ရှမး် လူအခွငအ
့် ေရးမ

ိ င်မှ ေနာက်ဆးုံ ရသတင်းထုတြ် ပန်ချက်

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခု ှစ်
လား းအေရှ ဘက်သလ
ံ င
ွ ြ် မစ်အနီး ြမန်မာအစိးု ရ စစ်တပ် နည်းဗျ ဟာအေြခစိက
ု တ
် ပ်စခန်းသစ်တည်ေဆာက်ရန်
ရာ င
ှ ခ
့် ျီေသာေကျးရာသားများကို အတင်းအဓမခိင
ု း် ေစခဲ့
2019 ေအာက်တိုဘာလမှစ၍ နည်းဗျ ဟာစစ်ဆင်ေရးအေြခစိက
ု ်စခန်းသစ်တည်ေဆာက်ရန်အတွက် သစ် ှငဝ
့် ါးစီ စဥ
ေပးရန် ှင့် ေဆာက်လုပ်ေပးရန် ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းလား း မိ နယ်၊ မိုင်းကျက်ေကျးရာအုပစ
် ုရှိေကျးရာ (11) ရာမှရာ
သားများကိုြမန်မာအစိုးရစစ်တပ်မှအတင်းအဓမခိုင်းေစခဲ့သည်။ ေကျးလက်ရာသားများရဲ ေတာင်ယာ ခံ ှင့်သစ်ေတာ ေြမ
များကျ သိမ်းယူသည်။
အဆိုပါအေြခစိုကစ
် ခန်းပတ်လည် ခံစည်း ိုးခတ်ရန် ှင့် သစ် ှင့်ဝါးခုတရ
် န် တလတွင် ၆ ရက်အထိ လုပ်ခိုင်းသည်။ တပ်စ
ခန်းသို အေရာက်ပိုေပးရန် ေကျးရာအုပစ
် ုအတွင်း အိမ်ေထာင်စု (500)ခန်ရှိရာအိမေ
် ထာင်တခုမှ ရာသားတစ်ဦးစီကို အ
တင်းခိုင်းေစခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင၎
် င်းတိုသည် ြမန်မာအစိုးရစစ်တပ်အေြခစိက
ု ်စခန်းအနီးရှိ မန်ပန်ြပည်သူစစ်အတွက် ေြမယာရှင်းလင်းေရး
ှင့် စစ်တန်းလျားသစ်များေဆာက်လုပ်ရန်လည်း 4 ရက် ကာအတင်းခိုင်းေစခဲ့သည်။
အေြခစိက
ု ်စခန်းသစ်သည် သံလွင်ြမစ်အနီး လား း မိ ၏အေရှ ဘက်ကီလိုမီတာ (60)ခန် အကွာ ေတာင်တန်းများ အတွင်း
တွငတ
် ည်ရှိ ပီး၊ စစ်ဆင်ေရးစစ်ဌာနချ ပ် (11) ၏လက်ေအာက်တွင် အင်အား 300-400ရှိတပ်ရင်းြဖစ် ပီးယင်းတိုသည်
ေြခြမန်တပ်ရင်း (ခမရ) 362၊ 365 ှင့် 366 တို အလဲအလည်လုပ် ပီး တစ်ခါတစ်ရံ ေြခလျင်တပ်မ (11) ှင့် (88)လည်း
အလဲအလည်အေြခစိုက်လျက်ရှိသည်။
2019 သဂုတ်လ၌လား းတဝိုက်တွင် မဟာမိတည
် ီေနာင်အဖွဲ သွားလာလပ်ရှား ပီး တိုက်ခိုက်မြဖစ်ပာွ းခဲ့၍ ၎င်းအဖွဲ ကို ကာ
ကွယ်ရန် မူဆယ်-လား း- မ ေလးလမ်း ှင့် သိ -ီ ကွန်လ-ုံ ချင်းေရေဟာ်လမ်းြဖစ်တဲ့ တ ုတန
် ယ်စပ်ဆက်သယ
ွ ် ေနသည့်
အဓိက ကုန်သွယ်လမ်းေ ကာင်း စ
ှ ်ခုကို ကာကွယ်ရန် အေြခစိက
ု တ
် ပ်စခန်းကို ရည်ရယ်တည်ေဆာက်ခဲ့သည်။
ေတာင်ထူထပ်ေသာ အထက်သံလွင်ြမစ်၏ အေနာက်ဘက်ကမ်းကို လုံ ခ ေရးေပးေသာအားြဖင့် ၎င်းအေြခစိုက်တပ်သည်
၎င်းြမစ်ေပ ရှိ တ ုတ် ိုင်ငံသို လ ပ်စစ်စွမ်းအင်တင်ပရန်
ို အတွက် ေဆာက်လုပ်ရန် အစီအစဥ ရှိေသာ ကွန်လုံ ှငေ
့် နာင်ဖာ
ေရကာတာ တိကိ
ု ုလည်း လုံ ခ ေရးေပး ိုငရ
် န်ြဖစ်သည်။ ဤအစီအစဥ ကိုေဒသခံလူမအသိုင်းအဝိုင်းက ြပင်းထန်စွာ ဆန်
ကျင်ေနသည်။
မ ကာေသးမီကြမန်မာအစိုးရ ကအတင်းအဓမလုပ်အားေပးေစခိုင်းမ ကိုလက်မခံ င
ို ်ဟဆ
ု ို ပီး အမျ းသားတိ
ိ
ုင် ကား မယ
ရား တစ်ခုကို ဖွဲ စည်းခဲ့ ြခင်းသည် အခုအစိုးရစစ်တပ် လုပ်ရပ်ကအဓိပါယ်မေ
ဲ့ စခဲ့ပါသည်။

အတင်းအဓမလုပအ
် ားေပးေစခိင
ု း် မအေသးစိတ်
2019 ေအာက်တိုဘာလတွင် ြမန်မာစစ်တပ်သည် အရင်စ
ခန်း၏ အေနာက်ဘက်မီတာ (300) ခန်တွင်ရှိေသာ မိုင်းကျက်
၏ ေတာင်ဘက်တွင် စစ်ဆင်ေရးအေြခစိုက်တပ်စ ခန်းသစ်
တစ်ခုကို စတင်တည်ေဆာက်ခဲ့သည်။ ြမန်မာအစိုးရစစ် တပ်
စ ခန်း ေနရာ သစ်သည် ယခင်က မန်ပန်အစိုးရ ြပည်သူစစ်က
သိမ်းယူအေြခစိုကခ
် ဲ့ ပီးယခုယင်းြပည်သူစစ်သည် အ ေနာက်
ဘက် မီတာ (500) ခန်တွင် အေြခစိုကစ
် ခန်းသစ်သို ေြပာင်း
ေရ ခဲ့သည်။
ေအာက်တိုဘာပထမအပတ်တွင် အစိုးရစစ်တပ် ခမရ (366)
မှ တပ်သားများသည် တပ်စခန်းသစ်အတွက် ၎င်းပတ်ပတ်
မိုင်းကျက်ေကျးရာအုပ်စုအတွင်း ြမန်မာ့အစိုးရအေြခစိုက်တပ်စခန်းသစ်

လည်တွင် ကတုတ်ကျင်းများေဆာက်လုပ်ဖို သစ်လုံးများေပး
ရန် မိုင်းကျက်ေကျးရာအုပ်စုမှ အုပ်ချ ပ်ေရးမှ းမှ တဆင့်

ေကျးရာ ၁၁ ရာလုံးကို အမိန်ေပးခဲ့သည်။ တစ်ရာလ င် သစ်လုံး 25 လုံး (အနည်းဆုံး 5 လက်မ အချင်း ှင့် အနည်းဆုံး 7ေပ

အ ရှည)် ရှိရမည်။ ေကျးရာတစ်ရာမှေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးစီသည် သစ်လုံးများခုတ်ရန် ှင့် အဆိုပါစခန်းသိအေရာက်
ု
ပိုေပးရန်
တစ် အိမလ
် င်တစ်ဦးလုပ်အားေပးသွား ကရန်ေြခလျင်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယာဥ ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ေခ ခဲ့သည်။
လုပ်အားေပးအတင်းဓမေစခိုင်းခံရသည့်လူေပါင်း(500) ခန်သည် ဝမ်နားပုမ
ံ ှ ရာသား (80)ဦး၊ ဝမ်ကတ်မှ 75 ဦး၊ ဝမ်လုံမှ
78 ဦး၊ ဝမ်ေနာင်ေအာ့မှ 80 ဦး၊ ဝမ်ပိန်းခန်မှ 15 ဦး၊ ဝမ်ဟိုလန
ိ ်းမှ 35 ဦး၊ ဝမ်နမ့်လင်းခန်မှ 35 ဦး၊ ဝမ်နားယီးမှ 28 ဦး၊
ဝမ်ပိန်းဆိုင်းမှ 30 ဦး၊ ဝမ်ဟိုခိုင်းမှ 30 ဦး င
ှ ့် ဝမ်ကွန်ကျ င်
ိ းမှ 10 ဦးတို ြဖစ်သည်။

ိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်ေနတွင် ေကျးရာတစ်ရာချင်းစီကို ၎င်းအေြခစိက
ု ်စခန်းသစ်ပတ်လည် ခံစည်း ုံးခတ်ရန် သစ်လုံး ှင့်
ဝါးလုံး တိုင်များ (အရှည် 2.5 မီတာ) စီစဥ ေဆာင်ရက်ေပးရန် အမိန်ထုတ်ခဲ့သည်။ အိမ်ေြခ (50)ေကျာ်ရှိ ေကျးရာများသည်
25 တိုင် ှင့် အိမ်ေြခ(50)ေအာက်ရှိ ေကျးရာများသည် 15 တိုငေ
် ပးခဲ့ရသည်။ တစ်ဖန်ေကျးရာတစ်ရာစီမှ အိမတ
် စ်အိမ်
စီလ င်သစ်၊ ဝါးသွားခုတ်ေစ ပီး ရာအ ကီးအကဲရဲ အိမ်သို သယ်ယူပိုေဆာင်ေစခဲရ
့ သည်။ သူတိုလိုအပ်ေသာ ပမာဏ ကို
ေကာက်ယူ ပီးေနာက် ရာသားများသည် ၎င်းသစ်လုံးကို စစ်တပ်သို ေြခလျင်ထမ်းပို ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ေထာ်လာကျီြဖင့ြ် ဖစ်ေစ
သယ်ယူ ပိုေဆာင်ေပးခဲရ
့ သည်။ ထိုေနာက် ၎င်းတိုအား အေြခစိုက်စခန်းသစ်ပတ်လည်တွင် ခံစည်း ိုးများစိက
ု ်ထူရန် ရာ
သားတစ်ဦးလ င် အတွင်း ှင့် အြပင် ခံစည်း ိုးသတ်မှတ်ေပး ပီး အတင်းအကျပ်ခိုင်းေစခဲ့သည်။ ေကျးရာတစ်ရာစီအား ၎င်း
တို ပီး ေြမာက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ေပးရန် တိကျေသာ ခံစည်း ိုးအလျားလိုကသ
် တ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ နံနက် 8 နာရီအချိန်
တွငစ
် တင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ က ပီး ညေန 4 နာရီအချိန်မှသာ အလုပ်နားခွင့်ရသည်။ ရာသားအများစုမှာ ခံစည်း ိုး ပီး ေြမာက်
ေအာင် အချိန်သုံးရက် ကာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို သွား၍လုပ်ေဆာင်ေပးြခင်းသည် ရာသားအတွက် ြမန်မာ့စစ်တပ်မှ စာ
ေရစာေပးြခင်းမရှိပါ။

ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မှ စ၍ တပ်စခန်းသစ်၏ေြမာက်ဘက် င
ှ ့် ေတာင်ဘက်
လမ်း မ ကီးေပ တွင် ြမန်မာအစိုးရစစ်တပ်မှ တပ်သား က ကင်းေစာင့် ေန
ကသည်။ ကင်းေစာင့်တပ်ကို မိုင်းကျက်ရာအဝင် ေစျးအနီးတွင် တစ်ဖွဲ ၊
အဆိုပါေကျးရာမှ မီတာ 500 အကွာ ေတာင်ဘက်သို ဦးတည်ေနေသာ
လမ်းေပ တေလ ာက်တွင်

တစ်ဖွဲ ကင်းေစာင်ခ
့ ျထားသည်။

၎င်းကင်း

ေစာင့် အဖွဲ သည် နံနက် 6 နာရီမှ ညေန 4 နာရီအထိ လမ်းတစ်ေလ ာက်
ြဖတ်သန်းသွားလာေသာကားများအားလုံးကို တားဆီးခဲ့ ပီး ယာ ် ေမာင်း
သူများကို ေမးြမန်းြခင်း၊ ၎င်းတို၏ယာဥ များကို ရှာေဖွစစ်ေဆးခဲသ
့ ည်မှာ
ယေနချိန်ထိ ဆက်လက် ြပ လုပ် ေနပါသည်။
ိုဝင်ဘာလ 29 ရက်ေနရက်တွင် တဖန် ထိုေကျးရာအားလုံးအား ယခင်ပ
မာဏအတိုင်း သစ်လုံး ှင့်ဝါးလုံးကို စီစဥ ပီးေပးပိုရန် ှင့် တဖန် ရာ
သား (500) ခန်အား စစ်တပ် ခံစည်း ိုးစိုက်ထေ
ူ ပးရန် အမိန်ဆင်ခ
့ ဲ့သည်။
ြမန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ လုပ်အားအတင်းအဓမေစခိုငး် ခံ ရသည့် ရာသားများ

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနတွင် ြမန်မာအစိုးစစ်တပ်က ရာသူ ကီးအား အေြခစိက
ု ်စခန်း ပတ်လည်ရှိ ေတာင်ယာ င
ှ ့် သစ်ေတာ
ေြမများသိမ်းယူမည်ဟုအေ ကာင်း ကားခဲ့သည်။ ေကာက်ပဲသီး ှံများကို သွားရိတ်သိမ်းယူရန် အေ ကာင်း ကားခဲ့ ပီးေနာက်
ပိုင်း ၎င်းေတာင်ယာေြမဧရိယာအနီးအနားသို သွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ယခင်က ဤ ခံေြမတွင် ေြမပဲ၊ ေြပာင်း င
ှ ့် ဟင်း
သီးဟင်းရက်များ စိုက်ပျ ိးခဲ့ က ပီး ထင်း ှင့် အြခားသစ်ေတာထွက်ပစည်းများကို ရယူအသုံးြပ ခဲ့ ကသည်။ ရာသူရာသားများ
သည် ထိအ
ု မိန်ကို မဖီဆန် ရဲ ကပါ။
ဒီဇင်ဘာလ 14 ရက်ေနတွင် ေကျးရာများအားလုံးကို တပ်စခန်းအတွက် ခံစည်း ိုးေဆာက်လုပ်ဖို သစ် ှင့်ဝါး များစီစဥ
ေပးရန်အမိန်ထုတ် ပီး ထပ်မံ၍ ယင်းတိုေဆာင်လုပ်ြခင်းသည် ရာသား(500)ခန်အား 3 ရက် ကာေစခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလ 22 ရက်ေနတွင် မန်ပန်အစိုးရြပည်သူစစ်ကရာသားများအား ြမန်မာစစ်တပ်အေြခစိက
ု ်စခန်း သစ်၏အေနာက်
ဘက် အရပ်တွင် ေြမရှင်းလင်းရန် ှင့် စခန်းသစ်ေဆာက်လုပရ
် န်အမိန်ေပးခဲ့သည်။ ေကျးရာတစ်ရာလ င် အဆိုပါြမန်မာ
အစိုးရစစ်တပ်ေတာင်းဆိေ
ု သာ ပမာဏသကဲ့သို သစ် ှင့်ဝါးလုံးတိုင်ကို စီစဥ ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ရ ပီး တစ်အိမ်လ င်တစ်ဦး
အဆိုပါသစ် ှငဝ
့် ါးလုံးတိုင်ေတွကို မန်ပန်စခန်းသို ပိုေပးခဲ့ရသည့်အြပင် စခန်းသစ်ေဆာက်လုပ်ရန်အတွက် ေြမရှင်းလင်း
ရာတွင်လည်း အချိန် ှစ်ရက် ကာ ပီး ထိသ
ု စ်သား ှငဝ
့် ါးြဖင့်တန်းလျားများကို ေဆာက်လုပ်ခဲ့ရသည်။ ြပည်သူစစ်မှ ၎င်းတို
အား မည်သည့်အစာေရစာမေပးခဲ့ပါ။
ဒီဇင်ဘာလ 23 ရက်ေနတွင်ြမန်မာအစိုးရစစ်တပ် င
ှ ့်ရှမ်းြပည်တိုးတက်ေရးပါတီ/ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ်တိုအ ကား မိုင်း
ကျက် အေနာက်ဘက်ေတာင်ကုန်းေတွ ကားမှာ တိုက်ခိုက်မြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ 27 ရက်ေန မွန်းလွဲ (1)နာရီအ
ချိန်တွင် စခန်းအသစ်မှ ြမန်မာ့အစိုးရစစ်တပ်မှ ေမာ်တာြဖင့် ပစ်ခတ်၍ အဆိုပါေကျးရာ၏ေြမာက်ဘက်တွင် ကျေရာက်
ေပါက်ကွဲခဲ့ေသာေ ကာင့် ရာသားများအား အလှန်တ ကားြဖစ်ေစခဲ့သည်။
ဤ ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ 6 ရက်ေနက ေကျးရာတစ်ရာစီအား သစ်သားတိုင် (15 မှ 25)တိုင် ြမန်မာ့အစိုးရစစ်တပ်စခန်းသစ်သို
ေနာက်တဖန်စီစဥ ေဆာင်ရက်ေပးရန် အမိန်ေပးခဲ့ ပီး အဆိုပါေနရာသို ပိုေပးေစခဲ့သည်။ သိုေသာ် ယခင်ကလို တစ်စုံ တစ်
ခု ေဆာက်လုပ်ြခင်းမရှိခဲ့ပါ။

ေဖေဖာ်ဝါရီလ 9 ရက်ေနတွင် ရာတစ်ရာစီအား သစ်သားတိုင် 15 ခု မှ 25 ခု ထပ်ခိုင်း ပီး ြမန်မာအစိုးရစစ် တပ်အေြခစိက
ု ်
စခန်းသစ်သို ပိုေဆာင်ရန်ထပ်မံအမိန်ေပးခဲ့သည်။
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