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Myanmar Witness သည် ၂၀၂၁ ခ)*+စ ် စက်တငဘ်ာလ မ+ ၂၀၂၂ ခ)*+စ် ေမလအတွငး် ြမနမ်ာ*ိ)ငင် ံ

စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသ=ကီး၊ ချငး်ြပည်နယ် *+င့ ် မေကွးတိ)ငး်ေဒသ=ကီး ေြမာက်ပိ)ငး်အြခမ်းတိ)တွ့င ်

စစ်တပ်၏ စစဆ်ငေ်ရးများေGကာင့ ် အရပသ်ားထိခိ)က်မIများကိ) စံ)စမ်းစစ်ေဆးေဖာ်ထ)တ်ခဲ့ပါသည်။ 

ဤအစီရငခ်ံစာတွင ် လOလ)ပ်မီးPI ိ Q မIများ၊ ေကျးရွားပျက်စီးမIများ *+င့ ် အGကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်မI 

အများအြပားြဖစပ်ွားခဲ့သည့် ြဖစ်ရပ်များ၏ သက်ေသအေထာက်အထားများကိ) 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ဤေတွQ R+ိချက်များသည် ြမနမ်ာစစ်တပ်၏ လOအ့ခွင့အ်ေရးချိSး 

ေဖာက်ခံရသည်ဟ) ဆိ)ေသာ မျက်ြမငသ်က်ေသများ၏ အတည်ြပSချက်များ ြဖစ်ပါသည်။ ဤက့ဲသိ) ့ 

စစ်ဆငေ်ရးအငအ်ားအသံ)းြပSမIသည ် ေဒသတွငး်R+ိ စစ်ဘက်လိ)လားသOများ*+င့ ်

ဆန ့က်ျငဘ်က်အသိ)ငး်အဝိ)ငး်များGကား အGကမ်းဖက်မIသံသရာကိ) ပိ)မိ)တွနး်ပိ)ရ့ာေရာက်ေGကာငး် 

သက်ေသအေထာက်အထားများ ေတွQ R+ိရသည်။ 

မီးC1 ိ Dခံရြခငး်များ  

Myanmar Witness သည် ၂၀၂၁ ခ)*+စ် စက်တငဘ်ာလ မ+ ၂၀၂၂ ခ)*+စ် ေမလအတွငး် 

အဆိ)ပါေဒသများတွင ် တမငရ်ည်ရွယ်မီးPI ိ Qခံခဲ့ရသည့် ေနအိမ်များ*+င့ ် လOအ့ဖွဲQအစည်းများ*+င့ ်

ပတ်သက်သည့် သတငး် ၂၀၅ ခ)ကိ) မ+တ်တမ်းတငထ်ားR+ိပါသည်။ သတငး်များ အများစ)မ+ာ 

ြမနမ်ာစစ်တပ်ေGကာင့ ် ဟ) သတ်မ+တ်Gကပါသည်။ Myanmar Witness သည် 

အဆိ)ပါသတငး်များအနက် ၁၇၂ ခ)ကိ) XဂိSတ်တ)ပံ)ရိပ်များ*+င့ ် အပOလိ)ငး်ြဖင့ဖ်မ်းယOေသာ 

ဘOမိေဗဒပံ)ရပိ်များမ+ ရR+ိသည ့ အချက်အလက်များကိ) အြပနအ်လ+နစ်ိစစ်Xပီး အတည်ြပSြခငး် 

သိ)မ့ဟ)တ် တစ်စိတ်တစ်ပိ)ငး်တိ)ကိ့) အတည်ြပSြခငး်တိ)ကိ့)ြပSလ)ပ်ထားပါသည်။ မီးPI ိ QခံရမIများမ+ာလည်း 

ြမနမ်ာ*ိ)ငင် ံ အေနာက်ေြမာက်ဘက်တွင ် စစ်တပ်အငအ်ား တည်ေဆာက်မI*+င့ ် စစ်ယာ[တနး်များ 

ေရွQလျားမI*+င့ ်ဆက်စပ်ေနပါသည်ဟ) Time-mapping က ြပသေနပါသည်။  
 



Myanmar Witness သည် ြမနမ်ာ*ိ)ငင်Rံ+ိ လOမIအဖွဲQအစည်းများကိ) စစ်တပ်က မီးPI ိ Qကျ\းလွနး်မIများ 

*+င့ပ်တ်သက်သည့် အြပနအ်လ+နဆ်က်*ယ်ွေနသည့် လမ်းေGကာငး်သံ)းခ)ကိ) 

မ+တ်တမ်းတငထ်ားပါသည်။ ပထမအချက်အေနြဖင့ ် စစ်ယာ[တနး်များသည် စစ်တပ်၏ 

စစ်ဆငေ်ရးတစ်စိတ်တစ်ပိ)ငး်အြဖစ် ေကျးရွာများကိ) ြဖတ်သနး်သွားလာသည့်အခါ မီးေလာငသ်ည့ ်

အေဆာက်အဦေတွကျနခ်ဲ့ပါသည်။ သက်ေသမ+တ်တမ်းများ ရR+မိI အကန ့အ်သတ်ြဖစ်ေသာ်လည်း 

Myanmar Witness သည် ေြပာဆိ)ချက် အများအြပားကိ) မ+တ်တမ်းတငထ်ားXပီး၊ 

အေဆာက်အဥ◌◌◌ီးများ မီးPI ိ Qခံရသည့် ေနရာများတွင ် တပ်မေတာ်ယာ[တနး်များ R+ိေနြခငး် 

သိ)မ့ဟ)တ် အနးီနားတွင ်R+ိေနြခငး်တိ)ကိ့) စိစစ်*ိ)ငခ်ဲပ့ါသည်။  
 
ဒ)တိယအချက်မ+ာ စစ်တပ်သည် ၎ငး်တိ)၏့ စစ်ေကာငစ်ီကိ) ဆန ့က်ျငသ်ည်သOများဟ) 

ထငြ်မငယ်Oဆထားေသာ ေနရာေဒသများတွင ်ေနထိ)ငသ်Oများကိ) တံ) ့ြပနသ်ည့်အေနြဖင့ ်ရပ်ရွာများကိ) 

ဝငေ်ရာက်ကာ မီးPI ိ Q ခဲ့သည်ဆိ)သည့် အေထာက်အထားများကိ)လည်း ေတွQရပါသည်။ 

ဤအစီရငခ်ံစာတွင ် စစ်ေကာငစ်ီသည် ၎ငး်တိ)၏့အမိန ့ကိ်) အဓိကဆန ့က်ျငမ်Iများ ြပSလ)ပ်သည့ ်

ေဒသ*+စ်ခ)ဟ) သတ်မ+တ်သည့ ် ထနတ်လန ် *+င့ ် တန ့ဆ်ည် နယ်ေြမများR+ ိ ေနအိမ်များကိ) 

ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ် စနစ်တကျ ဖျက်ဆီးြခငး်ဆိ)ငရ်ာ အေသးစိတ်ြဖစ်ရပ်ေလ့လာမI*+စ်ခ) ကိ) 

ေဖာ်ြပသွားမ+ာြဖစ်ပါသည်။ ယခ)အေGကာငး်အရာများ၏ ေနာက်ထပ်အေထာက်အထား 

ေတွQ R+ိချက်များကိ) Myanmar Witness ၏ လက်တေလာထ)တ်ြပနထ်ားသည့် "Burning Myanmar” 

အစီရငခ်ံစာတွင ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။  
 
တတိယအချက်ြဖစ်သည့် မGကာေသးမီလများက စစ်တပ်*+င့ ် စစ်တပ်ေထာက်ခံသOများပါဝငသ်ည့ ်

တပ်ဖွဲQများက ၎ငး်တိ)ကိ့) ဆန ့က်ျငသ်ည့် ေဒသခံြပည်သOများကိ) တိ)က်ခိ)က်ြခငး်သည် စစ်ကိ)ငး်*+င့ ်

မေကွးတိ)ငး်ေဒသ=ကီးများအတွငး် Gကမ်းဖက်မIလက်တံ) ့ြပနအ်များကိ) ြဖစ်ေပcေစခဲ့ပါသည်။ 

ဤအစီရငခ်ံစာတွင ် စစ်ေကာငစ် ီ *+င့ ် စစ်ေကာငစ်ီ လိ)လားေသာ ြပည်သOစ့စမ်ျား*+င့ ်

ပOးေပါငး်မIR+ိသည်ဟ) ယOဆရေသာ ရပ်ရွာများအေပc တိ)က်ခိ)က်မIများကိ) တစ်စိတ်တစ်ပိ)ငး် 

စီစစ်ထားေသာ အစီရငခ်စံာများလည်း ပါR+ိသည်။ ယခ)ေတွQ R+ိချက်များမ+ တဆင့ ် ထပ်မံXပီး 

စစ်ေကာငစ် ီ ေထာက်ခံေသာ ြပည်သOစ့စ်များအေGကာငး်*+င့ပ်တ်သက်သည့် အစရီငခ်ံစာတစ်ခ) 

Myanmar Witness က မGကာခင ်ထ)တ်ြပနဖ်ိ) ့ R+ိပါသည်။  

လFေပါငး်များစွာသတ်ြဖတ်ခံရြခငး် 

Myanmar Witness သည် ယခ)ကာလအတွငး် ြမနမ်ာ*ိ)ငင် ံ အေနာက်ေြမာက်ပိ)ငး်ေဒသအတွငး် 

လOေပါငး်များစွာ သတ်ြဖတ်ခံရြခငး်*+င့ ် ပတ်သတ်Xပီး အစီရငခ်ံစာ ၃ ခ)ကိ) 



စံ)စမ်းေဖာ်ထ)တ်Xပီးြဖစ်ပါသည်။ မျက်ြမငသ်က်ေသများ၏ ထွက်ဆိ)ချက်များအရ 

ဤသတ်ြဖတ်မIများသည် ြမနမ်ာစစ်တပ်ြဖစ်သညဟ်) ယOဆGကသည်။ သက်ေသထွက်ဆိ)ချက် 

တစ်ခ)ချငး်ဆီတိ)ငး်သည် စစ်တပ်ဆန ့က်ျငေ်ရး ဆ*eြပပွဲများ*+င့ ် ေဒသခံနယ်ေြမများတွင ်

ြမနမ်ာလံ)ြခံSေရးတပ်ဖွဲQများ*+င့ ် ေဒသခံကာကွယ်ေရး တပ်ဖွဲQများGကား တိ)က်ပွဲများ ြဖစ်ပွားသည့ ်

သတငး်များကိ) အေြခခံထားသည်။ ြပငး်ထနစ်ွာ မီးPI ိ Qသတ်ြဖတ်ခံထားရသည့် အေလာငး်များ *+င့် 

ပတ်သက်သည့် ြဖစ်ရပ်*+စ်ခ)လည်းပါဝငသ်ည်။ ဤအစီရငခ်ံစာတွင ် တငြ်ပထားသည့ ်

အေသးစိတ်ေလ့လာထားသည့် ြဖစ်ရပ်များမ+ာ− 

 
● ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်စက်တငဘ်ာလအတွငး်က မေကွးတိ)ငး်ေဒသ=ကီး ဂန ့ေ်ဂါXမိSQနယ် ြမင့သ်ာXမိSQနယ်တွင ်

၁၈ ဦး ေသဆံ)းမIကိ) စီစစ်ထားပါသည် (အစိတ်အပိ)ငး်တချိSQ စီစစX်ပီးစီး)။ ေသဆံ)းသOများတွင ်

အရွယ်မေရာက်ေသးသOများ၊ သက်=ကီးရွယ်အိ)များ*+င့ ် P)ပပ်ိ)ငး်ဆိ)ငရ်ာ မသနစ်ွမ်းသOများ 

ပါဝငေ်Gကာငး် သိရသည်။  

● ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်ဒဇီငဘ်ာလတွင ်စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသ=ကီး ဆာလငး်=ကီးေဒသတွင ်၁၁ ဦး ေသဆံ)းမI ကိ) 

စီစစ်ထားပါသည်။ ေသဆံ)းသOများတွင ် အရွယ်မေရာက်ေသးသOများ*+င့ ် သက်=ကီးရွယ်အိ) 

အမျိSးသမီးများ တစ်ဦး ပါဝငေ်Gကာငး် သိရသည်။ 

● ၂၀၂၂ ခ)*+စ် ဇနန်ဝါရီလတွင ်စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသ=ကီး၊ သစ်ဆမိ့်=ကီးXမိSQနယ်တွင ်ေြခာက်ဦး ေသဆံ)းမI 

ကိ) စိစစ်ထားပါသည်။ (အြပည့်အစံ)စစ်ေဆးXပီး) 
 
Myanmar Witness သည် ြမနမ်ာ*ိ)ငင် ံ အေနာက်ေြမာက်ေဒသ*+င့ ် အြခားေဒသများR+ိ 

အသတ်ခံရမIများ*+င့ ် ပတ်သက်သည့် အြခားေသဆံ)းမIများကိ)လည်း ဆက်လက်စိစစ်ေနပါသည်။ 

၎ငး်တိ)ကိ့) လာမည့်အစီရငခ်ံစာတွင ်မ+တ်တမ်းတငသ်ွားမည်ြဖစ်ပါသည်။  
 
ယခ)က့ဲသိ) ့ လOေသဆံ)းမIများ *+င့ ် ေကျးရွာများကိ) မီးPI ိ Q မIများ ပံ)စသံည် က)လသမဂkက 

လOအ့ခွင့အ်ေရးချိSးေဖာက်မIများကိ) မ+တ်တမ်းတငခ်ဲ့သည့် ရခိ)ငြ်ပည်နယ်တွင ် ြမနမ်ာစစ်တပမ်+ 

ေဆာငရွ်က်ေသာ 'နယ်ြမR+ငး်လငး်ေရးစစဆ်ငေ်ရး' *+င့ ် ဆငတ်Oသည့် လကlဏာများြဖစ်ပါသည်။ 

လOအ့ခွင့အ်ေရးချိSးေဖာက်မIများကိ) စီစစ ် စစ်ေဆးXပီး မ+တ်တမ်းတငထ်ားမည့် အစီရငခ်စံာများ 

ထွက်ေပcလာ*ိ)ငေ်ရးအတွက် Myanmar Witness သည် ြမနမ်ာ*ိ)ငင်တံစဝ်+မ်းR+ ိ အေြခအေနများကိ) 

စဥ◌◌ဆ်က်မြပတ် ေစာင့G်ကည့်ေနပါသည်။  

မိတဆ်က်ြခငး်<>င့ ်အေIကာငး်အရာ  



က)လသမဂkလOအ့ခွင့အ်ေရးဆိ)ငရ်ာ မဟာမငး်=ကီးPံ)းက ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာလ ၈ ရက်ေနတွ့င ်

ထ)တ်ြပနခ်ဲ့ေသာ သတိေပးချက် အရ ြမနမ်ာ*ိ)ငင် ံ အေနာက်ေြမာက်ပိ)ငး် ေဒသများတွင ် စစ်ေရး 

လIပ်R+ားမI*+င့ ် လOအ့ခွင့အ်ေရး အေြခအေနများကိ) Myanmar Witness က 

ေစာင့G်ကည့်ေလ့လာေနခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခ)*+စ ် ေဆာငး်ဦးကာလတွင ် ချငး်ြပည်နယ်၌ 

စစ်ေရးအေြခအေန ြမင့တ်က်ခဲ့မIများသည် 'အေနာ်ရထာစစ်ဆငေ်ရး' ဟ)ေခcေသာ စစ်ဆငေ်ရး၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပိ)ငး်ြဖစ်သည်ဟ) သတငး်ဌာနများ*+င့ ်ဒမီိ)ကေရစီလိ)လားေသာ သတငး်ရငး်ြမစ်အချိSQက 

ေဖာ်ြပခဲ့Gကပါသည်။ ဒမီိ)ကေရစီလိ)လားသOများ၏ သတငး်ရငး်ြမစမ်ျား အရ အဆိ)ပါ 

ချငး်ြပည်နယ်တွင ်အသံ)းြပSခဲ့ေသာ စစ်ဆငေ်ရးသည ်၂၀၂၁ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာလ ေ*+ာငး်ပိ)ငး်တွင ်

စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသ=ကီး၌ အသံ)းြပSခဲ့သည ့ "အေလာငး်မငး်တရားစစ်ဆငေ်ရး" အXပီး 

ေနာက်တစ်ခ)ြဖစ်ေGကာငး်သိရသည်။ သိ)ေ့သာ်လည်း အဆိ)ပါ စစဆ်ငေ်ရး*+စ်ခ)ကိ) ရည်pqနး်သည့ ်

သိ)မ့ဟ)တ် ထိ)အမည်များကိ) ေခcေဝcသည့် စစ်ဆငေ်ရးမျိSး ြမနမ်ာစစ်တပ်မ+ တရားဝင ်

ေGကြငာချက်မျိSး မေတွQရေပ။  

 
Asia Time ၏အဆိ)အရ ထနတ်လနX်မိSQတွင ် တည်R+ိသည့် ဝိတိ)ရိယစခနး် (Camp Victoria) ကိ) 

သိမ်းပိ)က်ရနအ်တွက် ထိ)းစစ်ဆငြ်ခငး်ြဖစ်သည်။ ဝိတိ)ရိယစခနး် (Camp Victoria) သည ်

ယခ)*+စ်များအတွငး် ေသးငယ်Xပီး စစ်ေရးအရ မလIပ်R+ား*ိ)ငေ်သာ်လည်း ေလ့ကျင့သ်ငG်ကား 

ထားေသာ တပ်ဖွဲQဝငမ်ျားကိ) အဓိကထားထားR+ိသည့် ချငး်အမျိSးသားတပ်မေတာ် (CNA) ၏ 

ဌာနချSပ်ြဖစ်သည်။ အဆိ)ပါစခနး်သည် ြပညသ်Oက့ာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲQ များ (PDF) အတွက်အ 

◌ာဏာသိမ်းXပီးေနာက်ပိ)ငး် ြမနမ်ာစစ်တပ်ကိ) တိ)က်ခိ)က်ရန ် ေလ့ကျင့ေ်ရးေနရာအြဖစ် 

ဖွင့လ်+စ်ထားြခငး် ြဖစ်သည်။  
 
ထိ)အ့ြပင ် ြမနမ်ာစစ်တပ်သည် ချငး်ြပည်နယ်R+ိ ၎ငး်တိ)၏့တပ်အတွက် အဓိကေထာက်ပံ့ေရး 

လမ်းေGကာငး်*+စ်ခ)ြဖစ်သည့် ကေလး-ဖလမ်း-ဟားခါးလမ်း *+င့ ်ကနပ်က်လက်-မငး်ဒတ်-မတOပီလမ် 

တိ)ကိ့) ထိနး်ချSပ်*ိ)ငရ်န ်=ကိSးပမ်းခဲ့သည်. (ပံ) ၁ *+င့ ်၂)  



 
ပံ) 1- ချငး်ြပည်နယ်R+ိ အဓိကေထာက်ပံ့ေရးလမ်းေGကာငး်*+စ်ခ)၊ ကေလး-ဖလမ်း-ဟားခါးလမ်း*+င့ ်

ကနပ်က်လက်-မငး်တပ်-မတOပီလမ်း။ 

 
ပံ) 2- ချငး်ြပည်နယ်R+ိ အဓိကေထာက်ပံ့ေရးလမ်းေGကာငး်*+စ်ခ)သည် ချငး်ြပည်နယ်တစ်ေလtာက် 

တစ်ခ)*+င့တ်စ်ခ)ဆက်စပ်ေနသည်။ 
 
ယခ)အစီရငခ်ံစာသည် သတငး်ရငး်ြမစမ်ျား*+င့ ်လOမIကွနယ်က်အသံ)းြပSသOများက ေခcေဝcသံ)းစွဲသည့ ်

"အေလာငး်မငး်တရားစစ်ဆငေ်ရး" သက်ေရာက်မIကိ)လည်း ေြခရာခံထားသည်။ အဆိ)ပါ 

စစ်ဆငေ်ရးအမည်ကိ) ြမနမ်ာစစ်တပ်က မေGကြငာေသာ်လည်း ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်

ေအာက်တိ)ဘာလက)နပ်ိ)ငး်တွင ် စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသ=ကီးအတွငး် တိ)က်ခိ)က်မIများ 

ြမင့တ်က်လာခဲ့သည်။  



အဆိ)ပါကာလအတွငး် အငတ်ာနက်*+င့ ် ဖ)နး်လိ)ငး်များ အ=ကိမ်များစွာြဖတ်ေတာက်ခံရသည်ဟ) 

သတငး်များ ထွက်ေပc ခဲ့သည့်အတွက် (Myanmar Now ; Myanmar Now ) အဆိ)ပါေဒသအတွက် 

ဆက်သွယ်ေရးအပိ)ငး်များကိ) အေ*+ာက်အယ+က်ြဖစ်ေစခဲ့Xပီး လOအ့ခွင့အ်ေရးဆိ)ငရ်ာ 

ချိSးေဖာက်ခံရမIများ ြဖစ်*ိ)ငေ်ချR+ိေသာ သက်ေသအေထာက်အထား ရR+ိမIများကိ)လည်း 

အဟန ့အ်တားြဖစ်ေစခဲ့ပါသည်။ Myanmar Witness သည် မGကာခဏဆိ)သလိ) 

အေနာက်ေြမာက်ေဒသ တစ်ဝIိက်တွင ် လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားြဖင့ ် ေလယာဥ◌◌မ်ျားေပcမ+ 

=ကဲချြခငး် သိ)မ့ဟ)တ် လက်ကမ်းြဖန ့ေ်ဝြခငး် များြဖင့ဝ်ါဒြဖန ့ခ်ျီြခငး်ကိ) လည်း 

ေဖာ်ထ)တ်ခဲ့Xပီးြဖစပ်ါသည်။ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားတွင ် ြမနမ်ာ*ိ)ငင်Rံ+ ိ စစ်ေကာငစ် ီ ေထာက်ခံေရး 

စိတ်ဓာတ်စစ်ဆငေ်ရးများ*+င့အ်တO PDF အားဆန ့က်ျငသ်ည့် အပ)ပ်ချစာတိ)များ ပါ၀ငသ်ည်။ 

အဆိ)ပါအေGကာငး်အရာ*+င့ပ်တ်သက်Xပီး Myanmar Witness တွင ်အကျယ်တဝင့ေ်ဖာ်ြပထားသည့ ်

အစီရငခ်ံစာကိ) ဖတ်PI*ိ)ငပ်ါသည်။ Using Pamphlets for Propaganda, Misinformation, 

Intimidation and Division.  
 
ယခ)အစီရငစ်ာသည ် စစ်တပ်မ+ ြပSလ)ပ်သည့သ်ိရသည့် စစဆ်ငေ်ရးများ*+င့ ် စစ်တပ်ဆန ့က်ျငေ်ရး 

ကာကွယ်ေရးအဖွဲQများ၏ လ)ပ်ရပ်ဟ) သံသယR+ေိသာ အြပSအမIများကိ) ဆက်စပ်မIတွင ်

စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်၊ မေကွးတိ)ငး်*+င့ ် ချငး်ြပည်နယ်R+ိ ရပ်ရွာများကိ) တိ)က်ခိ)က်သည်ဟ) 

ဆိ)သည့်ြဖစ်ရပမ်ျားကိ) ဆနး်စစ်ထားပါသည်။  



 
ပံ) 3- စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး် (စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်)၊ မေကွး (မေကွးတိ)ငး်) *+င့ ်ချငး်ြပည်နယ် (ချငး်ြပည်နယ်) တိ)၏့ 

ပထဝီဝငန်ယ်နမိိတ်များ။ 



ပထမပိ)ငး်တွင ် မီးPI ိ Q မIပံ)စံများ*+င့ ် ပိ)ငဆ်ိ)ငမ်Iများကိ) ပျက်စီးဆံ)းPI ံးြခငး်များကိ) အေလးထား 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ယငး်ေဖာ်ြပမIများထဲတွင ် ေဒသတွငး်မီးေလာငမ်Iသတငး်များကိ) 

အေသးစိတ်ြဖစ်ရပ်ေလ့လာမI (၄) ခ)ြဖစ်သည့် (က) စစ်ေရးလIပ်R+ားမIများ*+င့ ် ဆက်စပ်ေနေသာ 

ရပ်ရွာမီးေလာငမ်Iများ၊ (ခ) ခ)ခမံIများကိ) ြပနလ်ည်တံ) ့ြပနသ်ည့်အေနြဖင့ ်မီးPI ိ Q မIများေGကာင့ ်ရပ်ရွာများ 

ပျက်စီးဆံ)းPI ံးြခငး် *+င့ ် (ဂ) စစ်ေကာငစ်ီေထာက်ခံသOများ*+င့ ် ဆန ့က်ျငသ်OများအGကား 

အGကမ်းဖက်မIသသံရာလည်ြခငး်တိ) ့ ပါR+ပိါသည်။  
 
ဒ)တိယပိ)ငး်တွင ် PDF လ)ပ်R+ားမIများအတွက် ရပ်ရွာများကိ)တံ) ့ြပနသ်ည့်အေနြဖင့ ်

စစ်တပ်ကသတ်ြဖတ်သည်ဟ) ဆိ)ေသာ လOေပါငး်များစွာအသတ်ခံရြခငး် သတငး်များကိ) 

စိစစ်ထားပါသည်။ စိစစ်မIများထဲတွင ်ေအာက်ပါ ြဖစရ်ပ်များပါဝငပ်ါသည်။  
 
● မေကွးတိ)ငး်ေဒသ=ကီး ဂန ့ေ်ဂါXမိSQနယ် ြမငသ်ာေကျးရွာ၊ စက်တငဘ်ာလ ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်

(အစိတ်အပိ)ငး်တချိSQ စိစစ်Xပီးစီး)  

● စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသ=ကီး ဆားလငး်=ကီးXမိSQနယ် ဒံ)းေတာေကျးရွာ၊ ဒဇီငဘ်ာ ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်( အြပည့်အစံ) 

စိစစX်ပီးစီး)  

● စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသ=ကီး ဝက်လက်XမိSQနယ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခ)*+စ ်(အြပည့အ်စံ) စိစစ်Xပီးစီး)  

နည်းစနစ်များ  

Myanmar Witness သည် ဒဂီျစ်တယ်ထိနး်သိမ်းြခငး်ဆိ)ငရ်ာ နည်းစနစ်ကိ)လိ)က်နာXပီး 

တိကျခိ)ငမ်ာေသာ၊ ထပ်တOြပS*ိ)ငေ်သာ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမIနည်းလမ်းကိ) အသံ)းြပSပါသည်။ 

ဒဂီျစ်တယ်နည်းြဖင့ရ်R+ိသည့် သက်ေသများကိ) လံ)ြခံSေသာ ေဒတာေဘစ့် 

(အချက်အလက်ေပါငး်များစွာ ထိနး်သိမ်းထားေသာ ေနရာ) တွင ် စ)ေဆာငး်သမိ်းဆည်းထားXပီး 

အေထာက်အထားများ စစ်မ+နေ်Gကာငး်အတည်ြပSရန*်+င့ ် ပံ)စဖံျက်ြခငး်မ+ ကာကွယ်ရန ် hashing ြဖင့ ်

ထိနး်သိမ်းထားသည်။  
 

 

ပံ,ရိပ်များကိ, စီစစ်ြခငး် 



Myanmar Witness သည် ကv*်)ပ်တိ) ့ လွတ်လပ်စွာသီးြခားစိစစ်Xပးီစီးသည် ့ အေနအထားတစ်ခ)ကိ) 

ေဖာ်ြပ*ိ)ငရ်န ် အဆင့ေ်လးဆင့ ် အမျိSးအစားခွဲြခားနည်း နည်းစနစ်ကိ) ကျင့သ်ံ)းပါသည်။ အဆိ)ပါ 

အဆင့ေ်လးဆင့မ်+ာ 

 
● အြပည့်အစံ,စိစစ်ြခငး်။ ။ Myanmar Witness မ+ အေထာက်အထားများ ဓာတ်ပံ)များ/ဗီဒယိီ)ဖိ)ငး်များ 

ကိ) တည်ေနရာတိ)က်ဆိ)င ် စိစစ်အတည်ြပSြခငး်၊ အချိနတိ်)က်ဆိ)ငစ်ိစစ်အတည်ြပSြခငး်များကိ) 

ြပSလ)ပ်ပါသည်။ 

● စိစစ်ြခငး်။ ။ Myanmar Witness မ+ အေထာက်အထားဓာတ်ပံ)များ/ဗီဒယိီ)ဖိ)ငမ်ျားကိ) 

တည်ေနရာတိ)ငဆ်ိ)ငစ်စ်ေဆးပါသည်။ သက်ေသR+ာေဖွရနခ်က်ခဲ့သည့် အေထာက်အထားများကိ) 

၎ငး်တိ) ့ Pိ)က်ကOးသည့်အချိန*်+င့ ် ရက်စွဲအေပc မOတည်Xပီး အေစာပိ)ငး် သိ)မ့ဟ)တ် ေနာက်ပိ)ငး်တွင ်

Pိ)က်ကOးခဲ့ေGကာငး် အGကံြပSရန ် အြခားသတငး်ရငး်ြမစ်များ*+င့ ် တိ)ငဆ်ိ)ငစ်စိစပ်ါသည်။ သိ)ေ့သာ် 

Myanmar Witness အေနြဖင့ ် သီးြခာ အချိနမ်+နက်နေ်Gကာငး် 

အေထာက်အထားများမထ)တ်ြပနထ်ားပါ။  

● စံ,စမ်းေဖာ်ထ,တဆ် ဲစိစစမ်1 မLပီးစီးြခင◌်း။ ။ Myanmar Witness သည ်လက်တေလာတွင ်သီးြခား 

တည်ေနရားသက်ေသြပြခငး် သိ)မ့ဟ)တ် အချိနသ်က်ေသြပြခငး်များ မြပSလ)ပ်ပါ။ 

● မ>န်ကန်ြခငး်။ ။ တည်ေနရာ*+င့ ် အချိန ် တိ)က်ဆိ)ငစ်ိစစ်မIများ၏ လ)ပ်ငနး်စ[သည် မမ+နက်နေ်သာ 

ဗီဒယိီ)/ဓာတ်ပံ)Pိ)က်ကOးမI၏ တည်ေနရာ သိ)မ့ဟ)တ် အချိနကိ်) ေဖာ်ြပပါသည်။ 
 
သံသယြဖစ်ေပc ြခငး်ကိ) ေR+ာငR်+ား*ိ)ငေ်စရနအ်တွက် ယခ)အသံ)းြပSသည့် စိစစ်ေရးနည်းစနစသ်ည ်

Myanmar Witness မ+ လွတ်လပ်စွာသီးြခားစံ)စမ်းေဖာ်ထားသည့် တည်ေနရာတိ)က်ဆိ)င ်စစ်ေဆးြခငး် 

(geolocate) သိ)မ့ဟ)တ် အချိနတိ်)က်ဆိ)ငစ်စ်ေဆးြခငး် (chronolocate) တိ) ့ အတည်ြပSXပီးြဖစသ်ည့ ်

P)ပ်သံဖိ)င၊် ဓာတ်ပံ)ဖိ)ငမ်ျားကိ)သာ ရည်pqနး်ပါသည်။ အတည်မြပSရေသးသည့် ြဖစ်ရပ်များကိ)မI 

မ+တ်သားထားXပီး များစွာေသာကျနR်+ိေနေသးသည့် Myanmar Witness ၏ အစီရငခ်ံစာများထဲတွင ်

သက်ေသြပ*ိ)ငပ်ါေသးသည်။ ဤအစီရငခ်စံာတွင ် ယခ)ကိစxရပ်*+င့ပ်တ်သက်Xပီး 

ေထာက်ြပ*ိ)ငရ်နအ်တွက် သက်ေသအရငး်အြမစ်များကိ) အြပနအ်လ+နကိ်)းကားထားပါသည်။  
 
တည်ေနရာတိ)က်ဆိ)ငစ်စ်ေဆးြခငး် (geolocate) သည် Google Earth က့ဲသိ)ေ့သာ 

အွနလိ်)ငး်ကရိယာများြဖစ်သည့် မညသ်Oမဆိ) အခမဲ့ရယO*ိ)ငသ်ည့်အ ရငး်အြမစမ်ျားကိ) အသံ)းြပS၍ 

XဂိSဟ်တ)ပံ)ရိပ်များ*+င့ ် သက်ေသဓာတ်ပံ)များမ+ ြမငသ်ာေသာပံ)ရိပမ်ျား*+င့ ်

တိ)က်ဆိ)ငစ်စ်ေဆးြခငး်ြဖစသ်ည်။ ပံ)များ*+င့ကိ်)က်ညီရန ် ြမင့မ်ားေသာအေထာက်အထားလိ)အပ်Xပီး 

ပထဝီဝငတ်ည်ေနရာအားလံ)းကိ) အြပနအ်လ+နစ်စ်ေဆးXပးီ အြပနအ်လ+နသ်ံ)းသပ်ြခငး်ကိ) 

အသံ)းြပSပါသည်။  



အချိနတိ်)က်ဆိ)ငစ်စ်ေဆးြခငး် (chronolocate)သည် ပံ)မ+နအ်ားြဖင့ ် ြဖစ်*ိ)ငေ်ချအR+ိဆံ)း အချိနက်ာလ 

ကိ)ရR+ိရနအ်တွက် ခက်ခဲေသာ ကန ့သ်တ်ချက်များကိ)ဆံ)းြဖတ်ရန ်UGC အချိနခ်ွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခငး်ကိ) 

ြပSလ)ပ်ပါသည်။ ယငး်ကိ) ဆက်စပ်သံ)းသပ်ချက်ြပSလ)ပ်ြခငး် ြဖစ်ကာ ဥပမာအားြဖင့ ်

အြဖစ်အပျက်များ၊ ြမငသ်ာေသာ နာရီများ၊ ရာသီဥတ)*+င့ ်အရိပ်များ စသက့ဲသိ) ့ သိသာထငR်+ားသည့ ်

ြပသချက်များြဖင့ ် စစ်ေဆး*ိ)ငပ်ါသည်။ အရိပ်အေနအထားကိ) တည်ေနရာတိ)က်ဆိ)ငစ်စ်ေဆးမI 

ြပSလ)ပ်Xပီးမ+သာ ဆံ)းြဖတ်Xပီး ေန၏ အေနအထား*+င့ ် အချိနကိ်) ဆံ)းြဖတ်ရန ် အရိပ်အေနအထား၏ 

ဦးတည်ချက်ကိ) အသံ)းြပSြခငး်ြဖစပ်ါသည်။  

မီးေလာငမ်1များကိ, စိစစ်ြခငး်  

Myanmar Witness သည် မီးေလာငက်vမ်းမIကိ) စစ်ေဆးရန ် ေနာက်ထပ်အရငး်အြမစမ်ျားြဖစသ်ည့ ်

NASA ၏ Fire Information for Resource Management System (FIRMS) *+င့ ် Sentinel Hub 

စသည့် အရငး်အြမစ်များကိ) အသံ)းြပSပါသည်။ NASA FIRMS သည် ကမzာေြမမျက်*+ာြပငေ်ပc R+ိ 

မီးေလာငမ်Iများအတွက် အချိန*်+င့တ်စ်ေြပးညီ အပOေပးသေက{တများရR+ိရန ် XဂိSဟ်တ)များေပcတွင ်

VIIRS *+င့ ်MODIS အာPံ)ခံကိရိယာများကိ) အသံ)းြပSထားသည့် အခမဲ့အသံ)းြပS*ိ)ငသ်ည့် အရငး်ြမစ ်

တစ်ခ) ြဖစ်ပါသည်။ FIRMS သည် တိကျသည့ ် တိ)ငး်တာ*ိ)ငမ်Iစွမ်းအား ြမင့မ်ားေသာ်လည်း 

အာPံ)ခံကိရိယာများမ+R+ာေဖွေတွQ R+ိ*ိ)ငသ်ည့် ဆိ)းရွားေသာ ရာသီဥတ) ြဖစရ်ပမ်ျား သိ)မ့ဟ)တ် 

အာPံ)ခံကိရိယာများမ+ ေထာက်လ+မ်းရန ် အချိန်တိ)လွနး်သည့် မီးေလာငမ်Iများ က့ဲသိ)ေ့သာ 

ကန ့သ်တ်ချက်များေGကာင့ ် မီးေလာငမ်Iြဖစရ်ပ်တိ)ငး်ကိ) မဖမ်းမိေပ။ FIRMS မ+တစ်ဆင့ ်

မီးေလာငမ်Iြဖစပ်ွားသည်ဟ)ဆိ)ေသာ ေနရ့က်တွင ် မီးေလာငမ်Iြဖစ်ပွားေGကာငး်ကိ) အတည်မြပS*ိ)င ်

သည့်အခါ Myanmar Witness သည် အဆိ)ပါမီးေလာငသ်ည်ဟ)ဆိ)သည့် ရက်များအတွငး် 

ေြမြပငအ်ပျက်အစီး သိ)မ့ဟ)တ် ေြပာငး်လဲမIများကိ) ေြခရာခံရန ် Sentinel Hub ကိ) အသံ)းြပSသည်။ 

၎ငး်သည် မတOညီတ့ဲ filter များ*+င့ ် သိပ်မGကည်လငေ်သာ XဂိSလ်တ)ဓာတ်ပံ)များကိ) ေပးြခငး်ြဖင့ ်

မီးေလာငမ်Iြဖစပ်ွား*ိ)ငသ်ည့်အချိန ် သိ)မ့ဟ)တ် မီးေလာငမ်Iတည်ေနရာကိ)  အGကမ်းဖျဥ်း 

သတ်မ+တ်ထားသည့် ေနရာတစ်ခ)ကိ) ရR+ိရန ်ေစသည်။ Sentinel Hub သည် မီးေလာငမ်Iြဖစ်ေGကာငး် 

သက်ေသြပရန ်သပိ်မGကည်လငေ်သာ XဂိSလ်တ)ပံ)များကိ) အြပနအ်လ+နစ်စ်ေဆးြခငး်အား အပါအဝင ်

အြခားစိစစ်အတည်ြပSြခငး် ဆိ)ငရ်ာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လည်း အသံ)းြပS*ိ)ငသ်ည်။  
 
မီးေလာငမ်Iြဖစပ်ွားြခငး်ဆိ)ငရ်ာ အတည်ြပSြခငး်အား ေအာက်ပါအတိ)ငး် အဆင့သ်တ်မ+တ်ထားပါ 

သည်။ 



 

ကန ့်သတခ်ျက်များ  

Myanmar Witness မ+ ရR+ိေသာ အချက်အလက်များသည် ပဋပိကlြဖစ်ပွား  ေနသည့် ေဒသများမ+ 

ထွက်ေပcလာြခငး်ြဖစ်သည်။ အငတ်ာနက်ေပcတွင ် တငလိ်)က်သည့်အတွက် ေတွQ GကံSလာ*ိ)ငမ်ည့် 

Pိ)က်ခတ်မIများကိ) ေGကာက်ရွံ Q ြခငး်၊ တရားဝင ် ရငး်ြမစ်များမ+ အတငး်အချက်အလက် မရR+ိ*ိ)ငြ်ခငး် 

*+င့ ် အငတ်ာနက်ကိ) သံ)းစွဲခွင့မ်R+ြိခငး်ေGကာင့ ် ရR+ိ*ိ)ငေ်သာ အေထာက်အထားများ 

ေရွးချယ်ေရးဘက်လိ)က်မIကိ)လည်း ြဖစ်ေစ*ိ)ငြ်ခငး် စသည်တိ)ေ့Gကာင့ ် သက်ေသအ 

ေထာက်အထားများ ရR+ိ*ိ)ငမ်Iကိ) အဟန ့အ်တား ြဖစ်ေစပါသည်။ Myanmar Witness သည ်

တစိ)က်မတ်မတ် ဘာသာစကားမျိSးစံ)ြဖင့ ်ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့R်+ာေဖွြခငး်နည်းလမ်းကိ) အသံ)းြပSကာ၊ 

ဆိ)R+ယ်မီဒယီာ၊ စစ်ေကာငစ်ီ ေထာက်ခံသOများ *+င့ ် သတငး်မီဒယီာများက့ဲသိ) ့ အရငး်အြမစ်များစွာမ+ 

မီဒယီာများကိ) ခွဲြခားသတ်မ+တ်ြခငး်ြဖင့ ် ြဖစ်*ိ)ငေ်ချR+ိေသာ ဘက်လိ)က်မIများကိ) တတ်*ိ)ငသ်မt 

ဖယ်R+ားပါသည်။ 

မီးေလာငမ်1<>င့ ်ပိ,ငဆ်ိ,ငမ်1 ပစMည်းများပျက်စီးဆံ,းC1 ံးြခငး်  

၂၀၂၁ ခ,<>စ် စက်တငဘ်ာလ မ> ၂၀၂၂ ခ,<>စ် ေမလအထ ိမီးေလာငမ်1များ 

Myanmar Witness သည် ၂၀၂၁ ခ)*+စ် စက်တငဘ်ာလ မ+ ၂၀၂၂ ခ)*+စ် ေမလအတွငး် 

စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသ=ကီး၊ ချငး်ြပည်နယ်*+င ် မေကွးတိ)ငး်ေဒသ=ကီး ေယာနယ်ေြမ များတွင် 

ေနအိမ်များ*+င့ ်ရပ်ရွာများ လ)ပG်ကံမီးPI ိ QခံရမI ြဖစရ်ပ်*+င့ပ်တ်သက်သည့် သတငး်ေပါငး် ၂၀၅ ခ)*+စ်ထဲမ+ 

၁၇၂ ြဖစ်ရပ်ကိ) စိစစ်ရန ်သိ)မ့ဟ)တ် တစ်စိတ်တစ်ပိ)ငး် စိစစ်*ိ)ငခ်ဲ့ပါသည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပံ) ၄-၆ 

တွငြ်ပထားသည့်အတိ)ငး် Myanmar Witness သည် ၂၀၂၁ ခ)*+စ် စက်တငဘ်ာလ မ+ *ိ)ဝငဘ်ာလ၏ 

အေစာပိ)ငး်ကာလ ချငး်ြပည်နယ်တစ်ဝIိက် မီးေလာငမ်Iများကိ) မ+တ်တမ်းတငခ်ဲ့ပါသည်။ အဆိ)ပါ 

မီးေလာငမ်Iများသည် ၎ငး်နယ်ေြမအတွငး် ထိ)းစစဆ်ငမ်IများR+ိခဲ့သည်ဟ)ဆိ)သည့ ် ြဖစရ်ပမ်ျား*+င့ ်

ဆက်စပ်ေနပါသည်။  



*ိ)ဝငဘ်ာလ ေနာက်ပိ)ငး်တွင ် မီးေလာငမ်Iများက စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသ=ကီး ေဒသတစဝ်Iိက်တွင ်

ပိ)များလာXပီး ချငး်ြပည်နယ်တွင ် ြဖစပ်ွားေနေသာ အြပငး်ထနဆ်ံ)း ပဋပိကlများသည် စစ်ကိ)ငး်*+င့ ်

မေကွးတိ)ငး် ေြမာက်ပိ)ငး်ေဒသြဖစသ်ည့ ်ေယာနယ်တစ်ဝIိက်သိ) ့ ေြပာငး်ေPqQလာသည်ကိ) ေတွQရသည်။ 

ေယာနယ်ကိ) *+စ်ပိ)ငး်ခွဲြခား*ိ)ငက်ာ ဂန ့ေ်ဂါခPိ)ငအ်လယ်ပိ)ငး်ေဒသ*+င့ ် ချငး်တွငး်ြမစဝ်+မ်း 

ြမစ်ထွက်ေပါက်ပိ)ငး်ေဒသကိ) ေယာနယ်ေြမာက်ဖက်အြခမ်းဟ) သတ်မ+တ်*ိ)ငX်ပီး 

တံခါးေပါက်သဖွယ်ြဖစသ်ည့် ေပါက်XမိSQ *+င့ ် ေစာ၊ ေကျာက်ထ)*+င့ထ်ီးလငး်XမိSQနယ်များR+ိသည့် 

အြခမ်းကိ) ေယာနယ် ေတာငဖ်က်ြခမ်းဟ) သတ်မ+တ်*ိ)ငပ်ါသည်။  

 



ပံ) 4- စက်တငဘ်ာလ၊ ေအာက်တိ)ဘာလ*+င့ ် *ိ)ဝငဘ်ာလ 2021 ခ)*+စ်အတွငး် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ 

ေဒသသံ)းခ)တွင ် စစ်ေဆးXပီး သိ)မ့ဟ)တ် တစစ်ိတ်တစ်ပိ)ငး် စစိစ်ထားေသာ မီးေလာငမ်Iြဖစ်သည်။ 

ဤေြမပံ)ကိ) QGIS မ+တစ်ဆင့ ်Myanmar Witness မ+ ဖနတီ်းထားပါသည်။ 

 



ပံ) 5- 2021 ခ)*+စ် ဒဇီငဘ်ာလ၊ ဇနန်ဝါရီ *+င့ ် 2022 ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလများအတွငး် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ 

ေဒသသံ)းခ)တွင ် စစ်ေဆးထားေသာ သိ)မ့ဟ)တ် တစ်စိတ်တစ်ပိ)ငး် မီးေလာငမ်Iြဖစ်ေGကာငး် 

အတည်ြပSထားသည်။ ဤေြမပံ)ကိ) QGIS မ+တစ်ဆင့ ်Myanmar Witness မ+ ဖနတီ်းထားပါသည်။ 

 



ပံ) 6- မတ်လ၊ ဧXပီလ *+င့ ် ေမလ 2022 ခ)*+စ်တစ်ေလtာက်လံ)းတွင ် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ ေဒသသံ)းခ)R+ိ 

မီးေလာငမ်Iများအား စစ်ေဆးXပီး သိ)မ့ဟ)တ် တစ်စိတ်တစ်ပိ)ငး် စစိစX်ပီးြဖစ်သည်။ ဤေြမပံ)ကိ) QGIS 

မ+တစ်ဆင့ ်Myanmar Witness မ+ ဖနတီ်းထားပါသည်။ 
 
စစ်တပ်၏ ေြပာေရးဆိ)ခငွ့R်+ိသO ေဇာ်မငး်ထွနး်က ၂၀၂၂ ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွငး်က 

အဆိ)ပါေဒသများတွင ် မီးေလာငမ်Iြဖစပ်ွားခဲ့ေGကာငး် ေြပာGကားခဲ့ေသာ်လည်း ေနအိမ်များ 

မီးေလာငမ်Iမ+ာ PDF တပ်ဖွဲQဝငမ်ျားေGကာင့ ် ြဖစသ်ည်ဟ) အခိ)ငအ်မာေြပာဆိ)ခဲ့ေGကာငး် RFA 

သတငး်ဌာန၏ ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ မျက်ြမငသ်က်ေသများ၏ ထွက်ဆိ)ချက်များ*+င့ ် မီဒယီာများ၏ 

ေဖာ်ြပချက်အရ မီးေလာငမ်I အများစ)မ+ာ စစ်တပ်က ကျ\းလွနခ်ဲ့ြခငး် ြဖစ်သည်ဟ)ဆိ)သည ်

ဟ)ဆိ)သည်။ 
 
Myanmar Witness သည် စစ်တပ်က ရပ်ရွာများကိ) မးီPI ိ Qသည်ဟ)ဆိ)သည့် အဓိကဆက်စပ်ေန သည့ ်

လမ်းေGကာငး်သံ)းခ)ကိ) မ+တ်တမ်းတငထ်ားပါသည်။ အစီရငခ်စံာတွင ် ေဖာ်ြပသွားမည့ ်

ပထမအချက်မ+ာ စစ်ယာ[တနး်များ သည် စစ်တပ်စစဆ်ငေ်ရး၏ တစစ်ိတ်တစ်ပိ)ငး်အေနြဖင့ ်

ေကျးရွာများကိ) ြဖတ်သနး်သွားလာ ခဲ့GကXပီး တစ်ခါတစ်ရံတွင ် ရပ်ရွာများR+ ိ ေနအိမ်များကိ) 

၎ငး်တိ)အ့တွက် ေနရာထိ)ငခ်ငး်အြဖစ် အသံ)းြပSGကXပီး အေဆာက်အအံ)များကိ) မီးPI ိ Q 

ထားရစ်ခဲ့Gကသည်။ ဒ)တိယအချက်အေနြဖင့ ် အေထာက်အထားများအရ စစ်တပ်သည ်

ဒမီိ)ကေရစီေရးလIပ်R+ားမI*+င့ ် ၎ငး်တိ)၏့ ေပါငး်စည်းမIေGကာင့ ် လOသိများေသာ အသိ)ငး်အဝိ)ငး်များသိ) ့ 

တမငဝ်ငေ်ရာက်ြခငး် သိ)မ့ဟ)တ် PDF လIပ်R+ားမIR+ိရာ ေနရာများတွင ် စစ်ေကာငစ်ီ ဆန ့က်ျငေ်ရး 

ရပ်တည်ချက်အတွက် လက်စားေချသည့်အေနြဖင့ ် ေနအိမ်များကိ) မီးPI ိ Q ြခငး် ြဖစ်သည်။ 

တတိယအချက်အေနြဖင့ ် မGကာေသးမီလများအတွငး် ယခ)ြဖစ်ရပ်သည ် စစ်ကိ)ငး်*+င့ ်

မေကွးတိ)ငး်ေဒသ =ကီးများတွင ် လက်တံ) ့ြပနအ်Gကမ်းဖက်မIများ ြဖစပ်ွားခဲ့ပံ)ရXပီး 

လOမIအသိ)ငး်အဝိ)ငး်များအေပc လက်တံ) ့ြပနတိ်)က်ခိ)က်သည့် သတငး်များထွက်ေပcကာ စစ်ေကာငစ်ီ 

*+င့ ်စစ်ေကာငစ်ီ ေထာက်ခံေသာ ြပညသ်Oစ့စ်များ*+င့ ်ဆက်စပ်ေနသည်ဟ) ယOဆရသည်။ စစ်ေကာငစ် ီ

ေထာက်ခံေသာ ြပည်သOစ့စ်လIပ်R+ားမIများ*+င့ ် ပတ်သက်Xပီး Myanmar Witness ၏ 

ေနာက်ထပ်ထ)တ်ြပနမ်ည့် အစီရငခ်စံာများတွင ်အေသးစိတ်ေလ့လာ*ိ)ငပ်ါမည်။  

စစ်ေIကာငး်ယာSတန်း ြဖတသ်န်းမ1များ<>င့ဆ်က်စပ်ေနသည့် ေနအမ်ိဖျက်စီးခံရမ1 

များ  

သက်ေသအေထာက်အထားရR+ိမI အကန ့အ်သတ်များGကားထဲမ+ Myanmar Witness သည ်

ေြပာGကားချက်အများအြပားကိ) မ+တ်တမ်းတငထ်ားXပီး တိ)က်ခိ)က်ခံခဲ့ရေသာ ရပ်ရွာများအတွငး် 



သိ)မ့ဟ)တ် အနးီနားတွင ် စစ်ေတာ်ယာ[တနး်များ R+ိေနြခငး်ကိ)လည်း အခါအားေလျာ်စွာ 

အတည်ြပS*ိ)ငခ်ဲ့ပါသည်။ ဥပမာအေနြဖင့ ် ၂၀၂၂ ခ)*+စ် မတ်လ ၂ ရက်ေနတွ့င ် ချငး်ြပည်နယ် 

ေဒါထ့က်ေကျးရွာတွင ် အေဆာက်အဦများ မီးေလာငက်vမ်းေနစ[ ေကျးရွာအတွငး် 

ြဖတ်သနး်သွားလာေနသည့် စစ်တယာ[တနး်များ၏ ဓာတ်ပံ)ကိ) စိစစ်အတည်ြပS*ိ)ငခ်ဲ့ပါသည်။ (ပံ) ၇ 

ကိ)Gကည့်ရန)်။ အြပနအ်လ+နအ်ေသးစိတ်စိစစ်မIများ အရ မီးေလာငြ်ပေဒတာ FIRM တွငလ်ည်း 

အဆိ)ပါ ရက်စွဲတွင ် မီးေလာငသ်ည်ဟ)လည်း ြပသထားပါသည်။ အဆိ)ပါ ြဖစ်ရပ်က့ဲသိ)ေ့သာ 

ချငး်ြပည်နယ်တွင ် ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာလ၌ြဖစသ်ည့် ပိ)မိ)နက်PI ိငး်သည့ ် ြဖစ်ရပမ်ျိSးကိ) 

Myanmar Witness က စိစစ်အတည်ြပSXပီးြဖစ်ပါသည်။  

 
ပံ) 7- ဖလမ်းXမိSQနယ် (ဖလမ်းXမိSQနယ်)၊ ချငး်ြပည်နယ် (ချငး်ြပည်နယ်) တွင ်22.804994 ၊ 93.565967 

တွင ် မီးေလာငေ်နသည့် ေဒါထက်ေကျးရွာကိ) ြဖတ်သနး်သွားလာေနသည့် 

တပ်မေတာ်ယာ[တနး်=ကီး၏ အတည်ြပSထားေသာ။ 

၂၀၂၁ ခ,<>စ် ေအာက်တိ,ဘာလတွင ် မေကွး-စစ်ကိ,ငး်-ချငး်တိ,၌့ ြဖတသ်န်းခ့ဲေသာ 

စစ်ေIကာငး် (တစ်စိတတ်စ်ပိ,ငး် စိစစ်အတည်ြပALပီး)  

၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာလတွင ် ချငး်ြပည်နယ်သိ) ့ မေကွး*+င့ ် စစ်ကိ)ငး်XမိSQ မ+ စစ်ယာ[တနး်များ 

ြဖတ်သနး်ခဲ့ေသာ လမ်းေGကာငး်ကိ) Myanmar Witness က ေြခရာခံခဲ့Xပီး 

၎ငး်တိ)ထ့ွက်သွားXပီးေနာက်တွင ်မီးေလာငမ်I*+င့ ်ေနအိမ်များပျက်စီးဆံ)းPI ံးခဲသ့ည်ဟ) သတငး်များအရ 

သိရသည်။ ဤစစ်ေရးလIပ်R+ားမIသည် အေနာ်ရထာစစ်ဆငေ်ရး*+င့ ် ကိ)က်ညီေနပါသည်။ 

ဤြဖစ်ရပ်ေလ့လာမIသည် အြပနအ်လ+နကိ်)းကားထားေသာ ြပည်တွငး်မီဒယီာအစီရငခ်စံာများ၊ 



စစ်ေရးလIပ်R+ားမIများ*+င့ ် စပ်လျ[းသည့် ဆိ)R+ယ်မီဒယီာေပcတွင ် ေတာငး်ဆိ)မIများ*+င့ ်

ရR+ိ*ိ)ငသ်ည့်ေနရာများတွင ် အတည်ြပS*ိ)ငေ်သာ အေGကာငး်အရာများ ေပါငး်စပမ်Iအေပc 

အေြခခံထားသည်။ ပံ) ၈ သည် ဤြဖစ်ရပမ်ျား၏ ေြမပံ)ြဖစ်Xပီး Annex 1 တွင ် ရR+ိထားေသာ 

အေသးစိတ်အချိနဇ်ယား*+င့အ်တO ပါR+ိပါသည်။  

 
ပံ) 8- 2021 ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာလတစ်ေလtာက်လံ)းတွင ် ပထဝီဝငေ်နရာချထားေသာ ပျက်စီးမI*+င့ ်

မီးေလာငက်vမ်းမIဆိ)ငရ်ာ အြဖစ်အပျက်များ*+င့အ်တO ဆိ)R+ယ်မီဒယီာမ+တစ်ဆင့ ်

စ)ေဆာငး်ရR+ိထားေသာ အေရးဆိ)မIများကိ) ေြမပံ)ဆွဲထားသည်။ အဝါေရာငမ်ျ[းများသည် 

လမ်းများကိ) ကိ)ယ်စားြပSXပီး အတည်ြပSချက်များကိ) 'CLAIM' ြဖင့ ်မီးေမာငး်ထိ)းြပထားXပီး 'CLAIM' 

မပါဘ ဲ ပOးတဲွပါေနရာေဒသအလိ)က် လ)ပ်ေဆာင*်ိ)ငေ်သာ ပံ)ပါR+ိေသာ အတည်ြပSချက်များကိ) 

ထည့်သွငး်ထားပါသည်။ ပငမ်ျား၏အေရာငမ်ျားသည် မတOညီေသာေနရ့က်များကိ)ကိ)ယ်စားြပSXပီး 

မီးသေက{တသည် ထိ)ေဒသR+ပိျက်စီးြခငး်ကိ)ကိ)ယ်စားြပSသည်။ 
 
၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာလ ၇ ရက်မ+ ၁၀ ရက်ေနအ့တွငး်မ+ာလည်း ဂန ့ေ်ဂါ-ကေလး 

ကားလမ်းမ=ကီးတစ်ေလtာက် စစ်တပ်ကိ) ေနရာချထားေGကာငး် လOမIကွနယ်က်ေဖာ်ြပမIများ 

အများအြပားR+ိေနပါသည်။ စိ)ငး်ဒOေကျးရွာတွင ်ဖမ်းဆးီခံရသည့် ရွာသားများသည် လOသားဒိ)ငး်အြဖစ ်

အသံ)းြပSခဲ့Gကသည့်အြပင ်ေနအိမမ်ျား မီးေလာငပ်ျက်စီးခဲ့ေGကာငး် ေြပာGကားမIများလည်း R+ိခဲ့သည်။ 



Myanmar Witness သည် အေထာက်အထား ဗီဒယိီ)များ (သိ))့ ပံ)များ မရR+ိြခငး်ေGကာင့ ်

အဆိ)ပါြဖစ်ရပ်*+င့ ် ပတ်သက်သည့်ေြပာGကားချက်ကိ) သက်ေသြပ*ိ)ငြ်ခငး်မR+ိေသးေပ။ 

ေအာက်တိ)ဘာလ ၈ ရက်မ+ ၁၄ ရက်အထိ တီးတိန*်+င့ ် ကေလးXမိSQ မ+ ဖလမ်း*+င့ ် ဟားခါးXမိSQများသိ) ့ 

တပ်မေတာ်ဘက်မ+ လIပ်R+ားသွားလာမI အများအြပား ြဖစ်ပွားခဲ့Xပီး ယငး်ယာ[တနး်*+င့ ်

ပတ်သက်သည့် မီးေလာငမ်Iတစ်ခ) ြဖစ်ပွားခဲ့ေGကာငး် စစ်ေဆးေတွQ R+ိရသည်။  
 
တီးတိန*်+င့ ်ဖလမ်းGကား ကားလမ်းေပc R+ိ လံ)ဘနး်ေကျးရွာ [23.001250, 93.700542] သိ) ့ ထရပ်ကား 

၅၅ စးီြဖင့ ်စစ်ေရာက်R+ိလာခဲ့ေGကာငး် ချငး်လOအ့ခွင့အ်ေရးအဖွဲQ (Chin Human Right Organization) 

မ+ ေအာက်တိ)ဘာ ၁၁ ရက် ၂၀၂၁ တွင ်သတငး်ထ)တ်ြပနခ်ဲ့သည်။ Myanmar Witness သည် အဆိ)ပါ 

ယာ[တနး်လIပ်R+ားမI*+င့ ် ဆက်စပ်ေနသည်ဟ) ယOဆရသည့် ထရပ်ကား၏ဓာတ်ပံ)များကိ) 

တည်ေနရာတိ)က်ဆိ)ငစ်ိစစ် အတည်ြပSထားပါသည်(ပံ) ၉)။ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာ ၁၂ ရက်ေန ့ 

မနက်ပိ)ငး်မ+ာေတာ့ စစ်ကား ၂၁ စီးခန ့န်ဲ ့ တင့က်ား ၁ စီးတိ)ပ့ါဝငတ့ဲ် ယာ[တနး် ၅၀ ဟာ လံ)ဘနး်ရွာ 

ကေန ထွက်လာXပီး ေနလ့ည် ၂ နာရီ ၅၀ မိနစ်ခန ့တွ်င ်ကေလးXမိSQ မ+ ဖလမ်းXမိSQသိ) ့ ေရာက်ခဲ့ပါသည်။  
 

 
ပံ) 9- လံ)ဘနး်ေကျးရွာ (လံ)ဘနး်) သိ) ့ မေရာက်R+ိမီ 23.001250၊ 93.700542 တွင ်ေတွQရေသာ ယာ[။ 
 
ဖလမ်း-ဟားခါးကားလမ်းေပc R+ိ တာရ်ရွာ *+င့ ်တလန်ေရာန ်ရွာတိ)တွ့င ်ေနအိမ် ၁၂ လံ)း မီးေလာငခ်ဲ့Xပီး 

တာရ်ရွာတွင ်ေနအိမ် ၁၂ လံ)း*+င့ ်တလနေ်ရာနရွ်ာတွင ်ေနအိမ် ၃ လံ)း မီးေလာငခ်ဲ့ေGကာငး် ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်

ေအာက်တိ)ဘာလ ၁၄ ရက်ေနတွ့င ် the Chinland Post က ေဖာ်ြပခဲ့သည ် [တလနေ်ရာနရွ်ာ - 

22.85872078, 93.59303284]။ Chin Human Rights Organization က မ+တ်တမ်းယOထားသည ့



ဗီဒယိီ)ဖိ)ငတွ်င ် တလနေ်ရာနရွ်ာတွင ် [22.864881, 93.596241] မီးေလာငေ်နသည်ကိ)ြမငေ်တွQရXပီး 

တချိနတ်ည်းမ+ာပဲ စစ်ယာ[တနး်များက ရွာတွငရ်ပ်ထားေနသည်ကိ) ရွာကတဆင့ ် လ+မ်းြမင ်

ေနရပါသည် (ပံ) ၁၀)။  
 
ဤမီးေလာငြ်ခငး်ကိ) ယာ[တနး်များေGကာငး်ဟ) မယOဆေသာ်လည်း 

ဤယာ[တနး်အရွယ်အစားသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ အခိ)ငအ်မာေြပာဆိ)မIများ*+င့ ် ကိ)က်ညီXပီး 

ဧရိယာတစ်ဝိ)က်တွင ်ေရွQလျားေနသည်ဟ) ြမငေ်တွQ *ိ)င်ပါသည်။ ယခ)မီးေလာငမ်Iကိ) ေဒသစံေတာ်ချိန ်

၁၁ နာရီ ၀၇မိနစ်တွင ် ဝနး်ကျငတွ်င ် ြဖစ်ပွားခဲ့သညဟ်) ပံ)တွငြ်မငေ်တွQရသည့် အရိပမ်ျားကတဆင ့

ခန ့မ်+နး်*ိ)ငပ်ါသည်။ Zotung Tube Times မဒီယီာတွင ် ေအာက်တိ)ဘာ ၁၄ ရက်က 

တလေနရ်ာနရွ်ာတွင ် မီးေလာငမ်Iြဖစ်ပွားခဲ့သည့် ဗီဒယိီ)ဖိ)ငကိ်) ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ထိ)အချိနက် 

ချငး်ြပည်နယ် ေဒသများတွင ်ဖ)နး်လိ)ငး်များ ြပတ်ေတာက်ခဲ့ေGကာငး် သိရသည်။  

 
ပံ) 10- မီးေလာငက်vမ်းေနစ[ ဤဗီဒယိီ)ဖိ)ငတွ်င ်=ကီးမားေသာယာ[တနး်ကိ) ြမငေ်တွQ *ိ)ငသ်ည်။ 
 
၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာလ ၁၅ ရက်ေနမ့+ ၂၆ ရက်ေနအ့တွငး် ဖလမ်း-ဟားခါး နယ်ေြမအတွငး် 

စစ်ေရးလIပ်R+ားမIများ ထပမ်ံြဖစ်ပွားခဲ့ေGကာငး် သိရသည်။ Myanmar Witness သည် 

အဆိ)ပါကာလအတွငး် ရမ်ထလိ)၊ တာရ် *+င့ ် တလနေ်ရာန ် ရွာတိ)တွ့င ် အရပ်သားတိ)၏့ 

အေြခခံအေဆာက်အအံ)များ၊ ေနအိမ်များကိ) ခိ)းယOဖျက်စီးြခငး် *+င့ ် တိ)က်ခိ)က်ြခငး်များ*+င့် 

ပတ်သက်သည့် အစီရငခ်ံစာများကိ) တစ်စိတ်တစပ်ိ)ငး်စီစစX်ပီးြဖစပ်ါသည်။ 
 
၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာလ ၁၆ ရက်ေနထ့)တ် The Ladies News တွင ်စစ်တပ်သည် ဖလမ်းXမိSQနယ် 

တာရ် *+င့ ် တလနေ်ရာန ် ရွာGကားတွင ် ပိတ်မိေနခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခ)*+စ ် ေအာက်တိ)ဘာလ ၁၉ 

ရက်ေနတွ့င ်အနးီရွာြဖစ်ေသာ ရမ်ထလိ)ရွာတွင ်အိမ်ေြခ ၁၀၀ ခန ့ ်ခိ)းယOဖျက်စီး သည်ဟ) The Chin 

Journal ၏ ေဖာ်ြပချက်အရ သရိသည ် (ပံ) ၁၁) ။ ရက်စွဲကိ) အတည်မြပS*ိ)ငေ်သးေသာ်လည်း 

အဆိ)ပါသတငး်ဌာနများ၏ ေဖာ်ြပချက်တွငပ်ါဝငသ်ည့် ပံ)များကိ) ယခငက် အွနလိ်)ငး်တွင် 



မတငခ်ဲ့ေသာ်လည်း ဖလမ်း-ဟားခါးလမ်းေပc R+ ိ ရမ်ထလိ)ရွာ၏ ပထဝီတည်ေနရာကိ)မI 

အတည်ြပS*ိ)ငခ်ဲ့သည် [22.826003, 93.561918]။ 

 
ပံ) ၁၁ - ရမ်ထလိ)၊ ဖလမ်း (ဖလမ်း) ြဖတ်သနး်သွားစ[ စစ်တပ်မ+လ)ယက်ြခငး်ြပSလ)ပ်မI ခံခဲ့ရသည်ဟ) 

ဆိ)Gကသည်။ 
 
၂၀၂၁ ခ)*+စ ် ေအာက်တိ)ဘာလ 20 ရက်ေနတွ့င ် စစ်တပ်က ဖလမ်းXမိSQ တာရ်ေကျးရွာတွင် 

ေနအိမ်တစ်လံ)းအား တိ)က်ခိ)က် မီးPI ိ Qဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟ) ဆိ)သည် [22.865650, 93.564553]။ 

ဤအြဖစ်အပျက်*+င့ဆ်က်စပ်၍ အွနလိ်)ငး်တွင ် တငထ်ားေသာပံ)များအရ ရွာကိ) 

တည်ေနရာတိ)က်ဆိ)င ် စစ်ေဆး*ိ)ငX်ပီး အေဆာက်အအံ)တစ်ခ) ပျက်စီးေနသည်ကိ) ေဖာ်ြပေနပါသည ်

(ပံ) ၁၂)။ သိ)ေ့သာ်လည်း ေြမြပငေ်ြပာငး်လဲမI သိ)မ့ဟ)တ် FIRMS ေဒတာကိ) အတည်ြပSရန် 

ပံ)ရိပ်ြပတ်သားမIနည်းေသာ XဂိSလ်တ)ပံ)ရိပ်များ မR+ိြခငး်ေGကာင့ ် အဆိ)ပါေနတွ့င ် ြဖစ်ပွားခဲ့ေGကာငး် 

အတည်မြပS*ိ)ငပ်ါ။ 

 
ပံ) 12- တာရ် (တာရ်)၊ ဖလမ်း (ဖလမ်း)၊ ချငး်ြပည်နယ် (ချငး်ြပည်နယ်) တွင ်

ဖျက်ဆီးခံရေသာအေဆာက်အဦး။ 
 
၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာလ ၂၀ ရက်ေနတွ့င ် ချငး်ြပည်နယ် ဟားခါးသိ) ့ စစ်ယာ[တနး် 

ေရာက်R+ိလာေGကာငး် အများအြပားေြပာဆိ)မIR+ိခဲသ့ည်။ Myanmar Witness သည် The Hakha 

Times ကေဖာ်ြပခဲ့သည့ ်ဟားခါးသိ)သ့ွားေနသည့ ်ယာ[တနး်များကိ)Pိ)က်ကOးထားသည့် ဗီဒယိီ)ဖိ)င ်ကိ) 

စိစစ်အတည်ြပSထားပါသည ် (ပံ) ၁၃) [22.692419, 93.582061]။ ပံ)ထဲတွငြ်မငေ်တွQရသည့ ်



အရိပ်ကျေနေသာ အေြခအေနလကlဏာေတွ အရ အဆိ)ပါ ဗီဒယိီ)ကိ) အချိန ် ညေန ၃ နာရီ ၃၀ 

မိနစ်ဝနး်ကျငမ်+ာ Pိ)က်ကOးခဲ့ေပမယ့် ရက်အတိအကျကိ)ေတာ့ အတည်မြပS*ိ)ငေ်သးပါဘOး။  
 

 

 
ပံ) 13- ဟားခါး (ဟားခါးXမိSQ) သိ) ့ ေရာက်R+ိလာသည့် ယာ[တနး်ကိ) Google Earth 

XဂိSလ်တ)ဓာတ်ပံ)များ*+င့ ်*Iငိး်ယ+[ေဖာ်ြပသည်။ 
 
အြခားပံ)များတွင ် ဟားခါးXမိSQ၌ [22.685373, 93.585917] ယာ[တနး်များကိ) ေတွQရXပီး 

ဟားခါးြမငြ်ပငတွ်င ်[22.689343, 93.585854] (ပံ) ၁၄) စစသ်ားများေပcလာသည်ကိ) လည်းေတွQရXပီး 

အဆိ)ပါေနမ့တိ)ငခ်ငည်က ေဒါထက် [22.804600, 93.566200] *+င့ ်ခvနက်ျံSး [22.685373,93.585917] 

တိ)တွ့င ်တိ)က်ပွဲများြဖစ်သည်ဆိ)သည့် မ+တ်ချက်ေပးေရးသားမIများ ကိ)လည်း ေတွQရသည်။ 



 
ပံ) ၁၄- ဟားခါးXမိSQ (ဟားခါးXမိSQ) တွင ်အသီးသီး ပံ)ေဖာ်ထားေသာ ယာ[တနး်*+င့ ်စစ်သညမ်ျား။ 
 
ေအာက်တိ)ဘာ ၂၂ ရက်ေနတွ့င ် ဆိ)R+ယ်မီဒယီာတွင ် တငခ်ဲ့ေသာ ပျက်စီးသွားေသာ 

အေဆာက်အဦများ*+င့အ်တO တလနေ်ရာန ် ေကျးရွာကိ) လOများပါေသာ က)နက်ားတစ်စီး 

ြဖတ်သွားသည့် ပံ)ကိ) Myanmar Witness က တည်ေနရာတိ)က်ဆိ)ငစ်စ်ေဆးခဲ့ပါသည် (ပံ) ၁၅) 

[22.865844, 93.596842]။ ဆိ)R+ယ်မီဒယီာအသံ)းြပSသOေတွရဲ ့ ေြပာGကားချက်အရ စစ်တပ်က 

ရွာမ+ာR+ိတ့ဲ ေနအိမ်ေတွကိ) ဖျက်ဆီးခဲ့Xပီး ြပည်သOေတွ ထွက်ေြပးခဲ့Gကတယ်လိ) ့ ဆိ)ပါသည်။ 



 
ပံ) 15- ထရပ်ကားတစ်စီးမ+ လOများသည် တလနေ်ရာနရွ်ာ (တလနေ်ရာန်)မ+ ထွက်ခွာသွားပံ)ရသည်။ 
 
ဟားခါးXမိSQ မ+ စစသ်ားများ တငေ်ဆာငလ်ာသည့် ကားအစီးေရ ၅၀ ေကျာ်သည် ဟားခါးXမိSQ မ+ 

ဖလမ်းသိ) ့ ြပနလ်ည်ေရာက်R+ိလာေGကာငး် ဟားခါးတိ)ငး်မ်ေနစ့[ သတငး်စာက ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်

ေအာက်တိ)ဘာလ ၂၃ ရက်ေန ့ တွင ် ေဖာ်ြပထားသည်။ Myanmar Witness သည် အဆိ)ပါကာလ 

မ+ာပင ်ဆိ)R+ယ်မီဒယီာတွင ်တငခ်ဲ့သည့ ်ဟားခါးXမိSQတွင ်(ပံ) ၁၆) [22.686789, 93.586529] အနည်းဆံ)း 

ေမာ်ေတာ်ယာ[ ၁၄ စီးခန ့ ် R+ိေနသည့် ပံ)တစ်ပံ)ကိ) တည်ေနရာတိ)က်ဆိ)ငစ်စ်ေဆး 

အတည်ြပSခဲ့ေသာ်လည်း ရက်စွဲကိ)ေတာ့ အတည်မြပS*ိ)ငေ်သးေပ။  

 



ပံ) 16- ဟားခါး (ဟားခါးXမိSQ) တွင ် ေြမြပငေ်ပcတွင ်တပ်မေတာ်သံ)းယာ[များ*+င့ ် လOတစ်ဦးချငး်စီ၏ 

ယာ[တနး်။ ပံ)အား Myanmar Witness မ+ ြဖတ်ေတာက်ထားပါသည်။ 
 
The Chin Journal ၏ ေဖာ်ြပချက်အရ ဟားခါးမ+ ထွက်ခွာလာေသာ ယာ[တနး်သည် ဖလမ်း-

ဟားခါးလမ်းေပc R+ိ ရမ်ထလိ)တွင ် ၂၀၂၁ ခ)*+စ ် ေအာက်တိ)ဘာလ ၂၄ ရက် ညက 

ြဖတ်သနး်သွားခဲ့ေGကာငး် ဆိ)သည်။ Chindwin News Agency က လမ်းတေလtာက်မ+ာ 

တိ)က်ပွဲေတွြဖစ်ခဲ့Xပီး စစ်ေကာငစ်ီ စစသ်ားေတွ ေသဆံ)းခဲ့ပါတယ်လိ) ့ ေရးသားခဲ့ပါသည်။ Zalen News 

မ+ ေတွQဆံ)ေမးြမနး်ခဲ့သည့ ် ေဒသခံရွာသားများ၏ အဆိ)အရ စစ်တပ်သည် ဝက်တစ်ေကာငကိ်) 

သတ်ြဖတ်ကာ ေနအိမ်တစ်လံ)းကိ)မီးPI ိ Qကာ ရွာR+ိေနအိမ်များကိ) လက်နက်=ကီးများြဖင့ ်

ပစ်သတ်ခဲ့ေGကာငး် သရိသည်။  

ရမ်ထလိ)XမိSQတွင ်ဓာတ်ပံ)Pိ)က်ခဲ့ေသာ ခဲယမ်းများမ+ာ 24-MG2 လက်ပစ်ဗံ)းများြဖစ်ေGကာငး်ကိ)လည်း 

Myanmar Witness က အတည်ြပS*ိ)ငခ်ဲ့သည် (ပံ) ၁၇)။ ေနအိမ်ပျက်စီးသွားသည်ဟ)ဆိ)ေသာ 

ေနရာသည် ရမ်ထလိ) ြဖစ်ေGကာငး် တည်ေနရာတိ)က်ဆိ)ငစ်စ်ေဆး*ိ)ငခ်ဲ့ပါသည ် [22.826219, 

93.561639] (ပံ) ၁၈၊ အေထာက်အထားအြပည့်အစံ)ကိ) ေတာငး်ဆိ)*ိ)ငပ်ါသည်)  
 

 



ပံ) 17- ရမ်ထလိ) တွင ် စစ်တပ်က 24-MG2 လက်ပစ်ဗံ)းများ အသံ)းြပSခဲ့ေGကာငး် 

အခိ)ငအ်မာဆိ)ထားေသာပံ)*+င့ ်ဆက်စပ်ေသာပံ)။ 

 
18- ဤေကျးရွာ 22.826219, 93.561639 ပျက်စီးေနေသာ အေဆာက်အဦးကိ) 

ေနရာသတ်မ+တ်အတည်ြပSရာတွငအ်သံ)းြပSေသာ (ရမထ်လိ))၏အြခားဗီဒယိီ)တစ်ခ)မ+ပံ)။ 

 
၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာလ ၂၅ ရက်ေနတွ့င ် ေနအိမ်များ မီးေလာငေ်နသည့် ဗီဒယိီ)ဖိ)ငသ်ည ်

တလနေ်ရာန ် [22.865844, 93.596842] တွင ် မီးေလာငခ်ဲ့ေGကာငး် Myanmar Witness က 

တည်ေနရာတိ)က်ဆိ)င ် စစ်ေဆးအတည်ြပSထားပါသည်။ The Chin Journal က ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ 

တြခားပံ)များတွင ် ဖျက်ဆီးခံရေသာ အေဆာက်အဦများ၏ တည်ေနရာသည် တာရ် [22.865753, 

93.563661] တွငြ်ဖစ်ေGကာငး် တည်ေနရာတိ)က်ဆိ)ငစ်စ်ေဆးရR+ိခဲ့ပါသည် (ပံ) ၁၉)။ 

သတငး်တငဆ်က်မIများအရ ေနအိမပ်ျက်စီးမIများသည် မနက် ၇ နာရီဝနး်ကျငတွ်င ် ြဖစ်ပွားခဲ့Xပီး 

ေနအိမ် ၁၁ လံ)း ကိ)မI စစ်ေကာငစ်ီက တစ်ညစခနး်ချခဲ့Xပီးေနာက် မီးPI ိ Q ခဲ့ြခငး် ြဖစသ်ည်။ 

ယာ[တနး်တွင ် စစ်ေကာငစ်ီ ထရပ်ကား အစီးေရ ၅၀ *+င့ ် SAC စစ်သား ၂၀၀ ခန ့ ် ပါ၀ငေ်Gကာငး် 

သိရသည်။ Khit Thit Media က တာရ်ရွာတွင ်ေကျးရွာတစ်ရွာလံ)းကိ) မီးPI ိ Qမည်ဟ) Xခိမ်းေြခာက်သည့ ်

စာသားများကိ) အေဆာက်အဦးများေပcတွင ် ေရးသားခဲ့ေGကာငး် ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။ Myanmar 

Witness သည် FIRMS *+င့ ် Sentinel တိ)မ့+ အဆိ)ပါြဖစ်ရပ်*+င့ ် သက်ဆိ)ငေ်သာ 

အချက်အလက်မR+ိြခငး်ေGကာင့ ်ပံ)၏ရက်စွဲကိ) အတည်မြပS*ိ)ငပ်ါ။ 

 



 
ပံ) 19- ချငး်ြပည်နယ်၊ တာရ် (တာရ်)၊ ဖလမ်း (ဖလမ်း) တွင ် ပျက်စီးဆံ)းPI ံးခဲ့ေသာ ေနအိမ်များ၏ 

တည်ေနရာအေနအထား။ 

 

 
ပံ) 20- ပထဝီတည်ေနရာ အတည်ြပSရနအ်တွက်အသံ)းြပSေသာ (တာရ်)R+ိ 

ပျက်စီးသွားေသာေနအိမ်များ၏ပံ)R+ိ ေတာငတ်နး်အကွာအေဝးကိ) *Iငိး်ယ+[ြခငး်။ 
 
International Chin Humanitarian Info Network ၏ အဆိ)အရ ချငး်ြပည်နယ် ကေလး-ဖလမ်း 

ကားလမ်းေပc R+ိ Thu Phay ေကျးရွာကိ) စစ်တပက် အဆိ)ပါေနရာတွင ် တစ်ညတာ ေနခဲ့Xပီး 

ဝငေ်ရာက်စီးနငး်ခဲ့ေGကာငး် သိရသည်။ ည ၉ နာရီ ၁၂ မိနစ်အချိနတွ်င ် စစ်တပ်၏ယာ[ အစီး ၅၀ 

သည် ဖလမ်းXမိSQ မ+ ကေလးXမိSQသိ) ့ ေရာက်R+ိခဲ့ေGကာငး် သိရသည်။ ချငး်ြပည်နယ် မတOပXီမိSQသိ) ့ 

တပ်မေတာ် ေမာ်ေတာ်ယာ[ အစီးေရ ၈၀ သည် ေအာက်တိ)ဘာ ၂၇ ရက် နနံက်ပိ)ငး်က 

ေရာက်R+ိလာေGကာငး် လOမIကွနရ်က် အသံ)းြပSသOများထံမ+ သရိသည်။ FIRMS မ+ ေဒတာအရ ၂၀၂၁ 

ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာလ ၂၆ ရက်ေန ့ ေဒသစံေတာ်ချိန ်ည ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်အချိနတွ်င ်မတOပီXမိSQအနးီ 



ခွါငနး်ရွာ [21.796039, 93.439738] တွင ် မီးေလာငခ်ဲ့ြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိ)ပါရွာသည ်

မတOပီXမိSQသိ)သ့ွားရာလမ်းတွငတ်ည်R+ိသည် (ပံ) ၂၁)။  
 

 
ပံ) 21- မတOပီXမိSQ (မတOပီXမိSQ) *+င့ ် ဆက်စပ်၍ (ခွါငနး်) တည်ေနရာ*+င့ ် စစ်ေရးလIပ်R+ားမIများ၏ 

အြခားေနရာများ။ 

 
ချငး်ြပည်နယ် ဟားခါးမ+ ကားလမ်း*+င့ ် အေနာက်ဘက်လမ်းတေလtာက် တာရ်*+င့ ် တလနေ်ရာနရွ်ာ 

တိ)တွ့င ်ယခငမ်ီးေလာငမ်Iများ*+င့ ်*Iငိး်ယ+[ပါက ထနတ်လနX်မိSQသည် ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်ေအာက်တိ)ဘာလ ၂၉ 

ရက်ေနတွ့င ်မီးစတငေ်လာငက်vမ်းခဲ့ေGကာငး် သိရပါသည် (ပံ) ၂၂) ။ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာလ 29 

ရက်ေနတွ့င ်ထနတ်လနX်မိSQနယ်R+ိ အေဆာက်အဦ ၁၅၀ ေကျာ် မီးPI ိ Qဖျက်ဆီးခံခဲ့ရေGကာငး် Myanmar 

Witness မ+ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာေသာ သတငး်အချက်အလက် (open sources) များအရ 

စစ်ေဆးေတွQ R+ိခဲ့ပါသည်။ (ပံ) ၂၃-၂၅) ထနတ်လနX်မိSQနယ်အတွငး် မီးေလာငမ်Iအေသးစိတ် 

အစီရငခ်ံစာကိ) Myanmar Witness Spot Report ြဖစ်သည့် ၂၀၂၁ခ)*+စ ် ေအာက်တိ)ဘာလ 

ချငး်ြပည်နယ် ထနတ်လနမ်ီးေလာငမ်Iတွင် Gကည့်PI Q *ိ)ငပ်ါသည် (အစီရငခ်စံာအား 

ေတာငး်ဆိ)*ိ)ငပ်ါသည်)။ 



 
ပံ) 22- အြခားေဒသများ*+င့ ် ပတ်သက်သည့ ် 2021 ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာလတွင ် အစီရငခ်ံခဲ့ေသာ 

စစ်ေရးလIပ်R+ားမIများ*+င့ ်ပတ်သက်၍ ထနတ်လန၏် တည်ေနရာကိ) သP)ပ်ြပရန ်ေြမပံ)ဆွဲြခငး်။ 
 

 



ပံ) 23- ထနတ်လနX်မိSQ (ထနတ်လနX်မိSQ) တွင ်2021 ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာလ 29 ရက်ေနတွ့င ်ဒP)နး်ြဖင့ ်

Pိ)က်ကOးထားေသာ P)ပ်သံဖိ)ငတွ်င ် စစတ်ပ်က မီးPI ိ Qသည်ဟ)ေြပာဆိ)ထားေသာ 

လOတစ်ဦးချငး်စီကိ)Pိ)က်ကOးထားေသာပံ) [22.697950, 93.428231]။ 
 

 
ပံ) 24- FIRMS မ+ အပOြပေဒတာသည် 2021 ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာလ 29 ရက်ေနတွ့င ်

ေကာက်ယOရR+ိထားေသာ အပOအချက်ြပများစွာကိ) pqနြ်ပXပီး ထိ)ဖတ်PIမIများ၏ အချိန*်+င့ ်

တည်ေနရာကိ) အတည်ြပSသည်။ 
 

 
ပံ) 25- 2021 ခ)*+စ် *ိ)ဝငဘ်ာလ 1 ရက်ေနတွ့င ် ေနရာအများအြပားတွင ် ြမငေ်တွQ *ိ)ငေ်သာ 

ဤမီးေလာငက်vမ်းမI၏ ေနာက်ဆက်တဲွ အသီးသီး 22.705908, 93.428334 *+င့ ် 22.701503, 

93.427879  

မီးေလာငမ်1များေIကာင့ ်ရပ်ရွာလFထ,များပျက်စီးြခငး်  

Myanmar Witness သည် ြမနမ်ာ*ိ)ငင် ံ အေနာက်ေြမာက်ပိ)ငး်R+ိ ရပ်ရွာလOထ)အများအြပားကိ) 

စစ်တပ်က ဒမီိ)ကေရစီလိ)လားေသာ ဆ*eြပပွမဲျား*+င့ ် PDF လIပ်R+ားမIများကိ) တံ) ့ြပနတိ်)က်ြခငး် 



ဟ)ဆိ)ကာ အရပ်သားများ၏ ေနအိမ်များ*+င့ ် အေြခခအံေဆာက်အအံ)များကိ) မီးPI ိ Qဖျက်ဆီးမIများ၏ 

အစီရငခ်ံချက်အများအြပားကိ) မ+တ်တမ်းတငထ်ား ပါသည်။ ဤက�တွင ်Myanmar Witness သည် 

အဆိ)ပါလမ်းေGကာငး်ကိ) သP)ပ်ေဖာ်သည့် အတွငး်ကျကျ ြဖစ်ရပ်ေလ့လာမI*+စ်ခ)ကိ) 

ဆနး်စစ်ထားပါသည်။ ြမနမ်ာ*ိ)ငင်တံစ်ဝ+မ်းR+ ိ လOအ့ဖွဲQအစည်းများကိ) မီးPI ိ Qတိ)က်ခိ)က်ြခငး်ဆိ)ငရ်ာ 

ေနာက်ထပ်အစီရငခ်ံစာကိ) ကv*်)ပ်တိ)၏့ Burning Myanmar အစီရငခ်ံစာတွင ် ေတွQ R+ိ*ိ)ငပ်ါသည်။ 

မGကာေသးမီလများအတွငး် Myanmar Witness သည် SAC သိ)မ့ဟ)တ် SAC လိ)လားေသာ 

ပျ\ေစာထီးြပညသ်Oစ့စ်များ*+င့ ်ပOးေပါငး်သည်ဟ) စွပစ်ွထဲားေသာ ေကျးရွာများကိ) တိ)က်ခိ)က်ခံရသည့် 

အစီရငခ်ံစာ အနည်းငယ်ကိ) မ+တ်တမ်းြပSစ)ထားXပီး၊ စစ်တပ ် သိ)မ့ဟ)တ် SAC လိ)လားေသာ 

ြပည်သOစ့စ ်အGကမ်းဖက်မIကိ) လက်တံ) ့ြပနသ်ည့်အေနြဖင့ ်လက်တံ) ့ြပနသ်ည့်ပံ)ေပcသည်။ 
 
မGကာေသးမီလများအတွငး် Myanmar Witness သည် စစ်ေကာငစ် ီ သိ)မ့ဟ)တ် စစ်ေကာငစ်ီ 

လိ)လားေသာ ပျ\ေစာထီးြပည်သOစ့စမ်ျား*+င့ ် ပOးေပါငး်သည်ဟ) စွပစ်ွဲထားေသာ ေကျးရွာများကိ) 

တိ)က်ခိ)က်ခံရသည့် အစီရငခ်ံစာ အနည်းငယ်ကိ) မ+တ်တမ်းြပSစ)ထားXပီး၊ စစ်တပ် သိ)မ့ဟ)တ် 

စစ်ေကာငစ်ီလိ)လားေသာ ြပညသ်Oစ့စ ် အGကမ်းဖက်မIကိ) လက်တံ) ့ြပနသ်ည့်အေနြဖင့ ်

လက်တံ) ့ြပနသ်ည့်ပံ)ေပcသည်။ ပ)လဲXမိSQနယ်R+ိ ြဖစ်ရပ်ေလ့လာမIတစ်ခ)တွင ်၎ငး်ကိ) ပံ)ေဖာ်ြပသထားXပီး 

စစ်ေကာငစ်ီ လိ)လားသOများ*+င့ပ်တ်သက်၍ Myanmar Witness ၏ လာမည့်အစီရငခ်ံစာတွင ်

ပိ)မိ)နက်PI ိငး်စွာ စOးစမ်းေလ့လာမည်ြဖစ်သည်။  

ထန်တလန်LမိADနယ်၊ ချငး်ြပည်နယ် - ၂၀၂၁ ခ,<>စ် <ိ,ဝငဘ်ာလမ>စတင၍် 

(တစ်စိတတ်စ်ပိ,ငး်စိစစ်Lပီး) 

အ<>စ်ချAပ် 

ချငး်ြပည်နယ် ထနတ်လနတွ်င ်အ=ကိမ်=ကိမ ်မီးေလာငမ်I ြဖစပ်ွားခဲ့ေGကာငး် Myanmar Witness က 

ေဖာ်ထ)တ်ခဲ့Xပီး ြဖစပ်ါသည်။ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် Gသဂ)တ်လတွင ်စတငခ်ဲ့ေသာ ထနတ်လနX်မိSQတစ်ဝိ)က်တွင ်

=ကီးမားေသာ တိ)က်ပွဲများသည် စက်တငဘ်ာလဝနး်ကျငတွ်င ် ပိ)မိ)ြပငး်ထနလ်ာXပီး ထိ)အချိနမ်+စ၍ 

အများစ)သည် XမိSQကိ)စွန ့ခ်ွာသွားေGကာငး် သတငး်များ ထွက်ေပc ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်

စက်တငဘ်ာလမ+ ေအာက်တိ)ဘာလအတွငး် ထနတ်လနX်မိSQနယ်အတွငး် မီးေလာငမ်Iအေသးစိတ်အား 

Myanmar Witness' Spot Report Thantlang, Chin State October 2021 တွင ် ဖတ်PI Q *ိ)ငပ်ါသည ်

(အစီရငခ်ံစားအား ေတာငး်ဆိ)*ိ)ငသ်ည်)။ ယခ)အစီရငခ်ံစာတွင ်ပါဝငသ်ည့် ြဖစ်ရပသ်ည် ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်

*ိ)ဝငဘ်ာလမ+ စတင၍် ထနတ်လနX်မိSQနယ်တွင ်ထပ်မံဖျက်ဆီးခံရြခငး်အေပc အာPံ)စိ)က်ထားပါသည်။  



Myanmar Witness သည် ထနတ်လနX်မိSQနယ်တွင ်၂၀၂၁ ခ)*+စ် စက်တငဘ်ာလမ+ စတင၍် ရR+ိ*ိ)ငေ်သာ 

ဗီဒယိီ)ဖိ)ငမ်ျားကိ) စိစစ်ခဲX့ပီး ၂၀၂၂ ခ)*+စ် ဇွနလ်အထိ ထနတ်လနX်မိSQနယ်တွင ် အေဆာက်အဦေပါငး် 

1,015 လံ)းခန ့ ်သည ်ြပငး်ထနစ်ွာမီးေလာငက်vမ်းXပီး ြပာကျသည်အထိ ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။  
 
ဤတိ)က်ခိ)က်မIများကိ) ြမနမ်ာစစ်တပ်က ကျ\းလွနေ်Gကာငး် စစ်ေကာငစ်ီဘက်မ+ မဟ)တ်ေသာ 

သတငး်ရငး်ြမစ်များက အစဥ◌◌တ်စိ)က် ေဖာ်ြပလျက်R+ိပါသည်။ ဤအစီရငခ်ံစာ ထ)ပ်လ)ပ်ေနသည့ ်

ကာလအတွငး် နယ်ေြမေဒသများတွင ် ြမနမ်ာစစတ်ပ်၏ အသံ)းြပSသOဖနတီ်းသည့် ဗီဒယိီ)ဖိ)ငကိ်) 

ေဖာ်ထ)တ်*ိ)ငြ်ခငး် မR+ိေသာ်လည်း ထနတ်လနX်မိSQနယ် ေတာငက်)နး်ထိပ်တွင ်

စစ်တပ်အေြခစိ)က်စခနး်တစ်ခ)ကိ) ြမနမ်ာမျက်ြမငသ်က်ေသများက ယခငက် ေဖာ်ထ)တ်ေတွQ R+ိခဲ့Xပီး 

ယခ)ကာလတွင ်စစ်တပ်က အသံ)းြပSေနသည်ဟ) သရိသည် (တည်ေနရာ - 22.687342, 93.432531)။ 

Myanmar Witness သည် အစီရငခ်ံစာ ြပSလ)ပ်နချိနအ်တွငး် Gကည်လငြ်ပတ်သားေသာ 

XဂိSလ်တ)ဓာတ်ပံ)များ မR+ိြခငး်ေGကာင့ ် အဆိ)ပါ အေြခစိ)က်စခနး်တွင ် စစ်တပ်လIပR်+ားမIR+ိမR+ိကိ) 

အတည်မြပS*ိ)ငေ်ပ။ (ပံ) ၂၆)။ 
 

 



 
ပံ) ၂၆- ထနတ်လနX်မိSQ ြပငR်+ိ ြမနမ်ာစစ်စခနး်။ အနေီရာငမ်ျ[းသည ် ကတ)တ်ကျငး်၏ 

ပါရာမီတာကိ)ြပသသည်။ အစက်များအနေီရာငမ်ျ[းသည် ေနာက်ထပ် စစ်ေရးအရ သမိ်းပိ)က်မI 

ြဖစ်*ိ)ငသ်ည့ ်ေနရာကိ)ြပသည်၊ အြပာေရာငအ်ဝိ)ငး်သည် မီးေလာငသ်ည့်ေနရာကိ) ြပသည်။ 
 
အစိမ်းေရာငG်ကက်ေြခခတ်သည ် ယခငအ်စီရငခ်စံာတွင ် ြမနမ်ာစစ်တပ် စစသ်ားတစ်ဦး တည်R+ိရာ 

ေနရာကိ) ြပသထားသည်။ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာလ ချငး်ြပည်နယ် ထနတ်လနX်မိSQ၊ ထနတ်လနX်မိSQ 

မီးေလာငမ်Iအား Gကည့်PIြခငး် Myanmar Witness ၏အစီရငခ်ံစာ။ 
 
အချိန်အတိ,ငး်အတာ 

၂၀၂၁ ခ)*+စ် *ိ)ဝငဘ်ာလ ၂၄ ရက်မ+ ၂၉ ရက်အထ ိMyanmar Witness က မီးေလာငမ်Iြဖစပ်ွားခဲ့သည့ ်

ဗီဒယိီ)ဖိ)ငအ်များအြပားကိ)လည်းေကာငး်၊ မီးေလာငပ်ျက်စီးမI (ပံ) ၂၇-၃၂) အပါအဝင ်

ထနတ်လနX်မိSQနယ်တွင ် သီးြခားမီးေလာငက်vမ်းမIြဖစ်ပွားသည့်ေနရာ (၂၄) ေနရာအား 

စစ်ေဆးေတွQ R+ိခဲ့Xပီးြဖစပ်ါသည်။ အဆိ)ပါမီးေလာငမ်Iတွင ် ြမနမ်ာစစ်တပ်မ+ တာဝနR်+ိသည်ဟ) 

တိ)ငG်ကားထားေသာ ေဒသခံများ*+င့ ် ေတာ်လ+နေ်ရးတပ်ဖွဲQများ၏ မ+တ်တမ်းများကိ) ဧရာဝတီက 

ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ေဒသ*�ရချငး်လOမျိSး ခ)ခံတိ)က်ခိ)က်ေရးသမား တစ်ဦး၏ေတွQဆံ)ေမးြမနး်ချက်အရ 

တပ်ဖွဲQဝငမ်ျားသည ် XမိSQလယ်R+ိ ေတာငက်)နး်တစ်ခ)ေပcတွင ် တပ်စွဲထားသည ် (ပံ) ၂၆ တွင ်

ေဖာ်ြပထားေသာ စစ်အေြခစိ)က်စခနး်*+င့ ် ကိ)က်ညီသည်)။ တိ)က်ခိ)က်ေရးသမားများက 



၎ငး်တိ)ပ့တ်ဝနး်ကျငေ်ြမြပငကိ်) ခ)ခံြခငး်မ+ကငး်ေဝးေစရန*်+င့ ် ရဲေဘာ်ရဲဘက်များ ေသဆံ)းမIအတွက် 

လက်တံ) ့ြပနရ်နအ်တွက် တပ်မေတာ်မ+ အဆိ)ပါမီးPI ိ Qတိ)က်ခိ)က်မIများကိ) ြပSလ)ပ်ခဲ့ေGကာငး် 

တိ)က်ခိ)က်ေရးသမားတစ်ဦးက ေြပာGကားခဲ့သည်။ 
 

 
ပံ) 27: ၂၀၂၂ ခ)*+စ ် *ိ)ဝငဘ်ာလ ၂၄ မ+ ၂၉ အထိ ထနတ်လနX်မိSQနယ်တွငေ်တွQ R+ိေသာ သီးြခား fire 

hotspots ၂၄ ခ). Myanmar Witness မ+ အိ)ငကွ်နမ်ျားထည့်သွငး်၍ တည်းြဖတ်ထားေသာ Google 

Earth မ+ XဂိSလ်တ)ပံ)ရိပ်များ။ 
 

 
ပံ) 28- ၂၀၂၁ ခ)*+စ် *ိ)ဝငဘ်ာလ ၂၄ ရက်ေနတွ့င ်မီးေလာငေ်နသည့် Google Earth မ+Pိ)က်ကOးထားေသာ  

(ထနတ်လနX်မိSQ)၏ အတည်ြပSထားေသာပံ)  



 
ပံ) 29: ၂၀၂၁ ခ)*+စ် *ိ)ဝငဘ်ာလ ၂၅ ရက်ေန ့ ထနတ်လနX်မိSQ 22.690192, 93.432146 ဝနး်ကျင။် 
 

 

 
ပံ) 30- ၂၀၂၁ ခ)*+စ် *ိ)ဝငဘ်ာလ ၂၅ ရက်ေန ့ ဆိ)R+ယ်မီဒယီာသိ) ့ အပ်လ)ဒလ်)ပ်ထားသည့်ပံ)များသည ်

*ိ)ဝငဘ်ာ ၂၄-၂၅ Gကား မီးေလာငက်vမ်းမI ရလဒအ်ြဖစ် ထနတ်လနX်မိSQ၏ ပျက်စီးဆံ)းPI ံးမIများကိ) 



သP)ပ်ြပသည်။ ေအာက်တိ)ဘာလတိ)က်ခိ)က်မI အေစာပိ)ငး်P)ပ်သံတွင ် ဤအိမ်ေတွသည် 

ပျက်စီးေနပံ)မရပါဘOး။ Google Earth မ+ XဂိSလ်တ)ပံ)ရိပမ်ျား။ 
 

 
ပံ) 31- ၂၀၂၁ ခ)*+စ် *ိ)ဝငဘ်ာလ ၂၈ ရက်ေန ့ ခန ့မ်+နး်ေြခအားြဖင့ ် 22.691378၊ 93.433846၊ 

ေဒသစံေတာ်ချိန ် ၁၃နာရီ ၄၅မိနစ် အပ်လ)ဒလ်)ပ်ထားေသာ ဗီဒယိီ)တွင ် မီးေလာငမ်Iြဖစ်ေနသည်ကိ) 

ြပသသည်။ FIRMS ကလည်း ထိ)ေနတွ့င ်ထနတ်လနမ်ီးေလာငမ်Iကိ) မ+တ်တမ်းတငထ်ားသည်။ 
 

 
ပံ) 32- ၂၀၂၁ ခ)*+စ် *ိ)ဝငဘ်ာလ ၂၈တွင ် မီးေလာငေ်နသည်ကိ) အပ်လ)ဒလ်)ပ်ထားေသာဗီဒယိီ)။ 

ေဒသစံေတာ်ချိန ်၁၃နာရီ ၄၅မိနစ် အချိနခ်န ့ ်22.691926, 93.430552 ဝနး်ကျငတွ်ငတ်ည်R+ိသည်။ 

FIRMS ကလည်း ထိ)ေနတွ့င ်ထနတ်လနမ်ီးေလာငမ်Iကိ) မ+တ်တမ်းတငထ်ားသည်။ 
 

 



ပံ) 33- Sentinel Hub က ၂၀၂၁ ခ)*+စ ် *ိ)ဝငဘ်ာလ ၂၄ရက် *+င့ ် ဒဇီငဘ်ာလ ၄ ရက်အတွငး် 

ထနတ်လနေ်တာငပ်ိ)ငး် ဧရိယာအတွငး် အေြပာငး်အလဲကိ) ြပသသည်။ 
 
Myanmar Witnessက ဒဇီငဘ်ာ၄ရက်၊ ၈ရက်၊ ၁၈ရက်၊ ဇနန်ဝါရီ ၃ *+င့ ် ဇနန်ဝါရီ ၆ ရက် 

ထနတ်လနX်မိSQတွင ် မီးေလာငမ်I (၅)=ကိမ် ထပ်မံြဖစ်ပွားခဲ့ေGကာငး် FIRMS *+င့ ်

ဆိ)R+ယ်မီဒယီာများမ+တဆင့ ်ကတစ်ဆင့ ်စစ်ေဆးေတွQ R+ိခဲ့Xပီး မ+တ်တမ်းတငခ်ဲ့သည်။ 
 
၂၀၂၂ ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂ ရက်ေနတွ့င ်The Chin land Post မ+တငခ်ဲ့ေသာ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန ့ 

(ပံ) 34) တွင ်မီးPI ိ Qခံရသည်ဟ) ေြပာဆိ)Gကသည့် ထနတ်လနX်မိSQကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်မီးေလာငေ်နသည့် 

ပံ)များကိ) တငခ်ဲ့သည်။ 
 
Myanmar Witness မ+ ထနတ်လနX်မိSQ ဤP)ပ်ပံ)များကိ)ေနရာအတည်ြပS သတ်မ+တ်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၂ခ)*+စ ်

ဇနန်ဝါရီလ ၂၈ရက်*+င့ ် ၂၀၂၂ခ)*+စ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂ရက်Gကားတွင ် Sentinel EO သည ် (ပံ) ၃၅) ဤ 

တည်ေနရာတွင ်ပျက်စီးမIများကိ)ြပသသည်။ 
 

 
ပံ) 34- ၂၀၂၂ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂ရက် 22.698573, 93.430491တွင ်ထနတ်လနX်မိSQနယ် ပျက်စီးြခငး် 
 

 



ပံ) 35: ကိ)Gသဒနိတ်ိ 22.698573 ၊ 93.430491 ဇနန်ဝါရလီ ၂၈ ရက်*+င့ ်၂ရက်Gကားတွင ်ထနတ်လနX်မိSQ 

ပျက်စီးဆံ)းPI ံးမI။ Sentinel Hub မ+ P)ပ်ထွက်နမိ့်ေသာ XဂိSလ်တ)ပံ)ရိပ်။ 
 
၂၀၂၂ ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ရက်*+င့ ် ၂၇ ရက်အတွငး် ထနတ်လနX်မိSQနယ်ေနရာချထားေရး 

ေကာ်မတီ၏ ေြပာGကားချက်အရ ထနတ်လနX်မိSQမီးေလာငမ်I ထပမ်ံြဖစ်ပွားခဲ့Xပီး စ)စ)ေပါငး် 

အေဆာက်အဦ ၁၀၁ လံ)းခန ့ ်ပျက်စီးခဲ့ေGကာငး်သရိသည်။ 
 
ဤေြပာဆိ)မIများသည ် ထိ)အချိနက် FIRMS ေဒတာ*+င့ ် တိ)က်ဆိ)ငX်ပီး အပျက်အစီး=ကီး=ကီးမားမား 

ြဖစ်ပွားခဲ့ေGကာငး်အတည်ြပSရန ် ဗီဒယိီ)ဖိ)ငကိ်) Myanmar Witness က ေနရာအတည်ြပS 

သတ်မ+တ်ထားသည်။ 
 
ထနတ်လနX်မိSQနယ်ေနရာချထားေရး ေကာ်မတီ၏ အြခားေသာအစီရငခ်ံစာတွင ်၂၀၂၂ ခ)*+စ် ေမလ ၂၄ 

ရက်ေန*့+င့ ် ၂၆ ရက်ေနတိ့)တွ့င ် မီးေလာငက်vမ်းမIြဖစပ်ွားခဲ့သည်။ ဆက်စပ်ပံ)ရိပမ်ျားကိ) Myanmar 

Witness က ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာXပီး ထနတ်လနX်မိSQ ေြမာက်ဘက်တွင ် အေဆာက်အဦ ၃၃၆ လံ)း 

ဖျက်စီးခံရြခငး် (သိ)မ့ဟ)တ်) ပျက်စီးသွားေGကာငး် ေဖာ်ထ)တ်ေတွQ R+ိခဲ့Xပီး ၎ငး်သည်ယခငက် 

မ+တ်တမ်းတငထ်ားြခငး်မR+ိပါ။ 
 
ေအာက်တွင ် ဤမတOကဲွြပားေသာ အြဖစ်အပျက်များကိ) ပံ)ေဖာ်ထားပါသည်။ အဝါေရာငအ်ိ)ငကွ်န ်

များသည် ၂၀၂၁ ခ)*+စ် စက်တငဘ်ာလ*+င့ ် ေအာက်တိ)ဘာလမ+ ပျက်စီးြခငး်ကိ) ရည်pqနး်သည်။ 

အနေီရာငအ်ိ)ငကွ်နမ်ျားသည် ၂၀၂၁ ခ)*+စ် *ိ)ဝငဘ်ာလ*+င့ ် ဒဇီငဘ်ာလများကိ) ရည်pqနး်သည်။ 

ခရမ်းေရာငအ်ိ)ငကွ်နမ်ျားသည် ၂၀၂၂ ခ)*+စ် ဇနန်ဝါရီ*+င့ ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ကိ)ကိ)ယ်စားြပSသည်။ 

ပနး်ေရာငအ်ိ)ငကွ်နမ်ျားသည် ၂၀၂၂ ခ)*+စ် ေမလကိ)ရည်pqနး်သည်။ အညိSေရာငအ်ိ)ငကွ်နသ်ည် 

အချိနမ်သိ ပျက်စီးြခငး်ကိ) ကိ)ယ်စားြပSသည်။ မညသ်ိ)ပ့ငဆ်ိ)ေစကာမO Google Earth သည် ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်

*ိ)ဝငဘ်ာလ ၁၂ ရက်ေနတွ့င ် ၎ငး်၏XဂိSလ်တ)ပံ)ရိပ်များကိ) ြပSြပငြ်မ�င့တ်ငX်ပီးကတည်းက ဤပျက်စီး 

ြခငး်မျိSး ေတွQရသည်။ စက်တငဘ်ာလမတိ)ငမ်ီက ဗီဒယိီ)ဖိ)ငသ်ည် ဖွဲQစည်းပံ)ကိ) အတိအကျ 

မတည်ေဆာက်ေသး၍ အတည်မြပS*ိ)ငေ်သးပါ။ 



 
ပံ) 36- QGIS ေြမပံ)တွင ် ထနတ်လနX်မိSQနယ်R+ိ အေဆာက်အဦများ သိသိသာသာပျက်စီးြခငး် 

(သိ)မ့ဟ)တ်) =ကီးမားစွာပျက်စီးေနသည်ကိ) ၂၀၂၁ ခ)*+စ် စက်တငဘ်ာလမ+ ၂၀၂၂ခ)*+စ် ေမလ 

၂၆ရက်ေနအ့ထိ ဗီဒယိီ)ဖိ)ငကိ်)အသံ)းချ၍ ေတွQ *ိ)ငသ်ည်။ ဤေြမပံ)တွင ် တစ်ခ)ချငး်အိ)ငကွ်န ် ၁၀၁၅ 

ဝနး်ကျငR်+ိသည်။ 
 
ထနတ်လနX်မိSQခံေတွသည် ၂၀၂၁ ခ)*+စ် စက်တငဘ်ာလ တိ)က်ခိ)က်မIများစတငက်တည်းက 

အဆိ)ပါေဒသမ+ ထွက်ေြပးလာသည်ဟ) သိရသည်။ အဆိ)ပါ မီးေလာငက်vမ်းမIေGကာင့ ်

လOတစ်ဦးချငး်စီ၏ P)ပပ်ိ)ငး်ဆိ)ငရ်ာ အ*�ရာယ် (သိ)မ့ဟ)တ်) ထိခိ)က်ဒဏရ်ာရR+ိမI ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့် 

ထွက်ေပcလာြခငး် မR+ိေသာ်လည်း ေဒသခမံျားသည် ၎ငး်တိ)၏့ ေနအိမ်*+င့ ် ပိ)ငဆ်ိ)ငမ်Iများ 



ဆံ)းPI ံးခဲ့ရေGကာငး် အစီရငခ်ံစာများကဆိ)သည်။ လOအ့ဖွဲQအစည်းတစ်ခ)လံ)းကိ) လအနည်းငယ် 

Gကာတိ)ငး် ထိခိ)က်ေစခဲ့သည်။ ထိ)ြဖစ်ပျက်မIများသည ်လOမIဘဝများ*+င့ ် ြပနလ်ာ*ိ)ငေ်ြခအလားအလာ 

ကိ)ပိ)၍ စိနေ်ခcမIြဖစသ်ည်။ 

တန ့်ဆည်LမိADနယ်၊ စစ်ကိ,ငး်တိ,ငး်ေဒသ[ကီး၊ ေအာက်တိ,ဘာလမ>စတင၍် 

(တစ်စိတတ်စ်ပိ,ငး်စိစစ်Lပီး) 

အ<>စ်ချAပ် 

 
တန ့ဆ်ည်XမိSQနယ်အတွငး်R+ိ ေကျးရွာများ*+င့ ် စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသ=ကီး အြခားေနရာများတွင် 

အစီရငခ်ံကာလတစ်ေလtာက်လံ)း ပစ်ခတ်မIများ*+င့ ်မီးေလာငမ်Iများ ြဖစပ်ွားခဲ့ေGကာငး်သိရသည်။ 

သိ)ေ့သာ်လည်း ကာေပါငက်ျရွာတွင ် တိ)က်ခိ)က်မI*+င့ ် သတငး်ေပးပိ) ့ လာသည်ကိ)ေတွQရXပီး 

ပျက်စီးသွားတ့ဲ အေဆာက်အဦေတွရဲဗ့ွီဒယိီ)ဖိ)ငကိ်) လနဲခ့ျီXပီးအ=ကိမ်ေပါငး်များစွာ တငခ်ဲ့ပါတယ်။ 

ကာေပါငက်ျရွာသည် ရွာ*+င့အ်နးီတစ်ဝိ)က်R+ိ ဒမီိ)ကေရစီေရးလIပ်R+ားမI*+င့ ် PDF လIပ်R+ားမI 

ြဖစ်စဥ်များR+ိေသာေGကာင့ ်တပ်မေတာ်က ပစမ်+တ်ထားသည်ဟ) သတငး်များထွက်ေပcေနပါသည်။ 

၂၀၂၁ ခ)*+စ ်ဧXပီလတွင ်တန ့ဆ်ည်တွင ်ပတ်ဝနး်ကျငေ်ဒသများမ+ လOေထာငေ်ပါငး်များစွာ ဒမီိ)ကေရစ ီ

ေရးဆ*eြပပွမဲျားတွင ် ပါဝငခ်ဲ့ေသာေGကာင့ ် စစ်တပမ်+ အGကမ်းဖက်XဖိSခွငး်မI ြပSလ)ပ်ခ်ဲ့ေGကာငး် 

Myanmar Now က ေရးသားသည်။ အဆိ)ပါေကျးရွာအား ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေမလ*+င့ ် ၂၀၂၁ ခ)*+စ ်

Gသဂ)တ်လတွင ် ထပ်မံ၍ စစ်တပ်မ+ ဝငေ်ရာက်စီးနငး်ခဲ့သည်ဟ) သတငး်များထွက်ေပc ခဲ့သည်။ 

တပ်မေတာ်သတငး်ေပးများဟ)ေြပာဆိ)Gကေသာ ကာေပါငက်ျရွာမ+အမျိSးသား*+စ်ဦးကိ) သတ်ြဖတ်မI 

အတွက် လက်တံ) ့ြပနြ်ခငး်ြဖစ်သည်ဟ) ေဒသခမံျားက ခန ့မ်+နး်Gကသည်။ 
 
အချိန်ဇယား 

၂၀၂၁ ခ)*+စ ် ေအာက်တိ)ဘာလ ၂၆ ရက်ေနတွ့င ် ဆိ)R+ယ်မီဒယီာတွင ် ကာေပါငက်ျရွာ မီးေလာငခ်ဲ့ 

ေGကာငး် တငG်ကသည်။ FIRMS ေဒတာသည် ထိ)ေနတွ့ငရွ်ာR+ိ အပOသေက{တများကိ) ြပသသည်။  

၂၀၂၁ ခ)*+စ် ေအာက်တိ)ဘာလ ၃၁ ရက်ေနတွ့င ် Pိ)က်ယOခဲ့ေသာ Sentinel ဗီဒယိီ)ဖိ)ငတွ်င ် အချိSQေသာ 

အေဆာက်အဦများ ပျက်စီးသွားေGကာငး် ြပသခဲပ့ါသည်။ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဒဇီငဘ်ာလ ၁၂ ရက်ေနတွ့င ်

Guerilla Warfare K.P.K - ေဒသခံကာကွယ်ေရးအဖွဲQ မ+ လqင့တ်ငထ်ားေသာ ဒP)နး်ဗီဒယိီ)ဖိ)ငတွ်င် 

Myanmar Witness က ကာေပါငက်ျရွာကိ) ေနရာအတည်ြပSသတ်မ+တ်ခဲ့ရာ [23.091879, 95.273063] 

တွငေ်တွQရသည် (ပံ) 37 *+င့ ် 38)။ လွနခ်ဲ့သည့် *+စလ်အတွငး် ရွာများ တိ)က်ခိ)က်ခံခဲ့ ရေGကာငး် 

ပိ)စ့်များတွငေ်ဖာ်ြပထားသည်။ ဤဗီဒယိီ)ဖိ)ငမ်+ာ အေဆာက်အဦး ၅၃လံ)းခန ့ ် ပျက်စီးသွားပါတယ်။ 

တပ်မေတာ်က မီးPI ိ QေGကာက်း ေြပာGကေသာ်လည်း အတည်မြပS*ိ)ငေ်သးေပ။ 



 
ပံ) 37: ဒP)နး်ဗီဒယိီ)ဖိ)ငမ်+တဆင့ ် ကာေပါငက်ျရွာ၏ အပျက်အစီးေနရာကိ) အတည်ြပS သတ်မ+တ်ရာ 

23.091879, 95.273063 တွငေ်တွQရသည်။ Google Earth မ+ XဂိSလ်တ)ပံ)ရိပမ်ျား 
 

 
ပံ) 38: ဒP)နး်ဗီဒယိီ)ဖိ)ငမ်+တဆင့ ် ကာေပါငက်ျရွာ၏ အပျက်အစီးေနရာကိ) အတည်ြပS သတ်မ+တ်ရာ 

23.094167, 95.272686 တွငေ်တွQရသည်။ Google Earth မ+ XဂိSလ်တ)ပံ)ရိပမ်ျား 
 
၂၀၂၂ ခ)*+စ် ဇနန်ဝါရီလ ၂ ရက်ေနတွ့င ်ကာေပါငက်ျရွာတွင ်မီးေလာငမ်I ြဖစပ်ွားေGကာငး် ဒP)နး်မ+P)ပသ်ံ 

ထပ်မံ ထွက်ေပcလာသည် - FIRMS ေဒတာြဖင့ ် ဤေနစ့ွဲတွင ် ထိ)ရွာ [23.089386, 95.277186]၌ 

မီးေလာငမ်Iြဖစပ်ွားသည့်နာရီအတွငး် မးီR+ိေနေGကာငး် Firmကဆိ)သည်။ ဗီဒယိီ)တွငေ်တာ့ 

ပျက်စီးသွားသည့် အေဆာက်အဦး ၁၉ခ)ခန ့ ်များြပားေGကာငး် ေတွQရသည် (ပံ) 39)။ 
 

 
ပံ) 39- ၂၀၂၂ခ)*+စ် ဇနန်ဝါရီလ ၂ရက်ေနတွ့င ် ကာေပါငက်ျရွာမီးေလာငက်vမ်းမI။ 

ေနေရာငြ်ခည်ကိ)Gကည့်၍ ဒဒီP)နး်ဗီဒယိီ)ကိ) ညေနပိ)ငး်မ+ာ Pိ)က်ကOးခဲ့တာလိ) ့ အGကံြပSလိ)ပါတယ်။ 

ပျက်စီးသွားတ့ဲ အေဆာက်အဦးအေရအတွက်ကိ)ေဖာ်ထ)တ်ဖိ) ့ မီးအိ)ငကွ်နအ်pqနး်များြဖင့ ် Google 

Earth မ+ XဂိSလ်တ)ပံ)ရိပ ်



၂၀၂၂ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၁ရက်ေနတွ့င ်KPK PDF သည် မီးေလာငေ်နေသာရွာ၏ ဧရိယာများကိ) 

ထပ်မံြပသသည် ့ဒP)နး်ဗီဒယိီ)ကိ)အတOတငထ်ားသည် (ပံ) ၄၀)။ ဤဗီဒယိီ)ဖိ)ငတွ်င ်မီးေလာငမ်IေGကာင့ ်

ပျက်စီးသွားေသာ အေဆာက်အဦ ၃၃ လံ)း [23.090926, 95.273268] R+ိသည်။ ဤဗီဒယိီ)ဖိ)ငတွ်င ်

Myanmar Witness မ+ ေဖာ်ထ)တ်ထားေသာ အေဆာက်အဦစ)စ)ေပါငး် ၁၀၅ခ) (ပံ) 41) ခန ့အ်ထိ 

R+ိလာပါသည်။ ဒတိီ)က်ခိ)က်မIအတွက် စစ်တပ်က တာဝနR်+ိတယ်လိ) ့ ေြပာေပမယ့် အဲဒါကိ) 

အတည်မြပS*ိ)ငပ်ါဘOး။ 
 

 
ပံ) 40- ၂၀၂၂ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၁ရက်ေနတွ့င ် ကာေပါငက်ျရွာမီးေလာငက်vမ်းမI။ ပျက်စီးသွားတ့ဲ 

အေဆာက်အဦးအေရအတွက်ကိ)ေဖာ်ထ)တ်ဖိ) ့ မီးအိ)ငကွ်နအ်pqနး်များြဖင့ ် Google Earth မ+ 

XဂိSလ်တ)ပံ)ရိပ ်

 

 
ပံ) 41- ဒဇီငဘ်ာလကတည်းက တန ့ဆ်ည် ကာေပါငက်ျေကျးရွာ ပျက်စီးမIကိ) ပံ)ေဖာ်ထားသည်။ 

အနေီရာငသ်ေက{တများ မီးေလာငထ်ားေသာ အေဆာက်အဦးများကိ) pqနြ်ပXပီး အဝါေရာငသ်ည ်

ပျက်စီးေနေသာ အေဆာက်အဦးများကိ) pqနြ်ပသည်။ Google Earth မ+ XဂိSလ်တ)ပံ)ရိပ်များ။ 



ယငး်ေနာက် ရက်အနည်းငယ်အGကာ ၂၀၂၂ ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင ်ကာေပါငက်ျ PDFs သည် 

ြမနမ်ာစစ်တပ်အား မိ)ငး်တစ်လံ)းြဖင့ ်တိ)က်ခိ)က်ခဲ့ေGကာငး် [23.101056, 95.329888]ေြပာGကားသည်။ 

ဆက်စပ်မီဒယီာများက ြမစ်ကိ)ြဖတ်ကOးရန ် ေဖာငမ်ျားအသံ)းြပSေနသည့် လOအ)ပ်စ)=ကီးတစ်စ)ကိ) 

ြပသထားXပီး အနးီနားR+ိ တံတားမ+ မီးခိ)းများထွက်ေနသည် (ပံ) 42)။ ဒဗီီဒယိီ)ဖိ)ငက် တံတားကိ) 

တိ)က်ခိ)က်ခံရေGကာငး် pqနြ်ပ*ိ)ငပ်ါတယ်။ ဆက်စပစ်ာသားအတွင ်ကာေပါငက်ျရွာမီးPI ိ Qခံခဲ့ရေGကာငး် 

ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ဤဗီဒယိီ)ဖိ)ငသ်ည် ဧရိယာအတွငး် PDF များR+ိေနေGကာငး် သက်ေသြပသည်။ 
 

 
ပံ) 42- Kar Paung Kya PDF မ+ေြပာေသာ တံတား၏ တည်ေနရာအေနအထားအရ မိ)ငး်ေဖာက်ကာ 

လOတစ်ဦးချငး်စီကိ) ပစမ်+တ်ထား၊ ေဖာငြ်ဖင့ ်ြမစ်ကိ) ြဖတ်သည်။ Google Earth မ+ XဂိSလ်တ)ပံ)ရိပ်များ။ 
 
Myanmar Morning Post က့ဲသိ)ေ့သာ စစ်တပ်လိ)လားေသာ မီဒယီာများက PDF များသည် 

ဤေကျးရွာ*+င့ ် တန ့ဆ်ည်အနးီတဝိ)က်တွင ် ေယဘ)ယျအားြဖင့ ် တိ)က်ခိ)က်မIများအတွက် 

တာဝနR်+ိသည်ဟ) ဆိ)Gကသည်။ အြခားအစီရငခ်ံစာသည် ထိ)ေဒသတွင ် အGကမ်းဖက် PDF များ 

လIပ်R+ားေနေGကာငး်*+င့ ် PDF အဖွဲQဝငမ်ျားသည ် ၎ငး်တိ)၏့ေနအိမ်များကိ) မီးPI ိ Qေနသည်ဟ) 

တိ)ငG်ကားေသာ အဆိ)ပါေကျးရွာများမ+အဖွဲQဝငမ်ျားအား ေတွQဆံ)ေမးြမနး်ခဲ့သည်။ ေတွQဆံ)ေမးြမနး် 

ခံရသOများထဲမ+ တစ်ဦးမ+ာ ေဒသခဘံ)နး်=ကီး အမျိSးသားေရးဆရာေတာ် မဘသ ဦးဝါသဝ*+င့ ်

ဆက်* qယ်သည်ဟ) သိရသည်။ Myanmar Witness မ+ ေဖာ်ထ)တ်ထားေသာ 

ေနရာအတည်ြပSသတ်မ+တ်ထားေသာ ပံ)များတွင ် ဦးဝါသဝ*+င့ ် အြခားဘ)နး်=ကီးများ*+င့ ်

တပ်မေတာ်သားများ (ပျ\ေစာထီး - SAC လိ)လားေသာ ြပည်သOစ့စ်အဖွဲQ) ဟ)ဆိ)ထားေသာ 

ဓာတ်ပံ)များကိ) ဗီဒယိီ)ဖိ)ငတွ်င ်ြမငေ်တွQရသည်။ 
 
ပံ)တွင ် လက်နက်ကိ)ငေ်ဆာငြ်ခငး်ေတွQရXပီး တန ့ဆ်ည ် ရတနာကနြ်မင့တ်ည် ဘ)နး်=ကီးေကျာငး်တွင ်

ဆ*eေဖာ်ထ)တ်ပွဲ တက်ေရာက်ေနပံ)ကိ)ေတွQရသည်။ 
 



 
ပံ) 43- ဦးဝါသဝ၏ Facebook မ+ Pိ)က်ကOးထားေသာ ပံ)များ *Iငိး်ယ+[ြခငး် 

စစ်ကိ,ငး်တိ,ငး်ေဒသ[ကီး၊ ပ,လLဲမိA Dနယ၊် ၂၀၂၂ ခ,<>စ် ဇန်နဝါရီလ 

(စိစစ်Lပီး) 

အ<>စ်ချAပ် 

ြမနမ်ာ*ိ)ငင်Rံ+ိ အေနာက်ေြမာက်ေဒသများကိ) စံ)စမ်းစစ်ေဆးရာတွင ် Myanmar Witness သည ်

ပျ\ေစာထီးအဖွဲQ၏ =ကီးထွားလာမIကိ) အေလးေပးေဖာ်ြပသည့် ြပည်တွငး်သတငး်*+င့ ်

ဆိ)R+ယ်မီဒယီာများမ+ သတငး်ေပးပိ)သ့ည့်ပံ)စံကိ) အသိြပSမိခဲ့သည်။ Pyu Saw Htee သည် SAC ကိ) 

လိ)လားေသာ ေဒသ*�ရ လက်နက်ကိ)င ် အဖွဲQများအတွက် ေယဘ)ယျအသံ)းအ*Iနး် ြဖစ်သည်။ 

၎ငး်တိ)သ့ည် ေထာက်ခံသOများ (သိ)မ့ဟ)တ်) ြပည်ေထာငစ်) Gက့ံခိ)ငေ်ရး*+င့ ် ဖွံQ XဖိSးေရးပါတီဝငမ်ျား 

အပါအဝင ် ဘာသာေရး ဘားမား ဗ)ဒ�ဘာသာဝငမ်ျား ြဖစ်ြခငး်က့ဲသိ)ေ့သာ ညီpွတ်ေသာ *ိ)ငင်ေံရး 

ရပ်တည်ချက် အဂ{ါရပ်အချိSQ R+ိပါသည်။ ၎ငး်တိ)သ့ည ် အာဏာသိမ်းဆန ့က်ျငေ်ရး လIပ်R+ားမIများ*+င့ ်

အမျိSးသား စည်းလံ)းညီpွတ်ေရး အစိ)းရ (NUG) *+င့ ် အမျိSးသားဒမီိ)ကေရစီအဖွဲQချSပ် (NLD) 

ေထာက်ခံသOများကိ) ဖိ*+ပိ်ရာတွင ်ြမနမ်ာစစ်တပ်*+င့ ်ပOးေပါငး်လ)ပ်ေဆာငသ်ည်ဟ) ေြပာGကသည်။ 

Myanmar Witnessမ+ မ+တ်တမ်းြပSစ)ထားေသာ လOအ့ဖွဲQအစည်းများအေပc တိ)က်ခိ)က်မIအများစ)မ+ာ 

စစ်တပ်*+င့ ် သက်ဆိ)ငေ်သာ်လည်း ပျ\ေကျးရွာများတွင ် ြဖစပ်ွားသည့် တိ)က်ခိ)က်မIများသည ်

ရွာများကိ)ရည်pqနး်သည့် ဆိ)R+ယ်မီဒယီာတွငအ်သံ)းြပSသည့် စကားြဖစ်Xပီး ပျ\ေစာထီးတိ)ေ့နထိ)င ်

သည်ဟ) ဆိ)သည်။ 

 
အချိန်ဇယား 

၂၀၂၂ခ)*+စ် ဇနန်ဝါရီလ ၃၀ရက် အငး်မထီးရွာ ၊ပ)လဲXမိSQနယ် [21.886400, 94.737136] ပျ\ေကျးရွာကိ) 

တိ)က်ခိ)က်ခဲ့ေGကာငး် ေဒသခံကာကွယ်ေရးအဖွဲQ မ+ အခိ)ငအ်မာဆိ)ေသာ်လည်း ေနာက်ပိ)ငး်တွင ်

ပျ\ေစာထီး*+င့ ် တပ်မေတာ်မ+မီးPI ိ QသွားေGကာငး်သရိသည်။ ပျ\ေစာထီးများ*+င့ ် ရွာတွင ်



စစ်ေရးေလ့ကျင့မ်IြပSလ)ပ်ေနစဥ် ေဒသခံPDFများက တိ)က်ခိ)က်ခဲ့ေGကာငး် People's Spring 

Facebook စာမျက်*+ာတွင ် ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ဥပမာအားြဖင့ ် “ပ)လဲXမိSQနယ်မ+ာဆိ)ရင ်

ြပည်သOက့ာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲQက အGကမ်းဖက်ေကာငစ်ီဦးေဆာငတ့ဲ် ပျ\ေစာထီးသငတ်နး်မတက်ဖိ) ့ 

အ=ကိမ်=ကိမ်သတိေပးခဲX့ပီး သငတ်နး်သားေတွနဲ ့ သOတိ)ရ့ဲသ့ငတ်နး်သား မသိားစ)ေတွကိ) 

အGကမ်းဖက်အဖွဲQအေနနဲ ့ အြပစ်ေပးလိမ့်မယ်”Myanmar Witness မ+ ေဖာ်ြပေပးထားသည့ ်

ထိ)စာသားသည် Xခမိ်းေြခာက်မIဟ) ယOဆ*ိ)ငသ်ည့် ပိ)စ့တွ်ငအ်သံ)းြပSသည့် ဘာသာစကားြဖစ်ေGကာငး် 

မီးေမာငး်ထိ)းြပထားသည်။ FIRMS data သည ် ထိ)ေနတွ့င ် ရွာ၌ အပOအမ+တ်အသားများကိ) 

မ+တ်တမ်းတငထ်ားသည်။  
 

 

 
ပံ) 44- ၂၀၂၂ခ)*+စ ် ဇနန်ဝါရီလ ၂၀ရက်မ+ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ ၄ရက်အထိ အငမ်ထီး၊ ပ)လဲXမိSQနယ်၏ 

XဂိSလ်တ)ဓာတ်ပံ) 
 



ရွာ၏ေြပာြပချက်အရ PDFများတိ)က်ခိ)က်ေသာေGကာင့ ်ပျက်စီးသွားသည်ဟ)ေြပာေသာ ေကျးရွာ၏ 

အစိတ်အပိ)ငး်များကိ) ြမငေ်တွQ *ိ)ငသ်ည်။ Sentinel Hub မ+ြမငရ်ေသာပံ)။  
 
ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွငး် အြခားေကျးရွာမ+ေြပာြပချက်အရ ဇီးြဖ\က)နး်- ပ)လဲXမိSQနယ် [21.962330၊ 

94.715640] ပျ\ေစာထီးအဖွဲQဝငမ်ျား ေနထိ)ငX်ပီး သငတ်နး်များR+ိသည်ဟ) သိရXပီး 

အ=ကိမ်ေပါငး်များစွာ တိ)က်ခိ)က်ခံခဲ့ရပံ)ေပcသည်။ PDF လOမIကွနရ်က်စာမျက်*+ာများတွင ် ၂၀၂၂ ခ)*+စ ်

ဇနန်ဝါရီ ၂၅၊ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၆ *+င့ ်မတ်လ ၆ ရက်တိ)တွ့င ်ေကျးရွာတွငေ်နထိ)ငေ်သာ ပျ\ေစာထီးဣ� င့ ်

ေလ့ကျင့ေ်ရးအဖွဲQဝငမ်ျားကိ) တိ)က်ခိ)က်ခဲ့သည်ဟ)ဆိ)ထားသည်။ ေဖေဖcဝါရီလ ၁၄ ရက်မ+ ၁၅ 

ရက်အတွငး် ဤေကျးရွာအားဝငေ်ရာက်စီးနငး်မIမ+ ြဖစ်သည်ဟ)ယOဆရသည့် PDF တိ)က်ခိ)က်မI 

အတွငး် မီးေလာငမ်Iြဖစပ်ွားေနသည့် ဗီဒယိီ)ဖိ)ငကိ်) ဧရာဝတီမ+ ထ)တ်ေဝခဲ့သည်။ FIRMS ကိ) 

အသံ)းြပS၍ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင ် ဤေကျးရွာတွင ် မီးေလာငမ်I ြဖစ်ပွား*ိ)ငဖ်ွယ်R+ိေGကာငး် 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၈ မ+ ၂၁အထိ ဧရာဝတီကိ)ကိ)းကား၍ သိ*ိ)ငသ်ည်။ ဤရက်စွဲများGကားတွင ် Sentinel 

သည် ရွာတွင ်အများစ) ပျက်စီးသွားပံ) (ပံ) ၄၅) မ+တ်တမ်းတငထ်ားသည်။ 
 

 
ပံ) 45- ေဖေဖာ်ဝါရ ီ ၁၄ *+င့ ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၉ တိ)မ့+ XဂိSလ်တ)ပံ)ရိပမ်ျား။ ထိ)*+စ်ရက်အတွငး် 

ဇီးြဖ\က)နး်ပျက်စီးသွားဟနတ်Oသည်။ *+စ်ရက်Gကားတွင ် ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ Sentinel Hub မ+ 

XဂိSလ်တ)ပံ)ရိပ်များ။ 

 
ဇီးြဖ\က)နး်ကိ) မတ်လ ၆ ရက်ေနက့ တိ)က်ခိ)က်ခံရမIနဲ ့ ပတ်သက်Xပီး ြပည်တွငး် PDF Facebook 

စာမျက်*+ာမ+ ေရးသားချက်တွင ် “ေခွး [စစ်တပ်] *+င့ ် ပစ်ခတ်မIေGကာင့ ် ရွာတဝက်ေကျာ် 

မီးPI ိ Qခံခဲ့ရပါတယ်။ ပျ\ေစာထီးက ရွာကိ)မီးPI ိ Qတာလား ဒါမ+မဟ)တ် တိ)က်ပွဲအတွငး် PDF အဖွဲQဝငေ်တွ 

ရွာကိ) သOတိ)ကိ့)ယ်တိ)င ်မီးPI ိ Q ခဲ့တာလား ဆိ)တာေတာ့ မေသချာပါဘOး။ 
 
ေ*+ာPိ)းေကျးရွာအ)ပ်စ) ပ)လဲXမိSQနယ် [21.944410, 94.699508] ၂၀၂၂ ခ)*+စ ် မတ်လ ၁၀ ရက်ေနတွ့င ်

တိ)က်ခိ)က်ခံခဲ့ရသည်ဟ) ေြပာဆိ)Gကသည်။ FIRMS သည် ဤဧရိယာတွင ် မီးေလာငမ်Iကိ)ြပသXပီး 



Sentinel သည် အေဆာက်အဦများ ပျက်စီး*ိ)ငေ်ချများကိ) မ+တ်တမ်းတငထ်ားသည်။ ဤရွာသည် 

ဇီးြဖ\က)နး်*+င့ ် ပထဝဝီငအ်ေနအထားအရ ဇီးြဖ\က)နး်ရွာ*+င့န်းီXပီး မOရငး်ပိ)စ့်က ဒတိီ)က်ခိ)က်မIကိ) 

ကျ\းလွနသ်Oေတွ၊ ဤသည်မ+ာ ပျ\ေစာထီးအဖွဲQများြဖစ်ေGကာငး် ဆိ)ထားသည်။ ၎ငး်တိ)ကိ့) 

တိ)က်ခိ)က်ြခငး်အတွက် လက်တံ) ့ြပနသ်ည့်အေနြဖင့ ်PDF ရွာများကိ) တိ)က်ခိ)က်ြခငး်ဟ) ဆိ)*ိ)ငသ်ည်။ 

လFေပါငး်များစွာကိ, သတ်ြဖတ်ြခငး် 

၂၀၂၁ ခ)*+စ ်ေမလတွင ်ကနXီမိSQနယ်၊စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်၌ အသတ်ခံရမI*+င့ပ်တ်သက်၍ BBC *+င့ ်Myanmar 

Witness ၏ ပOးတဲွစံ)စမ်းစစ်ေဆးမIမ+ ဆက်လက်လ)ပ်ေဆာငလ်ျက်R+ိရာ Myanmar Witness မ+ 

ြမနမ်ာစစ်တပ်၏ အစ)လိ)က်အြပံSလိ)က်သတ်ြဖတ်ြခငး်ခံရသOများဟ) ယOဆရသည့် ထငR်+ားေသာ 

အေလာငး်အများအြပားကိ) R+ာေဖွေတွQ R+ိမI*+င့ပ်တ်သက်သည့် ြဖစ်ရပမ်ျားစွာကိ) ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ 

ခဲ့သည်။ ယငး်တိ)အ့နက်တစ်ခ)စီသည် အစိ)းရဆန ့က်ျငေ်ရး ဆ*eြပမIများ*+င့ ် ေဒသအတွငး် 

တပ်မေတာ်*+င့ ် ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲQများGကား ထိပ်တိ)က်ေတွQဆံ)မIများ၏ ေနာက်ဆက်တဲွ 

အစီရငခ်ံစာများြဖစ်သည်။ အေနာက်ေြမာက်ေဒသမ+ာ ြမနမ်ာစစ်တပ်က အစ)လိ)က်အြပံSလိ)က် 

သတ်ြဖတ်မIလိ) ့ စွပစ်ွဲထားတ့ဲ သီးြခားြဖစ်ရပ် ၃ ခ)ကိ) အစီရငခ်ံစာမ+ာ ေဖc ြပထားပါတယ်။ 
 
- ၁၈ေယာက်ေသဆံ)းသွားေသာ ြမင့သ်ာ၊ဂန ့ေ်ဂါXမိSQနယ်၊ မေကွးတိ)ငး်ေဒသ=ကီး၊ - ၂၀၂၁ခ)*+စ ်

စက်တငဘ်ာလ (တစ်စိတ်တစ်ပိ)ငး် အတည်ြပSXပီး) 

- ၁၁ ေယာက်ေသဆံ)း ဒံ)းေတာ၊ဆားလငး်=ကီး၊ စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသ=ကီး၊ ၂၀၂၁ခ)*+စ် ဒဇီငဘ်ာလ 

(အြပည့်အစံ)စစ်ေဆးXပီး) 

- ၆ ေယာက်ေသဆံ)း (သစ်ဆမိ့်=ကီး)၊ဝက်လက်XမိSQနယ်၊စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသ=ကီး၊ ၂၀၂၂ခ)*+စ် ဇနန်၀ါရ ီ

(အြပည့်အစံ) စစ်ေဆးXပီး) 
 
Myanmar Witness သည် အေြခအေနကိ) ေစာင့G်ကည့်ေလ့လာXပီး ြမနမ်ာ*ိ)ငင်တံစ်ဝ+မ်းတွင ်

လOအများအြပား သတ်ြဖတ်ခံရမIများကိ) ပိ)မိ)ကျယ်ြပန ့စ်ွာ လqမ်းြခံS*ိ)ငမ်ည့် 

ေနာက်ထပ်အစီရငခ်ံစာတစ်ရပ်ကိ) စတငေ်ဆာငရွ်က်လျက်R+ိသည်။ အစီရငခ်စံာ၏ ဤအပိ)ငး်တွင ်

ဂရပ်ဖစ်အေGကာငး်အရာများ ပါဝငသ်ည်ကိ) သတိြပSပါ - စာဖတ်သO၏ ဆံ)းြဖတ်ချက်ကိ) 

အGကံေပးပါသည်။ 

မေကွးတိ,ငး်ေဒသ[ကီး ဂေဂ̂ ါLမိA Dနယ်၊ စက်တငဘ်ာ - ၂၀၂၁ခ,<>စ် 

(တစ်စိတတ်စ်ပိ,ငး်အတည်ြပALပီး) 



ေနာက်ခံ 

[သတိေပးချက်- ဂရပ်ဖစ်] ေဒသခမံျား၏ ေြပာGကားချက်အရ စစ်တပ်၏တပ်ဖွဲQဝငမ်ျားသည ်၂၀၂၁ 

ခ)*+စ် စက်တငဘ်ာလ ၉ ရက်ေန ့ ေဒသစံေတာ်ချိန ် မနက် ၁၀နာရီ ဝနး်ကျင ်

ြမငသ်ားေကျးရွာ၊ဂန ့ေ်ဂါXမိSQနယ်၊မေကွးတိ)ငး်ေဒသ=ကီး ဝငေ်ရာက်စီးနငး်ခဲ့ေGကာငး် သရိသည်။ 

ေဒသစံေတာ်ချိန ် ၁၁၀၀ နာရီတွင ် တပ်မေတာ်*+င့ ် ေဒသခံများGကား တိ)က်ပွဲများ ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ 

တပ်မေတာ်မ+ ရွာသိ)မ့ချဥ်းကပ်မ ီ ြမငသ်ားရွာြမစက်မ်းတစ်ဖက်R+ိ သာလငး်ရွာ၏ေနအိမ်များကိ) 

စတငမ်ီးPI ိ Q ခဲ့ေGကာငး် ဧရာဝတီသတငး်ဌာနက ေဖာ်ြပသည်။ ြမငသ်ားရွာမ+ အမညမ်ေဖာ်လိ)သO 

သက်ေသတစ်ဦးမ+ အချိSQေသာပ)ဂkိSလ်များသည် တပ်မေတာ်မ+ ြမင့သ်ာဘက်သိ) ့ ဦးတည်သွားေGကာငး် 

Gကားသိရ၍ ေတာခိ)ရာသိ)ထ့ွက်ေြပးGကXပီး အချိSQ မ+ာ ဘ)နး်=ကီးေကျာငး်ခိ)ကိ)းရာသိ) ့ ထွက်ေြပးသွား 

ေGကာငး် ေြပာGကားသည်။ 
 
၂၀၂၁ ခ)*+စ် စက်တငဘ်ာလ ၉ ရက်ေနတွ့င ် စ)စ)ေပါငး် လO ၁၈ ဦး ေသဆံ)းခဲ့ေGကာငး် ဧရာဝတီ 

သတငး်ဌာနက ေဖာ်ြပသည်။ ကေလး ၁၀ ဦး၊ သက်=ကီးရွယ်အိ)တစ်ဦး*+င့ ် ေလြဖတ်သOတစ်ဦးတိ) ့ 

ပါဝငသ်ည်။ တိ)က်ပွဲြဖစX်ပီးေနာက် ပထမဆံ)း P)ပအ်ေလာငး် ၁၇ ေလာငး်ကိ) R+ာေဖွေတွQ R+ိခဲ့Xပီး 

*+စ်ရက်အGကာ စက်တငဘ်ာ ၁၂ ရက်တွင ် က)နး်ရွာအနးီတွင ် ထပ်မံေတွQ R+ိခဲ့ေGကာငး် သိရသည်။ 

Myanmar Witness မ+ သမိ်းဆည်းထားသည့် ဗီဒယိီ)ဖိ)ငအ်ချိSQတွင ် ေဒသခံများက 

ေတွQဆံ)ေမးြမနး်ခဲ့ရာတွင ်အဆိ)ပါလOများသည် တရားဝင ်PDF လIပ်R+ားမIတစ်ခ)မ+ မပါဝငေ်သာ်လည်း 

ရွာကိ) အကာအကွယ်ေပးေနGကသည်ဟ)ဆိ)ကာ ြမငသ်ားတံတားတွင ် ဝငေ်ရာက်လာသOများကိ) 

ေစာင့G်ကည့်ရန ်ရွာ*+င့ ်သOခိ)းများ သိ)မ့ဟ)တ် ြပငပ်လOများထံမ+ ကာကွယ်ရန ်ရပ်ေစာင့ေ်နGကသည်ဟ) 

ဆိ)သည်။ 
 
အစိ)းရေြပာေရးဆိ)ခွင့R်+ိသO ဗိ)လ်ချSပ်ေဇာ်မငး်ထွနး်က နယ်ေြမခံ PDF များR+ိသည့် သတငး်ကိ) 

သိR+ိရေသာေGကာင့ ် ြမငသ်ားရွာအတွငး်သိ) ့ တပမ်ျားဝငေ်ရာက်သည့်အခါ တိ)က်ပွဲြဖစ်ပွားခဲ့ေGကာငး် 

အတည်ြပSခဲ့ေသာ်လည်း ရွာမ+သက်ေသများက တစ်စံ)တစ်ရာ ြပနလ်ည်ေချပသည်။ 

ေဇာ်မငး်ထွနး်ကလည်း ရွာအနးီတွင ်လO ၅၀ ခန ့က် သOတိ)ကိ့)တိ)က်ခိ)က်ခဲ့Xပီး ြမငသ်ားတွင ်ရနX်ငSိးဖွဲQရန ်

အဆိ)ပါအဖွဲQဝငမ်ျားက Pိ)ငဖ်ယ်ေသနတ်များ အသံ)းြပS၍ သOတိ)ရ့ဲေ့သဆံ)းမIြဖစ်ခဲ့သည်ဟ) 

အြပစ်တငခ်ဲ့သည်။ Myanmar Witness မ+ စ)ေဆာငး်ရR+ိထားေသာ Youtube အငတ်ာဗျ\းတစ်ခ)တွင ်

အမည်မေဖာ်လိ)သO သက်ေသတစ်ဦးက တံတားေပcတွင ် အေစာင့အ်Gကပ်အြဖစ ်

မတ်တပ်ရပ်ေနသOအချိSQသည ် ြမငသ်ားတွငအ်သတ်ခံခဲ့ရသOများြဖစX်ပီး လက်လ)ပ်လက်နက်များ 

ကိ)ငေ်ဆာငထ်ားသည်ဟ) ေြပာGကားခဲ့သည် (မOရငး်ဗဒီယိီ)ကိ) ေတာငး်ဆိ)*ိ)ငသ်ည်)။ ဆိ)R+ယ်မီဒယီာ 

(ေတာငး်ဆိ)ချက်အရ ရ*ိ)ငသ်ည်) တွင ် တငထ်ားေသာ ကွယ်လွနသ်Oပ)ဂkိSလ်များ၏ ပံ)ရိပ်များသည ်



အသတ်ခံရချိနတွ်င ် လက်နက်ကိ)ငေ်ဆာင*်ိ)ငသ်ည်ဟ) pqနြ်ပေသာ်လည်း ၎ငး်တိ)အ့ား 

Xခိမ်းေြခာက်ြခငး် (သိ)မ့ဟ)တ်) အြခားနည်းြဖင့ ် ဤလက်နက်များကိ) ကိ)ငေ်ဆာငထ်ားြခငး် R+ိ၊မR+ိ 

မဆံ)းြဖတ်*ိ)ငေ်ပ။  
 
စိစစ်ြခငး် 

Myanmar Witness သည် အရပ်ေသးXပီး ကေလးြဖစ်*ိ)ငသ်ည် ့ (ပံ) ၄၆၊ ညာဘက်ေအာက်ပံ)) 

အပါအဝင ် ြမငသ်ားတံတားအစွနး် (22.590550, 94.123050) တွင ် ြပသထားသည့် အေလာငး်*+စ ်

ေလာငး်ပါဝငသ်ည့ ် စက်တငဘ်ာ ၁၀ ရက်က DVB English ကတငထ်ားေသာ ပံ)များကိ) 

စိစစ်ခဲသ့ည်။ ဤပံ)သည် တံတားေဘးR+ိ ၎ငး်တိ)၏့ထိ)ပံ)စံအတိ)ငး် အသတ်ခံခဲ့ရေGကာငး် 

ေဒသခံများ၏ ေြပာဆိ)ချက်*+င့ ်ကိ)က်ညီပါသည်။ လက်လ)ပ်လက်နက်များကိ) ဤပံ)တွင ်ြမင*်ိ)ငသ်ည်။ 

စက်တငဘ်ာလ (၉)ရက်ေနက့ အသတ်ခံရသညဟ်)ဆိ)ေသာ အေလာငး် ၁၁ ေလာငး်ခန ့၏် 

P)ပ်ပံ)များကိ) Myanmar Witness က အတည်ြပS*ိ)ငြ်ခငး် မR+ိေပ။ (ဂရပဖ်စ်ဗီဒယိီ)များ - 

ေတာငး်ဆိ)မIအရ ရ*ိ)ငပ်ါသည်။) 
 
၂၀၂၁ ခ)*+စ် စက်တငဘ်ာလ ၁၀ ရက်ေန ့ တွင ် တငထ်ားေသာဗီဒယိီ)တွင ် အတည်မြပSရေသးေသာ 

ပံ)များတွင ် ြမငေ်တွQရေသာ တOညီေသာအဝတ်အစားများဝတ်ဆငထ်ားသည့် အေလာငး်များ 

အပါအဝင ်အေလာငး် ၁၂ ေလာငး်ခန ့ကိ်) (ပံ) ၄၆) စ)ပံ)ထားသည်။ Myanmar Witness မ+ ြမငသ်ား၏ 

ဤပံ)များကိ) ေနရာသတ်မ+တ်အတည်ြပSခဲ့Xပီး [22.590369၊ 94.122914] ေနာက်ခံတွင် 

တံတား*+င့အ်တO ြမငေ်တွQရသည်။ (ပံ) 46 ညာဘက်အေပc ပံ)) 
 



 
ပံ) 46 - သာလငး် *+င့ ် ြမငသ်ားရွာကိ) ဆက်သွယ်ထားေသာ ြမငသ်ားတံတားပံ)၊ ထိ)တံတားအနးီမ+ာ 

ေသဆံ)းသွားတ့ဲ လO*+စ်ေယာက်ရဲ ့ ပံ)ရိပ်ေတွကိ) *Iငိး်ယ+[ထားသည်။ 
 
၂၀၂၁ ခ)*+စ် စက်တငဘ်ာလ ၁၀ ရက်ေန ့ ၀၆၀၀ အချိနတွ်င ်တပ်ဖွဲQဝငမ်ျား ထွက်ခွာသွားြခငး်မြပSမီ 

ေနအိမ် ၁၈ လံ)းကိ) ြမနမ်ာစစ်တပမ်+ မးီPI ိ Qဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟ) အနးီပတ်ဝနး်ကျငတွ်င် 

ေနထိ)ငသ်Oများထံမ+ သရိသည်။ 
 
Myanmar Witness မ+ ၂၀၂၁ ခ)*+စ် စက်တငဘ်ာလ ၁၀ ရက်ေန ့ ရက်စွဲြဖင့ ် သက်ေသြပထားေသာ 

ဗီဒယိီ)ဖိ)ငသ်ည် ြမငသ်ားတွင ်ေလာငက်vမ်းေနသည့် မးီေလာငမ်Iအား စိစစ်ေတွQ R+ိခဲ့ေGကာငး်၊ 

[22.587906, 94.117000] (ပံ) 47) 

 



 
ပံ) 47: ြမငသ်ားတွင ်မီးေလာငက်vမ်းမIကိ) ေနရာအတည်ြပSြခငး်။ 
 
ြမငသ်ားတွငြ်ဖစ်သည်ဟ)ဆိ)ေသာ ေနာက်ထပ်ဗီဒယိီ)ဖိ)ငတွ်င ် မီးေလာငထ်ားေသာ 

အေဆာက်အဦးများကိ) ြပသသည် (ေတာငး်ဆိ)မIအရ ရ*ိ)ငသ်ည်)။ Myanmar Witness သည ်

ဤဗီဒယိီ)ဖိ)ငကိ်) အတည်မြပS*ိ)ငပ်ါ။ Myanmar Witness သည် အနးီနားR+ိ *+မ်းခါးရွာ၊ ဂန ့ေ်ဂါတွင ်

၂၀၂၁ ခ)*+စ ် စက်တငဘ်ာလ (၁၀) ရက်ေန ့ က မီးေလာငမ်Iြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ ဗီဒယိီ)ဖိ)ငကိ်) 

စိစစ်*ိ)ငခ်ဲပ့ါသည်။ (ေတာငး်ဆိ)*ိ)ငသ်ည်) [22.551783, 94.084517]။ 

ေနာက်ထပ် ဗီဒယိီ)ဖိ)ငတွ်ငလ်ည်း စစ်ေရးတိ)က်ခိ)က်မIအXပီး ြမငသ်ားမ+ထွက်ေြပးလာသည့် 

ေဒသခံများကိ) ြပသသည်။ ဤဗီဒယိီ)ဖိ)ငကိ်) အတည်မြပSရေသးပါ။ 

စစ်ကိ,ငး်တိ,ငး်ေဒသ[ကီး ဆားလငး်[ကီးLမိADနယ်၊ ဒဇီငဘ်ာ ၂၀၂၁ 

(အြပည့်အစံ,စစ်ေဆးLပီး) 

ေနာက်ခံ 

[သတိေပးချက်: ဂရပ်ဖစ်] ၂၀၂၁ ခ)*+စ် ဒဇီငဘ်ာလ ၇ ရက်ေနတွ့င ်ြမနမ်ာစစ်တပ်မ+ စစသ်ားများသည ်

စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်ေဒသ=ကီး [22.138278, 95.055861] ဆားလငး်=ကီးXမိSQနယ်၊ ဒံ)းေတာအတွငး်ကိ) 

ဝငေ်ရာက်စီးနငး်ခဲ့ေGကာငး် သရိသည်။ ၎ငး်သည်အဆိ)အရ ရွာမ+မီတာ ၃၀၀ ခန ့အ်ကွာ 22.149591၊ 

95.057023 တွငR်+ိေသာ ေြမာက်ယမတံတားအနးီ မံ)ရွာ-ပ)သမိ် အေဝးေြပးလမ်းမ=ကီးေပcတွင ်

တပ်မေတာ်ယာ[များအား မိ)ငး်ခွဲတိ)က်ခိ)က်ခံရေGကာင့ြ်ဖစ်သည်ဟ) Myanmar Now မ+ 

သတငး်ထ)တ်ြပနထ်ားသည်။ ဆားလငး်=ကီးသည ် ၂၀၂၁ ခ)*+စ ် *ိ)ဝငဘ်ာလတွင ် ယာ[တနး်ဗဟိ)ြပS 



စစ်ဆငေ်ရးြဖစ်သည့် အေလာငး်မငး်တရားစစ်ဆငေ်ရးမ+ ပစ်မ+တ်ထားသည် ့ နယ်ေြမတစ်ခ) 

ြဖစ်သည်ဟ) သိရသည်။ ဆားလငး်=ကီးေဒသခံများသည် ဥပမာအေနနဲ ့ ဤအြဖစ်အပျက်မတိ)ငခ်င ်

ရက်ပိ)ငး်ေလာက်က အစိ)းရဆန ့က်ျငေ်ရး ဆ*eြပပွမဲျားတွင ်ပါဝငခ်ဲ့ေGကာငး် သတငး်ရR+သိည်။ 
 
(၀၈၀၀) နာရီတွင ် ပ)သိမ်-မံ)ရွာ ကားလမ်းအနးီမ+ တပ်မေတာ်သားများ ဝငေ်ရာက်လာေGကာငး် 

Myanmar Now မ+ ေဒသခမံျားအား ေတွQဆံ)ေမးြမနး်ချက်အရ သိရသည်။ ထိ)အ့ြပင ် ဒံ)းေတာသည ်

ချငး်တွငး်ြမစ်ကမ်းနေံဘးR+ိ ေရqြမင့တ်ငြ်ခံကိ)ြဖတ်၍ ဝငေ်ပါက်ထွက်လမ်းR+ိေသာ 

ရွာတစ်ခ)ြဖစ်သည်။ ရွာသားများ*+င့ ်ေဒသခံ PDF ေခါငး်ေဆာင ်(Myanmar Now and The Irrawaddy 

မ+ သတငး်ေပးပိ)ခ့ျက်အရ) ရွာသား ၁၁ ဦးကိ) ဖမ်းဆးီ၊ မီးတငP်I ိ Q Xပီး ေသဆံ)းခဲ့ေGကာငး် သရိသည်။ 

မီဒယီာမျိSးစံ)က ဆိ)R+ယ်မီဒယီာတွင ် တငသ်ည့် မီးPI ိ Qခံရေသာ P)ပ်အေလာငး်များအပါအဝင ်

တိ)က်ခိ)က်မIဗီဒယိီ)က ထိ)အြဖစ်အပျက်*+င့ ်ကိ)က်ညီေနXပီး ေနာက်ဆက်တဲွ ရလဒကိ်) ြပသေနပါတယ်။ 

ဂရပ်ဖစ်ဗီဒယိီ)များ - ေတာငး်ဆိ)မIအရ ရ*ိ)ငပ်ါသည်။ ဗီဒယိီ)၏ အသံထွက်ဆိ)ချက်တွင ် “သOတိ)ကိ့) 

လက်ေတွ=ကိSးချည်ထားတယ် ဒOးေထာက်ခိ)ငး်Xပီး ေသနတ်နဲပ့စ်Xပီး ဓားထိ)းခံရတယ်။” 

 
စိစစ်ြခငး်။ 

Myanmar Witness သည် အဆိ)ပါအေလာငး်ေတွQ R+ိသည့်ေနရာြဖစသ်ည့် ဒ)နး်ေတာေကျးရွာ၏ 

အြပငဘ်က် ယာေြမ 22.142916, 95.062057 (ပံ) ၄၈) ကိ) စစ်ေဆးအတည်ြပSခဲ့သည်။ ဒါေပမယ့် 

ဒေီနရာတွင ် လOေတွအသတ်ခံခဲ့ရလား၊ လက်ကိ) =ကိSးချည်ထားသလား၊ မီးစတငX်ပီးေနာက် 

(သိ)မ့ဟ)တ်) မစတငခ်င ်အရငက် ေသဆံ)းခဲ့တာလား ဆိ)တာေတာ့ အတည်မြပS*ိ)ငေ်သးပါဘOး။  
 

 
ပံ) 48- ေနာက်ခံပံ)မ+ မOရငး်ဒ)နး်ေတာဗီဒယိီ)ကိ) ေနရာသတ်မ+တ်အတည်ြပSြခငး် 
 



 
ထိ)အ့ြပင ်ဒ)နး်ေတာတွငေ်နထိ)ငသ်O အသက် ၅၀ ေကျာ် ေဒcဝငး်ရီသည်လည်း ြမနမ်ာစစ်တပ်ဘက်မ+ 

ရွာအြပငဘ်က်လယ်ေြမတွင ် သတ်ြဖတ်ခံခဲ့ရေGကာငး် ဧရာဝတီ*+င့ ် အြခားအွနလိ်)ငး်တွင် 

ေဖc ြပထားသည်။ ေသဆံ)းသွားေသာ သက်=ကီးရွယ်အိ) အမျိSးသမီးတစ်ဦး၏ P)ပ်ပံ)များကိ) 

စ)ေဆာငး်ထားေသာ်လည်း ယငး်ဓာတ်ပံ)များ မည်သည့်ေနရာတွငP်ိ)က်ခဲ့သည်ကိ) Myanmar 

Witnessက အတည်မြပS*ိ)ငေ်သးေပ။ 
 
တရားဝင ် NUG တွစ်တာအေကာင့၏်အဆိ)အရ NUG သည် ၎ငး်တိ)၏့အသက်အရွယ်အလိ)က် 

မီးPI ိ Qအသတ်ခံရေသာစာရငး်ကိ) ထ)တ်ြပနေ်ပးခဲသ့ည်(ပံ) 49)။ အသက် (၁၈) *+စ်ေအာက် ေသဆံ)းသO 

(၄) ဦးမ+ာ အာကာစိ)း (၁၄) *+စ်၊ ဆနး်မငး်ဦး (၁၇) *+စ်၊ သနး်ြမင့ေ်အာင ်(၁၇) *+စ်၊ ေကျာ်သက် (၁၇) တိ) ့ 

ပါဝငသ်ည်။ ေသဆံ)းသOအများတွင ် နားေပါက်ေဖာက်ထားသည့် အသက် ၁၇ *+စ်အရွယ် 

သနး်ြမင့ေ်အာငမ်+လဲွ၍ ကျနအ်များစ)မ+ာ မီးေလာငမ်IေGကာင့ ် မည်သOမညဝ်ါမမ+တ်မိ*ိ)င ်

ေအာငြ်ဖစ်ေနသည်ဟ) Myanmar Now က ထ)တ်ြပနသ်ည်။ 
 

 
ပံ) 49- ေဒသ*�ရ PDF အဖွဲQ မ+ NUG သိ) ့ အစီရငခ်ံထားသည့်အတိ)ငး် ဒ)နး်ေတာြဖစ်ရပ်မ+ 

ေသဆံ)းသOများ၏ အမည်များ။ 

စစ်ကိ,ငး်တိ,ငး်ေဒသ[ကီး၊ ဝက်လက်LမိADနယ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၂၂ (အြပည့်အစံ,စစ်ေဆးLပီး) 

ေနာက်ခံ 

[သတိေပးချက်: ဂရပ်ဖစ်] ြမနမ်ာသတငး်မီဒယီာ (မဇ�ိ မ၊ ဧရာဝတီ*+င့ ်RFA) က ၂၀၂၂ခ)*+စ ်ဇနန်ဝါရ ီ

၂၉ရက် ၂နာရီတွင ် စစ်ကိ)ငး်တိ)ငး်မ+စစသ်ားများသည ် ဝက်လက်XမိSQနယ်R+ိ သစ်ဆိမ့်=ကီးေကျးရွာသိ) ့ 



ေရာက်လာXပီး ရွာသားေြခာက်ဦးကိ) ဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဟ) ေဖာ်ြပသည်။ ေဒသခမံျားကိ) 

လOသားဒိ)ငး်အြဖစ် အသံ)းြပSXပီး ေနာက်ပိ)ငး်တွင ် သတ်ြဖတ်ခဲ့သည်ဟ) ဆိ)Gကသည်။ ဝက်လက် 

(ဝက်လက်) PDF *+င့ ် တပ်မေတာ်တိ) ့ ဇနန်ဝါရီ ၃၀ ရက်က တိ)က်ပွဲြဖစ်ခဲ့ေGကာငး် ေဒသခံများက 

ေြပာသည်။ ၂၀၂၂ ခ)*+စ ်ေဖေဖာ်ဝါရီ ၄ ရက်ေန ့ နနံက်ပိ)ငး်တွင ်တပမ်ေတာ်မ+ ထွက်ခွာသွားXပီးေနာက် 

အေလာငး်များကိ) R+ာေဖွေတွQ R+ိခဲ့Xပီး ေသဆံ)းသOများအားလံ)းမ+ာ အမျိSးသားများြဖစ်ေGကာငး် 

ေဒသခံများက RFA မ+ ေမးြမနး်ခဲ့ရာ ၎ငး်တိ)အ့ား လက်ထိပ်ခတ် မီးPI ိ Q ခဲ့ေGကာငး် သိရသည်။ 

ေဒသခံေတွနဲ ့ ေတွQဆံ)ေမးြမနး်ခဲ့Xပီးေနာက် ဧရာဝတီက ေသဆံ)းသOများမ+ာ ြမင့ေ်အာင ် (၅၈) *+စ်၊ 

ထွနး်ေအာင ် (၂၈) *+စ်၊ ကိ)ကိ)လငး်ေမာင(်၂၈)၊သOရထွနး်(၂၀)၊ေဇာ်မငး်ထွနး်(၄၃)*+င့ ်မငး်မငး်ထွနး်(၃၅) 

တိ) ့ြဖစ်သည်ဟ) သတငး်ထ)တ်ြပနခ်ဲ့သည်။ 
 
စိစစ်ြခငး်။ 

 
Myanmar Witness သည် သစဆ်ိမ့်=ကီးရွာ[22.423056, 95.949964] ရွာအြပငဘ်က် 

မီးေလာငထ်ားေသာ P)ပ်အေလာငး်များကိ) ြပသသည့်ေနရာကိ) ေနရာအတည်ြပSသတ်မ+တ်ခဲ့သည်။ 

ေတာငး်ဆိ)ချက်အေပc ဂရပဖ်စ်ဗီဒယိီ)များ - ရ*ိ)ငသ်ည်။ ဗီဒယိီ)ဖိ)ငတွ်င ် ေစတီေတာ်၏ 

အထွတ်အထိပ်ကိ) ြမငေ်တွQ *ိ)ငသ်ည်။ ဗီဒယိီ)ေနာက်ခံတွင ် ေစတီေတာ်၏ 

အထွတ်အထိပ်ကိ)ြမငရ်သည်။ Myanmar Witness သည် ေစတီေတာ်၏ထွတ်အထိပ်ကိ) (ပံ) 50) 

ဧရိယာတွငR်+ိေသာ အြခားေသာေစတီေတာ်*+င့် ကိ)က်ညီေစရန ် Mizzima TV မ+ 

တငထ်ားေသာဗီဒယိီ)အေဟာငး်ကိ) ကိ)းကားခဲ့သည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါပံ)များတွင ် ြမငေ်တွQရသည့ ်

ေစတီေတာ်သည် 22.421225, 95.951197 သစဆ်ိမ့်=ကီးရွာ၏ အစွနအ်ဖျားတွငတ်ည်R+ိသည်။ 

ထိ)ပံ)များတွငြ်မငရ်ေသာ အသငွအ်ြပငသ်ည ် ထိ)ေနရာR+ိ XဂိSလ်တ)ပံ)ရိပ်တွင ် ြမငရ်သည့်အရာ*+င့ ်

ကိ)က်ညီသည် (ပံ) 51)။ 
 



 
ပံ) 50 - မီးေလာငေ်နေသာ ေြမြပငပ်ံ)ေနာက်ခံတွင ်ဘ)ရားေစတီ။ 
 

 
ပံ) 51- Google Earth မ+ XဂိSလ်တ)ဓာတ်ပံ)ကိ) အသံ)းြပS၍ ေစတီေတာ်၏ တည်ေနရာကိ) 

အတည်ြပSြခငး်။ 
 
စခနး်R+ိ Sentinel-2 XဂိSဟ်တ)မ+ ဓါတ်ပံ)များသည ် မီးေလာငရ်ာေနရာ၌ မီးေလာငဒ်ဏရ်ာများ 

ရR+ိခဲ့ေGကာငး် စစ်ဘက်ဆိ)ငရ်ာ သိမ်းပိ)က်မIကာလအတွငး် အစီရငခ်ံတငြ်ပခဲသ့ည်။ Sentinel-2 

P)ပ်ပံ)သည် 2022 ခ)*+စ ် ဇနန်ဝါရ ီ 30 ရက်ေနတွ့င ် မီးေလာငဒ်ဏရ်ာများ မြပဘ ဲ 2022 ခ)*+စ် 



ေဖေဖာ်ဝါရီလ 4 ရက်ေနတွ့င ်မီးေလာငဒ်ဏရ်ာများ ြပသခဲ့Xပီး ထိ)ရက်စွဲ*+စ်ခ)Gကားတွင ်တစ်ချိနခ်ျိန ်

မီးေလာငမ်I ြဖစ်ပွားခဲ့ေGကာငး် pqနြ်ပသည်။ (ပံ) ၅၂)။ 
 

 
ပံ) 52- Sentinel Hub မ+ ၂၀၂၂ ခ)*+စ် ဇနန်ဝါရီ ၃၀ ရက်*+င့ ်၂၀၂၂ ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၄ ရက်ေနမ့ျားတွင ်

ထိ)တည်ေနရာ၏ XဂိSလ်တ)ပံ)ရိပ်များ။ 
 
ဒ)တိယမီးေလာငဒ်ဏရ်ာသည် လယ်ကွငး်၏အေနာက်ဘက်တွင ် လမ်းေဘးR+ိ တဲငယ်တစ်ခ)တွင ်

ြဖစ်သည်။ အဆိ)ပါ တဲအိမမ်ျား၏ တည်ေနရာမ+ Pိ)က်ကOးထားေသာ ဓါတ်ပံ)များသည် အဆိ)ပါ 

အေဆာက်အဦး မီးေလာငပ်ျက်စီးသွားေGကာငး် ထငR်+ားသည်။ Myanmar Witness မ+ 

စစ်ေဆးထားေသာ ေနာက်ထပ်ပံ)များသည် ရွာအနးီဟ)ဆိ)ေသာ မီးေလာငရ်ာေနရာများတွင် 

အPိ)းများြဖစပ်ံ)ေပcသည်။ P)ပ်ပံ)တစ်ခ)လံ)းသည် ဂရပ်ဖစြ်ပရန ် လွနကဲ်ေနေသာ်လည်း ပံ)သည ်

ပထဝီဝငတ်ည်ေနရာ အတည်ြပSရနြ်ဖစ်*ိ)ငေ်သာ ေအာက်ပါပံ)၏ ေနာက်ခံတွငြ်မငရ်ေသာ ေစတီပံ) (ပံ) 

53) က့ဲသိ)ေ့သာ သီးြခားအဂ{ါရပ်များကိ) ြပသေပးပါသည်။ 

 

 
ပံ) 53- ၂၀၂၂ ခ)*+စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်ေနတွ့င ် ဆိ)R+ယ်မီဒယီာသိ) ့ အပ်လ)ဒလ်)ပ်ထားေသာပံ)ကိ) 

(Myanmar Witness မ+ယOသည်)။ 
 



ဤဘ)ရားကိ) Google Maps ပံ)များတွင ် ထိ)ေနရာတွငေ်တွQ ြမငရ်Xပီး အတည်ြပSထားေသာ 

မီးေလာငခ်ဲ့သည့်ေနရာမ+ မီတာ 500 ခန ့အ်ကွာတွင ် 22.418694၊ 95.953889 သိ) ့ 

ဘOမိတည်ေနရာြပ*ိ)ငသ်ည်။ 

 
ပံ) 54- ၂၀၂၂ ခ)*+စ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်ေနတွ့င ်ဆိ)R+ယ်မီဒယီာသိ) ့ အပ်လ)ဒတ်ငထ်ားေသာ ပံ)တစ်ပံ)၏ 

ပထဝီဝငတ်ည်ေနရာ။ 

နိဂံ,း 

ဤအစီရငခ်ံစာသည် ြမနမ်ာ*ိ)ငင် ံ အေနာက်ေြမာက်ပိ)ငး်တွင ် စစဆ်ငေ်ရးများ၏ ြပငး်ထနေ်သာ 

အရပ်သားများ၏ သက်ေရာက်မIများကိ) သP)ပ်ြပပါသည်။ လOမIအသိ)က်အဝနး်များ ဖျက်ဆီးခံရမI*+င့ ်

လOအများအြပား အGကမ်းဖက်ေသဆံ)းမIဆိ)ငရ်ာ အေထာက်အထားများအြပင ် ြမနမ်ာ*ိ)ငင်တွံငး် 

ပဋပိကlများတွင ် စစ်ဘက်အလွနအ်ကvံ အGကမ်းဖက်မI၏ ြပငး်ထနေ်သာ သက်ေရာက်မIများ 

ကိ)လည်း ြပသထားသည်။ 

ဤအစီရငခ်ံစာတွင ်မ+တ်တမ်းတငထ်ားေသာ တOညီေသာအြဖစ်အပျက်များစွာကိ) *ိ)ငင်တံစ်ဝ+မး်တွင ်

ပိ)မိ)ကျယ်ြပန ့စ်ွာ ြမငေ်တွQ ခဲ့ရသည်။ Myanmar Witness ၏ထ)တ်ြပနခ်ျက်တွင ် ြမနမ်ာ*ိ)ငင်ကိံ) 

မီးPI ိ Q ြခငး်၊ မိ)ဆိ)ေကျးရွာ ခရစxမတ်အ=ကိS သတ်ြဖတ်မIများ၊ ဝါဒြဖန ့ြ်ခငး်၊ သတငး်မ+ား၊ 

Xခိမ်းေြခာက်ြခငး်*+င့ ် ခွဲထ)တ်ြခငး်တိ)အ့တွက် လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား အသံ)းြပSြခငး်အြပင ်

လOအများအြပား*+င့ ် SAC လိ)လားေသာြပည်သOစ့စမ်ျား သတ်ြဖတ်ခံရြခငး်ဆိ)ငရ်ာ ေR+Qလာမည့ ်



အစီရငခ်ံစာများတွငလ်ည်း အဆိ)ပါလမး်ေGကာငး်များ*+င့ပ်တ်သက်၍ ေနာက်ထပ် အချက်အလက် 

များကိ) ေဖာ်ြပေပးထားသည်။ ြမနမ်ာ*ိ)ငင်တွံင ် လOအ့ခွင့အ်ေရးချိSးေဖာက်မIများ ြဖစ်*ိ)ငေ်ြခR+ိေသာ 

အေထာက်အထားများကိ) Myanmar Witness က ဆက်လက် မ+တ်တမ်းတငX်ပီး 

စံ)စမ်းစစ်ေဆးေနပါသည်။ ဤေတွQ R+ိချက်များကိ) Xပီးေြမာက်သည့်အချိန*်+င့ ်တေြပးညီ ကv*်)ပ်တိ)၏့ 

ဝဘ်ဆိ)ဒတွ်င ်ရR+ိ*ိ)ငပ်ါသည်။ 

 


