
ရမွး္လ ့ူအခြင့္အေရးမ႑ိဳ  ငမ္ ွေနာကဆ္ံုးရသတငး္စာအမတွ(္၁၀/၁၇) 

စကတ္ငဘ္ာလ၂၁ ရကေ္န ့ ၂၀၁၇။ 

၂၀၁၇ခုွုႏစ ္ဇလူ ငုလ္ ကနုမ္စွ၍  အစ းုရစစတ္ပမ္ ွရမွး္ျပညန္ယေ္ျမာကပ္ ငုး္ ဟ ပုံုးျမ  န့ယအ္တြငး္ ကငး္လညွ့္ စဥ ္ရ ကုုွ္ႏက ္

ျခငး္၊ ဖမး္ဆ းျခငး္၊သတျ္ဖတျ္ခငး္ ၊လ ့ူအခြင့္အေရးခ   းေဖာကျ္ခငး္ မ ားက  ုက  းလြနေ္နသည။္ 

၂၀၁၇ခနုွစ ္ ဇူလ ုင္ုွႏင့္ႀသဂုတ္လ အတြင္း အစ ုးရစစ္တပ္ခလရ ၂၄၉ ုႏွင့္ ခမရ ၄၂၅ တ ု႔သည္ ဟ ုပံုးျမ  ့နယ္အတြင္းရွ  
ရြာ၃ရြာထဲသ  ု ့ ဝင္ရာက္စ းနင္းခဲသ့ည္။ ရြာုႏွစ္ရြာက  ုသန္းေခါင္အခ  န္တြင္ ၀င္သည္။ရြသား၅ဥ းက ု ရ ုက္နွက္ျပ း ၁၆ုွႏစ္အ 
ရြယ္လူငယ္တစ္ဥ း အပါအဝင ္ ၁၁ ေယာက္က ုဖမ္းဆ းသည္။ ဇူလ ုင္ ၃၁တြင ္ ခမရ၄၂၁မ ွ အပစ္မဲ့ရြာသား တစ္ဥ းက ု 
ပစ္သတ္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၉ တြင္ ခမရ ၅၁၄ က ရြာစာေရးက ု ဖမ္းဆ း နွ ပ္စက္ခဲ့သည္။ 

ဇူလ ုင္မွစက္တင္ဘာလ အထ  အစ ုးရစစ္တပ္မွဟ ုပံုးျမ  ့အတြင္း ဖမ္းဆ းနွ ပ္ဆက္ညွင္းပန္းသည့္ျဖစ္ရပ္မွတ္တမ္း က ု 
SHRF မွေဖာ္ျပထားသည္။ 

ရကစ္ြ ဲ လ ူ ့အခြင့္အေရး 
ခ  းုေဖာကခ္ရံေသာ  
ေဒသခမံ ား 

ခ   းေဖာကခ္ခံဲ ့
ရပံ ု

ဟ ပုုးံျမ  န့ယအ္တြင္
း ရွ တညေ္နရာ 

က  းလြနသ္ည့္အစ းုရစစတ္ပ ္

တပသ္ား တပ ္ အမ န ့္တာဝန ္

၃၁.၇.၂၀၁
၇ 

၁ဥ း ပစ္သတ္ ခ ုေတာင္းေျမာက္ဖ
က္ နမ့္ပါခ  းရြာအုပ္စု 

   - ခမရ 
၄၂၁ 

အမတွ္၇ 
စစ္ဆင္ေရး
ကြပ္ကဲမႈဌာန 
(ဖယ္ခံု) 

၃၁.၇.၂၀၁
၇ 

 ရ ုက္ုႏွက္စစ္ေ
ဆးေမးျမန္း 

နားပံု  - ခမရ၄၂
၅ 

အမတွ္၇ 
စစ္ဆင္ေရး
ကြပ္ကဲမႈဌာန 
 

၁.၈.၂၀၁၇ ၃ဥ း ရ ုက္ုႏွက္စစ္ေ
ဆးေမးျမန္း 

နားပံု တပ္သာ
း ၄၀ 

ခလရ၂
၄၉ 

အေရ ွ ႔ပ ုင္း 
စစ္ဌာနခ  ပ ္
(ေတာင္ၾက း) 

၃.၈.၂၀၁၇ ၉ဥ း၊ ၁၆ုွႏစ္အ 
ရြယ္ကေလး 

ညသန္းေခါင္အ
ခ  န္အတြင္းလ
တ္ထ ပ္ခတ္ျပ း 
စစ္တပ ္
ေထာင္တြင္ခ  ပ္
ေုွႏာင္ 

ကုန္ကုန္း၊ မ ုင္းပ ဥ္း 
ရြာအုပ္စ ု

၃၀ ဥ း ခလရ၂
၄၉ 

အေရ ွ ႔ပ ုင္း 
စစ္ဌာနခ  ပ ္
(ေတာင္ၾက း) 



၄.၈.၂၀၁၇ ၁ဥ း ဖမ္းဆ း၊အခ  ပ္
ထည့္ 

မက္လန္း၊လ ုင္းဆ
တ္ေက းရြာအုပ္စ ု

၃၀ ဥ း ခလရ၂
၄၉ 

အေရ ွ ႔ပ ုင္း 
စစ္ဌာနခ  ပ ္
(ေတာင္ၾက း) 

၁၀.၉.၂၀၁
၇ 

၁ဥ း သတ လစ္သည္
အထ ရ ုက္ုႏွက္၊
ညလံုးေပါက္က
   းတုပ္ 

နမ့္ခုတ္ရြာ၊ 
နားပံုေက းရြာအုပ္စု 

၄၅ ခမရ အမတွ္၂ 
စစ္ဆင္ေရး
ကြပ္ကဲမႈဌာန
(မ ုင္းက ငု)္ 
 

 

အထက္ပါလူ ့အခြင့္အေရးခ   းေဖာက္မႈသည္ဟ ုပံုးျမ  ့နယ္အတြငး္ ႀသဂုတ ္၄၊၂၀၁၇တြင ္အစ ုးရစစ္တပ္ုွႏင့္ ျင မ္းခ မ္းေရး 
လက္မွတ္ထ ုးထားေသာ RCSS/SSA တ ု႔ တ ုက္ပြ ဲျဖစ္ျပ းေနာက ္ေပၚ ေပါက္ခ့ဲျခင္းျဖစ့သည္။SHRF၏ ႀသဂုတ္လ ၄၊၂၀၁၇ 
တြင္ ထုတ္ျပန္ခ က္အရ အစ ုးရစစ္တပ္မ ွ ဇူလ ုင ္ ၁၆မွ၃၀အတြင္း ဟ ုပံုးျမ  ့နယ္ေနရာအုံွႏအျပား တြင္ လူ႕အခြင ့္အေရး 
ခ   းေဖာက ္ခဲ့သည္က ု ေဖၚျပထားသည္။ ၁၂ုႏွစ္အရြယ္ကေလးတဥ းထံမွ ေတြ ့ေသာ ေဝၚက ေတာ္က  ေႀကာင့္ဇူလ ုင္လ 
၁၈တြင ္အစ ုးရစစ္တပ္မွ ဖမ္းဆ းခဲ့ျပ း ႀသဂုတ္၁၅ တြင္ ျပန္လြတေ္ပးခဲ့သည္။ ၄ပတ္အႀကာထ န္းသ မ္းခဲ့သည္။ 

ဖါလ ုင္းအေျခစ ုက ္ခလရ ၂၄၉မွ ႀသဂုတ္၂၈နငွ့္၃၀ ႀကားတြင္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္ျပ းသည့္ေနာက္ပ ုင္းတြင္ ေဒသခံ 
မ ား စ ုးရ မ္ထ တ္လန္ ့ေနႀကသည္။ႀသဂုတ္၂၆၊၂၀၁၇ တြင္ ဟ ုပံုးျမ   ့နယ္ မ ုင္းပ ဥ္းေက းရြာအုပ္စမုွ ရြာ၄ရြာ ၏ရြာသူႀက းထံ 
သ ု ့စစ္ဆင္ေရးေလ့က င့္မည့္အေႀကာင္းက ု စာေရးပ ု႔ခဲ့သည္။ ေဒသခံမ ားက ု လက္နက္ႀက းေတြပစ္ခတ္ မည္ျဖစ္ေသာ 
ေႀကာင့္ ထ ုေနရာုွႏင့္ေဝးေဝးေနရန ္သတ ေပးခဲ့သည္။ 



ႀသဂုတ္ ၃၁ုွႏင့္ စက္တင္ဘာ၂၊၂၀၁၇ တြင္ ခမရ၂၁၆ မ ွ ေဒသခံမ ား၏ ထရပ္ကားက ု ေခ ာဆြျဲပ း ရကၡာသယ္ကာ 
ဟ ုပံုးျမ  ့နယ္အတြင္းလမ္းျပခ ုင္းေစခဲ့သည္။ 

အစ ုးရစစ္တပ္က ဟ ုပံုးတြင္ ကင္းလွည့္စဥ္ လုယက္မႈမ ားက ုလည္းက  းလြန္သည္။ 

 

လ ့ူအခြင့္အေရးခ   းေဖာကပ္ံုအေသးစ တ ္

ခမရ၄၂၁ မတွပသ္ား ရြာသားတဥ းက ပုစသ္တ ္

ဇူလ ုင္ ၃၁၊၂၀၁၇ ညေနပ ုင္းတြင ္စ ုင္းစုခမ္း(အသက္၃၇) ခ ုေတာင္းေျမာက္အရပ္ရွ ေတာင္ေပၚလမ္းေလ ာက္ေနစဥ္ ခမရ 
၄၂၁ ုႏွင့္ဆံုမ ျပ း ပစ္သတ္ခံခဲ့ရသည္။ 

ခ ုေတာင္းရြာမ ွရြာသားမ ားကေသနတ္သံႀကားခဲ့သည္။ စ ုင္းစုခမ္း အ မ္က ုျပနမ္ေရာက္လာေသာေႀကာင့္ ရြာသားမ ားက 
အသတ္ခံရျပ ဟုသံသယ ရွ ေသာ္လဲ ထ ုေနရာသ ု ့သြားမႀကည့္ရဲ ခဲ့။ 

ႀသဂုတ္လ ၂၈တြင ္ ရဲသားကစ ုင္းစုခမ္း၏မ န္းမက ု စ ုင္းစုခမ္းထြက္ေျပးလ ု ့ခမရ၄၂၁ မွတပ္သားကပစ္သတ္လ ုက္ 
ေႀကာင္းေျပာသည္။ထ  ုေနာက္မွရြာသားမ ားက ရုပ္အေလာင္းက ုသယ္ယူကာ သၿဂ  လ္္ေပးခဲရ့သည္။ 

စ ုင္းစုခမ္းတြင္ ကေလး၃ေယာက္ရွ သည္။ 

ခမရ၄၂၅ ုွႏင့္ခလရ၂၄၉မရွြာသား၄ဥ းက  ုစစေ္ဆးရ ကုန္ကွ ္

ဇူလ ုင္ ၃၁၊၂၀၁၇တြင ္ နားပံုရြာတြင္ေနထ ုင္ေသာ ထြန္းထြန္း(အသက္၄၄) ရြာ၏ေျမာက္ဖကအ္ရပ္ေတာထဲုႏြားေက ာင္း 
ေနစဥ ္ ခမရ ၄၂၅မွတပ္သားမ ား ုႏွင့္ဆံုမ သည္။တပ္သားမ ားကသူ့က ု စ စစ္ေမးျမန္း အႀက မ္ႀက မ္ရ ုက္ုွႏက္ခဲ့ျပ းမွ 
ျပန္လြတ္ေပးခဲ့သည္။ဒဏ္ရာေႀကာင့္အလုပ္၅ရက္မလုပ္ုႏ ုင္ခဲ့။ 

ႀသဂုတ္ ၁၊၂၀၁၇ မနက ္ ၁၁နာရ ခန့္တြင္ ခလရ၂၄၉မ ွ တပ္သားအေယာက္ ၄၀ေလာက္က နားပံုရြာထဲသ ု့လာၿပ း 
အ မ္ေတြထဲ အထ ၀င္ရွာေဖြၾကသည္။ လံုးအာရ ယ (အသက္ ၅၈) ကသူ၏အ မ္ေရွ့တြင္ထ ုင္ေနစဥ္ ထ ုတပ္သားမ ားက 
RCSS/SSA စစ္သား၏အေဖဟုစြပ္စြကဲာ သားျဖစ္သူက ုေမးပါေတာ့သည္။လက္သ းျဖင့္ ၃ခ က္ထ ုးျပ း ျပန္လြတ္ေပး 
ခဲ့သည္။ 

ထ ုစစ္သားမ ားကပင္ ျခံမွျပန္လာေသာရြာသား၂ဥ းက ု ရွမ္းစစသ္ားမ ားအေႀကာင္းေမးျပ း ရ ုက္ုႏွက္သည္။ ုွႏစ္ေယာက္ 
စလံုးက ု ႀက  းတုပ္ေခၚသြားျပ းညေနပ ုင္းမွျပန္လြတ္ေပးခဲ့သည္။ထ ုုႏွစ္ေယာက္၏အမည္မွာ- 

 ၁.လံုးစံေမာင္၊ အသက္၄၇ ၊လံုးကာလင္ ပါမြန္းတ ု့၏သား 

 ၂.စ ုင္းကာလ ၊ အသက္၁၉၊ လံုးေက ာ္ ပါေစ တ ု့၏သား 

 

၁၆ုွႏစအ္ရြယလ္ငူယတ္စဥ္ းအပါအဝင ္၁၀ေယာကက္ အုစ းုရစစတ္ပ ္ခလရ ၂၄၉ မ ွသနး္ေခါငခ္  နတ္ြငဖ္မး္ဆ း 

ႀသဂုတ္ ၃၊ ၂၀၁၇ တြင္ အစ ုးရစစ္တပ ္ ခလရ ၂၄၉ မွနားကြန္ရြာ၊မ ုင္းပ ဥ္း ဟ ုပံုးျမ  ့နယတ္ြင္ ရြာသား ၁၀ဥ းက ု 
သန္းေခါင္ခ  န္တြင္ဖမ္းဆ းသည္။ 



ထ ုေန့မနက္ေစာေစာ ၁း၃၀တြင္ ဖါလ ုင္းအေျခစ ုက ္ ခလရ၂၄၉ မွတပ္သားအေယာက္ ၃၀ခန့္ကကုန္ကုန္းရြာသ ု့ 
ေရာက္သည္။ကုန္ကုန္းတြင္ အ မ္ေျခ ၆၅ အ မ္ရွ သည္။ကားက ုရြာထဲမွာ ရပ္ျပ း လံုးဝမ္း အ မ္သ ု့တ ုက္ရ ုက္သြားကာ ဝ ုင္း 
ထားျပ းတံခါးေခါက္သည္။ 

လံုးဝမ္းျပ းတံခါးဖြင့္ေပးသည္နွင့္ခ က္ခ င္း အ မ္ထဲသ ု့ဝင္ရွာေဖြေတာ့သည္။ရွမ္းစစ္သားမ ားမေတြ ့၍ လံုးဝမ္းုႏွင့္ သူ၏ 
၁၆နွစ္အရြယ္သားက ုဖမ္းဆ းေခၚေဆာင္သြားသည္။ထ ု့ေနာက္လံုးလမ္အ မ္သ ု့သြားကာ လံုးလမ္က ု ဖမ္းဆ းသည္။ 
ထ ု့ေနာက္ လံုးကုနအ မ္သ ု့ထပ္ဝင္ကာ ၄ေယာက္(လံုးကုန၊သူ၏သားမက္၂ ေယာက္၊အလုပ္သမား) က ုဖမ္းဆ းခဲ့သည္။ 
ပါုႏြဲ ့အ မ ္ က ုဝင္ကာေနာကထ္ပ္ုႏွစ္ဥ းက ုဖမ္းဆ းခဲ့သည္။ အကုန္လံုးရြာသား၁၀ ေယာက္က ု လက္ထ တ္ခတ္ဖ 
မ္းဆ းသည္။ 

 အစ ုးရစစ္တပ္မွဖမ္းဆ းေနစဥ္ အ မ္နားတဝ ုက္က ုပါ ဓာတ္ပံုရ ုက္ေနသည္က ု အျခားေဒသခံမ ားကေတြ ့သည္။ 
၂း၃၀တြင္ စခန္းသ ု့ရြာသား ၁၀ ေယာက္က ုပါ ေခၚသြားသည္။ 

၁၆ုွႏစ္အရြယ္ကေလး၏မ ခင္မွ ဆရာမထံေျပာႀကားရာမ ွတပ္သ ု ့ဖုန္းဆက္ျပ း ျပန္လြတ္ရန္ေျပာခဲ့သည္။ မနက္၈ နာရ  
တြင္ ျပန္လြတ္လာျပ း တပ္မွအ မ္သ ု့လမ္းေလ ာက္လာခဲ့ရသည္။ 

ထ ုေနမွာပ ဲမနက္၉နာရ တြင္ကနု္ကုန္းမွ ရြာသူႀက းုႏွင့္ ေနာက္ထပ ္၉ ေယာက္တ ု့က ထ ုတပ္ထဲသ ု့ကား၃စ းုႏွင့္သြားကာ 
ဖမ္းဆ းခံခဲ့ရေသာ သူမ ားုွႏင့္ေတြ့ရန္ေတာင္းဆ ုခဲ့ေသာ္လဲ ေတြ့ခြင့္မေပးခဲ့။ တပ္မွ းမွ ရြာသူႀက းက ုျပန္ရန္ေျပာခဲ့ျပ းလ ု 
အပ္ပါကေခၚမည္ဟုေျပာခဲ့သည္။”သူတ ု႕က ုဘာမွမလုပ္ပါဘူး၊ အထက္အမ န့္အရဖမ္းဆ းရတာပါ” ဟုတပ္မွ းကေျပာ 
သည္။ 

ကား၃စ းအနက္ တစ္စ းမွာ လံုးစံစ ုင္း၏ကားျဖစ္ျပ း အဖမ္းအဆ းခံရသူေတြထမဲွတစ္ေယာက္ျဖစသ္ည္။ အစ ုးရတပ္သား 
မ ားကမွတ္မ ၍ ထ ုကားက ုထားခဲ့ရန ္ေျပာသည္။အျပန္တြင ္ကားုႏွစ္စ းသာက န္သည္။ 

ေနာက္ေန့တြင ္ ရြာသူႀက းုႏွင့္အျခားရြာသားမ ားုွႏင့္ထ ုတပ္သ ု႕ျပန္လြတ္ဖ ု့သြားေစာင့္ေနႀကသည္။ ည၁၀နာရ တြင္ 
လံုးစံစ ုင္းမွ အပ အျခားသူမ ားက ုျပန္လြတ္ေပးခဲ့သည္။ RCSS/SSA၏တပ္သားဟုစြပ္စြခဲံရသည္။ 

ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေသာသေူတြက သူတ ု႕က ု ၄-၅ ေယာက္တစ္ခန္းထားျပ း အ မ္သာသြားရင္လက္ထ တ္မျဖ တ္ေပး 
ဘူးဟုေျပာသည္။ 

ဖမ္းဆ းခံရေသာရြာသား၁၀ ဥ း၏နံမည္- 

၁။ လံုးဝမ္း၊ အသက္ ၅၀၊ လံုးေဝပန္တ၏သား 

၂။စ ုင္းုႏြံမ န္း၊ အသက္ ၁၆၊လံုးဝမ္း၏သား 

၃။လံုးလမ္၊ အသက္ ၄၉ 

၄။လံုးကုန၊အသက္၅၇၊ လံုးလမ္၏သား 

၅။လံုးစံစ ုင္း၊အသက္ ၄၇၊လံုးဥတၱမ၏သား လံုးကုန၏သားမက္ 

၆။စ ု္င္းုႏြံ၊အသက္ ၂၇၊ လံုးေဒါန ပါလန္၏သား၊ လံုးကုန၏သားမက္ 

၇။စ ုင္းေပါက္၊ အသက္၂၂၊ လံုးစံမတ္ ပါတင္၏သား၊ လံုးကုနလယ္လုပ္သား 

၈။လံုးေအး၊ အသက္၃၉၊ လံုးမ ုင္၏သား 



၉။စ ုင္းေနာ္၊အသက္ ၁၈၊ လံုးျဖ  း ပါုႏြ႕ဲ၏သား 

၁၀။စ ုင္းေထြး၊အသက္၂၈၊ လံုးစုႏၵာ၏သား 

အစ းုရစစတ္ပ ္ခလရ၂၄၉မ ွရြာသားမ ာက သုနး္ေခါငခ္  နတ္ြငဖ္မး္ဆ း 

ႀသဂုတ္၄ ၊ ၂၀၁၇ ညသန္းေခါင္ခ  န္တြင္ခလရ၂၄၉ မွတပ္သား၃၀ခန့္သည္ ကားုႏွစ္စ းျဖင့္ ဟ ုပံုးျမ  ့နယ ္ ၊မက္လန္းရြာ 
လဲဆတ္ေက းရြာ အုပ္စုသ ု႕ေရာက္သည္။ထ ု့ေနာက္ အ မ္ထဲတြင္သာမကဘုန္းႀက းေက ာင္းက ုပါဝင္ရွာေဖြေတာ့သည္။ 

သူတ ု႕က ုယ္ရင္အခန္းထဲဝင္ရွာကာ စ ုင္းစံုွႏင့္စ ုင္းခြန္တ ု့၏သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္က ုေတြ႕သည္။ ထ ုလက္မွတ္မွာ 
RCSS/SSA (လ ြ င္တ ုင္းလ န္း) မွေပးေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းျဖစ္သည္။ထ ု႕ေနာက္တံဆ ပ္မပါေသာ စစ္ဝတ္စံု 
ုႏွင့္ရွမ္းစာအုပ္က ုေတြ႕သည္။ 

တပ္သားမွ ထ ုက ုရင္ရဲ႕ရွမ္းစာေပစာအုပ္က ု န ုင္ငံေရး စာေပဟူ၍စြပ္စြသဲည္။ထ ု႕ေနာက္ စ ုင္းစံရဲ႕ သင္တန္းဆင္း 
လက္မွတ ္  ထ ုက ုရင္ရဲ႕သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ဟုဆ ုေသးသည္။က ုရင္က သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မွာ သူ့ဟာမဟုတ္ 
ေႀကာင္း ပံုမွာလဲမတူေႀကာင္းေျပာသည္။ 

ထ ု႕ေနာက္တပ္သားက က ုရင္က ု စ ုင္းစံရဲ႕အ မ္က ုေခၚသြားရန္ အဓမၼေစခ ုင္းခဲ့သည္။စ ုင္းစံရဲ႕အ မ္က ုေရာက္ေတာ့ စ ုင္းစံ 
မ န္းမမ ွတံခါးလာဖြင့္ကာ စ ုင္းစံမရွ ဘူးဟုေျပာေသာ္လည္း မယံု၍ အ မ္အုံွႏရွာခဲ့သည္။ စ ုင္းစံက ုမေတြ႕၍ သူ၏မ န္းမုႏွင့္ 
ကေလးက ုဘုန္းႀက းေက ာင္းသ ု႕ေခၚသြားကာ ေမးျမန္းျပန္သည္။ 

တပ္သားက ေနာက္ထပ္ရြာဥကၠဌုႏွင့္ သူႀက းက ုေခၚကာ စ ုင္းခြန္၏အ မ္က ုလမ္းျပခ ုင္းခဲ့သည္။အ မ္က ုေရာက္ေတာ ့
စ ု္င္းခြန္က ုေတြ႕သျဖင့္ ဖမ္းျပ း သူတ ု့ုႏွင့္ ဟ ုပံုးျမ  ႕အခ  ပ္ရဲစခနး္သ ု႕ေခၚေဆာင္သြားသည္။က ုရင္၏ ဓါတ္ပံုက ု ရ ုက္ကာ 
က ုယ္ေရးအက ဥ္းပါေမးျမန္းသြားသည္။ 

စ ုင္းခြန္သည္ အသက္၃၀ရွ ျပ း ကေလး၂ ေယာက္ရွ သည္။ 

အစ းုရစစတ္ပ ္ခမရ ၂၁၆ ေဒသခမံ ား၏ကားက ေုခ ာဆြ၍ဲ အဓမၼလမး္ျပခ ငုး္ 

ႀသဂုတ္ ၃၁၊၂၀၁၇ အစ ုးရစစ္တပ္ ခမရ၂၁၆ မ ွ တပ္သားအေယာက္ ၅၀ေလာက္က ဟ ုပံုးျမ  ႕နယ္ နားပံုရြာအတြင္း 
လွည့္ကင္းပတ္ေနစဥ္ လုင္းဂ န္(အသက္ ၅၂) ၏ထရပ္ ကားက ုေခ ာဆြအဲသံုးျပ ခဲ့သည္။ ကားေပၚသ ု႕စစ္အသံုး 
အေဆာင္တ ု႕က ုတင္၍ သူ႕က ု ဟ ုင္းခ ုင္းရြာသ ု့ေမာင္းခ ုင္းခဲ့သည္။အစ ုးရစစ္တပ္က ု တေနကုန္ေမာင္းေပးေနရျပ း 
လုပ္အားခ ုႏွင့္ဆ ဖ ုးက ုမေပးေခ ။ 

ထ ုေန့မွာပင္တပ္သားမ ားက စ ုင္းဝါလင္ေစြ(အသက္၃၄) က ုနားပံုမ ွဟ ုင္းခ ုင္းသ ု့လမ္းျပခ ုင္းသည္။ 

စက္တင္ဘာ၂၊၂၀၁၇ တြင္ ခမရ၂၁၆ ကပင္ ဟ ုင္းခ ုင္းရြာမ ွ စ ုင္းပါရာ(အသက္၂၃)ုွႏင့္ စ ုင္းပန္တ (အသက္၂၅)က ု 
လမ္းျပခ ုင္းခဲ့သည္။ 

အစ းုရစစတ္ပ ္ခမရ ၅၁၄ မ ွရြာစာေရးက  ုႀက  းတပုျ္ပ း ုွႏ ္ပဆ္က ္ 

စက္တင္ဘာ ၁၀၊၂၀၁၇ တြင ္ ဗ ုလ္မွ းေစာေဌးဥ းေဆာင္ေသာ အစ ုးရစစ္တပ္ ခမရ ၅၁၄ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ ၂ 
လက္ေအာက္မွ နမ့္ခုတ္ေက းရြာ၏ စာေရးက ုႀက  းတုပ္ျပ းရ ုက္ုႏွက္ခဲ့သည္။ 

ထ ုေန႕တြင ္ ေတာင္ႀက းမွင္ရြာသားတခ   ႕ကနမ့္ခုတ္ သ ု႕လာျပ းကၽြလဲာဝယ္သည္။ရြာစာေရးစ ငု္းပန္မွ အခြန္ေကာက္ျပ း 
မွတ္တမ္းထဲ သ ု႔လက္မွတ္ေရးေပးသည္။ညေနပ ုင္း ၆ နာရ တြင္ ၃ဥ း ကၽြကဲ ုနမ့္ခုတ္ေျမာက္ဖကမ္ွအျပန္ ကၽြတဲစ္ကာင္ 
ေပ ာက္ေန၍ ၃ဥ းစလံုးသြားရွာေနစဥ္ အစ ုးရစစ္တပ္ုွႏင့္ဆံုမ သည္။ တပ္သားတဥ းက စ ုင္းပန္ေရးထားေသာ စာခ  ပ္က  ု



ေတြ့သျဖင့္ စ ုင္းပန္က ုေတြ႕ခ င္ေနသည္။ ည ၈နာရ တြင ္စ ုင္းပန္က ုေခၚျပ းစာ ခ ုပ္အေႀကာင္းက ု ေမးျမန္းသည္။စ ုင္းပန္မ ွ
ရြာသူႀက း၏ခ ုင္းေစမႈအရ အခြန္ေကာက္ရေႀကာင္း ထ ုအခြန္မွာလ ဲရပ္ရြာအက  ုးအတြက္ျဖစ္ေႀကာင္း ရွင္းျပေသာ္လည္း 
မယံုသည့္အျပင္ေမွာင္ခ ုဟုစြပ္စြသဲည္။စ ုင္းပန္မွလဲ သူေမွာငခ္ ု လုပ္ပါကယခုလ ုပင ္ လာေတြ႕မည္မဟုတ္ဘူး 
ဟုေျပာသည္။ 

စစ္သားမ ားကေဒါသထြက္၍ လက္သ းျဖင္ထ ုးခဲ့ျပ း နာရ ဝကေ္လာက္သတ မလည္ျဖစ္ရသည္။ ည ၉နာရ  သတ ျပန ္
လည္လာေတာ့ ေခါင္းေပါက္ေနျပ း ဘုန္းႀက းေက ာင္းရွ တ ုင္ တြင္ႀက  းခ ည္ထားျပ ျဖစ္သည္။ထ ု႕ေနာက္ ဗ ုက္က ုကန္ျပ း 
ပါးက ု အခါခါရ ုက္သည္။ေနာကေ္န႕မနက္ထ ႀက  းခ ည္ထားျပ းမနက္ ၉း၃၀တြင ္ ရြာဥကၠ႒မ ွ လာေရာက္ရွင္းျပခဲ့သည္။ 
စက္တင္ဘာ ၁၁၊၂၀၁၇ တြင္ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာ၊ ေမးေစ့ုွႏင့္မ ကလ္ံုးမ ားဖူးေရာင္ကာ ေခါင္းေပါက္ ဒဏ္ရာုွႏင့္ျပန္လြတ္ခဲ ့
သည္။ 

ဥကၠ႒ မွဤအေႀကာင္းျဖစ္စဥက္ ု ခလရ၂၄၉အေျခစ ုက္ေသာ မ ုင္းပ ဥ္းအထ  သြား၍ဗ ုလ္မွ းက ု တ ုင္တန္းခဲ့သည္။ထ ုမွ 
ေတာင္ပန္ျပ း ေဆးကုသဖ ု့အတြက္ တစ္သ န္းက ပ္ က ုေပးခဲ့သည္။ 

စ ုင္းပန္တသည္ အသက္ ၂၄ရွ ျပ း စ ုင္းလံုးစံတ၊ ပါေငြ တ ု႕၏သားျဖစ္ျပ း ဟ ုပံုးျမ  ့နယ ္ နားပံုေက းရြာအုပ္စု နမ့္ခုတ္တြင္ 
ေနထ ုင္သည္။ 

နမ့္ခတုတ္ြင ္အစ းုရစစတ္ပ ္ခလရ ၂၂၅ ႏွင့္ ၂၄၉ သည ္ ကား၊ေငြေၾကး၊ ေရႊ၊မ ဘု ငုး္ဖနုး္၊စားစရာမ ားက  ုလယု ူ

ဇူလ ုင္၈-၂၁ ၂၀၁၇ တြင္အစ ုးရစစ္တပ္ ခလရ ၂၂၅ုွႏင့္ ၂၄၉ နမ့္ခုတ္တြင္ ေနစဥ္အေတာအတြင္း ရြာသူရြာသား၏ ပစၥည္း 
ဥစၥာက ုလုယူခဲ့ သည္။ 

၁။လံုးစ တၱ၊ပါက  တ ု႕စ မွ ေငြသား၂၆သန္း၊ သန္း၃၀တန္ဖ ုးရွ ေရႊ၊ ဆ ပံုး(၅၀၀၀၀)ုွႏင့္မ ုဘ ုငး္ဖုန္း(၁၄၀ ၀၀၀)တ ု႕က  ု
လုယူသြားသည္။အ မ္၏တံခါးက ုလဲဖ က္ဆ းသြားသည္။ 

၂။လံုးစံလူ၊ပါျမုုႏတ ု႕စ မွ ေငြသား၁၄သန္း၊ဆ ပံုး(၅၀ ၀၀၀)၊ဆနအ္ တ္ ၁၅ အ တ္(၁၂၇ ၅၀၀) ုႏွင့္ မ ုဘ ုင္းဖုန္းုႏွစ္လံုး (၁၄၀ 
၀၀၀) တ ု႕က ုအဓမၼ ယူသြားသည္။ 

၃။လံုးစုႏၵာ၊ပါခမ္း တ ု႕စ မ ွ ကားတစ္စ း(သ န္း၈၀)၊ ဆန္အ တ္၈အ တ္(၆၈ ၀၀၀)၊ ဆ ပံုး၁၀ ပံုး(၅၀၀ ၀၀၀)ုွႏင့္ 
ကင္မရာ(၃၀၀ ၀၀၀)တ ု႕က ုယူသြားသည္။ 

၄။ပါမြန္း စ မွ မ ုဘ ုင္းဖုန္း(၅၀၀ ၀၀၀) ယူသြားသည္။ 



ဆက္သြယ္ရန္  

စ ုင္းေဟာ္ရွဲန္   + ၆၆ (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀ ( ရမွ္း၊ အဂၤလ ပ္ ) 

စ ုင္းကြန္းေလ ာင္း          + ၆၆ (၀) ၉၄-၆၄၃-၄၂၃၀ ( ဗမာ၊ အဂၤလ ပ္) 


