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၂၀၂၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၀ ေက်ရန့မှ စက်တင်ဘာလ  ၅ ေက်ရန့အထိ

ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေဖမ်းဆီးခံခဲ့ေ ချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲ ဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေြတ်မဖတ်ခံေြတ်မဖတ်ခံေ



အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ၏ တပ်ြားများြည် စစ်ရကာင်စီအရပါ် ြစ္စာခံမှုကို
စွန့်ခွာပပီး မပည်ြူနှင့်အတူေပ်တည်ကာ ရနွဦးရတာ်လှန်ရေးတွင် ပူးရပါင်းေန်
ရေေးချယ်ခဲ့သကြည်။ စစ်အာဏာြိမ်းြည့်အချနိ်မှစ၍ ဗိုလ်မှူးကကီးအဆင့်အပါ
 အဝင် ခန့်မှန်းရမခတပ်ြား ၂၀၀၀ ခန့်ြည် တပ်မရတာ်ကို စွန့်ခွာခဲ့သကြည်။
အမျ ိုးြားညီညွတ်ရေးအစိုးေ (NUG)မှလည်း စစ်ရကာင်စီတပ်မှ ထွက်ရမပးလာ
ြူများကို အကာအကွယ်ရပးမည်ဟု ထုတ်မပန်ကမ်းလှမ်းခဲ့ြည်။ စစ်ရကာင်စီ
လက်ရအာက်မှ ထွက်ရမပးလာရြာတပ်ြားများြည် လူြတ်ြည့် အသကမ်း
 ဖက်စစ်တပ်နှင့် ပတ်ြက် ဆက်နွယ်ေြည်ကို အေှက်ေမိရသကာင်း ထုတ်ရဖာ်
ရမပာသကားခဲ့ြည်။ တပ်မရတာ်၏ အင်အားတစ်ခုလုံးနှင့် နိုင်းယှဉ်လျှင် မပည်ြူ့
ေင်ခွင်ြို့ ပူးရပါင်းလာြည့်အရေအတွက်မှာ နည်းရြာ်လည်း ၎င်းြည် တိုင်း
 မပည်၏ လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်မှုတွင် အစဉ်အလာြစ်မဖစ်ရြာရသကာင့် ြိြာ
ထင်ေှားြည်။

လွတ်လပ်စွာထုတ်ရဖာ်ရမပာဆိုခွင့်နှင့် ြတင်းစာနယ်ဇင်းအရပါ် ရနာက်ဆက်တွဲ
တိုက်ခိုက်မှုများြည် မမန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်စွာထုတ်ရဖာ်ရမပာဆိုင်ခွင့်ကို အား
 ရလျာ့ရစြည်။ Frontier Myanmar မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ Danny Fenster အား
အရသကာင်းမပချက်မေှိဘဲ ဥပရဒမဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းြိမ်းထားြည်မှာေက်ရပါင်း ၁၀၀
 ရကျာ်ပပီမဖစ်ြည်။ မိြားစု၀င်များမှ Danny Fenster အပါအဝင် ဖမ်းဆီးခံထား
ေရြာ ြတင်းြမားများကို မပန်လွတ်ရပးေန် ရတာင်းဆိုခဲ့ြည်။ စစ်အာ ဏာ
ြိမ်းြည့်အချနိ်မှစ၍ ြတင်းမီဒီယာကို တိုက်ခိုက်ေန် အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ
ြည် ဥပဒများကို မပင်ဆင်ခဲ့ြည်။ မပင်ဆင်ခဲ့ြည့်ဥပရဒများတွင်ြတင်းြမား
များကို နှိပ်ကွပ်ြည့် ောဇြတ်ကကီး ဥပရဒလည်းပါဝင်ြည်။ ြတင်းြမား၁၀၀
 ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ေပပီး ၄၆ ဦးြည် ဖမ်းဆီးထိန်းြိမ်းခံေဆဲမဖစ်ကာ ရနှာက်ယှက်
တိုက်ခိုက်မခင်း၊ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မခင်း၊ မပင်းထန်စွာရိုက်နှက်မခင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင် 
ောတိုက်ခိုက်မခင်းများကို ခံရနေြည်။ ကချင်မပည်နယ် ဖားကန့်တွင် နှစ်ပတ်သကာ
အင်တာနက်မဖတ်ပပီးရနာက် ြတင်းများမပတ်ရတာက်ခဲ့ပပီး တိုင်းေင်းြားရဒြ
များတွင် ဆင်ဆာမဖတ်ရတာက်မခင်း၏ အကျ ိုးဆက်ကို ခံစားရနေြည်။ 

ရတာင်ကိုးေီးယားြည်  မမန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီကို ရထာက်ခံရသကာင်းထုတ်
 ရဖာ်ရမပာဆိုခဲ့ပပီး အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီကို ရမပာင်ရမပာင်တင်းတင်း မငင်းဆန်
ကာ အမျ ိုးြားညီညွတ်ရေးအစိုးေ (NUG)ကို ရထာက်ခံခဲ့ြည်။ အသကမ်းဖက်
စစ်ရကာင်စီတပ်၏ လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရဖာက်မှုများနှင့် မတေားဖမ်းဆီးမှုများ
 ကို အဆုံးြတ်ေန် ရတာင်ကိုးေီယားအောေှိများမှ ရတာင်းဆိုခဲ့ြည်။ ဤ
ကာလ အရတာအတွင်းတွင် အမျ ိုးြားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ြည် စစ်ရကာင်စီ
မှ တေားစွဲဆိုြည့် ပုဒ်မအမျ ိုးမျ ိုးကို ေင်ဆိုင်ရနေြည်။ မဖုတ်ချခံေရြာ နိုင်ငံ
 ရတာ်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အပါအဝင် တိုင်းရဒကကီးနှင့်မပည်နယ်မှ ရခါင်းရဆာင်
များြည် အမပစ်ေှိရသကာင်းရတွ့ေှိပါက ရထာင်ဒဏ် ၁၅ နှစ်အထိကျခံေနိုင်ြည်။
 အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ၏ ဖမ်းဆီးမခင်း၊ စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့် ြတ်မဖတ်မှုများ
ကို ဆက်လက်ေင်ဆိုင်ရနေရြာရသကာင့်  “မယုံနိုင်ရလာက်ရအာင်မဖစ်ရနြည့် 
အရမခအရနဟု”မိြားစု၀င်များမှ ရမပာဆိုခဲ့ြည်။ 

အေပ်ြားမပည်ြူများကို အသကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်မဖစ်ပွားရန
ပပီး အထူးြမဖင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒြကကီးြည် စစ်ရကာင်စီ၏အသကမ်းဖက်မှုနှင့်
 ပခိမ်းရမခာက်မှုများကို ေင်ဆိုင်ရနေြည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒြကကီးတန့်ဆည်ပမို့
 နယ်ေှိ ရကျးေော ၁၀ ေောြည် အသကမ်းဖက်တပ်၏ စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုရသကာင့်ေော
 ြားများထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခဲ့ေြည်။ နယ်ရမမေှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်ရေးတွင်
ရနအိမ်ပစ္စည်းများ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ေပပီး ေောြားအရမမာက်အများ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေြည်။
 စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုရသကာင့် တန့်တည်ပမို့နယ်တွင် ရဒြခံေောြား(၄) ဦးရြဆုံး
ခဲ့ပပီး (၃)ဦးရပျာက်ဆုံးကာ (၁၂) ဦးဖမ်းဆီးထိန်းြိမ်းခံခဲ့ေြည်။ တစ်မခားရြာ
မဖစ်ေပ်တစ်ခုမှာ မွန်မပည်နယ်တွင် အြက်(၂၇)နှစ်အေေယ်ကိုယ်၀န်ရဆာင်အမျ ိုး
 ြမီးြည် ခင်ပွန်းြည်နှင့်အတူ ငါးဖမ်းပပီးအမပန်လမ်းတွင်ပစ်ြတ်ခံခဲ့ေြည်။
 ပစ်ခတ်မှုြည် ေမ်းြမ်းပစ်ခတ်မှုမဖစ်ပပီး အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီတပ်တွင် အ
 မပစ်ရပးအရေးယူခံေမခင်းမှ ကင်းလွတ်ရနမှုြည် နက်နက်ေှိုင်းေှိုင်း အမမစ်တွယ်
ရနရသကာင်းမပြရနြည်။ 



ချင်းမပည်နယ်တွင် လူဦးရေ ၉၅% ြည် ခေစ်ယာန်
ဘာြာ၀င်များမဖစ်သကပပီး ဘာြာရေး အထိမ်းအ 
မှတ် အရဆာက်အအုံများအမပင်ဗုဒ္ဓဘာြာ ဘာြာ
ရေးဆိုင်ော ရကျာင်းြခခမ်းများကိုပါ ပစ်မှတ်ထား
 လာြည်။ ခေစ်ယာန်ဘုေားရကျာင်းများတွင်
 အသကမ်းဖက် ဖျက်ဆီးမှုများ၊ ရဖာက်ထွင်းမှုများ
 ဆက်လက်မပုလုပ်ခဲ့ပပီး ဓမ္မြီချင်းစာအုပ်များ
၊ ြမ္မာကျမ်းစာများနှင့် ဘာြာရေးဆိုင်ရြာ
ပစ္စည်းများကို ဖျက်ဆီးခဲ့ြည်။ ပပီးခဲ့ြည့်အပတ်
ချင်းမပည်နယ်မင်းတပ်နှင့် ဖလမ်းပမို့နယ်များ
အတွင်း  စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင် စစ်ရကာင်စီတပ်
မှတန်ဖိုးကကီး ပစ္စည်းများ ခိုးယူမခင်း ရနအိမ်များ
ဖျက်ဆီးမခင်းနှင့် အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ ရဖာက်ထွင်း
ယူရဆာင်မခင်းများ မပုလုပ်ခဲ့ြည်။ ရဒြခံေောခံများ
၏အဆိုအေ ၀ရကာက်ရကျးေောတွင် အိမ်ရမခ(၅၅) 
အိမ်အနက်  အိမ်အလုံး (၅၀)မှာ ရဖာက်ထွင်းခံခဲ့ေ
ြည်။ 

ကေင်မပည်နယ်တွင် စစ်ရကာင်စီတပ်ြည် စစ်ကူ
အများအမပားပို့ကာ စစ်အင်အားမဖည့်ခဲ့ြည်။တိုက်ပွဲ
များြည် မရြချာ မရေောမှုကို ထပ်မံမဖစ်ရစရြာ
ရသကာင့် အေပ်ြားမပည်ြူတို့၏ အြက်ရမွး၀မ်း
ရသကာင်းကို အန္တောယ်မဖစ်ရစခဲ့ြည်။ တပ်ြား
များ၊ လက်နက်နှင့်ေိက္ခာများတိုး လာပပီးရနာက်အ
 သကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ လုံခခုံရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်ကေင်
အမျ ိုးြားအစည်းအရုံး (KNU) တို့တိုက်ပွဲမဖစ်ပွားခဲ့
ြည်။ အသကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီတပ်၊နယ်မခားရစာင့်
တပ် (BGF)ပူးရပါင်းတပ်နှင့် ကေင်တိုင်းေင်းြား
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့သကား တိုက်ပွဲများြည်အေပ်
 ြားမပည်ြူတို့၏ လုံခခုံရေးကို ပခိမ်းရမခာက်ရန
ရြာရသကာင့် ရဒြခံများြည် ရဘးလွတ်ောြို့ 
ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခဲ့ေြည်။ 

 ြုံးကကိမ်တိုင်ရအာင် လွတ်ရမမာက်ခဲ့ရြာေောြား
တစ်ဦးမှ “ကျွန်ရတာ်တို့ဘာလုပ်နိုင်မှာလဲ။ တိုက်ပွဲ
သကားမှာ ကျွန်ရတာ်တို့ အပစ်ခံေမှာကို ရသကာက်ရန
ေတယ်” ဟုရမပာဆိုခဲ့ြည်။ 

တိုက်ပွဲများရသကာင့် ထိခိုက်ရြဆုံးမှုနှင့် ောနှင့်ချ ီ
ရြာ အေပ်ြားများ ေှမ်းမပည်ရမမာက်ပိုင်း လားေှိုး
ြို့ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခဲ့ေြည်။ သြဂုတ်လကုန်
ပိုင်းမှစ၍  ရဒြတွင်း၌ ပဋိပက္ခ မပင်းထန်လျက်ေှိ
 ြည်။  တိုက်ပွဲများရသကာင့် အေပ်ြား ၈၀၀ ရကျာ်
 ြည် မုံးကိုးပမို့နယ်တွင် ခိုလုံလျက်ေှိပပီး တိုက်ပွဲ
အတွင်း အသကမ်းဖက်တပ်ြား အနည်းဆုံး ၁၇ ဦး
ရြဆုံးခဲ့ြည်။ ရဒြခံတို့၏ရမပာသကားချက်အေ
 အသကမ်းဖက်စစ်တပ်ြည် လက်နက်ကကီးများမဖင့်
ပစ်ခတ်ခဲ့ပပီး ရဒြခံများြည် လက်နက်ကကီးလာ
ောလမ်းရသကာင်းကို မရတွ့ေှိခဲ့သကပါ။ လက်နက်ကကီး
မဖင့် အမပန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုရသကာင့် အေပ်ြား ၄ ဦး
ရြဆုံးခဲ့ပပီး တအာင်းေောတစ်ေော မီးရလာင်ပျက်ဆီးခဲ့
ြည်။ 

ထို့အမပင် မူဆယ်ပမိုနယ်တွင် စစ်တပ်မှအရလာင်း
 ၁၇ ရလာင်းကိုစွန့်ပစ်ထားခဲ့ြည်။ ရြနတ်ဒဏ်ော
များမဖင့် ရြဆုံးရနရြာ အမျ ိုးြမီးအရလာင်းနှစ်
ရလာင်းကို လည်းရတွ့ေှိခဲ့ြည်။



“စစ်အာဏာြိမ်းတာြည် တကယ်ပဲ“စစ်အာဏာြိမ်းတာြည် တကယ်ပဲ

အဓမ္မကိစ္စမဖစ်တဲ့ အတွက်ရသကာင့်မို့လို့ အဓမ္မကိစ္စမဖစ်တဲ့ အတွက်ရသကာင့်မို့လို့ 

ငါတို့က ဓမ္မအရနနဲ့ လုံးဝလက်မခံဘူး။ငါတို့က ဓမ္မအရနနဲ့ လုံးဝလက်မခံဘူး။

ကိုယ့်ယုံသကည်ချက်အတိုင်း ဒီအဓမ္မကို ကိုယ့်ယုံသကည်ချက်အတိုင်း ဒီအဓမ္မကို 

ဓမ္မအရနနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ြွားဖို့ ဓမ္မအရနနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ြွားဖို့ 

ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ 

ေဲေဲတင်းတင်းရမပာတယ်။”ေဲေဲတင်းတင်းရမပာတယ်။”

ဧောဝတီတိုင်းဝန်ကကီးချုပ်ရဟာင်း မန်းရဂျာ်နီ- စစ်ရကာင်စီကို လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင်ြည့် အြက် ၈၀ 
အေေယ် ဝါေင့် ကေင်နိုင်ငံရေးြမားကကီး
Source: Myanmar Now



 စစ်ရကာင်စီတပ်မှ စစ်ြားတစ်ဦး
ြည် ဗိုလ်ကကီးတစ်ဦးကို ပစ်ြတ်ခဲ့
ပပီးရနာက် ြူ့ကိုယ့်ြူ အဆုံးစီေင်ခဲ့
ြည်။ ထိုကဲ့ြို့ မမပုလုပ်မှီအသကမ်း
 ဖက်စစ်ရကာင်စီ၏ လိမ်လည်မှုများ
ကို ထုတ်ရဖာ်ရြကးရသကာ်ခဲ့ြည်။

Mo*kwf 30 &ufaeY Mo*kwf 31 &ufaeY pufwifbm 1 &ufaeY pufwifbm 2 &ufaeY

  စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒြကကီး တန့်ဆည်
ပမို့နယ်တွင် မပည်ြူ့ကာကွယ်ရေးတပ်
(PDF)၏ တိုက်ခိုက်မှုရသကာင့် ရဒြခံ
 (၉) ဦအား  စစ်တပ်မှ လူြားဒိုင်း
အရနမဖင့် အြုံးမပုခဲ့ြည်။

အမျ ိုးြားမပန်လည်ြင့်မမတ်ရေး
အတွက် အမျ ိုးြားညီညွတ်ရေး
အစိုးေ (NUG)နှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွး
ေန်ကကိုးပမ်းမှုမေှိဘဲ မမန်မာနိုင်ငံ
ဆိုင်ော တရုတ်အထူးြံတမန်ြည် 
၎င်း၏ခေီးစဉ်ကိုအဆုံးြတ်ခဲ့ြည်။

 ပဗိတိန်အစိုးေမှ ဦးရတဇနှင့်၎င်း
ပိုင်ဆိုင်ြည့် ထူးထရေးဒင်းကုမ္ပဏီ
အုပ်စုကို ရိုဟင်ဂျာ လူမျ ိုးတုံး
ြတ်မဖတ်မှု အပါအ၀င် စစ်တပ်
၏ စစ်ဆင်ရေးများတွင် ေန်ပုံရငွ
နှင့် လက်နက်များပံ့ပိုး ကူညီရြာ
ရသကာင်း ထုတ်မပန်ရသကမငာခဲ့ြည်။ 



ရောင်းအားအရကာင်းဆုံး ဒိန်းမတ်
ဖက်ေှင် ကုမ္ပဏီမှ စစ်အာဏာြိမ်း
ြည့်အချနိ်မှစ၍ မမန်မာမပည်တွင်း
ေှိ စက်ရုံများမှ ရအာ်ဒါမှာယူမှုကို
ေပ်ဆိုင်းထားြည်ဟု ဒုတိယအကကိမ် 
ထုတ်မပန်ရသကမငာခဲ့ြည်။ 

pufwifbm 3 &ufaeY

ရတာင်ကိုးေီးယားရခါင်းရဆာင်များ
 ြည် ကုလြမဂ္ဂဆိုင်ော မမန်မာ
ြံအမတ်ကကီး ဦးရကျာ်မိုးထွန်းနှင့်
အမျ ိုးြားညီညွတ်ရေးအစိုးေ(NUG)
ကိုရထာက်ခံရသကာင်းရသကမငာခဲ့ြည်။
 ကုလြမဂ္ဂအရထွရထွညီလာခံ အစည်း
 အရဝးကို လာမည့် စက် တင်ဘာလ ၁၄
 ေက်ရန့တွင် ကျင်းပမည်မဖစ်ပပီး မမန်မာ့
အရေးကို ထင်ဟပ်ရစမည်။

မမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ော အာဆီယံအထူး
ကိုယ်စားလှယ်မှ လူြားချင်းစာနာ
ရထာက်ထားမှုအေ အပစ်ခတ် ၄ လ 
ေပ်ဆိုင်းေန် ရတာင်းဆိုခဲ့ြည်။ 

pufwifbm 4 &ufaeY pufwifbm 5 &ufaeY



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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