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ရမွး္လ႕ူအခြင့္အေရး မ႑ိုဳငမ္ ွ ေနာကဆ္ံုးရသတငး္ စာအမတွ ္(၁ /၂၀၁၈) 

ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက ္၂၀၁၈ ခု 

၂၀၁၇ ခႏွုစအ္ကနု ္၂၀၁၈ ႏစွသ္စအ္ေရာကတ္ြင ္ရမွး္ျပညန္ယ ္ေဒသအႏံွ႕တို႔၌ တိကုပ္ြဲမ်ားတဖန ္
ျဖစပ္ြားလာျပနသ္ျဖင့ ္ အစုိးရစစတ္ပက္ ရမွး္ျပညသ္မူ်ားအေပၚ လ႕ူအခြင့္အေရး ေဖာကဖ္်က ္ 
က်ဴးလြနမ္ႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစေ္ပၚ ဆကလ္က ္တိးုပြားေနလ်က ္ရွိျခငး္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ၁ ရ က္ မွ ၂ ၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၇  ရ က္ ကာလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ ္ 
အေျခစိုက ္ တိုင္းစစ္ဌာ နခ်ဳပ္မ်ား လက္ေအာကခ္ံ အ စိုးရစစ္တပ္တပ္ရင္း ၆ ခု တို႔သည္ တနိုင္ငံလံုး 
အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ NCA အား လက္မွတ ္ ေရးထိးုထားၿပီးျဖစ္ျခင္းကိ ု ဂရုမစိုက္ ေလးစား 
လိုက္နာမွဳ မရိွဘ ဲ ရွမ္းျပည္နယ္အတြငး္ရိွ တိုင္းရင္းသား လက္နကက္ိုင္ တပ္ဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ အားထိုးစစ္ဆင္ 
တိုက္ခုိက္မႈ၊ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ပ္ုိင္း ႏွင့္အေရွ႕ပိုင္း ေဒသ တိ႕ုတြင္ အရပ္သား ျပည္သူမ်ား 
အေပၚ ဖိႏိွပ္ အနုိင္က်င့္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မတရား ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္ ရုိက္ႏွက္မႈ၊ ဥပေဒမ့ဲ ဖမ္း ဆီး 
ခ်ဳပ္ေႏွာ င္မႈ၊ အေၾကာင္းမ့ဲ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတမ္ႈ၊အတင္းအၾကပ္ လုပ္အား ခုိင္းေစမႈ ၊ အစားအေ သာက္ 
ၾကက္ဝက္မ်ား ခုိးဝွက္ ယူငင္ စားေသာက္မႈ၊ ေလွလည္ွး ေမာ္ေတာ္ယဥ္ ျမင္း ႏြား မ်ားအား အတင္း အ
အဓမၼ ေခ်ာဆြဲ ယူေဆာင္ အသုးံျပဳမႈ၊ အိုးအိမ္ ရပ္႐ြာ မ်ားအား ဖ်က္ဆးီ မီးရုိွ႕မႈ မီးရွိဳ ႕ပစ္ရန္ 
ၿခိမ္းေျခာက္မွဳ၊ လယယ္ာ ၿခံေျမမ်ားအား မတရား သိမ္းပုိက္မႈ၊ ေ႐ႊေငြပစၥည္း ဥစၥာမ်ားအားၿခိမ္း 
ေျခာက္ လုယက္ယငူင္မႈ အစရိွသည့္  လူ႕အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴ းလြန္ မႈမ်ား ျပဳလပ္ုခဲ့ ျပဳလုပ္ 
ေနလ်က္ရွိပါသည္။  

ယခင္ႏွစ္ကုန္ ႏွင့္ ယခုႏွစဆ္န္းကာလအတြင္း ရွမ္းျပည္ နယ္ေျမေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ခ့ဲ
ေသာ ျဖစ္ရပ္ေျမာက္မ်ား စြာ အနက္ SHRF ေဒသခံ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက သူတို႔လက္လမ္ွးမွသီမွ် 
ေဒသအခ်ိဳ႕သို႔ ကြင္းဆင္း သြားေရာက္ စုံစမ္း ေမးျမန္း ရယူ စုေဆာင္း ေပးပုိ႔လာေသာ သတ င္း အခ်
အခ်က္ အလက္ အခ်ိဳ ႕တို႔ကို SHRF ဗဟို ႐ုံးက ျဖစ္စဥ္တခုခ်င္း အလိုက္ မွတ္တမ္းတင္ ျပဳစု ေရး
ေရးသား၍ စုစည္း ထုတ္ျပန္ လိကု္ပါသည္။  

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ၁ ရ ကေ္န႕တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း သေီပါၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ မုိင္ ၃၀
၃၀ အကြာ နမ့္ယမ္ ၌  ရွမ္းျပည္ တိုးတကေ္ရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSPP/SSA)က တည္
ေထာင္ထားေသာ မူးယစ္ေ ဆးဝါး စြဲလူနာမ်ား ေဆးျဖတက္ုသေပးေရး ႏငွ့္ ျပန္လည္ထေူထာင္ေရး 
ဗဟိုဠာန စခနး္ အား အစိးုရစစ္တပ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတိုငး္ လကေ္အာက္ခ ံ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွ
အမွတ္ ၁၄၇ ႏွင့္ ၂၄၃  မွ ပူးေပါင္းအင္အားတရာေက်ာ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ စီးနင္းတိကု္ခိုက ္  မီးရွို႔ဖ်က္ဆးီ 
ပစ္ခ့ဲပါသည္။ ထိေုန႕တြင္ပင္ အဆိုပါ စစ္ေၾကာင္းမွ စစ္သားမ်ားက ႐ြာသား ၄ ဦး အားမတရားစြပစ္ြဲ 
ဖမ္းဆးီသြားၿပီး ၎ တို႔ထမွဲ တ ဦးကိ ု ျပင္းထန္စြာ ရုိက္ႏွက ္ႏိွပ္စက္မႈ ျပဳခ့ဲသည့္အျပင္ နမ့္ယမ္႐ြာသား အ
အခ်ိဳ ႕၏ ေမာေ္တာ္ကား ၅ စီးအား အလကား အသုံးျပဳရန္ အတင္း ေခ်ာဆြဲ ယေူဆာင္သြားခ့ဲပါ သည္။  
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၃  ရ ကေ္န႕တြင္ ခိလုမ္ အေျခစုိက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဠာနခ်ဳပ္ လက္
ေအာကခ္ ံ အစိုးရစစ္တပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမတွ ္ ၂၉၂ ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးအေျခစုိက္ အေရွ႕ပိုင္းတိငု္း 
စစ္ဠာနခ်ဳပ္ လကေ္အာက္ခံ အ စုိးရစစ္တပ္ ေျချမန္ တပ္ရင္းအမွတ္ ၃ ၃၂ ပးူေပါင္း စစေ္ၾကာင္းတ 
ခုသည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိငး္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ နယေ္ျမအတြင္း တပ္စြဲ ထားေသာ အ ပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ 
လက္မွတေ္ရးထိုး ထားခ့ဲၿပီးသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထေူထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပမ္
ေတာ္(RCSS/ SSA) ၏ စစ္စခန္းတခုအားပစ္ခတ္ တိကု္ခုိက္ခ့ဲပါသည္။ ဇႏၷဝါရီလ ၅ ရကေ္န႕တြင္ ထိုစစ္ 
ေၾကာင္းသည္ ႐ြာသားတဦးအား ဖမ္းဆးီ ေခ်ာဆြဲ၍ ၅ ရက္ တိုင္တိငု္လမ္းျပအျဖစ္ အတင္း 
ေစခုိင္း အသုံးျပဳခ့ဲပါသည္။  

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၅ရက္ ႏွင့္ ၆ ရကေ္န႕တို႔တြင္ က်ိဳ င္းတု ံအေျခစုိက္ ႀတိဂံတိင္ုး စစ္ဠာနခ်ဳပ္ လက္
လက္ေအာကခ္ ံ  အစုိးရစစ္တ ပ္ ေျချမ န္တပ္ရင္း အ မတွ ္ ၃၃၃ ႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၄၃ ပူး
ေပါင္း စစေ္ၾကာင္းတခုသည္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း မိင္ုးပ်ဥး္ ၿမိဳ႕နယ္ နယေ္ျမအတြင္း တပ္စြဲ လႈပ္ရွားေန
ေသာ  အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတေ္ရးထိးုထားခဲ့ၿပီးသည့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထေူထာင္ေရး ေကာင္စီ/ 
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/ SSA) တပ္ဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ထေိတြ႕ တိုက္ခုိက္မႈ ၃ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြား 
ခ့ဲၿပီးသည့္ ေနာက္ အစိုးရ စစ္တပ္ စစ္သားမ်ားက အနီးအနား႐ြာမ်ားမွ ႐ြာသားအခ်ိဳ႕တို႔အား RCSS/SSA 
ဘက္သား ဟု စြပ္စြဲ အျပစ္တင္ ေခၚယူစစ္ေဆးကာ ႐ြာမ်ား ကို မီးရွို႔ ဖ်က္ဆးီရန္ႏွင့္ ႐ြာ
႐ြာသားမ်ား၏ ဆန္စပါး စားေသာက္စရာမ်ား အား သမ္ိးပုိက ္ သယ္ယူသြားရန္ ႀကိမ္းေမာင္း ဟိနး္
ေဟာက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျပဳခ့ဲၾကပါသည္။  

ရွမ္းျပည္နယ ္ အေျခစိုက ္ အစိုးရစစ္တပ္ စစ္တိုင္းဌာနခ်ဳ ပ္ အားလံုး၏ လက္ေအာကမ္ ွ တပ္ရင္းမ်ားက 
ရွမ္းျပည္နယေ္ျမေဒသ အတြင္း ထိုကဲ့သိ႕ု စစ္ေရး တိကု္ခုိက္မွဳ ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ 
က်ဴးလြန္မွ  ဳ မ်ား ျပဳေနျခင္းတို႕သည္ အလြန ္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနပင ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
တိုင္းရင္းသားလက္နကက္ိုင္တပ္ဖြဲ႕ မွန္သမ်ွတိ႕ုအား ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက ္ နိွမ္နင္းေစရန္ေသာ္၄င္း၊ 
တိုင္းရင္းသားလက္နကက္ိုင္ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံ အားေပးေနသည္ ဟ ု သံသယ 
ျဖစ္ဖြယ္ရိွေသာ အရပ္သား ျပည္သ ူ ေက်းရြာလူထ ု တို႕အေပၚ ဗုိလ္က် အနိုင္က်င့္ အၾကမ္းဖက ္
ႏိွပ္ကြပ္ေစရန္ေသာ္၄င္း ေနျပည္ေတာ္ရွ ိ အစိုးရစစ္တပ္ အဆင့္ျမင့္ အာဏာပိုင္တို႕ထံမ ွ လ်ွိဳ႕၀ွက ္
ည ႊန္ၾကား အမိန္႕ေပးခ်ကအ္ရ ေအာကေ္ျခအဆင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ သည္ 
ဟူေသာ အခ်က္မွာ ရွင္းလင္း ထင္ရွား လွပါသည္။ မၾကာမွ ီ က်င္းပေတာ့မည့္ ျပည္ေထာင္စု 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁ ရာစု ပင္လံ)ု အတြက ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳ ျပဳသည့္အေနျဖင့္ 
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ)္မွ လက္ရွိကာလတြင ္ ဦးစးီ စီစဥ္ 
က်င္းပေသာ CSSU ၏ လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံ ု အျမင္သေဘာထားခံယူသည့္ စည္းေ၀းပြဲမ်ားကိ ု
အစိုးရစစတ္ပ္အာဏာပိင္ုတိ႕ုက ပိတ္ပင္တားဆီး ကန္႕သတ္မွဳ ျပဳေနျခင္း သည္လည္း ယခု ၂၀၁၈ 
ႏွစ္သစ္တြင္ ျငိမး္ခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ ေဖၚေဆာင္ရန ္ အတြက ္ မဟုတ္ဘ ဲ အစိုးရစစ္တပသ္ည္ 
စစ္ေရး အရွိန္အဟုန္ကိ ု ပိုမုိ ျမွင့္တင္သြားရန္ ဦးတည္ ရည္ရြယ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ထင္ရွားျမင္သာစြာ လွစ္ဟ ညြွန္ျပေနလ်က ္ရိွပ ါသည္။  
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လ႕ူအခြင့္အေရး ခ်ိဳ းေဖာက ္က်ဴးလြနမ္ွဳမ်ား 

လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက ္က်ဴးလြန္မွဳမ်ားအား အေသးစိပ္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္တကြ တင္ျပခ်က ္ မွာ ေအာကပ္ါ 
အတိငု္းျဖစ္ပါသည္။  

ေျမာကပ္ိငုး္ရမွး္ျပည ္။  

သေီပါၿမိဳ ႕နယ ္တြင ္အျပစမဲ္႕ရြာသား ၄ ဥးီတိ႕ုအား အစိးုရစစတ္ပ ္ေျခလ်ငတ္ပရ္ငး္ အမတွ ္၁၄၇ ႏငွ့္ ၂၄၃ 
တိ႕ုက ဥပေဒ စညး္မ်ဥး္ႏငွ့္အည ီမဟတုဘ္ ဲဖမး္ဆးီ အေရးယျူခငး္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ၁ ရ ကေ္န႕ ေန႕လည္ပိငု္းအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပညေ္ျမာက္ပုိင္း သေီပါၿမိဳ႕ အေရွ႕
ေျမာက္ဖက္ မိုင္ ၃၀ အကြာ နမ့္ယမ္ ၌ ရွမ္းျပည ္တိုးတကေ္ရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္တပမ္ေတာ္ (SSPP/SSA) 
က တည္ေထာင္ထားေသာ မူးယစ္ေဆး ဝါး စြဲ လူနာမ်ား ေဆးျဖတက္ုသေပးေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ထူ
ေထာင္ေရးဗဟိဠုာနစခန္းအား အစုိးရစစ္တပ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း တိုင္း လ ကေ္အာက္ခံ ေျဖလ်င္တပ္ရ 
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င္း အ မွတ္ ၁ ၄၇ (ေနာင္ေကာ ့ တြင္ တပ္စြဲထား) ႏွင့္ ၂၄၃ (နမ့္လန္ တြင ္ တပ္စြဲထား) မွ ပူးေပါင္း 
အင္အား တရာေက်ာ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ စးီနင္းတိုက္ခုိက္ မီးရုိွ႔ဖ်က္ဆီးပစ္ခ့ဲပါသည္။ 

ထိုျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြါးခ့ဲၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ နမ့္ဟ်ိဳးရွ ိ သူတို႕၏ ေျပာင္းခင္းအလုပ္မွ အိမ္ျပန္လာၾကေသာ 
၀မ္ေကာင္းယမု္း ရြာသား ၃ ဦး တို႕အား လမ္းခရီးေပၚ၌ အဆိပုါ စစ္ေၾကာင္းက ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ပါသည္။ 
ေ၀ၚက ီေတာ္က ီဆက္သြယ္ေရးစက ္တလံုး ပါရွိလာေသာ ရြာသား တဦးမွာ တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ား၏ 
ရုိက္ႏွက ္ ႏိွပ္စက္မွဳကိ ု အျပင္းအထန္ခံရသည့္ျပင္ စစ္သားတေယာကက္ ၄င္း၏ ဦးေခါင္း ထိပ္အေ 
ရျပားကိပုါ ဓါးျဖင့္ လွီးျဖတခ္ဲ့ပါသည္။  

ထိုေန႕ ေန႕ခင္း ၂ နာရီ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ ၀မ္နမ့္လင္းရြာသား တအာန္း ပေလာင္လူမ်ိဳး ဇနီးေမာင္ႏံွ ၂ 
ဦးတိ႕ု ေဆာင္ကရဲြာ ဖက္သို႕ ဦးတည္ သြားေနၾကစဥ္ လမ္းခရီးွေပၚ၌ ရြာသား ၃ ဦးတိ႕ုကိ ု
ဖမ္းဆးီေခၚေဆာင္လာေသာ အစိုးရစစ္တပ္ စစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဆံုမိၾကရာ အဖမ္းခံရသ ူ ရြာသား ၃ 
ဦးတိ႕ု၏ ဦးေခါင္းကိ ုပလပ္စတစ္အိပ္ႀကးီမ်ားျဖင့္ စြပ္ထားသည္ကိ ုေတြ႕ရွရိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာျပပါ 
သည္။ အဆိုပါ တအာန္း ပေလာင္လူမ်ိဳး ဇနီးေမာင္ႏံွ ၂ ဦးတို႕ကိ ုအစိုးရစစ္တပ္ စစ္ေၾကာင္းက တားဆးီ 
ရပ္တန္႕ကာ သူတို႕သည္ ဘယ္ရြာမွာေနထိုင္သည္ ဘာအလုပ္လပုက္ိုင္သည္ ဘယ္ရြာသို႕ 
ဘာကိစ ၥျဖင့္သြားေရာက္မည္ စသျဖင္ ့  ၂ နာရီ ေက်ာ္ၾကာ စစ္ေဆး ေမးျမန္း ခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္ ထိုအေ 
ၾကာင္း ႏွင့္ အစိုးရစစတ္ပ္စစ္ေၾကာငး္ လွဳပ္ရွားမွဳသ တင္းကိ ုဘယ္သ႕ူကိုမွ ျပန္လည္ေျပာမျပရန ္ ၿခိမး္ 
ေျခာက ္ႀကိမ္းေမာင္း သတိေပးလိကု္ၿပီး သူတို႕ကိုျပန္လည္လြတ္ေပးလိုက ္ေၾကာင္း သိရိွခဲ့ရပါသည္။  

ထိုေန႕ ညေနခင္းပိုင္းတြင ္၀မ္မိုင္ရြာမွ ရြာသားတဦးမွာ အမလဲိကု ္တူမီးေသနတတ္လက ္ကိုင္ေဆာင္မွဳ 
ျဖင့္ ထိုစစ္ေၾကာင္း၏ ဖမ္း ဆီး သြားျခင္းကိ ုခံလိုက္ရပါသည္။  

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႕ ညေန ၃ နာရီ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လြွတေ္တာ္ 
ကိုယ္စားလွယ ္ လုင္းစုိင္းခမ္း ေအာင္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ ္ ေဆာင္က်ေဲက်းရြာအုပ္စ ု ဥက ၠဌ ႏွင့္ 
ပန္ဆန္ေက်းရြာအုပ္စု ဥက ၠဌ တို႕လိုက္ပါလ်က ္ေဆာင္က်ရဲြာ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြင္း ယာယီ 
စခန္းခ်ေနၾကေသာ အစိုးရစစ္တပ ္ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ထ ံ သြားေရာက ္ ေတြ႕ဆံုကာ စစ္ေၾကာင္းမ ွ ဖမ္း 
ဆီးေခၚေဆာင္သြားေသာ ရြာသား ၄ ဦးတိ႕ုအား ျပန္လည္ လြတ္ေပးရန ္ေဆြးေႏြး ေတာင္းဆိ ုပန္ၾကားမွဳ 
ျပဳခ့ဲၾကပါသည္။ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ျဖစ္သ ူ ဗိုလ္ႀကီး ေက်ာ္ခိုင္က ရြာသား ၂ ဦးကိ ု မၾကာမွီျပန္လည္ 
လြတ္ေပးပါမည္၊ သို႕ေသာ္လည္း တူမီးေသနတ ္ တလက ္ ႏွင့္ ေ၀ၚကီေတာ္က ီ ဆက္သြယ္ေရး 
စက္တို႕ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိထားေသာ က်န္ရြာသား ၂ ဦးကိုမ ူဆက္လက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ ဥပေဒ အတိငု္း 
အေရးယ ူအပစ္ေပးသြားရပါမည ္ဟု ျပန္ၾကားေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက ္ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႕တြင္ 
အစိုးရ စစ္တပ္ စစ္သားမ်ားက ထိုရြာသား ၄ ဦးတိ႕ုအား တပ္ရင္းအေျခစုိက္ရာ ေနာင္ေကာ့ တပ္စခနး္ 
သို႕ ေျပာင္းေရြ႕ ပုိ႕ေဆာင ္လိုက္ပါ ေတာ့သည္။  

၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႕ တြင္ အစိုးရစစ္တပ္က အဆိပုါ ရြာသား ၄ ဦး စလံုးတိ႕ုအား 
လားရိွဳး ရဲဌာန သိ႕ုလြွေဲျပာင္း ေပးပုိ႕ လိုက္ၿပီး ခ်ဳ ပ္ေႏွာင္ထားေၾကာငး္ကိ ု ရြာသားမ်ား၏ မိဘေဆြမ်ိဳး 
မ်ားထံမွ သိရွိရပါသည္။  

 

 



5 
 

ဖမး္ဆးီ ခ်ဳပေ္ႏာွငခ္ရံေသာ ရြာသား ၄ ဥးီတိ႕ုမာွ ေအာကပ္ါ အတိငုး္ျဖစပ္ါသည။္  

( ၁ ) စုိင္းလ၊ူ အသက ္၃၀ ႏွစ္၊ အဖ လုင္းေဆာယ၊ ၀မ္ကြန္ယုန္း ရြာသား၊ ဆိုင္ေက်ာက ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ 
သီေပါၿမိဳ႕နယ္။ (၀မ္ကြန္ယုန္းရြာသည္ အိမ္ေျခ ၃၀ ရိွေသာ ရြာငယ္ေလးျဖစ္) စုိင္းလသူည္ 
ေ၀ၚကီေတာ္က ီဆက္သြယ္ေရးစက္တလံုး ႏွင့္အတ ူဖမ္းဆီးခံရသူျဖစ္ၿပီး သူသည္ တပ္မေတာ္ စစ္သား 
မ်ား ၏ အျပင္းအထန္ ရိုက္ႏွက ္ႏိွပ္စက္မွဳ ဒဏ္ကိ ုခံခ့ဲရသ ူျဖစ္ပါသည္။  

( ၂ ) စုိင္းလးူ၊ အသက ္၃၅ ႏွစ္၊ အမ ိနိဳင္းနန္း၊ ၀မ္ကြန္ယုန္းရြာသား။  

( ၃ ) စုိင္းအုန္းေက်ာ္၊ အသက ္၄၀ ႏွစ္၊ အဖ လုင္းေက်ာ္၊ ၀မ္ကြန္ယုနး္ရြာသား။  

( ၄ ) စုိင္းတူး၊ အသက ္ ၃၀ ႏွစ္၊ အဖ ခ်ငး္ေအာင္ အမ ိ နိဳငး္မုိင္၊ ၀မ္မုိင္ရြာသား၊ ဆိုင္ေက်ာက္ 
ေက်းရြာအုပ္စု၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ သူသည္ တူမးီေသနတတ္လကႏ္ွင့္အတ ူဖမ္းဆးီခံရသ ူ ျဖစ္ၿပီး ၀မ္မိုင္ရြာ 
ႏွင့္ ကြန္ယုန္းရြာ အၾကားလမ္းခရီးတေနရာတြင္ စစ္ေၾကာင္းမ ွ စစ္သားမ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္းဖမး္ဆးီျခင္းကိ ု
ခံခဲ့ရသူျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့သည့္ ရြာသားမ်ားက ျပန္လည္ ေျပာျပပါသည္။   

 

သေီပါၿမိဳ ႕နယ ္ နယေ္ျမအတြငး္ ရမွး္ျပညတ္ိးုတကေ္ရးပါတ/ီ ရမွး္ျပညတ္ပမ္ေတာ္(SSPP/SSA)၏ 
စစစ္ခနး္အခ်ိဳ ႕အား ထိးုစစဆ္င ္ စးီနငး္ တိကုခ္ိကုမ္ွဳ ျပဳရာတြင ္ အစိုးရစစတ္ပ ္ ေျခလ်ငတ္ပရ္ငး္ အမတွ ္
၂၄၃ ႏငွ့္ ၁၄၇ တိ႕ုက တပသ္ားမ်ား အားသယယ္ပူိ႕ုေဆာငေ္ရး ၌ ရြာသားမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ကား 
အခ်ိဳ ႕အား အတငး္ ေခ်ာဆြဲ အသံုးျပဳခဲျ့ခငး္  

သီေပါၿမိဳ႕နယ ္ နမ့္ယမ္ရြာရွိ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSPP/SSA)၏ 
မူးယစ္ေဆးျဖတ္ဗဟိဌုာန စစ္စခန္း အား အစိုးရစစ္တပ ္ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ ္၂၄၃ ႏွင့္ ၁၄၇ တို႕က 
၀င္ေရာက ္စီးနင္း တိုက္ခ္ုိက ္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ ေန႕ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕ နံနက ္၈ နာရီ 
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အခ်ိန္တြင ္ ၀မ္ေနာင္ပူရြာ ရြာသားမ်ားအား အစိုးရစစတ္ပ္ စစ္ေၾကာင္း တပ္ဖြဲ႕ တပ္သားမ်ား ကို 
၀မ္ပန္ခူးရြာမွစတင္ထြက္ခြါ၍ ၀မ္နမ့္ယမ္ရြာဖက္သို႕ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအတြက ္ ၀မ္ကုန္းယနု္းရြာ 
ရြာသားမ်ားထံမွ ေမာ္ေတာ္ယဥ ္ထရပ္ကား ၂ စီး အတငး္ေတာင္းဆိ ုေခ်ာဆြဲ အသံုးျပဳခ့ဲၿပီး တိုက္ပြဲၿပီး 
ဆံုးသြားေသာအခါ၌လည္း ထိုထရပ္ကားမ်ား ကို တပ္သားမ်ားအား ၀မ္ကုန္းန်ဳရြာသို႕ ျပန္လည္ 
ပုိ႕ေဆာငေ္စခ့ဲပါသည္။  

နမ့္ယမ္ရြာရိွ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္တပမ္ေတာ္(SSPP/SSA)၏ မူးယစ္ေဆးျဖတဗ္ဟိဌုာန 
စစ္စခန္းအား တိုက္ခုိက ္ဖ်က္ဆးီ မီးရိွဳ႕ခ့ဲၿပီးသည့္ေနာက ္ထိုဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕ည သန္းေခါင္ယ ံ
အခ်ိန္တြင ္ထိုအစိုးရစစ္တပ ္စစ္ေၾကာင္းသည္ နမ့္ယမ္ရြာမ ွ ျပန္လည္ဆုတခ္ြါခ့ဲပါသည္။ အစိုးရစစ္တပ္ 
စစ္ေၾကာင္းသည္ အေနာက္စူးစူးသို႕ဦးတည္၍ ၀မ္ဟမ္ဟ်ိဳးရြာကိ ု ျဖတ္သန္းကာ ကုန္းယုန္းရြာသိ႕ု 

ေရာက္ရွိလာၿပီး ထိုမွတဆင့္ ထရပ္ကားမ်ားျဖင္ ့ ေဆာင္က် ဲ ရြာဖက္ဆသီို႕ ဆက္လက ္
ထြက္ခြါခ့ဲၾကပါသည္။  

 

အစိုးရစစတ္ပ္ စစ္ေၾကာင္း၏ အတင္း ေခ်ာဆြဲ ယူေဆာင္ အသံုးျပဳမွဳကိ ု ခံၾကရေသာ ကုန္းယုန္းရြာမွ 
ထရပ္ကားပုိင္ရွင္တို႕မွာ ေအာကပ္ါ အတိငု္း ျဖစ္ပါသည္။  

( ၁ ) နိဳင္းေအာင၊္ မုဆိးုမ၊ ကုန္းယုန္းရြာ  

( ၂ ) စုိင္းခမ္းပန္၊ ကုန္းယုနး္ရြာ  

( ၃ ) စုိင္းခမ္းလ၊ူ ကုန္းယုန္းရြာ 

 

ရမွး္ျပည ္ေတာငပ္ိငုး္  

အစိးုရစစတ္ပ ္ ေျခလ်ငတ္ပရ္ငး္ အမတွ ္ ၂၉၂ ႏငွ့္ ေျချမနတ္ပရ္ငး္အမတွ ္ ၃၃၂ တိ႕ုက ဖမး္ဆးီကာ 
လမး္ျပအျဖစ ္အတငး္ခိငု ္းေစမွဳကိ ုရြာသားအခ်ိဳ ႕ ခလံိကုရ္ျခငး္ 

မူးယစ္ေဆးျဖတ္ စခန္းအား အစုိးရစစတ္ပ္က မီးရိွဳ႕ဖ်က္ဆးီ 
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႕ မြန္းလြွ ဲ တနာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႕တြင္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ ္ ေနာင္လိုင္ 
ေက်းရြာအုပ္စု ၀မ္လံ ု ခင္ရြာအနီး ေတာအပု္တခုတြင္းရွ ိ နတ္ကြန္း၌ ေခတ ၱခဏ စခန္းခ် 
ထမင္းစားေနေသာ တပ္သား ရွမ္းျပည ္ ျပန္လည္ထ ူ ေထာင ္ ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ မွ 
တပ္သား ၄ ဦးပါ ကင္းတပ္ဖြဲ႕ငယ ္ တခုကိ ု အစိုးရစစ္တပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမတွ ္ ၂၉၂ ႏွင့္ 
ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ ္ ၃၃၂ တို႕မွ ပူးေပါင္းတပ္သားအင္အား ၉၀ ပါ စစ္ေၾကာင္းတခုက ၀ုိင္း၀န္း 
တိုက္ခုိက္ရာ  ရွမ္းျပည္တပမ္ေတာ္ စစ္သားတဦး က်ဆံုးၿပီး တဦးဒဏ္ရာရရိွကာ က်န္ ၂ ဦးမွာ ထြက္ေျ 
ပးလြတ္ေျမာက္သြားခ့ဲသည္ ဟု ဆိုပါသည္။  

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ အစိုးရစစ္တပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းအမွတ ္၂၉၂ မွ စစ္ေၾကာငး္ 
တခုသည္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕ နယ ္၀မ္ေနာင္ပါတက္ရြာ အတြငး္သို႕ ၀င္ေရာကလ္ာၿပီး ရြာသူႀကီးအား သူတို႕ 
အတြက ္လမး္ျပတဦး စီစဥ္ေပးပါရန ္ေတာင္ းဆိုခဲပ့ါသည္။ သို႕ႏွင့္ ၀မ္ေနာင္ပါတက္ရြာ ကုန္းေအာက္ရ 
ပ္ကြက္ေန စိုင္းထြန္း အသက ္ ၁၉ ႏွစ္သည္ ထိုစစ္ေၾကာင္းအတြက ္ လမ္းျပအျဖစ္ အတင္း ခိုင္းေစ 
အသံုးျပဳျခင္းကိုခံခ့ဲရကာ ထိုစစ္ေၾကာင္းအား ၀မ္ေနာက္ပါတက္ရြာမ ွ ၅ မုိင္ေ၀းကြာသည့္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕ 
နယ ္ေနာင္ လိုင္ေက်းရြာအုပ္စု ၀မ္လြိဳင္ခန္ရြာ ေတာင္ဖက္ရိွ ၀မ္ေနာင္ဟန္ရြာအထ ိလိုက္ပါပုိ႕ေဆာင္ခ့ဲ 
ရၿပီး ေနာက ္ထိုညေနတြင္ပင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္ဟ ုသိရိွရပါသည္။  

(မွတ္ခ်က္။   ။ အစိုးရစစ္တပ ္ေျခလ်င္တပ္ရင္းအမွတ ္၂၉၂ သည္ ခုိလမ္အေျခစိုက ္အေရွ႕အလယ္ပုိငး္ 
တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္လက ္ ေအာက္ခ ံ တပ္ရင္းတခုျဖစ္ၿပီး နမ့္စမ္ၿမိဳ႕နယ ္ ပိန္းစုိင္ေက်းရြာအုပစ္ ု
ေကာင္းဆိုင္းရြာတြင ္တပ္ရငး္စခန္းတည္ရိွသည္။ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕ တြင္ တပ္စခနး္ခ်ထားေသာ အစိုးရစစ္တပ္ 
ေျချမန္တပ္ရင္း ၃၃၂ သည္ အမွတ ္ ၁၇ စကခ ၏ ကိုင္တြယ္ထိန္း ခ်ဳ ပ္မွဳေအာက ္ ႏွင့္ 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အေျခစိုက ္အေရွ႕ပုိင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ ္လက္ေအာက္ခ ံတပ္ရင္းတခ ုျဖစ္ပါသည္။)  

 

ရမွး္ျပည ္အေရ႕ွပိငုး္  

အစိးုရစစတ္ပ ္ ေျချမနတ္ပရ္ငး္အမတွ ္ ၃၃၃ ႏငွ့္ ေျခလ်ငတ္ပရ္ငး္အမတွ ္ ၄၃ တိ႕ုမ ွ စစသ္ားမ်ား 
မိငုး္ပ်ဥ္းၿမိဳ ႕နယ ္အတြင္း ျပညသ္ ူလထူထုမံ ွအစားအေသာကမ္်ားကိ ုအတင္းအၾကပ ္လယုက ္ယငူငျ္ခငး္ 
ႏငွ့္ ေက်းရြာတရြာအား မးီရွိဳ ႕ဖ်ကဆ္းီပစရ္န ္ျခမိး္ေျခာကျ္ခငး္ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႕ နံနက ္ ၁၀ နာရီ မိနစ္ ၄၀ အခ်ိန္တြင္ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ ္ မိုင္းပးူ 
လံုေက်းရြာအုပ္စု ၀မ္ပ်ိန္း ဆန္ရြာ ႏွင့္ မတ္ဟင္တန္ရြာအၾကားရိွ ေဟြဟိုခီယာ၌ အစိုးရစစ္တပ ္ ေျချ 
မန္တပ္ရငး္ ၃၃၃ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕တဖြဲ႕တိ႕ု 
ထိေတြ႕ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ့ပါသည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႕တြင္လည္း မုိင္းပူးလံ ုေက်းရြာအုပ္စ ု၀မ္ေလာင္း 
ေက်ာက္ရြာ ႏွင့္ ၀မ္ပ်ိန္းဆန္ရြာ အၾကား၌ အထကပ္ါ တပ္ဖြဲ႕ ၂ ဖြဲ႕တိ႕ု ထပ္မံ ထိေတြ႕ တိုက္ခုိက္မွဳ 
ျဖစ္ပြါးျပန္ပါသည္။ ထိ ု ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႕တြင္ပင္ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ ္ ယန္းခမး္ေက်းရြာအုပ္စု 
လြိဳင္ေခး၌ အစိုးရစစ္တပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းအမွတ ္၄၃ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ 
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ ္တပ္ဖြဲ႕ တဖြဲ႕တိ႕ု ထိေတြ႕ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။  

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႕ ညေနတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ ္၃၃၃ စစ္ေၾကာင္း 
မွဴးက ၀မ္ေလာင္း ေက်ာက ္ ရြာ ရြာသူႀကီးအားဆင့္ေခၚ ေတြ႕ဆံုကာ ထိုေဒသအတြင္း ရွမ္းျပည္ ျပ 
န္လည္ထ ူ ေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လွဳပ္ရွားမွ  ဳ အေျခအေန 



8 
 

သတင္းမ်ားကိုေမးျမနး္ စုံစမ္းၿပီး စစ္ေၾကာင္းမစွစ္သား မ်ားစား သံုးရန္အတြက ္၀မ္ ေလာင္း ေက်ာက္ရြာ  
ရြာသားမ်ားက ၀က္သား ၁၀ ပိသာ (၁၆ ကီလိုခန္႕) လာေရာက္ေပးသြငး္ရန ္ေတာင္းဆိ ု မွဳ ျပဳခဲ့သျဖင့္ 
ရြာသူႀကီး ျဖစ္သူက မိမိရြာသားမ်ားသည္ ဆင္းရဲၾကသျဖင့္ ၀က္သား၀ယ္ယူေပးသြင္းႏုိငေ္ရးအတြက ္
ေငြေၾကးမရိွၾကေၾကာင္း ေတာင္းပန္ ေျပာဆိုခ့ဲပါသည္။ သိ႕ုေသာ္ မည္သို႕ပင္ ေတာင္းပန္တိးုလ်ွိဳး 
ေစကာမ ူ စစ္ေၾကာင္းမွဴးက လက္မခံဘ ဲ ဆက္လက ္ ႀကိမ္းေမာင္း ဟိန္းေဟာက၍္ အတင္းအၾကပ္ 
ေတာင္းဆိ ု အမိန္႕ေပးေနေသာေၾကာင့္ မတတ္သာဘ ဲ ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြ စုေဆာငး္ၿပီး ၀က္သား ၈ 
ပိသာကိ ုေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ျဖင့္ သြားေရာက္ေပးသြငး္ခ့ဲရေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။  

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ လြိဳင္ေခး၌စခန္းခ်တပ္စြဲထားေသာ အစိုးရစစ္တပ ္တပ္ဖြဲ႕မွဴး 
သည္ မုိင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ ္ ယန္းခမ္းေက်းရြာအုပ္စု ၀မ္နားယန္းရြာ ရြာသူႀကီးအား ဆင့္ေခၚေတြ႕ဆံုၿပီး 
ေက်းရြာဧည့္ သည္စာရင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ စစ္ေဆး ေမးျမန္းမွဳ ျပဳခ့ဲပါသည္။ ထိ႕ုအျပင္ ေနာက္ေနာင္ကာ 
လတြင္ ထိုေဒသ၌ တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြါးလာပါက အစိုးရစစ္တပ္အေနျဖင့္ အနီး အနားမွ ေက်းရြာမ်ား 
အား ဖ်က္ဆးီမီးရွိဳ႕ပစ္ရလိမ့္မည္ဟ ု ႀကိမ္းေမာင္း ၿခိမ္းေျခာက ္ သတိေပးခဲပ့ါသည္။ ထို႕ေနာက ္ မၾကာ 
ေသး မီွ ကပစ္ခတ္ခ့ဲျခင္း ျပဳ မျပဳ သိရိွရေစရန္ ေဒသခံေက်းရြာျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားတို႕၏ 
ေသနတ္ေျပာင္း၀ မ်ားကိ ု အစိုးရစစ္တပ္ စစ္သားမ်ားက နမ္းၾကည့္ေစၿပီး စစ္ေဆးခဲၾ့ကသည္ ဟု 
ဆိုပါသည္။  

(မွတ္ခ်က ္။   ။ မုိင္းဆတ္ၿမိဳ႕တြင ္စခန္းခ် တပ္စြဲထားေသာ အစိုးရစစ္တပ ္ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ ္၃၃၃ 
သည္ အမွတ ္ ၁၄ စကခ ၏ ကိုင္တြယ္ထိနး္ခ်ဳပ္မွဳ ႏွင့္ က်ိဳင္းတံ ု အေျခစုိက ္ ႀတိဂံတိုငး္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
လက္ေအာကခ္ ံတပ္ရငး္တခ ုျဖစ္ပါသည္။)  

 

ဆကသ္ြယရ္န ္

လြန္ ့စုိင္း  +၆၆ (၀) ၉၃-၂၉၇-၇၇၅၄  ( ဗမာ၊ အဂၤလိပ္) 

နန္းစံေတာင္း   + ၆၆ (၀)၈၁-၆၀၃-၆၆၅၅  (ရွမ္း၊ အဂၤလိပ္၊ ထိုင္း)  

စုိင္းေဟာ္ရဲွန ္  +၆၆ (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀   (ရွမ္း၊ အဂၤလိပ္) 


