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၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၂ ေက်ရန့မှ ၂၈ ေက်ရန့အထိ

ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေဖမ်းဆီးခံခဲ့ေ ချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲ ဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေ



၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖာ်ရဖာ်ဝါေီလမှ စ၍  မမန်မာနိုင်ငံေှိ မိသားစု၀င်များသည် စစ်ရကာင်စီ
တပ်များ၏ အကကမ်းဖက်စီးနှင်းမှုများရကကာင့်  ကွဲကွာေမည့်  အရကကာက်တေားများ
နှင့် မရသချာမရေောမှုများကို ဖိအားရပးေင်ဆိုင်ရနေသည်။ 

တက်ကကလှုပ်ေှားသူများနှင့် နိုင်ငံရေးသမားရောင်းများကို ဖမ်းဆီးမှုများ ပိုများ
လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏ ရဆွမျ ိုးသားချင်းများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်စား ဖမ်းဆီး
ခံရနေသည်။ ဓားစာခံအမဖစ် ဖမ်းဆီးမခင်းသည် ဂျနီီဗာကွန်ဗင်းေှင်းရအာက်တွင်
စစ်ောဇ၀တ်မှု ရမမာက်ရသာ်လည်း အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီသည် နိုင်ငံတကာ လူ့
အခွင့်အရေးဥပရေများနှင့် အရမခခံမူများကို မထီမဲ့မမင်မပုမခင်းနှင့် လျစ်လျူရှုမခင်းတို့
ကို ဆက်လက် လုပ်ရဆာင်ရနသည်။

စီးနှင်းမှုများရကကာင့် မိသားစု၀င်များသည် ဆိုးဝါး ခက်ခဲရသာ ဆုံးမဖတ်ချက်ကိုချ
ေန် ဖိအားရပးခံရနေသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ော၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော ဖိနှိပ်မှုများရကကာင့်
တက်ကကလှုပ်ေှားသူများ၏ ရဆွမျ ိုးသားချင်းများမှ ၎င်းတို့နှင့် အဆက်အသွယ်များ
ကိုမဖတ်ရတာက်ရနကကရသာ်လည်း လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်သူများ
မှ ရဆွမျ ိုးသားချင်းများကို ရေါသအမျက်ထွက်မခင်းမေှိပါ။ အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ
သည် သက်ရသအရထာက်အထားမေှိဘဲ သံသယမဖင့် အမပစ်မဲ့ မပည်သူများကို ဖမ်း 
ဆီးရနပပီး  လူမျ ိုးရေးနှင့် ဘာသာရေးအရမခခံသည့် ဘက်လိုက်မှုများမဖင့် မကကာခဏ
ဖမ်းဆီးရနသည်။

ဓားစာခံအမဖစ်ဖမ်းဆီးခံေရသာ မိသားစု၀င်များသည် ဖမ်းဆီးခံေစဉ် သတ်မဖတ်ခံရန
ေသည်။  ပပီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်အတွင်း စစ်ရကာင်စီ အလိုေှိသူလူငယ်ကို မရတွ့ေှိ
သည့်အတွက် တူမဖစ်သူ၏ရနောတွင် ထိန်းသိမ်းခံထားေသည့် အမျ ိုးသားတစ်ဦး
သည်  စစ်ရကကာရေးတွင် စစ်ရမးခံေပပီး နာေီပိုင်းအတွင်း မပင်းထန်ရသာ ေဏ်ော
များမဖင့် ရသဆုံးခဲ့သည်။ ရသဆုံးသူ၏ တူမဖစ်သူမှာ စစ်ရကာင်စီ၏ ဖမ်း၀ေမ်းထုတ်
ခံထားေသည့်  ထင်ေှားရသာ ဆန္ဒမပပွဲစီစဉ်သူ တစ်ဦးမဖစ်သည်။ မကကာရသးမီက ဖခင်
နှင့်အတူဖမ်းဆီးခံခဲ့ေသည့် အသက် ၁၉ နှစ်အေွယ် ဖုန်းမမင့်ရအာင်သည် စစ်ရကာင်စီ

၏ ဖမ်းဆီးချုပ်ရနှာင်ခံေစဉ်အတွင်း အသတ်ခံခဲ့ေသည်။ ၎င်း၏ စျာပနကို အေပ်၀တ်
 စစ်အာဏာေှင်တပ်များနှင့် ေဲတပ်ဖွဲ့၀င်များ တက်ရောက်ခဲ့သည်။မတေား ဖမ်းဆီး
ခံေသည့် ပမာဏ တိုးလာသည့်အတွက်ရကကာင့် ရဖရဖာ်ဝါေီလကတည်းမှ စတင်
၍ ဖမ်းဆီးခံေစဉ် ရသဆုံးမှုရပါင်း ၁၇၅ မှု ေှိပပီး အကကမ်းဖက်မှုများကို ေပ်တန့်ေန်
ရတာင်းဆိုခဲ့ရသာ ကုလသမဂ္ဂမှ မတေားဖမ်းဆီးခံေမှုများကို မပစ်တင်ရဝဖန်ခဲ့သည်။ 

ကရလးသူငယ်များသည်လည်း စစ်ရကာင်စီ၏ အရပါင်ခံ ပစ္စည်းမမဖစ် အသုံးချခံရန
ေသည်။ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံေသည့် သတင်းသမားတစ်ဦ’၏ အသက် ၇ နှစ်အေွယ် 
သမီးမဖစ်သူကို ၎င်း၏မိခင်မှ ရသနတ်များ ၀ယ်ထားသလားေု ရမးမမန်းခဲ့သည်။ ဤ
ကဲ့သို့ရသာ အမပုအမှုများသည် အဆန်းရတာ့မေုတ်ရပ။ အကကမ်းဖက်စစ်တပ်သည်
၎င်းတို့အလိုေှိရသာ အချက်အလက်များ ေေှိေန် ေမ်းကားကကမ်းတမ်းရသာ အကကပ်
ကိုင်သည့်နည်းကို ပုံမှန် အသုံးမပုရနသည်။ အမျ ိုးသမီးများနှင့်မိန်းကရလးများအရပါ်
 အကကမ်းဖက်မှုပရပျာက်ရေးကုိ အာရုံစိုက်လာကကရစေန်အတွက် ယခုနှစ်တွင်မပုလုပ်
ရသာ နှစ်စဥ်လုပ်ရဆာင်နကျမဖစ်သည့် လူထုပညာရပး ၁၆ ေက်တာလှုပ်ေှားမှုတွင်
 ေမ်းကားကကမ်းတမ်းသည့် လုပ်ရဆာင်ချက်များကို အရေးရပါ် မပန်လည်လုပ်ရဆာင်
ရနသည်။ အမျ ိုးသမီးငယ်များ၏ လုံခခုံရေးသည် တေားစီေင်ရေးကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်
ထားရသာ စစ်တပ်နှင့် ပစ်ေဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ေရနရသာ စစ်သားများ၏ ရအာက်
အန္တောယ်ကျရောက်ရနသည်။ ဤအသိရပး နိုးရဆာ်လှုပ်ေှားမှုသည် အမျ ိုးသမီးများ
ရန့စဉ်ကကုံရတွ့ရနေသည့် အန္တောယ်များကို အရေးကကီးသည့် သတိရပးချက်မဖစ်ပပီး
အရေးကကီးသည့် လှုပ်ရဆာင်မှုများကို ဦးရဆာင်လုပ်ကိုင်ရနသည့် အမျ ိုးသမီးအဖွဲ့
အစည်းများကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးရပးေမည်မဖစ်သည်။  



အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နှင့် ရေသခံကာကွယ်ရေးတပ်
(PDF) ကကားတိုက်ပွဲများရကကာင့် အမပစ်မဲ့အေပ်သား
မပည်သူများ ဆက်လက်ပပီး အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ရမပး
တိမ်းရေှာင်ရနေသည်။ မရကွးတိုင်းရေသကကီး ရဆာ
ပမို့နယ်တွင် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်၏ အကကမ်းဖက်ပို 
မိုဆိုးဝါးလာရသာ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုရကကာင့်ရေ
 သခံ ၂၀၀၀ ရကျာ် ထွက်ရမပး တိမ်းရေှာင်ရနေသည်။
အာဏာသိမ်းစစ်တပ်သည်  ေေတ်ယာဉ်ကိုအသုံးမပု
ကာ PDF တပ်စခန်းကို ပစ်ခတ်မှုရကကာင့် အနီးအနား
ေှိ ရကျးေွာများမှ သက်ကကီးေွယ်အိုနှင့် ကရလးသူငယ်
များအပါအ၀င် ရေသခံမပည်သူများ ရဘးလွတ်ော
သို့ထွက်ရမပးခဲ့ေသည်။ ရတာထဲတွင် ထွက်ရမပးပုန်း
ခိုေသည့် ရေသခံများ၏ ရမပာကကားချက်အေ တစ်
ရနောမှတစ်ရနောသို အဆက်မမပတ် ထွက်ရမပးခဲ့ေ
ပပီး ရကာင်းစွာအိပ်စက်ခွင့်မေှိခဲ့ရပ။ အကကမ်းဖက်
စစ်တပ်မှ ရတာထဲတွင်ရတွ့ေှိသူမှန်သမျှကို သူပုန်ေု 
သတ်မှတ်ကာ သတ်ပစ်မည်မဖစ်ရကကာင်း ပခိမ်းရမခာက်
ခဲ့သည်။ 

ေှမ်းမပည်နယ်ရတာင်ပုိင်း ဖယ်ခံုပမို့နယ်တွင် စစ်ရဘးရေှာင်
များကုိ ကူညီရပးရနရသာ ကုိညီခင်အတွက် တေားမျှတ
မှုမေေိှရသးပါ။ ရေသခံကာကွယ်ရေးတပ်များနှင့် အာဏာ 
သိမ်းစစ်တပ်ကကား တုိက်ပဲွများရကကာင့် ဤရေသသည် အာ
 ဏာသိမ်းစစ်တပ်၏ မပင်းထန်ရသာ  ထုိးစစ်ဆင်စစ်ရေး
လှုပ်ေှားမှုရအာက်တွင်ေိှရသာ နယ်ရမမမဖစ်သည်။ ကုိညီ
ခင်သည် ယခုလအရစာပုိင်းတွင် ဖမ်းဆီးခံခ့ဲေပပီး ဖမ်းဆီး
ခံေချန်ိတွင် စစ်သားများ၏ ရုိက်နှက်မခင်းကုိခံခ့ဲေသည်။ 
စစ်ရကကာရေးတွင် ၃ ေက်ကကာ စစ်ရကကာခံေပပီးရနာက် ရသ 
ဆံုးသည်ေု  ထုတ်မပန်ရသာ်လည်း  အရလာင်းကုိ အာဏာ 
ပုိင်များမှ ထုတ်မရပးပါ။ 
ေှမ်းမပည်နယ် ရတာင်ပုိင်းမှ ပမို့နယ်များတွင် အကကမ်းဖက်
မှုများရကကာင့် အေပ်သားများ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်နေမှု ပံု
မှန် မဖစ်ပွားသည်။ အာဏာသိမ်းစစ်သားများသည် ရေသခံ
တ့ုိ၏ နယ်ရမမများတွင် တပ်စခန်းချရနထုိင်မှုရကကာင့်ထွက်
 ရမပးတိမ်းရေှာင်ေမှုများကုိ ပံုမှန်မဖစ်ပွားရစသည်။ အာဏာ
 သိမ်းစစ်တပ်၏ ဖမ်းဆီးခံေမည်ကုိ ရကကာက်ရသာ်လည်း 
ရဝးလံရခါင်သီရသာရနောတွင် စားနပ်ေိက္ခာ၊ အမုိးအကာ
နှင့် ရေမေိှဘဲ ေှင်သန်ေန် အခက်ခဲေိှရနသည်။ ရတာင်သူ 
လယ်သမားများသည် တုိက်ပဲွများရကကာင့်  အပင်များေိတ် 
သိမ်းေန် ရဘးကင်းလံုခခုံစွာ သွားရောက်နုိင်မခင်း မေိှသမဖင့် 
အသက်ရမွး၀မ်းရကကာင်းကုိ ထိခုိက်ရစရသာရကကာင့် သက်
 ကကီးေွယ်အုိများနှင့် ကရလးသူငယ်များသည် အသက်ေှင် 
သန်ရနထုိင်ေန် စိန်ရခါ်မှုများကုိ ကကုံရတွ့ရနေသည်။

ကယားမပည်နယ် လွိုင်ရကာ်ပမို့ေှိ ကက်သလစ်
ဘုေားေှိခိုးရကျာင်းတစ်ခုအား နိုဝင်ဘာ ၂၂ ေက်ရန့
တွင် စစ်ရကာင်တပ်များ ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။ စစ် 
သားနှင့် ေဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၀၀ ရကျာ်သည် ဆောဝန် ရလး
ဦး၊ သူနာမပု၊ ရဆးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် ရစတနာ့ ဝန်ထမ်း
အပါအဝင် စုစုရပါင်း ၁၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ထို့
အမပင် လူနာနှစ်ေါဇင်ရကျာ်ကိုလည်း ရဆးခန်းမှ 
ဖိအားရပး ရမပာင်းရေွ့ရစခဲ့သည်။ ရဆးမှတ်တမ်းများ
ကိုလည်း မတေား သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။
အကကမ်းဖက်မှုများမှ ရဘးကင်းလုံခခုံရေးအတွက်  
အေပ်သားမပည်သူများခိုလှုံသည့် ဘာသာရေး ပေိဝုဏ်
များတွင် စစ်ရကာင်စီ၏ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မှု
များ တိုးလာရနသည်။
ခေစ်ယာန် ဘာသာဝင်အများစု ရနထိုင်ောကယား
 မပည်နယ်နှင့်  ချင်းမပည်နယ်ေှိ  ခေစ်ယာန်ဘုေား
ရကျာင်းများသည် လက်နက်ကကီးများမဖင့် ပစ်ခတ်မခင်း 
ခံေကာ မီးရလာင်ပျက်ဆီး သွားခဲ့သည်။  အကကမ်းဖက်
တိုက်ခိုက်မှုရကကာင့် လွိုင်ရကာ်သာသနာနယ်အတွင်း
မှ ဘုေားရကျာင်း ၁၀ ရကျာင်းပျက်ဆီးခဲ့ပပီး လူရပါင်း 
၁၀၀,၀၀၀ ရကျာ် ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင် ခဲ့ေသည်။



“ေီကရန့ကျွန်မတို့ေဲ့ ရမျှာ်လင့်ချက်ရတာ့ “ေီကရန့ကျွန်မတို့ေဲ့ ရမျှာ်လင့်ချက်ရတာ့ 

အားလုံးပူးရပါင်းပပီး အကကမ်းဖက်မှုရတွအားလုံးပူးရပါင်းပပီး အကကမ်းဖက်မှုရတွ

ေပ်သွားရအာင် လုပ်ဖို့ပါ။ ချ ိုးရဖာက်မှုေပ်သွားရအာင် လုပ်ဖို့ပါ။ ချ ိုးရဖာက်မှု

ကျူးလွန်တဲ့သူရတွကို အရေးယူမှုရတွကျူးလွန်တဲ့သူရတွကို အရေးယူမှုရတွ

လုပ်မယ်ဆိုေင် အကကမ်းဖက်မှုရတွကို ေပ်တန့်လုပ်မယ်ဆိုေင် အကကမ်းဖက်မှုရတွကို ေပ်တန့်

နိုင်မှာပါ။ အားကိုးောမဲ့ပပီး ရမျှာ်လင့်ချက်မဲ့ရနနိုင်မှာပါ။ အားကိုးောမဲ့ပပီး ရမျှာ်လင့်ချက်မဲ့ရန

တယ်လို့ မခံစားသင့်ဘူး။ အမျ ိုးသမီးရတွအရပါ် တယ်လို့ မခံစားသင့်ဘူး။ အမျ ိုးသမီးရတွအရပါ် 

အကကမ်းဖက်မှုရတွကို ေပ်တန့်နိုင်မှာပါ။” အကကမ်းဖက်မှုရတွကို ေပ်တန့်နိုင်မှာပါ။” 

အမျ ိုးသမီးများအရပါ် အကကမ်းဖက်မှုေပ်တန့် 

ရေး ၁၆ ေက်တာလှုပ်ေှားမှုအတွက် 

ကေင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး၏ 

သတင်းစကား

ကေင်မပည်နယ်တွင် ကူးစက်ကပ်ရောဂါနှင့် မတည်ပငိမ်မှုများေှိရနရသာ်လည်း ေုက္ခသည်စခန်း ၇ ခု၊ ပမိုနယ် ၅ ပမို့နယ်
နှင့် အိသုထ စစ်ရဘးရေှာင် စခန်းအပါအ၀င် ရနော ၁၄ ခုတွင် ကေင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံးမှ ၁၆ ေက်တာလှုပ်ေှားမှုကို
 ဦးရဆာင်ကျင်းပခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံ-ကေင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး 



ဂျပန်အရမခစိုက် နိုင်ငံတကာဘီယာ
လုပ်ငန်းကကီးတစ်ခုမဖစ်သည့် ကီေင်
ကုမ္ပဏီမှ စစ်တပ်နှင့်  စီပွားရေးမိတ်
ဖက်အမဖစ်မှ လက်တွဲမဖုတ်ေန် ဥပရေ
ရကကာင်းအေစီစဉ်ရနရကကာင်း ရကကမငာ
ပပီးရနာက် မမန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီ
မိတက်(MEHL) မှ ကီေင်ကုမ္ပဏီသည်
 စာချုပ်ကို ရဖာက်ဖျက်ရကကာင်း စွပ်စွဲ
ခဲ့သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ
 အရနမဖင့် စစ်တပ်ထုတ်ကုန်များကို
 သပိတ်ရမှာက်ပပီးရနာက် ၎င်းကဲ့ သို့
ဆုံးမဖတ်ခဲ့မခင်းမဖစ်ပပီး ရနွးဦးရတာ်
 လှန်ရေးအတွက် ရနာက်ထပ်ရအာင်ပွဲ
တစ်ေပ်မဖစ်သည်။ 

နိုင်ငံတကာေဲတပ်ဖွဲ့ေဲ့ညီလာခံကို စစ်
ရကာင်စီ၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား
 တက်ရောက်ခွင့်မမပုေန် အင်တာပိုလ်
အဖွဲ့ဆီသို့ ND-Burma မှ မမန်မာအေပ်
ဘက် အဖွဲ့အစည်းရပါင်း ၂၅၉ ဖွဲ့နှင့်
အတူ စာရပးပို့ ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။

ND-Burma မှ “ေီမိုကရေစီ
လမ်းရကကာင်းရပါ်မှ လမ်းရချာ်
ခဲ့ရသာမမန်မာ”ရခါင်းစဉ်မဖင့်
 မမန်မာနိုင်ငံေှိ မပည်သူတို့၏ ေပိုင်ခွင့်
များနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကို ချ ိုး
ရဖာက်ပပီး အဓိပ္ပာယ်ေှိရသာ မပုမပင်
ရမပာင်းလဲရေး၊ ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့်
 မပန်လည်သင့်မမတ်ရေးတို့အတွက်
 စစ်အာဏာေှင်များ အကကိမ်ကကိမ် ကျ
ရှုံးခဲ့ပုံတို့ကို အရလးရပးရဖာ်မပသည့် 
စာတမ်းငယ်ကို ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ 

အမျ ိုးသမီးများအရပါ် အကကမ်းဖက်
မှု ပရပျာက်ရေး နိုင်ငံတကာအထိမ်း
 အမှတ်ရန့နှင့်အတူ  ၁၆ ေက်တာ
 အမျ ိုးသမီးများနှင့် မိန်း ကရလးများ
အရပါ် အကကမ်းဖက်မှု အဆုံးသတ်
ရေးလှုပ်ေှား ရဆာင်ေွက်မှုများ
 မပုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျ ိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ် 
(မမန်မာနိုင်ငံ) အပါအ၀င် အေပ်ဘက်
အဖွဲ့အစည်းတို့မှ ဤလှုပ်ေှားမှု၏ 
အရေးပါမှုကို အသိအမှတ်မပုခဲ့သည်။

edk0ifbm 22 &ufaeY edk0ifbm 23 &ufaeY edk0ifbm 24 &ufaeY edk0ifbm 25 &ufaeY



ေန်ကုန်ပမို့ေှိ မမန်မာပလာဇာတွင်
ပငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒမပရနရသာရကျာင်း
 သားနှစ်ဦးကို လုံခခုံရေး၀န်ထမ်းများ
ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည့်
ဓာတ်ပုံများ ထွက်ရပါ်လာပပီးရနာက်
မပည်သူများ ရေါသထွက်ကာ မမန်မာ 
ပလာဇာကိုသပိတ်ရမှာက်ခဲ့ကကသည်။
အမျ ိုးသမီးငယ်တစ်ဦးသည်  မျက်နှာ
တွင် ထိုးကကိတ်ခံေပပီး ေဏ်ောေေှိခဲ့
သည်။ 

ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO၏ 
ထုတ်မပန်ချက်အေ  ထန်တလန်ပမို့တွင်
 အာဏာသိမ်းစစ်ရကာင်စီမှ  ရနအိမ်များ
ကို မီးထပ်ေှို့မှုရကကာင့် မီးဆက်လက်
ရလာင်ကျွမ်းရနသည်။ 

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော တေားစီေင်ရေးမူအေ
 ကာလကကာေှိဖိနှိပ်ခံ ရိုေင်ဂျာလူမျ ိုးများ
အရပါ်  လူမျ ိုးတုံးသတ်မဖတ်မှုမဖင့် စစ်
ရခါင်းရဆာင်များကို တေားစွဲဆိုမှုကို 
အာဂျင်တီးနားတေားရုံးမှ 
လက်ခံခဲ့သည်။ 



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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