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၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ေက်ရန့မှ ရအာက်တိုဘာလ ၃ ေက်ရန့အထိ

ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေဖမ်းဆီးခံခဲ့ေ ချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲ ဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေ



စစ်အာဏာသိမ်းေန် ကကိုးပမ်းခဲ့သည်မှာ ၈ လကကာမမင့်ခဲ့ပပီမဖစ်သည်။ ရန့စဉ်နှင့်အမျှ

 တိုင်းမပည်သည်  ယခင်အရမခအရနသို့ မပန်မရောက်နိုင်ရသာ အရမခအရနမဖင့် ပို၍

 နက်ရသာရချာက်ထဲသို့ ကျရနသည်။ မမန်မာကျပ်ရငွတန်ဖိုးသည် အနိမ့်ဆုံးသို့ ကျ

ရောက်ခဲ့ပပီး မမန်မာနိုင်ငံေှိ ပမို့နယ် ၂၅ ခုကို အင်တာနက်မဖတ်ရတာက်မှုရကကာင့်

ယိုယွင်းရနပပီးရသာ လူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနကို ဆိုးဝါးရစသည်။ အင်တာနက်

မဖတ်ရတာက်မှု ရနာက်တွင် စစ်ရကာင်စီသည် ကကီးရလးရသာ လူ့အခွင့်အရေးချ ိုး

ရဖာက်မှုများကို ေဲေဲတင်းတင်း ကျူးလွန်ရစသည်။ စစ်ရကာင်စီစည် မရကွးတိုင်း

ရေသကကီးေှိ ဂန့်ရဂါ၊ ထီးလင်းနှင့် ပမိုင်ပမို့နယ် နှင့် ချင်းမပည်နယ် ဖလမ်း၊ ကန်ပက်

 လက်၊ မတူပီ၊ မင်းတပ်၊ ပလက်ဝ၊ တီးတိန်၊ ထန်တလန် နှင့် တွန်းဇံပမို့နယ်များ

 အပါဝင် မမန်မာနိုင်ငံအရနာက်ရမမာက်ပိုင်းရေသေှိ ပမို့နယ် ရတာ်ရတာ်များများတွင် 

အင်တာနက် မဖတ်ရတာက်ခဲ့သည်။ 

ချင်းမပည်နယ်၊ ကယားမပည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီးတို့သည် စစ်ရကာင်စီ၏

 စစ်ရေးအေ အဓိက ပစ်မှတ်ထားခံေရသာ်လည်း ခုခံရတာ်လှန်မှုသည် လုံးဝ ရလျာ့

သွားမခင်းမေှိပါ။ လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်း ကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) ၏ ဆက်စပ်အဖွဲ့

ဝင် အဖွဲ့အစည်းမဖစ်ရသာ ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ (CHRO)၏ ထုတ်မပန်ချက်အေ 

ရေသခံ ေပ်မိေပ်ဖ နှစ်ဦးသည် စစ်ရဘးရေှာင်များအရေး ရဆွးရနွးပပီးရနာက် ၎င်းတို့

စီးနင်းလာသည့်ယာဉ်အား စစ်ရကာင်စီမှ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သမဖင့် ရသဆုံးခဲ့သည်။ 

ဦးရခါင်းတွင် ရသနတ်ေဏ်ောမဖင့် ရသဆုံးရနရသာ ရေသခံ ရနာက်တစ်ဦးကိုလည်း

 ရတွ့ေှိခဲ့သည်။

အမျ ိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးေ (NUG) မှ အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီအား “ခုခံရတာ်

 လှန်ရေးစစ်” စတင်ရကကာင်း ရကကမငာခဲ့သည်။ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်မှုကို

နှိမ်နှင်းေန် စစ်ရကာင်စီ၏ ေက်ေက်စက်စက် အကကမ်းဖက်ပဖိုခွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်

၍  NUG မှ ယခုလအရစာပိုင်းတွင် ရကကမငာချက် ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂ

စားနပ်ေိက္ခာအစီအစဉ်၏ ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုအေ မမန်မာနိုင်ငံသည်အာဏာသိမ်းပပီး

ချနိ်မှစ၍ ဆိုးဝါးရသာဆင်းေဲမွဲရတမှု လမ်းရကကာင်းရပါ်တွင် ရောက်ရနပပီး  အလုပ် 

အကိုင် ၁.၂ သန်းဆုံးရှုံးခဲ့ေသည်။

မမန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်မဖစ်ပွားရနရသာ ရနေပ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်

မှုများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမရမခာက်လတာ ကာလပတ်အတွင်း အေပ်သား

 ၂၀၀,၀၀၀ ရကျာ် ရနေပ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ရနေသည်။ ရဖရဖာ်ဝါေီလ

မှ စတင်၍ လက်ေှိမဖစ်ပွားရနရသာ ပဋိပက္ခများရကကာင့် လူရပါင်း ၂ သန်းရကျာ်

ရဘးေဏ်သင့် ထိခိုက်ခဲ့ေပပီး လူသားချင်း စာနာရထာက်ထားမှုဆိုင်ော အကူအညီ

များမဖစ်ရသာ စားနပ်ေိက္ခာ၊  အမိုးအကာနှင့် ရဆးဝါးများ အရေးရပါ်လိုအပ်ရန

 သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ မမင့်တက်လာမခင်းနှင့် မယုံကကည်မှုများတိုးလာ

မခင်းရကကာင့် ရကကာက်ေွံ့ စိုးေိမ်မှုများကို ရမဖရလျာ့ေန် အနည်းငယ်သာ ထိန်းချုပ်

လုပ်ရဆာင်နိုင်ခဲ့သည်။

အချနိ်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ စစ်အာဏာသိမ်းမှု တေား၀င်မဖစ်ရေးကကိုးပမ်းမှုမ

ရအာင်မမင်ရကကာင်း ေှင်းေှင်းလင်းလင်း ရတွ့ေသည်။ အမိန့်အာဏာမဖင့်သာအုပ်

 ချုပ်ေန်သိရသာ စစ်ရကာင်စီ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာများကို မမန်မာမပည်သူများမှ

 မငင်းဆန်ရနကကသည်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့မှ စစ်ရကာင်စီ

သည် အကကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းမဖစ်ရကကာင်း ရကကမငာေန် တာ၀န်ေှိသည်။ 



အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီသည် ကယားမပည်နယ်
တွင်း အေပ်သားများရနထိုင်ော အေပ်များတွင်
 ရမမမမုပ်မှိုင်းများ ရထာင်မခင်းမဖင့် နိုင်ငံသားတို့၏
 အခွင့်အရေးကိုချ ိုးရဖာက်ရနသည်။ အကျ ိုးဆက်
အရနမဖင့် ရေသခံေွာသားများသည် ပမို့ထဲသို့
သွားရောက်စဥ် မိုင်းနင်းမိရသာရကကာင့် မပင်းထန်
စွာထိခိုက်ေဏ်ောေှိပပီး ရသဆုံးခဲ့သည်။ စစ်ရကာင်စီ
ရထာင်ထားရသာ ရမမမမှပ်မိုင်းနှင့် မရပါက်ကွဲရသး
ရသာ လက်နက်ကကီးကျည် ၃၀ ခန့်ကို ကေင်နီ
တိုင်းေင်းသားများ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KNDF) မှ
 ေှင်းလင်းခဲ့သည်။ 
ကယားမပည်နယ် ေီရမာဆိုပမို့နယ်တွင် မဖစ်ပွားရန
ရသာ တိုက်ပွဲများရကကာင့် အေပ်သား (၂) ဦးရသဆုံး
ခဲ့သည်။ အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီသည် အေပ်သား
မပည်သူတို့၏ ရနအိမ်များကို မီးတင်ေှို့ပပီး ပစ္စည်များ
ရမွှရနှာက်ေှာရဖွခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲမဖစ်ပွားရနရသာ
ရနောတွင် အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီတပ်သား ၂၀၀ 
ရကျာ် တပ်စွဲထားသည်။ 

ေှမ်းမပည်နယ်တွင် ေှမ်းတိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်
နှစ်ဖွဲ့ အချင်းချင်းကကားတိုက်ပွဲနှင့် အကကမ်းဖက်စစ်
ရကာင်စီနှင့် မပည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF) 
ကကား တိုက်ပွဲများရကကာင့် ရေသခံအေပ်သားများ
ထိခိုက်ရသဆုံးမှုများေှိပပီး နီးစပ်ောရကျးေွာများ
တွင် ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင် ခဲ့ေသည်။ ေှမ်းမပည်နယ်
ရမမာက်ပိုင်း မုံကိုးရေသတွင် စစ်ရကာင်စီတပ်၏
လက်နက်ကကီး ပစ်ခတ်မှုရကကာင့် အသက် (၉)နှစ်
အေွယ် ကရလးတစ်ဦးရသဆုံးခဲ့သည်။ ရကျးေွာ
အတွင်းသို့ လက်နက်ကကီးကျည်  ထိမှန်ရပါက်ကွဲ
ောတွင် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးသည်လည်း ဦးရခါင်းတွင်
 နှင့် တမခားရနောများတွင် မပင်းထန်ထိခိုက်ေဏ်ော 
ေေှိပပီး မပန်လည်သက်သာ လာခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့ရသာနှစ်ပတ်တွင် ေှမ်းမပည်နယ် မုံကိုးရေသ
တွင် စစ်ကား ၁၅ စီးမဖင့်စစ်အင်အား မဖည့်တင်းခဲ့
သည်။ ေှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များသည် လက်ေှိ
မဖစ်ပွားရနရသာ နယ်ရမမစိုးမိုးမှု နှင့် အမငင်းပွားမှု
 တိုက်ပွဲများရကကာင့် စစ်ရကာင်စီ၏ အပစ်ခတ်ေပ်စဲ
ရေးကို ပယ်ချခဲ့သည်။ 

ချင်းမပည်နယ်တွင် ဆက်လက်မဖစ်ပွားရနရသာ တိုက်ပွဲ
များရကကာင့် ရဘးကင်းလုံခခုံောသို့ ရေသခံ ရထာင်နှင့်ချ ီ
နယ်စပ်ရေသသို့ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခဲ့ေသည်။ ရေသ
တွင်း ကျန်ေစ်ခဲ့ရသာ သူများသည် စစ်အကကမ်းဖက်တပ်
နှင့် ထိပ်တိုက်ေင်ဆိုင်ေပါက ဖမ်းဆီးမခင်း၊ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်
 စက်မခင်းနှင့် သတ်မဖတ်မခင်းတို့ခံေနိုင်သည်။ ချင်းရေသ
ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (CNF)မှ အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီကို
 ခခုံခိုတိုက်ခိုက်ပပီးရနာက် ထန်တလန်တွင် တိုက်ပွဲမဖစ်ပွား
ခဲ့ပပီး ရသဆုံးမှုများကို အတည်မမပုနိုင်ရသးပါ။ ရသနတ်သံ
များကို မိနစ် ၃၀ ခန့်ကကားခဲ့ေရကကာင်း ရေသတွင်းကျန်ေစ်
ခဲ့သူများမှ ရမပာကကားခဲ့သည်။ ခခုံခိုတိုက်ခိုက်ခံေပပီးရနာက် 
အကကမ်းဖက် စစ်ရကာင်စီသည် ပမို့တွင်းသို့ လက်နက်ကကီး
များမဖင့် တုန့်မပန်ပစ်ခတ်ရသာရကကာင့် ရနအိမ် ၁၈ လုံး
မီးရလာင်ပျက်ဆီးခဲ့ေသည်။  သင်းအုပ်ဆောတစ်ပါး
အသတ်ခံခဲ့ေပပီး ရေသခံအားလုံးနီးပါး လုံခခုံမည့်ရနောသို့ 
ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်သွားကကသည်။ 
ချင်းမပည်နယ် ကန်ပက်လက်ရေသတွင် အသတ်ခံေရသာ
ရေသခံ၏ အရလာင်းများတွင် ရသနတ်ေဏ်ောများကို
ရတွ့ေှိခဲ့ေသည်။ စစ်ရကာင်စီတပ်သည် အေပ်သား ရုပ်
အရလာင်း (၂) ရလာင်းအား မီးေှို့ပပီး ရမမာင်းထဲတွင်ပစ်
ချထားခဲ့သည်။ နိုင်ငံအတွင်း အင်တာနက် မဖတ်ရတာက်မှု
များသည်  စစ်ရကာင်စီတပ်ကျူးလွန်ရသာ ောဇ၀တ်မှုများ
အား တာ၀န်ခံေန် ရေှာင်လွှဲရစသည်။ 



“ရကကာက်စောမလိုတဲ့ရနောမှာဘဲ“ရကကာက်စောမလိုတဲ့ရနောမှာဘဲ

ရနချင်တယ်။ ရနချင်တယ်။ 

ေွာမှာေှိတဲ့အိမ်ကိုဘဲ မပန်ချင်တယ်။”ေွာမှာေှိတဲ့အိမ်ကိုဘဲ မပန်ချင်တယ်။”

ရကမိုး၊ ကေင်နီလူမျ ိုး အစိုးေ ရကျာင်းဆော

မအလုပ်ကိုထွက်ပပီး အာဏာဖီဆန်လှုပ်ေှားမှု

 (CDM) လုပ်ခဲ့သူ

မမန်မာနိုင်ငံအရေှ့ဘက်ေှိ စစ်ရဘးရေှာင် စခန်းတစ်ခုတွင်  ကေင်နီလူမျ ိုးရကျာင်းဆောမ ရကမိုးမှ သူမ၏
ကရလးငယ်ကို ချထီားသည့်ပုံ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ေက်ရန့
Source: RFA



ကုလသမဂ္ဂ မမန်မာနိုင်ငံ အပမဲတမ်း
ကိုယ်စားလှယ် ဦးရကျာ်မိုးထွန်သည် 
ကုလသမဂ္ဂ အရထွရထွညီလာခံတွင်
 သရဘာတူညီထားသည့်အတိုင်း 
မိန့်ခွန်းမရမပာကကားခဲ့ပါ။  

စစ်ရကာင်စီ၏ အကကမ်းဖက်မှုများကို
 တုန့်မပန်သည့်အရနမဖင့် ေန်ကုန်တိုင်း
 ရတာင်ေဂုံပမို့နယ်ေှိ My Tel တာဝါ
တိုင်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ 

လွတ်လပ်တဲ့အာေှအသံ၏ သတင်း
အေ စစ်ရကကာရေးတွင် အေပ်သား
မပည်သူ (၅၀) ဦးရသဆုံးခဲ့သည်။ 

သတင်းရပးများကိုသက်ရသ
 အရထာက်အထားမဖင့်ဖမ်း
 ဆီးထိန်းသိမ်းထားရကကာင်း
 အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီရအာက်
 မပည်ထဲရေးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့ရသာ
 ကေင်နီမပည်နယ်ေဲတပ်ဖွဲ့မှ ထုတ်
မပန်ခဲ့သည်။ 



စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့သည်မှာ ၈ လ 
မပည့်ခဲ့ပပီမဖစ်သည်။ 

မန္တရလးတိုင်း အိုးဘိုအကျဉ်းရထာင်
မှ ောဇ၀တ်မှုမဖင့်အကျဉ်းကျရန
ရသာ အကျဉ်းသား ၁၈၄ ဦးကို မပန်
လွတ်ရပးခဲ့ပပီး အမပစ်မဲ့နိုင်ငံရေး
အကျဉ်းသားများ ချုပ်ရနှာင်ခံထား
ရနေဆဲမဖစ်သည်။ 

ေန်ကုန်တိုင်းရေသကကီး သန်လျှင်ပမို့
 နယ်မှ ေလန်တစ်ဦး အသတ်ခံခဲ့ေ
သည်။



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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