
 

 

ရမွး္လ ့ူအခြင္ ့အေရး႑ဳိ  ငမ္သွတငး္ထတု ္ျပနခ္်က ္ 

ေအာကတ္ ဘုာလ ၁၀ ရက ္၊ ၂၀၁၄   

ရမွး္ျပညန္ယအ္လယပ္ ငုး္အတြငး္ ျမနမ္ာစစတ္ပမ္ ွ စစဆ္ငတ္ ကုခ္ ကုမ္ႈမ်ား ျပနလ္ညလ္ပုေ္ဆာငလ္်က္ 

ရွ ရာ လကန္ကၾ္က းမ်ားအသု းျပ ျခငး္ေၾကာင့္ ေဒသခ ျပညသ္မူ်ားမ ွ အသကဆ္ု းရႈ းမႈႈွႏင့္ၾက  ေတြ ့ကာ 

ရာႈွႏင့္ခ် သည့္ ျပညသ္လူထူတု  ့ု ေနရပမ္တွ မး္ေရာွငေ္နၾကရ 

ေအာက္တ ုဘာလအစပ ုင္းမွစျပ း ျမန္မာအစ ုးရတပ္မွ ရွမ္းျပည္တ ုးတက္ေရးပါတ  SSPP/SSA အား 

ဥ းတည္ကာ ထ ုးစစ္ဆင္တ ုက္ခ ုက္မႈမ်ား ျပ လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်းသ းျမ   ့နယ္အတြင္းရွ  ေဒသခ ျပည္သ ူ

တ ု႕မွာ ၾက းမားသည့္ ပ်က္စ းဆု းရႈ းမႈမ်ား၊ ထ ုခ ုက္ဒါဏ္ရာရမႈမ်ားအျပင ္အသက္ဆု းရႈ းၾကရသည္အထ  

ၾက  ေတြ ့ေနၾကရသျဖင့္ ရာႈႏွင့္ခ် သည့္ ျပည္သူလူထုတ ု ့မွာ ေနရပ္မွထြက္ေျပးတ မ္းေရွာင္ေနၾက 

ရသည္။  

 

 

 

 

 

 



 

ၿပ းခ ့သည့္ ေအာက္တ ုဘာလ ၂ ရက္ေန ့မွ ၄ ရက္ေန ့အတြင္း ျမန္မာစစတ္ပ္၏ စစ္ေၾကာင္း ၉ 

ေၾကာင္းမ ွလူအင္အား၂၀၀၀ ခန္႕မနည္းသည့္ စစ္အင္အားျဖင့္ ေက်းသ းၿမ  ႕နယ္အတြင္းရွ  SSPP/SSA 

တပ္စခန္းမ်ားအား စတင္ကာ ထ ုးစစ္ဆင္တ ုက္ခ ုက္မႈမ်ား ျပ လုပ္ခ ႕သည္။ ယင္းတ ု႕စစ္ဆင ္

တ ကု္ခ ုက္ရာ ( 60, 81 ႈႏွင့္ 120 mm) ေမာ္တာစက္ေသနတ္မ်ား လက္နက္ၾက းမ်ား က ုအသု းျပ  

ပစ္ခတ္ခ ႕ရာ ေဒသခ ျပည္သူလူထုမ်ားေနထ ုင္သည့္ ရြာမ်ားအတြင္းသ ႕ုထ မွန္က်ေရာက္ လ်က္ရွ သည္။ 

ယင္းသ  ု ့ပစ္ခတ္ခ  ့ျခင္းေၾကာင့္ ေမာ္တာက်ည္ ထ မွန္သျဖင့္ သက္ၾက းရြာသားႈႏွစ္ဥ းမွာ ေသဆု းသြားျပ း 

တစ္ဥ းမွာ အျပင္းအထန္ဒါဏ္ရာ ရရွ ခ ့သည္။ ရပ္ရြာ လူၾက းႈႏွစ္ဥ းမွာလည္း ေစ်း၀ယ္သြားရာလမ္းတြင္ 

ပစ္သတ္ခ ခ ႕ရသည္။ ထ ု႕ျပင္ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေဒသခ ရြာသားမ်ားအား ရ ုက္နွက္ျခင္း ႈႏွင့္ 

ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအားလုယူျခင္း စသည့္အခြင့္အေရးခ်  းေဖာက္မႈမ်ားက ု လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွ သည္။  

 တာဖာေဆာင္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း 

လက္နက္ၾက းမ်ား ေမာ္တာက်ည္မ်ားျဖင့္ 

ပစ္ခတ္ခ ့ျခင္းေၾကာင့္ ရာႈႏွင့္ခ် သည့္ 

၀မ္ငူးလ မ ္ ရ ြာမွ ရြာသားမ်ားမွာ ရြာလု းကြ်တ္ 

ထ က္ေျပး တ မ္းေရွာင္ ေနၾကရသည္။ 

ယင္းသ ႕ု ပစ္ခတ ္လ ိုက္သည့္ ေမာ္တာက်ည ္

မ်ြာ်ားမွာလည္း ၿပ းခ သ့ည့္ ဇြန္လက 

တ ုက္ပြ မ်ား ေၾကာင္ ့ 

ထြက္ေျပးတ မ္းေရွာင္လာၾကရသည့္ 

တာဖာေဆာင္ရ ြာမ ွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေပါင္း 

၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ ခ ုလႈ ေနသည့္ 

၀မ္၀ပ္ဘုန္းၾက း ေက်ာင္းတည္ရွ ရာ 

၀မ္၀ပ္ရြာအတြင္းလည္း ေမာ္တာက်ည္မ်ား 

က်ေရာက္ခ  ့သည္။  

 

 



ျမန္မာစစ္တပ္မ ွ တ ုက္ပြ အတြင္း SSPP/SSA တပ္စခန္း အခ်  ႕က ု သ မ္းပ ုက္ထားၿပ းေနာက္ 

ေအာက္တ ုဘာလ ၅ ရက္ေန႕ေနာက္ပ ုင္းတြင္ ထ ုးစစ္ဆင္တ ုက္ခ ုက္မႈမ်ား တစ္ခဏ ရပ္တန္႕ 

သြားေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္မွ ယင္းေဒသအတြင္းသ ု႔ ရ ကၡာတင္စစ္ကားမ်ားႈႏွင့္ တပ္အင္းအားျဖည့္ 

တင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွ ရာ၊ ေဒသခ ျပညသ္ူမ်ားမွ အခ် န္မေရြး တ ုက္ပြ မ်ား ထပ္မ ျဖစ္ပြား 

မည္က  ုစ ုးရ မ္ေၾကာက္လန္႕လ်က္ရွ သည္။ 

ထ ႕ုေၾကာင့္ ေဒသခ ျပည္သူလူထုမ်ားအား ၾက းမားသည့္ပ်က္စ းဆု းမႈ ႈႏွင့္ ထ ခ ုက္မႈ စသည့္ 

အႈႏၱရာယ္မ်ားျဖင့္ ၾက  ေတြ႕ေစရု မွ်မက လက္ရွ  ၿင မ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ လ်က္ရွ ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္က  ု

တ ုက္ရ ုက္ ထ ခ ုက္ပ်က္ျပားေစသည့္ ျမန္မာအစ ုးရစစ္တပ္မွ ထ ုးစစ္ဆင္တ ုက္ခ ုက္ေနမႈမ်ားက  ု

ကြ်ႈႏု္ပ္တ ု႕ ရွမ္းလ ူ ့အခြင့္အေရး႑ဳိ  င္မ ွ  ျပင္းထန္စြာ ရႈပ္ခ်လ ုက္ပါသည္။ ထ ု႕ျပင္ ျမန္မာအစ ုးရအား 

၄င္းသည္ လက္ရွ တြင္ ျင မ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား သေဘာရ ုးသေဘာမွန္ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ 

ေနေၾကာင္းျပသလ ုပါက လက္ရွ စစ္ဆင္တ ုက္ခ ုက္ေနမႈမ်ားအားလု းက ု ရပ္တန္႕ရု မွ်မက 

တပ္မ်ားအားလည္း SSPP/SSA ထ န္းခ် ပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းမွ  ျပန္လည္ရုပ္သ မ္း ဆုတ္ခြာေပးရန ္

တ ုက္တြန္းလ ုပါသည္။  

 

ထ းုစစဆ္ငတ္ ကုခ္ ကုမ္ႈမ်ား ျပ လပုခ္် နအ္ေတာအတြငး္ ျမနမ္ာစစတ္ပမ္ ွလ႕ူအခြင့္အေရး ခ်  းေဖာကမ္ႈမ်ား 

အေသးစ ပ ္( ေအာကတ္ ဘုာလ ၃ ရကေ္န႕မ ွ၆ ရကေ္န႕အထ )  

ေမာ္တာက်ညထ္ မနွက္ာ အသက ္၅၃ ႈွႏစအ္ရြယ ္ရြာသားတစဥ္ းေသဆု း 

ေအာက္တ ုဘာလ ၃ ရက္ေန႕တြင ္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္လ ုက္သည့္ ေမာ္တာက်ည္မွာ 

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပ ုင္း ေက်းသ းၿမ  ႕နယ္ ၀မ့္၀ပ္ေက်းရြာအုပ္စ ု ငူးလ မ္ရြာအတြင္းသ ု႕ ထ မွန္က်ေရာက္ 

ခ ့သည္။ ယင္းသ ု ့ပစ္ခတ္လ ုက္သည့္ လက္နက္ၾက းမွာ အသက္ ၅၃ ႈွႏစ္  (ဥ း) လု း၀ါလ န္လ်န္း 

ေနအ မ္အား ထ မွန္သျဖင့္ ၄င္းမွာ ပြ ခ်င္းၿပ းေသဆု းသြားခ ့သသည္။  

ထ ု႕ျပင္ ေမာ္တာက်ည္ အပ ုင္းအစမ်ားထ မွန္သျဖင့္ ႈႏြား၅ေကာင ္ ေသဆု းသြားျပ း ငူးလ မ ္ ရြာမွ 

အျခားရြာသား တစ္ဥ းျဖစ္သ ူ စ ုင္းေရႊေအာင္၏ ေနအ မ္ ( ၂၉၀၀၀၀၀ က်ပ္တန္ဖ ုးရွ ) ႈႏွင့္ လု းထြန္း၏ 

ေနအ မ္ ( ၃၈၅၀၀၀ က်ပ္တန္) တ  ု ့မွာပ်က္စ းဆု းရု းသြားခ ့သည္။ အ မ္ေျခ ၁၀၀ ခန္႕ရွ  ငူးလ မ္ရြာမ ွ

ရြာသားမ်ားမွာ ရြာလု းက်ြတ္ ထြက္ေျပးတ မ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။  



ရ ြာသြာ်ားာွးႏစ္္ ဥ်ားမ ွမ ငုး္ရယေ္စ်းသ ႕ုသြားရာ လမး္တြင ္ပစသ္တခ္ ရ  

ၿပ းခ ့သည့္ ေအာက္တ ုဘာလ ၃ ရက္ေန႕တြင ္ ရြာသားႈႏွစ္ဥ းမွာ မ ုင္းရယ္ေစ်းသ ု႕ သြားရာ လမ္းတြင္ 

ျမန္မာစစ္တပ္မ ွ ပစ္သတ္ျခင္းခ ခ ့ရသည္။ ယင္းရြာသား ႈွႏစ္ဥ းမွာ ၀လူမ်  း နမ့္ေပါင္ရြာလူၾက းတစ္ဥ း 

ျဖစ္သ ူ (ဥ း) လု းမြန္း ႈႏွင့္ တန္႕ယန္းျမ  ႕နယ ္ လြယ္မ ုင္းပတ္ရြာမွ ရြာသားတစ္ဥ းျဖစ္သူ 

စ ုင္းေဆြတ ု႕ျဖစ္သည္။  စ ုင္းေဆြမွာ ေဒသအတြင္းရွ  “ဗ ုလ္မြန္း” ျပည္သူ႕စစ္မွ တပ္သားေဟာင္း 

တစ္ဥ းျဖစ္သည္။  

ယင္းရြာသားႈႏွစ္ဥ းမွာ ပု အမ္းရြာမ ွ မ ုင္းရယ္သ ု႕ ဆ ုင္ကယ္ျဖင့္ ကြ်  ၀ယ္ရန္သြားရာ လ ြ င္္် က်  အန း 

တပ္စြ ထားသည္ ့ ျမန္မာစစ္တပ္မွာ ၄င္းတ ု႕ႈႏွစ္ဥ းအား ပစ္သတ္ခ ့သည္။ ယင္းသ ု႕ပစ္သတ္ခ ့ၿပ းေနာက္ 

ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္သားမ်ားမွ ၄င္းတ ု႕ဆ ုင္ကယ္ ႈႏွစ္စ းအား မ းရ ႈ႕ျဖတ္ဆ းခ ့ၾကသည္။  

 

မ ငုး္ရယ ္အသြားလမး္မၾက းေပၚတြင ္ျမနမ္ာစစတ္ပမ္ ွရြာသားႈွႏစဥ္ းအား ပစသ္တအ္ျပ း မ းရ ႈ႕ျဖတဆ္ း ထားသည့္ 
ေသဆု းသမူ်ား၏ ဆ ငုက္ယႈွ္ႏစစ္ း 

 

 

 



ေမာ္တာက်ညထ္ မနွျ္ခငး္ေၾကာင့္ အသက ္ ၇၇ ႈွႏစအ္ရြယ ္ ရြာသားတစဥ္ းေသဆု းျပ း ၄ငး္၏ 

သားမကမ္ာွလညး္ ျပငး္ထနစ္ြားဒါဏရ္ာရရွ   

ေအာက္တ ုဘာလ ၄ ရက္ေန႕က ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေက်းသ းၿမ  ႕နယ္ မ ုင္းေကာ၀-္ 

ေနာင္ဆြမ္းေက်းရြာအုပ္စ ု ၀မ့္မတ္ဟ ု (ရြာ) အတြင္းသ ု႕ေမာ္တာက်ည္မ်ား ပစ္ခတ္ခ ့သည္။ ထ ုသ ု႕ 

ပစ္ခတ္ရာ ယင္းရြာေန (ဥ း) ေပါေထာ၀့္ဥ အသက္ ၇၇ ႈွႏစ္မွာ ၄င္း၏ ေနအ မ္ျခ ၀င္းအတြင္း ထင္းပု န း 

အကာအကြယ္ယူ ပုန္းခ ေုနရာမ ွ ေမာ္တာက်ည္ထ မွန္သျဖင့္ ယင္းေနရာ၌ပြ ျခင္းၿပ း ေသဆု းသြားခ ့ 

ရသည္။ ၄င္း၏ သားမက္ျဖစ္သူ စ ုင္းယာစ န္အားလည္း က်ည္အပ ုင္းအစမ်ားထ မွန္ကာ ျပင္းထန္စြာ 

ဒါဏ္ရာ ရရွ သျဖင့္ ေဆးရု သ ု႕ပ ု႕လ ုက္ရသည္။ ေမာ္တာက်ည္ အပ ုင္းအစမ်ားမွာေၾကာင့္ (ဥ း) 

ေပါေထာင့္ဥ ေနအ မ္မွာ ပ်က္ဆ းကာ ၄င္း၏ႈႏြားအခ်  ႕မွာလည္း ထ ခ ုက္ကာ ဒါဏ္ရာရရွ သြားသည္။ 

မေပါက္ကြ ေသးသည့္ 60mm ေမာ္တာက်ည္တစ္လု းအားလည္း ၄င္းေနအ မ္အန း က်ေရာက္လ်က္ 

ရွ သည္။  

 

(ရြာ) ၀မမ္တဟ္မု ွအသက ္၇၇ ႈွႏစ ္အရြယ ္ရြာသားတစဥ္ း ေအာကတ္ ဘုာလ ၄ ရကေ္န႕တြင ္ေမာ္တာက်ည ္ထ မနွက္ာ 
ေသဆု း 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

၀မမ္တဟ္ရုြာမ ွရြာသားတစဥ္ း ေအာကတ္ ဘုာလ ၄ ရကေ္န႕တြင ္ေမာ္တာက်ညအ္ပ ငုး္အစ ထ မနွဒ္ါဏ္ရာရ 

၀မမ္တဟ္ရုြာအတြငး္ မေပါကက္ြ ဘ  က်ေရာကသ္ည ္ ့ 60 mm ေမာ္တာက်ည ္

 



ရြာသားတစဥ္ းမာွ ရ ငုဖ္ယေ္သနတဒ္ငျ္ဖင္ ့အရ ကုခ္ ရ 

ေအာက္တ ုဘာလ ၄ ရက္ေန႕တြင္ ၀မ္ျဖတ္ရြာအတြင္း အသက္ ၁၈ ႈႏွစ္ရြာသား တစ္ဥ းမွာ 

ျမန္မာစစ္တပ္မ ွ တပ္သားမ်ားက ျပင္းထန္စြာရ ုက္နက္ခ ့ျခင္းက  ု ခ ခ ့ရသည္။ ယင္းျမန္မာစစ္တပ္မွာ 

၀မ္ျဖတ ္ ေစာင့္တပ္ တပ္ရင္း ၂၂ မွ စစ္သားမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတပ္သားမ်ားမွာ ရြာအတြင္းသ ု႕ 

၀င္ေရာက္လာျပ း စ ုင္းေမာင္ႈႏုက ုေတြ႕ရာ တစ္စု တစ္ရာေမးျမန္းျခင္းမျပ ဘ  ၄င္းအား ရ ုင္ဖယ္ေသနတ္ 

ဒင္းျဖင္ ့ ရ ုက္ႈႏွက္ခ ့သည္။ ယင္းသ ု႕ရ ုက္ႈႏွက္ရာ စ ုင္းေမာင္ႈုႏ၏ အေမျဖစ္သူ (ေဒၚ) ပါယု  

ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း ၄င္းတ ု႕စ တ္ေက်နပ္သည္အထ  ရ ုက္ႈႏွက္ခ ့ျပ းေနာက ္ ၄င္းတ ု႕တပ္စခန္း 

ရွ ရာသ ု႕ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခ ့သည္။  

ရြာသားပ ငု ္ပစၥညး္မ်ားအား လယုျူခငး္ 

ေအာက္တ ုဘာလ ၄ ရက္ေန႕တြင ္ အင္အား ၃၀ ခန္႕ရွ သည့္ ၀မ္ျဖတ္တပ္စခန္းမွ 

ျမန္မာတပ္သားမ်ားသည္ ၀မ္ျဖတ္ရြာအတြင္း၀င္ေရာက္ကာ ရြာသားတစ္ဥ းျဖစ္သည့္ (ဥ း) လု းအြန္ 

အသက္ ၅၀ ပ ုင္ဆ ုင္ပစၥည္းမ်ားအား လုယူသြားခ ့သည္။ ယင္းသ ု႕ျမန္မာ တပ္သားမ်ား 

လုယူသြားသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ TV ႈႏွစ္လု း၊ မ ုဘ ုင္းလက္က ုင္ ဖုန္းတစ္လု း၊ ၀တ္စု တစ္စု  ႈႏွင့္ 

၄င္း၏ၾကက္မ်ား ျဖစ္သည္။  

ရြာသားမ်ားအား တန႕္ယနး္ျမ  ႕အျပငဖ္ကသ္  ့ု ရ ကၡာမ်ားသယယ္ျူခငး္မျပ ရန ္ပ တပ္ငထ္ား 

ေအာက္တ ုဘာလ ၆ ရက္ေန႕တြင္ တန္႕ယန္းျမ  ႕အတြင္း တပ္စြ ထားေသာ ျမန္မာစစ္တပ္မွ 

ရြာသားမ်ားအား ဘက္ထရ မ်ား၊ ဖေယာင္းတ ုင္မ်ား၊ ဆား ႈႏွင့္ ဟင္းခ်  မုန္႕မ်ား ႈႏွင့္ စားသု းဆ မ်ားအား 

ေရာင္း၀ယ္ျခင္းႈွႏင့္ ျမ  ႕ ျပင္သ ု႕ပ ု႕ေဆာင္ျခင္းမ်ား မျပ လုပ္ရန္ ပ တ္ပင္ထားခ ့သည္။   

 

အေသ်ားစ တသ္ ရွ လ ိုပါက ။ ။ ယ င္်ားက မ္ားႏ ံ  +66 930478875   (Shan,English) 

                                   နန္်ားခ မ္လ တ္  +66 (0) 846680984 (Burmese, English) 


