထုို�စစဆ်င့်မ်ှုနေ့ကြက်ာင့်် ်အရပသ်ာ� နေ့ထုာင့်န်ှှင့်််ချျ၍ီ ထုွက်န်ေ့ပြပ�ချ�ရ်သည့်။် စစ်
အာဏာရှင့်စ်စတ််ပ၏် နေ့ဒသချပံြပည့်သ့်တ်ို့၏ နေ့န်အိမှန်ှှင့်််ပိုင့်ဆ်ိုင့်မ်ှုမှျ�က်ို  လုယက်�်ျက်ဆ်ီ�မှုနေ့ကြက်ာင့်် ်စာ�န်ပရ်ိက်ခာ၊ နေ့ရနှှင့်် ်
အမှို�အက်ာမှျာ� ပြပတ်လ်ပ်လျက်ရ်ှိသည့်။်

ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်

ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်

ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်



ချျင့််�ပြပည့််န်ယ်ချျင့််�ပြပည့််န်ယ်
ND-Burma၏ ဆက်စ်ပအ်�ွ�့ဝင့်အ်�ွ�့အစည့်�်ပြ�စသ်ည့််် ချျင့်�်လ့့အချွင့််အ်နေ့ရ�အ�ွ�့ (CHRO)သည့် ် ပြမှန်မ်ှာနှိုင့်င့််ံ
ချျင့်�်ပြပည့်န််ယရ်ှိ လ့့အချွင့််အ်နေ့ရ� အနေ့ပြချအနေ့န်မှျာ�က်ို လုံ့လစိုက်က််ာ အစီရင့်ခ်ျတံ်င့်ပ်ြပနေ့န်သည့်။် ဒါဇွင့်န််�့ချျနီေ့သာရက်စ်က််
ကြက်မှ�်ကြက်�တ်မ်ှုမှျာ�က်ို မှှတ်တ််မှ�်တ်င့်ထ်ုာ�ဖပီ� တ်ရာ�မှျှတ်မှုနှှင့်် ်တ်ာဝန််ချမံှုရရှိရန် ်နေ့တ်ာင့်�်ဆိုမှုမှျာ�တ်ွင့်လ်ည့်�် CHRO 
သည့် ်တ်က်က်ြွက်စွာ ပါ၀င့်ခ်ျ�်သည့်။် 

ချရစယ်ာန်လ့်မှျာ�စုနေ့န်ထုိုင့်ရ်ာ ချျင့်�်ပြပည့်န််ယရ်ှိ ဘုရာ�ဝတ်ပ်ြပ�ရာနေ့န်ရာမှျာ�က်ို စစအ်ုပစ်ုမှှ ပစမ်ှှတ်ထ်ုာ�ချ�သ်ည့်။် ၂၀၂၁ချု
 ချုနှှစ် နေ့အာက်တ််ိုဘာလက်တ်ည့်�်မှှစတ်င့်၍် ထုန်တ််လန်ဖ်မှိ�့န်ယတ််စခ်ျုတ်ည့်�်တ်ွင့် ်ဘုရာ�နေ့က်ျာင့်�် ၁၁ ချု �ျက်ဆ်ီ�ချခံျ�ရ်
နေ့ကြက်ာင့်�် CHRO မှှ ထုုတ်ပ်ြပန််ချ�်သည့်။် သင့်�်အုပဆ်ရာက်�သ်ို့နေ့သာ ဘာသာနေ့ရ�နေ့ချါင့်�်နေ့ဆာင့်မ်ှျာ�က်ိုလည့်�် စစတ််ပမ်ှှ ပစ်
သတ်ခ်ျ�်သည့်။် အတ်ိုက်အ်ချံ အင့်အ်ာ�စုမှျာ�နေ့အာင့်ပ်ြမှင့်မ်ှု ကက်ီ�ကက်ီ�မှာ�မှာ�ရချ�န်ေ့သာ နေ့ဒသမှျာ�တ်ွင့် ်နေ့န်ထုိုင့်က်ြက်ရနေ့သာ
 အရပ်သာ�မှျာ�သည့် ်ချက်ခ်ျက်ခ်ျ�ချ� နေ့န်ထုိုင့််နေ့န်ကြက်ရသည့်၊်  နေ့ဒသချ ံပြပည့်သ့့်က်ာက်ွယန်ေ့ရ�တ်ပမ်ှျာ�အာ� နေ့ထုာက်ပ်ံ်ပါက် 
ရွာသာ�မှျာ�က်ို သတ်ပ်စမ်ှည့်ဟ်ု ဖချိမှ�်နေ့ပြချာက်ခ်ျနံေ့န်ရသည့်။်

နေ့ဒသချံမှျာ�သည့် ်ဆက်လ်က်န်ေ့ပြပ�လွှာ�နေ့န်ကြက်ရဖပီ� အမှို�အက်ာနှှင့်် ်အက်ာအက်ွယမ်ှျာ� လိုအပန်ေ့န်သည့်။် ချျင့်�်ပြပည့်န််ယ်
သည့် ်ယချုအချါ ပြမှန််မှာနှိုင့်င့််အံတ်ွင့််� စစန်ေ့ဘ�နေ့ရှာင့် ်ဒုက်ခသည့် ်တ်စသ်န််�၏ ဆယပ်ုတံ်စ်ပုနံေ့က်ျာ ်ရှိနေ့န်သည့်။် လ့သာ�
ချျင့်�်စာန်ာနေ့ထုာက်ထ်ုာ�မှုအက့်အည့်ီအတ်ွက် ်အရပဘ်က်လ့်မှုအ�ွ�့အစည့်�်မှျာ�ထု ံနေ့တ်ာင့်�်ဆိုကြက်နေ့သာအချါ အာဆီ
ယသံည့် ်အက့်အည့်ီမှျာ� လွယက့််နေ့ချျာနေ့မှွ့နေ့စရန်အ်တ်ွက် ်စစအ်ာဏာရှင့်န်ှှင့််် ပ့�နေ့ပါင့်�်က်ာ မှည့်သ်ည့်််နေ့ပြ�ရှင့်�်ချျက်မ်ှှ မှ
နေ့ပ�ဘ� ချျင့်�်ပြပည့်န််ယက််ို �ယထ်ုုတ်ထ်ုာ�သည့်။် ဤသည့်မ်ှှာ စစအ်ာဏာရှင့်တ််ို့၏ လက်န််က််အက့်အည့်ီနှှင့်် ်၎င့်�်တ်ို့၏ 
အက်ျ�ိ�စီ�ပွာ�က်ိုသာ တ်ို�နေ့စမှည့်် ်အစီအစဉ်က််ို အသု�ံချျပြချင့်�်၏ နေ့န်ာက်ထ်ုပ ်အနေ့ထုာက်အ်ထုာ�ပြ�စသ်ည့်။်



က်ရင့််ပြပည့််န်ယ်က်ရင့််ပြပည့််န်ယ်
လ့သာ�ချျင့်�်စာန်ာနေ့ထုာက်ထ်ုာ�မှုဆိုင့်ရ်ာ အက်ျပအ်တ်ည့်�်က်ို လုံ့နေ့ဆာန်ေ့ပ�သည့််် စစအ်ာဏာရှင့်မ်ှျာ�၏ တ်ာဝန်ပ်ြ�စ်
နေ့ကြက်ာင့်�် နေ့�ာပ်ြပချ�်သည့်။် က်ရင့်ပ်ြပည့်န််ယ် တ်စခ်ျုတ်ည့်�်တ်ွင့် ်အန်ည့််�ဆု�ံ လ့နေ့ပါင့်�် ၁၇၀,၀၀၀ ချန့် ်ပြပည့်တ််ွင့်�်နေ့န်ရပ ်
စွန့်ခ်ျွာ ထုွက်န်ေ့ပြပ�ချ�ရ်သည့်။် 

KHRG ၏ အစီရင့်ခ်ျစံာအရ က်ရင့်ပ်ြပည့်န််ယတ််ွင့် ်အရပသ်ာ�မှျာ� ရင့်ဆ်ိုင့်န်ေ့န်ရနေ့သာ အချက်အ်ချ� အတ်ာ�အဆီ�မှျာ�စွာ
က်ို အနေ့ထုာက်အ်ထုာ�မှျာ� ပါဝင့်သ်ည့်။် စစအ်ုပစ်ု၏ လမှ�်ပိတ်ဆ်ို့မှုမှျာ�နေ့ကြက်ာင့်် ်စစန်ေ့ဘ�နေ့ရှာင့်မ်ှျာ�သည့် ်အက့်အည့်ီ
အနေ့ထုာက်ပ်ံ်ရရန်ခ်ျက်ခ်ျ�နေ့န်ဖပီ� ၎င့်�်တ်ို့၏ အနေ့ပြချချလံ့့အချွင့််အ်နေ့ရ�မှျာ�မှှာ အနှတရာယရ်ှိနေ့န်သည့်။်

ထုို့အပြပင့် ်စစအ်င့်အ်ာ� တ်ို�ပြမှင့််လ်ာမှုနေ့ကြက်ာင့်် ်ရွာသာ�မှျာ�အာ� ပုမံှှန်ထ်ုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ိမှ�်နေ့ရှာင့် ်နေ့န်ရသည့်။် ထုိုက်�သ်ို့သာ
အချျနိ်တ််ွင့် ်နေ့ဒသချံတ်ို့၏ နေ့န်အိမှ်မှျာ�သည့် ်မှကြက်ာချဏ နေ့�ာက်ထ်ုွင့်�်လုယက်ပ်ြချင့်�် သို့မှဟုတ် ်မှီ�ရှိ�့ပြချင့်�်ချရံသည့်။် ဝင့်န်ေ့င့်ွ
ရရန် ်မှှီချိုအာ�ထုာ�နေ့န်ရနေ့သာ လယယ်ာလုပင့််န်�်က်�သ်ို့နေ့သာ ၎င့်�်တ်ို့၏ အသက်န်ေ့မှွ�ဝမှ�်နေ့ကြက်ာင့်�်လုပင့််န်�်မှျာ�က်ိုလည့်�်
 လုပ်နေ့ဆာင့်န်ှိုင့်ပ်ြချင့်�်မှရှိနေ့ပ။ ဆက်လ်က်ပ်ြ�စပ်ွာ�နေ့န်နေ့သာ နေ့လနေ့ကြက်ာင့်�်နှှင့််် နေ့ပြမှပြပင့် ်တ်ိုက်ခ်ျိုက်မ်ှုမှျာ�သည့် ်ရှင့်သ်န််
ရပတ််ည့်န်ေ့ရ�အတ်ွက် ်တ်သမှတ်တ််ည့်�် စိန်န်ေ့ချါ်မှုတ်စရ်ပ ်ပြ�စန်ေ့စချ�သ်ည့်။် KHRG မှှ လည့်�် COVID-19 သည့် ်နေ့ဆ�ဘက််
ဆိုင့်ရ်ာ အနေ့ထုာက်အ်ပံ်မှျာ� မှရရှိနေ့သာနေ့ကြက်ာင့်် ်အရပသ်ာ�မှျာ�အတ်ွက် ်တ်က်ယ်် ဖချိမှ�်နေ့ပြချာက်မ်ှုအပြ�စ ်ဆက်လ်က်ရ်ှိ
နေ့န်နေ့ကြက်ာင့်�် KHRG မှှ နေ့ထုာက်ပ်ြပချ�သ်ည့်။် က်ျန်�်မှာနေ့ရ� ဝန်ထ်ုမှ�်မှျာ�သည့်လ်ည့်�် ဒီမှိုက်နေ့ရစီ လိုလာ�နေ့သာ ပဏာမှ
နေ့ပြချလှမှ�်မှျာ�က်ို ပံပ်ို�နေ့ပ�သည့််အ်တ်ွက် ်ပစမ်ှှတ်ထ်ုာ�ချရံသည့်။် 

လ့့စွမှ�်အာ�အရင့်�်အပြမှစ၊် ရန်ပ်ုနံေ့င့်ွနှှင့််် ဝန်ထ်ုမှ�်အင့်အ်ာ� က်န့်သ်တ်ခ်ျျက််မှျာ�စွာ ရှိနေ့န်နေ့သာလ်ည့််� အနေ့က်ာင့်�်ဆု�ံ
 လုပ်နေ့ဆာင့်န်ေ့န်နေ့သာ အရပဘ်က်အ်�ွ�့အစည့်�်မှျာ�မှှ အဆိုပါ က်ွာဟချျက်အ်မှျာ�အပြပာ�က်ို ပြ�ည့််ဆ်ည့်�်နေ့ပ�နေ့န်ချ�သ်ည့်။် 
စစန်ေ့ဘ�နေ့ရှာင့်က််ရင့်ရ်ွာသာ�မှျာ�သည့် ်စာ�န်ပရ်ိက်ခာ၊ အဝတ်အ်ထုည့်န်ှှင့််် နေ့ဆ�ဝါ�မှျာ� အနေ့ရ�နေ့ပါ်လိုအပန်ေ့န်ပါသည့်။် 



စစ်က်ိုင့််�တ်ိုင့််�နေ့ဒသကက်ီ�စစ်က်ိုင့််�တ်ိုင့််�နေ့ဒသကက်ီ�
စစက််ိုင့်�်တ်ိုင့်�်နေ့ဒသကက်ီ�တ်ွင့် ်နေ့ပြမှလှန်လ်ုပ်ရှာ� ထုို�စစဆ်င့်မ်ှုနေ့ကြက်ာင့်် ်အရပသ်ာ� နေ့ထုာင့်န်ှှင့်််ချျ၍ီ ထုွက်န်ေ့ပြပ�ချ�ရ်သည့်။် စစ်
အာဏာရှင့်စ်စတ််ပ၏် နေ့ဒသချပံြပည့်သ့်တ်ို့၏ နေ့န်အိမှန်ှှင့်််ပိုင့်ဆ်ိုင့်မ်ှုမှျ�က်ို  လုယက်�်ျက်ဆ်ီ�မှုနေ့ကြက်ာင့်် ်စာ�န်ပရ်ိက်ခာ၊ နေ့ရနှှင့်် ်
အမှို�အက်ာမှျာ� ပြပတ်လ်ပ်လျက်ရ်ှိသည့်။်

ဇွွန်် ၇ ရက်န်ေ့န့်တ်ွင့် ်စစသ်ာ�မှျာ�သည့် ်  ဘုရာ�ဝင့်�်အတ်ွင့်�် ချိုလုနံေ့န်နေ့သာ စစန်ေ့ဘ�နေ့ရှာင့်ပ်ြပည့်သ့်မှျာ� နေ့ဆာင့်ထ်ုာ�သည့်််
ပစ္စတ်ိုနေ့သန်တ်င့််ယတ််စလ်က်က််ို နေ့တ်ွ့ရှိချ�သ်ည့်။် တ်ုံ့ပြပန်သ်ည့်််အနေ့န်ပြ�င့််် နေ့ဒသချ ံ၁၁ ဦ�က်ို အရှင့်လ်တ်လ်တ် ်မှီ�ရှိ�့ပြချင့်�် 
သို့မှဟုတ် ်ပစခ်ျတ််ချ�်သည့်။်  “ထုွက်န်ေ့ပြပ�” ရန် ်အမှိန့်န်ေ့ပ�ဖပီ�နေ့န်ာက် ်နေ့က်ျာဘက်တ််ွင့် ်နေ့ပြချာက်ဦ်� နေ့သန်တ်ထ်ုိမှှန်ခ်ျ�်ဖပီ� အချျ�ိ့မှှာ
 မှီ�ရှိ�့ချရံသည့်် ်ဘုရာ�ဝင့်�်အတ်ွင့််� မှီ�နေ့လာင့်န်ေ့သဆု�ံသွာ�ချ�သ်ည့်။် ရွာမှှ မှဆုတ်ခ်ျွာမှီ ဆိုင့်က််ယမ်ှျာ�က်ိုလည့်�် အကြက်မှ�်�က််
စစတ််ပမ်ှှ မှီ�ရှိ�့�ျက်ဆ်ီ�ချ�်သည့်။် 

စစက််ိုင့်�်တ်ိုင့်�် သာဂရနေ့က်ျ�ရွာတ်ွင့် ်စစတ််ပမ်ှှ ဝင့်န်ေ့ရာက်စ်ီ�န်င့်�်ဖပီ�နေ့န်ာက် ်အသက် ်၇၈ နှှစအ်ရွယ ်အဘွာ�အိုတ်စဦ်�
 နေ့သဆု�ံနေ့န်သည့်က််ို နေ့တ်ွ့ရှိချ�သ်ည့်။် ထုိုအဘွာ�အိုမှှာ အလွန်အ်မှင့်�် �ျာ�န်ာနေ့န်နေ့သာနေ့ကြက်ာင့်် ်ထုွက်န်ေ့ပြပ�နှိုင့်ပ်ြချင့်�်မှရှိချ�ပ်ါ။ 
စစက််ိုင့်�်တ်ိုင့်�်နေ့ဒသကက်ီ�အတ်ွင့်�် မှကြက်ာနေ့သ�မှီရက်သ်တ်တပတ်မ်ှျာ�အတ်ွင့်�် အကြက်မှ�်�က်စ်စတ််ပ၏် ရမှ�်သမှ�်ပစခ်ျတ်မ်ှုနေ့ကြက်ာင့်် ် 
က်နေ့လ�တ်စဦ်�အပါအဝင့် ်အရပသ်ာ�တ်စဦ်� နေ့သဆု�ံချ�သ်ည့်။် 
အကြက်မှ�်�က် ်ပစခ်ျတ််မှုအတ်ွင့််� အရပသ်ာ� ၃၀၀,၀၀၀ နေ့က်ျာသ်ည့် ်နေ့ကြက်ာက်မ်ှက်�်ွယန်ေ့က်ာင့်�်နေ့သာ ထုိပတ််ိုက်န်ေ့တ်ွ့ဆုမံှု
မှှ လွတ််နေ့ပြမှာက်ရ်န််  ထုွက်န်ေ့ပြပ�ချ�က်ြက်သည့်။် အရပသ်ာ�မှျာ�သည့် ်ပုမံှှန််ပြပန်န်ေ့ပ�ဆွ�ချရံပြချင့်�်၊  ည့်ှဉ်�်ပန််�နှှိပစ်က်ခ်ျံရပြချင့်�်နှှင့််် 
သတ်ပ်ြ�တ်ခ်ျံရပြချင့်�်မှျာ�နေ့ကြက်ာင့်် ်‘အနေ့ကြက်ာက်တ််ရာ�’ နှှင့်် ်အဖမှ�တ်မှ�် အသက်ရ်ှင့်န်ေ့န်ကြက်ရသည့်။်



နေ့န့်စွ�အလိုက် ်နေ့န့်စွ�အလိုက် ်
မှှတ််တ်မှ�်မှျာ�မှှတ််တ်မှ�်မှျာ�

ဇွွန််လ ဒုတ်ိယပတ််

၂၀၂၂ ချုနှှစ် ဇွွန််လ  ၆ ရက််နေ့န့်မှှ ၁၂ ရက််

နေ့န့်အထုိ

၆ ၉

၇
၁၀

၈

၁၁

၁၂

၎င့်�်တ်ို့ ချျ�ပ်နေ့နှှာင့်ထ်ုာ�သည့်် ်အရပသ်ာ�နေ့လ�ဦ�က်ို
 က်ွပမ်ှျက်ရ်န်် စစအ်ာဏာရှင့်၏် အစီအစဉ်မ်ှျာ�က်ို တ်
က်မှာာလုံ� ရုတ်ခ်ျျရန်် ပြမှန်မ်ှာနှိုင့်င့််ဆံိုင့်ရ်ာ အထု့�အကက်နံေ့ပ�
နေ့က်ာင့်စ်ီမှှ နေ့တ်ာင့်�်ဆိုချ�်သည့်။် 

အနှှစ် ၂၀ န်ီ�ပါ� အပစအ်ချတ််ရပစ်�နေ့ရ� ဖပီ�ဆု�ံသွာ�ဖပီ�
နေ့န်ာက် ်က်ချျင့်ပ်ြပည့်န််ယ်တ်ွင့် ်ပဋိိပက်ခမှျာ� ပြပန်လ်ည့််
စတ်င့်ပ်ြ�စပ်ွာ�သည့်် ်ဆယ််တ်စန်ှှစ်ပြပည့်် ်နှှစပ်တ်လ်ည့်န်ေ့န့်
က်ို က်ျင့်�်ပချ�သ်ည့်။် 

ပြမှန်မ်ှာနှိုင့်င့််တံ်ွင့် ်အာဏာသိမှ�်ရန် ်ကက်ိ��ပမှ�်မှုမှှ စတ်င့််
က်ာ နေ့န်အိမှ ်၂၂,၀၀၀ နေ့က်ျာ ်မှီ�ရှိ�့�ျက်ဆ်ီ�ချခံျ�ရ်ဖပီ�အပြပစ်
မှ� ်အရပ်သာ�မှျာ�သည့် ်တ်ရာ�လက်လ်ွတ် ်သတ််ပြ�တ််
မှုမှျာ�နှှင့်် ်အစုလိုက်အ်ခပ�လံိုက် ်သတ်ပ်ြ�တ်ပ်ြချင့်�် ချခံျ�ရ်
နေ့ကြက်ာင့်�်  ပြမှန်မ်ှာမ်ှဟာဗျူဟာနှှင့််် မှ့ဝါဒနေ့လလ်ာနေ့ရ� အင့််
စတ်ီက်ျ�မှှ ထုုတ်ပ်ြပန်ခ်ျ�်သည့်။် 

ထုိန်�်သိမှ�်ချထံုာ�ရနေ့သာ ကြသစနေ့ကြတ်�လျ စီ�ပွာ�နေ့ရ�ပည့်ာ
ရှင့်န်ှှင့််် အမှျ�ိ�သာ� ဒီမှိုက်နေ့ရစီ အ�ွ�့ချျ�ပ၏် အကက်နံေ့ပ�
ပုဂ္ဂိ�လ ်Sean Turnell အာ� တ်ရာ�စွ�ဆိုမှည့်ဟ်ု စစအ်ုပစ်ု
မှှ နေ့ကြက်ည့်ာချ�သ်ည့်။်

က်ရင့်လ့့်အချွင့််အ်နေ့ရ�အ�ွ�့မှှ နေ့န်ာက်ဆ်ု�ံအစီရင့်ခ်ျစံာပြ�စ်
သည့််် “Denied and Deprived” က်ို ထုုတ်ပ်ြပန်ခ်ျ�သ်ည့်။် 

ဂန့်န်ေ့ဂါတ်ွင့် ်အကြက်မှ�်�က်စ်စတ််ပမ်ှှ အပြပစမ်ှ�အ်ရပ်သာ�
င့်ါ�ဦ�က်ို ကက်ိ��ပြ�င့်် ်တ်ုပန်ေ့နှှာင့်၍်  မှီ�ရှိ�့သတ်ပ်စခ်ျ�သ်ည့်။် 

က်မှာာက််နေ့လ�အလုပသ်မှာ� ဆန့်က််ျင့်န်ေ့ရ�နေ့န့်တ်ွင့််
က်နေ့လ�သ့င့်ယမ်ှျာ�အနေ့ပါ် လ့့အချွင့််အ်နေ့ရ� ချျ�ိ�နေ့�ာက်မ်ှု
မှျာ� အဆု�ံသတ်ရ်န် ်နေ့တ်ာင့်�်ဆိုချ�က်ြက်သည့်။် 
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လ့့အချွင့်််အနေ့ရ�မှှတ််တ်မှ်�က်ွန််ရက်် (ပြမှန််မှာနှိုင့််င့်ံ)လ့့အချွင့်််အနေ့ရ�မှှတ််တ်မှ်�က်ွန််ရက်် (ပြမှန််မှာနှိုင့််င့်ံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma


