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ရမ်ှးလူအခင့်ွအေရးမိင်မှ ေန ကဆ်ံုးရ လူအခင့်ွအေရး ချိးေဖါကမ် သတင်းထုတြ်ပနခ်ျက ်

2020 ခုစှ ်ေအာကတ်ိုဘာလ 19 ရက ်

 
ေကျာကမ်ဲမိနယ် ေတာငပ်ိုငး်ေဒသရိှ RCSS/SSA တပစ်ခန်းများအား အစုိးရစစ်တပမ်က  တိုကခ်ိုက ်ရာ 
တငွ်လကန်က်ကးီများြဖင့် ရမး်သမး် ပစ်ခတြ်ခငး်၊ ေဒသခမံျားအား ညဥး်ပမး်ိှပစ်ကြ်ခငး် ှင့် ပစညး်လု 
ယကြ်ခငး်များရိှ 
 

စကတ်င်ဘာလ ၃၀ မှစ၍ အစိုးရစစ်တပ်သည် ေြမြပင် ေဝဟင် ပူးေပါင်းစစဆ်င်ေရး ြဖင့် ေကျာကမဲ်မိနယ် ေတာင် 

ပုိင်းေဒသရှိ လပ်ရာှးေနေသာ သမ်းြပည်ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စ/ီ သမ်းြပည်တပ်မေတာ ် (RCSS/SSA) 

အား တိုကခ်ိုကခ်ဲ့သည်။ ယင်းစစဆ်င်ေရးတင်ွ အစိုးရစစတ်ပ်မှ တပ်သားများသည် ရမ်းသမ်း ပစခ်တြ်ခင်း အပါ အ 

ဝင် ေဒသခမံျားကို ရည်ရယ်ချကရ်ှိရှိ  ညဥး်ပမ်းှိပ်စကြ်ခင်း၊ ဖမ်းဆးီချပ်ေှ င်ြခင်း ပစည်းများ လုယူြခင်း (သုိ) ဖျက ်

ဆးီြခင်းများ ကျးလွနေ်ကာင်း ေတွရှိရသည်။ 

 

ေကျာကမဲ်အေြခစိုက ်အစိုးရစစတ်ပ် စစဆ်င်ေရးကပ်ွကမဲဌာနချပ်-၁ (စကခ-၁) င့်ှ လပ်ရာှးတိုကခ်ိုကေ်ရးတပ်ဖဲွ 

အမှတ် 101 င့်ှ 99 မှ ပူးေပါင်းအင်အား ၁၀၀၀ ေကျာတ်ိုသည် ရာလုံးကတ ် ဝင်ေရာကရ်င်ှးလင်းရာတင်ွ ရမ်း 

သမ်းပစခ်တ ် တိုကခ်ိုကသ်ည့်ြပင် ေလေကာင်းမှလည်း ရဟတယ်ာဥ ် အသုံးြပကာ စကေ်သနတြ်ဖင့် ပစက်ေူပး 

သည်။ ေဒသခေံကျးရာသားများ 4,400 ေကျာခ်န် မိမိေနအမ်ိများမှ စနွ်ခါွ ထွကေ်ြပး တမ်ိးေရာှင်ကရသည်။ 

 

အစိုးရစစတ်ပ်၏ လူအခင့်ွအေရးချိးေဖါကမ်င့်ှ ညဥး်ပမ်းှိပ်စကမ်များကို ရမ်ှးလူအခင့်ွအေရးမိင်က အေသး 

စတိ် မှတတ်မ်းတင်ထားသည်။ ၎င်းတိုမှာ- ခန်ခေဲကျးရာတင်ွ ရမ်းသမ်းပစခ်တမ်ေကာင့် အသက ်45-စှရ်ှိ ရာသား 

တေယာက ်အြပင်းအထန ်ဒဏရ်ာရသည်။ ခန်ခေဲကျးရာ င့်ှ နမ့်မတဟ်င်ေကျးရာတင်ွ ပစည်းလု ယကမ်များ ရှိခဲ့ 

သည်။ နမ့်မတဟ်င်ေကျးရာမှ ရာသား ၂ ဥးီ အဖမ်းခရံသည်။ န းပုံေကျးရာမှ ရာသား တေယာက ်(သက-်၁၉) လည်း 

ညဥး်ပမ်းှိပ်စကခ်ရံပီး ယခခုျနိထိ် ေပျာက်ဆံုးေနဆြဲဖစသ်ည်။ 

 

အစိုးစစ်တပ်က ယင်းေဒသတင်ွ စစအ်င်အား ဆကလ်က ်တိုးချဲလျကရ်ှိပီး၊ ရာသားများအားလည်း အမ်ိြပန် မလာ 

ိုင်ရန် ဟန်တားထားသည်။ စစေ်ဘးေရာှင် IDP များလည်း ေကျးရာဘုနး်ကးီေကျာင်းတင်ွ ကပ်ကပ်တည်း တည်း 
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ေနထုိင်ကရပီး စားပ်ှရကိာ မလုံေလာကမ်င့်ှ တဖကမှ်ာလည်း ကိုဗစ်-19 ကပ်ေရာဂါ ကးူစကြ်ပန်ပွါး မှာကိုလည်း 

စိုးရမ်ိေနကရသည်။ 
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သမ်းြပည်ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စ/ီ သမ်းြပည်တပ်မေတာ ်(RCSS/SSA) သည် ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ ်ခတ် 

ရပ်စေဲရးစာချပ် (NCA) ကိုလကမှ်တေ်ရးထုိးထားသည့် အေလျာက ် အစိုးရစစတ်ပ် အေနြဖင့် စစဆ်င် ေရး 

ေဖေဆာင်ေနြခင်းသည် ယင်းစာချပ်ကို ချိးေဖါကရ်ာေရာကသ်ည့်ြပင် မကာခင်ကမှ ကိုဗစ-်19 ကပ် ေရာဂါ ထိမ်း 

ချပ်ေရး အစအီစဥြ်ဖင့် စစတ်ပ်၏ တဖကသ်တ ် အပစခ်တရ်ပ်စေဲရး အထူးကာလ သတမှ်တခ်ျက ် သက်တမ်း 

တိုးထားသည်။ ေကျာကမဲ် ေတာင်ပုိင်းေဒသ အေြခစိုက ် RCSS/SSA စစစ်ခနး်များ အစိုးရဘကမှ် စတင် ပစခ်တ ်

တိုကခ်ိုကမ်သည် ယခုစှထဲ်တင်ွ ဒတုယိအကမ်ိြဖစသ်ည်။ ယခလုို အဓိပါယ်မရှိသည့် စစပဲွ်တရပ် ကိုလည်း ဇွနလ် 

တနုး်က လုပ်ခဲ့ေကာင်း ရမ်ှးလူအခင့်ွအေရးမိင်က ထုတြ်ပနခ်ဲ့ပီးြဖစသ်ည်။ ယင်းစစဆ်င်ေရးတင်ွ အြပစမ့ဲ် ရာ 

သားများ သတြ်ဖတည်ဥး်ဆြဲခင်းေကာင့် ေကျာကမဲ်မိနယ်တင်ွး ေကျးရာေပါင်း များစာွမှ လူထု 15,000 ေကျာတ်ို 

က ဆန်ကျင် ဆထုတေ်ဖခဲ့ကသည်။ 

 

အစိုးရစစတ်ပ်ဘကက် ေြပာသည်မှာ RCSS/SSA က အနဲစ်ေီအစာချပ်၏ သေဘာတညီူချကအ်ရ သတမှ်တန်ယ်ေြမ 

ေကျာလွ်န်ပီးလပ်ရာှးတာေကာင့် တိုကပဲွ်ြဖစရ်သည်ဟုဆိုပီး၊ RCSS/SSA က အနဲစ်ေီအစာချပ်မှာ သေဘာတ ူထား 

သည့် သတမှ်တန်ယ်ေြမ ဆိုတာမျိး မရှိေကာင်း တနု်ြပနေ်ြပာဆိုသည်။ 

 

စစ်တပ်ြပန်ကားေရးအဖဲွ၏ ထုတြ်ပနခ်ျကမှ်ာ- စစ်တပ်အေနနဲ မေလး-လားိးလမ်း အေဝးေြပးလမ်းမကးီကို 

“လုံ ခံေရး” ေပးေနတာြဖစေ်ကာင်း စစ်တပ်၏ စစဆ်င်ေရးကို ကာကယ်ွေြပာဆိုသွားသည်။  ယခလုို ေြပာဆိုမ 

သည် - ေကျာကမဲ်တင်ွ တည်ေဆာကလ်ျကရ်ှိ တုတ-်ြမနမ်ာ စးီပွါးေရး စကလမ်း င့်ှ နမတ/ူြမစင်ယ်ြမစ ်ေရကာ 

တာမှ သွယ်တနး်လျကရ်ှိဓာတအ်ားလုိင်းသစ ် infrastructure အေဆာကအ်အံုများကို ကာကယ်ွေြပာဆိုတာ 

ြဖစ်ိုင်ေကာင်း အကခဲတမ်ျားက သုံးသပ်ကသည်။ 

 

အထကရ်ရဲာေရကာတာမှ သီေပါမိနယ် နမတေူရကာတာထိ 75 ကလုိီမီတာ ရည်ှလျားသည့် 230kV ဓာတအ်ား 

လုိင်း စမံီကနိး် ေလ့လာေရးကို မကာေသးခင်ကပဲ စတင်ခဲ့သည်။ 

 

အစိုးရစစတ်ပ် အေနြဖင့် လာမည့်ိုဝင်ဘာ 8 ရကေ်န အေထွေထွေရးေကာကပဲွ်ကို ေကျာကမဲ်-မဲဆနယ်ေြမ 

ကိုယ်စား လှယ်ေရးေကာကမ် ဖျကသိ်မ်းလုိသည့်အတကွ ် တိုကပဲွ်များ တမင်တကာ ဖနတ်းီတာ ြဖစ်ိုင်ေကာင်း 

ေဒသခ ံ များက ယူဆေနကသည်။ ေကျာကမဲ်-မဲဆနယ်ေြမဆိုသည်မှာ ပီးခဲ့သည့် ိုဝင်ဘာ-2015 ေရးေကာက် 

ပဲွတနုး်က လတေ်တာ ် ၂ ရပ်လုံး - အထက ် (အမျိးသား) လတေ်တာ၊် ေအာက ် (ြပည်သူ) လတေ်တာ ် ၂ ရပ် 

အပါအဝင် ြပည်နယ်လတေ်တာပ်ါ ရမ်ှးအမျိးသားများ ဒမုိီကေရစ ီအဖဲွချပ် (SNLD) က အိုင်ရထားသည်။ ေအာက ်

တို ဘာလ 16 ရကေ်နတင်ွ ြပည်ေထာင်စေုရးေကာကပဲွ်ေကာမ်ရင်ှက ေကျာကမဲ်မိနယ် ေကျးရာအပ်ုစေုပါင်း 12 

အပ်ုစ ုနယ်ေြမများတင်ွ ေရးေကာကပဲွ်ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀(စ) အရ ေရးေကာကပဲွ်ကျင်းပြပလုပ်မည် မဟုတေ်ကာင်း 

ထုတြ်ပနလုိ်ကသ်ည်။ ယင်းေကညာချကတ်င်ွ ေကျာကမဲ်မိနယ် ေတာင်ပုိင်းေဒသ ေကျးရာအပ်ုစေုပါင်း ၄ အပ်ုစ ု

ပါဝင်သည်။ ၎င်း ၄ အပ်ုစမှုာ- ေန င်ဆမ်ိ၊ ပနေ်လာ၊့ ဟဲကွီ င့်ှ ေခးနင်းတိုြဖစသ်ည်။  
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အစိုးရစစတ်ပ်၏ အေြခအြမစမ်ရှိ စစပဲွ်ဆင်ဲမေကာင့် မလုိအပ်ပဲ ေဒသခြံပည်သူလူထုများ ဆင်းရဒဲကု ခေံနရ 

သည့် လူထုအတကွ ်  ရမ်ှးလူအခင့်ွအေရးမိင် (SHRF) က အြပင်းအထန ်ကန်ကကွံ်ချပါသည်။ ရာသူရာသား 

များ အမ်ိြပန်ိုင်ေရးအတကွ ်ေကျာကမဲ် ေတာင်ပုိင်းေဒသမှ အစိုးရစစ်တပ်များ အားလုံး ချကခ်ျင်းုတသိ်မ်းေပးရန ်

က်ုပ် တိုက ေတာင်းဆိုပါသည်။  အစိုးရစစတ်ပ်၏ စစဆ်င်ေရးများ အဆံုးသတ်ိုင်ရန ်င့်ှ ိုင်င့ံတဝှမ်း လူအခင့်ွအ 

ေရး ချိးေဖါကမ်များ ရပ်တန်ရန ်ိုင်ငံတကာ အသုိင်းအဝုိင်းအေနြဖင့် ဖိအားေပးရန ်က်ုပ်တို ရမ်ှးလူအခင့်ွ အေရး 

မိင်က ထပ်မံေမတာရပ်ခ ံလုိပါသည်။ သုိမှသာလျင် အားလုံးပါဝင်လာိုင်သည့် ိုင်ငံေရးေဆးွေးွပဲွ စားပဲွဝုိင်း မှ 

ဖကဒ်ရယ် အေြခခဥံပေဒ ေပေပါကလ်ာိုင်ေရးသုိ ေြခလှမ်း စတင်ိုင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

 

အစိုးရစစတ်ပ်၏ ရကစ်ကယု်တမ်ာမဒဏမှ် ေရာှင်ရာှးိုင်ရန ် ိုင်ငံြခား ကမုဏမီျား အေနြဖင့်လည်း အထကရ်ရဲာ 

ေရအားလျပ်စစ ် စီမံကနိး်မှ ုတသိ်မ်းေပးရန ် က်ုပ်တို ရမ်ှးလူအခင့်ွအေရးမိင်က ထပ်မံေမတာရပ်ခ ံ အပ်ပါ 

သည်။ 

 

အစုိးရစစ်တပ်၏ လူအခငွ့်အေရးချိးေဖါကမ် အေသးစိတ ်
 
ခန်ခေဲကျးရာတငွ ်ရမး်သမး်ပစ်ခတမ်ေကာင့် အပစ်မဲ့အရပသ်ားများအထိန  ဒဏ်ရာရ၊ ပစညး်လု ယက် 

ြခငး် (သုိ) ဖျကဆ်းီြခငး်ခရံ 
 

Map by MIMU 

၂၀၁၅ ခု ှစ်တွင် ြပည်သူလွတ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွ၏ ရလဒ်များ 
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ေအာကတ်ိုဘာလ 3 ရကေ်နတင်ွ အစိုးရစစ်သားအင်အား 50 ေကျာခ်န်က ခန်ခေဲကျးရာထဲသုိဝင်ေရာကလ်ာသည်။ 

ထုိအချနိတ်င်ွ ယင်းေဒသ၌ စှဖ်ကတ်ိုကပဲွ်များေကာင့် ရာသားများသည် ေကျးရာဘုနး်ေတာ်ကးီေကျာင်းတင်ွ 

စစေ်ဘးေရာှင်ခိုလုံလျကရ်ှိသည်။ တပ်သားများကလည်း ရာပတ်ပတလ်ည်င့်ှ တချိလည်း ဘုနး်ကးီေကျာင်းဝင်း 

အတင်ွးထဲ၌ပင် ယာယီစခနး်များ ေဆာကက်ာ ေနကသည်။ 

 

နနး်ခမ်းမ်ွ အမည်ရှိ ေဒသခ ံသူန ြပဆရာမ တေယာကသ်ည် သူမ၏အမျိးသား င့်ှ အလုပ်လုပ်ရန ်ငှါးရနး်ထားသူ 

လုံးကာေအး င့်ှအတ ူပစည်းဥစာများ ေစာင့်ေရာှကရ်န ်အမ်ိမှာပဲေနဖုိ ဆံုးြဖတ်ကသည်။  

 

ေအာကတ်ိုဘာ 4 ရက ် ညေန 6.00 န ရ ီ ခန်တင်ွ 

ခန်ခဘုဲနး်ကးီေကျာင်း ေတာင်ဘက ်ေတာင်ပူစာေပမှ 

ေန၍ အစိုးရတပ်က ရာထဲသုိ တိုကုိ်က ် လကန်က ်

ကးီ များြဖင့် ပစခ်တသ်ည်။ လကန်က်ကးီ ကျည် ၂ 

လုံး နနး်ခမ်းမ်ွ အမ်ိေပသုိ တည့်တည့်ကျေရာကရ်ာ 

အမ်ိထိခိုကပ်ျကစ်းီမရှိပီး လုံးကာေအး၏ ဘယ်ဖက ်

န း၊ လက၊် ခါး၊ ေပါင် တိုကို ဗုံးဆနထိ်မှန ် ဒဏရ်ာအ 

သီးသီးရေစသည်။ ေန ကဗုံ်းတလုံးမှာ အမ်ိဝင်းအ 

တင်ွး ကျ ကာ ရပ်ထား သည့်လယ် ထွနစ်က ်တလုံး ထိခိုကပ်ျကစ်းီေစခဲ့သည်။ 

 

နနး်ခမ်းမ်ွမှာမူ အမ်ိကိုမခါွရပဲါ။ ခန်ခဘုဲနး်ကးီေကျာင်း ဆရာေတာအ်ား ဖုနး်ဆကေ်ခ အကအူညီ ေတာင်းခဲ့သည်။ 

ဆရာေတာအ်ားလည်း ဘယ်မှမသွားရန ် စစတ်ပ်က န်ကားထားေကာင်း ၊ ဒါေပမ့ဲ ေမးကည့်မည့်အေကာင်း 

ေြပာသည်။ ခဏအကာတင်ွ ရပ်မိရပ်ဖ ၃ ေယာက ်စစ်သား ၄ ေယာက်င့်ှအတ ူေရာကလ်ာကာ လုံးကာေအးအား 

ဘုနး်ကးီေကျာင်းသုိသယ်သွားပီး အန များေဆးေကာေပးကာ ည 9.00 န ရခီန်တင်ွ ေကျာကမဲ်ေဆးုံသုိ အေရး 

ေပ သွားေရာကက်သုသည်။  

 

အစိုးရစစ်သားများက အမ်ိကိုထိမှနထ်ားေသာ ဗုံးကျည်၏အမီးခွံ ၂-ခ ု ကိုေကာက်ယူပီး ရာသားများကို ေြပာ 

သည်မှာ - ဤကျည်ခွံများသည် ၎င်းတို ပစလ်တလုိ်ကသ်ည့် ကျည်ခွံများ မဟုတေ်ကာင်း၊ RCSS/SSA မှ ပစလုိ်က် 

သည့် ကျည်ခွံများသာြဖစေ်ကာင်း ေြပာသည်။ 

 

ကျည်ခွံအပုိင်းအစများကို ြပနလ်ည်စစေ်ဆးချကအ်ရ 60mm ကျည်အမျိးအစားများမှာ အစိုးရစစတ်ပ်က အသုံး 

ြပသည့် လကန်ကခ်ယဲမ်း အမှတအ်သား ြဖစေ်ကာင်း စစလ်ကန်ကပ်စည်း ကမ်းကျင်သူတိုက ဆိုပါသည်။ 

 

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်စစ်တပ် ပစ်ခတ်လုိကသ်ည့်ဗုံးေ ကာင့် 
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှေိသာ လံုး ကာေအး 
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လကန်က်ကးီြဖင့် ပစခ်တအ်ပီးမှာ အစိုးရစစ်သားများက နနး်ခမ်းမ်ွတိုမိသားစကုို အမ်ိထဲဝင်ရနတ်ားြမစသ်ည်။ 

ရာသားများက အစားအစာ င့်ှ ပစည်းများ အလုအယက ်ယူေနကသည့် စစသ်ားများကို ဘုနး်ကးီေကျာင်းမှေန၍ 

ြမင်ေနရသည်။ ပစည်းများအလုအယကယူ်ပီးေန က ်အမ်ိတခလုံုး ဖိချလုိကသ်ည်။ အြခားေသာ အမ်ိများကိုလည်း 

ဝင်ေရာကေ်မေန ကက်ာ အစာေရစာများကို ဖျကဆ်းီခဲ့ေသးသည်။ 

 

ရာသားတေယာက ် ြပနေ်ြပာြပချကအ်ရ-- “ည 

ေရာကေ်တာ ့ သူတိုေတ ွ ြပနဝ်င်လာကပီး ရာှေဖွ 

ေမ ေန ကြ်ပနတ်ယ်၊ စားစရာများလည်း အကနု ်

စားပစ်ကတယ်။ ထမင်းဟင်းကျနမ်ျား စနွ်ပစ ်

ကာ စားသုံးဆမီျာလည်း သွနသွ်ားတယ်။ ကန ်

ေတာတ်ိုအပ်ိယာေတကွိုလည်း ရာလယ်ေခါင် သုိ 

ထုတ ်သွားတယ်။ ရာှေဖွေမေန က ် သွားတာ ရာ 

လုံးကတပဲ်။” 

 

လုံးကာေအး တေယာက ် ဒဏရ်ာဒဏခ်ျကေ်တွင့်ှ ဆိုရယ်ှမီဒယီာေတေွပမှာ ြပန်ှံသွားေတာ ့ စစတ်ပ် ြပန်ကား 

ေရးအဖဲွက ေအာကတ်ိုဘာလ 6 ရကေ်နတင်ွ RCSS/SSA သည် ရာထဲသုိ လကန်က်ကးီများြဖင့် ပစခ်တတ်ိုက ်

ခိုကြ်ခင်းေကာင့် ရာသားအချိဒဏရ်ာရေကာင်း အပစပုံ်ချသည့် သတင်းတရပ် ထုတြ်ပနလုိ်ကသ်ည်။ 

 

ထုတြ်ပနခ်ျက၏် ေကာက်တခ်ျကမှ်ာ -- “ြဖစစ်မှ်ာ ေအာကတ်ိုဘာ 4 ရက ်ညေနပုိင်းတင်ွ ခန်ခေဲကျးရာအနးီ နယ် 

ေြမလုံ ခံေရးေဆာင်ရကေ်နသည့် အစိုးရတပ်စစေ်ကာင်းင့်ှ သတမှ်တ ် နယ်ေြမေကျာလွ်နလ်ပ်ရာှးလာေသာ 

RCSS/SSA အဖဲွတို ခန်ခရဲာအေရှဘက ် မီတာ 3,000 ခန်အကာွတင်ွ အြပနအ်လှနပ်စခ်တမ်ြဖစပွ်ားရာမှ RCSS/ 

SSA အဖဲွမှပစခ်တလုိ်ကသ်ည့် လကန်က်ကးီကျည်တချိ ခန်ခေဲကျးရာအတင်ွး ကျေရာက ်ေပါကက်ွဲစ ်ခန်ခရဲာရှိ 

ေဒခမ်းမ်ွအမ်ိသုိ ေရာကရ်ှိေနေသာ ဦးကာေအးအား ထိမှနဒ်ဏရ်ာ ရရှိခဲ့ြခင်း ြဖစေ်ကာင်းသိရှိရသည်။” 

 

နမ့်မတဟ်ငေ်ကျးရာတငွ ်ရာသား ၂ ေယာက ်ဖမး်ဆးီချပေ်ှ ငခ်ရံ၊ ပစညး်ဥစာ လုယူ ဖျကဆ်းီြခငး်ခရံ 
 

ေအာကတ်ိုဘာ 4 ရကေ်နတင်ွ အစိုးရတပ်သားများက နမ့်မတဟ်င်ေကျးရာ၌ ကတဲေကာင် ပစသ်တသ်ည်။ ယင်း 

ြဖစစ်ဥက်ို ရာသားများ ေတွေသာအခါ ကကဲိုကယ်တင်ရန ်င့်ှအမ်ိြပနေ်ခရန ်ဝုိင်းအံုလာကသည်။ လုံးခိုင် င့်ှ လုံး 

ယုံ ရာသား ၂ ေယာကတ်ိုက ကအဲန းကပ်သွားတနုး် ရာထဲမှာရှိေနသည့် စစသ်ားများက သူတိုကို ေသနတက်ိုစ ီချနိ ်

လျက ်အဆင်သင့်အေနအထားင့်ှ ရာ၏အေန ကဘ်က ်အမ်ိတအမ်ိတင်ွရှိေနသည့် တပ်မှးထံ သွားရန ်ဟစေ်အာ် 

လုိကသ်ည်။ 

 

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်စစ်တပမ်ှ ေမေ ှာက်ဖျက်ဆီးလုိက်သည့် 
ခနခ်ဲရာသားပိုင်အိမသ်ုံးပစည်း 
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အဖမ်းခရံသည့် ရာသားတေယာကြ်ပနေ်ြပာသည်မှာ - “ကနေ်တာတ်ိုက ဒရီာသားေတပွါ၊ သာမနရ်ာသားေတပွါ။ 

ကနေ်တာတ်ိုကို ဘာမှဒကု မေပးဖုိ ေတာင်းပနပ်ါတယ်။ ဒါေပမ့ဲ ကနေ်တာတ်ိုကို လကြ်ပနေ်ကျာတတု်ပီး အမ်ိတ 

အမ်ိေအာကတ်ိုင်မှာ ချည်ထားလုိကတ်ယ်။” 

 

ထုိ ရာသား ၂ ေယာကတ်ို ချည်တတုထ်ားသည့်ကိးကို ြဖည်ိုင်ကလုိ အေမှာင်ကိုအကာအကယ်ွယူပီး ညတင်ွးချင်း 

အနးီအန း ရာတရာသုိ ထွကေ်ြပးလတေ်ြမာကလ်ာသည်။ 

 

ထုိရာသားက ဆကေ်ြပာသည်မှာ- “ဗမာစစသ်ားေတကွ ဝက ် ၂ ေကာင် 

ကိုလည်း ပစသ်တေ်သးတယ်။ အမ်ိတိုင်း တကရ်ာှတယ်။ ေတွတဲ့ပုိက ်ဆံ 

ဆို အကနုယူ်တာပဲ။ ကေလးေတရွဲ ေကျာင်းလွယ်အပ်ိကိုလည်း ရာှတယ်။ 

အဂလိပ်စာ သင်ခနး်စာေတ ွ ေတွေတာ ့ အဂလိပ်စာ ဘယ်သူလာသင် 

ေပးသလဲ ေမးတယ်။ ကနေ်တာတ်ိုက ပုံဝုိး ဘုနး် ကးီေကျာင်း ဆရာေတာ ်

က လာသင်ေပးတယ်  လုိေြဖေတာ ့- ဗမာစစသ်ားေတကွ “ ဒါဆို ပုံဝုိးဆရာ 

ေတာက် သူပုနေ်ပါ ့ ဟုတလ်ား” လုိေမးြပနတ်ယ်။ သူတိုေတကွ အမ်ိပတ ်

ပတ် လည်ေတမှွာ ကတတုက်ျင်းေတလုိွကတ်းူ တယ်။ အမ်ိ ခထဲံမှာေရာ 

အမ်ိေအာကမှ်ာပါေနကတယ်။ အဲ့ကေန သူတိုပစတ်ယ်။” 

 

နမ့်မတဟ်င်ေကျးရာမှ ထွကေ်ြပးလွတေ်ြမာကသွ်ားသည့် အမျိးသမီးတ 

ေယာက ် က- “ကနမ်တိုက အမ်ိေမွး တရိစနေ်တအွတကွ ် စိုးရမ်ိရတယ်။ 

ကျမတိုရာက တေြဖးြဖးနဲ ဗမာစစစ်ခနး်ြဖစလ်ာတယ်။ သူတို စတင်ပစ ်

တနုး် က ကျမတို အေမရဲအမ်ိ ခေံထာင့်ကေနပစတ်ာ၊ ေန ကေ်တာ ့ ွ းတင်းကတုက်ေန သွားပီးပစြ်ပနတ်ယ်။ 

အမ်ိ ေအာကက်ေနလည်း ပစတ်ယ်။ သူတို ေနတဲ့အမ်ိတိုင်းက ပစတ်ယ်။ ကျမတို သိပ်ေကာကတ်ယ်၊ ဒါေကာင့် 

မုိလုိ ထွကေ်ြပးကတယ်။ ဘယ်သူကိုမှ ေခဖုိအချနိမ်ရဘူး၊ ေြပးတာ တနး်ေနတာပဲ။” 

 

နမ့်မတဟ်င်ေကျးရာ၌ အမ်ိေြခေပါင်း 35 လုံးရှိသည်။ ရာသား ၇ 

ေယာက ် (ကျား ၅၊ မ ၂) မှအပ ယင်းရာ၌ ေနထုိင် သူများအားလုံး 

ေအာကတ်ိုဘာ 4 ရကေ်နတင်ွ ထွကေ်ြပးကနု်ကသည်။ သူတို ၇ 

ဥးီကိုေတာ ့ အစိုးရတပ်သားေတကွ ဘယ်မှ မသွားဖုိ 

တားြမစထ်ားသည်။ သူတိုကို ဗမာစစသ်ား အေစာင့်င့်ှ 

အမ်ိတအမ်ိထဲတင်ွ ေနေစသည်။ ေအာက ် တိုဘာ ၁၁ ရကေ်န 

နမ့်ခံုးသာေရးန ေရးအဖဲွဝင် ရမ်ှးတိုင်းရင်းသားများ ဒမုိီကေရစ ီ

အဖဲွချပ် (SNLD) အမတ ်၂ ဥးီ ေရာက ်လာပီး ေဒသဆိုင်ရာတပ်မှးင့်ှ 

နမ့်မဟင်ေကျးရာတွင် ြမန်မာစစ် အစုိး 
ရတပမ်ှ ေမေ ှာက်လုိကသ်ည့်ေဒ သခ ံ

ရာသား၏ ေစာင်များ 

နမ့်မဟင်ေကျးရာအတွင်းြမနမ်ာ့တပ်မေတာ်စစ် 
တပ်မှ တူးထားသည့် ဗုံးခိကုျင်း 



9 | P a g e  
 

ေြပလည်ေအာင်ညိိင်းပီးမှ ရာသား ၇ ဥးီ လွတေ်ပးသည်။ သူတိုကို ေတာင် ထိတဘု်ရားေကျာင်းသုိ ေခသွားကာ 

အြခားေသာ စစေ်ဘးေရာှင်များင့်ှအတ ူထားသည်။ 

 

ဒလုိီနဲ ေအာကတ်ိုဘာလ 11 ရကမှ် စ၍ နမ့်မတဟ်င်ေကျးရာဟာ လူသူကင်းသည့် ရာေဟာင်းတခလုို ြဖစသွ်ား 

သည်။ ဗမာစစသ်ားများက တအမ်ိတကဆ်င်းပီး လုိရာပစည်းလုယူ၊ မလုိတာ ဖျကဆ်းီ၊ ဆနအ်တိမ်ျား ဓားင့်ှထုိး 

ေဖါက၊် ဝါးပုိးဝါးကမ်းြပင် ခင်းထားေသာအမ်ိများ ဖျကဆ်းီြခင်းခရံ၊ အပ်ိယာထုိင်ခင်းများ အမ်ိေပမှပစခ်ျကာ မုိးေရ 

ထဲတင်ွ ေဆးွေြမ့ပျကစ်းီေစသည်။ ေအာကတ်ိုဘာ 12 ရကေ်နတင်ွ ရာသားများက နမ့်မတဟ်င်ေကျးရာသုိ ဝင် 

ေရာက ်ဖုိ ကိးစားေသးေသာလ်ည်း အစိုးရစစေ်ကာင်းများက ပိတဆ်ိုထားလုိကသ်ည်။ 

 

ရှမ်းစစ်သားအစွပ်စဲွခ ံရာသားတေယာက် ိှပ်စက်ခရံပီး ေပျာက်ဆံုးေန 
 

ေအာကတ်ိုဘာ 9 ရကေ်န ညေန 4.30 ခန်တင်ွ န းဖိနး်ေကျးရာမှ လယ်သမား စိုင်းေမာင်ဥးီ (သက ်19) သည် ပျိးခင်း 

များ ြပစရုန ် အမ်ိမှထွက်သွားသည်။ ရာေြမာကဖ်ကအ်ေရာက ် လမ်းတဝကတ်င်ွ ဗမာစစသ်ားများင့်ှ ပကပ်င်း 

တိုးေလရာ  သူအားစစေ်ဆးေမးြမနး်သည်၊ လွယ်အတိ၊် အကျအတိေ်ထာင်များ ရာှေဖွသည်။ သူ၏မုိဘုိင်းဖုနး်ကို 

ရာှေဖွရာတင်ွ စစဝ်တစ်ံုင့်ှ သူဓာတပုံ်ကိုေတွရာ စိုင်းေမာင်ဥးီအား ရမ်ှးစစသ်ားြဖစေ်ကာင်း စပ်ွစွဲသည်။ သူက 

ရမ်ှးစစ်သားမဟုတေ်ကာင်း ဓာတပုံ်ုိကုံ်ပဲ ဝတဆ်င်တာြဖစေ်ကာင်း ေြပာေသာလ်ည်း ဗမာစစသ်ားများက မယုံ 

သကာြဖစ၍် သူမျက်ှ င့်ှ ကိုယ်လုံးတိုတင်ွ ေြခြဖင့်ကနေ်ကာကသ်ည်။ စစသ်ားများက သူအမ်ိကိုြပနေ်ခပီး 

တအမ်ိ လုံး ရာှေဖွေမေှ ကသ်ည်။ အမ်ိမှာရှိသည့် အစားအစာများလည်း ယူေဆာင်သွားသည်။ သူတိုင့်ှအတ ူစိုင်း 

ေမာင်ဥးီကို ေန င်ဆမ်ိသုိေခသွားပီး တညချပ်ထားသည်။ ရာသားများင့်ှ ဆရာေတာမ်ျားက အစိုးရ 

တပ်စစေ်ကာင်းများထံ စိုင်းေမာင်ဥးီအား လွတေ်ပးရန်င့်ှ သူ ရမ်ှးစစသ်ားတေယာက ်မဟုတေ်ကာင်း သွားေရာက ်

ညိိင်းေပးသည်။ စစတ်ပ်က သူကိုှိပ်စကမှ်ာ မဟုတေ်ကာင်း၊ လမ်းြပအြဖစသ်ာ သူအားေခထားေကာင်း 

ေြပာသည်။ ေအာကတ်ိုဘာ 10 ရကေ်န မနက ် 7.00 န ရအီချနိ ် စစသ်ားေတကွ စိုင်းေမာင်ဥးီကို ေခပီး သူ၏ 

ေနအမ်ိရှိရာ န းဖိနး်ေကျးရာသုိ သွားေရာကက်ာ ရာှေဖွြပန ်သည်။ ေန ကေ်တာ ့သူကို ဆနပူ်းေကျးရာ သုိ ေခသွား 

ကာ ညအပ်ိချပ်ထားသည်။ ထုိအချနိမှ် စ၍ မည်သူမ စိုင်းေမာင်ဥးီအား မေတွရေတာပ့ါ။  

 

ေအာကတ်ိုဘာလ 14 ရကေ်န မှာေတာ ့အစိုးရစစ်တပ်မေတာက် စိုင်းေမာင်ဥးီတေယာက ်ထွကေ်ြပးလတ ်ေြမာက ်

သွားေကာင်း န းဖိနး်ေကျးရာ ရာသူကးီအား အေကာင်းကားသည်။ ေဒသခမံျားကေတာ ့စိုင်းေမာင်ဥးီ၏ အသက် 

အရာယ် အတကွ ်စိုးရမ်ိပူပနေ်နကသည်။ စိုင်းေမာင်ဥးီ၏ မိဘများမှာ န းဖိနး်ေကျးရာေနထုိင်သူ လုံးပနစ်တိ င့်ှ 

ပါလှေဆး တိုြဖစသ်ည်။ 
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အစုိးရစစ်တပ်၏ စစ်ဆငေ်ရးဗျဟာသည ်အသစ်သွယ်တန်းစ ဓာတအ်ားလုိငး်ကို ကာကယ်ွရန်ြဖစ်ုိင ်
စမံီကနိး်ချထားသည့် အထကရ်ရဲာ ေရကာတာမှ ဓာတအ်ားလုိင်းသည် သီေပါမိနယ် နမတေူရကာတာ အထိ 

ရည်ှလျားစာွ သွယ်တနး်ထားသည်။ အတအိကျ ဆိုလျင် ယခအုချနိတ်င်ွ အစိုးရစစတ်ပ်က ထုိးစစဆ်င်လျကရ်ှိသည့် 

ေကျာကမဲ်မိနယ်ေတာင်ပုိင်း ပုံဝုိး ဟဲကွီ ေဒသတင်ွ ြဖစသ်ည်။ 

 

ကလုိီဗုိ 230kV စမ်ွးအားရှိ ဓာတအ်ားလုိင်း၏ အကျိးသကေ်ရာကမ် အချကအ်လကရ်ာှေဖွေရးကို မကာေသးခင်က 

Resource & Environment Company Limited  (REM) မှ စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို နမတေူရကာတာစမံီကနိး် ပုိင်ရင်ှ 

National Current Energy Hydropower Co. Ltd. (NCEH) ၏ ခင့်ွြပမိန်ြဖင့် ေဆာင်ရကြ်ခင်းြဖစသ်ည်။ 

 

လျပ်စစစ်မ်ွးအား 210MW မီဂါဝပ်ရှိ နမတေူရကာတာစမံီကနိး်ကို သီေပါမိ၏ ေြမာကဘ်က ် 25 ကလုိီမီတာခန် 

အကာွ နမတြူမစ ် ေခ ြမစင်ယ်ြမစေ်ကာင်း ေပတင်ွ စတင်တည်ေဆာက ် လျကရ်ှိသည်။ 

နမတေူရကာတာစမံီကနိး်၏ အကျိးသကေ်ရာကမ် အချကအ်လကရ်ာှေဖွေရးကိုမူ  လုပ်ေဆာင်ေနလျကရ်ှိေသာ် 

လည်း  NCEH သည် 2017 ကတည်းက ထိနး်သိမ်းသစေ်တာများ ခတုထွ်င် ရင်ှးလင်းပီး ေရကာတာ စမံီကနိး်သုိ 

ကားလမ်းေဖါကြ်ခင်း င့်ှ ေဆာကလု်ပ်ေရး လုပ်သားများေနထုိင်ရာ အေဆာကအ်အံုများ တည်ေဆာကေ်နလျက ်

ရှိသည်။ နမတူမိနယ် ပါလီမန ် အမတ ် နနး်ခမ်းေအးက ယင်းြဖစစ်ဥက်ို ေနြပည်ေတာ ် လတေ်တာတ်င်ွ 

ေမးခနွး်ထုတတ်င်ြပဖူးေသာလ်ည်း NCEH အေပ တစံုတရာ အေရးယူေဆာင်ရကြ်ခင်းမျိး မရှိပါ။ 

 

နမတူမိနယ် ေဒသခမံျားက နမတေူရကာတာစမံီကနိး်ကို ြပင်းြပင်းထနထ်န ် ကန်ကကွသ်ည်။ ေရကာတာ 

ကိးပျကပ်ါက သုိေလှာင်ကနမှ် ပွင့်ထွကလ်ာေသာေရသည် 15 ကလုိီမီတာအထိ ေရြမင့်တက်ိုင်ပီး လူဥးီေရ 212 

ေယာကရ်ှိသည့် အမ်ိေထာင်စေုပါင်း 47 ခ ု လီလူဆိုသည့်ရမ်ှးရာက ေရထဲြမပ်သွားိုင်သည်။ ရာသားများက 

တြခားသုိ မေြပာင်းေရလုိကပါ။ ေထာင်ေသာင်းများစာွေသာ သီေပါနယ်သူနယ်သားများက ေရစနု ်

စမံီကနိး်ေဒသတင်ွ ေနထုိင်လုပ်ကိုင် စားေသာက်ကြခင်းြဖစ်ပီး ေရစးီဆင်းမ ေရာန့သွဲားမှာကို 

စိုးရမ်ိေနကတာြဖစသ်ည်။ ြမစေ်ချာင်းများ၏ ေရအတကအ်ကျကို ခန်မနး်ိုင်ဖုိ လွယ်ကမူည် မဟုတသ်ည့်ြပင် 

စိုကပ်ျိးရာ ေြမဆဩီဇာစးီဆင်းမများပါ ပိတဆ်ိုသွားိုင်သည်။ 

 

အေသးစတိက်ို ေအာကပ်ါ ဝကပ််ဆိုဒတ်င်ွ ဝင်ေရာက်ကည့်ိုင်ပါသည်။ 

https://shanhumanrights.org/eng/index.php/387-unauthorized-construction-at-namtu-hsipaw-dam-

site-highlights-urgent-need-for-dam-moratorium-in-burma 

 

ေအာကတ်ိုဘာလ 13၊ 2020 အထိ ဘုန်းေတာ်ကးီေကျာငး်များတငွ ်ခိုလံလျကရိှ်သည့် စစ်ေဘးေရှာငမ်ျား 
 

စဥ် ေရာကရ်ှိလာသည့်ေကျးရာများ စစေ်ဘးေရာှင်ခိုလံရာ အေရအတကွ ်
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1 ခန်ခေဲကျးရာ ဟဲကွီဘုနး်ကးီေကျာင်း 125 

2 မရရှိ ပုံဝုိးဘုနး်ကးီေကျာင်း 718 

3 နမ့်မတဟ်င်၊ ခန်ခ ဲ လိွင်ေတး (ေတာင်ထိပ်) ေကျာင်း 646 

4 ခန်ခ ဲ ခန်ခေဲကျာင်း 74 

5 န းခင်း၊ န းဩ၊ ေန င်ဆမ်ိ၊ 

န းဖိနး် 

ေန င်ဆမ်ိေကျာင်း 452 

6 နမ့်မတဟ်င်၊ ကနုး်ဟင်၊ ပိနး်တံု၊ 

ဟနေ်န င်၊ ေတာေလ၊ ကနုး်ေညာင် 

ကနုး်ဟင်ေကျာင်း 397 

7 န းေဆာင်း န းေဆာင်းေကျာင်း 170 

8 ဟုိနမ့် ဟုိနမ့်ေကျာင်း 386 

9 ဟုိနမ့် ေကာင်းခနေ်ကျာင်း 400 

10 မရရှိ ေကာင်းလနး်ေကျာင်’ 286 

11 မရရှိ ေန င်ေကာင်းေကျာင်း 95 

12 မရရှိ ေကာင်းမှးခမ်းေကျာင်း 250 

13 မရရှိ အံုဟိတေ်ကျာင်း 430 

14 တာလုံ န းမတေ်ခ 100 

စစုေုပါင်း  4,529 

 

 

 

 

ခန်ခဲဘုန်း ကီးေကျာင်းတွင် ခိုလံုသည့် စစေ်ဘးေရှာင်များ 
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ေကျာကမဲ်မိနယ်ေတာင်ပုိင်း RCSS/SSA တပ်ဖဲွများအား အစိုးရစစ်တပ်က  တိုကခ်ိုကသ်ည့် အချနိဇ်ယား 
(စကတ်င်ဘာလ 30 မှ ေအာကတ်ိုဘာလ 10 ရကအ်ထိ) 

 
အစိုးရတပ်စစေ်ကာင်းများ 

 

 

လကေ်ရးစင်တပ်ဖဲွများ 

 

1 ေြခလျင်တပ်မ 99 

   

 

 

2 ေြခလျင်တပ်မ 101  

စစေ်ကာင်းများအားလုံး ေကျာကမဲ်ေြခစိုက ်စစဆ်င် ေရးကပ်ွကမဲဌာန ၁ ၏ လကေ်အာကခ်မံျား 

 

1 ခလရ 234 (သီေပါ) 

 

2 ခလရ 243 (နမ့်လန)် 

 

3 ခမရ 17 (ေန င်ချိ) 

 

4 ခမရ 501 (ေကျာကမဲ်) 

 

5 ခမရ 502 (ေကျာကမဲ်) 

 

6 ခမရ 503 (သီေပါ) 

 

7 ခမရ 504 (ေန င်ချိ) 

 

8 ခမရ 505 (နမ့်လန)် 

 

9 ခမရ 506 (နမ့်လန)် 
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10 အေြမာကတ်ပ် 352 (ေကျာကမဲ်) 

 

 

 

စကတ်င်ဘာ 29, 2020 

အစိုးရစစတ်ပ်က တဖကသ်တ ်အပစခ်တရ်ပ်စ ဲေရးကာလကို စကတ်င်ဘာလကနုမှ် ေအာကတ်ိုဘာလကနုအ်ထိ 

သကတ်မ်းတိုးြမင့်လုိကသ်ည်။  

စကတ်င်ဘာ 30, 2020 

မနက ်7 န ရ ီ ေကျာကမဲ်မှ အင်အား 100 ခန်ရှိ အစိုးရတပ်သားများ န းပိနး်ေကျးရာအပ်ုစတုင်ွ စစေ်ကာင်း 

စှခ် ုြဖင့် ချတီကလ်ာသည်--ေကာင်းဟုနး်ေကျးရာဘကဆ်သုိီ တေကာင်းင့်ှ ေန င်ပိနအ်နွ် 

ဘကတ်င်ွတေကာင်း ြဖစသ်ည်။ တဖကသ်တ ် တိုကပဲွ်ဆင်ဲသည့်ဟန် ေတာထဲဘကြ်ခမ်းသုိ 

လကန်က်ကးီြဖင့် ပစခ်တသ်ည်။  

ေနလည်12:15 

န ရ ီ

န းပိနး်ေကျးရာ အပ်ုစ ု န းပုံေကျးရာတင်ွ လပ်ရာှးေနသည့် RCSS/SSA တပ်သားများအား 

တိုကခ်ိုကသ်ည့် အစိုးရစစ်တပ်က အသုံးြပသည့် လကန်က်ကးီများမှာ 60 မမ 

ဒံုးကျည်အမျိးအစား ပါဝင်သည်။  

ေအာကတ်ိုဘာ 1, 2020 

8:30 

8:30 am အစိုးရစစသ်ားများသည် စိုင်းနိယ ဆိုသူ ပနေ်လာေ့ကျးရာ ရာသားတေယာကအ်ား 

ပနေ်လာမှ့ နမ့်ဖတေ်ကျးရာသုိ  သူ၏ ထရပ်ကားအေသးစားကို ေချာဆွဲ ပုိေဆာင်ေစသည်။  

1 pm ေကျာကမဲ်မိမှ 10 ကလုိီမီတာ ခန်ေဝးေသာ ပနေ်လာေ့ကျးရာ တင်ွ RCSS/SSA တပ်ဖဲွင့်ှ 

အစိုးရတပ်တိုကား တိုကပဲွ်ြဖစပွ်ါးခဲ့သည်။  

ေအာကတ်ိုဘာ 2, 2020 

9 am ေကျာကမဲ်မိ၏ ေတာင်ဘက ် 25 ကလုိီမီတာ ခန်ေဝးေသာ ဝမ်ခေဲကျးရာ၏ 

အေန ကဘ်ကတ်င်ွရှိသည့် လိွင်လင်ေကျးရာတင်ွ အစိုးရတပ်က တဖကသ်တပ်စခ်တသ်ည်။ 

အလားတြူဖစရ်ပ်တခမှုာ အင်အား 70 ခန်ရှိသည့် တပ်ရင်း-101 မှ အစိုးရတပ်သားများသည် 

နမ့်ဝေကျးရာ အနးီတင်ွ ရမ်းသမ်းပစခ်တမ်ေကာင့် ရာသားများ ဟဲကွီဘုနး်ေတာ်ကးီ 

ေကျာင်းသုိ ထွကေ်ြပးတမ်ိးေရာှင် ခိုလံေနကရသည်။  

ေအာကတ်ိုဘာ 3, 2020 

4 am စ၍ 

 

တပ်မ 101, ခမရ-115, င့်ှ တပ်ရင်း 136 မှ အစိုးရတပ်သား 300 ခန်ရှိ ပူးေပါင်းစစေ်ကာင်းက 

ပုံဝုိးေကျးရာတင်ွ စုလျကရ်ှိသည်။ မနက ်6.00 န ရခီန်တင်ွ ေကျာကမဲ်မိ၏ ေတာင်ဘက ်30 

ကလုိီမီတာ အကာွတင်ွ ပုံဝုိးေကျးရာ၏ အေရှဘကတ်င်ွ RCSS/SSA တပ်ဖဲွင့်ှ 

တိုကပဲွ် ြဖစပွ်ါးသည်။ အစိုးရတပ်ဘကမှ် တပ်သား ၄ ေယာကက်ျံး၊ အြမားအြပား 
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ဒဏရ်ာရသည်ဟု သတင်းများကဆိုသည်။ စစပဲွ်အပီး ပုံဝုိးေကျးရာအနးီရှိ ေြပာင်း ခတံင်ွ 

စစသ်ားများပုနး်ေအာင်းေနခဲ့သည်။ ပုံဝုိးယာယီတပ်စခနး်မှ  စစတ်ပ်က ဒဏရ်ာရရှိသည့် 

တပ်သားများအား ဝင်ေရာကသ်ည်ထုတက်ာ ပုံဝုိးယာယီတပ်စခနး်သုိ ပုိလုိကသ်ည်။ ပုံဝုိး 

ေကျးရာ အေန ကဖ်ကရ်ှိ ေမာမ် တပ်စခနး်မှ အစိုးရတပ်တို စစက်ေူရာကရ်ှိလာသည်။ 

စစေ်ဘးေရာှင် ဒကုသည်များ ခန်ခေဲကျးရာသုိ ထွကေ်ြပးသွားကသည်။  

ေအာကတ်ိုဘာ 4, 2020 

8:30 am ခန်ခ ဲ င့်ှ နမ့်မတဟ်င် ေကျးရာတင်ွ အစိုးရ င့်ှ RCSS/SSA တို စှဖ်ကတ်ပ်များ 

တိုကပဲွ်ြဖစပွ်ါးခဲ့သည်။  

11 am –  

3 pm 

ပုံဝုိး အေရှဘကတ်င်ွ စှဖ်ကတ်ိုကပဲွ်ြဖစ။် အစိုးရတပ်သားများက ခန်ခ ဲ င့်ှ နမ့်မတဟ်င် 

ေကျးရာများတင်ွ တအမ်ိတကဆ်င်း ရာှေဖွ။ ညတင်ွ နမ့်မတဟ်င်မှ အမျိးသား ၂ ဥးီ 

ကိးတတုေ်ှ င်ခရံပီး စစေ်ဆးေမးြမနး်ခရံ။ နမ့်မတဟ်င်မှ ရာသူရာသား ၇ ေယာက ်(ကျား ၅၊ 

မ ၂) စစေ်ဘးေရာှင်ထဲ ပါမသွားပဲ မိမိတိုအမ်ိေမွး တရိစာနမ်ျားေကးေမွးရန ်ကျနရ်စခ်ဲ့သူများ 

ေအာကတ်ိုဘာ 11 ရကေ်နထိ အစိုးရတပ်သားများင့်ှအတေူနကရသည်။ နမ့်ခံုးသာေရးန  

ေရး အသင်းမှ ရမ်ှးအမျိးသားများဒမုိီကေရစီ အဖဲွချပ် (SNLD) လတေ်တာက်ိုယ်စားလှယ်များ 

ြဖစသ်ည့် စိုင်းထွနး်ဝင်း င့်ှ လုံးစိုင်းက ုတို ေရာကလ်ာမှ သူတိုအား ေခထုတ်ိုင်ခဲ့ကသည်။ 

12 pm အစိုးရစစ ်ရဟတယ်ာဥ်ြဖင့် တိုကပဲွ်ြဖစပွ်ါးရာ ေဒသတင်ွ ပျသံနး်။ 

3:30 pm ပုံဝုိး အေရှဘကတ်င်ွ စှဖ်ကတ်ိုကပဲွ်ြဖစ။် အစိုးရတပ်မေတာမှ် တပ်သားများစာွ ဒဏရ်ာရ၊ 

ရာသားများအား ထရပ်ကား ၅ စးီြဖင့် ၎င်းတို စစသ်ားများ အေြခစိုကစ်ခနး်သုိ 

တင်ေဆာင်ေပးရန ် အတင်းအကပ် ခိုင်းေစ။ ရာသားများကိုလည်း ေအေသွး င့်ှ ဘီေသွး 

လှဒါနး်ေပးရန ်ေတာင်းဆို။ 

6 pm အစိုးရ တပ်သားများ ခန်ခေဲကျးရာ အနးီအန းရှိ ေြပာင်းခင်း င့်ှ ရာဘုနး်ေတာ်ကးီ ေကျာင်း 

တင်ွ စခနး်ချ။ ခန်ခဘုဲနး်ကးီေကျာင်း၏ ေတာင်ဘကတ်င်ွရှိသည့် ေတာင်ပူစာကနုး်မှ တပ်သား 

တချိက ရာထဲသုိ လကန်က်ကးီများြဖင့်ပစခ်တတ်ိုကခ်ိုက။် လကန်က်ကးီ ကျည် ၂ လုံးမှာ 

သူန ြပဆရာမနနး်ခမ်းမ်ွ အမ်ိေပသုိ ကျ ေရာက်၊ အလုပ်လုပ်ရန ် ငှါးရမ်းထားသူ 

လုံးကာေအး (သက ် ၄၅) ထိခိုကဒ်ဏရ်ာရ။ ေန ကတ်လုံးမှာ အမ်ိဝင်းအတင်ွးကျေရာက၊် 

လယ်ထွနစ်ကတ်လုံး ထိခိုကပ်ျကစ်းီ။  

 

အေန ကပုိ်င်း ေမာမ်ေကျးရာအပ်ုစမှု အစိုးရတပ်သားစစက် ူ ထရပ်ကား အေသးစား ၂ စးီြဖင့် 

ပုံဝုိးသုိ ေရာကရ်ှိလာ။  

9 pm အစိုးရ တပ်သားများ ေြပာင်ေခါင်းေကျးရာအပ်ုစဝုင် မတလ်နး်ေကျးရာ အနးီတင်ွ တဖကသ်တ ်

လကန်က်ကးီများြဖင့် ပစခ်တတ်ိုကခ်ိုက။်  
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ေအာကတ်ိုဘာ 5, 2020 

6–7 pm အစိုးရ တပ်သားများသည် ေကျာကမဲ်မိင့်ှ 7 ကလုိီမီတာ အကာွရှိ လိွင်ေကာ ်

ေကျးရာအနးီတင်ွ လပ်ရာှးသည့် RCSS/SSA တပ်ဖဲွများအား ပစခ်တတ်ိုကခ်ိုက။်  

ေအာကတ်ိုဘာ 6, 2020  

အစိုးရစစတ်ပ် အကစူစေ်ကာင်းများကို သီေပါ ေန င်ချိ စသည့် အမ်ိနးီချင်း မိနယ်များမှ ေခယူခဲ့သည်။  

10 am အစိုးရ တပ်သားများ ပနလုိ်င်ေကျးရာအပ်ုစ ု ေကာင်းမှးခမ်း ေကျးရာအနးီတဝုိကတ်င်ွ 

RCSS/SSA တပ်ဖဲွများအားတိုကခ်ိုကသ်ည်။ 

11 am ေန င်ပိနေ်ကျးရာ င့်ှ ရင်ကွဲေတာင် ေဒသတင်ွ စှ်ဖကတ်ိုကပဲွ်ြဖစပွ်ါး။  

2–5 pm အစိုးရ တပ်သားများ ခန်ခ၊ဲ နမ့်မတဟ်င် င့်ှ ကနုး်ဟိန ် ေကျးရာများတဝုိကတ်င်ွ RCSS/SSA 

တပ်ဖဲွများအား တိုကခ်ိုကသ်ည်။  

10 pm ပုံဝုိးေကျးရာ အေရှဖကတ်င်ွ အစိုးရ တပ်သားများက တညေနလုံး ရမ်းသမ်းပစခ်တမ် 

များလုပ်ခဲ့သည်။ ပုံဝုိးဘုနး်ကးီေကျာင်းဝင်းထဲ လကန်ကက်ျည်တချိ ကျေရာကသ်ည်။  

11 pm –  

2 am 

ခမရ-136, ခမရ-501 င့်ှ တပ်မ-101 တိုမှ အစိုးရတပ်သားများက နမ့်မတဟ်င် နတန်နး်အနးီ 

တဝုိကတ်င်ွ RCSS/SSA တပ်ဖဲွများအားတိုကခ်ိုကသ်ည်။  

ေအာကတ်ိုဘာ 7, 2020 

5:10 am အစိုးရတပ်သားများက နမ့်မတဟ်င်ေကျးရာတင်ွ RCSS/SSA တပ်ဖဲွများအား တိုကခ်ိုကသ်ည်။  

10 am ေကျာကမဲ် အေြခစိုက ် အေြမာကတ်ပ် 352 မှ အစိုးရတပ်သားများသည် ကကဲနုး်ေကျးရာ 

ဖကဆ်သုိီ လကန်က်ကးီများြဖင့် ပစခ်တသ်ည်။ ေြပာင်ေခါင်းေကျးရာလည်း အစိုးရတပ်သား 

များက နတန်နး်ဖကဆ်သုိီ ပစခ်တတ်ိုကခ်ိုကမ်ေကာင့် ေဒသခရံာသားများကိုတထိပ် တလှန် 

ြဖစေ်စသည်။  

12 pm အစိုးရတပ်သားများက နမ့်မတဟ်င်ေကျးရာ အနးီတင်ွ RCSS/SSA တပ်ဖဲွများအား 

တိုကခ်ိုကသ်ည်။  

12:30 - 1:30 

pm 

ပုံဝုိးအေရှဖကေ်တာင်ကနုး်၊ ခန်ခ ဲင့်ှ နမ့်မတဟ်င် ေကျးရာများတင်ွ အစိုးရစစ် ရဟတယ်ာဥ ်၃ 

စင်းက စစအ်သုံးအေဆာင် ပစည်းများ ချေပးခဲ့သည်။ ယင်းရဟတယ်ာဥ ် ၃ စးီသည် 

အေန ကဖ်ကမှ် ဝင်ေရာကက်ာ ပစည်းများလာချပီး ပျတံကသွ်ားသည်။ လားိးအေြခစိုက ်

ေလတပ်စခနး်မှ ရဟတယ်ာဥမ်ျားြဖစသ်ည်။ တချနိတ်ည်းတင်ွ တပ်မ-99 မှ အင်အား 200 ရှိ 

အစိုးရစစေ်ကာင်း ေတာင်ချဖဲကဆ်သုိီ ချတီကသွ်ားသည်။  

1 pm သီေပါနယ် နမ့်လနေ်ကျးရာသုိ လားိးမှ လကန်ကခ်ယဲမ်းများ င့်ှအတ ူ

အစိုးရတပ်သားများလည်း ထရပ်ကား ၂ စးီြဖင့် စစက်ေူရာကလ်ာသည်။ 

2 pm ေန င်ဆမ်ိေကျးရာအပ်ုစ ု ပုံဝုိးေကျးရာ၏ေြမာကဖ်က ် 8 ကလုိီမီတာ အကာွအေဝးရှိ 

ကနုး်ဟတေ်ကျးရာ အေပ အစိုးရစစ ် ရဟတယ်ာဥ ် ၂ စးီ ပျဝဲံကာ RCSS/SSA 
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တပ်သားများအား  ပစခ်တတ်ိုကခ်ိုကသ်ည်။ ေန င်ဆမ်ိေကျးရာအပ်ုစ ု အတင်ွးရှိ ကနုး်ဟတ၊် 

ေကာင်းခန၊် လုံဝုိင် င့်ှ ကနုး်စံု ေကျးရာများမှ ရာသားများ ေကာကလှ်န်ကာ ေနအမ်ိများမှ 

ထွကေ်ြပးတမ်ိးေရာှင်ခဲ့ကသည်။ ကနုး်ဟတေ်ကျးရာမှ လုံးပနး်ဆာ င့်ှ လုံးဥတမ 

တိုေနအမ်ိများ ဗုံးဆနထိ်မှန်ပီး ေခါင်မုိးများ အသီးသီးပျကစ်းီသည်။ လုံးစလှံ (သက ် 45) 

အမည်ရှိ ရာသားတေယာကလ်ည်း လကေ်ချာင်းများတင်ွ ဗုံးအစအနထိမှန ် ဒဏရ်ာရသည်။ 

ရဟတယ်ာဥမ်ျားမှာ တပ်သားင့်ှပစည်း ပုိေဆာင်ရာ၌အသုံးြပသည့်ြပင် ဒဏရ်ာရ 

စစသ်ားများကိုလည်း သည်ထုတသ်ည်။  

4 pm ပုံဝုိးဘုနး်ကးီေကျာင်း ပတပ်တလ်ည်ရှိ ေတာဖကဆ်သုိီ အစိုးရတပ်သားများ တဖကသ်တ ်

ပစခ်တမ်များြပလုပ်သည်။  

5:15 pm ေတာင်ချ ဲမှ ပုံဝုိးသုိ စစထ်ရပ်ကား ၄ စးီြဖင့် အစိုးရတပ်သား စစက် ူေရာကရ်ှိ။  

ေအာကတ်ိုဘာ 8, 2020 

8 am လိွင်စံုေကျးရာအပ်ုစ ု နမ့်ေမာဖီ်လူးေကျးရာတင်ွ စှဖ်ကတ်ိုကပဲွ်ြဖစ။် ဟဲကွီေကျးရာအပ်ုစ ု

နမ့်ဟနက်နုး် ဘုနး်ကးီေကျာင်းသုိ စစေ်ဘးေရာှင်များ ေရာကရ်ှိ။  

11:40 am အစိုးရစစတ်ပ်က နမ့်ဟနက်နုး် အနးီတင်ွ တိုကခ်ိုက။်  

12:30 pm ဟဲကွီ င့်ှ န းေဆာင်တင်ွ အစိုးရတပ် င့်ှ RCSS/SSA တပ်ဖဲွတို တိုကပဲွ်ြဖစ။်  

9 pm ေြပာင်ေခါင်းေကျးရာအပ်ုစ ု မတလ်နး်ေကျးရာအနးီ အစိုးရတပ်က တဖကသ်တ ်

ပစခ်တတ်ိုကခ်ိုက။်  

ေအာကတ်ိုဘာ 9, 2020  

12:15 pm လိွင်ေတး (ေတာင်ထိပ်) ေဒသတင်ွ အစိုးရတပ် င့်ှ RCSS/SSA တပ်ဖဲွတို တိုကပဲွ်ြဖစ။်  

4:30 pm န းဖိနး်မှ စိုင်းေမာင်ဥးီ (သက ် 19) အမည်ရှိ ရာသားတေယာကက်ို အစိုးရစစ်တပ်မှ 

ဖမ်းဆးီြခင်းခရံ၊ ေပျာကဆ်ံုးလျကရ်ှိ။  

7 pm အေြမာကတ်ပ် 352 မှ ကကဲနုး်ေကျးရာတင်ွ စခနး်ချသည့် အစိုးရတပ်သည် ၆၆မမ 

အမျိးအစား လကန်က်ကးီများြဖင့် ကကဲနုး်ေကျးရာတင်ွးသုိ ရမ်းသမ်းပစခ်တ။် ဗုံးတလုံးမှာ 

ကကဲနုး်ေကျးရာတင်ွးသုိ ကျေရာကက်ာ ေနအမ်ိတချိ ထိခိုကပ်ျကစ်းီသည်။ နနး်မွနး်စနိ် 

အမည်ရှိ ကကဲနုး်ရာသူ၏ ဥးီေခါင်းင့်ှ ေြခသလုံးတင်ွ ထိခိုကဒ်ဏရ်ာရသည်။ 

သူမကိုေကျာကမဲ်ေဆးုံသုိ ပုိကာကသုေပးသည်။ ရာသားများ အဆိုအရ အစိုးရတပ်သားများ 

ပစခ်တတ်ိုကခ်ိုကခ်ျနိတ်င်ွ ရာတင်ွး၌ရမ်ှးစစသ်ားများ မရှိပါ။   

ေအာကတ်ိုဘာ 10, 2020 

မနကေ်စာေစာ ပုံဝုိးေကျးရာ အနးီတဝုိကတ်င်ွ အစိုးရတပ်သားများမှ ရမ်းသမ်းပစခ်တမ် ရှိခဲ့သည်။  
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12:25 pm 

 

ပုံဝုိးေကျးရာ ေဘာလုံးကစားကင်ွးတင်ွ စစရ်ဟတယ်ာဥ ်၂ စးီ ဆင်းသကက်ာ တပ်သားများ င့်ှ 

လကန်ကခ်ယဲမ်းများ ပါဝင်ေကာင်း ရာသားများက ေတွြမင်လုိကသ်ည်။ ထုိစဥတ်င်ွ အြခား 

ရဟတယ်ာဥ ်၂ စးီက ဆင်းသကြ်ခင်းမရှိပဲ ေကာင်းကင်တင်ွ ပျဝဲံလျက ်လုံ ခံေရးေပးသည်။  

 

ဆကသွ်ယ်ရန ်

စိုင်းေဟာရ်ှဲန ် +66 94-728-6696                         (ရမ်ှး၊ အဂလိပ်) 

စိုင်းရကလွ်င်  +66: 97-173-1530                        (ရမ်ှး၊ ြမနမ်ာ) 


