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“ေဳ ကက္ကြဲ  ံ ကစားးလကိရ္ရတ္္၊ စစ္ဲ စားေရကက စၿဳးီဳစရ္တ။္ ရစည္းိ းနးီဳ းဳြ ဳစေ္နရတ။္။ေနေကကး္စာေရစာာ့ 
ကၽကနမ္ရလိ႔ ေကကေ္ ဳးးစာံကရတ။္ ကၽကနမ္ ဳနေ္ရစာာ့။ ဳနခ္်ငရ္တ္္၊ ဒ ေဳမတ္ာ့ ဒးီလိဳ ြ ေဳ ္ စဥ္းီမမစာ။ေံကစာကရ္တ။္ 
စစရ္ဳရ္ြ႕ ရနက္ ဘတ္ဲ မူမ ကၽကနမ္ရလိ႔ကလ ိမကတႏ္ိုလငိ္ံ ကဘးူ။” 
ဘူးဲီးေရစာင္ၿမလ်႕နတ္မမ အဲက္ ၃၃ႏိုမစ္အရကတ္ ရခိလင္အမ လ််းဲမီး္၊ ၎၏ ရကစာကလိ အစလိးရစစ္ရဳ္က 
၂၀၁၉။ေ ေ ဖၚ ရီးအရကင္း ရလိက္ခလိက္ခြာ့ဲည္။ ၂၀၁၉ မရ္း ၃၀ရက္ေန႔က။ေရက႔ြ႔ိ ေမး မန္းခြာ့ဲည္။ 
 
 
၂၀၁၉ ခႏိိုမစ္ ဇန္နၚ ရီး ၄ ရက္ေန႔ရကင္ ရကၡလ်င္ာ့ရဳ္မေရစာ္ (ေအေအ) က ရခလိင္ ဳည္နတေ္ မစာက္ဳ လိင္းရမလ 
ရြစခန္းေးးခိကလိ ရစ္ၿဳလ်င္နက္ရည္း ရလိက္ခလိက္ခြာ့ဲ  င္ာ့ ရြရဳ္ ကြ႕ၚင္ ၁၃ ဦးေဲြိ႔ းၿဳီး ကလိးဦးဒဏ္ရစာရခြာဲ့ ည္။ 
ၿဳီးခြာ့ဲည္ာ့ းေဳ င္းမ်စားစကစာကရည္းက။ေအေအအ ကြ႔ႏိုမင္ာ့။ မန္မစာာ့ရဳ္မေရစာ္ရလိ႔အံကစား ရလိက္ဳကြေးးမ်စား ရစရစ 
ရလိး မမင္ာ့  စ္ဳကစားေနခြာ့ရစာမမ တခိရလိက္ခလိက္မႈေံကစာင္ာ့ ရလိက္ဳကြ၏ အရမလန္အဟိန္ ႀကီးမစားစကစာ။  စ္ေဳဖးစာခြာ့ဲည။္  
 
တင္းအခ လ်န္မမစစ၍ ၂၀၁၆။ေအစာက္ရလိဘစားႏိုမင္ာ့ ရစ္ န္ ၂၀၁၇ ံဲဂိရး္မမ စရင္ၿဳီး ရလိဟင္ဂ်စာမ်စားအေဳဖ 
စစ္ရဳ္က ရက္စက္စကစာရလိက္္ခလိက္ခြာ့ေဲစာ ရခလိင္ ဳည္နတ္ရကင္ ႀကီးမစားေဲစာ ဳဋလဳကၡံကီးရစ္ရဳ ္ စေ္ဳဖးစာခြာ့ဲည္။ 
ေအေအ၏ ရလိက္ခလိက္မႈ။ေဳဖေဳ က္ခြာ့ၿဳီး ရက္ဳလိင္းအရကင္းမမစာဳင္ အစလိးရေ ဳစာခကင္ာ့ရဳိဂုလ်း္က။ေအေအအစား။ေခ်မႈန္းရန္ 
ရဳ္မေရစ္ာအစား ညႊန္ံကစားေစားေံကစာင္း ေိရ္ေ ဳစာခြာ့ဲည္။ ရဳ္မေရစာ္မမ တင္းေဒဲအရကင္းဲလိ႔။ေနစာက္ေဳ္ 
စစ္ရဳ္အင္အစားမ်စားစကစာ။  ည္ာ့ရင္းခ်ေစားခြာ့ၿဳီး အစာဏစာဳလိင္မ်စားကးည္း ကိးဲမဂုႏိုမင္ာ့ ႏိုလိင္င ရကစာ 
အ ကြ႔အစည္းမ်စားက ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္းေဳးအဳ္ေနေဲစာ းူဲစားခ်င္းစစာနစာဲည္ာ့ အကူအညီေဳးေနမႈမ်စားကလိ 



ရဳ္ြ႔လိင္းေစားခြာ့ဲည္။ ရလိက္ခလိက္မႈ။  စ္ဳကစားခြာ့ၿဳီးေနစာက္ဳလိင္း းမ်စားရကင္ ရဳ္မေရစ္ာႏိုမင္ာ့။ေအေအအ ကြ႔ရလိ႔အံကစား 
ရလိက္ဳကြမ်စား ဳလိမလိ ဳင္းေန္စကစာ ဳိ မမန္  စ္ဳကစားးစာခြာ့ဲည္။။ မန္မစာႏိုလိင္င ရကင္။  စ္ေးာ့ရမလဲည္ာ့အရလိင္း တင္းကြာ့ဲလိ႔ 
အေ ခအေနမ လ််းရကင္ အရဳ္ဲစားမ်စားမမစာ အေလအနစာြ႔ိ း  စ္ခြာ့ဲည္။  
 
ဤအစီရင္ခ စစာက ၂၀၁၉ ဇန္နၚ ရးီ ၄ ရက္ေန႔မမ စစ၍ ရခလိင္ ဳည္နတအ္ရကင္း။  စ္ဳကစားခြာ့ေဲစာ အ ဳည္ ဳည္ြ႔လိင္ရစာ 
းူဲစားခ်င္းစစာနစာေရးဥဳေဒမ်စားႏိုမင္ာ့ းူ႔အခကင္ာ့အေရးခ လ််းေ စာက္မႈမ်စားကလိ မမရ္ရမ္းရင္ေစားဳ ဲည္။ 
တင္းခ လ််းေ စာက္မႈမ်စားရကင္ အမ်စားစိႀကီးကလ။ိ မန္မစာစစ္ရဳ္က က် းးကန္ခြာ့ ခင္း  စ္ဲည္။ မမရ္ရမ္း ဳ်စိရန္အရကက္ 
ဇန္နၚ ရီးမမ။ေမးအရကင္း ဲိေရဲန ဳ်စိရစာရကင္ ဳဋလဳကၡေံကစာင္ာ့ ရလိက္ရလိက္ခ စစားခြာ့ရဲ ူ၈၁ ဦးကလ။ိေမး မန္း 
ခြာ့ဲည္။ တင္းရလိ႔အေြမမ ၅၄ ဦးကလ ိ၂၀၁၉ခိႏိုမစ္ မရ္းအရကင္းက 
ရခလိင္ ဳည္နတ္ေြရကင္။ေရက႔ြ႔ိ ေမး မန္းခြာ့ၿဳီး။ေနစာက္ေဳ္ ၂၇ ဦးကလ ိရတ္းီ ိန္း  င္ာ့ြ႔က္ဲကတ္ေမး မန္းခြာ့ဲည္။ 
ေလိ႔အ ဳင္ အ ဳည္ ဳည္ြ႔လိငရ္စာ းကရ္ၿငလမ္းခ်မ္းဲစာခကင္ာ့အ ကြ႔ဲည္။ ဳည္ရကင္းႏိုမင္ာ့ နလိင္င ရကစာ 
းူဲစားခ်င္းစစာနစာကူညီေရး အ ကြ႔မ်စားမမ ရစာၚန္ရမလဲူမ်စား္၊။ ဳည္ရကင္း းူ႔အခကင္ာ့အေရးးႈဳ္ရမစားဲူမ်စားႏိုမင္ာ့ 
ရလိက္ဳကြအေံကစာင္း ဲရင္းရတူ။ေ စာ္ ဳေနေဲစာ ဲရင္းဲမစားမ်စား ကလိးည္း။ေမး မန္းခြာ့ဳ ဲည္။ ေလိ႔အ ဳင္ 
းူ႔အခကင္ာ့အေရးခ လ််းေ စာက္မႈမ်စားႏိုမင္ာ့ ဳရ္ဲက္ေဲစာ ဓစာရ္ဳိ မ်စား္၊ ဗီဒီတလိမ်စားကလ။ိေးာ့းစာခြာ့ၿဳီး 
ရလိက္ဳကြမ်စား  စ္ဳကစားရစာေဒဲကလိ။ ဳေနေဲစာ ၿဂလ်ဟ္ရိဓစာရ္ဳိ မ်စားကလိးည္း။ေးာ့းစာြ႔န္းစစ္ခြာ့ဳ ဲည္။  
 
အ ဳည္ ဳည္ြ႔လိင္ရစားကရ္ၿငလမ္းခ်မ္းဲစာခကင္ာ့အ ကြ႔၏။ေးာ့းစာခ်က္အရ စစ္ရဳ္ဲည ္အရဳ္ဲစားမ်စားေနေလိင္ရစာ 
ေဒဲမ်စားအရကင္းဲလိ႔ မခကြမ ခစား ဳစ္ခရ္ရရ္ဲည္ာ့အရကက္ အရဳ္ဲစားမ်စား။ေဲေံက ဒဏ္ရစာရ ခင္း္၊ အလိးအလမ္မ်စား 
ေလခလိက္ဳ်က္စီး ခင္းမ်စား။  စ္ရေံကစာင္းေရက႔ရဲည္။ တင္း လဲိ႔ ဳစ္ခရ္မႈမ်စားေံကစာင္ာ့ ဒဏ္ရစာရခြာ့ေဲစာ 
အရဳ္ဲစားမ်စားအစား။ေြ႔းကိဲခကင္ာ့ကလိးည္း စစ္ဲစားမ်စားက ဳလရ္ဳင္ရရ္ဲ  င္ာ့ အေ ခအေနဳလိစ၍ 
ြ႔လိးၚ းဲကစားရရရ္ေံကစာင္းးည္း။ေရက႔ရဲည္။ ဇန္နၚ ရီးေႏိုမစာင္းဳလိင္းက ရဳ္မေရစာ္ႏိုမင္ာ့။ေအေအအ ကြ႔ရလိ႔အံကစား 
ရလိက္ဳကြအရကင္း ရေဲာ့ေရစာင္ၿမလ်႕နတ္ ဲမီးးမေက်းရကစာအရကင္းဲလိ႔။ေမစာ္ရစာက်ည္ြ႔ က်ေရစာက္ၿဳီး အဲက ္၇ 
ႏိုမစ္အရကတ္ေတစာက်္စားေးးရစ္ဦး အဲက္ြ႔ိ းခြာ့ဲည္။။ေမစာ္ရစာက်ည္ေလမမန္ၿဳီး အ ဳင္းအေန္ ဒဏ္ရစာရဲကစားေဲစာ 
ကေးးငတ္ကလိ နစာရီအေရစာ္ံကစာၿဳးီမမ စစ္ဲစားမ်စားက မလဲစားစိကလ။ိေြ႔းရိ ဳလိ႔ခကင္ာ့ ဳ်ခြာ့ၿဳီး 
ကေးးမမစာ။ေနစာက္ရစ္ေန႔ရကင္။ေဲြ႔ိ းဲကစားခြာ့ဲည္။ ဧၿဳီးြ႔န္းဳလိင္းက။ေနစာက္ေဳ္။  စ္ရဳ္ရစ္ခိရကင္ 
ဘူးဲီးေရစာင္ၿမလ်႕နတ္ စလိင္းဒင္ေရရ ခကန္အနီးေရစာအိဳ္ေြရကင္ ၚ းခိရ္ေနေဲစာ ရိလဟင္ဂ်စာမ်စားအစား 
စစ္ရဟရ္တစာဥ္ရစ္စီးမမ ဳစ္ခရ္ခြာဲ့   င္ာ့ အနည္းြ႔ိ း အရဳ္ဲစား။ေ ခစာက္ဦးေဲြိ႔ းၿဳီး ၁၃။ေတစာက္ 
ဒဏ္ရစာရခြာ့ဲည္။။ ဳင္း ဳင္းေန္ေန ္ဒဏ္ရစာရဲကစားခြာ့ေဲစာ ရလိဟင္ဂ်စာရစ္ေတစာက္က အ ဳည္ ဳည္ြ႔လိင္ရစာ 
းကရ္ၿငလမ္းခ်မ္းဲစာခကင္ာ့အ ကြ႔ကလိ တခိးလ။ိ ဳန္ေ ဳစာ ဳခြာ့ဳ ဲည္။ “ရဟရ္တစာဥ္က။ေရစာင္ေရကေနစာက္ က္က 
ေကက္းစာရစာ္၊ မလနစ္ဳလိင္းဳြ ံကစာမတ္္၊ ဒိ းက်ည္ေရကနြ႔ စဳစ္ရတ္။ ကၽကန္ေရစာ္းည္း အဲက္းိၿဳီး ေကက္ေ ဳးရရတ္။ 
င ေဲ ကဲစားရင္ဘတ္းလိးိဳ္မးြ္၊ မလဲစားစိက ဘတ္းလိ။  စ္မးြြ႔လိရစာ။ေ ဳးရင္းနြ႔။ေရကးေနမလရတ္။” 
 
 မန္မစားိ ၿခ  ်ေရးရဳမ္်စားဲည္ အရဳ္ဲစားမ်စားကလိးည္း  မ္းြ႔ီးေလန္း လဲမ္းခြာ့ဲည္။ အဓလက  မ္းခ ရဲူမ်စားမမစာ 
အရကတ္ေရစာက္ၿဳီးေဲစာ ရခလငိ္အမ လ််းဲစားမ်စား။  စ္ၿဳီး ၎ရလိ႔ကလ ိရခလိင္းူမ လ််း  စ္ဲည္ာ့အရကက္ေံကစာင္ာ့။ေအေအႏိုမင္ာ့ 
ြ႔က္စဳ္မႈရမလဲည္ဟူေဲစာ တူြ႔ခ်က္ႏိုမင္ာ့ ဳစ္မမရ္ေစားခ ခြာ့ရဳိ ေဳဖဳ ဲည္။ ရလိက္ဳကြမ်စား။  စ္ေနဲည္ာ့။ေဒဲမ်စားႏိုမင္ာ့ 
မံကစာခင္က။  စ္ခြာ့ဲည္ာ့ေဒဲမ်စားရကင္ စလရ္ေင္ဲးလိ  မ္းြ႔ီးမႈမ်စား။  စ္ေးာ့ရမလဲည္။ 
 မ္းြ႔ီးခ ရဲူမ်စားေ မမ။ေအေအႏိုမင္ာ့ ဳရ္ဲက္ဲည္ာ့ ဲရင္းအခ်က္အးက္ရရမလရန္ ႀကလ်းဳမ္းဲည္ာ့အေနႏိုမင္ာ့ 
၎ရလိ႔အစား ႏိုမလဳ္စက္ညမဥ္းဳန္းမႈမ်စားးည္း ရမလရရ္ဲည္။ ၂၀၁၉ ခိ။ေမး အေစစာဳလိင္းက 



ရေဲာ့ေရစာင္ၿမလ်႕နတ္။ေက်စာက္ရန္းရကစာမမ  မ္းြ႔ီးခ ေစားရေဲစာ ရကစာဲစားရစာေက်စာ္ေြမမ။ေ ခစာက္ဦးကလိ စစ္ရဳက္ 
ဳစ္ဲရ္ခြာ့ဲည္။  
 
ေ ေ ဖၚ ရီးးတ္ကးည္း ၿမလ်ရလိင္းရင္းဲစားရစ္ဦးႏိုမင္ာ့ ရခလိင္င းဦးရလိ႔  မ္းြ႔ီးခ ရၿဳီး။ေဳ်စာက္ြိ႔ း ဲကစားခြာ့ေံကစာင္း 
အ ဳည္ ဳည္ြ႔လိင္ရစာ းကရ္ၿငလမ္းခ်မ္းဲစာခကင္ာ့အ ကြ႔က မမရ္ရမ္း ဳ်စိႏိုလိင္ခြာဲ့ ည္။ မ်က္ မင္ဲက္ေဲ အမ လ််းဲမီးရစ္ဦးက 
၎ရလိ႔။ေ ခစာက္ဦးေြမမ ရစ္ဦးကလ ိစစ္ရဳ္က  မ္းေစားေံကစာင္း။ေနစာကြ္႔ိ းေရက႔ခြာ့ရဲည္ဟိ။ေ ဳစာ ဳဲည္။ 
တင္းအခ လ်န္ကရည္း။ေဳ်စာက္ြ႔ိ းေနဲူမ်စား၏ ဲရင္းအစအနကလိ မလဲစားစိမ်စားက မရခြာ့ေရစာာ့ဳ ။ 
မလဲစားစိၚင္ရစ္ဦးက “ဲူ႔အေံကစာင္း ဲရင္းရခ်င္ရတ္။ ဘစာ  စ္ဲကစားးြြ႔လိရစာ ဲလခ်င္ရတ္။ 
ဲူေဲ ကဲစားၿဳီြ႔လိရင္ေရစာင္ ကၽကန္မအက လ််းအေံကစာင္း ဲလရ လိ႔းလိဳ ရတ္” းလိ႔။ေ ဳစာဳ ရတ္။ 
 
ရကစာမ်စားရကင္း လဲိ႔ ၚင္စ၍ အလမ္မ်စားရကင္။ေအေအရဳ္ဲစားမ်စားကလိ ရမစာေ ကရစာရကင္။ မန္မစာစစ္ဲစားမ်စားဲည္ အလမ္မ်စားရကင္းမမ 
ဳစၥည္းမ်စားႏိုမင္ာ့။ေရႊ္၊ အလမ္ေမကးရလရလစစစာန္္၊ အစစားအေဲစာက္္၊ ြ႔လိးစားမ်ဳ္စစ္ ဳစၥည္းစေဲစာ အ လိးရန္ဳစၥည္းမ်စားကလိ 
းိတက္တူငင္ဲကစားရရ္ံကဲည္။ အခ လ််႕  စ္ရဳ္မ်စားရကင္ စစ္ဲစားမ်စား တင္းကြာ့ လဲိ႔ တူငင္ေနဲည္ကလိ 
ရကစာဲစားမ်စားေရက႕ံကၿဳီး အခ လ််႕  စ္ရဳ္မ်စားရကင္ စစ္ဳကြမမ ေကက္ေ ဳးရလမ္းေရမစာင္ခြာ့ရဲမူ်စား ၎ရလိ႔ေနအလမ္မ်စား လဲိ႔ 
 ဳန္အးစာရကင္ အလမ္မမ ဳစၥည္းမ်စား းိတက္ တူငင္ ်က္ြီ႔းခ ခြာ့ရေံကစာင္း။ေရက႔ရမလရ ခင္း  စ္ဲည္။  
 
 မန္မစာစစ္ရဳ္ဲည္ ြ႔တ္စိႏိုမစ္ေဳ င္းမ်စားစကစာ ၎ရလိ႔အဲိ း ဳ်ခြာ့ေဲစာ နည္းးမ္းမ်စားအရလိင္း အရဳ္ဲစားမ်စားကလိ 
းက္နက ္ခြတမ္းမ်စား္၊ ရလကၡစာမ်စားႏိုမင္ာ့ စစ္ဲစားမ်စားအစားဲတ္ဳလိ႔ေစ ခင္း စဲည္ာ့အဓမမးိဳ္အစားေဳး ခလိင္းေစ ခင္း 
မ်စားကလိးည္း။ ဳ်းိဳ္ခာ့ြဲည္။ ရခလိင္းူမ လ််းမ်စားကလိ အဓလက ဳစ္မမရ္ေစားဲည္ာ့ဳိ စ မ လ််းေရက႔ရၿဳီး မံကစာမံကစားည္း 
ညကင္းေစစာင္ာ့ခလိင္း ခင္းမ်စား ရမလဳ ဲည္။ အရဳ္ဲစားမ်စားကလိ။ေဳဖရစာမ်စားအ  စ္ 
အဓမမခလိင္းေစ ခင္းဲစာမက။ မန္မစာစစ္ရဳ္ဲည ္စစာဲင္ေက်စာင္းမ်စားကလိးည္း 
စစ္ရန္းး်စားမ်စားအ  စ္အဲိ း ဳ်ေံကစာင္း ဲစာဓကေရစာ္ေရစာ္မ်စားမ်စားကလိ 
အ ဳည္ ဳည္ြ႔လိင္ရစားကရ္ၿငလမ္းခ်မ္းဲစာခကင္ာ့အ ကြ႔က။ေရက႔ရမလခြာ့ရဲည္။ ဤးိဳ္ရဳ္မမစာ ကေးးဲူငတ္မ်စား၏ 
းိ ၿခ  ်ေရးႏိုမင္ာ့အဲက္အန္ရစာတ္ကလိ ၿခလမ္းေ ခစာက္ႏိုလိငၿ္ဳီး ကေးးမ်စား၏ ဳညစာဲင္ံကစားႏိုလိင္ခကင္ာ့ကလိးည္း 
ေလခလိက္ေစဳ ဲည္။ 
 
ရလိက္ဳကြမ်စား ဳင္းေန္းစာၿဳီး အရဳ္ဲ စားမ်စားေနေလိင္ရစာေဒဲမ်စားအနီးဲလိ႔။ေရစာက္းစာဲည္ာ့အခ  
တင္းေနရစာရကင္။ေနေလငိ္ေနံကေဲစာ းူမ လ််းေဳ င္းစိ ရလိ႔မမစာ မလမလရလိ႔၏ေက်းရကစာ္၊။ေနအလမ္မ်စားကလိ 
စကန္႔ခကစာေကက္ေ ဳးံကရဳ ဲည္။ တခိ အစီရင္ခ စစာကလိ ေိရ္ ဳနခ္ လ်န္အေလ ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္းရလိက္ဳကြမ်စားေံကစာင္ာ့ 
းူေဳ င္း ၃၀၀၀၀။ေက်စ္ာ။ေနအလမ္မ်စားမမ ေကက္ေ ဳးခြာ့ရၿဳီး တစာတီဒိကၡဲည္စခန္းမ်စား္၊။ေက်စာင္းမ်စားႏိုမင္ာ့ 
ဘိန္းႀကီးေက်စာင္းမ်စားရကင္ ခလိးႈ ေနံကရဳ ဲည္။ ဲလိ႔ေဲစာ္။ မန္မစာ စစ္ က္ႏိုမင္ာ့ အရဳ္ က္အစာဏစာဳလိင္မ်စားက 
တင္းေဒဲမ်စားရကင္ းူဲစားခ်င္းစစာနစာဲည္ာ့ အကူအညီေဳးမႈမ်စားကလိ 
ရင္းရင္းက်ဳ္က်ဳ္ကန္႔ဲရ္ေစားးလိက္ဲည္ာ့အရကက္ ကိးဲမဂုႏိုမင္ာ့ အ ခစားႏိုလိင္င ရကစာအ ကြ႔အစည္းအမ်စားစိက 
အကူအညီးလိအဳ္ေနဲူမ်စားကလိ ကူညီခကင္ာ့မရႏိုလိင္ံကဳ ။ 
 

အစာဏစာဳလိင္မ်စားက ဳဋလဳကၡမ်စား  စ္ဳကစားေနဲည္ာ့ ၿမလ်႕နတ္မ်စားအရကင္းႏိုမင္ာ့ ၿမလ်႕နတ္ရစ္ခိႏိုမင္ာ့ရစ္ခိအံကစား 
ရလကၡစာ္၊။ေြ႔းၚ းႏိုမင္ာ့။ေြ႔းဳစၥည္းမ်စား ဲတ္ေြ႔စာင္ခကင္ာ့ကလိးည္း စလရ္မေင္ရင္မေင္ဲးလိ 
ကန္႕ဲရ္ေနဲည္ာ့အရကက္ အေ ခအေနကလိ ဳလိြ႔လိးဲကစားေစဳ ဲည္။ 
ဤဲလိ႔းိဳ္ေြ႔စာင္ခ်က္မမစာ။ မန္မစာစစ္ရဳ္က။ေဲစာင္းက်န္းဲူႏိုမလမ္နင္းေရး စစ္ြ႔င္မႈရကင္ 



ဲိ းေးာ့ရမလေဲစာ။  ရ္ေးး  ရ္နညး္ဗ် ဟစာကလိ က်င္ာ့ဲိ း ခင္း  စေ္ံကစာင္းေဳဖးကင္ဳ ဲည္။။  ရ္ေးး  ရ္ြ႔လိဲ ည္မမစာ 
ရစ္ဘက္းက္နက္ကလိင္အ ကြ႔မ်စားအစား ရလကၡစာ္၊ ရန္ဳိ ေငက္၊ ဲရင္းအခ်က္အးက္ႏိုမင္ာ့ 
ရဳ္ဲစားဲစ္မ်စားမရရမလေအစာင္။  ရေ္ရစာက္ ခင္း  စၿ္ဳီး ဤဗ် ဟစာေံကစာင္ာ့။ေဒဲခ းူေိအေဳဖ ေလခလိက္မႈႀကီး 
မ်စားးည္း။  စ္ေဳဖေစဳ ဲည္။ ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္းရမလ းူဦးေရ အေရစာ္မ်စားမ်စားမမစာ။ေန႔စဥ္ၚမ္းစစာအရကက္ 
စလိက္ဳ လ််းေရးကလ ိမမီခလိေနရေဲစာ းတ္ဲမစားမ်စား  စ္ံကၿဳီး ရလိက္္ဳကြမ်စားေံကစာင္ာ့ မလမလရလိ႔၏ းတ္တစာမ်စားြီ႔မဲကစားႏိုလိင္ 
မစလိက္ဳ လ််းႏိုလိင္ံကဲးလိ။ေရစာရကင္းဲလိ႔ ကဲစားစ၍ စစားစရစာရမစာေ က ခင္းမ်စားးည္း မ ဳ်းိဳ္ႏိုလိင္ံကဳ ။ ေလိ႔ေံကစာင္ာ့ ရလိက္ဳကြမ်စား 
ံကစာရမည္းစာေး။ေရရမည္အရကက္ စစားနဳ္ရလကၡစာ ူးိ ေရးမမစာ စလိးရလမစ္ရစာ 
  စ္းစာေး။  စေ္နဳ ဲည္။။ေနအလမ္စကန္႔ခကစာေကက္ေ ဳးခြာ့ရေဲစာ ၿမလ်းတ္ဲမစားရစ္ဦးက ဲူ၏ စလိးရလမ္ခ်က္ကလိ 
တခိးလိေ ဳစာ ဳခြာဳ့  ဲည္။ “ရစ္ႏိုမစ္ းကရ္ ကဲစားရင္။ေနစာက္ႏိုမစ္အရကက္ဳ  စလိးရလမ္ရရတ္။ အြဒီအက လ််းြ႔က္က 
အနည္းြ႔ိ း။ေနစာက္ႏိုမစ္ႏိုမစ္ေးစာက္အေလ ခ ံကရရစာ။” 

 

တခိ ဳဋလဳကၡအရကင္း ခ လ််းေ စာက္မႈအမ်စားစိကလိ။ မန္မစာစစ္ရဳ္က။ ဳ်းိဳ္ခြာ့ေဲစ္ားည္း ရခလိင္ရဳ္ ကြ႔ကးည္း 
းူမ်စားအစား  မ္းြ႔ီးေခဖေြ႔စာင္ ခင္း္၊ ၎ရလိ႔၏ းကရ္းဳ္ခကင္ာ့မ်စားကလိ စလရ္ေင္ဲးလိ 
ဳလရ္ဳင္ကန္႔ဲရ္ ခင္းမ်စား။ ဳ်းိဳ္ခြာ့ံကဲည္။ ရေဲာ့ေရစာင္ၿမလ်႕နတ္မမ ရလဟိင္ဂ်စာ 
၂ဦးအစား။ေအေအရဳ္ ကြ႕ၚင္မ်စားက။ ဳန္ေဳးြ႔ကြေခဖေြ႔စာင္ဲကစားခြာ့ဲည္မမစာ ရစ္းနီးဳ းံကစာ မင္ာ့ၿဳီ။  စေ္ဲစ္ားည္း 
 မ္းေခဖဲကစားခ ရဲူမ်စား၏ က ံကမမစာႏိုမင္ာ့ ဲူရလိ႕ဘတ္မမစာရမလဲည္ကလိ မဲလရဳ ။  ရ  န္ရ ခ းည္း။ေအေအရဳ္ဲစားမ်စားက 
စစ္ြ႔င္ရလိက္ခလိက္မႈမ်စား။ ဳ်းိဳ္ဲည္ာ့ဳိ စ မမစာ အရဳ္ဲစားရကစာဲစားမ်စားအရကက္ အႏို္ရစာတ္  စ္ေစႏိုလိင္ဲည္ာ့ 
အေနအေစားမ လ််း။  စ္ေနဳ ဲည္။ 
 

ရလိက္ဳကြႏိုမင္ာ့ြ႔က္စဳ္  စ္ေဳဖေဲစာ ခ လ််းေ စာက္မႈမ်စားအေံကစာင္း ဲရင္းရင္ ဳဲူမ်စားမမစားည္း 
ၿခလမ္းေ ခစာက္ေႏိုမစာက္တမက္မႈမ်စားႏိုမင္ာ့ ရင္ြ႔လိင္ံကရဲည္။ စစ္ရဳ္၏ က် းးကန္ခ လ််းေ စာက္မႈဲရင္းမ်စား 
ရလိးၿဳီးေကက္ေဳဖးစာခ လ်န္ရကင္ းိ ၿခ  ်ေရးရဳ္ ကြ႔မ်စားက ၎ရလိ႔ ဲိ းေးာ့ရမလဲည္ာ့ နည္းစနစ္မ်စားကလိ အဲိ း ဳ်ၿဳီး 
၎ရလိ႔အေဳဖေၚ နေ္ရးဲစားမႈမ်စားကလိ ႏိုႈရ္ြ႔လဳ္ဲကစားေအစာင္ ႀကလ်းဳမ္းးစာခြာ့ဲည္။ 
မံကစာေဲးမီးဳလိင္းအရကင္းရကင္။ မန္မစာဲရင္းဂ်စာနတ္ဲိ းခိမမ အတ္ဒီရစာမ်စားကလိ ရရစားစကြြ႔လိမႈမ်စား။ ဳ်းိဳ္ခြာ့ဲည္။ 
ဤ  စရ္ဳ္မ်စားမမစာ။ မန္မစာႏိုလိင္င အရကင္း းကရ္းဳ္စကစာေိရ္ေ စာ္ေ ဳစာြ႔လခိကင္ာ့ကလ ိၿခလမ္းေ ခစာက္မႈမ်စား 
ြ႔က္းက္ရမလေနေံကစာင္း။ ဳေနၿဳီး းႊရ္ေရစာ္အရကင္းရကင္ အမ်စားစိေနရစာရေစားေဲစာ NLD အစလိးရအေနႏိုမင္ာ့ 
 လႏိုမလဳ္ခ််ဳ္ခ်တ္ေဲစာ ဥဳေဒမ်စားကလိ  ်က္ လဲမ္း ခင္း္၊။ ဳင္ြ႔င္ ခင္းမ်စား 
ခ်က္ ခင္းးိဳ္ေြ႔စာငရ္န္းလိအဳ္ေံကစာင္း။ ဳဲေနဳ ဲည္။ 

 

 မန္မစာစစ္ရဳ္က ရခလငိ္ ဳညန္တ္အရကင္း ြ႔လိးၚ းေဲစာရစာဇၚရ္မႈမ်စား က် းးကန္ခြာ့ေံကစာင္း 
စကဳ္စကြခ်က္မ်စားေဳဖေကက္းစာ ခင္းမမစာ တခိအႀကလမ္ဲည ္ဳေမြ႔ိ း မဟိရ္ဳ ။ ကိးဲမဂု္၊ အ ဳည္ ဳည္ြ႔လိင္ရစာ 
းကရ္ၿငလမ္းခ်မ္းဲစာခကင္ာ့အ ကြ႔ႏိုမင္ာ့ အ ခစားေဲစာအ ကြ႔အစည္းမ်စားက အေဲးစလရ ္မမရ္ရမ္းရင္ႏိုလိင္ခြာ့ဲည္ာ့အရလိင္း ၂၀၁၇ 
ခိႏိုမစ္ ံဲဂိရ္းမမ စရင္စ၍။ မန္မစာစစ္ရဳ္ဲည္ ရခလိင္ေ မစာက္ဳလိင္းရမလ ရလိဟင္ဂ်စာမ်စားအေဳဖ စစ္ြ႔င္ရလိက္ခလိက္မႈႀကီး 
ရစ္ခိ။ ဳ်းိဳ္ခြာ့ၿဳီး အမ လ််းဲစား္၊ အမ လ််းဲမီးႏိုမင္ာ့ ကေးးမ်စားအဳ အၚင္ းူေဳ င္းေေစာင္ခ်ီၿဳီး ဲရ္  ရ္ ခငး္္၊ 
အမ လ််းဲမီးမ်စားႏိုမင္ာ့ မလန္းကေးးငတ္မ်စားကလိ အဓမမ ဳ်က်င္ာ့ ခင္း္၊ အမ လ််းဲစားမ်စားႏိုမင္ာ့။ေတစာက်္စားေးးမ်စားကလိ 
 မ္းြ႔ီးခ််ဳ္ေႏိုမစာင္ႏိုမလဳ ္စက္ ခင္းႏိုမင္ာ့ ရလိဟင္ဂ်စာရလိ႔၏ အလမ္မ်စား ရကစာမ်စားကလိ မီးရႈလ႕ ်က္ြီ႔း ခင္းမ်စားကလိ။ ဳ်းိဳ္ခြာ့ဲည္။ 
တင္းအံကမ္း က္မႈႀကီးေံကစာင္ာ့ ရလိဟင္ဂ်စာ ၇၃၀၀၀၀။ေက်စာ္ နတ္စဳ္ကလ။ိ  ရ္ေက်စာ္ၿဳီး အလမ္နီးခ်င္း ဘဂၤးစားေဒာ့ရမ္ 



ႏိုလိင္င ဘက္ ကလ ိေကက္ေ ဳးခြာ့ံကဲည္။ ကိးဲမဂု၏ အခ်က္အးက္ ရမစာေ ကေရးအ ကြ႔ ကးည္း ေလဳ္ရန္း မန္မစာ 
စစ္ေခ င္းေြ႔စာင္မ်စားကလိ စိ စမ္းစစ္ေြ႔းစ၍ းူဲစားမ လ််းႏိုကတ္အေဳဖ က် းးကန္ေဲစာ ရစာဇၚရ္မႈမ်စား္၊ စစ္ရစာဇၚရ္မႈမ်စားႏိုမင္ာ့ 
းူမ လ််းရိ းဲရ္  ရ္မႈမ်စား အရကက္အေရးတူရန္။ေရစာင္းြ႔လိေစားဳ ဲည္။ ဲလိ႔ရစာရကင္။ မန္မစာရဳ္ ကြ႔ၚင္မ်စားဲည္ 
အေရးတူခ ရမႈမမ ကင္းးကရ္း်က္ ရမလေနဳ ေဲးဲည္။ စစ္ရဳ္၏ က် းးကန္မႈမ်စားအေံကစာင္း စိ စမ္းစစ္ေြ႔းမႈမ်စားမမစာ 
ရမလခြာ့း်င္ေဲစ္ာမမ းကရ္းဳ္ ခင္းမရမလ္၊ တိ ံကည္ႏိုလိင္ေးစာက္စရစာမရမလ္၊ ဘက္းလိက္မႈ ကင္းရမင္း ခင္းမရမလဳ ြ 
အေရးတူေြ႔စာင္ရကက္ ခင္းမမစားည္း မရမလဲေးစာက္  စ္ဳ ဲည္။ 
 

တခိအစီရင္ခ စစာရကင္ မမရ္ရမ္းရင္ေစားႏိုလိင္ေဲစာ ခ လ််းေ စာက္မႈ အမ်စားအ ဳစားကလိ ရဳ္မေရစာ္၏ ရဳ္မ ၂၂ ႏိုမင္ာ့ ၅၅ 
ရလိ႔က။ ဳ်းိဳ္ခြာ့ံကေံကစာင္း ခ ရဲူမ်စားက စစ္ဲစားမ်စား၏ တူနီေ စာင္းရကင္ ရဳ္ြ႔င္ေစားေဲစာ ရ ြ႔လဳ္မ်စားကလိံကည္ာ့ၿဳီး 
ဲလရမလခြာ့ံကဲည္။။ မန္မစာႏိုလိင္င ၏ အ ခစားေဒဲမ်စားရကင္ ရဳ္စကြေစားေဲစာ ဤရဳ္ ကြ႔မ်စားကလိ 
ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္း။ေစးႊရ္ခြာ့ဲည္ာ့ အမလန္႔ကလိ ကစာကကတ္ေရးဦးစီးခ််ဳ္ ဗလိး္ခ််ဳ္မမ းႀကီးမင္းေအစာင္းႈလင္၏ 
ရိ းမမဲစာ။ေဳးခြာ့ ခင္း။  စႏ္ိုလိင္ဲည္ာ့ အရကက ္းက္ရမလ။ေအေအအ ကြ႔အစား စစ္ြ႔င္ေရးကလိ။ မနမ္စာရဳ္မေရစ္ာ၏ 
ေလဳ္ြ႔ိ းဳလိင္းမမ ကကဳ ္ကြညႊန္ံကစားေန ခင္း။  စ္ဲည္ဟိ တူြ႔ႏိုလိင္ဳ ဲည္။ အ ခစားေဲစာခ လ််းေ စာက္မႈမ်စားကလိ 
ရခလိင္ ဳည္နတ္ အေ ခစလိက္ အေနစာက္ဳလိင္းရလိင္း စစ္ဌစာနခ််ဳ္ းက္ေအစာက္ခ  ရဳ္ရင္း 
ရဳ္ ကြ႔မ်စားက။ ဳ်းိဳ္ ခင္း  စ္ဲည္။ အေနစာက္ဳလိင္းရလိင္းစစ္ဌစာနခ််ဳ္ဲည္ ရလိဟင္ဂ်စာမ်စားအေဳဖ 
ခ လ််းေ စာက္မႈမ်စားႏိုမင္ာ့းည္း ဳရ္ဲက္စကဳ္စကြခ ေစားရဳ ဲည္။ စစ္ရစာဇၚရ္မႈမ်စားအဳ အၚင္ ခ လ််းေ စာက္မႈမ်စားကလိ 
ရခလိင္ ဳည္နတ္ရကင္ အေ ခစလိက္ရဳ္စကြေစားၿဳီး တခင္ ရက္စက္မႈမ်စားႏိုမင္ာ့ ဳရ္ဲက္ေနေဲစာရဳ္ ကြ႔မ်စားကဲစာမက 
အဲစ္ေဳ္မ ေရစာက္ရမလးစာေဲစာ ရဳ္ ကြ႔မ်စားကဳ  က် းးကန္ခြာ့ ခင္းဲည္။ မန္မစာႏိုလိင္င ရကင္ စစ္ရဳ္က 
အ ကြ႔အစည္းအေနႏိုမင္ာ့ စနစ္ရက် လႏိုမလဳ္မႈမ်စား။ ဳ်းိဳ္ေန ခင္းကလိ ဲလဲစာေင္ရမစားေစဳ ဲည္။  
 
မံကစာေဲးခငႏ္ိုမစ္မ်စားအရကင္းကစစ၍ ႏိုလိင္င ရကစာ၏ အစာရိ စလိက္မႈအမ်စားအ ဳစား 
ရမလးစာခြာ့ေဲစ္ားည္း။ မန္မစာစစ္ရဳအ္ေနႏိုမင္ာ့။ ဳ် ဳင္ေ ဳစာင္းးြမႈမ လ််း းိ းၚမ ဳေဲးဳ ။ 
တခိအစီရင္ခ စစာေ စ္ာ ဳေနဲည္ာ့အရလိင္း ၎ရလိ႔ ႏိုမစ္ေဳ င္းမ်စားစကစာ က်င္ာ့ဲိ းခြာ့ဲည္ာ့ ခကြ ခစား လႏိုမလဳ္မႈႏိုမင္ာ့ အံကမ္း က္မႈကလ ိ
ြ႔က္းက္က်င္ာ့ဲိ းရန္ဲစာ ရည္ရကတ္ေစားဳိ ရဳ ဲည္။ အရဳ္ဲစားအစလိးရအေနႏိုမင္ာ့းည္း အရဳ္ဲစားမ်စားကလိ 
အကစာအကကတ္ေဳးၿဳီး္၊ ရရစားမမ်ရမႈႏိုမင္ာ့ ရစာၚန္တူ္၊ ရစာၚန္ခ မႈမ်စားရမလးစာေစရန္ းိဳ္ေြ႔စာင္ႏိုလိင္စကမ္းမရမလဲ းလိ 
းိဳ္းစာမည္ာ့အေနအေစားးည္း မေရက႔ရဳ ။ အစလိးရအေနႏိုမင္ာ့။ေနစာက္ဳလိင္းရကင္ 
းူ လဲေင္ရမစားေိရ္ေ ဳစားစာေဲစာ။ေအေအအစား။ေခ်မႈန္းရန္။ေဳးေစားဲည္ာ့ အမလန္႔  င္ာ့  လႏိုမလဳ္ရက္စက္မႈမ်စားကလိ 
အစားေဳး ခင္း္၊ ဲေဘစာရူညီ ခင္းမ်စား။ ဳ်းိဳ္ခြာ့ရစာဳင္။ေရစာက္ဳ ဲည္။ ႏိုလိင္င ရကစာဥဳေဒအရ 
ရစာဇၚရ္မႈေ မစာကေ္ဲစာ းိဳ္ရဳ္မ်စားအရကက္ ႏိုလိင္င ရကစာ၏ ရိ ႔ ဳန္ေြ႔စာင္ရကက္မႈမ်စား းလိအဳ္ဳ ဲည္။ 
တခိအခ လ်န္ဲည္ ႏိုလိင္င ရကစာ အဲလိင္းအၚလိင္း္၊ အေူးဲ  င္ာ့ ကိးဲမဂုးိ ၿခ  ်ေရးေကစာင္စီက။ မန္မစာစစ္ရဳက္ 
၎ရလိ႔၏ ခ လ််းေ စာက္မႈမ်စားကလိ ရဳ္ရန္႔ရန္ႏိုမင္ာ့ ရက္စက္ေဲစာရစာဇၚရ္မႈမ်စားကလိ က် းးကန္ခြာ့ဲူမ်စားကလိ 
ရရစားဥဳေဒအရလိင္း။ ဳစ္ဒဏ္ေဳးမည္  စ္ေံကစာင္း ရမင္းးင္း ရလက်ေဲစာ ဲရင္းစကစားေဳး လိ႔ အခ လ်န္  စ္ေဳဲည္။ 



၁။ နလဂိ းႏိုမင္ာ့ အႀက  ဳ်ခ်က္မ်စား 

ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္း ရလိဟင္ဂ်စာမ်စားအေဳဖ။ မန္မစာစစ္ရဳ္က အစိးလိက္ ရက္စက္စကစာ  လႏိုမလဳ္ခြာ့ဲည္ာ့အရကက္ ရလိဟင္ဂ်စာ 
၇၃၀၀၀၀။ေက်စာ္ေနအလမ္ႏိုမင္ာ့ႏိုလိင္င ကလိ စကန္႔ခကစာေကက္ေ ဳးခြာ့ရၿဳီးဲည္ာ့ေနစာက္ ႏိုမစ္ႏိုမစ္ဳ င္မံကစာေဲးဲည္ာ့အခ်္လန္ရကင္ 
စစ္ဲစားမ်စားဲည္ ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္း။ ဳနေ္ရစာက္းစာံကၿဳီး ရလိင္းရင္းဲစားးူနည္းစိ အရဳ္ဲစားမ်စားအေဳဖ 
းူ႕အခကင္ာ့အေရးခ လ််းေ စာက္မႈအဲစ္မ်စား းိဳ္းစာံက ဳန္ဳ ဲည္။ ရခလိငး္က္နက္ကလိင္အ ကြ႔ရစ္ခိ  စေ္ဲစာ 
ရကၡလ်င္ာ့ရဳ္မေရစ္ာက ၂၀၁၉ ဇန္နၚ ရီး ၄ ရက္ေန႔ရကင္ ရြစခန္းမ်စားကလိ အခ လ်န္ကလိက္ရလိက္ခလိက္မႈမ်စား 
းိဳ္ခြာ့ၿဳီးဲည္ာ့ေနစာက္။ မန္မစာစစ္ရဳ္က ၎ရလိ႔ းိဳ္ေနက်ဳိ စ အရလိင္း းက္နက္ကလိင္ႏိုမင္ာ့ အရဳ္ဲစား မခကြ ခစားဳြ 
ရလိက္ခလိက္မႈမ်စား။ ဳ်းိဳ္းစာခြာ့ဲည္။ စလရ္ေင္ဲးလိ  မ္းြ႔ီး ခင္း္၊  မ္းြ႔ီးၿဳီး 
ဲရင္းအစအနမရဳြ။ေဳ်စာက္ြိ႔ းဲကစား ခင္း္၊ ဥဳေဒးက္းကရ္ ကကဳ ္မ်က္စီရင္ ခင္း္၊ အရဳ္ဲစားမ်စား၏ အလိးအလမ္ 
ဳစၥည္းမ်စားကလိ းိတက္ ်က္ြ႔ီး ခင္းႏိုမင္ာ့ အဓမမးိဳ္အစာေးဳးခလိင္းေစ ခင္းမ်စား။ ဳ်းိဳ္ခြာဲ့ ည္။ 

 
ခ လ််းေ စာက္မႈအမ်စားစိကလိ။ မန္မစာစစရ္ဳ္က။ ဳ်းိဳ္ခြာ့ေဲစ္ားည္း ရခလိင္ရဳ္ ကြ႕ကးည္း အရဳ္ဲစားမ်စားအစား 
 မ္းြ႔ီးေခဖေြ႔စာင ္ခင္း္၊ ၎ရလိ႔၏ းကရ္းဳ္ခကင္ာ့မ်စားကလိ စလရ္ေင္ဲးလိ ဳလရ္ဳင္ကန္႔ဲရ္ ခင္းမ်စား။ ဳ်းိဳခ္ြာ့ံကဲည္။ 
၎ရလိ႔းည္း တခိကြာ့ဲလိ႔ းူ႕အခကင္ာ့အေရးခ လ််းေ စာက္မႈမ်စားကလ ိရဳ္ရန္႔ရမည္  စၿ္ဳီး က် းးကန္ဲူမ်စားးည္း 
ရစာၚန္တူရဳ မည္။ 

 

ရဳ္မေရစ္ာအေဳဖ ံဲဇစာမေညစာင္းဲည္ာ့ အရဳ္ဲစား အစလိးရကးည္း ၂၀၁၈ ႏိုမစ္ကိန္ဳလိင္းမမစစ၍ စစ္ေဘးဒဏ္မမ 
ေကက္ေ ဳးေနရဲည္ာ့ အရဳ္ဲစား ၃၀၀၀၀။ေက်စ္ာ ရလိ႔ေ ဲလိ႔ းူဲစားခ်င္းစစာနစာဲည္ာ့ 
အေေစာက္အဳ ာ့အကူအညီမ်စား။ေဳးဳလိ႔ေနဲည္ာ့ ကိးဲမဂုႏိုမင္ာ့ ႏိုလိင္င ရကစာ အ ကြ႔အစည္းမ်စားအေဳဖ ရင္းက်ဳ္ဲည္ာ့ 
ကန္႔ဲရ္မႈမ်စား ခ်မမရ္ေစား ခင္း  င္ာ့ းလိအဳ္ေနဲူမ်စားေ  အကူအညီမေဳးႏိုလိင္ဳြ အေ ခအေနကလိ 
ဳလိမလိြ႔လိးၚ းေစခြာ့ဲည္။  ဳဋလဳကၡႏိုမင္ာ့ ြ႔က္စဳ္း်က္  စ္ေဳဖးစာေဲစာ 
းူ႕အခကင္ာ့အေရးခ လ််းေ စာက္မႈမ်စားအေံကစာင္း။ေ စာ္ေရိ္ေရးဲစားဲည္ာ့ ဲရင္းဲမစားမ်စားႏိုမင္ာ့ အ ခစားဲူမ်စားမမစားည္း 
ၿခလမ္းေ ခစာက္ေႏိုမစာက္တမက္မႈမ်စားခ ရၿဳးီ  မ္းြ႔ီး ရရစားစကြြ႔လ ိအေရးတူခ ရမတ္ာ့ အႏို္ရစာတ္ႏိုမင္ာ့ရင္ြ႔လိင္ေနရဳ ဲည္။ 

 

တခိ ခ လ််းေ စာက္မႈအဲစ္မ်စားဲည္ းူဲစားအ  စ္  စ္ရည္မႈကလိြ႔န္႔က်င္ေဲစာ ရစာဇၚရ္မႈမ်စား္၊ စစ္ရစာဇၚရ္မႈမ်စားႏိုမင္ာ့ 
းူမ လ််းရိ းဲရ္  ရ္မႈမ်စား က် းးကန္ဲည္ဟ ိစကဳ္စကြခ ေနရေဲစာ။ မနမ္စာစစ္ရဳ္ဲည္ အေရးတူခ ရမႈမမ 
ကင္းးကရ္ေနဲည္ာ့အရကက္။  စ္ေဳဖးစာေဲစာ အက လ််းြ႔က္မ်စားအ  စ္ 



ေင္ေင္ရမစားရမစား ဳေနဳ ဲည္။။ မနမ္စာစစ္ရဳ္က ရခလိင ္ဳည္နတ္အရကင္းရမလ 
ရလိဟင္ဂ်စာမ်စားအေဳဖက် းးကန္ခြာ့ေဲစာ။ ဳစ္မႈမ်စား္၊။ မနမ္စာႏိုလိင္င ေ မစာက္ဳလိင္း ကခ်င္ ဳည္နတ္ႏိုမင္ာ့ 
ရမမ္း ဳည္နတေ္ မစာက္ဳ လိင္းရမလ ရလိင္းရငး္ဲစားးူနည္းစိအေဳဖ ရက္စက္ခြာ့မႈမ်စားအရကက္ တခိအေလ အဓလဳၸ တ္ ဳည္ာ့ၚဲည္ာ့ 
ရစာၚန္ခ  ရစာၚန္တူမႈမ လ််း မေရက႔ရေဲးဳ ။ တခိေနစာက္ြိ႔ း။  စ္ဳကစားေနဲည္ာ့ ဳဋလဳကၡရကင္ စစ္ရဳ္၏ အ ဳ်အမူမ်စားက 
 မန္မစာာ့ရဳ္မေရစ္ာဲည္။ ဳ် ဳင္ေရးအရကက္ စလရ္ၚင္စစားမႈမရမလ ြ႔လိဲည္ကလ။ိ ဳဲေနဳ ဲည္။ 
ဘဂၤးစားေဒာ့ရမ္ဲလိ႔ေရစာက္ရမလေနေဲစာ ရလိဟင္ဂ်စာဒိကၡဲည္ ၉၁၀၀၀၀။ေက်စာ္အရကက္းည္း ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္းမမ 
အေ ခအေနမ်စားဲည္ ၎ လဲိ႔။ေနရဳ ္ဳနရ္န္ းိ ၿခ  ်မႈမရမလေဲးြ႔လိဲည္ကလိ ဲရလေဳးေနဲးလိ။  စ္ဳ ဲည္။ 

 

ႏိုလိင္င ရကစာဥဳေဒအရ ရစာဇၚရမ္ႈေ မစာက္ေဲစာ းိဳ္ရဳ္မ်စားအရကက္ ႏိုလိင္င ရကစာ၏ ရိ ႔ ဳန္ေြ႔စာငရ္ကက္မႈမ်စား 
းလိအဳ္ဳ ဲည္။ ဲလိ႔ရစာရကင္ ကမၻစာေဳဖရကင္ ၿငလမ္းခ်မ္းေရးႏိုမင္ာ့ းိ ၿခ  ်ေရးအရကက္ အဓလက ရစာၚန္ရမလေဲစာ 
ကိးဲမဂုးိ ၿခ  ်ေရးေကစာငစ္ီဲည္ ေလေရစာက္ေဲစာ အေရးတူေြ႔စာင္ရကက္မႈမ လ််း 
းိဳ္ေြ႔စာင္ ခင္းမရမလေဲးဳြ။ မနမ္စာာ့အေရးကလ ိႏိုလိင္င ရကစာရစာဇၚရ္ခိ ရိ း အလိင္စီစီဲလိ႔ရင္ ဳ ခင္းးည္း မရမလေဲးဳ ။ 
စစ္ရဳ္မမ ခ လ််းေ စာက္မႈမ်စား ြ႔က္းက္က် းးကန္ေနခ လ်န္ေရက တခိကြာ့ဲလိ႔ ရစိ ရရစာ 
ရိ ႔ ဳန္အေရးတူေြ႔စာငရ္ကက္ ခင္းမရမလဳ  က စစ္ရဳ္ဲည္ ရခလိင္ ဳည္နတ္ဲ စာမက အ ခစားေနရစာမ်စားရကင္းည္း 
အေရးတူခ ရမည္ကလိ အမႈေစားစရစာမးလိဳြ  လႏိုမလဳ္မႈမ်စားကလိ ြ႔က္းက္းိဳ္ေြ႔စာင္ႏိုလိင္ဲည္ဟူေဲစာ 
အႏို္ရစာတ္ႀကီးးမဲည္ာ့ ဲရင္းစကစားကလိ ဳ းးလိက္ရစာ။ေရစာက္ႏိုလိင္ဳ ဲည္။  

 
 မနမ္စာာ့ရဳမ္ေရစ္ာ လဲိ႔ 
 

• ဳဋလဳကၡမ်စား  စ္ဳကစားေနဲည္ာ့ေဒဲမ်စားႏိုမင္ာ့ အဳစ္ရဳ္ေစားဲည္ာ့ေဒဲမ်စားရကင္ းိဳ္ေြ႔စာင္ေနဲည္ာ့ 
စစ္ြ႔င္ေရးမ်စားႏိုမင္ာ့ ြ႔က္စဳ္စ၍  စ္ေစ ႏိုလိင္င ရကစာဥဳေဒႏိုမင္ာ့ ႏိုလိင္င ရကစားူဲစားခ်င္းစစာနစာမႈ ဥဳေဒရလိ႔ကလိ 
ခ လ််းေ စာက္ဲည္ာ့ ရစာဇၚရ္မႈမ်စားက် းးကန္ေနမႈကလိ ခ်က္ ခင္းရဳ္ရန္႔စ၍ က် းးကန္မႈမ်စားကလိးည္း ႏိုမလမ္နင္းရန္္၊ 
ႏိုလိင္င ရကစားူဲစားခ်င္းစစာနစာမႈ ဥဳေဒဳ ။ ဳဌစာန္းခ်က္မ်စားကလိ အရလအက် းလိက္နစာရန္ 

• ႏိုလိင္င ရကစာဥဳေဒအရ။ ဳဌစာန္းေစားေဲစာ ရစာဇၚရ္မႈမ်စားႏိုမင္ာ့  ႏိုလိင္င ရကစားူ႔အခကင္ာ့အေရးဥဳေဒရလိ႔ကလိ 
ြ႔လိးြ႔လိးၚ းၚ းခ လ််းေ စာက္ဲည္ဟိ ဲ ဲတရမလစရစာ မည္ဲူကလိ မြ႔လ။ိေရမ႕ရန္းရစာၚန္မ်စားမမ ခ်က္ ခင္းရိဳ ္ဲလမ္းရန္ 

• အရဳ္ဲစားမ်စားစိေၚးေနေလိငေ္နဲည္ာ့။ေနရစာရၚလိက္ရမလ စစ္ေရးဳစ္မမရမ္်စားကလိ ရလိက္ခလိက္ရစာရကင္။ေမစာ္ရစာႏိုမင္ာ့ 
အေ မစာက္ႀကီးမ်စားအစရမလေဲစာ။ေနရစာ အက်တ္ႀကီးကလိ။ေရစာက္ရမလ ေလခလိက္ေစႏိုလိင္ဲည္ာ့ းက္နက္မ်စား 
အဲိ း ဳ်မႈကလိ ရဳ္ြ႔လိင္းရန္ 

• တခိအစီရင္ခ စစာရကင္ အမည္ႏိုမင္ာ့ရကကေ စ္ာ ဳေစားေဲစာ ဲူမ်စားအဳ အၚင္ 
 မ္းြ႔ီးေခဖေြ႔စာငခ္ ရၿဳီးေဳ်စာက္ြိ႔ းေနေဲစာဲူမ်စား၏ က ံကမမစာႏိုမင္ာ့ ၎ရလိ႔ 
မည္ဲည္ာ့ေနရစာရကငရ္မလေနဲည္ကလိ မလဲစားစိၚင္မ်စားႏိုမင္ာ့ အ ခစားဲက္ြ႔လိင္ဲူ မ်စားအစား 
ခ်က္ ခင္းအဲလေဳးရန္ႏိုမင္ာ့ ၎ရလိ႔အစား  မ္းြ႔ီးရဲည္ာ့ အေံကစာင္းရင္း 
အေဲးစလရ္အခ်က္အးက္ကလိ။ေ ဳစာံကစားရန ္

• အရဳ္ဲစားမ်စားအစား အဓမမးိဳ္အစားေဳးခလိင္းေစမႈကလိ ရဳ္ရန္႔ရန္္၊ အရဳ္ဲစားမ်စားအစား 
အခ လ်န္ရလိကေးးဳြ  စ္ေစ အဓမမခလိငး္ေစေဲစာ စစ္ဲစားႏိုမင္ာ့ ရဳ္ရင္းရဳ ္ကြ႔မ်စားကလိ အေရးတူရန္ 



• ေနရဳမ္မေကက္ေ ဳးေနရဲူမ်စား အဳ အၚင္ အကူအညီးလိအဳ္ေနဲူ အစားးိ းေ ဲိလ႔ အကူအညီမ်စား 
ခကြ ခစားမႈမရမလဳြ။ေရစာက္ရမလေစရန္ ရခလငိ္ ဳည္နတ္ေ မစာက္ဳလငိ္း။ေမစာင္ေရစာႏိုမင္ာ့ ဘူးဲီးေရစာင္ၿမလ်႕နတ္အဳ အၚင္ 
ရခလိင္ ဳည္နတ္ႏိုမင္ာ့ ခ်င္း ဳည္နတ္အရကင္းရမလေနရစာအစားးိ းဲိလ႔ းူဲစားခ်င္းစစာနစာဲည္ာ့ 
အကူအညီမ်စားေဳးဳလိ႔ေရစာက္ရမလေစႏိုလိငရ္န္ ခ်က္ ခင္းခကင္ာ့ ဳ် းိဳ္ေြ႔စာင္ေဳးရန္  

• ဲမလိင္းြ႔လိင္ရစာ္၊ ဘစာဲစာေရးြ႔လိင္ရစာႏိုမင္ာ့ တဥ္ေက်းမႈြ႔လိင္ရစာ အေြ႔စာက္အဦးမ်စားကလိ ေလခလိက္ဳ်က္စီးမႈ 
မရမလေစရန္ ၎ရလိ႔ႏိုမင္ာ့ ေလစဳ္း်က္ရမလေဲစာ။ေနရစာမ်စားကလိ အဲိ း ဳ် ခင္းမမ။ေရမစာင္က်ဥ္ရနႏ္ိုမင္ာ့ တင္းေနရစာမ်စားကလိ 
ဦးရည္ရလိက္ခလိက္ ခင္း မ ဳ်ရန္ ရဳ ္ကြ႔ၚင္မ်စားအစား ညႊန္ံကစားေစားရန ္

• းူ႔အခကင္ာ့အေရးေစစာင္ာ့ံကည္ာ့မမရ္ရမ္းရင္ဲူမ်စား္၊ းကရ္းဳ္ေဲစာ။ေစစာင္ာ့ံကည္ာ့ဲူမ်စားႏိုမင္ာ့။ ဳည္ရကင္းႏိုမင္ာ့ 
ႏိုလိင္င ရကစာမီဒီတစာမ်စားကလိ ရခလိင ္ဳည္နတ္။ေနရစာေဒဲအစားးိ းဲလိ႔ းကရ္းဳ္စကစာ အၿမြ ကဲစားးစာခကင္ာ့ ဳ်ရန ္

• ဳဋလဳကၡမ်စားအရကင္း မည္ဲူ၏ က် းးကန္မႈကလိ မြ႔လိ စိ စမ္းစစ္ေြ႔းႏိုလိင္ရနအ္ရကက္ 
ကိးဲမဂုအခ်က္အးက္ရမစာေ ကေရးအ ကြ႔ႏိုမင္ာ့။ မန္မစာႏိုလိင္င ြ႔လိင္ရစာ 
းကရ္းဳ္ေဲစာစိ စမ္းစစေ္ြ႔းေရးးိဳ္ငန္းစဥ္အ ကြ႔ရိလ႔အစား ႏိုလိင္င အရကင္း။ေနရစာအႏိုမ ႔ဲလိ႔ အရစားအြ႔ီးမရမလ 
ဲကစားးစာခကင္ာ့ ဳ်ရနႏ္ိုမင္ာ့ တင္းအ ကြ႔မ်စားႏိုမင္ာ့ အ ဳည္ာ့အၚ ဳူးေဳ င္းေြ႔စာင္ရကက္ရန္ 

 

 မနမ္စာအစလးိရ လဲိ႔ 

 
• ေနရဳမ္မေကက္ေ ဳးေနရဲူမ်စား အဳ အၚင္ အကူအညီးလိအဳ္ေနဲူ အစားးိ းေ ဲိလ႔ အကူအညီမ်စား 

ခကြ ခစားမႈမရမလဳြ။ေရစာက္ရမလေစရန္ ရခလငိ္ ဳည္နတ္ေ မစာက္ဳလငိ္း။ေမစာင္ေရစာႏိုမင္ာ့ ဘူးဲီးေရစာင္ၿမလ်႕နတ္အဳ အၚင္ 
ရခလိင္ ဳည္နတ္ႏိုမင္ာ့ ခ်င္း ဳည္နတ္အရကင္းရမလေနရစာအစားးိ းဲိလ႔ းူဲစားခ်င္းစစာနစာဲည္ာ့ 
အကူအညီမ်စားေဳးဳလိ႔ေရစာက္ရမလေစႏိုလိငရ္န္ ခ်က္ ခင္းခကင္ာ့ ဳ် းိဳ္ေြ႔စာင္ေဳးရန္  

• အမလန္႔ေဳးေစခလိင္းႏိုလိင္ဲမူ်စားႏိုမင္ာ့ ရစာေူးရစာၚန္ႀကီးႀကီးမစားမစားရမလဲူမ်စား အဳ အၚင္ ႏိုလိင္င ရကစာဥဳေဒကလိ 
ခ လ််းေ စာက္ ခင္း္၊ အ ခစားးူ႔အခကင္ာ့အေရးမ်စားကလိ ခ လ််းေ စာက္ ခင္းမ်စား က် းးကန္ရစာရကင္ 
ဳ ၚင္ဳရ္ဲက္မႈရမလဲည္ဟိ ဲ ဲတရမလခ ရဲူမ်စားအစား စိ စမ္းစစ္ေြ႔းစ၍ အေရးတူေြ႔စာင္ရကက္ရန္ 
ႏိုလိင္င ရကစာ၏ ႀကလ်းဳမ္းမႈမ်စားကလိ အ ဳည္ာ့အၚ ဳူးေဳ င္းေြ႔စာင္ရကက္ရန ္

• တခိအစီရင္ခ စစာရကင္ အမည္ႏိုမင္ာ့ရကကေ စ္ာ ဳေစားေဲစာ ဲူမ်စားအဳ အၚင္ 
 မ္းြ႔ီးေခဖေြ႔စာငခ္ ရၿဳီးေဳ်စာက္ြိ႔ းေနေဲစာဲူမ်စား၏ က ံကမမစာႏိုမင္ာ့ ၎ရလိ႔ 
မည္ဲည္ာ့ေနရစာရကငရ္မလေနဲည္ကလိ မလဲစားစိၚင္မ်စားႏိုမင္ာ့ အ ခစားဲက္ြ႔လိင္ဲူ မ်စားအစား 
ခ်က္ ခင္းအဲလေဳးရန္ႏိုမင္ာ့ ၎ရလိ႔အစား  မ္းြ႔ီးရဲည္ာ့ အေံကစာင္းရင္း 
အေဲးစလရ္အခ်က္အးက္ကလိ။ေ ဳစာံကစားရန ္

• းကရ္းဳ္စကစာေိရ္ေ စ္ာေ ဳစာြ႔လိ ခင္းႏိုမင္ာ့ စိေၚး ခင္း အခကင္ာ့အေရးမ်စားကလိ ၿငလမ္းခ်မ္းစကစာ အဲိ း ဳ်ခြာ့ရိ မမ်  င္ာ့ 
 မ္းြ႔ီးအက်ဥ္းခ်ခ ရ ခင္း ဲလိ႔မဟိရ္ ၎ရလိ႔၏ းကရ္းဳ္ခကင္ာ့မ်စားကလိ ရိဳ္ဲလမ္းခ ရ ခင္းရလိ႔ ခ ေနရဲူမ်စားအစား 
ခ်က္ ခင္း ခၽကင္းခ်က္မရမလ။ ဳန္းႊရ္ေဳးရန္ႏိုမင္ာ့ မလမလရလိ႔၏ အခကင္ာ့အေရးမ်စားကလိ က်င္ာ့ဲိ းရိ မမ်  င္ာ့ 
ရရစားစကြြ႔လိအေရးတူ အက်ဥ္းခ်ခ ရမည္ာ့ အေ ခအေနႏိုမင္ာ့ ရင္ြ႔လိင္ေနရဲူမ်စားအေဳဖ စကြြ႔လခိ်က္မ်စားကလိ 
ဳတ္ ်က္ေဳးရန ္



• ႏိုလိင္င ရကစားူ႔အခကင္ာ့အေရး ဥဳေဒ္၊ စ ႏိုႈန္းမ်စားႏိုမင္ာ့ ညီညကရ္မႈရမလေစရန္ ၂၀၁၃ ြ႔က္ဲကတ္ေရးဥဳေဒ ဳိဒ္မ 
၆၆(ဃ) ႏိုမင္ာ့ မရရစားဲင္းဥဳေဒအဳ အၚင္ းူေိ၏ းကရ္းဳ္စကစာေိရ္ေ စ္ာေ ဳစာြ႔လိခကင္ာ့္၊ ဲင္းဳင္း ကြ႔စည္းခကင္ာ့္၊ 
စိေၚးခကင္ာ့မ်စားကလိ ဥဳေဒႏိုမင္ာ့ မညီဳြ ကန္႔ဲရ္ေစားဲည္ာ့ ဥဳေဒမ်စားအစားးိ းကလိ။ ဳန္းည္ဲိ းဲဳ္စ၍ 
ဳတ္ ်က္ ခင္း ဲလိ႔မဟိရ္။ ဳင္ြ႔င္ ခင္းမ်စား။ ဳ်းိဳ္ရန ္

• းူ႔အခကင္ာ့အေရး။ေစစာင္ာ့ံကည္ာ့မမရ္ရမ္းရင္ဲူမ်စား္၊ းကရ္းဳ္ေဲစာ။ေစစာင္ာ့ံကည္ာ့ဲူမ်စားႏိုမင္ာ့။ ဳည္ရကင္းႏိုမင္ာ့ 
ႏိုလိင္င ရကစာမီဒီတစာမ်စားကလိ ရခလိင ္ဳည္နတ္။ေနရစာေဒဲအစားးိ းဲလိ႔ းကရ္းဳ္စကစာ အၿမြ ကဲစားးစာခကင္ာ့ ဳ်ရန ္

• းူ႔အခကင္ာ့အေရးႏိုမင္ာ့ဳရ္ဲက္ၿဳီး ရခလိင္ ဳည္နတ္အႀက ေဳးေကစ္ာမရမင္၏ အံက  ဳ်ခ်က္မ်စားကလိ အ ဳည္ာ့အၚ 
ေလေလေရစာက္ေရစာက္ အေကစာင္အေည္ေ စာ္ရန္္၊ တင္း လဲိ႔းိဳ္ေြ႔စာငရ္စာရကင္ ရမင္းးင္းေဲစာအခ လ်န္ဇတစား္၊ 
ရလက်ေဲစာ ရည္မမန္းခ်က္ႏိုမင္ာ့။ေအစာင္ မငမ္ႈကလိ ရလိင္းရစာဲည္။ာ့ဲရ္မမရ္ခ်က္မ်စား ခ်မမရ္ရန္္၊ ဘ႑စာေရး္၊ 
းူဲစားရင္း မစ္ႏိုမင္ာ့ နည္းဳညစားလိအဳ္ခ်က္မ်စားကလိ။ေးာ့းစာေ စာ္ေိရ္ရန္ႏိုမင္ာ့ းိဳ္ငန္းေြ႔စာင္ရကက္မႈ 
ရလိးရက္မႈ အေ ခအေနကလိ ဳိ မမန္ေိရ္ ဳန္ေဳးရန ္

• းက္နက္ကလိင္ ဳဋလဳကၡအရကင္း တဥ္ေက်းမႈအေမကအႏိုမစ္မ်စားေလခလိက္ဳ်က္စီးမႈကလိ 
ကစာကကတ္ရစားြ႔ီး ခင္းြ႔လိင္ရစာ ဳဋလဥစာဥ္ကလိ းက္မမရ္ေလိးေစားဲည္ာ့ ႏိုလိင္င ရစ္ခိအေနႏိုမင္ာ့ ရလိက္ဳကြမ်စားအရကင္း 
တဥ္ေက်းမႈြ႔လိင္ရစာ အေြ႔စာက္အအ ိမ်စားကလိ။ေးးစစားၿဳီး အကစာအကကတ္ေဳးရန္ 
ေလေရစာက္ေဲစာ။ေြ႔စာင္ရကက္မႈမ်စား းိဳ္ေြ႔စာင္ရန ္

• အလိင္စီစီ၏။ေရစာမဳဋလဥစာဥ္ကလိးက္မမရ္ေရးေလိးၿဳီး ၂၀၀၂ ဇူးလိင္း ၁ ရက္ေန႔မမစစ၍ အလိင္စီစီ၏ 
ြ႔ိ း  ရ္ခ်က္မ်စားကလိ းက္ခ မည္  စ္ေံကစာင္း။ေံကညစာရန္ႏိုမင္ာ့ အလိင္စီစီ၏ 
 ဳဌစာန္းခ်က္မ်စားကလိ။ ဳည္ရကင္းဥဳေဒမ်စားအရကင္း ေည္ာ့ဲကင္း ဲရ္မမရ္ရန ္

• ႏိုလိင္င ရကစားူမႈႏိုမင္ာ့ ႏိုလိင္င ေရးအခကင္ာ့အေရးြ႔လိင္ရစာဲေဘစာရူညီခ်က္္၊ းူမ လ််းေရးခကြ ခစားမႈ 
ဳိ ဲ႑စာန္မ လ််းစိ ကလိဳတ္ ်က္ေရး ကိးဲမဂုြ႔လိင္ရစာ ဲေဘစာရူညီခ်က္္၊ ၁၉၅၄ ခိ ႏိုလိင္င မြာဳ့ ိဂုလ်း္မ်စား၏ 
အေ ခအေနြ႔လိင္ရစာ ဲေဘစာရူညီခ်က္္၊ ၁၉၆၁ခိႏိုမစ္ ႏိုလိင္င မြာ့  စမ္ႈ။ေးမ်စာာ့ခ်ေရးြ႔လိင္ရစာ ဲေဘစာရူညီခ်က္္၊ 
ႏိုမလဳ္စက္ညမဥ္းဳန္း ခင္းႏိုမင္ာ့ အ ခစားးူမြ႔န္ေဲစာ္၊ းူ႔ဂိဏ္ဲလက ၡစာကလိက်ြ႔င္းေစေဲစာ ြ႔က္ြ႔ ဳိ ္၊ 
 ဳစ္ဒဏေ္ဳးဳိ မ်စားကလိ ြ႔န္႔က်င္ေဲစာ ကိးဲမဂုဲေဘစာရူညီခ်က္မ်စားအဳ အၚင္ းူ႔အခကင္ာ့အေရးြ႔လိင္ရစာ 
အဓလက ႏိုလိင္င ရကစာဲေဘစာရူညီခ်က္မ်စား္၊ စစာခ််ဳ္မ်စားႏိုမင္ာ့ ၎ရလိ႔ႏိုမင္ာ့ ြ႔က္ႏိုကတ္ေနေဲစာ းလိက္နစာရန္ 
က်င္ာ့ေိ းမ်စားကလိ အခ လ်န္ြ႔ကြ ခင္း္၊။ေစစာင္ာ့ံကည္ာ့ ခင္းမ်စား မးိဳ္ဳြ းက္မမရ္ေရးေလိး းလိက္နစာရန္ 

• ႏိုလိင္င ရကစာဥဳေဒမ်စားႏိုမင္ာ့ းူ႔အခကင္ာ့အေရးခ လ််းေ စာက္မႈြ႔လိင္ရစာ စကဳ္စကြခ်က္မ်စားအစား မည္ဲူ၏ 
က် းးကန္မႈကလိမြ႔လိ စိ စမ္းစစ္ေြ႔းႏိုလိင္ရန္အရကက္ 
ကိးဲမဂုအခ်က္အးက္ရမစာေ ကေရးအ ကြ႔ႏိုမင္ာ့။ မန္မစာႏိုလိင္င ြ႔လိင္ရစာ 
းကရ္းဳ္ေဲစာစိ စမ္းစစေ္ြ႔းေရးးိဳ္ငန္းစဥ္အ ကြ႔ရိလ႔အစား ႏိုလိင္င အရကင္း။ေနရစာအႏိုမ ႔ဲလိ႔ အရစားအြ႔ီးမရမလ 
ဲကစားးစာခကင္ာ့ ဳ်ရနႏ္ိုမင္ာ့ တင္းအ ကြ႔မ်စားႏိုမင္ာ့ အ ဳည္ာ့အၚ ဳူးေဳ င္းေြ႔စာင္ရကက္ရန္ 

 

 

 



 

ရကၡလ်င္ာ့ရဳမ္ေရစ္ာ လဲိ႔ 
• ႏိုလိင္င ရကစာ းူဲစားခ်င္းစစာနစာဲည္ာ့ဥဳေဒကလိ ခ လ််းေ စာက္မႈမ်စားႏိုမင္ာ့ းူ႔အခကင္ာ့အေရးခ လ််းေ စာက္မႈမ်စားကလိ 

ခ်က္ ခင္းရဳ္ရန္႔ရန္ႏိုမင္ာ့ က် းးကန္မႈမ်စားကလိ ႏိုမလမ္နင္းရန္္၊ ႏိုလိင္င ရကစားူဲ စားခ်င္းစစာနစာမႈ ဥဳေဒဳ  
 ဳဌစာန္းခ်က္မ်စားကလ ိအရလအက် းလိက္နစာရန ္

• အရဳ္ဲစားမ်စား။ေနေလိင္ေနဲည္ာ့ေဒဲမ်စားအရကင္း ရဳ္ ကြ႔မ်စားကလိ။  ရ္ဲန္းေရႊ႕ေ ဳစာင္း ခင္း္၊ 
စခန္းခ် ခင္းမ်စားကလိ။  စ္ႏိုလိင္ဲမမ်။ေရမစာင္က်ဥ္ရန ္

• အရဳ္ဲစားမ်စားစိေၚးေနေလိငေ္နဲည္ာ့။ေနရစာရၚလိက္ရမလ စစ္ေရးဳစ္မမရမ္်စားကလိ ရလိက္ခလိက္ရစာရကင္။ေမစာ္ရစာႏိုမင္ာ့ 
အေ မစာက္ႀကီးမ်စားအစရမလေဲစာ။ေနရစာ အက်တ္ႀကီးကလိ။ေရစာက္ရမလ ေလခလိက္ေစႏိုလိင္ဲည္ာ့ းက္နက္မ်စား 
အဲိ း ဳ်မႈကလိ ရဳ္ြ႔လိင္းရန္ 

• အရဳ္ဲစားမ်စားအစား။ ဳန္ေဳးြ႔ကြ မ္းြ႔ီးမႈကလိ ရဳ္ရန္႔ရန္္၊  မ္းြ႔ီးေစားေဲစာ အရဳ္ဲစားမ်စားကလိ 
ခ်က္ ခင္း ဳန္းႊရ္ရန္္၊ ြ႔က္းက္ မ္းြ႔ီးေစားေဲစာ အရဳ္ဲစား  စ္ေစ္၊ စစ္ဲစား  စ္ေစရလိ႔၏ မလဲစားစိမ်စားကလိ 
အဲလေဳးအေံကစာင္းံကစားရန္ႏိုမင္ာ့  မ္းြ႔ီးခ ေစားရဲူမ်စားအစား ၎ရလိ႔၏ မလဲစားစိမ်စားႏိုမင္ာ့ ြ႔က္ဲကတ္ခကင္ာ့ ဳ်ရန္ 

• အရဳ္ဲစားမ်စားအစား အံကမ္း က္ ခင္းႏိုမင္ာ့ ၿခလမ္းေ ခစာက ္ခင္းမ်စားကလိ ရဳရ္န္႔ရန ္

• ႏိုလိင္င ရကစာ းူဲစားခ်င္းစစာနစာဲည္ာ့ဥဳေဒကလိ ခ လ််းေ စာက္ဲူ းူ႔အခကင္ာ့အေရးခ လ််းေ စာက္ဲည္ဟိ 
 ဲဲတရမလစရစာ းူမ်စားကလ ိရဳ္ ကြ႕အရကင္းမမ ေိရ္ဳတ္ရန္ 

• ဲမလိင္းြ႔လိင္ရစာ္၊ ဘစာဲစာေရးြ႔လိင္ရစာႏိုမင္ာ့ တဥ္ေက်းမႈြ႔လိင္ရစာ အေြ႔စာက္အအိ မ်စားကလိ ေလခလိက္ဳ်က္စီးမႈ 
မရမလေစရန္ ၎ရလိ႔ႏိုမင္ာ့ ၎ရလိ႔ႏိုမင္ာ့ ေလစဳ္း်က္ရမလေဲစာေနရစာမ်စားကလိ အဲိ း ဳ် ခင္းမမ။ေရမစာင္က်ဥ္ရနႏ္ိုမင္ာ့ 
တင္းေနရစာမ်စားကလိ ဦးရည္ရလိက္ခလိက္ ခင္း မ ဳ်ရန္ ရဳ္ ကြ႔ၚင္မ်စားအစား ညႊန္ံကစားေစားရန ္

• ဳဋလဳကၡမ်စားအရကင္း မည္ဲူ၏ က် းးကန္မႈကလိ မြ႔လိ စိ စမ္းစစ္ေြ႔းႏိုလိင္ရနအ္ရကက္ 
ကိးဲမဂုအခ်က္အးက္ရမစာေ ကေရးအ ကြ႔ႏိုမင္ာ့။ မန္မစာႏိုလိင္င ြ႔လိင္ရစာ 
းကရ္းဳ္ေဲစာစိ စမ္းစစေ္ြ႔းေရးးိဳ္ငန္းစဥ္အ ကြ႔ရိလ႔အစား။ေအေအက 
ေလန္းခ််ဳ္ေစားေဲစာေနရစာမ်စားႏိုမင္ာ့။ေအေအအ ကြ႔ းႈဳ္ရမစားေနေဲစာေနရစာ မ်စား လဲိ႔ ဲကစားးစာခကင္ာ့ ဳ်ရန္ႏိုမင္ာ့ 
တင္းအ ကြ႔မ်စားႏိုမင္ာ့ အ ဳည္ာ့အၚ ဳူးေဳ င္းေြ႔စာင္ရကက္ရန ္

ကိးဲမဂ ုးိ ၿခ် ေရးေကစာငစ္ီဲ လိ႔ 
 

•  မန္မစာႏိုလိင္င ရကင္းမမ အေ ခအေနကလိ ႏိုလိင္င ရကစာရစာဇၚရ္မႈခိ ရိ းဲလိ႔ ရင္ ဳရန ္

•  မန္မစာႏိုလိင္င ကလိ းက္နက္ရင္ဳလိ႔ေရစာင္းခ်မႈအစားးိ း ဳလရ္ြ႔လိ႔ရန္္၊ းက္နက္္၊ ခြတမ္းမီးေက်စာက္ႏိုမင္ာ့ 
အ ခစားစစ္ဘက္ႏိုမင္ာ့ းိ ၿခ  ်ေရးြ႔လိင္ရစာဳစၥည္းမ်စား ရလိက္ရလိက္ လဲိ႔မဟိရ္ 
ဲကတ္ၚလိက္ေရစာင္းခ် ခင္း္၊။ေေစာက္ဳ ာ့ ခင္း္၊ းႊြေ ဳစာင္းေဳး ခင္း္၊ းက္နက္ဳစၥည္းမ်စားကလိ ံကစားခ ရတူေစ ခင္း္၊ 
စစ္ဘက္ႏိုမင္ာ့ းိ ၿခ  ်ေရးဘက္ြ႔လိင္ရစာ။ေေစာက္ဳ ာ့ကူညီ ခင္းႏိုမင္ာ့ ဲင္ရန္းေဳး ခင္း ရလိ႔ကလိရစား မစ္ ခင္းႏိုမင္ာ့ 



တင္းဳလ္ရ္ြ႔လိ႔အေရးတူမႈကလိ ေလေလေရစာက္ေရစာက္ေြ႔စာငရ္ကက္ႏိုလိငရ္န္။ေစစာင္ာ့ံကည္ာ့ေရးးိဳ္ငန္းစဥ္ရစခ္ိ 
ခ်မမရ္ရန္။ 

• ြ႔လိးၚ းေဲစာ ခ လ််းေ စာက္က် းးကန္မႈမ်စားအရကက္ ရစာၚန္ရမလေဲစာ အရစာရမလႀကီးမ်စားကလိ ဦးရည္ဳစ္မမရ္ေစားေဲစာ 
ဘ႑စာေရးဳလရ္ြ႔လိ႔အေရးတူမႈမ်စား။ေြ႔စာင္ရကက္ရန ္

• ၂၀၁၈။ေမး ၃၁ရက္ေန႔က းိ ၿခ  ်ေရးေကစာင္စီဥကဥဌက။ မန္မစာအစာဏစာဳလိင္မ်စားေ ဲလိ႕။ေဳးဳလိ႔ခြာ့ေဲစာစစာကလိ 
ြ႔က္းက္အေကစာင္အေည္ေ စာ္စ၍ ။ မန္မစာႏိုလိင္င ရကင္း ရစာၚန္တ ူရစာၚန္ခ မႈအေ ခအေနမ်စား ရလိးရက္မႈကလ ိ
အကြ  ရ္ရန္ အရကက ္အ မန္ြ႔ိ း။ မန္မစာႏိုလိင္င ဲလိ႔။ေနစာက္ေဳ္းစာေရစာက္ခကင္ာ့။ေရစာင္းခ ရန ္

• ကိးဲမဂုအခ်က္အးက္ရမစာေ ကေရးအ ကြ႔က ၎ရလိ႔၏။ေနစာက္ြိ႔ း အစီရင္ခ စစာႏိုမင္ာ့ေရက႕ရမလခ်က္မ်စားကလိ 
၄၂ႀကလမေ္ မစာက္ းူ႔အခကင္ာ့အေရးေကစာင္စီဲလိ႔ ရင္ဲကင္းၿဳီးခ လ်န္ရကင္ အ ကြ႕ ဥကဥဌကလ ိ လရ္ံကစားစ၍ 
ရမင္းးင္းေ ဳစာံကစားေစရန ္

•  မန္မစာႏိုလိင္င  အေ ခအေနမ်စားႏိုမင္ာ့ ဳရ္ဲက္စ၍ ဳိ မမန္ ဳကင္ာ့းင္းဲည္ာ့ အစည္းအေၚးမ်စား က်င္းဳစ၍ းလိအဳ္ဲးလိ 
ြ႔ိ း  ရ္ခ်က္မ်စားခ်မမရ္ၿဳီး။ မန္မစာအစာဏစာဳလိင္မ်စားအစား။ ဳည္ရကင္းရကင္ းူဲစားခ်င္းစစာနစာဲည္ာ့ 
အကူအညီမ်စား။ေဳးအဳ္မႈကလိ ရစားြ႔ီးဳလရ္ဳင္ ခင္း မ ဳ်ဳြခကင္ာ့ ဳ်ရန္္၊ းကရ္းဳ္ေဲစာ 
စိ စမ္းစစေ္ြ႔းမႈးိဳ္ငန္းစဥ္၏ းိဳင္န္းမ်စား စရင္ခ လ်န္ရကင္ ၎ရလိ႔ႏိုမင္ာ့ အ ခစား 
းကရ္းဳ္ေဲစာစိ စမ္းစစေ္ြ႔းဲူမ်စားအစား ႏိုလိင္င ရကင္း အရစားအြ႔ီးမရမလ းိဳ္ငန္းေြ႔စာင္ရကက္ႏိုလိင္ လိ႔ 
ခကင္ာ့ ဳ်ရန္ႏိုမင္ာ့ ရစာဇၚရ္မႈမ်စားအရကက္ ရစာၚန္ရမလဲူမ်စားအစား အေရးတူေြ႔စာင္ရကက္ႏိုလိင ္လိ႔ ႏိုလိင္င ရကစာ၏ 
ႀကလ်းဳမ္းေြ႔စာင္ရကက္မႈမ်စားကလိ။ေေစာက္ခ ရန္အရကက္ ရမင္းးင္းေဲစာ ဲရင္းစကစားေဳးရန္။ 

 

ကိးဲမဂ၏ု။ မနမ္စာႏိုလိငင္ ြ႔လငိရ္စာ အခ်က္အးက္ရမစာေ ကေရးအ ကြ႔ လဲိ႔ 
• ရခလိင္ဳဋလဳကၡအရကင္း ႏိုလိင္င ရကစာ းူ႔အခကင္ာ့အေရးႏိုမင္ာ့ းူဲစားခ်င္းစစာနစာမႈြ႔လိင္ရစာ ဥဳေဒမ်စားကလိ 

ခ လ််းေ စာက္ေဲစာဲူ အစားးိ း၏ က် းးကန္မႈမ်စားကလိ စိ စမ္းစစ္ေြ႔းစ၍။ေရက႔ရမလခ်က္အေဲးစလရ္ႏိုမင္ာ့ 
အႀက  ဳ်ခ်က္မ်စားကလိ ကိးဲမဂု းူ႔အခကင္ာ့အေရး။ေကစာင္စီ၏ ၄၂ႀကလမ္ေ မစာက္ ညီးစာခ ဲလိ႔ရင္ဲကင္းရန ္

 

ႏိုလငိင္ ရကစာအ လဲငိး္အၚလငိး္ ရစခ္းိိ းႏိုမင္ာ့ အေူးအစား  င္ာ့။ မနမ္စာႏိုလိငင္ ၏ 
မလရ္ က္မ်စား  စေ္ဲစာ အေမရလကန ္ဳည္ေေစာငစ္္ိ၊ ဥေရစာဳဲမဂ္ု၊ 
အစာြီ႔တ အ ကြ႔ၚငႏ္ိုလငိင္ မ်စား္၊ ံဲစေံရးး်္၊ ဂ်ဳန္္၊ ကလရိးီတစား္၊ ရရရ္ိႏိုမင္ာ့ 
အလႏိုၵလတ လဲိ႔  
 

•  မန္မစာႏိုလိင္င ကလိ းက္နက္္၊ ခြတမ္းမီးေက်စာက္ႏိုမင္ာ့ အ ခစားစစ္ဘက္ႏိုမင္ာ့ းိ ၿခ  ်ေရးြ႔လိင္ရစာဳစၥည္းမ်စား 
ရလိက္ရလိက္ လဲိ႔မဟိရ္ ဲကတ္ၚလိက္ေရစာင္းခ် ခင္း္၊။ေေစာက္ဳ ာ့ ခင္း္၊ းႊြေ ဳစာင္းေဳး ခင္း္၊ းက္နက္ဳစၥည္းမ်စားကလိ 
ံကစားခ ရတူေစ ခင္း္၊ စစ္ဘက္ႏိုမင္ာ့ းိ ၿခ  ်ေရးဘက္ြ႔လိင္ရစာ။ေေစာက္ဳ ာ့ကူည ီခင္းႏိုမင္ာ့ ဲင္ရန္းေဳး ခင္း ရလိ႔ကလိလိ 
ခ်က္ခ်င္းရဳ္ြ႔လိင္းရန ္



• ႏိုမစ္ဦးႏိုမစ္ဘက္ ဲေဘစာရူညီမႈ အစီအစဥ္အရ  စ္ေစ္၊ အ ကြ႔အမ်စားႏိုမင္ာ့  စ္ေစ္၊။ေဒဲြ႔လိင္ရစာ 
အ ကြ႔မ်စားႏိုမင္ာ့  စေ္စ မလမလရလိ႔ရကင္ ရမလေစားေဲစာ ရႏိုလိင္ဲမမ်။ေနရစာစိ ကလ ိအဲိ း ဳ်စ၍။ မန္မစာအစာဏစာဳလငိ္မ်စားကလိ 
ႏိုလိင္င ရကစာ ဥဳေဒအရ ဲရ္မမရေ္စားဲည္ာ့ ရစာဇၚရ္မႈမ်စားႏိုမင္ာ့ 
အ ခစားးူ႕အခကင္ာ့အေရးခ လ််းေ စာက္မႈမ်စားကလိ အြ႔ ိးဲရ္ လိ႕ ႏိုမင္ာ့ 
းူဲစားခ်င္းစစာနစာေေစာက္ေစားမႈြ႔လိင္ရစာေအဂ်င္စမီ်စားႏိုမင္ာ့ းကရ္းဳ္ေဲစာ စိ စမ္းစစ္ေြ႔းေရးအရစာရမလမ်စား 
ရခလိင္ ဳည္နတ္အရကင္းဲလိ႕ ၚင္ေရစာက္ခကင္ာ့ရေစရန္ခကင္ာ့ ဳ် လိ႕ ရလိက္ရကန္းရန္ 

•  မန္မစာႏိုလိင္င ြ႔လိင္ရစားကရ္းဳ္ေဲစာ စိ စမ္းစစေ္ြ႔းေရး တႏိုၲရစားအ ကြ႕ (IIMM) ကလိေေစာက္ခ ၿဳီး 
၎ရလိ႕အေစစာြ႔ိ း းိဳ္ငန္း စရင္းည္ဳရ္နလိင္ရန္ႏိုမင္ာ့ ၎၏ းိဳ္ဳလိင္ခကင္ာ့ရစာၚန္မ်စားကလိ။ ဳည္ာ့ၚစကစာ 
းိဳ္ေြ႔စာင္ႏိုလိငရ္န္အရကက ္းလိအဳ္ေဲစာႏိုလိင္င ေရး။ေက်စာေေစာက္ေနစာက္ခ ေဳးရနႏ္ိုမင္ာ့ ဘ႑စာေရး 
အရင္းအ မစ္မ်စားကလိ ရရမလေစ လိ႕ အစာမခ ေဳးရန ္

•  မန္မစာႏိုလိင္င ရကင္ းူဲစားမ လ််းႏိုကတ္အေဳဖက် းးကန္ေဲစာ ရစာဇၚရ္မႈ္၊ စစရ္စာဇၚရ္မႈႏိုမင္ာ့ 
ႏိုလိင္င ရကစာဥဳေဒအရ ရစာဇၚရမ္ႈေ မစာက္ေဲစာ။ ဳစ္မႈမ်စားကလိိ ခ လ််းေ စာက္က် းးကန္ဲည္ဟိ 
ဲ ဲတရမလႏိုလိင္စရစာ မည္ဲူကလိမြ႔လ ိစိ စမ္းစစ္ေြ႔းႏိုလိင္ေဲစာ အ ဳည္ ဳည္ြ႔လိင္ရစာ ဥဳေဒေံကစာင္းအရ 
းိဳ္ဳလိင္ခကင္ာ့ဳိ စ မ လ််းစိ ကလိ အဲိ း ဳ်ရန္။ တင္း လဲိ႔ ရစာဇၚရ္မႈမ်စား က် းးကန္ေံကစာင္း းိ ေးစာက္ေဲစာ 
ဲက္ေဲအေေစာက္အေစားရမလဳ က။ေဲဒဏ္ခ်မမရ္ ခင္း္၊ စီရင ္ခင္းမ်စား မဳ ၚင္ေဲစာ 
ႏိုလိင္င ရကစာစ ႏိုႈန္းမ်စားအရ မမ်ရေဲစာ စီရင္မႈမ လ််း  င္ာ့ ရရစားစကြြ႔လိ ဳစ္ဒဏေ္ဳးရန္္၊ ေလိ လဲိ႔ ဳ်းိဳ္ရစာရကင္ 
ရရစားခ အစား။ေဲဒဏ္ ဳစ္ဒဏ္ ခ်မမရ္ႏိုလိင္ေဲစာ စီရငမ္ႈရမလဲည္ာ့ေနရစာမ လ််းဲလိ႔ းႊြေ ဳစာင္းေဳးအဳ္ ခင္း 
မ ဳ်ရန္။ 

 

ဥေရစာဳဲမဂႏုိုမင္ာ့ အေရမ႕ေရစာငအ္စာရမႏိုလိငင္ မ်စားအဲငး္ (အစာြီ႔တ ) လဲိ႔  
• ြ႔လိးၚ းေဲစာရစာဇၚရ္မႈမ်စားအရကက္ ရစာၚန္ရမလေဲစာ။ မန္မစာအရစာရမလႀကီးမ်စား အစားးိ းအဳ အၚင္။  စ္ေစရန္ 

ဳလရ္ြ႔လိ႔အေရးတူမႈ။ ဳစ္ဒဏ္ခ်မမရ္ ခင္း ဲလိ႔မဟိရ္ ရမလၿဳီးဲစား ဦးရည္ ဳစ္မမရ္ေစား ဳလရ္ြ႔လိ႔အေရးတူမႈကလိ 
ရလိးခ ြ်႕ းိဳ္ေြ႔စာင္ရန ္

 


