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၂၀၂၁ ခုနှစ် ရအာက်တိုဘာ ၁၈ ေက်ရန့မှ ၂၄ ေက်ရန့အထိ

ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေဖမ်းဆီးခံခဲ့ေ ချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲ ဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေ



ရအာက်တိုဘာလ ၁၈ ေက်ရန့နှင့် ၁၉ ေက်ရန့တို့တွင် စစ်အာဏာသိမ်းသည့်အချနိ်
မှစ၍ ဖမ်းဆီးခံထားေရသာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၅၀၀၀ ရကျာ်ကို မပန်လွတ်
ရပးမည်ဟု စစ်ရကာင်စီမှ ရြကမငာခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ရသာ ဆုံးမဖတ်ချက်ချမခင်း
သည် တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘဲ အရေှ့ရတာင်အာေှနိုင်ငံများအသင်း(အာဆီယံ) မှ
 ယခုလရနှာင်းပိုင်းတွင်ကျင်းပမည့်  ထိပ်သီးအစည်းအရဝးများသို့  စစ်ရကာင်စီ
အား ဖိတ်ြကားေန် မငင်းဆိုပပီးချနိ်နှင့် မြကာမီ ကျရောက်မည့် မမန်မာတို့၏ရိုးော
သီတင်းကျွတ်ပွဲရတာ် ကာလအတွင်းတွင် မပန်လွတ်ရပးရသာရြကာင့် တိုက်ဆိုင်မှု
သက်သက် မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေးအေသာ လွတ်ရပးမခင်းမဖစ်သည်။  အြကမ်းဖက်စစ်
ရကာင်စီသည် အေပ်သားမပည်သူများကို ကာကွယ်ေန် လုံးဝ ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ဘုံ
သရဘာတူညီချက် ၅ ချက်ကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ေန် စစ်ရကာင်စီမှ သရဘာတူ
ခဲ့ရသာ်လည်း ၎င်းတို့၏ကတိက၀တ်ကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ခဲ့မခင်းမေှိ ပါ။ 
စစ်ရကာင်စီသည် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းထံမှ ရငွရြကး ၊ လက်နက်နှင့်တေား၀င်
မှုေေန် ကကိုးပမ်းရနသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews မှ
ရမပာြကားခဲ့သည်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ အလွန်ရတာင့်တရသာ တေားဝင်အစိုးေအမဖစ် 
အသိအမှတ်မပုခံေေန် ကကိုးပမ်းမှုများ မရအာင်မမင်မခင်းသည် ၎င်းတို့အရပါ် ယုံြကည်
စိတ်ချမှုမေှိရြကာင်းကို ရမပာမပရနသည် 

နိုင်ငံရေးအကျဥ်းသားများကို လွတ်ရပးပပီးရနာက်မြကာမီ မပန်လည်ဖမ်းဆီး
မခင်း မဖင့် စစ်ရကာင်စီ၏ ဂတိမတည်မှုကို မပသခဲ့သည်။ သတင်းများအေ ဒါဇင်
နှင့်ချရီသာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ မပန်လည်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေသည်။ ဒီမိုကေက်
တစ် မမန်မာ့အသံ(DVB)၏ သတင်းများအေ ေန်ကုန်၊ အင်းစိန်ရထာင်အတွင်း
မှ မပန်လည်လွတ်ရမမာက်လာသူ အကျဥ်းသားတစ်ဦးကို တစ်နာေီမမပည့်မီ
 မပန်လည်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေသည်ဟု သိေှိေသည်။ နိုင်ငံရေးကူညီရစာင့်ရေှာက်ရေး
အသင်း (AAPP)၏ မှတ်တမ်းအေ ရအာက်တိုဘာလ ၁၈ ေက်ရန့ နိုင်ငံရေး
အကျဉ်းသားများကို မပန်လွတ်ရပးမည်ဟု ရြကမငာချက်မှ မပန်လည်လွတ်ရမမာက်
လာပပီးရနာက် အကျဉ်းသား ၁၁၀ ဦး မပန်လည် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေသည်။ ပပီးခဲ့သည့်

 လများအတွင်း အြကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီမှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ဦးကို
 မပန်လွတ်ရပးခဲ့သည်ဟု ထုတ်မပန်ခဲ့ရသာ်လည်း AAPP ၏ အတည်မပုချက်အေ
 ၄၀၀ ဦးသာ လွတ်ရမမာက်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်သည် မပန်လည်လွတ်ရမမာက်သူများ
၏ စာေင်းကို ထုတ်မပန်ခဲ့မခင်း မေှိရပ။ ကမ္ဘာတဝှမ်းေှိ အစိုးေများမှ စစ်ရကာင်စီတို့
၏ လွတ်ပငိမ်းချမ်းသာခွင့် ရပးသည့် နည်းဗျူဟာများကို ရမပာင်းလဲသွားပပီဟူရသာ
 လက္ခဏာအမဖစ် မမှတ်ယူေန် အရေးကကီးသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အရနမဖင့် ဤနည်း
ကို စစ်အာဏာေှင်အဆက်အဆက် ဆယ်စုနှစ် ရပါင်းများစွာ ကျင့်သုံးခဲ့သည့် ပုံစံတူ
နည်းမျ ိုးမဖစ်သည်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအရနမဖင့် လှည့်စားမခံဘဲ ဒီမိုကရေစီ
နည်းကျ ရေေးရကာက်တင်ရမမောက်ထားရသာ အစိုးေထံ အာဏာမပန်လွှဲရပးေန် စစ်
ရကာင်စီကို ဆက်လက်ဖိအားရပးေန် အရေးကကီးသည်။ 

အာဏာသိမ်းေန် ကကိုးပမ်းမှုသည် ဗိုလ်ချုပ်ကကီးများ ရမှော်လင့်ထားသကဲ့သို့ အာဏာ
 ေှင်စနစ်သို့ လွယ်လွယ်ကူကူ သက်ရသာင့်သက်သာ ကူးရမပာင်းမှုမမဖစ်ခဲ့ရပ။ ထို့
အစား မပည်သူလူထုသည် နုတ်ဆိတ်ေန် မငင်းဆန်ခဲ့ပပီး ဆက်လက်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒ
မပကာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုလည်း ပစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့် 
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော လက်နက်ပိတ်ဆို့မှုတို့ကို

ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် ရတာင်းဆိုခဲ့ြကသည်။ မမန်မာနိုင်ငံအရနာက်ရမမာက်ဘက်ေှိ
 ချင်းမပည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီးနှင့် မရကွးတိုင်းရဒကကီးတို့တွင် စစ်ဆင်ရေး
တိုးချဲ့တိုက်ခိုက်မှုများရြကာင့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရဖာက်မှုများ တိုးလာသမဖင့် လူ့
အခွင့်အရေးရကာင်စီသို့  မမန်မာနိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရေး
ရပါ်အစည်းအရဝး တစ်ေပ်မပုလုပ်ေန် Burma Campaign – UK မှ ရတာင်းဆိုခဲ့ြက
သည်။ မမန်မာ နိုင်ငံတွင်းသို့ “နိုင်ငံမခား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ ရောက်ေှိလာပပီး
 မပည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ အားနည်းေန်အတွက်  ရချမှုန်းေန် စစ်ရကာင်စီ
သည် လုပ်ရဆာင်ရနရြကာင်း” အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးေ (NUG)မှ ထုတ်မပန်ခဲ့
သည်။ 



ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှုဆိုင်ော
ညေိနှိုင်းရေးရုံး (UNOCHA) ၏ အဆိုအေ စစ်ရကာင်စီ
နှင့် ရဒသခံ မပည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များအြကား
ဆက်လက်မဖစ်ပွားရနရသာ တိုက်ပွဲများရြကာင့် ချင်း
 မပည်နယ်တစ်ခုတည်းတွင် အေပ်သား ၂၀၀၀ ရကျာ် 
အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ မဖစ်ခဲ့ေသည်။ မပည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာတို့
မှ အကူအညီအရထာက်အပံ့များကို ပို့ရဆာင်ောတွင်
စစ်ရကာင်တပ်များ၏ အဟန့်အတား အရနှာက်
အယှက်များရြကာင့် အခက်အခဲများနှင့် ေင်ဆိုင်ခဲ့ေ
သည်။ ခေီးသွားလာမခင်းနှင့် လုံခခုံရေးအရမခအရနများ
ရြကာင့် ရဒသခံများအား လုံ့လစိုက်ထုတ်မခင်းမမပုေန်
တွန်းအားရပးလျက်ေှိသည်။ လိုအပ်ရသာပစ္စည်းများ
နှင့် စားနပ်ေိက္ခာယူေန် မပန်သွားရသာ စစ်ရဘးရေှာင်
များသည် ပစ်မှတ်ထားခံရနေသည်။ တစ်ချ ို ့သည်
အသတ်ခံေပပီး တစ်ချ ို ့သာ ထွက်ရမပးလွတ်ရမမာက်ေန် 
ခက်ခက်ခဲခဲ ကကိုးစားခဲ့ေသည်။
စစ်ရကာင်စီတပ်မှ စစ်အင်အားအလုံးအေင်းမဖင့်
လက်နက်ကကီးများ တပ်ဆင်မှုရြကာင့် ရဒသခံတို့၏
လုံခခုံရေးကို ပခိမ်းရမခာက်ရနပပီး ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်
မှုများရြကာင့် အရမခအရန ပိုမိုဆိုးဝါးလာမည်ကို  
ရဒသခံများြကား စိုးေိမ်မှုများ မမင့်တက်ရနသည်။ 

စစ်ရကာင်စီ၏ မတေားဖမ်းဆီးချုပ်ရနှာင်မခင်းခံေ
သည် မမစ်ကကီးနားအရမခစိုက် သတင်းရထာက်များ
 မပန်လည်လွတ်ရမမာက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်
 ယခုနှစ်အရစာပိုင်းတွင် ပငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒမပသည့်
 သတင်းများကို ရဖာ်မပခဲ့ရသာရြကာင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့
ေမခင်းမဖစ်သည်။ ကချင်သတင်းဌာန၏ အဆိုအေ
 မမစ်ကကီးနား သတင်းဂျာနယ်သတင်းရထာက် Aje 
နှင့် Christopher တို့ကို ဧပပီလ ၁၃ ေက်ရန့တွင်
 ဖမ်းဆီးခဲ့ပပီး ဧပပီလ ၁၄ ေက်ရန့တွင် မမျ ိုးမမတ်
ပန်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။  74 Media မှ Chan Bu နှင့်
 Kachin Waves La Raw တို့ကို မတ်လ 29 ေက်ရန့
တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။

ကချင်မပည်နယ်တွင် ေပ်ေောထဲသို့ လက်နက်ကကီး
များမဖင့် ပစ်ခတ်မခင်းနှင့် ပေမ်းပတာ ပစ်ခတ်မခင်း
 အပါ၀င် ေက်စက်ြကမ်းြကုတ်ရသာ ထိုးစစ်ဆင်
တိုက်ပွဲများကို အြကမ်းဖက် စစ်ရကာင်စီတပ်များ 
ဆက်လက်လုပ်ရဆာင်ရနသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါသည် လှေင်မမန်စွာဆက်
 လက်မပန့်နှံ့ရနပပီးရဒသခံမပည်သူလူထုအရပါ် ဆိုးဝါး
စွာ အကျ ိုးသက်ရောက်ရနသည်။ဖရူဆိုပမို့နယ်တွင် 
ကိုဗစ်လူနာ ၁၀၀ ဦးရတွ့ေှိခဲ့သည်။
ကပ်ရောဂါသည် စစ်ရကာင်စီတပ်နှင့်  မပည်သူ့ကာ
 ကွယ်ရေးတပ်ဖွဲများြကား တိုက်ပွဲများ မမင့်တက်ရန
ချနိ်  ေှင်သန်ရုန်းကန်ရနေရသာ ရဒသခံတို့၏
 အသက်ရမွး၀မ်းရြကာင်းကို ထိခိုက်ရနသည်။ ဖရူ
ပမို့နယ်တစ်ခုထဲတွင် မပည်သူ ၄၀၀၀ ရကျာ် ရနေပ်
စွန့်ခွာ တိမ်းရေှာင် ရနေသည်။ တမပည်နယ်လုံး
အတိုင်းအတာအေ လူရပါင်း ၈၅,၀၀၀ ရကျာ်သည် 
ရနေပ်စွန့်ခွာ တိမ်းရေှာင်ရနေသည်။
ကေင်နီကာကွယ်ရေးတပ်မရတာ် (KNDF)မှ ရဆးမှူး
များသည်  ရဒသတွင်းေှိ စစ်ရဘးရေှာင်များနှင့် ဖျား
ရနရသာ ရကျးေောသားများကို ရဆးကုသမှုရပးရန
 သည်။



“စစ်တပ်က ေောရတွကိုမီးေှို့တာရတွ၊ ပစ္စည်း“စစ်တပ်က ေောရတွကိုမီးေှို့တာရတွ၊ ပစ္စည်း

ရတွကိုလုယက်ယူတာရတွ၊ လူရတွကိုရတွကိုလုယက်ယူတာရတွ၊ လူရတွကို

 အစုလိုက်အခပုံလိုက်ဖမ်းဆီး တာရတွ၊ အစုလိုက်အခပုံလိုက်ဖမ်းဆီး တာရတွ၊

 ညေင်းပန်းနှိပ်စက်တာရတွ၊ ဖမ်းဆီးထားသူရတွ ညေင်းပန်းနှိပ်စက်တာရတွ၊ ဖမ်းဆီးထားသူရတွ

ကို သတ်မဖတ်တာရတွ၊ လိမ်ကွဲမပားမှုအရပါ်ကို သတ်မဖတ်တာရတွ၊ လိမ်ကွဲမပားမှုအရပါ်

 ရမခခံပပီး အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာရတွ၊ လူ ရမခခံပပီး အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာရတွ၊ လူ

ရနေပ်ကွက်နဲ့ ေပ်ေောရတွထဲကို လက်နှက်ကကီးရနေပ်ကွက်နဲ့ ေပ်ေောရတွထဲကို လက်နှက်ကကီး

ရတွနဲ့ ပစ်ခတ်တာရတွ စတဲ့နည်းလမ်းရပါင်းစုံရတွနဲ့ ပစ်ခတ်တာရတွ စတဲ့နည်းလမ်းရပါင်းစုံ

ကိုအသုံးမပုပပီး မပည်သူရတွကိုတိုက်ခိုက်ရနပါကိုအသုံးမပုပပီး မပည်သူရတွကိုတိုက်ခိုက်ရနပါ

တယ်။”တယ်။”

•ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Christine 

Schraner Burgener ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါေီ ၁၅ ေက်၊ မန္တရလးပမို့၊ မမန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရေှ့ အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေး လူထု ဆန္ဒ
ပွဲတစ်ခုအတွင်း အာဏာသိမ်းရခါင်းရဆာင် မင်းရအာင်လှိုင်၏ မျက်နှာကို ြကက်ရမခခတ်ထားရသာ ကဒ်မပား ကိုင်
ရဆာင်ထားသည့် ဆန္ဒမပသူတစ်ဦး
Credit: Voice of America/Associated Press



ရအာက်တိုဘာလ ၁၈ ေက်ရန့နှင့်
 ၁၉ ေက်ရန့တွင် သတင်းရထာက် 
၁၇ ဦးကို မပန်လွတ်ရပးခဲ့ရသာ်လည်း
သတင်းရထာက် ၃၁ ဦးမှာ ဆက်
 လက်ဖမ်းဆီးခံချုပ်ရနှာင်ခံရနေ
သည်။ 

ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှု
ဆိုင်ော ညေိနိုင်းရေးရုံး (UNOCHA)
ခန့်မှန်းချက်အေ မမန်မာနိုင်ငံတွင်
ဆိုးဝါးလာသည့် လူသားချင်းစာနာမှု
ဆိုင်ော အကျပ်အတည်းများရြကာင့်
လူရပါင်း ၃ သန်းခန့်  အကူအညီနှင့်
အကာအကွယ်များ အရေးရပါ်လို အပ်
ရနသည်။  

စစ်ရကာင်စီ၏ စစ်ဆင်ရေးတိုးချဲ့
လှုပ်ေှားမှုရြကာင့် လူ့အခွင့်အရေး
ရကာင်စီသို့ မမန်မာ့အရေးနှင့်
 ပတ်သက်၍ ြကား၀င်ရဆာင်ေေက်
ရပးေန်  The Burma Campaign 
UK မှ ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။ 

မမန်မာနိုင်ငံသားများကို နိုင်ငံတွင်း
မှ ထွက်ခွာမခင်းအား တားဆီးသည့်
 အတွက် ရလဆိပ်မှ လှည့်မပန်ရန
ေရြကာင်း သတင်းများထွက်ရပါ်
ရနသည်။ 



တပ်မရတာ် ရကျာရထာက်ရနာက်ခံ
 မပည်ရထာင်စု ကကံ့ခိုင်ရေး ပါတီ
 ရမပာရေးဆိုခွင့်ေှိသူမှ အာဏာသိမ်း
ရခါင်းရဆာင် မင်းရအာင်လှိုင်အား
 အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးေ(NUG) 
နှင့် တိုင်းေင်းသား လက်နက်ကိုင်
 အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရဆွးရနွးေန်
 တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ လက်ေှိ
အရမခအရနတွင် တိုးတက်မှု
တစ်စုံတစ်ော မရတွ့ေရသးရြကာင်း 
၎င်းမှ ဆက်လက်ရမပာြကားခဲ့သည်။

“တပ်မရတာ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်
နှင့် တပ်မရတာ်ေဲ့ ဦးရဆာင်မှု
ရအာက်တွင် မမန်မာနိုင်ငံအတွက်
 တည်ပငိမ်ပပီး အလားအလာေှိရသာ
 အနာဂတ်ကို မမမင်ပါဘူး” ဟု
 ကုလသမဂ္ဂ အရထွရထွညီလာခံ
  မိန့်ခွန်းတွင် ကုလသမဂ္ဂ အထူး
ကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner 
Burgener မှ  ရမပာြကားခဲ့သည်။

အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးေ(NUG)
မှ ချင်းနှင့် ကယားမပည်နယ်မှ လူ့
အခွင့်အရေး အရမခအရနဆိုင်ော 
အစီေင်ခံစာသစ်ကို ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ 



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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