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၂၀၂၁ ခုနှစ် ရအာက်တိုဘာ ၄ ေက်ရန့မှ ၁၀ ေက်ရန့အထိ

ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေဖမ်းဆီးခံခဲ့ေ ချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲ ဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေ



စက်တင်ဘာလအတွင်းတွင် စိုးေိမ်ဖွယ်ရကာင်းရသာ မှတ်တိုင်တစ်ခုကို မဖတ်ရကျာ်
ခဲ့ပပီးမဖစ်သည်။ စက်တင်ဘာလကုန်အတွင် စစ်ရကာင်စီ၏ အသိဉာဏ်မဲ့ရသာ
အင်အားသုံး အကကမ်းဖက် လုပ်ေပ်ရကကာင့် ကရလးသူငယ်နှင့် သက်ကကီးပိုင်းအပါ
အ၀င် လူရပါင်း ၁၀၀ နီးပါး အသတ်ခံခဲ့ေသည်။ လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်
 (မမန်မာနိုင်ငံ) အဖွဲ့၀င်များသည် အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ ကျူးလွန်လျက်ေှိရသာ
လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရဖာက်မှုများကို အသက်စွန့်ကာ မှတ်တမ်းေယူရနသည်။ ချင်း
လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ (CHRO) မှ ေက်စက်ကကမ်းကကုတ်ရသာ အကကမ်းဖက်မှု မဖစ်ပွား
ရနသည့် အရမခအရနများကို မီးရမာင်းထိုးကာ ရမမမပင်မှ ရနာက်ဆုံးေ အရမခအရန
များကို ပုံမှန်တင်မပရပးရနသည်။  အင်တာနက်မဖတ်ရတာက်မှုများရကကာင့် အေပ် 
သားများ ထွက်ရမပးရနကကသည်။ ပစ္စည်းများကို မပန်ယူေန် ရနေပ်သို့ စွန့်စားကာမပန်
သွားရသာ အေပ်သားများသည် တိုက်ပွဲများအတွင်း အသတ်ခံရနေသည်။ အရမှာင်
ထု၏ ရနာက်ကွယ်တွင် စစ်ရကာင်စီသည် ချ ိုးရဖာက်မှုများကို ပို၍ ကျယ်ကျယ်မပန့်
မပန့် စနစ်တကျ ကျူးလွန်ေန် အလားအလာ ပိုေှိရကကာင်း သက်ရသမပခဲ့သည်။
မရကွးတိုင်းရေသကကီးနှင့် ချင်းမပည်နယ် တို့တွင် သတင်းစီးဆင်းမှုသည် တားဆီးခံ
ေပပီး လက်နက်သဖွယ် အသုံးချ ရနရသာရကကာင့် စစ်ရကာင်စီ၏ အကကမ်းဖက် ဖိနှိပ်
ပဖိုခွင်းမှုများ မပင်းထန်ရနသည်။ 

ထို့မပင် မွန်မပည်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ (HURFOM) အဖွဲ့၏ ရတွ့ေှိချက်အေ အထူး
 သမဖင့် လူငယ်များကို မတေားဖမ်းဆီးမခင်း နှင့် ရခါ်ရဆာင်မခင်းများတိုးလာခဲ့သည်။ 
အမျ ိုးသမီးနှင့် မိန်းကရလးများကို ပစ်မှတ်ထားရသာ အကကမ်းဖက်မှုများလည်း တိုး
လာကာ အမျ ိုးသမီး လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မမှင့်တင်သူများနှင့် သတင်းရထာက်
များကို မည်သည့်ရနောတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသည်ကိုလည်းမသိေရပ။
 စစ်ရဆးရေးဂိတ်များနှင့် ဖမ်း၀ေမ်းမပါဘဲ စီးနင်းမှုများသည် ဆိုးဝါးရနပပီးရသာ
 အရမခအရနကို ပို၍ ဆိုးဝါးရစသည်။ အားနည်းရသာ တေားစီေင်ရေးစနစ်နှင့် စစ်
ရကာင်စီအရပါ် ယုံကကည်မှုမေှိမခင်းတို့ရကကာင့် အေပ်သားမပည်သူတို့၏ အနာဂတ်
အတွက် ရမှော်လင့်ချက်မဲ့ရစသည်။  

စစ်ရကာင်စီ၏ လူမဆန်ရသာ ချ ိုးရဖာက်မှုများကို သက်ရသနှင့်အတူမမင်ရတွ့
ေရနရသာ်လည်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း၏ အရေးယူရဆာင်ေွက်မှုများ ရနှး
ရကွးရနသည်။ မမန်မာမပည်၏ မပည်တွင်းစစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆယ်စုနှစ်များစွာ
သင်ခန်းစာယူနိုင်ရသာ်လည်း  နိုင်ငံတကာရခါင်းရဆာင်များမှ စစ်ရကာင်စီသည်
အရလှော့အတင်းမပုလုပ်ေန် သို့မဟုတ်ညှိနှိုင်းလိုစိတ်မေှိရကကာင်းမှတ်ယူပုံေသည်။
 အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီအား အမပစ်ရပးအရေးယူခံေမခင်းမေှိဘဲ လူ့အခွင့်အရေး
များကို ချ ိုးရဖာက်ရစမှုသည် ထိရောက်ရသာ အရေးယူလုပ်ရဆာင်ချက်များ မပုလုပ်
ေန် ရနှာင့်ရနှးမှု၏ အကျ ိုးဆက်မဖစ်သည်။  အိန္ဒိယနှင့် ရုေှားအပါအ၀င် အချ ို ့ရသာ
 နိုင်ငံများသည် အေပ်သားမပည်သူတို့၏ လူရနမှုဘ၀ကို   ပျက်ဆီးဆုတ်ယုတ်ရစ 
ရသာ အဆင့်မမင့် လက်နက်များအား စစ်ရကာင်စီထံ ဆက်လက်ရောင်းချရနသည်။

ရဖရဖာ်ဝါေီနှင့် စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ ကကား လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများနှင့် မတည်ပငိမ်
မှုများရကကာင့် မပည်တွင်း၌ လူရပါင်း ၂၀၆,၀၀၀ အိုးအိမ်စွန့်ခွာခဲ့ေသည်။

New York ေီမိုကေက်တစ် ကိုယ်စားလှယ် Gregory Meeks မိတ်ဆက်ခဲ့ရသာ
 Burma Bill ဥပရေကကမ်းသည် စစ်အာဏာသိမ်းမှုတွင် ပါ၀င်ခဲ့ရသာသူများအား
 အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ မပုလုပ်ေန် ကကိုးပမ်းလုပ်ရဆာင်ခဲ့သည့် အေပ်ဖက်အဖွဲ့
အစည်းတို့၏ ရအာင်မမင်မှု အစိတ်အပိုင်း မဖစ်သည်။ ၎င်းဥပရေမူကကမ်းသည် ရိုဟင်
ဂျာများအရပါ် မမန်မာစစ်တပ်မှ နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်း သတ်မဖတ်မှုများအား လူမျ ိုးတုံး
သတ်မဖစ်မှုအမဖစ်သတ်မှတ်ရပးေန် ကုလသမဂ္ဂနှင့် အရမေိကန်အစိုးေအား ရတာင်း
ဆိုခဲ့သည်။ မပင်သစ်အထက်လွတ်ရတာ်မှလည်း အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးေ
 (NUG) အား တေား၀င်အစိုးေအမဖစ် အသိအမှတ်မပုေန် ဆုံးမဖတ်ချက်ကို ရကကမငာခဲ့
သည်။ 



စစ်ရကာင်စီသည် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မရတာ်
နှင့် တိုက်ပွဲများ မပင်းထန်ရသာရကကာင့် စစ်ကူ
အရမမာက်အများကို ကချင်မပည်နယ်သို့ ပို့ရဆာင်
ခဲ့သည်။ ထိတ်လန့်ရကကာက်ေွံ့ရနရသာ ရေသခံ
များသည် မိမိတို့၏ ရနအိမ်များကို စွန့်ခွာကာ
ဘုန်း ကကီးရကျာင်းများနှင့် နီးစပ်ောရေသများသို့
 ရဘးကင်းလုံခခုံရေးအတွက် ထွက်ရမပးခိုလှုံရန
ေသည်။ စစ်ရကာင်စီသည် ဆင်မခင်တုံတေားမေှိ
ရသာအကကမ်းဖက်မှုများကို ဆက်လက်လုပ်ရဆာင်
ရနသည်။ 

ကေင်နီလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ (KHRO)၏ မှတ်တမ်း
များအေ စစ်ရဘးရေှာင်ကူညီသူ ၃၀ နီးပါးအပါ
အ၀င် ဖမ်းဆီးခံေသူ အေပ်သား ၂၀၀ ရကျာ်အထိေှိ
လာသည်။ ဖမ်းဆီးခံေသူများအနက် အသက်ငယ်
ဆုံး  ၁၅ နှစ်မှ အသက်အကကီးဆုံး ၅၀ ရကျာ်အ
 ထိမဖစ်သည်။ ကယားမပည်နယ်မှ စစ်ရဘးရေှာင်
ကူညီသူများ သည် စစ်ရဘးရေှာင်များကို ကူညီ
ေန် ကကိုးပမ်းမှုရကကာင့် ပစ်မှတ်ထားခံရနေသည်။
 ပပီးခဲ့သည့်လတွင် စစ်ရဘးရေှာင်အတွက် ေိက္ခာပို့
 ရဆာင်ရသာ ယာဉ်တစ်စီး တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ေသည်။
 ကယား မပည်နယ်တွင် စစ်ရကာင်စီ၏ ၃ ေက်တာ
အကကမ်းဖက်ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုတွင် အိမ်ရမခ
ရပါင်း ၅၀ ထိခိုက်ပျက်ဆီးခဲ့ပပီး ပစ္စည်းများလည်း
 ရဖာက်ထွင်းခံခဲ့ေသည်။ သက်ကကီးပိုင်း အေပ်သား
တစ်ဦးသည်လည်း ၎င်း၏ ရနအိမ်တွင် အသတ်ခံခဲ့
ေသည်။ 

ရမလကတည်းမှ စတင်၍ ကယားမပည်နယ်တွင် လူ
ရပါင်း ၁၃၀,၀၀၀ ရကျာ်ရနေပ်စွန့်ခွာ ခဲ့ေသည်။ 

ထန်တလန်တွင် မိသားစုအတွက် ေိက္ခာမပန်ပို့ရပး
ရသာ ရေသခံတစ်ဦး အပစ်ခံေကာ ေဏ်ောေရသာ
 သတင်းအပါ၀င်  မင်းတပ်၊ ထန်တလန်နှင့် ဟားခါး
တွင် လက်ေှိမဖစ်ပွားရနရသာ လူ့အခွင့်အရေး ချ ိုး
ရဖာက်မှုများကို ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ (CHRO) 
မှ မှတ်တမ်းမပုစုထားသည်။ ရေသခံအများစုသည်
 ရနေပ်ကို စွန့်ခွာရနကကပပီး ပစ္စည်းများကို မပန်ယူေန်
 ကကိုးစားရသာ ရေသခံများသည် ပစ်ခတ်ခံေရသာ
 ရကကာင့် လှည့်မပန်ခဲ့ေသည်။ အကကမ်းဖက်မှု စစ်ပွဲ၏
 တစ်စိတ်တစ်ရေသအေ အေပ်သားများ ဖမ်းဆီးခံ
ေမခင်းနှင့် ရသဆုံးများသည် ဆက်လက်မဖစ်ပွားရန
 သည်။



“အလှူေှင်ရတွ လှူတဲ့ရနောမှာ တကယ့်လက်“အလှူေှင်ရတွ လှူတဲ့ရနောမှာ တကယ့်လက်

 ရတွ့ IDP ကို ထိရောက်မမန်ဆန်စွာလှူရပး ရတွ့ IDP ကို ထိရောက်မမန်ဆန်စွာလှူရပး

ချင်တယ်ဆိုေင်ရတာ့ INGO ရတွကရနတဆင့်ချင်တယ်ဆိုေင်ရတာ့ INGO ရတွကရနတဆင့်

ထက် CBO, CSO ရတွကရန တကယ့်ပေဟိတထက် CBO, CSO ရတွကရန တကယ့်ပေဟိတ

 တက်ကကလှုပ်ေှားသူရတွဆီကရနပဲ သွားသင့် တက်ကကလှုပ်ေှားသူရတွဆီကရနပဲ သွားသင့်

တယ်။ ပပီးရတာ့ အလှူေှင်ရတွအတွက် အလုပ်တယ်။ ပပီးရတာ့ အလှူေှင်ရတွအတွက် အလုပ်

လုပ်ရပးရနေတဲ့ သူရတွအတွက် ကန့်သတ်မှုလုပ်ရပးရနေတဲ့ သူရတွအတွက် ကန့်သတ်မှု

ရတွေှိတဲ့ အခါကျရတာ့ အေမ်းပင်ပန်းပပီး မကူ ရတွေှိတဲ့ အခါကျရတာ့ အေမ်းပင်ပန်းပပီး မကူ 

ညီရပးချင်ရတာ့တာရတွ ေှိတယ်။”ညီရပးချင်ရတာ့တာရတွ ေှိတယ်။”

ရမာ်ဖရေးမမာ - ကေင်နီအမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး

 (KNWO) စစ်ရကာင်စီရကကာင့် အစားအရသာက်၊ အမိုးအကာနှင့် အကာအကွယ်များလိုအပ်ရနသာ ကေင်စစ်ရဘး
ရေှာင်များ 
Sources: ကေင်သတင်းစဉ်



နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရေါ်
ရအာင်ဆန်းစုကကည်သည် တေား ၁၂
 ေင်ဆိုင်ရနေသည်။ သူမအား စွပ်စွဲမှု
အလုံးစုံးအား “မဟုတ်တမ်းတေား” 
ရမပာဆိုခဲ့သည်။ 

စစ်ရကာင်စီ တပ်မှ စစ်သား ၅
 ရယာက်သည် လက်နက်အမပည့်စုံမဖင့်
 CDF-Senthang တပ်ဖွဲ့ဆီ သို့ ၀င်
ရောက်ပူးရပါင်းခဲ့သည်။ 

 မုံေွာပမို့ ၊ ရေါနခခံေပ်ကွက်ေှိ  NLD 
ပါတီရုံးကို စစ်ရကာင်စီမှ ချတိ်ပိတ်
ခဲ့သည်။ 

ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ော မမန်မာအပမဲတမ်း
ကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကကီး
ဦးရကျာ်မိုးထွန်းသည် Interna-
tional Republican Institute 
(IRI) မှ ချးီမမင့်ရသာ John McCain 
Freedom Award    ေီမိုကရေစီ
သူေဲရကာင်းဆုကို ေေှိခဲ့သည်။ 



ဥရောပပါလီမန်အစည်းအရဝးတွင်
 အေပ်သားမပည်သူတို့၏ အရမခခံ
လွတ်လပ်ခွင့်ရပါ် စစ်ရကာင်စီ၏
 အကကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကို
 ရှုတ်ချသည့် ဆုံးမဖတ်ချက် တစ်ခုကို  
အတည်မပုချမှတ်ခဲ့သည်။  

မွန်မပည်လူ့အခွင့်အရေးရဖာင်ရေး
ေှင်း HURFOM ၏ သတင်းအေ
ကေင်မပည်နယ်၊ ဘားအံပမို့နယ်၊ 
ရကာ့ေင်းရအာက်ရကျးေွာအုပ်စုတွင်
ရနထိုင်သည် မိသားစုဝင်ရလးဦး
သည် ဗုံးခိုကျင်းထဲတွင် ရအာက်ဆီ
ဂျင်မပတ်လပ်ပပီး ရသဆုံးခဲ့သည်။ 

အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးေ
 (NUG) ၏ ထုတ်မပန်ချက်အေ
 စက်တင်ဘာလအတွင်းတွင် အကကမ်း
 ဖက်စစ်ရကာင်စီ တပ်သား ၁၅၀၀ 
ရကျာ် ရသဆုံးခဲ့သည်။ 



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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