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ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ တအာင္းေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က
စနစ္တက် စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနျခင္း
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(မတ္လ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ - မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)
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တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)

aus;Zl;wifv$m
ဤအစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ နစ္နာသူမ်ားမွ အမွန္တရားကို လုိလားၿပီး သူတို႔၏
အသံႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံအျဖစ္အပ်က္မွန္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား သိေစရန္အတြက္ သတၲိေျပာင္ေျမာက္စြာ ဖြင့္ဟေဖာ္ျပမႈသည္ တန္းဖိုး
မျဖတ္ႏို္င္ေသာ အရာျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမွလည္း အထူး
ေက်းဇူးတင္ မွတ္တမ္းတင္အပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဤအစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္
ကြင္းဆင္းေလ့လာႏိုင္ရန္ မိမိတို႔အား ကူညီေပးေသာ တအာင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တအာင္း
လူထု အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကိုလည္း အထူးေက်းဇူတင္ရွိပါသည္။
အစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြအျပင္ လုိအပ္ေသာ ပံ့ပိုးမွဳမ်ားအတြက္
Burma Relief Center (BRC) ကိုလည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤ
အစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဒီဇိုင္းဆြဲေပးေသာသူမ်ား၊ ေျမပုံဆြဲေပးေသာသူမ်ား၊
ဤအစီရင္ခံစာ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပါဝင္ကူညီခဲ့သည့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ တအာင္း
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း၏ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာနမွ ဝန္ထမ္းအား ေက်းဇူးတင္ရွိ
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။

rmwdum
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁

သုေတသနျပဳေသာနည္းနာ

၅

ေနာက္ခံေၾကာင္းရာ

၆

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕လာျခင္းႏွင့္ တအာင္းေဒသသို႔ ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔လာျခင္း

၈

"ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္" အတြက္ ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္ လက္နက္ကိုင္မ်ားကို ဆက္လက္၍ မွီခိုအားထားေနျခင္း

၁၀

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ တအာင္းတို႔ကို ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း

၁၃

တအာင္းေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ (မတ္လ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ - မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)

၁၄

၁။ အရပ္သားမ်ားကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

၁၆

- တအာင္း စစ္အက်ဥ္းသားမ်ားကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း ႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း
- အစိုးရႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္လက္နက္ကိုင္မ်ားက ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

၁၉
၂၀

၂။ အရပ္သားမ်ားကို တရားမဝင္သတ္ျဖတ္ျခင္း

၂၁

၃။ လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ

၂၂

၄။ အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကို လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဗံုးက်ဲျခင္း၊ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း။

၂၃

၅။ အဓမၼေပၚတာ ခိုင္းေစျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားကို လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း

၂၅

အရပ္သားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို လုယက္ျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖ်က္ဆီးျခင္း

၂၇

တရားမွ်တမႈ မရရွိႏိုင္ျခင္း

၂၉

နိဂံုးႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၃၀

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

၃၂

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားေသာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားစာရင္း အေသးစိတ္ (TWO မွ
မွတ္တမ္းတင္ ထားသည္။) (မတ္လ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ - မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)

၃၂

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တအာင္းေဒသတြင္ (၂၀၁၁-၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း) အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၅၄

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တအာင္းေဒသရွိ အစိုးရကိုလိုလားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား

၅၉

tusOf;csKyf
တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO) က ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္း၊ တအာင္းေဒသရွိ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို ၂၀၁၁
ခုႏစ
ွ ၊္ မတ္လ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ မွတ္တမ္းျပဳစုထားခဲ့ရာ၊ ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္က စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စနစ္တက်ႏွင့္ အက်ယ္အျပန္႔
က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊
အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ား အေပၚ တိုက္ခိုက္ဗံုးက်ဲျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားကို
အဓမၼေပၚတာ ခိုင္းေစျခင္း ႏွင့္ လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္ အသံုးခ်ေနျခင္းမ်ား
ျဖစ္ပါသည္။
ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးလုပင
္ န္းမ်ား တစ္ဖက္တင
ြ ္ ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ နေသာ္လည္း၊ ၂၀၁၁

ခုႏွစ္မွ စတင္၍၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တပ္ဖြဲ႕အင္အားမ်ား ဆက္လက္
တိုးခ်ဲ႕ေနၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္
ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) အပါအဝင္၊ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး
အင္အားစုမ်ားအေပၚ ထိုးစစ္ႀကီးမ်ား ဆင္ႏႊဲေနခဲ့ပါသည္။ တအာင္းေဒသ
ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အင္အားမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၃,၀၀၀ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
တြင္ ၁၂,၀၀၀ ဦးသို႔ တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္ အလယ္
ပိုင္းမွ တိုက္ခိုက္ေရး ေျချမန္တပ္မ အနည္းဆံုး ၇ ခုေက်ာ္ကိုလည္း ခ်
ထားခဲ့သည္။ ဗံုးက်ဲျခင္း အပါအဝင္ ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္
တအာင္းေက်းရြာလူထု ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္ အိုးအိမ္စြန္႔ပစ္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾက
ရၿပီး၊ ယင္းတို႔ အမ်ားစုမွာ ယခုတိုင္ အိမ္ျပန္ႏိုင္ၾကျခင္း မရွိေသးေပ။

အမ်ားဆံုး မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးက်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွာ၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားသို႔တိုင္ သက္ေရာက္ေစၿပီး ယင္းတို႔ကို ေအာက္ပါ
အတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ
အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားအေပၚ
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ျခင္း/ ဗံုးက်ဲျခင္း
အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း၊ လူသား
ဒိုင္းကာအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း
တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)

ေနရာ
၃၃ ရြာ၊ ၈ ၿမိဳ႕နယ္
၂၉ ရြာ၊ ၉ ၿမိဳ႕နယ္
၂၄ ရြာ၊ ၇ ၿမိဳ႕နယ္

ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ခံရသည့္ ရြာသားမ်ား

ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္သည့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္

အေရအတြက္

တပ္ရင္းမ်ား/ တပ္မမ်ား အေရအတြက္

၁၁၇

၁၈

၁၇ ဦးသတ္ျဖတ္ခံရ၊ ၃၅ ဦး ဒဏ္ရာရ
လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အႏၱရာယ္ေတြ႔ၾကံဳရ
လူ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္

၁၉
၂၀

1

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို အက်ယ္အျပန္႔ အသံုးျပဳေနရာ၊ အထူးသျဖင့္
ဤအခ်က္မ်ားသည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စနစ္တက် က်ဴးလြန္ရာေရာက္
ေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖစ္ေစပါသည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္
ဘုနး္ ေတာ္ႀကီးမ်ား အပါအဝင္ ႏွပ
ိ စ
္ က္ညဥ
ႇ း္ ပန္းခံရသူ အရပ္သား ၁၁၇ ဦး
တို႔မွာ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္နာက်ဥ္ ခံစားၾကရၿပီး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ
လည္း ထိခိုက္ပ်က္ယြင္းမႈ ရွိေစခဲ့သည္။ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ ရလဒ္မ်ား
ေၾကာင့္ လူ ၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရပါသည္။

ေဒသတြင္းရွိ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကလည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းအေျခစိုက္
တပ္ရင္းမ်ားနည္းတူ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ နည္းနာမ်ားကို အလားတူပင္
က်င့္သံုးၾကသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္မွာ ဤညႇဥ္းပန္း
ႏွိပ္စက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ တိုက္ခိုက္ေရးသင္တန္းမ်ားတြင္
ပါဝင္ေနသည္ဟု ယူဆႏိုင္ၿပီး၊ ပံုမွန္က်င့္ထုးံ မ်ားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳအာဏာ
ေပးထားပံုရသည္။ ဤသို႔ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားမွာ ေျပာင္က်က် စစ္
ရာဇဝတ္မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္က်င့္သံုးမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အသံုးမ်ားေသာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္သက္မႈနည္းနာမ်ားတြင္ ေက်းရြာလူထုမ်ား
ကို ႀကိဳးျဖင့္တုပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ရိုက္ႏွက္ ကန္ေက်ာက္ျခင္းတို႔

မၾကာခဏဆိုသကဲ့သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္က်ဴးလြန္ၾကေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္
တရားမဝင္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ

ပါဝင္သည္။ ဤသို႔ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုသက္ေသမ်ားမွာ
လူမႈမီဒီယာမ်ားအေပၚတြင္ အက်ယ္အျပန္႔ ျဖန္႔ေဝေနၾကကာ၊ ေျခလ်င္
တပ္ရင္း (ခလရ) ၃၂၄ က ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္ ေက်းရြာလူထု ၁၁ ဦး
ႏွင့္ ပန္းေသျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေစကင္ေက်းရြာတြင္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္
မႈမ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈမ်ားအတြက္
အျပစ္ကင္းလြတ္ ေနထိုင္ခြင္ရွိေၾကာင္း စစ္တပ္၏ ယံုၾကည္ခ်က္မွာလည္း
ဆက္လက္၍ အခိုင္အမာ တည္ရွိေနသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅
ရက္ေန႔တင
ြ ္ စစ္သားတစ္ဥးီ က အျခားေက်းရြာလူထမ
ု ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တင
ြ ္
စကားဆြ႔ံအေနသူ
မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးကို
မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သည္။
ေသနတ္ကိုင္ ေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ မည္သူမွ် ဟန္႔တားမဝန္႔ၾကေပ။

ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားက က်င့္သံုးေသာ အျခားညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈနည္းနာ
မ်ားတြင္ ပလပ္စတစ္အိပ္ျဖင့္ ေလမြန္း အသက္ရႈက်ပ္ေအာင္ျပဳျခင္း၊
လည္ေခ်ာင္းတြင္းသို႔ ဓာတ္ဆီေလာင္းခ်ျခင္း၊ ဓားျဖင့္ထိုးျခင္း၊ မီးရိ႕ႈ ျခင္း၊

လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အရပ္သားျပည္သူမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈမွ
ကင္းလြတခ
္ င
ြ ရ
့္ ေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ "ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး လုပင
္ န္းစဥ္"
အေပၚ အာခံလ်က္၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္မ်ား ဆက္လက္
ဆင္ႏႊဲေနျခင္းႏွင့္၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ လူသား

ေက်းရြာ လူထုမ်ား၏ လက္မ်ားရွိ အေရျပားကိုဓားျဖင့္မႊန္းျခင္းမ်ား ပါဝင္
သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားက (TNLA) စစ္သံု႔ပန္း ၈ ဦးကို မသတ္ျဖတ္မီ၊
လူအသက္ရင
ွ လ
္ ်က္ အေရခြဆ
ံ ပ
ု ခ
္ ာြ ျခင္းကို က်ဴးလြနခ
္ ေ
့ဲ ၾကာင္း၊ တအာင္း
အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO) က ျဖစ္ရပ္ ၃ ခုတြင္ မွတ္တမ္းတင္
ႏိုင္ခဲ့သည္။
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ခ်င္း စာနာမႈဥပေဒမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ဳိးေဖာက္၍ စစ္ရာဇ
ဝတ္မႈမ်ား ဆက္လက္၍ က်ဴးလြန္ေနျခင္းအေပၚ တအာင္းအမ်ဳိးသမီး
အဖြဲ႕အစည္း (TWO) က အထူး စိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။

nSOf;yef;ESdyfpuf&ef avhusifhxm;olrsm;

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က စစ္တပ္၏ အာဏာကို ခ်ဳပ္ထိန္းရန္ႏွင့္ ယင္း၏စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္
ေနမႈ၊ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ အျပစ္ကင္းလြတ္ေနႏိုင္ခြင့္တို႔ကို ခ်ဳပ္ထိန္းကန္႔သတ္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါသည္။
လက္ရွိအစိုးရေအာက္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ အာဏာခြဲေဝရယူျခင္းမွ်ျဖင့္၊ စစ္တပ္၏ ဗိုလ္ေနျမဲက်ားေနျမဲ အေျခအေနကို
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေပးရံုမွ်သာ ရွိပါမည္။ စစ္ပြဲမ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနေစမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ နစ္နာခံစားမႈမ်ားကို ဆက္လက္၍ ထိခိုက္ခံစားေနရေစမည္ ျဖစ္ပါ
ေတာ့သည္။

okdŒtwGufa-umifh watmif;trsKd;orD; tzGJŒtpnf;u
atmifygtcsufrsm;udk awmif;qkdvkdufygonf?
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္သို႔ •

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ခ်က္ခ်င္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ပါရန္ႏွင့္ အျပည့္အဝ အင္အားစုအားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အသစ္ကို စတင္ပါရန္။ ယင္းတြင္ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုအားလံုး
စစ္မွန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရွိေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

•

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ျပစ္တင္ရံ႕ႈ ခ်ရန္ႏွင့္ အဆံုးသတ္ေစရန္။ ယင္းတို႔တြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား
အတြင္းရွိ အရပ္သား ဧရိယာမ်ားကို ျမန္မာတပ္မေတာ္က လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဗံုးက်ဲျခင္းမ်ား အပါအဝင္
ျဖစ္သည္။

•

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေဖာ္
ထုတ္ေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းပါရန္။

တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)
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•

ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး ေကာ္မရွင္ (IHFFC) ကို ဖိတ္ေခၚ၍
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳပါရန္။

•

စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားရွိ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား (IDPs) ကို၊ သူတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ လံုျခံဳစြာအိမ္ျပန္ႏိုင္ၾကသည္
အထိ၊ ကူညီႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ
သြားေရာက္ခြင့္ျပဳပါရန္။

ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုသို႔ -
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•

ျမန္မာအစိုးရကို ဖိအားေပး၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားရပ္ဆိုင္းပါရန္၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ
က်ဴးလြန္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းေစရန္။ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ လူထုမ်ားထံ လြတ္လပ္စြာ
သြားေရာက္ ထိေတြ႔ႏိုင္ေရး၊ အကူအညီေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ရန္။

•

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ စစ္တပ္ခ်င္း ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆိုင္းပါရန္။ အေၾကာင္းမွာ စနစ္ တက်
ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈလံုးဝမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္ အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း အင္စတီက်ဳရွင္းအေပၚ တရားဝင္ျပဳေပးရာ ေရာက္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။

•

ေနရာအားလံုးရွိ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ (IDPs) မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အေပၚ ဦးစားေပးကူညီႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ေဒသခံ ရပ္ရြာအေျခစိုက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတဆင့္ အကူအညီမ်ားကိုေပးအပ္
ႏိုင္ရန္။

nSOf;yef;ESdyfpuf&ef avhusifhxm;olrsm;

okawoejyKaomenf;em
တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသမီး အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ (TWO) ၏ သတင္းမွတတ
္ မ္းတင္ႏင
ွ ့္ သုေတသန
ဌာနကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တရားႏွင့္
တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြေပးႏိုင္ရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တအာင္းေဒသရွိ လူ႔အခြင့္အေ
ရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။
တအာင္းေဒသအတြင္း ကြင္းဆင္း သတင္းစုေဆာင္းေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကြန္ရက္
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေဒသခံလူထုမ်ား၊ နစ္နာရသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကို ေတြ႕ဆံု
ေမးျမန္းပါသည္။ သူတို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ အသံမ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
ကို ေျပာဆိုခြင့္ေပး၍ နားေထာင္ခဲ့ၾကပါသည္။
ယခုအစီရင္ခံစာပါ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို (TWO) ၏ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားက
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း ေကာက္ယူစုေဆာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။ ဤသတင္းမ်ားကို သူတို႔ကြင္းဆင္းေလ့လာႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ား
ျဖစ္ၾကေသာ - ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ နမ့္ခမ္း၊ နမ့္ဆန္၊ မိုးကုတ္၊ မိုးမိတ္၊ မူဆယ္၊
ကြတ္ခိုင္၊ နမၼတူ၊ တာမိုးညဲ၊ မန္တံုႏွင့္ တန္႔ယန္းတို႔တြင္ စုေဆာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
သတင္းမ်ားစုေဆာင္းၿပီးသည္အ
့ ခါ၊ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို တအာင္းအမ်ဳိးသမီး
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (TWO) ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားက အထူးသျဖင့္ ဂ်ီနီဗာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္၊
ယင္း၏ ထပ္ျဖည့္ထားေသာ က်င့္ထံုးမ်ား၊ ေရာမ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈ တရားခံုရံုး၏
ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ စသည့္တို႔ပါဝင္ေသာ၊ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္
တုိက္ဆိုင္၍ သံုးသပ္စိစစ္မႈျပဳပါသည္။
တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)
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aemufcHa-umif;&m
တအာင္း (ပေလာင္) ျပည္သူမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးစုတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ လူဦးေရမွာ တစ္သန္းခန္႔ ရွိပါသည္။ တအာင္းလူထု
အမ်ားစုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး၊ အခ်ဳိ႕မွာ ရွမ္း
ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။
တအာင္းလူထမ
ု ်ားမွာ ရိးု ရာအားျဖင့္ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ေနထိင
ု ၾ္ ကၿပီး၊
အတိတ္ကာလတြင္ မိမိဘာသာ ဖူလံုရပ္တည္ႏိုင္ရံု စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ျဖင့္
ရွင္သန္ရပ္တည္ လာခဲ့ၾကပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ လက္ဖက္ႏွင့္ စပါးကို
စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ တအာင္းျပည္သူမ်ား ေနထိုင္ၾကရာ မိရိုးဖလာ ေျမမ်ား
သည္ ေက်ာက္ျမက္မ်ား၊ ေငြ၊ သတၱဳႏွင့္ ေရႊ၊ အလူမီနီယံကဲ့သို႔ေသာ
ဓာတ္သတၱဳပစၥည္း ႂကြယ္ဝရာ ေဒသမ်ား လည္း ျဖစ္ၾကသည္။
သို႔ေသာ္လည္း၊ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ
လာခဲ့ရေသာေၾကာင့္၊ အရင္းအျမစ္ သယံဇာတ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာ
တပ္မေတာ္ႏွင့္ သူတို႔၏ လူနည္းစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ခရိုနီမ်ားလက္
တြင္သာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခံၾကရသည္။ လက္ဖက္လုပ္ငန္းမွာလည္း လက္ဝါး
ႀကီးအုပ္ခံရ၍၊ ေစ်းမ်ားက်ဆင္းၿပီး၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား
ပ်က္စီးဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရသည္။ တအာင္းေတာင္သူ အမ်ားစုမွာ ဤအေျခ
အေနမ်ားေၾကာင့္ မျဖစ္မေန ေဒသကိုစြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရျခင္း၊ သို႔
မဟုတ္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးရန္ အေၾကာင္းျဖစ္လာေစသည္။
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ တအာင္းေယာက္်ားမ်ားအၾကား အက်ယ္အျပန္႔
ဘိန္းစြဲေစခဲ့သည္။ ဤအေျခအေနမ်ားကို ယခင္ ပေလာင္အမ်ဳိးသမီး
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PWO) ၏ "အဆိပ္သင့္ေသာပန္းမ်ား" (Poisoned Flowers)
အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၆ ခုႏွစ္ထုတ္) ႏွင့္ "အဆိပ္သင့္ေတာင္ကုန္းမ်ား
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(Poisoned Hills) (၂၀၁၀ ခုႏွစ္ထုတ္)၊ "အဆိပ္သင့္ေနဆဲ (Still
Poisoned) (၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထုတ္) အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္
စုေဆာင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္
မ်ားကို အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔၊ တိုး၍ လူကုန္ကူးေရာင္းဝယ္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ အေျခအေနကိုလည္း (PWO) ၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံ
စာ "ခိုးယူခံရေသာဘဝမ်ား" (Stolen Lives) ျဖင့္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
တအာင္းျပည္သူမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
မ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းတို႔ကို
ခုခံရန္အတြက္ တအာင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္
ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (PSLA) ကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္ထြန္းကားေရးႏွင့္
ဖက္ဒရယ္စနစ္ ထူေထာင္ေရးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္
(PSLA) က တအာင္းျပည္သမ
ူ ်ား၏ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္
မရွိပါဘဲ၊ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခဲ့သည္။ ေနာက္
ပိုင္းတြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၌ (PSLA) ကို အတင္းအက်ပ္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္း
ခဲ့သည္။
(PSLA) ကို လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ တအာင္းျပည္သူမ်ား
အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ (PSLA) ၏
ကာကြယ္ေပးမႈ မရွိေသာေၾကာင့္၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရရန္ ပို၍
အႏၱရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ၾကရၿပီး၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္တပ္
ဖြဲ႕မ်ား ေဒသကို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္တြင္ မူးယစ္ေဆးလည္း ျပန္႔ပြားထူ
nSOf;yef;ESdyfpuf&ef avhusifhxm;olrsm;

ေျပာလာခဲ့သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တအာင္း
ျပည္သူမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္အသစ္မ်ား
ဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တိုးတက္ေရး ပါတီ/
ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) ႏွင့္ ၂၂ ႏွစ္ၾကာ အပစ္
ရပ္စဲေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္၍၊ ကခ်င္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး
တပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္ရပ္စဲေရးကို
ခ်ဳိးေဖာက္၍ ထိုးစစ္အသစ္မ်ား ဆင္ႏႊဲလာခဲ့သည္။ ဤထိုး
စစ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ လက္ေအာက္ခံ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား
အျဖစ္ လိုက္ေလ်ာအသြင္ေျပာင္းလာေစရန္ ဖိအားေပးျခင္း
ျဖစ္ၿပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ
မ်ားတြင္ လူအေျမာက္အမ်ား အိုးအိန္စြန္႔ပစ္ထြက္ေျပးၾကရ
သည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။
သူတို႔၏ ျပည္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ႏွင့္
သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို တြန္းေဆာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ေရးအတြက၊္ တအာင္း လက္နက္ကင
ုိ တ
္ ပ္ဖ႕ဲြ သစ္ျဖစ္သည္၊့
တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA)
ကို ယခင္ (PSLA/PSLF) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းမွ စတင္၍ တအာင္းေဒသတြင္
စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ခဲ့ၾကသည္။
မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ း္ ျပည္တင
ြ း္ ဒုကသ
ၡ ည္မ်ား နမ္ဖ
့ တ္ကာသု႕ိ ေရာက္ရလ
ိွ ာ။ Photo by PWO
တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)
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ထိုအခ်ိန္မွစ၍ (TNLA) တပ္ဖြဲ႕သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္
(KIA)၊ ကိုးကန္႔ခုခံေရးအင္အားစု ျဖစ္သည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ
မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA) တို႔ႏွင့္ လက္တြဲ၍ ခုခံလာခဲ့ရာ၊ ရွမ္း
ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ အႀကီးအက်ယ္ ထိုးစစ္
မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ဤစစ္ေရးထိုးစစ္မ်ားႏွင့္အတူ အရပ္သား
ျပည္သူမ်ားအေပၚ အက်ယ္အျပန္႔ေသာ၊ စနစ္တက် လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ေတြ႕ၾကံဳၾကရၿပီး၊ လူထုအမ်ားအျပား အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ
ထြက္ေျပးရမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (TWO) က
တအာင္းေဒသအတြင္း အိုးအိမ္စြန္႔ပစ္ထြက္ေျပး ရသူ ၁၄,၂၀၀ ဦးကို
မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ (အေသးစိတ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ စာရင္း
မ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ)။ ဤသို႔ ထြက္ေျပးရသူအမ်ားစုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္
ပိုင္း ခိုလႈံေရးစခန္းမ်ားတြင္၊ သို႔မဟုတ္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ယာယီ
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ရွိေနၾကပါသည္။ လူ ၂,၀၀၀ ဦးခန္႔သာ အိမ္သို႔
ျပန္ႏိုင္ၾကပါေသးသည္။

jrefrmhwyfrawmf ppftiftm;wkd;csJŒvmjcif;ESifh watmif;a'ookdŒ
yÉdyuQppfyGJrsm; jyefŒESHŒvmjcif;
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၃၆ ခုသာ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္း တအာင္းေဒသတြင္ အေျခစိုက္ ထားခဲ့သည္။ ယင္းတို႔တြင္
ေက်ာက္မဲအေျခစိုက္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ (စကခ)-၁ လက္
ေအာက္ရွိ တပ္ရင္း ၁၀ ရင္း၊ သႏၷီအေျခစိုက္ (စကခ) ၁၆ ေအာက္ရွိ
တပ္ရင္း ၁၀ ရင္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ တပ္ရင္းတစ္ရင္းလွ်င္ အင္အား
၁၀၀ မွ်သာ ရွိေသာေၾကာင့္၊ ယင္းတြင္အေျခစိုက္ေနေသာ စစ္သားစုစု
ေပါင္း ၃,၀၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိခဲ့သည္။
ထိုအခ်ိန္မွစတင္၍၊ တအာင္းေဒသတြင္ တပ္ရင္းေနာက္ထပ္ ၉၀ ေက်ာ္
ထပ္တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့ေၾကာင္း၊ တအာင္း အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း (TWO) က
မွတ္တမ္းတင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းရွိ
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တိုက္ခိုက္ေရး ေျချမန္တပ္မ တပ္မ်ားမွ ေရာက္ရွိလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။
(ေျချမန္တပ္မ ၁၁၊ ၃၃၊ ၅၅၊ ၆၆၊ ၇၇၊ ၈၈၊ ၉၉) တို႔ ေရာက္ရွိလာၾကရာ
တအာင္းေဒသတြင္ စုစုေပါင္း စစ္သားအင္အား ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္အထိ
ရွိလာခဲ့သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္၍၊ စစ္ဆင္ေရးထိုးစစ္မ်ားအတြင္း လားရိႈး
ႏွင့္ မႏၱေလးတို႔မွ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို အသံုး
ျပဳ၍လည္း ေဝဟင္မွဗံုးက်ဲရန္ တိုး၍ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ရင္းမ်ားတိးု ခ်ဲ႕ ခ်ထားလာမႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡစစ္ပမ
ဲြ ်ား
ကို ပို၍ျပင္းထန္လာေစသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္၍ ဂ်က္
တိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို တိုး၍ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္၊ (TNLA) တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္အၾကား
တိုက္ပြဲ ၂၀ သာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဤအေျခအေန မွ ေန၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္
တိုက္ပြဲ ၅၀ ေက်ာ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တိုက္ပြဲေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္တြင္ တိုက္ပြဲ ၁၅၀ ေက်ာ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တိုက္ပြဲေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္
တိုး၍ ျဖစ္ပြားလာသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ပထမပိုင္း ၃ လတြင္ပင္ တိုက္ပြဲ
ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
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‘aoG;cGJtkyfcsKyfa&;pepf’ twGuf a'ocHjynfolŒppf
vufeufukdifrsm;udk qufvufI rSDckdtm;xm;aejcif;
ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ေရရွညက
္ ်င္သ
့ းုံ ခဲေ
့ သာ ေသာင္းက်န္းသူဆန္က
႔ ်င္ေရး
စစ္ဆင္ေရးမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ေဒသခံ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို
စုစည္းစည္းရံုး၍၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။
ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ကို အျပန္အလွန္အားျဖင့္၊ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕
မ်ားကို ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ အျမတ္ရရွိႏိုငသ
္ ည့္ စီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္၊
ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မ်ား ခ်ေပးထားတတ္ၾကသည္။ မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္မႈ အပါ
အဝင္၊ တရားမဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း မ်က္ေစ့မွိတ္
ထားတတ္ၾကသည္။
တအာင္းေဒသတြင္ အစိုးရကို လိုလားသည့္ ျပည္သူ႕စစ္လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕ ၁၅ ဖြဲ႕ခန္႔ ရွိေနၿပီး၊ စုစုေပါင္းအင္အား ၁,၂၆၀ ခန္႔ ရွိသည္။ (ေနာက္
ဆက္တြဲတြင္ အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပထားသည္)။ ယင္းတို႔က ျမန္မာ
တပ္မေတာ္ကို တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚတြင္
စစ္ဆင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ ကူညီၾကသည္။
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ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ ေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ားႏွင့္
မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈမ်ား အက်ယ္အျပန္႔ ရွိေနၾကသည္။ သို႔
အတြက္ေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားအဖို႔ မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္းမ်ား၊ နစ္နာရ
ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ (TNLA) တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ျပည္သူ႔စစ္ထိန္းခ်ဳပ္ရာ
ေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းခင္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးခ်က္ စက္ရံုမ်ားကို ရွာေဖြ
ဖ်က္ဆီးၾကရာ၊ ယင္းတို႔ကို ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ
စစ္မ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ ဟန္႔တားပိတ္ဆို႔ ေလ့ရွိသည္။ သူတို႔၏ စီးပြားေရး
အက်ဳိးစီးပြားကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အေစာပိုင္း အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္၊ (TWO) အဖြဲ႕က နမ့္ခမ္းတြင္ ပန္းေဆး
ျပည္သ႕ူ စစ္ကသ
့ဲ ေ
႔ုိ သာ ျပည္သစ
႔ူ စ္အဖြ႕ဲ မ်ား၏ မူးယစ္ေဆး ကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ ႏ
ႈ င
ွ ့္

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး၊ (မ်ားမၾကာေသးမီက NLD ဦးေဆာင္ေသာ
အစိုးရ လက္ထက္တြင္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္
္ င
ုိ ၿ္ မိဳ႕နယ္
တင္ေျမႇာက္ခရ
ံ ရာ၊ ပိ၍
ု လူရေ
ုိ သဖြယျ္ ဖစ္လာေစခဲသ
့ ည္။) ကြတခ
မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ USDP ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသူ ဦးျမင့္လြင္ (ေခၚ ဝန္ေဂါင္ဒါး Wang Guoda)
မွာလည္း တာမိုးညဲျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ သူ၏
ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဂုဏ္ျပဳခံရၿပီး၊ တာမိုးညဲေဒသရွိ
"မုန္းဝန္း" တရုတ္လူမ်ဳိးေနထိုင္သူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အျပည့္
အဝ အသိအမွတ္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ပတ္သက္ေနေသာ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
လည္း၊ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားမွာ ျမန္မာတပ္မေတာ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ
အေရးပါေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔ကို မတို႔မထိဘဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနေစခဲ့
သည္။ ထိုအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ
ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) မွ
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံေစျခင္းျဖင့္ လူရိုေသ
ရွင္ရိုေသအျဖစ္ သိကၡာတင္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ၊ ဦးေက်ာ္ျမင့္မွာ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ ခုႏွစ္
အတြက္ (USDP) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကခ်င္
တိုင္းရင္းသားျဖသ္သူ ေကာင္းခါးႏွင့္ မိုင္းယုေလး ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဦးတီခြန္ျမတ္မွာ၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ (USDP) ပါတီ
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
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_idrf;csrf;a&;vkyfief;pOfrS watmif;wkdŒukd z,fusOfxm;jcif;
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စစ္ေရးထိးု စစ္မ်ား ျမႇငတ
့္ င္ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ သာ္လည္း၊ (TNLA) အဖြ႕ဲ က ျမန္မာအစိးု ရႏွင့္ ၿငိမး္ ခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးအေျဖ
ရွာမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲသ
့ ည္။ (TNLA) အဖြ႕ဲ က ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟိဌ
ု ာန (Myanmar Peace
Center) မွ ဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္ေသာ အဖြ႕ဲ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏစ
ွ ၊္ ဇူလင
ုိ ္ လ ၃၁ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ရွမး္ ျပည္နယ္ ေျမာက္ပင
ုိ း္ ၊ မူဆယ္တင
ြ ္
ေတြ႕ဆံခ
ု ၾ့ဲ ကသည္။ သိေ
႔ု သာ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ကြတခ
္ င
ုိ ႏ
္ င
ွ ့္ ေက်ာက္မတ
ဲ တ
႔ုိ င
ြ ္ ေနာက္ပင
ုိ း္ ၁၁ ရက္အၾကာ၌၊ (TNLA) အေပၚ
ထိးု စစ္အသစ္မ်ား ထပ္မဆ
ံ င္ႏခ
ဲႊ ျ့ဲ ပန္သည္။
၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ ္ ၾသဂုတလ
္ တြငႏ
္ င
ွ ့္ ေနာက္ပင
ုိ း္ တစ္လအၾကာတြင၊္ (TNLA) က ျမန္မာအစိးု ရထံသ႔ုိ တရားဝင္ စာတစ္ေစာင္ ေပးပိ၍
ု ၊
ေနာက္ထပ္ေတြ႕ဆံေ
ု ဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳႏိင
ု ရ
္ န္ ေတာင္းဆိခ
ု သ
့ဲ ည္။ သိေ
႔ု သာ္ အေၾကာင္းျပန္မႈ မရွပ
ိ ါ။
(TNLA) သည္ တိင
ု း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ အ
္ င္အားစုမ်ား၏ မဟာမိတအ
္ ဖြ႕ဲ ျဖစ္ေသာ၊ တစ္ႏင
ုိ င
္ လ
ံ းုံ အပစ္ရပ္စေ
ဲ ရးအတြက္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ရးအဖြ႕ဲ (NCCT) ၏ အဖြ႕ဲ ဝင္တစ္ဥးီ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အစိးု ရက (TNLA) ကို [MNDAA ႏွင့္ ရခိင
ု ္ တပ္မေတာ္ တိႏ
႔ု င
ွ အ
့္ တူ]
တစ္ႏင
ုိ င
္ လ
ံ းုံ ပစ္ခတ္တက
ုိ ခ
္ က
ုိ မ
္ ႈ ရပ္စေ
ဲ ရး သေဘာတူညခ
ီ ်က္ (NCA) တြင္ ပါဝင္ လက္မတ
ွ ေ
္ ရးထိးု ရန္ လက္ခရ
ံ န္ ျငင္းဆန္ခသ
့ဲ ည္။
(TNLA) အေနျဖင့္ အစိးု ရႏွင့္ ႏွစဖ
္ ႕ဲြ ခ်င္း အပစ္ရပ္စေ
ဲ ရးသေဘာ တူညခ
ီ ်က္ကုိ ပထမလက္မတ
ွ ေ
္ ရးထိးု ရန္ လိအ
ု ပ္မည္ဟု အေၾကာင္း
ျပခဲသ
့ ည္။ သိတ
႔ု င
ုိ ေ
္ အာင္၊ ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ အစိးု ရဖက္မွ ခ်ည္းကပ္မတ
ႈ စံတ
ု ရာ မရွခ
ိ ဘ
့ဲ ၊ဲ (TNLA) ကို ဖိတေ
္ ခၚေဆြးေႏြးမႈမရွခ
ိ ပ
့ဲ ါ။
တစ္ႏင
ုိ င
္ လ
ံ းုံ ပစ္ခတ္တက
ုိ ခ
္ က
ုိ မ
္ ႈ ရပ္စေ
ဲ ရး သေဘာတူညခ
ီ ်က္ (NCA) ၏ အင္အားစုအားလံးု မပါဝင္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ သေဘာသဘာဝေၾကာင္၊့
၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္ ေအာက္တဘ
ုိ ာလ ၁၅ ရက္ေန႔တင
ြ ္ အဖြ႕ဲ အစည္း ၈-ခုသာ လက္မတ
ွ ေ
္ ရး ထိးု ခဲၾ့ ကသည္။
(NCA) လက္မတ
ွ ေ
္ ရးထိးု ခ်ိနမ
္ စ
ွ ၍ အစိးု ရတပ္ဖ႕ဲြ မ်ားက တအာင္းေဒသတြင္ တိက
ု ခ
္ က
ုိ မ
္ မ
ႈ ်ား တိးု ျမႇငေ
့္ ဆာင္ရက
ြ လ
္ ာ ခဲသ
့ ည္။ ပိ၍
ု
သတိထားဖြယမ
္ ာွ ၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ရရ
ိွ ျိွ ဖင့္ ပဋိပကၡကုိ ပိမ
ု ႀုိ ကီးထြားလာေစရန္၊ (NCA) သေဘာတူညခ
ီ ်က္ လက္မတ
ွ ္
ေရးထိးု ခဲေ
့ သာ ရွမး္ ျပည္ ျပန္လည္ထေ
ူ ထာင္ေရး ေကာင္စ/ီ ရွမး္ ျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) ႏွင့္ လက္မတ
ွ ေ
္ ရးထိးု မထားေသာ
(TNLA) အပါအဝင္ အဖြအ
ဲ စည္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ႀကီးထြားလာေစခဲသ
့ ည္။ (NCA) လက္မတ
ွ ေ
္ ရးထိးု ခ်ိနမ
္ စ
ွ တင္၍၊ ရွမး္ ျပည္
တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) တပ္ဖ႕ဲြ ဝင္မ်ားကို ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ ျႈ ဖင္၊့ ရွမး္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ုိ း္ တြင္ တိးု ၍
ေနရာခ်ထားလာခဲသ
့ ည္။ သိျ႔ု ဖစ္ရာ ေက်ာက္မႏ
ဲ င
ွ ့္ နမ္ခ
့ မ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ (TNLA) တပ္ဖ႕ဲြ မ်ားႏွင့္ တိက
ု ပ
္ မ
ဲြ ်ား ျဖစ္ပာြ းလာရာ၊ အိးု အိမ္
စြနခ
႔္ ာြ ထြကေ
္ ျပးရမႈ အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစခဲသ
့ ည္။
တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)
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watmif;a'owGif jrefrmwyfrawmfu usL;vGefcsKd;azmufonfh vlŒtcGifhta&;
csKd;azmufr+rsm;tay: pdppfokH;oyfcsuf (မတ္လ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ - မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)
ျမန္မာတပ္မေတာ္က က်ဴးလြနခ
္ ်ဳိးေဖာက္သည့္ လူ႕အခြငအ
့္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ား အေသးစိတက
္ ုိ (TWO) က မွတတ
္ မ္း ျပဳစုထားၿပီး၊ ယခုအစီရင္ခစ
ံ ာ၏
ေနာက္ဆက္တတ
ဲြ င
ြ ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဓိကက်ဴးလြနခ
္ ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို ေအာက္ပါအတိင
ု း္ အႏွစခ
္ ်ဳပ္ထတ
ု ထ
္ ားပါသည္။
ခ်ဳိးေဖာက္ခံရေသာ ေက်းရြာလူထု
အေရအတြက္

ေက်းရြာ/ ၿမိဳ႕နယ္
အေရအတြက္

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း/
တိုင္း အေရအတြက္

၄၂

၁၁၇

၃၃ ရြာ၊ ၈ ၿမိဳ႕နယ္

၁၈

တရားမဝင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း

၈

၁၀

၉ ရြာ၊ ၄ ၿမိဳ႕နယ္

၆

လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ

၇

၇

၆ ရြာ၊ ၃ ၿမိဳ႕နယ္

၅

၂၁

၁၇ ဦးေသဆံုး၊ ၃၅ ဦး ဒဏ္ရာရ၊ (လူ
ေထာင္ခ်ီ၍ အႏၱရာယ္ ေတြ႕ၾကံဳရသည္)

၂၉ ရြာ၊ ၉ ၿမိဳ႕နယ္

၁၉

အဓမၼ ေပၚတာဆြဲျခင္း/ လမ္းျပ
ခိုင္းျခင္း၊ လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္
အသံုးျပဳျခင္း

၂၇

၃၂၂ ဦး ေပၚတာဆြဲ ခံရသည္၊ လမ္းျပ
အျဖစ္ ခိုင္းေစခံရသည္။ လူ ၇၀၀
ေက်ာ္ကို ဒိုင္းကာအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

၂၄ ရြာ၊ ၇ ၿမိဳ႕နယ္

၂၀

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္
ရွိရွိ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လုယက္ျခင္း

၁၁

ေက်းရြာ ၁၁ ခုရွိ ေနထိုင္သူမ်ား

၁၁ ရြာ၊ ၅ ၿမိဳ႕နယ္

၁၁

အရပ္သားမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္
ျဖစ္ရပ္
အေရး က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အေရအတြက္
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

အရပ္သားပစ္မွတ္ထားၿပီး
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း

ဤလူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို ယင္းတိ၏
႔ု အမ်ဳိးအစားမ်ားအရ ယခုအစီရင္ခစ
ံ ာ၏ ေအာက္ပါအခန္းမ်ားတြင္ စိစစ္သးုံ သပ္ထားပါသည္။
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1? t&yfom;rsm;udk n‡if;yef;ESdyfpufr+
ၿပီးခဲသ
့ ည့္ ၅ ႏွစတ
္ ာ ကာလတြင၊္ ျမန္မာအစိးု ရ တပ္ဖ႕ဲြ မ်ားက ႀကိမဖ
္ န္မ်ားစြာ၊
အရပ္သားမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ
မ်ားရွိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္
ဟု သကၤာမကင္း ျဖစ္ခၾံ ကရသူမ်ားအေပၚတြင္ ျဖစ္သည္။ (TWO) အဖြ႕ဲ က
မွတ္တမ္းတင္ထားရာတြင္၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈျဖစ္ရပ္ ၄၂ ခုကို ၿမိဳ႕နယ္ ၈
ခုတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ (နမ့္ခမ္း၊ မန္တံု၊ မူဆယ္၊
နမ္ဆ
့ န္၊ ေက်ာက္မဲ၊ ကြတ္ခိုင္၊ မိုးမိတ္၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္မ်ား) ေက်းရြာေခါင္း
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ သံဃာမ်ား အပါအဝင္၊ စုစေ
ု ပါင္း လူ ၁၁၇ ဦးမွာ ညႇဥး္ ပန္း
ႏွပ
ိ စ
္ က္ခခ
ံ ၾ့ဲ ကရသည္။ အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ သိမ
႔ု ဟုတ္ စိတပ
္ င
ုိ း္
ဆိင
ု ရ
္ ာ ထိခက
ုိ ျ္ ခင္း မ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ရလဒ္
ေၾကာင့္ လူ ၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
ညႇဥး္ ပန္းႏွပ
ိ စ
္ က္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ အ
္ တြငး္ တိးု တက္မ်ားျပားလာၿပီး၊
ိ စ
္ က္ခခ
ံ ၾ့ဲ ကရသည္။
ယင္းႏွစ၏
္ ပထမ ၃ လတြငပ
္ င္ လူေပါင္း ၃၆ ဦး ညႇဥး္ ပန္းႏွပ
࠲ࠓࠎࠓ
࠰ ࠤࠊ
 ࠏࠓ
࠰ ࠩࠊࠤߺ
࠰ ߺ࠱ࠬࠖ࠳ࠎ
࠰ ࠱ࠫࠥࠩࠐࠤߺ࠘
࠰ ࠄ࠰
ࠄࠞ
 ࠰ࠏࠎ࠰ࡵࠏ
ࠥ࠴ ߿
࠰ ߺࠓ
࠰ 
 ࠕ
࠭ ࠘ࠨ ࠛࠕࠏ࠘
࠰ ࠤࠓ࠱ࠤ ࠛࠩࠕࠛࠊ࠳ߺ࠰
࠸࠺

ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ) ႏွင့္ ခမရ ၃၂၄၊ ၅၀၁၊ ၅၀၂၊
၅၀၇ (စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္-၁ ႏွင့္ ၁၆ လက္ေအာက္ခံ၊ ေက်ာက္မဲ
ႏွင့္ သိႏၷီတို႔တြင္ အေျခစိုက္ၾကသည္) တို႔က က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို မ်ားေသာအား
ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေရး ေျချမန္တပ္မ်ား (တပ္မ ၁၁၊ ၃၃၊ ၇၇၊ ၈၈၊ ၉၉) တို႔က
က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ၾကသည္။ ယင္းတို႔မွာ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ တအာင္း
ေဒသအတြင္း ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းမွ လာေရာက္တပ္စြဲခ်ထားေသာ
တပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
က်ဴးလြန္မႈအမ်ားဆံုး ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္နည္းနာမ်ားမွာ ေက်းရြာသား
မ်ားကို ႀကိဳးျဖင့္တုတ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ပါးရိုက္ျခင္း၊ ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ထုေထာင္း
ျခင္း၊ ေျမေပၚလဲက်ေနစဥ္ (ဦးေခါင္းေနရာ အပါအဝင္) ကန္ေက်ာက္ျခင္း
တို႔ ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေက်းရြာလူထုမ်ားကို (TNLA) ႏွင့္ သူတို႔
ဆက္စပ္ ပတ္သက္မႈ၊ (TNLA) တပ္မ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္
ကို ေမးျမန္းေလ့ရွိၾကသည္။
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ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို တပ္ရင္း/တပ္မ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ အနည္းဆံုး ၁၈
ခုရွိ တပ္မ်ားက က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း
ကာလအထိ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဒသခံတပ္မေတာ္
တပ္ရင္းမ်ားက က်ဴးလြန္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ မန္တံုအေျခစိုက္
ခလရ ၁၃၀၊ ကြတ္ခိုင္အေျခစိုက္ ခလရ ၄၅ (လားရႈိးအေျခစိုက္ အေရွ႕
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အခ်ဳိ႕ေသာ

ေက်းရြာလူထုမ်ားကို

သူတို႔၏အက်ႌကို

အတင္းအက်ပ္

nSOf;yef;ESdyfpuf&ef avhusifhxm;olrsm;

ေက်းရြာသားတစ္ဦးက သူ၏ အေတြ႕အၾကံဳကို
ျပန္ေျပာျပသည္။

ခၽြတ္ခိုင္းၿပီး၊ (TNLA) စစ္တပ္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ သင္တန္းတက္ခဲ့ရသည့္
အမွတ္ အသားမ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ရႈခံၾကရသည္။
(TNLA) တပ္ဖြဲ႕မ်ား တည္ရွိရာေနရာကို သိရွိလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊
ရံဖန္ရံခါ
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားသည္ တအာင္းေက်းရြာလူထုမ်ားကို စုေပါင္း၍
ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ႏွယ္ အသြင္သက္ေရာက္ေစပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူသိမ်ားေသာျဖစ္ရပ္
တစ္ခုတြင္၊ ေက်းရြာသား ၁၁ ဦးကို ခလရ ၃၂၄ ရွိ စစ္သားမ်ားႏွင့္
နမ္ခ
့ မ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေစကင္ေက်းရြာရွိ ပန္းေဆးျပည္သ႕ူ စစ္မ်ားက စုေပါင္း၍
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ကို ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ႏုင
ိ ္ခဲ့
သည္။ ႏွိပ္စက္ခံရသူတို႔ကို ေျပာရာတြင္၊ "မင္းတို႔ အားလံုးက ပေလာင္
သူပုန္ေတြပဲ၊ အားလံုးကို သတ္ပစ္မယ္" ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္ကို
ေတြ႕ရွိရသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ကြတ္ခိုင္အေျခစိုက္ ခလရ ၄၅ က ညႇဥ္းပန္း
ႏွိပ္စက္ခံရေသာ နမ္းပါကာေက်းရြာမွ ရြာသား တစ္ဦးက ေျပာျပရာတြင္၊
"နံနက္ခင္းမွာ ရြာသား ၁၂ ဦး ဖမ္းခံရတယ္။ သူတက
႔ုိ (TNLA) တပ္ေတြ
ဘယ္ေနရာမွာ ရွိေနလဲေမးတယ္။ ‘(TNLA) တပ္ေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔
သိသလား၊ သူတက
႔ုိ ေလြးက်ာယန္ေတာင္ကန
ု း္ ဘယ္ေနရာမွာ ရွသ
ိ လဲ’
လို႔ေမးတယ္။ က်ေနာ္တို႔က (TNLA) နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာမွ မသိၾက
ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို ေလြက်ာယန္ေတာင္ကုန္းကို
သြားခိုင္းတယ္။ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို ေရွ႕က သြားခိုင္းၿပီး၊ က်ေနာ္တို႔
တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)

မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေစာေမာင္
သည္ ေျချမန္တပ္မ ၈၈ တပ္ဖြဲ႕၏
ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို ခံရၿပီး
မ်က္လုံးတဖက္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။

“ပထမ၊ သူတို႔က လက္နက္ႀကီးနဲ႔
ရြာထဲပစ္ထည့္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို
သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ၊ မိန္းမေတြ၊
ကေလးေတြကို စုစည္းၿပီး လက္နက္
ႀကီးဒဏ္က လြတ္ေအာင္ ေျပးၾကတယ္။
က်ေနာ္တို႔ ေျပးမလြတ္ခင္မွာပဲ၊ သူတို႔
ရြာထဲဝင္လာၾကၿပီး၊ ပုန္းေနတဲ့ ေယာက္်ားေတြ
အားလံုး ထြက္လာၾကဖို႔ အမိန္႔ေပးတယ္။
သူတို႔ေျပာတာက၊ အကယ္၍ က်ေနာ္တို႔
ထြက္မလာရင္၊ ရြာတစ္ခုလံုးကို မီးတင္
ရႈိ႕မယ္ေျပာတယ္။ က်ေနာ္တို႔လည္း
အင္မတန္ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ သူတို႔
ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေယာက်္ား
အားလံုး ထြက္လာၾကတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း
ထြက္လာေရာ၊ သူတို႔က ႀကိဳးနဲ႔တုပ္ၿပီး၊
ေျမႀကီးေပၚမွာ ေမွာက္ခိုင္းတယ္။ သူတို႔က
ေသနတ္ဒင္နဲ႔ က်ေနာ့္ခါးနဲ႔ ေက်ာကို
ေထာင္းတယ္။ စစ္ဖိနပ္ေတြနဲ႔ ကန္တယ္။
မ်က္ႏွာကို၊ ေခါင္းကိုနင္းတယ္။ က်ေနာ့္
ပါးစပ္ေတြက ေသြးထြက္ေနေတာ့ က်ေနာ္
အသက္ရွဴလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ခါးနဲ႔ ေက်ာမွာ
အႀကီးအက်ယ္ဒဏ္ရာ ရတယ္။ ခုထိတိုင္
တိုင္းရင္းေဆးနဲ႔ ကုသေနရတုန္းပဲ” ဟု
ဆိုသည္။
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ေနာက္ေက်ာကို ေသနတ္နဲ႔ေထာက္ၿပီး ေနာက္ကလိုက္လာတယ္။ သူတို႔
ေျပာတာက ‘က်ေနာ္တို႔ ေလြက်ာယန္ ေတာင္ကုန္းေပၚက ေသနတ္ပစ္သံ
ၾကားတာနဲ၊႔ က်ေနာ္တအ
႔ုိ ားလံးု ကို သတ္ပစ္မယ္’ လိေ
႔ု ျပာတယ္။ က်ေနာ္တ႔ုိ
ေလြက်ာယန္ေတာင္ကုန္း ကိုေရာက္ေတာ့၊ အဲဒီမွာ (TNLA) စစ္သားေတြ
ရွိမေနဘူး။ သူတို႔က (TNLA) တပ္ေတြကို မေတြ႕ေတာ့၊ က်ေနာ္တို႔ကို
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တယ္။ သူတို႔ကို ဘယ္ကို ထြက္သြားၾကလဲလို႔ ေမးျပန္
တယ္။ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို ေသနတ္ေတြ၊ တုတ္ေတြနဲ႔ ရိုက္တယ္။
ပါးရိုက္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ အင္မတန္နာက်ဥ္ ခံစားရပါတယ္။ က်ေနာ့္နံရိုး
ကို ထုေထာင္းထားေတာ့ အခုထိတိုင္ ေကာင္းေကာင္းမရပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။
က်ေနာ္ ၂ ရက္ေလာက္ မထႏိုင္ဘူး။ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ ေဆးေသာက္
ေနရတယ္။ က်ေနာ္မ
့ တ
ိ ေ
္ ဆြေတြလည္း က်ေနာ္လ
့ ုိ ခံစားရတာခ်ည္းပဲ” ဟု
ဆိုသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က အသံုးျပဳသည့္ အျခားေသာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္
သည့္ နည္းနာမ်ားတြင္၊ ပလပ္စတစ္အိပ္ ေခါင္းစြပ္၍ အသက္ရွဴမြမ္းက်ပ္
ေစျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္း အတြင္းသို႔ ဓာတ္ဆီေလာင္းခ်ျခင္း၊ ဓားျဖင့္ထိုးျခင္း၊
ေက်းရြာသားမ်ား၏ အေရျပားကို ဓားျဖင့္ မႊန္းျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။
ေဒသအေျခစိုက္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းမွလာၾကေသာ
ေျချမန္တပ္မ တပ္ဖ႕ဲြ မ်ားက ေက်းရြာလူထု အရပ္သားမ်ားအေပၚ အက်ယ္
အျပန္႔အသံုးျပဳသည့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေသာ နည္းနာမ်ားအရ၊ ညႇဥ္းပန္း
ႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးရာတြင္ ပံုမွန္
သင္တန္းမ်ား၏ အစိတအ
္ ပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပေနပါ

မ်ားလည္း အတူတူပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဆိုေနပါသည္။ ေသခ်ာရွင္းလင္းေန
သည္မွာ ဤသို႔လူမဆန္ေသာ က်င့္သံုးမႈမ်ားမွာ စစ္သားတစ္ဦးခ်င္း၏
သေဘာအရ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ျမန္မာ
တပ္မေတာ္က စနစ္တက်၊ အမိန္႔ေပးထားခ်က္မ်ား အရ က်င့္သံုးေနမႈ
ျဖစ္ပါသည္။
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ျပဳမူမႈႏွင့္ လူသား ဂုဏ္
သိကၡာ ထိခိုက္ေစသည့္ ေစာ္ကားမႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အရပ္သားမ်ားကို
ဂုဏသ
္ က
ိ ာၡ ခ်ဳိးႏွမ
ိ ရ
္ ာေရာက္ေစေသာ ေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားသည္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ
လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဥပေဒကို အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။ (ဂ်ီနီဗာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္၊ ပုဒ္မ-၄၊ ေနာက္ဆက္
တြဲ က်င့္ထံုးမ်ား ၂ (Protocol II to the Geneva Convention, Article
4) ကိုၾကည့္ပါ။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ရာ ေျမာက္
ပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈျဖစ္ရပ္ တစ္ခုၿပီးေနာက္၊
ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးက ခမရ ၁၀၆ တပ္ဖြဲ႕ (တပ္မ ၇၇ လက္ေအာက္ခံ)
မ်ားကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူ၏ ရြာသားမ်ားအေပၚ ညႇဥ္းပန္း
ႏွိပ္စက္ရေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။ စစ္တပ္မ်ားက သူ႔ကို "ဤသို႔ လုပ္
ေဆာင္ရန္ တာဝန္ျဖစ္သည္" ဟု ေက်ာစိမ့္ဖြယ္ အေျဖသာ ျပန္၍ ေပးခဲ့
သည္။

သည္။ ယင္းသို႔ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားကို ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စံက်
က်င့္သံုးမႈတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳေနၾကပါသည္။ အလားတူပင္၊ မတူကြဲျပား
ေသာ တပ္ရင္းမ်ားက အသံုးျပဳၾကသည့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္ နည္းနာ
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တအာင္း စစ္ဖက္အက်ဥ္းသားမ်ားကို
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း
(TWO) အဖြဲ႕က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးရမိေသာ (TNLA) စစ္သား
မ်ားကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၍ သတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ရပ္ ၄ ခုကို မွတ္တမ္းတင္
ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ျဖစ္ရပ္ ၂ ခုတြင္ သူတို႔ေက်းရြာသို႔ ျပန္လာလည္သည့္
စစ္သားမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးမိျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္ျဖစ္ရပ္ ၂
ခုတြင္ ကင္းလွည့္စဥ္တြင္ စစ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးရမိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

တပ္မ ၇၇ မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔
စစ္ဆင္ေရးအကူအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ေသာ တပ္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္၊ ယင္းစစ္သားမ်ားကို အလြန္အမင္း ရက္စက္
ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံၾကသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ စစ္သား ၉ ဦး
အနက္ ၈ ဦးမွာ ရိုက္ႏွက္ရံုမွ်သာမက၊ အရွင္လတ္လတ္ အေရျပားကို
လွီးျဖတ္ခံရၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပစ္သတ္ခံၾကရသည္။ တစ္ဦးမွာမူ
လူတစ္ပိုင္းကို ေျမျမဳပ္ထားၿပီး၊ သူ၏မ်က္ႏွာႏွင့္ အေရျပားကို ဓားျဖင့္
မႊန္းခဲ့ၾကသည္။

ရန္ ေလ့က်င့္ေပး ထားေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ ၁၉၄၉
ခုႏွစ္၊ ဂ်ီနီဗာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္၊ ပုဒ္မ ၃ ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ
က်င့္ထံုးမ်ား - ၂ (Additional Protocol II) ကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာ က်ေရာက္
ေနပါသည္။ ယင္းတြင္ေဖာ္ျပ ထားရာ၌၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မဟုတ္သည့္
ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ဆံုးရႈံးေနသူမ်ားအေပၚ လူသားပီသစြာ
ျပဳမူဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်ဳိးေဖာက္ရာက်ေရာက္ေနၿပီး၊ ယင္းတို႔
ကို သတ္ျဖတ္မႈ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ အလားတူ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ၊
လူဂုဏ္သိကၡာညႇိဳးႏြမ္းေစေသာ၊ သို႔မဟုတ္ လူ႔သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ
ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးထားျခင္းကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္ေစ
ပါသည္။

ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေလးႏွစ္ဆက္တိုက္၊ (၂၀၁၂၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္မ်ား) တြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခု (မန္တံု၊ နမ့္ဆန္၊ ေက်ာက္မဲႏွင့္ မူဆယ္)
တိတ
႔ု င
ြ ္ ျဖစ္ပာြ းခဲၿ့ ပီး၊ ညႇဥး္ ပန္းႏွပ
ိ စ
္ က္မမ
ႈ ်ားကို တပ္ရင္း ၃ ခု (ခလရ ၁၃၀၊
ခလရ ၅၀၄ ႏွင့္ တပ္မ ၇၇) တို႔၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။
အေရခြံဆုတ္ခြာသည့္ လုပ္ရပ္ကို ေက်ာက္မဲအေျခစိုက္ စစ္ဆင္ေရး
ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ ၁ ေအာက္ရွိ ခလရ ၅၀၄ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပဲခူးမွလာေသာ
တိုက္ခိုက္ေရး ေျချမန္ တပ္မ ၇၇ ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။

တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)

ဤသည္မွာ ျမန္မာတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စစ္အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ရန္ မူဝါဒတည္ရွိေနျခင္းကို ျပသေနရံုမွ်မက၊
ညႇဥး္ ပန္းႏွပ
ိ စ
္ က္ျခင္း နည္းနာတစ္ခအ
ု ျဖစ္ အေရခြဆ
ံ တ
ု ခ
္ ာြ ျခင္းကို ျပဳက်င့္
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အစိုးရႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္လက္နက္ကိုင္
တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က၊ ၎တို႔ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္
လက္နက္ကင
ုိ တ
္ ပ္ဖ႕ဲြ မ်ားႏွငအ
့္ တူ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ညႇဥး္ ပန္းႏွပ
ိ စ
္ က္မႈ
အနည္းဆံုးျဖစ္ရပ္ ၆ ခုကို (TWO) အဖြဲ႕က မွတ္တမ္းတင္ထား ႏိုင္ခဲ့ပါ
သည္။ အထူးသျဖင့္ နမ့္ခမ္းအေျခစိုက္ ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖြဲ႕က
ေဆာင္ရြကခ
္ ဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္
အေနျဖင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈနည္းနာမ်ားကို ၎၏ျပည္သူ႕စစ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား
ထံသို႔ တရားဝင္ သင္တန္းေပးထားျခင္းရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊
ျပည္သူ႔စစ္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ယင္းနည္းနာမ်ားကို လက္ခံက်င့္
သံုးေနၿပီး၊ ရာဇဝတ္မ်ား က်ဴးလြန္ေနၾကေၾကာင္း ဥပမာ ျပသေနပါသည္။
ျမန္မာ့စစ္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပန္းေဆးျပည္သူ႕စစ္မွ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ
ေစကင္ရြာမွ ရြာသားမ်ားအား ရုိက္ႏွက္ျခင္း။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

ေစကင္ရြာသားျဖစ္သူ
မုိင္းညီဖူးအား ခလရ ၃၂၄
ႏွင့္ ပန္းေဆးျပည္သူ႕စစ္
တပ္ဖြဲ႕တုိ႕မွ ရုိက္ႏွက္ျခင္း။
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ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အရပ္သားမ်ားအေပၚ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ မရွိပါ။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္
ရာဇဝတ္မဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာရံးု (UNODC) မွ ေဒသခံဝန္ထမ္း ၂ ဦးကို ပန္းေဆးေဒသ
၌ ဘိန္းသီးႏွံ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ နမ့္ခမ္းသို႔
ခရီးထြက္ခြာစဥ္တြင္၊ ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္မ်ားက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္
တိုက္ ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ေသာ ဘိန္းသီးႏွံ ေစာင္ၾ့ ကည့္
ေလ့လာေရး လုပင
္ န္းမွာ အစိးု ရအတည္ျပဳထားေသာ လုပင
္ န္းျဖစ္သည္။
သူတို႔ကို ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ကိုယ္ႏွင့္ေခါင္းတြင္ ထုႏွက္ျခင္း ျပဳခဲ့ၾကၿပီး၊
ဖူးေယာင္မမ
ႈ ်ား ခံစားခဲၾ့ ကရသည္။ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းသည္မာွ (UNODC)
ရံုးက ဤကိစၥအေပၚ လူသိရွင္ၾကား ကန္႔ကြက္ပစ္တင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
nSOf;yef;ESdyfpuf&ef avhusifhxm;olrsm;

2? t&yfom;rsm;udk w&m;r0if owfjzwfjcif;
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အရပ္သားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြနခ
္ ်ဳိးေဖာက္သည့္ တရားမဝင္ သတ္ျဖတ္မႈ
ျဖစ္ရပ္ ၈ ခုကို မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ အရပ္သား ၁၀ ဦးကို သတ္ျဖတ္မႈကို ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၆ ခုက ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ခုရွိ ေက်းရြာ ၉ ခုတြင္ သီးျခားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္း
ျဖစ္သည္။
ေက်းရြာသား ၂ ဦးကို တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လမ္းေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိရာ၌ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ ၾကသည္။
အျခား ၅ ဦးမွာ လယ္ကြင္းမ်ားအတြင္း သတ္ျဖတ္ခံရသည္။ တစ္ဦးမွာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ၿပီး
ေနာက္ သတ္ျဖတ္ခံရသည္။ ေက်းရြာသား တစ္ဦးမွာ ေပၚတာဆြဲ ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစရန္
ေက်းရြာတြင္း ပုန္းေအာင္း ေနရာမွ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခံ ရျခင္းျဖစ္သည္။
ဦးဘေအး (အသက္ ၈၇ ႏွစ္) မွာ၊ သူ၏ေက်းရြာအနီး (TNLA) တပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္
တပ္ရင္းတို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ၿပီးေနာက္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ ခလရ ၁၃၀ ႏွင့္ ေငါင္းစိင
ု ျ္ ပည္သ႕ူ စစ္တပ္ဖ႕ဲြ
မ်ား သူ႕အိမတ
္ င
ြ း္ သိ႔ု ဝင္ေရာက္လာကာ၊ အနီးကပ္ ပစ္သတ္ခံရသည္။ သူတို႔က ပစ္သတ္ၿပီး
ခႏၶာကိုယ္ကို ေသြးအိုင္တြင္းတြင္ ဤအတိုင္းပစ္ထားခဲ့ ၾကသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တိုင္ေအာင္
သူ၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားက လာေရာက္ သန္႔စင္ေပးရန္၊ ျမႇဳပ္ႏွံေပးရန္ ခြင့္မျပဳခဲ့ၾကေပ။
မ်ားမၾကာေသးမီက၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္၊ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ အရြယ္
မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးကို တိုက္ပြဲမ်ားရန္မွ လြတ္ကင္းေအာင္ ေျပးလႊားေနၿပီးေနာက္၊
နမ့္ခမ္းသို႔ ျပန္အလာတြင္ တပ္မ ၃၃ ၏ တပ္မ်ားက ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ ခဲ့သည္။
သတ္ျဖတ္မႈ အမ်ားစုမာွ တမင္သက္သက္ သတ္ျဖတ္မက
ႈ ်ဴးလြနခ
္ သ
့ဲ ည့္ အသြငရ
္ သ
ိွ ည္။
အရပ္သား မ်ားကိုသတ္ျဖတ္မႈမွာ (ဂ်ီနီဗာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ ပုဒ္မ ၄ ၏ ေနာက္
ဆက္တြဲ က်င့္ထံုးမ်ားတြင္ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားေသာ) ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ
ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည္။
တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)

နမ့္ခမ္းသုိ႕သြားရာလမ္းတြင္ တပ္မ ၈၈ ၏
ပစ္ခတ္မႈ မုိင္းႏုိင္ဂ်ာအား ထိမွန္ခဲ့ျခင္း။
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(TWO) အဖြဲ႕က ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း
က်ဴးလြန္ေသာ လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္ ၈ ခုကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၅
ႏွစတ
္ ာကာလအတြငး္ မွတတ
္ မ္းတင္ထားႏိင
ု ခ
္ ပ
့ဲ ါသည္။ ဤသည္မာွ အလား
တူ ရာဇဝတ္မ်ားအတြက္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အခ်ဳိးကိုသာ ကိုယ္စားျပဳ
ေဖာ္ျပႏိင
ု ပ
္ ုံ ရပါသည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုမာွ စစ္တပ္၏ လက္စားေျခခံရမည္ကုိ
ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္၊ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈအသုိက္အဝန္းမွ ဖယ္က်ဥ္ခံရ
မည္ကို စိုးရြံ႕ေသာေၾကာင့္ သတင္းေပးပို႔ တိုင္ၾကားျခင္း မရွိၾကပါ။
(TWO) အဖြဲ႕က မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္၊ ၂၀၁၂ မွ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားအတြငး္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခု (မန္တံု၊ ကြတ္ခိုင္ႏွင့္ နမ့္ဆန္) တို႔
တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ေက်းလက္ေဒသ ေက်းရြာမ်ားတြင္၊ သို႔မဟုတ္ အနီး
တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ တပ္ရင္း/တပ္မ ၅ ခုမွ
စစ္သားမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အရာရွိမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကပါသည္။ ပထမ
ျဖစ္ရပ္ ၄ ခုတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ စစ္သားမ်ားမွာ ေဒသအေျခစိုက္
တပ္ရင္းမ်ား (ခလရ ၁၁၅၊ ၅၀၂ ႏွင့္ ၁၃၀) တို႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကၿပီး၊
မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားသည့္ ျဖစ္ရပ္ ၂ ခုတြင္ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းမွ
လာေသာ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္မမ်ား (တပ္မ ၉၉ ႏွင့္ တပ္မ ၃၃) မွ စစ္သား
မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကပါသည္။ ယင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြက္ ဤရြာမ်ားအနီးတြင္ ယာယီ
စခန္းခ်ေနၾကေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ဤျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အေျခအေန ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား
သည္ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိေနသည့္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ
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အျပည့္ရွိေနၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အျခားသူမ်ား
က ၾကားႏိုင္သည့္၊ သို႔မဟုတ္ မ်က္ျမင္သက္ေသျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန
မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး က်ဴးလြန္ၾကသည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၌ သီလရွင္တစ္ပါးကို မုဒိမ္းျပဳက်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ
ပါဝင္ၿပီး၊ က်န္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို သူ၏ ရြာအနီး
လမ္းေဘးတြင္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈ၊ ႏွင့္ အရာရွိတစ္ဦးက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို
တပ္စခန္းအတြငး္ မုဒမ
ိ း္ ျပဳက်င္မ
့ တ
ႈ ႔ုိ ပါဝင္ၾကသည္။ ႏိဝ
ု င္ဘာလ ၂၅ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာလူထုမ်ားက ဆြံ႕အေနသည့္ မိန္းကေလးငယ္
တစ္ဦးကို၊ ပြဲေတာ္တစ္ခုအတြက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔အသြား လမ္းတြင္၊
စစ္သား တစ္ဦးက မုဒိမ္းျပဳက်င့္ေနသည္ကို မ်က္ျမင္သက္ေသေတြ႕ၾကရ
သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူက လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္
ဟန္႔တားရန္ မဝံ့ရဲၾကပါ။
ျဖစ္ရပ္မ်ားအနက္ တစ္ခုတြင္သာ နစ္နာရၿပီး ရွင္က်န္ရစ္သူက ရာဇဝတ္မႈ
ကို တိုင္ၾကားရန္ ဝံ့ရဲခဲ့သည္။ မုဒိမ္းမႈျပဳက်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခံရသည့္
သီလရွင္က သူတို႔၏တပ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္း ယာယီစခန္းခ်ေန
ေသာ တပ္မွဴးထံသို႔တိုင္ ၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။ ပထမပိုင္းတြင္ တပ္မွဴးက
တိုင္ၾကားမႈကို လက္မခံေပ။ သို႔ေသာ္ သီလရွင္က ရြာလူႀကီးကို အကူ
အညီေတာင္းေသာေၾကာင့္၊
တပ္မွဴးအေနျဖင့္
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ရဲေဘာ္မ်ားကို မျဖစ္မေန တန္းစီေပးခဲ့ရသည္။
ထိုစစ္သားကို လူအမ်ားေရွ႔တြင္ ရိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။
အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအေပၚ နစ္နာရၿပီး ရွင္က်န္
nSOf;yef;ESdyfpuf&ef avhusifhxm;olrsm;

ရစ္သူမ်ားက တိုင္ခ်က္မဖြင့္ရဲၾကပါ။ အေၾကာင္းမွာ စစ္တပ္က လက္တုံ႔
ျပန္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တသည့္အတိုင္း ျဖစ္လာမည္ကို
သံသယရွိ၊ မယံုၾကည္ၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္ ၂ ခုတြင္၊
အကယ္၍
ရာဇဝတ္မႈကို
တိုင္ၾကားပါက
ယင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို
သတ္ျဖတ္မည္ဟု ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကသည္။
မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈသည္ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈ ဥပေဒမ်ားအရ
ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အတိအလင္းတား ျမစ္ထားပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ဂ်ီနီဗာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား၊ ပုဒ္မ ၄၊ ၂၊ (င)၊ ေနာက္ဆက္
တြဲက်င့္ထံုးမ်ား ၂ (Protocol II) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

4? t&yfom;ypfrSwfrsm;udk vufeuf }uD;jzifh
ypfcwfjcif; AHk;usJjcif; aoewfjzifh ypfcwfjcif;?
ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္တာ ကာလတြင္၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက
လက္နက္ႀကီးမ်ားသံးု ၍ ေက်းရြာ လူေနထူထပ္ရာ ေနရာမ်ားထံ
ရန္သ-ူ အရပ္သား မခြဲျခားဘဲ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေျမျပင္
မွျဖစ္ေစ၊ ေလယာဥ္မ်ားသံုး၍ျဖစ္ေစ၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းသို႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ခုရွိ၊ ေက်းရြာ ၂၉ ခုတြင္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ အရပ္သား ၁၇ ဦး ေသဆံုးကာ၊ ၃၅ ဦး ဒဏ္ရာ
ရရွိေစခဲ့သည္။ ၎တို႔တြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး
မ်ား၊ ကေလးမ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ အသက္
အႏၱရာယ္အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
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ဤသို႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အနည္းဆံုး တပ္ရင္း ၁၉ ခု၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာ၊ ယင္းတို႔တြင္ ေဒသအေျခစိုက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
ျမန္မာျပည္မမွလာသည့္ ေျချမန္တပ္မ တိက
ု ခ
္ က
ုိ ေ
္ ရးတပ္မ်ား (တပ္မ
၃၃၊ ၇၇၊ ၈၈ ႏွင့္ ၉၉) လည္း ပါဝင္ၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာ
ပိုင္းတြင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ဗံုးက်ဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တပ္မ ၃၃
ႏွင့္ ၉၉ လက္ေအာက္ရွိ တပ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

တပ္မ ၈၈၊ ၉၉ ႏွင့္ ခလရ ၄၅ တုိ႕၏ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ ဗုံးက်ဲျခင္းေၾကာင့္
နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မန္ေအာင္ရြာတြင္း အိမ္မ်ား ပ်က္စီခဲ့ရျခင္း။
တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)

အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားကို မဟာမိတ္
ျဖစ္သည့္ ေဒသခံျပည္သ႕ူ စစ္တပ္ဖ႕ဲြ မ်ားႏွငအ
့္ တူ ပူးတြေ
ဲ ဆာင္ရက
ြ ္
ခဲၾ့ ကသည္။ (ဥပမာ - ပန္းေဆးျပည္သစ
႔ူ စ္ႏင
ွ ့္ နမ္ခ
့ မ္းၿမိဳ႕မ ျပည္သ႕ူ စစ္
တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္သည္။)
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အရပ္သားပစ္မတ
ွ မ
္ ်ားကို ဗံးု က်ဲျခင္းမ်ားအျပင္၊ (TWO) အဖြ႕ဲ က
မွတတ
္ မ္း တင္ထားရာ၌၊ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားက အရပ္သားမ်ားကို
လက္နက္ကိုင္-ျပည္သူ မခြဲျခားဘဲ ပစ္ခတ္သည္ကို ျဖစ္ရပ္ ၇ ခု
ေတြ႕ရွိရၿပီး၊ အရပ္သား ၂ ဦးေသဆံုးကာ ၁၁ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား လည္း
ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကသည္။ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အရပ္သားေမာ္ေတာ္ယာဥ္
မ်ားကိုလည္း ပစ္ခတ္ၾကၿပီး၊ တိုက္ပြဲမ်ားၾကားမွ ထြက္ေျပးၾကသည့္
အရပ္သားမ်ားကိုလည္း ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။
အရပ္သားပစ္မတ
ွ မ
္ ်ားကို လက္နက္ကင
ုိ -္ အရပ္သားမခြျဲ ခားဘဲ အစဥ္
သျဖင့္ ဗံုးက်ဲျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ျခင္းျပဳသည္ အစဥ္အလာကို ၾကည့္၍၊
ျမန္မာတပ္မေတာ္က ယင္း၏ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ထိုးစစ္မ်ား
တြင္ တမင္တကာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င့္သံုးေနေသာ ဗ်ဴဟာဟု
ယူဆႏိုင္သည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း
စာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို တိက
ု ရ
္ က
ုိ ခ
္ ်ဳိးေဖာက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ဂ်ီနဗ
ီ ာ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ သေဘာတူညီခ်က္ ပုဒ္မ-၁၃၊ ေနာက္ဆက္တြဲ
က်င့္ထံုးမ်ား - ၂ (Protocol II) တြင္ ေဖာ္ျပထားရာ၌၊ "အရပ္သား
လူထမ
ု ်ား၊ အလားတူပင္ အရပ္သား တစ္ဥးီ ခ်င္းအေပၚ ဦးတည္၍
မတိက
ု ခ
္ က
ုိ ရ
္ " ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ထိအ
႔ု ျပင္၊ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ရာဇဝတ္
မႈဆုင
ိ ္ရာ တရားခံုရံုး ေရာမဥပေဒ (Rome Statute) ပုဒ္မ-၈ တြင္
ေဖာ္ျပထားရာ၌ "တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဗံုးက်ဲမႈသည္ မည္သို႔
ပင္ျဖစ္ေစ၊ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ား၊
သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦမ်ား ျဖစ္လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ
ဦးတည္ခ်က္မ်ား မဟုတ္လွ်င္" စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည္ဟု
ေဖာ္ျပထားသည္။
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မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊေညာင္ပင္ရြာ၏
ကြတ္ခုိင္မွ ၉ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္

အတြင္းေရးမွဴး ခလရ ၂၂၃ ၏ လက္နက္ႀကီး

တပ္မ ၃၃ ၏ ပတ္ခတ္မႈခံရ

ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရ

မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆုိင္းလိန္းရြာမွ အမ်ဳိးသမီးတဦး ခလရ ၇၁ ၏
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပတ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရ

nSOf;yef;ESdyfpuf&ef avhusifhxm;olrsm;

5? t"rRay:wm ckdif;apjcif;/ t&yfom;rsm;udk
vlom;'kdif;umtjzpf tokH;csjcif;

မန္ပူးရြာ အုိက္ႏုိင္ပန္ ခလရ ၂၂၊ ၂၃၊
၁၄၄၊ ၈၈ ႏွင့္ ပန္းေဆးျပည္သ႕ူ စစ္တပ္ဖ႕ဲြ
တုိ႕မွ ပစ္သည့္ က်ည္ဆံထိသြားျခင္း။

ျမန္မာတပ္မေတာ္က အဓမၼလုပ္
အားခိုင္းေစျခင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၅
ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တအာင္း
ေဒသတြင္ စနစ္တက် က်င္သ
့ းုံ ေန
ခဲပ
့ ါသည္။ (TWO) အဖြဲ႕က အဓမၼ
လုပ္အားခိုင္းေစမႈ ျဖစ္ရပ္ ၂၇ ခုကို
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္လယ္မွ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္ မတ္လတိုင္ေအာင္ မွတ္တမ္း
တင္ထားႏိုငခ
္ ဲ့ၿပီး၊ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ား
တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ရင္း/
တပ္မ အနည္းဆံုး ၂၀ ခန္႔ ပါဝင္
ပတ္သက္ေနၾကသည္။

အဓမၼလပ
ု အ
္ ား ခိင
ု း္ ေစျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ခုရွိ ေက်းရြာ ၂၄ ခုမွ စုစုေပါင္း
ရြာသား ၃၂၂ ဦးအေပၚ က်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အမ်ားစုမွာ
ေပၚတာအျဖစ္ ခိုင္းေစျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ စစ္တပ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား
သယ္ေဆာင္ေစသည္။ အခ်ဳိ႕ကို စစ္တပ္အတြက္ လမ္းျပေစျခင္း၊ သို႔
မဟုတ္ စစ္စခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္
လုပ္စဥ္ ကာလတြင္ ရြာသားမ်ားကို လံုးဝမေကၽြးေမြးဘဲထားျခင္း၊ ေကၽြး
လွ်င္လည္း အနည္းငယ္မွ်သာ ေကၽြးေမြးခဲ့ၾကသည္။ မည္သူတစ္ဦးမွ်
တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)

လုပ္အားအတြက္ အခေၾကးေငြ ရရွိသည္ဟူ၍ မရွိပါ။ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား
ေနသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ တပ္ႏွင့္အတူ သြားၾကရသည့္အခါ၊ ေက်းရြာ
လူထုမ်ားအတြက္ အထူးအႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္
ေပၚတာအျဖစ္ ခိုင္းေစခံရသူ ရြာသား ၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး၊ ၆ ဦးမွာ တိုက္ပြဲ
အတြင္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ေက်းရြာလူထုမ်ားကို
ေပၚတာအျဖစ္ ခိုင္းေစျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ား တိုးမ်ားလာ ခဲ့သည္။ ဤကာလတြင္
အနည္းဆံုး ေက်းရြာလူထု ၁၄၈ ဦး ေပၚတာအျဖစ္ ခိုင္းေစခံရသည္။
အေၾကာင္းမွာ တပ္မ ၃၃၊ ၇၇၊ ၈၈ ႏွင့္ ၉၉ အပါအဝင္၊ ျမန္မာျပည္
အလယ္ပိုင္းမွ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္မမ်ား တိုး၍ ခ်ထားလာေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဗဟိုအမိန္႔ေပးဌာနခ်ဳပ္မွေန၍ ေပၚတာဆြဲ၍
ခိုင္းေစအသံုးျပဳရန္ မူဝါဒကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနေသးေၾကာင္း
ေဖာ္ျပေနသည္။
အဓမၼလုပ္အားေပးရန္ ေခၚေဆာင္ခိုင္းေစခံၾကရသူ အားလံုးနီးပါးသည္
ေယာက္်ားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ တန္႔ယန္
ရွိ အသက္ ၁၄၊ ၁၅ ႏွင့္ ၁၆ ႏွစ္ရွိသူ မိန္းကေလး ၃ ဦးကို ေသနတ္ျဖင့္
ေထာက္၍ လားရိႈး အေျခစိုက္ ခမရ-၄၁ က လမ္းျပအျဖစ္ ေခၚေဆာင္
သြားခဲ့သည္။ မိန္းကေလးတစ္ဦးက သူတို႔၏အေတြ႕အၾကံဳကို ျပန္လည္
ေျပာျပရာတြင္၊ "စစ္သား ၃၀ ေလာက္ က်မတို႔ရြာကို ညေန ၅ နာရီေလာက္
ေရာက္လာၾကၿပီး၊ ေဟြပူေက်းရြာ ကို လမ္းျပေပးဖို႔ ခိုင္းတယ္။ က်မတို႔က
မသြားခ်င္ၾကဘူး။ ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ စစ္သားေတြက ေသနတ္နဲ႔
ခ်ိန္ထားေတာ့ က်မတို႔ ငိုၾကတယ္။ က်မတို႔ တစ္ညေတာထဲမွာ အိပ္ၾက
ရတယ္။ ကံေကာင္းတာက စစ္သားေတြက က်မတို႔ကို မုဒိမ္းမက်င့္တာပဲ။
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ျဖစ္ပ်က္သည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္ေျပာျပသည္။ "ျမန္မာစစ္သားေတြ
က က်ေနာ္တို႔ကို ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ ႀကိဳးခ်ည္ထားတယ္။ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ
သူတို႔အတြက္ ေရခပ္ခိုင္းတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ေရွ႕က၊ စစ္သားေတြက
ေနာက္က လိုက္ၾကတယ္။ က်ေနာ့္အေဖနဲ႔ ဦးလိႈင္ခမ္းတို႔က အေရွ႕က
ညာဖက္မွာ ရွိေနၾကတယ္။ သူတို႔မိုင္းနင္းမိၾကၿပီး က်ေနာ့္ ေရွ႕မွာပဲ ဆံုး
သြားၾကတယ္။ က်ေနာ္လည္း ေၾကာက္လန္႔ေနတာနဲ႔ စကားေတာင္
မေျပာႏိုင္ဘူး" ဟု ျပန္ေျပာျပသည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေျမျမဳပ္မိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးရေသာ

မုိင္းရန္သန္းထြန္း၊ နမ့္ခမ္းရြာသားမွ အပစ္ခံရ၍
မ်က္လုံးတဖက္ပ်က္စီးသြားျခင္း

စစ္သားေတြက ေတာထဲမွာ လွည့္လည္ၿပီး စြန္႔စြားသြားဖို႔ မရဲၾကဘူး။
က်မတို႔ကို သူတို႔ကိုယ္စား ေရခပ္ ခိုင္းတယ္။ က်မတို႔ကို ေနာက္တစ္ေန႔
မနက္ ၇ နာရီေလာက္ မွာ ျပန္လႊတ္ေပးတယ္" ဟု ေျပာျပသည္။
အမွန္တြင္ ေရခပ္ခိုင္းျခင္းသည္ အလြန္အမင္း အႏၱရာယ္ႀကီးသည္။
ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ယင္းေက်းရြာ တစ္ခုတည္းမွ ေယာက္်ား ၂ ဦးကို
ယင္းတပ္ဖြဲ႕ကပင္၊ ေပၚတာအျဖစ္ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစခဲ့၍ ေရခပ္ ခိုင္းရာ
ေျမျမဳပ္မိုင္းထိ၍ ေသဆံုးရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္၊ ေပၚတာအျဖစ္
ခိုင္းေစခံေနရသူ၊ နစ္နာရသည့္ ကာယကံရွင္၏ သားျဖစ္သူက မည္သို႔
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လူတစ္ဦးခ်င္း၏ မိသားစုဝင္မ်ားထံသို႔ က်ပ္ ၅၀၀,၀၀၀ (အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၅၀၀ ခန္႔) ေလ်ာ္ေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ရာ၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္က
ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ခ်ထားေၾကာင္း ဝန္ခံသကဲ့သို႔ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
အျခားေသာ ေပၚတာအျဖစ္ ဝန္ထမ္းခဲ့ရသူတစ္ဦးက ေျပာျပရာတြင္
"လူတစ္ဦးရဲ႕ အသက္က က်ပ္ ၅ သိနး္ နဲ႔ တန္ပါသလား။ သိပ္ၿပီး ရက္စက္
ပါတယ္။ နစ္နာရသူ ကာယကံရွင္ေတြက မိသားစုအတြက္ ဝင္ေငြရွာေန
ၾကတဲ့သူေတြပါ။ ခုေတာ့ ဆံုးပါးကုန္ၾကရပါတယ္။ မိသားစုဝင္ေတြက
ဘယ္လို ဆက္လက္ရွင္သန္ၾကမွာလဲ" ဟု ေမးခြန္းထုတ္သည္။
လမ္းျပ၊ သို႔မဟုတ္ ေပၚတာအျဖစ္ ခိုင္းေစခံရေသာ ေက်းရြာလူထုမ်ားကို
"လူသားဒိုင္းကာ" အျဖစ္လည္း တအာင္းတပ္မ်ားက တိုက္ခိုက္မခံရ
ေစရန္၊ အဟန္႔အတားအတြက္ အသံုးျပဳၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ
တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၆ ဦးႏွင့္ ေယာက္်ားတစ္ဦးကို စစ္တပ္၏ ေရွ႕က
ေလွ်ာက္ေစၿပီး၊ ေနာက္မွ တပ္မ်ားက ပစ္ခတ္လိုက္ပါလာခဲ့ၾကသည္။
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္၊ ျမန္မာစစ္တပ္က ေက်းရြာလူထု ၇၀၀ ေက်ာ္ကို ဗံုးက်ဲ
nSOf;yef;ESdyfpuf&ef avhusifhxm;olrsm;

ပစ္ခတ္ေနသည့္ၾကားမွပင္ ရြာမွမထြက္ခြာႏိုင္ရန္ တားဆီးထားခဲ့ပါသည္။
အေၾကာင္းမွာ သူတို႔က တအာင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ား တိုက္ခိုက္လာမည့္ ရန္ေဘးမွ
ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊ ေက်းရြာလူထုမ်ားကို အသံုးခ်လိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ
သည္။
ျမန္မာတပ္မေတာ္က အေခေၾကးေငြ ေပးေလ်ာ္ျခင္းမရွဘ
ိ ဲ လူ႕အခြငအ
့္ ေရး
ခ်ဳိးေဖာက္၍ အဓမၼလုပ္အား ခိုင္းေစေနျခင္းသည္၊ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲက်င့္ထံုးမ်ား (Additional Protocol II) ကို
ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴး လြန္ေနမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား
ေၾကာင့္၊ သူတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆံုးရႈံးေနၾကရသူမ်ားအေနျဖင့္ "အလုပ္
ခိုင္းေစပါက၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေၾကာင့္ အက်ဳိးရွိေစရမည္ျဖစ္ၿပီး၊
ေဒသခံ အရပ္သားလူထုမ်ားခံစား ႏိုင္ၾကသကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား
အလားတူခံစားႏိုင္ၾကရမည္" ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ တိုက္ပြဲဇုန္အတြင္း
အရပ္သားမ်ားကို စစ္တပ္အတြက္ ပစၥည္းမ်ား အတင္းအက်ပ္သယ္ေ
ဆာင္ေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္
လည္းေကာင္း အႏၱရာယ္ရွိေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္၊ အလားတူ
ေနာက္ဆက္တြဲ က်င့္ထံုးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္သည္။
ယင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားရာ၌၊ "အရပ္သားလူထုမ်ားႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း
အရပ္သားမ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အႏၱရာယ္
ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ အေထြေထြေသာ ကာကြယ္ေပးမႈကို ခံစားႏိုင္ရမည္" ဟု
ေဖာ္ျပထားသည္။

တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)

အရပ္သားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို လုယက္ျခင္းႏွင့္
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖ်က္ဆီးျခင္း
(TWO) အဖြဲ႕က အရပ္သားျပည္သူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားအေပၚ
လုယက္ျခင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ တမင္ ဖ်က္ဆီးေသာ ျဖစ္ရပ္ ၁၁ ခု
ကို ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ခုရွိ၊ ေက်းရြာ ၁၁ ခုတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ တပ္ရင္း/
တပ္ဖြဲ႕ ၁၁ ခုတို႔က က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။
ဤျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အိမမ
္ ်ားကို ခ်ဳိးဖ်က္ဝင္ျခင္း၊ ဆန္၊ အစားအေသာက္၊
ေငြေၾကး၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ မိုဘိုင္းဖုန္းစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ခိုးယူ
ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
မ်ားမၾကာေသးမီက၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕
မ်ားက ေက်းရြာလူထုမ်ား၏ အိမ္မ်ားႏွင့္ ရိကၡာသိုေလွာင္ထားရာ ေနရာ
မ်ားကို တမင္သက္သက္ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ရြာ ၃ ရြာ၌ အိမ္ ၁၉ လံုးႏွင့္ စပါးက်ီအားလံုးကို တပ္မ
၃၃ ၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လံုးဝမီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။
အရပ္သားပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းမ်ားကို လုယက္ျခင္း/ ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္
ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒမ်ားအေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊
ဂ်ီနီဗာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ ပုဒ္မ-၄၊ ေနာက္ဆက္တြဲ က်င့္ထံုး
မ်ား (Protocol II) တြင္ အတိအက်ျပဌာန္းထားသည္။ စားနပ္ရိကၡာ
သိုေလွာင္ရံုမ်ားကို တမင္ ရည္ရြယ္ဖ်က္ဆီးျခင္းကို (ေနာက္ဆက္တြဲ
က်င့္ထံုးမ်ား၏ ပုဒ္မ-၁၄ အရ တားျမစ္ထားပါသည္။
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ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕တြင္း ရြာမ်ားရွိ အိမ္မ်ားကို
တပ္မ ၃၃ ၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း

တပ္မ ၃၃ မွ စပါးအိတ္မ်ား မီရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း
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တရားမွ်တမႈ မရရွိႏိုင္ျခင္း
ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ လူ႕အခြင့္
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အမ်ားစုတြင္၊ ေက်းရြာလူထု မ်ားက အာဏာပိုင္မ်ားထံ
တိုင္ၾကားရန္ မဝံ့ရဲၾကပါ။ အေၾကာင္းမွာ စစ္တပ္က လက္စားေခ်တုံ႔ျပန္
မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေပၚတာအျဖစ္
အလုပ္ခိုင္းေစခံရေသာ ေက်းရြာလူထုတစ္ဦးက ရွင္းျပရာတြင္ "က်ေနာ္
တို႔က တိုင္စာပို႔ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း က်ေနာ္တို႔မွာ တိုင္ၾကားဖို႔
ေနရာမရွိဘူး။
အကယ္၍တိုင္ၾကား
မယ္ဆိုရင္ေတာင္၊
အဲသလို
ေဆာင္ရြက္ဖို႔ မရဲၾကပါဘူး။ စစ္တပ္စခန္းက က်ေနာ္တို႔ရြာနဲ႔ သိပ္နီးကပ္
ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က သူတို႔ကို ေၾကာက္ေနၾကရပါတယ္" ဟု ဆိုပါသည္။
ေက်းရြာလူထုမ်ားက တိုင္ၾကားဝံ့သည္ ဟူသည္မွာ ရွားပါးသည့္ ျဖစ္ရပ္
သာျဖစ္သည္။ စစ္တပ္အာဏာပိုင္မ်ားက ပံုမွန္အားျဖင့္ အရပ္သားမ်ား
ခံစားရေသာ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား၊ ေသဆံုးရမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူေလ့
မရွိပါ။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ၌ တပ္မ ၇၇ က
ညႇဥး္ ပန္းႏွပ
ိ စ
္ က္ေသာေၾကာင္၊့ ဒဏ္ရာရရွခ
ိ ေ
့ဲ သာ၊ စိတပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ထိခက
ုိ ္
ခံစားေနရေသာ ေက်းရြာသားတစ္ဥးီ ၏ကိစက
ၥ ုိ ေက်းရြာလူထမ
ု ်ားက ျမန္မာ
တပ္မေတာ္သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံတပ္မွဴးက ေဆးကုသ
စားရိတအ
္ ျဖစ္ က်ပ္ ၅၀၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ ခန္)႔ ကို
ေပးအပ္ခဲ့သည္။

(TWO) အဖြဲ႕က မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ျဖစ္ရပ္ ၂ ခုတြင္၊ ရဲမ်ားကိုယ္၌
က အရပ္သားမ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား
ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၌
ကြတ္ခိုင္ရွိ နမ့္ဖတ္ကာၿမိဳ႕တြင္ ေဒသခံ ရဲ ဒု-တပ္မွဴးက လူငယ္ေယာက္်ား
ေလးတစ္ဥးီ ကို အျငင္းပြားမႈျဖစ္အၿပီး၊ ပစ္ခတ္ခသ
့ဲ ည္။ ယင္းႏွစ္ ၾသဂုတလ
္
တြင္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ၂ ဦးကို မူဆယ္ရွိရဲမ်ားက သံတုတ္ျဖင့္ ရိုက္ႏွက္
ေသာေၾကာင့္ ေဆးရံုတင္ ကုသခဲ့ရသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္၊ မူဆယ္အနီး သူ၏လယ္ကြင္းထဲတြင္
ေသေအာင္ရိုက္သတ္ခံရသူ၊ အသက္ ၅၇ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သူ ဦးအိုက္လင္း၏
ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားက ရုပ္အေလာင္းကို မူဆယ္ေဆးရံုသို႔ သယ္ေဆာင္
၍ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ရဲမ်ားက ဤအမႈကို မိမိ
ဘာသာသတ္ေသမႈအျဖစ္ စာရင္းသြင္းခဲ့ၾကသည္။

ရဲမ်ားက စစ္တပ္ကိုဆန္႔က်င္၍ သူတို႔ဖက္ ရပ္တည္ေပးလာမည္ဟု
ေက်းရြာလူထုမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အနည္းငယ္ ရွိၾကသည္။

တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)
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ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ျခင္း၊ အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကို ဗံုးက်ဲျခင္းမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားကို ေပၚတာဆြဲျခင္း၊
လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္သံုးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ကၽြန္ျပဳမႈမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တအာင္း
ေဒသရွိ စစ္ဆင္ေရးထိုးစစ္မ်ားအတြင္း အက်ယ္အျပန္႔ႏွင့္ စနစ္တက် က်င့္သံုးေနေၾကာင္း သက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဤသို႔ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေသာ္လည္း အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္း လံုးဝကင္းလြတ္ခြင့္
ရွိေနသည့္ အေနအထားတြင္၊ ေဒသအေျခစိုက္ တပ္ရင္းမ်ားသာမက၊ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းမွ
လာၾကေသာ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္မမ်ားကပါ ဤရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်င့္သံုးေနၾကရာ၊ ဗဟိုအမိန္႔ေပးဌာန
မ်ားက အာဏာေပးခြင့္ျပဳထားသည္ဟု ေဖာ္ျပေနပါသည္။
(TWO) အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ယခုတိုင္ အရပ္သားထိနး္ ခ်ဳပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္
ရေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က "ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္"မ်ားကို ဆန္႔က်င္၍ တိုင္းရင္းသားေဒသ
မ်ားတြင္ စစ္ဆင္ေရးထိးု စစ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ နရံမ
ု ်ွ မက၊ တိင
ု း္ ရင္းသား ျပည္သူ မ်ားအေပၚ
စစ္ရာဇဝတ္မမ
ႈ ်ားကို စနစ္တက် က်ဴးလြနခ
္ ်ဳိးေဖာက္ေနရာ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဥပေဒမ်ားကို
အတိအလင္းခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အထူး စိုးရိမ္ပူပန္မိ ပါသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က စစ္တပ္၏ အာဏာကို ခ်ဳပ္ထိန္းရန္ႏွင့္ ယင္း၏ စစ္ရာဇဝတ္မႈ
ြ တ
့္ က
႔ုိ ုိ ခ်ဳပ္ထန
ိ း္ ကန္႔သတ္ရန္
မ်ား က်ဴးလြနေ
္ နမႈ၊ က်ဴးလြနမ
္ မ
ႈ ်ားအေပၚ အျပစ္ကင္းလြတေ
္ နႏိင
ု ခ
္ င
အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါသည္။ လက္ရွိအစိုးရေအာက္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ အာဏာခြဲ ေဝရယူျခင္းမွ်ျဖင့္၊
စစ္တပ္၏ ဗိုလ္ေနျမဲက်ားေနျမဲ အေျခအေနကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေပးရံုမွ်သာ ရွိပါမည္။
စစ္ပြဲမ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း မေဖာ္
ျပႏိုင္သည့္ နစ္နာခံစားမႈမ်ားကို ဆက္လက္၍ ထိခိုက္ခံစားေနရေစမည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
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အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္သို႔ •

•
•
•
•

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ခ်က္ခ်င္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ပါရန္ႏွင့္ အျပည့္အဝ အင္အားစုအားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ အသစ္ကို စတင္ပါရန္။ ယင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုအားလံုး စစ္မွန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္
ပါဝင္ခြင့္ ရွိေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ရန္ႏွင့္ အဆံုးသတ္ေစရန္။ ယင္းတို႔တြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား အတြင္းရွိ အရပ္သား
ဧရိယာမ်ားကို ျမန္မာတပ္မေတာ္က လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဗံုးက်ဲျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေဖာ္ ထုတ္ေရး ေကာ္မရွင္
တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းပါရန္။
ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး ေကာ္မရွင္ (IHFFC) ကို ဖိတ္ေခၚ၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က
က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳပါရန္။
စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားရွိ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား (IDPs) ကို၊ သူတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ လံုျခံဳစြာအိမ္ျပန္ႏိုင္ၾကသည္အထိ၊ ကူညီႏိုင္ရန္
ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳပါရန္။

ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုသို႔ •

•

•

ျမန္မာအစိုးရကို ဖိအားေပး၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားရပ္ဆိုင္းပါရန္၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေနေသာ
လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းေစရန္။ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ လူထုမ်ားထံ လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ ထိေတြ႕ႏိုင္ေရး၊
အကူအညီေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ရန္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္တပ္ခ်င္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းပါရန္။ အေၾကာင္းမွာ စနစ္တက် ရာဇဝတ္မႈ
က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈလံုးဝမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း
အင္စတီက်ဳရွင္းအေပၚ တရားဝင္ျပဳေပးရာ ေရာက္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။
ေနရာအားလံုးရွိ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ (IDPs) မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဦးစားေပး
ကူညီႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံ ရပ္ရြာအေျခစိုက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ အကူအညီမ်ားကိုေပးအပ္ ႏိုင္ရန္။

တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)
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ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားေသာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားစာရင္း အေသးစိတ္ (TWO မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။) (မတ္လ
၂၀၁၁ ခုႏွစ္- မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)

၁။ အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း
စဥ္

၁
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ခ်ဳိးေဖာက္
က်ဴးလြန္သည့္
ရက္စြဲ
မတ္လ ၁၇
ရက္၊ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္။

ခ်ဳိးေဖာက္
က်ဴးလြန္သည့္
ေနရာ
မန္စပ္ေက်းရြာ၊
နမ့္ခမ္း

ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
အမ်ဳိးအစား

ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈ အေသးစိတ္

က်ဴးလြန္သည့္
စစ္တပ္ တပ္ရင္း/
တပ္မ (မ်ား)

ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း

မီးေသြးကားမ်ားမွ ကားေမာင္းသူ ၂ ဦးကို စစ္ေၾကာ၍
ရိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲ သူတို႔ကို
ပါးရိုက္ခဲ့သည္။

တပ္ၾကပ္ႀကီး
ေအာင္ထိုက္၊
မ်ဳိးေအာင္၊ တပ္မ ၈၈။

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္
ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း

ေကာင္းတိန္မွ PSLF အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ၁ ဦးႏွင့္ ေညာင္ပင္
လမွ လယ္သမား ၁ ဦးတို႔ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု သံသယျဖင့္ အတင္း
အက်ပ္ ဖမ္းဆီး၍ မ်က္ႏွာ၊ ေခါင္းတို႔ကို တုတ္ျဖင့္
ရိုက္သည္။ ကန္ေက်ာက္သည္။ မွတ္ခ်က္ ဧၿပီလ ၁၇ရက္၊
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္၊ တစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့
သည္။ အျခားတစ္ဦးကို ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

စကခ-၁။ ခမရ-၅၀၂

အဓမၼေပၚတာဆြဲခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕၍ ရြာတြင္း
ပုန္းေအာင္းေနသူ ရြာသား ၁ ဦးကို ပစ္ခတ္၊ သတ္ျဖတ္
ခဲ့သည္။

(ေဇယ်ာထြန္း
ဦးေဆာင္ေသာ)
ခလရ ၁၃၀

၂

ဧၿပီလ ၁၄
ရက္၊ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္။

ေကာင္းတိန္ႏွင့္
ေညာင္ပင္လ
ေက်းရြာမ်ား၊
ေက်ာက္မဲ

၃

ၾသဂုတ္လ ၁၆
ရက္၊ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္။

လြယ္စြမ္ေက်းရြာ၊ တရားမဝင္
သတ္ျဖတ္ျခင္း
မန္တံု
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၄

ေအာက္တို
ဘာလ၊ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္။

ပန္းခါးေက်းရြာ၊
မန္တံု

ညႇဥ္းပန္း
ႏွိပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္
ေသဆံုးရျခင္း

ေက်းရြာအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဥကၠ႒ တို႔ ျပင္းထန္စြာ
ရိုက္ႏွက္ခံၾကရသည္။ ဥကၠ႒ ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရ
သည္။

ခလရ ၁၃၀

၅

ဒီဇင္ဘာလ၊
၂၀၁၁

ပန္းခါးေက်းရြာ၊
မန္တံု

ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာသားတစ္ဦးကို ေက်းရြာတြင္း ညမထြကရ
္ အမိန္႔ကို
မနာခံေသာ ေၾကာင့္ ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ေက်ာႏွင့္
ေျခေထာက္တြင္ ေထာင္းခံရသည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ၿဖိဳး
ဦးေဆာင္ေသာ ခလရ
၁၄၄၊

၆

ဇန္နဝါရီလ
၃-၄ ရက္၊
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

မံုးဝီးေက်းရြာ၊
နမ့္ခမ္း

အရပ္သားမ်ားကို
ပစ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ ညႇဥး္
ပန္းႏွပ
ိ စ
္ က္ျခင္းေၾကာင့္
(ေသဆံုးသည္
အထိျဖစ္ ေစျခင္း)

ေက်းရြာလူထု ၁ ဦးမွာ ပစ္ခတ္၍ လက္ထိပ္ခတ္ခံရသည္။
ပစ္ခံရ ၿပီးေနာက္ ေျမေပၚတြင္ သူ႔ကို တရြတ္ဆြဲ၍
သြားခဲ့သည္။ သူ၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကိုလည္း ကုသခြင့္
မေပးေပ။ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ထိုသူ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ခမရ ၅၀၇ ႏွင့္
ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္

၇

မတ္လ ၁၃
ရက္၊ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္။

မိုးလံုႏွင့္
မိုးႏြဲ႕ေက်းရြာမ်ား၊
မန္တံု

တရားမဝင္
သတ္ျဖတ္ျခင္း

လယ္သမား ၂ ဦး သူတို႔၏ လယ္ကြင္းမွ အျပန္ တပ္ႏွင့္
ေတြ႕ဆံုရာ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခံရသည္။

ဒု-ရင္းမွဴး မ်ဳိးျမင့္ႏွင့္
ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္
ျမင့္ဦး ဦးေဆာင္ေသာ
ခလရ ၁၃၀

၈

လြယ္ကုန္၊
ေမလ ၁၅ ရက္၊
နမ္ဖတ္ကာၿမိဳ႕၊
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။
ကြတ္ခိုင္

တရားမဝင္
သတ္ျဖတ္ျခင္း

ရဲႏွင့္ အျငင္းပြားစဥ္ လူငယ္ ေယာက္်ားေလးတစ္ဦးမွာ
ပစ္သတ္ ခံရသည္။

ရဲ- ရဲဒုစခန္းမွဴး
(သန္းဦး)

၉

ဇြန္လ ၉ ရက္၊
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

မာေဝါေက်းရြာ၊
ဆိုင္းလိန္ေက်းရြာ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း
အုပ္စု၊ မန္တံု

စစ္သားမ်ားထံမွ အစားအစာ၊ အရက္၊ စီးကရက္မ်ား
မဝယ္ယူ ေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာလူထု တစ္ဦး မွာ
ရိုက္ႏွက္ခံရသည္။ ပါးရိုက္ခံရ သည္။

ခလရ ၁၃၀

၁၀

ဇူလိုင္လ ၂၆
ရက္၊ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္။

သက္မြန္ေက်းရြာ၊
တရားမဝင္
ဇယန္း ေျမာက္၊
သတ္ျဖတ္ျခင္း
နမ့္ဆန္

သူတို႔၏လာရာလမ္းတြင္ စစ္သား ၉၀ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာ
ရြာသား ၁ ဦးမွာ ပစ္သတ္ခံရသည္။ (က်န္ ၂ ဦးမွာ
လြတ္ေျမာက္သြားသည္။)

ခမရ ၃၂၄

တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)
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၁၁

ၾသဂုတ္လ ၁၅
ရက္၊ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္။

ပန္ေဆြေက်းရြာ၊
မန္တံု

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

အေဖႏွင့္ သားကို (TNLA) ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု
စြပ္စြဲကာ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး၊ စစ္ေဆးၾကသည္။ ေသနတ္ျဖင့္
ထုႏွက္ျခင္း၊ ႀကိဳးျဖင့္ တုပ္ျခင္း၊ ပလပ္စတစ္အိပ္ျဖင့္
အသက္ရွဴမြမ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾက သည္။

ခမရ ၅၀၁ (စစ္သား
၂၀ ဦး)

၁၂

ၾသဂုတ္လ ၁၂
ရက္၊ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္။

မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရႊာ ေရႊ႕ေျပာင္း
ထြက္ခြာသူ ၂ ဦးကို သူတို႔၏ေခါင္းတြင္ သံတုတ္ျဖင့္
ရိုက္ႏွက္ေသာေၾကာင့္၊ ေဆးရံုတင္ ခဲ့ရသည္။

မူဆယ္ရဲစခန္းမွ ရဲ ၂
ဦး

၁၃

ၾသဂုတ္လ ၁၈
ရက္၊ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္။

တြန္ဟုန္း
ေက်းရြာ၊ မန္တံု

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာသား ၁ ဦးကို ႀကိဳးျဖင့္တုပ္၍ လည္ပင္းကို
ဓားႏွင့္ထိုးသည္။ သူ႔၏ လယ္သို႔သြားသည္ကို ၾကည့္၍
(TNLA) စစ္သားဟု သူ႔ကို စြပ္စြဲခဲ့ၾက သည္။

ခလရ ၃၂၄

၁၄

ၾသဂုတ္လ ၃၀
ရက္၊ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္။

ေတာင္မဲေက်းရြာ၊ အတင္းအက်ပ္
နမ့္ဆန္
ဖမ္းဆီးျခင္း

ရြာသား ၁ ဦးမွာ SSA ႏွင့္ ဆက္သြယ္ သည္ဟု
သံသယရွိေသာေၾကာင့္ အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးခံရသည္။

ခလရ ၁၁၅ - ဗိုလ္ႀကီး
သန္းထြန္းႏွင့္ နမ့္ဆန္
ျပည္သူ႔စစ္မ်ား

၁၅

စက္တင္ဘာလ
ပန္ေဆြေက်းရြာ၊
၁-၇ ရက္၊
မန္တံု
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

တရားမဝင္
သတ္ျဖတ္ျခင္း

(TNLA) စစ္သားတစ္ဦးကို သူ၏ တာဝန္ခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ၊
အိမ္အျပန္ ရြာတြင္ ဖမ္းဆီးခ့ဲၾကၿပီး၊ ျပင္းထန္စြာ ညႇဥ္းပန္း
ႏွိပ္စက္ၿပီး၊ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ (သူ၏ဦးေခါင္းတြင္ ဒဏ္ရာ
မ်ားႏွင့္ ကိုယ္တြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ေတြ႕ရွိၾကရသည္။)

ခလရ ၁၃၀

၁၆

စက္တင္ဘာလ အုန္းခမဲႏွင့္ အုန္း
၄ ရက္၊ ၂၀၁၂ မတပ္ ေက်းရြာ၊
နမ္ဆ
့ န္
ခုႏွစ္။

(အဓမၼေပၚတာ အျဖစ္
ခိုင္းေစေနစဥ္)
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

အုနး္ ခမဲမွ ေက်းရြာသား ၃ ဦးႏွင့္ အုနး္ မထပ္မွ ေက်းရြာသား
ခလရ ၁၁၅ (ေနာင္ခ်ဳိ
၁ ဦးကို အတင္းအက်ပ္ လမ္းျပခိုင္းသည္။ စစ္တပ္ ပစၥည္း
အေျခစိက
ု ္)
မ်ား သယ္ေဆာင္ခိုင္းကာ ေခါင္းတြင္ ရိုက္ႏွက္ခံၾကရသည္။

၁၇

စက္တင္ဘာလ ထက္က်တ္
၁၀ ရက္၊
ေက်းရြာ (မန္ပြန္)
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။
မန္တံု

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း ညႇဥ္းပန္း
ႏွိပ္စက္ျခင္း

အေဖႏွင့္ သားကို စစ္ေၾကာ၊ တစ္ည ထိန္းသိမ္းထားၿပီး၊
ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ထုေထာင္းခံၾကရသည္။ ပါးရိုက္ခံ ၾကရၿပီး၊
ခလရ ၁၃၀
အဝတ္မ်ားကိုလည္း အတင္းအက်ပ္ ခၽြတ္ေစသည္။ (TNLA
္ သားမ်ား ၾကည္ရ
့ ရ
ႈ န္ ျဖစ္သည္။)
စစ္သားျဖစ္ေၾကာင္း အမွတအ
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၁၈

စက္တင္ဘာလ
နမ့္တန္ေက်းရြာ၊
၁၆ ရက္၊
မန္တံု
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

၁၉

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာသား ၁ ဦးကို ဖမ္းဆီး၍ လက္ထပ
ိ ခ
္ တ္သည္။
သူ၏လက္ကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ထုေထာင္းသည္။ မ်က္ႏာွ ကို
ွ သ
္ ည္။
ရိက
ု ႏ
္ က

ခလရ ၁၃၀

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ကြန္းစလန္း
ရက္၊ ၂၀၁၂
ေက်းရြာ၊ မိုင္းေငါ့၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း
ခုႏွစ္။
ေက်ာက္မဲ

ေက်းရြာလူထု ၁ ဦးမွာ ရိုက္ႏွက္၊ စစ္ေၾကာခံရသည္။

ခလရ ၅၀၂ ၏
တပ္မွဴး

၂၀

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄
ဘုရားႀကီး
ရက္၊ ၂၀၁၂
ေက်းရြာ၊ နမ့္ဆန္
ခုႏွစ္။

တရားမဝင္
သတ္ျဖတ္ျခင္း

ပန္ဆရီမွ ဘုရားႀကီးသို႔ အျပန္လမ္း တြင္
ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားက ဦးအိုက္စိုင္းကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္
ခဲ့သည္။

ခလရ ၅၀၂

၂၁

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆
မန္ေျပေက်းရြာ၊
ရက္၊ ၂၀၁၂
နမ္ဆ
့ န္
ခုႏွစ္။

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း၊
ေပ်ာက္ဆံုးေစျခင္း

ဦးအိုက္ေပြကို (TNLA) ႏွင့္ ဆက္ သြယ္သည္ဟု
သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီး ၍ စစ္ေၾကာခံရသည္။ ေပ်ာက္ဆံုး
ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ခလရ ၅၀၂ ႏွင့္
(ထြန္းျမတ္ေလး
ဦးေဆာင္) နမ့္ဆန္/
ေငါင္းဆိုင္ ျပည္သူ႔စစ္

၂၂

ဒီဇင္ဘာလ ၁၅
လြယ္ေမာက္
ရက္၊ ၂၀၁၂
ေက်းရြာ၊ မန္တံု
ခုႏွစ္။

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

(TNLA) ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ရြာသား ၁ ဦးႏွင့္
ရြာလူႀကီး ၁ ဦးကို ရင္ပတ္တြင္ ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ထုေထာင္း
ရိုက္ႏွက္သည္။

ခလရ ၁၃၀

၂၃

မတ္လ ၂၀
ရက္၊ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္။

ေဆာင္ဟိမ္
ေက်းရြာ၊ နမ့္ဆန္

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း,
တရားမဝင္
သတ္ျဖတ္ျခင္း

(TNLA) စစ္သား ၃ ဦး တာဝန္ခ်ိန္ ျပင္ပတြင္ ညႇဥ္းပန္း
ႏွိပ္စက္၍ သတ္ျဖတ္ခံရသည္။ သူတို႔၏ ကိုယ္ ခႏၶာတြင္
ေသနတ္ဒဏ္ရာမ်ား ေတြ႔ရသည္။ သူတို႔၏ ခႏၶာႏွင့္
မ်က္ႏွာမ်ားကို ဓားျဖင့္လွီးျဖတ္ ထားသည္။

ခလရ ၅၀၄

၂၄

ဧၿပီလ ၁၄
ရက္၊ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္။

လြယ္စရန္းေက်း
ရြာ၊ နမ့္ဖက္ကာ၊
ကြတ္ခိုင္

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာလူထု ၁၂ ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၍၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရ
သည္။ (ႀကိဳးျဖင့္ တုပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ေသနတ္ ဒင္ျဖင့္
ထုေထာင္းျခင္း၊ ပါးရိုက္ျခင္း)

ခလရ ၄၅ ႏွင့္
ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္
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၂၅

ဧၿပီလ ၁၅
ရက္၊ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္။

၂၆

ေမလ ၂၉ ရက္၊ ပန္ယန္းေက်းရြာ၊
၂၀၁၃ ခုႏွစ္။
နမ္ဆ
့ န္

၂၇

လြယ္စရန္းေက်း
ရြာ၊ နမ့္ဖက္ကာ၊
ကြတ္ခိုင္

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာလူထု ၅ ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၍၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံ
ရသည္။

ခလရ ၄၅

တရားမဝင္
သတ္ျဖတ္ျခင္း

အသက္ ၈၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဦးဘေအးမွာ သူ၏အိမ္တြင္
ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ ခံရသည္။

ခလရ ၁၃၀ ႏွင့္
ေငါင္းဆိုင္ ျပည္သူ႕စစ္

မန္စပ္ႏွင့္ နား
ဇြန္လ ၂၀ ရက္၊
ေသနတ္မ်ားျဖင့္
ေအာ္ႀကီးေက်းရြာ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္။
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း
မ်ား၊ မန္တံု

ေက်းရြာသား ၃ ဦးကို (TNLA) ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟူ၍
ေသနတ္ျပ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည္။

ခလရ ၁၃၀

၂၈

လံုကန္း၊ ပိန္းပြန္း၊
ဇြန္လ ၂၁ ရက္၊
မန္စိန္ ကြတ္ခိုင္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္။
ၿမိဳ႕နယ္

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးမွာ ျပင္းထန္စြာ
ရိုက္ႏွက္ခံၾကရသည္။

ခမရ ၁၄၅ (ကြန္းလံု)
ႏွင့္
ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္

၂၉

စက္တင္ဘာ
လ၊ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္။

ေဆာင္ဟိန္
ေက်းရြာ၊ မန္တံု

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း

ေက်းရြာလူထု ၂ ဦးမွာ အတင္း အက်ပ္ ဖမ္းဆီးခံရသည္။

ခလရ ၅၀၂ (ခိုမြန္
စခန္း)

၃၀

ဇန္နဝါရီလ ၁၂
ရက္၊ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္။

ပန္းေဆးဧရိယာ၊
နမ့္ခမ္း

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

(UNODC) မွ ေယာက္်ားဝန္ထမ္း ၂ ဦးကို ေသနတ္မ်ားျဖင့္
သူတို႔၏ ဦးေခါင္း၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ထုႏွက္သည္။ သူတို႔က
ဘိန္းသီးႏွံ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ျပဳေနစဥ္တြင္ ျဖစ္သည္။

ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္

၃၁

ဇန္နဝါရီလ ၁၆
ရက္၊ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္။

ဟိမ
ု န
ိ း္ ေက်းရြာ၊
နမ္ဆ
့ န္

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာလူႀကီး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွင့္ ရြာသား ၅ ဦးကို
ဖမ္းဆီး၍ ရိုက္ႏွက္ သည္။ မ်က္ႏွာမ်ား ရိုက္ႏွက္ခံရ သည္။
(ယင္းေက်းရြာတြင္ TNLA အဖြဲ႕ကို ေတာ္လွန္ေရးေန႔
က်င္းပခြင့္ျပဳ၍ဟု အေၾကာင္းျပသည္။)

ခလရ ၅၀၂-၅၀၆

၃၂

ေဖေဖၚဝါရီလ
၂၇ ရက္၊
၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

ပန္ျဖတ္ေက်းရြာ၊
ေက်ာက္မဲ

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း,
တရားမဝင္
သတ္ျဖတ္ျခင္း

(TNLA) စစ္သား ၃ ဦးကို စစ္သုံ႔ပန္း အျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး၊
ႀကိဳးျဖင့္တုပ္ သည္။ တစ္ဦးကို အရွင္လတ္လတ္
ေျမျမဳပ္သည္။ က်န္သူမ်ားကို မ်က္ႏွာႏွင့္ လက္မ်ားတြင္

တပ္မ ၇၇
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ဓားျဖင့္ မႊန္း၍ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည္။ ေသနတ္ျဖင့္
ထုေထာင္းၿပီး ေနာက္ဆံုး ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္သည္။
ပုန္းေအာင္းေနရာမွ ထိုသူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ရန္
ထြက္လာေသာ သူတို႔၏တပ္မွဴးလည္း ညႇဥ္းပန္း
ႏွိပ္စက္ခံရၿပီး၊ ပစ္သတ္လိုက္သည္။
အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

(TNLA) ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု မသကၤာ၍
မိသားစုတစ္ခုလံုးကို ဖမ္းဆီးသည္။ အေဖျဖစ္သူကို
မိုဘိုင္းဖုန္း ရွိေနေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုကာ၊ ႀကိဳးတုပ္၍
ရိုက္ႏွက္သည္။

ခလရ ၉၅

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာလူထု ၄ ဦးမွာ ရိုက္ႏွက္၊ ကန္ေက်ာက္ခံရသည္။

တပ္မ ၇၇ ေအာက္ရွိ
ခမရ ၁၀၆

တပ္မ ၇၇

၃၃

ဇြန္လ ၁၇ ရက္၊ ပန္ေဆြေက်းရြာ၊
၂၀၁၄ ခုႏွစ္။
မန္တံု

၃၄

ႏိုဝင္ဘာလ ၁
ရက္၊ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္။

ဟိုေခ်ာင္း
ေက်းရြာ၊ ကယား
လမ္းေက်းရြာ
အုပ္စ၊ု နမ့္ဆန္

၃၅

ေဖေဖၚဝါရီလ
၁၅ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

ကယားလမ္း
ေက်းရြာ၊ နမ့္ဆန္

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာသား ၁ ဦးမွာ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံရသည္။
(ႀကိဳးျဖင့္တုပ္၍ ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ယခုအခါ စိတ္မတည္
ၿငိမ္ပါ)။

၃၆

ေဖေဖၚဝါရီလ
၁၇ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

မန္ေအာင္
ေက်းရြာ၊ နမ့္ခမ္း

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာသား ၁ ဦး (အသက္ ၂၆ ႏွစ္) မွာ
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသည္။ (ေသနတ္ျဖင့္
ထုေထာင္းခံရျခင္း)

တပ္မ ၈၈ ေအာက္ရိွ
ခလရ ၃၁၇

၃၇

ေဖေဖၚဝါရီလ
၂၅ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

ေရႊေညာင္ပင္
ေက်းရြာ၊ မိုးမိတ္၊

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

လက္ဖက္ခင္းတြင္ ေက်းရြာသား ၂ ဦး ဖမ္းဆီးခံရၿပီး
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံရသည္။ (ကန္ေက်ာက္ျခင္း၊
ရိုက္ႏွက္ျခင္း)

တပ္မ ၈၈

၃၈

မတ္လ ၈ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

နမ္ေမာ့ေက်းရြာ၊
တာမိုးညဲ၊
ကြတ္ခိုင္

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာ ဥကၠ႒မွာ အဖမ္းခံရသည္။ ႀကိဳးျဖင့္တုပ္ေႏွာင္၍၊
တိုက္ပြဲၿပီး ေနာက္တြင္ ရိုက္ႏွက္ခံရသည္။

တပ္မ ၁၁ (မြန္စီ
အေျခစိုက္)

တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)

37

၃၉

မတ္လ ၁၀
ရက္၊ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္။

မိုးမိတ္ၿမိဳ႕

၄၀

မတ္လ ၁၁
ရက္၊ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္။

မိုင္းဆတ္
ေက်းရြာ၊
နမ့္ကတ္၊ မူဆယ္

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာလူထု ၂ ဦးမွာ ေသနတ္ျဖင့္ ထုေထာင္းခံရသည္။

တပ္မ ၈၈

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ရြာသား ၁ ဦးကို ေျခေထာက္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ၿပီး
ေနာက္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။ (ေသနတ္ျဖင့္ ထုေထာင္း
ရာ၊ မ်က္ေစ့တစ္ဖက္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိသည္။ ပါးစပ္တြင္းသို႔
ဓာတ္ဆီေလာင္းခ်သည္။)

တပ္မ ၈၈ မွ
တပ္ၾကပ္ႀကီး တစ္ဦး

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း
နမ့္ကတ္ေက်းရြာ၊
ႏွင့္ တရားမဝင္
မူဆယ္
သတ္ျဖတ္ျခင္း

(TNLA) စစ္သား ၂ ဦးကို ဖမ္းဆီး၍ ရြာအနီး ေတာအုပ္သို႔
ေခၚသြား သည္။ ႀကိဳးတုပ္၍ ေသနတ္ျဖင့္ ထုေထာင္းၿပီး၊
သူတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ အေရျပားကို လွီးျဖတ္သည္။ ထို႔ေနာက္
ပစ္သတ္လိုက္သည္။ ရြာသားမ်ားက မီးေသြးဖုတ္သြား
ေသာအခါ သူတို႔၏ ရုပ္အေလာင္းကို ျပန္ေတြ႔ ၾကရသည္။

တပ္မ ၇၇

၄၁

ဧၿပီလ ၂၇
ရက္၊ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္။

၄၂

ပန္ကန္းေက်းရြာ၊
ဇြန္လ ၂၆ ရက္၊ ေဟာင္းကန္
ေက်းရြာ အုပ္စု၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။
မန္တံု

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္
တရားမဝင္
သတ္ျဖတ္ျခင္း

ရြာသား ၂-ဦးမွာ သူတို႔၏ လယ္ကြင္း တြင္ ဖမ္းဆီးခံရ၍
ေပ်ာက္ဆံုး ေနၾကသည္။ လယ္ကြင္းအနီးတြင္ သူတို႔၏
ရုပ္အေလာင္းမ်ား ျမႇဳပ္ႏွံ ထားသည္ကို ေတြ႔ရွိၾကရသည္။

ခလရ ၃၂၄၊ ခလရ
၁၃၀

၄၃

စက္တင္ဘာလ
၁၀၅ မိင
ု ္ ဧရိယာ၊
၁၀ ရက္၊
မူဆယ္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာလူထု ၈ ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၍၊
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသည္။ ေသနတ္ျဖင့္ ထုေထာင္းျခင္း၊
ပါးရိုက္ျခင္း ခံၾကရသည္။

ခမရ ၄၅

၄၄

ေအာက္တို
ဘာလ ၁၅
ရက္၊ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္။

ကၽြဲႏြားေက်ာင္းေနစဥ္ ရြာသား ၁ ဦး ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည္။
၅ ရက္ၾကာ ေသာအခါ ရိုက္ႏွက္ခံရ၍ ေသေနေသာ သူ၏
ရုပ္အေလာင္းကိုေတြ႕ၾက ရသည္။

(ထိုအခ်ိန္က ယင္း
ေဒသအတြင္း လႈပ္ရွား
ေနသည့္) တပ္မ ၉၉
ဟု မသကၤာဖြယ္
ရွိသည္။
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၁၀၅ မိုင္ ဧရိယာ၊
မူဆယ္

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း
ႏွင့္ တရားမဝင္
သတ္ျဖတ္ျခင္း
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၄၅

ဒီဇင္ဘာလ ၂၃
ေစကင္းေက်းရြာ၊
ရက္၊ ၂၀၁၅
နမ့္ခမ္း
ခုႏွစ္။

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာလူထု ၇၈ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ သည္။ လူ ၁၁ ဦးကို
ႀကိဳးတုပ္၍ ေသနတ္ျဖင့္ ထုေထာင္သည္။ သူတို႔ ၏
ဦးေခါင္းမ်ားကို စစ္ဖိနပ္ျဖင့္ ကန္ေက်ာက္သည္။

ခလရ ၃၂၄ ႏွင့္
ပန္းေဆး ျပည္သူ႔စစ္

၄၆

ဒီဇင္ဘာလ ၂၄
ပန္ရြတ္(၁)
ရက္၊ ၂၀၁၅
ေက်းရြာ၊ နမ့္ခမ္း
ခုႏွစ္။

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာသား ၁ ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၍၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံ
ရသည္။

ခလရ ၃၂၄ ႏွင့္
ပန္းေဆး ျပည္သူ႔စစ္

၄၇

ဇန္နဝါရီလ ၁၀
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

ေကာင္းနိမ္
ေက်းရြာ၊
တာမိုးညဲ၊
ကြတ္ခိုင္

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ရြာသား ၃ ဦးကို ဖမ္းဆီး၍ ႀကိဳးျဖင့္ တုပ္သည္။ (TNLA) ႏွင့္
ဆက္သြယ္ သည္ဟု မသကၤာမႈျဖင့္ ဓားေႏွာင့္ျဖင့္
တပ္မ ၃၃၊ တပ္မ ၉၉
ထုႏွက္သည္။ ္

၄၈

ေဖေဖၚဝါရီလ
၂၂ ရက္၊
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

ေကာင္းေလာ
ေက်းရြာ၊ ဟိုပုနး္
ေက်းရြာအုပ္စု၊
ကြတ္ခိုင္

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ရြာသား ၃ ဦးကို အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီး၍ ရိုက္ႏွက္သည္။
လက္မ်ားကို ဓားျဖင္မ
့ န
ႊ း္ သည္။ သူတ၏
႔ုိ ကိယ
ု က
္ ုိ ထင္းေခ်ာင္း
မ်ားျဖင့္ မီးရိႈ႕သည္။

တပ္မ ၃၃, တပ္မ ၉၉

၄၉

မတ္လ ၆ ရက္၊
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

ေငါ့ငါးေက်းရြာ
ကြတ္ခိုင္

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္
ထိန္းသိမ္းထားျခင္း

ကြတ္ခိုင္ (စစ္စခန္း) တြင္ ရြာသား ၄ ဦးကို
ထိန္းသိမ္းထားသည္။

တပ္မ ၉၉

၅၀

မတ္လ ၉ ရက္၊
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

ေကာင္းနိမ္
ေက်းရြာ၊
ကြတ္ခိုင္

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္
စစ္ေၾကာျခင္း

ေက်ာင္းသား ၁ ဦးအပါအဝင္၊ ရြာသား ၂၀ ကို
အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိပါဘဲ ဖမ္းဆီး၍ စစ္ေၾကာသည္။
တပ္ရင္း ၂၀၉ စစ္စခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။

တပ္မ ၆၆

၅၁

မတ္လ ၁၁
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

ပန္ေလာ့ေက်းရြာ၊ အတင္းအက်ပ္
မုိုင္းေငၚ့၊
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္
္ က္ျခင္း
ေက်ာက္မဲ
ညႇဥ္းပန္းႏွိပစ

ရြာသား ၅ ဦးကို အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးသည္၊ စစ္ေၾကာ
သည္။ မ်က္ႏွာတြင္ ရိုက္ႏွက္သည္။ ရဲစခန္းတြင္
ထိန္းသိမ္းထားသည္။

တပ္မ ၇၇ (၇၇၁၊
၇၇၂)

တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)
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၅၂

မတ္လ ၁၁
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

၅၃

မိင
ု ဆ
္ တ္ေက်းရြာ၊
နမ္ကတ္ေက်းရြာ
အုပစ
္ ၊ု မူဆယ္

ရြာသားတစ္ဦးကို ထင္းရွာေဖြၿပီး၍ အျပန္တြင္၊ စစ္ေၾကာ၍
ေျခေထာက္ ႏွင့္ မ်က္ႏွာတို႔ကို ရိုက္ႏွက္သည္။

တပ္မ ၈၈

အတင္းအက်ပ္
မတ္လ ၁၃ ရက္၊ ေကာင္းနိမ္
ေက်းရြာ၊ ကြတခ
္ င
ုိ ္ ဖမ္းဆီးျခင္း
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

ေက်ာင္းသား ၁ ဦးအပါအဝင္၊ ရြာသား ၄ ဦးကို
အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးသည္၊ စစ္ေၾကာသည္။

တပ္မ ၆၆

၅၄

မတ္လ ၁၄
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

စယ္ေနေက်းရြာ၊
နမ့္ခမ္း

(အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္) မိန္းကေလးတစ္ဦးမွာ သူမ၏
ရြာသို႔ အျပန္တြင္ ပစ္သတ္ခံရသည္။ ရြာတြင္ တိုက္ပြဲ
ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ ေတာတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးၿပီးအျပန္တြင္
ပစ္ခတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

တပ္မ ၃၃

၅၅

မတ္လ ၁၄
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

ေကာင္းနိမ္
အတင္းအက်ပ္
ေက်းရြာ၊
ဖမ္းဆီးျခင္း
တာမိးု ညဲ၊ ကြတခ
္ င
ုိ ္

ရြာသား ၂၃ ဦးကို (TNLA) ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု
မသကၤာမႈျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

တပ္မ ၉၉ ႏွင့္ တပ္မ
၃၃

၅၆

မတ္လ ၁၆
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

ပါလွိဳင္ေက်းရြာ၊
မုိုင္းလံုၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊
ေက်ာက္မဲ

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္
ထိန္းသိမ္းထားျခင္း

ရြာသား ၅၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီး၍ မုန္းေငၚ စစ္စခန္းတြင္
ထိန္းသိမ္း ထားသည္။

တပ္မ ၇၇

၅၇

မတ္လ ၂၁
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

ပါလွိဳင္ေက်းရြာ၊
မုိင္းလုံ၊
ေက်ာက္မဲ

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ရြာသား ၅ ဦးကို ရိုက္ႏွက္သည္။
ႀကိဳးျဖင့္ တုပ္ သည္။

ခလရ ၁၁၅

၅၈

မတ္လ ၂၃ ရက္၊ ခုန္းတာေက်းရြာ၊
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။
နမ္ဆ
့ န္

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ရြာသား ၅ ဦးကို သူတို႔၏ လက္ဖက္ ခင္းမ်ားမွ အျပန္တြင္၊
စစ္ေၾကာ၍ ရိုက္ႏွက္သည္။ ပါးရိုက္သည္။

ခလရ ၅၀၅၊ ခလရ
၁၁၅

၅၉

မတ္လ ၂၄
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာလူထု ၃ ဦးကို ရိုက္ႏွက္၍ ႀကိဳးျဖင့္တုပ္သည္။

တပ္မ ၇၇

40

ပန္းမေက်းရြာ၊
ေက်ာက္မဲ

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

တရားမဝင္
သတ္ျဖတ္ျခင္း
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၆၀

မတ္လ ၂၅
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

ပန္သေျပ
ေက်းရြာ၊
ေက်ာက္မဲ

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ရြာသား ၁ ဦးကို ဖမ္း၍ စစ္စခန္း တြင္ ၃ ရက္
ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ရိုက္ႏွက္၍ မ်က္ႏွာ၊ မ်က္လံုးတို႔ကို
ကန္ေက်ာက္သည္။

(ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဆြံ႔အ ေနသူ ရြာသား ၁
ဦးအပါအဝင္) ရြာသား ၈ ဦး ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ႀကိဳးျဖင့္
တုပ္သည္။ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည္။ မတ္လ ၃၁
တပ္မ ၇၇
ရက္ေန႔တြင္ လူ ၅ ဦး ျပန္လြတ္လာသည္။ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္
စက္ထားေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ ရရွိၾကသည္။
ဒဏ္ရာ မ်ားေၾကာင့္ ေယာက္်ားတစ္ဦး ေသဆံုးရသည္။

တပ္မ ၇၇

၆၁

မတ္လ ၂၅
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

ေကာ္ေပါင္
ေက်းရြာ၊
ေက်ာက္မဲ

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း၊
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း
ႏွင့္ ေသဆံုးေစျခင္း

၆၂

မတ္လ ၂၈
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

ေနာင္ေကာက္
လုပ္ေက်းရြာ၊
နမၼတူ

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာလူထု ၁ ဦးကို ဖမ္းဆီး၍ ႀကိဳးျဖင့္တုပ္သည္။
မ်က္ႏွာ၊ ကိုယ္ခႏၶာတို႔ကို ရိုက္ႏွက္သည္။

တပ္မ ၃၃ +
ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္

၆၃

မတ္လ ၂၈
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

မန္ေအာင္
ေက်းရြာ၊ နမ့္ခမ္း

အတင္းအက်ပ္
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာလူထု ၁ ဦးကို ရိုက္ႏွက္၍ ႀကိဳးျဖင့္တုပ္သည္။

တပ္မ ၃၃

၂။ လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
စဥ္

ေန႔စြဲ

၁

ဇႏ္နဝါရီလ ၁၂
ရက္၊ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္။

က်ဴးလြန္
ခ်ဳိးေဖာက္သည့္
ေနရာ
တြန္းဟုန္း
ေက်းရြာအနီး၊
မန္တံု

တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
အမ်ဳိးအစား
မုဒိမ္းျပဳက်င့္ရန္
ႀကိဳးပမ္းမႈ

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေသးစိတ္
ျမန္မာစစ္သားတစ္ဥးီ က အသက္ ၁၃ ႏွစ္ အရြယ္ ျပည္တင
ြ း္
ဒုကသ
ၡ ည္ (IDP) မိနး္ ကေလးတစ္ဥးီ ကို ေစ်းေရာင္းရန္
ိ း္ ျပဳက်င္ရ
့ န္ ႀကိဳးပမ္းခဲသ
့ ည္။ ယင္း
အသြားလမ္းတြင္ မုဒမ
မိနး္ ကေလးက ထြကေ
္ ျပးလြတေ
္ ျမာက္ ႏိင
ု ခ
္ သ
့ဲ ည္။

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္
သည့္ တပ္ရင္း/
တပ္မ (မ်ား)
ခလရ ၁၃၀ (အနီးတြင္
စခန္းခ်ေနသည္)

41

42

၂

စက္တင္ဘာလ ေတာင္မေက်းရြာ၊ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ရန္
၂၈ ရက္၊
နမ့္ဆန္
ႀကိဳးပမ္းမႈ
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

စစ္သားတစ္ဦးက သီလရွင္တစ္ပါးကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္း (ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
အတြင္း မုဒိမ္းျပဳက်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အထ
တြင္ ယာယီစခန္းခ်
မေျမာက္ခဲ့ေပ။ သီလရွင္က တားဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။ သီလရွင္
ေနသည့္) ခလရ ၁၁၅
က စစ္တပ္ တပ္မွဴးကို တိုင္ၾကားရာ သူက ရဲေဘာ္မ်ားကို
တန္းစီေစ၍၊ က်ဴးလြန္ သူကုိ ရွာေဖြေစခဲသ
့ ည္။ ယင္းစစ္သား
ကို ေက်းရြာလူထုမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ရိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။

၃

ဧၿပီလ ၁၉
ရက္၊ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္။

ေရပံုးေက်းရြာ၊
မန္တံု

မုဒိမ္းမႈ

ခလရ ၅၀၂ (အထက္
စစ္သားတစ္ဦးက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ အိမ္ သို႔ ညတြင္
ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ပါးစပ္ကို ပိတ္ၿပီး၊ သူမကို မုဒိမ္းျပဳက်င့္ ေဖာ္ျပပါ ေက်းရြာ
ခဲ့သည္။ အကယ္၍ မုဒိမ္းမႈကို တိုင္ၾကားပါက သတ္ပစ္မည္ အေျခစိက
ု ္)
ဟု သူက ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

၄

ဧၿပီလ ၂၀
ရက္၊ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္။

ေရပံုးေက်းရြာ
အနီး၊ မန္တံု

မုဒိမ္းမႈ

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ဓားေထာက္၍ စစ္သား တစ္ဦးက
လက္ဖက္ခင္းအတြင္း မုဒိမ္းျပဳ က်င့္ခဲ့သည္။ အကယ္၍
မုဒမ
ိ း္ မႈကုိ တိင
ု ၾ္ ကားပါက သတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမး္ ေျခာက္သည္။

ခလရ ၅၀၂ (အထက္
ေဖာ္ျပပါ ေက်းရြာ
အေျခစိုက္)

၅

ၾသဂုတ္လ ၄
ရက္၊ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္။

စစ္စခန္း၊
သီေပါၿမိဳ႕

မုဒိမ္းမႈ

စစ္တပ္အရာရွိတစ္ဦးက စစ္တပ္ တပ္စခန္း အတြင္း
အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးကို
မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သည္။ သူမက ကိုယ္ဝန္ရွိလာသည့္အခါ
သူက အတင္း အက်ပ္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခိုင္းသည္။

ခလရ ၁၃၀

၆

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ေအာင္သေျပ
ရက္၊ ၂၀၁၅
ရပ္ကြက၊္
ခုႏွစ္။
နမ့္ဖက္ကာၿမိဳ႕၊
ကြတ္ခိုင္

မုဒိမ္းမႈ

စစ္သားတစ္ဦးက ဆြံ႕အေနသူ မိန္းကေလး တစ္ဦးကို
ေဒသရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တြင္ ပြဲေတာ္သို႔အသြား
လမ္းတြင္ မုဒိမ္းျပဳ က်င့္ခဲ့သည္။ အျခားရြာသားမ်ားက ဤ
ရာဇဝတ္မႈကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္သား
တြင္ ေသနတ္ပါေနေသာေၾကာင့္ ဟန္႔တားရန္ မဝံ့ရဲၾကေပ။

(ၿမိဳ႔အနီး ယာယီ
စခန္းခ်ေနသည့္)
တပ္မ ၉၉

၇

မတ္လ ၁၈
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

မုဒိမ္းမႈ

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို သူ၏ရြာအနီး လမ္းေဘးတြင္
စစ္သားတစ္ဦးက မုဒိမ္းျပဳ က်င့္ခဲ့သည္။ သူ၏တပ္ဖြဲ႕က
ၾကက္ဖမ္းရန္ သူမကို အမိန္႔ေပးေစခိုင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
သူက အမႈကိုတိုင္ၾကားရန္ မဝံ့ရဲပါ။

(ေက်းရြာတြင္း
ယာယီစခန္းခ်
ေနသည့္) တပ္မ ၃၃

ေနာင္ခြန္ေက်း
ရြာ၊ ပန္ကူေက်း
ရြာအုပ္စု၊
ကြတ္ခိုင္
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၃။ အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကို လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဗံုးက်ဲျခင္း၊ အရပ္သားေနရာမ်ားတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ေထာင္ျခင္း
စဥ္

က်ဴးလြန္
ခ်ဳိးေဖာက္သည့္
ေနရာ

ေန႔စြဲ

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
အမ်ဳိးအစား

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေသးစိတ္

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္
သည့္ တပ္ရင္း/
တပ္မ (မ်ား)

၁

မတ္လ ၂၄
ရက္၊ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္။

မန္စပ္ (ဂ်ဳံးဂ်ာ)
ေက်းရြာ၊
နားေအာ္ႀကီး၊
မန္တံု

အရပ္သားပစ္မွတ္
မ်ားကို ဗံုးက်ဲျခင္း

ရြာအေပၚဖက္ရွိ ဘုရားကို လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ
ရြာသား ၂ ဦး ေသဆံုးရသည္။

ခလရ ၁၃၀

၂

ဇူလိုင္လ ၁၉
ရက္၊ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္။

မန္ပူးေက်းရြာ၊
နမ့္ခမ္း

အရပ္သားပစ္မွတ္
မ်ားကို ဗံုးက်ဲျခင္း

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္ ရြာသား ၂ ဦး
ေသဆံုး၊ အိမ္ ၁၀ လံုး ပ်က္စီးသည္။ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ား
(ႏြား၊ ကၽြဲ) မ်ား ေသဆံုးရသည္။

ခလ၇ ၂၂၊ ခလရ ၂၃၊
ခလရ ၁၄၄ ႏွင့္ တပ္မ
၈၈

၃

ၾသဂုတ္လ ၈
ရက္၊ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္။

မိုင္းေမာ္ေက်းရြာ၊
မန္တံု

တိုက္ပြဲအတြင္း
အရပ္သား မ်ားကို
ပစ္ခတ္ျခင္း၊

ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႔ မ်ားအၾကား
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလာ ေသာေၾကာင့္၊ မိုင္းေမာ္ေစ်းတြင္
ျမန္မာစစ္သားမ်ားက အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးကို ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

ခမရ ၃၂၄

၄

ေအာက္တိုဘာ
လ ၄ ရက္၊
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

ဟိုနမ့္ေက်းရြာ၊
ပန္က်ာေရာက္၊
နမ့္ဆန္

မခြဲျခားဘဲ
ဗံုးက်ဲပစ္ခတ္ ျခင္း

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္
လယ္ကြင္းအတြင္း အလုပ္လုပ္ေနသူ ရြာသား ၂ ဦး အျပင္း
အထန္ ဒဏ္ရာရရွသ
ိ ည္။ နမ္ဆ
့ န္ေဆးရံတ
ု င
ြ ္ ကုသေနရသည္။

ခလရ ၁၃၀၊ခမရ ၁၁၅

၅

မတ္လ ၆ ရက္၊
၂၀၁၃ ခုႏွစ္။

ပါလင္းေက်းရြာ၊
မုန္းေငၚ၊
ေက်ာက္မဲ

အရပ္သားပစ္မွတ္
မ်ားကို ဗံုးက်ဲျခင္း

ရြာထဲသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ သည္။ ရြာသား ၁
ဦးေသဆံုး၍ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရရွိသည္။ အိမ္ ၁၀ လံုး
မီးေလာင္ပ်က္စီးသည္။

ခလရ ၅၀၂

၆

မတ္လ ၃၀
ရက္၊ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္။

ေကာင္းေကာ္၊
ေကာင္းစိုင္၊ နမ့္
မႏြတ္၊ ပါခန္း၊

အရပ္သားပစ္မွတ္
မ်ားကို ဗံုးက်ဲျခင္း
(သို႔အတြက္ ေၾကာင့္

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္ ေက်းရြာ ၈-ခု
(လူဦးေရ ၄၃၂ ဦး) မွာ သူတို႔၏အိမ္မ်ားမွ
အျခားေနရာမ်ားသို႔ မျဖစ္မေန ထြက္ေျပးၾကရသည္။

ခမရ ၄၁
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မန္တုတ္၊ ေဟြပု၊
မန္ေက်ာင္း၊
မန္ေဝါေက်းရြာ
မ်ား၊ လြယ္ေဆး
ေက်းရြာအုပ္စု၊
တန္႔ယန္း

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္း
ထြက္ေျပးရျခင္း
ျဖစ္ေစသည္။)

၇

စက္တင္ဘာလ ပါလင္းေက်းရြာ၊
၂ ရက္၊ ၂၀၁၃ ေက်ာက္မဲ
ခုႏွစ္။

အရပ္သားပစ္မွတ္
မ်ားကို ဗံုးက်ဲျခင္း

ေက်းရြာသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ ခတ္ေသာေၾကာင့္
ရြာသား ၁ ဦး ေသဆံုးရသည္။ အိမ္ ၃ လံုး၊
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဘုရားမ်ား ပ်က္စီးရသည္။

ခမရ ၁၇

၈

ေဖေဖၚဝါရီလ
၂၇ ရက္၊
၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

ပန္ျဖတ္ေက်းရြာ၊
ေက်ာက္မဲ

အရပ္သားပစ္မွတ္
မ်ားကို ဗံုးက်ဲျခင္း

ေက်းရြာတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္
ေက်းရြာ လူႀကီး ေသဆံုးရၿပီး၊ ရြာသား ၃ ဦး
ဒဏ္ရာရရွိသည္။ အိမ္မ်ားလည္း ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

တပ္မ ၇၇

၉

ဧၿပီလ ၂၀
ရက္၊ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္။

မန္ေအာင္
ေက်းရြာ၊ နမ့္ခမ္း

အရပ္သားပစ္မွတ္
မ်ားကို ဗံုးက်ဲျခင္း

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္ အိမ္ ၂ လံုးႏွင့္
ဘုရား ပ်က္စီးရသည္။

ခလရ ၄၂၃ ႏွင့္
နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မ
ျပည္သူ႕စစ္

၁၀

ဧၿပီလ ၂၃
ရက္၊ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္။

ထိန္ကန္ေက်းရြာ၊ အရပ္သားမ်ားကို
လူမ်ားက မီးေသြးသယ္ေဆာင္လာ စဥ္၊ ျမန္မာစစ္တပ္က
မိုင္းဝီး၊ နမ့္ခမ္း
လက္ပစ္ဗံုးျဖင့္ ပစ္ျခင္း လက္ပစ္ဗံုး ျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ရြာသား ၁ ဦး
ေသဆံုးရၿပီး၊ ၁ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိသည္။

၁၁

ေမလ ၁၃ ရက္၊ ဖါလင္ေက်းရြာ၊
၂၀၁၄ ခုႏွစ္။
နမ့္ခမ္း

အရပ္သားပစ္မွတ္
မ်ားကို ဗံုးက်ဲျခင္း

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္ ရြာသား ၁ ဦး
ေသဆံုး သည္။ အိမ္မ်ား မီးေလာင္ ပ်က္စီး သည္။

ခလရ ၄၂၃

၁၂

ဇူလိုင္လ
၁၉-၂၀ ရက္၊
၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

အရပ္သားေနရာသို႔
ဗံးု က်ဲျခင္း၊ ပစ္ခတ္ျခင္း၊
ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ ေသဆံုး
ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစသည္။

တိုက္ပြဲအတြင္း ရြာသား ၁၀ ဦး ေသနတ္မွန္၍ ဒဏ္ရာ
ရရွိသည္။ ၁ ဦး ေသဆံုးသည္။ ေက်းရြာလူထုပိုင္
ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရသည္။

ခလရ ၂၂၊ ခလရ ၂၃၊
ခလရ ၁၄၄၊ တပ္မ
၈၈ ႏွင့္
ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္
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မန္ပူးေက်းရြာ၊
နမ့္ခမ္း

ခလရ ၁၂၃
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၁၃

ဇူလိုင္လ ၂၀
ရက္၊ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္။

ဆိုင္းလိန္ေက်း
ရြာ၊ မိုးကုတ္၊

အရပ္သားမ်ားကို
ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား

သူတို႔၏ရြာတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ မွ ထြက္ေျပးရာ ရြာသား
၃ ဦး ေသနတ္မွန္၍ ဒဏ္ရာရရွိသည္။

ခလရ ၇၁

၁၄

ၾသဂုတ္လ ၁၈
ရက္၊ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္။

မေကာက္ ေက်း
ရြာ၊ အြယ္ေလာ
ေက်းရြာအုပ္စု၊
နမ့္ခမ္း

အရပ္သားပစ္မွတ္
မ်ားကို ဗံုးက်ဲျခင္း

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္ ရြာသား ၁ ဦး
ေသဆံုး၍၊ ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိသည္။

တပ္မ ၈၈

၁၅

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ေနာ္ေရာေက်းရြာ၊ အရပ္သားမ်ား၏
ရက္၊ ၂၀၁၄
မန္တုံ
အိုးအိမ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား
ခုႏွစ္။
အနီး ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား
ခ်ျခင္း

ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား ေထာင္ထား သည့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္
ရြာသား ၁ ဦး ေသဆံုးရသည္။ (ယခင္ တစ္ေန႔က ျမန္မာ
စစ္တပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေသာေၾကာင့္ လမ္းေဘးတြင္ ထားခဲ့
ေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ ကယ္ ေဘးတြင္ မိုင္းေထာင္ထား
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။)

တပ္မ ၈၈

၁၆

ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ အံ့ဘြယ္ေတာင္
ရက္၊ ၂၀၁၅
အနီး ပန္းသီလာ၊
ခုႏွစ္။
မိုးကုတ္ႏွင့္
မိုးမိတ္ နယ္စပ္

အရပ္သားပစ္မွတ္
မ်ားကို ဗံုးက်ဲျခင္း

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္
အမ်ဳိး သမီး ၁ ဦး ေသဆံုးၿပီး၊ ရြာသား ၇ ဦး ျပင္းထန္စြာ
ဒဏ္ရာရရွိသည္။

ခလရ ၂၂၃

၁၇

ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ လြယ္ဆာေက်း
ရက္၊ ၂၀၁၅
ရြာ၊ မိုးမိတ္
ခုႏွစ္။

အရပ္သားပစ္မွတ္
မ်ားကို ေလေၾကာင္းမွ
ဗံုးက်ဲျခင္း

စစ္တပ္ ရဟတ္ယာဥ္ ၄ စင္းမွ ဗံုးက်ဲခ်ေသာေၾကာင့္
(မိသားစု တစ္ခုတည္းမွ) ရြာသား ၃ ဦး ျပင္းထန္စြာ
ဒဏ္ရာရရွိသည္။

တပ္မ ၇၇၊ တပ္မ ၈၈

၁၈

ေဖေဖၚဝါရီလ
၂-၃ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

အရပ္သားပစ္မွတ္
မ်ားကို ေလေၾကာင္းမွ
ဗံုးက်ဲျခင္း

စစ္တပ္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားမွ ဗံုးက်ဲ ေသာေၾကာင့္
ေရႊေညာင္ပင္ ေက်းရြာတြင္ အိမ္ ၁၉ လံုး မီးေလာင္ ပ်က္စီး
ရၿပီး၊ ရြာ ၆ ရြာ ( (ခန္႔မွန္းလူေပါင္း ၁,၀၀၀ ခန္႔) သူတို႔၏
အိမ္မ်ားမွ ထြက္ေျပးၾကရသည္။

ခလရ ၂၂၃

ေရႊေညာင္ပင္၊
လြယ္ဝိန္း၊ လြယ္
ဆာ၊ ေရႊတာရာ၊
ပန္းသီလာ၊ ပါခါး
ေက်းရြာမ်ား၊
မိုးမိတ္
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၁၉

ေဖေဖၚဝါရီလ
၂၈ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

မန္ေအာင္
ေက်းရြာ၊ နမ့္ခမ္း

လယ္ကြင္းမ်ားအနီး
ေျမျမဳပ္မိုင္းခ်ျခင္း

ရြာသား ၁ ဦး မိုင္းတက္နင္းမိ ေသာေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ
ဒဏ္ရာ ရရွိသည္။ သူ၏ မီးေသြးဖိုကို စစ္သားမ်ား
ျဖတ္သန္းသြားၿပီး ေနာက္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀

ေမလ ၂ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

မိုးကုတ္ႏွင့္
လားရိႈးအၾကား
(ေက်ာက္မဲအနီး)

အရပ္သားပစ္မွတ္
မ်ားကို ပစ္ခတ္ျခင္း

မိုးကုတ္-လားရိႈးလမ္းေပၚတြင္ ဗင္ကားတစ္စင္းကို
ခလရ ၁၀၇
တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ပစ္ခတ္ရာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေသဆံုးရသည္။

၂၁

ဇြန္လ ၂၆-၃၀
ရက္၊ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္။

ပန္ကန္ေက်းရြာ၊
ေဟာင္းကန္
ေက်းရြာအုပ္စု၊
မန္တံု

အရပ္သားပစ္မတ
ွ မ
္ ်ား
ကို ဗံးု က်ဲျခင္း၊ ေက်းရြာ
လူထသ
ု ာြ းလာမႈမ်ားကို
ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္ ရြာသားေယာက္်ား ခလရ ၃၂၄၊ ခလရ
၁၃၀
၁ ဦး ေသဆံုးသည္။ (ကေလးငယ္ ၁ ဦး ဖ်ားနာၿပီး၊
ေဆးဝါးမကုသႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္
ေသဆံုးရသည္။)

၂၂

ေအာက္တိုဘာ
လ ၁၇ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

ေမာ္ေတာင္း
ေက်းရြာအနီး ေျမျမဳပ္
ေက်းရြာ၊ ၁၀၅-မိင
ု ္ မိုင္းခ်ျခင္း
ဧရိယာ၊ မူဆယ္

၂၃

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ၁၀၅-မိုင္ ဧရိယာ၊
ရက္၊ ၂၀၁၅
မူဆယ္
ခုႏွစ္။

၂၄

၂၅
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မသိရွိရ။

ရြာတြင္ ညအိပ္ေသာ ခမရ ၄၅ မွ ေထာင္ထားသည့္
မိုင္းေၾကာင့္ ရြာသား ၁ ဦး ဒဏ္ရာရရွိသည္။

ခမရ ၄၅

အရပ္သားမ်ားကို
ပစ္ခတ္ျခင္း

ရြာသား ၃ ဦး ပစ္ခတ္ခံရသည္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေပၚ၌
ဒဏ္ရာ ရရွိသည္။

ေအးရွားေဝါလ္ဂိတ္ ရွိ
ျမန္မာစကားေျပာ
တပ္ဖြဲ႔မ်ား

ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ေစကင္းေက်းရြာ၊
ရက္၊ ၂၀၁၅
နမ့္ခမ္း
ခုႏွစ္။

အရပ္သားပစ္မွတ္
မ်ားကို ဗံုးက်ဲျခင္း

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းႏွင့္
ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္း ပ်က္စီးသည္။
အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကို ဗံုးက်ဲျခင္း

ခလရ ၃၂၄ ႏွင့္
ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္

ဇန္နဝါရီလ ၁၄
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

အရပ္သားပစ္မွတ္
မ်ားကို ဗံုးက်ဲျခင္း

ျမန္မာစစ္တပ္က ရြာအတြင္း ပစ္ခတ္ၿပီး၊ လက္နက္ႀကီး
က်ည္ေပါက္ကမ
ဲြ ေ
ႈ ၾကာင့္ ကိယ
ု ဝ
္ န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး ၁ ဦး၊
ကေလးငယ္ ၁ ဦး အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရရွိသည္။ က်ည္
တစ္လံုးမွာ မေပါက္ကြဲဘဲ က်န္ေနရာ၊ ယင္းအမ်ဳိးသမီးက
မေတာ္တဆ ေပါက္ကြဲေစမိျခင္း ျဖစ္သည္။

တပ္မ ၉၉

ေကာင္းဝက္
ေက်းရြာ၊ မူဆယ္

nSOf;yef;ESdyfpuf&ef avhusifhxm;olrsm;

၂၆

မတ္လ ၆ ရက္၊
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

နမ့္အြန္ေက်းရြာ၊
ကြတ္ခိုင္

အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ား
ကို ဗံုးက်ဲျခင္း

ေက်းရြာတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္
အသက္ ၆၀ အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးႀကီး ျပင္းထန္စြာ
ဒဏ္ရာရရွိသည္။

၂၇

မတ္လ ၈ ရက္၊
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

ေငါ့ငါးေက်းရြာ၊
ကြတ္ခိုင္

အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ား
ကို ဗံုးက်ဲျခင္း

၁၀၅ မမ ေမာ္တာသီး အသံးု ျပဳကာ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ တပ္မ ၉၉
ေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာသား ၅၀၀ ေက်ာ္ ထြကေ
္ ျပးၾကရသည္။
အိမ္ ၄ လံုး ပ်က္စီး၍၊ အျခားအိမ္မ်ားလည္း ပ်က္စီးရသည္။

၂၈

မတ္လ ၉ ရက္၊
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

မန္ပူးေက်းရြာ၊
ကြတ္ခိုင္

အရပ္သားမ်ားကို
ပစ္ခတ္ျခင္း

ရြာတြင္းတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာမွ ထြက္ ေျပးရာ အသက္ ၉-ႏွစ္
အရြယ္ မိန္းကေလးမွာ ေသနတ္မွန္ၿပီး၊ ျပင္းထန္စြာ
ဒဏ္ရာရရွိသည္။

တပ္မ ၃၃

၂၉

မတ္လ ၁၉
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

ပန္းေရကန္
ေက်းရြာ၊
ကြမ္ဟယ္
ေက်းရြာအုပ္စု၊
နမ့္ဆန္

အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ား
ကို ဗံုးက်ဲျခင္း

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္ အသက္ ၅၀
အရြယ္ အမ်ဳိး သမီးႀကီးႏွင့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္
ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိသည္။

ခလရ ၅၀၅၊ ခလရ
၁၁၅

၃၀

မတ္လ ၂၀
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

မန္ေကာင္း
ေက်းရြာ၊
တာမိုးညဲ၊
ကြတ္ခိုင္

ေက်းရြာအတြင္း၊
စစ္သား-အရပ္သား
မခြဲျခားဘဲ ပစ္ခတ္ျခင္း

ျမန္မာစစ္တပ္က ရြာအတြင္း ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ရြာသား
၁ ဦး ေသနတ္မွန္ၿပီး၊ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိသည္။

တပ္မ ၉၉ ႏွင့္ တပ္မ
၃၃

၃၁

မတ္လ ၃၀
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

ဟိုတတ္ေက်းရြာ၊
နားေအာႀကီး၊
မန္တံု

အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ား
ကို ဗံုးက်ဲျခင္း

ေက်းရြာတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီး ျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္၊ တပ္မ ၃၃
အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ရြာသား (အိုက္လူး) ေသဆံုး၍
ရြာသား ၃ ဦး (အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦး အပါအဝင္) အျပင္း အထန္
ဒဏ္ရာရရွိသည္။ လားရိႈးေဆးရံုသို႔တင္၍ ကုသေနရသည္။

တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)

တပ္မ ၉၉
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၄။ ေက်းရြာလူထုမ်ားကို အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း၊ အျခားအဓမၼလုပ္အား ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း။
စဥ္
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ေန႔စြဲ

က်ဴးလြန္
ခ်ဳိးေဖာက္သည့္
ေနရာ

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
အမ်ဳိးအစား

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေသးစိတ္
ပါလင္းမွ ရြာသား ၇ ဦး၊ ေက်ာက္ျဖဴေက်းရြာမွ ရြာသား ၃
ဦးကို အတင္းအက်ပ္ ေပၚတာခိုင္းေစခံရသည္။

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္
သည့္ တပ္ရင္း/
တပ္မ (မ်ား)

၁

ဇြန္ ၇-၈ ရက္၊
၂၀၁၁ ခုႏွစ္။

ပါလင္း၊
ေက်ာက္ျဖဴ
ေက်းရြာမ်ား၊
ေက်ာက္မဲ

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း

စကခ (၁၆)
လက္ေအာက္ခံ ခလရ
၅၂၂၊ ခလရ ၄၀၂

၂

မတ္လ ၂ ရက္၊
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

မန္တံု ၿမိဳ႕နယ္

အဓမၼလုပ္အား ခိုင္းေစ ကားေမာင္းသူ တစ္ဦးကို မန္တံုမွ မိုးမိတ္သို႔ စစ္တပ္ ပစၥည္း ခလရ ၁၃၀
ျခင္း (စစ္တပ္ ေထာက္ပ့ံ မ်ား ပို႔ေဆာင္ေစသည္။ လမ္းတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ၎မွာ
ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာ ရရွိသည္။
ေရး ပစၥည္းမ်ား
ကားေမာင္း ပို႔ေစျခင္း)

၃

ဇြန္လ ၂၄-၂၆
ရက္၊ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္။

ကြမ္စလန္း၊
မုိုင္းေငၚ့ၿမိဳ႕နယ္
ခြဲ၊ ေက်ာက္မဲ

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း၊
ေက်းရြာ လူထုမ်ားကို
လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္
အသံုးျပဳျခင္း၊

ရြာသား ၁၀ ဦးကို စစ္တပ္ အတြက္ အဓမၼလမ္းျပခိုင္း၍
စစ္တပ္ပစၥည္းမ်ားကို ေပၚတာ သယ္ေဆာင္ေစသည္။
ရြာသား ၂ ဦးကို တပ္ဖြဲ႔၏ေရွ႔မွ လူသားဒိုင္ကာအျဖစ္
ေလွ်ာက္ေစရန္ အဓမၼ ခိုင္းေစ ခဲ့သည္။

ခမရ ၂၀၅

၄

စက္တင္ဘာလ အုန္းခမဲ၊ အုန္းမ
၄ ရက္၊ ၂၀၁၂ တတ္ေက်းရြာ
ခုႏွစ္။
မ်ား၊ နမ့္ဆန္

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း၊
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

အုန္းခမဲေက်းရြာမွ ရြာသား ၃ ဦး၊ အုန္းမတတ္ေက်းရြာမွ
ရြာသား ၁ ဦးတို႔ကို အတင္း အက်ပ္ လမ္းျပေစသည္။
စစ္တပ္ပစၥည္းမ်ား ေပၚတာအျဖစ္ သယ္ေဆာင္ေစသည္။
၎တို႔မွာ မ်က္ႏွာတြင္ ရိုက္ႏွက္ခၾံ ကရသည္။

ခလရ ၁၁၅ (ေနာင္ခ်ဳိ
အေျခစိုက္)

၅

စက္တင္ဘာလ မန္လြယ္၊ နမ့္ဆန္ အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း
၁၆ ရက္၊
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

ေက်းရြာသား ၁ ဦးကို အတင္း အက်ပ္လမ္းျပခိုင္း၍
စစ္တပ္ ပစၥည္းမ်ား ေပၚတာအျဖစ္ သယ္ေဆာင္ေစသည္။

ခမရ ၅၀၂
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၆

ႏိုဝင္ဘာလ ၉
ရက္၊ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္။

ထက္က်တ္၊
နာေအာ္ႀကီး
ေက်းရြာအုပ္စု၊
မန္တံု

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း

ေက်းရြာသား ၂၀ ကို ေပၚတာ အျဖစ္ ပစၥည္းသယ္ေဆာင္
ေစသည္။ စစ္တပ္ေထာက္ပံ့ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ခိုင္း
သည္။

ခလရ ၁၄၄၊ ခမရ
၅၀၁

၇

မတ္လ ၁၂
ရက္၊ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္။

ခြန္ဆာေက်းရြာ၊
ေက်ာက္မဲ

အဓမၼလုပ္အား
ခိုင္းေစျခင္း ႏွင့္
ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား
ဖ်က္ဆီးျခင္း

ေက်းရြာတစ္ခုလံုးကို (အိမ္ ေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ရွိ) တစ္အိမ္
လွ်င္ တစ္ဦး၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ကေလး မည္သူမဆို) ကို
ေက်းရြာအထက္ဖက္တြင္ စစ္စခန္းေဆာက္ရန္ ဆင့္ေခၚ
ခိုင္းေစသည္။ စခန္းေဆာက္ ရန္ ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာမွ
သစ္မ်ား အတင္းအက်ပ္ ခုတ္ယူေစသည္။

ခမရ ၅၀၁

၈

မတ္လ ၂၁
ရက္၊ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္။

နမ့္ဆရီးေက်းရြာ၊
နမ့္ခမ္း

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း

ေက်းရြာသား ၂ ဦးကို ေပၚတာ အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေစ
သည္။ (က်ည္မ်ား သယ္ေဆာင္ခိုင္းသည္)။

ခမရ ၅၆၇

၉

မတ္လ ၂၅
ရက္၊ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္။

စစ္သားမ်ားအတြက္
နမ္းမႏြတ္၊
အဓမၼ လမ္းျပေစျခင္း
လြယ္ဆိုင္
ႏွင့္ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊
ေက်းရြာအုပ္စု၊
တန္႔ယန္း၊ လားရႈိး

မိန္းကေလး ၃ ဦး (အသက္ ၁၇ ေအာက္) ကို စစ္သား ၃၀
အတြက္ လမ္းျပတာဝန္ ထမ္း ေဆာင္ေစသည္။ တစ္ည
အိပ္ေစသည္။ တပ္အတြက္ ေရသယ္ခိုင္းသည္။

ခမရ ၄၁

၁၀

မတ္လ ၂၆
ရက္၊ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္။

ေကာင္းစိုင္
အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း
ေက်းရြာ၊
တန္႔ယန္း၊ လားရႈိး

ေက်းရြာသား ၂ ဦးကို ေပၚတာ အျဖစ္ ေခၚေဆာင္ရာ၊ လမ္း
တြင္ စစ္သားမ်ားက ေရခပ္ ခိုင္းရာ ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္
ေသဆံုးရသည္။

ခမရ ၄၁

၁၁

ဧၿပီလ ၁၉
ရက္၊ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္။

ပန္ေဆြေက်းရြာ၊
မန္တံု

ေက်းရြာသား ၂ ဦးကို အတင္းအက်ပ္ ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္း
ေဆာင္ေစသည္။ လမ္းျပခိုင္း သည္။

ခမရ ၅၀၁

တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း/
လမ္းျပခိုင္းျခင္း
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၁၂

ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္။

၁၃

ေက်းရြာသား ၃ ဦးကို စစ္တပ္ အတြက္ အတင္းအက်ပ္
လမ္းျပ ခိုင္းသည္။

ခလရ ၁၃၀

ဇြန္လ ၂၄ ရက္၊ ကြမ္စလန္း
အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း/
၂၀၁၃ ခုႏွစ္။
ေက်းရြာ၊ မုန္းေငၚ၊ လမ္းျပခိုင္းျခင္း
ေက်ာက္မဲ

ေက်းရြာသား ၂ ဦးကို ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေစၿပီး၊
စစ္တပ္ေထာက္ပံ့ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ေစသည္။
လမ္းျပခိုင္းသည္။

ခလရ ၅၀၂

၁၄

ဇူလိုင္လ ၂၂
ရက္၊ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္။

အဓမၼလုပ္အား
ခိုင္းေစျခင္း

ေက်းရြာလူထမ
ု ်ားကို စစ္တပ္အတြက္ ေထာက္ပ့ံ ပစၥညး္ မ်ား
ကို ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္ခိုင္းသည္။ ယင္း
ေနာက္တင
ြ ္ ေမာ္ေတာ္ဆင
ုိ က
္ ယ္မ်ားကို သိမး္ ယူလက
ုိ သ
္ ည္။

တပ္မ ၈၈၊ တပ္မ ၉၉၊
ခမရ ၄၅

၁၅

ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ပန္ျဖတ္ေက်းရြာ၊
ရက္၊ ၂၀၁၄
ေက်ာက္မဲ
ခုႏွစ္။

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း

ေက်းရြာသား ၆ ဦးကို ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ ေစၿပီး၊
စစ္တပ္ေထာက္ပံ့ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ေစ သည္။

တပ္မ ၇၇

၁၆

ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ပန္တီလာ
ရက္၊ ၂၀၁၅
ေက်းရြာ၊ မိုးမိတ္
ခုႏွစ္။

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း

ေက်းရြာသား ၅ ဦးကို ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ ေစၿပီး၊
လက္နက္မ်ား အပါအဝင္၊ စစ္တပ္ေထာက္ပံ့ ပစၥည္းမ်ား
သယ္ေဆာင္ေစသည္။

တပ္မ ၈၈ မွ ခန္႔မွန္း
အင္အား ၁,၀၀၀ ခန္႔

၁၇

ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ ပန္တီလာ
ရက္၊ ၂၀၁၅
ေက်းရြာ၊ မိုးမိတ္
ခုႏွစ္။

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း

ေက်းရြာသား ၃ ဦးကို ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ ေစၿပီး၊
စစ္တပ္ေထာက္ပံ့ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ေစသည္။

ခလရ ၂၃၃

၁၈

ေဖေဖၚဝါရီလ
၁၀ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

ေရႊေညာင္ပင္
ေက်းရြာ၊ မိုးမိတ္

လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္
အဓမၼခိုင္းေစျခင္း

(TNLA) ႏွင့္ တိုက္ပြဲအတြင္း ေက်းရြာလူထု ၇၀၀ ကို ျမန္မာ တပ္မ ၈၈ ေအာက္ရွိ
ခလရ ၂၇၆
စစ္တပ္က ရြာမွ စြန္ခြာထြက္ ေျပးသြားမည့္အေရးကို တား
ျမစ္ထားသည္။ (TNLA) တိုက္ခိုက္မႈကို လူသားဒိုင္းကာ
အျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စြန္႔ခြာသြားလွ်င္
ရြာကို မီးရိႈ႕မည္ဟု စစ္တပ္က ၿခိမ္းေျခာက္သည္။

၁၉

မတ္လ ၇ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

ေရႊေညာင္ပင္
ေက်းရြာ၊ မိုးမိတ္

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း

ေက်းရြာသား ၇ ဦးကို ေပၚတာ အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္
ေစသည္။ (အခ်ဳိ႔က ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ မ်ားသံုး၍
ပစၥည္းသယ္ေဆာင္ ေပးရသည္။)
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လြယ္ေမာက္
ေက်းရြာ၊ မန္တံု

မန္ေအာင္
ေက်းရြာ၊ နမ့္ခမ္း

အဓမၼ လမ္းျပခိုင္းျခင္း

တပ္မ ၈၈ ေအာက္ရွိ
ခလရ ၂၇၆ မွ စစ္သား
၁၀၀ ေက်ာ္
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၂၀

ေမလ ၁၁ ရက္၊ ပန္းမရြာေဟာင္း၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။
ပန္းမရြာသစ္၊
ၿပိန္းစင္ေက်းရြာ
မ်ား၊ ၿပိန္းစင္
ေက်းရြာအုပ္စု၊
ေက်ာက္မဲ

၂၁

ေက်းရြာသား ၂၃ ဦးကို ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ ေစၿပီး၊
စစ္တပ္ေထာက္ပံ့ ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ေန႔ သယ္ေဆာင္ေစ
သည္။

ခလရ ၂၂၃

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း
ဇြန္လ ၁၈ ရက္၊ ဂ်ဳံးဂ် (မန္စပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။
ေက်းရြာ၊ နား
ေအာ္ႀကီးေက်းရြာ
အုပ္စု၊ မန္တံု

ေက်းရြာသား ၁၉ ဦးကို ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေစၿပီး၊
မန္ဆတ္မွ ေလြေမြေက်းရြာသို႔ စစ္တပ္ ပစၥည္းမ်ား
သယ္ေဆာင္ေစသည္။

တပ္မ ၇၇

၂၂

လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္
ဇြန္လ ၁၈ ရက္၊ ဂ်ဳံးဂ် (မန္စပ္)
အဓမၼခိုင္းေစျခင္း
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။
ေက်းရြာ၊ နား
ေအာ္ႀကီးေက်းရြာ
အုပ္စု၊ မန္တံု

အမ်ဳိးသမီး ၆ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ၁ ဦးကို ရြာေစာင္း ရွိ
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ လူသား ဒိုင္းကာအျဖစ္
အတင္းအက်ပ္ အတူသြားေစ သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္
စစ္သား မ်ားက သူတို႔၏ေနာက္မွ ပစ္ ခတ္ေနၾကသည္။

တပ္မ ၇၇

၂၃

ေအာက္တိုဘာ
လ ၁၂ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

မိုးလုမ္ေက်းရြာ၊
မိုးလုမ္ ေက်းရြာ
အုပ္စု၊ မန္တံု

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း

ေက်းရြာသား ၂၄ ဦးကို ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္
ေစသည္။ လမ္းတြင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရာ ရြာသား ၄ ဦး
ဒဏ္ရာ ရရွိသည္။

ဗိလ
ု မ
္ ဴွ းႀကီး သန္းထိက
ု ္
ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ
တပ္မ ၇၇

၂၄

ေဖေဖၚဝါရီလ
၂၀ ရက္၊
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

ေငါ့ငါးေက်းရြာ၊
ကြတ္ခိုင္

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း

ေက်းရြာသား ၂ ဦးကို ေသနတ္ေထာက္ ေခၚေဆာင္၍
ေပၚတာထမ္း ခိုငး္ သည္။ လမ္းျပခိုင္းသည္။

တပ္မ ၉၉ ေအာက္ရွိ
ခမရ ၁၀၇

၂၅

မတ္လ ၆ ရက္၊
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

ေငါ့ငါးေက်းရြာ၊
ကြတ္ခိုင္

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း

ေက်းရြာသား ၁၄ ဦးကို ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္
ေစသည္။

တပ္မ ၉၉

၂၆

မတ္လ ၁၁
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

ပန္ေလာ့၊
မိုင္းေငါ့၊
ေက်ာက္မဲ

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း

ေက်းရြာသား ၁၆ ဦးကို ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္
ေစသည္။ (တစ္ေန႔ႏွင့္ တစ္ည)

တပ္မ ၇၇ (၇၇၁၊
၇၇၂)

တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း
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၂၇

မတ္လ ၁၂
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

ကြမ္စလန္း
ေက်းရြာ၊ မုိင္းေငါ့
ေက်ာက္မဲ

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း

ေက်းရြာသား ၁၇ ဦးကို ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္
ေစသည္။ ေက်းရြာရွိ အိမ္တိုင္းကို စစ္ေဆးသည္။

တပ္မ ၇၇ ႏွင့္ တပ္မ
၃၃

၂၈

မတ္လ ၃၀
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

ဟိုတတ္ေက်းရြာ
အုပ္စု၊ နားေအာ္
ႀကီး ေက်းရြာ
အုပ္စု၊ မန္တံု

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း

ေက်းရြာသား ၁၈ ဦးကို ဟိုတတ္မွ ေနာ္ေရေက်းရြာသို႔
ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေစသည္။

တပ္မ ၃၃

၅။ ေက်းရြာလူထုမ်ားကို အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း၊ အျခားအဓမၼလုပ္အား ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း။
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ေန႔စြဲ

က်ဴးလြန္
ခ်ဳိးေဖာက္သည့္
ေနရာ

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
အမ်ဳိးအစား

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေသးစိတ္

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္
သည့္ တပ္ရင္း/
တပ္မ (မ်ား)

၁

ဇူလိုင္လ ၂၄
ရက္၊ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္။

နမ္လင္းေက်းရြာ၊
နမ့္ဆန္

ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား
လုယက္ျခင္း

စစ္သားမ်ားက အိမ္ ၃ လံုး အတြင္းသို႔ ခ်ဳိးဖ်က္ဝင္ေရာက္
လာၾကသည္။ သူတို႔က အစား အေသာက္ႏွင့္ အိမ္၏
ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းမ်ားကို လုယက္ၾကသည္။

ခလရ ၁၁၅

၂

ၾသဂုတ္လ ၃၁
ရက္၊ ၂၀၁၂
ခုႏစ
ွ ။္

ထက္က်တ္ေက်း
ရြာ၊ နားေအာ္ႀကီး
ေက်းရြာအုပ္စု၊
မန္တံု

ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား
လုယက္ျခင္း

ေသာ့ခတ္ထားသည့္ အိမ္ ၅ လံုးကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္
ဖြင့္ၿပီး၊ စစ္သားမ်ားက ဆန္၊ ဆားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ား (ခန္႔မွန္း
၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္) ကို လုယက္ ခဲ့ၾကသည္။

ခလရ ၅၀၁

၃

ေဖေဖၚဝါရလ
ီ ၁၈ ထက္က်တ္ေက်း
ရက္၊ ၂-၁၃ ခုႏစ
ွ ။္ ရြာ၊ နားေအာ္ႀကီး
ေက်းရြာအုပ္စု၊
မန္တံု

ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းမ်ား
ဖ်က္ဆီးျခင္း၊
လုယက္ျခင္း

စစ္သားမ်ားက အိမ္တြင္း ခ်ဳိးဖ်က္ဝင္၍ အဝတ္အထည္
မ်ား၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား လုယက္ခဲ့ၾကသည္။

သီေပါအေျခစိုက္
စစ္သားမ်ား
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၄

မတ္လ ၁၂ရက္၊ ခြန္ခါးေက်းရြာ၊
၂၀၁၃ ခုႏွစ္။
ေက်ာက္မဲ

ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား
ဖ်က္ဆီးျခင္း

စစ္သားမ်ားက တပ္စခန္း ေဆာက္ရန္ ရပ္ရြာပိုင္
သစ္ေတာမွ သစ္ပင္မ်ားကို အတင္းအက်ပ္ ခုတ္ေစသည္။

ခလရ ၅၀၁

၅

ဇြန္လ ၁၈ ရက္၊ ေငါ့ငါေက်းရြာ၊
၂၀၁၃ ခုႏွစ္။
ကြတခ
္ ိုင္

လုယက္ျခင္း

စစ္သားမ်ားက ေစ်းဆိုင္တြင္း ဝင္၍ က်ပ္ ၂ သန္းဖိုးရွိ
ပစၥည္းမ်ား လုယက္ခဲ့ၾကသည္။

ခလရ ၁၄၅ (ကြန္းလံု
အေျခစိုက္(ဗိုလ္မွဴး
ေစာယုလိႈင္ ဦးေဆာင္

၆

ဇူလိုင္လ ၂၂
ရက္၊ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္။

ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား
သိမ္းယူျခင္း

ရြာသားမ်ားကို စစ္တပ္အတြက္ ပစၥည္းမ်ား အတင္းအက်ပ္
သယ္ခိုင္းသည္။ ထို႔ေနာက္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို
သိမ္းယူသည္။

ခလရ ၈၈၊ တပ္မ ၉၉၊
ခလရ ၄၅

၇

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ၿမိဳ႕သစ္ေက်းရြာ
ရက္၊ ၂၀၁၄
အုပ္စု၊ အေရွ႕ရပ္၊
ခုႏွစ္။
နမ္ဆ
့ န္

အတင္းအက်ပ္
အခြန္ေကာက္ျခင္း

(အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀ ေက်ာ္ကို) အိမ္တိုင္းက
ဆန္အခ်ဳိးတစ္ခုစီ အတင္းအက်ပ္ ေပးခိုင္းသည္။

တပ္မ ၇၇ ေအာက္ရွိ
ခမရ ၁၀၇

၈

ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား
ဇြန္လ ၁၈ ရက္၊ ဂ်ဳံးဂ် (မန္စပ္)
လုယက္ျခင္း
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။
ေက်းရြာ၊ နား
ေအာ္ႀကီးေက်းရြာ
အုပ္စု၊ မန္တံု

တပ္မ်ားက အိမ္ ၃ လံုး အတြင္း သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ
ဝင္ေရာက္၍၊ အစားအေသာက္၊ ေငြႏွင့္ ဖုန္း အပါအဝင္
ပိုင္ဆိုင္မမ
ႈ ်ားကို လုယက္ခဲ့သည္။

ခလရ ၇၇

၉

ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ စယ္ေနေက်းရြာ၊
ရက္၊ ၂၀၁၅
မန္ပးူ ေက်းရြာ
ခုႏွစ္။
အုပ္စ၊ု နမ့္ခမ္း

တစ္ရြာလံုးထံမွ ေငြက်ပ္ ၃,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ လုယက္
သြားသည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ၂ စီး
သိမ္းဆည္းသြားသည္။

ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္

မန္ေအာင္
ေက်းရြာ၊ နမ့္ခမ္း

ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား
လုယက္ျခင္း

၁၀

ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ေစးကင္းေက်းရြာ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား
ရက္၊ ၂၀၁၅
နမ့္ခမ္း
လုယက္ျခင္း
ခုႏွစ္။

က်ပ္ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ (အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀,၀၀၀)
တန္ဖိုးရွိ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို
လုယက္ခဲ့ၾကသည္။

ခလရ ၃၂၄ ႏွင့္
ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္

၁၁

မတ္လ ၁၁
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို မီးရွိႈ႔သည္။ အိမ္မ်ားသို႔ ခ်ဳိးဖ်က္ဝင္၍
တန္ဖိုးရွိပစၥည္းမ်ား၊ ေငြေၾကး၊ သန္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိေသာ
တိရိစာၦန္မ်ားကို လုယက္ခဲ့ၾကသည္။

ခလရ ၃၃

ပန္းေလာ
အေဆာက္အဦမ်ား
ေက်းရြာ၊ မုိင္းေငၚ့၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္
ေက်ာက္မဲ
ဖ်က္ဆီးျခင္း၊

တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)
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ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား
လုယက္ျခင္း
၁၂

မတ္လ ၁၀-၁၁
ရက္၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္။

လြယ္ခမ္း၊
မန္ေဆြ၊ ပိန္ဘြန္၊
ကြတ္ခိုင္

အိမ္မ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ
မ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္
ရွိရွိျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊

ေလြကန္းရြာမွ အိမ္ ၁၁ လံုး၊ မန္ေဆြရြာမွ အိမ္ ၆ လံုး၊
ပိန္းပန္းရြာမွ အိမ္ ၃ လံုးကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ စပါးက်ီ
အားလံုးကို မီးတင္ရႈိ႕ခဲ့သည္။

ခလရ ၃၃

၁၃

မတ္လ ၂၈ရက္၊
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

ပန္းေလာေက်း
ရြာ၊ ေက်ာက္မဲ

ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား
ဖ်က္ဆီးျခင္း

ဆရာ ၂ ဦး၏ အိမ္မ်ားကို စစ္တပ္မ်ားက ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾက
သည္။

ခလရ ၇၇၊ ခမရ ၅၉

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တအာင္းေဒသရွိ အစိုးရကိုလိုလားသည့္ ျပည္သူ႕စစ္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား
စဥ္
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စခန္းတည္ေနရာ

ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္/
ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း
နံပါတ္

မူလ ေနရာ (ေက်းရြာမ်ား)

အိုးအိမ္
အေျခပ်က္
သည့္ႏွစ္

အိမ္ျပန္ႏိုင္သူ အေရအတြက္

၁

သြန္ဟုန္းေက်းရြာ၊
မန္တံု

၅၀၀ ေက်ာ္

လြယ္ေမာက္၊ မန္က်ရီ၊ မန္တံုၿမိဳ႔နယ္

၂၀၁၁

ျပည္တြင္ဒုကၡသည္ ၃၀၀ ေက်ာ္
မူရင္းေက်းရြာမ်ားသို႔ ျပန္သြား
ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က အျခားေက်းရြာ
မ်ားရွိ ေဆြမ်ဳိး မ်ားထံ ေျပာင္းေရႊ႕
သြားၾကသည္။

၂

ခရစ္ယာန္ ခ်ပ္ေက်ာင္း
စခန္း၊ မန္တံု

၂၆၀ ေက်ာ္

မန္လြယ္ (၁)၊ မန္ေလြယ္ (၂)၊ က်ဴဆိုင္၊
အူးလန္းပါ၊ မန္တံု ၿမိဳ႔နယ္

၂၀၁၁

ျပည္တြင္ဒုကၡသည္ ၅၀ ေက်ာ္
မူရင္းေက်းရြာမ်ားသို႔
ျပန္သြားၾကသည္။

၃

ေနဝန္းနီစခန္း၊ နမ့္ခမ္း

၄၃၀ ခန္႔

မန္ေလြး (၁)၊ မန္ေလြး (၂)၊ က်ဴဆိုင္၊
အူးလန္းပါ၊ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္

၂၀၁၁

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ၾကေသးပါ။
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၄

ကာလိုင္းစခန္း၊
ကြတ္ခိုင္

၅

မိုင္းယုေလး၊ ကြတ္ခိုင္

၆

နမၼတူစခန္း၊ နမၼတူ

၇

၈

၉

မန္တံု၊ ေငါင္ေဟြး၊ ဟိန္းမြန္း၊ ကြတ္ခိုင္
ၿမိဳ႕နယ္

၂၀၁၂

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ၾကေသးပါ။

မန္စိန္၊ ပိန္းေဘာင္၊ လြယ္ခဲ၊ လြယ္စယန္း၊
ေနာ္နန္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္

၂၀၁၂

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ၾကေသးပါ။

၂၀၀ ေက်ာ္

မန္းစန္၊ ေအာေလာ္၊ ေလြမြန္၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္

၂၀၁၂

အားလံုး အိမ္ျပန္သြားၾကၿပီ
ျဖစ္သည္။

တန္႔ယန္းစခန္း၊
တန္႔ယန္း။

၇၀၀ ေက်ာ္

ေကာင္းခတ္၊ ေကာင္းစိုင္၊ နမ္မာဝီး၊ ဖာပန္၊
မန္တုက္၊ ေဟြပူ၊ မန္ေက်ာင္း၊ မန္ေယာင္း၊
တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္

၂၀၁၂

အားလံုး အိမ္ျပန္သြားၾကၿပီ
ျဖစ္သည္။

နမ့္ခမ္းစခန္း၊ နမ့္ခမ္း

၈၀၀ ေက်ာ္

မန္ပုေက်းရြာ၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္

၂၀၁၄

အားလံုး အိမ္ျပန္သြားၾကၿပီ
ျဖစ္သည္။

၇၀၀ ေက်ာ္

မိန္းပိန္၊ ရွာမန္းေလာ၊ ပန္းက်ဳံး၊ ဟိုပုန္း၊
ဟန္ေဟာင္၊ ထန္ဆန္း၊ စင္ၾကယ္ (ရြာ
ေဟာင္း)၊ စင္ၾကယ္ (ရြာသစ္)၊ နမ္းမား၊
ပန္က်ဴ၊ က်ဴလြန္း၊ မန္က်ဴ၊ ေနာင္ေဆာင္၊
စိုင္ေအာ၊ ေနာင္က်ဳိးႏွင့္ မန္စာ ေက်းရြာမ်ား၊
တာေရႊထန္၊ ကုန္းၾကမ္းႏွင့္ေလာက္ကိုင္
ၿမိဳ႕နယ္မ်ား

၂၀၁၅

ျမန္မာစစ္တပ္က သူတို႔ကို
ျပန္လာခြင့္ မျပဳပါ။

ပန္ကန္းေက်းရြာ၊ နမၼတူ ၿမိဳ႕နယ္

၂၀၁၅

အားလံုးသည္ နမၼတူၿမိဳ႕ ျပင္ပရွိ
စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိင
ု ေ
္ နၾကသည္။

နမ့္ပါမြန္း၊ ကုန္းနင္မ္၊ တာဆမ္ဘူး၊ နမ္ဆုက္၊
ဟိုနမ္၊ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္

၂၀၁၅

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

လူခ်န္းကို၊ တရုတ္
ႏိုင္ငံ။

၁၀

ပုပၺာရံု ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္း၊ နမၼတူ

၁၁

ဟိုက္ပါ၊ မုန္းရွဴး (ရွမ္း
ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း)

တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)

၈၀၀ ေက်ာ္

၂,၀၀၀ ေက်ာ္

၆၀ ေက်ာ္
၂,၀၀၀ ေက်ာ္
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၁၂

မုန္းဝီးစခန္း၊ နမ့္ခမ္း

၈၂၆

ေလာက္ေနာ္၊ ဟန္ပန္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္

၂၀၁၆

အားလံုး အိမ္ျပန္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

၁၃

မိင
ု း္ ယုေလး (စခန္းသစ္)
ကြတ္ခိုင္

၁,၀၀၀ ေက်ာ္

ေငါ့ငါး၊ မန္ပူ၊ မန္စိန္၊ ပိန္းဘြန္၊ မန္တံု၊
ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

၁၄

နမ္ဖက္ကာ၊ ကြတ္ခိုင္

၆၆၇

ေငါ့ငါး ေက်းရြာ၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

၁၅

သီဟိုဠ္ ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္း၊ ေက်ာက္မဲ

၃၅၃

ပန္ေလာ့၊ ေက်ာက္ျဖဴ (ေတာ့ဆန္ ေက်းရြာ
အုပ္စုေအာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ား)၊
ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္)

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

၁၆

လူအိုမ်ား၏ အိမ္၊
ေက်ာက္မဲ

၃၂၈

ေတာ့ဆန္၊ မီကုန္း၊ ေညာင္ေမာင္၊ ေက်ာက္မဲ
ၿမိဳ႕နယ္

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

၁၇

ေရဦး ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၁၇

ေညာင္ေမာင္း၊ ပါလိုင္၊ ပိန္းကေတာ့၊
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊
ကြမ္စလန္၊ လြယ္ပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

၁၈

ေအာင္ဆုပန္
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊
ေက်ာက္မဲ

၂၀၇

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

၁၉

ဝါဆိုဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း၊
ေက်ာက္မဲ

၈၆

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

၂၀

ေရႊေညာင္ပင္
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊
ေက်ာက္မဲ

၁၉၁

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

၂၁

ကန္မိန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၉၆

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆

မည္သမ
ူ ွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။
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၂၂

နမ္စလင္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၄၂

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

၃၀၀ ေက်ာ္

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

၂၁၀

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

၂၃

မုန္းေလာင္၊

၂၄

ေတာင္ေနာက္
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊
ေက်ာက္မဲ

၂၅

ေရႊက်င္ ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္း၊ ေက်ာက္မဲ

၉၉

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

၂၆

ေဝဠဳဝန္ ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္း၊ ေက်ာက္မဲ

၈၅

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

၂၇

ေအာင္မဂၤလာ
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊
ေက်ာက္မဲ

၅၃

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ၊့ ပိန္းကေတာ့၊
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

၂၈

မိုင္တင္း ေက်းရြာ၊
ေက်ာက္မဲ

၂၂၁

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

၂၉

ကေမၻာဇ ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္း၊ ေက်ာက္မဲ

၁၂၁

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)

57

၃၀

သာသနာ့ဝင္း
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊
ေက်ာက္မဲ

၃၁

တီလင္း ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္း၊ ေက်ာက္မဲ

၃၂

အုတ္ဖို၊ မိုးကုတ္

၈၅

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

၂၅၈

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊
ကြမစ
္ လန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

၉၇

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆

မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။

စုစုေပါင္း အိုးအိမ္အေျခပ်က္ ေရႊ႔ေျပာင္းရသူေပါင္း = ၁၄,၂၀၀ ေက်ာ္
ယင္းတို႔အနက္ ၁၂,၀၀၀ ဦးမွာ အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးဘဲ အေျခပ်က္ေနသည္။
လူ ၂,၀၀၀ ခန္႔သာ သူတို႔၏ မူလေနအိမ္သို႔ ျပန္ႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လံုျခံဳေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ ရွိမေနပါ။

58

nSOf;yef;ESdyfpuf&ef avhusifhxm;olrsm;

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တအာင္းေဒသရွိ အစိုးရကိုလိုလားသည့္ ျပည္သူ႕စစ္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား
ျပည္သူ႔စစ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အမည္
ဦးေက်ာ္ျမင္ဥ
့ းီ ေဆာင္ေသာ ပန္းေဆးျပည္သစ
႔ူ စ္ (ယခင္ ျပည္ခင
ုိ ၿ္ ဖိဳး USDP လႊတေ
္ တာ္ကယ
ုိ စ
္ ားလွယ)္
နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မ ျပည္သူ႔စစ္
ဦးတီခြန္ျမတ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေကာင္းခါးျပည္သ႔စ
ူ စ္ [လက္ရွိတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး (USDP) ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္

လႈပ္ရွားေဒသ၊ ၿမိဳ႕နယ္

အင္အား အေရအတြက္

ပန္းေဆးဧရိယာ၊ နမ့္ခမ္း

၂၀၀ ေက်ာ္

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္

၁၀၀ ေက်ာ္

ေကာင္းခါး၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္

၂၀၀ ေက်ာ္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။]
ဦးတီခြန္ျမတ္ ဦးေဆာင္ေသာ မိုင္းယုျပည္သူ႔စစ္

မိုင္းယုေလး၊ ကြတ္ခိုင္

၃၀ ေက်ာ္

က်ဴကုတ္၊ မူဆယ္

၅၀ ေက်ာ္

မုန္းကိုး၊ မူဆယ္

၅၀ ေက်ာ္

ေဖာင္းဆိုင္၊ မူဆယ္

၅၀ ေက်ာ္

ေရွာက္ေဟာ္၊ ကြတ္ခိုင္

၈၀ ေက်ာ္

လံုးခမ္း ျပည္သူ႔စစ္

လံုးခမ္း၊ ကြတ္ခိုင္

၅၀ ေက်ာ္

လံုးထန္ ျပည္သူ႔စစ္

လံုးထန္၊ ကြတ္ခိုင္

၇၀ ေက်ာ္

ကြတ္ခိုင္ ျပည္သူ႔စစ္

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္

၂၀၀ ေက်ာ္

တာမိုးညဲ၊ ကြတ္ခိုင္

၁၀၀ ေက်ာ္

ေငါင္းဆိုင္၊ နမ့္ဆန္

၂၀ ေက်ာ္

နမၼတူ ျပည္သူ႔စစ္

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္

၃၀ ေက်ာ္

မန္တံု ျပည္သူ႔စစ္

မန္တံုၿမိဳ႕နယ္

၃၀ ေက်ာ္

က်ဴကုတ္ ျပည္သူ႔စစ္
မုန္းကိုး ျပည္သူ႔စစ္
ေဖာင္းဆိုင္ ျပည္သူ႔စစ္
ေရွာက္ေဟာ္ ျပည္သူ႔စစ္

ဦးျမင့္လြင္ (ေခၚ) ဝန္ေဂါင္ဒါ ဦးေဆာင္ေသာ တာမိုးညဲ ျပည္သူ႔စစ္၊ လက္ရွိတြင္၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕၏
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး (USDP) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။
ထြန္းျမတ္ေလးဦးေဆာင္ေသာ ေငါင္းဆိုင္ျပည္သူ႔စစ္

စုစုေပါင္း
တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)

၁,၂၆၀ ေက်ာ္
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