
ေဝဟင္မွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အသစ္မ်ား 

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ (စကစ) 

တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား။ 

ဇြန္လ ၂၀၂၂ တြင္ ထုတ္သည္။
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မာတိကာ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္              ၃

အရပ္ဘက္ နယ္ေျမမ်ားအေပၚ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား        ၆

အရပ္ဘက္ နယ္ေျမမ်ားအေပၚ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈမ်ား        ၉

ပစ္မွတ္မထားပဲ အရပ္သားမ်ားကို ရမ္းသမ္း ပစ္ခတ္မႈမ်ား        ၁၂

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားအား      ၁၄
အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ လူသားဒိုင္း အျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း  

ကြတ္ခိုင္တြင္ ျမန္မာ စစ္သားမွ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း       ၁၅

အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးမႈ အသစ္မ်ား           ၁၈

နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား            ၂၁

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား             ၂၂

 
၁။ အရပ္ဘက္ နယ္ေျမမ်ားအေပၚ စကစ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ အေသးစိတ္ စာရင္းမ်ား   ၂၂

၂၊ အရပ္ဘက္ နယ္ေျမမ်ားအေပၚ စကစ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈ အေသးစိတ္ စာရင္းမ်ား   ၂၃

၃။ စကစ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ပစ္မွတ္မထားပဲ အရပ္သားမ်ားကို ရမ္းသမ္း ပစ္ခတ္မႈ     ၂၆
 အေသးစိတ္ စာရင္းမ်ား 

၄။ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားအား အဓမၼလုပ္အားႏွင့္     ၂၉
လူသားဒိုင္း အျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း အေသးစိတ္ စာရင္းမ်ား
 
၅။ ကြတ္ခိုင္တြင္ ျမန္မာ စစ္သားမွ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း အေသးစိတ္      ၃၂ 
အခ်က္အလက္မ်ား
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္       
  

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ကခ်င္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စကစ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 

ျဖစ္ရပ္ 
အေရအတြက္

အရပ္သား ထိခိုက္မႈ 
အေရအတြက္

အရပ္ဘက္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား  ၅  ၂ ဦးေသ၊ ၁၅ ဦး ဒဏ္ရာရ 

အရပ္ဘက္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ၁၃ ၈ ဦးေသ၊ ၂၀ ဦး ဒဏ္ရာရ

ပတ္မွတ္မထားပဲ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ရမ္းသမ္း ပစ္ခတ္ျခင္း ၁၃ ၁၁ ဦးေသ၊ ၇ ဦး ဒဏ္ရာရ

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးျခင္း ၁၄ ၂၃ 

႐ြာသားမ်ားကို လူသားဒိုင္း အျဖစ္ သို႔မဟုတ္ အဓမၼ လုပ္အား
ခိုင္းေစ အသုံးျပဳျခင္း

၅ ၃၄

ေနရာေ႐ြ႕ေျပာင္းမႈ အသစ္မ်ား ၅၇၃၇

 
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီ (စကစ) တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ႏွင့္ ၂၀၂၂ 
ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ 
အပါအဝင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ အေသးစိတ္ 
ေျမပုံမ်ားတြင္ အရပ္သား နယ္ေျမမ်ားသို႔ ပစ္မွတ္သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိပဲ ရမ္းသမ္း ပစ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ား 
ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားသာမက လူဦးေရ ထူထပ္ေသာ ႐ြာမ်ားအေပၚ လူေသေစေလာက္ေသာ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈအသစ္ 
ျဖစ္ေနသည္ကိုျပသေနသည္။ ယင္းသည္ စစ္အုပ္စုက က်ဴးလြန္ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ 
အေထာက္အထားမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ 

အရပ္သားမ်ားအေပၚ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ေထာက္ပံ့ေရး 
လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီျမစ္တေလွ်ာက္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ပူတာအိုသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ 
ကားလမ္းမေပၚ၊ ႏွင့္ ဖားကန႔္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း ဧရိယာမွ အေရွ႕ဘက္သို႔ ထြက္ေသာ လမ္းမႀကီးေပၚ စသျဖင့္  
ဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးႀကီး ေနရာမ်ား ဆုံးရႈံးမႈအတြက္ တိုက္႐ိုက္ လက္စားေျခပုံရသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ 
ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ ငါးႀကိမ္အတြင္း ႐ြာသား ႏွစ္ဦး ေသဆုံးၿပီး  ဒဏ္ရာရရွိသူ ဆယ့္သုံးဦးတြင္ ကေလး 
ေျခာက္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ 

ေျမျပင္ေပၚတြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ စစ္ေကာင္စီ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ တပ္မ ၃၃၊ ၈၈ ႏွင့္ ၉၉ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ၿမိဳ႕မ်ားအပါအဝင္ အရပ္သား နယ္ေျမမ်ားေပၚသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ 
ေျခာက္လ အတြင္း လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈ ၁၃ ႀကိမ္တြင္ ႐ြာသား ၈ ေယာက္ေသဆုံးၿပီး ကေလးေျခာက္ေယာက္ 
အပါအဝင္ ႏွစ္ဆယ္ေယာက္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈမ်ားမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနခ်ိန္မ်ားတြင္သာ
မက တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္လည္း ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မ ၉၉ တပ္ဖြဲ႕သည္ 
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လားရႈိးၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ မိုင္းေယာ္ အနီး ႐ြာတ႐ြာကို လက္နက္ႀကီးျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသမီး သုံးဦးႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ေသာ အျခား႐ြာသား (၄)ဦးလည္း 
တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီး  (၄)ရက္အၾကာ အိမ္အျပန္လမ္းတြင္ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္ခံရေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 

စကစ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ပစ္မွတ္မထားပဲ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈ ဆယ္သုံးႀကိမ္တြင္ အရပ္သား ဆယ့္တစ္ဦး ေသဆုံးၿပီး 
ခုႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရသည္ကို ဤအစီရင္ခံစာ၌ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အားလုံးမွာ သူတို႔၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုထဲတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္က ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ၿမိဳ႕အတြင္း 
ဗုံးေပါက္ကြဲၿပီးေနာက္ စစ္သားမ်ားက အရပ္သား ေနအိမ္မ်ားကို ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္သည့္အခါ အိပ္ရာေပၚတြင္ ရွိေနေသာ 
အသက္ ၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးတစ္ဦး ေသဆုံးမႈလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ 

အမ်ားစုမွာ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ လူေပါင္း ႏွစ္ဆယ့္သုံးဦး 
ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနားအနီး သူတို႔၏ အိမ္မ်ားမွ 
ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး အပါအဝင္ ခုႏွစ္ဦးမွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 
ႏွိပ္စက္ခံထားရသည္။ ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ သူတို႔ကို တပ္ရင္း ၃၇ အေျခစိုက္စခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ 
ထိုေနရာတြင္ ထိုသူမ်ားကို ျပည္သူ႔ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ PDF သို႔မဟုတ္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIA 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေသနတ္မ်ား ဒုတ္မ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္၍ အတင္းအၾကပ္ ဝန္ခံခိုင္းခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအဝင္ ႐ြာသားမ်ားအား စစ္ေကာင္စီ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဖမ္းဆီးသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ေလးခုရွိသည္။ 
ထိုသူမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေမာက္၊ ဖားကန႔္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ နမၼတူ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လူသားဒိုင္းအျဖစ္ 
စစ္သားမ်ားၾကားမွ လမ္းလွ်ာက္ေစခဲ့သည္။

ဧၿပီလတြင္ ကြတ္ခိုင္တြင္ စကစ စစ္သားတစ္ဦးမွ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈ တစ္ခုကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၂၁ 
ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း အသက္ ၆၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို တပ္ရင္း တစ္ခုထဲမွ စကစ စစ္သားတစ္ဦးက 
မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သည့္ ေနရာႏွင့္ ကီလိုမီတာ အနည္းငယ္သာကြာေဝးသည္။ ျဖစ္ရပ္မွာ စကစ စစ္တပ္မ်ားသည္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ေပး အေရးယူ ခံရျခင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရမည္ကို ဆက္လက္ 
ယုံၾကည္ဆဲ ျဖစ္သည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသေနသည္။  
   
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း မူစယ္၊ လားရႈိးႏွင့္ နမၼတူ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ ႐ြာသား ၅၇၀၀ ေက်ာ္သည္ 
တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စကစ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးေနရသည့္ စစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္ 
အသစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္တြင္းအိုးအိမ္စြန႔္ခြာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕မွာျဖစ္ႏိုင္ပါက  တိုက္ပြဲမ်ား 
ၿငိမ္သက္သြားေသာအခါ ကအိမ္ျပန္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ စစ္ေရွာင္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ 
ဆက္လက္ရွိေနရသည္။ အဓိကအားျဖင့္ မုံးကိုး အနီးတဝိုက္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ 
ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ဘဲ စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။  

KWAT သည္  စစ္အုပ္စု၏ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ရပ္တန႔္ေစရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ 
ေအာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရ တစ္ရပ္ကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ၎တို႔အေပၚ သံတမန္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖိအားမ်ားကို တိုးျမင့္ရန္ ထပ္မံ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ 
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ေခါင်လန်ဖူး

ဆွမ်ပရာဘွမ်

အင်ဂျန်းယ
ာန

်

ေဆာ့ေလာ်

ချီေဖွ

ဝိုင်းေမာ်
မိုးေကာင်း

ဖားကန် ့

မိုးညှင်း ြမစ်ကီးနား 

ေရကူ

ပူတာအို

တနိုင်း

မချန်းေဘာ

ေနာင်မွန်း

မိုးေမာက်

မံစီ

ဗန်း
ေမ

ာ်

မူဆယ်

ကွတ်ခိုင်
ေလာက်ကိုင် 

သိန်နီ

လားရိး

နမတူ

မန်တုံ

တန် ့ယန်း

နန်းယွန်း

ဟုမလင်း

ဗန်းေမာက်
အင်းေတာ် 

ကသာ

Tigyaing

ပင်လယ်ဘူး

တ
ရုတ

်ြပည
်သ

ူ ့သ
မတ

နိုင
်ငံ

အ
ိနိယ

နိုင
်ငံ

တနိုင်းတနိုင်းတနိုင်း

၂၀၂၁ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ KIA သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့့ေသာစစ်စခန်း
(ယာယီ (သို ့) ယခုတိုင်) 

ကချင်ြပည်နယ်

ရှမ်းြပည်နယ်

စစ်ကိုင်းတိုင်း

ေလေကာင်းနှင့်တိုက်ခိုက်မှု  

ြပည်သူများေနထိုင်ရာေကျးရွာသို ့ေလေကာင်းနှင့်တိုက်ခိုက်မှု

ြမန်မာနိုင်ငံေြမာက်ပိုင်းတွင်ြမန်မာစစ်တပ်၏လူအခွင့်အေရးချိးေဖာက်သည့်ေနရာြပေြမပုံ(၂၀၂၁ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ မှ ၂၀၂၂ခုနှစ်  ဧြပီလ) 

ြမန်မာစစ်တပ်၏လူ ့အခွင့်အေရးချိးေဖာက်မှု 

နမ့်ခမ်း

အိုက်မာ

ေလရှီး
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အရပ္ဘက္ နယ္ေျမမ်ားအေပၚ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား 

ရက္စြဲ တည္ေနရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား အရပ္သား ထိခိုက္ 
ေသဆုံးမႈ 

၂၀၂၂ ဇႏၷဝါရီ 
၁၂ 

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ 
ကသာ၊ မိုးဒါးႀကီး ႐ြာ

တိုက္ခိုက္ေရး ဂ်က္ေလယာဥ္ ၂ စီးက 
ဒုံးက်ည္ ၁၂ လုံး ပစ္ခတ္

လူ ၄ ဦး ဒဏ္ရာရ

၂၀၂၂ ဇႏၷဝါရီ 
၁၈

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ 
ကသာ၊ မွတ္တိုင္႐ြာ

တိုက္ခိုက္ေရး  ဂ်က္ေလယာဥ္ ၂ စီးက 
ဒုံးက်ည္မ်ား ပစ္ခတ္

လူ ၂ ဦး ဒဏ္ရာရ

၂၀၂၂ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃

ဆြမ္ပီယန္႐ြာ၊ 
ပူတာအို

တိုက္ခိုက္ေရး  ဂ်က္ေလယာဥ္ ၂ စီးက ဗုံး ၁၀ 
လုံးႀကဲ  

လူ ၅ ဦး ဒဏ္ရာရ

၂၀၂၂ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄

ေဂါ့လူယန္၊ 
ခိုင္႐ြန္း ႐ြာ (သို႔) 
တံတားညီေနာင္၊ 
ဖားကန႔္။

တိုက္ခိုက္ေရး  ဂ်က္ေလယာဥ္ ၂ စီးက 
ဗုံးမ်ားႀကဲ

၂၀၂၂ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ 

ကပ္ေမာ္ဇြပ္႐ြာ၊ 
ဖားကန႔္

တိုက္ခိုက္ေရး  ဂ်က္ေလယာဥ္ ၂ စီးက 
ဗုံးမ်ားႀကဲ

၂ ဦးေသ၊ ၄ ဦး ဒဏ္ရာရ 

စုစုေပါင္း ၂ ဦးေသ၊ ၁၅ ဦး 
ဒဏ္ရာရ

   
၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမ်ားအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေျမာက္ပိုင္း ကသာ 
ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လူထူထပ္ေသာ ေက်း႐ြာမ်ားကို ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ ငါးႀကိမ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဤေက်း႐ြာမ်ားမွာ 
စစ္အုပ္စုက တိုက္ပြဲမ်ား ရႈံးနိမ့္ခဲ့သည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးႀကီးေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ တည္ရွိၾကသည္။ 
ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ လုပ္စဥ္အတြင္း ပစ္မွတ္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္း မရွိသည့္အတြက္ 
ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ ခုခံ ေတာ္လွန္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို မျဖစ္ပြားေစရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ 
အျပစ္ေပးအေရးယူမႈအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သည္မွာ ရွင္းလင္းလွေပသည္။

ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္မွာ ဇႏၷဝါရီလအတြင္းတြင္ ဧရာဝတီျမစ္အနီး ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္နမိတ္မွ 
၁၀ ကီလိုမီတာခန႔္အကြာ ကသာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္  ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဧရာဝတီျမစ္သည္ ျမန္မာျပည္ 
အလယ္ပိုင္းမွ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ပို႔ေဆာင္ရန္ စစ္အုပ္စုအတြက္ အေရးပါေသာ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ၿပီး ပို႔ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIA ႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ 
လူထု ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ PDF မ်ား၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းကုိ မၾကာခဏ တိုက္ခိုက္ျခင္းကိုလည္း ခံေနရသည္။ ဇႏၷဝါရီလ 
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၁၂ ရက္တြင္ ဂ်က္ တိုက္ေလယာဥ္ ႏွစ္စီးျဖင့္ မိုးဒါးႀကီး႐ြာကို ဒုံးက်ည္ ၁၂ ခု ျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ 
ကေလး ငါးဦး အပါအဝင္ ႐ြာသား ၆ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ ဇႏၷဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ႏွစ္စီးႏွင့္ 
မွတ္တိုင္႐ြာအနီးသို႔ လာေရာက္ၿပီး ဒုံးက်ည္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ လူတစ္ဦးႏွင့္ ကေလးတစ္ဦးကို ဒဏ္ရာရေစခဲ့သည္။ 

ထိုရက္ ႏွစ္ရက္စလုံးတြင္ ေျမျပင္၌ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္တြင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ႏွစ္စီးျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနား လမ္းမေပၚ ပူတာအိုေတာင္ဖက္ ၃၅ 
မိုင္အကြာတြင္ရွိေသာ ဆြမ္ပီယန္ ေက်း႐ြာကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဗုံး ၁၀ လုံး ႀကဲခ်ခဲ့ရာ အိမ္အမ်ားအျပား ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး 
အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးႏွင့္ ကေလး ႏွစ္ဦး အပါအဝင္ ႐ြာသား ငါးဦးကို ဒဏ္ရာရေစခဲ့သည္။ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈကို 
ဆြမ္ပီယန္ ႐ြာအဝင္တြင္ရွိေသာ စစ္ေကာင္စီ လက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္စခန္းကို KIA က လာေရာက္တိုက္ခိုက္ 
သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းမွာ KIA ကို ဤမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
ေသြးေၾကာမွ ဆုတ္ခြာေစရန္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။
 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ႏွင့္ ၅ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ေန႔က ဖားကန႔္သို႔ ျဖတ္လမ္းမွ သြားေသာ တပ္မ ၃၃ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို 
KIA ႏငွ့ ္PDF တပဖ္ြဲ႕မ်ားက တိကုခ္ိကုၿ္ပီးေနာက ္ကာမိငု္းႏငွ့ ္ဖာကန႔ၿ္မိဳ႕နယမ္်ား,အၾကားတြင ္ေလေၾကာင္းတုိကခ္ိကုမ္ႈမ်ား 
လုပ္ခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမွာ ရက္အနည္းငယ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး စကစ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေသအေပ်ာက္မ်ားခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ 
ရက္တြင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ႏွစ္စီးသည္ ေဂါ့လူယန္ ခိုင္႐ြန္း႐ြာ(သို႔) တံတားညီေနာင္ႏွင့္ ခြမ္ဆိုင္ဇြပ္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ 
ဗုံးမ်ားလာေရာက္ႀကဲခ်ရာ အိမ္အခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ္လည္း ႐ြာသားမ်ားမွာ သူတို႔အိမ္မ်ားကို စြန႔္ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၿပီ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈ မရွိခဲ့ေပ။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္တရက္ ညေန ၃ နာရီတြင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ႏွစ္စီးသည္ 
(တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာႏွင့္ မိုင္အေတာ္ေဝးေဝးတြင္ရွိေသာ) ကပ္ေမာ္ဇြတ္႐ြာ ကို ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ရာ အသက္ ၈၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ 
႐ြာသား အမ်ိဳးသား တစ္ဦး ေနရာတြင္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေလးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး စုစုေပါင္း ၅ ဦး ျပင္းထန္စြာ 
ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို ျမစ္ႀကီးနား ေဆး႐ုံသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၾကေသာ္လည္း လမ္းတေလ်ာက္တြင္ 
စစ္ေဆးေရး ဂိတ္အမ်ားအျပားတြင္ ရပ္တန႔္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပုံမွန္ နာရီဝက္မွ ၄၅ မိနစ္ခရီးကို ည ၁၀ 
နာရီထိ ေဆး႐ံုသို႔ မေရာက္ႏိုင္ပဲ ရွိခဲ့သည္။ ေနာက္တရက္တြင္ အသက္ ၅၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီး ႐ြာသား တစ္ဦး 

မိုးဒါးကီး

မှတ်တိုင်ရွာ

နမ့်ဆန်ရွာ

ြမန်မာစစ်တပ်မှေလေကာင်းြဖင့်တိုက်ခိုက်ြခင်း

ဧရာဝ
တ

ီြမစ်

ြမန်မာစစ်တပ်မှ ကသာြမိ ့နယ်၊ မိုးဒါးကီးရွာနှင့် မှတ်တိုင်ရွာသို ့ ေလေကာင်းြဖင့်တိုက်ခိုက်ြခင်း(၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၂-၁၈ ရက်)
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ေျခေထာက္ျဖတ္ကုသႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ခြဲစိတ္ၿပီး ႏွစ္နာရီ အၾကာတြင္ ေသဆုံးခဲ့သည္။ 

ဆွမ်ပီယန်ရွာဆွမ်ပီယန်ရွာ
ြပည်သူ ့စစ်စခန်းြပည်သူ ့စစ်စခန်း

ြမစ်ြကီးနား

ြမစ်ြကီးနား

ပူတာအို
ပူတာအို

KIA တိုက်ခိုက်ခဲ့ေသာြပည်သူ ့စစ်စခန်း 

ြမန်မာစစ်တပ်မှေလေြကာင်းြဖင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ေသာရွာ

ြမန်မာစစ်တပ်မှ အရပ်သားများေနတည်ရှိရာပူတာအိုြမိ ု ့နယ်၊ ဆွမ်ပီယန်ေကျးရွာသို ့ေလေြကာင်းြဖင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ေြမပုံ (၂၀၂၂ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက်)

ဖားကန် ့

ခိုင်ရွန်းရွာ (သို ့)တံတားညီေနာင်  

ေဂါ့လူယန်ရွာ
ခွမ်ဆိုင်ဇွပ်ရွာ

ဆိုင်းဖရာရွာ

ကပ်ေမာ်ဇွပ်ရွာ (Kap Maw Zup)

နမ်ယာရွာ

စစ်ပွဲြဖစ်ပွားသည့်ေနရာ

ြမန်မာစစ်တပ်မှေလေကာင်းြဖင့်တိုက်ခိုက်ြခင်း

ြပည်သူ ့စစ်စခန်း

 ြမန်မာစစ်တပ်မှ ဖားကန် ့ြမိ  ့နယ်၊ ြပည်သူများတည်ရှိရာ ေကျးရွာများသို ့ေလေကာင်းြဖင့်တိုက်ခိုက်သည့်ေနရာြပေြမပုံ(၂၀၂၂ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄-၅ ရက်)
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အရပ္ဘက္ နယ္ေျမမ်ားအေပၚ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈမ်ား 

အခ်ိန္ကာလ လက္နက္ႀကီး 
ပစ္ခတ္မႈ အႀကိမ္ေရ 

ၿမိဳ႕နယ္ (ပစ္ခတ္သည့္ 
အႀကိမ္ေရ) 

စကစ တပ္ရင္းမ်ား
 (သိရွိသမွ်) 

အရပ္သား 
ေသဆုံးဒဏ္ရာ 
ရမႈမ်ား 

၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာ- 
၂၀၂၂ ဧၿပီ

၁၃ မူဆယ္ (၆)၊ မိုးေမာက္ 
(၂)၊ ေ႐ႊဂူ (၁)၊ ဖားကန႔္ 
(၂)၊ နမ့္ခမ္း (၁)၊ လားရႈိး 
(၁)

တပ္မ ၃၃၊ တပ္မ 
၈၈၊ တပ္မ ၉၉၊ ခမရ 
၄၃၇

၈ ဦးေသ (ကေလး 
၁ ဦးပါ)၊ ၂၀ ဦး 
ဒဏ္ရာရ (ကေလး ၆ 
ဦးပါ) 

       
နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ တိုက္ခိုက္ေရး ေျချမန္တပ္မမ်ားျဖစ္ေသာ တပ္မ ၃၃၊ ၈၈ ႏွင့္ ၉၉ တို႔မွ 
အဓိကအားပါဝင္ေသာ စကစ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿမိဳ႕မ်ား အပါအဝင္ အရပ္ဘက္ နယ္ေျမမ်ားကို လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ 
ဆက္လက္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ယင္းမွာပုံမွန္အားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ 
ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ တိုက္ပြဲၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ တိုက္ပြဲ လုံးဝ မရွိသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း 
တိုက္ခိုက္မႈ အသစ္မ်ားကို ေရွာင္လြဲရန္ဟု ယူဆႏိုင္စရာ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရွိသည္။ 

±

လက်နက်ြကီးပစ်ခတ်သည့်လားရာ

ြမစ်မာစစ်တပ်တပ်စွဲထားေသာရွာ

ြမန်မာစစ်တပ်မှ လက်နက်ြကီးြဖင့်ပစ်ခက်ခဲ့ေသာရွာ 

ြမန်မာစစ်တပ်မှ အရပ်သားများတည်ရှိရာ မုံးကိုးြမိ ု ့အနီးသို ့လက်နက်ြကီးများြဖင့်ပစ်ခတ်သည့်ေြမပုံ (၂၀၂၁ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်)

နယ်နိမိတ်မျဉ်း

တရုတ်ြပည်သူ ့သမတနိုင်ငံ ေဖာင်းဆိုင်ေကျးရွာ

မန်းယန်ေကျးရွာ (Man Yang) 

ဘန်ေမွးေကျးရွာ (Bang Mwi)  

လရှပ်ေကျးရွာ (Lashap) 

မုံးကိိုးြမိ ု ့
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MNDAA ႏွင့္ စကစ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ မူဆယ္၌ အရပ္ဘက္ နယ္ေျမမ်ားအေပၚ 
လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ရပ္ ၆ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တပ္မ ၉၉ မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ႐ြာမ်ားကို 
သာမက မုံးကိုးၿမိဳ႕က ရပ္ကြက္ ၇ ကိုလည္း ပစ္မွတ္တိတိက်က် သတ္မွတ္ျခင္းမရွိပဲ ရမ္းသမ္း ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ 
လက္နက္ႀကီးပတ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကေလးငယ္ခ်ီထားသည့္ မိခင္မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ႐ြာသား ႏွစ္ဦး 
ေသဆုံးၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ ၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးငယ္တို႔ အပါအဝင္ လူ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။

အလားတူပင္ KIA ႏွင့္ စကစ တပ္မ်ား ဖားကန႔္တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ်ိန္အတြင္းတြင္ စကစ တပ္ဖြဲ႕ တပ္မ ၃၃ က 
႐ြာမ်ားအတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ႐ြာသား ႏွစ္ဦး ေသဆုံးၿပီး အသက္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ 
ေယာက္်ားေလး တစ္ဦး အပါအဝင္ ေျခာက္ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 

သို႔ရာတြင္ အမွန္တကယ္ လူေသဆုံးမႈကို ျဖစ္ေစေသာ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈမွာ စကစ တပ္မ်ားႏွင့္ ကိုးကန႔္ MND-
AA တပ္ဖြဲ႕တို႔ အၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆိတ္ၿငိမ္သြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေလးရက္အၾကာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
လားရႈိးၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၂၀ ခန႔္အကြာ မိုင္းေယာ္ နယ္ေျမတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ 
တပ္မ ၉၉ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ လုံတပ္႐ြာအတြင္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသမီး သုံးဦး ႏွင့္ မိန္းကေလး တစ္ဦး 
ေသဆုံးခဲ့ၿပီး အျခား ႐ြာသား ေလးေယာက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ အားလုံးမွာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၿပီး 
ျပန္လာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ လုံးဝ မရွိခဲ့ပဲ စကစ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အရပ္သား ဧရိယမ်ားကို လက္နက္ႀကီးမ်ား 
ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ဇႏၷဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္းသို႔ တအန္းလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ TNLA 
မ်ားဝင္ေရာက္သည္ကို ျမင္႐ုံျဖင့္ တပ္မ ၈၈ က ၿမိဳ႕၏ အမွတ္ ၂ ရပ္ကြက္ သို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ 
အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ ၃ ဦး အပါအဝင္ ႐ြာသား ၆ ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။  

ဟူနားရွာ

တပ်မ(၈၈)၊ ြမန်မာတပ်စခန်း(၁) 

နမ့်ခမ်းြမိ ့

တပ်မ(၈၈)၊ ြမန်မာတပ်စခန်း(၁) 

±

ြမန်မာစစ်တပ်မှ ြပည်သူများရှိရာနမ့်ခမ်းြမိ  ့အနီးသို ့လက်နက်ကီးြဖင့်ပစ်ခတ်သည့်ေြမပုံ(၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်)

လက်နက်ကီးပစ်ခတ်သည့်လားရာ 

ြမန်မာစစ်တပ်မှ လက်နက်ကီးြဖင့်ပစ်ခတ်ေသာရွာ
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တရုတ်ြပည်သူ ့သမတနိုင်ငံ 

မုံးကိုးြမိ ့

ပန်ဆိုင်းြမိ ့

လွယ်ဆာရွာ(Loi Sa) 

ေနာင်ဟန် ့ရွာ(Nawng Heng)

မန်ကန်ရွာ(Man Kang) ဟူဘန်ရွာ(Hu Bang)

ဆမာရွာ(Sama) 

လက်နက်ကီးပစ်ခတ်သည့်လားရာ 

တပ်မ(၉၉)၊ ြမန်မာတပ်စခန်း

မုံးေပအုပ်စု၊ မိုင်ဖန်ရွာ

မိုင်ဖန်ရွာ( Mai Hpang)

ြမန်မာစစ်တပ်မှ ြပည်သူများတည်ရှိရာ မုံးကိုးြမိ  ့အနီးရှိရွာများသို ့လက်နက်ကီးြဖင့်ပစ်ခတ်သည့်ေြမပုံ(၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်)

တပ်မ(၉၉)၊ ြမန်မာတပ်စခန်း

ြမန်မာစစ်တပ်မှ လက်နက်ကီးြဖင့်ပစ်ခတ်ေသာရွာ

နယ်နိမိတ်မျဉ်း

တပ်မ(၉၉)၊ ြမန်မာတပ်စခန်း

ြမန်မာစစ်တပ်မှလက်နက်ကီးြဖင့်ပစ်ခတ်သည့်ရွာ

စစ်ေရှာင်များလာေရာက်တိမ်းေရှာင်ေနထိုင်သည့်ရွာ 

လက်နက်ကီးပစ်ခတ်သည့်လားရာ 

လွယ်ဂတ်ရွာ(Loi Jawt) 

လုံတပ်ရွာ(Lone Tat) 

ပန်သေြပရွာ(Pang Sapay 

ပန်နန်းရွာ(Pang Nang)

မိုင်းေယာ်ရွာ

ြမန်မာစစ်တပ်မှလားရိးြမိ ့နယ်ရှိ ေကျးရွာသို ့လက်နက်ကီများြဖင့်ပစ်ခတ်သည့်ေြမပုံ(၂၀၂၂ခုနှစ် ေဖ ေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်)

ပန်ကင်ေအာန်ရွာ(Pang Kin Awn)
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ပစ္မွတ္မထားပဲ အရပ္သားမ်ားကို ရမ္းသမ္း ပစ္ခတ္မႈမ်ား 

အခ်ိန္ကာလ လက္နက္ႀကီး 
ပစ္ခတ္မႈ အႀကိမ္ေရ 

ၿမိဳ႕နယ္ (ပစ္ခတ္သည့္ 
အႀကိမ္ေရ) 

စကစ တပ္ရင္းမ်ား 
(သိရွိသမွ်)

အရပ္သား 
ေသဆုံးဒဏ္ရာရမႈမ်ား

၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာ- 
၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ 

၁၃ မူဆယ္ (၂)၊ မိုးညႇင္း (၂)၊ 
မိုးေမာက္ (၃)၊ ဗန္းေမာ္ 
(၁)၊ ျမစ္ႀကီးနား (၂)၊ 
ပူတာအို (၁)၊ ဝိုင္းေမာ္ 
(၁)၊ ဖားကန႔္ (၁)။ 

တပ္မ ၃၃၊ တပ္မ 
၉၉၊ ခလရ ၄၆၊ 
ခမရ ၄၃၇။ 

၁၁ ဦး ေသဆုံး 
(ကေလး ၁ ဦးပါ) ၇ ဦး 
ဒဏ္ရာရ။ 

ကခ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအ႐ုံး (ထိုင္းႏိုင္ငံ) KWAT က ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
အတြင္း စကစ စစ္တပ္မ်ားက ပစ္မွတ္မရွိပဲ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္သည့္ ျဖစ္ရပ္ ၁၃ ခုကို 
မွတ္တမ္းတင္ထားရာ အရပ္သား ၁၁ ဦး ေသဆုံးၿပီး ၇ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအားလုံးမွာ သူတို႔၏ 
ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျဖစ္သည့္ စိုက္ခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္ကို သြားေရာက္စဥ္ သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္းေနစဥ္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႐ြာသားမ်ားမွာ သူတို႔၏ေတာင္ယာ အသြားအျပန္ လမ္းမ်ားတြင္ ပစ္ခတ္ခံၾကရသည္။ ဖားကန႔္မွ 
မသန္စြမ္း လယ္သူမားတစ္ဦးမွာ သူ႔ေတာင္ယာကို တပ္မ ၃၃ မွ စစ္သားမ်ား ခ်ည္းကပ္လာသည့္အခါ ထြက္ေျပးရန္ 

ေကာင်းခါးေကျးရွာ 

မုံးေပရွာ

တပ်မ (၉၉)၊ ြမန်မာတပ်စခန်း 

စစ်ပွဲြဖစ်ပွားသည့်ေနရာ

လက်နက်ြကီးပစ်ခတ်သည့်လားရာ

ြမန်မာစစ်တပ်မှ လက်နက်ြကီးြဖင့်ပစ်ခတ်သည့်ရွာ

ြမန်မာစစ်တပ်မှ အရပ်သားများတည်ရှိရာ မူဆယ်ြမိ ု ့နယ်၊ ေကာင်းခါးေကျးရွာသို ့လက်နက်ြကီးြဖင့် ပစ်ခတ်သည့်ေြမပုံ(၂၀၂၂ခုနှစ် ဧြပီလ ၂၇ ရက်)

မန်ပင်းေကျးရွာ

မိိုင်ဖန်ေကျးရွာ 

ဟူဂန်ေကျးရွာ (Hu Gan) 
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ႀကိဳးစားစဥ္ ပစ္သတ္ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ထပ္ အၾကားအာ႐ုံ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို လယ္သမားတစ္ဦးမွာလည္း 
မုံးကိုးနားရွိ သူ၏ ေျပာင္းၿခံမွ အိမ္သို႔  ဆိုင္ကယ္စီးၿပီး ျပန္လာစဥ္ တပ္မ ၉၉ မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ပစ္သတ္ျခင္း ခံရသည္။ သူ၏ 
အေလာင္းမွ အဝတ္အစားမ်ားကို PDF ပုံစံ အဝတ္အစားမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ထားခဲ့သည္။ (လယ္သမား ေဘာင္းဘီအစား 
ဂ်င္းေဘာင္းဘီ လဲထားသည္)။ သတ္ျဖတ္ရျခင္းအေၾကာင္းကို ခိုင္လုံေအာင္ လုပ္ထားသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ ဘယ္လို 
ျဖစ္ခဲ့သည္ကို သူ႔သမီးက ခုလို ေျပာျပသည္။ 

“ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ညေနမွာ က်မရဲ႕ အေဖ ဦးလဖိုင္တူးလြမ္အသက္ (၅၆)ႏွစ္သည္ ေမာ့ေတာင္း 
႐ြာကေန သူ႔လယ္ေတာရွိတဲ့ မာဟန္ေတာင္သုိ႔သြားလုိက္သည္။ အဲဒီေတာင္က က်မတုိ႔ ႐ြာနဲ႔ ဆုိ ဆုိင္ကယ္နဲ႔ မိနစ္ 
၃၀ ပဲ သြားရမယ္။ အဲဒီက ေျပာင္းၿခံကို သြားခဲ့တာ။ ကြၽန္မအေဖက နားမၾကားဘူး၊ ေနာက္တေန႔ ညေန ၄ နာရီမွာ 
သူက က်မကုိ ဖုန္းဆက္ၿပီးေျပာတယ္။ ‘ငါ ယူနီေဖာင္းမပါတဲ့ PDF တခ်ိဳ႕ေတြ႕တယ္။ အႏၲရာယ္ ရွိႏိုင္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ 
ငါ အခု အိမ္ျပန္လာၿပီ’ လုိ႔ ေျပာတယ္။ သူက “႐ြာနားမွာ ဗမာ စစ္တပ္ေတြ ရွိလား” ဆိုၿပီး က်မကုိေမးတယ္။ က်မက 
“မရွိဘူး” လို႔ေျပာတယ္၊ သူ ဖုန္းဆက္တုန္းက ဆုိင္ကယ္ ေမာင္းေနၿပီ။ ည ၇ နာရီအထိ သူ အိမ္ျပန္မေရာက္လာဘူး၊ 
ဒါေၾကာင့္ စိတ္ပူလာၿပီး ႐ြာမွာရွိတဲ့ ျပည္သူ႔စစ္တေယာက္ကုိ က်မက ေျပာျပတယ္။ ညေရာက္ေတာ့ အဲဒီ ျပည္သူ႔စစ္က 
ေျပာတယ္ “တပ္မ ၉၉ အဖြဲ႕ေတြ သူ႔ကုိ PDF ထင္လုိ႔ ပစ္လုိက္တယ္” လုိ႔ေျပာတယ္။ ျပည္သူ႔စစ္က က်မတုိ႔ကုိ အေဖ 
ပစ္ခံရတဲ့ေနရာကုိ ေျပာျပတယ္။ ေနာက္တရက္ေတာ့ က်မတုိ႔ မိသားစုနဲ႔ ႐ြာသားေတြ အဲဒီေနရာကုိ သြားၾကည့္တယ္။ 
သူ႔အေလာင္းက ေတာင္ယာသြားတဲ့ လမ္းမွာ ရွိတယ္။ သူ႔ အဝတ္အစားေတြကုိ PDF အဝတ္အစားမ်ိဳး လဲထားေပးတယ္။ 
သူ႔မူရင္း အဝတ္အစားေတြက သူ႔အေလာင္းေဘးနားမွာ ရွိတယ္။ သူ႔က ဗိုက္နဲ႔ နံ႐ိုးေတြ ၾကားမွာ ပစ္ခံထားရတယ္။ 
စစ္တပ္ေတြက သူ႔ဖုန္းကုိလည္း ယူသြားတယ္။ က်မတုိ႔ ညီအစ္မ ၄ ေယာက္ရွိတယ္။ မိန္းကေလးေတြခ်ည္းပဲ၊ 
အစ္ကိုေတြ ေမာင္ေတြ မရွိဘူး။ က်မအေဖကုိ က်မ အစ္ကုိလုိ႔လည္း က်မ ခံစားရတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းသြားတဲ့အခါ 
အစ္ကိုေတြ အေဖေတြနဲ႔ မိသားစုေတြ အမ်ားႀကီးလာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ဆုိရင္ က်မ အေဖကို က်မ အရမ္းသတိရၿပီး 
ငိုခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူမ်ားတဲ့ ေနရာဆုိ က်မ မသြားခ်င္ေတာ့ဘူး။ က်မ အေမေရွ႕မွာ အေဖ့အေၾကာင္းလည္း အခုဆုိ 
ေျပာလုိ႔ မရဘူး၊ သူက သတိလစ္လစ္သြားတယ္။”

မိုးညႇင္းတြင္ ဝက္မ်ားတင္လာေသာ ကုန္ကားတစ္စီး စစ္တပ္ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္တစ္ခုတြင္ ဘရိတ္ပ်က္သြားသျဖင့္ 
မရပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပစ္ခံရသည္။ ကားေပၚက ေတာင္းပန္ရန္ ကားေပၚက ဆင္လာသည့္ ကားေမာင္းသမားလည္း 
ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး ကုန္ကားေပၚတြင္ လိုက္ပါလာေသာ ခရီးသည္ တစ္ဦးမွာ ေခါင္းမွန္ၿပီး ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ 

ပူတာအိုတြင္ လက္ထပ္ၿပီးခါစ ဇနီးေမာင္ႏွံမွာ သူတို႔ ႐ြာအတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္သျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ထြက္ေျပးရန္ 
ႀကိဳးစားသည္ကို စစ္ေကာင္စီတပ္က ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ေယာက္်ားျဖစ္သူ၏ အစ္ကိုက အေလာင္းသြားယူသည့္အခါ 
စကစ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို ရပ္ခိုင္းရာမွာ မရပ္သျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ျဖစ္စဥ္ကို အစ္ကို 
ျဖစ္သူက ျပန္ေျပာျပ႐ြာတြင္  

“(၂၀၂၂ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္) ဆြမ္ပီယန္ ႐ြာမွာ တုိက္ပြဲ စျဖစ္ကတည္းက စစ္အုပ္စု တပ္ဖြဲ႕ေတြက ဖတ္မာ ႐ြာမွာရွိတဲ့ 
႐ြာသား ေတြရဲ႕ အိမ္ေတြမွာ ေနထုိင္ေနခဲ့ၾကတယ္။ ၂၀၂၁ ခု ႏိုဝင္ဘာက လက္ထပ္ထားၿပီး ႏွစ္ေယာက္စလံုး 
ဖတ္မာ႐ြာမွာေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ညီ ငြာဇီတာနဲ႔ သူ႔မိန္းမ ဂ်ာလီဒြဲ၊ သူတုိ႔အိမ္က စစ္သားေတြေနတဲ့ ေနရာနဲ႔ သိပ္နီးတယ္။ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္မွာ KIA၊ PDF ေတြနဲ႔ ခလရ ၄၆ တပ္ဖြဲ႕ေတြ ဖတ္မာ႐ြာထိပ္မွာ ည ၈ နာရီေလာက္ တုိက္ပြဲ 
ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ကြၽန္ေတာ့္ညီက ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ဖုန္းေခၚလာၿပီး ေျပာတယ္။ “တုိက္ပြဲက သိပ္နီးတယ္၊ အမ်ိဳး 
တေယာက္ေယာက္အိမ္ကို ပုန္းေရွာင္ခ်င္တယ္” လုိ႔ ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က “မင္းတုိ႔ ေ႐ြ႕စရာမလုိဘူး၊ သူတုိ႔က 
႐ြာထိပ္မွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနေတာ့ မင္းတို႔အိမ္နဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေဝးပါတယ္” လို႔ သူ႔ကုိ ျပန္ေျပာခဲ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ 
သူက “အိုေက” လုိ႔ေျပာတယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ကြၽန္ေတာ္ ေသနတ္သံၾကားတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ ညီဆီကုိ 
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ဖုန္းထပ္ေခၚလိုက္တယ္။ သူက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပစ္ခံရတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ မိန္းမ ေသသြားၿပီ၊ ဆုေတာင္းေပးပါ” လုိ႔ေျပာၿပီး 
ဖုန္းခ်သြားတယ္။ ေနာက္ တမိနစ္ေလာက္ ၾကာေတာ့ သူ႔ ဖုန္းထပ္ေခၚလာတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္က “မင္းအခုဘယ္မွာလဲ၊ 
ငါတို႔ မင္းတုိ႔ဆီလာခဲ့မယ္” လို႔ ေမးေတာ့ သူက “ဗမာစစ္သားေတြ ငါတုိ႔နားမွာ မင္းတုိ႔မလာနဲ႔” လုိ႔ေျပာတယ္။ အဲဒီေနာက္ 
ဖုန္းခ်သြားတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္ သူ႔ကုိ ခဏခဏေခၚေပမယ့္ သူ ဖုန္းမကုိင္ေတာ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း အျပင္ထြက္ဖို႔ 
သိပ္ေၾကာက္ေနေတာ့ အဲဒီညေတာ့ အိမ္မွာပဲ ေနလုိက္တယ္။ ေနာက္မနက္မွာေတာ့ ႐ြာလူႀကီးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 
မိသားစုေတြက သူတုိ႔ အေလာင္းကုိ သြားေကာက္တယ္။ ႏွစ္ ေယာက္စလုံးက စစ္သားေတြ ေနတဲ့ အိမ္ေရွ႕က 
လမ္းေပၚမွာ ဆံုးေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ညီက ဗိုက္နဲ႔ ေျခေထာက္မွာ ေသနတ္မွန္ထားတယ္။ သူ႔မိန္းမကေတာ့ ရင္ဘတ္မွာ 
ထိထားတယ္။ သူတုိ႔ေဘးမွာ ဆုိင္ကယ္ တစ္စီးရွိတယ္။ ၾကည့္ရတာ သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ကြၽန္ေတာ့္ဆီလာဖို႔ 
ႀကိဳးစားခဲ့တာ ထင္တယ္။”

တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တုန႔္ျပန္ရန္ သို႔မဟုတ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ေၾကာက္႐ြံ႕သည့္အတြက္ 
အရပ္သားမ်ားကို ရမ္းသမ္း ပစ္ခတ္မႈမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္သာမက ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕ကို KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ား အရပ္ဝတ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္တြင္ စစ္ေကာင္စီ ခမရ 
၄၃၇ တပ္ဖြဲ႕အေျခစိုက္စခန္းမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေၾကးနန္း ရပ္ကြက္ အနီးအနားရွိ အိမ္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ားကို 
အစီအစဥ္မက် ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ႏွင့္ လူႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။    

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ စစ္အုပ္စု တပ္ဖြဲ႕မ်ားက မေနာင္ကြင္းအနီး ျဖတ္သြားသည့္ ကားတစ္စီကို 
ပစ္ခတ္ရာ ကားေမာင္းသူ ေသဆုံးခဲ့သည္။ ထိုတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေနာက္တေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္အတြက္ 
လုံၿခဳံေရး ခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုပြဲကို စစ္အုပ္စု ခန႔္ထားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခက္ထိန္နန္က 
ဦးေဆာင္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕၊  လယ္ကုန္းရပ္ကြက္ ရဲစခန္းတြင္ ဗုံးေပါက္ကြဲၿပီးေနာက္ စစ္အုပ္စု တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက 
အရပ္သားအိမ္မ်ားကို ရမ္းသမ္း ပစ္ခတ္ၾကရာ အိမ္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ အသက္ ၇ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ေမာင္ဘုန္းခန႔္ေဌး 
ေသဆုံးခဲ့သည္။ 

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားအား အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ 
လူသားဒိုင္း အျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း 

ဖမ္းဆီးခံရသူ အေရအတြက္ 
(၂၀၂၁ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ မွ 
၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ) 

ေနရာ စကစတပ္ရင္းမ်ား 
(သိထားသမွ်) 

ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးျခင္း အမ်ားစုကို PDF 
သို႔မဟုတ္ KIA ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိသည္ဟု 
သံသယအေပၚတြင္ လုပ္ေဆာင္သည္။ 

၂၃ ဗန္းေမာ္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊  
ပူတာအို၊ ဝိုင္းေမာ္၊ 
ဖားကန႔္။ 

ခလရ ၃၇၊ ခလရ ၅၈၊ 
တပ္မ ၃၃ 

ဖမ္းဆီးၿပီး လူသားဒိုင္း သို႔မဟုတ္ အဓမၼ 
လုပ္အားခိုင္းေစ အသုံးျပဳ ခံရျခင္း  

၃၄ အင္ဂ်ားယာန္၊ မိုးေမာက္၊ 
ဖားကန႔္၊ နမၼတူ 

ခမရ ၄၃၇၊ တပ္မ ၃၃၊ 
တပ္မ ၁၀၁ 
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လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္လအတြင္း လူ ၂၃ ဦးမွာ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္၊ အမ်ားစုမွာ PDF သို႔မဟုတ္ KIA ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟု စြပ္စြဲခံၾကရသည္။ ထိုသူမ်ားအတြင္းတြင္ ခုႏွစ္ဦးမွာ ျပင္းထန္စြာ ႏွိပ္စက္ခံရသည္။ ယင္းတြင္ 
ေယာက္်ား ၂ ဦးႏွင့္ မိန္းမ တစ္ဦးပါဝင္ၿပီး သူတို႔ကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနား အနီးရွိ သူတို႔အိမ္မ်ားတြင္ 
ဖမ္းဆီးခံၾကရၿပီး ခလရ ၃၇ တပ္ရင္း စခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခံၾကရသည္။ ထိုေနရာတြင္ သူတို႔အား PDF သို႔မဟုတ္ 
KIA ျဖစ္သည္ဟု ေသနတ္မ်ား တုတ္မ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး အတင္း ဝန္ခံခိုင္းေစခဲ့သည္။ အသက္ ၃၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ 
အမ်ိဳးသား ေနာ္ဆန္းအား ႐ိုက္ႏွက္မႈ ျပင္းထန္လြန္းေသာေၾကာင့္ သူ၏ နံ႐ိုး ၂ ေခ်ာင္း အက္သြားခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီး 
(ေယာက်ာ္းလ်ာ) တစ္ဦးလည္း တကိုယ္လုံးေသနတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ခံရသည္။ တူဖမ္းဆီးခံရေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ 
သူမ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလိုက္ၿပီးေနာက္ စစ္သားမ်ားက ထိုသူမအား႐ိုက္နက္ျခင္း ရပ္တန႔္သြားခဲ့သည္။ ထိုည 
ညေနပိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ (PCG) ၏ ၾကားဝင္ ညႇိႏႈိင္းခ်က္အရ သူတို႔ သုံးဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။  

အခ်ိဳ႕ေသာ ဖမ္းဆီးသူမ်ားကုိ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ ၁၇/၁ သို႔မဟုတ္ ရာဇသတ္ႀကီး ၅၀၅ (ခ) တို႔ျဖင့္ 
တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီး ေထာင္ခ်ထားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ထိန္းသိမ္း ခံရသူမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ကို 
မသိရွိရပါ။  

မိုးေမာက္၊ ဖားကန႔္ႏွင့္ နမၼတူ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ႐ြာသား ၂၈ ေယာက္တို႔သည္ စကစ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လူသားဒိုင္းအျဖစ္ 
အဓမၼ ေစခိုင္းျခင္းခံရသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ခမရ ၄၃၇ မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ႐ြာသား ၆ ေယာက္ကို သူတို႔ႏွင့္အတူ 
မိုးေမာက္ ေၾကးနန္းရပ္ကြက္၎မွ မိုးေမာက္အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ အတူ လမ္းေလွ်ာက္သြားေစခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ 
၄ ရက္ေန႔တြင္ ထိုတပ္ရင္းကပင္ အမ်ိဳးသမီး ၆ ေယာက္အပါအဝင္ လယ္သမား ၁၁ ေယာက္ကို မိုးေမာက္ၿမိဳ႕အနီး 
ကင္းလညွ့ရ္ာတြင ္လသူားဒိငု္းအျဖစ ္အသုံးခ်ခဲသ့ည။္ ဇႏၷဝါရ ီ၄ ရက္ေန႔တြင ္ဖားကန႔္မွ ကာမိငု္းသို႔ လမ္းေလွ်ာက္လာေသာ 
တပ္မ ၃၃ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက KIA ၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံရၿပီးေနာက္တြင္ လယ္သမား ၈ ေယာက္ကို လူသားဒိုင္းအျဖစ္ 
လိုက္ပါရန္ အတင္းအၾကပ္ ေစခိုင္းခဲ့သည္။ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ KIA ႏွင့္ စကစ တပ္မ ၁၀၁ မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ား နမၼတူ 
အနီးတြင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ စကစန တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ႐ြာသား အမ်ိဳးသား သုံးေယာက္ကို ဖမ္းဆီးၿပီး သူတို႔ ႐ြာမွ 
နမၼတူရွိ တပ္စခန္း အၾကား ခရီးလမ္းတြင္ သူတို႔ႏွင့္အတူ အတင္းအဓမၼ လိုက္ပါေစခဲ့သည္။ 

ႏိုဝင္ဘာလ အေစာပိုင္းတြင္ စစ္ေရွာင္ (၆)ဦး သူတို႔၏ေနရပ္ အင္ဂ်န္းယာန္တို႔ သူတို႔၏ တိရစာၦန္မ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ 
ေခတၱျပန္ခ်ိန္ စစ္ေကာင္စီ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၀၀ ခန႔္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံးၿပီးဖမ္းဆီးခံခဲ့ရာ တစ္နာရီၾကာ ၿခဳံမ်ား ရွင္းခိုင္းခဲ့သည္။ 

ကြတ္ခိုင္တြင္ ျမန္မာ စစ္သားမွ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း

ကြတ္ခိုင္တြင္ မၾကာေသးမွီက ျမန္မာစစ္သားတစ္ဦးမွ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ႀကိဳးစားမႈျဖစ္စဥ္ စစ္တပ္က က်ဴးလြန္ေသာ 
မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈမ်ားအေပၚ အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းမရွိသည့္ အေနအထား ဆက္လက္တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ 
ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျမန္မာစစ္တပ္၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ရန္ အလားအလာ 
ဆက္လက္ရွိေနေၾကာင္းကို ျပသေနသည္။ 

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္တြင္ ခမရ ၃၃၆ မွ စကစ စစ္သားတစ္ေယာက္သည္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟူေနာင္႐ြာမွ 
အသက္ ၅၀ အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ယင္းေနရာသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ 
အတြင္းက အဆိုပါ တပ္ရင္းမွ စစ္သားတစ္ဦးသည္ အသက္ ၆၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သည့္ 
ေနရာႏွင့္ သုံးကီလိုမီတာသာ ေဝးသည္။ 
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ယခင္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ အလားတူစြာပင္ မုဒိမ္းျပဳရန္ ႀကိဳးစားမႈမွာ ေနခင္းေၾကာင္ေတာင္တြင္ ျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္သူျမန္မာစစ္တပ္ 
တပ္ဖြဲ႕သည္ ႐ြာအတြင္း စခန္းခ်ထားရာ ေနရာႏွင့္ မီတာ ၁၀၀ သာကြာေဝးသည္။ က်ဴးလြန္သူမွာ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူ 
၏ အိမ္သို႔ သြားရာ လမ္းေပၚတြင္ လုံၿခဳံေရး အေစာင့္ ခ်ထားသူ ျဖစ္သည္။ ကံေကာင္းစြာပင္ အမ်ိဳးသမီး၏ ေအာ္သံက 
အနီးအနားရွိ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက သတိထားၾကားမိလိုက္ေသာေၾကာင့္ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ရန္ အထမေျမာက္ခင္လာေရာက္
ကူညီႏိုင္သျဖင့္ က်ဴးလြန္သူထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာစစ္သားမွ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ရန္ႀကံ႐ြယ္စဥ္ 
သူမသည္ ႐ုံထြက္ရန္ႀကိဳးစာခ်ိန္အသက္မရႉႏိုင္ေအာင္လည္ပင္းညစ္
ခံရၿပီး ဦးေခါင္း႐ိုက္ႏွက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

႐ြာသားမ်ားက ေဒသခံ စစ္ေၾကာင္းမႉး ထံ ခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္ တိုင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ စစ္ေၾကာင္းမႉးက စစ္သားမ်ားကို 
တန္းစီေစၿပီး ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူ အား က်ဴးလြန္သူကို ေ႐ြးထုတ္ေစခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ က်ဴးလြန္သူကို 
သစ္ပင္တစ္ပင္တြင္ ခ်ည္ထားၿပီး စစ္ေၾကာင္းမႉးက ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူကို ေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီး ေဆးကုစားရိတ္အျဖစ္ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ ေပးခဲ့သည္။ 

ထိုေန႔ မြန္းလႊဲပိုင္းတြင္ ႐ြာလူႀကီးႏွင့္ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္တို႔က စစ္ေၾကာင္းမႉးကို ဆက္လက္ 
အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔ စစ္ေၾကာင္းမႉး ထံမွ ျပန္ထြက္လာေသာအခါ ႐ြာသားမ်ားက 
ေသနတ္သံမ်ား ၾကားလိုက္ရသည္။ ထိုေသနတ္သံမ်ားမွာ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ရန္ ႀကံစည္သူက တျခား စစ္သားမ်ားအား 
ပစ္သတ္ၿပီး ထြက္ေျပးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိခဲ့ရသည္။ ေနာက္တရက္တြင္ က်ဴးလြန္သူကို 
အနီးအနား ေတာအုပ္အတြင္း ဖမ္းမိခဲ့ၿပီး ပစ္သတ္ခဲ့သည္။ ဧၿပီ ၁၄ ရက္တြင္ စစ္ေၾကာင္းမႉးက ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူ 
အား ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေနာက္ထပ္ ျမန္မာေငြ ၅၀၀၀၀၀ က်ပ္ကို ေပးခဲ့သည္။  

မုုုဒိမ်းမှုြပ ကျင့်ရန်ကံရွယ်သည့်ေနရာ 

က
ွတ

်ခိုင်

မူဆယ်

မုုုဒိမ်းမှုြပ ကျင့်ရန်ကံရွယ်သည့်ေနရာ 

ြမန်မာစစ်တပ် (ခမရ ၃၃၆) စခန်းချသည့်ေနအိမ်

အိမ်နှစ်ခုြကားြဖတ်လမ်း

ေကျးရွာအုပ်ချပ်ေရးမှူးေနအိမ်

ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း၊ ဟူေနာင်ေကျးရွာတွင် ြမန်မာစစ်တပ်မှ မုုုဒိမ်းြပကျင့်ရန်ကံရွယ်သည့်ေနရာြပေြမပုံ (၂၀၂၂ခုနှစ် ဧြပီလ ၁၂ ရက်)

သင်းေထာက်ဆရာ Dawshi Zau Hka ဘုရားေကျာင်း

လုံြခံေရးယူသည့်ေနရာ

လုံြခံေရးယူသည့်ေနရာ
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တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က အနီးအနားရွိ ဖာခစ္႐ြာတြင္ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ 
စစ္သားအား အျပစ္ေပးအေရးယူသည့္ အေၾကာင္း ေနာက္ထပ္မည္သည့္ သတင္းမွ မၾကားရေတာ့ေပ။ 
အမွန္တကယ္အားျဖင့္ တပ္ရင္းတစ္ခုထဲရွိ ေနာက္ထပ္ စစ္သားတစ္ဦးက ယခင္ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ေလးလအၾကာတြင္ 
လူသိရွင္ၾကား မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းသည္ ယခင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ေပးမႈ ရွိခဲ့ပါက သက္ညႇာသာ 
စြာအျပစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပသေနသည္။  

ယခင္ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ အလားတူသည္မွာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ကြတ္ခိုင္မူဆယ္ လမ္းမႀကီး တေလ်ာက္ လုံၿခဳံ ေရး ယူရန္ ထို႐ြာတြင္ 
စခန္းခ်ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ KIA က ဧၿပီ ၁၁ ရက္ေန႔ ညက ဟူေနာင္႐ြာအနီးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ထရပ္ကား ၄၀ 
ပါယာဥ္တန္းကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း ခမရ ၃၃၆ မွ တပ္ဖြဲ႕အင္အား ၂၀ ခန႔္သည္ သူတို႔၏ ယာယီ စခန္းခ်ရာ 
နမ္ဂြတ္႐ြာ အနီးမွ ဟူေနာင္႐ြာအတြင္းသို႔ ေ႐ြ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။ 

ဖာခစ်ရွာ(Hpahkyip)

ဟူေနာင်ရွာ(Hu Nawng) 
ကွတ်ခိုင်

မူဆယ်

မုဒိမ်းြပကျင့်ခဲ့သည့်တည်ေနရာ(၂၀၂၁ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်)

မုဒိမ်းြပကျင့်ရန်ကံရွယ်ခဲ့သည့်တည်ေနရာ(၂၀၂၂ခုနှစ် ဧြပီလ ၁၂ ရက်) 

နမ်ဂွတ်ရွာ(Nam Gut)

ြမန်စစ်တပ် ခမရ(၃၃၆) စခန်းချေနခဲ့သည့်အိမ်

ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း၊ ကွတ်ခိုင်ြမိ ့နယ်တွင် ြမန်မာစစ်တပ်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ်းဖက်မှူကျးလွန်ခဲ့သည့်ေနရာြပေြမပုံ
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အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးမႈ အသစ္မ်ား 

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အတြင္း KWAT သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း 
မူဆယ္၊ လားရႈိးႏွင့္ နမၼတူ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္းမွ ႐ြာသား ၅၇၃၇ ေယာက္ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့သည္ကို 
မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ပူတာအို၊ ဖားကန႔္ႏွင့္ မိုးေမာက္တို႔ရွိ အရပ္ဘက္ နယ္ေျမမ်ားကို 
ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ လက္နက္ႀကီး ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ြာသားေပါင္း ၃၈၀၀ ေက်ာ္ 
အိုးအိမ္စြန႔္ခြာခဲ့ရသည္။ ထိုအိုးအိမ္မဲ့စြန႔္ခြာေ႐ြ႕ေျပာင္းသူ အမ်ားစုမွာ ယခုအခါ အိမ္ျပန္သြားၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔တြင္ 
မတ္လကုန္ပိုင္းက ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ PCG ၏ စစ္အုပ္စုႏွင့္ ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေပးၿပီးေနာက္ 
အိမ္ျပန္သြားၾကေသာ ပူတာအိုရွိ ဆြမ္ပီယန္ မွ ေဒသခံ ၁၃၀၀ ေက်ာ္လည္း ပါဝင္သည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ ေ႐ြ႕ေျပာင္းရသည့္ အဓိက ေနရာမွာ မုံးကိုး ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္သည္။ 
စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ကိုးကန႔္တပ္ဖြဲ႕ MNDAA တို႔အၾကား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ 
၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၂၂ ဇႏၷဝါရီလအတြင္း ႐ြာသား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ယင္းတို႔အနက္မွ 
စစ္ေရွာင္ ၆၀၀ ေက်ာ္မွာ ယေန႔တိုင္ အိမ္မျပန္ႏိုင္ပဲ ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔မွာ ပဋိပကၡမ်ား အဓိက 
ျဖစ္ပြားရာ မုံးကိုးၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ရွိ ေက်း႐ြာမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ဇႏၷဝါရီ လလယ္ပိုင္းတြင္ 
တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရသည့္ မန္းယန္႐ြာသားမ်ားပါဝင္ၿပီး သူတို႔၏ ႐ြာတြင္ စကစတပ္ တပ္မ ၉၉ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ေရွ႕တန္းထြက္စခန္း အျဖစ္ထိုင္ထားေသာေၾကာင့္ ယခုတိုင္ အိမ္မျပန္ရဲပဲရွိသည္။ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ အိမ္ၾကား 
ေတာင္ယာမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် နီးနီးေနလိုေသာေၾကာင့္ မုံးကိုး ၿမိဳ႕ရွိ စစ္ေရွာင္စခန္းသို႔ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းလိုပဲ အနီးအနားရွိ 
ေနာင္ဖိုင့္႐ြာတြင္ ခိုလႈံလ်က္ရွိၾကသည္။ အလားတူပင္ လရွပ္႐ြာသားမ်ားသည္ အနီးရွိ ခါက်န္ခူး႐ြာတြင္ ခိုလႈံေနၾကသည္။ 
၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ဘန္ေမြး႐ြာမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ႐ြာသားမ်ားမွာ အနီးအနား ေတာေတာင္မ်ားတြင္ 
ႀကိဳးစား ရွင္သန္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔ အစားအစာ ဝယ္ယူသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ 
ပိတ္သြား၍ မုံးကိုးရွိ စစ္ေရွာင္စခန္းတစ္ခုသို႔ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကရသည္။ 

မုံးကိုး အေရွ႕ဘက္ေက်း႐ြာမ်ားမွ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးလာသည့္ စစ္ေရွာင္မ်ားသည္ သူတို႔၏ အိမ္တြင္က်န္ခဲ့ေသာ 
တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စကစတပ္မ်ားက လုယူသြားခဲ့သည္။ 

၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာမွ ၂၀၂၂ မတ္လအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ ေ႐ြ႕ေျပာင္းမႈမ်ား 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 
ၿမိဳ႕နယ္ စစ္ေရွာင္ေနရာ မူရင္း ေက်း႐ြာ အိမ္ေထာင္စု 

အေရအတြက္ 
လူဦးေရ ေ႐ြ႕ေျပာင္းရသည့္ 

ရက္စြဲ 
လက္ရွိအေနအထား 

ကခ်င္ျပည္နယ္။ 

ပူတာအို  ဆြမ္ပီယန္ ေတာႏွင့္ 
ျမစ္ႀကီးနားရွိ 
ေဆြမ်ိဳးအိမ္မ်ား

ဆြမ္ပီယန္ ၂၀၆ ၁၃၀၇ ၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ 
ရက္

မတ္ ၂၇-၃၁ 
တြင္ အားလုံး 
အိမ္ျပန္ခဲ့သည္။
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ပူတာအို ပူ တာ အို ရွိ  
ေဆြမ်ိဳးအိမ္မ်ား

လုံရွာယာန္ n.a ၁၁၀ ၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ 
ရက္

တ ခ်ိဳ ႕ မွာ  
အိမ္ျပန္ခဲ့ၾကၿပီ။

ဖားကန႔္ ဆိုင္းဖရာ KBC 
ဘုရားေက်ာင္း

ခိုင္႐ြန္း(သို႔) 
တံတားညီေနာင္၊ 
ေဂါ့လူယန္ 
ခြမ္ဆိုင္ဇြပ္၊ 
ေဂါ့လူယန္၊ မေနာ့ 
ကပ္ေမာ္ဇြပ္၊ 
ဆိုင္းဖရာ

n.a ၂၂၁၅ ၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ 
ရက္

အားလုံး အိမ္ျပန္ခဲ့ၿပီ။ 

မိုးေမာက္ မိုးေမာက္ KBC ႏွင့္ RC 
ဘုရားေက်ာင္းမ်ား

ဝ ဝမ္၊ ကြမ္ဘန္၊ 
မိုးေမာက္- 
ခါနန္ရပ္ကြက္(၃) 

n.a. ၂၀၅ ၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ 
ရက္

တခ်ိဳ႕မွာ 
အိမ္ျပန္ခဲ့ၾကၿပီ။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း

မူဆယ္ မုံးကိုး စစ္ေရွာင္စခန္း ဘန္ေမြး ၅၀ ၂၀၀ ၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနရဆဲ 

ခက်န္ခူး လရွပ္ ၇၇ ၃၀၇ ၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနရဆဲ 

ဝင္းဆိုင္၊ မုံးကိုး ေနာင္ဟန႔္၊ 
လြယ္ဆာ၊ 
မန္ကန္၊ ဟူဘန္၊ 
ဆမာ

၉၈ ၃၄၂ ၂၀၂၂ ဇႏၷဝါရီ ၁၁  အိမ္ျပန္ခဲ့ၾကၿပီ။ 

ေနာင္ဖိုင့္႐ြာ၊ 
ေဖာင္းဆိုင္ အနီး၊

မန္းယန္ ၂၇ ၁၁၀ ၂၀၂၂ ဇႏၷဝါရီ ၁၇ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနရဆဲ

မုံးေပၚ RC 
ဘုရားေက်ာ္ငး၊ 
ပန္ဆိုင္း

ဟူက်ီ n.a. ၁၃၁ ၂၀၂၂ ဇႏၷဝါရီ ၂၄ အိမ္ျပန္ခဲ့ၾကၿပီ။ 

လားရႈိး မိုင္းေယာ္ေဈး လြယ္ဂြၽတ္၊ 
လုံးတပ္၊ 
ပန္သေျပ ပန္နန္း၊ 
ပန္ကင္ေအာန္

n.a. ၆၀၀ ၂၀၂၂ ဇႏၷဝါရီ ၁၄  အိမ္ျပန္ခဲ့ၾကၿပီ။

နမၼတူ နမၼတူ KBC 
ဘုရားေက်ာင္း

ဆင္လီေကာင္ရာ ၄၃ ၂၁၀ ၂၀၂၂ မတ္ ၃၀ တခ်ိဳ႕မွာ 
အိမ္ျပန္ခဲ့ၾကၿပီ။ 

အသစ္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းမႈ စုစုေပါင္း ၅၇၃၇
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နမ့်ခမ်း

တန်ယန်း

##
# ##

#

#

##

##

#

#

နိုင်ဝင်ဘာလ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှ ဧြပီလ၂၀၂၂ ခုနှစ် အတွင်းကချင်ြပည်နယ်နှင့် ရှမ်းေြမာက်ပိုင်းတွင် စစ်ေြပးဒုကသည်အသစ်များတည်ရှိရာေနရာ

အ
ိနိယ

နိုင်င
ံ 

တ
ရုတ

်ြပည
်သ

ူ ့သ
မတ

နိုင်င
ံ 

စစ
်က

ိုင်း
တ

ိုင်း

ေခါင်လန်ဖူး

ဆွမ်ပရာဘွမ်

အင်ဂျန်းယ
ာန

်

ေဆာ့ေလာ်

ချီေဖွ

မိုးေကာင်း

ဖားကန် ့ 

မိုးညှင်း ြမစ်ြကီးနား

ေရကူ 

ပူတာအို

တနိုင်း 

မချန်းေဘာ

ေနာင်မွန်း

မိုးေမာက်

မံစီ

ဗန်း
ေမ

ာ် 

မူဆယ်

ကွတ်ခိုင်
ေလာက်ကိုင်

မန်တုံ 

1.  ြမစ်ြကီးနားစစ်ေရှာင်တည်ေနရာ

1. မိုးေမာက် KBC စစ်ေရှာင်တည်ေနရာ
2. မိုးေမာက် KBC စစ်ေရှာင်တည်ေနရာ

1.  မုံးေယာ်စစ်ေရှာင်တည်ေနရာ

1.  ဆိုင်းဖရာစစ်ေရှာင်တည်ေနရာ

1.  ဆွမ်ပီယန်စစ်ေရှာင်တည်ေနရာ

ကချင်ြပည်နယ်

ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း

စစ်ေြပးဒုကသည်တည်ရှိရာေနရာ

ဝိုင်းေမာ် 

1. မုံးကိုး KBC စစ်ေရှာင်တည်ေနရာ
2. Hka Chyang Hku စစ်ေရှာင်တည်ေနရာ
3. Nawng Hpai စစ်ေရှာင်တည်ေနရာ

1.  မုံးေပစစ်ေရှာင်တည်ေနရာ
2. ဝင်းဆိုင်စစ်ေရှာင်တည်ေနရာ

1.  ပူတာအိုစစ်ေရှာင်တည်ေနရာ

သိန်နီ 

လားရှိုး

နမတူ 

1. နမတူ စစ်ေရှာင်တည်ေနရာ
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နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ ေျမာက္ႏိုင္ေလာက္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ 
စကစ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက က်ဴးလြန္ေနေသာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းျခင္း၊ 
အရပ္ဘက္ နယ္ေျမမ်ားကို ပစ္မွတ္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိပဲ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ယင္းသည္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ားအား ပိုမို 
ျမင့္မားလာေသာ အေၾကာက္တရားႏွင့္ မလုံၿခဳံမႈကို ျဖစ္ေပၚေစကာ လူထူထပ္ေသာ ေက်း႐ြာမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားသည့္ 
ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။  

စကစ၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားအေပၚ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အရွိန္အဟုန္တိုးျမင့္လာၿပီး စစ္အုပ္စုမွာ 
ေနာက္ထပ္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ခံစားေနရသျဖင့္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ေဝဟင္မွ ေျမျပင္သို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ  
ပစမ္တ္ွထားတုိကခ္ိကုမ္ႈမ်ားလည္း တိုးျမင့လ္ာအုံးမည္ျဖစသ္ည။္ သို႔ျဖစရ္ာ KWAT သည ္ဤရကစ္ကၾ္ကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကိ ု
ရပ္တန႔္ေစရန္ ဖက္ဒရယ္ ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ဒမုိီကေရစီ နည္းက် ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ 
အစိုးရတစ္ရပ္ထံ အာဏာလႊဲေျပာင္းႏိုင္ေစရန္ အတြက္ စစ္အုပ္စုအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ေသာ 
ဖိအားေပးရန္ အေရးေပၚ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ထပ္မံ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ 

ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီသို႔။ 

• ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကမာၻအဝွမ္း လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈကို ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို ႏိုင္ငံတကာ 
ရာဇဝတ္ တရား႐ုံးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္။ 

ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားသို႔။ 

• အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုအား သံတမန္အသိအမွတ္ျပဳမႈ ႐ုတ္သိမ္းရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရး အစိုးရ (NUG) ကို 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ အစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္။

• စစ္အုပ္စု၏ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအပါ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္- အထူးသျဖင့္ 
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း ႏွင့္ စစ္အုပ္စုကို ေလယာဥ္ဆီ ေပးပို႔ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား။

ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားသို႔။  

• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အုပ္စုကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္ 
ေပၚေပါက္လာသည္အထိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ 

ႏိုင္ငံတကာ အလႉရွင္မ်ားသို႔။ 

• ျမန္မာျပည္သူမ်ားအားေပးအပ္သည့္ မည္သည့္ အကူအညီမဆို စစ္အုပ္စုကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ 
ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ိဳး မျဖစ္ရန္ ေသခ်ာေစရန္။  

• ပဋိပကၡပြားရာ ေဒသမ်ားမွ စစ္ေရွာင္မ်ားအား ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တဆင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးရန္။ 
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တ႐ုတ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔။ 

• ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားမွ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားကို လုံၿခဳံစြာခိုလႈံခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ရရွိခြင့္ေပးရန္။ 

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား 

၁။ အရပ္ဘက္ နယ္ေျမမ်ားအေပၚ စကစ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ အေသးစိတ္ စာရင္းမ်ား

ရက္စြဲ ေနရာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ေသဆုံး ဒဏ္ရာရမႈမ်ား 

၂၀၂၂ ဇႏၷဝါရီ 

၁၂ ရက္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း 

ေျမာက္ပိုင္း၊ ကသာ 

ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးဒါးႀကီး႐ြာ။

ဇႏၷဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ႏွစ္စီးသည္ မိုးဒါးႀကီး႐ြာသို႔ 
လာေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ႐ြာသား (၄)ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ အသက္(၁၆)ႏွစ္ 
အ႐ြယ္ ေယာက္က်ားေလး (၁) ဦးေျခာက္ေထာက္၊ အသက္ (၇)ႏွစ္ 
အ႐ြယ္ေယာက္က်ားေလး ေနာ္ဇက္ေအာင္သည္ ညာဖက္ေျခေထာက္၊ 
အသက္(၁) ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလး ေ႐ႊဇင္မင္း ညာေျခေထာက္ 
ႏွင့္ အသက္(၆၃)ႏွစ္ အ႐ြယ္ ဦးေက်ာ္ေမာင္သည္ ဘယ္လက္တြင္ 
ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္သည္ ႐ြာသား အမ်ားအျပားအား သူတို႔႐ြာမွ 
အိုးအိမ္မဲ့ စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးေစခဲ့သည္။ ထိုေန႔တြင္ မိုးဒါးႀကီး၌ မည္သည့္ 
တိုက္ပြဲမွ် မရွိပါ။ (သို႔ရာတြင္ ၎နယ္ျမမွာ PDF မ်ား ခုခံေတာ္လွန္သည့္ 
နယ္ေျမျဖစ္သည္။)

ေယာက္်ား ၁ ဦး၊ 

ေယာက္က်ားေလး  ၂ ဦး၊ 

မိန္းကေလး ၁ ဦး ဒဏ္ရာရ 

၂၀၂၂ ဇႏၷဝါရီ 

၁၈ ရက္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း 

ေျမာက္ပိုင္း၊ ကသာ 

ၿမိဳ႕နယ္၊ မွတ္တိုင္႐ြာ။

ဇႏၷဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ႏွစ္စီးသည္ မေကြးမွ လာေရာက္ၿပီး 
မွတ္တိုင္႐ြာကို ဒုံးက်ည္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ ႐ြာသားႏွစ္ဦးကို ျပင္းထန္ 
ဒဏ္ရာမ်ား ရေစသည္။ (၄၅ )ႏွစ္ အ႐ြယ္ ဦးေဌးေမာင္မွာ ဦးေခါင္းတြင္ 
ဒဏ္ရာရၿပီး အသက္ (၇)ႏွစ္ အ႐ြယ္ ေယာက္က်ားေလး  ေက်ာ္ေဝမိုးမွာ 
ေနာက္ေက်ာတြင္ ဒဏ္ရာရသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေစတီတစ္ဆူလည္း 
ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ထိုေန႔၌ မွတ္တိုင္႐ြာတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္း မရွိပါ။

ေယာက္်ား ၁ ဦး၊ ေကာင္ ေလး 

၁ ဦး၊ ဒဏ္ရာရ 

၂၀၂၂ 

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ 

ရက္။

ပူတာအို၊ ဆြမ္ပီယန္ ႐ြာ။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ PDF ႏွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ပူတာအို ဆြမ္ပီယန္ 
႐ြာရွိစစ္အုပ္စု၏ ျပည္သူ႔စစ္စခန္း တစ္ခုကိုတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္မႈ အတြင္း 
႐ြာသားမ်ားက ေတာထဲသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္၊ တိုက္ပြဲ ၿပီးေသာ အခါ ႐ြာသို႔ 
ျပန္လာၾကသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ ညေန ၄ နာရီခန႔္တြင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ႏွစ္စီး 
ျမစ္ႀကီးနားမွ ဆြမ္ပီယန္သို႔ လာ၍ ဗုံး၁၀ လုံးခန႔္ႀကဲခ်ခဲ့ရာ အိမ္ ၇ လုံးပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ႐ြာသား 
၅ ဦးကုိ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရေစခဲ့သည္။ အသက္ (၁၆) ႏွစ္အ႐ြယ္ ေယာက္က်ားေလး 
သည္ ေနာက္ေက်ာတြင္ ဒဏ္ရာရသည္၊ အသက္ (၁၀)ႏွစ္ အ႐ြယ္ မိန္းကေလးမွာ သူ၏ 
ဘယ္ဘက္လက္တြင္ ဒဏ္ရာရသည္၊ အသက္ (၄၉) ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးမွာ 
သူ၏ လည္ပင္းတြင္ဒဏ္ရာရသည္၊ အသက္ (၄၀) အ႐ြယ္ ေယာက္်ားတစ္ဦး မွာ ေခါင္း၊ 
ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ ရင္ဘတ္တို႔ တြင္ ဒဏ္ရာရၿပီး (၆၁)  အ႐ြယ္ မိန္းမ တစ္ဦးမွာ ဦးေခါင္းတြင္ 
ဒဏ္ရာရသည္။ ယင္းသည္ ႐ြာသားမ်ားကို ေတာထဲသို႔ ထြက္ေျပးေစၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ 
ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ တြင္ သြားေရာက္ေနထိုင္ၾကေစသည္။  

ေယာက္်ား ၁ ဦး၊ မိန္းမ ၂ ဦး၊ 

ေယာက္က်ားေလး  ၁ ဦး၊ 

မိန္းကေလး ၁ ဦး ဒဏ္ရာရ 
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၂၀၂၂ 

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ 

ရက္။

ဖားကန႔္၊ ေဂါ့လူယန္ 

ခိုင္႐ြန္း႐ြာ (သို႔) 

တံတားညီေနာင္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္တြင္ KIA ႏွင့္ PDF တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဖားကန႔္မွာ တံတားညီေနာင္ ႐ြာသို႔ 
ျဖတ္လမ္းမွ လာေသာ တပ္မ ၃၃ မွ စစ္ေကာင္စီ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ဆိုင္းဖရာ ႏွင့္ ကပ္ေမာ္ဇြပ္ 
႐ြာမ်ား၏ ေတာင္ဘက္တြင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ ေန႔ခင္း ၂ နာရီတြင္ 
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေနရာသို႔ နမ့္ယာ ျပည္သူ႔စစ္က လက္နက္ႀကီး အလုံး ၃၀ ခန႔္ပစ္ခဲ့ၿပီး 
ေန႔ခင္း ၃ နာရီတြင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ႏွစ္စီးလာၿပီး ခိုင္႐ြန္း (တံတာညီေနာင္) 
ႏွင့္ ေဂါ့လူယန္႐ြာမ်ားကို ဗုံးမ်ားႀကဲခ်ခ့ဲသည္။ အိမ္အခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ္လည္း 
ကံေကာင္းစြာပင္ မည္သူမွ် ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ႐ြာသားမ်ား အားလုံးနီးပါးသည္ 
ကပ္ေမာ္ဇြပ္ႏွင့္ ဆိုင္းဖရာ ႐ြာမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

၂၀၂၂ 

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ 

ရက္။

ဖားကန႔္။ ကပ္ေမာ္ဇြပ္႐ြာ။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ႏွစ္စီးသည္ 
ကပ္ေမာ္ဇြပ္ ႐ြာကို ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္၊ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ႐ြာအတြင္းတြင္ 
တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိပါ။ အနီးအနား ေက်း႐ြာမ်ားမွ ႐ြာသားမ်ားသည္ ထို႐ြာသို႔ 
တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့သည္။ ဗုံးမ်ားေၾကာင့္ အသက္ ၈၂ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ေယာက္်ား ႐ြာသားတစ္ဦး 
ေနရာတြင္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး မိန္းမ ၄ ေယာက္ႏွင့္ ေယာက္်ား ၁ ေယာက္အပါအဝင္ ႐ြာသား 
၅ ေယာက္ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရေစသည္။
• အသက္ ၈၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးမွာ သူ႔ လက္ႏွင့္ ရင္ဘတ္တြင္ ဒဏ္ရာရသည္။ 
• အသက္ ၅၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးမွာ သူ၏ ဘယ္လက္ႏွင့္ ဘယ္ေျခေထာက္တြင္ 

ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 
• အသက္ ၈၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီး မွာ သူ႔လက္ႏွင့္ ေနာက္ေက်ာတြင္ 

ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 
• အသက္ ၂၀ အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးမွာ ေပါင္ႏွစ္ဘက္စလုံး ဒဏ္ရာရသည္။ 
• အသက္ ၅၈ ႏွစ္အ႐ြယ္အမ်ိဳးသားမွာ တင္ပါးတြင္ ဒဏ္ရာရသည္။ ဒဏ္ရာရေသာ 

႐ြာသားမ်ားကို ျမစ္ႀကီးနားေဆး႐ုံသုိ႔ သယ္ေဆာင္သြားခဲ့ေသာ္လည္း 
လမ္းတေလ်ာက္ ဂိတ္မ်ားတြင္ တဂိတ္လွ်င္ ၃၀-၄၅ မိနစ္အထိ ရပ္ေပးရသျဖင့္ 
ေဆး႐ုံသို႔ ဆယ့္တစ္နာရီ အထိ မေရာက္ႏိုင္ပဲ ရွိခဲ့သည္။  အသက္ ၅၂ 
ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးမွာ သူ၏ ေျခေထာက္တစ္ဘက္ကို ေနာက္ေန႔တြင္ 
ျဖတ္ပစ္ခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာက္ ၂ နာရီအၾကာတြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ 

ေယာက္်ား ၁ ဦးေသ၊၊ မိန္းမ ၁ 

ဦးေသ၊ ေယာက္်ားတစ္ဦး ဒါဏ္ရာရ

              
   
၂၊ အရပ္ဘက္ နယ္ေျမမ်ားအေပၚ စကစ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈ အေသးစိတ္ စာရင္းမ်ား

ရက္စြဲ ေနရာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ေသဆုံး ဒဏ္ရာရမႈမ်ား
 

၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာ 
၂၀

မူဆယ္ခ႐ိုင္၊ 
မုံးကိုး၊ ဘန္ေမြး ႏွင့္ 
လာရွက္ ႐ြာ၊

စစ္ေကာင္စီ တပ္မ ၉၉ မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ မန္းယန္႐ြာ စခန္းရွိရာမွ 
လက္နက္ႀကီး ေမာ္တာ အမ်ားအျပားကို ဘန္မြီႏွင့္ လာရွပ္ 
ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ပစ္ခဲ့သည္။ လက္နက္ႀကီးက်ည္ တစ္လုံး 
ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဘန႔္မြီး႐ြာရွိ အိမ္ေရွ႕တြင္ ထြက္ေျပးရန္အတြက္ 
ကေလးငယ္ႏွင့္ အတူမတ္တပ္ရပ္ ေနခဲ့သည့္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ 
အမ်ိဳးသမီး ေ႐ႊဇင္ဝင္း ေသဆုံးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦးေသ

၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာ 
၂၈

မိုးေမာက္ၿမိဳ႕ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ အရပ္ဝတ္ႏွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ 
၄၀ ခန႔္ ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္တြင္ ခမရ ၄၃၇ တပ္စခန္းမွ 
စစ္ေကာင္စီ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေအဒင္ရပ္ကြက္သို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ 
ပစ္ခတ္ရာ ေအဒင္ဒုကၡသည္စခန္း အတြင္း လက္နက္ႀကီး တစ္လုံး 
က်ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေပါက္ကြဲမႈ မရွိခဲ့ေပ။
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၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာ 
၁၂

ေ႐ႊဂူ၊ မင္းေက်ာင္း 
ကုန္း႐ြာ

စစ္ေကာင္စီ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဧရာဝတီျမစ္တေလ်ာက္ ေ႐ႊဂူသို႔ 
သြားေသာ သေဘၤာေပၚမွ မင္းေက်ာင္းကုန္႐ြာကို ၈ ႀကိမ္ခန႔္ 
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ရမ္းသမ္း ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ လက္နက္ႀကီး 
တစ္လုံးမွာ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္း က်ေရာက္ဲခ့ၿပီး 
ေနာက္တလုံးမွာ မင္းေက်ာင္းကုန္း႐ြာမွ အရပ္သား ေနအိမ္တလုံးေပၚ 
က်ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ကံအားေလ်ာ္စြာပင္ မည္သူမွ် 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမရခဲ့ေပ။  

၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာ 
၁၈ 

မူဆယ္၊ မုံးကိုး 
ရပ္ကြက္ ၇။

ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ မုံးကိုးအနီး ၎တို႔၏ တပ္စခန္းမွာ 
ၿမိဳ႕ထဲက ရပ္ကြက္ ၇ ကို လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခဲ့ရာ ၄ လသား 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္တစ္ဦးကို ဒဏ္ရာရေစခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးကို 
ပထမတြင္ မုံးကိုး ေဆး႐ုံးသို႔ သယ္ေဆာင္ ကုသခဲ့ၿပီးေနာက္ 
မူဆယ္ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကံေကာင္းစြာပင္ သူမ၏ 
ခ်က္အနီး စိုက္ဝင္သြားခဲ့ေသာ လက္နက္ႀကီးစကို ကေလးငယ္အား 
မထိခိုက္ေစပဲ ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ဒဏ္ရာရ

၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာ 
၂၄

ဖားကန႔္၊ 
ေမာ္ဝမ္းကေလး၊

ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ KIA ႏွင့္ စစ္ေကာင္စီ တပ္ တပ္မ ၃၃ တို႔ 
ေမာ္ဂဠဳန္၊ ႐ြာေဟာင္း ဆိုင္းေတာင္ ႏွင့္ ေမာ္ရွမ္း ႐ြာမ်ားအနီးတြင္ 
တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဖားကန႔္ရွိ တပ္မ ၃၃ က ေမာ္ဝမ္းကေလးကို 
လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ လက္နက္ႀကီးတလုံးက 
ျမန္မာသူရ ကုမၸဏီ ေနရာေဟာင္းသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး 
ေက်ာက္စိမ္းရွာေဖြေနေသာ လူတစ္ေယာက္ကို ေသဆုံးေစၿပီး 
ဦးတူးမိုင္ (31 ႏွစ္) အပါအဝင္ အျခား သူ ၅ဦးကို ဒဏ္ရာရေစသည္။ 
ဦးတူးမိုင္မွာ ေနာက္ေက်ာတြင္ရေသာ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ 
ျမစ္ႀကီးနား ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ခဲ့ရသည္။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦးေသ၊ 
အမ်ိဳးသား ၅ ဦး ဒဏ္ရာရ

၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာ 
၂၅

မူဆယ္၊ မုံးကိုး၊ 
ဘန္ေမြး႐ြာ၊

MNDAA ကိုးကန႔္တပ္ဖြဲ႕သည္ မုံးကိုး၊ ဘန္ေမြး႐ြာတြင္ စစ္ေကာင္စီ၏ 
တပ္မ ၇၇ ႏွင့္ တပ္မ ၉၉ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တပ္မ 
၉၉ က မန္းယန္ႏွင့္ ေဖာင္းဆိုင္႐ြာတို႔ရွိ သူတို႔၏ တပ္စခန္းမ်ားမွ 
ဘန္ေမြး႐ြာသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခဲ့ရာ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က 
စစ္ေရွာင္အေနျဖင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး သူ၏  တိ ရ စာ ၦ န္ မ်ား ကို  
ၾကည့္ရန္ ျပန္လာခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ ႐ြာသားတစ္ဦး လက္နက္ႀကီးမွန္ၿပီး 
ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦးေသ၊

၂၀၂၂ ဇႏၷဝါရီ ၅ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ မနက္ပိုင္း ၁၁ နာရီေလာက္တြင္ TNLA တပ္ဖြဲ႕မ်ားက 
ယူနီေဖာင္းမ်ားျဖင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္း ဝင္လာၿပီးေနာက္ 
စစ္တပ္တပ္စခန္း အမွတ္ ၁ ရွိ စစ္ေကာင္စီ တပ္ တပ္မ ၈၈ မွ 
ရပ္ကြက္ ၂ အတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီး တစ္လုံးပစ္ခဲ့ရာ အိမ္ေထာင္စု 
သုံးခုမွ လူ ၆ ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ အသက္ ၄ႏွစ္၊ ၁ ႏွစ္ 
ရွိ မိန္းကေလး ၂ ဦး၊ အသက္ ၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးငယ္ တစ္ဦး၊ 
အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး (၅၇ ႏွစ္ ႏွင့္ ၆၀ ႏွစ္) ႏွင့္ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ 
ေယာက္်ားတစ္ဦး တို႔ ပါဝင္သည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို နမ့္ခမ္း 
ေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသေပးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား ၁၊ အမ်ိဳးသမီး 

၂၊ မိန္းကေလး ၂ ႏွင့္ 

ေယာက္်ားေလး ၁ တို႔ 

ဒဏ္ရာရ
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၂၀၂၂ ဇႏၷဝါရီ ၁၂ မူဆယ္၊ မုံးကိုး 
ေျမာက္ပိုင္း 
ေနာင္ဟန႔္၊ မန္ကန္၊ 
လြယ္ဆာ၊ ဟူဘန္ 
႐ြာမ်ား

ဇႏၷဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ မုံးကိုးေဒသ ေနာင္ဟန႔္႐ြာတြင္ MNDAA တပ္ႏွင့္ 
စစ္ေကာင္စီ တပ္ တပ္မ ၉၉ တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 
ဇႏၷဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ လြယ္ဆာတြင္ ထပ္မံ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မူဆယ္ 
၁၀၅ မိုင္ စခန္းႏွင့္ ပန္ဆိုင္း- မိုင္းဖန္ စခန္းတို႔မွ  စစ္ေကာင္စီ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေနာင္ဟန႔္၊ လြယ္ဆာ၊ မန္ကန္၊ ဟူဘန္၊ ႏွင့္ ဆမာ 
႐ြာငါး႐ြာကို လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ အိမ္အမ်ားအျပား 
ပ်က္စီးခဲ့သည္။  

၂၀၂၂ ဇႏၷဝါရီ 

၁၉-၂၁

မူဆယ္၊ 

မုံးကိုးေျမာက္ပိုင္း 

ဘန္ေမြး ႏွင့္ 

မန္းယန္႐ြာမ်ား

ဇႏၷဝါရီ ၁၉-၂၀-၂၁ ရက္မ်ားတြင္ MNDAA ႏွင့္ စစ္ေကာင္စီ တပ္ 
တပ္မ ၇၇ ႏွင့္ ၉၉ တို႔အၾကား ဘန္ေမြးႏွင့္ မန္းယန္႐ြာမ်ားအနီးတြင္ 
တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ စစ္ေကာင္စီတပ္ တပ္မ ၉၉ က 
မန္းယန္႐ြာ ႏွင့္ ဘန္ေမြး႐ြာမ်ားကို လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ 
မန္းယန္႐ြာမွ အိမ္အားလုံးနီးပါး ပ်က္စီးခဲ့သည္။

၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ 

၁၇

လားရႈိး၊ လုံတပ္႐ြာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ တြင္ စစ္ေကာင္စီ တပ္ဖြဲ႕ တပ္မ ၉၉ သည္ MNDAA 
တပ္မ်ားႏွင့္ လားရႈိး-လြယ္ဂြၽတ္႐ြာအနီးတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
စစ္တပ္သည္ ေလယာဥ္ႏွစ္စီးသုံး၍ MNDAA ကို ဒုံးက်ည္မ်ားျဖင့္ 
ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ လြယ္ဂြၽတ္၊ လုံတပ္၊ 
ပန္သေျပ၊ ပန္နန္း၊ ႏွင့္ ပန္ကင္ေအာန္ေက်း႐ြာမ်ားမွ ႐ြာသား ၆၀၀ 
ခန႔္သည္ မိုင္းေယာ္ ႐ြာသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး မိုင္းေယာ္  ေဈးတြင္ 
ေနထိုင္ေနခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲ ၿပီးသြားေသာ အခါ ပန္နန္းႏွင့္ 
လုံတပ္႐ြာမွ ႐ြာသား ၅၀ ခန႔္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ 
အိမ္ျပန္သြားခဲ့သည္။ လုံတပ္႐ြာသုိ႔ သူတို႔ ေရာက္ေသာ အခါ တပ္မ 
၉၉ သည္ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ လွမ္းပစ္ခဲ့ရာ လူ ၄ ဦး ေသဆုံးၿပီး ၄ 
ဦး ဒဏ္ရာရသည္။ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေအးျမႏွင့္ သူ၏ သမီး 
(၅ႏွစ္) အ႐ြယ္ ေအခ်မ္း တို႔မွာ ဦးေခါင္းကို မွန္သည္။ မိခင္ျဖစ္သူမွာ 
ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံးခဲ့သည္။ သမီးျဖစ္သူမွာ မိုင္းေယာ္  ေဆး႐ုံသို႔ 
ေခၚေဆာင္သြားၿပီးေနာက္တြင္ ေသဆုံးခဲ့သည္။ ဆိုင္းခမ္း (၃၅ႏွစ္) 
ႏွင့္ ေအခ်မ္း (၂၆ ႏွစ္) တို႔မွာ ေနာက္ေက်ာမ်ားတြင္ ထိမွန္ၿပီး 
ေသဆုံးခဲ့သည္။ ေအေလာ္ (၃၅ ႏွစ္) ႏွင့္ ေအစင္ (၂၀ ႏွစ္) တို႔မွာ 
ေနာက္ေက်ာတြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး အသက္ ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ 
မိန္းကေလးမွာ သူ၏ေနာက္ေက်ာႏွင့္ လက္တို႔တြင္ ဒဏ္ရာရသည္။ 
အသက္ ၂၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေယာက္်ားတစ္ဦးမွာ ဘယ္ေျခေထာက္တြင္ 
ဒဏ္ရာရသည္။

အမ်ိဳးသမီး ၃၊ မိန္းကေလး ၁၊ 

ေသဆုံး၊ အမ်ိဳးသမီး ၂ က်ား 

၁ မိန္းကေလး ၁ ဒဏ္ရာရ။

၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ 

၁၇

မိုးေမာက္၊ ဝဝမ္႐ြာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ တြင္ KIA ႏွင့္ စကစတပ္ ခမရ ၄၃၇ တို႔ ဝဝမ္႐ြာႏွင့္ 
ခါနန္ ရပ္ကြက္ (၃) မိုးေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ မြန္းတည့္ခ်ိန္၌ တိုက္ပြဲျဖစ္သည္။ 
စကစ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ခါနန္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဝဝမ္႐ြာသို႔ 
ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မိုးေမာက္မွ အသက္ ၅၀ 
အ႐ြယ္ ဦးႏိုင္ေအာင္မွာ ဝဝမ္႐ြာတြင္ ထင္းမီးယူရန္ သြားေရာက္ခဲ့ရာ 
လက္နက္ႀကီး တစ္လုံးေၾကာင့္ ဦးေခါင္းတြင္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 
ဗန္းေမာ္ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆးကုသခံခဲ့ရသည္။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ဒဏ္ရာရ 
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၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ 

၂၄

ဖားကန႔္၊ ကာမိုင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ KIA သည္ ကာမိုင္းအနီးရွိ စစ္တပ္ဂိတ္ 
တစ္ခုကို မနက္ ၇ နာရီတြင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ခမရ ၁၁၉ 
တပ္စခန္း ရွိ စစ္ေကာင္စီ တပ္ တပ္မ ၃၃ သည္ ထိုေဒသ 
အနီးတဝိုက္ကို လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ 
စစ္တပ္ ဂိတ္အနီးတြင္ေနေသာ အသက္ ၅၀ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဦးကိုကို 
မွာ လက္နက္ႀကီးထိမွန္ေသဆံုးခဲ့သည္။ သူ႔သား အသက္ 
၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္မွာ ညဘက္လက္ေမာင္းႏွင့္ ေျခေထာက္တြင္ 
ဒဏ္ရာရသည္။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦးေသ၊ 

ေယာက္်ားကေလး ၁ ဦး 

ဒဏ္ရာရ 

၂၀၂၂ ဧၿပီ ၂၇ မူဆယ္၊ ေကာင္းခါး႐ြာ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ MNDAA တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ နစ္က ခမရ ၄၂၀ တို႔ 
မိုင္းေပၚရွိ ဟူဂန္႐ြာအနီးတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည္။ ညေန ၄ 
နာရီခန႔္တြင္ စစ္ေကာင္စီ တပ္မ ၉၉ သည္ ေကာင္းခါ ႐ြာကို 
မုံးေပၚ႐ြာမွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခဲ့သည္။ လက္နက္ႀကီး တစ္လုံးက 
အရပ္သား အိမ္တလုံးေပၚက်ၿပီး (၅ႏွစ္) အ႐ြယ္ မိန္းကေလး ခန္းဒါ 
ႏူးဆန္ေအာင္ ၏ ဘယ္လက္ဖ်ံတြင္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ သူ႔အေမ၏ 
ညာဘက္လက္လည္း ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီး ၁၊ 
မိန္းကေလးငယ္ ၁ ဒဏ္ရာရ

  

၃။ စကစ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ပစ္မွတ္မထားပဲ အရပ္သားမ်ားကို ရမ္းသမ္း ပစ္ခတ္မႈ အေသးစိတ္ စာရင္းမ်ား

ရက္စြဲ ေနရာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ေသဆုံး ဒဏ္ရာရမႈမ်ား 

၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာ 
၁ 

မုံးကိုး ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ မုံးကိုးမွ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးအမ်ိဳးသား တစ္ဦးသည္ 
သူ၏ ေတာင္ယာသို႔ သြားစဥ္ တပ္မ ၉၉ မွ စစ္သားမ်ား၏ ပစ္ခတ္ျခင္း 
ခံရသည္။ သူသည္ ေခါင္းကို ပစ္ခံရၿပီး ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ေသဆုံး 

၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာ 
၂၁

မူဆယ္၊ 
ေမာ့ေတာင္း႐ြာ

တပ္မ ၉၉ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ညေနပိုင္း ေျပာင္းၿခံမွ 
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးၿပီး ျပန္လာသည့္ အၾကားအာ႐ံု 
ခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ အသက္ ၅၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ လဖိုင္တူးလြန္ ကုိ 
ပစ္သတ္ခဲ့သည္။ သူ႔အေလာင္းကို ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ နံ႐ိုးၾကားတြင္ 
ေသနတ္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရသည္။ PDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
ဝတ္ေလ့ရွိသည့္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီႏွင့္ မိုးကာ အက်ႌကို သူ႔ 
ခႏၶာကိုယ္တြင္ ဝတ္ဆင္ေပးထားၿပီး သူ၏ ပုံမွန္ အဝတ္အစားမ်ားကုိ 
သူ႔နံေဘးတြင္ေတြ႕ရသည္။ သူ႔ဖုန္းမွာ ခိုးယူျခင္းခံလိုက္ရသည္။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ပစ္သတ္ခံရ 

၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာ 
၂၈

မိုးညႇင္း၊ 
ေမာ္ဟန္႐ြာ

ဝက္မ်ားတင္ေဆာင္လာေသာ ကုန္ကားတစ္စီး ေမာ္ဟန္ ဂိတ္ကုိ 
ေရာက္လာသည္။ ကားဆရာက ကားကို ရပ္လိုက္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ဘရိတ္မ်ားမေကာင္းေသာေၾကာင့္ ကားသည္ ဂိတ္ကုိ 
အနည္းငယ္ေက်ာ္သြားသည္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကားသမားမွာ 
ေတာင္းပန္ရန္ ကားေပၚက အဆင္းတြင္ စစ္သားမ်ားက 
ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခဲ့သည္။ ကားသမားမွာ လက္ႏွင့္ ေပါင္တို႔တြင္ 
ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး ကားေပၚတြင္ ပါလာသည့္ ဦးသိန္းေဇာ္ဝင္း 
(အသက္ ၃၁ ႏွစ္) မွာ ေခါင္းတြင္ ေသနတ္ထိမွန္ၿပီး ေနရာတြင္ပင္ 
ေသဆုံးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး 
ပစ္သတ္ခံရ၊ အမ်ိဳးသား ၁ 
ဦး ဒဏ္ရာရ
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၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာ 
၂၈

မိုးေမာက္ၿမိဳ႕ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ KIA စစ္သား ၄၀ ခန႔္ 
အရပ္ဝတ္မ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္တြင္ ခမရ ၄၃၇ မွ စစ္သား 
၂၀ ခန႔္က အရပ္သား အိမ္မ်ား ယာဥ္မ်ားကို ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ 
ေၾကးနန္းရပ္ကြက္မွ လူ ၃ ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 
၂၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ေခါင္းႏွင့္ 
လက္တြင္ ဒဏ္ရာရသည္။ ကားေမာင္းလာေသာ ၃၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ 
အမ်ိဳးသား တစ္ဦးမွာ လက္မ်ားတြင္ ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး ဆိုင္တစ္ဆိုင္သုိ႔ 
အစားအစာ လာေပးသူ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးမွာ ေျခေထာက္မ်ားတြင္ 
ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ ေၾကးနန္းႏွင့္ ခါနန္ရပ္ကြက္မ်ားရွိ အိမ္ႏွစ္လုံးမွာ 
က်ည္ဆံမ်ား ထိမွန္ ပ်က္စီးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား ၂ ဦးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ပစ္ခံရၿပီး 
ဒဏ္ရာရ 

၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာ 
၂၉

မိုးညႇင္း၊ 
လက္ပန္တန္း႐ြာ

ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ မနက္ ၅ နာရီတြင္ နမၼားႏွင့္ လက္ပန္တန္း 
႐ြာအၾကားတြင္ စစ္တပ္ ယာဥ္တစ္စီးကို KIA က တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ 
တပ္ရင္းမွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အရပ္သား ကား ႏွစ္စီးျဖင့္ မနက္ ၆ နာရီတြင္ 
လာေရာက္ၿပီး ႐ြာႏွစ္႐ြာအတြင္းသို႔ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ 
လက္ပန္တန္း႐ြာမွ အိမ္တစ္လံုး က်ည္ဆံထိမွန္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး 
ႏြားတေကာင္ ေသနတ္မွန္ ေသဆုံးခဲ့သည္။  

၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာ 
၁၄

မိုးေမာက္ၿမိဳ႕ ဗန္းေမာ္မွ လာေသာ စစ္ယာဥ္တန္းကို မိုးေမာက္ၿမိဳ႕အထြက္တြင္ 
KIA က တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ တပ္စခန္းတြင္ရွိေသာ ခမရ ၄၃၇ 
မွ စစ္သားမ်ားက အရပ္သားေနအိမ္မ်ားကို ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္ရာ 
ႏြားတေကာင္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။  

၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာ 
၁၆

ျမစ္ႀကီးနား ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ ညေန ၇ နာရီတြင္ မေနာင္ကြင္းအနီးတြင္ 
တာဝန္ခ်ထားေသာ စစ္သားမ်ားက လမ္းေပၚတြင္ ေမာင္းလာေသာ 
ကားတစ္စီးကို ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ကားေပၚတြင္ ပါလာေသာ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွာ ဝမ္းဗုိက္တြင္ ေသနတ္ထိမွန္ၿပီး 
ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ ေနာက္တရက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခက္ထိန္နန္ႏွင့္ စစ္ေကာင္စီ 
အာဏာပိုင္မ်ားက မေနာင္ကြင္းတြင္ ခရစၥမတ္ ဆုေတာင္းပြဲ 
က်င္းပခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး 
ပစ္သတ္ခံရ 

၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာ 
၃၁

ဗန္းေမာ္  ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ဗန္းေမာ္မွ လူ ၄ ဦးသည္ ဗန္းေမာ္သုံးမိုင္ 
ေက်း႐ြာသို႔ သြားခဲ့ရာ နံနက္ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ 
လမ္းတြင္ရွိစဥ္ DENKO ဓါတ္ဆီဆိုင္အနီးရွိေနေသာ 
စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕မ်ားက သူတို႔အား ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ အသက္ ၃၁ 
ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားမွာ ဦးေခါင္းတြင္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး အသက္ ၃၆ 
ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားမွာ ေနာက္ေက်ာတြင္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 
 

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး 
ပစ္သတ္ခံရ ၂ ဦး ဒဏ္ရ,ရ

၂၀၂၂ ဇႏၷဝါရီ ၈ ဝိုင္းေမာ္၊ 
ဝူယန္႐ြာ

စစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ လီဆူ ျပည္သူ႔စစ္ကို ဝူယန္ဂိတ္တြင္ KIA 
က နံနက္ ၅ နာရီတြင္ တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ လီဆူ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက 
ဝူယန္ ႐ြာအတြင္းသို႔ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္ရာ ကားတစ္စီးထိမွန္ 
ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။
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၂၀၂၂ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁

ျမစ္ႀကီးနား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနား ေလးကုန္း ရဲစခန္းတြင္ 
ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ စစ္ေကာင္စီ 
စစ္တပ္က အရပ္သား အိမ္မ်ားကုိ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္ခဲ့ရာ အိမ္တြင္ 
အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ေမာင္ဘုန္းခန႔္ေဌးေခၚ အသက္ ၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ 
ေယာက္က်ားေလး တစ္ဦး ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ ရင္ဘတ္တြင္ 
ေသနတ္က်ည္ဆံ ထိမွန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေယာက္က်ားေလး  ၁ ဦး 
ပစ္သတ္ခံရ

၂၀၂၂ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄

ဖားကန႔္၊ 
ဆိုင္းဖရာ ႐ြာ

ဆိုင္းဖရာ ႐ြာမွ အသက္ ၄၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ ညာေျခေထာက္မသန္သူ 
ခ်င္ေလဆင္ဆား ႏွင့္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား 
တစ္ဦးတို႔သည္ ဆိုင္းဖရာ ႐ြာအနီးရွိ ခ်င္ေလဆင္ဆား၏ 
ေတာင္႐ြာတြင္ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္တြင္ 
စကစ တပ္မ ၃၃ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ စစ္ေကာင္စီ တပ္မ်ားသည္ မနက္ ၈ နာရီခန႔္တြင္ 
ေတာင္ယာအနီးသို႔ ႐ုတ္တရက္ ခ်ည္းကပ္ လာေသာေၾကာင့္ 
အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးမွာ တေယာက္တလမ္း ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ 
ခ်င္ေလဆင္ဆားမွာ မသန္စြမ္းသူ ျဖစ္သျဖင့္ အျမန္မေျပးႏိုင္ေပ။ 
မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားမွာ ခ်င္ေလဆင္ဆား၏ အိမ္သုိ႔ 
ေရာက္ရွိလာၿပီး မိသားစုအား အျဖစ္အပ်က္ကို ေျပာျပသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲ ဆက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ သူတို႔သည္ 
ခ်င္ေလဆင္ဆားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္ေရာက္သည္အထိ 
ရွာေဖြျခင္းမျပဳႏိုင္ခဲ့ေပ၊ ေနာက္တစ္ရက္တြင္ သူ၏ အေလာင္းကုိ 
ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ သူသည္ ေခါင္းတြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာရွိထားၿပီး 
သူ၏ အေလာင္းကို သူ၏ ေတာင္ယာတြင္ ျမႇဳပ္ထားသည္။ 
ထိုေနရာတြင္ KIA ၏လက္နက္ထိေသဆုံးထားရပုံရေသာ 
ျမန္မာစစ္သား စစ္သား ၄ ဦး၏ အေလာင္းကိုလည္း ထိုေနရာတြင္ 
ျမႇဳပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး 
ပစ္သတ္ခံရ

၂၀၂၂ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅

ပူတာအို၊ 
ဖတ္မာ႐ြာ

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ မနက္ ၈ နာရီတြင္ KIA ႏွင့္  
PDF ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဖတ္မာ႐ြာတြင္ ေနရာခ်ထားေသာ 
ခလရ ၄၆ မွ စစ္ေကာင္စီ တပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။  
လက္ထက္ၿပီးခါစ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးမွာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ 
႐ြာမွ ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားေနစဥ္ သူတို႔ ႏွစ္ဦးမွာ လမ္းေပၚတြင္ 
ပစ္သတ္ခံရသည္။ ေယာက်္ားျဖစ္သူ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ 
ငြားဇီတာ မွာ ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ ေျခေထာက္မ်ားတြင္ ထိမွန္ခဲ့သည္။ 
သူ႔မိန္းမ အသက္ ၂၀ အ႐ြယ္ ဂ်ာလီဒြဲမွာ ရင္ဘတ္တြင္ ထိမွန္ခဲ့သည္။ 
ေနာက္တေန႔တြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ ညီျဖစ္သူႏွင့္ ႐ြာလူႀကီးတုိ႔ 
အေလာင္း သြားေကာက္ခဲ့ရာ စစ္ေကာင္စီ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို သူတို႔ကုိ 
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ရပ္ခိုင္းသည္ကို မရပ္သျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟု 
ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး အမ်ိဳးသမီး 
၁ ဦး ပစ္သတ္ခံရ

၂၀၂၂ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇

မိုးေမာက္၊ 
ဝဝမ္႐ြာ

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ KIA ႏွင့္ စစ္ေကာင္စီ ခမရ ၄၃၇  တပ္ဖြဲ႕မ်ား 
မြန္းတည့္ခ်ိန္တြင္ ဝဝမ္႐ြာအနီးႏွင့္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕ ခါနန္းရပ္ကြက္၃ 
တို႔တြင္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အသက္ ၅၀ အ႐ြယ္ 
ဦးႏိုင္ေအာင္က ဝဝမ္႐ြာသို႔ ထင္းမီးယူရန္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ 
ဝဝမ္႐ြာသို႔ သြားသည့္ လမ္းတြင္ ထိုသူမွာ စစ္ေကာင္စီ တပ္မ်ား၏ 
ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဦးေခါင္းတြင္ ဒဏ္ရာရရွိၿပီး ဗန္းေမာ္ ျပည္သူ႔ 
ေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံခဲ့ရသည္။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ဒဏ္ရာရ
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ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈

မိုးေမာက္ၿမိဳ႕ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ အသက္ ၃၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ 
လဖိုင္လပါ ႏွင့္ ၅၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဂရိန္တိန႔္နန္ တို႔သည္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ 
မိုးေမာက္ရွိ သူတို႔အိမ္သို႔ ည ၉ နာရီတြင္ ျပန္လာၾကသည္။ သူတုိ႔ 
မိုးေမာက္ စစ္စခန္း ခမရ ၄၃၇ အနားသို႔ ေရာက္လာေသာအခါ 
ျမန္မာစစ္တပ္က သူတို႔ကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ေသလုေမ်ာပါး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ လဖိုင္ လပါမွာ ပါးစပ္တြင္ 
ဂရိန္တိန႔္နန္မွာ မ်က္စိတြင္ ေသနတ္ထိမွန္ခဲ့သည္။ ထိုညတြင္ 
စစ္တပ္က သူတုိ႔၏ အေလာင္းမ်ားကို မိုးေမာက္ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံသုိ႔ 
ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။  

အမ်ိဳးသား ၂ ဦး 
ပစ္သတ္ခံရ

 
 
၄။ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားအား အဓမၼလုပ္အားႏွင့္ လူသားဒိုင္း 
အျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း အေသးစိတ္ စာရင္းမ်ား

ရက္စြဲ ေနရာ အေသးစိတ ္ ဖမ္းဆီး၊ ႏွိပ္စက္ခံရသူ 
အေရအတြက္ 

၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာ 
အေစာပိုင္း 

အင္ဂ်န္းယာန္၊ 
ဆနီတူးယန္႐ြာ

တိရစာၦန္မ်ားၾကည့္ရန္ ျပန္လာေသာ စစ္ေရွာင္ ၆ ေယာက္ကို 
စစ္ေကာင္စီ တပ္သား ၁၀၀ က ဖမ္းဆီးၿပီး တစ္နာရီၾကာေအာင္ 
ၿခဳံရွင္းခိုင္းသည္။

အမ်ိဳးသား ၆ ေယာက္ 
အဖမ္းခံရ၊ အဓမၼ 
လုပ္အား ေစခိုင္းခံရ 

၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ဗန္းေမာ္၊ 
ေပါက္ကုန္းရပ္။

PDF မ်ားကို ေထာက္ပံ့သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အမ်ိဳးသား 
တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေနာ္ေနာ္ႏွင့္ သူ၏ မိဘာမ်ားကို စစ္တပ္ႏွင့္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ေနာက္တရက္တြင္ မိဘမ်ား 
ျပန္လြတ္လာေသာ္လည္း ေနာ္ေနာ္မွာ ဗန္းေမာ္ ရဲစခန္းတြင္ 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည္။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦးႏွင့္ 
မိဘမ်ား ဖမ္းခံရ

၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ဗန္းေမာ္၊ 
ဟန္တဲရပ္။

ဘရန္ဆန္းေအာင္ ကို  PDF မ်ားအား ေထာက္ပံ့သည္ဟု 
ဆိုကာ သူ၏ အိမ္တြင္ လာေရာက္ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ သူ႔ကို 
ဗန္းေမာ္ရဲစခန္းသို႔ ေခၚသြားသည္။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ဖမ္းခံရ

၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ျမစ္ႀကီးနား၊ ၁၀ 
မိုင္႐ြာ

ညေန ၄ နာရီခန႔္တြင္ စစ္ေကာင္စီ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အရပ္သား 
ကားႏွစ္စီးျဖင့္ အမ်ိဳးသား ၂ ဦး (၃၉ ႏွစ္စီ) ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 
(၃၁ ႏွစ္) တို႔၏ အိမ္ကို ေရာက္လာသည္။ သူတို႔အား PDF ႏွင့္ 
KIA မ်ားကို ကူညီသည္ဟု ဆိုကာ ဖမ္းသြားသည္။ သူတို႔ကို 
ျမစ္ႀကီးနားရွိ ခလရ ၃၇ တပ္ရင္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး 
ေသနတ္မ်ား ဒုတ္မ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ကာ KIA ႏွင့္ PDF 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခိုင္းသည္။ 

အမ်ိဳးသား ၂ ဦး 
အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး 
ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ႐ိုက္ခံရ
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၃၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေနာ္ဆန္႔ မွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္႐ိုက္ခံရေသာေ
ၾကာင့္ နံ႐ိုး ႏွစ္ေခ်ာင္းအက္သြားသည္။ (ေယာက်္ားလ်ာ) 
အမ်ိဳးသမီး မွာလည္း စစ္သားမ်ားက မိန္းကေလး ျဖစ္ေၾကာင္း 
မသိေသးသည့္အခ်ိန္ထိ သူ႔တစ္ကိုယ္လုံးကို ေသနတ္ႏွင့္ 
ဒုတ္မ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ခံခဲ့ရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ 
PCG က ဝင္ေရာက္ ေတာင္းဆုိသျဖင့္ ည ၉ နာရီတြင္ ၃ 
ေယာက္စလုံးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕ ခမရ ၄၃၇ မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အမ်ိဳးသား ၆ ဦးကို ဖမ္းဆီးၿပီး 
ခ်ဲယန္ရပ္ကြက္မွ မိုးေမာက္ အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ တစ္နာရီခန႔္ 
ခရီးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ လူသားဒိုင္းအျဖစ္ 
အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔အား ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား ၆ ဦး 
လူသားဒိုင္းအျဖစ္ 
အသုံးျပဳ ခံရ

၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာ ၁ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ စကစ စစ္တပ္က အမ်ိဳးသား ၄ ဦး (မ်ိဳးမင္းကို၊ ၿဖိဳးျပာ၊ 
ေရွာကေလးႏွင့္ တစ္ဦး) ကို သူတို႔၏ ေနအိမ္မ်ားတြင္ 
ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ သူတို႔ကို ဘယ္မွာထားရွိသည္ကို မသိရပါ။

အမ်ိဳးသား ၄ ဦး ဖမ္းခံရ

၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာ ၄ မိုးေမာက္၊ လုံးဂ်ာ႐ြာ မိုးေမာက္ အေျခစိုက္ ခမရ ၄၃၇ မွ စကစ စစ္သား ၈၀ ခန႔္သည္ 
လုံဂ်ာ ႐ြာအနီးတြင္ လယ္ေတာမွျပန္လာေသာ ႐ြာသား ၁၁ ဦး 
(အမ်ိဳးသား ၅ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၆ ဦး) ကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ စစ္သား 
၅၀ ခန႔္က ေယာက္်ားမ်ားကို လုံဂ်ာ ေတာင္တန္းမ်ားအနီးသို႔ 
လူသားဒိုင္းမ်ားအျဖစ္ ေခၚေဆာင္ သြားၿပီး စစ္သား ၃၀ 
ခန႔္က မိုးေမာက္သို႔ ျပန္ရာ လမ္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို 
သူတို႔ အၾကားတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ လူသားဒိုင္းအျဖစ္ 
အသုံးျပဳခဲ့သည္။ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕ေရာက္သည့္အခါ သူတို႔ 
ျပန္လြတ္လာသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ လုံဂ်ာေတာင္အနီးတြင္ 
တညအိပ္ခဲ့ရၿပီး စစ္သားမ်ားႏွင့္ အတူ မိုးေမာက္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ 
ျပန္ခဲ့ရၿပီး သူတို႔အား မိုးေမာက္တြင္ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္သည္။

အမ်ိဳးသမီး ၆ ဦး 
အမ်ိဳးသား ၅ ဦး ဖမ္းခံရ 
၂၀၂၂ မတ္ ၇

၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ပူတာအို စစ္ေကာင္စီ တပ္မ်ားက အသက္ ၂၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကု PDF အဖြဲ႕ဝင္ဟု စြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 
မိသားစုဝင္မ်ား သူ႔ကိုေတြ႕ခြင့္ရသည့္အခါ သူ႔မ်က္ႏွာ၊ ေခါင္းႏွင့္ 
ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းသည့္ လကၡဏာမ်ား 
ေတြ႕ရသည္။ သူ႔ကို ပူတာအိုေထာင္တြင္ ပုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ 
ေထာင္ခ်ထားသည္။

အမ်ိဳးသား  ၁ 
ဦးဖမ္းခံရၿပီး ႏွိပ္စက္ခံရ.

၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ပူတာအို စစ္ေကာင္စီ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အသက္ ၃၀ အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို 
ျပန္မလႊတ္မီအထိ ပူတာအို ရဲစခန္းတြင္ တညတာ ထိန္းသိမ္းၿပီး 
ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ဖမ္းခံရ

၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ဝိုင္းေမာ္၊ ဝါေရွာင္ စစ္ေကာင္စီ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက နံနက္ေဈးတြင္ အသက္ ၃၀ 
အ႐ြယ္ ႐ြာသားတစ္ဦးကို KIA ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဆိုကာ 
ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ သူဘယ္မွာ ရွိသည္ဆိုသည္ကို မသိရပါ။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ဖမ္းခံရ

၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ပူတာအို စစ္ေကာင္စီ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက  PDF မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိသည္ဟု 
ဆိုကာ ပူတာအို အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ုံးက ဝန္ထမ္းတစ္ဦး 
ကို ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ဖမ္းခံရ
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၂၀၂၂ ဇႏၷဝါရီ ၃ ပူတာအို၊ ေနာင္မြန္း လူငယ္အမ်ိဳးသား ရမ္ဆင္းကို စစ္ေကာင္စီ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက 
မတ္လ ၃ ရက္က ေနာက္မြန္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
တရားမွ်တမႈရရွိေရး” ဆုေတာင္းပြဲတြင္ ပါဝင္သည့္အတြက္ 
ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီ ၆ ရက္တြင္ သူ႔အား ပုဒ္မ 
၅၀၅(ခ) ျဖင့္ တရားစြဲၿပီး ပူတာအိုေထာင္တြင္ ေထာင္ခ်ထားသည္။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ဖမ္းခံရ

၂၀၂၂ ဇႏၷဝါရီ ၄ ဖားကန႔္၊ 
ကပ္ေမာ္ဇြပ္႐ြာ

ဖားကန႔္ အေျခစိုက္ တပ္မ ၃၃ မွ အင္အား ၈၀ ခန႔္သည္ကာမိုင္းသို႔ 
ေျခလ်င္ခရီးလာစဥ္ KIA တပ္မ်ားက ဆိုင္ပရာ ႐ြာအနီးတြင္ 
မနက္ ၉း၄၉ တြင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ စစ္ေကာင္စီ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ႐ြာသား ၈ ေယာက္ (ေတာင္ယာလုပ္ေနၾကေသာ 
ဆိုင္းဖရာမွ ၆ ဦးႏွင့္ ကပ္ေမာ္ဇြပ္မွ ၂ ဦး) ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး 
လမ္းတေလ်ာက္တြင္ သူတို႔ကို လူသားဒိုင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ 
ေနာက္တနာရီအၾကာ သူတို႔ နမ့္ယာ႐ြာသို႔ ေရာက္ေသာအခါ 
စစ္သားမ်ားက ႐ြာသားမ်ားကို မိုင္းေထာင္သည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 
ထိုအခ်ိန္တြင္ ႐ြာသားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဆိုင္းဖရာ႐ြာမွ ေဇာ္မုန္ရာ 
(၁၉ႏွစ္)ႏွင့္ ကပ္ေမာ္ဇြပ္႐ြာမွာ ေယာဟန္ (၃၈ ႏွစ္) တို႔မွာ 
နမ့္ယာသို႔ မီးေသြးလာယူစဥ္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံလိုက္ရသည္။ 
စစ္သားမ်ားက သူတို႔ကို ေျခေထာက္ႏွင့္ ကန္ကာ ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး 
ေျမျမႇဳပ္မိုင္းကို ဘယ္သူေထာင္သနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။ 
ေဒသခံ လူထု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက နမ့္ယာစခန္းသို႔ လာေရာက္ 
ေတာင္းဆိုသည့္ အခါမွသာ ည ၇ နာရီတြင္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 
ေယာဟန္တြင္ ျပင္းထန္ေသာ ဦးေခါင္းဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး ေနာက္ေန႔ 
မနက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနား ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသျခင္း 
ခံရသည္။

အမ်ိဳးသား ၁၀ ဦး ဖမ္းခံရ၊ 
၈ ဦး လူသားဒုိင္းအျဖစ္ 
သုံးခံရ၊ ၂ ဦး ႏွိပ္စက္ခံရ

၂၀၂၂ ဇႏၷဝါရီ ၇ ဗန္းေမာ္ ေက်ာင္းဆရာမ ေဒၚအိကို CDM တြင္ ပါဝင္သည္ဟု စြပ္စြဲလ်က္ 
စစ္ေကာင္စီက ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။  

အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ဖမ္းခံရ

၂၀၂၂ ဇႏၷဝါရီ ၈ ဝိုင္းေမာ္၊ ဝူယန္႐ြာ ဝူယန္ရွိ စစ္ေကာင္စီ လက္ေအာက္ခံ လီဆူျပည္သူ႔စစ္ 
ဂိတ္ကို KIA က မနက္ ၅ နာရီတြင္ တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ 
လီဆူျပည္သူ႔စစ္မ်ားက ဝူယန္မွ အရပ္သား အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို 
ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ဖမ္းခံရ 

၂၀၂၂ မတ္ ၇ ပူတာအို၊ 
ဆြမ္ပီယန္႐ြာ

မတ္လ ၃ ရက္တြင္ စကစ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဆြမ္ပီယန္႐ြာထဲ့သို႔ 
ဝင္ေရာက္သြားၿပီး အရပ္သားေနအိမ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။ 
မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေတာထဲသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည့္ ႐ြာသား 
၂ ဦးျဖစ္ေသာ ဆိုင္းေအာင္ (၂၅ႏွစ္) ႏွင့္ ဆင္ဝါးေနာ္ (၃၉ ႏွစ္) 
တို႔မွာ အစားအစာအခ်ိဳ႕ယူရန္ အိမ္သို႔ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။ 
စကစ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက သူတို႔ကို ဖမ္းဆီးၿပီး ႐ြာထဲတြင္ တစ္ည 
ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားက ေနာက္ေန႔မနက္တြင္ 
သူတို႔ကို ျပန္လာရင္ ပစ္သတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ကာ 
ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား ၂ ဦး ဖမ္းခံရ
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၂၀၂၂ မတ္ ၂၈ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ မတ္လ ၂၈ ရက္ ၁၀ နာရီတြင္ စစ္ကား ႏွစ္စီးႏွင့္ ရဲကား တစ္စီးတို႔ကို 
ဗန္းေမာ္ PDF မ်ားက ေရာဘတ္ စစ္ေရွာင္စခန္းအနီးတြင္ 
ဗုံးျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အသက္ ၂၉ 
ႏွစ္အ႐ြယ္ စစ္ေရွာင္တစ္ဦး သည္ ဆိုင္ကယ္ျပင္ဆိုင္သို႔ 
သြားရာတြင္ စခန္းနံေဘးတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတို႔က သူ႔ကို 
ရပ္ခိုင္းခဲ့သည္။ သူသည္မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္မ်ားကို 
ပါး႐ိုက္ျခင္းကန္ေၾကာက္ျခင္း ခံရၿပီး ဗုံးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေမးျမန္းခံရသည္။ ထို႔ေနာက္ သူ႔ကို ဗန္းေမာ္ ရဲစခန္းသို႔ 
ဖမ္းသြားခဲ့ၿပီး ေနာက္တႀကိမ္ထပ္မံ စစ္ေဆးကာ စစ္သား ၅ 
ေယာက္က ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။ တစ္နာရီခန႔္ၾကာသည့္အခါ သူ၏ 
မ်က္ႏွာကို သူတို႔က အဝတ္ျဖင့္အုပ္ၿပီး ေနာက္ထပ္တေနရာသို႔ 
ကားျဖင့္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ စစ္သားတစ္ဦးက သူ႔ကို စစ္ေဆး 
ေမးျမန္းကာ တစ္နာရီခန႔္ၾကာေအာင္ ေသနတ္မ်ား ဒုတ္မ်ားျဖင့္ 
႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။ ညေနပိုင္းတြင္ သူ႔ကို ဗန္းေမာ္ရဲစခန္းသို႔ ကားျဖင့္ 
ျပန္ေခၚလာၿပီး စစ္ေရွာင္စခန္း ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားက 
သူ႔ကို အိမ္သို႔ ျပန္ေခၚလာႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ဖမ္းခံရ၊ 
ႏွိပ္စက္ခံရ

၂၀၂၂ မတ္ ၃၀ နမၼတူ။ ဆင္လီ 
ေကာင္ရာ႐ြာ၊

တပ္မ ၁၀၁ မွ စကစ စစ္သား ၁၀၀ ခန႔္ႏွင့္ KIA တို႔ မတ္လ ၂၈ 
ႏွင့္ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ဆင္လီေကာင္ရာတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနစဥ္ 
႐ြာသားအမ်ားစုမွာ ေတာမ်ားအတြင္း သို႔မဟုတ္ နမၼတူ KBC 
ဘုရားေက်ာင္းသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႔၏ အိမ္မ်ားကို 
ေစာင့္ေရွာက္ က်န္ေနရစ္သည့္ ႐ြာသား ၃ ဦးျဖစ္သည့္ 
ေပါင္းဆာ့ေနာ္ဂ်ာ၊ အင္ခြန္ေနာ္ေတာင္၊ ႏွင့္ လဗ်ေနာ္လာတို႔ 
မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး စကစ စစ္သားမ်ားႏွင့္ 
အတူ နမၼတူ တပ္စခန္းအထိ စကစ စစ္သားမ်ားအၾကားတြင္ 
လမ္းေလွ်ာက္ လိုက္ပါေစခဲ့သည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ သူတို႔ကို 
ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား ၃ ဦး 
လူသားဒိုင္းအျဖစ္ 
အသုံးျပဳခံရ

၅။ ကြတ္ခိုင္တြင္ ျမန္မာ စစ္သားမွ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား 

ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူ  အမည္။  လြမ္းမိုင္ (အမည္ရင္းမဟုတ္)  
အသက္။    ၅၀ ႏွစ္ 
ျဖစ္ပြားသည့္ ရက္စြဲ။   ၂၀၂၂ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္။ 
ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာ။   ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူ ၏ အိမ္အျပင္ဘက္၊ ဟူေနာင္႐ြာ၊ ကြတ္ခိုင္။ 

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ ညသန္းေခါင္ႏွင့္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ မနက္ ၂ နာရီအၾကားတြင္ ကြတ္ခိုင္မွ မူဆယ္သို႔ စစ္ကား အစီး ၄၀ 
ခန႔္ ပါေသာ ယာဥ္တန္း သြားခဲ့သည္။ လမ္းခရီးအတြင္း (ကြတ္ခိုင္ေျမာက္ဖက္ ၁၀ ကီလိုခန႔္အကြာ) ဟူေနာင္႐ြာထိပ္သို႔ 
ေရာက္ေသာ အခါ ယာဥ္တန္းမွာ ဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံရသည္။ ထို႔ေနာက္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ နံနက္ေစာေစာတြင္ ခမရ 
၃၃၆ မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၀ ခန႔္သည္ ဟူေနာင္ ႐ြာအတြင္းတြင္ ႐ြာပတ္ပတ္လည္တြင္ လုံၿခဳံေရး ရယူသည္၊ ႐ြာသား ႏွစ္ဦး၏ 
အိမ္တြင္ စခန္းခ်သည္။ ခမရ ၃၃၆ မွာ ဖယ္ခုံ အေျခစိုက္တပ္ရင္းျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ 
ျဖစ္ကာ ကြတ္ခိုင္-မူဆယ္ လမ္းမႀကီး လုံၿခဳံေရး ေပးရန္အတြက္ (ဟူေနာင္႐ြာ ေတာင္ဘက္ ၁ ကီလို ခြဲခန႔္အကြာ 
လမ္းမႀကီးေပၚရွိ) နမ့္ဂြတ္႐ြာတြင္ ယာယီ စခန္းခ်ေနသည္။ 
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ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူ  လြမ္းမိုင္မွာ ဟူေနာင္႐ြာတြင္ သူ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ ေနထိုင္သည္။ သူ႔မတြင္ 
ကေလးႏွစ္ေယာက္ရွိေသာ္လည္း ဟူေနာင္႐ြာတြင္ အတူေနထိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေန႔တြင္ 
ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူ ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ အျခား ႐ြာတ႐ြာတြင္ အိမ္သစ္တက္ အခမ္းအနားရွိသျဖင့္ သြားေနသည္။ 

ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲခန႔္တြင္ လြမ္းမိုင္သည္ အနီးအနားရွိ ဟူေနာင္႐ြာ၏ ႐ြာလူႀကီးျဖစ္ေသာ အစ္ကိုျဖစ္သူ၏ 
ၿခံထဲတြင္ ကူညီရန္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ထို႔မနက္ပိုင္းက အေရးေပၚကိစၥရွိသျဖင့္ အျပင္ထြက္ေနေသာေၾကာင့္ 
လြမ္းမိုင္က ၿခံတြင္ ကူလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ကို ေနာက္တေန႔သို႔ ေ႐ြ႕ဆိုင္းလိုက္ၿပီး အိမ္သို႔ နံနက္ ၉ နာရီခန႔္တြင္ 
ျပန္လာခဲ့သည္။ သူ႔အစ္ကိုအိမ္ႏွင့္ သူ႔အိမ္မွာ ၁၀ မိနစ္ခန႔္လမ္းေလွ်ာက္ရသည္။ 

သူအိမ္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ျပန္လာစဥ္ ျမန္မာစစ္သား တစ္ေယာက္သူ႔ေနာက္လိုက္လာသည္ကို သတိထားမိေသာေၾကာင့္ 
သူက ေျခလွမ္းျမန္ျမန္ေလ်ာက္ကာ သူ႔ၿခံထဲသို႔ ဝင္လိုက္သည္။ စစ္သားမွာ ယူနီေဖာင္းဝတ္ထားၿပီး 
ေသနတ္ကိုင္ထားသည္။ အသက္ ၃၀ ခန႔္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ သူၿခံထဲ ဝင္လာစဥ္တြင္ စစ္သားက သူ႔မကို “မင္းအိတ္ထဲမွာ 
ဘာေတြပါသလဲ” ဟု ေမးရာ သူက “ဘာမွမပါဘူး” ဟု ျပန္ေျဖခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ စစ္သားက သူ႔မကို 
ဖမ္းခ်ဳပ္လိုက္ၿပီး သူမ၏ ခႏၶာကိုယ္ကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ကိုင္တြယ္မႈမ်ားစလုပ္ခဲ့သည္။ သူမ ေၾကာက္လန႔္သြားၿပီး 
စတင္ေအာ္ဟစ္လိုက္သည္။ ထိုအခါ စစ္သားက သူမ၏ ေခါင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို လက္သီးမ်ားျဖင့္ ထိုးသည္။ 

သူမ၏ ေမာင္ျဖစ္သူ၏ ၿခံမွာ သူ႔အိမ္နံေဘး ေပ ၂၀၀ ခန႔္ေဝးသည္။ ထိုအခ်ိန္က သူ႔ေမာင္ႏွင့္ သားျဖစ္သူမွာ 
ၿခံစည္း႐ိုး ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သူ႔ေအာ္မသံကို သူတို႔ၾကားသည့္အခါ ဖခင္ျဖစ္သူက သားကို “သြားၾကည့္စမ္း၊ 
တေယာက္ေယာက္ ေခြးကုိက္ခံရတာလား မသိဘူး” ဟု ေျပာလိုက္သည္။ သားျဖစ္သူက လြမ္းမိုင္၏ အိမ္အတြင္း 
သြားသည့္အခါ စစ္သားက သူမ၏ ေခါင္းကို ႐ိုက္ႏွက္ေနၿပီး လည္ပင္းစညႇစ္ေနသည္ကို ေတြ႕လိုက္သည္။ စစ္သားက 
ေယာက္က်ားေလး ကို ေတြ႕သည့္အခါ သူ႔ေသနတ္ျဖင့္ ေျခာက္လွန႔္လိုက္ၿပီး ႐ြာအတြင္း သူတို႔တပ္ဖြဲ႕ စခန္းခ်ရာ 
ေနရာဘက္သို႔ ထြက္သြားခဲ့သည္။ ေယာက္က်ားေလး က သူ႔အေဖရွိရာသို႔ အျမန္သြားၿပီး ေတြ႕ျမင္ခဲ့သည္ကို 
ေျပာျပသည္။ 

ဖခင္ျဖစ္သူက စဥ္းစားခ်က္ျမန္သည္၊ သူ႔အေနျဖင့္ က်ဴးလြန္သူ မည္သူျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုသည္ကို 
နားလည္လိုက္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သူက စစ္သား လုံၿခဳံေရး ယူေနေသာ ေနရာကို ျဖတ္လမ္းက သြားလိုက္သည္။ 
စစ္ေၾကာင္းမႉးက က်ဴးလြန္ခဲ့သူကို ေမးျမန္းေနသည္ကို သူျမင္သည္။ “မင္းဘယ္သြားတာလဲ၊ ဘာလို႔ ဒီမွာ ရွိမေနတာလဲ”။ 
ထို႔ေနာက္ စစ္ေၾကာင္းမႉးက သူ႔ကို တခ်က္႐ိုက္သည္။ မည္သူမွ် သူ႔ကို မေတြ႕ပါ။ စစ္သားကို ခ်က္ခ်င္း ေတြ႕ဆုံ ၿပီး 
ျပႆနာရွင္းပါက သူ႔ကို တိုက္ခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ကို ျပန္လာခဲ့သည္။ 

သူအိမ္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ သူက ႐ြာသူႀကီး၊ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူ  အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အျခား ႐ြာသားမ်ားကို 
ေခၚလိုက္သည္။ မနက္ ၁၀ နာရီခန႔္တြင္ သူတို႔က ႐ြာထဲတြင္ စစ္သားမ်ား စခန္းခ်ထားေသာ ေနရာသို႔ သြားၿပီး 
စစ္ေၾကာင္းမႉးျဖစ္သူ ႏွင့္ ေတြ႕ၾကသည္။ စစ္ေၾကာင္းမႉးက သူ၏ စစ္သားမ်ားအားလုံးကို တန္းစီခိုင္းလိုက္ၿပီး 
ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူ အား က်ဴးလြန္သူကို ေ႐ြးထုတ္ခိုင္းသည္။ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားစဥ္က ဝတ္ထားေသာ ဆြယ္တာကို 
လဲထားေသာ္လည္း ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူ က က်ဴးလြန္သူကို မွတ္မိခဲ့သည္။ စစ္ေၾကာင္းမႉးက “ငါတို႔ အေရးယူမယ္” 
ဟုေျပာၿပီး က်ဴးလြန္သူကို သစ္ပင္တစ္ခုတြင္ ခ်ည္ထားလိုက္သည္။ 

ထို႔ေနာက္တြင္ ႐ြာသားမ်ား ျပန္သြားၾကသည္။ မနက္ ၁၁ နာရီခန႔္တြင္ တပ္မႉးႏွင့္ စစ္သားႏွစ္ဦးမွာ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူ 
၏ ေမာင္ျဖစ္သူ အိမ္သို႔ သြားခဲ့သည္။ စစ္ေၾကာင္းမႉးက ဒူးေထာက္ၿပီး သုံးႀကိမ္ေတာင္းပန္ခဲ့ကာ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူ 
အား ေဆးကုခ အျဖစ္ ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ ေပးခဲ့သည္။ သူမမွာ ေခါင္းကို လက္သီးျဖင့္ ထိုးခံရသျဖင့္ 
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နားမၾကားေတာ့ပဲ လည္ပင္းညႇစ္ခံထားရသျဖင့္ အစာၿမိဳရာတြင္ အခက္အခဲ ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္ေၾကာင္းမႉးႏွင့္ 
သူ႔လူမ်ား ႐ြာအတြင္း စခန္းခ်ရာေနရာသို႔ ျပန္သြားခဲ့သည္။ 

ထိုအခ်ိန္တြင္ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူ ၏ ေမာင္ျဖစ္သူမွာ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ သြားၿပီး ျဖစ္စဥ္ကို 
ေျပာျပသည္။ ထိုေန႔ ညေန ၃ နာရီခန႔္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ႏွင့္ အျခား လူထု အေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားမွ 
အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အတူတကြ ႐ြာလူႀကီးထံ သြားေရာက္ၿပီး အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 
ထိုအခ်ိန္တြင္ က်ဴးလြန္ေသာ စစ္သားကို သစ္ပင္တြင္ ခ်ည္ထားသည္ကို ႐ြာသားမ်ားမေတြ႕ေတာ့ပါ။ စစ္ေၾကာင္းမႉးက 
က်ဴးလြန္သူ၏ အမည္မွာ ဘြဲတင္ခိုင္ ျဖစ္ၿပီး သူက ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္မွ ျပန္လာကာစပင္ရွိေသးေၾကာင္းေျပာသ
ည္။ 

ညေနပိုင္း ၅ နာရီခန႔္တြင္ ႐ြာသားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူ ၏ 
အိမ္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဓါတ္ပုံမ်ားကို ရယူသည္။ သူတို႔ ထိုေနရာတြင္ရွိေနစဥ္ စစ္သားမ်ား 
စခန္းခ်ေသာ ေနရာဘက္မွ ေသနတ္သံ သုံးခ်က္ၾကားရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ အိမ္သို႔ အျမန္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ထိုေသနတ္သံမ်ားမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူက သူ႔တပ္မွ အျခား စစ္သား သုံးဦးကို ပစ္သတ္ၿပီး ေသနတ္ႏွင့္ 
အတူ ထြက္ေျပးသြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေနာက္ေန႔ ဧၿပီ ၁၃ နံနက္တြင္ ႐ြာလူႀကီးႏွင့္ အျခားေသာ စစ္သားမ်ားက ေသဆုံးသြားေသာ စစ္သားသုံးဦးကို 
သၿဂႋဳလ္ခဲ့သည္။ 

ဧၿပီ ၁၃ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တပ္ဖြဲ႕သည္ ဟူေနာင္႐ြာမွ ထြက္ၿပီး နမ္ဂြတ္သို႔ ျပန္သြားခဲ့သည္။ ထိုေန႔ ညေနတြင္ 
စစ္သားမ်ားက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ စစ္သားအား  နမ့္ဂြတ္႐ြာအနီး ေတာထဲတြင္ ေတြ႕ရွိၿပီး ပစ္သတ္လိုက္သည္။ 
စစ္ေၾကာင္းမႉးက ႐ြာသားမ်ားအား ေသဆုံးသြားေသာ အေလာင္းကို ေျမျမႇဳပ္ရန္ အမိန႔္ေပးခဲ့သည္။ 

ဧၿပီ ၁၄ ရက္တြင္ စစ္ေၾကာင္းမႉးက ႐ြာလူႀကီးထံ ဖုန္းဆက္၍ သူ႔ကို နံနက္ ၁၁ နာရီ တြင္လာေတြ႕ခိုင္းသည္။ 
စစ္သားမ်ားက ဟူေနာင္႐ြာသုိ႔ ေနာက္တႀကိမ္ျပန္လာခဲ့ၿပီး ဤအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ က်ပ္ 
၅၀၀,၀၀၀ ေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔က နမ္ဂြတ္႐ြာသို႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကသည္။ 

ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ အရာရိွတေယာက္က ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူ ၊ ႐ြာလူႀကီးႏွင့္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကို ကြတ္ခိုင္ရွိ ခလရ ၄၅ စစ္စခန္းသို႔ ေခၚ၍ မနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
စစ္ေဆး ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တိုင္းအဆင့္သို႔ ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သူတို႔အား ေျပာခဲ့သည္။ 
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   Contact

Email:  kwat.office@gmail.com

Website:  kachinwomen.com

Facebook: Kachin Women’s Association Thailand - KWAT

Mobile: +66(0) 89 755 9892


