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၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ေက်ရန့မှ ဒီဇင်ဘာ ၅ ေက်ရန့အထိ

ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေဖမ်းဆီးခံခဲ့ေ ချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲ ဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေ



စစ်အာဏာသိမ်းေန်ကကိုးပမ်းခဲ့သည်မှာ ၁၀ လတာကကာခဲ့ပပီမဖစ်သည်။  အာဏာသိမ်း
ခဲ့ရသာ အချနိ်ကာလအတွင်း စစ်အာဏာေှင်ကို ဆန့်ကျင်ခုခံခဲ့ရသာ မပည်သူများ
အရပါ် ထိတ်လန့်ဖွယ်ရကာင်းရသာ ချ ိုးရဖာက်မှုများကျူးလွန်ကာ ဖိနှိပ်ခဲ့သည်။
အာဏာသိမ်းစစ်တပ်သည် လက်နက်များကို ကိုင်ရဆာင်၍  အရကကာက်တေားကို
နှိမ်နှင်းသည့် နည်းဗျူဟာအမဖစ် အကကမ်းဖက်ရနသည်။ မပည်သူများတွင် စစ်တပ်
အားနည်းရသာအောကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ၎င်းမှာ လက်ရတွ့တွင်အခက်အခဲများေှိ
ရနရသာ်လည်း အေပ်သားမပည်သူများကို ရေှ့ဆက်ေန် တွန်းပို့ရနသည့် စိတ်ဓါတ်တို့
ေှိရနသည်။ 

မပည်သူ့အစိုးေမဖစ်ရသာ အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးေသည် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်
အား တေားဝင်မှု သို့မဟုတ် အသိအမှတ်မမပုေန် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအား 
နည်းလမ်းမျ ိုးစုံမဖင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးေန် နှင့် အမပန်အလှန်ဖလှယ်ေန် နည်လမ်းမျ ိုးစုံ
မဖင့် ကကိုးပမ်းလျက်ေှိသည်။ ကုလသမဂ္ဂတွင် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်၏ ကိုယ်စားလှယ်
အား အသိအမှတ်မပု ရနောမရပးေန် NUG နှင့်အတူ အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ
 သည် ရတာင်းဆိုရနကကသည်။ 

ပပီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်တွင် ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်များအား အတည်မပုေန်
တာ၀န်ယူထားသည့် အရထွရထွညီလာခံ၏ အေည်အချင်းစစ်ရကာ်မီတီ အဖွဲ့ဝင် ၉ 
ဦးသည် မမန်မာနိုင်ငံနှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်တို့အတွက် ကိုယ်စားလှယ်များကို ရေေးချယ်
အတည်မပုေန် ရေှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။ ယင်းသို့ သံတမန်ခန့်အပ်ရေးကို ရေှေ့ဆိုင်းမခင်း
ရကကာင့် အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) မှ ခန့်အပ်ထားသည့် ဦးရကျာ်မိုးထွန်း
သည် လက်ေှိအချနိ်အထိ အပမဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်အမဖစ် ဆက်လက်ေှိရနမည်
မဖစ်သည်။ အဆိုပါ ဆုံးမဖတ်ချက်ကို NUG မှ လက်ခံကကိုဆိုခဲ့ရသာ်လည်း အာဏာ 
သိမ်းစစ်တပ်မှ ခါတိုင်းကဲ့သို့ပင် ကုလသမဂ္ဂကို ရဝဖန်ခဲ့သည်။ 

အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အား အသိအမှတ်မမပုေန် အရေှ့ရတာင်အာေှနိုင်ငံများအသင်း
 (ASEAN)အား ဆက်လက်ဖိအားရပးမှုများေှိရနသည်။ ကရမောဒီးယားမှ လာမည့်

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ဥက္ကဌအမဖစ် တာ၀န်ယူမည်မဖစ်သည်။ ကရမောဒီးယား၀န်ကကီးချုပ်
ဟူဆန်သည် အာဏာသိမ်းရကာင်စီ ခန့်အပ်ထားရသာ နိုင်ငံမခားရေးော၀န်ကကီး
ဦးဝဏ္ဏရမာင်လွင်အား လာမည့်သီတင်းပတ်တွင် မပုလုပ်မည့် အစည်းအရဝးအား
ဖိတ်ကကားခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဖိတ်ကကားေန် ဆုံးမဖတ်ချက်ရကကာင့် ကရမောဒီးယားနိုင်ငံ
သည် မမန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချ ိုးရဖာက်မှုများနှင့် အကကမ်းဖက် ဖိနှိပ်
မှုများကို တင်းမာရသာ သရဘာထားမျ ိုး မေှိရကကာင်း သံသယ မဖစ်ရစခဲ့သည်။ လူ့
အခွင့်အရေးဆိုင်ော အာဆီယံပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ (APHR) မှ ထုတ်မပန်သည့် 
အစီေင်ခံစာသစ်တွင် အတိုက်အခံပါလီမန်အမတ်များအရပါ် တိုက်ခိုက်မှုများ သိသိ
သာသာ မမင့်တက်လာသည်ကို ရတွ့ေှိေပပီး မမန်မာနိုင်ငံသည် အာယီယံရဒသတွင်းဒီ
မိုကရေစီလမ်းရကကာင်းကို ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် ပိတ်ပင်ခံေရသာ အဆိုးဝါးဆုံးနိုင်ငံ
မဖစ်ရနသည်။

အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အဖွဲ့ရကာ်မတီ (CWC) ၏ ရကာက်ယူ
ေေှိရသာ စာေင်းများအေ အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီမှ နိုင်ငံရတာ်အာဏာကို မတေား
သိမ်းယူခဲ့သည့် ရဖရဖာ်ဝါေီလ ၁ ေက်ရန့မှစတင်၍ အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ပါတီ ရခါင်းရဆာင်များ အပါအဝင် ပါတီဝင် စုစုရပါင်း (၅၇၃) ဦး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း
ခံထားေသည်။ မပန်လည်လွတ်ရမမာက်လာသူ (၁၂၈) ဦးသာေှိပပီး ၄၃၂ ဦးမှာ ဖမ်းဆီး
ထိမ်းသိမ်းခံထားေဆဲမဖစ်သည်။ 

ပစ်မှတ်ထား ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ကမောလုံးဆိုင်ော လက်နက်ရောင်းချမှု ပိတ်
ပင်တားဆီးရေး စသည့် အရေးယူရဆာင်ေေက်မှုများကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှ 
အရေးရပါ်ကကား၀င်ရဆာင်ေေက်ေန် လိုအပ်သည်။ 



ကချင်မပည်နယ်တွင်း စစ်အာဏာေှင်တပ်များတည်ေှိရန မှုသည်
အေပ်သားတို့၏ လုံခခုံရေးကို ထိပါးရစသည်။ အ ကကမ်းဖက်
စစ်တပ်မှ လက်နက်ကကီးမဖင့်ပစ်ခတ်မှုရကကာင့်ကချင်မပည်နယ်
မိုးရမာက်ပမို့ေှိ စစ်ရမပးဒုက္ခသည်စခန်းနှင့်ဘုေားေှိခိုးရကျာင်း
ပျက်စီးခဲ့သည်။ အကကမ်းဖက်စစ်တပ်သည် ပမို့တွင်းကင်းလှည့်
စဉ်အေပ်သားမပည်သူ ၃၀ ဦးကိုဖမ်းဆီးရခါ်ရဆာင်ခဲ့ပပီး လူသား
ဒိုင်းအမဖစ်အသုံးမပုကာလူ့အခွင့်အရေး ထပ်မံချ ိုးရဖာက်ခဲ့သည်။ 
အကကမ်းဖက်စစ်တပ်သည် ၎င်းတို့အားလမ်းမပေန် ရဒသခံများကို
ရစျး၊ ရကျာင်း နှင့်ရဆးရုံများမှ ဖမ်းဆီးရခါ်ရဆာင်ခဲ့သည်။ ဖမ်း
 ဆီးမှုတွင် အမျ ိုးသမီးများနှင့်  ကရလးသူငယ်များလည်းပါ ၀င်
ခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီးသူများအားလုံးကို  ညရနပိုင်းတွင် မပန်လွတ်ရပး
ခဲ့သည်။ 

ကချင်မပည်နယ်တွင် မကကာရသးမီေက်ပိုင်းအတွင်း ဗုံးရပါက်ကွဲ
မှုများ မဖစ်ပွားခဲ့ပပီး ထိခိုက်ဒဏ်ောေေှိမှုများ ေှိခဲ့သည်။ ဖား
ကန့်ပမို့နယ်အတွင်းေှိ အထက်တန်းရကျာင်း၀င်းတွင် ရကျာင်း
ကားတစ်စီး မိုင်းထိမှန်ရပါက်ကွဲမှုရကကာင့် လူရမခာက်ဦးထိခိုက်
ဒဏ်ော ေေှိခဲ့သည်။ ရဒသတွင်း မတည်ပငိမ်မှုများနှင့် စိုးေိမ်
ရကကာက်ေေံ့မှုများရကကာင့် ရကျာင်း သားအနည်းငယ်သာ ရကျာင်း
မပန်တက်ဝံ့ကကသည်။ စာ သင်ခန်းများအတွင်းသို့လည်း အကကမ်း 
ဖက်စစ်သားများ  လှည့်လည်ကာ ကင်းရစာင့်လျက်ေှိသည်။ 

နို၀င်ဘာလ ၃၀ ေက်ရန့တွင် ကချင်မပည်နယ် မိုးညှင်းပမို့နယ်
တွင် စစ်ရကာင်စီစစ်ရကကာင်းကို ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မ
 ရတာ် KIA  မှ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။  အကကမ်းဖက်စစ်သား
အနည်းဆုံး ၇ ဦးရသဆုံးခဲ့ရသာ ရကကာင့် အကကမ်းဖက်စစ်တပ်
သည် ရကျးေောအတွင်းသို့ လက်နက်ကကီးမဖင့် ေမ်းသမ်းပစ်ခတ်
တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ လက်နက်ကကီးရကကာင့် ရနအိမ် ၃ လုံးပျက်ဆီး
ခဲ့ပပီး အိမ်ရမွးတိေစ္ဆာန်များ ရသဆုံးခဲ့သည်။ 

စစ်ကုိင်းတုိင်း ရဒသကကီးအတွင်းမှ ရကျးေောရပါင်း ၁၅ေောမှ ရဒသခံ
 ၃ ရသာင်းရကျာ်သည် အကကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ရလရကကာင်း 
တုိက်ခုိက်မှုရကကာင့် ထွက်ရမပး တိမ်းရေှာင်ခ့ဲေသည်။
မပည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖဲွ့ (PDF) ကုိ တုိက်ခုိက်ေန်အကကမ်း 
ဖက်စစ်တပ်မှ  ေဟတ်ယာဉ်ငါးစင်းကုိ အသံုးမပုပပီး စစ်အင်အား
ထပ်မံမဖည့်တင်းခ့ဲသည်။ အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ  အရသအ 
ရပျာက် မပင်းထန်မှုအတွက်  ထုိသ့ုိလက်တ့ံုမပန် တုိက် ခုိက်မခင်း 
မဖစ်သည်။ ေဟတ်ယာဉ်များမှ မမင်သူတုိင်းကုိ ပစ်ခတ်ခ့ဲသည်ဟု  
သက်ရသများ၏ မပန်လည်ရမပာကကားချက်အေ သိေိှေသည်။ 
ကရလးပမို့နယ်အတွင်းေိှ အိမ်ရမခ ၂၀ နှင့် နွားစာတုိက် ၂ လံုးကုိ
 အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ မီးေိှု့ဖျက်ဆီးခ့ဲသည်။ PDF နှင့်ဆက်စပ်
သည် ဟုထင်သည့်အိမ်များကုိ ပစ်မှတ်ထားကာ မီးေိှု့ခ့ဲသည်။ 
ထ့ုိအမပင် ောနှင့်ချထွီက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ရနေရသာ ဂန့်ရဂါပမို့
 နယ်မှ ရကျးေောများနှင့် စစ်ရဘးရေှာင်များခုိလှုသံည့်ရနော
များကုိ အကကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ၀င်ရောက်စီးနှင်းမှုရကကာင့် စစ်
ရဘးရေှာင် ၅ ဦးရသဆံုးခ့ဲသည်။ ညှဉ်းပန်း နိှပ်စက်မှု၊ လိင်ပုိင်း
ဆုိင်ော ရနှာင့်ယှက်မှုနှင့် မီးေိှု့မှု အပါအဝင် မပင်းထန်ရသာ လူ့
အခွင့်အရေးချ ိုးရဖာက်မှုများ ဆက်တုိက်မဖစ်ပွားလျက်ေိှသည်။ 
စစ်အင်အားတုိးချဲ့မှုရကကာင့် အမပန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုကကား အမပစ်
မ့ဲ အေပ်သားမပည်သူတ့ုိ၏ အရမခအရနကုိ ပုိ၍ ဆုိးဝါးရစသည်။
လက်နက်တင်ပ့ုိရောင်းချမှုကုိ ပိတ်ပင်တားမမစ်ေန် ချက်မခင်းအ 
ရကာင်အထည်ရဖာ်ေမည်မဖစ်သည်။

ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ၏ ထုတ်မပန်ချက်
အေ နို၀င်ဘာလ ၂၅ ေက်မှ ၂၉ ေက် ငါးေက်တာကာလ
အတွင်း အိမ်ရမခ ၂၀၀ ရကျာ် မီးရလာင်ကျွမ်းပျက်ဆီး
ခဲ့သည်။ ထန်တလန်ပမို့နယ်ေှိ အရဆာက်အဦးရပါင်း
 ၄၇၃ ခုကို စစ်တပ်မှ ေည်ေေယ်ချက်ေှိေှိ ဖျက်ဆီးခဲ့
သည်။ လူ့အခွင့်အရေးရစာင့်ကကည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ၏
 ပဂိုလ်တုရုပ်ပုံနှင့် မှတ်တမ်းများအေ ပပီးခဲ့သည့်လအ
 တွင်း ထန်တလန်တွင် ရန့ရောညပါ ၁၀ ေက်ထက်
မနည်း မီးရလာင်ကျွမ်းမှု မဖစ်ပွားခဲ့သည်။ သက်ရသ
အရထာက်အထားအေ မီးရလာင်ကျွမ်းမှုသည်အာ 
ဏာသိမ်းစစ်တပ်၏ မီးေှို့မှုရကကာင့်မဖစ်သည်ကိုရတွ့ေှိ
ေသည်။ အွန်လိုင်းတွင်ပျနံှံ့ရနရသာပုံများအေ ရနအိမ်
များ၊ ရကျးေောများနှင့် ရမမယာများကို ေည်ေေယ်ချက်
ေှိေှိမီးတင်ေှို့မှုရကကာင့် ရတာင်တန်းပမို့ရလး ရပျာက်
ကွယ်လုနီးပါး မဖစ်သည်ကိုရတွ့ေှိေသည်။ 
အမပစ်ရပးအရေးယူခံေမခင်းမေှိဘဲ စစ်ောဇ၀တ်မှုကို
ချ ိုးရဖာက်ရနရသာ အကကမ်းဖက် စစ်တပ်ရကကာင့်
ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွားလှုပ်ေှားသွား
 လာခွင့်နှင့် ရဘးကင်းလုံခခုံခွင့်၊ ခိုလှုံခွင့်နှင့် အကာအ 
ကွယ်ေပိုင်ခွင့် အားလုံး ချ ိုးရဖာက်ခံရနေသည်။ 



“ကမော့အသိုင်းအဝန်းနှင့် နိုင်ငံများမှ ချမှတ်ထား“ကမော့အသိုင်းအဝန်းနှင့် နိုင်ငံများမှ ချမှတ်ထား

ရသာ စစ်အစိုးေအရပါ် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်ရသာ စစ်အစိုးေအရပါ် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်

 သံတမန်ရေးော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် သံတမန်ရေးော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည်

 စစ်အာဏာေှင်တို့၏ ေက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများ စစ်အာဏာေှင်တို့၏ ေက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများ

ကို ေပ်တန့်ေန် အဓိကကျပပီး ထိရောက်ရသာ ကို ေပ်တန့်ေန် အဓိကကျပပီး ထိရောက်ရသာ 

အရေးယူရဆာင်ေေက်မှုများမဖစ်သည်”  အရေးယူရဆာင်ေေက်မှုများမဖစ်သည်”  

မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားမပုရကာ်မတီ

(CRPH) မှ ထုတ်မပန်ရကကမငာချက်

စက်တင်ဘာလ ၂၁ ေက်ရန့ နယူးရယာက်ပမို့တွင် ကျင်းပခဲ့ရသာ (၇၆) ကကိမ်ရမမာက် ကမော့ကုလသမဂ္ဂ အရထွရထွညီလာခံ
ကကီးတွင် ကုလသမဂ္ဂအရထွရထွအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယို ဂူတာေက်စ် မှ မိန့်ခွန်းရမပာကကားစဉ် 
(EPA-EFE/ TIMOTHY A. CLARY / POOL) Source: Myanmar Now



နိုင်ငံတကာေဲတပ်ဖွဲ့ေဲ့ညီလာခံကို
စစ်ရကာင်စီ၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့
အား တက်ရောက်ခွင့်မမပုေန် အင်တ
ပိုလ် အဖွဲ့သို့ မမန်မာအေပ်ဘက် အဖွဲ့
အစည်းရပါင်း ၂၅၉ ဖွဲ့မှ ရတာင်းဆို
ခဲ့ရသာ်လည်း အာဏာသိမ်းစစ်တပ်
သည် အစည်းအရဝးတက်ေန်ဖိတ် 
ကကားခံခဲ့ေပပီး ညီလာခံကို တက်ရောက်
ခဲ့သည့် ပုံများ လူမှုကွန်ေက်တွင့် ပျ ံ့နှံ့
ခဲ့သည်။

ရဒါ်ရအာင်ဆန်းစုကကည် ေင်ဆိုင်ရန
ေသည့် စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်ပပီး
အမိန့်ချမည့်ေက်ကို ဒီဇင်ဘာ ၆ ေက်
အထိ ရေှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။ သူမသည်
ရထာင်ဒဏ်တစ်သက် ကျနိုင်ရသာ 
အမှုရပါင်း ၁၁ မှုကို ေင်ဆိုင်ရနေသည်။

အာဏာသိမ်းစစ်တပ်မှ ရဒါ်ရအာင်
ဆန်းစုကကည်နှင့် သမ္မတ ဦးဝင်းမမင့်
တို့ကို အဂတိမှုမဖင့် ထပ်မံအမှုဖွင့်ခဲ့
သည်။

မမန်မာနှင့် အာဖဂန်နစ္စတန် နှစ်
နိုင်ငံလုံး၏ ကုလသမဂ္ဂ အပမဲတမ်း
ကိုယ်စားလှယ်ရနောအတွက်
ဆုံးမဖတ်ချက်ချေန် ကုလသမဂ္ဂမှ 
ရေှေ့ဆိုင်းထားခဲ့သည်။

edk0ifbm 29 &ufaeY edk0ifbm 30 &ufaeY 'DZifbm 1 &ufaeY 'DZifbm  2 &ufaeY



ကုလသမဂ္ဂ၏ ရလ့လာဆန်းစစ်
ချက် အသစ်အေ မမန်မာနိုင်ငံမှ
ကရလးသူငယ် ၅ သန်းရကျာ်သည်
လာမည့် ၂၀၂၂ တွင် အသက်ေှင်
ေပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် လူသား
ချင်းစာနာရထာက်ထားမှုဆိုင်ော 
အကူအညီများ လိုအပ်မည်။  

အာဏာသိမ်းစစ်တပ်သည် NUG 
ရခါင်းရဆာင်များအပါအ၀င် ဒီမိုကရေစီ
ရေး တက်ကကလှုပ်ေှားသူ ၇၀ ဦး၏ နိုင်ငံ
ကူးလက်မှတ်များကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ 

ပငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒရဖာ်ထုတ်ရနကကသည့်
 သပိတ်စစ်ရကကာင်းအား အာဏာသိမ်း 
စစ်တပ်မှ ကားမဖင့် တိုက်၍ အကကမ်းဖက်
 ပဖိုခွင်းပပီးရနာက် ဆန္ဒမပလူငယ် ၄ ဦး
ရသဆုံးခဲ့ပပီး ထိခိုက်ဒဏ်ော အများ
အမပားေကာ ၁၅ ဦးထက်မနည်း ဖမ်းဆီး
ခံခဲ့ေသည်။ 



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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