ရှမး် လူအခွငအ
့် ေရးမ

ိ င်မှ ေနာက်ဆးုံ ရသတင်းထုတြ် ပန်ချက်

မတ်လ ၂ရ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခု ှစ်
မိင
ု း် ကိင
ု ် မိ နယ်တင
ွ ် တည်ရေ
ှိ သာ အန်စေ
ီ အလက်မတ
ှ ထ
် းို ထားသည့် RCSS တပ်စခန်းများ အစိးု ရစစ်တပ်က ထိးု စစ်ဆင်၊
လက်နက် ကီးြဖင့် တိက
ု ခ
် က
ို ၊် ရာသား၏ပစည်းများလုယ၊ူ အတင်းအဓမခိင
ု း် ေစ
ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်က စတင် ပီး အင်အား 1500 ခန်ရှိ အစိုးစစ်တပ်မှ စုစေ
ု ပါင်း ၉ တပ်ရင်း စစ်ေ ကာင်းများက ရှမ်းြပည်
နယ်အလယ်ပိုင်း၊ မိုင်းကိုင် မိ နယ်တဝိက
ု ်တွင် တည်ရှိသည့် ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စ/ီ ရှမ်းြပည်တပ်မ
ေတာ် တပ်စခန်းများကို လက်နက် ကီးများြဖင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရစစ်တပ်က ဥ

တည်ရာမဲ့ လက်နက် ကီးများြဖင့်

ပစ်ခတ်ြခင်းေ ကာင့် ရာသူရာသားများ 800 ေကျာ်က ေ ကာက်ရံ ကာ မိမအ
ိ ိုးအိမမ
် ျားကို စွန်ခွါထွက်ေြပးခဲ့ရသည်။ လူသူမရှိ
ေတာ့တဲ့ ရာေတွမှာ အစိုးရစစ်သားများက ရာထဲဝင် ပီး ပစည်းများ လုယူသွား ကသည်။ ဒါ့အြပင် အစိုးရစစ်တပ်က သူတို
ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ်ထံမှ သိမ်းပိုက်လိုက်သည့် ေတာင်ကုန်းမှာ တပ်တည်ေဆာက်ရန်အတွက် ေကျးရာေပါင်း ၁၇ ရာကို
ဝါးပိုးဝါးများ ယူေဆာင်လာရန် အတင်းအဓမ ခိုင်းေစခဲ့သည်။
ရရှသ
ိ ည့် သတင်းရင်းြမစ်အရ အထက်ပါ စစ်ဆင်ေရးသည် အစိုးရစစ်တပ်မအ
ှ ြမင့ဆ
် ုံး အရာရှိက အမိန်ေပးြခင်းြဖစ် သည်
ဟုဆိုသည်။ စစ်ဆင်ေရးတွင် ပါဝင်သည့် တပ်ရင်းများမှာ ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ တိင
ု ်းစစ်ဌာနချ ပ် သုံးခုေအာက်တွင်ရှိေသာ တပ်
ရင်းများြဖစ်သည်။ ၎င်းတိုမှာ ေတာင် ကီးရှိ အေရှ ပိင
ု ်းတိုင်းဌာနချ ပ် ေအာက်မှ ခမရ 520, 574

င
ှ ့် 575 တို ြဖစ် ပီး၊

လား းရှိ အေရှ ေြမာက်တိုင်းဌာနချ ပ် ေအာက်မှ ခမရ 136, 325, ှင့် 33 ြဖစ်ကာ၊ ခိုလမ် ရှအ
ိ ေရှ အလယ်ပိုင်း တိုင်းဌာန
ချ ပ် ေအာက်မှ ခမရ 246, ှင့် 525 တို ြဖစ် ကသည်။
လွိ င်တွန်းေတာင်ထိပ်တွင်တည်ရှိသည့် ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ / ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ် တပ်စခန်းသည်
စစ်ဆင်ေရးအရ မဟာဗျ ဟာ ေတာင်ကုန်းတခုြဖစ် ပီး မိုင်းကိုင်၊ ေကျးသီး ှင့် သီေပါ မိ နယ်များ ကားတွင် တည်ရှိသည်။
မ စ
ှ ်က 2019 မတ်လ တုန်းကလည်း အစိုးရစစ်တပ်က လွိ င်တွန်း ှင့် 10 ကီလိုမီတာခန်ကွာေဝးသည့် ပန်ခါးေတာင်
ကုန်းတွင် တည်ရှိသည့် ရှမ်းြပည်တိုးတက်ေရးပါတီ/ ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ် တပ်စခန်းကို သိမ်းပိုက်ရန် တိုက်ခိုကဖ
် ူးသည်။
ရှမ်းတပ်မေတာ် ှစ်ဖွဲ တွင် SSPP/SSA က ပဏာမအပစ်ရပ်စာချ ပ် (Bilateral) ှင့် RCSS/SSA က တ ိုင်ငံလုံးပစ်
ခတ်တိုက်ခိုက်မရပ်ဆိုင်းေရးသေဘာတူ စာချ ပ် (NCA) ကို အစိုးရစစ်တပ် င
ှ ့် ချ ပ်ဆိုခဲ့သည့် အဖွဲ များြဖစ်သည်။
အစိုးရစစ်တပ်၏ လုပ်ရပ်သည် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မရပ်ဆင
ို ်းေရးစာချ ပ်ကို ေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်း ချ းေဖာက်
ိ
ေနြခင်း ြဖစ်
သလို ငိမ်းချမ်းေရးကိုမလိုလားြခင်း င
ှ ့် ိုးသားမမရှိြခင်းတို အထင်အရှား ေဖာ်ြပေနြခင်းပဲြဖစ်သည်။ ရှမ်းြပည်ထဲတွင် ၎င်း
တိစစ်
ု ယ ရားများ ချဲ ထွင် တည်ေဆာက်ြခင်းသာ ြဖစ်သည်။ ဒါဟာ အစိုးရစစ်တပ် အေနနဲ အရှက်တရားကင်းမဲ့တာ၊
ကိုယ်ကျ ိးစီးပွါးရှာေနသလိုြဖစ် ပီး၊ ိုင်ငံေတာ်အသုံးစရိတ်ကို မလိုအပ်ပဲ အသုံးြပ ကာ တမင်တကာစစ်ပွဲများ ဖန်တီးြခင်း
သာြဖစ်သည်။ ယခုအချိန်ကာလမျ ိးမှာ ကမာ့ကပ်ေရာဂါဆိုး COVID-19 အလူးအလှဲခံေနရချိန်မျ းမှ
ိ ာ ိုင်ငံေတာ်ဘ

ာ

ေငွ ကို အေရးေပ လိုအပ်ေနသည့် ေနရာမှာသာ အသုံးြပ သင့် ပီး သက်ဆိုင်ရာ ြပည်တွင်းအင်အားစုများ င
ှ ့် ပူးေပါင်းေဆာင်
ရက်သင့်သည့် အချိန်အခါလည်းြဖစ်ပါသည်။
ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမ

ိ င် အေနြဖင့် ိုငင
် တ
ံ ကာသို ပန် ကားလိုသည်မှာ ြမန်မာြပည် ှင့် ပုံမှန် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း များအား

လုံး ေဆာလျင်စွာ ရပ်ဆိုင်းပါဟု ေတာင်းဆိုပါသည်။ သံတမန်ေရး ဖိအားေပးမ ှင့် စီးပွါးေရး ပိတ်ဆိုမများ မြပ လုပ်ပါက
အစိုးရစစ်တပ် အေန င
ှ ့် စစ်ေရးတိုးချဲ မများ စနစ်တကျလူအခွင့်အေရး ချ းေဖာက်
ိ
မများ ဆက်တိုက်ကျ းလွန်ေနအုံးမှာ
ြဖစ် ပီး၊ ငိမ်းချမ်းေရး င
ှ ့်လည်း အလှမ်းေဝးေနအုံးမှာသာြဖစ်သည်။

အစိးု ရစစ်တပ်၏ လူအခွငအ
့် ေရး ချ းေဖာက်
ိ
မ မှတတ
် မ်းများ
ရန်စကျ းေကျာ်တက
ို ခ
် က
ို မ
် ၌ အစိးု ရစစ်တပ်မှ ဥ

တည်ရာမဲ့ ပစ်ခတ်ြခင်းေ ကာင့် ရာသူရာသားများ ေနရပ်စန
ွ ခ
် ါွ

ေဖေဖာ်ဝါရီ 18 ရက် 2020 ကစတင် ပီး အစိုးရစစ်က အင်အား 500 ခန်ရှိ စစ်ေ ကာင်းများ မိုင်းကိုင် မိ ကို စစ်သုံးထရပ်
ကားများနဲ ေရာက်လာပါတယ်။
ေဖေဖာ်ဝါရီ 27 ရက် မနက်ပိုင်းမှာေတာ့ အစိုးရစစ်တပ်က လွိ င်တွန်းစခန်းကို စတင်တိုကခ
် ိုက်ပါတယ်။ အနီးအနား တဝိုက်
ေကျးရာမှာ ေနထိုင်သူများက ေဝဟင်ေပ ပျံသန်းေနတဲ့ ဟယ်လီေကာ်ပတာေရာ ှင့်အစိုးရတပ်မှ ပစ်ခတ်သမ
ံ ျားကို ပါ အ
တိုင်းသား ကားေနရပါတယ်။

ေနာက် ၃ ရက် အ ကာမှာေတာ့ စစ်ပွဲက လွိ င်တွန်းတင် မကပဲ အနားတဝိုက် ေဒသေတွြဖစ်တဲ့ လွိ င်ဖါပျင်၊ လွိ င်လင် (နန်း
ေယာ်ရာေတာင်ယက်)၊ ပန်ကတ် ှင့် ပန်ပို ရာ ကား၊ လွိ င်ဟွန်း (လွိ င်ေတာင်ရာအနီး) တိုမှာပါ တိုက်ပွဲများ ကူးစက်သွား ပါ
တယ်။
မတ်လ ၂ ရက်ေနမှာေတာ့ ေကျးသီး မိ နယ် မိုင်းေကာင် ှင့် ေနာင်ဆွန်း ကားမှာ RCSS/SSA နဲ အစိုးရစစ်တပ် တိုက်
ပွဲြဖစ်ပွါးပါတယ်။ ဝမ်ချင် ေကျးရာအုပ်စုမှ ရာသားများ 276 ေယာက်ေကျာ် မိမိတို ေနအိမ်များကိုစွန်ခွါ ပီး ဝမ်ချင် ဘုန်း
ကီးေကျာင်းမှာ ခိုလံပါတယ်။
မတ်လ ၂ ရက် ေနလည်ပိုင်း 1.50 – 3.30 နာရီ ကားမှာေတာ့ မိုင်းကိုင် မိ
နယ် ဟမ်းငိုင်းေကျးရာအုပ်စုရှိ ကုန်းေညာင်-ဖါစားရာအနီးမှ အစိုးရစစ်တပ်
က လက်နက် ကီးများေမာ်တာများ၊ စက်ေသနတ်များြဖင့် ရာအနီးတဝိုက် ှင့်
ရာထဲပါ ပစ် ခတ်ခတ
ဲ့ ယ်။ ၎င်းေကျးရာေနထိင
ု ်သူများက ေ ကာက်လှန် က ပီး
မိမိေနအိမ်တမှ
ို ထွက်ေြပးကာ နီးစပ်ရာဘုန်း ကီး ေကျာင်း သို ဝင်ေရာက် ခိုလံ
ေန ကရပါတယ်။ ပစ်ခတ်မေ ကာင့် အိမ်တချ ိ ှင့် ရာစာသင်ေကျာင်းတို ပျက်
စီးေစခဲ့တယ်။
“က န်ေနာ်တို ရာမှာ ရှမ်းစစ်သားေတွ မရှိပါဘူး။ အစိုးရစစ်သားေတွက ေသ
ကုန်းေညာင်ဖာဆားရာအနီး ြမန်မာစစ်တပ်မှ
ပစ်ခတ်လိုကသ
် ည့် မကွဲဘဲ ကျန်ရစ်ေနတဲဗ
့ ုံး

နတ် နဲ အိမ်ေတွကို ေရှာက်ရန်း ပစ်တာပါပဲ။ ေသနတ်သံေတွ ေတာက်ေရှာက်
ကားေနရတယ်။ လက်နက် ကီးေတွနဲလည်း ၁၀ လုံးခန်ပစ်တယ်။ တချ ိ

ေတာ့ မကွဲဘူး” လို ဖါစားေကျးရာေန ရာသားတေယာက်က ေြပာပါတယ်။
ဘုန်း ကီးေကျာင်းတွင် ခိုလံေနတဲ့ ဖါစားရာသားတေယာက် ရာထဲြပန်လာေတာ့ ရှမ်းစစ်သားဘယ်မှာရှလ
ိ ဲ ေမးြမန်းခံရတယ်။
သူက မသိေ ကာင်းေြဖေတာ့ သူလည်ပင်းကို ဓားနဲချိန် ပီး “ဟို ေတာင်ေပ မှာ
ရှမ်းစစ်သားေတွ မရှိဘူးလို မင်းတာဝန်ယူ ိုင်သလား” လိလွ
ု ိ င်တွန်းကိုလက်
ညိ းထိုး ပီးေမးပါတယ်။
ရာေပါင်း ၃ ရာ ကုန်းေညာင်-ပါစား၊ ဆမ်ေပါင်၊ ဟိုင်းငင်း မှ စုစုေပါင်း ရာသား
500 ေကျာ်တက
ို ပစ်သတ်ခံရမှာ ေ ကာက် လှန် ပီး မိမိတို အိုးအိမ်၊ အိမ်ေမွး
တိရစာန် ှင့် သီး ှံများ ထားခဲ့ကာ ဟမ်းငိုင်း မိ တွင်းရှိတဲ့ လွိ င်စက် ှင့် ကုန်း
စုံ ဘုန်း ကီးေကျာင်းသို သွားေရာက်ခိုလံ ေန ကရတယ်။
ပစည်းများ လုယြူ ခင်း

မိုင်းကိုင် မိ နယ် ဟမ်းငိင
ု ်းေကျးရာအုပစ
် ု၊ လွိ င်စက်
ဘုန်းေတာ် ကီးေကျာင်းတွင် ေဒသခံရာသား များခိလ
ု ံ
ေနပုံ

မတ်လ ၆ ရက်ေနက ကုန်းေညာင် င
ှ ့် ပါစား ေကျးရာေန ရာသားများ
က အိမ်ြပန်လာေတာ့ အစိုးရစစ်သားများက သူတိုအိမေ
် တွကို ေမ
ေနာက် ရှာေဖွ ပီး ပစည်းများ ခိုးယူသွားေ ကာင်း ေြပာပါတယ်။
ေကျးရာေကျာင်းဆရာ တေယာက်ကလည်း ေမာ်ေတာ်ဆင
ို ်ကယ် တ
စင်း အခိုးခံရေ ကာင်း၊ ှင့် ၎င်းတိုရာသားမိသားစု ၅၁ စု ၏ပိုက်ဆံ ှင့်
ြမန်မာစစ်တပ်မှ ဖျက်ဆီးလိုကတ
် ရ
ဲ့ ာသားများ၏ အိမတ
် ံခါး

အြခားတန်ဘိုးရှိပစည်းများ - ေရ၊ လက်ပတ်နာရီ၊ လက်ကိုငဖ
် န
ု ်း ၊

ြမက်ရိတ်စက်၊ လက်ဆွဲလ၊ အိမ်ေမွး ကက်၊ ဘဲ၊ ဝက် စသည်တိုလည်း ေပျာက်ဆုံးေ ကာင်း။ ဆံစပါး၊ အေြခာက်ခံ
အစားအစာများ၊ မီးဖိုေချာင်သုံး ပစည်းများ၊ ေစာင်၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုငက
် ယ် အပါအဝင် ကာလတန်ဘိုး 13,732,000 ကျပ်
ရှိသည်။

အသွားအလာ ကန်သတ်ြခင်း
မတ်လ ၃ ရက် ေနတွင်လည်း အစိုးရစစ်တပ်က မိုင်းကိင
ု ်ရှိ ပန်ေကတု လမ်းဆုံတွင် ပိတ်ဆို စစ်ေဆးမ လုပလ
် ိုက်တယ်။
ခရီးသွားများ စစ်ေဆးေမးြမန်းြခင်း၊ မိ တွင်းသိုဝင်ရန်ရှိတဲ့ ခရီးသည်များကိုလည်း ကန်သတ်ြခင်းတို ြပ လုပတ
် ယ်။ ေကျး
သီးရှိ အစိုးရစစ်တပ် တပ်ရင်း 131 ှင့် မိုင်းေနာင် တပ်ရင်း 9 တိုလည်း ေကျးသီး-မိုင်းေနာင် လမ်းမတွင် လမ်းပိတ်ဆို
စစ်ေဆးမများ ြပ လုပက
် ာ မည်သူကိုမှ သွားလာခွင့်မေပးပါ။
ညေနပိုင်းမှာေတာ့ ဟမ်းငိုင်းေကျးရာအုပ်စု ဝမ်ဟဖ
ို ိုင်ရာဘက်မာှ ေသနတ်သံ ကားရပါတယ်။ ေနာက်ေတာ့ အစိုးရစစ်တပ်
တပ်ရင်း 574 နဲ 575 တိုက ကုန်းေညာင်ရာ နဲ ဖါစား ရာသို ေရာက်လာ ပီး တပ်စခန်းတခု တည်ေဆာက်ပါတယ်။ ရာသူ
ရာသားများအားလည်း ရာဝင်ရာထွက် မလုပ် ကရန် ပိတ်လိုက်ပါတယ်။

ရာသားများပစ်သတ်ခရ
ံ ြခင်း
မတ်လ ၃ ရက်ေန ညေနပိုင်းတွင် ကုန်းေညာင်-ဖါစား မှ ရာသားများ ြဖစ် ကတဲ့ လုံးဆိုင် နဲ လုံးထွန်းလ တိုက မေနတေန
ကထွကေ
် ြပးရာကေန သူတို ေမွးြမ ထားတဲ့ ဝက်ေတွအစာေက းဖို ြပန်ေရာက်လာပါတယ်။ အစိုးရစစ်တပ် စစ်သားများက
ေမးြမန်းြခင်းလုံးဝမရှိဘေ
ဲ သနတ်နဲ ပစ်ပါတယ်။ ကံေကာင်းေထာက်မစွာပဲ ကျည်ဆံက သူတိုကို မထိလို အသက်ေဘး လွတ်
ခဲ့ပါတယ်။

ဝါးပိးု ဝါးများ အတင်းအဓမ ေတာင်းယူြခင်း၊ ရာသားများပိင
ု ် ကားများြဖင့် စစ်ဘက်ဆင
ို ရ
် ာ ပစည်းများ သယ်ခငို း် ြခင်း
မတ်လ ၇ ရက်ေနတွင် အစိုးရစစ်တပ်က ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရးေကာင်စီ / ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ် ထံမှ သိမ်းပိုက်
ခဲ့သည့် လွိ င်တွန်း တပ်စခန်းသို ဝင်ေရာက် အေြခချတယ်။ အစိုးရစစ်တပ်က ဟိုခင
ို ်းရာရှိ ရာသားများအား ၎င်းတိုကို
လုံစံရာမှာ လာေတွ ရန် ဆင့်ေခ တယ်။ လွိ င်တွန်းရှိ ၎င်းတို တပ်စခန်းအသစ် ေဆာက်ရန်အတွက် ဝါးပိုးဝါးတိုင်များ ယူ
ေဆာင် ေပး ကရန် ရာသားများအားေြပာတယ်။
မတ်လ ၁၁ - ၁၂ ရက်ေနေတွမှာေတာ့ အဲ့ဒီ စစ်သားေတွက ေတာင်ေပ ကေန ဆင်းလာ ပီး လုံစံရာသို ဥ

တည် သွားပါ

တယ်။ ေတာင်ေပ သို စား ှပ်ရိပ်ခါ ှင့် ပစည်းများ သယ်ေဆာင်ရန် သူတိုကို ထရပ်ကား ှစစ
် ီး ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုငက
် ယ် ၇
စီး ရှာေပးဖို ရာသားများကို ေြပာပါတယ်။ ရာသားများက အစိုးရစစ်တပ် အတွက် ဒ ိုင်ဘာ လုပ်ေပးရသည့်ြပင် ေလာင်စာဆီ
အတွက်လည်း ကိုယ်တိုင်ဝယ်ထည့ရ
် ေသးတယ်။
မတ်လ ၁၃ ရက်ေန - အစိုးရစစ်တပ် တပ်သားများက သူတို အချိန်မေရး လိုအပ်သလို သုံး ိုင်ဖို ထရပ်ကား ၃ စီး နဲ ေမာ်
ေတာ်ဆင
ို ်ကယ် ၇ စီး ရှာေပးရန် လုံစံရာသားများကို ရာဘုန်း ကီးေကျာင်းမှာ ေြပာပါတယ်။
မတ်လ ၁၉ ရက်ေန - လွိ င်တွန်းရှိ အစိုးရစစ်တပ် တပ်စခန်းက ဟမ်းငိုင်းေကျးရာအုပစ
် ု အတွင်းရှိ ရာ ၁၇ ရာ မှ ရာသား
များအား ဝါးပိုးဝါးတိုင် အေချာင်း 200 ခန်ထရပ်ကား ှစစ
် ီးြဖင့် ပိုေဆာင်ေပးရန် အမိန်ေပးခဲ့တယ်။ ရာေပါင်း ၁၇ ရာမှာ ေနာင်လင
ို ် (10 တိုင်)၊ ဟမ်းငိုင်း (5 တိုင်)၊ ကုန်းခမ်း (10 တိုင်)၊ ဖါလန်း (10 တိုင်)၊ ဝမ်ပိတ် (10 တိုင်)၊ ဟိုေနာင် (10 တိုင်)၊
ေနာင်အုံး (15 တိုင်)၊ ဆမ်ေပါင်း (10 တိုင်)၊ ေနာင်ေတာင်း (10 တိုင်)၊ ဟိုဖိုင် (20 တိုင်)၊ နားေလ (10 တိုင်)၊ နမ့်အွတ် (20

တိုင်)၊ လွိ င်ဆိုင်း (12 တိုင်)၊ ဝမ်ထမ်း (5 တိုင်)၊ လွိ င်ဆန်း (10 တိုင်)၊ ကုန်းဆန် (10 တိုင်)၊ ှင့် ေနာ်ဆိုင် (5 တိုင်)
တို ြဖစ် ကသည်။

ြမန်မာစစ်တပ်အတွက် ဝါးတိုငမ
် ျားစုေဆာင်းေနပုံ

ြမန်မာစစ်တပ်အတွက် ေဒသခံရာသားများ ဝါးတိင
ု ်ထမ်းသယ်ေနပုံ

ဟိုင်းငင်း နဲ ကုန်းေညာင် ရာသားများကေတာ့ ဝါးပိုးဝါးတိုင်များကို ဝမ်လုံစံ သို ထရပ်ကားြဖင့်သယ်ေဆာင်ပေပးရပါတယ်
ို
။
ရာသားေတွက ေ ွရာသီချိန်မိုလို ဝါးပိုးဝါးေတွက ရှားပါတယ်၊ သူတိုလိုချင်တဲ့ ေတာင်းတဲ့ အေရအတွက်အတိုင်း ရဖိုေတာ့
သိပ်မလွယ်ဘူး - လိုေြပာပါတယ်။
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