
 
 
 

မတလ် ၂၇-၂၈ ရကန် ေ့မ  ျားတငွ ်သလံငွင်ငြိမ်ျားခ မ်ျားနရျားဥယ  ဥ်အတငွျ်ားရ ြိနက ျားရွ မ  ျားအ ျား 

အ ဏ သြိမ်ျားစစတ်ပ်မ  နလယ ဥ်ဖြင်ေ့ဗံ ျားက ျဲပစခ်တတ်ြိ ကခ်ြိ ကမ်ှုအနပေါ် သတငျ်ားထ တဖ်ပ ်ခ က ်

 

မတ်လ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနစှ် 

အာဏာသမိ််းစစ်တပ်သည ် ၄င််းတို ို့၏တပ်မတတာ်တ ို့ဖြစ်သည်ို့ မတ်လ၊ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၂၁ တ ို့ တငွ ်

စစ်အငအ်ာ်းကိုဖပသလိုသည်ို့သတ ာဖြင်ို့ ထိတု ို့ ညတ  ၃်း၃၀ ခ ် ို့တွင ် သလံွငင်ငမ်ိ်းချမ််းတရ်းဥယျာဥ် 

အတွင််းရှိ တေပူနိ ု တကျ်းရွာကိုရဟတ်ယာဥ်ဖြင်ို့ စုံစမ််းတထာက်လှမ််းခ ို့ငပ ်းသည်ို့တ ာက် ည ၇်း၃၀ အချိ မ် ှ

ည ၁၂  ာရ အချိ အ်ထ ိ တိုက်တလယာဥန်စှ်စ ်းကို လျှငဖ်မ စ်ွာတမာင််းနငှင်ပ ်း တလယာဥ်ပစ်ဗံု်းကက ်း ၉ လံု်း 

အပါအ၀င ် ဗံု်းကျ ပစ်ခတတ်ိုက်ခိုက်ခ ို့ဖခင််းမျာ်းတ ကာင်ို့ ရွာသာ်း ၃ ဥ ်းတသ်းဆံု်း၊ ၇ ဥ ်းေဏရ်ာရရှိခ ို့ငပ ်း 

အတဆာက်အဥ ်းမျာ်းစွာ ပျက်စ ်းခ ို့သည။် ၂၈ ရက်တ ို့   ံက် ၁၀  ာရ ၀ ််းကျငတ်ွင ် တေပူနိရွုာအတ ာက ်

တဖမာက်ြက် ၁၂ မိုငအ်ကာွရှိ တတခေါ်တိုတ ာရွာနငှို့ ်အ  ်းတ၀ုိက်တငွ ်ဗံု်းကျ တိုကခ်ိုက်ခ ို့သလို ညတ ပုိင််း ၃ 

 ာရ ၀ ််းကျငတ်ွင ် အာဏာသမိ််းစစ်တပ်၏တိုက်တလယာဥ် ၄ စ ်းသည ် တေ နူိရွုာကို ဖြတ်သ ််းပျံသ ််း 

သာွ်းငပ ်း  ယ်စပ်ရှိ သလံွငဖ်မစ်ြက်သို ို့ဥ ်းတညပ်ျံသ ််းသာွ်းသညက်ို တေသခံမျာ်းတတွွေ့ရသည။် ထို ို့တ ာက ်

သလံွငဖ်မစ်ကမ််းတပေါ် ရှိ မယ်နထူာရွာနငှို့ ်သ ်းတကာထ်ာတ ရာမျာ်းကို ဗံု်းကျ တိုကခ်ိုက်ခ ို့ဖပ သ်ည။်  

 

ယခုက ို့သို ို့ တိုက်ခိုက်တရ်းတလယာဥ်မျာ်းဖြင်ို့ လျှပ်တပျက် ဗံု်းကျ ပစ်ခတ်မှုမျာ်းတ ကာင်ို့ အာဏာသမိ််း 

စစ်တပ်စခ ််းနငှ်ို့  ်းတသာ အချိ ွေ့ ရွာမျာ်းရှိတေသခံမျာ်းမှာ လွတ်ရာတတာထ သို ို့ ထကွ်တဖပ်းတိမ််းတရှာငတ် ရ 

ငပ ်း သလံွငဖ်မစ်ကမ််းတ ်းရှိ မယ်နထူာ၊ အူ်း၀ ကလို်း နငှ်ို့ အ ်းတူထာတကျ်းရွာမှ တေသခံမျာ်းမှာ သလံွငဖ်မစ် 

တစ်ြက်ကမ််းရှိ ထိငု််းနိငုင် ံက်ဖခမ််းသို ို့ ထကွ်တဖပ်းတိမ််းတရှာငတ်  ကရသည။် လက်ရှိအတဖခအတ တငွ ်

ဆက်သယွ်တရ်းမျာ်းဖပတ်တတာက်ဖခင််းတ ကာငို့ ် ထခိိကု်တသတ ကပျက်စ ်းမှုမျာ်းနငှ်ို့ ထကွ်တဖပ်းတိမ််းတရှာင ်

တ ရသအူတရအတွက်အတိအကျကို အတညဖ်ပ နိငုရ် အ်ခက်အခ ရှိတ သည။် တေသတွင််းလူထအုတဖခဖပ  

လူမှုအြွ ွေ့အစည််းမျာ်း၏တြေါ် ဖပချက်အရ ရွာသရွူာသာ်း ၃၀၀၀ ခ ို့သ်ည် သလံွငဖ်မစ်ကိုဖြတ်ငပ ်း တြက် 

ကမ််းထိငု််းနိငုင်ြံက်သို ို့ ထကွ်တဖပ်းတိမ််းတရှာငတ် ရသည။် ယခုက ို့သို ို့  တလယာဥ်ဖြငို့ ်ဗံု်းကျ တိကု်ခိုက်ဖခင််း 

မျာ်း မဖြစ်ပွာ်းမှ ကတည််းက အာဏာသမ်ိ်းစစ်တပ်သည ်ကရငတ်ကျ်းရွာမျာ်းထ သို ို့ လက် က်ကက ်းမျာ်းဖြငို့ ်

ပစ်ခတ်မှုမျာ်းတ ကာငို့ ် ရွာသရွူာသာ်းတထာငန်ငှို့ခ်ျ ကာ အို်းပစ်အမ်ိပစ်ထကွ်တဖပ်းတိမ််းတရှာင ်ကခ ို့ရသည။် 

ယခုက ို့သို ို့  တလယာဥ်ဖြငို့ပ်ါ ဗံု်းကျ တိုက်ခိကု်ဖခင််းတ ကာငို့ ် အတဖခအတ မျာ်းပုိမိဆုို်းရွာ်းလာနိငုင်ပ ်း၊ တသ 

တ ကပျက်စ ်းမှုမျာ်း ထပ်မံဖြစ်တပေါ်လာနိငုသ်ညဟ်ုခ ် ို့မှ ််းရသည။် 



 

ဖပညသ်ူ ို့အာဏာကိုမတရာ်းသမ်ိ်းပုိက်လုယူထာ်းတသာ အာဏာသမ်ိ်းစစ်တပ်သည ် မိမိတို ို့ ဌာတ တိုင််းရင််း 

သာ်းမျာ်းတေသမျာ်းတွင ် ယ်ချ ွေ့တပ်စွ ထာ်းငပ ်း အမျိ ်းမျိ ်းြိနှပ်ိချ ပ်ချယ်သတ်ဖြတ်တ သညမ်ှာ ဖမ မ်ာဖပည ်

နိငုင်တံရ်းတခတ်အဆက်ဆက်မှ ယခုလက်ရှိ အချိ က်ာလအထ ိဖြစ်သည။်  

 

ထို ို့တ ကာင်ို့ ကျွန်ပ်ုတို ို့ သလံွငင်ငမ်ိ်းချမ််းတရ်းဥယျာဥ်အတွင််းရှိ တေသခဌံာတ တိုင််းရင််းသာ်းလူထမုျာ်းမ ှ

အာဏာသမ်ိ်းစစ်တပ်နငှ်ို့တကွ ဖပညတ်ွင််းဖပညပ်သက်ဆိုငသ်မူျာ်းအာ်းလံု်း ချကခ်ျင််းသရိှိလုပ်တဆာငန်ိငု ်

ရ အ်တွက် တအာက်ပါအတိုင််း ထတု်ဖပ တ် ကဖငာလိကု်ပါသည။် 

 

• အာဏာသမိ််းစစ်တပ်မှ ဌာတ တိုင််းရင််းသာ်းတေသအတွင််း တလယာဥ်ဖြငို့ ်ဗံ်ုးကျ တိုက်ခိုက်မှုမျာ်း 

နငှို့ ်ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုမျာ်းကို ချက်ချင််းရပ်တ ို့ရ် ၊် လူ ို့အခွင်ို့အတရ်းချိ ်းတြာကမ်ှုမျာ်းကို ချက် 

ချင််းရပ်တ ် ို့ရ ၊်  ၎င််းတို ို့၏တပ်စခ ််းမျာ်း ကျွန်ပ်ုတို ို့တေသအတွင််းမှ အဖမ ဆ်ံု်းဖပ လ်ညထ်ကွ ်

ခွာသာွ်းရ ၊်  

• စစ်တ ်းမှထကွ်တဖပ်းတိမ််းတရှာငတ် ရတသာ တေသခံဖပညသ်လူူထမုျာ်းအတကွ် လူသာ်းချင််းစာ ာ 

တထာက်ထာ်းမှုအကူအည မျာ်းကို ထတိရာက်စွာကူည ပံို့ပုိ်းတပ်းရ ၊် 

• ဖပညသ်လူူထထုမံှ မတရာ်းသမိ််းပုိက်ထာ်းတသာအာဏာမျာ်းကို အရပ်သာ်းအစို်းရဆ သို ို့ဖပ လ်ည ်

အပ်နငှ််းငပ ်း တ ််းတူတရ်းနငှ်ို့ ကိုယ်ပုိငဖ်ပဌာ ််းခွင်ို့အဖပည်ို့အ၀ရှိတသာ ြက်ေရယ်ေ မိုကတရစ အုပ် 

ချ ပ်တရ်းစ စ်ကို အဖမ ဆ်ံု်းတြေါ်တဆာငတ်ညတ်ဆာက်ရ ၊် 

• အာဏာသမ်ိ်းစစ်တပ်၏ မင််းမ ို့စရိုက်နငှို့ပ်စ်ခတ်သတဖ်ြတ်မှုမျာ်းယခုထက် ပုိမုိကက ်းမာ်းမျာ်းဖပာ်း 

လာဖခင််းမရှိတအာင ်နိငုင်တံကာအသိငု််းအဝ ််းမှ အတရ်းတကက ်းဝိုင််းဝ ််းတာ်းဆ ်းတဆာငရွ်က်တပ်း 

ရ ။် ထို ို့ဖပင ်အာဏာသမ်ိ်းစစ်တပ်၏ချိ ်းတြါက်မှုမျာ်းကို နိငုင်တံကာခံုရံု ်းတွင ်စစ်တဆ်းအ တရ်းယူ 

နိငုရ် ၊် ဖမ မ်ာနိငုင်အံတွင််းသို ို့ တစာငို့ ်ကညို့တ်လို့လာတရ်းယနတရာ်းမျာ်း ြွ ွေ့စည််းပုိ ို့တဆာငရ် ၊် နငှို့ ်

အာဏာသမ်ိ်းစစ်တပ်၏လက် က်ခ ယမ််းဝယယ်ူခွငို့က်ို ပိတ်ပငတ်ာ်းဆ ်းရ  ်၊ စသညမ်ျာ်း 

အတွက် UN Security Council resolution မှ တဆာငရွ်က်တပ်းရ ။် 

 

ဆကသ်ယွရ် ် 

တစာသ်ူး  ်း +48728027952 (Signal or WhatsApp) 

တ ာ်၀ါ်းခူရှ ်း  +66861182261 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 


