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အက်ျဉ်�်ချျ�ပ်အက်ျဉ်�်ချျ�ပ်

၂၀,၈၈+ သတ််ပြ�တ််ချံရ၂၀,၈၈+ သတ််ပြ�တ််ချံရ

၁၄,၆၉၅+ �မှ်�ဆီ�ချံချ�်ရ၁၄,၆၉၅+ �မှ်�ဆီ�ချံချ�်ရ

၁၁,၆၂၉+ ချျ�ပ်နေ့နှှာင််ချံထုာ�ရဆ�၁၁,၆၂၉+ ချျ�ပ်နေ့နှှာင််ချံထုာ�ရဆ�

စစ်ရာဇူ၀တ််မှု၊ လိုူသာ�မှျ�ု�နှွယ်အနေ့ပါ် က်ျူ�လိုွန််သည့််် ရာဇူ၀တ််မှုမှျာ�နှှင််် လိုူမှျ�ု�တ်ုံ�သတ််ပြ�တ််မှုတ်ွင်် အပြပစ်ရှုနေ့သာ အကြက်မှ်��က််နေ့ချါင််�နေ့ဆာင်် မှင််�နေ့အာင််လိုှု�င််သည့််
အာဏာရှင်် ၂ နှုုင််င်ံကြက်ာ�ဆက််ဆံနေ့ရ�ပြမှှင်််တ်င််ရန််  ရုရှာ�နှုုင််င်ံသုု့ သွာ�နေ့ရာက််ချ�်သည့််။ အာဏာသုမှ်�နေ့ချါင််�နေ့ဆာင််၏ နေ့မှာ်စက်ုု ချရီ�စဉ််အပပီ�တ်ွင်် ရုရှာ�မှှ ပြမှန််မှာနှှင််် ၎င််�တ်ုု့
၏ က်ာက်ွယ်နေ့ရ� ပူ�နေ့ပါင််�နေ့ဆာင််ရွက််မှုက်ုု ထုုထုုနေ့ရာက််နေ့ရာက်် လိုုပ်နေ့ဆာင််မှည့််ပြ�စ်နေ့ကြက်ာင််� နေ့ကြက်ည့်ာချ�်သည့််။ ရုရှာ�သည့်် လိုူ့အချွင်််အနေ့ရ�က်ုု က်ုုယ်တ်ုုင််ချျ�ု�နေ့�ာက််နေ့နှှာက််
ယှက််နေ့န်နေ့သာနေ့ကြက်ာင််် ဤထုုတ််ပြပန််နေ့ကြက်ပြင်ာချျက််သည့်် အလိုွန််စုု�ရုမှ်စရာနေ့က်ာင််�သည့််။  ပြမှန််မှာပြပည့််သူလိုူထုုက်ုု စစ်ဆင််နှွ�နေ့သာ အကြက်မှ်��က််နေ့ချါင််�နေ့ဆာင်် မှင််�နေ့အာင််လိုှု�င််
က်ုု လိုက််ချံချ�်နေ့သာ ရုရှာ�နှုုင််င်ံသည့််  က်မှ္ဘာတ်စ်ဝှမှ်�ရှု တ်စ်ချုတ်ည့််�နေ့သာ နှုုင််င်ံပြ�စ်သည့််က်ုုလိုည့််� သတ်ုပြပ�သင်််ပါသည့််။

ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံတ်ွင်် ဗုုလို်ချျ�ပ်မှှူ�ကက်ီ�မှင််�နေ့အာင််လိုှု�င််၏ စစ်ပွ�က်ုု နေ့ပြပာင််နေ့ပြပာင််တ်င််�တ်င််� လိုက််ချံချ�်နေ့သာ ရုရှာ�နှုုင််င်ံသည့်် က်မှ္ဘာတ်စ်ဝှမှ်�ရှု တ်စ်ချုတ်ည့််�နေ့သာ နှုုင််င်ံပြ�စ်သည့််က်ုု
လိုည့််� သတ်ုပြပ�သင်််သည့််။ ရုရှာ�နှုုင််င်ံသည့်် စစ်အာဏာရှင််တ်ုု့၏ ရက််စက််ယုတ််မှာမှုမှျာ�က်ုု ပြပစ်တ်င််ရုတ််ချျမှည့်််အစာ� စစ်အာဏာရှင််မှျာ�အာ� ချျ�ီမှွမှ်�ပြချင််�နှှင််် လိုက််နေ့ဆာင််
မှျာ�နေ့ပ�ပြချင််�ပြ�င််် ဒီမှုုက်နေ့ရစီအတ်ွက်် က်တ်ုက်ဝတ်် လိုုံ�ဝက်င််�မှ�်နေ့ကြက်ာင််� ပြပသချ�်သည့််။ 

စစ်အုပ်စုသည့်် ရုရှာ�နှုုင််င်ံရှု နှျူက်လိုီ�ယာ�နှှင််် အာက်ာသစချန််�မှျာ�သုု့ သွာ�နေ့ရာက််လိုည့််ပတ််စဉ်် အပြပစ်မှ�်ပြပည့််သူမှျာ�အနေ့ပါ် လိုူ့အချွင်််အနေ့ရ�ချျ�ု�နေ့�ာက််မှုမှျာ� ဆက််လိုက််
က်ျူ�လိုွန််နေ့န်ချ�်သည့််။ နေ့နှွဦ�နေ့တ်ာ်လိုှန််နေ့ရ�သည့်် စစ်အာဏာရှင််က်ုု   ဆန့််က်ျင််မှုပုံစံအမှျ�ု�မှျ�ု�ပြ�င်််  ချုချံနေ့တ်ာ်လိုှန််နေ့ရ�အသွင်် ပြပင််�ပြပင််�ထုန််ထုန်် ဆက််လိုက််ပြ�စ်ပွာ�နေ့န်သပြ�င်််
 အရှုန််မှနေ့ပျာက််နေ့သ�ပါ။ မှည့််သုု့ပင််ဆုုနေ့စက်ာမှူ ပြမှန််မှာပြပည့််သူမှျာ�သည့်် တ်စ်ဦ�တ်ည့််�အာ�ပြ�င်််မှဟုတ််ဘ� ၎င််�တ်ုု့၏ အနေ့ပြချအနေ့န်အာ� နေ့တ်ွ့ပြမှင််ကြက်ာ�သုရနေ့ကြက်ာင််� သုသာ
ထုင််ရှာ�နေ့စရန်် နှုုင််င်ံတ်က်ာအသုုင််�အဝုုင််�မှှ စစ်အုပ်စုက်ုု အနေ့ရ�ယူနေ့ဆာင််ရွက််ရန်် လိုုုသည့််။ 

ရုရှာ�သာမှက် တ်ရုတ််နှှင််် ထုုုင််�က်�်သုု့ နှုတ််ဆုတ််နေ့န်ရုံသာမှက် နေ့ချါင််�နေ့ဆာင််မှုနှှင််် က်ုုယ်က်ျင်််တ်ရာ�ဆုုင််ရာ လိုုုအပ်သည့်််အချျနု််မှျာ�တ်ွင်် ရုပ်နေ့ထုွ�စွာ ပါ၀င််ပတ််သက််နေ့န်နေ့သာ
နှုုင််င်ံမှျာ�က်ုုလိုည့််� တ်ာ၀န််ချံမှုရှုရန်် အနေ့ရ�ယူနေ့ဆာင််ရွက််ရမှည့််။ ပြမှန််မှာစစ်အာဏာရှင််မှှ ထုုုင််�နေ့လိုပုုင််န်က််က်ုု က်ျူ�နေ့က်ျာ်၀င််နေ့ရာက််လိုာပပီ�နေ့န်ာက်် ထုုုင််�၀န််ကက်ီ�ချျ�ပ်သည့််
န်ယ်စပ်တ်စ်နေ့လိုှောက််တ်ွင််  အရပ်သာ�မှျာ�က်ုု ပစ်မှှတ််ထုာ�တ်ုုက််ချုုက််နေ့န်နေ့သာ နေ့လိုနေ့ကြက်ာင််�တ်ုုက််ချုုက််မှုက်ုု ရုတ််ချျရန်် အချွင်််အနေ့ရ�ရချ�်သည့််။ ယင််�အစာ� ထုုုင််�ဝန််ကက်ီ�ချျ�ပ်
ပရာယွတ််ချျန််အုုချျာမှှ ပြ�စ်စဥ်နှှင်််ပတ််သက််၍  အက်ျယ်ချျ�့ရန်် မှလိုုုလိုာ�နေ့ကြက်ာင််� နေ့ပြပာကြက်ာ�ချ�်သည့််။ ဝန််ကက်ီ�ချျ�ပ် ပရာယွတ််ချျန််အုုချျာသည့်် တ်စ်နှှစ်ပတ််လိုုံ� ချုုလိုုံချွင်််
နေ့တ်ာင််�ချံသည့််် စစ်နေ့ဘ� ဒုက်ခသည့််မှျာ�က်ုု အက်ာအက်ွယ်နေ့ပ�ရန်် ပျက််က်ွက််ချ�်နေ့သာ်လိုည့််� ထုုုင််�စစ်တ်ပ်သည့်် ချုုလိုုံရန်် ကက်ု��ပမှ်�သူမှျာ�အာ� ပချုမှ်�နေ့ပြချာက််ဟန့််တ်ာ�ချ�်ပပီ� 
န်ယ်စပ်ပြ�တ််နေ့က်ျာ် လိုမှ်�နေ့ကြက်ာင််�မှျာ�မှှတ်စ်ဆင််် အက်ူအည့်ီမှျာ� နေ့ပ�အပ်ရန််လိုည့််�  ပြင်င််�ဆန််ချ�်သည့််။

ထုုု့အပြပင်် တ်ရုတ််နှုုင််င်ံသည့်် နေ့ဒသချံပြပည့််သူမှျာ�၏ အသက််နေ့မှွ�ဝမှ်�နေ့က်ျာင််�မှုက်ုု အနှ္တရာယ်ပြ�စ်နေ့စသည့််် �ွံ့ပ�ု��နေ့ရ�စီမှံက်ုန််�မှျာ�က်ုု ရန််ပုံနေ့င်ွမှျာ�က်ုု ဆက််လိုက််နေ့ထုာက််ပံ်ချ�်
သည့််။ ရှမှ်�ပြပည့််နေ့ပြမှာက််ပုုင််�မှှ နေ့ဒသချံပြပည့််သူမှျာ�သည့်် န်ယ်န်မှုတ််သတ််မှှတ််နေ့ရ� အပြင်င််�ပွာ�မှု ပြပသန်ာနေ့ကြက်ာင််် တ်ရုတ််နှုုင််င်ံ၏လိုှေပ်စစ်ဓာတ််အာ� ပြ�တ််နေ့တ်ာက််မှုက်ုု ချံချ�်ရ
ပပီ� က်ာလိုရှည့််ကြက်ာ လိုှေပ်စစ်မှီ�ပြပတ််နေ့တ်ာက််မှုက်ုုကက်�ံနေ့တ်ွ့နေ့န်ရနေ့ကြက်ာင််� ယချုလို အနေ့စာပုုင််�တ်ွင်် ရှမှ်�လိုူ့အချွင်််အနေ့ရ�မှဏ္ဍုုင််မှှ သတ်င််�ထုုတ််ပြပန််ချ�်သည့််။ ထုုု့အပြပင်် တ်ရုတ််
နှုုင််င်ံပုုင်် ဝမှ်နေ့ပါင််သတ်္တ�တ်ွင််�နှှင််် ပြမှန််မှာ်စီ�ပွာ�နေ့ရ� ဦ�ပုုင််လိုီမှုတ်က်် (UMEHL) တ်ုု့ ပူ�နေ့ပါင််�နေ့ဆာင််ရွက််သည့််် လိုက််ပံနေ့တ်ာင််� သတ်္တ�တ်ွင််� စီမှံက်ုန််�အန်ီ� စစ်က်ုုင််�တ်ုုင််�နေ့ဒသ
ကက်ီ�တ်ွင်် လိုယ်သမှာ�မှျာ� ရက််ရက််စက််စက်် လိုူမှဆန််စွာချုတ််ထုစ်သတ််ပြ�တ််ပြချင််� ချံချ�်ရသည့််။ တ်ရုတ််နှုုင််င်ံသည့်် ဒီမှုုက်နေ့ရစီနေ့ရ� တ်က််ကက်လိုုပ်ရှာ�သူမှျာ�က်ုု ဆုု�ရွာ�စွာ 
အနှ္တရာယ်မှျာ� ပြ�စ်နေ့စသည့််် နေ့စာင်််ကြက်ည့််် နေ့ထုာက််လိုှန််�နေ့ရ�ပည့်ာမှျာ�က်ုု တ်ုု�ပြမှှင်််နေ့ပ�နေ့န်သည့််။ 

အထုူ�သပြ�င််် အာဆီယံရှု နှုုင််င်ံမှျာ�သည့်် ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံတ်ွင်် ဒီမှုုက်နေ့ရစီ ပြပန််လိုည့််ထုူနေ့ထုာင််နေ့ရ�အတ်ွက်် စစ်အာဏာရှင််က်ုု �ုအာ�နေ့ပ�ရန်် အချွင်််အနေ့ရ�ရှုသည့််။ ၎င််�တ်ုု့တ်ွင်် 
က်ျင်််ဝတ််နှှင််် နှုုင််င်ံနေ့ရ�ဆုုင််ရာ တ်ာဝန််ဝတ်္တရာ�မှျာ� ရှုပပီ� ဂုဏ်သုက်ခာရှုစွာ လိုုပ်နေ့ဆာင််ရန်် ဆနှ္ဒရှုနေ့ကြက်ာင််� ပြပသရမှည့််ပြ�စ်သည့််။

အက်ျပ်က်ုုင််ပြချင််�၊ ပူ�နေ့ပါင််�နေ့ဆာင််ရွက််ပြချင််�နှှင််် ဆုတ််ဆုတ််နေ့န်ပြချင််�သည့်် စစ်အုပ်စု၏ အကြက်မှ်��က််ဝါဒတ်ွင်် ပူ�နေ့ပါင််�ကက်ံစည့််ပတ််သက််နေ့န်ပြချင််�အက်ျပ်က်ုုင််ပြချင််�၊ ပူ�နေ့ပါင််�နေ့ဆာင််ရွက််ပြချင််�နှှင််် ဆုတ််ဆုတ််နေ့န်ပြချင််�သည့်် စစ်အုပ်စု၏ အကြက်မှ်��က််ဝါဒတ်ွင်် ပူ�နေ့ပါင််�ကက်ံစည့််ပတ််သက််နေ့န်ပြချင််�
ပြ�စ်သည့််။ပြ�စ်သည့််။



လိုူ့အချွင််အ်နေ့ရ�ချျ�ု�လိုူ့အချွင််အ်နေ့ရ�ချျ�ု�
နေ့�ာက်မ်ှုမှျာ�နေ့�ာက်မ်ှုမှျာ� မှနေ့က်ွ�တ်ုုင်�်နေ့ဒသကက်ီ� ပမှု�င်ပ်မှု�့န်ယ ်-မှနေ့က်ွ�တ်ုုင်�်နေ့ဒသကက်ီ� ပမှု�င်ပ်မှု�့န်ယ ်- အကြက်မှ�်�က်စ်စတ််ပမ်ှှ အရပသ်ာ� ၆ ဦ�က်ုု သတ်ပ်ြ�တ်က််ာ လိုက်ယ်က်န်ေ့ရန်တံ်ွင်�်နေ့ပါင်�် ၁၀၀ ချန့််

က်ုု မှီ�ရှု�့�ျက်ဆ်ီ�ချ�်သည့်။် နေ့သဆု�ံသူမှျာ�၏ မှျက်န်ှှာတ်ွင် ်ဒဏ်ရာမှျာ�ရှုနေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်မှနေ့သဆု�ံမှီ ည့်ှဉ်�်ပန််�နှှုပစ်က်ပ်ြချင်�် ချခံျ�်�ွယရ်ှုသည့်။်
 အနေ့လိုာင်�်မှျာ�က်ုု  ရွာထု�ရှု အုမှထ်ု�တ်ွင် ်ပု၍ံ မှီ�ရှု�့ချ�သ်ည့်။်  မှနေ့က်ွ�တ်ုုင်�်နေ့ဒသကက်ီ�တ်ွင် ်အုမှ်နေ့ပြချ ၃၀၀၀ ထုက်မ်ှန်ည့််� မှီ�ရှု�့�ျက်ဆ်ီ�ချခံျ�ရ်
သည့်။်

မှနေ့က်ွ�တ်ုုင်�်နေ့ဒသကက်ီ� ပမှု�င်ပ်မှု�့န်ယ ်မှနေ့က်ွ�တ်ုုင်�်နေ့ဒသကက်ီ� ပမှု�င်ပ်မှု�့န်ယ ်- စစတ််ပမ်ှှ က်မှ္ဘာ�ပြ�ူရွာသာ� ၇ ဦ�က်ုု �မှ�်ဆီ�က်ာ လိုည့်ပ်င်�်ကက်ု��ချျည့်၍် စစက််ာ�နေ့န်ာက် ်တ်ရွတ််
တ်ုုက်ဆ်ွ�နှှုပ်စက်န်ေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်၄ ဦ�နေ့သဆု�ံသွာ�ချ�သ်ည့်။် ထုုုရွာထု�မှှ နေ့န်အုမှမ်ှျာ�က်ုု နေ့မှေနေ့နှှာက်�်ျက်ဆ်ီ�က်ာ ဆုုင်က််ယမ်ှျာ�က်ုုလိုည့်�် မှီ�ရှု�့
�ျက်ဆ်ီ�ချ�်သည့်။် 

စစက််ုုင်�်တ်ုုင်�်နေ့ဒသကက်ီ� ဝက်လ်ိုက်ပ်မှု�့န်ယ ်-စစက််ုုင်�်တ်ုုင်�်နေ့ဒသကက်ီ� ဝက်လ်ိုက်ပ်မှု�့န်ယ ်- စစ်တ်ပမ်ှှ လိုက်န််က််ကက်ီ�ပြ�င်် ်ပစခ်ျတ််စဉ်် နေ့က်ျ�ရွာအတ်ွင်�် က်ျနေ့ရာက်န်ေ့ပါက်က််ွ�နေ့သာနေ့ကြက်ာင်််
အရပသ်ာ�တ်စဦ်� နေ့သဆု�ံက်ာ နှှစဦ်� ပြပင်�်ထုန််စွာ ဒဏရ်ာရရှုချ�သ်ည့်။် လိုက်န််က််ကက်ီ�က်ျည့် ်က်ျနေ့ရာက်န်ေ့ပါက်က််ွ�သပြ�င်် ်အသက် ်၃၅ နှှစ်
အရွယ ်နေ့တ်ာင်သ်ူမှှာ ပွ�ချျင်�်ပပီ�နေ့သဆု�ံက်ာ ဒဏရ်ာရသူ ၂ ဦ�မှှာ စုု�ရုမှရ်သည့်် ်အနေ့ပြချအနေ့န်တ်ွင် ်ရှုနေ့န်သည့်။် နေ့န်အုမှမ်ှျာ�ပျက်ဆ်ီ�ချ�ပ်ပီ� ခြံချံ
နေ့မှွ�တ်ုရုစာာန်မ်ှျာ�ပါ နေ့သဆု�ံချ�်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

ရချုုင််ပြပည့််န်ယ် ရချုုင််ပြပည့််န်ယ် 

စစ်က်ုုင််�တ်ုုင််�နေ့ဒသကက်ီ�စစ်က်ုုင််�တ်ုုင််�နေ့ဒသကက်ီ�

ချျင်�်ပြပည့်န််ယတ််ွင် ်လိုူသာ�ချျင်�်စာန်ာနေ့ထုာက်ထ်ုာ�မှုအက်ူအည့်ီမှျာ� နေ့ပ�ပုု့ရန် ်လိုုုအပန်ေ့သာ အဓုက်က်ျနေ့သာ သယယ်ူ
ပုု့နေ့ဆာင်န်ေ့ရ�လိုမှ�်နေ့ကြက်ာင်�်မှျာ�က်ုု စစတ််ပမ်ှှ ဆက်လ်ိုက််ပုတ်ဆ်ုု့ထုာ�နေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်ချျင်�်နေ့ဒသချမံှျာ�သည့် ်အန်ာဂတ််
အတ်ွက် ်မှတ်ည့်ပ်င်ုမှမ်ှုမှျာ�နှှင်် ်မှလိုုခံြံချ�မံှုမှျာ�၏ ၀န်က််ုု ထုမှ�်ရွက်န်ေ့န်ရသည့်။် ဆန်် နှှင််် ဆီ ပမှာဏ နေ့လိုျာန််ည့်�်လိုာ ပြချင်�် 
နှှင်််အတ်ူ ဆာ� နှှင််် ကြက်က်ဥ်မှျာ� က်�သ်ုု့နေ့သာ အနေ့ပြချချ ံစာ�နေ့သာက်က််ုန်မ်ှျာ� နေ့��တ်က် ်လိုာနေ့န်သည့်။်

ရချုုင်ပ်ြပည့်န််ယတ််ွင် ်တ်င်�်မှာမှုမှျာ� ပြမှင််တ််က််နေ့န်သည့်။် တ်ည့််ပင်ုမှန်ေ့သာ က်ာလိုတ်စခ်ျုအပပီ� မှကြက်ာနေ့သ�မှီတ်ွင် ်ပြပည့်န််ယ်
အတ်ွင်�် တ်ုုက်ပ်ွ�မှျာ� ပြပန်လ်ိုည့်ပ်ြ�စပ်ွာ�ချ�ပ်ပီ� လိုူနေ့ပြချာက်ဦ်�နေ့သဆု�ံက်ာ ပပီ�ချ�န်ေ့သာ နှှစလ်ိုတ်ာက်ာလိုအတ်ွင်�် နေ့ပြမှပြမှှ�ပမ်ှုုင်�် 
နေ့ပါက်က််ွ�မှုနေ့ကြက်ာင်် ်အန်ည့်�်ဆု�ံ ထုုချုုက်ဒ်ဏရ်ာရသူ  ၁၁ ဦ� ရှုချ�သ်ည့်။်

စစအ်ာဏာရှင်မ်ှျာ�သည့် ်တ်ရာ�ဥပနေ့ဒနှှင်် ်အပြပစမ်ှ� ်အရပသ်ာ�မှျာ�၏  အသက်အ်ုု�အုမှ ်စည့်�်စုမှက််ုု ဂရုမှစုုက်ဘ်�လိုုပ်
 နေ့ဆာင်န်ေ့န်သည့်။် ထုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ုမှ�်နေ့ရှာင်သ်ွာ�နေ့သာ ရွာသာ�မှျာ�နှှင်် ်နေ့န်ရပပ်ြပန်ရ်န် ်ကက်ု��ပမှ�်သူမှျာ�က်ုု ပြပင်�်ပြပင်�် ထုန်ထ်ုန်် 
ပစမ်ှှတ််ထုာ�တ်ုုက်ခ်ျုုက််ပပီ� နေ့က်ျ�ရွာမှျာ�တ်ွင် ်က်ျန်ရ်ှုနေ့န်နေ့သာသူမှျာ�က်ုု  စစသ်ာ�မှျာ�မှှ သတ်ပ်စခ်ျ�သ်ည့်။်

ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်

ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်

ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်



ချျင််�ပြပည့််န်ယ်ချျင််�ပြပည့််န်ယ်
ချျင်�်ပြပည့်န််ယတ််ွင် ်လိုူသာ�ချျင်�်စာန်ာနေ့ထုာက်ထ်ုာ�မှုအက်ူအည့်ီမှျာ� နေ့ပ�ပုု့ရန် ်လိုုုအပန်ေ့သာ အဓုက်က်ျနေ့သာ သယယ်ူ
ပုု့နေ့ဆာင်န်ေ့ရ�လိုမှ�်နေ့ကြက်ာင်�်မှျာ�က်ုု စစတ််ပမ်ှှ ဆက်လ်ိုက််ပုတ်ဆ်ုု့ထုာ�နေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်ချျင်�်နေ့ဒသချမံှျာ�သည့် ်အန်ာဂတ််
အတ်ွက် ်မှတ်ည့်ပ်င်ုမှမ်ှုမှျာ�နှှင်် ်မှလိုုခံြံချ�မံှုမှျာ�၏ ၀န်က််ုု ထုမှ�်ရွက်န်ေ့န်ရသည့်။် ဆန်် နှှင််် ဆီ ပမှာဏ နေ့လိုျာန််ည့်�်လိုာ ပြချင်�် 
နှှင်််အတ်ူ ဆာ� နှှင််် ကြက်က်ဥ်မှျာ� က်�သ်ုု့နေ့သာ အနေ့ပြချချ ံစာ�နေ့သာက်က််ုန် ်မှျာ�လိုည့်�် နေ့��တ်က် ်လိုာနေ့န်သည့်။်

တ်ုုက်ပ်ွ�မှျာ� ရက်ဆ်က်ပ်ြ�စပ်ွာ�နေ့န်နေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်အရပသ်ာ�မှျာ�၏ အသက်န်ေ့မှွ�ဝမှ�်နေ့က်ျာင်�် လိုုပင််န်�်မှျာ� ရပတ််န့််သွာ�
သည့််် နေ့န်ာက်ပ်ုုင်�်တ်ွင် ်လိုုပင််န်�်မှျာ�လိုုပက််ုုင်န်ှုုင်ပ်ြချင်�် မှရှုနေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်အရပသ်ာ�မှျာ�သည့် ်ရှင်သ်န််ရပတ််ည့််နှုုင်စ်ွမှ�် မှ
ရှုနေ့တ်ာပ်ါ။ လိုမှ�်ချရီ�မှျာ� ပုတ်ဆ်ုု့မှုတ်ုု�လိုာသည့််အ်ပြပင် ်နေ့လိုနေ့ကြက်ာင်�်နှှင််် နေ့ပြမှပြပင်တ််ုုက်ခ်ျုုက်မ်ှုမှျာ� ဆက်လ်ိုက််ပြ�စပ်ွာ� မှု
ကြက်ာ�တ်ွင် ်မှင်�်တ်ပန်ှှင််် မှတ်ူပီပမှု�့န်ယရ်ှု နေ့က်ျ�ရွာမှျာ�အာ� ပုုမှုုန်စန််ာနေ့စချ�သ်ည့်။် ချျင်�်နှှင််် စစက််ုုင်�် န်ယစ်ပ်တ်ွင် ်တ်ုုက်ပ်ွ�
မှျာ�ပြ�စပ်ွာ�နေ့န်ပပီ� ရမှသ်မှ�်ပစခ်ျတ််မှုမှျာ�နေ့ကြက်ာင်် ်အရပသ်ာ�တ်ုု့၏ အသက်ရ်ှင်သ်န််နေ့ရ�က်ုု ပုုမှုုပချုမှ�်နေ့ပြချာက်လ်ိုာနေ့န်သည့်။် 
ထုုုနေ့ဒသတ်ွင် ်တ်ုုက်ပ်ွ�မှျာ�နေ့ကြက်ာင်် ်ရာနေ့ပါင်�်မှျာ�စွာ နေ့န်ရပစ်ွန့်ခ်ျွာ ထုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ုမှ�်နေ့ရှာင်ခ်ျ�ရ်သည့်။် 

၂၀၂၁ ချုနှှစ ်နေ့�နေ့�ာဝ်ါရီ ၁ ရက်န်ေ့န့်မှှ စတ်င်၍် နေ့ပြမှပြမှှ�ပမ်ှုုင်�်အပါအ၀င် ်စစလ်ိုက််က်ျန် ်ပစစည့်�်နေ့ပါက်က််ွ�မှုနေ့ကြက်ာင်�် က်နေ့လို�
 ၁၀၀ နေ့က်ျာ ်နေ့သဆု�ံချ�ပ်ပီ� အရပသ်ာ�နေ့ဒသမှျာ�တ်ွင် ်စစတ််ပန်ေ့ထုာင်ထ်ုာ�နေ့သာ နေ့ပြမှပြမှှ�ပမ်ှုုင်�်မှျာ�သည့် ်အရပသ်ာ�
ပြပည့်သ်ူတ်ုု့၏  အသက်အ်နှ္တရာယက််ုု ပချုမှ�်နေ့ပြချာက်လ်ိုျက်ရ်ှုသည့်။် က်နေ့လို�မှျာ�သည့် ်ပဋိုပက်ခမှျာ�တ်ွင် ်အထုုချုုက်ဆ်ု�ံပြ�စ်
နေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်အက်ာအက်ွယန်ေ့ပ�ရမှည့်ပ်ြ�စသ်ည့်။် ND-Burma ၏ ဆက်စ်ပအ်�ွ�့ဝင် ်အ�ွ�့အစည့်�်ပြ�စန်ေ့သာ ချျင်�်လိုူ့
အချွင်််အနေ့ရ�အ�ွ�့ (Chin Human Rights Organization) သည့် ်ချျင်�်ပြပည့်န််ယ်တ်ွင် ်အနေ့ရ�ယူနေ့ဆာင်ရ်ွက်မ်ှုမှျာ�ပြပ�လိုုပ်
ရန််နှှင််် နှုုင်င််တံ်က်ာ လိုူသာ�ချျင်�်စာန်ာနေ့ထုာက်ထ်ုာ�မှုဆုုင်ရ်ာ ဥပနေ့ဒမှျာ�က်ုု စစတ််ပမ်ှှ မှည့်သ်ုု့ က်ျူ�လိုွန်န်ေ့န်သည့််က်ုု 
သတ်ုပြပ�မှုနေ့စရန် ်ပုမံှှန်် နေ့တ်ာင်�်ဆုု လိုုံ့နေ့ဆာန်ေ့န်သည့်။်



ရချုုင််ပြပည့််န်ယ် ရချုုင််ပြပည့််န်ယ် 
ရချုုင်ပ်ြပည့်န််ယတ််ွင် ်တ်င်�်မှာမှုမှျာ� ပြမှင််တ််က်န်ေ့န်သည့်။် တ်ည့််ပင်ုမှန်ေ့သာ က်ာလိုတ်စခ်ျုအပပီ� မှကြက်ာနေ့သ�မှီတ်ွင် ်ပြပည့်န််ယ်
အတ်ွင်�် တ်ုုက်ပ်ွ�မှျာ� ပြပန်လ်ိုည့်ပ်ြ�စပ်ွာ�ချ�ပ်ပီ� လိုူနေ့ပြချာက်ဦ်�နေ့သဆု�ံက်ာ ပပီ�ချ�န်ေ့သာ နှှစလ်ိုတ်ာက်ာလိုအတ်ွင်�် နေ့ပြမှပြမှှ�ပ်
မှုုင်�်နေ့ပါက်က််ွ�မှုနေ့ကြက်ာင်် ်အန်ည့်�်ဆု�ံ ထုုချုုက်ဒ်ဏရ်ာရသူ  ၁၁ ဦ� ရှုချ�သ်ည့်။် နေ့ပြမှပြမှှ�ပမ်ှှု�င်�်မှျာ�က်ုု ပြပည့်သ်ူမှျာ�နှှင််က််နေ့လို�
 သူင်ယမ်ှျာ�က်ုု တ်ုုက်ရ်ုုက်ထ်ုုချုုက််နေ့စသည့်် ်အရပသ်ာ�နေ့ဒသမှျာ�တ်ွင် ်ပြမှှ�ပန်ှှံထုာ�ချ�သ်ည့်။် နေ့ပြမှပြမှှ�ပမ်ှုုင်�်နေ့ပါက်က််ွ�ချ�သ်ည့်််
နေ့န်ရာမှျာ�တ်ွင် ်နေ့ပြမှပြမှှ�ပမ်ှုုင်�်မှျာ�ထုပရ်ှုနေ့န်နှုုင်န်ေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်ပြပည့်သ်ူမှျာ�သည့် ်၎င်တ််ုု့၏ မှုသာ�စု၀င်မ်ှျာ�၏ အနေ့လိုာင်�်မှျာ�
က်ုု ထုုတ်ယ်ူနှုုင်ပ်ြချင်�်မှရှုချ�န်ေ့ပ။ ချျစခ်ျင်ရ်နေ့သာ မှုသာ�စု၀င်မ်ှျာ�က်ုု ဆု�ံရု�ံရပပီ� မှုသာ�စုဘ၀မှျာ�ပျက်ဆ်ီ�ချ�ရ်နေ့သာနေ့ကြက်ာင်််
- စစအ်ုပစ်ုက်ုု မှုုင်�်ရှင်�်လိုင်�်နေ့ပ�ရန် ်မှကြက်ာချဏနေ့တ်ာင်�်ဆုုနေ့န်သည့်။်  နေ့ပြမှပြမှှ�ပမ်ှုုင်�် နေ့ပါက်က််ွ�မှုနေ့ကြက်ာင်် ်နေ့တ်ာထု�၌ 
စာ�န်ပရ်ုက်ခာ ရှာနေ့�ွ ဒုက်ခသည့်မ်ှျာ� ထုုချုုက်ဒ်ဏ်ရာရက်ာ နေ့သဆု�ံမှုမှျာ�ရှုချ�သ်ည့်။်

ND-Burma အ�ွ�့ဝင်အ်�ွ�့အစည့်�်ပြ�စန်ေ့သာ  ရချုုင်ပ်ြပည့်လ်ိုု�ံဆုုင်ရ်ာ နေ့က်ျာင်�်သာ� နှှင်် ်လိုူင်ယမ်ှျာ� အစည့်�်အရု�ံမှှ
 ချျင်�်ပြပည့်န််ယ် န်ယ်စပတ််နေ့လိုှောက်န်ှှင််် ရချုုင်ပ်ြပည့်န််ယ်အတ်ွင်�်  တ်ုု�လိုာနေ့န်သည့်် ်တ်ုုက်ခ်ျုုက်မ်ှု အနေ့ရအတ်ွက်န်ှှင််် 
အကြက်မှ�်�က်စ်စတ််ပမ်ှှ လိုူင်ယမ်ှျာ�က်ုု ပစမ်ှှတ််ထုာ� ပြပန်န်ေ့ပ�ဆွ�မှုမှျာ�က်ုု  မှှတ်တ််မှ�်တ်င် ်ထုာ�သည့်။်



စစ်က်ုုင််�တ်ုုင််�နေ့ဒသကက်ီ�စစ်က်ုုင််�တ်ုုင််�နေ့ဒသကက်ီ�
စစအ်ာဏာရှင်မ်ှျာ�သည့် ်တ်ရာ�ဥပနေ့ဒနှှင်် ်အပြပစမ်ှ� ်အရပသ်ာ�မှျာ�၏  အသက်အ်ုု�အုမှ ်စည့်�်စုမှက််ုု ဂရုမှစုုက်ဘ်� လိုုပန်ေ့ဆာင််
နေ့န်သည့်။် ထုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ုမှ�်နေ့ရှာင်သ်ွာ�နေ့သာ ရွာသာ�မှျာ�နှှင်် ်နေ့န်ရပပ်ြပန်ရ်န် ်ကက်ု��ပမှ�်သူမှျာ�က်ုု ပြပင်�်ပြပင်�်ထုန််ထုန်် ပစမ်ှှတ််
ထုာ�တ်ုုက်ခ်ျုုက််ပပီ� နေ့က်ျ�ရွာမှျာ�တ်ွင် ်က်ျန်ရ်ှုနေ့န်နေ့သာသူမှျာ�က်ုု  စစသ်ာ�မှျာ�မှှ  က်ွပမ်ှျက်ခ်ျ�သ်ည့်။် လိုွန််ချ�သ်ည့််် သီတ်င်�်ပတ််
တ်ွင်�် စီ�န်င်�်မှုတ်ွင် ် အသက် ်ဆယ််နေ့လို�နှှစအ်ရွယ ်မှုန်�်က်နေ့လို�တ်စဦ်�သည့် ်သူမှ၏မှုချင်အ်ပါ   အပြချာ�နေ့ဒသချသံု�ံဦ�နှှင်််
အတ်ူ သတ််ပြ�တ်ခ်ျခံျ�်ရသည့်။် ၎င်�်တ်ုု့သည့် ်အပြပစမ်ှရှုနေ့သာလ်ိုည့်�် မှတ်ရာ� သတ်ပ်ြ�တ်ပ်ြချင်�်ချခံျ�ရ်သည့်။်

ထုုု့အပြပင် ်က်န့်ဘ်လိုူပမှု�့န်ယတ််ွင် ်အရပသ်ာ� နေ့လို�ဆယခ်ျန့််က်ုု �မှ�်ဆီ�နေ့ချါ်နေ့ဆာင်သ်ွာ�ပပီ� လိုူသာ�ဒုုင်�်အပြ�စ ်အသု�ံပြပ�ချ�်
သည့်။် နေ့ဒသချ ံပြပည့်သ်ူ့က်ာက်ွယန်ေ့ရ�တ်ပမ်ှှ နေ့ထုာင်ထ်ုာ�နေ့သာ ဗု�ံတ်စ်လိုု�ံက်ုု �ယရ်ှာ�ရာတ်ွင် ်စစအ်စုု�ရစစသ်ာ�မှျာ�က်ုု 
လိုမှ်�ပြပရန် ်အသု�ံပြပ�ချ�သ်ည့်။် ဗု�ံရှင်�်လိုင်�်နေ့န်စဉ််အတ်ွင်�် အရပသ်ာ�မှျာ�က်ုု အန်ီ�တ်ွင် ်ဒူ�နေ့ထုာက်ခ်ျုုင်�်ချ�သ်ည့်။် 

စစက််ုုင်�်တ်ုုင်�် နေ့ဒသကက်ီ�တ်ွင် ်အကြက်မှ�်�က်မ်ှုမှျာ� ပုုမှုုပြ�စပ်ွာ�နေ့န်ပပီ� တ်ပအ်င်အ်ာ� တ်ုု�ပြမှင််လ်ိုာမှုနေ့ကြက်ာင်် ်စစက််ုုင်�်တ်ုုင်�်
အနေ့န်ာက်န်ေ့ပြမှာက်ပ်ုုင်�်နေ့ဒသ မှှတ်ပ်ုတံ်င််က်ုုင်န်ေ့ဆာင်ထ်ုာ�သည့်် ်ပြမှန်မ်ှာနှုုင်င််သံာ�မှျာ�မှှ ၎င်�်တ်ုု့၏ ဇူာတ်ုနေ့ပြမှသည့် ်စစ်
အာဏာရှင်က််ုု ရရာလိုက်န််က်စ်ွ�က်ုုင်ပ်ုန်က််န်န်ေ့သာ အပြပင်�်ထုန််ဆု�ံ နေ့ဒသပြ�စသ်ပြ�င််် တ်င်�်တ်င်�်က်ျပက််ျပ ်စီစစက််န့်သ်တ််ချံ
နေ့န်ရသည့်ဟ်ု နေ့ပြပာဆုုချ�သ်ည့်။်



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

ဇူူလိုုုင်် ဒုတ်ုယပတ််

ဇူူလိုုုင််လို ၁၁  ရက််နေ့န့်မှှ ၁၇ ရက််နေ့န့်အထုု

၁၁ ၁၄

၁၂
၁၅

၁၃

၁၆

၁၇

တ်အာင်�်အမှျ�ု�သာ� လိုွတ်န်ေ့ပြမှာက်န်ေ့ရ�တ်ပမ်ှနေ့တ်ာ၏်
 နေ့ဆ�မှှူ�အမှျ�ု�သမှီ� ၆ ဦ�တ်ုု့အာ� ပြမှန်မ်ှာစစ်တ်ပမ်ှှ 
�မှ�်ဆီ� ည့်ဉ််�ပမှ�်နှှုပဆ်က် ်သတ်ပ်ြ�တ်ခ်ျ�်နေ့သာ ၄ နှှစပ်ြပည့််် 
အထုုမှ�်အမှှတ်န်ေ့န့်ပြ�စသ်ည့်။် 

ND-Burma အပါအ၀င် ်ပြမှန်မ်ှာအရပဘ်က်မ်ှျာ�မှှ
ရှရှာ�နှှင်် ်ပြမှန်မ်ှာစစ်အာဏာရှင် ်ပူ�တ်ွ�က်ျင်�်ပမှည့်် ်အာ
ဆီယနံှှင််် မှုတ်�်က်န်ှုုင်င််တံ်ုု့၏ အကြက်မှ�်�က်မ်ှုတ်ုုက််
�ျက်န်ေ့ရ� လိုုပင််န်�်အစည့်�်အနေ့ဝ� ((ADMM-Plus)က်ုုမှ
တ်က်န်ေ့ရာက်ဘ်� သပုတ်န်ေ့မှှာက်က်ြက်ရန် ်ND-Burma 
အပါအ၀င် ်ပြပည့်တ််ွင်�်ပြပည့်ပ်မှှ  ပြမှန်မ်ှာဒ်ီမှုုက်နေ့ရစီနေ့ရ�
လိုုပရ်ှာ�သည့်် ်အ�ွ�့  ၅၀၀ န်ီ�ပါ� တ်ုု့မှှ က်ာက်ွယန်ေ့ရ�၀န််
ကက်ီ�ဌာာန်၊ အနေ့မှရီက်န်က််ုု အုတ်�်ွင်််နေ့ပ�စာ နေ့ပ�ပုု့
နေ့တ်ာင်�်ဆုုလိုုုက်သ်ည့်။် 

အာဏာသုမှ်� အကြက်မှ�်�က်န်ေ့ချါင်�်နေ့ဆာင် ်မှင်�်နေ့အာင််
 လိုှု�င်သ်ည့် ်ရုရှာ�နှုုင်င်် ံနေ့မှာစ်က်ုုပမှု�့သုု့ သွာ�နေ့ရာက်ခ်ျ�်ပပီ�
အာက်ာသနှှင်် ်နှျူက်လိုီ�ယာ�နေ့အဂျင်စ်ီမှျာ�မှှ တ်ာဝန်ရ်ှု
သူမှျာ�နှှင်် ်နေ့တ်ွ့ဆုံရန််  စီစဉ်ထ်ုာ�သည့်။်

NLD အ�ွ�့ဝင်တ််စဦ်�အပါအဝင် ်လိုူနေ့ပြချာက်ဦ်�က်ုု
တ်ရာ�မှ၀င် ်စစအ်ုပစ်ုမှှ ပြပင်�်ထုန််နေ့သာ စွ�ချျက်မ်ှျာ�ပြ�င်််
 မှှေတ်မှုမှရှုနေ့သာ  နေ့ထုာင်ဒ်ဏ ်တ်စသ်က်တ််စက််ွန််� 
ပြပစဒ်ဏခ်ျျမှှတ်ခ်ျ�သ်ည့်။် 

သု�ံလိုတ်စက်က်ုမှထ်ုုတ်န်ေ့ဝနေ့သာ က်ရင်န််ီပြပည့် ်လိုူ့အချွင်််
 အနေ့ရ�ချျ�ု�နေ့�ာက်မ်ှုပြ�စစ်ဉ်် ဒုတ်ုယစာနေ့စာင်က််ုု က်ရင်န််ီ
လိုူ့အချွင််အ်နေ့ရ�အ�ွ�့ (Karenni Human Right Group) 
မှှ  ထုုတ်ပ်ြပန်ရ်ာတ်ွင် ်စစအ်ာဏာရှင်မ်ှျာ� က်ျူ�လိုွန်ခ်ျ�်
နေ့သာ ရာဇူ၀တ်မ်ှုမှျာ�က်ုု တ်ာဝန်ခ်ျံရန်် နေ့တ်ာင်�်ဆုုမှုမှျာ�
 ပါဝင်သ်ည့်။်

ရှမှ�်ပြပည့်န််ယ် နေ့ပြမှာက်ပ်ုုင်�် မှူဆယပ်မှု�့န်ယ ် ဟုုက်န််
နေ့က်ျ�ရွာတ်ွင် ်ဗု�ံနေ့ပါက်က််ွ�မှုနေ့ကြက်ာင်် ် အသက် ်၁၀ နှှစ်
အရွယ်က်နေ့လို�င်ယ ်တ်စ်ဦ� ထုုချုုက် ်ဒစရ်ာရချ�သ်ည့်။် 

Kaung for You နေ့က်ျာင်�်တ်ည့််နေ့ထုာင်သ်ူ ဆရာ
 ဦ�နေ့က်ာင်�်သုုက်စ်ုု� အပါအဝင် ်CDM ဆရာသု�ံဦ�က်ုု
 ရှမှ�်ပြပည့်န််ယ်နေ့တ်ာင်ပ်ုုင်�်၊ နေ့အာင်ပ်န်�်ပမှု�့န်ယမ်ှှာ �မှ�်မှုချ�်
သည့််ဟု စစအ်ာဏာရှင်မ်ှှ သတ်င်�်ထုုတ်ပ်ြပန်သ်ည့်။် 
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လိုူ့အချွင်််အနေ့ရ�မှှတ််တ်မှ်�က်ွန််ရက်် (ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံ)လိုူ့အချွင်််အနေ့ရ�မှှတ််တ်မှ်�က်ွန််ရက်် (ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma


