အရ ေးရြေါ်ထုတပ် ြန်ရကျေညာချေက်
သျှမ်ေးပြည်စစ်ရ

ေးရ ာင်ရကာ်မတီ(ထုင်ေးနယ်စြ်)

၂၀၂၁ခုနစ် ဧပြီလ(၂၀) က်ရနေ့

လွိုင်ရကာ်ဝမ်ေးစစ်ရ

ေးရ ာင်စခန်ေးအနီေးသုေ့ ပမန်မာစစ်တြ်၏လက်နက်

ကကီေးြစ်ခတ်မှုနင်စ
့် စ်အင်အာေးပြည့််တင်ေးရနမှုမျောေးရ ကာင့်် ၎င်ေးစခန်ေး စစ်
ရ

ေးရ ာင်(၂,၅၀၀)ရကျော်တုေ့ စုေး မ်ထတ်လန်ေ့ရန က

မြန်ြာစစ်တပ်၏လက်နက်ကကြီးကျည်ြျာြီးကျရ ာက်ရပေါက်ကွဲြှု နှင့််စစ်အင်အာြီး ာချမြည့််တင်ြီးရနြှုတရ
ို့ ကာင့်် ထင်ြီးနင်ငံ
ရမြာက်ပင်ြီး၊ ချင်ြီးရင်ြီးခရင်နှင့််ထစပ်ရနရ
က

ာ လွိုင်ရကာ်ဝြ်ြီးစစ်ရ

ြီးရ ှာင်(၂,၅၀၀) ရကျာ်တို့

ည် စြီး ြ်ထတ်လန်ရ
ို့ န

ည်။
၂၀၂၁ခနှစ်ဧပပလ(၁၈) က်ရနို့ ညရန(၀၅)နာ (၄၅)ြနစ်အချန်၌ မြန်ြာစစ်တပ်

ကကြီးကျည်(၂)လံြီးမြင့််ပစ်ခတ် ြှုရ ကာင့်် စစ်ရ
ရပေါက်ကွဲခွဲ့် ည်။ ထအချန်တင် ာ
ချန်မြစ်ပပြီး၊

က်ြှ(၁၂၀)ြြ လက်နက်

ြီးရ ှာင်စခန်ြီးနှင့််(၂)ကလြတာခန်အ
ို့ ကာ ှ ရတာင်ယာ ထွဲ

ာြီး(၂၀) ခနို့်တို့

ည်၎င်ြီးတို့၏ရတာင်ယာြျာြီးထွဲတင်စက်ပျွိုြီးရ ြီးလပ်ကင်လျက် ှရန

အ က်(၁၂)နှစ်နှင့််(၁၃)နှစ်အ ယ်၎င်ြီးတ၏
ို့ ခရလြီးငယ်

ြျာြီးလည်ြီးက ွဲနာြီးထန်ြီးရကျာင်ြီး င်ြီး ှရန ကရ

အချန်ပင်မြစ် ည်။ လက်နက်ကကြီးကျည်ကျရ ာက်ရပေါက်ကွဲရ ာရ ကာင့်် ကံရကာင်ြီးရထာက် ြစာမြင့််
တစ်ဉြီးကြျှထြှန်မခင်ြီး ြ ှရ

ာ်လည်ြီး အ က် (၅၁) နှစ် အ ယ်အြျွိုြီး

မပင်ြီးအာြီးရ ကာင့်် လင့််စဉ်ရြှာက်လွဲ ာြီးခွဲ့် ရ ကာင်ြီး
ံကြူ ြ ကာြီး ရ

ည်။ ၎င်ြီးညရန(၀၆)နာ

ြန်ြီးလွဲပင်ြီး(၃:၃၈)နာ နှင့််(၃:၄၂)

ြြလက်နက်ကကြီးြျာြီးမြင့််ထပ်ြံ ပစ်ခတ် ာ
ရ ာက်ရပေါက်ကွဲခွဲ့်ပေါ

ည်။

တစ်ဦြီးြျှထခက်ဒဏ် ာ

ာ

အချန်ခန်၌
ို့ လည်ြီး မြန်ြာစစ်တပ်
ရပ။

နာ အချန်ြျာြီး၌

မြန်ြာစစ်တပ်ြှ(၁၂၀)

ာြီးတ၏
ို့
“ပန်ကွဲ”ရခေါ်ရတာင်ယာနှင့်် က ွဲနာြီးစာြီးကျက်ရမြ ထွဲ က
ို့ ျ

ဤတစ်ကကြ်တင် ာ

ာြီးြျာြီးအာြီးလံြီး

ည်

မခင်ြီး ြ ှပေါ။ ၎င်ြီးရနို့ညရနပင်ြီးတင် စစ်ရ

ရပေါ်အရမခအရနရ ှာင်တြ်ြီးနင်ရ ြီးအ

ာြီးတစ်စံ

ာ်လည်ြီး လက်နက်ကကြီးကျည်ကျရ ာက်

ာရ ကာင့်် ြည် ည့််ရန ာတင်ကျရ ာက်ရ ကာင်ြီးြ

၂၀၂၁ခနှစ်ဧပပလ(၁၉) က်ရနို့

ာ

ာ

ာြီးတစ်ဦြီးြှာလက်နက်ကကြီးကျည်၏ ရပေါက်ကွဲ

ြှတတယရမြာက် လက်နက်ကကြီးကျည် တစ်လံြီးထပ်ြံပစ်ခတ် ံ ကာြီးခွဲ့် ရ
ကွဲ ည့််အ

က
ို့ ျရ ာက်

ာထွဲ မို့ ပန်လာ က ရ

ြီးရ ှာင်စခန်ြီး ှ ာ

မြင့််

ာ ာြီး

ြျာြီး

တစ်စံ

ာြီး (၂,၅၅၉)တို့ ည် အရ ြီး

တက်ကကွိုတင်မပင်ဆင်ြှုြျာြီးလပ်ရဆာင်ရန က ပပြီး

စစ်ဆင်တက်ပွဲြျာြီးမြစ်ပာြီးလာြှာကစြီး ြ်ရ ကာက် ံ က

ာရ ကာင့််

မြန်ြာစစ်တပ်၏ထြီး

ည်ညအချန်တင်ရကာင်ြီးြန်စာပင်

အပ်ြရပျာ် ွဲ က ပေါ။
ျှြ်ြီးအရခေါ် “ပန်ကွဲ”
ည်။ စစ်ရ

ြီးရ ှာင် စခန်ြီး

ည် လွိုင်ရကာ်ဝြ်ြီးစစ်ရ
ည်မြင့််ြာြီးရ

န်ရမြဆလာရကာင်ြီးြန်မခင်ြီးြ ှ

ြီးရ ှာင်တို့ ၏စက်ပျွိုြီးရ ြီးအတက်အရ ြီးပေါရ ာရန ာမြစ်

ာရတာင်ရ ကာရပေါ်တင်တည် ှရ

ည့်် အတက်

ာ

ာြီးတို့

ာရ ကာင့်် စက်ပျွိုြီးရမြရန ာနှင့််စက်ပျွိုြီး

ည်၎င်ြီးတ၏
ို့ စက်ပျွိုြီးရ ြီးနှင့််ရြြီးမြြူရ ြီးတက
ို့
“ပန်ကွဲ”အထ
1

ာြီးရ ာက်လပ်ကင် က

ည်။ ဧပပလ

ည် ာ

ာြီးတို့ အတက်၎င်ြီးတ၏
ို့ စပေါြီး၊ရမပာင်ြီးနှင့််ပွဲပတ်စက်ပျွိုြီးရ ြီးတအ
ို့ တက်

စက်ပျွိုြီး ရမြယာမပင်ဆင်ရနချန်မြစ် ည်။
၂၀၂၁ခနှစ်ြတ်လ(၃၀) က်ရနို့က

မြန်ြာစစ်တပ်ြှ

ျှြ်ြီးမပည်မပန် လည်ထူရထာင်ရ ြီးရကာင် စ/

ျှြ်ြီးမပည်

တပ်ြရတာ် (RCSS/SSA) ၏ထင်ြီး နယ်စပ်တရလျှာက် ှ အရမခစက်တပ်စခန်ြီးြျာြီး ကထြီးစစ်ဆင်တက်ခက်ြည်မြစ်
ရ ကာင်ြီး၊

မြန်ြာစစ်တပ်

အ ွဲစန်ပို့ ပြီး
ာ

ာြီး

က်ြှထင်ြီးအစြီး

က် စ
ို့ ာပို့ပပြီး

ရ ာက်လပ်ကင်ရန က ာြှ

ယခကွဲ့်

ရနာက်ပင်ြီး

ာ

ာြီးအနည်ြီးငယ်

မို့ ြန်ြာစစ်တပ်၏လက်နက်ကကြီး

ာြီးတစ်ဦြီးတစ်ရယာက်ြျှ၎င်ြီးတ၏
ို့ ရတာင် ယာစက်ပျွိုြီးရြြီးမြြူရ ြီးအတက် “ပန်ကွဲ”ြက်
ယခင်အပတ်ကလည်ြီး လွိုင်ရကာ်ဝြ်ြီးစစ်ရ

ြီးရ ှာင်စခန်ြီးအနြီး

ို့ မြန်ြာစစ်တပ်

ာလျှင်ရတာင်ယာ

ို့

ြျာြီးမြင့််ပစ်ခတ်ြှုရ ကာင့််
ြ
ို့

ာြီး ွဲ ကရတာ့်ပေါ။

က်ြှ ခြ (၂၂၁)၊ ခြ (၂၂၅)၊

ခြ (၂၅၉)၊ ခြ (၃၈၈)၊ ခြ (၅၅၄)၊ ခြ (၅၇၂)နှင့်် ခလ (၃၁၄)တမို့ ြင့်် စစ် ည် ာနှင့််ချ၍ အင် အာြီးမြည့််တင်ြီးရနြှုြျာြီး
ရ ကာင့်် ာ

ာြီးြျာြီးစြီး ြ်ထတ်လန်ရ
ို့ န က

ထအ
ို့ မပင်လွိုင်ရကာ်ဝြ်ြီးစစ်ရ
စခန်ြီးြျာြီးလည်ြီးတည် ှရန
ပြွိုြို့အရ ှြို့
ယူရ

ည်။

ြီးရ ှာင်စခန်ြီးအနြီးတင် UWSA (United Wa State Army) ဝတပ်အရမခစက်

ည်။ လွိုင်ရကာ်ဝြ်ြီးစစ်ရ

က် ှ ြင်ြီးကန်ြီး ာတင်ရနထင်ခွဲ့် က

ြီးရ ှာင်စခန်ြီးတင်ခလံှုရန

ူ အြျာြီးစ

ည် ြူလကြင်ြီးဆတ်

ူ ြျာြီးမြစ်ပပြီး၊ ၂၀၀၀ခနှစ်က မြန်ြာစစ်တပ်နှင့်် ရ

ာဝတပ်၏ ရြာင်ြီးထတ်ြှုရ ကာင့််ရ ြို့ရမပာင်ြီးလာ က

ာတူခင့််မပွိုချက်

ူြျာြီးမြစ် က

ည်။ ၎င်ြီးရနာက်ရမြာက်ပင်ြီး ှဝလူြျွိုြီးြျာြီးအာြီး

ဝတပ်၏အတင်ြီး ရမပာင်ြီးရ ြို့ရစခင်ြီးြှုမြင့်် အဆပေါရြာင်ြီးထတ်မခင်ြီးခံ ရ

ာ ရန ာြျာြီးတင် အစာြီးထြီးဝင်ရ ာက်ရနထင်

ရစခွဲ့် ည်ြှာ ယရနို့ထတင်မြစ် ည်။
ျှြ်ြီးမပည်စစ်ရ

ြီးရ ှာင်ရကာင်ြတ(ထင်ြီးနယ်စပ်)အရနမြင့််

ထင်ြီးနယ်စပ်တရလျှာက်
ရ

ြီးရ ှာင်ြျာြီး

နှက်ြှု၊ ြဒြ်ြီးြှု၊
တရ
ို့ ကာင့််

ှအမခာြီးရ

ာစစ်ရ

ျှြ်ြီး မပည်

ျှြ်ြီးမပည်စစ်ရ
အတင်ြီး ှဒကခ

ြီးရ ှာင်စခန်ြီးြျာြီးတင်ခလံှုရန က

ြီးရ ှာင်ရကာင်ြတ(ထင်ြီးနယ်စပ်)ြှ ထင်ြီးအစြီး

ြီးရ ှာင်တအ
ို့ တက် လံခခံွိုရ ြီးနှင့််လူ

န် ရတာင်ြီးဆအပ်ပေါ

ည်။ အဆပေါစစ်

ာလူူ့ အခင့််အရ ြီးချွိုြီးရြာက် ြှုြျာြီးနှင့်် ရကျြီး ာအလက်အတင်ြီးအဓြမရြာင်ြီးထတ်ြှု

ကပပြီး၊ ယရနို့တင်ထင်ြီး-မြန်ြာနယ်စပ်တ ရလျှာက် ှစစ်ရ

လာပေါက စစ်ရ

ပေါ

မြန်ြာ-

ျှြ်ြီးမပည်အလယ်ပင်ြီးနှင့်် ရတာင်ပင်ြီးတတ
ို့ င်မြန်ြာစစ်တပ်၏ ရက်

ူလူထ(၃၀၀,၀၀၀)ရကျာ်ရန ပ်စန်ခ
ို့ ာ ထက်ရမပြီးတြ်ြီးရ ှာင်ခွဲ့် က

ျှြ်ြီးမပည်စစ်ရ

ြီးရ ှာင်စခန်ြီးနှင့််

ြီးရ ှာင်စခန်ြီး(၄)ခတအ
ို့ တက် စြီး ြ်ြှုြျာြီးမြစ်ရန

ည် ၁၉၉၆-၁၉၉၈ခနှစ်အတင်ြီး
တ်မြတ်ြှု၊အစ ှရ

လွိုင်ရကာ်ဝြ်ြီးစစ်ရ

ူြျာြီးထွဲတင်အပေါအဝင်မြစ်
ည်။

အာြီး မြန်ြာစစ်တပ်ြှထြီးစစ်ဆင်ြှုြျာြီး ှ

ာြီးချင်ြီးစာနာရထာက်ထာြီးြှုကူညနင်ရ ြီးတအ
ို့ တက် ခင့််မပွိုရပြီးပေါ

ည်။

ြီးရ ှာင်ရကာ်ြတ(ထင်ြီးနယ်စပ်)

ည် မြန်ြာ-ထင်ြီးနယ်စပ်စစ်ရ

ည် စခန်ြီး(၁)ခတြ
ို့ ှ စရပေါင်ြီးြွဲြို့စည်ြီးထာြီးရ

ာရကာ်ြတမြစ်

2

ည်။

ြီးရ ှာင်စခန်ြီး(၅)ခနှင့်် ထင်ြီးနင်ငံ

3

လွိုင်က

ှော်ဝမ််းစစ်က

်းက ှောင်စခန််း

ဆက်သွယရ
် န်စိုင်းလျန်း

+66 86-188-9827

(Shan, English, Burmese)

စိုင်းပန်း

+66 88-776-7107

(Shan)

နန်းဟွမ

+66 61-545-0655

(Shan, Thai)
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