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ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၂၁

 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရိကၡာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ၿပီး ဤေတာင္
ထူထပ္ေသာေဒသတြင္ ၎တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို က်ိဳးပ်က္ေစေသာ ကရင့္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၏ တိုးမ်ားလာေနသည့္ ေျပာက္က်ား 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား  ကလဲ့စားေျခသည့္အေနျဖင့္ မူေၾတာ္ (ဖာပြန္) ခ႐ိုင္တြင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ
မ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္းမႈမ်ားအား အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ 

 လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈအမ်ားစုမွာ မူေၾတာ္ခ႐ိုင္ေတာင္ပိုင္း သံလြင္ျမစ္ေပၚရွိ ကမေမာင္းမွ စစ္အုပ္စုတပ္စခန္းမ်ား အေျခစိုက ္
သည့္ ဖာပြန္အထိ အဓိကလမ္းမႀကီးတေလ်ာက္တြင္ ျဖစ္ပြားသည္။ ေန႔စဥ္နီးပါး ဒါဇင္ႏွင့္ ခ်ီေသာလက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ 
စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈ အျပင္းထန္ဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။ လက္နက္ႀကီးမ်ားကို ႐ြာမ်ားႏွင့္ ကြင္းျပင္မ်ားအတြင္း 
ဦးတညခ္်ကမ္ဲ ့ရမ္းသန္းပစခ္တ္ေသာေၾကာင့ ္အရပသ္ားထခိိကုဒ္ဏရ္ာရမႈမ်ားႏငွ့ ္ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကိ ုပ်ကစ္ီးေစခဲ့ေသာလ္ည္း စစဘ္က္
ဆိုင္ရာပစ္မွတ္မ်ား ထိမွန္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ 

 ရန္ဘက္ေပ်ာက္ၾကားမ်ားကုိ တုိက္႐ိုက္လက္စားေခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ စစ္အုပ္စု၏တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ စုေပါင္းျပစ္ဒဏ္ 
အတြက္ အရပသ္ားမ်ားကိပုစမ္တွထ္ားၿပီး ပိငုဆ္ိငုမ္ႈမ်ားကိ ုလယု ူဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေယာက္်ား မနိ္းမမ်ားကိ ုဥပေဒမဲ ့ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏငွ့ ္သတုိူ႔ကိ ု
အထမ္းသမား ေပၚတာမ်ားႏွင့္ လူသား ဒိုင္းမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သည္။ 

ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ လက္တုံ႔ျပန္ ပစ္ခတ္မႈႏွင့ ္
ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားအား စစ္အုပ္စုတပ္ဖြဲ႕မ်ားက အရွိန္ျမႇင့္
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အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္

KPSN အေၾကာင္း 
 
 ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ (KPSN) 
သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း ကရင္လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င ္
ေသာ အႀကီးမားဆံုးေသာ ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ KPSN အဖြဲ႕၀င္
မ်ားသည္ လုံၿခံဳမႈကင္းမ့ဲေသာ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈခံရေသာ ကရင္
လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြါထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 
ေနရသူမ်ားႏငွ္ဒ့ကုၡသညမ္်ားအတြက ္ဆယ္စုုႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ လသူား
ခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပ့ံမ်ား ကူညီပံ့ပုိးေပးလာခ့ဲသည္။ KPSN သည္ 
ေဒသခံကရင္တုိင္းရင္းသားလူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားကုိလုပ္ပိုင္ခြင့္ 
မ်ားျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းအသိပညာ 
ေပးျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္  
ျမန္မာႏိုုင္ငံ ကရင္တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း ေရရွည္တည္တန္႔ 
မည့္၊ တန္းတူညီမွ်ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွေရး စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း 
မ်ားေဆာင္ရြက္သည္။ 
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၂၀၂၁ ဇြန္လ မွ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း စစ္တပ္မွ မူေၾတာ္ေဒသအတြင္း 
လက္ႀကီး ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ ေျမပံု

 စစ္အပု္စု၏ လကန္ကႀ္ကီးပစ္ခတ ္
မႈႏွင့္ အေၾကာက္တရား လႊမ္းမိုးေစေသာ 
နည္းနာမ်ားေၾကာင့ ္မူေၾတာခ္႐ိငု္ေတာငပ္ိငု္း 
တြင္ေနရပစ္ြန္႔ခြါထြက္ေျပးတမိ္းေရွာငမ္ႈ အသစ ္
မ်ားျဖစပ္ြားခဲၿ့ပီး ခ႐ိငုအ္တြင္း စစုုေပါင္းေနရပ္
စြန႔ခ္ြါထြကေ္ျပးတိမ္းေရွာင္ရသူေပါင္း ၈၂,၀၀၀  
ေက်ာ္အထိရိွလာၿပီသည္။ ယင္းမွာ ေက်းလက္ 
ေနလူဦးေရ၏အားလံုး နီးပါးျဖစ္သည္။ ေနရပ္
စြန႔ခ္ြါ ထြက္ေျပးတမိ္းေရွာငရ္သမူ်ားမွာ ေတာ
မ်ားအတြင္း ပုန္းခိုေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး မိုးရာသီ 
ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ပိုင္း ေလေၾကာင္းပစ္ခတ ္
မႈမ်ားအသစတ္ဖန ္လာေရာကမ္ညက္ိ ုစိုးရမိ ္
ေသာေၾကာင့္ အိမ္မျပန္ႏိုင္ၾကပဲ ရွိသည္။ 
ယခုႏစွတ္ြင ္သတူို႔၏ စပါးခင္းမ်ားစိကုပ္်ိဳးႏိငု္
မႈ မရိွျခင္းေၾကာင့္ သူတုိ႔အတြက္ အစားအစာ 
အကူအညီ အေရးေပၚလုိအပ္လ်က္ရိွသည္။ 
စစ္အုပ္စု၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဧရိယာ က်ဥ္းလာ 
လ်ကရ္ွသိည။္ KNU ၏ ပတိဆုိ္႔မႈမ်ားႏငွ့ ္တိကု ္
ခိကုမ္ႈမ်ားေၾကာင့ ္အာဏာသမိ္းသည့ ္အခ်နိ ္
မွစ၍ မူေၾတာ္ ခ႐ုိင္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္
သည္ တပ္စခန္းဆယ့္တစ္ခုကုိ စြန႔္လႊတ္ခဲ့
ရသည္။ စစ္အုပ္စု၏တပ္ဖြ႕ဲမ်ားမွာ စိတ္ဓါတ္ 
က်ဆင္းေနၾကၿပီး ဒါဇင္ႏငွ့ ္ခ်ီေသာ တပဖ္ြ႕ဲဝင ္
မ်ားမၾကာေသးခင္ကာလအတြင္း မိမိတုိ ႔ 
တပမ္ ွထြက္ေျပးလာခဲၾ့ကသည။္ တပ္ေျပးမ်ား
အား KPSN က ေမးျမန္းခဲရ့ာတြင္ တပ္ဖြ႕ဲဝင္ 
အမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္မွစြန႔္ခြာလုိေနၾကၿပီး 
အမိန႔္မ်ားကုိ နာခံလုိျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း 
ေျပာျပၾကသည္။ 

 ႏုိင္ငံတဝွမ္း ခုခံေတာ္လွန္မႈမ်ား 
ႀကီးမားလွသည့ ္ဤအေရးႀကီးေသာ အခ်နိတ္ြင ္ 
KPSN သည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းအား 
ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္ရန္ 
ႏွင့္တရားမဝင္အာဏာသိမ္းယူထားေသာ 
စစ္အုပ္စုႏွင့္ သံတမန္ဆိုင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားအားလုံးကို ျဖတ္ေတာက ္
ရန္ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ KPSN က ႏုိင္ငံျခား 
အလႉရွင္မ်ားကိုလည္း ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားပဋိပကၡသက္ေရာက္
ရာ ဧရယိာမ်ားရွ ိေနရပစ္ြန႔ခ္ြါ ထြက္ေျပးတမိ္း 
ေရွာင္ရသူမ်ားအား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္  
အကူအညီကုိ ခ်က္ခ်င္း တုိးျမႇင့္ရန္လည္း 
ေတာင္းဆိုသည္။   

တိုးျမႇင့္လာေသာ KNU ၏ ေပ်ာက္ၾကားတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို 
တုန႔္ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က လက္နက္ႀကီး  

ပစ္ခတ္မႈကို တိုးျမႇင့္လ်က္ရွိသည္။ 

 KPSN ၏ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေမလ သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ “ေကာင္းကင္ယံ မွ အၾကမ္း
ဖက္မႈ” အစီရင္ခံစာတြင္ မိမိတုိ႔သည္ မူေၾတာ္ခ႐ုိင္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား 
ၾကာေအာင္ KNU ကို ေျခမႈန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးထား
သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ KNU ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ေနာက္ပုိင္းတြင္ပင္ ျမန္မာစစ္တပ္က 
မူေၾတာ္တြင္ အေျခစိုက္စခန္းသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္
ရာ ပစၥည္းမ်ား အလွ်င္အျမန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္သည့္ လမ္းသစ္ကုိ စတင္ေဖာက္လုပ္
ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိ ု
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တိုးျမငွ္ခ့ဲသ့ျဖင့ ္၂၀၂၀ ခုႏစွ ္ဒဇီငဘ္ာ ၁ ရက္ေန႔တြင ္ကရင ္အမ်ိဳးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား 
KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားမွ ဆုတ္ခြာၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အကုန္ 
တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပခ္ဲစ့ဥက္စခန္းမ်ား တညရ္ွခိဲသ့ည့အ္တိငု္းစစစ္ခန္းမ်ား ျပနလ္ည ္
႐ုတ္သိမ္းရန္ ရာဇသံထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။ ထုတ္ျပန္ေသာသတိ 
ေပးခ်ကက္ိ ုလစလ္်ဴရႈခဲ့ေသာေၾကာင့ ္KNU က မူေၾတာခ္႐ိငုအ္တြင္း  
ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအား ပိတ္ဆုိမႈကုိ တင္းၾကပ္ခဲ့ရၿပီး 
စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျမန္မာ 
တပမ္ေတာစ္ခန္းမ်ားအား တိကုခ္ိက္ုသမိ္းယမူႈမ်ားကုိ စတငခ္ဲသ့ည။္  
ျမန္မာစစ္တပ္က လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္သာမက ဤနယ္ေျမအတြင္း 
ႏစ္ွေပါင္း၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ေလေၾကာင္း 
တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖင့္ပါ လက္တုန႔္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္႐ြာသား  
၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အစုအၿပဳံလုိက္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး 
အမ်ားစုမွာ  ေတာတြင္းသို ႔ထြ က္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ ရသည္ ။ 
ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သံလြင္ျမစ္ကိုျဖတ္ကာ 
ထြက္ေျပးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ရက္ပိုင္းအတြင္း 
ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။   

 စစ္အုပ္စု၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ျပင္းထန္ေသာ ေဝဟင္ႏွင့္ 
ေျမျပင္ထုိးစစ္မ်ားသည္ KNU အား ျမန္မာစစ္တပ္အေျခစုိက္စခန္း 
မ်ားႏငွ့ ္မူေၾတာရ္ွ ိေထာကပ္ံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိ ုေပ်ာကၾ္ကား
တိက္ုခိကုမ္ႈမ်ားလပု္ေဆာငရ္န ္ႏိုးဆြေပးလိကု႐္ုသံာ ျဖစ္ေစသည။္ 
ဇြန္လမွစ၍ KNU က ကမေမာင္းမွ စစ္အုပ္စု၏တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဗဟိုျပဳ
ရာေတာင္ပိုင္း ဖားအံအထိ အဓိကပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းကို အဓိက 
ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ 

 KNU ၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ လမ္းေၾကာင္းလြဲေစရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၎တုိ႔၏ အေျခစုိက္စခန္းမ်ား
မ ွရာႏငွ့ခ္်ီေသာလကန္ကႀ္ကီးမ်ားႏငွ့ ္ေသနတ္က်ညမ္်ားကိ ုအရပ္
သားတည္ရိွရာေနရာမ်ားအနီးဝန္းက်င္သုိ႔ ျဖန႔က္်ဲ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ 
လက္နက္ႀကီးမ်ားမွာ ႐ြာမ်ားႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ရွိ ယာေတာမ်ားသို႔ 
က်ေရာကခ္ဲၿ့ပီး အမိမ္်ား၊ ပိငုဆ္ိငုမ္ႈမ်ား ႏငွ့ ္တိရစိာၦနမ္်ားကုိ ပ်ကစ္ီး 
ေစခဲ့ကာ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးအပါအဝင္ အနည္းဆုံး လူရွစ္ဦးအား 
ဒဏ္ရာ ရေစခဲ့သည္။ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ႐ြာသားတစ္ဦး 
ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ သုိ ႔ရာတြင္ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈမ်ားက 
မည္သည့္ KNU စစ္ေရးပစ္မွတ္ကိုမွ် ထိမွန္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

စစ္တပ္၏ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈမ ွ
က်န္ရစ္ေသာ အပိုင္းအစမ်ား 

စစ္တပ္၏ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ မီးေလာင္ေနေသာျမင္ကြင္း

ရြာသားမ်ားမွ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္  
ရြာမွ ထြက္ေျပးေနစဥ္

စစ္တပ္မွ မီးရိႈ႔ေသာေၾကာင့္ ေလာင္ကၽြမ္းျပာက်ေနေသာ  
ရြာသားတစ္ဦး၏ေနအိမ္
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ျမန္မာစစ္တပ္၏ လုယက္မႈႏွင့္ ႐ြာသားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအားဖ်က္ဆီးမႈမ်ားတိုးမ်ားလာျခင္း 

 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ မွ စ၍ KPSN သည္ မူေၾတာ္ခ႐ုိင္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ လုယက္မႈ ျဖစ္ရပ္ အေျမာက္အမ်ားကုိ မွတ္တမ္း 
တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ႐ြာသားမ်ားေမြးျမဴထားေသာ တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားသာမက အ၀တ္အစားမ်ား၊ ကိရိယာ 
တန္ဆာပလာမ်ား၊ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား၊ ဆိုလာျပားမ်ား ႏွင့္ ပိုက္ဆံမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

 မၾကာခဏ လုယက္မႈ ျဖစ္ပြားေနရေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ KNU က ပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ 
ေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ မလုံမေလာက္ ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူသိမ်ားေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္
တြင္ သံလြင္ျမစ္ကမ္းေက်ာက္ညႇပ္တြင္ အေျချပဳေသာ ခမရ-၄၀၄ တပ္ရင္းမွ ျမန္မာစစ္သား ဆယ့္ႏွစ္ဦးက ျမစ္တေလ်ာက္ ကုန္ပစၥည္း 
သယ္ပို႔ေနေသာ ထိုင္းေလွထံမွအစားအစာမ်ား လုယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ညႇပ္သည္ မူေၾတာ္၏ အေနာက္ေျမာက္ ျမစ္ကမ္းနယ္စပ္
တြင္ ေနာက္ဆုံးက်န္ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္စခန္းမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စစ္သားမ်ားမွာ ဆန္ရိကၡာ ျပတ္လပ္ေနေၾကာင္း သိသာေစသည္။ 
စစ္သားမ်ားက ေလွကုိ ရပ္တန႔္ေစရန္ ေသနတ္မ်ားပစ္ေဖာက္ခဲ့ၿပီး ဆန္ေပးရန္ ေတာင္းခဲ့သည္။ ေလွမွာ ဆန္သယ္လာျခင္းမဟုတ္ 
သည့္အတြက္ စစ္သားမ်ားက ဆန္အစား ၾကက္မ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားႏွင့္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားကို လုယူခဲ့ၾကသည္။ 

၂၃ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ ၅ 

၂၄ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ၃၅
၂၅ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ၅ 
၂၆ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ၅
၂၇ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ၁၂ 
၂၈ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ ၁
၂၉ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ၄၀
၃၀ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ၂၅ 

၃၁ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ ၁၃ 
၃၂ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ၁
၃၃ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၃၅ 
၃၄ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၃ ရက္ ၄၀
၃၅ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ ၃၂
၃၆ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၇ ရက္ ၁

၃၇ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္ ၁၀

၃၈ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ ၆

၃၉ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ၂၅ ရက္ ၃

၄၀ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္ ၁၅

၄၁ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ ၅၀
၄၂ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ၉
၄၃ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ၃
၄၄ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ၁၁
၄၅ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ၈
၄၆ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္   ၁

၇၇၀

မူေၾတာ္ခ႐ိုင္တြင္ ျမန္မာ စစ္တပ္၏ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈမ်ား 

စဥ္ ရက္စြဲ
လက္နက္ႀကီး 
အေရအတြက္

၁ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ ၄
၂ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၆ ရက္  ၄

၃ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္  ၄

၄ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္  ၃
၅ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္  ၄
၆ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္  ၂

၇ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္  ၃၀
၈ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္  ၁၀
၉ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္  ၁၅
၁၀ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္  ၁၀
၁၁ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္ ၈
၁၂ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၂ ရက္ ၁၈

၁၃ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၆ ရက္ ၆

၁၄ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၀ ရက္ ၃၀
၁၅ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၇ ရက္ ၃

၁၆ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၈ ရက္ ၁၃

၁၇ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ ၃၀
၁၈ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ ၃၈
၁၉ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ ၁
၂၀ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ ၁၅၀
၂၁ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ ၁၀
၂၂ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ၇ 



မူေၾတာ္တခြင္ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ဒဏ္ခတ္ျခင္း 5

 သို႔ရာတြင္ အျခားသိသာေသာအေၾကာင္းတစ္ခုမွာ KNU 
၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရမႈမ်ားအေပၚ လက္တုန႔္ျပန ္
ျခင္းအျဖစ္ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လုယက္႐ံုမွ်သာမက 
႐ြာသားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ တမင္သက္သက္ 
႐ိက္ုခ်ိဳးဖ်ကဆ္ီးခဲသ့ည။္ ဥပမာ- စကတ္ငဘ္ာလ အေစာပိငု္းအတြင္း 
ဖာပြန္ၿမိဳ႕သုိ႔ အဓိက ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ မဲ့ဝိုင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ တုိက္ပြဲမ်ားအတြင္း စစ္တပ္မွ အက်အဆံုးမ်ားစြာ 
ႀကဳံေတြ႕ရၿပီး ေနာက္တြင္ စစ္အုပ္စု တပ္ဖြဲ႕မ်ားက  မဲ့ဝိုင္ ေက်း႐ြာ
အုပ္စု ေခၚဖိုးခီးရွိ ႐ြာသားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအားလုံးကို လုယူ 
ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ 

 KPSN မွ အင္တာဗ်ဴး ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေခၚဖိုးခီးမွ တိုက္
ပြမဲ်ားေၾကာင့ ္ထြက္ေျပးလာေသာ အမ်ိဳးသမီးတစဦ္းက တလၾကာ 
ၿပီးေနာက္ အိမ္သို႔ ျပန္ခဲ့စဥ္ အတြင္း သူေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရေသာ ပ်က္စီး
မႈမ်ားကို ေျပာျပသည္။  “တအိမ္လံုး ပစၥည္းေတြ ျပန႔္က်ဲေနတယ္။ 
အိုးေတြတခ်ိဳ႕ဆိရုင ္အေပါက္ေတြျဖစ္ေနၿပီး ေနရာမ်ိဳးစုကံိုေလ်ာက ္
ပစ္ထားတယ္။ သူတို႔ ငါတို႔ရဲ႕ဆန္နဲ႔ဆီေတြ ယူသြားတယ္။ အိမ္ထဲ
မွာ ခ်က္ျပဳတ္စားၿပီး သူတို႔အိုးေတြ ပန္းကန္ေတြထဲမွာ ခ်ီးပါသြား
တယ္။ သူတို႔က ငါတို႔ေစာင္ေတြ၊ ျခင္ေထာင္ေတြနဲ႔ အဝတ္ေတြကို 
သန႔္ရွင္းေရး လုပ္ဖို႔ သုံးတယ္၊ အဲဒါၿပီးေတာ့ ေရအိုင္ေတြ ႐ြံ႕ဗြက ္
ေတြထဲမွာ ပစ္ထားေပးတယ္။” 

ဥပေဒမ့ဲ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ 
လူသားဒုိင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳျခငး္ 

 ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အသံုးျပဳသည္ ေနာက္ထပ္ 
အျပစ္ေပးသည့္ ပုံစံမွာ ႐ြာသားမ်ားအား ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီး ၿပီး 
ႏွပိစ္ကည္ႇင္းပမ္းျခင္းႏငွ့ ္ေယာက္်ား မနိ္းမမ်ားကုိ လူသားဒိငု္းအျဖစ ္
အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ဩဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖာပြန္ေတာင္ပုိင္း လမ္းမႀကီး 
ေပၚရွိ မေထာတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ခမရ-၄၀၇ တပ္ရင္းမွတပ္ဖြဲ႕ 
မ်ားသည္ မေထာမွ အသက္ ၂၅၊ ၃၄ ႏွင့္ ၄၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ရိွ အမ်ိဳးသား 
႐ြာသားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ ၿပီး သူတုိ ႔ကုိ ေသနတ္မ်ားျဖင့္႐ိုက္ခဲ့ 
ၾကသည္။ ဩဂုတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ ခမရ-၃၄၁ ႏွင့္ ခမရ-၄၀၁ 
မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဖာပြန္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ရွိ တာကီးကုိ႐ြာသို႔ 
ဝင္ေရာက္လာၾကၿပီး သူတုိ႔၏ေတာင္ယာသုိ႔ အလုပ္လုပ္ရန္ သြားေန 
ၾကသည့္ အသက္ ၄၂၊ ၅၆ ႏွင့္ ၆၅ ႏွစ္အ႐ြယ္တုိ႔ ရိွၾကေသာ 
အသက္ႀကီးပိုင္း အမ်ိဳးသား သုံးဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ သူတို႔သည ္
ေခါင္းမ်ားတြင ္ေျခေထာက္ျဖင့က္န္ေက်ာက ္႐ိကု္ႏကွခ္ရံၿပီးေနာကတ္ြင ္
အတင္းအဓမၼ ေပၚတာထမ္းခဲ့ရၿပီး တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လူသားဒုိင္း 
အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ 

 KPSN က မူေၾတာ္ခ႐ိုင္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ဝေဝေလး႐ြာမွ 
အသက္ ၆၇ အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကုိ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့သည္။ 
သူသည္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက အျခား ႐ြာသား ၆ ေယာက္ 
ႏွင့္အတူ အဖမ္းခံခဲ့ရ ၿပီး  ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ ႕မ်ားႏွင့္   
လိကုပ္ါေစလ်က္ လသူား ဒိငု္းအျဖစ ္အသုံးျပဳခခံဲရ့သည။္ လမ္းခရီး 

တြင္ KNU ႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာ သူသည္ ေသနတ္မွန္ခဲၿ့ပီး ညာဘက္ 
ေျခေထာက္တြင္ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ ရရိွခဲ့သည္။ ကံေကာင္း 
ေထာက္မစြာ သူမကုိ ေဒသတြင္းရိွ ကရင္ေဆးခန္းတစ္ခုသုိ ႔ 
ေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ယခုအခါမွာေတာ့ သူ႔ဒဏ္ရာမ်ား 
ေပ်ာက္ကင္းလာေနသည္။ 

မူေၾတာ္အေနာက္ေတာင္ပိုင္းသို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြါ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈ ျပန္႔ႏွံ႔လာျခင္

 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေျမျပင္ႏွင့္ေဝဟင္ 
တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မူေၾတာ္ခ႐ိုင္တြင္ ႐ြာသား ၇၀,၇၃၈ ဦး 
ေနရပ္စြန႔္ခြါထြက္ေျပးသူမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ 
စစ္အုပ္စု၏ လက္နက္ႀကီးႏွင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ အျခား အေၾကာက ္
တရား ဖုံးလႊမ္းေစေသာ နည္းနာမ်ားကုိ အရပ္သားမ်ားအေပၚ 
က်င့သံု္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့ ္ေနာကထ္ပ ္အုိး အမိစ္ြန႔ခ္ြာမႈ အသစမ္်ားကိ ု
အထူးသျဖင့ ္မူေၾတာခ္႐ိငု္ေတာငပ္ိငု္း ဒြယလ္ိုး ၿမိဳ႕နယတ္ြင ္အဓကိ 
ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။  

၂၀၂၁ စက္တင္ဘာလ ၃ မွ ၇ ရက္အတြင္း မူေၾတာ္ခရိုင္  
ဒြယ္လုိးၿမိဳ႔နယ္ မယ္ေ၀ အုပ္စုအတြင္းရွိ ခေပခီး ႏွင့္ မယ္ေခၚဖိုးခီး 
ေက်းရြာမ်ားမွ ရြာသားမ်ား၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ စစ္တပ္မွ ခိုးယူ  

ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ ျမင္ကြင္း။

စစ္တပ္၏ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈမ ွ
ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေနအိမ္ေအာက္ရွိ  
ဗံုးခိုက်င္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ေနေသာ 

ကေလးငယ္မ်ား

BGF-1013 မွ တုိက္ခိုက္မႈ 
မ်ားၾကာင့္ ကၽြဲအပါအ၀င္ 

အိမ္ေမြးတိရိစ ၦန္မ်ား 
ဒဏ္ရာရ ေသဆုံးခဲ့သည္
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 မူေၾတာ္ခ႐ိငုအ္တြင္းရွ ိစစုုေပါင္း ျပညတ္ြင္း ေနရပ ္
စြန႔ခ္ြါထြက္ေျပးသူ အေရအတြက္မွာ ယခုအခါ ၈၂,၂၂၀ ဦး 
အထိ ျမင့္တက္လာၿပီး ခ႐ုိင္အတြင္းရိွ ေက်းလက္ေဒသ 
လူဦးေရအားလုံးနီးပါးျဖစ္သည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္ ေက်း႐ြာစု IDP ဦးေရ 

လုေသာ

ေဘာေသထ ၁,၄၅၉

ေရးမူပေလာ ၃,၆၄၁ 

ပလာခို ၂,၅၈၃ 

ေစာမူပေလာ   ၉၆၉ 

ေတးမူဒါး ၂,၃၆၈ 

လာမူ ပေလာ ၁,၃၆၇

ေနာ္႐ိုးထ ၆,၂၇၆

ေခးပူ ၄,၆၆၀

ေကာလူဒါး ၃,၁၀၄

ေပးေကး ၄,၆၀၀

ကေလာထ ၃,၄၄၅ 

စုစုေပါင္း ၃၄,၄၇၂ 

ဘူးသို

မယ္ႏူး ၁,၅၃၁ 

မယ့္က်ိဳ ၂,၂၉၃ 

ဘူအာဒါး ၄,၄၂၁ 

ေကာ္ပူ ၆,၅၀၈

ပါဟဲ ၅,၆၉၀ 

မယ့္ကူ ၁,၅၆၇

စုစုေပါင္း ၂၂,၀၁၀

ဒြယ္လိုး

မာေထာ ၃,၄၇၆ 

မယ့္သူ ၂,၇၁၃

မယ့္ဝိုင္ ၂,၈၇၃

ခူသူးထ ၁,၀၅၈

မာေလးလာ ၈၄

ထီးသဘ 
လြတ္ထ ၆,၀၇၀ 

ကာဒဲဒီ ၆,၇၁၅

နားခိုခီး ၂,၇၄၉

စုစုေပါင္း ၂၅,၇၃၉ 

အားလုံး စုစုေပါင္း ၈၂,၂၂၀

 ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန႔္ခြါထြက္ေျပးသူ အမ်ားစုမွာ ေတာမ်ားထဲ 
တြင္ ခိုလႈံေနၾကရသည္။ အ႐ြယ္ေရာက္ေသာ မိသားစုတြင္ အခ်ိဳ႕က တခါ 
တရံတြင္ သူတုိ႔၏အိမ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ၿခံမ်ားသုိ ႔ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈၾက 
ေသာလ္ည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏငွ့ ္သကႀ္ကီး႐ြယအ္ိမု်ား အားလံုး
နီးပါးမွာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လက္နက္ႀကီး 
ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္မျပန္ရဲပဲ ပုန္းေအာင္း 
ေနၾကသည္။ စစ္အုပ္စု၏ ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဒ႐ုန္းမ်ား မၾကာခဏ ပ်ံသန္းမႈ 
ရွိေသာေၾကာင့္ သူတို႔သည္ မိုးရာသီ ကုန္ဆုံးၿပီး ေနာက္တြင္ ေလေၾကာင္း 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ထပ္ျဖစ္မည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ၾကသည္။ 

 ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန႔္ခြါထြက္ေျပးသူ အမ်ားစုမွ သူတို႔၏ စပါးကြင္း 
မ်ားကို ယခုႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ ၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆန္မ်ား 
အေရးေပၚ လုိအပ္လ်က္ရိွသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအကူအညီမ်ားမွာ နယ္စပ္ 
ျဖတ္ေက်ာ္ေထာက္ပံမ့ႈမ်ား ျဖစ္ေသာလ္ည္း ပိမုိ ုတိုးမ်ားလာသည့ ္အစားအစာ 
လိုအပ္ခ်က္ကို လုံေလာက္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ 
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သိမ္းဆည္းခံရ/ စြန္႔ခြါသြားေသာ 
 ျမန္မာစစ္တပ္စခန္းမ်ား

 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အစပုိင္း အာဏာမသိမ္းမီက 
မူေၾတာ္ ခ႐ုိင္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္စခန္း ၈၁ ခု
ရွိခဲ့သည္။ ထိုအထဲမွ ၁၆ ခုမွာ KNU ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
အပစ္အခတရ္ပ္စဲေရး သေဘာတညူီခ်က္ေနာက္ပိုင္း 
တြင္မွ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ ပိုမို တုိးမ်ားလာေသာ 
KNU ၏ ေပ်ာက္ၾကား တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး 
လမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆုိ႔ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားေၾကာင့္  
ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္စခန္း ၁၁ ခု သိမ္းဆည္းရမိ သုိ႔မဟုတ္ 
 ျမန္မာ စစ္တပ္က စြန႔္ခြာသြားမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

 သိမ္းဆည္း သုိ ႔မဟုတ္ စြန႔္ခြာ စစ္စခန္း 
အမ်ားစုမွာထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ျခင္း ထိစပ္ေနသာ 
သလံြင္ျမစတ္ေလ်ာက ္မူေၾတာခ္႐ိငု ္အေရ႕ွပိငု္းတြင္ျဖစ ္
သည။္ ထိနုပစ္ပ္ေရွ႔ထြကစ္ခန္းမ်ား ဆံုးရႈံးရျခင္းသည ္
ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ 
ေနရာမ်ားအား ဆုံးရႈံးလိကုရ္ျခင္းျဖစၿ္ပီး အေၾကာင္းမွာ 
သံလြင္ျမစ္သည္ အဓိက ေထာက္ပ့ံေရး ႏွင့္ ပို႔ေဆာင ္
ေရးလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စဥ္ ရက္စြဲ တည္ေနရာ ခ႐ိုင္ စြန႔္ခြာ သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းရမိ

၁ ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ ေပၚဟဲက်ိဳ႕ ဘူးသို စြန႔္ခြာ 

၂ ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ ေက်ာ္ပိုးထ လုေသာ စြန႔္ခြာ 

၃ ၂၀၂၁ မတ္လ ၂၇ ရက္ သီးမူထ ဘူးသို သိမ္းဆည္းရ

၄ ၂၀၂၁ ဧၿပီ ၁ ရက္ ေကေကာ္ ဒြယ္လိုး စြန႔္ခြာ

၅ ၂၀၂၁ ဧၿပီ ၁ ရက္ ဝါမူ ဒြယ္လိုး စြန႔္ခြာ 

၆ ၂၀၂၁  ဧၿပီ ၂၇ ရက္ မယ့္ရာထ ဘူးသို သိမ္းဆည္းရမိ

၇ ၂၀၂၁ ေမ ၅ ရက္ ဖေခးက်ိဳး ဘူးသို စြန႔္ခြာ

၈ ၂၀၂၁ ဧၿပီ ၅ ရက္ မယ္ေပၚမူထ ဘူသို စြန႔္ခြာ

၉ ၂၀၂၁ ေမလ ၅ ရက္ မိုးမူက်ိဳး ဘူးသို စြန႔္ခြာ 

၁၀ ၂၀၂၁ ေမ ၅ ရက္ ဥသူးတ ဘူးသို စြန႔္ခြာ 

၁၁ ၂၀၂၁ ဇြန္ ၁ ရက္ ရီးၾကာထ လုေသာ စြန႔္ခြာ 

၂၀၂၁ ေဖဖ၀ါရီလ ၁ ရက္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပုိင္း မူေၾတာ္ 
အတြင္းရိွ စစ္တပ္မွ စြန႔္ပစ္ (သုိ႔) အသိမ္းပုိက္ခံခ့ဲရေသာ တပ္စခန္းမ်ား 

စစ္တပ္မွ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာ ေကေကာ္ရွိ အေျခစိုက္တပ္စခန္း
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 ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ခ်မႈမ်ား
 “လူတိုင္းဟာ ထြက္ေျပးခ်င္ ၾကတယ္။” ဟု ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာလတြင္ အင္တာဗ်ဴး လုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ 
ခမရ-၄၀၃ မွ လက္နက္ခ်စစ္သားက ေျပာသည္။ 

 ကရငတ္ပဖ္ြဲ႕မ်ား၏ ရကိၡာ ပတိဆ္ို႔မႈႏငွ့ ္တိုးျမႇင့လ္ာသည့ ္
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက စစ္အပ္စု တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ သိသိသာသာ 
စတိဓ္ါတ္ က်ဆင္းလာေစခဲပ့ု ံရသည။္ အာဏာသမိ္းၿပီး ေနာကပ္ိငု္း 
မူေၾတာ္ ခ႐ုိင္တစ္ခုထဲကုိပင္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ရင္း ၁၆ ရင္းမွ 
စစ္သား ၂၈ ေယာက္ ကူးေျပာင္းလက္နက္ခ်လာခဲ့သည္။ 

 KPSN သည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ကေလးစစ္သား 
ေဟာင္းတစ္ဦးကုိ အင္တာဗ်ဴး လုပ္ခဲ့သည္။ သူသည္ စစ္တပ္အတြင္း  
သံုးႏွစၾ္ကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ခမရ-၄၀၃ မွ ထြက္ေျပး 
လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။  ခမရ-၄၀၃ မွာ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကမဲႈ ဌာနခ်ဳပ္ 
၈ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ၿပီး ထားဝယ္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ္လည္း 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ မူေၾတာ္သုိ႔ စစ္ကူအျဖစ္ တပ္ခ်ထားခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ တပ္မႉးမ်ားမွာ တပ္ေျပးအေရအတြက္မ်ားျပားေသာ 
ေၾကာင့္ အလြန္စိုးရိမ္ေနၾကၿပီး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ တပ္စခန္းမ်ား 
အျပငသုိ္႔ တာဝန္ႏငွ့မ္ဟတုလွ္်င ္လကန္က္ျဖင့ထ္ြကခ္ြာမႈကိတုားျမစ ္
သည့္ ကန႔္သတ္မႈအသစ္မ်ားလုပ္ထားၿပီး လစာမ်ားမေပးပဲ 
ထားသည္ဟု သူကေျပာသည္။ ထုိအေျခအေနက တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားကုိ  
စတိဓ္ါတပ္ိမုိကု်ဆင္းေစၿပီး အမနိ႔န္ာခမံႈမ်ား မရွိေတာပ့ ဲျဖစ္ေစသည။္ 

 “တပ္မေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပုံ ပ်က္ေနၿပီ” ဟု ထြက္ေျပးလာ
သူက ေျပာသည္။

မူေၾတာ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ခ်မႈမ်ား 
၂၀၂၁ ေဖဖ၀ါရီမွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း စစ္တပ္မွ  

တပ္ေျပးဇယား

တပ္ရင္းအမွတ္ လက္နက္ခ်သူ အေရအတြက ္
ႏွင့္ အဆင့္

ခလရ ၉၇ တပ္သား ၁ 

ခလရ ၂၆၄ တပ္သား ၄ 

ခလရ ၂၈၂ ဒု ဗိုလ္ ၁ 

ခမရ ၂၀ တပ္သား ၄ 

ခမရ ၃၃၇ တပ္သား ၁ 

ခမရ ၃၄၀ တပ္သား ၁ 

ခမရ ၃၄၁ တပ္သား ၁ 

ခမရ ၃၄၉ တပ္သား ၂၊ တပ္ၾကပ္ ၁

ခမရ ၄၀၁ တပ္သား ၄ 

ခမရ ၄၀၂ တပ္သား ၁ 

ခမရ ၄၀၃ တပ္သား ၂ 

ခမရ ၄၀၄ တပ္သား ၁ 

ခမရ ၄၀၇ တပ္သား ၁ 

ဘီဂ်ီအက္ဖ္ ၁၀၁၁ တပ္ၾကပ္ႀကီး ၁ 

ဘီဂ်ီအက္ဖ္ ၁၀၁၉ တပ္သား ၁ 

ဘီဂ်ီအက္ဖ္ ၁၀၂၂ တပ္သား ၁ 
 

မယ္ေကာ္လိုး ရြာတြင္ စစ္တပ္၏ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္  
ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ရြားသားတစ္ဦး၏ တဲ

စစ္တပ္၏လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးလ်က္ရွိေသာ 
ေနအိမ္တြင္ စက္ခ်ဳပ္ေနလ်က္ရွိေသာ ရြာသူတစ္ဦး

၂၀၂၁ စက္တင္ဘာလ ၃ မွ ၇ ရက္အတြင္း မူေၾတာ္ခရိုင္ ဒြယ္လုိးၿမိဳ႔နယ္ 
မယ္ေ၀ အုပ္စုအတြင္းရွိ ခေပခီး ႏွင့္ မယ္ေခၚဖိုးခီး ေက်းရြာမ်ားမွ  
ရြာသားမ်ား၏ဆန္မ်ားကုိ စစ္တပ္မွ ေျမေပၚတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ  

သြန္ပစ္ထားခဲ့ေသာ ျမင္ကြင္း

BGF-1012 တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ကရင္ရြာသား ေစာဖားကဲ ဦးေခါင္းတြင္ 
ဒဏ္ရာရရွိစဥ္


