
 

 

 

 

 

 

ရွမ္းလူ ့အခြင့္အေရးမ႑ဳိင္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

ဇြန္လ ၅ ရက ္၊ ၂၀၁၄  

အခ်ကအ္ခ်ာက်ရာ နယစ္ပေ္ဒသကိ ု ထနိး္ခ်ဳပရ္န ္ စစေ္ရးဆိငုရ္ာလုွပရ္ာွးမမူ်ားျပဳလပုရ္ာတြင ္ ျမနမ္ာစစတ္ပမ္ ွ
ေဒသချံပညသ္မူ်ားကိ ုဥးီတညတ္ိကုခ္ိကုမ္မူ်ားျပဳလပုလ္်ကွရ္ွ ိ  

( ၂၀၁၄ ဧျပလီ ၁၀ ရကေ္န ့မ ွဇြနလ္ ၂ ရကေ္န ့ ထ)ိ 

၂၀၁၄ ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန ့တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ တရုတ္ျပည္အနီး ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေပၚရိွ 
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ၏ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေနရာမ်ားအားပစ္မွတ္ထား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခုိက္မူမ်ား-- 
ၾကီးမားက်ယ္ျပန္ ့စြာျပုလုပ္ခဲ ့သည္။ ထိုသိ ု ့ KIA အား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခုိက္ရာတြင္ နမ့္ခမ္းျမိဳ ့နယ္ အေနာက္ဖက္ရိွ 
ရွမ္းျပည္သူလူထုမ်ားစြာ စုိက္ပ်ိဳးရာလယ္ယာေျမေနရာျဖစ္သည့္ ထြန္ ့လိြုင္ဟိုေဆ အတြင္းသို ့ ျမန္မာစစ္တပ္မွ 
စစ္အင္အား ၁၀၀၀ ခန္ ့၀င္ေရာက္ကာ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ ေမာ္တာက်ည္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခ့ဲသည္။ ထိုသိ ု ့ 
ပစ္ခတ္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊ အိမ္မ်ား၊ ယာဥ္မ်ား ဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား 
ထိခုိက္ဆုံးရံုွးသည့္အျပင္ ျပည္သူလူထုမ်ားလည္း ထိခုိက္ဒါဏ္ရာရရိွခ့ဲၾကသည္။ ထိ ု ့အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရြာမ်ား 
အတြင္းသို ့၀င္ေရာက္ကာ အစားအေသာက္မ်ား၊ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ကိလုုယူစားေသာက္ျခင္း ႏွင့္ လယ္သမားမ်ား၏ 
ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားကို မီရိုွ ့ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ ့ရာ ရွမ္း---- ရြာေပါင္း ၁၅ ရြာမွ ရြာသားေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္ ့တို ့ 
သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း အတြင္း နီးစပ္ရာျမိဳ ့မ်ား ႏွင့္ တရုတ္ျပည္နယ္စပ္အတြင္းသို ့ ထြက ္ ေျပး တိမ္း 
ေရွာင္ခ့ဲၾကရသည္။  

ထိုသိ ု ့ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ ့ျပီး တစ္ပတ္အၾကာ ၄င္းရွမ္းရြာသူရြာသား----မ်ားစုမွာ မိမိရြာမ်ား အတြင္းသို ့ 
ျပန္ခ့ဲၾကေသာ္လည္း၊ နယ္စပ္ ကးူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ အခ်က္အခ်ာက်ျပီး အျမတ္အစြန္းရႏုိင္သည့္ ယင္း 
ေနရာေဒသအား ျမန္မာစစ္တပ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္သျဖင့္ ထိုအခ်ိန္မွစျပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ တင္းၾကပ္သည့္ ထိန္း 
ခ်ဳပ္မူ မ်ား ျဖင့္ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ အဓိကနယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ရာေနရာ ျဖစ္သည့္ ပန္ခမ္းဂိတ ္ ကိုလည္း 
ခ် ဲ ့ထြင္ခဲ ့ျပီး၊ ယင္းႏွင့္ ကပ္ရက္တရုတ္ျပည္ နယ္စပ္ဖက္ျခမ္းအတြင္း အေ၀းေျပးလမ္းမက်ယ္ၾကီး ကိုလည္း 
ေဆာက္လုပ္ လ်က္ရိွသည္။ ထို ့အျပင္ နမ္ ့ခမ္းျမိဳ ့အနီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ရာေနရာတြင္ တံတား အသစ္ကိုလည္း 



ေဆာက္လုပ္လ်က္ရိွသည္။ ယင္းတိုက္ပြဲေနာက္ပုိင္း က်ြန္းသစ္မ်ားအား တရုတ္ျပည္အတြင္းသို ့ တရားမ၀င္ 
ျပန္လည္တင္ပုိ ့ျခင္းမ်ားလည္းရိွလာသည္။  

ျပီးခ့ဲသည့့္ဧျပီလ စစ္ဆင္တိုက္ခုိက္ခ့ဲခ်ိန္မွစ၍ နမ့္ခမ္းျမိဳ ့နယ္အတြင္း စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ လုံျခဳံေရးမ်ား တင္းက်ပ္စြာ 
ခ်ထားခ့ဲျပီး ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားမွ အျပစ္မဲ ့ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ပစ္ခတ္ခ့ဲသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားလည္းရိွခ့ဲသည္။ 
မၾကာေသးခင္က ရြာသား ၅ ဦးသည္ နမ့္ခမ္းျမိဳ ့အေနာက္ဖက္ရိွ တရုတ္ ဓါတ္ေငြ ့ပုိက္လိုင္းကို ေစာင့္ၾကပ္သည့္ 
ျမန္မာစစ္သားမ်ားမွ ပစ္ခတ္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒါဏ္ရာ ရရိွခဲ ့ၾကျပီး၊ ျပီးခဲ ့သည့္ ရက္သတၲပတ္ကလည္း 
နမ့္ခမ္းျမုိ ့အေရွ ့ဖက္ရိွ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္ကိ ု ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ျဖတ္သြားရာ ပစ္ခတ္ခံခဲ ့ရျခင္းေၾကာင့္ ဆိုင္ကယ္ေပၚပါ 
အမ်ိဳးသမီးမွာ ေသဆုံးသြားခဲ ့သည္။  

သိ ု ့ပါ၍ ပဋိပကၡကို ပုိမုိၾကီးထြားေတာက္ေလာင္ေစရံုမ်ွမက ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ အသက္ရွင္ ေနထိုင္မူအေရး 
ကိ ု အႏၲရာယ္ျပဳေနသည့္ ဤကဲ့သို ့ေသာစစ္ဆင္တိုက္ခုိက္မူမ်ားအား ျမန္မာစစ္တပ္မွ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ကိ ု ရွမ္း 
လ ူ ့အခြင့္အေရးမ႑ဳိင္မွ ျပင္းထန္စြာ ရုွတ္ခ်လိုက္သည္။  

 

 

 

 



ျမနမ္ာစစတ္ပမ္ ွက်းူလြနေ္နသည္ ့လ ူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာကမ္မူ်ား အေသးစပိ ္ (ဧျပလီ ၁၀ ရက ္ေန ့မ ွဇြနလ္ ၂ 
ရကေ္န ့အထ)ိ 

၂၀၁၄ ဧျပလီ ၁၀ ရက ္

ေမာ္တာ ----မ်ားျဖင္ ့ ပစခ္တျ္ခငး္ ႏွင္ ့ ရြာသားပိငု ္ ပစၥညး္ဥစၥာမ်ား လယုျူခငး္တိ ု ့ေၾကာင္ ့ ရြာသားေပါငး္ ၁၀၀၀ 
ေက်ာ္ခန ္ ့ထြကေ္ျပး တမိး္ေရာွငခ္ဲရ့ 

စစ္တပ္အင္အား ၁၀၀၀ ခန္ ့ျဖင့္ ေျခလ်င္တပ္မ ၈၈ မွ ၄င္းတို ့တပ္စြဲရာ မန္စီျမိဳ ့နယ္ မန္၀ိန္းလုံ  

(မန္၀ိန္းၾကီး) ေျမာက္ဖက္သို ့ခ်ီတက္ကာ တပ္စြဲရာ ေကာင္းခန္  မွေန၍---- တရုတ္ျပည္နယ္စပ္အနီး ပန္ခမ္း 
တြင္တပ္စြဲ ထားသည့္ KIA အား ေမာ္တာလက္နက္မ်ားျဖင့္ဦးတည္ပစ္ခတ္ခဲ ့သည္။ ေမာ္တာအခ်က္ ၁၀၀ ေက်ာ ္
ခန္ ့ကို မနက္ ၈ နာရီ ၃၀ မွ ည ၇ နာရီအထိ ပစ္ခတ္ခ့ဲသည္။ ေမာ္တာက်ည္ဆမံ်ား က်ေရာက္ထိမွန္ခ့ဲသည့္ ရြာမ်ား 
မွာ ေအာက္ပါရြာမ်ားျဖစ္သည္ 

1. မန္ဇန္ ့ 
2. ေနာင္က်ြမ္း 
3. စြန္ခါး 
4. နားလုံ 
5. ကြတ္လု ံ
6. ကြန္းခမ္း 
7. ပန္ခမ္း 
8. ေနာင္လြန္း 
9. မန္ဆြမ္း 

 

ယင္းကဲ့သို ့ပစ္ခတ္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ (ကခ်င္ျပည္နယ္) ထြန္ ့လြယ္ဟိုေဆ ေဒသအတြင္း ရွမ္းရြာ ၁၅ ရြာမွ ရြာသား ၁၀၀၀ 
ေက်ာ္ခန္ ့တိ ု ့မွာ အနီးရိွ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ခမ္းျမိဳ ့နယ္အတြင္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္နယ္စပ္ဖက္သိ ု ့ထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ခဲ ့ၾကရသည္။ ယင္းသို ့ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ခ့ဲသည့္ ရြာမ်ားမွာ  

1. မန္ဇန္ ့ 
2. ဟိုဟင္ 
3. ေကာင္းေနာင္ 
4. ကြန္က်န္း 
5. မန္ဆြမ္း 
6. မန္အိုင္တိုင္း 
7. နမ့္ဟီး 
8. စြန္ခါး 



9. နားလုံ 
10. ေနာင္မြႏ္း 
11. ကြတ္လု ံ
12. ကြန္းခမ္း 
13. ပန္ခမ္း  
14. ေနာင္က်ြမ္း 
15. ေနာင္လြန္း တိ ့ုျဖစ္ၾကသည္။  

တရတုျ္ပညအ္တြငး္သိ ့ုထြကေ္ျပးတမိး္ေရာွငေ္နၾကေသာ ရမွး္ရြာသားမ်ား 

 

ယင္းတိုက္ပြဲျဖစ္သည့္ ရက္ ည ၈ နာရီ ၂၀ မိနစ္ ခန္ ့တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားမွ ေနာင္လြန္း ရြာအတြင္း ၀င္ေရာက္ကာ 
ရြာသားပုိင္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား အစားေသာက္မ်ားအား လုယူခ့ဲၾကရာ ဆုံးရံုွးသြားသည့္ ပစၥည္းအခ်ိဳ ့မွာ ေအာက္ပါအ 
တိုင္းျဖစ္သည္။ 

1. စုိင္းအန္း ပုိင္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဗီဒီယို ကင္မရာတစ္လုံး ႏွင့္ အ၀တ္အစားမ်ား 
2. စုိင္းယီမြန္း ပုိင္ ၾကက ္၃ ေကာင္ 
3. ခင္းဆိုင္ရြက္ဟိန္း ပုိင္ ၾကက ္၂ ေကာင္ 
4. စုိင္းအိုက္လင္း ထံမွ  ဆာလာအိိတ္တစ္အိတ္စာ အျပည့္ မုန္ ့မ်ား 

 



၂၀၁၄ ခ ုဧျပလီ ၁၁ ရကေ္န ့ 

ဘနုး္ၾကးီေက်ာငး္မ်ား၊ ရြာမ်ားအား ေမာ္တာ--မ်ားျဖင့္ပစခ္တျ္ခငး္၊ ရြာသားမ်ားအား ထခိိကု ္ ဒါဏရ္ာရရွေိစျခငး္၊ ႏွင္ ့
ရြာသားပိငုပ္စၥညး္ဥစၥာမ်ားအား လယုျူခငး္ မီးရွု ိ ့ဖ်ကဆ္းီျခငး္မ်ား 

ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားမွ ဆက္လက္ကာေမာ္တာက်ည္ (120 mm) ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္ ့ကိ ု ေကာင္းလြယ္ဟို ေဆဘုန္း 
ၾကီးေက်ာင္း ရိွရာေတာင္ကုန္းသို ့ပစ္ခတ္ခ့ဲသည္။ ယင္းေမာ္တာက်ည္မ်ားမွ ေနာင္လြန္းရြာအတြင္း သို ့ 
က်ေရာက္ထိမွန္ခဲ ့ရာ အိမ္တစ္လုံး ႏွင့္ စုိင္းအိုင္သန္း ပုိင္ထရက္ကားၾကီး ပ်က္ဆီးဆုံးရံုွးသြားသည့္အျပင္ ၄င္း၏ 
အိမ္နီးခ်င္းပုိင္ဆိုင္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းအခ်ိဳ ့မွာလည္းပ်က္ဆီး သြားခဲ ့သည္။  

ထိ ု ့ျပင္ ေနာင္လြန္းမွေန၍ ေနာင္ေက်ာင္းရြာသို ့ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားမွ ေမာ္တာက်ည္ ၁၀ေက်ာ္ခန္ ့ ပစ္ခတ္ခ့ဲရာ 
သက္ၾကီးအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ႏုိင္းေမာက္ေဟးအိုင္အိမ္ႏွင့္ အျခား ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားမွာ ပ်က္ဆီး သြား 
ခဲ ့သည္။ ယင္းေမာ္တာက်ည္မွ အပုိင္းအစမ်ားကလည္း အသက ္ ၃၀ ရိွ စုိင္းစစ္၏ ေျခေထာက္အားထိမွန္သျဖင့္ 
စုိင္းစစ္အား တရုတ္ျပည္ဖက္ရိွ ေဆးရံုသို ့ေဆးကုသရန္ ပုိ ့ေဆာင္ခဲ ့ရသည္။  

ယင္းတစ္ရက္ထ၌ဲပင္ ည ၉ နာရီ ၃၀ ခန္ ့တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားမွ မန္ေနာင္လြန္းရြာေန စုိင္းလွ၀န္း ပုိင္ဆိုင္ေသာ 
ၾကံခင္း အားမီရိုွ ့ဖ်က္ဆီးခဲ ့ၾကသည္။ ထိ ု ့ျပင္ ယင္းျမန္မာစစ္တပ္သည္ နားလုံေက်းရြာမွ ရြာသားပုိင္ ပစၥည္းမ်ား 
အစား အေသာက္ႏွင့္အရက္မ်ားကို လုယူခဲ ့ၾကရာ ဆုံးရံုွးသြားသည့္ ပစၥည္းအခ်ိဳ ့မွာေအာက္ပါ ပစၥည္းမ်ား လည္း 
ပါ၀င္သည္။ 

1. လြန္းစုိင္းဆမ္ ပုိင္ ၾကက ္၃ ေကာင္ 
2. ႏုိင္းဆိုင္ဟြာ ပုိင္ ၾကက ္၁ ေကာင္ 
3. ႏုိင္းေမာက္ခမ္းတင္ ပုိင္ ၾကက္ ၁ ေကာင္ 

၀မေ္နာငက္်ြမး္ရြာမ ွေကာကယ္စူေုဆာငး္ထားေသာ ေပါကက္ြဲေမာ္တာက်ည ္အပိငုး္အစမ်ား 



 

၂၀၁၄ ခႏွုစ ္ဧျပလီ ၁၂ ရက ္

ဘနုး္ၾကးီေက်ာငး္အား လယုကျ္ခငး္ ႏွင္ ့ရြာသားမ်ားအား အေၾကာငး္----မ ့ဲဖမး္ဆးီျခငး္ 

ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေကာင္းလြယ္ဟိုေဆ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို ့သြားေရာက္ကာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း တံခါးအား ဖ်က္ဆီး၍ 
ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းအတြင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားမွ လွူဒါန္းထားေသာ သိုေလွာင္ထားသည့္ အစားအေသာက္မ်ား 
အား လုယူခဲ ့ၾကသည္။  

ပန္ခမ္းရြာမွ သက္ၾကီးရြာသားႏွစ္ဦးသည္ ယင္း ေကာင္းလြယ္ဟုိေဆဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို ့ ပ်က္စီးဆုံး ရံုွးသြား 
သည္မ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရုွစစ္ေဆးျပီးအျပန္ ၄င္းတို ့ႏွစ္ဦးမွာ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားမွ ဖမ္းယူကာ စစ္ေဆးေမး ျမန္း 
မူမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကိုခံခ့ဲၾကရသည္။  

 

၂၀၁၄ ခႏွုစ ္ဧျပလီ ၂၀ မ၂ွ၉ ရကေ္န ့အတြငး္ 

ေဒသခရံြာသားမ်ား၏ လကက္ိငုဖ္နုး္မ်ားအား စစသ္ားမ်ား၏ ဓါတပ္ုမံ်ားပါမပါစစေ္ဆးမမူ်ားျပဳလပု ္

ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားမွ မူဆယ္ျမိဳ ့၊ နမ့္ခမ္းျမိဳ ့နယ္ႏွင့္ မန္၀ိန္းလုံ အတြင္း စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ားခ်ထားခဲ ့သည္။ ယင္းစစ္ 
ေဆးေရးဂိတ္မ်ားမွ လမ္းမေပၚတြင္ ျဖတ္သန္းသြားလာေသာ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား၏ ဖုန္းမ်ားအား စစ္သားပံုမ်ား 
တိုက္ပြဲႏွင့္ပက္သက္ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား ပါမပါကို စစ္ေဆးမူမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။ အကယ္၍ယင္းသုိ ့ တိုက္ပြဲႏွင့္ 
ပက္သက္သည့္ ဓါတ္ပံုမ်ား ေတြ ့ရိွပါက ယင္းဖုန္းအတြင္းမွ ဆင္းကဒ္ (sim cards) မ်ားအား ျမန္မာစစ္သားမ်ားမွ 
သိမ္းယူထားလိုက္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ ့ဖုန္းမ်ားမွ ဘက္ထရီမ်ားကိုလည္း ဓါတ္ပံုမရုိက္ႏုိင္ရန္ ျဖဳတ္ယူထား ျခင္းမ်ား 
ခံခဲ ့ရသည္။  

၂၀၁၄ ဧျပလီ ၂၅ ရက ္

ရမွး္ရြာသားမ်ားအား ကခ်ငစ္စေ္ျပးဒကုၡသညမ္်ားကိေုမာငး္ထတုရ္န ္ဖအိားေပးျခငး္ 

ျမန္မာစစ္တပ္မွ နမ့္ဟီးရြာ ( ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္း လဂ်က္ယန္ တည္ရိွရာေနရာ) မွ ရြာလူၾကီးမ်ားအား 
ေခၚယူကာ “ ကခ်င္ဒုကၡသည္ေတြကို ခင္ဗ်ားတို ့ရြာထမွဲာ မေနေစခ်င္ရင္ က်ြန္ေတာ္တို ့စစ္တပ္ဆီကိ ု စာေရးျပီး 
ေတာင္း ခံလိ ု ့ရတယ္။ ခင္ဗ်ားတို ့အလဲိုစာေရးရင္ စစ္တပ္ကေနျပီးေတာ့ ဒုကၡသည္စခန္းကို မီးရိုွ ့ဖ်က္ဆီး 
ေပးလို ့ရတယ္၊ အဒဲါဆိ ုသူတိ ု ့နာရီပုိင္း တြင္းမွာဘဲ ေျပာင္းသြားၾကလိမ့္မယ္” ဟုေျပာသည္။ သိ ု ့ေသာ္လည္း ယင္း 
ရွမ္းရြာလူၾကီးမ်ားမွာ ယင္းသို ု့ျပဳလုပ္ရန္သေဘာမတူခဲ ့ေပ။  

၂၀၁၄ ဧျပလီ ၂၅ 

တရတု ္ဓါတေ္ငြ ့ပိကုလ္ိငုး္အနးီ ပစခ္တျ္ခငး္ေၾကာင္ ့မးီေသြးေရာငး္သမား ၄ ေယာကဒ္ါဏရ္ာရ 



မနက္ ၄ နာရီ ၃၀ ခန္ ့တြင္ နမ့္ခမ္းျမုိ ့ အေနာက္ေျမာက္ဖက္ ၆ မုိင္အကြာ၊ တရုတ္ ဓါတ္ေငြ ့ပုိက္လိုင္းႏွင္ မုိင္ 
၀က္အကြာ ကြန္းကတ္ရြာအနီးရိွ လြိဳင္ဇက္ ေဒသအား လ ူ၆ ဦးပါသည့္ မီးေသြးမ်ားတင္ေဆာင္လာေသာ ထရပ္ကား 
သည္ ေတာထဲမွ နမ့္ခမ္းျမုိ ့သိ ု ့သြားရန္ျဖတ္သန္း သြားသည္။ -------- လြိုင္ဇက္သို ့ေရာက္ေသာ္ ၄င္းတိ ု ့ကားအား 
လမ္းေဘးသို ့ရပ္ရန္ ျမန္မာစစ္သား မ်ားမွတားခဲ ့သည္။ လမ္ေဘးတြင္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ရိွရာ ယင္းဆိုင္အတြင္း 
အရပ္သား ၀တ္စံု၀တ္ဆင္ ထားေသာ ျမန္မာစစ္သားမ်ားအခ်ိဳ ့မွာ လမ္းအား ကင္းေစာင့္္ရန္ေနရာယူထားသည္။  

ယင္းသို့ တားရာ ကားအားရပ္ျပီးေနာက္ အနီးရိွ ေတာင္ကုန္းေပၚမွ ျမန္မာစစ္သားမ်ား အုပ္စုေနာက္တစ္စုမွ ရုတ္တ 
ရက္ ေသနတ္မ်ား ေမာ္တာလက္နက္မ်ားျဖင့္ ၄င္းတိ ု ့ထရက္ကားအား ပစ္ခတ္ခဲ ့ရာ၊ ကားေပၚတြင္ပါလာေသာ ရြာ 
သား ၄ ေယာက္မွာ ဒါဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရိွခဲ ့သျဖင့္ နမ့္ခမ္းေဆးရံုးၾကီးသို ့ပုိ ့ေဆာင္ခဲ ့ၾကသည္။ ယင္းသို ့ထိ 
ခုိက္ဒါဏ္ရာရခဲ ့သူမ်ားမွာ 

1. မုိင္း၀ီးျမုိ ့နယ္ မန္လုံေက်းရြာေန အသက ္ ၂၀ အရြယ ္ မုိင္အိုက္ယိန္းျဖစ္ျပီး ၄င္းမွာ ေျခသလုံးတြင္ ထိ 
ခုိက္ဒါဏ္ရာ ရခ့ဲသည္။ 

2. မုိင္း၀ီးျမ့ုိနယ္မွ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ အိုက္ကြန္ မွာ ေပါင္တြင္ ထိခုိက္ဒါဏ္ရာရရိွခ့ဲသည္။ 
3. ပိန္းကန္ရြာမွ အသက ္၃၀ အရြယ ္စုိင္းအိုက္ကမ္မွာလည္း ေပါင္တြင္ ဒါဏ္ရာရရိွခ့ဲျပီး 
4. မိုင္း၀ီးျမိဳ ့နယ္မွ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေရာထြန္း မွာ ဦးေခါင္း၊ လည္ဂုတ္ ႏွင့္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္တြင္ 

ျပင္းထန္စြာထိခုိက္ဒါဏ္ရာ ရရိွခဲ ့ရာ ၄င္းအား တရုတ္ျပည္အတြင္းရိွ ေဆးရံုသို ့အထူးကုသ ရန္ပုိ ့ေဆာင္ခ့ဲ 
ရသည္။  

ထိ ု ့အျပင္ လမ္းအားေစာင့္ၾကပ္ေနသည့္ ျမန္မာစစ္သား တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကရင္လူမ်ိဳးျဖစ္သူ အသက ္ ၂၇ ႏွစ္ 
ေအာင္ဗုိဗုိ မွာလည္း ဦးေခါင္းတြင္ ေသနတ္ဒါဏ္ရာထိမွန္ခဲ ့သည္။  

၂၀၁၄ ခ ုေမလ ၇ ရက ္

တရတု ္ ဓါတေ္ငြ ့ပိကုလ္ိငုး္အား လုျံခဳေံရးယကူငး္ေစာင့္ေနသည္ ့ ျမနမ္ာစစသ္ားမ်ားက -----ရြာသား 
တဥးီကိလုကပ္စဗ္ုးံျဖင္ ့ပစ ္ --- 

ညေနခင္း ၂ နာရီ ၃၀ ခန့္ အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ေမတၲာရြာႏွင့္ ကြန္လု ံေဒသ ၾကားရိွ တရုတ္ ေရနံဓါတ္ေငြ ့ပုိက္လိုင္းအား 
ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားမွ လုံျခံုေရးယူကင္းေစာင့္ေနၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ယင္းစစ္သားမ်ားက ယာခင္းသို ့သြားေနေသာ 
ေအာင္ ေမတၲာရြာမွ အသက္ ၅၂ အရြယ္ ေအာင္ညြန္ ့ကိ ု လက္ပစ္ဗံုးျဖင့္ ပစ္ရာ ေပါက္ကြဲျပီး ယင္းရြာသားအား 
ထိမွန္ခ့ဲသည္။ ေအာင္ညြန္ ့မွာ ျပင္းထန္စြာဒါဏ္ရာရသျဖင့္ ၄င္းအားမူဆယ္ေဆးရံုးသို ့ပုိ ့ေဆာင္ခဲ ့ရသည္။  

၂၀၁၄ ခ ုေမလ ၉ ရက ္

ပနခ္မး္ရြာ အနးီေမာ္တာမ်ာျဖင့္းပစခ္တခ္ ့ဲျခငး္ေၾကာင္ ့ရြာသားတစဥ္းီထခိိကုဒ္ါဏရ္ာရ 

ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေမာ္တာက်ည္ႏွစ္လုံးႏွင့္ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပန္ခမ္းရြာ အနီးပစ္ခတ္ခ့ဲရာ ပန္ခမ္းရြာသား ျဖစ္သူ 
အသက ္ ၂၀ ရိွ စုိင္းအိုင္ကြန္း အားထိမွန္ခဲ ့သည္။ ဤျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ ရြာအနီးရိွေတာမ်ား 
အတြင္း သိ ု ့သြားေရာက္ရန္ေၾကာက္ရြွံ ့ေနၾကသည္။  



၂၀၁၄ ေမလ ၂၉ ရက ္

နမ့္ခမး္ျမိ ့ုအနးီ ျမနမ္ာစစတ္ပမ္ ွ-----ပစခ္တ ္သျဖင္အ့မ်ိဳ းသမးီတစဥ္းီ ေသဆုးံ 

 ျပီးခဲ ့သည့္ ေမလ ၂၉ ရက္ေန ့တြင္ နမ့္ခမ္းျမိဳ ့နယ္အနီး စစ္ေဆးေရးဂိတ္အား ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ျဖတ္သြားေသာ 
လင္မယားႏွစ္ဦးအား တပ္မ ၈၈ မွ ျမန္မာစစ္သားမ်ား ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဇနီးျဖစ္သူမွာ ေသနတ္ဒါဏ္ရာျဖင့္ ေသဆုံး 
သြားခဲ ့သည္။ 

ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲသည္မွာ နမ့္ခမ္းျမိဳ ့နယ္ နမ့္ဇန္ ့ရြာမွ ခင္ပြန္းသည္ျဖစ္သူ ဦးအားရွင္ ႏွင့္ ဇနီးေအးေထး တို ့သည္ နမ့္ခမ္းသို ့ 
ဆိုင္ကယ္ျဖင့္သြားရာ ေကာင္း၀ိန္းရြာအျဖတ္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားမွ၄င္းတို ့အား လက္ပစ္ဗံုးတစ္လုံး ႏွင့္ ေသနတ္မ်ား 
ျဖင့္ ၁၀ ခ်က္ေက်ာ္ပစ္ခတ္ခဲ ့ရာ လင္မယားႏွစ္ဦးစလုံး ျပင္းထန္စြာ ဒါဏ္ရာရရိွခ့ဲသည္။ ထိ ု ့ေနာက္ဇနီးျဖစ္သူ 
ေအေထးမွာ ျပင္းထန္သည့္ဒါဏ္ရာ မ်ားေၾကာင့္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန ့တြင္ ကြယ္လြန္သြားခ့ဲသည္။  

ေမလ ၂၉ ရကေ္န ့တြင ္နမ့္ခမး္ျမိဳ  ့အနးီ ဆိငုက္ယစ္းီလာစဥ ္ျမနမ္ာစစသ္ားမ်ားမ ွပစခ္တသ္ျဖင္ ့ေသနတထ္မိနွက္ာ ေသဆုးံသြားသ ူေအေထး 

 

၂၀၁၄ ဇြနလ္ ၂ ရကေ္န ့ 

နမ့္ခမး္ျမိ ု ့အေရ ွ ့ဖကျ္ခမး္ရွ ိ ေတာငက္နုး္မ်ားအတြငး္ ေမာ္တာ---မ်ားျဖင္ပ့စခ္တျ္ခငး္ေၾကာင္ ့ ရြာသားမ်ား လယယ္ာ 
စိကုပ္်ိဳ းမမူ်ားျပလုပုရ္န ္-------အေနာွကအ္ယကွျ္ဖစ ္

ဇြန္လ ၂ ရက္ေန ့မနက္ ၁၁ နာရီခန္ ့တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ M79 ေမာ္တာျဖင့္ ၄ ၾကိမ္ ခန္ ့ နမ့္ခမ္းျမိဳ ့အေရွ ့ဖက ္၂ 
မုိင္ခန္ ့ရိွ ေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚသို ့ပစ္ခတ္ခ့ဲရာ၊ ယင္းေတာင္ကုန္းတစ္၀ုိက္ သစ္ေတာမ်ားအတြင္း ထင္းေခြရန္ ႏွင္ ့၄င္း 
သိ ့ုျခံမ်ားယာမ်ားသို ့သြားရန္ ေၾကာက္ရႊံ ့ေနၾကသည္။  



ယင္းတစ္ရက္ထ၌ဲပင္ နမ့္ခမ္းႏွင့္ မုိင္း၀ီးျမုိ ့ၾကားရိွ တရုတ္ ဓါတ္ေငြ ့ပုိက္လိုင္းကို လုံျခံုေရးယူရန္ ျမန္မာစစ္သား ၇၀-
၈၀ ခန္ ့အားတင္ေဆာင္သည့္ စစ္ထရပ္ကား ၃ စီးမွာ နမ့္ခမ္းျမိဳ ့ မွထြက္ခြာသြားသည္။  

 

ဧျပလီ တိကုပ္ြဲႏွင္ ့ပကသ္ကျ္ပးီ ရြာသားမ်ားအျမင ္( ၂၀၁၄ ေမလ အတြငး္ေမးျမနး္ခ ့ဲသည)္ 

နားဟီးရြာမွ ရြာသားတစ္ဦးမွ “ ျမန္မာအာဏာပုိင္ေတြကေျပာတယ္ သူတိ ု ့ဒီေဒသထမွဲာ သန္းေခါင္ စားရင္း 
ေကာက္မယ္၊ ဒါေပမဲ ့ KIA ကခြင့္မျပဳဘူး။ အဒီဲေနာက ္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္မ ၈၈ က တပ္ရင္းမူးကေနျပီးေတာ့ 
က်ြန္ေတာတ္ို ့ကိ ုပန္ခမ္းမွာ ရိွတဲ ့KIA တပ္ရင္းမူး ဆီကိုပုိ ့ဖုိ ့စာေပးတယ္။ စာထမွဲာ တစ္ကယ္လို ့ KIO/KIA ကေနျပီး 
ေတာ ့ဒီေဒသအတြင္းမွာ သန္းေခါင္စားရင္းေကာက္ တ ဲ ့အဖြဲ ့ကိ ုေပးမ၀င္ဘူး ဆိုလို ့ရိွရင္ သူတိ ု ့အေနနဲ ့ စစ္တပ္က 
လုံျခဳံေရး နဲ ့ဘယ္လိုနည္းျဖင့္မဆို ၀င္မွာျဖစ္တယ္လို ့ေျပာထားတယ္။ က်ြန္ေတာတ္ို ့လ ဲKIA ဆီကိ ုအဒီဲစာယ ူသြား 
ေပးျပီး KIAကေန ျပီးေတာ့ အထက္နဲ ့ ေဆြးေႏြးမယ္လိ ု ့ေျပာတယ္။ အဒီဲေနာက္ KIA ကေနျပီးေတာ့မွ ျမန္မာစစ္တပ္ 
တပ္ရင္းမူးဆီျပန္ေျပာတယ္၊ KIA အေနနဲ ့ သန္းေခါင္စားရင္းေကာက္ တာကိ ုခြင့္ျပဳတယ္ ဒါေပမဲ ့ သူတို ့(KIA) ထိန္း 
ခ်ဳပ္ နယ္ေျမထဲမွာမဟုတ္ဘူး။ ျပီးေတာ့သန္းေခါင္စားရင္းကို မန္၀ိန္းျမိဳ ့ ( ျမန္မာစစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ရာေနရာ) ထမွဲာဘျဲပု 
လုပ္ရမယ္လို ့ေျပာတယ္။ က်ြန္ေတာ္တို ့ ထင္တာ ကေတာ့ တိုက္ပြဲျဖစ္တာက ျမန္မာစစ္တပ္ကေနျပီးေတာ ့ ဒီေနရာ 
ေဒသကို အက်ိဳးစီးပြား အတြက ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္တာျဖစ္တယ္။ အခုဆိုရင္ (ကခ်င္ျပည္နယ္ ပန္ခမ္း မွ) တရုတ္ 
ျပည္နယ္စပ္ ဖက္ပုိင္းမွာ အေ၀းေျပးလမ္းမၾကီးလဲ ေဆာက္ေနတယ္” ဟုေျပာသည္။   

ပန္ခမ္းမွ ရြာသားတစ္ဦးေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားသည္ ပန္ခမ္းအတြင္း ေနထိုင္သည့္ ေဒသခံမ်ားအား 
ျပည္သူ ့စစ္ဖြဲ ့ရန္အားေပးလွ်က္ရိွရာ ယခုအခ်ိန္အထိ ေဒသခံမ်ားမွာ လက္မခံ ေသးေၾကာင္းေျပာသည္။   

ပနခ္မး္ နယစ္ပေ္ဒသကိ ုျမနမ္ာစစတ္ပမ္ ွထနိး္ခ်ဳပခ္ဲျ့ပးီေနာက ္ျမနမ္ာျပညမ္ ွတရတုျ္ပညအ္တြငး္ သိ ု ့ျပနလ္ညတ္ငသ္ြငး္သည္ ့သစမ္်ား 


