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၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါေီလ ၃ ေက်ရန့မှ  ၉ ေက်ရန့အထိ

ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေဖမ်းဆီးခံခဲ့ေ ချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲ ဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေ



ကရမောဒီးယား ဝန်ကကီးချုပ် ဟွန်ဆန်အား မမန်မာမပည်သူများရပးပို့သည့် သတင်းစကားတစ်
ခုမှာ “ လုံး၀မကကိုဆိုဘူး”ဟူ၍မဖစ်သည်။ ၎င်း၏ ခေီးစဉ်သည် အမပစ်မဲ့မပည်သူောရပါင်းများ
စွာအား ဖမ်းဆီးသတ်မဖတ်ရနရသာ်လည်း မပစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ေရနသည့် လူသတ် စစ်
အာဏာေှင်အား အသိအမှတ်မပု ရထာက်ခံအားရပးသည့် လက္ခဏာမဖစ်သည်။

စစ်အာဏာေှင်ရခါင်းရဆာင်များသည် တိုင်းမပည်ကို အကကမ်းဖက် ဖိနှိပ်ရနသည်မှာဆယ်
စုနှစ်များစွာ ကကာခဲ့ပပီမဖစ်သည်။ ရဖရဖာ်ဝါေီလ ၁ ေက်ရန့မှ စတင်၍ ၎င်းတို့၏တစ် ကိုယ်
ရကာင်းဆန်မှုနှင့် အကကမ်းဖက်မှုများရကကာင့် သက်ကကီးပိုင်းမျ ိုးဆက်များအားစိတ်ဒဏ်ော
မပန်လည်ေေှိရစပပီး မပည်သူများကကား စိုးေိမ်မှုများနှင့် ရကကာက်ေွံ့မှုများတိုးလာရစခဲ့သည်။ 
မျ ိုးဆက်သစ်လူငယ်များမှ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၏ ပကတိအရမခအရနကို နားလည်ပပီးရတာ်
လှန်ရနသည်။ ေက်စက်ကကမ်းကကုတ်ရသာ အာဏာေှင် မင်းရအာင်လှိုင်နှင့် လက်ဆွဲနှုတ် 
ဆက်မခင်းသည် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထပ်ကာ ထပ်ကာ အများ အမပား
ချ ိုးရဖာက်ရနသည့် ောဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများကို လက်ခံရနမခင်းမဖစ်သည်။ 

ရခါင်းရဆာင်နှစ်ဦးကကား ရတွ့ဆုံမှုခေီးစဉ် နှင့် မမန်မာစစ်အာဏာေှင်အုပ်စုကို ပံ့ပိုးကူညီရန
ရသာ ဟွန်ဆန်ကို အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၁၉၀ ရကျာ်တို့မှ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချခဲ့သည်။ထို
ရတာင်းဆိုချက်များကို ကရမောဒီးယားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များက ရထာက်ခံခဲ့ကကသည်။
ဇန်နဝါေီလ ၇ ေက်ရန့တွင် လာရောက်မည့် ဟွန်ဆန်၏ ခေီးစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းေန် နိုင်ငံတ
ဝှမ်းေှိ တက်ကကလှုပ်ေှားသူများ၊ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်သူများနှင့် အေပ်သား
များမှ ရတာင်းဆို ဆန္ဒမပခဲ့သည်။

မင်းရအာင်လှိုင်သည် ပငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒမပသူများအရပါ် အကကမ်းဖက်မှုများ ေပ်တန့်ရေး
အပါအဝင် အရေှ့ရတာင်အာေှနိုင်ငံများအဖွဲ့ (အာဆီယံ) ဘုံသရဘာတူညီချက် ၅ ချက်ကို
လုပ်ရဆာင်ေန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ အာဆီယံ၏ ကကိုးပမ်းမှုအားလုံးသည် စိတ်ပျက်ဖွယ်
ရကာင်းပပီး အဓိပ္ပါယ်ေှိရသာ အရမပာင်းအလဲကို မမဖစ်ရပါ်ရစခဲ့ပါ။ အာဆီယံမှ တပ်မရတာ်

သားကိုယ်စားလှယ်များကို အစည်းအရဝးအများသို့ ဖိတ်ကကားမခင်းမမပုဘဲ ချန်လှပ်ထား
သည့်လုပ်ရဆာင်ချက်သည် စစ်အာဏာေှင်များအား ၎င်းတို့၏ စစ်ရေးနည်းမဖင့် အကကမ်းဖက် 
ရမဖေှင်းသည့် နည်းလမ်းကို ဟန့်တားနိုင်ခဲ့မခင်း မေှိရပ။

ဟွန်ဆန်၏မမန်မာနိုင်ငံခေီးစဉ်ကို မပင်းထန်စွာရှုတ်ချရကကာင်း အရထွရထွသပိတ်ရပါင်းစပ် 
ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု ( GSCB)မှ သရဘာထားထုတ်မပန်ခဲ့သည်။
မမန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ် ရောက်ေှိစဉ်တွင် ရဒါ်ရအာင်ဆန်းစုကကည် အပါအဝင် မဖုတ်ချ
ခံထားေရသာ အေပ်သား အစိုးေ ရခါင်းရဆာင်များနှင့် ကရမောဒီးယား အောေှိတို့နှင့် ရတွ့ဆုံ
ခွင့် မေှိခဲ့ပါ။ 

ရပးလိုက်သည့် သတင်းစကားမှာ ေှင်းေှင်းလင်းလင်းမဖစ်သည်။ ကရမောဒီးယားနိုင်ငံသည်
လည်း ယခင်အတိတ်ကာလက အစုလိုက်အပပုံလိုက် ေက်စက်ကကမ်းကကုတ်ရသာ လူမျ ိုး
တုံးသတ်မဖတ်မှုနှင့် ေင်ဆိုင်ခဲ့ေသည်။ ဟွန်ဆန်သည် နိုင်ငံရေး ပပိုင်ဘက်တို့၏ အသံများ
ကို ရချမှုန်းေန် တုံ့ဆိုင်းမှုမေှိဘဲ ဖိနှိပ် အုပ်ချုပ်ခဲ့ပပီး သတင်းမီဒီယာကိုလည်း ေန်သူသဖွယ်
သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အာဏာေှင်အချင်းချင်း ရထာက်ခံမှုသည် ရကာင်းမွန်သည့် နိမိတ်
လက္ခဏာမဟုတ်ဘဲ ဤအစည်းအရဝးများမှ လက်ခံေမည့် စံနှုန်းတစ်ခု သတ်မှတ်မခင်းသည်
 အန္တောယ်များသည်။

အာဆီယံသည်လည်း တစ်မခားရသာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကဲ့သို့ပင် အကကမ်းဖက်စစ်
အာဏာေှင်နှင့် ဆက်နွယ်ရသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးကို မဖတ်ရတာက်၍  အမျ ိုး
 သားညီညွတ်ရေးအစိုးေ NUG နှင့် အမပုသရဘာရဆာင်ရသာရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုများ မပုလုပ်
ေန်တာ၀န်ေှိသည်။ 



ေှမ်းမပည်နယ်ရမမာက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းပမို့တွင် TNLA အတွက်
အခွန်ရကာက်ခံရပးသူနှစ်ဦး အမည်မသိ ရသနတ်သမား
၏ အနီးကပ်ပစ်သတ်ခံေပပီးရနာက် တအာင်းအမျ ိုးသား
လွတ် ရမမာက်ရေးတပ်မရတာ် (TNLA) နှင့် စစ်ရကာင်စီ
တပ်တို့ တိုက်ပွဲမဖစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင် လက် 
နက်ကကီးကျရောက်မှုရကကာင့်  မိသားစုတစ်စုထဲမှ   ရဒသခံ
 ၆ ဦး ဒဏ်ောေခဲ့သည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ောေသည့်အထဲတွင် 
ကရလးငယ် ၃ ဦးပါ၀င်သည်။

ေှမ်းမပည်နယ်တွင်းမဖစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများရကကာင့်
ရဒသခံများစွာ ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ခဲ့ေပပီး သက်ဆိုင်
သူများအားလုံးကို အကကမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ပပီး အေပ်သား
 များ ရဘးကင်းရေးအတွက် အရမဖေှာညှိနှိုင်းေန် ေှမ်းမပည်
ညီညွတ်ရေးရကာ်မတီ (SSUC) မှ ရကကညာချက်ထုတ်မပန်
 ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။  

စစ်ရကာင်စီ၏ ကေင်နီလူမျ ိုးများအရပါ် ေည်ေွယ်ချက်ေိှေိှမဖင့်ကျယ်
ကျယ်မပန့်မပန့် လုပ်ရဆာင်ရနရသာ လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရဖာက်မှုများ
ကုိ စံုစမ်းစစ်ရဆးမှတ်တမ်းမပုစုပပီး လုိအပ်ရသာ အရေးယူရဆာင်ေွက်
မှုလုပ်ငန်းများကုိ ချမှတ်အရကာင် အထည်ရဖာ်ရဆာင်သွားမည်ဟု
ကေင်နီအမျ ိုးသားတုိးတက်ရေးပါတီမှ ထုတ်မပန်လုိက်သည်။ ကယား
(ကေင်နီ)မပည်နယ်မှ လူဦးရေး ရလးပံုတစ်ပံုခန့်သည် စစ်ရကာင်စီ၏ 
အကကမ်းဖက် ထုိးစစ်ဆင်တုိက်ခုိက်မှုရကကာင့် ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ရနေ
သည်။ အထိခုိက်လွယ်ဆံုးရသာ သူများကုိ ေှင်သန်ရနထုိင်ေန် အခက်ခဲ
ဆံုးရသာအရမခအရနသ့ုိ တွန်းပ့ုိသည့် မပင်းထန်ရသာ လူ့အခွင့်အရေးချ ိုး
ရဖာက်မှုများကုိ ကျူးလွန်ရနသည်။ 
ထုတ်မပန်ချက်သည် ကယားမပည်နယ် (ကေင်နီ)တွင် အမျ ိုးသမီးများ၊ 
ကရလးသူငယ်မျာနှင့် လူကကီးများအပါအ၀င် လူရပါင်း ၃၀ ရကျာ် အစု
လုိက်၊ အပပုံလုိက် ေက်ေက်စက်စက် အသတ်ခံေရသာ သက်ရသများ
ထွက်လာပပီးရနာက် ထုတ်မပန်ခ့ဲမခင်းမဖစ်သည်။ 
ကကင်းကျန်ခ့ဲရသာ  ရုပ်အရလာင်းကုိ  ေင်ခဲွစစ်ရဆးခ့ဲသည့်  ဆော၀န်မှ 
“အသက်ေှင်ရနခ့ဲစဉ်မှာ ဘယ်လုိပံုစံမျ ိုးရတွ ကကုံရတွ့ခ့ဲေသလဲဆုိတာကုိ
မှန်းဆလ့ုိ မေနုိင်ရလာက်ရအာင် ဘ၀မှာတစ်ခါမှမကကုံတ့ဲ လူမဆန်တ့ဲ 
ေက်စက်ယုတ်မာမှုဟု” သတင်းစာေှင်းလင်းပဲွတွင် ရမပာခ့ဲသည်။
ပပီးခ့ဲသည့် သီတင်းပတ်က ကယား(ကေင်နီ) ပမို့ရတာ် လိွုင်ရကာ်တွင် 
အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီတပ်များ၏ မပင်းထန်စွာ ထုိးစစ်ဆင် တုိက်ခုိက်
မှုရကကာင့် အေပ်သား ရလးဦးထက်မနည်း ရသဆံုးပပီး ၁၀၀၀ ရကျာ်
အုိးမ့ဲအိမ်မ့ဲ မဖစ်ခ့ဲေသည်။ ကယား(ကေင်နီ)မပည်နယ်တွင် အေပ်သား 
လက်နက်ကုိင် ရတာ်လှန်ရေးတပ်များသည်  မမန်မာစစ်တပ်၏ ေက်စက်
ကကမ်းကကုတ်ရသာ အကကမ်းဖက် တုိက်ခုိက်မှုများနှင့် ေင်ဆုိင်ခ့ဲေသည်။
 အကကမ်းဖက်  စစ်ရကာင်စီတပ်များ  အသံုးမပုရနသည့် ‘ရမမလှန်စနစ်’ 
နည်းဗျူဟာသည်  အမပစ်မ့ဲမပည်သူများ၏  အသက်အုိးအိမ်စည်းစိမ်ကုိ
 ဆံုးရှုးံရစသည့်တုိင် ၎င်းတ့ုိအား ဆန့်ကျင်ရနသူများကုိ ရချမှုန်းေန် စစ်
အာဏာေှင်များမှ အသံုးမပုမည်ကုိ မပသရနသည်။

ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ၏ ထုတ်မပန်ချက်အေ 
ထန်တလန်ကို စက်တင်ဘာလမှ စတင်၍ ၁၈ ကကိမ်ထက်
မနည်း စစ်အာဏာေှင်တပ်များမှ တမင်တကာ မီးတင်ေှို့
ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ချင်းမပည်နယ်တွင် ကျယ်မပန့်စွာကျူးလွန်
ခံရနေရသာ လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရဖာက်မှုများကို CHRO မှ
မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ထန်တလန် တစ်ပမို့ထဲတွင်ပင်
အေပ်သားရပါင်း ၁၀,၀၀၀ ရကျာ်ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်
ခဲ့ေသည်။ CHRO ၏ အဆိုအေ ဇန်နဝါေီလ ၃ ေက်ရန့
ရနာက်ဆုံးမှတ်တမ်းများအေ စက်တင်ဘာလ ၉ေက်
မှစ တင်၍  ဘုေားရကျာင်း ၇ ရကျာင်းနှင့် ဘာသာရေး
အရဆာက် အအုံများအပါ၀င်  အရဆာက်အအုံရပါင်း ၇၀၀ 
ရကျာ် အား ေည်ေွယ်ချက်ေှိေှိမဖင့် မီးေှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ေသည်။ 

စစ်အာဏာသိမ်းပပီးရနာက် မပင်းထန်ရသာ ခုခံရတာ်လှန် 
ရေးလှုပ်ေှားမှုများ   မရပါ်ရပါက်ခင်အထိ   ချင်းမပည်နယ်
သည် နှစ်ရပါင်းများစွာ ပငိမ်းချမ်းရသာ ရဒသအမဖစ် လူသိ
များခဲ့သည်။ အကကမ်းဖက် စစ်ရကာင်စီနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်
 ေွက်ေန် ဆက်လက်ပခိမ်းရမခာက်ခံရနေရသာ်လည်း သို့မ 
ဟုတ် ချင်းမပည်သူများ၏  အိုးအိမ်နှင့်  အသက်အန္တာေယ်
များကို အကကမ်းဖက် ပခိမ်းရမခာက်မှုများနှင့် ေင်ဆိုင်ရနေ
ရသာ်လည်း ချင်းမပည်သူများသည် ထိတ်လန့်ဖွယ်ော ကကား
ထဲမှ ေဲ့ေင့်မှုကို မပသခဲ့ကကသည်။ “ပမို့ေှင်းလင်းေန်”အတွက်
တပ်ကို အမိန့်ရပးထားရသာ သက်ရသအရထာက်အထား 
စာေွက်စာတမ်းများကို စစ်အာဏာေှင်များ တာ၀န်ခံမှုေှိရစ
ေန်အွက် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှ အရလးအနက်ထား 
ရဆာင်ေွက်ေန်ေမည်မဖစ်သည်။ 



“အာဆီယံဘုံသရဘာညီချက်ရတွကို “အာဆီယံဘုံသရဘာညီချက်ရတွကို 

တစ်ခုမှ အရကာင်အထည်မရဖာ်တဲ့ တစ်ခုမှ အရကာင်အထည်မရဖာ်တဲ့ 

မမန်မာစစ်ရကာင်စီကို လာရတွ့တာ မမန်မာစစ်ရကာင်စီကို လာရတွ့တာ 

မဖစ်တဲ့အတွက် မပည်သူရတွအတွက် ဘာမဖစ်တဲ့အတွက် မပည်သူရတွအတွက် ဘာ

ရကာင်းကျ ိုးမှ မေနိုင်ဘူး”ရကာင်းကျ ိုးမှ မေနိုင်ဘူး”

ထားဝယ်ခရိုင် ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ေှားမှု 
သပိတ်ရကာ်မတီ၏  မပန်ကကားရေးတာဝန်ခံ

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါေီလ ၅ ေက်ရန့  ကရမောဒီးယားဝန်ကကီးချုပ် ဟွန်ဆန်အား အလိုမေှိရကကာင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ကရလးပမို့
တွင် မပည်သူများ ဆန္ဒမပစဉ်။ 
Source: RFA 



နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ရဒါ်
ရအာင်ဆန်းစုကကည်၏ အမျ ိုးသမီး 
သက်ရတာ်ရစာင့်အား စစ်အာဏာေှင်မှ 
ရထာင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။

မမန်မာစစ်အာဏာေှင်အုပ်စုကို
 ဟွန်ဆန်က ပံ့ပိုးကူညီမခင်းအား
 ကန့်ကွက်ရှုတ်ချရကကာင်း မမန်မာနှင့်
 ကရမောဒီးယား အေပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့
အစည်းများ၏ ပူးတွဲရကကညာချက်တွင် 
ND-Burma မှ ပါ၀င်ခဲ့သည်။ 

လွတ်လပ်တဲ့အာေှအသံ၏ သတင်း
ထုတ်မပန်ချက်အေ အသက် ၉ လ မှ
 ၁၈ နှစ်အေွယ် ကရလးသူငယ်ရပါင်း
 ၂၂၅ ဦး အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီ၏ 
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရနေသည်။ 

ဇန်နဝါေီလ ၆ ေက်ရန့ အေပ်
ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကျယ်
ကျယ်မပန့်မပန့် ကန့်ကွက်ရနရသာ
ကရမောဒီးယားရခါင်းရဆာင် ဟွန် 
ဆန်၏ မမန်မာနိုင်ငံခေီးစဉ်နှင့် 
ပတ်သက် ၍ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော
 အာဆီယံပါလီမန် အမတ်များအဖွဲ့မှ 
သတင်းစာေှင်းလင်းပွဲ မပုလုပ်ခဲ့သည်။ 



ကန့်ကွက်ရှုတ်ချမှုများကို လျစ်လျှူရှု၍
 ကရမောဒီးယားရခါင်းရဆာင် ဟွန်ဆန် 
မမန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သည်။

ကယား(ကေင်နီ)မပည်နယ် လွိုင်ရကာ်
ပမို့တွင် ခုခံတိုက်ခိုက်ရေးသမားများနှင့်
အကကမ်းဖက်စစ်ရကာင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲ
များ မဖစ်ပွားပပီးရနာက် အေပ်သား ရလး
ဦး ရသဆုံးကာ အေပ်သား ၁၀၀၀ ရကျာ်
ထွက်ရမပး တိမ်းရေှာင်ရနေပပီး အိုးမဲ့အိမ်
မဲ့ မဖစ်ခဲ့ေသည်။

 ND-Burma ၏ ဆက်စပ်အဖွဲ့ဝင်မဖစ်
ရသာ ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့မှ ၎င်းတို့
၏ လုပ်ရဖာ်ကိုင်ဖက်ရဟာင်း တစ်ဦးမှာ
ဇန်နဝါေီ ၇ ေက်ရန့တွင် အကကမ်းဖက်
စစ်ရကာင်စီတပ်က ေက်ေက်စက်စက်
သတ်မဖတ်ခဲ့သည့် အေပ်သားခုနစ်ဦးတွင် 
ပါဝင်ရကကာင်း အတည်မပုခဲ့သည်။



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma
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