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၂၀၂၁ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၃ ေက်ရန့မှ  ၂၉ ေက်ရန့အထိ

ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေဖမ်းဆီးခံခဲ့ေ ချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲ ဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေြတ်မဖတ်ခံေြတ်မဖတ်ခံေ



တေားမ၀င် စစ်အာဏာြိမ်းြည့် အချနိ်မှစ၍ ၇ လတာအတွင်း မမန်မာနိုင်ငံ၏ 
လူ့အခွင့်အရေး အရမခအရနြည် ဆက်လက် ယိုယွင်းရနြည်။ တက်ကကလှုပ်ေှား
ြူများနှင့် ြတင်းစာနယ်ဇင်းြမားများြည် အသကမ်းဖက်ြည့် နည်းဗျူဟာ
များနှင့် မတေားဖမ်းဆီးခံေမခင်း စြည့် နည်းများမဖင့် ဖိနှိပ်ခံရနေြည်။ စစ်
ရကာင်စီ၏ အသကမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုရသကာင့် အမပစ်မဲ့မပည်ြူ ၁၀၀၀ ရကျာ်ရြဆုံးခဲ့
ေြည်။ ပဋိပက္ခနှင့် အာဏာေှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒမပမှုများရသကာင့် အမပစ်မဲ့မပည်
ြူများ အြက်ဆုံးရှုံးရနရြာ်လည်း အသကမ်းဖက်စစ်တပ်ြည် တိုင်းေင်းြား
ရေြများမဖစ်ရြာ ကေင်၊ ကချင် နှင့် ကယားမပည်နယ်တို့တွင် စစ်အင်အားတိုး
ချဲ့လျက်ေှိြည်။ တိုက်ပွဲများြည် ရနေပ်စွန့်ထွက်ရမပးရနေရြာ အေပ်ြားမပည်
ြူများအား ပို၍ ဆိုးကျ ိုးြက်ရောက်ရစမည်မဖစ်ြည်။ ကုလြမဂ္ဂေုက္ခြည်
များဆိုင်ော မဟာမင်းကကီးရုံး၏ လျှပ်တမပတ် အစီေင်ခံစာအေ စစ်အာဏာြိမ်း
ပပီးရနာက် ပဋိပက္ခများနှင့် မတည်ပငိမ်မှုများရသကာင့် သြဂုတ်လ ၁၆ ေက်ရန့တွင်  
မပည်တွင်း ရနေပ်စွန့်ခွာထွက်ရမပးြူရပါင်း ၁၈၉,၀၀၀ ေှိြည်။

တိုင်းမပည်၏ နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေးနယ်ပယ်များ ကရြာင်းကနင်း ဆက်လက်
မဖစ်ပွားရနရြာ်လည်း အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီြည် တေားမျှတမှုမေှိရြာ ၎င်း
 တို့၏ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို တေားဝင် ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားြည်။ နိုင်ငံရတာ်
အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုသကည် အပါအ၀င် အမျ ိုးြားေီမိုကရေစီအဖွဲ့
ချုပ် (NLD) ရခါင်းရဆာင်များြည် ဖမ်းဆီးထိန်းြိမ်းခံရနေဆဲမဖစ်ပပီး ၎င်းတို့၏
 ရေှ့ရနနှင့်ရတွ့ခွင့်ေေန် မငင်းဆိုခံရနေကာ တေားရုံး အမှုေက်ချနိ်းြည်လည်း
မသကာခဏ ရေှေ့ဆိုင်းခံရနေြည်။ ဤကာလအတွင်း အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ၏
ယခင်နည်းဗျူဟာရဟာင်းအတိုင်း ဆက်လက်ကျင့်ြုံးရနြည်ကိုရတွ့ေှိေြည်။
 ဥပမာအားမဖင့် အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ၏ စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုရသကာင့် လူငယ်အ
ရယာက် ၃၀ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေြည်။

ရိုဟင်ဂျာ လူမျ ိုးတုန်း အသကမ်းဖက်ြတ်မဖတ်ခံေြည့် ရလးနှစ်မပည့် မပန်လည်
အမှတ်ေမခင်း နှစ်ပတ်လည်ရန့တွင် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အခွင့်အရေးများ အမပည့်အဝ
 မပန်လည်ေေှိေန် ရြွးစည်းညီညွတ်မှုကို မပြည့်အရနမဖင့် မမန်မာအေပ်ဘက်အဖွဲ့
 ၄၃ ဖွဲ့တို့မှ ရတာင်းဆိုခဲ့သကြည်။ နိုင်ငံတကာအြိုင်းအဝိုင်းအရနမဖင့် ကကီးရလး
 ရြာ ောဇဝတ်မှုများ၏ မရေမတွက်နိုင်ရြာ ကျူးလွန်ခံေြူများနှင့် အြက်
ေှင် ကျန်ေစ်ြူများအတွက် တေားမျှတမှုနှင့် တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှု ေှိလာရစ
ေန်နှင့် စစ်တပ်မှ မပစ်ေဏ်ကင်းလွတ်ရနခွင့် ေရနမှုကို အဆုံးြတ်ေန်အတွက် ေ
နိုင်ြမျှ နည်းလမ်းအားလုံးကို ေှာရဖွလုပ်ရဆာင်ေမည်” ဟု လူ့အခွင့်အရေးမှတ် 
တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) မှ ကိုဟန်ကကီးမှ ရမပာြည်။ ရိုဟင်ဂျာလူမျ ိုးများ ကကုံ
 ရတွ့ခဲ့ေြည့် ေက်စက်သကမ်းသကုတ်ရြာ လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရဖာက်မှုများ နှင့်
 အတင်းအဓမ္မ အစုလိုက် အပပုံလိုက် ရနေပ်စွန့်ခွာ တိမ်းရေှာင်ခဲ့ေမှုများပတ်ြက်
၍ ဝမ်းနည်းရသကာင်း အမျ ိုးြားညီညွတ်ရေးအစိုးေ (NUG) မှ ထုတ်မပန်ရသကမငာခဲ့
ြည်။  

အသကမ်းဖက်မှုများ အဆုံးြတ်မခင်းေှိမည့်ပုံ မရပါ်ရြာ်လည်း မမန်မာတပ်ြား
များ ကူးရမပာင်းခိုလှုံရနမှုများ ေှိရနြည်။ တပ်ြား အနည်းဆုံး အရယာက်
 ၂၀၀၀ ရကျာ်ြည် အာဏာဖီဆန်လှုပ်ေှားမှုနှင့် ရနွဦးရတာ်လှန်ရေးလှုပ်ေှားမှု
များတွင် ပူးရပါင်းပါ၀င်သကြည်။ ကယားမပည်နယ်မှ စစ်ရကာင်စီဆန့်ကျင်ရြာ
 ေဲတပ်ဖွဲ့၀င်များ ောနှင့်ချ၍ီ ကိုယ်ပိုင်ေဲတပ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတည်ရထာင်လိုက်ြည်။
  ကေင်နီမပည်နယ်ေဲတပ်ဖွဲ့ြည် မပည်ထဲရေး၀န်ကကီးဌာနရအာက်မှ အာဏာြိမ်း
မှုကို ဆန့်ကျင်ရြာ ေဲတပ်ြား ၃၀၀ ရကျာ်မဖင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပပီး ရေေှည်အရနမဖင့်
မမန်မာနိုင်ငံ၏ စံမပေဲတပ်ဖွဲ့မဖစ်လာေန် ေည်ေွယ်ရသကာင်း ရမပာရေးဆိုခွင့်ေှိြူမှ
ရမပာသကားခဲ့ြည်။ 



ကချင်မပည်နယ် ဖားကန့်ပမို့နယ်တွင် အင်တာ
နက် လိုင်းများကို အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီမှ မဖတ်
ရတာက်ထားြည်။   အွန်လိုင်း၀န်ရဆာင်မှုများကို 
မည်ြည့်အတွက်ရသကာင့်ပိတ်လိုက်ြည် မည်ြည့်
အချနိ်တွင် မပန်ဖွင့်ရပးမည်ကို ရေြခံမပည်ြူများ မ
ြိေှိရသကရပ။  အသကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ စစ်ရေးတိုးချဲ့
လှုပ်ေှားမှုရသကာင့် ကချင်လူထုများြည်  ထိတ်လန့်
ရသကာက်ေွံ့ရနပပီး စစ်မဖစ်မည့် လက္ခဏာမဖစ်ြည်ဟု 
ရေြခံများမှ ြံြယ၀င်ရနသကြည်။ 

ကေင်မပည်နယ်တွင် အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီတပ်
များြည် စစ်ရေးတိုးချဲ့လှုပ်ေှားလျက်ေှိြည်။ သြ
ဂုတ်လ ၂၅ ေက်ရန့တွင် ဖာဖွန်ပမို့နယ်အတွင်း
အသကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ရလရသကာင်းမဖင့်ရထာက်
 လှမ်းမှုများရသကာင့် ရေြခံများသကား စိုးေိမ်မှုများ
တိုး လျက်ေှိြည်။ အင်အားပိုမိုရတာင့်တင်း ရြာ
အသကမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့် နယ်မခားရစာင့်တပ်(BGF) 
ပူးရပါင်းတပ်ဖွဲများ၏ စစ်ဆင်ရေးလှုပ်ေှားမှုများ
 ြည် ရေြခံောနှင့်ချ၍ီ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင် နိုင်
ရစြည်။ 
ကေင်ြတင်းစဥ်၏ အဆိုအေ ကေင်အမျ ိုးြား
လွတ်လပ်ရေးတပ် (KNLA)ထိန်းချုပ်ော တပ်မဟာ
ရေြ အြီးြီးတွင် တိုက်ပွဲများမဖစ်ပွားလျက်ေှိ
ြည်။  မပည်ြူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များ (PDF) တို့၏
ရအာင်မမင်စွာ တိုက်ခိုက်မှုများကို အသကမ်းဖက်စစ်
ရခါင်းရဆာင်မှ တုန့်မပန်မခင်းမဖစ်ြည်ဟု ထိပ်ပိုင်း
အောေှိတစ်ဦးမှ မှတ်ချက်မပုခဲ့ြည်။ အသကမ်းဖက်
စစ်ရကာင်စီြည် တပ်မဟာ ၆ နှင့် ၇ တွင်ေှိရြာ
 PDF များကို လက်တုန့်မပန် ေှင်းထုတ်လိမ့်မည်
မဖစ်ြည်။ ကျွမ်းကျင်ြူများမှ အသကမ်းဖက်စစ်
ရကာင်စီ၏ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများရသကာင့်
 တိုက်ပွဲအတွင်း အမပစ်မဲ့အေပ်ြားမပည်ြူများ ပို
၍ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ေလိမ့်မည်မဖစ်ပပီး လူြား
ချင်းစာနာရထာက်ထားမှု အကူအညီများရပးေန် 
ကျွမ်းကျင်ြူများမှ ရတာင်းဆိုရနသကြည်။ 

ကေင်နီလူမှုအြင်းအဖွဲ့များကွန်ယက် (KCSN)၏ 
မှတ်တမ်းများအေ ကေင်နီတပ်မရတာ် (KA)နှင့်
အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီတပ်သကားတိုက်ပွဲများ
 ရသကာင့် မပည်တွင်း ရနေပ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးတိမ်း 
ရေှာင်ေြူရပါင်း ၁၂၀,၄၄၉ ဦးကို အကျ ိုးြက်ရောက်
ရစြည်။ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ြူများ၏ လူဦးရေ
ထက်ဝက်ရကျာ်မဖစ်ရြာ ၅၅,၂၆၅ ဦးြည် ေီရမာ
ဆိုပမို့နယ်ထဲမှ မဖစ်ြည်။ အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ
တပ်နှင့် ကေင်နီအမျ ိုးြားကာကွယ်ရေးတပ်သကား 
တိုက်ပွဲများရသကာင့် ေီရမာဆိုရေြခံမပည်ြူ ၈၀,၀၀၀
 ရကျာ်မှ ၇၀% ြည် စစ်ရဘးရေှာင်အမဖစ် ထွက်ရမပး
တိမ်းရေှာင်ရနေြည်။ 

အသကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ ကေင်နီမပည်နယ်တွင် စစ်ရေး
လှုပ်ေှားမှုများ ဆက်လက်လုပ်ရဆာင်ရနပပီး စစ်ရဘး
ရေှာင်များြည် အခက်အခဲများစွာနှင့် ေင်ဆိုင်ရနေ
ြည်။ တစ်ချ ို ့ရြာစစ်ရဘးရေှာင်များြည် ရနော
တစ်ရနောမှ တစ်ရနောြို့ ရေှေ့ရမပာင်းတိမ်းရေှာင် ရန
ေြည်။ 



“ရိုဟင်ဂျာ အမျ ိုးြမီးများ၊ လူငယ်များနှင့်
 ကရလးြူငယ်များနည်းတူ မမန်မာနိုင်ငံ
တွင်ေှိရြာ တိုင်းေင်းြားအားလုံး၏
 တေားမျှတရေး၊ ညီမျှရေးနှင့် အရမခခံ
အခွင့်အရေးအားလုံး ေေှိေန် ဆက်လက်
တိုက်ပွဲ၀င်ြွားမည်။” – 

ရေါ်အိြဉ္ဇာရမာင်- ေုဝန်ကကီး(အမျ ိုးြမီး၊
 လူငယ်နှင့် ကရလးြူငယ်ရေးောဝန်ကကီး
 ဌာန)မှ သြဂုတ်လ ၂၅ ေက်ရန့ ရိုဟင်ဂျာ
လူမျ ိုးတုံးြတ်မဖတ်ခံေြည့် ရလးနှစ်
မပည့်နှစ်ပတ်လည်ရန့ ထုတ်မပန်ချက်မှ 
ရကာက်နုတ်ချက် 

ြိန်းနှင့်ချရီြာရိုဟင်ဂျာများြည်ဘဂဂလားရေ့ေှ်ရတာင်ပိုင်းြို့ရေလမ်းမဖင့်ထွက်ရမပးခဲ့စဉ်။ စက်တင်ဘာလ 
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ Cox's Bazar နှင့် Teknaf  သကားေှိ ရမမာက်-ရတာင် အရဝးရမပးလမ်းမြည် ရိုဟင်ဂျာေုက္ခြည်
များ တစ်မဖည်းမဖည်းစီးဝင်ောရေြ မဖစ်ခဲ့ြည်။ 
အေင်းအမမစ်၊ Greg Constantine၊ အရမေိကန် လူမျ ိုးတုံးြတ်မဖတ်မှု မှတ်တမ်းမပတိုက်



စစ်ရကာင်စီနှင့်လမ်းခွဲလာရြာ
 မပည်ြူ့တပ်မရတာ်ြားနှင့် မပည်
ြူ့ ေဲတပ်ဖွဲ့၀င်များအား ရလးစား
အြိအမှတ်မပုြွားမည်မဖစ်ရသကာင်း
နှင့် ပင်စင်လစာအတွက် တာ၀န်
ယူြွားမည်ဟု  အမျ ိုးြားညီညွတ်
 ရေးအစိုးေ (NUG)မှ ထုတ်မပန်ရသက
 မငာခဲ့ြည်။ 

အေပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမဖစ်ရြာ
လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းကွန်ေက်     
(မမန်မာနိုင်ငံ)၊ မွန်မပည် လူ့အခွင့်အရေး
ရဖာင်ရေးေှင်း၊ အမျ ိုးြမီးများအဖွဲ့
ချုပ် (မမန်မာနိုင်ငံ)၊ ကေင်အမျ ိုးြမီး
အစည်းအရုံးနှင့် တစ်မခားအဖွဲ့အစည်း
များတို့ြည် ရိုဟင်ဂျာလူမျ ိုးများအား
 လူမျ ိုးတုံးြတ်မဖတ်မှု ရလးနှစ်မပည့်
 အမှတ်တေရအာက်ရမ့ဖွယ်ရန့တွင်
 ရိုဟင်ဂျာ ညီအစ်ကိုရမာင်နှမများ
နှင့် တစ်ြားထည်းေပ်တည်ရသကာင်း
 ပူးတွဲထုတ်မပန်ရသကမငာချက်ကို ထုတ်
မပန်ခဲ့ြည်။ 

အမျ ိုးြားညီညွတ်ရေးအစိုးေ(NUG) 
မှ ရောင်းချရြာ ရနွးဦးရတာ်လှန်
 ရေးထီရောင်းေရငွ အရမေိကန်
ရေါ်လာ ၃၀၀၀၀၀ ြိန်းရကျာ်မှ
 ၇၀% ကို CDM လှုပ်ေှားမှုတွင်ပါ၀င်
ရြာ မပည်ြူ့၀န်ထမ်းများအတွက် 
အြုံးမပုခဲ့ြည်။

အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ၏ အသကမ်း
 ဖက် စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုများရသကာင့်
 စစ်ကိုင်းတိုင်းရေြေှိ ရကျးလက်
ရေြတွင်ရနထိုင်ရြာ အေပ်ြား
မပည်ြူ ၁၀၀၀ ရကျာ်ြည် ရနေပ်
 စွန့်ခွါ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ရနေ
ြည်။ 



တိုင်းေင်းြားနိုင်ငံရေးပါတီမဖစ်ရြာ
 ကချင်အမျ ိုးြားကွန်ကေက်ပါတီ 
ရခါင်းရဆာင် ရေါက်တာ M ရကာန်လ
ြည် စစ်ရကာင်စီ၏ ဖမ်းဆီးမခင်းကို
ခံခဲ့ေြည်။

လွတ်လပ်တဲ့အာေှအြံ၏ ြတင်း
ထုတ်မပန်ချက်အေ စစ်အာဏာြိမ်း
ပပီးရနာက် အေပ်ြား ၃ ေါဇင်ခန့်
 ြည် အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ၏ 
စစ်ရသကာရေးတွင် ရြဆုံးခဲ့ြည်။  

စစ်ကိုင်းတိုင်းရေြကကီး၊ တန့်ဆည်
ပမို့နယ်တွင် အေပ်ြားမပည်ြူတစ်ဦး
ြည် အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီတပ်
၏ ပစ်ြတ်မခင်းကို ခံခဲ့ေြည်။ 



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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