
 

 

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ 

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားအား 
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အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

 ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္ေရးႏွင့္အလုပ္သမားဗ်ဴရို (DRL) ၏ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ 

သုေတသနဗ်ဴရို (INR) သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့စ္ဘဇားခရုိင္ရိွ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ၁,၀၂၄ ဦး၏ ကုိယ္ေတြ႔ 

အေတြ႔အႀကဳံမ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏြဦးတြင္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာမႈ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္က အၾကမ္းဖက္မႈကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအား 

က်ဴးလြန္ခဲေ့သာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားအား သက္ေသအေထာက္အထားျပရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေလ့လာမႈတြင္ ၎တို႔ ကုိယ္ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈအား ထဲထဝဲင္ဝငသ္ိရွိေစရန္အတြက္ 

ဒုကၡသည္စခန္း လူဦးေရ၏ သေဘာထားထင္ဟပ္ေသာနမူနာပံုစံကုိ အသုံးျပဳထားသည္။ မည္သည့္ 

တစ္ဆင့္စကားကုိမွ် မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမျပဳပါ။ ေလ့လာမႈရလဒ္မ်ားက ဒုကၡသည္မ်ားေတြ႔ႀကဳံခဲ့ရသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ 

ပုံစံကုိေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ိဳးစံုတို႔က အလားတူျဖစ္ရပ္ကုိ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည့္ကိစၥရပ္မ်ား 

ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ တိက်ေသာ စုစုေပါင္းအေရအတြက္တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစရန္ ဤေလ့လာမႈ 

ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားအား ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ ထားျခင္းမျပဳပါ။ ေျမပံုေရးဆြရဲန္ႏွင့္  ေပၚထြက္လာေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ဆန္းစစ္ရန္ အမ်ိဳးသားဘူမိအာကာသ စစ္ေဆးေရး ေအဂ်င္စီ (NGA) က INR ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္ (ေျမပံု 

၁)။ 

အလြန္အကြ်ံအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားအားဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔ကုိ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္အမ်ားစုက 

ကုိယ္ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ရေၾကာင္း  ေလ့လာမႈရလဒ္ကျပသခ့ဲသည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ 

အျဖစ္ ၎တို႔ကေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။ 

 အမ်ားစုက သတ္ျဖတ္မႈတစ္ခုကို မ်က္ျမင္ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ၿပီး သုံးပုံႏွစ္ပုံက အနာတရျဖစ္မႈတစ္ခုကုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ကာ 

ထက္၀က္က လိင္မႈဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ရသည္ (ပုံ ၁ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ 

 

 ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ၎တို႔ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ေသာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အနာတရျဖစ္မႈမ်ား၏ ၈၄% တြင္ ျမန္မာ 

စစ္တပ္ကုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအျဖစ္ ေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။ 

 

 ေလးပုံသုံးပုံက စစ္သားမ်ား တစ္စုံတစ္ဦးအားသတ္ျဖတ္သည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး အလားတူအခ်ဳိးအစားက 

တဲမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တစ္ရြာလုံးကုိ စစ္တပ္ကဖ်က္ဆီးသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၊ အမ်ိဳးအမည္ 

ခြျဲခားျခင္းမျပဳႏုိင္ေသာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ သတိျပဳမိခဲ့ေသာသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၏ က်န္ရွိေသာ 

သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကုိ လက္နက္ကုိင္အရပ္သားမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 

 ဒုကၡသည္ ၁၀၀ ေက်ာ္ (၎တို႔၏ေက်းရြာမ်ားအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ ထြက္ေျပးစဥ္တြင္ျဖစ္ေစ) တို႔အား 

သတ္ျဖတ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ အနာတရျဖစ္ေစသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို ေျဖၾကားသူအားလုံး၏ ငါးပုံတစ္ပံုက 

မ်က္ျမင္ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။ 

 

 



 

 

ပံု-၁ ။ တဲ ႏွင့္ ေက်းရြာဖ်က္ဆီးမႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈသည္ ေတြ႔ႀကဳံခ့ဲရေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားစာရင္း၏ ထိပ္ဆံုးတြင္ရိွ 

သည္။   

 

 အဓိကအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွစ္ဆင့္တြင္  ပထမအဆင့္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ 

သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ရိုဟင္ဂ်ာ 

ေသာင္းက်န္းသူ အုပ္စုျဖစ္ေသာ အာဆာအဖြ႔ဲ (ARSA) က တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ တိုက္ခုိက္ခဲ့ေသာ 

ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ 

ေျမာက္ပုိင္းရွိ  ဆာအာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား ေသာင္းက်န္းသူ တန္ျပန္စစ္ဆင္ေရးမ်ားဟု ရွင္းခ်က္ထုတ္ေလ့ရွိ ေသာ 

စစ္တပ္က အရပ္သားမ်ားအား ခြျဲခားမႈမရွိသည့္ျပင္ လြန္ကဲေသာရက္စက္ၾကမ္းမႈျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း 

ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 ဒုကၡသည္မ်ား၏ ၄၅% က အဓမၼျပဳက်င့္မႈတစ္ခုကုိ မ်က္ျမင္ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ရေသာ အဓမၼ 

ျပဳက်င့္မႈအမ်ားစုကုိ စစ္တပ္က အားလုံးကုိျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းတြင္ျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾက 

သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒုကၡသည္ ၄၀% နီးပါးက ျမန္မာႏုိင္ငံလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ရဲတပ္ဖြ႔ဲ သုိ႔မဟုတ္ စစ္တပ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကက်ဴးလြန္ေသာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈတစ္ခုကုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရၿပီး 

၎တို႔အုပ္စုဖြဲ႔က်ဴးလြန္ေသာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈတစ္ခုကုိ ၁၈% က ေတြ႔ ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ 

 

 အခ်ိဳ႕အမႈမ်ားတြင္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင ္ ရုိဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ အရပ္သားမ်ားက 

ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။ 

 



 

 

 သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ နာမက်န္းသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ အိုမင္းမစြမ္းေသာေၾကာင့္ 

က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားက ၎တို႔အား စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရန္ျပန္လာၾကေသာ 

အခါ ေသဆံုးေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ 

  ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ျပင္းထန္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး လူမ်ားအား 

အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဌာေနခံမ်ားအား ေမာင္းထုတ္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ျဖစ္ပုံရေၾကာင္း ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။ စစ္တပ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ား အတိုင္းအတာႏွင့္ ပမာဏသည္ 

၎တို႔အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ အစီအမံခ်ကာ ညွိႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ညႊန္ျပလွ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

နယ္ေျမမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားက အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ေသေစေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ 

လူမ်ားအား အိမ္မ်ားတြင္ ပိတ္ေလွာင္ကာမီးရွိဳ႕ျခင္း၊ လူအုပ္ထဲသုိ႔ပစ္ခတ္ျခင္းမျပဳမီ တစ္ရြာလုံးအား 

ၿခံစည္းရိုးခတ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထြက္ေျပးသြားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာရာေပါင္းမ်ားစြာ အျပည့္တင္ထားသည့္ေလွမ်ားကုိ 

ႏစ္ွျမွဳပ္ပစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 



 

 

 



 

 

နိဒါန္း 

  ျမန္္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုအေပၚ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ကတည္းက 

က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဗ်ဴရို (DRL) 

၏ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ သုေတသနဗ်ဴရုိ (INR) က အစီအစဥ္ခ်မွတ္၍ ေလ့လာမႈတစ္ခု 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ INR သည္ မွန္ကန္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူႏုိင္ရန္အတြက္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 

ျပင္ဆင္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ လူအမ်ားအျပားကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေမးျမန္းသည့္နည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွတြင္ စခန္းခ်ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားက ၎တို႔၏ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ မ်က္ျမင္ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စနစ္တက်ေကာက္ယူႏိုင္ေစပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ထားေသာ စုံစမ္း 

စစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏စကားျပန္မ်ားသည္ ေျဖၾကားသူမ်ားအေပၚျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဖိစီးမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး စုံစမ္းစစ္ 

ေဆးသူမ်ားအား က်ဴးလြန္သူမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တိက်ရွင္းလင္းသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ 

မ်ားရရိွေစကာ တစ္ဆင့္စကား သက္ေသခံခ်က္မ်ားမွ ကုိယ္ေတြ႔အေတြ႔အႀကဳံကုိ သီးျခားခြထဲုတ္ႏိုင္ေစေသာ 

သက္ေသာင့္သက္သာရွိသည့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံကုိ ဖန္တီးရန္ အထူးႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ထား 

သည္။ 

  သုေတသနလုပ္ငန္းကုိေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝန္းမ ွအေတြ႔အႀကဳံရင့္က်က္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 

စုံစမ္းစစ္ေဆးသူ ၁၈ ဦးပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကုိစုစည္းရန္ ကၽြမ္းက်င္ေသာျပင္ပအုပ္စုတစ္ခုႏွင့္ DRL က သေဘာတူ 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ INR က နမူနာေကာက္ယူေရးနည္းစနစ္ကုိ အဖြဲ႔အားေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား 

ဘူမိ အာကာသဆိုင္ရာစစ္ေဆးေရးေအဂ်င္စီ (NGA) က ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာကုိ ခြျဲခားသတ္မွတ္၍ ရွာေဖြ 

ေတြ႔ရွိႏိုင္ေစေသာ ေျမပံုစာအုပ္ကုိ ျပဳစုေပးခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာမႈအားတုံ႔ျပန္ေျဖၾကားသူ ၁၀၂၄ ဦးတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 

အေစာပိုင္းမွ အၾကမ္းဖက္မႈေန႔စြပဲါ အစီရင္ခံစာမ်ားရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ 

သုိ႔မဟုတ္ ထိုေန႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွထြက္ခြာခဲ့ေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားသာ ပါ၀င္ခဲ့ပါ 

သည္။1  

  ထို႔ေနာက္ ရရိွေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုဆန္းစစ္ခ်က္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 

ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတို႔တြင္ အာဆာအဖြဲ႔ (RASA) တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ 

အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ားအမည္ျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲတို႔က ရိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရ 

အေပၚ ခြင့္ျပဳခ့ဲေသာအင္အား အလြန္အကၽြံသုံးစြခဲဲ့မႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းထားသည္။ ေလ့လာမႈ၏ အဓိကက်ဆုံး 

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း 

ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပထမစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကာလမွ အလြန္ကြာေ၀းေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မွ 

စက္တင္ဘာလအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဒုတိယစစ္ဆင္ေရးတို႔၏ ကာလႏွစ္ခုအတြင္း တိုက္ဆိုင္က်ေရာက္ေနခဲ့သည္    

(ပုံ ၂ ကုိၾကည့္ပါ)။ 

                                                           
1 ေလ့လာမႈကု ိတုံ႔ျပန္ေျဖၾကားသူ မည္သည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမဆို ၎တုိ႔အတြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားေသာ္လည္း နမူနာတြင္ 

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသာ ပါ၀င္သည္။ 



 

 

 

 

စနစ္တက် မတရားဖိႏိွပ္မႈဆုိင္ရာေနာက္ခံ 
 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံၿခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရတို႔က က်ယ္ျပန္႔စြာက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဖိႏိွပ္မႈႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ကုိ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႀကဳံေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ "ဌာေနခံ" 
မဟုတ္ဘဲ ၿဗိတိသွ် ကုိလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ 
ကာလရွည္ၾကာသည့္ယုံၾကည္မႈတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးသေဘာထားႏွင္ ့ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ အျမစ္မ်ားတြယ္ေနခဲ့ 
သည္။ ၁၉၄၀ ျပည့္လြန္ႏွင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းႏွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ 
ခြထဲြက္ေရး၀ါဒလႈပ္ရွားမႈမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးအတြက္စုိးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အား 
ထိန္းခ်ဳပ္၍ မွန္ကန္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားမွ သီးျခားခြျဲခားဆက္ဆံရမည္ဟူေသာ အစိုး 
ရ၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈဇာတ္လမ္းကုိ အေထာက္အကူျပဳခ့ဲေပသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အစုိးရသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒအပါအ၀င္ လွည့္စားမႈမ်ားစြာတို႔တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ၎တို႔၏ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ အျခား 
ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းခြာခ်ခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ ယာယီမွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားမ်ားအား ရုပ္သိမ္းရန္ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ "တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ" ဆန္႔က်င္ေရးကုိ ရည္ရြယ္ေသာ တပ္မ 
ေတာ္၏ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးအရ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိဆန္႔က်င္သည့္ အစုိးရအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ တစ္ဖန္ 
၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (RSO) က တိုက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ရန္ဟူေသာ ၎တို႔က 
အခိုင္အမာဆိုသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔သည္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ခိုလႈံရာရွာေဖြရန္ ရိုဟင္ဂ်ာေထာင္ေပါင္းမ်ား 
စြာတို႔က နယ္စပ္ကုိျဖတ္ေက်ာ္ထြက္ေျပးခဲ့ၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ သီးျခားအသုတ္ႏွစ္သုတ္ ကြသဲြားေစခဲ့သည္။ 
 

 



 

 

အပိုင္း ၁ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံ (၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇) 

  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အာဆာ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏အုပ္စုတစ္စုႏွင့္ အျခားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ 

ေက်းရြာသားမ်ားသည္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းသုံးခုကုိ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကရာ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၀င္ကုိးဦး ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ 

တပ္မေတာ္က ထိုနယ္ေျမရိွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ေသာင္းက်န္းမႈဆန္႔က်င္ေရးဟုေခၚေသာ နည္းဗ်ဴဟာကုိအသုံးျပဳကာ 

တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ႏို၀င္ဘာလအၾကား သတ္ျဖတ္မႈ (၂%) ႏွင့္ တဲမ်ားဖ်က္ဆီးမႈ (၃%) 

အနည္းငယ္ႀကဳံေတြ႔ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ တပ္မေတာ္က နယ္ေျမအနည္းငယ္တြင္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားကုိသာ 

ပစ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ (ေျမပံု ၁ ကိုၾကည့္ပါ။ အာဆာ ဆိုင္ရာ ေနာက္ခံအတြက္ အကြက္ ၂ ကုိၾကည့္ပါ)။ 

အာဏာပိုင္မ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားကို အဓမၼေခၚေဆာင္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းတုိ႔အတြက္ပစ္မွတ္ထားၾကသည္။ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 

ေအာက္တုိဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ) 

 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္အစျပဳေသာ ၎တုိ႔၏ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးအစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ လုံၿခံဳေရးအရာရိွမ်ားက အာဆာႏွင့္ပတ္သက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အာဆာ၏ အေၾကာင္းကုိေမးျမန္းရန္ 

အေၾကာင္းျပကာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမ်ားအား ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေနွာင္ထားခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာအရာရိွမ်ားႏွင့္ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာတုိ႔အၾကား တင္းမာမႈမ်ားျမင့္တက္လာခဲ့ရာ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေနွာင္ထားေသာ 

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားကေလးမ်ား အေရအတြက္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ လုံၿခံဳေရးအမႈထမ္းမ်ားက 

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားမည္ကုိ  ေရွာင္ရွားရန္ ၎တို႔၏ ဇနီးမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားအား ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ လုံၿခံဳေရး 

အမႈထမ္းမ်ား၏ ထိုးေဖာက္ျပန္႔ပြားေနွာင့္ယွက္သည္ ရွာေဖြမႈ မ်ားၾကားတြင္ထားရစ္ကာ  အမ်ိဳးသားမ်ားက 

သစ္ေတာမ်ားထတဲြင္ ညမ်ားစြာပုန္းေအာင္းအိပ္စက္ခဲ့ၾကရသည္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ 

လက္နက္မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ အိမ္မ်ားႏွင့္ခႏၶာကုိယ္မ်ားကုိ က်ဴးေက်ာ္ သူမ်ားကရွာေဖြရာတြင္ မဖြယ္မရာ 

စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ အ၀တ္အစားခၽြတ္ေစျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 

ေျပာၾကားခ့ဲၾကသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အဓမၼေခၚေဆာင္ျခင္းမ်ား (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအထိ) 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အဓမၼေခၚေဆာင္သြားမႈမ်ားကုိ ဒုကၡသည္မ်ားကတိုင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 

က သူမ၏ေက်းရြာအား တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းမျပဳမီတစ္ႏွစ္တြင္ စစ္တပ္က "ေခ်ာေမာလွပေသာ" မိန္းကေလးမ်ားကုိ 

ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၾကၿပီး ထိုမိန္းကေလးမ်ားသည္ ရြာသုိ႔ဘယ္ေတာ့မွျပန္ေရာက္မလာ ၾကေတာ့ေၾကာင္းေျပာျပခ့ဲသည္။ 

အဓိကက်ေသာ တုိက္ခုိက္မႈႀကီးမတိုင္မီ ေလးလခန္႔က ထင္ရွားေသာ အျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ 

ေက်းရြာအသီးသီးမွ အမ်ိဳးသမီးအေယာက္ ၂၀ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး သုိ႔မွသာ "၎တို႔အား စက္ခ်ဳပ္သင္ေပးမည္ျဖစ္သည္" 

ဟု စစ္တပ္ကေျပာခ့ဲသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေက်းရြာက ဘာမွွမၾကားရေတာ့ေၾကာင္း ဒုကၡ 

သည္တစ္ဦးက ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

 ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတို႔တြင္ ေခၚေဆာင္သြားခံရသူမ်ား၏ကံၾကမၼာသည္ေသခ်ာမႈမရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီး 

မ်ားသည္ေခၚေဆာင္သြားခံရၿပီးေနာက္ အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ့ၾကရသည့္ သာဓကအမ်ားအျပားရွိသည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ားက 

အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။ သူ၏ေက်းရြာအား တိုက္ခုိက္ျခင္းမျပဳမီတစ္ပတ္ေလာက္က စစ္တပ္အေျခစုိက္ စခန္းတစ္ခုအနီးရွိ 

ေတာထဲတြင္လမ္းေလွ်ာက္သြားစဥ္ ရိုဟင္ဂ်ာမိန္းကေလး ေလးေယာက္အားႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်ည္ေနွာင္ထားၿပီး ၎တို႔ 



 

 

သည္ ေသြးမ်ားအလြန္အမင္းထြက္ေနကာ ေသလုေျမာပါးျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ စစ္တပ္ကသူတို႔အား 

အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး ခ်ဳပ္ေနွာင္ထားသည္မွာ သုံးရက္ရွိၿပီျဖစ္သည္ဟု မိန္းကေလးမ်ားက သူ႔ကုိေျပာျပခ့ဲသည္ဟု ဒုကၡသည္ 

အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက သတင္းပုိ႔ခဲ့သည္။ 

တုိးျမွင့္ေသာကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား (၂၀၁၇) 

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အာဆာက ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္စစ္တပ္ အေျခ 

စိုက္စခန္း ၃၀ ခန္႔ကုိ တိုက္ခိုက္္မႈမ်ားစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စစ္တပ္၏ျပင္းထန္ေသာ အေရးယူတုံ႔ျပန္မႈကုိ မီးေမႊးေပးလုိက္ 

သလုိျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈတြင္ အဓိကတိုက္ခိုက္ 

မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းေပးပုိ႔ေသာသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံကုိ ဒုကၡသည္မ်ားက မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ 

အႀကီးမားဆုံး အၾကမ္းဖက္မႈမျဖစ္ပြားမီ သာမန္အဆင့္ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ လႈပ္ရွားသြားလာမႈ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ 

ျခင္းမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ခဲ့သည္ဟု အမ်ားစုကေျပာျပခ့ဲသည္။ 

 တိုက္ခုိက္မႈမ်ားမျပဳလုပ္မီ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔ကုိယ္တိုင္ျဖစ္ေစ ေက်းရြာသားမ်ားအား အဓမၼ 

ေစခုိင္း၍ျဖစ္ေစ အကာအရံမ်ားကုိဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔က ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက စစ္ေသြးႂကြမ်ားအား ဝွက္ထားသည္ကုိ ၎တို႔မလုိလားေၾကာင္း စစ္တပ္က 

ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ အကာအရံမ်ားအား ဖယ္ရွားပစ္ျခင္းသည္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား အရွက္ရေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ၎တို႔အား 

အကာအရံမဲ့ေသာ ဟင္းလင္းျပင္တြင္ အခင္းႀကီးအခင္းငယ္သြားေစရန္ အဓမၼေဆာင္ရြက္ခုိင္းေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

အနည္းဆုံးျဖစ္ရပ္ ၅၀ ခန္႔ တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္အျခားလိုက္ပါေဆာင္ရြက္သူမ်ားက လက္နက္မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ 

ဓားမ်ား၊ လက္နက္ ကိရိယာမ်ား၊ သံထည္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ခၽြန္ထက္သည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္း 

ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့သည္ဟု ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခံရသူမ်ားက ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕တြင္  ေက်းရြာအတြင္းတြင္ 

အာဆာမ်ားရိွေနသည့္ အေထာက္ အထားအျဖစ္ ထိုပစၥည္းမ်ားကုိ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားက ဓာတ္ပုံရိုက္ယူ 

ထားခဲ့ၾကသည္။  

 ထိုပစၥည္းမ်ားအား ယူေဆာင္သြားခံရသူမ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံက ထိုသုိ႔ေသာကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားသည္ 

၎တို႔၏ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႏွစ္ပါင္းမ်ားစြာတည္ရွိေနခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ေလးပုံတစ္ပံုခန္႔ 

တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ တုိက္ခုိက္မႈအၿပီးႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတစ္ေလွ်ာက္ 

ထိုပစၥည္းမ်ားကုိ နယ္ေျမအာဏာပုိင္မ်ားက သိမ္းယူသြားခဲ့ၾကသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားကို 

ထိုက္ခိုက္မႈမတိုင္မ ီ တစ္လႏွင့္ တစ္ရက္အလိုတြင္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု 

ဆယ္ေယာက္တြင္ သုံးေယာက္က ေျပာျပခ့ဲၿပီး က်န္ေသာ ၁၁% က တိုက္ခိုက္စဥ္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ 

တိုက္ခိုက္မႈမျပဳမီ ကေလးအတြင္း ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းခဲ့သည္ဟု ေျပာျပသည္။ 

 

 ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက စစ္တပ္ကုိ အဓိကလက္သည္အျဖစ္ (ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ၈၈% တြင္) ကုိးကားေလ့ 

ရွိၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ား (၃၁%) ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ (၂၂%) တို႔ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ 

ျဖစ္ရပ္အသီးသီးတြင္ အဆိုပါပစၥည္းမ်ား ဖယ္ရွားျခင္းက ေနာက္ဆက္တြေဲျမျပင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား 

သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကုိ အေထာက္အကူေပးခဲ့သည္။ 



 

 

"စစ္တပ္၀င္လာေတာ့ ကၽြန္မတို႔မွာ ရိွသမွ်ပစၥည္းကုိ အကုန္သိမ္းေတာ့တာပဲ။ ဓားေတြလည္းပါတာေပါ့။ 

ကၽြန္မတို႔မွာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္လွီးဖို႔ ငါးခုတ္ဖို႔ေတာင္ မရိွေတာ့ဘူး" အမ်ိဳးသမီး၊ အသက္ ၃၀။ 

ေက်းရြာမ်ားအား စနစ္တက် အႀကီးအက်ယ္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္-စက္တင္ဘာ) 

 ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ၎တို႔ေက်းရြာမ်ား၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားသည့္ေန႔မ်ားတြင္ 

တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ရြာသူရြာသားအမ်ားစု အိပ္ယာမႏိုးမီ အရုဏ္တက္ခ်ိန္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျဖၾကားသူ 

အခ်ိဳ႕ကေျပာျပသည္။ ထိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား အတိအလင္းပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈ 

မ်ားအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ အနီး၀န္းက်င္ေနရာမ်ား (ဥပမာ-ဗုဒၶဘာသာေစတီေတာ္) ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ 

အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား (ဥပမာ-ဆဲလ္ဖုန္း တာ၀ါတိုင္မ်ား) ကုိ တိုက္ခုိက္ျခင္းမရွိဘဲ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ၾကသည္ 

(ဓာတ္ပံု ၁ ကုိၾကည့္ပါ)။ ထိုျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားစဥ္အတြင္း အိမ္ၿခံေျမ အေဆာက္အအုံမ်ား ဖ်က္ဆီးခံခ့ဲ 

ၾကရၿပီး ရြာမွထြက္ေျပးေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္အသတ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ထိုတိုက္ပြမဲ်ားသည္ ေက်းရြာ 

အရြယ္အစားေပၚမူတည္၍ တစ္ရက္မွ ေလးရက္ အထိၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္သည္ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္မႈအားလုံးနီးပါး 

(၉၂%) ႏွင့္ ရံဖန္ရံခါတုိက္ခိုက္မႈ (၃၂%) မ်ားတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အျခားေသာ 

လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲမ်ား (၂၆%) အရပ္သားမ်ား (၁၁%) သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး (၂၃%) ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္ဟု 

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

 အခ်ိဳ႕ေသာဒုကၡသည္မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ တုိက္ခိုက္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ေက်းရြာမ်ားတြင္ 

အစီအစဥ္ေရးဆြကဲာ ႀကိဳတင္ႀကံရြယ္ထားသည့္ပုံစံကုိ ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိသည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ စစ္တပ္၏ နယ္ေျမ 

အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲတို႔က ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ မြတ္ဆလင္ေခါင္းေဆာင္ ၂၅ ဦးကုိ ေခၚယူကာ ရြာမ်ားမွ 

ထြက္သြားမည္လား သုိ႔မဟုတ္ အသတ္ခံမည္လား သုိ႔မဟုတ္ မီးရႈိ႕ခံမည္လားဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ 

မဟုတ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ မျဖစ္ပြားမီတြင္ ရြာမွထြက္ခြာသြားၾကသည္ဟု 

အျခားေျဖၾကားသူမ်ားက ေျပာျပသည္။ 



 

 

  

အပိုင္း ၂။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႀကဳံေတြ႔ခ့ဲေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ား 

အဓိကလႈပ္ရွားသူအျဖစ္ အထူးသတ္မွတ္ခံရေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 

  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ ရုိဟင္ဂ်ာေပါင္း ၈၀၀,၀၀၀ နီးပါးအား ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားမွ 

ေမာင္းထုတ္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္သည္ အဓိက   

တာ၀န္ရိွေၾကာင္း ဤေလ့လာမႈက အထူးေဖာ္ျပလွ်က္ရိွသည္ (ေျမပံု ၂ ကို ၾကည့္ပါ)။ 

 မ်က္ျမင္သုံးပုံႏွစ္ပံုသည္ စစ္တပ္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးက သတ္ျဖတ္သည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကုိ ျမင္ေတြ႔ခဲ့သည္။ 

ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ရိုဟင္ဂ်ာ မဟုတ္ေသာ အရပ္သားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၀င္တစ္ဦးဦးက 

သတ္ျဖတ္သည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကုိ မ်က္ျမင္သုံးပုံတစ္ပုံက ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည္။ 

 

 သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၏အမ်ားစု (၈၈%) အျပင္ ေျမျပင္တိုက္ခုိက္မႈအားလုံးနီးပါး (၉၂%) ႏွင့္ ေ၀ဟင္တိုက္ခုိက္မႈ 

မ်ား (၈၈%) တြင္ စစ္တပ္ကိုက်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ ဒုကၡသည္မ်ားက အမည္တပ္ခဲ့ၾကသည္။ 



 

 

"စစ္တပ္က ကၽြန္မတုိ႔ကုိ၀ိုင္းထားၿပီး လူေတြကုိေသနတ္နဲ႔ပစ္ၾကတယ္။ သူတို႔ အစိမ္းေရာင္ယူနီေဖာင္းေတြ 

ကုိ၀တ္ထားၾကတယ္။ သူတို႔ပခုံးေပၚမွာ လည္စည္းအနီေတြနဲ႔တံဆိပ္အနီေတြကိုပတ္ထားတယ္။ သံခေမာက္ 

ေဆာင္းထားၿပီး ေသနတ္အရွည္ႀကီးေတြကုိ ထမ္းထားၾကတယ္" အမ်ိဳးသမီး၊ ၁၈ ႏွစ္။ 

 

 

 



 

 

  ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတို႔ႏွင့္သိရွိရေသာ လက္နက္ကိုင္ေျမျပင္တိုက္ိုက္မႈမ်ား၏ ထက္၀က္ခန္႔တို႔တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ 

အတူနယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ (BGP) ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ ေခ်မႈန္းေရးရဲတပ္ဖြမဲ်ား ျဖည့္စြက္ပါ၀င္ခဲ့ၾက 

သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ အရပ္သားမ်ားသည္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ 

လုယက္တိုက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ တိုက္ပြမဲ်ားတြင္အသုံးျပဳရန္ ယူနီေဖာင္းမ်ား 

ႏွင့္ လက္နက္မ်ားအား အရပ္သားမ်ားကုိ စစ္တပ္ကေပးခဲ့ၾကသည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ 

 
တရား၀င္ေျပာစကားႏွင့္ တုိက္ခုိက္သူမ်ား၏ေျပာစကား တစ္ထပ္တည္းက်မႈ 
 
တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားဂ်ီဟတ္ရန္သူအုပ္စုျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမွ 
အျပစ္ျဖင့္ထြက္ေျပးလာသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္အုပ္္စုက ေထာက္ပံ့ေပးထားသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ 
အုပ္စုကုိ အားေပးေထာက္ခံသူမ်ားအျဖစ္ ပုံေဖာ္ထားၾကသည္။ 
 
        "ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီလူဦးေရမ်ား၏အေရအတြက္ ျမင့္မားလာလွ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႔ျမင္ရသည္။ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီမ်ားက ရခိုင္၊ ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳ ၊ခမီႏွင့္ မရမာႀကီး တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ 
ဌာေနခံမ်ားကုိ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဘဂၤါလီမ်ားက သီျခားနယ္ေျမထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားလာေသာေၾကာင့္ 
ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမတိုင္မီ 
ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးတြင္ ဂ်ီဟတ္ဘာသာေရးစစ္ပြဆဲင္ႏႊဲရန္ အစီအမံမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွၾကသည္။ 
"(တပ္မေတာ္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ရဲ၀င္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔)။ 
 
         "အာဆာအစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ လုံၿခံဳေရးစခန္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာတြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈမရွိဘဲ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ တုိက္ခတ္ျခင္းခံရမည္ကုိေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ 
ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားကုိ ၎တို႔ႏွင့္အတူ တစ္ပါတည္း 
ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသူမ်ား၏အေရအတြက္ မ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။ "(မင္းေေအာင္ 
လႈိင္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀ငဘ္ာတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရက္စ္ေတလာဆန္သုိ႔ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွ။) 
 
ထိုရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေနရာမရိွေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္မွထြက္ခြာသြားရမည္ျဖစ္ၿပီး 
သုိ႔မဟုတ္ပါက ေသဆုံးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ၎တို႔အား တုိက္ခိုက္သူမ်ားျဖစ္သည့္ စစ္သားမ်ား၊ ရတဲပ္ဖြဲ႔၀င္ 
မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားက အလားတူရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာၾကားၾကသည္ကုိ နားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကသည္။ ၎တို႔ 
ေက်းရြာမ်ားအားတိုက္ခိုက္စဥ္အတြင္းႏွင့္ အဓမၼမႈမ်ားျပဳက်င့္စဥ္အတြင္း က်ဴးလြန္သူမ်ားက ထိုစကားမ်ားကုိ အတိ 
အက်သုံးႏႈန္းခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔အား "ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ား/ဘဂၤါလီမ်ား" သုိ႔မဟုတ္ "ကုလားမ်ား" ဟု 
ေခၚေ၀ၚခ့ဲၾကသည္ဟု ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကေျဖၾကားခ့ဲၾကသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားစြာတို႔သည္ ျမန္မာစကားမေျပာတတ္ၾက 
ေသာေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္း ၎တို႔အား ေအာ္ဟစ္ေျပာၾကားသည္မ်ားကုိ ျပန္၍မေျပာတတ္ခဲ့ၾကေပ။ 
တိုက္ခိုက္သူမ်ားသည္ ၎တို႔တိုက္ခိုက္မည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ တိတ္တဆိတ္ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု အျခားသူမ်ားက 
ေျပာၾကားၾကသည္။ 

 

 

 



 

 

သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ား အႏံွ႔အျပားက်ေရာက္မႈ 

  ေျဖၾကားသူမ်ားႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ 

တစ္သမတ္တည္းေသာပုံစံမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။  

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ သုိ႔မဟုတ္ စစ္တပ္ကက်ဴးလြန္ေသာ 

သတ္ျဖတ္မႈတစ္ခုကုိ ေတြ႔ႀကဳံခဲ့သည္ဟု ဒုကၡသည္ဆယ္ဦးတြင္ ရွစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ေသာ 

သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ (၄၅%) သည္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္း ၂၀% သည္ဓားရွည္ သုိ႔မဟုတ္ 

ဓားျဖင့္ထိုးခုတ္ျခင္းႏွင့္ ၁၁% သည္ မီးရႈိ႕ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၏ ၃% သာလွ်င္ ေရနစ္ 

ေသဆုံးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒုကၡသည္မ်ားစြာတို႔သည္ လြတ္ေျမာက္ရန္ ထြက္ေျပးစဥ္အတြင္း 

ေရနစ္ေသဆုံးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။ 

 

 ၎တို႔အား စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲအခ်ဳပ္ခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံခဲ့ရသည္ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းကုိလည္း ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည္ဟု သုံးပုံႏွစ္ပုံကေျပာျပသည္။ 

 

 ၎တို႔သည္ ေနအိမ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာမ်ားအားဖ်က္ဆီးသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း ဆယ္ဦးတြင္ 

ရွစ္ဦးကေျပာျပသည္။ ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္မွာ ေသခ်ာသည္ဟုေျပာၾကားသူမ်ားစြာ 

ရွိေသာ္လည္း ထိုသုိေသာတစ္ဆင့္ေျပာစကားမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက မွတ္တမ္းတင္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ မ ွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔အတြင္းမွ ဓာတ္ပုံမ်ားအား 

ဆန္းစစ္ခ်က္အရ မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခံရေသာ အေဆာက္အအုံေပါင္းသည္ ၃၈,၀၀၀ ရိွၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 

ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာလ တြင္ေလ့လာေတြ႔ရွိေသာခန္႔မွန္းေျခ ၁,၅၀၀ ထက္ သိသာထင္ရွားစြာ 

မ်ားျပားေနပါသည္။ မီးရႈိ႕ခံရေသာ ေက်းရြာအမ်ားစုမွာ လုံး၀ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ 

  အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္တိုက္ခိုက္မႈတစ္ရပ္တြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ထရပ္ကားမ်ား ေရာက္ရိွလာခဲ့ၾကေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္မ်ားပင္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း 

ဒုကၡသည္မ်ားက ေျပာျပခ့ဲၾကသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပန္႔က်ဲေနေသာေက်းရြာမ်ားမွ ေျဖၾကားသူ 

၁၀၀ ေက်ာ္က ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာ္လည္း ယင္းတို႔သည္ တိုက္ခိုက္မႈတြင္ပါ၀င္ျခင္းမရွိခဲ့ဟု 

ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ အခ်ိဳ႕က လည္း ဗုံး သုိ႔မဟုတ္ ဒုံးက်ည္မ်ားႀကခဲ်သည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ရသည္ဟုဆိုၾကသည္။ 

 ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အထူးသျဖင့္ ေမာင္ေတာႏွင့္ ေျမာက္ဖ်ားနယ္ေျမမ်ားတြင္ 

ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ား (သို႔မဟုတ္ ေလာင္ခ်ာမ်ား) ႏွင့္ ေလာင္ခ်ာျဖင့္ပစ္ရေသာဗံုးမ်ားကဲ့သုိ႔ ႀကီးမားသည့္ 

ေဖာက္ခြဲ ေရးလက္နက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု ေျဖၾကားသူမ်ားက အစီရင္ခံၾကသည္။ 

 

 စစ္သားမ်ားက ေျပာင္းရွည္ေသနတ္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းတိုေသနတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဓားမ်ားကို 

အသုံးျပဳၾကသည္ဟု အခ်ိဳ႕ကေျပာၾကားသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း တိုက္ခိုက္မႈတြင္ပါ၀င္ရန္ ေဒသခံ 

ရခုိင္တိုင္းရင္းသား (ေမာက္ဟုလည္းေခၚေသာ) မ်ားက ဓားရွည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကိုင္းခုတ္ဓားမ်ားကုိ 

အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။ 

 



 

 

 နယ္ေျမမ်ားစြာအတြင္းတြင္ မီးေသနတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ မီးေလာင္ဗုံးမ်ား အသံုးျပဳမႈကုိ ဒုကၡသည္မ်ားက 

ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ထိုလက္နက္မ်ားကုိ အိမ္မ်ားအားမီးရွိဳ႕ရန္အျပင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား 

သတ္ျဖတ္ရန္ႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစရန္ အမ်ားဆံုး အသုံးျပဳခဲ့သည္။ 

" တစ္ရြာလုံး မိုးရြာသလို ေနရာလပ္မက်န္ေအာင္ မီးေလာင္သြားခဲ့တာပါပဲ။" အမ်ိဳးသား၊ ၂၀ ႏွစ္။ 

         အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားရွိ လူထု သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား 

ေရြးခ်ယ္ပစ္မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ားက ေျဖၾကားၾကသည္။ ဘာသာေရးကုိ အတိအလင္း 

ပစ္မွတ္ထားမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားမႈမ်ားအား ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ၃၀% က ေျပာ 

ၾကားသည္။ စစ္တပ္၏ အထြတ္အျမတ္ထားေသာ က်မ္းစာအုပ္မ်ားအား မေလးမစားျပဳမႈျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေျဖၾကားသူမ်ား 

က အေသးစိတ္ေျပာျပၾကၿပီး စစ္သားမ်ားက ကုိရမ္က်မ္းေပၚတြင္ က်င္ငယ္စြန္႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မီးရႈိ႕ျခင္းကုိ အခ်ိဳ႕က 

ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ 

  အိမ္ေမြးတိရိစာၧန္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းဥစၥာမ်ား အထူးသျဖင့္ လက္၀တ္ရတနာမ်ားအျပင္ ခ်က္ျပဳတ္သည့္ 

အိုးခြက္မ်ား ခိုးယူခံရမႈမ်ားကလည္း ရိုးေနၿပီျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ စားနပ္ရိကၡာရင္းျမစ္မ်ားအား ခုိးယူခံရသည္ 

သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးခံရသည္ဟု  သုံးပုံတစ္ပုံကေျဖၾကားသည္။ စစ္တပ္ကုိ အဓိကတရားခံအျဖစ္ အမ်ားဆုံးအမည္ 

တပ္ၾကေသာ္လည္း (သိရွိေသာျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ၇၆% တြင္ပါ၀င္ပတ္သက္သည္) ရိုဟင္ဂ်ာ မဟုတ္ေသာ အရပ္သား 

မ်ားသည္လည္း ခိုးမႈမ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ဒုကၡသည္ 

မ်ားက ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားသည္ ေစ်းဆုိင္ငယ္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးေျမဧကမ်ားႏွင့္ ႏြားမ်ားကုိပုိင္ဆိုင္ကာ ၎တို႔၏ 

ဘ၀မ်ားကုိ သက္ေသာင့္သက္သာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကရၿပီး ထိုပုိင္ဆိုင္မႈအားလုံးကုိ ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရသျဖင့္ ဘ၀မ်ားကို 

ျပန္လည္ထူ ေထာင္ရန္ ကုန္းေကာက္စရာပင္ မရွိၾကေတာ့ေၾကာင္း ေၾကကြဖဲြယ္ ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ခိုးမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၌ ပုိမိုခ်မ္းသာႂကြယ္၀သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ပုိ၍ ပညာတတ္သူမ်ားအပါအ၀င္ ရပ္ရြာအထက္တန္းလႊာမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားၾကသည္။ အျခားနယ္ေျမမ်ား၌ 

ျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည့္ ႀကဳံသလိုျဖစ္ပြားမႈပုိဆန္သည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ားက ေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။ 

  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ 

ေန႔တြင္ တရား၀င္ရပ္စဲခဲ့သည္။ ဓာ္ပံုမ်ားအားဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခုအရ ထိုေန႔ရက္တိုင္ေအာင္ ေက်းရြာမ်ားအား မီးရွိဳ႕ေန 

ေၾကာင္း (ဓာတ္ပုံ ၂ ကုိၾကည့္ပါ) ေဖာ္ျပလွ်က္ရိွၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈသည္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ အေစာ 

ပုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းသြားသည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ားထံမွ သတင္းပုိ႔ခ်က္ 

မ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

 

 

 



 

 

 

ကိုယ္လက္အဂၤါျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈအလားအလာပ်ံ႕ႏံွ႔ျခင္း 

  တိုက္ခုိက္မႈမျပဳမီႏွင့္ တိုက္ခိုက္စဥ္အေတာအတြင္း ျမန္မာစစ္သားမ်ားအမ်ားစုႏွင့္ တစ္ခါတရံ အရပ္သား 

မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားကုိ ကုိယ္လက္အဂၤါျဖတ္ေတာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္သည္ဟု 

စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားၾကားသိခဲ့ရသည္။ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားကုိ ဒုကၡသည္ဆယ္ဦးတြင္ တစ္ဦးက ႀကဳံေတြ႔ခဲ့သည္။ 

 ကုိယ္လက္အဂၤါျဖတ္ေတာက္ျခင္းဆုိင္ရာအစီရင္ခံမႈတြင္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးရန္ အတင္းအက်ပ္ျပဳလုပ္သည့္ 

အေနျဖင့္ ကလီစာမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္၍ ျဖန္႔ႀကဲျခင္း၊ ေျခလက္အဂၤါမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လက္မ်ား/ 

ေျခေထာက္မ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ လက္သည္းေျခသည္းမ်ားကုိ ဆြဲႏုတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

မုတ္ဆိတ္ေမြးမ်ားႏွင့္ လိင္အဂၤါမ်ားကုိမီးၿမိဳက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသက္ရွင္လ်က္ မီးရႈိ႕ ျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ 

 

 အျပစ္ဒဏ္ေပးမႈပုံစံတစ္ရပ္ကဲ့သုိ႔ သုိ႔မဟုတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ရိုဟင္ဂ်ာအုပ္စု 

မ်ားအား အျပင္ဘက္တြင္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာေနခုိင္းျခင္းကုိ ေျဖၾကားသူ အေယာက္သုံးဆယ္က 

ျမင္ေတြ႔ခဲ့သည္။ 

 

 ဒုကၡသည္မ်ားအား ေခါင္းျဖတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္လက္ျဖတ္ျခင္းတို႔ကုိ ေျဖၾကားသူ သုံးဆယ့္ႏွစ္ဦးက 

ျမင္ေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပသည္။ ကုိယ္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ထားေသာ အေလာင္းမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ 

သြားရာလမ္းတြင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေသာ္လည္း မည္သုိ႔ျဖစ္ပ်က္ခဲ့မွန္းမသိဟု အျခားသူမ်ားကေျပာျပသည္။ 



 

 

  ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးလြတ္ခဲ့ရာတြင္ လူေသအေလာင္းမ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရ 

သည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ားစြာကေျပာျပၾကသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေသဆုံးပုံရၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ 

ကုိယ္လက္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားသူမ်ားမွာ လမ္းခရီးတြင္အေမာဆို႔ေသာ 

ေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာဖိစီးမႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေသဆုံးပုံရၾကသည္ဟု ထြက္ဆိုၾကသည္။ 

အေလာင္းမ်ားကုိ က်င္းမ်ား၊ ဂူမ်ား၊ မ်ားျပားလွေသာဂူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ စြန္႔ပစ္ထားၾက 

သည္ဟု ဆယ္ဦးတြင္တစ္ဦးက ေျဖၾကားသည္။ ျဖစ္ရပ္အနည္းငယ္တြင္သာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ က်င္းထဲတြင္ 

သတ္ျဖတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အရွင္လတ္လတ္ ေျမျမွဳပ္ျခင္းတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေတြ႔ႀကဳံရေသာ္လည္း 

ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုမွာ ေသၿပီးသား ဒုကၡသည္အေလာင္းမ်ားကုိ စုပံုထားျခင္း၊ ဖုံးအုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္း 

ျပဳလုပ္သည္ဟု ေျပာျပၾကသည္။ 

 အေလာင္းမ်ားအား စစ္တပ္ကတူးထားေသာ တစ္ခါတစ္ရံ ေျမတူးစက္မ်ားျဖင့္တူးထားေသာ က်င္းတစ္ခု 

သုိ႔မဟုတ္ သခ်ဳၤိင္းေျမတစ္ခုအတြင္းသုိ႔ပစ္ခ်ၾကသည္ကုိျမင္ေတြ႔ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕က ေျပာျပသည္။ 

က်ဴးလြန္သူမ်ားက ေက်းရြာေရတြင္းမ်ားကုိလည္း အေလာင္းမ်ားစြန္႔ပစ္ရန္ အသုံးျပဳၾကသည္။ 

 

 အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ စစ္သားမ်ားက အေလာင္းမ်ားကုိ ေရနံဆီေလာင္း၊ ေကာက္ရိုးပုံ၍၊ ေစာင္မ်ား ပတ္ကာ 

မီးရႈိ႕ၾကသည္။ 

 

 စစ္တပ္က ဒုကၡသည္မ်ား၏ မ်က္လုံးမ်ားအတြင္းကုိ အက္ဆစ္ျဖင့္ပက္သျဖင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ 

မည္သူမည္၀ါဟု ခြျဲခားႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း ဒုကၡသည္တစ္ဦးက ေျဖၾကားသည္။ စစ္တပ္က 

အေလာင္းမ်ားကုိ အပုိင္းပုိင္း ျဖတ္ပစ္သည္ဟု အျခားသူမ်ားကေျပာျပသည္။ 

 

 အေလာင္းမ်ား ေရထဲတြင္ေမ်ာေနေၾကာင္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကေျပာျပသည္။ တစ္ဦးကမူ "ျမစ္ထဲတြင္ ဦးေခါင္း 

မ်ားသည္ ေဘာလုံးမ်ားကဲ့သုိ႔ေမ်ာေနသည္" ကုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ 

 

"စစ္တပ္က ကၽြန္မတို႔ ဘာသာေရးဆရာ အဘိုးႀကီးကုိ ေသနတ္နဲ႔ပစ္လုိက္တယ္။ ႏွစ္ခါေတာင္ ပစ္ေပမ့ဲ 
သူက မေသဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကုိ သူတို႔က ဓားန႔ဲထိုးၿပီး သစ္ပင္မွာတြေဲလာင္းဆြဲထားတယ္။" အမ်ိဳးသမီး၊ 
အသက္ ၃၀။ 

အင္အားနည္းေသာ၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာအေျခအေန အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ခံရျခင္း 

      ရိုဟင္ဂ်ာရပ္ရြာမ်ားအားတိုက္ခိုက္စဥ္အတြင္း စစ္တပ္ႏွင့္နည္းပါးေသာအတိုင္းအတာရွိသည့္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြ႔ဲက 

တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္တိမ္းႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား 

အနာတရျဖစ္ေစခ့ဲၿပီး ေသဆုံးေစခဲ့ၾကသည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အဆိုပါ 

ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိသူမ်ားကုိ ခြျဲခားမႈမရိွပ ဲ စစ္သားမ်ားက က်ည္ဆံ မ်ားအား ေလထဲသုိ႔ပလူပ်ံေအာင္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ တမင္ပစ္မွတ္ထား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ 

ကနဦးအဆင့္အၿပီး ထြက္မေျပးႏိုင္သူမ်ားအား သတ္ျဖတ္ရန္ စစ္သားမ်ားက တစ္အိမ္တက္ဆင္း ၀င္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ 



 

 

"ကၽြန္ေတာ့္အေမနဲ႔ ကေလးေတြၾကားမွာ ေရြးခ်ယ္ရေတာ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာလက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ကေလး 
ႏွစ္ေယာက္ပဲရွိတယ္ေလ။" အမ်ိဳးသား၊ အသက္ ၃၅ ႏွစ္။ 

"စစ္တပ္နဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔က ကၽြန္မသားေလးကုိသတ္ပစ္လုိက္ၾကတယ္။ သူက ငါးႏွစ္သားပဲ 
ရွိပါေသးတယ္။ စစ္တပ္၀င္လာေတာ့ ကၽြန္မကကုိယ္၀န္ႀကီးန႔ဲေလ။ အေျခအေနက အရမ္းေၾကာက္ဖို႔ 
ေကာင္းတာပဲ။ ကၽြန္မကေလးေတြအကုန္လုံးဆီကုိ ကၽြန္မ မေရာက္ႏိုင္ခ့ဲဘူး။ ကၽြန္မသားေလးဆီကုိ 
မသြားႏိုင္ခဲ့ဘူး။ သူအသတ္ခံ လိုက္ရၿပီေလ။" အမ်ိဳးသမီး၊ ၂၅ ႏွစ္။ 

  ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတစ္ေလွ်ာက္မွ ဒုကၡသည္ ၁၁၇ ဦးတို႔သည္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ 

ထြက္ေျပးစဥ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လသားကေလးမ်ားႏွင့္ အရိုက္ခံထားရေသာ သုိ႔မဟုတ္ အသတ္ခံထားရေသာ 

ကေလးငယ္မ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရသည္။ သုိ႔မဟုတ္ ေသနတ္ဒဏ္ရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လည္ပင္းကုိ လွီးျဖတ္ခံထား 

ရေသာ ဒဏ္ရာမ်ားရိွသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အေလာင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္ဟု ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္က 

အရြယ္ေရာက္ၿပီးမိသားစုမ်ားအား ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ရာတြင္ ေသဆုံးမႈမ်ား၌ ကေလးငယ္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သတင္း 

ေပးပုိ႔မႈမ်ားကေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ စစ္သားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၀င္မ်ားက ကေလးမ်ားအား 

သတ္ပစ္ရန္ မိခင္မ်ား၏ ရင္ခြင္ထဲမွ ဆြဲထုတ္ၾကသည္ဟု ျမင္ေတြ႔ခဲ့ေသာ သက္ေသမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး 

အခ်ိဳ႕ကလည္း ကေလးငယ္မ်ားကုိ ေဆာင့္နင္းျခင္း ရိုက္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ လသားကေလးမ်ားအား ေျမျပင္သို႔ 

ပစ္ခ်ျခင္းစေသာ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ 

အမ်ားစုသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလအၾကား ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 စစ္သားမ်ားက လသားကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကုိ မီးပုံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မီးေလာင္ေနေသာတဲမ်ားအတြင္း 

ပစ္ခ်သည္ဟု သက္ေသေပါင္းစုံတို႔က ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ စစ္သားမ်ားက ကေလးမ်ားကု ိ ျမစ္ထဲသုိ႔ပစ္ခ် 

ျခင္းအား ျမင္ေတြ႔ခဲ့သည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ေရတြင္းမ်ားထသဲုိ႔ပစ္ခ်ခံရေသာ ကေလးအေလာင္းမ်ားအား 

ေတြ႔ရွိျခင္းကုိလည္းေကာင္း သက္ေသမ်ားက ေျပာျပခ့ဲၾကသည္။ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၀င္တစ္ဦးက လသားကေလးငယ္ 

တစ္ဦးအား ျမစ္ထဲသုိ႔ပစ္ခ်လိုက္ရာ ကေလးငယ္အား ကယ္ဆယ္ရန္ ျမစ္ထဲသုိ႔ေျပးဆင္းသြားေသာ မိခင္အား 

ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု ဒုကၡသည္တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။ 

 

 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအုပ္စုတစ္စုေနာက္သုိ႔ ေျပးလိုက္သြားသည့္ စစ္သားမ်ား 

အေၾကာင္းကိုလည္း ဒုကၡသည္တစ္ဦးက ေျပာျပခ့ဲသည္။ တစ္ေနရာ၌ ေျမျပင္တြင္ကစားေနၾကေသာ 

ကေလးအုပ္ထဲသုိ႔ စစ္သားမ်ားက ရုတ္တရက္ပစ္လုိက္ရာ ၅ ႏွစ္သားတစ္ဦး ၃ ႏွစ္ သားတစ္ဦးႏွင့္ 

သုံးလသား ကေလးတစ္ဦး ေသဆုံးသြားေၾကာင္း ထိုအမ်ိဳးသမီးကေျပာျပသည္။ 

 

 ရြာသားမ်ားကုိ စပါးခင္းတစ္ခုတြင္တိုက္ခုိက္မႈ၌ ရခိုင္အရပ္သားအုပ္စု တစ္စုက စစ္တပ္ႏွင့္ 

ပးူေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု သတင္းပုိ႔ခ်က္တစ္ခုတြင္ေဖာ္ျပသည္။ အရပ္သားမ်ားထမဲွတစ္ဦးက 

ကေလးငယ္ခ်ီထားေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကုိ ရပ္တန္႔ေစကာ ကေလးငယ္ကုိေလထဲသို႔ပစ္ေျမွာက္၍ ၎၏ 

ဓားရွည္ထိပ္ဖ်ားႏွင့္ ဖမ္းယူခဲ့သည္။ 

 



 

 

 စစ္သားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ေမြးကင္းစကေလးမ်ားအား ေမြးဖြားေနစဥ္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေမြးဖြားၿပီးစတြင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္သားမ်ားက ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၎တို႔၏ 

၀မ္းဗိုက္ကိုခြဲကာ သတ္ပစ္ၿပီး သေႏၶသားမ်ားကုိ ဆြထဲုတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု အျခားေက်းရြာမ်ားမွ ဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕ 

က ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ 

လုံၿခဳံမႈမရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရအစိတ္အပုိင္းမ်ားအား စစ္တပ္၏တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္တြြဲဖက္၍ စစ္တပ္ႏွင့္ရ ဲ

တပ္ဖဲြ႔ကလည္း သက္ႀကီးရြယ္အို အဘိုးမ်ားႏွင့္ အဘြားမ်ားအား ၎တို႔၏ ေက်းရြာမ်ားအား တိုက္ခိုက္စဥ္အတြင္း 

ရိုက္ႏွက္ျခင္း ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ကုိ ပစ္မွတ္ထား၍ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကပုံေပၚသည္။ 

အဘိုးအဘြားမ်ားအား ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားကုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး လြတ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ေသာအခါ 

၎တို႔အား အရွင္လတ္လတ္မီးရႈိ႕ခံၾကရသည္ဟု ေျဖၾကားသူမ်ားစြာတို႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 သူ၏ေက်းရြာမီးေလာင္ေသာအခါ စစ္သားမ်ားက လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ မသန္စြမ္းအဘိုးေလးေယာက္ကုိ 

မီးေလာင္ေနေသာအိမ္မ်ားထသဲုိ႔ အတင္းတြန္းပုိ႔ခဲ့ၾကသည္ဟု ေက်းရြာသားတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။  

 စစ္သားမ်ားက မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦး၏ အသက္ ၇၀ အရြယ္မိခင္ႀကီးအား သူမ၏ေရွ႕တြင္ပင္ 

သတ္ျဖတ္ကာ ကုိယ္လက္အဂၤါမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္၍ မီးပုံထဲသုိ႔ပစ္ထည့္လိုက္ၾကသည္။ 

 ၎တို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးရာတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ အေလာင္းမ်ားစြာကုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကသည္ 

ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားစြာတို႔က ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

လြတ္ေျမာက္ခ့ဲေသာေျဖၾကားသူမ်ားရိွေသာ္လည္း အေျမာက္အျမားမွာလြတ္ေျမာက္ျခင္းမရိွခ့ဲပါ 

  အစီရင္ခံေသာျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတို႔တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေက်းရြာမ်ားမွထြက္ခြာကာ နယ္စပ္ကုိျဖတ္ 

ေက်ာ္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ား၌ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား လြတ္ေျမာက္မႈကုိ 

ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ ပ်က္စီးမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေစရန္ တုိက္ခုိက္သူမ်ားက စုစည္းေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ 

မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပံုရသည္။ 

 တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္း ရြာသားမ်ားအား အိမ္မ်ားအတြင္းေသာ့ပိတ္ထားၿပီး ထိုအိမ္မ်ားကုိ မီးရႈိ႕ခဲ့ၾကသည္ဟု 

အခ်ိဳ႕ကေျဖၾကားၾကသည္။ 

 

 ရိုဟင္ဂ်ာလူထုအား ပစ္ခတ္ျခင္းမျပဳမီ စစ္တပ္က ရြာလမ္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ ထြက္ေပါက္မ်ားအားလုံးကို 

ပိတ္ဆို႔ထားခဲ့ၾကေၾကာင္း ဒုကၡသည္ႏွစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ 

 

 စစ္တပ္၊ ေရတပ္ သုိ႔မဟုတ္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားအရပ္သားမ်ားက ၎တို႔၏ေလွမ်ားကုိ ယူေဆာင္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈအတြင္း အသုံးမျပဳႏုိင္ေစရန္ ေလွ၀မ္းမ်ားအားေဖာက္ကာျမွဳပ္ပစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ဖက္ဆီးျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေျဖၾကားသူကုိးဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 

ဒုကၡသည္ ၁၀၀ ေက်ာ္အား အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ အနာတရျဖစ္ေစသည့္ 

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကုိေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ား၏ ငါးပံုတစ္ပံုကေျပာၾကားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ 



 

 

ကုိယ္ပုိင္ေက်းရြာမ်ားတြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၾကၿပီး အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ၎တို႔ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးစဥ္ အစုလိုက္ 

အၿပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေျဖၾကားသူမ်ားကေျပာၾကားသည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသား 

မ်ားအား ေျမျပင္တြင္မ်က္ႏွာအပ္၍ ၀မ္းလ်ားေမွာက္ခိုင္းၿပီး  အမ်ိဳးသားႏွစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာ 

လည္ပင္းကုိလွီး၍ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု ေျဖၾကားသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ 

 ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခံရၿပီး ေက်းရြာအျပင္ဘက္ရွိ ေတာင္ကုန္း တစ္ခုတြင္ပုန္းေအာင္းေနစဥ္ 

လည္ပင္းျဖတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု ေျဖၾကားသူ မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးက ေျပာျပခ့ဲသည္။ ထိုေနရာ၌ အလားတူ 

အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္မႈမွ အေလာင္းမ်ား တစ္ေလွႀကီးကုိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း အျခား 

တစ္ေယာက္က ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ 

 စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ ေရတပ္က ဒုကၡသည္အျပည့္ပါေသာေလွမ်ားကုိ ႏွစ္ျမွဳပ္ပစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွေပၚတြင္ 

ပိတ္မိေနသူမ်ားကို ပစ္ခတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္ဟု ေျဖၾကားသူ ၂၈ ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္တြင္ 

လူမ်ားေသဆုံးမႈ ၁၀၀ ႏွင့္အထက္ရွိခဲ့သည္ဟု အဆိုပါေျဖၾကားသူမ်ားအနက္မွ ကုိးဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

"စစ္တပ္က သူတို႔ေလွကုိႏွစ္ျမွဳပ္လိုက္ေတာ့ ၀မ္းကြညဲီအစ္ကုိေမာင္ႏွမကုိးေယာက္စလုံး ေရနစ္သြားတယ္။ 
ေလွျမဳပ္သြားေတာ့ သူတို႔ေရနစ္ေသေအာင္ စစ္သားေတြက သူတို႔ကုိရိုက္ႏွက္ၾကပါတယ္။" အမ်ိဳးသမီး၊ 
အသက္ ၃၀။ 

ျဖစ္ပြားေလ့ရိွေသာ လိင္မႈဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ 

  စစ္တပ္က ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္လိင္မႈဆိုင္ရာ တိုက္ခုိက္မႈႏွင့္ 

အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားအား ေလ့လာမႈကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အေရအတြက္ႏွင့္ ရက္စက္ 

ၾကမ္းၾကဳတ္မႈတို႔တြင္ ၾသဂုတ္ႏွင့္စက္တင္ဘာလ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားမတိ္ုင္မီႏွင့္ တိုက္ခို္က္မႈမ်ားအတြင္း ျမင့္တက္လာခဲ့ 

ဖြယ္ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဂုိဏ္းဖြ႔ဲအဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားသည္ က်ဴးလြန္သူေပါင္းစုံတို႔အၾကား 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္အခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္ (ေျမပုံ ၃ ကုိၾကည့္ပါ)။ 

  ေယဘုယ်အားျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔သည္ ၎တို႔၏ အဆင့္တူသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကြပ္ကဲမႈလမ္းေၾကာင္း 

တြင္ ၎တို႔ထက္ အဆင့္ျမင့္သူမ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားအား ဖုံးကြယ္ထားရန္ ႀကိဳးစားပုံမရပါ။ 

စင္စစ္အားျဖင့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားသည္ သဘာ၀အားျဖင့္ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ 

မ်ားစြာတို႔သည္ လူျမင္ကြင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္ သုိ႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္သူမ်ားက အမ်ားျပည္သူအျမင္တြင္ အဓမၼ 

က်ဴးလြန္သည့္အမွတ္အသား ထင္ရွားစြာေပၚလြင္ေသာ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏ အေလာင္းမ်ားအပါအ၀င္ ထိုသုိ႔ 

ျပဳက်င့္မႈ အေထာက္အထားမ်ားအား ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

  အမိ်ဳးသမီး ၂၇ ဦးတို႔က ၎တို႔ကုိယ္တိုင္ အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ့ရေၾကာင္းထြက္ဆိုခဲ့ရာ တစ္စုံတစ္ဦးက 

အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသည္ဟု၀န္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ 

ယဥ္ေက်းမႈအရ အမည္းစက္ထင္တတ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသုိ႔ဖြင့္ဟေျပာျပသည့္ အေရအတြက္နည္းျခင္းကုိ ျပဆိုေန 

သကဲ့သုိ႔  ျမန္မာစစ္သားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီးေနာက္ သတ္ပစ္ခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း အစီရင္ခံ 

ခဲ့ၾကသည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစကာမူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား ၄၅% ခန္႔သည္အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ့ရၿပီး ယင္းတို႔အနက္ 

၂၀% သည္ အုပ္စုဖြ႔ဲက်ဴးလြန္မႈုကုိခံခဲ့ၾကရသည္။ အ၀တ္အစားမ်ားအားဆြဲခၽြတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ရင္သားမ်ားႏွင့္ 



 

 

လိင္အဂၤါမ်ားအား ထိေတြ႔ကုိင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈတို႔အပါအ၀င္ လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ 

မႈပံုစံအခ်ိဳ႕ကုိ ပုိ၍ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားစြာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားက လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကုိ ခြျဲခား 

သိရွိမႈေၾကာင့္အျပင္ လူျမင္ကြင္းတြင္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ျပဳမူမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုသုိ႔ျပဳက်င့္ခံရမႈအေရအတြက္ 

ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ 

 "ကၽြန္မတို႔ရြာက ရဲသားႏွစ္ေယာက္က ကၽြန္မကုိအဓမၼျပဳတယ္။ သူတို႔ကုိျမင္ရင္မွတ္မိေပမဲ့ နာမည္ေတြကုိေတာ့ 
မသိဘူး။ အဓမၼျပဳၿပီးေတာ့ ဒါကမင္းရဲ႕ႏိုင္ငံမဟုတ္ဘူး၊ ဒီႏိုင္ငံကထြက္သြားေတာ့လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။" အမ်ိဳးသမီး၊ ၂၃ 
ႏွစ္။ 

  လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြမဲ်ား၏ လိင္မႈဆိုင္ရာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ျပဳမူမႈမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း 

တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာနည္းလမ္းမ်ားမွတစ္နည္းနည္းျဖင့္က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကၿပီး 

ျဖစ္ပြားမႈသည့္ပုံစံမ်ားမွာေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေပ။ 

  ၁။ ေနအိမ္ကုိရွာေဖြမႈမ်ား 

စစ္တပ္သည္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအားရွာေဖြရန္အေၾကာင္းျပကာ ၎တို႔၏ရြာမ်ားသုိ႔ ထုံးစံအတိုင္း ေရာက္ 

လာေလ့ရွိကာ ထိုသုိ႔ေသာရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ မဖြယ္မရာသုံးသပ္ျခင္း၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ ကုိ္ယ္ထိ 

လက္ေရာက္ေစာ္ကားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎တ္ို႔၏ေနအိမ္မ်ားအတြင္းတြင္ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အဓမၼျပဳျခင္း 

မ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရိွၾကသည္ဟု ေျဖၾကားသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာတို႔က ေျပာျပၾကသည္မွာ 

စစ္သားမ်ားသည္ ရွာေဖြမႈမ်ားအတြင္း ၎တို႔၏အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ေရႊထည္လက္၀တ္ရတနာ 

မ်ားကုိ ခိုးယူသြားၾကသည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာေနအိမ္ ရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

စစ္သားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေသလုေမ်ာပါးျဖစ္သည္အထိ အဓမၼျပဳက်င့္ၾကသည့္အေၾကာင္း ၂၅ 

ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဦးက သူမ၏ညီမငယ္သည္ ႏွာသီးတြင္ဆြဲေသာ 

ေရႊကြင္းကုိေပးရန္ ျငင္းဆန္သျဖင့္ စစ္္သားတစ္ဦးက သူမကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟု ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ 

အထူးသျဖင့္ လင္ေယာက်ၤားမ်ားက စစ္တပ္ကုိေရွာင္ရွားရန္၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားမွ ထြက္ေျပးသြားၾကသျဖင့္ 

က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ဇနီးသည္မ်ားအေပၚ ထုိသုိ႔ေသာေစာ္ကားမႈမ်ားက်ဴးလြန္ရန္လြယ္ကူေပသည္။ 

"စစ္သားေတြ ရြာကုိေရာက္လာၿပီးရွာေဖြၾကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ရင္သားေတြနဲ႔ တစ္ကုိယ္လုံးကုိ မဖြယ္မရာ 
စမ္းသပ္ၾကတယ္။ အဲဒီေန႔ေတြကအေၾကာင္းေတြကုိ အခုစဥ္းစားၾကည့္လိုက္ရင္ တကယ့္ကုိ ေအာ့ႏွလုံးနာ 
မိတယ္။ ကၽြန္မတို႔ေယာက်ၤားေတြက အိမ္မွာဘယ္ေတာ့မွမရိွၾကေတာ့ ဒီအျဖစ္ေတြကုိ မေတြ႔ၾကဘူးေပါ့။" 
အမ်ိဳးသမီး၊ အသက္ ၂၅ ႏွစ္။ 

 



 

 

  

၂။ ကြင္းျပင္မ်ား၊ ဗလီမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား 

  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈမတိုင္မီ အနည္းဆုံးတစ္ႏွစ္ခန္႔ကတည္းက ၎တို႔ ရြာမ်ားသုိ႔ 

စစ္တပ္ေရာက္ရွိလာေလ့ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလုံး အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာ သို႔မဟုတ္ အနီးအနားရွိကြင္းျပင္ 

တစ္ခုတြင္ စုရုံးရန္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္းစုံမွ ဒုကၡသည္မ်ားကေျပာျပၾက 



 

 

သည္။ ေနအိမ္မွထြက္မလာေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စစ္သားမ်ားကေတြ႔ရွိလွ်င္ ထိုသူမ်ားကုိ စစ္သားမ်ားက အဓမၼျပဳ 

က်င့္ၾကသည္ဟု အခ်ိဳ႕ကထြက္ဆိုခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၎တို႔၏မိသားစု၀င္အမ်ိဳးသား 

မ်ားအေၾကာင္း စုံစမ္းေမးျမန္းၾကၿပီး ေျဖၾကားျခင္းမျပဳပါက ရုိက္ႏွက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသမီး ၄-၅ ဦးခန္႔ 

သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကေျပာျပသည္မွာ ၂၀ ဦးခန္႔အထိကုိ ေရြးခ်ယ္ကာ စစ္သား ၁၅ ဦးခန္႔က ကြင္းျပင္မ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ 

အိမ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဗလီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အိမ္သာမ်ားဆီသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး အဖြဲ႔လိုက္ 

အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ၾကဟုဆုိသည္။ ထို႕ေနာက္ အားလုံးမဟုတ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာကုိ သတ္ပစ္ခဲ့ၾကသည္ဟု 

ဒုကၡသည္မ်ားက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအားလုံးကုိ စုေ၀းခိုင္းမည့္အစား စစ္သားမ်ားက 

တစ္အိမ္တက္ဆင္း သြားေရာက္၍ အေခ်ာဆံုးမိန္းကေလးမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ကာ အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ 

ၾကသည္။ 

 သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္တစ္ခုတြင္ ေက်းရြာတစ္ရြာအား အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းမျပဳမီ ေန႔ရက္ 

မ်ားတြင္ ေဒသခံရခုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္တပ္မွစစ္သားမ်ားက အမ်ိဳးသမီး ၂၀ ေက်ာ္ကုိ ေနအိမ္ထဲမွ 

ထြက္ေစ၍ ေနပူထဲတြင္ထိုင္ခိုင္းကာ ခင္ပြန္းမ်ားကုိေခၚမေပးလွွ်င္ ၎တို႔အားရိုက္ႏွက္ၿပးီ အဓမၼျပဳက်င့္ 

မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ၎တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေသာ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ရိုက္ႏွက္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ငယ္ရြယ္ေသာမိန္းကေလးမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ကာ 

အနီးရွိေနအိမ္မ်ားႏွင့္ မြတ္ဆလင္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသုိ ႔ေခၚေဆာင္သြားကာ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ၾကသည္။ 

 

 အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အေရအတြက္မ်ားလွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ေခၚေဆာင္ 

သြားခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကေျပာျပသည္မွာ ေက်းရြာမွ အေခ်ာဆံုးအမ်ိဳးသမီး ၅၀ ခန္႔အား 

ေတာင္ကုန္းမ်ားဆီသုိ႔ေခၚေဆာင္သြားသည္ကုိေတြ႔ရေၾကာင္း အားလုံးကုိအဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ၿပီး ၃၅ ဦးကုိ 

အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီးေနာက္ သတ္ပစ္လိုက္သည္ဟု လြတ္ေျမာက္လာေသာ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးက ေျပာျပခ့ဲ 

ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ 

 

 ဒုကၡသည္တစ္ဦးကလည္း စစ္တပ္သည္ အမ်ိဳးသမီးအားလုံးကုိ ဗလီတြင္စုေ၀းခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း သုိ႔ေသာ္ 

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာ မီးဖြားၿပီးကာစျဖစ္၍ ထြက္မလာႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ထိုအေၾကာင္းကုိ သိရွိသြားသျဖင့္ 

စစ္သားမ်ားက ထိုအမ်ိဳးသမီးကုိ သူမ၏အိမ္ၿခံထဲသုိ႔ဆြထဲုတ္ကာလူျမင္ကြင္းတြင္အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း 

ေျပာျပခဲ့သည္။ 

"သူတို႔က အမ်ိဳးသမီးေတြကုိထြက္ခိုင္းၿပီး ေနပူထဲမွာထိုင္ခိုင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေယာက်ၤားေတြ ဘယ္မွာ 
လဲလို႔ေမးတယ္။ ႏို႔တိုက္မိခင္ေတြကုိေခၚသြားၿပီး ကြင္းထဲမွာတစ္ေနကုန္ထားေတာ့ ကေလးေတြက     
ႏို႔မစို႔ၾကရေတာ့ဘူးေပါ့။ ငယ္ၿပီးေခ်ာတဲ့မိန္းကေလးေတြကုိေခၚသြားၿပီး အဓမၼျပဳက်င့္ၾကတယ္။ 
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ေယာက္်ား ၅ ကေန ၇ ေယာက္ေလာက္အထိ၀ုိင္းက်င့္ၾကတာ။" 
အမ်ိဳးသမီး၊ အသက္ ၃၅ ႏွစ္။ 

၃။ ေက်းရြာမ်ားအားတိုက္ခိုက္စဥ္အတြင္း အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား 

  ဒုကၡသည္မ်ားက ၎တို႔ရြာအား စစ္သားမ်ားက တုိက္ခိုက္သည့္ေန႔တြင္ မီးေလာင္းရာမွ ထြက္ေျပးသြားေသာ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္သည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။ 



 

 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကြင္းျပင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္ကုန္းမ်ား ေနအိမ္အျပင္ဘက္ၿခ၀ံင္းအတြင္း 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားက အျဖစ္အပ်က္ကုိေကာင္းစြာျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားေပၚတြင္ 

အဓမၼျပဳက်င့္ခံၾကရသည္ဟု ေနရာေပါင္းစုံမွ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသား 

တစ္ဦးက သူထြက္ေျပးစဥ္လမ္းတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ဦး အား စစ္သား ၄-၆ ဦးက အဓမၼျပဳက်င့္ 

ၿပီးေနာက္ သတ္ပစ္လုိက္ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ 

 

 ေျဖၾကားသူအမ်ားစုကလည္း ၎တို႔ေက်းရြာမ်ားကုိျဖတ္၍ထြက္ေျပးစဥ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အ၀တ္အစား 

မပါေသာ အေလာင္းမ်ားကိုေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း ၎တို႔၏ျမင္မေကာင္းေသာ ဒဏ္ရာမ်ားအရ အဓမၼျပဳက်င့္ခံ 

ၾကရသည္မွာ ထင္ရွားေၾကာင္းထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး 

ရြာမွထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ကာ သူမသည္ အ၀တ္အစားမပါေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ 

အေလာင္းအား သစ္ပင္တြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္ကုိ ေတြျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း ယင္းမွာ အုပ္စုျဖင့္ 

အဓမၼျပဳက်င့္ခံထားရသည္မွာထင္ရွားေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 

 

"အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀ ေလာက္ကုိ စုေဆာင္းၿပီး ေတာင္ကုန္းေတြေပၚမွာ လမ္းေတြေပၚမွာ သူတို႔ အိမ္ေရွ႕ 
ေတြမွာ အဓမၼက်င့္ၾကတာ ဘယ္သူမဆိုျမင္ႏုိင္တယ္။" အမ်ိဳးသမီး၊ အသက္ ၆၀။ 

  အမ်ိဳးသမီိးမ်ားစြာတို႔သည္ အဓမၼျပဳက်င့္သည့္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိခဲ့ၾကဟု မ်က္ျမင္ 

သက္ေသမ်ားစြာက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈအျပင္ 

အၾကမ္းဖက္မႈပါယွဥ္တြျဲခင္းေၾကာင့္ေသဆုံးၾကရၿပီး အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ စစ္သားမ်ားက အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီးေနာက္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပစ္သတ္ျခင္း၊ ႀကိဳးဆြခဲ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုိ္ယခႏၶာမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ပစ္ျခင္းတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ 

ခဲ့ၾကသည္။ 

   "သူတို႔က အရမ္းရက္စက္ၾကတယ္။" အမ်ိဳးသား၊ အသက္ ၅၅ ႏွစ္။ 

 အုပ္စုဖြ႔ဲအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းမွ အသက္ရွင္က်န္သူမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာဒဏ္ရာမ်ား စြထဲင္ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ 

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခံရသူ တစ္ဦးက သူမ၏ညီမ၀မ္းကြဲသည္ စစ္တပ္အရာရွိ ၆ ဦး၏ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကုိ 

ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ေနေနသာသာ မတ္တတ္ပင္မရပ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

 

 စစ္သားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နာရီေပါင္းမ်ားၾကာေအာင္အဓၶမျပဳက်င့္ေနစဥ္အတြင္း 

ရံဖန္ရံခါရုိက္ႏွက္ျခင္း ၎တို႔လက္နက္မ်ားျဖင့္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီးလွ်င္ အနာတရျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းစေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း 

သက္ေသမ်ားက ထြက္ဆို ခဲ့ၾကသည္။ 

 

 ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ သီးျခားေနရာမ်ားမွ ေျဖၾကားသူကုိးဦးက ကုိယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြင္း 

စစ္သားမ်ားက ၎တို႔အဓမၼျပဳက်င့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ရင္သားမ်ားအား လွီးျဖတ္ခဲ့ျခင္းကုိ ျမင္ေတြ႔ခ့ဲ 

ေၾကာင္းေျပာၾကားၾကသည္။ စစ္သားမ်ားက လိ္င္အဂၤါမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ကုိယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္း 

မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ၾကသည့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။ 



 

 

 

"စစ္သားေတြက ကၽြန္မေနာက္ကုိလိုက္ခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္မေျပးလို႔မလြတ္ေတာ့ဘူး။ လူတိုင္းကေတာ့ 
လြတ္ေအာင္ေျပးၾကေပမ့ဲ ကၽြန္မက ကုိယ္၀န္ရွိေနေတာ့ မေျပးႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တစ္ေယာက္က ကၽြန္မကုိ 
ကန္လိုက္ေတာ့ ကၽြန္မသတိေမ့သြားတယ္။ သတိျပန္ရလို႔ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကၽြန္မကေလးက အျပင္ထြက ္
က်ေနၿပီး ေသေနၿပီေလ။ ကၽြန္မကေလးအေသကို ျမင္ရၿပီး ကြ်န္မလည္း ၾကက္ေသ ေသသြားပါတယ္။" 
အမ်ိဳးသမီး၊ အသက္ ၂၅ ႏွစ္။ 

  ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ဝန္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္မွာ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ 

၎တို႔၏ သားေကာင္မ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီးေသာအခါ ထုံးစံအတိုင္းေသနတ္ျဖင့္ပစ္၍ သုိ႔မဟုတ္ ဓားျဖင့္ထိုး၍ 

သတ္ပစ္ေလ့ ရိွသည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္ေပါင္းစုံတို႔တြင္ စစ္သားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ 

အဓမၼျပဳစဥ္အတြင္း အခ်ိဳ႕ကိုသတ္ပစ္ၾကၿပီး အေရအတြက္အနည္းငယ္ကုိသာ အသက္ရွင္လွ်က္ ျပန္လႊတ္ 

ေပးခဲ့ၾကသည္။ 

 အမ်ုိဳးသမီးတစ္ဦးကုိ အျခားအမ်ိဳးသမီး ၈၀ ႏွင့္အတူ စစ္တပ္က အတင္းအၾကပ္ေခၚေဆာင္ကာ ၎တို႔အား 

ေက်းရြာအတြင္းရွိ စစ္စခန္းတစ္ခုတြင္ထား၍ ငါးရက္တိုင္တုိင္ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ 

အမ်ိဳးသမီး ထက္၀က္ကုိ သတ္ပစ္လိုက္ၿပီး က်န္လူမ်ားကိုလႊတ္ေပးလိုက္သည္ဟု ဒုကၡသည္တစ္ဦးက 

ေျပာျပသည္။ 

 

 အျခားေက်းရြာတစ္ခုတြင္ စစ္သား ၂၀ ခန္႔က အမ်ိဳးသမီး ငါးဦးကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီအုပ္စုလိုက္ အဓမၼ 

ျပဳက်င့္ၿပီးေနာက္ အခ်ိဳ႕ကုိေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ကာ အျခားသူမ်ားကုိ သစ္ပင္မ်ားတြင္ ႀကိဳးဆြခဲ်သတ္ပစ္ 

သည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ခဲ့သည္ဟု အမိ်ဳးသားတစ္ဦးက ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ အျခားသူမ်ားကလည္း စစ္သားမ်ားက 

ကေလးမ်ားကို ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၏ ၀မ္းပုိက္အတြင္းမွခြထဲုတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေမြးၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း 

မိခင္ေရာကေလးပါ သတ္ပစ္ျခင္းတို႔ကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။ 

 

အကြက္ ၁ ။ နည္းစနစ္ဆုိင္ရာမွတ္ခ်က္ 

  ဤအစီရင္ခံစာသည္ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္ေရးႏွင့္အလုပ္သမားဗ်ဴရို  (DRL) က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ၿပီး 

ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္သုေတသနဗ်ဴရုိ  (INR) က ဒီဇိုင္းေရးဆြေဲသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့စ္ဘဇားခရိုင္ရွိ 

ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈကုိ အေျခခံပါသည္။ လူခ်င္းေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္

ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေနာက္ပုိင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ 

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူရိုဟင္ဂ်ာ ၁၀၂၄ ဦးတို႔္အၾကား က်ပန္းနမူနာတစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔ 

ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ကမာၻတစ္ဝန္းမ ွ အေတြ႔အႀကဳံရင့္က်က္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးစုံစမ္းစစ္ေဆးသူ ၁၈ ဦး 

ပါ၀င္သည့္အဖြ႔ဲက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မ ွ၂၂ ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူ 

မ်ားအား ကမာၻ႕တိုက္ႀကီးတိုင္းနီးပါးမွ ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားစြာတို႔တြင္ ယခင္ယူဂိုဆလားဗီးယာ 

ႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာခံုရုံးႏွင့္ ရ၀မ္ဒါႏုိင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာ ခံုရုံးအေတြ႔အႀကဳံမ်ား 

ရွိၾကၿပီး အခ်ိဳ႕သည္ လ္ိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ က်ား-မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စိတ္ဒဏ္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား 

ျဖစ္ၾကကာ၊ အခ်ိဳ႕မွာ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ အားလုံးတြင္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ 



 

 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ထိရွလြယ္ေသာ စိတ္ဒဏ္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားမွတ္တမ္းတင္ျခင္းတြင္ ယခင္အေတြ႔အႀကဳံ 

မ်ားရိွခဲ့ၾကပါသည္။ မည္သူမွွ် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအရာရိွမ်ား မဟုတ္ပါ။ နမူနာေကာက္ယူျခင္း၊ 

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 

စစ္ေဆးမႈမ်ားပါဝင္ေသာ လမ္းဖြင့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ နည္းလမ္း 

ကရိယာမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကုိ INR ကေကာင္းစြာ ေလ့က်င့္ေပးထားပါသည္။ 

၎တို႔အေနျဖင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာခြျဲခားသိရွိေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

လုံၿခဳံေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေတြ႔အႀကဳံဗဟုသုတရွိေသာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးထံမွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိလည္း 

ရရိွထားၾကပါသည္။ 

  ဤေပါင္းစပ္ေသာေလ့လာမႈတြင္ အေရအတြက္ဆိုင္ရာႏွင့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာနည္းစနစ္ပါ၀င္ၿပီး လက္ရွိ 

ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာအတြင္းရွိ တည္ရွိဆဲသုေတသနမ်ားအၾကား တစ္မူထူးျခားလွ်က္ရွိပါသည္။ အေၾကာင္းမူ ဒုကၡသည္ 

မ်ားအား က်ပန္းနမူနာေကာက္ယူျခင္း၏ရလဒ္မ်ားက အျခားေသာအရည္အေသြးဆိုင္ရာ သုေတသနႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား 

အတြက္ ဆက္စပ္မႈကုိျဖည့္ဆည္းေပးကာ ေကာ့စ္ဘဇားခရုိင္အတြင္းစခန္းမ်ားရွိ ဒုကၡသည္လူဦးေရအားလုံးကုိ 

ကုိယ္စားျပဳေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

  ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းဖြဲ႔စည္းထားေသာပုံစံတြင္ စကားျပန္မွတစ္ဆင့္ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ 

ေနထိုင္ရာစခန္းအတြင္းတြင္သာ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွပါသည္။ စကားျပန္မ်ားအား ေဒသအလိုက္စုေဆာင္းၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူ 

တစ္ဦးက ထိရွလြယ္ေသာေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၏ဆက္စပ္မႈတြင္ ဘာသာစကားျပန္ဆိုျခင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္ရက္သင္တန္း 

ပုိ႔ခ်ေပးခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ၏ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ပါ၀င္သည့္အေၾကာင္းအရာကုိ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးသူက လွ်ိဳ႕၀ွက္သေကၤတျဖင့္ မွတ္သားပါသည္။ ထိုသို႔မွတ္သားျခင္းမွာ ေျဖၾကားသူက တိုက္ရိုက္ 

ၾကဳံေတြ႔ရေသာျဖစ္ရပ္ကုိ အမိအရသိမ္းဆည္းႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္က်ဴးလြန္သူကုိ အတိုင္းအတာ တစ္ရပ္အထိ 

ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

  ေျဖၾကားသူမ်ား၏ မူရင္းေက်းရြာကုိရွာေဖြရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ NGA ကေျမပံုစာအုပ္ကုိ 

ေရးဆြျဲပဳစုေပးခ့ဲသည္။ ေျမပုံစာအုပ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၌ မီးရႈိ႕ခံရသည့္ေက်းရြာမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု လြတ္လပ္ေသာ 

ရင္းျမစ္ဆန္းစစ္ခ်က္က ခြျဲခားသတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားအထိ လႊမ္းၿခဳံသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ 

ဂရစ္ကြက္အထိ ခြျဲခမ္းသတ္မွတ္ေရးဆြထဲားသည္။ ေျဖၾကားသူက ၎၏တိက်ေသာေက်းရြာကုိ ေျမပုံေပၚတြင္ 

ရွာေဖြျခင္း မျပဳႏုိင္လွွ်င္ေသာ္မွ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူ၏လမ္းညႊန္မႈႏွင့္အတူ ကိစၥအမ်ားစုတြင္ ေျဖၾကားသူသည္ ဂရစ္ကြက္ 

အတြင္းရွိ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ေယဘုယ်နယ္ေျမတစ္ခုုကုိ ရွာေဖြႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ NGA ဆန္းစစ္သူမ်ားသည္ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ခြျဲခားသတ္မွတ္ထားေသာ တည္ေနရာမ်ား ၁၀ ခုတိုင္းတြင္ ကုိးခုခန္႔ကုိရွာေဖြႏိုင္စြမ္းရွိၾကၿပီး  

အားလုံးေသာဂရစ္ကြက္မ်ားကုိ အေျခခံကာ ဘူမိအာကာသ ဆန္းစစ္မႈကုိျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကပါသည္။ 

  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ သို႔မဟုတ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ ထြက္ခြာခဲ့ၾကေသာ 

ေျဖၾကားသူအမ်ားစုသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ မၿငိမ္မသက္မႈစတင္ကတည္းက ဒုကၡသည္မ်ား၏ 

အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔က ရွင္းလင္းတြက္ခ်က္ထားေသာ အတက္အက်ႏွင့္စီး၀င္မႈကုိ ထင္ဟပ္လွ်က္ရွိသည္။ ေလ့လာမႈသည္ 

လူမ်ိဳးစုအားလုံး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိသာ က်ပန္းနမူနာ 

ေကာက္ယူမႈစနစ္အရ စုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 



 

 

  နမူနာေကာက္ယူမႈ၏ အမွားခံႏိုင္ေသာပမာဏမွာ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ေလ့လာမႈသည္ နမူနာေကာက္ယူ 

ေသာစခန္းမ်ား၏လူဦးေရကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္ (ေျမပံု ၁ ကုိၾကည့္ပါ)။ တရား၀င္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စခန္းမ်ား 

ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ နမူနာဒီဇိုင္းတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ ေလ့လာမႈရလဒ္မ်ားသည္ ႏွစ္လခန္႔ကာလအတြင္း 

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ရပ္မ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာအမ်ားစုကုိ ေဖာ္ျပေသာ္လည္း (ပုံ ၂ ကုိၾကည့္ပါ) 

အခ်က္အလက္မ်ားအား ထပ္မံဆန္းစစ္မႈသည္ ေနရာႏွင့္အခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္ အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

လ်ာထားခဲ့ၿပီး အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ေသဆုံးမႈ သီးျခားျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ပုိမုိျဖည့္ဆည္းေပးထားပါသည္။ 

  ဆန္းစစ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူတစ္ဦးက စီမံ 

ေဆာင္ရြက္ေသာ လိင္မႈဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအၾကား အလြတ္သေဘာ ဗဟိုျပဳအုပ္စုတစ္ခုတို႔က ပံ့ပိုးေပး 

ေသာ ျဖည့္စြက္ထိုးထြင္းသိျမင္မႈမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္းရရိွပါသည္။ 

  ဤေလ့လာမႈအတြင္း ေကာက္ယူစုေဆာင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိသည္- 

 ဤေလ့လာမႈအတြက္ေရြးခ်ယ္ေသာ နည္းစနစ္သည္ ဒုကၡသည္မ်ားႀကဳံေတြ႔ခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား၏ပုံစံကုိ 

အေလးေပးထားေသာေၾကာင့္ အလားတူျဖစ္ရပ္ကုိေတြ႔ျမင္ရေၾကာင္းသတင္းေပးသည့္ ဒုကၡသည္ႏွစ္ဦး 

ႏွင့္အထက္ရွိေသာ ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ သတင္းေပးျခင္းသည္ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္တစ္ဦး၏ 

ေတြ႔ေနက်အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကုိ အတိအက်ထင္ဟပ္ေသာ္လည္းျဖည့္စြက္ သတင္းပါရွိေသာ ဤအခ်က္ 

အလက္အစုံကုိေပါင္းစပ္ျခင္းမရွိဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေသဆုံးမႈႏႈန္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ 

ေပ်ာက္ဆုံးမႈႏႈန္းမ်ားတြက္ခ်က္ရန္ အသုံးမျပဳနိုင္ပါ။ 

 

 ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အာဆာ တည္ရွိေနျခင္းသည္ အာဆာတုိ႔သည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ 

က်ဴးလြန္သူမ်ားဟု ခြျဲခားသိရွိႏိုင္ေကာင္းေသာ အခ်ိဳ႕ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တုံ႔ဆိုင္းေစဖြယ္ရွိသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ အာဆာ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကုိ သတင္းေပးႏိုင္ဖြယ္မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္ရွိ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္း အျခားေသာယုံၾကည္ထိုက္သည့္သုေတသနကုိ 

အေျခခံကာ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းထက္ပုိ၍ ထိုအုပ္စုတြင္တာ၀န္ရွိေၾကာင္း 

သုံးသပ္ရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ 

 

 ေလ့လာမႈအခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ျပင္ပတြင္ ျဖစ္ပြားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားအတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ 

မည္သည့္အရာကုိမွ်မသိရွိပါ။ ေလ့လာမႈသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ေနထိုငရ္န ္ ေရြးခ်ယ္ေသာ 

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွျဖစ္ေစ ထိုေနရာတြင္ေနထုိင္ေသာ မည္သည္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုက ျမန္မာလူမ်ိဳး 

မ်ားထံမွျဖစ္ေစ မည္သည့္အေတြ႔အႀကံဳကုိမွ် ရယူခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ 

 

 

 



 

 

အကြက္ ၂ ။ ျဖည့္စြက္ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံ 

တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမတုိင္မီ အခ်ဳိ႕ေသာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား 

ဤေလ့လာမႈအတြက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေသာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ 

မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အဓိကရုဏ္းမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္သားမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈတစ္ရပ္ 

ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ေက်းရြာမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအလြသဲုံးမႈမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ 

ဟုေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခံရသူမ်ားက ၎တို႔ေန႔စဥ္ႀကဳံေတြ႔ၾကရေသာ မ်ားျပားလွေသာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ 

ခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ အလြသဲုံးမႈမ်ားကုိေျပာျပခ့ဲသည္။ တစ္ခါတစ္ရ ံ ေဒသခံအရာရွိမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား လက္ထပ္ရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ ကေလးယူရန္အတြက္ အခေၾကးေငြမ်ား မတန္တဆေပးရန္ အတင္းအၾကပ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည့္အျပင္ 

မိသားစုအရြယ္အစားကုိလည္း အတင္းအၾကပ္ ကန္႔သတ္ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈဆိုင္ရာ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ျပင္းထန္ၿပီး ရႈတ္ေထြးေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ 

လႈပ္ရွားသြားလာမႈကုိ အလြန္အမင္း အၾကပ္ရိုက္ေစခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ခါတစရံ္ လာဘ္ထိုးလွ်င္သြားလာရန္ 

အဆင္ေျပေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ အတင္းအက်ပ္အလုပ္ေစခုိင္းမႈ၊ ရိုက္နွက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားအျပင္ 

လိ္င္မႈဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ေပၚေပါက္ေၾကင္းသိရွိရသည္။ အဆိုပါ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား၏ 

ျပင္းထန္မႈသည္ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ မတူညီၾကေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ဘ၀သည္ 

ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ ၎တို႔၏အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ထက္ ပုိ၍တင္းက်ပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ 

 ဗလီမ်ားကို စစ္တပ္က ပိတ္ထာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မီးရႈိ႕ျခင္း၊ ကေလးမ်ား၏ မြတ္ဆလင္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ 

ပိတ္ထားျခင္းႏွင့္ ဗလီမ်ားက ၀တ္ျပဳသူမ်ားအား ဆင့္ေခၚမႈကုိတားျမစ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ဘာသာေရးကုိ 

က်င့္ႀကံျခင္းမျပဳႏုိင္ၾကေၾကာင္း အမ်ားစုကေျပာျပၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားတြင္ 

၀တ္ျပဳဆုေတာင္းသည္ကုိ ေတြ႔ရွိပါက ရိုက္ႏွက္မည္၊ ဖမ္းခ်ဳပ္မည္ သုိ႔မဟုတ္ သတ္ပစ္မည္ဟု စစ္တပ္က 

ၿခိမ္းေျခာက္ေၾကာင္း လူမ်ားက ေျဖၾကားခ့ဲၾကသည္။ ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕တြင္ နယ္ေျမအာဏာပိုင္မ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 

ပ၀ါကို ေခါင္းၿမီးမၿခဳံေစဘဲ အိမ္ျပင္သုိ႔အတင္းထြက္ခိုင္းသည့္ျပင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိလည္း မုတ္ဆိတ္ပါးသုိင္းေမြးမ်ား 

ရိတ္ပစ္ ခိုင္းၾကသည္ သုိ႔မဟုတ္ မုတ္ဆိတ္ေမြးမ်ားကုိ ေဆာင့္ဆြျဲခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏတု္ပစ္ျခင္းမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 

အာဆာ အေၾကာင္းဘာသိသလဲ။ 
 
ယခင္အမည္ ဟာရာခါအယ္လ္-ဝုိင္အခင္ သုိ႔မဟုတ္ ဟာဝိုင္ဟု သိထားေသာ အာဆာအဖြဲ႔ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရိုဟင္ဂ်ာ 
လူဦးေရအတြက္ ပုိ၍ႀကီးမားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရွာေဖြေရး လူမ်ိဳးစုေသာင္းက်န္းသူမ်ားျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အဖြ႔ဲသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ေတာင္းဆိုျခင္းကုိ ရပ္တံ့ထားၿပီး အၾကမ္းဖက္၀ါဒကဲ့သုိ႔ပင ္ အယ္လ္ခိုင္ဒါ၊ အိုင္အက္စ္အိုင္အက္စ္ႏွင့္ 
လက္ရွ္ခါအီးေတယီဘာတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ သီးျခား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိလည္း အထင္အရွား 
ျငင္းပယ္ထားသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႔မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ 
တစ္စုံတစ္ရာရိွသည္မွာ မူမေသခ်ာပါ။ အာဆာသည္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ႏွင့္ေတာင္အာရွေဒသမ်ားတြင္ ျပန္႔က်ဲကာ 
အတည္တက်ေနထိုင္ၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွ ဘ႑ာေရးေထာက္ပ့့ံမႈ မ်ားရရိွသည္ဟုသိရွိရေသာ္လည္း အာဆာ 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားကုိ ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ည့့ံဖ်င္းစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးထားသည္။ 



 

 

 
ထိုအပ္စုတြင္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ အာတာအူလာ (အဘူ အူမာ ဂ်ႏႈးန ီ ဟုလည္းသိရွိၾကေသာ) ဦးေဆာင္သည့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာစစ္ေသြးၾကြမ်ား၏ ေနာက္ခံကြန္ရက္တစ္ခုပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအၾကား အာဆာ၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈတု္ိ႔မွာသဲကြမဲႈမရွိပါ။ ထိုအုပ္စုသည္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကတည္းက ထင္ရွားေသာ တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုသာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ 
တြင္ တပ္မေတာ္ ထရပ္ကားအားတိုက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လတ္တေလာသူသတ္မႈမ်ားႏွင့္ အာဆာ၏ ၿခိမ္းေျခာက္ 
မႈမ်ားကုိ ေ၀ဖန္သူမ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္းရွိ အစုိးရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ထိုအုပ္စုအေပၚ 
အျပစ္တင္ထားသည္။ 
 
လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်ေသာ တု႔ံျပန္ေျဖၾကားသူမ်ားက အာဆာကုိ က်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္္ေဖာ္ျပၾကၿပီး အခ်ိဳ႕က ၎တို႔၏ 
ရြာတြင္ ႀကံစည္အားထုတ္ေသာ လူသစ္စုေဆာင္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔ရြာတြင္ရွိေနမႈကုိ ေဖာ္ျပၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က 
ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ ေျပာျပၾကၿပီး အနည္းငယ္ကမူ စစ္တပ္ႏွင့္ပူးေပါင္းသူမ်ားအား 
ဆန္႔က်င္၍ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။ 
 


