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အက်ဥ္းခ််ဳ္

“ေဳ က္ကဲ
ြက ံကစားးလက
ိ ရ
္ ရတ္္၊ စစ္ဲစားေရကက စၿဳီးဳစ္ရတ္။ ရစ္ညးိးနီးဳ းဳြ ဳစ္ေနရတ္။။ေနေကကး
္ စာေရစာာ့
ကၽကနမ
္ ရလ႔ ိ ေကကေ
္ ဳးးစာံကရတ္။ ကၽကနမ
္ ဳန္ေရစာာ့။ ဳန္ခ်င္ရတ္္၊ ဒ ေဳမတ္ာ့ ဒီးဳ
လိ ြ ေဳ္ စ္ဥးီ မမစာ။ေံကစာက္ရတ္။
စစ္ရဳ္ရ႕ြ ရန္က ဘတ္ဲမ
ူ မ ကၽကနမ
္ ရလ႔က
ိ လိ မကတ္ႏိုင
လိ ံ္ ကဘူး။”
ဘူးဲီးေရစာင္ၿမလ်႕နတ္မမ အဲက္ ၃၃ႏိုမစ္အရကတ္ ရခိလင္အမ်လ်းဲမီး္၊ ၎၏ ရကစာကလိ အစလိးရစစ္ရဳ္က
၂၀၁၉။ေ ေ ဖၚ ရီးအရကင္း ရလိက္ခလိက္ခြာ့ဲည္။ ၂၀၁၉ မရ္း ၃၀ရက္ေန႔က။ေရက႔ြ႔ိေမး မန္းခြာ့ဲည္။

၂၀၁၉ ခိႏိုမစ္ ဇန္နၚ ရီး ၄ ရက္ေန႔ရင
က ္ ရကၡလ်င္ာ့ရဳ္မေရစာ္ (ေအေအ) က ရခလိင္ ဳည္နတ္ေ မစာက္ဳလိင္းရမလ
ရြစခန္းေးးခိကလိ ရစ္ၿဳလ်င္နက္ရည္း ရလိက္ခလိက္ခြာ့ဲ င္ာ့ ရြရဳ္ ႕ကြ ၚင္ ၁၃ ဦးေဲြ႔ိးၿဳီး ကလိးဦးဒဏ္ရစာရခြဲ
ာ့ ည္။
ၿဳီးခြာ့ဲည္ာ့ းေဳ င္းမ်စားစကစာကရည္းက။ေအေအအ ႔ႏို
ကြ မင္ာ့။ မန္မစာာ့ရဳ္မေရစာ္ရလိ႔အံကစား ရလိက္ဳေ
ကြ းးမ်စား ရစရစ
ရလိး မမငာ့္ စ္ဳကစားေနခြာ့ရစာမမ တခိရလိက္ခလိက္မႈေံကစာင္ာ့ ရလိက္ဳ၏
ကြ အရမလန္အဟိန္ ႀကီးမစားစကစာ။ စ္ေဳဖးစာခြာ့ဲည္။
တင္းအခ်လန္မမစစ၍ ၂၀၁၆။ေအစာက္ရလိဘစားႏိုမင္ာ့ ရစ္ န္ ၂၀၁၇ ံဲဂိရး
္ မမ စရင္ၿဳီး ရလိဟင္ဂ်စာမ်စားအေဳဖ
စစ္ရဳ္က ရက္စက္စကစာရလိက္ခလိက္ခေ
ြာ့ ဲစာ ရခလိင္ ဳည္နတ္ရကင္ ႀကီးမစားေဲစာ ဳဋလဳကၡံကီးရစ္ရဳ္ စ္ေဳဖးစာခြာ့ဲည္။
ေအေအ၏ ရလိက္ခလိက္မႈ။ေဳဖေဳ က္ခြာ့ၿဳီး ရက္ဳလိင္းအရကင္းမမစာဳင္ အစလိးရေ ဳစာခကငာ့ရ
္ ဳိဂုလ်း္က။ေအေအအစား။ေခ်မႈန္းရန္
ရဳ္မေရစာ္အစား ညႊန္ံကစားေစားေံကစာင္း ေိရ္ေ ဳစာခြာ့ဲည္။ ရဳ္မေရစာ္မမ တင္းေဒဲအရကင္းဲလိ႔။ေနစာက္ေဳ္
စစ္ရဳ္အင္အစားမ်စားစကစာ။ ည္ာ့ရင္းခ်ေစားခြာ့ၿဳီး အစာဏစာဳလိင္မ်စားကးည္း ကိးဲမဂုႏိုမငာ့္ ႏိုလိင္ငရကစာ
အ ႔အ
ကြ စည္းမ်စားက ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္းေဳးအဳ္ေနေဲစာ းူဲစားခ်င္းစစာနစာဲည္ာ့ အကူအညီေဳးေနမႈမ်စားကလိ

ရဳ္ြ႔လိင္းေစားခြာ့ဲည္။ ရလိက္ခလိက္မႈ။ စ္ဳကစားခြၿာ့ ဳီးေနစာက္ဳလိင္း းမ်စားရကင္ ရဳ္မေရစာ္ႏိုမင္ာ့။ေအေအအ ႔ရ
ကြ လိ႔အံကစား
ရလိက္ဳမ
ကြ ်စား ဳလိမလိ ဳင္းေန္စကစာ ဳိမမန္ စ္ဳကစားးစာခြာ့ဲည္။။ မန္မစာႏိုလိင္ငရကင္။ စ္ေးာ့ရမလဲည္ာ့အရလိင္း တင္းကြာ့ဲလိ႔
အေ ခအေနမ်လ်းရကင္ အရဳ္ဲစားမ်စားမမစာ အေလအနစာြ႔ိး စ္ခြာ့ဲည္။
ဤအစီရင္ခစစာက ၂၀၁၉ ဇန္နၚ ရီး ၄ ရက္ေန႔မမ စစ၍ ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္း။ စ္ဳကစားခြာ့ေဲစာ အ ဳည္ ဳည္ြ႔လိင္ရစာ
းူဲစားခ်င္းစစာနစာေရးဥဳေဒမ်စားႏိုမင္ာ့ းူ႔အခကင္ာ့အေရးခ်လ်းေ စာက္မႈမ်စားကလိ မမရ္ရမ္းရင္ေစားဳ ဲည္။
တင္းခ်လ်းေ စာက္မႈမ်စားရကင္ အမ်စားစိႀကီးကလ။ိ မန္မစာစစ္ရဳ္က က် းးကန္ခြာ့ ခင္း စ္ဲည္။ မမရ္ရမ္း ဳ်စိရန္အရကက္
ဇန္နၚ ရီးမမ။ေမးအရကင္း ဲိေရဲန ဳ်စိရစာရကင္ ဳဋလဳကၡေံကစာင္ာ့ ရလိက္ရလိက္ခစစားခြာ့ရဲူ ၈၁ ဦးကလ။ိ ေမး မန္း
ခြာ့ဲည္။ တင္းရလိ႔အေြမမ ၅၄ ဦးကလိ ၂၀၁၉ခိႏိုမစ္ မရ္းအရကင္းက
ရခလိင္ ဳည္နတ္ေြရကင္။ေရက႔ြ႔ိေမး မန္းခြာ့ၿဳီး။ေနစာက္ေဳ္ ၂၇ ဦးကလိ ရတ္းီ ိန္း င္ာ့ြ႔က္ဲတ
က ္ေမး မန္းခြာ့ဲည္။
ေလိ႔အ ဳင္ အ ဳည္ ဳည္ြ႔လိငရ
္ စာ းကရ္ၿငလမ္းခ်မ္းဲစာခကငာ့အ
္
ကြ ည္။ ဳည္ရကင္းႏိုမငာ့္ နလိင္ငရကစာ
႔ဲ
းူဲစားခ်င္းစစာနစာကူညီေရး အ ႔မ
ကြ ်စားမမ ရစာၚန္ရမလဲူမ်စား္၊။ ဳည္ရကင္း းူ႔အခကင္ာ့အေရးးႈဳ္ရမစားဲူမ်စားႏိုမင္ာ့
ရလိက္ဳအ
ကြ ေံကစာင္း ဲရင္းရတူ။ေ စာ္ ဳေနေဲစာ ဲရင္းဲမစားမ်စား ကလိးည္း။ေမး မန္းခြာ့ဳ ဲည္။ ေလိ႔အ ဳင္
းူ႔အခကင္ာ့အေရးခ်လ်းေ စာက္မႈမ်စားႏိုမငာ့္ ဳရ္ဲက္ေဲစာ ဓစာရ္ဳိမ်စား္၊ ဗီဒီတလိမ်စားကလ။ိ ေးာ့းစာခြာ့ၿဳီး
ရလိက္ဳမ
ကြ ်စား စ္ဳကစားရစာေဒဲကလိ။ ဳေနေဲစာ ၿဂလ်ဟ္ရိဓစာရ္ဳိမ်စားကလိးည္း။ေးာ့းစာြ႔န္းစစ္ခြာ့ဳ ဲည္။
အ ဳည္ ဳည္ြ႔လိင္ရစားကရ္ၿငလမ္းခ်မ္းဲစာခကငာ့အ
္
႔၏
ကြ ။ေးာ့းစာခ်က္အရ စစ္ရဳ္ဲည္ အရဳ္ဲစားမ်စားေနေလိင္ရစာ
ေဒဲမ်စားအရကင္းဲလိ႔ မခကမ
ြ ခစား ဳစ္ခရ္ရရ္ဲည္ာ့အရကက္ အရဳ္ဲစားမ်စား။ေဲေံက ဒဏ္ရစာရ ခင္း္၊ အလိးအလမ္မ်စား
ေလခလိက္ဳ်က္စီး ခင္းမ်စား။ စ္ရေံကစာင္းေရက႔ရဲည္။ တင္းဲလိ႔ ဳစ္ခရ္မႈမ်စားေံကစာင္ာ့ ဒဏ္ရစာရခြာ့ေဲစာ
အရဳ္ဲစားမ်စားအစား။ေြ႔းကိဲခကင္ာ့ကလိးည္း စစ္ဲစားမ်စားက ဳလရ္ဳင္ရရ္ဲ င္ာ့ အေ ခအေနဳလိစ၍
ြ႔လိးၚ းဲကစားရရရ္ေံကစာင္းးည္း။ေရက႔ရဲည္။ ဇန္နၚ ရီးေႏိုမစာင္းဳလိင္းက ရဳ္မေရစာ္ႏိုမငာ့။္ ေအေအအ ႔ရ
ကြ လိ႔အံကစား
ရလိက္ဳအ
ကြ ရကင္း ရေဲာ့ေရစာင္ၿမလ်႕နတ္ ဲမီးးမေက်းရကစာအရကင္းဲလိ႔။ေမစာ္ရစာက်ည္ြ႔က်ေရစာက္ၿဳီး အဲက္ ၇
ႏိုမစ္အရကတ္ေတစာက်္စားေးးရစ္ဦး အဲက္ြ႔ိးခြာ့ဲည္။။ေမစာ္ရစာက်ည္ေလမမန္ၿဳီး အ ဳင္းအေန္ ဒဏ္ရစာရဲကစားေဲစာ
ကေးးငတ္ကလိ နစာရီအေရစာ္ံကစာၿဳီးမမ စစ္ဲစားမ်စားက မလဲစားစိက။လိ ေြ႔းရိဳလ႔ခ
ိ ကင္ာ့ ဳ်ခြာ့ၿဳီး
ကေးးမမစာ။ေနစာက္ရစ္ေန႔ရင
က ္။ေဲြ႔ိးဲကစားခြာ့ဲည္။ ဧၿဳီးြ႔န္းဳလိင္းက။ေနစာက္ေဳ္။ စ္ရဳ္ရစ္ခိရင
က ္
ဘူးဲီးေရစာင္ၿမလ်႕နတ္ စလိင္းဒင္ေရရခကန္အနီးေရစာအိဳ္ေရ
ြ င
က ္ ၚ းခိရ္ေနေဲစာ ရိလဟင္ဂ်စာမ်စားအစား
စစ္ရဟရ္တစာဥ္ရစ္စီးမမ ဳစ္ခရ္ခဲ
ြာ့
င္ာ့ အနည္းြ႔ိး အရဳ္ဲစား။ေ ခစာက္ဦးေဲြ႔ိးၿဳီး ၁၃။ေတစာက္
ဒဏ္ရစာရခြာ့ဲည္။။ ဳင္း ဳင္းေန္ေန္ ဒဏ္ရစာရဲကစားခြာ့ေဲစာ ရလိဟင္ဂ်စာရစ္ေတစာက္က အ ဳည္ ဳည္ြ႔လိင္ရစာ
းကရ္ၿငလမ္းခ်မ္းဲစာခကငာ့အ
္
႔က
ကြ လိ တခိး။လိ ဳန္ေ ဳစာ ဳခြာ့ဳ ဲည္။ “ရဟရ္တစာဥ္က။ေရစာင္ေရကေနစာက္ က္က
ေကက္းစာရစာ္၊ မလနစ္ဳလိင္းဳြ ံကစာမတ္္၊ ဒိးက်ည္ေရကနြ႔ စဳစ္ရတ္။ ကၽကန္ေရစာ္းည္း အဲက္းိၿဳီး ေကက္ေ ဳးရရတ္။
င ေဲဲကစားရင္ဘတ္းလိးိဳ္မးြ္၊ မလဲစားစိက ဘတ္းလိ။ စ္မးြြ႔လိရစာ။ေ ဳးရင္းနြ႔။ေရကးေနမလရတ္။”
မန္မစားိၿခ်ေရးရဳ္မ်စားဲည္ အရဳ္ဲစားမ်စားကလိးည္း မ္းြ႔ီးေလန္းဲလမ္းခြာ့ဲည္။ အဓလက မ္းခရဲူမ်စားမမစာ
အရကတ္ေရစာက္ၿဳီးေဲစာ ရခလင
ိ ္အမ်လ်းဲစားမ်စား။ စ္ၿဳီး ၎ရလိ႔ကလိ ရခလိင္းူမ်လ်း စ္ဲည္ာ့အရကက္ေံကစာင္ာ့။ေအေအႏိုမင္ာ့
ြ႔က္စဳ္မႈရမလဲည္ဟူေဲစာ တူြ႔ခ်က္ႏိုမင္ာ့ ဳစ္မမရ္ေစားခခြရ
ာ့ ဳိေဳဖဳ ဲည္။ ရလိက္ဳမ
ကြ ်စား။ စ္ေနဲည္ာ့။ေဒဲမ်စားႏိုမင္ာ့
မံကစာခင္က။ စ္ခြာ့ဲည္ာ့ေဒဲမ်စားရကင္ စလရ္ေင္ဲးလိ မ္းြ႔ီးမႈမ်စား။ စ္ေးာ့ရမလဲည္။
မ္းြ႔ီးခရဲူမ်စားေမမ။ေအေအႏိုမင္ာ့ ဳရ္ဲက္ဲည္ာ့ ဲရင္းအခ်က္အးက္ရရမလရန္ ႀကလ်းဳမ္းဲည္ာ့အေနႏိုမင္ာ့
၎ရလိ႔အစား ႏိုမလဳ္စက္ညမဥ္းဳန္းမႈမ်စားးည္း ရမလရရ္ဲည္။ ၂၀၁၉ ခိ။ေမး အေစစာဳလိင္းက

ရေဲာ့ေရစာင္ၿမလ်႕နတ္။ေက်စာက္ရန္းရကစာမမ မ္းြ႔ီးခေစားရေဲစာ ရကစာဲစားရစာေက်စာ္ေမ
ြ မ။ေ ခစာက္ဦးကလိ စစ္ရဳ္က
ဳစ္ဲရ္ခြာ့ဲည္။
ေ ေ ဖၚ ရီးးတ္ကးည္း ၿမလ်ရလိင္းရင္းဲစားရစ္ဦးႏိုမင္ာ့ ရခလိင္င းဦးရလိ႔ မ္းြ႔ီးခရၿဳီး။ေဳ်စာက္ြ႔ိး ဲကစားခြာ့ေံကစာင္း
အ ဳည္ ဳည္ြ႔လိင္ရစာ းကရ္ၿငလမ္းခ်မ္းဲစာခကငာ့အ
္
ကြ မမရ္ရမ္း ဳ်စိႏိုလိင္ခဲ
႔က
ြာ့ ည္။ မ်က္ မင္ဲက္ေဲ အမ်လ်းဲမီးရစ္ဦးက
၎ရလ။ိ႔ ေ ခစာက္ဦးေြမမ ရစ္ဦးကလိ စစ္ရဳ္က မ္းေစားေံကစာင္း။ေနစာက္ြ႔ိးေရက႔ခြာ့ရဲည္ဟိ။ေ ဳစာ ဳဲည္။
တင္းအခ်လန္ကရည္း။ေဳ်စာက္ြ႔ိးေနဲူမ်စား၏ ဲရင္းအစအနကလိ မလဲစားစိမ်စားက မရခြာ့ေရစာာ့ဳ ။
မလဲစားစိၚင္ရစ္ဦးက “ဲူ႔အေံကစာင္း ဲရင္းရခ်င္ရတ္။ ဘစာ စ္ဲစာက းးြြ႔လိရစာ ဲလခ်င္ရတ္။
ဲူေဲဲကစားၿဳီြ႔လိရင္ေရစာင္ ကၽကန္မအက်လ်းအေံကစာင္း ဲလရ လိ႔းလိဳ ရတ္” းလ။ိ႔ ေ ဳစာဳ ရတ္။
ရကစာမ်စားရကင္းဲလိ႔ ၚင္စ၍ အလမ္မ်စားရကင္။ေအေအရဳ္ဲစားမ်စားကလိ ရမစာေ ကရစာရကင္။ မန္မစာစစ္ဲစားမ်စားဲည္ အလမ္မ်စားရကင္းမမ
ဳစၥည္းမ်စားႏိုမင္ာ့။ေရႊ္၊ အလမ္ေမကးရလရလစစစာန္္၊ အစစားအေဲစာက္္၊ ြ႔လိးစားမ်ဳ္စစ္ ဳစၥည္းစေဲစာ အ လိးရန္ဳစၥည္းမ်စားကလိ
းိတက္တူငင္ဲစာက းရရ္ံကဲည္။ အခ်လ်႕ စ္ရဳ္မ်စားရကင္ စစ္ဲစားမ်စား တင္းကြာ့ဲလိ႔ တူငင္ေနဲည္ကလိ
ရကစာဲစားမ်စားေရက႕ံကၿဳီး အခ်လ်႕ စ္ရဳ္မ်စားရကင္ စစ္ဳမ
ကြ မ ေကက္ေ ဳးရလမ္းေရမစာင္ခြာ့ရဲူမ်စား ၎ရလိ႔ေနအလမ္မ်စားဲလိ႔
ဳန္အးစာရကင္ အလမ္မမ ဳစၥည္းမ်စား းိတက္ တူငင္ ်က္ြ႔ီးခခြာ့ရေံကစာင္း။ေရက႔ရမလရ ခင္း စ္ဲည္။
မန္မစာစစ္ရဳ္ဲည္ ြ႔တ္စိႏိုမစ္ေဳ င္းမ်စားစကစာ ၎ရလိ႔အဲိး ဳ်ခြာ့ေဲစာ နည္းးမ္းမ်စားအရလိင္း အရဳ္ဲစားမ်စားကလိ
းက္နက္ ခြတမ္းမ်စား္၊ ရလကၡစာမ်စားႏိုမင္ာ့ စစ္ဲစားမ်စားအစားဲတ္ဳလိ႔ေစ ခင္း စဲည္ာ့အဓမမးိဳ္အစားေဳး ခလိင္းေစ ခင္း
မ်စားကလိးည္း။ ဳ်းိဳ္ခာ့ြဲည္။ ရခလိင္းူမ်လ်းမ်စားကလိ အဓလက ဳစ္မမရ္ေစားဲည္ာ့ဳိစမ်လ်းေရက႔ရၿဳီး မံကစာမံကစားည္း
ညကင္းေစစာင္ာ့ခလိင္း ခင္းမ်စား ရမလဳ ဲည္။ အရဳ္ဲစားမ်စားကလိ။ေဳဖရစာမ်စားအ စ္
အဓမမခလိင္းေစ ခင္းဲစာမက။ မန္မစာစစ္ရဳ္ဲည္ စစာဲင္ေက်စာင္းမ်စားကလိးည္း
စစ္ရန္းး်စားမ်စားအ စ္အဲိး ဳ်ေံကစာင္း ဲစာဓကေရစာ္ေရစာ္မ်စားမ်စားကလိ
အ ဳည္ ဳည္ြ႔လိင္ရစားကရ္ၿငလမ္းခ်မ္းဲစာခကငာ့အ
္
႔က
ကြ ။ေရက႔ရမလခြာ့ရဲည္။ ဤးိဳ္ရဳ္မမစာ ကေးးဲူငတ္မ်စား၏
းိၿခ်ေရးႏိုမင္ာ့အဲက္အန္ရစာတ္ကလိ ၿခလမ္းေ ခစာက္ႏိုလိငၿ္ ဳီး ကေးးမ်စား၏ ဳညစာဲင္ံကစားႏိုလိင္ခကငာ့က
္ လိးည္း
ေလခလိက္ေစဳ ဲည္။
ရလိက္ဳမ
ကြ ်စား ဳင္းေန္းစာၿဳီး အရဳ္ဲစားမ်စားေနေလိင္ရစာေဒဲမ်စားအနီးဲလိ႔။ေရစာက္းစာဲည္ာ့အခ
တင္းေနရစာရကင္။ေနေလင
ိ ္ေနံကေဲစာ းူမ်လ်းေဳ င္းစိရလိ႔မမစာ မလမလရလိ႔၏ေက်းရကစာ္၊။ေနအလမ္မ်စားကလိ
စကန႔ခ
္ ကစာေကက္ေ ဳးံကရဳ ဲည္။ တခိ အစီရင္ခစစာကလိ ေိရ္ ဳန္ခ်လန္အေလ ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္းရလိက္ဳမ
ကြ ်စားေံကစာင္ာ့
းူေဳ င္း ၃၀၀၀၀။ေက်စာ္။ေနအလမ္မ်စားမမ ေကက္ေ ဳးခြာ့ရၿဳီး တစာတီဒိကၡဲည္စခန္းမ်စား္၊။ေက်စာင္းမ်စားႏိုမင္ာ့
ဘိန္းႀကီးေက်စာင္းမ်စားရကင္ ခလိးႈေနံကရဳ ဲည္။ ဲလိ႔ေဲစာ္။ မန္မစာ စစ္ က္ႏိုမင္ာ့ အရဳ္ က္အစာဏစာဳလိင္မ်စားက
တင္းေဒဲမ်စားရကင္ းူဲစားခ်င္းစစာနစာဲည္ာ့ အကူအညီေဳးမႈမ်စားကလိ
ရင္းရင္းက်ဳ္က်ဳ္ကန္႔ဲရ္ေစားးလိက္ဲည္ာ့အရကက္ ကိးဲမဂုႏိုမင္ာ့ အ ခစားႏိုလိင္ငရကစာအ ႔အ
ကြ စည္းအမ်စားစိက
အကူအညီးလိအဳ္ေနဲူမ်စားကလိ ကူညီခကငာ့မ
္ ရႏိုလိင္ံကဳ ။
အစာဏစာဳလိင္မ်စားက ဳဋလဳကၡမ်စား စ္ဳစာက းေနဲည္ာ့ ၿမလ်႕နတ္မ်စားအရကင္းႏိုမင္ာ့ ၿမလ်႕နတ္ရစ္ခိႏိုမင္ာ့ရစ္ခိအံကစား
ရလကၡစာ္၊။ေြ႔းၚ းႏိုမင္ာ့။ေြ႔းဳစၥည္းမ်စား ဲတ္ေြ႔စာင္ခကငာ့က
္ လိးည္း စလရ္မေင္ရင္မေင္ဲးလိ
ကန္႕ဲရ္ေနဲည္ာ့အရကက္ အေ ခအေနကလိ ဳလိြ႔လိးဲကစားေစဳ ဲည္။
ဤဲလိ႔းိဳ္ေြ႔စာင္ခ်က္မမစာ။ မန္မစာစစ္ရဳ္က။ေဲစာင္းက်န္းဲူႏိုမလမ္နင္းေရး စစ္ြ႔င္မႈရင
က ္

ဲိးေးာ့ရမလေဲစာ။ ရ္ေးး ရ္နည္းဗ် ဟစာကလိ က်င္ာ့ဲိး ခင္း စ္ေံကစာင္းေဳဖးကင္ဳ ဲည္။။ ရ္ေးး ရ္ြ႔ဲ
လိ ည္မမစာ
ရစ္ဘက္းက္နက္ကလိင္အ ႔မ
ကြ ်စားအစား ရလကၡစာ္၊ ရန္ဳိေငက္၊ ဲရင္းအခ်က္အးက္ႏိုမင္ာ့
ရဳ္ဲစားဲစ္မ်စားမရရမလေအစာင္။ ရ္ေရစာက္ ခင္း စ္ၿဳီး ဤဗ် ဟစာေံကစာင္ာ့။ေဒဲခးူေိအေဳဖ ေလခလိက္မႈႀကီး
မ်စားးည္း။ စ္ေဳဖေစဳ ဲည္။ ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္းရမလ းူဦးေရ အေရစာ္မ်စားမ်စားမမစာ။ေန႔စဥ္ၚမ္းစစာအရကက္
စလိက္ဳ်လ်းေရးကလိ မမီခလိေနရေဲစာ းတ္ဲမစားမ်စား စ္ံကၿဳီး ရလိက္ဳကြမ်စားေံကစာင္ာ့ မလမလရလိ႔၏ းတ္တစာမ်စားြ႔ီမဲကစားႏိုလိင္
မစလိက္ဳ်လ်းႏိုလိင္ံကဲးလိ။ေရစာရကင္းဲလိ႔ဲကစားစ၍ စစားစရစာရမစာေ က ခင္းမ်စားးည္း မ ဳ်းိဳ္ႏိုလိင္ံကဳ ။ ေလိ႔ေံကစာင္ာ့ ရလိက္ဳကမ
ြ ်စား
ံကစာရမည္းစာေး။ေရရမည္အရကက္ စစားနဳ္ရလကၡစာ ူးိေရးမမစာ စလိးရလမစ
္ ရစာ
စ္းစာေး။ စ္ေနဳ ဲည္။။ေနအလမ္စကန႔ခ
္ ကစာေကက္ေ ဳးခြရ
ာ့ ေဲစာ ၿမလ်းတ္ဲမစားရစ္ဦးက ဲူ၏ စလိးရလမ္ခ်က္ကလိ
တခိးလိေ ဳစာ ဳခြဳ
ာ့ ဲည္။ “ရစ္ႏိုမစ္ းကရ္ဲကစားရင္။ေနစာက္ႏိုမစ္အရကက္ဳ စလိးရလမ္ရရတ္။ အြဒီအက်လ်းြ႔က္က
အနည္းြ႔ိး။ေနစာက္ႏိုမစ္ႏိုမစ္ေးစာက္အေလ ခံကရရစာ။”

တခိ ဳဋလဳကၡအရကင္း ခ်လ်းေ စာက္မႈအမ်စားစိကလိ။ မန္မစာစစ္ရဳ္က။ ဳ်းိဳ္ခြာ့ေဲစာ္းည္း ရခလိင္ရဳ္ ႔က
ကြ းည္း
းူမ်စားအစား မ္းြ႔ီးေခဖေြ႔စာင္ ခင္း္၊ ၎ရလိ႔၏ းကရ္းဳ္ခကင္ာ့မ်စားကလိ စလရ္ေင္ဲးလိ
ဳလရ္ဳင္ကန္႔ဲရ္ ခင္းမ်စား။ ဳ်းိဳ္ခြာ့ံကဲည္။ ရေဲာ့ေရစာင္ၿမလ်႕နတ္မမ ရလဟ
ိ င္ဂ်စာ
၂ဦးအစား။ေအေအရဳ္ ႕ကြ ၚင္မ်စားက။ ဳန္ေဳးြ႔ကြေခဖေြ႔စာင္ဲစာက းခြာ့ဲည္မစာမ ရစ္းနီးဳ းံကစာ မင္ာ့ၿဳီ။ စ္ေဲစာ္းည္း
မ္းေခဖဲကစားခရဲူမ်စား၏ ကံကမမစာႏိုမငာ့္ ဲူရလိ႕ဘတ္မမစာရမလဲည္ကလိ မဲလရဳ ။ ရ န္ရခ းည္း။ေအေအရဳ္ဲစားမ်စားက
စစ္ြ႔င္ရလိက္ခလိက္မႈမ်စား။ ဳ်းိဳ္ဲည္ာ့ဳိစမမစာ အရဳ္ဲစားရကစာဲစားမ်စားအရကက္ အႏို္ရစာတ္ စ္ေစႏိုလိင္ဲည္ာ့
အေနအေစားမ်လ်း။ စ္ေနဳ ဲည္။
ရလိက္ဳႏို
ကြ မငာ့ြ႔
္ က္စဳ္ စ္ေဳဖေဲစာ ခ်လ်းေ စာက္မႈမ်စားအေံကစာင္း ဲရင္းရင္ ဳဲူမ်စားမမစားည္း
ၿခလမ္းေ ခစာက္ေႏိုမစာက္တမက္မႈမ်စားႏိုမင္ာ့ ရင္ြ႔လိင္ံကရဲည္။ စစ္ရဳ္၏ က် းးကန္ခ်လ်းေ စာက္မႈဲရင္းမ်စား
ရလိးၿဳီးေကက္ေဳဖးစာခ်လန္ရင
က ္ းိၿခ်ေရးရဳ္ ႔မ
ကြ ်စားက ၎ရလိ႔ ဲိးေးာ့ရမလဲည္ာ့ နည္းစနစ္မ်စားကလိ အဲိး ဳ်ၿဳီး
၎ရလိ႔အေဳဖေၚ န္ေရးဲစားမႈမ်စားကလိ ႏိုႈရ္ြ႔လဳ္ဲစာက းေအစာင္ ႀကလ်းဳမ္းးစာခြာ့ဲည္။
မံကစာေဲးမီးဳလိင္းအရကင္းရကင္။ မန္မစာဲရင္းဂ်စာနတ္ဲိးခိမမ အတ္ဒီရစာမ်စားကလိ ရရစားစကြ႔
ြ လိမႈမ်စား။ ဳ်းိဳ္ခြာ့ဲည္။
ဤ စ္ရဳ္မ်စားမမစာ။ မန္မစာႏိုလိင္ငအရကင္း းကရ္းဳ္စကစာေိရ္ေ စာ္ေ ဳစာြ႔လခ
ိ င
က ္ာ့ကလိ ၿခလမ္းေ ခစာက္မႈမ်စား
ြ႔က္းက္ရမလေနေံကစာင္း။ ဳေနၿဳီး းႊရ္ေရစာ္အရကင္းရကင္ အမ်စားစိေနရစာရေစားေဲစာ NLD အစလိးရအေနႏိုမငာ့္
လႏိုမလဳ္ခ််ဳ္ခ်တ္ေဲစာ ဥဳေဒမ်စားကလိ ်က္ဲလမ္း ခင္း္၊။ ဳင္ြ႔င္ ခင္းမ်စား
ခ်က္ ခင္းးိဳ္ေြ႔စာင္ရန္းလိအဳ္ေံကစာင္း။ ဳဲေနဳ ဲည္။

မန္မစာစစ္ရဳ္က ရခလင
ိ ္ ဳည္နတ္အရကင္း ြ႔လိးၚ းေဲစာရစာဇၚရ္မႈမ်စား က် းးကန္ခြာ့ေံကစာင္း
စကဳ္စခ
ကြ ်က္မ်စားေဳဖေကက္းစာ ခင္းမမစာ တခိအႀကလမ္ဲည္ ဳေမြ႔ိး မဟိရ္ဳ ။ ကိးဲမဂု္၊ အ ဳည္ ဳည္ြ႔လိင္ရစာ
းကရ္ၿငလမ္းခ်မ္းဲစာခကငာ့အ
္
႔ႏို
ကြ မငာ့္ အ ခစားေဲစာအ ႔အ
ကြ စည္းမ်စားက အေဲးစလရ္ မမရ္ရမ္းရင္ႏိုလိင္ခြာ့ဲည္ာ့အရလိင္း ၂၀၁၇
ခိႏိုမစ္ ံဲဂိရ္းမမ စရင္စ၍။ မန္မစာစစ္ရဳ္ဲည္ ရခလိင္ေ မစာက္ဳလိင္းရမလ ရလိဟင္ဂ်စာမ်စားအေဳဖ စစ္ြ႔င္ရလိက္ခလိက္မႀႈ ကီး
ရစ္ခိ။ ဳ်းိဳ္ခြာ့ၿဳီး အမ်လ်းဲစား္၊ အမ်လ်းဲမီးႏိုမင္ာ့ ကေးးမ်စားအဳ အၚင္ းူေဳ င္းေေစာင္ခ်ီၿဳီး ဲရ္ ရ္ ခင္း္၊
အမ်လ်းဲမီးမ်စားႏိုမင္ာ့ မလန္းကေးးငတ္မ်စားကလိ အဓမမ ဳ်က်င္ာ့ ခင္း္၊ အမ်လ်းဲစားမ်စားႏိုမင္ာ့။ေတစာက်္စားေးးမ်စားကလိ
မ္းြ႔ီးခ််ဳ္ေႏိုမစာင္ႏိုဳ
မလ ္စက္ ခင္းႏိုမငာ့္ ရလိဟင္ဂ်စာရလိ႔၏ အလမ္မ်စား ရကစာမ်စားကလိ မီးရႈလ႕ ်က္ြ႔ီး ခင္းမ်စားကလိ။ ဳ်းိဳ္ခြာ့ဲည္။
တင္းအံကမ္း က္မႈႀကီးေံကစာင္ာ့ ရလိဟင္ဂ်စာ ၇၃၀၀၀၀။ေက်စာ္ နတ္စဳ္က။လိ ရ္ေက်စာ္ၿဳီး အလမ္နီးခ်င္း ဘဂၤးစားေဒာ့ရမ္

ႏိုလိင္ငဘက္ ကလိ ေကက္ေ ဳးခြာ့ံကဲည္။ ကိးဲမဂု၏ အခ်က္အးက္ ရမစာေ ကေရးအ ႔ကြ ကးည္း ေလဳ္ရန္း မန္မစာ
စစ္ေခ င္းေြ႔စာင္မ်စားကလိ စိစမ္းစစ္ေြ႔းစ၍ းူဲစားမ်လ်းႏိုကတ္အေဳဖ က် းးကန္ေဲစာ ရစာဇၚရ္မမ
ႈ ်စား္၊ စစ္ရစာဇၚရ္မႈမ်စားႏိုမင္ာ့
းူမ်လ်းရိးဲရ္ ရ္မႈမ်စား အရကက္အေရးတူရန္။ေရစာင္းြ႔လိေစားဳ ဲည္။ ဲလိ႔ရစာရကင္။ မန္မစာရဳ္ ႔ၚ
ကြ င္မ်စားဲည္
အေရးတူခရမႈမမ ကင္းးကရ္း်က္ ရမလေနဳ ေဲးဲည္။ စစ္ရဳ္၏ က် းးကန္မႈမ်စားအေံကစာင္း စိစမ္းစစ္ေြ႔းမႈမ်စားမမစာ
ရမလခြာ့း်င္ေဲစာ္မမ းကရ္းဳ္ ခင္းမရမလ္၊ တိံကည္ႏိုလိင္ေးစာက္စရစာမရမလ္၊ ဘက္းလိက္မႈ ကင္းရမင္း ခင္းမရမဳ
လ ြ
အေရးတူေြ႔စာင္ရကက္ ခင္းမမစားည္း မရမလဲေးစာက္ စ္ဳ ဲည္။
တခိအစီရင္ခစစာရကင္ မမရ္ရမ္းရင္ေစားႏိုလိင္ေဲစာ ခ်လ်းေ စာက္မႈ အမ်စားအ ဳစားကလိ ရဳ္မေရစာ္၏ ရဳ္မ ၂၂ ႏိုမင္ာ့ ၅၅
ရလိ႔က။ ဳ်းိဳ္ခြာ့ံကေံကစာင္း ခရဲူမ်စားက စစ္ဲစားမ်စား၏ တူနီေ စာင္းရကင္ ရဳ္ြ႔င္ေစားေဲစာ ရြ႔လဳ္မ်စားကလိံကည္ာ့ၿဳီး
ဲလရမလခြာ့ံကဲည္။။ မန္မစာႏိုလိင္င၏ အ ခစားေဒဲမ်စားရကင္ ရဳ္စေ
ကြ စားေဲစာ ဤရဳ္ ႔မ
ကြ ်စားကလိ
ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္း။ေစးႊရ္ခြာ့ဲည္ာ့ အမလန္႔ကလိ ကစာကကတ္ေရးဦးစီးခ််ဳ္ ဗလိး္ခ််ဳ္မမ းႀကီးမင္းေအစာင္းႈလင္၏
ရိးမမဲစာ။ေဳးခြာ့ ခင္း။ စ္ႏိုလိင္ဲည္ာ့ အရကက္ းက္ရမလ။ေအေအအ ႔အ
ကြ စား စစ္ြ႔င္ေရးကလိ။ မန္မစာရဳ္မေရစာ္၏
ေလဳ္ြ႔ိးဳလိင္းမမ ကကဳ္ကည
ြ ႊန္ံကစားေန ခင္း။ စ္ဲည္ဟိ တူြ႔ႏိုလိင္ဳ ဲည္။ အ ခစားေဲစာခ်လ်းေ စာက္မႈမ်စားကလိ
ရခလိင္ ဳည္နတ္ အေ ခစလိက္ အေနစာက္ဳလိင္းရလိင္း စစ္ဌစာနခ််ဳ္ းက္ေအစာက္ခ ရဳ္ရင္း
ရဳ္ ႔မ
ကြ ်စားက။ ဳ်းိဳ္ ခင္း စ္ဲည္။ အေနစာက္ဳလိင္းရလိင္းစစ္ဌစာနခ််ဳ္ဲည္ ရလိဟင္ဂ်စာမ်စားအေဳဖ
ခ်လ်းေ စာက္မႈမ်စားႏိုမင္ာ့းည္း ဳရ္ဲက္စကဳ္စခ
ကြ ေစားရဳ ဲည္။ စစ္ရစာဇၚရ္မႈမ်စားအဳ အၚင္ ခ်လ်းေ စာက္မႈမ်စားကလိ
ရခလိင္ ဳည္နတ္ရကင္ အေ ခစလိက္ရဳ္စေ
ကြ စားၿဳီး တခင္ ရက္စက္မႈမ်စားႏိုမင္ာ့ ဳရ္ဲက္ေနေဲစာရဳ္ ႔မ
ကြ ်စားကဲစာမက
အဲစ္ေဳ္မေရစာက္ရမလးစာေဲစာ ရဳ္ ႔မ
ကြ ်စားကဳ က် းးကန္ခြာ့ ခင္းဲည္။ မန္မစာႏိုလိင္ငရကင္ စစ္ရဳ္က
အ ႔အ
ကြ စည္းအေနႏိုမင္ာ့ စနစ္ရက် လႏိုမလဳ္မႈမ်စား။ ဳ်းိဳ္ေန ခင္းကလိ ဲလဲစာေင္ရမစားေစဳ ဲည္။
မံကစာေဲးခင္ႏိုမစ္မ်စားအရကင္းကစစ၍ ႏိုလိင္ငရကစာ၏ အစာရိစလိက္မႈအမ်စားအ ဳစား
ရမလးစာခြာ့ေဲစာ္းည္း။ မန္မစာစစ္ရဳ္အေနႏိုမင္ာ့။ ဳ် ဳင္ေ ဳစာင္းးြမမ
ႈ ်လ်း းိးၚမ ဳေဲးဳ ။
တခိအစီရင္ခစစာေ စာ္ ဳေနဲည္ာ့အရလိင္း ၎ရလိ႔ ႏိုမစ္ေဳ င္းမ်စားစကစာ က်င္ာ့ဲိးခြာ့ဲည္ာ့ ခကြ ခစား လႏိုမလဳ္မႈႏိုမင္ာ့ အံကမ္း က္မႈကလိ
ြ႔က္းက္က်င္ာ့ဲိးရန္ဲစာ ရည္ရကတ္ေစားဳိရဳ ဲည္။ အရဳ္ဲစားအစလိးရအေနႏိုမင္ာ့းည္း အရဳ္ဲစားမ်စားကလိ
အကစာအကကတ္ေဳးၿဳီး္၊ ရရစားမမ်ရမႈႏိုမင္ာ့ ရစာၚန္တူ္၊ ရစာၚန္ခမႈမ်စားရမး
လ စာေစရန္ းိဳ္ေြ႔စာင္ႏိုလိင္စမ
က ္းမရမဲ
လ းလိ
းိဳ္းစာမည္ာ့အေနအေစားးည္း မေရက႔ရဳ ။ အစလိးရအေနႏိုမငာ့။္ ေနစာက္ဳလိင္းရကင္
းူဲလေင္ရမစားေိရ္ေ ဳစားစာေဲစာ။ေအေအအစား။ေခ်မႈန္းရန္။ေဳးေစားဲည္ာ့ အမလန္႔ င္ာ့ လႏိုမလဳ္ရက္စက္မႈမ်စားကလိ
အစားေဳး ခင္း္၊ ဲေဘစာရူညီ ခင္းမ်စား။ ဳ်းိဳ္ခြာ့ရစာဳင္။ေရစာက္ဳ ဲည္။ ႏိုလိင္ငရကစာဥဳေဒအရ
ရစာဇၚရ္မေ
ႈ မစာက္ေဲစာ းိဳ္ရဳ္မ်စားအရကက္ ႏိုလိင္ငရကစာ၏ ရိ႔ ဳန္ေြ႔စာင္ရကက္မႈမ်စား းလိအဳ္ဳ ဲည္။
တခိအခ်လန္ဲည္ ႏိုလိင္ငရကစာ အဲလိင္းအၚလိင္း္၊ အေူးဲ င္ာ့ ကိးဲမဂုးိၿခ်ေရးေကစာင္စီက။ မန္မစာစစ္ရဳ္က
၎ရလိ႔၏ ခ်လ်းေ စာက္မႈမ်စားကလိ ရဳ္ရန္႔ရန္ႏိုင
မ ာ့္ ရက္စက္ေဲစာရစာဇၚရ္မႈမ်စားကလိ က် းးကန္ခြာ့ဲူမ်စားကလိ
ရရစားဥဳေဒအရလိင္း။ ဳစ္ဒဏ္ေဳးမည္ စ္ေံကစာင္း ရမင္းးင္း ရလက်ေဲစာ ဲရင္းစကစားေဳး လိ႔ အခ်လန္ စ္ေဳဲည္။

၁။ နလဂးႏိုမ
ိ ငာ့္ အႀက ဳ်ခ်က္မ်စား

ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္း ရလိဟင္ဂ်စာမ်စားအေဳဖ။ မန္မစာစစ္ရဳ္က အစိးလိက္ ရက္စက္စကစာ လႏိုမလဳ္ခြာ့ဲည္ာ့အရကက္ ရလိဟင္ဂ်စာ
၇၃၀၀၀၀။ေက်စာ္ေနအလမ္ႏိုင
မ ာ့ႏို
္ လိင္ငကလိ စကန႔ခ
္ ကစာေကက္ေ ဳးခြာ့ရၿဳီးဲည္ာ့ေနစာက္ ႏိုမစ္ႏိုမစဳ
္ င္မံကစာေဲးဲည္ာ့အခ်္လန္ရင
က ္
စစ္ဲစားမ်စားဲည္ ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္း။ ဳန္ေရစာက္းစာံကၿဳီး ရလိင္းရင္းဲစားးူနည္းစိ အရဳ္ဲစားမ်စားအေဳဖ
းူ႕အခကင္ာ့အေရးခ်လ်းေ စာက္မႈအဲစ္မ်စား းိဳ္းစာံက ဳန္ဳ ဲည္။ ရခလိငး
္ က္နက္ကလိင္အ ႔ရ
ကြ စ္ခိ စ္ေဲစာ
ရကၡလ်င္ာ့ရဳ္မေရစာ္က ၂၀၁၉ ဇန္နၚ ရီး ၄ ရက္ေန႔ရင
က ္ ရြစခန္းမ်စားကလိ အခ်လန္ကလိက္ရလိက္ခလိက္မႈမ်စား
းိဳ္ခြာ့ၿဳီးဲည္ာ့ေနစာက္။ မန္မစာစစ္ရဳ္က ၎ရလိ႔ းိဳ္ေနက်ဳိစအရလိင္း းက္နက္ကလိင္ႏိုမငာ့္ အရဳ္ဲစား မခကြ ခစားဳြ
ရလိက္ခလိက္မႈမ်စား။ ဳ်းိဳ္းစာခြာ့ဲည္။ စလရ္ေင္ဲးလိ မ္းြ႔ီး ခင္း္၊ မ္းြ႔ီးၿဳီး
ဲရင္းအစအနမရဳြ။ေဳ်စာက္ြ႔ိးဲကစား ခင္း္၊ ဥဳေဒးက္းရ
က ္ ကကဳ္မ်က္စီရင္ ခင္း္၊ အရဳ္ဲစားမ်စား၏ အလိးအလမ္
ဳစၥည္းမ်စားကလိ းိတက္ ်က္ြ႔ီး ခင္းႏိုမငာ့္ အဓမမးိဳ္အစာေးဳးခလိင္းေစ ခင္းမ်စား။ ဳ်းိဳ္ခြဲ
ာ့ ည္။
ခ်လ်းေ စာက္မႈအမ်စားစိကလိ။ မန္မစာစစ္ရဳ္က။ ဳ်းိဳ္ခြာ့ေဲစာ္းည္း ရခလိင္ရဳ္ ႕ကြ ကးည္း အရဳ္ဲစားမ်စားအစား
မ္းြ႔ီးေခဖေြ႔စာင္ ခင္း္၊ ၎ရလိ႔၏ းကရ္းဳ္ခကင္ာ့မ်စားကလိ စလရ္ေင္ဲးလိ ဳလရ္ဳင္ကန္႔ဲရ္ ခင္းမ်စား။ ဳ်းိဳခ
္ ြာ့ံကဲည္။
၎ရလိ႔းည္း တခိကာ့ဲ
ြ လိ႔ းူ႕အခကင္ာ့အေရးခ်လ်းေ စာက္မႈမ်စားကလိ ရဳ္ရန္႔ရမည္ စ္ၿဳီး က် းးကန္ဲူမ်စားးည္း
ရစာၚန္တူရဳ မည္။

ရဳ္မေရစာ္အေဳဖ ံဲဇစာမေညစာင္းဲည္ာ့ အရဳ္ဲစား အစလိးရကးည္း ၂၀၁၈ ႏိုမစ္ကိန္ဳလိင္းမမစစ၍ စစ္ေဘးဒဏ္မမ
ေကက္ေ ဳးေနရဲည္ာ့ အရဳ္ဲစား ၃၀၀၀၀။ေက်စာ္ ရလိ႔ေဲလိ႔ းူဲစားခ်င္းစစာနစာဲည္ာ့
အေေစာက္အဳာ့အကူအညီမ်စား။ေဳးဳလိ႔ေနဲည္ာ့ ကိးဲမဂုႏိုမင္ာ့ ႏိုလိင္ငရကစာ အ ႔အ
ကြ စည္းမ်စားအေဳဖ ရင္းက်ဳ္ဲည္ာ့
ကန္႔ဲရ္မႈမ်စား ခ်မမရ္ေစား ခင္း င္ာ့ းလိအဳ္ေနဲူမ်စားေ အကူအညီမေဳးႏိုလိင္ဳြ အေ ခအေနကလိ
ဳလိမလိြ႔လိးၚ းေစခြာ့ဲည္။ ဳဋလဳကၡႏိုမင္ာ့ ြ႔က္စဳ္း်က္ စ္ေဳဖးစာေဲစာ
းူ႕အခကင္ာ့အေရးခ်လ်းေ စာက္မႈမ်စားအေံကစာင္း။ေ စာ္ေရ
ိ ္ေရးဲစားဲည္ာ့ ဲရင္းဲမစားမ်စားႏိုမင္ာ့ အ ခစားဲူမ်စားမမစားည္း
ၿခလမ္းေ ခစာက္ေႏိုမစာက္တမက္မႈမ်စားခရၿဳီး မ္းြ႔ီး ရရစားစကြ႔
ြ လိ အေရးတူခရမတ္ာ့ အႏို္ရစာတ္ႏိုမင္ာ့ရင္ြ႔လိင္ေနရဳ ဲည္။

တခိ ခ်လ်းေ စာက္မႈအဲစ္မ်စားဲည္ းူဲစားအ စ္ စ္ရည္မႈကလိြ႔န္႔က်င္ေဲစာ ရစာဇၚရ္မမ
ႈ ်စား္၊ စစ္ရစာဇၚရ္မႈမ်စားႏိုမငာ့္
းူမ်လ်းရိးဲရ္ ရ္မႈမ်စား က် းးကန္ဲည္ဟိ စကဳ္စခ
ကြ ေနရေဲစာ။ မန္မစာစစ္ရဳ္ဲည္ အေရးတူခရမႈမမ
ကင္းးကရ္ေနဲည္ာ့အရကက္။ စ္ေဳဖးစာေဲစာ အက်လ်းြ႔က္မ်စားအ စ္

ေင္ေင္ရမစားရမစား ဳေနဳ ဲည္။။ မန္မစာစစ္ရဳ္က ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္းရမလ
ရလိဟင္ဂ်စာမ်စားအေဳဖက် းးကန္ခြာ့ေဲစာ။ ဳစ္မႈမ်စား္၊။ မန္မစာႏိုလိင္ငေ မစာက္ဳလိင္း ကခ်င္ ဳည္နတ္ႏိုမငာ့္
ရမမ္း ဳည္နတ္ေ မစာက္ဳလိင္းရမလ ရလိင္းရင္းဲစားးူနည္းစိအေဳဖ ရက္စက္ခြာ့မမ
ႈ ်စားအရကက္ တခိအေလ အဓလဳၸ တ္ ဳည္ာ့ၚဲည္ာ့
ရစာၚန္ခ ရစာၚန္တူမမ
ႈ ်လ်း မေရက႔ရေဲးဳ ။ တခိေနစာက္ြ႔ိး။ စ္ဳကစားေနဲည္ာ့ ဳဋလဳကၡရကင္ စစ္ရဳ္၏ အ ဳ်အမူမ်စားက
မန္မစာာ့ရဳ္မေရစာ္ဲည္။ ဳ် ဳင္ေရးအရကက္ စလရ္ၚင္စစားမႈမရမလ ြ႔လိဲည္က။လိ ဳဲေနဳ ဲည္။
ဘဂၤးစားေဒာ့ရ္ဲ
မ လိ႔ေရစာက္ရမလေနေဲစာ ရလိဟင္ဂ်စာဒိကၡဲည္ ၉၁၀၀၀၀။ေက်စာ္အရကက္းည္း ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္းမမ
အေ ခအေနမ်စားဲည္ ၎ဲလ။ိ႔ ေနရဳ္ ဳန္ရန္ းိၿခ်မႈမရမလေဲးြ႔လိဲည္ကလိ ဲရလေဳးေနဲးလိ။ စ္ဳ ဲည္။

ႏိုလိင္ငရကစာဥဳေဒအရ ရစာဇၚရ္မႈေ မစာက္ေဲစာ းိဳ္ရဳ္မ်စားအရကက္ ႏိုလိင္ငရကစာ၏ ရိ႔ ဳန္ေြ႔စာင္ရကက္မႈမ်စား
းလိအဳ္ဳ ဲည္။ ဲလိ႔ရစာရကင္ ကမၻစာေဳဖရကင္ ၿငလမ္းခ်မ္းေရးႏိုမင္ာ့ းိၿခ်ေရးအရကက္ အဓလက ရစာၚန္ရမလေဲစာ
ကိးဲမဂုးိၿခ်ေရးေကစာင္စီဲည္ ေလေရစာက္ေဲစာ အေရးတူေြ႔စာင္ရကက္မႈမ်လ်း
းိဳ္ေြ႔စာင္ ခင္းမရမေ
လ ဲးဳြ။ မန္မစာာ့အေရးကလိ ႏိုလိင္ငရကစာရစာဇၚရ္ခရိ
ိ း အလိင္စီစီဲလိ႔ရင္ ဳ ခင္းးည္း မရမလေဲးဳ ။
စစ္ရဳ္မမ ခ်လ်းေ စာက္မႈမ်စား ြ႔က္းက္က် းးကန္ေနခ်လန္ေရက တခိကာ့ဲ
ြ လိ႔ ရစိရရစာ
ရိ႔ ဳန္အေရးတူေြ႔စာင္ရကက္ ခင္းမရမဳ
လ က စစ္ရဳ္ဲည္ ရခလိင္ ဳည္နတ္ဲစာမက အ ခစားေနရစာမ်စားရကင္းည္း
အေရးတူခရမည္ကလိ အမႈေစားစရစာမးလိဳြ လႏိုမလဳ္မႈမ်စားကလိ ြ႔က္းက္းိဳ္ေြ႔စာင္ႏိုလိင္ဲည္ဟူေဲစာ
အႏို္ရစာတ္ႀကီးးမဲည္ာ့ ဲရင္းစကစားကလိ ဳ းးလိက္ရစာ။ေရစာက္ႏိုလိင္ဳ ဲည္။

မန္မစာာ့ရဳ္မေရစာ္ဲ႔လိ
•

ဳဋလဳကၡမ်စား စ္ဳကစားေနဲည္ာ့ေဒဲမ်စားႏိုမငာ့္ အဳစ္ရဳ္ေစားဲည္ာ့ေဒဲမ်စားရကင္ းိဳ္ေြ႔စာင္ေနဲည္ာ့
စစ္ြ႔င္ေရးမ်စားႏိုမငာ့္ ြ႔က္စဳ္စ၍ စ္ေစ ႏိုလိင္ငရကစာဥဳေဒႏိုမင္ာ့ ႏိုလိင္ငရကစားူဲစားခ်င္းစစာနစာမႈ ဥဳေဒရလ႔က
ိ လိ
ခ်လ်းေ စာက္ဲည္ာ့ ရစာဇၚရ္မႈမ်စားက် းးကန္ေနမႈကလိ ခ်က္ ခင္းရဳ္ရန္႔စ၍ က် းးကန္မႈမ်စားကလိးည္း ႏိုမလမ္နင္းရန္္၊
ႏိုလိင္ငရကစားူဲစားခ်င္းစစာနစာမႈ ဥဳေဒဳ ။ ဳဌစာန္းခ်က္မ်စားကလိ အရလအက် းလိက္နစာရန္

•

ႏိုလိင္ငရကစာဥဳေဒအရ။ ဳဌစာန္းေစားေဲစာ ရစာဇၚရ္မႈမ်စားႏိုမင္ာ့ ႏိုလိင္ငရကစားူ႔အခကင္ာ့အေရးဥဳေဒရလ႔က
ိ လိ
ြ႔လိးြ႔လိးၚ းၚ းခ်လ်းေ စာက္ဲည္ဟိ ဲဲတရမလစရစာ မည္ဲူကလိ မြ႔လ။ိ ေရမ႕ရန္းရစာၚန္မ်စားမမ ခ်က္ ခင္းရိဳ္ဲလမ္းရန္

•

အရဳ္ဲစားမ်စားစိေၚးေနေလိငေ
္ နဲည္ာ့။ေနရစာရၚလိက္ရမလ စစ္ေရးဳစ္မမရမ
္ ်စားကလိ ရလိက္ခလိက္ရစာရကင္။ေမစာ္ရစာႏိုမင္ာ့
အေ မစာက္ႀကီးမ်စားအစရမလေဲစာ။ေနရစာ အက်တ္ႀကီးကလိ။ေရစာက္ရမလ ေလခလိက္ေစႏိုလိင္ဲည္ာ့ းက္နက္မ်စား
အဲိး ဳ်မႈကလိ ရဳ္ြ႔လိင္းရန္

•

တခိအစီရင္ခစစာရကင္ အမည္ႏိုမငာ့ရ
္ ကကေ စာ္ ဳေစားေဲစာ ဲူမ်စားအဳ အၚင္
မ္းြ႔ီးေခဖေြ႔စာင္ခရၿဳီးေဳ်စာက္ြ႔းေနေဲစာဲူ
ိ
မ်စား၏ ကံကမမစာႏိုမင္ာ့ ၎ရလိ႔
မည္ဲည္ာ့ေနရစာရကငရ
္ မလေနဲည္ကလိ မလဲစားစိၚင္မ်စားႏိုမင္ာ့ အ ခစားဲက္ြ႔လိင္ဲူ မ်စားအစား
ခ်က္ ခင္းအဲလေဳးရန္ႏိုင
မ ာ့္ ၎ရလိ႔အစား မ္းြ႔ီးရဲည္ာ့ အေံကစာင္းရင္း
အေဲးစလရ္အခ်က္အးက္ကလိ။ေ ဳစာံကစားရန္

•

အရဳ္ဲစားမ်စားအစား အဓမမးိဳ္အစားေဳးခလိင္းေစမႈကလိ ရဳ္ရန္႔ရန္္၊ အရဳ္ဲစားမ်စားအစား
အခ်လန္ရလိကေးးဳြ စ္ေစ အဓမမခလိငး္ ေစေဲစာ စစ္ဲစားႏိုမင္ာ့ ရဳ္ရင္းရဳ္ ႔မ
ကြ ်စားကလိ အေရးတူရန္

•

ေနရဳ္မမေက
က ္ေ ဳးေနရဲူမ်စား အဳ အၚင္ အကူအညီးလိအဳ္ေနဲူ အစားးိးေဲိလ႔ အကူအညီမ်စား
ခကြ ခစားမႈမရမလဳြ။ေရစာက္ရမလေစရန္ ရခလင
ိ ္ ဳည္နတ္ေ မစာက္ဳင
လိ ္း။ေမစာင္ေရစာႏိုမင္ာ့ ဘူးဲီးေရစာင္ၿမလ်႕နတ္အဳ အၚင္
ရခလိင္ ဳည္နတ္ႏိုမငာ့္ ခ်င္း ဳည္နတ္အရကင္းရမလေနရစာအစားးိးဲိလ႔ းူဲစားခ်င္းစစာနစာဲည္ာ့
အကူအညီမ်စားေဳးဳလိ႔ေရစာက္ရမလေစႏိုလိငရ
္ န္ ခ်က္ ခင္းခကငာ့္ ဳ် းိဳ္ေြ႔စာင္ေဳးရန္

•

ဲမလိင္းြ႔လိင္ရစာ္၊ ဘစာဲစာေရးြ႔လိင္ရစာႏိုမငာ့္ တဥ္ေက်းမႈြ႔လိင္ရစာ အေြ႔စာက္အဦးမ်စားကလိ ေလခလိက္ဳ်က္စီးမႈ
မရမလေစရန္ ၎ရလိ႔ႏိုမင္ာ့ ေလစဳ္း်က္ရမလေဲစာ။ေနရစာမ်စားကလိ အဲိး ဳ် ခင္းမမ။ေရမစာင္က်ဥ္ရန္ႏိုမငာ့္ တင္းေနရစာမ်စားကလိ
ဦးရည္ရလိက္ခလိက္ ခင္း မ ဳ်ရန္ ရဳ္ ႔ၚ
ကြ င္မ်စားအစား ညႊန္ံကစားေစားရန္

•

းူ႔အခကင္ာ့အေရးေစစာင္ာ့ံကည္ာ့မမရ္ရမ္းရင္ဲူမ်စား္၊ းကရ္းဳ္ေဲစာ။ေစစာင္ာ့ံကည္ာ့ဲူမ်စားႏိုမင္ာ့။ ဳည္ရကင္းႏိုမငာ့္
ႏိုလိင္ငရကစာမီဒီတစာမ်စားကလိ ရခလိင္ ဳည္နတ္။ေနရစာေဒဲအစားးိးဲလိ႔ းကရ္းဳ္စကစာ အၿမြဲကစားးစာခကငာ့္ ဳ်ရန္

•

ဳဋလဳကၡမ်စားအရကင္း မည္ဲူ၏ က် းးကန္မႈကလိ မြ႔လိ စိစမ္းစစ္ေြ႔းႏိုလိင္ရန္အရကက္
ကိးဲမဂုအခ်က္အးက္ရမစာေ ကေရးအ ႔ႏို
ကြ မငာ့။္ မန္မစာႏိုလိင္ငြ႔လိင္ရစာ
းကရ္းဳ္ေဲစာစိစမ္းစစ္ေြ႔းေရးးိဳ္ငန္းစဥ္အ ႔ရ
ကြ ိလ႔အစား ႏိုလိင္ငအရကင္း။ေနရစာအႏိုမ႔ဲလိ႔ အရစားအြ႔ီးမရမလ
ဲကစားးစာခကင္ာ့ ဳ်ရန္ႏိုမငာ့္ တင္းအ ႔မ
ကြ ်စားႏိုမငာ့္ အ ဳည္ာ့အၚ ဳူးေဳ င္းေြ႔စာင္ရကက္ရန္

မန္မစာအစလးိ ရဲလ႔ိ

•

ေနရဳ္မမေက
က ္ေ ဳးေနရဲူမ်စား အဳ အၚင္ အကူအညီးလိအဳ္ေနဲူ အစားးိးေဲိလ႔ အကူအညီမ်စား
ခကြ ခစားမႈမရမလဳြ။ေရစာက္ရမလေစရန္ ရခလင
ိ ္ ဳည္နတ္ေ မစာက္ဳင
လိ ္း။ေမစာင္ေရစာႏိုမင္ာ့ ဘူးဲီးေရစာင္ၿမလ်႕နတ္အဳ အၚင္
ရခလိင္ ဳည္နတ္ႏိုမငာ့္ ခ်င္း ဳည္နတ္အရကင္းရမလေနရစာအစားးိးဲိလ႔ းူဲစားခ်င္းစစာနစာဲည္ာ့
အကူအညီမ်စားေဳးဳလိ႔ေရစာက္ရမလေစႏိုလိငရ
္ န္ ခ်က္ ခင္းခကငာ့္ ဳ် းိဳ္ေြ႔စာင္ေဳးရန္

•

အမလန္႔ေဳးေစခလိင္းႏိုလိင္ဲမ
ူ ်စားႏိုမငာ့္ ရစာေူးရစာၚန္ႀကီးႀကီးမစားမစားရမလဲူမ်စား အဳ အၚင္ ႏိုလိင္ငရကစာဥဳေဒကလိ
ခ်လ်းေ စာက္ ခင္း္၊ အ ခစားးူ႔အခကင္ာ့အေရးမ်စားကလိ ခ်လ်းေ စာက္ ခင္းမ်စား က် းးကန္ရစာရကင္
ဳ ၚင္ဳရ္ဲက္မႈရမလဲည္ဟိ ဲဲတရမလခရဲူမ်စားအစား စိစမ္းစစ္ေြ႔းစ၍ အေရးတူေြ႔စာင္ရကက္ရန္
ႏိုလိင္ငရကစာ၏ ႀကလ်းဳမ္းမႈမ်စားကလိ အ ဳည္ာ့အၚ ဳူးေဳ င္းေြ႔စာင္ရကက္ရန္

•

တခိအစီရင္ခစစာရကင္ အမည္ႏိုမငာ့ရ
္ ကကေ စာ္ ဳေစားေဲစာ ဲူမ်စားအဳ အၚင္
မ္းြ႔ီးေခဖေြ႔စာင္ခရၿဳီးေဳ်စာက္ြ႔းေနေဲစာဲူ
ိ
မ်စား၏ ကံကမမစာႏိုမင္ာ့ ၎ရလိ႔
မည္ဲည္ာ့ေနရစာရကငရ
္ မလေနဲည္ကလိ မလဲစားစိၚင္မ်စားႏိုမင္ာ့ အ ခစားဲက္ြ႔လိင္ဲူ မ်စားအစား
ခ်က္ ခင္းအဲလေဳးရန္ႏိုင
မ ာ့္ ၎ရလိ႔အစား မ္းြ႔ီးရဲည္ာ့ အေံကစာင္းရင္း
အေဲးစလရ္အခ်က္အးက္ကလိ။ေ ဳစာံကစားရန္

•

းကရ္းဳ္စကစာေိရ္ေ စာ္ေ ဳစာြ႔လိ ခင္းႏိုမငာ့္ စိေၚး ခင္း အခကငာ့အ
္ ေရးမ်စားကလိ ၿငလမ္းခ်မ္းစကစာ အဲိး ဳ်ခြာ့ရိမမ် င္ာ့
မ္းြ႔ီးအက်ဥ္းခ်ခရ ခင္း ဲလိ႔မဟိရ္ ၎ရလိ႔၏ းကရ္းဳ္ခကင္ာ့မ်စားကလိ ရိဳ္ဲလမ္းခရ ခင္းရလ႔ိ ခေနရဲူမ်စားအစား
ခ်က္ ခင္း ခၽကင္းခ်က္မရမလ။ ဳန္းႊရ္ေဳးရန္ႏိုမငာ့္ မလမလရလိ႔၏ အခကင္ာ့အေရးမ်စားကလိ က်င္ာ့ဲိးရိမမ် င္ာ့
ရရစားစကြ႔
ြ လိအေရးတူ အက်ဥ္းခ်ခရမည္ာ့ အေ ခအေနႏိုမင္ာ့ ရင္ြ႔လိင္ေနရဲူမ်စားအေဳဖ စကြ႔
ြ ခ
လိ ်က္မ်စားကလိ
ဳတ္ ်က္ေဳးရန္

•

ႏိုလိင္ငရကစားူ႔အခကင္ာ့အေရး ဥဳေဒ္၊ စႏိုႈန္းမ်စားႏိုမင္ာ့ ညီညရ
က ္မႈရမလေစရန္ ၂၀၁၃ ြ႔က္ဲတ
က ္ေရးဥဳေဒ ဳိဒ္မ
၆၆(ဃ) ႏိုမငာ့္ မရရစားဲင္းဥဳေဒအဳ အၚင္ းူေိ၏ းကရ္းဳ္စကစာေိရ္ေ စာ္ေ ဳစာြ႔လိခကငာ့္၊္ ဲင္းဳင္း ႔စ
ကြ ည္းခကငာ့္၊္
စိေၚးခကငာ့မ
္ ်စားကလိ ဥဳေဒႏိုမင္ာ့ မညီဳြ ကန္႔ဲရ္ေစားဲည္ာ့ ဥဳေဒမ်စားအစားးိးကလိ။ ဳန္းည္ဲိးဲဳ္စ၍
ဳတ္ ်က္ ခင္း ဲလိ႔မဟိရ္။ ဳင္ြ႔င္ ခင္းမ်စား။ ဳ်းိဳ္ရန္

•

းူ႔အခကင္ာ့အေရး။ေစစာင္ာ့ံကည္ာ့မမရ္ရမ္းရင္ဲူမ်စား္၊ းကရ္းဳ္ေဲစာ။ေစစာင္ာ့ံကည္ာ့ဲူမ်စားႏိုမင္ာ့။ ဳည္ရကင္းႏိုမငာ့္
ႏိုလိင္ငရကစာမီဒီတစာမ်စားကလိ ရခလိင္ ဳည္နတ္။ေနရစာေဒဲအစားးိးဲလိ႔ းကရ္းဳ္စကစာ အၿမြဲကစားးစာခကငာ့္ ဳ်ရန္

•

းူ႔အခကင္ာ့အေရးႏိုမငာ့ဳ
္ ရ္ဲက္ၿဳီး ရခလိင္ ဳည္နတ္အႀကေဳးေကစာ္မရမင္၏ အံက ဳ်ခ်က္မ်စားကလိ အ ဳည္ာ့အၚ
ေလေလေရစာက္ေရစာက္ အေကစာင္အေည္ေ စာ္ရန္္၊ တင္းဲလိ႔းိဳ္ေြ႔စာင္ရစာရကင္ ရမင္းးင္းေဲစာအခ်လန္ဇတစား္၊
ရလက်ေဲစာ ရည္မမန္းခ်က္ႏိုမင္ာ့။ေအစာင္ မင္မႈကလိ ရလိင္းရစာဲည္။ာ့ဲရ္မမရ္ခ်က္မ်စား ခ်မမရ္ရန္္၊ ဘ႑စာေရး္၊
းူဲစားရင္း မစ္ႏိုင
မ ာ့္ နည္းဳညစားလိအဳ္ခ်က္မ်စားကလိ။ေးာ့းစာေ စာ္ေိရ္ရန္ႏိုမငာ့္ းိဳ္ငန္းေြ႔စာင္ရကက္မႈ
ရလိးရက္မႈ အေ ခအေနကလိ ဳိမမန္ေိရ္ ဳန္ေဳးရန္

•

းက္နက္ကလိင္ ဳဋလဳကၡအရကင္း တဥ္ေက်းမႈအေမကအႏိုမစ္မ်စားေလခလိက္ဳ်က္စီးမႈကလိ
ကစာကကတ္ရစားြ႔ီး ခင္းြ႔လိင္ရစာ ဳဋလဥစာဥ္ကလိ းက္မမရ္ေလိးေစားဲည္ာ့ ႏိုလိင္ငရစ္ခိအေနႏိုမငာ့္ ရလိက္ဳမ
ကြ ်စားအရကင္း
တဥ္ေက်းမႈြ႔လိင္ရစာ အေြ႔စာက္အအိမ်စားကလိ။ေးးစစားၿဳီး အကစာအကကတ္ေဳးရန္
ေလေရစာက္ေဲစာ။ေြ႔စာင္ရကက္မမ
ႈ ်စား းိဳ္ေြ႔စာင္ရန္

•

အလိင္စီစီ၏။ေရစာမဳဋလဥစာဥ္ကလိးက္မမရ္ေရးေလိးၿဳီး ၂၀၀၂ ဇူးလိင္း ၁ ရက္ေန႔မမစစ၍ အလိင္စီစီ၏
ြ႔ိး ရ္ခ်က္မ်စားကလိ းက္ခမည္ စ္ေံကစာင္း။ေံကညစာရန္ႏိုင
မ ာ့္ အလိင္စီစီ၏
ဳဌစာန္းခ်က္မ်စားကလိ။ ဳည္ရင
က ္းဥဳေဒမ်စားအရကင္း ေည္ာ့ဲင
က ္း ဲရ္မမရ္ရန္

•

ႏိုလိင္ငရကစားူမႈႏိုမငာ့္ ႏိုလိင္ငေရးအခကငာ့အ
္ ေရးြ႔လိင္ရစာဲေဘစာရူညီခ်က္္၊ းူမ်လ်းေရးခကြ ခစားမႈ
ဳိဲ႑စာန္မ်လ်းစိကလိဳတ္ ်က္ေရး ကိးဲမဂုြ႔လိင္ရစာ ဲေဘစာရူညီခ်က္္၊ ၁၉၅၄ ခိ ႏိုလိင္ငမြဳ
ာ့ ိဂုလ်း္မ်စား၏
အေ ခအေနြ႔လိင္ရစာ ဲေဘစာရူညီခ်က္္၊ ၁၉၆၁ခိႏိုမစ္ ႏိုလိင္ငမြာ့ စ္မႈ။ေးမ်စာာ့ခ်ေရးြ႔လိင္ရစာ ဲေဘစာရူညီခ်က္္၊
ႏိုမလဳ္စက္ညမဥ္းဳန္း ခင္းႏိုမငာ့္ အ ခစားးူမြ႔န္ေဲစာ္၊ းူ႔ဂိဏ္ဲလက

ၡစာကလိက်ြ႔င္းေစေဲစာ ြ႔က္ြ႔ဳိ္၊

ဳစ္ဒဏ္ေဳးဳိမ်စားကလိ ြ႔န္႔က်င္ေဲစာ ကိးဲမဂုဲေဘစာရူညီခ်က္မ်စားအဳ အၚင္ းူ႔အခကင္ာ့အေရးြ႔လိင္ရစာ
အဓလက ႏိုလိင္ငရကစာဲေဘစာရူညီခ်က္မ်စား္၊ စစာခ််ဳ္မ်စားႏိုမင္ာ့ ၎ရလိ႔ႏိုမင္ာ့ ြ႔က္ႏိုကတ္ေနေဲစာ းလိက္နစာရန္
က်င္ာ့ေိးမ်စားကလိ အခ်လန္ြ႔ြက ခင္း္၊။ေစစာင္ာ့ံကည္ာ့ ခင္းမ်စား မးိဳ္ဳြ းက္မမရ္ေရးေလိး းလိက္နစာရန္
•

ႏိုလိင္ငရကစာဥဳေဒမ်စားႏိုမင္ာ့ းူ႔အခကင္ာ့အေရးခ်လ်းေ စာက္မႈြ႔လိင္ရစာ စကဳ္စခ
ကြ ်က္မ်စားအစား မည္ဲူ၏
က် းးကန္မႈကလိမြ႔လိ စိစမ္းစစ္ေြ႔းႏိုလိင္ရန္အရကက္
ကိးဲမဂုအခ်က္အးက္ရမစာေ ကေရးအ ႔ႏို
ကြ မငာ့။္ မန္မစာႏိုလိင္ငြ႔လိင္ရစာ
းကရ္းဳ္ေဲစာစိစမ္းစစ္ေြ႔းေရးးိဳ္ငန္းစဥ္အ ႔ရ
ကြ ိလ႔အစား ႏိုလိင္ငအရကင္း။ေနရစာအႏိုမ႔ဲလိ႔ အရစားအြ႔ီးမရမလ
ဲကစားးစာခကင္ာ့ ဳ်ရန္ႏိုမငာ့္ တင္းအ ႔မ
ကြ ်စားႏိုမငာ့္ အ ဳည္ာ့အၚ ဳူးေဳ င္းေြ႔စာင္ရကက္ရန္

ရကၡလ်င္ာ့ရဳ္မေရစာ္ဲ႔လိ
•

ႏိုလိင္ငရကစာ းူဲစားခ်င္းစစာနစာဲည္ာ့ဥဳေဒကလိ ခ်လ်းေ စာက္မႈမ်စားႏိုမင္ာ့ းူ႔အခကင္ာ့အေရးခ်လ်းေ စာက္မႈမ်စားကလိ
ခ်က္ ခင္းရဳ္ရန္႔ရန္ႏိုင
မ ာ့္ က် းးကန္မႈမ်စားကလိ ႏိုမလမ္နင္းရန္္၊ ႏိုလိင္ငရကစားူဲစားခ်င္းစစာနစာမႈ ဥဳေဒဳ
ဳဌစာန္းခ်က္မ်စားကလိ အရလအက် းလိက္နစာရန္

•

အရဳ္ဲစားမ်စား။ေနေလိင္ေနဲည္ာ့ေဒဲမ်စားအရကင္း ရဳ္ ႔မ
ကြ ်စားကလိ။ ရ္ဲန္းေရႊ႕ေ ဳစာင္း ခင္း္၊
စခန္းခ် ခင္းမ်စားကလိ။ စ္ႏိုလိင္ဲမမ်။ေရမစာင္က်ဥ္ရန္

•

အရဳ္ဲစားမ်စားစိေၚးေနေလိငေ
္ နဲည္ာ့။ေနရစာရၚလိက္ရမလ စစ္ေရးဳစ္မမရမ
္ ်စားကလိ ရလိက္ခလိက္ရစာရကင္။ေမစာ္ရစာႏိုမင္ာ့
အေ မစာက္ႀကီးမ်စားအစရမလေဲစာ။ေနရစာ အက်တ္ႀကီးကလိ။ေရစာက္ရမလ ေလခလိက္ေစႏိုလိင္ဲည္ာ့ းက္နက္မ်စား
အဲိး ဳ်မႈကလိ ရဳ္ြ႔လိင္းရန္

•

အရဳ္ဲစားမ်စားအစား။ ဳန္ေဳးြ႔ကြ မ္းြ႔ီးမႈကလိ ရဳ္ရန္႔ရန္္၊ မ္းြ႔ီးေစားေဲစာ အရဳ္ဲစားမ်စားကလိ
ခ်က္ ခင္း ဳန္းႊရ္ရန္္၊ ြ႔က္းက္ မ္းြ႔ီးေစားေဲစာ အရဳ္ဲစား စ္ေစ္၊ စစ္ဲစား စ္ေစရလ႔၏
ိ မလဲစားစိမ်စားကလိ
အဲလေဳးအေံကစာင္းံကစားရန္ႏိုင
မ ာ့္ မ္းြ႔ီးခေစားရဲူမ်စားအစား ၎ရလိ႔၏ မလဲစားစိမ်စားႏိုမငာ့္ ြ႔က္ဲတ
က ္ခကင္ာ့ ဳ်ရန္

•

အရဳ္ဲစားမ်စားအစား အံကမ္း က္ ခင္းႏိုမငာ့္ ၿခလမ္းေ ခစာက္ ခင္းမ်စားကလိ ရဳ္ရန္႔ရန္

•

ႏိုလိင္ငရကစာ းူဲစားခ်င္းစစာနစာဲည္ာ့ဥဳေဒကလိ ခ်လ်းေ စာက္ဲူ းူ႔အခကင္ာ့အေရးခ်လ်းေ စာက္ဲည္ဟိ
ဲဲတရမလစရစာ းူမ်စားကလိ ရဳ္ ႕ကြ အရကင္းမမ ေိရ္ဳတ္ရန္

•

ဲမလိင္းြ႔လိင္ရစာ္၊ ဘစာဲစာေရးြ႔လိင္ရစာႏိုမငာ့္ တဥ္ေက်းမႈြ႔လိင္ရစာ အေြ႔စာက္အအိမ်စားကလိ ေလခလိက္ဳ်က္စီးမႈ
မရမလေစရန္ ၎ရလိ႔ႏိုမင္ာ့ ၎ရလိ႔ႏိုမင္ာ့ ေလစဳ္း်က္ရမလေဲစာေနရစာမ်စားကလိ အဲိး ဳ် ခင္းမမ။ေရမစာင္က်ဥ္ရန္ႏိုမငာ့္
တင္းေနရစာမ်စားကလိ ဦးရည္ရလိက္ခလိက္ ခင္း မ ဳ်ရန္ ရဳ္ ႔ၚ
ကြ င္မ်စားအစား ညႊန္ံကစားေစားရန္

•

ဳဋလဳကၡမ်စားအရကင္း မည္ဲူ၏ က် းးကန္မႈကလိ မြ႔လိ စိစမ္းစစ္ေြ႔းႏိုလိင္ရန္အရကက္
ကိးဲမဂုအခ်က္အးက္ရမစာေ ကေရးအ ႔ႏို
ကြ မငာ့။္ မန္မစာႏိုလိင္ငြ႔လိင္ရစာ
းကရ္းဳ္ေဲစာစိစမ္းစစ္ေြ႔းေရးးိဳ္ငန္းစဥ္အ ႔ရ
ကြ ိလ႔အစား။ေအေအက
ေလန္းခ််ဳ္ေစားေဲစာေနရစာမ်စားႏိုမင္ာ့။ေအေအအ က႔ြ းႈဳ္ရမစားေနေဲစာေနရစာ မ်စားဲလိ႔ ဲကစားးစာခကင္ာ့ ဳ်ရန္ႏိုမငာ့္
တင္းအ ႔မ
ကြ ်စားႏိုမင္ာ့ အ ဳည္ာ့အၚ ဳူးေဳ င္းေြ႔စာင္ရကက္ရန္

ကိးဲမဂု းိၿခ်ေရးေကစာင္စဲ
ီ ႔လိ
•
•

မန္မစာႏိုလိင္ငရကင္းမမ အေ ခအေနကလိ ႏိုလိင္ငရကစာရစာဇၚရ္မႈခရိ
ိ းဲလိ႔ ရင္ ဳရန္
မန္မစာႏိုလိင္ငကလိ းက္နက္ရင္ဳလိ႔ေရစာင္းခ်မႈအစားးိး ဳလရ္ြ႔လိ႔ရန္္၊ းက္နက္္၊ ခြတမ္းမီးေက်စာက္ႏိုမင္ာ့
အ ခစားစစ္ဘက္ႏိုမငာ့္ းိၿခ်ေရးြ႔လိင္ရစာဳစၥည္းမ်စား ရလိက္ရလိက္ဲလိ႔မဟိရ္
ဲကတ္ၚလိက္ေရစာင္းခ် ခင္း္၊။ေေစာက္ဳာ့ ခင္း္၊ းႊေ
ြ ဳစာင္းေဳး ခင္း္၊ းက္နက္ဳစၥည္းမ်စားကလိ ံကစားခရတူေစ ခင္း္၊
စစ္ဘက္ႏိုမငာ့္ းိၿခ်ေရးဘက္ြ႔လိင္ရစာ။ေေစာက္ဳာ့ကူညီ ခင္းႏိုမငာ့္ ဲင္ရန္းေဳး ခင္း ရလိ႔ကလိရစား မစ္ ခင္းႏိုမငာ့္

တင္းဳလ္ရ္ြ႔လိ႔အေရးတူမႈကလိ ေလေလေရစာက္ေရစာက္ေြ႔စာင္ရကက္ႏိုလိငရ
္ န္။ေစစာင္ာ့ံကည္ာ့ေရးးိဳ္ငန္းစဥ္ရစ္ခိ
ခ်မမရ္ရန္။
•

ြ႔လိးၚ းေဲစာ ခ်လ်းေ စာက္က် းးကန္မႈမ်စားအရကက္ ရစာၚန္ရမလေဲစာ အရစာရမလႀကီးမ်စားကလိ ဦးရည္ဳစ္မမရ္ေစားေဲစာ
ဘ႑စာေရးဳလရ္ြ႔လိ႔အေရးတူမႈမ်စား။ေြ႔စာင္ရကက္ရန္

•

၂၀၁၈။ေမး ၃၁ရက္ေန႔က းိၿခ်ေရးေကစာင္စီဥကဥဌက။ မန္မစာအစာဏစာဳလိင္မ်စားေဲလိ႕။ေဳးဳလ႔ခ
ိ ြာ့ေဲစာစစာကလိ
ြ႔က္းက္အေကစာင္အေည္ေ စာ္စ၍ ။ မန္မစာႏိုလိင္ငရကင္း ရစာၚန္တူ ရစာၚန္ခမႈအေ ခအေနမ်စား ရလိးရက္မႈကလိ
အကြ ရ္ရန္ အရကက္ အ မန္ြ႔ိး။ မန္မစာႏိုလိင္ငဲလ႔။ိ ေနစာက္ေဳ္းစာေရစာက္ခကင္ာ့။ေရစာင္းခရန္

•

ကိးဲမဂုအခ်က္အးက္ရမစာေ ကေရးအ ႔က
ကြ ၎ရလိ႔၏။ေနစာက္ြ႔ိး အစီရင္ခစစာႏိုမင္ာ့ေရက႕ရမလခ်က္မ်စားကလိ
၄၂ႀကလမေ
္ မစာက္ းူ႔အခကင္ာ့အေရးေကစာင္စီဲလိ႔ ရင္ဲင
က ္းၿဳီးခ်လန္ရင
က ္ အ ႕ကြ ဥကဥဌကလိ လရ္ံကစားစ၍
ရမင္းးင္းေ ဳစာံကစားေစရန္

•

မန္မစာႏိုလိင္င အေ ခအေနမ်စားႏိုမင္ာ့ ဳရ္ဲက္စ၍ ဳိမမန္ ဳကင္ာ့းင္းဲည္ာ့ အစည္းအေၚးမ်စား က်င္းဳစ၍ းလိအဳ္ဲးလိ
ြ႔ိး ရ္ခ်က္မ်စားခ်မမရ္ၿဳီး။ မန္မစာအစာဏစာဳလိင္မ်စားအစား။ ဳည္ရင
က ္းရကင္ းူဲစားခ်င္းစစာနစာဲည္ာ့
အကူအညီမ်စား။ေဳးအဳ္မႈကလိ ရစားြ႔ီးဳလရ္ဳင္ ခင္း မ ဳ်ဳြခကငာ့္ ဳ်ရန္္၊ းကရ္းဳ္ေဲစာ
စိစမ္းစစ္ေြ႔းမႈးိဳ္ငန္းစဥ္၏ းိဳင
္ န္းမ်စား စရင္ခ်လန္ရင
က ္ ၎ရလိ႔ႏိုမင္ာ့ အ ခစား
းကရ္းဳ္ေဲစာစိစမ္းစစ္ေြ႔းဲူမ်စားအစား ႏိုလိင္ငရကင္း အရစားအြ႔ီးမရမလ းိဳ္ငန္းေြ႔စာင္ရကကႏို
္ လိင္ ႔လိ
ခကငာ့္ ဳ်ရန္ႏိုမငာ့္ ရစာဇၚရ္မႈမ်စားအရကက္ ရစာၚန္ရမလဲူမ်စားအစား အေရးတူေြ႔စာင္ရကက္ႏိုလိင္ ႔လိ ႏိုလိင္ငရကစာ၏
ႀကလ်းဳမ္းေြ႔စာင္ရကက္မႈမ်စားကလိ။ေေစာက္ခရန္အရကက္ ရမင္းးင္းေဲစာ ဲရင္းစကစားေဳးရန္။

ကိးဲမဂု၏။ မန္မစာႏိုလိငင
္ ြ႔လင
ိ ရ
္ စာ အခ်က္အးက္ရစာမ ေ ေ
က ရးအ ႔ဲ
ြက ႔လိ
•

ရခလိင္ဳဋလဳကၡအရကင္း ႏိုလိင္ငရကစာ းူ႔အခကင္ာ့အေရးႏိုမငာ့္ းူဲစားခ်င္းစစာနစာမႈြ႔လိင္ရစာ ဥဳေဒမ်စားကလိ
ခ်လ်းေ စာက္ေဲစာဲူ အစားးိး၏ က် းးကန္မႈမ်စားကလိ စိစမ္းစစ္ေြ႔းစ၍။ေရက႔ရမလခ်က္အေဲးစလရ္ႏိုမင္ာ့
အႀက ဳ်ခ်က္မ်စားကလိ ကိးဲမဂု းူ႔အခကင္ာ့အေရး။ေကစာင္စီ၏ ၄၂ႀကလမ္ေ မစာက္ ညီးစာခဲလိ႔ရင္ဲင
က ္းရန္

ႏိုလင
ိ င
္ ရကစာအဲလင
ိ း္ အၚလင
ိ း္ ရစ္ခး
ိ းႏိုမ
ိ ငာ့္ အေူးအစား င္ာ့။ မန္မစာႏိုလိငင
္ ၏
မလရ္ က္မ်စား စ္ေဲစာ အေမရလကန္ ဳည္ေေစာင္စ္၊ိ ဥေရစာဳဲမဂု္၊
အစာြ႔ီတအ ႔ၚ
ြက င္ႏိုင
လိ င
္ မ်စား္၊ ံဲစေံရးး်္၊ ဂ်ဳန္္၊ ကလရ
ိ းီ တစား္၊ ရရိရႏို
္ င
မ ာ့္
အလႏိုၵလတဲလ႔ိ
•

မန္မစာႏိုလိင္ငကလိ းက္နက္္၊ ခြတမ္းမီးေက်စာက္ႏိုမင္ာ့ အ ခစားစစ္ဘက္ႏိုမငာ့္ းိၿခ်ေရးြ႔လိင္ရစာဳစၥည္းမ်စား
ရလိက္ရလိက္ဲလိ႔မဟိရ္ ဲကတ္ၚလိက္ေရစာင္းခ် ခင္း္၊။ေေစာက္ဳာ့ ခင္း္၊ းႊေ
ြ ဳစာင္းေဳး ခင္း္၊ းက္နက္ဳစၥည္းမ်စားကလိ
ံကစားခရတူေစ ခင္း္၊ စစ္ဘက္ႏိုမငာ့္ းိၿခ်ေရးဘက္ြ႔လိင္ရစာ။ေေစာက္ဳာ့ကူညီ ခင္းႏိုမငာ့္ ဲင္ရန္းေဳး ခင္း ရလိ႔ကလိ
ခ်က္ခ်င္းရဳ္ြ႔လိင္းရန္

•

ႏိုမစ္ဦးႏိုမစ္ဘက္ ဲေဘစာရူညီမႈ အစီအစဥ္အရ စ္ေစ္၊ အ ႔အ
ကြ မ်စားႏိုမင္ာ့ စ္ေစ္၊။ေဒဲြ႔လိင္ရစာ
အ ႔မ
ကြ ်စားႏိုမင္ာ့ စ္ေစ မလမလရ႔ရ
လိ င
က ္ ရမလေစားေဲစာ ရႏိုလိင္ဲမမ်။ေနရစာစိကလိ အဲိး ဳ်စ၍။ မန္မစာအစာဏစာဳလင
ိ ္မ်စားကလိ
ႏိုလိင္ငရကစာ ဥဳေဒအရ ဲရ္မမရေ
္ စားဲည္ာ့ ရစာဇၚရ္မႈမ်စားႏိုမငာ့္
အ ခစားးူ႕အခကငာ့အ
္ ေရးခ်လ်းေ စာက္မႈမ်စားကလိ အြ႔ိးဲရ္ လိ႕ ႏိုမင္ာ့
းူဲစားခ်င္းစစာနစာေေစာက္ေစားမႈြ႔လိင္ရစာေအဂ်င္စမ
ီ ်စားႏိုမငာ့္ းကရ္းဳ္ေဲစာ စိစမ္းစစ္ေြ႔းေရးအရစာရမလမ်စား
ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္းဲလိ႕ ၚင္ေရစာက္ခကင္ာ့ရေစရန္ခင
က ာ့္ ဳ် လိ႕ ရလိက္ရန
က ္းရန္

•

မန္မစာႏိုလိင္ငြ႔လိင္ရစားကရ္းဳ္ေဲစာ စိစမ္းစစ္ေြ႔းေရး တႏိုၲရစားအ ႕ကြ (IIMM) ကလိေေစာက္ခၿဳီး
၎ရလိ႕အေစစာြ႔ိး းိဳ္ငန္း စရင္းည္ဳရ္နလိင္ရန္ႏိုင
မ ာ့္ ၎၏ းိဳ္ဳလိင္ခကငာ့ရ
္ စာၚန္မ်စားကလိ။ ဳည္ာ့ၚစကစာ
းိဳ္ေြ႔စာင္ႏိုလိငရ
္ န္အရကက္ းလိအဳ္ေဲစာႏိုလိင္ငေရး။ေက်စာေေစာက္ေနစာက္ခေဳးရန္ႏိုမငာ့္ ဘ႑စာေရး
အရင္းအ မစ္မ်စားကလိ ရရမလေစ လိ႕ အစာမခေဳးရန္

•

မန္မစာႏိုလိင္ငရကင္ းူဲစားမ်လ်းႏိုကတ္အေဳဖက် းးကန္ေဲစာ ရစာဇၚရ္မႈ္၊ စစ္ရစာဇၚရ္မႏို
ႈ မင္ာ့
ႏိုလိင္ငရကစာဥဳေဒအရ ရစာဇၚရ္မႈေ မစာက္ေဲစာ။ ဳစ္မႈမ်စားကလိ ခ်လ်းေ စာက္က် းးကန္ဲည္ဟိ
ဲဲတရမလႏိုလိင္စရစာ မည္ဲူကလိမြ႔လိ စိစမ္းစစ္ေြ႔းႏိုလိင္ေဲစာ အ ဳည္ ဳည္ြ႔လိင္ရစာ ဥဳေဒေံကစာင္းအရ
းိဳ္ဳလိင္ခကငာ့ဳ
္ ိစမ်လ်းစိကလိ အဲိး ဳ်ရန္။ တင္းဲလိ႔ ရစာဇၚရ္မႈမ်စား က် းးကန္ေံကစာင္း းိေးစာက္ေဲစာ
ဲက္ေဲအေေစာက္အေစားရမလဳ က။ေဲဒဏ္ခ်မမရ္ ခင္း္၊ စီရင္ ခင္းမ်စား မဳ ၚင္ေဲစာ
ႏိုလိင္ငရကစာစႏိုႈန္းမ်စားအရ မမ်ရေဲစာ စီရင္မႈမ်လ်း င္ာ့ ရရစားစကြ႔
ြ လိ ဳစ္ဒဏ္ေဳးရန္္၊ ေလိဲလိ႔ ဳ်းိဳ္ရစာရကင္
ရရစားခအစား။ေဲဒဏ္ ဳစ္ဒဏ္ ခ်မမရ္ႏိုလိင္ေဲစာ စီရင္မႈရမလဲည္ာ့ေနရစာမ်လ်းဲလိ႔ းႊေ
ြ ဳစာင္းေဳးအဳ္ ခင္း
မ ဳ်ရန္။

ဥေရစာဳဲမဂုႏိုမငာ့္ အေရမ႕ေရစာင္အစာရမႏိုလိငင
္ မ်စားအဲင္း (အစာြ႔ီတ) ဲလ႔ိ
•

ြ႔လိးၚ းေဲစာရစာဇၚရ္မႈမ်စားအရကက္ ရစာၚန္ရမလေဲစာ။ မန္မစာအရစာရမလႀကီးမ်စား အစားးိးအဳ အၚင္။ စ္ေစရန္
ဳလရ္ြ႔လိ႔အေရးတူမႈ။ ဳစ္ဒဏ္ခ်မမရ္ ခင္း ဲလိ႔မဟိရ္ ရမလၿဳီးဲစား ဦးရည္ ဳစ္မမရ္ေစား ဳလရ္ြ႔လိ႔အေရးတူမႈကလိ
ရလိးခ်ြ႕ းိဳ္ေြ႔စာင္ရန္

