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၂၀၂၁ ခုနှစ် ရအာက်တိုဘာ ၁၁ ေက်ရန့မှ ၁၇ ေက်ရန့အထိ

ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေဖမ်းဆီးခံခဲ့ေ ချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲ ဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေ



ဆယ်စုနှစ်များစွာ အလိမ်အညာများ၊ မငင်းဆိုမှုများ နှင့် အမှန်တေားကိုဖုံးကွယ်
ရသာ လုပ်ကကံလီဆယ်မှုများကို မမန်မာ့အကကမ်းဖက်ရကာင်စီ အမှီလိုက်ရနသည်။
 နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ သံတမန်ရေးော အခန်းကဏ္ဍသို့ ရမမမပင်ရပါ်မှ သိေှိ
ထားရသာ အရမခအရနမှန်များနှင့် မပည်သူတို့၏ အသံကို မမှင့်တင်ကကားသိရစခဲ့
သည်။ လာမည့်ရအာက်တိုဘာလ ၁၅ ေက်ရန့တွင် အရေှ့ရတာင်အာေှနိုင်ငံများ
အသင်း (ASEAN) နိုင်ငံမခားရေး ၀န်ကကီးများသည် ယခုနှစ်အရစာပိုင်း ဧပပီလ ၂၄
 ေက်ရန့ ဂျကာတာတွင် ကျင်းပခဲ့ရသာ အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအရဝးတွင်
ချမှတ်ခဲ့သည့် အာဆီယံဘုံသရဘာတူချက်ကို အာဏာသိမ်းရခါင်းရဆာင် မင်း
ရအာင်လှိုင်မှ လိုက်နာမှု မေှိရသာရကကာင့် မမန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းဆိုင်ော
အရေးရပါ်အထူးအစည်းအရဝးကို  ရအာက်တိုဘာလ ၁၅ ေက်ရန့တွင်  ကျင်းပခဲ့
သည်။ မမန်မာနိုင်ငံတွင်း မဖစ်ပွားရနရသာ ခွဲမခားမှုမေှိသည့် အကကမ်းဖက်မှုများကို
ထိန်းချုပ်ေန် မပည်တွင်း၊ ရေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာတာဝန်ခံမှု ယန္တေားများ နှင့်
ပူးရပါင်းေန် ဆန္ဒမေှိမခင်းတို့ရကကာင့် မမန်မာအေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများသည် လာ
မည့် ရအာက်တိုဘာ ၂၅ ေက်ရန့မှ ၂၈ ေက်ရန့ထိ ကျင်းပမည့် အာဆီယံ ထပ်သီး
အစည်းအရဝးတွင် အကကမ်းဖက် စစ်အုပ်စုအား မဖိတ်ကကားေန် ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။

မမန်မာနိုင်ငံနှင့်အာဆီယံအကကား အထူးသမဖင့် အာဆီယံ အထူးသံတမန် Erywan 
Yusof သည် နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးနှင့် ရတွ့ဆုံခွင့်မေရသာရကကာင့် ၎င်း၏ခေီးစဉ်ကို
 ရေှေ့ဆိုင်းလိုက်သမဖင့် တင်းမာမှုများ ကကီးထွားလာသည်။ အထူးသံတမန် Erywan 
Yusof သည် စစ်အာဏာသိမ်းသည့် ရန့ကတည်းမှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားေရသာ
 အမျ ိုးသားေီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရခါင်းရဆာင် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် ရတွ့ဆုံ
မခင်းမေှိေန် တားမမစ်ခံေသည်။ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်းနှင့် တရုတ်ကဲ့သို့ နိုင်ငံများသည်
အသီးသီး၌ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အာဏာနှင့် အကျ ိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ေန် စစ်အာ
 ဏာသိမ်းမှုကို ရှုတ်ချေန် ရကကာက်ေွံ့ခဲ့ရသာရကကာင့် အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီနှင့်
 အာဆီယံတို့၏ အမပန်အလှန်ဆက်ဆံရေး အချနိ်ဇယားသည် တုံ့ဆိုင်းရနသည်။
 သို့ရသာ်လည်း  လများကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီသည်

တိုးတက်ရသာ ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုမှတဆင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ေန် ဆန္ဒမေှိမခင်း 
သို့မဟုတ် စိတ်၀င်စားမှု မေှိမခင်း ၊ မေှိသည်မှာ ထင်ေှားလာသည်။

မမန်မာ့အရေးကို အာဆီယံအရေးရပါ်အစည်းအ၀ေးတွင် အာဆီယံအဖွဲ့၀င်နိုင်ငံ
များမှ အကကမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအား ထိပ်သီးအစည်းအ၀ေးသို့ တက်ရောက်ခွင့် မ
မပုေန် ဆုံးမဖတ်ခဲ့ပပီး  မမန်မာနိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှ မဟုတ်သည့် အေပ်
ဘက် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးကို ဖိတ်ကကားေန် ဆုံးမဖတ်ခဲ့သည်။  အာဆီယံ၏ ၀င်
ရောက်မစွက်ဖက်ရေးမူ၀ါေရကကာင့် အကကမ်းဖက် စစ်ရကာင်စီကို တာ၀န်ခံမှုေှိရစ
ေန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟု ကာလကကာေှည် ၀ေဖန်မှုများ ေှိရနခဲ့ရသာ်လည်း အာဆီ
ယံအရပါ် ယုံကကည်ကိုးစားမှုရပါ်ထွက်လာရစခဲ့သည်။ စစ်ရကာင်စီ နိုင်ငံမခားရေး၀န်
ကကီးဌာနမှ အာဆီယံဘုံသရဘာတူညီချက် ၅ ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ကာကွယ်
ရမပာဆိုခဲ့ပပီး ၎င်းတို့သည် “ပငိမ်းချမ်းမှုနှင့် တည်ပငိမ်ရအးချမ်းရေးကို ထိန်သိမ်းေန်
 ကကိုးပမ်းရနသည်ဟု ရမပာင်ရမပာင်တင်းတင်း ရမပာဆိုခဲ့ပပီး ရနာက်ဆုံးတွင် အာဆီ
ယံသည် ရမပာင်းလွယ်မပင်လွယ်မခင်းမေှိဘဲ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ အရမခအရနကို နာမ
လည်ရကကာင်း မပင်းထန်စွာ တုန့်မပန်ခဲ့သည်။ 

မပည်တွင်းတွင် တပ်မရတာ်သည် အကွဲကွဲအမပားမပားမဖစ်ရနရသာ လက္ခဏာများ
 တိုးလာသည်ရနသည်ကို ရတွ့ေသည်။  မပည်သူ့ေင်ခွင်သို့ ခိုလှုံလာသည့် စစ်သား
အရေအတွက်များကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ မပည်သူ့စစ်သားအဖွဲ့သစ်
သည် ပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးမဖင့် စစ်အာဏာေှင်ကိုတွန်းလှန်ကာ မပည်သူ့ေင်ခွင်သို့ကူးရမပာင်း
လာသည့် စစ်သားများမဖင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ယခုပတ်အတွင်းတွင် စစ်တပ်အကကီး 
အကဲများသည်  မပည်ရထာင်စုသမ္မတမမန်မာနိုင်ငံ သမ္မတအား အတင်းအဓမ္မ ောထူး
မှ နှုတ်ထွက်ရပးေန် ပခိမ်းရမခာက်ကာ နိုင်ငံရတာ်အာဏာကို လုယူခဲ့သည့်အတွက်
 နိုင်ငံရတာ်သစ္စာရဖာက်ဖျက်ပုန်ကန်မှုကို ကျူးလွန်ပပီး တပ်မရတာ်၏ စည်းကမ်းကို
ရဖာက်ဖျက်မခင်း မဖစ်သည်ဟု မပည်သူ့စစ်သားအဖွဲ့မှ ရကကမငာချက်တစ်ရစာင် ထုတ်
မပန်ခဲ့သည်။ 



ကယားမပည်နယ်တွင် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရဖာက်မှု
 များ သိသာထင်ေှားစွာ များမပားလာရနသည်။ အေပ်
 သားများသည် ပစ်မှတ်ထားခံရနေရသာ ရကကာင့်
 အသက်ေှင်ေပ်တည်ရေးအတွက် ရမျာ်လင့်ချက်မဲ့
ရနချနိ် ၎င်းတို့၏ အသက်ရမွးဝမ်းရကကာင်းမှာလည်း
  ဆိုးဝါးစွာ ပခိမ်းရမခာက်ခံရနေသည့် အရမခအရန
မဖစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီရစာင့်
 ရေှာက်ရေးအသင်း ( AAPP) ၏ မှတ်တမ်းများအေ
 ကယားမပည်နယ်၊ ေီးရမာ့ဆိုပမို့နယ်၊ စံမပ ၆ မိုင်ရကျး
 ေွာတွင် ေိက္ခာယူေန် မပန်လာရသာ စစ်ရဘးရေှာင် ညီ
 အစ်ကိုနှစ်ဦး မဖစ်ကကသည့် ဦးရကျာ်ဟိန်းနှင့် ကိုရေါမိ
 နစ်တို့အား အကကမ်း ဖက်စစ်အုပ်စု၏ တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ
 ဖမ်းဆီးခဲ့ပပီး ပစ်သတ်ခဲ့ော ဦးရကျာ်ဟိန်းမှာ ရသဆုံး
သွားခဲ့ပပီး ကို ရေါမိနစ်မှာ ဦးရခါင်းတွင် ေဏ်ောေေှိခဲ့
သည်။ 
ဖရူဆိုပမို့နယ်မှ စစ်ရဘးရေှာင်များသည် အရေးရပါ်
အကူအညီနှင့် အရထာက်ပံ့များ အရေးရပါ် လိုအပ်
လျက်ေှိသည်။ အသက်ကယ်တင်ရစာင့်ရေှာက်ရေး
 ဆိုင်ော ပစ္စည်းများမဖစ်သည့် စားနပ်ေိက္ခာ၊ ရေ၊ ရဆး
 ဝါးများ နှင့် အကူအညီရပးမှုဆိုင်ောလမ်းရကကာင်းကို 
အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီမှ တားမမစ်ထားသည်။ 

ေှမ်းမပည်နယ်တွင် လက်ေှိမဖစ်ပွားရနရသာတိုက်ပွဲ
များရကကာင့် စစ်ရဘးရေှာင်များအတွက်စားနပ်ေိက္ခာ
နှင့် ရဆးဝါးများ အရေးရပါ် လိုအပ်ရနရကကာင်း
 ေှမ်းအေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ရမပာကကားခဲ့
သည်။  ေှမ်းမပည်မပန်လည်ထူရထာင်ရေးရကာင်စီ
 (RCSS) နှင့် တအာင်းအမျ ိုးသား လွတ်ရမမာက်ရေး
တပ်မရတာ် (TNLA) တို့ကကား တိုက်ပွဲများရကကာင့်
 စစ်ရဘးရေှာင်များသည် ရနေပ်သို့ မမပန်နိုင်ကက
ရသးရပ။  အကကမ်းဖက်တပ်မရတာ်သည် Mytel 
ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်များ အပါအ၀င် စစ်တပ်
၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ရဖာက်ကွဲမှုများ
လုပ်ရဆာင် ခဲ့သည်ဟူရသာ စွပ်စွဲချက်မဖင့် လူငယ်
များကို ပစ်မှတ်ထားကာ ဖမ်းဆီးရနသည်။ သတင်း
များအေ အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီတပ်သည် လမ်းမ
ရပါ်ေှိမပည်သူများကို အရကကာင်းမဲ့ ပေမ်းပတာ ပစ် 
ခတ်မှုရကကာင့် မပည်နယ်တစ်၀ှမ်းလုံး၌ စိုးေိမ်မှုများ
ကို ကကီးထွားရစခဲ့သည်။ 

ချင်းမပည်နယ်ေှိ ရေသခံများသည် အကကမ်းဖက်
စစ်ရကာင်စီ၏ စစ်အင်အား တို့းချဲ့လာမှုရကကာင့်
 စိုးေိမ်ထိတ်လန့်ရနေရသာ အရမခအရနတွင်
 ဆက်လက်ရနထိုင်ရနေသည်။ တပ်မရတာ်သည်
 ချင်းရေသမပည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နှင့် ရေသခံ
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကို ထိုးစစ်ဆင်တိုးချဲ့ေန်
 လက်နက်အင်အားအမပည့်အစုံမဖင့် နည်းလမ်းရပါင်း
စုံ ကကိုးပမ်းလျက်ေှိသည်။ နိုင်ငံရေးအကျဥ်းသား
များ ကူညီရစာင့်ရေှာက်ရေးအဖွဲ့ မှတ်တမ်းများအေ
 ရအာက်တိုဘာလ ၁၁ ေက်ရန့တွင် ဖလန်းပမို့နယ်မှ
 အသက် ၂၉ နှစ်နှင့် ၃၄ နှစ်အေွယ် အေပ်သားနှစ်ဦး
ကို အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ ပစ်သတ်ခဲ့ပပီး ခန္ဒာကိုယ်
 အထက်ပိုင်းနှင့် မျက်နှာတွင် ရသနတ်ေဏ်ောများ
မဖင့်ရသဆုံးရနရသာ ၎င်းတို့၏ ရုပ်အရလာင်းကို
 ရအာက်တိုဘာလ ၁၃ ေက်ရန့တွင် ရတွ့ေှိခဲ့သည်။ 
ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ပွဲများအတွင်း ခေစ်ယာန် ဘုေားေှိခိုး
ရကျာင်းများ၊ ဘာသာရေးရခါင်းရဆာင်များနှင့် ရစတ
နာ့၀န်ထမ်းများကို တိုက်ခိုက်ခံေသည့် အကကိမ်ရပါင်း
 အနည်းဆုံး ၂၀ ေှိသည်ဟု ချင်းလူ့အခွင့်အရေးဖွဲ့မှ
 ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ 



မမန်မာစစ်တပ်သည် အာဆီယံအရပါ် ရလးစာမှုမမန်မာစစ်တပ်သည် အာဆီယံအရပါ် ရလးစာမှု

မေှိရကကာင်းသိသာထင်ေှားပပီး စစ်အာဏာသိမ်းမေှိရကကာင်းသိသာထင်ေှားပပီး စစ်အာဏာသိမ်း

သည့်အချနိ်မှစ၍ အာဆီယံကိုအသုံးချ၍သည့်အချနိ်မှစ၍ အာဆီယံကိုအသုံးချ၍

 တေား၀င်အစိုးေမဖစ်ေန် ကကိုးပမ်းရနသကဲ့သို့ တေား၀င်အစိုးေမဖစ်ေန် ကကိုးပမ်းရနသကဲ့သို့

 တစ်ချနိ်ထဲတွင် မပည်သူရတွအရပါ်  မပင်းထန် တစ်ချနိ်ထဲတွင် မပည်သူရတွအရပါ်  မပင်းထန်

ဆိုး၀ါးရသာ  ေက်စက်သည့် အကကမ်းဖက်မှုဆိုး၀ါးရသာ  ေက်စက်သည့် အကကမ်းဖက်မှု

များကို ကျူးလွန်မှုများ တိုးလာရနသည်။  များကို ကျူးလွန်မှုများ တိုးလာရနသည်။  

အာဆီယံ ရခါင်းရဆာင်များသို့ အိတ်ဖွင့်ရပးစာ

မှ ရကာက်နုတ်ချက် 

Photo: အာဏာသိမ်းရခါင်းရဆာင် မင်းရအာင်လှိုင်ကို ဆန့်ကျင်ရသာ ပိုစတာကို ကိုင်ရဆာင်ထားသည့်
 ဆန္ဒမပမပည်သူတစ်ဦး
Source: လူ့အခွင့်ရေးောဆိုင်ော ပါလီမာန်အမတ်များ 



အာဏာသိမ်းစစ်ရကာင်စီပိုင်
 မမန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်
 တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့
အစည်းများကို “အကကမ်းဖက်ဝါေီ”
ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးေ
 NUG မှ မပည့်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်
နှင့် မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့
များသည် အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီကို
ပစ်မှတ်ထားရသာ တိုက်ခိုက်မှုရပါင်း
 အကကိမ် ၄၀ လုပ်ခဲ့သည်ဟု ထုတ်မပန်
ခဲ့သည်။ 

စစ်ရကာင်စီမှ ရဖရဖာ်ဝါေီလ ၁ေက်
ရန့တွင် အာဏာသိမ်းေန် ကကိုးပမ်း
စဉ် သမ္မတဦးဝင်းမမင့်အား ောထူးမှ
နုတ်ထွက်ေန် ပခိမ်းရမခာက်ခဲ့သည်။
 သမ္မတ ဉီးဝင်းမမင့်မှ “နုတ်ထွက်မ
ရပးနိုင်ဘူး အရသခံမည်ဟု”  တုန့်
မပန်ခဲ့သည်။

စစ်ရကာင်စီမှ ရေါ်ရအာင်ဆန်း
စုကကည်သည် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း
မခင်းခံထားေပပီး တေားေင်ဆိုင်ရန
ေရသာရကကာင့် အာဆီယံ အထူး
သံတမန် Erywan Yusof မှ သူမနှင့်
 ရတွ့ဆုံခွင့်ရတာင်းသည်ကို ခွင့်မမပု
ရကကာင်း ရကကမငာခဲ့သည်။



 မမန်မာ့ စစ်တပ်ဘက်မှ ဘက်ရမပာင်း
 လာသည့် မပည်သူ့ စစ်သားများ
မှ ေီမိုကရေစီနည်းကျ ရေွးချယ်
တင်ရမမှာက်ခံထားေရသာ
အမျ ိုးသားေီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
အစိုးေကို  မဖုတ်ချရသာရကကာင့်
နိုင်ငံရတာ်သစ္စာရဖာက်မှုကျူးလွန်
ောရောက်သမဖင့်  နိုင်ငံရတာ် သစ္စာ
 ရဖာက်မှုမဖင့် အာဏာသိမ်း စစ်
ရခါင်းရဆာင် မင်းရအာင်လှိုင်အား 
တေားစွဲဆိုခဲ့သည်။

ဟားခါးတွင် ရပါက်ကွဲမှုမဖစ်ပပီး
ရနာက် ဖလန်းနှင့် ဟားခါးပမို့နယ်
တို့တွင် ဖုန်းလိုင်း ဆက်သွယ်ရေး
 အရမခအရနများကို ရေသခံ သတင်း
မီေီယာများမှ ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။

လာမည့် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်း
ရဝးတွင် စစ်ရကာင်စီ ကိုယ်စားမပု
တက်ရောက်ေန် ခွင့်မမပုသည့် အာဆီ
ယံ၏ ဆုံးမဖတ်ချက်ကို စစ်ရကာင်စီ၏
 နိုင်ငံမခားရေး ဝန်ကကီးဌာနမှ လွန်စွာ
 စိတ်ပျက်မိပပီး မပင်းထန်စွာကန့်ကွက်
ရကကာင်း ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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