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ရမွး္လူ႔အခြင္႔အေရးမ႑ိဳငမ္ ွေနာကဆ္ုးံရသတငး္ 

ေအာကတ္ုိဘာလ (၉) ရကေ္န႔ ၂၀၁၅ ခႏွုစ ္ 

မုိငး္ပြန ္ေဒသခတံဥးီအား အစုိးရစစတ္ပမ္ ွျပနေ္ပးဆြဲဖမး္ဆးီေခၚေဆာငသ္ြားသညက္ု ိ
ခ်ကခ္်ငး္ျပနလ္ႊတေ္ပးရန ္ရြာသားမ်ားေတာငး္ဆု ိ 

 

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းပြန္ျမိဳ႕နယ္ 
ေကာင္းေယာရြာသား စိုင္းသိန္းထြန္းအား  
အစိုးရစစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျပီး 
ရိုက္နွက္ညွင္းပမ္းမွဳေနကုိ 
ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္ 
တုိဘာလ ၅ ရက္ေန႔ က 
ေကာင္းေယာရြာသူရြာသားမ်ားက လြယ္လင္ 
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရိွ ရံုးသုိ့ ေပးပ့ိုခ့ဲသည္။ 
အစိုးရစစ္တပ္သည္ စိုင္းသိန္းထြန္းအား 
စက္တင္ဘာလက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ 
သြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။  



စိုင္းသိန္းထြန္းအားျပန္လႊတ္ေပးရန္ေတာင္း ဆုိသည့္စာ တြင္-  လြိဳင္လင္အေျခ စိုက္တပ္ရင္း (၁၂) ႏွင္႔ 
နမ္႔စန္အေျခ စိုက္တပ္ ( ၂၄၆ ) တုိ႔သည္ စိုင္းသိန္းထြန္းအား စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ႏွင္႔ ၁ နာရီအၾကားတြင္ ၄င္း၏ေနအိမ္၌ဖမ္းဆီးကာ ရိုက္နွက္ျပီး ၄င္း၏ဦးေခါင္းအား 
ဆာလာ အိတ္ျဖင္႔ စြပ္ကာ  ၄င္းတုိ႔ စစ္ေၾကာင္းႏွင္႔အတူ  ေခၚေဆာင္သြားခ့ဲသည္။ 

စိုင္းသိန္းထြန္းသည္ အသက ္၃၃ ႏွစ္ရိွပါသည္။ ၄င္းသည္ လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သည္။                         

စက္တင္ဘာလ ၁၀ နံနက္ပိုင္းက စိုင္းသိန္းထြန္း ယာေတာမွအိမ္သုိ႕ျပန္လာျပီး အနားယူေနစဥ္ ဗမာ 
စစ္သား အေယာက္ ၁၅၀ က  အိမ္ေျခ ၄၈ အိမ္ရိွ ၄င္းေနထုိင္သည့္ ဝမ္ေကာင္းေယာရြာသုိ့ေရာက္ ရိွ 
လာသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ စိုင္းသိန္းထြန္းတစ္ေယာက္ အပါအဝင္ရြာထတဲြင္ ေယာကၤ်ားအနည္း 
ငယ္သာရိွျပီး အမ်ားစုမွာ  ယာေတာထဲ အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 

စစ္သားတုိ႔မွာ ရြာတြင္းရိွ ၾကက္၊ ၀က၊္ အစားအစာမ်ားကုိယေူဆာင္ကာ စိုင္းသိန္းထြန္းတုိ႔ အိမ္သုိ့ 
၀င္ေရာက္လာျပီး စိုင္းသိန္းထြန္းအား ရိုက္ႏွက္သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္း  ရြာသူၾကီး အိမ္သုိ႕ဆြဲေခၚ သြား 
ျပီး စိုင္းသိန္းထြန္းသည္  ရွမ္းစစ္သားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား ျဖင့္ေတြ႔ရိွသည္ဟု 
ဆုိကာ ထပ္မံကန္ေၾကာက္ရိုက္ႏွက္သည္။ ထုိ႕ေနာက ္လက္ျပန္ၾကိဳးတုတ္၊ ဆာလာအိပ္ျဖင့္ 
ေခါင္းစြပ္္ျပီးဆက္လက္ ေခၚ ေဆာင္သြားသည္။  

ေနာက္တရက္ေရာက္ေသာ္အျခား ရြာမွရြာသားတစ္ေယာက္သည္  စိုင္းသိန္းထြန္းအား ေနာက္ျပန္  
ၾကိဳးတုတ္အေနအထားျဖင့္ အစိုးရစစ္သားမ်ားက ဝမ္ေကာင္းေယာရြာမွ ေခၚေဆာင္သြားသည္ကုိ 



ေတြ႕ရေၾကာင္း ၊  ထုိအခ်ိန္က စိုင္းသိန္းထြန္းသည္ ရွမ္းစစ္ဝတ္စံုကုိဝတ္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ 
ဦးေခါင္းတြင္ဆာလာ အိတ္မရိွေသာ္လည္း  ပါးစပ္ကုိတိတ္ႏွင္႔ပိတ္ထားေၾကာင္းျပန္လည္ေျပာျပသည္။ 

၄င္းေနအိမ္မွ၀တ္ဆင္လာသည့္ ပုဆုိးႏွင္႔ ဖိနပ္ကုိမူ ရြာသူၾကီးအိမ္ေရွ႕ရိွ  
ပစ္ထုတ္ထားသည္ကုိေတြ႔ရိွခဲ႔သည္။ ၄င္း၀တ္ဆင္ခ့ဲသည့္ တီရွပ္တြင္  မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရး 
တံဆိပ္၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ ေရးေကာင္စီ (RCSS/ SSA) ပါရိွသျဖင္႔ ၄င္းအား 
ရွမ္းစစ္သားအျဖစ္စြပ္စြဲျခင္းျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားက ေျပာဆုိ၏။ 

 

စုိင္းသိန္းထြန္းဝတ္ဆင္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးရွင္းလင္းတုိက္ဖ်က္ေရး တီရွပ ္

 

ထုိေနာက္ စိုင္းသိန္းထြန္းအားဖမ္းဆီးသြားေသာ အစိုးရစစ္ေၾကာင္းသည္ အဆုိပါရြာနွင့္ ( ၅ ) မိုင္ 
အကြာေလာက္ရိွ ဝမ္ကုန္းတန္ရြာ ေလွ်ာက္သြားခဲ႔ရာ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ (၁၁)နာရီအခ်ိန္တြင္  
ေရာက္ ရိွခဲ႔သည္။ ကုန္းတန္ရြာတြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည့္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္  
PNA  ကအေျခစိုက္ေနထုိင္ပါသည္။ 

 PNA ရပ္ကြက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရိွ ဗုိလ္မွဴးေစာႏိုင္၏ ေျပာျပ ခ်က္အရ အစိုးရစစ္ေၾကာင္းသည္ 
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS / SSA) တပ္ဖြဲ႕ ၀င္စိုင္းသိန္းထြန္းနွင့္အတူ ေရာက ္
ရိွလာကာ အစိုးရတပ္မေတာ္သားအား သတ္ျဖတ္သူဟ ုမိတ္ဆက္ေျပာဆုိျပီး  ကုန္းတန္ရြာတြင္ 
တစ္ည တည္းခိုလုိသည္ဟုေျပာဆုိသည္။   

အစိုးရစစ္ေၾကာင္းက စိုင္းသိန္းထြန္းအား မေသမခ်င္း ရုိက္နွက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမည္ဟုလည္း ေျပာဆုိ 
ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာျပသည္။  



ဗိုလ္မွဴးေစာႏိုင္သည္ စိုင္းသိန္းထြန္း၏နဖူးတြင္ ဖူးေရာင္ဒဏ္ရာျပင္းထန္သည္ကုိေတြ့ရသျဖင့္  ၄င္းတုိ့ 
ရြာတြင္တည္းခိုစဥ္ တကယ္ေသဆုံးႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္ဟုဆုိကာ ၄င္းတုိ့စစ္ေၾကာင္းအား တည္းခိုခြင့္ မျပဳ 
ခ့ဲေပ။ ထုိေၾကာင္႔အဆုိပါစစ္ေၾကာင္းသည္ရြာမွထြက္ခြာျပီး ေတာထတဲြင္အိပ္ခဲ႔သည္။   

ေနာက္ေန႔တြင္ အဆုိပါ စစ္ေၾကာင္းသည္ ေနာင္ပါတက္ရြာ ေတာင္ဘက္သုုိ႔ဆကေ္လွ်ာက္ခဲ႔သည္။ 
ေနာင္ပါတက္ရြာသားမ်ားလည္း  စိုင္းသိန္းထြန္းကုိ ရွမ္းဝတ္စံုျဖင္႔ ဗမာစစ္ေၾကာင္းနွင့္အတူ ရြာမွျဖတ္ 
သန္းသြားသည္ကုိေတြ႕ရသည္ဟုဆုိပါသည္။ စိုင္းသိန္းထြန္း၏မ်က္ႏွာတြင္ ေသြးမ်ားႏွင္႔ ဖူးေရာင္ 
ညိဳမဲေနသည္ကုိေတြ႕ရေၾကာင္းလည္း ေနာင္ပါတက္ရြာသားမ်ားကထပ္မံ ေျပာဆုိသည္။ 

စိုင္းသိန္းထြန္း၏မိဘမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဝမ္ေကာင္းေယာရြာေန လုံးအြမ္ ၊ ပါ႔ဆာ တုိ႔မွာ  သားအတြက္ 
လြန္စြာစိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စုိင္းသိန္းထြန္း၏အိမ ္

 

စိုင္းသိန္းထြန္းသည္စိတ္ရင္းေကာင္း သူတစ္ဦးျဖစ္ျပီးရပ္ရြာ သာေရး နာေရးတြင္ အစဥ္ကူညီေနသူ 
သာမာန္အရပ္သားတဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မဟုတ္ 
ေၾကာင္း  ဝမ္ကုန္းေယာရြာသားမ်ားကအတည္ျပဳေျပာဆုိသည္။   

စိုင္းသိန္းထြန္းျပန္လႊတ္ရန္ ရြာသားမ်ား၏ေတာင္းခံစာတြင္ ဝမ္ေကာင္းေယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗိုလ္မွဴးႏွင္႔ 
ရြာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္တုိ႔ကလည္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔သည္။၎စာကုိ မိုင္းပြန္သာမက 
လြိဳင္လင္ခရုိင္အဆင္႔ အစိုးရသက္ဆုိင္ရာအရာရိွ၊  ရဲ၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ရံုးမ်ားသုိ့ ေပးပို႔ခဲ႔သည္။   

ထုိ့အျပင္ မိုင္းပြန္ျမိဳ ႔ရိွ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္(SNLD) ႏွင္႔ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား 
ဒီမိုကေရစီပါတီ ( SNDP ) ရံုးသုိ့လည္း အဆုိပါေတာင္းခံစာကုိ ေပးပို႕ခ့ဲသည္။ 



၎ေတာင္းခံစာႏွင္႔ပါတ္သက္ျပီးမည္သည္႔ အရာရိွမွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းျခင္းမရိွေသးေပ။  

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေတာင္းခံစာမ်ားရံုးအသီးသီးသုိ ့ေပးပို႔အျပီး ေနာက္ပိုင္း ေအာက္တုိဘာလ  ၇  
ရက္ေန႔အထိ  စိုင္းသိန္းထြန္းအား မန္းမက္ကာ ႏွင္႔ ကုန္းတန္ၾကားရိွ အင္အား ၆၀ ခန္႕ရိွ တပ္မ ၁၂ 
တပ္စခန္းတြင္ ခ်ဳပ္ေနွာင္ထားဆဲေတြ႕ရသည္ဟုဆုိပါသည္။  

စိုင္းသိန္းထြန္းေနထုိင္ေသာ ဝမ္ေကာင္းေယာရြာသည္ မိုင္းပြန္ေတာင္ဘက္ ၁၂ မိုင္အကြာရိွျပီး 
ေနာင္ပါတက္ရြာ၏ေျမာက္ဘက္ ၁၄ မိုင္ေလာက္အကြာေဝးရိွသည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ 
၂၀၁၅ က ရြာသူရြာသားမ်ားအေပၚ အစုိးရစစ္ေၾကာင္းမွ လက္နက္ၾကီးျဖင့္ပစ္ခတ္ခ့ဲမွဳအေၾကာင္းကုိ   
(http://www.shanhumanrights.org/burmese/index.php/news-updates/187-2015-09-28-
08-37-53) တြင္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳနိုင္ပါသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဝမ္ေကာင္းေယာေက်းရြာ 

 

အေသးစတိသ္လိိပုါက  

ဆကသ္ြယရ္န္  

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

စိုင္းခြန္းမိုင္ + ၆၆ (၀) ၉၄-၆၃၈-၆၇၅၉ (အဂၤလိပ္၊ ဗမာ) 

 


