
 

ရမွး္လူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳငမ္ ွေနာကဆ္ုးံရသတငး္ စာအမတွ ္( ၁၁ / ၁၇ ) 

ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခု 

အစိးုရစစတ္ပ ္ျဖစေ္သာ ခမရ ၁၄၇ သည ္သေီပါနယေ္ျမတြငး္ SSPP/SSA ကိ ုထိးုစစဆ္ငတ္ိကုခ္ိကုခ္်နိ ္တြင ္

ေဒသခံမ်ားကိ ု အတငး္အဓမၼေစခိငုး္ျခငး္၊ အခေၾကးေငြမဲစ့ြာအစားအေသာကျ္ခငး္၊ ရြာသားမ်ား၏ 

ကနုတ္ငက္ားမ်ားကိ ုေခ်ာဆြဲျခငး္မ်ားျပဳလပု။္ 

နုိဝင္ဘာ လ ေနာက္ဆုးံပတ ္အခ်ိန္တြင္ သီေပါနယ္ေျမတြင္း အစိုးရစစ္တပ္က ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊ 

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ ္ SSPP/SSA ကိုထိးုစစ္ဆငတ္ိုကခ္ိကု္ခ်ိန ္ အတြင္းတြင ္ အစိုးရစစ္တပ္ ခမရ ၁၄၇ 

သည္ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားထံမွ အတင္းအဓမၼေစခိုင္းျခင္း၊ အခမ့ဲအစားေသာက္မ်ားယူေဆာင္ 

စားေသာက္ျခင္းနွင္ ့ရြာသူရြာသားမ်ားထံမွ ေထာ္လာဂ် ီကိုေခ်ာဆြဲသည္။ 

နုိဝင္ဘာလ ၂၈ ရက ္ ၂၀၁၇ ခု ေနာင္ေကာ္ အေျခစိုက္အစုိးရစစ္တပ္ျဖစ္သည့္ ခမရ ၁၄၇ မွ 

စစ္သည္အင္အား ၆၀ စစ္ကား နွစ္စီးျဖင့္ ပါေကရြာ ေရာက္ျပီး ထိုမွ ခါးခ်ိဳရြာသို႔ဆက္လက္ခ်ီတက ္ ရာ 

ထိုေနရာတြင္ အသက ္ ၅၀ အရြယ္ရိွရြာသားျဖစ္ေသာ လုင္းဆ ု ကို နမ့္လင္းရြာ (အိမ္ေျခ ၃၀ ခန္႔ရိွ 

တအာန္းရြာ) ေရာက္သည့္တိုင္ အတင္းအဓမၼ လမ္းညြန္ခုိင္းသည္။ ထိုရြာေရာကသ္ည့္ခ်ိန္တြင္ လုင္းဆုကိ ု

အိမ္ျပန္ေစျပီး အစိုးရစစ္သားမ်ားက နမ့္လင္းရြာတြင ္တစ္ညတာ ခုိနားသည္။  

နုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ မနက္ပုိငး္ ၈း၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ အစိုးရစစ္တပ္က နမ့္လင္းရြာမ ွ

ထြက္လာျပးီ  ေတာင္ဘက္ပုိငး္ရွိေတာင္ဘကသ္ို႔ ဦးတည္ရာ ထိုေနရာတြင္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတ ီ

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ ္SSPP/SSA တပ္စုိကစ္ခန္းျဖစ္သည့္ ေကာင္းမိကု္ဟုန္း နယ္ေျမျဖစ္သည္။ ၃၅ မိနစ္ၾကာ 

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျပးီသည့္ေနာက ္အစိုးရစစ္တပက္ နမ့္လင္းရြာသို႔ျပန္လည္ထြက္ခြာသည္။ 

ညေနပုိင္း အခ်ိန္တြင္  ေတာင္သလူယ္သမားျဖစ္သည့္ လုင္းပံုး သည္ သူ႔မိသားစုနွင္ ့ သီေပါသို႔ ေျပာင္း 

ဖူးေရာင္းျပီး ဝမ္ေနာင္အျပန္ တြင ္ အစိုးရစစ္တပ္ ခမရ ၁၄၇  နမ့္လင္းသို႔ ဦးတညသ္ြားေနေသာ 

အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တပ္သားမ်ားက သူ၏ေထာ္လာဂ်ီကိ ု ရပ္ရန္တားျပီး ရွာေဖြရာ ဖရဲသီး ၁၀ လုံးကိ ု

ပုိက္ဆံေပးေခ်ျခင္းမရွိဘ ဲယူသြားသည္။ ထို႔ေနာက ္ေထာ္လာဂ်ီကိ ုဆက္သြားရန္ ခြင့္မျပဳဘ ဲတားထားသည္။  

တပ္သားသည္ နမ့္လင္းတြင ္ တစ္ညနားျပီး ပါကန္းသို႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္သြားသည္။ နိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက ္

၂၀၁၇ မနက္ပုိင္းတြင္ အစိုးရစစ္တပက္ ေထာ္လာဂ်ီ ၃ စီးသြားရွာရန္ ရြာသူၾကိီးကိ ုအမိန္႔ေပးျပီး သည္နွင့္ 

ပါကန္းမွ ရြာသူရြာသား ၃ ေယာက ္ ျဖစ္ေသာ လုင္းစိင္ုးလု၊ံ နန္းေအးျမင္ ့ နွင့္ လုင္းဆန္ေတာ တို႔ကို 

ဆိုင္ေက်ာက ္အေျခစုိက္စခန္းသို႔ ေမာင္းပို႔ေပးရန္ ေစခုိင္းသည္။ ဒီဇယ္ဖုိးတင ္မက မည္သည့္ အခေၾကးေငြ 

မ်ွမေပးေခ်ေပ။ 



ရွမ္းျပည္တိးုတက္ေရးပါတ၊ီ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA သည္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ အစိုးရစစ္တပ္နွင့္ 

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဴ ပ္ခ်ဴပ္ဆိုထားေသာ္လည္း ယခုထိတိုင္ အစိုးရစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈဒဏ္ခံေန 

ရသည္။ 

 

 

နမ့္တျူမိဳ ႔နယထ္ ဲမ ွေမာ္တာဗုးံေၾကာင့္ ၈ နစွ ္အရြယ ္ေကာငက္ေလး အသကဆ္ုးံရွႈံး 

နုိဝင္ဘာလ ၂၈ ရက ္၂၀၁၇ တြင္ နမ့္တူျမိဳ ႔နယ ္နားဆိုင္ေက်းရြာအုပ္စု နားဆိုင္ေက်းရြာ မွ လုင္းဆိုင္ခုိင ္နွင့္ 

ပါေဆ ့ တို႔၏သား အသက ္ ၈ နွစ္ အရြယ ္ စုိင္းလွဟန္ သည္ သူ႔မိဘနွင့္အတ ူ ရြာနား၏ ေတာင္တြငး္ရိွ 

ေျပာင္းျခံသို႔သြားသည္။ မြန္းလြဲပုိင္း ၄ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ညေနစာအတြက ္ဖရံုညြန္႔ နွင့္ ငွက္ေပ်ာပင္ တစ္ဝုိကရိွ္ 

တျခားဟင္းသီးဟင္းရြက္သြားခူးရန္ မိဘထံမွ ခြင့္ေတာင္းျပီး သြားရာ ထိုေနရာတြင ္မေပါက္ေသးေသာ M9 

ဗံုး ကိ ုနင္းမိရာ ဗုံးေပါက္ျပီး ထုိေနရာတြင ္ေသဆုးံခဲ့ရသည္။ 

ဗံုးေပါက္သံၾကားျပီးေနာက္ပုိင္း သူ႔မိဘက ခ်က္ခ်င္းထိုေနရာကိလုာရာ သူ႔၏အေလာင္းကိုေတြ႔သည္။ 

တစ္ေန႔တည္းတြင ္ သူ႔အေလာင္းကိ ု ေတာင္နားတြင္ ျမွပ္လိုက္သည္။ သူသည္ တစ္ဦးတည္းေသာ 

သားလည္းျဖစ္သည္။ 



ထိုဗံုးသည္ အစိုးရစစ္တပ္၏ဗံုး ျဖစ္သည္ဟ ု

ေဒသခံမ်ားက မွတ္ယူသည္။ အဘယ ္ ေၾကာင့္ 

ဆိုေသာ္  အစိုးရတပ္သား ( တပ္မ ၃၃ ၏ ေအာက္ခ ံ

၁၁၀ တပ္ခြဲမ ွတပ္သား ၁၀၀ ခန္႔ M9 ေမာ္တာဗံုးကိ ု 

သယ္ေဆာင္ေနသည္ကိ ု ရြာသားမ်ားက ေတြ႔ျမင္ခ့ဲ 

သည္။ ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ တြင္ 

မြန္လြဲပုိင္း ၄ နာရီအခ်ိန္တြင ္ တေအာန္း အမ်ိဳးသား 

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ( TNLA ) နွင့္ တိုက္ပြဲ 

ျဖစ္ခဲ့သည့္ တစ္ဝုိက္ျဖစ္သည္။ ျပီးခဲသ့ည့္လ တြင္ 

အစိုးရစစတ္ပ္နွင့ ္ TNLA တို႔ၾကားတိကု္ပြဲျဖစ္ပြားရာ 

တိုက္ပြဲတြငး္ စိုင္းလဟွနေ္သဆုံးခဲ ႔ရသည့္ ေနရာ 

လည္းျဖစ္သည္။  

နားဆနး္ရြာတြင္းတြင္ အိမ္ေျခ ၇၀ ခန္႔ ရွိျပးီ မုိင္းယိုင္ ၏ 

ေျမာက္ဘက ္နမ့္တူျမစ္အနးီ နမ့္တူျမိဳ ႔ နယ္တြင္း တြင္တည္ရွိသည္။ နားဆန္းရြာမွ ၄၀ မိနစ္ခန္႔ သြားရာတြင္ 

စုိင္းလဟွန္ေသဆုံးရာ ေျပာင္းခင္းျဖစ္သည္။ 

 

ဆကသ္ြယရ္န ္ 

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

နနး္လြန္႔လိုင္း  +၆၆(၀) ၆၃-၈၃၈၉၀၂၉ ( ဗမာ၊ အဂၤလိပ ္) 

ရုံးဖုနး္  +၆၆(၀) ၉၃-၂၉၇-၇၇၅၄  

 

 

 

M9 ဗုံးကို နငး္မိျပီး ထုိေနရာတြင္ ေသဆုးံသြားေသာ အသက္ ၈ 

နွစ္ အရြယ ္စိုင္းလွဟန္ 


