ရွမး္ လူ႔အခြင႔အ
္ ေရးမ႑ိဳင္မွ ေနာက္ဆုးံ ရ သတင္း စာအမွတ္ (၃/၂၀၁၆)
ဇြနလ
္ ၁ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ေက်ာက္မျဲ မိဳ ႔နယ္တင
ြ း္ အထက္ရရ
ဲ ာြ ေရကာတာ ဆုိဒအ
္ နီးတြင္ ဗမာအစိးု ရစစ္သားတိ႔ ု က
အရပ္သားတုိ႔ကို ညႇငး္ ပန္းႏွပ
ိ စ
္ က္မ၊ႈ ဥပေဒမဲ႔ သတ္ျဖတ္မမ
ႈ ်ားအျပင္ ရွမး္ ျပည္တးို တက္ေရးပါတီ၊
ရွမး္ ျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA တုိ႔တိက
ု ခ
္ ိက
ု စ
္ ဥ္အရပ္သား တုိ႔ကိ ု တုိကပ
္ တ
ြဲ င
ြ း္ လူသားဒိင
ု း္ အျဖစ္
အသံုးျပဳခဲသ
့ ည္။
ေမလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိငး္ ေက်ာက္မဲခရုိင္တြင္းရွိ အထက္ရဲရြာ
ေရကာတာဆုိဒ္အနီးတြင္ ဗမာစစ္အစုိးရတပ္မေတာ္ ႏွင႔္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊
ရွမး္ ျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA တုိ႔ႏွင္႔ရင္ဆုိင္တိ္က
ု ္ခိက
ု ္မႈမွ စျပီး ဗမာစစ္အစုိးရတပ္မေတာ္
တုိ႔က လူ႔အခြင္႔အေရးကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခ်ဳိးေဖာက္ ခါ စစ္ရာဇ၀တ္မႈကိုက်ဴးလြနေ
္ နသည္ ။
ေမလ ၃ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဗမာအစုိးရတပ္မေတာ္ (ခမရ ၃၂၅၊ ၅၀၂၊ ၅၀၃ ၊၁၁၄) (၄)တပ္ မွ
စစ္သား (၅၀၀) တုိ႔မွာ အေၾကာင္းၾကား သတိေပးျခင္းမရွိပဲ ေက်ာက္မဲျမိဳ ႔ေတာင္ဘက္ရွိ
ရွမး္ ျပည္တိးု တက္ေရးပါတီ၊ ရွမး္ ျပည္တပ္မေတာ္(SSPP/SSA)ဌာနခ်ဳပ္ ရွိရာသုိ႔ တုိက္ခုိက္သည္။
ဗမာအစုိးရတပ္ေတာ္ႏွင႔္ ရွမ္းျပည္္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမး္ ျပည္တပ္မေတာ္ ( SSPP/SSA) တို႔မွာ
အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားေသာ္လည္း တစ္ကယ္႔လက္ရွိတြင္ (SSPP/SSA) တုိ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ကတည္းကပင္ ထုိေနရာတြင္လႈပ္ရွားလာခဲ႔သည္။
တစ္ပတ္ေက်ာ္ ၿပီးေနာက္တုိက္ပြဲျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ခ႔သ
ဲ ည္။ ဗမာအစုိးရစစ္တပ္တိ႔ု က ေမလ
၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ ျဖင္႔ ရြာေပါင္း (၈)ရြာ ကုိဗုံးက်ဲ ျပီး ေမလ လယ္တြင္ ေနရာ
အမ်ား ကုိ ဗမာအစိးု ရတပ္မေတာ္ ခလရ ၂၃၊ (ခမရ ၅၀၁၊ ၅၀၄၊၁၁၅၊၁၇) စစ္သား (၁၀၀၀)
ေလာက္က ထိန္းခ်ဳပ္ခ႔သ
ဲ ည္။ ရြာသူ၊ရြာသား (၁၀၀၀) တုိ႔မွာ ၎စစ္ပြဲတိ္က
ု ္ခုိက္မႈ ေတြေၾကာင္႔
အျခားသုိ႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လုိက္ရသည္။
ဤစစ္ပြဲ အတြင္းတြင္ ဗမာအစုိးရတပ္မေတာ္္က လူ႔အခြင႔အ
္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ တုိ႔ကို စုိးရိမဖ
္ ြယ္ရာ
က်ဴးလြန္ေနျပီး ရြာသား (၄၃) ေယာက္တုိ႔အပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီး ႏွင႔္ အရပ္သားတုိ႔ကုိ သူတ႔ိအ
ု
ကာအကြယ္ လူသားဒိင
ု ္းအျဖစ္အသုံးခ်ခဲ႔သည္။ ရြာသား(၅) ေယာက္တု႔ိကုိညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ရိုက္

ႏွက္ ျပီး ဥပေဒမဲ႔အရပ္သား(၃) ေယာက္တုိ႔ကုိသတ္ျဖတ္ခဲ႔သည္႔ျပင္ ေနာက္အေလာင္း (၅)
ခုကိုေတြ႕ရသည္။
ေအာက္တင
ြ ေ
္ ဖာ္ျပထားေသာ က်ဴးလြနမ
္ တ
ႈ ိ႔၏
ု အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ရက္စြဲ

က်ဴးလြန္ခရ
ံ သူ

က်ဴးလြန္မပ
ႈ စ
ုံ ံ

က်ဴးလြန္ရာ
ေနရာ

ေမ ၁၁-၁၂

ရြာသား(၃၀)

ရက္ ၂၀၁၆

အျပင္အမ်ိဳးသမီး

ဖါလ်ဲဳမ္း

အပါဝင္

ေက်ာက္မဲျမိဳ ႔နယ္

ေမ

၁၃ရက္၂၀၁၆
ေမ

ရြာသား(၁) ဦး

စိတ္ေဖာက္ျပန္
ရြာသား

အရပ္သားတုိ႔ကုိလူသားဒိုငး္ အျဖစ္လုပ္

နမ္႔အြနရ
္ ြာမွ

အရပ္သားတုိ႔ကုိ ဦးတည္ျပီး

အက္ၾကီးရြာ

ထင္တုိင္းဖမ္းဆီး၊ရိုက္ႏွက၊္ အဓမၼ

နမ္႔ဖတ္

ရဟတ္ယာဥ္ မွဗးုံ က်ဲ၊ပစ္ခတ္

ေက်ာက္မဲျမိဳ ႔နယ္

၁၄ရက္၂၀၁၆

(၅)ေယာက္

ပစၥည္းထမ္းခုိင္း

ေက်ာက္မဲျမိဳ ႔နယ္

ေမ ၁၄ ရက္

ရြာသား (၃)ဦး

ဥပေဒမဲ႔သတ္ျဖတ္

နမ္႔ဖတ္ရြာ

၂၀၁၆

(၁)ဦး

(မီးရွဴိ ႔သတ္ျဖတ္မႈ အေလာင္း)

ေက်ာက္မဲျမိဳ ႔နယ္

ေမ ၁၄ရက္

အိမ္ေျခေပါင္း

ရြာသူ၊သား တုိ႔၏

နမ္႔ဖတ္၊အက္ၾကီး၊

၂၀၁၆

(၉၇)အိမ္ခန္႔

အစားအစာ၊တစ္ျခားပုိင္ဆုိင္မႈ အျပင္

ဝုိးလုံရြာ

အိမ(္ ၂)အိမ္ မီးရွဴိ ႔

ေက်ာက္မဲျမိဳ ႔နယ္

ရြာသားေတြအား

ပန္ေလာ႔မွ

စစ္အကာအကြယ္လုပ္ခိင
ု ္း

ေနာင္ကြမရ
္ ြာထိ

ေမ ၁၈-

ဒဏ္ရာရရွိ

ရြာသား(၆) ဦး

၁၉ရက္
၂၀၁၆

ေက်ာက္မဲျမိဳ ႔နယ္

ေမ၂၀-

ရြာသား (၆)ဦး

ရြာသားအား

ေနာင္ကြမ္

၂၁ရက္၂၀၁၆

(ရြာသူၾကီးအပါဝင္

စစ္ပြဲ၏အကာကြယ္အျဖစ္လုပခ
္ ိင
ု ္း

ေက်ာက္မဲျမိဳ ႔နယ္

ဥပေဒမဲ႔သတ္ျဖတ္

ဝုိးလုံ

)
ေမ ၂၀ရက္

(၅) ဦးမွာ

အေလာင္းေတြ႔

ေပ)

၂၀၁၆

(အမည္မသိရေသး (မီးရွဴိ ႔သတ္ျဖတ္)

ေက်ာက္မဲျမိဳ ႔နယ္

ထုို္သုိ႔ေသာရာဇ၀တ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္၍ စစ္ပြဲျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရွမ္းလူ႔
အခြင႔ေ
္ ရးမ႑ိဳင္မွျပင္းျပင္းထန္ထန္ရွဴတ္ခ်လုိ္က္သည္။ျပစ္မက
ႈ ်ဴးလြန္သူတုိ႔ကို တရားဥပေဒ
တရားဥပေဒအရအေရးယူရန္၊တားျမစ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္။
ဗမာအစုိးရတပ္မေတာ္မခ
ွ လ
ု ုိ SSPP/SSA တို႔ကို ဆက္လက္တိုက္ခို္က္မႈသည္ ျငိမး္ ခ်မ္းေရး
ကုိေလာင္ေျပာင္မႈ အျဖစ္ ႏုိငင
္ ံတကာအသုိင္းဝုိင္းက ထုတ္ေဖာ္ ရႈတ္ခ်သင့္ေပသည္။ ေမလ ၁၆
ရက္ေန႔တြင္ အီယူ(EU) မွ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္ (ေက်ာက္မဲအေရွ႔) သီေပါျမိဳ ႔သုိ႔လာ

ေရာက္ခ႔စ
ဲ ဥ္တြင္ ဗမာအစုိးရတပ္မေတာ္မွ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာတုိကခ
္ ိက
ု ္မႈမ်ား
ကုိအျပစ္တင္မမ
ႈ ရွိျခင္းမွာ က်ေနာ္တု႔ိ ရွမး္ လူ႔အခြင႔အ
္ ေရးမ႑ိဳင္မွ လြန္စြာဝမ္းနည္းရပါသည္။
အခုျဖစ္ေပၚေနေသာတုိက္ပြဲမ်ားသည္ အထက္ရဲရြာေရကာတာဆုိဒ္တြင္ျဖစ္ေနသည္ကိုက်ေနာ္တု႔ိ
ရွမး္ လူ႔အခြင႔အ
္ ေရးမ႑ိဳင္မွ သိသ ာထင္ရွားေစခ်င္္ပါသည္။ေဒသခံမ်ားက ေရကာတာစီမံကိ္န္း
ကုိျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္သည္။ခုလုိတုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ ခ်မွာ ဆက္လက္တည္
ေဆာက္ဆဲ ေရကာတာ ဆုိဒ္တြင္လုံျခဳံေရတြက္ ေနရာခ်ထားႏုိင္ရန္ ႏွင္႔ သိမ္းယူထန
ိ ္းခ်ဳပ္
ႏုိငရ
္ န္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားပါဝင္သည္႔ ဤေရကာတာအျပင္အျခားေသာ နမၼတူ
ျမစ္ေပၚမွ ေရကာတာမ်ား တြင္ ဆြီစ္၊ ဂ်ာမန္၊ေနာ္ေဝး၊ဂ်ပန္ ႏွင႔္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား ပတ္သက္ဆ
က္ႏြယ္မႈအားလုံး ခ်က္ခ်င္းဆုိင္းငံ့ရပ္စဲပါ က်ေနာ္တုိ႔ ထပ္ေတာင္းဆိုပါသည္။ႈ ။သုိ႔မဟုတ္ပါက
ဗမာအစုိးရတပ္မေတာ္၏ ျပစ္မႈက်ဴးလြနမ
္ ႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ စြပစ
္ ြဲခံရႏိုင္ဖြယ္ရပ
ွိ ါသ
ရွိပါသည္။

ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၆ ရက္ထိ ေက်ာက္မျဲ မိဳ ႔နယ္တင
ြ း္ ဗမာအစုိးရတပ္မေတာ္မ ွ
လူ႔အခြင႔ေ
္ ရးမ်ားခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ တ
ွ တ
္ မ္းအေသးစိတ္
ရြာသား (၃၀) ေယာက္တိ႔ ု အားလူသားဒိင
ု း္ အျဖစ္ ဗမာအစုိးရစစ္တပ္က အတင္းအဓမၼ
အသုးံ ျပဳခဲ႔သည္။
ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာအစုိးရစစ္သား (၁၀၀) ေလာက္တုိ႔မွာ နမ္႔အြနန
္ ားမြန္း၊ ကုန္းညဳ
ေက်းရြာအုပ္စု မွ အရပ္သား (၃၀) ေယာက္တုိ႔အား ၎ တုိ႔ကို ဖါလ်ဲဳမ္း ရြာသုိ႔ ဦးေဆာင္
ေခၚသြားရန္မွာၾကားသည္။ရြာသားတုိ႔မွာ ဗမာအစုိးရစစ္သားတုိ႔ အတင္းအဓမၼ ခုိငး္ ေစမႈေၾကာင္႔
ေရွ ႔မဥ
ွ ီးေဆာင္ေခၚသြားရသည္။
ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ မွ တစ္ေန႔ႏွင့္ တစ္ညလုံးေလွ်ာက္ခုိင္းျပီးနံက္ ၉ နာရီ ဖါလ်ဲဳမ္း
ေရာက္သည္အထိေလွ်ာက္ခဲ႔ျပီး ေနာက္ေန႔နံနက္မိးု လင္းမွသာ ရြာသားေတြျပန္ လည္လႊတ္လာ
သည္။ ဗမာအစုိးရစစ္သားတုိ႔မွာ ၎တုိ႔ရြာသားအား အစာေရစာကုိ ခရီး တစ္ေလွ်ာက္လုံး
မေပးခဲ႔ေပ။ အခ်ဳိ ႔ရြာသားတုိ႔မွာသူတုိ႔စစ္သားလြယ္အိတ္ကုိ သယ္ေဆာင္ ေပးရသည္။
ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ အရပ္သားမ်ားသုိ႔ဥးီ တည္ပစ္ခိက
ု တ
္ ိက
ု ခ
္ ိက
ု ္
ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ တြင္ အသက္ (၆၀) ႏွစ္ရလ
ွိ ယ္သမားတစ္ဦးမွာ ဗမာအစိးု ရစစ္
ရဟတ္ယဥ္ျဖင္႔ ပစ္ခတ္လုိက္ျခင္းေၾကာင္႔ သူအားစိတ္ေဝဒနာတစ္ဦးျဖစ္သြားရသည္။
ထုိေန႔တြင္ အက္ၾကီးရြာ ဟုိင္းေကြေက်းရြာအုပ္စမ
ု ွ လုံးေအာင္ထြန္း သည္ သူ၏လယ္ကုိ
ၾကည္႔ရႈ ရန္ ရြာျပင္ရသ
ွိ ူ၏ လယ္သုိ႔သြားေနခဲ႔သည္။ ထုိစဥ္ ေလယာဥ္သံၾကားရသျဖင္႔ ၾကည္႔ရန္
သူ၏လယ္တဲမွ ေျပးထြက္ခ႔သ
ဲ ည္။ ထုိ္စဥ္ စစ္ေလေၾကာင္းမွသူ႔အားေတြ႔သျဖင္႔ ဗုံး ၃ လုံးက်ဲျပီး
စက္ေသနတ္ျဖင္႔ သူ႔အားပစ္ခတ္ တုိ္က္ခိက
ု ္ခဲ႔သည္။ကံေကာင္းစြာျဖင္႔သူ႔အားမထိခိက
ု ္ေပမဲ႔ သူ
ဆုိးရြားစြာတုန္လႈပ္ခ႔သ
ဲ ည္။ ထုိရြာသားသည္ သူ၏ မိသားစု ဆီသိ႔ေ
ု ျပးျပီးသူၾကဳံေတြ႔ျဖစ္ပ်က္သ
မွ်ကုိေ ျပာျပခဲ႔ေသာ္လည္း အဲ႔ဒီေနာက္ပုိင္းမွစ၍ သူသည္စိတ္ေဝဒနာခံစားရကာ သူ၏မိသား
စုကုိပင္ မမွတမ
္ ိႏုိင္ေတာ႔ေပ။ ၎ရြာသားသည္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ အိမေ
္ ထာင္သည္ျဖစ္သည္။
ရြာသား (၅) ေယာက္ကို ရိက
ု ႏ
္ က
ွ ထ
္ ေ
ု ထာင္းျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏင
ွ ႔ ္ ေရွာ(႔ ခ္)တုိကျ္ ပီး ပစၥညး္ သယ္ခိင
ု း္

ေမလ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၆ တြင္ ဗမာအစုိးရစစ္တပ္ ခမရ (၅၀၄) မွ ရြာသား ၅
ေယာက္ကိုဖမ္းဆီးျပီးညႇင္းပန္းႏွပ
ိ ္စက္ခါ၂ ည ခ်ဳပ္ထားျပီး ပစၥည္းသယ္ခိင
ု ္းရန္အသုံးျပဳခဲ႔သည္။
၁. စုိင္းစိန္ အသက္ ၂၈ ႏွစ္ အက္ၾကီးရြာ
၂. စုိင္းပန္စိတၱ အသက္ ၃၆ ႏွစ္ အက္ၾကီးရြာ
၃. စုိင္းနႏၵိယ အသက္ ၃၆ ႏွစ္ အက္ၾကီးရြာ
၄. လုံးေမာင္ခန္ အသက္ ၄၀ ႏွစ္ အက္ၾကီးရြာ
၅. စုိင္းဆုေဇယ် အသက္ ၄၅ ႏွစ္ နမ္႔ဖတ္ရြာ
ရြာသားအမ်ားစုမွာ အက္ၾကီးရြာမွ ျဖစ္ျပီး ေမလ ၁၂-၁၃ ရက္မွစ၍ ပန္ေလာ႔ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသုိ႔
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခိလ
ု ုံေနခဲ႔သည္။ စုိင္းစိန၊္ စုိင္းပန္စိတၱ၊ စုိင္းနႏၵိယ၊ လုံးေမာင္ခန္၊ တုိ႔မွာ
သူတုိ႔အိမ္ကုိေ စာင္႔ၾကည္႔ရန္ေနခဲ႔ၾကသည္။မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ပါေစ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ အေစာ
ပုိင္းကတည္းက ျပင္းျပင္းထန္ထန္တိုကခ
္ ိက
ု ္မႈေတြၾကားျပီးေနာက္ သူတိ႔အ
ု ိမ္ကေန ပန္ေလာ႔
သုိ႔ထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္ရန္ဆုံးျဖတ္ခ႔သ
ဲ ည္။
ထိုအခ်ိန္တင
ြ ္ စိုငး္ ဆုေဇယ် သည္ ပန္ေလာ့ သိ႔ထ
ု ြက္ေျပးတိမး္ ေရွာင္ခဲသ
့ ူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုသူ၏
အိမ္မေ
ွ မြးထားေသာကြ်ဲႏြားတိရိစၧာန္ကိုျပန္လည္ၾကည့္ရႉရႏ္ုျပန္ခဲသ
့ ည္။စိုင္းဆုေဇယ်
သည္နမ့္ဖတ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသိ႔ျု ဖတ္ေက်ာ္စဥ္ဗမာအစိးု ရစစ္မွသ႔အ
ူ ားဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။
ရြာသား ၅ ေယာက္မွာ ႐ိုက္ႏွက္ကန္ေၾကာက္ခ်င္း ႏွင့္ ႐ိုငဖ
္ ယ္ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ထုေထာင္းျခင္း
ခံရသည္။ဒါးျဖင့္လည္း လွီးသည္။ ရွမ္းစစ္သားတို႔ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရွိသည္ျ့ပင္ရမ
ွ ္း
စစ္သားေတြကိုစားနပ္ရိကၡာတတို႔ႏွင့္ေငြေတြကေ
ို ထာက္ပ့ံဆက္သြယ္လားဟု ဗမာစစ္သားတို႔၏
တို႔၏ ေမးျမန္းျခင္းခံရသည္။
ရြာသား ၂ ေယာက္ျဖစ္ေသာ စိင
ု ္းနႏၵိယ၊ စိုငး္ ဆုေဇယ် ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ ဝါယာႀကိဳး၊ ဘက္ထရီ
တို႔ကို အသုံးျပဳၿပီးလွ်ပ္စစ္ျဖင့္တို႔သည္။
ရြာသားမ်ားကိုလက္ျပန္ႀကိဳးတုတ္ၿပီးမ်က္လုံးကိမ
ု ိနး္ မထမီစျဖစ္ပိတ္သည္။ဗမာစစ္သားမ်ား
ထိုရြာသားမ်ားကိုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဆြမး္ ခ်က္ေဆာင္တြငအ
္ စာေရစာမေပးပဲ ၂ ည ေခၚထားသည္။
စိုငး္ နႏၵိယက ျဖစ္ပ်က္သမႇ်ကုိျပန္ေျပာျပသည္။ “ ဗမာစစ္သားမ်ားက ဓါးကုိအသုးံ ျပဳျပီး
က်ေနာ္႔လည္ပင္ကို အၾကိမ္ၾကိမ္လွီးျဖတ္တယ္။က်ေနာ္႔ကုိ သူတိ႔ရ
ု ိုင္ဖယ္ေသနတ္ဒင္န႔ဲ

မ်က္ႏွာ၊ႏွာေခါင္း၊ရင္အုပ္န႔ဲ ပါးစပ္ကုိထုရိုက္တယ္။ျပီးရင္ သူတိ႔ု ဘက္ထရီမွ ဆက္သြယ္ထားေသာ
အီလက္ထရစ္ ဝါယာကုိအသုံးျပဳျပီး က်ေနာ္၏ေက်ာ၊ ညာပခုံးႏွင္႔ ရင္အပ
ု ္တုိ႔ကုိေ ရွာ႔(ခ္)
တုိက္သည္။ သူတိ႔ု က်ေနာ္႔ရ႔ေ
ဲ ျခ ႏွင႔္ လက္ကုိၾကိဳး တုတ္ခ်ည္ ေႏွာင္ျပီး ရုိင္ဖယ္ေသနတ္ဒ င္ျဖင္႔
က်ေနာ္႔ ညိဳ ႔သက်ည္း ကုိထုေထာင္းသ ည္။သူတုိ႔က်ေနာ္႔မ်က္စိကိအ
ု ၀တ္ႏင
ွ ့္ စီးထားသည္။
ထုိအခ်ိန္တင
ြ ္ က်ေနာ္႔ပါးစပ္မွာ ေသြးမ်ားယုိးစီးက်လာသည္။ က်ေနာ္႔ရဲ ႔အကၤ် ီမွာေသြးမ်ားျဖင္႔ေ ပ
က်ံကုန္သည္။က်ေနာ္႔မ်က္စိလည္းနာက်ဥ္တယ္။က်ေနာ္တုိ႔ ကုိ၂ ည ေပးမအိပ္ဘူး။”
ေမလ ၁၆ ေနာက္ေန႔ထိမ်က္လုံးအဝတ္စပိတ္လွ်က္ ဗမာစစ္သားမ်ားကစစ္ေက်ာ္ပ ိုးအိပ္ ၁၀ ကီ
ကီလိုဂရမ္ေလာက္ ေယာက္တိုင္းကိုသယ္ခိုငး္ သည္။နမ့္ဖတ္ဘုနး္ ႀကီးမွပန္ေလာ့ဘုန္းႀကီးေက်ာင္
ကီးေက်ာင္း ၅ ကီလမ
ို ီတာေလ်ာက္ခ္ိုင္းသည္။ေနာက္မွသာ မ်က္စိပိတ္ထားေသာအဝတ္စကို
ဖယ္ေပးသည္။ပန္ေလာ့ရြာသားႏွင္ဘ
့ ုန္းႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕က သူတို႔သည္ရြာသားေတြ ျဖစ္သည္
၊ရွမ္းစစ္သားေတြ မဟုတ္ေၾကာင္း အာမခံေပးမွသာ လြတ္လာၾကသည္။

စိုငး္ နႏၵိယ သည္ညႇင္းပန္းႏွပ
ိ စ
္ က္ျခင္းျပင္းထန္သည္ဟု ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ုံတြင္ ဝ
ေဆး႐ုံတြင္ ဝန္ခေ
ံ ဆးကုသမႈခံယူသည္။
ဥပေဒမဲ႔ရာြ သားမ်ားအားသတ္ျဖတ္ျခင္း
ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဗမာစစ္သားမ်ား ဖမ္ဆီးေခၚေဆာင္သြားရာ သက္ေသေတြ႕
ၿပီးေနာက္ပိုငး္ တြင္ ၁၉ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မီးေလာင္ေသဆုံးသူ ရုပ္ၾကြငး္ က်န္ ရြာသား ၃
ေယာက္အား ပန္ေလာ့ေတာင္ဘက္တြင္ ေတြ႕ရွခ
ိ ဲသ
့ ည္။
ထိုရြာသား ၃ ေယာက္သည္ ေနာင္ကြန္ရြာမွျဖစ္သည္။၎ရြာသားနာမည္တို႔မွာ
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
အမည္

အသ

မိဘအမည္

မိသားစု

လုံးပန္+ပါျငိမ္

ဇနီး၊ေအးခမ္းဆာ(၂၃)

က္
၁ စုိင္းအုိက္ေနာင္႔(သု)ိ႔ အာစိန္န

မွတ္ပုံတင္၊၁၃/ကမန(ႏုိင)္ ၁၁၀၈၂၅

၂၇

ႏွစ္

(၁၀)ႏွစ္သားတစ္ေယာ
ေယာက္
၂ စုိင္းအိုက္မတ္
(စုိငး္ အုိက္ေနာင္႔၏အကို)

မွတ္ပုံတင္၊၁၃/ကမန(ႏုိင)္ ၀၉၀၆၀၈

၃၀

လုံးပန္+ပါျငိမ္

ဇနီး၊ေအးပု(၂၃)ႏွစ္ ကေ
ကေလး(၃)ေယာက္
(အသက္ ၇ႏွစ္

တစ္ေယာက္ အမႊာ

(၂)ေယာက္ ၃ႏွစ္ )
၃ စုိင္းအုိက္တိင္႔ (သု)ိ႔ စုိင္းဆု

၂၆

လုံးခုိ္+ပါနန္းေအြ႔

ဇနီး၊ေအးခမ္းပူး

(စုိငး္ အုိက္ေနာင္႔ ၊ စုိင္းအုိက္မ တ္
တုိ႔ႏွင႔ေ
္ ဆြမိ်ဳး)
ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အက္ၾကီးရြာ အနီးတြင္ စုိင္းအာစိန္န လည္ပင္္းကုိ ေသနတ္ထိမွနဒ
္ ဏ္
ရာရခဲ႔သည္။ ထုိအခ်ိန္ ရွမး္ ျပည္္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ရွမး္ ျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) တို႔အား
အစာေရစာ ေဝေနခ်ိန္ ဗမာအစုိးရစစ္ႏင
ွ ႔္ တုိက္ပြဲျဖစ္ေနစဥ္ျဖစ္သည္။ စုိ္င္းအာစိနန
္
သည္သူ၏ဖုန္းျဖင္႔ သူအမ်ိဳးအားဖုနး္ ဆက္ကာ အကူညီေတာင္းသည္။ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သူ၏
အစ္ကိစ
ု ိုင္းအုိက္မတ္၊အမ်ဳိးျဖစ္သူစိင
ု ္းအုိက္တိင႔္ တုိ႔မွာေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ျဖစ္ သူ႔အား ေခၚခဲ႔
သည္။စုိင္းအာစိန္န အားေခၚ ျပန္လာရာ နမ္႔ဖတ္ရြာအနီးတြင္ ဗမာစစ္သားမ်ားက သူတိ႔အ
ု ားဖမ္း
ဆီးလုိက္သည္။ထုိအျဖစ္ကို နမ္႔ဖတ္ရြာသားအခ်ဳိ ႔ကေတြ႔သည္။
ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ပန္ေလာ႔ရြာမွ
ရြာသား ၆ ေယာက္မွာ ဗမာစစ္သားမ်ားမွ
အတင္းအဓမၼ ေနာင္ကြမ္ သုိ႔ လမ္း
ျပခုိ္င္းခဲ႔ဖူးသည္။ နမ္႔ဖတ္ႏင
ွ ႔ပ
္ န္္ေလာ႔
အၾကားရွိ မက္မ႔က
ုံ န္႔လ်ဲန္ တြင္သူတုိ႔
ေသဆုံးသူ ၃

ေနာင္ကြမ္ေက်း႐ြာမွ ႐ြာသား ၃ ဦး၏ ၾကြငး္ က်န္အေလာင္း

ေလာင္းအားသြားေရာက္ရွငး္ လင္းရန္ေက်ာ္ျဖတ္လာစဥ္တြင္ျဖစ္သည္။ပန္ေလာ႔ေရာ
က္ခ်ိန္တင
ြ ္သူတုိ႔ ရြာသူၾကီးအခ်ိဳ ႔ကုိ သတင္းေပးခဲ႔သည္။၎ ေသဆုံးသူအေလာင္း (၃) ေလာင္းမွာ
ေနာင္ကြမ္ ရြာသားျဖစ္ႏင
ုိ ္ျပီး ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ကဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု
ေျပာျပသည္။သူတုိ႔မွာ ေနာင္ကြမရ
္ ြာ ၏ သူၾကီးကုိ ဖုန္းဆက္ေခၚျပီး ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္
အခ်ိဳ ႔ရြာသားတုိ႔မွာကားေမာင္း၍ ေသဆုံးသူအေလာင္းရွရ
ိ ာသုိ႔သြားေရာက္ၾကည္႔ရႈခဲ႔သည္။
ရြာသားတုိ႔မွာ ေသဆုံးသူ ၃ ဦး မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းႏွင႔္ သူတုိ႔ေဆာင္းခဲ႔တဲ႔ ဦးထုတ္ကို
မွတ္မိသည္။ ရြာသားမ်ား ေနာက္တစ္ေန႔အထိထား၍ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ေသဆုံးသူတုိ႔၏
အရုိးေတြကုိ ျပန္လည္သြား ေရာက္ျပီး ပန္ေလာ႔ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသုိ႔ယူေဆာင္ခဲ႔သည္။ေမလ ၂၁
ရက္ေန႔တြင္ ေသဆုံး သူတုိ႔တြက္ ရည္စူး၍ ကုသိလ
ု ္ဒါနလုပေ
္ ဆာင္ေပးခဲ႔သည္။

ရြာသံုးရြာအတြငး္ ရိွ စားနပ္ရက
ိ ၡာ နွင့အ
္ သံုးအေဆာင္ပစၥညး္ မ်ား ဖ်က္ဆးီ ခံ ရျခင္း။
ေမ ၁၄၊ ၂၀၁၆ တြင္ အိမ္ေျခ ၄၀ ရွိ တဲ့
နမ့္ဖတ္ရြာ ကို ဗမာ့ အစိးု ရတပ္မေတာ္
မွတစ္အမ
ိ ္ ျပီးတစ္အိမ္ တံခါးေပါက္မ်ား
ကိုဖ်က္ဆီး ျခင္း ၊ စားနပ္ရိကၡ နွင့္ စိုကပ
္ ်ိဳးရန္
မ်ဳိးေစ့ အိ္တ္မ်ား ကိုေဖာက္ ဖ်က္ဆီး

ျခင္း၊ ေျမၾသဇာ အိတ္မ်ား ကို ဖ်က္ဆီးျပီး ေျမ
ေျမၾကီး ေပၚ ျပန္ ့ က်ဲသြား သည္ အထိ ရစရာ
မရွေ
ိ အာင္ အားလံုးဖ်က္ဆီးပစ္ ထားသည္။
ေနာက္ျပီး ရြာတြင္းရွိဆိုင္ကယ္ မ်ားရဲ ႔ အင္ဂ်င္ဝို
ဝိုင္ ထဲတင
ြ ္ဆားမ်ားထည့္ထားခဲ့သည္။

၀ိုးလံု ေက်း႐ြာအိမ္ရွိ စပါး မိ်ဳးေစ့ နွင့္ ေျမၾသဇာအိ
ေျမၾသဇာအိတ္အား သြန္ေမွာက္၊ဖ်က္စးီ ျခင္း

ဦးဇင္းတစ္ပါး သည္ ဤသို႕ေသာ ျဖစ္ရပ္ကို
ဘုရားေက်ာင္းကေန ေတြ ့ျမင္ခဲ့ သည္။
ေမလ ၁၄-၁၆ ရက္တြင္လည္း ထိုနည္းတူ အက္ၾကီးရြာရွိ အိမ္ေျခ ၂၅ လံုး နွင့္ ဝိုးလံုရြာ ရွိ အိမ္
ေျခ ၃၂ လံုး တို ့သည္လည္း ထိုနည္းတူဖ်က္ဆီးခံခဲရ
့ ျပီး ဝိးု လံုေက်းရြာတြင္း ရွိ ေနအိမန
္ ွ စ္အမ
ိ ္
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ နွင့္ လယ္ထြနစ
္ က္တို႕ မွာ ျပာျဖစ္တဲ့ထိ မီးရိွဳ. ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ ရသည္။

ဗမာ့ အစိးု ရတပ္မေတာ္သည္ ရြာသား ၆ ေယာက္အေပၚ စစ္အကာအကြယအ
္ ျဖစ္ ေစခိင
ု း္ ျခင္း။
ေမလ ၁၈ ရက္ေန ့ တြင္ ၉ မိုင္အကြာ ရွိတဲ့ ပန္ေလာ့ေက်းရြာကေန ေနာင္ကြမေ
္ က်းရြာ အသြား
ဗမာ စစ္အစိးု ရစစ္တပ္တို ့သည္ ရြာသား ၆ ေယာက္ကို အတင္းေခၚယူျပီးစစ္ အကာ
အကြယ္အျဖစ္ ေစခိင
ု ္းခဲ့သည္။
ဗမာအစိုးရစစ္သား ၁၀၀ ေလာက္က အေရွ ႔မွ ဦးေဆာင္ခါ တညလံုးေလွ်ာက္္ရသည္။ လမ္းတစ္
ေလ်ာက္တြင္ အစားအစာ နွင့္ ေရ တိုက္ေကြ်းျခင္း လုံးဝမရွိခဲ့ ပါ။ ေနာက္ေန ့ေမလ ၁၉ ရက္တြင္
ပန္ေလာ့ ေက်းရြာ အတြင္းတြင္ ျပန္လႊတခ
္ ဲ့သည္။
ဗမာ့အစိးု ရတပ္မေတာ္သည္ ရြာသား ၆ ေယာက္အေပၚ စစ္အကာအကြယအ
္ ျဖစ္ ေစခိင
ု း္ ျခင္း။
ေမလ ၂၀ ရက္ေန ့တြင္ ေနာင္ကြမ္ေက်းရြာကေန နမ့္ဝါ ေက်းရြာ အသြား ရြာသူၾကီး ဥိီးေတဝိန္ နွင့္
အတူ ရြာသား ၅ ေယာက္ ကို အေယာက္ ၁၀၀ ရွိတဲ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ၏ စစ္အကာအကြယ္အျဖစ္
ေစခိုငး္ ျခင္းခံခဲ့ ရသည္။ ဗမာ့စစ္တပ္ တို ့သည္ေနာင္ကြမ္ေက်းရြာကေန မနက္ ၂ နာရီခန္ ့တြင္
စထြက္ျပီး ေနာက္ေန ့ ေမလ ၂၅ ရက္ မနက္ ၅ နာရီ အခ်ိန္တင
ြ ္ နမ့္ဝါ ေက်းရြာကို ေရာက္လာ

သည္။ လမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုး အတြင္း အစားအစာအျပင္ ေရတိုက္ေကြ်းျခင္းလံုး ဝမရွခ
ိ ပ
ဲ့ ါ။ နမ့္ဝါ
ေက်းရြာေရာက္တဲ့ခ်ိန္ မွ သူတိုလႊတ္ေျမာက္ျပီး အိမ္ျပန္ခြင့္ ရလာခဲ့သည္။
ရြာသားနွစ္ေယာက္၏ နာမည္ မွာ စိုငး္ ျမင့္ အသက္ ၃၅ နွစန
္ ွင့္ စိုင္းစႏၵီမာ အသက္ ၃၂ နွစ္တို ့
ျဖစ္သည္။

ဝုိးလုရ
ံ ာြ မွ ေသဆုးံ သူ ၅ ေယာက္အေလာင္းေတြ႔ရွိ
ေမလ ၁၂ - ၁၃ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဝုိးလုံရြာတြင္ စစ္ပဲြျပင္းထန္စြာျဖစ္ခ႔သ
ဲ ည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္
ဝုိးလုံရြာသား အမ်ားမွာ သူတိ႔အ
ု ိမ္မွ ပန္ေလာ႔ သုိ႔ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ အျဖစ္ထြကေ
္ ျပးတိမး္ ေရွာင္ခ႔ဲ
သည္။ျပင္းထန္ေသာတုိက္ပြဲ ျငိမ္သက္ျပီးေနာက္
ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ရြာသူ၊သား မ်ား မိမိအမ
ိ ္ကို ျပန္လာခဲ႔ရ ာ သူတိ႔၏
ု ပုိင္ဆုိင္ရာပစၥည္း ႏွင႔္
အိမ္တိ႔မ
ု ွာ ပ်က္စီးဆုံးရွဴးံ သည္ကိျု မင္လုိက္ရသည္။အိမ္ ၂ အိမ္မွာမီးေလာင္က်ခဲ႔သည္။
အိမ္တစ္အမ
ိ ္အားသြားေရာက္ရွငး္ လင္းရာ ထုိအိမ္သည္ ဆရာဝန္ေလာင္းျဖစ္သူ လုံးေစာေဗဒ
အိမ္ျဖစ္ျပီး ေသဆုံးသူ ၂ ေလာင္းကုိေတြ႔ရ ွိခ႔သ
ဲ ည္။
လုံးထြန္းေအာင္ ၏ အိမ္အေနာက္ဘက္တြင္
ရွိေသာအိမသ
္ ာက်င္းထဲတြင္ ေသဆုံးသူ ၂
ေယာက္ကုိေတြ႔ရွိသည္။
ရြာအျပင္ဘက္တြင္ ေသဆုံးသူတစ္ေယာက္၏
အေလာင္းကုိေတြ႔ရွိသည္။ရြာမွ ၁၅ မိနစ္
လမ္းေလွ်ာက္ရသည္။
ေသဆုံးသူအေလာင္း မွာမည္သူမည္ဝါ
ျဖစ္ေၾကာင္းမမွတ္မိႏုိင္ေပ။သုိ႔ေသာ္ ေမလ ၁၃
ရက္ေန႔ကေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာရြာသားတို႔မွာ
ထိုလူေသေလာင္းတိ႔ျု ဖစ္ႏင
ုိ ္သည္ စိးု ရိမ္
ေနၾကသည္။ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာလူမ်ားမွာ -

၀ိုးလံုေက်း႐ြာ အိမသ
္ ာက်င္း ထဲမွ အမည္မသိ ႐ြာ
႐ြာသား ၂ ေယာက္၏အေလာင္း

၁။ စိုငး္ ေက်ာ္လြန္း အသက္ ၄၀ နွစ္ ဝိုးလံုရြာသား ( မိဘ အမည္ ၊ လံုးလိုင္းခမ္း ၊ နိုင္းတိ )

၂။ စိ္င
ု ္းေပၚ အသက္ ၂၃ နွစ္ ဝိုးလံုရြာသား (မိဘ အမည္ ၊ လံုးေစာ၊ ပါညႊန္႔ )
၃။ စိုငး္ ထြနး္ ေရႊ အသက္ ၃၃ နွစ္ အက္ၾကီးရြာသား ( ဇနီး ။ နန္းဆိင
ု ္လွ )
၄။ စိ္င
ု ္းေက်ာ္ အသက္ ၂၂ နွစ္ ပန္က်န္ရြာသား ( မိဘ ။ လံုးစံထြနး္ ၊ ပါထြနး္ )

ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ စိုငး္ ေဟာ္ရွဲန္ + ၆၆ (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀
စိုငး္ ခြန္းမိုင္ + ၆၆ (၀) ၉၄-၆၃၈-၆၇၅၉

(ရွမး္ | အဂၤလိပ္)

(ဗမာ| အဂၤလိပ္)

