
ရမှး်လူအခွင့်အေရးမိင်မ ှေန ကဆ်ံုးရလူအခွင့်အေရးချိးေဖါက်မသတင်းထတ်ုြပန် ချက် 

၂၀၂၂ ခှုစ် ေမလ ၁၁ ရက် 

ရှမး်ြပညေ်တာငပ်ိုငး်ရာငံမိနယ်အတငွး် ၂၀၂၂ခှုစ် ေဖေဖာ၀်ါရီလမဧှပလီထိ စစ်ေကာငစီ် တပသ်ားများ 

မှ တရားလကလွ်တသ်တြ်ဖတမ်၊ မတရားဖမး်ဆးီမ၊ လုယကမ် ၊အမိမ်းီိဖျကဆ်းီမများ ကျးလွန်ခဲ့ 

ယခေုန ကဆ်ံုးရ လူအခင့်ွအေရးချိးေဖာကခ်ရံမဆိုင်ရာ အချကအ်လကမ်ျားသည် ရမ်ှးြပည်ေတာင်ပုိင်း ရာငံမိ 

နယ် အတင်ွး ၂၀၂၂ခုစှ် ေဖေဖာ၀်ါရလီမှဧပီလထိ စစေ်ကာင်စတီပ်သားများမှ ကျးလွနခ်ဲ့ေသာအချကအ်လက် 

များြဖစသ်ည်။ ဓကုိုယ်ပုိင်အပ်ုချပ်ခင့်ွရေဒသအတင်ွးပါ၀င်ေသာ ရာငံ မိနယ်သည် မူလကအေြခစိုကထ်ားေသာ 

စစ် ေကာင်စတီပ်တခမှုမရှိခဲ့ပါ။ သုိေသာလ်ည်းထုိေဒသရှိ အင်အားကးီမားလာေသာ ြပည်သူကာကယ်ွေရးတပ်ဖဲွ 

(PDF) တို၏ ခခုေံတာလှ်နမ်ကို ဖိခင်ွးရနအ်တကွ် အေရှပုိင်းတိုင်းစစဌ်ာနချပ်လကေ်အာကခ်ံ ကေလာအေြခစိုက် 

ခမရ ၁၁၂ င့်ှ ၁၁၅ ၊ ရပ်ေစာကအ်ေြခစိုက ်ခမရ ၅၀၈ င့်ှ ၅၀၉ တိုြဖန်ကျက၀်င်ေရာကလ်ာခဲ့သည်။ 

ထုိကာလအတင်ွး အြပစမ့ဲ်ေဒသခြံပည်သူ၁၀ဦးအသတခ်ခံဲ့ရပီး (၄င်းတိုထဲမှ၉ဦးမှာ ညဥး်ပနး် ှိပ်စကခ်ရံကာ အစု 

လုိကအ် ပံလုိကသ်တခ်ခံဲ့ရ) ၂၅ ဦးဖမ်းဆးီခခံဲ့ရသည်။ ေနအမ်ိ ၆ လုံးေမေှ က ်လုယကခ်ခံဲ့ရပီး ၇ လုံးမီးိဖျကဆ်းီ 

ခခံဲ့ ရသည်။ အဆိုပါအကမ်းဖကမ်ြဖစစ်ဥမ်ျားေကာင့် ွ းဘနး်ကးီ၊ လစင်၊ လယ်ကိုင်းင့်ှပဲရင်းေတာင် ေကျးရာ 

များမှ ေဒသခြံပည်သူ ၈၀၀ ေကျာသ်ည် ၄င်းတို၏ ေနအမ်ိများကိုစနွ်ခာွကာ ေကျးရာအနးီရှိ ေတာေတာင်များ အ 

တင်ွးေရာှင်တမ်ိးေနထုိင်ေနရသည်။ 

စစေ်ကာင်စတီပ်သားများမှ ဆိုင်ကယ်ေမာင်းလာေသာြပည်သူတစဥ်းီကိုပစသ်တခ်ဲ့ 

ရာငံမိနယ် ွ းဘနး်ကးီေကျးရာအပ်ုစု ွ းဘနး်ကးီေကျးရာတင်ွ ၂၀၂၂ ခနုစ ်ေဖေဖာ၀်ါရလီ ၁၅ ရကည်ေနပုိင်းက 

အသက၂်၁ အရယ်ရှိေမာင်ဇင်မင်းခိုင်သည် ၄င်း၏ ေမာေ်တာဆ်ိုင်ကယ်ြဖင့် ၄င်းတို မိသားစပုိုင်သံပုရာ ခမှံ အမ်ိသုိ 

ြပနလ်ာရာ လမ်းတင်ွ ွ းဘနး်ကးီေကျးရာအတင်ွးသုိ ေမာင်းင်ှလာေသာ စစေ်ကာင်စကီားေပမှ စစေ်ကာင်စ ီ

တပ် သားများ၏ပစသ်တြ်ခင်းကိုခခံဲ့ရသည်။ 

အဆိုပါစစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် ခမရ ၁၁၂ င့်ှ ခမရ ၁၁၇ မှြဖစ်ပီး ရာအတင်ွး သုိအရှိနြ်ဖင့် ေမာင်းင်ှ 

လာြခင်းြဖစသ်ည်။ ေမာင်ဇင်မင်းခိုင်အားပစသ်တ်ပီးေန က ်၄င်းတိုသည် သူ၏ ုပ်အေလာင်းကို ကေလာေဆးုံ သုိ 

ယူေဆာင်သွားကာ မိသားစကုိုအေကာင်းမကားဘဲ မီးသဂလ်ခဲ့သည်။ 



ေမာင်ဇင်မင်းခိုင်သည် ကရင်နြီပည် ေမာခ်ျးီသတတင်ွးမှ ရာငံမိနယ်ရှိမိသားစုင့်ှ ေနထုိင်ရန် ြပနလ်ာေသာသာ 

မာနအ်လုပ်သမားတစဥ်းီသာြဖစသ်ည်။ 



ြပညသူ်များမတရားဖမး်ဆးီချပေ်ှ ငမ်များ 

၂၀၂၂ ခနုစမ်တလ် ၁၈ ရကေ်န မနက ် ၉ န ရခီန်တင်ွ စစေ်ကာင်စတီပ်သား၈ဦးခန်သည် နနး်ခံုေကျးရာအပ်ုစု 

ပဲရင်းေတာင်ရာမှ အမျိးသား ၃ ဦးကို ၄င်းတို၏ေနအမ်ိတင်ွဖမ်းဆးီခဲ့ကာ ရာငံမိနယ်သုိေခေဆာင် သွားခဲ့သည်။ 

၄င်းတိုကိုယခအုချနိအ်ထိ မည်သည့်ေနရာတင်ွထိနး်သိမ်းထား သည်ကိုမသိရေပ။ 

၂၀၂၂ ခနုစ် ဧပီလ ၂၂ ရက် မနက ်၁ န ရခီန်တင်ွ စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် ပဲရင်းေတာင်ရာမှ ြပည်သူ ဥးီေန 

၀င်းကိုဖမ်းဆးီကာ ေညာင်ေရမိအနးီရှိ ေတာင်ေလးလုံးေထာင်သုိပုိေဆာင်ခဲ့ေကာင်းသိရသည်။ 

၂၀၂၂ ခနုစ် ဧပီလ ၂၆ ရကေ်န မနက ်၆ န ရခီန်တင်ွစစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် လယ်ကိုင်းေကျးရာအပ်ုစ ုလယ် 

ကိုင်းရာသုိေရာကလ်ာပီး ရာအတင်ွးရှိလူငယ်များ၏ဖုနး်ကိုစစေ်ဆးကာ လူငယ်၂၁ ဦးကို ကေလာရှိ၄င်း တိုတပ် သုိ 

ေခေဆာင်သွားခဲ့သည်။ ယေနအချနိအ်ထိ ထုိလူငယ်များင့်ှ အဆက် အသွယ်ြပတေ်တာက ်လျကရ်ှိသည်။ 

ရာသူရာသားများ၏ေနအမ်ိများကို လုယကြ်ခင်းင့်ှမီးိဖျကဆ်းီြခင်း 

၂၀၂၂ ခနုစမ်တလ် ၂၀ ရက ် မနက ် ၂န ရ၀ီနး်ကျင်ခန်တင်ွ ပဲရင်းေတာင်ေကျးရာရှိေနအမ်ိ ၅လုံးကို စစေ်ကာင်စီ 

တပ်သားများမှ ေမွေှ ကရ်ာှေဖွကာပစည်းများကိုလုယကသွ်ားခဲ့သည်။ 

၂၀၂၂ ခနုစ ်ဧပီလ ၁၂ ရကေ်န မနကအ်ေစာပုိင်းတင်ွ စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် ွ းဘနး်ကးီေကျးရာ၌ CDM 

လပ်ရာှးမ တင်ွပါ၀င်ခဲ့သည့် ေဒေဆ၀ွါ၀ါ၏ေနအမ်ိကို ဓာတဆ်ေီလာင်းကာ မီးိဖျကဆ်းီခဲ့သည်။ အဆိုပါစစ် 

ေကာင်စတီပ်သားများသည် ွ းဘနး်ကးီေကျးရာဘုနး်ေတာ်ကးီ ေကျာင်းတင်ွ တပ်စွဲေနထုိင်ေနသည်မှာ တစလ် 

ခန်ရှိေနပီး ေကျးရာအတင်ွးသုိ ြဖတသွ်ားြဖတလ်ာ သူများကို စစေ်ဆးေလ့ရှိသည်။ 

၂၀၂၂ ခနုစဧ်ပီလ ၁၃ ရကေ်နမနက ်၁န ရခီန်တင်ွ စစေ်ကာင်စတီပ်သား ၂၀ခန်သည် နနး်ခံုေကျးရာအပ်ုစ ုလစင် 

ေကျးရာအတင်ွးသုိ ကားများြဖင့်ေရာကရ်ှိလာကာ ဦးနီင့်ှဦးစတီို၏ အမ်ိစှလုံ်းကိုမီးိဖျကဆ်းီ ခဲ့သည်။ 

လစငေ်ကျးရာရှိေနအိမ်များကို စစ်ေကာငစီ်တပ်ဖဲွဝငမ်ျားက မီးိဖျကဆီ်းပုံ 



၂၀၂၂ ခနုစဧ်ပီလ ၁၈ ရကေ်န ည၈န ရတီင်ွ စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် ွ းဘနး်ကးီေကျးရာ အပ်ုချပ်ေရး မှး 

ေဟာင်း ကို၀င်းခိုင်၏ေနအမ်ိကိုမီးိခဲ့ကသည်။ 

၂၀၂၂ ခနုစ် ဧပီလ ၂၀ ရက ် မွနး်လဲွပုိင်းက စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည်ွ းဘနး်ကးီေကျးရာရှိ ကိုဖုိးခိုင် ၏ေန 

အမ်ိ ကိုမီးိဖျကဆ်းီရာမုိးရာလာေသာေကာင့် မီးမေလာင်သြဖင့်စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် တမူျားြဖင့်ထု ုိက ်

ဖျကဆ်းီခဲ့ကသည်။ 

၂၀၂၂ ဧပီလ ၂၁ ရကေ်န ညေနပုိင်းတင်ွလည်း စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် ွ းဘနး်ကးီေကျးရာရှိ ကိုသကဦ်း၏ 

ေနအမ်ိကိုမီးိဖျကဆ်းီခဲ့ကသည်။ 

၂၀၂၂ ဧပီလ ၂၂ ရကေ်န မနက ်၁န ရခီန်တင်ွ စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် ပဲရင်းေတာင်ေကျးရာရှိ ဦးေန၀င်း၏ 

ခ၀ံင်းတစ၀်င်းတည်းရှိေနအမ်ိစှလုံ်းကိုမီးိဖျကဆ်းီခဲ့သည်။  

ညဥး်ပန်းိှပစ်ကက်ာအစုအ ပံလုိကသ်တြ်ဖတမ်များ 

၂၀၂၂ ခနုစဧ်ပီလ ၁၉ ရကေ်နတင်ွ စစေ်ကာင်စတီပ်သားများင့်ှ ြပည့်သူကာကယ်ွေရးတပ်ဖဲွ (PDF) ၀င် များအ 

ကား ဧပီလ ၁၅ ရကေ်နမှစတင်ြဖစပွ်ားခဲ့ေသာ တိုကပဲွ်များေကာင့် ေတာထဲတင်ွ ပုနး်ေရာှင် ေနရေသာ ပဲရင်း 

ေတာင် ေကျးရာမှ အမျိးသား ၉ဦးတိုသည် ရာသုိြပနလ်ာရာတင်ွ စစေ်ကာင်စတီပ်သားများ၏ဖမ်းဆးီ ြခင်းကိုခခံဲ့ 

ရသည်။ စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် ရာသားများ၏ လက်င့်ှ ၀မ်းဗုိကတ်ိုကို ဓားြဖင့်မွနး်ကာှိပ်စကခ်ဲ့ပီး 

ေန ကပ်စသ်တက်ာ ပဲရင်းေတာင်ေကျးရာ အေန ကဘ်ကရ်ှိကင်ွးြပင်ထဲတင်ွ ၄င်းတို၏ုပ်အေလာင်းကို ကား 

တာယာများြဖင့်မီးပုံိခဲ့ကသည်။ 

ဧပီလ ၂၀ ရကေ်နတင်ွ ရာသားများသည် မီးိခထံားရေသာ ုပ်အေလာင်းများကိုေတွရှိခဲ့ရသည်။ အချိုပ် အ 

ေလာင်းများမှာ တစစ်တိတ်စပုိ်င်းသာ မီးးေလာင်ခဲ့သြဖင့် ဓားဒဏရ်ာများင့်ှ ေသနတက်ျည် ရာများကိုေတွ ြမင်ခဲ့ 

ရသည်။ ရာသားများသည်  ုပ်အေလာင်းများကို မီးသဂလ် ခဲ့ကသည်။ 

ေသဆံုးသူများမှာကိုတင်ေဖ (၄၈စှ်) ကိုလှစိုး (၃၀စှ်)၊ ကိုထွနး်ဦး (၄၃စှ်)၊ ကိုသကေ်အာင်(၃၇စှ်)၊ ကိုမျိးေထွး 

(၂၇စှ်)၊ ကို၀င်းိုင် (၅၀)စှ၊် ကိုဗထူး၊ ကိုလှေရ၊ ကိုဖုိးေြပာင်တိုြဖစ်ကသည်။ 

ပဲရင်းေတာင်ေဒသခအံများစမှုာ ဆကလ်ကတ်မ်ိးေရာှင်ေနကျပီး အမ်ိြပနရ်နေ်ကာကရ်ံေနကဆ ဲြဖစသ်ည်။ 

ဆကသွ်ယ်ရန ်

စိုင်းေဟာရ်ှဲန ် +66 94-728-6696           (ရမ်ှး၊ အဂလိပ်) 

ယိင်းလျနး်ဟန ်  +66 62 569 5220             (ရမ်ှး၊ ြမနမ်ာ) 

စိုင်းဆနလွ်ယ်     +66: 88 680 4913       (ရမ်ှး၊ ြမနမ်ာ) 


