ရွမး္ လူ႕အခြင့အ
္ ေရး မ႑ိုဳငမ
္ ွ ေနာက္ဆုးံ ရသတင္း စာအမွတ္ (၁ /၂၀၁၈)
ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၈ ခု
၂၀၁၇ ခုႏွစအ
္ ကုန္ ၂၀၁၈ ႏွစသ
္ စ္အေရာက္တင
ြ ္ ရွမး္ ျပည္နယ္ ေဒသအႏွံ႕တိ႔၌
ု တိက
ု ပ
္ မ
ြဲ ်ားတဖန္
ျဖစ္ပာြ းလာျပန္သျဖင့္ အစိးု ရစစ္တပ္က ရွမး္ ျပည္သမ
ူ ်ားအေပၚ လူ႕အခြင္အ
့ ေရး ေဖာက္ဖ်က္
က်ဴးလြနမ
္ မ
ႈ ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚ ဆက္လက္ တိးု ပြားေနလ်က္ ရွိျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ၁ ရ က္ မွ ၂ ၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၇ ရ က္ ကာလအတြငး္ ရွမ္း ျပည္နယ္
အေျခစိုက္ တိုင္းစစ္ဌာ နခ်ဳပ္မ်ား လက္ေအာက္ခံ အ စိုးရစစ္တပ္တပ္ရင္း ၆ ခု တို႔သည္ တနိုင္ငံလံုး
အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ NCA အား လက္မတ
ွ ္ ေရးထိးု ထားၿပီးျဖစ္ျခင္းကို ဂရုမစိုက္ ေလးစား

လိုက္နာမွဳ မရွိဘဲ ရွမ္းျပည္နယ္အတြငး္ ရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖ႕ြဲ အခ်ိဳ႕ အားထိုးစစ္ဆင္
တိုက္ခိုက္မ၊ႈ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ပို္င္း ႏွင့္အေရွ႕ပိုင္း ေဒသ တိ႕ု တြင္ အရပ္သား ျပည္သူမ်ား
အေပၚ ဖိႏွိပ္ အနိုင္က်င့္အၾကမ္း ဖက္မႈ၊ မတရား ညွဥး္ ပမ္း ႏွိပ္စက္ ရိက
ု ္ႏွက္မ၊ႈ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္း ဆီး

ခ်ဳပ္ေႏွာ င္မႈ၊ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈ၊အတင္းအၾကပ္ လုပအ
္ ား ခိုင္းေစမႈ ၊ အစားအေ သာက္

ၾကက္ဝက္မ်ား ခိုး ဝွက္ ယူငင္ စားေသာက္မ၊ႈ ေလွလည
ွ း္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ ျမင္း ႏြား မ်ားအား အတင္း အ
အဓမၼ

ေခ်ာဆြဲ ယူေဆာင္ အသုးံ ျပဳမႈ၊

အိုးအိမ္

ၿခိမ္း ေျခာက္မွဳ၊ လယ္ယာ ၿခံေျမမ်ားအား မတရား
ေျခာက္ လုယက္ယင
ူ င္မႈ အစရွိသည့္
ေနလ်က္ရွိပါသည္။

ရပ္႐ြာ

မ်ားအား

ဖ်က္ဆးီ

သိမ္းပိုက္မ၊ႈ ေ႐ႊေငြပစၥည္း

မီးရွ႕ို မႈ

မီးရွဳိ ႕ပစ္ရန္

ဥစၥာမ်ားအားၿခိမ္း

လူ႕အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ျပဳလုပ္

ယခင္ႏွစ္ကုန္ ႏွင့္ ယခုႏွစဆ
္ န္းကာလအတြင္း ရွမ္းျပည္ နယ္ေျမေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ခဲ့
ေသာ ျဖစ္ရပ္ေျမာက္မ်ား စြာ အနက္ SHRF ေဒသခံ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက သူတ႔လ
ို က္လမ
ွ ္းမွသ
ီ မွ်
ေဒသအခ်ိဳ႕သိ႔ု

ကြင္းဆင္း သြားေရာက္ စုံစမ္း ေမးျမန္း ရယူ စုေဆာင္း ေပးပိ႔လ
ု ာေသာ သတ င္း အခ်

အခ်က္ အလက္ အခ်ိဳ႕တိ႔က
ု ို SHRF ဗဟို ႐ုံးက ျဖစ္စဥ္တခုခ်င္း အလိုက္ မွတ္တမ္းတင္ ျပဳစု ေရး
ေရးသား၍ စုစ ည္း ထုတ္ျပန္ လိက
ု ္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ၁ ရ က္ေန႕တြင္ ရွမး္ ျပည္ေျမာက္ပိုင္း သီေပါၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ မိုင္ ၃၀
၃၀ အကြာ နမ့္ယမ္ ၌ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSPP/SSA)က တည္
ေထာင္ထားေသာ မူး ယစ္ေ

ဆးဝါး

စြဲလူနာမ်ား

ေဆးျဖတ္ကုသေပးေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ထေ
ူ ထာင္ေရး

ဗဟိုဠာန စခန္း အား အစိးု ရစစ္တပ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုငး္ တိုငး္ လက္ေအာက္ခ ံ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွ
အမွတ္ ၁၄၇ ႏွင့္ ၂၄၃ မွ ပူးေပါင္းအင္အားတရာေက်ာ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ စီးနင္းတိက
ု ္ခိုက္

မီး ရွို႔ဖ်က္ဆးီ

ပစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိေ
ု န႕တြင္ပင္ အဆိုပါ စစ္ေၾကာင္းမွ စစ္သားမ်ားက ႐ြာသား ၄ ဦး အားမတရားစြပစ
္ ြဲ

ဖမ္းဆီးသြားၿပီး ၎ တိ႔ထ
ု ဲမွ တ ဦးကို ျပင္း ထန္စြာ ရိုက္ႏက
ွ ္ ႏွိပ္စက္မႈ ျပဳခဲ့သည့္အျပင္ နမ့္ယမ္႐ြာသား အ
အခ်ိဳ႕၏ ေမာ္ေတာ္ကား ၅ စီးအား အလကား အသုံးျပဳရန္ အတင္း ေခ်ာဆြဲ ယူေဆာင္သြားခဲပ
့ ါ သည္။
1

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၃ ရ က္ေန႕တြင္ ခိလ
ု မ္ အေျခစိုက္ အေရွ႕အလယ္ပိုငး္ တိုင္းစစ္ဠာနခ်ဳပ္ လက္
ေအာက္ခ ံ အစိုးရစစ္တပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၂၉၂ ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးအေျခစိုက္ အေရွ႕ပိုငး္ တိင
ု ္း
စစ္ဠာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ အ စိုးရစစ္တပ္ ေျချမန္ တပ္ရင္းအမွတ္ ၃ ၃၂ ပူးေပါင္း စစ္ေၾကာင္းတ
ခုသည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုငး္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမအတြင္း တပ္စြဲ ထားေသာ အ ပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္
လက္မတ
ွ ေ
္ ရးထိုး

ထားခဲ့ၿပီးသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထေ
ူ ထာင္ေရးေကာင္စီ/

ရွမ္းျပည္တပ္မ

ေတာ္(RCSS/ SSA) ၏ စစ္စခန္းတခုအားပစ္ခတ္ တိက
ု ္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ ဇႏၷဝါရီလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ ထိုစစ္
ေၾကာင္းသည္ ႐ြာသားတဦးအား

ဖမ္းဆီး ေခ်ာဆြဲ၍ ၅

ရက္ တိုင္တင
ို ္လမ္းျပအျဖစ္

အတင္း

ေစခိုငး္ အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၅ ရက္ ႏွင့္ ၆ ရက္ေန႕တိ႔တ
ု ြင္ က်ိဳင္းတုံ အေျခစိုက္ ႀတိဂံတင
ို း္ စစ္ဠာနခ်ဳပ္ လက္

လက္ေအာက္ခ ံ အစိုး ရစစ္တ ပ္ ေျချမ န္တပ္ရင္း အ မွတ္ ၃၃၃ ႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၄၃ ပူး
ေပါင္း စစ္ေၾကာင္းတခုသည္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုငး္ မိင
ု ္းပ်ဥ္း ၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမအတြင္း တပ္စ ြဲ လႈပ္ရွားေန
ေသာ

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတေ
္ ရးထိးု ထားခဲ့ၿပီးသည့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထေ
ူ ထာင္ေရး ေကာင္စီ/

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

(RCSS/

SSA)

တပ္ဖြဲ႕အခ်ိဳ႕

ႏွင့္ ထိေတြ႕ တိုက္ခိုက္မႈ ၃

ႀကိမ္ ျဖစ္ပြား

ခဲ့ၿပီး သည့္ ေနာက္ အစိုးရ စစ္တပ္ စစ္သားမ်ားက အနီးအနား႐ြာမ်ားမွ ႐ြာသားအခ်ိဳ႕တိ႔အ
ု ား RCSS/SSA
ဘက္သား

ဟု

စြပ ္စြဲ

အျပစ္တင္

ေခၚယူစစ္ေဆးကာ ႐ြာမ်ား

ကို

မီးရွ႔ို

ဖ်က္ဆးီ ရန္ႏွင့္ ႐ြာ

႐ြာသားမ်ား၏ ဆန္စပါး စားေသာက္စရာမ်ား အား သိမ္းပိုက္ သယ္ယူသြားရန္ ႀကိမ္းေမာင္း ဟိနး္
ေဟာက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျပဳခဲၾ့ ကပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေျခစိုက္ အစိုးရစစ္တပ္ စစ္တိုင္းဌာနခ်ဳပ္ အားလံုး၏ လက္ေအာက္မွ တပ္ရင္းမ်ားက
ရွမ္းျပည္နယ္ေ ျမေဒသ အတြင္း ထိုကဲ့သ႕ို စစ္ေရး တိက
ု ္ခိုက္မွဳ ႏွင့္ လူ႕အခြင့အ
္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္
က်ဴးလြန္မွဳ

မ်ား

ျပဳေနျခင္းတို႕သည္

အလြန္

စိုး ရိမဖ
္ ြယ္ရာ

အေျခအေနပင္

ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖ႕ြဲ မွန္သမ်ွတ႕ို အား ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ နွိမ္နင္း ေစရန္ေသာ္၄င္း၊
တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕

မ်ားအား

ကူညေ
ီ ထာက္ပံ့ အားေပးေနသည္

ဟု သံသယ

ျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ အရပ္သား ျပည္သူ ေက်းရြာလူထု တို႕အေပၚ ဗိုလ္က် အနိုင္က်င့္ အၾကမ္း ဖက္
ႏွိပ္ကြပ္ေစရန္ေသာ္၄င္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစိုးရစစ္တပ္ အဆင့္ျမင့္ အာဏာပိုင္တို႕ထံမွ လ်ွိဳ႕၀ွက္
ည ႊန္ၾကား အမိန္႕ေပးခ်က္အရ ေအာက္ေျခအဆင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ သည္
ဟူေသာ အခ်က္မွာ
ျငိမ္း ခ်မ္းေရး

ရွင္း လင္း

ညီလာခံ

(၂၁

ထင္ရွား လွပါသည္။

ရာစု

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ
က်င္းပေသာ

CSSU

၏

လူထုႏွင့္

ပင္လ)ုံ

မၾကာမွီ က်င္းပေတာ့မည့္ ျပည္ေထာင္စု

အတြက္

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳ

(ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္)မွ

ေတြ႕ဆံု

ျပဳသည့္အေနျဖင့္

လက္ရွိကာလတြင္

အျမင္သေဘာထားခံယူသည့္

ဦးစီး

စီစဥ္

စည္းေ၀းပြဲမ်ားကို

အစိုးရစစ္တပ္အာဏာပိင
ု ္တ႕ို က ပိတ္ပင္တားဆီး ကန္႕သတ္မွဳ ျပဳေနျခင္း သည္လည္း ယခု ၂၀၁၈
ႏွစ္သစ္တြင္ ျငိမး္ ခ်မ္း ေရး တည္ေဆာက္မွဳ ေဖၚေဆာင္ရန္ အတြက္ မဟုတ္ဘဲ အစိုးရစစ္တပ္သည္
စစ္ေရး

အရွိန္အဟုနက
္ ို

ပိုမို

ျမွင့္တင္သြားရန္

ထင္ရွားျမ င္သာစြာ လွစ္ဟ ညြွန္ျပေနလ်က္ ရွိပ ါသည္။
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ဦးတည္

ရည္ရြယ္ေနျခင္းသာ

ျဖစ္ေၾကာင္း

လူ႕အခြင့အ
္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္ က်ဴးလြနမ
္ ဳွ မ်ား
လူ႕အခြင့အ
္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္ က်ဴးလြန္မွဳမ်ားအား အေသးစိပ္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္တကြ တင္ျပခ်က္ မွာ ေအာက္ပါ
အတိင
ု ္းျဖစ္ပါသည္။

ေျမာက္ပင
ို း္ ရွမး္ ျပည္ ။
သီေပါၿမိဳ႕နယ္ တြင္ အျပစ္မ႕ဲ ရြာသား ၄ ဦးတိ႕ု အား အစိးု ရစစ္တပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၁၄၇ ႏွင့ ္ ၂၄၃
တိ႕ု က ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းႏွင့အ
္ ညီ မဟုတဘ
္ ဲ ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္း
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ၁ ရ က္ေန႕ ေန႕လည္ပင
ို ္းအခ်ိန္တြင္ ရွမး္ ျပည္ေျမာက္ပိုင္း သီေပါၿမိဳ႕ အေရွ႕
ေျမာက္ဖက္ မိုင္ ၃၀ အကြာ နမ့္ယမ္ ၌ ရွမ္း ျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA)
က တည္ေထာင္ထားေသာ မူးယစ္ေဆး ဝါး စြဲ လူနာမ်ား ေဆးျဖ တ္ကုသေပးေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ထူ

ေထာင္ေရးဗဟိဠ
ု ာနစခန္းအား အစိးု ရစစ္တပ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း တိုငး္ လ က္ေအာက္ခံ ေျဖလ်င္တပ္ရ
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င္း အ မွတ္ ၁ ၄၇ (ေနာင္ေကာ့ တြင္ တပ္စြဲထား) ႏွင့္ ၂၄၃ (နမ့္လန္ တြင္ တပ္စြဲထား) မွ ပူးေပါင္း
အင္အား တရာေက်ာ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ စီး နင္းတိုက္ခက
ို ္ မီး ရွ႔ဖ
ို ်က္ဆီးပစ္ခပ
ဲ့ ါသည္။
ထိုျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ နမ့္ဟ်ိဳးရွိ သူတို႕၏ ေျပာင္း ခင္းအလုပ္မွ အိမ္ျပန္လာၾကေသာ
၀မ္ေကာင္းယုမ ္း ရြာသား ၃ ဦး တို႕အား လမ္းခရီး ေပၚ၌ အဆိပ
ု ါ စစ္ေၾကာင္း က ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ပါသည္။

ေ၀ၚကီ ေတာ္ကီ ဆက္သယ
ြ ္ေရးစက္ တလံုး ပါရွိလာေသာ ရြာသား တဦးမွာ တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ား၏
ရိုက္ႏွက္ ႏွိပ္စက္မွဳကို အျပင္းအထန္ခံရသည့္ျပင္ စစ္သားတေယာက္က ၄င္း၏ ဦးေခါင္း ထိပအ
္ ေ
ရျပားကိပ
ု ါ ဓါးျဖင့္ လွီးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုေန႕ ေန႕ခင္း ၂ နာရီ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ ၀မ္နမ့္လင္း ရြာသား တအာန္း ပေလာင္လူမ်ိဳး ဇနီးေမာင္ႏွံ ၂
ဦး တိ႕ု

ေဆာင္ကဲရြာ

ဖက္သို႕

ဦး တည္

သြားေနၾကစဥ္

လမ္းခရီးွေပၚ၌

ရြာသား

၃

ဦး တိ႕ု ကို

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာေသာ အစိုးရစစ္တပ္ စစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဆံုမိၾကရာ အဖမ္းခံရသူ ရြာသား ၃
ဦး တိ႕ု ၏ ဦးေခါင္း ကို ပလပ္စတစ္အိပ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ စြပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွရ
ိ ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာျပပါ

သည္။ အဆိုပါ တအာန္း ပေလာင္လူမ်ိဳး ဇနီးေမာင္ႏွံ ၂ ဦးတို႕ကို အစိုးရစစ္တပ္ စစ္ေၾကာင္းက တားဆီး
ရပ္တန္႕ကာ

သူတို႕သည္

ဘယ္ရြာမွာေနထိုင္သည္

ဘာအလုပ္လပ
ု က
္ ိုင္သည္

ဘယ္ရြာသို႕

ဘာကိစ ၥျဖင့္သြားေရာက္မည္ စသျဖင့္ ၂ နာရီ ေက်ာ္ၾကာ စစ္ေဆး ေမးျမန္း ခဲ့ျပီး သည့္ေနာက္ ထိုအေ
ၾကာင္း ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္စစ္ေၾကာင္း လွဳပ္ရွားမွဳသ တင္းကို ဘယ္သ႕ူ ကိုမွ ျပန္လည္ေျပာမျပရန္ ၿခိမး္
ေျခာက္ ႀကိမ္းေမာင္း သတိေပးလိက
ု ္ၿပီး သူတို႕ကိုျပန္လည္လတ
ြ ္ေပးလိုက္ ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။
ထိုေန႕ ညေနခင္းပိုငး္ တြင္ ၀မ္မိုင္ရြာမွ ရြာသားတဦး မွာ အမဲလက
ို ္ တူမီးေသနတ္တလက္ ကိုင္ေဆာင္မွဳ
ျဖင့္ ထိုစစ္ေၾကာင္း၏ ဖမ္း ဆီး သြားျခင္းကို ခံလိုက္ရပါသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႕ ညေန ၃ နာရီ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လြွတေ
္ တာ္
ကိုယ္စားလွယ္

လုင္းစိုင္းခမ္း

ေအာင္၊

သီေပါၿမိဳ႕နယ္

ေဆာင္က်ဲေက်းရြာအုပ္စု

ဥက

ၠဌ

ႏွင့္

ပန္ဆန္ေက်းရြာအုပ္စု ဥက ၠဌ တို႕ လိုက္ပါလ်က္ ေဆာင္က်ဲရြာ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အတြင္း ယာယီ
စခန္းခ်ေနၾကေသာ အစိုးရစစ္တပ္ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ထံ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုကာ စစ္ေၾကာင္းမွ ဖမ္း
ဆီးေခၚေဆာင္သြားေသာ ရြာသား ၄ ဦး တိ႕ု အား ျပန္လည္ လြတ္ေပးရန္ ေဆြးေႏြး ေတာင္း ဆို ပန္ၾကားမွဳ

ျပဳခဲၾ့ ကပါသည္။ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ျဖစ္သူ ဗိုလ္ႀကီး ေက်ာ္ခိုင္က ရြာသား ၂ ဦး ကို မၾကာမွီျပန္လည္
လြတ္ေပးပါမည္၊ သို႕ေသာ္လည္း

တူမးီ ေသနတ္ တလက္ ႏွင့္ ေ၀ၚကီေတာ္ကီ ဆက္သြယ္ေရး

စက္တို႕ႏွင့အ
္ တူ ဖမ္းဆီးရမိထားေသာ က်န္ရြာသား ၂ ဦးကိုမူ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ ဥပေဒ အတိင
ု ္း
အေရးယူ အပစ္ေပးသြားရပါမည္ ဟု ျပန္ၾကားေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႕တြင္
အစိုးရ စစ္တပ္ စစ္သားမ်ားက ထိုရြာသား ၄ ဦး တိ႕ု အား တပ္ရင္းအေျခစိုက္ရာ ေနာင္ေကာ့ တပ္စခန္း
သို႕ ေျပာင္း ေရြ႕ ပို႕ေဆာင္ လိုက္ပါ ေတာ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႕ တြင္ အစိုးရစစ္တပ္က အဆိပ
ု ါ ရြာသား ၄ ဦး စလံုး တိ႕ု အား

လားရွိဳး ရဲဌာန သိ႕ု လြွဲေျပာင္း ေပးပိ႕ု လိုက္ၿပီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္းကို ရြာသားမ်ား၏ မိဘေဆြမ်ိဳး
မ်ားထံမွ သိရွိရပါသည္။
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ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခရ
ံ ေသာ ရြာသား ၄ ဦးတိ႕ု မွာ ေအာက္ပါ အတိင
ု း္ ျဖစ္ပါသည္။
( ၁ ) စိုင္းလူ၊ အသက္ ၃၀ ႏွစ္၊ အဖ လုင္းေဆာယ၊ ၀မ္ကန
ြ ္ယုနး္ ရြာသား၊ ဆိုင္ေက်ာက္ ေက်းရြာအုပ္စု၊
သီေပါၿမိဳ႕နယ္။

(၀မ္ကြန္ယုနး္ ရြာသည္

အိမ္ေျခ

၃၀

ရွိေသာ

ရြာငယ္ေလးျဖစ္)

စိုင္းလူသည္

ေ၀ၚကီေတာ္ကီ ဆက္သယ
ြ ္ေရးစက္တလံုး ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးခံရသူျဖစ္ၿပီး သူသည္ တပ္မေတာ္ စစ္သား
မ်ား ၏ အျပင္းအထန္ ရိုက္ႏွက္ ႏွိပ္စက္မွဳ ဒဏ္ကို ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါသည္။
( ၂ ) စိုင္း လူး၊ အသက္ ၃၅ ႏွစ္၊ အမိ နိဳင္း နန္း၊ ၀မ္ကြန္ယုနး္ ရြာသား။
( ၃ ) စိုင္း အုနး္ ေက်ာ္၊ အသက္ ၄၀ ႏွစ္၊ အဖ လုင္းေက်ာ္၊ ၀မ္ကြန္ယုနး္ ရြာသား။
( ၄ ) စိုင္း တူး၊ အသက္ ၃၀ ႏွစ္၊ အဖ ခ်င္း ေအာင္ အမိ နိဳင္း မိုင္၊ ၀မ္မိုင္ရြာသား၊ ဆိုင္ေက်ာက္
ေက်းရြာအုပ္စု၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ သူသည္ တူမးီ ေသနတ္တလက္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီး ခံရသူ ျဖစ္ၿပီး ၀မ္မိုင္ရြာ

ႏွင့္ ကြန္ယုန္းရြာ အၾကားလမ္းခရီးတေနရာတြင္ စစ္ေၾကာင္းမွ စစ္သားမ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္းဖမ္းဆီးျခင္းကို
ခံခဲ့ရသူျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့သည့္ ရြာသားမ်ားက ျပန္လည္ ေျပာျပပါသည္။

သီေပါၿမိဳ႕နယ္

နယ္ေျမအတြငး္

ရွမး္ ျပည္တးို တက္ေရးပါတ/ီ

ရွမ း္ ျပည္တပ္မေတာ္(SSPP/SSA)၏

စစ္စခန္းအခ်ိဳ႕အား ထိးု စစ္ဆင္ စီးနင္း တိက
ု ခ
္ က
ို မ
္ ဳွ ျပဳရာတြင ္ အစိုးရစစ္တပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္
၂၄၃ ႏွင့ ္ ၁၄၇ တိ႕ု က တပ္သားမ်ား အားသယ္ယပ
ူ ႕ို ေဆာင္ေရး ၌ ရြာသားမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ကား
အခ်ိဳ႕အား အတင္း ေခ်ာဆြဲ အသံုးျပဳခဲျ့ ခင္း
သီေပါၿမိဳ႕နယ္

နမ့္ယမ္ရြာရွိ

ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSPP/SSA)၏

မူး ယစ္ေဆးျဖတ္ဗဟိဌ
ု ာန စစ္စခန္း အား အစိုးရစစ္တပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၂၄၃ ႏွင့္ ၁၄၇ တို႕က
၀င္ေရာက္ စီး နင္း တိုက္ခ္က
ို ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ ေန႕ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕ နံနက္ ၈ နာရီ
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အခ်ိန္တြင္ ၀မ္ေနာင္ပူရြာ ရြာသားမ်ားအား အစိုးရစစ္တပ္ စစ္ေၾကာင္း တပ္ဖြဲ႕ တပ္သားမ်ား ကို
၀မ္ပန္ခူးရြာမွစတင္ထက
ြ ္ခြါ၍ ၀မ္နမ့္ယမ္ရြာဖက္သို႕ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအတြက္ ၀မ္ကုနး္ ယုန ္းရြာ
ရြာသားမ်ားထံမွ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ ထရပ္ကား ၂ စီး အတင္းေတာင္း ဆို ေခ်ာဆြဲ အသံုး ျပဳခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲၿပီး
ဆံုးသြားေသာအခါ၌လည္း ထိုထရပ္ကားမ်ား ကို တပ္သားမ်ားအား ၀မ္ကုန္းန်ဳရြာသို႕
ပို႕ေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။

ျပန္လည္

နမ့္ယမ္ရြာရွိ ရွမ္းျပည္တိုး တက္ေရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSPP/SSA)၏ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ဗဟိဌ
ု ာန
စစ္စခန္းအား တိုက္ခက
ို ္ ဖ်က္ဆးီ မီး ရွဳိ ႕ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ထိုဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕ည သန္းေခါင္ယံ
အခ်ိန္တြင္ ထိုအစိုးရစစ္တပ္ စစ္ေၾကာင္းသည္ နမ့္ယမ္ရြာမွ ျပန္လည္ဆုတခ
္ ြါခဲ့ပါသည္။ အစိုးရစစ္တပ္
စစ္ေၾကာင္းသည္ အေနာက္စူးစူးသို႕ဦးတည္၍ ၀မ္ဟမ္ဟ်ိဳးရြာကို ျဖတ္သန္းကာ ကုန္းယုန္းရြာသိ႕ု

မူးယစ္ေဆးျဖတ္ စခန္းအား အစိးု ရစစ္တပ္က မီး ရွိဳ႕ဖ်က္ဆးီ

ေရာက္ရွိလာၿပီး

ထိုမွတဆင့္

ထြက္ခြါခဲ့ၾကပါသည္။

ထရပ္ကားမ်ားျဖင့္

ေဆာင္က်ဲ

ရြာဖက္ဆသ
ီ ို႕

ဆက္လက္

အစိုးရစစ္တပ္ စစ္ေၾကာင္း၏ အတင္း ေခ်ာဆြဲ ယူေဆာင္ အသံုး ျပဳမွဳကို ခံၾကရေသာ ကုန္းယုန္းရြာမွ
ထရပ္ကားပိုငရ
္ ွင္တို႕မွာ ေအာက္ပါ အတိင
ု ္း ျဖစ္ပါသည္။
( ၁ ) နိဳင္း ေအာင္၊ မုဆးို မ၊ ကုန္းယုန္းရြာ
( ၂ ) စိုင္း ခမ္းပန္၊ ကုန္းယုနး္ ရြာ
( ၃ ) စိုင္း ခမ္းလူ၊ ကုနး္ ယုနး္ ရြာ

ရွမ း္ ျပည္ ေတာင္ပင
ို း္
အစိးု ရစစ္တပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၂၉၂ ႏွင့ ္ ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ ၃၃၂ တိ႕ု က ဖမ္းဆီးကာ
လမ္း ျပအျဖစ္ အတင္းခိင
ု ္ းေစမွဳကို ရြာသားအခ်ိဳ႕ ခံလက
ို ရ
္ ျခင္း
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႕ မြန္း လြွဲ တနာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႕တြင္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္လိုင္
ေက်းရြာအုပ္စု

၀မ္လုံ

ခင္ရြာအနီး

ေတာအုပ္တခုတြင္းရွိ

နတ္ကြန္း၌

ေခတ ၱခဏ

စခန္းခ်

ထမင္းစားေနေသာ တပ္သား ရွမ္း ျပည္ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ မွ
တပ္သား ၄ ဦးပါ ကင္းတပ္ဖ႕ြဲ ငယ္ တခုကို အစိုးရစစ္တပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၂၉၂ ႏွင့္

ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ ၃၃၂ တို႕မွ ပူးေပါင္းတပ္သားအင္အား ၉၀ ပါ စစ္ေၾကာင္းတခုက ၀ိုင္း၀န္း
တိုက္ခိုက္ရာ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ စစ္သားတဦး က်ဆံုးၿပီး တဦးဒဏ္ရာရရွိကာ က်န္ ၂ ဦးမွာ ထြက္ေျ
ပးလြတ္ေျမာက္သြားခဲ့သည္ ဟု ဆိုပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ အစိုးရစစ္တပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းအမွတ္ ၂၉၂ မွ စစ္ေၾကာင္း
တခုသည္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕ နယ္ ၀မ္ေနာင္ပါတက္ရြာ အတြငး္ သို႕ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ရြာသူႀကီး အား သူတို႕

အတြက္ လမ္းျပတဦး စီစဥ္ေပးပါရန္ ေတာင္ းဆိုခပ
ဲ့ ါသည္။ သို႕ႏွင့္ ၀မ္ေနာင္ပါတက္ရြာ ကုန္းေအာက္ရ
ပ္ကက
ြ ္ေန စိုင္းထြန္း အသက္ ၁၉ ႏွစ္သည္ ထိုစစ္ေၾကာင္းအတြက္ လမ္း ျပအျဖစ္ အတင္း ခိုင္းေစ
အသံုးျပဳျခင္း ကိုခံခဲ့ရကာ ထိုစစ္ေၾကာင္း အား ၀မ္ေနာက္ပါတက္ရြာမွ ၅ မိုင္ေ၀းကြာသည့္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕

နယ္ ေနာင္ လိုင္ေက်းရြာအုပ္စု ၀မ္လြိဳင္ခန္ရြာ ေတာင္ဖက္ရွိ ၀မ္ေနာင္ဟန္ရြာအထိ လိုက္ပါပို႕ေဆာင္ခဲ့
ရၿပီး ေနာက္ ထိုညေနတြင္ပင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။
(မွတ္ခ်က္။
တိုင္း

။ အစိုးရစစ္တပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းအမွတ္ ၂၉၂ သည္ ခိုလမ္အေျခစိုက္ အေရွ႕အလယ္ပိုငး္

စစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္

ေအာက္ခံ

တပ္ရင္းတခုျဖ စ္ၿပီး

နမ့္စမ္ၿမိဳ႕နယ္

ပိန္းစိုင္ေက်းရြာအုပစ
္ ု

ေကာင္းဆိုင္းရြာတြင္ တပ္ရင္းစခန္းတည္ရွိသည္။ မိုင္း ပန္ၿမိဳ႕ တြင္ တပ္စခန္း ခ်ထားေသာ အစိုးရစစ္တပ္
ေျချမန္တပ္ရင္း

၃၃၂

သည္

အမွတ္

၁၇

စကခ

၏

ကိုင္တယ
ြ ္ထိနး္

ခ်ဳပ္မွဳေအာက္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အေရွ႕ပိုင္းတိုငး္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းတခု ျဖစ္ပါသည္။)

ႏွင့္

ရွမ း္ ျပည္ အေရွ႕ပိင
ု း္
အစိးု ရစစ္တပ္ ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ ၃၃၃ ႏွင့ ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းအမွတ္ ၄၃ တိ႕ု မွ စစ္သားမ်ား
မိင
ု း္ ပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ျပည္သူ လူထထ
ု မ
ံ ွ အစားအေသာက္မ်ားကို အတင္းအၾကပ္ လုယက္ ယူငင္ျခင္း
ႏွင့ ္ ေက်းရြာတရြာအား မီးရွဳိ ႕ဖ်က္ဆးီ ပစ္ရန္ ျခိမး္ ေျခာက္ျခင္း
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႕ နံနက္ ၁၀ နာရီ မိနစ္ ၄၀ အခ်ိန္တြင္ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းပူး
လံုေက်းရြာအုပ္စု ၀မ္ပ်ိန္း ဆန္ရြာ ႏွင့္ မတ္ဟင္တန္ရြာအၾကားရွိ ေဟြဟိုခယ
ီ ာ၌ အစိုးရစစ္တပ္ ေျချ

မန္တပ္ရင္း ၃၃၃ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးေကာင္စ ီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕တဖြဲ႕တိ႕ု
ထိေတြ႕ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ့ပါသည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႕တြင္လည္း မိုင္းပူးလံု ေက်းရြာအုပ္စု ၀မ္ေလာင္း

ေက်ာက္ရြာ ႏွင့္ ၀မ္ပ်ိန္း ဆန္ရြာ အၾကား၌ အထက္ပ ါ တပ္ဖြဲ႕ ၂ ဖြဲ႕တိ႕ု ထပ္မံ ထိေတြ႕ တိုက္ခိုက္မွဳ
ျဖစ္ပြါးျပန္ပါသည္။ ထို ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႕တြင္ပင္ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ ယန္းခမ္းေက်းရြာအုပ္စု
လြိဳင္ေခး၌ အစိုးရစစ္တပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းအမွတ္ ၄၃ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/
ရွမ္းျပည္တပ္မ ေတာ္ တပ္ဖ႕ြဲ တဖြဲ႕တိ႕ု ထိေတြ႕ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႕ ညေနတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ ၃၃၃ စစ္ေၾကာင္း
မွဴးက ၀မ္ေလာင္း ေက်ာက္ ရြာ ရြာသူႀကီးအားဆင့္ေခၚ ေတြ႕ဆံုကာ ထိုေဒသအတြင္း ရွမ္း ျပည္ ျပ
န္လည္ထူ

ေထာင္ေရးေကာင္စီ/

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္
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တပ္ဖ႕ြဲ မ်ား၏

လွဳပ္ရွားမွဳ

အေျခအေန

သတင္း မ်ားကိုေမးျမန္း စံုစမ္းၿပီး စစ္ေၾကာင္းမွစစ္သား မ်ားစား သံုးရန္အတြက္ ၀မ္ ေလာင္း ေက်ာက္ရြာ
ရြာသားမ်ားက ၀က္သား ၁၀ ပိသာ (၁၆ ကီလိုခန္႕) လာေရာက္ေပးသြငး္ ရန္ ေတာင္းဆို မွဳ ျပဳခဲ့သျဖင့္

ရြာသူႀကီး ျဖစ္သူက မိမိရြာသားမ်ားသည္ ဆင္း ရဲၾကသျဖင့္ ၀က္သား၀ယ္ယူေပးသြင္းႏိုငေ
္ ရးအတြက္
ေငြေၾကးမရွိၾကေၾကာင္း ေတာင္းပန္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ သိ႕ု ေသာ္ မည္သို႕ပင္ ေတာင္းပန္တးို လ်ွိဳး

ေစကာမူ စစ္ေၾကာင္း မွဴးက လက္မခံဘဲ ဆက္လက္ ႀကိမ္းေမာင္း ဟိန္းေဟာက္၍ အတင္းအၾကပ္
ေတာင္းဆို အမိန္႕ေပးေနေသာေၾကာင့္ မတတ္သာဘဲ ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြ စုေဆာင္းၿပီး ၀က္သား ၈
ပိသာကို ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ျဖင့္ သြားေရာက္ေပးသြငး္ ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ လြိဳင္ေခး၌စခန္းခ်တပ္စြဲထားေသာ အစိုးရစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႕မွဴး
သည္ မိုင္း ပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ ယန္း ခမ္းေက်းရြာအုပ္စု ၀မ္နားယန္း ရြာ ရြာသူႀကီးအား ဆင့္ေခၚေတြ႕ဆံုၿပီး
ေက်းရြာဧည့္ သည္စာရင္း ႏွင့ပ
္ ါတ္သက္၍ စစ္ေဆး ေမးျမန္းမွဳ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိ႕ု အျပင္ ေနာက္ေနာင္ကာ
လတြင္ ထိုေဒသ၌ တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြါးလာပါက အစိုးရစစ္တပ္အေနျဖင့္ အနီး အနားမွ ေက်းရြာမ်ား
အား ဖ်က္ဆးီ မီးရွိဳ႕ပစ္ရ လိမ့မ
္ ည္ဟု ႀကိမ္းေမာင္း ၿခိမ္း ေျခာက္ သတိေပးခဲပ
့ ါသည္။ ထို႕ေနာက္ မၾကာ

ေသး မွီ ကပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျပဳ မျပဳ သိရွိရေစရန္ ေဒသခံေက်းရြာျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖ႕ြဲ ၀င္မ်ားတို႕၏
ေသနတ္ေျပာင္း၀ မ်ားကို အစိုးရစစ္တပ္ စစ္သားမ်ားက နမ္း ၾကည့္ေစၿပီး စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္ ဟု
ဆိုပါသည္။

(မွတ္ခ်က္ ။

။ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕တြင္ စခန္းခ် တပ္စြဲထားေသာ အစိုးရစစ္တပ္ ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ ၃၃၃

သည္ အမွတ္ ၁၄ စကခ ၏ ကိုင္တယ
ြ ္ထိနး္ ခ်ဳပ္မွဳ ႏွင့္ က်ိဳင္းတံု အေျခစိုက္ ႀတိဂံတိုငး္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္
လက္ေအာက္ခ ံ တပ္ရင္းတခု ျဖစ္ပါသည္။)

ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္
လြန္ ့စိုင္း

+၆၆ (၀) ၉၃-၂၉၇-၇၇၅၄ ( ဗမာ၊ အဂၤလိပ္)

နန္းစံေ တာင္း

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

စိုင္းေဟာ္ရန
ွဲ ္

+၆၆ (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀ (ရွမ္း၊ အဂၤလိပ္)
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