
မုိဆုိရွာ ခရစ်စမတ်အ�ကိ� သတ်ြဖတ်မ�များ

အ�ှစ်ချ�ပ်

၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေနတ့င်ွ ြဖစ်ေပ� ခ့ဲေသာ လအူများအြပားအား
အစုလိက်ုအြပံ�လိက်ု သတ်ြဖတ်မ��ှင့် စပ်လျဥ်းသည့် �ုပ်ပုံများကုိ Myanmar Witness က
မှတ်တမ်းတင်၊ အတည်ြပ��ိင်ုခ့ဲ သည်။ ေသဆုံးသူများ၏ ခ��ာကုိယ်�ုပ်အေလာင်းေပါင်း ၃၀
ေကျာ်တိ� ကုိ �ှာေဖွေတ��ိှခ့ဲ�ပီး ၎င်းသတ် ြဖတ်မ�အြဖစ်အပျက်သည် ကယားြပည်နယ်၊
ဖ�ူဆုိ�မိ�နယ်�ိှ မုိဆုိရွာအနးီတင်ွြဖစ်ပွားခ့ဲြခင်း ြဖစ်ေ�ကာင်း Myanmar Witness က
အတည်ြပ��ိင်ုခ့ဲသည်။ 

ယင်းအြဖစ်အပျက်ကုိ စုံစမ်းမ�တစ်ေလ�ာက်လံးုတင်ွ
မီးေလာင်က�မ်းဒဏ်ရာြဖင့်ေသဆုံးထားေသာ �ုပ် အေလာင်းများပါဝင်သည့်
ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အေြမာက်အများကုိြပသထားသည့် ဓါတ်ပုံများ�ှင့် ဗီွဒီယုိ များကုိ Myanmar
Witness က မှတ်တမ်းယူ�ိင်ုခ့ဲသည်။ ေဒသခံများထံမှ ေြပာ�ကားချက်များအရ အခင်းြဖစ်
သည့်ေနရာတင်ွ ေမာ်ေတာ်ယာဥ် ၈ စီး၊ ဆုိင်ကယ် ၅ စီး�ှင့်အတူ ေသဆုံးသူ�ုပ်အေလာင်း ၃၅
ဦးတိ� ကုိ ေတ��ိှရေ�ကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ Myanmar Now ၏ ေဖာ်ြပချက်အရ
ေသဆုံးသွားသူများထဲတင်ွ ကေလးငယ်များလည်းပါဝင်ေ�ကာင်းသိရသည်။ Myanmar Witness
၏ ဤအစီရင်ခံစာသည် အခင်းအ ြဖစ်အပျက်ကုိ အတည်ြပ�ြခင်း၊ အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာတင်ွ
Myanmar Witness ရယူထားသည့်၊ မီးေလာင်က�မ်းေနေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များထံမှ လအူများ
ထွက်ခွာသွားသည့်ပုံများပါဝင်သည့် �ုပ်သံ မှတ်တမ်းများစသည်တိ� ကုိ
စိစစ်သုံးသပ်ြခင်းများအပါအဝင် ယင်းသိ� သတ်ြဖတ်ေ�ကာင်းစွပ်စဲွချက်များ အေပ�
စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များြပ�လပ်ုရာမှ ေတ��ိှလာသည့် ကနဦးေတ��ိှချက်များကုိ
ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်သည်။

Myanmar Witness သည် အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာမှရ�ိှလာသည့် ဓါတ်ပုံများ�ှင့်
�ုပ်သံမှတ်တမ်းများ၏ ပထဝီတည်ေနရာအတည်ြပ�သတ်မှတ်ြခင်း  (Geolocation) တိ� မှတစ်ဆင့်
ယင်းအြဖစ်အပျက်ကုိ အတည်ြပ� �ိင်ုခ့ဲသည်။ အခင်းြဖစ်ပွားသည့်အချနိကုိ်
အရင်းအြမစ်အမျ�ိးမျ�ိးတိ�အားအသုံးြပ��ကည့်�� �ပီး အတည်ြပ� �ိင်ုခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။
နာဆာအဖ�ဲ၏ မီးေလာင်မ�သတင်းအချက်အလက် အရင်းအြမစ်စီမံခန ့ခဲွ်မ�စနစ် (Fire Information
for Resource Management System – FIRMS) ပါ ေဒတာအချက်အလက်များအရ ၂၀၂၁ ခု �ှစ်
ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန ့၊ ေဒသစံေတာ်ချနိ် ၁၃ နာရီ ၁၉ မိနစ် (GMT အချနိ် 0648 နာရီ) တင်ွ
မီးေလာင်မ�များ ြဖစ်ပွားေ�ကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ ပထဝီတည်ေနရာ
စိစစ်သတ်မှတ်မ�ြဖင့်အတည်ြပ�ခ့ဲသည့် ယင်း မီးေလာင်မ�များြဖစ်ပွားရာေနရာအထက်မှ
ဒ�ုနး်ြဖင့်�ုိက်ကူးခ့ဲသည့် ပုံရိပ်များအရ မီးသည် ေဒသစံေတာ် ချနိ် ၁၂၀၀ နာရီတင်ွ
ေလာင်က�မ်းေနခ့ဲြခင်းြဖစ်ေသာ်လည်း လမူ�ကွနယ်က်စာမျက်�ှာများတင်ွမူ ယင်း မုိဆုိရွာ
မီးေလာင်မ�အေ�ကာင်းကုိ အခင်းြဖစ်ပွားသည့်ေန ့ ေ�ှာင်းပုိင်းတင်ွမှ စတင်ေဖာ်ြပလာခ့ဲြခင်း
ြဖစ်သည်။ ဤ စုံစမ်းစစ်ေဆးချက်အရ မီးကုိ ေဒသစံေတာ်ချနိ် ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ် �ှင့် ၁၂၀၀
နာရီအ�ကား စတင်�� �ိခ့ဲြခင်း ြဖစ်ေ�ကာင်း ေကာက်��တ်ချက်ချ�ိင်ုသည်။ ထိ�အြပင်
ယင်းအခင်းြဖစ်ပွားမ�အား အချနိအ်ပုိင်းအြခား ခဲွြခားသတ်မှတ် (chrololocate) ရာတင်ွ
ေဒသစံေတာ်ချနိ် ၁၅၀၀ နာရီဝနး်ကျင်ခန ့တ်င်ွ ေတ��ိှရသည့် ယင်းအခင်းြဖစ်ပွားမ�၏
�ုပ်သံမှတ်တမ်းအရ ယင်းအချနိတ်င်ွ မီးများ �ငိမ်းသွား�ပီြဖစ်ေ�ကာင်း ေတ�ရ သည်။ ယင်း
မီးများသည် ပူြပင်းေသာ ရာသီဥတတုင်ွ ေြခာက်ေသ�သည့် ေတာေတာင်သစ်ပင်များတင်ွ



မေတာ်တဆ သိ�မဟတ်ု သဘာဝအေလျာက် ေလာင်က�မ်းေလ�ိှ့သည့်ေတာမီးများ
မဟတ်ုေ�ကာင်းကုိလည်း Myanmar Witnessက ေတ��ိှခ့ဲသည်။

[သတိ: စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ �ုပ်ပုံများ ပါဝင်သည်] ထိခုိက်ဒဏ်ရာရ�ိှသူ သိ� မဟတ်ု
ေသဆုံးသူများ၏ စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာြမင်ကွင်းများပါဝင်သည့် သတင်းလင့်
အရင်းအြမစ်များထံမှ ပုံများကုိ �ကိ�တင် ေဖာ်ြပေပးထားြခင်းြဖစ်သည်။

ေနာက်ခံအေ�ကာင်းအရာ�ှင့် အေနအထား

၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန ့၊ ဧရာဝတီ၊ မဇ��မိ၊ လတ်ွလပ်ေသာ အာ�ှအသံ စသည့်
သတင်းမီဒီယာ အရင်းအြမစ် အေြမာက်အများ�ှင့် လမူ�ကွနယ်က်စာမျက်�ှာေပ�မှ
ေရးသားေဖာ်ြပမ�များအရ ယင်း ေသဆုံးသူအေလာင်းများသည် ဖ�ူဆုိ�မိ�နယ်�ိှ မုိဆုိရွာ
အနးီ�ိှေနသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များအနးီတင်ွ ေတ��ိှရေ�ကာင်းဆုိသည်။ Associated Press စသည့်
အချ�ိသတင်းမီဒီယာများမှာမူ ယင်းထိခုိက်နစ်နာသူများသည် မုိဆုိရွာအနးီတင်ွတည်�ိှသည့်
ကိွ�င်ငံရွာ [၁၉.၄၇၉၉၇၀၉၃၊ ၉၇.၀၇၈၃၇၆၇၇] အနးီ လက်နက်ကုိင်
ခုခံေတာ်လှနေ်ရးအပ်ုစုများ�ှင့် ြမနမ်ာစစ်တပ်တိ� တိက်ုခုိက်မ�များမှ တိမ်းေ�ှာင်လာသည့်
ြပည်သူများြဖစ်သည်ဟ ုေဒသခံများက ဆုိထားေ�ကာင်း အစီရင်ခံေဖာ်ြပထားသည်။

၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်ေနတ့င်ွ ထုတ်ြပနထ်ားေသာ ထုတ်ြပနခ်ျက် ကုလသမဂ�
လသူားချင်း စာနာေထာက်ထားမ�ဆုိင်ရာ �ှင့် အေရးေပ�ကယ်ဆယ်ေရး ည�ိ��င်ိးေရးမ�း Martin
Griffiths က ယင်း အြဖစ်အပျက်ကုိ ��တ်ချထားသည်။ အနည်းဆုံး ကေလးငယ်
တစ်ဦးအပါအဝင် လူ ၃၅ ဦးတိ�သည် ၎င်း တိ�ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များမှ အဓမ�စွန ့ခွ်ာေစ�ပီး၊
မီး�� �ိသတ်ြဖတ်ြခင်းကုိခံခ့ဲရေ�ကာင်း ယုံ�ကည်�ိင်ုေလာက်သည့် အရင်းအြမစ်များက
အတည်ြပ�ထားသည်ဟု ၎င်းကဆုိသည်။ ယင်းထုတ်ြပနခ်ျက်တင်ွ အဆုိပါ
လအူများေသဆုံးမ�များအတင်ွး စစ်တပ် သိ� မဟတ်ု လံြုခံ�ေရးတပ်ဖ�ဲများ
ပါဝင်ပတ်သက်ေနမ��ိှ၊မ�ိှအေပ� တရားဝင်ေဖာ်ြပထားြခင်းမ�ိှေသာ်လည်း၊
အာဏာပုိင်များအေနြဖင့် ယင်းအြဖစ်အပျက်အား ��စံပ်စွာ�ှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ
စုံစမ်းစစ်ေဆးမ� အြမနဆုံ်း ေဆာင်ရွက်ရန် တိက်ုတနွး်ထားမ�သည် ယင်းအြဖစ်အပျက်ကုိ
စုံစမ်းစစ်ေဆးရန ်အစုိးရ၏ တာဝန�ိှ်မ�ကုိ ထင်ဟပ်ေနေစသည်။

�ိင်ုငံပုိင်သတင်းမီဒီယာများတင်ွမူ ယင်းအြဖစ်အပျက်အေ�ကာင်း�ှင်းလင်းချက်ကုိ
လအူများအား မီး�� �ိ သတ်ြဖတ်ြခင်းစသည့် အဓိကအချက်အလက်များအား ထိမ်ချန၍်
အေြခခံအ ေ�ကာင်းအရာများေလာက်ကုိသာ ေရးသားပုံေဖာ် တင်ြပထားသည်။
�ိင်ုငံပုိင်သတင်းများမှ ေရးသားေဖာ်ြပချက်များတင်ွ အများကေြပာဆုိေနသည့်
ေသဆုံးမ�များအေ�ကာင်းကုိြဖစ်ေစ၊ အမှားများကျ�းလနွသ်ည့်အေ�ကာင်းတိ� ကုိြဖစ်ေစ
အသိအမှတ်ြပ�၍ အစဥ်ေဖာ်ြပေလမ့�ိှပါ။
ယင်းသိ� ေသဆုံးမ�များအေ�ကာင်းအသိအမှတ်ြပ�ေဖာ်ြပသည့် အခါတင်ွလည်း
ေသဆုံးသွားသူများမှာ အ��ရာယ်�ိှသည့် ‘အ�ကမ်းဖက်သမားများ’ ြဖစ်ေ�ကာင်း စွပ်စဲွ
ချက်များြဖင့် ဆင်ေြခေပးေလ�ိှ့သည်။ ယင်းအြဖစ်အပျက်အေ�ကာင်းကုိ
�ိင်ုငံပုိင်သတင်းဌာနများ�ှင့် ၎င်းတိ� �ှင့်ဆန ့က်ျင်ဘက် သတင်းဌာနများအ�ကား
အစီရင်ခံချက်များကုိ Myanmar Now မှ ��င်ိးယှဥ်ေဖာ် ြပချက်များအရ
ယင်းအခင်းြဖစ်ပွားရာကာလအေတာအတင်ွး အ�ကားေတ��ိှရသည့်
ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အေရအတက်ွ�ှင့် ေသဆုံးသူအေလာင်းအေရအတက်ွတိ�တင်ွ အဓိက
ကွာြခားမ�များကုိ ေတ�ရသည်။ ထိ�အြပင် ေသဆုံးသူများကုိ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များအတင်ွး



မီးေလာင်လျက်�ှင့်၊ လက်�ကိ�းတပ်ုခံ ထားရ�ပီး ေသဆုံးလျက်ေတ��ိှရသည့်အေ�ကာင်းများကုိ
�ိင်ုငံပုိင်သတင်းမီဒီယာများတင်ွ မေဖာ်ြပပဲ ချနလှ်ပ်ထားသည်။ ထိ�အြပင်
အဆုိပါေသဆုံးသူများကုိ လျပ်တြပတ်စစ်ေဆးရန် ရပ်တန ့ေ်စရာမှ ၎င်းတိ�ကအ�ကမ်းဖက်�ပီး
ထွက်ေြပးရန�်ကိ�းစားသြဖင့် ယင်းသိ� ြဖစ်ပွားခ့ဲြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း တင်ြပထားသည်။
လက်နက်ကုိင်အင်အားစုများအ�ကား ထိပ်တိက်ုေတ�မ�များအေ�ကာင်းကုိ စစ်တပ်အမာခံ
လမူ�သတင်းမီဒီယာ အေကာင့်အချ�ိတိ�ကအြပင် ေ�ကးမုံသတင်းစာ စသည့်
အစုိးရ�ှင့်ဆက်��ယ်သည့် သတင်းစာေစာင် များတင်ွလည်း ေဖာ်ြပထားသည်။
ေ�ကးမုံသတင်းစာတင်ွမူ ယင်းေနတ့င်ွ သတ်ြဖတ်ခံရသူများသည် ‘အ �ကမ်းဖက်သူများ’
သိ� မဟတ်ု ‘ရနသူ်များ’ ြဖစ်ေ�ကာင်း အကွက်ချေဖာ်ြပထား�ပီး ေြမြပင်ေပ�တင်ွ ယူနီ
ေဖာင်းဝတ်ြဖင့် လဲကျလျက်ေသဆုံးေနသူများ၏ �ုပ်ပုံများကုိအသုံးြပ�၍ေဖာ်ြပထားသည်
(အေသးစိတ် အချက်အလက်များအတက်ွ ‘အခင်းတင်ွထိခုိက်နစ်နာခ့ဲသူများ’
အပုိင်းကုိ�ကည့်ပါ)။ ပါဝင်ပတ်သက်ခ့ဲ သူများမှာ အြခားသတင်းဌာနများမှေဖာ်ြပထားသက့ဲသိ�
အများြပည်သူြဖစ်သည့်အစား အတိက်ုအခံလပ်ု သူများအြဖစ် ေဖာ်ြပထားြခင်းအားြဖင့်
�ိင်ုငံပုိင်သတင်းဌာနသည် အစုလိက်ုအြပံ�လိက်ုသတ်ြဖတ် မ�များ၏ ြပစ်မ�ြပင်းထနမ်�များကုိ
ေလ�ာခ့ျရန ်�ကိ�းစားေနြခင်းြဖစ်သည်။

Martin Griffith ၏ ထုတ်ြပနခ်ျက်အေပ� တံ� ြပနခ်ျက်တစ်ေစာင်ကုိ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအစုိးရ၏
တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆုိက်တင်ွ ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည်။ ယင်းသိ� ထုတ်ြပနခ်ျက်သည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ
အစုိးရပုိင်သတင်းမီဒီယာ များတင်ွ ေဖာ်ြပထားမ�များ�ှင့်တညီူ�ပီး၊ ယင်းအြဖစ်အပျက်သည်-
‘[လံြုခံ�ေရး တပ်ဖ�ဲများ] မှ လံြုခံ�ေရး စစ်ေဆးရန် ေမာ်ေတာ်ယာဥ် ၇ စီးကုိ ဟန ့တ်ားေသာ်လည်း
[ဟန ့တ်ားခံရသူများ] မှ ၎င်းတိ�၏ ကားများကုိ ရပ်တန ့မ်ေပးပဲ [လံြုခံ�ေရး တပ်ဖ�ဲများ] အား
ေသနတ်ငယ်များ�ှင့် ပစ်ခတ်ခ့ဲ�ပီး ထွက်ေြပးရာမှ စတင်ြဖစ်ပွားခ့ဲြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း ဆုိသည်။
ထိ� ေနာက် ၁၀ ဦးခန ့�ိှ်ေသာ ယင်းအ�ကမ်းဖက်သမားများသည် ရွာ၏ေတာင်ကုနး်များေပ�တင်ွ
ေစာင့်ဆုိင်းေန�ပီး RPG �ှင့် 40 မမေလာင်ချာ�ှင့် အြခားလက်နက်များြဖင့်
တိက်ုခုိက်ခ့ဲေ�ကာင်းဆုိသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် လံြုခံ�ေရးတပ်ဖ�ဲများက မေ�ှာင်လ�ဲသာပဲ
ြပနလ်ည်တိက်ု ခုိက်ခံရြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း’ဆုိသည်။ Martin Griffiths မှ ေဖာ်ြပထားသူများသည်
စစ်တပ်ကုိ တိက်ုခုိက်ခ့ဲသြဖင့် ေသဆုံးသွားရြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း ၎င်းထုတ်ြပနခ်ျက်ကဆုိသည်။

လတ်ွလပ်ေသာ အာ�ှအသံ (RFA)၏ ေဖာ်ြပချက်အရ - ယင်းအြဖစ်အပျက်တင်ွ စစ်ေကာင်စီကုိ
ခုခံ သည့် ြပည်သ�ကာကွယ်ေရးတပ်ဖ�ဲ (PDF) အဖ�ဲဝင် ၂၅ ဦးေသဆုံးခ့ဲသည်ဟု
သတင်းအချက်အလက်�ှင့် လံြုခံ�ေရး�ှင့် စီမံခန ့ခဲွ်ေရး ေကာင်စီ (SAC) ၏ ေြပာေရးဆုိခွင့်�ိှသူ
ဒတိုယဝန�်ကီး ေဇာ်မင်းထွနး်က ေြပာဆုိခ့ဲေ�ကာင်း သိရသည်။ သိ� ေသာ်လည်း
ေဇာ်မင်းထွနး်သည် အထူးသြဖင့် အများကေဖာ်ြပသည့် ထိတ်လန ့တ်နုလ်�ပ်ဖွယ်ရာ
သတ်ြဖတ်ခံရမ��ှင့် UGC �ှင့်ပတ်သက်မ�များြဖစ်သည့် - မီး�� �ိခ့ဲရသူများ အေ�ကာင်းကုိမူ
ေြဖ�ှင်းချက်တစ်စုံတစ်ရာ မေပးခ့ဲပါ။ ထိ�အြပင် Myanmar Now တင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့်အတိင်ုး
၎င်းေဖာ်ြပသည့်သူများပင်ြဖစ်သည့် ေသဆုံးသူများ လက်ကုိချ�ပ်ေ�ှာင်ခံ
ထားရ�ပီးေသဆုံးမ�အေ�ကာင်း �ှင့် ဓါတ်ပုံများအေ�ကာင်းကုိမူ ေဇာ်မင်းထွနး်မှ
ထည့်သွင်း�ှင်းလင်းေြပာ�ကားသွားြခင်းမ�ိှပါ။ သိ� ေသာ်လည်း ယင်းထုတ်ြပနခ်ျက်တင်ွ
‘အ�ကမ်းဖက်သမားများသည် �ိင်ုငံေတာ်အတင်ွး တည်�ငိမ်ေအးချမ်းမ� ကုိမလိလုားသည့်
မ�ုိးသားေသာ သတင်းမီဒီယာဌာနများ�ှင့် စာနယ်ဇင်းသမားများ�ှင့်
ပူးေပါင်း�ကံစည်ြခင်းြဖစ်�ပီး၊ ၎င်းတိ�၏ အကွက်ချ�ကံစည်မ�ြဖင့် ယင်းသိ�လွဲမှားသည့်
သေဘာထားမှတ်ချက်များ ြဖစ်ေပ�ေအာင် ဖနတီ်းြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း’ ပုံစံြဖင့်ေဖာ်ြပထားသည်။



မုိဆုိရွာအနးီ�ိှ အြဖစ်အပျက်�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ လမူ�သတင်းမီဒီယာေပ�တင်ွ
ေရးသားေဖာ်ြပချက်များအရ ယင်းနယ်ေြမေဒသတင်ွ စစ်တပ်မှ ေနရာယူထားမ��ှင့်
စပ်လျဥ်းသည့် ထပ်ေလာင်းသတင်းအချက် အလက်များကုိ သိ�ိှရသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ၂၀၂၁
ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန ့၊ ေဒသစံေတာ်ချနိ် ၁၇နာရီ ၂၉ မိနစ်တင်ွ က��ာရဝတ� ီတိင်ုး(မ်)
သတင်းမီဒီယာဌာနက ၎င်းတိ�၏ ေဖ့စ်ဘုတ်ေပ့ချတ်င်ွ ပိ� စ်တစ်ခုတင်၍
ေရးသားေဖာ်ြပလာသည်။ ၎င်းပိ� စ်တင်ွ ဖ�ူဆုိ�မိ�နယ်�ိှ လတ်တေလာ
မီးေလာင်က�မ်းမ�များအေ�ကာင်းကုိ တင်ြပထား�ပီး၊ လွိ�င်ေကာ်�မိ�အေ�ှ�ဘက်�ိှ ေနာင်လံ၊ု
ကွနန်ား [၁၉.၈၆၂၆၃၀၈၄၊ ၉၇.၂၈၆၅၅၂၄၃] ရွာများတင်ွ မီးေလာင်ေနသည့် ဓါတ်ပုံများကုိ
ထုတ်ြပနေ်ဖာ်ြပခ့ဲသည်။ စစ်တပ်က လွိ�င်ေကာ်၊ ဒီးေမာဆုိ့၊ ဖ�ူဆုိ၊ �ှင့် ဖယ်ခုံ�မိ�နယ်များ�ိှ
ေဒသခံများ၏ေနအိမ်များကုိ ရည်ရွယ်ချက်�ိှ�ိှ မီး�� �ိခ့ဲေ�ကာင်း ၎င်းတိ�က ဆုိသည်။
အလားတပူင် မုိဆုိရွာအနးီအြဖစ်အပျက်မတိင်ုခင် တစ်ရက်ြဖစ်သည့် ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ
၂၃ ရက်ေနတ့င်ွလည်း ေဒသစံေတာ်ချနိ် ၁၈နာရီ ၃၅ မိနစ်ခန ့တ်င်ွ ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည့်
�ုပ်သံမှတ်တမ်းအရ ပျက်စီးေနေသာ ေနအိမ်များ�ှင့် ယင်းေနရာအနးီတစ်ဝ�ိက်
ေဒသခံခုခံေရးတပ်ဖ�ဲဝင်များလမ်းေလ�ာက်သွားေန သည်ကုိ Myanmar Witness က
�ှာေဖွေတ��ိှရသည်။ ယင်း�ုပ်သံမှတ်တမ်း၏ တည်ေနရာသည် မုိဆုိရွာ�ှင့်
ပထဝီတည်ေနရာြခင်းနးီစပ်သည့် ဖ�ူဆုိ�ိှ ေဒါခေရာခူ့ရွာ [၁၉.၄၇၅၉၉၀၃၊ ၉၆.၉၇၇၃၄၀၇]
တင်ွ ြဖစ်ေ�ကာင်း သိရေသာ်လည်း၊ ယင်း �ုပ်သံမှတ်တမ်း၏ ပထဝီတည်ေနရာကုိမူ Myanmar
Witness မှ စိစစ်သတ်မှတ်အတည်ြပ��ိင်ုခ့ဲြခင်းမ�ိှပါ။ Myanmar Witness မှ ဆနး်စစ်ခ့ဲသည့် UCG
အရ ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်ေန ့တင်ွြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် အြဖစ်အပျက်အတက်ွ သဲလနွစ်အရ
ယင်းနယ်ေြမေဒသအတင်ွး မီးေလာင်က�မ်းမ�များြဖစ်ပွားသည့်ပုံသ�ာနကုိ် ေတ��ိှ�ိင်ုသည်။

ထိ�အြပင် ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန ့၊ ေဒသစံေတာ်ချနိ် ၁၁နာရီ ၁၂ မိနစ် �ှင့် ၁၁နာရီ
၄၈ မိနစ်များတင်ွ လမူ�သတင်းမီဒီယာစာမျက်�ှာများေပ�၌ တင်ြပလာသည့် ဓါတ်ပုံများအရ
ပစ်ခတ်တိက်ုခုိက်မ�များ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနသြဖင့် ြပည်သူများဖ�ူဆုိရွာမှ
ထွက်ခွာသွား�ကရသည့်ပုံစံကုိ ေတ�ရသည်။ ဤအချနိတ်င်ွ လမူ�ကွနယ်က်စာမျက်�ှာများအတင်ွး
မီးေလာင်က�မ်းမ�များအေ�ကာင်းကုိ တင်ြပလာြခင်းမ�ိှခ့ဲေသးပါ။ လအူများရွာမှ ထွက်ခွာသွား
�ကသည်ကုိ ေတ�ရေ�ကာင်း�ှင့်၊ ဖ�ူဆုိ�မိ�နယ်၏ အေနာက်ဘက်တင်ွ ေဒသစံေတာ်ချနိ် ၀၇ နာရီ
၃၀မိနစ်၌ ေသနတ်ပစ်ခတ်သံများကုိ�ကားရေ�ကာင်း၊ မုိဆုိရွာအနးီတင်ွလည်း စစ်သားများကုိ
ေတ�ရေ�ကာင်း သတင်းမီဒီယာေပ့ချြ်ဖစ်သည့် က��ရာဝတီတိင်ုး(မ်) က ၎င်းတိ�၏
ေဖ့စ်ဘုတ်စာမျက်�ှာ တင်ွ ပိ� စ်ေရးသား ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည်။ ထွက်ေြပးတိမ်းေ�ှာင်ရသူများမှာ
မုိဆုိရွာ�ှင့် ေဒါခေရာခူ့ရွာမှ ဒကု� သည်များ ြဖစ်ေ�ကာင်းေဖာ်ြပထားသည်။
ထုိသိ� ဒကု�သည်ြဖစ်ေ�ကာင်းပိ� စ်ကုိ ေဒသစံေတာ်ချနိ် ၁၂ နာရီ ၀၅ မိနစ်တင်ွ
ေရးတင်ခ့ဲြခင်းြဖစ်�ပီး၊ မီးေလာင်မ�အေ�ကာင်းကုိ ထည့်သွင်း၍မေြပာထားပါ။ ေဒသစံေတာ်ချနိ်
၁၂နာရီ ၅၄မိနစ်ရီတင်ွမူ ဖ�ူဆုိအနးီ�ိှ ေနအိမ်များပျက်စီးသွားသည့် ဓါတ်ပုံများကုိ Karenni
Human Rights Group သတင်း�ှင့်မီဒီယာဝက်ဘ်ဆုိက်က ၎င်းတိ�၏
ေဖ့စ်ဘုတ်စာမျက်�ှာေပ�တင်ွတင်ြပလာ�ပီး၊ စစ်တပ်မှ မုိဆုိရွာကုိ လံးုဝအေြခကုပ်ယူ
သွား�ပီးြဖစ်ေ�ကာင်း ေဖာ်ြပလာသည်။ ေဒသစံေတာ်ချနိ် ၁၃နာရီ ၁၈ မိနစ်တင်ွမူ
ေမာ်ေတာ်ယာဥ်မျ ◌ားမီးေလာင်သည့်အခင်းြဖစ်ပွားခ့ဲရာေနရာအြဖစ် Myanmar Witness မှ
�ှာေဖွ ေဖာ်ထုတ်�ိင်ုခ့ဲေသာ ေနရာ၌ပင် မီးေလာင်မ�ြဖစ်ပွားခ့ဲေ�ကာင်း FIRMS စနစ်တင်ွ
တညီူစွာမှတ်တမ်းတင်�ိင်ုခ့ဲသည်။ FIRMS စနစ်သည်
မီးတစ်ခုစတင်ေလာင်က�မ်းသည့်အချနိအ်တိအကျကုိ မှတ်တမ်းမတင်�ိင်ုေသာ်လည်း
၎င်း၏အာ�ုံခံ ဆင်ဆာစနစ်မှ အပူချနိလ်က�ဏာ (heat signature) ကုိဖမ်းယူသိ�ိှလိက်ုသည့်
အချနိကုိ် ေဖာ်ြပေပး�ိင်ုသည်။



နညး်စနစ်များ

Myanmar Witness သည် ဒီဂျစ်တယ်ဆုိင်ရာ အေထာက်အထားထိနး်သိမ်း
ေစာင့်ေ�ှာက်မ�နည်း�ှင့်၊ အတိအကျြဖစ်ေသာ၊ ပုံတပွူား�ိင်ုေသာ
ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာသုံးသပ်နည်းစနစ်တိ� ကုိ လပ်ုေဆာင်သည်။ ဒီဂျစ်တယ်
သက်ေသအေထာက်အထားကုိ ရယူစုေဆာင်း�ပီး၊ စစ်မှနမှ်နက်နမ်��ိှေ�ကာင်း ေသချာေစရန် �ှင့်
အြခားသူမှဝင်ေရာက်ရယူ ြပ�ြပင်ြခင်း မ�ိှ�ိင်ုေစရန် လံြုခံ�သည့် ေဒတာေဘ့စ်တင်ွ
ကုဒ်ေြမပုံစနစ် (hashing) ြဖင့် သုိေလှာင်သိမ်းဆည်းထားသည်။

�ုပ်သံမှတ်တမ်းများ သိ� မဟတ်ု ဓါတ်ပုံများတင်ွ ေတ�ရသည့် သွင်ြပင်လက�ဏာ�ှင့်
ကုိက်ညီမ��ိှမ�ိှ��င်ိး ယှဥ်တိက်ုစစ်ရနအ်တက်ွ Google Earth စသည့် အနွလိ်င်ုးမှတစ်ဆင့်
အများြပည်သူမှလတ်ွလပ်စွာ ရယူ အသုံးြပ��ိင်ုေသာ (open source) နည်းကိရိယာများ၏
အမျ�ိးမျ�ိးေသာေဖာ်ြပချက်များကုိ အသုံးြပ�၍ ပထဝီတည်ေနရာစိစစ်သတ်မှတ်ြခင်း
(Geolocation) ကုိ လပ်ုေဆာင်သည်။ �ုပ်ပုံေဖာ်ြပချက်များ ကုိက်ညီေစရနမှ်ာ
သက်ေသြပ�ိင်ုမ�အဆင့် ြမင့်မားစွာလိအုပ်�ပီး၊ Myanmar Witness ၏ အစီရင်ခံ
တင်ြပချက်များတင်ွ မထည့်သွင်းမီှ အတည်ြပ�စိစစ်ထားေ�ကာင်း�ှင့်
အရည်အေသွးြပည့်မီှေ�ကာင်း ေသချာေစရနအ်တက်ွ အြပနအ်လှန် စစ်ေဆးရန် Geolocation
ြပ�လပ်ုထား�ပီးြဖစ်ရန် �ှင့် အြခားက�မ်းကျင်သူများမှ �ကည့်��သုံးသပ်ေပးထား�ပီးြဖစ်ရန်
လိအုပ်သည်။

အချနိအ်ပုိင်းအြခားခဲွြခားသတ်မှတ်ြခင်း (chronolocation) ကုိ စံအားြဖင့် - ြဖစ်�ိင်ုေချ�ိှေသာ
အချနိ် ကာလအပုိင်းအြခား (Time frame) အတက်ွ ခုိင်လံေုသာ အချနိအ်ကန ့အ်သတ်များကုိ
သတ်မှတ်ရန် UCG အချနိအ်တိအကျေဖာ်ြပမ� (timestamps) များအား
ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာသုံးသပ်ြခင်း - အားြဖင့် လပ်ုေဆာင် သည်။ ၎င်းကုိ - ဥပမာအားြဖင့်
အြဖစ်အပျက်များ သိ� မဟတ်ု ြမင်ေတ��ိင်ုေသာ အချနိန်ာရီ၊ ရာသီဥတု �ှင့် အရိပ်များသည့်
သိ�ိှ�ိင်ု�ပီးြဖစ်သည့် လက�ဏာအ��နး် (indicators) များြဖင့် ��င်ိးယှဥ်�ကည့်ြခင်းအားြဖင့် -
ေနာက်ခံအေ�ကာင်းအရာစိတ်ြဖာသုံးသပ်ချက် (contextual analysis) ြဖင့် တွဲ၍
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုသည်။ အရိပ်��ေထာင့် (Shadow angle) ကုိ တည်ေနရာစိစစ်သတ်မှတ်မ�
(Geolocation) ြပ�လပ်ု�ပီးသည့် ေနာက်တင်ွ သတ်မှတ်�ပီး၊ ေန၏တည်ေနရာ�ှင့်
တစ်ေနတ့ာ၏အချနိတိ်� ကုိ စိစစ်သတ်မှတ်ရနအ်တက်ွ ယင်းအရိပ်��ေထာင့်၏ အေနအထား
(orientation) ကုိ ထပ်ဆင့်အသုံးြပ�သည်။ ယင်းသိ� စိစစ်ြခင်းသည် အ�မဲတမ်း
တိကျမ�မ�ိှေသာ်လည်း၊ �ိှ�ိင်ုသည့် ြပဿနာများအား ထည့်သွင်းစဥ်းစားရနအ်တက်ွ
အချနိကုိ်မှားယွင်းစွာ မေဖာ်ြပြခင်းအားြဖင့် အချနိအ်ပုိင်းအြခားခဲွြခားသတ်မှတ်ြခင်း
(Chronolocation) ကုိ အ တတ်�ိင်ုဆုံးတိကျစွာ ထည့်သွင်းလပ်ုေဆာင်သည်။



မျက်ြမင်သက်ေသ၏ ထွက်ဆုိချက် သိ� မဟတ်ု ြပင်ပအရင်းအြမစ်မှ
အစီရင်ခံတင်ြပမ�ပါဝင်လာြခင်း စသည့် အတည်ြပ�ထားြခင်းမ�ိှသည့်
သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကုိင်တယ်ွရသည့်အခါ ယင်းသိ� ေသာ
သတင်းအချက်အလက်မျ�ိးသည် အြခားသူ၏ေြပာ�ကားချက်အဆုိ (claims) များြဖစ်�ပီး၊
Myanmar Witness မှ လတ်ွလပ်စွာ အတည်ြပ�ထားြခင်းမ�ိှေ�ကာင်း�ှင့်၊ ယင်းသိ�
အတည်မြပ�ထား ေသာ်လည်း အဆုိပါ ေြပာ�ကားချက်အဆုိများသည် စုံစမ်းစစ်ေဆးေနသည့်
အြဖစ်အပျက်၏ ေနာက်ခံ အေ�ကာင်းအရာကုိ ေဖာ်ြပရနအ်တက်ွ
စီေလျာ်အပ်စပ်မ��ိှဆဲြဖစ်ေ�ကာင်း Myanmar Witness မှ အသိ ေပးေဖာ်ြပထားသည်။
ကျင့်ဝတ်ဆုိင်ရာစံ��နး်များ�ှင့်အညီ Myanmar Witness သည် ပါဝင်ပတ်သက်ေနသည့်
ပုဂ�ိ�လ်များ၏ မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ�ကာင်းသိ�ိှ�ိင်ုမည့် သတင်းအချက်အလက်များအား
ဖုံးကွယ်ေပးထား�ပီး၊ ပုဂ�ိ�လ်ေရးရာအချက်အလက်များ�ှင့် ဓါတ်ပုံများကုိ သင့်ေလျာ်သလို
ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက် ေပးထားကာ၊ တစ်သီးပုဂ�လများ၏ အချတ်ိအဆက်လင့်ခ်များကုိလည်း
ဖယ်�ှားေပးထား�ပီး၊ ယင်းသတင်းအချက်အလက်များကုိ လံြုခံ�စွာ
ထားသုိသိမ်းဆည်းေပးထားသည်။ က��်ပ်ုတိ� Myanmar Witness သည်
အစီရင်ခံတင်ြပချက်တင်ွလည်း စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာအ န�ိာ�ုံြမင်ကွင်းများကုိ
သင့်ေလျာ်သလိ ုဆင်ဆာတည်းြဖတ် ြဖတ်ေတာက်ေပးထားသည်။

အကန ့အ်သတ်များ

Myanmar Witness မှ ရယူထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များသည် လက်�ိှ
ပဋိပက�ြဖစ်ပွားဆဲေန ရာ ေဒသမှအရင်းခံလာြခင်းြဖစ်သြဖင့် ၎င်းတိ� ကုိ အများြပည်သူသိေအာင်
ထုတ်ြပနတ်င်ြပရာတင်ွ ကျ�း လနွသူ်ဘက်မှြပနလ်ည်လက်စားေချတံ� ြပနခံ်ရ�ိင်ုမ�အေပ�
ေ�ကာက်ရွ�ံရမ�များ၊ တရားဝင် အရင်းအြမစ် များထံမှ
သတင်းအချက်အလက်များမရယူ�ိင်ုြခင်း သိ� မဟတ်ု မ�ိှြခင်း၊ အင်တာနက်မှသာရယူရြခင်း စ
သည်တိ�အပါအဝင် အြခားထည့်သွင်းစဥ်းစားရနအ်ချက်များတိ�ေ�ကာင့် Myanmar Witness မှ
အတည် ြပ�ရန် ရယူ�ိင်ုခ့ဲသည့် သတင်းမီဒီယာေဖာ်ြပမ�ပမာဏအေပ� အကန ့အ်သတ်�ိှခ့ဲသည်။
Myanmar Witness သည် ဘက်လိက်ုမ�ကုိေလ�ာခ့ျရန�ှ်င့် အရင်းအြမစ်အမျ�ိးမျ�ိးတိ� မှ
သတင်းအချက်များကုိ အ တတ်�ိင်ုဆုံး အများဆုံးြဖစ်ေအာင် ရယူစုေဆာင်းရနအ်တက်ွ
အများရယူ�ိင်ုေသာ အရင်းအြမစ် (open source) များတစ်ေလ�ာက် ဘာသာစကားအမျ�ိးမျ�ိးြဖင့်
ေဖာ်ြပထားမ�များအြပင်၊ လမူ�သတင်း မီဒီယာများ�ှင့် စစ်ေကာင်စီေထာက်ခံအားေပးသူ�ှင့်
ဆန ့က်ျင်သူ�ှစ်ဘက်စလံးုတိ� မှသတင်းများ စသည့် အမျ�ိး မျ�ိးေသာ အရင်းအြမစ်များမှ
မီဒီယာေဖာ်ြပမ�များအား �ှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်း စသည့် အေ�ကာင်းအရာ
တစ်ခုအေပ� သီးြခားဗဟိြုပ�၍�ှာေဖွြခင်း �ှင့် အြခားကျယ်ြပန ့ေ်သာ
အေ�ကာင်းအရာကုိ�ှာေဖွြခင်း �ှစ်မျ�ိးစလံးုကုိအသုံးြပ�ြခင်းအားြဖင့်
ဘက်လိက်ု၍ေဖာ်ြပမ�ကုိလည်း အတတ်�ိင်ုဆုံး �ကိ�းစားဖယ်�ှားခ့ဲသည်။

ယင်းသိ� ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်ေနတ့င်ွ တမင်တကာမီး�� �ိမ��ှင့် လအူများသတ်ြဖတ်မ�
အတင်ွး စစ်တပ်က ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု စွပ်စဲွချက်များ အေြမာက်အများ�ိှခ့ဲသည်။
ယင်းအခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ အနးီတင်ွ စစ်တပ်၏ေြခလျင်တပ်ရင်းမှ
တပ်စဲွထားခ့ဲေ�ကာင်းကုိလည်း Myanmar Witness က �ှာေဖွ ေဖာ်ထုတ်�ိင်ုခ့ဲသည်။
အခင်းြဖစ်ပွားသည်ဟထုင်ရသည့် အချနိေ်နာက်ပုိင်း တစ်ဆက်တည်း ရယူထားသည့်
ဒ�ုနး်မှတ်တမ်းအား ပထဝီတည်ေနရာစိစစ် သတ်မှတ်ချက်�ှင့် အချနိခဲွ်ြခားသတ်မှတ်ချက်အရ
လအူချ�ိသည် ယင်းစဲွထားသည့် တပ်များမှ အေ�ှ�ဘက်သိ�



ေရွ�လျားသွားလာခ့ဲ�ကေ�ကာင်းကုိလည်း ြပသေနသည်။ သိ� ေသာ်လည်း ၎င်းအချက်ကုိ
သက်ေသြပရနမှ်ာ လနွစွ်ာခက်ခဲသည်။ အခင်းြဖစ်ပွားသည့် ေနရာတင်ွ �ိှေနသူများ သိ� မဟတ်ု
မီး�� �ိသူများမှာ စစ်တပ်မှစစ်သားများြဖစ်ေ�ကာင်း သက်ေသြပ�ိင်ုမည့် မည်သည့်
အေထာက်အထားကုိမ� �ှာေဖွမေတ��ိှခ့ဲပါ။ ရလဒ်အေနြဖင့် ရ�ိှ�ိင်ုေသာသတင်းအချက်အ
လက်များ�ှင့် Myanmar Witness မှ ရယူစုေဆာင်းထားသည့်၊ အြပနအ်လှနတိ်က်ုစစ်
စစ်ေဆးထားသည့် မီဒီယာေဖာ်ြပချက်များထံမှ တစ်ဆင့်သာ ယင်းသိ�
ကျ�းလနွမ်�အတက်ွတာဝန�ိှ် သူများမှာ မည်သူမည်ဝါ ြဖစ်သည်ဟ ုနားလည်မှတ်ယူ�ိင်ုသည်။

ဤ ြဖစ်ရပ်စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�တစ်ေလ�ာက်တင်ွ သတင်းများ သိ� မဟတ်ု
လမူ�သတင်းမီဒီယာများေပ�တင်ွ တင်ြပထားသည့်
မျက်ြမင်သက်ေသထွက်ဆုိချက်များမှတစ်ဆင့် သတင်းအချက်အလက် ေကာက်��တ်
ထားမ�အေြမာက်အများပါဝင်သည်။ ယင်းသိ� ေကာက်��တ်ထားြခင်းြဖစ်ပါက
ယင်းသိ� ေကာက်��တ်၍ ဤ အစီရင်ခံစာတင်ွေဖာ်ြပြခင်းသည် အတည်ြပ�ထားသည့်
အချက်အလက်ဆုိသည်ထက် စွပ်စဲွချက်တစ် ရပ်သာြဖစ်ေ�ကာင်းကုိလည်း �ှင်းလင်းစွာ
ဂ�ုတစုိက်ေဖာ်ြပေပးထားသည်။

ကျား/မ စိတ်ြဖာသုံးသပ်ချက်

ဤြဖစ်စဥ်တင်ွ အမျ�ိးသမီး ထိခုိက်နစ်နာသူများပါဝင်ေ�ကာင်း Myanmar Witness မှ
လတ်ွလပ်စွာ အ တည်မြပ�ထားေသာ်လည်း ယင်းအြဖစ်အပျက်တင်ွ
သတ်ြဖတ်ခံရသူများအနက် ယင်းနယ်ေြမအတင်ွး တိက်ုပဲွများြဖစ်ပွားစဥ်
စစ်တပ်မှသတ်ြဖတ်လိက်ုသူများအတင်ွး အမျ�ိးသမီး�ှင့်ကေလး အရပ်သား
ြပည်သူအချ�ိပါဝင်ေ�ကာင်း ေြပာ�ကားချက်များ�ိှသည်။

အြဖစ်အပျက်၏ လမ်းြပေြမပုံ�ှင့် တညေ်နရာ



ပုံ ၁ - ေြခလျင်တပ်ရင်း ၄၂၈ �ှင့် ၅၃၁ တိ� �ှင့် အနးီနားတင်ွ�ိှသည့်၊ လေူသအေလာင်းများ �ှာေဖွ
ေတ��ိှရသည့် မီးေလာင်မ�ြဖစ်ပွားသည့် ေနရာ။ အြပာေရာင်�တိဂံငယ်သည် မုိဆုိရွာြဖစ်�ပီး
အြဖ�ေရာင် ြဖင့်ေဖာ်ြပထားသည်မှာ ယင်း စစ်တပ်တပ်ရင်းတစ်ခုစီတိ� ကုိ ကုိယ်စားြပ�ကာ၊ Fire
စာြဖင့် ေဘာင်ခတ် ထားသည့်ေလးေထာင့်သည် လေူသအေလာင်းများေတ��ိှရသည့်၊
မီးများကုိြမင်ရသည့် ေနရာြဖစ်သည်။

အြဖစ်အပျက်များ၏ အချနိက်ာလ





ဖ�ူဆုိ�မိ��ိှ မီးေလာင်ေနေသာ �ုပ်အေလာင်းများ

�ုပ်ပုံအား ပထဝီတညေ်နရာ စိစစ်သတ်မှတ်အတညြ်ပ�ြခင်း

[သတိ: စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ �ုပ်ပုံများ ပါဝင်သည်] ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေနတ့င်ွ
က��ရတဝီတိင်ုး(မ်)က မီးေလာင်က�မ်းဒဏ်ရာြဖင့် မည်းေနေသာ �ုပ်အေလာင်းပုံများအြပင်၊
မီးေ�ကာင့် ပျက်စီးသွားေ�ကာင်း အထင်အ�ှားေတ�ရသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ၏ ပုံများကုိ
တင်ြပခ့ဲသည်။ ယင်းပုံများအနက်တစ်ခုတင်ွ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များေတ�ရသည့် တည်ေနရာကုိ
Myanmar Witness မှ အတည်ြပ� �ိင်ုေလာက်သည့် ေနာက်ခံသွင်ြပင်လက�ဏာ
အေနအထားများပါဝင်ခ့ဲသည်။ �ဂိ�ဟ်တဓုါတ်ပုံများ�ှင့် တိက်ုစစ်ယူထားသည့်
ယင်းဓါတ်ပုံများအရ အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာသည် ကယားြပည်နယ်၊ ဖ�ူဆုိ�မိ�နယ်�ိှ၊
မုိဆုိရွာတင်ွ ၁၉.၄၂၅၀၀၈၊ ၉၇.၁၀၀၇၁၆ (ပုံ-၂) ခန ့၌် ြဖစ်ပွားခ့ဲေ�ကာင်း ေဖာ်ြပေနသည်။

ပုံ ၂ - က��ရာဝတီ တိင်ုး(မ်) မှ ေဖာ်ြပခ့ဲေသာ ဓါတ်ပုံ၏ ပထဝီတည်ေနရာစိစစ်ေဖာ်ြပချက် -
၁၉.၄၂၅၀၀၈၊ ၉၇.၁၀၀၇၁၆။

ယင်းတည်ေနရာကုိ NASA FIRMS မီးေလာင်မ�ေြခရာခံစနစ်အား အသုံးြပ�၍
မီှြငမ်းအတည်ြပ�ခ့ဲြခင်းြဖစ် �ပီး ၎င်းအချက်အလက်အရ ေဖာ်ြပပါတည်ေနရာအတိအကျတင်ွ
အပူချနိလ်က�ဏာ ဖမ်းယူမိခ့ဲေ�ကာင်း ေဖာ်ြပေနသည် (ပုံ-၃)။ ယင်းအပူချနိလ်က�ဏာသည်
၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန ့၊ ေဒသစံေတာ်ချနိ် ၁၃၁၈ နာရီ၊ ဂရင်းနစ်ဆုိလိအုချနိ် (GMT)
၀၆၄၈ နာရီ တင်ွ မှတ်တမ်းဝင်ခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။



ပုံ ၃ - ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များမီးေလာင်ခ့ဲေ�ကာင်း Myanmar Witness က �ှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခ့ဲသည့်
ေနရာ တင်ွ မီးလက�ဏာကုိ FIRMS စနစ်က ပထဝီတည်ေနရာတကျ မှတ်တမ်းယူခ့ဲသည်။
ေခတ်သစ် မီဒီယာသတင်းဌာနမှ တင်ခ့ဲေသာ �ုပ်သံမှတ်တမ်း - သည်
ဖယ်�ှားလိက်ု�ပီြဖစ်ေသာ်လည်း Myanmar Witness မှ ရယူ�ပီးသိမ်းဆည်းထားသည် -
ယင်းမှတ်တမ်းတင်ွ ယင်းေနရာေဒသအတင်ွး မီး များေလာင်က�မ်းေနသည်ကုိ ၁၉.၄၂၃၆၀၅၊
၉၇.၁၀၀၅၁၇ (ပုံ ၄) တည်ေနရာြဖင့် ေဖာ်ြပေနသည်။

ပုံ ၄ - မှတ်တမ်း၏ တည်ေနရာကုိ ၁၉.၄၂၃၆၀၅၊ ၉၇.၁၀၀၅၁၇ အြဖစ်သိ�ိှရသည်။

မှတ်တမ်း၏တည်ေနရာစိစစ်ချက်အရ မီးသည် ပုံ ၂ အတိင်ုး ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ�ိှသည့်ေနရာမှ
ထွက် လာဟနတ်သူည်။ ကင်မရာ�ုိက်သူသည် ပုံ ၂ တင်ွ ေတ�ရသည့် တည်ေနရာသိ�
ေရွ�လျားလာခ့ဲ�ပီး၊ ယင်း ေနရာတင်ွ မီးေလာင်ပျက်စီးသည့် ယာဥ်များ�ှင့် ေသဆုံးသူများကုိ



�ှာေဖွေတ��ိှခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ယင်း အြဖစ်အပျက်ြဖစ်ပွား�ပီးကတည်းက Google Earth �ဂိ�ဟ်တု
ဆက်တလိက်ုပုံရိပ်များ အချနိ�ှ်င့် တေြပး ညီေြပာင်းလဲခ့ဲ�ပီး မီးက�မ်းရာများကုိ
အဆုိပါတည်ေနရာတင်ွ �ှင်းလင်းစွာြမင်ေတ�ေနရသည်။ (ပုံ ၅)



ပုံ ၅ - ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဇနန်ဝါရီလ တင်ွေနာက်ဆုံး�ိှခ့ဲသည့် �ဂိ�ဟ်တဓုါတ်ပုံ �ှင့် ၂၀၂၁ ခု�ှစ်
ဒီဇင်ဘာလ အခင်း ြဖစ်ပွား�ပီးေနာက် ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဇနန်ဝါရီလတင်ွ ေနာက်ဆုံးြမင်ရေသာ
�ဂိ�ဟ်တဓုါတ်ပုံတိ� ကုိ ��င်ိးယှဥ် ေတ� ြမင်ရစဥ်။ 

အခင်းြဖစ်ပွားသည့ ်အချနိ်

Myanmar Witness က အရင်းအြမစ်အေြမာက်အများကုိ အသုံးြပ�၍
အခင်းြဖစ်ပွားခ့ဲသည့်အချနိကုိ် အ တည်ြပ�ခ့ဲသည်။ ေ�ှ�တင်ွေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အတိင်ုး NASA FIRMS
စနစ်ကုိအသုံးြပ��ပီး အပူချနိလ်က�ဏာကုိ ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန ့၊ ေဒသခံေတာ်ချနိ်
၁၃၁၈ နာရီ၊ ဂရင်းနစ်ဆုိလိအုချနိ် ၀၆၄၈ နာရီ တင်ွ ဖမ်းယူ�ိင်ုခ့ဲေ�ကာင်း သတ်မှတ်�ိင်ုသည်။
အြဖစ်အပျက်များ၏ အချနိအ်ပုိင်းအြခားအား ြပည့်စုံစွာ ေဖာ် ြပ�ိင်ုရနအ်တက်ွ Myanmar
Witnessသည် USG စနစ်အေပ� ကုိလည်း မီှခုိအားထားခ့ဲသည်။ Myanmar Witness မှ အေစာဆုံး
စုေဆာင်း�ိင်ုခ့ဲသည့် မှတ်တမ်းမှာ ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေနမှ့ �ုပ်သံ
မှတ်တမ်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ ယင်းမှတ်တမ်းတင်ွ မီးလျသံည် ြမင့်မားစွာေလာင်က�မ်း�ပီး၊
ဗဟိခုျက်မမှေန ၍ ေပါက်ကဲွထွက်လာ�ပီး မီးလျသံည် ပုံေသတသမတ်တည်းမ�ိှပဲ
အေလျာအ့ပျင်း �ုတ်ချည်းေြပာင်းလဲ ေလာင်က�မ်းခ့ဲေ�ကာင်း ြပသသည်။ ယင်း မှတ်တမ်းကုိ
၁၉.၄၂၁၀၃၇၊ ၉၇.၁၀၂၁၀၉ �ိှ ေတာင်ကုနး်တစ် ေနရာတင်ွ �ုိက်ကူးခ့ဲြခင်းြဖစ်�ပီး၊
ကင်မရာ��ေထာင့်ကုိ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များေလာင်က�မ်းေနသည့် ေနရာ သိ�
မျက်�ှာမူ၍�ုိက်ယူထားြခင်းြဖစ်သည်။ သိ� ေသာ်လည်း ယင်းသိ� �ုိက်ကူးခ့ဲသည့်အချနိကုိ်
အတည်ြပ� ရနအ်တက်ွ ယင်းမှတ်တမ်းအတင်ွး သတင်းအချက်အလက် လံေုလာက်စွာ
မေတ��ိှခ့ဲရပါ။

အနွလိ်င်ုးေပ�တင်ွ ထုတ်ြပနလ်ာေသာ ဒ�ုနး်ြဖင့်�ုိက်ကူးထားသည့်ပုံများတင်ွ ၂၀၂၁ ခု�ှစ်၊
ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန ့၊ ေဒသစံေတာ်ချနိ် ၁၁နာရီ ၃၀မိနစ် -၁၂၀၀ နာရီခန ့၌်



မီးများေလာင်က�မ်းေနသည်ကုိ ြပသသည်။ ၎င်းကုိ �ုပ်သံမှတ်တမ်းတင်ွပါဝင်ေသာ
ပုံရိပ်များအား အသုံးြပ��ပီး Suncalc ကုိအသုံးြပ�၍ တက်ွချက်ခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။ ၎င်းအချနိတ်င်ွ
ေမာ်ေတာ်ကားများအားလံးု မီးဆက်လက် ေလာင်က�မ်းေနခ့ဲဆဲြဖစ်သည်။ ၎င်းဒ�ုနး်ပုံအရ
လအူများ မီးေလာင်ရာေနရာ၏အေဝးသိ� ေရွ�လျားသွားလာခ့ဲ�ကသည်ကုိလည်း ေဖာ်ြပေန
သည်။ (ပုံ ၆)

ပုံ ၆ - အချနိ ်၁၁၃၀ နာရီတင်ွ လအူများ မီးေလာင်ရာေနရာမှ ေရွ�လျားထွက်ခွာသည်ကုိ
ြပသသည့်ဒ�ုနး်ပုံ



ပုံ ၇ - Suncalc မှတစ်ဆင့်ရသည့် ၁၁နာရီ ၄၅မိနစ် �ှင့် �ကားေထာင့် ၁၇၅° ခန ့တ်င်ွ�ိှ
အရိပ်ကုိြပသေနေသာ Google Earth မှ ထပ်တပွူားပုံရိပ်

Myanmar Witness က လမူ�သတင်းမီဒီယာမှရယူထားသည့် ေနာက်ထပ်မှတ်တမ်းတစ်ခုတင်ွမူ
လအူချ�ိသည် မီးေလာင်က�မ်းထားေသာ ကားနားသိ� ေလ�ာက်လာ�ပီး၊ ထုိစဥ် အြခားကားများမှာ
မီးေလာင်ေနဆဲ ြဖစ်သည်ကုိေတ�ရသည် (ပုံ - ၈)။ ဒ�ုနး်မှတ်တမ်းတင်ွပါဝင်ေသာ ကားတစ်ခုမှာ
မီးမေလာင်ေတာေ့သာ်လည်း ၎င်းကုိ�ကည့်ြခင်းအားြဖင့် မီးများ နာရီအချ�ိတိင်ုေအာင်
ဆက်လက်ေလာင်က�မ်းေနခ့ဲေ�ကာင်း ြပသေနသည်။ မှတ်တမ်းတင်ွ လမူျား၏အရိပ်ကုိ
�ကည့်ြခင်းအားြဖင့် ယင်းမှတ်တမ်းသည် ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန ့ ၁၃နာရီ
၄၀မိနစ်ရီအချနိခ်န ့တ်င်ွ �ုိက်ကူးခ့ဲြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း Myanmar Witness က အချနိခဲွ်ြခား
သတ်မှတ်�ိင်ုခ့ဲသည်။



ပုံ ၈ - Suncalc ကုိအသုံးြပ��ပီး ယင်းေနရာ�ိှ မီးများအား စုံစမ်းစစ်ေဆးေနသည့် ပုဂ�ိ�လ်များ၏
ေနကျအ ရိပ်အား တက်ွချက်မ�

ယင်းေနရာမှ ေနာက်ထပ်ရ�ိှေသာ �ုပ်သံမှတ်တမ်းတစ်ခုတင်ွမူ ေြမာက်ဘက်အကျဆုံး
ေမာ်ေတာ်ယာဥ် များသည် ယင်းေနေ့နာက်ပုိင်းအချနိအ်ထိ
ဆက်လက်မီးေလာင်က�မ်းေနေ�ကာင်း ြပသေနသည် (ပုံ ၉)။ ယင်းမှတ်တမ်းတင်ွပါဝင်ေသာ
အရိပ် အမျ�ိးမျ�ိးတိ� မှတစ်ဆင့် ယင်းသိ�  သတ်မှတ်�ိင်ုြခင်းြဖစ်သည်။



ပုံ ၉ -ယခင်ေ�ှ�မှတ်တမ်း�ှင့် မီးဆက်လက်ေလာင်က�မ်းေနေ�ကာင်းြပသည့်ဤေနာက်မှတ်တမ်း
တိ�  တင်ွပါဝင်ေသာ အရိပ်များအား ��င်ိးယှဥ်ချက်။

Myanmar Witness မှ ရယူစုေဆာင်းခ့ဲသည့် မှတ်တမ်းများအား ��င်ိးယှဥ်ြခင်းမှတစ်ဆင့်
မီးများသည် အ ချနိ် ၁၁ နာရီ ၃၀မိနစ် -၁၂၀၀ နာရီခန ့တ်င်ွ
စတင်ေလာင်က�မ်းခ့ဲြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း ေကာက်ချက်ချ�ိင်ုသည်။ ပုံ ၈ တင်ွပါ ဝင်ေသာ ၁၃ နာရီ
၃၀ မိနစ်တင်ွ မီးေလာင်ရာေနရာသိ� လအူများလမ်းေလ�ာက်လာသည်ကုိြပသည့် မှတ်တမ်း
မ�ုိက်မီှ တစ်နာရီ-�ှစ်နာရီ ခန ့တ်င်ွ ယင်းမီးများကုိ စ�� �ိခ့ဲြခင်းြဖစ်�ိင်ုသည်။ ၎င်းကုိ မှတ်တမ်း၏
အချနိ် အပုိင်းအြခားခဲွြခားသတ်မှတ်ြခင်း မှတစ်ဆင့်သာမကပဲ ေ�ှ�မှတ်တမ်းတင်ွ ကားများ
မီးေလာင်ေနဆဲြဖစ် သည့်အချက်မှတစ်ဆင့်လည်း ေကာက်��တ်ချက်ချ�ိင်ုြခင်းြဖစ်သည်။

၁၅၀၀ နာရီအချနိတ်င်ွ မီးများ�ငိမ်းသွား�ပီြဖစ်�ပီး၊ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ
ြပင်းထနစွ်ာပျက်စီးသွားေ�ကာင်း ြပသည့် (ပုံ ၁၀) ေနာက်ထပ်မှတ်တမ်းတစ်ခုကုိလည်း
Myanmar Witness က �ှာေဖွေဖာ်ထုတ်�ိင်ုခ့ဲသည်။ အချနိက်ာလအပုိင်းအြခားကုိ
ေနကျအရိပ်ေဖာ်ြပမ�အားအသုံးြပ��ပီး သတ်မှတ်ခ့ဲသည်။



ပုံ ၁၀ - မီးေလာင်�ပီးေနာက် ကားများ၏ပုံကုိ ဒ�ုနး်ြဖင့်�ုိက်ယူထားပုံ။

အြဖစ်အပျက်အား ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာသုံးသပ်ြခင်း

အခင်းြဖစ်ပွားမ�၏ ဓါတ်ပုံအမျ�ိးမျ�ိးတိ� ကုိ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာသုံးသပ်ရာတင်ွ ၎င်းတိ�သည် -
ေမာ်ေတာ်ယာဥ် များအတင်ွးေလာင်က�မ်းေနသည့်မီးများသည် တစ်ဆက်တည်းေလာင်ေသာ
သိ� မဟတ်ု မေတာ်တဆ ြဖစ်ေသာ မီးများမဟတ်ုပဲ သီးြခားစီေလာင်ေသာ၊
ပစ်မှတ်ထား၍�� �ိေသာ မီးများြဖစ်ေ�ကာင်း ေဖာ်ြပ ေနသည်။ ၎င်းကုိ -
ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များပတ်ပတ်လည်တင်ွ�ိှေနသည့် ေြမဆီလ�ာ�ှင့် အပင်များ ပျက်စီး
မ�မ�ိှသည့်အချက်က အထင်အ�ှားေထာက်ြပေနသည်။ ၎င်းသုံးသပ်ချက်က
ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များသည် တမင်ရည်ရွယ်ချက်�ိှ�ိှ မီး�� �ိဖျက်ဆီးခံရြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း�ှင့်၊
ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အတင်ွး�ိှေနသူများသည် ရည်ရွယ်ချက်�ိှ�ိှပစ်မှတ်ထားခံရြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း
ေြပာ�ကားချက်များ�ှင့် ကုိက်ညီေနသည်။ ဥပမာ- က��ရာဝတီတိင်ုး(မ်)ထံမှ ေအာက်ပါပုံအရ
ေြမြပင်သည် ေလာင်က�မ်းထားမ� မ�ိှေ�ကာင်း ထင်�ှားေန�ပီး အနးီနား�ိှအပင်များသည်လည်း
�ကီး�ကီးမားမားပျက်စီးေနြခင်းမ�ိှသည်ကုိ ေတ�ရသည် (ပုံ ၁၁)။



ပုံ ၁၁ - ေ�ှ�တင်ွေဖာ်ြပထားေသာ က��ရာဝတီတိင်ုး(မ်)၏ ဓါတ်ပုံတင်ွ
မေတာ်တဆမီးြဖစ်ေ�ကာင်း ဆုိရန် �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ
သက်ေသအေထာက်အထားမ�ိှသည်ကုိြပသေနသည့်ပုံ။

ထိ�အြပင် ေခတ်သစ်မီဒီယာမှ တင်ြပေသာ ဓါတ်ပုံများတင်ွလည်း မီးစေလာင်က�မ်းရာ�ှင့်
ေမာ်ေတာ် ယာဥ်များ၏ သီးြခားေနရာများကုိေဖာ်ြပေန�ပီး၊ မီးေလာင်ဖျက်ဆီးမ�သည်
ပစ်မှတ်ထားလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်ေ�ကာင်း ြပေသေနသည်။ ယင်းအချက်အရ မီးသည်
တိကျေသာေနရာတစ်ခုခုမှ ေလာင်က�မ်း�ပီး သဘာဝအေလျာက်ပျ�ံ��သွံားြခင်းမဟတ်ုသည်ကုိ
ေဖာ်ြပသည်။ ၎င်းသည် မီးများကုိ သီးြခားစီ �� �ိြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း ေနာက်ထပ်
အေထာက်အထားတစ်ခုပင်ြဖစ်သည် (ပုံ ၁၂)။ ဒ�ုနး်ြဖင့်�ုိက်ကူးထားေသာ
ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ၏ပုံအရ ယင်းအခင်းြဖစ်ပွားစဥ်အချနိအ်ေတာအတင်ွး
ယင်းေမာ်ေတာ်ယာဥ်များအားလံးုသည် တစ်ချနိတ်ည်းမီးအတတူေူလာင်က�မ်းြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း
ြပသေနသည် (ပုံ ၁၃)။ ယင်းဒ�ုနး်ပုံတင်ွ အပင်�ှင့်ေြမဆီလ�ာပျက်စီးမ�မ�ိှပဲ မီးေလာင်က�မ်းသည့်
ချက်မများကုိလည်း သီးြခားြပသေနသည်။



ပုံ ၁၂ - ယင်း ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ�ကား�ိှ ေြမြပင်သည် မီးေလာင်ပျက်စီးမ�မ�ိှေ�ကာင်း
ေတ�ရသည်။ 



ပုံ ၁၃ - လမ်းေပ�တင်ွ မီးေလာင်က�မ်းသည့်ပိွ�င့်ေနရာများ သီးြခားစီ�ိှေန�ပီး မီးခုိးများအသီးသီး
ထွက်ေနသည့်ပုံ။

ယင်းေမာ်ေတာ်ယာဥ်များကုိ မည်သိ� မီး�� �ိလိက်ုသည်ဟု ေမးခွနး်ထုတ်စရာ�ိှသည်။
�ုပ်သံမှတ်တမ်းအရ အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာတင်ွ ေပါက်ကဲွမ�
အေြမာက်အများ�ိှေ�ကာင်းကုိလည်း ြပသေနသည်။ ၎င်းသည် မီးေလာင်ေနသည့်
ေမာ်ေတာ်ယာဥ်တစ်ခုထံမှ အပူ�ိှနေ်�ကာင့် ရလဒ်အေနြဖင့် အြခားယာဥ်များကုိလည်း
ေပါက်ကဲွသွားေစြခင်းြဖစ်�ိင်ုသည်။ သိ� မဟတ်ုလ�င် ယာဥ်တစ်ခုချင်းစီတိ�သည်
သိပ်မကွာလှေသာအချနိ် အပုိင်းအြခားအတင်ွး တစ်ခု�ပီး တစ်ခုမီး�� �ိခံရ ြခင်းြဖစ်�ိင်ုကာ -
တစ်ေယာက်ထက်ပုိသည့် လအူများပါဝင်ပတ်သက်ေနေ�ကာင်း ြပသေနြခင်း ြဖစ်�ိင်ုသည်။
ယင်းေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ မည်သိ� မီး�� �ိခံရသည်ဟသူည့် ြပည့်စုံေသာ သက်ေသ
အေထာက်အထားကုိမူ Myanmar Witness မှ �ှာေဖွမေဖာ်ထုတ်�ိင်ုခ့ဲေသာ် လည်း ရ�ိင်ုသည့်
ဓါတ်ပုံများကုိ စိတ်ြဖာသုံးသပ်ချက်အရ ယင်းမီးများသည် ပူပျင်းေသာရာသီဥတတုင်ွ
ေြခာက်ေသ�ေသာ သစ်ပင်များမှ မေတာ်တဆ သိ�မဟတ်ု သဘာဝအေလျာက်ေလာင်က�မ်းေသာ
မီးများမဟတ်ုေ�ကာင်း Myanmar Witness မှ အတည်ြပ�ေြပာဆုိ�ိင်ုသည်။

အခင်းတွင် ထိခုိက်နစ်နာခ့ဲသူများ



[သတိ: စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ �ုပ်ပုံများ ပါဝင်သည်] လမူ�သတင်းမီဒီယာစာမျက်�ှာ�ှင့်
သတင်းများေပ� တင်ွ ေတ�ရေသာ ဓါတ်ပုံများအရ အခင်းြဖစ်ပွားရာတင်ွ�ိှသည့်
�ုပ်အေလာင်းအများစုတိ� မှာ ယာဥ်၏ ေနာက်ခနး်ေပ�တင်ွ �ိှေနခ့ဲေ�ကာင်းေတ�ရသည်။
ကရင်နအီမျ�ိးသားကာကွယ်ေရးတပ်ဖ�ဲ (KNDF) ၏ စာမျက်�ှာတင်ွလည်း
ဓါတ်ပုံများကုိေတ��ိင်ုသည်။ ယင်းထိခုိက်နစ်နာသူများသည် ယာဥ်ေနာက်ခနး် တင်ွ မီး�� �ိမခံရခင်
သတ်ြဖတ်ခံလိက်ုရြခင်း ဟတ်ုမဟတ်ုကုိမူစုံစမ်း စစ်ေဆးဆဲြဖစ်သည်။

ဤစုံစမ်းစစ်ေဆးမ�ြပ�လပ်ုရာတင်ွ Myanmar Witness မှပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်ခ့ဲသည့် Sky News
ကမူ - အေလာင်းစစ်ေဆးရာတင်ွကူညီခ့ဲသည့် ဆရာဝနတ်စ်ဦး�ှင့် ချတ်ိဆက်�ိင်ုခ့ဲေ�ကာင်းဆုိ�ပီး
၎င်းက- “ဦး ေခါင်းခံွက လံးုဝ ေကျမွေနတယ်။ ေသနတ်နဲ ့ ပစ်ခံရတာ ဒါမှမဟတ်ု တစ်ခုခုနဲ ့
�ုိက်ခံရတာြဖစ်�ိင်ုတယ်။ ရင်ဘတ်နဲ ့ ေနာက်ေကျာမှာ ခ�နထ်က်တဲအ့ရာဝတ� �တစ်ခုခုနဲ ့
ထုိးသွင်းခံထားရတဲ့ ဒဏ်ရာအချ�ိေတ�ရ တယ်”- ဟဆုိုသည်။
ယင်း�ုပ်အေလာင်းအများစုတိ�သည် �ကိ�းြဖင့်တပ်ုေ�ှာင်ထားခံရသည်ဟဆုို�ပီး ၎င်း
အချက်သည် ေခတ်သစ်မီဒီယာမှ တင်ြပသည့် ဓါတ်ပုံများ�ှင့် ကုိက်ညီမ��ိှေနသည်။

မတညီူေသာ အရင်းအြမစ်အေြမာက်အများတိ�က အနည်းဆုံး လူ ၃၇ ဦးေသဆုံးခ့ဲေ�ကာင်း�ှင့်၊
ေသဆုံး သွားသူများထဲတင်ွ ကေလးသူငယ်များလည်းပါဝင်ေ�ကာင်း ဆုိသည်။
လမူ�သတင်းမီဒီယာေပ�ေရးသား ေဖာ်ြပချက်များတင်ွလည်း - ယာဥ်များမှတစ်ဆင့်
ထိခုိက်နစ်နာသူအချ�ိကုိ ေဖာ်ထုတ်ရာတင်ွအသုံးြပ� စဥ် ယာဥ်လိင်ုစင်များသည်
ယင်းထိခုိက်နစ်နာသူများပုိင်ဆုိင်သည့် ယာဥ်များြဖစ်ေ�ကာင်းကုိလည်း ေတ� ရသည်။
ေနာက်ဆက်တွဲ သတင်းများအရ ထိခုိက်ေသဆုံးသူထဲတင်ွ Save The Children အဖ�ဲ၏ ဝနထ်မ်း
�ှစ်ဦးလည်းပါဝင်ေ�ကာင်း သိရသည်။ Save The Children မှ ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေနတ့င်ွ
ထုတ်ြပန် သည့် တရားဝင်အသိေပးထုတ်ြပနခ်ျက်တင်ွမူ “မိမိတိ�၏ ဝနထ်မ်း�ှစ်ဦးမှာ အနးီနား�ိှ
လထုူအတက်ွ လူ သားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆုိင်ရာ လပ်ုငနး်များ ေဆာင်ရွက်မ�အ�ပီး
�ုံးအေြခစုိက်ရာ ဌာနသိ� ြပနလ်ာ စဥ်တင်ွ ယင်းအြဖစ်အပျက်�ှင့် ထိပ်တိက်ုရင်ဆုိင်လိက်ုရကာ
ယခုအထိေပျာက်ဆုံးလျက်�ိှသည်။ ၎င်း တိ�၏ ကုိယ်ပုိင်ေမာ်ေတာ်ယာဥ်သည် တိက်ုခုိက်ခံရ�ပီး
မီး�� �ိခံရေ�ကာင်းကုိလည်း က��်ပ်ုတိ� အတည်ြပ� သိ�ိှထားသည်။ စစ်တပ်သည် လမူျားအား
၎င်းတိ�၏ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များအတင်ွးမှ အဓမ�ထွက်ခွာေစ �ပီး၊ အချ�ိကုိဖမ်းဆီးကာ၊
အြခားသူများကုိ သတ်ြဖတ်�ပီး �ုပ်အေလာင်းများကုိမီး�� �ိခ့ဲသည်” ဟေုဖာ်ြပ ထားသည်။
ေနာက်ရက်အနည်းငယ်အ�ကာတင်ွ Save The Children က အဆုိပါဝနထ်မ်း�ှစ်ဦး၏ေသဆုံး
မ�အေ�ကာင်းကုိ ၎င်းတိ�၏ ဝက်ဘ်ဆုိက်ေပ�တင်ွ တရားဝင်ထုတ်ြပနေ်�ကညာခ့ဲ�ပီး
ယင်းေသဆုံးမ�အ တက်ွ စစ်တပ်တင်ွတာဝန�ိှ်ေ�ကာင်း ဆုိခ့ဲသည်။

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များအတင်ွး မီးေလာင်က�မ်း�ပီး ေသဆုံးသွားေ�ကာင်းေတ��ိှရသည့်
�ုပ်အေလာင်းများ အြပင် အနးီအနားတင်ွလည်း အြခား�ုပ်အေလာင်းများေတ��ိှရေ�ကာင်း
အစီရင်ခံေဖာ်ြပချက်များ�ိှ သည်။ ယင်းအေလာင်းများသည်
ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်ခံထားရေ�ကာင်းဆုိသည်။ Sky News က မုိဆုိရွာ သတ်ြဖတ်မ�တင်ွ
ထိခုိက်ေသဆုံးသူများ၏ မိသားစုဝင်များကုိ �ှာေဖွေဖာ်ထုတ်�ပီး စကားေြပာခွင့်ရခ့ဲ သည်။ 
၎င်းထိခုိက်သူထဲမှတစ်ဦးြဖစ်သည့် လီရဲသည် အဆုိပါ ေနရာနားတင်ွ ေပျာက်ဆုံးသွားေ�ကာင်း
ဆုိ သည်။ �ိင်ုငံပုိင် သတင်းစာြဖစ်သည့် ေ�ကးမုံ ေနစ့ဥ် တင်ွမူ မုိဆုိရွာ တိက်ုခုိက်မ��ှင့်
ပတ်သက်�ပီး ‘ရနသူ် များ’ ၏ ဓါတ်ပုံ�ှစ်ခုကုိ ထည့်သွင်းထုတ်ြပနခ့ဲ်ကာ (ပုံ ၁၄)၊
စစ်တပ်ေထာက်ခံအားေပးသည့် အေကာင့် များမှလည်း ၎င်းတိ�သည်
ကရင်နအီမျ�ိးသားတိးုတက်ေရးပါတီ (KNPP) �ှင့် ြပည်သ�ကာကွယ်ေရးတပ်ဖ�ဲ (Pdf)
အဖ�ဲဝင်များြဖစ်ေ�ကာင်း ဆုိထားသည်။ 



အေလာင်းများအားရင်ခဲွစစ်ေဆးစဥ်အတင်ွး�ုိက်ယူထား သည့် ဓါတ်ပုံများကုိ Sky
သတင်းဌာနသိ� ေပးပိ�လာြခင်း�ိှ�ပီး ယင်းပုံအရ ေသဆုံးသူအမျ�ိးသားများသည်
ယူနေီဖာင်းများေအာက်တင်ွ အရပ်သားအဝတ်များ ဝတ်ဆင်ထားကာ၊ �ှစ်ဦးလံးု
ေသနတ်ပစ်ခတ်ခံထား ရသည့်ဒဏ်ရာ�ိှေ�ကာင်း၊ ၎င်းတိ� ဝတ်ဆင်ထားသည့်
ယူနေီဖာင်းဝတ်စုံတင်ွမူ ကျည်ထုိးေဖာက်ရာ �ှင့် ေသွးစွနး်ရာများမေတ�ရေ�ကာင်း - ပုံ ၁၄
အတိင်ုး ေတ�ရသည်။ လက်ေနရာကုိ ဝါးထားသည့် ပုံပါလူ သည်လည်း
ပုံကုိ�ုပ်ထွက်ြပနလ်ည်ချနိဆ်�ကည့်ပါက လက်ေပျာက်ဆုံးလျက်�ိှသည်ကုိ ေတ��ိင်ုေ�ကာင်း Sky
News က အစီရင်ခံတင်ြပထားသည်။ ဤအစီရင်ခံစာကုိေရးသားစဥ်အချနိအ်ထိ
ေပျာက်ဆုံးလျက် �ိှဆဲြဖစ်ေသာ လီရာဆုိသူသည်လည်း ဘယ်ဘက်လက်မပါပဲ ေမွးဖွားလာခ့ဲ
သူြဖစ်ေ�ကာင်းသိရသည်။ လီရာ၏ညီမြဖစ်သူကလည်း မီး�� �ိခံထားရသည့် ယာဥ်များအထဲတင်ွ
သ�အကုိ၏ ဆုိင်ကယ်လည်းပါဝင် ေ�ကာင်း ေြပာ�ကားထားသည်။

ပုံ ၁၄ - စစ်ဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသည့် “ရနသူ်” တစ်ဦး၏ ပုံကုိ ေ�ကးမုံ ေနစ့ဥ် သတင်းစာမှ
ေဖာ်ြပထား သည့် ဓါတ်ပုံ။ တစ်ဦးမှာမူလက်တစ်ဖက်ေနရာကုိ ဝါးထား�ပီး အြခားတစ်ဖက်တင်ွ
ပုံမှနမ်ဟတ်ုသည့်အ ေနအထားြဖင့် ေသနတ်ကုိင်ထားပုံကုိ ြပသထားသည်။

ထိခုိက်နစ်နာသူများအား �� �ိမီးအသုံးြပ�၍ ဖျက်ဆီးြခင်း

[သတိ - စိတ်မချမ်းေြမ့စရာြမင်ကွင်းများပါဝင်သည်] ယင်းအြဖစ်အပျက်ေနာက်ပုိင်းတင်ွ
ေခတ်သစ် သ တင်းမီဒီယာဌာနက ေသဆုံးသူများ၏ �ုပ်အေလာင်းများကုိ
ရင်ခဲွစစ်ေဆးထားသည်ဟု ယူဆရေသာ စိတ်မချမ်းေြမ့စရာြမင်ကွင်းများပါဝင်သည့်
�ုပ်ပုံများကုိ တင်ြပလာသည်။ ယင်းပုံများတင်ွ- ထိခုိက်ေသ ဆုံးသူပုဂ�ိ�လ်များအား
လက်ေနာက်ြပန၍် ယှက်ထားကာ၊ ၎င်းလက်ကုိ တပ်ုထားသည့် အရာဝတ� �ဟယူု ဆရေသာ
အရာတိ� ကုိ ြပသထားသည် (ယင်းပုံများသည် လနွစွ်ာ စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာြဖစ်သြဖင့်
Myanmar Witness က ဤ အစီရင်ခံစာထဲတင်ွ ထည့်သွင်း၍ မေဖာ်ြပထားပါ၊ ယင်းပုံများကုိ



�ကည့်��လို ၍ ေတာင်းခံလာပါက မိမိတိ�အေနြဖင့် ြပသေပး�ိင်ုပါသည်)။
ထိခုိက်ေသဆုံးသူများသည် မီး�� �ိမခံရမီှ သိ� မဟတ်ု မီး�� �ိခံရမ�အ�ပီး
တင်ွေသဆုံးြခင်းဟတ်ုမဟတ်ု ယင်းဓါတ်ပုံများက အတည်မြပ�ေပး�ိင်ုပါ။ ယင်း
ပုဂ�ိ�လ်များသည် �ကိ�းတပ်ုေ�ှာင်ခံရ�ပီး၊ သတ်ြဖတ်ခံရ�ပီးသည်�ှင့်
မီး�� �ိခံလိက်ုရြခင်းြဖစ်�ိင်ုသက့ဲသိ� ၊ �ကိ�းတပ်ု�ပီး အသက်�ှင်ေနလျက် မီး�� �ိခံရြခင်းလည်း
ြဖစ်�ိင်ုသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် ထိခုိက်ေသဆုံးသွားသူ များအေနြဖင့် မီး�� �ိခံရသြဖင့်
ေသဆုံးသွားြခင်း သိ� မဟတ်ု ေသဆုံး�ပီးမှ မီး�� �ိခံလိက်ုရြခင်း ဟတ်ု၊ မဟတ်ု ကုိ Myanmar
Witnessအေနြဖင့် အတည်မြပ��ိင်ုပါ။

ြပည်သ�ဝနထ်မ်းအာဏာဖီဆနေ်ရးလ�ပ်�ှားမ� (CDM) တင်ွပါဝင်ေနသည့် ရဲအရာ�ိှများြဖင့်
ဖ�ဲစည်းထား သည့်၊ စစ်ေကာင်စီ တရားဥပေဒစုိးမုိးမ�ဆန ့က်ျင်ေရး ကွနယ်က်ြဖစ်သည့်
ကရင်နြီပည်နယ် ရဲတပ်ဖ�ဲကမူ
အေလာင်းရင်ခဲွစစ်ေဆးရနတ်ာဝန�ိှ်သည့် ဆရာဝနမ်ျားက အေလာင်းအများစုတိ� ကုိ
ရင်ခဲွစစ်ေဆး�ိင်ုခ့ဲ ေ�ကာင်း Myanmar Now ကုိ ေြပာ�ကားခ့ဲသည်။ ကံမေကာင်းစွာပင်
အြခားကျန�ိှ်ေနေသာ �ုပ်အေလာင်း များမှာ မီးေလာင်ဒဏ်ရာေ�ကာင့် လံးုဝပျက်စီးသွားခ့ဲ�ပီး၊
ထိလိက်ုသည်�ှင့် ေ�ကကျသွားသည်အထိြဖစ် ကာ၊ �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ
သက်ေသအေထာက်အထားများအားလံးု မစုေဆာင်း�ိင်ုခ့ဲေ�ကာင်းဆုိသည်။ အ
ေလာင်းရင်ခဲွစစ်ေဆးရာတင်ွပါဝင်ခ့ဲသည့် ဆရာဝနတ်စ်ဦးကမူ- ေသဆုံးသူများသည်
၎င်းတိ�အား ေသ ေစ�ိင်ုေလာက်ေအာင် ြပင်းထနသ်ည့် ဒဏ်ရာများရ�ိှခ့ဲ�က�ပီး၊
မီး�� �ိမခံရမီှတင်ွပင် ယင်းဒဏ်ရာေ�ကာင့် ေသဆုံးခ့ဲ�ပီးြဖစ်�ိင်ုေ�ကာင်း ဆုိသည်။
ဓါတ်ခဲွစစ်ေဆးချက်များအရလည်း ထိခုိက်ေသဆုံးသူများသည် �ှင်လျက်မီး�� �ိခံရြခင်း
သိ� မဟတ်ု ေသဆုံး�ပီးမှမီး�� �ိခံရြခင်းဟတ်ုမဟတ်ု မဆနး်စစ်�ိင်ုခ့ဲဟု Myanmar Now က
ဆုိသည်။ သိ� ေသာ်လည်း ဓါတ်ခဲွခနး်စစ်ေဆးချက်များအရ အချ�ိေသာ �ုပ်အေလာင်းများ၏ ခ
��ာကုိယ်ေပ�တင်ွ ထုိးသွင်းဒဏ်ရာများေတ��ိှခ့ဲရေ�ကာင်း အတည်ြပ�သည်။
�ုပ်အေလာင်းများ၏ဆုိးရွား ေသာ အေြခအေနေ�ကာင့် ယင်းထုိးသွင်းဒဏ်ရာများသည်
ကျည်ဆနေ်�ကာင့်ြဖစ်သည် သိ� မဟတ်ု ခ�န် ထက်ေသာ အရာဝတ� �ေ�ကာင့်ြဖစ်သည်ကုိ
မဆနး်စစ်�ိင်ုခ့ဲပါ။ ေသဆုံးသွားသူများ၏ မ��မလှရက်စက် စွာ သတ်ြဖတ်ခံလိက်ုရြခင်း�ှင့်
ေသဆုံးသူများမည်သူမည်ဝါြဖစ်သည်၊ သိ� မဟတ်ု ထိခုိက်ေသဆုံးသူများ �ှင့်
ကျ�းလနွသူ်တရားခံများအ�ကားဆက်��ယ် မ�အချက်အလက်များ စသည်တိ� ကုိ
ဖုံးကွယ်ရနအ်တက်ွ မီး�� �ိသည့်နည်းလမ်းကုိ ရည်ရွယ်ချက်�ိှ�ိှအသုံးြပ�ြခင်း ြဖစ်�ိင်ုသည်။

အေလာင်းအေြမာက်အများတိ�သည် �ုပ်မမှနး်မိ�ိင်ုေလာက်ေအာင် မီး�� �ိဖျက်ဆီး ခံထားရသြဖင့်
ထိခုိက်ေသဆုံးသူများမှာ မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ�ကာင်း�ှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန် ခက်ခဲခ့ဲသည်။
Myanmar Now ၏ ေဖာ်ြပချက်အရ ေသဆုံးသူများ အနက် ၂၆ ဦးတိ� မှာ
အမျ�ိးသားများြဖစ်ေ�ကာင်း သိ�ိှရ�ပီး၊ ကျန် ၆ ဦးတိ�တင်ွ အသက် ၁၀ �ှစ်မှ ၁၅ �ှစ် အတင်ွး�ိှသူ
မိနး်ကေလးငယ်တစ်ဦး အပါအဝင် အမျ�ိးသမီးများ ြဖစ်�ကသည်။
ယင်းအစုလိက်ုအြပံ�လိက်ုသတ်ြဖတ်မ�ြဖစ်သည့် ရက်သတ� ပတ်အတင်ွး ယင်းအခင်းြဖစ်
ပွားသည့်အချနိဝ်နး်ကျင်ခန ့တ်င်ွ လေူပါင်း ၄၂ ဦး ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေ�ကာင်း သိရေသာ်လည်း
ေသဆုံးသူ�ုပ် အေလာင်းများအတင်ွး ယင်းေပျာက်ဆုံးေနသူများပါဝင်ြခင်း�ိှမ�ိှ
မေဖာ်ထုတ်�ိင်ုခ့ဲပါ။ ကျနရ်စ်သူမိသား စုများအေနြဖင့် အခင်းြဖစ်ပွားရာတင်ွေတ�ရေသာ
ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များမှတစ်ဆင့် ထိခုိက်ေသဆုံးသူများ ကုိ ခန ့မှ်နး်ခ့ဲ�ကရသည်။
ေသဆုံးသူတစ်ဦးြဖစ်ေ�ကာင်း Myanmar Now မှဆုိသူအနက် ဘူးရယ် ဆုိသူပါဝင်�ပီး၊ ဘူးရယ်၏
ဇနးီြဖစ်သူက ၎င်းခင်ပွနး်ေမာင်း�ှင် ေသာေထာ်လာဂျကုိီ မီးေလာင်ရာေနရာတင်ွ
ေတ��ိှရေ�ကာင်း၊ ၎င်း၏ ခင်ပွနး်ြဖစ်သူသည် အိမ်မှ မနက် ၀၇၀၀



နာရီအချနိတ်င်ွထွက်ခွာသွားေ�ကာင်း �ှင့် ြပနေ်ရာက်မလာေ�ကာင်းဆုိသည်။ ထိ�အြပင်
(လံြုခံ�ေရးအရ နာမည်ေြပာင်းြဖင့်ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ် သည့်) ကုိပီတာ ဆုိသူသည်လည်း Honda CR-V
အြဖ�ေရာင်အငှားယာဥ်ြဖင့် အိမ်မှထွက်ခွာသွား ေ�ကာင်း၊ ၎င်းမှ အိမ်ြပနမ်ေရာက်လာပဲ
မီးေလာင်ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ဓါတ်ပုံများတင်လာသည့်အခါ ကားပုိင် �ှင်မှ အဆုိပါ
ကားလိင်ုစင်သည် ကုိပီတာငှားသွားသည့် Honda CR-Vကား�ှင့်ကုိက်ညီေ�ကာင်း ဆုိသည်။

ဤအမ�တင်ွ မည်သည့်အေ�ကာင်းေ�ကာင့် �� �ိမီးကုိအသုံးြပ�သည်ြဖစ်ေစ ကျ�းလနွသ်ည့်ပုံအရ
ြမနမ်ာ�ိင်ု ငံ၏ နယ်ေြမေဒသအမျ�ိးမျ�ိးတိ�တင်ွ လအူများယင်းသိ� မီး�� �ိ၍သတ်ြဖတ်ခံရြခင်း
သိ� မဟတ်ု ေသဆုံး�ပီး မီး�� �ိဖျက်ဆီးခံရြခင်းစသည်တိ� ြပ�လပ်ုခံရေနရသည့်
ကျ�းလနွမ်�အခင်းအကျင်းပုံစံကုိ ထင်ဟပ်ေနေစ သည်။ ၂၀၂၁ ခု�ှစ်
စစ်တပ်အာဏာသိမ်း�ပီးကတည်းက မီး�� �ိသတ်ြဖတ်ခံရသည့် အမ�အေြမာက်အများ တိ� ကုိ
Myanmar Witness မှ မှတ်တမ်းရယူစုေဆာင်း�ပီး၊ စိတ်ြဖာသုံးသပ်�ိင်ုခ့ဲသည်။ ယင်းအမ�များအ
နက် အချ�ိတိ�အတက်ွ သီးြခား အစီရင်ခံစာများ (စစ်ကုိင်းတိင်ုး�ိှ
မီး�� �ိခံရသူ�ုပ်အေလာင်းများအား အတည်ြပ�ြခင်း - ကုိ�ကည့်ပါ) �ိှ�ပီး
အြခားအမ�များအတက်ွမှာ တိင်ုးေဒသ�ကီးတစ်ခုခုအတက်ွ သီးသန ့်
အစီရင်ခံတင်ြပချက်အြဖစ်�ိှသည် (လာမည့်၊ အေနာက်ေြမာက်ပုိင်း အစီရင်ခံစာ - ကုိ�ကည့်ပါ)။
ေနာက် ထပ်အမ�ေဖာ်ြပချက်များကုိမူ Myanmar Witness မှ အြပည့်အဝ စိစစ်ရနက်ျန�ိှ်ေနဆဲ
သိ� မဟတ်ု မစိစစ် �ိင်ုပဲြဖစ်ေနဆဲ ြဖစ်သည်။

စစ်တပ်မှ ပါဝင်ပတ်သက်ေနမ�?

အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာကုိ ြခံ�ငံေုဖာ်ြပေပး�ပီး၊ ဘာြဖစ်ခ့ဲသည်ဟသူည့်
အေသးစိတ်အချက်အလက်အ ြပင်၊ မည်သူများပါဝင်ပတ်သက်ေန�ိင်ုေ�ကာင်းြပသသည့်
မတညီူေသာ ဒ�ုနး်ဗီွဒီယုိ မှတ်တမ်း�ှစ်ခုကုိ Myanmar Witnessက �ှာေဖွေတ��ိှခ့ဲသည်။

ပထမ ဒ�ုနး်ဗီွဒီယုိကုိ အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာအတင်ွး ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များအားလံးု
မီးေလာင်က�မ်းေနဆဲ ြဖစ်စဥ် �ုိက်ကူးထားြခင်းြဖစ်သည်။ ယင်းသိ� မီးေလာင်ေနမ�ကုိ
ေကာင်းကင်ထက်မှြမင်ေတ�ရ�ပီး ယင်းမီး ေလာင်ရာေနရာမှ လအူချ�ိထွက်ခွာသွားသည်ကုိ
�ုိက်ကူးထားသည် (ပုံ ၁၅)။ ၎င်းမှတ်တမ်းသည် အခင်း ြဖစ်ပွားသည့်အချနိကုိ် Myanmar
Witness မှ အချနိခဲွ်ြခားသတ်မှတ်မ� (chronolocation) အေစာဆုံးြပ� လပ်ု�ိင်ုခ့ဲသည့်
မှတ်တမ်းြဖစ်�ပီး၊ ေဒသစံေတာ်ချနိ် ၁၁၃၀-၁၂၀၀ နာရီ ဝနး်ကျင်တင်ွြဖစ် ပွားခ့ဲြခင်းြဖစ် သည်။
ထုိမှတ်တမ်းအရ အဆုိပါ အခင်းမှထွက်ခွာသွားသူများသည် မီးေလာင်မ�အတက်ွ
တာဝန�ိှ်သူများ ြဖစ်သည် သိ� မဟတ်ု မီးစ�� �ိသည့်အချနိတ်င်ွ မီး�ှင့်
နးီကပ်စွာ�ိှေနသူများြဖစ်သည် ဟသူည့် ယူဆချက် သီအိရီုကုိ ေထာက်ပ့ံေပး�ိင်ုသည်။ 



ပုံ ၁၅ - ၁၁:၃၀ နာရီအချနိခ်န ့တ်င်ွ မီးေလာင်ရာေနရာမှ လအူချ�ိလမ်း ေလ�ာက်ထွက်ခွာ
သွားသည်ကုိြပသေနသည့် ဒ�ုနး်မှတ်တမ်း

ဒ�ုနး်မှတ်တမ်းတင်ွပါဝင်သူများသည် စစ်တပ် ေြခလျင်တပ်ရင်းများ�ိှသည်ဟု Myanmar
Witness မှ ေဖာ်ထုတ်သိ�ိှရသည့် ေနရာသိ� ဦးတည်သည့် ေြခလျင်ေလ�ာက်လမ်းတစ်ေလ�ာက်
လမ်းေလ�ာက်၍ ထွက်ခွာသွားသည်ကုိ ြပသေန�ပီး၊ ၎င်းအချက်သည် - အခင်းြဖစ်ပွားမ�တင်ွ
၅၃၁ ေြခလျင်တပ်ရင်း ပါဝင် ပတ်သက်ေနေ�ကာင်း အမျ�ိးသားညီ�တ်ွေရးအစုိးရ (NUG) �ှင့်
ကရင်နြီပည်နယ် အတိင်ုပင်ခံ ေကာင်စီ (KSCC) သတင်းစာ�ှင်းလင်းပဲွ၌ ေြပာ�ကားထားမ�ကုိ
ထပ်ဆင့် ခုိင်လံေုစ�ိင်ုသည်။ ယင်း စစ်တပ်စခနး် များသည် အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ�ှင့် ၂.၇
ကီလိမီုတာ အကွာတင်ွ (၅၃၁ ေြခလျင်တပ်ရင်း) လည်း ေကာင်း၊ ၂.၅ ကီလိမီုတာ အကွာတင်ွ
(၄၂၈ ေြခလျင်တပ်ရင်း) လည်းေကာင်း အသီးသီးတည်�ိှသည်။  (ပုံ ၁၆)



ပုံ ၁၆ - ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်ေန ့ မီးေလာင်မ�အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာမှ လအူချ�ိ
ေရွ�လျားထွက်ခွာ သွားသည့် ဦးတည်လမ်းေ�ကာင်း �ှင့်၊ စစ်တပ်၏ ၅၃၁ �ှင့် ၄၂၈
ေြခလျင်တပ်ရင်းများတည်�ိှရာေနရာ တိ� ကုိ ဆက်စပ်ြပသပုံ။
အဆုိပါထွက်ခွာသွားသူများသည် ယင်း စစ်တပ် တပ်ရင်းများ�ိှရာသိ� ဦးတည်သည့်
ေြခလျင်ေလ�ာက်လမ်းအတိင်ုးတစ်ေလ�ာက် ထွက်ခွာသွား�ကသည်။
ေဒသခံများ၏ေြပာ�ကားချက်အရ ယင်းအမ�တင်ွ ၅၃၁ ေြခလျင်တပ်ရင်းက
ပါဝင်ပတ်သက်ေနေ�ကာင်း ဆုိသည်။

၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန ့မုိဆုိရွာတင်ွ ြပည်သူများအား သတ်ြဖတ်မ��ှင့် စပ်လျဥ်း�ပီး
ပုဂ�ိ�လ် ၂ ဦးတိ� ကုိ ဥေရာပသမဂ�က ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်ေနတ့င်ွ
ပိတ်ဆိ� စာရင်းသွင်းခ့ဲသည်။ ပထမ တစ်ဦးမှာ ြမနမ်ာစစ်တပ်၏ အေ�ှ�ပုိင်းတိင်ုးစစ်ဌာနချ�ပ်
ဗုိလ်မ�းချ�ပ် နလီင်းေအာင်ြဖစ်�ပီး နလီင်းေအာင် သည် ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန ့
အခင်းြဖစ်ပွားမ�အတက်ွ တာဝန�ိှ်သူများအေပ� အပါအဝင် ကယားြပည်နယ်�ိှ တပ်ရင်းများကုိ
တိက်ု�ုိက်အမိန ့ေ်ပးကွပ်ကဲသူြဖစ်သည်။

၂၀၂၁ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန ့ မုိဆုိရွာြဖစ်စဥ်�ှင့်စပ်လျဥ်း�ပီး ၂၀၂၂ ခု�ှစ်တင်ွ
ဥေရာပသမဂ�မှ ပိတ်ဆိ� စာရင်းသွင်းခ့ဲသည့် ဒတိုယတစ်ဦးမှာ ဒတိုယဗုိလ်ချ�ပ်�ကီး
ေအာင်ေဇာ်ေအး ြဖစ်သည်။ စစ်ဆင် ေရးအထူးအဖ�ဲ ၂ ၏ ဗုိလ်ချ�ပ်ြဖစ်သူ
ေအာင်ေဇာ်ေအးသည် ေ�ှ�တင်ွေဖာ်ြပခ့ဲေသာ အေ�ှ�ပုိင်း စစ်ဌာနအ တက်ွ
ကွပ်ကဲရသည့်တာဝန�ိှ်သူလည်းြဖစ်သည်။ ဤ ြဖစ်စဥ်တင်ွ ယင်းဌာန �ှစ်ခုစလံးုအေပ�
သံသယ�ိှ ရ�ပီး၊ ေြခလျင်တပ်ရင်း ၅၃၁ �ှင့် ၄၂၈ �ှစ်ခုစလံးုသည် အဆုိပါ
အေ�ှ�ပုိင်းတိင်ုးစစ်ဌာနချ�ပ်၏ ကွပ်ကဲမ� ေအာက်တင်ွ�ိှသည်။



နယ်ြခားေစာင့်တပ်ဖ�ဲ (BGF) များကုိ ေတ�ရြခင်း

အဖမ်းဆီးခံရသည့် ြပည်သူများ�ှင့် စစ်တပ်အ�ကားတင်ွ ဝင်ေရာက်ည�ိ��င်ိးေပးေနသည့်
နယ်ြခားေစာင့် တပ်ဖ�ဲဝင် ၄ ဦးတိ�သည် ဖ�ူဆုိတင်ွ အဆုိပါမုိဆုိအခင်းြဖစ်ပွားသည့်ေန၌့ပင်
ေခါင်းကုိေသနတ်ြဖင့် ေတ၍့ ပစ်သတ်ခံခ့ဲရ�ပီး ယာဥ်များအတင်ွး ထည့်၍ မီး�� �ိခံလိက်ုရေ�ကာင်း
ေခတ်သစ်မီဒီယာက တင်ြပထား သည်။ Myanmar Peace Monitor၏ေဖာ်ြပချက်အရ BGFသည်
သာမန် စစ်တပ်တပ်ဖ�ဲ ြဖစ်�ပီး ြမနမ်ာ စစ်တပ်�ှင့် ဖ�ဲစည်းပုံ တညီူေ�ကာင်းသိရသည်။
ြမနမ်ာစစ်တပ်သည် BGF ၏ လ�ပ်�ှားမ�များအားလံးုအေပ� အြပည့်အဝ ထိနး်ချ�ပ်မ��ိှ�ပီး
စစ်ဆင်ေရးများတင်ွ စစ်တပ်�ှင့် BGF တိ� ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်�ကြခင်းြဖစ် ေ�ကာင်း သိရသည်။ 
BGFတပ်ဖ�ဲ ဗုိလ်မ�းများသည် စိနေ်ြပာင်းစသည့် လက်နက်�ကီးများကုိ အသုံးြပ�ခွင့် ရေသာ်လည်း
၎င်းတိ� �ိှေနသည့် နယ်ေြမေဒသများအတင်ွးတင်ွသာ ကင်းလှည့်�ိင်ုြခင်းြဖစ်�ပီး၊ ြမနမ်ာ
စစ်တပ်မှာမူ လတ်ွလပ်စွာ သွားလာအသုံးြပ��ိင်ုြခင်းြဖစ်သည်။ အဆုိပါ BGF အဖ�ဲဝင်များသည်
အဆုိပါ ဖမ်းဆီးခံရ�ပီး ေနာက်ပုိင်းေသဆုံးသွားသူများအား လ�တ်ေပးရန်
ည�ိ��င်ိးခ့ဲ�ကေ�ကာင်း�ှင့်၊ ၎င်းတိ� ကုိယ် တိင်ု စစ်တပ်၏ သတ်ြဖတ်မ�ကုိ ခံခ့ဲရြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း
ေခတ်သစ်မီဒီယာက ဆုိသည်။ 

Myanmar Witness မှ UGC စနစ်မှ ရယူထားသည့်အချက်အလက်အရ ယင်း BGF
အဖ�ဲဝင်ဟဆုိုသူများ ကုိ ေြမနမ့်ိပုိင်းတစ်ေနရာတင်ွ ေတ�ရသည်။ ၎င်းတိ�၏ �ုပ်အေလာင်းများကုိ
ဒီေမာဆုိ့�မိ�နယ် ြပည်သ� ကာ ကွယ်ေရးတပ်ဖ�ဲဝင်များက အေပ� သိ� မ တင်ခ့ဲ�ကသည်။
ယင်းအခင်းဓါတ်ပုံများကုိ KNDF က တင်ြပလာ �ပီး အဆုိပါ ၄ ဦးသည် ၎င်းတိ�၏
ယူနေီဖာင်းဝတ်စုံေပ�တင်ွ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအလံ တံဆိပ်များဝတ်ဆင်ထား ကာ၊
လက်ြပန�်ကိ�းတပ်ုခံထားရသည်ကုိ ေတ�ရသည်။ BGFအဖ�ဲဝင်များ ပစ်သတ်ခံခ့ဲရသည်ဟု အဆုိ�ိှ
ထားသည့်အတိင်ုး ဓါတ်ပုံအများစုတိ�တင်ွ အဆုိပါ BGF ၄ ဦးတိ� ဦးေခါင်း�ှင့် မျက်�ှာတိ�တင်ွ
ဒဏ်ရာ ရ�ိှ ထားမ�တိ� မှာ ကုိက်ညီေနေ�ကာင်းေတ�ရသည်။ ၎င်းတိ�အေလာင်းများ၏ နေံဘးတင်ွ
ဘရိတ်ဆီတစ်ပု လင်းကုိလည်းေတ�ရ�ပီး၊ အနးီအနားတစ်ဝ�ိက်တင်ွ ကေလးဝတ်
အဝတ်အစားတိ� ကုိလည်း ေတ�ရသည်။ (ပုံ ၁၇)







ပုံ ၁၇ - BGF အဖ�ဲဝင်များြဖစ်သည်ဟု ဆုိ�ကေသာ သူများအား �ကိ�းဟယူုဆရသည့် အရာြဖင့်
လက်ြပန် �ကိ�းတပ်ု၍ ပစ်သတ်ခံထားရသည်ကုိ အေလာင်းများေဘးအနးီ
ဘရိတ်ဆီပုလင်းတစ်ခု�ှင့်အတ ူေတ�ရ စဥ်

ြမနမ်ာအစုိးရ အာဏာပုိင်များကမူ ယင်းေသဆုံးသူ ၄ ဦးမှာ BGF အဖ�ဲဝင်များြဖစ်သည်ဟု
စွပ်စဲွချက်များ အေပ� တံ� ြပနေ်ြဖ�ကားလာခ့ဲသည်။ “... တချ�ိ PDF ေတကွ BGF
စခနး်ေတဆီွကေန အကူအညီယူတယ်။ အရပ်သားဝတ်စုံနဲ ့ BGF ေလးဦးတိ� က သူတိ�ေနာက်
လိက်ုသွားတယ်။ �ပီးေတာ့ လက်ြပန�်ကိ�းတပ်ု�ပီး အသတ်ခံရတယ်။ သူတိ� စခနး်ကေန
ထွက်သွားတဲအ့ချနိမှ်ာ အရပ်သားဝတ်စုံေတဝွတ်ထားတယ်။ သူတိ� ရဲ� အေလာင်းေတကုိွ
ေတ�တဲအ့ခါမှာ ကျ BGF ယူနေီဖာင်းေတွ ဝတ်ထားတယ်” ဟု ၎င်းတိ�က ဆုိ သည်။ ယင်းသိ�
ေြပာ�ကားချက်သည် တိကျေရရာမ�မ�ိှေသာ်လည်း ြမနမ်ာအစုိးရက ဆုိလိသုည်မှာ - အ ဆုိပါ
BGF များေသဆုံးမ�တင်ွ PDF အဖ�ဲဝင်များ ပါဝင်ပတ်သက်ေနသည်ဟု ရည်��နး်ဟန�ိှ်သည်။
ထိ�အ ြပင် ယင်းသိ� ေြပာ�ကားချက်အရ ေသဆုံးသူများကုိ အသတ်မခံရမီှ တစ်ေနရာရာတင်ွ
ဦးစွာ ဝတ်စုံဝတ် ေပး�ပီး လက်�ကိ�းတပ်ုခံရြခင်းြဖစ်သည်ဟု ဆုိလိြုခင်းဟတ်ုမဟတ်ု
မ�ှင်းလင်းပါ။ BGF များေသဆုံးမ� သည် PDF များမှ အကူအညီလာေတာင်းခံေ�ကာင်း
ေနာက်ဆုံးသိ�ိှရ�ပီးေနာက် ေသဆုံးြခင်းြဖစ်သြဖင့် ၎င်းတိ� ေ�ကာင့်ြဖစ်သည်ဟု
ဂလိဘုယ်နယူးလိက်ုေအာဖ့်ြမနမ်ာ (GBLM)သတင်းဌာနက အစုိးရ၏ ထုတ် ြပနခ်ျက်�ှင့်တညီူစွာ
တင်ြပထားသည်။ ယင်းသိ� BGF များအား သတ်ြဖတ်မ�သည် BGF �ှင့် စစ်တပ်အ �ကား
တင်းမာမ�များြဖစ်ေပ�ေအာင် စစ်တပ်အား အကွက်ချ၍စီစဥ်သည့် �ကိ�းပမ်းမ�တစ်ရပ်သာြဖစ်
ေ�ကာင်း GNLM က ဆုိထားသည်။ အစုိးရ�ှင့် ယင်းသတင်းဌာနများအေနြဖင့်
ေသဆုံးသူများသည် BGF.အဖ�ဲဝင်များမဟတ်ုဟု ြငင်းဆုိဟနမ်�ိှပဲ၊ �ှစ်ဖက်စလံးုကယင်းအမ�ကုိ
မည်သူက ကျ�းလနွသ်ည်ဟသူည့် အေပ� အ�ပိ�င်အဆုိင်ြငင်းဆုိမ�များ�ိှေနသည်။

နဂုံိး

Myanmar Witness မှ အများရယူ�ိင်ုသည့် အရင်းအြမစ်များမှတစ်ဆင့်
ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာသုံးသပ်ချက်အရ ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေနတ့င်ွ
ယာဥ်များေပ�၌ြပည်သူများမီး�� �ိသတ်ြဖတ်ခံရသည့်ြဖစ်စဥ်၏ တည်ေနရာကုိ
�ှာေဖွေဖာ်ထုတ်�ိင်ုခ့ဲသည်။ ယင်း ကုိ�သဒိနတ်ိအမှတ်များကုိ အြဖစ်အပျက်�ှင့်စပ်လျဥ်း �ပီး
UGC ��င်ိးယှဥ်စိတ်ြဖာသုံးသပ်ချက်များ�ှင့်အတ၊ူ �ဂိ�ဟ်တု ဆက်တလိက်ု ဓါတ်ပုံများ�ှင့်
ယင်းတည် ေနရာထံမှ ထွက်လာသည့် လမူ�သတင်းမီဒီယာ ေရးသားေဖာ်ြပချက် ပိ� စ်များ
စသည်တိ� မှတစ်ဆင့် �ှာေဖွ ေဖာ်ထုတ်�ိင်ုခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ အဆုိပါ ေသဆုံးသူများ၊ 
အထူးသြဖင့် မီး�� �ိသတ်ြဖတ်ခံရသူများ ၏ ြဖစ် စဥ်သည် Myanmar Witness မှ
ေဖာ်ထုတ်ေတ��ိှခ့ဲရသည့် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအတင်ွး စုိးရိမ်ဖွယ်ရာ အေြခအေန များ ဆက်တိက်ုပုံစံြဖင့်
ြဖစ်ပွားေနမ� အသွင်ကုိ ထင်ဟပ်ြပသေနသည်။ ဤ ြဖစ်စဥ်သည် စစ်တပ်မှ ကျ�း လနွသ်ည်ဟ၍ူ
လမူ�သတင်းမီဒီယာများ�ှင့် သတင်းဌာနများမှဆုိသည့် အေြမာက်အများသတ်ြဖတ်ခံရမ�၊
မီး�� �ိခံရမ�တိ�အနက် ြဖစ်စဥ်တစ်ခုသာြဖစ်သည်။

Myanmar Witness သည် မီး�� �ိသတ်ြဖတ်ခံရမ�ြဖစ်ပွားသည့်ေနရာအနးီတင်ွ�ိှသည့် စစ်တပ်
တပ်ရင်း �ှစ် ခုြဖစ်သည့် ေြခလျင်တပ်ရင်း ၅၃၁ �ှင့် ၄၂၈ တိ�၏ တည်ေနရာကုိလည်း
အတည်ြပ��ိင်ုခ့ဲသည်။ ထိ�အြပင် UGC ဒ�ုနး်မှတ်တမ်းတင်ွလည်း- မီးေလာင်ရာေနရာမှ
လအူချ�ိတိ� အဆုိပါေနရာ၏ အေ�ှ�ေြမာက်ဘက် သိ� ထွက်ခွာသွားေ�ကာင်းြပသေန�ပီး
၎င်းသည် ေြခလျင်တပ်ရင်း ၅၃၁ �ိှသည့် အေ�ှပုိင်းတည်ေနရာ �ှင့် တညီူေသာ ဘက်ကျသည်။
သိ� ေသာ်လည်း အဆုိပါ ထွက်ခွာသွားသူများမှာ စစ်တပ်မှ စစ်သားများဟတ်ု၊ မဟတ်ု�ှင့်



မီးေလာင်မ�အတက်ွ အဆုိပါထွက်ခွာသွားသူများတင်ွ တာဝန�ိှ်၊ မ�ိှ တိ� ကုိမူ Myanmar Witness မှ
အတည်ြပ��ိင်ုခ့ဲြခင်းမ�ိှပါ။ သိ� ေသာ်လည်း အြခားေတ��ိှရသည့် မှတ်တမ်းများထက် အေစာ
ဆုံးြဖစ်သည့် မှတ်တမ်းတင်ွပါသည့် ေဒသစံေတာ်ချနိ် ၁၁၃၀-၁၂၀၀ နာရီဟေုဖာ်ြပချက်အရ
ယင်းအခင်း ြဖစ်ပွားရာေနရာတစ်ဝ�ိက်အတင်ွး ၎င်းတိ� �ိှမ�မှာ မှတ်ချက်ြပ�စရာြဖစ်သည်။
အခင်းြဖစ်ပွားသည့် အချနိမှ်ာလည်း ယင်းမှတ်တမ်းတင်ွ ပါဝင်သည့်အချနိ် အေတာအတင်ွး
မေ�ှးမေ�ှာင်း နးီကပ်စွာြဖစ်ပွားခ့ဲြခင်း ြဖစ်ေ�ကာင်း ၎င်းမှတ်တမ်းက ရည်��နး်ေနသည်။

ဤြဖစ်စဥ်အေပ� စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�ြပ�လပ်ုစဥ် Myanmar Witnessသည် ဖ�ူဆုိတင်ွ စစ်တပ်မှ BGF
အဖ�ဲ ဝင် ေလးဦးတိ� ကုိ သတ်ြဖတ်လိက်ုေ�ကာင်းစွပ်စဲွမ��ှင့်စပ်လျဥ်း�ပီး ယင်း BGF များဟဆုိုသည့်
လက်ြပန် �ကိ�းတပ်ုခံရ�ပီး ေသဆုံးသွားသူများ၏ ဓါတ်ပုံများကုိလည်း
�ကည့်��သုံးသပ်ခွင့်ရခ့ဲသည်။ သိ� ေသာ် UGC ပုံတင်ွ ေဖာ်ြပထားေသာ
အနးီအနားပတ်ဝနး်ကျင်များသည် မည်သည့်အရာြဖစ်ေ�ကာင်းပုံ သ�ာနတိ်တိ
ကျကျေဖာ်ြပ�ိင်ုမ�မ�ိှပဲ၊ ယင်းဓါတ်ပုံများကုိ တည်ေနရာ သိ� မဟတ်ု အချနိတ်စ်ခုခု�ှင့်ချတ်ိဆက်
ဆက် ��ယ်ြပရနမ်ြဖစ်�ိင်ုသြဖင့် ယင်းသိ� BGF ြဖစ်ေ�ကာင်း စွပ်စဲွချက်ကုိ အတည်မြပ��ိင်ုပါ။
သိ� ေသာ်လည်း ဓါတ်ပုံများတင်ွ ပါဝင်သူများမှာ အမှနတ်ကယ်လက်ြပန�်ကိ�းတပ်ုခံ
ထားရသည်ကုိ ြပေနသည်။

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအတင်ွး လအူများအားမီး�� �ိသတ်ြဖတ်ြခင်း�ှင့်ဆုိင်သည့် ေနာက်ထပ်သတင်းအချက်
အလက် များအတက်ွ အဆုိပါ အစီရင်ခံစာများကုိ �ကည့်ပါ -
- စစ်ကုိင်းတိင်ုး�ိှ မီး�� �ိခံရသူ�ုပ်အေလာင်းများအား အတည်ြပ�ြခင်း
- အေနာက်ေြမာက်ပုိင်း အစီရင်ခံစာ (လာမည့်)


