
ရှမး်လူအခငွ့်အေရးမိင ်ေန ကဆ်ံုးရ သတငး်ထုတြ်ပန်ချက ်

ေကာဇာသကရာဇ ်၁၃၈၂ ခှုစ်၊ တေပါငး်လြပည့်ေကျာ ်၁၃ ရက ်ေသာကာေန ့

ဧပလီ (၉) ရက၊်  ၂၀၂၁ ခှုစ် 

မုိငး်ပန်မိနယ၊် ရှမ်း/ေတာငတ်ငွ ်ရာသူ/သားများအား အတငး်အဓမ ေရေြပာငး်ြခငး် 

ထပ်ိလနှ်ဖွယ် ြဖစ်ရပ်များ တေကာြ့ပန် 

မတလ် 14, 2021 ေနတငွ ် ရမှး်ြပညေ်တာငပ်ိုငး် လငး်ေခးခိုင ် မိုငး်ပန်မိနယ် ဝိုးလုိငး်ေကျးရာအပုစု် 

၃မိုင်ေကျးရာမ ှ လူဥးီေရ 300 ခန်ရှိ ရာသူ/သားများအား အကမး်ဖကစ်စ်ေကာငစီ်က အတငး်အဓမ ေရ 

ေြပာငး်ေစခဲ့သည။်  

ခိုလမအ်ေြခစုိက ် အေရှအလယ်ပိုငး်တိုငး်စစ်ဌာနချပ ် လကေ်အာကခ် ံ မိုငး်ပန်အေြခစုိက ် စစ်ဆငေ်ရး 

ကပွက်မဲဌာနချပ-်၁၇ (စကခ-၁၇) က ေြပာငး်ေရရန် န်ကားတာြဖစ်ပးီ တပမ်ေတာ၏် ေြမပိုငန်က ်

တငွ ်ရာသားများက တရားမဝင ်ေနထုိငတ်ာြဖစ်ေကာငး် စစ်ေကာငစီ်က ဆိုပါသည။်  

၃မိုင်ေကျးရာ (ေခ) ဝမေ်ကျာငး်ထမရ်ာသည ် သံလွငြ်မစ်ကို ေကျာြ်ဖတတ်ညေ်ဆာကထ်ားသည့် တာ 

ဆန်းတတံား ဆသုိီဥးီတညသ်ည့် လမး်မကးီတေလာက ် မိုငး်ပန်မိ၏ အေရှဖက ် ၃ မိုငခ်န်အကာွတငွ် 

လမး်မ အေပခ၍ွတညရ်ှိသြဖင့် လမး်မကးီ၏ ေတာငဖ်က်ြခမး်ရှိ လူေနအမိေ်ြခ ၄၅ လုံး ေရေြပာငး်ခိုငး် 

ြခငး်ြဖစ်သည။် အမိေ်ြခ ၁၂ လုံးမာှ ဗမာအမျိးသားတို၏ေနအမိမ်ျားြဖစ်ပးီ ကျန်ရှိသည့် ၃၃ လုံးမာှ လီဆးူ 

တိုငး်ရငး်သားများ ေနအမိြ်ဖစ်သည။် 

၃မိုင်ေကျးရာ ကို လီဆးူမသိားစု ၈ ဥးီ မ ှ2001 ခှုစ်တငွ ်စတငတ်ညေ်ထာင်ခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည။် စစ်တပက် 

သူတိုအား မိုငး်ပန်မိနယ် ဝိုးလုိငး်ေကျးရာအပုစု် လိွငလွ်န်းေကျးရာ ှင့် ေတာငက်ွိငး်ေကျးရာအပုစု် 

ခိုဟတ် ေကျးရာ တိုမ ှ1996-1998 ှစ်များတငွ် ရမှး်ြပညအ်လယ်ပိုငး်ှင့် ေတာငပ်ိုငး်ေဒသေတမွာှ တပမ် 

ေတာ၏် အစုလုိကအ် ပံလုိက ် ေကျးရာများအား ေရေြပာငး်ေစခဲ့သည့် အချန်ိက ေရာကလ်ာ ြခငး် 

ြဖစ်သည။် ထုိစဥက် မိုငး်ပန်မိနယ်အတငွး် ေကျးရာေပါငး် ၆၁ ရာမ ှလူဥးီေရ ၁၀,၀၀၀ ခန် ၎ငး်တို ေန 

အမိမ်ျားမ ှ အတငး်ေရေြပာငး်ြခငး်ခခံဲ့ရပးီ၊ ေြပာငး်ေရခရံသူများသည ် မိပတပ်တ ် လညတ်ငွ ် တေဲလး 



များထုိးကာ ြဖစ်သလုိသာ ေနခဲ့ရသည်။ ၄ငး်တထုိဲးရာေနရာတငွ ် ေြပာငး်ေရခရံသူများအတကွလ်ညး် 

စစ်တပဘ်ကမ် ှ ကညူမီတစ်စုံတစ်ရာ မေပးခဲ့ပါ။ ၄ငး်ရာသားများက မမိိတိုေနအမိ ် ြပန်ပးီ လုိအပသ်ည့် 

ပစညး် စားှပရ်ကိာစသည် ရယူစဥ ် ိှပစ်ကည်ငး်ပန်းြခငး်ှင့် အချိဆိုလင် သတြ်ဖတြ်ခငး်ခရံေကာငး် 

သိရသည။် 1997 ခှုစ်အတငွး် ကပင ်ရမှး်လူအခငွ့်အေရးမိငက် မိုငး်ပန်မိနယ် ေကျးရာများမ ှရာသူ/ 

သား စုစုေပါငး် 37 ေယာက ် မတရားအသတခ်ရံေကာငး် သတငး်ထုတြ်ပန်ခဲ့ပးီြဖစ်သည။် များေသာ 

အားြဖင့် ြမန်မာတ့ပမ်ေတာ ် ခမရ-331, ခမရ-332 ှင့် ခမရ-520 အြမန်တပရ်ငး်များမ ှ ဖိှိပ ် ညငး်ပန်း 

အိုကခ်ရံသည့် ဒဏ်ြဖင့် ေသဆံုးကေကာငး် ဆိုပါသည။် ဝိုးလုိငး်ေကျးရာမ ှသက်ကးီ အမျိးသမးီ တဥးီ 

ဆိုလင် အရငှလ်တလ်တ ်မးီိသတြ်ဖတခ်ရံသည။် 

လီဆးူတိုငး်ရငး် ရာသားများသည ် စစ်တပက်သတမ်တှေ်ပးထားသည့် ေနရာတငွ ် ှစ်ေပါငး်များစွာ ေန 

ထုိငခ်ဲ့ရသည။် 2001 ခှုစ်အထိ ၎ငး်တိုေနထုိငရ်ာ ေကျးရာသုိ ြပန်ုိငြ်ခငး် မရှိေသးပ ဲ ၃မိုင ် ေကျးရာ၏ 

ပငမ် လမး်ေဘး တေလာကတ်ငွ ်ရာသစ်တညေ်စခဲ့သည။် 

ဒီတကမိှ်င့်ဆိုလင် လီဆးူတိုငး်ရငး် ရာသားများ ေြပာငး်ေရပးီ ရာသစ်တည ်ေနထုိငရ်သညမ်ာှ ၃ ကမိ် 

ရှိပြီဖစ်သည။် ယခ ုေြပာငး်ေရြခငး်ခရံသည့် ေနရာသစ်မာှ ၃မိုင်ေကျးရာ၏ အေရှေြမာကဖ်က ်½ ကလုိီ 

မတီာ ခန်အကာွ လမး်မေဘး တေလာကတ်ငွ ် တညရ်ှိသည။် ေတာငထူ်ထပရ်ာေဒသြဖစ်သြဖင့် ေရအ 

ခကခ်ှဲင့် စုိကပ်ျိးရာေြမ ညံ့ဖျငး်မေကာင့် လီဆးူတိုငး်ရငး်သားတိုက ထုိေနရာသုိ မေြပာငး်ေရလုိကပါ။  

မတလ် ၁၄ ရကေ်နက ၃မိုငရ်ာသားများအား ေရေြပာငး်ေပးဖို န်ကားလာမာှ ယငး်ရာသားတို ေနထုိင် 

လျကရ်ှိသည့် ေြမေနရာသည ်စစ်တပပ်ိုငေ်ြမယာဟ ုေဖြပပးီ ၎ငး်တိုဆအရ ေြပာငး်ေရလုိကေကာငး် 

သေဘာတညူခီျက်ကို ဖအိားေပးလကမ်တှ ်ေရးထုိးေစခဲ့သည။် သုိေသာလ်ညး်ပ ဲအမိေ်ထာငစု် ၁၄ ခုသာ 

လကမ်တှေ်ရးထုိးကာ ကျန်ရှိသည့် ၃၁ စု လီဆးူတိုငး်ရငး်သားတိုက မထုိးခဲ့ပါ။ 

မတလ် 19 ရကေ်နတငွ ် လကမ်တှေ်ရးထုိးြခငး် မရှိသည့် ၃မိုင်ရာသားများအား စကခ-၁၇ ဌာနချပသုိ် 

ဆင့်ေခကာ ဒု-ဗိုလ်ချပ်ကးီ မျိးမငး်သန်းက ရာသားများ ေနထုိငေ်နသည့်ရာသည ် စကခ-၁၇ ပိုင ်

တပ်နယ်ေြမများြဖစ်ေကာငး် အတငး်အကပ ် ထပမ်လံကမ်တှ ်ေရးထုိးခဲ့ေစသည။် ဒု-ဗိုလ်ချပ်ကးီ ဆက် 

ေြပာသညမ်ာှ သူ စကခ-၁၇ ဌာနချပ၌် ၅ ှစ်တာ တာဝန်ထမး်ေဆာငရ်မညြ်ဖစ်ပးီ ယခဆုိုလင် ၂ ှစ် 

ြပည့်ပ၊ီ ေန ကထ်ပ ် ၃ ှစ်ပ ဲ ကျန်ရှိေတာက့ာ ဒီကာလအတငွး် ေရေြပာငး်ေပးရမညဟ် ု ဆိုသည။် သုိ 

ေသာ ်ရာသားများက လကမ်တှထုိ်းေပးရန် ြငငး်ဆန်လျကရ်ှိခဲ့သည။် 



 

စကခ-၁၇ ဌာနချပသ်ည ်တပရ်ငး် ၁၀ ခြုဖင့် ဖွဲစညး်ထားတာြဖစ်ပးီ 2000 ြပည့်ှစ်တငွ ်မိုငး်ပန်၌ အေြခ 

ချခဲ့သည။် မိုငး်ပန်သည ် ရမှး်ြပညေ်တာငပ်ိုငး်၏ ကန်ုးလမး်သညယူ်ပိုေဆာငေ်ရးရာမာှ အဓကိတည ် ေန 

ရာြဖစ်သလုိ သံလွငြ်မစ်ကို ြဖတေ်ကျာသ်ည့် တာဆန်းတတံား ရှိတာေကာင့် ရမှး်ြပညအ်ေရှပိုငး် မိုငး်တံု 

ှင့် ေပါငး်ကးူေပးတာ ြဖစ်ေနသည့်အတကွ ် ြမန်မာတ့ပမ်ေတာ၏် စစ်ေရးဗျဟာ အဓကိကျသည့် မိြပ 

ေနရာြဖစ်သည။် 

စကခ-၁၇ ဌာနချပသ်ညလ်ညး် မိုငး်ပန်မိ ှင့် ကားလမး်မတိုအား အေပစီးမ ှြမငရ်သည့် အချက ်အြခာ 

ကျ ေတာငက်န်ုးေပတငွ ်ေနရာယူထားသည။် သုိေသာလ်ညး်ပ ဲယခလုကရ်ှိ စစ်စခန်းဌာနချပသ်ည ်၃မိုင် 

ေကျး ရာ၏ အေန ကဖ်က ်ြမင့်မားေသာေတာငက်န်ုးများှင့် ဆကစ်ပမ် မရှိေသးပါ။ ေရေြပာငး်ြခငး် ခရံ 

သည့် ၃မိုငေ်ကျးရာသည ်စကခ-၁၇ ၏ အေရှပိုငး် စစ်ခတံပအ်ြဖစ် တိုးချဲမညြ်ဖစ်ပးီ တိုကခ်ိုက်ြခငး်ခံရမ 

ြဖစ်လာုိငသ်ည့် အေနအထား ှင့် ဆကစ်ပလိ်မ့်မညဟ် ုခန်မန်ှးကသည။်  



ေဖေဖဝါရ ီ ၁ ရက်ေနက စစ်ေကာငစီ် အာဏာသိမး်ပးီေန ကပ်ိုငး် မိုငး်ပန်ေဒသ တဝိုကတ်ငွ ် လပရ်ာှး 

ေနသည့် ရမှး်ြပညြ်ပန်လညထူ်ေထာင်ေရးေကာငစီ် (RCSS) ှင့် ၎ငး်စစ်တပတ်ိုအကား စစ်ေရးတငး်မာ 

မ များ ကးီထွားလာသည။်  

1996-1998 ှစ်များက ရမှး်ြပညန်ယ်အတငွး် မိနယ်ေပါငး် ၁၁ မိနယ် ေကျးရာေပါငး်များစွာမ ှ လူဥးီ 

ေရေပါငး် 300,000 ေကျာ ် ြမန်မာတ့ပမ်ေတာ၏် အတငး်အကပ ် ေြပာငး်ေရြခငး်ခံခဲ့ကရသည။် ဤြဖစ် 

ရပ်၏အဓကိရညရ်ယ်ချကမ်ာှ ထုိစဥက် RCSS/SSA သည ် လကန်ကက်ိုငတ်ပဖ်ွဲ အသစ် စတငတ်ည် 

ေထာငသ်ည့် အချန်ိအခါြဖစ်သည့် အေလျာက ် ရမှး်ြပညသူ်လူထု၏ ေထာကပ်ံ့မများ မရရှိေစရန် ြဖတ ်

ေတာက်လုိြခငး်ပင်ြဖစ်သည။် 

 

ဆကသွ်ယ်ရန် 

စုိငး်ေဟာရ်ှဲန်  +66 94-728-6696                         (ရမှး်၊ အဂလိပ)် 

စုိငး်ရကလွ်င ် +66: 97-173-1530                        (ရမှး်၊ ြမန်မာ) 

 


