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ရမွး္လူ႔အခြင့္ေရးမ႑ိငုမ္ ွေနာကဆ္ုးံရသတငး္ထတုျ္ပနခ္်က ္

ဒစီငဘ္ာလ ၂၂ ရက ္၂၀၁၅ ခႏုစွ ္ 

ရမွး္ျပညေ္ျမာကပ္ုိငး္အတြငး္ရွ ိတအာနး္ေက်းရြာကု ိဗမာအစုိးရစစတ္ပမ္မွးီရွဴ  ိ႔၊ လယသ္မားတဥးီကုိ 
စစတ္ပက္အတငး္အဓမၼလမး္ျပအျဖစေ္စခုိငး္ျပးီတုိကပ္ြဲတြင ္ပစသ္တ။္ 

နိုဝင္ဘာလ အလယ္ပိုင္း၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာအစိုးရစစသ္ားမွ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္းရွိ နမၼတူၿမိဳ
နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊တအာန္းရြာ အတြင္းရွိ အိမ္ေျခေပါင္း တစ္ဝက္နီးပါးကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တို
အဖြဲ႕တို႔အားေထာကပ္ံ့သည္ ဟဆုိုကာ မီးရွိူ႔ဖ်က္ဆီးသည္။   

စစ္ေျပးဒုကၡသည္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာလယ္သမား တစ္ေယာ ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မွ လမ္းျပေပးခိုင္းၿပီး တိုက္ပြဲ
တိုက္ပြဲတြင္ပစ္သတ္ခဲသ့ည္။ 

နိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လားရွိုးဘက္မလွာေသာစစ္ေၾကာင္း  ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မွ တပ္မ 
တပ္မ (၈၈) စစသ္ား (၁၅၀)ခန႔္တို႔ သည္ နမၼတူ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ (၃၀) အကြာရွိ ပန္ကန္းရြာသို႔ ေရာ
ေရာက္လာသည္။ ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မ်ားသည္ တအာန္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) 
နယ္ေၿမ တြင္းလာ ေရာက္တိကု္ခိုက္မညက္ို  ၾကားသိသျဖင့္ ထိုရြာတြင္ေနထိငု္သူ  ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီး မွ အပ 
ရြာသူ ရြာသား (၁၇၀)ေက်ာ္ တို႔သည္ ရြာအနီးရွိ ေတာေတာင္ ထသဲို႔ ေျပးပုန္း ေနၾကသည္။  



 

ဗမာအစိုးရစစ္တပသ္ားတို႔ ရြာအေရွ႕ဘက္သို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ အသက္ ၃၇ ရွိ လယသ္မား တစ္ဦး ျဖစ္သူ မို
မိုင္အိုက္လွ ကိုေတြ႕သည္။မိုင္အိကု္လွႏွင့္သူ၏မသိားစုတို႔မွာ ပုန္းေရွာင္ေနေတြျဖစ္ၿပီး ဗမာအစိုးရ စစ္တပ္သား
စစ္တပ္သား မ်ား သူ၏ရြာကိုမေရာက္မွီ သ၏ူ လယ္ႏွင့္ဝက္ကို ျပန္ၾကည့္ရႈ႔ရန္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗမာစစ္တပ္က
ဗမာစစ္တပ္က မိုင္စိုင္းလွ ကို ဖမ္း၍အတင္းအဓမၼသူတို႔ႏွင့္အတူလိကု္ပါေစၿပီးလမ္းျပအျဖစ္ေစခိုင္းခဲ့သည္။ 

ဗမာအစိုးရစစ္သားတို႔သည္ ရြာအတြင္းသို႔ ရွာ 
ေဖြေမြေႏွာက္ၿပီး အေနာက္ဘက္သို႔ ဦးတည္ထြက္ခဲ ့
သည္။ ညေနပိုင္း (၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရြာအျပင္ဘက္ရွ ိ 
သခၤ် ိဳင္း ကုန္းသို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္္တြင္ ဗမာစစ္အစိုး ရစစ္တပ္
ရစစ္တပ္ႏွင့္ တအာန္း ( TNLA )တို႔အၾကား တိုက္ပြဲ 
အျပင္းအထန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗမာစစ္အစိုးရစစ္သား မ်ား
မ်ားက ရြာကို လက္နက္ႀကီးႏွင့္ပစ္ခတ္သျဖင့္ ဘုန္
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အပါအဝင္ ပန္ကန္း ရြာမွာ ထိ ခိုက္ 
ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ရြာဘုန္းႀကီးမွာ ေက်ာင္းအနီးရွိ  တူး
တူးထားသည့္ ဗုံးခိုက်င္းတြင္ ေနသျဖင့္ ကံေကာ
ကံေကာင္းစြာ ထိခိုကမ္ႈမရွိခဲ့ေပ။ 

ပစ္ခတ္မႈၿငိမ္သက္ၿပီးေနာက္ ဗမာအစိုးရစစ္သားမ်ားသည ္ရြာတြင္းႏွင့္ ရြာအနီးနားတစ္ဝိုက္ပတ္ဝန္းက်င္ တို႔ တြ
တို႔ တြင္ေနထိုင္ၿပီး ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း အနီးရွိ ဗမာစစ္စခန္း ေဟာင္းနားတြင္ေန ေနၾကသည္။ နိုဝင္ဘာလ
နိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ေန႔တြင္ ဗမာအစိုးရစစ္သား မ်ားသည္ ရြာတြင္းရွိအိမ္မ်ားကို စတင္မီးရွိူ႔သည္။ ဗမာ
ဗမာအစိုးရစစ္သားက တအာန္း  (TNLA) အား အားေပးေထာက္ခံသူ ရြာသား ေတြကိုအျပစ ္ေပးျခင္း ျဖစ္သ
ျဖစ္သည္ဟုရြာ ဘုန္းႀကီးအားေျပာသည္။ ဗမာအစိုးရစစ္သားအား ဘုန္းႀကီး ကရြာတြင္းရွိ အိမ္ကို မီးမရွိူ
မီးမရွိူ႔ရန္ေတာင္းပန္သည္။ထိုေန႔တြင္ရြာတြင္းရွိ (၃၅) အနက္(၁၄) အိမ္ကို မီးရွိူ႔ရာ လုံးစံ ေခၚရြာ သူႀကီး 
အိမ္ႏွင့္အတူဆန္ႏွင့္ေျပာင္းဖူး သိုေလွာင္ခန္း၊ေမာ္ေတာ္ဆိငု္ ကယ္(၆)စီးတို႔ပါ ပါသြားသည္။ 

မိုငအ္ုိက္လွ မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပား ေသဆံုးသူ မုိင္းအုိက္လွ အား မီးျမိဳက္သျဂၤဳ  ိလ္ ရာေနရာ 

ရြာသားမ်ားခုိလံုရန္ ေျမကတုတ္က်င္းမ်ားတူး 



 

နိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ရြာအနီးတြင္ ဗမာစစ္အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ တအာန္း(TNLA) တို႔ အျပင္း  
အထန္ထပ္မ ံတိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။  

အဆိုပါ ဗမာအစိုးရစစ္တပက္ ရြာထတဲြင္  နိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ပတ္ ေနခဲ့ သည္။ ဗမာအစိုး ရစစ္တပ္ 
တို႔ထြကသ္ြားေသာနံက္ ၄ နာရီအခ်ိန္ခန႔္တြင္ ရြာတြင္းရွိ  ဆန္အမ်ား ဆုံးသိုေလွာင္ထားရွိ သည့္ အျခား
အျခားအိမ္ကို ထပ္မံ ၍မီးရွိူ႔ျပန္သည္။ 

ထိုအခ်ိန္တြင္ ရြာသူ၊ရြာသားမ်ား သူတို႔၏ ပန္ကန္းရြာကိုမျပန္ရ ဲေတာ့ေပ။ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရကက္်မွသာ ရြာ သား 
အခ်ိဳ႕မွာ သူတို႔ရြာထတဲြင္ စစ္သားေတြ မရွိေတာ့ေၾကာင္းေသခ်မွ  သူတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္ရာပစၥည္း မည္မၽွက်န္သ ည္ 
ကို ျပန္ၾကည့္ရန္ရြာသို႔ျပန္ခဲ့သည္။ ရြာအျပင္ဘက္ရွိ သခၤ် ိဳင္းကုန္း နားတြင္ ေသနတ္က် ည္ဆန္ဒဏ္ရာႏွင့္ ေသဆုံး
ေသဆုံးေနေသာ မိုင္အိကု္လွ အေလာင္းႏွင့္သူ၏ အနီးနား တြင္ ဗမာစစ္အစိုးရ စစ္သား အေလာင္း(၄) ခု တို႔ ကို
ကို ရြာသားတို႔ေတြ႕ၾကရသည္။ မိုင္အိုက္လွသည္ နိုဝငဘ္ာလ  ၁၃ ရက္ေန႔ ၎ေနရာ၌ တိုက္ပြဲျဖစ္ခ်ိန္တြငအ္ 
သတ္ ခံခဲ့ရသညဟ္ု ရြာသားမ်ားက ယူဆသည္။ သ၏ူအေလာင္းကို ရြာသားတို႔ကမီးသၿဂႋလ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဗမာအစိုးရစစ္သားမ်ား ပန္ကန္းရြာမွ ထြက္ခြာသြားၿပီဆိုေသာ္လည္း ရြာသူ၊သားမ်ား မွာ ဤ နိမိ တ္မေကာင္း ေသာ
ေသာရြာထသံို႔ မျပန္ခ်င္ပရဲွိေနၾကသည္။ထိုေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွစ၍ ရြာသူ၊သား တို႔သည္ တ မိုင္ခန႔္ 
ေဝးသည့္ ေနရာသစ္တြင္ ရြာသစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၾကသည္။ 

ပန္ကန္းရြာ ကို ဗမာစစ္အစိုးရကမီးရွဴိ ႔ဖ်က္ဆီး ဗမာအစိိုစစ္သားမ်ားရြာတြင္းရိွ ရြာသူၾကီးအိမ္ လုံးစံအိမ္ကုိမီးရွဴိ ႔ဖ်က္ဆီး 



  

မိုင္အိုက္လ၏ွ ဇနီးသည္ ႏွင့္ (၃) ႏွစ္သား သားတစ္ေယာက္ႏွင့္ (၁) ႏွစ္အရြယ္သမီးတ စ္ 
ေယာက္တို႔က်န္ရစ္ခဲ့ သည္။ 

အရပ္သား ျဖစ္ေသာ ေသဆုံးသူ မိုင္အိကု္လကွို ဗမာအစိုးရစစ္တပ္က သတူို႔၏ စစ္ေၾကာင္း လမ္းၿပ အျဖစ္၎
အျဖစ္၎၊ ေပၚတာ အျဖစ္၎၊အကာအကြယအ္ျဖစ္၎ အတင္း အဓမၼခိုင္းေစျခင္းလုပ္ရပ္တို႔၏ တိုက္ရိကု္အ 
က်ိဳးဆက္ပင္္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ရွမ္းလူ႔အခြင့္ေရးမ႑ိဳင္မွ ဗမာအစိုးရစစ္တပ္က ဤသို႔ေသာ လုပ္ရ
လုပ္ရပ္ကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္ရန္ ေတာင္းဆိုလိကု္ၿပီး တိုင္းရင္းသား မ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ား အတြင္း ေျမလွန္ မီး
ေျမလွန္ မီးရွို႔တိုက္ခိုက္သည့္ ဗမာ  အစိုးရ၏နည္းဗ်ဴဟာ ကိုပါခ်က္ခ်င္း ရပ္ရန္ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။ 

နိဝုငဘ္ာလအလယပ္ိငုး္၂၀၁၅ခႏွုစမ္စွ၍နမၼတၿူမိဳ ႕နယပ္နက္နး္ရြာတြငး္မ ွမသိားစမု်ားမ ွထြက္
ထြကေ္ျပးတမိး္ေရာွငသ္ ူဇယား 

စဥ ္ အမိေ္ထာငဥ္းီစးီအမည ္ အမိတ္ြငး္ရွ ိလဥူးီေရ 
၁. ကြန္းအုိက္လွ ၈ ေယာက္ 
၂. ကြန္းႏိုင္ညီ ၄ ေယာက္ 
၃. အုိက္ညမ္လွ ၃ ေယာက္ 
၄. ယာမာမန္ ၄ ေယာက္ 
၅. မာမန္အီ ၂ ေယာက္ 

ပန္ကန္း ရြာသူ၊သားမ်ား၏ ယာယီဒုကၡသည္စခန္း 



၆. မာကစ္ ၂ ေယာက္ 
၇. ယာအုိ ၂ ေယာက္ 
၈. အုိက္ငုိ႔ ၄ ေယာက္ 
၉. အုိက္ညမ္းေတ႔ ၄ ေယာက္ 
၁၀. တားဘာ ၂ ေယာက္ 
၁၁. မာအုိက္အုန္း ၃ ေယာက္ 
၁၂. တာလုိင္းေသာင္း ၉ ေယာက္ 
၁၃. တာမိုက္တဲ႔ ၄ ေယာက္ 
၁၄. တာကြန္းၾကာ ၆ ေယာက္ 
၁၅. တားကြန္းေအး ၉ ေယာက္ 
၁၆. တားကြန္းညမ္ေအာင္ ၅ ေယာက္ 
၁၇. ယာဆာ ၅ ေယာက္ 
၁၈. ယာမာေမာင္ ၁၁ ေယာက ္
၁၉. တားကြန္းခမ္း ၁၀ ေယာက ္
၂၀. တားကြန္းဝင္း ၅ ေယာက္ 
၂၁. တားေယ႔ေဆြ ၆ ေယာက္ 
၂၂. အုိက္ညမ္ေတ႔ ၃ ေယာက္ 
၂၃. အုိက္ညမ္မိုင္ ၆ ေယာက္ 
၂၄. တားအုိက္္ေရြး ၇ ေယာက္ 
၂၅. အုိက္ႏိုင္ပန္ေရာင္ ၇ ေယာက္ 
၂၆. မာအုိက္ဖုန္း ၂ ေယာက္ 
၂၇. တားကြန္းေခါင္ ၃ ေယာက္ 
၂၈. တားကြန္းက်န္ ၆ ေယာက္ 
၂၉. ေအးၾကာ ၄ ေယာက္ 
၃၀. အုိက္အီ ၆ ေယာက္ 
၃၁. ယာအုိင္မာေအာင္ ၆ ေယာက္ 
၃၂. တားအုိက္ရိမ္ ၇ ေယာက္ 
၃၃. တားကြန္းလွ ၉ ေယာက္ 

စစုေုပါငး္ ၁၇၄ ဥးီ 
မတွခ္်က။္ 
ရြာအတြငး္အမိေ္ျခေပါငး္(၃၅)အမိမ္(ွ၃၃)အမိခ္န႔္၏သတငး္အခ်ကအ္လကက္ိသုာပါဝငတ္ငျ္ပထား ဗမာအစိးု
ဗမာအစိးုရစစသ္ားမ်ားရြာတြငး္ရွ ိရြာသႀူကးီအမိ ္လုးံစအံမိက္ိမုးီရွိူ႔ဖ်ကဆ္းီ 



 

ဆကသ္ြယရ္န ္ 

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

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

 


