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အက်ျဉ်�်ချျ�ပ်အက်ျဉ်�်ချျ�ပ်

၂,၀၅၃+ သတ််ပြ�တ််ချံရ၂,၀၅၃+ သတ််ပြ�တ််ချံရ

၁၄,၄၂၇+ �မှ်�ဆီ�ချံချ�်ရ၁၄,၄၂၇+ �မှ်�ဆီ�ချံချ�်ရ

၁၁,၃၆၂+ ချျ�ပ်နေ့နှှာင််ချံထုာ�ရဆ�၁၁,၃၆၂+ ချျ�ပ်နေ့နှှာင််ချံထုာ�ရဆ�

၂၀၂၁ ချုနှှစ် နေ့�နေ့�ါ်ဝါရီလ ၁ ရက််နေ့န့်တ်ွင်် စစ်အုပ်စုမှှ အာဏာသုမှ်�ရန်် ကက်ု��ပမှ်�ချ�်သည့််မှှာ ယချုဆုုလျှင်် ၁၆ လပင်် ရှုသွာ�ချ�်ပပီပြ�စ်သည့််။  ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံရှု ပြပည့််သူမှျာ�၏ စုတ််

ထု�တ်ွင်် ထုာဝရ အမှှတ််ရနေ့န်မှည့််် နေ့န့်သည့််လည့််� နှုုင််င်ံတ်က်ာ အသုုက််အဝန််�တ်ွင်် နေ့ရှ့ဆုံ�မှှ ရှုနေ့န်ရမှည့််ပြ�စ်သည့််။ ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံရှု ပြပည့််သူမှျာ�၏ ချုချံမှုနှှင််် စစ်အာဏာရှင််က်ုု

ပြ��တ််ချျရန်် ၎င််�တ်ုု့၏ ကက်ု��ပမှ်�လုပ်နေ့ဆာင််မှုသည့်် နေ့မှျှာ်မှှန််�ထုာ�သည့််ထုက်် နေ့က်ျာ်လွန််နေ့န်ပါသည့််။ အထုင််ရှာ�ဆုံ�နေ့သာ အက်ျ�ု�အပြမှတ််မှျာ�သည့်် နေ့ပြမှပြပင််နေ့ပါ်တ်ွင်် ပြ�စ်ပျက််

ချ�်ပပီ�၊ နေ့ေသချံလူထုုမှျာ�၊ လူ့အချွင်််အနေ့ရ� က်ာက်ွယ်သူမှျာ�၊ တ်ုုင််�ရင််�သာ� နေ့တ်ာ်လှန််နေ့ရ� အ�ွ�့အစည့််�မှျာ� (EROs)၊ ပြပည့််သူ့ က်ာက်ွယ်နေ့ရ� တ်ပ်�ွ�့ (PDFs) နှှင််် နေ့န်ာက််က်ွယ်

မှှ က်ူည့်ီပံ်ပုု�သူမှျာ�သည့်် ေီမှုုက်နေ့ရစီနေ့ရ� ကက်ု��ပမှ်�မှုမှျာ�က်ုု ဦ�နေ့ဆာင်် ပံ်ပုု�ချ�်ကြက်သည့််။

အတ်ုုက််အချံအင််အာ�စု၏ ပြပင််�ထုန််ပပီ� မှဆုတ််မှန်စ်နေ့သာ ဆန့််က်ျင််မှုက်ုု စစ်အုပ်စုသည့်် နှှုမှ်နှှင််�သည့်််အနေ့န်ပြ�င််် နေ့နှွ�ဦ�နေ့တ်ာ်လှန််နေ့ရ�က်ုု အပြပင််�အထုန်် ပ�ု�ချွင််�နေ့န်နေ့သာ

 နေ့ကြက်ာင်််  လူ့အချွင်််အနေ့ရ�ချျ�ု�နေ့�ာက််မှုမှျာ�က်ုု ပြပင််�ပြပင််�ထုန််ထုန်် ရင််ဆုုင််နေ့န်ရသည့််။  အကြက်မှ်��က်် စစ်တ်ပ်၏ထုုတ််လန့််�ွယ်နေ့က်ာင််�သည့််် လုပ်ရပ်မှျာ�သည့်် လူသာ�မှျ�ု�

နှွယ်စုမှျာ�အနေ့ပါ် က်ျူ�လွန််သည့််် ရာဇွ၀တ််မှုမှျာ�နှှင််် စစ်ရာဇွ၀တ််မှုမှျာ� ပြ�စ်နေ့သာ အရပ်သာ�မှျာ�က်ုု ထုပ်ချါတ်လ�လ� တ်ုုက််ချုုက််မှုမှျာ�ပြ�စ်သည့််ဟု ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံဆုုင််ရာ လူ့

အချွင်််အနေ့ရ� အနေ့ပြချအနေ့န်ဆုုင််ရာ က်ုလသမှဂ္ဂ အထုူ�က်ုုယ်စာ�လှယ် တ်ွမှ်အင််ေရူ�စ်မှှ ၎င််�၏ သနေ့ောထုာ� ထုုတ််ပြပန််ချျက််တ်ွင်် နေ့�ာ်ပြပချ�်သည့််။  

၂၀၂၁ ချုနှှစ် ေီဇွင််ောလတ်ွင်် ထုုတ််ပြပန််ချ�်နေ့သာ ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံဆုုင််ရာ အထုူ�အကက်ံနေ့ပ�နေ့က်ာင််စီမှှ ထုုတ််ပြပန််ချျက််တ်ွင်် စစ်အုပ်စုအာ� အကြက်မှ်��က််အ�ွ�့အစည့််�ဟု သတ််မှှတ််ရန်် 

ဥပနေ့ေသတ််မှှတ််ချျက််မှျာ�နှှင််် က်ုုက််ည့်ီနေ့ကြက်ာင််� နေ့တ်ွ့ရှုရပါသည့််။

စစ်အုပ်စုသည့်် အင််အာ�န်ည့််�လာသည့််။ ေက််နေ့ပြပာင််�ထုွက််နေ့ပြပ�လာသူမှျာ�မှှလည့််� စစ်အုပ်စုသည့်် င်ယ်ရွယ်သူမှျာ�၊ အလုပ်လက််မှ�်မှျာ�နှှင််် အပြချာ�အချွင်််အလမှ်�မှရှုသူမှျာ�

အာ� တ်ပ်သာ�သစ် စုနေ့ဆာင််�နေ့န်နေ့ကြက်ာင််� ထုုတ််နေ့�ာ်နေ့ပြပာဆုုထုာ�သည့််။ စစ်အုပ်စုအာ� ပြပည့််သူမှျာ� တ်ချ�န်က်် ဆန့််က်ျင််နေ့န်နေ့သာနေ့ကြက်ာင််် စုတ််ဓါတ််နေ့ရ�ရာန်ုမှ််ပါ�နေ့န်သည့််။

အာဏာသုမှ်�ပပီ�နေ့န်ာက််ပုုင််� စစ်တ်ပ်မှှ စွန့််ချွာလာသည့််် စစ်သည့််နေ့ဟာင််�မှျာ� ၏ နေ့ပြပာကြက်ာ�ချျက််အရ စစ်တ်ပ်ထု�တ်ွင်် က်ျန််ရှုနေ့န်နေ့သ�နေ့သာ သူမှျာ�သည့််လည့််� မှနေ့က်ျမှန်ပ်

 ပြ�စ်နေ့န်ကြက်သည့််။ စစ်တ်ပ်ထု�တ်ွင်် ပုတ််နေ့န်နေ့သာ စစ်သည့််မှျာ�သည့်် ချံစာ�ချျက််မှျာ�က်ုု မှျှ၀ေချ�်သည့််။  အပစ်အချတ််ရပ်စ�်နေ့ရ� သနေ့ောတ်ူည့်ီချျက််မှျာ� ဆက််တ်ုုက်် ပျက််ပြပာ�

နေ့န်သည့်််အတ်ွက်် စစ်အုပ်စုအနေ့ပါ် မှယုံကြက်ည့််ထုုုက််နေ့ကြက်ာင််� သက််နေ့သပြပထုာ�နေ့သာ မှှတ််တ်မှ်�တ်စ်ချုရှုသည့််။သုု့နေ့သာ် “ပင်ုမှ်�ချျမှ်�နေ့ရ�”နေ့ဆွ�နေ့နှွ�ရန်် က်မှ်�လှမှ်�မှုမှျာ�နှှင််် 

လက််န်က််က်ုုင််ပြပည့််သူ့က်ာက်ွယ်နေ့ရ�တ်ပ်�ွ�့မှျာ�က်ုု လက််န်က််ချျရန်် နေ့တ်ာင််�ဆုုမှုတ်ုု့သည့်် ၎င််�တ်ုု့၏ အာ�န်ည့််�မှုက်ုု သက််နေ့သပြပနေ့န်သည့််။ 

သုု့နေ့သာ်လည့််� အပြပစ်မှ�်ပြပည့််သူမှျာ�က်ုု သတ််ပြ�တ််ပပီ� ရက််စက််ကြက်မှ်�ကြက်�တ််သည့််် ပစ်ချတ််တ်ုုက််ချုုက််မှုမှျာ� ဆက််လက််ပြ�စ်ပွာ�လျက််ရှုသည့််။ စစ်သာ�မှျာ�၏ သတ််ပြ�တ််မှုမှျာ�

အနေ့ကြက်ာင််� ဂုဏ်ယူစွာ ကက်ာ�လုံ�ထုုတ််နေ့န်သည့််် အနေ့ထုာက််အထုာ�မှျာ�ပါရှုနေ့သာ လက််က်ုုင််�ုန််�တ်စ်လုံ�သည့်် စစ်အာဏာရှင််၏ ရက််စက််ကြက်မှ်�ကြက်�တ််စွာ ချျ�ု�နေ့�ာက််ဆ�ပြ�စ်

သည့််် အနေ့မှှာင််ထု�မှှ သက််နေ့သအနေ့ထုာက််အထုာ�မှျာ� ပြ�စ်သည့််။

ချုချံနေ့တ်ာ်လှန််နေ့ရ�အာ�နေ့က်ာင််�နေ့သာ်လည့််� အက်ူအည့်ီအနေ့ထုာက််အပံ်မှျာ� ပုုလုုအပ်နေ့န်သည့််။ စစ်အုပ်စု လုုလာ�နေ့သာ ပြပည့််သူ့စစ်မှျာ� နေ့ပါ်နေ့ပါက််လာပါက် အနေ့ရ�တ်ကက်ီ�

နေ့ဆာင််ရွက််ရမှည့််် အရပ်သာ�တ်ုု့၏ နေ့ေ�က်င််�လုံခချ�ံနေ့ရ�က်ုု ပုု၍  ပချုမှ်�နေ့ပြချာက််လာမှည့်် ပြ�စ်သည့််။ ၎င််�တ်ုု့၏ ရပ်ရွာ အသုုင််�အဝုုင််�အာ� က်ာက်ွယ်နေ့စာင်််နေ့ရှာက််နေ့န်ပပီ� မှ

တ်ရာ� အာဏာရယူထုာ�သည့််် စစ်အာဏာရှင််တ်ုု့အာ� တ်ွန််�လှန််နေ့န်သည့််် PDFs နှှင််် EROs မှျာ�အာ� အပြပည့်််အစုံ တ်ပ်ဆင််နေ့ပ�နှုုင််ရန််အတ်ွက်် အမှျ�ု�သာ�ည့်ီညွတ််နေ့ရ�အစုု�ရ 

NUG အာ�ပံ်ပုု�နေ့ပ�ရမှည့််ပြ�စ်သည့််

နှုုင််င်ံတ်က်ာ၏ အနေ့ရ�ယူနေ့ဆာင််ရွက််မှုနှှင််် ပြပစ်တ်င််ရုတ််ချျမှုတ်ုု့က်ုု ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံရှု စစ်မှက််တ်ုုက််ပွ�မှျာ�မှှ နေ့တ်ာင််�ဆုုနေ့န်ကြက်သည့််။ နှုုင််င်ံတ်က်ာ၏ အနေ့ရ�ယူနေ့ဆာင််ရွက််မှုနှှင််် ပြပစ်တ်င််ရုတ််ချျမှုတ်ုု့က်ုု ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံရှု စစ်မှက််တ်ုုက််ပွ�မှျာ�မှှ နေ့တ်ာင််�ဆုုနေ့န်ကြက်သည့််။ 



လူ့အချွင််အ်နေ့ရ�ချျ�ု�လူ့အချွင််အ်နေ့ရ�ချျ�ု�
နေ့�ာက်မ်ှုမှျာ�နေ့�ာက်မ်ှုမှျာ� ချျင်�်ပြပည့်န််ယ် မှင်�်တ်ပ်ပမှု�့န်ယ ်ချျပန်ေ့က်ျ�ရွာ -ချျင်�်ပြပည့်န််ယ် မှင်�်တ်ပ်ပမှု�့န်ယ ်ချျပန်ေ့က်ျ�ရွာ -  ဇွူလုုင်လ် ၂ ရက်န်ေ့န့်တ်ွင် ်စစ်တ်ပ၏် နေ့လနေ့ကြက်ာင်�် တ်ုုက်ခ်ျုုက်မ်ှုမှျာ�နေ့ကြက်ာင်် ်အရပသ်ာ�

 နေ့လ�ဦ�အထုု နေ့သဆု�ံချ�န်ေ့ကြက်ာင်�် ချျင်�်လူ့အချွင််အ်နေ့ရ� အ�ွ�့မှှထုုတ်ပ်ြပန်ခ်ျ�သ်ည့်။် စစတ််ပသ်ည့် ်စစန်ေ့ေ�နေ့ရှာင် ်အမှျာ�အပြပာ� ချုုလုနံေ့န်သည့််် 
ေုရာ�နေ့က်ျာင်�်နှှင််် စာသင်န်ေ့က်ျာင်�်ဝင်�်အတ်ွင််� အဓုက် ပစမ်ှှတ််ထုာ�တ်ုုက်ခ်ျုုက်ခ်ျ�်ပပီ�  လူအမှျာ�အပြပာ� ထုုချုုက်ေ်ဏရ်ာရရှုချ�သ်ည့်။်

တ်န်သာရရီတ်ုုင်�်နေ့ေသကက်ီ� ထုာ�ဝယခ်ျရုုင် ်နေ့လာင်လ်ုပံမှု�့န်ယ-်တ်န်သာရရီတ်ုုင်�်နေ့ေသကက်ီ� ထုာ�ဝယခ်ျရုုင် ်နေ့လာင်လ်ုပံမှု�့န်ယ-် ပြမှန်မ်ှာစစ်တ်ပမ်ှှ �မှ�်ဆီ�နေ့ချါ်နေ့ဆာင်သ်ွာ�သည့်် ်ဇွန်ီ�နေ့မှာင်န်ှှနံှှစဦ်�က်ုု ကက်ု��
တ်ုပ်က်ာ အန်ီ�က်ပ ်ပစသ်တ််ချ�်သည့်။် ဦ�နေ့ချါင်�်၊ မှျက်လ်ု�ံ၊ အစာအုမှန်ှှင််် နေ့န်ာက်န်ေ့က်ျာတ်ုု့က်ုု အန်ီ�က်ပပ်စခ်ျတ်ခ်ျခံျ�ရ်သည့်။် 

ချျင်�်ပြပည့်န််ယ် မှင်�်တ်ပ်ပမှု�့န်ယ ်-ချျင်�်ပြပည့်န််ယ် မှင်�်တ်ပ်ပမှု�့န်ယ ်- ချျင်�်ပြပည့်န််ယ် ပြပည့်သ်ူ့က်ာက်ွယန်ေ့ရ�တ်ပ�်ွ�့နှှင်် ်အကြက်မှ�်�က်စ်စတ််ပက်ြက်ာ�တ်ုုက်ပ်ွ�မှျာ�ကြက်ာ�တ်ွင် ်စစ်တ်ပ်
မှှ နေ့မှာတ််ာက်ျည့်မ်ှျာ�ပြ�င်် ်ပစခ်ျတ််မှုနေ့ကြက်ာင်် ်ဆယ်နေ့က်ျာသ်က််တ်စဦ်� နေ့သဆု�ံချ�သ်ည့်။်

စစက််ုုင်�်တ်ုုင်�်နေ့ေသကက်ီ� ဆာ�လင်�်ကက်ီ�ပမှု�့န်ယ-်စစက််ုုင်�်တ်ုုင်�်နေ့ေသကက်ီ� ဆာ�လင်�်ကက်ီ�ပမှု�့န်ယ-် ရက်သ်တ်တပတ််မှျာ�အတ်ွင်�် စစတ််ပမ်ှှ  ဝင်န်ေ့ရာက်စ်ီ�န်င်�်ပပီ�နေ့န်ာက် ်အန်ည့််�ဆု�ံ 
အရပသ်ာ� က်ုု�ဦ� နေ့သဆု�ံချ�်သည့်။် ဇွွန််လ ၁၅ ရက်မ်ှှ ၂၅ ရက်အ်ထုု စစတ််ပမ်ှျာ�၏ စီ�န်င်�်တ်ုုက်ခ်ျုုက်မ်ှုနေ့ကြက်ာင်် ်လု�ံနေ့တ်ာ၊် မှုု�ကက်ီ�ပြပင် ်  
(နေ့ပြမှာက်)်၊ တ်န််နှှင််် နေ့�ာင်က််တ်ာနေ့က်ျ�ရွာတ်ွင် ်နေ့န်ထုုုင်သ်ူ ၇ ဦ� နေ့သဆု�ံပပီ� ၃ ဦ� နေ့ပျာက်ဆ်ု�ံနေ့န်သည့်။်

ရှမှ�်ပြပည့်န်ေ့တ်ာင်ပ်ုုင်�် ရွာင်ပံမှု�့န်ယ-်ရှမှ�်ပြပည့်န်ေ့တ်ာင်ပ်ုုင်�် ရွာင်ပံမှု�့န်ယ-် ပြပည့်သ်ူ့က်ာက်ွယန်ေ့ရ�တ်ပ�်ွ�့ PDFနှှင်် ်ဆက်န်ှှယသ်ည့််ဟု သသံယရှုနေ့သာ အရပသ်ာ� ချုန်စ်ဦ�က်ုု
စစတ််ပမ်ှှ �မှ�်ဆီ�ချ�်သည့်။် ရွာမှျာ�က်ုု ဝင်န်ေ့ရာက်စ်ီ�န်င်�်က်ာ နေ့န်အုမှမ်ှျာ� �ျက်ဆ်ီ�ချ�န်ေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်နေ့ေသချမံှျာ� ထုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ုမှ�်နေ့ရှာင်ခ်ျ�ရ်
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

 က်နေ့လ�သူင်ယ် ဦ�နေ့ရသည့်် ပထုမှဆုံ� က်နေ့လ�သူင်ယ် ဦ�နေ့ရသည့်် ပထုမှဆုံ�

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

က်ရင်ပ်ြပည့်န််ယ်က်ရင်ပ်ြပည့်န််ယ်

က်ယာ� (က်ရင််န်ီ) ပြပည့််န်ယ်က်ယာ� (က်ရင််န်ီ) ပြပည့််န်ယ်

ရချုုင််ပြပည့််န်ယ်ရချုုင််ပြပည့််န်ယ်

စစအ်ာဏာရှင်တ််ပသ်ည့် ်က်ရင်ပ်ြပည့်န််ယ်ရှု အရပသ်ာ�နေ့ေသမှျာ�တ်ွင် ်အဆက်မ်ှပြပတ် ်နေ့လနေ့ကြက်ာင်�်တ်ုုက်ခ်ျုုက်မ်ှု
မှျာ� ဆက်တ််ုုက်ပ်ြပ�လုပခ်ျ�်သည့်။် နေ့ေသချ ံက်ရင်လ်ူ့အချွင််အ်နေ့ရ� အ�ွ�့မှျာ�၏ ထုုတ်ပ်ြပန်ခ်ျျက်အ်ရ ဇွွန််လ ၂၇ ရက်န်ေ့န့်
 က်ရင်ပ်ြပည့်န််ယ် ပြမှဝတ်ီပမှု�့ နေ့တ်ာင်ေ်က််တ်ွင် ်လက်န််က််က်ုုင် ်နေ့တ်ာလ်ှန်န်ေ့ရ� အ�ွ�့မှျာ�က်ုု အကြက်မှ�်�က်စ်စတ််ပမ်ှှ တ်စ်
န်ာရီချန့် ်ပစခ်ျတ်် တ်ုုက်ခ်ျုုက််ချ�်သည့်။်

က်ရင်န််ီပြပည့်န််ယ်အတ်ွင်�် လက်န််က်က််ုုင် ်ပဋိုပက်ခမှျာ�နေ့ကြက်ာင်် ်အပြပစမ်ှ�ပ်ြပည့်သ်ူမှျာ� ထုုချုုက်ေ်ဏရ်ာရချ�သ်ည့်။် အပြပစမ်ှ�်
ပြပည့်သ်ူမှျာ�သည့် ်အကြက်မှ�်�က်မ်ှုမှျာ�ပြ�င်် ်နေ့နှှာင်််ယှက်ခ်ျနံေ့န်ရသည့်။် နေ့ေသချမံှျာ�သည့် ် အကက်ုမှန်ေ့ပါင်�်မှျာ�စွာ နေ့ရ့့နေ့ပြပာင်�်
တ်ုမှ်�နေ့ရှာင်ခ်ျ�်ရပပီ� ၎င်�်တ်ုု့ နေ့ေ�က်င်�်လုခံချ�နံေ့ရ�အတ်ွက် ်ချုုလုနံေ့န်နေ့သာ ယာယီတ်�မှျာ�နှှင်် ်စစန်ေ့ေ�နေ့ရှာင်စ်ချန််�မှျာ�သည့််
ပင် ်တ်ုုက်ခ်ျုုက််ချခံျ�်ရသည့်။်

ရချုုင်ပ်ြပည့်န််ယတ််ွင် ်ထုုု�စစဆ်င်တ််ုုက််ချုုက်မ်ှုမှျာ� ပုု၍ဆုု�ရွာ�လာသည့်။် ရက်ခု�င််တ််ပန်ေ့တ်ာ ်(AA) နှှင်် ်ပြမှန်မ်ှာစစ်တ်ပတ််ုု့
အကြက်ာ� တ်င်�်မှာမှုမှျာ�ကြက်ာ�တ်ွင် ်ပြမှန်မ်ှာတ်ပသ်ာ�မှျာ� နေ့ပျာက်ဆ်ု�ံနေ့န်ပပီ� စစတ််ပမ်ှှလည့်�် အရပသ်ာ�မှျာ�က်ုု ဓါ�စာချံ
အပြ�စ ်�မှ�်ဆီ�က်ာ တ်ုံ့ပြပန်ပ်ြချင်�်ပြ�င်် ်အပြပန်အ်လှန််�မှ�်ဆီ�မှုမှျာ�ရှုနေ့န်သည့်။်

ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်

ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်

ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်ထုပမ်ှ�ံတ််ရုရန် ်



က်ရင််ပြပည့််န်ယ်က်ရင််ပြပည့််န်ယ်
စစအ်ာဏာရှင်တ််ပသ်ည့် ်က်ရင်ပ်ြပည့်န််ယရ်ှု အရပသ်ာ�နေ့ေသမှျာ�တ်ွင် ်အဆက်မ်ှပြပတ် ်နေ့လနေ့ကြက်ာင်�်တ်ုုက်ခ်ျုုက်မ်ှု
မှျာ� ဆက်တ််ုုက်ပ်ြပ�လုပခ်ျ�်သည့်။် နေ့ေသချ ံက်ရင်လ်ူ့အချွင််အ်နေ့ရ� အ�ွ�့မှျာ�၏ ထုုတ်ပ်ြပန်ခ်ျျက်အ်ရ ဇွွန််လ ၂၇ ရက်န်ေ့န့်
က်ရင်ပ်ြပည့်န််ယ် ပြမှဝတ်ီပမှု�့ နေ့တ်ာင်ေ်က်တ််ွင် ်လက်န််က််က်ုုင် ်နေ့တ်ာလ်ှန်န်ေ့ရ� အ�ွ�့မှျာ�က်ုု အကြက်မှ�်�က်စ်စတ််ပမ်ှှ တ်စ်
န်ာရီချန့် ်ပစခ်ျတ်် တ်ုုက်ခ်ျုုက််ချ�်သည့်။် ဗီီေီယုု�ုုင်တ််စခ်ျုတ်ွင် ်က်ရင်အ်ရပသ်ာ�မှျာ�သည့် ်အသက်န်ေ့ေ�လွတ်ရ်န်် ထုွက်န်ေ့ပြပ�
နေ့န်ရသည့်က််ုု နေ့တ်ွ့ရှုရသည့်။် ဇွူလုုင်လ် ၁ ရက်န်ေ့န့်တ်ွင် ်ထုပမ်ှ၍ံ ေူ�ပလာယာချရုုင် ်နေ့သနေ့ောေုု�နေ့က်ျ�ရွာက်ုု နေ့လနေ့ကြက်ာင်�်
မှှ တ်ုုက်ခ်ျုုက််မှုမှျာ� ထုပမ်ှပံြပ�လုပခ်ျ�်သည့်။်  အကြက်မှ�်�က်စ်စတ််ပ၏် ထုုု�စစမ်ှျာ� တ်ုု�ပြမှင််လ်ာမှုနေ့ကြက်ာင်် ်က်နေ့လ�င်ယ ်နှှစ်
ဦ�အပါအဝင် ်အန်ည့််�ဆု�ံ လူ ၁၃ ဦ� နေ့သဆု�ံချ�သ်ည့်။် နှုုင်င််တံ်က်ာ က်ရင်အ်�ွ�့အစည့်�်မှျာ�မှှ အရပသ်ာ�မှျာ�၏ အသက််
အနှတရာယက််ုု နေ့န့်စဉ်န်ှှင်််အမှျှ ကက်�နံေ့တ်ွ့နေ့န်ရနေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်ပြမှန်မ်ှာနှုုင်င််တံ်ွင် ်ပုုမှုုဆုု�ရွာ�လာသည့်် ်အက်ျပအ်တ်ည့်�်က်ုု 
အရှုန််အဟုန်ပ်ြ�င်် ်ရည့်ရ်ွယခ်ျျက်ရ်ှုရှု နေ့ဆာင်ရ်ွက်ရ်န် ်နှုုင်င််တံ်က်ာအသုုင်�်အဝုုင်�်က်ုု နေ့တ်ာင်�်ဆုုထုာ�သည့်။်
ND-Burma ၏ အ�ွ�့၀င်အ်�ွ�့အစည့်�်ပြ�စန်ေ့သာ မှွန်ပ်ြပည့်လ်ူ့အချွင််အ်နေ့ရ�နေ့�ာင်န်ေ့ေ�ရှင်�် (HURFOM)၏ ထုုတ်ပ်ြပန်ခ်ျျက််
အရ ေူ�ပလာယာအနေ့ရှ့နေ့တ်ာင်ပ်ုုင်�်ရှု အစုု�ရတ်ပမ်ှျာ�သည့် ်ရွာချုန်စရ်ွာက်ုု ပစမ်ှှတ််ထုာ�ပပီ� လက်န််က််ကက်ီ� ၅၀ ထုက််
မှန်ည့်�် ပစခ်ျတ််ချ�်သည့်။် ထုုုပစခ်ျတ််မှုသည့် ်၂၀၂၂ ချုနှှစ ်ဇွွန််လ ၂၉ ရက်န်ှှင််် ဇွွန််လ ၃၀ ရက် ်န်နံ်က််ပုုင်�်တ်ွင် ်ပြ�စပ်ွာ�ချ�်
သည့်။် ပျက်စ်ီ�မှုနှှင်် ်ေဏ်ရာရရှုမှုအနေ့သ�စုတ်အ်ချျက်အ်လက်မ်ှျာ�က်ုု နေ့ဆ�ေက်ဆ်ုုင်ရ်ာ တ်ာဝန််ရှုသူမှျာ�သည့် ်နေ့ပြမှပြပင််
အနေ့ပြချအနေ့န်မှျာ�က်ုု တ်ုံ့ပြပန်န်ေ့န်ရနေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်ချျက်ပ်ြချင်�်မှသုရှုရနေ့သ�နေ့ကြက်ာင်�် HURFOM မှှ နေ့ပြပာကြက်ာ�ချ�သ်ည့်။် နေ့ေသချံ
အန်ည့်�်ဆု�ံ ၅၀၀ ချန့် ်နေ့န်ရပစ်ွန့်ခ်ျွာထုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ုမှ�်နေ့ရှာင်ခ်ျ�ရ်က်ာ ပ�ချူ�တ်ုုင်�်နေ့ေသကက်ီ� အနေ့ရှ့ပုုင်�် နေ့က်ျာက်က်က်ီ�ပမှု�့န်ယ်
တ်ုုက်ပ်ွ�မှျာ� ပြ�စပ်ွာ�ပပီ�နေ့န်ာက်ထ်ုပ ်နေ့ေသချ ံ၁၀,၀၀၀ ချန် ် နေ့န်ရပ်စွန့်ခ်ျွာ ထုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ုမှ�်နေ့ရှာင်ခ်ျ�ရ်သည့်ဟ်ု က်ရင််
အမှျ�ု�သာ� အစည့်�်အရု�ံမှှ နေ့ပြပာဆုုချ�သ်ည့်။် 
တ်ုုက််ပွ�နေ့ကြက်ာင်် ်ထုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ုမှ�်နေ့ရှာင်လ်ာနေ့သာ ရွာသူရွာသာ�မှျာ�၏ နေ့ပြပာကြက်ာ�ချျက်အ်ရ နေ့လနေ့ကြက်ာင်�်မှှ တ်ုုက်ခ်ျုုက်ခ်ျ�်
သည့််် နေ့န့်မှျာ�အတ်ွင်�် တ်ုုက်ခ်ျုုက််မှုနေ့ပါင်�် တ်စေ်ါဇွင်န််ီ�ပါ� ပြ�စပ်ွာ�ချ�န်ေ့ကြက်ာင်�် သုရသည့်။် အရပသ်ာ�မှျာ�နေ့သဆု�ံနေ့သာ
အကြက်မှ�်�က်စ်စတ််ပန်ှှင််် က်ရင်လ်က်န််က်က််ုုင်အ်�ွ�့မှျာ�ကြက်ာ� တ်ုုက်ပ်ွ�မှျာ� ပုုမှုုပြပင်�်ထုန််လာသပြ�င်် ်စစတ််ပသ်ည့် ်စစက််ူ
မှျာ� ပြ�ည့််တ််င်�်ရန် ်ကက်ု��ပမှ�်နေ့န်သည့်။် တ်ုုက်ပ်ွ�မှျာ�အတ်ွင်�် လက်န််က််ကက်ီ�မှျာ�ပြ�င်် ်ပြပင်�်ထုန််စွာတ်ုုက်ခ်ျုုက်မ်ှုမှျာ�အပြပင််
ဓာတ်ုလက်န််က်မ်ှျာ�က်ုုပါ အသု�ံပြပ�ချ�ပ်ြချင်�်နေ့ကြက်ာင်် ်နှုုင်င််တံ်က်ာအသုုင်အ်၀�ုင်�်အာ� အနေ့ရ�ယူနေ့ဆာင်ရ်ွက်မ်ှုမှျာ�နှှင်် ်ပစ်
တ်င်ရ်ုတ်ခ်ျျမှုမှျာ�ပြပ�လုပရ်န်် နေ့တ်ာင်�်ဆုုချ�်ကြက်သည့်။် 



က်ယာ� (က်ရင််န်ီ) ပြပည့််န်ယ်က်ယာ� (က်ရင််န်ီ) ပြပည့််န်ယ်
က်ရင်န််ီပြပည့်န််ယ်အတ်ွင်�် လက်န််က်က််ုုင် ်ပဋိုပက်ခမှျာ�နေ့ကြက်ာင်် ်အပြပစမ်ှ�ပ်ြပည့်သ်ူမှျာ� ထုုချုုက်ေ်ဏရ်ာရချ�သ်ည့်။် အပြပစမ်ှ�်
ပြပည့်သ်ူမှျာ�သည့် ်အကြက်မှ�်�က်မ်ှုမှျာ�ပြ�င်် ်နေ့နှှာင်််ယှက်ခ်ျနံေ့န်ရသည့်။် နေ့ေသချမံှျာ�သည့် ် အကက်ုမှန်ေ့ပါင်�်မှျာ�စွာ နေ့ရ့့နေ့ပြပာင်�်
တ်ုမှ်�နေ့ရှာင်ခ်ျ�်ရပပီ� ၎င်�်တ်ုု့ နေ့ေ�က်င်�်လုခံချ�နံေ့ရ�အတ်ွက် ်ချုုလုနံေ့န်နေ့သာ ယာယီတ်�မှျာ�နှှင်် ်စစန်ေ့ေ�နေ့ရှာင်စ်ချန််�မှျာ�သည့််
ပင် ်တ်ုုက်ခ်ျုုက််ချခံျ�်ရသည့်။် အသက်န်ေ့မှွ�ဝမှ�်နေ့က်ျာင်�်မှု ဆု�ံရု�ံချ�ရ်သူမှျာ�နှှင်် ်မှုသာ�စု၀င်မ်ှျာ�  နေ့သဆု�ံချ�ရ်သူမှျာ�၏
လုုအပခ်ျျက်မ်ှျာ�က်ုု ပြ�ည့််ဆ်ည့်�်နေ့ပ�ရန် ်ကက်ု��ပမှ�်နေ့န်ကြက်နေ့သာ အ�ွ�့အစည့်�်မှျာ�သည့် ်ဆုံ�ရု�ံမှုမှျာ�စွာကြက်ာ� နှှစသ်ုမှ််
အကက်နံေ့ပ�မှုမှျာ� နေ့ပ�နှုုင်ရ်န်် ရုန်�်က်န်န်ေ့န်ကြက်ရသည့်။် နေ့ေသချပံြပည့်သ်ူမှျာ� ကက်�နံေ့တ်ွ့ချ�ရ်သည့်် ်အပြ�စအ်ပျက်မ်ှျာ�နေ့ကြက်ာင်် ်
စုတ်ဓ်ာတ်က််ျက်ာ ရှင်သ်န််ရန်် ကက်ု��စာ�ရုန်�်က်န််နေ့န်ကြက်ရသည့်။် နေ့ေသချံမှျာ�သည့် ်၎င်�်တ်ုု့၏ ပတ်၀်န်�်က်ျင်တ််ွင် ်“နေ့သန်တ််
ေဏရ်ာမှျာ�၊ နေ့သန်တ်ေ်ဏရ်ာမှျာ�ပြ�င်် ်နေ့သဆု�ံနေ့န်နေ့သာ အနေ့လာင်�်မှျာ�က်ုုပြမှင်�်ူ�နေ့န်က်ျပြ�စပ်ပီ� လက်န််က််ကက်ီ�နှှင်််
နေ့သန်တ််ပစသ်မံှျာ�နှှင်် ်နေ့ပါက််က်ွ�သမံှျာ�က်ုု ကြက်ာ�နေ့န်က်ျ ပြ�စသ်ည့်ဟ်ု လူထုုက်ျန်�်မှာနေ့ရ�နှှင်် ်�ွံ့ ပ�ု��နေ့ရ�က်ွန်ယ်က် ်CHDN 
၏ ေါရုုက်တ််ာ ချွန််��ုလစမ်ှှ က်နှတာရဝတ်ီတ်ုုင်�်(မှ)်သုု့ နေ့ပြပာကြက်ာ�ချ�သ်ည့်။်  

အသက်န်ေ့မှွ�ဝမှ�်နေ့က်ျာင်�်မှု ဆုံ�ရု�ံချ�်ရသူမှျာ�နှှင်် ်ချျစရ်သူ နေ့သဆု�ံချ�ရ်သူမှျာ�၏ လုုအပခ်ျျက်မ်ှျာ�က်ုု ပြ�ည့််ဆ်ည့်�်နေ့ပ�ရန််
ကက်ု��ပမှ�်ချ�်ကြက်နေ့သာ အ�ွ�့အစည့်�်မှျာ�သည့် ်ဆုံ�ရု�ံမှုမှျာ�စွာကြက်ာ�တ်ွင် ်အကက်ဉံာာဏမ်ှျာ� နေ့ပ�နှုုင်ရ်န်် ရုန််�က်န််နေ့န်ကြက်ရ
 သည့်။် ရွာသူရွာသာ�မှျာ� ကက်�နံေ့တ်ွ့ချ�ရ်သည့်် ်က်ရင်န််ီလူမှုအသင်�်အ�ွ�့မှျာ�က်ွန်ရ်က်၏် အဆုုအရ က်ရင်န််ီပြပည့်န််ယ်
အတ်ွင်�် တ်ုုက်ပ်ွ�မှျာ�နေ့ကြက်ာင်် ်လူနေ့ပါင်�် ၂၀၀,၀၀၀ နေ့က်ျာ ်ထုွက်န်ေ့ပြပ�တ်ုမှ�်နေ့ရှာင်ခ်ျ�ရ်ပပီ� ၆၀ ရာချုုင်န်ှုန််�မှှာ အမှျ�ု�သမှီ�မှျာ�
နှှင််် က်နေ့လ�သူင်ယမ်ှျာ�ပြ�စသ်ည့်။် က်ရင်န််ီလူ့အချွင်််အနေ့ရ�အ�ွ�့၏ထုုတ်ပ်ြပန်ခ်ျျက်အ်ရ  ၂၀၂၂ ချုနှှစ ်ဇွွန််လ ၁၃ ရက်မ်ှှ ၁၄ 
ရက်အ်တ်ွင်�် အရပသ်ာ�နေ့န်အုမှမ်ှျာ�နှှင်် ်ေုရာ�ရှုချုု�နေ့က်ျာင်�်မှျာ� �ျက်ဆ်ီ�ချရံမှု ပုုမှုုပြ�စပ်ွာ�ချ�သ်ည့်။် 



ရချုုင််ပြပည့််န်ယ်ရချုုင််ပြပည့််န်ယ်
ရချုုင်ပ်ြပည့်န််ယတ််ွင် ်ထုုု�စစဆ်င်တ််ုုက််ချုုက််မှုမှျာ� ပုု၍ဆုု�ရွာ�လာသည့်။် ရက်ခု�င််တ််ပန်ေ့တ်ာ ်(AA) နှှင်် ်ပြမှန်မ်ှာစစ်တ်ပတ််ုု့အကြက်ာ�
 တ်င်�်မှာမှုမှျာ�ကြက်ာ�တ်ွင် ်ပြမှန်မ်ှာတ်ပ်သာ�မှျာ� နေ့ပျာက်ဆ်ု�ံနေ့န်ပပီ� စစတ််ပမ်ှှလည့်�် အရပသ်ာ�မှျာ�က်ုု ဓာ�စာချအံပြ�စ ်�မှ�်ဆီ�
က်ာ တ်ုံ့ပြပန်ပ်ြချင်�်ပြ�င်် ်အပြပန်အ်လှန််�မှ�်ဆီ�မှုမှျာ�ရှုနေ့န်သည့်။် ဗီုုလက်က်ီ�တ်စဦ်� အပါအဝင် ်ပြမှန်မ်ှာစစ်သာ�မှျာ� AA ၏ �မှ�်ဆီ�
ပြချင်�်က်ုု ချရံပပီ�နေ့န်ာက် ်စစန်ေ့တ်ွတ်ွင် ်နေ့ေသချ ံတ်စေ်ါဇွင်န်ေ့က်ျာ ်စစတ််ပ၏် �မှ�်ဆီ�နေ့ချါ်နေ့ဆာင်ပ်ြချင်�် ချခံျ�ရ်သည့်။် 

အနေ့ကြက်ာင်�်ပြပချျက်မ်ှရှုေ� �မှ�်ဆီ�နေ့ချါ်နေ့ဆာင်သ်ွာ�သည့်် ်အမှျ�ု�သာ�တ်စဦ်�လည့်�် အပါအဝင် ်ရမှ�်သမှ�်�မှ�်ဆီ�မှုမှျာ�လည့်�်
ပြ�စပ်ွာ�ချ�်သည့်။် နေ့ပြမှာက်ဦ်�တ်ွင် ်စစန်ေ့ထုာက်လ်ှမှ�်နေ့ရ� အရာရှု သု�ံဦ�က်ုု ရှာမှနေ့တ်ွ့သပြ�င်် ်လူ ၂ ေါဇွင်န်ေ့က်ျာ ်�မှ�်ဆီ�ချခံျ�ရ်
 သည့်။် ယာယီစစန်ေ့ေ�နေ့ရှာင်စ်ချန််�မှျာ�တ်ွင် ်ချုုလုနံေ့န်ကြက်ရနေ့သာ ပြပည့်တ််ွင်�်နေ့န်ရပ်စွန့်ခ်ျွာသူမှျာ� (IDP) သည့် ်စာ�န်ပရ်ုက်ခာ
ရှာ�ပါ�မှုနေ့ကြက်ာင်် ်အသက်စ်ွန့်က််ာ နေ့တ်ာနေ့တ်ာင်မ်ှျာ�တ်ွင် ် အစာ�အနေ့သာက်က််ုု ရှာနေ့�ွနေ့န်ကြက်ရသည့်။် ထုုုက်�သ်ုု့လုပန်ေ့ဆာင််
ပြချင်�်အာ�ပြ�င်် ်နေ့ပြမှပြမှု�ပမ်ှုုင်�်နေ့ကြက်ာင်် ်နေ့သဆု�ံသူ သုု့မှဟုတ် ်ထုုချုုက်ေ်ဏရ်ာရသူဦ�နေ့ရသည့်လ်ည့်�် တ်ုု�လာနေ့န်သည့်။် ဇွွန်် ၁၄
 ရက်န်ေ့န့်တ်ွင် ် မှျှစရ်ှာနေ့န်နေ့သာ အမှျ�ု�သာ�တ်စဦ်�သည့် ်နေ့ပြမှပြမှု�ပမ်ှုုင်�်နေ့ကြက်ာင်် ်နေ့သဆု�ံချ�ရ်သည့်။် ရက်ခု�င််တ််ပန်ေ့တ်ာန်ှှင််် ပြမှန်မ်ှာ
စစတ််ပတ််ုု့အကြက်ာ� တ်ုုက်ပ်ွ�မှျာ�နေ့ကြက်ာင်် ်နှှစန်ှှစက်ြက်ာ တ်ုုက်ပ်ွ�မှျာ�အတ်ွင်�် လူ ၂၀၀,၀၀၀ နေ့က်ျာ ်နေ့န်ရပစ်ွန့်ခ်ျွာ ထုွက်န်ေ့ပြပ�ချ�ရ်
သည့်။်



နေ့န့်စွ�အလုုက် ်နေ့န့်စွ�အလုုက် ်
မှှတ််တ်မှ�်မှျာ�မှှတ််တ်မှ�်မှျာ�

ဇွွန််လ ၂၇ ရက််နေ့န့်မှှ ဇွူလုုင််လ ၃ ရက််နေ့န့်

အထုု 

၂၇ ၃၀

၂၈
၁

၂၉

၂

၃

၂၀၂၂ ချုနှှစ ်ဇွွန််လ ၁၆ ရက်မ်ှှ ၂၅ ရက်အ်တ်ွင်�် စစ်
အာဏာရှင်တ််ပတ််ုု့ ၏ မှီ�ရှု�့မှု နေ့ကြက်ာင်် ်နေ့ေသအတ်ွင်�်
 နေ့န်အုမှမ်ှျာ� ပျက်စ်ီ�ဆု�ံရု�ံမှု တ်န််�ုု� ပြမှန်မ်ှာက်ျပန်ေ့င်ွ
 ၆၄၇ သုန်�် (အနေ့မှရုက်န်န်ေ့ေါ်လာ ၃၅၀၀၀) ဆု�ံရု�ံချ�်
နေ့ကြက်ာင်�် နေ့လာင်လ်ုပံမှု�့န်ယ ်ပြပည့်သ်ူ့ အုပခ်ျျ�ပန်ေ့ရ� အ�ွ�့မှှ
 နေ့ကြက်ည့်ာသည့်။်

�မှ�်ဆီ�ချထံုာ�ရနေ့သာ နေ့ေါ်နေ့အာင်ဆ်န််�စုကြက်ည့်န်ှှင်််
နေ့ေါက်တ််ာမှျ�ု�နေ့အာင်တ််ုု့အပြပင် ်အစုု�ရအ�ွ�့ဝင် ်ဝန််ကက်ီ�
ဦ�မှင်�်သူတ်ုု့အာ� ၎င်�်တ်ုု့က်ုု ချျ�ပန်ေ့နှှာင်ထ်ုာ�နေ့သာ 
နေ့န်ပြပည့်န်ေ့တ်ာရ်ှုတ်ွင် ်ထုပတ််ုု�အမှု စွ�ဆုုထုာ�သည့်။်

က်ရင်ပ်ြပည့်န််ယ် ေူ�ပလာယာချရုုင်အ်တ်ွင်�် အကြက်မှ�်�က််
စစတ််ပမ်ှှ နေ့လနေ့ကြက်ာင်�်ပြ�င်် ်တ်ုုက််ချုုက််ချ�သ်ည့်။် 

ပြမှန်မ်ှာနှုုင်င်် ံက်ရင်ပ်ြပည့်န််ယ်အတ်ွင်�် ဆုု�ရွာ�နေ့န်သည့်််
အနေ့ပြချအနေ့န်မှျာ�အာ� နှုုင်င််တံ်က်ာအသုုင်�်အဝုုင်�်မှှအနေ့ရ�
 တ်ကက်ီ� အနေ့ရ�ယူနေ့ဆာင်ရ်ွက်ရ်န် ်နှုုင်င််တံ်က်ာက်ရင်အ်�ွ�့
အစည့််�မှှ နေ့ကြက်ည့်ာချျက်တ််နေ့စာင် ်ထုုတ်ပ်ြပန်လ်ုုက်သ်ည့်။် 

�မှ�်ဆီ�ချံထုာ�ရနေ့သာ နှုုင်င််နံေ့တ်ာ၏်အတ်ုုင်ပ်င်ခ်ျံ
ပုဂ္ဂု�လ ်နေ့ေါ်နေ့အာင်ဆ်န််�စုကြက်ည့်အ်ာ� လှတ်န်ေ့ပ�ရန် ်
က်နေ့မှာာေီ�ယာ�နှုုင်င််ပံြချာ�နေ့ရ�ဝန်က်က်ီ� ပရက်န်ေ့ဆာခ်ျွန််သည့််
စစအ်ုပစ်ုက်ုု တ်ုုက်တ််ွန်�်ချ�်သည့်။် က်နေ့မှာာေီ�ယာ�နှှင်် ်အာ
ဆီယ ံတ်စ်ချုလုံ�သည့် ်ပြမှန်မ်ှာနှုုင်င်် ံအနေ့ပြချအနေ့န်က်ုု အနေ့ရ�
နေ့ပါ်တ်ုံ့ပြပန်ရ်ာတ်ွင် ်သုသာထုင်ရ်ှာ�နေ့သာ အာ�န်ည့်�်ချျက််
မှျာ� ရှုနေ့သာနေ့ကြက်ာင်် ်နေ့ဝ�န်မ်ှုမှျာ� ထုွက်န်ေ့ပါ်လာသည့်။်

ထုုုင်�်နေ့လပုုင်န််က််အတ်ွင်�် ပြမှန်မ်ှာစစ်တ်ပ၏် တ်ုုက် ်
နေ့လယာဉ် ်ဝင်န်ေ့ရာက်လ်ာမှုနေ့ကြက်ာင်် ်တ်ာခ်ျ်ချရုုင်ရ်ှုနေ့က်ျာင်�်
 သာ�မှျာ�က်ုု ၎င်�်တ်ုု့၏ နေ့က်ျာင်�်မှျာ�တ်ွင် ်က်တ်ုတ််က်ျင်�်
မှျာ�တ်ွင် ်ချုုလုခံျ�ရ်မှုနှှင်် ်ပတ်သ်က်၍် အာဆီယ ံအရပ်
ေက် ်လူမှုအ�ွ�့အစည့်�်မှျာ�က် နေ့ကြက်ည့်ာချျက် ်ထုုတ်ပ်ြပန်ခ်ျ�်
သည့်။်

အတ်ုုက်အ်ချံအင််အာ�စုမှျာ�နှှင်် ်ပြပန်လ်ည့်န်ေ့ပါင်�်စည့်�်ရန််
တ်ရုတ် ်နှုုင််င်ပံြချာ�နေ့ရ�ဝန်က်က်ီ�က် စစအ်ုပစ်ုက်ုု နေ့တ်ာင်�်ဆုု
ချ�သ်ည့်။်

ဇွွန််လ 

ဇွူလုုင်လ် 
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လူ့အချွင်််အနေ့ရ�မှှတ််တ်မှ်�က်ွန််ရက်် (ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံ)လူ့အချွင်််အနေ့ရ�မှှတ််တ်မှ်�က်ွန််ရက်် (ပြမှန််မှာနှုုင််င်ံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma


