ၿမိဳ႕ျပ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို သတ္ျဖတ္ၿဖိဳခြဲေနခ်ိန္တြင္
အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စု၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ
အသစ္မ်ား က်ဴးလြန္ေနသည္။

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မွတ္တမ္း ျပဳစုသည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ေဝသည္။

ၿမိဳ႕ျပ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို သတ္ျဖတ္ၿဖိဳခြဲေနခ်ိန္တြင္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္
စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသည္။
မီဒီယာ အာ႐ုံစိုက္မႈသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ အာဏာသိမ္းမႈမွ စတင္၍ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရွိ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏ လုံၿခဳံေရး
တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပဋိပကၡ အရွိန္ တိုးျမင့္ေနစဥ္အတြင္း
ေက်းလက္ ႐ြာသားမ်ားအေပၚ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။ ႐ြာသားမ်ားမွာ ၎တို႔ အသက္ေဘးမွ ထပ္မံ
ထြက္ေျပးေနရသည္ျဖစ္ရာ ဆယ္စုႏွစ္အၾကာ ေနရာ ေ႐ြ႕ေျပာင္းမႈ ျပႆနာမ်ား ပိုမို ဆိုး႐ြားလာေနသျဖင့္ တရားမဝင္
အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ေပးရန္အတြက္ KWAT က အေရးေပၚ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
ေနာက္ဆုံးရ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္မွ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္း

မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္

ၿမိဳ႕တြင္း

အာဏာသိမ္း

ဆန႔္က်င္ေရး

ဆႏၵျပသူမ်ား

သာမက

ေက်းလက္ေဒသ

ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေနရာ ႏွစ္ခုစလုံးမွ ျပည္သူမ်ားအေပၚအာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျမပုံခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခ႐ိုင္အတြင္း အာဏာသိမ္း ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ လုံၿခဳံေရး
တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း

ၿမိဳ႕ေပါင္း

ႏွစ္ဆယ့္တစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္

မူဆယ္ခ႐ိုင္အတြင္း

ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္

အလြန္ႀကီးမားေသာ

အာဏာသိမ္းမႈ ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲ ႏွစ္ခုစလုံးပါေသာ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္
မေလ်ာ္ညီေသာ အင္အားသုံးလ်က္ လူစုခြဲခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ မူဆယ္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အရပ္သား
၄၁၀ ဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ကို KWAT က မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ အမ်ားဆုံး ၂၇ ရက္အထိ ထိန္းသိမ္းထားၿပီးေနာက္
ထိုသူမ်ားအထဲမွ လူေပါင္း ၂၁၇ ဦး အား ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူတစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၄၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဦးသိန္းလြင္၏
အေလာင္းကို ဖမ္းဆီးထားၿပီး ၅ ရက္အၾကာတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ႏွိပ္စက္မႈ လကၡဏာမ်ားႏွင့္အတူ မိသားစုထံ ျပန္ေပးခဲ့သည္။
လူေပါင္း ၁၉၀ ေက်ာ္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းခံေနရၿပီး အမ်ားစုမွာ ျမစ္ႀကီးနား ေထာင္တြင္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကို သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅ ျဖင့္ (Covid ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္) အေရးယူထားၿပီး အျမင့္ဆုံး
ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္သည္။ မၾကာေသးမီက ဖမ္းဆီးခံရေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားကို
ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၅ (အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးကို ဆန႔္က်င္လႈံ႕ေဆာ္မႈ) ျဖင့္ အေရးယူထားၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္အထိႏွင့္
ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္သည္။
မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ တြင္ အစုအၿပဳံလိုက္ ဖမ္းဆီးမႈ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပသူ ၉၁ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ ကာေျမာက္ပိုင္းတိုင္း
စစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး အသက္ ၁၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေကာင္ေလး တစ္ဦးအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕လူမ်ား ႐ိုက္ႏွက္ခံခဲ့ရသည္။
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ဆႏၵျပသူ ၁၉ ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး က်န္ ဆႏၵျပသူ ၇၂ ဦးကို ပုဒ္မ ၅၀၅ ျဖင့္ တရားစြဲၿပီး ျမစ္ႀကီးနား
အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ထိုညတြင္ပင္ ေျပာင္းေ
 ႐ႊ႕ခဲ့သည္။ ျမစ္ႀကီးနား အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားမွာ
မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ မရပါ။
အမ်ိဳးသမီး ဆႏၵျပသူမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္ ေစာ္ကားမႈ ပစ္မွတ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၁၉ ရက္တြင္ ဆရာမ
ႏွစ္ဦးမွာ ျမစ္ႀကီးနား ဆႏၵျပမႈတြင္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ခံရသျဖင့္ တစ္ဦးမွာ လက္ေမာင္းက်ိဳးသြားခဲ့သည္။ မတ္လ ၆
ရက္ေန႔တြင္ ရဲမ်ားက ဆႏၵျပသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ အိမ္သို႔ လိုက္ပါသြားၿပီး ဖမ္းဆီးကာ သူ႔ကို ျမစ္ႀကီးနား ရဲစခန္းတြင္ တစ္ည
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။ ရဲသားတစ္ဦးက သူ႔ကို “နင့္ကို မုဒိန္းက်င့္ၿပီး သတ္ပစ္လို႔ရတယ္” ဟု ေျပာသည္။
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လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ရာဘာက်ည္ဆံမ်ားႏွင့္ က်ည္အစစ္မ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ရာ ေယာက္်ား
သုံးဦးေသဆုံးၿပီး

ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူ

အခ်ိဳ႕

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

ကေလးမ်ားအပါအဝင္

အနည္းဆုံး

လူ

၄၇

ဦးကို

ဒဏ္ရာရေစခဲ့သည္။ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ လက္ေျဖာင့္တပ္သားမ်ားက အသက္ ၂၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကို မင္းထက္ ႏွင့္ အသက္
၅၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဦးခ်ိဳတာ တို႔ကို ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ပစ္သတ္ခဲ့ၿပီး မတ္လ ၁၄ ရက္ ဖားကန႔္တြင္း လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အသက္
၃၀ အ႐ြယ္ ကိုေက်ာ္လင္းထိုက္ ကို ပစ္သတ္ခဲ့သည္။
ရက္စြဲ

ၿမိဳ႕

လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏

အေသးစိတ္

ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ိဳးအစား
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္

မိုးညႇင္း

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး၊ ႏွင့္ အရပ္သား ၁၇

ထိန္းသိမ္းမႈ

ဦး ဖမ္းဆီးခံရသည္။ အရပ္သား ၁၇ ဦးမွာ တစ္ည
ထိန္းသိမ္းခံရၿပီး

ျပန္လြတ္လာသည္။

လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္
ျပန္လြတ္လာသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္

မန္စီ
ျမစ္ႀကီးနား

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

ဆႏၵျပသူ ၁ ဦး ဖမ္းဆီးခံရသည္၊ ပုဒ္မ ၂၅ ျဖင့္

ထိန္းသိမ္းမႈ

အေရးယူခံရသည္။

လက္နက္မဲ့

ဘူးဂါး ဓါတ္အားေပး စက္႐ုံတြင္ ဆႏၵျပသူ ၁ ဦး

ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ

ေျခေထာက္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိ

ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ
ေသေစေလာက္သည့္
အင္အား သုံးစြဲျခင္း
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္

ျမစ္ႀကီးနား

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

သတင္းသမား ၅ ဦး (EPN မွ ၂ ဦး၊ 74 Media မွ ၁ ဦး၊

ထိန္းသိမ္းမႈ

မဇၩိမ ၁ ဦး) ႏွင့္ ဆႏၵျပသူ ၂ ဦး ဖမ္းဆီးခံရၿပီး တစ္ည
ထိန္းသိမ္းခံရ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္

မိုးညႇင္း
ျမစ္ႀကီးနား
မူဆယ္
ျမစ္ႀကီးနား

ပူတာအို

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

ဆႏၵျပသူ ၂ ဦး ဖမ္းဆီးခံရသည္၊ ပုဒ္မ ၂၅ ျဖင့္

ထိန္းသိမ္းမႈ

အေရးယူခံရသည္။

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

ဆႏၵျပသူမ်ားအတြက္

ထိန္းသိမ္းမႈ

ကားေမာင္းသူ ၁ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ၊ တစ္ည ထိန္းသိမ္းခံရ။

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

NLD အဖြဲ႕ဝင္ ၁ ဦး အဖမ္းခံရ၊ မတ္ ၁၅ ရက္တြင္

ထိန္းသိမ္းမႈ

ျပန္လြတ္။

လက္နက္မဲ့

ေက်ာင္းဆရာမ

ဆႏၵျပသူမ်ားကို

တစ္ဦး လက္ေမာင္း က်ိဳးၿပီး တဦး ေနာက္ေက်ာတြင္

႐ိုက္ႏွက္ျခင္း

အမာ႐ြတ္က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

ဆႏၵျပသူ ၉ ဦး ရဲႏွင့္ စစ္တပ္၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရ။

ထိန္းသိမ္းမႈ

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ တြင္ ၄ ဦးျပန္လြတ္။ လူထုသတင္းသမား

၂

ေရသယ္ေပးသည့္အတြက္

ဦး

ဖမ္းဆီးၿပီး

႐ိုက္ႏွက္ခံရ၊

၁ ဦးအပါအဝင္ ဆႏၵျပသူ ၅ ဦး မတ္လ ၄ ရက္ေန႔အထိ
ပုဒ္မ ၂၅ ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံရ။ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္
တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ တစ္သိန္း ေပးရ။
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ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္

မိုးညႇင္း

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

လူငယ္ ဆႏၵျပသူ ၁၀ ဦး ဖမ္းခံရ၊ ညေနပိုင္းတြင္
ျပန္လြတ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္

ျမစ္ႀကီးနား

အရပ္သားမ်ားအေပၚ

ည

၈

နာရီခန႔္တြင္

ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ

ကေလးတစ္ဦး

အင္အား သုံးစြဲျခင္း

ေလာက္ေလးခြျဖင့္

ျမစ္ႀကီးနား၊

ေအာင္နန္းရပ္မွ

ျဖတ္သြားေသာ

စစ္ကားေပၚမွ

ပစ္ခတ္မႈ

ထိမွန္ၿပီး

ဦးေခါင္း

ဒဏ္ရာရ။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္

ျမစ္ႀကီးနား

ဝိုင္းေမာ္

အရပ္သားမ်ားအေပၚ

အမ်ိဳးသမီး

ဆႏၵျပသူ

တစ္ဦး

ျမစ္ႀကီးနား

ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္

ဆႏၵျပပြဲအတြင္း

ေလးခြပစ္ခံရ၊

အင္အား သုံးစြဲျခင္း

နဖူးတြင္ ဒဏ္ရာရ။

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

အထက္တန္း

ထိန္းသိမ္းမႈ

အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦီး ဆႏၵျပပြဲအတြင္း အဖမ္းခံရ၊ ပုဒ္မ ၂၅

ေက်ာင္းဆရာမ

တစ္ဦး

အပါအဝင္

ျဖင့္ တရားစြဲ။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္

မူဆယ္

လက္နက္မဲ့

ဆႏၵျပပြဲတြင္ က်ည္အစစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမွ ထြက္ေျပးစဥ္

ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ

အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၃ ဦး ဒဏ္ရာရ။ အသက္

ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ

၄၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဦးသိန္းလြင္ ရဲအဖမ္းခံရၿပီး မတ္လ ၅

ေသေစေလာက္သည့္

ရက္ေန႔တြင္ မိသားစုအား ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းထားေသာ

အင္အား သုံးစြဲျခင္း

လကၡဏာမ်ားရွိသည့္

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးျခင္း၊

ျပန္ေပးခဲ့သည္

၎၏

အေလာင္းကို

ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပမ္းျခင္း
သတ္ျဖတ္ျခင္း
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္

ျမစ္ႀကီးနား

ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈ၊

စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲက ဆႏၵျပပြဲ ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးအား

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

႐ိုက္ႏွက္။ ဆႏၵျပသူ ၇၂ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ။ ၆၃ ဦး

ထိန္းသိမ္းမႈ

ျပန္လြတ္၊ သို႔ေသာ္ ၉ ဦးမွာ ျမစ္ႀကီးနားေထာင္တြင္
ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၁ ရက္
မတ္လ ၃ ရက္
မတ္လ ၆ ရက္

ျမစ္ႀကီးနား
ဖားကန႔္
ျမစ္ႀကီးနား

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရဲက ဖမ္းဆီးသည့္အခါ လမ္းပိတ္ၿပီး

ထိန္းသိမ္းမႈ

ကားရပ္သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ဖမ္းခံရ။

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

ဆႏၵျပသူ ၂ ဦး ဖမ္းခံရၿပီး ရဲက ပုဒ္မ ၅၀၅ ျဖင့္ မိုးညႇင္း

ထိန္းသိမ္းမႈ

ေထာင္သို႔ ပို႔ခံရ။

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

ျမစ္ႀကီးနား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ပါဝင္ခဲ့သူ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအား ရဲက သူ႔အိမ္အထိ

ေစာ္ကားမႈ

လိုက္လာခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္

အနီး

သူတို႔က

ဆႏၵျပပြဲတြင္

သူမကို

ဖမ္းလိုက္ၿပီး

ျမစ္ႀကီးနား ရဲစခန္းတြင္ တစ္ည ထိန္းသိမ္းထားသည္။
ရဲတစ္ဦးက

သူမကို

“ငါနင့္ကို

ေသတဲ့အထိ

မုဒိန္းက်င့္လို႔ရတယ္” ဟု ေျပာသည္။ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္

ေယာက်္ား

၁

ဦး

ဖမ္းခံရၿပီး

ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ၁ ည ထိန္းသိမ္းခံရ။
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မတ္လ ၈ ရက္

ျမစ္ႀကီးနား

လက္နက္မဲ့

နံနက္

၁၁

နာရီတြင္

ရဲႏွင့္

စစ္သားမ်ား

(တပ္မ

ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ

၇၇ ႏွင့္ တပ္မ ၉၉) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားကို

ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ

စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

ေသေစေလာက္သည့္

အေဆာက္အအုံအပါအဝင္

အင္အား သုံးစြဲျခင္း

အျမင့္မ်ားေပၚမွ စစ္တပ္ လက္ေဖ်ာင့္ တပ္သားမ်ားက

ေဆာက္လက္စ

ငါးထပ္

အေဆာက္အအုံ

ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား ၂ ဦး ကိုဇင္မင္းထက္ (၂၂
ႏွစ္) ႏွင့္ ဦးခ်ိဳသာ (၅၂) ႏွစ္ တို႔ ေသနတ္က်ည္ထိမွန္ၿပီး
ေသဆုံးခဲ့သည္။ ငါးဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။
၁။ အသက္ ၂၀ အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား ဆႏၵျပသူမွာ
ဝမ္းဗိုက္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိၿပီး ခြဲစိတ္ကုသရန္
ခဲ့ရသည္။
၂။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ လက္ေမာင္းကို က်ည္ဆံထိ
ၿပီး ပြင့္ထြက္သြားခဲ့သည္။
၃။ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး ေပါင္တြင္ ဒဏ္ရာရ
၄။ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး ရင္ဘတ္တြင္ ဒဏ္ရာရ
၅။ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး ဝမ္းဗိုက္တြင္ ဒဏ္ရာရ
မတ္လ ၈ ရက္

ဗန္းေမာ္

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

ဆႏၵျပသူ

၁

ဦး

ဖမ္းဆီးခံရၿပီး

ပုဒ္မ

၂၅

ျဖင့္

အေရးယူခံရသည္။
မတ္လ ၈ ရက္

ေ႐ႊဂူ

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

ဆႏၵျပသူ ၈၇ ဦး ဖမ္းခံရ၊ ၈၃ ျပန္လြတ္၊ ၄ ဦးမွာ ဗန္းေမာ္

ထိန္းသိမ္းမႈ

ေထာင္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ (၁ ဦးကို ပုဒ္မ ၂၅ ျဖင့္
အမႈ ဖြင့္ထားသည္။ (တစ္ဦးကို ပုဒ္မ ၂၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး
၃ ဦးကို ပုဒ္မ ၅၀၅ ေအာက္တြင္ အမႈဖြင့္။

မတ္လ ၈ ရက္

ျမစ္ႀကီးနား

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

ဆႏၵျပသူ

၉၁

ဦး

ဖမ္းဆီးခံရၿပီး

ထိန္းသိမ္းမႈ၊

ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း

ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈ

ထိုည ည ၉ နာရီခန႔္တြင္ အသ္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ဆႏၵျပသူ

စစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔

စစ္တပ္၏

ပို႔ေဆာင္ခံရသည္။

၁၉ ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ က်န္ရွိေသာ ၇၂ ဦးကို
ထိုညတြင္ပင္ ျမစ္ႀကီးနား ေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး
ပုဒ္မ ၅၀၅ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ အဖမ္းခံခဲ့ရေသာ
အသက္ ၁၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေယာက္်ားေလး တစ္ဦးက
သူအားျပန္မလႊတ္မွီတြင္

စစ္သားမ်ားက

႐ိုက္ႏွက္

ခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။
မတ္လ ၉ ရက္

မိုးညႇင္း

လက္နက္မဲ့

ဆႏၵျပသူ ၁ ဦး လက္ေမာင္းတြင္ က်ည္အစစ္ျဖင့္

ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ

ထိမွန္ၿပီး ဒဏ္ရာရသည္။ အမ်ိဳးသမီး ဆႏၵျပသူ ၁ ဦး

ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ

ေရာ္ဘာက်ည္မ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ေက်ာတြင္ ဒဏ္ရာ

ေသေစေလာက္သည့္

ျပင္းထန္စြာ

အင္အား သုံးစြဲျခင္း၊

လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

ဆႏၵျပသူ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး အဖမ္းခံရၿပီး မတ္လ

ထိန္းသိမ္းမႈ

၁၀

ရက္တြင္

ရရွိသည္။

ျပန္လည္

အရပ္ဝတ္ဝတ္ထားေသာ

လြတ္ေျမာက္လာသည္။

အမ်ိဳးသမီး ဆႏၵျပသူ ၁ ဦး ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ပုဒ္မ ၅၀၅ ျဖင့္
ထိန္းသိမ္းခံထားရသည္။
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မတ္လ ၉ ရက္
မတ္လ ၁၁ ရက္
မတ္လ ၁၁ ရက္
မတ္လ ၁၁ ရက္

ပူတာအို
မန္စီ
မိုးညႇင္း
ျမစ္ႀကီးနား

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

ဆႏၵျပသူ ၁ ဦး စစ္တပ္၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည္။ ပုဒ္မ

ထိန္းသိမ္းမႈ

၅၀၅ ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံရသည္။

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

ဆႏၵျပသူ ၁ ဦး ဖမ္းဆီးခံရသည္၊ ပုဒ္မ ၂၅ ျဖင့္

ထိန္းသိမ္းမႈ

ထိန္းသိမ္းခံရသည္။

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

ဆႏၵျပသူ အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ဖမ္းဆီးခံရသည္၊ ပုဒ္မ ၅၀၅

ထိန္းသိမ္းမႈ

ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံရသည္။

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈ၊

ဆႏၵျပပြဲအတြက္ ဒိုင္းကာမ်ား ျပဳလုပ္မႈျဖင့္ အမ်ိဳးသား ၄

ထိန္းသိမ္းမႈ

ဦးကို ရဲက ဖမ္း။ ဆႏၵျပပြဲကို တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ေနစဥ္
အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးကို အရပ္ဝတ္ရဲသားမ်ားက ဖမ္းဆီး၊ ၂
ရက္အၾကာတြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပး

မတ္လ ၁၃ ရက္

ဖားကန႔္

လက္နက္မဲ့

ဆႏၵျပသူ ၂၀ ခန႔္ ရာဘာက်ည္ထိမွန္ေသာေၾကာင့္

ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ

ဒဏ္ရာရ။ ၁၅ ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရ။

ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ
ေသေစေလာက္သည့္
အင္အား သုံးစြဲျခင္း
မတ္လ ၁၄ ရက္

ဖားကန႔္

လက္နက္မဲ့

ဆႏၵျပ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၃၀ အ႐ြယ္

ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ

ေက်ာ္လင္းထိုက္ မွာ စစ္သားႏွင့္ ရဲမ်ား ပစ္လိုက္သည့္

ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ

က်ည္အစစ္ ထိမွန္ ေသဆုံးသည္။

ေသေစေလာက္သည့္
အင္အား သုံးစြဲျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္တြင္ ႐ြာသားမ်ားအား အာဏာသိမ္းျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲမ်ားက ပဋိပကၡႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
အာဏာသိမ္းသည္မွစ၍ KIA ႏွင့္ ပဋိပကၡ အရွိန္ျမင့္လာစဥ္အတြင္းအာဏာသိမ္း ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႕ ေျချမန္တပ္မ (တပ္မ)
၉၉ ႏွင့္ ၃၃ တို႔က ရည္႐ြယ္ခ်က္ အတိအက်မရွိပဲ ႐ြာမ်ားကို လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရ ေသဆုံးမႈမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ႏွင့္ လူသား ဒိုင္းအျဖစ္အသုံးျပဳလ်က္ အရပ္သားမ်ားအား ႏွိပ္စက္
ညႇဥ္းပမ္းျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
KIO က ျမန္မာစစ္တပ္ကို အရပ္သား ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ အင္အားသုံးျခင္း မျပဳရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္
သတင္းစကား ေပးပို႔ၿပီးေနာက္ အာဏာသိမ္းျမန္မာ စစ္တပ္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္
KIA အေပၚ ထိုးစစ္အသစ္ကို စတင္ခဲ့သည္။ တပ္မ ၉၉ မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက မူဆယ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၄၀ ခန႔္ရွိ
ဒီမာ႐ြာအနီးတြင္ KIA ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ၈၁ မမ ႏွင့္ ၆၀ မမ ေမာ္တာမ်ားျဖင့္ ဦးတည္ရာ မရွိပဲ ဒီမာ အနီးတစ္ဝိုက္ကို
ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႐ြာသားမ်ားမွာ နမ့္အြန္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ ထြက္ေျပးၾကရသည္။
ေနာက္ ရက္သတၱပတ္ အေတာ္ၾကာသည့္အခါ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ KIA အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားသည္ မူဆယ္ ခ႐ိုင္ တေလ်ာက္
ျပန႔္သြားခဲ့သည္၊ တပ္မ ၉၉ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဦးတည္ခ်က္မရွိပဲ လက္နက္ႀကီးမ်ားကို အရပ္သား ေဒသမ်ားကို ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ေဖေဖာ္ဝါရီ
၂၀ ရက္တြင္ ဒီမာအနီး တ႐ုတ္႐ြာသားတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး အရပ္သားမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားၿပီး ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းျခင္းႏွင့္
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
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ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ေဂ်ာင္ေဂ်ာ္႐ြမွ ႐ြာသား အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦး မူဆယ္ၿမိဳ႕သို႔ ဆိုင္ကယ္စီးလာစဥ္ တပ္မ ၉၉ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက
သူတို႔ကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးမွာ ေနရာတြင္ ေသဆုံးခဲ့သည္။ အျခား အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို စစ္သားမ်ားက
႐ိုက္ႏွက္ ကန္ေက်ာက္ခဲ့သျဖင့္ ဒဏ္ရာရကာ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္လည္း တပ္မ ၉၉ မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၀၀ ခန႔္သည္ ကြတ္ခိုင္ရွိ ဖန္ေငါင္႐ြာမွ ႐ြာသား ၆ ဦးႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္
ေကာင္ေလးတစ္ဦးကို သူတို႔ ကင္းလွည့္ေနစဥ္ သူတို႔ အေရွ႕ႏွင့္ သူတို႔ အၾကားတြင္ လူသား ဒိုင္းအျဖစ္ လမ္းေလ်ာက္ေစခဲ့သည္။
မတ္လ ၄ ရက္တြင္ တပ္မ ၉၉ ႏွင့္ ခလရ ၂၈၇ မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အမ်ိဳးသား ၃ ဦး (ႏွစ္ဦးမွာ အသက္ႀကီးၿပီး နားမၾကားေပ)
ကို ဖမ္းဆီးၿပီး လူသူ ကင္းမဲ့ေနေသာ မန္းဝီ ႐ြာသို႔ လမ္းေလ်ာက္သြားခိုင္းၿပီး ညသို႔ ေရာက္ေသာ အခါ သူတို႔ကို ႀကိဳးျဖင့္
ခ်ည္ထားၿပီး အစားအစာႏွင့္ ေရ မေပးပဲ ထားခဲ့သည္။ မန္ေဒါင္႐ြာမွ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအားလုံး ယခုအခါ သူတို႔ ေနအိမ္မ်ားမွ
ထြက္ေျပးေနၾကရသည္။
မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ KIA က ဖားကန႔္အနီး ဆယ္ဇင္းရွိ တပ္မ ၃၃ ေရွ႕တန္းစခန္းကို တိုက္ခဲ့သည့္ အခါ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔
တိုက္ပြဲမ်ားျပန႔္ႏွံ႔သြားသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က လက္စားေခ်သည့္အေနျဖင့္ ခါဆန္႐ြာႏွင့္ ကာမိုင္းၿမိဳ႕မ်ားကို လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္
ပစ္ခတ္သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးႏွင့္ ကေလး ၃ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။
မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ ျမစ္ဆုံ ေျမာက္ဘက္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ႐ြာသားမ်ား ထြက္ေျပးသည့္အခါ အေစာပိုင္းတြင္
ျမန္မာစစ္တပ္က သူတို႔ကို ျမစ္ႀကီးနားရွိ IDP စခန္းမ်ားသို႔ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ တားျမစ္ထားခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး
အဖြဲ႕က သူတို႔ကို ျဖတ္သန္းသြားခြင့္ေပးရန္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ေဖ်ာင္းဖ်ႏိုင္သည္အထိ တစ္ရက္တာ ေစာင့္ေနခဲ့ရသည္။

ရက္စြဲ

႐ြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္

ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ိဳးအစား

ျမန္မာစစ္တပ္

အေသးစိတ္

တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႕
ေဖေဖာ္ဝါရီ

ဒီမာ၊ မူဆယ္

၁၁ ရက္

အရပ္သား ဧရိယာမ်ားအား

တပ္မ ၉၉

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ျခင္း

တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဒီမာ႐ြာသို႔ ၈၁ မမ ႏွင့္ ၆၀
မမ

ေမာ္တာမ်ား

Namoon

ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး

ႏွစ္ျခင္း

လူမ်ားကို

အသင္းေတာ္ထံသို႔

ထြက္ေျပးေစခဲ့သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ

ဒီမာ၊ မူဆယ္

၂၀ ရက္

အရပ္သား ဧရိယာမ်ားအား

တပ္မ ၉၉

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ျခင္း

တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဒီမာ ႐ြာတြင္းသို႔ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက
လက္နက္ႀကီးမ်ားကို
ဝါးျဖတ္ေနေသာ

ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္

အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

အနီးအနားက ႐ြာတြင္ သတ္ခံရသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ

ဟူေနာင္၊ ကြတ္ခိုင္

လုယက္ျခင္း

တပ္မ ၉၉

၂၃ ရက္

အိမ္သုံးလုံး

လုခံရသည္၊

စမတ္ဖုန္းမ်ား

ခိုးခံရသည္၊ ၾကက္ႏွင့္ ဝက္မ်ား ကို သတ္ျဖတ္ၿပီး
ရိကၡာ အတြက္ ယူေဆာင္သြားၾကသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ
၂၄ ရက္

မူဆယ္ၿမိဳ႕ အနီး

ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းျခင္း၊
သတ္ျဖတ္ျခင္း။

တပ္မ ၉၉

ေဂ်ာင္ေဂ်ာ္
ဦးတို႔သည္

႐ြာမွ

႐ြာသား

အမ်ိဳးသား

ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္

၂

မူဆယ္သို႔

သြားရာ လမ္းတြင္ ျမန္မာ စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက
ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ေနရာတြင္ ၁ ဦးေသဆုံးၿပီး
အျခား တစ္ဦးမွာ ဒဏ္ရာ ရခဲ့ၿပီး ေနာက္
ေနာက္ပိုင္း တြင္ ေသဆုံးသည္အထိ ႐ိုက္ႏွက္
ကန္ေက်ာက္ခံရသည္။
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ေဖေဖာ္ဝါရီ

ဖန္ေငါင္၊ ကြတ္ခိုင္

လူသား ဒိုင္း အသုံးျပဳျခင္း

တပ္မ ၉၉

၂၄ ရက္

တပ္မ ၉၉ မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၀၀ ခန႔္သည္
႐ြာသားအမ်ိဳးသား

၇

ဦး

(အသက္

၁၅

ႏွစ္အ႐ြယ္ ေကာင္ေလးတစ္ဦး အပါအဝင္) ကို
၎တို႔ ၃ နာရီၾကာ ကင္းလွည့္ရာတြင္ ၎တို႔၏
အေရွ႕ႏွင့္ စစ္သားမ်ားအၾကား ၾကားညႇပ္လ်က္
လမ္းေလ်ာက္ ခိုင္းခဲ့သည္။
မတ္လ ၄ ရက္ မန္ေဒါင္၊ မူဆယ္

တရားမဲ့ ဖမ္းဆီးျခင္း၊

တပ္မ ၉၉၊

႐ြာသား အမ်ိဳးသား ၃ ဦး (သက္ႀကီး႐ြယ္အို ႏွင့္

ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပမ္းျခင္း

ခလရ ၂၈၇

နားမၾကားသူ ၂ ဦး) တို႔ အဖမ္းခံရၿပီး လူသူမ
ရွိေသာ မန္ဝီး႐ြာသို႔ အတင္း လမ္းေလွ်ာက္
ခိုင္းခံရသည္။ စစ္သားမ်ားက ႐ြာေရာက္ေသာ
အခါ သူတို႔ လက္မ်ားကို တိုင္တစ္တိုင္တြင္
ေနာက္ျပန္ ခ်ည္သည္။ သူတို႔ကို အစားအစာႏွင့္
ေရ မေပးပါ။ သူတို႔ကို ေနာက္တရက္ မနက္
၈

နာရီမွ

ျပန္လႊတ္ေပးသည္။

စစ္တပ္က

သူတို႔၏ ဓါတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္ယူ ထားၿပီး သူတို႔ကို
“ငါတို႔

နင္တို႔ကို

မႏွိပ္စက္ဘူး”

ဟု

ေျပာ

သည္။ လက္ကိုင္ဖုန္းတစ္လုံးကို သိမ္းဆည္း
လိုက္သည္။
မတ္လ ၄ ရက္ ဒီမာႏွင့္

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဖ်က္စီးျခင္း

တပ္မ ၉၉

စစ္သားမ်ားက ႀကံခင္းတစ္ခုကို မီးရႈိ႕ၿပီး

ဒတ္ႏိုင္ၾကား၊

တ႐ုတ္ေငြ ယြမ္ ၃၀,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိသည့္

မူဆယ္

ႀကံပင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္သည္။
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄,၆၀၀၊ ျမန္မာေငြ ၆၅
သိန္း)

မတ္လ ၁၂

ကာမိုင္း

ရက္
မတ္လ ၁၅
ရက္

စံျပ၊ ဖားကန႔္

အရပ္သား ဧရိယာမ်ားအား

တပ္မ ၃၃

စစ္သားမ်ားက ခါဆန္႐ြာႏွင့္ ကာမိုင္းၿမိဳ႕တြင္းသို႔

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ျခင္း

ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ရာ ကာမိုင္းမွ အမ်ိဳးသမီး

ျဖင့္ ဒဏ္ရာ ရေစျခင္း

၂ ဦး၊ ႏွင့္ ကေလး ၃ ဦး ဒဏ္ရာရသည္။

အရပ္သား ဧရိယာအား

ခလရ ၂၉၇

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ျခင္း

စစ္သားမ်ားက
အတြင္း

လက္နက္ႀကီးျဖင့္

ပစ္ခတ္ရာ

အိမ္သုံးလုံး

စံျပ႐ြာ
ပ်က္စီး

သြားသည္။
မတ္လ ၁၆
ရက္

တန္ဖရဲ၊ ျမစ္ႀကီးနား IDP မ်ားအား ခိုလႈံရာ
ရွာေဖြမႈကို တားျမစ္ျခင္း

ခလရ ၂၂၆

ဂြီေတာင္၊ တန္ေဘာင္၊ ပါစီဆြတ္ႏွင့္
ဆနီတူးယန္ မွ ျမစ္ႀကီးနားသို႔
သြားသည့္ စစ္ေရွာင္ ႐ြာသား ၁၄၆ ဦးကို
စစ္သားမ်ားက မနက္မွ ည ၁၀ နာရီ အထိ
သြားခြင့္မျပဳပဲ ပိတ္ထားခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ
ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕ PCG က ဝင္ေရာက္
ေျဖရွင္းေပးၿပီးေနာက္ ည ၁၀ နာရီမွသာ
သူတို႔ကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
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ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ တရားမဝင္ေသာ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုအေပၚ ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးရန္ အတြက္ အေရးေပၚ
လိုအပ္ခ်က္။
စစ္အာဏာသိမ္းမႈသည္

တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို

လုံၿခဳံမႈ

ကင္းမဲ့ေစၿပီး

ဗ႐ုတ္သုတ္ခ

ျဖစ္ေစကာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေျမာက္ပိုင္းရွိ

ပဋိပကၡမွာ အရွိန္ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး အထူး သျဖင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏
အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက KIA အေပၚ တေက်ာ့ျပန္ စစ္ပြဲကို ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ပ်က္စီးလ်က္ က်န္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသ ေျမေနရာ အမ်ားစုမွာ လူသူကင္းမဲ့ ေနခဲ့ၿပီး ႐ြာသား ၁၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ
IDP စခန္းမ်ားအတြင္းတြင္ လုံေလာက္ေသာ အကူအညီ မရပဲ ဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေနရာ
ေ႐ြ႕ေျပာင္းမႈ တို႔သည္ ရွိၿပီးသား လူသားခ်င္စာနာေထာက္ထားမႈ ျပႆနာကို ပိုမို ဆိုး႐ြားေစလိမ့္မည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတလႊား အရပ္သားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန႔္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး
ျပန္လႊတ္ေပးရန္

ႏွင့္

တိုင္းရင္းသား

ပဋိပကၡေဒသမ်ားမွ

တပ္မ်ား

ျပန္ဆုတ္ေပးရန္

တို႔အတြက္

စစ္အာဏာသိမ္း

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားေပးရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံ ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရမည္၊ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳရမည္၊ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ
ဥပေဒ သစ္ကို အတည္ျပဳရမည္၊ ေ႐ြးေကာက္ခံ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရ ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္။
ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကမာၻတစ္ဝွမ္း လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈ ခ်မွတ္ရန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အေျခအေနကို ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ခုံ႐ုံးသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေထာက္ခံသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရအားလုံးအား အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေၾကညာရန္ႏွင့္
စစ္အုပ္စုအား ဝင္ေငြရရွိေစေသာ မည္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မဆို ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံျခား အလႉရွင္မ်ားကို ၎တို႔၏ အကူအညီမ်ားသည္ မည္သည့္ နည္းလမ္းႏွင့္မွ် စစ္အုပ္စုကို တရားဝင္မႈ
သိုမ့ဟုတ္

အသိအမွတ္ျပဳမႈ

မျဖစ္ေစရန္၊

ႏွင့္

စစ္အုပ္စု

ၿဖိဳခြဲမႈမ်ားေၾကာင္း

ထြက္ေျပးလာသူမ်ားႏွင့္

တိုင္းရင္းသား

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ခိုလႈံေနသူမ်ား အတြက္ အပါအဝင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္
လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေတာင္းဆိုသည္။
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ဆက္သြယ္ရန္
Email: kwat.office@gmail.com
Website: kachinwomen.com
Facebook: Kachin Women’s Association Thailand - KWAT
Mobile:+66(0) 89 755 9892

