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အႏွစ္ခ်ဳပ္  ၁

နိဒါန္းႏွင့္ စာတမ္းျပဳစုပံု ၆

ေနာက္ခံ အေၾကာင္း  ၈
၂၀၁၇ ခု စစ္တပ္မွ လူထုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ စစ္တပ္ကို 
အေရးမယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို အားေပးရာေျမာက္သည္။

ေမးျမန္းခ်က္မ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ၁၀

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို ဖ်က္ဆီးသည့္ “အၾကမ္းဖက္သမား တိုက္ဖ်က္္ေရး”

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး” အတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အဆင့္ဆင့္
• စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕စဥ္ႏွင့္ “အၾကမ္းဖက္သမား တိုက္ဖ်က္ေရး” လုပ္စဥ္  

မုဒိမ္းက်င့္မႈ 
• ရိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ားကို တိုက္ခိုက္စဥ္ မုဒိမ္းက်င့္မႈ ေမာင္ေတာကို စစ္တပ္မွ  

ထိန္းခ်ဳပ္ထားစဥ္ မုဒိမ္းက်င့္မႈ
• ေမယုေတာင္တန္းကို ျဖတ္ေျပးစဥ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္မႈ

မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ပံု အဆင့္ဆင့္
• မုဒိမ္းမႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြါး ေနျခင္း
• စစ္စခန္းမ်ားအတြင္း မုဒိမ္းမႈမ်ား
• အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း
• သက္ေသမ်ားကို မေၾကာက္ျခင္း
• မိန္းကေလးမ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း
• မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူမ်ားကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ကိုယ္အဂၤါကို 

လွီးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း
• တူလ တိုလီရြာကို တိုက္ခိုက္ခါ အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္မိန္႔ေပးမႈ

နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳျခင္းမ်ား ၃၇

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ၄၀
• လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ မွတ္တမ္း
• ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပိုင္း တူလတိုလီ ရြာမွ အသက္ရွင္ က်န္ရွိေသာ 

မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူ၏ ထြက္ဆိုခ်က္ အေသးစိပ္
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ဤအစီရင္ခံစာမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့စစ္တပ္မွ 
ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းသည့္ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး” စစ္ဆင္ေရးလုပ္စဥ္ က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ စနစ္တက် က်င့္သံုးခဲ့ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို 
အေထာက္အထားႏွင့္တကြ ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစစ္ဆင္ေရးက ရိုဟင္ဂ်ာ 
ရြာသား ၆၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ႏုုိင္ငံထဲသို႔ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။

မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး မေသဘဲ ရွင္က်န္ခဲ့သူ ၈ ေယာက္အပါအ၀င္ ဒုကၡသည္ ၃၆ 
ေယာက္ကုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အစုိးရစစ္သားတုိ႔သည္  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္းအပါအ၀င္ 
ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ ေျမာက္ပိုင္းတေလွ်ာက္ အနည္းဆုံးရြာေပါင္း ၁၇ 
ရြာႏွင့္ အနီးအနားရွိ အရပ္တို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး ၃၀၀ ကုိ စစ္ဆင္ေရး 
ကာလအတြင္း မုဒိမ္းက်င့္ခ့ဲေၾကာင္း တိက်သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရရိွခ့ဲသည္။ 
ရြာ ၃၅၀ေက်ာ္မွာ အတိုက္ခံရၿပီး မီးရႈိ႕ခံရသည္။ အခုတင္ျပေသာ အေရအတြက္ 
သည္ အမွန္တကယ္္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရေသာ ဦးေရ၏ အပိုင္းအစမွ်သာျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႕ တရား၀င္ စစ္ဆင္ေရး မလုပ္မီ သတင္းပတ္ေပါင္းစြာက 
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လက္ရွိ စစ္စခန္းမ်ားႏွင့္  ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတေလွ်ာက္ရွိ 
နယ္စပ္ရဲစခန္းမ်ားကို အားျဖည့္ရန္ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းမွ ေထာင္ခ်ီေသာ 
စစ္သားမ်ား ျဖန္႔ခ်ထားသည္။ ဤတပ္တို႔သည္ စစ္ဆင္ေရး အဆင့္တိုင္းတြင္ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဓိက က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္သည္။ 

စစ္ဆင္ေရး မစမီွပင္ ဤစစ္သားတို႔သည္ လူေခါင္ေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ကင္းလွည့္ 
ရာ၌ “အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး” လုပ္စဥ္ ေယာက္်ားတို႔က ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံရ 
မည္ကို စုိးရိမ္၍ ေတာထဲ ေျပးပုန္းၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ စစ္သားမ်ားက မုဒိမ္းမႈမ်ားကုိ 
က်ဴးလြန္ၾကသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႕ စစ္ဆင္ေရးမတုိင္မီ  ရက္သတၱပတ္ 
အနည္းငယ္အတြင္း ဘူးသီးေတာင္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာ ႏွစ္ရြာတည္းမွာပင္ 
အမ်ဳိးသမီး ၆ ေယာက္ႏွင့္ အသက္ ၆ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး ၁ ေယာက္တို႔ 
အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည္။ 
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ရာခ်ီေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈတုိ႕သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ 
တိုက္ခုိက္မႈ စတင္ခဲ့သည့္ ေနရက္မွစ၍ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မ်ားျပားလွေသာ 
စစ္သားတို႔ သည္ ရြာမ်ားထဲ ၀င္လာကာ ထင္ရာျမင္ရာ ပစ္ခတ္ၾကၿပီး အရပ္သားမ်ား 
ကို ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ၾကသည္။ အိမ္မ်ားကို မီးရႈိ႕ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားကို ဖမ္းကာ အိမ္ထဲတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ၾကသည္။ ေျပးၾကေသာအခါ 
ဖမ္းၿပီး လူအုပ္ႀကီးကို ရြာတြင္း သို႔မဟုတ္ ရြာအနီးနားတြင္ စုဖမ္းထားသည္။ 
တခ်ဳိ႕မွာ ျမင္မေကာင္းစြာ ကိုယ္လက္အဂၤါတို႔ လွီးျဖတ္ခံၾကရသည္။ ေမာင္ေတာ 
ေျမာက္ဖက္ရွိ တူလတိုလီရြာ (မင္းႀကီးရြာ) မွ လြတ္ေျမာက္လာသူတို႔၏ ခန္႔မွန္း 
ခ်က္အရ ထိုတိုက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး တစ္ရာေက်ာ္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး 
အမ်ားအျပား အသတ္ခံရသည္ဟု ဆိုသည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္သာ ျဖစ္သည္မဟုတ္ေခ်။ ၾသဂုတ္လ 
၂၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း ရာခ်ီေသာ စစ္သားမ်ား ပိတ္ဆို႔၍ လံုၿခံဳေရးယူထားသည့္  
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဖမ္းကာ မုဒိမ္းက်င့္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ 
မ်ားက ေျပာျပၾကသည္။

နယ္စပ္သို႔ ထြက္ေျပးေနသူ အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ မုဒိမ္းက်င့္ခံ သားေကာင္မ်ား 
ျဖစ္ၾကရသည္။ ဘူးသီးေတာင္မွ ဆယ္ဂဏန္းမ်ား အေရအတြက္ရွိေသာ 
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးတုိ႔သည္ ဘဂၤါလားေဒ့ရ္ွနယ္စပ္ဘက္ေရာက္ရန္ ေမယု 
ေတာင္တန္းကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ေနစဥ္ ဖမ္းဆီး မုဒိမ္းက်င့္ခံၾကရသည္။ 

ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ ေျမာက္ဘက္အထိ နယ္ေျမတြင္ ရာခ်ီသည့္ 
စစ္သားမ်ားက မုဒိမ္းမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ၾကသည္။ ထိုမွ် ႀကီးမားသည့္ အေရအတြက္ 
ႏွင့္ နယ္ေျမက်ယ္ျပန္႔မႈတြင္ မုဒိမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းက အစီအစဥ္တက် ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ရွိရွိ ရိုဟင္ဂ်ာလူထုမ်ားအေပၚ လက္နက္အျဖစ္ မုဒိမ္းမႈကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း 
ခိုင္မာသည့္ သက္ေသျဖစ္ေပသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ေနရာ ၅ ေနရာတြင္ စစ္စခန္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားကို အဓမၼခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ ၂ ပတ္ၾကာသည္အထိ မုဒိမ္းက်င့္ၾကသည္။ 
ဤလုပ္ရပ္တို႔မွာ စခန္းတို႔၏ တာ၀န္ခံအရာရွိ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ျဖစ္ႏိုင္ 
ပါသည္။
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မုဒိမ္းမႈကို စစ္သားအုပ္စုလိုက္ ေျဗာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရိုက္ႏွက္သူ၊ 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္သူ၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကုိ ခ်ည္ေႏွာင္သူမ်ားတုိ႔က အလွည့္က် 
မုဒိမ္းက်င့္ၾကသည္။ ဤလုပ္ရပ္ကုိ တျခားစစ္သားမ်ားေရွ႕၊ အရပ္သားမ်ားေရွ႕တြင္ 
လုပ္ၾကျခင္းျဖစ္ရာ သူတို႔တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရွိပံု ထင္ရွားသည္။ ဤသည္မွာ 
အထက္မွ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ အသိေပးထားျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

မုဒိမ္းမႈျဖစ္စဥ္ အမ်ားစုမွာ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္စက္ျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သြားျဖင့္ 
ကိုက္ျခင္း၊ ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ဓါးျဖင့္လွီးျခင္း၊ မီးႏွင့္ရႈိ႕ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သည္။ 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ ရြာ ၁၁ ရြာမွ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူမ်ားမွာ အသတ္ခံရသည္၊ ရရွိသည္ 
ဒဏ္ရာတို႔ေၾကာင့္ ေသၾကရသည္။ ဤအခ်က္မ်ားက အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး 
မ်ားသည္  ရိုဟင္ဂ်ာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ အျပစ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို  
စနစ္တက် အသံုးျပဳ ဒဏ္ခတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။ 

မုဒိမ္းက်င့္ၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ရင္သားကို လွီးျဖတ္ျခင္း၊ မိန္းမအဂၤါကို 
လွီးျဖတ္ျခင္းတို႔မွာ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္) အထူး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္သည္ သူတို႔၏ ရန္သူ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ကာမကို 
ပိုင္စိုးသည္သာမက မ်ဳိးပြါး အဂၤါကိုပါ ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္ေပသည္။

တူလတိုလီ ျဖစ္စဥ္မ်ားက အထင္အရွား ျပသသည္မွာ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားကို အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး ႏွိပ္စက္သည္။ အမ်ားအျပား အရွင္လတ္လတ္ 
မီးရႈိ႕အသတ္ခံရသည္။ ဤအစုလုိက္ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ အမ့ိန္ေပးထားသည္မွာ 
ျငင္းကြယ္ မရႏိုင္ေသာ ထင္ရွားသည့္ အေထာက္အထားပင္ျဖစ္သည္။ စခန္း 
အမ်ဳိးမ်ဳိးကလာသည့္ ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ စစ္သားတို႔က ေလေၾကာင္းအကူအညီ 
လည္းရွိ၊ မနက္ပိုင္းတြင္ ရာခ်ီသည့္ အရပ္သားမ်ားကို သတ္ျဖတ္၊ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္  
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို နည္းလမ္းတက် အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္သည္ဆိုသည္မွာ 
အမိန္႔မေပးထားပါက မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

မုဒိမ္းက်င့္မႈကို လက္နက္အျဖစ္ အသံုးခ်သည္မွာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ပါသည္။ 
လူသားမ်ဳိးႏြယ္တခုလံုးကို ထိခိုက္ေစသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ဳိးတုန္း 
သတ္ျဖတ္သည့္ နည္းနာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား တာ၀န္ရွိပါသည္။
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လက္နက္ကိုင္တပ္ကို ျမန္မာအစိုးရက အကာအကြယ္ေပးေနျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းဖို႔ 
သတိေပးရမည္။ စစ္တပ္၏ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို အစိုးရက အျမန္ တားျမစ္ 
ရမည္။ အထူးသျဖင့္ အစီအစဥ္ရွိရွိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
တခုလံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသျဖင့္ အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
စစ္သားမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္ရန္ အမိန္႔ေပး ေစခိုင္းျခင္းျဖင့္ စစ္သားမ်ားက 
ထိုအၾကမ္းဖက္မႈမွ စည္းဇိမ္ခံစားေစသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘ၀မ်ား ပ်က္စီးရ 
ကာ နာက်င္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားရသည္။ ျမန္မာတျပည္လံုးတြင္ စစ္တပ္မ်ား 
သိန္းႏွင့္ခ်ီ ခ်ထားသျဖင့္ မုဒိမ္းက်င့္မႈတြင္ ယဥ္ပါးေနသည့္ စစ္သားမ်ားေၾကာင့္  
တိုင္းျပည္တ၀ွမ္း အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ဘ၀လံုၿခံဳေရးအတြက္ ရင္ေလး 
ထိပ္လန္႔စရာ ျဖစ္ေစသည္။

အရပ္သားမ်ားအေပၚ စစ္တပ္က မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း အပါအ၀င္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းျခင္း 
တို႔ကို ရပ္တန္႔ရန္ ျမန္မာအစိုးရက စစ္တပ္ကို အျမန္ အမိန္႔ေပးရမည္။ စစ္တပ္၏ 
ထိပ္ပိုင္းအမိန္႔ေပးသူမ်ားကို စတင္အေရးယူရမည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ေစရန္ ပထမဆံုး 
ေျခလွမ္းမွာ ကုလသမဂၢ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမစ္ရွင္ကို ျပည္တြင္း၀င္ခြင့္ျပဳရမည္။



မုဒိမ္းက်င့္မိန္႔     5

ဘဂၤါလာေဒ့ရ္ွတြင္ရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္စခန္းသုိ႔ 
သြားရန္ ေစာင့္ေနေသာ ဒုကၡသည္အသစ္မ်ား
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ed'gef;
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖဖ၀ါရီလတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ ႏို၀င္ဘာအထိ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္စဥ္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း ႏွိပ္စက္ျခင္းတို႔ကို မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ 
တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ သက္ေသမ်ား အစီရင္ခံစာကို ကုလားတန္ သတင္းဌာနမွ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးအသစ္ 
ၿပီးသည့္ေနာက္ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ကုိ ေနာက္ထပ္ေရာက္လာေသာ သူတို႔အား 
ကုလားတန္ သတင္းဌာနက ေမးျမန္းစံုစမ္းရာ ျမန္မာစစ္သားတို႔သည္ ယခင္ႏွစ္မ်ား 
ကဲ့သို႔ပင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ယခင္ပံုစံအတိုင္း ဆက္လက္က်ဴးလြန္ၾက သည္။ 
ဤအႀကိမ္တြင္ ပို၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ က်ဴးလြန္ၾကသည္။

ထိုေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္က  အစီရင္ခံစာႏွင့္ ၂၀၁၇ တြင္ ထပ္ျဖစ္သည့္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ ေကာက္ခ်က္ကို ရႏိုင္ရန္ ယခင္ 
အစီရင္ခံစာကို အဓိကျပဳစုသူ ရိုဟင္ဂ်ာေရွ႕ေနျဖစ္သည့္ ရာဇီယာ ဆူလတန္နာအား 
အကူအညီေတာင္းခံ၍ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္မ်ား နယ္ေျမ 
ရွင္းလင္း စစ္ဆင္ေရးလုပ္စဥ္ မၾကာေသးမီက က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသူမ်ားအား ကုလာတန္ 
သတင္းဌာနက ေမးစံုစမ္းခဲ့ပါသည္။ ထိုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ရာဇီယာ ဆူလတန္နာက 
လမ္းညႊန္မႈေပးပါသည္။
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pmwrf;jyKpkykH
ဒုကၡသည္ အမ်ဳိးသား ၁၂ ဦး၊  မုဒိမ္းအက်င့္ခံရၿပီး လြတ္ေျမာက္လာသူ အမ်ဳိးသမီး 
၈ ဦး အပါအ၀င္  အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး ၂၄ ဦးကုိ ဤစာတမ္းအတြက္ ေမးျမန္း 
ထားပါသည္။ သူတို႔အားလံုးသည္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းမွ 
ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္သို႔ ေရာက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ရြာေပါင္း ၁၆ ရြာ 
(ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ၁၂ ရြာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ၄ ရြာ) ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ 
ေပၚမွ သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

သူတို႔၏ ေျပာျပခ်က္ အျပည့္အစံု စာရင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) တြင္ ေဖၚျပေပး 
ထားပါသည္။ ေျပာျပသူတို႔၏ အသက္၊ လိင္၊ မူရင္းဇာတိတို႔ကို ေဖၚျပထားပါသည္။ 
အမည္မ်ားကိုကား ၎တို႔၏ လံုၿခံဳေရးအရ မေဖၚျပထားပါ။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို က်ဴးလြန္သည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဖၚျပရာတြင္ 
ဒုကၡသည္မ်ားကို ထိုသူတို႔၏ အ၀တ္အစားအေပၚ မူတည္ၿပီး ျမန္မာစစ္သားလား 
(အစိမ္းေရာင္စစ္၀တ္စံု)၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲလား (အျပာေရာင္ ေပ်ာက္ၾကား၀တ္စံု) 
ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ၾကရသည္။ ၀တ္စံုမ်ားေပၚတြင္ရွိသည့္ ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား 
မ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အစီရင္ခံစာထဲတြင္ “စစ္တပ္” ႏွင့္ “စစ္သား” မွာ ျမန္မာစစ္ဘက္ဆိုင္ရာကို 
ရည္ညႊန္းၿပီး ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကို (BGF) ဟုညႊန္းဆို ေဖၚျပထားပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ားကို ျမန္မာလို ပထမဆံုးအႀကိမ္၌ ကြင္းထဲတြင္ ေဖၚျပထားၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ေခၚသလို ေဖၚျပထားပါသည္။
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aemufcHta=umif; 
စစ္တပ္ကို အေရးမယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ 
ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာတပ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္းရွိ နယ္ျခားရဲစခန္း ၃ ခုကို တိုက္ခိုက္သည္ဟု စြပ္စြဲၿပီးေနာက္ ျမန္မာ 
စစ္တပ္သည္ “ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး” အႀကီးစား စစ္ဆင္ေရးကိုလုပ္၍ ေမာင္ေတာ 
ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ အရပ္သားတို႔ကို ဦးတည္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရြာမ်ား မီးရႈိ႕ခံ 
ရသည္။ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ကေလးမ်ား အသတ္ခံရသည္။ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ားကို 
လည္း အက်ယ္အျပန္႔ က်ဴးလြန္ေနေသာေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ ၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ 
ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ဘက္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ရံုးက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ထုတ္ 
ျပန္သည့္ အေရးေပၚ အစီရင္ခံစာတြင္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္စဥ္ “ၾကမ္းတမ္း 
ရက္စက္စြာ ရိုဟင္ဂ်ာ ကေလး၊ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားတို႔အေပၚ ျပဳက်င့္ေနသည္”၁ 
ဟု ေဖၚျပထားသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ကိုလည္း အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ 
ျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္တင္ထားသည္။

နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္မႈၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ဘက္ ထြက္ေျပးလာေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီး ၂၁ ဦး၏ ေျပာျပခ်က္ကို အေျခခံ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ 
“တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ သက္ေသမ်ား” အစီရင္ခံစာတြင္ ေမာင္ေတာရွိ ရြာေပါင္း 
၈ ရြာမွ အနည္းဆံုး အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး ၇၀ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္မ်ား၏ 
မုဒိမ္းက်င့္ခံရေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေဖၚျပခဲ့သည္။ 
ရြာျပင္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ခါ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို စုရံုးေစသည့္ အခါမ်ားတြင္ 
မည္သို႔ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို လုပ္ေဆာင္ပံုကို ေဖၚျပခဲ့သည္။ သူတို႔ကို 
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အနီးအနားရွိ အိမ္ထဲသို႔ေခၚ၍လည္းေကာင္း၊ လယ္ထဲ၊ ေတာထဲသို႔လည္းေကာင္း၊ 
စစ္စခန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္းေခၚ၍ ျပဳက်င့္ၾကသည္။ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူ အနည္း 
ဆံုး ၆ ေယာက္ အသတ္ခံရသည္။ တခ်ဳိ႕ ဓါးမႊန္းခံရသည္ (တစ္ဦးမွာ ရင္သား 
လွီးျဖတ္ခံရၿပီး မိန္းမအဂၤါကို လွံစြပ္ျဖင့္ ထိုးျခင္းခံရသည္)။ လံုၿခံဳေရးအရ 
ရွာေဖြရာတြင္ မေတာ္ရာကိုကိုင္ျခင္း၊ တခ်ဳိ႕ကို အတြင္းခံ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ခိုင္းကာ 
ကိုယ္လံုးတီးထားသည္။

ျမန္မာလံုၿခံဳေရး တပ္တို႔ကရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္  ႏွိပ္စက္ 
ညႇင္းပမ္းမႈမ်ားအေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားရွိေသာ္ 
လည္း  ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာတို႔က ထိုက်ဴးလြန္မႈအားလံုးကို အၿမဲ 
ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုစြဲခ်က္တို႔အတြက္ လြတ္လပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကို 
လည္း တားျမစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အခ်က္အလက္ 
ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ကိုလည္း ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာမေပးခဲ့ေပ။ ထိုမစ္ရွင္ကို မတ္လ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္  ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္မ်ား က်ဴးလြန္သည့္ အမႈမ်ားကို 
စံုစမ္းရန္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္သည္။ 

အစိုးရ၏ ရခိုင္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေခါင္းေဆာင္မွာ ဒုသမတ ျမင့္ေဆြ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း) ျဖစ္သည္။ 
သူတို႔က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စစ္ဆင္ေရးအတြင္း မုဒိမ္းမႈ အပါအ၀င္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း 
အေထာက္အထားမေတြ႕ရဟု ဆိုသည္။ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယမန္ႏွစ္က ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈကို 
က်ဴးလြန္သည့္ စစ္တပ္မွရာဇ ၀တ္ေကာင္တို႔ကို လံုး၀ အျပစ္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။၂

ထိုမီးစိမ္းျပခ်က္က ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မုဒိမ္းက်င့္မႈ 
ဆက္လုပ္ရန္ ထင္ရွားသည့္ အခ်က္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ ေနာက္သုံးပတ္အၾကာ 
ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ထိုအတိုင္း အတိအက် လုပ္လာၾကေတာ့သည္။
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ar;jref;awG@&Sdcsufrsm;
“အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္းေရး” သည္အမ်ဳိးသမီးတို႔၏လံုၿခံဳေရးကို 
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မေရာက္မီ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာက ရခိုင္ျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အႀကီးစား စစ္အင္အားတည္ေဆာက္မႈကိုလုပ္သည္။ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မူလစစ္စခန္းမ်ားတြင္ စစ္အင္အား ေထာင္ခ်ီ၍ ခ်ထား 
သည္။ ျပည္မမွ စစ္တပ္မ်ားကို ေက်းရြာအုပ္စုရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္း 
မ်ားတြင္ အင္အားျဖည့္ထားသည္။ ထိုစခန္းတို႔မွာ လက္နက္ကိုင္ ၁၀၀ 
ခန္႔ ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ရေသ့ေတာင္ ကမ္းေျခတေလွ်ာက္တြင္လည္း ေရတပ္ 
သေဘၤာမ်ား ခ်ထားကာ ကမ္းေျခတေလွ်ာက္ ကင္းလွည့္ေနသည္။၃
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ရုိဟင္ဂ်ာရြာမ်ားကို ၿခံစည္းရုိး မဖ်က္စီးမီ ေတြ႕ရစဥ္

စစ္တပ္မွ ကင္းလွည့္မႈမ်ား တိုးလုပ္လာသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ားတြင္ အကြက္ရိုက္ 
ရွာေဖြမႈမ်ားလုပ္သည္။ ယခင္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ထပ္ျဖစ္လာမည္ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားက 
စိုးရိမ္ပူပန္လာသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အာဏာပိုင္တို႔က  “ အၾကမ္းဖက္မႈ” အႏၱရာယ္ဆိုကာ ေက်းရြာအဆင့္ 
လုံၿခံဳေရး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လာသည္။ အိမ္တြင္းသံုး ခၽြန္ထက္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းသည္။ လက္နက္အျဖစ္ အသံုးျပဳမည္ ကိုတားျမစ္ရန္ 
မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ဓါးမ်ားကိုပင္ သိမ္းသည္။ ေဒသခံ လူထုကို လံုၿခံဳေရး လုပ္သူတို႕က 
အလြယ္တကူ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္၊ အလြယ္တကူ ၀င္စီးႏိုင္ရန္ အိမ္မ်ား၏ ၿခံစည္းရိုး 
တို႔ကို ဖ်က္ဆီးထားသည္။ 

ဤတားဆီးပိတ္ပင္မႈတို႔က အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ေန႔စဥ္ ေနထိုင္သြားလာမႈကို အႀကီး 
အက်ယ္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ သမရိုးက် အစားအစာ ျပင္ဆင္ရာတြင္ 
ပင္ ဓါးမရွိသျဖင့္ အေတာ္အခက္အခဲႀကံဳရသည္။ တခ်ဳိ႕က ႏွီးေက်ာကို ဓါးအျဖစ္ 
လွီးျဖတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳၾကရသည္။ တျခားတစ္ေယာက္ကမူ ေခါင္းရိတ္ဓါးကို 
အသံုးျပဳရသည္ဟု ဆိုသည္။ 
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ၿခံစည္းရိုးဖ်က္လိုက္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္ေစသည္။ 
ၿခံစည္းရိုးတြင္း၌ ေနထိုင္၍ အိမ္အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ထံုးစံအရ မ်က္ႏွာ ပု၀ါၿခံဳစရာ 
မလိုေပ။ ၿခံစည္းရိုးမရွိေတာ့သျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္မွာ 
အိမ္တြင္းမွာသာရွိေတာ့သျဖင့္ ယုတ္ေလွ်ာ့သြားေတာ့သည္။ အိမ္တြင္းမွာသာ 
ေနရေတာ့သည္။ အနီးအနားရွိ ေရရွိရာ ေနရာတြင္ ေရခ်ဳိးလိုပါက သူတို႔၏ 
မိသားစု၀င္တို႔ကို ေစာင္ သို႔မဟုတ္ အ၀တ္ပိုင္းတို႔ ကာေပးရန္ ေတာင္းဆိုရသည္။ 
ေရကိုလည္း ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ခ်ဳိးရသည္။ 

ပို၍ ဂုဏ္သိကၡာခ်ခံရသည္မွာ အိမ္သာတို႔၏ အကာအရံမ်ား ဖ်က္ဆီးလုိက္ျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ အိမ္သာတက္ လိုပါက တျခားလူမ်ားက အ၀တ္ျဖင့္ ကာရံေပးၾကရသည္။

အိမ္ထဲမွာေနေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားက လံုၿခံဳသည္ဟု မခံစားရေပ။ တခ်ဳိ႕က 
အိမ္ေရွ႕တံခါးကို ဖြင့္ထားၾကသည္။ ပိတ္ထားပါက ကင္းလွည့္သည့္ စစ္သားတို႔က 
သံသယ၀င္ခါ တံခါးကို ဖ်က္၍ ၀င္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
လံုၿခံဳေရးတပ္မ်ား၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၱရာယ္ကို အခါမလပ္ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက သူမသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ မတိုင္မီ 

အိမ္ၿခံစည္းရိုးမ်ားကို ျမန္မာစစ္သားမ်ား ဖ်က္ဆီးေနပံု။
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ရက္သတၱပတ္ညမ်ားကပင္ မအိပ္ဘဲ မည္သည့္အခါ ရုတ္တရက္ အတိုက္ခိုက္ခံရ 
မည္ကို စိုးရိမ္ေနသည္ ဟုဆိုသည္။

အမ်ဳိးသမီး အမ်ားအျပားက ေျပာျပသည္မွာ - မုဒိမ္းက်င့္မခံရရန္အတြက္  ျဖစ္ႏိုင္ 
သမွ် စိတ္မ၀င္စားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနထိုင္ၾကေၾကာင္း ေမာင္ေတာ တူလတိုလီ 
(မင္းႀကီး) ရြာမွ မိန္းကေလး တစ္ဦးက သူ႔မ်က္ႏွာကို မနက္တိုင္း ျပာႏွင့္လူးထား 
သည္ဟုဆိုသည္။ ဘူးသီေတာင္ ဆင္ဦးျပင္ရြာမွာ မိခင္ငယ္ တစ္ဦးက သူသည္ 
အ၀တ္အစားေဟာင္းမ်ားသာ၀တ္ၿပီး ဆံပင္ကို မဖီးဘဲထားေၾကာင္း၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ 
လက္တို႔ကို က်ပ္ခိုးႏွင့္ ဖံုမ်ားလိမ္းက်ံထားေၾကာင္းေျပာသည္။

ေမာင္ေတာ ဟာဆာဘီးလ္ (အထက္ျဖဴမ) ရြာက အသက္ ၅၀ ခန္႔ရွိ အမ်ဳိးသမီးက 
သူ႔အိမ္၏ ၾကမ္းျပင္္ေအာက္ အထပ္ခိုးလုပ္ထားၿပီး စစ္သားမ်ားလာပါက ငယ္ရြယ္ 
သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ပုန္းေအာင္းေစရန္ဟု ဆိုသည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး” အတြင္း 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ အဆင့္ဆင့္

(၁) ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ မတိုင္မွီ စစ္တပ္ အင္အားတိုးခ်ဲ႕စဥ္ႏွင့္ 
“အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္းေရး” ကာလအတြင္း မုဒိမ္းမႈမ်ား

ရိုဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ မတိုင္မွီ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာက 
လံုၿခံဳေရး ကင္းလွည့္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္လာသည္။ စစ္သားတို႔သည္ ရြာတြင္းရွိ 
အမ်ဳိးသားမ်ားကို ထင္သလို ဖမ္း၍ ႏွိပ္စက္ကာ “အၾကမ္းဖက္သမား” ဟု 
စြပ္စြဲသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားက စစ္တပ္လာၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ေျပးၾကရသည္။ 
သူတို႔၏ ရြာအျပင္မ်ားတြင္ အိပ္ၾကရသည္။ ထိုအခြင့္ေကာင္းကို ယူ၍ စစ္တပ္ 
က အိမ္မ်ားထဲတြင္ က်န္ရွိေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မုဒိမ္းျပဳက်င့္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ေမးျမန္းရာတြင္ ဘူးသီးေတာင္ ေျမာက္ဖက္ ေတာင္ 
တန္းေဒသရွိ ရြာႏွစ္ရြာျဖစ္သည့္ ဂူဖီ (ဂုတ္ပီ) ႏွင့္ တမီး (တင္ေမ) တြင္ပင္ 
မုဒိမ္းမႈ ၆ မႈရွိသည္။
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ဤေဒသတြင္းရွိ ေယာက္်ားမ်ားမွာ အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံရေသာ 
ေၾကာင့္ ေၾကာက္လန္႔ ေနၾကရသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ မတိုင္မွီ ႏွစ္လခန္႔က 
ဂူဖီရြာသား ၁၅၀ ခန္႔ကို စစ္သား ၃၀၀ ေက်ာ္က ေဒသရွိ ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ 
စုခိုင္းၿပီး စမတ္ဖုန္းႏွင့္ ကြန္ျပဴတာမ်ားကို အပ္ခိုင္းသည္။ ၎တုိ႕အား လက္ကုိ 
ဦးေခါင္းအေနာက္ထားလ်က္ အတင္းအားဓၶမထုိင္ခုိင္းၿပီး ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ 
ကန္ျခင္းႏွင့္ မုတ္ဆိတ္မ်ားကိုလည္း ျဖတ္ပစ္ျခင္းတုိ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မ်က္စိ 
ပိတ္၊ ခ်ီေႏွာင္ၿပီး အေ၀းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခံရသူ ၇ ဦးလည္းရွိေသးသည္။

တစ္လၾကာေသာအခါ ရာခ်ီသည့္ စစ္သားမ်ား ထိုေဒသသို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိ 
လာသည္။ ဂူဖီရြာမွ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ေယာက္်ားေလးငယ္ အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသား 
မ်ားကို ထပ္မံဖမ္းဆီးၿပီး အနီးရွိ စစ္စခန္းတြင္ ခ်ဳပ္ထားသည္။ စစ္သားတို႔က 
၎တို႔ကို ေဇာက္ထိုးဆြဲကာ ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ေရေႏြးပူကို ပါးစပ္ထဲသို႕ ေလာင္း 
ထည့္ျခင္း၊ ဂ်ဳိင္းၾကားထဲ ပူေနေသာ သံေခ်ာင္းျဖင့္ ထိုးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္လည္း 
ကိုယ္ေပၚတုိ႕ျခင္း စသည္တုိ႔နည္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္သည္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ 
က ၎၏ ၀မ္းကြဲေမာင္အား ဆိုင္ကယ္ေနာက္တြင္္ ခ်ည္ဆြဲကာ "လမ္းမေပၚ 
ေသြးမ်ား နီရဲေနသည္အထိ" ဆုိင္ကယ္ေမာင္းသြားေမာင္းလာ လုပ္သည္ဟု 
ဆိုသည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္၊ ေမာ္လနာ ဘာဒူလာကို  ပါးစပ္ထဲသို႔ အ၀တ္စ 
မ်ားဆို႔ထည့္ကာ အသက္ရွဴၾကပ္ၿပီး ေသဆုံးသြားရသည္။ ဖမ္းဆီးခံထားရ 
ေသာ အာဘူ ဟာကိမ္၏ ဦးေခါင္းကို္ ၎၏ မိသားစုသုိ႕ ျပန္ပို႔လာေပးသည္။

ဤသို႔ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေယာက်္ားအမ်ားအျပား ထြက္ေျပး 
ပုန္းေအာင္းၾကရသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွ မုဒိမ္းမႈ 
ျပဳက်င့္ခံရျခင္း ပုိမုိျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ မတိုင္မွီ တစ္လခန္႔ 
အလိုတြင္ ၆ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးသည္ ရြာအနီး လယ္ကြင္းသို႔ 
ဆိတ္ေက်ာင္းလာစဥ္ သစ္ပင္ေနာက္၌ ပုန္းေနေသာ အစိုးရ စစ္သားတစ္စု 
တုိ႕မွ ဆြဲေခၚသြားသည္ကို ျမင္ရသည္။ ရြာသားမ်ားက သူ႔ကို ျပန္ေတြ႕ေသာ 
အခါ ေသြးမ်ား ယုိစီးလွ်က္ ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ရေနသည္။ ရက္အနည္းငယ္ 
အတြင္း ထိုမိန္းကေလး ေသဆံုးသြားသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ မတိုင္မွီ ရက္အနည္းငယ္ အလိုတြင္ ဂူဖီရြာရွိ ၂၈ ႏွစ္ 
အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးကို အစိုးရစစ္သား ၃ ေယာက္က သူမေနအိမ္၌  အစုလိုက္ 
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မုဒိမ္းက်င့္သည္။ သူမက သူ႕သားေလးကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ က်န္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
မိသားစုတို႔မွာ အနီးရွိ ေတာင္ေပၚတြင္ ပုန္းေအာင္းေနၾကသည္။ စစ္သားတို႔က 
တံခါးကို ဖ်က္၀င္လာခါ ေယာက္်ား ဘယ္မလဲ ဟုေမးသည္။သူသားေလးကို 
စစ္သားမ်ားက ေျမေပၚ လႊင့္ပစ္ခါ သူမကို မုဒိမ္းက်င့္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္မတိုင္မွီ တပတ္အလို အနီးနား တမီးရြာရွိ ၂၃ အရြယ္ 
မိခင္တစ္ဦးက သူ႕ကို သူမအိမ္ထဲတြင္ အစိုးရစစ္သား ၄ - ၅ ေယာက္က 
သူမ၏ ကေလး ၃ ေယာက္ေရွ႕တြင္ အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ပံုကို ျပန္ေျပာျပသည္။ 
စစ္သားတို႔က သူမကိုရိုက္သည္၊ ကန္သည္၊ ပါးႏွင့္ဂုတ္တို႔ကို ကိုက္သည္။ 
ေနာက္တစ္ပတ္အၾကာ သူမ၏ရြာ တိုက္ခုိက္ခံရေသာအခါ သူမ၏ ေယာက္်ား 
မွာ ဗံုးဆံမွန္၍ ေသရသည္။ ၈ လအရြယ္ ကေလးမွာ အိမ္တြင္း၌ အရွင္ 
လတ္လတ္ မီးေလာင္ေသဆံုးရသည္။ 

ဒုကၡသည္ ေနာက္တစ္ေယာက္က ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန မတိုင္မွီ ရက္အနည္း 
ငယ္အလိုတြင္ တမီးရြာ သူမ ရွိရာအပိုင္း၌ အမ်ဳိးသမီး ၃ ေယာက္ကို အုပ္စု 
လိုက္ မုဒိမ္းအက်င့္ခံရပံု ေျပာျပသည္။ စစ္သားတို႔ မနက္ ၈ နာရီခန္႔တြင္လာ 
သည္။ အိမ္တိုင္းကို ရွာေဖြသည္။ အိမ္ေထာင္ရွိ အမ်ဳိးသမီးငယ္ ၃ ဦးကို 
၎တို႔အိမ္ထဲတြင္ပင္ မုဒိမ္းက်င့္သည္။ ေယာက္်ားအမ်ားစုက ရြာအျပင္တြင္ 
ပုန္းေအာင္းေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္မွာ ၎၏ ဇနီးကို 
မုဒိမ္းက်င့္ ေနစဥ္ အိမ္ထဲတြင္ရွိေနသည္။ သူကို ပါးစပ္မွ ေသြးထြက္သည့္တိုင္ 
စစ္သားတို႔က ရိုက္ႏွက္သည္။ စစ္သား ၅ ေယာက္က ၎၏ ဇနီးကို အိမ္တိုင္ 
မ်ားမွာ ေျခေထာက္ကို ကားေစလွ်က္  ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ကာ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ 
မုဒိမ္းက်င့္သည္။ သူမမွာ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရသျဖင့္ ၎အမ်ဳိးသားက 
အျခားသူမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေတာင္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ 
သို႔ သယ္ယူသြားရသည္။ သူမသည္ ေဆးကုသမႈခံယူရသည္။

(၂) ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ရိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ား အတိုက္ခံစဥ္ႏွင့္ 
 ေနာက္ပိုင္း မုဒိမ္းမႈမ်ား 

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္မနက္ ေစာေစာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ လံုၿခံဳေရး 
ကင္းစခန္း ၃၀ ေက်ာ္ကို အာရ္ကာန္ ရိုဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရးတပ္ (အာဆာ) 
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(ARSA) က “အၾကမ္းဖက္“ တိုက္ခုိက္သည္ဟုဆို၍ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ျမန္မာ 
စစ္တပ္မ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာရြာမ်ားရိွရာ ေဒသတခုလုံးကုိ 
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ စ၍ ခ်ိန္ကိုက္တိုက္ခိုက္ၾကေတာ့သည္။

စစ္သားအေျမာက္အမ်ား ရြာထဲသို႔၀င္လာခါ ျမင္သမွ်ကို ပစ္ခတ္ၾကသည္၊ 
အရပ္သားမ်ားကုိ ႏိွပ္စက္သတ္ျဖတ္ၾကသည္။ အိမ္မ်ားကုိ မီးရႈ႕ိသည္။ ရြာသား 
တို႔မွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က စစ္တပ္မ်ား ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္း သကဲ့သို႔ ခံရမည္ကို 
စိုးရိမ္သျဖင့္ ေၾကာက္လန္႔တၾကား ေျပးၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ 
နယ္စပ္ဘက္ သုိ႔ေျပးၾကသည္။ ရက္သတၱ ၂ ပတ္အတြင္း လူဦးေရ ၂၇၀၀၀၀ 
ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံထဲသုိ႕ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။၄

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို စစ္ဆင္ေရးစသည့္ ေန႔မွာပင္ အက်ယ္အျပန္႔ 
က်ဴးလြန္ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို ဖမ္း၍ အိမ္မ်ားထဲတြင္ 
လည္းေကာင္း၊ သူတို႔ရြာထဲမွ ထြက္ေျပးေနစဥ္လည္းေကာင္း၊ ရြာအနီး၌ အစု 
လိုက္ လူအုပ္ႀကီးကို ၀ိုင္းဖမ္းထားစဥ္လည္းေကာင္း မုဒိမ္းက်င့္ၾကသည္၊။

စတင္တိုက္ခုိက္သည့္ ပထမဆံုးေန႔မွာပင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ျဖစ္ပြားလာခ့ဲသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေျမာက္ပုိင္းရိွ ရြာတရြာျဖစ္ေသာ ဒုံးဗုိက္ရြာမွ 
ဒုကၡသည္  တစ္ေယာက္က အစုိးရစစ္သား ၂၀၀ ခန္႔  နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္  
သူ၏ ရြာထဲ ၀င္လာပံုကို ေျပာျပသည္။ သူတို႔က ရြာသားေတြကို ပစ္ခတ္သတ္ 
ျဖတ္ၾကသည္။ အိမ္မ်ားကို မီးရႈိ႕သည္။ အမ်ဳိးသမီး အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ 
၀ိုင္းဖမ္းၿပီး အိမ္မ်ားတြင္ ခြဲ၍ အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ၾကသည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီး 
မ်ားကို ရြာထဲရွိ အိမ္တစ္ေဆာင္ထဲတြင္ထားကာ အရွင္လတ္လတ္ မီးရႈိ႕သတ္ 
သည္။ ထိုအထဲတြင္ ၎၏ အမ်ဳိးျဖစ္ေသာ အသက္ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၂ ႏွင့္ ၂၅ ႏွစ္ 
အရြယ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး အရွင္လတ္လတ္ မီးရႈိ႕အသတ္ခံ 
ရသည္။ အသက္ ၅၃ ႏွစ္ရွိ ၎၏ အစ္မႏွင့္ တျခားအမ်ဳိးသမီးတို႔မွာ အိမ္ထဲ 
ပုန္းေနစဥ္ အိမ္မီးရႈိ႕ခံရ၍ ေသဆံုးရသည္။ ရြာျပင္တြင္ ပုန္းေနေသာ ထို 
အမ်ဳိးသားက မီးေလာင္ေသဆံုးေတာ့မည့္သူတို႔၏ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ေအာ္သံမ်ား 
ကို ၾကားခဲ့ရသည္။ 

ထိုေန႔မွာပင္ ေတာင္ဘက္  ၅ မိုင္ကြာရွိ ႏိုင္ဆာပူရူး (ငါးစာက်ဴ) ရြာတြင္ 
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သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး 
တစ္ေယာက္က သူမအိမ္ေနာက္တြင္ရွိ ၿခံဳရွိေသာ ဂမူေနာက္တြင္ ပုန္းကြယ္ 
ရင္း အစုိးရစစ္သားတို႔က အမ်ဳိးသမီး ၇ ေယာက္ကို ရြာစြန္တြင္ ရက္စက္စြာ 
မုဒိမ္းက်င္ပံုကို ျမင္ခဲ့ရသည္။ သူမသည္ ၆ ရက္ၾကာမွ် ပုန္းေနရရာ သူ႕အတန္း 
ေဖၚ အပါအ၀င္ အနည္းဆံုး အမ်ဳိးသမီး ၂၀ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး ျမင္မေကာင္း 
ေအာင္ ကိုယ္ခႏၶာ အျဖတ္အေတာက္ခံရခါ အသတ္ခံရသည္ကို ျမင္ခဲ့ရသည္။ 

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ေမာင္ေတာေျမာက္ဘက္ရွိ ရွီကာလီ (ေက်ာက္ေခ်ာင္)
ရြာရွိ ရြာသားတ ေယာက္ကေျပာျပသည္မွာ  ေတာင္ဘက္မွ စစ္သား ၂၀၀ ခန္႔ 
ေရာက္လာၿပီး ရြာကို၀ိုင္းကာ ျမင္သမွ် ေယာက္်ားတို႔ကို ဖမ္းသည္။  လယ္ကြင္း 
တစ္ခုထဲတြင္ ေမွာက္လွ်က္ေနေစၿပီး စစ္ဖိနပ္မ်ားျဖင့္ တက္နင္းသည္။ 
ရိုက္သည္။ စစ္သား ၁၀၀ ေလာက္ ရြာဘက္ကို ျပန္သြားၿပီး သူ႕ဇနီးအပါအ၀င္ 
အမ်ဳိးသမီး အမ်ားအျပားကို အိမ္မ်ားထဲမွ အဓမၼေခၚထုတ္လာကာ ၂၀၁၆ ခုမွ 
စ၍ပိတ္ထားေသာ ရွီကာလီအလယ္တန္းေက်ာင္းသို႕ေခၚလာသည္။ အသက္  
အငယ္ဆံုး ၁၀ ႏွစ္မွ်ရွိသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ 
တခ်ဳိ႕ကို ေရြးႏုတ္ၿပီး ေက်ာင္းတြင္ ညအိပ္ဖမ္းထားသည္။ မည္မွ် မုဒိမ္းက်င့္ 
ခံရသည္ကို မသိေသာ္လည္း ညအခါတြင္ သူတို႔၏ ေအာ္သံကို ၾကားၾကရ 
သည္။ ေနာက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ျပန္လႊတ္ရာ 
မိန္းကေလး ၃ ေယာက္မွာ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာတို႔ေၾကာင့္ လမ္းမေလွ်ာက္ 
ႏိုင္ေတာ့ေပ။ အေဆာက္အဦးထဲမွ ထမ္းေခၚလာရသည္။

ထိုတေန႔ထည္းမွာပင္ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ႏုရြာကို ၀င္တိုက္စဥ္ စစ္သား 
တစ္စုက အသက္ ၁၈ ႏွစ္ရွိ မိန္းကေလး တစ္ဦးႏွင့္ တျခားအမ်ဳိးသမီး ၂၀ ခန္႔ 
ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို ဖမ္းကာ အိမ္လြတ္တခုထဲေခၚသြားသည္။ ကိုယ္လံုးတီး 
ခၽြတ္ေစခါ အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ၾကသည္။

ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တူလာတုိလီရြာကို ၾသဂုတ္ ၃၀ တြင္ အစိုးရစစ္သား 
၄၀၀ ခန္႔က တိုက္ခိုက္ရာ ခန္႔မွန္းေျခ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး ၁၀၀ ေက်ာ္ 
အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး အမ်ားအျပား အသတ္ခံရသည္။ (အေသးစိပ္ကို 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၾကည့္ပါ)
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cE<mudk,fukd udk,fwG,fjcif;/ 
udk,fvkH;wD;aeckdif;jcif;? 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ေသာ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးကဲ့သို႔ 
ျမန္မာစစ္သားမ်ားသည္ အဖိုးတန္ပစၥည္းတို႔ကို လုယက္ရာတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာကို ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ အဓမၼကိုယ္လုံးတီး 
ခၽြတ္ခိုင္းျခင္းတုိ႕ ျပဳက်င့္သည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အနီးရွိ ဟဒိရ္ဘီလ္ (ေညာင္ေခ်ာင္း) ရြာမွ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ 
မိန္းကေလးငယ္က ေျပာျပသည္မွာ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း 
သူတို႔ရြာကို တုိက္ခုိက္ေနစဥ္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ခြဲျခားလိုက္ 
သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုယ္ကို ရွာေဖြၿပီး ေငြႏွင့္ တန္ဖိုးရွိပစၥည္းတို႔ကို 
ယူသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ စစ္သားတို႔က သူမ၏ ရင္သားႏွင့္ မိန္းမအဂၤါကို 
ကိုင္ညႇစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ဘူးသီးေတာင္ရွိ ေမာင္ႏုရြာတြင္ ဘာသာေရး 
ဆရာတစ္ေယာက္သည္ အိမ္ထဲ၌ ပုန္းေနစဥ္ စစ္သား အေယာက္ ၅၀ 
ေလာက္က အေယာက္၂၀ ေလာက္ရွိ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ အ၀တ္အစား 
မ်ားကို  ဆုပ္ၿဖဲၿပီး တန္ဖိုးရွိ ပစၥည္းမ်ားရွာေဖြသည္ကိုျမင္ခဲ့ရသည္။ 
ထိုအမ်ဳိးသမီးတို႔ကို ကိုယ္လံုးတီ္းျဖင့္ ရပ္ခိုင္းထားသည္။ ကိုယ္ကို 
ဖံုးမိရန္ ထိုင္၍ အ၀တ္ယူပါက ကန္ေက်ာက္ခံရၿပီး အတင္း ျပန္ရပ္ 
ခိုင္းသည္။
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သက္ေသေတြ႕ရွိသူတုိ႕ေျပာဆုိခ်က္အရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ေနာက္ပိုင္း 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚရွိ ျမန္မာစစ္ စခန္းမ်ား
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၃။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚကို စစ္တပ္က ပိတ္ဆို႔ထားစဥ္ မုဒိမ္းမႈ

“စစ္သားေတြ သူမအိမ္ထဲ ၀င္သြားတာ က်မေတြ႕တယ္။ က်မအိမ္ထဲ 
ကေန ေခ်ာင္းၾကည့္ေနတယ္။ သူမကငိုေနတယ္ ဒါေပမဲ့ ဖမ္းတာဘဲ။ 
စစ္သားကမ်ားေတာ့ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္လည္း မေရတြက္ႏိုင္ဘူး။ 
စစ္သားေတြ သူတုိ႔ မိသားစုကို ရိုက္တယ္။ သူ႔အကုိ ကိုလည္းရိုက္တယ္။ 
သူမ ျပန္မလာဘူး။ သူမကုိ သံုးရက္ ေခၚထားတယ္လုိ႔ ၾကားတယ္။”  
(ရပ္ကြက္ ၅ မွ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္မွ အိမ္အနီးရွိ 
အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ေယာက္အား ေခၚသြားျခင္းကုိ ျမင္ေတြ႕ရသည့့္အေၾကာင္း 
ထြက္ဆိုခ်က္၊  ေခၚေဆာင္သြားခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္မွ 
အသက္ ၂၀ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္မက်ေသးသူျဖစ္ေၾကာင္း) 

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွစ၍ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ကို စစ္သားရာေပါင္းမ်ားစြာက 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဖမ္းဆီၿပီး မုဒိမ္းက်င့္သည္ကို 
ေျပာျပသည့္ ဒုကၡသည္တခ်ဳိ႕ရွိသည္။  အမ်ဳိးသမီး ၁၄ ဦးကို သူတို႔ေနအိမ္မ်ားမွ 
ဖမ္းသည္။ ၁၂ ဦးကို ရပ္ကြက္ ၅ ရွိ ယာယီစစ္စခန္းတြင္ မုဒိမ္းက်င့္သည္။ 
အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ  ပိုေ၀းေသာ ဆစ္ဒဖါရာ (ၿမိဳ႕မကညင္းတန္း) ရပ္ကြက္ 
တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦး အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး  ၎တို႔ထဲမွ ၂ ဦး အသတ္ 
ခံရသည္။ 

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ေန႔တြင္တြင္ စစ္သား ၅၀၀ ခန္႔ ကို ေနရာႏွစ္ခုတြင္ စခန္းခ်ထား 
ၿပီးျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ရွိ အစိုးရ အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕အေရွ႕ 
ဘက္ရွိ အလိုေတာ္ျပည့္ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း ၀န္းတြင္ ျဖစ္သည္။ တင္းၾကပ္သည့္ 
ညမထြက္ရ အမိန္႔ထုတ္ထားသည္။  ၾသဂုတ္လ အလည္ပိုင္းမွစ၍ ညနက္တိုင္း 
ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဒရုန္း ပ်ံေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ စစ္တပ္မွ လက္ေျဖာင့္တပ္သားမ်ားကို 
အဓိက လမ္းမႀကီး တေလွ်ာက္ခ်ထားခါ သတိေပးသည့္ အခ်က္ေပးပစ္ခတ္မႈ 
မ်ားလုပ္၍ လူထုကို အိမ္ထဲ၌ ေနေစသည္။ စစ္သားေတြက အိမ္ေတြကို 
၀င္ရွာသည္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေခၚသြားပံုျမင္ရသည္။
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ရပ္ကြက္ ၅  စစ္တပ္စခန္းခ်သည္ ေနရာအနီးတြင္ေနေသာ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ရွိ 
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာျပသည္မွာ - စစ္သားမ်ားက ရပ္ကြက္လူႀကီး 
ေဖာ္ယာစ္ကိုေခၚ၍ မိန္းမရွာခိုင္းေၾကာင္းၾကားရသည္။ စစ္သားတို႔က “ငါတို႔ 
ပင္ပန္းလာတယ္။ ေျဖေဖ်ာ္ဖို႔ မိန္းမလိုတယ္။” လို႔ေျပာသည္။ ရပ္ကြက္လူႀကီး 
လည္း ထြက္ေျပးပုန္းေအာင္းသြားရာ စစ္သားမ်ားက အိမ္မ်ားထဲမွ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားကို ဖမ္းကာ ရပ္ကြက္ ၅  ရွိ အသံုးမျပဳေတာ့သည့္ ေက်ာင္းမွ သူတို႔ 
ယာယီစစ္စခန္းသို႔ ေခၚသြားသည္။ (ထိုေက်ာင္းကို ယခင္က UNHCR မွ 
ေထာက္ပံံ့ခဲ့သည္)။ အမ်ဳိးသမီး ၁၂ ေယာက္ ကို ေခၚသြားသည္။ ထိုအထဲတြင္ 
၎၏ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ရွိ ညီမ၀မ္းကြဲလည္းပါသြားသည္။ သူ႕ညီမသည္ 
ျပန္မလာေတာ့ေပ။ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္  သူမကိုယ္တိုင္ ဗိုက္ကို 
စစ္သားမ်ား၏ ကန္ျခင္းခံရသည္။ ၈ လ ရိွေသာ ကုိယ္၀န္မွာ ပ်က္က်သြားသည္။

ၾသဂုတ္လ ေနာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕လယ္ကို ျဖတ္ေျပးလာေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက 
လမ္းတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦး စစ္သား ဖမ္းထားသည္ကို ေတြ႕ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ ဆစ္တာဖါရာရြာတြင္ ၾသဂုတ္လ 
ေနာက္ပိုင္း၌ စစ္သားတို႔က အနည္းဆံုး အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦးကို ၎တို႔ အိမ္ထဲတြင္ 
အုပ္စုလိုက္မုဒိမ္း က်င့္သည္။ တစ္ေယာက္မွာ သူ႔ခင္ပြန္း ႏွင့္အတူ ဓါးႏွင့္ 
ထိုးသတ္ခံရသည္။ တစ္ဦးမွာ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရၿပီး မိန္းမအဂၤါထဲ အိပ္ 
ထည့္သြင္းျခင္းခံရ၍ ေသဆံုးသည္။ တခ်ိန္ထည္းတြင္ အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ 
ခံရေသာ သူမ၏ ညီမက 

“က်မ ညီမတ၀မ္းကြဲအိမ္ကုိ စစ္သားတခ်ဳိ႕လာတာေတြ႕လုိက္တယ္။ 
သူက ေရခ်ဳိးခန္းအျပင္မွာ ရင္လွ်ားနဲ႔၊ သူ႕ကုိ အိမ္ထဲ အတင္းေခၚသြား 
တယ္။ သူ႔ေယာက္်ားကလည္း အိမ္ထဲအတင္း၀င္ဖို႔လုပ္ေတာ့ 
စစ္သားေတြက ဆြဲထားတယ္။ ဒီေတာ့ က်မလည္း ဘာလုပ္ရမွန္း 
မသိတာနဲ႔ ပါးစပ္က ေအာ္လုိက္တယ္။ ဒီေတာ့ စစ္သားေတြက က်မဆီ 
လာေရာ၊ က်မက တံခါးကုိ ပိတ္လုိက္တယ္။ သူတုိ႔က တံခါးကုိ ဖ်က္ၿပီး 
၀င္လာတယ္။ စစ္သား ၂ ေယာက္က က်မ လက္ေမာင္းကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ 
ထားၿပီး က်မကေလး ၃ ေယာက္ေရွ႕မွာ က်မကုိ မုဒိမ္းက်င့္ၾကတယ္။ 
ေနာက္ေတာ့ စစ္သားတစ္ေယာက္က က်မကုိ ဓါးနဲ႔ထုိးေတာ့ လက္နဲ႔ 
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ကာလုိက္တာ လက္ကို ထုိးမိသြားတယ္။ ၅ ခ်က္ခ်ဳပ္ရတယ္။ သူတုိ႔ 
က်မကုိ မသတ္ဘူး။ က်မ ညီမအိမ္မွာ လူေတြက ၀ိုင္းေနလုိ႔ေပါ့။ သူတုိ႔ 
ထြက္သြားၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေသြးေတြနဲ႔ က်မညီမနဲ႔ သူ႔ေယာက္်ား 
အေလာင္းကုိ ေတြ႕ရတယ္။ သူ႕မိန္းမအဂၤါမွာ အိတ္ထည့္ထားတယ္။ 
သူမရဲ႕ ၆ လအရြယ္ ကေလးကုိလည္း နင္းသတ္ထားတာေတြ႕ရတယ္။”

၄။ ေမယုေတာင္တန္းေပၚ ျဖတ္ေျပးစဥ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္မႈ

ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရန္ ေမယုေတာင္တန္းကို ျဖတ္ေျပးစဥ္ 
ဘူးသီးေတာင္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာကို  လံုၿခံဳေရး တပ္မ်ားက ဖမ္း၍ မုဒိမ္းက်င့္ 
ပံုအေၾကာင္း သက္ေသမ်ားက ျပန္ေျပာျပၾကသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေန႔ ဘူးသီးေတာင္ကို စတိုက္သည့္ႏွင့္ လူအုပ္လိုက္ 
အေနာက္ဘက္ကို ထြက္ေျပးၾကသည္။ အဖမ္းခံရမည္ စိုး၍ အဓိကက်ေသာ 
လမ္းမမ်ားကို ေရွာင္ကြင္းေျပးၾကသည္။ အခက္အခဲကိုမမႈဘဲ အသက္ႀကီးငယ္ 
တို႔ကို ေမယုေတာင္တန္း၏ ခက္ခဲမတ္ေစာက္သည့္ လမ္းကိုေရြး၍ သယ္ယူ 
သြားၾကသည္။ လက္၀ဲထပ္ ပုဇြန္ေခ်ာင္းရြာမွ ဒုကၡသည္တစ္ဦးက ေျပာျပသည္ 
မွာ - မိခင္ျဖစ္သူ တစ္ေယာက္က သူ႔ကေလးငယ္ကို ရင္ခြင္တြင္ အ၀တ္ႏွင့္ 
သိုင္း၍ လြယ္ကာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးတို႔ကိုတက္စဥ္ ကေလးကို ဖိမိသျဖင့္ 
ေသဆံုးရေသာေၾကာင့္ ပူေဆြးေသာကျဖစ္ရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

ေထာင္ခ်ီေသာ ရြားသားမ်ား ေတာင္ထူသည့္လမ္းကို ေရြးေျပးစဥ္ ျမန္မာ 
စစ္သားတို႔က လမ္းလာပိတ္ၾကသည္။ ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆံုးပိုင္းတြင္ ဘူးသီး 
ေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာအၾကား  ျဖတ္လမ္း ၆ ခု တခုျဖစ္ေသာ ဖါတီယာ 
လမ္းကို စစ္တပ္က ပိတ္လိုက္သည္။ 

ေျပးလာသူထဲတြင္ အသက္ ၆၀ အရြယ္ အဖြါးအိုတစ္ဦးလည္းပါသည္။ 
သူ႕ေျပာျပခ်က္အရ - ရြာသား ေတြကို ေသနတ္ႏွင့္ ခ်ိန္ၿပီး လယ္ကြင္းထဲတြင္ 
စုထားသည္။ တခ်ဳိ႕ အသတ္ခံရသည္။ (သူ၏ သားမက္မွာ ဓါးျဖင့္ လွီး၍ 
အသတ္ခံရသည္။) သူ၏ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ သမီး “ဟာဆီနာ” ကို  စစ္သား ၅ 
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ဒုကၡသည္တုိ႔ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ေျပးလာရာတြင္ ျဖတ္လာရေသာ ေမယုေတာင္ 

ေယာက္က လူစုထဲမွေခၚကာ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္သည္။ 
ထိုသို႔ပင္ တျခားေပါင္းမ်ားစြာေသာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးတို႔ကိုလည္း 
လုပ္သည္။

ထိုေနာက္ ဟာဆီနာႏွင့္ တျခား အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး ၁၀ ေယာက္ခန္႔ကို 
စစ္သားမ်ားက အနီးရွိ စစ္စခန္းသို႔ ေခၚသြားသည္။ ဟာဆီနာ အေမက 
လမ္းေဘးတြင္ ငိုရင္းေစာင့္ေနသည္။ ႏွစ္ရက္ၾကာမွ ဟာဆီနာျပန္လာသည္။ 
သူမကို စစ္စခန္းတြင္ ထပ္မုဒိမ္းက်င့္ေၾကာင္းေျပာျပသည္။ သူတို႔ ေတာင္ကို 
ဆက္လက္ ေက်ာ္ျဖတ္ၾကသည္။ ေျပးလာေသာ ရြာသားမ်ား ဦးေရ မ်ားျပား 
လာသျဖင့္ စစ္သားမ်ား ပိတ္ဆို႔ျခင္းကို ရုတ္သိမ္းလိုက္သည္။

ေမာင္ေတာ - ဘူးသီးေတာင္ ကားလမ္းမ ေျမာက္ဖက္  ကီလိုမီတာ ၃၀ အကြာ  
ေတာင္ဘက္ရွိ ဘိရ္ဇီးေတာင္ၾကား ျဖတ္လမ္းတြင္ အစိုးရစစ္သားတို႔က 
မိန္းမပ်ဳိ ႏွစ္ေယာက္ကို ဖမ္းသည္။ သူတို႔သည္ စက္တင္ဘာလလယ္က 
ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တပ္မ်ာဟာလီ (တပ္မင္းေခ်ာင္း) ရြာရွိ သူတို႔အိမ္မွ 
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ေျပးလာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ စစ္သားတို႔က အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္၏ 
ကေလးႏွစ္ေယာက္ကို သတ္ပစ္သည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကို အနီးရွိ တပ္စခန္း 
(ေက်ာင္ျဖဴေတာင္ရြာ ေ အာင္မဂၤလာ စခန္းႀကီးျဖစ္ႏိုင္) ကို ေ ခၚသြားသည္။ 
စခန္းမွာဘူးသီးေတာင္ ဘိရ္ဇီး လမ္းႏွင့္ကပ္ေနသည္။
အမ်ဳ ိ း သမီးႏွစ္ေယာက္ကို စခန္းတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ သည္။ ၆ ရက္ထားသည္။ 
တစဥ္ီးမွာ ရင္ဘတ္ကို ဓါးႏွင့္ထိုးခံရသည္။ လြန္လာေသာအခါ သူတို႔ ဘိရ္ဇီး 
လမ္းကိုျဖတ္၍ ေ မာင္ေတာ အေရွ႕ဘက္ ဇူလာပါရာရြာ စပ္သို႔ေရာက္သည္။ 
ဓါးထိုးခံရေသာ အမ်ဳ ိ းသမီးဒဏ္ရာမွာ ရင္းလာ၍ဆက္မေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ 
ရြာသားတို႔ အမ်ဳ ိ းသမီးႏွစဥ္ီးစလံုးကို ေ ခၚကာ ဓါးထိုးခံရသူကို ႀကိဳးစား၍ က ု
သည္။ သို႔ေသာ္ ေ နာက္ေန႔တြင္ သူမ ေ သသြားသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွာ ထိုအမ်ဳ ိး
သမီး ကို ျပဳစုေသာ ဇူလာပါရာမွ ရြာသားႀကီးက ေ ျပာျပျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုလ ူ
ႀကီးသည္လည္း ဇူလာပါရာရြာ အတိုက္ခံရၿပီး မီးရႈ ိ႕ခံရကာ သူ႔ညီမသည္ မီးထဲ 
အရွင္လတ္လတ္ ပါသြားခဲ့ရသည္။ တပတ္အၾကာတြင္ ထိုရြာမွ ထြက္ေျပးလာ 
သ ူျဖစ္သည္။ 
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မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို အစီအစဥ္ရွိရွိစနစ္တက် 
အေကာင္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာ 
လူထုအေပၚ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖၚက်င့္သံုး 
ခဲ့ေၾကာင္း ကုလာတန္ သတင္းဌာနမွ စုေဆာင္းရရွိသည့္ အေထာက္အထားအရ 
အခိုင္အမာေတြ႕ရွိသည္။ ေအာက္ပါစာစုမ်ားတြင္ေဖၚျပထားသည္။

၁။ မုဒိမ္းမႈမ်ား အက်ယ္အျပန္႔ ျဖစ္ေပၚရျခင္း
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွ စက္တင္ဘာလ ႏွစ္လအတြင္း ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
ျမန္မာစစ္သားတုိ႔က တျခားစီျဖစ္ေသာ ေနရာ ၁၇ ခု၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ ေမာင္ေတာ 
တ၀ွမ္း ရြာ ၁၁ ရြာ ၊ တျခား ၄ ရြာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ၾကားလမ္း 
၂ ခုတို႔တြင္ မုဒိမ္းမႈ မ်ားက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ဒုကၡသည္တို႔က သက္ေသထြက္ခ်က္ 
ဆိုၾကသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး ၃၀၀ ေက်ာ္ 
မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည္။

ေနရာ အႏွံ႔အျပားတြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ စစ္သားတို႔က က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ၾကျခင္းတို႔က အထက္အမိန္႔ေပး အာဏာပိုင္တုိ႔ကို လက္ညိႇဳး 
ညႊန္ျပေနသည္။

၂။ စစ္စခန္းမ်ားထဲတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း
ေနရာ ၅ ခုတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္ကေလးတို႔ကို စစ္စခန္းထဲ အဓမၼေခၚခါ ၂ 
ပတ္ၾကာသည္အထိ အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ စခန္းအရာရွိတို႔၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ျဖစ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မရွိေပ။

မုဒိမ္းက်င့္သည္ စခန္းမ်ားထဲမွ ၂ ခုမွာ ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ခ်ိန္ကလီ 
စခန္းႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕က စခန္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္စခန္း ၃ ခုမွာ ဘူးသီးေတာင္ 
ေျမာက္ပိုင္းတြင္ရွိၿပီး တခုမွာ ဂူဖီ ရြာထဲရွိ ယာယီ စစ္စခန္းလုပ္ထားသည့္ရြာေက်ာင္း၊ 
ဖါတီးယာ ေတာင္ၾကားလမ္း အနီးရွိ စခန္း၊ ဘရီဇာ ေတာင္ၾကားလမ္း (အထက္တြင္  
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ေမာင္ေတာတြင္ ျမန္မာစစ္သားမ်ား ကင္းလွည့္ ေနပံု။

အေသးစိပ္ ေခၚျပခဲ့ၿပီးေသာ ေမယုေတာင္ကို ျဖတ္ေျပးသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အဖမ္းခံရသည့္ ေနရာ) အနီးရွိ စခန္းျဖစ္သည္။

အျဖစ္အပ်က္တခုမွာ ျမန္မာစစ္သားမ်ားက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ မိသားစုကုိ သူမအား 
စခန္းမွ လႊတ္ရန္အတြက္ ေငြညႇစ္သည္။ ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္းရွိ ရွိကလီမွ 
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးသည္ ၾသဂုတ္လ ေစာပိုင္းတြင္ အာဆာႏွင့္ အဆက္ 
အသြယ္ရွိသည္ဟု သံသယႏွင့္ အဖမ္းခံရသည္။ သူမကို စစ္စခန္းတြင္ ဖမ္းၿပီး 
အစုလိုက္ ၂ ပတ္ၾကာမွ မုဒိမ္းက်င့္သည္။ သူမ၏ မိဘတို႔က ေငြအေျမာက္အမ်ား 
ေပးမွ သူမကို လႊတ္ေပးသည္။ ထိုေနာက္ မိသားစု တစ္စုလံုး ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ကို 
ထြက္ေျပးၾကသည္။

အနည္းငယ္သာ စစ္စခန္းႀကီး ႏွစ္ခုႏွင့္ ေ၀းသည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ ၅ တြင္ 
အရွက္မဲ့စြာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေျဗာင္ဖမ္း၍ ယာယီစစ္စခန္း၌ မုဒိမ္းက်င့္သည္ 
(အထက္တြင္ အေသးစိပ္ေဖၚျပၿပီး)။ ဤသည္မွာ အထက္က ခြင့္ျပဳေၾကာင္း 
ထင္ရွားသည္။
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၃။ အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း
ကုလာတန္သတင္းဌာနမွ ရရွိသည့္ မွတ္တမ္း အားလံုးနီးနီးမွာ စစ္သားမ်ား အစု 
လိုက္ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ားျဖစ္သည္။  အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကုိ ရိုက္ႏွက္သူ၊ 
ခ်ဳပ္ကိုင္ေပးသူ၊ ႀကိဳးခ်ည္သူ၊ အလွည့္က် မုဒိမ္းက်င့္သူမ်ား ပါ၀င္သည္။ အမႈ 
အမ်ားစုမွာ ရြာေတြကို တိုက္ခိုက္စဥ္ ျဖစ္သည္။ တျခားစစ္သားမ်ားေရွ႕တြင္ 
ေျဗာင္က်ဴးလြန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေနရာအႏွံ႔အျပားက စစ္သားမ်ားက မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ရန္ ဆႏၵရွိၾကျခင္း - သူတို႔ 
စစ္သား အျပစ္လုပ္သည္ကုိ အားေပးျခင္းတို႔က ဤျပစ္မႈအတြက္  အေရးယူခံရဖြယ္ 
မရွိေၾကာင္းယံုၾကည္ၾကပံု ထင္ရွားသည္။ ဤသည္မွာ မုဒိမ္းက်င့္ခြင့္ေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။

စစ္သားမ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာကို မုဒိမ္းက်င့္သည္္သာမဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးတို႔ကို သူတို႔ေရွ႕တြင္ လံုးတီးေလွ်ာက္ခိုင္းျခင္း ေငြျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္းျဖင့္ 
လည္း ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစသည္။ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး လြတ္ေျမာက္လာသည့္ 
ဘူးသီးေတာင္ေျမာက္ပိုင္းမွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးႏွစ္ဦး - တစ္ဦးက 
ေမာင္ႏုရြာမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ဦးက ဂူဖီရြာအနီးက စစ္စခန္းတြင္ျဖစ္သည္။

ေမာင္ႏုရြာမွ မိန္ကေလးက ေျပာျပသည္မွာ - စစ္သားတစုက ရြာတြင္ သူ႔ကို ဖမ္းပံု၊ 
ေသနတ္ဒင္ႏွင့္ရုိက္ၿပီး အနီးရိွ အိမ္အလြတ္ကုိေခၚသည္၊ ကုိယ္ခႏၶာကုိ ကုိင္တြယ္သည္၊ 
အ၀တ္ခၽြတ္ခိုင္းသည္။ စစ္သားမ်ားေရွ႕တြင္ သူမကို ကိုယ္လံုးတီး လမ္းေလွ်ာက္ 
ခိုင္းသည္။ လမ္းေလွ်ာက္စဥ္ ၀ိုင္းရယ္ၾကၿပီး ပိုက္ဆံျဖင့္ ေပါက္ၾကသည္။ သူမက 
စစ္သား ၂ ဦး၊ ၃ ဦးမွာ ေဒသခံတပ္မွ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ (ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ - 
ခမရ (၅၆၄) ျဖစ္ႏိုင္သည္။ )

ဂူဖီရြာမွ ဒုကၡသည္ ကေလးမက - သူႏွင့္ တျခား မိန္းမပ်ိဳ ၁၂ ဦး ခန္႔ ရြာထဲမွ 
ဖမ္းသြားၿပီး ယာယီစစ္စခန္း (ရြာထဲရွိေက်ာင္း) ေခၚသြားသည္။ သူတုိ႔ကို အစုလိုက္ 
မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး တျခားမုဒိမ္းသမားမ်ားေရွ႕တြင္ ကုိယ္လုံးတီး လမ္းေလွ်ာက္ခုိင္းသည္။ 
ပုိက္ဆံႏွင့္ ေပါက္ယုံသာမက ဓါတ္ပုံလည္းရုိက္သည္။ လႊတ္ေပးေသာအခါ သူမသည္ 
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ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ မူးလဲက်ခဲ့သည္။ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ ေဆးရံုတြင္ တစ္လၾကာ 
ေဆးကုသခံယူရသည္။ သူမကို ေမးျမန္းရာတြင္ သူမက - အိမ္မက္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ 
အိပ္မေပ်ာ္ေၾကာင္း၊ သူမဓါတ္ပံုမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔မည္ကို ပူပန္ေသာက ေရာက္ေနသည္။

၄။ လူျမင္မည္ကို မေၾကာက္ျခင္း
ေနရာ အမ်ားစုတြင္ျဖစ္ေသာ မုဒိမ္းမႈတို႔မွာ အရပ္သားမ်ားေရွ႕တြင္ က်ဴးလြန္ၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ မုဒိမ္းက်င့္ခံရမည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေရွ႕၊ မိသားစုမ်ားေရွ႕၊ ရြာသားလူအုပ္ 
ႀကီးမ်ားေရွ႕တြင္ လုပ္ျပသည္။ ဥပမာ - ဖါတီယာ ေတာင္ၾကားလမ္းတြင္ ေျပးလာသည့္ 
ရြာသားတို႔ကို လယ္ကြင္းတခုတြင္ အဓမၼ စုရံုးေစလွ်က္ သူတုိ႔၏ ေရွ႕တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးေပါင္းမ်ားစြာကို အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ျပသည္။ 

ဤအခ်က္ကလည္း သူတို႔က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ သူတုိ႔ကို အျပစ္ေပး 
ခံရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ပံု ျပသေပသည္။

၅။ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို ေျဗာင္မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း
မုဒိမ္းက်င့္ခံရေသာ သူအမ်ားအျပားမွာ မိန္းကေလးမ်ားျဖစ္သည္။ ျပင္းျပင္း 
ထန္ထန္ ဒဏ္ရာကိုလည္း ခံစားရသည္။ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ ဘူးသီးေတာင္ 
ဂူဖီရြာအနီးတြင္ စစ္သားမ်ားက အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္သျဖင့္  ၆ ႏွစ္အရြယ္ 
မိန္းကေလးမွာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေသဆံုးသြားသည္။ ေမာင္ေတာရိွ အင္ဒင္းရြာ 
လယ္တြင္ အေဖအသတ္ခံရသည္ကို ျမင္ရၿပီးေနာက္ ၁၀ အရြယ္မိန္းကေလးမွာ 
စစ္သားမ်ား၏ အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည္။ အသက္ ၁၀ ႏွစ္သာရွိေသာ 
မိန္းကေလးမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီး ဆယ္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေမာင္ေတာေျမာက္ 
ပိုင္းရွိ ရွီကလီရြာတြင္ ညပိုင္း၌ မုဒိမ္းက်င့္သည္။ ဒဏ္ရာမွာ ျပင္းထန္လြန္းသျဖင့္ 
လမ္းပင္ မေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

ဤသုိ႕ မိန္းကေလးမ်ားကို ေျဗာင္က်က် အျပစ္က်ဴးလြန္ေနျခင္းသည္ အေရးယူ 
မခံရမည္ကို သိ၍ ျဖစ္ေပသည္။
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၆။ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူမ်ားကို မၾကာခဏ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာကို 
လွီးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သတ္ျခင္း
မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူမ်ားသည္ တျခားရက္စက္မႈကုိလည္း ခံရသည္။ ပါးစပ္ျဖင့္ ကုိက္ျခင္း 
အပါအ၀င္ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္စက္သည္၊ ရိုက္ႏွက္သည္၊ ဓါးျဖင့္လွီးသည္၊ 
မီးႏွင့္ရႈိ႕သည္။ ရြာ ၁၁ ရြာႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူတို႔မွာ အသတ္ 
ခံရသည္၊ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ေသရသည္၊ တခ်ဳိ႕မွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ကိုယ္ခႏၶာ 
ျဖတ္ေတာက္ခံရသည္။ ဤအခ်က္တို႔က အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို 
ရိုဟင္ဂ်ာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ အျပစ္ေပးရာ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို အဓိကလုပ္ရပ္အျဖစ္ 
က်င့္သံုးေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။

ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း ႏိုင္ဆာပူရူ (ငါးစားၾကဴ) ရြာတြင္ က်ဴးလြန္သည့္ လိင္ပိုင္း 
ဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အထူးရက္စက္မႈျဖစ္သည္။  ၂ ေယာက္မွ ၆ ေယာက္ခန္႔ 
ရွိေသာ စစ္သားတို႔က အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး အနည္းဆံုး ၂၀ ခန္႔ကို 
မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး သတ္သည္ကို အနီးနားရွိ ေတာင္ေဘးတြင္ ပုန္းေနသာ ၁၅ ႏွစ္ 
အရြယ္ မိန္းကေလးက ျမင္လုိက္ရသည္။ ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ရိုက္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားကို သစ္ပင္တြင္ ခ်ည္ၿပီး ေျခေထာက္တို႕ကို ကားေနေအာင္ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း၊ 
ရင္သားကို လွီးျဖတ္ျခင္း၊ မ်က္လံုးကိုေဖါက္ျခင္း၊ တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လည္ပင္း 
လွီးသတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ၾကသည္။ ၆ ရက္ၾကာ ပုန္းေအာင္းၿပီးေနာက္ ထိုမိန္းကေလး 
သည္ မိသားစုျဖင့္ နယ္စပ္သို႔ ထြက္ေျပးခ်ိန္ သူေျပးပုန္းခဲ့ေသာ ေတာင္ကုန္းေနာက္ 
တြင္ အ၀တ္အစားမဲ့ အမ်ဳိးသမီးအေလာင္း ၅ ခုကို ေတြ႔သည္။ အေလာင္းတခုမွာ 
သစ္ပင္တြင္ တြဲေလာင္းခ်ည္လွ်က္ လက္မ်ားမရွိေတာ့ေပ။

တုလာတုလီကို တိုက္ခိုက္စဥ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး ကိုယ္အဂၤါတို႔ကို 
ျဖတ္ေတာက္ ခဲ့ၾကသည္။ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး လြတ္ေျမာက္လာသည့္ အမ်ဳိးသမီး 
တစ္ေယာက္က စစ္သားမ်ား အမ်ဳိးသမီးတို႔ ရင္သားႏွင့္ အဂၤါမ်ားအား လွီးျဖတ္ၾက 
ေၾကာင္း သူျမင္ခဲ့ရပံုကို ေျပာျပသည္။ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ဆစ္ဒါဖါရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွာ အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး 
သူမ၏ အဂၤါထဲသို အိတ္တစ္ခု သြတ္သြင္းထားသျဖင့္ ေသဆံုးရသည္။
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ကိုယ္အဂၤါကို ျဖတ္ေတာက္သည့္ လုပ္ရပ္မွာလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နယ္ေျမ 
ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္မႈတြင္လည္း သိသာထင္ရွားသည္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ 
ႏိွပ္စက္မႈသည္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ့ဲ လုပ္ၾကသည္မဟုတ္ေပ။ ထုိသုိ႔ကုိယ္အဂၤါမ်ား 
ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ အေလာင္ကို လူျမင္သူျမင္ ျပထားျခင္းျဖင့္ ေဒသခံ 
အရပ္သားမ်ား ေၾကာက္လန္႔ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကို 
ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္သည္ ရန္သူအမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ကာမကို ရယူသည္ သာမက 
အမ်ဳိးတံုးေရးကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။ 

စက္တင္ဘာ လလယ္၌ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးသည္ သူ၏ ညီမႏွင့္သမီး ၃ ေယာက္မွာ 
ဇူလဖါရာရြာ ၌ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး သူတို႔အိမ္ထဲတြင္ မီးေလာင္ေသဆံုးေနေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ ဒံုးပုိက္ႏွင့္ တူလတိုလီရြာအပါအ၀င္ အနည္းဆံုး ၃ ရြာတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ 
ခံရသူတို႔ အရွင္လတ္လတ္ မီးရႈိ႕အသတ္ခံရသည္။

ထင္ရွားသည့္ ျဖစ္ရပ္မွာ ျမန္မာ အတိုင္ပင္ခံရံုး ေၾကညာခ်က္တြင္ စက္တင္ဘာ ၅ 
ရက္ေန႔က နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းၿပီးစီးေၾကာင္း ေျပာေသာ္လည္း ဇူလဖါရာ 
ရြာကုိ တုိက္ခိုက္ရာတြင္ ရြာသား ၅၀ ခန္႔ ပစ္သတ္ခံရ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစုလိုက္ 
မုဒိမ္းက်င့္ခံရ၊ ရြာမီးရႈိ႕ခံရသည္မွာ ထို ၅ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ 
သတင္းမီဒီယာတို႔ အာရံုစိုက္ေနသည့္တိုင္ စစ္သားတို႔သည္ အစုလုိက္ မုဒိမ္းက်င့္ 
ျခင္း အပါအ၀င္ ျပစ္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္ ေက်ာ္လြန္သည့္တိုင္ က်ဴးလြန္၀ံ့သည္ 
မွာလည္း သူတို႔၏ တရားဥပေဒမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း ျပသရာ 
ေရာက္သည္။
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တူလတိုလီရြာကို တိုက္ခုိက္ရာ 
အမ်ဳိးသမီးထုကို မုဒိမ္းက်င့္ရန္ အမိန္႔

ေမာင္ေတာ ေျမာက္ဘက္ တူလတူလီရြာကိုတိုက္၍ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေခ်မႈန္းရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးထုကို 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ရန္ အမိန္႔ႏွင့္ 
ေျဗာင္က်က် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ အစီအစဥ္ရွိရွိ 
စနစ္တက် အာဏာပိုင္တို႔က လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း 
ထိုရြာ၌ က်ဴးလြန္ၾကသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏႈန္းႏွင့္  ျဖစ္စဥ္လကၡဏာတို႔က ေဖၚျပသည္။ 

တူလာတိုလီတြင္ ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈ၏ အေသးစိပ္ကို လူ႕အခြင့္အေရး 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ အစရွိသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သတင္းသမားတို႔က 
မွတ္တမ္းျပဳထားသည္။၅ ရြာသား အရြယ္မ်ဳိးစံု အသတ္ခံရ၊ အမ်ဳိးသမီး 
အမ်ားအျပား အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ ခံရသည္မွာ သံသယျဖစ္ စရာမလိုေပ။ 
ဦးေရ အတိအက် မသိရေသာ္လည္း ကုလာတန္သတင္း ဌာန၏ 
ေမးျမန္းစံုစမ္းခ်က္အရ တစ္ရာေက်ာ္ႏိုင္သည္။
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တူလာတိုလီကို ၾသဂုတ္လ ၃၀ 
ရက္တြင္ တိုက္သည္။ ေတြ႕ရွိသူ၏ 
ေျပာျပခ်က္အရ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ 

စစ္သား ၄၀၀ ေက်ာ္ ရြာထဲ၀င္လာခါ 
အရပ္သားမ်ားကို ထင္တိုင္း 
ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္သည္။ 

စစ္သားအမ်ားစု က 
ေျမာက္ဖက္ကလာသည္။ ေတြ႔သူက  

၁၀ ကီလိုမီတာခန္႔ ေ၀းသည့္ ရွားဘာဇား 
(တမန္းသား) ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ စခန္းႀကီးမွ လာသည္ဟု  

ခန္႔မွန္းသည္။ ေဒသတြင္းရွိ စစ္သားမ်ားလည္း ပူးေပါင္း ပါ၀င္တိုက္ခိုက္သည္။ 
တူလတိုလီ ရခိုင္ရြာႏွင့္ ဆက္၍ စစ္စခန္း ၂ ခုရွိသည္။ (တခုမွာ ေစတီနားတြင္ 
မၾကာမီက ခ်ထားသည့္ စခန္း)၊ ေနာက္ ၂ ခုမွာ ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ ရခိုင္ရြာ 
၀က္ကန္တြင္ တခု၊ တခုမွာ (သက္) ခ်က္မာရြာ ေလာဘိုတြင္ တခုျဖစ္သည္။ 
ထိုစခန္းအားလံုးကို ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ မတိုင္မီ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာက 
အင္အားျဖည့္ ထားသည္။
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ရြာသားမ်ား ေၾကာက္လန္႔တၾကား ေျပးၾကစဥ္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ကေလး 
ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ပစ္ခတ္၍လည္းေကာင္း၊ ဓါးျဖင့္ ခုတ္၍လည္းေကာင္း သတ္ 
ျဖတ္ၾကသည္။ ပူးမာျမစ္ကို ကူးေျပးႏိုင္သည့္ အရြယ္တို႔မွာ ျမစ္ကို ျဖတ္ကူးၿပီး 
သူတို႔ ေဆြမ်ဳိးမ်ား အသတ္ခံေနရသည္ကို ထိပ္လန္႔စြာ ၾကည့္ေနရသည္။ 
အေလာင္းမ်ားကို အသင့္ တူးထားေသာ က်င္းမ်ားတြင္ ထည့္၍ မီးရႈိ႕သည္။ 
ထိုသို႔ တိုက္ခိုက္စဥ္ ရဟတ္ယာဥ္ တစ္စင္း ဆင္းလာသည္။

မြန္းလြဲခ်ိန္တြင္ ပူးမာျမစ္ကမ္းနားရွိ ေရကန္ႀကီးတကန္၌ က်န္ရွိေနေသာ 
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားကို စုေစသည္။ ခါးေလာက္နက္ေသာ ေရထဲတြင္ ၄ 
နာရီခန္႔ ရပ္ခိုင္းသည္။ ေခါင္းကို ငံု႔ထားခိုင္းသည္။ စစ္သား ရာခ်ီက ေစာင့္ၾကပ္ 
ထားသည္။ တခ်ဳိ႕ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ကန္ထဲတြင္ပင္ ပစ္သတ္သည္။ စစ္သား 
တစ္စုက အလွည့္က် အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အေ၀းသို႔ ဆြဲေခၚသြားကာ မုဒိမ္းက်င့္ 
သည္။

တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လူအုပ္ျမင္သာသည့္ ေနရာမွာပင္ မုဒိမ္းက်င့္သည္။ 
ကိုယ္လက္တို႔အား ျဖတ္သည္ကို ျမင္ရသည္။ တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးစုမွာ ကေလး 
မ်ားႏွင့္အတူ အနီးနားရွိ အိမ္မ်ားထဲသို႔ ေခၚကာ မုဒိမ္းက်င့္သည္။ အစုလိုက္ 
မုဒိမ္းက်င့္ၿပီးေသာ္ ႏွိပ္စက္သည္။ တခ်ဳိ႕ အသတ္ခံရသည္။ အိမ္မ်ားကို 
ပိတ္ေလွာင္ကာ မီးရႈိ႕သည္။

ထိုသို႔ေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္၊ သတ္ျဖတ္သည့္ ျမင္ကြင္း 
ကို နာရီမ်ားစြာ ၾကည့္ရင္း သူတုိ႔အလွည့္ကို ေစာင့္ေနရသည္မွာ စဥ္းစား၍ 
မရႏိုင္သည့္ အျဖစ္ဆိုးပင္ျဖစ္သည္။

လြတ္ေျမာက္လာသည့္ အသက္ ၂၀ အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးက -  သူ႕ကေလးကို 
လုယူၿပီး သတ္ျပစ္သည္။ ထိုေနာက္ သူ႕ေယာင္းမႏွစ္ေယာက္၊ ေယာကၡမႏွင့္ 
ေမာင္ေလး ၃ ေယာက္ကို ေခၚသြားၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ 
သည္။ 
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“အေမေတြကို တခါထပ္ခြဲၿပီး ေရကန္ႀက္ီးထဲမွာ ရပ္ခိုင္းထားတယ္။ အနည္းစုကုိ 
အိမ္ထဲေခၚသြားတယ္။ က်မက ရပ္ေနတဲ့ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ေနာက္ကုိ 
ေရႊ႕လုိက္တယ္။ ေဘးမွာ စစ္သားေတြ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ မုဒိမ္းက်င့္ေနတာ၊ 
ကန္ေက်ာက္ေနတာ၊ သတ္ေနတာ ျမင္ရတယ္။ ရင္သားေတြကုိ လီွးျဖတ္တာ၊ 
မိန္းမအဂၤါကုိ လွီးျဖတ္တာလည္းျမင္ရတယ္။

စစ္သား ၈ ေယာက္  ၁၀ ေယာက္ အုပ္စုက မုဒိမ္းက်င့္တာ သတ္တာကုိ 
လုပ္တယ္။ တစ္စုက က်မတုိ႔ကုိ အိမ္တခုထဲ အတင္းေခၚသြားတယ္။ က်မညီမ 
အပ်ဳိနဲ႔ ေယာကၡမကုိ က်မတုိ႔ ေရွ႕မွာပင္ အစုလုိက္ မုဒိမ္းက်င့္တယ္။ က်မညီိက 
ငိုေနတယ္၊ ေအာ္ေနတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အသံမၾကားရေတာ့ဘူး၊ သူတုိ႔ သူ႔ကုိ 
သတ္လိုက္ၿပီ၊ ေနာက္ေတာ့ က်မနဲ႔ ကုိယ္၀န္ ၈ လရွိတဲ့ “ေဂ်” ကုိလာ ဆြဲတယ္။ 
သူတုိ႔ လုပ္ခ်င္သလုိလုပ္ၾကတယ္။ က်မတုိ႔လည္း ရုန္းကန္ရင္းေအာ္ေနတယ္။ 
သံဒုတ္နဲ႔ က်မတုိ႔ကုိ ရိုက္တယ္။ က်မသတိေမ့သြားတယ္။

က်မသတိရလာေတာ့ အိမ္က မီးေလာင္ေနၿပီ၊ မိသားစု အေလာင္းေတြလည္း 
မီးေလာင္ေနၿပီ၊ ထြက္ဖို႔လမ္းရွာတယ္၊ မေတြ႕။ ရုတ္တရက္ ညီမ “ေဂ်” က 
၀ါးထရံကုိ ကန္ၿပီး ဖ်က္ေတာ့ ပ်က္သြားလုိ႔ ေျပးထြက္လာရတယ္။ ေနာက္ကုိ 
ျပန္မၾကည့္ေတာ့ဘူး၊ ႏွစ္ေယာက္စလုံး ကိုယ္လုံးတီးႏွင့္ ေခါင္းက နားေနေတာ့ 
သိပ္မစဥ္းစားႏိုင္ဘူး။ လက္ကလည္း မီးေလာင္တ့ဲ တံုးဖိမိလုိ႔ နာေနတယ္။ ထရံ 
ပ်က္တာေတြ႔ေတာ့ ေျပးထြက္လုိက္တုန္း လက္ကုိ တစ္ေယာက္ေယာက္က 
ဆြဲတာ၊ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ၈ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္ေလး ျဖစ္ေနတယ္။ သူ႕ကုိလည္း 
မဆြဲႏိုင္ဘူး၊ အ၀တ္ပါရင္ေတာ့ သူက အ၀တ္ကုိ ဆြဲလုိက္ႏိုင္မွာ အခုေတာ့ 
က်မက လုံးတီး၊ မီးေဘးကလြတ္ေအာင္ ေျပးရေတာ့ သူ႕ကုိ မဆြဲႏိုင္ဘူး၊ သူ႕ခမ်ာ 
တျခား မိသားစု၀င္ေတြလုိဘဲ မီးေလာင္ေသဆုံးခဲ့ရတယ္။” 

(သူမ၏ ထြက္ဆုိခ်က္ အျပည့္အစံုကုိ ဤအစီရင္ခံစာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ေဖၚျပထားပါသည္။)
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တူလတိုလီ စစ္ဆင္ေရးတြင္ တျခားစစ္စခန္းမ်ားမွ စစ္သားေတြ ပါ၀င္ၿပီး 
ေလေၾကာင္း အေထာက္အကူလည္းေပးရာ (ေလတပ္မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္သည္) 
အစီအစဥ္ရွိရွိ အဆင့္ျမင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သည္ကို ထင္ထင္ရွားရွားသိႏိုင္ 
သည္။ အရပ္သားမ်ား သာေနထုိင္သည့္ ရြာကုိ ပစ္မွတ္ထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 
ဤသို႔ ေသာ စစ္ဆင္ေရးႀကီးတြင္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈ အႀကီးအက်ယ္လုပ္ျခင္းမွာ 
အေၾကာင္းမဲ့ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ မဟုတ္ေပ။ စနစ္တက် အစီအစဥ္ရွိရွိ 
အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းသာျဖစ္သည္။ ပထမ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္သတ္၊ 
အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ျဖစ္သည္။

တူလတိုလီရြာ တိုက္ခိုက္မႈတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ အစိပ္ 
အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပထမအဆင့္ သတ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ က်န္ရွိသူ အမ်ဳိးသမီး 
ႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ အျပစ္ေပးသည့္ပံုျဖစ္သည္။ တျခားစကား 
ႏွင့္ေျပာရလွ်င္ တူလတိုလီတြင္ ထုႏွင့္ ထယ္ႏွင့္ မုဒိမ္းက်င့္မႈမွာ အထူးအမိန္႔မ်ား 
အရ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
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ed*kH;csKyfESifh t}uHjyKcsufrsm; 
ကုလာတန္သတင္းဌာနမွ စုေဆာင္းရရွိေသာ ထြက္ဆိုခ်က္ မွတ္တမ္းတို႔က 
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္မႈတြင္ 
ျမန္မာစစ္တပ္က ရက္ရက္စက္စက္ ေျဗာင္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဘက္မႈကို 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပံုကို ျပသသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက စစ္ဆင္မႈ 
တြင္လည္း ဤနည္းဤဟန္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ဤအခ်က္က စစ္တပ္ 
အႀကီးအကဲတို႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာလူထုအေပၚ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို လက္နက္အျဖစ္ 
အစီအစဥ္ရွိရွိ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ပံု သက္ေသျဖစ္ေပသည္။

မုဒိမ္းက်င့္မႈကို လက္နက္အျဖစ္ အသံုးခ်သည္မွာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ပါသည္။ 
လူသားမ်ဳိးႏြယ္တခုလံုးကို ထိခုိက္ေစသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္သည့္ နည္းနာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအတြက္ ျမန္မာ  
စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တာ၀န္ရွိပါသည္။

လက္နက္ကုိင္တပ္ကုိ ျမန္မာအစုိးရက အကာအကြယ္ေပးေနျခင္းအား ရပ္ဆုိင္းဖုိ႔ 
သတိေပးရမည္။  စစ္တပ္၏ ညႇင္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားကုိ အစုိးရက အျမန္ တားျမစ္ 
ရမည္။ အထူးသျဖင့္ အစီအစဥ္ရွိရွိ လိင္အၾကမ္းမႈမ်ားသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း 
တခုလံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသျဖင့္ အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
စစ္သားမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္ရန္ အမိန္႔ေပး ေစခိုင္းျခင္းျဖင့္ စစ္သားမ်ားက 
ထိုအၾကမ္းဖက္မႈမွ စည္းဇိမ္ခံစားေစသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘ၀မ်ား ပ်က္စီး 
ရကာ နာက်င္တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားရသည္။ ျမန္မာတျပည္လံုးတြင္ စစ္တပ္မ်ား 
သိန္းႏွင့္ခ်ီ ခ်ထားသျဖင့္ မုဒိမ္းက်င့္မႈတြင္ ယဥ္ပါးေနသည့္ စစ္သားမ်ားေၾကာင့္  
တိုင္းျပည္တ၀ွမ္း အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ဘ၀လံုၿခံဳေရးအတြက္ 
ရင္ေလးထိတ္လန္႔စရာ ျဖစ္ေစသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေနာက္စာမ်က္ႏွာပါ အႀကံျပဳ 
ခ်က္တို႔ကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသို႔
• အရပ္သားမ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊

မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းမ်ား  ျမန္မာစစ္တပ္မွ ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ေရးအတြက္ အမိန္႔ 
ေပးရန္။
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• ဤရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားအတြက္ စစ္တပ္၏ အမိန္႔စီးဆင္းပံုကို 
အျမန္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ပထမေျခလွမ္းမွာ ကုလသမဂၢ အခ်က္ 
အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ကို ျပည္တြင္း၀င္ခြင္ျပဳရမည္။ စံုစမ္းေနစဥ္ 
ေမးျမန္းခံရသူ တိုင္းအတြက္ ဘ၀ အာမခံခ်က္ေပးရမည္။

• လူသားခ်င္းစာနာမႈ ေအဂ်င္စီမ်ားကို ရခိုင္ေဒသအားလံုးသို႔သြား၍
လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အေထာက္အပံံ့မ်ား အကန္႕အသတ္မရွိ 
ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အျမန္ခြင့္ျပဳရန္။

• တည္ရွိေနသာ ဖိႏွိပ္သည့္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ရုတ္သိမ္းၿပီး
ကိုယ့္လူမ်ဳိးကို ေဖၚျပခြင့္ အခြင့္အေရးအပါအ၀င္  ကုလသမဂၢ ပဋိဥာဥ္ 
စာတမ္းပါအတိုင္း ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ အေျခခံ အခြင့္အေရးကို အာမခံရန္။

• ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား သူတို႔ မူလေနထိုင္ရာ ျပန္ေနခြင့္ႏွင့္ သူတို႔၏
အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္သည့္ အာမခံခ်က္အျပည့္အ၀ေပးရန္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းသို႔ ပန္ၾကားခ်က္
• ရိုဟင္ဂ်ာတို႕အေပၚ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ရပ္ဆိုင္းရန္အတြက္  ျမန္မာ

အစိုးရကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဖိအားေပးရန္။
• ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေနရပ္ျပန္သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအပါအ၀င္ အရပ္သားမ်ား

ကို လံုၿခံဳေရးေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းေရး
တပ္ကိုေစလႊတ္ရန္

• သူတို႔၏အေျခခံအခြင့္အေရး ျပန္လည္ရရွိရန္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အတူ 
ရပ္တည္ပါ။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံသား “အသစ္”  ပံုစံကို 
မေတာင္းဆိုပါႏွင့္။

ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ အစိုးရသို႔ တင္ျပခ်က္
• ျမန္မာျပည္မွ ေျပးလာသူအားလံုးကို ခိုနားစရာႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးပါ။

ထိုဒုကၡသည္တို႔ကို လူသားခ်င္းစာနာ အကူအညီေပးေသာ ေအဂ်င္စီမ်ား
ကို ခြင့္ျပဳပါ။ အတားအဆီးမလုပ္ပါႏွင့္။

• ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ပို႔ေသာ ဒုကၡသည္တို႔သည္ သူတို႔ဆႏၵအေလွ်ာက္ျပန္
သြားျခင္းျဖစ္ကာမူ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ သိကၡာရွိရန္ ေသခ်ာပါေစ။
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ကိုးကာခ်က္မ်ား

၁ http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.

aspx?NewsID=21142

၂ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး သတင္း 
ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ "လူသားျဖစ္မႈအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ 
လူမ်ဳိးျပဳန္း ရွင္းလင္းျခင္းတုိ႕ သက္ေသအေထာက္အထားမရွိ" - “No 

evidence of crimes against humanity, ethnic cleansing,” http://www.

president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2017/08/07/

id-7639

၃ ကုလားတန္သတင္းကြန္ယက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၇ သတင္း - 
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ “ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား” ဆိုသည့္ အစိုးရ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေျပာဆိုခ်က္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေန  
http://www.kaladanpress.org/burmese/images/document/pre-

planned%20expulsion-burmese.pdf

၄ http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/9/59b24a074/

bangladesh-refugee-camp-capacity-exhausted-thousands-makeshift-

shelters.html

၅ https://www.hrw.org/report/2017/12/19/massacre-river/burmese-

army-crimes-against-humanity-tula-toli

%20http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3FNewsID%3D21142
%20http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3FNewsID%3D21142
http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2017/08/07/id-7639
http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2017/08/07/id-7639
http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2017/08/07/id-7639
http://www.president-office.gov.mm/en/%3Fq%3Dbriefing-room/news/2017/08/07/id-7639
http://www.president-office.gov.mm/en/%3Fq%3Dbriefing-room/news/2017/08/07/id-7639
http://www.president-office.gov.mm/en/%3Fq%3Dbriefing-room/news/2017/08/07/id-7639
http://www.president-office.gov.mm/en/%3Fq%3Dbriefing-room/news/2017/08/07/id-7639
http://www.president-office.gov.mm/en/%3Fq%3Dbriefing-room/news/2017/08/07/id-7639
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လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ထြက္ဆိုသည့္ ဒုကၡသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

က်ဴးလြန္သည့္ 
ေန႔စြဲ*

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းလိင္၊ 

အသက္
ရြာ** ၊ ၿမိဳ႕နယ္

၁ မ၊ ၂၆ ဂူဖီ (ဂုတ္ပီ) 
ဘူးသီေတာင္ 
(ေျမာက္)

ဇူလိုင္လ 
ေႏွာင္းပိုင္း 
၂၀၁၇

သူမ၏ ညီမ ၆ ႏွစ္ကို စစ္သား ၅ 
ေယာက္ မုဒိမ္းက်င့္၊ ဒဏ္ရာ 
ျပင္းထန္၊ ရက္အနည္းငယ္ 
အတြင္း ေသဆံုးသြားရ။

၂ မ၊ ၁၈ ရွီခါလီ 
(ေက်ာက္ေခ်ာင္း) 
ေမာင္ေတာ 
(ေျမာက္)

ၾသဂုတ္လ 
ဦးပိုင္း ၂၀၁၇

စစ္သားမ်ားက ဖမ္း၍ စစ္စခန္း ထဲ 
၁၅ ရက္ၾကာ အစုလိုက္ 
မုဒိမ္းက်င့္၊ မိဘမ်ား ေငြေျမာက္ 
မ်ားစြာေပးမွ လႊတ္ေပး

၃ က်ား၊ 
၃၅

ဂူဖီ (ဂုတ္ပီ) 
ဘူးသီေတာင္ 
(ေျမာက္)

ၾသဂုတ္လ 
လယ္ ၂၀၁၇

စစ္သား ၈ ေယာက္ သူ႔ရြာတြင္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖ်က္ဆီးသည္ ကို 
ျမင္ရ၊ အမ်ဳိးသမီး၏ မိသားစု ကို 
ခ်ည္ေနွာင္ၿပီး မဖြယ္မရာ 
ကိုင္တြယ္၊ ပါးစပ္ႏွင့္ ကိုက္၊ 
လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္သည့္တိုင္ 
ရိုက္ႏွက္၊ မိသားစုထံမွ ေငြ 
အျမာက္အမ်ား ညႇစ္ယူ ၿပီးထားခဲ့

၄ က်ား၊ 
၂၃

တမီး (တင္ေမ) 
ဘူးသီးေတာင္ 
(ေျမာက္)

ခန္႔မွန္း 
- ၾသဂုတ္ ၁၈
- ၂၀၁၇

သူမ၏ ကေလး ၃ ဦး ေရွ႕တြင္  
စစ္သား ၄- ၅ ေယာက္က 
အိမ္ထဲတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ ၊ သူမကို 
ရိုက္ႏွက္ ကန္ေက်ာက္၊ ပါးႏွင့္ 
လည္ပင္းကို ကိုက္။

၅ မ၊ ၆၀ 
ခန္႔

ဂူဖီ (ဂုတ္ပီ) 
ဘူးသီေတာင္ 
(ေျမာက္)

ၾသဂုတ္ ၂၂
၂၀၁၇

သူမ၏ အိမ္ေထာင္ရွိ သမီး ၂၈ 
ႏွစ္ကို အိမ္တြင္ စစ္သား ၃ 
ေယာက္ မုဒိမ္းက်င့္၊ ကေလးကို 
ေျမေပၚ ပစ္ခ်

* ဒုကၡသည္တုိ႔သည္ လဆန္းလဆုတ္ျပကၡဒိန္ကုိ သုံးေသာေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ရက္စြတုိဲ႔မွာ ခန္႔မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။

** တခ်ဳိ႕ ရြာႀကီးမ်ားမွာ ရြာမ်ားေပါင္းစု ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) - ကုလာတန္သတင္းဌာနမွရရွိေသာ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ မွတ္တမ္းဇယား
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၆ မ၊ ၂၆ တမီး (တင္ေမ) 
ဘူးသီးေတာင္ 
(ေျမာက္)

ခန္႔မွန္း ၾသဂုတ္ 
၂၂၊ ၂၀၁၇

စစ္သားမ်ားရြာထဲ၀င္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး 
၃ ဦးကို အိမ္မ်ားထဲတြင္ အစုလိုက္ 
မုဒိမ္္းက်င့္။ တစ္ဦးမွာသူ႕ခင္ပြန္း 
ေရွ႕တြင္ ႀကိဳးခ်ည္ၿပီးက်င့္၊ 
ခင္ပြန္းမွာ အရိုက္ခံရ

၇ က်ား၊ 
၃၈

ဒုံးပိုက္ (ေအာင္ 
ဆိတ္ျပင္)၊ 
ေမာင္ေတာ 
ေျမာက္ဘက္

ၾသဂုတ္လ ၂၅ 
ရက္ ၂၀၁၇

စစ္သား၃၀၀ ခန္႔ရြာကိုတိုက္၊ မီးရႈိ႕၊ 
ရြာသားရာခ်ီ လယ္ကြင္းထဲစု၊ 
အမ်ဳိးသမီး ၂၀ ခန္႔ကို အိမ္မ်ားထဲ 
တြင္ မုဒိမ္းက်င့္၊ တအိမ္တြင္ စုခိုင္း 
ၿပီး မီးရႈိ႕သတ္၊ သူ႔အမ်ဳိး ၁၈၊ ၂၀၊ 
၂၂၊ ၂၅ ႏွစ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
အိမ္တြင္ပုန္းေနေသာ ၅၃ ႏွစ္ 
အရြယ္အမ်ဳိးသမီးႀကီး မီးထဲပါ 
သြား။ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ 
ေယာက္်ားကေလးမ်ားကို စက္ 
ေသနတ္ျဖင့္ပစ္၊ အမ်ားအျပားေသ၊ 
အေလာင္းမ်ားကို မီးရႈိ႕။

၈ မ၊ ၂၅ ျမင့္လြတ္ 
- ေမာင္ေတာ
ေတာင္ဘက္

ၾသဂုတ္ ၂၅၊ 
၂၀၁၇

ရြာအနီးရွိ စစ္စခန္းမွ စစ္သားမ်ား 
က သူမရြာကို တိုက္၊ သူမထြက္ 
ေျပး၊ သူ႔ေယာက္်ားႏွင့္ ညီမ၀မ္းကြဲ 
မေျပးႏုိင္၊ စစ္သာမ်ားက မုဒိမ္းက်င့္ 
(အနီးတြင္ ပုန္းေနေသာ ခေလးက 
ျမင္) ရြာကို စစ္သားမ်ား မီးရႈိ႕ၿပီး 
ေနာက္ညီမ အေလာင္းကို ေတြ႕။

၉ က်ား၊ 
၄၅

အလယ္ သံေက်ာ္ 
ေမာင္ေတာ 
ေတာင္ဘက္

ၾသဂုတ္ 
၂၅၊၂၀၁၇

စစ္သားမ်ား သူ႔ရြာကုိတုိက္၊ ၂၁ ႏွစ္ရိွ 
သူ႔သားႏွင္ တျခား ၁၁ ဦး အသတ္ 
ခံရ၊ ၁၈ အရြယ္ တူမကို စစ္သား 
တို႔ ဆြဲေခၚသြား၊ ျပန္မ ေတြ႕ရ။

၁၀ မ၊ ၃၂ ခ်ိန္ကလီ 
(ေက်ာက္ေခ်ာင္း) 
ေမာင္ေတာ 
ေျမာက္

ၾသဂုတ္လ ၂၅၊ 
၂၀၁၇

နံနက္ ၈ နာရီ စစ္သားမ်ား ရြာထဲ 
လာၿပီး ေယာက်္ား ၂ ဦး အသက္ 
၈ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၂ ႏွစ္ကို လည္လွီး 
သတ္၊ သူ႕အမ ၂၆ ႏွစ္ ေယာက္မ 
ကိုေခၚသြား၊ မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး 
သတ္လိုက္သည္ ကိုၾကား
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၁၁ မ၊ ၁၅ ႏိုင္စာပူရု 
(ငါးစားၾကဴး)
ေမာင္ေတာ 
ေျမာက္

ၾသဂုတ္ ၂၅ 
- ၃၁ ၂၀၁၇။

ရြာအတိုက္ခံရစဥ္ ေတာင္ေပၚတြင္ 
ပုန္းေန၊ မိန္းခေလး၂၀ ေက်ာ္ အစု 
လိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး သတ္သည္ကို 
ျမင္။ တခ်ဳိ႕သစ္ပင္မွာခ်ည္၊ 
ရင္သားျဖတ္ခံ၊ မ်က္စိထုတ္ခံရ 
သည္ကိုျမင္။

၁၂ က်ား၊ 
၁၈

ဥေဒါင္း - 
ေမာင္ေတာ 
ေတာင္

ၾသဂုတ္ ၂၅-၂၇ 
၂၀၁၇

သူ႕ရြာအတြင္းပစ္ခတ္စဥ္ေျပး၊ 
ၾသဂုတ္ ၂၇ အထိ ပုန္းေန၊ 
ကိုယ္လံုးတီး မိန္းမ အေလာင္း ၇ 
ခုကို တမိုင္အကြာ 
ဘာဇရာရြာျပင္တြင္ ေတြ႕။

၁၃ မ၊ ၁၅ ေနာ္ယာပါရာ၊ 
ရပ္ကြက္ ၅၊ 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕

ခန္႔မွန္း ၾသဂုတ္
၂၅၊ ၂၀၁၇

မိန္းမ ၂ ေယာက္ကုိသူတို႔အိမ္မွ 
စစ္သားေတြ အတင္းေခၚသြား 
တာျမင္၊ အသက္ ၂၀ အရြယ္ 
အိမ္နီးခ်င္းပါသြား၊ ၃ ရက္ၾကာ 
ဖမ္းထား

၁၄ က်ား၊ 
၃၆

အင္ဒင္း၊ 
ေမာင္ေတာ 
ေတာင္

ၾသဂုတ္ ၂၆၊ 
၂၀၁၇

စစ္သားမ်ား သူ႔ရြာကို တိုက္စဥ္ 
စစ္သား ၃ ေယာက္က လူ တစ္ဦး 
ကိုသတ္။ သူ႕ ၁၀ ႏွစ္သမီးကို 
မုဒိမ္းက်င့္

၁၅ မ၊ ၂၅ စိုးဖါရာ 
(စဥ္းအုိးျပင္) 
ဘူးသီးေတာင္ 
ေျမာက္

ၾသဂုတ္ ၂၆၊ 
၂၀၁၇

ရြာကို စစ္သား ၂၀၀ က 
တိုက္ခိုက္၍ ထြက္ေျပး စဥ္ 
အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦးကို စစ္သား ၉ 
ေယာက္က မုဒိမ္းက်င့္

၁၆ က်ား၊ 
၅၀

ခ်ိန္ကလီ 
(ေက်ာက္ ေခ်ာင္း) 
ေမာင္ေတာ 
ေျမာက္

ၾသဂုတ္ ၂၇၊ 
၂၀၁၇

စစ္သား ၂၀၀ ခန္႔က ရြာသားေတြ 
ကို လယ္ထဲစု၊ အမ်ိုးသမီး ရာခ်ီ 
(သူ႔မိန္းမပါ၀င္) ကို ေက်ာင္းထဲ 
ေခၚ၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကိုေရြး 
တညလံုး အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္။

၁၇ က်ား၊ 
၅၂

ေမာင္ႏုရြာ 
ဘူးသီးေတာင္ 
ေျမာက္ 

ၾသ၈ုတ္ ၂၇ 
၂၀၁၇

လူ ၈၀ ခန္႔ အသတ္ခံရ၊ 
အမ်ဳိးသမီး ၂၀ ခန္႔ကို လုယက္၊ 
လံုးတီးခၽြတ္ခိုင္းတာကို 
ပုန္းေနရာမွျမင္ရ။
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၁၈ မ၊ ၁၈ ေမာင္ႏုရြာ၊ 
ဘူးသီးေတာင္ 
ေျမာက္ 

ခန္႔မွန္း 
၂၇-၂၀၁၇။

စစ္သား ၈-၉ ေယာက္က 
ေသနတ္ဒင္ႏွင့္ရိုက္၊ မဖြယ္မရာကို
င္၊အိမ္လြတ္တခုထဲေခၚခါအ၀တ္ခၽြ
တ္ခိုင္း၊ လမ္းေလွွ်ာက္ ျပခိုင္း၊ 
ဟားတိုက္၊ ပိုက္ဆံ ႏွင့္ေပါက္ ၊ 
အစုလိုက္မုဒိမ္းက်င့္၊ တျခား 
အမ်ဳိးသမီး ၂၀ ခန္႔လည္းပါ၊ 
တလမွ် ေသြးယိုထြက္၊ တခ်ဳိ႕ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားဒဏ္ရာျပင္း 
ထန္၍လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္။ေသဆံုး။

၁၉ မ၊ ၁၅ ရွဴေရာ္ဂိုဇီဘီလ္ 
(ဓါးႀကီးဇား) 
ေမာင္ေတာ 
ေျမာက္

ၾသဂုတ္ ၂၈၊ 
၂၀၁၇

စစ္သားတရာေက်ာ္ သူမရြာကို 
တိုက္၊ သူမ မိတ္ေဆြ ၁၅ ႏွစ္ 
သည္ ေျပးေနစဥ္ စစ္သားမ်ားက 
ဖမ္းၿပီး မုဒိမ္းက်င့္ခံရ။ အေလာင္း 
ကိုေတြ႕ရ။

၂၀ မ၊ ၁၉ ေနာ္ယာဖါရာ 
- ရပကြက္ (၅)
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕

ၾသဂုတ္ ၂၈၊ 
၂၀၁၇

ရပ္ကြက္ရွိ ေက်ာင္တြင္ စခန္းခ်ေန 
ေသာ စစ္သားမ်ားက ရပ္ကြက္ 
လူႀကီးကို မိန္းမရွာလာရန္ 
အမိန္႔ေပး၊ သူ၏ ၀မ္းကြဲညီမ 
အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီး ၁၂ 
ေယာက္ အဖမ္းခံရ။

၂၁ မ၊ ၃၅ ရပ္ကြက္ ၅၊ 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕

ၾသဂုတ္ ၂၉၊ 
၂၀၁၇

ၿမိဳ႕ကို ျဖတ္ေျပးစဥ္ အမ်ဳိးသမီး ၄ 
ဦးကို ဖမ္းေခၚသြာတာေတြ႕ရ။

၂၂ မ၊ ၂၀ တူလတိုလီ 
(မင္းႀကီး) 
ေမာင္ေတာ 
ေျမာက္

ၾသဂုတ္ ၃၀၊ 
၂၀၁၇

စစ္သား ၄၀၀ေက်ာ္ 
ရြာထံေျပး၀င္လာၿပီး ၊ျပစ္ခတ္၊ 
ဓါးႏွင့္ ခုတ္္၊ တႏွစ္အရြယ္ကေလး 
ကို သူမထံမွ လုခါသတ္။ 
ေရကန္ထဲတြင္ သူမကို တျခားရာ 
ခ်ီမိန္း မမ်ားႏွင့္ အတူ ရပ္ခိုင္း ။ 
တခ်ဳိ႕ကို အနီးရွိ လယ္ထဲတြင္ 
မုဒိမ္းက်င့္။ စစ္သား ၈ -၁၀ 
ေယာက္က မိန္းမမ်ားကို 
အစုလိုက္ အိမ္ထဲသို႔ေခၚ၍ 
မုဒိမ္းက်င့္၊ ရိုက္ႏွက္၊ အိမ္ကိုမီးရႈိ႕၊  
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သူမကို သူမ ေယာကၡမ၊ ညီမ ၂ 
ေယာက္၊ ေမာင္ ၃ ေယာက္ အတူ 
အိမ္ထဲတြင္ထားသည္။ သူမ 
ေယာကၡမႏွင့္ ညီမတစ္ေယာက္ 
ကိုအစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး 
သတ္ပစ္ ၊ သူမႏွင့္ ကိုယ္၀န္ရွိ 
ညီမ ကို အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္၊ 
သူမေခါင္းကိုရိုက္၊ ေမ့သြား၊ 
သတိျပန္ရေသာ အခါအိမ္မွာမီး 
ေလာင္ေနၿပီ၊ ကိုယ္၀န္သည္ 
ညီမႏွင့္ အတူ လြတ္လာ၊ 
ေမာင္ေလးမ်ား မီးေလာင္ 
ေသဆံုးခဲ့။

၂၃ မ၊ ၁၉ တူလတိုလီ 
(မင္းႀကီး) 
ေမာင္ေတာ 
ေျမာက္

ၾသဂုတ္ ၃၀၊ 
၂၀၁၇

သူ႕ေယာင္မႏွင္အတူအစုလိုက္မုဒိ
မ္းက်င့္ခံရ၊(အထက္ တြင္ၾကည့္ပါ)၊ 
၈ လကိုယ္၀န္ရွိ၊ ေခါင္း အရိုက္ 
ခံရ၊ မီးေလာင္ခံ၊လြတ္လာ၊ 
ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ တြင္ သမီးေမြး၊ 
သူ႔ခင္ပြန္း အသတ္ခံရ။

၂၄ မ၊ ၁၆ တူလတိုလီ 
(မင္းႀကီး)

ၾသဂုတ္ ၃၀။ 
၂၀၁၇

ျမန္မာစစ္သား ၅၀၀ ခန္႔ ရြာကို 
တိုက္၊ ေျပး၊ မိသားစု ၁၅ ေယာက္ 
အသတ္ခံရ။ ရာခ်ီသည့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေရကန္ထဲတြင္ 
စုထားသည္ကိုျမင္၊ ေခၚၿပီး 
အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္၊ 
အမ်ဳိးႏွစ္ေယာက္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရ၊ 
အသတ္ခံရ၊ ၂ ဦး မုဒိမ္းက်င္ခံရ 
ဒဏ္ရာရ။ ကိုယ္၀န္ ၈ လရွိ 
ခယ္မအရိုက္ခံရၿပီး ေသဆံုး။

၂၅ က်ား၊ 
၂၂

တူလတိုလီ 
(မင္းႀကီး) 
ေမာင္ေတာ 
ေျမာက္

ၾသဂုတ္ ၃၀၊ 
၂၀၁၇

အိမ္ထဲတြင္ သူ႔ဇနီးကို တျခား 
အမ်ဳိးသမီး ၁၀ဦးႏွင့္ အတူ 
စစ္သားမ်ားက အစုလိုက္ 
မုဒိမ္းက်င့္၊ ေမးရိုးက်ိဳး၊ သား 
အသတ္ခံရ။
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၂၆ က်ား၊ 
၁၈

တူလတိုလီ 
(မင္းႀကီး) 
ေမာင္ေတာ 
ေျမာက္

ၾသဂုတ္ ၃၀၊ 
၂၀၁၇

အေမ၊ ညီႏွင့္ ညီမ ၅ ေယာက္ 
အသတ္ခံရ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို 
အိမ္ထဲေခၚ မုဒိမ္းက်င့္၊ အိမ္မီးရႈိ႕၊ 
၂၃ ႏွစ္ရွိ အေဒၚ အစုလိုက္ 
မုဒိမ္းအက်င့္ခံရ၊ သတိေမ့သည္ 
အထိ အရိုက္ခံရ။ လြတ္လာၿပီး 
ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္တြင္ ေဆးကုရ။

၂၇ က်ား၊ 
၂၅

တူလတုိလီ 
(မင္းႀကီး) 
ေမာင္ေတာ 
ေျမာက္

ၾသဂုတ္ ၃၀၊ 
၂၀၁၇

မိန္းမႏွင့္ ကေလးငယ္ ၃ ဦး အပါ 
အ၀င္ မိသားစု ၈ ဦးအသတ္ခံရ၊ 
အသက္ ၂၀ရွိ အမ အစုလိုက္ 
မုဒိမ္းက်င့္ခံရ၊ ေခါင္းကို ဓါးႏွင့္ 
ခုတ္္ခံရၿပီး မီးေလာင္သည့္ အိမ္ 
တြင္ ပစ္ထားခဲ့၊ လြတ္ေျမာက္လာ 
ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေဆးကု။

၂၈ က်ား၊ 
၁၇

တူလတိုလီ 
(မင္းႀကီး) 
ေမာင္ေတာ 
ေျမာက္

ၾသဂုတ္ ၃၀၊ 
၂၀၁၇

မိဘႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား 
အပါအ၀င္ မိသားစု ၁၈ ဦး 
အသတ္ခံရ၊ သူျမစ္ကူးေျပး၊ 
စစ္သားေတြက အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို 
အိမ္ေတြထဲေခၚသြား တာျမင္၊ 
ေအာ္သံေတြကိုၾကားရ၊ စစ္သား 
ေတြ ထြက္လာ၊ တံခါး ကိုပိတ္၊ 
အိမ္ေတြေပၚ ေကာက္ရိုးတင္ 
မီးရႈိ႕သည္ကို ေတြ႕

၂၉ မ၊ ၁၈ ဂူဖီး (ဂုတ္ပီ) 
ဘူးသီးေတာင္
ေျမာက္

ၾသဂုတ္လ
ေႏွာင္းပိုင္း 
၂၀၁၇

ရြာထဲရွိ က်ား- မ ခြဲလိုက္သည္။ 
သူမႏွင့္ တျခား မိန္းကေလး ၁၂ 
ဦးကို ရြာေက်ာင္းရွိ စစ္စခန္းထဲ 
ေခၚသြား အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္၊ 
စစ္သားေတြေရွ႔မွာ 
တျခားအမ်ဳိးသမီး မ်ားႏွင့္အတူ 
ကိုယ္လံုးတီး လမ္း ေလွ်ာက္ခိုင္း၊ 
ဓါတ္ပံုရိုက္၊ ပိုက္ဆံႏွင့္ ေပါက္။

(၅) မ၊ ၆၀ ဂူဖီး (ဂုတ္ပီ) 
ဘူးသီးေတာင
ေျမာက္

ၾသဂုတ
ေႏွာင္းပိုင္း 
၂၀၁၇

ရြာအတိုက္ခံရၿပီး မိသားစုႏွင့္ 
ဖါတီယာ ေတာင္ၾကားကိုေျပး၊ 
ရာခ်ီတဲ့ စစ္သားေတြက ေထာင္ခ်
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တဲ့ ရြာသားေတြကို လမ္းေဘးမွာ 
ထိုင္ခိုင္းထား၊ သူ႔ ၁၆ ႏွစ္ သမီး 
အပါအ၀င္ တျခားမိန္းမပ်ိဳ ၂၀ 
ေလာက္ကို ကိုက္ ၂၀ ေလာက္ 
အကြာလူျမင္ကြင္းတြင္ အစုလိုက္ 
မုဒိမ္းက်င့္၊ သူ႔သမီးႏွင့္ တျခား ၁၀ 
ဦး ေလာက္ကို အနီးရွိ စစ္စခန္းထဲ 
ေခၚကာ ၂ ရက္ၾကာ အစုလိုက္ 
မုဒိမ္းက်င့္။

၃၀ မ၊ ၃၀ ဆစ္ဒဖါရာ (ၿမိဳ႕မ 
ကညင္တန္း) 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕

ၾသဂုတ္လ 
ေနွာင္းပိုင္း 
၂၀၁၇

၀မ္းကြဲအမကို စစ္သားတစုက 
ဖမ္းၿပီး အနီးရွိ အိမ္ထဲတြင္
အစုလိုက္မုဒိမ္းက်င့္သည္ကိုျမင္၊
သူမကို လည္း စစ္သား၅ 
ေယာက္က ကေလး ၃ ေယာက္ 
ေရွ႕တြင္ အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္။ 
လက္ကို ဓါးထိုးခံရ၊ သူ႕၀မ္းကြဲ 
အမႏွင့္ ခင္ပြန္းအေလာင္း 
ကိုျမင္ရ၊၀မ္းကြဲ အမ၏ အဂၤါတြင္ 
အိတ္ႏွင့္ဆို႔ ထားသည္။

၃၁ မ၊ ၃၁ ဆစ္ဒ ဖါရာ (ၿမိဳ႕မ 
ကညင္တန္း) 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕

ၾသဂုတ္လ 
ေနွာင္းပိုင္း 
၂၀၁၇ 

စစ္သား ၃ ေယာက္ အိမ္ထဲလာၿပီး 
ေန႔ခင္းတြင္ သူ႔ကေလး ၂ 
ေယာက္ေရွ႕၌ မုဒိမ္းက်င့္၊ 
ေသနတ္ ဒင္ႏွင့္ အရိုက္ခံရ

၃၂ မ၊ ၄၀ ဆစ္ဒဖါရာ (ၿမိဳ႕မ 
ကညင္တန္း) 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕

ၾသဂုတ္လ 
ေနွာင္းပိုင္း 
၂၀၁၇

အိမ္နီးခ်င္း တစဥ္ီးကို စစ္သားမ်ား 
မုဒိမ္းက်င့္ေနသည္ကိုျမင္၊ သူမႏွင့္ 
ခင္ပြန္းကို ဓါးႏွင့္ ထိုးသတ္၊ 
အေလာင္းကို မီးရႈိ႕။

၃၃ မ၊ ၁၅ ဟာဒိရ္ဘီးလ္ 
(ေညာင္ေခ်ာင္း) 
ေမာင္ေတာ 
ေတာင္

ၾသဂုတ္လ 
ေႏွာင္းပိုင္း၊ 
စက္တင္ဘာ 
ဦးပိုင္း

ရြာအတိုက္ခံရစဥ္ မိဘမ်ား 
ေသနတ္မွန္ ေသဆံုး၊ စစ္သားႏွင့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာ မဟုတ္သူတို႔က 
ေယာက္်ား မိန္းမခြဲ၊ ကိုယ္ေပၚ 
ရွာေဖြ လုယက္၊ ႏို႔ႏွင့္ အဂၤါကို ႏႈိက္

၃၄ မ၊ ၃၀ ခ်ိန္းကလီ၊ 
ေမာင္ေတာေတာင္

စက္တင္ဘာ 
၁၊ ၂၀၁၇

ရြာအတိုက္ခံရစဥ္ ေဆြမ်ဳိး ၁၈၊ ၂၀၊ 
၂၀ ႏွစ္ရွိ ၃ဦး အပါအ၀င္
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အမ်ဳိးသမီး ၇ ဦး အစုလိုက္ 
မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည္ကိုျမင္၊ ရြာသား 
မ်ားကို လမ္းေဘးတြင္ အဓမၼ 
စုထား။

၃၅ မ၊ ၃၀ ဇူလာပါရာ ၊ 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ 
အေရွ႕

စက္တင္ဘာ 
လလယ္၊ 
၂၀၁၇

ကားမ်ားႏွင့္ စစ္သားရာခ်ီလာ၊ 
ရြာသားေတြကို ပစ္၊ အိမ္ေတြကို 
မီးရႈိ႕၊ သူ႕အမႏွင့္ တူမအသက္ 
၂၂၊ ၁၇၊ ၁၃ တို႔ ကို မုဒိမ္းက်င့္ ၊ 
အရွင္လတ္ လတ္ မီးရႈိ႕၊ ၆ ႏွစ္ 
အရြယ္သား ရင္ဘတ္တြင္ 
ေသနတ္ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာရ။

၃၆ က်ား၊ 
၆၀

ဇူလာပါရာ 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ 
အေရွ႕

စက္တင္ဘာ 
လလယ္ ၂၀၁၇ 
ခု

စက္တင္ဘာ လလယ္တြင္ 
ဘူးသီးေတာင္ရွိတပ္မ်ာ ဟာလီ 
(တပ္မင္းေခ်ာင္း) မွ အမ်ဳိးသမီး ၂ 
ဦး ဇူလာပါရာကိုလာ၊ဘီရ္ရဇီ 
ေတာင္ၾကားလမ္း မေရာက္မီ 
စစ္သား မ်ားကဖမ္း၊ အမ်ဳိးသမီး 
တစ္ဦးတြင္ပါသည့္ ကေလး ၂ ဦး 
ကို သတ္၊ စစ္စခန္းတြင္ ထိုအမ်ဳိး 
သမီး ႏွစ္ဦးလံုးကို ၆ ရက္ၾကာ 
မုဒိမ္းက်င့္၊ တစ္ဦးကို ဓါးနဲ႔ ထိုး၊ 
ေနာက္ေန႔ ဇူလာပါရာ အေရာက္ 
တြင္ ဓါးဒဏ္ရာျဖင့္ဆံုး။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) ေမာင္ေတာေျမာက္ဘက္ တူလတိုလီရြာမွ 
အသက္ ၂၀ ရွိ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ ထြက္ဆိုခ်က္။

“ျဖစ္တဲ့ေန႔က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕မွာပါ။ နံနက္ ၈ နာရီမွာ ပစ္ခတ္သံေတြ 
ၾကားရတယ္။ က်မတို႔အားလုံး အျပင္ထြက္ၿပီး ဘာေတြျဖစ္ေနတာလည္း ၾကည့္ၾကတယ္။ 
တျခားရြာ ဒိုလ္တိုလီက လူေတြ ေျပးလာၾကတယ္။ သူတို႔ေနာက္က စစ္တပ္က လိုက္လာ 
တယ္။ စစ္သားေတြက အမ်ားႀကီး ၄၀၀ - ၅၀၀ ေလာက္ရွိမယ္။ 

က်မတို႔လည္း ေၾကာက္လာတယ္၊ က်မလည္း တႏွစ္နဲ႔ ၄ လသာရွိေသးတ့ဲ သမီးေလးကို 
ခ်ီလိုက္တယ္။ ေယာင္းမျဖစ္တဲ့ “ေဂ်” နဲ႔အတူေျပးတာဘဲ၊ သူက ကိုယ္၀န္ ၈ လနဲ႔။ သူက 
ေယာကၡမ အိမ္ရိွ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ ေခ်ာတ့ဲ သူ႔ညီမဆီကုိ လာလည္တာ။ က်မေမာင္ ၃ ေယာက္ 
(အသက္ ၁၂၊ ၈၊ ၆ ႏွစ္)၊ ေယာကၡမႏွင့္ ေယာကၡထီး ျမစ္ရွိတဲ့ရြာ တျခားဘက္ကို ေျပးၾက 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္ကို မေရွာင္ႏိုင္ဘူး။ သူတို႔ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ေနတယ္၊ လူေတြ အမ်ားႀကီး 
လည္း လဲက်ကုန္တယ္။ လူနည္းနည္းသာ ျမစ္ထဲ ခုန္ဆင္းႏိုင္တယ္။ သူတို႔လည္း မလြတ္ပါ 
ဘူး ေသကုန္တာပါဘဲ။ တဘက္ကမ္းေရာက္တဲ့ သူေတြကလည္း ေျမႀကီးေပၚ ၀ပ္ေနရတယ္။ 
စစ္တပ္ကလာၿပီး ဓါးႀကီးေတြနဲ႔ ထိုးသတ္ၾကတယ္။ ပစ္သတ္တယ္၊ သံဒုတ္နဲ႔ ရိုက္တယ္။ 
က်မေဘးမွာက ေယာကၼမ၊ ထီးႏွင့္ ဂုဏ္သေရရွိ လူတစ္ေယာက္။ သူတုိ႔က ၀ပ္ေနတာ 
သူတို႔ကို ဓါးရွည္ ႏွင့္ခုတ္သတ္ လိုက္တယ္။

စစ္တပ္က ေန႔လည္အထိ လူေတြကို သတ္ေနတယ္။ ရဟတ္ယာဥ္ တစ္စီး ရခိုင္ရြာ (တူလ 
တိုလီ (မင္းႀကီး) မွာဆင္းတယ္။ ရခိုင္လူငယ္တခ်ဳ႕ိ သတၱဳပိုက္လံုးေတြနဲ႔လာၿပီး က်င္းႀကီး ၃ 
ခုကို တူးတယ္။ အေလာင္းေတြကို က်င္းေတြထဲထည့္ ဓါတ္ဆီျဖန္းၿပီး သတၱဳပိုက္လံုးနဲ႔ မီးရႈ ိ႕ 
တယ္။ က်င္းထဲမွာ မေသေသးတဲ့ ကေလးေတြကို ျမင္ရတယ္။ သူတို႔ကို မ ယူၿပီး ဓါးနဲ႕ 
ခုတ္သတ္လိုက္တယ္။ က်င္းေတြေပၚ အရြက္နဲ႔ ေျမႀကီး က်လဲိုက္တယ္။

အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ခြထုဲတ္လုိက္တယ္။ မေသေသးတ့ဲ လူ ၅ ေယာက္ကုိေတြ႔ေတာ့ ပစ္သတ္ 
လိုက္တယ္။ အေမ့ရင္ခြင္ထဲက ကေလးေတြအားလံုးကို ဆြဲယူလႊင့္ပစ္ၿပီး သတ္တယ္။  
ကေလးမ်ားကို မသတ္မွီ မိခင္နဲ႔ ခြဲလိုက္တယ္။ သူတို႔က်မဆီလာတာကိုျမင္တယ္။ က်မ 
ကေလးကို သတ္ေတာ့မယ္ ဆိုတာသိတယ္။ အသက္ရွဴေတာင္ရပ္သြားတယ္။ က်မေရွ႕ 
ပစ္ခ်ၿပီး သတ္လိုက္တယ္။ က်မဆီကယူေတာ့ ကေလးက ငိုေနတယ္။

ကေလးေတြ အမ်ားႀကီး  တခ်ဳိ႕ ၁ ႏွစ္ - ၂ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္အရြယ္တုိ႔ကို ေျမေပၚ လႊင့္ပစ္တယ္။ 
တခ်ဳိ႕ကေလးေတြကုိ စစ္သားေတြက စစ္ဖိနပ္ေတြနဲ႔ နင္းသတ္တာကို ေတြ႕ရတယ္။

အေမေတြကို တခါထပ္ခြဲၿပီး ေရကန္ႀက္ီးထဲမွာ ရပ္ခိုင္ထားတယ္။ အနည္းစုကို အိမ္ထဲေခၚ 
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သြားတယ္။က်မက ရပ္ေနတဲ့ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ေနာက္ကို ေရႊ႕လိုက္တယ္။ ေဘးမွာ 
စစ္သားေတြ အမ်ဳိးသမီးေတြကို မုဒိမ္းက်င့္ေနတာ၊ ကန္ေက်ာက္ေနတာ၊ သတ္ေနတာ 
ျမင္ရတယ္။ ရင္သားေတြကို လွီးျဖတ္တာ၊ မိန္းမအဂၤါကို လွီးျဖတ္တာလည္းျမင္ရတယ္။

စစ္သား ၈ ေယာက္ ၁၀ ေယာက္ အုပ္စုက မုဒိမ္းက်င့္တာ သတ္တာကို လုပ္တယ္။ တစုက 
က်မတို႔ကို အိမ္တခုထဲ အတင္းေခၚသြားတယ္။ က်မညီမ အပ်ဳိနဲ႔ ေယာကၡမကို က်မတို႔ 
ေရွ႕မွာပင္ အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္တယ္။ က်မညီိက ငိုေနတယ္၊ ေအာ္ေနတယ္။ ေနာက္ေတာ
အသံမၾကားရေတာ့ဘူး၊ သူတို႔ သူ႔ကို သတ္လိုက္ၿပီး၊ ေနာက္ေတာ့ က်မနဲ႔ ကိုယ္၀န္ ၈ လ 
ရွိတဲ့ “ေဂ်” ကို လာဆြဲတယ္။ သူတို႔ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ၾကတယ္။ က်မတို႔လည္း ရုန္းကန္ရင္း 
ေအာ္ေနတယ္။ သံဒုတ္နဲ႔ က်မတို႔ကို ရိုက္တယ္။ က်မ သတိေမ့သြားတယ္။

က်မသတိရလာေတာ့ အိမ္က မီးေလာင္ေနၿပီ၊ မိသားစု အေလာင္းေတြလည္း မီးေလာင္ 
ေနၿပီ၊ ထြက္ဖို႔လမ္းရွာတယ္၊ မေတြ႕။ ရုတ္တရက္ ညီမ “ေဂ်” က ၀ါးထရံကို ကန္ၿပီးဖ်က္ေတာ့ 
ပ်က္သြားလို႔ ေျပးထြက္လာရတယ္။ ေနာက္ကို ျပန္မၾကည့္ေတာ့ဘူး၊ ႏွစ္ေယာက္စလံုး 
ကိုယ္လံုးတီးႏွင့္၊ ေခါင္းက နားေနေတာ့ သိပ္မစဥ္းစားႏိုင္ဘူး။ လက္ကလည္း မီးေလာင္တ့ဲ 
တုံးဖိမိလို႔ နာေနတယ္။ ထရံပ်က္တာေတြ႕ေတာ့ ေျပးထြက္လိုက္တုန္း လက္ကို 
တစ္ေယာက္ေယာက္က ဆြဲတာ၊ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၈ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္ေလး ျဖစ္ေနတယ္။ 
သူ႕ကိုလည္း မဆြဲႏုိင္ဘူး၊ အ၀တ္ပါရင္ေတာ့ သူက အ၀တ္နဲ႕ ဆြဲလိုက္ႏုိင္မွာ အခုေတာ့ 
က်မက လံုးတီး၊ မီးေဘးက လြတ္ေအာင္ ေျပးရတယ္။ သူ႕ကို မဆြဲႏိုင္ဘူး၊ သူ႕ခမ်ာ တျခား 
မိသားစု၀င္ေတြလိုဘဲ မီးေလာင္ေသဆံုးခဲ့ရတယ္။

က်မလည္းအနီးနားက ၿခံစည္းရိုးကို ေက်ာ္ၿပီး အိမ္ၿခံထဲ ေျပးၿပီး ၿခံစည္းရိုးေနာက္မွာ ပုန္းေန 
တယ္။ က်မ ညီမ “ေဂ်” လည္း အနားမွာ ပုန္းေနတယ္။ ညသန္းေခါင္အထိ ပုန္းေနတယ္။ 
စစ္သားေတြ ေရခ်ဳိးတာ၊ သူတို႔ လက္နက္ေတြကို ေဆးေၾကာတာျမင္ေနရတယ္။ အသံ 
မၾကားေတာ့မွ လမ္းအတိုင္း သြားၾကတယ္။ ျမစ္ကို ေရာက္တယ္။ ေရထဲမွာ အေလာင္းေတြ 
အမ်ားႀကီးကို ေတြ႕တယ္။ ကမ္းေပၚမွာလည္း ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕အေလာင္းေတြကို နင္းၿပီး 
ေလွ်ာက္လာခဲ့ရတယ္။

ေသတၱာပ်က္တလံုးထဲမွာ ေယာက္်ားလံုခ်ည္ တစ္ထည္ ေတြ႕ရလို႔ ႏွစ္ပိုင္းပုိင္းၿပီး ကိုယ္ကို 
ဖံုးရတယ္။ ေနာက္ရြာတရြာကို ေရာက္တယ္၊ “ေဂ်” ေယာက္်ားရဲ႕ အိမ္ရွိတဲ့ရြာ၊ ဘယ္သူမွ 
မရွိ၊ အားလံုး ဟာလာဟင္းလင္း ျဖစ္ေနတယ္၊ အိမ္ေတြလည္း မီးေလာင္ေနတယ္။ တဲေလး 
တလံုးထဲမွာ အစာမရွိ အ၀တ္မရွိဘဲ တညလံုးေနရတယ္။ ကိုယ္ေတြကလည္း နာက်င္ေန၊ 
ျခင္ကလည္းကိုက္ေတာ့ အိပ္မရဘူး။ မနက္က်ေတာ့ လက္ကိုင္ဖုန္းေခၚသံ ၾကားရသည္။ 
လူတစ္ေယာက္ကလည္း ဖုန္းကို ေျပာေနသည္။ က်မတို႔ အိမ္ေရွ႕ ထြက္ၾကည့္ေတာ့ ေခြး ၂ 
ေကာင္က ေဟာင္ၿပီး က်မတို႔ကို ၀ိုင္းထားသည္။ ထိုလူထြက္လာလို႔က်မက “ေက်းဇူးျပဳၿပီး 
က်မတို႔ကို မၾကည့္ပါနဲ႕၊ က်မတို႔မွာ ၀တ္စရာမရွိလို႔ အ၀တ္ရွိရင္ေပးပါ၊” လို႔ေတာင္းရတယ္။ 
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ဒီလူနံမည္က “တီ” ပါ။ အသက္ ၄၀၊ ကေလး ၂ ေယာက္အေဖ။ သူက ေတာထဲမွာ ပုန္းေန 
တာ။ ရြာကို ျပန္လာေတာ့ ဘယ္သူမွ မရွိေတာ့ဘူး။ သူက က်မတို႔ကို စားစရာေပးၿပီး သူက 
“ဒီမွာ ေစာင့္ေန၊ အျပင္ထြက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့ မိသားစုသြားရွာလိုက္ဦးမယ္”။ က်မတို႔လည္း 
ငိုယိုၿပီး “ က်မတို႔ပါ ေခၚသြားပါ။ ေသရင္လည္း အတူတူ ေသပါေစ။” လို႔ေျပာရတယ္။ 

သူက - ဒီမွာဘဲေစာင့္ပါ။ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ သူ႔မိသားစု ရွာလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးတဲ့။ က်မတို႔ ေစာင့္ေန 
ခဲ့တယ္။ နာရီအနည္းငယ္ၾကာေတာ့ သူျပန္ေရာက္လာတယ္။သူ႕မိသားစု တစ္ေယာက္မွ 
မေတြ႕ခဲ့၊ သူက ေနရာေရႊ႕မွ ေကာင္းမယ္ အႀကံျပဳလို႔ သူနဲ႔ က်မတို႔ခရီးစထြက္ၾကတယ္။

က်မတို႔ တစ္ရြာ၀င္ တစ္ရြာထြက္ ၃ ရက္ၾကာ ခရီးသြားၾကတယ္။ တတိယရြာမွာ နားတယ္။ 
ရြာေတြထဲမွာ လူသူမေတြ႕ရဘူး။ ရြာေတြက ဟာလာဟင္းလင္း၊ အက်ဳိးအပ်က္၊ မီးေလာင္ 
အိမ္မ်ားသာ ေတြ႕ရတယ္။ ပုတ္ေစာ္နံေနတဲ့ အေလာင္းေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ရြာေဘးလမ္းေတြ 
က က်မတုိ႔သြားၾကတယ္။ တတိယေျမာက္ရြာမွာ လူတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ရတယ္။ သူကို 
အကူအညီေတာင္းတယ္။ သူက ဒီမွာ ခိုေနသူျဖစ္တယ္။သူက က်မတို႔ သ႔ူမိသားစုႏွင့္ေနႏိုင္ 
ေၾကာင္း ေျပာတယ္။ သူ႔အေမက က်မတို႔ကို ေရခ်ိဳးဖို႔ ကူညီတယ္။ အစားအစာ ေပးတယ္။ 
က်မသြားေတြက နာေနလို႔ မ၀ါးႏိုင္ဘူး။ မ်က္ႏွာတခုလံုးမွာ ဒဏ္ရာေတြ ရွိေနတယ္။ “ေဂ်” 
လည္း ဒဏ္ရာေတြႏွင့္၊ က်မတို႔ ႏွစ္ေယာက္လံုး ေခါင္းကို သံဒုတ္ျဖင့္ အရိုက္ခံထားရေတာ့ 
ေသြးေတြ ေတာ္ေတာ္ထြက္သြားသည္။

အမ်ဳိးသား ၂ ေယာက္၏ အကူအညီနဲ႔ မူရစ္ခမ္ရြာရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆရာ၀န္ထံ ေရာက္သြား 
တယ္။ သူက က်မတို႔ေခါင္းက အနာေတြကို ခ်ဳပ္ေပးၿပီး က်မတို႔ကို ၾကည္ရႈမည္သူရွိလား 
ေမးတယ္။ က်မတုိ႔ မရွိဘူး ၊ အားလံုးေသဆံုးကုန္ေၾကာင္းေျပာျပလိုက္တယ္။ သူက က်မတို႔ 
ကို ဓါတ္ပံုရိုက္ၿပီး ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚ တင္လိုက္တယ္။ လူတစ္ေယာက္က သူဟာ က်မဦးေလး 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်မေယာက္်ားလည္း အသက္ရွင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္တယ္။ 
လူေတြ ျမစ္ထဲခုန္ခ်တုန္းက က်မေယာက္်ားႏွင့္ ၄ - ၅ ေယာက္မွာ ကံေကာင္းလို႔ ပုန္းေန 
ႏိုင္ခဲ့တယ္္။ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္ သူလာေခၚတယ္။ ကူညီသူတို႔ကိုလည္း ငွါးရမ္းရတယ္။ 
ငွါးရမ္းခ ၆၀၀၀၀ က်ပ္ကို သူမ်ားဆီက ေခ်းလာရတယ္။

မနက္မွာ နတ္ျမစ္ကမ္းကို ေရာက္တယ္။ အဲဒီကမွ ေလွစီးၿပီး ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ကို မနက္ ၁၁ 
မွာ ေရာက္တယ္။ MSF ေဆးခန္းကို လူေတြက လိုက္ျပၾကတယ္။ ေဆးရံုမွာ တပတ္ေနၿပီး 
ေနာက္ ရပ္ကြက္ထဲက အိမ္ တစ္အိမ္မွာ ၃ ရက္ေနတယ္။ ေနာက္ ကုတုပေလာင္ ဒုကၡသည္ 
စခန္းတြင္ ခိုလံုလိုက္တယ္။ ရက္ ၂၀ ေျမာက္ေန႔မွာ “ေဂ်”က ေဆးရံုမွာ သမီးေလးေမြးသည္။ 
“ေဂ်” ၏ ခင္ပြန္းက တူလတိုလီ (မင္းႀကီး)  အစုလိုက္လူသတ္ပြဲတြင္ ပါသြားတယ္။ 
ထိုသတင္းကို “ ေဂ်” က ေဆးရံု မွာ ရွိတုန္း ၾကားရတာ။”
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