ရှမး် လူအခွငအ
့် ေရးမ

၇ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၈ ခု ှစ်

ိ င်၏ ထုတြ် ပန်ေ ကညာချက်

အစိးု ရစစ်တပ်များက ရှမး် ြပည်နယ်ေတာင်ပင
ို း် ရှရ
ိ ာသူရာသားများကို ဖမ်းဆီး ပ
ှိ စ
် က်ြခင်း၊ ရှမး် ြပည်နယ်
ေြမာက်ပင
ို း် အထက်ရရ
ဲ ာေရကာတာအအနီးတဝိက
ု တ
် င
ွ ် နယ်ေြမရှငး် လင်းစစ်ဆင်ေရး လုပစ
် ် ကေလး
သူငယ် များ

ေစခိင
ု း် ြခင်း။

င
ှ ့် သက် ကီးရယ်အမ
ို ျားအား ချ ပ်ေ ာှ င်ထားြခင်း၊ ေပ တာဆွခ
ဲ ါလမ်းြပ အြဖစ်သို ဆင့ေ
် ခ

၂၀၁၈ခု ှစ် ဇူလင်လ ၂၃ ရက်ေနမှ သဂုတ်လ ၉ ရက်ေနအထိ ခမရ ၁၁၅၊ ခမရ ၅၀၁၊ ခမရ ၅၀၄၊ ခမရ

၅၀၅၊ ခမရ ၅၀၆ တပ်ရင်း ၅ ရင်းမှ တပ်သားများသည် ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း ေကျာက်မဲ မိ နယ်

အထက်ရဲရာေရကာတာ တည်ရာ ေြမာက်ဘက်ရှိ ရာများတွင် နယ်ေြမရှင်းလင်ေရး ြပ လုပ်ခဲ့ ကတယ်။
၎င်းစစ်တပ်တိုသည် ရာသား ၂၁ ဦးတိုအား ေပ တာဆွဲခါလမ်းြပအြဖစ် ၅ရက် ေကျာ် ကာ အတင်း အ
ဓမခိုင်းေစခဲ့သည့်အြပင် ြမန်မာစကား နားမလည်တသ
ဲ့ ူေတွကို

ိုက် ှက်ြခင်း၊ ေြခြဖင့် ကန်ြခင်းြဖင့်

လူအခွင့်အေရး ချိ းေဖာက်ခဲ့ပါတယ်။ ေကျာက်မဲ မိ နယ်မှ SNLD ကိယ
ု ်စားလှယ်တစ်ဦးက ကားဝင် ေြဖ

ရှင်း ေပးမှသာ ထိုရာသား၂၁ဦးတိုအား ြပန်လည်လတ
ွ ်ေပးခဲ့တာ ြဖစ်တယ်။ အသက် ကီးရယ်အိုများ၊ အ

မျိ း သမီးများ ှင့် ကေလးသူငယ် အပါအဝင် လူ ၅၀ ေကျာ်တိုအား က ဲတင်း ကုပ်ထဲတွင် ၃ ညတိုင်တိုင်

ချ ပ် ေ ှာင်ခဲ့သည့်အြပင် ထိုရာအတွင်းတွင်လည်း အစိုးရစစ်သားများက ေသနတ်များ ပစ်ေဖာက်ခဲ့ က

တယ်။

နမတူြမစ်(ေခ ) ြမစ်ငယ်ြမစ်ေပ လက်ရှိတည်ေဆာက်ေနဆဲြဖစ်တဲ့ အထက်ရဲရာေရကာတာကို ေဒသခံ
ရာသူရာ သားများက ြပင်းြပင်းထန်ထန် ကန်ကွက် ကပါတယ်။ ၂၀၁၈ခု ှစ် သဂုတ်လ ၁၁ ရက်ေနတွင်

SNLD လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ် ၁၁ ဦးတိုက ေဒသအတွင်းသို ကွင်းဆင်းလှည်လည် ေလ့လာခဲ့ ပီး
ဆွစ်ဇလန်၊ ဂျာမနီ ၊ ဂျပန် ှင့် တ ုတ်
ရပ်တန် ရန်ေြပာဆိုခဲ့ ကတယ်။

ိုင်ငံမှ ကုမဏီများ ရင်း ှီးြမ ပ် ှံထားတဲ့ အဆိုပါ ေရကာတာ ကီး

စစ်ပူေဒသများ ှင့် ပဋိပကြဖစ်ပွါးရာ ေဒသအတွင်း ေရကာတာေဆာက်လုပ်တာ ှင့်ပတ်သက်၍ ရှမ်းလူ

အခွင့် အေရးမ

ိ င် SHRF အေနနဲ ကာြမင့်စွာအ ကိမ် ကိမ်သတိေပးခဲ့သည့်အြပင် လွန်ခဲ့တဲ့

ှစ် ှစ်

အတွင်း၌ အထက်ရဲ ရာ ေရကာတာအနီး အေြခစိုက်သည့်အစိုးရစစ်တပ်က အရပ်သားများအေပ လူအ

ခွင့် အေရးချိ းေဖာက်မတိုကို လည်း မှတ်တမ်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ခု ှစ် မတ်လ တုန်းက

ေရကာတာလုံ ခ ေရးစစ်သားက ဆိုင် ကယ် ေမာင်း ှင်လာေသာ ရာသား ှစ်ဦးကို ပစ်သတ်ခဲ့ တာကို လည်း

မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။

ဤအေတာအတွင်း ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း အစိုးရတပ်ရင်း ခမရ ၄၃၀၊ ၅၁၈၊ ခလရ ၂၄၉၊ ၂၉၅၊ ၂၉၆၊
၂၈၄ တပ်ရင်း ၆ ရင်းတိုမှ တပ်သားများ ှင့် ေဒသခံြပည်သူစစ်တို က ၂၀၁၈ခု ှစ် ဇူလင်လအ ေစာပိုင်း

တွင် မိ နယ် ၅ ခုကို ဝင်ေရာက်စီးနင်း လုယက်ခဲ့တယ်။ ရားသားများကို မတရားဖမ်ဆီး ှိပ်စက်ခဲ့ြခင်း ှင့်

ရာသားပိုင်ပစည်း များကို ခိုးယူလုယက်ြခင်းတိုြပ လုပ်ခဲ့ ကသည်။ တစ် ိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး
(NCA) စာချ ပ်လက်မှတ် ေရးထိုး ထားေသာ်လည်း RCSS/SSA အား စစ်ဆင်ေရးဧရိယာမှ ဆုတ်ခွာဖို
ဖိအားေပးရန် ရည်ရယ်၍ လုပ်ေဆာင်ေန ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။

လူအခွင့်အအေရးချိ းေဖာက်မအေသးစိတ်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်။

ရှမး် ြပည်နယ်ေြမာက်ပင
ို း်

ေကျာက်မဲ မိ နယ် င
ှ ေ
့် နာင်ချိ မိ နယ်

အထက်ရရ
ဲ ာေရကာတာ

တည်ေဆာက်ရာအနီး၌

နယ်ေြမရှငး်

လင်းေရး ကာလ အတွငး် အစိးု ရတပ်သားများက ည း် ပန်း ပ
ှိ စ
် က်ြခင်း၊ အဓမ ခိင
ု း် ေစြခင်း၊ ထင်ထင
ို း်
ေသနတ်ပစ် ေဖာက် ြခင်း၊ လုယက်ြခင်းများြပ လုပ်

၁။ အစိးု ရစစ်သားများက ရာသူ ကီးေနအိမက
် ို ဝင်ေရာက်စးီ နင်းေမေ ာှ က်ကာ ပိက
ု ဆ
် ပ
ံ ါခိးု ယူ လုယက် ြခင်း

ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်ေန သန်းေခါင်ယံေကျာ်အချိန်တွင် အစိုးရစစ်တပ် ခမရ ၁၁၅မှ တပ်သား အင်အား (၄၀)

ခန်က ရှမ်း စစ်သားအတွက် အခွန်ေကာက်သည်ဟုအေ ကာင်းြပ၍ ေကျာက်မဲ မိ အေနာက် ေတာင်ဘက်မှ

၁၂ မိုင်အကွာ ရှိ ေနာင်ပိန်လုံရာက ရာသူ ကီးေနအိမက
် ို သွားေရာက်စီးနင်းေမေ ှာက် ခဲ့ ကတယ်။

ထိုည ၂ နာရီအချိန်တွင် ြမန်မာစစ်တပ် ကား၃စီးြဖင့် အသက် ၅၀ရှိ ရာသူ ကီးစိုင်းေနာင့်၏ေနအိမ်ကို

ေရာက်လာခဲ့ ကတယ်။ ထိုစစ်သားများက အဆိုပါအိမက
် ို ဝိုင်းရံထားခဲ့ ပီး အိမ်အဝင် တံခါးကို

ိုက်ဖျက်

ဝင်ေရာက်ခဲ့ ကတယ်။ ရာသူ ကီးအားေသနတ်လက်ဝယ်ရှိေနေ ကာင်း ှင့် ရှမ်းလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ အ
တွက် အခွန်ေကာက် ေပးေနေ ကာင်း တစ်စုံတစ်ေယာက်ကစာတစ်ေစာင် ပိုခဲ့တယ်ဟု စွပ်စွဲ ေြပာဆိုခဲ့

တယ်။

အဲ့ေနာက် ၃နာရီအထိ ရှာေဖွေမေ ှာက်စစ်ေဆးခဲ့ ကကာ သိုေသာ်လည်း ထိုအိမ်တွင် သံသယြဖစ်ဖွယ်

ပစည်း တစ်စုံ တစ်ခုမှ မေတွ ရှိခဲ့ပါ၊ ထိုအခါ သူတိုစခန်းရှိရာဆီသို ြပန်သွား ကခဲ့တယ်။ ဒါေပမဲ့ အိမ်ရှင်၏

ပိုက်ဆံ (၅၀,၀၀၀) ကျပ်ကို ခိုးယူသွားခဲ့တယ်။ သူတိုမထွက်ခွာမှီ သူတလာေရာက်
ို
ခဲ့ေ ကာင်းကို အင်တာ

နက်၊ ေဖ့စ်ဘုတ်စာမျက် ှာ တွင် သတင်းအြဖစ်မတင်ဖို ေြပာဆိုသွားခဲ့ေ ကာင်း သိရပါတယ်။
၂။ အစိးု ရတပ်သားများ ရာသား၄ဦးအား အဓမလမ်းြပေစခိင
ု း်

သဂုတ်လ၂ ရက်၂၀၁၈ခု ှစ် တွင်ေကျာက်မဲအေြခစိုက်အစိုးရတပ်ရင်း ခမရ ၅၀၁ မှ ဗိုလ်မှ း ကီး ေအာင်
ိုင်ထူး ဦးေဆာင်သည့် အင်အား (၇ဝ) ခန်သည် နယ်ေြမရှင်းလင်းစစ်ဆင်ေရး အတွက် ဝမ်နားပုံရာမှ

ထွက် ခွာသွားခဲ့ ပီး နမ့် ပျန် ေကျး ရာကိုြဖတ်ေကျာ်ကာ ၁၁ နာရီအချိန်တွင် ေကျာက်မဲ မိ နယ် ပန်ေလာ့

ေကျးရာအုပ်စု ပန်ေလာ့ေကျး ရာ သို ဆိုက်ေရာက်ခဲ့တ ယ်။ ပန်ေလာ့အုပ်စု ပိန်းနင်ေကျးရာသို သွားဖို ထ

ရပ်ကားတစ်စီး ှင့် လမ်းြပတစ်ဦး ရှာေပးရန် ရာသူ ကီးအား ခိုင်းေစခဲ့တယ်။ ပန်ေကျာက်ကွင် အထိလိုက်
ပိုေပးရန် ရာသား၄ဦး ှင့် ကားတစ်စီးရှာေပးခဲသ
့ ည်။ ထိေနာက်
ု
ပိန်းနင်ေက းရာသို ေြခလျင်ြဖင့်ခရီး ဆက်

ခဲ့ ပီး မွန်းလွဲ(၁)နာရီတွင် ေရာက်ခေ
ဲ့ ကာင်းသိရပါတယ်။
အတင်းအဓမလမ်းြပလိုက်ခဲ့ရသည့် ရာသားေလး ဦး

(၁) စိုင်းသန်းေမာင်(အဆိုပါကားပိုင်ရှင်)
(၂) စိုင်းဘေအး ( ကားစပယ်ယာ)

(၃) စိုင်းစံလူ (လမ်းြပ ှင့် အစိုးရစစ်တပ် ှင့်အတူ အ ကီးရာတွင် ၂ ည ေနခဲ့)

(၄) စိုင်းေကျာ် (လမ်းြပ ှင့် အစိုးရစစ်တပ် ှင့်အတူ အ ကီးရာတွင် ၂ ည ေနခဲ့)
၃။ ထင်တင
ို း် ေသနတ်ပစ်ေဖာက် ပီး ရာသား၁၁ဦးကို ေပ တာလိက
ု ရ
် န် အတင်းအကျပ်ခင
ို း် ေစြခင်း၊ ေြခြဖင့်
ကန်ြခင်း၊ က
ို ် က
ှ ြ် ခင်း၊ ရာသား(၅၀)ဦးကို က တ
ဲ င်းကုပတ
် င
ွ ် ချ ပ်ေလှာင်ြခင်း၊ ပစည်းလုယခ
ူ းို ဝှက၊် ဖျက်ဆးီ
ြခင်းများြပ လုပခ
် ဲ့

ခမရ ၅၀၁ မှ အင်အား(၇၀)ရှိအစိုးရစစ်ေ ကာင်းသည် အိမ်ေထာင်စု (၃၅) စုရှိ ပိန်းနင်ရာအား လှမ်းြမင် ိုင်
ေသာေတာင်ကုန်းတစ်ကုန်းေပ ေရာက်သွားသည့အ
် ခါ ပန်ေလာ့ ရာမှ လမ်းြပရာသား၂ ဦးက ေရှ ဆက်
သွားဖို လမ်း များရင်း ှီးက မ်းဝင်ြခင်းမရှိေ ကာင်းေြပာ ကားခဲ့သည်။ အဆိုပါေဒသအား သိက မ်း ေသာရာ

သား တချိ သွားရှာ ေဖွရန် ထိုစစ်သားများကို ေစာင့်ဆိုင်းေစခဲ့သည်။ အဆိုပါစစ်သား များသည် ဒီကိုေရာက်

ရှိ ပီးမှေတာ့ ရာထဲသို အတူတူဝင်သင့်ေ ကာင်းဆိုပါတယ်။ ထိုအခါ သူတိုသည် ရာထဲသို ဆင်းေလ ာက်

ဝင်လာခဲ့ ကသည်။

ေရှ ကစစ်သားများ ရာထဲလာသကဲ့သို ေနာက်ကစစ်သားများသည်လည်း ေတာင်ကုန်းမှ ဆင်းလာေနခဲ့ ချိန်

မှာ ရာမှ (၉၀)မီတာခန်အကွာအေဝးတွင် ေြမြမ ပ်မိုင်း (၂)လုံး ုတ်တရက်ေပါက်ကွဲ ပီး စစ်သည် ှစ်ဦး ထိ

မှန်ကာေသဆုံးခဲ့ တယ်။ တိုက်ပွဲြဖစ်ပွား သည်ဟု ယူဆ ပီး အရပ်ေလးမျက် ှာဘက်သို မိနစ်(၃၀)ခန် ကာ

ေအာင် ထင်တိုင်းပစ်ခတ် ပါေတာ့သည်။ ပါကွီ ေခ အမျိ းသမီးတစ်ဦး၏ေနအိမ်ပါ ကျည်ဆံထိမှန် ခဲ့သည်။
ထိုေနာက် အဆိုပါတပ်သားများက ရာပတ်ပတ်

လည် တွငစ
် တင်ရှာေဖွ ေတာ့သည်။ ရာသူ ကီး

"လုံးေဒဝင်" ၏ေန အိမ်ကို ေမွေ ှာက်ရှာ ေဖွသည့်
အြပင် ဆိုင်ကယ်သုံးစီး ပါဖျက်ဆီး ပီး ေငွသား (၅)
သိန်း ပါခိုးယူ သွား ခဲ့ ကသည်။

ပစ်ခတ်မေ ကာင့် ရာသူရာသားများ လည်း ေဘး

လွတ် ရာသို ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင် ကရတယ်။

တချိ က အိမ်ြပန် လာရန်ေ ကာက် ေသာေ ကာင့်

ေတာင် ယာ ခံ၌သာဆက်၍ေနခဲ့ ကသည်။ ရာ၌

ကျန် ရစ်ေသာ သက် ကီးရယ်အို အမျိ း သမီး များ
အစိᄒးရစစ်တပ်ဖျက်ဆးီ ခဲ ့ ေသာ ဆိင
ᄒ က
် ယ်

ှင့် ကေလးသူငယ်များ စုစုေပါင်း အေယာက်

(၅၀)ခန် တိုအား စိုင်းထွန်း၏ က ဲတင်းကုပ်တွင်

သဂုတ်လ ၃ မှ ၅ ရက်ေနအထိ သုံးညတိုင် ကာေအာင် ချ ပ်ေလှာင် ထားခဲ့ ကသည်။ တပ်သားတစ်ဦးက

အိမ် ြပန်ချင် ေသာ ရာသားတစ်ဦးကို ပါး ိုက်ခဲ့ေ ကာင်း သိရတယ်။

စိုင်းေဒါနေခ ရာသားတစ်ဦးကိုလည်း အြခားတအိမတ
် င
ွ ် ဖမ်းချ ပ်ထားခဲ့ေ ကာင်း။ ကျင် ကီးကျင်ငယ် သွား
လို၍ ြမန်မာ စစ်သားအား ရှမ်းလို ေြပာရာ ၎င်းစစ်သားတိုက ဘယ်သွားမလိုလဲ ဟုဆိုကာ အိမ်ေပ မှ ကန်ချ

ခဲ့ ေ ကာင်း သိရပါတယ်။

အဆိုပါတပ်သားများက ေယာကျ်ားသားရာသား၁၁ဦးကိုဖမ်းဆီးကာေပ တာ အြဖစ် အထုပ်အပိုးများ ှင့်
အေထာက် အပံ့ပစည်းများကို မွန်းလွဲ၂နာရီအချိန် အ ကီးရာဆီသို ေရာက်သည့တ
် ိုင်ေအာင် သယ်ခိုင်း

ခဲ့သည်။ ရာ ကင်း ေစာင့်အြဖစ် ပိန်းနင်ရာ၌ အစိုးရစစ်သား (၅) ေယာက်ကျန်ရစ် ေနခဲ့ ကသည်။ ထိုရာသား
၁၁ ဦးသည် ဩဂုတ်လ (၈) ရက်ေန ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာသည်အထိ (၅) ရက် ကာ ေပ တာအြဖစ်
ဖမ်းဆီးခံခဲ့ ကရတယ် ။ တချိ က ြမန်မာ စကားမတတ်၍ အကန်ခံရ၊ အ ိုက်ခံရတယ်။ ထိုလူအခွင့်အေရး
အချိ းေဖာက်ခံရေသာ ရာသား (၁၁) ဦး ၏အမည်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်တယ်။
(၁)လုံးစန်ကန်
(၂)စိုင်းေအး

(၃)လုံးစံ(ဘယ်မျက်စိအ ိုက်ခ)ံ

(၄)စိုင်းစ ာ

(၅)စိုင်းခမ်းလူ (တစ်ချက် အကန်ခံရ)

(၆)စိုင်းအိုက်လံ (သုံးချက် အကန်ခံရ)

(၇)စိုင်းေအာင်ခင်(သုံးချက် အကန်ခံရ)

(၈)စိုင်းေအာင်စင်း (ေသနတ်ဒင်ြဖင့် တစ်ချက်အေထာင်းခံရ)

(၉)စိုင်းလူ

(၁၀)စိုင်းအိုက်တွန် ( လက်ကိုေနာက်ြပန် ကိ းတုပ်ခံရ)

(၁၁)လုံးစိုင်းတူး

၄။ ရာသား (၆) ဦးအား အဓမ ေစခိင
ု း် ၊ လမ်းြပခိင
ု း် ၊ အဓမ စကားြပန်ခင
ို း် ရာမှ တစ်ဦးတွင် အ က
ို အ
် ကန် ခံရ၊
တစ်ဦးတွင် ပါး က
ို ခ
် ရ
ံ

ဩဂုတ်လ ၃ ရက်ေနတွင် ခမရ ၅၀၁ မှ တပ်သားအများက ပိန်းနင်ရာမှ ပန်ေလာ့အုပ်စု အိမ်ေထာင်စု (၈၀)

ရှိ အ ကီး ရာသို ည (၇) နာရီအချိန်တွင် ေရာက်ရှိေ ကာင်း။ ဩဂုတ်လ ၈ရက်ေနထိတိုင် အထက်ပါ ရာပတ်

ပတ် လည် ှင့်ရာ သား များ၏ေနအိမ်များတွင် တပ်စခန်းချ တည်းခိုခဲ့ေ ကာင်း သိရတယ်။

ထိုရာသား ၁၁ ဦးကို ြပန်လည်လွတ်ေပးြခင်းမြပ ပဲ ဆက်လက်ေခ ေဆာင်ထားစ ် ရာပတ်လည် တဝိုက်
တွင် ကင်း လှည့်ေနေ ကာင်း။ တပ်စခန်းချရာအ ကီးရာမှ ရာသား ၃ ဦး (စိုင်းေခမင်၊ လုံးစိတ ှင့် စိုင်းေကာ)

တိုကို လည်း ထပ်မံ ေခ ေဆာင် ပီး တပ်စခန်းတွင အတင်းအကျပ် ေနခိုင်းခဲ့သည်။ အြခားရာမှ ရာသား

စိုင်းပီးကို စကားြပန်အြဖစ် ၄ ရက် ကာ အတင်းခိုင်းေစခဲ့သည်။

ဩဂုတ်လ ၄ရက်ေနတွင် စိတ်ေရာဂါသည် အသက်(၃၀) စိုင်းေဒါနကို အိမ်ေပ မှ ိုက် ှက်ကန်ချ ခဲ့တယ်။။

အြခား ရာက က ဲစာေက းေနသည့် အသက် (၅၀) ရှိ လုံးစံထွန်းသည် အဆိုပါ တပ်သားတိုက ဗမာလိုေမး

ြမန်းသည်ကို နာမလည်သြဖင့် သူကိုတံစ ်ြဖင့် လည်ပင်းကိုေထာက် ပီး ပါး ိုက် ခိမ်းေြခာက် ခဲ့ေ ကာင်း သိ

ရတယ်။

ဩဂုတ်လ ၅ ရက်ေနတွငထ
် တ
ို ပ်သည် အ ကီးရာ၏အေရှ ေြမာက်ဘက်ပန်ကျန်ရာသူ ကီး လုံးခမ်း ှင့် အ

ြခားရာသား အသက် (၄၀) စိုင်းေစာတိုကို အ ကီးရာဆီသို လမ်းြပအြဖစ် ထပ်မံဆင့်ေခ ခဲ့ေ ကာင်း သိပါ
တယ်။

၅။ အိမမ
် ျားကိေ
ု မွေ ာှ က် ပီး အဓမ ခိင
ု း် ေစရန် အေခ ခံရသည့ရ
် ာသားများကို SNLD ၏ လွတေ
် တာ် ကိယ
ု ်
စားလှယက
် ေတာင်းဆိသ
ု ာမှ ြပန်လတ
ွ ေ
် ပးခဲ့

ဩဂုတ်လ ၈ရက် မနက် ၅နာရီအချိန်တွင် အထက်ပါစစ်ေ ကာင်းသည် အ ကီးရာမှ ဟိုင်းကွင်အုပ်စု ပန်
ကျန်ရာ ဘက်ဆီသို ဦးတည်ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ပိန်းနင် ရာသား၁၁ဦး၊ အ ကီးရာသား ၄ ဦး ှင့် ပန်ကျန်
ရာသား ၂ဦး တိုကို ဆက်လက်ေခ ေဆာင်ထားသည်။

ပန်ေလာ့ရာသိုေရာက်ရှိေသာ် စိုင်းစံဘ၊ နန်းြမမွန်း ှင့်အဖွားေဒ
ေဆးခဲ့ေသးသည်။

ိုင်းလိုင်တိုေနအိမ် သွားေရာက်ရှာေဖွ စစ်

ဩဂုတ်လ ၈ ရက် ၁၁နာရီအချိန်တွင် ေကျာက်မဲ SNLD လွတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် စိုင်းထွန်းဝင်းက သူ
လုပ်ေဖ ကိုင် ဖက် ှင့်အတူ ပန်ကျန်ရာသို သွားရာက် ပီး ေဒသခံြပည်သူတိုကို ကူညီခဲ့ေ ကာင်း။ ထိုေပ

တာ ဆွဲခံရ ေသာရာ သားများကို ြပန်လည်လွတ်ေပးရန် ၎င်းတိုက ပန်ကျန်ဘုန်း ကီးေကျာင်းတွင် တပ်စ

ခန်းချေနေသာ တပ်မှ း ဗိုလ်မှ း ကီး ေအာင် ိုင်ထူးဆီ သွားေရာက်ေတွ ဆုံေတာင်းဆိုခဲ့ပါ သည်။

"နယ်ေြမ ရှင်းလင်းေရးကာလအေတာအတွင်းမှာ ကျေနာ် လူမှား ပီးမဖမ်းချင်တဲ့ အတွက်ေ ကာင့် ဒီရာ

သား ေတွကို ေခ ေဆာင်ခဲ့တာြဖစ်တယ်။ ဘယ်ဟာက ရာသား ဘယ်ဟာက လက်နက်ကိုင်အဖွဲ ဆိုတာ ကျ

ေနာ်တို မသိ ိုင်ဘူး။ ဒါေ ကာင့် သူတိုကို ကျေနာ်တိုနဲအတူ ေခ ခဲ့တာြဖစ်တယ်။ မ ကာခင်မှာပဲ ကျေနာ် တို
ြပန်လွတ်ေပး မှာ" ဟု ဗိုလ်မှ း ကီး ေအာင် ိုင်ထူးက ဆိုပါတယ်။

ထိုေနာက် ပိန်းနင် ှင့် အ ကီးမှ ရာသား ၁၅ ေယာက်ကို ေနရပ်အိမ်သို ြပန်လည်လွတ်ေပးရန် ခွင့်ြပ ခဲ့
ေ ကာင်း။ သိုေသာ် ပန်ကျန်ရာမှ ရာသား၂ ဦးကို ထိုေနတွင် ြပန်မလွတ်ေသးပဲ ၎င်းစစ်တပ်တို

ဩ ဂုတ် ၉ ရက် သူတို ၎င်းရာမှ ထွက်ခွာသည်အထိ ဆက်၍ေခ ေဆာင်ခဲ့သည်။

ဆင်ေ
့ ခ သွားြခင်းခံခဲ ့ ရေသာေဒသခံရွာသားများᄈᄏင ် ့ SNLD လတ်ေတာ်ကယ
ိᄒ ်စားလᄏယ်
ပန်ကျန်ဘန
ᄒ း် ကီးေကျာင်း

ှငအ
့် တူ

၆။ အစိးု ရတပ်ရင်း ၃ တပ်ရင်းက ပစည်းများခိးု ယူ

အေရှ ေြမာက်ပိုင်းေဒသဆိုင်ရာစစ်ဌာနချ ပ် (လား း) လက်ေအာက်ခံ နမ့်လန်အေြခစိုက် ခမရ ၅၀၅

ှင့်

ခမရ ၅၀၆၊ ေနာင်ချိ အေြခစိုက် ခမရ ၅၀၄ တပ်ရင်း၃ရင်းမှ အစိုးရစစ်တပ်အင်အား ၆၀ ခန်တိုသည်

ဩဂုတ်လ ၉ ရက် ၂၀၁၈ ခု ှစ် ၁၀ ၃၀ နာရီအချိနတ
် င
ွ ် ေကျာက်မဲ မိ နယ် ပန်စံေကျးရာအုပ်စု ပိန်းေဆာ့

ရာကိုဝင်ခဲ့ ပီး ပါမန်၏ေနအိမ်ကို အဓမ ဝင်ခဲ့ေ ကာင်းသိရပါသည်။

အစိᄒးရစစ်တပ်ခိᄒးယᄓလယ
ᄒ က်ခဲ ့ ေသာ ေဒသခံရွာသားများ၏ပစည်း

ရှမး် ြပည်နယ်ေတာင်ပင
ို း်

ရှမး် ြပည်နယ်ေတာင်ပင
ို း် တွင် အစိးု စစ်တပ်က

RCSS/SSAအေပ

မတရားဖမ်းဆီး ြခင်း၊ ပ
ှိ စ
် က်ညင်းပန်းြခင်း၊ ခိးု ယူြခင်းြပ လုပ်

ဖိအားအြဖစ် (၅)

မိ နယ်တင
ွ ်

၁။ လွိ င်လင် မိ နယ်တင
ွ ် ြမန်မာစစ်တပ်က ရာသား(၄)ဦးကိဖ
ု မ်းဆီးခဲ့

ေကာင်းဆိုင်အေြခစိုက် ခမရ ၄၃၀ မှ ဗိုလ် ကီးေသာင်းလင်းထွဋ်ဦးေဆာင်ေသာအင်အား (၃၀) ေကျာ် အစိုး

ရ တပ်ဖွဲ သည် ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်း လွိ င်လင် မိ နယ် ေတာေတာင် ှငေ
့် ကျးရာများတွင် ကင်းလှည့် သွား

လာ လပ်ရှားခဲ့ ေ ကာင်း ှင့် လွိ င်ရဲေတာင်မှ ေနာင်လျိ င်းအုပ်စု ေနာင်ပါတက်ရာဆီသို သွားခဲ့ေ ကာင်း သိ

ပါ တယ်။

ဇူလိုင်လ ၆ ရက်ေန ညေနပိုင်းအချိန်တွင် ေနာင်ပါတက်ရာသား(၂)ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။

(၁) ေပါက်ကုန်းေနာင်၊ ေနာင်ပါတက်မှ လုံးေတွ ၊ပါ မိုငတ
် ို၏ သား အသက် ၅၈ ှစ်ရှိ လုံးထွမ်းကို ညေန ၆
နာရီအ ချိန် ေနာင်ပါတက်ေကျးရာေြမာက်ဘက်ကပ်လျက်ရှိေသာ ေကာင်းမှ းရာတွင် ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်။

(၂) ေပါက်ကုန်းေအာက်၊ ေနာင်ပါတက်ရာမှ လုံးေငွ ှင့်ေမပါမန်တို၏သား အသက် (၃၅)

ှစ် စိုင်းတမ်ကို

(၈) နာရီအချိန် ေနာင်ပါတက်အေရှ ဘက်ကပ်လျက်ရှိေသာ ေကာင်းမှ းကုန်းေအာက် ရာတွင် ဖမ်းဆီး
ခဲ့တယ်။

ေနာင်မို စခန်း ၏

န်း ကားမမှလာေသာ ခမရ ၄၃၀ မှ အထက်ပါထိုစစ်တပ်သည် လွိ င်လင် မိ နယ်

ေနာင်လျိ င် အုပ်စု လုံခင်ရာသား ၂ ဦးကို ဇူလိုင် ၁၂ရက်ေနတွင် ထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ထိုရာသား(၂) ဦး

သည် အစားအစား တချိ ဝယ်ရန် ေနာင်မိုဆီသို ထွက်ခွာသွားခဲ့ ပီး အိမ်အြပန်လမ်းတွင် အဖမ်းဆီးခံ

ခဲ့ ကရသည်။

ထိုအဖမ်းခံရေသာ ရာသား ၂ဦးမှာ-

(၁) လွိ င်လင် မိ နယ် ေနာင်လျိ င် အုပ်စု ဝမ်မူးေဆးရာေနထိုင်သူ လုံးပီး ှင့် ပါအင်တို၏သား အသက် ၂၂
ှစ်ရှိ စိုင်းေငွ။

(၂) နမ့်ဆန် မိ နယ် နားယိုင်းအုပ်စု ေနာင်လီ၊ နမ့်ဟူးမိုင်ဇာတိရာမှေနထိုင်သူ လုံးေကျာ် ှင့်ပါေအာက် တို

၏ သားအသက် (၂၂) ှစ်ရှိ စိုင်းကျ း။ သူတိုသည် လွိ င်လင် မိ နယ် ေနာင်လျိ င်းအုပ်စု ခမ်းနမ့်ယွက် ရာ

မှာ လာေရာက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသူြဖစ်သည်။

ထိုရာသား ၄ ဦးသည် ဟိုပုံးေတာင်ဘက်ဝမ်ရင်အေြခစိုက် အစိုးရစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးချ ပ်ေလှာင်ထား
ေ ကာင်း။ ၎င်းတို ၏ေဆွမျိ းများ ထိုအေြခစိုက်စခန်းသိုသွားေရာက်ခဲ့ေသာ်လည်း ေတွ ခွင့်မြပ ခဲ့။

(၄င်းရာ သား ၄ ဦးအနက် ၂ ဦးကို သဂုတ်လအကုနတ
် င
ွ ် ြပန်လည်လွတ်ေပးခဲ့ေ ကာင်း SHRF က သတင်း

ရရှိခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် SHRFအေနနဲ အဖမ်းဆီးခံရ ပီး ြပန်လည်လွတ်ေပးြခင်းမရှိေသးတဲရ
့ ာ သားများ၏

ကံ ကမာ ှင့်အေသးစိတအ
် ချက်အလက်များ ကို အတည် ြပ ိုင်ဖို ကိ းစားေနဆဲ ြဖစ်သည်။)
၂။ မိးု နဲ မိ နယ် ရာသားပိင
ု ပ
် စည်းများကို အစိးု ရစစ်တပ်ခးို ယူ

၂၀၁၈ ခု ှစ် ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်ေန ည ရ နာရီအချိန်တင
ွ ် စကခ ၂ လက်ေအာက်ခံြဖစ်ေသာ မိုးနဲအေြခစိုက်
ခမရ ၅၁၈

ှင့် ခလရ ၂၈၄ မှ အင်အား ၃၀ ခန် ေကျာ်စိန်လတ်ဦးေဆာင်ေသာ တပ်ဖွဲ သည် မိုးနဲ ဝမ်နား

အုပ်စု ဝမ်နမ့်သေြပရာ သွားေရာက်ခဲ့ ပီး ရာသားပိုင်အိမ်ေမွး ကက်များ ှင့်ပိုက်ဆံတိုကို ခိုးယူစား ေသာက်

ခဲ့ ကေ ကာင်း။

(၁) လုံးတ၊ ပါထွန်းတို ကက်၂ေကာင်ဆုံး ံးခဲ့

(၂) စိုင်းဩဒ၊ နန်းလိတ်တို ေငွသား ၃၃၀၀၀ကျပ်။ သိုေသာ် စိင
ု ်းဩဒက ၎င်းတပ်၏ ဗိုလ် ကီးဆီသွား

ေရာက်တိုင် ကားမှသာ ြပန်ရခဲ့

၃။ ဟိပ
ု းုံ မိ နယ် ရာသားများ င
ှ ့် ရာသူ ကီးအပါအဝင် ၆ဦးတိကိ
ု ု အစိးု ရြပည်သူစစ်တပ်ဖွဲ က က
ို ် က
ှ ်

ေတာင် ကီး မိ နယ် ေမွေတာ်အုပ်စု နမ့်ဟူးလန် (ေခ ) ေရသေြပရာမှ တပ်ခွဲ (၉) ၏အစိုးရြပည်သူစစ် တပ်

ဖွဲ သည် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်ေနညတွင် ဟိုပုံး မိ နယ် မိုင်းပျ ်းအုပ်စု ဝမ်နားလင်းရာသို လာေရာက် ပီး ရာ

သားများ ၏ေနအိမ် များကို ရှာေဖွစစ်ေဆးခဲ့သည့်အြပင် ရာသား၊ သူ ကီးအပါအဝင်၆ဦးတိုကို
ခဲ့သည်။

အ ိုက်ခံဒဏ်ရာရရာသားများမှာ-

(၁) လုံးေကာဝိ၊ အသက် (၅၀)

ိုက် ှက်

ှစ်၊ ရာသူ ကီး၊

ိုင်ဖယ် ေသနတ်ဒင်ြဖင့် ေထာင်းခံရေသာေ ကာင့်

ေခါင်း ှင့် လက် ေသွးထွက်။

(၂) လုံးေပး၊ ပါစံတို၏သား၊ အသက်၂၇ ှစ် စိုင်း

ကမ်း

ေြခေထာက်ြဖင့်အကန်ခံရ ပီး

ေသနတ်

အေဝးသိုထွက်ေြပး ပီးဘယ်ေနရာတွင်

ပုန်း

ဒင်ြဖင့် ထပ်မံထု ေထာင်းသြဖင့ေ
် ကာက် လန်ကာ

ေအာင်း ေနသလဲ မသိရ။

(၃) လုံးလွိ င်၊ ပါကွိ င်တို၏သား၊ အသက်၂၁

ှစ်ရှိ

စိုင်းပန်တဝသည်ပစတို ေသနတ်ြဖင့် ဦးေခါင်းကို
ေထာက် ပီး ခိမ်းေြခာက်ခံရ။

(၄) လုံးေပး၊ ပါပွတ
ဲ ို၏သား၊ အသက် ၃၁ ှစ်ရှိ

ရွ ာသᄓကီး လံᄒးေကာဝိ၏ေခါင်းဒဏ်ရာ

စိုင်းလုံသည် ေြခေထာက်ြဖင့်ကန်လှဲ ပီး ေသနတ် ဒင်ြဖင့် ေကျာကုန်းကို ၃ ချက်တိတိ အေထာင်းခံရ

(၅) လုံးလင်း၊ ပါလန်တို၏သား၊အသက် ၃၆

ှစ်ရှိ စိုင်းကွိ င်သည် ေြခေထာက်ြဖင့် ၁၅ ချက်ခန်အကန်

ခံရသည့် အြပင် ေသနတ်ဒင်ြဖင့် မျက်စိကို ၃ ချက်တိတိ ိုက်ခံရ

(၆) လုံးေကာစံလှ၊ ပါစုတို၏သား၊ အသက် ၃၈ ှစ်ရှိစိုင်းစိန်တာသည် အချက်(၂၀) အ ိုက်ခံရ

၄။ မိင
ု း် ပန် မိ နယ်က လယ်သမားများစစ်ေမးြခင်း ၊တစ်ဦးတွင် လက်ဝယ်စကားေြပာစက်ရှိ ေသာေ ကာင့်
အဖမ်းခံရ

ြမန်မာစစ်တပ် ခလရ (၂၉၆) မှအင်အား(၃၅)ေယာက်သည် ဩဂုတ်လ (၃)ရက်ေန ေနလယ်မွန်းလွဲ

(၁၂ ၃၀) အချိန်တွင် မိုင်းပန် မိ နယ်၊နားမွန်ေကျးရာအုပ်စု ေနာင်လွန်ရာသို သွားေရာက် ပီး လယ်ကွင်း

တွင် အလုပ်လုပ် ေနေသာ လယ်သမားများကို စစ်ေဆးေမးြမန်းခဲ့ေ ကာင်း။ ၎င်းအနက်တစ်ဦးစိုင်းစိတ

လက်ဝယ်တွငစ
် ကားေြပာစက်(ေနစ ်သုံးေကာသလတ်ဖုန်း)ေတွ ရှိကာ ရှမ်းလက်နက်ကိုင် ဟု အေ ကာင်း

မဲ့ ပစ် တင် ဖမ်းဆီးကာ ေနာင်လွန် ရာ ချ ပ်ေ ှာင်ထားခဲ့သည်။

သတင်း ကား ကားချင်း ရပ်မိရပ်ဖများက လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ မဟုတ်ေ ကာင်း သာမန် အရပ်သားသာ ြဖစ်
ေ ကာင်းသွားေရာက်ရှင်းလင်းေြပာ ကားခဲ့ရာ မွန်းလွဲ(၂)နာရီအချိနတ
် ွင်ထိုရာသားကိြု ပန်လတ
ွ ်ေပး ခဲတ
့ ယ်
လို သတင်းရပါသည်။

ခလရ ၂၉၆ တပ်က တပ်သားများသည် မိုင်းပန် မိ အေနာက်ဘက် မိုင် (၃၀) အကွာ မိုင့်ဘုတ်ပန်ပီ ေကျးရာ

အနီး တွင် အေြခစိုက်ခဲ့ ကသည်။ ဩဂုတ်လပထမအပတ်အတွင်းတွင် အရပ်သားများကို အင်အားအလုံး

အရင်းြဖင့် လိုက်လံ စစ်ေဆးခဲ့ေ ကာင်း။ ၎င်းစစ်တပ်သည် မိုင်းပန် မိ နယ်တွင် တစ်ရာဝင် တစ်ရာထွက်

လယ်ယာ စိုက်ခင်း များ၊ ေတာင်ယာ ခံများတွင် လယ်သမားများကို လိုက်၍ စစ်ေဆးေနြခင်းသည် ေတာင်
ယာလယ် အလုပ်သွားရန်မဝံ့ေတာ့ပါ။ ထို ခလရ (၂၉၆) တပ်သည် နမ့်စံ မိ နယ် ခိုလမ် အေရှ အ လယ်

ပိုင်းေဒသစစ်ဌာန၏ထိန်းချ ပ်မေအာက် ကွန်ဟိန်း မိ နယ် ကာလိ မိ တွင် အဓိကအေြခ စိုက်ေန ေသာ

တပ်ြဖစ်သည်။

၅။ မိင
ု း် ကိင
ု ် မိ နယ် ရာသားပိင
ု ် ခံေမွးတိရစာန်များကို ခိးု ယူ

၂၀၁၈ ခု ှစ် ဩဂုတ်လ ၉ ရက် ညေန ၅နာရီအချိန်တင
ွ ် မိုင်းကိုင် မိ နယ် မိုင်းခွန်အုပ်စု ပါကန်းေကျးရာ

ဘက် မှ လာေသာ စကခ (၁၇)လက်ေအာက် ခလရ ၂၉၅ မှ စစ်အင်အား ၉၀ ခန်ရှိစစ်ေ ကာင်းသည် မိုင်းခွန်
အုပ်စု ေကျာင်းစက် ဘုန်း ကီးတွင် တစ်ညတပ်စခန်းချခဲ့ ပီး ေကျာင်းထိုင်ဘုန်း ကီးစေသာ သက်ဆိုင်သူ

တစ် စုံတစ်ေယာက်ဆီ ခွင့်ြပ ချက် မေတာင်းပဲ ဗိမာန်ေတာ်၏အတွင်းအြပင် အေပ ှင့် ေအာက်ေနရာ ှံရှာ

ေဖွစစ်ေဆးခဲ့သည်။ သိုေသာ် သံသယ ပစည်း တစ်စုံတစ်ခုမ မေတွ ရှိခဲ့ပါ။

ေနာက်တစ်ေန (၇) နာရီအချိန်တွင် ထိုစစ်တပ်သည် ၎င်းဘုန်း ကီးေကျာင်းမှ မိုင်းကိုင် မိ နယ် မိုင်ခွန်

အုပ်စု ဝမ်ကုန်း ယွန်းေကျးရာဘက်ဆီသို ဦးတည်ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ရာသား၂ဦးေနအိမ်တွင် ရှာေဖွစစ်

ေဆး ပီး ၎င်းပိုင်ပစည်း ကို ခိုးယူခဲ့ေသးသည်။ အေသးစိတ်မှာ-

(၁) လုံးအာေလာက၊ အသက် ၅၀ ၊ လုံးတ၊ပါေဆွတို၏သား။

(၂) လုံးေဆွ၊ အသက် ၄၀၊ လုံးတ၊ ပါဆာတို၏သား။

၎င်းတိုေနအိမ်မှ ကက် ၃ ေကာင် တန်ဖိုးေငွ ၂၀,၀၀၀ ကျပ် ဒယ်အိုးတစ်လုံး တန်ဖိုးေငွ ၁၀,၀၀၀ ကျပ် ှင့်

ဓားတစ်ေချာင်း တန်ဖိုးေငွ ၁၀,၀၀၀ကျပ်။

၆။ ြမန်မာစစ်တပ်သည် ဟိပ
ု းုံ မိ နယ်ရာသားေနအိမ် (၁၈)အိမ် ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးခဲ့

သဂုတ်လ ၁၅ ရက်ေန ညေန(၄)နာရီအချိန်တွင် ဗထူးအြခစိုက်တပ်ရင်းမှ ခလရ ၂၄၉ အင်အား ၄၅

ေယာက်ခန် စစ်တပ်သည် ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်း ေတာင် ကီးခ ိုင် ဟိုပုံး မိ နယ် မိုင်းပျ ်းေကျးရာအုပ်စု

ေနာင် ရာဆဲ ရာကို သွား ေရာက် ကသည်။ ၎င်းစစ်တပ်သည် ေြမာက်ဘက် (၄) မိုင်ရှိ ကီေတာ် ေကျးရာ ဘက်

မှ လာ ခဲ့ ပီး ေနာင်ရာဆဲ ေြမာက်ရာရှိ ေနအိမ် (၁၈) အိမက
် ို သွားေရာက်ရှာေဖွေမွေ ှာက်ခဲ့သည်။ ေသတာ
များဖွင့်လှပ် ပီး ပစည်းများကို ကမ်း ေပ သို သွန်ထုတ်ြဖန် ကဲ ခိုးယူခဲ့ေ ကာင်းသိရသည်။

ထိုပစည်းပိုင် ရာသား ၁၈ ဦး၏ အမည်မှာ--

(၁) လုံးမိုင်၊ ပါမတ်
(၂)ပါမွန်း

(၃)ပါ ကည်

(၄)စိုင်စိတ၊ နန်းဦ့

(၅)စိုင်းဝိရိယ၊ နန်းကွပ်
(၆)ပါဆီ
(၇)စိုင်းစိတ

(၈)စိုင်းနာလိန်တ၊ နန်း ွန်း

(၉)တုဇာတ၊ နန်းသန်

(၁၀)ပါ ကည်၊ စိုင်းဩန ာ

(၁၁)ပါကွိ င်

(၁၂)ပါ ု

(၁၃)စိုင်းပန်တိ ၊နန်းစိန်

(၁၄)လုံးထွန်း၊ ပါထွန်း

(၁၅)လုံးစိုင်းဩ၊ ပါ ကည်

(၁၆)လုံးေကာ

(၁၇)လုံး ွမ်
(၁၈)လုံးေမ့
မသ

ာဖွယ် ပစည်းကို မေတွ ရှိခဲ့ပါ။ ထိုေနာက် ေနာင်ရာဆဲေတာင်ရာသို ေရာက်သွားစခန်းတပ်စခန်းချ

ေ ကာင်း သိ ရသည်။
ဆက်သယ
ွ ရ
် န်

စိုင်းေဟာ်ရှဲန်

စိုင်းရက်လွင်
စိုင်းရှဲန်တိုင်း

+66: 62- 941-9600
+66: 97- 173-1530
+66: 81- 474-5604

(ရှမ်း၊ အ လိပ်)

(ရှမ်း၊ ြမန်မာ)

(ရှမ်း၊ ြမန်မာ)

