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အက်ျဉ်�်ချျ�ပ်အက်ျဉ်�်ချျ�ပ်

၂၀၂၁+ သတ််ပြ�တ််ချံရ၂၀၂၁+ သတ််ပြ�တ််ချံရ

၁၄၂၈၀+ �မှ်�ဆီ�ချံချ�်ရ၁၄၂၈၀+ �မှ်�ဆီ�ချံချ�်ရ

၁၁၂၁၇+ ချျ�ပ်နေ့နှှာင့််ချံထုာ�ရဆ�၁၁၂၁၇+ ချျ�ပ်နေ့နှှာင့််ချံထုာ�ရဆ�

အနေ့ရှ့နေ့တ်ာင့််အာရှနှိုင့််င့်ံမှျာ�အသင့််� (အာဆီယံ) သည့်် ပြမှန််မှာပြပည့််သ့မှျာ�အတ်ွက်် ထုပ်မှံပျက််က်ွက်် ချ�်ပြပန််သည့််။ ဒဏ်ချတ််အနေ့ရ�ယ့ချံထုာ�ရနေ့သာ စစ်ရာဇွ၀တ််နေ့က်ာင့််မှျာ�

က်ို �ိတ််ကြက်ာ�ပြချင့််�မှပြပ�ရန်် အရပ်ဘက််အ�ွ�့အစည့််�မှျာ�က် နေ့တ်ာင့််�ဆိုထုာ�နေ့သာ်လည့််� အာဆီယံက်ာက်ွယ်နေ့ရ�ဝန််ကက်ီ�မှျာ� အစည့််�အနေ့ဝ�တ်ွင့်် က်နေ့မှောဒီ�ယာ�ဝန််ကက်ီ�ချျ�ပ်မှှ

အကြက်မှ်��က််စစ်တ်ပ်က်ိုယ်စာ�လှယ်အပြ�စ် ဦ�ပြမှထုွန််�ဦ�အာ� �ိတ််ကြက်ာ�မှုသည့်် အာဆီယံအနေ့ပါ် ယုံကြက်ည့််က်ို�စာ�မှုက်ို ထုိချိုက််နေ့စသည့််် နေ့န်ာက််ထုပ် အချျက််တ်စ်ချုပြ�စ်သည့််။

ပြမှန််မှာစစ်တ်ပ်၏ လက််ထု�တ်ွင့်် နေ့သွ�စွန််�နေ့န်သည့််။ အာဏာရလိုစိတ်် ပြပင့််�ပြပမှုနေ့ကြက်ာင့််် တ်ိုင့််�ပြပည့််၏ နှိုင့််င့်ံနေ့ရ�နှှင့််် စီ�ပွာ�နေ့ရ�က်ို မှငင့်ိမှ်မှသက်် ပြ�စ်နေ့စချ�်သည့််။ စစ်အာဏာရှင့််

မှျာ�သည့်် နေ့ဒသဆိုင့််ရာ သို့မှဟုတ်် နှိုင့််င့်ံတ်က်ာ အုပ်ချျ�ပ်နေ့ရ�အ�ွ�့၏ တ်ရာ�ဝင့််အသိအမှှတ််ပြပ�ပြချင့််�က်ို လုံ�ဝ မှထုိုက််တ်န််ပါ။ 

အာဆီယံသည့်် ပြမှန််မှာနှိုင့််င့်ံ၏ အက်ျပ်အတ်ည့််�မှျ�ိ�စုံက်ို တ်ုံ့ပြပန််ရာတ်ွင့်် သမှာဓိရှိရှိ ဦ�နေ့ဆာင့််ရန်် အချွင့်််အလမှ်�မှျာ�စွာရှိသည့််။ ယင့််�အစာ�၊ ၎င့််�တ်ို့သည့်် ဒီမှိုက်နေ့ရစီ၏

အနေ့ပြချချံမှ့မှျာ�က်ို နေ့က်ျာချိုင့််�ငပီ� တ်ိုင့််�ပြပည့််၏ငင့်ိမှ်�ချျမှ်�နေ့ရ� အလာ�အလာက်ို လမှ်�နေ့ကြက်ာင့််�လွ�နေ့န်နေ့သာ အာဏာရှင့််မှျာ�အတ်ွက်် က်ာက်ွယ်နေ့ပ�ချ�်သည့််။ ဤက်�်သို့ စစ်အုပ်စု

ပြ�င့််် အာဆီယံ လက််ဆွ�နှုတ််ဆက််ပြချင့််�သည့်် ပထုမှဆုံ�အကက်ိမှ်နေ့တ်ာ် မှဟုတ််ပါ။ ဘုံသနေ့ဘာတ့်ည့်ီချျက််င့်ါ�ရပ်သည့်် စစ်အုပ်စုအာ� အနေ့ရ�ယ့နေ့ဆာင့််ရွက််မှုမှျာ�ပြပ�လုပ်ရန််

တ်ာဝန််ဝတ်္တရာ�မှျာ�က်ို ပျက််က်ွက််ချ�်ပြချင့််�နေ့ကြက်ာင့််် အာဆီယံ အနေ့ပါ်ယုံကြက်ည့််စိတ််ချျရမှုက်ို စိတ််ပျက််ငပီ� အရှက််ရနေ့စချ�်သည့််။ ထုို့အပြပင့်် စစ်ဗိုလ်ချျ�ပ်ကက်ီ�မှျာ�အာ� ထုည့်််သွင့််�

စဉ််�စာ�ရန်် ယုံကြက်ည့််နှိုင့််နေ့လာက််သည့််် အတ်ိုင့််�အတ်ာမှရှိသက်�်သို့ လ့့အချွင့်််အနေ့ရ�ချျ�ိ�နေ့�ာက််မှုမှျာ�အတ်ွက််  ကက်ီ�ကက်ီ�မှာ�မှာ� အပြပစ်နေ့ပ�ချံရပြချင့််�ပြ�င့််် ဆက််လက််က်ျူ�လွန််နှိုင့််

စွမှ်�က်ို က်န့််သတ််ထုာ�သည့််် အက်ျ�ိ�ဆက််မှျာ� မှရှိနေ့ကြက်ာင့််� ထုပ်မှံသိရှိလာရသည့််။ 

စစ်အုပ်စုက်ို �ိတ််နေ့ချါ်ထုာ�သည့််် မှည့််သည့််် �ိတ််ကြက်ာ�ချျက််က်ိုမှဆို ချျက််ချျင့််� ရုတ််သိမှ်�သင့်််ငပီ� ပါဝင့််သည့််် ပါတ်ီမှျာ�အနေ့န်ပြ�င့်််လည့််� ၎င့််�တ်ို့၏ ပါဝင့််မှုက်ို ရုပ်သိမှ်�ပြချင့််�ပြ�င့်််

ပြမှန််မှာပြပည့််သ့မှျာ�နှှင့််် တ်စ်သာ�တ်ည့််�ရှိနေ့ကြက်ာင့််� ပြပသသင့်််သည့််။ ဥပမှာအာ�ပြ�င့််် ဩစနေ့တ်�လျသည့်် အကြက်မှ်��က််မှု တ်ိုက််�ျက််နေ့ရ�အနေ့ကြက်ာင့််�ပြပချျက််ပြ�င့််် နေ့မှာ်စက်ိုတ်ွင့််

ဇွ့လိုင့်် ၂၀ ရက််မှှ ၂၁ ရက််အထုိ ရုရှာ�နှှင့််် ပြမှန််မှာတ်ပ်မှနေ့တ်ာ်တ်ို့မှှ အိမှ်ရှင့််အပြ�စ် စီစဉ််နေ့ဆာင့််ရွက််နေ့သာ အစည့််�အနေ့ဝ�သို့ တ်က််နေ့ရာက််ပြချင့််�မှပြပ�နေ့တ်ာ်နေ့ကြက်ာင့််� နေ့ကြက်ပြင့်ာချ�်

သည့််။ 

ND-Burma အ�ွ�့ဝင့််အ�ွ�့အစည့််�ပြ�စ်သည့််် နှိုင့််င့်ံနေ့ရ� အက်ျဉ််�သာ�မှျာ� က့်ည့်ီနေ့စာင့်််နေ့ရှာက််နေ့ရ� အသင့််� (AAPP) သည့်် ၂၀၂၁ ချုနှှစ် နေ့�နေ့�ာ်ဝါရီ ၁ ရက်် စစ်တ်ပ်အာဏာသိမှ်�

ငပီ�နေ့န်ာက််ပိုင့််� အရပ်သာ� အန်ည့််�ဆုံ� ၂၀၀၀ နေ့သဆုံ�ချ�်ရသည့််် သမှိုင့််�မှှတ််တ်ိုင့််က်ို မှှတ််တ်မှ်�ပြပ�စုထုာ�သည့််။ သတ််ပြ�တ််ပြချင့််�၊ နေ့ထုာင့််ချျပြချင့််�နှှင့််် ည့်ှဉ််�ပန််�နှှိပ်စက််ပြချင့််�မှျာ�

က်ျူ�လွန််နေ့န်ငပီ� တ်ရာ�ဥပနေ့ဒစို�မှို�နေ့ရ�က်ို ဂရုမှစိုက််နေ့သာတ်ိုင့််�ပြပည့််အာ� ပစ်တ်င့််ရုတ််ချျငပီ� နှိုင့််င့်ံတ်က်ာ ရာဇွ၀တ််ချုံရုံ�သို့ လွှ�နေ့ပြပာင့််�ရန်် လိုသည့််။ 

အာဆီယံ၏ နေ့န်ာက််ဆုံ�အစည့််�အနေ့ဝ�သို့ �ိတ််ကြက်ာ�မှုသည့်် ပြမှန််မှာနှိုင့််င့်ံအက်ျပ်အတ်ည့််�တ်ွင့်် အာဆီယံပါဝင့််နေ့ဆာင့််ရွက််သ့မှျာ�၏ ရုပ်နေ့ထုွ�မှုက်ို အချျက််ပြပနေ့န်သည့််။ လ့့

အချွင့်််အနေ့ရ�ချျ�ိ�နေ့�ာက််မှုမှျာ� ဆက််လက််က်ျူ�လွန််နေ့န်မှုအတ်ွက်် ၎င့််�တ်ို့တ်ွင့်် တ်ာဝန််ရှိသည့််က်ို သံသယမှရှိဘ� ယ့ဆနှိုင့််သည့််။

အာဆီယံသည့်် ပြမှန််မှာပြပည့််သ့မှျာ�အတ်ွက်် “တ်�န််” ပျက််က်ွက််ပြပန််သည့််။ အာဆီယံသည့်် ပြမှန််မှာပြပည့််သ့မှျာ�အတ်ွက်် “တ်�န််” ပျက််က်ွက််ပြပန််သည့််။ 



လ့့အချွင့််အ်နေ့ရ�ချျ�ိ�လ့့အချွင့််အ်နေ့ရ�ချျ�ိ�
နေ့�ာက်မ်ှုမှျာ�နေ့�ာက်မ်ှုမှျာ� မှနေ့က်ွ�တ်ိုင့်�်နေ့ဒသကက်ီ� ဂန့်န်ေ့ဂါငမှိ�့န်ယ ်-မှနေ့က်ွ�တ်ိုင့်�်နေ့ဒသကက်ီ� ဂန့်န်ေ့ဂါငမှိ�့န်ယ ်- အသက် ်၇ နှှစအ်ရွယ ်နေ့ယာက်ျ်ာ�နေ့လ�နှှစဦ်� ဗု�ံသီ�နေ့ပါက်က််ွ�မှုနေ့ကြက်ာင့်် ်နေ့သဆု�ံချ�သ်ည့်။် 

အကြက်မှ�်�က်စ်စတ််ပသ်ည့် ်ထုို�စစဆ်င့််ငပီ� ရွာမှှ ထုွက်ခ်ျွာငပီ�နေ့န်ာက် ်နေ့ပြမှပြမှှပမ်ှှိ�င့်�်မှျာ� နေ့ထုာင့်ထ်ုာ�ချ�သ်ည့််က်ို နေ့ဒသချမံှျာ� မှသိရှိကြက်ပါ။ 

ရှမှ�်ပြပည့်န််ယ် က်ွတ်ခ်ျိုင့်င်မှိ�့န်ယ-်ရှမှ�်ပြပည့်န််ယ် က်ွတ်ခ်ျိုင့်င်မှိ�့န်ယ-် စစန်ေ့ရှာင့်စ်ချန််�ရှိ နေ့န်အိမှတ််စလ်ု�ံ အကြက်မှ�်�က်စ်စတ််ပမ်ှှ ပစလ်ွှတ်လ်ိုက်သ်ည့််် လက်န််က််ကက်ီ� ၂ လု�ံ ထုိ
မှှန််၍ အနေ့မှနှှင့််် သမှီ� နေ့သဆု�ံချ�်သည့်။် 

ရန်က််ုန်တ််ိုင့်�်နေ့ဒသကက်ီ�၊ရန်က််ုန်တ််ိုင့်�်နေ့ဒသကက်ီ�၊ အင့်�်စိန်အ်က်ျဉ်�်နေ့ထုာင့်တ််ွင့် ်အသက် ်၂၄ နှှစအ်ရွယ ်က်ိုယဝ်န််နေ့ဆာင့် ်နှိုင့််င့်နံေ့ရ� အက်ျဉ်�်သ့ တ်စဦ်� မှီ��ွာ�ချါ
န်ီ�ချျနိ်တ််ွင့် ်နေ့ဆ�ရုသံို့ နေ့န်ာက်က််ျမှှ နေ့ရာက်သ်ွာ�သပြ�င့်် ်၎င့်�်၏ ရင့်န်ေ့သွ�င့်ယက််ို ဆု�ံရု�ံချ�ရ်သည့်။် ဤသည့်မ်ှှာ  ပြမှန်မ်ှာနှိုင့်င့််ရံှိ နှိုင့်င့််နံေ့ရ� 
အက်ျဉ််�သာ�မှျာ�အနေ့ပါ် မှတ်ရာ�က်ျူ�လွန်မ်ှုမှျာ�ထု�မှှ နေ့န်ာက်ဆ်ု�ံက်ျူ�လွန်မ်ှု ပြ�စသ်ည့်။်

ချျင့်�်ပြပည့်န််ယ်၊ မှင့်�်တ်ပ်ငမှိ�့န်ယ်ချျင့်�်ပြပည့်န််ယ်၊ မှင့်�်တ်ပ်ငမှိ�့န်ယ-် စစအ်ာဏာရှင့်တ််ပ၏် ပစခ်ျတ်မ်ှုနေ့ကြက်ာင့်် ်နေ့ဒသချရံွာသာ� ၃ ဦ� နေ့သဆု�ံချ�ရ်သည့်။် နေ့န်အိမှမ်ှျာ� ငပိ�က်ျ
ပျက်စ်ီ�ချ�င်ပီ� အရပသ်ာ�မှျာ�၏ စာ�ဝတ်န်ေ့န်နေ့ရ� အတ်ွက် ်မှှီချိုနေ့န်ရနေ့သာ လယန်ေ့ပြမှမှျာ� ပျက်စ်ီ�ချ�သ်ည့်။်

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

စီ�န်င့်�်တ်ိုက်ခ်ျိုက်ပ်ြချင့်�်



ပြမှန်မ်ှာနှိုင့်င့််တံ်ွင့်�်မှှ ပြမှန်မ်ှာနှိုင့်င့််တံ်ွင့်�်မှှ 
ပဋိိပက်ခမှျာ�ပဋိိပက်ခမှျာ�

ပြမှန််မှာနှိုင့််င့်ံတ်ွင့်် ထုွက််နေ့ပြပ�တ်ိမှ်�နေ့ရှာင့််ပြမှန််မှာနှိုင့််င့်ံတ်ွင့်် ထုွက််နေ့ပြပ�တ်ိမှ်�နေ့ရှာင့််

သ့ အမှျ�ိ�သာ�၊ အမှျ�ိ�သမှီ�နှှင့်််သ့ အမှျ�ိ�သာ�၊ အမှျ�ိ�သမှီ�နှှင့်််

 က်နေ့လ�သ့င့်ယ် ဦ�နေ့ရသည့်် ပထုမှဆုံ� က်နေ့လ�သ့င့်ယ် ဦ�နေ့ရသည့်် ပထုမှဆုံ�

အကက်ိမှ် တ်စ်သန််�နေ့က်ျာ်သွာ�ငပီပြ�စ်သည့််။အကက်ိမှ် တ်စ်သန််�နေ့က်ျာ်သွာ�ငပီပြ�စ်သည့််။

ချျင့်�်ပြပည့်န််ယ်ချျင့်�်ပြပည့်န််ယ်

က်ချျင့််ပြပည့််န်ယ်က်ချျင့််ပြပည့််န်ယ်

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

ပြမှန်မ်ှာနှိုင့်င့််အံနေ့န်ာက််ပိုင့်�် ချျင့်�်ပြပည့်န််ယ်တ်ွင့် ်တ်ိုက်ပ်ွ�မှျာ�နေ့ကြက်ာင့်် ်အရပသ်ာ�မှျာ� လ့သာ�ပြ�စတ််ည့််မှု က်င့်�်မှ�န်ေ့န်သည့်။် 
က်န််ပက်လ်က်င်မှိ�့န်ယတ််ွင့် ်တ်ိုက်ပ်ွ�မှျာ� ပြပင့်�်ထုန််လာနေ့သာနေ့ကြက်ာင့်် ်လ့နေ့ပါင့်�် ၂၀၀၀ နေ့က်ျာ ်ထုွက်န်ေ့ပြပ� ချိုလုခံျ�်ရပါသည့်။်

က်ချျင့်ပ်ြပည့်န််ယ် က်ွတ်ခ်ျိုင့်င်မှိ�့န်ယ ်အန်ီ�ရှိ စစန်ေ့ပြပ�ဒုက်ခသည့်စ်ချန််�တ်ွင့် ်ချိုလုနံေ့န်ရသည့််် အရပသ်ာ�မှျာ�သည့်လ်က်န််က််
 ကက်ီ�ပြ�င့်် ်ပစခ်ျတ််တ်ိုက််ချိုက််ပြချင့်�် ချံချ�်ရသည့်။် နေ့ရ့့နေ့ပြပာင့်�်ဒုက်ခသည့်မ်ှျာ�က်ို တ်မှင့် ်ပစမ်ှှတ်ထ်ုာ�ပုရံသည့်် ်တ်ိုက်ခ်ျိုက်မ်ှုတ်ွင့် ်
အမှျ�ိ�သမှီ� သု�ံဦ� နေ့သဆု�ံငပီ� အမှျ�ိ�သာ�တ်စဦ်� ဒဏရ်ာရရှိချ�သ်ည့်။်

စစက််ိုင့်�်တ်ိုင့်�်နေ့ဒသကက်ီ�တ်ွင့် ်အရပသ်ာ�မှျာ�က်ို ပစမ်ှှတ်ထ်ုာ�နေ့သာ န်ယန်ေ့ပြမှရှင့်�်လင့်�်နေ့ရ� ထုို�စစဆ်င့်မ်ှုမှျာ�ဆက်လ်က််
ပြ�စပ်ွာ�နေ့န်သည့်။် ချျ�ိ�နေ့�ာက်ခ်ျံရသ့မှျာ�နှှင့်် ်အသက််ရှင့်က််ျန်ရ်စ်သ့မှျာ�သည့် ်ပြပင့်�်ထုန်က်ြက်မှ�်တ်မှ�်ငပီ� မှတ်ရာ� ည့်ှဉ်�်ပန််�
နှှိပစ်က်မ်ှုမှျာ�က်ို ရင့်ဆ်ိုင့်န်ေ့န်ရသည့်။်

ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်

ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်

ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်



ချျင့််�ပြပည့််န်ယ်ချျင့််�ပြပည့််န်ယ်
ပြမှန်မ်ှာနှိုင့်င့််အံနေ့န်ာက််ပိုင့်�် ချျင့်�်ပြပည့်န််ယတ််ွင့် ်တ်ိုက်ပ်ွ�မှျာ�နေ့ကြက်ာင့်် ်အရပသ်ာ�မှျာ� လ့သာ�ပြ�စတ််ည့််မှု က်င့်�်မှ�န်ေ့န်သည့်။်
 က်န်ပ်က်လ်က်င်မှိ�့န်ယတ််ွင့် ်တ်ိုက်ပ်ွ�မှျာ� ပြပင့်�်ထုန််လာနေ့သာနေ့ကြက်ာင့်် ်လ့နေ့ပါင့်�် ၂၀၀၀ နေ့က်ျာ ်ထုွက်န်ေ့ပြပ�ချိုလုခံျ�ရ်ပါသည့်။်
 စစတ််က်၏် ပို၍ ဆို�ရွာ�လာနေ့သာ ထုို�စစဆ်င့််မှုမှျာ�မှှ လွတ်န်ေ့ပြမှာက်လ်ာသ့မှျာ�သည့် ်စာ�န်ပရ်ိက်ခာ၊ နေ့ဆ�ဝါ�နှှင့်် ်အမှို�
 အက်ာမှျာ� ပြပတ်လ်ပန်ေ့န်သည့််် နေ့တ်ာအုပမ်ှျာ�တ်ွင့် ်ရှင့်သ်န််ရန် ်ရုန််�က်န််နေ့န်ကြက်ရသည့်။် အရပသ်ာ�မှျာ�သည့် ်မှကြက်ာချဏ
ထုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ိမှ�်နေ့ရှာင့်န်ေ့န်ရနေ့သာနေ့ကြက်ာင့်် ် ၎င့်�်တ်ို့၏ ပစစည့်�်မှျာ�က်ို သယယ့်နှိုင့်ပ်ြချင့်�်မှရှိချ�န်ေ့ပ။ ထုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ိမှ�်နေ့ရှာင့်သ့် 
အမှျာ�စုမှှာ အမှျ�ိ�သမှီ�မှျာ�၊ က်နေ့လ�မှျာ�နှှင့်် ်သက်က်က်ီ�ရွယအ်ိုမှျာ� ပြ�စသ်ည့်။် 

စစတ််ပမ်ှှ  လ့နေ့န်အိမှမ်ှျာ�က်ို လက်န််က်က်က်ီ�ပြ�င့်် ်ပစခ်ျတ်မ်ှုနေ့ကြက်ာင့်် ်မှိချင့်န်ှှင့်််သမှီ�တ်စဦ်� အပြပင့် ်အသက် ်၇၀ အရွယ်
အဘို�အိုတ်စ်ဦ�အပါအဝင့် ်အရပသ်ာ�သု�ံဦ� နေ့သဆု�ံချ�သ်ည့်။် အဆိုပါ နေ့ပါက်က််ွ�မှုနေ့ကြက်ာင့်် ်ရွာသာ�မှျာ� နေ့န်ထုိုင့်ရ်ာ
လယက််ွင့်�်မှျာ� အပါအဝင့် ်နေ့န်အိမှ်မှျာ� ငပိ�က်ျပျက်စ်ီ�က်ာ နေ့ပြမှပြပင့်မ်ှျာ� တ်ုန်ခ်ျါသွာ�နေ့ကြက်ာင့်�် မှျက်ပ်ြမှင့် ်သက်န်ေ့သမှျာ�၏ 
နေ့ပြပာကြက်ာ�ချျက်အ်ရ သိရသည့်။် မှင့်�်တ်ပ်တ်ွင့် ်စစအ်ုပခ်ျျ�ပန်ေ့ရ� ပြပဌာာန်�်ထုာ�ငပီ� အရပသ်ာ� နေ့ထုာင့်န်ှှင့်််ချျ ီနေ့ဘ�လွတ်ရ်ာသို့ 
ထုပ်မှ ံထုွက်န်ေ့ပြပ�နေ့န်ကြက်ရသည့်။် 

ချျင့်�်ပြပည့်န််ယရ်ှိ ပဋိိပက်ခမှျာ�အတ်ွင့်�်မှှ အရပသ်ာ�ပြပည့်သ့်မှျာ�က်ို က်ာက်ွယန်ေ့ပ�ရန် ်ND-Burma ၏  ဆက်စ်ပအ်�ွ�့၀င့််
အ�ွ�့အစည့်�်ပြ�စသ်ည့်််ချျင့်�်လ့့အချွင့််အ်နေ့ရ�အ�ွ�့မှှ ဆက်လ်က်န်ေ့တ်ာင့်�်ဆိုနေ့န်သည့်။် ချျင့်�်ပြပည့်န််ယ်တ်ွင့် ်နေ့ဒသချံမှျာ�သည့် ်
အနေ့ကြက်ာင့်�်ပြပချျက်မ်ှရှိဘ� �မှ�်ဆီ�၊ ထုိန််�သိမှ�်ချနံေ့န်ရသည့်။် 



က်ချျင့််ပြပည့််န်ယ်က်ချျင့််ပြပည့််န်ယ်
က်ချျင့်ပ်ြပည့်န််ယ် က်ွတ်ခ်ျိုင့်င်မှိ�့န်ယ ်အန်ီ�ရှိ စစန်ေ့ပြပ�ဒုက်ခသည့်စ်ချန််�တ်ွင့် ်ချိုလုနံေ့န်ရသည့််် အရပသ်ာ�မှျာ�သည့်လ်က်န််က််
 ကက်ီ�ပြ�င့်် ်ပစခ်ျတ််တ်ိုက််ချိုက််ပြချင့်�် ချံချ�်ရသည့်။် နေ့ရ့့နေ့ပြပာင့်�်ဒုက်ခသည့်မ်ှျာ�က်ို တ်မှင့် ်ပစမ်ှှတ်ထ်ုာ�ပုရံသည့်် ်တ်ိုက်ခ်ျိုက်မ်ှု
တ်ွင့် ်အမှျ�ိ�သမှီ� သု�ံဦ� နေ့သဆု�ံငပီ� အမှျ�ိ�သာ�တ်စဦ်� ဒဏရ်ာရရှိချ�သ်ည့်။် ထုိုနေ့ဒသတ်ွင့် ်တ်ိုက်ပ်ွ�မှျာ�မှရှိသည့််အ်ချျနိ််
တ်ွင့် ်နေ့လနေ့ကြက်ာင့်�်မှှ တ်ိုက်ခ်ျိုက််မှုပြ�စပ်ွာ�ချ�န်ေ့ကြက်ာင့်�် မှျက်ပ်ြမှင့်န်ေ့တ်ွ့ရှိသ့မှျာ�မှှ နေ့ပြပာကြက်ာ�ချ�သ်ည့်။် စချန််�အတ်ွင့်�်သို့
လက်န််က်က်က်ီ� က်ျည့်က််ျနေ့ရာက်သ်ွာ�ငပီ�နေ့န်ာက် ်ချျက်ခ်ျျင့်�်ပင့် ်နေ့ကြက်ာက်ရ်ွံ့ ထုိတ်လ်န့်မ်ှု ပြ�စန်ေ့စချ�သ်ည့်။် တ်ိုက်ခ်ျိုက်မ်ှုအငပီ�
တ်ွင့် ်တ်ိုက်ပ်ွ�မှျာ� ပြပန်လ်ည့်ပ်ြ�စပ်ွာ�ချ�်သည့်။် ရွာသ့ရွာသာ�မှျာ�သည့် ်အန်ီ�န်ာ�ရှိ ဘုရာ�နေ့က်ျာင့်�်သို့ ထုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ိမှ�်နေ့ရှာင့််
နေ့န်ကြက်ငပီ� စချန်�်သည့် ်လုခံြုံချ�မံှုမှရှိနေ့တ်ာဟ်ု ချံစာ�လာရသည့်။် အတ်ိုက်အ်ချံအင့်အ်ာ�စုမှျာ�၏ အပြပင့်�်အထုန် ်ချုချံသည့််် 
နေ့ဒသမှျာ�တ်ွင့် ်စစအ်ုပ်စုသည့် ်၎င့်�်တ်ို့၏ စစအ်င့်အ်ာ�က်ို တ်ို�ပြမှှင့််ခ်ျ�သ်ည့်။်

ND-Burma အ�ွ�့ဝင့်အ်�ွ�့အစည့်�်ပြ�စန်ေ့သာ က်ချျင့်အ်မှျ�ိ�သမှီ�မှျာ�အစည့်�်အရု�ံ ထုိုင့်�်နှိုင့်င့််မံှှ မှကြက်ာနေ့သ�မှီက် ထုုတ်ပ်ြပန်ခ်ျ�်
နေ့သာ “နေ့ဝဟင့်မ်ှှ ငချိမှ�်နေ့ပြချာက်မ်ှု အသစမ်ှျာ�” အစီရင့်ခ်ျစံာသည့် ်စစအ်ာဏာရှင့်မ်ှျာ�၏ ပြပစဒ်ဏမ်ှှ လွတ်င်င့်ိမှ�်ချျမှ�်သာချွင့်််
ပြ�င့်် ်လ့သာ�မှျ�ိ�နှွယအ်နေ့ပါ် က်ျူ�လွန်ခ်ျ�်နေ့သာ စစရ်ာဇွဝတ််မှုမှျာ�၏ အနေ့သ�စိတ် ်အနေ့ထုာက်အ်ထုာ�မှျာ�က်ို နေ့�ာပ်ြပ
ထုာ�သည့်။်



စစ်က်ိုင့််�တ်ိုင့််�နေ့ဒသကက်ီ�စစ်က်ိုင့််�တ်ိုင့််�နေ့ဒသကက်ီ�
စစက််ိုင့်�်တ်ိုင့်�်နေ့ဒသကက်ီ�တ်ွင့် ်အရပသ်ာ�မှျာ�က်ို ပစမ်ှှတ်ထ်ုာ�နေ့သာ န်ယန်ေ့ပြမှရှင့်�်လင့်�်နေ့ရ� ထုို�စစဆ်င့်မ်ှုမှျာ�ဆက်လ်က််
ပြ�စပ်ွာ�နေ့န်သည့်။် ချျ�ိ�နေ့�ာက်ခ်ျံရသ့မှျာ�နှှင့်် ်အသက််ရှင့်က််ျန်ရ်စ်သ့မှျာ�သည့် ်ပြပင့်�်ထုန်က်ြက်မှ�်တ်မှ�်နေ့သာ မှတ်ရာ� ည့်ှဉ်�်ပန််�
နှှိပစ်က်မ်ှုမှျာ�က်ို ရင့်ဆ်ိုင့်န်ေ့န်ရသည့်။် မှကြက်ာနေ့သ�မှီအချျနိ်တ််ွင့် ်အရပသ်ာ� င့်ါ�ဦ�က်ို ရက်ရ်က်စ်က်စ်က် ်ည့်ှဉ်�်ပန််�နှှိပစ်က်ခ်ျ�်
သည့်။် က်န်ဦ� �မှ�်ဆီ�ချရံသ့မှျာ�တ်ွင့် ်လ့င့်ယတ််စဦ်� အပါအဝင့် ်အမှျ�ိ�သမှီ� သု�ံဦ� ပါဝင့်ခ်ျ�သ်ည့်။် နေ့ချျာင့်�်ဦ�ငမှိ�့န်ယတ််ွင့််
အမှျ�ိ�သာ�မှျာ� အသတ်ခ်ျခံျ�်ရငပီ� ၎င့်�်တ်ို့၏ အနေ့လာင့်�်မှျာ�က်ို မှီ�ရှိ�့ချ�န်ေ့ကြက်ာင့်�် သိရသည့်။် မှီ�နေ့လာင့်က််ွမှ်�ထုာ�သည့်် ်ရုပ်
အနေ့လာင့််�မှျာ�၏ မှျက်န်ှှာနှှင့််် ဦ�နေ့ချါင့််�တ်ို့တ်ွင့် ်နေ့သန်တ််ဒဏ်ရာမှျာ� နေ့တ်ွ့ရှိချ�သ်ည့်။် စစတ််ပသ်ည့် ်ရွာသာ�မှျာ�က်ို �မှ�်ဆီ�
ငပီ� လ့သာ�ဒိုင့်�်အပြ�စ ်အသု�ံပြပ�က်ာ ၎င့်�်တ်ို့၏ လက်န််က််နှှင့််် ရိက်ခာမှျာ� သယန်ေ့ဆာင့်ရ်န်် ချိုင့််�နေ့စချ�သ်ည့်။် ရိက်ခာမှသယန်ှိုင့််
နေ့သာ နေ့ဒသချံမှျာ�ပြပည့်သ့်မှျာ�သည့် ်ပစသ်တ််ချခံျ�ရ်သည့်။် 

စစက််ိုင့်�်တ်ိုင့်�်နေ့ဒသကက်ီ�  ဆာ�လင့်�်ကက်ီ�ငမှိ�့န်ယတ််ွင့် ်လယသ်မှာ� ၂ ဦ�အာ�လည့်�် စစတ််ပမ်ှှ ရက်ရ်က်စ်က်စ်က် ်ချုတ််ထုစ်
သတ်ပ်ြ�တ်ခ်ျ�်ပါတ်ယ။် အပြင့်င့်�်ပွာ�ရာန် တ်ရုတ်ဝ်မှ်နေ့ပါင့် ်အင့်ဂ်ျင့်န််ီယာ က်ုမှပဏီ မှိုင့်�်တ်ွင့်�်မှှ ပြမှန်မ်ှာစစ်တ်ပမ်ှျာ�သည့်လ်ည့််� 
ရွာသ့ရွာသာ� နှှစဒ်ါဇွင့်န််ီ�ပါ�အာ� ဓာ�စာချအံပြ�စ ်�မှ�်ဆီ�ထုာ�ငပီ� အိမှန်ေ့ပြချ ၇၀ က်ိုလည့်�် မှီ�ရှိ�့�ျက်ဆ်ီ�ချ�သ်ည့်။်
တ်ိုက််ပွ�မှျာ�ပြ�စပ်ွာ�ပြချင့်�်မှရှိနေ့သာ ယင့်�်မှာပင့်င်မှိ�့န်ယတ််ွင့်�်သို့ ၂၀၂၁ ချုနှှစ ်ဇွွန််လ ၂၀ ရက်န်ေ့န့် တ်န်လလာာနေ့န့်တ်ွင့် ်အနေ့ပြမှာက််
မှျာ�ပြ�င့်် ်ပစခ်ျတ််တ်ိုက််ချိုက််မှုမှျာ�နေ့ကြက်ာင့်် ်နေ့ထုာင့်န်ှှင့်််ချျနီေ့သာ ရွာသ့ရွာသာ�မှျာ� ထုွက်န်ေ့ပြပ�ချ�ရ်သည့်။် စစက််ိုင့်�်တ်ိုင့်�် နေ့ဒသ
ကက်ီ�အတ်ွင့်�် ထုို�စစဆ်င့်မ်ှုမှျာ�တ်ွင့် ်အရပသ်ာ�မှျာ�သည့် ်ပြပင့်�်ထုန််စွာ ပစမ်ှှတ်ထ်ုာ�ချံနေ့န်ရငပီ�  နှိုင့်င့််တံ်စဝ်ှမှ�်လု�ံတ်ွင့် ်စစတ််ပ်
သည့် ် ပြပစဒ်ဏ်က်င့်�်လွတ််ချွင့်််ပြ�င့်် ်ချျ�ိ�နေ့�ာက်မ်ှုမှျာ� ဆက်လ်က် ်လုပန်ေ့ဆာင့်န်ေ့န်သည့်။် 



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

ဇွွန််လ စတ်ုတ်္ထပတ််

၂၀၂၂ ချုနှှစ် ဇွွန််လ  ၂၀ ရက််နေ့န့်မှှ ၂၆ ရက််

နေ့န့်အထုိ

၂၀ ၂၃

၂၁
၂၄

၂၂

၂၅

၂၆

က်မှောဒ်ုက်ခသည့်မ်ှျာ�နေ့န့်တ်ွင့် ်ပဋိိပက်ခပြ�စပ်ွာ�ရာနေ့ဒသ
မှျာ�မှှ နေ့ဘ�က်င့်�်လုံခြုံချ�စံွာ ပြ�တ်သ်န်�်သွာ�လာနှိုင့်န်ေ့ရ�နှှင့်် ်
ချိုလုခံျွင့်််နေ့တ်ာင့်�်ချံရာတ်ွင့် ်အက်ာအက်ွယန်ေ့ပ�ရန် ်နေ့တ်ာင့်�်
ဆိုမှုမှျာ� ပြပ�လုပခ်ျ�်သည့်။် 

နှိုင့်င့််နံေ့တ်ာ၏် အတ်ိုင့်ပ်င့်ခ်ျပံုဂုိ�လ ်နေ့ဒါ်နေ့အာင့်ဆ်န််�
စုကြက်ည့်အ်ာ� အက်ျဉ််�နေ့ထုာင့်အ်တ်ွင့်�်ရှိ သီ�ပြချာ�
အနေ့ဆာက်အ်အုငံ့်ယတ််ချုတ်ွင့်�်သို့ နေ့ပြပာင့်�်နေ့ရ့့ချျ�ပန်ေ့နှှာင့််
ရန်် အမှိန့်ခ်ျျချ�သ်ည့်။်  သ့မှသည့် ်စစအ်ုပစ်ု၏ အနေ့ပြချ 
အပြမှစ ်မှရှိနေ့သာ စွ�ချျက်မ်ှျာ�က်ို ဆက်လ်က် ်ရင့်ဆ်ိုင့်န်ေ့န်ရ
ဆ�ပြ�စသ်ည့်။်

ပြပင့်သ်စသ်မှမတ်၊ သမှမတ် Emmanuel Macron အာ�
 ဥနေ့ရာပသမှဂုမှှ ပိတ်ဆ်ို့အနေ့ရ�ယ့မှုမှျာ�တ်ွင့် ်Total 
Energies ၏ က်င့်�်လွတ််ချွင့်််မှျာ�က်ို အသု�ံပြပ�ပြချင့်�် အာ�
ချွင့်််မှပြပ�ရန် ်ND-Burma မှှ ပ့�တ်ွ�နေ့ဆာင့်�်ဆိုချ�သ်ည့်။်
လ့မှျ�ိ�တ်ုန််�သတ်ပ်ြ�တ်န်ေ့န်နေ့သာ စစအ်ုပစ်ု၏ အပြပစမ်ှ�်
အရပသ်ာ�မှျာ�အနေ့ပါ် ရာဇွ၀တ်မ်ှုက်ျူ�လွန်ခ်ျွင့်််ပြပ�သည့်် ်
ရန်ပ်ုနံေ့င့်ွအာ�လု�ံက်ို ပြ�တ်န်ေ့တ်ာက်ပ်စရ်မှည့်။်

အက်ျဉ််�နေ့ထုာင့်မ်ှျာ�သို့ သွာ�နေ့ရာက်လ်ည့်ပ်တ်မ်ှု ပြပန််
 လည့်စ်တ်င့်ရ်န် ်နှိုင့်င့််တံ်က်ာ ကြက်က်န်ေ့ပြချန်ီနေ့က်ာမ်ှတ်ီ၏ 
နေ့တ်ာင့်�်ဆိုမှုက်ို စစအ်ုပစ်ုမှှ  ပယခ်ျျချ�သ်ည့်။်

အကြက်မှ�်�က် ်စစအ်ုပ်စု၏ က်ာက်ွယန်ေ့ရ�ဝန််ကက်ီ�ပြ�စ်
သ့ ပြမှထုွန်�်ဦ�အာ� အစည့်�်အနေ့ဝ�သို့  �ိတ်က်ြက်ာ�ပြချင့်�်
မှပြပ�ရန် ်အရပဘ်က်အ်�ွ�့အစည့်�်မှျာ�က် က်န့်က််ွက််
ကြက်နေ့သာလ်ည့်�် အာဆီယံက်ာက်ွယန်ေ့ရ�၀န််ကက်ီ�မှျာ�
အစည့်�်အနေ့ဝ�က်ို က်နေ့မှောဒီ�ယာ�တ်ွင့် ်က်ျင့်�်ပပြပ�လုပခ်ျ�်
သည့်။်

နေ့ဒါ်နေ့အာင့်ဆ်န််�စုကြက်ည့်က််ို အချျ�ပခ်ျန်�်ထု� နေ့ပြပာင့်�်နေ့ရ့့
ချျ�ပန်ေ့နှှာင့်သ်ည့််် သတ်င့်�်နှှင့််် ပတ်သ်က်၍် နှိုင့်င့််တံ်က်ာ
အ�ွ�့အစည့်�်မှျာ�မှှ  စို�ရိမှပ့်ပန်န်ေ့ကြက်ာင့်�် ထုုတ်န်ေ့�ာပ်ြပလာ
သည့်။် 

ND-Burma ၏ အ�ွ�့ဝင့်အ်�ွ�့အစည့်�်ပြ�စန်ေ့သာ မှွန်ပ်ြပည့််
လ့့အချွင့််အ်နေ့ရ�နေ့�ာင့်န်ေ့ဒ�ရှင့်�်မှှ ည့်ှဉ်�်ပန််�နှှိပစ်က်ခ်ျံရ
သ့မှျာ�က်ို က့်ည့်ီနေ့ထုာက်ပ်ံ်နေ့ရ� အပြပည့်ပ်ြပည့်ဆ်ိုင့်ရ်ာနေ့န့်
တ်ွင့် ်လ့သာ�အာ�လု�ံက်ို ည့်ှဉ်�်ပန််�နှှိပစ်က်ပ်ြချင့်�်အာ� ပြပစ်
တ်င့်ရ်ုတ်ခ်ျျနေ့ကြက်ာင့်�် ထုုတ်ပ်ြပန်ခ်ျ�သ်ည့်။် 



v
lYt

c Gi
fht

a&;rSwfwrf;uGef&uf �

jrefrmEdk ifiHv
lYt

c Gi
fht

a&;rSwfwrf;uGef&uf �

jrefrmEdk ifiH

လ့့အချွင့်််အနေ့ရ�မှှတ််တ်မှ်�က်ွန််ရက်် (ပြမှန််မှာနှိုင့််င့်ံ)လ့့အချွင့်််အနေ့ရ�မှှတ််တ်မှ်�က်ွန််ရက်် (ပြမှန််မှာနှိုင့််င့်ံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma


