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နှေးနကွးနော်လည်း ဒီမိုကနရစီနည်းကျ နရေးချယ်ထားေည့် အရပ်ေားအစိုးရ အုပ်ချုပ်မှုေို့ မေန်မေန် နလှောက်လေမ်း
နနေည့် အေွင်ကူးနြပာင်းနရး ၁၀ ှေစ်အကကာတွင် စစ်တပ်ေည် ၂၀၂၁ ခုှေစ် နေနော်ဝါရီ ၁ ရက်တွင် အာရုဏ်ဦးချနိ်
အာဏာေိမ်းလိုက်ေည်။ အကျ ိုးဆက်အနနြေင့် ှိုင်ငံနရး နခါင်းနဆာင်များ ှေင့် တက်ကကလှုပ်ရေားေူများကို မတရား
ေမ်းဆီး ထိန်းေိမ်းလိုက်ေည်။  

ပါလီမန်ေစ် မစတင်မီမောပင် အာဏာေိမ်းလိုက်ြခင်းြေစ်ပပီး ၂၀၂၀ ခုှေစ် ှိုဝင်ဘာ အနထွနထွနရေး နကာက်ပွဲမေ ဒီမို
ကနရစီနည်းကျ နရေးချယ်တင်နြမောက်ခံရေည့် အမျ ိုးေားဒီမိုကနရစီအေွဲ့ချုပ် (NLD) ကို စစ်တပ်အနနြေင့် ပူးနပါင်း
နဆာင်ရေက်မည်မဟုတ်နကကာင်း ဦးစွာြပေလိုက်ြခင်းြေစ်ေည်။ ခိုင်မာေည့်ေက်နေမရေိပဲ မဲေမာမှုများရေိေည်ဟု
စစ်တပ်မေ စွပ်စွဲကာ ြပည်နထာင်စုနရေးနကာက်ပွဲနကာ်မရေင်အားလည်း ထိုကိစ္စှေင့် ပတ်ေက်ပပီး နစာဒကတက်ခဲ့ေည်။ 
နရေးနကာက်ပွဲေည်  မေမာမှုှေင့်  တရားဝင်မှုမရေိနကကာင်း  စစ်တပ်က  ခံယူေည့်အတိုင်း စစ်အာဏာေိမ်းမှုြေင့် တုန့်
ြပန်လိုက်ြခင်းြေစ်ပပီး  ‘မလွှဲ မနရောင်’ လုပ်ရြခင်းြေစ်ေည်ဟု နြပာဆိုနနေည်။ 

အနြခအနနများက လွန်ခဲ့ေည့် ၁၀ ှ ေစ်အတွင်း အုပ်ချုပ်ခဲ့ေည့် စံှှုန်းများမှု လွဲနချာ်နစေည့် လမ်းဆုံလမ်းခွေို့ နရာက်
ရေိေွားနစေည်။ 

ြမန်မာှိုင်ငံေည် ဆယ်စုှေစ်ှေင့်ချေီည့် ြပည်တွင်းစစ်
ြပဿနာှေင့် ပငိတွယ်ခဲ့ရေည်။ ေယံဇာတ အမျ ိုးမျ ိုး
ထွက် ရေိနော်လည်း ှိုင်ငံနရးအရ ေနဘာထားကွဲေူများ
အနပါ် ေိှေိပ်ပပီး အာဏာှေင့် အကျ ိုးအြမတ် ကိုောကကည့်
ေည့် ေိှေိပ်အုပ်ချုပ်နော အာဏာရေင်နခါင်းနဆာင်များ
နအာက် ကျနရာက်ခဲ့ရေည်။ စစ်တပ်မေ အာဏာေိမ်း
ထိန်းချုပ်စဉ်အတွင်း မတရားေမ်းဆီး ထိန်းေိမ်းခံရေူ၊
နပျာက်ဆုံးေွားေူများ၊ ညေဉ်းပန်းှေိပ်စက်ခံရေူများှေင့်
အေတ်ခံရေူများအတွက် တရားမှေတမှုှေင့် ြပန်လည်
ကုစားနပးနလျာ်မှု တစုံတရာ မရေိဘဲ ဆက်လက်ကျူးလွန်
နနဆဲြေစ်ေည်။   စစ်အာဏာေိမ်းမှုနကကာင့်   နယ်စပ်
နဒေတွင်တိုက်ပွဲများ ြပန်လည်ဆိုးရေားလာနစပပီး စစ်
 တပ်က လိုချင်တပ်မက်ေည့် အာဏာှေင့် ချုပ်ကိုင်လိုမှု
က တရားမှေတမှုှေင့် အဓိပ္ပါယ်ရေိေည့် ြပုြပင်နြပာင်းလဲမှု
ကို ေုံးအုပ်ေွားနစေည်။ 

စစ်အာဏာေိမ်းမှုနကကာင့် စစ်အုပ်ချုပ်မှုှေင့် ကကီးစိုး
လွှမ်း မိုးမှုနအာက်  ြပန်နရာက်ေွားမည်ကို အထူးစိုးရိမ်
ကကေည်။ စစ်တပ်ှေင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ေွဲ့များကကား
 ြပင်းထန်ေည့် တိုက်ပွဲများနကကာင့် အရပ်ေားများ
 နထာင်ှေင့်ချ၍ီထွက်နြပးရေည့် နြပာင်းနရှေ့မှုများကျယ်
ကျယ်ြပန့်ြပန့် ြေစ်ပွားလာေည်။ ြပည်ေူ့ကာကွယ်နရး
တပ် (PDF) များ ေွဲ့စည်းလာကကြခင်းက ြပည်ေူလူထု
ေည် စစ်တပ်ကို မြေစ်မနန လက် နက်ကိုင်၍ ခုခံကာ
ကွယ်ရန် အနြခအနနေို့ တွန်းပို့ြခင်းခံရ၍ြေစ်ေည်။

အာဏာရေင်တပ်များ၏ စစ်ဆင်မှုများတွင်အထူးေြေင့်
ြပည်ေူလူထုနနထိုင်ရာ ရပ်ရောများတွင် အညောအတာ
ကင်းမဲ့စွာ တိုက်ခိုက်ကကေည်။ ကုလေမဂ္ဂ လူေားချင်း
စာနာနထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညေိှေိုင်းနရးရုံး (OCHA) 
က ြမန်မာှိုင်ငံတွင် နနရပ်စွန့်ခွာထွက်နြပးနနရေူ
 ၃၃၀,၀၀၀၁  နကျာ်ရေိေည်ဟု ထုတ်ြပန်ထားေည်။
ေို့နော် အာဏာေိမ်းစစ်အုပ်စုက ထွက်နြပးနရှေ့နြပာင်း
နနရေူများအား အကူအညီှေင့် အနရးနပါ် လိုအပ်ချက်
များ မနပးပို့ှိုင်နစရန် ပိတ်ဆို့ထားေည်။ 

ယခုစာတန်းငယ်တွင် နမလ ၁ ရက်မေ ဇွန်လ ၁၅ ရက်
အထိ ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယားှေင့် ရေမ်းြပည် နယ်
တို့ရေိ စစ်နြပးဒုက္ခေည်များ အနပါ် ေက်နရာက်ေည့်
 အနြခအနနများအား နော်ြပထားပပီး ခိုင်မာစွာ အြမစ်
တွယ်နနေည့် စစ်တပ်၏ အြပစ်နပးအနရးယူြခင်းမေ
ကင်းမဲ့နနေည့် ဓနလ့အား အဆုံးေတ်နစနရးအတွက်
ှိုင်ငံတကာအေိုင်းအဝန်းအား အားနကာင်းေည့်
အကကံြပုချက်များ ပါဝင်ေည်။ အြပစ်နပးအနရးယူြခင်း
ကင်းမဲ့နနမှုနကကာင့် ကကာရေည်နနေည့် ြပည်တွင်းစစ်
ြေစ်နပါ် နစပပီး လူ့အခွင့်အနရးအနပါ်လည်း စိန်နခါ်
တိုက်ခိုက်မှုများရေိနနေည်။ယခုစာတန်းကိုြပည်တွင်း၊
 ြပည်ပ ေတင်းများှေင့်  ND-Burma  အေွဲ့ဝင်များ၏
အစီရင်ခံစာများ စာတန်းငယ်များအနပါ် အနြခခံ နရး 
ေားထားြခင်းြေစ်ေည်။ 

1. Myanmar: Humanitarian Snapshot, June 2021 (covering conflict-affected 
areas under 2021 Humanitarian Response Plan), 16 June 2021



2.   New Clashes Between Myanmar’s Military and Ethnic Armies Exacerbate Refugee Crisis, 20 May 2021 

စစ်တပ်၏ ဆယ်စုှေစ်ှေင့်ချ၍ီ အကကမ်းေက်မှုများနကကာင့် အရပ်ေား ြပည်ေူများ အတင်းအကကပ်ထွက်နြပးတိမ်း
 နရောင်ရမှုများ ကကုံနတွ့ခံစားရနလ့ရေိေည်။ စစ်အာဏာေိမ်းမှုက စစ်တပ်အား စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများ ြပုလုပ်ရန်
အားနပးအားနြမောက်ြပုနနပပီး စစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုကိုလည်း နတာနရာ၊ ပမို့ပါမကျန် အရပ်ေားများက နတွ့ြမင်ကကရ
ေည်။ တိုက်ပွဲများှေင့် အကျ ိုးဆက်များက အရပ်ေားများအနပါ် ထိခိုက်မှုကို အချနိ်ဇယားအတိုင်း နအာက်ပါအတိုင်း
 နော်ြပထားေည်။ 

မင်းတပ်တွင် ေမ်းဆီးခံထားရေည့် ဆှ္ဒြပေူများအား လွှတ်နပးရန် နဒေခံများက အာဏာေိမ်း
စစ်အုပ်စုအားနတာင်းဆိုေည့် နမလမေစပပီး ချင်းြပည်နယ်တွင် အနြခအနနများဆိုးရေားလာေည်။ 

အေမ်းခံရေူများအား ြပန်မလွှတ်ေည့်အတွက် အာဏာေိမ်း စစ်တပ်ကို တုန့်ြပန်ရန်အတွက်
ချင်းကာကွယ်နရးတပ် (CDF) ကို ေွဲ့စည်းလိုက်ကကေည်။ အာဏာေိမ်းစစ်တပ်က စစ်အုပ်ချုပ်
နရး ဥပနဒ ထုတ်ြပန်၍ တုန့်ြပန်နော်လည်း နဒေခံများက အနလးမထားပဲ ဂရုမစိုက်နကကာင်း
ြပေခဲ့ကကေည်။ စစ်တပ် ေည် အြပစ်နပးခံရမှုမေ ကင်းလွတ်နနေည့်အတွက် ဆက်လက်ပပီး
မိန်းမငယ်နလးများအနပါ် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ နစာ်ကားြခင်း၊ ညေဉ်းပန်းှေိပ်စက်ြခင်း၊ မတရား
ေမ်းဆီး ထိန်းေိမ်းြခင်းှေင့် ေတ်ြေတ်ြခင်းတို့ကို ကျူးလွန်ကကေည်။ 

ထွက်နြပးလွတ်နြမာက်လာေူများမောလည်း စစ်တပ်၏ ဗုံးကကဲတိုက်ခိုက်မှုနကကာင့် လုံခခုံမှုမရေိ
နပ။ စစ်တပ်မေ နဒေခံများအနပါ် စစ်နက်လက်အောစီးြေင့် စစ်ဆင်နနမှုနကကာင့်ထွက်နြပး
တိမ်းနရောင်လာေူများမော စားနပ်ရိက္ခာ၊ နဆးဝါးှေင့် အနရးနပါ်အကူအညီများလိုအပ်နနေည်။
 ေတင်းများအရ  ချင်းြပည်နယ်တွင် နမလ ၁၉ ှေင့် ၂၀ ရက်နန့ အထိ တိုက်ပွဲ ၅ ကကိမ် ြေစ်ပွား
ပပီး အာဏာေိမ်းစစ်တပ်မေ ၁၀ ဦးနေဆုံး၍ အနည်းဆုံး ၂၀ စိုးရိမ်ရေည့် ဒဏ်ရာရေွားေည်။၂

 ND-Burma  ၏ ဆက်စပ်အေွဲ့ဝင်  ချင်းလူ့အခွင့်အနရးအေွဲ့ (CHRO) မေ အမှုနဆာင်ဒါရိုက်တာ
က နလာ့ကလုံးတွင် တိုက်ပွဲများစတင်က တည်းက ချင်းြပည်နယ်မေ အရပ်ေား ၃၅,၀၀၀ နကျာ်
ထွက်နြပးကကရေည်ဟု နြပာေည်။ စစ်တပ်မေ လူငယ်များအနပါ် အဓိက ပစ်မေတ်ထားနနေြေင့် 
အများအြပားမော ထွက်နြပးတိမ်းနရောင်နနရေည်ဟု ေူက ဆက်နြပာေည်။ 
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စစ်တပ်မေ နမာ်တာများကို နကျးရောှေင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ေို့ ပစ်ခတ်မှုနကကာင့် ထိခိုက်၊
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ေမ်းဆီးခံရြခင်းှေင့် အဓမ္မလုပ်အားနပး နစခိုင်းြခင်းလည်း ခံနနရေည်။ စစ်အာဏာေိမ်းပပီး
ချနိ်မေစ၍ နလနကကာင်းတိုက် ခိုက်ခိုက်မှုများနကကာင့် အရပ်ေား အနည်းဆုံး ၁၆ ဦးနေဆုံးပပီး
 ၂၀ ဒဏ်ရာရကာ ၇၀,၀၀၀ နကျာ် ထွက်နြပးနနရေည်။ အာဏာေိမ်းစစ်တပ်မေ နြမြပင်ှေင့်
 နဝဟင်မေ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ေည်ှေင့် မိေားစု များမော မြေစ်မနန ထွက်နြပးကကရပပီး နတာထဲ
တွင် ပုန်းနအာင်းနနရေည်။ ကရင်လူ့အခွင့်အနရးအေွဲ့ များ၏ အဆိုအရ ဇွန်လ ၂ ရက်တွင် 
PDF ှေင့် ဒီမိုကရက်တစ် တိုးတက်နော ဗုဒ္ဓောောကရင့်တပ် မနတာ် (DKBA) ခွဲထွက် ပူးနပါင်း
အေွဲ့ှေင့် အာဏာေိမ်း စစ်တပ်တို့အကကား တိုက်ပွဲနကကာင့် ြမဝတီနတာင်ဘက်၊ ေလူးရေိ ရောေား 
နနာက်ထပ် ၅၀၀ နကျာ် နရှေ့နြပာင်းထွက်နြပးကကရေည်။ 

အာဏာေိမ်းချနိ်မေစပပီး ကရင်ြပည်နယ်တွင် စစ်တပ်မေ နလနကကာင်းတိုက်ခိုက်မှု ၁၃ ကကိမ်ြပုလုပ်
ခဲ့ရာ အရပ်ေား ၁၃ ဦး ဒဏ်ရာရပပီး ၁၈ ဦး နေဆုံး၍ အရပ်ေားများ၏ အိုးအိမ် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
 ပျက်စီးဆုံးရှုံး ရေည်။

ကယားြပည်နယ်တွင် အထူးေြေင့် ဒီနမာဆိုပမို့နယ်တွင် တိုက်ပွဲများြပင်းထန်နနေည်။ အာဏာ
 ေိမ်း စစ်တပ်ှေင့် ကရင်နီြပည်ေူ့ကာကွယ်နရးတပ် (KPDF) အကကားတိုက်ပွဲများနကကာင့် အချနိ်
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ှေင့်ချေီည့် အရပ် ေားများ နတာထဲထွက်နြပးနနရပပီး စစ်နြပးဒုက္ခေည်ဦးနရ ၁၀၀,၀၀၀ နကျာ်
အထိရေိလာချနိ်တွင် အ နရးနပါ်လိုအပ်ေည့် နဆးဝါး၊ အမိုးအကာှေင့် စားနပ်ရိက္ခာများ ြပတ်လပ်
ကုန်ေည်။၃ 

နမလ ၂၄ ရက်နန့ နံနက်တွင် လွိုင်နကာ်ရေိ ဘုရားရေိခိုးနကျာင်းတွင် ဗုံးနပါက်ကွဲခဲ့ေည်။ နပါက်
 ကွဲမှုနကကာင့် အရပ်ေား ၄ ဦး နေဆုံးေွားေည်။ နေဆုံးေွားေူများမော အမျ ိုးေား ၁ ဦးှေင့်
အမျ ိုးေမီး ၃ နယာက် ြေစ်ပပီး ၄င်းတို့၏ အိမ်အနီးတွင် တိုက်ပွဲြေစ်ပွားေြေင့် ဘုရားနကျာင်းတွင်
 ခိုလှုံနနကကြခင်းြေစ်ေည်။၄  နနာက်ထပ် ၆ နယာက်မော စုိးရိမ်စရာ ဒဏ်ရာများ ရရေိေွားေည်။
စစ်တပ်မေ ကယားြပည်နယ် အတွင်း ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုများ ပိုမိုြပုလုပ်နနပပီးြပည်ေူလူထု
အား နကကာက်ရေံ့ထိတ်လန့်နနနစေည်။ အရပ်ေားများမော လိုက်လံေမ်းဆီးခံရြခင်းှေင့် ရမ်းေမ်း
ပစ်ခတ်မှုများ ခံနနရေည်။ နပါက်ကွဲေံများှေင့် ရဟတ်ယဉ်ေံများကို ညဘက်တွင် ကကားကကရ
ေည်။ နဒေခံ ေတင်းမီဒီယာများ အရ ဒီနမာဆိုပမို့နယ်အတွင်း အချ ို ့နနရာများတွင် ေုန်း၊ အင်
တာနက်ှေင့် လှေပ်စစ်မီးများ ြေတ်နတာက်ခံ ရေည်။ KPDF မေ ခုခံတိုက်ခိုက်မှုအတွက် အရပ်ေား
များအား ဒဏ်ခတ်ရန် စစ်တပ်မေ လိုက်လံရောနေွေြေင့် ရာှေင့်ချေီည့်နဒေခံများ နီးစပ်ရာနတာ
ထဲတွင် ပုန်းနအာင်းနနကကရေည်။ ထွက်နြပးပုန်းနရောင် နနရေူများအားအကာအကွယ်နပးရန်
 ကူညီေူများမောလည်း အှ္တရာယ်ကကီးကကီးမားမားှေင့် ကကုံနနရေည်။ယာယီစစ်နရောင်စခန်းတွင် 
ခိုလှုံနနေည့် ဒုက္ခေည်များအား စားနပ်ရိက္ခာနဝငေေည့် လူငယ်ှေစ်ဦးမော ပစ်ေတ်ြခင်းခံရေည်။ 

3. Number of IDPs Surpasses 100 000 in Kayah State, Development Media Group, 14 June 2021 
4. Four killed as military shells a Catholic church near Loikaw, 24 May 2021, Myanmar Now



မည်ေို့ပင်ဆိုနစကာမူ ကယားြပည်နယ်အတွင်း စစ်အာဏာရေင်စနစ် ဆန့်ကျင်မှုမော ဆက်လက်
ြေစ်နပါ် နနပပီး လက်နက်ကကီး၊ လက်နက်ငယ်မျးြေင့် ၎င်းတို့အား ပစ်ခတ်နနေည့်အတွက် 
ပမို့နယ်အတွင်း စစ်တပ်ချထားမှုကို အားလုံးက မလိုလားနကကာင်း ြပေနနေည်။ 

ရေမ်းြပည်နယ် ကွတ်ခိုင်ပမို့နယ်အတွင်း ကချင်လွတ်လပ်နရးတပ်မနတာ် (KIA) ှေင့်အာဏာေိမ်း 
စစ်တပ်အကကား တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ြေစ်ပွားနနေည်။ တရုပ်ှိုင်ငံမေ အာဏာေိမ်း စစ်တပ်၏
နလတပ်အတွက် ေယ်နဆာင်လာေည်ဟု ေံေယြေစ်ေွယ် စစ်တပ်၏ ဆီေယ်ယာဉ် ၆ စီး မူ
ဆယ်တွင် တိုက်ခိုက်ခံရမှုလည်း အပါအဝင်ြေစ်ေည်။၅ KIA, နြမာက်ပိုင်းမဟာမိတ်အေွဲ့များှေင့်
အာဏာေိမ်း စစ်တပ်တို့အကကား တိုက်ပွဲများနကကာင့် အရပ်ေား ရာှေင့်ချ၍ီ နနရပ်စွန့်ခွာမှုများ
ြေစ်နစပပီး အနရးနပါ် ခိုလှုံရန် ဗုံးခိုကျင်းများလည်း တူးနနကကေည်။ နမလ ၁၉ ရက်တွင် ရေမ်း
ြပည်ြပန်လည်တည်နဆာက်နရးနကာင်စီ (RCSS)ှေင့် တအာန်းလွတ်နြမာက်နရးတပ်မနတာ်
(TNLA), ရေမ်းြပည်တိုးတက်နရးပါတီ (SSPP) ပူးနပါင်းအေွဲ့ကကား တိုက်ပွဲများြေစ်ပွားပပီးနနာက်
ေီနပါပမို့နယ်ရေိ ရောေား ၁,၀၀၀ နကျာ် ထွက်နြပးနြပာင်းနရှေ့ကကရေည်။ ထို့အြပင် ကချင်ဒုက္ခ
 ေည် ၃,၀၀၀ နကျာ်မောလည်း  တိုက်ပွဲများကကား မေ လွတ်နြမာက်ရန် ၎င်းတို့ နကျးရောများမေ
ထွက်နြပးကကရေည်။၆ စစ်တပ်အနနြေင့် စားနပ်ရိက္ခာများ ေယ်နဆာင်ေည့် လမ်းနကကာင်း
ကိုလည်း ပိတ်ဆို့ထားနကကာင်း ကချင်ှေစ်ချင်းခရစ်ယာန်အေင်း ဥက္ကဌ မေ ထပ်မံနြပာဆိုေည်။ 
ေိပ်မကကာမီကပင်  ရေမ်းြပည်နတာင်ပိုင်းရေိ  စစ်နြပးဒုက္ခေည်များအား စားနပ်ရိက္ခာှေင့် နဆးဝါး
များနပးပို့ေည့် ကားတန်းမော မီးရေို့ေျက်ဆီးခံရေည်။၇ 

ND-Burma ၏ အေွဲ့ဝင် ကချင်အမျ ိုးေမီးအစည်းအရုံး- ထိုင်းှိုင်ငံ (KWAT) ၏ နနာက်ဆုံး
ထုတ်ြပန်ေည့် “နေနစနလာက်ေည့် လက်တုန့်ြပန်မှုများ။ ြမန်မာှိုင်ငံ နြမာက်ပိုင်း ဆုံးရှုံး
မှုများအတွက် လက်တုန့်ြပန်ေည့်အနနြေင့် အာဏာေိမ်းစစ်အုပ်စုက အရပ်ေားမျာအနပါ်
တိုက်ခိုက်မှုများ တိုးြမေင့်” အစီရင်ခံစာအရ အာဏာေိမ်းစစ်တပ်အနြေင့် ကျည်အစစ်များအေုံး 
ြပုပပီး လက်နက်မဲ့ ဆှ္ဒြပြပည်ေူများအနပါ် ှေိမ်နင်းမှု၊  တက်ကကလှုပ်ရေားေူများအား ထိန်းေိမ်း
ေမ်းြခင်းှေင့် ညေဉ်းပန်းှေိပ်စက်ြခင်းများကို နော်ြပထားေည်။၈ အေက်ရေင်လွတ်နြမာက်ေူများ
မော နခါင်းကို ရိုက်ှေက်ခံရြခင်းှေင့် စီးကရက်မီးြေင့် အထိုးခံရြခင်းတို့ ခံခဲ့ကကရေည်။၉  
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အတင်းအကကပ် ထွက်နြပးတိမ်းနရောင်ရေည့်အတွက် ြပည်ေူများေည် ေက်နရာက်မှုများစွာှေင့် ကကုံနတွ့ကကရေည်။ 
အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်နြပးကကရေည့်အတွက်နကကာင့်  အကျ ိုးဆက်အနနြေင့် အားလုံးမော  စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာှေင့် တချ ို ့ြေစ် 
ရပ်များတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနာတရများ ခံစားကကရေည်။ 

ကံမနကာင်းစွာပင် လက်ရေိအနြခအနနအရ ှေစ်ေိမ့်နဆွးနှွးြခင်းကဲ့ေို့ စိတ်ကျန်းမာနရးအတွက် ကုစားနပးေည့်
ဝန်နဆာင်မှု အနည်းငယ်ေည်ပင် အင်တာနက် ဆက်ေွယ်မှုလေိုင်း အားနည်းေည့် နဝးလံ နခါင်ေီနော နနရာများ
တွင် နရှေ့နြပာင်းနနရေူများအတွက် ရရေိှိုင်ရန် ခက်ခဲေည်။ ထိုအနြခအနနတွင် အေက်ရေင်ရပ်တည်နရးေည် ပထမ
ဦးစားနပး ြေစ်လာေည်။  

စစ်နြပးဒုက္ခေည်များေည် ၎င်းတို့၏ နရေ့နရးအတွက် စီးပွားနရး အာမခံချက် အပါအဝင် အနြခ
 အနနအချ ို ့နပါ်တွင် စိုးရိမ်ပူပန်နနကကေည်။ ကနလးများ ကျန်းမာနဘးကင်းစွာ နနထိုင်ရနရး
ှေင့် ပညာေင်ကကားခွင့် ဆက်လက်ရရေိနရး။ ထွက်နြပးတိမ်းနရောင်ရမှုနကကာင့် အခွင့်အလန်းရရေိ
ှိုင်ေည့် လမ်းနကကာင်းများ ပျက်စီးေွားြခင်း စေည်တို့ြေစ်ေည်။

လက်ရေိစီးပွားနရး ဝန်းကျင်တွင် လုပ်ကိုင်နဆာင်ရေက်ရန် နမှော်လင့်ချက်အနပါ် ပခိမ်းနြခာက်မှု
အေစ်များ ရေိနနနကကာင်းကို ြပေနနေည်။ စစ်တပ်အား ဆန့်ကျင်ပပီး ထူနထာင်ထားနကကာင်း 
ညွှန်းဆိုေည့် မည်ေည့် ပိုင်ဆိုင်မှု ေို့မဟုတ် လုပ်ငန်းမဆို ေမ်းဝရမ်းမပါဘဲ ေမ်းဆီး၊ ထိန်းေိမ်း
ခံရြခင်းှေင့် ညေဉ်ပန်းှေိပ်စက် ေို့မဟုတ် အချနိ်မနရေး အေက်ဆုံးရှုံးေွားှိုင်ြခင်း။ ထို့အြပင်
စီးပွားနရး လုပ်ငန်းအနတာ်များများ မောလည်း မြေစ်မနန ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရေည်။ ပမို့နယ်အချ ို ့
 မောလည်း လူများစွန့်ခွာေွားေည့် နြခာက်ကပ်ေည့် ပမို့များ ြေစ်လာနနေည၁်၀။ ထိုအခါ 
နောက် ေည်များ မရေိနတာ့ေည့်အတွက် အြမတ်အစွန်း ရရေိရန် နည်းလမ်းလည်း မရေိနတာ့နပ။ 

ဝင်နငွရှိုင်မည့် နည်းလမ်းများ အကန့်အေတ်ြေစ်လာပပီးနနာက် ခိုလှုံစရာှေင့် စားနပ်ရိက္ခာရရေိ
နရးအနပါ်ော နန့စဉ်အာရုံစိုက်နနရေြေင့် စစ်နြပးဒုက္ခေည်များ၏ အနာဂတ်ေည် ပို၍ မနေ
ြခာ မနရရာြေစ်လာေည်။

ကျန်းမာနရး နစာင့်နရောက်မှုနပးေည့် တိုင်းရင်းေားအေွဲ့များေည် စစ်နြပးဒုက္ခေည်များ
အတွက် နဆာက်ရေက်နပးရန် ပျက်ကွက်နနေည့် လုပ်ငန်းကို အဓိပ္ပါယ်ရေိစွာ ြေည့်ဆည်းနပး
နနေည်။ နတာနတာင်ထဲတွင် နနထိုင်ြခင်းေည် မခန့်မေန်းှိုင်ဘဲ ကကမ်းတမ်းေည့် ဘဝနဘး
 အှ္တရာယ်များကို ကကံ့ကကံ့ခံရင်ဆိုင်၍ ြေတ်ေန်းရြခင်းြေစ်ေည်။ လွန်ခဲ့ေည့်လက မိုးေည်းထန်
စွာ ရောေွန်းမှုနကကာင့် ခိုလှုံစရာနနရာများှေင့် နထာက်ပံ့ထားေည့် ရိက္ခာများကို ပျက်စီးနစ ပပီး
နတာ တွင်းတွင်ေွားလာရန် အထူးေြေင့် ေက်ကကီးရေယ်အိုများအတွက် အခက်အခဲြေစ်နစ 
ေည်။ ရိက္ခာကို  အကန့်အေတ်ြေင့်ော  နဝငေနပးရြခင်းှေင့် လူေားချင်းစာနာေည့် အကူအညီ
များနပးပို့ေည့် လမ်းနကကာင်းများအား စစ်အာဏာရေင်များက ပိတ်ဆို့ထားေည့်အတွက် 
စစ်နြပးဒုက္ခေည်များမော ငတ်မွတ်ြခင်းကို နဘးဒုက္ခေေွယ် ခံစားကကရေည်။ 

10. Mindat becomes a ghost town under military rule, 14 June 2021, Myanmar Now



စစ်နြပးဒုက္ခေည်များအား အကာအကွယ်နပးရန် အပူတြပင်းလိုအပ်နနေည်။ မည်ေည့်အချနိ်
 မဆို စစ်အစိုးရ၏ ပစ်မေတ်ထားမှုကို ခံရှိုင်ေည်။ ထိုပခိမ်းနြခာက်မှုက စစ်တပ်အတွက် နပါ်
တာထမ်းနပးရင်း နြမြမေုပ်မိုင်း တက်နင်းှိုင်ြခင်း ေို့မဟုတ် တိုက်ပွဲအတွင်း လူေားဒိုင်းကာ
 အြေစ်အေုံးချခံရြခင်းတို့ကို ဆက်လက်ြေစ်နပါ်နစေည၁်၃။ ြမန်မာနနာင်း၏ ေတင်းတပုဒ်
အရအေက် ၁၇ ှေစ်အရေယ် နယာက်ျားနလးတဦးေည် ဗုံးများပါေည့် အိတ်ကို အတင်းအကကပ်
ထမ်းပိုးေယ် နဆာင်နပးရေည်။ အကယ်၍ အဆိုပါ ကနလးေည် ထွက်နြပးမည်ဆိုပါက
ပစ်ခတ်ခံရမည်ဟု အာဏာေိမ်းစစ်တပ်က ပခိမ်းနြခာက်ထားေည် ၁၄။ စစ်တပ် စစ်နကကာနရး
စခန်းများတွင်ထိန်းေိမ်းခံရေူများမောလည်း ထိုင်ရ၊ ထရအဆင်မနြပနလာက်ေည့် အနြခအ 
နနထိ ရိုက်ှေက်ခံရေည်။ ထိုအနြခအနနနအာက်တွင် လူငယ်များမော လုံခခုံမှုကင်းမဲ့နနေည်။ 

လူေားချင်းစာနာေည့် အကကပ်အတည်းေည် နရမေန့်ရေင်းမှုနကကာင့် ကူးစက်ပျ ံ့ှေံ့ေည့်
 နရာဂါှေင့် ဝမ်းနလှောြခင်းကို ခံှိုင်ရည်မရေိေည့် အထူးေြေင့် အမျ ိုးေမီးှေင့် ကနလးများကို ပို
၍ အခက်နတွ့နစေည၁်၁။ မတ်လနှောင်းပိုင်းက ကရင်ြပည်နယ်တွင် နလနကကာင်းတိုက်ခိုက်
မှုနကကာင့် အရပ်ေားများ ထိုအချနိ်မေစ၍ မြေစ်မနန ထွက်နြပးနရှေ့နြပာင်းကကရပပီး အနည်းဆုံး
ကနလး ၂၀၀ မော ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းနလှောြေစ်ပွားမှုကို ခံစားကကရေည၁်၂။  အမျ ိုးေမီးှေင့် မိန်းမပျ ို
နလးများမော တိုက်ပွဲများအတွင်း ြေစ်နလ့ရေိေည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကကမ်းေက်မှုကို ကကုံနတွ့ခံစး
ကကရေည်။ စစ်တပ်များ တိုးချဲ့ချထားမှုနကကာင့် ၎င်းတို့အတွက် ကျ ိုးနကကာင်းဆီနလျာ်စွာ စိုးရိမ်
ပူပန်မှုကိုြေစ်နစေည်။ 

လူငယ်များှေင့် ကနလးများမော ၎င်းတို့ရပ်ရောရေိ အိုးအိမ်ှေင့် နကျာင်းများ၏ အနဝးတွင် စိုးရိမ်
နကကာက်လန့်စွာနနထိုင်ရေြေင့် ပညာေင်ကကားနရးမောလည်း ဆိုင်းငံ့ထားရေည်။ ကနလးများ
မော ၎င်းတို့၏ အနြခခံအကျဆုံးအခွင့်အနရးြေစ်ေည့် ပညာဆည်းပူးေင်ယူမှုှေင့် နကျာင်းနနခွင့်
များ တရားမှေတမှုကင်းမဲ့စွာြေင့် ြငင်းပယ်ခံနနရေည်။ 

11. Displaced Women, Children Face ‘Humanitarian Crisis’ Following Myanmar Coup, 13 May 2021, Radio Free Asia
12. Ibid 

13. Junta troops use locals as human shields in Moebye clash, 7 June 2021, Myanmar Now
14. Ibid

ြမန်မာှိုင်ငံ၏ အနနာက်နြမာက်ဘက် ချင်းြပည်နယ် မင်းတပ်ပမို့တွင် တိုက်ပွဲများနကကာင့် 
နဒေခံများ ထွက်နြပးတိမ်းနရောင်နနပုံ၊ ၂၀၂၁ ခုှေစ် နမလ ၁၇ ရက်  ဓါတ်ပုံ၊ ရိုက်တာ



တိုင်းြပည်၏ ဒီမိုကနရစီ အကူးအနြပာင်းအား စစ်တပ်အနနြေင့် ေိေိကကီးှေင့် တမင်တကာ ကကိုးကိုင် ြခယ်လေယ်
နနပပီးအဓိပ္ပါယ်ရေိေည့် ပငိမ်းချမ်းနရးှေင့် ြပန်လည်ေင့်ြမတ်နရးကကိုးပမ်းမှုများကို လမ်းလွဲနစရန်ြပုလုပ်နနေည်။ 
အကျ ိုးဆက်အနနြေင့်တိုင်းြပည်ေည် ပရမ်းပတာြေစ်ကာ နစ်ြမုပ်ေွားေည်။ ထိုေို့ နပါ့ဆမှု၏ ဆိုးကျ ိုးေက်နရာက်
 မှုေည် ှေစ်နပါင်းများစွာ ကကာရေည်နနပပီြေစ်ေည်။ အနကကာက်တရားများနကကာင့် ြပည်ေူလူထုမော ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်မှု
များကို စွန့်လွှတ်၍ ဒုက္ခေည်များအြေစ် နတာင်းခံ ခိုလှုံနနရေကဲ့ေို့ အနြခခံ လူ့အခွင့်အနရးှေင့် အနြခခံ လွတ်လပ် 
ခွင့်များမော ြငင်းပယ်ခံနနရေည်။ 

ထိုေို့ြေစ်နပါ်နနမှုက ထပ်ကာ ထပ်ကာ ေန်တရာနတနနေည့် ေမိုင်းြေစ်ေည်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ှေင့် အရင်းအြမစ်များရေိပပီး
 ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများ ြေစ်နပါ်မလာှိုင်နစရန် အနဆာတလျင် တားဆီးနပးှိုင်မည့် ှိုင်ငံတကာ အေိုင်းအဝိုင်း
ေို့ အတိတ်မေ ေင်ခန်းစာများကို ကျယ်ကျယ်နလာင် နလာင် နော်ထုတ်ေွင့်ချရမည်ြေစ်ေည်။ ကုလေမဂ္ဂလုံခခုံနရး
နကာင်စီအနနြေင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်နက်တင်ပို့နရာင်းချမှု ပိတ်ပင်နရးကို ြပဌာန်းရမည်ြေစ်ပပီး ြမန်မာစစ်တပ်
အား ှိုင်ငံတကာ တရားခုံရုံးေို့ လွှဲနြပာင်းနပးရမည်ြေစ်ေည်။ ထိုေို့ မလုပ်နဆာင်ပါက ကုလေမဂ္ဂအနြေင့် လူ့
အခွင့်အနရး ကာကွယ်နစာင့်နရောက်ရမည်ဆိုေည့် ေံှ္နိဌာန်ကို ချ ိုးနောက်ရာ ကျပါေည်။ နန့စဉ် ြမန်မာြပည်ေူများ
မော အနြခခံအခွင့်အနရးများ ြငင်းပယ်ခံနနရပပီး တိုက်ပွဲများအကကား ဆက်လက် ရေင်ေန်ှိုင်မှုကို ပခိမ်းနြခာက်ခံနန
ရေကဲ့ေို့ ဘဝလုံခခုံနရးအတွက် မနရရာေည့်အချနိ်တွင် ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို လျစ်လျူမရှုေင့်နပ။ 

ထို့အြပင် ြမန်မာစစ်တပ်၏ ကကမ်းတမ်းရက်စက်ေည့် ချ ိုးနောက်မှုများကို ခံစားရေည့် အတိတ်ှေင့် ပစ္စုပန်မေနစ်နာ
 ေူများအတွက် ြပန်လည်ကုစားနပးနလျာ်မှုမောလည်း အလွန်ကကန့်ကကာနနေည်။ စစ်အာဏာရေင်များ ရယူလို
ေည့် ေိှေိပ်အုပ်ချုပ်ခွင့် အခွင့်အာဏာရရေိရန်အတွက် တက်ကကလှုပ်ရေားေူ၊ အလုပ်ေမား၊ စီးပွားနရးလုပ်ငန်းရေင်၊
နကျာင်းေား ေို့မဟုတ် ှိုင်ငံနရးေမား  မခွဲြခားပဲ မည်ေူ့ကိုမဆို ဂရုမထား ပစ်မေတ်ထားနနမည်ြေစ်ေည်။ ထိုင်း
ြမန်မာ နယ်စပ်တနလှောက်ရေိ ဒုက္ခေည်များ နဘးရန်ကင်းစွာ အိမ်ြပန်ရန် မြေစ်ှိုင်ေကဲ့ေို့ ထွက်နြပးနြပာင်းနရှေ့မှု
အကကပ်အတည်းေည်လည်း ပိုမိုဆိုးရေားေည့် အေွင်နပါ်နနေည်။ စစ်အာဏာရေင်တို့၏ လုပ်ရပ်များ ရပ်တန်းက ရပ်
နစမည့် အနဆာတလျင် အနရးယူနဆာင်ရေက်မှုများ မရေိပါက အတင်းအဓမ္မေမ်းဆီး ထိန်းေိမ်းခံရေူများှေင့် ရက် 
ရက်စက်စက် ေတ်ြေတ်ခံရေူ အနရအတွက်မော တိုးြမင့်နနဦးမည်ြေစ်ေည်။ 

အကကပ်အတည်း နပါင်းစုံအား နော်ထုတ်၍ တုန့်ြပန်နဆာင်ရေက်ရာတွင် စစ်တပ်၏ အေိတရားမဲ့ေည့် လုပ်ရပ်ှေင့်
 ထပ်ကာ ထပ်ကာ ချ ိုးနောက်နနေည့် အကကမ်းေက်မှုများအား ချက်ြခင်းရပ်တန့်နစမည့် အနရးယူမှုများ ချမေတ်ရန်
 လိုအပ်ေည်။ 

¤ နဒေခံ လူ့အခွင့်အနရးအေွဲ့များမေ ၎င်းတို့၏ လူမှုအေိုင်းအဝိုင်းေို့ တိုက်ရိုက်အကူအညီ အနထာက်အပံ့နပး
ှိုင်မည့် နငွနကကးှေင့် အရင်းအြမစ်များအား နပးပို့ကူညီရန်

¤ နဒေခံအေွဲ့အစည်းများအနနြေင့် စားနပ်ရိက္ခာ၊ နဆးဝါးှေင့် အေက်ကယ် အနထာက်အပံ့များ ြေန့်နဝနပးရန်
အတွက် နငွနကကးအကူအညီ အခွင့်အလန်းများရရေိှိုင်မည့် လမ်းနကကာင်းများေည် နြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ရေိနစ 
ရမည်။

¤ နဒေခံ တက်ကကလှုပ်ရေားေူများ၊ အမျ ိုးေားညီညွတ်နရးအစိုးရ (NUG) တို့ှေင့် ထိနတွ့ဆက်ဆံ နဆွးနှွးရာ
 တွင် ြမန်မာှိုင်ငံအနြခအနနနပါ် နဒေခံတို့၏ အြမင်ရှုနထာင့်ှေင့် ှေစ်ှေင့်ချ ီညေိှေိုင်းနဆာင်ခဲ့ရေည့် ြမန်မာစစ် 
တပ်၏ ှိုင်ငံနရး ေဘာေဘာဝကို နားလည်ေနဘာနပါက်နစရန်။

¤ အရပ်ေက်အေွဲ့အစည်းများမေ အနရးနပါ် နတာင်းဆိုနနေည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်နက်တင်ပို့မှု ပိတ်ဆို့ရန်
ှေင့် စစ်အာဏာရေင်တို့ ကျူးလွန်ေည့် စစ်ရာဇဝတ်မှုအတွက် တာဝန်ခံမှုရေိနစနရးအတွက် ပစ်မေတ်ထား အနရး 
ယူနဆာင်ရေက်ရန်



https://nd-burma.org

https://twitter.com/NDBurma

https://facebook.com/theNDBurma


