
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ မူဆယ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ 

စစ္အစိုးရတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား

ဇြန္-ေအာက္တိုဘာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသည့္ တရားမွ်တမႈ



မာတိကာ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္            ၁

အရပ္သားေနရာမ်ားအတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း    ၄

အရပ္သားမ်ားအေပၚ လက္လြတ္စပယ္ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈမ်ား တိုးႁမွင့္လာျခင္း ၆

စစ္တပ္မုဒိမ္းက်င့္မႈကို အားေပးသည့္ ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္မႈအေျခအေန  ၁၀

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေမာက္ရွိ သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ဳိးသမီးလယ္သူမအား  ၁၀
 မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္မႈ 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သက္ႀကီးရြယ္အို      ၁၁
အမ်ဳိးသမီးလယ္သူမကို မုဒိမ္းက်င့္မႈ 

အသစ္ထပ္တိုးလာေသာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား      ၁၃

နိဂံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား          ၁၈

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား           ၂၀

 ၁။ စစ္အစိုးရတပ္မ်ား၏ အရပ္သားမ်ားေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ားအတြင္း     ၂၀
     ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္စာရင္း၊ ဇြန္-ေအာက္တိုဘာလ 
     ၂၀၂၁ ခုႏွစ္။ 

 ၂။ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ဥပေဒမဲ့ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား၏   ၂၃
     အေသးစိတ္စာရင္း၊       ဇြန္-ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္။ 

 ၃။ စစ္အစိုးရတပ္မ်ား၏ မတရားဖမ္းဆီးမႈ၊ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ လူသားဒိုင္း/မိုင္းရွင္းလင္း  ၂၅
    သူမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳမႈမ်ား၏ အေသးစိတ္စာရင္း၊ ဇြန္- ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္။ 

 ၄။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႔အတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ မုဒိမ္းျပဳက်င့္သတ္ျဖတ္မႈ   ၂၉
     အေသးစိတ္အခ်ိန္ဇယား 
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ မူဆယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ စစ္အစိုးရတပ္မ်ား၏ 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရမႈႏွင့္ အရပ္သားေသဆံုးမႈ စုစုေပါင္း

ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ၅၄၆ ဦး

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ား ေသဆံုးသူ ၁၆ ဦး၊ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၄၉ ဦး

ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ား ေသဆံုးသူ ၂၃ ဦး၊ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၅၉ ဦး

 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္ကာ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကို 
ၿဖိဳခြင္းရန္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဆက္လက္ တပ္ျဖန္႔ထားၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ 
ပစ္မွတ္ထားကာ စုေပါင္းအျပစ္ေပးႏိုင္ရန္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ 
ၫွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ ျပင္းထန္လာေသာ ထိုးစစ္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္၏မုဒိမ္းမႈမ်ားအတြက္ 
ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနျခင္းသည္ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္ခံရႏိုင္ေခ်ကို ပိုမိုတိုးျမင့္ေစသည္။ 

 အရပ္သားေနရာမ်ားသို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ေရႊကူႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕အနီးတဝိုက္အ
ပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေသဆံုးသူ ၆ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ ၃ ဦးမွာ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ၿပီး ၂၃ ဦး 
ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ မိုးၫွင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေတာ္ႀကီးကန္အနီး ညအခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္မွ လက္လြတ္စပယ္ရမ္းသန္းပစ္ခ
တ္မႈေၾကာင့္ အရပ္သား ၆ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၈ ဦး ဒဏ္ရာရွိခဲ့သည္။  ေသဆံုးသူမ်ားထဲတြင္ အိမ္နံရံမွတဆင့္ က်ည္ဆံ
ထိုးေဖာက္ပစ္ခတ္ခံရမႈေၾကာင့္ အိမ္အတြင္းရွိေနသူ အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦးပါ ေသဆံုးခဲ့သည္။

 လြန္ခဲ့သည့္ ၅ လအတြင္းတြင္ စစ္တပ္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ မတရားဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၇၇ 
ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး အမ်ားစုမွာ KIA သို႔မဟုတ္ PDF မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ 
ၫွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံၾကရၿပီး ထိုထဲတြင္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ အမ်ိဳးသား (၃)ဦး ၎တို႔ကို လက္ထပ္ခတ္ထားၿပီး ဦးေခါင္းမ်ားကို 
ပလက္စတစ္အိတ္မ်ားျဖင့္ ဖံုးကာ ေသနတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ကန္ေက်ာက္ျခင္း၊ ေနပူထဲတြင္ ေက်ာ္စရစ္ခဲမ်ားေပၚ 
ဒူးေထာက္ခိုင္းေစျခင္းျဖင့္ ၫွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ လူသားဒိုင္းႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးသမားမ်ားအျဖစ္ 
အသံုးျပဳခံခဲ့ၾကရၿပီး ထိုထဲတြင္ ဖားကန္႔မွ လယ္သမားႏွစ္ဦးမွာ ညဘက္တြင္ စစ္သားမ်ား၏ အေရွ႕တြင္ အတင္းအဓမၼ 
လမ္းေလွ်ာက္ရစဥ္အတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ 

 ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္မည္ဟု ယုံၾကည္ပုံရၿပီး မင္းမဲစ့႐ုိက္ဆန္ဆန္ မုဒမ္ိးမႈမ်ားကုိ 
ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဆက္လက္က်ဴးလြန္လွ်က္ရွိသည္။ ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္လည္း မိုးေမာက္ေဒသရွိ အသက္ 
၅၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတဦးကို တပ္မ ၈၈ စစ္သား ၃ ဦးက ၎တို႔၏ တပ္စခန္းအနီးတြင္ ေနခင္းေၾကာင္ေတာင္  
မုဒိမ္းျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏို၀င္ဘာလတြင္လည္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ခလရ ၃၃၆ မွ စစ္သားတစ္ဦးသည္ 
၎၏ တပ္စခန္းမွ မီတာ ၁၀၀ သာေ၀းေသာ ေနရာတြင္ အသက္ ၆၂ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို အနီးအနားရွိ 
အိမ္မ်ားၾကားတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္။ 

 မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးလိုက္သည္ဟု ၾကားသိရေသာ္လည္း တရားမွ်တမႈရွိစြာ အျပစ္ေပး 
အေရးယူမႈရွိသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိေပ။ မိုးေမာက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ 
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ပတ္သက္၍ စစ္အစိုးရမီဒီယာမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ အသတ္ခံရသူသည္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ “စကားမ်ားျငင္းခုန္”ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာ
င္း ျပစ္တင္ေျပာဆိုထားသည္။ ယခုေနာက္ဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈသည္ 
စစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ယေန႔အထိ အကာအကြယ္ေပးခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ဦး၏ ျဖစ္ရပ္ကို အမွတ္ရေစပါသည္။ တဖန္ ဤသို႔ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ 
စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ထိ ကာကြယ္ေပးခံရမည္ဟု ျပသေနၿပီး 
ေနာက္ထပ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ရန္ မီးစိမ္းျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ရြာ

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာမ်ား

လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ေနရာမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္အုပ္စုမွ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဇြန္- ေအာက္တိုဘာ ၂၀၂၁
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 ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာျခင္းႏွင့္ စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ 
ေနျခင္းေၾကာင့္ ဇြန္လႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း အထူးသျဖင့္ ဝိုင္းေမာ္ႏွင့္ မူဆယ္တို႔တြင္ လူေပါင္း ၇၇၀၀ 
ေက်ာ္ အိုးအိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဤအေျခအေနသည္ ယခင္ကတည္းက စစ္ေရွာင္ ၁ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီးသားျဖစ္ေသာ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ မူဆယ္ခ႐ိုင္အတြင္းတြင္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ေနာက္ထပ္  စစ္ေဘးေရွာင္အသစ္ စုစုေပါင္း 
၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံတိုးသြားေစခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရသည္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ 
မူဆယ္ခ႐ိုင္ မံုးကိုးေဒသရွိ စစ္ေဘးေရွာင္အသစ္မ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာအကူအညီေပးပို႔မႈကို ပိတ္ဆို႔ထားသည္။ 
လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ရွိခဲ့သည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ျခံစည္းရံုးကို မၾကားေသးမီကမွ 
ဒုတိယျခံစည္း႐ိုးထပ္မံျပဳလုပ္ကာ CCTV ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ထားရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ အဆိုပါ 
စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ အမိုးအကာမ်ားရရွိေရးမွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မရွိေတာ့ေပ။ 

 လြန္ခဲ့သည့္ ၅ လတာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ လူမႈပတ္၀န္းက်င္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးအေျခအေနမွာ 
ပိုမိုဆိုးဝါးလာသည့္အျပင္ စစ္အစိုးရအေပၚ ထိေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားေပးမႈမ်ားမွာလည္း ယခင္ကထက္ 
ပိုမိုအေရးတႀကီး လိုအပ္လာသည္။ ဤဖိအားေပးမႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္မီးကိုသာ ဆက္လက္တည္တံ့ေစမည့္ 
အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီ အေျခအေနသို႔ ျပန္သြားရန္ ညွိႏႈိင္းေပးျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ စစ္တပ္ကို အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈမွ 
အျမစ္ျပတ္ဖယ္ရွားေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ဖိအားေပးမႈ ျဖစ္ရမည္။ 

မူဆယ္ခရိုင္အတြင္း စစ္အုပ္စုမွ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဇြန္ - ေအာက္တိုဘာ ၂၀၂၁
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 ျမန္မာစစ္တပ္၏ အာဏာယႏၲရားကို အလုံးစံု မဖ်က္သိမ္းသေရြ႕၊ အႂကြင္းမဲ့ လြတ္လပ္ေသာ 
တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ရွိေသာ- ေနျပည္ေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္သာ တည္ရွိေနျခင္းမဟုတ္ပဲ- 
ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ တစ္ခုေအာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေႁမွာက္ထားေသာ 
အစိုးရတရပ္ မရွိသေရြ႕ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ 
အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသည့္ သံသရာ လည္ေနျခင္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် ၿပီးဆံုးလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သံတမန္ေရးရာမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 
စစ္ေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအားလံုးကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွ ထပ္ေလာင္း ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းပါသည္။ 
ထိုေတာင္းဆိုမႈထဲတြင္ စစ္တပ္၏ လက္နက္၀ယ္ယူမႈအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား ေပးေဆာင္ေနသည့္ 
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ 
အကူအညီမ်ားကို ေဒသႏၲရ တိုင္းရင္းသား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတဆင့္ 
တိုးႁမွင့္ေထာက္ပံ့ေပးရန္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွ အေရးတႀကီး ေတာင္းဆိုပါသည္။ 

အရပ္သားေနရာမ်ားအတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း

 စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အရပ္သားေနရာမ်ားသို႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ လတာ ကာလအတြင္း 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ပြားလာသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ ေမလအထိ အရပ္သားေနရာမ်ားသို႔ ဗံုးက်ဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ 
ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ဇြန္လမွ စတင္ကာ ဝိုင္းေမာ္ႏွင့္ ေရႊကူၿမိဳ႕အနီး ေနရာမ်ားအပါအ၀င္ 
ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္အထိ တုိးခ်ဲ႕လာခဲ့သည္။ ဝိုင္းေမာ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားသည္ စစ္အာဏာသိမ္းကာလမွ စတင္ကာ KWAT မွ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ စစ္အစုိးရတပ္မ်ား၏ 
အရပ္သားေနရာမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

အခ်ိန္ကာလ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ 
အေရအတြက္

ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ (အခင္းျဖစ္ပြားမႈ 
အေရအတြက္)

အရပ္သားထိခိုက္မႈ 
အေရအတြက္

ေဖေဖာ္ဝါရီ- မတ္လ ၂၀၂၁ ၅ ဖားကန္႔ (၃)၊ ကြတ္ခိုင္ (၂) ၁ ဦးေသဆံုး၊ ၇ ဦးဒဏ္ရာရ

ဧၿပီ-ေမ ၂၀၂၁ ၁၀ ဖားကန္႔ (၁)၊ ကြတ္ခိုင္ (၁)၊ 
မိုးေမာက္ (၈)

၉ ဦးေသ၊ ၂၀ ဦး ဒဏ္ရာရ

ဇြန္-ေအာက္တို ဘာ ၂၀၂၁ ၁၄ ဖားကန္႔ (၃)၊ မိုးေမာက္ (၂)၊ 
ေရႊကူ (၄)၊ မိုးေကာင္း (၁)၊ 
ဝိုင္းေမာ္ (၂)၊ မူဆယ္ (၂)

၆ ဦးေသ၊ ၂၂ ဦး ဒဏ္ရာရ

စုစုေပါင္း ၂၉ ၁၆ ဦးေသ၊ ၄၉ ဦး ဒဏ္ရာရ

 လြန္ခဲ့သည့္ ၅ လအတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားသည့္ အရပ္သား ၆ ဦးထဲတြင္ ၃ ဦးမွာ 
အမ်ဳိးသမီးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးမွာ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ ေယာက္်ားေလးငယ္ျဖစ္သည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ ၂၂ ဦးထဲတြင္ 
အမ်ဳိးသမီး ၇ ဦးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ ၃ ဦး ပါ၀င္သည္။ 
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မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ စစ္အစိုးရတပ္မ်ားသည္ KIA သို႔မဟုတ္ MND-
AA (ကိုးကန္႔ တပ္မေတာ္) ၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
စစ္အစိုးရ၏ အေျခစိုက္စခန္းမ်ားႏွင့္ ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ခုခံတိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ 
သိသာထင္ရွားသည့္ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး စစ္တပ္၏ အရပ္သားေနရာမ်ားကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ 
ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ေအာင္ ဟန္႔တားရန္အတြက္ စုေပါင္းအျပစ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ 
ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕စြန္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ခလရ  ၅၈ အေျခစိုက္စခန္းကို KIA မွ 
တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းပင္ စစ္တပ္ တပ္စခန္းသည္ ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ အေျမာက္က်ည္မ်ားျဖင့္ 
တိုက္႐ိုက္ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရြာသာတစ္ဦး ေသဆံုးကာ ၎၏ အဖိုးမွာလည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ 

ဖားကန္႔ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္၏ တပ္မွဴးတဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ စစ္တပ္သည္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ မရည္ရြယ္ပဲ 
လြဲမွားထိခိုက္ေစျခင္းမဟုတ္ပဲ တမင္တကာ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိသာရွင္းလင္းခဲ့သည္။ 
ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ကာမိုင္းႏွင့္ ဖားကန္႔လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္  KIA ႏွင့္ တပ္မ 33 တပ္ဖြဲ႔တို႔အၾကား 
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေက်းရြာအမ်ားအျပားမွ ေဒသခံမ်ားသည္ အနီးနားရွိ ဆိုင္းဖရာရြာရွိ ေဆြမ်ဳိးအိမ္မ်ားႏွင့္ 
ဘုရားေက်ာင္း တစ္ခုအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ တပ္မ ၃၃ ႏွင့္ တပ္မ ၇၇ 
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ သတိေပးျခင္းမရွိပဲ ဆိုင္းဖားေက်းရြာထဲသို႔ တိုက္႐ိုက္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ေက်းရြာသူ/သား ၇ ဦး 
အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ထိုထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ ၁ ဦး ပါ၀င္သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ 
ေဒသခံ တပ္မ 77 တပ္မွဴးတဦးမွ “ဘုရားေက်ာင္းထဲမွာ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြ ဆက္ပုန္းေနမယ္ဆိုရင္ ငါတို႔ ဒီမွာ 
လာထပ္ပစ္မယ္” ဟုဆိုကာ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအား ဆိုင္းဖရာရြာမွ ထြက္ခြာရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ 

ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕ တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ျပည္သူမ်ားေနထိုင္ရာ ရြာသို့ လက္နက္ၾကီးျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္း ၂၉ ဇူလိုင္လ ၂၀၂၁
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အရပ္သားမ်ားအေပၚ လက္လြတ္စပယ္ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈမ်ား တိုးႁမွင့္လာျခင္း

 အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ပထမ လအနည္းငယ္အတါင္း စစ္တပ္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ဥပေဒမဲ့ 
ပစ္ခတ္မႈအမ်ားစုမွာ ၿမိဳ႕ေပၚရိွ စစ္အာဏာသိမ္းမႈအေပၚ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဇြန္လမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခံရသူမ်ားအားလံုးမွာ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀အတြက္ 
ပံမုနွသ္ြားလာသ ူအရပသ္ားမ်ားျဖစၿ္ပီး အမ်ားအားျဖင့ ္လကလ္ြတစ္ပယရ္မ္းသမ္းပစခ္တမ္ႈအတြင္း က်ညထိ္မနွၾ္ကသမူ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ 

အခ်ိန္ကာလ ပစ္ခတ္မႈ 
အေရအတြက္

ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ (အခင္းျဖစ္ပြားမႈ 
အေရအတြက္)

အရပ္သားထိခိုက္မႈ 
အေရအတြက္

ေဖေဖာ္ဝါရီ- မတ္လ 
၂၀၂၁ 

၁၅ ျမစ္ႀကီးနား (၆)၊ ဖားကန္႔ (၃)၊ မူဆယ္ 
(၄)၊ မိုးညွင္း (၂)၊ ဗန္းေမာ္ (၁)

၁၃ ဦးေသဆံုး၊ ၄၆ 
ဦးဒဏ္ရာရ

မုံးကိုးြမိ ့

ေနာင်ခမ်းရွာ

ေဖာင်ဂျံးပါရွာ 

ေ
ဖ

ာင
်ဂ

ျံး
ပ

ါရ
ွာသ

စ
်

လက်နက်ကီးပစ်ခက်သည့်လားရာ

တပ်မ(၉၉)ြမန်မာစစ်တပ် တပ်စခန်း 

ေဖာင်ဂျံးပါရွာသစ် 

          ြမန်မာစစ်တပ်မှ မုံးကိုးြမိ၊ ေဖာင်ဂျံးပါရွာသစ်သို ့လက်နက်ကီးများြဖင့်ပစ်ခက်သည့်ေြမပုံ 

±

ျမန္မာ စစ္တပ္မွ မံုးကိုးျမိဳ႕အနီး အရပ္သားမ်ား တည္ရွိရာေနရာသို႕ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ 
ပစ္ခတ္သည့္ ေျမပံု ၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၂၀၁
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ဧၿပီ-ေမ ၂၀၂၁ ၇ မိုးေကာင္း (၄)၊ ဖားကန္႔ (၁)၊ ဗန္းေမာ္ 
(၂)

၄ ဦးေသ၊ ၅ ဦး ဒဏ္ရာရ

ဇြန္-ေအာက္တို ဘာ 
၂၀၂၁ 

၁၁ မိုးညွင္း (၃)၊ ဝိုင္းေမာ္ (၃)၊ မိုးေမာက္ 
(၁)၊ ဗန္းေမာ္ (၁)၊ မန္စီ (၁)၊ ေရႊကူ (၁)၊ 
ဖားကန္႔ (၁)

၆ ဦးေသ၊ ၂၂ ဦး ဒဏ္ရာရ

စုစုေပါင္း ၃၃ ၂၃ ဦးေသ၊ ၅၉ ဦး ဒဏ္ရာရ

 လြန္ခဲ့သည္ ၃ လအတြင္း ပစ္သတ္ခံခဲ့ရသည္ အရပ္သား ၇ ဦးတြင္ တစ္ဦးမွာ လမ္းေဘးတြင္ သစ္သီးမ်ား 
ေရာင္းေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး (ကေလး ၃ ေယာက္မိခင္) ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဦးမွာ ၎တို႔၏ လယ္ကြင္းသို႕ သြားေနေသာ 
လယ္သမားမ်ားျဖစ္သည္။ 

 ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ ၈ ဦးထဲတြင္ အမ်ိုးသမီးတစ္ဦးမွာ ကေလးေက်ာင္းပို႔ေနစဥ္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာ ရခဲ့သည္။ 
မိုးၫွင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္ေတာ္ႀကီးကန္အနီးရွိ မိုင္ေနာင္းေက်းရြာတြင္ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ ခမရ ၁၁ မွ 
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေက်းရြာအတြင္းသို႔ စစ္ကား ၃ စီးၿပီး ေမာင္းႏွင္လာခဲ့ၿပီး အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ အိမ္မ်ားအတြင္းသို႔ 
ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦးမွာ ၎တို႔၏ အိပ္ယာထဲတြင္ က်ည္ထိမွန္ခဲ့သည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားထဲမွ 
တစ္ဦးမွ သူမၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္ကို ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္- 

 ”က်မမွာ ကေလး ၅ ေယာက္ရွိပါတယ္။ အငယ္ဆံုးေလးက ၁၈ ရက္သားပဲရွိေသးေတာ့ အိပ္ခန္းထဲမွာ 
က်မက ကေလးကို ထိန္းေနတာ။ အဲဒီညက က်မကေလးေတြက တျခားတခန္းမွာအိပ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ က်မရယ္၊ 
က်မေယာက္်ားရယ္၊ က်မရဲ႕ ရက္သားကေလးက တခန္းအိပ္တယ္။ က်မတို႔ မိသားစုက ၉ နာရီခြဲဆိုရင္ အားလံုး 
အိပ္ယာ၀င္ၾကၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်မက ကေလးကို ေက်ာပိုးေခ်ာသိပ္ေနတယ္။ ေနာက္ေတာ့ က်မတို႔နားမွာ 
ေသနတ္ပစ္သံၾကားရတယ္။ က်မကေလးေတြကို ဂ႐ုစိုက္ဖို႔ သူတို႔ရွိတဲ့ အခန္းထဲသြားခဲ့တယ္။ အဲဒီမတိုင္ခင္ တပတ္က 
က်မေယာက္်ားက ဆိုင္ကယ္မေတာ္တဆမႈနဲ႔ သူ႔ေျခေထာက္မွာ ဒဏ္ရာရသြားေတာ့ သူ သိပ္လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ဘူး။ 
က်ည္ဆံတစ္ေထာင့္က က်မတို႔ အိမ္ေခါင္းမိုးကို က်လာေတာ့ က်မကေလး လန္႔ႏိုးသြားၿပီး စငိုတယ္။ ေနာက္ေတာ့ 
အတြဲလိုက္ ပစ္တဲ့ ေမာင္းျပန္႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္က လာတဲ့အသံလိုမ်ဳိး ေသနတ္ပစ္သံေတြ ထပ္ၾကားရတယ္။ 
က်မကေလးကလည္းက အရမ္းငိုေနတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ေက်ာပိုးထားရာကေန ခ်ၿပီး ႏို႔တိုက္ဖို႔ လုပ္လိုက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ 
က်မခႏၶာကိုယ္မွာ တစ္ခုခု ေႏြးသြားသလို ခံစားလိုက္ရတယ္။ က်မရဲ႕ ညာဘက္တင္ကို ထိၾကည့္လိုက္ေတာ့ အဲမွာ 
ေသြးထြက္ေနတာ သိလိုက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ က်မ ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းတစ္ခုလံုး လႈပ္မရေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်မက 
ေဆးရံုသြားျပလို႔လည္း မရဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ စစ္သားေတြက က်မတို႔ အနားတဝိုက္မွာ ပစ္ခတ္ေနတုန္းပဲ။ 
အဲဒီညက က်မ ေယာက္်ားက က်မဒဏ္ရာ ေသြးတိတ္ေအာင္ဆိုၿပီး ကခ်င္႐ိုးရာေဆးကို ဒဏ္ရာေပၚမွာ 
ထည့္လိုက္တယ္။ ေနာက္တေန႔ မနက္ေရာက္ေတာ့ က်မတို႔ရြာသူႀကီး၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ရြာက တခ်ဳိ႕ 
လူငယ္ေတြ က်မဆီေရာက္လာၿပီးေတာ့ ေနာင္မြန္ေဆးရံုကို က်မကို ပို႔လိုက္တယ္။ က်ည္ဆံက က်မ ညာဘက္ 
တင္ပါးကို ထိသြားတယ္။ ေဆးရံုမွာ ၇ ရက္ေလာက္ တက္ခဲ့ရတယ္။ ဆရာ၀န္ခကေတာ့ အလကားဆိုေပမယ့္လည္း 
ေဆးရံုမွာ ေဆးေတြမရွိေတာ့ က်မတို႔က အျပင္က ေဆးေတြ ၀ယ္ရတယ္။ ေဆးရံုက ဆင္းလာၿပီးေတာ့ က်မတို႔ အိမ္မွာ 
မေနေတာ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေနာက္ထပ္ ထပ္ျဖစ္မွာေၾကာက္လို႔။ အခု က်မတို႔အိမ္နဲ႔ဆို ၁ နာရီေလာက္ 
ဆိုင္ကယ္ေမာင္းရတဲ့ က်မတို႔ရဲ႕ ေတာင္ယာမွာ ေနေနတယ္။ အခုေတာ့ က်မ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ထိုင္ဖို႔ေတာင္ 
အရမ္းခက္ခဲတယ္။ က်မ ကေလးကိုလည္း မခ်ီႏိုင္ေတာ့ဘူး”
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 ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ မတရားဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားဒိုင္း/
မိုင္းရွင္းလင္းသူမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳမႈမ်ား

စစ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွ စ၍ KWAT မွ မွတ္တမ္းျပဳစုထားေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ မူဆယ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ 
စစ္တပ္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ မတရား ဖမ္းဆီးမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

အခ်ိန္ကာလ အဖမ္းခံရသူအေရအတြက္

ေဖေဖာ္ဝါရီ- မတ္လ ၂၀၂၁ ၄၁၀

ဧၿပီ-ေမ ၂၀၂၁ ၆၁

ဇြန္-ေအာက္တို ဘာ ၂၀၂၁ ၇၇

စုစုေပါင္း ၅၄၆

 လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ လအတြင္းတြင္ လူေပါင္း ၇၇ ဦးကို မတရားဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာ 
KIA သုိ႔မဟုတ္ PDF မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။ ထိုထဲတြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္သည္။ 

 အခ်ဳိ႕ေသာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈအတြက္ လက္တုန္႔ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ထင္ရွားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရႊကူႏွင့္ ေရႊကူၿမိဳ႕ ပတ္၀န္းက်င္အတြင္း KIA ႏွင့္ PDF မ်ား၏ အႀကိမ္ႀကိမ္တိုက္ခိုက္
မႈအၿပီးတြင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊကူၿမိဳ႕သို႔ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ရွာေဖြခဲ့ရာ PDၤF 
မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည္ဟုဆိုကာ အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးအပါအ၀င္ အနည္းဆံုး ၁၀ ဦး ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 

 အမႈအမ်ားအျပားမွာ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းႏွင့္အတူ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ 
မဒိန္ေက်းရြာမွ အမ်ဳိးသား ၂ ဦးႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ေယာက္်ားေလးငယ္ ၁ ဦးသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ KIA ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည္ဟု ဆိုကာ ခလရ ၅၈ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး ျပင္းထန္စြာ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရသည္။ 
၎တို႔သည္ လက္ထိပ္ခတ္ခံရၿပီး ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ကန္ေက်ာက္ျခင္း၊ ဦးေခါင္းမ်ားကို 
ပလက္စတစ္အိတ္မ်ားျဖင့္ စြပ္ကာ ေနပူထဲရွိ ေက်ာက္စရစ္ခဲေပၚတြင္ ဒူးေထာက္ခိုင္းျခင္းတို႔ကို ခံခဲ့ရသည္။ 

 ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားေနာက္တြင္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕မွ ကခ်င္ဘာသာေရးေခါ
င္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ အိမ္မွ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၃ ရက္အၾကာတြင္ ၎၏ 
အေလာင္းကို ဦးေခါင္းက်ည္ဆန္ဒဏ္ရာမ်ား၊ ေျခေထာက္တြင္ ဓားဒဏ္ရာမ်ား၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးေပၚရွိ 
ဒဏ္မ်ား၊ လက္ေကာက္၀တ္တြင္ ႀကိဳးတုပ္ရာမ်ားအပါအ၀င္ ရက္စက္စြာ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံထားရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ 
ၿမိဳ႕ျပင္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထိုအေလာင္းေပၚတြင္ စစ္၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္ေပးထားခဲ့သည္။ အမႈျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ နယ္ေျမခံ 
တပ္မ ၉၉ ႏွင့္ တပ္မ ၁၁ မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ထိုေဒသတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ 

 အခ်ဳိ႕ဖမ္းဆီးခံရေသာ ရြာသားမ်ားမွာ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ လူသားဒိုင္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
မိုင္းရွင္းလင္းေရးသမားမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳခံခဲ့ရသည္။ ဇြန္လဆန္းပိုင္းတြင္လည္း အင္ဂ်န္ယန္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
စနီတူယန္ေက်းရြာမွ ရြာသားႏွစ္ဦးသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၅၀ ခန္႔၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး KIA 
အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေၾကာေရး၀င္ကာ စစ္ေဆးေမးျမန္း႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္တပ္သည္ 
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 ၎တို႔အား မလႊတ္ေပးခင္ မတိုင္မီ ေတာတစ္ေလွ်ာက္ စစ္သားမ်ားေရွ႕မွ လူသားဒိုင္းအျဖစ္ ၃ ရက္ၾကာ 
အတင္းအဓမၼ လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ KIA ၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ခံခဲ့ရၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သား ၃ ဦး 
ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ 

 ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနားမွ တႏိုင္းသို႔သြားေသာ လီဒိုလမ္းမႀကီးေပၚရွိ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လဝါးေက်းရြာမွ 
အမ်ဳိးသား ၂ ဦးသည္ ခမရ ၃၉၀ မွ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၅၀ ခန္႔၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး ညအခ်ိန္တြင္ 
လူသားဒိုင္းႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးသမားအျဖစ္ အတင္းအဓမၼ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ရသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္အတြင္း 
မိုင္းတစ္လံုး ေပါက္ကြဲခဲ့ရာ ရြာသားႏွစ္ဦးစလံုး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ၎တို႔ထဲမွ အသက္ ၄၇ ႏွစ္အရြယ္ ရြာသားတစ္ဦးမွ 
၎၏အေတြ႕အၾကံဳကို ေျပာျပခဲ့သည္- 

“၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔မွာ ၄ နာရီခြဲေလာက္မွာ က်ေနာ္က လဝါးေက်းရြာကေနဆိုရင္ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ 
လမ္းေလွ်ာက္ရတဲ့ ဒြမ္းဘုန္းျမစ္မွာ ငါးမွ်ားေနတာ။ ႐ုတ္တရက္ ေတာထဲကေန ဗမာစစ္သားတစ္ေယာက္ ထြက္လာၿပီး 
က်ေနာ့္ကို ေအာ္တယ္။ “ေဟ၊ ဒီကိုလာခဲ့” ဆိုၿပီး။ က်ေနာ္လည္း ေၾကာက္ၿပီး သူေနာက္ လိုက္သြားတယ္။ စစ္သားက 
ဒြမ္းဘုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ေခၚသြားၿပီး စစ္သား ၅၀ ေလာက္ရွိတဲ့ ေနရာကိုေခၚသြားတယ္။ ညေန ၆ နာရီေလာက္က်ေတာ့ 
က်ေနာ္တို႔ရြာကပဲ အသက္ ၄၂ အရြယ္“ေဇာ္တူး” (နာမည္ရင္းမဟုတ္) လို႔ေခၚတဲ့ တျခားအမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ကိုလည္း 
အဲဒီေနရာကို ေခၚလာခဲ့တယ္။ သူကေတာ့ သူ႔ႏြားေတြကို ေက်ာင္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အဖမ္းခံခဲ့ရတာ။ စစ္တပ္က 
က်ေနာ္တို႔ကို ေမးတယ္၊ “ဘယ္ကေနလာလဲ” ဆိုၿပီး။ က်ေနာ္တို႔က လဝါ့ ရြာက လာတယ္လို႔ ေျဖလိုက္တယ္။ 

စစ္သားေတြက “ငါတို႔ လဝါ့ရြာကို ည ၈ နာရီက်ရင္ ျဖတ္သြားဖို႔ရွိတယ္။ ငါတို႔ အဲဒီရြာကို ေက်ာ္တဲ့အထိ 
မင္းတို႔လိုက္လာရမယ္” ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ ည ၁၀ နာရီေလာက္က်ေတာ့ စစ္သားေတြက စၿပီး လႈပ္ရွားတယ္… သူတို႔ 
ဘာမီးမွ မသံုးဘူး။ အေမွာင္ထဲမွာပဲ လမ္းေလွ်ာက္ရတယ္။ က်ေနာ္က စစ္သားေတြရဲ႕ ေရွ႕ဆံုးကေနလမ္းေလွ်ာက္ရတယ္၊ 
ေဇာ္တူးက က်ေနာ့္ေနာက္မွာ။ အဲဒီမွာ စစ္သား ၅၀ ေလာက္ရွိတယ္။ စစ္ေၾကာင္းမွဳး နာမည္က ေအာင္ေဇာ္မင္း။ 
သူတို႔က တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ တင္းေကာ့ေက်းရြာအေျခစိုက္ ခမရ ၃၉၀ က စစ္သားေတြ။ စစ္သားေတြက ေျပာတယ္.. “မင္း 
လမ္းအလယ္ကေန ေလွ်ာက္ရမယ္”ဆိုၿပီး။ လဝါ့ကို မေရာက္ခင္မွာပဲ က်ေနာ့္ေဘးက စစ္သားက မိုင္းနင္းမိသြားတယ္။ 
ေပါက္ကြဲမႈကေန က်ေနာ့္ရဲ႕ ေက်ာနဲ႔ ညာဘက္ေျခက်င္း၀တ္ရယ္ ေဇာ္တူးရဲ႕ ဘယ္ဘက္လက္ေခ်ာင္းကိုထိၿပီး 
ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္။ စစ္သား ၆ ေယာက္ေလာက္က အေတာ္ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဒဏ္ရာရခဲ့ေတာ့ စစ္သားေတြက  
လဝါ့ အလယ္တန္းေက်ာင္းမွာ ရပ္လိုက္ၾကတယ္။ … စစ္သားေတြက က်ေနာ္တို႔ကို ဘာေဆးမွမေပးဘူး။ 
ဒါေပမဲ့ သူတို႔စစ္သားေတြကုိေတာ့ ေဆးေတြေပးတယ္။ က်ေနာ့္ဒဏ္ရာေပၚကိုေတာ့ သူတို႔ ပတ္တီးနည္းနည္း 
ပတ္ထားေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီညကဆို က်ေနာ္နဲ႔ ေဇာ္တူး ဘယ္လိုမွ အိပ္လို႔မရဘူး။ ေျမႀကီးေပၚမွာပဲ တညလံုး 
က်ေနာ္တို႔ ထိုင္ေနတယ္။ ေနာက္တေန႔ မိုးလင္း ၇ နာရီေလာက္က်ေတာ့ စစ္တပ္က က်ေနာ္တို႔ကို အိမ္ျပန္လို႔ရၿပီဆိုၿပီး 
ေျပာတယ္။ သူတို႔ က်ေနာ္တို႔ကို တစ္ေယာက္ က်ပ္ ၁ ေသာင္းစီ ေပးခဲ့တယ္”

စစ္တပ္မုဒိမ္းက်င့္မႈကို အားေပးသည့္ ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္မႈအေျခအေန

 မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စစ္အစုိးရတပ္မ်ား၏ မုဒိမ္းမႈႏွစ္ခုကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္မည္ဟု 
ယံုၾကည္မႈေနျခင္းသည္ စစ္တပ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ေက်းလက္တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ စစ္အင္အားတိုးျမင့္လာေအာင္ 
မည္သို႔ အားေပးအားေႁမွာက္ျပဳေနသည္ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။ 
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ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေမာက္ရွိ သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ဳိးသမီးလယ္သူမအား မုဒိမ္းက်င့္ 
သတ္ျဖတ္မႈ

 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန နံနက္ပိုင္းတြင္ အသက္ ၅၈ ႏွစ္အရြယ္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ 
မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႏြမ္လန္းေက်းရြာ အေနာက္ဘက္ရွိ သူမ၏ လယ္သို႔ သြားေနခ်ိန္တြင္ တပ္မ ၈၈ မွ ျမန္မာစစ္သား 
၃ ဦး၏ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး ဓားျဖင့္ ထိုးသတ္ခံခဲ့ရသည္။ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ႏြမ္လန္းေက်းရြာေဘးရွိ ၆၁၆ 
အေျမာက္တပ္ရင္း၌ ေရာက္ရွိေနေသာ စစ္သားမ်ားျဖစ္သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာ၏ 
ေနာက္ေတာင္ဘက္ ၅ ကီလိုမီတာခန္႔ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္ အေျမွာက္တပ္ရင္း ၃၇၀ တြင္ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ 

 က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္တြင္ သူမ၏ အေလာင္းကို သူမ၏ လယ္ကြင္းအနီးရွိ 
ျမက္ေတာထဲတြင္ ခႏၶာကိုယ္တပိုင္း အ၀တ္ဗလာအေနအထားျဖင့္ ဓားဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္အတူ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည့္ 
ထင္ရွားေသာ လကၡဏာမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ခဲ့သည္။ အေလာင္းအား ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရန္ ဗန္းေမာ္ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

 ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္ေန႔ အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သတင္းတိုတပုဒ္ထြက္လာၿပီး 
တပ္မေတာ္သား ၃ ဦးအား အမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ဦးကို သတ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္မွာ စစ္သားမ်ားကို 
ေဒါသထြက္ေစခဲ့သည့္ “စကားမ်ားျငင္းခုန္”မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုသတင္းထဲတြင္ မုဒိမ္းမႈအေၾကာင္း 
လံုး၀ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ 

 ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို ႏြမ္လန္းေက်းရြာအေျခစိုက္ ခမရ ၄၃၈  တပ္စခန္းသို႔ 
ေခၚယူခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွ ေငြက်ပ္ ၂ သိန္းႏွင့္ ၆၁၆ အေျမွာက္တပ္ရင္းမွ က်ပ္ ၁ သိန္း ေပးခဲ့ၾကသည္။ ဇူလိုင္လ 
၂၈ ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားသည္ ႏြမ္လန္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ နယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ၆၁၆ 
အေျမာက္တပ္စခန္းသို႔ ေခၚကာ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ ဖုန္းႏွင့္ လူသတ္လက္နက္အပါအ၀င္ အမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

ႏြမ္လန္းေက်းရြာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ မုဒိန္းက်င့္ - သတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ခဲ့သည့္ေနရာ ၁၄ ဇူလိုင္ ၂၀၂၁
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သက္ေသမ်ားကို ရဲကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားက မုဒိမ္းမႈအား ၀န္ခံခဲ့ၿပီး DNA စစ္ေဆးမႈရလဒ္ကို သိၿပီးပါက 
အမႈကို အရပ္ဖက္တရားရံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေဆြမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ 
အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မွ မၾကားရေတာ့ေပ။ 

(မွတ္ခ်က္- ဤအျဖစ္အပ်က္၏ အေသးစိတ္အခ်ိန္ဇယားကုိ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္)

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ဳိးသမီးလယ္သူမကို 
မုဒိမ္းက်င့္မႈ

 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ခလရ ၃၃၆ မွ စစ္သားတစ္ဦးသည္ အသက္ ၆၂ ႏွစ္အရြယ္ 
အမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ဦးအား ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၂၀ အကြာရွိ ကြတ္ခိုင္မွ မူဆယ္သို႔သြားေသာ 
လမ္းမႀကီးေပၚရွိ ဖာခစ္က်းရြာတြင္ အေျခစိုက္သည့္ ၎၏ တပ္စခန္းႏွင့္ ၁၀၀ မီတာခန္႔အကြာရွိ သူမ၏ လယ္တဲထဲတြင္ 
မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သည္။ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားက ထိုစစ္သား၏ အထက္အရာရွိအား တိုင္ၾကားခဲ့ရာ ၎အထက္အရာရွိသည္ 
အစပိုင္းတြင္ အေရးယူရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး (စစ္သားသည္ ထိုအမ်ဳိးသမီးႀကီး မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲေနျခင္းကို တားျမစ္ရန္ 
ႀကိဳးစားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္) အခင္ျဖစ္ပြားမႈကို မ်က္ျမင္ေတြရွိသူမ်ားရွိေၾကာင္း သိရွိၿပီးေနာက္တြင္ 
အေရးယူရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အရာရွိသည္ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူအတြက္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္းကို 
ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ စီစဥ္ေပးခဲ့ၿပီး ေတာင္းပန္ပြဲ (ေဒသထုံးစံအတိုင္း) ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး က်ဴးလြန္သူကို ဖမ္းဆီးလိုက္
ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ခံုရံုးတင္သြားမည့္အေၾကာင္း ရြာသူရြာသားမ်ားကို အသိေပးခဲ့သည္။ 

ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္မႈ

 မၾကားေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မုဒိမ္းမႈႏွစ္ခုစလုံးကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ အျပစ္ေပးမႈမွ 
ကင္းလြတ္မည္ဟု ယံုၾကည္ကာ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရသည္။ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ 

နမ့်ဖလွန် 

ဖာခစ်ရွာ 

ကွတ်ခုိင်သုိ ့

မူဆယ်သို ့

ခလရ(၃၃၆) ြမန်မာစစ်ေကာင်းမှတပ်စွဲထားေသာေနအိမ် 

အဓမြပကျင့်သည့်ေနရာ

ြမန်မာစစ်တပ်မှ ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်း၊ ကွတ်ခုိင်ြမိနယ်၊ ဖာခစ်ေကျးရွာတွင် အဓမြပကျင့်သည့်ေနရာြပေြမပံု 
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သတ္ျဖတ္မႈသည္ က်ဴးလြန္သူမ်ား၏ တပ္စခန္းႏွင့္ မနီးမေ၀း၌ ေန႕ခင္းေၾကာင္ေတာင္ခ်ိန္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရံုသာ
မက အုပ္စုလိုက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး အေလာင္းအားဖံုးကြယ္ရန္ အတူတူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ 
အေျမာက္တပ္ရင္း ၃၇၀ သို႔ သတင္းပို႔သည့္အခါ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ ဖုန္းမွာ ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ သက္ေသခံအေထာက္
အထားမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း  ၎တို႔ လက္၀ယ္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 

 အလားတူပင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူသည္ တပ္စခန္းရွိရာႏွင့္ မီတာ ၁၀၀ အနီး၊ 
ကားမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းသြားလာေနေသာ လမ္းမႀကီးေဘးရွိ အိမ္နီးနားခ်င္းအိမ္မ်ားၾကားတြင္ ေန႕ခင္းခ်ိန္၌ မုဒိမ္းမႈကို 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ယံုၾကည္မႈရွိေနသည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲေပ။ ၎တို႔အား ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သတင္းရခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ 
သတင္းစာမွ တရားခံမ်ားသည္ “ျငင္းခုန္စကားမ်ား” ရာမွ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းကို 
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စစ္တပ္သည ္မုဒိမ္းမႈအား ဖံုးကြယ္ရန္ႏွင့္ အမႈအား ေလ်ာ့ေပါ့ရန္ ရည္ရြယ္ပံုရသည္ဟု 
သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ 

 မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ႏြမ္လန္ေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ စစ္တပ္၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တရားစြဲဆိုရန္ မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ယခင္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ႏြမ္လန္ အေျခစိုက္ ခမရ ၄၃၈ မွ စစ္သားတဦးသည္ အသက္ ၇၃ ႏွစ္အရြယ္ အဖြားအိုတစ္ဦးကို 
မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကံစည္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ၾကံစည္ေနစဥ္အတြင္း ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ားက 
ဖမ္းမိခဲ့ၿပီး စစ္ခံုရံုးတြင္ စြဲခ်က္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း က်ဴးလြန္သူသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတြက္မဟုတ္ပဲ 
စစ္တပ္၏ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈတို႔ျဖင့္သာ 
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ အရပ္သား တရားရံုးတြင္ အမႈဖြင့္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့မႈသည္လည္း နယ္ေျမခံရဲမွဴးက စစ္တပ္ထံမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္လိုသည္ဟုဆိုကာ သက္ေသထြက္ဆိုရင္ ျငင္းဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူ 
အဖြားအိုမွာ တရားမွ်တမႈ မရရွိခဲ့ပဲ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ 

 ယခုေနာက္ဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈသည္ စစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို 
ယေန႔အထိ အကာအကြယ္ေပးခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ဦး၏ ျဖစ္ရပ္ကို 
အမွတ္ရေစပါသည္။ တဖန္ ဤသို႔ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ 
၎တို႔၏ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ထိ ကာကြယ္ေပးေနမည္ဟု ျပသေနၿပီး ေနာက္ထပ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ရန္ မီးစိမ္းျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္တပ္မုဒိမ္းမႈကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္း

 မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားေသာ မုဒိမ္းမႈမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္တပ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕မႈႏွင့္ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားသည္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရမႈ အႏၲရာယ္ 
ပိုမိုတိုးျမင့္လာေအာင္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။  မိုးေမာက္ရွိ မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္မႈသည္ 
မေကြးအေျခစိုက္ တပ္မ ၈၈ ေခ်မႈန္းေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အမႈျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း 
စစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာင္ခံ ခမရ ၄၆ ရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မေကြးအေျခစိုက္ တပ္မ ၈၈ ေခ်မႈန္းေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို 
ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ စစ္ကူအျဖစ္ ထားရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အဓိက သယ္
ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ဗန္းေမာ္-ျမစ္ႀကီးနား အေ၀းေျပးလမ္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ 
အသစ္တည္ေဆာက္ထားေသာ ၆၁၆ အေျမာက္တပ္ရင္းတြင္ ေနထိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႏြမ္လန္မုဒိမ္းမႈျဖစ္စဥ္၏ 
ေျမပံုသည္ ယခု စစ္အစိုးရ၏ ခမရ ၄၃၈ ႏွင့္ အေျမာက္တပ္ရင္း ၆၁၆၊ တပ္စခန္းမ်ား သိမ္းပိုက္ထားသည့္ 
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ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ေျမကို ရွင္းလင္းစြာ ျပသေနသည္။ ၎တို႔သည္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ားသို႔ 
ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ကို ပိတ္ဆို႔ထားၿပီး ရာႏွင့္ခ်ီေသာ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား၏ 
လံုျခံဳေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရွိသည္။ 

 ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ရွိ မုဒိမ္းမႈကိုမူ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမခံျဖစ္ေသာ္လည္း အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း 
စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမခံ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၄၆ ကို ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ဖယ္ခံုၿမိဳ႕တြင္ 
အေျခစိုက္သည့္ ခလရ ၃၃၆ မွ စစ္သားတစ္ဦးမွ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခလရ ၃၃၆ တပ္စုသည္ လားရွဴိး-မူဆယ္ 
အျမန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ လံုျခံဳေရးအတြက္ ဖာခစ္ေက်းရြာတြင္ တပ္စြဲထားၿပီး ယခင္က တပ္စခန္းခ်ခဲ့သည့္ တပ္မ 
၉၉ ေခ်မႈန္းေရးတပ္မ်ားအစား အစားထိုးခ်ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ 
ေနအိမ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ကာ ေက်းရြာအတြင္း ရွိေနျခင္းသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈကို က်ဴးလြန္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးေစသည္။ 

အသစ္ထပ္တိုးလာေသာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား

 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ မူဆယ္ခ႐ိုင္ 
မံုးကိုးတဝိုက္အတြင္း လူဦးေရ၂၀၀၀ နီးပါး အပါအ၀င္ စစ္ေဘးေရွာင္အသစ္ စုစုေပါင္း ၇၇၀၀ ေက်ာ္ တိုလာခဲ့ၿပီး 
ထိုထဲတြင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ရွိခဲ့သည္ စစ္ေဘးေရွာင္ ၆၄၀၀ ေက်ာ္ကို ေပါင္းထည့္လိုက္ပါက 
ထိုေဒသမ်ားတြင္ စစ္ဏာရွင္သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ေပါင္း စုစုေပါင္း ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ 
ရွိၿပီျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ ယခုအခါ ၎တို႔အိမ္ကို ျပန္ၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အခိ်န္မေရြး ထပ္မံထြက္ေျပးရမည္ကို 
စိုးရိမ္ေနၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။ 

 ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္အသစ္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဇူလိုင္လ 
၂၉ ရက္ေန႔က ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးမႈရွိခဲ့ကာ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မွ 
ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ခါကြမ္၊ လဘန္၊ တန္ေဘာင္ႏွင့္ မဒိန္း ေဒသခံမ်ားသည္ ဒိန္ဂ်န္ယန္ႏွင့္ 
ဝါးေရွာင္တြင္ရွိသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းအသစ္အပါအ၀င္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕ရွိ ရွိရင္းစြဲ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ 
၀င္ေရာက္ခိုလံႈေနၾကရသည္။ ဒိန္ဂ်န္ယန္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အိမ္မျပန္ႏိုင္ၾကေသးေပ။ 

 မူဆယ္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ ၂၀၀၀ နီးပါးသည္ လြန္ခဲ့သည့္လအနည္းငယ္အတြင္း တိုက္ပြဲျပင္းထန္လာသည့္ 
မုံုးကိုးေဒသအတြင္း  စစ္တပ္ႏွင့္ MNDAA (ကိုးကန္႔တပ္မေတာ္)တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ 
ရြာေပါင္း ၁၉ ရြာမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုထဲမွ စစ္ေဘးေရွာင္အမ်ားစုမွာ တိုက္ပြဲမ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔ခ်ိန္ထိ အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပဲ မုံးကိုးၿမိဳ႕ႏွင့္ မံုးကိုအေနာက္ဘက္ ၁၀ 
ကီလိုမီတာခန္႔ရွိ ရွိရင္းစြဲ ဖိုင္ေကာင္းစစ္ေရွာင္စခန္းတို႔တြင္ ခိုလံႈေနၾကရသည္။ 

 ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ မံုးကိုးတဝိုက္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကသည့္ 
ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္သို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ထြက္ေျပးရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း 
တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ နယ္စပ္စည္း႐ိုးေဆာက္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔ခဲ့သည္။ 
ဒုတိယအလႊာ စည္း႐ိုးကိုလည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ နယ္စပ္စည္း႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ 
CCTV ကင္မရာမ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္ထားၿပီး တ႐ုတ္အေစာင့္မ်ားက ပံုမွန္ကင္းလွည့္ေစာင့္ၾကပ္ေနသည္။ 
စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ မံုးကိုရွိး စစ္ေဘးေရွာင္အသစ္မ်ားထံသို႔ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီမ်ား ေပးပို႔ျခင္းကိုလည္း 
ပိတ္ပင္ထားသည္။ 
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ေဖေဖာ္ဝါရီလ စစ္အာဏာသိမ္းသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ မူဆယ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ အသစ္ထပ္တိုးလာေသာ 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ၿမိဳ႕နယ္ စစ္ေဘးေရွာင္ 
တည္ေနရာ

အိမ္ေထာင္စု 
အေရအတြက္ 

လူဦးေရ ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ 
ေန႔ရက္

လက္ရွိ 
အေနအထား

ကခ်င္ျပည္နယ္

ဖားကန္႔ လံုးခင္းကက္သလစ္ 
ဘုရားေက်ာင္း

၂၆ ၁၂၈ ဧၿပီ ၂၀၂၁ ေနရပ္ျပန္ၿပီ 
ျဖစ္သည္။

ဆိုင္းဖရာ KBC 
စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း 

၅၃ ၁၅၅ ဇူလိုင္ ၂၀၂၁ ေနရပ္ျပန္ၿပီ 
ျဖစ္သည္။

လဝါးရြာ KBC 
ႏွင့္ ကက္သလစ္ 
ဘုရားေက်ာင္း 

၄၀ ၁၆၀ စက္တင္ဘာ ၂၀၂၁ ေနရပ္ျပန္ၿပီ 
ျဖစ္သည္။

ပူတာအို လုန္ရွာယာန္ ၃၂ ၁၂၀ ၾသဂုတ္ ၂၀၂၁ ေနရပ္ျပန္ၿပီ 
ျဖစ္သည္။

အင္ဂ်န္းယန္ ဘြမ္ရာယန္ 
စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း

၁၃၁ ၆၀၀ ေမ ၂၀၂၁ ခိုလံႈေနရဆဲ

ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေမာ္ KBC စခန္း၊ 
ဒိန္ဂ်န္ယန္ စစ္ေရွာင္စခန္း၊ 
မုတ္က်ိတ္ စစ္ေရွာင္ စခန္း၊ 
ဝါးေရွာင္ စစ္ေရွာင္စခန္း

၉၀၇ ၅၄၆၄ ၂၀၂၁ ဇူလိုင္လကုန္မွ စ၍ အမ်ားစုမွာ 
ေနရပ္ျပန္ၿပီ 
ျဖစ္သည္

မိုးေမာက္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕ စစ္ေရွာင္စခန္း - ၁၀၉၀ ၂၀၂၁ ဧၿပီလမွစ၍ အခ်ဳိ႕မွာ ခိုလံႈေနရဆဲ

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ စစ္ေရွာင္စခန္း - ၄၅၃၉ ၂၀၂၁ ဧၿပီလမွစ၍ ေနရပ္ျပန္ၿပီ 
ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခ႐ိုင္

မူဆယ္ မန္ေနာင္ေကာင္ ေက်းရြာ ၂၃ ၁၀၀ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၂၁ ေနရပ္ျပန္ၿပီ 
ျဖစ္သည္။

ဖိုင္ေကာင္း စစ္ေရွာင္စခန္း၊ 
ပန္ဆိုင္းၿမိဳ႕အနီး 

၁၄၈ ၇၃၉ ၂၀၂၁ ဇြန္လမွစ၍ ခိုလံႈေနရဆဲ

မံုးကိုးၿမိဳ႕ ၁၆၅ ၉၆၀ ၂၀၂၁ ဇူလိုင္လမွစ၍ ခိုလံႈေနရဆဲ

ေဖာင္းဆိုင္ ၂၇ ၁၇၂ ၂၀၂၁ ၾသဂုတ္လမွစ၍ ေနရပ္ျပန္ၿပီ 
ျဖစ္သည္။

စစ္ေျပာင္းေရွာင္ အသစ္ထပ္တိုးမွဳ စုစုေပါင္း ၁၄၂၂၇
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ြမစ်ြကီးနား 

Site sheltering new IDPs in Kachin and Northern Shan State ( Jan- Oct, 2021 )
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ရှမ်းြပည်နယ် ေ ြမာက်ပုိင်း 

ကချင်ြပည်နယ် 

ပူတာအို 

ဖားကန့် 

±
အိနုိယ

နိုင်ငံ

Lawnghkang IDP Camp

Seng Hpra IDP Camp

1. Alen Kawng IDP Camp
2. Hkanan IDP Camp (1)

4. Edin IDP Camp
5. Man Bung IDP Camp

3. Hkanan IDP Camp (2)

6. Dagaw IDP Camp
7. Aching Ning Li IDP Camp (1)
8. Aching Ning Li IDP Camp (2)

1. AD 2000 IDP Camp
2. Tartanar Beikman IDP Camp
3. Charity School IDP Camp
4. Thein Mahar Monestry

5. Thiri Daza Monestry

6. KBC Bettlehem Church

7. Kone Khar Maha Si 
    Monasttery

8. Li Su IDP Camp

9. Ywa Ma Monestry

10. Dagontai Monestry

11. Shan Tradition Temple

12. Wihadi Nun

13. Nun Monastery
14. Min Hla Monastery

Lung Sha Yang IDP Camp

Lawa RC IDP Camp
Bumra Yang IDP Camp  

2. Dingjang Yang IDP Camp (2) 

Washawng IDP Camp

1. Muk Chyik IDP Camp

2. Waimaw KBC IDP Camp

Man Nawng Kawng IDP Camp

Hpawng Seng IDP Camp

Hpai Kawng IDP Camp

1. Mong Ko KBC IDP Camp

2. Mong Ko Buddhist Temple IDP 
    Camp
3. Mong Ko Chinese Monastery 
    IDP Camp

၂၀၂၁ ခုနှစ် (ေဖေဖာ်ဝါရီလ မှေအာက်တိုဘာလ အတွင်း ကချင်ြပည်နယ် နှင့် မူဆယ်ခရိုင်မှ စစ်ေြပးဒုကသည်စခန်းများနှင့်တည်ေနရာများြပေြမပု ံ               

မုံးကိုး 

1. Dingjang Yang IDP Camp (1) 
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မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ ရြာမ်ား (ေဖေဖာ္ဝါရီ - ေအာက္တိုဘာ ၂၀၂၁)

ျမန္မာ- တရုတ္ျပည္နယ္စပ္ ဖိုင္ေကာင္း ရွိ IDP စခန္း
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နိဂံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

 လြန္ခဲ့သည့္ ၅ လတာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတေလွ်ာက္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္မ်ား၏ 
လံုျခံဳေရးအေျခအေနမွာ ပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရတပ္မ်ားက ၎တို႔အား ခုခံတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေပၚ 
လက္တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို စုေပါင္းျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား အရွိန္ျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် အိုးအိမ္မဲ့ 
စစ္ေဘးေရွာင္အသစ္မ်ားလည္း ဆက္လက္တိုးႁမွင့္လာသည္။ ျမန္မာစစ္သည္သည္ အရပ္သားမ်ားေနရာသို႔ 
ပစ္ခတ္၊ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားျဖစ္ေစသည့္အျပင္ စစ္တပ္သည္ မတရား 
ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားအား လူသားဒိုင္းႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းသူမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားျဖင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒမ်ားကို သိသိသာသာ ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္။ 

 စစ္တပ္၏ဒိမ္းမႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးခံရမႈ ကင္းမဲ့ေနသည့္ အေျခအေနၾကားထဲမွာပင္ စစ္အစိုးရသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ တပ္အင္အားမ်ား တိုးႁမွင့္ခ်ထားျခင္းသည္လည္း အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမိုၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေခ်ကို သိသိသာသာ ႁမွင့္တက္ေစပါသည္။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အစုိးရအေပၚ ထိေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားေပးမႈမ်ားသည္ ယခင္ကထက္ ပိုမို၍ 
အေရးတႀကီး လိုအပ္လာသည္။ ဤဖိအားေပးမႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္မီးကိုသာ ဆက္လက္တည္တံ့ေစမည့္ 
အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီ အေျခအေနသို႔ ျပန္သြားရန္ ညွိႏႈိင္းေပးျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ စစ္တပ္ကို အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈမွ 
အျမစ္ျပတ္ဖယ္ရွားေရးအတြက္သာ လုပ္ေဆာင္သည့္ ဖိအားေပးမႈမ်ဳိး လံုး၀ ျဖစ္ရမည္။

 ျမန္မာစစ္တပ္၏ အာဏာယႏၲရားကို အလုံးစံု မဖ်က္သိမ္းသေရြ႕၊ အႂကြင္းမဲ့ လြတ္လပ္ေသာ 
တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ရွိေသာ- ေနျပည္ေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ အျခားေဒသရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္သာ 
တည္ရွိေနျခင္းမဟုတ္ပဲ- ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ တစ္ခုေအာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် 
ေရြးေကာက္တင္ေႁမွာက္ထားေသာ အစိုးရတရပ္ မရွိသေရြ႕ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္းရွိ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသည့္ သံသရာသည္ 
မည္သည့္အခါမွ် ၿပီးဆံုးလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေအာက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ထပ္ေလာင္း ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ 

ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီသို႔-

 - ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနကို 
  ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံုရံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ 

ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားသို႔-

 - အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရအား သံတမန္ေရးရာ အသိအမွတ္မျပဳပဲ အမ်ဳိးသားညီၫႊတ္ေရးအစိုးရကို 
  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္အစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္။

 - ျမန္မာစစ္တပ္၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ 
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  သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းအေပၚ စီးပြားေရးအရ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသို႔-

 - စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရျဖဳတ္ခ်ျပီးခ်ိန္ႏွင္ ့ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိ ုကရက္တစ္ဖြ ဲ႕စည္းပံ ု အေျခခံ ဥပေဒသစ္ 
  ေပၚထြက္လာခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြင္း စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္

ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားသို႔-

 - စစ္အာဏာရွင္အား တရား၀င္အသက္သြင္းမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ (သို႔မဟုတ္) အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ 
  မည္သည့္အကူအညီမွ် ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား မေပးအပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္

 - ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားရွိ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားအုပ္ခ်ဳပ္ရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
  ရပ္ရြာအဖြဲ႔မ်ားမွတဆင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔-

 - ပဋိပကၡႏွင့္ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းမႈမ်ားမွ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားအား ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ခိုလႈံခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ 
  လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ရယူခြင့္ေပးရန္
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ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

၁။ စစ္အစိုးရတပ္မ်ား၏ အရပ္သားမ်ားေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ားအတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၏ 
အေသးစိတ္စာရင္း၊ ဇြန္-ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္။

ရက္စြဲ ေနရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈ
၄ ဇြန္ ၂၀၂၁ ေရႊကူ KIA ႏွင့္ ေရႊကူ PDF တို႔မွ ေရႊကူရဲစခန္းကို ည ၈ နာရီခန္႔ 

၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက အနီးအနား 
ပတ္၀န္းက်င္အား တိုက္ခိုက္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အနီးအနားရွိ 
ေနအိမ္တစ္လံုး ပ်က္စီးခဲ့သည္။

၈ ဇြန္ ၂၀၂၁ ကိုင္းရြာ၊ ေရႊကူ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္တြင္ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဧရာတီျမစ္ 
ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ မိုးတားရြာမွ သာယာကုန္းရြာသို႔ သြားေနေသာ 
စစ္အစိုးရစစ္ေၾကာင္းတင္ေဆာင္လာသည့္  သေဘၤာတစီးကို KIA မွ 
တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေက်ာက္ႀကီးရြာႏွင့္ 
သာယာကုန္းရြာ၊ ထို႔ေနာက္ ကိုင္ရြာကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
ကိုင္းရြာမွ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုတင္ေက်ာ္၏ ေပါင္တြင္ ဒဏ္ရ 
ာျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ စစ္တပ္သည္ ေပါက္ကုန္းရြာကိုလည္း 
ပစ္ခတ္သျဖင့္ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားသည္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအျဖစ္ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ 

အမ်ဳိးသား ၁ ဦး 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

၂၆ ဇြန္ ၂၀၂၁ ေပါက္ကုန္းႀကီး 
ရြာ၊ ေရႊကူ

ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ ေပါက္ကုန္းႀကီးေက်းရြာ ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚရွိ စစ္တပ္ 
ေလွတစ္စီးအား KIA မွ တိုက္ခုိက္ၿပီးေနာက္ ေလွေပၚမွ တပ္မ်ားက 
ရြာထဲသို႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရြာထဲရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနားတြင္ 
အေျမာက္က်ခဲ့ေသာ္လည္း ကံေကာင္းေထာက္မစြာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ မရွိခဲ့ေပ။ မရ

၃၀ ဇြန္ ၂၀၂၁ မရမ့္ရြာ၊ 
မိုးေကာင္း

မရမ့္ရြာရွိ ၂၁ မိုင္ဂိတ္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ KIA တို႔ၾကား 
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ စစ္တပ္သည္ အနီးနား၀န္းက်င္သို႔ 
လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ၂၁ မိုင္ဂိတ္အနားရွိ 
အသက္ ၃၀ အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတဦး လည္ပင္းကို ထိမွန္ခဲ့ၿပီး 
ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 
အသတ္ခံရ

၂ ဇူလိုင္ ၂၀၂၁ ဒုန္ခုန္းရြာ၊ 
မိုးေမာက္

အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးေပၚရွိ ဒုန္ခုန္းရြာတြင္ တပ္မ ၈၈ အား KIA 
မွ တုိက္ခိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ 
ဒုန္ခုန္းရြာတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးက်ည္ဆံမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
ရြာေဘးနားရွိ လယ္ထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူ ၄ ဦးသည္ 
ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့သည္-
 အသက္ ၆၀ အရြယ္ ဦးေမာင္ေထြးမွ ၀မ္းဗိုက္တြင္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 
အသက္ ၂၂ အရြယ္ အာကာထက္ေအာင္၏ ပါးစပ္တြင္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ အသက္ ၂၀ အရြယ္ မတူးတူး၀င္းမွာ 
ညာလက္ေမာင္းတြင္ ထိခိုက္ခဲ့သည္။ ၃ ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္ 
မသဲႏုစန္းမွာ ညာဘက္လက္ႏွင့္ ေက်ာဘက္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၂ ဦး၊ 
အမ်ဳိးသမီး ၁ ဦး၊ 
မိန္းကေလးငယ္ ၁ ဦး 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ
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၁၅ ဇူလိုင္ 
၂၀၂၁

ဆိုင္းဖရာရြာ၊ 
ဖားကန္႔

ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခြမ္ဆိုင္ယန္၊ 
တံတားညီေနာင္နွင့္ ေဂါ့လူယန္ရြာတြင္ စစ္တပ္ဘက္မွ 
တပ္မ ၃၃ ႏွင့္ KIA တုိ႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ 
ေက်းရြာေဒသခံမ်ားသည္ ဆိုင္းဖရာရြာရွိ ၎တို႔၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားအိမ္ႏွင့္ 
KBC ဘုရားေက်ာင္းအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံခဲ့ၾကရသည္။ ဇူလိုင္လ 
၁၅ ရက္ေန႔ မနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ စစ္အစိုးရတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ 
အနီးနားရွိ နမ္ယာ ရြာ ျပည္သူစစ္စခန္းမွေန၍ ဆိုင္းဖရာရြာထဲသို႔ ၇ 
ႀကိမ္တိုင္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ အသက္ ၅၀ အရြယ္ 
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ ေပါင္ႏွင့္ လက္ေမာင္းကို ထိခိုက္ခဲ့သည္။ အသက္ 
၆၀ အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ လက္ေမာင္းကို ထိခိုက္ခဲ့သည္။ 
အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီး၏ မ်က္ႏွာဘက္ဘက္ျခမ္းကို 
ထိခိုက္ခဲ့သည္။ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္၏ ဦးေခါင္းႏွင့္ 
ေက်ာတြင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ၅၁ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏ 
ခါးတြင္ ထိခိုက္ခဲ့သည္။ ၅၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသား၏ ေပါင္တြင္ 
ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ အသက္ ၆၀ အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးမွာ 
အတြင္းဒဏ္ရာမ်ား ရခဲ့သည္။ ေက်းလက္က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက 
ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို ဆိုင္းဖရာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ 
ေဆးကုသခဲ့ၾကသည္။ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မ 
၇၇ မွ စစ္တပ္အရာရွိတစ္ဦးမွ လာေရာက္ခိုလံႈေနေသာ 
စစ္ေဘးေရွာင္းမ်ားအား ဆိုင္းဖရာရြာမွ ထြက္ခြာရန္ႏွင့္ မထြက္ခြာပါက 
ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္မံပစ္ခတ္မည့္အေၾကာင္း အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ 
အနီးရွိ နမ့္ယာ ရြာ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ရွိ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက 
ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားအား အစားအေသာက္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
ဆန္၊ ဆီ ႏွင့္ ပဲမ်ားကို သယ္ယူခြင့္မျပဳေသာေၾကာင့္ ဆိုင္းဖရာရြာမွ 
စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာရရွိရန္ ခက္ခဲေနသည္။

အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦး၊ 
အမ်ဳိးသား ၃ ဦးႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္ ၁ ဦး 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

၂၉ ဇူလိုင္ 
၂၀၂၁

ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေမာ္အေျခစိုက္ ခလရ ၅၈ သည္ မဒိန္း၊ တန္ေဘာင္၊ ခကြမ္နွင့္ 
လဘန္ကေထာင္ ၄ ရြာအား ညသန္းေခါင္ခ်ိန္တြင္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ 
ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ Labang Kahtawng ရြာမွ ရြာသားတစ္ဦးျဖစ္သူ 
ေအာင္လီသည္ က်ည္ထိမွန္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၎၏ အဖိုးျဖစ္သူ ေဇာင္ဖန္း 
မွာ ၎၏ ညာဘက္ေျခေထာက္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 
ေက်းရြာသူရြာသားအခ်ဳိ႕သည္ ဝိုင္းေမာ္ရွိ ေဆြမ်ဳိးအိမ္မ်ားႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ 
KBC ဘုရားေက်ာင္းသို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈခဲ့ၾကသည္။ 

အမ်ဳိးသား ၁ 
ဦး အသတ္ခံရ၊ 
အမ်ဳိးသား ၁ ဦး 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

၁၉ ၾသဂုတ္ 
၂၀၂၁

ဝိုင္းေမာ္ ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ခလရ ၅၈ သည္ ခကြမ္ ရြာသုိ႔ ညဘက္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ 
အရပ္သားအိမ္ႏွစ္လံုး ပ်က္စီးခဲ့သည္။ 

၂၈ ၾသဂုတ္ 
၂၀၂၁

နမ္ဟာရြာ၊ မံုးကို MNDAA ၏ တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္ တပ္မ ၉၉ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ 
နမ့္ဟာ ရြာထဲသို႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ မိသားစုႏွစ္စုမွ လူ ၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္- 
အသက္ ၈၂ ႏွစ္အရြယ္ အိမူ ႏွင့္ သူမ၏ သားျဖစ္သူ အသက္ ၂၅ 
ႏွစ္အရြယ္ အို္က္ခူ၊ အသက္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္ အိမြန္ ႏွင့္ သူမ၏ 
သားျဖစ္သူ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ ေအာင္ခိုင္ 

အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦး၊ 
အမ်ဳိးသား ၁ ဦးႏွင့္ 
ေယာက္်ားေလးငယ္ 
၁ ဦး 
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၂ စက္တင္ဘာ 
၂၀၂၁

ေဒါ့ဖုန္းယန္၊ 
မိုးေမာက္

ည ၉ နာရီတြင္ ေဒါ့ဖုန္းယန္အေျခစိုက္ ခလရ ၁၄၂ သည္ 
ရြာထဲသို႔ လက္နက္ႀကီး ၁၀ ခ်က္ခန္႔ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ျဖင့္ 
အိမ္တစ္လံုးပ်က္စီးကာ ႏြား ၅ ေကာင္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ႏြား ၄ ေကာင္ 
ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 

၂၆ 
စက္တင္ဘာ 
၂၀၂၁

ေတာပုန္းရြာ၊ 
ေရႊကူ

ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းေပၚတြင္ မႏၲေလးမွ ေရႊကူသို႔သြားသည့္ 
သေဘၤာတစီးေပၚတြင္ လိုက္ပါစီးနင္းလာေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ 
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေတာပုန္း ရြာထဲသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ 
ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ႏြားတစ္ေကာင္ေသဆံုးကာ အမိုးအကာတစ္ခု 
မီးေလာင္ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။ 

၂ 
ေအာက္တိုဘာ 
၂၀၂၁

ဝါရာဇြပ္၊ ဖားကန္႔ တႏိုင္းမွ ျပန္လာေသာ စစ္ကား ၄၃ စီးအား KIA မွ 
စီးနင္းတိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဝါရာဇြပ္မွ ၂ 
မိုင္အကြာေနရာမွ ဝါရာဇြပ္သို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ 
အသက္ ၁၂ အရြယ္ ေယာက္်ားကေလးငယ္တစ္ဦး လက္တြင္ 
ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 

ေယာက္်ားေလးငယ္ 
၁ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

၃ 
ေအာက္တိုဘာ 
၂၀၂၁

ဝါရာဇြပ္၊ ဖားကန္႔ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဝါရာဇြပ္ ၂ မိုင္အကြာေနရာမွ 
ဝါရာေဆာက္ရြာထဲသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ား ထပ္မံ ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ 
အမ်ဳိးသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးအင္ဘူဖန္း သည္ ၎၏ တင္ပါးတြင္ 
ျပင္းထန္သည့္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၁ ဦး 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

၁၂ 
ေအာက္တိုဘာ 
၂၀၂၁

ေဖာင္ဂ်ံဴးပါ၊ 
မုံးကိုး

ေဖာင္ဂ်ံဴးပါရြာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား (တပ္မ ၉၉ 
ႏွင့္ တပ္မ ၇၇) ႏွင့္ MNDAA တို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ေနစဥ္အတြင္း 
ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေက်းရြာ၏ ရပ္ကြက္ ၆ အတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ား 
ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေက်းရြာသူရြာသား ၇ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္- 
အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ ေယာက္်ားေလးငယ္၏ ဦးေခါင္း၊ အသက္ 
၂ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္၏ ႏွာေခါင္း၊ အသက္ ၆၁ ႏွစ္အရြယ္ 
အမ်ဳိးသမီး၏ တင္ပါးႏွင့္ ေျခေထာက္၊ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ႏွင့္ အသက္ 
၂၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးႏွင့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ 
အမ်ဳိးသားတို႔၏ တင္ပါး၊ အသက္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသား၏ 
ရင္ဘတ္တို႔တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၂ ဦး၊ 
အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦး၊ 
ေယာက္်ားေလးငယ္ 
၁ ဦး၊ မိန္းကေလးငယ္ 
၁ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ
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၂။ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ဥပေဒမဲ့ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အေသးစိတ္စာရင္း၊       
ဇြန္-ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္။

ရက္စြဲ ေနရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈ

၈ ဇြန္ ၂၀၂၁ မံၿမိဳ႕ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ 
သူမ၏ ကေလးအား ေက်ာင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္စဥ္အတြင္း 
အစိုးရတပ္မ်ား၏ ပစ္ခတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ သူမ၏ ေက်ာႏွင့္ 
လက္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး ခြဲစိတ္ကုသရန္ 
လိုအပ္ခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသမီး ၁ ဦး 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

၁၉ ဇြန္ ၂၀၂၁ ဟိုပင္၊ 
မိုးညွင္း 

အသက္ ၃၃ ႏွစ္အရြယ္အမ်ဳိးသား 
ကိုၿဖိဳးသည္ ျမတာရာလမ္းတြင္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ 
ဆန္အိတ္တင္ေဆာင္လာစဥ္တြင္ စစ္သားတခ်ဳိ႕မွ 
ရပ္ခိုင္းခဲ့သည္။ ရပ္တန္႔ရန္ အလြန္ေၾကာက္လန္႔ေသာေၾကာင့္ 
စစ္သားမ်ား၏ ပစ္ခတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္လံုး 
ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား ၁ ဦး 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

၁ ဇြန္လိုင္ ၂၀၂၁ မိုင္းနား ရြာ၊ 
ဝိုင္းေမာ္

ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ခလရ ၅၈ မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၄၀ 
ခန္႔သည္ လူ ၂၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေနသည္ 
အိမ္သစ္တက္ပြဲတစ္ခုသို႔ ၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ့သည္။ 
အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားငယ္တစ္ဦးမွာ အိမ္ေပၚမွ 
ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္သားမ်ား၏ ပစ္သတ္ျခင္း 
ခံခဲ့ရသည္။ 

အမ်ဳိးသား ၁ ဦး 
ေသဆံုး

၃ ဇြန္လိုင္ ၂၀၂၁ ဗန္းေမာ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၅၀ ခန္႔ႏွင့ ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားတစ္စု 
ေလာင္းကစားေဆာ့ေနသည့္ ဗန္းေမာ္ဆိပ္ကမ္းသို႔ 
ကားမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ 
အမ်ဳိးသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး လူအုပ္ထဲသို႔ ေသနတ္ျဖင့္ 
ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ မင္းမႏိုင္ရပ္ကြက္မွ  အသက္ 
၅၀ အရြယ္ ဦးေအာင္ျမင့္၏ ၀မ္းဗိုက္တြင္ ထိမွန္ခဲ့ၿပီး 
အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ အေလာင္းအား ကားထဲသို႔ 
သယ္သြားခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၁ 
ဦးေသဆံုး

၇ ဇြန္လိုင္ ၂၀၂၁ မိုင္းနားရြာ၊ 
ဝိုင္းေမာ္

ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းနား စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ 
စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မျဖတ္ခင္ 
ေနာက္ျပန္လွည့္သြားေသာ ကားတစ္စီးအား ေသနတ္ျဖင့္ 
ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ကားကို မထိပဲ စစ္ေဆးေရးဂိတ္အနီး 
သစ္သီးေရာင္းေနေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား ထိမွန္ကာ 
ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ ကေလး ၃ 
ေယာက္ မိခင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

အမ်ဳိးသမီး ၁ 
ဦးေသဆံုး
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၇ ဇြန္လိုင္ ၂၀၂၁ ရြာသစ္ႀကီးရြာ၊ 
မိုးညွင္း

ခမရ ၃၈၈ မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္ 
ရြာသစ္ႀကီးေက်းရြာသို႔ ညေနပိုင္း ကင္းလွည့္ခဲ့သည္။ ည 
၈ နာရီတြင္ အသက္ ၃၀ အရြယ္ ရြာသား ကို ဂ်ိမ္း သည္ 
ႏြားလွည္းျဖင့္ ၎၏ လယ္မွ ျပန္လာခဲ့သည္။ စစ္တပ္မွ 
ခ်ဥ္းကပ္လာေသာအခါ ကို ဂ်ိမ္း ေရွ႕တြင္ ႏြားတအုပ္ 
ျပန္႔က်ဲေနသျဖင့္ ကို ဂ်ိမ္း လည္း ထြက္ေျပးခဲ့သည္။ 
စစ္တပ္မွ ၎၏ ေနာက္ေက်ာအား ပစ္ခတ္သျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း 
ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ စစ္တပ္မွ ၎၏ အေလာင္းအား 
တပ္စခန္းသို႔ ယူသြားၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ၎၏ 
မိသားစုထံ ျပန္ေပးခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၁ 
ဦးေသဆံုး

၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၂၁ မိုးေမာက္ ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ ကုန္းေလာေက်းရြာ ကားလမ္းေပၚတြင္ စစ္ကား 
၁၅ စီး KIA ၏ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခံရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ 
ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အနီးအနားေနရာမ်ားသို႔ 
ေသနတ္ျဖင့္ လက္လြတ္စပယ္ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ 
အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ ရြာသား သင္းေရႊ၏ ေမးေစ့တြင္ 
ေသနတ္ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၁ ဦး 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

၁၀ ၾသဂုတ္ ၂၀၂၁ မိုင္ေနာင္း ရြာ၊ 
မိုးညွင္း

ည ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ ခလရ ၁၁ မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ 
မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေတာ္ႀကီးရွိ မိုင္ေနာင္း ရြာသို႔ 
ကုန္တင္ကား ၃ စီးျဖင့္ ေမာင္းႏွင္လာၿပီး ရြာသူရြာသားမ်ား၏ 
ေနအိမ္မ်ားသို႔ ေသနတ္ျဖ႕္ စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ အိမ္ ၃ အိမ္မွ 
အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္- အမ်ဳိးသမီး ၁ 
ဦးမွာ ၎၏ တင္ပါးတြင္ ထိခိုက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္မွာ 
လက္ေကာက္၀တ္ႏွင့္ ခါးေနရာ၊ ေနာက္တစ္ေယာက္မွာ 
သူမ၏ ေနာက္ေက်ာကို ေသနတ္ထိမွန္ခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦး 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

၂၈ ၾသဂုတ္ ၂၀၂၁ ဝိုင္းေမာ္ မဒိန္ရြာအနီးတဝိုက္သို႔ ခလရ ၅၈ မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား 
လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္ခ်ိန္တြင္ ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးျဖစ္သူ 
ဦးေခါဂ်ံဳ သည္ ခလရ ၅၈ တပ္စခန္းအနီးရွိ ၎၏ 
လယ္ထဲသို႔ သြားေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ စစ္သားတစ္ေယာက္၏ 
လွမ္းေအာ္ေသာ္လည္း မၾကားလိုက္၍ ဆက္ေလွ်ာက္ေနစဥ္ 
စစ္သားက ၎အား ပစ္သတ္ခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၁ 
ဦးေသဆံုး
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၁၁ စက္တင္ဘာ 
၂၀၂၁

ေရႊဘံုသာရြာ၊ 
ေရႊကူ 

ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ စစ္ကူမ်ားႏွင့္ ရိကၡာမ်ား 
တင္ေဆာင္လာေသာ သေဘၤာေပၚရွိ ျမန္မာစစ္တပ္ 
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ မည္သည့္ရန္စျခင္းမွ မရွိပဲ 
ေရႊဘံုသာရြာထဲသို႔ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ရြာသားတစ္ဦးျဖစ္သူ 
အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ ဖိုးခ်ိဳႏွင့္ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္ 
အမ်ဳိးသမီးသည္ ေျခေထာက္တြင္ က်ည္ထိမွန္ခဲ့ၿပီး 
ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား 
၁ ဦးႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီး ၁ ဦး 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

၂၈ စက္တင္ဘာ 
၂၀၂၁

လဝါးရြာ၊ 
ဖားကန္႔

မရူေနာ္ ဆုိသူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္ ဒြမ္ဆာေခါန္ 
ဆိုသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ လ၀ါးရြာမွ 
ဆိုင္ကယ္စီးျပန္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ 
ပစ္ခတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ အမ်ဳိးသမီးမွာ ၎၏ လက္ႏွင့္ 
တင္ပါးတြင္ ျပင္းထန္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး ေဆးကုသရန္အတြက္ 
ျမစ္ႀကီးနားေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ခံခဲ့ရသည္။ အမ်ဳိးသားမွာမူ 
၀မ္းဗိုက္ထိမွန္ကာ ေသဆံုးခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၁ 
ဦးေသဆံုး၊ 
အမ်ဳိးသမီး ၁ ဦး 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

၃။ စစ္အစိုးရတပ္မ်ား၏ မတရားဖမ္းဆီးမႈ၊ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ လူသားဒိုင္း/မိုင္းရွင္းလင္းသူမ်ားအျဖစ္ 
အသံုးျပဳမႈမ်ား၏ အေသးစိတ္စာရင္း၊ ဇြန္- ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္။

ရက္စြဲ ေနရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံရသူ 
အေရအတြက္

၃ဇြန္ ၂၀၂၁ စနီတူယန္ ရြာ၊
 အင္ဂ်န္းယန္

ရြာသား ၂ ဦးသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၅၀ ခန္႔၏ 
ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႔သည္ KIA ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
စစ္ေၾကာေရးတြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္း ကန္ေက်ာက္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး 
စစ္ေၾကာင္းေရွ႕တြင္ လူသားဒိုင္းႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးအတြက္ 
၃ ရက္ၾကာ အတင္းအဓမၼ လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းခံခဲ့ရသည္။ 

အမ်ဳိးသား ၂ 
ဦး အဖမ္းခံရၿပီး 
ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရကာ 
လူသားဒိုင္းႏွင့္ 
မိုင္းရွင္းလင္းသူအျဖစ္ 
အသံုးျပဳခံရ

၃ ဇြန္ ၂၀၂၁ မိုးညွင္း မိုးညွင္းမွ စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ မနက္ ၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ 
မိုးညွင္းဗလီအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္စီးနင္းရွာေဖြခဲ့သည္။ 
ဗလီအနီးရွိ ေဆးဆိုင္မွ အသက္ ၆၀ အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကို 
ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၂ ရက္အၾကာတြင္ ထိုအမ်ဳိးသား 
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား ၁ ဦး အဖမ္းခံရ

၇ ဇြန္ ၂၀၂၁ ျမစ္ႀကီးနား ေရွ႕ေန ဦးသက္ထြန္းဦးကို ပုဒ္မ ၅၀၅ (က) ျဖင့္ 
ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့သည္။ ျမစ္ႀကီးနား အက်ဥ္းေထာင္တြင္ 
ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသား ၁ ဦး အဖမ္းခံရ

၇ ဇြန္ ၂၀၂၁ ျမစ္ႀကီးနား ေက်ာင္းဆရာ ဦးသန္းဦးကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ အမွတ္ ၁ 
အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၁ ဦး အဖမ္းခံရ
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၁၃ ဇြန္ ၂၀၂၁ ေရႊကူ နယ္ေျမအေျခစိုက္ စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ တပ္မ ၈၈ 
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေရႊကူၿမိဳ႕တြင္ တအိမ္တက္ဆင္း ရွာေဖြခဲ့ရာ 
PDF မ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရွိသည္ဆိုကာ အမ်ဳိးသမီး ၂ 
ဦးအပါအ၀င္ လူ ၁၀ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ အဖမ္းခံရသူ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားထဲမွာ တစ္ဦးမွာ ဆရာ၀န္ျဖစ္ၿပီး PDF မ်ားကို 
ေဆးကုသေပးေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည္။ 

အမ်ဳိးသမီး ၂ 
ေယာက္အပါအ၀င္ 
အနည္းဆံုး လူ ၁၀ ဦး 
အဖမ္းခံရ

၁၆ ဇြန္ ၂၀၂၁ မိုးညွင္းၿမိဳ႕ ဦးျမင့္၀င္းႏွင့္ သားျဖစ္သူ ေက်ာ္ေဇာဦးတို႔ႏွစ္ဦးကို CDM ကို 
ေထာက္ပံ့ေနသည္ဟု စြပ္စြဲကာ စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား ၂ ဦး အဖမ္းခံရ

၁၈ ဇြန္ ၂၀၂၁ ကြတ္ခိုင္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ 
ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ ၇ ရွိ ၎၏ အိမ္မွ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ 
ထြက္သြားခဲ့သည္။ ၃ ရက္အၾကာတြင္ ၎၏ အေလာင္းကို 
ၿမိဳ႕အျပင္ဘက္ သခ်ဳႋင္းတစ္ခုတြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ 
ျပင္ထန္စြာ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ 
ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ၎၏ ကိုယ္ေပၚတြင္ စစ္၀တ္စံုကို 
၀တ္ဆင္ထားေပးခဲ့သည္။ တပ္မ ၉၉ ႏွင့္ တပ္မ ၁၁ တို႔မွ 
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အဆိုပါေဒသတြင္ တပ္စြဲထားသည္။

အမ်ဳိးသား ၁ ဦး 
ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရကာ 
အသတ္ခံရ

၂၈ ဇြန္ ၂၀၂၁ ေနာင္မြန္း ရြာ၊ 
ပူတာအို

ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 
တရားမွ်တမႈမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းပြဲအခမ္းအနားသို႔ 
တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေနာင္မြန္း ရြာမွ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း 
ခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (KBC) မွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ 
၃ ဦးျဖစ္သူ သင္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဦးဆင္ဆာရ္း၊ 
သင္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဦး ဇေခါင္ထီးနားနွင့္ အသက္ ၇၀ 
အရြယ္ သင္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဦး မေခါင္ဒီး တို႔ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ 
ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၎တို႔ကို ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ပုဒ္မ ၅၀၅ 
(က) ျဖင့္ တရားစြဲခဲ့ၿပီး ပူတာအိုေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၃ ဦး အဖမ္းခံရ

၃၀ ဇြန္ ၂၀၂၁ ဖားကန္႔ ဆႏၵျပသူ အမ်ဳိးသား ၄ ဦး (အသက္ ၂၀၊ အသက္ ၂၂၊ 
အသက္ ၃၀ ႏွင့္ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္) ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ 
ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ တာမခန္ ရပ္ကြက္တြင္ ဆႏၵျပပြဲအတြင္း 
ပါ၀င္ေနစဥ္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ညေနပိုင္းတြင္း ၎တို႔အားလံုးကို 
ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၄ ဦး အဖမ္းခံရ

၃၀ ဇြန္ ၂၀၂၁ ဗန္းေမာ္ ဗန္းေမာ္ ၀က္ကုန္း အလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္ 
ဦးႏိုင္မင္းထြန္းအား CDM တြင္ ပါ၀င္မႈႏွင့္ CDM 
မ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္သား ၃၀ 
ခန္႔က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၎သည္ ပုဒ္မ ၅၀၅ (က) ျဖင့္ 
တရားစြဲဆိုခံထားရသည္။ 

အမ်ဳိးသား ၁ ဦး အဖမ္းခံရ
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၂၀ ဇူလိုင္ ၂၀၂၁ တာမိုးညဲ၊ 
ကြတ္ခိုင္

ရြာသားႏွစ္ဦးသည္ ၎တို႔၏ လယ္သို႔ သြားေနစဥ္တြင္ 
စစ္တပ္၏ မဟာမိတ္ တာမိုးညဲ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၂၀ ခန္႔၏ 
ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ၎တုိ႔သည္ ေက်ာ္မိုးေသြးခိုးယူမႈျဖင့္ 
စြပ္စြဲခံရၿပီး တုတ္ျဖင့္႐ိုက္ႏွိက္ခံရကာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ 
ရရွိခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား ၂ 
ဦး အဖမ္းခံရၿပီး 
ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရ

၂၄ ဇူလိုင္ ၂၀၂၁ မိုးညွင္း ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အကပညာရွင္ ေ၀ရန္မ်ဳိးသည္ 
မိုးညွင္း လူငယ္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါ၀င္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ 
ေနာက္တေန႔ နံနက္ မိုးညွင္းအားကစားကြင္းတြင္ 
အကေလ့က်င့္ေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ 
ဖမ္းဆီးျခင္းကုိ ခံခဲရ့သည္။ ၎သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ 
မိုးၫွင္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ 
ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ေတြင္ ၎အား ပုဒ္မ ၅၀၅ (က) ျဖင့္ 
ရဲအခ်ဳပ္ေထာင္သို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၁ ဦး အဖမ္းခံရ

၄ ၾသဂုတ္ ၂၀၂၁ လဝါ့ရြာ၊ ဖားကန္႔ ရြာသား ၂ ဦးသည္ ခလရ ၃၉၀ မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၅၀ ခန္႔၏ 
ဖမ္းဆီးျခင္းကိ ုခခံဲရ့ၿပီး လသူားဒိငု္းႏငွ့ ္မိငု္းရငွ္းလင္းသမူ်ားအျဖင္ ့
ညဘက္တြင္ ၎တို႔ႏွင့္အတူ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ အတင္းအဓမၼ 
ခိုင္းေစခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးလံုးသည္ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ 
ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ၎တို႔အား 
ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၂ ဦး 
အဖမ္းခံရၿပီး လူသားဒိုင္းႏွင့္ 
မိုင္းရွင္းလင္းသူအျဖစ္ 
အသံုးျပဳခံရ- ႏွစ္ဦးလံုးမွာ 
မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့

၄ ၾသဂုတ္ ၂၀၂၁ မိုးညွင္း “ေမတၱာေလညင္း” လူမႈကူညီေရးအသင္း၏ 
အႀကီးအကဲတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚခင္မာလင္းသည္ 
အရပ္၀တ္မ်ား၀တ္ဆင္ထားသူ လူ ၅ ဦး၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို 
ခံခဲ့ရသည္။ 

အမ်ဳိးသမီး ၁ ဦး အဖမ္းခံရ

၉ ၾသဂုတ္ ၂၀၂၁ ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ခလရ ၅၈ မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ 
ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ Buga ဓာတ္အားေပးစက္ရံုတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ဳိးသား ၆ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 
ေနာက္ေန႔တြင္ ၅ ေယာက္ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၆ ဦး အဖမ္းခံရ

၁၀ ၾသဂုတ္ 
၂၀၂၁

မဒိန္ရြာ၊ ဝိုင္းေမာ္ အသက္ ၃၇ ႏွစ္အရြယ္ မဒိန္ရြာသားသည္ ၾသဂုတ္လ ၁၀ 
ရက္ေန႔တြင္ ၎၏ ေက်းရြာအတြင္း ကင္းလွည့္ေနသည့္ ခလရ 
၅၈ မွ စစ္သားမ်ားကို ေတြ႕၍ ထြက္ေျပးခဲ့သည္။ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက 
၎အား တပ္စခန္းသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 
ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ၎အား ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ၎၏ 
အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ USDP အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၁ ဦး အဖမ္းခံရ

၂၀ ၾသဂုတ္ 
၂၀၂၁

ဗန္းေမာ္ CDM တြင္ ပါ၀င္ေသာ အသက္ ၅၀ အရြယ္ ၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးကို 
ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ပုဒ္မ ၅၀၅ (က) ျဖင့္ တရားစြဲခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီး ၁ ဦး အဖမ္းခံရ
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၂၈ ၾသဂုတ္ 
၂၀၂၁

မဒိန္ရြာ၊ ဝိုင္းေမာ္ ခလရ ၅၈ မွ  မဒိန္းေက်းရြာတဝိုက္ ပစ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ခလရ 
၅၈ မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ရြာသား ၃ ဦး ( ၂၉ ႏွစ္၊ ၂၀ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၄ 
ႏွစ္) ကို ၎တို႔ေနအိမ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ခလရ ၅၈ တပ္စခန္းသို႔ 
ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ၎တုိ႔အား KIA ဟုတ္မဟုတ္ 
ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ ဦးေခါင္းမ်ားကို 
ပလက္စတစ္အိတ္မ်ားျဖင့္ စြပ္ထားကာ လက္ထိပ္ခတ္ထားၿပီး 
၎တို႔၏ ဦးေခါင္းႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလံုးကို ေသနတ္ျဖင့္ 
႐ိုက္နက္ျခင္း၊ ကန္ေက်ာက္ျခင္းတို႔ လုပ္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ 
၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနားအေျခစိုက္ ခလရ ၂၁ သို႔ 
၎တို႔ကို ပို႔ေဆာင္လိုက္ၿပီး KIA စစ္သားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
၀န္ခံသည္အထိ ေနစဥ္ ေနပူထဲမွ ေက်ာက္စရစ္ခဲေပၚတြင္ 
ဒူးေထာက္ခိုင္းျခင္းအပါအ၀င္ အျခား ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ၎တို႔ကို 
ျမစ္ႀကီးနား ရဲစခ္းသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာ 
၃၀ တြင္ ဝိုင္းေမာ္ရဲစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မိသားစုထံ 
ဖုန္းေခၚဆိုခြင့္ရခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ ၁၇/၁ ျဖင့္ တရားစြဲခံရၿပီး 
ျမစ္ႀကီးနားေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခံခဲ့ရသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ 
ရက္ေနတြင္ ၎တို႔ ျပန္လည္လႊတ္ေျမာက္လာၿပီး တရားရံုးတြင္ 
အမႈရင္ဆိုင္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၃ 
ဦး အဖမ္းခံရျပီး 
ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရ

၈ စက္တင္ဘာ 
၂၀၂၁

ျမစ္ႀကီးနား လူငယ္ ၇ ဦးကို တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၅၀ ခန္႔က လမ္းေဘးတြင္ 
ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး လက္ေႁမွာက္ဒူးေထာက္ခိုင္းၿပီးေနာက္ ျမစ္ႀကီးနား 
အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၇ ဦး အဖမ္းခံရ

၁၁ စက္တင္ဘာ 
၂၀၂၁

ျမစ္ႀကီးနား အမ်ဳိးသား ၇ ဦး (အသက္ ၂၃၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၃၀၊ ၃၀) 
တို႔သည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ Trinity စစ္ေရွာင္စခန္းအနီးရွိ 
စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ညစာ စားေနစဥ္ 
လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အရပ္၀တ္ရဲမ်ားႏွင့္ 
စစ္သားမ်ားသည္ အရပ္သားကား ၄ စီးျဖင့္ ေရာက္လာၿပီး 
၎တို႔အား ဒူးေထာက္လက္ေႁမွာက္ခိုင္းကာ PDF 
မ်ား ဟုတ္မဟုတ္ (သို႔မဟုတ္) KIA အတြက္ 
ရန္ပံုေငြေကာက္ခံျခင္းရွိမရွိ ေမးျမန္းစစ္ေဆးခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ 
ဖုန္းမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အမွတ္ ၁ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မ 
ရဲစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ 
အမ်ဳိးသား ၅ ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း ၂ 
ဦးမွာ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးခံထားရဆဲျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသား ၇ ဦး အဖမ္းခံရ



29

၁၃ စက္တင္ဘာ 
၂၀၂၁

ေဒါ့ဖုန္းယန္ရြာ၊ 
မိုးေမာက္

နယ္ေျမေထြအုပ္ရံုးတြင္ တပ္စြဲထားသည့္ တပ္မ 
၈၈ မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ည ၇ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ 
လမ္းေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနသာ လူငယ္ ၄ ဦးကို PDF 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ 
ကန္ေက်ာက္ခံခဲ့ၾကရၿပီး ေက်းရြာလူႀကီးမွ ၎တို႔သည္ PDF 
မဟုတ္ေၾကာင္း အာမခံေပးၿပီးမွသာ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။  

လူငယ္ ၄ ဦး အဖမ္းခံရ

၂၂ စက္တင္ဘာ 
၂၀၂၁

မိုးညွင္း အိမ္စီးကား ၃ စီးျဖင့္ အရပ္၀တ္ စစ္သားမ်ားသည္ 
စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူ ေစာၾကည္ခန္႔ၿဖိဳးအိမ္သို႔ 
ညဘက္တြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ၎ႏွင့္အတူ အေမႏွင့္ 
ညီမျဖစ္သူကိုပဲ ဖမ္းဆီးကာ မိုးၫွင္းရဲစခန္းသို႔ 
ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္တြင္ ၎၏ 
အေမအား ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း ၎ႏွင့္ ၎၏ 
ညီမျဖစ္သူကိုမူ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၁ ဦးႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦး အဖမ္းခံရ

၂၇ စက္တင္ဘာ 
၂၀၂၁

ဂြန္ဆိုင္ယန္ ရြာ၊ 
ဖားကန္႔

စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ စစ္ေရွာင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္ ၎၏ 
အသက္ ၆ ႏွစ္အရြယ္ သားျဖစ္သူတို႔ လယ္မွ ျပန္လာခ်ိန္တြင္ 
ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၎တို႔အား လဝါးစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းသို႔ 
ျပန္မလႊတ္ေပးမီ တစ္ညတာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၁ ဦးႏွင့္ 
ေယာက္်ားကေလးငယ္ ၁ 
ဦး အဖမ္းခံရ

၂၇ စက္တင္ဘာ 
၂၀၂၁

လားရႈိး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူ အမ်ဳိးသား ၆ 
ဦးကို လားရႈိးၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၆ ဦး အဖမ္းခံရ

၂ ေအာက္တိုဘာ 
၂၀၂၁

မိုးစစ္ရြာ၊ ေရႊကူ ခမရ ၆၀၂ မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ CDM ဆရာမမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ 
အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးႏွင့္ အသက္ ၆၀ အရြယ္ ၎တို႔၏ မိခင္ကို 
ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေရႊကူၿမိဳ႕ရဲစခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ 
ဦးျမင့္ေဇာ္အား PDF ကုိ ေထာက္ပံ့ေနသူအျဖစ္ 
စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၁ ဦးႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦး အဖမ္းခံရ

၈ ေအာက္တိုဘာ 
၂၀၂၁

ေနာင္းမီ ရြာ၊ 
ဖားကန္႔

တႏိုင္းၿမိဳ႕မွလာေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ကုန္တင္ယာဥ္တန္းကို 
ေနာင္းမီ အနီး KIA မွ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ 
စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းလာေသာ 
ရြာသားတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီး၍ လူသားဒိုင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳကာ 
ဒြန္ဘန္ရြာ ေရာက္သည္အထိ ၎တို႔စစ္ကားျဖင့္ အတင္းအဓမၼ 
လိုက္ပါစီးနင္းခိုင္းခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား ၁ 
ဦး အဖမ္းခံရၿပီး 
လူသားဒိုင္းအျဖစ္ 
အသံုးျပဳခံရ

၄။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႔အတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ မုဒိမ္းျပဳက်င့္သတ္ျဖတ္မႈ အေသးစိတ္အခ်ိန္ဇယား

က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ား
 အမည္- ဒြဲဂ်ာ (သူမ၏ အမည္အရင္းမဟုတ္ပါ)
 အသက္- ၅၈ ႏွစ္
 လူမ်ဳိး- ကခ်င္
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 ဘာသာ- ခရစ္ယာန္
 အိမ္ေထာင္သည္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သား ၁ ဦးရွိသည္။ 
 အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း- လယ္သမား
 ေနရပ္ဇာတိ- ႏြမ္လန္း ရြာ၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။ ႏြမ္လန္း ရြာခံအမ်ားစုသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ 
မတ္လကတည္းကစ၍ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လက္နက္ႀကီးပစ္ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ အျခားေနရာေဒသမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေ
ရွာင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဒြဲဂ်ာ ႏွင့္ သူမ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ ၎တို႔၏ ေနအိမ္ႏွင့္ လယ္ယာကို မစႊန္႔လႊတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
ရြာမွ ထြက္မေျပးပဲ ဆက္လက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ 

 လယ္ရွိသည့္ တည္ေနရာ- ႏြမ္လန္း ေက်းရြာ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၃ ကီလိုမီတာခန္႔ရွိ ခါ့ေဒါင္းပါ 
ေဒသ။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ခမရ ၄၃၈ စခန္းႏွင့္ အေျမွာက္တပ္ရင္း ၆၁၆ ေျခစိုက္စခန္း (၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလတြင္ 
စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ) သည္ ခါ့ေဒါင္ပါနွင့္ ႏြမ္လန္း ရြာၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။ 

ျဖစ္စဥ္ အခ်ိန္ဇယား

ရက္စြဲ ျဖစ္စဥ္

၁၃ ဇူလိုင္ ၂၀၂၁ ဒြဲဂ်ာ ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူသည္ ၎တို႔၏ လယ္ထဲတြင္ေနၿပီး ထိုေနရာတြင္သာ ညအိပ္ခဲ့သည္။ ညေနပိုင္းတြင္ 
ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ဒြဲဂ်ာ ကို ဖုန္းဆက္ကာ လယ္ယာအတြက္ စပါးမ်ဳိးေစ့ကို ေနာက္ေန႔တြင္ ယူလာခဲ့ရန္ 
ေျပာခဲ့သည္။ 

၁၄ ဇူလိုင္ ၂၀၂၁ ဒြဲဂ်ာ သည္ လယ္ထဲသို႔ မသြားမီ မနက္ ၁၀ နာရီ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ သူမခင္ပြန္းသို႔ ဖုန္းႏွစ္ႀကိမ္ ဆက္ခ့ဲသည္။ 
ထိုအခ်ိန္တြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ လယ္ကြင္းထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ဖုန္းသံကို မၾကားခဲ့ေပ။ 
ေနာက္ပိုင္း ဖုန္းေခၚဆိုထားသည့္ မက္ေဆ့မ်ားကို ေတြ႕ေသာအခါ ရင္းႏွီးေသာေၾကာင့္ ခမရ ၄၃၈ ဂိတ္ကို 
သူမအေနျဖင့္ လြယ္လြယ္ျဖတ္ရန္အတြက္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ရင္းႏွီးေသာ သူ႔အား ေမးခိုင္းရန္ 
ေခၚျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ခဲ့သည္။
ဒြဲဂ်ာ ခင္ပြန္းသည္ သူ၏ ဇနီးအား တေနကုန္ လယ္ကြင္းထဲတြင္ ေစာင့္ေနခဲ့ေသာ္လည္း သူမ ေပၚမလာခဲ့ေပ။ 
ညေန ၇ နာရီ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ သူသည္ ႏြမ္လန္း ရြာသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ လမ္းတြင္ ခမရ ၄၃၈ ဂိတ္မွ စစ္ 
သားမ်ားက တပ္မ ၈၈ မွ စစ္သား ၃ ဦး (၆၁၆ စခန္းမွ တပ္ေျပးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔ကိုယ္ကိုယ္ေျပာခဲ့သူမ်ား) 
အား ေတြ႕မိလားဟု ေမးခဲ့သည္။ အိမ္တြင္လည္း ဇနီးသည္အား မေတြ႕ေသာအခါ ေဒါ့ဖုန္းယန္ တြင္ 
ေနထိုင္သည့္ ၎တို႔၏ သားျဖစ္သူကို ဖုန္းဆက္ အကူအညီေတာင္းခဲ့သည္။
ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန ညေန ၅ နာရီခန္႔ေလာက္တြင္ ဖိနပ္မပါပဲ ေဘာလံုးအက်ႌအ၀တ္အစားမ်ား 
၀တ္ထားေသာ ျမန္မာစစ္သား ၃ ေယာက္သည္ စားစရာေတာင္းစားရန္ ေနာင္ကုန္း ေက်းရြာ (ဒြဲဂ်ာ ၏ 
လယ္ယာ အေနာက္ဘက္ ၄ ကီလိုမီတာအကြာရွိ) သို႔ ၀င္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ္ လည္း ရြာအ၀င္၀ရွိ 
ကိုဗစ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ ေပးမ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း အနီးအနားေက်းရြာေဒသခံမ်ား မွ သတင္းေပးလာသည္။ 
၎တို႔ ၃ ဦးထဲမွ စစ္သားတစ္ေယာက္၏ ခါးတြင္ ဓားရွည္တစ္ေခ်ာင္းကို ခ်ိတ္ထားသည္။ စစ္သားမ်ားက 
၎တို႔သည္ တပ္ေျပးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေနာင္ဂြမ္ စစ္စခန္း (ေနာင္ဂြန္း ေတာင္ဘက္ 
၂ ကီလုိမီတာအကြာရွိ) ကို သြားမည့္အေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ၎တို႔ကို ေနာင္ဂြန္းသုိ႔ ၀င္ခြင့္မေပးခဲ့ေပ။ 
ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ ေတာင္ဘက္ မခြယ္ ရြာသို႔ သြားလိုက္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကသည္။
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၁၅ ဇူလိုင္ ၂၀၂၁ ဒြဲဂ်ာ ၏ သားျဖစ္သူသည္ ႏြမ္လန္းရြာသို႔ မနက္ ၆ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ၎၏ မိခင္ဖုန္းကိုဆက္ရန္ 
ထပ္မံႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးမွ ဖုန္းကို လက္ခံေျဖဆိုခဲ့ၿပီး “မင္းဖုန္းက 
၆၁၆ အေျခစိုက္စခန္းမွာရွိတယ္၊ ငါတို႔ စစ္သားတစ္ေယာက္က ေကာက္လာတာ။ မင္း ဒီကိုလာၿပီး 
အခုလာယူလိုက္လို႔ရတယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ 
သူမ၏ သားျဖစ္သူသည္ အျခားရြာသား ၂ ဦးႏွင့္အတူ ၆၁၆ အေျခစိုက္စခန္းသို႔ သြားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ 
ေရာက္ေသာအခါ ဖုန္းကို ျပန္ဆက္ေသာ္လည္း မည္သူမွ ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထိုေနရာမွ စစ္သားတစ္ဦးမွ 
ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာမွမသိေၾကာင္းေျပာကာ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ေခၚရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မည္သူမွ် 
ေျဖၾကားျခင္းမရွိေပ။
ထို႔ေနာက္ ႏြမ္လန္း ေက်းရြာသူႀကီးႏွင့္ ဒြဲဂ်ာ ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူတို႔သည္ ခမရ ၄၃၈ စခန္းသို႔ သြားကာ ဒြဲဂ်ာ 
ကို ရွာေဖြရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဒြဲဂ်ာ ခင္ပြန္းႏွင့္ အျခားေဆြမ်ဳိးမ်ားက သူမအား 
လယ္ကြင္းအနီးအနားတဝိုက္ရွိ ေနရာအားလံုးတြင္ ရွာေဖြခဲ့ၾက သည္။
မနက္ ၈ နာရီခန္႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခင္လင္းေအာင္က ဒြဲဂ်ာ ၏ သားျဖစ္သူထံ ဖုန္းဆက္ကာ ဒြဲဂ်ာ 
၏ ဖုန္းမွာ ေနာင္ဂြန္း အေျမာက္တပ္စခန္းတြင္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လာယူလို႔ရေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 
သားျဖစ္သူမွ သြားမယူခဲ့ေပ။
၈ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဒြဲဂ်ာ ၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက လယ္ကြင္းေဘးတြင္ သူမ၏ ျခင္းေတာင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ 
ထိုနားတြင္ ေျခရာေပါင္းမ်ားစြာရွိေနၿပီး ထိုေျခရာမ်ားအတိုင္း လိုက္ခဲ့ၾကသည္။
မနက္ ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ ဒြဲဂ်ာ ၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက သူမ၏ အေလာင္းကို လယ္ေတာနားတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သူမ၏ 
အေလာင္းမွာ ေမွာက္လ်က္သား လဲေနသည္။ သူမ၏ ခႏၶာကုိယ္ ေအာက္ပိုင္းသည္ အ၀တ္ဗလာျဖစ္ေနၿပီး 
သူမ၏ ထဘီကို ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းတဝိုက္ကို ဆြဲတင္ထားသည္။ သူမ၏ အက်ႌကို ဆြဲဲဲၿဖဲထားကာ ထိုအက်ႌစကို 
ပါးစပ္ထဲ ဆို႔ထားသည္။ ရင္ဘတ္ႏွင့္ ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္းတို႔တြင္လည္း ဓားထိုးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားရွိေနသည္။ 
၎တို႔သည္ ေက်းရြာသူႀကီးအား ခ်က္ခ်င္းေခၚကာ အေလာင္းကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦးပါ၀င္ေသာ ႏြမ္လန္း ရြာသားအဖြဲ႕သည္ လယ္ကြင္းထဲသို႔ ေရာက္လာၿပီး 
အေလာင္းအား သယ္ယူခဲ့သည္။ အေလာင္းအား ႏြမ္လန္း ရြာရွိ သုသာန္သို႔ သယ္ခဲ့ၾကသည္။
ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ ၿမိဳ႕သစ္ရြာမွ ရဲ ၃ ဦး ႏြမ္လန္း ရြာသို႔ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ဤအမႈသည္ ႀကီးေလးေသာ 
အမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တရားရံုးတင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အေလာင္းအား ရင္ခြဲစစ္ေဆး 
စမ္းသပ္မႈလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ရဲမ်ားသည္ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ အ၀တ္အစားမ်ားကို 
သက္ေသအျဖစ္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားဆီမွ ယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အေလာင္းအား ဗန္းေမာ္အစိုးရေဆးရံုသို႔ 
ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။
ေဆးရံုအာဏာပိုင္မ်ားက အေလာင္းအား ေနာက္ေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ခြဲစိပ္စစ္ေဆးမည့္အေၾကာင္း 
ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးရံုတြင္ ေစာင့္ေနသည့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားသည္ အိမ္သို႔ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

၁၆ ဇူလိုင္ ၂၀၂၁ မနက္ပိုင္းတြင္ ေဆြမ်ဳိးအခ်ဳိ႕ ဗန္းေမာ္ေဆးရံုသို႔ သြားကာ အေလာင္းခြဲစိပ္စစ္ေဆးမႈအတြက္ ေစာင့္ေနခဲ့သည္။ 
ထိုသို႔ ေစာင့္ေနစဥ္အတြင္းတြင္ ဗန္းေမာ္ရွိ ၄ မိုင္ စစ္ေဆးရံုမွ အမ်ဳိးသား ဆရာ၀န္ ၂ ဦးေရာက္လာၿပီး 
ဘာမွ်မေျပာပဲ အေလာင္းအား မိနစ္အနည္းငယ္ ၾကည့္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ခဲ့သည္။ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ 
အေလာင္းခြဲစိပ္စစ္ေဆးမႈကို ဆရာ၀န္မ်ားမဟုတ္ပဲ ေဆးရုံ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
အေလာင္းအား ခြဲစိပ္စစ္ေဆးေနသည္ေနရာတြင္ ေဆြမ်ဳိးတစ္ေယာက္ရွိေနၿပီး ေဆးရံု၀န္ထမ္းသည္ 
ခႏၶာကိုယ္ထဲမွ သုတ္ပိုးမ်ားကို ယူကာ ပလက္စတစ္အိတ္အတြင္း ထည္ၿပီး ေမွ်ာ့ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္လိုက္သည္ကို 
ေတြ႕ခဲ့သည္။ ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာ၀န္အား ေမးၾကည့္သည့္အခါ သုတ္ပိုးကို မႏၲေလး ဓာတ္ခြဲခန္းသို႔ 
ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး တပတ္အတြင္း ရလဒ္ကို သိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္မွ ေျပာခဲ့သည္။ 
ေဆြမ်ဳိးမ်ားက အေလာင္းကုိ ဗန္းေမာ္တြင္ မီးသၿဂႋဳလ္ခဲ့ၿပီး အ႐ိုးျပာမ်ားကို ႏြမ္လန္း ရြာသို႔ 
ျပန္လည္သယ္ယူခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒြဲဂ်ာ ေနအိမ္တြင္ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
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၁၇ ဇူလိုင္ ၂၀၂၁ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမွ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္သား ၃ ဦးအား 
သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား သတ္မႈျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
စစ္သားမ်ား ေဒါသထြက္ေစခဲ့သည့္ ျငင္းခုန္စကားမ်ားမႈေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း 
သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းရွိမရွိ သိရွိႏိုင္ရန္ 
ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုး၀ 
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ 

၁၉ ဇူလိုင္ ၂၀၂၁ ခမရ ၄၃၈ မွ စစ္တပ္ အရာရွိတစ္ဦးမွ ဒြဲဂ်ာ ၏ ခင္ပြန္းထံသို႔ ဖုန္းဆက္ကာ စစ္တပ္မွ အလွဴေငြအခ်ဳိ႕ကို လာယူရန္ 
ေျပာခဲ့သည္။ ဒြဲဂ်ာ  ၏ ခင္ပြန္းသည္ ခမရ ၄၃၈ တပ္စခန္းသုိ႔ သြားခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွ ေပးသည္ဆိုသည့္ 
ေငြက်ပ္ ၂၀ သိန္း ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၆၁၆ အေျမာက္တပ္ရင္းမွလည္း ေငြ ၁ သိန္းက်ပ္ကို ၎အား ေပးခဲ့သည္။ 

၂၃ ဇူလိုင္ ၂၀၂၁ သီတင္းပတ္ တစ္ပတ္ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒြဲဂ်ာ ၏ ေဆြမ်ဳိးတစ္ဦးက  ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈအေျဖကို 
ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံသို႔ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ရလဒ္ကို မသိေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာရန္လည္း 
မလိုအပ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 

၂၈ ဇူလိုင္ ၂၀၂၁ စစ္တပ္မွ ရဲမ်ားႏွင့္ ႏြမ္လန္း ရြာသူႀကီးအား ၆၁၆ စစ္စခန္းသို႔ ေခၚခဲ့သည္။ လူသတ္လက္နက္အျဖစ္ 
အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဓားႏွင့္  ဒြဲဂ်ာ ၏ ဖုန္းကို ရဲသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ DNA 
စစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၿပီး မည္သည့္ေဆးရံုတြင္ လုပ္မည္ဆိုသည္ကို မေျပာခဲ့ေပ။ ၎တို႔က 
က်ဴးလြန္ခံရသူအား မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္သူသည္ အသက္အႀကီးဆံုး စစ္သားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ 
၎မုဒိမ္းက်င့္ခ်ိန္တြင္ က်န္ စစ္သား ၂ ေယာက္က သူမကို ခ်ဳပ္ထားေပးခဲ့သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ စစ္တပ္မွ 
အသက္ပိုငယ္ေသာ စစ္သားႏွစ္ေယာက္ကို ရဲမ်ားႏွင့္ ရြာသူႀကီးအား ျပခဲ့ေသာ္လည္း ၃ ဦးထဲမွ အသက္အႀကီးဆံုး 
စစ္သားကိုမူ မျပခဲ့ေပ။ စစ္တပ္အေနျဖင့္ အမႈအား အရပ္သားတရားရံုးကို လႊဲေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
တရားမွ်တမႈရရန္အတြက္ ႀကိဳးစားသြားမည့္အေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ စစ္သား ၃ ဦးလံုးအား ၆၁၆ တပ္စခန္းတြင္ 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ၎တို႔မွ ေျပာခဲ့သည္။ 

၁၀ ၾသဂုတ္ ၂၀၂၁ 
မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ

မိသားစု၀င္မ်ားသည္ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိေသးသည့္အျပင္ ရဲကိုလည္း 
ထိုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မေမးရဲၾကေပ။ 



ဆက္သြယ္ရန္

 အီးေမး  :  kwat.office@gmail.com
 ဖုန္း   :  +66(0)897 5598 92
 Website:  www.kachinwomen.com


