
 

ရမွး္လ ့ူအခြင့္အေရးမ႑ိဳငမ္ ွေနာကဆ္ံုးရသတငး္စာအမတွ(္၉/၁၇) 

စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန ့ ၂၀၁၇။ 

မိငုး္ရယျ္မိဳ ရမွး္ျပညန္ယေ္ျမာကပ္ိငုး္ အတြငး္အစိးုရစစတ္ပ၏္ေသနတ၊္ လကန္ကႀ္ကးီ ျဖင့္မဆငမ္ျခငပ္စခ္တခ္ဲေ့သာႀကာင္ ့
အနးီနားရွေိဒသခမံ်ားမိငုး္ရယျ္မိဳေ့ပၚသိုထ့ြကေ္ျပးေနရ- ၃ ဥးီ ဖမး္ဆးီထနိး္သမိး္ခရံျပးီ တဥးီရိကုခ္ခံဲရ့သည။္ 

စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ မနက္ ၈ နာရီတြင ္မိငု္းရယ္အေျခစိုက္ အစိုးရစစ္တပ ္ခမရ ၃၂၅ မွတပ္သား အေယာက္ ၆၀ ခန့္ႏငွ္ ့
နမ့္ပြန္ျပည္သူ ့စစ္တုိ ့ မိုငရ္ယ္ျမိဳ  ့အေနာက္ေတာငဖ္က္ လြြိဳင္ယြဲ ့ ပါကန္းရြာတြင ္ကင္းလွည့္ေနခ်နိ ္တြင ္ ေျမျမွပမ္ိငု္း 
ေပါက္ကြဲ မႈနွင့္ႀကံဳခဲရ့သည္။ ထုိ ့ေနာက္ သူတုိ ့လဲ ေတြ ့ရာကုိပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ 

လြိဳင္ယြဲ ့ရွ ိအိမေ္ျခ ၅၀၊ ေဒသခံရြာသား ၃၀၀ ခန ္ ့ေလာက္ က ေသနတ္သံႀကားသည္ႏငွ့္ခ်က္ခ်င္း ရြာမ ွကား ၃ စီး 
ႏွင့္ထရပ္ကားတုိ ့ျဖင္ ့နီးစပ္ရာ သုိ ့ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ နမ ္ ့ပို ့ ရြာ ပါကန္းေက်းရြာအပု္စ ု (လူဦးေ၇ ၂၀၀ ခန့္အေျခခ်ေန 
ထုိင္ေသာ ရမွ္းေက်းရြာ) သုိ ့အေယာက္ ၁၀၀ခန ္ ့ေလာက္က သြားေရာက္ခိုလုံခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ထပ္၂၀၀ ဦးကေတာ့ 
ေတာထဲသ့ုိထြက္ေျပးခဲ့ျပီး လယ္တဲတြင္ခိုလုံေနပါသည္။လြိဳင္ယြဲ ့သည ္လားရႈိး ျမိဳ ့နယ္ မိငု္းရယ္ျမိဳ ့အေနာက္ေတာင္ဖက္ 
မိုင၂္၀ ခန ့္တြင္တည္ရွပိါသည္။ 

ထုိေန ့မနက္ ၉နာရ ီ၃၀ခန ္ ့တြင ္အစိုးရစစ္တပ ္ႏွင္ ့လြိဳင္ယြဲ ့ရွ ိလယ္အလုပ္သမား ကုိထမင္းပို့ျပီးျပန္လာေသာ စိုင္းစံလွ 
ႏွင့္ထိပ္တုိက္ဆုံခဲ့ပါသည္။ အစိုးရစစ္တပ္က သူ ့ကုိ အက်ၤ ီခ်ြတ္ျပီး ႀကိဳးျဖင့္လက္ေနာက္ျပနခ္်ီကာ လြိဳင္ယြဲ ့့ ေတာငဖ္က္အ 
ရပ္သ့ုိ အပါေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ၁၀ မိနစခ္န ္ ့အႀကာတြင ္ရွမ္းစစ္သား၏ေျခရာ ကုိ ေတြ ့ေသာေႀကာင္ ့အနီးနားတစ ္
၀ိုက္တြင ္ ရွာေနစဥ ္ ေျပာင္ျခံထဲမ ွ စိငု္းစေံက်ာ္ကုိ ေတြ ့သျဖင္ ့ အစိုးရစစ္တပမ္ ွ “ရွမ္းစစ္သားမ်ားကုိ ေတြ ့မိလား” 
ဟုေမးခဲ့သည္။ စိုင္းစံေက်ာ္ကလည္း မေတြ ့မိဘူးဟုသာေျဖခဲ့သည္။ တခနအႀကာတြင ္ေသနတ္သံကုိ ရုတ္တရက္ႀကားမိရာ 
မ ွအစိုးရစစ္သား ကလက္သီးျဖင့္ထုိးခဲ ့ရာမ ွဘယ္ဖက္မ်က္လုံးဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။ထ့ုီေနာက္” ဘာလုိ ့ငါတ့ုိကုိလိမ္တာလဲ” 
ဟုေမးခဲ့သည္။ ထုိ ့ေနာက္ အစိုးရစစ္တပမ္ ွေသနတ္ျဖင္ ့အနီးနားရွ ိေတြ ့မိေတြ ့ရာ ရမ္းပစ္ခတ္ခဲ့ျပီး သူ ့ကုိ ၃း၃၀ မွစ၍ 
သူတုိ ့ရဲ ့ အထုပအ္ပိုးကုိစတယ္ခိငု္းခဲ့သည္။ 

ထ့ုိေနာက္ ေတာငအ္ရပ္သုိ ့ဆက္လက္ခရီးဆက္ခဲ့ျပီး နမ့္ယုံးသုိ ့ညေန ၄း၀၀ ခန့္တြင ္ ေရာက္ခဲ့သည္။ က်ြဲေက်ာင္း 
ျပီးျပန္လာသာ စိုင္းစံကြန္းထံမ ွ ေ၀ၚကီေတာ္ကီ ေတြ ့သျဖင္ ့ သူ ့ကုိလဲဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင ္ သြားခဲ့ျပီး က်ြဲေတြကုိလဲ 
ဒီအတုိင္းလြတ္ထားခဲ့သည္။ ရြာသား ၃ ဦးစလုံးကုိ မိုင္းရယ္၊ ပါကန္းေက်းရြာ နမ့္ပုတ္တြင္တစည္ အိပေ္စခဲ့သည္။ 
စိုင္းစံလွႏွင္ ့စိငု္းစံကြန္းကုိေတာ့ အျခားရြာသားတ့ုိ၏ အိမ္တြင ္အပိ္ခိငု္းခဲ့ျပီး ႀကိဳးေတာ့မတုတ္ ထားေပ။ သ့ုိေသာ္ စိုင္းစေံက်ာ္ 
ကုိေတာ့ ထုိရြာရွ ိ သက္ႀကီးရြာႀကီး လုံုးေရႊ ၏ႏြားတင္းကုပတ္ြင ္ ခ်ညေ္ႏွာင္ျပီး ထုိေနရာမွာသာ နံနက္ ၇ နာရ ီ
ထိအိပေ္စခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၁ မနက္ခင္းတြင ္လုံးေရႊ မ ွလာျပီး အာမခ ံေပးေသာေႀကာင့္ျပန ္လြတ္ေပးခဲ့သည္။ 

စက္တင္ဘာ ၉ ၂၀၁၇ အပစ္အခတ္မျဖစ္ပြားခင ္ မိုင္းရယ္အေျခစိုက္ အစိုးရစစ္တပ ္ခမရ ၃၂၅ မွတပ္သား အေယာက္ ၆၀ 
ခန့္ႏငွ္ ့နမ့္ပြန္ျပည္သူ ့စစ္တုိ ့ပင္ညဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင ္စခန္းစိုက္ခဲ့သည္။ 



 

ဖမ္းဆီးခရံေသာရြာသားမ်ား၏ အခ်က္အလက္ 

    ၁။ စို္င္းစံလွ၊ အသက္ ၂၉၊ လံုးေအာ ပါက်ာ တုိ ့၏သား၊ ပါကန္းေက်းရြာအပု္စ ုလြယ္ယြဲ ့၊ မိုင္းရယ္။ 

    ၂။စိငု္းစေံက်ာ္၊ အသက္ ၃၆၊ လုံးထြန္း ပါကြမ္တုိ ့၏သား၊ ပါကန္းေက်းရြာအပု္စ ုနားလန၊္ မိုင္းရယ္။ 

    ၃။ စိုင္းစံကြန္း၊ အသက္ ၃၂၊ လုံးစံတ ပါမြ ံတ့ုိ၏သား၊ ပါကန္းေက်းရြာအုပစ္ ုလြယ္ယြဲ ့၊ မိုင္းရယ္။ 

စက္တင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၇ တြင ္ေနာငေ္ကာ ခိငု္းဆိမ ္အေျခစိက္ု ခမရ ၁၄၇ မွတပ္သားအေယာက္၃၀ ခန္ ့က သီေပါျမိဳ့ရွ ိ
ဆာင္ေကး ဖက္မွထြက္လာျပီး ေကာဝ္ကုန္းမိတ္(ရြာပ်က္) ဖက္သ့ုိအဝင ္ေသနတ္ျဖင္ ့ပစ္ခတ္ခဲေ့သာေႀကာင္ ့အနီးနား ရြာ မွ 
ရြာသူရြာသားမ်ား ထိတ္လန ့္ခဲ့သည္။ 



 
 လြယ္ယြဲ ့မွထြက္ေျပးလာေသာ ရြာသားမ်ား 

ဆကသ္ြယရ္န ္ 

စိုင္းေဟာ္ရွနဲ ္  + ၆၆ (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀ ( ရွမ္း၊ အဂၤလိပ ္) 

စိုင္းကြန္းေလ်ာင္း          + ၆၆ (၀) ၉၄-၆၄၃-၄၂၃၀ ( ဗမာ၊ အဂၤလိပ္) 


