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ြဖစ်ရပ်ေလ့လာမ, 

အမျိ0းသမီးဆ56ြပသ7 ေဒ:တင5်ွဲ?ရီေသဆံAးြခငး်  
Myanmar Witness မN ၂၀၂၂ခA5Nစ် မတလ် ၂၃ရက်ေနတ့ငွထ်Aတေ်ဝသည်။ 

သတိေပးချက်။ ဤအစီခံစာတွင ်graphic ပံ<များပါဝငပ်ါတယ်။ 

• ြဖစ်ပွားရာေနရာ  

ရနက်<နတိ်<ငး်ေဒသDကီး၊ ပညာေရးမGးHံ<း (16.7999628, 96.1260861) 

• ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့်ေနရ့က်/အချိန ်

၂၀၂၂ခ<KLစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈ရက်, ေဒသစံေတာ်ချိန ်၈နာရီ KLင့ ်၁၂နာရီSကား 

• ထည့်သငွး်စဥ်းစားချက်: ြမနမ်ာလံ<ြခံVေရးတပ်ဖွဲXများ 

• Myanmar Witness ၏ နိဂAန်းချ0ပ်: 

o Myanmar	Witness	သည် ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာေသာ စံ<စမ်းစစ်ေဆးေရးနည်းပညာကိ< 

အသံ<းြပV၍ ရနက်<နတိ်<ငး်၊ Sကည်ြ့မငတိ်<ငဆ်K[ြပမ\တွင ် ေဒ]တငK်ွဲXရီ၏ ဘယ်ဘက် 

လက်ေမာငး်ကိ< ေသနတ်ထိမLနa်ပီးေနာက် KLလံ<းေဖာက်သွားသည့်ေနရာကိ< 

ေဖာ်ထ<တ်ခဲ့သည်။ လbနာတငယ်ာcြဖင့ ် ေဆးHံ<သိ<ပ့ိ<ေ့ဆာငစ်c ေသဆံ<းသွားခဲ ့

ေSကာငး်သိရသည်။ အဆိ<ပါ ပစ်ခတ်မ\မLာ ြမနမ်ာလံ<ြခံVေရးတပ်ဖွဲXဝငမ်ျား ြဖစ်သည်ဟ< 

ဆိ<Sကသည်။	

o aဂိVလ်တ<ဓာတ်ပံ<များ၊ သတငး်များ၊ ဆိ<gLယ်မီဒယီာပံ<ရိပ်များKLင့ ် မျက်ြမငသ်က်ေသ 

များ၏ သက်ေသထွက်ဆိ<ချက်တိ<K့Lင့အ်တb ဤSသဒနိတ်ိများကိ< အသံ<းြပVသb 

ထ<တ်လ<ပ်သည့်အေSကာငး်အရာ (UGC)	 ၏ K\ငိး်ယLcခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ\မLတစ်ဆင့ ်

ေဖာ်ထ<တ်ေတွX gLိခဲ့သည်။	

o ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ\ြပVလ<ပ်ရာတွင ် ကိ<ယ်ဝနေ်ဆာငဆ်ရာမဟ< စွပစ်ွဲသbထံမL ပိ<စ့မ်ျားကိ< 

၎ငး်၏သမီးြဖစ်သbမL ြပနလ်ည်ေချပထားသည့် အေSကာငး်ကိ<လည်း Myanmar	

Witness	မL ေတွX gLိခဲ့သည်။	
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o ေဒ]တငK်ွဲXရီေသဆံ<းမ\သည် ြမနမ်ာစစ်တပ်ကိ<ဆန ့က်ျငသ်ည့် ဆK[ြပပွဲများတွင ်

ဒဏရ်ာရသbများKLင့ ်ေသဆံ<းြခငး် KLစ်ခ<စလံ<းအတွက် စိ<းရိမ်စရာအြဖစ် 

ဆက်gLိေနပါသည်။	
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နိဒါန်း	

ေဒ]တငK်ွဲXရီသည် ၂၀၂၁ ခ<KLစ ်ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၈ ရက်က ရနက်<နa်မိVX Sကည့်ြမငတိ်<ငတွ်င ်ဆK[ထ<တ်ေဖာ်စc 

ဘယ်ဘက်လက်ေမာငး်တွင ် ေသနတ်ထိမLနa်ပီးေနာက် မSကာမီ KLလံ<းေရာဂါြဖင့ ် ေသဆံ<းခဲသ့ည်။ 

သbမသည ်လ\ိငသ်ာယာaမိVXနယ် (အေနာက်ပိ<ငး်) အမLတ် (၁၁) အေြခခပံညာ အလယ်တနး်ေကျာငး်မL 

အလယ်တနး်ြပဆရာမတစ်ဦးြဖစ်aပီး အသက် ၅၉ KLစ်gLိကာ ၂၀၂၁ KLစ်က<နတွ်င ် အaငမိ်းစားယbရန ်

ြပငဆ်ငေ်နသည် (ပံ< 1)။ Myanmar	 Witness	 မL မLတ်တမ်းတငထ်ားေသာ 

ဆိ<gLယ်မီဒယီာပိ<စ့်များထဲတွင ် ပနး်ေရာငလ်က်ေချာငး်ေပ]တွင ် ခရမ်းေရာငမ်Lငြ်ဖင့ေ်တွXရေသာ	

ဓာတ်ပံ<တစ်ပံ<သည် ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပွဲတွင ်သbမမဲေပးခဲ့ေSကာငး်ြပသေနသည် (ပံ< 2)။ အေြခခံပညာ	

ေကျာငး်ဆရာမတစ်ဦးအေနြဖင့ ် သbမအားမဲHံ<များတွင ် ကbညီေဆာငရွ်က်ေပးရနK်Lင့ ် ၂၀၂၀ ခ<KLစ ်

Kိ<ဝငဘ်ာလေရွးေကာက်ပွဲတွင ် မဲေရတွက်ရန ် တာဝနေ်ပးအပ်ြခငး်ခံရသည်။ ဆက်လက်၍ ၂၀၂၁ 

ခ<KLစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနတွ့င ် ြမနမ်ာစစ်တပ်က ေရွးေကာက်ပွဲကိ< မသမာမ\များ 

ြပVလ<ပ်ခဲ့သည်ဟ<ဆိ<ကာ အာဏာသိမ်းခဲ့သည်။	 သမးီြဖစ်သb၏အေကာင့ထ်ဲတွင	် ေြပာြပချက်အရ 

ေဒ]တငK်ွဲXရီက ၎ငး်သည်ဆရာသမားများKLင့ ် ၎ငး်တိ<၏့ဂ<ဏသ်ိကqာကိ< တိ<က်Hိ<က် ေစာ်ကားြခငး်ဟ<	

H\ြမငa်ပီး အာဏာသိမ်းမ\ဆန ့က်ျငေ်ရး လ\ပ်gLားမ\တွငပ်ါဝငရ်န	် တက်rကစွာပါဝငခ်ဲ့သည ် (ပံ< ၄)။ 

Kိ<ငင်ေံရးအကျcးသားများ	 ကbညီေစာင့ေ်gLာက်ေရးအသငး် (AAPP)	 ၏ “ေKဦွးေတာ်လLနေ်ရးတွင် 

အမျိVးသမီးများပါဝါ”	 အစီရငခ်ံစာအရ	  ၂၀၂၁ ခ<KLစ ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်တွင ် အာဏာဖီဆနေ်ရး	

လ\ပ်gLားမ\တွငပ်ါဝငခ်ဲ့aပီး ၂၀၂၁ ခ<KLစ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ ၂၂ ရက်တွင ် ဆK[ထ<တ်ေဖာ်မ\တွငလ်ည်း 

ပါဝငခ်ဲသ့ည်။	

ဆရာမေဒ]တငK်ွဲXရီ ပါဝငပ်တ်သက်သည်ဟ< စွဲချက်အေပ]တွင ် ြမနမ်ာလံ<ြခံVေရးတပ်ဖွဲXဝငမ်ျားက 

ဆရာ/ဆရာများ	 ဆK[ထ<တ်ေဖာ်မ\ကိ<ဖိKLပိ်မ\တွင	် တာဝနg်Lိသည်ဟ< ဆိ<gLယ်မီဒယီာများတွင်	

ေဖာ်ြပသည်။ အထbးသြဖင့ ် တပမ် ၃ဟ<ထငြ်မငရ်ေသာ	 ြမနမ်ာKိ<ငင်ရံဲတပဖ်ွဲXသည ် ေဒ]တငK်ွဲXရီ 

အသတ်ခံရသည့်ေနတွ့င	် ဆK[ြပသည့်အဆိ<ပါေနရာ၌	 gLိေနသည်ကိ<ေတွX ြမငရ်သည်။ New	 York	

Times၊ Reuters	 KLင့ ် Aljazeera	 တိ<သ့ည် ထိ<ေနတွ့င ် အနည်းဆံ<းလb 18 ဦးေသဆံ<းခဲa့ပီး 

၎ငး်ေသဆံ<းမ\များသည်	အာဏာသိမး်aပီးေနာက်ပိ<ငး် ေသွးထွက်သံယိ<အြဖစ်ဆံ<းေနဟ့<	ေခ]ဆိ<ခဲသ့ည်။	
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မကွယ်လွနမ်ီတစ်ရက်အလိ<တွင ် ေဒ]ေအာငဆ်နး်စ<Sကည် ြပနလ်ာေစလိ<သည့်ဆK[ြဖင့ ် ဒမီိ<ကေရစ ီ

လိ<လားသည့် ပါတီကိ<ေထာက်ခံေSကာငး် ြပသသည့်ပိ<စ့်တစ်ခ<ကိ<မxေဝခဲသ့ည်။ ၂၀၂၁ ခ<KLစ ်

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်ေနတွ့င ် အပ်ဒတ်ိလ<ပ်ထားေသာ သbမ၏ Facebook	 ပHိ<ဖိ<ငပ်ံ<သည ်

အာဏာသိမ်းမ\ဆန ့က်ျငေ်ရးလ\ပ်gLားမ\ကိ< ေထာက်ခံေSကာငး်ြပသသည ်(ပံ< 3)။	

လbမ\ကွနရ်က်မီဒယီာ၏ ေြပာဆိ<ချက်များအရ သbမသည်အထbးသြဖင့ ် သbမ၏ေကျာငး်သားေဟာငး်	

များအတွက် အြပVသေဘာေဆာငေ်သာ အလငး်ေရာငK်Lင့	် လ\ံXေဆာ်မ\တစ်ခ<ြဖစ်သည်။ သbမရဲ ့ 

ေဖ့စ်ဘ<တ်ခ်ေပ] gLိ	ဗီဒယိီ<ေလးများတွင ်ဧရာဝတီတိ<ငး်ရဲ ့	သbမရဲေ့မွးရပ်ေြမကေနာငမ်Lာ ေကျာငး်သား	

ေဟာငး်များ	 ြပနလ်ည်ဆံ<စည်းပွဲKLစ်ခ<မLာ KLစသ်စက်bးHိ<းရာအကေတွနဲ ့ ကြပေဖျာ်ေြဖေနတာကိ< 

ြမငေ်တွXရပါသည်။ ဆK[ြပပွဲအထမိ်းအမLတ်ေတွတွင	်သbမအတွက် လbအများအြပားက ဝမ်းနည်းေSက	

ကဲွခဲ့Sကaပီး ေထာငန်ဲခ့ျီတ့ဲဝမ်းနည်းေSကာငး် သbမရဲလ့bမ\ကွနရ်က်မLာေပးပိ<ခ့ဲ့Sကပါတယ်။ Myanmar	

Witness	သည ်ဤအေSကာငး်အရာကိ<သိမ်းဆည်းထားေသာ်လည်း သbမ၏မသိားစ<၊ သbငယ်ချငး်များ	

KLင့ ် အေပါငး်အသငး်များ၏လံ<ြခံVေရးကိ< ထိနး်သိမ်းထားရန ် ဆက်စပ်လင့ခ်မ်ျားကိ<တီးြဖတ် 

ထားသည်။  
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ပံ< 1- ေဒ]တငK်ွဲXရီ၏အမည်KLင့ ် အလ<ပ်ရာထbးအပါအဝင ် အလယ်တနး်ြပဆရာများအတွက် 

လစာတိ<းြခငး်ဆိ<ငရ်ာ ပညာေရးဝနD်ကီးဌာနမL တရားဝငေ်Sကြငာချက်။ သbမဟာအaငမိ်းစား	ယbခါနးီမLာ 
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လစာတိ<းလာတ့ဲအတွက် ကံေကာငး်တယ်လိ<ခ့ံစားမိေSကာငး် သbမရဲကိ့<ယ်ပိ<င ် Facebook	အေကာင့	်

မLာ ေSကြငာချက်ကိ<	မxေဝထားပါသည်။	

 
 

ပံ< 2- ေဒ]တငK်ယ်ွရီ၏ ပနး်ေရာငလ်က်ေချာငး်များေပ]တွင ်ခရမ်းေရာငမ်Lငကိ်< ြပသထားaပီး 

ေရွးေကာက်ပွဲတွင ်မဲေပးခဲ့ေSကာငး် ~�နြ်ပထားသည်။ ၎ငး်သည် 2020 ေရွးေကာက်ပွဲေနကိ့< 

ြပနေ်ြပာငး်ေြပာြပေသာ	သမီးြဖစ်သb၏ဆိ<gLယ်မီဒယီာေပ]တွင ်ေရးသားချက်ြဖစ်သည်။	
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ပံ< 3- ေဒ]တငK်ယ်ွရီသည် အာဏာသိမ်းမ\ဆန ့က်ျငေ်ရးလ\ပ်gLားမ\ကိ< ေထာက်ခံသည့်အေနြဖင့ ်

၎ငး်၏ Facebook	ပHိ<ဖိ<ငကိ်< ေဘာငြ်ဖင့ေ်ြပာငး်လဲ အပ်ဒတ်ိလ<ပ်ခဲ့သည်။	

	

 

ပံ< 4- ေဒ]တငK်ွဲXရီ၏သမီးဟ<ေြပာဆိ<Sကေသာသbသည် ဆK[ထ<တ်ေဖာ်ရနထ်ွက်ဖိ< ့ မိခငK်Lင့သ်bမ 

ေသဆံ<းသည့်ေနတွ့င ်ေြပာဆိ<ခဲ့သည့စ်ကားများကိ< ေြပာြပထားသည်။ 
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ေဒ:တင5်ွဲ?ရီေသဆံAးြခငး်အား ခဲွြခမ်းစိတြ်ဖာြခငး် 

ေဒ:တင5်ွဲ?ရီ ကွယ်လွန်ြခငး်အေ_ကာငး် ဇာတေ်_ကာငး်များ	

၂၀၂၁ ခ<KLစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၈ ရက် နနံက်ပိ<ငး်က ဆK[ြပပွဲတစ်ခ<တွင ်ကိ<ယ်ဝနေ်ဆာငဆ်ရာမတစ်ဦးကိ< 

ြမနမ်ာစစ်တပ်က ပစသ်တ်ခဲ့သည်ဟ< ဆိ<gLယ်မီဒယီာတွငပ်ျံX KLံခ့ဲ့သည်။ အဆိ<ပါပိ<စ့်တွင ်

Sကမ်းြပငေ်ပ]တွင ် သတိလစ်ေနေသာ ေဒ]တငK်ယ်ွရီ၏ေဘးတွင ် အြခားဆရာမအချိVXက 

ဝနး်ရံထားသည့်	ဓာတ်ပံ<ပါgLိသည်။ ထငg်Lားေသာ အမျိVးသမီးအခွင့အ်ေရး လ\ပ်gLားသbများြဖစသ်ည့ ်

မေဝေဝK<KLင့ ် မဇ�ိ မသတငး်ဌာနတိ<သ့ည် ဤသတငး်ကိ< ေရးသားေဖာ်ြပSကသbများထဲတွင ် ပါဝငပ်ါ	

သည်။	

ရနက်<နတိ်<ငး်ေဒသDကီး ေအာက်Sကည့်ြမငတိ်<င	် လမ်းမDကီးေပ] gLိ ရနက်<နတိ်<ငး်ေဒသDကီး 

ပညာေရးမGးHံ<းေgL Xတွင ် ေကျာငး်ဆရာ/ဆရာမများဆK[ြပပွဲတွင	် ယငး်အြဖစ်အပျက်ြဖစ်ပွား	

ခဲ့ေSကာငး် သတငး်ရgLပိါသည်။ ထွက်ဆိ<ချက်များအရ ဆရာများသည ်ဆK[ြပရနအ်တွက် စတငစ်<Hံ<း	

ေနချိနတွ်င	် ရဲများကလbအ<ပ်ထဲသိ< ့ မျက်ရည်ယိ<ဗံ<းများKLင့ ် ေရာ်ဘာကျည်ဆနမ်ျားြဖင့ ် ပစ်ခတ်Sက	

သည်ဟ<သိရသည်။ ဆိ<gLယ်မီဒယီာတွင ် သbမအားေရာ်ဘာကျည်ဆနြ်ဖင့ ် ပစ်ခတ်ြခငး် gLိ၊ မgL ိ

မgLငး်လငး်ေသာ်လည်း New	 York	 Times၊ Reuters၊ Al	 Jazeera	 စသည့	် မီဒယီာများက အခငး်	

ြဖစ်ပွားစcအတွငး် ေရာ်ဘာကျည်ဆနမ်ျားကိ< အသံ<းြပVခဲ့ေSကာငး်ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ထိ<အချိန	် တွင ်

ေဒ]တငK်ွဲXရီကိ<	 ကိ<ယ်ဝနသ်ည်ဟ<ေြပာဆိ<ေနSကaပီး သbမ၏ လက်တစ်ဖက်ကိ< ေသနတ်ြဖင့ပ်စ်ခတ်ခံ	

aပီး ေနာက်ပိ<ငး်တွင ် KLလံ<းေရာဂါြဖင့ ် ေသဆံ<းသွားခဲ့ေSကာငး် ြပည်တွငး်သတငး်မီဒယီာများက 

ေဖာ်ြပSကသည်။	

ဆိ<gLယ်မီဒယီာမLာတငထ်ားတ့ဲ ဗီဒယိီ<တစ်ခ<မLာေတာ့ အမျိVးသမီးတစ်ဦးဟာ ေဒ]တငK်ွဲXရီကိ<	CPR	လ<ပ်ဖိ< ့ 

DကိVးစားေနချိနမ်Lာ သbမဟာSကမ်းြပငေ်ပ]မLာ သတိလစ်ေနတာကိ<ေတွX gLိခဲ့ရပါတယ်။ ေသနတ်နဲ ့

ပစ်သတ်ခံရတယ်လိ< ့ လbအ<ပ်ထဲကတြခားအမျိVးသမီးက သbဘ့ယ်ဘက်လက်ေမာငး်ေနရာကိ< 

လက်ည�ိVးထိ<းြပaပီး ေြပာြပသံကိ<Sကားရပါတယ်။ ေနာက်တစ်ဦးကေတာ့ ဒဏရ်ာကိ< 

ေသွးတိတ်ေအာငဖ်ိထားဖိ< ့ DကိVးစားေနတာကိ<ေတွX ခဲ့ရပါတယ်။	 ၎ငး်တိ<၏့ အြဖ�ေရာငK်Lင့ ်

အစိမ်းေရာင ် ယbနေီဖာငး်များအပါအဝင ် အချက်များစွာအေပ]အေြခခံ၍ “ဆရာ (T-Chal)”	 ကိ< 

အချငး်ချငး်	 ရည်~�နး်ကိ<းကားအသံ<းြပVြခငး်KLင့ ် ဆK[ြပမ\သညဆ်ရာများ၏ဆK[ြပမ\ြဖစ်aပီး အဆိ<ပါ 
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အမျိVးသမီး သံ<းဦးကိ<လည်း ေကျာငး်ဆရာမေတွအြဖစ် သတ်မLတ်ခဲ့သည်။ CPR	 DကိVးပမ်းမ\ 

ေအာငြ်မငသ်ွားပံ<ရaပီး လbအ<ပD်ကီးက ေဒ]တငK်ယ်ွရည်အား လbနာတငယ်ာcသိ<ပ့ိ<ေ့ဆာငရ်န် 

ြပငဆ်ငေ်နပံ<ရသည်။	

ဆK[ြပသည့်ေနတွ့င ် ဧရာဝတီသတငး်ဌာနမL ကbးယbေဖာ်ြပသည့်ဗီဒယိီ<ဖိ<ငတွ်င ် ဆK[ြပပွဲတွင ်

အြခားေကျာငး်ဆရာတစ်ဦး၏ သက်ေသထွက်ဆိ<ချက် ပါgLိသည်။ ၎ငး်ဗီဒယိီ<ထဲတွင	်လ\ိငသ်ာယာမL 

ဆရာမတစ်ဦးပစ်သတ်ခံရaပီး လbနာတငယ်ာcေပ]မLာ	 ေသဆံ<းေSကာငး်ေြပာဆိ<ချက်သည် 

ေဒ]တငK်ွဲXရီကိ< ရည်~�နး်သည့်ပံ<ေပ]သည်။	 ပထမဗီဒယိီ<တွင ် သbမကိ<လbနာတငယ်ာcထဲ 

ထည့်ထားေတာ့မည်ြဖစ်သလိ< ဤထွက်ဆိ<ချက်ကိ< ထည့်သွငး်စcးစားြခငး်အားြဖင့	်  လbနာတင်	

ယာcထဲတွင ်သbမေသဆံ<းသွားပံ<ေပ]သည်။	
 

AAPP	 ၏ အစီရငခ်ံစာတွင ် “သbမသည် ေဆးHံ<သိ<ပ့ိ<ေ့ဆာငစ်c ေသဆံ<းသွားခဲ့သည်”	 ဟ<လည်း 

အတည်ြပVခဲ့သည်။ Myanmar	 Witness	သည် ေဒ]တငK်ွဲXရီ ကွယ်လွနခ်ျိနတွ်င ် လbနာတငယ်ာc၏ 

တည်ေနရာအတိအကျကိ< အတည်မြပVKိ<ငေ်သးေသာ်လည်း aဂိVဟ်တ<ဓာတ်ပံ<ြဖင့ ် K\ငိး်ယLcခွဲြခမ်း	

စိတ်ြဖာကာ အခငး်ြဖစပ်ွားပံ<ကိ< ြပနလ်ည်တည်ေဆာက်ခဲ့သည်။	
 
 
ေနရာသတမ်Nတအ်တည်ြပ0ြခငး် (Geolocation) 

UGC	 မL ၂၀၂၁ခ<KLစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၈	 ရက်ေနတွ့င	် ဆK[ြပမ\ြမငကွ်ငး်များကိ<ြပသထားတယ်။	

လbမ\ကွနရ်က်တွငတ်ငထ်ားသည့် ဓာတ်ပံ<များသည ် ဘားဂယာလမ်းဆံ<မL ရနက်<နတိ်<ငး်ေဒသDကီး 

ပညာေရးမGးHံ<းသိ< ့ ဦးတည်လမ်းေလxာက်ေနသည့် ဆK[ြပသbများပံ<ေပ]သည် (ပံ< ၅)။ ပံ<၏တည်ေနရာ	

ကိ< ကိ<Sသဒနိတ်ိ 16.803987,	96.125946 တွငေ်တွXရသည်။	
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ပံ< 5- ပဲခbးလမ်းဆံ<မL ေတာငဘ်က်တွင ်ရနက်<နတိ်<ငး်ေဒသDကီး ပညာေရးမGးHံ<းသိ< ့ ချီတက်ဆK[ြပခဲ့	

Sကသည်။	

Irrawaddy	 News	 ဗီဒယိီ<မL လxပ်တစ်ြပက်ဓါတ်ပံ<တစ်ပံ<ြဖင့ ် Myanmar	 Witness	 သည ်

ဆK[ြပသည့်ေနရာကိ< တည်ေနရာgLာေဖွKိ<ငခ်ဲ့သည်။ ဗီဒယိီ<ဖိ<ငပ်ါတည်ေနရာကိ< ကိ<Sသဒနိတ်ိ 

16.799962,	 96.126086 အြဖစ် အတညြ်ပVKိ<ငသ်ည်။ ဗီဒယိီ<တွငြ်မငရ်ေသာေမxာ်စငသ်ည ်

aဂိVလ်တ<ပံ<ရိပ်များKLင့ ်တည်ေနရာ၏ Google	Maps	ဓာတ်ပံ<များ (ပံ< 6) KLင့ ်ကိ<က်ညီပါသည်။	
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ပံ< 6- ဆK[ြပတည်ေနရာတွငြ်မငရ်ေသာေမxာ်စငသ်ည ်Google	Earth	ပံ<တွငြ်မငရ်သည့်	ေမxာ်စင	်

KLင့ကိ်<က်ညီသည်။	
 

ဆိ<gLယ်မီဒယီာတွင ် တငထ်ားေသာပံ<များသည် “စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမ\ကိ< လက်မခံဘbး”	 ဟ< 

ေအာက်Sကည့်ြမငတိ်<ငလ်မ်းတွင	် ေရးထားသည့်ဆိ<ငး်ဘ<တ်များအနးီတွင ် ဆK[ြပသbများကိ<	 ေတွXရ	

သည်	 (ပံ< ၇)။ ပညာေရးမGးHံ<းဧရိယာမL ထွက်ခွာသွားေသာ ဆရာများကိ< ဖမ်းမပိံ<ရသည်။ ဆိ<gLယ်မီဒ	ီ

ယာKLင့အ်တb ကိ<းကားသည့် UGC	တွင ်တbညီေသာဧရိယာတစ်ဝိ<က်gLိ မီးခိ<းများကိ<ြပသaပီး	ကိ<Sသဒနိတ်ိ	

16.798993၊ 96.126112	အနးီတွင ်ြပသသည် ပံ< (၈)။	
 

 

ပံ< 7: ဆK[ြပသbများကိ<	ကိ<Sသဒနိတ်ိ 16.798993,96.126112 တွငတ်ည်gLိaပီး လမး်မေပ]တွင	်

“စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိ< ငါတိ<လ့က်မခံKိ<ငဘ်bး”	လိ<ေ့ရးထားသည်။	
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ပံ< 8- ပံ< 7 တွငြ်ပထားေသာ အလားတbဧရိယာgLိ မီးခိ<းများ၏ေနရာကိ<	အတည်ြပVြခငး်။ ဓာတ်ပံ<သည် 

16.798993၊ 96.126112 တွင ်တည်gLိသည်။	

	
ဓာတ်ပံ<များတွငလ်ည်း လံ<ြခံVေရးတပ်ဖွဲXဝငမ်ျားKLင့ ် ဆK[ြပသbများ ထိေတွXဆက်ဆံေနသည့်ပံ<ကိ<	

ေတွXရaပီး (ပံ< (၉)gLိ	 ရနက်<နတိ်<ငး်ေဒသDကီး ပညာေရးမGးHံ<းနား ဆရာ့များဆK[ြပသည့်ေနရာKLင့ ်

နးီစပ်မ\gLသိည်။	ရမဲျားသည် ၎ငး်တိ<၏့ယbနေီဖာငး်များေSကာင့ ်တပ်မ ၃ တွင ်ပါဝငသ်ည်ဟ< ထငြ်မင	်

ယbဆရေသာရဲများသည် လမ်းမေပ]ထွက်ေနေသာ	 ယbနေီဖာငး်ဝတ်ဆရာများအား	 ဆK[ြပလbစ<ခွဲရန ်

DကိVးပမ်းေနပံ<ကိ<	ေတွX ြမငK်ိ<ငသ်ည် (ပံ< ၁၀)။ ဓာတ်ပံ<များ၏တည်ေနရာကိ< ကိ<Sသဒနိတ်ိ 16.799967၊ 

96.126090 သတ်မLတ်ထားသည်။	
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ပံ< 9- အြခားလbမ\မီဒယီာပံ<များKLင့ ်Google	Maps	ပံ<ရပိမ်ျားကိ<အသံ<းြပV၍ ဤအခငး်ြဖစပ်ွားသည့်	

ေနရာကိ< ရနက်<န်တိ<ငး်ေဒသDကီးပညာေရးမGးHံ<းေgL Xတွင ်ြဖစသ်ည်ဟ<	စစ်ေဆးေတွX gLိရပါသည်။	
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ပံ< 10- UGC	သည် ရနက်<နတိ်<ငး်ေဒသDကီးပညာေရးမGးHံ<းေgL Xတွင ်ေကျာငး်ဆရာများ	ဆK[ြပပွဲKLင့ ်

အနးီအနားတွင ်တပ်မ ၃ ၏ ယbနေီဖာငး်ေပ]တွငg်Lိေသာ	နပံါတ် '3'	ကိ< ၂၀၂၁	ခ<KLစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈	

ရက်ေနတွ့င ်UGC	မLရမိခဲ့ပါသည်။	

ထိ<ေနတွ့ငပ်င ်ေဒ]တငK်ွဲXရီေြမြပငေ်ပ]တွင ်သတိလစ်ေနaပီး လဲေလျာငး်ေနသည့်ပံ<ကိ< ဆိ<gLယ်မီဒယီာ	

ေပ]တွငပ်ျံX KLံခ့ဲ့သည်။ ထbးြခားသည်မLာ ရနက်<နတိ်<ငး်ေဒသDကီး ပညာေရးမGးHံ<းအြပငဘ်က်gL ိ

Sကမ်းခငး်ေrကြပားများKLင့ ် ကဲွလဲွေနပံ<ရသည်။ CPR	 ခံယbေနသည့် ေဒ]တငK်ွဲXရီ၏ဆိ<gLယ်မီဒယီာ	

ေပ]တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့် ဗီဒယိီ<ကိ<ကbးယbကိ<းကားကာ Myanmar	Witness	သည် ြပတငး်ေပါက်များ	

KLင့ ် အေဆာက်အအံ<KLင့ ် ေနာက်ခံတွငစ်ိ<က်ခငး်များ(ပံ< ၁၁) ကိ< ေတွX gLိခဲ့သည်။ ယငး်ေSကာင့ ်

ဗီဒယိီ<ဖိ<င၏်တည်ေနရာကိ< 16.799512၊ 96.125777 ေဖာ်ထ<တ်Kိ<ငခ်ဲ့သည်။	

	

 
ပံ< 11- ေဒ]တငK်ွဲXရီ	အပစ်ခရံaပီးေနာက်	ေခ]ေဆာငသ်ွားသည့်ေနရာကိ<	 Google	KLင့ ်ဆိ<gLယ်မီဒယီာပံ<	

များကိ<	အသံ<းြပV၍	ေနရာအတည်ြပVထားသည်။	
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ပံ< 12- ဤပံ<သံ<းပံ<တွင ်အရိပ်များ၏ အေနအထားများသည် အေgLX မL အေနာက်သိ< ့ ကျဆငး်	

ေနေSကာငး်ြပသသည်။	

 

ပံ< 13- အရပိ်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ\	SunCalc	ကိ< အသံ<းြပV၍ အချိနသ်တ်မLတ်ြခငး်ြပVလ<ပ်ရာ 08:30 

ဝနး်ကျငတွ်င ်Hိ<က်ယbထားေသာပံ<ဟ<	ေတွXရသည်။	
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ကိAယ်ဝန်စပ်ွစွဲချက်များ	
 

သbမေသဆံ<းမ\သတငး်ဟာ လbမ\ကွနရ်က်မLာ ရဲေတွရဲပ့စ်ခတ်မ\ေSကာင့ ် ေသဆံ<းခဲရ့တ့ဲ 

ကိ<ယ်ဝနg်Lိေနေသာ အလယ်တနး်ေကျာငး်ဆရာမတစ်ဦးဟ<	 ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့	် ြပန ့K်Lံေ့နပါသည်။ 

မဇ��ိ မသတငး်က့ဲသိ<ေ့သာ ြပည်တွငး်မီဒယီာများပငလ်xင	်ေဖာ်ြပခဲ့တ့ဲအတွက် ဤဇာတ်ေSကာငး်သည် 

လ�မ်းမိ<းလာခဲ့သည်။ ၎ငး်ဟာအမLနြ်ဖစသ်ည်ဟ<ေြပာဆိ<ထားသည့် ဓာတ်ပံ<များKLင့ဗ်ီဒယိီ<များကိ<	

အသံ<းြပV၍	 ေြပာြပရနခ်က်ခဲေသာ်လည်း ၎ငး်မLာ ကိ<ယ်ဝနg်LိေနေSကာငး် ြငငး်ဆိ<ထားသည့ ်

အေကာင့အ်ချိVX gLိခဲ့aပီး မဇ�ိ မသတငး်ဌာနသိ< ့ ြပနလ်ည်ေြဖSကားခဲ့သည် (ပံ< ၁၄)။ ေနာက်ပိ<ငး်တွင ်

၎ငး်၏သမီးဟ<ဆိ<သbတစ်ဦးက ၎ငး်၏မိခငေ်ဒ]တငK်ွဲXရီသည် ေသဆံ<းသွားaပီး သbမေသဆံ<းချိနတွ်င ်

ကိ<ယ်ဝနမ်gLိဟ< ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်တွင ်ြငငး်ဆိ<ခဲ့သည်။ (ပံ< ၁၄)။	

 
ပံ< 14 - ကိ<ယ်ဝနg်Lိေနြခငး်မဟ<တ်ေSကာငး် မဇ�ိ မသတငး်	ဌာနသိ< ့ ေြဖSကားသည့် လbမ\မီဒယီာအ	

ေကာင့မ်ျား။	

 
ပံ< 15- ေဒ]တငK်ွဲXရီ၏သမီးဆိ<သbတစ်ဦးက ၂၀၂၁ ခ<KLစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်ေန ့ ေဒသစံေတာ်ချိန ်

၁၂:၁၆ တွင ်Facebook	တွင ်ကိ<ယ်ဝနg်Lိြခငး် စပွ်စွဲချက်များကိ< ြငငး်ဆိ<ခဲ့သည်။	
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နာေရး 

ေဒ]တငK်ွဲXရီ၏ ဈာပနဖိတ်Sကားချက်	 (ပံ< ၁၆) အရ ၂၀၂၁ ခ<KLစ ် မတ်လ ၂ ရက်ေန ့ ၁၀၀၀ နာရီတွင ်

ရနက်<နa်မိVX ထိနပ်ငမ်ီးသaဂိVလ်စက် (ကိ<Sသဒနိတ်ိ	 16.889646, 96.024962)	 တွင ် မီးသaဂိVလ်	

ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခ<KLစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်ေန ့ ၀၈၃၅ အချိနတွ်င ် ကွယ်လွနခ်ဲ့ေSကာငး် 

ေSကြငာချက်	တွင ်ေဖာ်ြပထားချက်အရ သbမသည် ခငပ်ွနး်၊ ကေလးKLစ်ဦးKLင့ ်ေြမးKLစ်ဦး ကျနရ်စ်	ခဲ့	

သည်။ အများအြပားက သbမအတွက် ဝမ်းနည်းပbေဆွးခဲ့Sကကာ အချိVXေသာလbငယ်များသည် 

သbမေသဆံ<းရြခငး်မLာ ြမနမ်ာလံ<ြခံVေရးတပ်ဖွဲXဝငမ်ျားေSကာင့ဟ်<	 ေဖာ်ြပေသာပိ<စတာကိ< ဈာပနတွင	်

ကိ<ငေ်ဆာငထ်ားSကaပီး	အာဇာနည်တစ်ဦးအြဖစ် ချီးကျ�းဂ<ဏြ်ပVသည်ကိ< ြမငေ်တွX ခဲ့ရသည်။	

	
ေဒ]တငK်ွဲXရီ၏ ဈာပန ေSကြငာချက်တွင ် အမ\KLင့ပ်တ်သက်၍ အေသးစိတ်အချက်များစွာကိ< 

Myanmar	Witness	က အတည်ြပVခဲ့ရာတွင ်၂၀၂၁ ခ<KLစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၈ ရက်က ကွယ်လွနခ်ျိန်တွင် 

အသက် ၅၉ KLစ်gLိaပီြဖစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခ<KLစ ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ ၂၈ ရက် ၀၈၃၅ အချိနတွ်င ်

ကွယ်လွနခ်ဲ့ေSကာငး်KLင့ ် ၎ငး်၏ဈာပနအခမ်းအနားကျငး်ပမည်ြဖစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခ<KLစ် မတ်လ ၂ 

ရက်ေန ့ 0800 အချိနတွ်င ်လ\ိငသ်ာယာေနအိမ်မLထွက်ခွာaပီး ဈာပနအခမ်းအနားကိ< ကျငး်ပခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၂၁ ခ<KLစ် မတ်လ ၆ရက်ေနတွ့င ်ဈာပနအတွက်	လGဒါနး်ရနစ်ီစcထားပါသည်။	
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ပံ< 16- ဆိ<gLယ်မီဒယီာေပ]တွင ် မxေဝထားေသာဓာတ်ပံ<သည် ေဒ]တငK်ွဲXရီ၏ ဈာပနေSကြငာချက်ဟ< 

ယbဆရသည်။ အဆိ<ပါစာရွက်တွင ်ေဒ]တငK်ွဲXရီ (အသက် ၅၉ KLစ်) သည် ၂၀၂၁ ခ<KLစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၈ 

ရက် ၀၈၃၅ တွင ် ကွယ်လွနခ်ဲ့aပီး ၎ငး်၏ဈာပနကိ< ၁၀၀၀၊ မတ်လ ၂ ရက် (အဂ�ါေန)့ တွင ်

ထိနပ်ငသ်<သာန၌်	 မးီသaဂိVလ်ရနစ်ီစcထားေSကာငး် အဆိ<ပါစာရွက်တွင ် ေဖာ်ြပထားသည်။ ဈာပန 

လGဒါနး်မ\ အေသးစိတ်အချက်အလက်များKLင့ ် ဈာပနသည် လ\ိငသ်ာယာေနအိမ်မL ထွက်ခွာမည့် 

အချိနတိ်<ပ့ါဝငသ်ည်။	

 

ပံ< 17- ေတာ်လLနေ်ရးအတွက် ထမ်းေဆာငမ်\KLင့ ်ရစဲွမ်းသတ� ိအတွက် ေဒ]တငK်ွဲXရီကိ< ချီးကျ�းဂ<ဏြ်ပV	

သည့် ပိ<စတာကိ<ငေ်ဆာငထ်ားသည့် လbငယ်များ။ ကိ<Sသဒနိတ်ိ 16.889533၊ 96.024953 	
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ပံ< 18- ေဒ]တငK်ွဲXရီ၏ ဈာပနအခမ်းအနားကိ<ေဖာ်ြပေနသည့် ဆိ<gLယ်မီဒယီာပံ<များ။ သbမ၏ ဈာပန 

ေနရာတွငေ်တွX ခဲ့ရသည့် တbညီေသာပိ<စတာကိ< က�K်<ပ်တိ<ေ့တွX Kိ<ငသ်ည်။	

	
ရနက်<နတိ်<ငး်ေဒသDကီး ပညာေရးမGးHံ<းေgL X (ပံ< ၁၉) သbမေသဆံ<းမ\ အခငး်ြဖစ်ပွားသည့်	

ေနရာေgLX၌လည်း ေအာက်ေမ့ဖွယ်အခမ်းအနားကိ< ကျငး်ပခဲ့သည်။ Myanmar	 Witness	 မL 

အထိမ်းအမLတ်ပွမဲL	 ြမငကွ်ငး်များအားအသံ<းြပV၍ အခငး်ြဖစပ်ွားရာေနရာ၏တည်ေနရာကိ< ထပ်မံ	

အတည်ြပVသည်။ ေအာက်ေမ့ဖွယ်အခမ်းအနားသိ< ့ တက်ေရာက်လာသည့် ဆရာမများ၏ 

H<ပ်ပံ<များကိ<	 ေနာက်ခံအေဆာက်အအံ<များသည် ရနက်<နတိ်<ငး်ေဒသDကီးပညာေရးမGးHံ<းKLင့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်က်ြဖစ်ေသာ Google	 Maps	 တွင ် ဤဧရိယာတွငေ်ဖာ်ြပထားသည့်အရာများKLင့် 

ကိ<က်ညီပါသည်။	
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ပံ< 19 - ရနက်<နတိ်<ငး်ေဒသDကီး ပညာေရးမGးHံ<းေgL Xတွင ်ေဒ]တငK်ွဲXရီအား အထိမ်းအမLတ်ဆK[ြပပွဲ။	
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ပံ< 20 - ေဒ]တငK်ွဲXရီ ကွယ်လွနြ်ခငး် အထိမ်းအမLတ်အြဖစ် ဆK[ြပသbများသည် ဖိနပမ်ျားKLင့ပ်နး်များ	ကိ< 

အသံ<းြပVခဲ့Sကသည်။ ဒါဟာ သbမရဲ ့ ခံKိ<ငရ်ည်gLိတ့ဲ ေသွးစွနး်ေနတ့ဲ ေကျာငး်ဆရာမဖိနပ်တစ်ရံကိ< 

ရည်~�နး်ြခငး်ြဖစ်ပါတယ်။	

 
ပံ< 21- အထိမ်းအမLတ်ပွgဲLိ ဆရာများ၏ ေနာက်ကွယ်gLိ အေဆာက်အအံ<များသည် ရနက်<န်တိ<ငး်	

ေဒသDကီး ပညာေရးမGးHံ<းKLင့	်ဆန ့က်ျငဘ်က်အေဆာက်အအံ<များ၏ Google	map	ပံ<များKLင့ကိ်<က်ညီ	

ပါသည်။	
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နဂိ<နး်ချVပ်	

	
Myanmar	 Witness	 သည ် ေကျာငး်ဆရာမေဒ]တငK်ွဲXရီ ေသဆံ<းမ\KLင့ပ်တ်သက်aပီး လက်ေမာငး် 

ပစ်ခတ်ခံရaပီး ေသဆံ<းရသည့်အေြခအေနများအပါအဝင ် အေြခအေနအများအြပားကိ< 

စစ်ေဆးခဲသ့ည်။ ဒါေပမယ့် သbမရဲ ့ ကိ<ယ်ဝနg်Lိတယ်ဆိ<တ့ဲ	 စွပ်စွဲချက်ေတွကိ< အွနလိ်<ငး်နဲ ့

သbမရဲသ့မီးလိ<ေ့ြပာထားတ့ဲ Facebook	 အေကာင့က် ြငငး်ဆိ<ခဲ့ပါတယ်။ အSကမ်းမဖက်ေသာ	

ဆK[ြပသbများသည် ၂၀၂၁ ခ<KLစ ် ေဖေဖာ်ဝါရီအာဏာသိမ်းaပီးကတည်းက ဖိKLပိ်ချVပ်ချယ်ခံရသည့ ်

ဆK[ြပခွင့ကိ်< ဆက်လက်တငြ်ပေနပါသည်။ ေဒ]တငK်ွဲXရီကိ< ပစ်သတ်ခဲ့သbေတွဟာ ြမနမ်ာလံ<ြခံVေရး	

တပ်ဖွဲXဝငေ်တွလိ< ့ အတည်မြပVKိ<ငေ်သးေပမယ့် အထbးသြဖင့ေ်ဒ]တငK်ွဲXရီ အပစ်ခံရချိနဝ်နး်ကျငမ်Lာ 

ြမနမ်ာလံ<ြခံVေရးတပ်ဖွဲXေတွက အဲဒေီနရာမLာ gLေိနတယ်လိ< ့ ကျေနာ်တိ<သ့ံ<းသပ်ချက်ေတွက 

ေထာက်ခံပါတယ်။ ဤအစီရငခ်ံစာသည် ြမနမ်ာKိ<ငင်gံL ိအမျိVးသမီးများအေပ] အSကမ်းဖက်မ\များကိ< 

မLတ်တမ်းတငထ်ားသည့် Myanmar	 Witness	၏ မLတ်တမ်းတစ်ခ<ြဖစ်aပီး လွတ်လပ်စွာစ<Hံ<းခငွ့K် Lင့ ်

ေပါငး်စီးခငွ့ကိ်<ကျင့သ်ံ<းသည့် အရပ်သားများအေပ] အSကမ်းဖက်မ\ကိ<သH<ပြ်ပထားသည်။	

	
 


