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ရမွး္လူ႔အခြင္ေ့ရးမ႑ိငုမ္ထွတုျ္ပနခ္်က ္

ႏိဝုငဘ္ာလ ၃ ရက ္၂၀၁၅ ခႏုစွ ္ 

ရမွး္ျပညအ္လယပ္ိငုး္တြငဗ္မာတပမ္်ား မဆငမ္ျခငတ္ိကုခ္ိကုမ္ႈမ်ားက်ယျ္ပန္႔လာမႈၾကာင္ ့အရပသ္အူရပသ္ား 
၆၀၀၀ ေက်ာ္တို႔ ေျပာငး္ေရြွ႔ရၿပးီ အရပသ္ား ၄ ေယာကတ္ို႔မာွလကန္ကႀ္ကးီ ငယမ္်ားျဖင့္ပစခ္တခ္ရံ၍ ထခိိကုဒ္ဏ္
ရာရ။ 

ဗမာစစ္တပတ္ို႔ကရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းအတြင္းရွိ ရွမ္းျပညတ္ိုးတကေ္ရးပါတီ ၊ရွမ္းျပညတ္ပ္မေတာ္ (SSPP/ 
SSA) တို႔ကိုတိုကခ္ို္ကသ္ည္အ့ျပင္ရပ္သူ၊ရပသ္ားတို႔ကိလုက္နကႀ္ကီး၊ငယျ္ဖင့္ အရမ္းမဲ့ပစခ္တ္မႈကိကု ြ်န္ေတာ္တို႔ 
ရွမ္းလူ႔အခြင့္ေရးမ႑ုိင္( SHRF ) မွ ျပင္းျပင္းထန္ထနက္န္႔ကြကရ္ႈတ္ခ်လိုကပ္ါသည္။ထိုတိုကခ္ိုက္မႈသည ္(၃) 
ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းရွိ (၂၂) ရြာမွ အရပသ္ူ၊ ရပသ္ား ( ၆၀၀၀ ) ေက်ာ္တို႔မွာ ေအာက္တိဘုာလ အေစာပိုင္းကာလ
ကတည္းက မိမိတို႔အိုးအိမက္ိုစြွန္႔ပစ္ေျပာင္းေရြွ႔ေန ေနရသည္။ 

ေအာကတ္ိုဘာလ ၆ ကတည္းက ဗမာစစတ္ပ္(၁၄)တပရ္င္းေပါင္းတို႔မွာ မိုင္းရႉး၊မိုင္ေနာင္ ႏွင့္ ေက်းသီး ၿမိဳ႕နယ္
အထတဲြင္ တပ္အငအ္ားအႀကီးမားဆံုးတပ္ျဖန္႔က်ကၿ္ပီး ရွမ္းျပည္တိုးတကေ္ရးပါတီ၊ရွမ္းျပည္တပမ္ေတာ္ 
(SSPP/SSA) တို႔ကို ထိေုျမနယ္နိမိတမ္ွ ထြကခ္ြာသြားရနတ္ိုကထ္ုတေ္နသည္။လကရ္ွိတြင္ထိေုျမနယန္ိမိတ္
သည ္ယခုအခ်ိန္ထိ ရွမ္းျပည္တိုးတကေ္ရးပါတီ (SSPP/SSA) ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာကတ္ြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က
တည္းကအုပခ္်ဳပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြငရ္ွမ္းျပည္တိုးတကေ္ရးပါတီ(SSPP/SSA) 
တို႔ႏွင့္နစ္ဦးႏွစ္ဘကအ္ပစ္ခတရ္ပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ထိနုယ္ကိုအုပခ္်ဳပ္ရန္သေဘာတစူာခ်ဳပ္ခဲ့သည္ ့



နယ္နမိိတ္ျဖစ္သည္။ ဗမာအစိုးရဘကမ္ွႏွစ္ဦးႏွစ္ဘကအ္ပစ္ခတရ္ပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုေျဗာင္ဆက္
လ်ွက ္ခ်ိဳးေဖာကလ္်ွကရ္ွိေနသည္။ 

အစဦးပိုင္းတိုကခ္ိုက္မႈသညစ္စ္ေရးအရေရာ စီးပြားေရးအရပါ   အခ်က္အခ်ာက်သည္ ့ မိုင္းရႉးၿမိဳ႕နယ္ရွိ        
တာဆမပ္ူး ျမစ္မွျဖတ္ရာထတိိုကခ္ိုက္သိမ္းသျဖင့္ရပသ္ူ၊ရြာသား(၃၆၀၀) ေက်ာ္ တို႔မွာအိုး အိမက္ို စြန္႔ပစ္ထြက္
ေျပးခဲ့ရသည္။သို႔ျဖစ္ေစကာမူ ရွမ္းျပညတ္ိုးတကေ္ရးပါတီ (SSPP/SSA) တို႔မွာ ေအာကတ္ိုဘာလ ၁၅ ရကေ္န႔ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တာ့ဆမ္ပူး ကိုဆုတခ္ြာေပးခဲ့ရသည္။ယခုဗမာစစ္တပသ္ားတို႔သည ္ေက်းသီးၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဝမ္
ဟိုင္း ရွမ္းျပည္တိုးတကေ္ရးပါတီ (SSPP/SSA) တို႔ ဌာနခ်ဳပ္အနီးထတိိုးလ်ွကရ္ွိေနသည္။ေအာကတ္ိဘုာလ ၂၅ 
ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစတ္ြင္ ဗမာဘကမ္ွ  ဝမ္ဟိုင္း တြင္းရွိ ရြာသ၊ူရြာသားတို႔ကို တိုကေ္လယာဥ္ျဖင့္ဗံုးက်ဲမည့္ဟန္ 
ၿခိမ္းေျခာကခ္ဲ့သည္။ 

ေအာကတ္ိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာစစ္တပ္သားမွ ဝမဟ္ိုင္း၏ေတာငဘ္ကရ္ွိ ဝမ္ေမြေတာ္ ရြာ 
ကိုလကန္ကႀ္ကီးျဖစ္ပစ္ခတသ္ျဖင့္ ရြာသူ၊ရြာသား၏ အိမမ္်ားပ်က္စီးဆံုးရႉံးၿပီး (၂၅)ႏွစရ္ွိ ရြာသားတစ္ဦးမွာ ထို
ေပါက္ကြဲမႈမွႀကိဳးစားထြကေ္ျပးရာမွဗံုးထိမွနၿ္ပီး ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရလိုက္သည္။ထိတုစ္ရကတ္ည္းမွာပင္      
ဝမ္ဟိုင္း ေရွ႕ေတာငပ္ိုင္းဘကရ္ွိ ဝမ္ကုန္းနိမ္း မွ အသက္(၅၃)ႏွစ္ရွိ လယ္သမားတစ္ေယာကသ္ည ္သူ႔အိမ္ကို
ေအာကတ္ိုဘာလအေစာပိုင္းကတည္းကစြန္႔ခြာေျပးခဲ့ရၿပီး ယခုခ်ိန္တြငသ္ူ၏လယ္၊ယာေျမကိျုပန္လညၾ္ကည္ရ့ႈ
ရန္အျပန္တြင္   ဗမာစစ္သားမွ ထိသုူကိုပစခ္တ္ဒဏ္ရာရေစခဲ့သည္။ 

 
ဗမာစစ္သားမွ လံုးပြဲကိုေသနတ္ျဖင္႔ပစ္ရာလက္ေမာင္းတြင္ဒဏ္ရာရ      လက္နက္ၾကီးက်ည္ဆန္ေၾကာင္႔ ထိခိုက္ဒဏရ္ာရသူစိုင္းအုံး    



ေအာကတ္ိုဘာလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ သတီင္းက ြ်တရ္ကျ္ဖစ္ရာ ဝမဟ္ိုင္း ေက်းရြာမွရြာ
သူ၊ရြာသား ရာေက်ာ္တို႔မွာ ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ ဘနု္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ႐ိုးရာထံုးတမ္းစဥ္လာအတိုင္းဝါ
က ြ်တပ္ြဲက်င္းပရာ ဗမာစစသ္ားဘကမ္ွစ၍ ၁၂၀ မမ ျဖစ္ပစ္ခတခ္ဲ့သည္။ ထိဗုံုးက်ညသ္ည ္ဝမ္ဟိုင္း ရြာထဲတြင္          
အေျမာကက္်ညဆ္န္ (၈) လံုးက်ခဲၿ့ပီး ၂ အိမပ္်က္စီးခဲ့ၿပီး အသက္ (၄၀) ႏွစ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးႀကီး (၁) ဦးႏွင့္ သူမ၏
သမီး အသက္(၅) ႏွစ္တို႔အိပေ္နခ်ိန္တြင္ဗံုးက်ထိမွန္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 

 
လက္နက္ၾကီးဗံုးက်ည္က်သျဖင္႔ပ်က္စီးသြားေသာ(နန္းကိန္)၏အမ္ိ      လက္နက္ၾကီးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင္႔ပ်က္စီးသြားေသာကား 

ဤတိုကခ္ိုက္မႈျဖစ္စဥ္သည ္ဝမဟ္ိုင္း လဥူီးေရ (၂၀၀၀) တို႔မွာမိမိ၏အိမ္ကိစုြန္႔ပစ္ၿပီးအနီးနားရွိ ၿမိဳ႕ ရြာမ်ားတြင္
စစ္ေဘးဒကုၡသညအ္ျဖစ္ထြကေ္ျပးတိမ္းေရွာင္ေနရၿပီးထိုနည္းသူစြာအျခားေသာေနရာမွထြကေ္ျပးတိမ္းေရွာငသ္ူ
မွာ   ယခုခ်ိန္ထဆိကလ္်ွကတ္ိုကခ္ိုက္မႈ    ေတြေၾကာင့္ တိမ္းေရွာငသ္ူလူဦးေရစုစုေပါင္းမွာ (၆၀၀၀) ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ
ျဖစ္သည္။ စစေ္ျပးဒုကၡသညတ္ို႔မွာမိမိတို႔အိုး၊အိမ္၊ လယ္၊ယာ တို႔ကိုစြန္႔ခြာထြကေ္ျပးၾကရၿပီး လသူားခ်င္းစာနာ
ေထာကမ္ႈကို အမွနတ္ကယလ္ိုေနၾကသည္။ စာသငေ္က်ာင္း (၁၄) ေက်ာင္းကိပုိတ္လိုကရ္သျဖင့္ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသား ေပါင္း (၁၂၅၀)ေယာက္ တို႔မွာ ေက်ာင္းမတက္ႏိုငပ္ဲ ရွိေနေပ။ 



 

                       မုိင္းရွႈးျမိဳ.နယ္   ဟုိင္းပါ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း တြင္းရွ ိဒုကၡသည္စခန္း 

ယခုလိဗုမာစစ္တပတ္ို႔မရပမ္နားရွမ္းအုပခ္်ဳပ္နယေ္ျမထကိ်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ ရြာသူ၊ရြာ
သားအမ်ား ထိခိုက္ နစ္နာမႈမ်ားကို  ရွမ္းလူ႔အခြင့္ေရးမ႑ုိင္(SHRF) မွရႉတ္ခ်ပါသည္။ဗမာအစိုးရ သည ္        
ဤတိုကခ္ိုက္မႈ၊ေနရာေရြွ႔ေျပာင္းရမႈ၊ အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာကမ္ႈေတြကိလုံုးဝတာဝနယ္ူရမည္။ ဤသို႔တိုကခ္ိုက္မႈမွာ 
ေနျပညေ္တာ္သည ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်က္ႏွာဖံုးကို ခြာခ် ျခင္းျဖစ္သည္။ေဆြးေႏြးမႈအေပၚတြင္လစလ္်ဴရႉထားၿပီး 
ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးကိုစိတဝ္င္စားမႈမရွိပဲ ဗမာစစ္တပတ္ို႔သည ္တိုင္းရင္းသားတို႔အေပၚတြငဖ္ိႏွိပ္
ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈတစ္ခုတည္းကိသုာလုပေ္နသည္။ 

ေနျပညေ္တာ္စစတ္ပ္မ်ားအဓမၼက်ဴးေက်ာ္တိုကခ္ိုက္မႈကိႏုိုင္ငံတကာမွျပစ္တင္ရႉတခ္်ၿပီး။တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမ
အတြင္းထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားမရပ္မခ်င္း ၎တို႔အားအေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ကိုရပဆ္ိုင္းရန္ ရွမ္းလူ႔အခြင့္မ႑ုိငမ္ွ        
လူသရိွင္ၾကားျပင္းျပင္းထနထ္န္တိုကတ္ြန္းလိုကပ္ါသည္။ 

 

 



ဗမာစစတ္ပမ္တွုိကခ္ုိကမ္ႈအေတာအတြငး္တြငထ္ခိုိကဒ္ဏရ္ာရသရူြာသ၊ူရြာသားမ်ား၏အေသးစတိအ္ခ်ကလ္က ္

ရက္စြဲ ထိခုိ္က္ဒဏ္ရာရသ ူ ေနရာ အေသးစိတ ္
ေအာက္တုိဘာလ 
၂၆ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ 
နံနက ္၁၀ နာရီ 

ဗမာစစ္သား 
ပစ္ခတ္သျဖင္႔  
အသက္၅၃ႏွစ္ 
ရြာသား(၁)ဦး    
လက္ေမာင္းတြင ္   
ဒဏ္ရာရ 

ဝမ္ကုန္းနိမ ္
(ဟုိင္းပါ)ေက်းရြာ 
မုိင္းရွဴးျမိဳ ႔နယ္  
 

ဝမ္ဟုိင္းစစ္ေျပးဒုကၡသည္မွ 
လုံးပြဲသည္၎၏လယ္၊ယာကုိၾကည္႔ရွဴ 
ရန္အျပန္တြင္ဗမာစစသ္ားမွပစ္ခတသ္ျဖင္႔  
လက္ေမာင္း တြင္က်ည္ဆန ္၂ 
ဆန္ထိမွန္ခဲ႔သည္။ ဝမ္ဟုိင္း ေဆးေပးခန္း 
တြင္အေရးေပၚကုသ ခဲ႔သည္။ 

ေအာက္တုိဘာလ 
၂၆ ရက္ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ည၉နာရ ီ

လက္နက္္ၾကီးပစ္      
ခတ္သျဖင္႔ အသက ္ 
၂၅ ႏွစ္ရြာသား(၁)ဦး၏ 
ဝမ္းဗိုက္ထိမွန္ျပီး 
ေဒသခ(ံ၃)အိမ္ပ်က္စီး 

ဝမ္ေမြေတာ္ 
ဝိင္းေကာင ္
ေက်းရြာ၊ 
မုိင္းေနာင္ျမိဳ ႔နယ ္

ဗမာစစ္တပ္သားမ်ားပစ္ခတ္မႈေၾကာင္႔ 
စုိင္းအုံးမွာထြက္ေျပးေနရင္းဗုံးဆန္စထိမွန ္
ျပီးေသြးထြက္မ်ားသျဖင္႔ထုိသူအားမုိင္းေနာင္ 
ေဆးရုံသုိ႔ ေအာကတ္ုိဘာလ 
၂၇ရက္ေန႔တြင္ပုိ႔ခဲ႔သည္။ 

ေအာက္တုိဘာလ 
၂၈ရက္ေန႔၂၀၁၅ခု
ႏွစ္ 
ညသန္းေခါင္ယံ 

(၁၂၀) မမ 
ျဖစ္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင္႔ 
အသက ္(၄၀) 
အမ်ိဳးသမီး(၁)ေယာက္
ႏွင္႔ (၅)ႏွစ္သမီး(၁) 
ေယာက္တုိ႔ထိမွန ္
ဒဏ္ရာ ရျပီး အိမ ္(၂) 
အိမ္အျပင္ကား(၁) 
စီးပ်က္စီး 

ဝမ္ဟုိင္း  
ေက်းသီးျမိဳ ႔နယ္ 

ဗမာစစ္တပ္သားမ်ား လက္နက္ၾကီးျဖင္႔ 
ဝမ္ဟုိင္းရြာ ရြာသူ၊ရြာသား (၂၀၀) 
ေက်ာ္တုိ႔သီတင္းကြ်တ္ပြဲေတာ္ကုိဘုန္းၾကီး 
ေက်ာင္းတြင္က်င္းပေနခ်ိန္ဗမာစစ္တ ပ္သား 
မ်ားလက္နက္ၾကီးျဖင္႔ဝမ္ဟုိင္းရြာတြင္း 
သုိ႔ပစ္ခုိက္ခဲ႔သည္။အေျမႇာက္က်ည္သည ္
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္္းႏွင္႔ စာသင္ေက်ာင္းအနီး 
တြင္က်ေရာက္ခဲ႔ျပီးအိမ္(၂)အိမ္ကုိထိမွန္ရာမ ွ
နန္းကိန္ႏွင္႔သူမ၏သမီးေလး 
နန္းဟြမ္ေခါင္တုိ႔အိပ္ေနခ်ိန္၎၏အိမ္ပါ 
ထိမွန္ခဲ႔သည္။က်ည္ဆန္မွာ နန္းကိန္ 
နဖူးကုိထိမွန္ျပီး နန္းဟြမ္ေခါင္ မွာမူ 
ဦးေခါင္းႏွင္႔ေျခေထာက္ကုိထိမွန္ခဲ႔ သည္။ 

    
 

 

 

 

 



ေအာကတ္ိဘုာလ ၆ ရကေ္န႔ ၂၀၁၅ ခႏုစွမ္စွ၍ ဗမာစစသ္ားတို႔တိကုခ္ိကုမ္ႈေၾကာင့္ ရမွး္ျပညန္ယအ္လယပ္ိငုး္ေမဒွ
သခမံ်ားစစေ္ျပးဒကုၡသညမ္်ားထြကေ္ျပးရာရြာအေရအတြက ္

ယခုလက္ရွ ိဒုကၡသည္စခန္း အေရအတြက ္ မူရင္းဒုကၡသည္စခန္း 
ဝမ္ေဆာ႔ရြာ၊ မုိင္းရွဴးျမိဳ ႔နယ ္ 1900 ၂၂ ရြာထမဲ ွဝမ္ေလြ၊ 

ကုန္းခန္၊မုိင္းအတ္၊ကုန္းစံ၊ 
ဝမ္ေန၊ဝမ္ဟုိင္း၊ဝမ္ထမ္၊ဝမ္ေက်ာင္း၊နမ္႔ပါမုံး၊ 
နမ္႔ဆုန္၊ဖက္ကီး တုိ႔အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

မုိင္းရွဴးျမိဳ ႔နယ္ 
- ဝတ္႔ဟြမ္ယနဘ္ုန္းၾကီးေက်ာင္း 
- ေက်ာင္းဝိင္းဆန္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 
- ရပ္ကြက(္၁) ေပါက္ေခ 

 

480  

ဟုိင္းပါဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ဟုိင္းပါရြာ 
မုိင္းရွဴးျမိဳ ႔နယ္ 

1300  

မဂၤလာရန္ေအာငဘ္ုန္းၾကီးေက်ာင္း 
မုိင္းေနာင္ျမိဳ ႔နယ ္

280  

တူယား 150  
က်ဳိင္းလိန္၊ဝမ္ဝ၊ခုမ္ပန္၊ေက်းသီး၊ပန္ေလာ႔ 2000 

ဝန္းက်င္ခန္႔ 
ဝမ္ဟုိင္း 

စုစုေပါင္း ၆၁၁၀  



 

အေသးစိတအ္ခ်က္လကသ္လိိုပါက  

ဆကသ္ြယရ္န္  

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

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

  

 


