
 

ြဖစရ်ပ်ေလလ့ာမ,- စစက်ိ1ငး်တိ1ငး်ေဒသ7ကးီအတငွး် မီး;, ိ <ခရံသည့အ်ေလာငး်များကိ1 စစေ်ဆးြခငး် 	

၂၉ ရက	်ဇနန်ဝါရီလ ၊ ၂၀၂၂ ခ1JKစ	်

 

သတေိပးချက-် ဤအစရီငခ်စံာတငွ ်ဂရပ်ဖစပံ်1များပါNKိပါတယ။်	

 

အကျQးချRပ်- ဤအစရီငခ်စံာသည ်ြမနမ်ာJိ1ငင် ံစစက်ိ1ငး်တိ1ငး်ေဒသ7ကးီ၊	စနိ7်ကးီေကျးရွာတငွ ်၂၀၂၂ ခ1JKစ	်

ဇနန်ဝါရီ ၂၉ မK ေဖေဖာ်ဝါရီ ၃ ရကT်ကား	 ြမနမ်ာစစတ်ပ်မKမီး;, ိ <သညဟ်1 စပ်ွစွခဲထံားရသည့ ်

ရွာသားေြခာကဦ်းJKင့ ် ပတသ်ကသ်ည့ဗီ်ဒယီိ1ဖိ1ငက်ိ1 Myanmar	 Witness	 မK စစိစြ်ခငး်ကိ1 

မKတတ်မ်းတငထ်ားပါတယ။်	

 

Myanmar	 Witnessသည ် သစဆ်မိ့်7ကးီေကျးရွာအြပငဘ်ကN်Kိ မီးေလာငထ်ားေသာအေလာငး်	

အများအြပားကိ1 ြပသသည့တ်ညေ်နရာြပဗီဒယီိ1ဖိ1ငက်ိ1 ေနရာသတမ်KတJ်ိ1ငခ်ဲပ့ါတယ။်	 (ကိ1Tသဒနတိမ်ျား- 

22.423056,	 95.949964)	 အဆိ1ပါေနရာ၏ Sentinel-2 fဂိRလတ်1ဓာတပံ်1များသည ် စစတ်ပ်က 

သမ်ိးပိ1ကထ်ားစQကာလအတငွး် ရNKိခဲြ့ခငး်ြဖစf်ပီး မီးေလာငရ်ာေနရာ၌ အမKတအ်သားများNKိေTကာငး် 

အတညြ်ပRပါတယ။် Sentinel-2 ;1ပ်ပံ1သည ် ဇနန်ဝါရီ ၃၀ ရကတ်ငွ ် မီးေလာငအ်မKတအ်သားများ 

မြပေသာ်လညး် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၄ ရကတ်ငွ ် မီးေလာငအ်မKတအ်သားများြပသထားfပီး အဆိ1ပါရကစ်ွJဲ Kစခ်1	

Tကားတငွ ်တစခ်ျိနခ်ျိနတ်ငွ ်မီးေလာငမ်,NKိခဲသ့ညဟ်1	jkနြ်ပပါတယ။်	

 

အေသးစတိအ်ချကမ်ျား:	

၂၀၂၂ ခ1JKစ ် ဇနန်၀ါရီလ ၂၉ ရကေ်န ့ နနံက ် ၂ နာရီအချိနခ်န ့တ်ငွ ် စစက်ိ1ငး်တိ1ငး်မK တပ်ဖဲွ<ဝငမ်ျားသည ်

သစဆ်မိ့်7ကးီေကျးရွာသိ1ဝ့ငေ်ရာက၍် ရွာသား (၆) ဦးကိ1 ဖမ်းဆးီလိ1ကေ်Tကာငး် မဇnိ မ၊ ဧရာဝတJီKင့ ်RFA	

အပါအဝင ် ြမနမ်ာသ့တငး်မီဒယီာများတငွ ် ေဖာ်ြပခဲT့ကပါတယ။်	 ေဒသခမံျားက	 ဖမ်းဆးီသာွးသpများကိ1 

လpသားဒိ1ငး်များအြဖစ ် အသံ1းြပRfပီး ေနာကပိ်1ငး်တငွေ်သဆံ1းခဲ	့သညဟ်1	ဆိ1Tကပါတယ။် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၄ 



 

ရက	် နနံကပိ်1ငး်တငွ	် ထိ1ေဒသမKထကွခ်ာွသာွးသညဟ်1	 စစတ်ပ်မKေTကြငာfပီးေနာက	် ြဖစရ်ပ်များကိ1	

အစရီငခ်တံငြ်ပခဲT့ကပါတယ။်	

 

ေဒသခေံတနွဲ ့ ေတွ<ဆံ1ေမးြမနး်မ,ေတအွေပqအေြခခfံပီး RFA	 ကအစရီငခ်တံငြ်ပရာမKာ 

ေသဆံ1းသpေတအွားလံ1းဟာ အမျိRးသားေတြွဖစf်ပီး လကထ်ပ်ိခတf်ပီး မီး;, ိ <ခခံဲရ့တယလ်ိ1 ့ ဆိ1ပါတယ။် 

ဧရာဝတကီ ေဒသခေံတနွဲေ့တွ<ဆံ1ေမးြမနး်မ,ေတအွရ ေသဆံ1းသp ြမင့ေ်အာင ်(၅၈ JKစ)် ထနွး်ေအာင ်(၂၈)၊ 

ကိ1ကိ1လငး်ေမာင ် (၂၈)၊ သpရထနွး် (၂၀)၊ ေဇာ်မငး်ထနွး်	 (၄၃	 JKစ)်၊ မငး်မငး်ထနွး် (၃၅)	 တိ1 ့ 

အသတခ်ခံဲရ့တယလ်ိ1 ့ ေြပာပါတယ။်	

 

Myanmar	 Witness	 သည ် အေလာငး်များ မီး;, ိ <ခရံသည့ေ်နရာဟ1ေဖာ်ြပထားသည့ ် လpမ,မီဒယီာများမK 

အေထာကအ်ထားများကိ1	 စ1ေဆာငး်ထားပါတယ။် မpရငး်ပိ1စ့က်ိ1 Foundie	 Foundie	 Foundie	

သတငး်ဆိ1ဒ ် ဤေနရာတငွ	် Tကည့;်,Jိ1ငပ်ါသည။် ဗီဒယီိ1ဖိ1ငတ်ငွ ် ေနာကခ်တံငွ ် ေစတတီစဆ်p၏ 

အထတွအ်ထပ်ိကိ1ြမငေ်တွ< Jိ1ငေ်သာေTကာင့ ် Myanmar	 Witness ဤေနရာကိ1 geo-locate 

NKာေဖွJိ1ငေ်စJိ1ငခ်ဲပ့ါတယ။်	

 



 

 
ပံ1 ၁: ေနာကဘ်ကတ်ငွြ်မငရ်ေသာ	ေစတေီတာ်၏ပံ1	

ေစတေီတာ်၏ အထတွအ်ထပ်ိေနရာကိ1 ထိ1ေနရာမKဘ1ရားတစဆ်pJKင့ ် ကိ1ကည်ေီစရန ် Mizzima	 TV	 မK 

တငထ်ားေသာ ဗီဒယီိ1ေဟာငး်များJKင့အ်ြပနအ်လKနက်ိ1းကားခဲပ့ါတယ။်	

 



 

 
ပံ1 ၂- Mizzima	TV	ပံ1များြဖင့ ်ဘ1ရားတစဆ်pကိ1 ကိ1းကားထားပါတယ။်	

အထကေ်ဖာ်ြပပါပံ1များတငွြ်မငေ်တွ<ရသည့ ် ေစတေီတာ်သည ် ကိ1Tသဒနတိ ် 22.421225,	 95.951197 

တငွ ် သစဆ်မိ့်7ကးီ၏ အစနွအ်ဖျားတငွတ်ညN်Kိသည။် ထိ1ပံ1များတငွြ်မငေ်တွ<ရသည့ ် အဂx ါရပ်များသည ်

ထိ1တညေ်နရာNKိ fဂိRလတ်1ပံ1ရိပ်တငွြ်မငေ်တွ<ရသည့အ်ရာJKင့ ်ကိ1ကည်ပီါတယ ်(ပံ1 3)။	

 



 

 
ပံ1 ၃- fဂိRလတ်1ဓာတပံ်1ကိ1 အသံ1းြပRထားေသာ ေစတေီတာ်၏တညေ်နရာ	

Sentinel-2 fဂိRလတ်1ဓာတပံ်1ကိ1 အသံ1းြပR၍ Myanmar	Witness	သည ်မီးေလာငမ်,ြဖစပ်ာွးရာေနရာအား 

ေဖာ်ထ1တJ်ိ1ငခ်ဲf့ပီး ပထဝီအေနအထားအရ ေစတေီတာ်အနးီတငွ ် အေလာငး်များမီး;, ိ <ခရံမည့ေ်နရာကိ1 

jkနြ်ပJိ1ငခ်ဲသ့ည။် အဆိ1ပါမီးေလာငသ်ကေ်သများကိ1 အတညြ်ပRြခငး်အား ဇနန်ဝါရီ 30 2022 (ပံ1 4) JKင့ ်

2022 ေဖေဖာ်ဝါရီ 4 (ပံ1 5) တိ1မ့K ပံ1များတငွ ်Tကည့;်,Jိ1ငပ်ါတယ။်	

 



 

 
ပံ1 ၄:	၂၀၂၂ ခ1JKစ ်ဇနန်ဝါရီလ ၃၀ ရကေ်နမ့K တညေ်နရာ၏fဂိRလတ်1ပံ1ရိပ်များ	

 



 

 
ပံ1 ၅- ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄	ရက ်၂၀၂၂ မKတညေ်နရာ၏fဂိRလတ်1ပံ1ရိပ် 

မီးေလာငမ်,ြပသည့	် တညေ်နရာသည ် ေအာကပံ်1 ၆ တငွ	် ြမငရ်သည့အ်တိ1ငး် ေစတေီတာ်၏ 

အေနာကေ်ြမာကဘ်က ်မီတာ ၂၅၀ ခန ့အ်ကာွNKိ လယက်ငွး်ထတဲငွြ်ဖစပ်ါတယ။်	



 

 
ပံ1 ၆ - ဘ1ရားအနးီNKိ	မီးေလာငမ်,ြပတညေ်နရာ	

 

ပိ1များေသာဒ1တယိေြမာက	် မီးေလာငမ်,သည	် လယြ်ပင၏်အေနာကဘ်က	် လမ်းေဘးအစနွး်နား	

တငွN်Kိသည။် ထိ1ေနရာများ၏	တညေ်နရာမKဓာတပံ်1များ (ဤေနရာ	ဂရပ်ဖစ၁် - ဂရပ်ဖစ၂်)	တငွT်ကည့ပ်ါ။ 

တညေ်နရာများက	အေဆာကအ်အံ1များသည	်မီးေဘးပျကစ်းီမ,ေTကာင့	်ပျကစ်းီေTကာငး်ြပသပါတယ။်		

 

စစိစရ်န ် ရညရွ်ယရ်ာတငွ	် အဆိ1ပါအေဆာကအ်အံ1များသည ် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ fဂိRလတ်1ပံ1ရိပ်တငွ ်

ြမငေ်တွ<ရသည့ ် အေဆာကအ်အံ1များJKင့ ် တpညfီပီး အစမ်ိးေရာငJ်Kင့ ် ခရမ်းေရာင ်

အေဆာကအ်အံ1များသည ်ထိ1ေနရာNKိ အဂx ါရပ်များJKင့ ်ကိ1ကည်ပီါတယ။် (ပံ1 7)	

 



 

ပံ1 ၇- မီးေလာငထ်ားေသာတမဲျား၏ တညေ်နရာ 

 

Myanmar	 Witness	 မK NKာေဖွေတွ< NKိရသည့	် ပ1ဂzလကိအသံ1းြပRသpတစဦ်းကဆိ1NKယမီ်ဒယီာတငွ ်

လkင့တ်ငခ်ဲေ့သာေနာကထ်ပ်ပံ1များသည ် ရွာအနးီNKိ မီးေလာငထ်ားေသာေနရာများတငွ ် အ;ိ1းများပံ1ေနပံ1	

ေပqပါတယ။် ဤအစရီငခ်စံာသည ် ထိ1ဆိ1NKယမီ်ဒယီာအေကာင့သ်ိ1 ့ လင့ခ်ခ်ျိတမ်ညမ်ဟ1တေ်သာ်လညး် 

ေတာငး်ဆိ1ချကအ်ရ မpရငး်ကိ1ရNKိJိ1ငပ်ါသည။်	

 



 

ပံ1တစခ်1လံ1းသည ် ဂရပ်ဖစြ်ပရန ် အလနွေ်ကာငး်မနွေ်သာ်လညး်၊ ေအာကတ်ငွြ်မငေ်တွ< Jိ1ငေ်သာ 

ေစတကီဲသ့ိ1ေ့သာ ပထဝီဝငတ်ညေ်နရာကိ1 အတညြ်ပRရန	်တကိျေသာသးီြခားအဂx ါရပ်များ	မပါဝငပ်ါဘpး။	

 

 
ပံ1 ၈- ၂၀၂၂ ခ1JKစ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရကေ်နတ့ငွ ် ဆိ1NKယမီ်ဒယီာသိ1 ့ အပ်လ1ဒလ်1ပ်ထားေသာပံ1ကိ1 

(Myanmar	Witness	မKကpးယpသည)်။	

ဤဘ1ရားကိ1 Google	 Maps	 ပံ1များတငွ ် ဤေနရာတငွေ်တွ< ြမငရ်fပီး မီးေလာငထ်ားေသာေနရာများမK 

မီတာ 500 ခန ့အ်ကာွတငွN်Kိေသာ ဤေနရာကိ1 တညေ်နရာသတမ်KတJ်ိ1ငခ်ဲပ့ါတယ။်	

 



 

 
ပံ1 9- 2022 ခ1JKစ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ 4 ရကေ်နတ့ငွ ်ဆိ1NKယမီ်ဒယီာတငွ	်တငထ်ားေသာပံ1၏တညေ်နရာ။	

 
 
 
 


