
အပတ်စ်ဉ််ထုုတ်ပ်ြပန်ခ်ျျက် ်၂၀၂၂ ချုနှှစ ်ဇူူလိုုုင်လ်ို ၄ ရက်န်ေ့န့်မှှ  ၁၀ ရက်န်ေ့န့်အထုုအပတ်စ်ဉ််ထုုတ်ပ်ြပန်ခ်ျျက် ်၂၀၂၂ ချုနှှစ ်ဇူူလိုုုင်လ်ို ၄ ရက်န်ေ့န့်မှှ  ၁၀ ရက်န်ေ့န့်အထုု

အက်ျဉ််�ချျ�ပ်အက်ျဉ််�ချျ�ပ် လိုူ့အချွင််အ်နေ့ရ�လိုူ့အချွင််အ်နေ့ရ�
ချျ�ု�နေ့�ာက်မ်ှုမှျာ�ချျ�ု�နေ့�ာက်မ်ှုမှျာ�

နေ့န့်စွ�အလိုုုက် ်မှှတ်တ််မှ�်မှျာ�နေ့န့်စွ�အလိုုုက် ်မှှတ်တ််မှ�်မှျာ�ပြမှန်မ်ှာနှုုင်င််တံ်ွင်�်မှှ ပြမှန်မ်ှာနှုုင်င််တံ်ွင်�်မှှ 
ပဋိုပက်ခမှျာ�ပဋိုပက်ခမှျာ�

လိုူ့ အ ချွင််် အ နေ့ရ� မှှတ်် တ်မှ်� က်ွန်် ရက်် ( ပြမှန်် မှာ နှုုင်် င်ံ )

အပတ်စ်ဉ််ထုုတ်ပ်ြပန်ခ်ျျက်က်ြက်ည့်််ရန််အပတ်စ်ဉ််ထုုတ်ပ်ြပန်ခ်ျျက်က်ြက်ည့်််ရန််



အက်ျဉ်�်ချျ�ပ်အက်ျဉ်�်ချျ�ပ်

၂,၀၇၄+ သတ််ပြ�တ််ချံရ၂,၀၇၄+ သတ််ပြ�တ််ချံရ

၁၄,၅၁၇+ �မှ်�ဆီ�ချံချ�်ရ၁၄,၅၁၇+ �မှ်�ဆီ�ချံချ�်ရ

၁၁,၄၅၁+ ချျ�ပ်နေ့နှှာင််ချံထုာ�ရဆ�၁၁,၄၅၁+ ချျ�ပ်နေ့နှှာင််ချံထုာ�ရဆ�

၂၀၂၂ ချုနှှစ် ဧပပီလို ၇ ရက််နေ့န့်တ်ွင််က်ျနေ့ရာက််ချ�်နေ့သာ က်မှ္ဘာ်က်ျန််�မှာနေ့ရ�နေ့န့်တ်ွင်် လိုူ့အချွင်််အနေ့ရ�မှှတ််တ်မှ်�က်ွန််ရက်် (ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံ) မှှ က်ျန််�မှာနေ့ရ�လိုုပ်သာ�မှျာ�အနေ့ပါ်

စစ်အာဏာရှင််၏ တ်ုုက််ချုုက််မှုမှျာ� တ်ုု�လိုာနေ့ကြက်ာင််�သတ်ုနေ့ပ�ချ�်သည့််။ က်ျန််�မှာနေ့ရ�က်ဏ္ဍသည့်် စစ်အာဏာရှင််၏ နှုုင််င်ံတ်စ်ဝှမှ်� �ျက််ဆီ�ချံရနေ့သာ က်ဏ္ဍမှျာ�ထု�မှှ တ်စ်ချု

ပြ�စ်သည့််။

စစ်က်ုုင််�တ်ုုင််�နေ့ေသကက်ီ� အနေ့ရှ့နေ့တ်ာင််ဘက််သုု့ ချရီ�သွာ�လိုာစဥ် နေ့ရှေဘုုပမှု�့န်ယ်၊ က်ွန််ဆုပ်နေ့က်ျ�ရွာအန်ီ� အသတ််ချံချ�်ရနေ့သာ လိုူင်ယ် ၉ ဦ�တ်ွင်် ဆယ်နေ့က်ျာ်သက််လိုူင်ယ် ၄ ဦ�

ပါ၀င််သည့််် တ်ုုက််ချုုက််မှုသည့်် ဆုု�ရွာ�လိုွန််�နေ့သာ ယချုနေ့န်ာက််ဆုံ� တ်ုုက််ချုုက််မှုပြ�စ်သည့််။

၎င််�တ်ုု့အာ�လိုုံ�သည့််လိုက််န်က််မှ�်ပြ�စ်ပပီ� ဝက််လိုက််ပမှု�့န်ယ်အနေ့ပြချစုုက်် GZ Special Task Force (Wetlet) အနေ့န်ပြ�င််် နေ့ဆ�သင််တ်န််�တ်က််နေ့ရာက််ရန်် သွာ�ပြချင််�ပြ�စ်သည့််။

 လိုူ့အသက််က်ုု သတ််ပြ�တ််ပြချင််�သည့်် စန်စ်တ်က်ျနှှင််် က်ျယ်က်ျယ်ပြပန့််ပြပန့်် ပြပစ်ေဏ်က်ွင််�လိုွတ််ချွင်််ရပြချင််�၏ ပုံစံ တ်စ်စုတ််တ်စ်ပုုင််�ပြ�စ်သည့််။ နှုုင််င်ံတ်က်ာအသုုင််�အဝုုင််�မှှ

 စစ်အာဏာရှင််က်ုု တ်ာ၀န််ချံမှုရှုနေ့စရန်် အနေ့ရ�ယူနေ့ဆာင််ရွက််ရွက််မှု မှရှုပြချင််�နေ့ကြက်ာင််် ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံတ်ွင်် အကြက်မှ်��က််တ်ုုက််ချုုက််မှုမှျာ� ကက်ီ�ထုွာ�လိုာနှုုင််နေ့ကြက်ာင််�က်ုု ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံ

ဆုုင််ရာ က်ုလိုသမှဂ္ဂ လိုူ့အချွင်််အနေ့ရ� စုံစမှ်�စစ်နေ့ဆ�နေ့ရ� အရာရှု Mr. Tom Andrews မှှ သတ်ုနေ့ပ�ထုာ�သည့််။  

က်ျန််�မှာနေ့ရ� လိုုပ်သာ�မှျာ�သည့်် ပြမှန််မှာ်လိုူ့အ�ွ�့အစည့််�တ်ွင်် မှရှုမှပြ�စ် အနေ့ရ�ပါနေ့သာ အချန််�က်ဏ္ဍတ်ွင်် ပါဝင််သည့််။ က်ျန််�မှာနေ့ရ�သည့်် လိုူ့အချွင်််အနေ့ရ�တ်စ်ချုပြ�စ်ပပီ�အသက််

ရှင််နေ့န်ထုုုင််ချွင်််သည့်် အပြပည့််ပြပည့််ဆုုင််ရာလိုူ့အချွင်််အနေ့ရ�နေ့ကြက်ည့်ာစာတ်မှ်�အပါအဝင်် လိုူ့အချွင်််အနေ့ရ�စာချျ�ပ်မှျာ�တ်ွင်် ပြပဌာန််�ထုာ�နေ့သာ အနေ့ပြချချံမှူတ်စ်ချုပြ�စ်သည့််။ သုု့နေ့သာ်

 စစ်အာဏာရှင််သည့်် လိုူထုု၏ အသက််က်ုု တ်န််�ုု�မှထုာ�ဘ� လိုျစ်လိုျူရုက်ာ က်ျန််�မှာနေ့ရ�ဆုုင််ရာ အနေ့ပြချချံအနေ့ဆာက််အအုံမှျာ�က်ုု �ျက််ဆီ�ပပီ� ေဏ်ရာရ ဆနှ္ဒပြပသူမှျာ�အာ�

 သုု့မှဟုတ်် ေီမှုုက်နေ့ရစီ လိုုပ်ရှာ�မှုက်ုု နေ့ထုာက််ချံသူမှျာ�က်ုု က်ုသနေ့ပ�နေ့န်သည့််် က်ျန််�မှာနေ့ရ� လိုုပ်သာ�မှျာ�အာ� အကြက်မှ်��က်် နေ့ချျမှုန််�ရန််အထုု ကက်ု��ပမှ်�ချ�်သည့််။ ၂၀၂၁ ချု

နှှစ် နေ့�နေ့�ာ်ဝါရီလို ၁ ရက််နေ့န့် စစ်အာဏာသုမှ်�သည့်််အချျနု််မှှစ၍ အန်ည့််�ဆုံ� နေ့ဆ�ဝါ�နှှင််် နေ့ဆ�ဘက််ဆုုင််ရာ အ�ွ�့အစည့််�နေ့ပါင််� ၄၁၅ ချုက်ုု စစ်အာဏာရှင််မှှ ပစ်မှှတ််ထုာ�

တ်ုုက််ချုုက််ချ�်သည့််။ အကြက်မှ်��က််နေ့န်နေ့သာပတ််၀န််�က်ျင််တ်ွင်် အာဏာသုမှ်�စစ်တ်ပ်၏ �မှ်�ဆီ�ပြချင််�ချံရမှည့််က်ုု စုု�ရုမှ်နေ့သာနေ့ကြက်ာင််် က်ျန််�မှာနေ့ရ�လိုုပ်သာ� ၆၀၀ နေ့က်ျာ် တ်ုမှ်� 

နေ့ရှာင််နေ့န်ကြက်ရသည့််။

က်ျန််�မှာနေ့ရ�လိုုပ်သာ�မှျာ�အနေ့ပါ် တ်ုုက််ချုုက််မှုမှျာ� ပြမှင်််တ်က််လိုာပြချင််�နေ့ကြက်ာင််် တ်ုုင််�ရင််�သာ� နေ့တ်ာ်လိုှန််နေ့ရ�အ�ွ�့အစည့််�မှျာ� အပါအဝင်် လိုက််န်က််က်ုုင််အ�ွ�့အာ�လိုုံ�က်ုု

က်ရင််န်ီပြပည့််န်ယ်ရှု ပြပည့််သူ့က်ျန််�မှာနေ့ရ�က်ုု ၀န််နေ့ဆာင််မှုနေ့ပ�နေ့န်နေ့သာ က်ျန််�မှာနေ့ရ�လိုုပ်သာ�မှျာ�၏ လိုုံခချ�ံနေ့ရ�က်ုု ၀ိုင််�၀န််�ပူ�နေ့ပါင််� နေ့ဆာင််ရွက််ရန်် က်ရင််န်ီပြပည့််န်ယ်

အတ်ုုင််ပင််ချံနေ့က်ာင််စီ (KSCC) မှှ ထုုတ််ပြပန်် နေ့တ်ာင််�ဆုုလိုုုက််သည့််။ KSCC ၏ ချျတု််ဆက်် နေ့ဆာင််ရွက််မှုပြ�င််် တ်ာဝန််ထုမှ်�နေ့ဆာင််နေ့န်နေ့သာ က်ျန််�မှာနေ့ရ� လိုုပ်သာ�တ်စ်ဦ�က်ုု 

လိုက််န်က််က်ုုင််အ�ွ�့ တ်စ်ချုမှှ စစ်နေ့ဆ�နေ့မှ�ပြမှန််�က်ာ ယာယီထုုန််�သုမှ်�သည့််် ပြ�စ်စဥ်ရှုချ�်နေ့ကြက်ာင််� အဆုုပါ ထုုတ််ပြပန််ချျက််တ်ွင်် နေ့�ာ်ပြပထုာ�သည့််။

စစ်အာဏာရှင််သည့််သည့်် အက်ူအည့်ီမှျာ�က်ုု လိုက််န်က််သ�ွယ် ဆက််လိုက််အသုံ�ချျနေ့န်ပပီ� ချျက််ပြချင််� အနေ့ရ�နေ့ပါ်နေ့ဆ�က်ုသမှုချံယူရန်် လိုုုအပ်နေ့သာ ထုုချုုက််လိုွယ်နေ့သာအုပ်စု

မှျာ�က်ုု နေ့ဆ�ဝါ�က်ုသရန်် ၀န််နေ့ဆာင််မှုနေ့ပ�သည့််် မှည့််သူ့က်ုုမှဆုု ပချုမှ်�နေ့ပြချာက််နေ့န်သည့််။ ဤအနေ့ပြချအနေ့န်သည့်် နေ့ရရှည့််တ်ည့််တ်ံ်ချုုင််ပမှ�သည့််မှဟုတ််ဘ� ချျက််ပြချင််�အနေ့ရ�ယူ

နေ့ဆာင််ရွက််မှုနှှင််် တ်ာဝန််ချံမှုက်ုုလိုည့််� ထုပ်မှံနေ့တ်ာင််�ဆုုနေ့န်သည့််။ ပဋိုပက်ခအတ်ွင််� ထုုချုုက််ေဏ်ရာရရှုချ�်နေ့သာ အရပ်သာ�မှျာ�အပါအဝင်် စစ်နေ့ဘ�နေ့ရှာင််မှျာ�က်ုု လိုူသာ�ချျင််�

စာန်ာနေ့ထုာက််ထုာ�မှုဆုုင််ရာ အနေ့ကြက်ာင််�ပြပချျက််ပြ�င််် က်ျန််�မှာနေ့ရ�နေ့စာင်််နေ့ရှာက််မှုနေ့ပ�ရန်် က်ျန််�မှာနေ့ရ�လိုုပ်သာ�မှျာ�အာ�  ဝင််နေ့ရာက််ချွင်််ပြပ�ပပီ� က်ာက်ွယ်နေ့ပ�ရန်် လိုုုသည့််။ 

က်ျန််�မှာနေ့ရ�လိုုပ်သာ�မှျာ�သည့်် ပစ်မှှတ််မှဟုတ််က်ျန််�မှာနေ့ရ�လိုုပ်သာ�မှျာ�သည့်် ပစ်မှှတ််မှဟုတ််



လိုူ့အချွင််အ်နေ့ရ�ချျ�ု�လိုူ့အချွင််အ်နေ့ရ�ချျ�ု�
နေ့�ာက်မ်ှုမှျာ�နေ့�ာက်မ်ှုမှျာ� ချျင်�်ပြပည့်န််ယ် �လိုမှ�်ပမှု�့န်ယ ်-ချျင်�်ပြပည့်န််ယ် �လိုမှ�်ပမှု�့န်ယ ်- စစက််ုုင်�်တ်ုုင်�်နေ့ေသကက်ီ�မှှ ချျတီ်က််လိုာနေ့သာ အင်အ်ာ� ၂၅၀ ချန့်ရ်ှု အကြက်မှ�်�က်စ်စန်ေ့ကြက်ာင်�်သည့််

ချျင်�်ပြပည့်န််ယသ်ုု့ နေ့ရာက်ရ်ှုစဉ် ်ဆွံ့ အန်ာ�မှကြက်ာ�သူ အမှျ�ု�သမှီ�တ်စဦ်�နှှင််် မှသန်စ်ွမှ�်အမှျ�ု�သာ�တ်စဦ်�က်ုု ရက်ရ်က်စ်က်စ်က် ်သတ်ပ်ြ�တ်ခ်ျ�်
သည့်။် အကြက်မှ�်�က်စ်စန်ေ့ကြက်ာင်�် ချျတီ်က်လ်ိုာသည့််အ်တ်ွက် ်က်နေ့လို� - �လိုမှ�် က်ာ�လိုမှ�်က်ုု ပြပည့်သ်ူမှျာ� ပြ�တ်သ်န််�သွာ�လိုာပြချင်�် မှပြပ�ရန် ်
ချျင်�်အမှျ�ု�သာ�အ�ွ�့ချျ�ပမ်ှှ သတ်ုနေ့ပ�ထုုတ်ပ်ြပန််ချ�သ်ည့်။် 

က်ယာ� (က်ရင်န််ီ) ပြပည့်န််ယ်-က်ယာ� (က်ရင်န််ီ) ပြပည့်န််ယ်- အကြက်မှ�်�က်စ်စတ််ပန်ှှင််် က်ရင်န််ီ ပြပည့်သ်ူ့က်ာက်ွယန်ေ့ရ� ပူ�နေ့ပါင်�်တ်ပက်ြက်ာ� တ်ုုက်ပ်ွ�ပြ�စပ်ွာ�ပြချင်�်နေ့ကြက်ာင်် ်
စာသင်န်ေ့က်ျာင်�်အန်ီ�တ်ွင် ်ချုုလိုုနံေ့န်နေ့သာ အမှျ�ု�သာ�တ်စဦ်� ဦ�နေ့ချါင်�်တ်ွင် ်က်ျည့်ထ်ုုမှှန်န်ေ့သဆု�ံချ�သ်ည့်။် 

စစက််ုုင်�်တ်ုုင်�်နေ့ေသကက်ီ� မှုရံွာအက်ျဉ်�်နေ့ထုာင်-် စစက််ုုင်�်တ်ုုင်�်နေ့ေသကက်ီ� မှုရံွာအက်ျဉ်�်နေ့ထုာင်-် LGBT နှုုင်င််နံေ့ရ�အက်ျဉ်�်သာ� တ်ဦ�သည့် ် ရ�အရာရှုတ်စဦ်�၏ လိုုင်ပ်ုုင်�်ဆုုင်ရ်ာ အကြက်မှ�်�က််
ချံရနေ့ကြက်ာင်�် လိုုင်စ်ုတ်ခ်ျယံူမှု က်ွ�ပြပာ�သူမှျာ� က်ွန်ရ်က် ်(LGBT Alliance- Myanmar) မှှ သတ်င်�် ထုုတ်ပ်ြပန်ထ်ုာ�သည့်။်

အမှျ�ု�သမှီ�မှျာ�အနေ့ပါ်အကြက်မှ�်�က်ပ်ြချင်�်
နေ့န်ရပစ်ွန့်ခ်ျွာ ထုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ုမှ�်နေ့ရှာင်ပ်ြချင်�်

စီ�န်င်�်တ်ုုက်ခ်ျုုက်ပ်ြချင်�်



ပြမှန်မ်ှာနှုုင်င််တံ်ွင်�်မှှ ပြမှန်မ်ှာနှုုင်င််တံ်ွင်�်မှှ 
ပဋိုပက်ခမှျာ�ပဋိုပက်ခမှျာ�

ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံတ်ွင်် ထုွက််နေ့ပြပ�တ်ုမှ်�နေ့ရှာင််ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံတ်ွင်် ထုွက််နေ့ပြပ�တ်ုမှ်�နေ့ရှာင််

သူ အမှျ�ု�သာ�၊ အမှျ�ု�သမှီ�နှှင်််သူ အမှျ�ု�သာ�၊ အမှျ�ု�သမှီ�နှှင်််

 က်နေ့လို�သူင်ယ် ဦ�နေ့ရသည့်် ပထုမှဆုံ� က်နေ့လို�သူင်ယ် ဦ�နေ့ရသည့်် ပထုမှဆုံ�

အကက်ုမှ် တ်စ်သန််�နေ့က်ျာ်သွာ�ပပီပြ�စ်သည့််။အကက်ုမှ် တ်စ်သန််�နေ့က်ျာ်သွာ�ပပီပြ�စ်သည့််။

ချျင်�်ပြပည့်န််ယ်ချျင်�်ပြပည့်န််ယ်

က်ရင််ပြပည့််န်ယ် က်ရင််ပြပည့််န်ယ် 

စစ်က်ုုင််�တ်ုုင််�နေ့ေသကက်ီ�စစ်က်ုုင််�တ်ုုင််�နေ့ေသကက်ီ�

 ချျင်�်ပြပည့်န််ယတ််ွင် ်ထုုု�စစဆ်င်မ်ှုမှျာ�နေ့ကြက်ာင်် ်အရပသ်ာ�မှျာ�၏ အသက်န်ေ့မှွ�ဝမှ�်နေ့ကြက်ာင်�် လိုုပင််န်�်မှျာ� ထုုချုုက်ပ်ျက််
ဆီ�လိုျက်ရ်ှုသည့်။် နှုုင်င််တံ်က်ာအသုုင်�်အ၀ိုင််�မှှ အနေ့ရ�ယူနေ့ဆာင်ရ်ွက်ရ်န် ်ပုမံှှန်် နေ့တ်ာင်�်ဆုုမှုမှျာ�ရှုနေ့န်ပပီ� နေ့ထုာင််
နှှင်််ချျ ီအုမှန််ီ�ချျင်�်န်ယစ်ပ်မှျာ�သုု့ ထုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ုမှ�်နေ့ရှာင် ်ချ�ရ်သည့်။်  အရပသ်ာ�မှျာ�သည့် ်အက်ျပအ်တ်ည့််�နှှင််် ရှင်သ်န််
ရပတ််ည့်န်ေ့ရ�တ်ွင် ်အချက်အ်ချ�မှျာ�စွာ ရင်ဆ်ုုင်က်ြုံက်�နံေ့တ်ွ့နေ့န်ရနေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်စစအ်ာဏာရှင်တ််ုု့၏ အုပခ်ျျ�ပမ်ှုက်ုု  တ်ရာ�၀င် ်
အသုအမှှတ််ပြပ�ပြချင်�်  မှလိုုပရ်န်လ်ိုုုသည့်။် 

အပြပစမ်ှ� ်အရပ်သာ�မှျာ�က်ုု ပြပင်�်ပြပင်�်ထုန််ထုန်် တ်ုုက်ခ်ျုုက်မ်ှုမှျာ�က်ုု စစအ်ာဏာရှင်သ်ည့် ်ဆက််လိုက််လိုုပန်ေ့ဆာင်န်ေ့န်
နေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်အရပဘ်က်အ်�ွ�့အစည့်�်မှျာ�သည့် ်ပြမှန်မ်ှာနှုုင်င်် ံက်ရင်ပ်ြပည့်န််ယ်အတ်ွင်�် ဆုု�ရွာ�လိုာနေ့သာ အနေ့ပြချအနေ့န်မှျာ�
က်ုု သတ်ုနေ့ပ�ချ�သ်ည့်။် 

၂၀၂၂ ချုနှှစ ်ဇူူလိုုုင်လ်ို ၄ ရက်န်ေ့န့်တ်ွင် ်စစက််ုုင်�်တ်ုုင်�် ေီပ�ယင်�်ပမှု�့န်ယရ်ှု ရွာဆယရ်ွာမှှ နေ့ေသချ ံ၅၀၀၀ ချန့် ်အုု�အုမှစ်ွန့်ခ်ျွာ
 ထုွက်န်ေ့ပြပ�ချ�က်ြက်ရသည့်။် စစတ််ပမ်ှှ စစက််ူမှျာ� ထုပမ်ှနံေ့စလိုှတ်ပ်ြချင်�်နေ့ကြက်ာင်် ်အရပသ်ာ�မှျာ� ထုွက်န်ေ့ပြပ� တ်ုမှ�်နေ့ရှာင်ခ်ျ�ရ်
သည့်။်

ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်

ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်

ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်



ချျင််�ပြပည့််န်ယ်ချျင််�ပြပည့််န်ယ်
 ချျင်�်ပြပည့်န််ယတ််ွင် ်အကြက်မှ�်�က်တ််ပမ်ှနေ့တ်ာ၏် ထုုု�စစဆ်င်မ်ှုမှျာ�နေ့ကြက်ာင်် ်အရပသ်ာ�မှျာ�၏ အသက်န်ေ့မှွ�ဝမှ�်နေ့ကြက်ာင်�်
လိုုပ်င်န်�်မှျာ� ထုုချုုက်ပ်ျက်ဆ်ီ�လိုျက်ရ်ှုသည့်။် နှုုင်င််တံ်က်ာအသုုင်�်အ၀ိုင််�မှှ အနေ့ရ�ယူနေ့ဆာင်ရ်ွက်မ်ှုနှှင််် တ်ာဝန်ခ်ျံ
မှုမှျာ�အတ်ွက် ်ပုံမှှန်် နေ့တ်ာင်�်ဆုုမှုမှျာ�နေ့ကြက်ာင်် ်နေ့ထုာင်န်ှှင်််ချျ ီအုမှန််ီ�ချျင်�် န်ယစ်ပ်မှျာ�သုု့ ထုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ုမှ�်နေ့ရှာင်ခ်ျ�ရ်
သည့်။် အရပသ်ာ�မှျာ�သည့် ်အက်ျပအ်တ်ည့််�နှှင််် ရှင်သ်န််ရပတ််ည့််နေ့ရ�တ်ွင် ်အချက်အ်ချ�မှျာ�စွာ ရင်ဆ်ုုင်က်ြုံက်�နံေ့တ်ွ့နေ့န်ရ
နေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်စစအ်ာဏာရှင်တ််ုု့၏ အုပခ်ျျ�ပမ်ှုက်ုု  တ်ရာ�၀င်အ်သုအမှှတ်ပ်ြပ�ပြချင်�် လိုု�ံ၀မှလိုုပရ်န််လိုုုသည့်။် 

မှင်�်တ်ပ်ပမှု�့န်ယအ်တ်ွင်�်ရှု ချျင်�်နေ့က်ျ�ရွာနှှစရ်ွာက်ုု နေ့လိုနေ့ကြက်ာင်�်တ်ုုက်ခ်ျုုက်မ်ှုမှျာ� ဆက်တ််ုုက်ပ်ြပ�လိုုပခ်ျ�်ပပီ�နေ့န်ာက် ်နေ့ေသချံ
နှှစဦ်� နေ့သဆု�ံပပီ� အမှျာ�အပြပာ� ထုုချုုက်ေ်ဏရ်ာရရှုချ�သ်ည့်။် ပစမ်ှှတ်ထ်ုာ�တ်ုုက်ခ်ျုုက်သ်ည့််် ဧရုယာမှျာ�ထု�တ်ွင် ်ဘုရာ�
နေ့က်ျာင်�်နှှင််် စာသင်န်ေ့က်ျာင်�်တ်ုု့ ပါဝင်သ်ည့်။် အဆုုပတ််ုုက်ခ်ျုုက်မ်ှု မှတ်ုုင်မ်ှီ တ်ုုက်ပ်ွ�မှျာ�ပြ�စပ်ွာ�ပြချင်�်မှရှုနေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်လိုူ
နေ့န်ရပက််ွက်မ်ှျာ�အတ်ွင်�် အကြက်မှ�်�က်စ်စတ််ပ၏်  ရမှ�်သမှ�် ပစခ်ျတ်မ်ှုပြပနေ့န်သည့်။်  နေ့သဆု�ံသူမှျာ�၏ အနေ့လိုာင်�်မှျာ�
မှှာ ဆုု�ဆုု�ရွာ�ရွာ� ရုပပ်ျက်ဆ်င်�်ပျက်ပ်ြ�စပ်ပီ� မှည့်သ်ူမှည့်ဝ်ါပြ�စန်ေ့ကြက်ာင်�် နေ့�ာထ်ုုတ်န်ှုုင်ပ်ြချင်�် မှရှုနေ့သ�နေ့ပ။ ၎င်�်တ်ုု့၏ တ်
ချ�န်က်် နေ့ချျမှုန်�် စစဆ်င်န်ေ့ရ�အတ်ွက် ်ရုရှာ�ထုမံှှ လိုက်န််က််မှျာ� ပုုမှုုလိုက်ခ်ျံရရှုချျနု်တ််ွင် ်နေ့လိုနေ့ကြက်ာင်�် တ်ုုက်ခ်ျုုက်မ်ှု သတ်င်�်
မှျာ� ထုွက်န်ေ့ပါ်လိုာပြချင်�် ပြ�စသ်ည့်။် ပြပည့်တ််ွင်�်မှီေီယာပြ�စန်ေ့သာ Myanmar Now ၏ သတ်င်�် နေ့�ာပ်ြပချျက်အ်ရ ၂၀၂၂ ချု
နှှစ် ဇူွန််လိုအတ်ွင််� မှင်�်တ်ပ်ပမှု�့န်ယတ််ွင် ်အရပသ်ာ� ၃၀၀ န်ီ�ပါ� နေ့သဆု�ံချ�သ်ည့်။်  နေ့သဆု�ံသူမှျာ�ထု�တ်ွင် ်၁၄ နှှစအ်ရွယ ်
နေ့ယာက်ျ်ာ�နေ့လို�တ်စဦ်�နှှင််် အမှျ�ု�သမှီ� ၂ ဦ�တ်ုု့ ပါဝင်သ်ည့်။် 

ND-Burma ၏ ဆက်စ်ပအ်�ွ�့ဝင်အ်�ွ�့အစည့်�်ပြ�စန်ေ့သာ ချျင်�်လိုူ့အချွင််အ်နေ့ရ�အ�ွ�့ ၏ ထုုတ်ပ်ြပန်ခ်ျျက်အ်ရ  က်နေ့လို�ပမှု�့
မှှ ဟာ�ချါ�သုု့ ဦ�တ်ည့်လ်ိုာသည့်် ်စစက််ာ� ၁၇ စီ� ပျက်ဆ်ီ�သွာ�နေ့ကြက်ာင်�် သုရှုရသည့်။် တ်ုုက်ပ်ွ�မှျာ� ဆက်လ်ိုက်ပ်ြပင်�်ထုန််
နေ့န်သပြ�င်် ်�လိုမှ�်ပမှု�့န်ယအ်တ်ွင်�်မှှ နေ့က်ျ�ရွာနှှစရ်ွာသည့် ်ရွာလိုု�ံက်ွတ် ်ထုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ုမှ�်နေ့ရှာင်န်ေ့န်ကြက်ရပပီ�  နေ့သဆု�ံသူ 
အနေ့လိုာင်�်တ်စန်ေ့လိုာင်�် နေ့တ်ွ့ရှုချ�သ်ည့်။်



က်ရင််ပြပည့််န်ယ် က်ရင််ပြပည့််န်ယ် 
အပြပစမ်ှ� ်အရပ်သာ�မှျာ�က်ုု ပြပင်�်ပြပင်�်ထုန်ထ်ုန်် တ်ုုက်ခ်ျုုက်မ်ှုမှျာ�က်ုု စစအ်ာဏာရှင်သ်ည့် ်ဆက််လိုက််လိုုပန်ေ့ဆာင်န်ေ့န်
နေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်အရပဘ်က်အ်�ွ�့အစည့်�်မှျာ�သည့် ်ပြမှန်မ်ှာနှုုင်င်် ံက်ရင်ပ်ြပည့်န််ယ်အတ်ွင်�် ဆုု�ရွာ�လိုှနေ့သာ အနေ့ပြချအနေ့န်မှျာ�
က်ုု သတ်ုနေ့ပ� တ်ုံ့ပြပန််ချ�်သည့်။် 

ပပီ�ချ�သ်ည့််် သီတ်င်�်ပတ် ်စစတ််ပ၏် နေ့လိုနေ့ကြက်ာင်�်ပြ�င်် ်ဗုံးု�ံကက်�တ်ုုက်ခ်ျုုက်မ်ှုနေ့ကြက်ာင်် ်နေ့သဆု�ံချ�သ်ည့််် ပြပည့်သ်ူ ၁၃ ဦ�တ်ွင် ်
က်နေ့လို�င်ယ ်၂ ဦ�လိုည့်�် ပါဝင်ခ်ျ�်သည့်။် ထုုုင်�်-ပြမှန််မှာန်ယစ်ပအ်န်ီ�ရှု နေ့က်ျ�ရွာမှျာ�က်ုု ဗုံးု�ံကက်�တ်ုုက်ခ်ျုုက်ခ်ျ�သ်ည့်။် သဃံာာ၂ပါ�
လိုည့်�် နေ့သဆုံ�ချ�်သည့်။် နေ့ေသချမံှျာ�၏ နေ့ချါင်�်နေ့ပါ်တ်ွင် ်နေ့လိုယာဥ် ပျသံန််�နေ့န်နေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်နေ့လိုယာဉ်မ်ှည့်သ်ည့်််အချျနု်် 
ဗုံးု�ံကက်�ချျပပီ� နေ့သဆု�ံရမှည့်က််ုု နေ့ကြက်ာက်ရ်ွံ့ ထုုတ်လ်ိုန့်စ်ွာ ၎င်�်တ်ုု့သည့် ်ကြက်ည့််န်ေ့န်ကြက်ရသည့်။် 

ဇူွန်လ်ိုက်ုန်က််တ်ည့်�်မှှစတ်င်၍် တ်ုုက်ခ်ျုုက််မှုမှျာ� ပုုဆုု�လိုာသည့်။် အရပသ်ာ�မှျာ�က်ုု �မှ�်ဆီ�နေ့ချါ်နေ့ဆာင်သ်ွာ�ပပီ� စစသ်ာ�
မှျာ�အတ်ွက် ်လိုူသာ�ေုုင်�်အပြ�စ ်လိုမှ�်ညွှှန်ခ်ျုုင်�်နေ့စချ�သ်ည့်။် က်ရင်သ်တ်င်�်ဌာန်၏ အဆုုအရ နေ့က်ာသ်ူနေ့လို� ချရုုင်င််ါ�ချုပြ�စ်
နေ့သာ  သထုု၊ံ  နေ့ည့်ာင်န်ေ့လို�ပင်၊် မှူနေ့ကြတ်ာ၊် ဘုတ်-်ထုာ�ဝယန်ှှင််် ေူ�ပလိုာယာ တ်ုု့တ်ွင် ်ထုုု�စစဆ်င််တ်ုုက်ခ်ျုုက်မ်ှုမှျာပြ�စပ်ွာ�
နေ့န်သည့်။် နေ့ဆ�ဝါ�၊ စာ�န်ပရ်ုက်ခာ၊ အမှုု�အက်ာနှှင်် ်အဝတ်အ်ထုည့်မ်ှျာ�လိုုုအပမ်ှုတ်ုု�လိုာန်နေ့သည့််က်ြက်ာ� ပြပည့်တ််ွင်�်စစ်နေ့ဘ�
နေ့ရှာင် ်ပြပည့်သ်ူမှျာ�က်ုု ပစမ်ှှတ်ထ်ုာ� တ်ုုက်ခ်ျုုက်န်ေ့န်သည့်။် စစ်နေ့ဘ�နေ့ရှာင်မ်ှျာ�တ်ွင် ်လိုုုအပခ်ျျက်မ်ှျာ�စွာ ရှုနေ့န်နေ့သာလ်ိုည့်�် 
စစအ်ုပစ်ုသည့် ်လိုက်န််က်မ်ှ�အ်ရပသ်ာ�ပြပည့်သ်ူမှျာ�က်ုု ဆက်လ်ိုက် ်အကြက်မှ�်�က်တ််ုုက်ခ်ျုုက်န်ေ့န်သည့်။် 

ပြပည့်တ််ွင်�်စစန်ေ့ကြက်ာင်် ်ပဋိုပက်ခေဏခ်ျံ အုု�အုမှစ်ွန့်ခ်ျွာ ထုွက်န်ေ့ပြပ�ချ�ရ်သူမှျာ�နှှင်် ်ေုက်ခသည့်မ်ှျာ� တ်ုု�ပွာ�လိုာနေ့န်နေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်
လိုုုအပခ်ျျက်မ်ှျာ�က်ုု ပြ�ည့််ဆ်ည့်�်နေ့ပ�ရန် ်နှုုင်င််တံ်က်ာ ဘတ်ဂ်ျက်မ်ှျာ�က်ုု တ်ုု�ပြမှှင််န်ေ့ပ�ရန် ်လိုုုသည့်။်



စစ်က်ုုင််�တ်ုုင််�နေ့ေသကက်ီ�စစ်က်ုုင််�တ်ုုင််�နေ့ေသကက်ီ�
၂၀၂၂ ချုနှှစ ်ဇူူလိုုုင်လ်ို ၄ ရက်န်ေ့န့်တ်ွင် ်စစက််ုုင်�်တ်ုုင်�် ေီပ�ယင်�်ပမှု�့န်ယရ်ှု ရွာဆယရ်ွာမှှ နေ့ေသချ ံ၅၀၀၀ ချန့် ်အုု�အုမှစ်ွန့်ခ်ျွာ
ထုွက်န်ေ့ပြပ�ချ�က်ြက်ရသည့်။် စစတ််ပမ်ှှ စစက််ူမှျာ� ထုပမ်ှနံေ့စလိုှတ်ပ်ြချင်�်နေ့ကြက်ာင်် ်အရပသ်ာ�မှျာ� ထုွက်န်ေ့ပြပ� တ်ုမှ�်နေ့ရှာင်ခ်ျ�ရ်သည့်။်
 မှုတ််သုမံှုု�ရွာသွန်�်မှုနေ့ကြက်ာင်် ် ပဋိုပက်ခဇူုန်မ်ှျာ�မှှ ထုွက်န်ေ့ပြပ�ရန် ် ပုုမှုုချက်ခ်ျ�လိုာချ�ပ်ပီ� လိုူဦ�နေ့ရထုူထုပန်ေ့သာ စချန်�်မှျာ�က်ုု ပုု၍
ချက်ခ်ျ�လိုာနေ့စသည့်။် စစက််ုုင်�်တ်ုုင်�်နေ့ေသကက်ီ�တ်စဝ်ှမှ�်တ်ွင် ်မှတ်ည့်ပ်င်ုမှမ်ှုမှျာ�နေ့ကြက်ာင်် ်နေ့ေသချမံှျာ� နေ့န်ရပသ်ုု့ မှပြပန်န်ှုုင်န်ေ့သ�ဘ�
 ၎င်�်တ်ုု့စွန့်ခ်ျွာထုွက်န်ေ့ပြပ�ချ�န်ေ့သာ နေ့က်ျ�ရွာမှျာ�မှှ နေ့စာင််က်က်ု�နေ့န်မှည့််် အရာမှျာ�က်ုု အမှျာ�စုမှှ နေ့ကြက်ာက်ရ်ွံ့ နေ့န်ကြက်သည့်။်  နှုုင်င််ံ
အနှှံ့ ပြ�စပ်ွာ�ချ�န်ေ့သာ အနှတရာယရ်ှုနေ့သာ တ်ုုက်ခ်ျုုက်မ်ှုမှျာ�တ်ွင် ်က်နေ့လို�မှျာ�နှှင်် ်သက်က်က်ီ�ရွယအ်ုုမှျာ�လိုည့်�် နေ့သဆု�ံချ�ရ်သည့်။် 
စစက််ုုင်�်တ်ုုင်�်နေ့ေသကက်ီ� တ်စခ်ျုတ်ည့််�တ်ွင် ်လိုူနေ့ပါင်�် ၃၄၀၀၀၀ နေ့က်ျာ ်ထုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ုမှ�်နေ့ရှာင်ခ်ျ�ရ်သည့်။် 

စစမ်ှက်ပ်ြ�စပ်ွာ�မှု ပြပင်�်ထုန်န်ေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်စစတ််ုုင်�်တ်ုုင်�်နေ့ေသအတ်ွင်�် နေ့ေသချပံြပည့်သ်ူမှျာ�အနေ့ပါ် ဆုု�ရွာ�စွာ ထုုချုုက်ေ်ဏရ်ာ
ရရှုနေ့စချ�သ်ည့် ် မှီေီယာမှျာ�တ်ွင် ်အရပသ်ာ�မှျာ� အသတ်ခ်ျံရနေ့သာ  ပျနံှှံ့နေ့န်နေ့သာဗုံးီေီယုုသည့် ်စစတ််ပ၏်‘သတ်ပ်ြ�တ်မ်ှုပုစံ’ံ 
ပြ�စန်ေ့ကြက်ာင်�်ထုင်ရ်ှာ�သည့်ဟ်ု  လိုူ့အချွင််အ်နေ့ရ�နေ့စာင််က်ြက်ည့််န်ေ့ရ�အ�ွ�့ (HRW)မှှ နေ့ပြပာကြက်ာ�ချ�ပ်ပီ� HRW နှှင်် ်တ်ပြချာ�နေ့သာအ�ွ�့
မှျာ�မှှ မှှတ်တ််မှ�်ပြပ�ထုာ�သည့်။် လိုူသာ�မှျ�ု�နှွယအ်နေ့ပါ်က်ျူ�လိုွန်ခ်ျ�်နေ့သာ ရာဇူ၀တ်မ်ှုမှျာ�အတ်ွက် ်နှုုင်င််တံ်က်ာအသုုင်�်အဝုုင်�်
မှှ စစအ်ုပ်အာ�အနေ့ရ�ယူနေ့ဆာင်ရ်ွက်ရ်န် ်ကက်ု��ပမှ�်အာ�ထုုတ်မ်ှုနေ့လိုျာန််ည့််�သွာ�နေ့ကြက်ာင်�်က်ုု HRWမှှ မှှတ်ခ်ျျက််ပြပ�ချ�သ်ည့်။်  
ယုကံြက်ည့်စ်ုတ်ခ်ျျရနေ့သာ လိုုပန်ေ့ဆာင်ခ်ျျက် ်လိုုုအပန်ေ့ကြက်ာင်�်က်ုု ညွှှန်ပ်ြပနေ့သာ အမှုနေ့ပါင်�် နေ့ထုာင်န်ေ့ပါင်�်မှျာ�စွာက်ုု မှှတ်တ််မှ�်တ်င််
 စုနေ့ဆာင်�်ထုာ�သည့်။် ယင်�်တ်ွင် ်က်မှ္ဘာလိုုံ�ဆုုင်ရ်ာ လိုက်န််က််တ်င်ပ်ုု့နေ့ရာင်�်ချျမှု ပုတ်ပ်င်ရ်န်န်ှှင််် ပြမှန်မ်ှာနှုုင်င်် ံအနေ့ပြချအနေ့န်မှျာ�
က်ုု နှုုင်င််တံ်က်ာ ရာဇူ၀တ်ခ်ျုံရု�ံသုု့ လိုှ�နေ့ပြပာင်�်နေ့ပ�ရန်တ််ုု့ ပါဝင်သ်ည့်။်



နေ့န့်စွ�အလိုုုက် ်နေ့န့်စွ�အလိုုုက် ်
မှှတ််တ်မှ�်မှျာ�မှှတ််တ်မှ�်မှျာ�

ဇူူလိုုုင်် ပထုမှပတ််

၂၀၂၂ ချုနှှစ် ဇူူလိုုုင််လို  ၄ ရက််နေ့န့်မှှ ၁၀ 

ရက််နေ့န့်အထုု

၄ ၇

၅
၈

၆

၉

၁၀

က်ရင်ပ်ြပည့်န််ယ်အတ်ွင်�် ဆုု�ရွာ�လိုာနေ့သာ အနေ့ပြချအနေ့န်
မှျာ�က်ုု နှုုင်တံ်က်ာမှှ အနေ့ရ�နေ့ပါ်နှှင်် ်လိုျင်ပ်ြမှန်စ်ွာ တ်ုံ့ပြပန််
နေ့ဆာင်ရ်ွက်ရ်န် ် နှုုင်င််တံ်က်ာက်ရင်အ်�ွ�့မှှ နေ့တ်ာင်�်ဆုု
လိုုုက်သ်ည့်။်

ABFSU နှှင်် ်ေဂုပံမှု�့သစန်ေ့ပြမှာက်ပ်ုုင်�် အ�ုနှှုပခ်ျံ ပြပည့််
သူ့သပုတ် ်မှဟာမှုတ်အ်�ွ�့တ်ုု့သည့် ်ပင်ုမှ�်ချျမှ�်စွာ ဆနှ္ဒ
ပြပနေ့န်သာ နေ့က်ျာင်�်သာ�သပုတ်က််ုု ပြပင်�်ပြပင်�်ထုန််ထုန််
 တ်ုံ့ပြပန််ချ�သ်ည့််် ၇ ဇူူလိုုုင် ်နေ့တ်ာလ်ိုှန်န်ေ့ရ� နှှစ ်၆၀ ပြပည့်််
 အထုုမှ�်အမှှတ်အ်ပြ�စ ်ရန်က််ုန်ပ်မှု�့တ်ွင် ်စုနေ့ပါင်�်ဆနှ္ဒ
နေ့�ာထ်ုုတ်ခ်ျ�က်ြက်သည့်။်

Article-19 Asia ၏ နေ့န်ာက်ဆ်ု�ံထုုတ် ်Global 
Expression Report တ်ွင် ်ပြမှန််မှာအာ� က်မှ္ဘာအဆင်််တ်ွင် ်
140/161 သတ်မ်ှှတ်ထ်ုာ�သည့်။်

ND-Burma ၏ အ�ွ�့၀င်အ်�ွ�့အစည့်�်ပြ�စန်ေ့သာ နှုုင်င််နံေ့ရ�
အက်ျဉ်�်သာ�မှျာ� က်ူည့်ုနေ့စာင််န်ေ့ရှာက်န်ေ့ရ�အသင်�်
 (AAPP) မှှ “အကြက်မှ�်�က်စ်စအ်ုပစ်ု တ်ာ၀န်ခ်ျံရမှည့်် ်
ရာဇူ၀တ််မှုမှျာ�” အစီချစံာသစ်က်ုု ထုုတ်ပ်ြပန်ခ်ျ�သ်ည့်။် 

ပြမှန်မ်ှာစစအ်ာဏာရှင်၏် နှုုင်င််ပံြချာ�နေ့ရ�ဝန်က်က်ီ� ဦ�ဝဏဏ
နေ့မှာင်လ်ိုွင်က််ုု လိုာမှည့်် ်က်နေ့မှ္ဘာေီ�ယာ�တ်ွင် ်က်ျင်�်ပမှည့်််
 အာဆီယနံှုုင်င််ပံြချာ�နေ့ရ�ဝန်က်က်ီ�မှျာ� အစည့်�်အနေ့ဝ�သုု့ 
တ်က်န်ေ့ရာက်ခ်ျွင်််က်ုု ထုပမ်ှပံုတ်ပ်င်မ်ှည့်ပ်ြ�စသ်ည့်။်

၂၀၂၁ ချုနှှစ ်စက်တ််င်ဘ်ာလိုမှှ ၂၀၂၂ ချုနှှစအ်တ်ွင်�်
 နေ့န်အုမှန်ေ့ပါင်�် ၈၄ လိုု�ံက်ုု စစတ််ပမ်ှှ မှီ�ရှု�့ချ�န်ေ့ကြက်ာင်�် 
Southern Monitor မှှ သတ်င်�်ထုုတ်ပ်ြပန်ခ်ျ�သ်ည့်။် 

ပြမှစက်က်ီ�န်ာ�ပမှု�့ ရှု NLD ၏ အထုက်တ််န်�်နေ့ရှ့နေ့န်နှှင်် ်ချရုုင််
အလိုုပအ်မှုနေ့ဆာင် ်ဦ�တ်င်ထ်ုွန်�်သုန််�၏နေ့န်အုမှ ်ချျပုပ်ုတ််
ချံရနေ့ကြက်ာင်�်  ေီမှုုက်ရက်တ််စ ်ပြမှန််မှာအ်သမံှှ သတ်င်�်
ထုုတ်ပ်ြပန််ချ�သ်ည့်။် 



လိုူ့အချွင်််အနေ့ရ�မှှတ််တ်မှ်�က်ွန််ရက်် (ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံ)လိုူ့အချွင်််အနေ့ရ�မှှတ််တ်မှ်�က်ွန််ရက်် (ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma


