ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင်မှ ေန က်ဆံုးရလူအခွင့်အေရးချိးေဖါက်မသတင်းထုတ်ြပန် ချက်
၂၀၂၂ ခုှစ် ေမလ ၁၁ ရက်
ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်းရာငံမိနယ်အတွင်း ၂၀၂၂ခုှစ် ေဖေဖာ်၀ါရီလမှဧပီလထိ စစ်ေကာင်စီ တပ်သားများ
မှ တရားလက်လွတ်သတ်ြဖတ်မ၊ မတရားဖမ်းဆီးမ၊ လုယက်မ ၊အိမ်မီးိဖျက်ဆီးမများ ကျးလွန်ခဲ့
ယခုေန က်ဆးံု ရ လူအခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခရ
ံ မဆိုငရ
် ာ အချက်အလက်များသည် ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်း ရာငံမိ
နယ် အတွင်း ၂၀၂၂ခုှစ် ေဖေဖာ်၀ါရီလမှဧပီလထိ စစ်ေကာင်စီတပ်သားများမှ ကျးလွန်ခေ
ဲ့ သာအချက်အလက်
များြဖစ်သည်။ ဓုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသအတွင်းပါ၀င်ေသာ ရာငံ မိနယ်သည် မူလကအေြခစိက
ု ်ထားေသာ
စစ် ေကာင်စီတပ်တခုမှမရှိခဲ့ပါ။ သိုေသာ်လည်းထိုေဒသရှိ အင်အားကီးမားလာေသာ ြပည်သူကာကွယေ
် ရးတပ်ဖွဲ
(PDF) တိ၏
ု ခုခံေတာ်လှန်မက
 ို ဖိခွင်းရန်အတွက် အေရှပိင
ု ်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်လက်ေအာက်ခံ ကေလာအေြခစိုက်
ခမရ ၁၁၂ ှင့် ၁၁၅ ၊ ရပ်ေစာက်အေြခစိက
ု ် ခမရ ၅၀၈ ှင့် ၅၀၉ တိုြဖန်ကျက်၀င်ေရာက်လာခဲ့သည်။
ထိုကာလအတွငး် အြပစ်မဲ့ေဒသခံြပည်သူ၁၀ဦးအသတ်ခံခရ
ဲ့ ပီး (၄င်းတိုထဲမှ၉ဦးမှာ ညဥ်းပန်း ှိပ်စက်ခံရကာ အစု
လိုက်အ ပံလိုက်သတ်ခခ
ံ ဲ့ရ) ၂၅ ဦးဖမ်းဆီးခံခရ
ဲ့ သည်။ ေနအိမ် ၆ လံးု ေမေှ က် လုယက်ခံခရ
ဲ့ ပီး ၇ လံုးမီးိဖျက်ဆးီ
ခံခဲ့ ရသည်။ အဆိုပါအကမ်းဖက်မြဖစ်စဥ်များေကာင့် ွ းဘန်းကီး၊ လစင်၊ လယ်ကိုင်းှင့်ပရ
ဲ င်းေတာင် ေကျးရာ
များမှ ေဒသခံြပည်သူ ၈၀၀ ေကျာ်သည် ၄င်းတို၏ ေနအိမမ
် ျားကိုစွနခ
် ွာကာ ေကျးရာအနီးရှိ ေတာေတာင်များ အ
တွင်းေရှာင်တိမ်းေနထိုင်ေနရသည်။
စစ်ေကာင်စီတပ်သားများမှ ဆိုင်ကယ်ေမာင်းလာေသာြပည်သူတစ်ဦးကိုပစ်သတ်ခဲ့
ရာငံမိနယ် ွ းဘန်းကီးေကျးရာအုပ်စု ွ းဘန်းကီးေကျးရာတွင် ၂၀၂၂ ခုနစ် ေဖေဖာ်၀ါရီလ ၁၅ ရက်ညေနပိုင်းက
အသက်၂၁ အရယ်ရှိေမာင်ဇင်မင်းခိုင်သည် ၄င်း၏ ေမာ်ေတာ်ဆိုငက
် ယ်ြဖင့် ၄င်းတို မိသားစုပိုင်သံပုရာ ခံမှ အိမ်သို
ြပန်လာရာ လမ်းတွင် ွ းဘန်းကီးေကျးရာအတွင်းသို ေမာင်းှင်လာေသာ စစ်ေကာင်စက
ီ ားေပမှ စစ်ေကာင်စီ
တပ် သားများ၏ပစ်သတ်ြခင်းကိုခခ
ံ ရ
ဲ့ သည်။
အဆိုပါစစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် ခမရ ၁၁၂ ှင့် ခမရ ၁၁၇ မှြဖစ်ပီး ရာအတွင်း သိအ
ု ရှိန်ြဖင့် ေမာင်းှင်
လာြခင်းြဖစ်သည်။ ေမာင်ဇင်မင်းခိုင်အားပစ်သတ်ပီးေန က် ၄င်းတိုသည် သူ၏ ုပ်အေလာင်းကို ကေလာေဆးံု သို
ယူေဆာင်သွားကာ မိသားစုကိုအေကာင်းမကားဘဲ မီးသဂလ်ခဲ့သည်။

ေမာင်ဇင်မင်းခိုင်သည် ကရင်နီြပည် ေမာ်ချီးသတတွင်းမှ ရာငံမိနယ်ရှိမိသားစုှင့် ေနထိုငရ
် န် ြပန်လာေသာသာ
မာန်အလုပ်သမားတစ်ဦးသာြဖစ်သည်။

ြပည်သူများမတရားဖမ်းဆီးချပ်ေှ င်မမ
 ျား
၂၀၂၂ ခုနစ်မတ်လ ၁၈ ရက်ေန မနက် ၉ န ရီခန်တွင် စစ်ေကာင်စတ
ီ ပ်သား၈ဦးခန်သည် နန်းခံေ
ု ကျးရာအုပ်စု
ပဲရင်းေတာင်ရာမှ အမျိးသား ၃ ဦးကို ၄င်းတို၏ေနအိမ်တွငဖ
် မ်းဆီးခဲ့ကာ ရာငံမိနယ်သိုေခေဆာင် သွားခဲ့သည်။
၄င်းတိုကိုယခုအချိန်အထိ မည်သည့်ေနရာတွင်ထိန်းသိမ်းထား သည်ကိုမသိရေပ။
၂၀၂၂ ခုနစ် ဧပီလ ၂၂ ရက် မနက် ၁ န ရီခန်တ
 ွင် စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် ပဲရင်းေတာင်ရာမှ ြပည်သူ ဦးေန
၀င်းကိုဖမ်းဆီးကာ ေညာင်ေရမိအနီးရှိ ေတာင်ေလးလံုးေထာင်သိုပိုေဆာင်ခေ
ဲ့ ကာင်းသိရသည်။
၂၀၂၂ ခုနစ် ဧပီလ ၂၆ ရက်ေန မနက် ၆ န ရီခန်တွင်စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် လယ်ကိုင်းေကျးရာအုပ်စု လယ်
ကိုင်းရာသိုေရာက်လာပီး ရာအတွင်းရှိလူငယ်များ၏ဖုနး် ကိစ
ု စ်ေဆးကာ လူငယ်၂၁ ဦးကို ကေလာရှိ၄င်း တိုတပ် သို
ေခေဆာင်သွားခဲ့သည်။ ယေနအချိန်အထိ ထိုလူငယ်များှင့် အဆက် အသွယ်ြပတ်ေတာက် လျက်ရှိသည်။
ရာသူရာသားများ၏ေနအိမ်များကို လုယက်ြခင်းှင့်မီးိဖျက်ဆီးြခင်း
၂၀၂၂ ခုနစ်မတ်လ ၂၀ ရက် မနက် ၂န ရီ၀န်းကျင်ခန်တွင် ပဲရင်းေတာင်ေကျးရာရှိေနအိမ် ၅လံုးကို စစ်ေကာင်စီ
တပ်သားများမှ ေမွေှ က်ရှာေဖွကာပစည်းများကိုလုယက်သွားခဲ့သည်။
၂၀၂၂ ခုနစ် ဧပီလ ၁၂ ရက်ေန မနက်အေစာပိုင်းတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် ွ းဘန်းကီးေကျးရာ၌ CDM
လပရ
် ှားမ တွင်ပါ၀င်ခဲ့သည့် ေဒေဆွ၀ါ၀ါ၏ေနအိမ်ကို ဓာတ်ဆီေလာင်းကာ မီးိဖျက်ဆးီ ခဲ့သည်။ အဆိုပါစစ်
ေကာင်စီတပ်သားများသည် ွ းဘန်းကီးေကျးရာဘုနး် ေတာ်ကီး ေကျာင်းတွင် တပ်စွဲေနထိုင်ေနသည်မှာ တစ်လ
ခန်ရှိေနပီး ေကျးရာအတွင်းသို ြဖတ်သွားြဖတ်လာ သူများကို စစ်ေဆးေလ့ရှိသည်။
၂၀၂၂ ခုနစ်ဧပီလ ၁၃ ရက်ေနမနက် ၁န ရီခန်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်သား ၂၀ခန်သည် နန်းခံေ
ု ကျးရာအုပ်စု လစင်
ေကျးရာအတွင်းသို ကားများြဖင့်ေရာက်ရှိလာကာ ဦးနီှင့်ဦးစီတို၏ အိမ်ှစ်လံုးကိုမီးိဖျက်ဆီး ခဲ့သည်။

လစင်ေကျးရာရှေ
ိ နအိမ်များကို စစ်ေကာင်စတ
ီ ပ်ဖွဲဝင်များက မီးိဖျက်ဆးီ ပံု

၂၀၂၂ ခုနစ်ဧပီလ ၁၈ ရက်ေန ည၈န ရီတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် ွ းဘန်းကီးေကျးရာ အုပ်ချပ်ေရး မှး
ေဟာင်း ကို၀င်းခိုင်၏ေနအိမက
် ိုမီးိခဲ့ကသည်။
၂၀၂၂ ခုနစ် ဧပီလ ၂၀ ရက် မွနး် လွဲပိုင်းက စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည်ွ းဘန်းကီးေကျးရာရှိ ကိုဖိုးခိုင် ၏ေန
အိမ် ကိုမီးိဖျက်ဆးီ ရာမိးု ရာလာေသာေကာင့် မီးမေလာင်သြဖင့်စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် တူများြဖင့်ထု ိုက်
ဖျက်ဆးီ ခဲ့ကသည်။
၂၀၂၂ ဧပီလ ၂၁ ရက်ေန ညေနပိုင်းတွင်လည်း စစ်ေကာင်စတ
ီ ပ်သားများသည် ွ းဘန်းကီးေကျးရာရှိ ကိုသက်ဦး၏
ေနအိမ်ကိုမးီ ိဖျက်ဆးီ ခဲ့ကသည်။
၂၀၂၂ ဧပီလ ၂၂ ရက်ေန မနက် ၁န ရီခန်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် ပဲရင်းေတာင်ေကျးရာရှိ ဦးေန၀င်း၏
ခံ၀င်းတစ်၀င်းတည်းရှိေနအိမ်ှစ်လးံု ကိုမီးိဖျက်ဆီးခဲ့သည်။

ညဥ်းပန်းှိပ်စက်ကာအစုအ ပံလိုက်သတ်ြဖတ်မများ
၂၀၂၂ ခုနစ်ဧပီလ ၁၉ ရက်ေနတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်သားများှင့် ြပည့်သူကာကွယေ
် ရးတပ်ဖွဲ (PDF) ၀င် များအ
ကား ဧပီလ ၁၅ ရက်ေနမှစတင်ြဖစ်ပွားခဲေ
့ သာ တိက
ု ်ပွဲများေကာင့် ေတာထဲတွင် ပုန်းေရှာင် ေနရေသာ ပဲရင်း
ေတာင် ေကျးရာမှ အမျိးသား ၉ဦးတိုသည် ရာသိုြပန်လာရာတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်သားများ၏ဖမ်းဆီး ြခင်းကိုခခ
ံ ဲ့
ရသည်။ စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် ရာသားများ၏ လက်ှင့် ၀မ်းဗိက
ု ်တက
ို ို ဓားြဖင့်မွန်းကာှိပ်စက်ခဲ့ပီး
ေန က်ပစ်သတ်ကာ ပဲရင်းေတာင်ေကျးရာ အေန က်ဘက်ရက
ှိ ွင်းြပင်ထဲတွင် ၄င်းတိ၏
ု ုပ်အေလာင်းကို ကား
တာယာများြဖင့်မီးပံုိခဲ့ကသည်။
ဧပီလ ၂၀ ရက်ေနတွင် ရာသားများသည် မီးိခံထားရေသာ ုပ်အေလာင်းများကိုေတွရှိခရ
ဲ့ သည်။ အချိုပ် အ
ေလာင်းများမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ မီးးေလာင်ခဲ့သြဖင့် ဓားဒဏ်ရာများှင့် ေသနတ်ကျည် ရာများကိုေတွ ြမင်ခဲ့
ရသည်။ ရာသားများသည် ုပ်အေလာင်းများကို မီးသဂလ် ခဲ့ကသည်။
ေသဆံုးသူများမှာကိုတင်ေဖ (၄၈ှစ်) ကိုလှစိုး (၃၀ှစ်)၊ ကိထ
ု ွန်းဦး (၄၃ှစ်)၊ ကိုသက်ေအာင်(၃၇ှစ်)၊ ကိုမျိးေထွး
(၂၇ှစ်)၊ ကို၀င်းိုင် (၅၀)ှစ်၊ ကိုဗထူး၊ ကိုလှေရ၊ ကိုဖးို ေြပာင်တိုြဖစ်ကသည်။
ပဲရင်းေတာင်ေဒသခံအများစုမာှ ဆက်လက်တိမး် ေရှာင်ေနကျပီး အိမ်ြပန်ရန်ေကာက်ရံေနကဆဲ ြဖစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရန်
စိုင်းေဟာ်ရှဲန်

+66 94-728-6696

ယိင်းလျန်းဟန် +66 62 569 5220
စိုင်းဆန်လွယ်

+66: 88 680 4913

(ရှမ်း၊ အဂလိပ်)
(ရှမ်း၊ ြမန်မာ)
(ရှမ်း၊ ြမန်မာ)

