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ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင်မှ ေန က်ဆံုးရ လူအခွင့်အေရး ချိးေဖါက်မ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
၂၀၂၂ ခုှစ် ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်
ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်း၊မိုးဗဲအင်းအေရှဘက်ကမ်းတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်၏ ေြမလှန်ဖျက်ဆီးသည့် စစ်ဆင်ေရး
ေကာင့် ေနအိမ်အလံုး၁၀၀ေကျာ်မီးိဖျက်ဆီးခံရပီး ြပည်သူ၄၀၀၀ခန် ထွက်ေြပးတိမ်း ေရှာင်ေနရ
၂၀၂၂ ခုနစ် ေမလလယ်ပိုင်းမှစတင်ကာ စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် ကျယ်ြပန်လာေသာ ြပည်သူကာကွယ်
ေရးတပ်ဖွဲ၀င်များ၏ တိက
ု ်ခက
ို ်မများကိုတုန်ြပန်ရန်အတွက် ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်းဖယ်ခံုမိနယ် မိုးဗဲအင်းအေရှ
ဘက်ြခမ်းတွင် ေြမလှန်ဖျက်ဆီးသည့် စစ်ေရးလပရ
် ှားမများကိုြပလုပ်ခရ
ဲ့ ာ ေနအိမ် အလံးု တစ်ရာေကျာ်ဖျက်ဆးီ
ခံခရ
ဲ့ ပီး လွယ်ေပါေကျးရာအုပစ
် ုမှ ြပည်သူ၄၀၀၀ေကျာ်သည် ေနရပ်စွနခ
် ွာကာထွက်ေြပးတိမး် ေရှာင်ခရ
ဲ့ သည်။
ေမလ ၁၂ရက်တွင် ဖယ်ခံုမိြပည်သူကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲမှ ေညာင်ေရမိေတာင်ဘက် မိးု ဗဲေညာင်ေရလမ်း မကီး
ေပရှိ စစ်ေကာင်စီှင့် ပအို၀့်ြပည်သူစစ် PNO တိုပူးတွဲစခန်းချသည့် ထီရီ ေကျးရာ ကင်းစခန်းကို ၀င်ေရာက်
တိုကခ
် ိုကခ
် ဲ့ကသည်။
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စစ်ေကာင်စတ
ီ ပ်မှ အထက်ပါတိက
ု ်ခက
ို ်မကတ
ို ုန်ြပန်သည့်အေနြဖင့် အဆိုပါလမ်းကီးေတာင်ဘက်အတိုင်း နယ်ေြမ
ရှင်းလင်းမစစ်ဆင်ေရးကို ခမရ ၄၂၂ တပ်ှင့် PNOတပ်များအား ဖယ်ခံုမိ မိးု ဗဲအင်းအေရှဘက်ြခမ်းရှိ လွယ်ေပါ
ေကျးရာအုပ်စအ
ု တွင်းသို တပ်ြဖန်ကာ စတင်ခဲ့သည်။နယ်ေြမခံ ြပည်သူကာကွယ်ေရးတပ်များှင့် တိုက်ပွဲများ
ြဖစ်ပွားခဲပီး ေမလ ၁၅ရက်ေနတွင် စစ်ေကာင်စတ
ီ ပ်သည် ေလေကာင်းတိက
ု ခ
် ိုက်မက
 ိုလည်းြပလုပ်ခရ
ဲ့ ာ လွယေ
် ပါ
ေကျးရာ အုပ်စုမှေဒသခံြပည်သူ ၄၀၀၀ ေကျာ်သည် ေနရာအှံြပားသိထ
ု ွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ခဲ့ ရသည်။ ထိုသိုတိမး်
ေရှာင်ရာတွင်ေြမာက်ဘက်ရှိဆဆ
ီ ိုင်၊ပင်ေလာင်းှင့်ေတာင်ကီးမိများသို၄င်း ေတာင်ဘက်ရှိ ကရင်နီြပည် လွိင်
ေကာ် ှင့် ထိုင်းိုင်ငံသို၄င်း ထွက်ေြပးတိမး် ေရှာင် ခဲရ
့ သည်။
ေမလ၁၆ရက်ေနတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်သား
များှင့်ြပည်သူကာကွယေ
် ရး တပ်ဖွဲ ၀င်
များသည် အင်းအေရှေတာင် ဘက်ြခမ်းရှိ
ဆီမီးေလာ့ေကျးရာ

အနီးတွင်တက
ို ်ပွဲြဖစ်

ပွားခဲ့ပီး ေန က် တပ်မ၆၆မှ စစ်ေကာင်စီ
တပ် သား များသည် လွယ်ေပါေကျးရာအပါ
အ၀င်

မိုးဗဲ-ေညာင်ေရလမ်းတစ်ေလျာက်

တပ်များြဖန်ကျက်ကာအင် အားြဖည့်လာခဲ့
သည်။
ေမလ ၁၆ ရက်ေနတွင် ေဆာင်နန်းခဲေကျး
ရာတွင် မည်သည့်တိုက်ပွဲမှြဖစ်ပွားြခင်း မရှိ
ေသာ်လည်း

စစ်ေကာင်စီတပ် သား များ

သည် ညေန ၄န ရီခွဲမစ
ှ တင်ကာ လွယေ
် ပါ
ေကျး ရာအုပ်စု ေဆာင်နန်းခဲ ေကျးရာ
တစ်ရာ

လံုးကိုမီးိ

ဖျက်ဆီးခဲ့ကသည်။

စစ်ေကာင်စတ
ီ ပ်သားများသည်

ေနအိမ်

များကို ဓာတ်ဆီြဖင့်ေလာင်း ကာမီးိခဲ့ က
ြခင်း ြဖစ် သည်။ ေန က်တစ်ေနမနက်တွင်
ေကျးရာအတွင်းရှေ
ိ နအိမ် ၄၀ ေကျာ်သည်မီး
ေလာင်ပျက်စီးသွားခဲ့သည်။
၂၀၂၂ ခုနစ် ေမလ ၁၇ ရက်ေန ည၁၁ န ရီ
၀န်း ကျင်တွင် လွယ်ေပါေကျးရာအုပ်စုတွငေ
် နရာယူထားေသာ စစ် ေကာင်စတ
ီ ပ်သားများသည် မည်သည့်တက
ို ်ပွဲမှ
ြဖစ်ပွားြခင်းမရှိဘဲ မိုးဗဲအင်းအလယ်တွငရ
် ှိေသာလွယ်ပန်းစံု (ေရလယ်ကန်း)ရာကိုလက် နက်ကီးများြဖင့် ရမ်းသန်း
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ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ ထိုသိုပစ်ခတ်မေကာင့်လွယ်ပန်းစံုဘုန်းကီး ေကျာင်းတွင် တိမ်းေရှာင်ေနသာ ြပည်သူ ၂ဦး လက်
နက်ထိမှန်ကာဒဏ်ရာရှိခဲ့ပီး စာသင်ေကျာင်း၊ဘုန်းကီးေကျာင်း ှင့် လူေနအိမ်အချိပျက်စီးခဲ့သည်။
ေမလ ၂၀ ရက်ေနတွင် ဖယ်ခံုမိနယ်အတွင်း စစ်ေကာင်စီတပ်ှင့် ြပည်သူကာကွယေ
် ရးတပ်ဖွဲများ တိက
ု ်ပွဲများ
ြပင်းထန်စွာဆက်လက်ြဖစ်ပွားခဲ့ပီးေန က် စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် လွယေ
် ပါေကျးရာအုပ်စု နန်းေပလံု
ေကျးရာ ကို ညေန၆န ရီခန်မှစတင်၍ မီးိဖျက်ဆးီ ခဲ့ကသည်။မိုးများသည်းထန် စွာရာသွန်းလာသြဖင့် ေနအိမ် ၃
လံုးသာ မီးကူးစက်ခဲ့ပီးပျက်စီးခဲ့သည်။
ထိုညပိုင်း၌ပင် စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် နန်းေပလံေ
ု ကျးရာှင့်ထိစပ်လျက်ရေ
ှိ သာ လွယေ
် ပါ ေကျးရာှင့်
နန်းဆွန် ေကျးရာရှိေနအိမ်များကို ထပ်မံမီးိဖျက်ဆီးခဲ့ကရာ ေနအိမ် ၁၅ လံုးထက်မနည်း မီးိဖျက်ဆးီ ခံခဲ့ရသည်။
ေမလ ၂၆ရက်ေနတွင် လွယ်ေပါကျးရာအုပ်စု အေရှဘက်ရှိ လွယ်မကူးေတာင်တွင် စခန်းချထားေသာ စစ်ေကာင်စီ
တပ်သား များသည် ေတာင်ေပမှဆင်းလာကာ မေခခမ်းေကျးရာမှ ေနအိမ်များကို ည၇န ရီမှစ၍ မီးိဖျက်ဆီးခဲ့ ရာ
အိမ်ေြခ ၂၀ ေကျာ်မီးေလာင်ပျက်စီးခဲ့ရသည်။
ဇွန်လ၃ရက်ေနတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် လဟယ်ေကျးရာသို ေရာက်ရှိလာကာ လဟယ်ေကျးရာရှိ
ေနအိမ်အလံုး၂၀ကိုမီးိခဲ့သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပိက
ဲ ုန်းေကျးရာအုပ်စုမှ ေနအိမ်အများအြပားသည်လည်း
မီးိဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။

လွယေ
် ပါေကျးရာတွင်စစ်ေကာင်စတ
ီ ပ်မှ လုယက်ေမွေှ က်ခံရေသာအိမ်

ေဆာင်နန်းခဲေကျးရာတွင်စစ်ေကာင်စီမှမီးိေသာ့အိမ်

ဇွန်လ ၂၁ ရက်ေနတွင် နန်းေပလံေ
ု ကျးရာတွင်စ ခန်းချ ေန ထိုင်ေသာ စစ်ေကာင်စီ တပ်သားများ သည် နန်းေပလံု
ေကျး ရာအတွင်းရှိ ေနအိမ်၃လံုးမှဆိုငက
် ယ်၊ ဓာတ်ေြမသဇာှင့်ထွန်စက်များကို လုယက်ခးို ယူပီး ေန က်
ေနအိမ်များကိုမီးိဖျက်ဆီးခဲ့ကသည်။
ဇွန်လ ၂၂ ရက်ေန ည၆န ရီ၀န်းကျင်တွင်လည်း စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် လွယ်ေပါေကျးရာရှိ ေနအိမ် ၂လံုးကို
မီးိဖျက်ဆီးခဲ့ကသည်။
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စစ်ေကာင်စတ
ီ ပ်သားများသည်

လွယ်ေပါေကျး

ရာအုပ်စုအတွင်း ဆက်လက်စခန်းချေနထိုင် လျက်
ရှိရာေဒသခံ

ြပည်သူများအေနြဖင့်အိမ်

ြပန်ရန်

ေကာက် ရံေနကသည်။ စစ်ေကာင်စီတပ် သား
များသည် ၄င်းတို ေမေှ က် လုယက်ထား ေသာ
ေနအိမ် များတွင်စခန်းချေနထိုင်ကပီးေကျး ရာပတ်
လည်တွင်ေြမြမပ်မိုင်းများ ေထာင်ထားြခင်း ၊လွယ်
မကူး ေတာင်ေပမှေန၍လမ်းမကီး ေပတွင် သွား
လာေသာ ြပည်သူများကိရ
ု မ်းသန်း ပစ်ခတ်ြခင်း များ
ြပလုပ်ကသြဖင်လ
့ မ်းမကီးကို

အသံုးြပ

ရန်

ေကာက်ရံေနကသည်။
လွယ်မကူးေတာင်ေြခတွင်စစ်ေကာင်စီေထာင်ထားေသာ ေြမြမ ပ်မင်း

လွယ်ေပါ ေကျးရာအုပ်စုအတွင်း ေနထိုင်ကသူ အ

များ စုမှာ ရှမး် လူမျိးများြဖစ်ပီး ၄င်းတိုအသက်ေမွး ၀မ်းေကျာင်း အတွက် ဆန်၊ေြပာင်းှင့်ေထာပတ် တိုကိုစက
ို ်ပျိး
ရာ ယခုနစ်တက
ို ်ပွဲများေကာင့် ၄င်းတို၏ လယ်ယာ လုပ်ငန်း များကိုလုပက
် ိုင်ိုင်ြခင်းမရှိပါ။

ဆက်သွယ်ရန်
စိုင်းေဟာ်ရှဲန်

+66 94-728-6696

(ရှမ်း၊ အဂလိပ်)

စိုင်းဆန်လွယ်

+66: 88 680 4913

(ရှမ်း၊ ြမန်မာ)

ယိင်းလျန်းဟန် +66 62 569 5220

(ရှမ်း၊ ြမန်မာ)

