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ချင်းမပည်နယ်တွင် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများ ပိုမို ဆိုးဝါးလာမခင်းရြကာင့် ရေသခံ
များရထာင်နှင့်ချ ီ အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ရမပးေကာ အစားအရသာက်နှင့် ခိုလှုံစောအ
လုံ အရလာက်မေှိဘဲ ရနထိုင်ရနြကေသည်။ ချင်းမပည်နယ်တွင် လက်နက်နှင် တပ်
အင်အားအလုံးအေင်း မဖည့်တင်းမှုရြကာင့် အေပ်သားတို့၏ ရဘးကင်းလုံခခုံစွာ
အသက်ေှင်ရနထိုင်ရေးကို ထိခိုက်ဆုံးရှုံးရစသည်။ ခေစ်ယာန်ဘာသာ၀င်အများစု
ရနထိုင်သည့် လူနည်းစု ချင်းမပည်နယ်တွင် ခေစ်ယာန် ဘာသာရေးရခါင်းရဆာင်များ
ပစ်မှတ်ထားခံေကာ  ဝတ်မပုကိုးကွယ်ရဆာင်များ  အပါအဝင် ဘုေားရကျာင်းများ
မီးေှို့ဖျက်ဆီး ခံရနေသည်။ နို၀င်ဘာလ ၄ ေက်ရန့တွင် စစ်ရကာင်စီကျူးလွန်ရန
ရသာထိတ်လန့်ဖွယ်ရကာင်းသည့် ချ ိုးရဖာက်မှုများနှင့် စစ်ောဇဝတ်မှုရမမာက်ရသာ
 ချ ိုးရဖာက်မှုများကို  တင်မပကာ မမန်မာနိုင်ငံအရပါ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော လက်နက်
ရောင်းချမှု ပိတ်ပင်တားဆီးေန် ကုလသမဂ္ဂ လုံခခုံရေးရကာင်စီကို လူ့အခွင့်အရေး
မှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)- ND-Burma အပါအဝင် အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း 
၅၀၀ ရကျာ်တို့မှ  ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။ 

လူမဆန်ရသာ အြကမ်းဖက်လုပ်ေပ်များရြကာင့် ချင်းလက်နက်ကိုင် ကာကွယ်ရေး
တပ်ဖွဲ့၀င်များသည် အမိရမမကိုကာကွယ်ေန် ေပ်တည်ခဲ့ြကသည်။ ချင်းမပည်သူနှင့်
နယ်ရမမကိုကာကွယ်ေန် သတ္တိေှိေှိမပန်လည် မပန်လည်တွန်းလှန် တိုက်ခိုက်ခဲ့ြကသည်
။ ချင်းမပည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အြကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ၏ အဆင့်
မမင့်လက်နက်များမဖင့် ေင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရနေရသာရြကာင့် အရသအရပျာက်များ
ေှိရသာ်လည်း ၎င်းတို့၏ ခုခံရတာ်လှန်ရေးကို မဟန့်တားနိုင်ပါ။  ND-Burma ၏
ဆက်စပ်အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့စည်းမဖစ်ရသာ ချင်းလူ့အခွင့်အရေအဖွဲ့ (CHRO) မှ လူ့အခွင့် 
အရေးချ ိုးရဖာက်ခံရနေသည့်  အရမခအရနများနှင့် ပတ်သက်၍  မှတ်တမ်းမပုထုတ်
မပန်ရပးရနသည်။  အသက်အေွယ်မရေွး သတ်မဖတ်မခင်းနှင့် မရသရုံတမယ် ေဏ်ော
များစွာမဖင့် အရတာမသတ် ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခံရနေသည်။ နို၀င်ဘာလ ၃ ေက်ရန့
မွန်းလွဲပိုင်း  မင်းတပ်မမို့ပစ်ခတ်မှုတွင်  လက်နက်ကကီးကျည်ရြကာင့် အသက်  ၇၀
 အေွယ် အမငိမ်းစား ရကျာင်းဆောတစ်ဦးရသဆုံးခဲ့သည်။ ရပါက်ကွဲမှုရြကာင့် အမခား 
အေပ်သား ၃ ဦးသည်လည်း ထိခိုက်ေဏ်ောေှိခဲ့သည်။ 

စစ်အာဏာသိမ်းသည့်အချနိ်မှစ၍ ဆိုးဝါးလှသည့် ၉ လတာကာလအတွင်း အေပ်
 သားမပည်သူ ရထာင်ရပါင်းများစွာ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခ့ဲေသည်။ မတေားဖမ်းဆီး
မှုများ ဆက်လက်မဖစ်ပွားရနမပီး အြကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ၏ စစ်ရြကာရေးစခန်းမှ 
လွတ်ရမမာက်လာသူ အနည်းစုသာ ၎င်းတို့ကကုံရတွ့ခဲ့ေရသာ တပ်မရတာ်၏ ေက်စက်
ြကမ်းြကုတ်လှသည့် တေားလက်လွတ် စစ်ရြကာရေး နည်းဗျူးဟာများကို မပန်လည်
ရဖာ်ထုတ်မျှရဝနိုင်ခဲ့သည်။ နည်းမျ ိုးစုံရသာအြကမ်းဖက်မှုများမဖင့် မပည်သူကိုထိန်း 
ချုပ်သည့် လုပ်ေပ်သည် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်မှ  တစ်ခုတည်းရသာ လုပ်ရဆာင်ရန 
ကျ နည်းလမ်းမဖစ်သည်။ ထို့အမပင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအား အရေးယူ ရဆာင်
 ေွက်မှုများမပုလုပ်ေန် ဆက်လက်ရတာင်းဆိုရနြကသည်။  အာဏာသိမ်းစစ်ရကာင်စီ
သည် ယုံြကည်လက်ခံမှု မေေှိသည်သာမက  အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်
သူများကို ကာကွယ်ရပးေန် ပျက်ကွက်သည့်အမပင်  ထိလွယ်ခိုက်လွယ်ရသာမပည်
သူများသာ တိုးလာရနသည်။   

ထို့ရြကာင့် ရမမမပင်မှ အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ေှားသူများနှင့် 
မပည်သူလူထုများ ရတာင်းဆိုသည့် အသံကို နားစွင့်ေန် အရေးကကီးဆုံးမဖစ်သည်။ 

လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များသည် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရဖာက်မှုများမဖစ်ပွားခဲ့သည့် ရနော၊
မဖစ်စဉ်များကို  သက်ရသအရထာက်အထားနှင့်တကွ  အစီေင်ခံစာများကို   စဉ်ဆက်
မမပတ် ထုတ်မပန်လျက်ေှိသည်။ များမပားလှရသာ သက်ရသအရထာက်အထားများ 
သည် စစ်ရကာင်စီမှ ကျူးလွန်ခဲ့ရသာ ောဇဝတ်မှုများအတွက် တာ၀န်ယူမှု၊ တာ၀န်ခံ
မှုေှိရစေန် တွန်းအားမဖစ်ရစခဲ့သည်။ 

ရဖရဖာ်ဝါေီ ၁ ေက်ရန့ စစ်အာဏာသိမ်းသည့်ရနမှစ၍ ေခဲ့ရသာသင်ခန်းစာများ
အနက် အဆိုးဝါးဆုံးမှာ  နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှ အရေးယူတုန့်မပန်ရဆာင်ေွက်
မှု အလွန် ရနှးရကွးမခင်းမဖစ်သည်။ စီးပွားရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှု
ဆိုင်ော အကျပ်အတည်းများရြကာင့် မပည်သူလူထုကိုကာကွယ်ေန်နှင့် အြကမ်းဖက်
စစ်ရကာင်စီမှ တာ၀န်ခံမှုေှိေန် ရတာင်းဆိုရနြကသည်။ 



လူသားေိုင်းအသုံးမပုမခင်းကို Geneva Conventions ၏
Protocol 1 မှ တားမမစ်ထားရသာ်လည်း အြကမ်းဖက်စစ်
ရကာင်စီသည် နယ်ရမမမကျွမ်းကျင်ရသာရေသတွင် အေပ် 
သား များကို ပစ်မှတ်ထားကာ တိုက်ပွဲတွင် လူသားေိုင်း အရန
 မဖင့်အသုံးမပုမပီး  ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများကို ဆက်လက် 
လုပ်ရဆာင်လျက်ေှိသည်။ ကယားမပည်နယ်တွင် ရေသခံများ
ကို လူသားေိုင်းအမဖစ် ၄ ကကိမ်ထက်မနည်း အသုံးချခဲ့သည်။
ရကျးေွာများမှ မတေားဖမ်းဆီးခံေရသာသူများ၏ ရနော
အရမခအရနနှင့်ပတ်သက်ရသာ မည်သည့်အချက် အလက်
တစ်စုံတစ်ောမှ  မိသားစုဝင်များ မြကားသိေပါ။ 

တပ်မ ၆၆၊ ၇၇ နှင့် ၈၈ တို့သည် ကေင်နီလက်နက်ကိုင်
တပ်ဖွဲ့များကို ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ရနရြကာင်း ကေင်နီ
အမျ ိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF မှ ရမပာြကားခဲ့
သည်။ ရေသခံခုခခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏ တပ်သား
တစ်ဦး မျက်မမင်ရတွ့ေှိချက်အေ  စစ်ရကာင်စီတပ်သည်
 ကေင်နီရေသခံ ၁၉ ဦးအားဖမ်းဆီး၍ ရေှ့တွင် သွားခိုင်း
ကာ လူသားေိုင်းအမဖစ် ခိုင်းရစခဲ့သည်။ ရတာ်လှန်မှုတိုင်း
သည် တေားမျှတမှုအတွက် ဦးတည်ရြကာင်း ရသချာ
ရစေန် အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးေ NUGမှ “မပည်သူ့
ရတာ်လှန်ရေး အင်အားစုများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်ကို
 ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ 

ေှမ်းမပည်နယ် ရတာင်ပိုင်းတွင် တိုက်ပွဲများတွင်အြကမ်း
 ဖက် စစ်ရကာင်စီမှ ရနအိမ်များကိုမီးေှို့မှုရြကာင့် ရေသခံ
 ၃၀၀ ရကျာ် ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ရနေသည်။ ကယား
 မပည်နယ်အရမခစိုက်  ရေသခံကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့များ၊
 တိုင်းေင်းသားလက်နက်  ကိုင်ပူးရပါင်းတပ်များနှင့်  စစ်
ရကာင်စီတပ်ြကား ၃ နာေီြကာမဖစ် ပွားခဲ့ရသာတိုက်ပွဲ 
များရြကာင့်  ရေသခံအများစုသည်   နီးစပ်ော ဘုန်းကကီး
 ရကျာင်းများနှင့် ဘုေားရကျာင်းများတွင် ခိုလှုံရနေသည်။ 
မပည်တွင်းရနေပ်စွန့်ခွာ စစ်ရဘးရေှာင်များသည်စားနပ် 
ေိက္ခာ၊ အမိုးအကာနှင့်  ရဆးဝါးများ  မပတ်လပ်မှုရြကာင့်
အသက်ေှင်ရနထိုင်ရေးအတွက် ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်
ရနြကေသည်။ အကူအညီအရထာက်အပံ့ မပတ်လတ်
မှု ရြကာင့် စစ်ရဘးရေှာင်များသည် အနာဂတ်အတွက်
ရမျှာ် လင့်ချက်မဲ့ကာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ော ထိခိုက်ခံစားရနေ
သည်။ သျှမ်းသံရတာ်ဆင့်သတင်းဌာန၏ အဆိုအေ ေှမ်း
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမဖစ်ရသာ ေှမ်းမပည်မပန်လည်ထူ 
ရထာင်ရေးရကာင်စီနှင့်ေှမ်းမပည်  တိုးတက်ရေးပါတီ၊ တ
အာင်းအမျ ိုးသားလွတ်ရမမာက်ရေး ပူးရပါင်းတပ်ဖွဲ့ြကား
တိုက်ပွဲများရြကာင့် ရကျာက်မဲမမို့နယ်ေှိ မိုင်းတင်း၊ မဗိန်း
ခါး၊ နားမွန်း၊ နမ့်ရဆာ့၊  ြကူရေှာ၊မန်ခါ၊ မိုင်းရငါ့နှင့် ဟူးဆွ
န် စသည့်စစ်ရဘးရေှာင်စခန်များတွင် စစ်ရဘးရေှာင် သူ 
၃၀၀၀ ရကျာ်ေှိရနရြကာင်း သိေသည်။ 

ချင်းမပည်နယ်တွင် တေားလက်လွတ် ဖမ်းဆီးချုပ်ရနှာင်မှု
များ များမပားလာရနသည်။ ဖမ်းဆီးခံထားေစဥ် ရသဆုံး
သည့်အရေအတွက် တိုးလာရနရသာရြကာင့် အေပ်သား
တို့၏ ရဘးကင်းလုံခခုံရေးကို ထပ်မံမခိမ်းရမခာက်ရနသည်။ 
ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့  CHRO ၏ အစီေင်ခံစာအေ နို၀င်
ဘာလ ၁ ေက်ရန့တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေသူ (၇) ဦးတွင်  (၁) ဦး
 သတ်မဖတ်မခင်း ခံခဲ့ေသည်။ ရမလအတွင်း ဟာခါးမမို့နယ်
တွင် ဓားစာခံ အမဖစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေသည့် အေပ်သား (၂) ဦး 
သတ်မဖတ်မခင်းခံခဲ့ေသည်။ 
ထန်တလန်တွင် စစ်ရကာင်စီတပ်မှ လက်နက်ကကီးမဖင့် 
ပစ်ခတ်မှုရြကာင့် ရနအိမ် ၂၀၀ ရကျာ် မီးရလာင်ကျွမ်း ပျက်
ဆီးခဲ့သည်ကို အြကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီဘက်မှ မငင်း ဆို
ခဲ့မပီး ရေသခံများမှ မိမိတို့၏ရနအိမ်ကို မီးေှို့မခင်းသာမဖစ် 
သည်ဟု စွပ်စွဲရမပာဆိုခဲ့သည်။ ထန်တလန်မမို့တိုက်ခိုက်ခံေ
မှုသည် ချင်းကာကွယ်ရေးတပ် CDF စခန်းများ ရလျာ့နည်း
ရစေန်နှင့် အမပစ်မဲ့အေပ်သားများ စိတ်ဓါတ်ကျရစေန်
ေည်ေွယ်ချက်ေှိေှိ ကကိုတင်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ရြကာင်း သိသာ
ထင်ေှားသည်။ 
ဆက်လက်မဖစ်ပွားရနသည့်အြကမ်းဖက်မှုများရြကာင့် အ
ရမေိကန်နှင့် ဆွီေင် အပါ၀င် သံရုံးရတာ်ရတာ်များများမှ
အြကမ်းဖက်မှုများ မဖစ်ပွားရနရသာ ရေသများအတွက် 
စိုးေိမ် ရြကာင်း ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ ထုတ်မပန်ရမပာ
ဆိုချက်များနှင့် လက်ရတွ့လုပ်ရဆာင်ချက်များ ကိုက်ညီ
ေန် အရေးကကီးသည်။ 



အာဏာသိမ်းစစ်ရကာင်စီ၏ ရလာဘနှင့်အာဏာသိမ်းစစ်ရကာင်စီ၏ ရလာဘနှင့်

 အာဏာေယူလိုမခင်းရြကာင့် မဖစ်ရပါ်ရနတ အာဏာေယူလိုမခင်းရြကာင့် မဖစ်ရပါ်ရနတ

ရသာ ချင်းမပည်နယ်အတွင်း ဆိုး၀ါးရသာရသာ ချင်းမပည်နယ်အတွင်း ဆိုး၀ါးရသာ

 အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ေပ်တန့်ေန်နှင့်  အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ေပ်တန့်ေန်နှင့် 

အလုံးစုံ ဆိုး၀ါးလာရသာ နိုင်ငံရေး၊ အလုံးစုံ ဆိုး၀ါးလာရသာ နိုင်ငံရေး၊ 

လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာလူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာ

ရထာက်ထားမှုဆိုင်ော အကျပ်အတည်းနှင့်ရထာက်ထားမှုဆိုင်ော အကျပ်အတည်းနှင့်

ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂလုံခခုံရေးရကာင်စီပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂလုံခခုံရေးရကာင်စီ

သည် အရေးရပါ် အစည်းအ၀ရဝးတစ်ေပ် ရခါ်သည် အရေးရပါ် အစည်းအ၀ရဝးတစ်ေပ် ရခါ်

ယူ၍ ဆုံးမဖတ်ချက်တစ်ေပ်ချေန် လိုအပ်သည်။ ယူ၍ ဆုံးမဖတ်ချက်တစ်ေပ်ချေန် လိုအပ်သည်။ 

နိုင်ငံတကာနှင့် မပည်တွင်းအေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း
 ၅၂၁ ဖွဲ့ကိုယ်စား လူ့အခွင့်အရေးရစာင့်ြကည့်ရေးအဖွဲ 
HRW၏  စုရပါင်းရတာင်းဆိုချက်မှ ရကာက်နုတ်ချက်

မမန်မာနိုင်ငံတွင်း အြကမ်းဖက်မှုများ ေပ်တန့်ရေးအတွက်  မမန်မမန်ဆန်ဆန် အရေးယူေန် ကုလသမဂ္ဂအား 
လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များမှ တိုက်တွန်းရတာင်းဆိုရနစဉ် [File: Ann Wang/Reuters]
Source: Al Jazeera 



ရေွးရကာက်ခံရေှ့ရနများကို
ဖျက်သိမ်းမပီး ဘားရကာင်စီကို
 အာဏာသိမ်းစစ်ရကာင်စီမှ
 ထိန်းချုပ်ကာ ၎င်းတို့အလိုကျ
ဖွဲ့စည်းနိုင်မည့် ဥပရေတေပ်အား 
မပဌာန်းလိုက်သည်။

အရမေိကန်ထိပ်တန်း အောေှိရဟာင်း
 Bill Richardson သည် စစ်ရကာင်စီ
 ဥက္ကဋ္ဌ မင်းရအာင်လှိုင်နှင့်ရတွ့ဆုံမပီး
  မမန်မာနိုင်ငံကို လူသားချင်းစာနာ
မှု အကူအညီရပး ရေး ကိစ္စေပ်များ
အတွက် ရဆွးရနွးခဲ့သည်။ 

အရမေိကန်သတင်းသမား Danny 
Fenster အား စစ်ရကာင်စီမှ လဝက
ဥပရေမဖင့် ထပ်မံအမှုဖွင့်ခဲ့သည်။  
၎င်း သည် မတေားဖမ်းဆီး
ထိန်းသိမ်းခံထားေသည်မှာ ၅ လ
ရကျာ်ခဲ့မပီ မဖစ်သည်။ 

စစ်ရကာင်စီပိုင် မိုင်တယ် (Mytel) 
ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ၏ ထိပ်တန်း
အောေှိတစ်ဦးမဖစ်သူ ဦးသိန်းရအာင် 
သည်  ရနအိမ်မှအထွက်တွင်  ရသနတ်
မဖင့် အပစ်ခံေမပီး ရသဆုံးသွားခဲ့သည်။ 



ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ၏
 အစီေင်ခံစာတွင် ရဖာ်မပချက်အေ
 ထန်းတလန်တွင် အြကမ်းဖက်စစ်
ရကာင်စီတပ်မှ လက်နက်ကကီးမဖင့်
 ပစ်ခတ်မှုရြကာင့်  ရနအိမ် ၄ လုံး 
ထပ်မံ မီးရလာင်ပျက်ဆီးခဲ့သည်။ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး ကျွန်းလှမမို့နယ်
အရမခစိုက် ရေသခံမပည်သူ့ကာကွယ်ရေး
တပ်နှင့် စစ်ရကာင်စီတပ်ြကား မဖစ်ပွား
ခဲ့ရသာ တိုက်ပွဲအတွင်းတွင် စစ်ရကာင်စီ
တပ်သား ၂၅ ဦး ရသဆုံးခဲ့သည်ဟု ကျွန်း
လှရေသခံ မပည်သူ့ကာကွယ်ရေး မှ 
ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။

ကချင်မပည်နယ် မိုးညှင်းခရိုင် ဟိုပင်
မမို့နယ်တွင် မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားသည့်
  လူတစ်စုမှ  လက်ဖက်ေည်ဆိုင်ထဲသို့
 ရသနတ်များမဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည့်အတွက်
 ဘုန်းကကီး တစ်ပါးအပါအ၀င် စုစုရပါင်း ၆ 
ဦး ရသဆုံးခဲ့သည်။



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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