
ရမွး္လ႕ူအခြင့္အေရး မ႑ိဳငုမ္ ွေနာကဆ္ံုးရ သတငး္ စာအမတွ ္(၂/၂၀၁၆) 

ဧၿပလီ ၂၁ ရက ္၂၀၁၆ ခႏုစွ ္ 

ျမနမ္ာအစိးုရစစတ္ပ ္တိးုခ်႕ဲၿပးီ ရြာသားမ်ားကိ ုဖႏိွိပေ္နသျဖင္ ့တရတုႏ္ငွ့္ကိးုကန္႔နယစ္ပတ္စေ္လွ်ာကတ္ြငး္ 

ရြာမ်ားတြင ္လမူေနႏုိင ္

၂၀၁၆ခု မတ္လအတြင္း ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရး မ႑ိဳင္မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္အရ ေတာင္ထူထပ္ေသာ တရုတ္ႏွင့္ 

ကိုးကန္႔နယ္စပ္တြင ္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္တို႔ တိုးခ်ဲ႔ ခ်ထားၿပီးရြာသားမ်ားကို ဖိႏွိပ္ေနသျဖင့္ ေသာင္းခ်ီိသည့္ 

ဒုကၡသည္တို႔မွာ ေနရပ္မျပန္ႏိုင ္ျဖစ္ေနရသည္။ 

ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ကိုးကန္႔ၾကား ျပင္းထန္စြာ တိုက္ပြဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေဖဖ၀ါရီလ တြင္ စစ္ေဘး 

ဒုကၡသည ္၁၀၀၀၀၀ ခန္႔သည ္တရုတ္ျပည္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္၊ သူတို႔၏ ရြာအနီးတြင ္စခန္းခ်ထားေသာ 

ျမန္မာစစ္တပ္က ဖိႏွိပ္ေနသျဖင့္ ဒုကၡသည ္အမ်ားအျပားမွာ ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ ျဖစ္ေနရသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ခ်ိန္တြင ္ ရြာသားမ်ားအသတ္ခံရျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းမ်ား အခုတိုင္ 

စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေနစျဲဖစ္သည္၊ ျမန္မာစစ္သားမ်ား မည္သို႕ ရြာသားတို႔အေပၚမတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း ၊ 

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားလုယူျခင္း အဓမၼခိုင္းေစျခင္း စသည့္  ဖိႏွိ္ပ္မႈမ်ားကို ရွင္းျပၾကသည္၊ 

ျမန္မာစစ္တပ္သည ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင ္ မိုင္းမ်ားေထာင္ထားေသာေၾကာင့္ အိမ္ျပန္ 

လာေသာဒကုၡသည္မ်ား မိုင္းထိ ၾကရသည္။ 

ေလာက္ကိုငေ္ျမာက္ဘကႏ္ွင့္ ကုန္းၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊  ရြာ ေပါင္း၂၀ ေက်ာ္ကိ ုစြန္႔ခြါခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ရွမ္းလူ႔ 

အခြင့္အေရးမ႑ုိင္မွ စကားေျပာဆိုရာတြင ္ သူတို႔ရြာမ်ားကို လံုး၀ စြန္႔ခြါခဲ့သည္၊ တခိ်ဳ႕ရြာသား သူတို႔၏ 

လယ္ယာကိ ုျပန္ၾကည့္ရန္ ေခတ ၱေနၾကေၾကာင္းေျပာျပသည္၊ ေလာက္ကိငု္ေတာင္ပိုင္းမွာလည္း ထိုသို႔ျဖစ္သည္။ 

ဤသည္မွာ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မ ွ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပခ္်ဳပ္ေရးေဒသ နယ္စပ္ႏွင့္ကပ္ေန ေသာ အေရွ႕ပိုင္း 

နယ္ေျမရွိ လူမ်ားကို ရည္ရြက္ခ်က္ရွိရွ ိေမာင္းထုတ္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယမန္ႏွစ ္ တရုတ္အာဏာပိုင္တို႔က ပိတ္သိမ္းလိုကသ္ျဖင့္ တရား၀င ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား မရွိေတာ့သျဖင့္ 

တရုတ္ျပည္တြင ္ ပိတ္မိေနၿပီး ဒုကၡသည ္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ မွာ ျဖစ္သလိ ု တမဲ်ားျဖင့္ တရုတ္နယ္စပတ္ြင္ 



ေနထိုင္ေနၾကရသည္။ ေဒသအလွဴရွင္မ်ားမ ွ ေပးသည့္ အလွဴေငြႏွင့္ အနီးရွိေတာင္ယာမ်ားတြင ္ အလုပလ္ုပ္ 

ခါရသည့္ လုပ္ခမ်ားေပၚတြင ္ မွီခိုရပ္တည္ေနၾကရသည္။ အမ်ားစုမွာ အလုပ္ရွာရန္တရုတ္ျပည္ထသဲို႔ ျပန္႔ႏွံ႕၀င္ 

ေရာက္သြားၾက သည္။  

ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မ ွဆက္လကလ္ုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကိုးကန္႔အရပ္သားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည ္

အေရးကိ ု ျမန္မာျပည္တြင္းသာမကျပည္ပႏုိင္ငံတကာမ ွ ေမ့ေလွ်ာ့သြားမည္ကိ ု ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရး မ႑ိဳင္မွ 

စိုးရိမ္ပူပန္မိသည္။ ၂၀၁၆ခ ု ဇန္နာ၀ါရီလတြင ္ ထုတ္ျပန္သည္ ့ UNOCHA မွတ္တမ္းတြင ္ ဤျပႆနာ၏ 

ေလးနက္မႈကိ ု ေဖါ့၍ ေဖၚျပထားၿပီး  တရုတ္ျပည္တြင္ေနထိုင္သည့္ ကိုးကန္႔ လူဦးေရ ၄၀၀၀သာက်န ္

ေတာ့သည္ဟဆုိုသည္။ 

ကိုးကန္႔ႏွင့္ တရုတ္နယ္စပ္တြင ္ ခိုလႈံေနရေသာ ဒုကၡသည ္ တို႔ အတြက ္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေသာ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကမ္ႈတို႔ကိ ုအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အကူအညေီပးသည္ ့အဖြဲ႔တို႔ 

က နည္းလမ္းရွာ၍ ကူညီေပးရန ္ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရး မ႑ုိဳင္မွ တိုကတ္ြန္းပါသည္။ 

ျမန္မာျပည္တြင္ အသစတ္က္လာသည္ ့NLD အစိုးရအေနႏွင့္ ကိုးကန္႔ ေဒသ ပဋိပကၡကိုစစ္ေရးအရမဟတု္ဘဲ 

ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွာရန္၊ ကိုးကန္႔ မပါ၀င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မဟုတ္ဘ ဲ အားလံုးပါ၀င္သည့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ ္အသစ္ကိ ုေဖၚေဆာင္ရန ္လည္းရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရး မ႑ုိင္မ ွတိုက္တြန္းပါသည္။ 

ကိးုကန္႔ဒကုၡသညမ္်ားႏွင္ ့ေတြ႕ဆံုေမးျမနး္ျခငး္ 

၁ ။ေရာွင ္ဘနတ္နရ္ြာမ ွဒကုၡသည ္( ျမနမ္ာစစတ္ပ၏္ ႏွပိစ္ကျ္ခငး္ခရံသ)ူ လယသ္မား အသက ္၄၉ ႏစွ ္

အစက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ အိမ္ေျခ ၁၅၁ အိမ္ရွိတယ္။အခုေတာ ့ ဘယသ္ူမ ွ မေနရေဲတာဘ့ူး၊ ဒီဒုကၡ 

သည္စခန္းမွာ ေနေနတာက အိမ္ေထာင္စ ု ၁၁ စုဘရဲွိတယ္။ဒီမွာ လူ၄၀ ေလာက္ရွတိယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ္တို႔ 

အနီးနားက(တရုတ္ျပည္ထ)ဲ ႀကံစိုက္ခင္းေတြမွာ အလုပလ္ုပ္ၾကရတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာနားမွာျမန္မာ.တပ္စခန္းရွိတယ္။ ရြာအေပၚရဲ. ေတာင္ကုန္းေပၚမွာ၊ ခမရ တပ္ရင္း၃၃ စစ္သား 

ေတြ ဒီစခန္းကိ ုစြဲတာ ေလးလေလာက္က။ 

မႏွစ္ (ေဖဖ၀ါရီလ) မွာတိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေတာ ့ ရြာသားအမ်ားစုက တရုတ္ျပည္ဘကက္ိုေျပးၾကတယ္၊ 

ကၽြန္ေတာ္တို.ရြာက နယ္စပ္နဲ႔ သိပ္ကပ္ေနေတာ ့တခ်ိဳ႕က ျပန္ကူးၾကတယ္။ မႏွစ္က ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ 

ရြာသားေလးေယာက္နဲ႔ အတ ူကၽြန္ေတာ္ျပန္တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာကိ ုျပန္ဖို. ညေန ၄ နာရီမွာ ကူးတာ ၊ ကၽြနေ္တာ့္အိမ္မွာ တစ္ညအိပတ္ယ္။ေနာက္ေန႔ ေန႔လည္မွာ 

ျမန္မာစစ္သား အေယာက ္ ၆၀ ေလာက္ေရာက္လာတယ္၊ သူတို႔ ကၽြန္ေတာ္.အိမ္နားက က်ည္ဆံခြ ံ ေတြ 



ေတြ႕တယ္လို႔ ဆိုၿပီးျပတယ္၊ သူတို႔ကၽြန္ေတာ့္ကိုဖမ္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ျပန္လာတဲ့ ရြာသားႏွစ္ေယာကက္ို 

လည္းဖမ္းတယ္။  



လက္ကိုႀကိဳးနဲ႔ တုပ္တယ္၊ မ်က္ႏွာကိ ု အ၀တ္နဲ႔ စည္းတယ္၊ ကားေပၚတင္ၿပီး တာေရႊထန္ရြာက စစ္စခန္းကို 

ေမာင္းသြားတယ္။ 

အခန္းတခုထမဲွာ ထည့္ထားတယ္။ သံေျခခ်င္းခတ္ထားတယ္၊ ေန ့တိုင္း စစ္သားႏွစ္ေယာက္က လာစစ္တယ္။ 

ကိုးကန္႔စစ္သားေတြနဲ႔ ေတြ႕သလား၊ ခင္ဗ်ား သူတို႔ အဖြဲ႕သားလား၊ စစ္သားေတြဘယ္မွာလ၊ဲ ေမးတိုင္း ဘာမွ 

မသိဘူးလို႔ကၽြန္ေတာ္ေျဖတယ္၊ ေမးတိုင္းရိုက္တယ္၊တခါတခါ လက္သီးနဲ႔လည္းထိုးတယ္၊တခါတေလ 

ေသနတ္ဒင္နဲ႔ ရိုက္တယ္၊ ႏွာေခါင္းရဲ. ေသြးေတြယိလုာတယ၊္ တခါတေလ သတိေမသ့ြားတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္ ကို္နွစ္ပတထ္ားတယ္၊ ေနာက္ေတာ ့ေရြဘ ရြာမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကိ ုလႊတ္တယ္။ နယ္စပ္ကိုျပန္ခဲ့တယ္၊ 

အားသိပ္နည္းေနလို႔ သံုးနာရီေလာက္ေလွ်ာကရ္တယ္။ 

က်န္ႏွစ္ေယာကက္ိုေတာ ့ ေနာက္ရက္အနည္းငယမ္ွာလႊတ္တယ္၊ သူတို႕လည္းကၽြန္ေတာ့္လိုဘ ဲ အစစ္ခံ 

အရိုက္ခံရတယ္။ သူတို႔ကိုေတာ ့မ်က္နွာနဲ႔ ကိုယ္ေတြကိ ုဒါးနဲ႔ လွီးတယ္။ 

လြတ္လာၿပီး တပတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာက အသက ္ ၃၉ ႏွစ္ရွိတဲ ့ လုိဖါက်ဴ ျမန္မာစစ္သားေတြရ႕ဲ အဖမ္းခံရ 

တယ္။သူကသူ႕လယ္ကြင္းကိ ု ျပန္ၾကည့္ေတာ့ အဖမ္းခရံတာ၊ ဆယ္ရက ္ အဖမ္းခံရတယ္။သ ူ တရုတ္ျပည္ 

ဘက္ျပန္ေရာက္ေတာ ့သူ႔မ်က္ႏွာမွာ ဒဏ္ရာေတြ၊ စိတ္ေတြလည္းဂေယာင္ေျခာက္ျခားနဲ႔၊ သူသံုးရက္ဘေဲန တယ္ 

ေနာက္ေတာ့ေပ်ာကသ္ြားတယ္။ 

 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာနဲ႔နီးနီးေနခ်င္လို႔ နယ္စပ္မွာေနေနတာပါ 

။ေတာင္ယာေတြကိ ု ျပန္ၾကည့္ခ်င္လို႔။ အဓိက၀ငေ္ငြက 

ႀကံစိုက္ပ်ိဳးေရးေလ။ အိမ္ေထာငတ္စ္စုက တစ္နွစ္မွာ 

ႀကံေရာင္းရေငြ ယြမ ္ ၅၀၀၀ ေလာက္ရတယ္၊ 

တခ်ိဳ႕ဆိုယြမ္၂၀၀၀၀ ေလာက္အထိရတယ္၊ အခုေတာ ့

ႏွစ္ႏွစ္ရွိၿပီ ႀကံမသိမ္းႏိုင္ဘူး၊ က်န္တဲ ့

ကၽြဲႏြားေတြေရာင္းၿပီး တရုတ္ျပည္ထမဲာွ အသက္ဆက ္

ေနရတာ၊ အခုေတာ ့ဘာမွ မက်န္ေတာ့ဘူး။ 

 

၂ ။ ေဟာငရ္ွထီိရုြာသား အသက ္ ၅၈ ႏစွ ္ နဲ႔ ေမးျမနး္ျခငး္၊( စစေ္ျပးတို႔ ေနရာကိ ု မးီရႈိ႕ျခငး္၊ သတျ္ဖတျ္ခငး္၊ 

အဓမၼခိငုး္ေစျခငး္၊ လယုကျ္ခငး္မ်ားကိ ုျမနမ္ာအစိးုရစစတ္ပက္်ဴးလြနပ္ံ)ု  

ဖမ္းဆီးနိွပ္စက္ခံရသည့္ ကုိးကန္႔တုိင္းရင္းသားတစ္ေယာက္ 
 



ေဟာင္ရွီထိုရြာမွာ အိမ္ေထာင္စ ု၄၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့တယ္၊ အခုေတာ ့အမ်ားစုက ဒုကၡသည္စခန္းမွာေနတယ္။၂၀၁၅ 

ေအာက္တိဘုာလတည္းက ေရာက္ေနတာ၊အရင္က ခ်ဟီဘ ဆိုတဲ ့ ဒုကၡသည္စခန္းမွာေနတယ္။ ျမန္မာျပည္ 

နယ္စပ္အထမဲာွ ေနတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရာခ်ီရွိတယ္။ ေအာက္တိဘုာ၁၅ ရက္ေန႔က်ေတာ ့ ျမန္မာစစ္သား ၃၀ 

ေလာက္လာၿပီး ထြက္သြားဖို႔ အမိန္႔ေပးတယ္၊ သူတို႔ ေလထကဲိ ုေသနတ္ေဖါက္ၿပီး ေျခာက္တယ္။ မႏွင္ထုတ္ဖို႔ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေတာင္းပန္တယ္၊ ေနာက္ေတာ ့ သံုးရက္အတြင္းေျပာင္းဖို႔ေပးတယ္၊ အဒဲါၿပီးေတာ့ သူတို႔ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔တေဲတြကိ ုမီးရႈိ႕ေတာ.တာဘ။ဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း တရုတ္ျပည္ထကဲ ဒီမွာေရြ႕လာရတယ္။ 

၂၀၁၅ ဖေဖ၀ါရီလမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာက ေျပးလာၾကတယ္၊ မတ္လမွာ ေဟာင္ရွီထိရုြာသား သံုေယာက ္သူတို႔ 

လယ္ကိ ု သြားျပန္ၾကည့္ေတာ ့ ျမန္မာစစ္သားက သူတို႔ကိ ု ဖမ္းတယ္၊ ႏွစ္ေယာက္ကိ ု ဓါးနဲ႔ ခုတ္သတ္ခံရတယ္၊ 

သူတို႕ ယီေလာဘိုနဲ႔ လိုစီလ ူ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔က အသက ္ ၅၀ အရြယ္ေလာကေ္ပါ့၊ ေနာက္တေယာက ္

ယီေလာအာ က အသက ္ ၃၀ လည္း ဓါးနဲ႔ အခုတခ္ံရတယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူမေသဘူး၊ လြတ္ၿပီးနယ္စပ္ကို 

ျပန္ထြက္ေျပးလာတယ္။ 

၂၀၁၅ စက္တင္ဘာလမွာ ေနာက္ရြာသား ရန္ဂ်င္ဒ အသက ္ ၅၀ ေလာကက္ သူ႕ကၽြြဲႏြားေတြကို 

သြားျပန္ၾကည့္တယ္။ ျမန္မာစစ္သားေတြက ေသနတ္နဲ႔ ပစ္တယ္၊ သူ႔ကိုမထိဘူး၊ က်ည္ဆံေတြက 

သူ႕ေျခေထာက္နားမွာ လာက်တယ္၊ သူလည္းေၾကာက္လန္႔ၿပီး ကၽြဲႏြားေတြကို ပစ္ထားခဲ့ၿပီး 

နယ္စပ္ျပန္ေျပးလာခဲ့ရ တယ္၊ အခုသူစခန္းထမဲွာရွိတယ္၊ စိတ္ေတြ လံုး၀ကတိမ္းကပါး ျဖစ္ေနတယ္။ 

အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာ (ေဟာင္ရွီထိ)ု ပတ္လည္မွာ ျမန္မာစစ္တပ ္စခန္း သံုးေနရာတပ္စြဲထားတယ္၊ စစ္သား၁၅၀ 

ေလာက္ေနတယ္။ရြာထမဲွာ လူနည္းနည္းဘ ဲရွိေတာ့တယ္၊ တခါတေလ လယသ္ြားလုပ္တဲသ့ူဘ ဲရွိတယ္။ 

ရြာထမဲွာေနရင ္ ျမန္မာစစ္သားက အလုပ္ခိုင္းတယ္၊ ဒီကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာလည္း လြန္ခဲ့တဲ ့ လက 

လာခိုင္းေသးတယ္၊ သူတို႔စခန္းအတြက ္လူတေယာက ္ ၀ါးတလံုးယူလာရမယလ္ို႔ အမိန္႔ေပးတယ္။ သူတို႔စခန္း 

ပတ္၀န္းက်င္ကိ ု တံမ်က္စည္းလွခဲိုင္းတယ္၊ လမ္းျပင္ခိုင္းတယ္။သူတို႔လုယူလာတဲ ့ ပစၥည္းေတြကိုလည္း စခန္း 

သယ္ဖို႔  ရြာသားေတြကိုခိုင္းတယ္၊ ေရြဘ ရြာအိမ္ပ်က္ေတြဆီက တိုင္ေတြ၊ ထားရံေတြကိလုည္း သယ္ခိုင္း တယ္။ 

အခုေတာ့ေရြဘရြာမွာ လူမေနၾကေတာဘ့ူး။ အရင္က အိမ္ေျခ ၈၀ ေက်ာ္ရွိတယ္၊ အခုေတာ ့လံုး၀ ရြာပ်က္ႀကီး။ 

ျမန္မာစစ္သားေတြက အကုန္ယူတာ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာလည္း ဒီလိုဘ၊ဲ ျမန္မာစစ္သားေတြ အကုန္ယူတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစာေတြ၊ ပစၥည္းေတြ၊ 

စက္ေတြ၊ တိရိစၦာန္ေတြ။ ကၽြန္ေတာ့ အိပ္ယာေတာင္သူတို႔ယူတယ္။ 

 



 

 

၃ ။ ရႊငဒ္ိယီိအုိငု ္ ရြာမ ွ ဒကုၡသည ္ လယသ္မား အသက ္ ၆၁ ႏစွ ္ ( ျမနမ္ာစစတ္ပေ္ထာငသ္ည့္မိငုး္ေၾကာင္ ့

ထခိိကုျ္ခငး္၊ ရြာသားမ်ားေပ်ာက ္ဆံုးျခငး္။) 

ဒီစခန္းကိ ုလြန္ခဲ့တဲ ့တႏွစ္က ေရႊ႕လာခဲ့တယ္၊ အရင္တုန္းက  လူ ၇၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ေနတယ္၊ ၂၀၁၅ ခုဧၿပီမွာ 

ဒီ( နမ္တိန္မန္း ေတာင္ေပၚ)တိုက္ပြဲ အျပင္းအထန္ျဖစ္ေတာ့ လက္နက္ႀကီးက်ည္ေတြ စခန္းနားလာက်တယ္၊ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ေရႊ႕လာရေတာ့တယ္၊ ေနာက္ သံုးလေလာက္ၾကာေတာ ့ျပန္လာခဲ့တယ ္၊ဒါေပမဲ့ စခန္းမွာ 

အခု လူသိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ မိသားစု ၁၃ စုေလာက္သာရွိေတာ့တယ္၊ အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ၊ 

ခေလးေတြ၊ မသန္စြမ္းသူေတြဘ။ဲ တတ္ႏိုင္တဲ ့သူေတြက တျခားကို ေျပာင္းသြားၾကၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘယ္မွ 

မေျပာင္းႏိုင္ၾကဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာေဟာင္းနဲ႔ နီးတဲ့ ဒီမွာဘေဲနခ်င္တယ္။ ဒီကေနဆိ ု တစ္နာရီဘဲ 

ေလွ်ာက္ရတယ္။ 

အခုဆိုဘယ္သူမ ွရြာကို မျပန္ၾကေတာ့ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာ သြားတဲ့လမ္းကိ ု ျမန္မာစစ္တပ္က ပိတ္ထားတယ္၊ 

သူတို႔က ရြာသားေတြ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မလာႏိုင္ေအာင ္မ်ုဥ္းေတြ ေထာင္ထားတယ္၊ မႏွစ္ဒီဇင္ဘာက အသက္ 

၁၅ ႏွစ္ရွ ိဒုကၡသည္ေယာက္်ားေလးတေယာက ္သူ႔ႏြားေက်ာင္းဖို႔သြားတာ နယ္စပ္မွာ မိုင္းနင္းမိခဲ့တယ္။ ေနရာက 

ဒီကေန ဆယ္မိနစွ္ေလာကဘ္ေဲ၀းတယ္။ သူ႔သူငယ္ခ်ငး္က ဒီစခန္းကို ေျပးလာၿပီးေျပာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ 

အျပီးစြန္႔ခြာခဲ႔ရသည့္ ကုိးကန္႔ (ေရွာင္လုခ်န္) ရြာ၏ လူသူကင္းမဲ႔ေနပုံ 
 



တျခားလူ ေလးေယာက ္သြားကူတယ္၊ သူ႕ကိုနမ့္ဆမ္ေဆးရံုကိုပို႔ လိုက္တယ္၊သူေျခေထာက္ျဖတလ္ိုက္ရတယ္။ 

သူက ေဟာင္ရွထီိ ုရြာကေန တရုတ္ျပည္ဘက္က နယ္စပ ္စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွာ ေနေနတာ။ 

ကၽြန္ေတာ္ရြာကို ျပန္မေရာက္တာ တႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လက ဟိုမွာေနတဲ ့ လူေတြ ေပ်ာက္ 

ေပ်ာက္သြားလို႔ မျပန္ရဘဲူး၊ အသက ္ ၉၀ ေလာက္ရွိတဲ ့ အဖြါးအိုနဲ႔ သူေျမးေလး အသက ္ ၂၀ ေလာက္ရွတိဲ့ 

၀မ္ေလာ္လီယ ူ ဆိုတာဟိုမွာရွတိယ္။ သူတို႔က သူတို႔အမိ္ကိုေစာင့္ေနတာ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ ေပ်ာက္သြားတယ္။ 

ဘာျဖစ္တယ္ဆိတုာ ဘယ္သူမ ွမသိၾကဘူး၊ သူတို႔ အသတ္ခံရတယလ္ို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထင္တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ 

မတ္လမွာဘ ဲ ရႊငဒ္ိယီိအုိငု ္  ရြာကိ ု ျပန္သြားတဲ့ ရြာသား သံုးေယာက ္ လည္း ေပ်ာက္သြားတယ္။ အသက ္ ၃၀ 

ေလာက္ရွ ိပင္းအန္၊ အသက ္၆၀ ေလာက္ရွ ိခ်ီ ေလာ္ဆန္ နဲ႔ အသက ္၂၅ ေလာက္ရွ ိ၀မ္မ လီယ ူေပါ့၊ သူတို႔က 

သူတို႔အိမ္ကိ ုျပန္ၾကည့္ၾကတာ၊ ျပန္မလာၾကေတာ့ဘူး။ 

ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ရွိေသးလား မေျပာတတ္ေတာ့ဘူး၊ အိမ္ထ ဲဘာေတြက်န္ဦးမလလဲည္း မသိေတာ့ဘူး။ အနီးနားမွာ 

တပ္စခန္းရွိတယ ္ဘယ္သူမ ွမျပန္ရေဲတာ့ဘူး။ 

ဒီမွာ အေရးအႀကီးဆံုးျပႆနာက ရိကၡါဘ၊ဲ အရင္က ဆန္လွဴတာရဘူးတယ္၊ အခုႏွစ္လရွိၿပ ီဘာမ ွမရေတာ့ဘူး၊ 

ထမင္းစား ႏိုင္ေအာင္ အလုပ္ေတာ ့ ႀကိဳးစားရွာရတယ္၊စခန္းမွာက ခေလးေတြ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ မ်ားေတာ့ 

အလုပ္မ လုပ္ႏိုင္ၾကဘူး၊ အနီးနားက ေတာင္ေတြေပၚမွာ စားဖို႔ဟင္းသီးဟင္းရြက ္ေတြ သြားရွာၾကရတယ္။ 

 

 

 

 

 

 

 

၄ ။ ၀ါက်စဆ္ိကု္္မ ွဒကုၡသည ္ ေတြ ( လငိပ္ိငုး္ဆိငုရ္ာ အၾကမး္ဖကမ္ႈ နငွ္ ့ျပည့္စံုေသာ ကိးုကန္႔ ႏိငုင္သံားမတွပ္ံုတင ္

မရွျိခငး္) 

အသက ္၄၀ ခန္႔ လယသ္မူ 

စစ္ေဘးေရွာင္ေနသည့္ ကုိးကန္႔ အမ်ားစုမွာ ခေလးနဲ႔ အမ်ိဳ းသမီးသက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား  
 



အရင္က ကၽြန္မတိ.ုရြာမွာ အိမ္ေျခ ၆၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့တယ္၊ အခုေတာ ့ရြာထမဲွာ လူနည္းနည္းဘ ဲက်န္ေတာ့တယ္၊ 

မႏွစ္က ျပန္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတခ်ိဳ႕ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီးကထည္းက ေယာက္်ားေတြဘေဲနတာ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြက 

ဟိုမွာမေနရေဲတာ့ဘူး။ 

ကၽြန္မတို႔ရြာ ( ၀ါက်စ္ဆိုက္္)က ဒုကၡသည ္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ေယာက ္ မႏွစ္က ေမလမွာ မုဒိမ္းက်င့္ခံရတယ္။ 

တေယာကက္ အသက္၄၀ ေလာက္၊ ရြာကေနေျပးလာၿပီးၿပီ၊ သူက သူ႔အိမ္ကိ ု တိတ္တိ္တ္ခိုးျပန္တာ၊ 

သူ႔ေယာက္်ားနဲ႔ ျပန္တာဘ၊ဲ သူေယာက္်ားက လယ္ထသဲြားေတာ ့ သူ.အိမ္ကိ ု တေယာကထ္ည္း ျပန္တာ။ 

ျမန္မာစစ္စခန္းက အေပၚမွာရွိေတာ ့သူ႔ကိ ု ျမင္တယ္၊ စစ္သား ၄ - ၅ ေယာက ္ဆင္းလာၿပီး မဒိမ္းက်င့္တယ္။ 

ေနာက ္ ၁၀ ရက္ေလာက္အၾကာမွာ အသက ္ ၅၀ ေလာက္ရွိတဲ ့ အမ်ိဳးသမီးတဦးလည္း အလဲိုျဖစ္တယ္။ သူက 

သူ႔ခေလးေတြကိ ုတရုတ္ျပည္မွာ ထားတယ္၊ သူ႔အိမ္ကိ ုသူျပန္ၾကည့္တာ၊ စစ္သားေတြက ျမင္ေတာ့ ဆင္းလာၿပီး 

သူ႔အိမ္ထမဲွာဘ ဲမုဒိမ္းက်င့္တာ။ 

အနီးနားရွိ ေလာ္ရိန္ကိုင္ရြာက အသက ္၄၀ ေလာက္ရွ ိအမ်ိဳးသမီးေနာက္တေယာက္လည္း မုဒိမ္းက်င့္ခံရတယ္၊ 

မႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ။ သူ တရုတ္ျပည္မွာ ခိုလႈံေနတယ္၊ သူ႔အိမ္ကိ ု သူျပန္ၾကည့္တယ္၊ သူ႔ေယာက္်ားနဲ႔ 

ခေလးေတြကိ ုနယ္စပ္မွာထားခဲ့တယ္။ စစ္သား တစ္အုပသ္ူ႔အိမ္ကိုေရာက္လာၿပီး မုဒိမ္းက်င့္တယ္။ သူက ငိုယိုၿပီး 

ရြာလူႀကီးကိ ုသြားတိုင္တယ္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကုိးကန္႔ စစ္ေဘးေရွာင္ တုိ႔ ၏ ယာယီဒုကၡသည္ စခန္း 
 



အသက ္၇၃ ႏစွရ္ွ ိလယသ္မား 

ကၽြန္ေတာ့္မွာ ျမန္မာမွတ္ပံုတင ္ ကဒ္ျပား ရယ္လို႔ မရွိဘူး။ ရွိတာက သံုးေခါက္ခ်ိဳး အစိမ္းေရာင္ 

မွတ္ပံုတင္ဘ၊ဲအဒဲါကိ ု ၂၀၀၉ ခု ေမလက ထုတ္ေပးတာ ၊ ကၽြန္ေတာ္မိဘေတြမွာေတာ ့ မွတ္ပံုတင္ရွိၾကတယ္၊ 

ကၽြန္ေတာ္ကိုလည္း ေပးသင့္တာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ အာဏာပိုင္ေတြက ကိုးကန္႔လူမ်ိဳးေတြကို မွတ္ပံုတင္ မလုပ္ေပး 

ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိ ုခြဲျခားထားတယ္၊ ဒါကလည္း စစ္ျဖစ္ရတဲ ့အေၾကာင္းရင္း တစ္ခ်က္ေပါ့။ 

မွတ္ခ်က ္ - အမ်ုိဳးသား အတြက ္ အစိမ္းေရာင ္ သံုးေခါက္ခ်ိဳး မွတ္ပံုတင ္ ၊ အမ်ိဳးသမီးအတြက္ 

ပန္းေရာင္သံုးေခါက္ခ်ိဳး မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးတယ္။ ထိုမွတ္ပံုတင္တို႔္မွာ ႏိုင္ငံသားအျဖစ ္အာမခံခ်က္မရွိေၾကာင္း 

ေရးသားထားသည္။ အကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား လည္း ေဖၚျပထားသည္။ 

 

 

 

 

 

 

ဥပမာ - တစ္လထက္ပိုၾကာသည္ ့ခရီးကို သြားလိုပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

သတ္မွတထ္ားေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိ ုမလိုက္နာပါက ေထာင္ဒဏ္နွစ္ႏွစ္က်ခံႏုိင္သည ္ဟ ုဆိုထားသည္။ 

 

အေသးစတိ ္သလိိပုါက ဆကသ္ြယရ္နလ္ပိစ္ာ 
 
စိုင္းေဟာ္ရွနဲ္ ၆၆း (၀) ၆၂ ၉၄၁ ၉၆၀၀ ( ရွမ္း  ၊ အဂၤလိပ္ ) 
 
ေလာန္႔ႏြံဆိင္ ၆၆း (၀) ၆၃၈၃၈၉၀၂၉  ( ဗမာ ၊ အဂၤလိပ္ ) 

ကုိးကန္႔ တုိ႔၏  သုံးေခါက္ခ်ိဳ းမွတ္ပုံတင္ 
 

သုံးေခါက္ခ်ိဳ း မွတ္ပုံတင္ ထဲ တြင္သတ္မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား 


