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ရမ်ှးလူအခင့်ွအေရးမိင်မှ ေန ကဆ်ံုးရ လူအခင့်ွအေရး ချိးေဖါကမ် သတင်းထုတြ်ပနခ်ျက ်

၂၀၂၂ ခုစှ ်ဇူလုိင်လ ၂၇ ရက ်

ရမ်ှးြပည်ေတာင်ပုိင်း၊မုိးဗဲအင်းအေရှဘကက်မ်းတင်ွ စစေ်ကာင်စတီပ်၏ ေြမလှနဖ်ျကဆ်းီသည့် စစဆ်င်ေရး 

ေကာင့် ေနအမ်ိအလုံး၁၀၀ေကျာမီ်းိဖျကဆ်းီခရံပီး ြပည်သူ၄၀၀၀ခန် ထွကေ်ြပးတမ်ိး ေရာှင်ေနရ 

၂၀၂၂ ခနုစ် ေမလလယ်ပုိင်းမှစတင်ကာ စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် ကျယ်ြပန်လာေသာ ြပည်သူကာကယ်ွ 

ေရးတပ်ဖဲွ၀င်များ၏ တိုကခ်ိုကမ်များကိုတနု်ြပနရ်နအ်တကွ် ရမ်ှးြပည်ေတာင်ပုိင်းဖယ်ခံုမိနယ် မုိးဗဲအင်းအေရှ 

ဘကြ်ခမ်းတင်ွ ေြမလှနဖ်ျကဆ်းီသည့် စစေ်ရးလပ်ရာှးမများကိုြပလုပ်ခဲ့ရာ ေနအမ်ိ အလုံးတစရ်ာေကျာဖ်ျက်ဆးီ 

ခခံဲ့ရပီး လွယ်ေပါေကျးရာအပ်ုစမှု ြပည်သူ၄၀၀၀ေကျာသ်ည် ေနရပ်စနွ်ခာွကာထွကေ်ြပးတမ်ိးေရာှင်ခဲ့ရသည်။ 

ေမလ ၁၂ရကတ်င်ွ ဖယ်ခံုမိြပည်သူကာကယ်ွေရးတပ်ဖဲွမှ ေညာင်ေရမိေတာင်ဘက ် မုိးဗဲေညာင်ေရလမ်း မကးီ 

ေပရှိ စစေ်ကာင်စီင့်ှ ပအို၀့်ြပည်သူစစ် PNO တိုပူးတွဲစခနး်ချသည့် ထီရ ီ ေကျးရာ ကင်းစခနး်ကို ၀င်ေရာက ်

တိုကခ်ိုကခ်ဲ့ကသည်။ 
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စစေ်ကာင်စတီပ်မှ အထကပ်ါတိုကခ်ိုကမ်ကိုတနု်ြပနသ်ည့်အေနြဖင့် အဆိုပါလမ်းကးီေတာင်ဘကအ်တိုင်း နယ်ေြမ 

ရင်ှးလင်းမစစဆ်င်ေရးကို ခမရ ၄၂၂ တပ်င့်ှ PNOတပ်များအား ဖယ်ခံုမိ မုိးဗဲအင်းအေရှဘကြ်ခမ်းရှိ လွယ်ေပါ 

ေကျးရာအပ်ုစအုတင်ွးသုိ တပ်ြဖန်ကာ စတင်ခဲ့သည်။နယ်ေြမခ ံ ြပည်သူကာကယ်ွေရးတပ်များင့်ှ တိုကပဲွ်များ 

ြဖစပွ်ားခဲပီး ေမလ ၁၅ရကေ်နတင်ွ စစေ်ကာင်စတီပ်သည် ေလေကာင်းတိုကခ်ိုကမ်ကိုလည်းြပလုပ်ခဲ့ရာ  လွယ်ေပါ 

ေကျးရာ အပ်ုစမှုေဒသခြံပည်သူ ၄၀၀၀ ေကျာသ်ည် ေနရာအှံြပားသုိထွကေ်ြပးတမ်ိးေရာှင်ခဲ့ ရသည်။ ထုိသုိတမ်ိး 

ေရာှင်ရာတင်ွေြမာကဘ်ကရ်ှိဆဆီိုင်၊ပင်ေလာင်းင့်ှေတာင်ကးီမိများသုိ၄င်း ေတာင်ဘကရ်ှိ ကရင်နြီပည် လိွင် 

ေကာ ်င့်ှ ထုိင်းိုင်ငံသုိ၄င်း ထွကေ်ြပးတမ်ိးေရာှင် ခဲ့ရသည်။ 

ေမလ၁၆ရကေ်နတင်ွ စစေ်ကာင်စတီပ်သား 

များင့်ှြပည်သူကာကယ်ွေရး တပ်ဖဲွ ၀င် 

များသည် အင်းအေရှေတာင် ဘကြ်ခမ်းရှိ 

ဆမီီးေလာေ့ကျးရာ အနးီတင်ွတိုကပဲွ်ြဖစ ်

ပွားခဲ့ပီး ေန က ် တပ်မ၆၆မှ စစေ်ကာင်စီ 

တပ် သား များသည် လွယ်ေပါေကျးရာအပါ 

အ၀င် မုိးဗဲ-ေညာင်ေရလမ်းတစေ်လျာက ်

တပ်များြဖန်ကျကက်ာအင် အားြဖည့်လာခဲ့ 

သည်။ 

ေမလ ၁၆ ရကေ်နတင်ွ ေဆာင်နနး်ခေဲကျး 

ရာတင်ွ မည်သည့်တိုကပဲွ်မှြဖစပွ်ားြခင်း မရှိ 

ေသာ်လည်း  စစေ်ကာင်စတီပ် သား များ 

သည် ညေန ၄န ရခီွဲမှစတင်ကာ လွယ်ေပါ 

ေကျး ရာအပ်ုစ ု ေဆာင်နနး်ခ ဲ ေကျးရာ 

တစရ်ာ လုံးကိုမီးိ ဖျကဆ်းီခဲ့ကသည်။ 

စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် ေနအမ်ိ 

များကို ဓာတဆ်ြီဖင့်ေလာင်း ကာမီးိခဲ့ က 

ြခင်း ြဖစ် သည်။ ေန ကတ်စေ်နမနကတ်င်ွ 

ေကျးရာအတင်ွးရှိေနအမ်ိ ၄၀ ေကျာသ်ည်မီး 

ေလာင်ပျကစ်းီသွားခဲ့သည်။ 

၂၀၂၂ ခနုစ ်ေမလ ၁၇ ရကေ်န ည၁၁ န ရီ 

၀နး် ကျင်တင်ွ လွယ်ေပါေကျးရာအပ်ုစတုင်ွေနရာယူထားေသာ စစ ်ေကာင်စတီပ်သားများသည် မည်သည့်တိုကပဲွ်မှ 

ြဖစပွ်ားြခင်းမရှိဘဲ မုိးဗဲအင်းအလယ်တင်ွရှိေသာလွယ်ပနး်စံု (ေရလယ်ကနး်)ရာကိုလက ်နက်ကးီများြဖင့် ရမ်းသနး် 
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ပစ်ခတခ်ဲ့သည်။ ထုိသုိပစခ်တမ်ေကာင့်လွယ်ပနး်စံုဘုနး်ကးီ ေကျာင်းတင်ွ တမ်ိးေရာှင်ေနသာ ြပည်သူ ၂ဦး လက် 

နက်ထိမှနက်ာဒဏရ်ာရှိခဲ့ပီး စာသင်ေကျာင်း၊ဘုနး်ကးီေကျာင်း င့်ှ လူေနအမ်ိအချိပျကစ်းီခဲ့သည်။ 

ေမလ ၂၀ ရကေ်နတင်ွ ဖယ်ခံုမိနယ်အတင်ွး စစေ်ကာင်စတီပ်င့်ှ ြပည်သူကာကယ်ွေရးတပ်ဖဲွများ တိုကပဲွ်များ 

ြပင်းထနစ်ာွဆကလ်ကြ်ဖစပွ်ားခဲ့ပီးေန က ် စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် လွယ်ေပါေကျးရာအပ်ုစ ု နနး်ေပလုံ 

ေကျးရာ ကို ညေန၆န ရခီန်မှစတင်၍ မီးိဖျကဆ်းီခဲ့ကသည်။မုိးများသည်းထန ်စာွရာသွနး်လာသြဖင့် ေနအမ်ိ ၃ 

လုံးသာ မီးကးူစကခ်ဲ့ပီးပျကစ်းီခဲ့သည်။  

ထုိညပုိင်း၌ပင် စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် နနး်ေပလုံေကျးရာင့်ှထိစပ်လျကရ်ှိေသာ လွယ်ေပါ ေကျးရာင့်ှ 

နနး်ဆနွ် ေကျးရာရှိေနအမ်ိများကို ထပ်မံမီးိဖျကဆ်းီခဲ့ကရာ ေနအမ်ိ ၁၅ လုံးထကမ်နည်း မီးိဖျကဆ်းီခခံဲ့ရသည်။ 

ေမလ ၂၆ရကေ်နတင်ွ လွယ်ေပါကျးရာအပ်ုစ ုအေရှဘကရ်ှိ လွယ်မကးူေတာင်တင်ွ စခနး်ချထားေသာ စစေ်ကာင်စီ 

တပ်သား များသည် ေတာင်ေပမှဆင်းလာကာ မေခခမ်းေကျးရာမှ ေနအမ်ိများကို ည၇န ရမှီစ၍ မီးိဖျကဆ်းီခဲ့ ရာ 

အမ်ိေြခ ၂၀ ေကျာမီ်းေလာင်ပျကစ်းီခဲ့ရသည်။ 

ဇွနလ်၃ရကေ်နတင်ွ စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် လဟယ်ေကျးရာသုိ ေရာကရ်ှိလာကာ လဟယ်ေကျးရာရှိ 

ေနအမ်ိအလုံး၂၀ကိုမီးိခဲ့သည်။တစခ်ျနိတ်ည်းမှာပင် ပိဲကနုး်ေကျးရာအပ်ုစမှု ေနအမ်ိအများအြပားသည်လည်း 

မီးိဖျကဆ်းီခခံဲ့ရသည်။  

ဇွနလ် ၂၁ ရကေ်နတင်ွ နနး်ေပလုံေကျးရာတင်ွစ ခနး်ချ ေန ထုိင်ေသာ စစေ်ကာင်စ ီတပ်သားများ သည် နနး်ေပလုံ 

ေကျး ရာအတင်ွးရှိ ေနအမ်ိ၃လုံးမှဆိုင်ကယ်၊ ဓာတေ်ြမသဇာင့်ှထွနစ်ကမ်ျားကို လုယကခ်ိုးယူပီး ေန က် 

ေနအမ်ိများကိုမီးိဖျကဆ်းီခဲ့ကသည်။ 

ဇွနလ် ၂၂ ရကေ်န ည၆န ရ၀ီနး်ကျင်တင်ွလည်း စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် လွယ်ေပါေကျးရာရှိ ေနအမ်ိ ၂လုံးကို 

မီးိဖျကဆ်းီခဲ့ကသည်။ 

လယွေ်ပါေကျးရာတွငစ်စ်ေကာငစီ်တပ်မှ လယုက်ေမွေှ က်ခရံေသာအိမ် ေဆာငန်န်းခေဲကျးရာတွငစ်စ်ေကာငစီ်မှမီးိေသာ့အိမ် 
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စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် လွယ်ေပါေကျး 

ရာအပ်ုစအုတင်ွး ဆကလ်ကစ်ခနး်ချေနထုိင် လျက ်

ရှိရာေဒသခ ံ ြပည်သူများအေနြဖင့်အမ်ိ ြပနရ်န် 

ေကာက ် ရံေနကသည်။ စစေ်ကာင်စတီပ် သား 

များသည် ၄င်းတို ေမေှ က ် လုယကထ်ား ေသာ 

ေနအမ်ိ များတင်ွစခနး်ချေနထုိင်ကပီးေကျး ရာပတ် 

လည်တင်ွေြမြမပ်မုိင်းများ ေထာင်ထားြခင်း ၊လွယ် 

မကးူ ေတာင်ေပမှေန၍လမ်းမကးီ ေပတင်ွ သွား 

လာေသာ ြပည်သူများကိုရမ်းသနး် ပစခ်တြ်ခင်း များ 

ြပလုပ်ကသြဖင့်လမ်းမကးီကို အသုံးြပ ရန် 

ေကာကရ်ံေနကသည်။  

လွယ်ေပါ ေကျးရာအပ်ုစအုတင်ွး ေနထုိင်ကသူ အ 

များ စမှုာ ရှမ်းလူမျိးများြဖစ်ပီး ၄င်းတိုအသကေ်မွး ၀မ်းေကျာင်း အတကွ် ဆန၊်ေြပာင်းင့်ှေထာပတ ်တိုကိုစိုက်ပျိး 

ရာ ယခနုစတ်ိုကပဲွ်များေကာင့် ၄င်းတို၏ လယ်ယာ လုပ်ငနး် များကိုလုပ်ကိုင်ိုင်ြခင်းမရှိပါ။ 

 

ဆကသွ်ယ်ရန ်

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

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

ယိင်းလျနး်ဟန ်  +66 62 569 5220            (ရမ်ှး၊ ြမနမ်ာ) 

လွယ်မကူးေတာငေ်ြခတငွ်စစေ်ကာငစ်ီေထာင်ထားေသာ ေြမြမ ပ်မင်း 


