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ဤစာအုပ္ျဖင့္ 

ရခိုင္ျပည္မွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို

ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါသည္။
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ကၽြန္မကို ရိုဟင္ဂ်ာမိဘမ်ားက ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မငယ္စဥ္က ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသားအစစ္ျဖစ္သည့္ ကၽြန္မအေဖသည္ ဘဂၤါလားဒါရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕တြင္ 
အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ပါသည္။ ဘဂၤါလားဒါရ္ွႏုိင္ငံေတြင္ ႀကီးျပင္းၿပီးယခုအခါ ေရွ႕ေနႏွင့္ 
ေက်ာင္းဆရာလုပ္ေနေသာ ကၽြန္မသည္ ျမန္မာျပည္မွ ရုိဟင္ဂ်ာအျဖစ္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ 
အၿမဲခံယူထားပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ကၽြန္မတို႔ကို “ျမန္မာ”ဟုေခၚဆိုၾကပါသည္။ 
ကၽြန္မအေဖကိုလည္း ေဒသခံမ်ားက “ျမန္မာကုန္သည္” အျဖစ္ သိထားၾကပါသည္။

မႏွစ္က ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကုလားတန္ သတင္းကြန္ယက္၏ အယ္ဒီတာျဖစ္ၿပီး 
ရုိဟင္ဂ်ာတေယာက္ျဖစ္သည့္ ကုိတင္စုိးက ေမာင္ေတာမွ ဘဂၤါလားဒါရ္ွသုိ႔ ေရာက္လာသည့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနအေၾကာင္း ေမးျမန္းရာတြင္ အကူအညီ 
ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလာပါသည္။ ကၽြန္မ၏ ေမြးရပ္ေျမတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနကုိ 
ကမာၻသို႔ ခ်ျပရန္ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ကၽြန္မကကူညီရန္ သေဘာတူလိုက္ပါသည္။

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းလုပ္ရသည္မွာ အင္မတန္မွ စိတ္ထိခုိက္စရာ ေကာင္းလွပါသည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ အထူးသျဖင့္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား 
တသက္လံုး ခံစားရျခင္းမ်ားကို ၾကားသိလာရပါသည္။ ဘ၀ေရွ႕ေရး လံုး၀မေရရာသည့္ 
ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္သို႔ အိုးပစ္အိမ္ပစ္လက္ဗလာျဖင့္ ထြက္ေျပးလာရသည့္ အမ်ဳိးသမီးတို႔ 
၏ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲေသာ ဘ၀ကိုလည္း သိနားလည္လာရ ပါသည္။ ဘဂၤါလားဒါရွ္ႏိုင္ငံ 
တြင္ သူတို႔ ဘ၀လံုၿခံဳေစခ်င္သည္မွာ ကၽြန္မ၏ ဆႏၵျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒုကၡသည္ 
အေနျဖင့္ အာမခံခ်က္မရိွပါ။ သူတုိ႔သည္ ဖြင့္ထားသည့္ ေထာင္တြင္းမွ အက်ဥ္းသားမ်ားသာ 
ျဖစ္ေနပါသည္။ သူတို႔၏ သားသမီးမ်ား၏ဘ၀ ေရွ႕ေရးသည္လည္းမေရရာေပ။

ထုိအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္အတူ ကၽြန္မလည္းငုိခ့ဲရပါသည္။ လုံၿခံဳေရးတပ္မ်ား၏ အျပစ္ 
က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ျငင္းပယ္ေနသည့္ ျမန္မာအစိုးရကိုလည္း ေဒါသထြက္ပါသည္။ 
ဤအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာ ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ထားသည့္တုိင္ 
ခံစားရသူတုိ႔အား လိမ္လည္သည္ဟု စြပ္စြျဲခင္းအတြက္  အမ်က္ေဒါသျဖစ္ပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာပါ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ဖတ္ရႈရသူတုိ႔သည္ ကၽြန္မ 
ျပည္သူမ်ား၏ တရားမွ်တမႈကို လိုလားၾကေပလိမ့္မည္၊ သူတို႔ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ 
သူတို႔ ေနရပ္သု႔ိ ေၾကာက္လန္႔မႈကင္း၍ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီၾက 
လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ရာဇီယာစူလတန္နာ  M.A.LL.B 
ေရွ႕ေန
ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး
စစ္တေကာင္း၊ ဘဂၤါလားေဒးရွ္။
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ရိုဟင္ဂ်ာအေၾကာင္း ၄

ရခိုင္ - သမိုင္းဆိုင္ရာေရွ႕ေရး ၅

မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာရရွိခ်က္မ်ား ၇

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ ၉

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား ၁၁
- အရပ္သားမ်ားကို ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း ၁၂

• ေယာက်ၤားႏွင့္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားကို အစုလိုက္သတ္ျခင္း ၁၄
• ခင္ပြန္းမ်ား အသတ္ခံရျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း ၁၅
• ကေလးမ်ား ဒဏ္ရာရ၊ အသတ္ခံရျခင္း ၁၈

- လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ၂၄
• မႈဒိမ္းမႈ ၂၅
• မုဒိမ္းအက်င့္ခံရသူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္
 လုပ္ျခင္း ၂၇
• ကုိယ္ခႏၶာကို စစ္ေဆးစဥ္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကုိင္ျခင္း၊ အမ်ားေရွ႕တြင္ 
 ကုိယ္တုံးလုံးေနခုိင္းျခင္း ၃၂

- အေၾကာင္းမဲ့ ပစၥည္းမ်ား အိုးအိမ္မ်ားကိုမီးရႈိ႕ျခင္း ၃၂
- လုယူျခင္း၊ ဓါးျပတိုက္ျခင္း ၃၅
- ၿခိမ္းေျခာက္၍ ၀န္ခံ ထြက္ဆိုခုိင္းျခင္း ၃၆

နိဂုံး ၃၈

အႀကံျပဳခ်က္ ၄၀

ေျမပံု 
- ကုလားတန္သတင္းကြန္ယက္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား  
 ထြက္ေျပးလာရသည့္ မူရင္းရြာမ်ား ၄၃
-  ျမန္စာစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား (အမ်ဳိးသမီး
 မ်ားႏွင့္ ကုလားတန္သတင္းကြန္ယက္မွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္အရ) ၄၄
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ဤအစီရင္ခံစာသည္ ေမာင္ေတာတြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔ 
မွစ၍ ျမန္မာစစ္တပ္က “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး” စစ္ဆင္ေရးလုပ္စဥ္ ဘဂၤါလားေဒရွ္ 
ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးလာရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသမီး ၂၁ ဦး၏ ဖြင့္ဟေျပာၾကားခ်က္ 
မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ထိုစစ္ဆင္ေရး၏ ပစ္မွတ္ထားရာ ရြာ ၉ ရြာမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သူတို႔ရြာကို 
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ေဒသခံ အရံစစ္တပ္္မ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀ိုင္းပတ္ၿပီး ၀င္လာပံု၊ 
ေယာက်ၤားမ်ား၊ မိန္းမမ်ား၊ ကေလးမ်ားကို ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ 
အိ္မ္မ်ားကို မီးရႈိ႕ျခင္းခံရပံုမွာ တူညီေနၾကသည္။

ထိုစစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အားလံုးနီးပါး၏ လင္ေယာက်ၤားတို႔ 
ဆံုးရံႈးသြားၾကသည္။ တခ်ဳိ႕မွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး ေသဆံုးၿပီဟု ယူဆၾကရသည္။ 
အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦး၏ ေယာက်ၤားမ်ားမွာ လူ ၄၀ ဦးအထိ အစုလိုက္ အသတ္ခံရရာတြင္ 
ပါသြားသည္။ အမ်ဳိးသမီးတဦးက သူ႔ေယာက်ၤားႏွင့္ သားႏွစ္ေယာက္ကို တျခားလူ 
၃၀ ခန္႔ႏွင့္ အတူပစ္သတ္ခံရသည္ကို ျမင္လိုက္သည္။ တျခားအမ်ဳိးသမီးတဦးမွာ 
ျမန္မာစစ္သားက သူ႔ေယာကၤ်ားစအိုတြင္း ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္သည္ကို ျမင္ရသည္။ 
ေယာက်ၤားတဦးသာ ဘဂၤါလားေဒးရွ္ဘက္ထြက္ေျပးႏိုင္ေသာ္လည္းသူ၏ ေယာက်ၤား 
အဂၤါမွာ မီးေလာင္ဒဏ္ရာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားလိုက္ရသည္။

အမ်ဳိးသမီး ၁၁ ဦး၏ ကေလးမ်ားမွာ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ဆံုးပါးသြားၾကရသည္။ 
တဦးမွာ ေပြ႕ထားေသာ ကေလးလုယူခံရၿပီး မီးေလာင္ေနသည့္ အိမ္ထဲ အပစ္ခံရသည္။ 
တျခားတဦးမွာ သူ၏ ၇ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးကို အေၾကာင္းမဲ့ နင္းသတ္ခံရသည္။ 
တျခားတဦးမွာ သူ႕ခေလးအေလာင္းကို ေျမေပၚတြင္ လည္ျပတ္လွ်က္ ျမင္ရသည္။

ရြာ ၈ ရြာမွ အမ်ဳိးသမီး ၁၅ ဦးတုိ႕သည္ စစ္ဆင္ေရးအတြင္း အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္ ၇၀ ထက္ မနည္းကို ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အရံတပ္တို႔က မုဒိမ္းက်င့္ 
ေၾကာင္း အေထာက္အထားႏွင့္ေျပာျပၾကသည္။

မုဒိမ္းမႈအမ်ားစုမွာ က်ားေခါင္းေတာင္၊ ေရခတ္ေခ်ာင္းခြဆံုႏွင့္ ၾကက္ရိုးျပင္ရြာ 
မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လံုၿခံဳေရးအရ ရြာျပင္၌ ေသနတ္ႏွင့္ ခ်ိန္၍ စုခိုင္းထားခ်ိန္တြင္ 
ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဗမာစစ္သားတစုက မိန္းမပ်ိဳမ်ားကို လူအုပ္ထဲမွ ဆြဲေခၚၿပီး 
အနီးရွိ အိမ္မ်ား၊ လယ္ကြင္းမ်ား၊ ေတာမ်ားထဲတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ 
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အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္ရန္ စစ္စခန္းမ်ားတြင္းသို႔ ေခၚသြားၾကသည္။ မိန္းခေလး 
၁၀ ေယာက္ကို စစ္သား ၃၀ က ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံုရြာအနီး လယ္ကြင္းထဲတြင္ မုဒိမ္း 
က်င့္ေနသည္ကို အမ်ဳိးသမီးတဦးက ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။

မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူထဲမွ အနည္းဆုံး ၆ ေယာက္ အသတ္ခံရသည္။ ဗမာ 
စစ္သားတို႔ ၀င္စီးၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသမီးတဦးက ေလာင္းဒံုရွိ သူ႔အိမ္တြင္ အသက္၂၀ 
ရွိ သူ႔ညီမကုိ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရင္သားမ်ား 
လွီးျဖတ္ခံထားၿပီး၊ ေသနတ္က်ည္အိမ္ကို မိန္းမအဂၤါထဲတြင္ ထည့္ထားခဲ့သည္။ 
သူ၏ ေမြးကင္းစ ခေလးမွာ နင္းသတ္ခံရၿပီး သူမအေလာင္းေပၚတြင္ တင္ထားသည္။ 
တျခားအမ်ဳိးသမီးတဦးက ေလာင္းဒံုအနီးရွိ ေတာထဲတြင္ အ၀တ္ကင္းမဲ့ေနသည့္ 
သူ႔အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ အေလာင္း ၅ ခုကို ေတြ႕ရသည္။ တေယာက္မွာ ေခါင္းျဖတ္ 
ခံရၿပီး၊ တျခားတစ္ေယာက္မွာ သူမ၏ ေျခေထာက္မ်ားကို ေဘးသို႔ ဆြဲကားရန္ 
သစ္ပင္မ်ားတြင္ ခ်ည္ေနွာင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လံုၿခံဳေရး လုပ္ရာတြင္ စစ္သားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားအျပားကို ေစာ္ကား 
ေမာ္ကားလုပ္သည္။ သူတို႔ကိုယ္ကုိ ရွာေဖြရာတြင္ သူတို႔၏ ႏို႔မ်ားကုိ စစ္သားမ်ားက 
ႏိႈက္ေၾကာင္းရွင္းျပၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးတစုကို သူတို႔ ရြာအနီးရွိ လယ္ကြင္းထဲကို 
အဓမၼေခၚကာ အတြင္းခံသာက်န္သည္အထိ သို႔မဟုတ္ လုံး၀ တံုးလုံး အ၀တ္ခၽြတ္ 
ခိုင္းသည္။ ေနပူထဲတြင္ အခ်ိန္ၾကာစြာ ရပ္ခိုင္းထားသည္။

အမ်ဳိးသမီး ၁၀ ဦးကို ေမးျမန္းရာတြင္ သူတို႔၏ တန္ဖိုးရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို 
စစ္သားမ်ားက လုယူေၾကာင္း၊ နားကပ္၊ ဆြဲႀကိဳးႏွင့္ ႏွာေခါင္းတြင္ တပ္ဆင္သည့္ 
နားကြင္း စသည့္ အဖိုးတန္ပစၥည္းတုိ႔ကို ျဖဳတ္ယူေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီး 
၁၅ ဦးက သူတို႕ေနအိမ္မ်ားကို ဗမာစစ္သားမ်ားက မီးရႈိ႕ေၾကာင္းေျပာသည္။

ျမန္မာစစ္သားမ်ား၏ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈကို ကိုယ္ေတြ႕ ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း
ထိုျပစ္မႈမ်ားကို စစ္တပ္မွ မက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားကို အဓမၼ ျငင္းပယ္ခိုင္း 
သည္။ အိမ္မီးရႈိ႕ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးတဦးကို ၾကက္ရိုးျပင္ ရဲစခန္းေရွ႕၌ တျခား 
ရြာသားမ်ား စုေ၀းေစလွ်က္ ရာခ်ီသည့္ ဗမာစစ္သားမ်ားေရွ႕တြင္ ဗြီဒီယိုရိုက္ကာ 
သူတို႔အိမ္မ်ားကို မီးရႈိ႕သည္မွာ၊ မိဘႏွင့္ ကေလးမ်ားကိုသတ္သည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ 
ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႕ (RSO) ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခိုင္းသည္။

တျခားရြာတို႔မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကလည္း ထိုသို႔ အသံတူထြက္ေနသည္မွာ 
ဗမာစစ္တပ္အေနႏွင့္ လူထုမ်ားအေပၚ မည္မွ် ႏွိပ္ကြပ္ထားသည္ကို သိသာေပသည္။ 
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က်ဴးလြန္ထားေသာ ျပစ္မႈမ်ားသည္ အစီအစဥ္ခ် လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ က်ဴးလြန္ရန္ 
အမိန္႔ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။

ဤျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ဗမာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ တာ၀န္ယူရမည္။ 
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ဤျပစ္မႈတုိ႔ကို ျငင္းပယ္အစီရင္ခံေနျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းရမည္။ 
စစ္တပ္မ်ားကို ေမာင္ေတာမွ အျမန္ဆုတ္ခြါရမည္။ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
စံုစမ္းမႈကို ခြင့္ျပဳရမည္။ ထိုေဒသအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီကို 
အေႏွာက္အယွက္မရွိခြင့္ျပဳရမည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုေဒသရွိ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အျပစ္က်ဴးလြန္မႈမွ 
ကာကြယ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႕ကို အျမန္ဆံုး ျဖန္႔က်က္ခ်ထားရန္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ဘဂၤါလားေဒးရွ္အစိုးရကိုလည္း တိမ္းေရွာင္လာသည့္ 
အရပ္သားမ်ားကို ေနထုိင္ရာႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

ukvm;wefowif;uGef&ufta-umif;

ကုလားတန္ သတင္းကြန္ယက္ (KPN) သည္ လြတ္လပ္ၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ 
မယူသည့္ ျမန္မာျပည္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အတြက္ သတင္းဌာန ျဖစ္ပါ 
သည္။ ဘဂၤါလားေဒးရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္သည္။ ဤသတင္း 
ဌာနကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၁ ေန႔တြင္ ျပည္ပေရာက္ ရိုဟင္ဂ်ာတခ်ဳိ႕က 
တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္ ခိုင္မာၿပီး တိက်သည့္ ဘက္မလိုက္ 
ေသာ သတင္းမ်ားကို႕ ျဖန္႔ေ၀ေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေၾကာင္းကို 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ တျခား ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာမ်ား သိရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ 
ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ အေမြအႏွစ္မွန္ကို ေဖၚျပျခင္း၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကုိ အားေပးျခင္း၊ လူမ်ဳိးဘာသာ မတူကြဲျပားသည့္ 
ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ စိတ္ရွည္မႈႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
အားေပးပါသည္။ ကုလားတန္ သတင္းကြန္ယက္၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စု 
ျမန္မာျပည္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လူမ်ားအားလံုး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မွ်တသည့္ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာရန္ျဖစ္သည္။ အနာဂါတ္ ဒီမိုကေရစီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ကုလားတန္ သတင္းကြန္ယက္သည္ အေထြေထြ သတင္းကြန္ယက္ျဖစ္လာရန္ 
ရည္မွန္းပါသည္။ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာန (BNI) စတည္ေထာင္ရာ၌ 
ကုလားတန္သတင္းကြန္ယက္သည္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေနသည့္ သတင္းဌာနမ်ား 
ႏွင့္ပါ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။
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&kd[if*smta-umif; 

ျမန္မာျပည္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အႏွိမ္အခံရဆံုး အႏွိပ္စက္ 
ခံရဆံုး လူနည္းစုလူမ်ဳိး တမ်ဳိးျဖစ္သည္။ လူမ်ားစု ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ 
လူမ်ဳိးဘာသာ ကြာျခားျခင္းေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္တို႔က 
တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳဘဲ ႏိုင္ငံမဲ့လူမ်ဳိးအျဖစ္ က်ေရာက္ေစခဲ့သည္။ 
သူတို႔ကို အျပင္မွလာသူအျဖစ္ အဆက္ဆံခံရသည္ သာမက သူတို႔ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ 
ေနခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္တြင္္ ေခတ္သစ္ကၽြန္သဖြယ္ အထားခံရသည္။1

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ဤေဒသတြင္ ခုႏွစ္ရာစုမွစ၍ ေနလာခဲ့သည့္ မ်ဳိးႏြယ္စု တခု 
ျဖစ္သည္။2 ရခိုင္ေဒသသည္ အစၥလမ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ အာရွေဒသ ႏွစ္ခုၾကားတြင္ 
တည္ရွိေနသည္ ေနရာျဖစ္သည္။ ပထ၀ီအေနအထားအရ ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ဘဂၤါလီ၊ 
ပါရွန္၊ မိုဂါလ္၊ တာခ္ႏွင့္ ပထန္တုိ႔ ေရာႁပြန္းေနသည့္ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။3 ယဥ္ေက်းမႈ 
ထံုးတမ္းႏွင့္ ဘာသာစကားတို႔မွာ သီးျခားျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လံုး၀ျခားနားသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာသည္ လူမ်ဳိးမ်ားစြာ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ 
တို႔သည္ ဘဂၤါလာဒါရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းေဒသ သံုးဘာသာစကားႏွင့္ ဆင္သည့္ 
စကားကို ေျပာသည္။ အူရဒူ၊ ဟင္ဒီ၊ အာရပ္အျပင္ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္စကားမ်ားႏွင့္ 
ေရာေႏွာေနသည္။4 လူမ်ားစုႏွင့္ မတူသည့္ ေနာက္ခံသမိုင္း ရွိေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ရာ 
ခ်ီသည့္ ထူးျခားေသာ လူမ်ဳိးလကၡဏာရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕သည္ အာရပ္နံမည္မ်ား၊ ကိုးကြယ္မႈမ်ား၊ 
၀တ္စားပံုမ်ား၊ ေတးဂီတမ်ားႏွင့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ယခုတိုင္ သုံးစြဲေနၾကသည္။ 
သူတို႔သည္ ျမန္မာျပည္၏ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ကာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား 
ျဖစ္သည္။ “သူတုိ႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနာက္မွ ေပါက္ဖြါးလာသူမ်ား မဟုတ္၊ 
သူတို႔သည္ အမ်ားနည္းတူ မူလဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။”5

1 Tin Soe, Exodus of the Rohingya; Stateless Rohingya…..Running on empty,  Chiang Mai, 
Thailand, 2013; P 34

2 Dr. HabibSiddiqui: “Rohingya: The Forgotten People”, The Weekly Holiday, Dhaka, 
Bangladesh,2nd September 2005.

3 Irish Centre for Human Rights, “Crimes against Humanity in Western Burma: The Situation 
of the Rohingyas”, 2010, p. 11

4 Amnesty International: “The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied”, May 2004, P.2
5 Mohammad Ashraf Alam, “Historical Background of Arakan”, Souvenir:  Welcoming the 

Silver Jubilee Anniversary (1975-2000) Chittagong: Arakan Historical Society, 1999), p. 26
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“ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုေသာ နံမည္သည္ ရိုဟန္/ရိုစ္ဟန္ဆိုေသာ ေရွးရခိုင္အေခၚမွ 
ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာမိုက္ကယ္လ္ ဒဗလွ်ဴခ်ာနီက “ရိုဟင္ဂ်ာ 
ဆို၍ အေစာဆံုးလူမ်ဳိးနာမည္အျဖစ္ ၁၇၉၉ ခုႏွစ္ ဖရန္စစ္ဘုခ်္ာနန္က အတိုေကာက္ 
ေခၚဆုိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ သူ႕အဆုိအရ ထုိစကားမွာ ဟင္ဒီမွလာသည္ဟု ဆုိသည္။ 
မိုဟာမဒန္ေတြေခၚသည့္ စကားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ရခိုင္ျပည္တြင္ ၾကာရွည္စြာ 
အေျခခ်ေနထိုင္လာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ရိုအင္ဂ်ဟုေခၚသည္။6 
ရခိုင္ျပည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရခိုင္သမိုင္း 
ဘာသာရပ္၌ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ ကိုလိုနီေခတ္က တည္ထြင္ထားသည့္ စကား 
ျဖစ္သည္ဟု ျပဌာန္ထားသည္မွာ ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ ကြာျခားေနသည္။” ေရးသား 
ထားသည္။

&ckdif = orkdif;qkdif&ma&S‹a&;

ရခိုင္ျပည္သည္ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့လက္ေအာက္ မက်မီ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ 
ေက်ာ္ လြတ္လပ္သည့္ ဘုရင့္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္သည္ ကမာၻ ႏွစ္ခုၾကားတြင္ 
တည္ရွိေနသည္။ ေတာင္အာရွဘက္တြင္ မြတ္စလင္ - ဟိႏၵဴႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ 
ဗုဒၶဘာသာတို႔ ျဖစ္သည္။ အင္ဒုိအာရိယာန္ႏွင့္ မြန္ဂိုလူမ်ဳိးတို႔အၾကားတြင္လည္း 
တည္ရွိေနသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ဘုရင့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနစဥ္တြင္ ရခိုင္ျပည္သည္ 
ေတာင္ဘက္တြင္ ယေန႔ဘဂၤါလားဒါရ္ွဟုေခၚေသာ စစ္တေကာင္းေဒသကုိ ႀကီးစုိးခ့ဲၿပီး 
ယေန႔ရခိုင္ျပည္နယ္ထက္ ႀကီးမားေပသည္။ ဗိုလ္မွဴးဘရွင္ - ျမန္မာ့သမိုင္းေကာ္မီရွင္ 
ဥကၠဌက “ ၁၄၃၀ - ၁၅၃၁ ခုတြင္ မြတ္စလင္တို႔ ရခိုင္ျပည္ တျပည္လံုးနီးပါးကို 
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။7 

6 Dr. Michael W. Charney, “Buddhism in Arakan: Theory and Historiography of the Religious 
Basis of the Ethnonym”, a paper submitted to the Forgotten Kingdom of Arakan Workshop, 
23-24 November 2005, First Hotel, Bangkok, Thailand. P.15 In Buchanan, “A comparative 
Vocabulary,” p.55

7 Col. Ba Shin (Chairman of the Burma Historical Commission), “Coming of Islam to Burma 
1700 A.D. A research paper presented at Azad Bhavan, New Delhi, 1961, p.4.
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ေမ်ာေတာင္ရြာမွ ေျပးလာေသာရြာသားမ်ား 
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rdwfqufjcif;ESifh avhvm&&Sdcsufrsm;
လြန္ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္က ေမာင္ေတာတြင္ ဗမာလုပ္ၿခံဳေရးတပ္မ်ားက

က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ျပန္႔ႏွံ႕ခဲ့ေသာ္ 
လည္း ျမန္မာအစိုးရက ဆက္လက္ျငင္းဆန္ေနပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာလူထုအေပၚ 
ညႇင္းပမ္းမႈမ်ားသည္လည္း ဆက္လက္ရွိေနသည္။

ကုလားတန္ သတင္းကြန္ယက္က ေမာင္ေတာျဖစ္စဥ္ကို သတင္းႏွင့္ 
အစီရင္ခံစာမ်ား ပံုမွန္ ျဖန္႔ခ်ီေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရက ထိုျပစ္မႈမ်ားကို 
ေျဗာင္ျငင္းဆန္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ 
ထိုသို႕ ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ ယင္းျပစ္မႈ၊ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား 
အေၾကာင္း အေသးစိတ္ ပိုမို ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာရန္အတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစပါ 
သည္။ ကြ်န္ပ္တုိ႕အေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရၿပီး လြတ္ေျမာက္လာသူ အမ်ဳိးသမီး 
တို႕အား ယင္းတုိ႕ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို တိုက္ရိုက္ ျပန္လည္ေ၀မွ် 
ေျပာဆိုနိုင္ရန္အတြက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုျပစ္မႈမ်ား၏ 
အေသးစိပ္ အခ်က္အလက္တို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ေပးပို႔၍ ကူညီႏိုင္ပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသမီး အသက္ ၁၇ ႏွစ္မွ ၅၂ ၾကား၊ စုစုေပါင္း ၂၁ ဦးကုိ ျမန္မာ 
ဘဂၤါလားေဒးရွ္နယ္စပ္ တေနရာတြင္ လြန္ခဲ့သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ သူတို႔အားလံုးမွာ ေမာင္ေတာရြာ ၉ ရြာမွ လာၾကသူမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၄ လအတြင္းမွာပင္ ဒုကၡသည္ စခန္းကို ေရာက္လာၾကသူမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔သည္ လူမႈဘ၀အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ လာၾကသည္ - သူတို႔၏ ခင္ပြန္းမ်ားမွာ 
အလုပ္သမားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ ေစ်းေရာင္းသူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ တံငါသည္ 
မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မူလက ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္ယာ ရွိခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါ အေျခအေနမဲ့ 
ျဖစ္ၾကရသည္။ ဘဂၤါလားေဒးရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးမလာမီ အမ်ားစုမွာ ေတာေတာင္ထဲ၊ 
တျခားရြာ ထဲတြင္ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ရသည္။ ဘဂၤါလားေဒးရွ္ကို ယခင္က ေရာက္ဖူး 
သူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။

ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းခံရသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူမႈကြန္ယက္မွ ယူဆသူမ်ား၊ 
ေျဖၾကားရန္ သေဘာတူသည့္ သူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေမးျမန္းမႈကို သီးသန္႔ျဖစ္ 
ေစကာ၊ ေမးျမန္းသူတို႔မွာလည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာျဖစ္သည္။ ေမးျမန္းခန္းတိုင္းကို
ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းထားရွိၿပီး ကုလားတန္ သတင္းကြန္ယက္တြင္ သိမ္းဆည္းထားသည္။ 
ေမးျမန္းခံသူတို႔၏ နံမည္မ်ားကို သူတို႔၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ထိန္ခ်န္ထားပါသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ သူတို႔၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအေပၚမွ ထြက္ေပၚ 
လာျခင္းျဖစ္သည္။
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အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မ်ားစြာစိတ္ထိခုိက္ခံစားေနရသျဖင့္ ေတြ႕ႀကံဳရသည္မ်ားကုိ 
ျပန္ေျပာရသည္မွာ လြန္စြာနာက်ည္းၾကပါသည္။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ သူတုိ႔၏ ရြာသူရြာသားမ်ား 
အေပၚ ျဖစ္ေနဆဲ ဖိႏိွပ္ညႇင္းပမ္းမႈမ်ား ရပ္တန္႔ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာျပလုိျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔၏ ေျပာဆုိ၀့ံျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ တာ၀န္ရိွလာ ရပါေတာ့သည္။

ေျဖၾကားသည့္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ အသက္ႏွင့္ မူလရြာ အမည္စာရင္းမွာ

စဥ္ အသက္ ရိုဟင္ဂ်ာနံမည္ ျမန္မာနံမည္

၁ ၂၅ စေလဖရန္ ေမ်ာေတာင္

၂ ၃၀ ရာဘိုင္လ က်ားေခါင္းေတာင္

၃ ၂၅ ေဘာရ္ေဂါဇီဘီလ္ ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံု

၄ ၂၅ ေဘာရ္ေဂါဇီဘီလ္ ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံု

၅ ၄၁ ရဘိုင္လ က်ားေခါင္းေတာင္

၆ ၃၅ ေဘာရ္ေဂါဇီဘီလ္ ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံု

၇ ၂၀ နပူးရာ ငါးခူရ

၈ ၁၈ ၾကာရီပရန္ ၾကက္ရိုးျပင္

၉ ၂၅ ဇမ္မြန္နာ ဇင္ပိန္းညာ

၁၀ ၂၅ ေလာင္းဒံု ေလာင္းဒံု

၁၁ ၄၁ ဆူေရာ္ေဂါဇီဘိလ္ ဒါးႀကီးစာ

၁၂ ၁၇ ၾကာရီပရန္ ၾကက္ရိုးျပင္

၁၃ ၂၆ စေလဖရန္ ေမ်ာေတာင္

၁၄ ၂၀ ၾကာရီပရန္ ၾကက္ရိုးျပင္

၁၅ ၂၀ ၾကာရီပရန္ ၾကက္ရိုးျပင္

၁၆ ၃၅ ၾကာရီပရန္ ၾကက္ရိုးျပင္

၁၇ ၃၀ ဆူေရာ္ေဂါဇီဘိလ္ ဒါးႀကီးစာ

၁၈ ၅၂ ေလာင္းဒံု ေလာင္းဒံု

၁၉ ၅၀ + ဟတီဖါရာ ဆင္ေသျပင္

၂၀ ၂၃ ဟတီဖါရာ ဆင္ေသျပင္

၂၁ ၂၅ ဟတီဖါရာ ဆင္ေသျပင္
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ 
ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရဲစခန္းမ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာတပ္ဆိုေသာ အဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ့သည္။ 
ျမန္မာစစ္တပ္က ခ်က္ခ်င္းစစ္အင္အားမ်ား၊ အရံစစ္တပ္မ်ား ပို႔လႊတ္ကာ တိုက္ခိုက္ 
သည္။ သံသယရိွသူမ်ားကို တန္ျပန္ရန္ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး” လုပ္ေတာ့သည္။ 
ဤစစ္ဆင္ေရးသည္ တိုက္ခိုက္သူဟု သံသယရွိသူကို ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္။ အရံ 
တပ္အင္အားစုတြင္ ပါ၀င္သူတ႔ိုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ စစ္အစိုးရမွ 
တည္ေပးထားေသာ စံျပေက်းရြာတုိ႔မွ ရိုဟင္ဂ်ာ မဟုတ္သည့္ တျခားမွ လာသူမ်ားကို 
ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးသည့္ ရြာတို႔မွ ေဒသခံရခိုင္မ်ားျဖစ္သည္။

ႏို၀င္ဘာလေနာက္ပိုင္း အရပ္သားမ်ားအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ား 
အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္သျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာရြာသား ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ ဘဂၤါလားေဒးရွ္သို႔ 
ထြက္ေျပးၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေကာဇ့္ဗဇားရိွ ကုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ ဂၽြန္မကၠင္ဇီက ျမန္မာအစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ 
အေပၚ လူမ်ဳိးတံုးစစ္ဆင္ေရး လုပ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚ အျပစ္တင္ခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာစစ္ဆင္ေရး စကတည္းကပင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ စစ္တပ္မ်ား၏ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လူအခြင့္အေရး ေဖါက္ဖ်က္မႈမ်ားကို ျငင္းဆိုေနခဲ့ 
သည္။ ျမန္မာသမတရံုး ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေဒသခံမ်ားက မုဒိမ္းမႈမ်ားကို 
ခ်ဲ႕ကားေျပာဆုိသည္ဟု ေ၀ဖန္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ရုိက္ 
တာသတင္းတြင္ “ေသာင္းက်န္းသူေတြ ပုန္းခိုေနတဲ့ အိမ္ေျခ ၈၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့ 
ရြာႀကီးထဲမွာ မုဒိမ္းမႈေတြ က်ဴးလြန္တယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။” ဟုဆိုသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံရံုး သတင္းထုတ္ 
ျပန္ခ်က္တြင္ “မုဒိမ္းမႈမ်ားသည္ ေကာလဟာလမ်ားသာ ျဖစ္သည္။”  ရခိုင္ျပည္နယ္ 
စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ (ဒီဇင္ဘာလ ၁၁-၁၃) အစီရင္ခံခ်က္ႏွင့္ အစုိးရက စီစဥ္ေပး 
ထားေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ မုဒိမ္းမႈ အေထာက္ 
အထား မရွိဟုဆိုသည္။

နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရးေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေျပာျပ 
ခ်က္တို႔ႏွင့္ အလြန္ကြဲျပားသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၂၁ ဦးကို ေမးျမန္း 
ခ်က္အရ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္တို႔သည္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ ဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္းမႈမ်ား၊ 
မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ား၊ အႀကီးအက်ယ္ အစီအစဥ္ရွိရွိ က်ဴးလြန္္ေနပံုကို အခိုင္အမာ 
အေထာက္အထားႏွင့္ ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤါလားေဒးရ္ွရိွ ကုလသမဂၢ 
လူသားခ်င္း စာမႈေရးရာဌာနခြဲရံုးမွ အစီရက္ခံခ်က္္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ 
လမွစ၍ ျမန္မာျပည္မွ ေျပးလာသူ ၆၆၀၀၀ ရွိသည္ ဟုေဖၚျပသည္။

အမ်ဳိးသမီးအားလံုးက သူတို႔ရြာမ်ားတြင္ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္တို႔ နယ္ေျမ 
ရွင္းလင္းေရး လုပ္ရာ၌ ျပဳမူလုပ္ကိုင္ပံုတို႔ကို ေျပာျပရာတြင္ တူညီေနၾကသည္။ 
စစ္သားမ်ားျပားပံု၊ ေဒသခံ အရံစစ္တပ္္ေတြလည္းပါပံု၊ ရြာကို ၀ိုင္းထားၿပီးမွ ရြာထဲ၀င္ 
လာပံု၊ လုယက္ပံု၊ အိမ္ရွင္ေတြကို ေမာင္းထုတ္ပံု၊ အိမ္ကို ဖ်က္စီးမီးရႈိ႕ပံုတို႔ တူေနၾက 
သည္။ အိမ္ထဲရွိသူမ်ားကို အိမ္ထဲမွ ေမာင္းထုတ္ရာတြင္ ေယာကၤ်ား၊ မိန္းမ၊ ကေလး 
မ်ားကို ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းၾကသည္၊ သတ္ျဖတ္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ အစုလိုက္သတ္ရာ 
တြင္ ေယာက်ၤား၊ ေယာက်ၤားေလးတို႔ကို မိန္းမမ်ားႏွင့္ ခြဲထားသည္။ သို႔မဟုတ္ 
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္။ အိမ္တြင္ ဖမ္းမိသည္ျဖစ္ေစ၊ ေတာတြင္ ပုန္းေအာင္ 
ေနရာမွ ဖမ္းမိသည္ျဖစ္ေစ ရြာအျပင္တြင္ စုထားသည္။ မိန္းမတို႔မွာ စစ္သားတို႔၏ 
မုဒိမ္းသားေကာင္ ျဖစ္ၾကရသည္။ အိမ္မွ ထြက္ေျပးၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ဤ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေျခအေနသည္ ေအးေဆးလာမည္ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ 
တခ်ဳိ႕မွာ ေတာေတာင္ထဲတြင္ ရက္မ်ားစြာ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ရသည္။ တခ်ဳိ႕မွာ အနီး 
နားရွိ ရြာမ်ားတြင္ ခိုလႈံေနၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ မီးေသြးတုံးျဖစ္ေနသည့္ အိမ္သုိ႔ 
ျပန္ကာ စစ္တပ္၏ ႏွိပ္စက္မႈကို ထပ္ခံၾကရန္သာ ရွိေတာ့သည္။

t&yfom;rsm;ukd n‡if;yrf;ESdyfpufjcif;ESifh 

owfjzwfjcif;

“သူတုိ႔ စပစ္တဲ့အခ်ိန္က ေသာၾကာေန႔ပါ၊ မနက္အေစာႀကီး သုံးနာရီ။ က်မတုိ႔ 
ေသနတ္သံၾကားေတာ့ ေမွာင္ေနတုန္းဘဲ၊ က်မတုိ႔အားလုံး အျပင္ထြက္လာၾကတယ္။ 
(ေလာင္းဒံုရြာ) တရြာလုံး ထြက္လာၾကတယ္။ က်မက အိပ္ရာထဲမွာ အိပ္ေနတာ။ 
စစ္သားေတြက ေရာက္ေနၿပီ၊ သူတုိ႔က ေျပးလႊားရင္ ပစ္ေနၾကတယ္။ လူေတြလည္း 
လဲကုန္ၾကတယ္။ က်မလည္း ေျပးတယ္၊ အသက္ေဘးက လြတ္ေအာင္ေပါ့၊ လူေတြ 
ေသနတ္မွန္လုိ႔လဲ ေနတာေတြ႕ရတယ္။ လက္ေမာင္းနဲ႔ ရင္ဘတ္မွာ မွန္ၾကတယ္။ 
ေယာက်ၤားေတြေရာ၊ မိန္းမေတြေရာ၊ ကေလးေတြေရာပါတယ္။ အခုအထိ က်မ 
ေၾကာက္တယ္။ က်မတုိ႔ ရြာက လူတရာေက်ာ္ အသတ္ခံရတယ္။ တခ်ဳိ႕က လယ္ 
ကြင္းထဲမွာ တခ်ဳိ႕က ေခ်ာင္းေရထဲမွာ။ အာလုံးေသြးေတြနဲ႔ နီေနတယ္။” 

(ေျဖၾကားခ်က္ အမွတ္ ၁၉)
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အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ဤစစ္ဆင္ေရးတြင္ ညႇင္းပမ္းသတ္ျဖတ္ခံရ 
သည္မွာ ေယာကၤ်ားမ်ားသာမက မိန္းမမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားပါေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ 
ေမးျမန္းခဲ့သည္ အမ်ဳိးသမီး ၈ ဦးမွာ ကိုယ္တိုင္ အေစာ္ကားခံရၿပီး ဒဏ္ရာရခဲ့ 
ၾကပါသည္။

ၾကက္ရိုးျပင္မွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးမွာ သူ႔ေယာကၤ်ားကုိ စစ္သားမ်ား 
ဖမ္းစဥ္ ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ေခါင္းကုိ အရိုက္ခံရသည္။ “စစ္သားေတြ ရြာထဲေရာက္ေန 
တာကို ျမင္တယ္။ က်မတုိ႔ အိမ္ထဲကုိ ရြာသားေတြ ေျပးလာၾကတယ္၊ စစ္သား ၈ 
ေယာက္လည္း ေနာက္ကပါလာတယ္။ က်မထမင္းစားေနတယ္။ စစ္သားေတြက 
က်မေယာကၤ်ားကုိ ဖမ္းတယ္။ က်မေခါင္းကို ေသနတ္ဒင္နဲ႔ ရိုက္တယ္။ ေသြးေတြ 
က်လာတယ္။ က်မေယာကၤ်ားက က်မကို ေျပးခိုင္းတယ္။ က်မလည္း က်မကေလး 
ႏွစ္ေယာက္ကုိ ဆြဲၿပီး ေျပးတာဘဲ။ က်မယာကၤ်ားရဲ႕ အကုိက က်မတုိ႔ အိမ္ေရွ႕မွာ 
ေခါင္းျဖတ္အသတ္ခံရတယ္။ စစ္သားႏွစ္ေယာက္က သူ႕ကုိ ေျမေပၚလဲလုိက္တာ 
ေတြ႕ရတယ္။ သူက က်မကုိ ေျပးဖို႔ မ်က္ရိပ္ျပတယ္။ သူေခါင္းျဖတ္ အသတ္ခံရတာ 
ေတြ႕လုိက္တယ္။ က်မလည္း ေျပးၿပီး စပါးခင္းထဲမွာ ပုန္းေနရတယ္။ အဲေတာ့ မနက္ 
၈ နာရီေလာက္ ရွိၿပီ၊ စပါးခင္းထဲမွာ မြန္းလႊဲတနာရီေလာက္ အထိေနတယ္။ က်မတုိ႔ 
အိမ္ကို သူတုိ႔ မီးရႈိ႕တယ္။ လယ္ကြင္းထဲကေန က်မ ျမင္ရတယ္။” 

(ေျဖၾကားခ်က္ အမွတ္ ၈)

စစ္သားမ်ား ၀င္စည္းစဥ္ ေသနတ္ျဖင့္ အပစ္ခံရသူ တရြာတည္းေန အသက္ 
၁၇ ႏွစ္ရွိ မိန္းကေလးတဦး၏ ေျပာျပခ်က္မွာ “က်မကအသက္ ၂၂ ႏွစ္ရွိတဲ့ က်မ 
ေယာင္းမနဲ႔ အတူရွိတယ္။ က်မတုိ႕ အိမ္အျပင္ကို ေျပးတယ္။ ေက်ာင္းေရွ႕က 
လယ္ကြင္းထဲကုိ ေျပးတယ္။ လူေတြလည္း ေနရာတကာ ေျပးေနၾကတယ္။ က်မ 
ေယာင္းမရဲ႕ ဗိုက္ကုိ ေသနတ္မွန္တယ္။ ဗမာစစ္သားေတြက သူ႕အေလာင္းကုိ 
ယူသြားၾကတယ္။ လူေတြ အမ်ားႀကီး အသတ္ခံရတယ္။ တစ္ရာေလာက္ရွိမယ္၊ 
ေယာကၤ်ား ေတြေရာ၊  မိန္းမေတြေရာ။ ကေလးငယ္ေတြကုိ မီးေလာင္ေနတဲ့ အိမ္ေတြ 
ထဲ ပစ္ထည့္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ က်မတုိ႔ အိမ္နီးခ်င္း ကေလးေတြ၊ လမ္းေလွ်ာက္စ 
ကေလးေတြကုိ မီးထဲပစ္ထည့္ခံရတယ္။ က်မလည္း ေသနတ္နဲ႔ အပစ္ခံရတယ္။ 
ေျခသလုံးကုိ ေနာက္ကမွန္ၿပီး ေရွ႕ကုိ ထြက္သြားတာ၊ နာေတာ့နာတယ္ ေျပးေတာ့ 
ေျပးႏိုင္ေသးတယ္။ ေသြးစက္ေတြက လမ္းတေလွ်ာက္က်တာေပါ့။ တျခားအိမ္မွာ 
ခိုေနရၿပီးေတာ ေဆးနဲ႔ကုရတယ္။” 

(ေျဖၾကားခ်က္ အမွတ္ ၁၂)
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a,muFsm;rsm;ESif a,musFm;av;rsm;ukd tpkvkdufowfjcif; 

ျမန္မာစစ္သားမ်ားက အေယာက္ ၄၀ ခန္႔အထိ ေယာက်ၤားမ်ား၊ ေယာက်ၤား 
ကေလးမ်ားကုိ သူတုိ႔ရြာတြင္သတ္ေၾကာင္း၊ သူ႕တုိ႔၏ ခင္ပြန္းႏွင့္ သားမ်ားပါအသတ္ခံ 
ရေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႕ အမ်ဳိးသမီးသုံးဦးမွ ေျပာျပသည္။

ဒါးႀကီးစာရြာ၌ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္မႈကို ေနရာႏွစ္ခုခြဲ၍ ႏို၀င္ဘာလ 
လည္မွာ လုပ္သည္။ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ေယာကၤ်ားမ်ား၊ ေယာက်ၤားေလးမ်ားကို 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ပထမ ခြဲျခားလိုက္ၿပီး ပစ္သတ္သည္။

“မနက္ ရွစ္နာရီေလာက္ေပါ့။ စစ္သားေတြက ၁၅ ေယာက္ထက္ မ်ားတယ္။ 
ရြာတဘက္ျခမ္းမွာ လူေတြ ေျပးေနတာကို ျမင္ရတယ္။ က်မတုိ႔က ရြာအေရွ႕ဘက္ကုိ 
ေျပးဖို႔လုပ္ေနၾကတာ။ စစ္သားႏွစ္စုက က်မတုိ႔ကို ၀ိုင္းထားတယ္။ ထိုင္ခိုင္းၿပီး 
ေခါင္းငံု႔ခိုင္းထားတယ္။ လက္ကုိ ေနာက္မွာ ထားခိုင္းတယ္။ ေျမႀကီးက စိုေနတယ္။ 
သူတုိ႔ ေယာကၤ်ားနဲ႔ မိန္းမခြဲလုိက္တယ္။ တစုမွာ ေယာကၤ်ားေလးေတြ အပါအ၀င္ ၄၀ 
ေလာက္ရွိတယ္၊ မိန္းမအစုမွာလည္း မိန္းမ ၄၀ နဲ႔ ခေလးေတြပါတယ္။ သူတို႔က 
ေယာကၤ်ားေတြ၊ ေယာကၤ်ားကေလးေတြကုိ ပစ္သတ္တယ္။ အေလာင္းတခ်ဳိ႕ကုိ 
အိမ္ေတြထဲ ပစ္ထည့္ၿပီး အိမ္ေတြကို မီးရႈိ႕တယ္။ တခ်ဳိ႕အေလာင္းေတြကုိ လယ္ကြင္း 
ထဲမွာ မီးရႈိ႕တယ္။ က်မေယာကၤ်ားလည္း ပါသြားတယ္။ အသက္ ၁၁ ႏွစ္နဲ႔ ၇ ႏွစ္သား 
ႏွစ္ေယာက္လည္း လူခြဲေတာ့ သူ႕အေဖနဲ႔တြဲၿပီး ေယာကၤ်ားအစုဘက္ အတူပါသြား 
တယ္။ သူတုိ႔လည္း ပစ္သတ္ခံရတယ္။ အငယ္ဆုံးသား ႏွစ္ေယာက္က က်မတုိ႔ 
မိန္းမ အစုမွာေနေတာ့ လြတ္သြားတယ္။” 

(ေျဖၾကားခ်က္ အမွတ္ - ၁၇)

“သူတုိ႔က်မတုိ႔ ရြာထဲကုိ မနက္အေစာႀကီး၀င္လာတယ္။ လူေတြကုိ ထြက္လာ 
ခိငု္းၿပီး လယ္ကြင္းထဲကုိ သြားခိငု္းတယ။္ လက္ေတြကုိ ေခါင္းေနာက္မွာထားခိငု္းတယ္။ 
အိမ္ကထြက္လာေတာ့ အိမ္ေတြကုိ မီးရႈိ႕တယ္။ စစ္သား၂၅၀  ေလာက္ရွိတယ္။ 
ေယာက်ၤားနဲ႔ မိန္းမ ခြဲျခားလုိက္တယ္။ အိမ္အားလုံးကုိ သူတုိ႔ မီးရႈိ႕တယ္။ အိမ္တစ္လံုး 
ေတာ့ ခ်န္ထားတယ္။ အဲဒီအိမ္ထဲကုိ က်မအပါအ၀င္ မိန္းမေတြအားလုံး ၀င္ခိုင္း 
တယ္။ အိမ္က ေစ်းေရာင္းတဲ့ အိမ္ႀကီး။ တံခါးေတြကုိ ပိတ္လိုက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ 
ေသနတ္သံေတြ၊ ေယာက်ၤားေအာ္သံေတြ က်မၾကားရတယ္။ ေန၀င္ေတာ့ စစ္သား 
ေတြ ျပန္ကုန္လုိ႔ က်မတုိ႔ ထြက္လာၾကတယ္။ ေယာက်ၤားေတြအားလုံး အသတ္ခံရၿပီး 
အေလာင္းမ်ားကုိ မီးရႈိ႕ထားတာေတြ႕ရတယ္။ အားလုံး က်မအမ်ဳိးေတြဘဲ။ က်မ 
ေယာကၤ်ားလည္းပါတယ္။ အေလာင္းေတြထဲမွာ လုိက္ရွာေတာ့ မီးေသြးတုံးလုိ 
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ျဖစ္ေနတဲ့ က်မေယာကၤ်ားရုပ္ႂကြင္းကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ဒုတ္နဲ႔ ထိုးၾကည့္တယ္။ 
ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေနၿပီ။ က်မေယာက်ၤား၊ ေမာင္ ၄ ေယာက္နဲ႔ တူတစ္ေယာက္။ 
က်မတုိ႔ အတူေနၾကတာ။ အေလာင္းေတြက လယ္ကြင္းထဲမွာ ေနရာမတူဘူး။ တခ်ဳိ႕ 
အေလာင္းေတြက ဓါတ္ဆီေစာ္နံတယ္။ တခ်ဳိ႕က ေယာကၤ်ားေလး အေလာင္းေတြ၊ 
အသက္ ၁၂ နဲ႔ ၁၄ ႏွစ္ၾကားရွိမယ္။ က်မတုိ႔အပိုင္းက အိမ္ ၁၄ အိမ္က ေယာက်ၤားနဲ႔ 
ေယာကၤ်ားကေလး အားလုံးအသတ္ ခံရတယ္။” 

(ေျဖၾကားခ်က္ အမွတ္ - ၁၁)

ေလာင္းဒုံရြာတြင္ ရြာအျပင္ စပါးခင္း၌ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အမ်ဳိးသား ၃၀ ခန္႔ကုိ 
ျမန္မာစစ္တပ္က ႏို၀င္ဘာလတြင္ ပစ္သတ္လိုက္သည္။

“ သူတုိ႔ စပစ္တဲ့ ညေန ၄ နာရီမွာ က်မေယာကၤ်ားက စပါးခင္းထဲမွာ အလုပ္လုပ္ 
ေနတာ။ စစ္တပ္က ဘာမွ မေျပာဘဲ ပစ္ေတာ့တာဘဲ။ က်မတုိ႔အိမ္က လယ္ကြင္းနဲ႔ 
ကပ္လွ်က္။ စစ္ကားေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ စစ္သားေတြ ေရာက္လာတာ။ ကားတန္းက 
အရွည္ႀကီး၊ စစ္သားေတြက ရြာကုိ ၀ိုင္းၿပီး စပစ္ေတာ့တာဘဲ။ က်မေယာကၤ်ားက 
က်မကုိ လယ္ထဲ ကြမ္းယူလာဖို႔ မွာလုိ႔ က်မလည္း သူ႔ကုိ ကြမ္းသြားေပးၿပီး အိမ္ျပန္ 
လာတာ။ အိမ္မွာ ထမင္းအုိးကုိ ယူေနတုန္း ေသနတ္သံေတြ ၾကားတာဘဲ။ အျပင္ကုိ 
ေျပးထြက္ၾကည့္ေတာ့ လယ္ထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ရြာသားေတြ အားလံုး 
ပစ္သတ္လုိ႔ ေသကုန္ၿပီ။ အေလာင္း ၃၀ ေက်ာ္တယ္။ က်မေယာက်ၤား ရွိတဲ့ေနရာကုိ 
သြားမလုိ႔ တျခားလူေတြက မသြားနဲ႔ နင္ပါ အသတ္ခံရလိမ့္မယ္ဆုိၿပီး တားၾကတယ္။ 
အေလာင္းေတြကိုလည္း ေျမမျမဳပ္ႏိုင္ဘူး။ ဗမာစစ္သားေတြက အေလာင္းေတြကုိ
တစ္ညလုံးေစာင့္ေနၾကတယ္။ ေနာက္ေန႔မနက္မွာ ဗမာစစ္သားေတြနဲ႔ ပါလာတဲ့ 
အရပ္၀တ္နဲ႔ လူေတြက ျမစ္၊ ေခ်ာင္း နေဘးမွာ အေလာင္းေတြကို ျမဳပ္လုိက္တယ္။” 

(ေျဖၾကားခ်က္အမွတ္ - ၂၀)

cifyGefrsm; towfcH&jcif;/ aysmufqkH;jcif; 

အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ဳိးသမီး ၂၀ ကို ေမးျမန္းရာ ၁၉ ေယာက္၏ ခင္ပြန္းမ်ားမွာ 
သူတို႔ရြာတြင္ မၾကာမီက ရွင္းလင္းေရး ထိုးစစ္၌ အသတ္ခံရသူႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသူမ်ား 
ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ဦးတည္းသာသူ၏ ခင္ပြန္းျဖင့္ ဘဂၤါလားေဒးရွ္ကို ထြက္ေျပးႏိုင္ခဲ့ 
သည္။ ခင္ပြန္းမွာလည္း ဗမာစစ္သားတို႔ ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ဂ်ဳိင္းၾကားႏွင့္ ေယာက်ၤား 
အဂၤါတြင္ မီးေလာင္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္စခန္း ေဆးခန္းမွ ကုသေပးသျဖင့္ 
ေပ်ာက္ကင္းသြားသည္။



wkefv+yfajcmufjcm;zG,f oufaorsm;
16

တျခားအိမ္ေထာင္သည္ ၁၉ ေယာက္တြင္ ၆ ေယာက္၏ ခင္ပြန္းမ်ား အသတ္ 
ခံရသည္။ ၃ ဦး၏ ခင္ပြန္းတို႔မွာ ဒါးႀကီးစာႏွင့္ ေလာင္ဒံုရြာ အစုလုိက္သတ္မႈတြင္ 
ပါသြားသည္။ တျခားအမ်ဳိးသမီးတုိ႔မွာ သူတို႔၏ ခင္ပြန္းမ်ား ေျပးေနစဥ္ ပစ္သတ္ခံရ 
သည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေမ်ာေတာင္ရြာရွိ အမ်ဳိးသမီးသည္ သူ၏ခင္ပြန္းကို 
အိမ္ေရွ႕မွာပင္ စအိုထဲ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္တာျမင္ရသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္လက က်မတို႔ရြာကုိ မနက္ ၄ နာရီေလာက္မွာ ဗမာစစ္တပ္က 
၀ိုင္းလုိက္တယ္။ စစ္သား ၅၀ ေလာက္၊ ေသနတ္ေတြနဲ႔ ပစ္လို႔ က်မတုိ႔ ႏိုးလာရတယ္။ 
က်မေယာက်ၤားက ထြက္ေျပးမလို႔၊ ဒါေပမဲ့ ေျပးလုိ႔မရဘူး။ လူေတြအားလုံး အျပင္ 
ထြက္လာခိုင္းတယ္။ တျခားလူေတြလည္း အေခၚခံရတာေတြ႕တယ္။ ေယာကၤ်ားနဲ႔ 
မိန္းမကုိ ခြဲျခားလုိက္တယ္။ က်မေယာက်ၤားက အရိုက္ခံရလို႔ လဲက်သြားတယ္။ 
သူ႔ေျခေထာက္ကေန ဆြဲသြားၿပီး စအိုထဲကုိ ေသနတ္နဲ႔ ၃ ခ်က္ပစ္လုိက္လုိ႔ 
ေသသြားတယ္။ အဲဒါအိမ္ေရွ႕မွာဘဲ။ စစ္သား ၄ ေယာက္ေလာက္က လုပ္တာ။ 
တျခားတစုက က်မေမာင္ကုိ ဖမ္းတယ္ရင္ဘတ္ကုိ အနီးကပ္ပစ္သတ္လို႔ ေနရာမွာ 
ပင္ေသတယ္။ အေလာင္းေတြကုိ က်မတို႔ရဲ႕ ေစာင္ေတြနဲ႔ ယူပတ္ၿပီးသယ္သြားတယ္။ 
ဘယ္ကိုလဲမသိဘူး။” 

(ေျဖၾကားခ်က္ အမွတ္ - ၁၃)

တျခား အမ်ဳိးသမီး ၁၃ေယာက္လံုး၏ ခင္ပြန္းမ်ားမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး ေသၿပီ 
ဟု ယူဆေနၾကသည္။ အမ်ားစုက အိမ္မွ ထြက္ေျပးဖို႔ ႀကိဳးစားၾကသူေတြ ျဖစ္တယ္။ 

ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္ရဲစစ္ေဆးေရးဂိတ္ 
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အဖမ္းခံရၿပီး ဗမာစစ္တပ္က သတ္လိုက္ၿပီလို႔ ယူဆရတယ္။ တခ်ဳိ႕အဖမ္းခံရတာကို 
ျမင္လိုက္တယ္။ ႏွိပ္စက္ၿပီးေခၚသြားတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဇနီးသည္ေတြ အေနနဲ႔ 
ဘယ္ေခၚသြားမွန္းမသိရေပ။

ေလာင္းဒံုရြာက သူ႔ခင္ပြန္းဖမ္းေခၚသြားခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္က 
ေမာင္ေတာ အက်ဥ္းစခန္းကို သြားၿပီးရွာၾကည့္သည္။ ဘာမွ သတင္းမရခဲ့ေခ်။

“က်မေယာကၤ်ားက စစ္သားေတြရန္က လြတ္ေအာင္ေတာ ေတာင္ထဲမွာ 
ပုန္းေနတာ။ က်မက ရြာထဲမွာေနေတာ့ သူ႔ကို ဗမာစစ္သားေတြ ဖမ္းမိလာတာေတြ႕ 
တယ္။ သူနဲ႔အတူ တျခားရြာသား ၃၀ ေလာက္လည္း ဖမ္းထားတယ္။ သူတုိ႔လက္ကုိ 
ေနာက္မွာ ခ်ည္ထားၿပီး ရြာထဲကို စစ္သား ၁၀၀ ေလာက္က ေခၚလာတယ္။ က်မ 
ေယာက်ၤားရဲ႕ မုတ္ဆိတ္ မီးေလာင္ထားတာလည္းေတြ႕တယ္။ ရြာထဲမွာေတြ႕ေတာ့ 
က်မက သူ႕ကုိ သြားဖက္တယ္။ စစ္သား တစ္ေယာက္က က်မဗိုက္ကုိ ေသနတ္နဲ႔ 
ထုိးလိုက္တယ္။ က်မသတိေမ့ၿပီး လဲက်သြားတယ္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ရွိတဲ့ က်မသား 
လည္း သူ႕အေဖနဲ႔အတူ ေတာေတာင္ထဲမွာ ပုန္းေနတာ၊ သူ႔ကုိေတာ့ အဖမ္းခံရတဲ့သူ 
ေတြထဲမွာ မေတြ႕ဘူး။ သူဘယ္ေရာက္ေနလဲမသိ။ ေယာကၤ်ားေတြ အဖမ္းခံရတဲ့ 
တျခားမိန္းမ ၃ ေယာက္နဲ႔ ေမာင္ေတာကုိသြားၿပီး က်မသားနဲ႔ ေယာကၤ်ားကုိရွာတယ္။ 
အက်ဥ္းစခန္း အျပင္မွ က်မတုိ႔ ေစာင့္ေနတယ္။ ဘယ္သူနဲ႔မွ စကားမေျပာျဖစ္ဘူး။ 
ေမာင္ေတာမွာ ႏွစ္ရက္ၾကာတယ္။ ဒါနဲ႔ ဘဂၤါလားေဒးရွ္ဖက္ ကူးလာခဲ့တယ္။” 

(ေျဖၾကားခ်က္ အမွတ္ -  ၂၁)

ေျဖၾကားသည့္အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ခင္ပြန္းမ်ားနစ္နာမႈအေျခအေနျပစာရင္း

အမွတ္
ေျဖသူ၏ 
အသက္

မူလရြာ ခင္ပြန္းမ်ားနစ္နာမႈ

၁ ၂၅ ေမ်ာေတာင္ ေပ်ာက္ဆံုး

၂ ၃၀ က်ားေခါင္းေတာင္ ဖမ္းဆီးခံရ၊ေပ်ာက္ဆံုး

၃ ၂၅ ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံု ေပ်ာက္ဆံုး

၄ ၂၅ ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံု ေပ်ာက္ဆံုး

၅ ၄၁ က်ားေခါင္းေတာင္ ေပ်ာက္ဆံုး

၆ ၃၅ ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံု ေပ်ာက္ဆံုး

၇ ၂၀ ငါးခူရ ေပ်ာက္ဆံုး

၈ ၁၈ ၾကက္ရိုးျပင္ အဖမ္းခံရ၊ေပ်ာက္ဆံုး
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၉ ၂၅ ဇင္ပိန္းညာ ပစ္သတ္ခံရ

၁၀ ၂၅ ေလာင္းဒံု ပစ္သတ္ခံရ

၁၁ ၄၁ ဒါးႀကီးဇာ တျခား  လူ ၂၈ ဦးႏွင့္အတူ 
လယ္ထဲမွာ အသတ္ခံရ

၁၂ ၁၇ ၾကက္ရိုးျပင္ အပ် ိဳ

၁၃ ၂၆ ေမ်ာေတာင္ အိမ္ေရွ႕တြင္ ရိုက္ႏွက္ခံ၊ 
စအိုတြင္ ပစ္သတ္ခံရ

၁၄ ၂၀ ၾကက္ရိုးျပင္ ဖမ္းမိ၊ ဂ်ိဳင္းႏွင့္ ေယာကၤ်ားဂၤါ 
မီးရႈိ႕ခံရ၊ ဘဂၤါလားဒါရွ္ကိုေျပး

၁၅ ၂၀ ၾကက္ရိုးျပင္ ေပ်ာက္ဆံုး

၁၆ ၃၅ ၾကက္ရိုးျပင္ အဖမ္းခံရ၊ ေပ်ာက္ဆံုး

၁၇ ၃၀ ဒါးႀကီးစာ လယ္ထဲ တျခားလူ ၄၀ ႏွင့္အတူ 
အသတ္ခံရ

၁၈ ၅၂ ေလာင္းဒံု ေပ်ာက္ဆံုး

၁၉ ၅၀ + ဆင္ေသျပင္ ေပ်ာက္ဆံုး

၂၀ ၂၃ ဆင္ေသျပင္ လယ္ထဲ တျခားလူ ၃၀ ႏွင့္အတူ 
အသတ္ခံရ

၂၁ ၂၅ ဆင္ေသျပင္ အဖမ္းခံရ၊ မုတ္ဆိတ္မီးရႈိ႕ခံရ၊ 
ေပ်ာက္ဆံုး

uav;i,frsm; '%f&m&/ towfcH&jcif;

ေျဖၾကားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထဲတြင္ ၁၁ ဦးသည္ နယ္ေျမရွင္းလင္းလုပ္စဥ္ 
သူတို႔၏ ကေလးတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပို၍ ဆံုး႐ံႈးၾကရသည္။ အမ်ဳိးသမီး ၂ 
ဦး၏ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ဒဏ္ရာမ်ားရၾကသည္။

သူတို႔ ကေလးမ်ားကို ျမန္မာစစ္သားတို႔က အေၾကာင္းမဲ့ ႏွိပ္စက္သည္ကို 
ႀကံဳေတြ႕ရသည္။ ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆုံရြာမွ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ရိွ အမ်ဳိးသမီးသည္ တစ္ႏွစ္ 
အရြယ္ သမီးေလးကို ခ်ီ၍ မီးေလာင္ေနသည့္ သူ႔အိမ္မွ ေျပးထြက္စဥ္ ျမန္မာ 
စစ္သားက ကေလးကုိ လုယူကာ မီးေလာင္ေနသည့္ အိမ္ထဲပစ္ထည့္ သတ္လုိက္သည္။
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က်ားေခါင္းေတာင္ရြာမွ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက ေျပာသည္မွာ သူ၏ ၂ ႏွစ္သား 
ကေလးကို ျမန္မာစစ္သားက ေျမႀကီးေပၚ လႊင့္ပစ္သျဖင့္ ကေလးမွာ ဦးေႏွာက္ဒဏ္ 
ရခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“သူတုိ႔လာၿပီး အိမ္ထဲကထြက္လုိ႔ ပထမေျပာတယ္။ စစ္ယူနီေဖါင္း၀တ္ထား 
တယ္။ တခ်ဳိ႕က ရိုဟင္ဂ်ာစကားတတ္တယ္။ စစ္သား ၁၀ ေယာက္ေက်ာ္တယ္။ 
ေသနတ္ေတြ၊ ဒါးေတြပါတယ္။ သူတုိ႔က ေသနတ္နဲ႔ခ်ိန္ၿပီး - ေရႊေတြ၊ ပိုက္ဆံေတြ 
ရွိရင္ ဒုိ႕ကုိေပး - လုိ႔ေျပာတယ္။ က်မနားကြင္းနဲ႔ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ဆုံးရႈံးသြားတယ္။ 
သူတုိ႔ေျပာတယ္ အိမ္ျပင္ထြက္ရင္ အိမ္ကုိ မီး႐ႈိ႕မယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ က်မ ၂ ႏွစ္အရြယ္ 
သားေလးက ေအာ္ေနတယ္။ စစ္သားတစ္ေယာက္က ယူၿပီး သူ႔ကုိအိမ္ျပင္ဘက္ 
လႊင့္ပစ္လုိက္လုိ႔ ေမ့လဲက်သြားတယ္။ စစ္သားေတြ ျပန္ေတာ့ က်မက သားရဲ႕ 
ေခါင္းကို ေရေလာင္းေပးလုိက္တယ္။ သူသတိရေပမဲ့ တုန္ေနတယ္။ အရင္က 
သူလမ္းေလွွ်ာက္ႏိုင္ စကားေျပာႏိုင္ေပမဲ့ အခုလမ္းလည္းမေလွ်ာက္၊ စကားလည္း 
မေျပာႏိုင္ေတာ့ဘူး။ သူ႕ဦးေႏွာက္ထိခိုက္သြားၿပီ။"

(ေျဖၾကားခ်က္ အမွတ္ - ၂)

ငါးခူရရြာမွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္က စစ္သားမ်ား သူ႕အိမ္ကို ရွာေဖြပံုႏွင့္ ၇ 
ႏွစ္ အရြယ္ သူ႔သားကို နင္းသတ္ပံုေျပာျပသည္။

“အိမ္ထဲကုိ စစ္သား ၇ ေယာက္မက ၀င္လာတယ္။ က်မကုိ ဖမ္းၿပီး ကုိယ္မွာ 
ရွာတယ္။ နားကြင္းကုိ ယူတယ္။ က်မက ရုန္းတယ္။ က်မရဲ႕ ၈ ႏွစ္ အရြယ္သားက 
သမီးနဲ႔ သားငယ္ကုိ အိမ္ျပင္ေခၚသြားတယ္။ ၇ ႏွစ္ အရြယ္သားအိမ္ထဲမွာ ဘဲရိွေနတယ္။ 
က်မကုိ စစ္သားေတြက ဖမ္းေတာ့ သူက စစ္သားေတြကုိ ေအာ္တယ္။ စစ္သားေတြက 
က်မကုိ လႊတ္လုိက္ၿပီးသားကုိ စစ္ဖိနပ္ေတြနဲ႔ နင္းသတ္တယ္။ က်မလည္း ေျပးရတယ္။ 
အနီးနားက အိမ္မွာခိုတယ္။ အဲဒီေန႔ဘဲ က်မအိမ္ကုိ ျပန္လာေတာ့ အားလုံးေက်မြ 
ေနၿပီ။ က်မသားအေလာင္းကို ေတြ႕တယ္။ က်မတို႔ သူ႔ကုိ ျမဳပ္လုိက္တယ္။” 

(ေျဖၾကားခ်က္ အမွတ္ - ၇)

စစ္သားေတြ ေရာက္လာေသာအခါ ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံုရြာမွ အမ်ဳိးသမီး တစ္ 
ေယာက္ အိမ္ကေနထြက္ေျပးသည္။ ခေလးငယ္က အိမ္ထဲမွာ အိပ္ေနသည္။ အ္ိမ္ေတြ 
ကုိ စစ္သားေတြက မီး႐ႈ႕ိတာေတြ႔ရသည္္။ ၾကက္ရုိးျပင္ရြာက အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ 
ကလည္း အိပ္ေနသည့္ သူ႔ကေလးငယ္ကို ထားၿပီး ရြာကေျပးၿပီး ျပန္လာၾကည့္ေသာ 
အခါ ေျမႀကီးေပၚတြင္ လည္ျပတ္လွ်က္ေတြ႕ရသည္။
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အမ်ဳိးသမီး ၆ ဦး၏ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္ၾကား သားမ်ား ဆံုးရႈံးသြားသည္။ 
ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ ရြာထဲ၀င္စည္းစဥ္ တခ်ဳိ႕ေပ်ာက္ၿပီး တခ်ဳိ႕အသတ္ခံရသည္။ 
ေပ်ာက္ေနသာ သူတို႔သည္ ေသဆံုးၿပီဟု ယူဆရသည္။

ဇင္ပိန္းညာရြာမွ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးသည္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ ရြာကို ၀င္စည္းစဥ္ 
အသက္ ၆ ႏွစ္ရွိ သမီးေပ်ာက္ဆံုးသည္။ သူ႔ခင္ပြန္းလည္း အသတ္ခံရသည္။

“က်မက ေတာေတာင္ထဲမွာ ေလွ်ာက္ပုန္းေနတာ တျခားလူေတြရဲ႕ အိမ္ေတြထဲ 
မွာ တခါတေလ စပါးခင္းထဲမွာ၊ က်မသိပ္ေၾကာက္တယ္။ ေခ်ာင္းေျခာက္မွာ ေျပးေနတုန္း 
မွာ က်မသမီး ေပ်ာက္သြားတယ္။ ဗမာစစ္သားေတြက လူေတြသတ္ အိမ္ေတြမီး႐ိႈ႕ 
လုပ္ေနတယ္။ က်မတုိ႔က ေျပးေနရတယ္။ အဲဒီေန႔က ေသာၾကာေန႔။ သူတုိ႔ေသနတ္နဲ႔ 
စပစ္ေတာ့ လူတုိင္းအိမ္ထဲက ထြက္ေျပးၾကတယ္။ က်မကေလး ၃ ေယာက္ကုိ 
ေခၚလာတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ၆ ႏွစ္အရြယ္ သမီးကုိ မေခၚမိဘူး။ လူတုိင္း အသက္လု ေျပး 
ေနရတယ္။ ျမစ္ကမ္းနားေရာက္ၿပီး ေလွစီးခါနီးမွ သမီးကုိ ရွာမိေတာ့တယ္။ ေနာက္ ၅ 
ရက္ ေျပးေနတုန္းလည္း လူေတြကုိ က်မသမီးေလးကုိ ေတြ႕မိလား ေမးေနမိတယ္။”

ေျဖၾကားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွိပ္စက္ခံမႈစာရင္း

အမွတ္ ေျဖသူ၏ 
အသက္ မူလရြာ မိမိ ကေလး ဒဏ္ရာရ၊ အသတ္ခံရ၊ 

ေပ်ာက္ဆံုး

၂ ၃၀ က်ားေခါင္းေတာင္ ၂ ႏွစ္သား၊ ေျမေပၚလႊင့္ပစ္ခံရ၊ 
ဦးေနွာက္ပ်က္

၃ ၂၅ ေရခပ္ေခ်ာင္ခြဆံု ၁ ႏွစ္သမီး မီးေလာင္ေနသည့္ 
အိမ္ထဲပစ္ထဲ့ခံရ

၄ ၂၅ ေရခပ္ေခ်ာင္ခြဆံု ၁ ႏွစ္သမီး အိပ္ေနစဥ္ အိမ္မီး႐ႈ ိ႕ခံရ 
ေသဆံုး

၅ ၄၁ က်ားေခါင္းေတာင္ ရြာမီးေလာင္စဥ္ ၁၂ 
ႏွစ္သားေပ်ာက္ဆံုး

၆ ၃၅ ေရခပ္ေခ်ာင္ခြဆံု ရြာမီးေလာင္စဥ္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၅ 
ႏွစ္သာမ်ား ေပ်ာက္ဆံုး

၇ ၂၀ ငါးခူရ ျမန္မာ စစ္သားမ်ားက ၇ ႏွစ္သားကို 
နင္းသတ္

၉ ၂၅ ဇင္ပိန္းညာ ေျပးလႊားစဥ္ ၆ ႏွစ္သမီးေပ်ာက္
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၁၃ ၂၆ ေမ်ာေတာင္ ၃ ႏွစ္သား လက္နက္ႀကီးက်ည္စ 
ေျခေထာက္မွာမွန္

၁၄ ၂၀ ၾကက္ရိုးျပင္ ၁ ႏွစ္ရြယ္ ကေလး လည္ျဖတ္ၿပီး 
ေျမေပၚပစ္ထား

၁၆ ၃၅ ၾကက္ရိုးျပင္ ၁၂ ႏွစ္သား ျမန္မာစစ္သား ေခၚသြား၊ 
ေပ်ာက္

၁၇ ၃၀ ဒါးႀကီးစာ မ်က္ေစ့ေရွ႕တြင္ ၇ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၁ 
ႏွစ္သားကို ျမန္မာ စစ္သားပစ္သတ္

၁၉ ၅၀+ ဆင္ေသျပင္ ရြာအစီးခံရၿပီ၊ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၄ 
ႏွစ္သားေပ်ာက္ဆံုး

၂၁ ၂၅ ဆင္ေသျပင္ ေျပးပုန္းစဥ္ ၁၂ သားေပ်ာက္ဆံုး

ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္ရဲမွ ရြာထဲလုိက္ပတ္ စစ္ေဆးေနပုံ
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ျမန္မာစစ္တပ္က ကေလးတဦးကို သတ္ထားပံု ပန္းခ်ီ
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ဒုကၡသည္ စခန္းသို႔သြားရန္ ဘဂၤါလားေဒးရွ္ရြာတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား
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vdifykdif;qkdif&m t-urf;zufjcif;
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ေျဖၾကားသူအမ်ဳိးသမီး ၂၁ ဦးမွ ၁၅ ဦးသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ 
စ၍ လံုၿခံဳေရးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း ျမန္မာတပ္ႏွင့္ အရံစစ္တပ္မ်ား၏ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကိုယ္ေတြ႕ ခံစားရသူ၊ ျမင္ေတြ႕ရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို ၾကမ္းၾကဳပ္စြာက်ဴးလြန္ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ခံသူ တခ်ဳိ႕ကို 
သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ကိုယ္အဂၤါပ်က္ယြင္းေစျခင္းတို႔မွာ စစ္သားမ်ားသည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရိွ လက္နက္သဖြယ္ သံုး၍ ေဒသခံ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
ကို ၿခိမ္းေျခာက္ဆန္႔က်င္သည္မွာ ထင္ရွားေပသည္။

rk'drf;r+

အနည္းဆံုး အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ ၇၀ တို႔ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည္ကို 
ျမင္ရသည္။ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ေခၚသြားသည္၊ စစ္သားမ်ားႏွင့္ အရံစစ္သား၏ အစုလိုက္ 
မုဒိမ္းက်င့္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အမ်ားဆုံးမုဒိမ္းမႈျဖစ္သည္မွာ က်ားေခါင္းေတာင္၊ 
ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံုႏွင့္ ၾကက္ရိုးျပင္ရြာမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးစစ္ဆင္မႈလုပ္ခ်ိန္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားကို ရြာျပင္၌္ အဓမၼစုေ၀းခိုင္းခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။ စစ္သားတစုက မိန္းမငယ္တို႔ကို 
မုဒိမ္းက်င့္ရန္ အနီးရွိအိမ္မ်ား၊ လယ္ကြင္းမ်ား၊ ေတာမ်ားထဲသို႕ အမ်ဳိးသမီးအုပ္ႀကီး 
ထဲမွ ဆြဲေခၚသြားၾကသည္။

ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံုရြာတြင္ ေခၚသြားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ 
ခံရသည္ကို အမ်ဳိးသမီးအုပ္ႀကီးက အကုန္ျမင္ရသည္။

“က်မတုိ႔ အားလုံးကုိ ရြာျပင္ထြက္ၿပီး လယ္ကြင္ထဲမွာ ေနခိုင္းသည္။ အားလုံး 
မိန္းမေတြခ်ည့္ဘဲ၊ ေယာက်္ားတေယာက္မွမပါဘူး၊ စစ္သားေတြက မိန္းမတုိင္းရဲ႕ 
ကုိယ္ေတြကုိရွာတယ္။ က်မကုိလည္း ရွာၿပီး က်မပုိက္ဆံက်ပ္ ၂၀၀၀၀၀ ကုိ ယူသြားတယ္။ 
ေခ်ာတဲ့ မိန္းခေလးေတြကုိ ေရြးၿပီး တျခားေနရာကို ေခၚသြားတယ္။ ရြာသားေတြ 
၀ွက္ထားတဲ့ လက္နက္ေတြကို တူးဖို႔ေခၚတယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ က်မတုိ႔အုပ္က ၁၀၀ 
ေလာက္ရွိတယ္။ ဒီအထဲက ေခ်ာတဲ့ မိန္းခေလး ၁၀ ေယာက္ကုိ ေရြးတယ္၊ တခ်ဳိ႕က 
အသက္ ၁၀ ႏွစ္ ၁၂ ႏွစ္ေလာက္ဘဲရိွမယ္။ သူတုိ႔ကုိ မုဒိမ္းက်င့္တာ က်မတုိ႔ျမင္ရတယ္။ 
စစ္သားက ၃၀ ေက်ာ္၊ အရပ္၀တ္ေဘာင္းဘီတုိနဲ႔ လူတခ်ဳိ႕လည္းပါတယ္။ မိန္းကေလး 
တစ္ေယာက္ကုိ ၅ ေယာက္ ၆ ေယာက္ ေလာက္က တလွည့္စီ က်င့္တယ္။ အ၀တ္ 
အစားေတြကုိ ဒါးေျမႇာင္နဲ႔ ျဖတ္ပစ္လုိက္တယ္၊ ဒါးကုိ မိန္းကေလး ပါးစပ္မွာ မေအာ္ႏုိင္ 
ေအာင္ ကိုက္ခိုင္းထားတယ္။ ဆံပင္ျဖဴနဲ႔ အသက္ႀကီးႀကီး မိန္းမ တစ္ေယာက္ကုိလည္း 
ေခၚသြားတယ္။ သူ႕မိန္းမအဂၤါကုိ ဒါးေျမႇာင္နဲ႔ ျဖတ္တယ္။ သူမေသဘူး။စစ္သားေတြ
ထြက္သြားေတာ့သူ႕ကိုကုေပးၾကတယ္။”  (ေျဖၾကားခ်က္ အမွတ္ - ၃)
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ၾကက္ရိုးျပင္ေက်းရြာအုပ္စု အဘူဂ်ာေက်းရြာတြင္ တျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကား 
ႏိုင္သည္ ေနရာတြင္ပင္ မုဒိမ္းက်င့္သည္။

“ကြင္းထဲမွာ မိန္းမ အေယာက္ ၃၀ ရွိတယ္၊ စစ္သားအေယာက္၂၀၀ ေက်ာ္ 
တယ္။ အသက္ ၁၆ ႏွင့္ ၂၀ ၾကား ရုပ္ေခ်ာတဲ့ မိန္းခေလး ၈ ေယာက္ကုိ စစ္သားေတြ 
က အနီးအနားရွိ ကန္ေဘာင္ဘက္ကုိ ေခၚသြားတယ္။ ဘာလုပ္တယ္ဆုိတာေတာ့ 
မျမင္ရဘူး၊ ေအာ္သံေတြေတာ့ ၾကားရတယ္။ သြားတုန္းကသူတုိ႔ သြားရေတာ့မယ္ 
လုိေျပာသြားတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ၈ ေယာက္လုံး သတ္ပစ္တယ္ၾကားရတယ္။” 

(ေျဖၾကားခ်က္ အမွတ္ - ၈)

အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားကို အနီးရွိ အိမ္တြင္ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ေခၚသြားပံုကို ေလာင္းဒံုး 
ရြာက အသက္ ၅၂ ႏွစ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးႀကီးက ေျပာျပသည္။

“က်မလယ္ကြင္းထဲမွာ ထိုင္ေနတုန္း စစ္သားႏွစ္ေယာက္က မိန္းမပ်ိဳ ၃ 
ေယာက္ကို ေခၚလာတယ္။ စစ္အက်ႌနဲ႔ အရပ္၀တ္ေဘာင္းဘီတိုေတြ ၀တ္ထားတယ္။ 
ပထမ စစ္သားက မိန္းကေလးေတြကုိ အိမ္ထဲေခၚသြားတယ္၊ တေယာက္က အျပင္ 
မွာ ေစာင့္ေနတယ္။ သူၿပီးေတာ့ အသံေပးလိုက္တယ္။ ေနာက္တေယာက္ ၀င္သြား 
တယ္။ မိန္းမပ်ိဳ ၃ ေယာက္က အသက္ ၂၀ နဲ႔ ၂၁။ အပ်ိဳေတြ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက 
စစ္သား ၅၀ ေလာက္ လယ္ကြင္းေဘးမွာ ၀ိုင္းလွ်က္ရွိေနတာဘဲ။ ဟိုစစ္သား ႏွစ္ 
ေယာက္ ဘာလုပ္တယ္ဆုိတာ သူတုိ႔သိတာဘဲ။ သူတို႕က မိန္းမ ၅၀ ေလာက္ကုိ 
၀ိုင္းထုိင္ေစာင့္ေနတာ။ လယ္ကြင္းထဲမွာ တျခားမိန္းမအစုလည္း ရွိေသးတယ္။ 
ကင္းရပ္ေစာင့္ေနတဲ့ စစ္သားက က်မတုိ႔ကုိ မၾကာခဏလာကန္တယ္။ ေခါင္းေတာင္ 
မလႈပ္ရဘူး။ လႈပ္ရင္ရိုက္တယ္။ မြန္းလႊဲ ၁ နာရီေလာက္မွာ စစ္သားေတြ ျပန္တယ္။ 
မိန္းကေလးေတြကုိ မုဒိမ္းက်င့္တဲ့ စစ္သားႏွစ္ေယာက္ကုိ ထားခဲ့တယ္။ သူတို႔က 
ေနာက္က ေျပးလုိက္သြားတယ္။ မိန္းမငယ္ေတြ ထြက္လာေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ 
ေမးၾကည့္တယ္။ သူတုိ႔က ဘာမွ မေျပာဘူး။ သူတုိ႔ရွက္ေနၾကတယ္။ မိန္းကေလးတစ္ 
ေယာက္က ေသြးထြက္ေနတာကုိ က်မျမင္လုိက္ရတယ္။” 

(ေျဖၾကားခ်က္အမွတ္ - ၁၉)

ရြာေတြထဲမွာ ရွာေဖြေရးလုပ္စဥ္ စစ္သားေတြက မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ၾကသည္။ 
ဇင္ပိန္းညာရြာတြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအား ေခါင္းျဖတ္သတ္ၿပီးေနာက္ အသက္ ၄၀ ရွိ 
အမ်ဳိးသမီးႀကီးကို စစ္သားမ်ားက အစုလိုက္ ၀ိုင္းမုဒိမ္းက်င့္သည္။

ၾကက္ရိုးျပင္ရြာမွ အသက္ ၂၀ ရွိ အမ်ဳိးသမီးက သူ႕ကို မည္သို႔ မုဒိမ္းက်င့္ပံုကို 
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ေျပာျပသည္။ လုံၿခံဳၿပီး ရြာသားမ်ား ရြာကို ျပန္လာႏိုင္ၿပီဟု ျမန္မာစစ္တပ္က 
ေက်ညာလိုက္သည္ကို ယံု၍ အိမ္မီးေလာင္သျဖင့္ ထြက္ေျပးေနရာမွ ရြာသို႔ ျပန္လာ 
သည္။ တျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္အတူ ေနစဥ္ စစ္သား ၁၀ ေက်ာ္က လာၿပီး ေစာ္ကား 
ေတာ့သည္။

“သူတုိ႔ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကို အိမ္ထဲဆြဲသြားတယ္။ စစ္သား ၄ ေယာက္ 
က မုဒိမ္းက်င့္တယ္။ က်မတုိ႔ ေနရာနဲ႔ မေ၀းဘူး။ က်မကုိလည္း က်မကေလးေတြၾကား 
ထဲက ဆြဲေခၚတယ္။ စစ္သားတစ္ေယာက္က က်မလက္ကုိ ဆြဲၿပီး သူ႔အဂၤါေပၚ 
တင္လုိက္တယ္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ရွိတဲ့ က်မတူမကုိ ဖမ္းၿပီး အ၀တ္ေတြကုိ ခၽြတ္ပစ္ 
တယ္။ မိန္းမအဂၤါထဲကုိ ေသနတ္ေျပာင္းနဲ႔ ထုိးတယ္။ မီးျခစ္နဲ႔ အဂၤါကုိ႐ႈိ႕တယ္။ 
စစ္သား ၃ ေယာက္က က်မကုိ ဖမ္းခ်ဳပ္တယ္။ အိမ္ထဲကုိ ဆြဲေခၚသြားတယ္။ 
ႏွစ္ေယာက္က က်မနားကပ္ကုိ ဆြဲခၽြတ္ၿပီး တစ္ေယာက္က မုဒိမ္းက်င့္တယ္။ 
ရိုက္လည္း ရိုက္တယ္။ ၿပီးမွ လႊတ္လုိက္တယ္။” 

(ေျဖၾကားခ်က္အမွတ္ - ၁၄)

ဤအမ်ဳိးသမီးသည္ စိတ္ဂေယာင္ေျခာက္ျခားျဖစ္ကာ ရြာမွ ထြက္ေျပးၿပီး 
သံုးည ပုန္းေအာင္းေနခဲ့သည္။ သူသည္ တစ္ႏွစ္အရြယ္ ကေလးကုိ အိမ္တလံုးရွိ 
ပခုက္ထတဲြင ္ထားခဲသ့ည။္ သူျပနလ္ာေသာအခါ ကေလးမွာ ေမွာကလ္ွ်က္ေျမႀကီးေပၚ 
တြင္ ေသေနၿပီး လည္ပင္းျပတ္ေနသည္။

ဗမာစစ္စခန္းတြင္လည္း အနည္းဆုံး မုဒိမ္းမႈ ႏွစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ေရခပ္ေခ်ာင္း 
ခြဆံုရြာအထက္ရွိ ေတာင္ေပၚတြင္ ယာယီစစ္စခန္းရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီး ၁၀ ေယာက္ 
ကို မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ထိုစခန္းသို႔ ေခၚသြားသည္။ အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးကို ေလာင္းဒံုးရဲ 
စခန္းရွိ စစ္စခန္းတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ေခၚသြားသည္။

rk'drf;usifhcH&olrsm;udk owfjcif;ESifh &kyfysufqif;ysufvkyfjcif; 

မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူထဲတြင္ အနည္းဆုံး ၆ ေယာက္ အသတ္ခံရသည္။ သူတို႔၏ 
ရုပ္အေလာင္းမ်ားမွာ ေလာင္းဒံုရြာနားတြင္ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ ေတြ႕ရသည္။ ေရခပ္ 
ေခ်ာင္းဂြဆံုႏွင့္ ေလာင္းဒံုရြာတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူ ၁၀ ေယာက္ ေသဆုံးၿပီဟု 
ယူဆရသည္။ ေျဖၾကားသူတို႔က ထိုသူတို႔၏ အေလာင္းကို မေတြ႕ရေပ။ က်ားေခါင္း 
ရြာမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီးေနာက္ ရသည့္ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ 
ေသဆံုးၾကသည္။
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ခင္ပြန္းသည္ ပစ္သတ္ခံရ၍ ဆင္ေသျပင္မွ ေလာင္းဒံုရြာသို႔ ေျပးလာသည့္ 
အမ်ဳိးသမီးငယ္ တစ္ဦးက ကေလးေမြးၿပီးခါစျဖစ္သည့္ သူ႕၏ အစ္မ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ဖ်က္စီးခံရၿပီး အသတ္ခံရပံုကို ေျပာျပသည္။

“ေလာင္းဒံုရြာမွာ ရွိတုန္းက က်မညီမႏွင့္ အတူေနတယ္။ သူက ကေလးေမြးၿပီး 
စ၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေနတုန္း ဗမာစစ္သားေတြ ရြာထဲ၀င္လာတယ္။ ညေန ၅ နာရီ 
ေလာက္။ လူေတြက စစ္သားေတြလာလို႔ ေအာ္ဟစ္ေျပာလုိ႔ ေျပးၾကတယ္။ က်မ 
အစ္မက ကေလးေမြးၿပီးစဆိုေတာ့ ဘယ္ေျပးႏိုင္မလဲ။ စစ္သားေတြ အိမ္ထဲ၀င္လာ 
တယ္၊ ေမြးကင္းစခေလးကုိ တက္နင္းတယ္။ အစ္မရဲ႕ႏို႕ေတြကုိလည္း ျဖတ္လိုက္ 
တယ္။ နာရီ၀က္ေလာက္အၾကာမွာ က်မတုိ႔ ျပန္လာေတာ့ ကေလးအေမနဲ႔ ကေလး 
အေလာင္းကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ခေလးက သူ႔ရဲ႕ ပထမဆုံးကေလးပါ။ အသက္က ၂၀ 
ဘဲ။ စစ္သားေတြက သူ႕အ၀တ္ေတြ ခၽြတ္ပစ္တယ္။ မိန္းမအဂၤါကိုလည္း ျဖတ္ထား 
တယ္။ သူ႕ႏို႔ေတြကိုလည္း ျဖတ္ထားၿပီး ရင္ဘတ္ေပၚ ကေလးအေလာင္း တင္ထား 
တယ္။ ကေလးက အနင္းခံရလုိ႔ ေသေနၿပီ။ ဗိုက္လည္းအေဖါက္ခံရလုိ႔ အူေတြက 
ထြက္ေနတယ္။ ႏို႔ေတြကို အေလာင္းေဘးက ေခါင္းအံုးေပၚမွာ တင္ထားတယ္။ 
အေလာင္းက အိပ္ယာထဲမွာ။ အဂၤါထဲကို ဘဲနက္နဲ႔ထုိး လွ်က္ထားခဲ့တယ္။ က်မတုိ႔ 
က ဆြဲထုတ္လုိက္ရတယ္။ အေလာင္းကုိ ေဆးေက်ာၿပီး ညသန္ေခါင္းမွာ ျမဳပ္လိုက္ 
ရတယ္။” 

(ေျဖၾကားခ်က္အမွတ္ -၂၀)

ဆင္ေသျပင္ရြာက တျခားအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္သည္ သူ၏ အိမ္နီးနာခ်င္း 
တို႔၏ အေလာင္း ၅ ေလာင္းကို ရြာနားရွိေတာထဲတြင္ ေတြ႕ရသည္။

“က်မေယာက်ၤားကုိ ဖမ္းၿပီးေနာက္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူတုိ႔က က်မတုိ႔ရြာရဲ႕ 
အိမ္ေတြကုိ မီးစရႈိ႕ေနၿပီ။ က်မလည္း ေတာေတာင္ထဲေျပးတယ္။ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး 
အသတ္ခံရတဲ့ မိန္းမ အေလာင္း ၅ ေလာင္းကို ေတြ႕တယ္။ သူတုိ႔က မိန္းမေခ်ာ 
ေလးေတြ၊ က်မအိမ္နီးခ်င္းေတြ၊ အားလုံးကုိယ္တုံးလုံး။ တစ္ေယာက္က ေခါင္းျဖတ္ 
ခံထားရတယ္။ တစ္ေယာက္က ေျခခ်င္း၀တ္ေတြမွာ ႀကိဳးနဲ႔ခ်ီၿပီး ကားေနေအာင္ 
သစ္ပင္ေတြမွာ ခ်ည္ထားတယ္။ တေယာက္က ႏို႔နဲ႔ ဆီးစပ္ေပၚမွာ စကၠဴနဲ႔ အုပ္ထား 
တယ္။ သူတုိ႔ နံမည္က “က” (ကေလးႏွစ္ေယာက္အေမ)၊ “ခ” ( ကေလး 
တစ္ေယာက္အေမ) ၊ “ဂ” (အပ်ဳိ)၊ “ဃ” (ကေလးသုံးေယာက္အေမ)၊ “င” (လက္ထပ္ 
ၿပီးစ)တို႔ ျဖစ္တယ္။ အေလာင္းေတြကုိ ေတြ႕ေပမဲ့ ဘာမွမလုပ္ရဲဘူး။ စစ္သားေတြ 
သြားကုန္မွ က်မတို႔ အဲဒီေနရာကုိ ျပန္သြားၿပီး အေလာင္းေတြယူရတယ္။” 

(ေျဖၾကားခ်က္အမွတ္ - ၂၁)
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မုဒိမ္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွတ္တမ္းအက်ဥ္းမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

အမွတ္
ေျဖၾကား 

သူ 
အသက္

မူလရြာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္/ေတြ႕ျမင္

၂ ၃၀ က်ားေခါင္းေတာင္

ျမန္မာစစ္သား ၅ ေယာက္က ၁၅ ႏွစ္ 
အရြယ္ မိန္းကေလးကို မုဒိမ္းက်င့္ရန္ 
လယ္ကြင္းထဲ ေခၚသြားသည္ကိုျမင္၊ 
တျခား အမ်ဳိးသမီး ၈ ဦးကို စစ္သား 
ေတြကေခၚၿပီး လယ္ကြင္းထဲ၊ 
ေတာထဲ၊ အိမ္တလံုးထဲတြင္ 
မုဒိမ္းက်င့္၊ တခ်ဳိ႕ေနာက္တြင္ 
ေသဆုံးေၾကာင္းၾကား

၃ ၂၅ ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံု

လယ္ကြင္းေဘးတြင္ ျမန္မာစစ္သား 
၃၀ က မိန္းကေလးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ 
၁၀ ဦးခန္႔ကို မုဒိမ္း၀ိုင္းက်င့္္၊ အ၀တ္ 
မ်ားကို ဒါးျဖင့္ ျဖတ္ကာ စစ္သား ၅/၆ 
ေယာက္က တလွည့္ စီက်င့္၊ 
အမ်ဳိးသမီးအိုကိုေခၚ၍ အဂၤါကို 
ဒါးႏွင့္ျဖတ္ထားသည္ကို ျမင္ေတြ႕

၄ ၂၅ ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံု

မိန္းကေလး ၃ ေယာက္ကို ျမန္မာ 
စစ္သားမ်ားက ေတာင္ေပၚရိွ စစ္စခန္း 
တြင္ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ေခၚသြားသည္ကို 
ျမင္၊ စခန္းတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ 
အမ်ဳိးသမီး ၁၀ ဦးေခၚသြား

၆ ၃၅ ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံု

ေက်ာင္း၀န္းထဲတြင္ တျခားအမ်ဳိးသမီး 
မ်ားႏွင့္ အတူ အဖမ္းခံရစဥ္တြင္ 
ျမန္မာစစ္သားမ်ားက အမ်ဳိးသမီး ၄ 
ေယာက္ကို မုဒိမ္းက်င့္ရန္္ 
ေခၚသြားသည္ကို ျမင္ရ၊ ထိုအထဲမွ ၂ 
ဦး ေသေၾကာင္းၾကားရ။

၇ ၂၅ ငါးခူရ

သူ႕အိမ္ အျပင္ဘက္တြင္ 
ျမန္မာစစ္သားမ်ားက သူ၏ 
အမ်ဳိးမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရ။
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၈ ၁၈ ၾကက္ရိုးျပင္

ၾကက္ရိုးျပင္ရြာတြင္ အတြင္းခံပါ မက်န္ 
တျခားမိန္းမမ်ားႏွင့္ အတူ ခၽြတ္ခိုင္းၿပီး 
ကြင္းျပင္တြင္ ရပ္ခိုင္းခံရ၊ မိန္းမပ်ိဳ ၈ 
ေယာက္ကို စစ္သားအုပ္ ႀကီးက 
ကန္ေဘးတြင္ မုဒိမ္းက်င္ရန္ 
ေခၚသြားသည္ကိုျမင္၊ ေအာ္သံေတြ 
ၾကားရ။ အားလံုး အသတ္ခံရသည္ 
ၾကားရ။

၉ ၂၅ ဇင္ပိန္းညာ

အိမ္နီးခ်င္း အိမ္တြင္ အိမ္ေထာင္သည္ 
အမ်ဳိးသမီးကို ျမန္မာစစ္သားမ်ား 
မုဒိမ္းက်င့္ (ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို 
ေခါင္းျဖတ္ၿပီး)

၁၀ ၂၅ ေလာင္းဒံု

ရြာမွ ထြက္ေျပးေနစဥ္ မိန္းမပ်ိဳ 
၂ေယာက္ကို ေလာင္ဒံုရွိ စစ္စခန္း 
ရွိရာ ရဲစခန္းသို႔ ျမန္မာစစ္သားမ်ားက 
ဆြဲေခၚေနသည္ကိုျမင္။

၁၃ ၂၆ ေမ်ာေတာင္

ျမန္မာစစ္သား ၁၂ ေယာက္က 
မိန္းမပ်ိဳ ၄ ဦးကို ေခၚၿပီး အိမ္တလံုး 
ထဲမွာ အစုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္သည္ 
ကိုျမင္။

၁၄ ၂၀ ၾကကိရိုးျပင္

စစ္သား ၃ ေယာက္က ဖမ္းၿပီး 
တစ္ေယာက္ သူ႔ကို အိမ္တလံုးထဲမွာ 
မုဒိမ္းက်င့္၊ တျခားမိန္းမ တစ္ေယာက္ 
ကို စစ္သား ၄ ေယာက္က မုဒိမ္းက်င့္ 
ရန္ေခၚသည္ကိုေတြ႕၊ သူမ၏ အသက္ 
၁၈ ႏွစ္ရွိ တူမကို ကိုယ္တံုးလံုးခၽြတ္ၿပီး 
မိန္းမအဂၤါထဲ ေသနတ္ႏွင့္ထိုး။ သူ႕ဆီး 
စပ္ကို မီးျခစ္န႔ဲ စစ္သား ၁၀ ေယာက္ 
က မီးရႈိ႕။

၁၅ ၂၀ ၾကက္ရိုးျပင္
မိန္းမပ်ိဳးမ်ားကို အုပ္စုထဲမွာ ဆြဲေခၚ 
သြားၿပီး အနီးရွိ အိမ္တလံုးထဲတြင္ 
မုဒိမ္းက်င့္သည္ကိုေတြ႕။

၁၆ ၃၅ ၾကက္ရိုးျပင္
ျမန္မာစစ္သားမ်ားက သူမ၏ ၁၈ ႏွစ္ရွိ 
သမီးကို အိမ္မွ ေခၚသြားၿပီး 
ျပန္မေတြ႕။
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၁၉ ၅၀+ ဆင္ေသျပင္
ျမန္မာစစ္သား ၂ ေယာက္က မိန္းမပ်ိဳ 
၃ ေယာက္ကို မုဒိမ္းက်င့္ရန္ 
အိမ္တလံုးထဲ ေခၚသည္ကိုျမင္

၂၀ ၂၃ ဆင္ေသျပင္

ျမန္မာစစ္သားမ်ားက မိန္းမ ၆ 
ေယာက္ကို ေခၚသြားသည္ကိုျမင္၊ 
အသက္ ၂၀ ရွိ သူ႕အစ္မႏို႕မ်ား 
အျဖတ္ခံရ မိန္းမအဂၤါတြင္း ဘဲနက္နဲ႔ 
ထိုးထား၊ သူ႕ေမြးစ ကေလးကုိ နင္း 
သတ္ၿပီး သူမအေလာင္း ရင္ဘတ္ေပၚ 
တင္ထား။

၂၁ ၂၅ ဆင္ေသျပင္

ျမန္မာစစ္သားမ်ား မိန္းမပ်ိဳ ၂ ေယာက္ 
ကို ေတာထဲေခၚသြား သည္ကို ျမင္၊ 
ေတာထဲတြင္ အိမ္နီးခ်င္း ကိုယ္လံုးတီး 
အေလာင္း ၅ ေလာင္းေတြ႕၊ 
တစ္ေလာင္းမွာ ေျခေထာက္ကို 
သစ္ပင္မ်ားတြင္ ခြဲခ်ည္ထား၊ ေနာက္ 
တစ္ေလာင္းမွာ ေခါင္းျဖတ္ခံထားရ။

ၾကက္ရိုးျပင္ရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားသူတို႔ရြာမွ ေျပးလာစဥ္
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cE<mudk,fay: ppfaq;pOf vdifykdif;qkdif&mukd udkifjcif;/ 

trsm;a&S‹wGif udk,fwkH;vkH;aeckdif;jcif;

လုယက္စဥ္ ကိုယ္ခႏၶာေပၚ ရွာေဖြရာ၌ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္သားတို႔သည္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ႏွိမ္ဆက္ဆံၾကသည္။ ေလာင္းဒံု၊ ေရခပ္ 
ေခ်ာင္းဂြဆံု၊ ဒါးႀကီးစာရြာမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ျမန္မာစစ္သားတို႔က သူတို႔ ကိုယ္ေပၚ 
ရွာေဖြစဥ္ ႏို႔ႏွင့္ ဆီးစပ္ကို ကိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။

သူတို႔ရြာကို စစ္သားမ်ား ၀င္စည္းစဥ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အိမ္ျပင္သို႔ အစုလိုက္ 
ထြက္ခိုင္းသျဖင့္ စစ္သားမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လူအမ်ားေရွ႕တြင္ ႏွိမ္ရန္ အခြင့္ 
ရေစသည္။ ၾကက္ရိုးျပင္ေရွ႕ရြာနားတြင္ ရွာေဖြးေရးလုပ္စဥ္ အေယာက္ ၃၀ ရွိ အစု 
ထဲမွ မိန္းမပ်ိဳတစ္ဦးကို ကြင္းျပင္ထဲတြင္ အတြင္းခံေဘာင္းဘီကို အဓမၼခၽြတ္ခိုင္းသည္။ 
သူတို႔ကို ေနပူထဲတြင္ တနာရီခန္႔ ရပ္ခိုင္းထားသည္။

အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀ ခန္႔ကို လိပ္ရေက်းရြာအေရွ႕ဘက္ရွိ ကြင္းျပင္ထဲတြင္ ရပ္ခိုင္း 
ထားၿပီး ငယ္ရြယ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးတို႔ကို လံုး၀ လံုးတီးခၽြတ္ထားခိုင္းသည္ကို ေတာ 
ေတာင္ထဲတြင္ ပုန္းေနေသာ ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံုရြာမွ တျခားအမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက 
ျမင္သည္ဟု ေျပာျပသည္။

ta-umif;rJh tkd;tdrfwkd‹ukd rD;&+d‹jcif;

သူတို႔၏ အိမ္မ်ားကို ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက မီး႐ႈိ႕ပံုအား ေျဖၾကားသည့္ 
ထဲမွ ရြာ ၇ ရြာ (ၾကက္ရိုးျပင္၊ ဇင္ပိန္းညာ၊ ေလာင္းဒံု၊ ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံု၊ က်ားေခါင္း 
ေတာင္၊ ေမ်ာေတာင္၊ ဒါးႀကီးစာ) ရြာတို႔မွ ၁၅ ဦးက ေျပာျပသည္။

စစ္သားမ်ား ရြာထဲကို အသိမေပးဘဲ ၀င္လာၿပီး အိမ္မ်ားကို မီး႐ႈိ႕ေၾကာင္းေျပာ 
ျပၾကသည္။ တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြက စစ္သားေတြ ေဘးက လြတ္ကာ ကေလးေတြ 
ႏွင့္ အခ်ိန္မီေျပးႏုိင္ၾကၿပီး၊ရြာ၏ အျပင္ဘက္တြင္ ခိုေနၾကသည္။ က်ားေခါင္းေတာင္ 
ရြာမွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက သူ႕ကေလး ၈ ေယာက္ႏွင့္ မည္သို႔ လြတ္လာပံုကို ေျပာျပ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔ခင္ပြန္းႏွင့္ ၁၂ ႏွစ္ အရြယ္သားမွာ ထိုေန႔တြင္ပင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြား 
သည္။
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“ မနက္ေစာေစာ ေနထြက္လာေတာ့ ရြာကုိ ဗမာစစ္တပ္က ၀ိုင္းလုိက္တယ္။ 
ဘာမွ မေျပာဘူး အိမ္ေတြကုိ မီးစ႐ႈိ႕ေတာ့တာဘဲ။ က်မတုိ႔က ေသမွာ ေၾကာက္ေတာ့ 
ေျပးၾကတာေပါ့၊ ေယာက်ၤားနဲ႔သားတုိ႕ ဘယ္သြားလည္း က်မ မသိဘူး။ ဘာမွလည္း 
မျမင္ေတာ့ဘူး။ အသက္ေဘးက လြတ္ဖို႔ဘဲ။ သူတုိ႔ စမီး႐ိႈ႕ေတာ့ တျခားလူေတြနဲ႔ 
အတူ က်မက ကေလးေတြနဲ႔ တျခားရြာကို ေျပးတယ္။ အခ်ိန္က မနက္ ဘုရားရွိခိုးခ်ိန္၊ 
က်မေယာက်ၤားနဲ႔ သားက မနက္ ၅ နာရီေလာက္ ဗလီကိုသြားၿပီ။ ၅ နာရီခြဲမွာ ဘုရား 
စရွိခိုးတယ္။ သူတုိ႔ ေသနတ္ေတြနဲ႔ မပစ္ခင္ေပါ့။ စစ္သားေတြက အမ်ားႀကီး၊ 
ဘယ္ေလာက္မ်ားလဲ က်မမသိဘူး။ သူတုိ႔က အိမ္ေတြကို မီးစ႐ႈိ႕တယ္။ က်မလည္း 
ကေလးေတြ လက္ဆြဲၿပီး ရြာအျပင္ ေျပးတာဘဲ။ အေသမခံႏိုင္ဘူးေလ။ ရြာျပင္ကေန 
ရြာထဲျပန္ၾကည့္ေတာ့ အိမ္ေတြ မီးေလာင္ေနၿပီ၊ က်မအိမ္ေရာ စပါးက်ီပါ ေလာင္ေန 
တယ္။ ေတာင္နားက အိမ္တန္းေတြ၊ လမ္းေဘးက အိမ္တန္းေတြ အတန္းလိုက္ 
မီးေလာင္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ အားလုံးမီးေလာင္ကုန္ၿပီ။ က်မတုိ႔က ေအာ္ဟစ္ၾက 
တယ္။ အိမ္အားလုံး မီးေလာင္ေနတယ္။ သစ္ပင္ေတြကုိလည္း မီးေလာင္တယ္။ 
အုန္းပင္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဗလီလည္း မီးေလာင္တာဘဲ။"

(ေျဖၾကားခ်က္အမွတ္ - ၅)

တျခား အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ မိသားစုေတြက စစ္သားေတြ ေဘးက အခ်ိန္မီ 
မလြတ္ႏိုင္ၾကေပ။ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံုမွ အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးသည္ 
သူတို႔၏ ကေလးငယ္မ်ား မီးထဲတြင္ ေသၾကရသည္။

ေမ်ာေတာင္မွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္က သူ႕အေဖ အရွင္လတ္လတ္ မီး႐ႈိ႕ခံ 
ရပံုကို ေျပာျပသည္။ 

“အေဖကုိ သူ႔အိမ္ထဲ တြန္းပို႔ၿပီး အိမ္ကုိ မီး႐ႈိ႕ၾကတယ္။ အေဖက အျပင္ထြက္ဖို႔ 
ႀကိဳးစားတယ္။ သူတုိ႔က ျပန္တြန္းပို႔တယ္။ အေဖက ေနမေကာင္းဘူး၊ အားလည္း 
မရွိဘူး။ စစ္သား ၄/၅ ေယာက္ အိမ္ထဲ တြန္းပို႔ၿပီး တံခါးပိတ္လုိက္တယ္။ အိမ္ကုိ 
မီး႐ႈိ႕တယ္။”

ဇင္ပိန္းညာရြာက တျခားအမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ကလည္း အိမ္နီးခ်င္း 
အဖိုးႀကီး တစ္ေယာက္ အရွင္လတ္လတ္မီး႐ႈိ႕ အသတ္ခံရသည္ကို ျမင္ခဲ့သည္။ 

“က်မရဲ႕ အိမ္မီးေလာင္ၿပီးေနာက္ စစ္သားေတြက ဒုကၡတိ အဖုိးႀကီး တစ္ေယာက္ 
ကုိ အရွင္လတ္လတ္မီး႐ႈိ႕တာ ျမင္ရတယ္။ ရြာမွာဘဲ ျဖစ္တာ၊ အဖိုးႀကီးက အသက္ 
၈၀ ရွိၿပီး တစ္ပိုင္းေသေနတယ္။ သူက အိမ္ေရွ႕မွာ ထုိင္ေနတာ သူ႕မိသားစုေတြက 
ေျပးကုန္ၿပီ။ သူ႔ကုိ စစ္သားေတြက အိမ္ထဲထည့္ၿပီး တံခါး ပိတ္လုိက္တယ္။ အိမ္ကုိ 
မီး႐ႈိ႕တယ္။ သူတို႔လုပ္တာ က်မျမင္တယ္။”
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ေမာင္းေတာေျမာက္ဘက္ရွိ ဇင္ပိန္းညာရြာ၌ ရိုဟင္ဂ်ာအိမ္မ်ားကို 
ျမန္မာစစ္တပ္မွ မီးရႈိ႕စဥ္
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အိမ္ေတြကို မီး႐ႈိ႕ရာမွာ စစ္သားေတြက မီးေလာင္ေစတဲ့ မီးကြင္းပစ္သည္ကို 
ထိုအမ်ဳိးသမီးကပင္ ေျပာျပသည္။ 

“စစ္သားေတြက အိမ္ကုိ မီး႐ႈိ႕ဖို႔ အရာတခုကုိ အိမ္ေပၚကုိ ပစ္တယ္။ တခါဘဲ 
ပစ္တာအိမ္ေတြက နီးေတာ့ အိမ္ ၅ လုံး မီးေလာင္ သြားတယ္။ သူတုိ႔က ၀ါးလုံးနဲ႔ 
တူတဲ့ေသနတ္နဲ႔ပစ္တာ၊ တဖက္မွာ မီးထြက္တယ္။ “ရွီ ----” အသံထြက္တယ္။ 
အိမ္ေပၚက်ၿပီး ေလာင္တာဘဲ၊ တိရိစာၦန္ေတြလည္း အိမ္နဲ႔ အတူ ေလာင္ကုန္တယ္။”

vk,ufjcif;/ "g;jywkdufjcif; 

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အရံတပ္မွ တပ္သားေတြ လုယက္ျခင္း၊ ဓါးျပတိုက္ျခင္း 
လုပ္ပံုကို အမ်ဳိးသမီးတိုင္းလိုလိုက ေျပာၾကသည္။ သူတို႔ ရြာထဲ ၀င္လိုက္သည္ႏွင့္ 
အိမ္ရွိလူေတြကို ရြာအျပင္ ကြင္းျပင္မွာ စုခိုင္းလိုက္တယ္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသား 
အမ်ားစုသည္ ရြာမွ ေျပးွသူေျပး၊ မိသူ အမိခံရႏွင့္ မ်ားမ်ားမရွိ၊ ရြာျပင္တြင္ စုရာတြင္ 
အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာ မ်ားသည္။

အိမ္မီး႐ႈိ႕ခံရ၍ ေျပးလာၿပီး ဦးရွဥ္ၾကရြာတြင္ ေနေနသည့္ ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံု 
ရြာတြင္ ေနခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္က ျမန္မာစစ္သားမ်ား ရြာရွိ အိမ္ေတြကို 
ရွာေဖြျခင္း၊ လုယက္ျခင္း အႀကိမ္မ်ားစြာ လုပ္ေၾကာင္းေျပာျပသည္။ 

“တျခားရြာျဖစ္ တဲ့ ဦးရွဥ္ၾကရြာကုိ က်မေျပးတယ္။ အဲဒီမွာ တစ္လေလာက္ 
တျခားလူေတြန႔ဲ ေနတယ္။ အဲဒီမွာေနတုန္း ဗမာစစ္သားေတြ ၁၇ ႀကိမ္ထက္ မနည္း 
လာတယ္။ လာတုိင္း ရြာကလူေတြကုိ ရြာျပင္ထြက္ခိုင္းတယ္။ အိမ္ေတြထဲကုိရွာ၊ 
ပစၥည္းေတြ လုသြားတယ္။ တခါတေလ မနက္လာတယ္။ တခါတေလ ညေနလာ 
တယ္။ ရြာထဲက က်မတုိ႔ကုိ ကြင္းျပင္ထဲထြက္ခိုင္းတဲ့အခါ တြန္းတယ္၊ ဆြဲတယ္၊ 
တခါတေလ ရိုက္တယ္။ က်မကို ပါးလည္းရိုက္တယ္၊ ကန္လည္းကန္တယ္။ အနား 
မိန္းမ တစ္ေယာက္က အရိုက္ခံရတယ္။ ကြင္းထဲမွာ ထုိင္ခိုင္းထားတယ္။ ကုိယ္ေတြ 
ကုိ ရွာတယ္။ ေခါင္းေဆာင္းကုိ ဖယ္ခိုင္းတယ္။” 

(ေျဖၾကားခ်က္အမွတ္ - ၄)

ေရခပ္ေခ်ာင္းြဆံု၊ခ က်ားေခါင္းေတာင္၊ ဦးရွဥ္ၾက၊ ငါးခူရ၊ ေမ်ာေတာင္၊ 
ၾကက္ရိုးျပင္၊ ေလာင္းဒံုရြာမွ အမ်ဳိးသမီး ၁၀ ေယာက္တို႔သည္ သူတို႔တြင္ ပါလာသည့္ 
ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္တုိ႔ကုိ ဗမာစစ္သားတုိ႔က ကုိယ္ေပၚတြင္ ရွာေဖြလုယူ ၾကသည္။
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ျမန္မာစစ္သားတို႔ ရြာကို ၀င္လာၿပီး အိမ္မ်ားကို မီးစ႐ႈိ႕သည့္ေန႔တြင္ မည္သို႔ 
လုယက္ခံရပံုကို ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံု ရြာမွ အမ်ဳိးသမီးက ေျပာျပသည္။

“တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ရွိတဲ့ စစ္သားေတြက ရြာကုိ ၀ိုင္းလုိက္တယ္။ 
ရြာသား တစ္ေယာက္ က်မအိမ္ထဲ ေျပး၀င္လာၿပီး - မူစလင္ေတြကို ေခါင္းျဖတ္ေန 
တယ္လို႔ေျပာတာ က်မ ပထမ သိလုိက္တယ္။ က်မအိမ္က ျမင့္ေတာ့ လူေတြ 
ေျပးလႊားေနတာ ျမင္ရတယ္။ ေအာ္ဟစ္ေနၾကတယ္။ က်မတုိ႔လည္း ေအာ္ဟစ္ေန 
တယ္။ က်မအိမ္ထဲက ထြက္လာေတာ့ စစ္သားတခ်ဳိ႕နဲ႔ ေတြ႕တယ္။ စကားျပန္လည္း 
ပါတယ္။ သူတုိ႔က “ရွိတာအကုန္ေပး၊ မေပးရင္သတ္မယ္။” လုိ႔ေျပာတယ္။ ဗမာ 
စစ္သားေတြက က်မကုိယ္ကုိ ရွာတယ္။ တစ္ေယာက္က ဒါးေျမႇာင္နဲ႔ ရပ္ေနတယ္။ 
တျခားစစ္သားက ပစၥည္းလုယူတယ္။ က်မလည္ပင္းက ေရႊဆြဲႀကိဳးကုိ ဆြဲျဖဳတ္တယ္၊ 
ႏွာေခါင္းက ေရႊႏွာသီးကုိ ဆြဲျဖဳတ္တယ္။ ေရႊနားကပ္ကုိလည္း ယူတယ္၊ ေခၽြးခံ 
အက်ႌထဲက က်ပ္ ၈၀၀၀၀၀ ကုိလည္း ယူသြားတယ္။” 

(ေျဖၾကားခ်က္အမွတ္ - ၆)

ေလာင္းဒံုရြာမွာ အမ်ဳိးသမီးႀကီး တစ္ဦးက သူ၏ နားကပ္ကို ဆံထံုးထဲတြင္ 
၀ွက္ထားသည္။ တျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္အတူ ကြင္းထဲ ထြက္ထုိင္ခိုင္းခံေနရစဥ္ 
သူ႔ေခါင္းမွ ပု၀ါကုိ ဖယ္ခိုင္းစဥ္ ဆံပင္ေျပၿပီး နားကပ္ထြက္က်လာသျဖင့္ စစ္သား 
မ်ားက ယူသြားၾကသည္။ အတြင္းခံေဘာင္းဘီထဲတြင္ ၀ွက္ထားေသာ ေငြကို ျမန္မာ 
စစ္သားတို႔ မည္သို႔ယူသည္ကို သူမကေျပာျပသည္။

_cdrf;ajcmufI 0efcHxGufqkdckdif;jcif;

ၾကက္ရိုးျပင္ရြာမွ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးသည္ ရြာထဲတြင္ ဆက္ေနရမည္ ထင္ကာ 
မီးေလာင္ခဲ့သည့္ အိမ္ရွိရာ ျပန္လာၿပီး၊ ယာယီတဲထိုး၍ ၿခံထဲတြင္ေနသည္။ ျမန္မာ 
စစ္တပ္က အိမ္ေတြကို မီးမ႐ႈိ႕ေတာဘဲ၊ ျပန္လာေနႏိုင္သည္ဟု ေက်ညာသျဖင့့္္ 
ျပန္လာေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးတဦးက ဆိုသည္။ သူ၏ မိသားစုႏွင့္ ျပန္လာသည့္ 
ေန႕မွာပင္ ရြာသူရြာသားအားလံုးကုိ စစ္တပ္က ရြာရွိ ရဲစခန္းသို႔ လာခိုင္းသည္။ 
အိမ္မ်ားကို မီး႐ႈိ႕သူတို႔မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ (RSO) ျဖစ္ေၾကာင္း 
အဓမၼ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းသည္။



wkefv+yfajcmufjcm;zG,f oufaorsm;
37

“က်မတုိ႔ကို ရဲစခန္းေရွ႕ ကြင္းထဲမွာ ၀ိုင္းထားတယ္။ စစ္သားေတြက ေသနတ္ 
ေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထားၿပီး “အိမ္ေတြကုိဘယ္သူမီး႐ႈိ႕လဲ” “RSO ႐ႈိ႕လား” “နင့္တုိ႔ မိဘေတြ၊ 
ကေလးေတြကုိ RSO သတ္လား” လုိ႔ေမးတယ္။ က်မတုိ႔က မျငင္းရဲဘူး။ ပစ္သတ္ 
ခံရမွာ။ ဒါကုိ ဗြီဒီယုိရိုက္ယူသြားတယ္။ အိမ္မီး႐ႈိ႕တာေတြ၊ သတ္တာေတြ RSO လုပ္ 
တာပါလုိ႔ ေျပာရတယ္။ စစ္သားက ၄၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ သူတုိ႔က ဗမာစကား 
ေျပာၾကတယ္။ ရခိုင္တစ္ေယာက္က ရိုဟင္ဂ်ာလုိ ဘာသာျပန္ေပးတယ္။ ကြင္းထဲမွာ 
တစ္နာရီေလာက္ မတ္တပ္ရပ္ေနရတယ္။ ေနာက္မွ လႊတ္လုိက္တယ္။ 

(ေျဖၾကားခ်က္ - ၁၄)

ေမ်ာေတာင္မွ ျမန္မာစစ္သား
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ed*kH;
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ရြာအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္တို႔မွာ တူညီေနျခင္းက ျမန္မာ 
စစ္တပ္သည္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈ 
က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းထင္ရွားသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ ဤက်ဴးလြန္မႈမ်ား 
သည္ စံနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အမိန္႕ေပးသူတို႔မွာ လံုး၀တာ၀န္ရွိေၾကာင္း 
အခိုင္အမာ သက္ေသမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး”  
ကုိ လူသိရွင္ၾကား အျပည့္အ၀ ဆက္လက္အားေပးေနျခင္း၊ စစ္တပ္က က်ဴးလြန္သည့္ 
ျပစ္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ေဖၚျပသည့္ အစီရင္ခံစာတို႕ကို ေျဗာင္ 
ျငင္းပယ္ေနျခင္းတို႔သည္ ျမန္မာအစိုးရက စစ္တပ္ကို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးရာေရာက္သည္။

ေမာင္ေတာတြင္ ျဖစ္ေနသည့္ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္မႈမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ 
ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အျပင္းအထန္ တိုက္တြန္း 
ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေျဖၾကားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမွန္ကို ထုတ္ေျပာသည့္ 
သတၱိရွိၾကသည္။ ကမာၻတ၀ွမ္းက ၾကားၾကပါ။

ေမာင္ေတာေျမာက္ဘက္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ 
နယ္ျခားေစာင့္ရဲတို႔ ကင္းလွည့္ေနစဥ္
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t}uHjyKcsufrsm;
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ျမန္မာအစိုးရသို႔
- ျမန္မာစစ္တပ္အားလံုးကို ေမာင္ေတာမွ ရုတ္သိမ္းရန္၊ အရပ္သူ အရပ္သားမ်ား 

အေပၚ အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီး၊ ႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္း 
ရပ္ရန္

- ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ ေမာင္ေတာတြင္ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္မ်ား 
က်ဴးလြန္သည့္ ပစ္မႈမ်ားကို လြတ္လပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
စံုစမ္းမႈကို ခြင့္ျပဳရန္၊ ထိုစံုစမ္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေျဖၾကားသူတို႔၏ လံုျခံဳေရးကို 
အာမခံရန္

- လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကူညီသည့္အဖြဲ႕မ်ား ရခုိင္ေဒသ အားလံုးသုိ႔ လူသားခ်င္း 
စာနာသည့္ အကူအညီမ်ား အခ်ဳပ္အခ်ယ္မဲ့ေပးႏိုင္ေရး အျမန္ခြင့္ျပဳရန္

- ဖိႏွိပ္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား အားလံုးဖယ္ရွားေပးရန္၊ ကုလသမဂၢ 
ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ခံယူခြင့္ အပါအ၀င္ အေျခခံ 
အခြင့္အေရးကို အာမခံရန္။

- ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အခြင့္အေရးကုိ အျပည့္အ၀ အာမခံၿပီး သူတို႔၏ မူလေနရာသို႔ 
ျပန္ခြင့္ျပဳရရန္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းသို႔
- ေမာင္ေတာရိွ စစ္တပ္မ်ား ရုတ္သိမ္းေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရကုိ နည္းေပါင္းစံု 

ျဖင့္ ဖိအားေပးရန္၊ အရပ္သူအရပ္သားမ်ားအေပၚ အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီး၊ ႏွိပ္စက္၊ 
သတ္ျဖတ္၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ား ရပ္တန္႔္ရန္

- ေမာင္ေတာရိွ အရပ္သားမ်ား လံုၿခံဳေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႕ 
ေစလႊတ္ရန္

- ေမာင္ေတာတြင္ လက္ရွိလုပ္ေနသည့္ လံုၿခံဳေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ အရပ္သူ 
အရပ္သားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ခံရမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမည့္ 
လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ရန္

- အေျခခံ အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ တို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း 
ရပ္တည္ရန္ - ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံသား “အသစ္” ပံုစံကို မေတာင္းဆို 
မိရန္။

ဘဂၤါလားဒါရွိ္အစိုးရသို႔
- ျမန္မာျပည္မွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊ 

လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီေပးေသာ အဖြဲ႕မ်ားကို ခြင့္ျပဳ၍ အကန္႔အသတ္ 
မ်ား မထားရန္
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ဦးရွည္ၾကာရြာ မီးေလာင္ေနစဥ္
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ကုလားတန္သတင္းကြန္ယက္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထြက္ေျပးလာရသည့္ မူရင္းရြာမ်ား
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ျမန္မာစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား
(အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကုလားတန္သတင္းကြန္ယက္မွ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခ်က္အရ) 

ျမန္စာစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား 
(အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကုလားတန္သတင္းကြန္ယက္မွ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္အရ)






