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အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီမှ ပံ့ပိုးသည့် အမပစ်မဲ့မပည်သူများအရပါ် အပစ်ရပးအရေး
 ယူခံေမခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ေရနသာ အကကမ်းဖက်မှုများကို မပည်သူများ ေင်ဆိုင်
ရနေသည်မှာ (၇) လတာ ကကာပပီမဖစ်ရသာ်လည်း စစ်အာဏာေှင်ကျဆုံးရေး
အတွက် မပည်သူတို့၏ ကကိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် ရလျာ့ပါးသွားမခင်းမေှိရပ။
စက်တင်ဘာ ၇ ေက်  အင်္ဂါရန့ မှစပပီး စစ်အာဏာေှင် ဆန့်ကျင်ရေး မပည်သူလူထု
၏ ခုခံတွန်းလှန်စစ် စတင်ပပီဟု အမျ ိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးေ NUG ၏ယာယီ 
သမ္မတ ဒူဝါလေှီးလမှ အာဏာသိမ်းစစ်ရကာင်စီ အရပါ်စစ်ရကကညာလိုက်သည်။ 

စစ်တပ်၏အုပ်ချုပ်မှုရအာက်တွင် လူမဆန်မှုဒဏ်ကို လရပါင်းများစွာခံစားရနေ
ရသာ အေပ်သားများသည် “ D-Day”ကို ရကာင်းစွာ လက်ခံကကိုဆိုခဲ့ကကသည်။
အကကမ်းဖက်မှုများနှင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများပိုတိုးလာမည်ကို မပည်သူများ ေင်ဆိုင်ေ
မည်မဖစ်ရသာ်လည်း စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ရအာက်တွင်ရနေသည့်ဘ၀ရလာက် ဆိုးဝါး
မခင်းမေှိဟု မပည်သူအများစုမှ လက်ခံထားကကသည်။ အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ၏
စစ်ရဆးရေးင်္ိတ်များ တိုးလာနိုင်ရသာရကကာင့် အများမပည်သူများ အရနမဖင့် ယခု
ကာလတွင်  မလိုအပ်ပဲ ခေီးမသွားကကေန်၊ အရမခခံစားရသာက်ကုန်နှင့် ရဆးဝါး
များ စုရဆာင်းထားကကေန် NUG မှတိုက်တွန်းထားသည်။ 

NUG ၏ ရကကညာချက်သည် လာမည့်စက်တင်ဘာလ ၁၄ ေက်ရန့တွင် ကျင်းပ
မည့် ၇၆ ကကိမ်ရမမာက် ကုလသမင်္္ဂ အရထွရထွ ညီလာခံ နီးကပ်လာချနိ်တွင် ချနိ်
ကိုက် လုပ်ရဆာင်မပသမှု တစ်ေပ် မဖစ်သည်ဟု စစ်ရကာင်စီ ရမပာခွင့်ေ ဗိုလ်ချုပ်
ရော်မင်းထွန်းမှ တုံ့မပန်ခဲ့သည်။ ကုလသမင်္္ဂ အရထွရထွညီလာတွင် တက်ရောက်
 လာမည့် နိုင်ငံ့ကိုယ်စားလှယ်များမှ မည်သူကို မမန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားမပုခွင့်ေမည်
ကို ဆုံးမဖတ်ေမည်မဖစ်သည်။  

NUG ၏ဆုံးမဖတ်ချက်သည် အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီကို ဆန့်ကျင်ောသာမက
အာဆီယံနှင့်တစ်မခားရသာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတို့မှ မမန်မာနိုင်ငံ၏လူ့
အခွင့်အရေးနှင့်ဆက်နွယ်ရသာ ၎င်းတို့လုပ်ရဆာင်ေမည့် နိုင်ငံတကာတာဝန်

များကို ပျက်ကွက်မခင်းရကကာင့်မဖစ်သည်။ D-Day မတိုင်မှီတွင် အာဆီယံအထူး
ကိုယ်စားလှယ်မှ လူသားချင်းစာနာမှုအရထာက်အပံ့ရပးရေး၊ ၄ လတာ အပစ်
အခတ်ေပ်စဲရေး ရတာင်းဆိုခဲ့ော အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီမှ ကတိုက်ကရိုက်
သရဘာတူ လက်ခံခဲ့သည်။  အပစ်ခတ်ေပ်စဲရေးသည် စစ်ရကာင်စီနှင့် အာဆီယံ
မှ ကကားပွဲစားအရနမဖင့် လုပ်ရဆာင်ပုံရပါ်ပပီး NUG (သို့) မပည်ရထာင်စုလွတ်ရတာ်
ကိုယ်စားမပုရကာ်မတီ (CRPH) နှင့် မည်သည့်ညှိနှိုင်းမှုမှ မလုပ်ခဲ့ရသာရကကာင့် 
NUG မှ ရမးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ မမန်မာစစ်တပ်သည် အပစ်ခတ်ေပ်စဲရေးသရဘာတူ
ညီချက်ကို အပမဲချ ိုးရဖာက်ခဲ့သည့် သမိုင်းရကကာင်းများေှိခဲ့သည်။ 

ပမို့မပနှင့်ရကျးလက်ရဒသများတွင် အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီတပ်နှင့် တိုက်ပွဲများ
မပင်းထန်စွာမဖစ်ပွားလျက်ေှိသည်။ ေန်ကုန်ပမို့ေှိ ရဆးဆိုင်များနှင့် ရစျးဆိုင်များ
တွင် ၀ယ်ယူသူများနှင့် မပည့်နှက်ရနခဲ့သည်။  ပမို့ရပါ်တွင် င်္ျက်ရလယာဉ်များ ပျဝံဲ
ခဲ့ပပီး ရစျးဝယ်စင်တာများတွင် ခုခံကာကွယ်ရေးအရနမဖင့် စစ်သားများ ရနောယူခဲ့
ကကသည်။ 

တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း (EAOs) များမဖစ်ရသာ ချင်းမပည်ကာ
 ကွယ်ရေးတပ် (CDF) ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မရတာ်(KIA)နှင့် ကေင်အမျ ိုးသား
အစည်းအရုံး(KNU) အပါအ၀င် တချ ို ့ရသာ တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အ
 စည်းနှင့် မပည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်(PDF) တို့သည် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ
အရနမဖင့် စစ်အာဏာေှင်ပျက်သုန်းရေးအတွက် ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်သွားမည်
 မဖစ်ရကကာင်း င်္တိက၀တ်မပုခဲ့သည်။ မန္တရလးပမို့အရမခစိုက် တက္ကသိုလ်ရကျာင်း
 သားသမင်္္ဂမှလည်း လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရေးတွင် ရကျာင်းသားများ အရနမဖင့် 
ထိပ်ဆုံးမှ ပါဝင်တိုက်ခိုက်သွားမည်မဖစ်ရကကာင်း ရကကညာချက်ထုတ်ခဲ့သည်။



ကယားမပည်နယ်သည် တစ်မပည်နယ်လုံးအတိုင်း
 အတာရနမဖင့် အကကမ်းဖက်မှုများ မဖစ်ပွားလျက်ေှိ
 သည်။ တိုးတက်ရသာကေင်နီမပည်သူ့အင်အားစု
 (PKPF)၏ မှတ်တမ်းများအေ စစ်အာဏာသိမ်း
ကာလ ကေင်နီမပည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲရပါင်း
အကကိမ် (၆၀) မဖစ်ပွားခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲများရကကာင့်
မပည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၀င်နှင့် စစ်ရဘးရေှာင်
မပည်သူ (၈၃)ဦး ရသဆုံးခဲ့သည်။ ရဒသခံမပည်သူ
 ၁၂၀ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေပပီး ရဒသခံ ၁၂၀,၀၀၀ ရကျာ် 
ရနေပ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခဲ့ေသည်။ 

စက်တင်ဘာလ ၇ေက်ရန့ ဒီရမာဆိုပမို့နယ်တွင်
ကေင်နီတပ်မရတာ် (KA)နှင့် ကေင်နီမပည်သူ့ကာ
 ကွယ်ရေးတပ် (KNDF)တို့၏ ချုံခိုတိုက်ခိုက်မှု
ရကကာင့် အကကမ်းဖက်တပ်သား (၄) ဦးရသဆုံးခဲ့
သည်။ D-Day ရကကမငာပပီးသည့်ရနာက် အကကမ်းဖက် 
တိုက် ခိုက်မှုများ တရကျာ့မပန် တိုးလာခဲ့သည်။

ေှမ်းမပည်ရတာင်ပိုင်း ဖယ်ခုံပမို့နယ်တွင် လင်မယား
နှစ်ဦးသည် ဖမ်းဆီးခံေပပီး လမ်းမပအမဖစ် ရခါ်ရဆာင်
 သွားမခင်းခံခဲ့ေသည်။ မပည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်
၏ ချုံခိုတိုက်ခိုက်မှုမှကာကွယ်ေန် လင်မယားစုံတွဲ
အား လူသားဒိုင်းအမဖစ် အသုံးမပုခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့
ရသာမဖစ်ေပ်များသည် တိုက်ပွဲများကကားတွင် ပိတ်
မိရနရသာမပည်သူများအရနမဖင့် ပုံမှန်ကကုံရတွ့ရနေ
ပပီး အကကမ်းဖက်တပ်၏ အမိန့်ကိုနာခံရုံမှလွဲ၍ မည်
သည့် ရေေးချယ်စော လမ်းမေှိခဲ့ပါ။ 

စက်တင်ဘာလ ၁ ေက်ရန့တွင် အကကမ်းဖက်စစ်
ရကာင်စီသည် ဖယ်ခုံမပည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် 
(PKPF) နှင့် ကေင်နီအမျ ိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကို 
ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ 

စစ်အာဏာသိမ်းသည့်အချနိ်မှစ၍  စစ်ရကာင်စီ၏
အကကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုရကကာင့်  အမျ ိုးသမီးနှင့်
ကရလးသူငယ် (၁၄)ဦးအပါအ၀င် ချင်းရဒသခံ ၁၀၀
 ရကျာ် ရသဆုံးခဲ့သည်။ ရသဆုံးသူ အနည်းဆုံး (၇)
ဦးတို့၏ အရလာင်းများအား ရသာကရောက်ရနရသာ
မိသားစုကို မပန်မရပးခဲ့ရပ။  ချင်းအမျ ိုးသားအဖွဲ့ချုပ်
 (CNO)သည် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရဖာက်မှုများကို 
မှတ်တမ်းမပုထားပပီး လူသားမျ ိုးနွယ်အရပါ် ကျူးလွန်
ရသာောေ၀တ်များအတွက် အရေးယူေန် ကုလသမင်္္ဂ
ကိုရတာင်းဆိုခဲ့ကကသည်။  နိုင်ငံတစ်၀န်းေှိဘာသာရေး
အရဆာက်အဦးများ ဆက်လက်ဖျက်ဆီးခံရနေသည်။  
မင်းတပ်ပမို့နယ်ေှိ ဘုေားရကျာင်းများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ 
ဘုန်းရတာ်ကကီးရကျာင်းများကို စစ်ရကာင်စီတပ်ဖွဲ့၀င်
များမှ ဝင်ရောက် ရမှေရနှာက်ေှာရဖွ ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ 

အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီကို NUG မှစစ်ရကကမငာ
ပပီးရနာက် ချင်းမပည်ကာကွယ်ရေးတပ်မှ ချင်းမပည်
သူများကို အကကမ်းဖက်မှုများတိုးလာနိုင်ရကကာင်း 
သတိရပးထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ 



“ကျွန်နုပ်တို့ မျ ိုးဆက်မှာ စစ်အာဏာေှင်“ကျွန်နုပ်တို့ မျ ိုးဆက်မှာ စစ်အာဏာေှင်

 စနစ်ဆိုး ရနာက်ဆုံးအမမစ်မပတ်တိုက် စနစ်ဆိုး ရနာက်ဆုံးအမမစ်မပတ်တိုက်

ထုတ်ေမယ်။ ကျွန်နုပ်တို့မရအာင်မမင်ခဲ့ေင် ထုတ်ေမယ်။ ကျွန်နုပ်တို့မရအာင်မမင်ခဲ့ေင် 

ရနာက်မျ ိုးဆက်ထိ စစ်တပ်က အာဏာချုပ် ရနာက်မျ ိုးဆက်ထိ စစ်တပ်က အာဏာချုပ် 

ကိုင်ထားလိမ့်မယ်။”ကိုင်ထားလိမ့်မယ်။”

 မန္တရလးအရမခစိုက် တက္ကသိုလ်

ရကျာင်းသားများ၏ စက်တင်ဘာလ 

၇ ေက်ရန့တွင် ထုတ်မပန်ခဲ့ရသာ 

ထုတ်မပန်ချက် 

ဆန္ဒမပသူများသည်အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အလံကိုကိုင်ရဆာင်ပပီး အာဏာေှင်ဆန့်ကျင်သည့် 
အမှတ်အသား လက်သုံးရချာင်းရထာင်ကာ ဆန္ဒမပစဉ််
Source: သတင်းနှင့်မီဒီယာကွန်ယက်



နိုငင်ရံတာအ်ကကညည်ိုပျကရ်စမှုပဒုမ်
မဖင့် တေားစွဲခံထားေရသာ ဘာသာ
ရေးအစွန်းရောက် ဘုန်းကကီး ဦးဝီေ
 သူသည် နို၀င်ဘာလ ၂၀၂၀ တွင်
 လာရောက်အဖမ်းခံပပီးရနာက်  စစ်
ရကာင်စီလက်ထက်တွင် မပန်လည်
လွတ်ရမမာက်လာခဲ့သည်။ 
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Justice for Myanmar ၏အစီေင်ခံစာ
သစ်တွင် ယူကေိန်းကုမ္ပဏီများသည်
မမန်မာနိုင်ငံသို့ စစ်လက်နက်နှင့်
နည်း ပညာများ ဆက်လက်တင်ပို့
ရသာရကကာင့် ေွန်လ၂၁ေက်ရန့တွင်ချ
 မှတ်ခဲ့ရသာ ကုလသမင်္္ဂအရထွရထွ
ညီလာခံ၏ သရဘာတူညီချက်နှင့်
ဆန့်ကျင်ရနသည်။ ထို့မပင် စစ်တင်
ဘာလ ပထမပတ်အတွင်း ပါကစ္စ
 တန်ကာကွယ်ရေး ၀န်ကကီးဌာနမှ
 အဆင့်မမင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်
 မမန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက် လည်ပတ်
ရကကာင်းကိုလည်း ထုတ်ရဖာ်ခဲ့သည်။

အမျ ိုး သား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
(NLD) ပါတီကို စစ်ရကာင်စီမှ နာ
 မည် ဖျက်ေန် ကကိုးပမ်းရနရသာ်
 လည်း တရုတ်ကွန်မမူနစ်ပါတီနှင့်
 အရေှ့ရတာင်အာေှ၊ ရတာင်အာေှ
 နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံရေးပါတီများ ရတွ့
 ဆုံရဆွးရနွးပွဲကို NLD အား တရုတ်
နိုင်ငံမှ ဖိတ်ကကားခဲ့သည်။ 

 အမျ ိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးေNUG
 ၏ယာယီ သမ္မတ ဒူဝါလေှီးလ၏ 
လားေှိုးပမို့ေှိ ရနအိမ်ကို အကကမ်းဖက်
စစ်ရကာင်စီ၏ လုံခခုံရေးတပ်မှ ၀င်
ရောက်စီးနင်းေှာရဖွခဲ့ပပီး (၂) ဦးကို 
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ 



ကုလသမင်္္ဂအရထွရထွညီလာခံ
တွင် သံအမတ်ကကီး ဦးရကျာ်မိုး
ထွန်းအား မမန်မာနိုင်ငံ၏ အပမဲတမ်း
ကိုယ်စားလှယ် အမဖစ် ဆက်လက်
အသိအမှတ်မပုေန်အတွက် အေပ်
ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်း ၃၀၀ ရကျာ်မှ 
ရတာင်းဆိုခဲ့ကကသည်။ 
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စစ်ရဘးရေှာင်ကေင်နီလူငယ်နှစ်
ဦးသည် အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ
၏ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် ပစ်သတ်ခံခဲ့ေ
သည့်ပုံ လူမှုကွန်ေက်စာမျက်နှာ
တွင် ပျ ံ့နှံခဲ့သည်။  ဖမ်းဆီးခံေသည့်
လူငယ်နှစ်ဦး၏ ရနာက်ဆုံးချနိ်
တွင် အရေးရတာ်ပုံရအာင်ေမည်
အမှတ်အသား လက်သုံးရချာင်း 
ရထာင်ခဲ့သည်။ 

စစ်တပ်ရထာက်ခံသူ အေပ်သား ၈၀၀
 ရကျာ် PDFs လက်ချက်မဖင့် ရသဆုံး
ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ အကကမ်းဖက်စစ်
ရကာင်စီမှ ပံ့ပိုးရသာ အကကမ်းဖက်
မှုများကို ဖုံးကွယ်ေန် လုပ်ရဆာင်ခဲ့
သည်။ 
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လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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