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နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်း AAPP ၏ မှတ်တမ်းမပုချက်များအေ
ရဖရဖာ်ဝါေီလ ၁ ေက်ရန့ကတည်းမှ စတင်၍ လူရပါင်း ၁၃၉၃ ဦး ကျဆုံးခဲ့ပပီး ၁၁,၂၉၆ ဦး
ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေကာ ၈၀၀၀ ရကျာ်သည် ယရန့ထက်တိုင် မတေားဖမ်းဆီးချုပ်ရနှာင်ခံထားေ
သည်။ အမျ ိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးေ NUG ၏ထုတ်မပန်ချက်အေ ဒီဇင်ဘာတစ်လ တည်းမှာ
တင် အေပ်သားမပည်သူ ၅ ဒါဇင်ရကျာ် အသတ်ခံခဲ့ေပပီး အာဏာသိမ်းစစ်တပ်၏ အကကမ်းဖက်
တိုက်ခိုက်မှုများရကကာင့် ရသာင်းနှင့်ချ၍ီ အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးခဲ့ေသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စစ်
အာဏာသိမ်းသည့်ကာလအတွင်း အမျ ိုးသမီး ၁၀၀ နီးပါး အသတ်ခံခဲ့ေသည်ဟု   အမျ ိုးသမီး
များအဖွဲ့ချုပ် (မမန်မာနိုင်ငံ) မှ ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ 

မမန်မာမပည်သူများအတွက် ပငိမ်းချမ်းရေးအလားအလာသည် မကကားရသးခင်ကာလများ
ထက်ပင် ပို၍ ရဝးကွာရနသည်။ မရအာင်မမင်ရသာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုရနာက်ပိုင်းအကကမ်း 
ဖက်စစ်အာဏာေှင်သည် လူငယ်တို့၏  ရမှော်လင့်ချက်နှင့် အိပ်မက်များကို ရိုက်ချ ိုးပစ်ခဲ့ပပီး 
မတည်ပငိမ်မှုနှင့် စိုးေိမ်မှုများကို တိုးလာရစသည်။ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်မှ အရကကာက်တေား
များမဖင့် လွှမ်းမိုးေန်လုပ်ရဆာင်ရနရသာ်လည်း အေပ်သားမပည်သူများ၊ ခုခံရတာ်လှန်တိုက် 
ခိုက်သူများ၊  လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်သူများ၊  အသက်အေွယ်မရေွး၊  ကျား/မ 
နှင့် လူမှုစီးပွားရနာက်ခံ  အရမခခံရသာသူများအားလုံးတို့၏  ရတာ်လှန်သည့် စိတ်ဓါတ်သည်
ပျက်မပားသွားမခင်းမေှိပါ။

ပပီးခဲ့သည် ၁၁ လတာကာလအတွင်း ရတွ့မမင်ေသည့် ခုခံရတာ်လှန်ရေးသည် မမန်မာမပည်
သူတို့၏ စွမ်းအားနှင့် ေဲစွမ်းသတ္တိတို့ကို ကိုယ်စားမပုသည့် စံနမူနာမဖစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း
ဆိုးေွားမပင်းထန်ရသာ အကကမ်းဖက်မှုကကား နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းသည် အရေးယူ
ရဆာင်ေွက်မှုများ လုပ်ရဆာင်ေန် အလွန်ရနှးရကွးလွန်းလှသည်။ ဒါဇင်နှင့်ချရီသာ ထုတ်
မပန်ချက်များ၊ ရှုံ့ချမှုများ ထုတ်မပန်မှုများေှိခဲ့ရသာ်လည်း အရေးယူရဆာင်ေွက်မှုများ မေှိခဲ့ပါ။ 
ကုလသမဂ္ဂ လုံခခုံရေးရကာင်စီနှင့် မပုလုပ်ခဲ့ရသာ  တံခါးပိတ်အစည်းအရဝးများသည်အကျပ် 
အတည်းနှင့် အရေးရပါ်အရမခအရနတို့ကို လက်ရတွ့ အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင် ေွက်ေန်

 ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ 

နှစ်ကုန်လာခဲ့ရသာ်လည်း တိုင်းေင်းသားရဒသများေှိ ပဋိပက္ခများ ရလျာ့ပါးသွားမခင်းမေှိ
ပါ။  ဆန့်ကျင်ဘက်အားမဖင့် အကကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ရလရကကာင်းနှင့်ရမမမပင် ထိုးစစ်ဆင်
တိုက်ခိုက်မှုများရကကာင့် အေပ်သားမပည်သူများ ရထာင်နှင့်ချ၍ီ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခဲ့
ေသည်ကို ရတွ့ေှိေသည်။ နယ်စပ်ရဒသသို့ အသက်ရဘးအန္တောယ်မှ လွတ်ရမမာက်ေန်
ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်စဉ်  အမျ ိုးသမီး၊ ကရလးသူငယ်များနှင့် သက်ကကီးေွယ်အိုများပါ၀င်ပပီး  
အစားအရသာက်၊ အမိုးအကာ နှင့် အ၀တ်အစားများ လုံရလာက်မှုမေှိပါ။ 

ကေင်မပည်နယ်တွင် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ေက်နှင့် ၂၄ ေက်တို့တွင် စစ်အစိုးေက ရလးရကရကာ်
ရကျးေွာအနီးတွင် ရလရကကာင်းမှ တိုက်ခိုက်မှု ၃ ကကိမ် မပုလုပ်ခဲ့သည်။ “တိုက်ခိုက်မှုရတွ ထပ်
မဖစ်လာနိုင်ရမခ မမင့်မားလာနိုင်ရကကာင်း ကေင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) က သတိရပး
ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။  KNU အပါအဝင် အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှလည်း မမန်မာနိုင်ငံတွင်
စနစ်တကျနှင့် ရနောအနှံ့ဆက်လက်မဖစ်ပွားရနရသာ အကျပ်အတည်းများကို စုရပါင်းရမဖ
ေှင်းေန် တိုက်တွန်းထားသည်။ 

နှစ်သစ်သည် အရေးယူမှုနှင့် တာ၀န်ခံမှုေှိေန် အတွက် အသစ်တဖန်ရမွးဖွားလာသည့်
အခွင့်အရေးမဖစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအရနမဖင့် လိုအပ်သည်ထက်ပို၍သည်းခံ
နိုင်စွမ်းေှိရသာ မမန်မာမပည်သူများအတွက် အရေးယူရဆာင်ေွက်မှုများ လုပ်ရဆာင်ရပးေန်
မပျက်ကွက်သင့်ရပ။ အချနိ်ကိုမမဖုန်းတီးသင့်သလို  စစ်အာဏာေှင်များ၏ အဆုံးမေှိရသာ 
စစ်ောဇ၀တ်မှုများနှင့် လူမျ ိုးတုံးသတ်မဖတ်မှုများအတွက် တာဝန်ခံေန် စစ်မှန်၍ အဓိပ္ပါယ်ေှိ
ရသာ ရမခလှမ်းများ လှမ်းေမည် မဖစ်သည်။ 
 



အင်တာနက်မဖတ်ရတာက်မှုနှင့် အရေးရပါ်လိုအပ်ရနသည့်
လူသားချင်စာနာမှုအကူအညီများကို တားဆီးပိတ်ဆို့
ရနသည့်ကကား အာဏာသိမ်းစစ်တပ်၏ ရနာက်ထပ်
အကကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ရကကာင့် လူရပါင်းများစွာ
ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ရနေသည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ေက်
စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီး ကရလးပမို့နယ်တွင် ရနအိမ်များ
မီးေှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ေသည်။ ရလရကကာင်းနှင့် ရမမမပင်ဆက် 
လက်တိုက်ခိုက်မှုများရကကာင့်   အေပ်သား ၂၀ ဦးရသဆုံး
ခဲ့ေပပီး ရထာင်နှင့်ချ ီထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခဲ့ေသည်။ အမပစ်
မဲ့ မပည်သူများကို အကကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရနရသာ စစ်
ရကာင်စီတပ်ကို ရဒသခံ  မပည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲများ
မှ လက်တုံ့မပန် တိုက်ခိုက်လျက်ေှိသည်။ 
စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီး ရေဦးပမို့နယ်ေှိ ရကျးေွာတစ်ေွာ
တွင် လွန်ခဲ့သည့်ေက်များအတွင်း ေဟတ်ယာဉ်မဖင့် လာ
ရောက် တိုက်ခိုက်ပပီးရနာက် မမှတ်မိနိုင်ရလာက်ရအာင်
မီးရလာင်ကျွမ်း ပျက်ဆီးရနရသာ ရုပ်အရလာင်းများကို
ရတွ့ေှိခဲ့သည်။ ရသဆုံးသူ ခုနစ်ဦးတွင် အမျ ိုးသမီး နှစ်ဦး
ပါဝင်ရကကာင်း သိေသည်။ အချ ို ့ရသာ ရုပ်အရလာင်းများ
ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားရသာ ရနအိမ်အနီးတွင်ရမမမမုပ်လျက်
သား ရတွ့ေှိေသည်။ နိုင်ငံတဝှမ်း အညှာတာကင်းမဲ့ကာ 
အကကမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများထဲတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသ
ကကီး၌ အေပ်သားရသဆုံးမှုနှုန်း တိုးလာရသာ ရကကာင့်
ထိခိုက်ရသဆုံးမှု အများဆုံးမဖစ်ကာ လက်ေှိအကျပ်အ 
တည်းတွင် ရကကာက်မက်ဖွယ်ရကာင်းရသာ ဆုံးေှံးပျက်ဆီး
မခင်းများကို ထပ်တိုးရစသည်။ 

ေှမ်းမပည်နယ်၊ ဖယ်ခံုပမို့နယ် ရေှေမပည်ရအးေွာမှ လူသား
ဒုိင်းအမဖစ်ဖမ်းဆီးခံခ့ဲေရသာ ရကျးေွာသားများထဲမှ
 နှစ်ဦး ရသဆံုးခ့ဲသည်။  အသက် ၆၇ နှစ်နှင့် ၄၉ နှစ်
ကကားေိှ အမျ ိုးသားနှစ်ဦးသည် ရအာက်တုိဘာလကုန်
တွင် ဓားစာခံအမဖစ် ဖမ်းဆီးခံခ့ဲေသည့် ေွာသား ၁၉ ဦး
တွင် ပါဝင်ခ့ဲသည်။ ၎င်းတ့ုိ၏ရကျးေွာသ့ုိ စစ်တပ်မှ ဝင်
ရောက်စီးနင်းစဉ် ရသဆံုးသူ နှစ်ဦးသည်သက်ကကီးေွယ်
အုိများအား မပုစုရစာင့်ရေှာက်ေန် ေွာတွင် ကျန်ေစ်ခ့ဲ
သူများမဖစ်သည်။ အကကမ်းဖက်စစ်တပ်သည် မတေား
ဖမ်းဆီးမခင်းနှင့် ရနအိမ်ရမွှရနှာက်ေှာရဖွ ခုိးယူမခင်း
အပါ၀င် နယ်ရမမေှင်းလင်းရေးများကုိလုပ်ရဆာင်ရန
ရသာရကကာင့်  ရသဆံုးသွားသူနှစ်ဦး၏ ရုပ်အရလာင်း
များကုိ မိသားစု၀င်များထံ မပန်ရပးမခင်းမေိှပါ။ 

စစ်ရကာင်စီ၏ ဖမ်းဆီးမခင်းကုိ ခံေစဉ် အေပ်သား
မပည်သူများများ ညှဉ်ပမ်းနိှပ်စက်ခံေမှုများ တုိးလာ
ပပီး ရကျာင်းဆော တစ်ဦးအပါ၀င် အမျ ိုးသားဒီမုိက
ရေစီအဖဲွ့ချုပ် (NLD) အဖဲွ့၀င် ဇနီးရမာင်နံှ ရသဆံုး
ခ့ဲသည်ဟု အစီခံစာများအေ သိေိှေသည်။ဤက့ဲသ့ုိ
ေက်စက်ယုတ်မာရသာလုပ်ေပ်များကုိ အကကမ်းဖက်
စစ်အာဏာေှင်အား ဆန့်ကျင်ခုခံရတာ်လှန်ရနများ
တွင် စစ်ရကာင်စီမှ ကျူးလွန်လျက်ေိှသည်။

ကေင်မပန်နယ်တွင် အကကမ်းဖက်မှုများ တစ်နှစ်ပတ်လုံး
အခါအားရလျာ်စွာမဖစ်ပွားရနပပီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ
ကုန်ပိုင်းမှ စတင်ကာ လတ်တရလာတွင် အကကမ်းဖက်
မှုများ ပိုများလာရနသည်။ ကေင်ပငိမ်းချမ်းရေးရထာက်
အကူမပုကွန်ေက်၏ အဆိုအေ ထိုင်းအာဏာပိုင်များသည်
ပစ်ခတ်သံကကားမှ စစ်ရဘးဒုက္ခသည်များကို နယ်စပ်မဖတ် 
ရကျာ်ခွင့်မပုထားရသာရကကာင့် စစ်ရဘးဒုက္ခသည်၏အေည်
အတွက်မှာ အတက်အကျေှိနိုင်သည်။  ခဏတာ ခိုလှုံပပီး
ရနာက် စစ်ရဘးရေှာင်များသည် ကေင်မပည်နယ်တွင်းသို့ 
မပန်ေန် ဖိအားရပးခံေသည်။ 

ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း လက်ေှိ ရနောအသီးသီးတွင် ခိုလှုံရနကက
ရသာ ရနာက်ဆုံးေ ဒုက္ခသည် အရေအတွက်မှာ ၅၀၀၀ခန့်
ေှိသည်။  သို့ရသာ်လည်း   အကကမ်းဖက်မှုမှ  ထွက်ရမပးလာ
သူများကို မပန်ပို့ေန် ထိုင်းအာဏာပိုင်များက သိသိသာသာ
ဖိအားရပးရနသည်ဟု ရမမမပင်သတင်းများကရဖာ်မပသည်။
  စစ်ပွဲဇုန်မှ  ထွက်ရမပးလာရသာ  အမပစ်မဲ့အေပ်သားများ
ကို အန္တောယ်ေှိရသာ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ မပန်ပို့မခင်းသည် 
ဥပရဒမဲ့ရသာလုပ်ေပ်မဖစ်သည်။ လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်း
ကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) ၏ အဖွဲ့၀င်အဖွဲ့စည်းမဖစ်ရသာမွန် 
မပည်လူ့အခွင့်အရေးရဖာင်ရဒေှင်း (HURFOM)၏ အစီေင်ခံ
 စာအေ  ဒီဇင်ဘာလ ၃၁  ေက်ရန့တွင်  ကေင်အမျ ိုးသား
လွတ်ရမမာက်ရေးတပ်မရတာ် KNLA တပ်မဟာ ၆ ဒါလီ
ရကျးေွာတွင် တိုက်ပွဲမဖစ်ပွားခဲ့သည်။  အနည်းဆုံးအိမ်
 ရထာင် စု ၆၀ နှင့် ရကျးေွာသား ၂၄၀ ခန့် KNU ထိန်း ချုပ်
နယ် ရမမသို့ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခဲ့ေသည်။



“စစ်တပ်က ကျဆုံးခန်းလုနီးပါး “စစ်တပ်က ကျဆုံးခန်းလုနီးပါး 

ရောက်သွားေင်ရတာ့ ဒီလိုေက်စက်မှု ရောက်သွားေင်ရတာ့ ဒီလိုေက်စက်မှု 

ကမ်းကုန်ထုတ်သုံးရလ့ေှိတဲ့ ကမ်းကုန်ထုတ်သုံးရလ့ေှိတဲ့ 

လုပ်ငန်း တစ်ေပ်ပါပဲ။ လုပ်ငန်း တစ်ေပ်ပါပဲ။ 

လူထုက ရကကာက်သွားလန့်သွားရအာင် လူထုက ရကကာက်သွားလန့်သွားရအာင် 

ဒီလိုလုပ်တယ်။ စစ်တပ်အရနနဲ့ ဒီထက်ပိုပပီး ဒီလိုလုပ်တယ်။ စစ်တပ်အရနနဲ့ ဒီထက်ပိုပပီး 

မပင်းထန်တာရတွ ဘယ်လိုပဲလုပ်လုပ် မပင်းထန်တာရတွ ဘယ်လိုပဲလုပ်လုပ် 

စစ်တပ်ကိုရကကာက်လို့ စစ်တပ်ကိုရကကာက်လို့ 

လက်နက်ချသွားမယ့်ဟာမျ ိုးရတွ လက်နက်ချသွားမယ့်ဟာမျ ိုးရတွ 

ပငိမ်ခံမယ့်ဟာ မျ ိုးရတွရတာ့ မေှိဘူး”ပငိမ်ခံမယ့်ဟာ မျ ိုးရတွရတာ့ မေှိဘူး”

ကေင်နီအမျ ိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် (KNDF) 
ရမပာရေးဆိုခွင့်ေှိသူ

ရဖရဖါ်ဝါေီလ (၁၈)ေက်ရန့ ေန်ကုန်ပမို့တွင်  စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ရသာ ဆန္ဒမပသူတစ်ဦးမှ  လက်ဝါးပုံများ
ရိုက်နှိပ်ထားသည့် နံေံကပ်ရကကမငာတစ်ခုရေှ့တွင်  အာဏာေှင်ဆန့်ကျင်သည့် စာတန်းကိုင်ရဆာင်ကာ ဆန္ဒမပရနစဉ်။ 
Source: Myanmar Now 



ND-Burma အဖွဲ့၀င် မွန်မပည်လူ့
အခွင့်အရေးရဖာင်ရဒးေှင်း HURFOM 
၏အစီေင်ခံစာအေ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀
 ေက်ရန့နှင့် ၂၆ ေက်တွင်း လူရပါင်း
 ၁၀၀၀ ရကျာ်ခန့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ 
ထွက်ရမပးခဲ့ေသည်။ 

ကယားမပည်နယ် အေှင်လတ်လတ်
 မီးေှို့သတ်မဖတ်ခံခဲ့ေသူများထဲတွင်
 ၀န်ထမ်း ၂ ဦးပါရကကာင်း  Save The 
Children မှ အတည်မပုခဲ့သည်။ 

စစ်ရခါင်းရဆာင်များကို တေားစွဲဆို
ရသာ နိုင်ငံတကာတေားရုံးများမှ
 ရပးပို့လာမည့် အရကကာင်းကကားစာ
များကို လုံးဝလက်ခံ မခင်းမမပုေန် 
အာဏာသိမ်းစစ်ရကာင်စီမှ လှေ ို ့ဝှက်
ညွန်ကကားစာ ထုတ်ခဲ့သည်။

ရမပတီဦးနှင့် အိနန္ဒာရကျာ်ဇင်တို့စုံတွဲ
အပါအ၀င် နာမည်ကကီးအနုပညာ
ေှင် ရတာ်ရတာ်များများအား
 အလုပ်ကကမ်းနှင့် ရထာင်ဒဏ်များ
ချမှတ်ခံခဲ့ေသည်။ ၎င်းတို့သည် 
ဧပပီလတွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေသည်။ 



ေှမ်းမပည်နယ် မုံးကိုးရဒသတွင် မဖစ်ပွား
ခဲ့ရသာ တိုက်ပွဲတွင် အာဏာသိမ်း
တပ်သား အနည်းဆုံး တစ်ဒါဇင် 
ရသဆုံးခဲ့သည်။

ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ၏
 အဆိုအေ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ေက်ရန့
တွင် အရဆာက်အအုံ ၅၀ ရကျာ်ကို
 အာဏာသိမ်းစစ်တပ်မှ မီးေှို့ဖျက်ဆီး
ခဲ့သည်။ မတူညီရသာ ေပ်ကွက် ၄ ခုမှ
 မီးစတင်ရလာင်ကျွမ်းခဲ့ပပီး ရလာင်ကျွမ်း
မှုသည် ၉ နာေီကကာမမင့်ခဲ့သည်။ 

ရနွဦးရတာ်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့်
တက္ကသိုလ်ရကျာင်းသားများနှင့်
မပည်တွင်းတက်ကကလှုပ်ေှားသူအချ ို ့ကို
စစ်ရကာင်စီ၏  တေားရုံးက စီေင်ချက်
ချခဲ့ရကကာင်း မွန်မပည်လူ့အခွင့်အရေး
 ရဖာင်ရဒးေှင်း-HURFOM နှင့် ရတွ့ဆုံခဲ့
သည့် မိသားစုဝင်များထံမှ သိေသည်။



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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