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မမန်မာစစ်တပ်သည် တေား၀င်မဖစ်ရေးအတွက် အမပစ်မဲ့အေပ်သားမပည်သူများကို 

နိုင်ငံရေး လက်နက်အမဖစ် အသုံးချရနသည်။ ပပီးခဲ့သည်ံ့ ေက်သတ္တပတ်အတွင်းတွင် 

ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ၏  ေပ်တည်ချက်ကို ရလျာ့ပါးထိခိုက်ရစေန် ထင်ေှား

ရသာ NLD ရခါင်းရဆာင်များကို ဆက်တိုက် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမခင်း (သို့) နှစ်ေှည်

ရထာင်ဒဏ် ချမှတ်ခဲ့သည်။ 

၈၈ မျ ိုးဆက်ရကျာင်းသားရခါင်းရဆာင် ကိုရကျာ်မင်းယု (ခ) ကိုဂျင်မီသည်ရအာက် 

တိုဘာ လကုန်ပိုင်းတွင်အဖမ်းခံခဲ့ေပပီး  စစ်ရြကာရေးတွင်  အြကမ်ဖက်စစ်ရဆးခံခဲ့ေ 

သည်။ ထို့ရနာက်  ကိုဂျင်မီကို မပင်းထန်သည့်  နိုင်ငံရတာ်သစ္စာရဖာက်မှုနှင့် အြကမ်း 

ဖက်မှုပုဒ်မတို့မဖင့်  တေားစွဲခဲ့သည်။   ကိုဂျင်မီေင်ဆိုင်ေရသာ စွဲချက် ၆ မှုသည် မပစ်မှု

ထင်ေှားပါက ရထာင်ဒဏ်နှစ် ၃၀ အမပင် ရသဒဏ်ပါကျခံနိုင်သည်။ 

NLD ကေင်၀န်ကကီးချုပ်ရောင်း ရဒါ်နန်းခင်ရထွးမမင့် အသက် (၆၇) နှစ် အေွယ်ကို 

စစ်ခုံရုံးတွင် သီးမခားမပစ်မှု ၅ မှုအတွက် အမပစ်ေှိရြကာင်း အမိန့်ချခဲ့သည်။ တစ်မှုလျှင် 

ရထာင်ဒဏ် ၁၅ နှစ် နှုန်းမဖင့် စုစုရပါင်းရထာင်ဒဏ် ၇၇ နှစ် ချခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ 

ကျန်းမာရေးချ ို ့တဲ့ရနရသာ NLD ပါတီ နာယကအဖွဲ့ဝင် ဦး၀င်းထိန်ကို ရသွးထိုး

လှုံ့ရဆာ်မှုရြကာင့် စစ်ရကာင်စီမှ  ရထာင်ဒဏ် နှစ် ၂၀ ချမှတ်ခဲ့ပပီး ရနမပည်ရတာ်

ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှ မန္တရလး အိုးဘိုရထာင်သို့ ရမပာင်းရေွ့ခဲ့သည်။ 

စွဲချက်တင်မှုများ ပိုမိုများမပားလာသည်နှင့်အမျှ မဖုတ်ချခံေရသာ နိုင်ငံရေးသမား

များသည် ထိန်းသိမ်းခံရနေဆဲမဖစ်ပပီး ၎င်းတို့ကိုယ်စား မိသားစု၀င်များသည် ဓားစာခံ

အမဖစ် ဖမ်းဆီးခံ ရနေသည်။ မရကွးတိုင်းရဒသကကီး ရတာင်တွင်းကကီးပမို့နယ် လွတ်

ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ရောင်း အသက် ၅၁ နှစ်အေွယ် ဦးဝင်းမမင့်လှိုင် နှင့် အတူ ညီ

မဖစ်သူကို နို၀င်ဘာလ ၈ ေက်ရန့တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ပပီး ဖမ်းဆီးခံေသည့်ရန့မှစ၍ ၎င်းနှင့်

ပတ်သက်သည့် မည်သည့်သတင်းမှ မြကားသိေပါ။

အာဏာသိမ်းေန်ကကိုးပမ်းသည့်အချနိ်မှစ၍ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို လက်မခံဘဲ NLD 

အရပါ် သစ္စာရစာင့်သိရသာ အစိုးေအောေှိရောင်းများကို စစ်ရကာင်စီမှ ဆက်လက်

နှိမ်နှင်းခဲ့သည်။ လွန်ခ့ဲရသာ ေက်ရပါင်း ၉၀ အတွင်း  အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစုိးေ

 NUG သ့ုိမေုတ် မပည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF နှင့် ဆက်စပ်ရသာ NLD လွတ်ရတာ်

ကုိယ်စားလှယ်များ နှင့် တစ်မခားပါတီ၀င်တ့ုိ၏ ပုိင်ဆုိင်မှု ၇၀ ခန့်ကုိ ချတိ်ပိတ်ခဲ့သည်။ 

စစ်ရကာင်စီသည် ခုခံရတာ်လှန်ရေးလှုပ်ေှားမှုနှင့် ရနွဦးရတာ်လှန်ရေးကို အားရပျာ့

သွားေန် ကကိုးပမ်းခဲ့ရသာ်လည်း စစ်ရကာင်စီကို ပဖိုခွင်းေန် ကကိုးပမ်းတွန်းလှန်မှု

များမှာ ယိမ်းယိုင်သွားမခင်းမေှိပါ။ စစ်ရကာင်စီမှ မပည်သူတို့၏ လွတ်လပ်ခွင့်အရပါ်

 ပစ်မှတ်ထားကာ သတ်မဖတ်မခင်း၊ ဖမ်းဆီးမခင်းမဖင့် ခုခံတွန်းလှန်မှုများကို ဖယ်ေှား

ောတွင် ပိုမိုအားရကာင်းရြကာင်းမပသေန် အမပင်းအထန် ကကိုးပမ်းမှုများသည် ၎င်း

တို့  အားနည်းရြကာင်းကိုသာ ကိုယ်စားမပုရနသည်။  လူထုမှလည်း  စစ်တပ်၏ ေပ် 

တည်ချက်မှန်သမျှကို တခဲနက်ဆန့်ကျင်ရနသည်။ 



ကချင်မပည်နယ်မှ ရဒသခံများသည် ရလရြကာင်းမဖင့် 
ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခံေသည့် ရနာက်ဆက်တွဲ မပသနာ
များကိုကကုံရတွ့ရနေသည်။ စစ်တပ်များချထားမခင်းရြကာင့်
 အရြကာက်တေားနှင့် မရသချာမရေောမှုကို မဖစ်ရပါ်ရစပပီး
 အသက်ရမွးဝမ်းရြကာင်းဆိုင်ော လုပ်ငန်းများကို  ဖိအား
ရပးေပ်ဆိုင်းခံထားေသည်။ မတ်လကတည်းမှ စတင်၍ 
ရလရြကာင်းမဖင့် တိုက်ခိုက်မှုရြကာင့် လူရထာင်ရပါင်းများ
စွာ အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခဲ့ေသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ ကူးစက်ခံေမည်ကိုစိုးေိမ်
ရသာရြကာင့် စစ်ရဘးရေှာင်များသည် IDP စခန်းကိုစွန့်ခွာ
၍ ရနေပ်သို့မပန်ရနြကသည်။ ပဋိပက္ခနှင့် ကူးစက်ရောဂါ
အမပင် ရငွရြကးရဖာင်းပွမှုရြကာင့် ရဒသခံများထံသို့
 အရမခခံလိုအပ်ချက်များ မေသကဲ့သို့ ရောက်ေှိမခင်းလည်း
မေှိပါ။ 

ေှမ်းမပည်နယ်သည် တစ်မခားရသာ ရဒသများကဲ့သို့ပင်
အြကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ အသက်ေှင်သန် နိုင်ရေးကို
ပခိမ်းရမခာက်သည့် ေက်စက်ြကမ်းြကုတ်ရသာ ထိုးစစ်
ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများကို ေင်ဆိုင် ရနေသည်။ ပပီးခဲ့သည့်
နှစ်ေက်အတွင်း အြကမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ရမမလှန်
နည်းဗျူောရြကာင့် ေှမ်းမပည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း
ရဒသကကီးအတွင်း ရနထိုင်သူ ၄၀,၀၀၀ နီးပါးထွက်ရမပးခဲ့
ေသည်။ ေှမ်းမပည်ရတာင်ပိုင်း ဖယ်ခုံပမို့နယ်တွင် ေွာရပါင်း
 ၂၀ မှ ရဒသခံ ၁၀၀၀၀ ရကျာ် ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ရနေ
သည်။ 

ေှမ်းမပည်နယ် ရမမာက်ပိုင်းတွင် အြကမ်းဖက်စစ်သား
များမှ အစားအရသာက်များ ယူပပီးရနာက် သက်ကကီး
အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး အဓမ္မမပုကျင့်ခဲ့သည်။ အသက် ၆၂ 
အေွယ် အမျ ိုးသမီးကကီးသည် တစ်မခားအရဖာ်အမျ ိုးသမီး
နှင့် အတူရနအိမ်တွင်ရနထိုင်စဉ် စစ်သား ၃ ဦးမှ လာ
ရောက်ခဲ့ပပီး မပန်သွားခဲ့သည်။  အရဖာ်အမျ ိုးသမီးမှ ၀က်
စာသွားယူရနစဉ် စစ်သားတစ်ဦးမှ မပန်လာပပီး အဓမ္မမပု
ကျင့်ခဲ့သည်။

ပဂိုလ်တုမှ ရိုက်ကူးထားရသာပုံေိပ်များတွင် ချင်းမပည်နယ်
ေှိ ရနအိမ်များနှင့် ဘုေားရကျာင်းများသည်  အာဏာသိမ်း
စစ်တပ်၏ အြကမ်းဖက်ဖျက်ဆီးမှုများရြကာင့် မီးရလာင်
ပျက်ဆီးခဲ့ေသည်ကို ရတွ့ေသည်။ အြကမ်းဖက်စစ်ရကာင်
 စီမှ ၎င်းတို့ ပါ၀င်ပတ်သက်မှုမေှိရြကာင်း မငင်းဆိုထား
ရသာ်လည်း ဓါတ်ပုံများနှင့် အသက်ေှင်ကျန်ေစ်သူများ၏
သက်ရသထွက်ဆိုချက်များသည် အမှန်တေားကို ရဖာ်မပ
ရနသည်။
ခုခံရတာ်လှန်ရေးတပ်များသည် မိမိတို့ရဒသကို ကာကွယ်
ေန် ဆက်လက် ခုခံတိုက်ပွဲ၀င်ရနြကပပီး ချင်းရဒသကာ 
ကွယ်ရေးအဖွဲ့- CDF (မင်းတပ်)၏ အဆိုအေ ၁၀ ေက်အ
 တွင်း စစ်ရကာင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၆၀ နီးပါး ရသဆုံးခဲ့သည်ေု
သိေှိေသည်။ 

ချင်းမပည်နယ်တွင် ေက်စက်ြကမ်းြကုတ်ရသာ ောဇ၀တ်
မှုများသည် စစ်ရကာင်စီ ချန်ခဲ့ရသာ စစ်လမ်းရြကာင်း
ဆိုင်ော သက်ရသအရထာက်အထားများကို မှတ်တမ်းတင်
ေန် စိန်ရခါ်မှုများ မဖစ်ရစခဲ့သည်။ အင်တာနက်ဆက်လက်
 ပိတ်ဆို့ထားရသာရြကာင့်  မှတ်တမ်းေယူေန် ပို၍အေန့်
 အတားမဖစ်ရစသည်။ အဖွဲ့အစည်းများသည် သက်ရသ
 အရထာက်အထားများကို  အန္တောယ်အတား  အဆီးများ
ြကားတွင် ေယူရနြကေသည်။



 ရမမမပင်မှာအသက်စွန့်ပပီး တိုက်ပွဲ၀င်ရနတဲ့ ရမမမပင်မှာအသက်စွန့်ပပီး တိုက်ပွဲ၀င်ရနတဲ့

လူငယ်ရတွကို မပည်သူရတွ မရမ့ရစချင်ပါဘူး။ လူငယ်ရတွကို မပည်သူရတွ မရမ့ရစချင်ပါဘူး။ 

ကျွန်ရတာ်တို့ရတွ ဒီရနောမှာ ေှိရနတုန်းပါဘဲ။ ကျွန်ရတာ်တို့ရတွ ဒီရနောမှာ ေှိရနတုန်းပါဘဲ။ 

အေပ်သားလက်နက်ကိုင် ခုခံရတာ်လှန်ရေးတွင် 

ပူးရပါင်းပါ၀င်ရသာ ဧည့်လမ်းညွှန်ရောင်း 

ဂူးဂူး 

လွတ်ရမမာက်နယ်ရမမမှာေှိတဲ့ စစ်သင်တန်းရကျာင်းကရန့ေက်ရတွက ေှည်လျားပပီးပင်ပန်းတယ်။ နံနက် ၄ နာေီထပပီး ရဘာလုံး
ကွင်းကို ၁၀ ပတ် ရမပးေတယ်။ ရလ့ကျင့်ခန်းရတွ ပိုလုပ်ေတယ်။ နံနက်စာကရတာ့ အသင့်စားရခါက်ဆွဲ သို့ မေုတ် ထမင်းစား
ေတယ်။သင်တန်းမှာ စစ်ရေးနည်းဗျူောရတွ၊ လက်နက်အသုံးမပုပုံနဲ့ ရတာထဲမှာ ဘယ်လိုေှာရဖွစားရသာက်ေမယ်ဆိုတာပါ
တယ်။  Source: courtesy Gue Gue/ Reuters 



၈၈ မျ ိုးဆက်ရခါင်းရဆာင် ကိုဂျင်
မီကို အြကမ်းဖက်မှု ဥပရဒပုဒ်မ
 အပါအဝင် ဥပရဒပုဒ်မ  ၆ ခုမဖင့် စစ်
ရကာင်စီမှ အမှုဖွင့်ခဲ့သည်။ 

NLD ပါတီ နာယကအဖွဲ့ဝင် အသက်
 ၈၀ ရကျာ်အေွယ် ဦး၀င်းထိန်
 ကို စစ်ရကာင်စီ က ရထာင်ဒဏ်
 နှစ် ၂၀ ချမှတ်ခဲ့ပပီး ရနမပည်ရတာ်
အချုပ်ရထာင်မှ မန္တရလး အိုးဘိုရထာင်
သို့ ပို့ခဲ့သည်။ 

အြကမ်းဖက်တပ်မရတာ်သည်
 အမပစ်မဲ့ မပည်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏
 ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဆက်လက် ချုံခို
တိုက်ခိုက်ရနပပီး အေပ်သားမပည်သူ
တို့၏ ရနအိမ်များကို လက်နက်ကကီး
မဖင့် ပစ်ခတ်မခင်းနှင့် မီးေှို့မခင်း
ရြကာင့် စစ်ောဇ၀တ်မှုများ ကျူးလွန်
ခဲ့ရြကာင်း အမျ ိုးသားညီညွတရေး
အစိုးေ NUG မှထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ 

ကုလသမဂ္ဂ လုံခခုံရေးရကာင်စီမှ
 မမန်မာနိုင်ငံတွင် အြကမ်းဖက်မှု
များ ချက်ချင်းအဆုံးသတ်ရေးနှင့်
 အေပ်သားများ၏ အသက်အိုးအိမ်
များကို ရဘးကင်းစိတ်ချလုံခခုံ
ရအာင်ရဆာင်ရပးေွက်ရပးရေးတို့
ကို ထုတ်မပန်ရတာင်းဆိုခဲ့သည်
။ အားနည်းချက်များစွာေှိရသာ
 အဆိုပါထုတ်မပန်ရတာင်းဆိုချက်
ရြကာင့် အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်များ
မှ စိတ်ပျက်မိရြကာင်း ထုတ်မပန်ခဲ့
သည်။ 



မမန်မာတွင် ဖမ်းဆီးခံထားေရသာ
 အရမေိကန် သတင်းရထာက် Dan-
ny Fenster သည် စစ်အစိုးေ၏ 
ရမပာင်ရမပာင်တင်းတင်း စွဲဆိုမှုများနှင့်
 ေင်ဆိုင်ရနေပပီး မပစ်မှုထင်ေှားပါက
 ၎င်းသည် ရထာင်ထဲတွင် ဆယ်စုနှစ်
 5 ခုြကာ ရနေမည်မဖစ်သည်။ Danny 
နံနက်ရစာရစာတွင် ရထာင်ဒဏ် ၁၁ 
နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ေသည်။ 

ကုလသမဂ္ဂ လုံခခုံရေးရကာင်စီကို
 လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှု
 အကူအညီများအတွက် နယ်စပ်မဖတ်
ရကျာ် လမ်းရြကာင်းများမဖင့် ပံ့ပိုးရပး
မခင်းကို ပိုမိုလုပ်ရဆာင်ေန် မမန်မာနိုင်ငံ
ဆိုင်ော အထူးအကကံရပးရကာင်စီမှ 
ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။

စစ်ရကာင်စီမှခန့်အပ်ထားရသာ အစိုးေ
ဌာနအသီးသီးမှ အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့် 
ောထူးေှိသူများကို ောထူးမှ ချက်မခင်းနုတ်
ထွက်ေန် NUG ယာယီ ဥက္ကဌ မှရတာင်း
ဆိုလိုက်သည်။



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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