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အ?<စ်ချDပ် 

 
Myanmar Witness သည ်၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဧ.ပီလ ကတည်းက ရနက်)နတိ်)ငး်၊ စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်၊ မေကွးတိ)ငး်၊ ချငး် 

ြပည်နယ် *+င် ့ ကချငြ်ပည်နယ်စသည် ့ ေနရာများအပါအဝင ် ြမနမ်ာ*ိ)ငင်အံတွငး် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမG 

ကိ) ဆန်က့ျငသ်ည် ့နယ်ေြမေဒသများ*+င်ဆ့က်လျဥ်း.ပီး စစ်တပ်ေထာက်ခံအားေပးသည် ့ဝါဒြဖန်ခ့ျိမGများ 

ကိ) မ+တ်တမ်းတင*်ိ)ငခ်ဲ့သည်။ ယငး် လက်ကမ်းစာေစာငအ်သွငြ်ဖန်ေ့ဝမGများတွင ် ဘာသာေရး *+င် ့ *ိ)ငင် ံ

ေရး ေသွးခွဲမGများပါဝင.်ပီး၊ မPဆလငဆ်န်က့ျငေ်ရးအာေဘာ်များပါဝငက်ာ စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ Q)ပပ်ံ) 

များအြပင၊် အသက်အ*Rရာယ်.ခိမ်းေြခာက်မGများလည်း ပါဝငသ်ည်။ ယငး်စာများတွင ် ‘စိစစ်ထား.ပီး သ 

တငး်မ+န ် (fact-checked)’ စသည် ့ စာသားများေရး*+ပိထ်ားသည် ့ အယPအဆလဲွမ+ားေစေသာ*+င် ့ အတည် 

ြပUထားြခငး်မV+ိေသာ သတငး်အချက်အလက်များပါဝငေ်လ့V+ိသည်။ ယငး်စာေစာငမ်ျားြဖန်ေ့ဝမGသည ်

အငတ်ာနက်ြဖတ်ေတာက်ထားစဥ်ကာလများတွင ် ြဖစ်ေပW ခဲ့.ပီး ပစ်မ+တ်ထားခံရသည် ့ အများြပညသ်P 

လPထ)အေနြဖင် ့ ယငး် သတငး်အချက်အလက်များအားစိစစ်*ိ)ငစ်မွ်းအေပW အကန်အ့သတ်V+ိေစခဲ့သည်။ 

ယငး်စာေစာငမ်ျားတွင ်ဘံ)တPညီစွာေဖာ်ြပေလ့V+ိေသာ အေXကာငး်အရာရပ်များတွင-် အမျိUးသားညီZွတ် 

ေရးအစိ)းရ (NUG) *+င် ့စစ်တပ်ကိ)ဆန်က့ျငသ်ည်အ့)ပစ်)များသည် မမဲသမာစွာ မဲခိ)းသPများ၊ အXကမ်းဖက် 

သPများြဖစ်ေXကာငး်*+င် ့ အများြပညသ်PလPထ)အေပW ဆိ)းရွားြပငး်ထနသ်ည် ့ အXကမ်းဖက်မGများ ကျ[းလွန ်

ေနXကသPများြဖစ်ေXကာငး်၊ မPးယစ်ေဆးဝါးေရာငး်ဝယ်ေဖာက်ကားမGများတွင ် ပါဝငပ်တ်သက်ေန 

ေXကာငး်- တိ) ့ြဖစ်သည်။  

 



တိ)က်ခိ)က်ခံရ*ိ)ငေ်Xကာငး် .ခိမ်းေြခာက်မGများ သိ)မ့ဟ)တ် ဒမီိ)ကေရစီေထာက်ခံသP ြပညသ်Pက့ာကွယ်ေရး 

တပ်ဖွဲ] (PDF) အဖွဲ]ဝငမ်ျားအား အားေပးကPညီေနသPများြဖစ်ေစ၊ အသံတိတ်သပိတ်စသည် ့ စစ်တပ်ကိ) 

ဆန်က့ျငေ်သာ လGပ်V+ားမGများတွငပ်ါဝငပ်တ်သက်ေနသPများအားြဖစ်ေစ ဥပေဒအရ အေရးယPခံရမည ်

ြဖစ်ေXကာငး် .ခမိ်းေြခာက်မGများစသည်တိ)အ့ပါအဝင-် ယငး်လက်ကလမ်းစာေစာငမ်ျားတွင ် ပါဝငသ်ည် ့

အများြပည်သPထံ ‘သတိေပးမGများ’ အချိU]ကိ) ဤ သ)ေတသနမ+ V+ာေဖွေဖာ်ထ)တ်*ိ)ငခ်ဲ့သည်။ ဤအစီရငခ် ံ

စာ ေရးသားချိနတွ်င ် - ယငး်သိ)ေ့သာ သတိေပးမGတစ်ခ)ြဖစပ်ွားခဲ့သည် ့ တည်ေနရာတစ်ခ)အေXကာငး် 

Myanmar Witness က သိV+ိထား.ပီး၊ စစ်တပမ်+တိ)က်ခိ)က်ခဲ့သည်ဟ) စွပ်စွဲချက်များ*+င် ့ကိ)က်ညီမGV+ိသည် ့

ေကျးရွာတစ်ခ)V+ိပျက်စီးဆံ)းQG ံးမGများကိ) Qိ)က်ကPးြပသထားသည် ့Q)ပ်သဖံိ)ငကိ်) Myanmar Witness က အ 

တည်ြပU*ိ)ငခ်ဲ့သည်။ ယငး် တိ)က်ခိ)က်မGများသည် အဆိ)ပါေကျးရွာအတွငး် ယငး်သိ) ့ သတိေပးမGများေပW 

ေပါက်ခဲ့.ပီး တစ်လအXကာတွင ်ြဖစ်ပွားခဲ့ြခငး်ြဖစသ်ည်။ သိ)ေ့သာ်လည်း ယငး်တိ)က်ခိ)က်မGသည် အဆိ)ပါ 

လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား*+င် ့ဆက်စပ်မGV+ိ/မV+ိကိ) Myanmar Witness မ+ အတည်မြပU*ိ)ငပ်ါ။  

 
ယငး်သိ)ေ့သာ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား၏ လကaဏာရပ်များ၊ ပံ)ပနး်သငွြ်ပငသ်bာန၊် လားရာအေXကာင် 

အရာ၊ Q)ပ်ပံ) *+င် ့ြဖန်ေ့ဝသည်ပ့ံ)စ ံတိ)ကိ့) Myanmar Witness မ+ မ+တ်တမ်းတင.်ပီး၊ စံ)စမ်းစစ်ေဆးခဲ့သည်။ 

ယငး်စာေစာငမ်ျား၏ အရငး်အြမစမ်ျားကိ)မP Myanmar Witness မ+ အတည်ြပU*ိ)ငြ်ခငး်မV+ိေသာ်လည်း 

ဤစံ)စမ်းစစ်ေဆးမGအရ ယငး်စာေစာငအ်ေြမာက်အများတိ)သ့ည် တPညီေသာ၊ စစ်တပ်ေထာက်ခံအား 

ေပးသည် ့ အရငး်အြမစ်တစ်ခ)မ+ အရငး်ခံ၍ေပWေပါက်လာြခငး်ြဖစ်ေXကာငး် ြပသေနသည်။ လPထ)အား 

.ခိမ်းေြခာက်ရန၊် ဖိ*+ပိ်ရန*်+င် ့ ေသွးခွဲရနအ်တွက် အငတ်ာနက်များြဖတ်ေတာက်ချိန*်+င် ့ တစ်.ပိUငန်က် 

တည်း ယငး်သိ)ေ့သာလက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား ြဖန်ေ့ဝြခငး်အားြဖင် ့ ြမနမ်ာ*ိ)ငင်အံတွငး်V+ ိ ြဖစစ်ဥ်အ 

ေXကာငး်အရာအသွားအလာကိ) ထိနး်ချUပ်ကိ)ငတွ်ယ်လိ)သည် ့ပံ)စံကိ) ဤ စံ)စမ်းစစ်ေဆးချက်က ေဖာ်ထ)တ် 

ြပသေနသည်။  

 
 
မိတဆ်က်?<င် ့အေMကာငး်အရာ  
 
ြမနမ်ာ*ိ)ငင်တံစ်ဝ+မ်း ေလထ)မ+တစ်ဆင် ့လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား ြဖန်က့ျဲမGအေXကာငး် ေြပာXကားမGများကိ) 

၂၀၂၁ ခ)*+စ ်ဧ.ပီလ ကတည်းက Myanmar Witness. က မ+တ်တမ်းတငထ်ားခဲ့သည်။ ဤ အစရီငခ်ံစာတွင ်

ယငး်စာေစာငမ်ျားအတွငး်ပါဝငသ်ည် ့- ဘံ)တPညီေသာ အေXကာငး်အရာများ၊ သတငး်အချက်အလက် အ 

မ+ားများြဖန်ေ့ဝြခငး်၊ .ခိမ်းေြခာက်မGကိ) အသံ)းြပUြခငး်*+င် ့လPထ)အတွငး် ေသွးခွဲရနd်ကိUးပမ်းမGများ- ကိ) V+ာ 

ေဖွေဖာ်ထ)တ်ထားသည်။  



 
ပထမဦးစွာ- စစ်တပ်၏*ိ)ငင်ေံတာ်စီမံအ)ပ်ချUပ်ေရးေကာငစ်ီ (SAC) အာေဘာ်ကိ) - ဥပမာ- ဂလိ)ဘယ်နယPး 

လိ)က်ေအာ့ဖ်ြမနမ်ာ (GNLM) စသည် ့*ိ)ငင်ပံိ)င ်သတငး်မီဒယီာကွနယ်က်များမ+ Q)ပ်ြမငသ်ံXကား၊ အွနလိ်)ငး် 

သတငး်မီဒယီာ၊ လPမGကွနယ်က်သတငး်မီဒယီာ*+င် ့သတငး်စာများစသည် ့ေခတ်မ+ီေသာပံ)စံများမ+တစ်ဆင် ့

ြဖန်ေ့ဝေနသည်အ့ခါမျိUးတွင ်ယငး်သိ)ေ့သာ လက်ကမ်းစာေစာငအ်မျိUးအစားများသည် ေခတ်*+င်မ့ေလျာ် 

ညီသည်ဟ့နV်+ိ*ိ)ငသ်ည်။ သိ)ေ့သာ်လည်း - ပစ်မ+တ်ထားသည် ့ တည်ေနရာများ*+င် ့ ေဝဟငကိ်)အသံ)းြပU၍ 

ြဖစ်ေစ၊ ေြဗာငအ်ဝတ်အစားများဝတ်ဆငထ်ားသည်သ့Pများမ+ လက်ြဖင်ကိ့)ယ်တိ)ငြ်ဖစ်ေစြဖန်ေ့ဝသည်ပ့ံ)စ ံ

စသည်တိ)အ့ပါအဝင ် ေနာက်ခံအေXကာငး်အရာကိ)စဥ်းစားXကည်ပ့ါက ပိ)၍ ထငသ်ာြမငသ်ာV+ိေစသည်။ 

လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားအား အငတ်ာနက်*+င် ့ ေနတ့ဓPဝြပတ်ေတာက်ေနသည် ့ လPထ)များအား သတငး် 

အချက်အလက်ပိ)မိ)ေရာက်V+ိေစမည်န့ည်းလမ်းအြပင ် *ိ)ငင်၏ံ ေနေြမေဒသတစ်ခ)ခ)အတွငး်V+ိ စစ်တပ ်

ဆန်က့ျငေ်သာ လGပ်V+ားမG *+င် ့ဆန်က့ျငမ်Gအဆင်မ့ျားအား တံ) ့ြပနေ်ချမGနး်ရနန်ည်းလမ်းအြဖစ်လည်း အသံ)း 

ြပUြခငး်ြဖစ်*ိ)ငေ်Xကာငး် ဤ သ)ေတသနအရ သိရသည။်  

 
ြမနမ်ာစစ်ေကာငစ်သီည ်၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ အာဏာသိမ်းကတည်းက၊ အထPးသြဖင် ့၎ငး်တိ)အ့ာ 

ဏာ သိမ်းကာစ ကာလက- *ိ)ငင်တံစ်ဝ+မ်း အငတ်ာနက်များ*+င် ့မိ)ဘိ)ငး်ေဒတာများကိ) အdကိမ်dကိမ်ြဖတ် 

ေတာက်မGများြပUလ)ပ်ခဲ့.ပီး၊ Netblocks ၏ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေဒတာအချက်အလက်များအရလည်း ဆက်သွယ် 

ချိတ်ဆက်မG ကန်သ့တ်ချက်များ သိသာစွာV+ိခဲ့ေXကာငး် သက်ေသြပေနသည်။ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် မတ်လ တစ် 

ေလiာက်လံ)း ြမနမ်ာ*ိ)ငင်တွံင ် အငတ်ာနက်ကိ) ေဒသစံေတာ်ချိန ် ၀၁၀၀ နာရီမ+ ၀၆၃၀ နာရီအထိ ြဖတ် 

ေတာက်ထားခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် မတ်လ ၁၅ ရက်ေနတွ့ငလ်ည်း ဖ)နး်ေခWဆိ)*ိ)ငသ်ည် ့ဆယ်လPလာ ကွန်

ယက်ကိ) ၀၀၀၀ နာရီမ+စတငြ်ဖတ်ေတာက်ခဲ့.ပီး၊ ြမနမ်ာ*ိ)ငင်အံတွငး် မိ)ဘိ)ငး်ေဒတာချိတ်ဆက်*ိ)ငမ်Gကိ)  

Netblocks မ+ မြပပဲ ရပ်တန် ့ ခဲ့သည် ့ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေမလ ၁၁ ရက်ေနအ့ထိ အနည်းဆံ)း ရက် ၁၀၀ 

ေကျာ်အထိ ဆက်လက်ြဖတ်ေတာက်ထားခဲ့သည်။ အငတ်ာနက်ြဖတ်ေတာက်ထားစဥ်အတွငး် လPထ)အ 

ေနြဖင် ့ အြခားသတငး်အရငး်အြမစမ်ျားအား ရယPလက်လ+မ်းမ+ီ*ိ)ငမ်GမV+ပိဲ၊ သတငး်အချက်အလက်များ 

ကိ) စိစစ်*ိ)ငမ်GမV+ိသည်အ့ချိနတွ်င ် ယငး် လက်ကမ်းစာေစာငြ်ဖန်ေ့ဝမGများကိ)Xကည်ြ့ခငး်အားြဖင် ့ လPထ) 
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ထင.်ခိမ်းေြခာက်မGများပါဝငသ်ည် ့ ဆိ)ငး်ဘ)တ်များ*+င် ့ စာေစာငမ်ျားကိ)လည်း ၂၀၂၂ ခ)*+စ် အစပိ)ငး်က 

တည်းမ+စ၍ Myanmar Witness က ရယPစ)ေဆာငး်*ိ)ငခ်ဲ့သည်။ ၎ငး်သည် ြမနမ်ာ*ိ)ငင်အံတွငး် ြဖစစ်ဥ် အ 

သွားအလာကိ) စစ်တပ်က ထိနး်ချUပ်ရနအ်တွက် တိ)မ့ီးQG ိ ]မီးသက်သက်ထက် .ခိမး်ေြခာက်မGပိ)၍ ပါဝငေ်န 

သည် ့dကိUးပမ်းမGတစ်ရပ်ြဖစ်ေXကာငး် ယငး်အချက်က ေဖာ်ြပေနသည်။ သိ)ေ့သာ်လည်း ယငး်လက်ကမ်း 

စာေစာငမ်ျားပါဓါတ်ပံ)များ၏ တည်ေနရာ၊ စာေစာငမ်ျားအားြဖန်ေ့ဝသည်ပ့ံ)စံ သိ)မ့ဟ)တ် မည်သPက ယငး် 

                                                        
1 “အသံတိတ ်သပိတ်” ကိ) ြမနမ်ာြပည်V+ ိဒမိီ)ကေရစီအေရးတက်uကလGပ်V+ားသPများမ+ လ)ပ်ေဆာငခ့ဲ်Xကြခငး်ြဖစ်သည်။ ယငး် 

အသံတိတ်သပိတ် ကာလအတငွး် ေစျးဆိ)င*်+င်စီ့းပွားေရးလ)ပ်ငနး်များသည ် ၂၀၂၁ ခ)*+စ် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမGအား ဆန် ့ 

ကျငေ်Xကာငး် ြပသသည်အ့ေနြဖင် ့ အချိန ် ၁၀၀၀ နာရီ *+င် ့ ၁၆၀၀ နာရီအXကား ပိတ်သိမ်းXက.ပီး လမ်းေပWတွငလ်ညး် များ 

ေသာအားြဖင် ့လPအများမထွက်Xကပါ။ ယငး်သိ) ့ *ိ)ငင်တံစ်ဝ+မ်း သပိတ်များကိ) ၂၀၂၁ ခ)*+စ် မတ်လတွငေ်တွ] V+ရိ.ပီး၊ ယငး် *+စ် 

ပိ)ငး်အတငွး်တစ်ေလiာကလ်ံ)း အချိU]ေသာ အချိနမ်ျားတွငလ်ညး် ေတွ] V+ရိကာ၊ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမG တစ်*+စ်ြပည် ့

သည့် ၂၀၂၂ ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁ ရက်ေနတ့ွငလ်ညး် ထပ်မံေတွ] V+ိခ့ဲရသည်။  



စာေစာငမ်ျားအား ဖနတီ်းြပUလ)ပ်ခဲ့သည ် *+င်/့သိ)မ့ဟ)တ် ြဖန်ေ့ဝခဲ့သည် စသည်တိ)အ့ပါအဝင ် ပါဝငပ်တ် 

သက်ေနသည် ့အဆိ)အေြမာက်အများတိ)ကိ့)မP Myanmar Witness က စိစစ်အတည်ြပU*ိ)ငခ်ဲ့ြခငး်မV+ိပါ။  

 
နည်းနိဿယ 

 
Myanmar Witness သည ်ဒဂီျစ်တယ်ဆိ)ငရ်ာ အေထာက်အထားထိနး်သိမ်းေစာင်ေ့V+ာက်မGနည်း*+င်၊့ အတိ 

အကျြဖစ်ေသာ၊ ပံ)တPပွား*ိ)ငေ်သာ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသံ)းသပ်နည်းစနစ်တိ)ကိ့) လိ)က်လံလ)ပ်ေဆာငသ်ည်။ 

ဒဂီျစ်တယ် သက်ေသအေထာက်အထားကိ) ရယPစ)ေဆာငး်.ပီး၊ စစမ်+န ်မ+နက်နမ်GV+ိေXကာငး် ေသချာေစရန ်

*+င် ့ အြခားသPမ+ဝငေ်ရာက်ရယP ြပUြပင*်ိ)ငြ်ခငး်မV+ိေစရန ် လံ)ြခံUသည် ့ ေဒတာေဘစ့်တွင ် က)ဒေ်ြမပံ)စနစ် 

(hashing) ြဖင် ့သိ)ေလ+ာငသ်မိ်းဆည်းထားသည်။  

 

 
Q)ပ်သံမ+တ်တမ်းများ သိ)မ့ဟ)တ် ဓါတ်ပံ)များတွင ် ေတွ]ရသည် ့ သွငြ်ပငလ်ကaဏာ*+င့ ် ကိ)က်ညီမGV+ိမV+ိ*Gငိး် 

ယ+ဥ်တိ)က်စစ်ရနအ်တွက် Google Earth စသည် ့အွနလိ်)ငး်မ+တစ်ဆင် ့အများြပည်သPမ+လွတ်လပ်စွာ ရယP 

အသံ)းြပU*ိ)ငေ်သာ (open source) နည်းကိရိယာများ၏ အမျိUးမျိUးေသာ ေဖာ်ြပချက်များကိ) အသံ)းြပU၍ 

ပထဝီတည်ေနရာစိစစ်သတ်မ+တ်ြခငး် (Geolocation) ကိ) လ)ပ်ေဆာငသ်ည်။ Q)ပပ်ံ)ေဖာ်ြပချက်များ ကိ)က် 

ညီေစရနမ်+ာ သက်ေသြပ*ိ)ငမ်Gအဆင် ့ြမင်မ့ားစွာလိ)အပ်.ပီး၊ Myanmar Witness ၏ အစီရငခ် ံတငြ်ပချက် 

များတွင ် မထည်သ့ွငး်မ+ီ အတညြ်ပUစိစစ်ထားေXကာငး်*+င် ့ အရည်အေသွးြပည်မ့+ီေXကာငး် ေသချာေစရန ်

အတွက်မ+ာ အြပနအ်လ+နတိ်)က်စစ် စစ်ေဆးရန ် Geolocation ြပUလ)ပ်ထား.ပီးြဖစ်ရန ် *+င် ့ အြခားက�မ်း 

ကျငသ်Pများမ+ Xကည်Q့Gသံ)းသပ်ေပးထား.ပီးြဖစ်ရန ်လိ)အပ်သည်။  

 
အချိနအ်ပိ)ငး်အြခားခွဲြခားသတ်မ+တ်ြခငး် (chronolocation) ကိ) စံအားြဖင် ့ - ြဖစ်*ိ)ငေ်ချV+ိေသာ အချိန ်

ကာလအပိ)ငး်အြခား (Time frame) အတွက် ခိ)ငလံ်)ေသာ အကန်အ့သတ်များကိ) သတ်မ+တ်ရန ် UCG 

အချိနအ်တိအကျေဖာ်ြပမG (timestamps) များအား ခွြဲခမ်းစိတ်ြဖာသံ)းသပြ်ခငး် - အားြဖင် ့ လ)ပ်ေဆာင ်

သည်။ ၎ငး်ကိ) - ဥပမာအားြဖင် ့အြဖစ်အပျက်များ သိ)မ့ဟ)တ် ြမငေ်တွ] *ိ)ငေ်သာ အချိနန်ာရီ၊ ရာသီဥတ) 

*+င် ့အရိပမ်ျားသည် ့သိV+ိ*ိ)င.်ပီးြဖစ်သည် ့လကaဏာအZsနး် (indicators) များြဖင် ့*Gငိး်ယ+ဥ်Xကည်ြ့ခငး်အား 

ြဖင် ့ - ေနာက်ခံအေXကာငး်အရာစိတ်ြဖာသံ)းသပ်ချက် (contextual analysis) ြဖင် ့ တဲွ၍ လ)ပ်ေဆာင*်ိ)င ်

သည်။ အရပိ်QGေထာင် ့(Shadow angle) ကိ) တည်ေနရာစိစစ်သတ်မ+တ်မG (Geolocation) ြပUလ)ပ်.ပီးသည် ့



ေနာက်တွင ် သတ်မ+တ်.ပီး၊ ေန၏တည်ေနရာ*+င် ့ တစ်ေနတ့ာ၏အချိနတိ်)ကိ့) စိစစသ်တ်မ+တ်ရနအ်တွက် 

ယငး် အရိပ်QGေထာင်၏့ အေနအထား (orientation) ကိ) ထပ်ဆင်အ့သံ)းြပUသည်။ ယငး်သိ)စ့စိစြ်ခငး်သည ်

အ.မဲတမ်း တိကျမGမV+ ိေသာ်လည်း၊ V+ိ*ိ)ငသ်ည် ့ ြပဿနာများအား ထည်သ့ွငး်စဥ်းစားရနအ်တွက် အချိန် 

ကိ) မ+ားယွငး်စွာ မေဖာ်ြပြခငး်အားြဖင် ့ အချိနအ်ပိ)ငး်အြခားခွဲြခားသတ်မ+တ်ြခငး် (Chronolocation) ကိ) အ 

တတ်*ိ)ငဆ်ံ)းတိကျစွာ ထည်သ့ွငး်လ)ပ်ေဆာငသ်ည်။  

 
မျက်ြမငသ်က်ေသ၏ ထွက်ဆိ)ချက် သိ)မ့ဟ)တ် ြပငပ်အရငး်အြမစမ်+ အစီရငခ်ံတငြ်ပမGပါဝငလ်ာြခငး် 

စသည် ့အတည်ြပUထားြခငး်မV+ိသည် ့သတငး်အချက်အလက်များကိ) ကိ)ငတွ်ယ်ရသည်အ့ခါ - ယငး် သိ) ့ 

ေသာ သတငး်အချက်အလက်မျိUးသည် အြခားသP၏ ေြပာXကားချက်အဆိ) (claims) များြဖစ်.ပီး၊ 

Myanmar Witness မ+ လွတ်လပ်စွာ အတည်ြပUထားြခငး်မV+ိေXကာငး်*+င်၊့ ယငး်သိ) ့ အတညမ်ြပUထား 

ေသာ်လည်း အဆိ)ပါ ေြပာXကားချက်အဆိ)များသည် စံ)စမ်းစစ်ေဆးေနသည် ့အြဖစ်အပျက်၏ ေနာက်ခံ 

အေXကာငး်အရာကိ) ေဖာ်ြပရနအ်တွက် စီေလျာ်အပ်စပ်မGV+ိဆြဲဖစ်ေXကာငး် Myanmar Witness မ+ အသိ 

ေပးေဖာ်ြပထားသည်။ ကျင်ဝ့တ်ဆိ)ငရ်ာစံ*Gနး်များ*+င်အ့ညီ Myanmar Witness သည် ပါဝငပ်တ်သက်ေန 

သည် ့ ပ)ဂ�ိUလ်များ၏ မည်သPမညဝ်ါြဖစ်ေXကာငး်သိV+ိ*ိ)ငမ်ည် ့ သတငး်အချက်အလက်များအား ဖံ)းကွယ် 

ေပးထား.ပီး၊ ပ)ဂ�ိUလ်ေရးရာအချက်အလက်များ*+င် ့ဓါတ်ပံ)များကိ) သင်ေ့လျာ်သလိ) ဆငဆ်ာြဖတ်ေတာက် 

ေပးထားကာ၊ တစ်သီးပ)ဂ�လများ၏ အချိတ်အဆက်လင်ခ့်များကိ)လည်း ဖယ်V+ားေပးထား.ပီး၊ ယငး်သ 

တငး်အချက်အလက်များကိ) လံ)ြခံUစွာ ထားသိ)သိမ်းဆည်းေပးထားသည်။ က�*်)ပ်တိ) ့ Myanmar Witness 

သည် အစီရငခ်ံတငြ်ပချက်တွငလ်ည်း စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာအန�ိာQံ) ြမငကွ်ငး်များကိ) သင်ေ့လျာ်သလိ) 

ဆငဆ်ာတည်းြဖတ် ြဖတ်ေတာက်ေပးထားသည်။  

 
ဤအစီရငခ်ံစာတွင ် အထPးသြဖင် ့ တိကျသည် ့ သတငး်မီဒယီာအစိတ်အပိ)ငး်တစ်ခ)၏ အကန်အ့သတ်V+ိ 

ေသာသေဘာသဘာဝအရ ၎ငး်အစိတ်အပိ)ငး်တိ)၏့ Geolocation *+င် ့Chronolocation ဆိ)ငရ်ာ အချက်အ 

လက်များ အနည်းအကျဥ်းမiသာ ပါဝငသ်ည်။ သိ)ေ့သာ်လည်း လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားအား ြဖန်ေ့ဝရြခငး် 

၏ ေနာက်ကွယ်တွငြ်ဖစ်*ိ)ငေ်သာအေXကာငး်ရငး်များ သိ)မ့ဟ)တ် ပါဝငပ်တ်သက်ေနသည်ြ့ဖန်ေ့ဝသPများ 

အား ခွဲြခမ်းသံ)းသပ်*ိ)ငရ်နအ်တွက် ယငး် လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား*+င် ့ စာေစာငမ်ျားအား ြဖန်က့ျဲခဲ့သည် ့

ေနရာေဒသ အေထာက်အထားများအား ရယPစ)ေဆာငး်ြခငး်တိ)မ့+တစ်ဆင့် ်ယငး် စာေစာငမ်ျားြဖန်က့ျဲခံခဲ့ရ 

သည် ့ေနရာ*+င်အ့ချိနတိ်)ကိ့) Myanmar Witness မ+ V+ာေဖွေတွ] V+ိခဲ့သည်။  

 



[သတ-ိ  စိတမ်ချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ RBပ်ပံBပါဝငသ်ည်] ကိ) ထိခိ)က်ဒဏရ်ာရသPများ သိ)မ့ဟ)တ် ေသဆံ)းသPများ 

၏ စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာပံ)များ ထည်သ့ွငး်ြပသထားသည် ့အရငး်အြမစမ်ျား၏ ေV+]တွင ်ထည်သ့ွငး်ေဖာ် 

ြပေပးထားသည်။ 

 
အကန်အ့သတမ်ျား  
 
Myanmar Witness မ+ ရယPထားသည် ့သတငး်အချက်အလက်များသည် လက်V+ိ ပဋပိကaြဖစ်ပွားဆဲေန 

ရာ ေဒသမ+အရငး်ခံလာြခငး်ြဖစ်ကာ၊ ၎ငး်သတငး်အချက်အလက်များအား အများြပည်သPသိေအာင ်

ထ)တ်ြပနတ်ငြ်ပရာတွင ် ကျ[းလွနသ်Pဘက်မ+ြပနလ်ည်လက်စားေချတံ) ့ြပနခ်ံရ*ိ)ငမ်GအေပW ေXကာက်ရွံ ]ရမG 

များ၊ တရားဝင ် အရငး်အြမစ် များထံမ+ သတငး်အချက်အလက်များမရယP*ိ)ငြ်ခငး် သိ)မ့ဟ)တ် မV+ိြခငး်၊ 

အငတ်ာနက်မ+သာရယPရြခငး် စသည်တိ)အ့ပါအဝင ်အြခား ထည်သ့ွငး်စဥ်းစားရနအ်ချက်များေXကာင် ့အ 

ေထာက်အထားများေရွးချယ်ရာတွင ် ဘက်လိ)က်မGအနည်းအကျဥ်းV+ိခဲ့သည်ဟ) ယPဆ*ိ)ငသ်ည်။ 

Myanmar Witness ဘက်မ+ ယငး်သိ) ့ ဘက်လိ)က်ေရွးချယ်မGကိ)ေလiာ့ချရန*်+င် ့အရငး်အြမစ်အမျိUးမျိUးတိ)မ့+ 

သတငး်အချက်များကိ) အတတ်*ိ)ငဆ်ံ)း အများဆံ)းြဖစ်ေအာင ် ရယPစ)ေဆာငး်ရနအ်တွက် - အများက 

ရယP*ိ)ငေ်သာ အရငး်အြမစ် (open source) များ တစ်ေလiာက် ဘာသာစကားအမျိUးမျိUးြဖင် ့ေဖာ်ြပထားမG 

များအြပင၊် လPမGသတငး် မီဒယီာ များ*+င် ့စစ်ေကာငစ်ေီထာက်ခံအားေပးသP *+င် ့ဆန်က့ျငသ်P *+စဘ်က်စ 

လံ)းတိ)မ့+သတငး်များ စသည် ့ အမျိUး မျိUးေသာ အရငး်အြမစ်များမ+ မီဒယီာေဖာ်ြပမGများအား V+ာေဖွ 

ေဖာ်ထ)တ်ြခငး်စသည် ့- အေXကာငး်အရာ တစ်ခ)အေပWသီးြခားဗဟိ)ြပU၍V+ာေဖွြခငး် *+င် ့အြခား ကျယ်ြပန် ့ 

ေသာအေXကာငး်အရာကိ)V+ာေဖွြခငး် *+စ်မျိUးစလံ)းကိ)အသံ)းြပUြခငး်အားြဖင် ့ ဘက်လိ)က်၍ ေဖာ်ြပမGကိ) 

လည်း အတတ်*ိ)ငဆ်ံ)း dကိUးစားဖယ်V+ားခဲ့သည်။  

 
ယငး်ဝါဒြဖန်ခ့ျိမGစာများ ြဖန်က့ျဲခဲ့ေXကာငး် စွပစ်ွဲချက်များအေြမာက်အများV+ိခဲ့ေသာ်လည်း သက်ဆိ)ငရ်ာ 

သတငး်မီဒယီာအစိတ်အပိ)ငး်များမ+ာမP ၎ငး်တိ)၏့ အကန်အ့သတ်V+ိေသာ သေဘာသဘာဝအရလည်း 

ေကာငး်၊ ယခင ် လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား*+င် ့ တPညီသည် ့ ပံ)စံ/အာေဘာ် V+ိေနသည် ့ စာေစာငမ်ျားြဖစ် 

ေXကာငး် ဓါတ်ပံ)များအရေတွ] V+ိရြခငး်ေXကာင်လ့ည်းေကာငး် ယငး်သတငး်မီဒယီာအစိတ်အပိ)ငး်များ၏ 

အချိန*်+င် ့တည်ေနရာတိ)အ့ားစိစစ်သတ်မ+တ်*ိ)ငခ်ဲ့ြခငး်မV+ိပါ။ ပထဝီေနရာေဒသစိစစ်သတ်မ+တ်*ိ)ငခ်ဲ့သည် ့

ဓါတ်ပံ)များမ+ာ- ယငး်စာေစာငမ်ျားြဖန်ေ့ဝရာတွင ်ပါဝငပ်တ်သက်ခဲ့သPများ၏ ဓါတ်ပံ)များြဖစ်ေသာ်လည်း 

ယငး် ပ)ဂ�ိUလ်များသည် အဆိ)ပါလက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားြဖန်ေ့ဝရာတွင ် အမ+နတ်ကယ်ပါဝငခ်ဲ့သPများြဖစ် 

ေXကာငး် Myanmar Witness က အတည်မြပU*ိ)ငပ်ဲ၊ ယငး်သိ)အ့တည်မြပU*ိ)ငေ်သာ အချက်များအ 



ေXကာငး်ကိ) ဤအစီရငခ်ံစာဖတ်QGသPများမ+ V+ငး်လငး်မGV+ိေစရနအ်တွက် ယငး် လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား 

ြဖန် ့ြဖ[းြခငး်*+င်ပ့တ်သက်သည်ဓ့ါတ်ပံ)များအား အတည်ြပUထားြခငး်V+ိ/မV+ိကိ) Myanmar Witness က 

ထည်သ့ွငး်ေဖာ်ြပထားသည်။  

 
အများြပည်သPမ+ လွတ်လပ်စွာရယP*ိ)ငသ်ည် ့အရငး်အြမစ်များထံမ+ ရယPရမGအကန်အ့သတ်များ*+င် ့စိစစ ်

အတည်ြပU*ိ)ငမ်Gအကန်အ့သတ်များေXကာင် ့ ဤအစီရငခ်ံစာသည် ဝါဒြဖန်စ့ာေစာငမ်ျား*+င်ပ့တ်သက်၍ 

စွပ်စွမဲGအဆိ)များ အားလံ)းကိ) အမိအရ ြခံUငံ).ပီး ေဖာ်ြပ*ိ)ငမ်ည်မဟ)တ်ပါ။ ရလဒအ်ေနြဖင် ့ဤအစီရငခ်စံာ 

သည် ြဖစ်ေXကာငး်က)နစ်ငအ်ားလံ)းကိ) ေဖာ်ြပေပး*ိ)ငမ်ည်မဟ)တ်ပါ။  

 
စစ်ေကာငစ်ီအားေပးေထာက်ခံေရး ဝါဒြဖန်ခ့ျိမ8 လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား 
 
ြမနမ်ာ*ိ)ငင်တံစ်ဝ+မ်း စစ်ေကာငစ်ီဆန်က့ျငေ်ရးအငအ်ားစ)များ*+င် ့ စစ်ေကာငစ်ီအXကား တိ)က်ပွဲများ dကီး 

dကီးမားမားြဖစပ်ွားလာ.ပီးေနာက် လက်ကမ်းစာေစာငဓ်ါတ်ပံ)များကိ) လPမGကွနယ်က်သတငး်မီဒယီာများ 

တွင ်၂၀၂၁ ခ)*+စ ်ဧ.ပီလခန်မ့+စ၍ စတငြ်မငေ်တွ]လာရြခငး်ြဖစသ်ည်။ ဤ စံ)စမ်းစစ်ေဆးမGအရ လက်ကမ်း 

စာေစာငမ်ျားအားအသံ)းြပUြခငး်သည် ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်ပထမ*+စ်ဝက်ပိ)ငး်တွင ်ရနက်)နတိ်)ငး်*+င် ့ကချငြ်ပည်နယ် 

ေြမာက်ပိ)ငး်အပါအဝင ် .မိU] ြပေနရာများသိ) ့ အများအြပားဦးတည်ထားခဲ့ြခငး်ြဖစ်ေXကာငး်ေတွ]ရသည်။ 

၂၀၂၁ ခ)*+စ် *ိ)ဝငဘ်ာလ မ+ ၂၀၂၂ ခ)*+စ ်ဇနန်ဝါရီလအထိတွင ်စစ်ကိ)ငး်၊ မေကွး *+င် ့ချငး် ြပည်နယ်တိ)တွ့င ်

ေလယာဥ်များြဖင် ့ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားြဖန်က့ျဲခဲ့သည်ဟP၍ သတငး်မီဒယီာစာမျက်*+ာများတွင ် ပိ)စ့် 

ေရးသားေြပာXကားမGများကိ) ပိ)၍ြမငေ်တွ]လာခဲ့ရ၌သည်။  

အငတ်ာနက်ြဖတေ်တာက်မ8များ 
 
လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) ြမနမ်ာစစ်တပမ်+ အငတ်ာနက်မရေအာငြ်ဖတ်ေတာက်ထားသည် ့နယ်ေြမေဒ 

သများသိ) ့ ပစမ်+တ်ထားဟနတ်Pသည်။ ယငး်တည်ေနရာများသည် စစ်တပ်ဆန်က့ျငသ်ည် ့ဆ*mြပမGများ သိ) ့ 

မဟ)တ် PDF လGပ်V+ားမGများV+ိသည် ့ေနရာများြဖစသ်ည်။ Netblocks ၏ေဖာ်ြပချက်အရ ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်မတ် 

လအေစာပိ)ငး်တွင ် ြမနမ်ာ*ိ)ငင်အံတွငး် ေဒသစံေတာ်ချိန ် ၀၁၀၀ နာရီမ+ ၀၆၃၀ နာရီအထိ အငတ်ာနက် 

ြဖတ်ေတာက်ထားခဲ့သည် (ပံ) ၂)။ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် မတ်လ ၁၅ ရက်ေနတွ့င ် ဆယ်လPလာ ဖ)နး်ေခWဆိ)*ိ)ငမ်Gကိ) 

လည်း ၀၀၀၀ နာရီမ+ြဖတ်ေတာက်ထားခဲ့.ပီး ယငး်ြဖတ်ေတာက်မGသည် အနည်းဆံ)း ရက်ေပါငး် ၁၀၀ 

အထိ Xကာြမင်ခ့ဲ့သည်။ လPမGကွနယ်က်သတငး်မီဒယီာစာမျက်*+ာများေပWတွင ်ဝါဒြဖန်ခ့ျိေရးစာေစာငမ်ျား 

အေXကာငး် ေဖာ်ြပလာမGကိ) Myanmar Witness မ+ V+ာေဖွေတွ] V+ိခဲ့ချိနြ်ဖစ်သည် ့ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဧ.ပီလ ၁၆ 

ရက်ေနတွ့ငလ်ည်း Netblocks ၏ ေဖာ်ြပချက်အရ စစတ်ပ်မ+ အငတ်ာနက်ချိတ်ဆက်မG ဆက်တိ)က် ြဖတ် 



ေတာက်ထားသည် ့ ၆၂ ရက်ေြမာက်ကိ) ြပသေနသည ် (ပံ) ၃)။ ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား၏ ေနာက် 

ကွယ်တွင ်စစ်တပ်V+ိေနြခငး်ြဖစ်ပါက ယငး်သိ) ့ အငတ်ာနက် တားြမစ်ကန်သ့တ်ချက်များသည် စစ်တပ်အ 

ေနြဖင် ့ြမနမ်ာ*ိ)ငင်အံတွငး် ြဖစ်စဥ်အသွားအလာအြဖစ်အပျက်အား ထိနး်ချUပ်လိ)ေXကာငး် ြပသေနသည် ့

သက်ေသအေထာက်အထားများပငြ်ဖစ်သည်။  

 

ပံ) ၂ - မတ်လ ၁၅ ရက်ေနတွ့င ်ြမနမ်ာ*ိ)ငင်၌ံ ကွနယ်က်ချိတ်ဆက်မG ြဖတ်ေတာက်ထားပံ)။  

 



ပံ) ၃ - ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဧ.ပီလ ၁၆ ရက်ေနတွ့င ်ဆယ်လPလာ ဖ)နး်ေခWဆိ)*ိ)ငမ်Gအား ြဖတ်ေတာက်ထားပံ)။ 

 
၂၀၂၁ ခB?<စ် ဧ=ပီလ မ< ၂၀၂၁ ခB?<စ် ဇွန်လ  

 
၂၀၂၁ ခB?<စ် ဧ=ပီလ  
 
ထငေ်ယာငထ်ငမ်+ားြဖစ်ေစသည်*့+င် ့ အတည်ြပUထားြခငး်မV+သိည် ့ သတငး်အချက်အလက်များပါဝင ်

သည် ့လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) စစ်တပ်မ+ ြဖန်ခ့ျိေနေXကာငး် အွနလိ်)ငး်တွငပ်ထမဆံ)း ေဖာ်ြပလာမGသည ်

၂၀၂၁ ခ)*+စ ်ဧ.ပီလတွင ်ြဖစ်ေXကာငး် Myanmar Witness မ+ V+ာေဖွေဖာ်ထ)တ်သိV+ိရသည်။ ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်ေဖ 

ေဖာ်ဝါရီလ အာဏာသိမ်း.ပီးေနာက်ပိ)ငး် ၂၀၂၁ ခ)*+စ ် ဧ.ပီလ လလယ်ပိ)ငး်တွငမ်P စစ်တပ်သည ် စစ်တပ် 

အားေပးေထာက်ခံသည် ့ *+င် ့ စစ်တပဆ်န်က့ျငသ်ည်အ့)ပ်စ)များအား QGတ်ချသည် ့ အာေဘာ်များ*+င် ့ သ 

တငး်စကားများပါဝငသ်ည် ့ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) လိ)က်ေဝြခငး်၊ ကားများေပWမ+ ြဖန်က့ျဲြခငး်စ 

သည်တိ)ကိ့) ြပUလ)ပ်ေနေXကာငး် လPမGသတငး်မီဒယီာေပWတွင ် အေြမာက်အများစတင ် ေဖာ်ြပလာXက 

သည်။ ရနက်)နတွ်င ်အမျိUးသားဒမီိ)ကေရစီအဖွဲ]ချUပ်(NLD) အား ‘မဲခိ)းသPများ’ ဟ)စွပ်စွဲထား.ပီး၊ *ိ)ငင်ေံတာ် 

တည်.ငမိ်ေရးအတွက် စစ်တပ်မ+အာဏာသိမ်းရနလိ်)အပ်ခဲ့ေXကာငး်ေဖာ်ြပထားသည် ့လက်ကမ်းစာေစာင ်

များကိ) ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဧ.ပီလ။ ၁၅ ရက်ေနတွ့င ် ြဖန်ေ့ဝခဲေ့Xကာငး် သိရသည် (ပံ) ၄)။ ထိ)ေနတွ့ငပ်င ်ေနာက် 

ထပ် လက်ကမ်းစာေစာငတ်စ်မျိUးကိ)လည်းေတွ] V+ိရေXကာငး် လPမGကွနယ်က်များတွငေ်ဖာ်ြပလာသည် (ပံ) 

၅)။ အဆိ)ပါစာေစာငသ်ည်လည်း စစ်တပ်ကိ)ေထာက်ခံသည်အ့ေXကာငး်ြဖစ်ေသာ်လည်း ၎ငး်သည် Gen Z 

လPငယ်မျိUးဆက်ဆ*mြပအ)ပ်စ)များ၏လက်ချက်ြဖစ်ေXကာငး် ေဖာ်ြပထားသြဖင် ့ အနည်းငယ်ကဲွလဲွသည်။ 

ဆ*mြပအ)ပစ်)များကမP ယငး်စာေစာငမ်ျားကိ) ၎ငး်တိ)ေ့ရးသားြဖန်ေ့ဝြခငး်မဟ)တ်ေXကာငး် ြငငး်ဆိ)ခဲ့.ပီး၊ အ 

ဆိ)ပါ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား*+င်၎့ငး်တိ)၏့ ကိ)ယ်ပိ)ငလ်က်ကမ်းစာေစာငမ်ျားအXကား ကွာြခားမGအေသး 

စိတ်များကိ) ြပနလ်ည်ေထာက်ြပလာခဲ့သည်။ ထိ)အ့ြပင ် ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) စစ်တပ်ေမာ် 

ေတာ်ယာဥ်များေပWမ+ ြဖန်က့ျဲခဲ့ြခငး်ြဖစ်ေXကာငး် ေဒသခံများက ဆိ)ေသာ်လည်း ၎ငး်အချက်ကိ) Myanmar 

Witness မ+ အတည်ြပU*ိ)ငခ်ဲ့ြခငး်မV+ိပါ။  



 
ပံ) ၄ - NLD အား မဲသPခိ)းများဟ) ေခWေဝWသည် ့(အထက်ပါ) လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) ြဖန်ေ့ဝေနစဥ်။   

ပံ) ၅ - Gen Z မျိUးဆက် ဆ*mြပအ)ပ်စ)ထမံ+ ဟ)ဆိ)သည် ့စစ်တပ်ေထာက်ခံအားေပးသည် ့(အထက်ပါ) လက် 

ကမ်းစာေစာငကိ်)ေတွ]ရစဥ်၊ စာတွင ် ‘လPထ)အေနြဖင် ့ Gen Z ၏ ဦးေဆာငမ်Gကိ) ယံ)Xကည်ရနလိ်)အပ်.ပီး 

အာဏာငတ်မွတ်ေနသည် ့ NLD *+င် ့ ြပည်ေထာငစ်)လsတ်ေတာ်ကိ)ယ်စားြပUေကာ်မတီ CRPH တိ)ကိ့) မယံ) 

သင်ေ့Xကာငး်’ ေရးသားထားသည်။ 

 
၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဧ.ပီလ ၁၅ ရက်ေနတွ့င ် စစ်တပ်ေထာက်ခံအားေပးသည် ့ ဝါဒြဖန် ့ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား 

အား ေနြပည်ေတာ်တွင ် ြဖန်ေ့ဝေနေXကာငး် လPမGကွနယ်က်သတငး်မီဒယီာစာမျက်*+ာများေပWတွင ် ေရး 

သားေဖာ်ြပမGများ စတငေ်ပWေပါက်လာခဲ့သည်။ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားတွင ် ယငး်မတိ)ငမ်+ီက လGိငသ်ာ 

ယာဆ*mြပပွဲ .ဖိUခွငး်ခံရမGများ - အထPးသြဖင် ့ဆ*mြပသPများမ+ မီးQG ိ ] ခဲ့ေXကာငး် - အေXကာငး်ကိ) ထည်သ့ွငး် 

ေဖာ်ြပထားသည်။ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဧ.ပီလ ၁၅ ရက်ေန ့ ေနြပည်ေတာ်၊ .မိU]မေစျး ေတာငက်ျိUးလမ်း 

[၁၉.၇၄၈၉၃၆, ၉၆.၀၈၉၉၇၅] တွင ်ဓါတ်ပံ) တစ်ခ)ကိ)Qိ)က်ကPးထားခဲ့သည် (ပံ) ၇)။ ယငး်ဓါတ်ပံ)မ+ာ- NLD 

*+င် ့CRPH တိ)သ့ည် *ိ)ငင်ြံခားအကPအညီများြဖင် ့*ိ)ငင်ေံတာ်ကိ)ဖျက်ဆီးေနေXကာငး်ဆိ)သည် ့လက်ကမ်းစာ 

ေစာငမ်ျားကိ) ရဲအရာV+ိတစ်ဦးက ြဖန်ေ့ဝေနသည်ပ့ံ)ြဖစသ်ည်။ ယငး်ဓါတ်ပံ)သည ်Xကည်လငြ်ပတ်သားမGမ 

V+ိေသာ်လည်း ယငး်ြဖန်ေ့ဝေနသPသည် ရဲအရာV+ိတစ်ဦး၏ ယPနေီဖာငး်*+င်တ့Pသည်-့ ဦးထ)ပ်၊ ပ)ခံ)းထက် ပ 

စ�ည်း၊ V+ပ်အက�ျအေရာင၊် ေဘာငး်ဘီအမည်း *+င် ့*+ာေခါငး်စည်းဟ)ယPဆရသည်အ့ရာ - တိ)ကိ့) ဝတ်ဆင ်

ထားဟနတ်Pသည် (ပံ) ၈)။ သိ)ေ့သာ်လည်း ပံ)Qိ)က်ကPးထားသည် ့ယငး်လPသည် လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) 

ကားများထံသိ) ့ လိ)က်လံြဖန်ေ့ဝေနြခငး်မဟ)တ်မဟ)တ် အတည်မြပU*ိ)ငပ်ါ။  

 



 

ပံ) ၆ - အထက်ပါ လက်ကမ်းစာေစာင*်+စ်ခ)တိ)တွ့င ် NLD *+င် ့ CRPH တိ)သ့ည် တိ)ငး်ြပည်ကိ)ဖျက်ဆီးေန 

ေXကာငး် စွပ်စွထဲားသည်။ 

 
ပံ) ၇ (အထက်ပါ) - ေတာငက်ျိUးလမ်းတွင ် ကားတစ်ခ)ေဘး၌ ယPနေီဖာငး်ဝတ်ဆငထ်ားသည်လ့Pတစ်ဦး 

အားေတွ]ရစဥ်။ ပံ) ၈ (ယာ) - အရာV+ိတစ်ဦး၏ ယPနေီဖာငး်ပံ)ကိ) Qိ)က်တာ သတငး်ဌာန မ+ေဖာ်ြပထားသည် 

ကိ) ေတွ]ရစဥ်။  
 
ယငး်ြဖစ်စဥ်အ.ပီး ေနာက်တစ်ရက်အXကာ ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်ဧ.ပီလ ၁၆ ရက်ေနတွ့ငမ်P- ပဲခခPးတိ)ငး်ေဒသdကီး၊ 

ြပည်.မိU]တွင ်စစ်တပ်က အဆိ)ပါအလားတP ဝါဒြဖန်လ့က်ကမ်းစာေစာငမ်ျားအား ြဖန်ေ့ဝရနအ်တွက် ကား 

များကိ)ရပ်တားေနသည်အ့ေXကာငး် ေဖာ်ြပလာသည် (ပံ) ၉)။ ယငး်စပွ်စွမဲG*+င် ့စပ်လျဥ်းသည် ့ဓါတ်ပံ)အား 

အတည်ြပUစိစ်ရာတွင ် ယငး်အြဖစ်အပျက်၏တည်ေနရာသည် ြပည်.မိU] ြဖစ်ေXကာငး် ေဖာ်ြပေနသည်။ 



အရိပ်ေဖာ်ြပေနမGေXကာင် ့ ယငး်ြဖစစ်ဥ် ြပည်.မိU]တွင ် ြဖစ်ပျက်သွားသည်အ့ချိနကိ်) ၀၉၂၀ ြဖစ်ေXကာငး် 

Myanmar Witness က အတည်ြပU*ိ)ငေ်သာ်လည်း ရက်စွဲအတိအကျကိ)မP အတည်မြပU*ိ)ငပ်ါ။ ထိ)အ့ြပင ်

အရာV+ိများမ+ ြဖန်ေ့ဝေနသည် ့ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားသည် ပံ) ၆ တွငေ်တွ]ရသည် ့စာေစာငမ်ျား*+င် ့

ပံ)ံစံ တPညီေနသည်ကိ) ေတွ]ရသည်။  

 

ပံ) ၉ - ြပည်.မိU]တွင ်ေV+]သိ)လ့ာေနသည် ့ယာဥ်များနေံဘး၌ စစ်သားများအား ၎ငး်တိ)၏့လက်ထဲတွင ်စာ 

ရွက်များ*+င်အ့တPေတွ]ရစဥ်။ မPလ တငြ်ပသP၏ ပ)ဂ�ိUလ်ေရးရာလံ)ြခံUမGအတွက် ေနာက်ခံပံ)ကိ) Myanmar 

Witness မ+ ဝါးေပးထားသည်။ 

 
၂၀၂၁ ခ)*+စ ် ဧ.ပီလ ၂၀ ရက်ေနတွ့ငြ်ဖစပ်ွားခဲ့သည် ့ အြခားအြဖစ်အပျက်များအရ- အလားတP စစ်တပ ်

ေထာက်ခံအားေပးသည် ့ အာေဘာ်V+ိ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) ဧရာဝတီတိ)ငး်ေဒသdကီး၊ ပ)သိမ်ခQိ)င ်

တွင ်စစ်တပ်အဖွဲ]ဝငမ်ျားက လိ)က်လံေဝင+ေနေXကာငး်သိရေသာ်လည်း လက်ကမ်းစာေစာင၏် ပံ)ပနး်သွင ်

ြပငမ်+ာမP ယခငစ်ာေစာငမ်ျား*+င် ့မတPကဲွြပားမGV+ိသည် (ပံ) ၁၀)။  



 
ပံ) ၁၀ - (အထက်ပါ) လက်ကမ်းစာေစာင ်၂ ခ)တိ)ကိ့) ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်ဧ.ပီလ ၂၀ တွင ်စစ်တပ်မ+ လိ)က်လံေဝင+ 

ခဲ့ြခငး်ြဖစသ်ည်။  

 
၂၀၂၁ ခB?<စ် ဇွန်လ  
 
ဇွနလ်တွငလ်ည်း စစ်တပ်သည် စစ်တပ်ေထာက်ခံအားေပးသည် ့ဝါဒြဖန်လ့က်ကမ်းစာေစာငမ်ျား ဆက် 

လက်ြဖန်ေ့ဝေနခဲ့ဆဲြဖစ်ေXကာငး် သိရသည်။ သိ)ေ့သာ်လည်း ယငး်စာေစာငမ်ျားသည် ဒမီိ)ကေရစအီေရး 

တက်uကလGပ်V+ားသPများ သိ)မ့ဟ)တ် စစ်တပ်ဆန်က့ျငေ်ရး အ)ပ်စ)များအေပW စွပ်စွဲချက်များ*+င်အ့တP ပိ)၍ 

စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာV+ိသည် ့Q)ပပ်ံ)များြဖင် ့ပPးတဲွ.ပီး ေဖာ်ြပလာဟနV်+ိသည် (ပံ) ၁၁)။ အွနလိ်)ငး်ေပWတွင ်

ေရးသားေဖာ်ြပချက်များအရ ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) ကချငြ်ပည်နယ်၊ ပPတာအိ).မိU]နယ်၊ မPလV+ီဒ ီ

တံတားအနးီတွငV်+ိသည် ့မPလV+ီဒ ီစစ်ေဆးေရးဂိတ်အတွင ်၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဇွနလ် ၂၅ ရက်ေန၌့ ၀၈၀၀ နာရီအ 

ချိနခ်န်တွ့င ်လိ)က်လံေဝင+ခဲ့ြခငး်ြဖစ်ေXကာငး် ဆိ)သည်။ ယငး်စာေစာငတွ်င ်CRPH၊ NUG၊ PDF *+င် ့NLD တိ) ့

သည် *ိ)ငင်ေံတာ်စီမံအ)ပ်ချUပ်ေရးကိ) ထိခိ)က်အားနည်းေစရနအ်တွက် အXကမ်းဖက်တိ)က်ခိ)က်မGများ လ)ပ် 

ေဆာငေ်နသည် ့အစွနး်ေရာက်များြဖစ်ေXကာငး် လGံ]ေဆာ်သည် ့အသံ)းအ*Gနး်များြဖင် ့ေရးသား စွပစ်ွဲချက် 

များပါဝငသ်ည်။ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် မတ်လတွင ် စစ်ေကာငစ်ီတပ်ဖွဲ]ဝငမ်ျားသည် ကချငြ်ပည်နယ် ြမစd်ကီးနား 

.မိU]အတွငး် ဝငေ်ရာက်စီးနငး်ခဲ့.ပီး ယငး်ေနရာတစ်ဝGိက် အဆိ)ပါ စစ်တပ်ေထာက်ခံေရး ဝါဒြဖန်လ့က်ကမ်း 

စာေစာငမ်ျား ြဖန်ေ့ဝခဲ့ေXကာငး် အဆိ)ပါေရးသားေဖာ်ြပချက်တွင ်အေသးစိတ်ထပမ်ံေဖာ်ြပထားသည်။ 



 
ပံ) ၁၁ - NLD၊ NUG၊ PDF *+င် ့NLD တိ) ့အား စပွ်စွဲချက်များ*+င်အ့တP စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာပံ)များကိ) ေတွ] 

ရစဥ် 

 
ယငး်သိ) ့ လPထ)ထံြဖန်ေ့ဝခဲသ့ည် ့ဝါဒြဖန် ့ လက်ကမ်းစာေစာငန်မPနာများအား စိတ်ြဖာသံ)းသပြ်ခငး်မ+ တစ ်

ဆင် ့ Myanmar Witness သည် အသွားအလာပံ)စံ (pattern) တစ်ခ)ကိ) V+ာေဖွေဖာ်ထ)တ်*ိ)ငခ်ဲ့သည်။ စစ် 

တပ်ေထာက်ခံအားေပးသည် ့စာေစာငမ်ျားကိ) တစ်ခါတစ်ရံတွင ်စစ်တပ်အ)ပ်ချUပမ်Gအား ခ)ခံေတာ်လ+နမ်G 

ပိ)၍ြပငး်ထနသ်ည် ့ နယ်ေြမေဒသများ*+င်၊့ စစ်တပ်မ+ အငတ်ာနက်ြဖတ်ေတာက်ထားသည်ေ့နရာများတွင် 

ြဖန်ေ့ဝခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည်။ အဆိ)ပါ*+စ်အေစာပိ)ငး်တွင ်ရနက်)နစ်သည်ေ့နရာများ၌ မတ်လအတွငး် ဆ*mြပမG 

များအား ြပငး်ထနစ်ွာ.ဖိUခွဲခံရမGများV+ိခဲ့.ပီးေနာက် ယငး်သိ) ့ လက်ကမ်းစာေစာငပ်စမ်+တ်ထားြဖန်ေ့ဝလာခဲ့ 

ြခငး်ြဖစသ်ည်။ ယငး်ကာလသည် *ိ)ငင်တံစ်ဝ+မ်းတွင ် အငတ်ာနက်များ ြဖတ်ေတာက်ထားသည်အ့ချိန် 

ြဖစ်သည်။ 

 
၂၀၂၁ ခB?<စ် ?ိBဝငဘ်ာလ မ< ၂၀၂၂ ခB?<စ် ဇန်နဝါရီလ  

 



၂၀၂၁ ခB?<စ် ?ိBဝငဘ်ာလ  
 
၂၀၂၁ ခ)*+စ ်*ိ)ဝငဘ်ာလ အလယ်မ+ ေနာက်ပိ)ငး်အထိတွင ်ြမနမ်ာစစ်တပသ်ည် စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသdကီးအ 

တွငး် ေလယာဥ်များအသံ)းြပU၍ ဝါဒြဖန်လ့က်ကမ်းစာေစာငမ်ျား ြဖန် ့dကဲခဲ့ေXကာငး် လPမGကွနယ်က်သ 

တငး်မီဒယီာေပWတွင ် ေရးသားေဖာ်ြပလာမGများV+ိသည်။ ၎ငး်တွင ် ကန.ီမိU] အေV+] ပိ)ငး်V+ိေကျးရွာများ (ပံ) 

၁၂) *+င် ့ယငး်မာပငခ်Qိ)ငမ်ျား (ပံ) ၁၃) ပါဝငသ်ည်။ 

 
ပံ) ၁၂ (ဝဲ) *+င် ့ပံ) ၁၃ (ေအာက် ယာ) - *ိ)ဝငဘ်ာလတွင ်ထွက်ေပWလာသည်*့+င် ့ေဒသတွငး် သတငး်မီဒယီာ 

များတွင ်ပိ)မိ)ေဖာ်ြပလာသည် ့လက်ကမ်းစာေစာငန်မPနာများ။  
 
ယငး် လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားအား စိတ်ြဖာသံ)းသပ်Xကည်ရ့ာတွင ်- တိ)ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ)ငအ်ဖွဲ]အ 

စည်း (EAOs) များ*+င် ့အမျိUးသားညီZွတ်ေရးအစိ)းရ (NUG) သည် တရားမဝင ်မPးယစ်ေဆးဝါး ကPးသနး် 

ေရာငး်ဝယ်မGများကိ) ေထာက်ပံ့ေနသည်ပ့ံ)စံ ေရးသားထားေXကာငး် ေတွ]ရသည်။ Myanmar Witness မ+ 

ဘာသာြပနခ်ဲ့သည် ့ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားတွင ် စာေစာင၏်ထိပ်၌- “*ိ)ငင်၏ံ အနာဂါတ်အေပW အdကီး 

မားဆံ)း.ခိမ်းေြခာက်မGြဖစသ်ည် ့ လPငယ်များအXကားမPးယစ်ေဆးဝါးသံ)းစွဲမGတိ)းများလာေစရန ် အတွက် 

တိ)ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ)ငအ်ဖွဲ] အချိU] နဲ ့ NUG ရဲ ့ dကိUးကိ)ငလ်)ပ်ေဆာငမ်Gများ” ဟ)ေရးသားထားသည် ့

သတငး်စကားပါဝငသ်ည်။ ထိ) လက်ကမ်းစာေစာငအ်တွငး်တွငပ်င-် “အXကမ်းဖက်မGြဖင် ့ ဖမ်းဆးီခံရသP 

များအနက် ၈၀% တိ)သ့ည် မPးယစ်ေဆးဝါး၏ လsမ်းမိ)းမGခံထားရသPများြဖစ်ေXကာငး်” ဆက်ေြပာထား 

သည် (ပံ) ၁၄ *+င် ့၁၅)။  



 

ပံ) ၁၄ (ဝဲ) *+င် ့ပံ) ၁၅ (ေအာက်) - *ိ)ဝငဘ်ာလ ၁၈ ရက်ေန ့၊ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားတွင ်EAO *+င် ့NUG 

အား ြမနမ်ာ*ိ)ငင်အံတွငး် မPးယစ်ေဆးဝါးကPးသနး်ေရာငး်ဝယ်မG*+င် ့ ပတ်သက်ဆက်* sယ်ေXကာငး်ဆိ)ထား 

သည်ကိ)ေတွ]ရစဥ်။  
 
၂၀၂၁ ခB?<စ် ဒဇီငဘ်ာလ  
 
ဒဇီငဘ်ာလ အစပိ)ငး်တွင ်ဝါဒြဖန်လ့က်ကမ်းစာေစာငမ်ျားအား ြမနမ်ာ*ိ)ငင်၊ံ စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသdကီး အ 

ေနာက်ေြမာက်လက်V+ိ .မိU]နယ်တစ်ခ)ြဖစ်သည် ့မငး်ကငး်.မိU]တွင ်ေလမ+တစ်ဆင် ့dကဲခဲ့ေXကာငး် ဧရာဝတီ 

သတငး်ဌာန ကေဖာ်ြပထားသည်။ ယငး် လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားတွင ်ကမ�ာ့အစ�လာမ�စ်အဖွဲ]ချUပ် (OIC) 

က ဘ)နး်dကီးများအား သတ်ြဖတ်ရန*်+င် ့ ဗ)ဒ�ဘာသာကိ) ေစာ်ကားရန ် ေငသွား*+င် ့ လက်နက်များ ပံ့ပိ)း 

ေနေXကာငး် ဆိ)သည်။  

 
၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဒဇီငဘ်ာလ ၁၀ ရက်ေနတွ့င ်Youtube ေပW၌ တငခ်ဲ့သည် ့Q)ပသ်ံဗွီဒယိီ)တစ်ခ)တွငမ်P ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်

ဒဇီငဘ်ာလ ၉ ရက်ေနတွ့င ် စစ်တပ် ရဟတ်ယာဥ်တစ်ခ)အား မေကွး.မိU] ဂန်ေ့ဂါခQိ)ငအ်တွငး် ေတွ] V+ိရ 

ေXကာငး်ေဖာ်ြပထား.ပီး - ယငး် နယ်ေြမေဒသတစ်ဝGက်ိအတွငး် အဆိ)ပါ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားြဖန် ့dကဲ 

မGအ.ပီး ြဖစ်ဟနတ်Pသည်။ ေဒသခ ံအရငး်အြမစမ်ျားအရ စစ်ေကာငစ်ီတပ်ဖွဲ]များသည ်ေဒသခ ံ ြပည်သP ့ 

ကာကွယ်ေရး (PDF) တပ်ဖွဲ]ဝငမ်ျား*+င် ့စစ်တပအ်Xကား လက်နက်ကိ)ငတိ်)က်ပွဲများြဖင် ့တငး်မမGများ ြဖစ ်

ပွားေနသည်ဆိ)ေသာ “ေယာ ေဒသ” အတွငး် ရဟတ်ယာဥ်တစ်စီးြဖင်ပ့ျံသနး်ခဲ့ေXကာငး်ဆိ)သည်။ ထိ) ့ 

ေနာက် ယငး်ရဟတ်ယာဥ်ြဖင် ့အဆိ)ပါ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) ေမာက်လငး်ရွာ၌ အချိန ်၁၄၀၀ နာရီ 

ခန်တွ့င ် ကျဲချခဲ့ေXကာငး်ဆိ)သည်။ ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားတွင ် မည်သည်အ့ေXကာငး်အရာများပါ 

ဝငခ်ဲ့ေXကာငး်ကိ)မP အဆိ)ပါ ဗွီဒယိီ)တွင ်ေဖာ်ြပထားြခငး်မV+ိေသာ်လည်း အဆိ)ပါရက်*+င် ့ ေနာက်ရက်များ 



အတွငး် လPမGကွနယ်က်သတငး်စာမျက်*+ာတွင ် ေရးသားေဖာ်ြပလာချက်များအရ ယငး်လက်ကမ်းစာ 

ေစာငမ်ျားသည် *ိ)ဝငဘ်ာလတွင ် ကျဲချခဲ့သည် ့ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား*+င် ့ ပံ)စံတPတPြဖစ်ေXကာငး် သိရ 

သည်။ ဥပမာ- ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရက်ေနတွ့င ်ေဖ့စ်ဘ)တ်ေပ့ချ် စာမျက်*+ာတစ်ခ)က *ိ)ဝငဘ်ာလ 

တွင ်ေဖာ်ြပခဲ့သည် ့စာေစာင*်+င် ့အလားသbာနတ်Pသည် ့ဓါတ်ပံ)များကိ) တငြ်ပလာခဲ့သည်။ ယငး်လက် 

ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) မည်သည်ေ့နရာတွင ်ြဖန်က့ျဲခဲ့ေXကာငး်ကိ)မP အဆိ)ပါေဖ့စဘ်)တ်ေပ့ချ်က ေဖာ်ြပထား 

ြခငး်မV+ိေသာ်လည်း ေပ့ချ်၏နာမည်အား ဘာသာြပနဆ်ိ)ရာတွင ် ကန.ီမိU] *+င်ဆ့က်စပ်ေန.ပီး၊ ယငး်ေပ့ချ် 

သည် စစပ်ိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသdကီး၏ အလယ်ပိ)ငး်*+င်အ့နးီတစ်ဝGိက်ေဒသများအတွက် သတငး်တငဆ်က်ေပး 

သည်ပ့ံ)စVံ+ိသည်။ အလားတPပင ်ယငး်ေနအ့တွငး် ချငး်တွငး်သတငး်ဌာန စသည် ့လPမGသတငး်မီဒယီာေပW 

ေရးသားေဖာ်ြပမGများအရ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသdကီးအတွငး် ြဖန်က့ျဲခဲ့ြခငး်ြဖစ် 

ေXကာငး်ဆိ)သည်။ ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားသည ်ပံ)စံအရ - ေဖ့စ်ဘ)တ်ေပ့ချ်မ+တငခ်ဲ့သည်ပ့ိ)စ့်တစ်ခ) 

တွငေ်ဖာ်ြပထားသည် ့ေြမြပငတွ်ငေ်တွ]ရသည် ့စာေစာငမ်ျား*+င် ့အသွငတ်P.ပီး- ယငး်လက်ကမ်းစာေစာင ်

*+စ်ခ)စလံ)းတိ)တွ့င ် အစွနး်တစ်ဖက်၌ အ.ပဲရာပါဝင.်ပီး၊ အကွက်စိမ်းေပWတွင ် ပထမစာပိ)ဒအ်ား အနည်း 

ငယ်ေကာက်ေကွးသည်ပ့ံ)စံြဖင်၊့ ေအာက်ေြခတွင ်စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာပံ)ြဖင် ့ေတွ] V+ိရသည် (ပံ) ၁၆)။ ထိ) ့ 

ေXကာင် ့ြဖစ်*ိ)ငသ်ည်မ+ာ ချငး်တွငး်သတငး်ဌာနမ+ေဖာ်ြပထားသည် ့လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားသည ်ကန.ီမိU] 

*+င်သ့က်ဆိ)ငသ်ည် ့ ေဖစ့်ဘ)တ်ေပ့ချ်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည် ့ လက်ကမ်းစာေစာင*်+င် ့ အတPတPပငြ်ဖစ်.ပီး၊ 

ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ)လည်း ကန.ီမိU]တွင ်ြဖန်က့ျဲခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည်။ 



 

ပံ) ၁၆ - အ.ပဲရာြဖင် ့ လက်ကမ်းစာေစာငကိ်) သစ်ပငေ်ပWတွငေ်တွ]ေနရပံ)အား ေဖ့စ်ဘ)တ်ေပ့ချ်တစ်ခ)မ+ 

ေဖာ်ြပထားစဥ်။ 

 

ပံ) ၁၇ - လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား ြဖန်က့ျဲ.ပီးေနာက် ြပနထ်ွက်သွားသည်ဟ)ဆိ)သည် ့ ရဟတ်ယာဥ်ပံ)ကိ) 

ေတွ]ရစဥ်။ ပံ) ၁၈ - လက်ကမ်းစာေစာင*်+စ်ခ)ကိ) လက်ြဖင်ကိ့)ငြ်ပထားသPတစ်ဦးအား ေတွ]ရစဥ်။ 



 
ပံ) ၁၉ - ရဟတ်ယာဥ်ထံမ+ ကျဲချလာသည် ့ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားဟ)ဆိ)ေသာ၊ ေလထဲမ+ ကျလာသည် ့

အြဖ[ေရာငအ်ပိ)ငး်အစများကိ) ဓါတ်ပံ)Qိ)က်ကPးထားစဥ်။  
 
လPမGသတငး်မီဒယီာေပWတွင*်+င် ့ေဒသခံ သတငး်မီဒယီာများမ+ ေဖာ်ြပချက်များအရ ယငး် စာေစာငမ်ျားကိ) 

ဒပီဲယငး်အပါအဝင ်စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသdကီးV+ိ .မိU]နယ် ၇ .မိU]နယ်တိ)တွ့င ်၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရက် 

ေန ့ အချိန ် ၁၃၀၀ နာရီခန်တွ့င ် ြဖန်ေ့ဝခဲ့ြခငး်ြဖစ်ေXကာငး် ဆိ)သည်။ အငတ်ာနက်ချိတ်ဆက်မGမရV+ိခဲ့ 

သည်အ့တွက် ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားတွင ်ပါဝငသ်ည်အ့ေXကာငး်အရာများကိ)မP ရယP*ိ)ငခ်ဲ့ြခငး်မV+ ိ

ေXကာငး် ယငး် ေဒသခံသတငး်မီဒယီာဌာနက ဆိ)သည်။ ထိ)အ့ြပင ် ၎ငး်စာေစာငတွ်င ် ြပည်သPက့ာကွယ် 

ေရးတပ်ဖွဲ] PDF များအား အထငြ်မငလဲွ်မ+ားေအာငေ်ဖာ်ြပချက်များပါဝင.်ပီး၊ PDF များသည် ယငး်နယ်ေြမ 

ေဒသများတွင ်အလွန ်တက်uကလGပ်V+ားမGV+ိေနြခငး်ြဖစ်သည်။  

 
၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဒဇီငဘ်ာလ ၂၀ ရက်ေနတွ့ငမ်P စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသdကီး၊ ကန်ဘ့လPခQိ)င၊် တန်ဆ့ည်မ+ က�နး်လ+ 

.မိU]နယ်အထိ၊ လက်ကမ်းစာေစာင ် ေလမ+ကျဲချေနမGများြဖစ်ေပW ခဲ့ေXကာငး် တွစ်တာအသံ)းြပUသPများက 

ဆိ)သည်။ ေနာက်တစ်ရက်အXကာ ဒဇီငဘ်ာလ ၂၁ ရက်ေနတွ့ငမ်P မေကွးတိ)ငး် .မိUင.်မိU]၏ ေတာငပ်ိ)ငး် 

ေကျးရွာများတွငလ်ည်း ေလယာဥ်များအသံ)းြပU.ပီး လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကျဲချမGV+ိေXကာငး် ထပ် 

ေလာငး် ေဖာ်ြပလာXကသည်။ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား၏ အေနအထားအရ ယငး်အချက်ကိ)မP အတည် 

မြပU*ိ)ငခ်ဲ့ပါ၊ သိ)ေ့သာ်လည်း ပံ)စံအားြဖင် ့ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားသည် ေV+]ကေဖာ်ြပခဲ့သည်များ*+င် ့



ပံ)စံအလွနတ်Pသည်ဟ)ဆိ)*ိ)ငသ်ည်။ ထိ)အ့ြပင ်၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဒဇီငဘ်ာလ ၂၇ ရက်ေနတွ့ငလ်ည်း ေခတ်သစ ်မ ီ

ဒယီာ သတငး်ဌာနက စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသdကီး ကန.ီမUိ]၊ ယငး်မာပင.်မိU]နယ်၊ မငး်ကငး်.မိU] *+င် ့ကေလး.မိU] 

တိ)တွ့င ် ြဖန်က့ျဲခဲ့ေXကာငး်ဆိ)သည် ့ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား၏ ဓါတ်ပံ)များကိ) တငြ်ပလာခဲ့သည်။ လPအ 

မျိUးမျိUးတိ)မ့+ တငြ်ပလာမGများအရ ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားသည် တPညီသည် ့အရငး်အြမစ်တစ်ခ)မ+ 

လာခဲ့ြခငး်ြဖစ်*ိ)ငေ်Xကာငး် Zsနြ်ပေနသည်။ 

 
၂၀၂၂ ခB?<စ် ဇန်နဝါရီလ  
မေကွးတိ)ငး်ေဒသdကီး ကမ�.မိU]တွင ် အဆိ)ပါ ဝါဒြဖန်ခ့ျိသည်စ့ာေစာငမ်ျား အလားတP ေလမ+ြဖန်က့ျဲခဲ့ 

ေXကာငး် ထပ်ေလာငး်ေဖာ်ြပမGများ ၂၀၂၂ ဇနန်ဝါရ ီလ ၉ ရက်ေနတွ့င ်ေပWလာခဲ့သည် (ပံ) ၂၀)။ စစ်တပ ်

သည် ထငေ်ယာငထ်ငမ်+ားြဖစ်ေစသည် ့ေဖာ်ြပချက်များြဖင် ့လPထ)အား လမ်းလsဲရနd်ကိUးပမ်းေနြခငး်သာ 

ြဖစ်ေXကာငး် ေဒသခမံျားက ပျက်ရယ်ြပUခဲ့Xကသည်၊ ဥပမာ- ေလယာဥ်ဆီသည် ေစျးေပါေပါြဖင်ရ့ပါသ 

လားဟ) ေမးြမနး်ြခငး်။ ယငး် စာေစာငမ်ျားသည် ၂၀၂၁ ခ)*+စ်က လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား*+င် ့ထပ်တPကျ 

သည်၊့ သိ)မ့ဟ)တ် ဆငတ်PQိ)းမ+ားြဖစ်သည် ့ပံ)စVံ+ိသည်။ ၎ငး်စာေစာငမ်ျားတွင ်ေဖာ်ြပထားသည် ့အာေဘာ် 

မ+ာ တPညီမGV+ိ.ပီး၊ ြပညသ်Pက့ာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ]များ (PDF) *+င် ့ ကချငလွ်တ်လပ်ေရးတပ်မေတာ် (KIA) 

တိ)သ့ည် ြမနမ်ာနငိင်တွံင ် ြပဿနာများဖနတီ်းေနသည် ့ အXကမ်းဖက်သမားများြဖစ်ေXကာငး်ဆိ)ထား 

သည်။ ထိ)အ့ြပင ်လPထ)အေနြဖင် ့စစ်ေကာငစ်ီကိ) ဆက်လက်ခ)ခံေနပါက .မိU] ြပများ*+င် ့ေကျးရွာများအား 

ဖျက်ဆီးပစ်မည်ဟ)လည်း .ခိမ်းေြခာက်ထား.ပီး၊ ယငး်နယ်ေြမေဒသများတွင ်စစ်တပ်မ+ ေြခက)ပ်ေနရာယP 

ထားမGများV+ိေနြခငး်ြဖစသ်ည်။  

 
ပံ) ၂၀ - ဗ)ဒ�ဘာသာ ဘ)နး်dကီးများ OIC အား ဆ*mထ)တ်ေဖာ်ေနသည် ့ တPညီေသာ ပံ)များကိ) ကဲွလဲွသည့် 

ပံ)စံကွက်အတွငး်ေဖာ်ြပထားသည် ့လက်ကမ်းစာေစာငကိ်) ကမ�.မိU]တွင ်မ+တ်တမ်းရယPခဲ့ပံ)အား ေတွ]ရစဥ်။  



 
၂၀၂၂ ခ)*+စ် ဇနန်ဝါရီလ ၁၀ ရက်ေနတွ့င ်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားြဖင် ့လက်ြဖင်လ့Pကိ)ယ်တိ)င ်လိ)က်လံေဝ 

င+ေနေXကာငး် ေဖာ်ြပလာေသာ်လည်း ေဝေနသPများမ+ာ ယခငလ်က်ကမ်းစာေစာငေ်ဝသPများဝတ်ဆငထ်ား 

ခဲ့သည် ့ယPနေီဖာငး်များ*+င် ့ပံ)စမံတPပဲ ကဲွလဲွသည်သ့bာနV်+ိသည်။ ဟားခါး ေဆးQံ) တွငမ်P - စစ်တပ်မ+အာ 

ဏာသိမ်း.ပီး ေြခာက်လအXကာ မငး်ေအာငလ်Gိငေ်Xကညာခဲ့သည် ့ေလသံအတိ)ငး်ထငဟ်ပ်.ပီး ေနာက် *+စ် 

*+စ်အXကာတွင ်ေရွးေကာက်ပွဲြပUလ)ပ်ေပးမည်အ့ေXကာငး် ေရးသားထားသည်စ့ာများပါဝငသ်ည် ့စာရွက် 

များကိ) စစ်တပ်က လက်ြဖင် ့လPကိ)ယ်တိ)ငလိ်)က်လံေဝင+ခဲ့ေXကာငး် သတငး်များကေဖာ်ြပသည် (ပံ) ၂၁)။ 

၎ငး်စာေစာငမ်ျားသည် ယခငလ်က်ကမ်းစာေစာငမ်ျားက့ဲသိ)အ့လားတPပင ်KIA *+င် ့ချငး်အမျိUးသားတပ်ဦး 

(CNF) တိ)က့ *ိ)ငင်သံားများအား သတ်ြဖတ်ေနေXကာင်း*+င်၊့ ြပည်သPက့ာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ] PDF *+င် ့အမျိUး 

သားဒမီိ)ကေရစီအဖွဲ]ချUပ် NLD တိ)သ့ည် ြမနမ်ာြပည်တွငး်V+ိ ြပဿနာများ၏ အရငး်ခံဇစ်ြမစ်ြဖစ်ေXကာငး် 

ဆိ)ထားသည်။ ေဖ့စဘ်)တ်ေပ့ချ်တစ်ခ)၏ ေဖာ်ြပချက်အရ ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားသည် ဟချငး် ဘာ 

သာစကားြဖင်ေ့ရးသားထားြခငး်ြဖစ်.ပီး၊ ယငး်နယ်ေြမေဒသအတွငး် အေြပာများသည် ့ဘာသာစကားမ 

ဟ)တ်သည်အ့တွက် ဟားခါးလPမျိUးများပင ် လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) နားလည်ရခက်ခဲခဲ့ေXကာငး် ဆိ) 

သည်။  

 
ပံ) ၂၁ - အလားတPသbာနV်+ိေသာ လက်ကမ်းစာေစာင ်၃ ခ)ကိ) ဟချငး်ဘာသာစကားြဖင် ့ေတွ]ရစဥ်။ CNF 

သည် *ိ)ငင်သံားများအား သတ်ြဖတ်မGအတွက် တာဝနV်+ိေXကာငး်ဆိ)ထား.ပီး စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာQ)ပပ်ံ) 

များပါဝငသ်ည်။ 

 
ဘာသာေရး?<င် ့?ိBငင်ေံရး သငး်ကဲွမ8များ ဖန်တီးြခငး်  

 



ဘာသာစကား?<င် ့ပါဝငသ်ည့်အေMကာငး်အရာများ 
 
ဤစံ)စမ်းစစ်ေဆးမGြပUလ)ပ်စဥ်တစ်ေလiာက် Myanmar Witness သည ်ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားအ 

တွငး်တွငပ်ါဝငေ်သာ ဘာသာစကားများ*+င် ့ သတငး်စကားမက်ေဆခ့ျ်များကိ) စိတ်ြဖာသံ)းသပ်ခဲ့သည်။ 

၎ငး်အေXကာငး်အရာများသည် များေသာအားြဖင် ့သတငး်မ+ား သိ)မ့ဟ)တ် စိစစ်ထားမGမV+သိည် ့သတငး် 

အချက်အလက်အမျိUးအစားများအတွငး်သာ ကျေရာက်.ပီး၊ ြမနမ်ာ*ိ)ငင်Vံ+ ိ *ိ)ငင်ေံရးအ)ပ်စ)များ၊ ခ)ခံကာ 

ကွယ်ေရးအ)ပ်စ)များ*+င် ့တိ)ငး်ရငး်သားအဖွဲ]အစည်းများစသည် ့အတိ)က်အခံ အဖွဲ]အမျိUးမျိUးတိ)ကိ့) ပစ်မ+တ် 

ထားထားြခငး်ြဖစ်သည်။  

 
*ိ)ဝငဘ်ာလတွငေ်ပWေပါက်ခဲ့သည် ့ လက်ကမ်းစာေစာငအ်ချိU]တိ)မ့+ာ တိ)ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ)ငအ်ဖွဲ]များ 

*+င် ့ အမျိUးသားညီZွတ်ေရးအစိ)းရတိ)သ့ည ် မPးယစ်ေဆးဝါးတရားမဝငက်Pးသနး်ေရာငး်ဝယ်မGတွင ် ပါဝင ်

ပတ်သက်ေနသည်ပ့ံ)စံကိ) ဗဟိ)ြပUေရးသားေဖာ်ြပထားြခငး်ြဖစသ်ည်။ ယငး်က့ဲသိ) ့ တိ)ငး်ရငး်သား လက် 

နက်ကိ)ငအ်ဖွဲ]အစည်းများအား တရားမဝငမ်Pးယစ်ေဆးဝါးေရာငး်ဝယ်မG*+င်ဆ့က်စပ်ေXကာငး် ေဖာ်ြပြခငး် 

သည် ပထမဆံ)းအdကိမမ်ဟ)တ်ေသာ်လည်း NUG မ+ ပါဝငပ်တ်သက်ေနသည်ဟ)ဆိ)လိ)က်လiင ်စစ်အစိ)းရ 

အား ၎ငး်၏ဆန်က့ျငမ်Gကိ) တရားမဝငေ်အာင ်ြပUလ)ပ်*ိ)ငြ်ခငး်ြဖစ်သည်။  

 
၂၀၁၉ ခ)*+စ်တွင ်NPR ၏အစီရငခ်ံေဖာ်ြပချက်အရ - ဘိနး်ြဖ[*+င် ့ဟီးQိ)းအငး် မPးယစ်ေဆးဝါးများေXကာင် ့

လPသိများသည် ့ ြမနမ်ာ*ိ)ငင်Vံ+ိ တရားမဝင ် မPးယစ်ေဆးဝါးကPးသနး် ေရာငး်ဝယ်ြခငး်သည် လွနခ်ဲ့ေသာ 

ဆယ်စ)*+စ်များ*+င်စ့ာလiင ်ပိ)၍ dကီးမား များြပားလာသည်ဟ) မPးယစ်ေဆးဝါး*+င် ့ရာဇဝတ်မGဆိ)ငရ်ာ ကမ�ာ့ 

က)လသမဂ�Qံ)း ေဒသတွငး်ဒါQိ)က်တာြဖစ်သP Jeremy Douglas က ယံ)Xကည်ထားေXကာငး်ဆိ)သည်။ အာ 

ဏာသိမ်း.ပီးေနာက်ပိ)ငး်တွင ် အမျိUးသားညီZွတ်ေရးအစိ)းရအား မPးယစ်ေဆးဝါးေရာငး်ဝယ်မG*+င် ့ ပတ် 

သက်ေနသည်ဟ) စွပစ်ွဲြခငး်မ+ာ စစ်ေကာငစ်ီအား ၎ငး်၏ဆန်က့ျငမ်Gကိ) တရားမဝငေ်အာငြ်ပUလ)ပ်ရန၊် 

ေနာက်လာမည် ့ ေရွးေကာက်ပွဲတွင ယငး် ဒမီိ)ကေရစေီထာက်ခံအားေပးသည်ပ့ါတီ (အကယ်၍ ၎ငး်တိ) ့

က ေV+]သိ)ေ့ြခလ+မ်းဆက်ချီခဲ့လiင)် ကိ) အကျံUးမဝငေ်အာင ်ြပUလ)ပ်ရန*်+င်၊့ တိ)ငး်ြပည်၏ စီးပွားေရးအြမတ် 

ထွက်ေနသည် ့မPးယစ်ေစျးကွက်အတွက် NUG မ+တာဝနV်+ိေXကာငး် ေချာက်ချရန ်  စစ်ေကာငစ်ီ၏ dကိUး 

ပမ်းမGကိ) ကိ)ယ်စားြပUေဖာ်ြပေနသည်။  

 
ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားအနက်တစ်ခ)၏ ထိပ်ပိ)ငး်တွငပ်ါဝငေ်သာ သတငး်စကားတစ်ခ)အား ဘာ 

သာြပနဆ်ိ)ရာတွင-် “*ိ)ငင်၏ံ အနာဂါတ်အေပW အdကီး မားဆံ)း.ခိမ်းေြခာက်မGြဖစ်သည် ့ လPငယ်များအ 

XကားမPးယစ်ေဆးဝါးသံ)းစွမဲGတိ)းများလာေစရန ်အတွက် တိ)ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ)ငအ်ဖွဲ] အချိU] နဲ ့NUG ရဲ ့ 



dကိUးကိ)ငလ်)ပ်ေဆာငမ်Gများ” ဟ)ေရးသားထားသည်ကိ)ေတွ]ရသည်။ ယငး်စာေစာငတွ်င ် ဆက်.ပီး “အ 

Xကမ်းဖက်မG*+င် ့ ဖမး်ဆီးခံရသPများ၏ ၈၀% တိ)သ့ည် မPးယစ်ေဆးဝါးသံ)းစွထဲားသPများြဖစ”် ဟ)လည်းဆိ) 

ထားသည် (ပံ) ၂၂ *+င် ့ ၂၃)။ သိ)ေ့သာ်လည်း ြမနမ်ာစစတ်ပ်အေနြဖင် ့ ယငး်သိ) ့ မPးယစ်ေဆးဝါးသံ)းစွထဲား 

ေXကာငး်စွပ်စွမဲGများအတွက် သက်ေသလိ)က်ေပး*ိ)ငမ်ည် ့ ကိနး်ဂဏနး်အချက်အလက်အေထာက်အထား 

တစ်စံ)တစ်ရာကိ)မP ထ)တ်ြပနခ်ဲ့ြခငး်မV+ိပါ။ GNLM စသည် ့အစိ)းရ*+င်ဆ့က်စပ်သည် ့*ိ)ငင်ပံိ)င ်သတငး် မီဒ ီ

ယာဌာနများတွငလ်ည်း ဆ*mြပသPများသညမ်Pးယစ်ေဆးဝါးမGများ*+င် ့ ပတ်သက်ေXကာငး်ပံ)စံြဖင် ့ အလား 

တPအာေဘာ်များြဖင် ့ ေရးသားေဖာ်ြပထားသည်။ ၎ငး်ကိ)Xကည်ြ့ခငး်အားြဖင် ့ ယငး်လက်ကမ်းစာေစာင ်

များသည် *ိ)ငင်ပံိ)င ်အဖွဲ]အစည်းများမ+ ဖနတီ်း၊ ေရးသား၊ ြဖန်ေ့ဝြခငး်ြဖစ်ေXကာငး်အချက်ကိ) ေထာက်ြပ 

ေနသည်။ တိ)ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ)ငအ်ဖွဲ]အစည်းများ*+င် ့ အမျိUးသားညီZွတ်ေရးအစိ)းရတိ) ့ ယငး် တ 

ရားမဝငမ်Pးယစ်ေဆးဝါးေရာငး်ဝယ်ေဖာက်ကားမGများတွင ် ပါဝငပ်တ်သက်ေနေXကာငး် စွပ်စွဲချက်များ 

သည် ၎ငး်အဖွဲ]အစည်းများအေနြဖင် ့လPငယ်များ၏ ‘စိတ်’များကိ) ‘အဆိတ်ခတ်’ သြဖင် ့အXကမ်းဖက်မG 

များအတွက် တာဝနV်+ိေXကာငး် ဆိ)ချငဟ်န်တPသည်။  

 

ပံ) ၂၂ *+င် ့၂၃ - ြမနမ်ာ*ိ)ငင်Vံ+ိ မPးယစ်ေဆးဝါးေရာငး်ဝယ်ေဖာက်ကားမGများတွင ်တိ)ငး်ရငး်သား လက်နက် 

ကိ)ငအ်ဖွဲ] *+င် ့ အမျိUးသားညီZွတ်ေရးအစိ)းရတိ) ပါဝငပ်တ်သက်ေနသည်ဟ)ဆိ)သည် ့ လက်ကမ်းစာေစာင ်

များအား *ိ)ဝငဘ်ာလ ၁၈ ရက်ေန ့ပိ)စ့်တစ်ခ)တွငေ်တွ]ရစဥ်။  
 
၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရက်ေနတွ့င ် ချငး်တွငး်သတငး်ဌာနက ေလမ+တစ်ဆင်က့ျဲချခဲ့သည် ့ ယငး် 

လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားတွငပ်ါဝငသ်ည်အ့ေXကာငး်အရာများ အေသးစိတ်ကိ) ေဖာ်ြပလာခဲ့သည်။ ယငး် 

လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားတွင ် CRPH၊ NUG *+င် ့ PDF တိ)သ့ည် ‘အXကမ်းဖက်သမားများ’ ြဖစ်.ပီး၊ ၎ငး်တိ) ့ 

အား အXကမ်းဖက်ေXကာငး် အြပစ်ဖိ)ထ့ားသည်။ စစ်ေကာငစ်ီကိ)ဆန်က့ျငသ်ည် ့PDF အဖွဲ]ဝင၏် လ)ပ်ရပ ်

များေXကာင် ့ *ိ)ငင်အံတွငး် ဝQ)နး်သ)နး်ကားမတည်.ငမိ်မG*+င် ့ အXကမ်းဖက်မGများြဖစ်ရေXကာငး် ဆိ)ထား 



သည်။ ယငး်စွပစ်ွဲချက်များသည် များေသာအားြဖင်-့ ထိခိ)က်ဒဏရ်ာရသP*+င် ့ေသဆံ)းသPပံ)များ၊ ဖမ်းဆီးခံ 

လိ)က်ရသPများ၊ စသည် ့Xကမ်းတမ်းသည်Q့)ပ်ြပပံ)များ*+င်၊့ ‘ကချငြ်ပည်နယ်မ+ အXကမ်းဖက်ေသာငး်ကျနး်သP 

အဖွဲ]’ စသည် ့စာသားများ*+င် ့အတPတဲွ၍ ပါလာေလ့V+ိသည်။  

 
ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားတွင ်အဆိ)ပါ သတငး်စကားများ*+င်အ့တP စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ Q)ပပ်ံ)များ 

ကိ)လည်း ထည်သ့ွငး်အသံ)းြပUထားသည်။ ယငး်ပံ)များကိ) ဒမီိ)ကေရစီေထာက်ခံအားေပးသည် ့သိ)မ့ဟ)တ် 

စစ်ေကာငစ်ီအားဆန်က့ျငသ်ည် ့အ)ပ်စ)များအေXကာငး် ဘက်လိ)က်သည် ့သတငး်အချက်အလက်များြဖင် ့

တဲွ၍ ေဖာ်ြပြခငး်သည်- ယငး်အ)ပစ်)များအား တရားမဝငေ်အာငြ်ပUလ)ပ်ရန၊် ၎ငး်တိ)အ့ား ေထာက်ခံအား 

ေပးသPများကိ) သတိေပးရန ်သိ)မ့ဟ)တ် ၎ငး်အဖွဲ]အစညး်များအေပW စက်ဆ)ပရွ်ံV+ာမG ြဖစပ်ွားေစရန ်စသည ်

တိ)အ့ပါအဝင ် အေXကာငး်ရငး်အမျိUးမျိUးေXကာင် ့ ြဖစ*်ိ)ငသ်ည်။ ဥပမာ- ၂၀၂၁ ခ)*+စ ် ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ 

ရက်ေနတွ့င ်ဒဗီွီဘီ သတငး်ဌာနမ+တစ်ဆင် ့ေဒသခံများမ+ သတငး်ေပးေြပာXကားချက်အရ လက်ကမ်းစာ 

ေစာငမ်ျားသည် ေကျးရွာများ*+င် ့ စာသငေ်ကျာငး်များအား ဗံ)းကျဲရြခငး်သည် PDF *+င် ့ အြခား ‘ေတာခိ)’ 

လGပ်V+ားမGများေXကာင် ့ ြဖစ်သည်ဟ) အြပစ်ဖိ)ထ့ားေXကာငး် သိရသည်။ ယငး်သိ) ့ PDF များအား အြပစ်ပံ) 

ထားသည် ့စာများ*+င် ့Xကမ်းတမ်းသည် ့ဓါတ်ပံ)များကိ) တဲွ၍ြပသထားသည်။ ယငး်သိ)ေ့သာ စာေစာငမ်ျား 

ကိ) အငတ်ာနက်ြဖတ်ေတာက်ခံထားရချိနမ်ျားတွငလ်ည်း ြဖန်ေ့ဝခဲ့ြခငး်V+ိ.ပီး၊ ပါဝငသ်ည် ့သတငး်အချက် 

အလက်များအား အများြပည်သPမ+ စိစစ်*ိ)ငြ်ခငး်မV+ိခဲက့ာ ယငး်အXကမ်းဖက်မGများကိ) စစ်ေကာငစ်ီဆန် ့ 

ကျငသ်ည်အ့)ပ်စ)များမ+ အမ+နတ်ကယ်ကျ[းလွနခ်ဲ့သည်ဟ) အများြပည်သPအား ထငေ်ယာငထ်ငမ်+ားြဖစ်ေစ 

သည်။ ေဒသခံများ၏ ေြပာXကားချက်အရ လက်ေတွ] ြဖစ်ရပ်မ+နမ်+ာ လက်ကမ်းစာေစာင*်+င် ့ ေြပာငး်ြပန ်

ြဖစ်သည်ဟ)ဆိ)သည်။  

 
ထိ)အ့ြပင ်ယငး်စာေစာငမ်ျားတွင ်စစ်ေကာငစ်ီအားဆန်က့ျငသ်ည်အ့)ပ်စ)များ*+င် ့ပတ်သက်ေနသPများအား 

.ခိမ်းေြခာက်ထားသည် ့ စာများလည်းပါဝငေ်Xကာငး် သိရသည်။ ၎ငး်စာေစာငမ်ျားတွင-် လPထ)အား စစ ်

တပ်၏ ေကျာ်Xကားေသာ ‘ြဖတ်ေလးြဖတ်’ ြဖင် ့.ခိမ်းေြခာက်ထား.ပီး၊ ခ)ခံေတာ်လ+နမ်Gကိ) ဖိ*+ပိ်ရနအ်တွက် 

ေတာ်လ+နေ်ရးအ)ပ်စ)များ*+င် ့ ပတ်ေနသည်ဟ) စစ်တပမ်+ယPဆသည် ့ “လPတိ)ငး်*+င် ့ ေကျးရွာတိ)ငး်” ကိ) ပစ် 

မ+တ်ထားထားသည် (Sydney Morning Herald, ၂၀၂၁)။ ယငး်.ခိမ်းေြခာက်မGများသည် ေကျးရွာများအား 

သတိေပးလိ)က်ြခငး်ြဖစ.်ပီး၊ ၎ငး်တိ)အ့ေနြဖင် ့ အတိ)က်အခံအ)ပ်စ)များ*+င် ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်ေနေXကာငး် 

ေတွ] V+ိရပါက ဖျက်ဆီးေချမGနး်ခံရမည်ြဖစ်ေXကာငး် ေဖာ်ြပထားသည်။  

 
မIဆလငဆ်န်က့ျငေ်ရး အာေဘာ်အား အသံBးြပDမ8  

 



ေV+]တွငေ်ဖာ်ြပခဲ့သည်အ့တိ)ငး် မPဆလငဆ်န်က့ျငေ်ရး အာေဘာ်များပါဝငသ်ည် ့ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား 

ကိ) စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး် မငး်ကင.်မိU]တွင ်၂၀၂၁ ခ)*+စ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၁ ရက်ေန၌့ ေလမ+ ြဖန်က့ျဲခဲ့ေXကာငး် ဧရာဝ 

တီသတငး်ဌာနက ဆိ)သည်။ ယငး်ဝါဒြဖန်စ့ာေစာငမ်ျားတွင ် OIC သည် ဗ)ဒ�ဘာသာဘ)နး်dကီးများအား 

သတ်ြဖတ်ရန ် ေငေွXကး*+င် ့ လက်နက်များေထာက်ပံ့ေနေXကာငး်*+င် ့ ဗ)ဒ�ဘာသာကိ)ေစာ်ကားလျက်V+ိ 

ေXကာငး်စွပ်စွဲထားသည်။ မPဆလငလ်Pထ)များအား ကာကွယ်ေရး*+င် ့မPဆလငမ်ျားအေပW တိ)က်ခိ)က်မGများ 

အား QGတ်ချေရးအတွက် ဦးတည်လGပ်V+ားေနသည် ့  *ိ)ငင်တံကာအဖွဲ]အစည်းတစ်ခ)ြဖစ်သည် ့ ကမ�ာ့အစ� 

လာမ�စ်အဖွဲ]ချUပ် (OIC) က ရခိ)ငြ်ပည်နယ်တွင ်စစ်တပမ်+ ၂၀၁၇ ခ)*+စ်*+င် ့ယခ)ဤအစီရငခ်ံစာေရးသားေန 

စဥ်ကာလအထိ Qိ)ဟငဂ်ျာလPမျိUးများအေပW ကျ[းလွန်မGများအား QGတ်ချထားသည်။ OIC အား တရားမဝင ်

ေအာငQ်Gတ်ချရနစ်စ်တပ်မ+dကိUးပမ်းသည် ့ ဤေနာက်ခံအေနအထားကိ)Xကည်ြ့ခငး်အားြဖင် ့ ယငး်လက် 

ကမ်းစာေစာငမ်ျားအား ထ)တ်ေဝြခငး်*+င် ့ ြဖန်ေ့ဝြခငး်တွင ်စစ်တပ်ကပါဝငပ်တ်သက်ေနေXကာငး်ယPဆမG 

များအား ကျိUးေXကာငး်ခိ)ငလံ်)ေစသည်။ ယငး်စာေစာငမ်ျား ြဖန်ေ့ဝရာတွငပ်ါဝငသ်Pများသည်လည်း ြမနမ်ာ 

*ိ)ငင်တွံငမ်Pဆလငလ်Pထ)များများြပားြပားတည်V+ိေနြခငး်မV+ိလင်က့စား ၎ငး်မPဆလငမ်ျားက ဗ)ဒ�ဘာသာ 

ဘ)နး်dကီးများအား အXကမ်းဖက်မGကျ[းလွနေ်Xကာငး် စွပ်စွဲြခငး်အားြဖင်၊့ OIC ဆန်က့ျငေ်ရး ဝါဒြဖန်ခ့ျိြခငး် 

မ+တစ်ဆင် ့ဘာသာေရးတငး်မာမGများြဖစ်ေပWေအာင ်dကိUးပမ်းေနဟနတ်Pသည်။ စိတ်ဝငစ်ားဖွယ်ေကာငး် 

သည်မ+ာ- အာဏာမသမိ်းမ+ီတွငလ်ည်း ၎ငး်*+င်ဆ့ငတ်Pသည်စ့ွပစ်ွဲချက်များပါဝငသ်ည် ့လက်ကမ်းစာေစာင ်

များကိ) ၂၀၁၉ ခ)*+စ ် ေအာက်တိ)ဘာလအတွငး် လမ်းများေပWတွင ် ြဖန်က့ျဲခဲ့ြခငး်V+ိေXကာငး် ဧရာဝတီ 

သတငး်ဌာနက အစီရငခ်ံတငြ်ပထားသည်။ ယငး်စာေစာငမ်ျားတွင ် ‘[ယငး်အချိနက် NLD အစိ)းရလက် 

ထက်ြဖစ်သည်] အစိ)းရအားဆန်က့ျငသ်ည်’့ အေXကာငး်အရာများ၊ အထPးသြဖင် ့ “လPမျိUး၊ ဘာသာ၊ သာ 

သနာကိ) မကာကွယ်*ိ)ငသ်ည်၊့ ကာကွယ်ရနပ်ျက်ကွက်သည်’့ အစိ)းရဟP၍ ေဝဖနြ်ခငး်အပါအဝင ်မPဆလင ်

လPမျိUးများအေပW လPမျိUးေရးဗနး်စကားြဖင် ့ အမ)နး်စကားများပါဝငေ်Xကာငး် ေဖာ်ြပထားသည်။ ယငး် 

လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) ရဲများထံ တိ)ငX်ကားေပးပိ)ခ့ဲ့ေသာ်လည်း ေနာက်ကွယ်ကတာဝနV်+ိသPများအား 

ေဖာ်ထ)တ်အေရးယP*ိ)ငခ်ဲ့ြခငး်မV+ိပါ။ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဇွနလ် တွင ် စစ်တပ်အားေပးေထာက်ခံသPများမ+ လPမG 

သတငး်စာမျက်*+ာများတွင ်ေရးသားထားသည်ပ့ိ)စ့မ်ျားသည် - တိ)ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ)ငအ်)ပ်စ)များ*+င် ့

OIC သည ် အXကမ်းဖက်အဖွဲ]များြဖစ်သည်အ့ေXကာငး် ဗဟိ)ြပU၍ ေရးသားထားမGများြဖစ်သည်ဟ) 

Frontier က တငြ်ပထားသည်။ ယငး်ေရးသားမGများတွင ်မPဆလငြ်ပညသ်PလPထ)များ*+င်စ့ပ်လျဥ်း၍ ဘာ 

သာေရးအစွနး်ေရာက်ေXကာငး် ပံ)စံခွက်သငွး်ေရးသားေဖာ်ြပမGများကိ)အသံ)းြပU.ပီး - ဆ*mြပသPများအား 

သတ်ြဖတ်ြခငး်၊ ရခိ)ငြ်ပည်နယ်အတွငး် နယ်ေြမV+ငး်လငး်ေရး လGပ်V+ားမGများ *+င် ့ အာဏာသိမ်းစဥ်က 

တည်းက စစ်ေကာငစ်မီ+ကျ[းလွနသ်ည် ့အXကမ်းဖက်အ)ပ်ချUပ်မGများစသည်တိ)အ့တွက် ဆငေ်ြခေပးထား 

သည်။ ယငး်စာေစာငတ်စ်ခ)အတွငး်ပါV+ိသည် ့ စာသားကိ) Myanmar Witness မ+ဖတ်QGXကည်ရ့ာတွင-် 



“ြမနမ်ာ*ိ)ငင်ရံဲ ့ ၁၀% ေကျာ်ေသာ လPဦးေရဟာ မPဆလငမ်ျားြဖစ်တယ်။ ဗ)ဒ�ဘာသာေတွအချငး်ချငး်သတ် 

ေနရင ်သPတိ)ေ့ပျာ်ေနမ+ာ” ဟP၍ြဖစ်သည်။ ယငး်သိ) ့ ြမနမ်ာ့လPဦးေရ၏ ၁၀% သည ်မPဆလငမ်ျားြဖစသ်ည် 

ဟPသည် ့ စာရငး်အငး်အချက်အလက်မ+ားအပါအဝင ်သတငး်မ+ားကိ) လPတိ)ငး်ရယPXကည်Q့G*ိ)ငေ်သာ သနး် 

ေခါငစ်ာရငး်စစ်တမ်းများတွင ် V+ာေဖွXကည်ြ့ခငး်အားြဖင် ့ မဟ)တ်မ+နေ်Xကာငး် သိV+ိ*ိ)ငသ်ည်။ သိ)ေ့သာ် 

လည်း အငတ်ာနက်ြဖတ်ေတာက်ခံထားရသည် ့ နယ်ေြမေဒသများအတွငး်ေနထိ)ငသ်Pများမ+ာမP ယငး် သ 

တငး်မ+ာ အမ+ားြဖစ်ေXကာငး် သိV+ိရန ်မြဖစ်*ိ)ငြ်ခငး် V+ိ*ိ)ငသ်ည်။ ြမနမ်ာြပည်၏ ပဋပိကaေXကာင် ့မPဆလင ်

လPမျိUးများ ‘ေပျာ်ရsင’် ေနလိမ့်မည်ဟPေသာေဖာ်ြပချက်မ+ာလည်း ြပဿနာြဖစ်ေစသည်။  

 
ပံ) ၂၄ - စာေစာငတွ်င ်ြမနမ်ာ*ိ)ငင်သံည် ဗ)ဒ�ဘာသာ*ိ)ငင်ြံဖစသ်ည်ဟP၍ ဆ*mြပေနသည် ့ဗ)ဒ�ဘာသာများ၏ 

ပံ)များ*+င့ယ်+ဥ်တဲွေဖာ်ြပ.ပီး OIC အားပစမ်+တ်ထားေြပာဆိ)ထားသည်ကိ)ေတွ]ရစဥ်။ 

 
၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဒဇီငဘ်ာလေ*+ာငး်ပိ)ငး်တွငမ်P ေနာက်ထပ်ထွက်လာသည် ့ စာေစာငမ်ျားသည် ြမနမ်ာ*ိ)ငင်အံ 

တွငး် မPဆလငလ်Pနည်းစ)များ*+င် ့OIC ေXကာင် ့တိ)ငး်ြပည်ကျိUးမွပျက်စီးရေXကာငး် အြပစ်တငထ်ားသည်။ 

၎ငး်သည် ဘာသာေရးတငး်မာမGများပိ)ြဖစ်ေပWေစ.ပီး၊ မPဆလင ် လPနည်းစ)များအေပW မယံ)Xကညမ်Gများ 

တိ)းပွားေစသည်။ ရခိ)ငြ်ပည်နယ်အတွငး် Qိ)ဟငဂ်ျာလPမျိUးများအေပW ကျ[းလွနမ်Gများအား စစ်ေဆးသည် ့

က)လသမဂ� ၂၀၁၉ ခ)*+စ် စံ)စမ်းစစ်ေဆးေရးသမားြဖစသ်P Chris Sidoti က- ဘာသာေရးတငး်မာမGများဖန ်

တီးေနြခငး်သည် ‘စစ်တပ်မ+ မျိUးဆက်ေပါငး်များစွာဆက်တိ)က်လ)ပ်ေဆာငလ်ာခဲ့သည်အ့ရာ’ ပငြ်ဖစ ်

ေXကာငး် ဆိ)ထားသည်။ ယငး် ဘာသာေရးအစွနး်ေရာက်အာေဘာ်များသည် မPဆလငမ်ျား*+င် ့စစ်တပ်ဆန် ့ 

ကျငသ်ည်အ့)ပ်စ)များအေပW မေကျနပ်မGများြဖစ်ေပWေအာင ်အားေပးေန.ပီး၊ ၂၀၁၇ ခ)*+စ်တွင ်မPဆလငလ်P 

နည်းစ)ြဖစသ်ည် ့ Qိ)ဟငဂ်ျာ လPမျိUးများအေပW ပစ်မ+တ်ထားခဲ့သည် ့ ရခိ)ငြ်ပည်နယ် နယ်ေြမV+ငး်လငး်ေရး 

လGပ်V+ားမGများက သက်ေသပငြ်ဖစ်သည်။ ဤ စံ)စမ်းစစ်ေဆးမG*+င် ့ က)လသမဂ�၏ စစ်ေဆးမGမ+တစဆ်င် ့



V+ာေဖွေတွ] V+ိခဲ့သည် ့ အြဖစ်အပျက်ေဖာ်ြပမGအေXကာငး်အရာများ*+င် ့ အြပUအမPများသည် - ယငး်လက် 

ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) စစ်တပ်က ြဖန်က့ျဲခဲ့သည်ဟPသည်အ့ဆိ)ကိ) ခိ)ငမ်ာေစQံ)သာမကပဲ၊ ရခိ)ငြ်ပည်နယ်အ 

တွငး် နယ်ေြမV+ငး်လငး်ေရးလGပ်V+ားမGများတွင ်ကျ[းလွနခ်ဲ့သည် ့အြပUအမPများ တစ်ဖနြ်ပနလ်ည်ြဖစ်ေပW 

လျက်V+ိေXကာငး် စိ)းရိမ်ဖွယ်ရာ Zsနြ်ပေနသည်။  

 
ဓါတပံ်Bများအား အသံBးြပDြခငး်  

 
[သတိ- စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ ပံ)ပါဝငသ်ည်] စာေစာငအ်ေြမာက်အများတိ)တွ့င ်သတငး်ကိ)လွတ်လပ်စွာ 

စိစစ်ထား.ပီးြဖစ်ေXကာငး်ပံ)စံြဖင် ့ ‘သတငး်မ+န’် တံဆိပ်Qိ)က်*+ပိ်ေဖာ်ြပထားသည်။ ယငး်စာေစာငမ်ျားအ 

တွငး်ေဖာ်ြပထားေသာ ‘သတငး်မ+န’် တံဆိပ်ကိ) ပံ) ၂၅ တွငေ်တွ] *ိ)ငသ်ည်။ ယငး်ဥပမာပံ)တွင-် ‘အXကမ်း 

ဖက်မGကိ) ယခင ်NLD အမတ်ေဟာငး်များမ+ ဦးေဆာငေ်န’ ေXကာငး် ယငး် ‘အXကမ်းမG’ တွငပ်ါဝငပ်တ်သက် 

ေနသည် ့သPများ၏အမည်*+င် ့တည်ေနရာများြဖင် ့စပွစ်ွဲထားမG*+င်အ့တP သတငး်မ+နတံ်ဆိပ်ကိ) ေဖာ်ြပထား 

ြခငး်ြဖစသ်ည်။ ၎ငး်တွင ်ယခင ်NLD ကျနး်မာေရး ဝနd်ကီးေဟာငး် ဦးြမင်ေ့ထွး *+င် ့မငး်ကငး် NLD တိ)ငး် 

ေဒသdကီးလsတ်ေတာ်အမတ် ေအာငထ်ွနး်လွင ်တိ)ပ့ါဝငသ်ည်။ အာဏာသိမ်း.ပီးကတည်းက ယငး် ပ)ဂ�ိUလ် 

*+စ်ဦးစလံ)းတိ)သ့ည် PDF အဖွဲ]များအားဖွဲ]စည်းြခငး်*+င် ့ ဦးေဆာငြ်ခငး်တိ)အ့တွက် GNLM သတငး်စာတွင ်

ထည်သ့ွငး်ေဝဖနခ်ံထားရသPများြဖစသ်ည်။ NLD အမတ်ေဟာငး် .ဖိUးေဇယျာေသာ်ကိ) ၂၀၂၁ ခ)*+စ် *ိ)ဝင ်

ဘာလ ၁၈ ရက်ေနတွ့င ်ဖမ်းဆီးလိ)က်.ပီး၊ ေသနတ်အလက် ၂၀ သိမ်းဆညး်ရမိေXကာငး်ကိ)လည်း အသား 

ေပးေဖာ်ြပထားသည်။ Myanmar Now ၏ ေဖာ်ြပချက်အရ .ဖိUးေဇယျာေသာ်အား ဖမ်းဆီးရြခငး်မ+ာ ၎ငး် 

သည် စစ်ေကာငစ်ီအား အdကိမ်များစွာတိ)က်ခိ)က်မGများကိ) ဦးေဆာငX်ကံစည်ခဲ့ြခငး်ြဖစ်သြဖင် ့ ဟ)သိရ 

သည်။ ပံ) ၂၅ ပါ စာေစာငတွ်ငလ်ည်း ဖမ်းဆီးခံရသP*+င် ့ လက်နက်များ၏ ဓါတ်ပံ)များအြပင ် ဒမီိ)ကေရစ ီ

ေထာက်ခံအားေပးသည် ့ ဆ*mြပမGအတွငး် အXကမ်းဖက်မGများ*+င် ့ သက်ဆိ)ငသ်ည် ့ ပံ)များပါဝငသ်ည်။ သိ) ့ 

ေသာ်လည်း ယခင ်NLD အဖွဲ]ဝငေ်ဟာငး်များ*+င် ့ဒမီိ)ကေရစီတက်uကလGပ်V+ားသPများအား ဖမ်းဆီးရသည် ့

၎ငး်တိ)၏့ အေXကာငး်ရငး်ကိ) အွနလိ်)ငး်ေပWတွင ်ေဝဖနမ်GများV+ိခဲ့သည်။ ‘သတငး်မ+န’် တံဆိပ်ပါV+ပိါေသာ 

ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားသည် ပါဝငေ်သာသတငး်အချက်အလက်များအား မည်သိ) ့ စစိစ်ထားသည် ့

အေပWအေXကာငး်တစ်စံ)တစ်ရာမေပးပဲ စစ်တပ်၏လ)ပ်Xကံအသံကိ)သာ ပဲ့တငထ်ပ်ေနေစဟနV်+ိသည်။  



 

ပံ) ၂၅ - အစမိ်းေရာငအ်ကွက်အတွငး် စာသားအချိU]တွင ် ‘ယခင ် NLD အမတ်ေဟာငး် ြမင်ေ့ထွး (ရဲဦး) 

ထွနး်ဝငး် (ကန)ီ၊ ေအာငထ်ွနး်လွင(်မငး်ကငး်) *+င် ့ေဒါက်တာ*ိ)ငေ်အာင ်(ဝက်လက်) တိ)က့အXကမ်းဖက်မG 

ကိ) ဦးေဆာင’် ဟP၍ ေရးသားထားသည်။ ၎ငး်သတငး်ကိ) စိစစ်ထား.ပီးဟ)ဆိ)ေသာ်လည်း မည်သိ)စ့ိစစ ်

ထားေXကာငး်ကိ)မP ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားတွင ်V+ငး်ြပထားြခငး်မV+ိပါ။ 
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၂၀၂၁ ခ)*+စ် *ိ)ဝငဘ်ာလ ၂၂ ရက်ေနတွ့င ်ယငး်စာရွက်များအေXကာငး် ပထမဆံ)း သတငး်တက်လာသည့် 

ပိ)စ့်အချိU]တိ)တွ့င ် ေကျးရွာများအား စစ်တပ်မ+ ဝငေ်ရာက်စီးနငး်ဖျက်ဆီးမည်ဟ)ေပWေပWထငထ်င.်ခမိ်း 

ေြခာက်ထားသည်ကိ) Myanmar Witness က လPမGကွနယ်က်သတငး်စာမျက်*+ာများေပWမ+တစ်ဆင် ့V+ာေဖွ 

ေတွ] V+ိရသည်။ ယငး်စာေစာငမ်ျားကိ) စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသdကီး၊ ေရဦး.မိU]နယ်တွငV်+ိေသာ ေရြမက် ရွာတွင ်

ေတွ]ရေXကာငး်ဆိ)သည်။ သိ)ေ့သာ်လည်း ယငး်သတိေပးစာထွက်ေပWလာေသာ ပတ်ဝနး်ကျငတ်ည်ေနရာ 

ကိ)မP မစိစစ်*ိ)ငသ်ြဖင်၊့ ယငး်စာသည် ေရဦး.မိU]နယ်တွင ် ြဖန်ေ့ဝခဲ့ြခငး်ြဖစ်ေXကာငး်ဟ)တ်မဟ)တ်ကိ) 

Myanmar Witness မ+ အတညမ်ြပU*ိ)ငပ်ါ။ ယငး်ြဖစ်စဥ်*+င်စ့ပ်လျဥ်း.ပီး သတိေပးသည်ေ့နာက်ထပ်လက် 

ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) Myanmar Witness မ+ V+ာေဖွေဖာ်ထ)တ်*ိ)ငခ်ဲ့သည်။  

 
 
ပံ) ၃၀ - *ိ)ဝငဘ်ာလတွင ် ေရြမက်ရွာအတွငး်V+ိ တိ)ငမ်ျားေပWတွင ် သတိေပးစာများကပ်ထားသည်ကိ) 

ယငး်ရွာ တိ)က်ခိ)က်မခံရမ+ီ တစ်လအdကိUတွင ်ေတွ]ရစဥ်။  

 
Myanmar Witness ၏ စံ)စမ်းစစ်ေဆးသPမ+ ဘာသာြပနဆ်ိ)Xကည်မ့Gအရ ယငး်သတိေပးစာတွင-် “PDF များ 

အား ပ)နး်ေအာငး်ေပးထားသည် ့ေနအိမ်များကိ) တရားဝင ်ချိတ်ပိတ်သိမး်ဆည်းမည်”၊ “PDF များအား ပ)နး် 

ေအာငး်ေပးထားေXကာင်ေ့တွ] V+ိရသည် ့ရွာများ ရွာလံ)းက�တ်ေQs]ေြပာငး်ခံရမည်”၊ “NLD ပါတီက အXကမ်း 

ဖက်လ)ပ်ရပ်များကျ[းလွနေ်နသည်၊ ြမနမ်ာ*ိ)ငင်တွံင ် ၎ငး်တိ) ့ [NLD] အတွက် ေနရာမV+ိ”၊ “NLD ၏ Q)ပ် 

ေသးQ)ပမ်ျားြဖစ်သည် ့ PDF အXကမ်းဖက်သမားများအား ေြမလ+နြ်ဖစ်ရမည်” *+င် ့ “ေတာခိ)လိ)သည် ့ လP 

ငယ်များ အQG ံးေပး အလငး်ဝင.်ပီး ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ]များအတွငး်သိ)ဝ့ငေ်ရာက်သင်သ့ည်” စသြဖင် ့ေရး 



သားထားသည်။ ေနာက်တစ်လအXကာ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဒဇီငဘ်ာလ ၂၀ ရက်ေနတွ့င ်စစ်တပ်က အဆိ)ပါရွာ 

အား တိ)က်ခိ)က်ခဲ့ေXကာငး် Myanmar Witness က မ+တ်တမ်းတင*်ိ)ငခ်ဲ့သည်။ ရွာအတွငး်မီးများေလာငေ်န 

သည်ကိ) ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဒဇီငဘ်ာလ ၂၀ ရက်ေနတွ့င ်မီးသတငး်အချက်အလက်*+င် ့အရငး်အြမစ်စမီံခန်ခ့ွဲမG 

စနစ် (FIRMS) မ+တစ်ဆင် ့မ+တ်တမ်းတင*်ိ)ငခ်ဲ့သည်။ ေကျးရွာ [၂၂.၈၆၆၆၀၈၊ ၉၅.၂၀၈၈၁၄ ဝနး်ကျင]် အ 

တွငး် ပျက်စီးသွားသည် ့အေဆာက်အဦများ၏ ပံ)များကိ)လည်း Myanmar Witness က ပထဝီတည်ေနရာ 

စိစစသ်တ်မ+တ်*ိ)ငခ်ဲ့.ပီး ယငး်ဓါတ်ပံ)များ၏ တည်ေနရာ*+င် ့မီးေလာငေ်Xကာငး်ပိ)စ့်ေရးသားတငြ်ပမGများ၏ 

တည်ေနရာမ+ာ FIRMS ေဒတာအချက်အလက်*+င် ့ထပတ်PကျေXကာငး်အတည်ြပUရသည်။  

 

ပံ) ၃၁ - ေရြမက်ရွာအတွငး် မီးေလာငသ်ွားေသာေနအိမ်များ*+င် ့ ပျက်စီးဆံ)းQG ံးမGများအား ပထဝီေနရာ 

စိစစ်အတည်ြပUထားမG။  

 
၎ငး်သည် အငမ်တနမ်+ စိ)းရမိ်ဖွယ်ရာြဖစသ်ည်။ စံ)စမ်းစစ်ေဆးမGြပUလ)ပ်သည် ့ အချိနက်ာလအေတာ အ 

တွငး် .ခိမ်းေြခာက်ြခငး်ြပUလ)ပ်မGများ အdကိမ်အေရအတွက် ပိ)တိ)းလာ.ပီး၊ ၎ငး်သည် ေနာက်ထပ်ေနရာ 

များစွာ အတိ)က်ခိ)က်ခံရ*ိ)ငသ်ည်အ့*Rရာယ်V+ိေXကာငး် Zsနြ်ပေနသည်။ သိ)ေ့သာ်လည်း ဤ အစရီငခ်ံစာ 

ေရးသားသည်အ့ချိနတွ်င ်ယငး် .ခမိ်းေြခာက်မGများကိ) အြခားေသာ ေနရာများတွင ်လက်ေတွ]လ)ပ်ေဆာင် 

မG မV+ိေသးေXကာငး် သတိြပU*ိ)ငသ်ည်။ ယငး်.ခိမ်းေြခာက်မGများကိ) အမ+နတ်ကယ် လိ)က်လံလ)ပ်ေဆာင် 

သည် ြဖစ်ေစ၊ မလ)ပ်ေဆာငသ်ည်ြဖစ်ေစ ၎ငး်တိ)သ့ည် လPထ)အေပW .ခိမး်ေြခာက်သည်န့ည်းလမ်းတစ်ခ) 

အြဖစ်အသံ)းြပUေနဟနV်+ိသည်။  

 
၂၀၂၁ ခB?<စ် ဒဇီငဘ်ာလ  

 



စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသdကီး၊ မံ)ရွာခQိ)င၊် ဘ)တလင ် .မိU]နယ်တွင ်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) လမ်းေဘး တွင ်

လည်းေကာငး်၊ လမ်းများေပWတွင ် တိ)က်Qိ)က်ေသာ်လည်းေကာငး် ြဖန်ေ့ဝသွားသည်ဟ) သတငး်များအရ 

သိရသည်။ အမည်မသိေဒသခံတစ်ဦး၏ ေြပာXကားချက်အရ ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) ၂၀၂၁ 

ခ)*+စ် ဒဇီငဘ်ာလ ၂၇ ရက်ေန ့ မနက် အချိန ်၀၈၀၀ နာရီခန်တွ့င ်စစ်တပ် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ေပWမ+ ပစ်ချခဲ့ြခငး် 

ြဖစ်ေXကာငး်သိရသည်။ ယငး် စာေစာငမ်ျားတွင ်ဘ)တလင ်PDF များအေနြဖင် ့စစ်တပ်အXကမ်းဖက်မGကိ) 

ထိေရာက်စွာ တံ) ့ြပန*်ိ)ငရ်နအ်တွက် ြပည်သPများအေနြဖင် ့ဘ)တလင.်မိU]နယ်မ+ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဒဇီငဘ်ာလ ၃၀ 

ရက်ေနမ့+ ၂၀၂၂ ခ)*+စ် ဇနန်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနအ့ထိ တိမ်းေV+ာငX်ကရန ်ဘ)တလင ်PDF များက ေတာငး်ဆိ) 

ထားသည်အ့ချက်ပါဝငသ်ည်။ ယငး်စာေစာငမ်ျားကိ) ဘ)တလင.်မိU]နယ် လPငယ်ေပါငး်စ)အဖွဲ] (ေဒသခံ PDF 

၏ အဖွဲ] ခွဲ) မ+ လက်မ+တ်ေရးထိ)းထားသည်ကိ)ေတွ]ရသည်။ ယငး်စာေစာငမ်ျားသည် ထငေ်ယာငထ်ငမ်+ား 

ြဖစ်ေစသည်*့+င် ့ အတည်မြပUထားေသာ သတငး်အချက်အလက်များပါဝငသ်ည် ့ လက်ကမ်းစာေစာင ်

များ၊ သိ)မ့ဟ)တ် ဤအစီရငခ်ံစာတွငေ်ဖာ်ြပထားသည်အ့ြခား သတိေပးစာေစာငမ်ျား*+င် ့ ပံ)စံမတPညီပဲV+ ိ

သည်။ သိ)ေ့သာ်လည်း ဘ)တလင ်ေဒသခံ PDF အဖွဲ]ကမP ယငး်စာေစာငမ်ျားကိ) ၎ငး်တိ) ့ ေရးသားြဖန်ေ့ဝ 

ြခငး်မဟ)တ်ေXကာငး်*+င် ့ ြပညသ်Pများ အိ)းအမိ်စွန်ခ့ွာV+ငး်လငး်ရေလာက်ေအာငအ်ထိ စစ်ေကာငစ်ီအဖွဲ]ဝင ်

များအား တံ) ့ြပနေ်ချပသွားရန ်အစီအစဥ်မV+ိေXကာငး် ေဖာ်ြပထားသည်။ ဘ)တလင.်မိU]နယ်တွင ် ြဖန်ေ့ဝခဲ ့

ေသာ အြခားလက်ကမ်းစာေစာငတ်စ်ခ)တွငမ်P PDF များေြပာသည် ့၎ငး်အချက်ကိ)ထည်သ့ွငး်ေဖာ်ြပထား 

.ပီး, ယခငက်တိမ်းေV+ာငခ်ိ)ငး်ခဲ့သည်သ့တိေပးစာများမ+ာ ၎ငး်တိ)လ့က်ချက်မဟ)တ်ေXကာငး် ြငငး်ဆိ)ထား 

ြပနသ်ည်။  

 



ပံ) ၃၂ - (ဝဲ) ဘ)တလငြ်ပည်သPများ ေနရပ်မ+ တိမ်းေV+ာငX်ကရန ်လPငယ်အငအ်ားစ)အဖွဲ]လက်မ+တ်ထိ)းြဖင် ့

ေဖာ်ြပထားသည် ့စာရွက်။  

ပံ) ၃၃ - (ယာ) ယခငစ်ာများမ+ာ ေဒသခံ ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ]များမ+ ထ)တ်ြပနထ်ားြခငး်မဟ)တ်ေXကာငး် 

ြပနလ်ည်ေြပာဆိ)သည် ့စာများ။  

 

ေဒသခံ PDF များ၏ ေြပာXကားချက်အရ ယငး်စာေစာငမ်ျားအား ြဖန်ေ့ဝြခငး်သည် ဘ)တလင.်မိU]ေနြပည် 

သPများအား PDF များအေပW အေXကာက်တရားြဖစ်ေပWေအာင ်ရည်ရွယ်ြခငး်ြဖစ်ေXကာငး် ဆိ)သည်။ စစ ်

ေကာငစ်ီအေနြဖင် ့ဘ)တလငအ်ားပိ)မိ)ထိနး်ချUပ်*ိ)ငေ်အာင ်dကိUးပမ်းေနြခငး်သာြဖစ်.ပီး၊ ေဒသခမံျားအေပW 

ပိ)မိ)စစ်ေဆး*ိ)ငေ်အာင ်စမ်းသပ်ေနြခငး်ြဖစ်ေXကာငး် ၎ငး်တိ)က့ဆိ)သည်။ ယငး်စမ်းသပ်စစ်ေဆးမGများမ+ာ 

အဘယ်ြဖစ်ေXကာငး်ကိ)မP ယငး်ပိ)စ့်တွငေ်ဖာ်ြပထားြခငး်မV+ိေသာ်လည်း၊ PDF လGပ်V+ားမG*+င် ့ပတ်သက်ေန 

သPများ သိ)မ့ဟ)တ် ပတ်သက်သည်ဟ)သသံယV+ိရသည် ့ ြပည်သPများအေပW ရ ဲ *+င် ့ စစ်တပ်က စစ်ေဆး 

ြခငး်ကိ) ရည်Zsနး်ြခငး်ြဖစ်*ိ)ငသ်ည်။ ၎ငး်တွင ် ဥပမာအားြဖင်-့လံ)ြခံUေရးအတွက် ဖ)နး်များ*+င်က့ားများ 

အား စစ်ေဆးြခငး်စသည်တိ)ပ့ါဝငသ်ည်။ ယငး်သိ)စ့စ်ေဆးေသာေXကာင် ့အXကမ်းဖက်မGများ ြဖစ်ေပWေလ့ 

V+ိ.ပီး၊ ေသဆံ)းသည်အထိလည်း ြဖစပ်ွားခဲ့ေXကာငး် စစတ်ပ်အစိ)းရက ေဖာ်ြပထားမGV+ိသည်။  

 

၂၀၂၂ ခ)*+စ ်ဇနန်ဝါရီလ  

 

ေလေXကာငး်မ+တစ်ဆင် ့ ပစ်ခတ်တိ)က်ခိ)က်မည်အ့ေXကာငး်ေရးသားထားသည် ့ လက်ကမ်း စာေစာငမ်ျား 

ကိ) စစ်တပ်က ကသာ.မိU]နယ်၊ ြမေတာငေ်ကျးရွာအနးီ၊ မ*Rေဘး-ဗနး်ေမာ် အေဝးေြပးလမ်း လမ်းဆံ)တစ ်

ေနရာ၌ ြဖန်ေ့ဝခဲ့ေXကာငး် ေဒသခမံျားကေြပာXကားခဲ့သည်ဟ) ၂၀၂၂ ခ)*+စ ်ဇနန်ဝါရီလ ၅ ရက်ေနတွ့င ်BBC 

Burma live က အစီရငခ်ံတငြ်ပထားသည်။ ယငး်စာေစာငမ်ျားတွင ်ဘ)ရားေကျာငး်များ၊ စာသငေ်ကျာငး် 

များ*+င် ့ ေဆးQံ)များအား ပစ်မ+တ်ထား၍ ေလေXကာငး်မ+တိ)က်ခိ)က်မည်ြဖစ်သြဖင် ့လPအများအေနြဖင် ့မ 

နက်ပိ)ငး်တွင ် ယငး်ေနရာများသိ)သ့ွားလာမGများမ+ေV+ာငV်+ားရန ် သတိေပးထားသည်။ ယငး်ေနရာတွင ်

အဆိ)ပါတိ)က်ခိ)က်မGများမြဖစ်ပွားခဲ့သြဖင် ့ ၎ငး်အချက်ကိ) အတည်ြပUရန ် ခက်ခဲသည်။ သိ)ေ့သာ်လည်း 

ေဒသခံ ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ]များအေနြဖင် ့ စစ်ေကာငစ်ီအား ဒQ)နး်များြဖင်တိ့)က်ခိ)က်ထားမGများV+ိသြဖင် ့

ယငး်စာေစာငမ်ျားတွင ် ေဒသခံ PDF များအေနြဖင် ့ ေလေXကာငး်မ+တိ)က်ခိ)က်မGကိ)ေV+ာငV်+ားရန်*+င် ့ ဗံ)းခိ) 

ကျငး်များစေဆာက်ထားရနတိ်) ့ တိ)က်ထွနး်ထားသည်။ ၎ငး်အချက်ကိ)Xကည်ြ့ခငး်အားြဖင် ့ယငး်သတိေပး 

စာကိ) PDF များမ+ ဖနတီ်းထားြခငး်မဟ)တ်ေXကာငး် သိ*ိ)ငသ်ည်။ ထိ)အ့ြပင ်ယငး်စာေစာငကိ်) စစ်တပ် သိ)မ့ 

ဟ)တ် စစ်တပ်အမာခံအငအ်ားစ)များမ+ ြဖန်ေ့ဝြခငး်ြဖစ်ပါက စစ်တပဆ်န်က့ျငသ်ည်လ့Gပ်V+ားမGများအင ်



အားေကာငး်ေနသည် ့ထိ)ေနရာမ+ PDF များအား ထွက်ခွာသွားေစလိ)သည်*့+င်၊့ ယငး်ေနရာတွငေ်နထိ)ငေ်န 

သPများအား အေXကာက်တရားQိ)က်သွငး်ရန ်ရည်ရွယ်ြခငး်ြဖစ်*ိ)ငသ်ည်။  

 

ပံ) ၃၄ - ကသာ.မိU]အား ေလေXကာငး်မ+တစ်ဆင်တိ့)က်ခိ)က်မည်ဟ) .ခိမ်းေြခာက်ထားသည် ့ ယငး်လက် 

ကမ်းစာေစာငမ်ျားအား စစသ်ားများမ+ ြဖန်ေ့ဝေနသညကိ်) BBC Burma မ+ သတငး်တငဆ်က်ထားစဥ်။  

 

အြခား သတငး်မီဒယီာအရငး်အြမစ်တစ်ခ)အရ စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသdကီး၊ ထီးချိUင်.့မိU]၊ ဂဟဲေကျးရွာတွင် 

၂၀၂၂ ခ)*+စ် ဇနန်ဝါရီလ ၄ ရက်ေန၌့ ေလေကျာငး်မ+တစ်ဆင် ့တိ)က်ခိ)က်မGများေXကာင် ့ေဒသခံ အမျိUးသမီး 

တစ်ဦးေသဆံ)း.ပီး အေြမာက်အများဒဏရ်ာရV+ိခဲ့ေXကာငး် ဆိ)သည်။ ေနာက်တစ်ေနတွ့ငစ်စ်တပ်သည ်

ထီးချိUင်.့မိU]နယ်တွင ်ဗံ)းများကျဲမည်ဟ) .ခိမ်းေြခာက်သည် ့လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) စစ်တပ်က ြဖန်က့ျဲ 

ခဲ့ေXကာငး် ေဒသခံများကဆိ)ေသာ်လည်း ယငး်အချက်ကိ) Myanmar Witness မ+ လွတ်လပ်စွာ အတည် 

ြပU*ိ)ငခ်ဲ့ြခငး်မV+ပိါ။ ဤအစီရငခ်စံာကိ)ေရးသားချိနတွ်င ်Myanmar Witness သည် ယငး်နယ်ေြမေဒသ 

အတွငး် ေလေXကာငး်မ+တစ်ဆင် ့ တိ)က်ခိ)က်မG တစစ်ံ)တစ်ရာကိ)မi V+ာေဖွေဖာ်ထ)တ်ထား*ိ)ငြ်ခငး်မV+ိပဲ၊ 

အဆိ)ပါ.ခမိ်းေြခာက်မGများ*+င့စ်ပ်လျဥ်း.ပးီ ထိခိ)က်ေသဆံ)းမGများကိ) အတည်မြပU*ိ)ငခ်ဲ့ပါ။  



 
ပံ) ၃၅ - ထီးချိUင်.့မိU]နယ်အတွငး် လက်ေရးြဖင်ေ့ရးထားေသာ သတိေပးစာများ။  

 

၂၉၂၂ ခ)*+စ ်ဇနန်ဝါရီလ ၁၈ ရက်ေနတွ့င ်အလားတP ေလေXကာငး်မ+တိ)က်ခိ)က်မည်ဟ).ခိမ်းေြခာက်စာများ 

ကိ) စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသdကီး၊ ထီးချိUင်.့မိU]နယ်V+ိ ရွာသားများထံသိ) ့ လက်ြဖင်လိ့)က်လံေဝင+ခဲ့ေXကာငး် သ 

တငး်ရV+ိသည် (ပံ) ၃၅)။ ယငး် (လက်ြဖင်ေ့ရးသားထားပံ)ရသည်)့ *+င် ့အထက်ပါအတိ)ငး် ပံ)*+ပိ်ထ)တ်ထား 

သည် ့(ပံ) ၃၄) .ခိမ်းေြခာက်စာ *+စ်မျိUးစလံ)းတိ)သ့ည် ယခ)အစီရငခ်ံစာေV+] ပိ)ငး်တွင ်ြမငေ်တွ] ခဲ့ရသည် ့ဝါဒ 

ြဖန်ခ့ျိစာများ*+င် ့ မတPကဲွြပားသည်။ ၎ငး်တိ)သ့ည် သတငး်အချက်အလက်သက်သက် စာေစာငမ်ျားမ 

ဟ)တ်ပဲ တစ်ခ)ခ)ကိ)ပစ်မ+တ်ထားသည် ့သတိေပးစာက့ဲသိ) ့ ပံ)စVံ+ိသည်။ ထိ)အ့ြပင ်စာေစာင၏် အေသးစိတ် 

အေနအထား၊ အေရာင*်+င် ့ အသံ)းြပUထားသည် ့ ဓါတ်ပံ)စသည်တိ)တွ့ငလ်ည်း မတPကဲွြပားမGများV+ိသည်။ 

ယငး်ကဲွြပားမGများV+ိေသာ်လည်း ဝါဒြဖန်စ့ာများတွင ် ထည်သ့ွငး်ထားသည် ့ ခပ်ပါးပါး.ခိမ်းေြခာက်မGများ 

*+င် ့ဤသတိေပးစာများတွင ်ထည်သ့ွငး်ထားသည် ့ေပWေပWထငထ်င.်ခိမ်းေြခာက်မGများမ+ာ တPညီေသာ အ 

သွငသ်bာနV်+ိသည်။ သိ)ေ့သာ်လည်း သတငး်များအရ ယငး်စာများကိ) စစ်တပ်က ရွာသားများအား ေပးခဲ ့

ေXကာငး် အတည်လည်းမြပU*ိ)ငသ်က့ဲသိ) ့၊ ြငငး်လည်းမြငငး်ဆိ)*ိ)ငပ်ဲV+ိသည်။ စစ်တပ်အာဏာသမိ်းသည် ့

တစ်*+စ်ြပည် ့ ၂၀၂၂ ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနတွ့င ် အသံတိတ်သပိတ်ေနာက်တစ်dကိမ်ြပUလ)ပ်မည ်

ဟPသည် ့အေထာက်အထားများ ထွက်ေပWလာခဲ့သည်။ ၂၀၂၂ ခ)*+စ ်ဇနန်ဝါရီလ ၂၆ ရက်ေနတွ့င ်မ*Rေလး 

တိ)ငး်ေဒသdကီးV+ိ စစသ်ားများ အရပဝ်တ် အဝတ်အစားများြဖင် ့ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) ဆိ)ငမ်ျား 

အား ြဖန်ေ့ဝသွား.ပီး၊ အသံတိတ်သပိတ်တွငမ်ပါဝငရ်န ်တိ)က်တွနး်သွားေXကာငး် Myanmar Spring က 

တငြ်ပထားသည်။ အလားတP လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) မွနြ်ပည်နယ် ေမာ်လ.မိUင.်မိU]အပါအဝင ်အြခား 



ေသာ ေနရာများတွငလ်ည်း ြဖန်ေ့ဝသွားေXကာငး် သတငး်များအရသိရသည်။ ယငး်လက်ကမ်းစာေစာင ်

များကိ) စစ်ကိ)ငး်-မ*Rေလးလမ်းဆံ)၊ ရတနာပံ)တက̈သိ)လ် ရတနာပံ)ေစျး တွင ် ြဖန်ေ့ဝခဲ့သည်ဟ)ဆိ)ေသာ် 

လည်း ၎ငး်ကိ) အတည်ြပU*ိ)ငြ်ခငး်မV+ိပါ။ အလားတP စာများကိ)*ိ)ငင်တံစ်ဝ+မ်းအြခားေသာေနရာများတွင ်

လည်း ြဖန်ေ့ဝခဲ့ေXကာငး် သိရသည်သ့တငး်များအရ ၎ငး်မ+ာ သတငး်တ)သတငး်မ+ားြဖစ်*ိ)ငေ်ချကိ) ေလiာ့ 

ချေပးေနသည်။ Myanmar Witness မ+ V+ာေဖွေဖာ်ထ)တ်ထားသည် ့သတိေပးစာများ*+င် ့လက်ကမ်းစာ 

ေစာငမ်ျားတွင ် ဥပေဒအရအေရးယPမည်ဟ).ခမိ်းေြခာက်မGများလည်းပါဝင.်ပီး - ရာဇသတ်dကီးပ)ဒမ် 

၅၂(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၁၂၄(က) *+င်၊့ (အစိ)းရအေနြဖင် ့ ပ)ဂ�ိUလ်ေရးရာေဒတာအချက်အလက်များကိ) သိမ်း 

ဆည်းခွင်*့+င် ့အွနလိ်)ငး်ေပW တွင ်သတငး်အချက်အလက်အမျိUးမျိUးတိ)အ့ား မမiေဝရန ်တားြမစ်ခွင် ့ကျယ် 

ကျယ်ြပန် ့ြပန်ေ့ပးအပ်ရန ် ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ ရက်ေနတွ့င ် ပငဆ်ငလိ်)က်သည်)့ အီလက်ထ 

ေရာနစ်ဆက်သွယ်ေဆာငရွ်က်ေရး ဥပေဒ စသညတိ်) ့ြဖင် ့ အေရးယPမည်အ့ေXကာငး် စစ်ေကာငစ်ီက 

.ခိမ်းေြခာက်ထားသည်။ ယငး်အသံတိတ်သပိတ်ေနတွ့င ်ဆိ)ငမ်ျားပိတ်ပါက သိ)မ့ဟ)တ် CRPH မ+ေXကညာ 

သည် ့ သပိတ်တစ်စံ)တစ်ရာတွင ် ပါဝငပ်ါက ဆိ)ငမ်ျားကိ) အဆိ)ပါဥပေဒများြဖင် ့ အေရးယP*ိ)ငြ်ခငး်ြဖစ် 

သည်။ ယငး်စာေစာငမ်ျားတွင ်ဤအစီရငခ်ံစာအတွငး်ေဖာ်ြပထားသည် ့ထငေ်ယာငထ်ငမ်+ားြဖစ်ေစေသာ 

သတငး်မ+ားများကိ) ြပနလ်ည်ထည်သ့ွငး်ထား.ပီး၊ ြပည်သPများအေနြဖင် ့ အသံတိတ်သပိတ်တွငမ်ပါဝင ်

ေစရန ်CRPH *+င် ့NUG တိ)သ့ည် တိ)ငး်ြပညမ်တည်.ငမိ်ေအာင ်လ)ပ်ေဆာငေ်နသည်ဟ) စွပ်စွထဲားသည်။  



 

ပံ) ၃၆ - ရနက်)နတွ်င ်အသံတိတ်သပိတ်တွငမ်ပါဝငရ်န ်လPအများကိ) ေြပာXကားထားသည် ့သတိေပးစာ 

များ။  

ထိ)ေ့နာက်တစ်ရက်အXကာတွင ်စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသdကီးV+ိ မက်ေဆခ့ျ်ဘ)တ်အdကီးေပWတွင ်အလားတP စာ 

များေရးသားထား.ပီး၊ အသံတိတ်သပိတ်တွင ် ြပညသ်Pများမပါဝငေ်အာင ် .ခိမ်းေြခာက် သတိေပးထား 

ေXကာငး်သိရသည်(ပံ) ၄၇)။ စိတ်ဝငစ်ားဖွယ်ေကာငး်သည်မ+ာ ယငး်မက်ေဆခ့ျ်ဘ)တ်များသည ် အဆိ)ပါ 

လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားြဖန်ေ့ဝေနသည်ဟ) သတငး်ထက်ွ.ပီး တစ်ရက်အXကာတွင ်Q)တ်ချည်းေပWေပါက် 

လာခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည်။ ၎ငး်စာများတPညီေနသည်အ့ချက်အရ လံ)ြခံUေရးတပ်ဖွဲ]များသည် ယငး်ဆိ)ငး်ဘ)တ် 

များမေထာငမ်+ီ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) ေဝင+သွားြခငး်ြဖစ်ေXကာငး် သိ*ိ)ငသ်ည်။ အရပဝ်တ်ဝတ်ထား 

သည် ့လံ)ြခံUေရးတပ်ဖွဲ]များက ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) ြဖန်ေ့ဝေနေXကာငး်*+င် ့တိ)ငမ်ျားတွင ်ယငး် 

စာများကိ)လိ)က်ကပ်ေနေXကာငး် သတငး်များကေဖာ်ြပထားသည်။ ထိ)အ့ြပင ် ကချငြ်ပည်နယ်၊ ြမစd်ကီး 

နား.မိU]တွငလ်ည်း ြပည်သPများအေနြဖင် ့၂၀၂၂ ေဖေဖာ်ဝါရီလ တစ်ရက်ေန ့ အသံတိတ် သပိတ်တွင ်ပါဝင ်

လiင ်ေထာငဒ်ဏက်ျခံရမည်ဟ) .ခိမ်းေြခာက်စာများကိ)ေတွ]ရေXကာငး် ေဒသခံများက ေဖာ်ြပထားသည်။ 

(ပံ) ၃၈)  

 



ြမနမ်ာစစ်တပ်သည ် အာဏာသိမ်း.ပီးစတငအ်)ပ်ချUပက်တည်းက အွနလိ်)ငး်ေပWတွင*်+င် ့ လPပ)ဂ�ိUလ်များ 

လွတ်လပ်စွာထ)တ်ေဖာ်ေြပာဆိ)ခွင်အ့ေပW တားြမစ်ကန်သ့တ်ရန ် တိကျသည် ့ ရာဇသတ်dကီးပ)ဒမ်အသစ ်

များကိ) ြဖည်စ့ွက်ြပငဆ်ငြ်ပ�ာနး်လိ)က်သည်။ ပ)ဒမ် ၅၂(က) သည် လPပ)ဂ�ိUလ်တစ်ဦးဦးအား လက်သင်ခ့ံ 

ြခငး်၊ သိ)မ့ဟ)တ် ‘လPတစ်ဦးအား ခိ)လGံရာြဖစ်ေစ၊ အစားအေသာက်ြဖစ်ေစ၊ ေငေွXကးကိ)ြဖစ်ေစ၊ အထည် 

အဝတ်ကိ)ြဖစ်ေစ၊ လက်နက်ကိ)ြဖစ်ေစ၊ ခဲယမ်းမီးေကျာက်ကိ)ြဖစ်ေစ၊ .... ဖမ်းဆီးြခငး်ကိ) ထိ)သPတိမ်း 

ေV+ာင*်ိ)ငစ်ိမ့်ေသာင+ာ တစ်နည်းနည်းြဖင် ့ကPညီြခငး်’ ကိ) ြပစ်ဒဏခ်ျမ+တ်ထားသည်။ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါ 

ရီလ ၁၄ ရက်ေနတွ့ငြ်ပငဆ်ငြ်ပ�ာနး်လိ)က်ေသာ ရာဇသတ်dကီး ပ)ဒမ် ၅၀၅ က သည်- အာဏာသိမ်းမG*+င် ့

စစ်အစိ)းရကိ) တရားမဝငေ်Xကာငး်သေဘာထားမ+တ်ချက်ြပUမGများအြပင၊် ‘အေXကာက်တရားြဖစ်ပွားေစ 

မG’ [၅၀၅က(က)]၊ ‘သတငး်မ+ားများြဖန်ခ့ျိြခငး်’ [၅၀၅ က(ခ)]၊ ‘အစိ)းရဝနထ်မ်းတစ်ဦးဦးအား တိ)က်Qိ)က် 

ြဖစ်ေစသွယ်ဝိ)က်၍ြဖစ်ေစ အမGမထမ်းေအာငြ်ပUလ)ပ်ြခငး်’ [၅၀၅ က(ဂ)] တိ)ကိ့) ြပစ်မGချမ+တ်ထားသည်။ 

ယငး်ပ)ဒမ်အရ ေထာငဒ်ဏ ်၃ *+စ်အထိ ချမ+တ်ထားေစ.ပီး ကျ[းလွနမ်Gများအတွက် အာမခံမရပဲ ေထာင ်

ဒဏက်ျခံရ*ိ)ငက်ာ၊ ၎ငး်သည် ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်ေဖေဖာ်ဝါရလီမတိ)ငမ်+ီက ြပစ်ဒဏမ်+ာ ၂*+စ ်သာြဖစ်ခဲ့သည်။ ၁၂၄ 

(က) သည် ‘*ိ)ငင်ေံတာ်အစိ)းရအေပW မ)နး်ထားေအာငေ်သာ်လည်းေကာငး်၊ မေလးစားေအာငေ်သာ်လည်း 

ေကာငး်၊ ေမတR ာကပျက်ေအာင ်လGံ]ေဆာ်ြခငး် သိ)မ့ဟ)တ် လGံ]ေဆာ်ရန ်အားထ)တ်ြခငး်’ ကိ) ြပစ်ဒဏခ်ျမ+တ် 

ထားသည်။  

 



ပံ) ၃၇ - အသံတိတ်သပိတ်တွငပ်ါဝငပ်ါက ဥပေဒအရအေရးယPြခငး်ခံရမည်အ့ေXကာငး် ေဒသခံများအား 

.ခိမ်းေြခာက်ထားသည် ့ ပံ) ၁၈ တွငေ်တွ]ရသည်အ့တိ)ငး် တPညီသည် ့ စာေရးသားမGများပါဝငသ်ည် ့ ဆိ)ငး် 

ဘ)တ်ကိ)ေတွ]ရစဥ်။  

 

ပံ) ၃၈ - အသံတိတ်သပိတ်တွငပ်ါဝငလ်iင ်ေထာငဒ်ဏက်ျခံရမည်ဟ) ေဒသခံများအား .ခိမ်းေြခာက်ထား 

သည် ့ဆိ)ငး်ဘ)တ်။  

 

၂၀၂၂ ခ)*+စ ်ေဖေဖာ်ဝါရီလ  

 

၂၀၂၂ ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်ေနတွ့င ်တယ်လီဂရမ်ေပWတွင ်ေဖာ်ြပချက်များအရ .ခိမ်းေြခာက်သည် ့

စကားလံ)းအသံ)းအ*Gနး်များပါဝငသ်ည်၊့ PDF များ၏လက်ချက်ဟ)ထငေ်ယာငထ်ငမ်+ားြဖစ်ေစသည် ့လက် 

ေရးြဖင်ေ့ရးထားေသာစာများပိ)၍ေပWေပါက်လာေXကာငး် ဆိ)သည်။ စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသdကီး ြမငး်မP၊ 

အလာကပ« တွင ်ေဒသခံများသည် ေငညွ¬စ်ရန.်ခမိ်းေြခာက်သည် ့လက်ေရးြဖင်ေ့ရးသားထားေသာစာများ 

လက်ခံရV+ိခဲ့ေXကငး်ဆိ)သည်။ ယငး်စာရွက်သည ်ေဒသခံ ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ]များေရးသားထားသည်စ့ာ 

ဟ)ဆိ)ေသာ်လည်း ေဒသခံများက ၎ငး်တိ)ေ့ရးသားြခငး်မV+ိဟ) ြငငး်ဆိ)ထားသည်။ ယငး်သိ)စ့ပွ်စွဲချက်များ 



*+င် ့ ြငငး်ဆိ)မGများကိ) အတည်ြပUထား*ိ)ငြ်ခငး်မV+ပိါ။ ၂၀၂၂ ခ)*+စ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်ေနတွ့င ် အြခား 

တယ်လီဂရမ်ချနန်ယ်တစ်ခ)က- မေကွးတိ)ငး်ေဒသdကီးV+ိ ပခ)က̈[ခQိ)ငအ်တွငး် စစ်ေကာငစ်ီ*+င် ့စစ်တပ ်အ 

မာခံေထာက်ခံသည် ့ပျ[ေစာထီးများက PDF အ)ပ်စ)များအား ကPညီသPများကိ) တရားဥပေဒ*+င်အ့ညီ အင် 

အားအသံ)းြပU၍ အေရးယPသွားမည်အ့ေXကာငး် .ခိမ်းေြခာက်ခဲ့သည် ဟ)ဆိ)သည်။ စစ်တပ်က ပခ)က̈[-.မိUင ်

လမ်းေပWတွင ်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားြဖန်က့ျဲသွားေXကာငး်ကိ)လည်း ေဒသခံများကဆိ)သည်။ ဤအစီရင ်

ခံစာေV+] ပိ)ငး်တွင ်သံ)းသပ်ြပထားသည်အ့တိ)ငး် ယငး်စာရယက်များသည် PDF များအား အXကမ်းဖက်သ 

မားများအြဖစ်ရည်Zsနး်ထား.ပီး၊ ပခ)က̈[V+ိ လ)ပ်ငနး် ၁၄ ခ)တိ)၏့ အမည်*+င် ့လိပ်စာများြဖင်၊့ ေဒသခံကာ 

ကွယ်ေရး တပ်ဖွဲ]များအား ကPညီေထာက်ပံ့ြခငး်အတွက် ဥပေဒအရအေရးယPမည်အ့ေXကာငး် .ခိမ်း 

ေြခာက်ထားသည်။ ၎ငး်ကိ)Xကည်ြ့ခငး်အားြဖင် ့ လPပ)ဂ�ိUလ်များ၏ ပ)ဂ�ိUလ်ေရးရာ လံ)ြခံUမGအေပW .ခိမ်း 

ေြခာက်ေနေXကာငး် ြပသေနသည်။ ထိ)အ့ြပင ်တယ်လီဂရမပ်ိ)စ့်တစ်ခ)ကလည်း ယငး်လက်ကမ်းစာေစာင ်

များမေပWလာမ+ီ ရက်ပိ)ငး်အေစာပိ)ငး်ြဖစသ်ည် ့၂၀၂၂ ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်ေန ့ မနက်ြခငး်ပိ)ငး်တွင ်

ေဒသခံကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ]က ပခ)က̈[V+ိ စည်ပငသ်ာယာQံ)းကိ) လာေရာက်ပစ်ခတ်ခဲ့.ပီး ရဲအရာV+ိတစ်ဦး 

*+င် ့စစ်သားတစ်ဦး ေသဆံ)းခဲ့ေXကာငး် ဆိ)ထားသည်။ စစ်တပ်ကငး်ေစာင်ေ့နသည် ့လမ်းေဘးေနရာတွင ်

ဗံ)းခွဲတိ)က်ခိ)က်ခဲ့ေသာေXကာင် ့ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်တစ်ခ)ပျက်စီးသွားေXကာငး်*+င် ့ အများအြပားဒဏရ်ာရ 

ေXကာငး်ကိ)လည်း ေဖာ်ြပထားသည်။  

 

ဒဇိီBငး်ပံBစံ  

 

လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားသည် ဆငတ်PမGများစွာV+ိေသာ်လည်း ဒဇိီ)ငး်ပိ)ငး်အရ အချိနက်ာလအလိ)က် ကဲွ 

ြပားြခားနားမGများV+ိခဲ့သည်။ ၎ငး်ကိ) ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်ဧ.ပီလမ+ ဇွနလ်အထိ ေတွ] V+ိခဲ့ရသည် ့လက်ကမ်းစာေစာင ်

များတွင ်အထPးသိသာစွာေတွ] *ိ)ငသ်ည်။ ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားသည ်များေသာအားြဖင် ့အေရာင ်

အေသွးစံ)ကာ၊ ပံ)ပနး်သွငြ်ပင၊် အသံ)းြပUသည် ့ ဓါတ်ပံ)အမျိUးအစား*+င် ့ ပါဝငသ်ည်အ့ေXကာငး်အရာများ 

တွင ်ကဲွြပားြခားနားမGများV+ိခဲ့သည်။  



 

ပံ) ၃၉ (ဝဲ) – ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဧ.ပီလ ၂၀ တွင ်စစ်တပမ်+ လိ)က်လံေဝင+ခဲ့သည်ဟ)ဆိ)သည် ့လက်ကမ်းစာေစာင ်

များ။  

ပံ) ၄၀ (ယာ) – NLD *+င် ့ CRPH အား တိ)ငး်ြပည်ကိ)ဖျက်ဆီးေနသPများဟ)စွပ်စွဲထားသည်၊့ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် 

ဧ.ပီလ ၁၅ ရက်ေနတွ့င ်ေဝင+ခဲ့သည် ့လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား  

 

၂၀၂၁ ခ)*+စ် *ိ)ဝငဘ်ာလေနာက်ပိ)ငး်တွင ်လPမGသတငး်မဒီယီာများ*+င် ့သတငး်များေပWတွင ်တငြ်ပလာသည် ့

လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားသည် ယခငေ်V+]ကလက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား*+င် ့ပံ)ပနး်သbာနအ်ားြဖင် ့တPညီ.ပီး၊ 

အသံ)းြပUသည်ဓ့ါတ်ပံ)များ*+င် ့ ပါဝငသ်ည့်အေXကာငး်အရာများ ဆငတ်PမGများV+ိသည်။ သိ)ေ့သာ်လည်း အ 

.မဲတမ်း ယငး်သိ)ဆ့ငတ်Pသည်ေတာ့မဟ)တ်ပါ။ အချိU] ြဖစ်စဥ်အနည်းငယ်တိ)တွ့င၊် ဥပမာ- ချငး်ြပည်နယ်၊ 

ဟားခါးတွင ် ြဖန်ေ့ဝခဲ့သည် ့ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားသည် ယခငအ်များစ)ေဖာ်ြပထားသည် ့ လက်ကမ်း 

စာေစာငမ်ျား*+င် ့ ပံ)ပနး်သွငြ်ပငမ်တPညီပ ဲ ကဲွြပားသည်။ သိ)ေ့သာ်လည်း ပံ)စံတPညီသည် ့ လက်ကမ်းစာ 

ေစာငအ်ေြမာက်အများေတွ] V+ိရေXကာငး် သတငး်များအရ ၎ငး်တိ)သ့ည ်တPညီေသာ အရငး်အြမစ်တစ်ခ) 

တည်းမ+လာသည်ဟ) ယPဆချက်အေပW ပိ)၍ခိ)ငမ်ာေစသည်။ ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားအတွက် တာ 

ဝနV်+ိသPများသည ် - ေလေXကာငး်မ+လည်း ြဖန်ခ့ဲ့သညဟ်Pသည်အ့ချက်အမ+နတ်ကယ်ြဖစ်ခဲ့ပါက- စာများ 

ေရးသားဖနတီ်းရန*်+င် ့အစ)လိ)က်အြပံUလိ)က် ြဖန်ေ့ဝ၊ ြဖန်က့ျဲရန ်အရငး်အြမစ်များ ရV+ိထားသPများြဖစ်*ိ)င ်

သည်။ အဆိ)ပါေဒသများV+ိ ေဒသခံ PDF အ)ပစ်)များ သိ)မ့ဟ)တ် စစ်ေကာငစ်ီ ဆန်က့ျငသ်ည် ့အ)ပစ်)များ 

သည် ယငး်သိ) ့ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားအား ပမာဏများများ ပံ)*+ပိ်ရန ် *+င် ့ အမျိUးမျိUးေသာ .မိU]နယ်*+င် ့

ြပည်နယ်*+င်တိ့)ငး်များအထိပင ်လိ)က်လံြဖန်ေ့ဝရန ်အရငး်အြမစ်အကန်အ့သတ်V+ိသည်။  

 

 

 



 

ပံ) ၄၁ - ၂၀၂၁ ခ)*+စ် *ိ)ဝငဘ်ာလမ+ ၂၀၂၂ ဇနန်ဝါရီလ အတွငး် ရက်အမျိUးမျိUးတိ)တွ့င ် Qိ)က်ယPထားသည် ့

ဓါတ်ပံ)များအား *Gငိး်ယ+ဥ်ချက်။ 

 

အာဏာသိမ်းမGဆန်က့ျငသ်ည် ့လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား 

 

အာဏာသိမ်းမGကိ)ဆန်က့ျငသ်ည် ့ တက်uကလGပ်V+ားသPများသည် ၂၀၂၁ ခ)*+စ ် ဧ.ပီလအတွငး် ဒမီိ)ကေရစ ီ

ေထာက်ခံအားေပးသည် ့ သတငး်စကားများပါဝငသ်ည် ့ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား ြဖန်ေ့ဝြခငး်တွငပ်ါဝင ်

ပတ်သက်ခဲ့ြခငး်V+ိသည်။ ယငး် သတငး်စာေစာငမ်ျားသည် တွစ်တာေပWတွငေ်ဖာ်ြပချက်အရ - စစအ်စိ)းရ 

ကိ) လPထ)အေနြဖင် ့ ဆန်က့ျငရ်န*်+င်၊့ စစ်ေကာငစ်ီေထာက်ခံအားေပးသPများအား ရငဆ်ိ)ငတံ်) ့ြပနရ်န၊် *+င် ့

ဤသ)ေတသနေV+] ပိ)ငး်တွင ် ေဖာ်ြပထားသည် ့ PDF ဆန်က့ျငသ်ည် ့ ေဖာ်ြပချက်များအေXကာငး် အများ 

ြပည်သPကိ)အသိေပးရန ်ဖနတီ်းေရးသားြပUလ)ပ်ထားြခငး်ြဖစသ်ည်။  

 
ပံ) ၄၂ - စစ်အာဏာသိမ်းမGကိ) ဆန်က့ျငသ်ည် ့The Voice Spring သတငး်စာကိ) ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်ဧ.ပီလ ၂၀ 

တွင ်ြပည်သPများဖတ်ရစဥ်။  



 

၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဧ.ပီလ ၂၆ ရက်ေနတွ့င ်တက်uကလGပ်V+ားသPများက စစ်ေကာငစ်ီကိ)ဆန်က့ျငသ်ည် ့၎ငး်တိ)၏့ 

ကိ)ယ်ပိ)ငလ်က်ကမ်းစာေစာငမ်ျားြဖန်ေ့ဝခဲ့ေXကာငး်ကိ) လPမGသတငး်မီဒယီာများတွင ်ေဖာ်ြပလာXကသည်။ 

(ပံ) ၄၄) တွင ်ရနက်)န၊် လ+ည်းတနး်လမ်းမ၊ ကိ)Xသဒနိတ်ိအမ+တ် ၁၆.၈၂၆၅၂၄၊ ၉၆.၁၂၈၂၀၄ အနးီတစဝ်ိ)က်၊ 

တွင ်စာရွက်များကိ) ေကာက်ယPေနသည် ့ရဲအရာV+ိများကိ) ေတွ]ရသည်။ 

 
ပံ) ၄၃ (ဝဲ) – စစ်ေကာငစ်ီကိ)ဆန်က့ျငသ်ည် ့သတငး်စကားများပါသည် ့လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား။ 

ပံ) ၄၄ (ယာ) - ယငး် စစ်ေကာငစ်ီဆန်က့ျငသ်ည် ့ စာများပါသည်ဆိ)သည်လ့က်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) 

ရဲများက ေကာက်ယPေနသည်ကိ)ေတွ]ရစဥ်။ MPA မ+ ဓါတ်ပံ)။  



 
ပံ) ၄၅ ရနက်)န၊် လ+ည်းတမ်းလမ်းမေပWတွငေ်တွ]ရေသာ စစ်ေကာငစ်ီဆန်က့ျငသ်ည် ့လက်ကမ်းစာေစာင ်

များ။  

 

စစ်ေကာငစ်ီဆန်က့ျငသ်ည်စ့ာများပါဝငသ်ည် ့ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) ၂၀၂၂ ခ)*+စ ် ဇနန်ဝါရီလ လ 

လည်ပိ)ငး်တွငလ်ည်း ြဖန်ေ့ဝခဲ့Xကသည်။ ဥပမာ- ဘကသ (ဗမာ ကွနြ်မ[နစ်ပါတီ ေကျာငး်သားများ) က 

ရနက်)နV်+ိ ေကျာငး်သားများ*+င် ့ဆရားများထံသိ) ့ ြမနမ်ာ*ိ)ငင်ပံညာေရးစနစ်အေပWေဝဖနသ်ည် ့လက်ကမ်း 

စာေစာငမ်ျား ြဖန်ေ့ဝခဲ့သည်။ ယငး်စာေစာငမ်ျားတွင ်စစ်ေကာငစ်ီလက်ေအာက်မ+ သငX်ကားသည် ့ သင ်

XကားမGပံ)စံ၊ ပညာေရးစနစ်အား ‘လွတ်ေြမာက်ရန’်  *+င် ့ ၎ငး်အား ‘ဒမီိ)ကရက်တစ် ပညာေရးစနစ်’ 

ြဖင်အ့စားထိ)းရန ် ဘကသ၏ ရည်ရွယ်ချက်အေXကာငး်ေဖာ်ြပထားသည်။ ဘတ်ဂျတ်နည်းနည်းြဖင် ့ ြပU 

လ)ပ်ထားသည် ့ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားက- အစိ)းရမဟ)တ်သည် ့လ)ပ်ေဆာငသ်PများရယPလက်လ+မ်း 

မ+ီ*ိ)ငသ်ည် ့အရငး်အြမစမ်ျားတွင ်လိ)အပ်ချက်များV+ိေနသည်ကိ) ြပသေန.ပီး၊ ဤသ)ေတသနတွငစ်ိတ်ြဖာ 

သံ)းသပြ်ပထားသည် ့ စစ်တပ်ေထာက်ခံအားေပးသည် ့ စာေစာငမ်ျားမ+ာမP စစ်တပ်က ထ)တ်လ)ပ်ေနြခငး် 

ြဖစ်သည်ဟPသည်အ့ချက်ကိ) ပိ)မိ)ခိ)ငမ်ာေနေစသည်။ သိ)ေ့သာ်လည်း ၎ငး်သည ်ေတွ] V+ိချက်သက်သက်သာ 

ြဖစ်.ပီး လွတ်လပ်စွာအတည်ြပUထား*ိ)ငြ်ခငး်မV+ပိါ။  

 



 
၄၆ (ဝဲ) - ရနက်)နတွ်င ် စစ်ေကာငစ်ီပညာေရးစနစ်အား ေဝဖနသ်ည် ့ စစ်တပ်ဆန်က့ျငေ်ရး လက်ကမ်း 

စာေစာငမ်ျားကိ) ေကျာငး်သားများ လိ)က်လံေဝင+ေနစဥ်။ ပံ) ၄၇ (ယာ) - ယငး်လက်ကမ်းစာေစာင၏် အနးီ 

ကပ်ပံ)။ 

 

ြမနမ်ာ*ိ)ငင်Vံ+ိ ဒမီိ)ကေရစီေထာက်ခံအားေပးသည် ့သတငး်အချက်အလက်များပါဝငသ်ည် ့လက်ကမ်းစာ 

ေစာငမ်ျားကိ) ြဖန်ေ့ဝရနd်ကိUးပမ်းမGများအား စစ်တပက် အငအ်ားသံ)း၍ ဖိ*+ပိ်ခဲသ့ည် ့ သတငး်များကိ) 

လည်း တငြ်ပရန ် အေရးdကီးပါသည်။ သတငး်များအရ - သတငး်မီဒယီာတွငေ်ဖာ်ြပထားသည်ပ့ံ)အရ 

၁၆.၈၄၁၉၀၉၊ ၉၆.၂၀၄၅၁၁ ဟ) Myanmar Witness မ+ တည်ေနရာစိစစ်*ိ)ငခ်ဲ့သည် ့ - ရနက်)နတိ်)ငး် 

သဃ³ာနး်က�နး်.မိU]နယ် ဂံ)းတံတားအေကျာ်တွင ် လPငယ်တစ်စ) စစ်ေကာငစ်ီဆန်က့ျငသ်ည် ့ လက်ကမ်းစာ 

ေစာငမ်ျားြဖန်ေ့ဝသည်အ့တွက် ရပ်တန် ့၊ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရေXကာငး်ဆိ)သည်။ ၎ငး်သည် ၂၀၂၂ ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါ 

ရီလ ၁၅၀၀ နာရီအချိနတွ်င ်ြဖစပ်ွားခဲ့ြခငး်ြဖစ်ေXကာငး်ကိ)လည်း ယငး်သတငး်ကိ) ပိ)စ့်တငခ်ဲ့သPကေဖာ်ြပ 

ထားသည်။ ယငး်ရက်စွဲကိ) Myanmar Witness ဘက်မ+ အတည်ြပU*ိ)ငြ်ခငး်မV+ိေသာ်လည်း ၎ငး်ပိ)စ့်မျိUး 

ကိ) ၂၀၂၂ ခ)*+စ ်ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်ေနမ့တိ)ငမ်+ ီအွနလိ်)ငး်တွင ်တငြ်ပထားြခငး်မV+ိေXကာငး် ေတွ]ရသည်။ 

SunCalc ေနနာရီအချိနတွ်က်နည်းမ+တစ်ဆင် ့ ယငး်ဓါတ်ပံ)အတွငး် အရိပ်ကျပံ)ကိ) Myanmar Witness 

က စိတ်ြဖာသံ)းသပ်*ိ)ငခ်ဲ့သည်။ ေတွ] V+ိရသည်မ+ာ- ယငး်ဓါတ်ပံ)ကိ) အဆိ)ပါေနတွ့ငQ်ိ)က်ကPးခဲ့ြခငး်အမ+န ်

ြဖစ်.ပီး၊ အရပိ်ကျပံ)အရ Qိ)က်ကPးခဲ့သည်အ့ချိနမ်+ာ ၁၅၀၀ နာရ ီဝနး်ကျငခ်န် ့ြဖစ်ေXကာငး် ေV+]ေနာက်ညီစွာ 

တိ)က်စစ်ေတွ] V+ိရသည် (ပံ) ၄၈)။  



 

 
ပံ) ၄၈ - ဂံ)းတံတားမ+အေဝးသိ) ့ စစ်သားတစ်ဦးအရပ်ဝတ်ြဖင် ့ေလiာက်သွားသည်ပ့ံ)။  

 

ပံ) ၄၉ - အရိပ်ကျပံ)အရ ယငး် ပ)ဂ�ိUလ်များ စစ်ေကာငစ်ီဆန်က့ျငစ်ာများ ြဖန်ေ့ဝသြဖင် ့စစ်တပမ်+ ေခWယP 

ဖမ်းဆီးသွားသည် ့ြဖစ်စဥ်၏ အချိနကိ်) အတည်ြပU*ိ)ငခ်ဲ့။  

 



ယငး်လPငယ်များကိ) စစ်တပ်Qိ)ငဖ်ယ်ေသနတ်များြဖင်လ့ည်း Qိ)က်*+က်ခဲ့ေXကာငး် သတငး်များအရသိရ 

သည်၊ ယငး်ေသနတ်ပံ)များကိ) အထက်ပါ ဓါတ်ပံ) (ပံ) ၄၈) တွင ်ေတွ] *ိ)ငသ်ည်။ သိ)ေ့သာ်လည်း ယငး်သိ) ့ 

Qိ)က်ခံရသည်အ့ေXကာငး်ကိ) သတငး်မီဒယီာများတွင ် ေနာက်ထပ်ေဖာ်ြပလာမGများမV+ိပဲ၊ အဆိ)ပါဓါတ်ပံ) 

သည် အခငး်ြဖစ်ပွားသည်ေ့နတွ့င ် Qိ)က်ကPးခဲ့ြခငး်ဟ)တ်/မဟ)တ်*+င် ့ ၎ငး်ဖမ်းဆီးမGတွင ် စစ်ေကာငစ်ီဆန် ့ 

ကျငသ်ည် ့ ဆ*mြပသပိတ်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားမiေဝသPများအေပW လPမဆနစ်ွာဆက်ဆံမGများပါဝင ်

ပတ်သက်ေနြခငး်V+ိ/မV+ိတိ)ကိ့)Myanmar Witness က အတည်မြပU*ိ)ငခ်ဲ့ပါ။  

 

ေလယာဥ်/ရဟတ်ယာဥ်များအား အသံBးြပDြခငး်  
 

ဤတွငေ်ဖာ်ြပထားသည် ့ ြဖစစ်ဥ်အချိU]များက့ဲသိ)ပ့င ် ၂၀၂၁ ခ)*+စ် မတိ)ငမ်+ီ ေဖာ်ြပမGများ*+င် ့ *Gငိး်ယ+ဥ်လiင် 

၂၀၂၁ ခ)*+စ် *ိ)ဝငဘ်ာလမ+စ၍ ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားြဖန်ေ့ဝသည် ့ နည်းလမ်းတိ)တွ့င ် ေြပာငး်လဲ 

သွားမGကိ) Myanmar Witness က ေတွ] V+ိရသည်။ ယခင ်သတငး်များတွငမ်P စစ်တပ်*+င် ့ရအဲရာV+ိများက 

ဝါဒြဖန်စ့ာေစာငမ်ျားအား ြပည်သPထသံိ) ့ လက်ြဖင် ့ လိ)က်လံေဝင+ခဲ့ေXကာငး်ဆိ)သည်။ ၎ငး်ေXကာင် ့ လက် 

ကမ်းစာေစာငမ်ျားအား ရဲ*+င် ့စစ်သားများမ+ လPကိ)ယ်တိ)ငြ်ဖန်ေ့ဝေနသည် ့ဓါတ်ပံ)သက်ေသအေထာက်အ 

ထားများထွက်လာေစသည်။ သိ)ေ့သာ်လည်း ၂၀၂၁ ခ)*+စ် *ိ)ဝငဘ်ာလ ကတည်းမ+စ၍ စစ်တပ်သည် လက် 

ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) ေလယာဥ်ရဟတ်ယာဥ်များအသံ)းြပU.ပီး ြဖန်က့ျဲမGများြပUလ)ပ်လာခဲ့ေXကာငး်ပိ)၍ 

ေဖာ်ြပလာXကသည်။ ဥပမာ- ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရက်ေနတွ့င ်ချငး်တွငး်သတငး်ဌာနက- ေလထဲ 

တွင ် ရဟတ်ယာဥ်တစ်စီးေတွ]ရသည်ပ့ံ)ကိ) ေလထဲတွင ် ေဝေဝဝါးဝါးြမငရ်သည် ့ အြဖ[ေရာငစ်ာရွက် အ 

ပိ)ငး်အစများ ြပန်က့ျဲကျလာသည်ပ့ံ)*+င် ့ယ+ဥ်တဲွ၍ သတငး်ေဖာ်ြပလာခဲ့သည်။ စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသdကီး၏ 

ေနရာအချိU]တိ)တွ့င ် ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) ြဖန်က့ျဲခဲ့ြခငး်ြဖစ်ေXကာငး် ၎ငး်သတငး်ဌာနကဆိ) 

သည်။ သိ)ေ့သာ်လည် ကံမေကာငး်စွာပင ်ယငး်အချက်ကိ) အတည်မကြပU*ိ)ငပ်ဲ၊ ယငး်ဓါတ်ပံ)များကိ)လည်း 

အဆိ)ပါအချိနအ်တွငး် Qိ)က်ကPးခဲ့ြခငး်ဟ)တ်မဟ)တ်ကိ)လည်း စိစစမ်သတ်မ+တ်*ိ)ငခ်ဲ့ပါ။  

 

လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားအား ေလထဲမ+တစ်ဆင် ့ ြဖန်က့ျဲသည်ပ့ံ)စံအြဖစ် မXကာေသာ လပိ)ငး်များအတွငး် 

ေြပာငး်လဲသွားမGသည် စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်၊ မေကွးတိ)ငး်*+င် ့ ချငး်ြပည်နယ်V+ိ ေရာက်V+ိရနခ်က်ခဲသည် ့ နယ် 

ေြမေဒသအချိU]တိ)အ့ား ပစ်မ+တ်ထားသည် ့အချိန*်+င် ့တိ)က်ဆိ)ငမ်GV+ိေနသည်။ ယငန်ယ်ေြမေဒသများသည ်

PDF များအားေကာငး်သည် ့ေနရာေဒသများြဖစ်.ပီး၊ ယငး်သိ) ့ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားအား ေြခလျငသ်ွား 

၍ ြဖန်ေ့ဝြခငး်သည် စစ်ေကာငစ်ီအတွက် အ*Rရာယ်V+ိေစမည်ြဖစ်သည်။ ထိ)အ့ြပင ်အဆိ)ပါ စာေစာငမ်ျား 



ြဖန်က့ျဲခဲ့သည်ဟPသည် ့ရဟတ်ယာဥ်များ*+င် ့ေလယာဥ်များကိ) V+ာေဖွေဖာ်ထ)တ်၊ အတည်ြပUထား*ိ)ငြ်ခငး် 

မV+ိပဲ၊ ယငး်နည်းလမ်းြဖင် ့စာေစာငမ်ျားြဖန်ေ့ဝြခငး်သည် ယငး်စာေစာငမ်ျား၏ေနာက်ကွယ်တွင ်တာဝန် 

V+ိသPများအား မညသ်Pမညဝ်ါမသိေအာင ် သိ)ဝ+က်ထားေပး*ိ)ငသ်ည်။ စာေစာငမ်ျားြဖန်က့ျဲခဲ့သည် ့ အချိန ်

ကာလအပိ)ငး်အြခားအတွငး် ယငး်စာေစာငမ်ျားအတွက် စစ်တပ်က တာဝနV်+ိေXကာငး်ကိ) Myanmar 

Witness က အတည်မြပU*ိ)ငေ်သာ်လည်း ယငး်ေနရာေဒသများတွင ် V+ိေနသည် ့ အြခားအ)ပ်စ)များ (စစ် 

ေကာငစ်ီ ေထာက်ခံသPများ သိ)မ့ဟ)တ် ဆန်က့ျငသ်Pများ) က ယငး်သိ) ့ ေလယာဥ်များအပါအဝင ် ေလ 

ေXကာငး်ကိ)အသံ)းြပU*ိ)ငသ်ည်အ့ခွင်အ့လမ်းV+ိခဲ့ေXကာငး် သက်ေသအေထာက်အထားတစ်စံ)တစ်ရာမiကိ) 

လည်း Myanmar Witness ကမေတွ]ရပါ။ အြခားအွနလိ်)ငး်အသံ)းြပUသPများေရးသားေဖာ်ြပချက်အရ 

လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) ြဖန်ေ့ဝေနသည်မ+ာ ေလယာဥ်များေXကာငး်ဆိ)ထား.ပီး၊ Myanmar Witness 

က ယငး်ဓါတ်ပံ)*+င်ပ့ိ)စ့မ်ျားကိ) စိစစ်ခဲသ့ည်။ ယငး်သိ) ့ ေလမ+တစ်ဆင်ြ့ဖန်က့ျဲချသည်ေ့နရာများကိ) အြပည် ့

အစံ) တည်ေနရာစိစစ်သတ်မ+တ်ရနခ်က်ခဲသည်။ ေလထဲမ+ ရဟတ်ယာဥ်များကိ) ေြမြပငမ်+လPများကQိ)က် 

ယPထားသည်ပ့ံ)အား တည်ေနရာစိစစ်သတ်မ+တ်ရာတွင-် ယငး်ဓါတ်ပံ)များအတွငး် ပထဝီတည်ေနရာဆိ)င ်

ရာ သတငး်အချက်အလက် အနည်းငယ်မiသာပါဝငသ်ည်ြဖစသ်ြဖင်-့ စိနေ်ခWမGများစွာV+ိသည်။ ယငး်သိ) ့ 

ေလမ+ကျဲချေXကာငး်ဆိ)ရာတွငအ်သံ)းြပUေဖာ်ြပထားမGအများဆံ)း မီဒယီာပံ)စမံျားမ+ ေလထဲV+ိ ရဟတ်ယာဥ် 

ပံ)များြဖစ.်ပီး၊ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား၏ အနးီကပ်ပံ)များသာြဖစ်သည်။ ယငး်ဓါတ်ပံ)များအရ လက်ကမ်း 

စာေစာငမ်ျားတွငပ်ါဝငသ်ည် ့အေXကာငး်အရာများအေXကာငး် တိကျေသချာေအာငစ်ိစစ်ရာတွင*်+င်၊့  ၎ငး် 

စာေစာငမ်ျားတွင ် ထငေ်ယာငထ်ငမ်+ားြဖစ်ေစေသာ*+င် ့ ဝါဒြဖန်ခ့ျိေသာ သတငး်အချက်အလက်များ ပါ 

ဝငေ်Xကာငး် အတည်ြပUရာတွငမ်P အသံ)းဝင*်ိ)ငသ်ည်။ 

 

ယငး်သိ)ေ့လမ+ ြဖန်က့ျဲချမGအေXကာငး်ကိ) တာချီလိတ်သတငး်ဌာနာ စသည် ့ ေဒသခံ သတငး်မီဒယီာဌာန 

များမ+ သတငး်ေဖာ်ြပထား.ပီး၊ ပစမ်+တ်ထားကျဲချခံရသည် ့.မိUနယ်များV+ိ ေဒသခံများထံမ+ ေြပာXကားချက် 

များကိ)လည်း ထည်သ့ွငး်တငြ်ပထားသည်။ ေဒသခမံျား၏ေြပာXကားချက်များတွင ် စစ်တပ်ကအဘယ် 

ေXကာင် ့ယငး်သိ) ့ြဖန်ေ့ဝသည်န့ည်းလမ်းကိ)အသံ)းြပUရြခငး်ြဖစ်ေXကာငး်၊ ေဘးကငး်ေရး*+င် ့အမညမ်သိလိ) 

မGတိ)ေ့Xကာင်ြ့ဖစ်ေXကာငး် ၎ငး်တိ)၏့အြမငကိ်) ေဖာ်ြပထားသည်။  

 

ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားတွငပ်ါဝငသ်ည်အ့ေXကာငး်အရာများအား စိတ်ြဖာသံ)းသပX်ကည်ရ့ာ ေရး 

သားထားသည် ့စာပံ)စံ(စတိ)င)်တွင ်ဆငတ်PမGများV+ိသည်ကိ)ေတွ]ရသည်။ ဥပမာ- လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား 

ကိ) မတPညီေသာ တိ)ငး်*+င် ့ြပည်နယ်များ*+င် ့ြဖန်က့ျဲြခငး်ြဖစ်ေသာ်လည်း အသံ)းြပUထားသည် ့စာလံ)းေဖာင် ့

များ၊ သက်ဆိ)ငရ်ာ ဓါတ်ပံ)Q)ပပ်ံ)များသည် လက်ကမ်းစာေစာငတ်စ်ခ)*+င်တ့စ်ခ) ဆငတ်PမGV+ိသည် ကိ)ေတွ]ရ 



သည်။ ၎ငး်ကိ)Xကည်ြ့ခငး်အားြဖင် ့ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) တိ)ငး်*+င်ြ့ပည်နယ်ေဒသအမျိUးမျိUးတိ) ့

တွင ် ြဖန်က့ျဲေနြခငး်ြဖစ်.ပီး၊ ယငး်စာေစာငမ်ျားကိ) တPညီသည် ့ အရငး်အြမစ်တစ်ခ)မ+စစီဥ်ြပUလ)ပ်ြဖန်ေ့ဝ 

ေနြခငး်ြဖစ်ေXကာငး်*+င် ့ ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့ ပိ)မိ)ေရာက်V+ိေစရန ် ေလယာဥ်များကိ)အသံ)းြပUြခငး်ြဖစ် 

ေXကာငး် အချက်ကိ) ခိ)ငမ်ာစွာေထာက်ြပေနသည်။  

 

သ)ေတသနြပUလ)ပ်သPများ၏ေဖာ်ြပချက်အရ ဝါဒြဖန်ခ့ျိစာများအား ေလထ)မ+တစ်ဆင် ့ ြဖန်က့ျဲြခငး်သည ်

စိတ်ဓါတ်စစဆ်ငေ်ရး (psychological warfare) ပံ)စံတစ်မျိUးြဖစ်*ိ)ငသ်ည်ဟ)ဆိ)သည်။ ယငး်စိတ်ဓါတ် 

စစ်ဆငေ်ရးသည ် အသစ်အဆနး်မဟ)တ်ပဲ၊ သမိ)ငး်ေXကာငး်တစ်ေလiာက်ေတွ] ခဲ့ရေသာအရာြဖစ်သည်။ 

ေV+] ဥပမာများအရ ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) ေလထ)မ+တစ်ဆင်ြ့ဖန်က့ျဲ.ပီး၊ ပစ်မ+တ်ထားသည် ့

အ)ပ်စ)များထံမ+ တံ) ့ြပနမ်Gတစ်ခ)ခ)V+ိေစရနရ်ည်ရွယ်ချက်ြဖင် ့ယငး်အ)ပစ်)များေနရာယPထားသည် ့အ*Rရာယ် 

V+ိနယ်ေြမေပWသိ) ့ ြဖန်က့ျဲေလ့V+ိသည်။ ယငး်သိ) ့ ဆက်သွယ်သည်န့ည်းလမ်းကိ) ဒ)တိယကမ�ာစစ်တွငလ်ည်း 

အသံ)းြပUခဲ့သည်။  

 

နိဂံBး 
 

အများြပည်သPရယP*ိ)ငေ်သာ အရငး်အြမစ်များတစ်ဆင် ့ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသံ)းသပမ်Gအရ စစ်ေကာငစ်ီအား 

ဆန်က့ျငသ်ည်အ့)ပ်စ)များအေXကာငး် တရားမဝငေ်အာငQ်Gတ်ချသည်သ့တငး်စကားများပါဝငသ်ည် ့လက် 

ကမ်းစာေစာငမ်ျား ြမနမ်ာ*ိ)ငင်အံတွငး် ြဖန်ေ့ဝမGများV+ိခဲ့ေXကာငး် လPမGသတငး်မီဒယီာ*+င် ့သတငး်များတွင ်

ေဖာ်ြပချက်အေြမာက်အများကိ) Myanmar Witness က V+ာေဖွေတွ] V+ိခဲ့ရသည်။ လPမGသတငး်မီဒယီာ 

များေပWတွင ် ယ+ဥ်တဲွေဖာ်ြပလာသည် ့ ဓါတ်ပံ)များတွငပ်ါဝငသ်ည် ့ တည်ေနရာများကိ) Myanmar 

Witness မ+ ပထဝီေနရာေဒသစစိစသ်တ်မ+တ်မGများြပUလ)ပ်*ိ)ငခ်ဲ့သည်။ ယငး်သိ) ့ြပUလ)ပ်ြခငး်အားြဖင် ့စစ ်

ေကာငစ်ီေထာက်ခံအားေပးသPများ*+င် ့လံ)ြခံUေရးတပ်ဖွဲ]များက လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား ြဖန်ေ့ဝခဲ့သည်ဟ) 

လPမGသတငး်မီဒယီာအသံ)းြပUသPများကဆိ)သည် ့တည်ေနရာများကိ) Myanmar Witness မ+ာ ေဖာ်ထ)တ် 

*ိ)ငခ်ဲ့သည်။ ဤသ)ေတသနတစ်ေလiာက်စ)ေဆာငး်ရV+ိခဲ့သည် ့ သတငး်အေြမာက်အများတိ)V့+ိေနေသာ် 

လည်း ၎ငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) စစ်တပ်ကအမ+နတ်ကယ်ြဖန်ေ့ဝခဲ့ြခငး်ြဖစ်ေXကာငး်ကိ)မP 

Myanmar Witness မ+ အတည်ြပU*ိ)ငခ်ဲ့ြခငး်မV+ပိါ။  

 



ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားအားြဖန်ေ့ဝသည်ပ့ံ)စအံမျိUးမျိUးေတွ]ရသည်။ ဥပမာ- ၂၀၂၁ ခ)*+စအ်ေစာပိ)ငး် 

တွင ်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကိ) စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမGအား အလိ)မV+ိေXကာငး်ြပသမGများသည် ့ရနက်)န၊် 

ပဲခPး*+င် ့ ေနာက်ထပ်သတငး်များအရ ကချငြ်ပည်နယ် စသည် ့ .မိU] ြပေဒသများတွင ် ပစမ်+တ်ထားခဲ့ြခငး် 

ြဖစ်သည်။ သိ)ေ့သာ်လည်း ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်*ိ)ဝငဘ်ာလ မ+ ၂၀၂၂ ခ)*+စ် ဇနန်ဝါရီလအထိတွင ်ယငး်လက်ကမ်း 

စာေစာငမ်ျားြဖန်ေ့ဝြခငး်ကိ) ခ)ခံေတာ်လ+နမ်Gအားေကာငး်သည် ့ ေြမာက်ပိ)ငး်နယ်ေြမေဒသများြဖစ်သည် ့

ချငး်ြပည်နယ်၊ မေကွးတိ)ငး်*+င် ့စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်တိ)တွ့င ်ပိ)၍ အားထည်လ့)ပ်ေဆာငလ်ာခဲ့သည်။  

 

ဤစံ)စမ်းစစ်ေဆးမGမ+တစဆ်င် ့ အဓိပ«ာယ်ပိ)ေပWေစရန*်+င် ့ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားအား ေရးသားဖနတီ်း 

ရာတွငပ်ါဝငပ်တ်သက်ေနသPများတွငV်+ိ*ိ)ငသ်ည် ့ ရညရွ်ယ်ချက်များကိ) ဆနး်စစ်ရနအ်တွက်-ယငး်လက် 

ကမ်းစာေစာငမ်ျားတွငအ်သံ)းြပUသည် ့ ဘာသာစကား၊ ဒဇိီ)ငး်ပံ)စံ *+င် ့ ဓါတ်ပံ)များကိ)လည်း Myanmar 

Witness မ+ စိတ်ြဖာသံ)းသပ်*ိ)ငခ်ဲသ့ည်။ သံ)းသပ်ချက်အရ - မ+နက်နမ်GမV+ိေသာ သတငး်အချက်အလက် 

များအား အသံ)းြပUြခငး်၊ စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာQ)ပ်ပံ)များထည်သ့ွငး်အသံ)းြပUလာသည်ဘ့က်သိ)ေ့ြပာငး်လဲ 

သွားြခငး်*+င် ့‘သတငး်မ+န’် တံဆိပ်ပံ)*+ပိ်ေဖာ်ြပထားမGများသည် ယငး်လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား၏ တရားဝင ်

မGကိ) ြမ¬င်တ့ငလိ်)ြခငး်ြဖစ်*ိ)ငသ်ည်။ 

 

လPမGသတငး်မီဒယီာ*+င် ့ သတငး်များေပWတွင ် ေဖာ်ြပေနသည် ့ စပွ်စွဲချက်များ*+င်စ့ပ်လျဥ်း.ပီး အတည်ြပU 

*ိ)ငသ်ည် ့သက်ေသအေထာက်အထားကိ) Myanmar Witness ဘက်မ+ မေပး*ိ)ငေ်သာ်လည်း ဤစံ)စမ်း 

စစ်ေဆးမGမ+တစဆ်င်-့ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား၏ အသွားအလာပံ)စံ (trend) အချိU]ကိ) V+ာေဖွေဖာ်ထ)တ် 

*ိ)ငခ်ဲ့သည်။ ယငး်ပံ)စံများအရ စစ်ေကာငစ်ီေထာက်ခံအားေပးသည်အ့ငအ်ားစ)များသည် အများြပည်သP 

သေဘာထားေြပာငး်လဲသွားေအာင ် တစ်စိ)က်မတ်မတ် ဆက်လက် dကိUးပမ်းေနြခငး် ြဖစ်*ိ)ငသ်ည်။ သ 

တငး်အချက်အလက်မ+န်ကနမ်GV+ိ/မV+ိမစစ်ေဆး*ိ)ငေ်အာင ် အငတ်ာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခငး်၊ အတိ)က်အခံ 

လGပ်V+ားမGများ*+င် ့ *ိ)ငင်ေံရးပါတီများ*+င်စ့ပ်လျဥ်း.ပီး မ+ားယွငး်သည် ့ သိ)မ့ဟ)တ် အတည်မြပU*ိ)ငသ်ည်သ့ 

တငး်အချက်အလက်များအား ေပါငး်စပ်အသံ)းြပUြခငး်တိ)က့ ၎ငး်အချက်ကိ) ေထာက်ြပေနသည်။  

 

အတိ)ေကာက်စကားလံ)းများ  

● ဂလိ)ဘယ်နယPးလိ)က်ေအာ့ဖ်ြမနမ်ာ - GNLM  

● *ိ)ငင်ေံတာ် လံ)ြခံUေရး*+င် ့စီမံခန်ခ့ွဲေရးေကာငစ်ီ - SAC  

● ချငး်အမျိUးသားတပ်မေတာ် - CNA  

● ြပည်သP ့ ကာကွယ်ေရး တပ်ဖွဲ] - PDF  



● အမျိUးသားညီZွတ်ေရးအစိ)းရ - NUG  

● အမျိUးသားဒမီိ)ကေရစီအဖွဲ]ချUပ် - NLD  

● မီးသတငး်အချက်အလက်*+င်အ့ရငး်အြမစစ်ီမံခန်ခ့ွမဲGစနစ် - FIRMS  

● တိ)ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ)ငအ်ဖွဲ]အစည်းများ - EAOs  

● ကမ�ာ့အစ�လာမ�စ်အဖွဲ]ချUပ် - OIC  

● ကချငလွ်တ်ေြမာက်ေရး တပ်မေတာ် - KIA  

● ချငး်အမျိUးသား တပ်ဦး - CNF  

● မPးယစ်ေဆးဝါး*+င် ့ရာဇဝတ်မGဆိ)ငရ်ာ ကမ�ာ့က)လသမဂ�Qံ)း - UNODC  

● ရခိ)င်တ့ပ်ေတာ် - AA  

● ြပည်ေထာငစ်)လsတ်ေတာ်ကိ)ယ်စားြပUေကာ်မတီ - CRP 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


