ရွမး္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးမ႑ိဳင္မွ ေနာက္ဆးုံ ရသတင္း စာအမွတ္ ( ၇ / ၁၇ )
ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခု။
ထိးု စစ္ဆင္ေနသည္အစိးု ရစစ္တပ္သည္ တစ္နင
ို င
္ လ
ံ းုံ အပစ္ခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးသေဘာတူညခ
ီ ်က္ လက္မတ
ွ ေ
္ ရးထိးု ထား ေသာ
(RCSS/SSA) နွင့ဟ
္ ပ
ို းုံ ျမိဳ ့နယ္တင
ြ ္ တိက
ု ပ
္ ၿြဲ ဖစ္ၿပီး ေနာက္ အရပ္သားမ်ားကိဖ
ု မ္းဆီးီ နွပ
ိ စ
္ က္ျခင္း ေပ်ာက္ဆးုံ ျခင္းမ်ားျဖစ္ပာြ း။
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ/ီ ရွမ္းျပည္တပ္မ ေတာ္ (RCSS/SSA) နွင့္အစိုးရစစ္တပ္တ႔ို ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႕
တြင္တို က္ပြဲျဖစ္ၿပီးေနာက္ လက္တုန႔ျ္ ပန္သည့္ အေနျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၁၆-၃၀ ရက္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ အစိုးရစစ္တပ္ အနည္း
ဆုံးတပ္ရင္း ၈ တပ္ရင္း၊ အင္အား ရာခ်ီ ျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းဟိုပးုံ ျမိဳ ႔နယ္ တြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ၃ ခုကို ကင္း
လွည့္ရာ အရပ္သားမ်ားကို ဖမ္းဆီး ျခင္း နွင့္နွိပ္စက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးထားေသာ ရြာသား ၇ ေယာက္ထဲတြင္
၁၂ နွစ္ ရွိ ေယာက္်ားေလး လည္းအပါအဝင္ၿဖစ္ျပီး သူတ႔အ
ို ား ဘယ္ဆီသ႔ေ
ို ခၚေဆာင္သြား သည္ကိုမသိရေသးေပ။
ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပက
္ ို ေအာက္ပါအတိင
ု း္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ရက္စ။ြဲ

အႏွိပစ
္ က္ခံ

ႏွပ
ိ စ
္ က္မႈပစ
ုံ ံ

ရေသာ

နယ္ထမ
ဲ ွ

ရြာသားမ်ား
၁၆၊ ၇၊၂၀၁၇

ဟိပ
ု းုံ ျမိဳ ႔
တည္ေနရာ

အမ်ိဳးသား

ရုိက္နွက္ျခင္း၊

မိုင္း ပ်ဥ္းေက်း

၃ ေယာက္

ေျခေထာက္ျဖင့္ကန္ျခင္း၊

က်းရြာအုပ္စု

လုယွက္ျခင္း ၊ တစ္ဦးမွာ
ဒဏ္ရာေၾကာင့္ေဆး
ရုံတင္ခရ
ဲ့

က်ဴးလြနေ
္ သာ အစိးု ရစစ္တပ္
တပ္အင္အား

တပ္ရင္းအ

၁၀၀ ေယာက္

ခမရ ၅၀၈

အမွတ္

အမိန႔ေ
္ ပးဌာန
တပ္မ ၅၅
(ဗထူးအေျခစိုက)္

မိုင္း ပ်ဥ္းရြာ

ခမရ ၄၂၃

အနီး

၇ အမွတ္
စစ္ဆင္ေရး

ကြပ္ကဲမဌ
ႈ ာန
(ဆီဆိုင)္

၁၈၊၇၊၂၀၁၇

အသက္

ဖမ္းဆီးခံရျပီး

နမ့္ပါခီ်း

၁၂နွစ္

ေပ်ာက္ဆုံးေန

ေက်းရြာအုပ္စု

ေကာင္လး
နွင့္

၁၀၀ ေယာက္

ခမရ ၄၂၄

စကခ ၇

၆၀ ေယာက္

ခမရ ၅၀၈

တပ္မ ၅၅

ခမရ ၅၀၉

တပ္မ ၅၅

ခလရ

ၾတိဂံနယ္ေဒသ

၂၂၅

သတိုငး္ စစ္

ခုတ္ေလာင္း

နွင့္ခိုေတာင္း

အမ်ိဳးသား

ေက်းရြာ အနီး

၃ ေယာက္
၁၈၊၇၊၂၀၁၇

၁၉၊၇၊၂၀၁၇

အမ်ိဳးသား

ရိုက္နွက္ျခင္း၊ ေျခေထာက္

နားပုံေက်းရြာ

၃ ေယာက္

ျဖင့္ကန္ျခင္း၊ လမ္းျပရန္အ

အုပ္စု

ရပ္ရြာအ

ရြာတြင္း ရွဘ
ိ ုနး္ ၾကီး

နားပုံေက်း

တြင္းေရးမႈး၊

ေက်ာင္းထဲတင
ြ ္

ရြာအုပ္စု

တင္း အဓမၼေစခိုင္းျခင္း

နာပုံေက်းရြာ
၁၀၀ ေယာက္

ရြာသူၾကီး

ဖမ္းဆီးထိနး္ သိမ္း

သမီး ၂

စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ

နွင္႔ အမ်ိဳး
ဦးအပါ

ထားခံရျခ င္းနွင့္

လက္သးီ ျဖင့္ထိုးနွက္ခံ

ေပါင္း ၁၉

ျဖင့္ရိက
ု ္နွက္

ေယာက္

ဌာနခ်ဳပ္

ေက်းရြာ

(က်ိဳင္းတု)ံ
ခလရ

မ်ားခံရ ျခင္း ၊

အဝင္

အားလုံးစုစု

နမ့္ခုတ္

၂၄၉

အေရွ ႔ပိုင္း

စစ္ဌာနခ်ဳပ္
(ေတာင္ၾကီး)

ရျခင္း၊ေသနတ္ဒင္
ျခင္း နွင့္ ဓားျဖင္ ့

ေထာက္ၿခင္း အပါအဝင္
အမ်ိဳးသား ၃

ေယာက္ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း
၂၉, ၃၀၊ ၇၊

အမ်ိဳးသား

ဖမ္းဆီးထိနး္ သိမ္းျခင္း၊

နမ့္ပါ ခ်ီးေက်း

၂၀၁၇

၃ ေယာက္

ညွင္း ပန္း နွိပ္စက္ျခင္း၊

ရြာအုပ္စု

ပစ္သတ္ျခင္း

ေက်းရြာအနီး

တေယာက္ကို

ဟိုင္ခိုင္း

၅၀ ေယာက္

ခမရ ၄၂၁

စကခ ၇

ခမရ ၄၂၃

စကခ ၇

ခမရ ၄၂၅

စကခ ၇

ေဒသအလိက
ု ္ အေျခစိုက္ တပ္ျဖစ္ေသာ ခလရ ၂၄၉ သည္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႕႔တြင္ RCSS/SSA နွင့္ ဟိုင္ခိုငး္
ရြာအနီးတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည္။ တျခား တပ္ရင္းမ်ားမွ လာေသာ တပ္အင္အား ရာခ်ီ ကို နမ့္ပါခီ်း ပတ္၀န္းက်င္ရွိ
ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား ထဲတြင္ျဖန္႕က်က္ထားသည္။ RCSS/SSAသည္တစ္နိုင္ငလ
ံ ုံးဆိုင္ရာအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္
ေရးထိးု ထားေသာ ေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္း အေႀကာင္းအရင္းကို ရွမ္းျပည္ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီစားပြဲေပၚတြင္
ညိွနႈိင္းေဆြး ေႏြး ေျဖရွင္းသင့္သည္။
အစိုးရစစ္တပ္သည္ နွစ္ဘက္ညွန
ိ ႈိင္းေဆြး ေႏြးရမည့္ အစား တပ္အင္အားကို တျခားစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ ေခၚယူ ျဖည့္တင္းကာ
ျပန္လည္လက္တုန႔ျ္ ပန္ခသ
ဲ့ ည္။ထိုတပ္ရင္းမ်ားကလည္းအရပ္သားမ်ားကိုပစ္မတ
ွ ္ထားျပီးအစီအစဥ္ရွိရအ
ွိ မိန႔အ
္ ရဖိႏွိပည
္ င
ွ ္း
ပန္းၾကသည္။ အေရွ ႔ပို္င္းတိုငး္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နွင့္ ၾတိဂံေဒသတိုင္းစစ္္ဌာနခ်ဳပ္မွ လာေသာ စစ္သားမ်ားက အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦး
အပါအ၀င္ ရြာသူရြာသား ၁၉ ဦး ကို နမ့္ခုတ္ ဘုနး္ ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ ခ်ဳပ္ေနွာင္ခါ ႏွိပ္စက္ညွင္း ပန္း ၾကသည္။
အရပ္သား မ်ားကို ဥပေဒမဲ့စြာ ဖမ္း ဆီးျခင္း နွင့္ ညွင္းပန္းနွပ
ိ ္စက္ျခင္းမ်ား သည္ NCA သေဘာတူညီခ်က္ကို တိုက္ရက
ို ္
ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။ဤသို႔ေျဗာင္ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းအားျဖင့္အစိုးရစစ္တပ္သည္NCAနွင့္ျငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု
လုံးအေပၚ လုံး ဝ မထင္မဲ့ျမင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
အရပ္သားျပည္သူလထ
ူ ု အေပၚ အစီအစဥ္ရရ
ွိ ွိ စံနစ္တက် လူ႕အခြင့အ
္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို
SHRFမွအျပင္း အထန္ရတ
ႈ ္ခ်လိုက္သည္။ျမန္မာ့အစိးု ရမွသတ
ူ ို႔၏စစ္တပ္ကဒ
ို ီခ်ိဳးေဖာက္မႈအေပၚခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ ခိုင္းရမည့္
တာ၀န္ရွိသည္။နိုင္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကလည္းဒီခ်ိဳးေဖာက္မႈျပီးဆုးံ သြားေစရန္ျမန္မာ့အစိုးရကိုတက
ို ္တြနး္ ဖိ႕ု လိအ
ု ပ္ပါသ
ုအပ္ပါသည္။
အစိုးရစစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ ေနမႈမ်ားကိ္က
ု ာကြယ္ရန္ႏွင့္ အားေပးရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရသည္ UN မွ
အခ်က္လက္စုေဆာင္းေရးမစ္ရွင္ကို ပိတ္ပင္ခဲ့သလိုၿဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္
မစၥယန္ဟးီ လီ သည္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ( ဇူလ္င
ို ္ ၉ - ၂၁ ) ေန႔ ေရာက္ေနခ်ိန္အေတာ အတြင္း အရပ္သားျပည္သူလထ
ူ ုမ်ား

အေပၚ အစိုးရစစ္တပ္မ်ားကရဲတင္းစြာလူအခြင့အ
္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအၾကီး အက်ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ယခုအစိုးရလက္
ေအာက္တင
ြ ္ သူတ႔က
ို ို အေရးမယူ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အသက္ ၁၂ အရြယ္ေယာက္်ားေလး အပါအဝင္ ရြာသား ၇ ေယာက္၏ ကံၾကမၼာကို လြန္စြာစိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ခၽြြင္း ခ်က္မရွိ
အျမန္ဆုံး လႊတ္ေပးရန္ SHRF မွ တိုက္တြနး္ ပါသည္။

ခ်ိဳးေဖာက္မ ႈ အေသးစိတ္

အစိးု ရစစ္တပ္က ေဒသခံရာြ သား သံုးဦးအား ႐ိက
ု န
္ က္ လုယ၊ူ တစ္ဥးီ ေဆးရံုတင္ရ
ဇူလိုင္လ ၁၆၊ ၂၀၁၇ ၊ မနက္ ၉ နာရီတြင္ ရြာသားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ စိုင္းဥတၱရ နင့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ စိုင္းစု
ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းပ်ဥ္းရြာ အနားရွိ ခိုလံုတံတား အေနာက္ဖက္ ေစ်းဆိုင္တြင္ ဝက္သား ဝယ္ရန္ဆင
ို ္ကယ္ ျဖင့္ သြားခဲ့ပါ
သည္။ ဝက္သားကို ဘယ္ဆင
ို ္မွာ မွရွာမရ၍ မိုင္းပ်ဥ္းရွိ စိုင္းဥတၱရ အိမ္ သို႔ျပန္လွည့္ လာခဲ့ပါ သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဗထူးမွ ခလရ ၅၀၈ ႏွင့္ ဆီဆိုင္မွ ခလရ ၄၂၃ တို႔ မွ တပ္သား အေရာက္ ၁၀၀ခ

၁၀၀ခန္႔က ကင္းလွည့္ေနသည္။ ဇူလိုင္လ ၁၄၊ ၂၀၁၇ တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတပ္မေတာ္ (RCSS /
SSA) ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္ ခလရ ၂၄၉ ၏ ဟိုင္ခိုင္းရြာ နမ့္ပါခ်ီးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားၿပီး သည့္
ေနာက္ပိုင္း အနားတစ္ဝိုက္ တပ္စြဲထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (ဟိုင္းခိုငး္ ေက်းရြာသည္ မိုင္းပ်ဥ္း ၏ ေျမာက္
အရပ္ဖက္တြင္ရၿွိ ပီး ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ တစ္နာရီၾကာ ေမာင္း ရသည္။)

အစိုးရစစ္တပ္မွ ရြာသားမ်ားေမာင္းလာေသာ ဆိုင္ကယ္ကို ရပ္ရန္ တားခဲ့သည္။ စိုင္းဥတၱရ ဆိုင္ကယ္ကို ရပ္ခဲ့

ေသာ္လဲ ဆိုင္ကယ္ေပၚမွ ဆြဲခ် ခံရၿပီး ဦးေခါင္းကို ေသနတ္ ဒင္ျဖင့္ ေသြးထြက္ၿပီး ၅ မိနစ္ခန္ မိနစ္ခန္႔သတိေမ့
သည္ အထိ႐ိုက္နက္ခဲ့သည္။
စိုင္းစုကလ
ို ဲ လက္သီးေရာ ေျခေထာက္ႏွင့္ပ ါ ၅ခ်က္ခန္႔ ကန္ခံရသည္။ အစိုးရစစ္တပ္က "နင္တို႔ကေထာက္

လမ္းေရးေတြလား၊ ဘာလိ႔င
ု ါတို႔ကေ
ို တြ႕ေတာ့ ေနာက္ျပန္လွည့္တာလဲ"ဟုေမးခဲ့သည္ ။ အစိုးရစစ္တပ္ မွ ကာ
လေပါက္ေစ်း ၁၃၀,၀၀၀ က်ပ္ တန္ဖိုးရွိေသာ ဟန္းဖုန္း ႏွင့္ ေငြသား ၇၀,၀၀၀ ကို ယူသြားသည္။
ေငြလက္စြပ္၊ ဓားတစ္လက္ ႏွင့္ အိတ္တစ္အိတ္ ကိုပါယူသြားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ထိုတပ္ မွ တပ္မႈးက အေျခအေနကိုလာေရာက္ေမးခဲ့သည္။ စိုင္းဥတၱရ ကို ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ ေသာ စစ္သား က
သူက ေသနတ္ ကို လုယူဖ႔ႀို ကိဳးစား ခဲ့သည္ဟု တပ္မႈးကိုေ ျပာခဲ့ပ ါသည္။
ထိုရြာသား ႏွစ္ေယာက္ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းေနစဥ္ ရြာ သားေနာက္တစ္ဦး (စိုင္းေခး) လယ္ကြင္းမွ အလာ သူ၏
ထြန္စက္အပိုပစၥည္း အဝယ္တြင္ ထို အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ဆံုခသ
ဲ့ ည္။ ထိုနည္းအတူ အစိုးရစစ္တပ္မွ စိုင္းေခး ကို
တားခဲ့ၿပီး မ်က္ႏွာကို လက္သီးျဖင့္ ႏွစ္ခ ်က္ ထိုးခဲ့သည္။

အစိုးရစစ္တပ္မွ ထိုရြာသားသံုးဦးကို ခိုလံုတံတား အေနာက္ဖက္ရွိ ငါးကန္ထဲသို႔ဆင္းေနခိုင္းၿပီး ေသနတ္ျဖင့္
မိုးေပၚသို႔ ႏွစ္ခ်က္ ေထာင္ပ စ္ၿပီးေျခာက္ ခဲ့ပါသည္။ ၿပီးေတာ့ ထိုရြားသားေတြကိုလည္း သူ တိ႔မ
ု ျပန္မျခင္း မ လႈပ္ဖို႔
ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ ေသးသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔ ေနာင္ရဆိုင္း လမ္းအတိုင္းျပန္ လွည့္သြားၾကသည္။
အစိုးရစစ္တပ္တ႔ျို ပန္ လွည့သ
္ ြားသည္ႏွင့္ စိုင္းစု က

စိုင္းဥတၱရ ကို ေဆးခန္းသို႔ခ်က္ခ ်င္း ေခၚသြားခဲ့သည္ ။
ဆရာဝန္ က စိုင္းဥတၱရ အေျခအေန စိုးရိမ္ရေသာ
ေၾကာ င့္ ဟိုပ ံုးေဆးရံုးႀကီး မွာ ဓာတ္မွန္ ႐ိုက္ရန္

ေျပာခဲ့သည္။ ထိုေန႔ ည ၈:၃၀ တြင္ စိုင္းဥတၱ မ ၏

ေယာက္ဖ ဟိုပံုး ေဆးရံုသလ
ို႔ ိုက္ ပိ႔ခ
ု ဲ့သည္။ ည ၁၁
ည ၁၁ နာရီတြင္ အေရးေပၚကု ခဲ့ရ သည္။ ဇူလိုင္ ၁၉
ရက္ေန႔အထိ ေဆးရံုႀကီးတြင္ရေ
ွိ နခဲ့ၿပီး ထိုေန႔ တြင္

စရဖ မွ တပ္သား ၅ ေယာက္ က စိုင္း ဥတၱရ ကို ေတာ
ေတာင္ႀကီးတြင ္ ဆက္လက္ ေဆးကုသမႈ ့ခယ
ံ ူဖို ႔

ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ သည္။ ေတာင္ႀကီးတြင္ဇလ
ူ ိုင္ ၂၁ ရ

ရက္ တြင္ ေဆးရံုမွ ထြက္ခြာခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီး မိုင္းပ်ဥ္း သိ႔ု
သူ၏ ေနအိမ္တင
ြ ္ ျပန္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေဆးကုသမႈ
ကာလ တြင္ ကုသစရိတ္ ကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့

ေသာ္လည္း ၊ စားစရိတ္ ႏွင့္ အေထြေထြအသံုးစ
ရိတ္ကို ေတာ့ ကိုယ့ပ
္ ိုက္ဆံ ကိုယ္သုးံ ခဲရ
့ သည္။

စိုငး္ ဥတၱရ ဟိပ
ု ုံးေဆးရုံတင
ြ ေ
္ ဆးကုသမႈခံ ယူေန စဥ္

ဇူလိုင္လ၂၀, ၂၀၁၇ တြင္ ခမရ ၄၂၃ မွ ဗ်ဴဟာမွဴး က စိုငး္ စု ကို ဖာလိုင္း ရွိသူတို႔တပ္တြင္ မိုငး္ ပ်ဥ္း ေက်းရြာ အုပ္စု ဥကၠဌ
ကို ေတြ႕ ရန္ ေျပာခဲ့ သည္။ ပိုက္ဆံကို ေတာ့ စိုင ္းစုထျံ ပန္ အပ္ခဲ့ၿပီး ဖုန္းကိုေတာ့ ဘယ္တပ္သား ယူသြားလဲမသိဘူးဟု သူ
ကေျပာပါသည္။ ဖုန္းအစား ေငြသား ၁၃၀,၀၀၀ က်ပ္ေပးခဲသ
့ ည္။ က်န္သည့္ ပစၥည္း

အတြကေ
္ တာ့ ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ေနာက္ ဗ်ဴဟာမႈးမွ သူ၏ တပ္သား၏ လုပ္ရပ္အေပၚ ေတာင္း ပန္ခဲ့ၿပီး သတင္း ႏွင္ ့
အင္တာနက္ေပၚလည္း မတင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ရိက
ု န
္ က
ွ ခ
္ ရ
ံ ေသာ ရြာသား ၃ ေယာက္၏ အေသးစိတက
္ ို ေအာက္တင
ြ ေ
္ ဖာ္ျပထားသည္။
၁။ ဟိုပုံးျမိဳ ႔နယ္ ၀မ္မင
ို ္းပ်ဥ္းေက်းရြာ အုပစ
္ ု မိုင္း ပ်ဥ္းေက်းရြာေန လုင္းပုည နွင့္ ပါႏြံ တို႔၏သား စိုင္းဥတၱရ အသက္ ၃၉ နွစ္ န
နန္းဖစ္နွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျပီး ၁၁ နွစ ္ အရြယ္ရွိ သား တစ္ေယာက္နွင့္ ၂ နွစ္ အရြယ္ရွိ သမိ္ီး တိ႔ထ
ု ြန္းကားခဲ့ပါသည္ ။
ေျပာင္း ဖူးျခံစိုက္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳသည္။

၂။ ဝမ္မိုင္းပ်ဥ္း ေက်းရြာ၏ အေရွ ႔ ဘက္ရွိ ဝမ္နားလုံ မွ လုင္းညဏ္စိန္၏သား စိုင္းစု အသက္ ၃၁ နွစ္
၃။ ဟိုပုံးျမိဳ ႔နယ္ ဝမ္မိုင္းပ်ဥ္းေက်းရြာအုပစ
္ ု မိုင္း ပ်ဥ္းရြာ ေန စိုင္း ဆန္လတ
ိ ္ ၏သားျဖစ္သူ စိုငး္ ေခး အသက္ ၂၃ နွစ္

အသက္ ၁၂ နွစ္ ေကာင္ေလးအပါအဝင္ ရြာသား ၄ ေယာက္ ကို အစိးု ရစစ္တပ္ မွ ဥပေဒမဲစ
့ ာြ ဖမ္းဆီးျပီး
ဘယ္ဆသ
ီ ႔ေ
ို ရာက္ရျွိ ခင္း ကိလ
ု က
ို ပ
္ ါသိရျွိ ခင္းမရွေ
ိ သး။

ဇူလိုင္လ ၁၈ ၊ ၂၀၁၇ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ ခုတ္ေလာင္းေက်းရြာမွ စိုင္းစံ နွင့္ စိုင္းပန္တ အမည္ရွိ လယ္သမား မွ သူ၏ယာ
ခင္းမွ ရြာအနီးတြင္ စိုငး္ စံတြင္ ေသနတ္ ႏွစ္လက္ ( ေတာအတြင္းအ မဲလိုက္ရန္ ႏွင့္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ ရန္မွကာကြယ္ရန္
အသံုးျပဳေသာ ေျပာင္းအရွည္ ႏွင့အ
္ တိ)ု သယ္ေဆာင္လာၿပီး အျပန္ အစိုးရ စစ္တပ္ ခမရ ၄၂၄ မွ တပ္သား ေယာက္ ၁
၁၀၀ခန္႔ ႏွင့္ဆုခ
ံ ဲ့သည္။ အစိုးရစစ္တပ္မွ ဖမ္း စီးစစ္ေဆးၿပီး ခုတ္ေလာင္း ေက်းရြာသိ႔ေ
ု ခၚေဆာင္ျပီး ခိေ
ု တာင္း
လမ္း အတိုငး္ ေခၚေဆာင္သြားသည္ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသထံမွ သိရပါသည္။

အစိုးရစစ္တပ္သည္ အသက္ ၁၂ နွစ္ အရြယ္ရွိ စိ္င
ု ္းဝင္း သည္ သူ႔အဖိုးကို ခိုေတာင္း ေတာင္ဘက္ရွိ နမ့္ခုတ္ ေက်းရြာသိ႔ု
ပိ႔ေ
ု ပးျပီး အျပန္လမ္း တြင္ ေတြ႔သည္ ။ ထိုဧရိယာတစ္ဝိုကတ
္ ြင္ ဖုန္းလိင
ု ္းမရွိ ေသာေၾကာင့္ ရြာသားအခ်င္း ခ်င္း အဆ
အဆက္သြယ္လပ
ု ္ဖို႔ သူသည္ ေဝၚကီေတာကီ ကိုင္ေဆာင္ထားသည္။ ခိုေတာင္းေက်းရြာ အနီးရွိေတာင္ထဲရွိ
လုင္း ဝဏ ပိုင္ေသာေျပာင္းစိက
ု ခ
္ င္းထဲတင
ြ ္ တျခားရြာသားနွစ္ေယာက္နွင့္ အတူ သူ႔ကို ဖမ္း ဆီးလိုက္သည္။
ေျပာင္း စိုက္ခင္းအနီး တြင္ ေနာက္ထပ္ရြာသားျဖစ္သူ ထြနယ
္ က္ေနေသာစိင
ု ္းလွထြနး္ ကို အစိုးရစစ္တပ္က ေတြ႔ သည္။
သူ႔ကိုလည္း တျခားရြာသားမ်ားနွင့္ အတူဖမ္းဆီးလိုက္သည္။ ထိုညတြင္ လုငး္ ဝဏ ၏ ေျပာင္း စိုက္ခင္း ထဲတစ္ည
အိပ္ခဲ့ေသးသည္။
လုင္း ဝဏ ၏ စိုက္ခင္းထဲရွိေနခ်ိန္တင
ြ ္ အစိုးရတပ္မ်ားက ဆန္မ်ားနွင့္ ဆီမ်ားကို ေျမေပၚသိ႔သ
ု ြန္ခ်ျပီး ဆန္ ၆ တင္း အ
အပါအဝင္ ၆၀,၀၀၀ က်ပ္ တန္ဖိုးရွိဆန္မႈန႔္ ၊ ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ တန္ဖိုးခန္႔ ရွိေသာ စားသံုးဆီ ႏွင့္ ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ တန္ဖိုးရွိ

ဓာတ္ဆီ တို႔ကိုပါယူသြားခဲ့သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ေန စြမ္းအင္သုးံ ဆိုလာ ျပား ( ၁၀၀,၀၀၀က်ပ္ )ထမင္းအိုး ၅အိးု (၃၀,၀၀၀ က်ပ္)၊
ပန္းကန္ အခ်ပ္ ၃၀ ( ၅၀,၀၀၀က်ပ္)၊ ဇြန္းအေခ်ာင္း ၂၀ (၆,၀၀၀ က်ပ္)၊ ဓား၃လက္(၁၅,၀၀၀ က်ပ္)၊ ေစာင္ ၅ထည္
(၄၀,၀၀၀ က်ပ္)၊ႏွင့္ၾကက္ ၇ ေကာင္(၃၀,၀၀၀ က်ပ္) တို႔ကိုလည္းယူသြားခဲ့ေသးသည္။
ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ အစိုးရစစ္တပ္က တျခားရြာသား ၄ ေယာက္ကို ခိုေတာင္၏ ရြာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ တစ္ည ထိနး္ ထား
ထိန္းထားသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔ကို ခုတ္ေလာင္း ေက်းရြာသို႔ေခၚေဆာင္သြားျပီး ဘုနး္ ၾကီးေက်ာင္း ထဲတြင္ ၂ ည

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားသည္။ ခုတ္ေလာင္း ေတာင္ဘက္ နမ့္ဆူ ေက်း ရြာ ရွရ
ိ ြာက ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္း တြင္ တစ္ညတာထိန္း
သိမ္းထား ေသာ ေနရာတြင္ ေခၚေဆာင္သြားသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ တြင္ စစ္ကားျဖင့္ ရြာသား ၄ ေယာက္ကို ေခၚေ

ေခၚေဆာင္သြားသည္ ။အစိုးရစစ္တပ္ တပ္စိုက္ရာေနရာျဖစ္ ေသာ ဖာလိုင္း သိ႔ေ
ု ခၚေဆာင္ သြားသည္ဟု ေကာလ ဟာလ
ေျပာဆိုေသာ္လည္း တရာဝင္ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ဘယ္ေနရာတြင္ အသက္ရွင္ ေနေသး လဲ ဟု သူတ႔၏
ို မိသားစု
မ်ား လြန္စြာ စိုးရိမ္ပပ
ူ န္လ်က္ရွိ သည္။
ဖမ္းဆီးထိနး္ သိမး္ ခံခ႔ရ
ဲ ေသာ ရြာသား ၄ ေယာက္၏ အေသးစိတက
္ ို ေအာက္ပါ အတိင
ု း္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၁။ ဟိုပုံးျမိဳ ႔နယ္ ပါခီ်းေက်းရြာအုပစ
္ ု ခုတ္ေလာင္း ရြာ လုင္းၾကာ နွင့္ ပါေခါင္ တို႔၏သား စိုင ္းစံ အသက္ ၂၉ နွစ္ နန္းဖစ္နွင့္ အိ
အိမ္ေထာင္က်ျပီး သူ႔မိန္းမ ကိယ
ု ္ဝန္ ၉ လ ေဆာင္ေနသည္။

၂။ ဟိုပုံးျမိဳ ႔နယ္ ပါခီ်းေက်းရြာအုပစ
္ ု ခုတ္ေလာင္း ရြာေန လုင္းအိႏၱာ နွင့္ ပါအြန္ တို႔၏သား စိုင္းပႏၱ အသက္ ၃၀ နွစ္ နန္းယိ
၃၀ နွစ္ နန္း ယိငး္ နွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျပီး ဆယ္နွစေ
္ အာက္ ကေလး ၃ ေယာက္ရွိသည္။
၃။ ဟိုပုံးျမိဳန
႔ ယ္ ပါခီ်းေက်း ရြာအုပ္စု ခိုေတာင္းရြာ ေန စိင
ု း္ စိႏၱာ နွင့္ နန္း လူတို႔၏သား ၁၂ နွစ္အရြယ္ ျဖစ္သည့္ စိုင္းဝင္း
၄။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တန္႔ယန္းျမိဳ ႔နယ္ နားဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုမွ နားလွရြာ ေန လုငး္ စန္းေအာင္ နွင့္ ပါလူ တို႔၏သား
စိုင္းလွထြန္းအသက္ ၂၄ နွစ၊္ ဝမ္ခိုေတာင္း ရွိ လုင္းစီလိ လယ္ကို ထြန္ယက္ဖ႔ေ
ို ရာက္လာ ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိးု ရစစ္တပ္သည္ ရြာသား ၃ ဦးကို ရိက
ု န
္ က
ွ ္ ျခင္း၊ ေျခေထာက္ျဖင့္ကန္ျခင္း နွင့ ္ အတင္းအဓမၼ လမ္းညြနခ
္ ္င
ို း္ ။
ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ နားပုံေက်းရြာ၏ ေျမာက္ဘက္ရွိ က်ိန္းခမ္း အေျခစိုက္ တ
တပ္အ င္အား ၆၀ ရွိသည့္ ခမရ ၅၀၈ နွင့္ ၅၀၉ တို႔သည္ ဟိုပုံျမိဳ ႕နယ္ နားပုေ
ံ က်း ရြာအုပ္စု မွ နားပုရ
ံ ြာ ရွိ နမ့္အက္ ေခ်ာင္း

၏အေရွ႔ဘက္တြင္ျဖတ္သြားသည္။ထိုေနရာတြင္ေခ်ာင္းေက်ာ္ဖို႔တံတားမရွိေသာေၾကာင့္တစ္ခ်ိဳေခ်ာင္း ႔ျဖတ္ေက်ာ္ ျပီး တခ်ိဳ ႔မျ
ျပီး တခ်ိဳ ႔မျဖတ္ေက်ာ္နို္င္သျဖင့္ အေနာက္ဘက္ ကမ္းတြင္ က်န္ရစ္ေနခဲ့သည္ ။ ကမ္း ကူးျပီးလာေသာ အစိုးရစစ္တပ္သည္
နားပုံရြာ၏ ေခ်ာင္းနားတြင္ ေနထိုင္သည့္ လုင္းစိန္ကုလား အိမ္ဆက
ီ ို လာသည္။ သူ႔ကို ဖမ္းဆီး ျပီး လက္သးီ ျဖင့္္ထိုး ျခင္
ျခင္း ေျခေထာက္ ျဖင္ ့ ၈ ခ်က္ကန္ေဆာင့္ျခင္းျပဳလုပ္ျပီး “ဒီတစ္ဝိုက္ ဘယ္ရွမ္း စစ္တပ္မွ မေတြ႔ဘးူ လား “ဟုေမးကာ
ေခ်ာင္း ျဖ တ္ဖို႔တံတား ဘယ္မာွ လည္းဟုေမး သည္။ ထို႔ေနာက္ သူ႔ကို တံတားရွသ
ိ ည့္ေနရာၿပခိင
ု ္း ဖိ႔ု အမိန္႔ေပးရာ ရြာ
ရြာ၏ေတာင္ဘက္သို ့ေခၚ ေဆာင္ လမ္းၿပေပးခဲ့ရ သည္။
အစိုးရစစ္တပ္သည္ နားပုံရြာကိုျဖတ္ရာတြင္ ရြာသားတိ႔အ
ု ိမ္ထဲမွ တျခားရြာသား ၂ ေယာက္ကို ထပ္ျပီးဖမ္ဆးီ ကာ တစ္

တစ္ေယာက္မွာ အိုက္ကလ
ု ားျဖစ္ျပီး သူ႔ကို လက္သးီ ျဖင့္ ၃ ၾကိမ္တင
ို ္ ထုိးရာ ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ စိုငး္ လိင္း
ကိုလည္း လက္သးီ ျဖင့္ ထိုး ၾကိတ္ျပီး ေျခေထာက္ျဖင့္ ၉ ခ်က္ေလာက္ကန္သည္။ စစ္တပ္မ်ားကို တံတား

ဆီေခၚေဆာင္သာြ း ဖို ့သူတို႔ နွစ္ေယာက္ကို အမိန႔ေ
္ ပးသည္။ တံတားကိုေရာက္သည့္ ခ်ိန္တြင္ အစိုးရ စစ္တပ္ကရြာသား
သုံးေယာက္ကို ေခၚျပီးနားပုံရြာသိ႔ျု ပန္ကာ ထိုေနရာသိ႔ရ
ု ြာသူၾကီးသူ၏ရြာသားျဖစ္ ေၾကာင္းေထာက္ခံျပီး ေနာက္ပိုင္း ထိုေန႔
ထိုေန႔ မြန္းလြဲ ပိုင္း ၅ နာရီ အခ်ိ္န္တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေပး သည္။

ရြာသားမ်ား၏ အေသးစိတက
္ ေ
ို အာက္တင
ြ ေ
္ ဖာ္ျပထားသည္။
၁။ လုငး္ စိန္ကုလား အသက္ ၄၅ နွစ္ ဟိုပးုံ ျမိဳ ႔နယ္ နားပုံေက်းရြာအုပ္စု နားပုံရြာ
၂။ အိုက္ကလ
ု ား အသက္ ၃၃ နွစ္ ဟိုပုံးျမိဳ ႔နယ္ နားပုံေက်းရြာအုပ္စု မွ နားပုံရြာ ေန လုငး္ မတ္၏ သားမက္
၃။ စိုင္းလိင္း အသက္ ၃၂ နွစ္ ဟိုပုံးျမိဳ ႔နယ္ နားပုံေက်းရြာအုပ္စုမွ နားပုံရြာ ေန လုင္းဆာ ပါလွေဆြတို ႔၏သား

ရပ္ရာြ ဥကၠဌ နွွင့္ အတြငး္ ေရးမွဴး အပါအဝင္ ရြာသူရာြ သား ၁၉ ေယာက္ကို ဘုနး္ ၾကးီ ေက်ာင္းထဲတင
ြ ္ ၃ ရက္ ၾကာ
ခ်ဳပ္ေႏွာင္နပ
ွိ စ
္ က္ခရ
ံ ျပးီ က်န္ ရြာသား ၃ ေယာက္မာွ ဘယ္ဆသ
ီ ႔ ို ေခၚေဆာင္သာြ းသည္ကို သိရျွိ ခင္းမရွ။ိ
ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၇ ခု မြန္းလြဲပင
ို ္း ၄း၀၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ မိုင္း တုမ
ံ ွ အစိုးရစစ္တပ္ ခလရ ၂၂၅ နွင့္ ၂၄၉ သည္
နမ့္ခုတ္ေက်းရြာ အိမ္ေျခ ၁၂၀ ရွိသည့္ ရြာထဲမွ တစ္အ္မ
ိ ္ခ်င္းစီ ရွမ္းစစ္သားကို စတင္ရွာေဖြသည္။ သူတ႔သ
ို သ
ံ ယ
ရွိသူမ်ားျဖစ္ေသာ ရြာသူရြာသား ၁၉ ေယာက္ကို (အမ်ိဳးသား ၁၇ ဦး နွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး) လက္ေနာက္ျပန္ၾကိဳး တုတ္ျပီး
သူတ႔န
ို ွင့္အတူ နမ့္ခုတ္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းရွတ
ိ ဲ ထဲတြင္ ၃ ရက္ၾကာဖမ္းဆီးသြားသည္။
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခ်ိန္တင
ြ ္ ဖမ္းဆီးထားေသာရြာသူရာြ သားမ်ားကို တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေရွ႔
တြင္တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီ ေခၚေဆာင္လာျပီး ရွမ္း စစ္သားအေၾကာင္းကို စစ္ေဆးေမးျမန္းရာ တြင္ ‘ ရွမ္း တပ္ဖြဲ ႔ေတြ
ဒီဘက္လာတာ ဘာျဖစ္လို႔ငါတို႔ကို သတင္းမပိ႔တ
ု ာလဲ ’ ဟုေမးျမန္းသည္။
ဖမ္းဆီးသြားေသာ ရြာသားမ်ားကို ေမးခြန္းမ်ားေမးရာတြင္ ဗမာလုိေမးျမန္းသျဖင့္ တစ္ခ်ိဳ ႔ရြာသားမ်ားက ဗမာလို
ေကာင္း စြာနားမလည္ေပ။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိိမ္းထားေသာရြာသူရြာသားမ်ားကို ေမးျမန္းရာတြင္ ေျဖသည္ျဖစ္ေစ မေျဖ
သည္ျဖစ္ေစ ရိုက္နွက္ခံရသည္။ ရြာသားမ်ားရွမး္ ဘာသာျဖင့္ေျဖဆိုရာတြင္ ပိုမိုရိုက္နွက္ခံရသည္။ တစ္ခ်ိဳ ႔ေသာ ရြာသားသည္
ေခါင္းပိုင္း နွင့္ ကိုယ္ခႏၱာပို္င္းကုိ ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ရိုက္နက္ခံရသည္။ တစ္ခ်ိဳ ႔ေသာရြာသား မွာ ေခါင္းကိုဓားျဖင့္
မူး ေမ့သြားသည္ထိ ေထာက္သည္။
ရြာသူၾကီးျဖစ္ေသာ စိုင္းပန္တ သည္ ဖမ္းဆီး ရိုက္နွက္ျခင္းကို ပိုခံရသည္။ သူ႔ကိုေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ေန ့တိုငး္ ရိုက္နွက္ျပီး
မ်က္နွာကိဓ
ု ားျဖင့္ေထာက္သည္။ တျခားရြာသားျဖစ္ေသာ စိုင္းထြန္းေငြသည္ ေခါင္းတြင္ျပင္းထန္စြာ ရိုက္နက္ခံရေသာ
ေၾကာင့္ အၾကားအာရုဆ
ံ ုံးရွဳံး ခံရျပီးေသနတ္ဒင္ျဖင့္ရိုက္နက္ခံရေသာေၾကာင့္ဘ ယ္ဘက္လက္ၾကာၾကာေထာင္၍မရေတာ့ေပ။
အမ်ိဳးသမီးနွစေ
္ ယာက္မ ွာလည္း ထိနး္ သိမး္ ခံရျပီး မ်က္နွာကို လက္သးီ ျဖင့္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုိးနွက္သည္။
ရြာသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိနး္ သိမး္ ထားခ်ိန္တြင္ မိသားစုမ်ားထံမွ အစားအေသာက္ရယူစားေသာက္နိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း
မိသားစုမ်ားမွာ အနားကပ္ခြင့မ
္ ျပဳဘဲ အစိုးရစစ္သားမွတစ္ဆင့္ အစားေသာက္ပ႔ေ
ို ပးရသည္။
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာရြာသူရာြ သားမ်ားထဲမွ ၁၆ ေယာက္ကို ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေပးလိုက္ သည္။ က်န္ ၃
ေယာက္ျဖစ္ေသာ စိုင္းကိ၊ု စိုင္းေသာန နွင့္ စိုင္းစိႏၵာ တိ႔က
ု ို ျပန္လည္ လြတ္ေပးျခင္း မရွိေသးပါ။ထိသ
ု ံုး ေယာက္ကို ဇူလိုင္ ၂၁
ရက္ေန႔အစိုးရတပ္ျပန္လည္ဆုတ္ခြာရာတြင္ သူတို႔၏ လက္နွစ္ဘက္ကို ႏွီးျဖ င့္ ၀ါးမွာ ခ်ီျပီး သူတ႔န
ို ွင့္ အတူ နမ့္ခုတ္ရြာမွ
ဆုတ္ခါၾကီးေတာ္ရြာနွင့္ပါၾသရြာသို႔ဦးတည္သြားၾကသည္။သူတ႔၏
ို အေျခအေနကိုမသိရရ
ွိ သည့္အျပင္ဘယ္သ႔ေ
ို ခၚေဆာင္
သြားသည္ကို လည္း မသိရေသာေၾကာင့္သူတ႔၏
ို မိသားစုနင
ွ ့္ရ ြာသူရ ြာသားမ်ားကအရမ္းစိးု ရိမ္ ေနပါသည္။
ဘုန္း ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ရိုက္နွက္ျပီးထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ရြာသူၾကီးျဖစ္သည့္ စိုင္းပန္တ နွင့္ ရပ္ရြာ အတြင္းေရးမွဴး
ျဖစ္ေသာ စိုင္းဝိလယ
ိ တိ႔က
ု ိုလည္း ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရတပ္နွင့္ အတူဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္။ သူတ႔န
ို ွင့္
အတူ ၾကီးေတာ္ရြာ နားရွိေတာထဲတြင္ တစ္ညထားျပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

အစိးု ရတပ္မွ ဘုနး္ ၾကီးေက်ာင္းထဲသ႔ ို ဖမ္းဆီးနွပ
ိ စ
္ က္ခရ
ံ ေသာရြာသူရာြ သားမ်ား၏ အေသးစိတက
္ ို ေအာက္ဇယား
တြငေ
္ ဖာ္ျပထားသည္။
စဥ္။

အမည္

အသက္

မိဘ

ဇာတိရာြ

ထိ္န
ိ း္ သိမး္ မႈၾကာခ်ိန ္

၁။

စိုင္း ပန္တ

၃၃

လုင္ဆန္တိမာွ

ဟိုပုံးျမ ိဳ ႔နယ္နားပုေ
ံ က်း

ဇူလိုင္ ၁၈-၂၂ ရက္

+ပါေငြ

ရြာအုပ ္စု ၊ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ

၂၀၁၇(ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းတြင ္

လုင္း ဝါလိင္တ +

ဟိုပုံးျမ ိဳ႔နယ္

ဇူလိုင္ ၁၈-၂၂ ရက္ ၂၀၁၇ (

ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ

ေတာထဲတြင္ ၁ ည)

(ရြာသူၾကီး)
၂။

စိုင္း ဝိလယ
ိ

(ေက်းရြာအတြငး္ ေရး

၃၃

ပါမြန္း

ေရးမွဴး)
၃။

လုင္းတက္ထြနး္

၆၂

၄။

လုင္းေက်ာ္

၆၀

လုင္း ပန္

၅၃

ပူအ ုမ+
္ ပါျမ

နားပုံေက်းရြာအုပ္စု

လုင္းကံန

၃ ည၊ ေတာထဲတြင္ ၁ ည)

ဘုန္း ၾကီး ေက်ာင္းတြင္ ၃ ည၊
ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇
ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇

(ရြာသူၾကီး ေဟာင္း)
၅။

လုင္းထြန္းဆာ

ဟိုပံုးၿမ ိဳ့နယ္

ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇

နားပုံေက်းရြာအုပ္စု
ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ
၆။

စိုင္း ထြနး္ ေငြ

၄၀

ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇

၇။

စိုင္း အင္တာ

၃၉

လုင္း မူး

၈။

စိုင္း ေမာင္

၂၀

လုင္း ဝိစ +

ဟိုပုံးျမ ိဳ ႔နယ္နားပုံ

ပါတြန္

ေက်းရြာအုပ္စု

၉။

ပါဆိုင္မိုင္

၄၂

လုင္းလိတ္

၁၀။

နန္း ပြန္

၂၂

လုင္းလူ+ပါျမနု

( အမ်ိဳးသမီး)
(အမ်ိဳးသမီး)

ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇
ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇

၊ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ
ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇
ဟိုပုံးျမ ိဳ ႔နယ္နားပုံ
ေက်းရြာအုပ္စု

ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇

၊ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ
၁၁။

၁၂။

စိုင္း လင္းခမ္း

စိုင္း နႏၵီ

၂၀

၃၅

လုင္းဆေက်ာ္+

ဟိုပုံးျမ ိဳ ႔နယ္နားပုံ

ပါငင္း

ေက်းရြာအုပ္စု

လုင္း ေမထာ+ပါ

ဟိုပုံးျမ ိဳ ႔နယ္နားပုံ

လွ

ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇

၊ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ
ေက်းရြာအုပ္စု

ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇

၊ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ
၁၃။

စိုင္း ၾသ

၄၀

လုင္း စိုငး္

ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇

၁၄။

လုင္းပုံည

၄၄

လုင္း ညိဳ

ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇

၁၅။

လုင္းကိ္န္

၄၅

ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇

၁၆။

စိုင္း ေလာဝ္လီ

၂၂

ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊ ၂၀၁၇

၁၇။

စိုင္း ကို

၃၅

ဟိုပုံးျမ ိဳ ႔နယ္နားပုံ
ေက်းရြာအုပ္စ.ု ၊

၁၈။

စိုင္း ၾသန

၄၀

လုင္း ၾသ+ပါလွ

ဇူလိုင္လ
၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇၊ ဘယ္ဆီသ႔ို

ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ

ဖမ္းသြားျခင္းမသိ

ဟိုပုံးျမ ိဳ ႔နယ္နားပုံ

ဇူလိုင္လ

၊ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ

ဖမ္းသြားျခင္းမသိ

ေက်းရြာအုပ္စု

၁၈-၂၁၊၂၀၁၇၊ ဘယ္ဆသ
ီ ႔ို

၁၉။

စိုင္း စိန္တာ

မွတခ
္ ်က္ ။

၂၈

လုင္းလူ+ပါျမနု

ဟိုပုံးျမ ိဳ ႔နယ္နားပုံ

ဇူလိုင္လ

၊ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ

ဖမ္းသြားျခင္းမသိ

ေက်းရြာအုပ္စု

၁၈-၂၁၊၂၀၁၇၊ ဘယ္ဆသ
ီ ႔ို

။ ဂြ်န္လ ၆ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခု ယခင္ခ်ိိဳးေဖာက္မႈျဖစ္သည့္ ခလရ ၂၄၉ (SHRF ၏ မွတ္တမ္းမွ)ဟိုပုံး

ျမိဳ ႔နယ္၏ေျမာက္ဘက္ပင
ို ္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အသက္ ၂၈ နွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးကို အုပ ္စုလိုက္ အဓမၼျပဳက်င့္ျပီး
သတ္ျဖတ္လက
ို ္သည့္ တပ္ျဖစ္သည္။
အစိးု ရတပ္မေတာ္မွ ရြာသားနွစဥ
္ းီ ကို ဖမ္းဆီး နွပ
ိ ္စက္ျခင္း နွင့ ္ စိတေ
္ ရာဂါရေနသူတစ္ဥးီ ကို ပစ္သတ္ပစ္ျခင္း။
ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၇ မြန္းလြဲပင
ို ္း ၅ နာရီအ ခ်ိန္တြင္ ရြာသားျဖစ္ေသာ လုင္းပ သည္ နမ့္ပါခီ်း ေက်းရြာအုပ္စု ဟိုငခ
္ င
ို ္း
၏ေျမာက္ဘက္ပိုင္း မိုက္နင္ အနီးရွိ သူ႔လယ္ေတာနားက ေတာထဲတြင္ ၾကက္ယရ
ူ န္ သြားခ်ိန္တင
ြ ္ အင္အား ၅၀ ေယာက္ရွိ
အစိုးရစစ္တပ္ ျဖစ္ေသာ ဖယ္ခုံအေျခစိုက္ ခမရ ၄၂၁ ၊ ခမရ ၄၂၃ နွင့္ ခမရ ၄၂၅ ( ဆီဆိုင္ရွိ ဘန္းယဥ္ အေျခစိုက)္
နွင့္ဆုံသည္။ထိေ
ု နရာတြင္ဇူလိုငလ
္ ၁၄ရက္ေန႔တြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာေၾကာင့္ အစိုးရစစ္တပ္က သူ႔ကို ဘယ္သြားမွာ
လည္း၊ ဘယ္သူက သြားခြင့ျ္ ပဳလည္း အစရွိသည္ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းသည္။သူ႔လယ္ေတာဆီကို သြားျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္
လုင္း ပကဘယ္သ႔ခ
ူ ြင့ျ္ ပ ဳခ်က္မွမေတာင္းဘူးဟုေျဖဆိသ
ု ည္။အကယ္၍သူ႔ရြာဘက္ကေနေသနတ္သံေနာက္ထပ္ၾကားမည္ဆိုပါ
ည္ဆိုပါက တစ္ရြာလုးံ မီးရႈိ ႔ပစ္မည္ဟု အစိုးရစစ္တပ္က သူ႕ ကိုေျပာသည္။ အစားေသာက္ေပးျခင္းမရွိဘဲ လုင္းပ ၏လယ္ထဲ
တြင္ သူ႔ကို တစ္ညတာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည္။ ေနာက္တစ္ရက္အခ်ိန္တြင္ လုင္းပ၏ ဇနီးျဖစ္သူ နန္း လိုင္ သည္
သူ႔ေယာက်ာၤး လယ္ထဲတြင္ အစိုးရစစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခံရသည္ဟု သတင္းၾကားေသာေၾကာင့္ သူမေရာက္လာ
သည္။ ဟိုင္းကိုင္ေနက်ြန္မေယာက်ာၤးျဖစ္သည္ဟုသူတ႔က
ို ို ေျပာေသာေၾကာင့္သ႔က
ူ ုိမြန္းလြဲပိုငး္ ၄နာရီအခ်ိန္တြင္သ႔က
ူ ို
ျပန္လည္လတ
ြ ္ ေပးခဲ့သည္။
ဇူလို္င္လ ၃၀ ရက္ေန့ နက္ပိုင္း ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္ တစ္ျခားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ဟိုင္ခိုင္းရြာသား စိုင္းဝမ္းသည္ မိုက္နင္ ရွိ
သူ၏လယ္ေတာဘက္က စားက်က္ေျမကို ကြ်ဲႏြား အစာေကြ်းရန္ သြားရာ အစိုးရစစ္တပ္ ခမရ ၄၂၁၊ ၄၂၃ နွင့္ ၄၂၅ နွင့္
ဆုံသည္။ သူ႔၏ေခါင္းကို ပလပ္စတစ္ ျဖင့္ စြပ္ျပီး အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာရိက
ု ္နက္သည္။ သူတ႔န
ို ွင့္ အတူသ႔က
ူ ို
ေခါင္းတြင္စပ
ြ ထ
္ ားေသာ ပလပ္စတစ္ ျဖဳတ္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ေခၚေဆာင္သြားျပီး ၄ နာရီ အၾကာမွ တစ္ျခားေနရာတြင္
သူ႔ကိုျပန္လည္လတ
ြ ္ေျမာက္ေပးခဲ့သည္။
ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္ေလာက္တင
ြ ္ လယ္ယာ အလုပ္သမားတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ စိတ္ေရာဂါျဖစ္ေနသူ
လုင္း ေဆြ သည္ လည္း အစိုးရစစ္တပ္ ခမရ ၄၂၅ သည္ သူ႔ကို ဖမ္းဆီးျပီး ရိုက္နွကက
္ ာ မိုက္နင္ တြင္ ေသနတ္ျဖင့္
ပစ္သတ္လက
ို ္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန့တြင္ ရြာသားတစ္ေယာက္က မီးေလာင္ေနေသာ သူ႔အေလာင္းကိုသြားေတြ႔ျပီး
ရြာထဲသ႔ို အေလာင္းကို ျပန္လည္မသယ္ယူရေ
ဲ ပ။ အေလာင္းကို သယ္ယူျခင္း မရွိဘဲ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္
ဟိုင္ခိုင္းေက်း ရြာရွိ ဘုန္း ၾကီးေက်ာင္း တြင္ လုင္းေဆြ၏ အသုဘ အခမ္းနားကို က်င္းပ ေပးခဲ့ သည္။

ရြာသား ၃ ေယာက္၏ အေသးစိတက
္ ို ေအာက္တင
ြ ေ
္ ဖာ္ျပထားသည္။
၁။ နမ့္ပါခီ်းေက်းရြာအုပ္စု ဟိုင္ခိုင္းရြာ ေန လုင္းပ အသက္ ၄၈ နွစ္ လုငး္ ပန္တ နွင့္ ပါလြတ္တ႔၏
ို သား နန္း လိုငး္
နွင့္အိမ္ေထာင္က်သူ။

၂။ နမ့္ပါခီ်းေက်းရြာအုပ္စု ဟိုင္ခိုင္းေက်းရြာေန စိုင္းဝမ္းအသက္ ၃၀ နွစ္ လုင္းေကာ နွင့္ ပါမိုင္ တို႔၏သား။
၃။ လုငး္ ေဆြ အသက္ ၄၅ နွစ္ မိဘ နွင့္ ေမြးဇာတိ မသိရွိေသး။

ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္
နန္းစံေ တာင္း

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

စိုင္းေဟာ္ရန
ွဲ ္

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

စိုင္းကြနး္ ေလ်ာင္း

+ ၆၆ (၀) ၆၅-၀၂၆-၆၁၀၄ ( ဗမာ၊ အဂၤလိပ္)

