
 

ရွမ္းလ့ူ႕အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္မွထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လုိင္လ ၁၀ ရက္ 

 

ျမန္မာအစုိးရမွရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္နက္ကုိင္အင္အားစုအားဦးတည္သည့္စစ္ဆင္
ေရးသစ္ျပဳလုပ္ေနျခင္းကုိရပ္ရန္ 

ျပီးခဲ့သည့္၂၀၁၄ခုႏွစ္ဇြန္လမွစ၍ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္နက္ကိုင္အင္အားစုတစ္စုျဖစ္သည့္ (SSPP) 
ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/(SSA)ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ(္သို)့(SSA-N ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတပ္မေတာ္) 
အားဦးတည္သည့္စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ရာတပ္ရင္း၁၀ရင္းမွစစ္အင္အားေပါင္း၂၀၀၀ေက်ာ္ခန္႕ကိုျမန္မာ 
စစ္တပ္မွေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္မိႉင္းရႉးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းတပ္ျဖန္႕ခ်ထားလ်က္ရိွသည္။ယင္းစစ္ဆင္ေရး 
ေၾကာင့္ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားျဖင့္ၾကဳံေတြ႕ေနရသည္။ 

ပထမဦးဆုံးေသာတိုက္ခုိက္မွႈမွာေက်ာက္တူးေဖာ္ရာေနရာအနီးရိွရွမ္းျပည္နယ္ေျမာကပုိ္င္းတပ္မေတာ္
တပ္စြဲရာစခန္းဆီသို႕ဦးတည္ျပီးျမန္မာစစ္တပ္မွရာႏွင့္ခ်ီသည့္စစ္အင္အားျဖင့္ခ်ီတက္ခဲ့စဥ္ကျဖစ္ၿပီး၊ 
တိုက္ပြဲမွာၿပီးခ့ဲသည့္ဇြန္လ၁၁ရက္ေန႕မွ၁၄ရက္ေန႕အထမွိဳိင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
တိုက္ပြဲအတြင္းျမန္မာစစ္တပ္မွလူေနရြာအတြင္းစခန္းခ်တပ္စြဲကာရြာထမွဲေန၍ေမာ္တာေသနတ္မ်ား 
ျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ရြာေနေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အသက္အိုးအိမ္မ်ားအားအႏၱရယ္
တြင္းထဲက်ေရာက္ေစခ့ဲသည္။ထိုမ်ွမကျမန္မာစစ္တပ္မ်ားမွေဒသခံရြာသားမ်ားအားစစ္ပြဲအတြင္းလမ္း 
ျပအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ခုိင္းျခင္းႏွင့္တပ္သားမ်ားအတြက္ကားေမာင္းခိုင္းေပးျခင္းစသည္တို႕ကိအုဓမၼခုိင္း 
ေစခ့ဲသည္။ 

ဇြန္လ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ျမန္မာစစ္တပ္မွစစ္ကားထရပ္ကားအစီး၅၀စာစစ္အင္အားႏွင့္၊ လက္နက္မ်ားႏွင့္ 
က်ည္မ်ားအားမႏၱေလးမွတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ေဒသအတြင္းသို႔တပ္ျဖည့္ခ့ဲသည္။ ဇြန္လ၂၆ ရက္ 
ေန႕တြင္ျမန္မာစစ္တပ္မွရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတပ္မေတာ္(SSA-N)ဌာနခ်ဳပ္၏အေနာက ္ ေျမာက ္
ဘက၂္၀ ကီလိုမီတာအကြာရိွ SSA-N ၏တပ္စခန္းအားအေျမာကလ္က္နက္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခ့ဲသည္။ 



ယင္းေနာက္ရက္အနည္းငယ္ခန္႕ၾကာသည္အထိျပည္သူလူထုမ်ားထူထပ္စြာေနသည့္ေနရာမ်ား 
အတြင္းေမာ္တာလက္နက္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခ့ဲသည္။ထိုအခ်ိန္မွစ၍ျမန္မာစစ္တပ္တပ္ရင္း ၇ ရင္းမွစစ္ 
အင္အား ၈၀၀ ေက်ာ္ခန္႕တို႕မွာလူေနရြာမ်ားအတြင္းစခန္းခ်တပ္စြဲထားခ့ဲသည္။၊ ရြာေနျပည္သူလူထု 
မ်ား၏သြား လာ ေရးႏွင့္စားနပ္ရိကၡာမ်ားဆန္မ်ားအားရြာအတြင္းအျပင္သယ္ယူ ပုိ႕ေဆာင္ျခင္း စသည္ 
တို႕ကိ ုတားျမစ္ထားသည္။ ထို႕ျပင္ျမန္မာတပ္သားမ်ားသည္ရြာသားမ်ား၏လယ္ယာမ်ား အတြင္းကင္း 
လွည့္ ျခင္း၊ ရြာသားမ်ား၏စုိက္ပ်ိဳးပင္မ်ားျခံစည္းရုိးမ်ားအားဖ်က္စီးပစ္ျခင္းႏွင့္ရြာသားပုိင္ဥစၥာပစၥည္းမ်ား 
လုယူျခင္းစသည္တို႕ကိုျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။ ဤကဲ့သို႕လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ေဒသခံရြာသား 
ေပါင္း၂၀၀ ခန္႕တို႕မွာ၄င္းတို႕၏ေနအိမ္မ်ားမွတိမ္းေရွာင္ကာေဒသအတြင္းရိွဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အတြင္း 
ခုိလုံေန ၾကရသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လိုင္လ၂ရက္ေန႕တြင္ျမန္မာစစ္တပ္မွအနီးတစ္၀ုိကရိွ္တပ္ရင္းမ်ားမွစစ္ကား ၁၈ စီးစာစစ္ 
အင္အားကိတုိကု္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာအတြင္းျဖည့္စြက္ခ့ဲသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပ္ုိင္း တန္႕ယန္းၿမိဳ႕ 
အနီးမန္ကတ္ရြာအတြင္းျမန္မာစစ္တပ္မွလက္နက္ႀကီးစစ္သင္တန္းေက်ာင္း အသစ္ တည္ ေဆာက္ရန္ 
စစ္တန္းလ်ားမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္လိုအပ္သည္မ်ားအတြက္ေဒသခံရြာ ေနျပည္ သူလူထုမ်ားအား 
ျမန္မာစစ္တပ္မွ၀ါးေခ်ာင္း၁၀၀၀၀ခန္႕ကိုခုတ္ေပးရန္ခုိင္းေစခ့ဲသည္။ယင္းသို႕စစ္သင္တန္းစခန္းမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းမွာရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတပ္မေတာ္ကိဦုးတည္တိုက္ခုိက္ရန္အတြက္အဓိက 
ထားျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုယင္းေဒသအတြင္းရိွျမန္မာစစ္တပ္အာဏာပုိင္တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ 

လက္ရိွတြင္ျမန္မာအစုိးရမွပဋိပကၡမ်ားျပႆနာမ်ားအားၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ျဖင့္ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္းဂတိက၀တ္ျပဳေျပာဆိုေနေသာ္လည္းယင္းကဲ့သို႕ေျပာဆိုေနျခင္းႏွင့္ဆန္႕က်င္သည့္လုပ္ရပ္ 
မ်ား ျဖစ္သည့္စစ္စခန္းမ်ားအားတိုးခ်႕ဲေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ စစ္တပ္အင္အားမ်ားတိုးခ်႕ဲျဖည့္စြက္ေနျခင္း စ 
သည္တို႕ကိုျမန္မာစစ္တပ္မွျပဳလုပ္ေနျခင္းအေပၚကၽြႏ္ုပ္တို႕ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္မွလြန္စြာစုိးရိမ္ပူ
ပန္ လ်က္ရိွသည္။ 

ဤကဲ့သို႕ေသာစစ္ဆင္ေရးမ်ားအားျပဳလုပ္ေနျခင္း၏ျမင္သာလာေသာရည္ရြယ္ခ်ကတ္စ္ရပ္မွာယင္း 
ေဒသအတြင္းေပါၾကြယ္သည့္သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအား (ေရအားလ်ပ္စစ္ ထုတ္လႊတ္ 
ႏုိင္မွႈ အရင္းအျမစ္အပါအ၀င္) ထုတ္ယူမွႈရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမွႈမ်ား အားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အစုိးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္ 
လိ ုေသာေၾကာင့္ယင္းေဒသအတြင္းရိွလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားအားရွင္းလင္းပစ္လိုျခင္း ျဖစ္ သည္။ 
ဤကဲ့သို႕လက္ရိွတြင္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနခ်ိန္သဘာ၀သယံဇာတအရင္း အျမစ္ခြဲေ၀ မွႈျပႆ နာမ်ား 
ကိုႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ေနမွႈအားလ်စ္လ်ဴရႉကာ၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂ 
ရက္ေန႕က ျမန္မာႏုိင္ငံလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးႏွင့္ Hydrochina Corporation တို႕မွတန္႕ယန္းၿမိဳ႕ 
အနီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသအတြင္းသံလြင္ျမစ္ေပၚရိွေနာင္ဖာေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း 
အားျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္နားလည္မွႈျပဳသေဘာတူညီမွႈစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲသည္။ယင္းစီမံကိ
န္းအားကန္ထရုိက္စြဲထားသည့္ျပည္တြင္းကုမၸဏီမွာစစ္၀န္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သူ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းရွမ္း 
ျပည္ နယ္ေျမာက္ပုိင္းတပ္မေတာ္အားအပစ္အခတ္ရပ္ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမွႈလက္မွတ္ အသစ္ 



ျပန္ လည္ေရးထိုးရန္ပြဲစားအေနျဖင့္ေဖာ္ေဆာင္ခ့ဲသူဦးေအာင္ေသာင္း၏မိသားစုပုိင္ဆိုင္သည္ ့
International Group of Entrepreneurs (IGE) ျဖစ္သည္။ 

စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္ႏုိင္ေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႕ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရး 
မ႑ိဳင္မွျမန္မာအစုိးရထယံခုကဲ့သို႕ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတပ္မေတာ္အားပစ္မွတ္ထားကာစစ္ဆင္ 
ေရးမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္းကိုရပ္ဆိုင္းရန္၊စစ္ေလ့က်င့္ေရးစခန္းအသစ္ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းကိလုည္းရပ္ 
ဆိုင္းရန္ႏွင့္လက္ရိွတြင္ေဒသအတြင္းတိုးခ်႕ဲခ်ထားေသာ၄င္းတို႕၏စစ္တပ္မ်ားအားျပန္လည္ရုတ္သိမ္း
ဆုတ္ခြာေပးရန္ျပင္းထန္စြာတိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလိုကပ္ါသည္။ 

ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္မွျမန္မာအစုိးရႏွင့္တကြတရုတ္ႏွင့္ထိုင္းရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွသူကုမၸဏီမ်ားအားလုံး
အပါအ၀င္ပဋိပကၡမ်ားကိုပုိမုိေတာက္ေလာင္ေစသည့္သံလြင္ျမစ္ေပၚေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားအားလုံးကို
ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းေပးရန္အတြက္ကိုလည္းေတာင္းဆိုလိကုပ္ါသည္။ 

ျမန္မာစစ္တပ္မွရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတပ္မေတာ္အားပစ္မွတ္ထားသည့္စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ျခင္းျပေျမပုံ 

 



ျဖည့္စြက္ခ်က္။။ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္၂၀၁၄ခုႏွစ္ဇြန္လမွဇြန္လုိင္လအစပုိင္းအထိစစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ေနသည့္အခ်ိန္ကာလ
အေတာအတြင္းျမန္မာစစ္တပ္မလူွ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္မ်ားအက်ဥ္းခ်ုဳပ ္

ရက္စြဲ ခ်ိဳးေဖာက္မွႈ ေနရာ အေသးစိပ ္
၂၀၁၄ခုႏွစဇ္ြန္လ၁

၂ရက္ေန႕ 
ရြာသားအားစစ္တပ္မ်ားအတြက္
လမ္းျပအျဖစ္အဓမၼခုိင္းေစျခင္း 
 

မွႈိင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ကိန္း
လိန္ရြာ 
 
 

ျမန္မာစစ္တပ္တပ္ရင္း၁၄၉မွကိန္းလိန္ရြာ
သားတစ္ဦးျဖစ္သူအုိက္ကမ္အား၄င္းတုိ႕ကုိ
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတပ္မေတာ္ (SSA-
N)တပ္စခန္းရွိရာလြယ္ဆုိင္ဆီသုိ႕လမ္းျပ 
ေခၚေဆာင္သြားရန္အဓမၼခုိင္းေစခ့ဲသည္။ 
 

၂၀၁၄ခုႏွစ္ဇြန္လ၁
၄ရက္ေန႕ 

ရြာသားတစ္ဦးအားျမန္မာစစ္တပ္
သားမ်ားကုိစစ္ေျမျပင္အတြင္း 
သုိ႕ကားေမာင္းပို႕ေဆာင္ရန္ 
အဓမၼခိုင္းေစျခင္း 
 
 

မွႈိင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္၊၀မ္နမ့္
ေတာင္ရြာ 
 
 

ျမန္မာစစ္တပ္တပ္ရင္း၁၄၉မွ၀မ္နမ့္ေတာင္
ရြာသားျဖစ္သူလံုးစင္းဆန္းအားSSA 
ကုိတုိက္ခိုက္ရန္အတြက္၄င္းရြာသား၏ကုိ
ယ္ပုိငကု္န္တင္ေထာ္လာဂ်ီႀကီးအားျမန္မာ
စစ္တပ္တပ္သားမ်ားကုိအတင္းအဓမၼတင္
ေဆာင္ခုိင္းကာကုိယ္တုိင္ေမာင္းႏွင္ေစခ့ဲ 
သည္။ ယင္းသုိ႕ေမာင္းနွင္ေနစဥ္စစ္ယာဥ္ 
တန္း မွတုိက္ခိုက္မွႈခံရခ်ိန္တြငလံု္းစင္း 
ဆန္းမွာ၄င္းကုိယ္ပိုင္ေထာ္လာဂ်ီအားပစ္ 
ထားၿပီးထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားခဲ ့
သည္။ 
 

၂၀၁၄ခုႏွစ္ဇြန္လ၁
၄ရက္ေန႕ 

ေမာ္တာလက္နက္မ်ားျဖင့္ရြာသာ
းမ်ားေနထုိင္သည့္ေနရာမ်ားအ
တြင္းသုိ႕ပစ္ခတ္ျခင္း 
 

မွႈိင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္၊၀မ္နမ့္
ေတာင္ရြာ 
 

ျမန္မာစစ္တပ္တပ္ရင္း၁၄၉သည္၀မ္နမ့္ 
ေတာင္ရြာအတြင္းမွေန၍ေမာ္တာလက္န
က္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ယင္းသုိ႕ပစ္ခတ္
ရာေမာ္တာက်ည္မ်ားမွာရြာႏွင့္အလြန္နီး 
ကပ္လွသည့္ေနရာမ်ားသုိ႕က်ေရာက္ကာ 
ရြာသားလံုးဆန္းဂ်ာပုိင္ဆုိင္သည့္လယ္ 
ကြက္အပါအ၀င္ေဒသခံရြာသားမ်ားပုိင္ 
လယ္ယာေျမမ်ားအားထိမွန္ကာပ်က္စီးေစ
ခ့ဲသည္။ 
 
 

၂၀၁၄ခုႏွစ္ဇြန္လ၂
၆ရက္ေန႕ 

ေမာ္တာလက္နက္မ်ားျဖင့္ရြာ 
သားမ်ားေနထုိင္သည့္ေနရာမ်ား
အတြင္းသုိ႕ပစ္ခတ္ျခင္း 
 

ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္၊၀မ္
၀ပ္ရြာ 
 

ျမန္မာစစ္တပ္တပ္ရင္း၂၄၇သည္၀မ္၀ပ္ရြာ
အတြင္းမွေန၍ေမာ္တာလက္နက္မ်ားျဖင့္ 
ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ 
 

၂၀၁၄ခုႏွစ္ဇြန္လ၂
၆ရက္ေန႕မွဇြန္လုိင္
လအေစာပုိင္းအ
ထိ 
 

ရြာသားမ်ား၏သြားလာေရးႏွင္ ့
စားနပ္ရိကၡာမ်ားဆန္မ်ားအားရြာ
အတြင္းအျပင္သယ္ယူပို႕ေဆာင္ 
ျခင္းမ်ားကုိတားျမစ္ပိတ္ပင္ထား 
ျခင္း၊စုိက္ပ်ိဳးပင္မ်ားႏွင့္ျခံစည္းရုိး

ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အ
တြင္းရိွသည့္ရြာမ်ား 
ျဖစ္ေသာပန္က်ယ္ 
ရြာ၊ လြယ္ရြဲရြာ၊ 
၀မ္၀ပ္ရြာ၊ဖာေဆာင္

ျမန္မာစစ္တပ္တပ္ရင္း၅၁၆၊၂၄၇၊၂၄၈၊၂၉၄
၊၂၈၇၊၉၊၁၂မွစစ္အင္အား၈၀၀ေက်ာ္ခန္႕ 
တုိ႕သည္ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိယင္း 
ရြာမ်ားအတြင္း၌စခန္းခ်ေနရာယူထား 
ၾကသည္။ ၄င္းျမန္မာစစ္တပ္တုိ႕မွရြာသား 



 မ်ားအားဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း၊ရြာသား
ပုိင္းဥစၥာပစၥည္းမ်ားအားလုယူ 
ျခင္း။ 
 

ရြာႏွင့္ေကာင္းလန္း 
ရြာ 
 

မ်ားအားတစ္အိမ္ႏွင့္တစ္အိမ္လည္ပတ္ 
ျခင္း၀င္ထြက္သြားလာျခင္းႏွင့္ရြာတြင္းရြာ 
ျပင္စားနပ္ရိကၡာမ်ားသယ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား
အားပိတ္ပင္တားျမစ္ထားခ့ဲသည္။ 
ထုိ႕ျပင္ယင္းတပ္သားမ်ားမွာရြာသားမ်ား၏
လယ္ကြက္မ်ားယာမ်ားအားျဖတ္နင္းကာ 
စစ္ကင္းလွည့္ျခင္း၊ရြာသားမ်ား၏သီးႏွံစုိက္
ပ်ိဳးပင္းမ်ားႏွင့္ျခံစည္းရိုးမ်ားအားဖ်က္စီးပစ္ 
ျခင္း၊ ရြာသားပုိင္ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအားလုယူ 
ျခင္းစားေသာက္ျခင္းမ်ားကုိျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 
 

၂၀၁၄ခုႏွစ္ဇြန္လ 
ေႏွာင္းပိုင္းမွဇြန္ 
လုိင္လအေစာပုိင္း
အထိ 
 

ရြာစာသင္ေက်ာင္းအတြင္းစစ္စ 
ခန္းခ်ထားျခင္း 
 

ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္၊၀မ္
၀ပ္ရြာ 
 

ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားမွ၀မ္၀ပ္ရြာအတြင္းရိွစာ
သင္ေက်ာင္းအတြင္းစစ္စခန္းလာေရာက္ခ်
ထားျခင္းေၾကာင့္၊ရြာတြင္းရွိေက်ာင္းေန 
သည့္ကေလးေပါင္း၁၂၅ေယာက္မွာ 
ေက်ာင္းသုိ႕မသြားႏုိင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 

၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ဇြန္လ၂
၇ရက္ 
 

လက္နက္ႀကီးစစ္သင္တန္းေက်ာ
င္းအသစ္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြ
က္ရြာသားမ်ားအား၀ါးမ်ားခုတ္ 
ခုိင္းျခင္း 

တန္႕ယန္းၿမိဳ႕နယ္၊မ
န္ကတ္ေက်းရြာအုပ္
စု 
 

မန္ကတ္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိဖာပိန္းရြာ
ႏွင့္တန္႕ယန္းၿမိဳ႕နယ္အၾကားစစ္ေလ့က်င ့္
ေရးတပ္စခန္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ျမန္
မာစစ္တပ္တပ္ရင္းမွဴးတစ္ဦးမွမန္ကတ္ 
ေက်းရြာအုပ္စုသုိ႕လာေရာက္ၿပီး၊ 
နားဟုတ္ရြာ ႏွင့္ခုိေယာင္းရြာမွရြာသားမ်ား 
အား ၀ါးေခ်ာင္း၁၀၀၀၀ခန္႕ကုိစု ေဆာင္း 
ထားေပးရန္အမိန္႕ေပးခ့ဲသည္။ 
 

 

၂၀၁၄ခုႏွစ္ဇြန္လ၂၆ရက္ေန႕မွစ၍ျမန္မာစစ္တပ္တပ္သားမ်ားေၾကာင့္၄င္းတုိ႕၏ဥစၥာပစၥည္းမ်ားပ်က္စီးဆံုးရွဴံးသြား
ေသာ၀မ္၀ပ္ေက်းရြာအုပ္စုရွ၀ိမ္ဖာေဆာင္ရြာအတြင္းေနထုိင္သည္ရြာသားမ်ား၏စားရင္း 

စဥ္ အမည္ 

ပ်က္စီးဆံုးရွဴံးသြားေသာ/လုယက္ခံရသည့္ဥစၥာပစၥည္းမ်ား 
ၾကက္ 

(ေကာင္ေ
ရ) 

ေျပာင္းဖူးျခ ံ
 

ေျမပဲျခံ 
 

စပါးယာကြက္ 
 

အျခား 

၁ အုိက္မြန္   ၃   
၂ လံုးေစာလံု  ၆ ၆   
၃ လံုးထြန္း  ၅ ၅   
၄ လံုးေကာင္   ၁   
၅ အုိက္ပီးႏွင့္ေအးညႊန္႕  ၄ ၂   
၆ စုိင္းသား  ၆ ၃   
၇ ပူယြန္း  ၃    
၈ ဆန္ေအာ  ၃    
၉ ေကာလင္  ၆    



၁၀ ေစာသား  ၃    
၁၁ ေစာအြန ္  ၁၀    
၁၂ ဆန္ညႊန္႕  ၂  ၄  
၁၃ ဆန္အြန္း  ၆  ၁  
၁၄ နားလင္  ၆  ၄  
၁၅ လံုးလွိႈင္ႏွင့္ပါနန္း  ၃  ၂  
၁၆ ပါအင္  ၄  ၂  
၁၇ နန္ဒါ  ၄    
၁၈ လံုးယြန္း  ၄    
၁၉ လံုးေက်ာ္လွဳိင ္  ၃    
၂၀ လံုးေအာင္ယန္း  ၁၀    
၂၁ ေက်ာ္လူ  ၂   ဆုိလာျပား 
၂၂ ေအး၀ါ  ၂    
၂၃ စုိင္းဂမ္  ၁    
၂၄ ေကာေကာ္  ၃    
၂၅ စုိင္းမွဴး   ၆   
၂၆ ပါခမ္းလီ ၁၀    ဆုိလာျပား 
၂၇ ပါႏြန္း ၁၀     
၂၈ မီးလင ္ ၃     
၂၉ စံသိန္း     ဆုိလာျပား 
၃၀ ႏုိင္းႏု ၄     
၃၁ ေစာဂ ၂     
 စုစုေပါင္း ၂၉ ၁၀၆ ၂၆ ၁၃ ဆုိလာ၃ျပား 
 စုစုေပါင္းဧက ၁၄၁.၃၃ ၃၄.၆ ၁၇.၂  

 

၀မ္ဖာေဆာင္ရြာမွ IDP စစ္ေျပးဒုကၡသည္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအားေမးျမန္းခ်က္။။ 



“အခုဆိုရင္ကၽြန္မတို႕ရ့ဲေျမပဲျခံေရာေျပာင္းဖူးျခံေတြေရာဘာမွမက်န္ေတာ့ဘူး။ျမန္မာစစ္သားေတြက 
ကၽြန္မတုိ႕ျခံစည္းရုိးေတြကိုဖ်က္ဆီးၿပီးျခံထကဲစုိက္ပ်ိဳးပင္ေတြအေပၚဒီတိုင္း တက္နင္းသြားၾကတယ္။ 
ကၽြန္မရဲ႕ ေျပာင္းဖူးန႕ဲေျမပပဲင္ေတြဆိုရင္ပြင့္စဘရိွဲေသးတယ္။ အခုေတာ့ကၽြန္မတို႕အဓိကမီွခုိအား 
ထားစရာ စုိက္ပ်ိဳးျခံေတြအကုန္လုံးပ်က္စီးကုန္ၿပီ။ကၽြန္မလည္းဘာဆက္လုပ္ရမယ ္ မသိေတာ့ဘူး။ 
ၿပီးေတာ့ဗမာစစ္သားေတြကရြာသားေတြရဲ႕ၾကက္ေတြကိုလဒီဲတိုင္းဘသဲတ္စားၾကတယ္။ ကၽြန္မတို႕ 
လည္းလဆုတ္ရက္ ( ၂၀၁၄ ခုဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႕) ကတည္းကထြက္ေျပးလာခဲ့တာဘဲ”။ 

ေက်းရြာတစ္ရြာအတြင္းရွိဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္းသို႕၀င္ေရာက္ခိုလုံေနရေသာစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား 


