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ရမှး်လူအခငွ့်အေရးမိငမ် ှေန ကဆ်ံုးရ လူအခငွ့်အေရး ချိးေဖါကမ် သတငး်ထတုြ်ပနခ်ျက ်

2020 ခုှစ ်ဇူလုိင်လ 9 ရက ် 

အထကရ်ရဲာ ေရကာတာေဆာကလ်ပုေ်ရးစမီကံနိး် အနးီ RCSS/SSA ရမှး်ြပညတ်ပမ်ေတာအ်ား စစဆ်ငတ်ိုကခ်ိုက ်

ရာတငွ ်အစိုးရတပသ်ားများက မတရားသတြ်ဖတ ်ညဥး်ပနး်ှိပစ်ကမ်များ ကျးလနွ ်

ဇွနလ်ေန ကဆ်ံုးပတအ်တင်ွး အစိုးရစစတ်ပ် တပ်ရင်း ၅-ရင်းမှ ရာချစီစသ်ားများသည် ေကျာကမဲ်မိနယ် ရမ်ှးြပည် 

ေြမာကပုိ်င်းရှိ အနဲစ်ေီအ လကမှ်တထုိ်းထားသည့် RCSS/SSA ရမ်ှးြပည်တပ်မေတာအ်ား လုိကလံ် စစဆ်င် တိုကခ်ိုက် 

ရာတင်ွ လူအခင့်ွအေရး ချိးေဖါကမ်များ ကျးလွနသ်ြဖင့် ေဒသခ ံြပည်သူလူထု ရာသူရာသား 600-ေကျာ ်ေနရပ်စနွ် 

ခါွခဲ့ကသည်။ 

ဇွနလ် 24 ရကေ်နတင်ွ အထကရ်ရဲာ ြမစင်ယ်ြမစ ်(နမတူ) ေရကာတာေဆာကလု်ပ်ေရး စမံီကနိး်၏ ေြမာကဖ်က ်10 

ကလုိီမီတာခန် အကာွအေဝးရှိ ဟဲကွီေကျးရာတင်ွ RCSS/SSA-တပ် ဆကဆ်ေံရးုံးက အစိုးရစစတ်ပ်အား ကမာ ့

မူးယစဆ်န်ကျင်ေရးေန ကျင်းပခင့်ွေပးရန ် အေကာင်းကားပါသည်။ အစိုးရတပ်က ေရကာတာေဆာကလု်ပ် ေရး 

တင်ွ လုံ ခံေရးတာဝန် ယူထားသည့် တပ်မ (၁၀၁) လကေ်အာကခ် ံခမရ (၂၅၆) တပ်သားများ ေစလတခ်ါ  အခမ်း 

အန း မကျင်းပိုင်ေစရန ် အေှ ကအ်ယှက ် ေပးသည်။ တဆကတ်ည်းတင်ွ စှဖ်ကတ်ပ်များ ထိပ်တိုကရ်င်ဆိုင် 

အြပနအ်လှနပ်စခ်တမ်များမှ စတင်ပီး ေကျာကမဲ်မိနယ် ေတာင်ဖကတ်ေကျာ တိုကပဲွ်ြဖစခ်ဲ့သည်။ အစိုးရတပ်မ 

ေတာမှ် ခလရ-22၊ ခလရ-23၊ ခလရ-101 င့်ှ ခလရ-147 တို ပါဝင်သည့်စစေ်ကာင်းအကမူျား ေစလတတ်ိုကခ်ိုက် 

ေစခဲ့သည်။ 

အစိုးရတပ်က ရာကိုဝုိင်းရံပီး RCSS/SSA တပ်သားများကို ရာှေဖွရာ ရာသူရာသားများ ေကာကလှ်န်ကာ ထွက ်

ေြပးတမ်ိး ေရာှင် ခဲ့ကသည်။ ပနက်ျနေ်ကျးရာ အေရာကတ်င်ွ အစိုးရတပ်သားများက သက်ကးီရယ်အို လင်မယား 

မူလတနး်ေကျာင်းအတင်ွးသုိ  ေြပးဝင်သွားသည်ကို ေတွြမင်လုိကသ်ည်။ စစသ်ားများက ေကျာင်းထဲသုိလုိက ် ဝင် 

သွားပီး 58-စှ် အရယ်ရှိ ခင်ပွနး်ြဖစသူ် လုံးဆုအား အနးီကပ်ေသနတြ်ဖင့်ပစလုိ်ကရ်ာ ဒဏရ်ာရေစခဲ့သည်။ သူ 

သည် အြပင်သုိ ထွကလ်ာစဥ ်စစသ်ားများက လုံးဆအုား  ေကျာင်းကင်ွးြပင်သုိ အေရာကတ်င်ွ   ေသနတြ်ဖင့် ထပ်မံ 

ပစသ်ြဖင့် ေသဆံုးသွားသည်။ 
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၎င်းပနက်ျန်ရာေန အဖွါးအိုတဥးီ တမ်ိးေရာှင်ရန ်အမ်ိထဲသုိေြပးအဝင် ဗုံးဆထိံမှန ်ဒဏရ်ာရသည်။ အသက ်56-စှ် 

လယ်သမားတေယာကလ်ည်း ေပတာထမ်းေစသည့်ြပင် ရမ်ှးစစသ်ားများ မရှိဟု လိမ်ညာခဲ့ေကာင်း အစိုးရစစ် 

တပ်ကစပ်ွစွဲ၍ သူအားေမ့ေလျာသွ့ားသည်ထိ ုိက်ကှ်ကသည်။ 

စှဖ်ကတ်ိုကပဲွ်ေကာင့် လူဥးီေရ 600 ေကျာဟ်ာ ညဥး်ပနး်ှိပ်စကခ်ရံသည့်ြပင် အများစမှုာ သက်ကးီရယ်အို၊ အမျိး 

သမီး င့်ှ ကေလးများပါဝင်ပါတယ်။ ပတဝ်နး်ကျင် ေကျးရာများရှိ  ဘုနး်ေတာ်ကးီေကျာင်း ဇရပ်များတင်ွ ခိုလံရ 

ေသာ်လည်း ေနရာထုိင်ခင်း လုံေလာကမ်မရှိသည့်အတကွ ် မိသားစ ု တစုင့်ှတစ ု နးီနးီကပ်ကပ် ေနထုိင်ကရ တာ 

ြဖစသ်ည့် အတကွ ် social distancing လုိေခတဲ့ တေယာက်င့်ှတေယာက ် ခပ်ခါွခါွေနရန ် ဆိုသည့် ကိုဗစ်-19 

ေရာဂါတားဆးီေရး စည်းမျဥး်များ လုိကန် ရနမ်လွယ်ကလှူပါ။ 

အစိုးရစစတ်ပ်၏ လူသားမဆန ်ရကစ်က်ကမ်းကပ် လုပ်ရပ်များ၊ ညဥး်ပနး်ှိပ်စကမ်များ ကို ရမ်ှးလူအခင့်ွ အေရး 

မိင် က ြပင်းထနစ်ာွ တခ်ျပါသည်။ ကိုဗစ်-19 ေရာဂါှိမ်င်ှးေရးဆိုပီး ေမလ 10-ရကေ်နတင်ွ အစိုးရတပ်က 

တဖက်သပ် အြပစရ်ပ်ေကညာချကမှ်ာ  ရယ်ဖွယ်သာြဖစေ်နေတာသ့ည်။ 

ဒေီန ကဆ်ံုး ချိးေဖါကမ်သည်လည်း အစိုးရတပ်သည် သဘာဝသယံဇာတများ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ထုတ/် စတု်ယူ 

ရန် င့်ှ ပဋိပကဇုနအ်တင်ွးရှိ စမံီကနိး်ယရားကးီများကို အေလးထားလုံ ခံမ ေပးေနြခင်းသာြဖစသ်ည်။ ယင်းစးီ ပွါး 

ေရး စမံီကနိး်ဇုံေတကွို ညဥး်ပနး်ှိပ်စကမ်င့်ှ တရားမ့ဲ နည်းလမ်းများြဖင့် ကာကယ်ွေစာင့်ေရာှက ် ေနတာလည်း 

ြဖစပ်ါသည်။ က်ုပ်တိုအေနြဖင့် အထူးေတာင်းဆိုလုိသည်မှာ ထုိကဲ့သုိ စမ့ီကနိး်မျိး ရင်းှီးြမပ်ှံမများ အားလုံး 

ရပ်ဆိုင်းရနြ်ဖစ်ပီး၊ စစမှ်နသ်ည့်ငိမ်းချမ်း ေရး င့်ှ ဖကဒ်ရယ်မူအေြခခဖဲွံစည်းပုံင့်ှအညီ အာဏာခွဲေဝကာ ေဒသခံ 

ြပည် သူများအား ၎င်းတိုေြမယာ၊ သယံဇာတများကို ကိုယ်တိုင်စမံီ ခန်ခွဲ ကာကယ်ွခင့်ွေပးရနြ်ဖစသ်ည်။ 

အထကရ်ရဲာ ေရဂါတာေနရာကို လုံ ခံေရးယူေသာ အစိုးရစစ်တပ်၏ လူမဆန်ေသာှိပ်စကည်ဥး်ပနး်မများ၊ အ 

ေကာင်း မ့ဲသတြ်ဖတမ်များင့်ှ မပတသ်ကရ်န ် ေအာကေ်ဖြပပါ ိုင်ငံြခား ကမုဏီများကို ထုိ ေရအားလျပ်စစ ်

ေရကာတာ တည်ေဆာင်ေရးစမံီကနိး်မှ ထွကခ်ါွသွားရနေ်တာင်းဆိုသည်။ ထုိြပစမ်တင်ွ ပါဝင်ေသာိုင်ငံြခား ကမုဏ ီ

များမှာ--ဆတွဇ်ာလန်ိုင်ငံမှ Stucky SA, ြပင်သစ်ိုင်ငံမှ IPGRB, တုတ်ိုင်ငံမှ Yunnan Machinery Import and 

Export Co. Ltd., ှင့် Zhejiang Orient Engineering, င့်ှ ဂျပန်ိုင်ငံမှ Toshiba င့်ှ High Tech Concrete 

Technology Co Ltd. တိုြဖစ်ကသည်။ 

ခရစ ်2008-ခုစှက် စတင်ခဲ့သည့် အထကရ်ရဲာ ေရကာတာ ေဆာကလု်ပ်ေရးစမံီကနိး်သည် ကိုဗစ-်19 ေလာဂ် ေဒါင်း 

အချနိက်ာလအထိပင် ဆကလ်က်လုပ်ေဆာင်ေနဆြဲဖစသ်ည်။ မီဂါဝပ် အင်အား 280-MW ရှိ ေရအားလျပ်စစ ်

ေရကာ တာ စမံီကနိး်ကို ြမစင်ယ်ြမစ/်နမတူြမစ ်တေလျာက ်မီှတင်းေနထုိင်သူ ေထာင်ေသာင်းမကြပည် သူအများ 

က ဆန်ကျင်ခဲ့ကသည်။ ၎င်းေရကာတာသည် 60-ကလုိီမီတာမ ရည်ှလျားေသာ ြမစေ်ကာချိင့်ဝှမ်းတေလာက ်

သီေပါမိအထိ အလွနက်ျယ်ြပန်ေသာ လယ်ယာေြမ င့်ှ ရာစုစှေ်ပါင်းများေနထုိင်ခဲ့ေသာ ေဒသခတံိုင်းရင်းသား 

တို၏ ေဂဟစနစမ်ျား ေရေအာက်စှြ်မပ် ပျကစ်းီဆံုးံးိုင်ပါသည်။ 
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အစိုးရစစတ်ပ၏် RCSS/SSA အား စစဆ်ငေ်ရး အေသးစပိ ်
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ဇွနလ် 24, 2020 ရကေ်နတင်ွ ဆကဆ်ေံရးုံးမှတဆင့် RCSS/SSAက သကဆ်ိုင်ရာ ြမနမ်ာအစိုးရ အရာရှိများအား 

ဇွနလ် 26-ရကေ်တ ွကျေရာကသ်ည့် ကမာမူ့းယစဆ်န်ကျင်ေရးေနကို ကိဆိုေသာအားြဖင့် တရားမဝင် မူးယစေ်ဆး 

ဝါးများ မီးိဖျကဆ်းီသည့် အခမ်းအန းအား ေကျာကမဲ်မိနယ် ဟဲကွီေကျးရာ/ေကျးရာအပ်ုစု၌ ကျင်းပခင့်ွ 

ေတာင်းဆိုသည်။ 

ဇွနလ် 25, 2020 ရကေ်န -- တပ်မ-101 လကေ်အာကခ် ံခမရ-256 မှ အင်အား 40-ခန်ရှိ  အထကရ်ရဲာ ေရကာတာ 

ေဆာကလု်ပ်ေရး စမံီကနိး်တင်ွ တာဝနက်ျေနသည့် တပ်သားတိုအား RCSS/SSA မှ မူးယစ ်ေဆး မီးိဖျကသိ်မ်းမည့် 

အခမ်းအန းအား ေှ ကယှ်ကရ်န်ေစလတလုိ်ကသ်ည်။ ၎င်းေန ညေနပုိင်းတင်ွ အစိုးရတပ်သားများ ၂-ေနရာ စတင် 

တိုကခ်ိုကသ်ည်။ ေကျာကမဲ်မိနယ် ေမာမ်ား ေကျးရာအပ်ုစဝုင် ကနုး်ေညာင်ေကျးရာ င့်ှ ဝမ်လိွင်ေကျးရာ တိုြဖစ် 

ကသည်။ ညသနး်ေခါင်ေကျာ ် ၁-ချကတ်းီ အချနိေ်လာကတ်င်ွလည်း ဝမ်လိွင်အနးီအန းတင်ွ တိုကပဲွ်ထပ် ြဖစ် 

ေသးသည်။ 

ဇွနလ် 27, 2020 ရကေ်န -- စှဖ်ကတ်ိုကပဲွ်များ 4-ေနရာထပ်ြဖစသ်ည်။ ကျေတာ၊ လိွင်နမ့်ေဝါေထာက ်

လိွင်ေစာက်ေကျးရာအပ်ုစ၊ု ပနေ်လာ ့ င့်ှ လိွင်ပနဟ်တေ်ကျးရာအပ်ုစဝုင်များြဖစ်ကသည်။ တချနိတ်ည်းတင်ွ 

အစိုးရတပ်များလည်း ခလရ-147, ခလရ-၂၂, ခလရ-၂၃ င့်ှ ခလရ-101 အကစူစေ်ကာင်းများ ထပ်မံ ပုိ 

ေဆာင်ေသးသည်။  

ဇွနလ် 27, 2020 ရကေ်န ဟဲကွီေကျးရာအပ်ုစဝုင် ကျေတာ၊ ေရဆန၊် ဟုိဖုိင်၊ ပနက်ျန် ေကျးရာများတင်ွ  စှဖ်ကထိ်ပ် 

တိုကရ်င်ဆိုင် စစပဲွ်များ ြဖစပွ်ါးခဲ့သည်။ အလားတ ူ ပနေ်လာေ့ကျးရာအပ်ုစဝုင် အက်ကးီေကျးရာ၌လည်း တိုက ်

ပဲွြဖစပွ်ါးေသးသည်။ 

ေကျာကမ်ဲမိနယအ်တငွး် အစိုးရစစတ်ပက် လူအခငွ့်အေရး ချိးေဖါကမ် အေသးစပိ ်

အတငး်ဓမ ေပတာခိုငး်၊ ှိပစ်ကည်ဥး်ပနး်၊ ကားများေချာဆွဲ 

ဇွနလ် 27, 2020 ရကေ်နတင်ွ အစိုးရတပ်သားများသည် ဟဲကွီေကျးရာမှ ထရပ်ကားအေသးစား တစကီိုယူကာ 

ေဒသခရံာသား 4-ေယာကက်ို ေမာင်းင်ှေစပီး၊ ၎င်းတို စစသုံ်းပစည်းများ ပနက်ျန်ေကျးရာသုိ ပုိေစပါသည်။ 

ေဒသခရံာသား 4-ေယာကမှ်ာ စိုင်းန၊ စိုင်းပညာ၊ စိုင်းေကာ င့်ှ စိုင်းစမ်ွ တိုြဖစသ်ည်။ အစိုးရတပ်သားများင့်ှအတ ူ

2-ရကတ်တိေိနရပီး၊ ဇွနလ် 29-ရကေ်နမှ ပနက်ျနက်ေန သူတိုအားြပနလွ်တက်ာ အမ်ိြပနေ်စသည်။ 

ဇွနလ် 28, 2020 ရကေ်န ညေနခင်းတင်ွ ခလရ-23, ခလရ-22, င့်ှ ခလရ-147 တိုမှ အစိုးရတပ်သားများက 

အက်ကးီေကျးရာတဝုိကတ်င်ွ စစေ်ကာင်းြဖန်ကျကလ်ျကရ်ှိသည်။ ထုိေနတင်ွ အသက ်56-စှ ်လုံးေမာင်ေခ ဆိုသူ 

၎င်းေနထုိင်ရာ ရာအြပင်ဖက ်ေတာင်ကနုး်ယာေတာထဲတင်ွ အလုပ်လုပ်လျကရ်ှိသည်။ ထမင်းချကရ်န ်ဆနက်နုေ်န 

သြဖင့် ၎င်းေနအမ်ိြပနသွ်ားပါသည်။ ရာအဝင်မှာေတာ ့အစိုးရတပ်သားများင့်ှ ပကပ်င်းတိုးေတာသ့ည်။ စစသ်ားများ 

က လုံးေမာင်ေခအား “ရာသားေတ ွဘယ်ေရာကက်နု်ပီလဲ” ဟုေမးရာ - “ရာသားများထွကေ်ြပးကနုတ်ာ ြဖစမှ်ာ” ဟု 
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သူကေြဖေလသည်။ ဒါနဲ စစသ်ားများက သူအား စစပ်စစ်ည်း အတိမ်ျားသယ်ခိုင်းသည့်အြပင် ပနက်ျန်ေကျးရာ 

ေတာင်ဖကသုိ် လမ်းြပအြဖစ ်ေခသွားေသးသည်။  

ဇွနလ် 29, 2020 ရကေ်န နနံကေ်စာေစာပုိင်းတင်ွ အစိုးရတပ်များ ပနက်ျန်ေကျးရာ အဝင်ဝတင်ွေရာကလ်ာပီး၊ 

ဥးီတည်ရာမ့ဲ ရာန းတဝုိကတ်င်ွ ပစခ်တသ်ည်။ ဖမ်းထားသည့် လုံးေမာင်ေခတေယာက ်လတသွ်ားမှာစိုး၍ သူ လက ်

စှဖ်ကက်ို ေန ကေ်ကာြပနတ်တုထ်ားလုိကသ်ည်။ စစး်သားများက “ရာထဲမှာ ဘယ်သူရှိလဲ?” ဟုေမးရာ - 

လုံးေမာင်ေခ က အားလုံးထွကေ်ြပးကနု်ကေကာင်းေြဖသည်။ 

အရယ်အို လင်မယား စှေ်ယာက ်၎င်းတိုေနအမ်ိမှ ရာစာသင်ေကျာင်းဆသုိီ ဥးီတည် ေြပးသွားေနသည်ကို အစိုးရ 

တပ်သားများက လှမ်းြမင်လုိကသ်ည်။ (အကျယ်ကို ေအာကမှ်ာဆကဖ်တပ်ါ)။ လုံးေမာင်ေခ ကိုေစာင့်ကပ်ေန ေသာ 

စစသ်ားများက “ဘာေ့ကာင့်ဒရီာထဲမှာ ရမ်ှးစစသ်ားေတ ွ မရှိဘူးလုိ ေြပာတာလဲ?” “ဟုိမှာ မေတွဘူးလား ရမ်ှး 

စစသ်ားေတ ွ ထွကေ်ြပးေနတာ?” စစသ်ားများက သူနဖူး၊ ေခါင်းအေန ကဖ်က၊် ေပါင်၊ ေမးေစ၊့ တကိုယ်လုံး ပဲ ၂-

ေပခန်ရှိ ဝါးြခမ်းြပားြဖင့် ြပင်းထနစ်ာွ ုိကန်ကတ်ာခလုိံကရ်၍ လမ်းေဘးဖကသုိ် လဲကျသွားသည်။ စစသ်ားများက 

လုံးေမာင်ေခ ေသပီအထင်ြဖင့် ပစထ်ားခသဲည်။ 

အစိုးရတပ်သားများ ထွကခ်ါွသွားေသာအခါ ပနက်ျနေ်ကျာင်းထုိင် 

ဆရာေတာက် လုံးေမာင်ေခအား ေမ့ေမျာလျက ် လမ်းေဘးတင်ွ လဲှေန 

သည်ကို ေတွခဲ့သည်။ သူသတြိပနရ်လာေတာ ့လူမဖူလုံေရး အဖဲွအစည်း 

တခကု လုံးေမာင်ေခ အား ေကျာကမဲ်မိ ေဆးုံသုိ ပုိလုိကသ်ည်။ 

ေန ကမှ် သိရတာက အစိုးရစစတ်ပ် ေရာက်လာမည့်အေကာင်း သူသား 

ကိုယ်တိုင် လာေြပာေပမ့ဲ သူများလုိ လုံးေမာင်ေခ က လုိကမ်ေရာှင်ခဲ့ဘူး၊ 

အေကာင်းရင်းကေတာ ့ သူထင်တာက သူဟာ သာမန်လယ်သမား တ 

ေယာက ် ြဖစတ်ယ်၊ စစတ်ပ်က သူကို ဘာမှလုပ်မှာမဟုတဘူ်း ယုံကည် 

လုိ မေရာှင်တာြဖစေ်ကာင်း သူကေြပာသည်။ 

လုံးေမာင်ေခဟာ ပါနနး်အန် င့်ှအမ်ိေထာင်ကျခဲ့ပီး သားသမီး ၂-ေယာက ်

ထွနး်ကားပါတယ်။ သူတိုဟာ အက်ကးီ သားေတြွဖစ်ပီး လယ်ယာလုပ်ငနး်ြဖင့် အသကေ်မွးဝမ်းေကာင်း 

ေနသူများြဖစသ်ည်။ 

အက်ကးီရာသား တေယာကက် “ကနေ်တာတ်ို ရာသားေတဟွာ အစိုးရစစ်တပ်ရဲ ရနသူ်ေတ ွမဟုတ်ကပါဘူး။  ရာ 

သားေတကွို လူမဆန ်စာွုိက်ကှတ်ာ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အြပစမ်ရှိတဲ့ ရာသားေတကွိုုိက်ကှတ်ယ်ဆိုတာ အလွန ်

ရကစ်က်ကမ်းကတ ်တာပဲြဖစတ်ယ်။ ဒရီာသီဟာ ေကာကပဲ်သီးှံေတ ွစိုကပ်ျိးတဲ့ အချနိလ်ည်းြဖစတ်ယ်၊ ရာသား 

ေတွ က စစေ်ြပးေရာင်ေနရတနုး်ပဲ။ ဒါနဲဆိုရင် ကနေ်တာ့်ရဲ တသကန်ဲ တကိုယ်မှာ တိုကပဲွ်ေကာင့် ထွကေ်ြပးရတာ 

၄-ကမ်ိ ရှိသွားပီ။” ဟု သူကိုယ်ေတွ ကံခဲ့ရတဲ့ ြဖစရ်ပ်ကို ြပနေ်ြပာြပသည်။ 

လံးေမာငေ်ခ 
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ဇွနလ် 30, 2020 ရကေ်န - အထကရ်ရဲာ ေရကာတာ ေဆာကလု်ပ်ေရးစမံီကနိး်တင်ွ တပ်စခနး်ချထားေသာ အစိုးရ 

တပ်သားများသည် နမ့်ဟနး်ခံုးေကျးရာမှ ထရပ်ကား 3-စးီ၊ ဟဲကွီေကျးရာမှ 1-စးီ ေချာဆွဲခဲ့သည်။ ထရပ်ကားပုိင်ရင်ှ 

3-ေယာကက်ို ၎င်းတို တပ်စခနး် တည်ရှိရာ ြမစင်ယ်ြမစ ်ေရကာတာ၏ ေတာင်ဖကသုိ် တပ်သားများ ကိုသယ် ပုိေပး 

ရသည်။  

သက်ကးီတေယာက ်အနးီကပ ်ပစသ်တခ်ရံ၊ တေယာက ်ဒဏရ်ာရ 

ခလရ-23, ခလရ-22, င့်ှ ခလရ-147 မှ အစိုးရတပ်သားများ မနက ် ၈-န ရခီန်တင်ွ ဝင်ေရာကလ်ာကသည်၊ 

သက်ကးီရယ်အို စှေ်ယာက ် လုံးဆ ု င့်ှ ဇနးီပါေဆ ွ တို အမ်ိကေန မူလတနး်ေကျာင်းရှိရာသုိ ခိုလံရန ် ေြပးသွား 

သည်ကို ေတွြမင်လုိကသ်ည်။ ရယ်အိုလင်မယား 2-ေယာက ် အကာအကယ်ွယူရန ် ေကျာင်းထဲသုိေြပးဝင်သွားချနိ ်

၎င်းတို ေန က ်အစိုးရတပ်သားများက ေသနတြ်ဖင့် စတင်ပစေ်တာသ့ည်။ စစသ်ားများက ေကျာင်းအေဆာက ်အအံု 

ထဲထိလုိကဝ်င်ပစသ်ည်။ လုံးဆကု တခံါးကားတင်ွ ေဆာင့်ေကာင့်ထုိင်ပီး ပုံးေနလုိကသ်ည်။ စစသ်ားများက တခံါး 

ကိုတနွး်ဖွင့်လုိကရ်ာ လင်မယား 2-ေယာကပုံ်းေနသည်ကို ေတွသည်။ လုံးဆ ုက ေတာင်းပနဟ်နြ်ဖင့် လကေ်ြမာက ်

ြပရာ စစသ်ားများက “ဒမှီာ ဘာလုပ်ေနတာလဲ” ဟုေမးေလသည်။ လုံးဆကု “ပုံးေနတာပါ” ဟု ြပနေ်ြဖသည်။ 

စစသ်ားများက လုံးဆကုို ေသနတြ်ဖင့် 2-ချကပ်စရ်ာ ဒဏရ်ာသွားသည်။ သူ ေကျာင်းြပင်သုိ သွားစဥ ်ထပ်မံပစရ်ာ 

လုံးဆ ုတေယာက ်ဆံုးသွားရာှသည်။  

ဒသီတင်းြဖစစ်ဥက်ို ကျနရ်စသူ် လုံးဆ၏ု ဇနးီ ပါေဆကွ မျကြ်မင်ကိုယ်ေတွအြဖစ် ြပနေ်ြပာြပတာြဖစပ်ါတယ်။ အဲ့ဒ ီ

ေန ကေ်တာ ့စစသ်ားများက ပါေဆ ွင့်ှ တြခားအမျိးသမီးတေယာကက်ို ေကျာင်းထဲမှာ ေနေစသည်။ 

တချနိတ်ည်းတင်ွ ပါဆယ်ွ (သက ်50-ခန်) အမည်ရှိ အမျိးသမီး တေယာက ်၎င်းအမ်ိထ့ဲသုိေြပးဝင်သွားစဥ ် စစသ်ား 

များက ေသနတြ်ဖင့်ပစေ်သးသည်။ ဗုံးဆထိံမှနသ်ြဖင့် သူမ၏လက ်င့်ှ ညာဖက ်တင်ပါးတင်ွ ဒဏရ်ာရသည်။ ဒဏ ်

လံးဆပထမတချကအ်ပစ်ခံရသည်ေ့နရာတငွ် ိ 

စာသငေ်ကျာငး်တံခါး 

ြမနမ်ာအစိးရစစတ်ပမ် ပစ်သတလ်ကိ်သည် ့လံးဆ ပ်အေလာငး် 
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ရာင့်ှ ရာအြပင် ေရာကေ်အာင် ကိးစားေြပးသည်။ လူမဖူလုံေရးအသင်းအဖဲွရှိရာ ေရဆနေ်ကျးရာ အေရာက ်တင်ွ 

သူမအား ေကျာကမဲ်မိ ေဆးုံသုိ ကားြဖင့်ပုိေပးလုိကသ်ည်။  

ထုိေန က ်အစိုးရစစသ်ားများသည် ပနေ်လာ ့ဖကသုိ် ဥးီတည်ထွက် 

သွားသည်။ ပနက်ျန်ေကျာင်းထုိင် ဆရာေတာ ် မူလတနး်စာသင် 

ေကျာင်း သုိ ေရာကလ်ာရာ လုံးဆတုေယာက ် ေကျာင်းဝင်းထဲတင်ွ 

လဲေလျာင်းလျက ်ေသဆံုး ေန သည် ကိုေတွရသည်။ ဆရာေတာက် 

လူမဖူလုံေရးအသင်းအဖဲွကိုေခပီးလုံးဆ၏ု ုပ်အေလာင်းကို 

ေန င်ပိန်ကးီ ေဆးုံသုိ ပုိေပးေစပါတယ်။ သူရဲ ုပ်အေလာင်း ကို 

ေတာ ့ေန င်ပိန်ကးီ-ဂုတထိ်ပ် သုဿာနတ်င်ွ ဇွနလ် 30, 2020 ရက၊် 

ေနခင်း 1.00 န ရတီင်ွ ြမပ်ှံလုိကသ်ည်။  

လုံးဆ ု ေသဆံုးချနိတ်င်ွ အသက ် 58-စှရ်ှိပီး၊ ၎င်း၏ဇနးီ ပါေဆ ွ မှာ 54-စှရ်ှိပါသည်။ သားသမီး 5-ေယာက ်

ထွနး်ကားပီး ေကျာကမဲ်မိနယ် ဟဲကွီေကျးရာအပ်ုစ ု ပနက်ျန်ေကျးရာတင်ွ လယ်ယာအလုပ်အကိုင်ြဖင့် အသက် 

ေမွးဝမ်းေကာင်းရင်း ေနထုိင်သူများြဖစသ်ည်။ 

ပါဆငိရဲ် ့ ေသနတ်ဒဏရ်ာ 
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တိုကပ်ွဲေကာင့် ရာသား 600 ေကျာ ်ေနရပစ်နွ်ခါွ  

RCSS/SSA င့်ှ အစိုးရတပ်တို ဇွနလ် 25 မှ 28 ရကေ်နထိ စှဖ်ကတ်ိုကပဲွ်များေကာင့် ေကျးရာေပါင်း 9-ရာမှ 

စစ်ေဘးေရာှင်ဒကုသည်ေပါင်း 630 ေကျာ ် ရှိပါတယ်။ ပနေ်လာ ့ ဘုနး်ကးီေကျာင်းတင်ွ အေယာက ် 200 ဥးီ၊ 

ေန င်ပိနဘု်နး်ကးီေကျာင်းတင်ွ 430 ဥးီ အသီးသီး ခိုလံေနကတာြဖစပ်ါတယ်။ စစေ်ဘးတမ်ိးေရာှင်ေကျးရာများမှာ 

- အက်ကးီ၊ နမ့်ဖတ၊် ပနေ်လာ၊့ ပိနး်နမ်ိ၊ ပနက်ျန်၊ ေရဆန၊် ေန င်မိနး်၊ လိွင်ကနု ်င့်ှ ဟဲကွီ တိုြဖစ်ကသည်။ 

အစာေရစာ မလုံေလာကမ် င့်ှ အြခားအေြခခသုံံးကနုပ်စည်းများ ြပတလ်တမ် အပါအဝင် ေန က်ြပဿန  တခကု 

စစ်ေဘးေရာှင်ဒကုသည်များဟာ ကိုဗစ-်19 ေရာဂါ ြပန်ပွါးမ စိုးရမ်ိရတာြဖစပ်ါတယ်။ ေနရာထုိင်ခင်း အခကအ်ခ ဲ

ေကာင့် လူစလူုေဝးင့်ှ တေနရာတည်း စေုနရသည့်အတကွ် social distancing လုိေခတဲ့ တေယာက ် င့်ှတ 

ေယာက ်ခတခ်ါွခါွ ေနရနစ်ည်းမျဥး်များ မလုိကန် ိုင်ကပါ။ 

ဇူလုိင်လ 1, 2020 ရကေ်နတင်ွ စစေ်ဘးေရာှင်ဒကုသည်များ (IDPs) မိမိတိုေနအမ်ိများထံ ြပန်ိုင်ကပါပီ။ 

  

ဆကသ်ယွရ်န ်

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

စိုင်းရကလွ်င်                   +66: 97-173-1530                          (ရမ်ှး၊ ြမနမ်ာ) 

ပနေ်လာဘ့နး် ကီးေကျာငး်တငွ ်လာေရာကခ်လိံသည် ့စစ်ပွေဲ ာငေ်ဒသခံ 


