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၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါေီလ  ၁၀ ေက်ရန့မှ ၁၆ ေက်ရန့အထိ

ဖမ်းဆီးခံခဲ့ေဖမ်းဆီးခံခဲ့ေ ချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲချုပ်ရနှာင်ခံထားေဆဲ ဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေဖမ်းဝေမ်းထုတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေသတ်မဖတ်ခံေ



မမန်မာ့အကကမ်းဖက်စစ်တပ်သည် ဆယ့်တစ်လတာ ကာလအတွင်း နိုင်ငံတကာ၏ အရေးယူ
ရဆာင်ေွက်မခင်းမခံေဘဲ မပည်သူအရပါ် ထိုးစစ်ဆင်စစ်ပွဲများကို ေပ်တန့်မှုမေှိ ဆက်လက်
လုပ်ရဆာင်ရနသည်။ အမျ ိုးသမီးများနှင့် ကရလးသူငယ်များအပါအ၀င် အမပစ်မဲ့မပည်သူများ
သည် တိုက်ပွဲများကကား ပိတ်မိရနဆဲမဖစ်သည်။  ပပီးခဲ့သည့် ေက်သတ္တပတ်အတွင်းတွင် ကေင်
နှင့် ကယား(ကေင်နီ) မပည်နယ်တို့တွင် ထိုးစစ်များ ပိုမိုဆိုးေွားလာရသာရကကာင့် ထွက်ရမပး
တိမ်းရေှာင်သူများ ရထာင်နှင့်ချေီှိရနပပီး လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှု အကူအညီများ 
အလွန်လိုအပ်ရနသည်။ မမန်မာနိုင်ငံအတွင်း အဓိက အကူအညီရပးရေးလမ်းရကကာင်းများကို
အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ ပိတ်ဆို့ထားဆဲမဖစ်သည်။ အာဏာသိမ်းေန် ကကိုးပမ်းမှု စတင်ချနိ်မှစ
၍ ပထမဆုံး ခုခံတုံ့မပန်သူများကို အကကမ်းဖက်စစ်အာဏာေှင်မှ  ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပပီး ေိက္ခာရပး
ပို့မှုများကို ကကားမဖတ်ဟန့်တားကာ ေိက္ခာများကိုပင် မီးေှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ 

အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများသည် ရမမမပင်တွင် ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် မဖစ်ပွားရနရသာလူ့
အခွင့်အရေးချ ိုးရဖာက်မှုများကို ေဲဝံ့စွာ ဆက်လက် မှတ်တမ်းတင်ရနကကသည်။ အကကမ်းဖက်
စစ်အာဏာေှင်များ ချ ိုးရဖာက်ခဲ့ရသာ ောဇ၀တ်မှုများအတွက် စုရဆာင်းထားရသာ အ 
ရထာက်အထားများသည်  နိုင်ငံတကာ တေားစီေင်ရေး၏ အမမင့်ဆုံးအဆင့်တွင် ကျူးလွန်
ခံေသူ ရထာင်ရပါင်းများစွာအတွက် တေားမျှတမှု ေှိရစေန်အတွက် မေှိမမဖစ် လိုအပ်ပါသည်။ 
အေပ်သားများကို ပစ်မှတ် သို့မဟုတ် လူသားဒိုင်းအမဖစ် အသုံးမပု၍ မေပါ။ ၎င်းတို့အား ရဘး
ကင်းရသာ လမ်းရကကာင်းများကို ရမပးခွင့်ရပးေမည် မဖစ်ပပီး အကူအညီများကို ပိတ်ဆို့မခင်း မ
မပုေပါ။ အရမခခံစံနှုန်းများနှင့် အေပ်သားမပည်သူတို့၏ အသက်ကို အကာအကွယ်ရပးမခင်း
များကို လိုက်နာေန် ပျက်ကွက်ရသာရကကာင့်  လူသားမျ ိုးနွယ်အရပါ် ကျူးလွန်သည့် ောဇ၀တ်
မှုများနှင့် စစ်ောဇ၀တ်မှုများအတွက် အကကမ်းဖက်စစ်အာဏာေှင်တွင် တာဝန်ေှိသည်။ 

ကရမောဒီးယား ဝန်ကကီးချုပ် ဟွန်ဆန် လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ရသာ်လည်း အရေှ့ရတာင်အာ
ေှ နိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) သည် အကကမ်းဖက် စစ်အာဏာေှင်နှင့် မည်သို့ ဆက်ဆံ
ေန် သရဘာတူညီမှု မေေှိခဲ့ရပ။ အာဆီယံ၏ လက်ေှိဥက္ကဌမဖစ်သည့် ကရမောဒီးယားသည် 

ခေီးသွားလာရေး ကိစ္စများကို ကိုးကား၍ နိုင်ငံမခားရေး ၀န်ကကီးများနှင့် ရတွ့ဆုံေန် ရေှေ့ဆိုင်းခဲ့
သည်။ သို့ရသာ်လည်း ရလ့လာရစာင့်ကကည့်သူများမှ သတိမပုမိသည်မှာ ၎င်းသည် တိုင်းမပည်
အတွက် တစ်စုံတစ်ော အချက်မပဖွယ်ေှိရကကာင်းနှင့်  စစ်အာဏာေှင်၏ ကိုယ်စားလှယ်မှန်
သမျှကို ဖိတ်ရခါ်မခင်းအရပါ် သရဘာထားကွဲလွဲမှု အများအမပား ေှိရနသည်။ 

တိုင်းေင်းသားရဒသများတွင် စစ်အစိုးေတပ်များက ရလရကကာင်းမှ တိုက်ခိုက်မှုများ မပုလုပ်
ရနချနိ်တွင် မမန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ေှိလာသည့် ကရမောဒီးယား ဝန်ကကီးချုပ်၏ ခေီးစဉ်ကို
 ရှုတ်ချသည့်သူများထဲတွင် မမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ော အထူးအကကံရပးရကာင်စီ (SAC-M)  ပါဝင်
ခဲ့သည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါေီလ ၇ ေက်နှင့် ၈ ေက်တို့တွင် "ဝန်ကကီးချုပ် ဟွန်ဆန်သည် မ
ရကာင်းရသာ အကကံဥာဏ်မဖင့် မမန်မာစစ်အာဏာသိမ်းရခါင်းရဆာင် မင်းရအာင်လှိုင်နှင့် 
ရတွ့ဆုံေန် ရနမပည်ရတာ်သို့ လာရောက်ခဲ့သည်ဟု" SAC-M မှ ဇန်နဝါေီ ၁၁ ေက်တွင် ထုတ်
မပန်သည့် ရကကညာချက်တွင် ရဖာ်မပထားသည်။ မမန်မာမပည်သူများ၏ အသံကိုနုတ်ပိတ်၍မေ
နိုင်သကဲ့သို့  နှုတ်ဆိတ်ရနမည်မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းမှ မမန်မာမပည်သူတို့၏
အကာအကွယ်၊ ရဘးကင်းရေးနှင့် တေားမျှတမှုတို့အတွက် ရတာင်းဆိုချက်များကို တုံ့မပန်
ရဆာင်ေွက်ေမည့်အချနိ်မဖစ်သည်။ 



ကယား(ကေင်နီ)မပည်နယ်တွင် ဆက်လက်မဖစ်ပွားရနရသာ
ရလရကကာင်းတိုက်ခိုက်မှုများရကကာင့် ပမို့ရတာ် လွိုင်ရကာ်တွင်
ရနထိုင်သူ အများစု ထွက်ရမပး တိမ်းရေှာင်ခဲ့ေသည်။ ဇန်နဝါေီ
 ၈ ေက်နှင့် ၉ ေက်တို့တွင် လက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့
များနှင့် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကကား မပင်းထန်ရသာ တိုက်ပွဲ
များ မဖစ်ပွားပပီးရနာက် အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုများကို စတင်
ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ ခုခံရတာ်လှန်ရေးသမားများ လက်နက်မ
ချလျှင် အမပည့်အ၀ ထိုးစစ်ဆင်မည်ဟု စစ်အာဏာေှင်များ
ချနိ်းရမခာက်ရနချနိ် ေဟတ်ယာဉ်များ ပျဝံဲရနသည်ကို ကကားေ
သည့်အတွက်အေပ်သားများ ထွက်ရမပးေန် ရဝခွဲမေမဖစ်ရနကက
ပပီးပမို့၏ အရမခအရနမှာ “လူသူကင်းမဲ့”ရနသည့် အရနအထား
မဖစ်ရနသည်။ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုရကကာင့် တမပည်နယ်လုံး
ေှိ လူဦးရေ ၁၅၀,၀၀၀ ရကျာ်သည် အိမ်နီးချင်း ေှမ်းမပည်နယ်
 သို့မဟုတ် နီးစပ်ော ရကျးေွာများသို့ ထွက်ရမပးခဲ့ေသည်။ လွိုင်
 ရကာ်ပမို့ရပါ်တွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်  မဖစ်ပွားရနရသာပပီး
 ဇန်နဝါေီလ ၁၂ ေက်ရန့တွင် ရလရကကာင်းမဖင့် ထပ်မံဗုံးကကဲတိုက်
 ခိုက်ခံခဲ့ေသည်။ 

ကေင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) က ဆက်လက်
မဖစ်ပွားရနရသာ ထိုးစစ်များရကကာင့် ထိခိုက်ခံစားေသည့် အေပ်
 သားများအား   အကာအကွယ်ရပးေန်  ရတာင်းဆိုထားသည်။
 နိုင်ငံတကာ  အသိုင်းအဝိုင်းအား  ရမတ္တာေပ်ခံချက်တွင်  အေပ်
 သားတို့၏  ရနအိမ်များ၊  ေွာများေှိ   ရနအိမ်အရဆာက်အဦများ 
မီး ေှို့မခင်းမဖင့် အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ တမင်တကာ ပစ်မှတ်ထား
ရနရကကာင်း KNPP မှ ေှင်းေှင်းလင်းလင်း ရဖာ်မပခဲ့သည်။ လွိုင်
ရကာ်ပမို့ထဲတွင် ပပီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်တွင် အကကမ်းဖက်စစ် 
တပ်မှ လျှပ်စစ်နှင့် ရေကို မဖတ်ရတာက်ခဲ့သည်။ 

အကကမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့် ရဒသခံခုခံရတာ်လှန်ရေးတုိက်ပဲွများတုိး
လာရသာရကကာင့် ေှမ်းမပည်နယ်ရတာင်ပုိင်း ပင်းရလာင်းပမို့နယ်
တွင် လာရောက် ခုိလှုကံကရသာ စစ်ရဘးရေှာင်များအတွက် 
အရေးရပါ်အကူအညီများလုိအပ်ရနသည်။  ေှမ်းမပည်ရမမာက်ပုိင်း
တွင်လည်း ရကျးေွာသား ၃၀၀ ရကျာ်ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်ရနေ
ပပီး အရနွးထည်နှင့် ရဆး၀ါးများလုိအပ်လျက်ေိှသည်။ တအာ
င်းအမျ ိုးသား လွတ်ရမမာက်ရေး တပ်မရတာ် နှင့်အကကမ်းဖက်
စစ်တပ်ကကား တုိက်ပဲွများရကကာင့် အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှစစ်သား
ငါးဦး ကျဆံုးခ့ဲသည်။ ဇန်နဝါေီလ ၁၂ ေက်ရန့ ေှမ်းမပည်ရမမာက်
ပုိင်း စခန်းသစ်မှ အကကမ်းဖက်စစ်တပ်သည် မန်းလွင်နှင့် ရကာင်း
ဝုိင်ရကျးေွာများသ့ုိ လက်နက်ကကီးမဖင့် ပစ်ခတ်ခ့ဲသည်။ လွန်ခ့ဲ
သည့် ေက်သတ္တပတ်တွင်း နှစ်ဖဲွ့ကကား တုိက်ပဲွများလည်း မဖစ်ပွား
ခ့ဲသည်။ ထုိရန့တွင်ပင် အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ အရမမာက်မဖင့် 
ပစ်ခတ်မှုရကကာင့် မိန်းကရလးငယ် ၂ ဦး ရသဆံုးခ့ဲသည်။

ေှမ်းမပည်ရမမာက်ပုိင်း သီရပါပမို့နယ်တွင် တုိက်ပဲွများရကကာင့်
ဘုန်းကကီးရကျာင်းတွင် လာရောက်ခုိလှုကံကရသာ စစ်ရဘးရေှာင်
(၃၀၀)အတွက် စားနပ်ေိက္ခာများ အရေးရပါ်လုိအပ်ရနသည်။
ထွက်ရမပးတိမ်းရေှာင်သည့် သူများထဲတွင် ကရလးသူငယ်နှင့် 
အမျ ိုးသမီးများစွာပါ၀င်သည်။ 

ကေင်မပည်နယ်ေှိရကျးလက်များတွင် အကကမ်းဖက်စစ်တပ်၏
ရလရကကာင်းနှင့် ရမမမပင်တို့တွင် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများ
ပိုမို ဆိုးေွားလာရကကာင့် ကေင်ရဒသခံ မပည်သူများ ထွက်ရမပး
တိမ်းရေှာင် ရနေသည်။ ကေင်အမျ ိုးသားလွတ်ရမမာက်ရေးတပ်မ 
ရတာ် KNLA ၊ တပ်မဟာ(၆)၏  ေင်းမမစ်များအေ ကေင်မပည်နယ် 
ရကာ့ကေိတ်ပမို့နယ်ေှိ  မယ်ရတာ်သရလးရကျးေွာေှိ ရန အိမ်များ
တွင်အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ ရမမမမှုပ်မှိုင်းများ မမှုပ်ထားသည်ကို
ရတွ့ေှိေသည်ဟုလူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်(မမန်မာနိုင်ငံ) 
၏ အဖွဲ့၀င်အဖွဲ့အစည်းမဖစ်ရသာ  မွန်မပည်လူ့အခွင့်အရေးရဖာ
င်ရဒးေှင်း  HURFOM  ၏သတင်းများအေ သိေှိေသည်။ “မမန်မာ
စစ်တပ်မှ ရနအိမ်များ၊ အိမ်ခန်းများထဲနှင့် ခခံ၀န်းများထဲတွင် 
ရထာင်ထားသည့်  ရမမမမှုပ်မှိုင်းများကို  ကျွန်ရတာ်တို့ ရတွ့ေှိခဲ့ 
တယ်။” ရမမမမှုပ်မိုင်းရကကာင့်   စစ်ရဘးဒဏ်သင့်   စစ်ရဘးရေှာင်
ဒုက္ခသည်များ  ရတာ်ရတာ်များများ  ရနေပ်သို့   မမပန်နိုင်ရသးပါ။ 
အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ  ရနအိမ် ၆၅ လုံးကို မီးေှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ 
ရနအိမ်များ   ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးများနှင့်   အကကမ်းဖက်စစ်တပ်  မမှုပ်
ထားသည့် ရမမမမှုပ်မှိုင်း အန္တောယ်သည် ရနေပ်မပန်ရေးအတွက်
စိန်ရခါ်မှုမဖစ်ရနသည်။ 
 
“ကေင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး ထိန်းချုပ်နယ်ရမမ တံတားအမှတ် 
၁ နှင့် တံတား အမှတ် ၅ နယ်စပ်ကကားတွင်ေှိရသာ ရေှေရညာင်ပင်
ကို အကကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ ဇန်နဝါေီလ ၁၃ ေက်ရန့ မနက် ၁ နာေီ
တွင် တမင်တကာ ရလရကကာင်းမဖင့် တိုက်ခိုက်မှုများ မပုလုပ်
ခဲ့သည်ဟု” ကေင်ပငိမ်းချမ်းရေး အရထာက်အကူမပုကွန်ေက်မှ 
သတင်းထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ တိုက်ခိုက်မှုရကကာင့် အေပ်သားတစ်ဦး 
ရသဆုံးပပီး သုံးဦး ဒဏ်ောမပင်းထန်စွာ ေေှိခဲ့သည်။



“ဆယ်စုနှစ် ၇ နှစ်စုကကာ တိုင်းမပည်ကို“ဆယ်စုနှစ် ၇ နှစ်စုကကာ တိုင်းမပည်ကို

ဒုက္ခရောက်ရစတဲ့ စစ်အာဏာေှင်ကို ရနာက်ဆုံးဒုက္ခရောက်ရစတဲ့ စစ်အာဏာေှင်ကို ရနာက်ဆုံး

အမမစ်မပတ်တိုက်ထုတ်မဲ့ပွဲလို့ အမမစ်မပတ်တိုက်ထုတ်မဲ့ပွဲလို့ 

လူထုရတွကမမင်တယ်။ လူထုရတွကမမင်တယ်။ 

ရနာင်လာရနာက်သားရတွကို ကျွန်ရတာ်တို့နဲ့ ရနာင်လာရနာက်သားရတွကို ကျွန်ရတာ်တို့နဲ့ 

အေင်မျ ိုးဆက်ရတွ ကကုံရတွ့ခဲ့ေတဲ့ အလားတူအေင်မျ ိုးဆက်ရတွ ကကုံရတွ့ခဲ့ေတဲ့ အလားတူ

ဆင်းေဲဒုက္ခကို မခံစားရစချင်ဘူး။ ဆင်းေဲဒုက္ခကို မခံစားရစချင်ဘူး။ 

တိုင်းမပည်က အဲဒီစစ်အာဏာေှင်စနစ်ကရန တိုင်းမပည်က အဲဒီစစ်အာဏာေှင်စနစ်ကရန 

လုံးဝ လွတ်ရမမာက်သင့်တယ်။” လုံးဝ လွတ်ရမမာက်သင့်တယ်။” 

ရဒါက်တာရတဇာဆန်း- (အသက် ၃၃ နှစ်အေွယ် 
ဆော၀န်နှင့် စာကကည့်တိုက်မှူး)

ရဒါက်ရတာ ရတဇာဆန်း ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပပီလ ၁၁ ေက်ရန့တွင် မန္တရလး စစ်အာဏာေှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဦးရဆာင်ဆန္ဒမပခဲ့စဉ်။
Source: ဧော၀တီ



နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် 
ရဒါ်ရအာင်ဆန်းစုကကည် စကားရမပာ
စက် တေားမ၀င် လက်၀ယ်ရတွ့ေှိမှု
မဖင့် ရထာင်ဒဏ် ၄ နှစ် မပစ်ဒဏ် ထပ်မံ
 ချမှတ်ခဲ့သည်။  

ကရမောဒီးယားဝန်ကကီးချုပ် ဟွန်ဆန်
နှင့် အာဏာသိမ်း စစ်ရခါင်းရဆာင်
 မင်းရအာင်လှိုင်တို့ ရတွ့ဆုံမှုသည်
 တိုင်းေင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့
များနှင့် တပ်မရတာ်တို့အကကား အ
ပစ်အခတ်ေပ်စဲရေး သက်တမ်းတိုး
ေန် ဆုံးမဖတ်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်ဟု ဂျပန်
 နိုင်ငံမခားရေးဝန်ကကီးမှ မှားယွင်းစွာ 
ထင်မှတ်ရနသည်။

စစ်အာဏာေှင် လက်ထက်တွင်
 အခွန်ရငွသည် ယခင်နှစ်နှင့်
 နှိုင်းယှဉ်ပါက ကျဆင်းသွား
ပပီး ဝင်ရငွ ၃၅ ောခိုင်နှုန်း သုံးပုံ
တစ်ပုံရကျာ် ကျဆင်းသွားသည်။
 အေပ်သားများ၏  အဓိက ခုခံမှု
ပုံစံများထဲမှ တစ်ခုမှာ လူသတ်စစ်
ရကာင်စီအား လျှပ်စစ်မီးရဘလ် မ
ရဆာင်မခင်းမဖစ်သည်။  

ကမောတစ်ဝှမ်းေှိ ကေင်တိုင်းေင်းသား
အသိုက်အဝန်းများမှ အကကမ်းဖက်
စစ်တပ်၏ ဓာတ်ရငွ့ မှေေှိရသာ
 ၀င်ရငွ များကို ပိတ်ဆို့အရေးယူေန်
 သမ္မတ ဘိုင်ဒင်နှင့် သမ္မတ မက်ခေွန်
တို့အား ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။ 



ဖလူးရလးရကျးေွာအနီးေှိ ဒီမိုက
ရေစီအကျ ိုးမပု ကေင့်တပ်မရတာ် ( 
DKBA)  စခန်းကို အကကမ်းဖက်စစ်တပ်
မှ ရလရကကာင်းမဖင့် တိုက်ခိုက်မှုရကကာင့်
 အေပ်သား ၇ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ောေေှိခဲ့
သည်ဟု ကေင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များ
မှ ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ 

ကရမောဒီးယားနိုင်ငံမခားရေးဝန်ကကီး
 ဟွန်ဆန် မမန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်
လည်ပတ်ပပီး ေက်ပိုင်းအတွင်း အာဆီ
ယံအဖွဲ့ဝင်အချ ို ့ မှ အစည်းအရဝးတက်
ရောက်ေန် အဆင်မရမပမှုနှင့် 'အခက်အခဲ
များ' ရကကာင့် ကရမောဒီးယားအစိုးေမှ
စီစဉ်ထားသည့် အာဆီယံ နိုင်ငံမခားရေး
ဝန်ကကီးများ အစည်းအရဝးကို ဖျက်သိမ်း
ေန် ရကကညာခဲ့သည်။ 

လည်ပင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်များတွင် ဓား
မဖင့်လှီးကာ၊ ထိုးသွင်းဒဏ်ောများမဖင့်
 အလွန်အကျွ ံညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ထား
ရသာဒဏ်ောများမဖင့် ရတွ့ေှိခဲ့ေရသာ
 အေပ်သား ၁၀ ဦး၏ ရုပ်အရလာင်း
အား သတ်မဖတ်ခဲ့မှုတွင် တာ၀န်ေှိ
ရသာ အကကမ်းဖက် အောေှိကို ချင်းလူ့
အခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO မှ ထုတ်ရဖာ်ခဲ့
သည်။ 



လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

https://nd-burma.org/

https://twitter.com/NDBurma/

https://facebook.com/theNDBurma


