
ေသေစေလာက္သည့္ လက္တုန႔္ျပန္မႈ။ စစ္အုပ္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း 
ပဋိပကၡအတြင္း ဆုံးရႈံးမႈအတြက္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ လက္တုန႔္ျပန္မႈကို 

တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ 

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မွတ္တမ္း ျပဳစုသည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ေဝသည္။ 



ေသေစေလာက္သည့္ လက္တုန႔္ျပန္မႈ။ စစ္အုပ္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ပဋိပကၡ 
အတြင္း ဆုံးရႈံးမႈအတြက္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ လက္တုန႔္ျပန္မႈကို တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ေနသည္။ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္။ 

ဤအေျခအေနတင္ျပခ်က္ စာတမ္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခ႐ိုင္ တို႔တြင္ ၂၀၂၁ 
ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ေမလအတြင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စစ္အုပ္စု လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေနာက္ဆုံး အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေသေစေလာက္သည့္ ၿဖိဳခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ားမွာ လူအနည္းငယ္ႏွင့္ 
အခ်ိန္တို ေပ်ာက္ၾကား ဆႏၵျပမႈမ်ားသာ ရွိေသာ္လည္း လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ 
က်ည္အစစ္မ်ား အသုံးျပဳသျဖင့္ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ဖားကန႔္တို႔တြင္ လူႏွစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ ၎တို႔က ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဆက္လက္ ရွာေဖြလ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္လအတြင္းတြင္ NLD အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ 
သတင္းသမားမ်ား ႏွင့္ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ လူ ေျခာက္ဆယ့္ တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 

KIA ႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို တု႔န္ျပန္သည့္အေနျဖင့္ စစ္အုပ္စု တပ္ဖြဲမ်ားသည္ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈ၊ ဥပေဒမဲ့ ပစ္ခတ္မႈမ်ား၊ ႏွင့္ လူေနအိမ္ ေနရာမ်ားအေပၚ 
လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚတြင္ ရက္စက္ေသာ လက္တုန႔္ျပန္မႈမ်ားကုိ 
ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ 

ျမစ္ႀကီးနား၊ မိုးညႇင္း၊ ႏွင့္ ကားမိုင္းမွ လူငယ္မ်ားကို KIA ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည္ဟူေသာ သံသယေၾကာင့္  
ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ျခင္း ခံၾကရသည္။ ယင္းတြင္ ေဘာလုံးကန္ရာမွ ျပန္လာေသာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ 
ကေလး ၃ ဦးလည္း ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကို စစ္တပ္စခန္းတြင္ ၁၂ ရက္ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ေခါင္းမ်ားကုိ 
ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ႐ိုက္နက္ျခင္း ႏွင့္ ေဆးလိပ္မီးမ်ားျဖင့္ ထိုးျခင္းတို႔ ခံၾကရသည္။ 

ေနရာေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ အျပစ္မဲ့ အရပ္သားမ်ားအေပၚ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲမ်ားက လက္လြတ္စပယ္ ရမ္းသန္း 
ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရွိသည္။ မိုးေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုထဲတြင္ အလားတူ အျဖစ္အပ်က္ ေလးခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
အရပ္သားမ်ားမွာ ဆိုင္ကယ္ စီးနင္းေနစဥ္၊ ကြမ္းယာ ဝယ္ယူစဥ္ႏွင့္ အသုဘ အခန္းအနား တက္ေရာက္စဥ္တို႔တြင္ 
ပစ္ခတ္ခံၾကရၿပီး ႐ြာသား ႏွစ္ဦး ေသဆုံးကာ သုံးဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 

အရပ္သား နယ္ေျမမ်ားအေပၚ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈမ်ားလည္း တရွိန္ထိုး ျမင့္တက္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေဒါ့ဖုန္းယန္- မိုးေမာက္ ကားလမ္းမတေလ်ာက္တြင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ 
အာေလာ့ဘြမ္ ေတာင္ကုန္းကို မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ KIA က ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ျခင္းႏွင့္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔ 
စစ္အုပ္စု ရဟတ္ယာဥ္ကို ပစ္ခ်လိုက္ျခင္းအပါအဝင္ ထိုဧရိယာကို KIA ရရွိသြားျခင္းအေပၚ တိုက္႐ိုက္ 
လက္တုန႔္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဧၿပီ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ေမလ ၂၄ ရက္အၾကား ေက်း႐ြာ ငါး႐ြာႏွင့္ ကို လက္နက္ႀကီးႏွင့္ ပစ္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး သုံးဦးႏွင့္ 
အသက္ ၁၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးတစ္ဉီးအပါအဝင္ ႐ြာသား ကိုးေယာက္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး  ကေလးသုံးေယာက္အပါအဝင္ 
လူေပါင္း ၁၅ ေယာက္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 



ထိုသို႔ အရပ္သားမ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက က်ယ္ျပန႔္ေသာ အတိုင္းအတာႏွင့္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းမႈမ်ားကုိ 
ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ မိုးေမာက္ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့သည္။ သူတုိ႔၏ 
မူလ အိမ္မ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္မွ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ တပ္မ ၇၇၊ ၈၈၊ ႏွင့္ ၉၉ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက 
ဝင္ေရာက္ေနရာယူထားၿပီး ႐ြာသားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းမ်ား၊ ေမြးျမဴထားေသာ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ားကုိ 
လုယူခဲ့ၾကသည္။ 

ေကအိုင္ေအ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ျပည္တြင္း ေ႐ြ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ ၆၀၀၀ ခန႔္ ခိုလႈံခဲ့ေသာ အင္ဂ်န္းယန္ အပါအဝင္ 
အျခား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ျပည္တြင္းေ႐ြ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေရအတြက္ တိုးမ်ားလာေနသည္။ 
စစ္အုပ္စုက ျပည္တြင္းမွ ေကအိုင္ေအ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား 
မေရာက္ရွိေစရန္ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းေၾကာင့္ ထိုျပည္တြင္း ေ႐ြ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ားမွာ အေရးေပၚ အကူအညီမ်ား 
လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 

အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ေသဆုံးမႈႏွင့္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းမႈ လူဦးေရမ်ား ဆက္လက္ ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္  
တရားမဝင္ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုအေပၚ အရပ္သားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္ဆိုင္းရန္၊ ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး ျပန္လႊတ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ 
စုေပါင္း ဖိအားေပးရန္အတြက္ အေရးေပၚ ေတာင္းဆိုသည္။ 

မိမိတို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားအား စစ္အုပ္စုအေပၚ စီးပြားေရးႏွင့္ သံတမန္ေရး အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား 
ခ်မွတ္ရန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္အစိုးရအျဖစ္ အမ်ိဳးသား ညီၫြဝ္ေရး အစိုးရအား အသိအမွတ္ျပဳရန္ 
ထပ္မံေတာင္းဆိုသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကမာၻတစ္ဝွမ္း လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈ ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ ကာလအတြင္း စစ္တပ္မွ  
ေလယာဥ္မပ်ံသန္းရ ဇုန္မ်ား သတ္မွတ္ရန္လည္း ေတာင္းဆိုသည္။ တ႐ုတ္အပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအား 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ရာတြင္ ၎တို႔၏ ေလနယ္နမိတ္မ်ား သုံးစြဲခြင့္ျပဳမႈကို ရပ္တန႔္ရန္ တိုက္တြန္းသည္။ 

မိမိတို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ အလႉရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားရွိ ျပည္တြင္းေ႐ြ႕ေျပာင္း 
ဒုကၡသည္မ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ားကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ေပးရန္ 
တိုက္တြန္းသည္။ 

စစ္အုပ္စု၏ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ 
ဧၿပီႏွင့္ ေမလ။ 

လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကုိ 
ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင့္ မတ္လ အတြင္းက အာဏာသိမ္း ဆန႔္က်င္မႈမ်ားအေပၚ အစုအၿပဳံလိုက္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈမ်ားက လူငယ္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ အမ်ားအျပားကို ပုန္းေရွာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး ဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဦးေဆာင္မႈမ်ား မရွိေတာ့ေပ။ ဧၿပီႏွင့္ ေမလမ်ားတြင္ အမ်ားစုမွာ လူအုပ္စုအဖြဲငယ္ကေလးမ်ားျဖင့္ 
႐ုတ္တရက္ ဆႏၵျပၾကၿပီး လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲမ်ား ေရာက္မလာမီ အလ်င္အျမန္ လူစုခြဲၾကသည္။ 



သို႔ရာတြင္ လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ရက္စက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲမ်ားက 
က်ည္အစစ္မ်ား သုံးၿပီး ဆႏၵျပေနသည့္ လူႏွစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ တစ္ဦးမွာ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔ ဗန္းေမာ္တြင္ျဖစ္ၿပီး 
ေနာက္တစ္ဦးမွာ ေမလ ႏွစ္ရက္ေန႔ ဖားကန႔္တြင္ျဖစ္သည္။ 

လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားက တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ေျမလွန္ရွာေဖြမႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည္၊ အိမ္မ်ား၊ ဘာသာေရး 
အေဆာက္အဦမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ကာရာအိုေက ဘားမ်ားကို ဝင္ေရာက္စီးႏွင္းခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ျမစ္ႀကီးနားရွိ ကခ်င္အမ်ားစု ေနထိုင္ရာ စီတာပူ ရပ္ကြက္ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လအတြင္း အဓိကအားျဖင့္ 
ျမစ္ႀကီးနား၊ မိုးညႇင္း၊ မူဆယ္။ ဖားကန႔္ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၂ ဦးႏွင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ 
ေယာက္်ားေလး ခုႏွစ္ဦးအပါအဝင္ လူေပါင္း ၆၁ ဦး ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ကို KWAT မွ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ပုန္းေအာင္းေနေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳသည္။ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူူ ဆိုင္းႏူးပန္ႏွင့္ အတူ အျခား 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ လြမ္းေဇာင္းတို႔ ျမစ္ႀကီးနား အနီးရွိ ႐ြာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အဖိုးျဖစ္သူ၏ အသုဘသို႔ ကားျဖင့္ 
သြားေရာက္စဥ္ အရပ္ဝတ္မ်ား ဝတ္ထားေသာ  စစ္အရာရွိမ်ားသည္ အရပ္ဖက္ ကား ႏွစ္စီးျဖင့္ လမ္းတြင္ 
ေစာင့္ဆိုင္းကာ ကားကို အေနာက္မွ ဝင္တိုက္ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ သူတို႔ကို ျမစ္ႀကီးနားအေျခစိုက္ ေျမာ
က္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဖမ္းဆီးထားၿပီး အဆက္အသြယ္မရပဲ ရွိသည္။ 

ဆႏၵျပပြဲ သတင္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ရန္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ 
ျမစ္ႀကီးနား သတင္းဂ်ာနယ္ တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး စုစုေပါင္း သုံးဦးတုိ႔ 
အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ သူတို႔ကို ပထမတြင္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပုဒ္မ 
၅၀၅(က) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုၿပီး  ျမစ္ႀကီးနားေထာင္တြင္ ခ်ထားခဲ့သည္။ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနား ဂ်ာနယ္ႏွင့္ 
ျမစ္ႀကီးနား အေျခစိုက္ ၇၄ မီဒီယာတို႔၏ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့သည္။ 

လူထု မွတ္တမ္းသမားမ်ားကုိလည္း ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ေမလ ၁၄ ရက္ ျမစ္ႀကီးနား ကေမာၻဇ ဘဏ္တြင္ 
ေပါက္ကြဲမႈ ဓါတ္ပုံမ်ားကို Facebook တြင္ တင္သည့္အတြက္ လူငယ္ႏွစ္ဦးကို ဘဏ္အနီးရွိ ၎တို႔၏ အိမ္မ်ားတြင္ 
လိုက္လံရွာေဖြၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 

KIA ႏွင့္ ပတ္သက္မႈ သံသယျဖင့္ လူငယ္မ်ားအား ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းျခင္း 

ေကအိုင္ေအႏွင့္ ပဋိပကၡ ျမင့္မားလာသည့္အတြက္ စစ္အုပ္စု၏ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အငယ္ဆုံး ၁၅ 
ႏွစ္အ႐ြယ္အထိ အပါအဝင္ လူငယ္မ်ားကို KIA ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္ ကားမိုင္းတြင္ အသက္ ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္သုံးဦးကို ဧၿပီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး 
ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းကာ KIA စစ္သားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ခံခိုင္းခဲ့သည္။ လူထု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၾကားဝင္ 
ေျဖရွင္းၿပီး ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္မလာမီ သူတို႔ကို စစ္တပ္စခန္းတြင္ ၁၂ ရက္ၾကာေအာင္ 
ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ 

ထိုလူငယ္မ်ားထဲမွ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ လူငယ္တစ္ဦးက သူ႔အေတြ႕အႀကဳံကို ေျပာျပမွာ “သူငယ္ခ်င္း 
ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ေဘာလုံး သြားကန္ၾကတယ္။ စစ္သားေတြက ကြၽန္ေတာ့္ကို အိမ္အျပန္လမ္းမွာ ဖမ္းတယ္။ 



ကြၽန္ေတာ္တို႔က လဝါးရြာမွ ခါဆန္႐ြာကို ျပန္တဲ့လမ္းေပၚမွာ၊ ျမန္မာစစ္သား ၇ ေယာက္ေလာက္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ 
စစ္ေဆးၿပီး ဖုန္းေတြအားလုံး သိမ္းလိုက္တယ္။ စစ္သားတစ္ေယာက္က (ကားမိုင္းမွာရွိတဲ့) တပ္စခန္းကုိ 
ဖုန္းဆက္ၿပီး မိနစ္နည္းနည္းၾကာေတာ့ စစ္သား ၁၀ ေယာက္ေလာက္ ေရာက္လာၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို တပ္စခန္းကုိ 
ေခၚသြားတယ္။ အဲဒီကို ေရာက္ေတာ့ ည ၁၀ နာရီေလာက္ရွိၿပီ။ သူတို႔က အခန္းက်ယ္တစ္ခုထဲေခၚသြားၿပီး မ်က္စိကုိ 
အဝတ္နဲ႔စည္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဒူးေထာက္ခိုင္းတယ္။ ေခါင္းကို ေသနတ္ေတြနဲ႔ ထုတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထဲက 
တေယာက္ ေခါင္းမွာ ဒဏ္ရာ ေတာ္ေတာ္ဆိုးဆိုးရတယ္။ အဲဒီေနာက္ သူတို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ခြဲလိုက္ၿပီး 
ေမးတယ္။ “ေကအိုင္ေအ စစ္သားလား” ကြၽန္ေတာ္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာေတာ့ သူတို႔က ကြၽန္ေတာ့္ လည္ပင္းကုိ 
ေဆးလိပ္မီးနဲ႔ ထိုးတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ပါးစပ္ထဲကို ေက်ာက္တုံးတစ္တုံးထည့္တယ္၊ ၿပီး ပါးစပ္ကို ေသနတ္နဲ႔ 
႐ိုက္တယ္။ ေနာက္ဆုံး ႐ိုက္တာမခံႏိုင္ေတာ့လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံး မဟုတ္ေပမယ့္ KIA လို႔ ဝန္ခံလိုက္ရတယ္။”  

ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္လူငယ္ ၁၁ ဦး- ေယာက္်ား ၆ ေယာက္ႏွင့္ မိန္းမ ၅ ေယာက္- တို႔ ျမစ္ႀကီးနား အင္ဂ်န္ဒုန္တြင္ 
လူထုအတြက္ အစားအစာလႉေနစဥ္ အဖမ္းခံရသည္။ ၎တို႔အား ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး 
၎တို႔မွာ ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းသည္။ ဖခင္မ်ားက ေကအိုင္ေအ ဟုတ္မဟုတ္ႏွင့္ 
၎တို႔ KIA ထံမွ စစ္သင္တန္း ရရွိထားျခင္းရွိမရွိ တို႔ကို ေမးျမန္းသည္။ ေယာက္်ားေလးမ်ားမွာ ေမးျမန္းခံရစဥ္ 
ပါး႐ိုက္ခံၾကရသည္။ ႏွစ္ပတ္ၾကာေသာအခါ ေျခာက္ေယာက္ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေယာက်္ားေလး ၃ 
ေယာက္ႏွင့္ မိန္းကေလး ၂ ေယာက္ကို ျမစ္ႀကီးနားေထာင္သို႔ ပို႔လိုက္သည္။ 

ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ လူငယ္သုံးဦး မိုးညႇင္းတြင္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ၎တို႔ကိုလည္း KIA အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဟုတ္မဟုတ္ 
အလားတူ ေမးျမန္းခံရသည္။ ၎တို႔မွာ ညေနပိုင္း စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုသို႔ ဘီယာ သြားေသာက္ခ်ိန္တြင္ 
ကားႏွစ္စီးႏွင့္ အရပ္ဝတ္ လူ ၁၀ ဦးေရာက္လာၿပီး သူတုိ႔ကို အျပင္ကို ထြက္ခိုင္းကာ ဖုန္းမ်ားကို ယူၿပီး သူတို႔ကုိ 
ေျမႀကီးေပၚ ထိုင္ခိုင္းထားသည္။ သူတို႔ မိုးညႇင္းတြင္ ဗုံးေထာင္ျခင္း ရွိမရွိ၊ ေကအိုင္ေအ ဟုတ္မဟုတ္ေမးျမန္းၿပီး 
မ်က္ႏွာႏွင့္ ရင္ဘတ္မ်ားကို ေျခေထာက္ျဖင့္ ကန္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔ကို မိုးညႇင္းရဲစခန္းသို႔ ေခၚသြားၿပီး 
ရဲစခန္းတြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းခံၾကရသည္။ ည ၁၁ နာရီခန႔္တြင္ သူတို႔ကို မ်က္စိကို အဝတ္ႏွင့္စည္း၍ 
စစတ္ပစ္ခန္းသို႔ ေခၚေဆာငသ္ြားခဲၿ့ပီးး အခန္းမ်ား ခြကဲာ သုံးညၾကာေအာင ္ေျခႏငွ့ ္လကမ္်ားကိ ုခ်ည္ေႏွာငထ္ားခဲသ့ည။္ 
ေနာက္ဆုံး ေဒသခံ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားအကူအညီျဖင့္  ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ 
ခံဝန္ခ်က္ကို ဖတ္ရႈခြင့္မျပဳပဲ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ သူတို႔ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 

အရပ္သားမ်ားကို ဥပေဒမဲ့ ပစ္ခတ္ျခင္း 

အရပ္သားမ်ားအေပၚ ဥပေဒမဲ့ ပစ္ခတ္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုးလာခဲ့သည္။ ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔ ည 
၉ နာရီ ဝန္းက်င္တြင္ မိုးေကာင္ၿမိဳ႕အတြင္း ကင္းလွည့္ေနေသာ စစ္သားမ်ားက ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေပၚမွ လူႏွစ္ဦးကုိ 
ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ဆိုင္ကယ္သမားမ်ားမွာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း လမ္းေဘးရွိ အိမ္တြင္ရွိေနသည့္ 
အသက္ ၃၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ရခဲ့သည္။ ေမလ ၁၀ ရက္ အလားတူ 
ျဖစ္စဥ္တြင္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ နမၼတီးတြင္ ညအခ်ိန္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ အိမ္ျပန္လာေသာ လူႏွစ္ဦးကုိ 
ထမင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္အေရွ႕တြင္ ကင္းလွည့္လာေသာ စစ္တပ္ကားေပၚမွ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။  ေယာက္်ားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ 
လဂ်ဴဂ်ာဂြန္ ေျမႀကီးေပၚ လဲက်သြားေသာအခါ စစ္သား ေလးေယာက္က သူ႔ကို လမ္းေပၚမွ ဆြဲေခၚသြားၿပီး 
ေသနတ္ျဖင့္ သံုးခ်က္ပစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္သားမ်ားက ေဆး႐ုံကားကိုေခၚၿပီး ထိုသူကို နမၼတီး အေထြေထြ 
ေဆး႐ုံသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ေနာက္ေန႔မနက္ ေစာေစာတြင္ ထိုသူမွာ ေဆး႐ုံတြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ 

တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ရပ္ကြက္ရိွ လူေနအိမ္မ်ားအတြင္းသို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔ 



နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲခန႔္တြင္ စစ္သားမ်ားသည္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ လြိဳင္လိယန္ ႐ြာတြင္ အသုဘ လုပ္ေနေသာ 
အိမ္အတြင္းသို႔ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ အသုဘလာေသာ ႐ြာသား တစ္ဦးမွာ ဦးေခါင္းတြင္ ေသနတ္ထိမွန္ၿပီး ေနရာတြင္ပင္ 
ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ 

ဧၿပီ ၈ ရက္ေန႔တြင္ မိုးေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ဆမ္ပါလီ႐ြာသို႔ စစ္ထရပ္ကားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ စစ္သားမ်ားသည္ 
ကြမ္းယာဝယ္ေနေသာ ေယာက္်ား သုံးဦးကိုေတြ႕သြားခဲ့သည္။ ၎တို႔က ႐ြာသားမ်ားကို လွမ္းေအာ္သည့္အတြက္ 
႐ြာသားတစ္ဦးမွာ ေၾကာက္လန႔္ထြက္ေျပးခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားက သူ႔ေနာက္မွ လိုက္၍ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ေသာေၾကာင့္ 
ထိုသူမွာ ဒဏ္ရာရရွိသြားၿပီး က်န္႐ြာသားႏွစ္ဦးကို ကန္ေၾကာက္႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။ 

ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဗန္းေမာ္မွ လာေသာ စစ္ထရပ္ကား ၁၀ စီးပါသည့္ စစ္ယာဥ္တန္းကို KIA က 
တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ ယာဥ္တန္းတြင္ ပါလာေသာ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ားသည္ အနီးအနားရွိ ၿခံထဲတြင္ 
အလုပ္လုပ္ေနေသာ ႐ြာသားမ်ားအား လွမ္း၍ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ အသက္ ၇၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ အဖိုးအိုတစ္ဦးႏွင့္ အသက္ ၂၁ 
ႏွစ္အ႐ြယ္အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး အပါအဝင္ ႐ြာသား သုံးေရာက္ကို ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ ရရွိေစခဲ့သည္။ 

အရပ္သားဧရိယာမ်ားကို လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္း

KIA တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုသည္ သိသိသာသာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ေလေၾကာင္းမွ 
ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ ေျမျပင္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ တုန႔္ျပန္ခဲ့ၿပီး အရပ္သား ဧရိယာမ်ားထဲသုိ႔ 
ပစ္မွတ္ တိတိက်က်မရွိပဲ လက္လြတ္စပယ္ ရမ္းသန္း ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရွိသည္။ အျပင္းထန္ဆုံး ေလေၾကာင္းႏွင့္ 
လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ မိုးေမာက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာစစ္တပ္က သိမ္းပိုက္ထားေသာ အာေလာ့ဘြမ္ ေတာင္ကုန္းကုိ 
မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ KIA က သိမ္းပိုက္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အာေလာ့ဘြမ္သည္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ အျမင့္ဆုံး ေတာင္ကုန္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္နယ္စပ္တေလ်ာက္ KIA 
၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ လိုင္ဇာႏွင့္ မိုင္ဂ်ာယန္အၾကား ေတာင္တန္းထူထပ္ေသာ နယ္ေျမကုိ 
အေပၚစီးမွ ျမင္ရသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ အာေလာ့ဘြမ္သည္ ယခင္က မိုင္ခ်န္၊ ခဆူးေကာင္၊ မာခ်န္း ဒင္းဂရမ္၊ 
အင္ေပါင္၊ ငါးငါးယန္၊ ဘီထုႏွင့္ ဂန္လန္ ကခ်င္႐ြာ ၈ ႐ြာ ပါဝင္ေသာ KIO ခ႐ိုင္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၁၉၈၇ 
တြင္ အာေလာ့ဘြမ္အား သိမ္းပိုက္မႈ မတိုင္မီ ျပင္းထန္ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္က မူလေနထိုင္ခဲ့ေသာ 
လူထုအမ်ားစုကို ေဒါ့ဖုန္းယန္၊ ႏြမ့္လန္၊ ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ ကုန္းေလာ အပါအဝင္ အေနာက္ဖက္ ေျမနိမ့္ေဒသမ်ားသုိ႔ 
ထြက္ေျပးေစခဲ့ျခင္းျဖင့္ ထိုနယ္ေျမကို ကႏၲရလို ေျခာက္ေသြ႕ေစခဲ့သည္။ 

အာေလာ့ဘြမ္ကို KIA က သိမ္းပိုက္လိုက္ျခင္းသည္ စစ္အုပ္စုကို ျပင္းထန္ေသာ တုန႔္ျပန္မႈကို ျဖစ္ေစၿပီး မတ္လ 
၂၆ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေတာင္ကုန္းေပၚႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ KIA တပ္စခန္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အာေလာ့ဘြမ္မွာ တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ ႏွစ္ကီလိုမီတာေလာက္သာ ကြာေဝးၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ 
ေလယာဥ္မ်ားက တ႐ုတ္ ေလပိုင္နက္အထိသို႔ ပ်ံသန္းၿပီး အေရွ႕ဖက္မွ ျပန္လာကာ ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ၾကသည္ကုိ 
ျမင္ရေၾကာင္း ႐ြာသားမ်ားက ေျပာျပသည္။  

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အာေလာ့ဘြမ္ကို ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ စစ္အုပ္စုက လက္နက္ႀကီးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားလုပ္
ခဲ့ၿပီး ေျမျပင္ စစ္ကူမ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ မိုးေမာက္-ေဒါ့ဖုန္းယန္ လမ္းမတေလ်ာက္ အေျခစိုက္စခန္းမ်ားတြင္ 
ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျပင္ ထိုနယ္ေျမတြင္ တပ္မ ၇၇၊ ၈၈ ႏွင့္ ၉၉ တို႔မွ လက္ေ႐ြးစင္တိုက္ခိုက္ေရး 
တပ္ဖြဲ႕အင္အား ၁၀၀၀ ခန႔္ကို ခ်ထားခဲ့သည္။ 



KIA က ေျမျပင္ထိုးေဖာက္မႈမ်ားကို ဟန႔္တားသည့္အေနျဖင့္ စစ္အုပ္စု၏ အာေလာ့ဘြမ္ေတာင္ေျခရွိ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ 
ႀကိဳတင္တိုက္ခိုက္သည့္အခါ စစ္အုပ္စုက အရပ္သား နယ္ေျမမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ 
တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္မွ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ မိုးေမာက္-ေဒါ့ဖုန္းယန္ လမ္းမတေလ်ာက္ရွိ 
ေက်း႐ြာငါးခုႏွင့္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕မ်ားကို လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ ႐ြာသား ကိုးဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ ၎တို႔တြင္ 
အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးႏွင့္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေယာက္်ားေလး တစ္ဦးပါဝင္သည္။ ကေလး သုံးဦးအပါအဝင္ လူ 
ဆယ့္ငါးဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 

လူေသမႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ ညတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုေန႔က KIA သည္ 
ၿမိဳ႕သစ္ေက်း႐ြာ အေရွ႕ဘက္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အေျခစိုက္စခန္း ျဖစ္ေသာ စေလာင္းကုန္းကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ 
လက္တုန႔္ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ (၆၀ မမ ႏွင့္ ၁၂၀ မမ) ဗုံးသီးမ်ိဳးစုံျဖင့္ ၿမိဳ႕သစ္၊ 
ဆီဟတ္၊ ႏွင့္ ေ႐ႊေျမာင္း႐ြာမ်ားထဲသို႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ အသက္ ၈၃ ႏွစ္အ႐ြယ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ၈၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ 
အမ်ိဳးသား တစ္ဦး အပါအဝင္ လူ ေလးဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ဘုန္းႀကီးႏွစ္ပါးအပါအဝင္ လူ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 

ၿမိဳ႕သစ္မွ ႐ြာသားတေယာက္က သူ႔အေတြ႕အႀကဳံကို ေျပာျပသည္မွာ “ည ၁၀ နာရီေလာက္မွာ ကြၽန္မတုိ႔ 
လက္နက္ႀကီးသံေတြ စၾကားရတယ္။ ၁၁ နာရီေလာက္ေတာ့ ကြၽန္မတို႔ အိမ္ေရွ႕မွာ လက္နက္ႀကီး ေပါက္ကြဲၿပီး 
တခ်ိဳ႕အစေတြက ေခါင္မိုးကေနလြင့္စင္လာၿပီး မေအးပုရဲ႕ ေပါင္မွာ လာမွန္တယ္။ သူက အသက္ ၁၉ ႏွစ္ပဲ 
ရွိေသးတယ္။ ေလးလသား ကေလးေလးနဲ႔။ ကြၽန္မတို႔ သူ႔ကို ေစာင္နဲ႔ ကာၿပီး သူ႔အေဖက ကေလးကို ယူၿပီး 
အိမ္အေနာက္မွာ သြားပုန္းတယ္။ ကြၽန္မက ၿခံစည္း႐ိုးနားမွာ သြားပုန္းေနတယ္။ ကြၽန္မရဲ႕ ၁၀ ႏွစ္သား ကေလးက 
လည္း ဒူးမွာ ဒဏ္ရာရတယ္။ မေအးပုက ဒဏ္ရာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရထားေပမယ့္ လက္နက္ႀကီးေတြက 
ဆက္တိုက္ပစ္ေနေတာ့ သူ႔ကို ကြၽန္မတို႔ဘာမွ မကူႏိုင္ဘူး။ သုံးနာရီေလာက္ ၾကာၿပီးမွပဲ သူ႔အေဖက သူ႔ကုိ 
အိမ္ေပၚက အိမ္ေအာက္ကို သယ္ယူလာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ မနက္ ၂ နာရီခြဲေလာက္မွာ သူေသသြားတယ္။ အခု 
သူ႔ကေလးကို သူ႔အေဖနဲ႔ သူ႔အေဒၚက ၾကည့္ထားေပးတယ္။” 

ေနာက္ထပ္ လူေသေစေသာ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈမွာ ေမလ ၃ရက္တြင္ ၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ဘက္ စေလာင္းကုန္း 
အထက္တြင္ ဟယ္လီေကာ္ပတာ တစ္စီးကို KIA က ပစ္ခ်ၿပီးေနာက္ ေမလ ၃ ရက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
လက္တုန႔္ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ကုန္းေလာအေျခစိုက္ ခမရ ၃၈၇ ႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္အေျခစိုက္ ခမရ ၃၂၀ တို႔က 
ကုန္းေလာ႐ြာတည့္တည္းကို လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ဘုန္းႀကီး တစ္ပါးအပါအဝင္ အရပ္သား သုံးဦးေသဆုံးၿပီး 
႐ြာသား ၆ ေယာက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ တစ္ေန႔တည္းမွာပင္ ခလရ ၁၄၂ မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေဒါ့ဖုန္းယန္ ၿမိဳ႕ကုိ 
လက္နက္ႀကီး အလုံး ၂၀ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ႐ြာသား တစ္ဦး၏ ကား ပ်က္စီးသြားၿပီး ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံက အုတ္တံတိုင္းကုိ 
ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ 

ဧၿပီလတြင္ မိုးေမာက္- ေဒါ့ဖုန္းယန္ လမ္းတေလ်ာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္သည့္ အခ်ိန္မွ 
စ၍ ရြာသား အမ်ားစုမွာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကၿပီး ဗန္းေမာ္ႏွင့္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ခိုလံႈစရာ ရွာေဖြေနထိုင္ၾကသည္။ 
သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႐ြာသားမ်ားမွာ သူတို႔အိမ္မ်ားသို႔ သြားလိုက္ျပန္လိုက္လုပ္ၿပီး ေမြးထားေသာ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ 
ၿခံမ်ားကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္။ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ခမရ ၃၂၀၊ ခမရ ၃၈၇ တို႔က ဆီဟတ္႐ြာကို ထပ္မံ၍ 
လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ ႐ြာသို႔ ေခတၱျပန္သြားကေသာ အသက္ ၅၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေယာက္်ား တစ္ေယာက္ႏွင့္ 
အသက္ ၃၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းမတေယာက္တို႔ ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။ 

မိုးေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ ခိုလႈံေနေသာ ေ႐ြ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားသည္ပင္ လက္နက္ႀကီး ရန္က မလြတ္ၾကေပ။ ေမလ 
၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ခမရ ၄၃၇ မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက မိုးေမာက္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ သုံးႀကိမ္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ 



လက္နက္ႀကီး တစ္လုံးက ခါနန္ ရပ္ကြက္တြင္ ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး ၾကက္စာေကြၽးေနေသာ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ 
ေယာက္်ားေလးတစ္ဦး၏ ေခါင္းကို ထိမွန္ၿပီး ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။

ပစၥည္းဥစၥာမ်ား လုယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း  

မိုးေမာက္- ေဒါ့ဖုန္းယန္ လမ္းတေလ်ာက္မွ ေက်း႐ြာအမ်ားစုမွ ႐ြာသားမ်ားမွာ ထြက္ေျပးသြားၾကသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ 
စစ္ကူမ်ားက လြတ္ေနေသာ ႐ြာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ စခန္းခ်ၾကသည္။ တပ္မ ၇၇၊ ၈၈၊ ႏွင့္ ၉၉ တို႔မွ နာမည္ဆိုးျဖင့္ 
ေက်ာ္ၾကားေသာ အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အိမ္မ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ုံးမ်ားတြင္ 
ေနထိုင္ၾကၿပီး ႐ြာသားမ်ား၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား၊ ကြၽဲႏြားဝက္ တိရစာၦန္မ်ား ႏွင့္ အစားအစာမ်ားကို ခိုးယူၾကသည္။ 

ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ လူသူကင္းမဲ့ေနေသာ ႏြမ္လန္း ႐ြာရွိ ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၏ 
ဘုရားေက်ာင္းတံခါးမ်ားကို ဖ်က္စီးဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အေဆာက္အဦအထဲရွိ ပစၥည္းမ်ားကုိ  
လုယက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ 

စစ္တပ္က ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္းပစၥည္းမ်ား လုယက္ၾကသည္။ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထရပ္ကား ငါးစီးခန႔္ျဖင့္ 
စစ္သားမ်ား ဗန္းေမာ္ အမွတ္ ၁ ႏွင့္ အမွတ္ ၂ ေဈးမ်ားသို႔ ည ၉ နာရီခန႔္တြင္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ 
ေဈးအေစာင့္မ်ားကို တံခါးဖြင့္ေပးရန္ အမိန႔္ေပးသည္. ထုိ႔ေနာက္ ေဈးအတြင္း ဆိုင္ခန္းမ်ားမွ ငါးေျခာက္၊ ဆီႏွင့္ 
ၾကက္သြန္နီ အပါအဝင္ အစားအစာမ်ားကို လုယူခဲ့ၾကသည္။ 









မိုးေမာက္မွ ျပည္တြင္း ေ႐ြ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္အသစ္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ 

ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ မိုးေမာက္-ေဒါ့ဖုန္းယန္ လမ္းတေလ်ာက္ရွိ ေအာက္ပါ ေက်း႐ြာ ၁၆ ႐ြာမွ 
႐ြာသား ၆၀၀၀ ေက်ာ္သည္ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ထြက္ေျပးသူ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။

ေ႐ြ႕ေျပာင္း ထြက္ေျပးလာေသာ ကခ်င႐္ြာသားမ်ားက ဗန္းေမာ္ႏငွ့္ ့မိုးေမာကၿ္မိဳ႕မ်ားရွ ိရွၿိပီးသား ဒကုၡသညစ္ခန္းမ်ားတြင ္
ခိုလႈံခဲ့ၿပီး ရွမ္း႐ြာသားမ်ားမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးမ်ိဳးမ်ားထံတြင္ ခိုလႈံေနထိုင္ၾကသည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ KIA ႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တေက်ာ့ျပန္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင္း ဗန္းေမာ္ႏွင့္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ 
ဒုကၡသည္ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဒုကၡသည္ အသစ္မ်ားသည္ ဤနယ္ေျမရွိ IDP 
အေရအတြက္ကို သိသိသာသာ တိုးပြားေစခဲ့ၿပီး ရွိႏွင့္ၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ားကုိ 
ပိုမို လိုအပ္လာေစခဲ့သည္။ 

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အကူအညီ အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက မိုးေမာက္ႏွင့္ 
ဗန္းေမာ္တြင္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ အသစ္မ်ားကို အကူအညီေပးရန္ စီမံခန႔္ခြဲခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အုပ္စုက 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ရရွိႏိုင္မႈကို လုံးဝ ပိတ္ဆို႔ထားသျဖင့္ ယင္းမွာ KIA ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ 
နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ေ႐ြ႕ေျပာင္းခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္မူ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထိုသို႔ေသာ ဧရိယာမ်ားအတြက္ 
အကူအညီ ေပးႏိုင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွသာ 
ျဖစ္သည္။ 

အေရးေပၚ အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ ျပည္တြင္းေ႐ြ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္အသစ္အုပ္စုမွာ အင္ဂ်န္းယန္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 
ေကအိုင္ေအ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိ ဘြမ္ရာယန္ ႐ြာတြင္ ရွိအုပ္စုျဖစ္သည္။ ပန္ဆြီယန္၊ ဆြတ္ငိုင္ယန္၊ ဘြမ္ဆီဇြတ္၊ 
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ေအာက်ပါဇယားမ�ာ မိမိတိ� ့ေနရပ်မ� ထွက်ေြပး တိမ်းေ��ာင်ရေသာ 

လ�ဦးေရအား ရာခိ�င်��န်းြဖင့် ြပထားြခငး် ြဖစ်သည်။



ေဖာ္ဘမ္ဖ်ာ၊ ဆင္းေဆာင္ယန္ ေက်း႐ြာ ေျခာက္႐ြာမွ ဒုကၡသည္ ၆၀၀ ခန႔္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ 
ျမစ္ဆုံ ေျမာက္ဘက္ ဂြီေထာင္႐ြာတြင္ KIA ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဘြမ္ရာယန္သို႔ထြက္ေျပး
လာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္း ဒုကၡသည္မ်ားမွာ အမိုးအကာမ်ား၊ အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 

နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

KWAT ၏ မွတ္တမ္းမ်ားက ဧၿပီႏွင့္ ေမလမ်ားအတြင္းတြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ျပ ဧရိယာမ်ားတြင္ စစ္အုပ္စု 
လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသူမ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ဆက္ရွိေနၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ာကုိ 
က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ဆက္ရွိေနသည္။ KIA ၏ ခုခံေတာ္လွန္မႈ အရွိန္တိုးျမင့္မႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္ လက္တုန႔္ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေက်းလက္ 
ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးမ်ားလာေနသည္ကိုလည္း 
မွတ္တမ္းေကာက္ယူရရွိသည္။ စစ္အုပ္စု တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ ဒဏ္ခတ္သည့္အေနျဖင့္ အရပ္သားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္ျခင္း၊ 
ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ ပစ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ လူေနအရပ္မ်ားကို လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ 
ပစ္ျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အရပ္သားမ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက ႀကီးမားေသာ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာမႈမ်ားကုိ 
ျဖစ္ေစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္  လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကို ပိုမို 
က်ပ္တည္းေစခဲ့သည့္။ 

အရပ္သား ထိခိုက္ေသဆံုးမႈႏွင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား တိုးျမႇင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် မိမိတို႔သည္ 
အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုအား အရပ္သားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန႔္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး 
လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတလႊားရွိ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာက စုေပါင္း အေရးယူ 
ဖိအားေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးေပၚ ေတာင္းဆိုသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည္။ 
ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအသစ္ကို အတည္ျပဳၿပီး ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ကုိ 
ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္။ 

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီအေနျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း လက္နက္ပိတ္ဆုိ႔ 
အေရးယူမႈကို ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနကို ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္တရား႐ုံးသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ 
ထပ္ေလာင္းေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ 

ကခ်င္ႏွင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အတူ 
မိမိတို႔သည္ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီကို ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚတြင္ ေလယာဥ္မပ်ံသန္းရ ဇုန္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအား စစ္အုပ္စုအား ၎တို႔၏ ေလပိုင္နက္ကို အသုံးျပဳၿပီး တိုက္ခိုက္မႈမ်ား 
လုပ္ခြင့္ေပးျခင္းကို ရပ္တန႔္ရန္ တိုက္တြန္းသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီအား အသိအမွတ္မျပဳရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
တရားဝင္အစိုးရအျဖစ္ အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရး အစိုးရကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ မိမိတို႔ တိုက္တြန္းသည္။ 

စစ္အုပ္စုအား ဝင္ေငြရရွိေစေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအားလုံးအေပၚ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ 
ခ်မွတ္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈကို ထပ္မံေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီအားလုံးအား စစ္အုပ္စု ျပဳတ္က်သြားၿပီး 
ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ရွိလာခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလုပ္ငန္းမ်ား 
ရပ္ဆိုင္းထားရန္ တိုက္တြန္းသည္။ 



မိမိတို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ အလႉရွင္မ်ားကို ၎တို႔၏ အကူအညီမ်ားသည္ စစ္အုပ္စုအားအသိအမွတ္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္ အာမခံရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ျပည္တြင္းေ႐ြ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ 
အကူအညီမ်ားကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေပးရန္ တိုက္တြန္းသည္။ မိမိတို႔သည္ အနာဂတ္ 
ဖက္ဒရယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ျဖစ္ထြန္းလာရန္အတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမႈဝန္ေဆာင္မႈ 
အေဆာက္အဦမ်ားအား တိုက္႐ိုက္ ပံ့ပိုးရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ 

မိမိတို႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအား ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္းမႈမ်ားမွ 
ထြက္ေျပးေရာက္ရွိလာသူမ်ားကို ခိုလႈံရာ ေပးအပ္ၿပီး ထိုသူတို႔လိုအပ္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ 
အကူအညီမ်ားေပးအပ္ရန္လည္း ပန္ၾကားအပ္သည္။ 

ေနာက္ဆက္တြဲ 

အဓိကအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ စစ္အုပ္စု တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ဖမ္းဆီးမႈ၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈ၊ႏွင့္ 
သတ္ျဖတ္မႈ စာရင္း (၂၀၂၁ ခုနစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေမလ ၃၁ ရက္) 

ရက္စြဲ တည္ေနရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား အေရအတြက္ႏွင့္ ဖမ္းဆီး၊ 
ဒဏ္ရာရ ေသဆုံးသူမ်ား 

၂၀၂၁ ခု ဧၿပီ ၁ 
ရက္

ျမစ္ႀကီးနား ေဒၚေခါမာဝူး (ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ကိုယ္စားလွယ္) 
မွာ ပႏၼတီး ရပ္ကြက္တြင္ ဖမ္းခံရသည္။ 

အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ။ 

၂၀၂၁ ခု ဧၿပီ ၁ 
ရက္

မိုးညႇင္း ဆႏၵျပေနစဥ္ မိုးညႇင္းမွ အမ်ိဳးသား ဆႏၵျပသူတစ္ဦးကို 
ရဲနင့္ စစ္သားမ်ားက ႏွိပ္စက္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသား တစ္ဦး၊ ဖမ္းဆီး 
ႏွိပ္စက္ခံရ။ 

၂၀၂၁ ခု ဧၿပီ ၃ 
ရက္

မိုးညႇင္း စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတို႔က အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ 
ေယာက်္ားေလး တစ္ဦး အပါအဝင္ အရပ္သားငါးဦးကို 
လက္နက္မ်ား ဗုံးမ်ား ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ၎တို႔၏ 
မိုးညႇင္းၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္မွဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ 

ေယာက္်ား ၃ ဦး၊ မိန္းမ ၁ 
ဦး၊ ေယာက္်ားေလး ၁ ဦး 
ဖမ္းဆီးခံရ။ 

၂၀၂၁ ခု ဧၿပီ ၄ 
ရက္

ဗန္းေမာ္ ဆႏၵျပပြဲအတြင္း ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ မင္းမႏိုင္ ရပ္ကြက္မွ 
ဆႏၵျပသူ ဦးပုတာ (သို႔မဟုတ္ ဝင္းႏိုင္ဦး) မွာ စစ္တပ္က 
ပစ္သတ္ျခင္းခံရသည္။ သူ႔ကို ရင္ဘတ္ႏွင့္ ေျခေထာက္ကို 
ပစ္ခတ္သည္။ စစ္တပ္က ကိုပုတာ၏ အေလာင္းကို 
ယူေဆာင္သြားၿပီး ေန႔ခင္းပိုင္းမွ ျပန္ေပးသည္။ 

ေယာက်္ားတစ္ဦး 
သတ္ျဖတ္ခံရ။ 

၂၀၂၁ ခု ဧၿပီ ၅ 
ရက္

မိုးေကာင္း ည ၉ နာရီခန႔္တြင္ စစ္တပ္က မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ ကြၽန္းေတာ 
ရပ္ကြက္အတြင္း လွည့္လွည္စဥ္ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ 
ႏွင့္ လူႏွစ္ဦးကို ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ ထိုလူႏွစ္ဦးမွာ ထြက္ေျပး 
လြတ္ေျမာက္သြားေသာ္လည္း အိမ္တြင္ေနထိုင္ေနသူ 
အသက္ ၃၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ႐ြာသား အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ 
လက္ေမာင္းကို ထိမွန္ ဒဏ္ရာရေစခဲ့ၿပီး ျမစ္ႀကီးနား 
စစ္ေဆး႐ုံ သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ 

အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ဒဏ္ရာရ။ 



၂၀၂၁ ခု ဧၿပီ ၈ 
ရက္

ဖားကန႔္ ဖားကန႔္တြင္ စစ္တပ္က ဆႏၵျပေနစဥ္အတြင္း ဆႏၵျပသူ 
အမ်ိဳးသား ၈ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားကို 
ပုဒ္မ ၅၀၅(က) ျဖင့္ အေရးယူၿပီး ဖားကန႔္ေထာင္တြင္ 
ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ေသာ္လည္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ 
ဆႏၵျပသူ သံုးဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ လူထု 
သတင္းသမား ျဖစ္သူ ဖားကန႔္မွ ကိုေနာင္႐ိုးကိုလည္း 
ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသား ၆ ဦးႏွင့္ 
ေယာက္်ားေလး ၃ ဦး 
ဖမ္းခံရ။ 

၂၀၂၁ ခု ဧၿပီ ၈ 
ရက္

ျမစ္ႀကီးနား ဆႏၵျပသူ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚမေဂါင္ဒြဲနန္ (၂၂ ႏွစ္) 
ႏွင့္ ဦးလိုင္လိုင္ (၂၀ ႏွစ္) တို႔ကို ဆႏၵျပပြဲအတြင္း 
ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထိုည ၁၀ နာရီခန႔္တြင္ သူတို႔ႏွစ္ဦး 
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး 
၁ ဦး ဖမ္းခံရ။ 

၂၀၂၁ ဧၿပီ ၁၄ 
ရက္

ျမစ္ႀကီးနား ျမစ္ႀကီးနား သတင္းဂ်ာနယ္မွ အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ 
မ်ိဳးျမတ္ျမတ္ပန္ (၂၂ ႏွစ္) ႏွင့္ အမ်ိဳးသား သတင္းေထာက္ 
၂ ဦး (အာ့ဂ်ယ္ (၂၂ ႏွစ္) ႏွင့္ ခရစၥတိုဖာ (၂၂ ႏွစ္) စုစုေပါင္း 
သတင္းသမား ၃ ဦး စစ္တပ္၏ ဖမ္းဆီးခံရသည္။၎တို႔ကို 
မပခသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ျမစ္ႀကီးနားေထာင္သို႔ 
ပို႔ေဆာင္ကာ ပုဒ္မ ၅၀၅(က) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည္။ 

အမ်ိဳးသား ၂ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး 
၁ ဦး ဖမ္းခံရ။ 

၂၀၂၁ ဧၿပီ ၁၅ 
ရက္

ကားမိုင္း ခဆန္ ေက်း႐ြာမွ (၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ၂ ဦးႏွင့္ ၁၇ 
ႏွစ္အ႐ြယ္ ၁ဦး) စုစုေပါင္း ေယာက္်ားေလး သုံးဦးကို 
ျမန္မာစစ္တပ္ စစ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးသြားၿပီး (တပ္မ 
၃၃ လက္ေအာက္ခံ)  ကားမိုင္း ခမရ ၁၁၉ စခန္းတြင္ 
ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းခဲ့သည္. ၎တုိ႔အား KIA စစ္သားမ်ား 
ျဖစ္သည္ဟု အတင္း ဝန္ခံခိုင္းခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္တြင္ 
သူတို႔ ျပန္လြတ္လာသည္။ 

ေယာက္်ားေလး ၃ ဦး ၁၂ 
ရက္ၾကာ ဖမ္းဆီး ခံရၿပီး 
ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္း ခံရ။ 

၂၀၂၁ ဧၿပီ ၁၇ 
ရက္

မူဆယ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ဆႏၵျပသူ အမ်ိဳးသား နန္ရဲေမာင္ဦး (၂၂ ႏွစ္) 
မွာ ေကာ္ဖီဆိုင္တြင္ ထိုင္ေနစဥ္ စစ္တပ္၏ ဖမ္းဆီးျခင္း 
ခံလိုက္ရသည္။ 

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ဖမ္းခံရ။ 

၂၀၂၁ ဧၿပီ ၁၉ 
ရက္

မိုးညႇင္း မိုးညႇင္းၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပပြဲအတြင္း ဆႏၵျပသူ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ 
ေဒၚျမတ္ႏိုးေဝႏွင့္ ေက်ာ္ျမင့္ထြန္းတို႔မွာ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး 
မိုးညႇင္းေထာင္တြင္ ပုဒ္မ ၅၀၅(က) ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ 
ျဖစ္သည္။  

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး 
၁ ဦး ဖမ္းခံရ။ 

၂၀၂၁ ဧၿပီ ၂၇ 
ရက္

မူဆယ္ မူဆယ္ ေကာင္စံ ေဆးခန္းမွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား 
ဆရာဝန္ ေဒါက္တာ စိုင္းစိုင္းေမာင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
ဆရာဝန္တစ္ဦးတို႔ကို စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 
အမ်ိဳးသမီး ဆရာဝန္မကို ထိုေန႔ ည ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ 
ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး 
၁ ဦး ဖမ္းခံရ။ 

၂၀၂၁ ဧၿပီ ၂၇ 
ရက္

မူဆယ္ မူဆယ္မွ ဆိုင္အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး၊ အမ်ိဳးသား 
၃ ဦးတို႔ကို စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ သူတို႔ကို 
မူဆယ္ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထားသည္။ 

အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး၊ အမ်ိဳးသား 
၃ ဦး ဖမ္းခံရ။ 



၂၀၂၁ ခု ေမ ၁ 
ရက္ 

ျမစ္ႀကီးနား ျမစ္ႀကီးနား အင္ဂ်န္းဒံုလမ္းတြင္ အစားအစာ လႉဒါန္းေသာ 
(အမ်ိဳးသား ၆ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၅ ဦး) လူငယ္ ၁၁ 
ဦးမွာ ဖမ္းဆီးခံရသည္။ ၎တို႔ကို ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း 
စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး စစ္ေၾကာခဲ့သည္။ 
ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသား ၃ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးတို႔ 
ျပန္လြတ္လာၿပီး အမ်ိဳးသား ၃ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးတို႔ကို 
ျမစ္ႀကီးနားေထာင္တြင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 

အမ်ိဳးသား ၆ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး 
၅ ဦး ဖမ္းခံရ။ 

၂၀၂၁ ခု ေမ ၂ 
ရက္ 

လုံးခင္း၊ 
ဖားကန႔္။ 

လုံးခင္းတြင္ ဆႏၵျပေနစဥ္ အမ်ိဳးသား ဆႏၵျပသူ 
တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုေဝၿဖိဳးမွာ ပစ္သတ္ခံရသည္။ 

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး သတ္ခံရ။ 

၂၀၂၁ ခု ေမ ၅ 
ရက္ 

ျမစ္ႀကီးနား အမ်ိဳးသမီး ဆႏၵျပသူ ၄ ဦးကို ဖမ္းဆီးၿပီး ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း 
စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ ေမလ ၆ 
ရက္ေန႔တြင္ တစ္ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသမီး ၄ ဦး ဖမ္းခံရ။ 

၂၀၂၁ ခု ေမ ၈ 
ရက္ 

မိုးညႇင္း ည ၈ နာရီ ဝန္းက်င္တြင္ မိုးညႇင္း အားမာန္သစ္ 
ထမင္းဆိုင္တြင္ လူငယ္ ၃ ဦးဖမ္းခံရသည္။ ၎တို႔ကို 
မိုးညႇင္း ရဲစခန္းသို႔ ေခၚသြားၿပီး ေမးျမန္း ႏွိပ္စက္သည္။ 
၎တို႔ကို စစ္တပ္စခန္းတြင္ ၃ ည ခ်ဳပ္ထားၿပီး ျပန္လႊတ္ 
ခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသား ၃ ဦး ဖမ္းခံရ၊ 
ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းခံရ။ 

၂၀၂၁ ေမ ၁၀ 
ရက္ 

နမၼတီး၊ 
မိုးေကာင္း။ 

ဦးလာဂ်ဴဂ်ာဂြမ္း ႏွင့္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးသည္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ 
အိမ္ျပန္လာစဥ္ ကင္းလွည့္ေနသည့္ စစ္ကားေပၚမွ 
ပစ္ခတ္သြားခဲ့သည္။ လာဂ်ဴဂ်ာဂြမ္းမွာ ဆိုင္ကယ္မွ 
ျပဳတ္က်သြားၿပီးေနာက္ စစ္သားမ်ားက ေသနတ္မ်ားျဖင့္ 
ထပ္ပစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ေန႔ အေစာပိုင္းတြင္ သူ ေသဆုံး 
သြားသည္။ 

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး 
ပစ္သတ္ခံရ။ 

၂၀၂၁ ေမ ၁၂ 
ရက္

ျမစ္ႀကီးနား ဆႏၵျပသူ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးသည္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ အသုံးျပဳရန္ 
မိတၱဴကူးလာေသာစာ႐ြက္မ်ားသယ္လာစဥ္ မိတၱဴဆိုင္မွ 
အျပန္လမ္းတြင္ စစ္တပ္၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရသည္။ 

အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး ဖမ္းခံရ။ 

၂၀၂၁ ေမ ၁၃ 
ရက္

ခူးလီ႐ြာ၊ 
ဗန္းေမာ္။ 

ဗန္းေမာ္ ေရာဘတ္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အသက္ ၄၇ 
ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ ခူးလီ႐ြာတြင္ 
အိမ္ေဆာက္ေနခဲ့သည္။ သူက ျမန္မာဘာသာစကားကို 
ေရးတတ္ေျပာတတ္ျခင္းမရွိေပ။ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ 
ေဈးဆိုင္တစ္ဆိုင္မွ ျပန္လာစဥ္ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးၿပီး 
သူ႔ကို ေကအိုင္ေအ စစ္သားလား၊ ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ 
ပါသလားဟု ေမးသည္။ သူက နားမလည္သည့္အတြက္ 
ဟုတ္သည္ဟု ေျဖခဲ့သည္။ သူ႔ကို ဗန္းေမာ္ရွိ ခလရ ၂၃၇ 
စခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ 
စခန္းေခါင္းေဆာင္က ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ 
လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့သည္။ သူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ ႏွိပ္စက္ 
ထားသည့္ လကၡဏာမ်ားေတြ႕ရသည္။ 

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ဖမ္းခံရ၊ 
ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပမ္း ခံရ။ 



၂၀၂၁ ေမ ၁၀ 
ရက္

ဗန္းေမာ္ ဘုန္းေတာင္ႀကီး ဖာသာ ကိုလံဘန္း လဒီကို 
အမွတ္ ၂ အထက္တန္းေက်ာင္းေရွ႕တြင္ CDM ကို 
ေထာက္ခံပံ့ပိုးသည္ဟု ဆိုကာ ဖမ္းဆီးျခ့သည္။ ေမလ ၁၇ 
ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသည္။ 

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ဖမ္းခံရ။ 

၂၀၂၁ ေမ ၁၄ 
ရက္

ျမစ္ႀကီးနား ျမစ္ႀကီးနား ကေမာၻဇဘဏ္ ခြဲ ၁ ေရွ႕ ဗုံးေပါက္မႈကို ႐ိုက္ကူးၿပီး 
ေဖာ့ဘြတ္တင္ေသာ လူငယ္ႏွစ္ဦးကို ညေနပိုင္းတြင္ 
သူတို႔၏ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ရဲက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသား ၂ ဦး ဖမ္းခံရ။ 

၂၀၂၁ ေမ ၁၅ 
ရက္

ဝိုင္းေမာ္ ဆႏၵျပ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးၿပီး ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ 
ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ဖမ္းခံရ။

၂၀၂၁ ေမ ၁၇ 
ရက္

မိုးညႇင္း စစ္တပ္က CDM တြင္ ပါဝင္ေသာ သူနာျပဳဆရာမ တစ္ဦးကို 
ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ပုဒ္မ ၅၀၅(က) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ သူ႔ကို 
မိုးညႇင္းေထာင္တြင္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 

အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ဖမ္းခံရ။

၂၀၂၁ ေမ ၂၁ 
ရက္

ျမစ္ႀကီးနား တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ႏွစ္ဦး ျဖစ္သည့္ 
ဦးလြမ္းေဇာင္းႏွင့္ ေဒၚဆိုင္းႏူးပန္တို႔ ႏွစ္ဦး ကို 
ျမစ္ႀကီးနား ေနာင္နန္းရွိ ဆုိင္းႏူးပန္၏ အဖိုးျဖစ္သူ၏ 
အသုဘ အိမ္သြားရာ လမ္းတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 
သူတို႔ႏွစ္ဦးကို ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ 
ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး၊ 
အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ဖမ္းခံရ။ 

၂၀၂၁ ေမ ၃၁ 
ရက္

ဗန္းေမာ္ NLD အဖြဲ႕ဝင္ ကိုဟင္လတ္မွာ ဗန္းေမာ္ 
ေညာငပ္ငရ္ပက္ြက္တြင ္ရဲမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခရံသည။္ 
သူ႔ကို ဘယ္ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ကို 
မည္သူမွ် မသိေပ။ 

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ဖမ္းခံရ။

စစ္အုပ္စု တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အဓိကအားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ား အား ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ လက္နက္ႀကီး
ႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈ စာရင္း (၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ရက္မွ ေမလ ၃၁ ရက္အထိ) 

ရက္စြဲ တည္ေနရာ အေသးစိတ္ ထိခိုက္ေသဆုံးသူ 
အေရအတြက္ 

၂၀၂၁ ဧၿပီ ၆ 
ရက္။ 

ဝါရာဇြတ္႐ြာ၊ 
ဖားကန႔္။ 

ဂ်ဒူဇြပ္မွ ခလရ ၂၉၇ က ဝါရာဇြပ္ ႐ြာကို လက္နက္ႀကီးႏွင့္ ၄ 
ႀကိမ္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ား ႐ြာအတြင္း 
က်ေရာက္ေသာ္လည္း ကံေကာင္းစြာပင္ မည္သူမွ် 
ဒဏ္ရာရျခင္းမရွိပါ။ 

၂၀၂၁ ဧၿပီ ၆ 
ရက္။

လြိဳင္လီယန္ ႐ြာ၊ 
မိုးေကာင္း 

လြိဳင္လိယန္ ႐ြာသို႔ နံနက္ ၁၁း၃၀ နာရီခန႔္တြင္ စစ္သားမ်ား 
ေရာက္လာၿပိး အသုဘ လုပ္ေနေသာ အိမ္ကို ေသနတ္ျဖင့္ 
ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ အိမ္တြင္းရွိ အမ်ိဳးသား ႐ြာသားတစ္ဦး 
ဦးေခါင္းထိမွန္ ေသဆုံးခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသား  ၁ ဦး 
ပစ္သတ္ခံရ။ 



၂၀၂၁ ဧၿပီ ၈ 
ရက္။

ဆမ္ပါလီ ႐ြာ၊ 
မိုးေကာင္း 

မရမ္ကေထာင္႐ြာတြင္ ေကအိုင္ေကက စစ္ထရပ္ကား 
တစ္ခ်ိဳ႕ကို ဗုံးျဖင့္ တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ ထရပ္ကား 
တစ္စီးက ဆမ္ပါလီ ႐ြာသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ 
စစ္သားမ်ားက လ ူ၃ ဦး ကြမ္းယာဝယ္ေနသည္ကိ ုေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး 
သူတို႔ အား ေအာ္ဟစ္ခဲ့သည္။ အသက္ ၄၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ 
႐ြာသားတစ္ဦးက ထြက္ေျပးသျဖင့္ စစ္သားမ်ားက 
ေနာက္မွ ပစ္ခတ္ရာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ အျခား 
႐ြာသားႏွစ္ေယာက္ကို ႐ိုက္ႏွက္ကန္ေၾကာက္ခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ပစ္ခံရ 
ဒဏ္ရာရ။ အမ်ိဳးသား ၂ 
ဦးႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းခံရ။ 

၂၀၂၁ ဧၿပီ ၁၀ 
ရက္။

ႏြမ္လန္း ႐ြာ၊ 
မိုးေမာက္ 

ခမရ ၃၇၀၊ ၃၂၀ ႏွင့္ တပ္မ ၈၈ ကႏြမ္လန္း ႐ြာကို 
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ အသက္ ၅၀ အ႐ြံယ္ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေနာက္ေက်ာတြင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေသြးလန႔္ျခင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္. ေနာက္ထပ္ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာ အျမင္အာ႐ုံထိခိုက္သြားခဲ့သည္။ 

လက္နက္ႀကီးေၾကာင္း 
အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး 
ဒဏ္ရာရ။ 

၂၀၂၁ ဧၿပီ ၁၁ 
ရက္။

ၿမိဳ႕သစ္၊ ဆီဟက္၊ 
ေ႐ႊေျမာင္း႐ြာမ်ား၊ 
မိုးေမာက္။ 

ညပိုင္း ၁၀ နာရီမွ ၁၁ နာရီအတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ၿမိဳ႕သစ္၊ 
ဆီဟက္ႏွင့္ ေ႐ႊေျမာင္း႐ြာမ်ားကို လက္နက္ႀကီးျဖင့္ 
ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ႐ြာသား ၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ေသဆုံးသူမ်ားမွာ 
ၿမိဳ႕သစ္မွ မေအးပု (၁၉ ႏွစ္)၊ ဆီဟက္မွ စိုင္းအိုက္လင္း 
(၂၃ ႏွစ္)၊ ေ႐ႊေျမာင္း႐ြာမွ ယာေဟာက္ကို (၈၃ ႏွစ္) ႏွင့္ 
လိုင္ေအးလိုင္ (၈၄ ႏွစ္) တို႔ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳသစ္တြင္ အသက္ 
၁၀ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးတစ္ဦးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၂ ဦးတို႔ 
ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး၊ 
အမ်ိဳးသား ၂ ဦး 
ေသဆုံး။ အမ်ိဳးသား ၂ 
ဦး၊ ေယာက္်ားေလး ၁ 
ဦး ဒဏ္ရာရ။ 

၂၀၂၁ ဧၿပီ ၂၄ 
ရက္။

နမ့္ဖာ႐ြာ၊ 
ဗန္းေမာ္။ 

KIA ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က နမ့္ဖာ 
႐ြာအနီး ၿခံထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားကို 
ျမန္မာစစ္တပ္က ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ အရပ္သား ၃ ေယာက္ 
ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား ၂ ဦး (၇၅-၂၄ႏွစ္) 
ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး (၂၁) ႏွစ္တို႔ ျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသား ၂ ဦးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး 
ဒဏ္ရာရ။ 

၂၀၂၁ ဧၿပီ ၂၈ 
ရက္။

ၿမိဳ႕သစ္႐ြာ၊ 
မိုးေမာက္ 

မိုးေမာက္ အေျခစိုက္ ခမရ ၄၃၇ ႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္အေျခစိုက္ 
ခမရ ၃၂၀ တုိ႔သည္ ၿမိဳ႕သစ္႐ြာကို လက္နက္ႀကီးျဖင့္ 
ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးေလာဦး (၃၀ ႏွစ္) မွာ ျပင္းထန္စြာ 
ဒဏ္ရာရွိခဲ့ၿပိး အိမ္ ၄ လုံး ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ 
ျဖစ္ရပ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႐ြာလူႀကီးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး 
ထိုေန႔တြင္ပင္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး 
ဒဏ္ရာရ၊ အမ်ိဳးသား ၁ 
ဦး ဖမ္းခံရ။ 

၂၀၂၁ ဧၿပီ ၂၉ 
ရက္။

ႏုမ့္လန္ ႐ြာ၊ 
မိုးေမာက္။ 

ခမရ ၄၃၈ က ႏုမ့္လန္႐ြာကို အႀကိမ္မ်ားစြာ 
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသား ႐ြာသား (၇၂ 
ႏွစ္) တစ္ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ႐ြာသား (၂၇ ႏွစ္) တစ္ဦးတို႔ကို 
ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရေစခဲ့ၿပီး ျမစ္ႀကီးနား စစ္ေဆး႐ုံတြင္ 
ကုသမႈကို ခံေနရသည္။ 

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး 
သတ္ခံရ၊ အမ်ိဳးသမီး ၁ 
ဦး ဒဏ္ရာရ။ 



၂၀၂၁ ဧၿပီ ၂၉ 
ရက္။

ဟန္ကိုင္႐ြာ၊ 
ကြတ္ခိုင္။ 

နမ့္ဖတ္ကာ ႐ြာမွ ခလရ ၁၂၃ က ဟန္ကိုင္႐ြာကို 
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ရာ အရပ္သား ၅ ဦး ဒဏ္ရာရသည္။ 
အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး (၅၃ ႏွစ္)၊ အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး (၄၃ ႏွစ္)၊ 
အမ်ိဳးသား ၁ ဦး (၂၇ ႏွစ္)၊ ေယာက္်ားေလး ၁ ဦး (၁၁ ႏွစ္) 
ႏွင့္ ေယာက္်ားေလး ၁ ဦး (၈ ႏွစ္)။ 

အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး၊ 
အမ်ိဳးသား ၁ ဦး၊ 
ေယာက္်ားေလး ၂ ဦး 
ဒဏ္ရာရ။ 

၂၀၂၁ ေမ ၃ 
ရက္ 

ကုန္းေလာ႐ြာ၊ 
မိုးေမာက္။ 

ခမရ ၃၈၇ ႏွင့္ ခမရ ၃၂၉ တို႔က ကုန္းေလာ႐ြာကို 
လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ႐ြာဦးေက်ာင္း 
ေရွ႕တြင္ က်ေရာက္ေသာ လက္နက္ႀကီး က်ည္ေကာင့္ 
လူ ၃ ဦးေသဆံုခဲ့သည္။ ယင္းတို႔တြင္ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) 
အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး၊ အသက္ (၆၀ ႏွစ္) အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား 
၁ ဦးႏွင့္ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးတို႔ ပါဝင္သည္။ မိသားစုဝင္ ၃ 
ဦးအပါအဝင္ ၆ ဦးမွာ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ 
ေယာက်္ားေလး (၁၃ ႏွစ္)၊ မိန္းကေလး (၈ႏွစ္) ႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီး (၃၃ ႏွစ္) တို႔မွာ ဗန္းေမာ္ေဆး႐ုံတြင္ 
ေဆးကုသေနရ သည္။ ၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးမွာ 
ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္လြန္းေသာေၾကာင့္ မႏၲေလးရွိ ပုဂၢလိက 
ေဆး႐ုံသို႔ လႊဲေျပာင္းထားရသည္။ 

အမ်ိဳးသား ၂ ဦးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး 
သတ္ခံရ၊ ၆ ဦး 
ဒဏ္ရာရ၊ ( အမ်ိဳးသား 
၃ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး၊ 
မိန္းကေလး ၁ ဦး) 

၂၀၂၁ ေမ ၃ 
ရက္

ေဒါ့ဖုန္းယန္ၿမိဳ႕၊  
မိုးေမာက္။ 

ခန္ကိုင္စခန္းမွ ခလရ ၁၄၂ မွ ညပိုင္းတြင္ ေဒါ့ဖုန္းယန္ 
ၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ အႀကိမ္ ၂၀ ခန႔္ပစ္ခဲ့သည္။ 
လက္နက္ႀကီး တစ္လုံးက ေဒါ့ဖုန္းယန္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ 
အုတ္တံတိုင္းကို ထိမွန္ခဲ့သည္။ အရပ္သား ကားတစ္စီး 
ပ်က္စီးခဲ့သည္။ 

၂၀၂၁ ေမ ၂၁ 
ရက္

ဆီဟက္႐ြာ၊ 
မိုးေမာက္။ 

ခမရ ၃၂၀ ႏွင့္ ခမရ ၃၈၇ တို႔က ဆီဟက္႐ြာကို 
လက္နက္ႀကီးႏွင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ေမြးထားေသာ တိရစာၦန္ႏွင့္ 
ၿခံမ်ားၾကည့္ရန္ ျပန္လာေသာ ႐ြာသား ၂ ဦးျဖစ္ေသာ 
ဦးဖူးလိုင္ (၅၆ ႏွစ္) ႏွင့္ ေဒၚနီလာ (၃၆ႏွစ္) တို႔ ဒဏ္ရာ 
အျပင္းအထန္ရရွိၾကသည္။ 

အမ်ိဳးသား ၁ ဦး၊ 
အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး 
ဒဏ္ရာရ။ 

၂၀၂၁ ေမ ၂၄ 
ရက္

မိုးေမာက္ၿမိဳ။ ခမရ ၄၃၇ မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက မိုးေမာက္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ 
လက္နက္ႀကီးမ်ား ၃ ႀကိမ္ပစ္ခဲ့သည္။ တစ္လုံးမွာ ခါနန္ 
ရပ္ကြက္တြင္ ေပါက္ကြခဲဲ့ၿပီး ၾကက္စာေကြၽးေနေသာ အသက္ 
၁၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေယာက္်ားေလး တစ္ဦးကို ေသလုနီးဒဏ္ရာ 
ရရွိေစခဲ့သည္။ ေနာက္လက္နက္ႀကီးတစ္လုံးက ကြင္းထဲသို႔ 
က်ၿပီး ေပါက္ကြဲျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ယခုအခါ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ား ၿခံထဲ 
မသြားရဲပဲ ရွိသည္။ 

ေယာက္်ားေလး ၁ ဦး 
အသတ္ခံရ။ 



ဆက္သြယ္ရန္

Email: kwat.office@gmail.com

Website: kachinwomen.com

Facebook: Kachin Women’s Association Thailand - KWAT

Mobile:+66(0) 89 755 9892


