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ကုလသမဂ္ဂအရထွရထွညီလာခံ (UNGA)တွင် ရဆွးရနွးေမည့်အရြကာင်းအော

များထဲမှ  မမန်မာနိုင်ငံ၏ အမမဲတမ်းကိုယ်စားလှည် ကိုယ်စားမပုခွင့်ကို ရေေးချယ်

ေန် ကုလအဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများသည် ဖိအားများနှင့် ေင်ဆိုင်ရနေသည်။ ကုလသမဂ္ဂ

အရထွရထွညီလာခံတွင် သံအမတ်ကကီး ဦးရကျာ်မိုးထွန်းအား မမန်မာနိုင်ငံ၏  

ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ော အမမဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အမဖစ် ဆက်လက်အသိအမှတ်မပုေန်

 အတွက် ကုလသမဂ္ဂအား အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ အိတ်ဖွင့်ရပးစာ ရပးပို့ခဲ့

သည်။ လူသတ်အာဏာသိမ်းအုပ်စုအား အသိအမှတ်မပုမည်ဆိုပါက အထူးသမဖင့်

 နိုင်ငံသားတို့၏ အရမခခံအခွင့်အရေးမဖစ်ရသာ မငိမ်းချမ်းစွာ ထုတ်ရဖာ်ဆန္ဒ

မပမှုရြကာင့် ရထာင်ရပါင်းများစွာ ဖမ်းဆီးခံေရသာမိသားစု၀င်များနှင့် မမန်မာ

မပည်သူလူထု၏ ဆန္ဒကို ရစာ်ကားော ရောက်ရပမည်။  စစ်အာဏာသိမ်းသည့်  

(၇) လတာအတွင်းတွင် စစ်ရကာင်စီသည် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စစ်အာဏာသိမ်း

ေန် ကကိုးပမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ရသာ အေပ်သားမပည်သူတို့အား စစ်ဆင်နွဲခဲ့သည်

။ UNGA သည် ယခင်မမန်မာနိုင်ငံအရပါ် ချမှတ်သည့် ဆုံးချက်တွင် လက်နက်

မဲ့ အေပ်သားမပည်သူများအရပါ်  မမန်မာစစ်တပ်၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များမှ

 အလွန်အကျွနံှင့် ရသရစရလာက်ရသာ အြကမ်းဖက်မှုဟု မပင်းထန်စွာ ရှုတ်ချခဲ့

ဖူးသည်။  ကုလသမဂ္ဂ လုံခခုံရေးရကာင်စီမှလည်း မတည်မငိမ်ရသာ မမန်မာနိုင်ငံ၏

အရမခအရနအရပါ် စိုးေိမ်ရြကာင်း ထုတ်ရဖာ်ခဲ့သည်။ ထို့မပင် ၀ေဖန်မှုများြကား

မှ စစ်ရကာင်စီကို အသိအမှတ်မပုေန်နှင့် ဒီမိုကရေစီမပန်လည်ေေှိေန် ရတာင်းဆို

မှုများသည် မမန်မာမပည်သူများအတွက် ကုလ၏ စိုးေိမ်မှုကို ရမးခွန်းထုတ်စော

မဖစ်လာရပမည်။ တိုင်းမပည်တွင်းမဖစ်ပျက်ရနရသာ လူ့အခွင့်အရေး အရမခအရန

များသည် အသက်အန္တောယ်ကို စိုးေိမ်ရနေရသာမပည်သူများအတွက် ရန့စဥ် 

အိပ်မက်ဆိုးမဖစ်လာရနသည်။

လွတ်လပ်စွာထုတ်ရဖာ်ရမပာဆိုခွင့်နှင့် စုရုံးခွင့်သည် စစ်ရကာင်စီမှ ကျယ်ကျယ်မပန့်

မပန့် ဆင်ဆာမဖတ်ရတာက် မှုများြကားတွင် ဆုံးရှုံးရနရသာ လွတ်လပ်ခွင့်များ

အနက် တစ်ခုမဖစ်သည်။ အာဏာသိမ်းမှုရြကာင့်  မမန်မာစစ်တပ်နှင့် လက်နက်ကိုင်

ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့များအြကား လက်ေှိမဖစ်ပွားရနရသာ တင်းမာမှုတွင် အင်

တာနက်မဖတ်ရတာက်မှုသည်  စစ်ရကာင်စီမှ လူ့အခွင့်အရေးကို ချ ိုးရဖာက်ေန်

 လက်နက်တစ်ခုမဖစ်လာသည်။ မမန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ရနောရတာ်ရတာ်များများတွင် 

အင်တာနက်မပတ်ရတာက်မှုရြကာင့် အထူးသမဖင့် ပဋိပက္ခရဒသတွင် ရနထိုင်ရသာ 

မပည်သူများအား သတိရပးေန် ခက်ခဲရစသည်။ ကချင်မပည်နယ် ဖားကန့်ရဒသတွင်

 ြသဂုတ်လကတည်းမှ စတင်၍ အင်တာနက်မပတ်ရတာက် ခံေမပီး လတ်တရလာ

တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီးနှင့် မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီးေှိ မမို့နယ်အချ ို ့တွင် မို

ဘိုင်းအင်တာနက်နှင့် တစ်ချ ို ့ရသာ Wi-Fi လိုင်းများ မဖတ်ရတာက်ခံရနေသည်။

 စစ်အာဏာသိမ်းသည့် အချနိ်မှစ၍ နိုင်ငံသားတို့၏ လုံခခုံရေးကို ကာကွယ်ရသာ

 ဥပရဒများကို ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံ ဥပရဒနဲ့မညီဘဲ ရမပာင်းလဲ မပင်ဆင်ခဲ့သည်။ အင်

တာနက်မပတ်ရတာက်မှုရြကာင့် ရဒသခံမပည်သူများ စိုးေိမ်ထိတ်လန့်ရနေသည်။

 လာမည့်တိုက်ခိုက်မှုများကို ကကိုတင်ရေှာင်ေှားေန် သတိရပးချက်များအား နည်း

ပညာများကို မှီခိုအားထားကာ ဆက်သွယ်မျှရဝခဲ့ြကသည်။ နိုင်ငံသားတိုင်းသည်

 သတင်းအချက်အလက် ေယူပိုင်ခွင့်အပါအ၀င် လွတ်လပ်လုံခခုံစွာ အသက်ေှင်

ရနထိုင်ခွင့်ေှိသည်။ 



ကချင်မပည်နယ်မှ ရဒသခံများသည်   ကချင်လက်
 နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အြကမ်းဖက်တပ်မရတာ်
ြကား အချနိ်မရေေး မဖစ်ပွားနိုင်ရသာ ထိုးစစ်ဆင်
တိုက်ခိုက်မှုများကို ေင်ဆိုင်ရနေသည်။ မြကာ
ရသး မီေက်သတ္တပတ်အတွင်းတွင် ရဒသခံေောသား
များသည် စစ်ရကာင်စီ၏ ရမခကုပ်စခန်းများအား
 မဖတ်ရလျှာက်မိမခင်းနှင့် ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခံ
ေမခင်း ရြကာင့်  အသတ်ခံခဲ့ေသည်။  အြကမ်းဖက်
မှုများနှင့် စစ်ရေးမတည်မငိမ်မှုများရြကာင့် ထိုးစစ်
ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတိုးလာသည့် ဖားကန့်မမို့နယ်တွင်
 ြသဂုတ်လကတည်းမှစတင်၍ အင်တာနက်မဖတ်
ရတာက်ခံရနေသည်။ တနိုင်းမမို့နယ်တွင် အာဏာ
 သိမ်းစစ်တပ်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မရတာ်
 KIA တို့ တိုက်ပွဲ မဖစ်ပွားော စစ်ရကာင်စီ၏ ပစ်ခတ်
မခင်းရြကာင့် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး၏ ဦးရခါင်းတွင် 
ကျည် ထိမှန် ခဲ့သည်။ 
မိုးညှင်းမမို့နယ်တွင် အြကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ
တပ်သားများသည် ရဒသခံ မပည်သူ့ကာကွယ်ရေး
တပ်နှင့် တိုက်ပွဲများမဖစ်ပွားမပီးရနာက် ရဒသခံ
အေပ်သား ရတာ်ရတာ်များများကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။

မရကွးတိုင်းရဒသကကီးသည် မပီးခဲ့သည် သီတင်းပတ်
အတွင်း အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကို မပင်းထန်
စွာခံစားခဲ့ေသည်။ လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရေး 
အေှိန်မမင့်လာသည်နှင့်အမျှ စစ်ရကာင်စီသည် ၎င်တို့
၏အုပ်ချုပ်ရေးကို မခိမ်းရမခာက်ရနှာက်ယှက်သည်ဟု
 ထင်ေသူမှန်သမျှကို နှိမ်နှင်းေန်စစ်ဆင်ရေးများကို
 တိုးမမင့်လျက်ေှိသည်။ ဂန့်ရဂါမမို့နယ်မှ လက်နက်
မဲ့ အေပ်သား ( ၁၈ ) ဦးထက်မနည်း အြကမ်းဖက်
နှိပ်စက် သတ်မဖတ်မခင်း ခံခဲ့ေသည်။ အသတ်ခံေ
သည့်သူများထဲတွင် အသက် (၈၀) အေေယ်အဖိုးအို
တစ်ဦးသည် လက်ကိုရကျာရနှာက်ပစ်တုပ်ရနှာင်ခံ
ေကာ ဦးရခါင်းတွင်ပစ်သတ်ခံခဲ့ေသည်။ ေပ်ေောကို
ကာကွယ်ေန် စစ်ရကာင်စီကို မပန်လည်ခုံခံရသာ ရဒ
 သခံများသည် လူငယ်များမဖစ်ြကမပီး စစ်ရကာင်စီ
တပ်ကို ယှဉ်နိုင်ရသာလက်နက် တပ်ဆင်ထားမခင်း
မေှိပါ။ မရကွးတိုင်းရဒသေှိ ထယ်ရလှာ်ရကျးေောကို
စစ်ရကာင်စီတပ်မှ ၀င်ရောက်စီးနင်းခဲ့မပီး ရနအိမ်
 ၂၇ လုံးကို မီးေှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ လတ်တရလာ
 မဖစ်ပွားခဲ့ရသာ မရကွးတိုင်းရဒသကကီး ရဆာမမို့နယ်
 တိုက်ခိုက်မှုတွင်  စစ်ရကာင်စီတပ်သာ အနည်းဆုံး
 ၇၀ နှင့် အေပ်သားမပည်သူအပါ၀င် ရဒသခံ
ကာကွယ်ရေးတပ်သား ၂၀ ဦးရသဆုံးခဲ့သည်။ 

စစ်ရကာင်စီတပ်နှင့် ခုခံရတာ်လှန်ရေးတပ်ြကား
 တိုက်ပွဲများဆက်လက်မဖစ်ပွားရနမပီး နှစ်ဘက်
လုံးတွင် ကျဆုံးမှုများ ေှိရနသည်။ ချင်းအမျ ိုးသား
တပ်မရတာ် (CNA) နှင့် ချင်းရဒသကာကွယ်ရေး
တပ်ဖွဲ့ (CDF)  ပူရပါင်းတပ်ဖွဲ့မှ ထန်တလန်မမို့နယ်ေှိ
 စစ်ရကာင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်
ခဲ့မပီး ၎င်းတိုက်ပွဲတွင် စစ်ရကာင်စီတပ်သား (၁၂) ဦး
ရသဆုံးခဲ့သည်။  ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့၏ အသစ်
ထုတ်မပန်လိုက်ရသာ စာတမ်းတိုတွင် ချင်းမပည်နယ်
၏ အရမခအရနသည် “လူသားချင်းစာနာ
ရထာက်ထားမှုဆိုင်ော အြကပ်အတည်း” မဖစ်သည်
ဟု ရမပာဆိုခဲ့သည်။  လက်ေှိမဖစ်ပွားရနရသာ တိုက်ပွဲ
ရြကာင့် ရဒသခံ ၁၀၀၀ ရကျာ်သည် မမန်မာ-အိန္ဒိယ 
နယ်စပ်သို့ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခဲ့ေသည်။ 



“UN အဖွဲ့ဝင်ရတွက သူတို့အဆင်ရမပဖို့“UN အဖွဲ့ဝင်ရတွက သူတို့အဆင်ရမပဖို့

 အဓိကထားမပီး မလုပ်မရှုပ်သရဘာနဲ့ အဓိကထားမပီး မလုပ်မရှုပ်သရဘာနဲ့

 ဆုံးမဖတ်ခဲ့ေင် မမန်မာမပည်သူရတွေဲ့ စစ်မှန် ဆုံးမဖတ်ခဲ့ေင် မမန်မာမပည်သူရတွေဲ့ စစ်မှန်

တဲ့ ကိုယ်စားမပုမှုအသံကို UN မှာ လုယူခံတဲ့ ကိုယ်စားမပုမှုအသံကို UN မှာ လုယူခံ

လိုက်ေတာမျ ိုး၊ တစ်နည်းအားမဖင့် မပည်သူလိုက်ေတာမျ ိုး၊ တစ်နည်းအားမဖင့် မပည်သူ

ကို အညှာအတာမဲ့ သတ်မဖတ်နှိပ်စက်ရနတဲ့ကို အညှာအတာမဲ့ သတ်မဖတ်နှိပ်စက်ရနတဲ့

စစ်အုပ်စုကိုပဲ သူတို့သတ်ရနတဲ့ မပည်သူကိုစစ်အုပ်စုကိုပဲ သူတို့သတ်ရနတဲ့ မပည်သူကို

ကိုယ်စားမပုဖို့ ရေေးချယ်သတ်မှတ်လိုက်မျ ိုး ကိုယ်စားမပုဖို့ ရေေးချယ်သတ်မှတ်လိုက်မျ ိုး 

မဖစ်ရပါ်ရစမယ့် အန္တောယ်ေှိရနပါတယ်။”မဖစ်ရပါ်ရစမယ့် အန္တောယ်ေှိရနပါတယ်။”

ရဒါ်ခင်ဥမ္မာ - ရေှ့ရမပးအသံအဖွဲ့  (PV) 

တည်ရထာင်သူ ရဖရဖာ်ဝါေီလ ၁ ေက်ရန့တွင် စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့ရသာ စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်အစား  ဦးရကျာ်မိုးထွန်းကို
 ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ော မမန်မာနိုင်ငံ အမမဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အမဖစ် ဆက်လက်ထားေှိေန် အေပ်ဘက်အဖွဲ့
အစည်းတို့မှ ကုလအား တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
Source: Al Jazeera 



မရကွးတိုင်းရဒသကကီးတွင်
 အာဏာသိမ်းစစ်ရကာင်စီ၏ ကား
အနီး ဗုံးရပါက်ကွဲမှုရြကာင့် စစ်
ရကာင်စီတပ်သား (၅) ဦးရသဆုံးမပီး 
အများအမပားဒဏ်ောေခဲ့သည်။

စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်
ရေး မပင်းထန်လာရသာရြကာင့်
 စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မန္တရလးတိုင်းရဒသ
ကကီးအတွင်းေှိ မမို့နယ်အချ ို ့တွင် အင်
တာနက်လိုင်း မပတ်ရတာက်သွားခဲ့
သည်။ 

လွတ်လပ်တဲ့အာေှအသံ
 (RFA)၏ သတင်းတင်မပချက်အေ
 အာဏာသိမ်းစစ်တပ်သည် သတင်း
သမား (၉၀) ဦးနီးပါးကို ဖမ်းဆီးခဲ့မပီး
 (၁၄) ဦးသာ မပန်လည်လွတ်ရမမာက်
လာခဲ့သည်။ 

အာဏာသိမ်းစစ်ရကာင်စီမှ နိုင်ငံ
ေပ်မခားေှိ မမန်မာနိုင်ငံပိုင် သံရုံးရမမ
ရောင်းချေန် စီစဉ်ရနမှုကို အမျ ိုးသား
ညီညွတ်ရေးအစိုးေ (NUG) မှ
 ရြကမငာချက်ထုတ်ကာ ကန့်ကွက်
ရှုတ်ချခဲ့သည်။ 



မရကွးတိုင်းရဒသကကီး ဆားလင်း
ကကီးမမို့နယ်တွင် အာဏာသိမ်းစစ်
ရကာင်စီ၏ စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှု
ရြကာင့် ရဒသခံအေပ်သား ၁၀၀၀ 
ရကျာ် ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခဲ့ေသည်။ 

အာဏာသိမ်းစစ်ရကာင်စီသည်
 ကျွန်းသစ်ရလလံရောင်းချမှုအပါ
အ၀င် တေားမ၀င်လုပ်ေပ်များကို
 ဆက်လက်လုပ်ရဆာင်ရနသည်။
 ယခုလမကုန်ခင်တွင် တေားမ၀င်
 ကျွန်းသစ်ရလလံတင် ရောင်းချမှုကို 
လုပ်ရဆာင်သွားေန်ေှိသည်။ 

မပည်သူ့ေင်ခွင်သို့ ပူးရပါင်းလာမည့်
 တပ်မရတာ်သားနှင့် ေဲများအား
ကကိုဆိုေန်  အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေး
အစိုးေ (NUG) နှင့် တိုင်းေင်းသား
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ
 (EAOs) တို့သည် မပည်သူ့ေင်ခွင်စီမံ
ချက် ရကာ်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ 



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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