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ရမွး္လူ႔အခြင္အ့ေရးမ႑ိငုမ္ ွထတုျ္ပနေ္ၾကျငာခ်က ္

၂၀၁၅ ခ ုဇလူိငုလ္ ၂၀ ရက ္

ဟိပုုးံၿမိဳ ႕ အတြငး္ ျမနမ္ာစစတ္ပဘ္ကမ္ ွအဓမၼက်င္သ့တျ္ဖတခ္ဲသ့ည့္ ျဖစရ္ပေ္ၾကာင့္ ၊ က်ဴးလြနခ္ဲသ့ ူတ
ရားခအံား စစတ္ပဘ္ကမ္ ွအျပစေ္ပးအေရးယေူဆာငရ္ြကမ္ႈ ရွခိဲေ့သာ္လညး္၊ ရြာသရူြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 
စိးုရမိေ္ၾကာကရ္ြ႕ံလ်ကရ္ွဆိ ဲ

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပညန္ယ္ေတာငပ္ိုင္း ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယအ္တြင္း အသက္ ၂၈ ႏွစအ္ရြယ္အမ်ိဳး 
သမီးတစဦ္း အဓမၼက်င့္ကာ လုယကသ္တျ္ဖတ္ျခင္းကိခုံခဲ့ရသည္။ က်ဴးလြန္ခဲ့သူ တရားခံမွာ ယင္းမႈခင္းျဖစ္ပြား
ခဲ့ရာေနရာအနီး တပစ္ခန္းခ်ထားသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ခလရ ၂၄၉ မွ တပ္သားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို သက္ေသအ
ေထာကအ္ထားမ်ားက အခိုင္မာေထာကျ္ပလ်ကရ္ွိသည္။ ယင္းသို႔ တပသ္ားမ်ားမွ က်ဴးလြန္ခဲ့သညဟ္ူသည့္ စြပ္
စြဲခ်က္မ်ားကို အစကနဦးပိုင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပဘ္ကမ္ွ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး၊ ေနာကပ္ိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားမွ 
တပ္သားတစ္ဦးကို ယင္းျပစ္မႈအတြက္ တရားခံအျဖင့္ဖမ္းဆီးကာ ၄င္းအားလူထေုရွ႕ တြင႐္ိုက္ႏွကျ္ပစ္ဒါဏ္ေပး
ခဲ့ၿပီး ေသဒါဏ္ပါခ်မွတ္မည္ဟလုည္း ေၾကျငာခဲသ့ည္။ ထို႔ေနာက္ ေသဆံုးခဲ့သူ အမ်ိဳးသမီး၏ခင္ပြန္းသညအ္ား 
အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးဗိုလခ္်ဳပ္ေအးဝင္းကိုယတ္ိုင္ ေတာငႀ္ကီးၿမိဳ႕မွ လာေရာက္ေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီး၊ 
ေသဆံုးသူ၏အမ်ိဳးသားျဖစ္သူအား ေငြသားအခ်ိဳ႕ ႏွင့္ အစားအေသာကမ္်ားေပးအပခ္ဲ့သည္။  

သို႔ေသာ္ ဤျဖစ္ရပႏ္ွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ဘကမ္ွ ကိုင္တြယေ္ျဖရွင္းပံုမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိယံမု်ွမက 
တရားမ်ွတမႈအတြက္ ေဆာငရ္ြက္ႏိုငျ္ခင္းမရွိေသးဟသူည့္ သံသယမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္
ခဲ့သူမွာ တပသ္ားတစ္ေယာကထ္ကေ္က်ာ္သညဟ္ု သကေ္သအေထာကအ္ထားမ်ားအရ ေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း 
တပ္သားတစ္ဦးတည္းကိုသာ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းအေပၚ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ နားမလညႏ္ိုင္ျဖစ္ေနၾကၿပီး၊ 



ယင္းသို႔ျပစ္မႈက်ဴးလြနခ္ဲ့သူ တစ္ဦး (သို႔) တစ္ဦးထကမ္န ဲအေရးယအူျပစ္ေပးျခင္းမခံရဘ ဲလြတေ္ျမာက္ေနေသး
သညဟ္ု စိုးရိမ္ပပူန္မႈမ်ား ရွိေနဆျဲဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဖမ္းဆီးထားေသာ တရားခံတပ္သားအား အေရးယေူသ
ဒါဏ္ခ်မွတ္ပါ့မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္အ့တိုင္း အမွန္တကယ္ အျပစ္ေပးေဆာငရ္ြက္ျခင္းရွိမႈ မရွိမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
လည္း တရားလိုႏွင့္ ရြာသရူြာသားမ်ား အေနျဖင့္ သရိွိႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ 

ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုငရ္ာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆံုးသတေ္ရး ကတိကဝတ္ျပဳေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ 
ကိုျမန္မာအစိုးရမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေထာကခ္ံခ်က္ လကမ္ွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း၊ လကေ္တြ႕ပိုင္း 
ေအာကေ္ျခအဆင့္တြငမ္ူ စစ္တပ္၏လိငပ္ိုင္းဆိုငရ္ာအၾကမ္းဖက္မႈဒါဏ္ခံေနရသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ တိုင္းရင္း
သားေဒသအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကာကြယေ္ပးႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ တစ္
စံုတရာသက္ေရာကျ္ခင္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းမ်ားမရွိေသးသညက္ို ဤျဖစ္ရပ္မွ ေဖာ္ျပလ်ကရ္ွိသည္။ ဤသို႔ ဟိုပုံး
ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ျ့ပစ္မႈကို ျမန္မာစစတ္ပ္ဘကမ္ွ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရံုမ်ွျဖင့္ ကိုင္တြယေ္ျဖရွင္းခဲ့သညမ္ွာ၊ အ
ဓိကအက်ဆံုးေသာအရင္းခံျပႆနာျဖစ္သည့္ စစ္တပဘ္က္မွလိငပ္ိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ား က်ဴးလြနေ္နမႈ
အေပၚ ေဝဖန္ေထာကျ္ပေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း လံုး၀မရွိေၾကာင္းကိုျပသေနသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းကဲ့သို႔ စစ္တပအ္ေန
ျဖင့္ လိငပ္ိုင္းဆိုင္ရာက်ဴးလြနခ္ဲ့မႈအတြက္ တစ္စံုတရာ ထိေရာကသ္ည္အ့ေရးယခူံရမႈမ်ားမရွိသျဖင့္ ယင္းကဲသ့ို႔
ေသာ အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ားအား စစ္တပအ္ေနျဖင့္ဆကလ္က ္လုပ္ေဆာငပ္ိုင္ခြင့္ကို ေပးအပထ္ားသကဲ့သို႔ျဖစ္ရာ၊ 
ေရွ႕ဆက္ အလားတူ လိင္ပိုင္းဆိုငရ္ာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မလြဲမေသြ ဆက္လကျ္ဖစ္ပြားဦးမည္ျဖစ္သည္။  

ယင္းကဲသ့ို႔လိင္ပိုင္းဆိုငရ္ာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အဓိကအရင္းခံ အေၾကာင္းရင္းမွာ တိုင္းရင္းသား
ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ျပညန္ယ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ဘကမ္ွ စစ္အငအ္ားအေျမာက္အမ်ား ျဖည္တ့င္းလ်ကရ္ွိ
ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အပစ္အခတရ္ပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညမီႈရယူထားသည့္ ေနရာေဒသတစခ္ုျဖစ္
သည့္ ဟိပုုံးၿမိဳ႕အတြင္းပင္လ်ွင္၊ လကရ္ွိကာလတြင္ တစႏ္ိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားအား ႏုိငင္ံေရး
နည္းလမ္းျဖင့္အေျဖရွာရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာငရ္ြက္လ်ကရ္ွိေနသည္အ့ခ်ိန္ျဖစ္သည့္ အေလ်ွာက္၊ ယင္းေဖာ္ေဆာငမ္ႈ
ျဖစ္စဥ္အေပၚ စစ္မွန္သည္သ့ေဘာထားကိုျပသသည္ေ့နျဖင့္ စစ္အင္အားမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ရမည့္အစား ျမန္မာ
စစ္တပဘ္က္မွ ၄င္း၏အင္အားမ်ားအား ဆကလ္ကထ္ိန္းသိမ္းထားရံုမ်ွမက စစ္စခန္းမ်ားကိုလ ဲထပမ္ံတိုးခ့်ဲ
တညေ္ဆာကလ္်ကရ္ွိေနသညက္ိုေတြ႕ရွိရပါမည္။  

အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေပၚေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစရ္ပ္မွာ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအ
ေျခခံ ဥပေဒအတြင္း စစ္တပအ္ား အရပ္သားအစိုးရအုပခ္်ဳပ္မႈေအာကတ္ြင္ မဟုတဘ္ ဲသီးျခားအာဏာေပးအပ္
ထားသည္အ့တြက္ စစတ္ပ္ဘကမ္ွ တပ္သားမ်ား အေနျဖင့္၊ ၄င္းတို႔မွာ ျပစ္မႈမ်ားကိုတစစ္ံုတစ္ရာအျပစ္ေပးအ
ေရးယူခံရႏုိငျ္ခင္းမရွိဘ ဲက်ဴးလြန္ လုပေ္ဆာင္ႏုိငသ္ညဟ္ု မုခ်ဧကန္ယံၾုကညထ္ားလ်ကရ္ွိၾကသည္။ ဟိုပုံးၿမိဳ႕အ
တြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ကို ၾကည္လ့်ွင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သတူပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ကင္းတပ္စခန္းႏွင့္ ၆၀ 
မီတာအကြာ ေလာကသ္ာရွသိည့္၊ ေက်းရြာငယေ္လးတစ္ခုအတြင္းပင္ ယင္းကဲသ့ို႔ေသာ အဓမၼက်င့္ လုယက္
သတျ္ဖတ္ျခင္းကို က်ဴးလြနရ္န္ တြန္႔ဆုတဝ္န္ေလးျခင္းလံုး၀မရွိသည့္ လုပရ္ပ္ကို ၾကည္ျ့ခင္းအားျဖင့္၊ စစ္တပ္
ဘကမ္ွ တပ္သားမ်ား၏သေဘာထားကို သရိွိသံုးသပ္ႏိုငပ္ါသည္။ 



သို႔ျဖစ္ပါ၍ စစ္တပဘ္က္မွက်ဴးလြနေ္နသည့္ လိငပ္ိုင္းဆိုငရ္ာအၾကမ္းဖကမ္ႈျပႆနာမ်ားကို အထူးအေလးေပး 
ေဆာငရ္ြက္ႏိုင္ရနအ္တြက္၊ ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ုိင္၏ ေတာင္းဆိခု်က္မ်ားျဖစ္သည္_့__  စစ္တပ္အေနျဖင့္ 
၄င္း၏စစဆ္င္ေနမႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသအတြင္း ၄င္း၏ တပ္အငအ္ားမ်ားအားျပန္လည္
႐ုပ္သိမ္းသြားရန္၊ စစ္ပဋိပကၡမ်ားအားၿငိမ္းသတႏ္ိုင္ရန္ ႏွင့္ စစ္တပက္ို အရပ္သားအစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာကထ္ား
ရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆိုငရ္ာျပဳျပင္ျပင္ေျပာင္းလဲ့မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေတြ႕ဆံေုဆြးေႏြးမႈလမ္းစဥ္ကိုသာအ
ေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာင္ရြကရ္န္တို႔ကို ျမန္မာအစိုးရအား ထပဖ္န္တလလဲ ဲေတာင္းဆိလု်ကရ္ွိသည္အ့တိုင္း 
က ြ်န္ုပ္တို႔ ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ုိင္မွ ေတာင္းဆိုလိုကပ္ါသည္။ 

 

မႈခငး္ဆိငုရ္ာ ျဖစစ္ဥအ္ေသးစတိမ္်ား 

အသက္ ၂၈ ႏွစ္ရွိေသဆံုးသူ နန္းခက္ မွာ ရွမ္းျပညန္ယ္ေတာငပ္ိုင္း၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းလန္းေက်းရြာအုပ္စု အ
တြင္းရွိ ဝမ္နားေတာင္း(နားေတာင္း)ရြာမျွဖစ္သည္။ ေတာငယ္ာၿခံလုပင္န္းျဖင့္ လုပ္ကိုငစ္ားေသာကခ္ဲ့သူ နန္း
ခက္မွာ အိမေ္ထာင္သညတ္စ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူမတြင္ လကရ္ွိ ဝတ္ကုန္းတိန္း (ကုန္းတိန္း) ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ဟုေခၚ
သည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ကိုရငဝ္တ္ေနသည့္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ သားတစ္ေယာကရ္ွိသည္။  

၂၀၁၅ ခု ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ နံနကခ္င္းတြင္ နန္းခက္သည္ သူမပိုငသ္ည့္ ေျပာင္းဖူးၿခံသို႔သြားေရာကက္ာ အလုပ္
လုပ္ကိုငခ္ဲ့ၿပီး ေန႔လညခ္င္းပိုင္း ၿခံမွအိမ္အျပန္လမ္းတြင္ သားျဖစ္သူ ကိုရငဝ္တ္ေနသည့္ ဝတက္ုန္း
တိန္း(ကုန္းတိန္း) ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ဆြမ္းပို႔ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သမူျပန္ေရာကေ္နၾကအခ်ိန္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီ



ျဖစ္သည့္ ညေန၅နာရခီန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း နန္းခကမ္ွာအိမ္သို႔ ျပန္လာျခင္းမရွိေသးသျဖင့္၊ ေယာက ၤ်ားျဖစ္သူ 
စိုင္းကာဝိမွ စိုးရိမ္ပူပန္လာရာ ေယာကၡမျဖစ္သူ ေဒၚပါေန အိမ္သို႔ ဇနီးျဖစ္သူ ရွိလိရုွိျငား သြားေရာကရ္ွာေဖြခဲ့
ေသာ္လည္း မေတြ႕ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ ေယာကၡမျဖစ္သူႏွင့္အတူ စိုင္းကာဝိ တို႔မွာ နန္းခကအ္ား ၄င္းတို႔ေျပာင္းျဖဴးၿခံ
ႏွင့္ သူမၿခံသို႔သြားရာအသံုးျပဳေနၾက လမ္းတေလ်ာက္လိကုလ္ရံွာေဖြခဲ့သည္။  

ညေန ၆နာရီခန္႔တြင္ ဝတ္ကုန္းတိန္း 
(ကုန္းတိန္း)ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ဝမ္နား
ေတာင္း(နားေတာင္း)ရြာအၾကား ရွိသည့္
လမ္းေဘးအနီးတြင္ နန္းခက၏္အေလာင္း
အား ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ လညပ္င္းတဝိုက္ လံု
ခ်ညတ္စ္ထညသ္ာ ပတ္ေႏွာင္ထားသည့္ ႐ုပ္
အေလာင္းမွာ ေျမျပင္ေပၚတြင္ ကိုယလ္ံုးတီး
ျဖင့္လဲေနသညက္ိုေတြ႕ရွိခဲၾ့ကသည္။ ေသဆံုး
သူနန္းခက၏္ ေမးေစ့ႏွင့္ လညပ္င္း ေနာက္
ဘကျ္ခမ္းတြင္ မာေၾကာသည္အ့ရာ၀တၳဳတစ္

ခုခုျဖင့္႐ိုက္ႏွကခ္ံထားရဟနျ္ဖစ္သည့္ ဒါဏ္ရာမ်ားျဖင့္ခႏၶာကိုယ္ တစခ္ုလံုးတြငလ္ည္း ေသြးမ်ားျဖင့္ဖံုးလြမ္းေန
သညက္ို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ေသဆံုးသ၏ူညာဘကန္ားရြက္တစဖ္က္သညလ္ည္း နားကပအ္ား အဓမၼျဖဳတ္ယူခဲ့
ဟန္ရွသိည့္ ျဖတ္ေတာကထ္ားျခင္းကိခုံထားရသည္အ့ျပင္၊ သူမႏွင့္အတူ သယေ္ဆာင္ခဲ့သည့္ ေငြသား 
၁၂၀၀၀၀ က်ပ္ ( USD 120 ခန္႔) မွာလည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့သည္။ ေသဆံုးသအူေလာင္းအားေတြ႕ရွိခဲ့သည္ေ့န
ရာသည္ ဝတ္ကုန္းတိန္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ကပ္ရပ္ ျမန္မာစစ္တပ္ ခလရ ၂၄၉ စစ္ကင္းစခန္းခ်ထားရာ “
ကုန္းတိန္းဖာလိုင္း” တပ္စခန္းႏွင့္ မီတာ ၆၀ခန္႔အကြာတြင္သာရွသိည္။  

ေသဆံုးသူနန္းခက္အား ေတြ႕ရွိခဲ့သညႏ္ွင့္ မိ
ခင္မွာ သမီးျဖစ္သူ၏အေလာင္းအား အဝတ္
ျဖင့္ဖံုးအုပထ္ားကာ၊ ေသဆံုးသူ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္
သူ စိုင္းကာဝိမွ ရြာအတြင္းရွိ ရြာသူႀကီးႏွင့္ အ
ျခားရြာသားမ်ားအား လိုကလ္ံေခၚေဆာငခ္ဲ့ ၿပီး 
မႈခင္းေနရာအား စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔
ရြာသားမ်ားမွ စစေ္ဆးခဲ့ရာ အေလာင္းအနီး 
တစ္ဦးထကမ္နည္းသည့္ စစ္ဘြတဖ္ိနပ္ရာမ်ား
ကိုေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အျပင္၊ ဆပံင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ 
ေသြးမ်ားေပက်ံေနသည့္ တုတတ္စ္ေခ်ာင္းကို
လည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတုတေ္ခ်ာင္း
မွာ စစ္တပက္င္းစခန္းအမိုးေဆာကလ္ုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ တုတ္ေခ်ာင္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ၿခံလုပ္
ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ နန္းခက္ ပိုင္ဆိုငသ္ည့္ ဓါးမသညလ္ည္း ေသြးမ်ားေပက်ံလ်ကရ္ွိၿပီး သူမ၏အေလာင္းအ

ကန္◌းတနိ္◌းဘန◌္းၾကီးေ◌က်ာင္◌း 

ဘန◌္းၾကီးေ◌က်ာင္◌းကပပ္ ဗမာစစပခန◌္း 



နီး ေျမႀကီးအတြင္း ထိုးသြင္းထားသညက္ိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ယင္းဓါးမအား သမူ၏နားကပရ္ယူရနအ္
တြက္ နားအား ျဖတ္ေတာကရ္ာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ဟနရ္ွိသည္။  

မႈခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္တစရ္က္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၅ ခု ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ တြင္ ဝတ္ကုန္းတိန္း(ကုန္းတိန္း)ဘုန္း
ႀကီးေက်ာင္းမွ ဘုန္းႀကီးမ်ားအပါဝင္ မုိင္းလန္းေက်းရြာအုပစ္ုမွ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအေယာက္ ၂၀ ခန္႔တို႔မွ ခလရ 
၂၄၉ တပ္စခန္းဦးစီးသူ တပ္ၾကပ္ႀကီး ေက်ာ္ထကအ္ား ဘနု္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္း ေတြ႕ဆံုရန္ေခၚဆိခုဲ့ရာ စစ္
သားႏွစ္ေယာကႏ္ွင့္အတူ တပ္ၾကပ္ႀကီးေက်ာ္ထကတ္ို႔ဘုနး္ႀကီးေက်ာင္းအတြင္းေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ေက်းရြာ
အုပ္စေုကာ္မတမီ်ားမွလည္း တပ္ၾကပ္ႀကီးအား တေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မႈခင္းႏွင့္စပလ္်ဥ္းၿပီး ၄င္းတပၾ္ကပ္ႀကီး
၏လက္ေအာကမ္ွ တပသ္ားမ်ားက်ဴးလြန္ခဲသ့ညဟ္ု သံသယရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ရာ တပ္ၾကပ္ေက်ာ္ထကမ္ွ 
၄င္းလကေ္အာကခ္ံတပ္သားမ်ား မဟုတေ္ၾကာင္းျငင္းဆိခုဲ့သည္။ 

ယင္းေန႔ထမဲွာပင္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးသူ၏မိသားစုမ်ားမွ ႐ုပအ္ေလာင္းအား ညေန ၃နာရီခန္႔တြင္ သၿဂိ ၤဳလ္ခဲ့
သည္။ ေဒသခရံြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးတို႔မွာ တပ္ၾကပ္ ေက်ာ္ထကျ္ငင္းဆိုခဲ့သညအ္ား လကမ္ခံႏိုင္ၾက
ေပ၊ သို႔ျဖစ္ရာ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဟိပုုံးအနီး( မိုင္းပ်င္းအုပ္စ)ု တြင္အေျခစိုကေ္နသည့္ ခလရ ၂၄၉ တပရ္င္း
မွ ဗိုလ္မႉးေဝယၿံငိမ္းသူရိနက္ိုယ္တိုင္ မႈခင္းကစိၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးကိုငတ္ြယေ္ျဖရွင္းေပးရန္ရြာသို႔ ေရာကလ္ာခဲ့
သည္။  

ဇြန္လ ၉ ရကေ္န႔တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္
ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္မႉးေဝယၿံငိမ္းသူရိနမ္ွ အျခားရြာ
သားမ်ားအပါအဝင္ ေသဆံုးသတူရားလို မိသား
စုႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအား (ကုန္းတိန္းဖာလိုင္း) ကင္း
စခန္းသို႔ ေခၚယူခဲသ့ည္။ ဗိုလမ္ႉးေဝယံၿငိမ္းသရူိန္
မွ ၄င္းတို႔အား ေတာင္းပန္စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ 
ယင္းျပစ္မႈအား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ တပသ္ားတစ္
ဦးအား ဖမ္းဆီးထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတရား
ခံတပသ္ားအား ေသဒါဏ္ခ် မွတမ္ည္ျဖစ္
ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ က်ဴးလြန္
သူ တရားခံတပသ္ားကိုလည္း ၄င္းတို႔ ရြာသား
မ်ား ႏွင့္ ေသဆံုးသူ၏မိသားစု ေရွ႕တြငပ္င္ ျပင္း
ထန္စြာ႐ိုက္ႏွကေ္စၿပီး၊ ေသဆံုးသူ၏နားကပ္ႏွင့္ 

ပိုက္ဆမံ်ားအားလည္း နန္းခက္၏ခင္ပြန္းျဖစ္သူထံ ျပန္လညေ္ပးအပ္ခဲ့သည္။ 

ဇြန္လ ၁၁ ရကေ္န႔တြင္ ေတာငႀ္ကီးမွ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးဗိုလခ္်ဳပ္ေအးဝင္းကိုယတ္ိုင္ အျခား
ေသာ စစ္တပမ္ွအာဏာပိုင္ ၁၀ ေယာကခ္န္႔ႏွင္အ့တူ စစ္ကား ၂ စီးျဖင့္ ဝတ္ကုန္းတိန္း(ကုန္းတိန္း) ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္းသို႔  ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအးဝင္းမွ ေသဆံုးသူ နန္းခက၏္ခငပ္ြန္းသညျ္ဖစ္သူ စိုင္းဝိႏွင့္အ
တူ အျခားရြာသားမ်ားအား ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္းသို႔ေခၚယူခဲ့ၿပီး စိုင္းကာဝိအား ေတာင္းပန္စကားေျပာၾကား

နန◌္းခက ္



ကာ ၄င္းအား ဆန္ ၁၅ အိတ္၊ အာလူး ၂ အိတ္၊ ၾကကသ္ြနန္ီ ၁ အိတ္၊ ၁၆.၆ လီတာခန္႔ရွိသည့္ စားသံုးဆီႏွင့္ ၊ 
ေငြသား က်ပ္ေငြ ၅၃ သိန္း ( USD 4,800 ခန္႔) ကိုေပးအပခ္ဲ့သည္။ 

ယင္းေနာကဇ္ြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္းတိန္းဖာလိုင္း တပ္ကင္းစခန္းမွ တပ္သားမ်ားအား အျခားေနရာသို႔ 
ေျပာင္းေရြ႕ေစခဲ့ၿပီး အျခားစစေ္ၾကာင္းတစခ္ုျဖစ္သည့္ ကိန္းခမ္းရြာမွ စစသ္ားမ်ားအား တပ္ကင္း စခန္းေနရာအ
တြင္း အစားထိုးေနရာခ်ထားခဲ့သည္။  

ဇြန္လ ၂၃ ရကေ္န႔တြင္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးသူမသိားစုမ်ားမွ နန္းခကအ္ားရည္စူးသည့္ စ်ာပနာႀကီး အား
က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း မည့္သည့္ အစိုးရဘကမ္ွ အာဏာပိုင္မ်ား စ်ာပနာအတြင္း တကေ္ရာကပ္ါဝင္ခဲ့ျခင္း မရွိ
ေပ။  

မိန္းမျဖစ္သူယင္းကဲသ့ို႔ဆိုးဝါးစြာသတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပေ္နာက္ပိုင္း စိုင္းကာဝိမွာ ဆိုးရြားသည့္ စိတ္
ပိုင္းဆိုင္ရာ ထခိိုက္မႈကိခုံစားေနရၿပီး၊ လကရ္ွိတြင္ ေဆးဝါးကုသမႈခံယူေနရသည့္ အထပိင္ျဖစ္သည္။  

မွတ္ခ်က္။ ။ ဝမ္နားေတာင္း (နားေတာင္း) ရြာသည္ အိမေ္ျခ ၂၅ အိမ္ခန္႔ရွိသည့္ ရြာတစ္ရြာျဖစ္သည္။ ရြာအနီးရွိ 
ဝတ္ကုန္းတိန္း(ကုန္းတိန္း) ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေဘးကပရ္ပ္တြင္ တပက္င္းစြဲေနသည့္ စစစ္ခန္းမွာ လြနခ္ဲ့သည့္ 
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔က ယင္းေနရာတြငစ္တင္စခန္းခ်ခဲ့ၿပီး၊ ေယဘယု်အေရအတြက္အားျဖင့္ တပ္သား ၂၀ ခန္႔ အ
ျမဲတမ္း တပစ္ြဲလ်ကရ္ွၿိပီး သံုးလလ်ွင္ တစ္ႀကိမ္ တပ္သားမ်ားေျပာင္းေရြ႕မႈအျမဲရွိသည္။  

ရြာသားမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ၊ မႈခင္းမျဖစ္ပြားမီ ရကသ္တၱပတအ္နည္းငယခ္န္႔က တပ္ၾကပ္ ဗိုလ္မႉး ေက်ာ္
ထက၏္ လကေ္အာကခ္ံတပ္သားမ်ားသည္ ေက်းရြာေဒသအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိန္းကေလးငယမ္်ားအား 
လိင္ပိုင္းဆိုငရ္ာ ေႏွာက္ယွကျ္ခင္းမ်ား လုပ္ေဆာငလ္်ကရ္ွိေၾကာင္း၊ ရြာအနားတဝိုက္ မိန္းကေလးမ်ားအားေတြ႕
ပါက ကိုယထ္ိလကေ္ရာက္ကိုငတ္ြယထ္ိပါးျခင္းမ်ား နမ့္းရႉံ့ျခင္းမ်ားစသည့္ လုပရ္ပ္မ်ားအား လုပေ္ဆာင္လ်ကရ္ွိ
သညဟ္ု ၾကားသရိသည္။ 

 

အေသးစတိသ္လိိပုါကဆကသ္ြယရ္နလ္ပိစ္ာ 

စိုင္းေဟာ္ရွနဲ္ ၆၆း (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀ ( ရွမ္း၊ အဂၤလိပ္ ) 

စိုင္းခြန္းမိုင္ ၆၆း (၀) ၉၄-၆၃၈၆-၇၅၉ (ဗမာ၊ အဂၤလိပ္ ) 

ရံုးဖုန္း ၆၆း (၀) ၉၃-၂၉၇-၇၇၅၄ 


