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ရဖရဖာ်၀ါေီ ၂ ေက်ရန့ စစ်အာဏာြိမ်းပပီးရနာက် အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ
လက်ချက်မဖင့် အေပ်ြားတစ်ရထာင်ရကျာ် ြတ်မဖတ်မခင်းခံခဲ့ေြည်။ လူ့အခွင့်
 အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်-မမန်မာနိုင်ငံ(ND-Burma) ၏အဖွဲ့၀င် အဖွဲ့အစည်း
မဖစ်ရြာ နိုင်ငံရေးအကျဥ်ြားများ ကူညီရစာင့်ရေှာက်ရေးအြင်း (AAPP) မှ
“စစ်တပ်မှ အာဏာေှိရနြမျှ လူငယ်များ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်များမဖစ်ရြာ
ဆောဝန်များ၊ ရကျာင်းဆောများ၊ အမျ ိုးြား၊ အမျ ိုးြမီးများနှင့်ကရလးြူငယ်
များကို ဆက်လက် ြတ်မဖတ်ရနအုန်းမည်မဖစ်ြည်”ဟု စာနယ်ဇင်းေှင်းလင်းပွဲ
တွင် ရမပာသကားခဲ့ြည်။ 

လူြားမျ ိုးနွယ်အရပါ်ကျူးလွန်ြည့် ောဇ၀တ်များြည်လည်း ကူးစက်ရောဂါ
သကား တိုးလာလျက်ေှိပပီး ရန့စဥ်နှင့်အမျှ ဒါဇင်နှင့်ချ ီရြဆုံးလျက်ေှိြည်။
 အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ၏ ေက်စက်သကမ်းသကုတ်မှုကိုမပြည့် စစ်ကိုင်းတိုင်း
ရဒြကကီး မင်းကင်းပမို့တွင် မဖစ်ပွားခဲ့ရြာ မဖစ်ေပ်တစ်ခုတွင် မူးယစ်ရြာင်း
 ကျန်းရနြည့် အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီတပ်ြားတစ်ဦးြည် အေပ်ြားများကို
ပေမ်းပတာပစ်ခတ်ခဲ့ပပီး အမျ ိုးြားတစ်ဦးကို နားထင်တွင် ရြနတ်နှင့် ရတ့ပစ်
ြတ်ခဲ့မှုရသကာင့် ပွဲချင်းပပီးရြဆုံးခဲ့ြည်။ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒြကကီးတွင်အသကမ်းဖက်စစ်တပ်ကို ရချမှုန်းေန်နှင့် ဖျက်ြိမ်း
ေန်ကကိုးပမ်းအန်တုရနရြာ အတိုက်အခံအင်အားစုများမပားရနချနိ် အသကမ်းဖက်
စစ်ရကာင်စီလက်နက်ကိုင်တပ်၏ တိုက်ခိုက်မခင်းကို ခံရနေြည်။ နိုင်ငံရေး
အကျဉ်းြားများကူညီရစာင့်ရေှာက်ရေးအြင်း (AAPP)၊ ND-Burma နှင့် ဉာဏ်
လင်းြစ်တို့မှ ဇူလိုင်လရနှာင်းပိုင်းအတွင်း စစ်ကိုင်တိုင်းရဒြကကီး၊ ကနီပမို့နယ်
 ရဒြတစ်ဝိုက်တွင် အအပစ်မဲ့အေပ်ြားမပည်ြူများအား အစုလိုက် အပပုံလိုက်
 ြတ်မဖတ်ခံေမှုကို ရလ့လာဆန်းစစ်ထားရြာ အစီေင်ခံစာကို ပူးတွဲထုတ်မပန်ခဲ့
ြည်။ 

အစီေင်ခံစာ၏ ပခုံငုံြုံးြပ်ချက်ကို ဓါတ်ပုံြက်ရြမဖင့် အဂဂလိပ်၊ မမန်မာနှစ်
ဘာြာ ထုတ်မပန်ခဲ့ြည်။ မှတ်တမ်းမပုထားရြာ ောဇဝတ်မှုများြည် နိုင်ငံ 

တကာဥရပဒကို ဆိုးဆိုးေွားေွားချ ိုးရဖာက်ရနရသကာင်း ရတွ့ေှိေြည်။ အစီေင်ခံစာ
တွင် အေပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများ၏ အာဏာမြိမ်းမီနှင့် အာဏာြိမ်းပပီးရနာက်
 ပူးရပါင်းရတွ့ေှိေြည့်အရမခအရနမှန်များ၊ ထုတ်ရဖာ်ရမပာဆိုခဲ့ြည့် ြက်ရြ
များြည် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို တေား၀င်မဖစ်ရေးအတွက် နိုင်ငံရတာ်ကိုကာကွယ်
ေန် ဟူရြာ အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ၏ အရသကာင်းမပချက်နှင့်  ဆန့်ကျင်ဘက်
မဖစ်ရနြည်။ 

တိုင်းမပည်၏အရမခအရန အကကီးအကျယ် ဖရိုဖေဲမဖစ်ရနချနိ်တွင် အာဏာြိမ်းစစ်
ရကာင်စီြည် တေား၀င်ရေွးရကာက်တင်ရမမာက်မခင်းခံထားေရြာ အမျ ိုးြားဒီ
မိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အား နည်းလမ်းရပါင်းစုံမဖင့် ပစ်မှတ်ထားကာ နှိပ်ကွပ်
ရနြည်။ NLD အဖွဲ့၀င် ၁၀၀ ရကျာ်ြည် ဖမ်းဆီးချုပ်ရနှာင်ခံထားေပပီး တစ်မခား
ရြာအဖွဲ့၀င်များြည် ဖမ်းဆီးထိန်းြိမ်းခံထားေစဥ် အကျဥ်းရထာင်အတွင်း
 ကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှင့် ဆက်စပ်ရောဂါရသကာင့် ရြဆုံးခဲ့ေြည်။ အာဏာြိမ်းစစ်
ရကာင်စီ၏ အတိုက်အခံများကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မခင်းရသကာင့် အြက်ရပါင်း
များစွာကို ဆုံးရှုံးရစခဲ့ြည်။ 

အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ၏တပ်ြားများြည် ပေမ်းပတာအရမခအရနသကားတွင်
 လူ့အြက်ကိုပဓာနမထားြည့်အတွက်  ထွက်ရမပးခိုလှုံမှုများလည်း ေှိရနြည်
။ Myanmar Now ၏ ြတင်းထုတ်မပန်ချက်အေ စစ်အာဏာြိမ်းပပီးရနာက်
 အာဏာြိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ြည့် တပ်မရတာ်ကိုစွန့်ခွာြည့် တပ်မရတာ်ြား
 ၁၅၀၀ ခန့်ေှိရနပပီး “ယခုအချနိ်မှာတွင် ထွက်ရမပးခွင့်ေမည်ဆိုပါက တပ်ချုပ်ကကီး
နှင့် အလံတိုင်ြာ ကျန်ခဲ့လိမ့်မည်” ဟု တာဝန်ထမ်းရဆာင်ဆဲ ဗိုလ်ကကီးအဆင့်
ေှိ အောေှိတစ်ဦးမှ မှတ်ချက်မပု ရမပာသကားခဲ့ြည်။ တပ်မရတာက်ကို စွန့်ခွာခဲ့
ရြာတပ်ြားများြည် အလားတူ မှတ်ချက်မျ ိုးကို မပုခဲ့ပပီး မထတပ်မရတာ်ြား
များ ြမိုင်း၏အမှန်တေားဘက်တွင်ေပ်တည်ေန်နှင့် မပည်ြူနှင့်အတူ ဒီမိုကရေ
စီလှုပ်ေှားမှုတွင် ပါ၀င်ေန် တိုက်တွန်းခဲ့ြည်။ ထို့မပင် တနြဂာေီနှင့် မရကွးတိုင်း
ရဒြကကီးမှ  တပ်ြားအရယာက် ၄၀ ြည်လက်နက်များမဖင့် တပ်မရတာ်ကို
စွန့်ခွာထွက်ရမပးခဲ့ြည်။ 



ကေင်နီတပ်မရတာ်၊ ကေင်နီအမျ ိုးြားများကာ
 ကွယ်ရေးတပ်နှင့် စစ်ရကာင်စီတပ်တို့ြည် ဖရူဆို
ပမို့နယ်နှင့် ေှမ်းမပည်ရတာင်ပိုင်း ဖယ်ခုံပမို့နယ်တို့
တွင် တိုက်ပွဲများ ပုံမှန် မဖစ်ပွားလျက်ေှိြည်။ ထွက် 
ရမပးတိမ်းရေှာင်ေရြာ စစ်ရဘးရေှာင်အများစုြည်  
အမျ ိုးြမီးများနှင့်ကရလးများမဖစ်ပပီး တစ်လအေွယ်
 ရမွးကင်းစကရလးနှင့် ကိုယ်၀န်ရဆာင် အမျ ိုးြမီး
များပါ၀င်ြည်။ 
ကေင်နီလူမှုအြင်းအဖွဲ့များကွန်ေက် ( KSCN) ၏
ရနာက်ဆုံးြတင်း ထုတ်မပန်ချက်အေ စစ်အာ ဏာ
ြိမ်းပပီးရနာက် ကယားမပည်နယ်နှင့် ေှမ်းမပည်နယ်
ရတာင်ပိုင်း ဖယ်ခုံပမို့နယ်တို့မှ ကေင်နီမပည်ြူ(၈၂) 
ဦး  ရြဆုံးခဲ့ပပီး (၁၅၀) ဦးဖမ်းဆီးခံေကာ(၁၀၆) ဦး
ထိခိုက်ဒဏ်ောေခဲ့ြည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ
မဖစ်ပွားမှု တိုးလာရြာရသကာင့် စစ်ရဘးရေှာင်
စခန်း များတွင် အရေးရပါ်အကူအညီများ လိုအပ်
လျက်ေှိြည်။ လွတ်လပ်တဲ့အာေှအြံ (RFA) ၏ 
ြတင်းများအေ (၆) လအတွင်း တိုက်ပွဲများရသကာင့်
ကယားမပည်နယ်တစ်ခုထဲတွင် စစ်ရဘးရေှာင် 
၁၇၀,၀၀၀ ရကျာ်ေှိြည်။ 

ချင်းမပည်နယ်တွင် အေပ်ြားမပည်ြူများကို
 အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီတပ်မှ ရြနတ်မဖင့်
 ပေမ်းပတာပစ်ခတ်ခဲ့ြည်။ ပစ်ခတ်မှုရသကာင့် ေွာ
အမပင်ဖက်ေှိ အမျ ိုးြမီးတစ်ဦး ရြဆုံးခဲ့ြည်။
 ချင်းအမျ ိုးြားအဖွဲ့အစည်း(CNO)၏အဆိုအေ ထို့
ရန့တွင်ပင် ကိုယ်၀န်ရဆာင်အမျ ိုးြမီး၏ ရပါင်
တွင် ရြနတ်ထိမှန်ခဲ့ြည်။ ြက်ကကီးအမျ ိုးြမီး
တစ်ဦးလည်း ပစ်ခတ်ခံခဲ့ေပပီး တစ်မခားရြာရဒြခံ
များြည် မတေားဖမ်းဆီးမခင်းကို ခံခဲ့ေြည်။ 

ေှမ်းမပည်နယ်တွင် ပဋိပက္ခများရသကာင့် အေပ်ြား
မပည်ြူများြည် ဆက်လက်ပပီး ရနေပ်စွန့်ခွာ ထွက်
 ရမပးတိမ်းရေှာင်ရနေြည်။ ေှမ်းလက်နက်ကိုင်အ
 ချင်း ချင်းတိုက်ပွဲမဖစ်ပွားရြာ ရဒြတွင် စစ်ရဘး
ရေှာင်တစ်ဦးြည် လက်ဖက်ပခံထဲေှိ ရမမမမှုပ်မှိုင်ကို
 နင်းမိကာ ထိခိုက်ဒဏ်ောေေှိခဲ့ြည်။ ကိုဗစ်-၁၉
 ကူးစက်မှုရလျာ့ချရေးအတွက် ရနအိမ်တွင်ရနေန်
ကန့်ြတ်ချက်များရသကာင့် လမ်းများလည်းပိတ်ဆို့
ထားခံေပပီး ရဆးရုံြို့ြွားေန်  အခက်အခဲများေှိ
 ြည်။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲများကို အေပ်ြားမပည်ြူ
 များ၏ ရဒြတွင် ရမမမမှုပ်မှိုင်းများ မမှုပ်နှံမခင်းမမပု
ေန် ရတာင်းဆိုခဲ့သကြည်။ 

ေှမ်းမပည်မပန်လည်ထူရထာင်ရေးရကာင်စီ (RCSS)၊ 
တအာင်းအမျ ိုးြားလွတ်ရမမာက်ရေး တပ်မရတာ်
 (TNLA) နှင့် ေှမ်းမပည်တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP) 
သကား နယ်ရမမအမငင်းပွားမှုရသကာင့် တိုက်ပွဲများမဖစ်
 ပွားလျက်ေှိပပီး အေပ်ြားမပည်ြူများြည်ြက်
 ဆိုင်ော နယ်ရမမအြီးြီးတွင် ပစ်မှတ်ထားခံရနေ
ြည်။ ရဒြခံောနှင့်ချ၍ီ ထိတ်လန့်ရသကာက်ေွံ့စွာ
မဖင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွါ ထွက်ရမပးခဲ့ေြည်။ 



“တပ်မရတာ်ဆိုတာ မပည်ြူလူထုကို ကာ

ကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ဖို့ဆိုရပမဲ့ နိုင်ငံတကာ

အြိုင်းအဝိုင်းက  မမန်မာတပ်မရတာ်ကို

 အစုလိုက်အပပုံလိုက် လူြတ်ခွင့် လိုင်စင်

ကိုရပးထားတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကကီးရတွနဲ့

 ြူတို့ အရပးအယူလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ 

ကျွန်ရတာ်တို့ မစဉ်းစားြင့်ဘူး။” 

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းြားများ

 ကူညီရစာင့်ရေှာက်ရေးအြင်း (AAPP) 

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး

ဇွန်လ ၃ ေက်ရန့တွင် ဆန္ဒမပမပည်ြူများြည် အာဏာြိမ်းရခါင်းရဆာင် မင်းရအာင်လှိုင်၏ ပိုစတာရဘး
တွင် အာဏာေှင်ဆန့်ကျင်ြည့် အမှတ်အြားမဖစ်ြည့် လက် ၃ ရချာင်းရထာင်ကာ ဆန္ဒမပရနစဉ် 
Source: STR/AFP 



စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒြကကီး၊ ကရလး
ပမို့ေှိ ေဲစခန်းတစ်ခုတွင် ရပါက်ကွဲမှု
ရသကာင့် ေဲတပ်ြား ၅ ဦးရြဆုံးခဲ့
ြည်။ 

Mo*kwf 16 &ufaeY Mo*kwf 17 &ufaeY Mo*kwf 18 &ufaeY Mo*kwf 19 &ufaeY

အမျ ိုးြားညီညွတ်ရေးအစိုးေ(NUG)
မှ အမျ ိုးြားကျန်းမာရေးရကာ်မတီ
ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ြည်။

ကုလြမဂ္ဂ လူြားချင်းစာနာမှု
ဆိုင်ော ညှိနှိုင်းရေးရုံး (UNOCHA) 
၏ အဆိုအေ မမန်မာနိုင်ငံမှ လူဦးရေ
 ၃ ြန်းရကျာ်ြည် လူြားချင်း
စာနာရထာက်ထားမှု အကူအညီ 
လိုအပ်လျက်ေှိြည်။ 

အမျ ိုးြားညီညွတ်ရေးအစိုးေ(NUG)
မှ ရောမြရဘာတူမှု နိုင်ငံတကာ
မပစ်မှုခုံရုံး (ICC)အဖွဲ့ဝင်မဖစ်ေန်လုပ်
ရဆာင်ရနြည့် ရမခလှမ်းကို ထုတ် 
ရဖာ်ရသကမငာခဲ့ြည်။ 



ကချင်မပည်နယ် ဖားကန့်ပမို့နယ်တွင်
အသကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ အင်တာနက်
မဖတ်ရတာက်ခဲ့ြည်။ 

Mo*kwf 20 &ufaeY

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းြားများ ကူညီ
ရစာင့်ရေှာက်ရေးအြင်း (AAPP)၏ 
ခန့်မှန်းချက်အေ စစ်အာဏာြိမ်း
ပပီး ေက်ရပါင်း ၂၀၀ အတွင်း တရန့
လျှင် လူ ၅ ဦးနှုန်း ြတ်မဖတ်မခင်း ခံ
ေြည်။

အာဆီယံ ပါလီမာန်များ ညီလာခံကို
တက်ရောက်ေန် အမျ ိုးြားညီညွတ်
 ရေးအစိုးေအစား စစ်ရကာင်စီကို အာ
ဆီယံမှ ဖိတ်သကားခဲ့ြည်။ 

Mo*kwf 21 &ufaeY Mo*kwf 22 &ufaeY



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/
https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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