
 

ရမှး်လအူခငွ်အ့ေရးမ ိ ငမ် ှေနာကဆ်ုးံရသတငး်ထတုြ်ပနခ်ျက ်

မတ်လ ၂ရ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခု ှစ် 

မိငုး်ကိငု်မိ နယတ်ငွ ်တညရ်ှေိသာ အနစ်ေီအလကမ်တှထ်ိးုထားသည့ ်RCSS တပစ်ခနး်များ အစိးုရစစတ်ပက် ထိးုစစဆ်င၊် 
လကန်က်ကးီြဖင့ ်တိကုခ်ိကု၊် ရာသား၏ပစညး်များလယု၊ူ အတငး်အဓမခိငုး်ေစ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ ရကက် စတင် ပီး အင်အား 1500 ခန်ရိှ အစိုးစစ်တပ်မှ စုစေုပါင်း ၉ တပ်ရင်း စစ်ေ ကာင်းများက ရှမ်းြပည ်
နယ်အလယ်ပုိင်း၊ မုိင်းကိုင် မိ နယ်တဝိကု်တွင ် တည်ရိှသည့် ရှမ်းြပည်ြပန်လညထ်ူေထာငေ်ရးေကာငစ်/ီ ရှမ်းြပည်တပ်မ 
ေတာ် တပ်စခန်းများကို လက်နက် ကီးများြဖင့် တုိက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရစစ်တပ်က ဥ တည်ရာမ့ဲ လက်နက်ကီးများြဖင့ ်
ပစ်ခတ်ြခင်းေ ကာင့ ်ရာသူရာသားများ 800 ေကျာက် ေ ကာက်ရံကာ မိမိအုိးအိမ်များကို စွန်ခွါထကွ်ေြပးခဲ့ရသည်။ လူသူမရိှ 
ေတာ့တ့ဲ ရာေတွမှာ အစိုးရစစ်သားများက ရာထဝဲင် ပီး ပစည်းများ လုယူသွား ကသည်။ ဒါ့အြပင် အစိုးရစစ်တပ်က သူတုိ 
ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ်ထံမှ သိမ်းပုိက်လုိက်သည့် ေတာင်ကုန်းမှာ တပ်တည်ေဆာက်ရန်အတွက် ေကျးရာေပါင်း ၁၇ ရာကို 
ဝါးပုိးဝါးများ ယူေဆာင်လာရန် အတင်းအဓမ ခိုင်းေစခဲ့သည။် 

ရရိှသည့် သတင်းရင်းြမစ်အရ အထက်ပါ စစဆ်ငေ်ရးသည် အစိုးရစစ်တပ်မှအြမင့ဆ်ုံး အရာရိှက အမိန်ေပးြခင်းြဖစ ်သည ်
ဟုဆိုသည်။ စစ်ဆင်ေရးတွင် ပါဝင်သည့် တပ်ရင်းများမှာ ရှမ်းြပည်နယရိှ် တုိင်းစစ်ဌာနချ ပ် သံုးခုေအာက်တွင်ရိှေသာ တပ် 
ရင်းများြဖစ်သည်။ ၎င်းတုိမှာ ေတာင်ကီးရိှ အေရှပုိင်းတုိင်းဌာနချ ပ် ေအာကမှ် ခမရ 520, 574 ငှ့် 575 တုိ ြဖစ် ပီး၊ 
လား းရိှ အေရှေြမာက်တုိင်းဌာနချ ပ် ေအာကမှ် ခမရ 136, 325, ှင့် 33 ြဖစ်ကာ၊ ခိုလမ် ရိှအေရှအလယပုိ်င်း တုိင်းဌာန 
ချ ပ် ေအာက်မှ ခမရ 246, ှင့် 525 တုိ ြဖစ် ကသည်။ 

လိွ င်တွန်းေတာင်ထိပ်တွင်တည်ရိှသည့် ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ / ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ် တပ်စခန်းသည် 
စစဆ်ငေ်ရးအရ မဟာဗျ ဟာ ေတာငက်ုန်းတခြုဖစ် ပီး မုိင်းကိုင်၊ ေကျးသီး ှင့် သီေပါ မိ နယ်များ ကားတွင် တည်ရိှသည်။ 
မ စှ်က 2019 မတ်လ တုန်းကလည်း အစိုးရစစ်တပ်က လိွ င်တွန်း ှင့် 10 ကီလုိမီတာခန်ကွာေဝးသည့် ပန်ခါးေတာင ်
ကုန်းတွင် တည်ရိှသည့် ရှမ်းြပည်တုိးတက်ေရးပါတီ/ ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ် တပ်စခန်းကို သိမ်းပုိက်ရန် တုိက်ခိုကဖ်ူးသည်။ 
ရှမ်းတပ်မေတာ် ှစ်ဖွဲ တွင် SSPP/SSA  က ပဏာမအပစ်ရပ်စာချ ပ် (Bilateral) ှင့် RCSS/SSA က တ ိုင်ငံလံုးပစ ်
ခတ်တုိက်ခိုက်မရပ်ဆိုင်းေရးသေဘာတူ စာချ ပ် (NCA) ကို အစိုးရစစ်တပ် ငှ့ ်ချ ပ်ဆိုခဲ့သည့် အဖွဲများြဖစ်သည်။ 

အစိုးရစစ်တပ်၏ လုပ်ရပ်သည ်ပစ်ခတ်တုိက်ခိုက်မရပ်ဆိငု်းေရးစာချ ပ်ကို ေြပာငေ်ြပာင်တင်းတင်း ချ ိးေဖာက်ေနြခင်း ြဖစ ်
သလုိ ငိမ်းချမ်းေရးကိုမလုိလားြခင်း ငှ့် ိုးသားမမရိှြခင်းတုိ အထင်အရှား ေဖာ်ြပေနြခင်းပဲြဖစ်သည။် ရှမ်းြပည်ထဲတွင် ၎င်း 
တုိစစ်ယ ရားများ ချဲထငွ် တည်ေဆာက်ြခင်းသာ ြဖစ်သည်။ ဒါဟာ အစိုးရစစ်တပ် အေနနဲ အရှက်တရားကင်းမ့ဲတာ၊ 
ကိုယ်ကျ ိးစီးပွါးရှာေနသလုိြဖစ် ပီး၊ ိုင်ငံေတာ်အသံုးစရိတ်ကို မလုိအပ်ပဲ အသံုးြပ ကာ တမင်တကာစစ်ပဲွများ ဖန်တီးြခင်း 
သာြဖစ်သည။် ယခုအချိန်ကာလမျ းိမှာ ကမာ့ကပ်ေရာဂါဆိုး COVID-19 အလူးအလဲှခံေနရချိန်မျ ိးမှာ ိုင်ငံေတာ်ဘ ာ 



ေင ွကို အေရးေပ လုိအပ်ေနသည့် ေနရာမှာသာ အသံုးြပ သင့် ပီး သက်ဆိုင်ရာ ြပည်တွင်းအင်အားစုများ ငှ့် ပူးေပါင်းေဆာင ်
ရက်သင့်သည့် အချိန်အခါလည်းြဖစ်ပါသည်။ 

ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမ ိ င် အေနြဖင့် ိုငင်တံကာသုိ ပန် ကားလုိသည်မှာ ြမန်မာြပည် ှင့် ပံုမှန် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်း များအား 
လံုး ေဆာလျငစ်ွာ ရပ်ဆိုင်းပါဟု ေတာင်းဆိုပါသည်။ သံတမန်ေရး ဖိအားေပးမ ှင့် စီးပွါးေရး ပိတ်ဆိုမများ မြပ လုပ်ပါက 
အစိုးရစစ်တပ် အေန ငှ့ ် စစ်ေရးတုိးချဲမများ စနစ်တကျလူအခွင့်အေရး ချ ိးေဖာက်မများ ဆက်တုိက်ကျ းလွန်ေနအံုးမှာ 
ြဖစ် ပီး၊ ငမ်ိးချမ်းေရး ငှ့်လည်း အလှမ်းေဝးေနအံုးမှာသာြဖစ်သည်။ 

 

အစိးုရစစတ်ပ၏် လအူခငွ့အ်ေရး ချ းိေဖာကမ် မတှတ်မး်များ 

ရနစ်ကျ းေကျာတ်ိကုခ်ိကုမ်၌ အစိးုရစစတ်ပမ် ှဥ တညရ်ာမဲ ့ပစခ်တြ်ခငး်ေ ကာင့ ်ရာသရူာသားများ ေနရပစ်နွခ်ါွ 

ေဖေဖာ်ဝါရီ 18 ရက် 2020 ကစတင် ပီး အစိုးရစစက် အင်အား 500 ခန်ရိှ စစ်ေ ကာင်းများ မုိင်းကိုင် မိ ကို စစ်သံုးထရပ် 
ကားများနဲ ေရာက်လာပါတယ်။ 

ေဖေဖာ်ဝါရီ 27 ရက် မနက်ပုိင်းမှာေတာ ့အစိုးရစစ်တပ်က လိွ ငတွ်န်းစခန်းကို စတငတုိ်ကခ်ိုက်ပါတယ်။ အနီးအနား တဝိုက် 
ေကျးရာမှာ ေနထိုင်သူများက ေဝဟင်ေပ ပျံသန်းေနတ့ဲ ဟယလီ်ေကာ်ပတာေရာ ှင့်အစိုးရတပ်မှ ပစ်ခတ်သံများကိ ုပါ အ 
တုိင်းသား ကားေနရပါတယ်။  



ေနာက် ၃ ရက် အ ကာမှာေတာ့ စစ်ပဲွက လိွ င်တွန်းတင် မကပဲ အနားတဝိုက် ေဒသေတွြဖစ်တ့ဲ လိွ င်ဖါပျင်၊ လိွ ငလ်င် (နန်း 
ေယာ်ရာေတာင်ယက်)၊ ပန်ကတ် ှင့် ပန်ပုိ ရာ ကား၊ လိွ င်ဟွန်း (လိွ ငေ်တာငရ်ာအနီး) တုိမှာပါ တုိက်ပဲွများ ကူးစက်သွား ပါ 
တယ်။  

မတ်လ ၂ ရက်ေနမှာေတာ့ ေကျးသီး မိ နယ် မုိင်းေကာင် ှင့် ေနာငဆ်ွန်း ကားမှာ RCSS/SSA နဲ အစိုးရစစတ်ပ် တုိက ်
ပဲွြဖစ်ပွါးပါတယ်။ ဝမ်ချင ် ေကျးရာအုပ်စုမှ ရာသားများ 276 ေယာက်ေကျာ ် မိမိတုိ ေနအိမ်များကိုစွန်ခွါ ပီး ဝမ်ချင် ဘုန်း 
ကီးေကျာင်းမှာ ခိုလံပါတယ်။ 

မတ်လ ၂ ရက် ေနလည်ပုိင်း 1.50 – 3.30 နာရီ ကားမှာေတာ ့မုိင်းကိုင် မိ  
နယ် ဟမ်းငိုင်းေကျးရာအုပ်စုရိှ ကနု်းေညာင-်ဖါစားရာအနီးမှ အစိုးရစစ်တပ် 
က လက်နက်ကီးများေမာ်တာများ၊ စက်ေသနတ်များြဖင့် ရာအနီးတဝိုက် ှင့ ်
ရာထဲပါ ပစ ်ခတ်ခဲတ့ယ်။ ၎င်းေကျးရာေနထိငု်သူများက ေ ကာက်လှန် က ပီး 
မိမိေနအိမ်တုိမှ ထွက်ေြပးကာ နီးစပ်ရာဘုန်းကီး ေကျာင်း သုိ ဝင်ေရာက ်ခိုလံ 
ေန ကရပါတယ်။ ပစ်ခတ်မေ ကာင့် အိမ်တချ ိ ှင့် ရာစာသင်ေကျာင်းတုိ ပျက် 
စီးေစခဲ့တယ်။ 

“က န်ေနာ်တုိ ရာမှာ ရှမ်းစစ်သားေတွ မရိှပါဘူး။ အစိုးရစစ်သားေတွက ေသ 
နတ် နဲ အိမ်ေတွကို ေရှာက်ရန်း ပစ်တာပါပဲ။ ေသနတ်သံေတွ ေတာက်ေရှာက ်
ကားေနရတယ်။ လက်နက်ကီးေတွနဲလည်း ၁၀ လံုးခန်ပစ်တယ်။ တချ ိ  

ေတာ့ မကွဲဘူး” လုိ ဖါစားေကျးရာေန ရာသားတေယာကက် ေြပာပါတယ်။ 

ဘုန်း ကီးေကျာင်းတွင် ခိုလံေနတ့ဲ ဖါစားရာသားတေယာက် ရာထဲြပန်လာေတာ့ ရှမ်းစစ်သားဘယ်မှာရိှလဲ ေမးြမန်းခံရတယ်။ 
သူက မသိေ ကာင်းေြဖေတာ့ သူလည်ပင်းကို ဓားနဲချိန် ပီး “ဟို ေတာင်ေပ မှာ 
ရှမ်းစစ်သားေတွ မရိှဘူးလုိ မင်းတာဝနယ်ူ ိုင်သလား” လုိလိွ ငတွ်န်းကိုလက် 
ညိ းထိုး ပီးေမးပါတယ်။ 

ရာေပါင်း ၃ ရာ ကုန်းေညာင-်ပါစား၊ ဆမ်ေပါင်၊ ဟိုင်းငင်း မှ စုစုေပါင်း ရာသား 
500 ေကျာ်တုိက ပစ်သတ်ခံရမှာ ေ ကာက ်လှန် ပီး မိမိတုိ အုိးအိမ်၊ အိမ်ေမွး 
တိရစာန် ှင့် သီး ှံများ ထားခဲ့ကာ ဟမ်းငိုင်း မိ တွင်းရိှတ့ဲ လိွ ငစ်က် ှင့် ကုန်း 
စုံ ဘုန်း ကီးေကျာင်းသုိ သွားေရာက်ခိုလံ ေန ကရတယ်။ 

ပစညး်များ လယုြူခငး် 

မတ်လ ၆ ရက်ေနက ကုန်းေညာင် ငှ့် ပါစား ေကျးရာေန ရာသားများ 
က အိမ်ြပန်လာေတာ့ အစိုးရစစ်သားများက သူတုိအိမ်ေတွကိ ု ေမ 
ေနာက် ရှာေဖွ ပီး ပစည်းများ ခိုးယူသွားေ ကာင်း ေြပာပါတယ်။  

ေကျးရာေကျာင်းဆရာ တေယာက်ကလည်း ေမာေ်တာ်ဆိငု်ကယ ်တ 
စင်း အခိုးခံရေ ကာင်း၊ ှင့် ၎င်းတုိရာသားမိသားစု ၅၁ စု ၏ပုိက်ဆံ ှင့ ်
အြခားတန်ဘိုးရိှပစည်းများ - ေရ၊ လက်ပတ်နာရီ၊ လက်ကိုငဖ်နု်း ၊ 

ကုန်းေညာငဖ်ာဆားရာအနီး ြမန်မာစစတ်ပ်မှ 
ပစ်ခတလ်ိုက်သည့် မကဲွဘဲ ကျန်ရစ်ေနတဲဗ့ုံး 

မိုင်းကုိင် မိ နယ် ဟမ်းငိငု်းေကျးရာအုပစ်ု၊ လွိ င်စက် 
ဘုန်းေတာ် ကီးေကျာင်းတွင် ေဒသခံရာသား များခုိလံ 

ေနပု ံ

ြမန်မာစစတ်ပ်မှ ဖျက်ဆီးလိုက်တဲရ့ာသားများ၏ အမိတ်ံခါး 



ြမက်ရိတ်စက်၊ လက်ဆွဲလ၊ အိမ်ေမွး ကက်၊ ဘဲ၊ ဝက် စသည်တုိလည်း ေပျာက်ဆုံးေ ကာင်း။ ဆစံပါး၊ အေြခာက်ခံ 
အစားအစာများ၊ မီးဖိုေချာင်သံုး ပစည်းများ၊ ေစာင်၊ ေမာ်ေတာဆ်ိုငက်ယ် အပါအဝင် ကာလတန်ဘိုး 13,732,000 ကျပ်  
ရိှသည်။ 

အသာွးအလာ ကနသ်တြ်ခငး် 

မတ်လ ၃ ရက် ေနတွင်လည်း အစိုးရစစ်တပ်က မုိင်းကိငု်ရိှ ပန်ေကတု လမ်းဆုံတွင် ပိတ်ဆိ ုစစေ်ဆးမ လုပ်လုိက်တယ်။ 
ခရီးသွားများ စစ်ေဆးေမးြမန်းြခင်း၊ မိ တွင်းသုိဝင်ရန်ရိှတ့ဲ ခရီးသည်များကိုလည်း ကနသ်တ်ြခင်းတုိ ြပ လုပ်တယ။် ေကျး 
သီးရိှ အစိုးရစစ်တပ် တပ်ရင်း 131 ှင့် မုိင်းေနာင် တပ်ရင်း 9 တုိလည်း ေကျးသီး-မုိင်းေနာင် လမ်းမတွင် လမ်းပိတ်ဆို 
စစ်ေဆးမများ ြပ လုပ်ကာ မည်သူကိုမှ သွားလာခွင့်မေပးပါ။ 

ညေနပုိင်းမှာေတာ့ ဟမ်းငိုင်းေကျးရာအုပ်စု ဝမ်ဟိဖုိုင်ရာဘက်မှာ ေသနတ်သံ ကားရပါတယ်။ ေနာက်ေတာ့ အစိုးရစစ်တပ် 
တပ်ရင်း 574 နဲ 575 တုိက ကုန်းေညာင်ရာ နဲ ဖါစား ရာသုိ ေရာက်လာ ပီး တပ်စခန်းတခု တည်ေဆာက်ပါတယ်။ ရာသူ 
ရာသားများအားလည်း ရာဝင်ရာထကွ ်မလုပ် ကရန် ပိတ်လုိက်ပါတယ်။ 

ရာသားများပစသ်တခ်ရံြခငး် 

မတ်လ ၃ ရက်ေန ညေနပုိင်းတွင် ကုန်းေညာင်-ဖါစား မှ ရာသားများ ြဖစ် ကတ့ဲ လံုးဆိုင် နဲ လံုးထွန်းလ တုိက မေနတေန 
ကထွကေ်ြပးရာကေန သူတုိ ေမွးြမ ထားတ့ဲ ဝက်ေတွအစာေက းဖို ြပန်ေရာက်လာပါတယ်။ အစိုးရစစ်တပ် စစ်သားများက 
ေမးြမန်းြခင်းလံုးဝမရိှဘေဲသနတ်နဲ ပစ်ပါတယ်။ ကံေကာင်းေထာက်မစွာပဲ ကျညဆ်ံက သူတုိကို မထိလုိ အသက်ေဘး လွတ် 
ခဲ့ပါတယ်။ 

ဝါးပိးုဝါးများ အတငး်အဓမ ေတာငး်ယြူခငး်၊ ရာသားများပိငု ်ကားများြဖင့ ်စစဘ်ကဆ်ိငုရ်ာ ပစညး်များ သယခ်ိငုး်ြခငး် 

မတ်လ ၇ ရက်ေနတွင ်အစိုးရစစ်တပ်က ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထေူထာငေ်ရးေကာင်စ ီ/ ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ် ထံမှ သိမ်းပုိက် 
ခဲ့သည့် လိွ င်တွန်း တပ်စခန်းသုိ ဝင်ေရာက် အေြခချတယ်။ အစိုးရစစ်တပ်က ဟိုခိငု်းရာရိှ ရာသားများအား ၎င်းတုိကို 
လံုစံရာမှာ လာေတွရန် ဆင့်ေခ တယ်။ လိွ င်တွန်းရိှ ၎င်းတုိ တပ်စခန်းအသစ် ေဆာက်ရန်အတွက် ဝါးပုိးဝါးတုိင်များ ယ ူ
ေဆာင် ေပး ကရန် ရာသားများအားေြပာတယ်။ 

မတ်လ ၁၁ - ၁၂ ရက်ေနေတွမှာေတာ့ အ့ဲဒီ စစ်သားေတွက ေတာင်ေပ ကေန ဆင်းလာ ပီး လံုစံရာသုိ ဥ တည ်သွားပါ 
တယ်။ ေတာင်ေပ သုိ စား ှပ်ရိပ်ခါ ှင့် ပစည်းများ သယ်ေဆာငရ်န် သူတုိကို ထရပ်ကား ှစစ်ီး ှင့် ေမာ်ေတာဆ်ိုငက်ယ် ၇ 
စီး ရှာေပးဖို ရာသားများကို ေြပာပါတယ်။ ရာသားများက အစိုးရစစ်တပ် အတွက် ဒ ိုင်ဘာ လုပ်ေပးရသည့်ြပင် ေလာငစ်ာဆီ 
အတွက်လည်း ကိုယ်တုိင်ဝယ်ထည့ရ်ေသးတယ်။ 

မတ်လ ၁၃ ရက်ေန - အစိုးရစစ်တပ် တပ်သားများက သူတုိ အချိန်မေရး လုိအပ်သလုိ သံုး ိုင်ဖို ထရပ်ကား ၃ စီး နဲ ေမာ် 
ေတာဆ်ိငု်ကယ် ၇ စီး ရှာေပးရန် လံုစံရာသားများကို ရာဘုန်းကီးေကျာင်းမှာ ေြပာပါတယ်။  

မတ်လ ၁၉ ရက်ေန - လိွ င်တွန်းရိှ အစိုးရစစ်တပ် တပ်စခန်းက ဟမ်းငိုင်းေကျးရာအုပ်စု အတွင်းရိှ ရာ ၁၇ ရာ မှ ရာသား 
များအား ဝါးပုိးဝါးတုိင် အေချာင်း 200 ခန်ထရပ်ကား ှစစ်ီးြဖင့ ်ပုိေဆာင်ေပးရန် အမိန်ေပးခဲ့တယ်။ ရာေပါင်း ၁၇ ရာမှာ - 
ေနာင်လုိင် (10 တုိင်)၊ ဟမ်းငိုင်း (5 တုိင်)၊ ကုန်းခမ်း (10 တုိင်)၊ ဖါလန်း (10 တုိင်)၊ ဝမ်ပိတ် (10 တုိင်)၊ ဟိုေနာင် (10 တုိင်)၊ 
ေနာင်အံုး (15 တုိင်)၊ ဆမ်ေပါင်း (10 တုိင်)၊ ေနာင်ေတာင်း (10 တုိင်)၊ ဟိုဖိုင် (20 တုိင်)၊ နားေလ (10 တုိင်)၊ နမ့်အွတ် (20 



တုိင်)၊ လိွ ငဆ်ိုင်း (12 တုိင်)၊ ဝမ်ထမ်း (5 တုိင်)၊ လိွ င်ဆန်း (10 တုိင်)၊ ကုန်းဆန် (10 တုိင်)၊ ှင့် ေနာ်ဆိုင် (5 တုိင်) 
တုိ ြဖစ် ကသည်။ 

ဟိုင်းငင်း နဲ ကုန်းေညာင် ရာသားများကေတာ့ ဝါးပုိးဝါးတုိင်များကို ဝမ်လံုစံ သုိ ထရပ်ကားြဖင့်သယ်ေဆာင်ပုိေပးရပါတယ်။ 

ရာသားေတွက ေ ွရာသီချိန်မုိလုိ ဝါးပုိးဝါးေတွက ရှားပါတယ်၊ သူတုိလုိချင်တ့ဲ ေတာင်းတ့ဲ အေရအတွက်အတုိင်း ရဖိုေတာ့ 
သိပ်မလွယ်ဘူး - လုိေြပာပါတယ်။ 

 

ဆကသ်ယွရ်န ်

စိုင်းေဟာ်ရဲှန ်                   +66 94-728-6696  (Shan, English) 

စိုင်းရက်လွင ်                   +66: 97-173-1530  (Shan, Burmese) 

 

ြမန်မာစစတ်ပ်အတက်ွ ေဒသခံရာသားများ ဝါးတိငု်ထမ်းသယ်ေနပု ံြမန်မာစစတ်ပ်အတက်ွ ဝါးတိုငမ်ျားစုေဆာငး်ေနပု ံ


