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ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ 
ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအေပၚ အမွန္တရား 

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမရွိ။

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရံုး-ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ရွင္းလင္းခ်က္ စာတမ္း။ 
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ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအေပၚ 
အမွန္တရား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမရွိ။ 

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားရံုး (ICJ) တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားေရး စနစ္ကို သူက ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ကာကြယ္ခဲ့ၿပီး 
“ျမန္မာႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ပါက သူတို႔ဟာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ကၽြန္မတို႔ရဲ႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားေရး စနစ္မွ တဆင့္ 
အေရးယူျခင္းခံရမည္” ေျပာခဲ့သည္။ 

 မိမိတို႔ႏွင့္ အျမင္ခ်င္းမတူညီပါ။ 
 ဤရွင္းလင္းခ်က္စာတမ္းတြင္ မၾကာေသးမီအခ်ိန္ျဖစ္ေသာ ယခုႏွစ္အတြင္း မတ္လႏွင့္ 
ၾသဂုတ္လမ်ားအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တရားမွ်တမႈ 
ရရွိျခင္း မရွိေသးေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈနွင့္ အရပ္ဘက္ပစ္မွတ္မ်ားကိုု 
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားသည္။ 
 ၾသဂုတ္လအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈ ျဖစ္ရပ္တြင္ အသက္ ၅၈ ႏွစ္အရြယ္ ဆြံ႔အ 
နားမၾကား လယ္သမားတစ္ဦးသည္ သူ၏ ရြာတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၈၈) ေျချမန္တပ္မ မွ 
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေမးျမန္းစစ္ေဆးခဲ့ေသာအခါ သူ႔အေနျဖင့္ ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ရိုက္ႏွက္ခံခဲ့ရသည္။ 
သူ႔ကို တင့္ကားထဲတြင္ ၾကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ထားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ရက္ၾကာေအာင္ ေလ်ာက္ပတ္ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္တြင္ ကြတ္ခိုင္ရွိ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ (၄၅) တြင္ ေျခာက္ရက္ၾကာေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ 
 လူသိမ်ားေသာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးႏွင့္ ကေလးသံုးဦး 
ေသဆံုးခဲ့သည့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔ ေမာ္ဟစ္ ရပ္ကြက္ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈတြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား အားလံုးက 
သူတို႔၏ ရပ္ကြက္တြင္ မည္သည့္ တိုက္ပြဲမွ ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေသာ္လည္း လက္နက္ႀကီးမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 
တပ္ရင္း ၄၅ စခန္းမွ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ 
 ရြာသားမ်ားမွာ တိုင္ၾကားရန္ သို႔မဟုတ္ တရားစြဲဆိုရန္အတြက္ စစ္တပ္အား အလြန္အမင္း 
ေၾကာက္ရြံ႔ေနခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ျဖစ္ရပ္မွာ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ ညတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အသက္ ၅၁ ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚပန္ေလာင့္အား သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈျဖစ္သည္။ 
ယင္းျဖစ္ရပ္တြင္ အေထာက္အထားအားလံုးက သူမ၏ ရြာကို ထိုေန႔က ေရာက္ရွိလာေသာ ေျခလ်င္တပ္ရင္း 
၂၆၁ မွ စစ္သားမ်ားအား ညြန္ျပလ်က္ရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္တပ္က ရဲမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို ပိတ္ပင္ထားၿပီး 
သူတို႔၏ စစ္သားအား ကာကြယ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ 
 ယင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၉ ရက္ ည ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ အလြန္ပင္ ဆင္တူသည္။ ယင္းအျဖစ္အပ်က္တြင္ 
အေထာက္အထားမ်ားက သူတို႔၏ ရြာသို႔ မၾကာမီက ေရာက္ရွိလာေသာ ေျချမန္တပ္ရင္း ၅၀၃ ကို ရွင္းလင္းစြာ 
ညြန္ျပလ်က္ရွိေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ အမွန္တရားမွာ တိမ္ျမဳပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္။ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားအား 
ရင္ခြဲ စစ္ေဆးမႈ အေထာက္အထားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပဳရန္အတြက္ စစ္တပ္က ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး 
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ စစ္တပ္၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို ေျပာဆိုေသာမည္သူကိုမဆို 
တရားစြဲဆိုမည္ဟု လူသိထင္ရွား ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ယေန႔ထက္တိုင္ မုဒိန္းက်င့္ သတ္ျဖတ္မႈကိုသာမက 
အျပင္းအထန္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းၿပီး ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ခံခဲ့ရသည့္ ဆရာမႏွစ္ဦးအေပၚ 
ဆိုးရြား ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ရာဇ၀တ္မႈကို က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ အေရးယူခံရျခင္းမွ လံုး၀ ဥႆံုပင္ 
ကင္းလြတ္လ်က္ရွိေနသည္။ 
 ျမန္မာ စစ္တပ္၏ တရားေရး စနစ္ေအာက္တြင္ အမွန္တရားကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမရွိသည္ကို 
ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ရသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ စစ္တပ္အား ေၾကာက္ရြံ႔ေနမႈသည္ အရပ္ဘက္ တရားေရး စနစ္ကို 
အလုပ္မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးလ်က္ရွိသည္။ စစ္တပ္အေပၚ စြပ္စြဲထားေသာ အမႈမ်ားကို ေရွ႔ေနမ်ားက လက္ခံရန္ 
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ေၾကာက္ရြံ႔ၾကၿပီး ရွားရွားပါးပါး လက္ခံခဲ့သည့္အခါမ်ားတြင္ပင္ အမႈမ်ားမွာ ပယ္ဖ်က္ခံရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ လိင္ဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားျခင္းနွင့္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံရသည့္ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ၏ အမႈတြင္ တရားလႊတ္ေတာ္က 
“အေထာက္အထားခိုင္လံုမႈမရွိ” ဟုဆိုကာ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။   

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဆက္လက္ က်ဴးေက်ာ္တိုးခ်ဲ႔မႈမ်ားနွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒေအာက္တြင္ ရရွိထားေသာ သူတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတို႔သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမွ်တမႈအေပၚ အဓိက စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
 သို႔ျဖစ္ရာ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရံုး-ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အရပ္သားမ်ား၏ အသက္ႏွင့္ဘ၀မ်ား 
လံုၿခံဳမႈ ရွိေစရန္နွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို 
အာမခံေသာ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအသစ္ ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ 
ႏိုင္ငံေရး ေစ့စပ္ညိႈႏိႈင္းမႈမ်ား စတင္ႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားရပ္တန္႔ၿပီး 
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအားလံုး ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား အေရးတႀကီး 
ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။  

မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

စဥ္ ရက္စြဲ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 
ခံစားရသည့္ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ား
(က်ား/မ)  အသက္

ေနရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အမ်ဳိးအစား က်ဴးလြန္သည့္ 
ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္ 
တပ္ရင္း 
တပ္ဖြဲ႔မ်ား

၁။ ၂၀၁၉ မတ္လ 
၁၃ ရက္ 

က်ား၊ ၄၅ ႏွစ္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔ 
ရပ္ကြက္ ၂ 

ဖမ္းဆီးျခင္း၊ 
ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္း

တပ္မ ၉၉ 

၂။ ၂၀၁၉  ေမလ 
၈ ရက္ 

က်ား၊ ၃၅ ႏွစ္ ေနာင္ဟိုင္ရြာ၊ 
ကြတ္ခိုင္

ဖမ္းဆီးျခင္း၊ 
ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္း

တပ္မ ၉၉၊ 
ခလရ ၄၅

၃။ ၂၀၁၉ ဇူလိုင္ ၃ 
ရက္

မ၊ ၅၁ ႏွစ္ နမ့္ဆြန္ရြာ၊ 
ကြတ္ခိုင္

လုယက္ျခင္း၊ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း

ခလရ ၂၆၁ ဟု 
သံသယရွိ

၄။ ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္ 
၁၈ ရက္

အိမ္တစ္လံုး ပ်က္စီး ဟူေနာင္ရြာ၊ 
ကြတ္ခိုင္

အရပ္သား 
ေနထိုင္ရာ နယ္ေျမ 
ကို ေလေၾကာင္းမွ 
ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ျခင္း 

ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္ 
ေလယာဥ္

၅။ ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္ 
၂၁ ရက္ 

က်ား၊ ၅၈ ႏွစ္၊ 
(ဆြံ႔အ နားမၾကား 
လယ္သမား)

ေနာင္စြီးရြာ၊ 
ကြတ္ခိုင္

ဖမ္းဆီးျခင္း၊ 
ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း၊ 
ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္း၊ 
၈ ရက္ၾကာ 
ထိန္းသိမ္းထားျခင္း

တပ္မ ၈၈ 
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၆။
၂၀၁၉ ၾသဂုတ္ 
၃၁ ရက္

သတ္ခံရသူမ်ား
1. မ၊ ၃၄ ႏွစ္ 
2. မ၊ ၁၉ ႏွစ္ 
3. မ၊ ၁၄ ႏွစ္ 
4. မ၊ ၈ ႏွစ္ 
5. မ၊ ၄ လ 
ဒဏ္ရာရသူမ်ား 
1. မ၊ ၁၇ ႏွစ္ 
2. က်ား၊ ၂၅ ႏွစ္ 
3. က်ား၊ ၄၀ ႏွစ္

ေမာ္ဟစ္၊ 
ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔

အရပ္သား 
အိမ္ေျခမ်ားအား 
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ 
ပစ္ျခင္း

ခလရ ၄၅

ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္း ႏွင့္ အရပ္သား ေနရာမ်ားအေပၚ ဗံုးၾကဲျခင္း/လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ျခင္း 
ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ေဖာ္ျပခ်က္။ 

ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္း 

 ကြတ္ခိုင္တြင္ ကားရပ္ျခင္းေၾကာင့္ လက္သမားဆရာ ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း 

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္ လက္သမားဆရာတစ္ဦးသည္ 
ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔ရွိ သူ႔သမီး၏ အေဆာင္မွ သစ္သားျပား အခ်ဳိ႔ယူေဆာင္ရန္ ကားေမာင္းလာခဲ့သည္။ သူ႔မိန္းမကို 
ဖုန္းေခၚရန္အတြက္ ကြတ္ခိုင္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုအနီးတြင္ ကားကို ရပ္လိုက္ေသာအခါ လူအခ်ဳိ႔က သူ၏ကား 
တံခါးကို ဖြင့္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ၿပီး သူ႔ကို ဆြဲခ်ကာ အတင္းအဓမၼ ေဆးရံုေရခဲတိုက္ကို သြားေစခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 
တပ္မ ၉၉ မွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စစ္သား ငါးဦးေရာက္လာၿပီး သူ႔လက္မ်ားကို သူ၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ ၾကိဳးျဖင့္ 
ခ်ည္ကာ သူ႔အား ေလးႀကိမ္ပါးရိုက္ခဲ့ၿပီး သူ၏ ညာဖက္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္ခဲ့သည္။ သူ၏ မ်က္စိေပၚတြင္ 
အ၀တ္ျဖင့္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ စည္းေႏွာင္ၿပီး အိမ္တလံုးသို႔ ကားျဖင့္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ထိုေနရာတြင္ 
သူ႔ကို လက္ေနာက္ျပန္ျဖင့္ လက္ထိပ္ခတ္ၿပီး အတင္းအဓမၼ ဒူးေထာက္ေစခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူ႔ကို 
ထိုေနရာတြင္ ဘာလာလုပ္သည္ႏွင့္ သူ၏ အလုပ္အေၾကာင္းမ်ားကို ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းသည္။ ထို႔ေနာက္ 
သူ၏ လည္ပင္းကို ဓားျဖင့္ ေထာက္ၿပီး အိမ္အျပင္သို႔ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။ သူ႔ကိုလည္း “ေသဖို႔ျပင္ထား” 
ဟု ေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ သူ႔ကို ေမးခြန္းမ်ား ထပ္မံေမးျမန္းၿပီး ကားထဲသို႔ ျပန္လည္တြန္းသြင္းခဲ့ကာ 
ေနာက္တေနရာသို႔ ေမာင္းႏွင္ သြားခဲ့သည္။ မ်က္စိစည္းထားသည္ကို ျဖဳတ္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း 
ျပန္ျမင္လာေအာင္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ယူလိုက္ရသည္။ သူသည္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔ရွိ တာရာကုန္း ရပ္ကြက္တြင္ 
ေရာက္ေနေၾကာင္း သိလိုက္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ သူသည္ မ်က္ႏွာႏွင့္ အကၤ်ီမ်ားေပၚတြင္ ေသြးမ်ား ေပက်န္လ်က္ 
သူ႔အိမ္ျပန္လာခဲ့သည္။ သူသည္ ငါးရက္ၾကာေအာင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရသည္။ 

 အသီးအရြက္ရွာေသာ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူ တစ္ဦး ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းခံရျခင္း 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္တြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔ေတာင္ဘက္ရွိ ဇြပ္ေအာင္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ အသက္ ၃၅ 
ႏွစ္အရြယ္ “ZM” ဆိုသူသည္ သူ႔မိသားစုအတြက္ အသီးအရြက္မ်ားေကာက္ၿပီး ျပန္လာသည့္အခါ သူနွင့္ အျခား 
စစ္ေဘးေရွာင္ တစ္ဦးကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၉၉ ႏွင့္ ခလရ ၄၅ မွ စစ္သားမ်ားက ရပ္တန္႔ခိုင္းခဲ့သည္။ 
စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားကို KIA စစ္သားမ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲခဲ့သည္။ လူႏွစ္ေယာက္ကို သီးျခား ခြဲလိုက္ၿပီး ZM ကို 
စစ္သားငါးေယာက္က အိမ္တစ္လံုးသို႔ ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ သူတို႔က သူ႔ကို “ဒီေန႔ မနက္ ငါတို႔ကို ေသနတ္နဲ႔ 
ငါးခ်က္ အပစ္ခံ ရတယ္။ မင္းက သူတို႔ ပစ္တဲ့ဘက္ကေန လာခဲ့တယ္”ဟု ေျပာခဲ့သည္။ သူက စြပ္စြဲခ်က္ 
မ်ားကို ျငင္းဆုိ ေသာအခါ စစ္သားမ်ား ထဲမွ တစ္ေယာက္က သူ၏ ေခါင္း၊ ေနာက္ေက်ာႏွင့္ ပုခံုးမ်ားကို ထိုးႏွက္ 
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ကန္ေက်ာက္ ခဲ့သည္။ သူတို႔က သူ၏ ေခါင္းကို ေသနတ္ျဖင့္  ေတ့ထားၿပီး သူ႔ အား လက္ပစ္ဗံုး တစ္လံုးကို ၁၅ 
မိနစ္ၾကာေအာင္   ကိုက္ထား ေစခဲ့ သည္။ ေနာက္ဆံုး ျပန္ မလႊတ္မီအထိ သူ႔ကို သူ၏ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ အတူ 
သံုးနာရီခန္႔ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားက သူတို႔ကို မွားယြင္းဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းအတြက္ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။ 

 ဆြံ႔အ နားမၾကားသူအား ရွစ္ရက္ၾကာ ထိန္းသိမ္း ႏွိပ္စက္ခဲ့ျခင္း 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခန္႔တြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔၏ ေျမာက္ဘက္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာရွိ 
ေနာင္ေဆြးေက်းရြာရွိ ညီမျဖစ္သူ၏ အိမ္တြင္ အသက္ ၅၈ ႏွစ္ရွိ ဆြံ႔အ နားမၾကား လယ္သမားတစ္ဦးသည္ 
နံနက္စာ ခ်က္ျပဳတ္ေနစဥ္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သားအမ်ားအျပား ရြာထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ရြာသားမ်ားကို 
ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့သည္။ သူ႔ကိုလည္း ေမးခြန္းမ်ားေမးခဲ့ၿပီး သူက မေျဖႏိုင္ေသာအခါ သူ႔ကို ရိုက္ႏွက္ကာ 
ၾကိဳးျဖင့္ခ်ည္ၿပီး သံခ်ပ္ကာ ကားတစ္စီးေပၚသို႔ တင္ခဲ့သည္။ အျခားေသာ ရြာသားမ်ားလည္း ၾကိဳးျဖင့္ 
အခ်ည္ခံရၿပီး ေမးျမန္းခံရသည္။ စစ္သားမ်ားသည္ တပ္မ ၈၈ မွ စစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စစ္သားမ်ားသည္ 
သူ၏ အကၤ်ီကို ဆုတ္ၿဖဲၿပီး သူ႔မ်က္စိကို အ၀တ္ျဖင့္ စည္းလိုက္သည္။ တင့္ကားလွည့္ပတ္သြားေနစဥ္ သူ႔ကို 
တင့္ကားအတြင္းတြင္ ထားရွိၿပီး စစ္သားမ်ားက သူတို႔ေမးခြန္းကို မေျဖသည့္အတြက္ ရိုက္ႏွက္ၾကသည္။ 
စစ္သားမ်ားမွာ တပ္မ ၈၈ မွျဖစ္သည္။ တင့္ကားအတြင္း ႏွစ္ရက္ၾကာၿပီးေနာက္တြင္  သူ႔ကို ကြတ္ခိုင္အနီးရွိ 
ခလရ ၄၅ တပ္ရင္းစခန္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ၿပီး ေျခာက္ရက္ၾကာ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 
ထိန္းသိမ္းထားစဥ္အတြင္း သူ႔၏ လက္မ်ားကို ေခါင္းေပၚတင္လ်က္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ေစသည္။ သူ၏ ညီမက 
ခလရ ၄၅ စခန္းကို လိုက္လံေမးျမန္း ရွာေဖြၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္တြင္မွ ေနာက္ဆုံးတြင္ သူ႔ကို 
ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ သူမက သူ႔ကို ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာက္တည္ရာမရ ရွာေဖြေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔ကို 
ညီမျဖစ္သူထံ ျပန္လႊဲေျပာင္္းေပးသည့္ အခ်ိန္တြင္ သူသည္ လမ္းပင္ ေကာင္းေကာင္း မေလ်ာက္ႏိုင္ပါ။ သူသည္ 
စစ္သားမ်ားကို အေပါ့အေလးသြားလိုေၾကာင္း မေျပာႏိုင္သည့္အတြက္ အလြန္ညစ္ပတ္ေပက်ံေနေသာ 
ဖမ္းဆီးသြားစဥ္က အ၀တ္မ်ားကိုသာ ၀တ္ဆင္ထားသည္။ သူ၏ လည္ပင္း၊ လက္ေကာက္၀တ္ႏွင့္ 
ေျခက်င္း၀တ္မ်ား ပတ္လည္တြင္ ၾကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ ဆြဲေခၚ ျခင္းခံထားရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အနာမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ 

အရပ္သားေနရာမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေလေၾကာင္းမွ ဗံုးၾကဲျခင္းႏွင့္ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ 
ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား 

 ရြာအတြင္း ေလေၾကာင္းမွ ဗံုးၾကဲ ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉  နာရီႏွင့္ ၁၀ နာရီ အၾကားတြင္ မူဆယ္လမ္းမႀကီး 
နံေဘးရွိ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔ ေျမာက္ဘက္ 
၈ မိုင္အကြာ ဟူေနာင္ေက်းရြာ 
အေပၚတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ ႏွစ္စီးျဖင့္ 
ပ်ံသန္းၿပီး ရြာေပၚသို႔ ဗံုးသံုးလံုး 
က်ဲခ်ခဲ့သျဖင့့္ ဦး လဗ်လဒီး 
ပိုင္ဆိုင္ေသာ အိမ္ႏွင့္ စပါးခင္းမ်ား 
ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားမွာ 
အလြန္နိမ့္စြာ ပ်ံသန္းခဲ့ေသာ 
ေၾကာင့္ ရြာသား မ်ားမွာ အလြန္ 
ေၾကာက္ရြံခဲ့ၾကသည္။ ေျမျပင္တြင္ 
တို က္ ပြဲျ ဖ စ္ေ န သ ည့္ အ လား  
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ကက်ည္ဆံ 
မ်ားမွ လြတ္ေအာင္ ေတာထဲသို႔ 
ေျပး၀င္ ပုန္းေအာင္း ႏိုင္ခဲ့ 
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ၾကေၾကာင္း သို႔ရာတြင္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားက ေကာင္းကင္မွ ဗံုးမ်ား ၾကဲခ်သည့္ အခါတြင္မူ သူတို႔ အေနျဖင့္ 
မည္သို႔ ပုန္းေအာင္းရမည္ကို မသိၾက ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ ဟူေနာင္ရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၅၀ ခန္႔ရွိၿပီး 
လူဦးေရ ၁၇၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ 

 ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔အတြင္း လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ၅ ဦးေသ၊ သံုးဦး ဒဏ္ရာရ 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔တြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔ ေတာင္ပိုင္း လားရိႈးသို႔ သြားရာ 
လမ္းေပၚရွိ ေအာင္ခ်မ္းသာ ထမင္းဆိုင္ အနီးတြင္ ေျမာက္ပိုင္း ညီေနာင္မဟာမိတ္ သံုးဖြဲ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ 
အၾကား တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔အတြင္းတြင္ တိုက္ပြဲ မျဖစ္ခဲ့ပါ။ သို႔ရာတြင္ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ 
ခန္႔တြင္ ၿမိဳ႔အေနာက္ဘက္ရိွ ေျခလ်င္ တပ္ရင္း ၄၅ မွ ၿမိဳ႔ေျမာက္ ဘက္ရွိ အိမ္ေျခ ၁၄၀ ခန္႔ရွိေသာ ေမာ္ဟစ္ 
ရပ္ကြက္ လူေန အိမ္ေျခမ်ား ရွိရာသို႔ လက္နက္ ႀကီးမ်ားျဖင့္ ရုတ္တရက္ ဦးတည္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ လက္နက္ႀကီး 
ပစ္ခတ္မႈမ်ား စတင္ သည့္ အခါ အသက္ ၄၀ ႏွစ္ အရြယ္ ဟန္ေကာင္ဂၽြန္းေဒါင္က သူ၏ မိန္းမႏွင့္ သမီးကို အကာ 
အကြယ္ယူရန္ အိမ္မွ ေ၀းသည့္ေနရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အိမ္တံခါးကို ေသာ့ခတ္ေနစဥ္ ေပ ၄၀ ခန္႔ေ၀းေသာ 
ထင္းရွဴးပင္ကို လက္နက္ႀကီးက်ည္က်ေရာက္ေပါက္ကြဲၿပီး က်ည္စမ်ား လြင့္စင္လာခဲ့သည္။ သူ၏ ဦးေခါင္းႏွင့္ 
တံေတာင္ဆစ္ တို႔ကို ထိမွန္ခဲ့ၿပီး ေသြးမ်ား ထြက္လာ ခဲ့သည္။  သူ႔ကို ကြတ္ခိုင္ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေဆးရံုတြင္ 

ခြဲစိတ္ မႈႏွင့္ ေသြးသြင္း ကုသမႈတို႔ ခံယူ ခဲ့ရသည္။ သူသည္ ေဆးရံုတြင္ ၈ ရက္တက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။ အျခား 
ေမာ္ဟစ္ရပ္ကြက္ရွိ အသက္ ၃၇ ႏွစ္အရြယ္ ကခ်င္ ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္သမား ဇခုန္ေဇာ္ေဘာက္သည္ 
သူ႔အတြက္ အိမ္အသစ္တစ္လံုးကို အိမ္ေဟာင္းနံေဘးတြင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား အပါအ၀င္ အျခား 
လူ ၈ ဦးႏွင့္ အတူ ေဆာက္လုပ္ေနခဲ့သည္။ သူသည္ အိမ္ေခါင္မိုးကို သြပ္ျပား မိုးလ်က္ရွိေနစဥ္ အနီးအနားရွိ 
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လမ္းမေပၚတြင္ လက္နက္ႀကီး က်ည္ဆံတစ္ခု ႏွင့္ ေနာက္တစ္ခုမွာ ရြာထိပ္တြင္ ေပါက္ကြဲခဲ့သည္ကို 
ေတြ႔ျမင္လိုက္ရသည္။ သူတို႔၏ ရပ္ကြက္ကို လက္နက္ႀကီးျဖင့္ တည့္တည့္  ပစ္ခတ္ေနသည္ကို 
သိလိုက္ရေသာအခါ သူသည္ အမိုးေပၚမွ ဆင္းလာၿပီး သူ၏ မိန္းမႏွင့္ ကေလးမ်ားကို လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ အတြက္ 
သူတို႔၏ အိမ္ေဟာင္းအတြင္း သြားေရာက္ ေနရန္ ေျပာခဲ့သည္။ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ ေမရီလုဆန္၊ သူမ၏ 
ကေလးငယ္ႏွင့္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ညီမ ျဖစ္သူတို႔လည္း သူတို႔၏ အိမ္တြင္ ပုန္းခိုရန္ လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
သူက အိမ္ၿခံစည္းရိုးတြင္ ခိုလႈံရန္အတြက္ ေျမကတုတ္က်င္း တစ္ခုကို ျပင္ဆင္ရန္ အိမ္အျပင္တြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ 
 နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ လက္နက္ႀကီး က်ည္တစ္ခုသည္ သူ၏ မိသားစု ပုန္းေအာင္ ခိုလႈံေနေသာ 
ဇခုန္ေဇာ္ေဘာက္၏ အိမ္ေဟာင္းေပၚသို႔ တည့္တည့္ က်ေရာက္ခဲ့သည္။ သူက ေယာက္ဖ ျဖစ္သူ ေဘာက္လာမွာ 
အိမ္ေဟာင္းေရွ႔တြင္ ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ သူက ေဘာက္လာကို ေျပးေပြ႔လိုက္ၿပီး 
အိမ္အတြင္းသို႔ ၾကည့္လိုက္သည့္အခါ မိန္းမမ်ားနွင့္ ကေလးမ်ားအားလံုး ေျမႀကီးေပၚတြင္ လဲလ်က္ရွိသည္ကို 
ေတြ႔လိုက္ရသည္။ ေပါက္ကြဲသည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ ႏွစ္ဦးမွာ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးခဲ့သည္။ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ 
သမီးျဖစ္သူ ဇခုန္နန္းမြန္းပန္ႏွင့္ သူ၏ အိမ္နီးခ်င္း ေမရီလုဆန္ တို႔ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ၈ ႏွစ္အရြယ္သားျဖစ္သူ 
ဇခုန္ဂ်ာခြမ္းလတ္မွာ အိမ္အျပင္သို႔သယ္ထုတ္ၿပီး မၾကာမီတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ သူ၏ ဇနီးျဖစ္သူ 
အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ ဆြမ္လြတ္ထြယ္ဂ်ာကို ကြတ္ခိုင္ေဆးရံုသို႔ အျမန္ဆံုး သယ္ေဆာင္သြားေသာ္လည္း 
ေဆးရံုသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၁၅ မိနစ္အၾကာတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ေမရီလုဆန္၏ ေလးလသားအရြယ္ 
ကေလးငယ္မွာ အသက္ရႈေနေသးပံုရသျဖင့္ အျခားအိမ္တစ္လံုးသို႔ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေသာ္လည္း ထိုေနရာတြင္ 
ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ေမရီလုဆန္၏ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ညီမျဖစ္သူ ရြယ္ဘူ တစ္ဦးသာ အသက္ရွင္သည္။ 
သူမသည္ ပုခံုးႏွင့္ ေျခေထာက္တြင္ ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။ သူမႏွင့္ ေဘာက္လာတို႔ကို ပထမတြင္ ကြတ္ခိုင္ေဆးရံုသို႔ 
သယ္ေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လားရိႈးေဆးရံုသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးကို ေဆးရံုတြင္ ၁၁ 
ရက္ၾကာ ကုသခဲ့ရသည္။ လက္နက္ႀကီး ေၾကာင့္ စုစုေပါင္း လူငါးဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး သံုးဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ 
စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အသုဘ က်င္းပၿပီး ေသဆံုးသူမ်ားကို ေျမျမွဳပ္ခဲ့သည္။ ကြတ္ခိုင္ အနီးတ၀ိုက္ရွိ 
တရားေဟာဆရာမ်ား အသုဘသို႔လာေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး လူ ၂၀၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 
 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ ညတြင္ ကြတ္ခိုင္ နမ့္ဆုန္ေက်းရြာမွ ပန္ေလာင့္ အသတ္ခံရသည့္ 
အေသးစိတ္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ခ်က္။ 

 နမ့္ဆုန္၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း 
 နမ့္ဆုန္ရြာ (သို႔မဟုတ္ နမ့္ေဆာင္ခ)သည္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔နယ္ အေနာက္ပိုင္း ပိန္းပံု (ျပင္ပံု) 
ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တည္ရွိသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၈၀ ခန္႔ ႏွင့္ လူဦးေရ ၂၈၀ 
ရွိခဲ့ၿပီး ကခ်င္၊ တရုတ္၊ ရွမ္း၊ တအားန္ႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။ 
ရြာသည္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေတာင္ေပၚ ေဒသတြင္ နမ့္ဖတ္ကာမွ မန္တုန္ၿမိဳ႔နယ္ မန္မုန္သို႔ သြားေသာ 
ကားလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ေတာင္ယာ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတို႔မွ ၀င္ေငြ 
ရွာေဖြၾကသည္။ 
 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ၁၇ နွစ္တာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး 
တပ္မေတာ္ကို တေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲသည့္အခါ ထိုနယ္ေျမတြင္ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္ေသာ ထိုးစစ္ၾကီးကို 
ဆင္ႏြဲခဲ့သည္။ 
 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ နမ့္ဆုန္ေျမာက္ဘက္ နမ့္လက္ပ္ေတာင္တန္းတြင္ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား 
ျဖစ္ပြား ခဲ့သျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ သံုးရက္ၾကာေအာင္ ေတာမ်ားထဲတြင္ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ၾကရသည္။ 
ထို႔ေနာက္တြင္ နမ့္ဆုန္ေက်းရြာသားမ်ားအားလံုးသည္ နမ့္ဖတ္ကာတြင္ ခိုလႈံခဲ့ၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းတစ္ခုတြင္ 
ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။   
 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ရြာသားမ်ားက ဘုရားေက်ာင္းသစ္တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ရြာ၏ 
ေျမာက္ဘက္ထိပ္ရွိ ေတာင္ကုန္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က အၿမဲတမ္း စခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ စခန္းသို႔ 
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တပ္ရင္း အသီးသီး ၀င္ထြက္အေျခစိုက္ခဲ့ၿပီး ထိုေနရာတြင္ တပ္အင္အား ၂၀ ခန္႔အၿမဲတမ္း စခန္းထိုင္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ အေစာပုိင္းတြင္ ခလရ ၂၆၁ မွ တပ္ဖြဲ႔မ်ား စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ယင္းမတိုင္မီက 
တပ္မ ၈၈ မွ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက စခန္းထိုင္ခဲ့သည္။ 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လသို႔ ေရာက္သည့္အခါ နမ့္ဆုန္တြင္ မူလက အေျခစိုက္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ 
ရြာသူရြာသား ၈၀ ခန္႔ ရြာသုိ႔ျပန္လာခဲ့ၾကၿပီး မူရင္း ေနအိမ္ ၂၀ ခန္႔တြင္ ေနထိုင္ေနခဲ့သည္။ အသက္ ၅၁ 
ႏွစ္အရြယ္ ပန္ေလာင့္သည္လည္း ယခင္က သူ၏ ကုန္စုံဆိုင္ကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ ျပန္လာခဲ့သည္။ သူမက 
ေယာက္်ားျဖစ္သူႏွင့္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ကေလးႏွစ္ဦးကို ေက်ာင္းတက္ရန္ နမ့္ဖတ္ကာတြင္ 
ခ်န္ထားခဲ့သည္။ 

 မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ နမ့္ဆုန္
 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က 
ကြတ္ခိုင္ကို လႊမ္းၿခံဳသည့္ အေရွ႔ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကရင္နီ 
ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ စစ္တိုင္း ၅ ခုတြင္ တစ္ဖက္သတ္ အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေက်ညာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တိုက္ခိုက္ေရး တပ္မမ်ားကို ဆက္လက္ခ်ထားခဲ့ၿပီး ဤေနရာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို စစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
 စစ္ေရးတိုးခ်ဲ႔မႈအတြက္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ စီစဥ္ထားေသာ တရုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရး စႀကၤ 
(CMEC) အပါအ၀င္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား 
အတြက္ လံုၿခံဳေရးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ CMEC ၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းသည္ ကြတ္ခိုင္ အေနာက္ပိုင္းကို ျဖတ္သြား 
သည့္ မူဆယ္၊ လားရိႈး၊ မႏၱေလး 
ဆက္သြယ္ မည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ 
မီးရထားလမ္း ပါ၀င္ၿပီး ရထားလမ္း 
အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ေလ့လာ 
စမ္းစစ္ မႈမ်ားကို ၂၀၁၉  ခုနွစ္ 
ပထမ ႏွစ္၀က္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္သည္။ နမ့္ဆုန္ ေက်းရြာသည္ 
စီစဥ္ထား ေသာ ရထားလမ္း 
လမ္းေၾကာင္း ၏ အေနာက္ဘက္ 
ကီလိုမီတာ အနည္းငယ္ အကြာတြင္ 
သာ တည္ရွိသည္။ 

 သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္စဥ္ အခ်ိန္ 
ဇယား 
 ၂၀၁၉ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္။
ေန႔လည္ ၁ နာရီ ပတ္၀န္းက်င္။ 
နမ့္ဖတ္ကာမွ ကားလမ္း အတိုင္း 
ခလရ ၂၆၁ မွ အင္အား ၈၀ ခန္႔ 
ရွိေသာ တပ္ဖြဲ႔သည္ နမ့္ဆုန္ 
ရြာအတြင္းသို႔ အေရွ႔ဘက္မွ 
လမ္းေလ်ာက္၀င္ေရာက္လာသည္။ 
သူတို႔သည္ လြန္ခဲ့သည့္ တပါတ္က မန္တုံၿမိဳ႔နယ္ ပန္လံုႏွင့္ မိုင္းေမာ္ တိုက္ပြဲမ်ားမွ ျပန္လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဒသခံ ရြာသားမ်ား ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ အခ်ဳိ႔ေသာ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက စစ္တန္းလ်ားမ်ားသို႔ 
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သြားေရာက္ အနားယူၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ဘုရားေက်ာင္းနွင့္ အနီးအနားရွိ ဘုရားေက်ာင္း ခန္းမ တို႔တြင္ 
စခန္းခ်ေနၿပီး စစ္စခန္း ေဘးနားရွိ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း အခန္းကို အလြဲသံုးခဲ့ၾကသည္။ 
 ေန႔ခင္း ၂ နာရီ ၀န္းက်င္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သား ႏွစ္ဦးသည္ ပန္ေလာင့္၏ ဆိုင္သို႔ ေရာက္လာၿပီး 

ငါးအနည္းငယ္၀ယ္ယူကာ ျပန္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ယင္းကို ပန္ေလာင့္အား ဆိုင္တြင္ ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေနသည့္ 
မိန္းကေလး “ေနာ္ေနာ္” က ျမင္လိုက္သည္။ ထိုေန႔က စစ္သားမ်ား ေရာက္ကာစျဖစ္သည္။ စစ္သားမ်ားထဲမွ 
တစ္ဦးမွာ ပုခံုးတြင္ တစ္ပြင့္တပ္ဆင္ထားၿပီး (ဒုဗိုလ္အဆင့္ျဖစ္သည္) အသားညိုသည္။ သူက စစ္စိမ္းေရာင္ 
အကၤ် ီႏွင့္ လံုခ်ည္ကို ၀တ္ဆင္ထားခဲ့သည္။ အျခားတေယာက္မွာ အသားျဖဴၿပီး မ်က္ႏွာ က်ယ္က်ယ္ ျပားျပား 
ျဖစ္ၿပီး အရပ္ ၅ ေပခန္႔ရွိသည္။ သူက စစ္ေဘာင္းဘီ ၀တ္ထားၿပီး စစ္အကၤ် ီ ေပၚတြင္ အျဖဴ ေရာင္ အကၤ် ီ 
ထပ္၀တ္ထားသည္။ ႏွစ္ေယာက္စလံုး 
လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိေပ။ 

 ေန႔ခင္း ၃ နာရီ ၀န္းက်င္။ 
ပန္ေလာင့္၏ ဆိုင္သို႔ စစ္သား ႏွစ္ဦး 
ျပန္လာခဲ့သည္။ သူတို႔က ပန္ေလာင့္ကို 
ေရႊျပည္ဦး အသင့္ေသာက္ 
လၻက္ေျခာက္ ကို လက္ေဆာင္ေပးၿပီး 
လက္ကိုင္ဖုန္း အေပါင္ထားရန္ႏွင့္ 
သူမအေနျဖင့္ သူတို႔ကို ၃၀၀၀၀ ပန္ေလာင့္၏ ေစ်းဆိုင္
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က်ပ္ေပးရန္ ေတာင္းသည္။ ပန္ေလာင့္က သူ႔အေနျဖင့္ ၂၀၀၀၀ က်ပ္သာ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာခဲ့သည္။ 
သူတို႔ သေဘာတူခဲ့ၿပီး သူတို႔ လစာရသည့္အခါတြင္ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ျဖင့္ ဖုန္းကို ျပန္ေရြးယူၿပီး အတိုးအျဖစ္ က်ပ္ 
၁၀၀၀၀ ေပးမည္ဟု ေျပာသည္။ ပန္ေလာင့္က က်ပ္ ၅၀၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ သူမ၏ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွ ပိုက္ဆံကို 
ထုတ္ၿပီး ပိုက္ဆံ လွမ္းေပးခဲ့သည္။ သူမ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ကို ပိုက္ဆံအိတ္မွထုတ္သည့္အခါ စစ္သားမ်ားက 
သူမပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွ အျခား ပိုက္ဆံမ်ားကို ျမင္ႏိုင္သည္။ 
 ထိုအခ်ိန္တြင္စစ္သား တစ္ေယာက္ က ပန္ေလာင့္အား ေမးသည္။ 
 “နင့္ေယာက္်ား ဘယ္မွာ ေနလဲ။ သူဘာလုပ္သလဲ။”
 ပန္ေလာင့္က ျပန္ေျဖသည္။ “ငါ့ေယာက္်ား နမ့္္ဖတ္ကာမွာ ေနတယ္။ လယ္လုပ္တယ္။”
 စစ္သားက ေမးသည္။ “သူက နင့္ထက္ၾကီးသလား။ သူက စစ္သားလား။”
 ပန္ေလာင့္က ျပန္ေျဖသည္။ “လူေတြ ႀကီးလာတဲ့အခါ၊ သူတို႔ အိုလာတာပဲ။”
 ထို႔ေနာက္ ဒုဗိုလ္က ေျပာသည္။ “သူက ပိုႀကီးတယ္ဆိုရင္ ငါက နင့္ေယာက္်ားကို ေသနတ္ႀကီးနဲ႔ 
ပစ္မယ္။”
 ထို႔ေနာက္တြင္ စစ္သားမ်ားက လၻက္သုပ္ မွာၿပီး ပန္ေလာင့္ႏွင့္ ေနာ္ေနာ္ကို သုပ္ခိုင္းေသာ္လည္း 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားက သူတို႔ တျခား မုန္႔ေရာင္းဖို႔ လုပ္ေန၍ မအားေၾကာင္း ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္သားမ်ားက 
လၻက္ကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သုပ္ၿပီး ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ႏွင့္ ဆိုလာျပား တစ္ခုကို ငွားၿပီး သူတို႔ စခန္းရွိရာသို႔ 
ယူျပန္သြားၾကသည္။ 
 ညေန ၈ နာရီ ၀န္းက်င္။ စစ္သားႏွစ္ဦးမွာ သူတို႔ ငွားသြားသည့္ ပန္းကန္ႏွင့္ ဆိုလာျပားတို႔ျဖင့္ 
ျပန္လာၾကၿပီး အမ်ဳိးသမီးကို ျပန္ေပးသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သူတို႔သည္ စစ္ယူနီေဖာင္း ၀တ္ဆင္ထားျခင္း မရွိပါ။ 
သူတို႔ ေခတၱထိုင္ၿပီးေနာက္ စစ္တပ္စခန္းရွိရာဘက္ကို ျပန္သြားခဲ့သည္။ 
  ညေန ၈ နာရီမခြဲမီ အခ်ိန္။ စစ္သား ႏွစ္ဦးသည္ အရပ္၀တ္မ်ားျဖင့္ ပန္ေလာင့္၏ အိမ္အနီးတြင္ 
ေနထိုင္ေသာ ရြာသားတစ္ဦး၏ အိမ္သို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ တစ္ဦးက ဓါးတစ္ေခ်ာင္းကို အေနာက္ဘက္တြင္ 
ကိုင္ထားသည္။ သူတို႔က မူးယစ္ေဆး ၀ယ္လိုေၾကာင္းႏွင့္ သူတို႔မည္သည့္ေနရာတြင္ ၀ယ္၍ ရႏိုင္သည္ကို 
ေမးျမန္းသည္။ ရြာသားက သူ မသိေၾကာင္း ေျပာသည္။ 
 ညေန ၈ နာရီခြဲ၀န္းက်င္။ ပန္ေလာင့္နွင့္ ေနာ္ေနာ္တို႔ ညေနစာ စားေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ သူတို႔ 
ေခြးေဟာင္သံ ၾကားလိုက္ရသည္။ ေနာ္ေနာ္က ေခြးမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ေဟာင္သည္ကို သိရန္ ထြက္ၾကည့္ရာ 
လံုခ်ည္၀တ္ လူႏွစ္ဦးကို ေတြ႔သည္။ သူမက (သူတို႔ ယူနီေဖာင္း ၀တ္မထားေသာ္လည္း) စစ္သားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း 
မွတ္မိသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔မွာ ဆိုင္ကို အေစာပိုင္းက လာသြားေသာ စစ္သားႏွစ္ဦး မဟုတ္ၾကေပ။ သူတို႔က 
သူမကို ျမန္မာလို ေမးသည္။ “တရုတ္ရဲ႔ အိမ္က ဘယ္မွာလဲ။”
 သူမက တရုတ္၏ အိမ္ကို ညြန္ျပခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ေစ်းဆိုင္၏ အေနာက္ဘက္ ေပ ၄၀ ခန္႔တြင္ ရွိသည္။ 
စစ္သား ႏွစ္ဦးထဲမွ တစ္ဦး၏ ညာဘက္လက္တြင္ ကိုင္ထားေသာ စစ္သံုး ဓါးငယ္ တစ္ေခ်ာင္းရွိသည္ကို သူမ 
ျမင္ရသည္။ 
 ထို႔ေနာက္ ျမန္မာ စစ္သား ႏွစ္ဦးမွာ တရုတ္၏ အိမ္သို႔ သြားၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ယ္ယူရန္ ေမးျမန္းသည္။ 
သူက သူတို႔ကုိ က်ပ္ ၂၀၀၀ ျဖင့္ ဘိန္းအနည္းငယ္ ေရာင္းေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္သားမ်ား ျပန္ထြက္ 
သြားခဲ့သည္။ 
 ညေန ၉ နာရီခြဲ ၀န္းက်င္။ ပန္ေလာင့္ႏွင့္ ေနာ္ေနာ္တို႔ ညစားစားၿပီးေသာ အခါ ေနာ္ေနာ္သည္ 
လွမ္းထားေသာ အ၀တ္မ်ားကို ေခါက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေခါင္းအံုးကို ယူၿပီး အနီးရွိ ဦးဖူႏွင့္ ေဒၚလွ တို႔ ပိုင္ေသာ 
ဆိုင္တြင္ သြားအိပ္သည္။ ထိုလင္မယားမွာ နမ့္ဖတ္ကာတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး ညပိုင္းတြင္ သူတို႔ ဆိုင္ကို 
တစ္စံုတစ္ေယာက္ေစာင့္အိပ္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူမ ထြက္သြားေသာ အခါ ပန္ေလာင့္သည္ 
လင္ဗန္းထဲတြင္ လက္လုပ္မုန္႔အခ်ဳိ႔ကို ျဖန္႔ခင္းလ်က္ ရွိခဲ့သည္။ 
ထိုညတြင္ ည ၁၁ နာရီခန္႔မွ စတင္၍ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားက မိုးသံမ်ား 
က်ယ္ေလာင္လြန္းသျဖင့္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ မည္သည့္ အသံကိုမွ် မၾကားခဲ့ၾကရေၾကာင္း ေျပာသည္။ 
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 ၂၀၁၉  ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္။ 
 နံနက္ ၆ နာရီခန္႔။ အရပ္၀တ္၀တ္ထားေသာ ျမန္မာစစ္သား တစ္ဦးသည္ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ 
ဆိုင္သို႔ ေရာက္လာၿပီး ေငြအေၾကြမ်ား(၅၀၊ ၁၀၀၊ ၂၀၀ ႏွင့္ ၅၀၀ က်ပ္)ကို ေငြစကၠဴအၾကီးမ်ားျဖင့္ လဲေပးရန္ 
ေျပာသည္။ သူက စစ္သားမ်ား ရြာမွ မၾကာခင္ ထြက္သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ႔သည္။ 
 နံနက္ ၆ နာရီခန္႔။ အမိုင္ဟု ေခၚေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ပန္ေလာင့္၏ ဆိုင္သို႔ မုန္႔၀ယ္ရန္ 
ေရာက္လာခဲ့သည္။ သူမက ပန္ေလာင့္ကို ေခၚေသာ္လည္း ျပန္ထူးသံ မၾကားရေပ။ ထို႔ေနာက္ သူမသည္ 
ယန္အင္ဖူ၏ ဆိုင္သို႔ သြားၿပီး မုန္႔၀ယ္ရန္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး  ေနာ္ေနာ္ကို ပန္ေလာင့္က သူမေခၚသည္ကို 
ျပန္မထူးေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ 
  နံနက္ ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔။ ေနာ္ေနာ္က ဦးဖူ၏ ဆိုင္ မီးဖိုေခ်ာင္တြင္ မီးေမႊးခဲ့ၿပီးေနာက္ အျပင္ထြက္ၿပီး 
ပန္ေလာင့္၏ ဆိုင္ကို ၾကည့္ရာ ဆိုင္ေရွ႔ရွိ ပလပ္စတစ္ အဖီမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ညက မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ 
ေရမ်ားျဖင့္ အိက်ေနသည္ကုိ ေတြ႔သည္။ ထို႔ေနာက္ ပန္ေလာင့္၏ ဆိုင္သို႔ ျမန္မာစစ္သားႏွစ္ဦး ဆင္းလာသည္ကို 
သူမ ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး အမိုင္က ေခၚသည္ကို ပန္ေလာင့္က ျပန္မထူးေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ကို သတိရသည္။ 
 သူမသည္ ပန္ေလာင့္၏ ဆိုင္ဘက္သို႔သြားၿပီး ဆိုင္ေရွ႔တြင္ ရပ္ေနေသာ စစ္သားႏွစ္ဦးနွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္။ 
ထိုလူႏွစ္ဦးက သူတို႔ ပဲငပိ တစ္ဗူး ၀ယ္ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ သူတို႔ ပန္ေလာင့္ကို ေခၚၾကေသာ္လည္း 
ျပန္ထူးျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ေနာ္ေနာ္က သူမ အထဲတြင္ ဘုရားရိွခိုးေနသည္ဟု ထင္သည္။ သူမက ေရျဖင့္ အိေနေသာ 
ပလပ္စတစ္အဖီကို ျပန္ျပင္ခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက ၀ါးထရံအၾကားမွ အိမ္ထဲသို႔ေခ်ာင္းၾကည့္ခဲ့ၿပီး 
မိန္းမတေယာက္ ၾကမ္းျပန္ေပၚတြင္ လဲေနသည္ကို ျမင္ရသည္ဟု ေျပာသည္။ ေနာ္ေနာ္လည္း ေခ်ာင္းၾကည့္ခဲ့ရာ 
ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ပန္ေလာင့္ လဲက်ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အေရွ႔တံခါးမွာ အတြင္းမွ ေသာ့ခပ္ထားၿပီး 
ဆိုင္ေရွ႔ကို ကာထားေသာ ယင္းကာတံခါးလည္း ေသာ့ခတ္ထားသည္။ စစ္သားႏွစ္ဦးက အိမ္ေရွ႔တံခါးကို 
ေျချဖင့္ ကန္ဖြင့္ၿပီး အထဲသို႔၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ 
 ပန္ေလာင့္သည္ အိပ္ခန္း အျပင္ဖက္တြင္ ေနာက္ေက်ာျဖင့္ ေျမသား ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ လဲက်ေနသည္ကို 
ေနာ္ေနာ္ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ သူမသည္ တီရွပ္ႏွင့္ ည၀တ္ေဘာင္းဘီကို ၀တ္ဆင္ထားသည္။ ည၀တ္ေဘာင္းဘီမွာ 
သူမေပါင္ရင္းသို႔လိပ္တက္ေနသည္။ (ယင္းမွာ အလြန္ပင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေပ၊ သူမသည္ ည၀တ္ေဘာင္းဘီကို 
ထိုကဲ့သို႔ လိပ္တင္ထားေလ့မရွိေပ) သူမ လည္ပင္းတြင္ ေသြးေျခဥမ်ား ရွိၿပီး ၾကိဳးစြဲခ်ထားသကဲ့သို႔ ရွိသည္။ သူမ၏ 
ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္းတြင္ ဓါးဒဏ္ရာကို ေတြ႔ရသည္။ ညာဖက္ပါးတြင္ ေသြးေျခဥေနသည္။ ေနာ္ေနာ္သည္ 
ပန္ေလာင့္၏ အိပ္ခန္းအတြင္း ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ က်ပ္ေငြ အေၾကြတခ်ဳိ႔ ျပန္႔က်ဲေနသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ 
စစ္သားႏွစ္ဦးက ေျပာသည္။ “သူ ေနမေကာင္းဘူးထင္တယ္။ ငါတို႔ ေဆးမွဴး တစ္ေယာက္ သြားေခၚမယ္”။ 
ထို႔ေနာက္ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ စစ္စခန္းသို႔ 
ထြက္သြားသည္။ သူတို႔ထြက္သြားေသာအခါ 
ေနာ္ေနာ္က ပန္ေလာင့္၏ ဆိုင္ေနာက္တြင္ 
ေနေသာ ဦးတာကို ေခၚသည္။ 
အျခားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေကာက 
အျခား ရြာသားမ်ားကို ေခၚသည္။ အျခား 
ရြာသားမ်ား လာေသာ အခါ သူတို႔ 
အိမ္အတြင္း ၀င္၍ အခင္းျဖစ္ ျမင္ကြင္းကို 
ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးသည္။ အိမ္အေနာက္ဖက္ 
တံခါး ပြင့္ေနၿပီး အေနာက္တံခါးကို အတြင္းမွ 
ပိတ္ေလ့ရွိသည့္ ၾကိဳးမွာ ျပတ္ေနသည္ကို 
ေတြ႔ရသည္။ 
ထိုေနာက္ ေနာ္ေနာ္က သူသိထားသည့္ 
ပ န္ေ လာ င့္ ပို က္ ဆံ ထားေ သာ  
ပိုက္ဆံအိတ္အပါအ၀င္ ေနရာ သံုးေနရာကို ၾကည့္သည္။ ပိုက္ဆံမ်ား အားလံုး ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သူမ 

ပန္ေလာင့္ ခႏၶာကိုယ္ လဲက်ေနသည့္ ေနရာ
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ေတြ႔ရသည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူတြင္ ထိုေန႔မတိုင္မီက စုစုေပါင္း ျမန္မာေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သူမ 
သိထားသည္။ 
 စစ္တပ္စခန္းမွ ေဆးမွဴး ေက်ာ္ရဲျမင့္ေရာက္လာၿပီး အေလာင္းကို စစ္ေဆးကာ 
သူမေသဆံုးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳသည္။ ေဆးမွဴးက ေျပာသည္။ “ေဆးသမားေတြ အားလံုး 
သတ္ပစ္ရမယ္”။ ထို႔ေနာက္ စခန္းရွိရာသို႔သူျပန္သြားသည္။ 

 နံနက္ ၇ နာရီ ၀န္းက်င္။ စခန္းမွဴး မ်ဳိးသက္တင္ႏွင့္ စစ္သား သံုးဦး စခန္းမွ ေရာက္လာသည္။ စခန္းမွဴးမွာ 
စစ္၀တ္စံု ၀တ္မထား၊ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း စစ္သားသံုး ဦးတြင္ အားလံုး ေသနတ္မ်ား 
ပါၾကသည္။ စခန္းမွဴးက ရြာထဲမွာ ရွိတဲ့ ေဆးသမားေတြအားလံုးကို ဖမ္းမည္ဟု စိတ္ဆိုးစြာ ေအာ္ဟစ္ၿပီး 
ေျပာသည္မွာ “ငါတို႔ အမႈမွန္ေပၚေအာင္ ၀ိုင္းရွာေဖြၾကမယ္”။ သူက ေနာ္ေနာ္ကို က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ေပးသည္။ သူက 
ထိုေငြကို ယူရမည္မယူရမည္ မေရမရာ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ရြာလူႀကီးက ယူလိုက္လို႔ရေၾကာင္း ေျပာသည္။ 
စခန္းမွဴး က ေသဆံုးသူတြင္ ေဆြမ်ဳိးမ်ား ရွိမရွိ ေမးျမန္းသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔စခန္းသို႔ျပန္ၿပီး ေဆြမ်ဳိးမ်ားကို 
ဖုန္းဆက္သည္။ ရြာလူႀကီး အဒိုင္းႏွင့္ အျခား ရြာသား ဦးအဒီ တို႔သူတို႔ႏွင့္ အတူလိုက္သြားသည္။ 
ထို႔ေနာက္တြင္ ရြာရွိ တရားေဟာဆရာ ေရာက္လာသည္။ မည္သူမွ် အေလာင္းကို မထိၾကပါ။ သူတို႔ 
ဆုေတာင္းရုံသာ ဆုေတာင္းၾကသည္။ 

 ေန႔လည္ ၃ နာရီ ၀န္းက်င္။ ပန္ေလာင့္၏ ေဆြးမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ နမ့္ဖတ္ကာမွ အျခား ရြာသားမ်ား 
ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ သူတို႔ ဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ၿပီး အိမ္ပတ္၀န္းက်င္ကို ၾကည့္ရႈသည္။ ေနာက္ဘက္ တံခါးအနီးတြင္ 
စစ္ဖိနပ္ရာေတြ႔ရသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အိမ္ထဲတြင္ထားေသာ တုတ္အၾကီး တစ္ေခ်ာင္းကို အိမ္ေနာက္ဘက္ 
ေျမျပင္တြင္ လဲက်ေနသည္ကုိ ေတြ႔သည္။ တုတ္ေပၚတြင္ ေသြးမ်ား ေပေနသည္။ ရြာသားမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက 
တုတ္ကို ေကာက္ယူၿပီး ပလပ္စတစ္ျဖင့္ ထုပ္ပိုးသည္။ 

 ညေန ၅ နာရီ ခြဲ။  ေဆြမ်ဳိးမ်ားက အေလာင္းကို ေကာက္ယူၿပီး ကုန္တင္ကားျဖင့္ တင္ေဆာင္သြားၾကသည္။ 
အေလာင္းကို ေရႊ႔ေျပာင္းသည့္ အခါ ပါးစပ္မွ ေသြးမ်ား က်လာသည္။ ထို႔ေနာက္ကားက အေလာင္းကို 
နမ့္ဖတ္ကာ ေဆးရံုသို႔ ယူေဆာင္သြားသည္။ ေနာ္ေနာ္မွာ ေနာက္ကားတစ္စီးျဖင့္ လိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ထားခ်ိန္တြင္ 
စခန္းတာ၀န္ခံက ပန္ေလာင့္၏ ဆိုင္သို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရာက္ရွိလာသည္။ သူက ေနာ္ေနာ္ကို သူ႔ 
စစ္သားမ်ားထဲမွ တစ္ဦး ယခင္ေန႔က လက္ကိုင္ဖုန္းကို က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ျဖင့္ ေပါင္ထားသည္ကို သိေၾကာင္းႏွင့္ 
ဖုန္းကို သူျပန္ေရြးလိုေၾကာင္း ေျပာသည္။ 
ေနာ္ေနာ္က ဖုန္းကို သူ႔အား ျပန္ေပးရမည္ မေပးရမည္ကို မေသခ်ာပဲရွိသျဖင့္ ရြာလူႀကီးကို ေမးရာ သူက 

 ဘြတ္ဖိနပ္ အရာ
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တပ္မွဴးကို ဖုန္းျပန္ေပးလိုက္ရန္ ေျပာသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သူမက သူ႔အား ဖုန္းျပန္ေပးခဲ့ၿပီး တပ္မွဴးက သူ႔အား က်ပ္ 
၂၀၀၀၀ ေပးသည္။ 

 ည ၈ နာရီ ၀န္းက်င္။ ရြံ႔ဗြက္ထူေသာ လမ္းကို ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ၿပီးေနာက္တြင္ ကားမ်ားသည္ 
နမ့္ဖတ္ကာ ေဆးရံုသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ေဆးရံုမွ ဆရာ၀န္က နမ့္ဖတ္ကာမွ တရားေဟာဆရာ အလာႏွင့္ 
စကားေျပာသည္။ နမ့္ဖတ္ကာ ေဆးရံုသို႔ နမ့္ဖတ္ကာမွ ရဲမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး လူသတ္လက္နက္ဟု ယူဆရေသာ 
တုတ္ကို ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ဆရာ၀န္က သူတို႔ ထံတြင္ ရင္ခြဲႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အေလာင္းကို 
ကြတ္ခိုင္ေဆးရံုသို႔ ယူေဆာင္သြားရန္ ေျပာသည္။ စာရြက္စာတမ္းအတြက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေစာင့္ဆိုင္းၿပီး 
ကြတ္ခိုင္သို႔ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ ကြတ္ခိုင္ေဆးရံုကလည္း အေလာင္းကို လက္မခံသျဖင့္ သူတို႔လားရိႈးေဆးရံုသို႔ 
သြားၾကသည္။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၅ ရက္။

ပန္ေလာင့္ ေစ်းဆိုင္ အေရွ႕ဖက္ျခမ္း

ပန္ေလာင့္ ေစ်းဆိုင္ အေနာက္ဖက္ျခမ္း
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 နံနက္ ၁ နာရီ ခြဲ ၀န္းက်င္။ သူတို႔ လားရိႈးေဆးရံုသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပသသည္။ 
ထို႔ေနာက္ ေဆးရံု၀န္ထမ္းက အေလာင္းကို ရင္ခြဲရံုသို႔ သယ္ေဆာင္သြားသည္။ ဆရာ၀န္တစ္ဦးက သူတို႔ 
ရင္ခြဲစစ္ေဆးမႈကို မနက္ ၈ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေျပာသျဖင့္ သူတို႔ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ 
အိပ္စက္ၾကသည္။
 မနက္ပိုင္းတြင္ အခ်ဳိ႔သူမ်ားက လားရႈိးရွိ ရဲစခန္းသုိ႔သြားၾကၿပီး အခ်ဳိ႔မွာ ေဆးရံုတြင္ ေနၾကသည္။ လားရိႈးမွ 
တရားေဟာဆရာႏွင့္ ေရွ႔ေနတစ္ဦး သူတို႔ႏွင့္ အတူလာေရာက္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေဆးရံုတြင္ ေဆြးမ်ဳိးမ်ားက 
ေသဆံုးသူ၏ ေနာက္ေက်ာ၊ ညွပ္ရိုးမ်ား၊ တင္ပါးမ်ား၊ ၀မ္းဗိုက္ႏွင့္ ေပါင္အေပၚပိုင္းတို႔တြင္ အညိဳအမဲ 
အမ်ားအျပားႏွင့္ နံေဘးတြင္ ဓါးဒဏ္ရာကို ေတြ႔ရသည္။
 မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရင္ခြဲ စစ္ေဆးၿပီးေသာ အခါ အေလာင္းကို နမ့္ဖတ္ကာသို႔ 
ျပန္လည္ယူေဆာင္လာၾကသည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ ပန္ေလာင့္ကို နမ့္ဖတ္ကာတြင္ ျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ 

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္။ 
 ကြတ္ခိုင္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္ ခလရ ၄၅ မွ ဗ်ဴဟာမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး  မ်ဳိးဆက္ေအာင္ နမ့္ဆုန္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး 
ရြာသားမ်ားကို ေခၚယူ၍ နမ့္ဆုန္ တပ္စခန္းတြင္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းသည္။ 
 သူက ေယာက္်ား၊ မိန္းမမ်ားအပါအ၀င္ လူ ၂၀ ခန္႔ ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီး မွတ္ပံုတင္မ်ား စစ္ေဆးကာ 
ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ယူသည္။ ေမးျမန္းေနစဥ္ အခ်ိန္ အမ်ားစုတြင္ စစ္သားသံုးေယာက္က မွတ္တမ္း လိုက္သည္။
ရြာလူႀကီး အပါအ၀င္ အခ်ဳိ႔ရြာသားမ်ားကို ႏွစ္ၾကိမ္ေခၚယူ ေမးျမန္းသည္။ ဒုတိယ ေမးျမန္းမႈအတြင္းတြင္ 
ရြာလူႀကီးကို ရြာအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာင္းေမးျမန္းသည္။ ဗ်ဴဟာမႉးက ရြာတြင္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူက 
မူးယစ္ေဆး မသံုးသူထက္ပိုမ်ားသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးၿပီး ရြာလူႀကီးအား မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္နင္းေရး လႈပ္ရွားမႈ 
လုပ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ 
 စစ္သားမ်ားကို ဘိန္းေရာင္းေပးေသာ တရုတ္ရြာသားအားလည္း ႏွစ္ၾကိမ္ ေခၚယူ ေမးျမန္းသည္။ 
ဒုတိယ ေမးျမန္းမႈအတြင္း အရာရွိက တရုတ္ရြာသား အေနျဖင့္ သူ႔ထံသုိ႔ ဘိန္းလာ၀ယ္ေသာ စစ္သား ႏွစ္ဦး၏ 
မ်က္ႏွာမ်ားကို မွတ္မိျခင္း ရွိမရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ရြာသားက စစ္သားမ်ားသည္ ယူနီေဖာင္းႏွင့္ မဟုတ္ပဲ ပုဆိုးမ်ား 
၀တ္လာၾကၿပီး သူ႔အေနျဖင့္ မ်က္ႏွာမ်ားကို မွတ္မိျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အရာရွိက 
သူ႔အား ေနာင္တြင္ စစ္သားမ်ားကို ဘိန္းေရာင္းေပးျခင္း မျပဳရန္ သတိေပးၿပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္ စစ္သားမ်ားကို 
ဘိန္းေရာင္းခ်ပါက သူ႔ကို ဖမ္းဆီးမည္ဟု ေျပာသည္။ 

 စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ဆက္လက္၍ တိုးတက္မႈ မရွိျခင္း 
 လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္လ အတြင္း ပန္ေလာင့္၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တိုးတက္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မည္သည္ကိုမ်ွ မသိရပဲ ရွိသည္။ စက္တင္ဘာလ ကုန္တြင္ သိႏၷီမွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဗ်ဴဟာမႉး 
ေအာင္ျမင့္သန္းသည္ နမ့္ဆုန္ ရြာသားမ်ားကို ေခၚယူ၍ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ထပ္မံ 
ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ရဲမ်ားမွာ ယခုတိုင္ နမ့္ဆုန္ရြာသို႔ လာေရာက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း 
မရွိေသးေပ။



14

 နမ့္ဆုန္ လူသတ္မႈအေပၚ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ခ်က္။ 
 ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ရရွိႏုိင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားက 
ပန္ေလာင့္အား လုယက္မႈနွင့္ သတ္ျဖတ္မႈကို ၂၀၁၉  ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္တြင္ နမ့္ဆုန္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ 
ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သား တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ စစ္သားမ်ားကက်ဴးလြန္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ညြန္ျပေနသည္။ 
 • ရြာတြင္ ယခင္က အလားတူ သတ္ျဖတ္မႈမ်ဳိး မည္သည့္ အခါကမွ် မရွိခဲ့ေပ။ 
 • ရြာထဲတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား အမ်ားအျပား စခန္းခ်ထားခ်ိန္တြင္ ေဒသခံ    
  ရြာသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ရန္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အလြန္အမင္း နည္းပါးသည္။ 
 • ခင္းထားျခင္းမရွိေသာ ရြံ႔ဗြက္ထူေျပာသည့္ လမ္းသာ ရွိသည့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေက်းရြာတြင္ 
  အျခား လူစိမ္းမ်ား မရွိေပ။
 • ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အသစ္ေရာက္လာေသာ စစ္သားႏွစ္ဦးသည္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔တြင္   
  ပန္ေလာင့္၏ ဆိုင္သို႔ သံုးၾကိမ္လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ဖုန္းကို အေပါင္ထားၿပီး ပိုက္ဆံအိပ္ထဲတြင္   
  ပိုက္ဆံ အေျမာက္အမ်ား ရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ 
 • အျခား ျမန္မာစစ္သားႏွစ္ဦး (သူတို႔လည္း အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္သည္) ကို ရာဇ၀တ္မႈ   
  က်ဴးလြန္ေသာ ညနက္ပိုင္းတြင္ ပန္ေလာင့္၏ အိမ္အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဓါးျဖင့္ ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး   
  သူတို႔က အနီးအနားရွိ အိမ္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ 
 • အိမ္၏ အေနာက္ တံခါးရွိ ဖုန္မ်ားတြင္ စစ္ဖိနပ္ရာ ရွိေနသည္။ 
 • ျမန္မာ စစ္သား တစ္ဦးသည္ အေလာင္းေတြ႔ရွိရေသာေန႔ နံနက္ေစာေစာတြင္ ေဒသခံ    
  ေစ်းဆိုင္တြင္ က်ပ္ေငြ အေၾကြ အမ်ားအျပားကို ေငြစကၠဴ အရြက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ခဲ့သည္။ 
 
 အမွန္တရားကို ရွာေဖြမည့္အစား စစ္အာဏာပုိင္မ်ားက သူတို႔၏ စစ္သားမ်ား အေရးယူခံရမည္ကို 
ကာကြယ္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ပံု ရသည္။ ယင္းကို ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားအရ ျမင္ႏိုင္သည္။ 
 • စစ္တပ္သည္ လူသတ္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္းကို ေတြ႔ရွိေသာ ေန႔တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္   
           နမ့္ဆုန္ရြာသို႔ ရဲမ်ားကို ေခၚယူခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ရဲမ်ားသည္ ပန္ေလာင့္၏ အေလာင္းေရာက္ရွိသည့္ 
  အခ်ိန္မွသာလွ်င္ နမ့္ဖတ္ကာ ေဆးရံုသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။ ယေန႔ထက္တိုင္ ရဲမ်ားသည္   
  အမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ နမ့္ဆုန္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ 
 • နမ့္ဆုန္တြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကို အေသးစိတ္ ေမးျမန္းမႈကို ကြတ္ခိုင္မွ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ 
  ဗ်ဴဟာမွဴးကသာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 • စစ္သားမ်ား၏ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ အျပဳအမူမ်ားကို မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ထုတ္ေဖာ္   
  ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မွဴးက စစ္သားမ်ားကို တန္းစီေစ၍ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား    
  မည္သူမည္၀ါ ျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ေစျခင္းမ်ုိး လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ 
 • အစကတည္းကပင္ စစ္တပ္မွလူမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ “ေဆးသမားမ်ား” ကို    
  လူသိရွင္ၾကား စြပ္စြဲ ခဲ့ၾကသည္။ 
 • အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ဖုန္းသည္ သက္ေသခံ အေထာက္အထား တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း   
  အေလာင္းေတြ႔ရွိေသာ ေန႔တြင္ တပ္စခန္းမွ တပ္မွဴးသည္ စစ္သားတစ္ဦး ေပါင္ထားေသာ   
  ဖုန္းကို ပန္ေလာင့္၏ မိတ္ေဆြထံမွ ျပန္ေရြးယူခဲ့သည္။  
 • ရာဇ၀တ္မႈကို ေတြ႔ရွိၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ပန္ေလာင့္၏ အေလာင္းကို စစ္ေဆးခဲ့ေသာ   
  ေဆးမွဴးကို နယ္ေျမ ျပင္ပသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ပစ္ခဲ့သည္။ 
 
 သို႔ျဖစ္ရာ ကခ်င္ အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရံုး- ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ ဤမႈခင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ရဲ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ဇူလုိင္ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ နမ့္ဆုန္ေက်းရြာတြင္ 
ရွိေနခဲ့ေသာ စစ္သားမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ အေရးတႀကီး 
ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
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အီးေမး: kwat.office@gmail.com
ဖုန္း:  +66(0)89 755 9892

website: kachinwomen.com

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။


