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၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ေက်ရန့မှ ၂၆ ေက်ရန့အထိ

ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေဖမ်းဆီးခံခဲ့ေ ချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲ ဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေ



မမန်မာနိုင်ငံတ၀န်းေှိ အေပ်သားများအား အကကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ပိုမိုများမပား
လာသည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ေက်ရန့တွင်ကျရောက်ရသာ အမပည်မပည်ဆိုင်ော
ငငိမ်းချမ်းရေးရန့တွင် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အသီးသီးမှ စစ်ပွဲများအဆုံးသတ်ေန်
ရတာင်းဆိုခဲ့ကကသည်။ ကေင်အမျ ိုးသီးအဖွဲ့အစည်း (KWO)၏ ရဖ့ဘွတ် လူမှုစာ
 မျက်နှာတွင် “ငငိမ်းချမ်းရေးသည် အမျ ိုးသမီး၊ အမျ ိုးသားနှင့် ကရလးများအပါအဝင်
လူသားတိုင်း ရပျာ်ေွှင်စွာ ရနထိုင်နိုင်မခင်း နှင့် ရဘးကင်းလုံခခုံမှုကို ငခိမ်းရမခာက်မခင်း
 များမေှိပဲ  ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် ၎င်းတို့၏ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို တိုးတက်ရအာင်လုပ်
 ရဆာင်ေန် အခွင့်အလမ်းများ ေေှိနိုင်မခင်းကို ဆိုလိုမခင်း”မဖစ်သည်ဟု ရေးသားခဲ့
သည်။ 

ကေင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့(KHRG)၏ မှတ်တမ်းမပုချက်အေ ကေင်မပည်နယ်
အတွင်းတွင် စစ်ရကာင်စီတပ်ဖွဲ့များသည် အေပ်သားနှင့် လက်နက်ကိုင်များကို
ခွဲမခားမခင်းမေှိဘဲ ရလရကကာင်းနှင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊  ရမမမပင်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်
ရသာ်လည်းရကာင်း ထိုးစစ်ဆင်မှုများ မပုလုပ်ခဲ့ကာ ေမ်းသမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ စစ်
အာဏာသိမ်းသည့်အချနိ်မှစ၍ အမပစ်မဲ့အေပ်သားများအား ရန့စဉ်နှင့်အမျှ အင်အား
သုံး  အကကမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ရနသည်။ 

ဘုေားဝတ်မပုရဆာင်များမဖစ်သည့် ဘုေားေှိခိုးရကျာင်းများ မီးတင်ေှို့ ဖျက်ဆီးခံခဲ့
ေသည်။ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ေှားမှုများကို ရထာက်ခံပံ့ပိုးရပးသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ 
ဘုန်းရတာ်ကကီးများသည် ၎င်းတို့၏ ဘုန်းကကီးရကျာင်းထဲတွင်ပင် အသတ်ခံခဲ့ေသည်။ 
မိသားစု၀င်များသည် တစ်ကွဲတစ်မပား မဖစ်ခဲ့ေငပီး ၎င်းတို့၏ဘ၀ ရဘးကင်းလုံခခုံရေး
အတွက် ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ရနေသည်။ 

ရစတနာ့ဝန်ထမ်းများသည်  ထိခိုက်လွယ်ရသာလူအုပ်စုများ၏ လိုအပ်ချက်များ
အတွက် အကူအညီများကို ရပးပို့ောတွင်  ၎င်းတို့၏ ရဘးကင်းလုံခခုံရေးကို စွန့်စား
ကာ လုပ်ရဆာင်ရနေသည်။ ကေင်နီမပည်နယ် ဒီရမာ့ဆိုငမို့နယ်တွင် စစ်ရဘးရေှာင်
မပည်သူများအတွက် ရဆးဝါး၊ ေိက္ခာများကို သွားရောက်သယ်ရဆာင်လာရသာ
ရစတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ ယာဉ်ကို အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီတပ်မှ ပစ်ခတ်မီးေှို့ 
ခဲ့သည်။  ဒလန်၏ သတင်းရပးတိုင်းကကားမှုရကကာင့် အေပ်သားတို့၏ သတင်းအချက်
 အလက်များ ရပါက်ကကားငပီး ဝင်ရောက်စီးနင်းေှာရဖွမှုများ ဆက်လက်မဖစ်ပွားရန
 သည်။ ေန်ကုန်တွင် ဖမ်း၀ေမ်းမပါဘဲ ရုတ်တေက်၀င်ရောက်စီးနင်းခဲ့ော ငပီးခဲ့သည့်
 တစ်ပတ်တာ ကာလအတွင်း အနည်းဆုံးလူ ၃၅ ဦး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေငပီး ဖမ်းဆီးစဉ်

တစ်ဦးရသဆုံးခဲ့သည်။ အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီသည် ငမို့မပနှင့် ရကျးလက်ရဒသ 
တစ်ရလျှာက်ေှိ ကကီးထွားလာရသာ ရပျာက်ကျားတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် စစ်အဏာသိမ်း
မှု ဆန့်ကျင်သူများကို  ေက်စက်စွာ အကကမ်းဖက် ရချမှုန်းရနသည်။

လူသားများ၏အသက်ကို လစ်လျူရှုမခင်းသည် ရန့စဉ်မမင့်တက်လာရသာ်လည်း
နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းများသည်  အရေးယူမှုများ လုပ်ရဆာင်ေန်  ရနှးရကွးရန
ဆဲမဖစ်သည်။ စစ်ရကာင်စီသည် မမန်မာလူထုကို အကာအကွယ်ရပးေန်နှင့် မမန်မာ
မပည်သူတို့၏ အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကို ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ေန် စီမံ
အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်း မေှိရကကာင်း သက်ရသမပလျက်ေှိသည်။ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး
ဆိုင်ော မဟာမင်းကကီး Michelle Bacheletမှ လူ့အခွင့်အရေးရကာင်စီ ညီလာခံသို့
မိန့်ခွန်းရမပာကကားောတွင် “ရေှ့ဆက်သွားမည့် မည်သည့် ရမဖေှင်းချက်အတွက်မ
ဆို တာ၀န်ယူမှု၊ တာ၀န်ခံမှုသည် အရေးပါရသာ အချက်မဖစ်သည်ဟု” ရမပာကကားခဲ့
သည်။ ငပီးခဲ့သည့်အပတ်တွင် မမန်မာကျပ်ရငွတန်ဖိုး စံချနိ်တင်ကျဆင်းမှုသည်  စစ်
ရကာင်စီလက်ရအာက် တိုင်းမပည်၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး မည်မျှထိ ပျက်စီးသွား
ရကကာင်းကို မပသရနသည်။  ကျပ်ရငွတန်ဖိုး တစ်ရဒါ်လာ ၂၂၀၀ ထိေှိလာခဲ့သည်။ ထို့
အမပင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် Freedom on Net နှစ်ပတ်လည် အစီေင်ခံစာတွင် စစ်ရကာင်စီ
လက်ရအာက် မမန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်စွာထုတ်ရဖာ်ရမပာဆိုခွင့် ဆက်လက်ကျ
ဆင်းရနငပီး အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ေမှတ် ၁၄ မှတ်ထိ တဟုန်
ထိုး ကျဆင်းခဲ့သည်။  တစ်နှစ်အတွင်း အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့် ကျဆုံးမှုသည်
အဆိုးဆုံးမဖစ်သည်။ လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှု ဆိုင်ောအကူအညီများပိုမို
ေေှိေန် အထူးသမဖင့် ကိုဗစ်-၁၉  ကပ်ရောဂါ တုံ့မပန်ရဆာင်ေွက်ရေးနှင့် ပတ်သက်
၍ အကူအညီများရပးနိုင်ေန်အလို့ငှာ ကုလ၏ကမ်းလှမ်းမှုကို စစ်ရကာင်စီခန့်ကျန်း
 မာရေး၀န်ကကီးမှ မငင်းပယ်ခဲ့သည်။ စစ်အာဏာသိမ်းမှု ရအာင်မမင်မခင်းမေှိေန် မပည်
သူများသည် စစ်ရကာင်စီကို ရငွရတာင်းခံမှုများကို ရပးရဆာင်မခင်းမေှိဘဲ ဆန့်ကျင်
ရနကကသည်။ အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးေ(NUG) ၏ထုတ်မပန်ချက်အေ ေန်ကုန်နှင့်
 မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီးမှ မပည်သူ ၉၇% သည်  ရငွရပးရချမှုများ လုပ်ရဆာင်မခင်း
မေှိရတာ့ပါ။ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရနမဖင့် မပည်သူ ၈၀% သည် အလားတူ
လုပ်ရဆာင်ကကသည်။ ေက်စက်ကကမ်းကကုတ်ရသာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို မငင်းဆန်မခင်း
သည် မမန်မာမပည်သူတို့၏ စိတ်ဓါတ်နှင့် ခုံခံရတာ်လှန်မှုကို မီးရမာင်းထိုးမပရနသည်။ 

        



ကချင်မပည်နယ် မုံးကိုး ရဒသတွင် စစ်ကားအစီး
 ၄၀ နှင့်စစ်အင်အား ( ၂၀၀) ရကျာ် ရောက်ေှိ ရန
ရသာရကကာင့် အေပ်သားရဒသခံကကား စိုးေိမ်မှုများ
မမင့်တက်လျက်ေှိသည်။ ကချင်မပည်မှ ရဒသခံမပည်
သူများသည် လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှုဆိုင်
 ောအရေးပါ် အကူအညီ လိုအပ်ရနသူ (၃) သန်း
ရကျာ်တွင် ကချင်မပည်နယ် ရဒသခံများပါ၀င်သည်။ 
အာဏာသိမ်းရခါင်းရဆာင် မင်းရအာင်လှိုင်သည်
ကချင်မပည်နယ် မမစ်ကကီးနားသို့ သွားရောက်စဉ်
 လုံခခုံရေးတင်းကကပ်ထားရသာ်လည်း ဒါဇင်နှင့်ချ ီ
ရသာ လူငယ်တို့သည် အာဏာေှင်၏ ခေီးစဉ်ကို
ဆန့်ကျင် ဆန္ဒမပခဲ့သည်။ ကချင်မပည်နယ်၏ ရဒသ
အချ ို့သည် အင်တာနက် မဖတ်ရတာက်မခင်း ခံေ
ရသာ မပည်နယ် (၅) ခုနှင့် ငမို့နယ် (၂၂) ခုတွင် ပါဝင်
သည်။

ကယားမပည်နယ် ဒီရမာ့ဆို့ငမို့နယ် စစ်ရဘးရေှာင်
များ ခိုလှုံရသာရနောများတွင် စစ်ရကာင်စီတပ်မှ
 မိုးေွာသွန်းသကဲ့သို့ တေစပ် ပစ်ခတ်ခဲ့သည့် တိုက်ပွဲ
တွင် လက်နက်အင်အား မမျှရသာရကကာင့် ရဒသခံ
ကာကွယ်ရေးများ တပ်ဆုတ်ရပးလိုက်ေသည်။
 စက်တင်ဘာလ ၂၀ ေက်ရန့တွင် မဖစ်ပွားခဲ့ရသာ
 တိုက်ပွဲသည် ရလးနာေီခန့် ကကာမမင့်ခဲ့ငပီး ရဒသခံ
ကာကွယ်ရေးတပ်မှ တစ်ဦးကျဆုံးခဲ့သည်။ 
ကယားမပည်တွင်းေှိ စစ်ရဘးရေှာင်စခန်းတွင် ကိုဗစ်
-၁၉ ကူးစက်မှုတိုးလာရသာရကကာင့် စစ်ရဘးရေှာင်
များ၏ အရမခအရနမှာ ဆိုးဝါးလာလျက်ေှိသည်။
စစ်ရဘးရေှာင်မပည်သူများကို ကူညီရပးရနရသာ
သူများသည် အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီမှ ပစ်မှတ်
ထားခံေရသာရကကာင့် အသက်အန္တောယ်ေှိသည်။
ကယားမပည်နယ်ေှိ စစ်ရဘးရေှာင်များတွင် ကိုဗစ်
ရောဂါကူးစက်ခံေသူ ၄၀ ေှိသည်ဟု သိေှိေသည်။ 

ချင်းမပည်နယ်တွင် တေားမ၀င် အာဏာသိမ်းစစ် 
ရကာင်စီ၏ အင်အားသုံးတိုက်ခိုက်မှုရကကာင့်ရသရကက
ပျက်စီးရစရသာ ပဋိပက္ခများမဖစ်ပွားရနဆဲမဖစ်သည်။
ချင်းမပည်နယ်၏ ငမို့ရတာ်ဟားခါးတွင် လအစပိုင်းမှ
စတင်၍ ပစ်ခတ်မှုများနှင့် ဗုံးရပါက်ကွဲမှုများ ရန့စဉ်
 မဖစ်ပွားလျက်ေှိသည်။ စစ်ရကာင်စီတပ်မှ ရကျးေွာ
များကို မီးတင်ေှို့မခင်းနှင့် ေမ်းသမ်းပစ်ခတ်မှုများကို 
လုပ်ရဆာင်ရနသည်။ တန်တလန်ရဒသခံတစ်ရထာင်
ရကျာ်သည် စစ်ရကာင်စီတပ်၏ အကကမ်းဖက်မှုများ
ကို ထိပ်တိုက်ေင်ဆိုင်ေမည်ကို စိုးေိမ်ရသာရကကာင့်
 မမန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်သို့ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခဲ့ေ
သည်။ 
ထန်တလန်တွင် အကကမ်းဖက်တပ်နှင့် ချင်းရဒသမပည်
သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် (CDF)ကကား တိုက်ပွဲမပင်းထန်
ရနချနိ် စစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်မှုရကကာင့် ရသဆုံးသည့်
အထဲတွင် ခေစ်ယာန် သင်းအုပ်ဆောတစ်ပါးလည်း
 ပါ၀င်သည်။ မီးရလာင်ခဲ့ရသာအိမ်များကို မီးငငိမ်း
သတ်ေန် ကကိုးစားစဥ် စစ်တပ်၏ပစ်ခတ်မှုရကကာင့်
 ၎င်းသည် ကျည်ထိမှန်ရသဆုံးခဲ့သည်။ အကကမ်းဖက်
စစ်တပ်သည် သင်းအုပ်ဆော၏ လက်ကိုမဖတ်ငပီး
  လက်ထပ်လက်စွပ်နှင့် တန်ဘိုးေှိရသာ ပစ္စည်းတို့ကို
 ခိုးယူခဲ့သည်။ ချင်းမပည်နယ်၏ အဓိကကျရသာရဒသ
များတွင်လည်း အင်တာနက် မဖတ်ရတာက်မခင်း ခံခဲ့ေ
သည်။ 



လူ့အခွင့်အရေးရကာင်စီမှ ရထာက်ခံပံ့ပိုးထားလူ့အခွင့်အရေးရကာင်စီမှ ရထာက်ခံပံ့ပိုးထား

သည့် နိုင်ငံတကာမှ တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံေန်သည့် နိုင်ငံတကာမှ တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံေန်

 အားထုတ်မှုကို တိုးမမှင့်လုပ်ရဆာင်ေမည် အားထုတ်မှုကို တိုးမမှင့်လုပ်ရဆာင်ေမည်

မဖစ်သည်။ တနိုင်ငံလုံး အစိတ်စိတ်အမမွှာမမွှာ မဖစ်သည်။ တနိုင်ငံလုံး အစိတ်စိတ်အမမွှာမမွှာ 

ငပိုကွဲသွားရစမည့် စစ်ပွဲများ သို့မဟုတ်ငပိုကွဲသွားရစမည့် စစ်ပွဲများ သို့မဟုတ်

တိုင်းမပည်ငပိုလဲပျက်စီးမသွားရစေန်အတွက် တိုင်းမပည်ငပိုလဲပျက်စီးမသွားရစေန်အတွက် 

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအရနမဖင့် အရေးရပါ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအရနမဖင့် အရေးရပါ် 

တားဆီးရဆာင်ေွက်ေမည်မဖစ်သည်။တားဆီးရဆာင်ေွက်ေမည်မဖစ်သည်။

ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော

မဟာမင်းကကီးရုံး

ဓာတ်ပုံ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါေီ ၁၅ ေက်၊ ေန်ကုန်ငမို့ေှိ  မမန်မာနိုင်ငံရတာ် ဗဟိုဘဏ်အမပင်ဘက်တွင်
 စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒမပသည့် မပည်သူများ ရဘးတွင်ေပ်ရနသည့် စစ်ရကာင်စီတပ်သား
တစ်ဦး
Source: RFA



အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးေ
 (NUG) မှ ခုခံရတာ်လှန်စစ်ရကကညာ
မှုအရပါ် မှတ်ချက်မပုရမပာကကားမခင်း
မေှိရကကာင်း ရဒါ်ရဆာင်ဆန်းစုကကည်
မှ သူမ၏ရေှ့ရနကို ရမပာကကားခဲ့
သည်။

 အမပည်မပည်ဆိုင်ောငငိမ်းချမ်းရေး
 အထိမ်းအမှတ်ရန့တွင် မမန်မာနိုင်ငံ
 အေပ်ဘက်အဖွဲ့များမှ ဆယ်စုနှစ်ကကာ
မဖစ်ပွားရနရသာ ပဋိပက္ခအဆုံးသတ်
ေန် တိုးမမင့်ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။

ရဒါ်ရအာင်ဆန်းစုကကည်၊ ဦးဝင်း
မမင့် နှင့် ရဒါက်တာမျ ိုးရအာင်တို့
ကို ောဇသတ်ကကီးဥပရဒပုဒ်မ ၅၀၅
(ခ) မဖင့် စွဲချက်တင်ော အမပစ်မေှိ
ရကကာင်း ထွက်ဆိုခဲ့သည်။ 

နိုင်ငံရတာ်လုံခခုံရေး ဥပရဒချ ိုးရဖါ
က်မှုမဖင့် ရထာင်ဒဏ် ၁၄ နှစ် ကျခံေ
နိုင်ရသာ တေားစွဲဆို ဖမ်းဆီးခံထား
ေသည့် ရဒါ်ရအာင်ဆန်းစုကကည်
၏ စီးပွားရေးအကကံရပး ကသစရတး
လျ နိုင်ငံသား Sean Turnell ကို 
တေားရုံးထုတ်ခဲ့သည်။ 



ဆိုေှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီကကီးမဖစ်ရသာ
 Facebook သည် ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်
ရေးကို လှုံ့ရဆာ်သည့် ပိတ်ထားရသာ
အရကာင့်များ၏ အချက်အလက်များ
ထုတ်မပန်ေန်နှင့် ပူးရပါင်းေန် မငင်းဆို
ခဲ့ရသာရကကာင့် တိုက်ခိုက်မခင်းခံရနေ
သည်။ 

စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သည့်
 ထင်ေှားရသာ နိုင်ငံရေးတက်ကက
လှုပ်ေှားသူတစ်ဦး၏ ဖုန်းကို စီးနင်း
ေယူစဉ် ေင်ဘတ်တွင် ရသနတ်မဖင့်
အပစ်ခံေငပီး ေေှိသည့် ဒဏ်ေများမဖင့်
ရသဆုံးခဲ့သည်။ 

ကုလသမဂ္ဂအရထွအရထွညီလာခံ
တွင် မမန်မာနိုင်ငံမှ မည်သည့်ကိုယ်
 စားလှယ်မှ မိန့်ခွန်းရမပာမည် မဟုတ်
ရပ။



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma


