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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္  
 
ကခ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး- ထုုိင္းႏုုိင္ငံ (KWAT) မွ အေရးေပၚ အေျခအေနထုတ္ျပန္ခ်က္။  
 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုုကၡသည္မ်ားအေပၚ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား 
က််ဴးလြန္ေနသည္။ ဒုုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားကုိ တားဆီးထားျခင္း၊ လူသားဒုိင္းႏွင့္ မုုိင္းရွင္း 
ကိရိယာအျဖစ္ အသုုံးျပဳျခင္း၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားပစ္ခတ္မႈႏွင့္ လုယက္မႈမ်ား 
 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ ္ တပ္မွဴးမ်ားက သူတုုိ႔ အေနျဖင့္ သူတုုိ႔၏ ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ 
(KIA) အေပၚျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ မၾကာေသးမီက  ထိုုးစစ္အတြင္း အရပ္သားမ်ားကိ ု ပစ္မွတ္ထားျခင္း 
မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ျခားနားစြာပင္ ကခ်င ္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရံုုး - ထိုုင္းႏိုုင္ငံမွ စစ္ေရွာင္ ဒုုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားက ၂၀၁၈ ခု 
ဧၿပီလအတြင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႔နယ ္ သံုးခတုြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က ရြာသားမ်ားအေပၚ 
စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ ယင္းသုုံးၿမိဳ႔နယ္မွာ ဖားကန္႔၊ တႏိုင္းႏွင့္ အင္ဂ်န္းယန္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ ယင္းက်ဴးလြန္မႈမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ု ခိုလံႈမႈ မရႏိုုင္ရန္ တားဆီးျခင္း၊ စစ္ေဘးေရွာင္ 
ဒုုကၡသည္မ်ားကိ ု စစ္ဆင္ေရးတြင္ လူသားဒိုုင္းႏွင့္ မိုုင္းရွင္းကိရိယာမ်ားအျဖစ္ အသံုုးျပဳျခင္းႏွင့္ 
အရပ္သား ဧရိယာမ်ားကိ ု ခြျဲခား ကန္႔သတ္မႈ မရွိပဲ လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ေလေၾကာင္းမွ 
ဗံုးက်ျဲခင္း၊ ပစၥည္းမ်ား လုယူျခင္းႏွင့္ ဖ်က္စီးျခင္းတုုိ႔ ပါ၀င္သည္။  
 
ေမလ ၆ ရက ္ ႏွင့္ ၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႔နယ ္ လိုုင္ေနာင္ခူး ေက်းရြာမွ ကယ္ဆယ္ခဲ့သည့္ 
ဒုုကၡသည္မ်ားက အလြန္ထိန္႔လန္႔ဖြယ္ ေကာင္းေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ုေျပာျပခဲ့သည္။ ကေလး ၆၄ 
ဦး အပါအ၀င္ ဒုကၡသည္ ၁၅၂ ဦးတိုု႔သည္ ေတာမ်ားကိ ု ျဖတ္၍ ထြက္ေျပးလာစဥ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 
ေျချမန္တပ္ရင္း ၄၂၄ က သူတုုိ႔ကို တားဆီးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုုင္းတြင္ လူသားဒိုုင္း ႏွင့္ မိုုင္းရွင္းကိရိယာမ်ား 
အျဖစ္ အသံုုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ ဒုုကၡသည္မ်ားကိ ု တလုုိင္းတည္း ေလ်ာက္ေစၿပီး 
စစ္ေၾကာင္းမွၾကားညွပ္ေလ်ာက္လာရာ ေရွ႔တြင္ေလ်ာက္ေစေသာ ရြာသားတစ္ဦး မႈိင္းထိခံခဲရ့သည္။  
 
စစ္တပ ္ အေျခစိုုက ္ စခန္း အနီးတြင္ ေလးရက္ၾကာ အတင္းအဓမၼေနေစၿပီးေနာက္တြင္ သူတုုိ႔အား 
မူရင္းရြာကုိ ျပန္ေမာင္းထုုတ္ခဲ့သည္။ သူတုုိ႔သည ္ ရြာ ဘုုရားေက်ာင္းတြင္ ယာယီ စခန္း ဖြင့္၍ ၁၇ 
ရက္ၾကာ ေနခဲ့ၾကရသည္။ ထိုုကာလအတြင္း စစ္သားမ်ားသည္ ရြာသားမ်ား၏ အိမ္မ်ားတြင္ 
ေနထိုုင္ၾကၿပီး အစားအစာမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို လုယူျခင္း၊ KIA ၏ တိုုက္ခိုုက္မႈကုုိ ေရွာင္ရွားရန္ 
ရြာသားမ်ား၏ အ၀တ္အစားမ်ားကို ၀တ္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ၾကသည္။ သူတုိ႔အား ျပန္မလႊတ္မီတြင္ 



 

 

စစ္ေရွာင္ဒုုကၡသည္မ်ားကိ ု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စစ္ေရွာင္ဒုုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုုငမ္ႈမျပဳၾက 
ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။  
 
ဧၿပီ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အေနာက္ဖက္ ကီလိ ု မီတာ ၂၀၀ ခန္႔အကြာအေ၀းတြင္ရွိေသာ 
တႏိုုင္းေဒသဆုုိင္ရာ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကမဲႈဌာနခ်ဳပ္မွ ၁၀၅ မမ အေျမာက္မ်ားႏွင့္ အရပ္သား စစ္သား 
ခြျဲခားျခင္း မရွိပဲ ျပစ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ေလယာဥ္ ႏွစ္စီးျဖင့္ ယင္းဧရိယာကုိ ဗံုုးက်ခဲဲ့သည္။ ထိုု႔ေနာက္ 
တႏိုင္း ၿမိဳ႔နယ္၊ ေအာင္ေလ့ာဒ္ ရြာႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္မ ွအရပ္သား ၂၀၀၀ ခန္႔သည ္ေတာထဲသိုု႔စတင္ 
ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ လက္နက္ႀကီးမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ႏွစ္ဦး ေသဆုုံးၿပီး အသက္ 
အရြယ္ၾကီးရင့္ေသာ လယ္သမားတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ယင္း ဧရိယာကုိ တပ္ရင္း ၈၆၊ ၂၃၈၊ ၃၁၈ 
ႏွင့္ ၁၀၁ မွ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ စစ္သားမ်ားက သိမ္းပိုုက္လိုုက္ေသာ အခါ စစ္ေရွာင္ဒုုကၡသည္မ်ားသည္ 
ေတာနကအ္တြင္းမွ ေဘးကင္းရာသိုု႔ ထြက္ခြာရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ တလေက်ာ္ 
တိမ္းေရွာင္ေနၿပီးေနာက္တြင္ စစ္ေရွာင္ဒုုကၡသည္အုုပ္စုု အေတာ္မ်ားမ်ားကိ ု ကယ္ထုတႏ္ိုုင္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္မစြမ္းမ်ားပါေသာ ဒုုကၡသည္အေယာက္ ၁၃၀ ခန္႔မွာ ေတာထဲ 
တြင္ ပိတ္မိေနဆျဲဖစ္သည္။  
 
အင္ဂ်န္းယန ္ ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ ္ ေျချမန္တပ္မ ၃၃ ႏွင့္ ၈၈ မွ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ 
စစ္ကူမ်ား ဧၿပီ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ တိုုက္ခိုုက္မႈမ်ား 
စတင္ခဲ့သည္။ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုုကၡသည္ ၆၀၀ ခန္႔ကိုု ဧၿပီ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ပိုုင္းမွ ျမစ္ႀကီးနားသုုိ႔ 
ထြက္ေျပးျခင္းကုိ တားဆီးခံခဲ့ၾကရသည္။ သူတုုိ႔ကို အင္ဂ်န္းယန္ရွိ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ အတင္းအဓမၼ 
ခိုလႈံေနေစခဲ့သည္။ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ လူထုု ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည ္ ယင္းဒုုကၡသည္မ်ား 
ေဘးကင္းလံုုၿခံဳရာသိုု႔ ထြက္ခြာႏိုုင္ေရး အတြက္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနရဆျဲဖစ္သည္။  
 
ကခ်င ္ အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရံုုး- ထိုုင္းႏိုုင္ငံ (KWAT) သည ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား တိုုင္းရင္းသား 
ေဒသအားလုုံးရိွ သူတုုိ႔၏ ထိုုးစစ္မ်ားကိ ု ရပဆ္ိုုင္းရန္ႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ 
က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားကိ ု ရပ္ဆိုုင္းျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ ္ ဖက္ဒရယ ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားဆီသုိ႔ 
လွမ္းခ်ီေသာ အားလံုုး ပါ၀င္သည့္ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ တိုုက္တြန္းသည္။ 
 
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ စစ္ျဖစ္ရာ ေဒသမ်ားရိွ အရပ္သားမ်ားကိ ုကာကြယ္ရန္ ႏိုုင္ငံတကာ ဖိအားကိုု အေရးေပၚ 
လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ကခ်င ္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရုံး- ထိုုင္းႏိုုင္ငံ (KWAT) သည ္ႏိုုင္ငံျခား 
အစိုုးရမ်ားအား ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု ေတာင္းဆိုလုုိက္သည္။  

1. ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ ထိုုးစစ္မ်ားႏွင့္ တိုုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ စစ္ရာဇ 
၀တ္မႈမ်ားကို ုလူသိထင္ရွား ရႈတ္ခ်ၾကရန္  

2. ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ၎၏ ထိုုးစစ္မ်ားႏွင့္ တိုုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအေပၚ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ 
က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ု ရပ္ဆိုုင္းသည္အထ ိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက ္ ရံပံုေငြမ်ားကုိ ဆိုုင္းင့ံ 
ထားရန ္



 

 

3. ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုုင္ရာ အခ်င္းခ်င္း ျပဳလုုပ္ေနသာ မည္သည့္ထိေတြ႔ 
ဆက္ဆံမႈကုိ မဆိ ုရပ္ဆိုုင္းရန္၊  

4. ျမန္မာအစုုိးရက သူတုုိ႔၏ စစ္တပ္ကို ု သူတုုိ႔က်ဴးလြန္ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ 
တာ၀န္ခံမႈ ရွိလာေစရန္ လုုပ္ေဆာင္ၿပီး တိုုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအေပၚ စစ္ေရး 
အရထိုုးစစ္မ်ားအားလုုံးကို အဆံုုးသတ္ေစသည္အထ ိ ျမန္မာႏိုုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈ 
မ်ားကိ ုဆိုင္းငံ့ထားရန္  

5. ပဋိပကၡျဖစ္ေသာတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရိွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား လူထုုမ်ားထံ ထိေရာက္စြာ 
ကူညီနိုင္ေရးအတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားေပးရန္  

KWAT မွ မွတ္တမ္းတင္ထားႏုုိင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား  
 

1. ဖားကန္႔ၿမိဳ႔နယ္ လုိင္ေနာင္ခူး ေက်းရြာမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာေသာ 
စစ္ေဘးေရွာင္ဒုုကၡသည္မ်ားကုုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တားဆီးခ့ဲၿပီး သူတုုိ႔ကုုိ လူသားဒုုိင္းနွင့္ 
မုုိင္းရွင္းကိရိယာမ်ားအျဖစ္ အသုုံးျပဳခ့ဲသည္။ ပစၥည္းမ်ား လုယူခ့ဲသည္။  

လိုင္ေနာင္ခူး ေက်းရြာသည္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႔နယ ္ ေတာင္ပိုုင္းတြင္ ရွီသည္။ ရြာသား အမ်ားစုမွာ 
လယ္သမားမ်ား ျဖစ္သည္။ KIA သည ္ရြာႏွင့္ တမိုုင ္အကြာတြင္ စခန္းထိုုင္ခဲ့ဘူးသည္။  
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က ခ်ည္းကပ္လာေနေၾကာင္း KIA က လိုင္ေနာင္ခူး 
ရြာသာမ်ား ကိ ု သတိေပးခဲ့သည္။ ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင ္ ရြာသားမ်ားအားလံုုးသည္ သူတုုိ႔ အိမ္မ်ားမွ 
ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး ကားမိုုင္းသိုု႔ ေတာမ်ားကို ု ျဖတ္ၿပီး သြားခဲ့ၾကသည္။ ေတာထဲတြင္ ၂ ည ၾကာၿပီးေနာက္ 
ဧၿပီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သူတုုိ႔သည ္ေျချမန္တပ္ရင္း (ခမရ) ၄၂၄ မွ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။  
 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ ္ စစ္သားမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားအားလံုုးကုုိ ရွာေဖြၿပီး သူတိုု႔၏ လက္ကိုုင္ဖုုန္းမ်ား 
အားလံုုးကို သိမ္းယူလိုုက္သည္။ ထိုုအခ်ိန္တြင ္ ကေလး ၆၄ ဦး၊ သက္ႀကီးရြယ္အို ၁၁ ဦးႏွင့္ 
ကိုုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး  ၃ ဦး အပါအ၀င္ ရြာသား ၁၅၂ ဦးရွိသည္။ ထိုုေနာက္ ရြာသားမ်ားကိ ု
စစ္ေဆးၿပီး "မင္းတိုု႔နဲ႔ အတူ KIA စစ္သားေတြ ပါသလား။ မင္းတိုု႔ ရြာတည္ေနပံုုက ဘယ္လို ုရွိသလဲ။ 
ေကအိုုင္ေအ စခန္းနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ေ၀းသလဲ။ မင္းတိုု႔ရြာကိုု ေအအိုုင္ေအေတြ 
ဘယ္ေလာက္လာတတ္သလ။ဲ မင္းတို႔ရြာနားမွာ ေကအိုုင္ေအ ဘယ္ေလာက္ စခန္းခ်သလဲ။" 
ကဲ့သိုု႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးခဲ့သည္။  
 
ေယာက္်ား ရြာသား ၅ ဦးကို အုုပ္စုုမွ အေ၀းသုုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။ သူတုိ႔ကုုိ 
ဓါးမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္သည္၊ ေနာက္ေက်ာမ်ားကိ ုရိုုက္နွက္သည္၊ ပါးရိုုက္သည္။  
ထိုု႔ေနာက္တြင္ စစ္သားမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားကိ ု သူတုုိ႔ႏွင့္ အတ ူ ေတာထဲတြင္ 
အတင္းအဓမၼလမ္းေလ်ာက္ေစခဲ့သည္။ ထိုသုုိ႔ ေလ်ာက္ရာတြင္ လူတန္း တစ္တန္းတည္း 



 

 

ေလ်ာက္ေစၿပီး စစ္သားမ်ားႏွင့္ ေရာ၍ ေလ်ာက္ေစၿပီး ရြာသားမ်ားကို ု ေရွ႔မွ ဦးေဆာင္ေစသည္။ 
စစ္သားမ်ားသည္ လမ္းေလ်ာက္လာစဥ္အတြင္း လံုုၿခံဳေရးအတြက ္ဒရုန္း (ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္) မ်ား 
အသံုုးျပဳသည္။  
 
သူတုိ႔သည္ မိုးစရြာလာသည္အထိ မိုုင္အေတာ္မ်ားမ်ား လမ္းေလ်ာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုုအခါ 
စစ္သားမ်ားက လူအုုပ္စုုကို ု ရပ္ခိုုင္းၿပီး ရြာသားမ်ားအား ၀ါးခုတ္ေစၿပီး ေရခံခိုုင္းကာ လူတ္ုုိင္းအတြက္ 
အစားအေသာက္မ်ား ျပင္ဆင္ေစသည္။ သူတုုိ႔ကို ယာယီ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုုပ္ရန္လည္း 
အမိန္႔ေပးခံခဲ့ရေသာ္လည္း ရုုတ္တရက္ သူတုုိ႔အား ခရီးျပန္ထြက္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။  
ညပိုုင္း ၇ နာရီခန္႔တြင္ ရြာသားထမဲွ တစ္ဦးကုုိ အုုပ္စုအေရွ႔မွ လမ္းေလ်ာက္ေစသည္။ ဖိုုးရွမ္းဟု 
ေခၚေသာ ရြာသားတစ္ဦးသည္ ေျမျမ်ဳပ္မိုုင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ သူ႔ကို ု ဒုတ္တေခ်ာင္းတြင္ 
ေစာင္ျဖင့္ ခ်ည္ေနွာင္ သယ္ပိုုင္းၿပီး အေ၀းသုုိ႔ သယ္သြားသည္ကုုိ ရြာသားမ်ား ျမင္လိုုက္ၾကရသည္။ သူ 
အသက္ရွင္မရွင္ကိုမ ူယခုုတုိင္မသိရေသးေပ။  
 
တစ္ညလံုး လမ္းေလ်ာက္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ သူတုုိ႔သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ရွိေသာ ေနရာသိုု႔ 
ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ သူတုုိ႔အား ကုုန္တင္ကားမ်ားႏွင့္ ကားမ်ားေပၚသုုိ႔ တက္ေစၿပီးေနာက္တြင္ 
ေခ်ာင္း၀ ရြာအနီး ကြင္းျပင္ထသဲိုု႔ ကားမ်ားက ေမာင္းသြားၾကသည္။ ထုိေနရာသိုု႔ ဧၿပီ ၁၄ ရက ္နံနက ္၅ 
နာရီခန္႔တြင္ သူတုုိ႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။ 
  
ကြင္းျပင္မ်ားအတြင္းတြင္ ရြာသားမ်ားကိုု အုုပ္စု ႏွစ္ခုု ခြလဲိုုက္သည္။ ေယာက္်ားမ်ားက တစ္အုပ္စုု ႏွင့္ 
မိန္းမမ်ားနွင့္ ကေလးမ်ားက ေနာက္တစ္အုပ္စု ျဖစ္သည္။ ထိုသုုိ႔ လုုပ္ခ်င္းသည ္အုုပ္စုု ႏွစ္ခုု စလံုုးကုိ 
ေၾကာက္ရြံ႔ထိတ္လန္႔ေစခဲ့သည္။ အျခား အုုပ္စုု တစ္ခုုခုု ျဖစ္မည္ကိ ု တဘက္ အုုပ္စုက 
စိုုးရိမ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ထိုုအခ်ိန္တြင္ အရပ္သားမ်ားကိ ုေစာင့္ၾကပ္သူမ်ားမွာ တပ္ရင္ ၄၂၄ ႏွင့္ ၂၂၅ မွ 
စစ္သားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  
 
အခ်ဳိ႔ေသာ ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တစ္ကီလိုခန္႔ေ၀းေသာ ေနရာရွီ စစ္စခန္းသိုု႔ ေခၚသြားၿပီး 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေစခဲ့သည္။ တပ္ရင္း ၄၂၄ ဒုတပ္ရင္းမွူးက သူတုုိ႔အား 
စစ္ေရွာင္စခန္း ဖြင့္ရန္ ခြင့္မျပဳေၾကာင္းႏွင့္ သူတုုိ႔အေနျဖင့္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ မေနထုုိင္ၾကရန ္
ေျပာဆိုုခဲ့သည္။ သူတုုိ႔၏ ေက်းရြာမ်ားကို ု "ရွင္းလင္းၿပီး" ျဖစ္သျဖင့္ 
ေက်းရြာမ်ားသိုု႔ျပန္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။  
 
ရြာသားမ်ားသည ္ ကြင္းျပင္ထတဲြင္ ေလးည အိပ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္တြင္ သူတုုိ႔အေနျဖင့္ 
ရြာမျပန္လိုုေသာ္လည္း သူတိုု႔ရြာသုုိ႔ အတင္းအဓမၼျပန္ပို႔ခံခဲ့ရသည္။ 
 
ဧၿပီ ၁၈ ရက ္ မြန္းလႊဲ ၂ နာရီတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ကုန္တင္ကားမ်ားကိုု ကြင္းျပင္သုုိ႔ 
ယူေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ရြာသာမ်ားကို ကုုန္တင္ကား ၃ စီးေပၚသိုု႔ တက္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ 



 

 

အရပ္သားမ်ားကိ ုတင္ေဆာင္လာေသာ ကုုန္တင္ကားမ်ားသည္ စစ္သားမ်ားကို ုတင္ေဆာင္လာေသာ 
အျခား ကုုန္တင္ကားမ်ား အၾကားတါင္ ေမာင္းခဲ့သည္။ ကုုန္ကားမ်ားက သူတိုု႔ကို အနီးရွိ ျပည္သူ႔စစ္ 
စခန္းသိုု႔ ေမာင္းေခၚသြားၿပီး သူတုုိ႔ကို လမ္းစေလ်ာက္ေစခဲ့သည္။ ထိုုညက သူတုုိ႔ ယာေတာတစ္ခုုတြင္ 
ရပ္နားၿပီး ညစာခ်က္စားကာ ထိုုေနရာတြင္ အိပ္ခဲ့ၾကသည္။ မနက ္ ၈ နာရီတြင္ သူတုုိ႔ရြာဖက္သုုိ႔ ၂ 
မိုုင္ခန္႔ သူတုုိ႔လမ္းျပန္ေလ်ာက္ၾကရသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ စစ္ေၾကာင္းအေရွ႔တြင္ 
လမ္းေလ်ာက္ၾကရၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စစ္သား ၃၀ ခန္႔မွာ သူတုုိ႔ေနာက္မ ွ လိုုက္ပါခဲ့သည္။ 
သူတုုိ႔သည္ တခ်ိန္လုုံး လံုုၿခံဳေရးအတြက္ ဒရုန္း (ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား) ကို ုအသံုုးျပဳခဲ့ၾကသည္။  
ဧၿပီ ၁၉  ရက္ေန႔တြင္ ရြာသားမ်ား လိုုင္ေနာင္ခူး ေက်းရြာသုုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေသာ အခါ 
ေျချမန္တပ္ရင္း ၄၂၄ မ ွ စစ္သား ၅၀ ခန္႔ ရြာတြင ္ အေျခစိုုက္ေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ၾကရသည္။ 
ဘုရားေက်ာင္း ဆိုုင္းဘုတ္အပါအ၀င ္ ရြာပတ၀္န္းက်င္တြင္ ေဆးျဖင္ ့ ခမရ ၄၂၄ ဟု 
ေရးထားသည္မ်ားကိ ုေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။  
 
သူတုုိ႔ေရာက္လာေသာ အခါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ ္စစ္သားမ်ားက ရြာအ၀င၀္တြင္ ရြာသားမ်ားကို ေရႏွင့္ 
ထမင္းထုပ္မ်ား ေပးၿပီး ယင္းကုုိ ဓါတ္ပံုရိုုက္ယူၾကသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ထမင္းထုပ္မ်ားအတြင္းရိွ 
ထမင္းမ်ားမွာ ေသခ်ာခ်က္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ စား၍ မရေပ။  
 
စစ္သားမ်ားက ရြာသားမ်ားကို အႏၱရာယ ္ ေပးမည္မဟုုတ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားမွာ 
သူတုုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ေနထိုုင္ရမည္ကိုု အလြန္ေၾကာက္ရြံ႔ေနၾကၿပီး ရြာဘုရားေက်ာင္းတြင္ အားလံုုး 
စုုေပါင္း ေနထိုုင္ရန္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားက ရြာသားမ်ား၏ အိမ္မ်ားတြင္ 
ေနထိုင္ၾကသည္။ ရြာသားမ်ား၏ ဆန္ႏွင္ ့ ေမြးျမဴထားေသာ တိရစၦာန္မ်ားကို ု သူတုုိ႔ အစာအျဖစ္ 
စစ္သားမ်ားက စားေသာက္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႔မွာ သူတုုိ႔ ယူနီေဖာင္းမ်ားကိ ု မ၀တ္ပဲ ရြာသားမ်ား၏ 
အ၀တ္အစားမ်ားကို ု ယူကာ ၀တ္ထားၾကသည္။ အိမ္တိုုင္းအိမ္တိုုင္းတြင ္ KIA ယူနီေဖာင္းမ်ား 
ခ်ိတ္ထားသည္ကုုိလည္း ရြာသားမ်ား ျမင္ၾကရသည္။  
 
တရက္တြင္ လူငယ္ ရြာသားေယာက္်ား တစ္ေယာက္ကုုိ ဘုရားေက်ာင္းမ ွ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး KIA 
ယူနီေဖာင္းကိ ု အတင္းအဓမၼ၀တ္ဆင္ေစသည္။ သူ႔ကို ေတာထဲ ေခၚသြားၿပီး သူ႔ဓါတ္ပံုကုုိ 
ယူနီေဖာင္းနွင့္ အတ ူရိုုက္သည္။ ထိုု႔ေနာက ္သူ႔ကို ဘုရားေက်ာင္းသုုိ႔ ျပန္လာေစခဲ့သည္။  
ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အစုုိးရ အရာရိွ အခ်ဳိ႔ ေရာက္လာၿပီး ရြာသား ၂၀ ကိ ု ကားမိုုင္းသုုိ႔ 
ေခၚေဆာင္သြားသည္။ ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ သူတုုိ႔ထပ္ေရာက္လာၿပီး က်န္ရွိေနေသာ ရြာသား 
အမ်ားစုကုုိ ကားမိုုင္းသိုု႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္။ မိသားစု ႏွစ္စုုသာ လိုုင္ေနာင္ခူးတြင္ 
ဆက္လက္ေနထိုုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။  
 

2. တႏုုိင္း ၿမိ ႔ဳနယ္ ေအာင္ေလာ့ဒ္ေက်းရြာတြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က ခြျဲခားကန္႔သတ္မႈ မရိွသည့္ 
လက္နက္ၾကီး ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ ေလေၾကာင္းမွ ဗုုံးၾကဲတုုိက္ခုုိက္မႈ  

 



 

 

ေအာင္ေလာ့ဒ္သည ္တႏိုုင္းၿမိဳ႔၏ အေရွ႔ဖက ္ကီလုိမီတာ ၂၀ ခန္႔ တႏိုုင္းျမစ္ေဘးတြင္ တည္ရွိသည္။ 
ေအာင္ေလာ့ဒ္ရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၄၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ ေဒသခံရြာသား အမ်ားစုုမွ လယ္သမားမ်ား၊ 
ကုုန္သည္ သိုု႔မဟုုတ္ ေရြတြင္းလုုပ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ KIA ၏ တပ္မဟာ ၂ ဌာနခ်ဳပ္သည္ 
ေအာင္ေလာ့ဒ္ရြာမွ မိုုင္၀က္ခန္႔တြင္ တည္ရွိသည္။  
 
ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ ေန႔လည္ ၁ နာရီခန္႔တြင္ တႏိုုင္းရွ ိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ ္ ေဒသဆုုိင္ရာ စစ္ဆင္ေရး 
ဌာနခ်ဳပ္သည ္ ၁၀၅ မမ အေျမာက္မ်ားကုုိ ေအာင္ေလာ့ဒ္ေက်းရြာဖက္သုုိ႔ စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး 
ေလယာဥ္ႏွစ္စီးက ေအာင္ေလာ့ဒ္ရြာအေပၚမွ ပ်ံသြားၿပီး ဗံုုးၾကဲခဲ့သည္။ ကရင္လ ဟုေခၚေသာ 
ရြာသားတစ္ဦး ရြာအနီး ေခ်ာင္းနေဘးတြင္ လက္နက္ၾကီးက်ည္ က်ျခင္းေၾကာင့္  ေသဆုုံးခဲ့ရသည္။ 
အင္ေပါ့ေယာဟန္ ဟုေခၚေသာ လယ္သမားသည္ ဗံုုးက်ၿပီးေနာက ္ အနီးရွိ ကြင္းထဲတြင္ သူ၏ 
ႏြားမ်ားကိ ု ေက်ာင္းေနခဲ့ရာမွ ေအာင္ေလာ့ဒ္ရြာရွိ သူ၏ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္သားကုုိ 
သူ႔အားကူညီရန္ လာေခၚခဲ့သည္။ သိုု႔ရာတြင္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခန္႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တႏိုုင္းမွ 
အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ျပန္သည္။ သူႏွင္ ့ သူ႔သားသည္ ရြာအနီးသိုု႔ ႏြားမ်ား ေမာင္းလာခ်ိန္တြင္ 
လက္နက္ႀကီးက်ည္တစ္လံုးေပါက္ကြဲခဲ့သည္။ သူ႔သားျဖစ္ေသာ အင္ေဖာ္ေနာ္ရိန္မွာ 
ေနရာတြင္ေသဆုံးခဲ့ၿပီး သူက ေျခေထာက္တြင ္ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။ 
 
ေအာင္ေလာ့ဒ္မွ ရြာသားမ်ားသည္ ရြာအျပင္တြင္ ခိုလံႈရန္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ ္ စစ္သားမ်ားသည္ ဆြတ္ရာႏွင့္ ဆြတ္ရိန္ ရြာမ်ားအနီးတြင္ ေျမျပင္ ထိုုးစစ္ကုိ 
စတင္ခဲ့သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ေအာင္ေလာ့ဒ္အေရွ႔ဖက္သုိ႔ ထြက္ေျပးၾကသည္။ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ ္ စစ္သား အခ်ဳိ႔သည ္ ဆြတ္ရာတြင္ အရပ္၀တ္မ်ားျဖင့္ ေနရာယူထားၾကၿပီးျဖစ္ၿပီး 
ဆီေရာင္းသူမ်ား အေယာင္ေဆာင္ကာ KIA အေပၚ တိုုက္ခိုုက္မႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။  
 
ဆြတ္ရာႏွင့္ ဆြတ္ရိန ္ ရြာသားမ်ားသည ္ ေအာင္ေလာ့ဒ္ရြာ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ ္
ေက်ာင္း၀င္းထတဲြင္ တစ္ည ေနခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ေန႔ နံနက္တြင ္ေအာင္ေလာ့ဒ္ ရြာျပင္တြင္ ပုန္းေနေသာ 
အျခား ရြာသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။  
 
ရာႏွင့္ ခ်ီေသာ စစ္ေရွာင္ဒုုကၡသည္မ်ားသည္ ေတာမ်ားကို ု ျဖတ္၍ ေဘးကင္းလံုုၿခံဳေသာ ေနရာသုုိ႔ 
ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ႏိုုင္ရန္ ေျဖးေျဖးခ်င္း ၾကိဳးစား ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ကိုုယ္၀န္ေဆာင္ 
အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးမွာ မီးဖြားခဲ့သည္။ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေျပးရြာသားမ်ားသည္ အုပ္စု သံုုးခ ု
ခြလဲိုုက္သည္။ သန္စြမ္းေသာ ဒုကၡသည္ ၃၀၀ ခန္႔သည္ မဂ်ီ ေတာင္တန္းတေလ်ာက္ ေတာင္ဖက္ 
လမ္းေၾကာင္းကိ ု ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထို ခက္ခေဲသာ ေတာင္ေပၚလမ္းကုိ မလိုုက္ႏိုုင္သည့္ 
ကိုုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား၊ ႏို႔တိုုက္မိခင္မ်ား၊ ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားပါ၀င္ေသာ က်န္ရြာသား ၂၆၀ ဦးသည္ 
ခေမာင္ေခ်ာင္းနွင့္ ဒါဘီေခ်ာင္းတေလ်ာက္ လမ္းေၾကာင္းမွ တဆင့္ တႏိုုင္းၿမိ ႔ဳသိုု႔ ေရာက္ရွိရန္ 
ၾကိဳးပမ္းၾကသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အလြန္အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားႏွင့္ သူတုုိ႔ကို 



 

 

ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ ရြာသား ၈၀ ခန္႔သည္ ေနာက္တြင္ ခ်န္ေနခဲ့ၿပီး တခ်ဳိ႔က 
အျခားသူမ်ားကို ုတေျဖးေျဖး မီလာေအာင္ စီစဥ္ေနၾကသည္။  
 
ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေရွာင္ရြာသား ၃၀၀ အုပ္စုုသည္ ဒြမ္ဘန္ေက်းရြာသိုု႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ 
ထိုုေနရာမွ သူတုုိ႔ကိုု ျမစ္ႀကီးနားသိုု႔ ေခၚသြားျခင္းခံၾကရသည္။ လူ ၂၆၀ ပါေသာ စစ္ေရွာင္အုပ္စုုသည္ 
ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ တႏိုုင္းၿမိ ႔ဳသိုု႔ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး အမ်ားစုုမွာ ဘုရားေက်ာင္း 
ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းတြင္ ေနထိုုင္ေနၾကသည္။ ေနာက္ခ်န္ရစ္ေသာ စစ္ေရွာင္ဒုုကၡသည္ ၈၀ 
ႏွင့္သာမက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔ တိုုက္ခိုုက္မႈေၾကာင့္ မဂ်ီဘြမ္ ေက်းရြာမွ 
ထြက္ေျပးလာေသာ စစ္ေရွာင္ ၅၀ တိုု႔ႏွင့္  အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားၿပီး သူတုုိ႔၏ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအတြက္ အလြန္စိုးရိမ္ပူပန္ေနရသည္။  
 

3. ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႔နယ္မွ ထြက္ေျပးေသာ စစ္ေရွာင္မ်ားအား ပိတ္ထားျခင္း  
 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ရြာသားမ်ားသည္ (တပ္မ ၃၃ ႏွင့္ ၈၈ မ)ွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္သား 
ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ျမစ္ႀကီးနားမွ စစ္ထရပ္ကား ၁၆ စီးျဖင့္ အင္ဂ်န္းယန္ ၿမိဳ႔နယ ္ဇြတ္မိုင္ယန္ရွိ ၁၆ မိုုင္ဂိတ္မွ 
တဆင့္ ေရာက္ရွိလာသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အင္ဂ်န္းယန္မွ 
ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ရြာသားမ်ားသည္ ျမစ္ႀကီးနားဘက္သို႔ စတင္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အင္ဂ်န္းယန္ ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၂ မိုုင္ခန္႔ေ၀းေသာ KIA စခန္းကိ ုစတင္တုုိက္ခိုုက္ခဲ့သည္။  
 
ဧၿပီ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္ ၂၁ မ ွစစ္သားမ်ားသည္ ရြာသားမ်ား ၁၆ မိုုင္ 
စစ္ေဆးေရးစခန္းမွ တဆင့္ ထြက္ေျပးျခင္းကိ ု တားျမစ္ၿပီး သူတုုိ႔ကိုု အိမ္ျပန္ၾကရန္ 
အမိန္႔ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ာသည္ အင္ဂ်န္းယန္သုုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး ရိုုမင္ကက္သလစ္ႏွင့္ 
ႏွစ္ျခင္း ဘုုရားေက်ာင္း ေက်ာင္း၀င္းမ်ားတြင္ ခိုလႈံေနၾကသည္။ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ထိုုေနရာတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး ၂၉၇ ဦးအပါအ၀င္ ရြာသား ၆၁၇ ဦး ပိတ္မိေနဆ ဲ ျဖစ္သည္။ လူထုု 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုသူမ်ားကိုု ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေစရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ 
ညိႈႏိုုင္းလ်က္ရွိသည္။  
 
သတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုသိရိွလိုပါကဆက္သြယ္ရန္  
 
Moon Nay Li  (+66 855 233 791) 
San Htoi (+95 942 3076 625) 
Kwat.office@gmail.com 
www.kachinwomen.com 
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IDPs from Awng Lawt fleeing in the jungle 

Awnglawt villager, Yaw Han, injured by Burma Army 
shelling 
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