
ရမွး္လူ႔အခြင္႔ေရးမ႑ိဳ  မေွနာကဆ္ံုးရသတငး္ စာအမတွ ္( ၄ /၂၀၁၆) 

ဇလူိငုလ္ ၁၃ ရက ္၂၀၁၆ 

မုိငး္ေယာ္ ရြာသား (၇) ဥးီကု ိဗမာအစုိးရ စစသ္ားမ်ား ဥပေဒမဲ႔သတျ္ဖတအ္တြက ္
တာဝနယ္ေူဆာငရ္ြကေ္ပးပါရန ္

လားရႈိးျမိဳ ့နယ္ မုိင္းေယ္ာၿမိဳ႕အပိုင္ေက်းရြာတြင္ ဇြန္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကရွမ္းလူ႔အခြင္႔ေရးမ႑ိဳင္္မွ မ်က္ျမင္    
သက္ေသ ေဒသခံရြာသားႏွင္႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ႔ရာ ေသဆုံးသူရြာသား (၇) ေယာက္အတြက ္ဗမာအစုိးရစစ္ 
တပ္မေတာ္တုိ႔မွ တာဝန္ရွိ္သည္မွာ ထင္ရွားေၾကာင္းေျပာျပၾကပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင္႔ခုလုိ ျပစ္မႈေတြအတြက ္
တရားမွ်တမႈရရွိရန ္အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ခ်က္ခ်င္း လက္ေတြ႔ တာဝန္ယူေဆာင္္ရြက္ေပးပါရန္ ကၽြ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွမ္းလူ႔အခြင္႔ေရးမ႑ိဳင္က ယၡဳလက္ရွိ NLD ဦးေဆာင္ေသာအစုိးရအားတိုက္တြန္းပါသည္္။ 

သတျ္ဖတမ္ႈ အေသးစတိ ္

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း လားရႈိးခရုိင္၊ မုိင္းေယာ္ျမိဳ ႔မွ အေနာက္ဘက ္တစ္မုိင္ခြဲ ခန္႔ေဝးကြာေသာေနရာတြင ္
ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္။ 

ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မေတာ္ ခမရ (၃၆၂)  စစ္သား (၁၀၀) ခန္႔သည ္
နမ္႔ဇလပ ္လြိဳင္ေတာင ္ေျမာက္ပုိင္းဘက္၊ မုိင္းေယာ္အေနာက္ဘက ္၁၀ ကီလုိမီတာ ရွိ မိုင္းယန္း သုိ႔ 
ေရာက္ရွိ္လာၾကသည္။ 

မုိင္းယန္းမွ ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ားသည္ မုိင္းေယာ္ အနားသုိ႔ စစ္ေၾကာင္းအတုိင္း လမ္းေလွ်ာက္ခဲ႔သည္။ 
မြန္းလြဲပိုင္းေလာက္တြင ္ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ား မုိင္းေယာ္သုိ႔ ၁ မုိင္ခြဲခန္႔ အကြာတြင ္စျပီး ယာဥ္အသြားလာ 
မွန္သမွ် အား လမ္းမ်ားတားဆီးပိတ္လုိက္သည္။ဗမာအစိုးရစစ္သားက မုိင္းေယာ္မွ ကားမ်ား ဆုိင္ကယ္မ်ား 
ရပ္ေစျပီး ကားေမာင္းသ ူတုိ႔အား ရွမ္းစစ္သားမ်ားေတြ႔လား၊ သူတုိ႔မွာ ေသနတ္ေရာရွလိားလုိ႔ ေမးသည္။ ထုိ႕ျပင္ 
ကားႏွင္႔ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ ္တုိ႔ကိ ုလားရႈိးမွ ပန္ေကလုံမြန္း လမ္းခြဲတြင ္လမ္းမ်ားပိတ္ဆုိ႔ရပ္တန္႔ျပီး စစ္ေမး 
သည္။လမ္းမ်ားပိတ္ရပ္ျပီးကတည္းက မည္သည္႔ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းမွ သြားလာျဖတ္သန္းခြင္႔မျပဳေပ။ 
မည္သည္႔ယာဥ္မွလည္း မုိင္းေယာ္သုိ႔ ျပန္လွည္႔ရန္ခြင္႔မျပဳေပ။ထုိအခ်ိန္တြင ္လမ္းတေလွ်ာက္တြင ္ဗမာစစ္တပ ္
သား မွ ၂ မုိင္ဝန္းက်င္အား စစ္တပ္သားမ်ားျဖင္႔ ျဖန္႔ထားလုိက္သည္။ 

၃ နာရီီအခ်ိန္ခန္႔တြင ္ကား ဆယ္စီး ႏွင္႔ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ သုံးဆယ္စီး တုိ႔မွာ မုိင္းေယာ္လမ္းႏွင္႔ အနီးတြင ္
ပိတ္ရပ္ခံရသည္။ထုိအခ်ိန္တြင္ကားေမာင္းသမားတုိ႔မွာကားလမ္းတြင္ရပ္ေစာင္႔ေနရခ်ိန္တြင္ေမာ ္ေတာ္ 
ဆုိင္ကယတ္စ္စီးမုိင္းေယာ္လမ္းမၾကီးေဘးလမ္းဘက္မွလာသည္ကုိလွမ္းျမင္လုိ္က္သည္။ရြာသားႏွစ္ေယာက ္



ဆုိင္ကယ ္စီးလုိက္ပါလာသည္။ မုိင္းေယာ္လမ္းမၾကီးအနီးသုိ႔ေရာက္ေသာအခါ ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ား ၎ 
ဆုိင္ကယ္စီးသ ူအားရပ္ရန္တားလုိက္သည ္သုိ႔ေသာ္ထိုသူတုိ႔မွာမရပ္ပဆဲက္ေမာင္းႏွင္းသြားသျဖင္႔ ဗမာစစ္တပ္
စစ္သားမွ ေ႐ွ႕ဦးစြာ ေသနတက္ိုေလထသဲို႔ပစ္လိုကသ္ည။္သူတို႔မရပ္ေသာအခါသူတို႔ဆီသို႔တိုက႐္ိုကပ္စ္
သတ္လုိက္သည္။ ဤအျဖစ္အပ်ကက္ိုလမး္မႀကီး၌ရပ္ထားေသာကားေမာငး္သမားမ်ားက ထငထ္င္႐ွား႐ွား
ေတြ႔ျမင္လိုကသ္ည။္ 

ထုိေသနတသ္ံၾကားသျဖင္႔ လမ္းေပၚမွေစာင္႔ေနေသာ အျခား ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ားလည္း သူတုိ႔ေသနတ္၊ 
ေမာ္တာစက္ေသနတ္ျဖင္႔ စတင္ပစ္ခတ္လုိက္သည္။လမ္းမၾကီးေပၚတြင္ ရပ္ထားခံရေသာ ယာဥ ္မွ ကားေမာင္း 
သမား မ်ားကေျပာသည္မွာ ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ားသည္ ေကာင္းကင္တြင ္ပ်ံသန္းေသာ ကင္္မရာျဖင္႔ 
သူတုိ႔အားအႏၱရာယ္ေပးႏိုင္မည္႔ ရန္သူရွိမရွ ိရွာေဖြရန ္ပစလ္ႊတ္သညဟ္ဆုိုသည္္။ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ာက 
လမ္းေဘးတဘကတ္ခ်က ္လယ္ထဲတြင ္ရြာသားမ်ား အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း ေဝါကီေတာ္က ီ သုံးျပီး 
သတင္းေပးေနသည္ကုိေတ႔ြရသည္။လမ္းမၾကီး၏ေတာငဘ္က္တြင ္နာနတ္ေလွ်ာ္ၿခံ ရွိျပီး လမ္းမၾကီး၏ 
ေျမာက္ဘက္တြင ္ေျပာင္းခင္းရွိသည္။ 

ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ားက လယ္ေတာထသဲုိ႔ဝင္သြားျပီး လယ္ေတာ ဝန္းက်င္မွ အလုပလ္ုပ္ေနသ ူရြာသားမ်ား 
အားကုိဖမ္းဆီးလုိက္သည္။ထို္လယ္ေတာထမဲ ွအလုပ္သမား အနည္းဆုံး ၁၀၀ ခန္႔ေလာက္ရွေိသာ္လည္း 
ရြာသားအမ်ားစုစုမွာ ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ားႏွင္႔ေဝးရာသုိ႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္္သည္။ 

 

လမ္းမ၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ရွိေသာ ေျပာင္းစုိက္ခင္းမွ အလုပ္လုပ္ေနသ ူတစ္ဦးက ဖမ္းခံထားရသူအျခားရြာသား 
(၁၀) ေယာက္အားေျပာျပသည္။(အမ်ဳိးသမီး ၅ ဦး အမ်ဳိးသား ၅ ဦး)။ “ငါတုိ႔ ေျပာင္းခင္းထမဲွာ အလုပ္လုပ္ေန 
တုန္း ငါတုိ႔ဗုံးကြဲသံ နဲ႔ ေသနတ္ပစ္သ ံေတြၾကားရတယ္။ငါတုိ႔ ကေျပာင္းခင္းထရဲွိ္ တထဲမဲွာ သြားပုန္းခုိဖုိ႔ ဆုံးျဖတ ္
လုိက္တယ္။ျပီးေနာက္ဗမာအစုိးရစစ္သားေတြက က်ေနာ္တုိ႕ကုိျမင္ျပီး ငါတုိ႔နားကုိလာျပီး တထဲမဲ ွထြက္လာ 



ရန္ေျပာသည္။ဗမာအစုိးရစစ္သားေတြက ငါတုိ႔ကုိေမးတယ္ မင္းတုိ႔ေတြ ရွမ္းစစ္သားေတြကုိေတြ႔လား?  
ေသနတ္သံေတြၾကားရလား ဆုိျပီး ေမးတယ္။ငါတုိ႔ ေသနတ္သံေတြ ကုိအဲ႔ဒီေတာင္ကုန္းဘကမ္ ွလာတာၾကားရ 
တယ ္လုိ႔ျပန္ေျဖလုိက္တယ္။ထုိဗမာအစုိးရစစ္တပ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အရာရွိတစဥ္ီးက ရျပီးဒီေလာက္ဆုိ ျပည္႔စုံျပီ 
လုိ႔ေျပာတယ္။ျပီးေနာက ္ဗမာအစုိးရစစ္သားေတြက အဲ႔ဒီေတာင္ကုန္းတစ္ဝိကု္ကုိ ေသနတ္မ်ားျဖစ္ ၄-၅ ခ်က္ 
ေလာက္ပစ္ခတ္လုိက္သည္။သူတုိ႔ထမဲ ွအခ်ဳိ ႔အနီးနားတစ္ဝုိက္ကုိ ပတ္ၾကည္႔လုိက္သည ္သုိ႔ေပမဲ႔ ဘာမွမရွ ိ
သျဖင္႔ သူတုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔ ကုိ အခ်ိဳ ႔စစ္သားေတြရပ္ေစာင္႔ေနေသာ လမ္းမ၏နံေဘးသုိ႔ဖမ္းေခၚသြားတယ္။ 
အဲ႔ဒီေနရာဟာ ငါတု႔ိအလုပ္လုပေ္နတဲ႔ေျပာင္းခင္း ေနရာနဲ႔ ၁ မုိင္ေဝးကြာတယ္။အဲ႔ဒီေနရာကုိေရာက္သြားျပီး 
ေနာက ္၅ မိနစ္ၾကာတြင ္က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေမးခြန္းေတြ ထပ္ခါထပ္ခါ ေမးတယ္။ေနာကဆ္ုံးမွာေတာ႔ ဗမာအစုိးရ 
စစ္သားေတြဟာ အုိက္ေမာင ္နဲ႔ အိုက္ေရႊလ ူကု ိက်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ အလွမ္း အနည္းငယ္အေဝးကို္ေခၚေဆာင္သြားျပီး 
သူတုိ႔အား ဗမာလုိေမးတယ္။အုိက္ေမာင္က သူဗမာစကားနားမလည္ေၾကာင္းသူက တေအာင္း လူမ်ဳိးျဖစ္ 
ေၾကာင္း  ျပန္ေျပာတယ္။ဗမာအစုိးရစစ္သားေတြက သူတုိ႔ကု ိကားလမ္းအနီးရွိ စည္းရုိးနားသုိ႔ဆြဲေခၚသြားျပီး 
သူတုိ႔ကု ိနားရင္းအုပ္ရုိက္တယ္၊ သူတုိ႔ရဲ႔ ေသနတ္ဒင္ေတြနဲ႔ ရုိက္ႏွက္ျပီးေနာက ္သူတုိ႔ရဲ႔ လက္ေတြကု ိ
ၾကိဳးတုတ္လုိက္တယ္။” 

ရပ္ထားေသာကား ေမာင္းသမားမ်ားမွာ ၎ရြာသား ၂ ဦးကုိ ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ားကရုိက္ႏွက္ေနသညက္ုိ 
ထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ထုိ႔အျပင္ ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ား ငုိေနေသာအမ်ဳိးသမီး (၇) ဦးအဖြဲ႔ကုိ ေခၚလာ 
သည္ကုိကားသမားမ်ား ကေတ႔ြရသည္။၎သုိ႔ထမဲ ွတစ္ဦးသည္ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔သည္။လြိဳင္ပူေတာင္အနီးနားတြင္ 
အတူတကြလယ္ေတာထတဲြင္အလပု္လုပ္ေနခ်ိန္တြင ္ဗမာအစုိးရစစ္သားမ ွေမာ္တာမ်ားေသနတ္မ်ား ျဖင္႔ 
ပစ္ေဖာက္ခြဲရာ ရြာသူမ်ား အနီးသုိ႔ေပါက္ကြဲကာ သူတုိ႔ေတြထမဲွ တစ္ဦးမွာ အနည္းငယ္ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရေစ 
သည္။ စစ္သားမ်ားမွ ၎ထိခုိက္ဒဏ္္ရာရသူအားေဆးမ်ားထဲ႔ကုသျပီးအမ်ဳိးသမီးတုိ႔အား သြားရန္လႊတ္ေပး 
သည္။ 

ထုိအခိ်န္တြင ္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေမာင္းသူရြာသား ၃ ေယာက(္ ၀မ္ကစ္ရြာမွစုိင္းအုိက္ဆုိင္၊ စုိင္းအုိက္ေမာင္ 
ႏွင္႔ စုိင္းအုိက္လြတ)္ တုိ႔ စစ္ေဆးေရးဂိတ ္နားသုိ႔ေရာက္ရွလိာသည္။တစ္ဦးမွာ ေျပာင္းခင္းထမဲွ အိမ္ကုိ ျပန္လာ 
သူျဖစ္သည္။တစ္ဦးမွာ ေျပာင္းခင္းထတဲြင္အလုပလ္ုပ္သ ူအဖြားအား ၾကိဳရန္သြားျခင္း ျဖစ္ျပီး က်န္တစ္ဦး သည ္
သူ၏ သမီး ေျပာင္းခင္းထတဲြင္အလုပ္လုပသ္ ူအားၾကဳိရန္သြားျခင္းျဖစ္သည္။သူတုိ႕အားလုံးလည္း အျခားယာ 
လုပ္သူတုိ႔ႏွင္႔ အတ ူတားဆီး ေမးျမန္းျခင္းခံရသည္။လမ္းမတြင္ တားဆီးခံထားရေသာ ကားသမားမ်ားလည္း 
ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ားက ထု ိ၃ ဦးအားရိုက္ႏွက္ေနသညက္ုိေတြ႔ရသည္။ 

ထုိခ်ိန္သည ္ေမွာင္စျပဳ လာသည္။ညေနပုိင္း ၇း၃၀ နာရီခြဲ ခန္႔တြင ္ပိတ္ထားေသာလမ္းမၾကီးအား ျပန္လည္ 
ဖြင္႔ေပးလိုက္သည ္ယာဥ္မ်ားမွာလည္း သူတုိ႔၏ခရီးအားျပန္လည္ဆက္ၾကသည္။ 

လမ္းမေပၚတြင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထား သူအားလုံးထမဲ ွ၅ ဦးမွလႊ၍ဲ အားလုံးကု ိအိမ္ျပန္ရန္ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္သည္။ 
ဝမ္ကစ္ရြာမ ွေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေမာင္းသ ူ၃ ဦး ႏွင္႔ သီျခားေမးျမန္းခံရသူ လယ္ယာ လုပ္ကုိင္သ ူ၂ ေယာက ္
ျဖစ္သည္။ ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ားက ဖမ္းထားေသာရြာသားအား လြိဳင္ပ ူ
ေတာင္ကုန္းအနီးသုိ႔ေခၚသြားသညက္ုိ တျခားရြာသားမ်ားကေတြ႔လုိက္သည္။ 



လယ္ယာ လုပ္သမား အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးေျပာသည္မွာ “ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ားက က်မတုိ႔ အုိက္ေမာင္၊ 
က်မတုိ႔ရဲ႔ အမ်ဳိးျဖစ္သူအုိက္ေရႊလ ူနဲ႔ ဝမ္ကစ္ရြာသား ၃ ေယာက္ကုိ က်မတုိ႔ အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ ေျပာင္းခင္း 
နားသုိ႔ေခၚသြားတာ ကုိ က်မတုိ႔ေတြ႔လုိက္တယ္။ေနာက္မကွ်မတုိ႔ကုိ အိမ္ျပန္ခုိင္းတယ္ အဲ႔ဒီအခ်ိန္ဟာ 
ေတာ္ေတာ္ေမွာင္ေနျပီ အိမ္ေရာက္ေတာ႔ ည ၉း၀၀ နာရီေလာက္ရွိျပီ။ 

ရြာသား ၅ ေယာက္ကို ရွင္လွ်ကထ္ပ္မံ မေတြ႕ရေတာ့ေပ။ 

ေပ်ာကဆ္ုးံေနေသာ ရြာသားအားရာွေဖြျခငး္ ႏငွ္႔ တရားဥပေဒ အရ အမနွအ္တိငုး္ ျဖစရ္နၾ္ကိဳ းစားျခငး္ 

ဇြန္လ ၂၅ ရက ္ထုိညေနပုိင္းတြင္ဖမ္းခ်ဳပ္ထားေသာရြာသား ၅ ဦးတုိ႔ိ႔၏အမ်ိဳးအေဆြတုိ႔မွာ မုိင္းေယာ္ျမိဳ ႔နယ္ရွိ 
သက္ဆုိင္ရာ အရာရွိထံမ ွဗမာအစုိးရစစ္္သားမ်ားမွဖမ္းဆီးထားေသာ  ၎ရြာသားအားျပန္လညလ္ႊတ္ေပးပါရန ္
အကူညီေတာင္းခံခဲ႔သည္။မည္္သုိ႔ပင္ဆုိ္ေစကာမ ူသက္ဆုိင္္ရာအရာရွိတုိ႔သည ္၎ကူညေီပးရန္တြန္႔ဆုတ္ေနခဲ႔ 
သည္။ ၎အမႈသည္စစဘ္က္ႏွင္႔သကဆ္ုိင္သျဖင္႔  ရဲ ကို မတိုင္သင့္ေၾကာင္း တရားရုံးတြင္ ေငြေၾကးအေျမာက္ 
မ်ားကုန္က်မည္သာျဖစ္သည္ဟုေျပာသည္။ 

ထုိေပ်ာက္ဆုံးေနေသာရြာသားတုိ႔ထမဲ ွဇနီးျဖစ္သူတစ္ေယာက္သည ္“ အဲ႔ဒီဖမ္းေန႔က ဗမာအစုိးရစစ္သား 
တုိ႔ဖမ္းေခၚသြားသူရြာသားတုိ႔ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ကုိညေနပုိင္းအခ်ိန္မွာ မုိင္းေယာ္သက္ဆုိင္ရာ အရာရွိထသံြားျပီး 
ရြာသားေတြအတြက ္ၾကိဳးစားအကူညီေတာင္းခဲ႔သည္။က်ေနာ္တို႔သူတုိ႔ရဲ႔ရုံးကုိ သြားျပီးအကူည ီေတာင္းခံခဲ႔ 
တယ္။ဒါေပမဲ႔ သက္ဆုိင္ရာအရာရွကိ ခုေမွာင္ေနျပ ီငါတုိ႔အျပင္မသြားရဘဲူး သြားလည္းစစ္သားေတြက 
ထြက္လာမွာမဟုတဘ္ူးလုိ႔ေျပာတယ္။” 

မုိင္းေယာ္ ရြာသူၾကီးတစ္ဦးသာ ထုိညတြင္စိတ္ထက္သန္ျပးီလုိလုိလားလား ကူညီခဲ႔ျပီး မုိင္းေယာ္ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းတြင္စစ္တပ္စခန္းခ်ထားေသာ ဗမာအစုိးရစစ္အာဏာရွိသူႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံရန္ၾကိဳးစားခဲ႔သည္။ မုိင္းေယာ္ 
ရြာသူၾကီး ေက်ာင္းတြင္စခန္းခ်ထားေသာစစ္စခန္း ဂိတ္ေစာင္႔အားေျပာျပသည္။ဂိတ္ေစာင္႔စစ္သားက 
စစ္စခန္းအနီးလာျပီး အဲ႔ဒီရြာသားကိစၥအေၾကာင္းေမးမည္ဆုိပါက ေသနတ္ျဖင္႔ပစ္မည္ဟုေျပာသည္။ 

ေနာက္ရက ္ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာအစုိးရက မည္သည္႔ ရြာသူ၊ရြာသားမ်ားမွ မိမ ိျမိဳ ႔ျပင္တြင္ရွိေသာ 
ယာေတာ သုိ႔ ၃ ရက္အလုပ္မသြားလပု္ရန ္အမိန္႔ခ်ေၾကျငာလုိက္သည္။ထုိေန႔တြင္ မုိင္းေယာ္ ရအဲရာရွိ 
အၾကီးကႏဲွင္႔ မုိင္းေယာ္ အတြင္းေရးမႈးလက္ေထာက ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တုိ႔မွာ ဗမာအစုိးရစစ္တပ္မွဴးအား 
ဖမ္းသြားေသာရြာသား ၅ ေယာကက္ုိျပန္လႊတ္ေပးရန္ေျပာခဲ႔သည္။ဗမာအစုိးရစစ္က ရြာသား ၅ ေယာက္ကုိ 
ထုိေန႔ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ကတည္းျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ေၾကာင္းျပန္ေျပာသည္။ 

ေပ်ာက္ဆုံးသြားသ ူရြာသားထမဲ ွဇနီးျဖစ္သူတစ္ေယာက၏္ေျပာျပခ်က္အရ “ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ဒီေန႔မနက္ 
က်ေနာ္တုိ႔ေနာက္တစ္ေခါက ္ထပ္ၾကိဳးစားခဲ႔သည္။သူတုိ႔ မုိင္းေယာ္သက္ဆုိင္ရာ အရာရွ ိေတြက ေစာင္႔ရန္ 
ေျပာသည္။ဗမာအစုိးရတပ္မွဴးအထက္အရာရွဖိုန္းဆက္ေသာအခါ သူတုိ႔က၎ ရြာသားအားျပန္လည္လႊတ ္
ေပးလုိက္ျပီဟုေျပာသည္။” 



ထုိကာလတြင ္မုိင္းေယာ္အထက္တန္းေက်ာင္းအား ၄ ရက္ပိတ္ထားျပီး မုိင္းေယာ္ေဆးရုံလည္း ၃ ရက္ပိတ ္
ထားသည္။ မိုင္းေယာ္ရွိ လူထုသည္ ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ား မုိ္င္းေယာ္ျမိဳ ႔၀န္းက်င္တြင္စခန္းခ်ၾကသည္ကု ိ
အလြန္ေၾကာက္ရႊံ ႔ၾကျပီး ေဈးထသဲုိ႔သြားရန္ကုိပါမသြားရေဲပ။ 

ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွသာရြာသားတုိ႔အား သူတုိ႔၏ ယာထသဲုိ႔သြားရန္အခြင္႔ရမွသာ ရြာသားမ်ားက ေပ်ာက္ဆုံး 
သြားေသာရြာသားအား ျပန္လည္ရွာဖုိ႔ခြင္႔ရသည္။ပထမ အစတြင ္ဆုိင္ကယ္စီးသ ူရြာသားႏွစ္ေယာက္အား 
ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖစ ္လမ္းမတြင ္ေသဆုံးေနသညက္ုိေတြ႔သည္။ေသဆုံးသူအေလာင္းအား ဒရြတ္ဒိကု္ဆြဲျပီး 
လမ္း၏နားေဘးတြင ္ အပင္ႏွင္႔ အျခားေသာသစ္ရြကတ္ုိ႔ျဖစ္ဖုံးအုပ္ကာထားသည္။ပထမပုိင္းတြင္ ေသဆုံးသ ူ
ႏွစ္ေလာင္းသည ္မည္သူမည္ဝါဆုိသည္ကု ိမမွတ္မိၾကေပ။ 

 

 

ထုိေနာက္တြင ္ရြာသားမ်ား ေျပာင္းခင္းအနီး၊ လြဳ ိင္ပ ူကုန္းတြင္ မၾကာခင္ကတူးဆြထားေသာ ေျမမုိ႔မို႔အသစ္ 
အခ်ဳိ ႔ကုိေတြ႔ရျပီး ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာရြာသား ၅ ဦး၏အလာင္း ျမႇပ္ထားသည္ကုိေတြ႔ရွိရသည္။ 

အုိက္ေရႊလ ူ၏ အေဒၚေျပာျပခ်က္အရ “နံနက္ပုိင္း ၁၁း၀၀ နာရီ အခ်ိန္ေလာက ္က်မတုိ္္္႔ အလုပ္လုပတ္ဲ႔ 
ေျပာင္းခင္းရဲ႔ အေပၚဘက္မွာ တူးဆြထားေသာေျမက်င္းသစ္ ၂ ေနရာကုိေတြ႔ရတယ္။ျပီးရင္ အနံကလည္း 
တအားဆုိးတယ္။ဒါေၾကာင္႔ က်ေနာ္တုိ႔ ရြာသားထမဲ ွအခ်ိဳ ႔အဲ႔ဒီေနရာမွာ လူေသေလာင္းကုိေတြ႔ရတယ္။ 
က်မရဲ႔တ ူနဲ႔ အုိက္ေမာင ္ တစ္က်င္း ျဖစ္ျပီး ေနာက္တစက္်င္းမွာ ဝမ္ကစ္ရြာမ ွရြာသားျဖစ္သည္။က်မတုိ႔ 
အုိက္ေရႊလူနဲ႔ အုိက္ေမာင ္တုိ႔ ခႏၶာကုိယ္မွာ စစ္ေဘာင္းဘဝီတ္ဆင္ထားသည္။ဒါေပမဲ႔ ခါးပတ္မပတ္ထားဘူး။ 
သူတုိ႔ရဲ႔ပါးစပ္ကုိ  အဝတ္နီစ နဲ႔ပိတ္ထားတယ္။အုိက္ေရႊလရူဲ႔ ရင္အုပ္ကုိ ေသနတက္်ည ္၂ ခ်က္ နဲ႔ ဝမ္းဗိုက ္
ကုိက်ည ္၂ ခ်က္ရွိတယ္။အုိက္ေမာင္ရဲ႔ ဦးေခါင္းကုိရိုက္ႏကွ္ထားခံရတယ္။” 

ဗမာအစိုးရစစ္သားေတြဟာ ၎ စစ္ေဘာင္းဘီျဖင္႔ ရြာသားႏွစ္ေယာက္၏ နဂုိဝတ္ထားေသာ ေဘာင္းဘ ီ
ေပၚတြင္ထပဝ္တ္ေပးျပီး ပုံဖ်က္ထားသည္။ေသဆုံးသူထမဲအွုိက္ေမာင ္ဇနီးတစ္ေယာက္ျဖစ္သသူည ္“ 

ဇြန္လ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင ္ျမႇပႏ္ွံထားေသာ ရြာသား 
၅ ေယာက္အားရွာေဖြ 

ေျပာင္းခင္းအနီး လြိဳငပ္ူေတာင္ကုန္း ၌ ျမႇပႏ္ွံထား ေသာ ရြာသား ၅ 

ေယာက္အားေတြ႔ရွ ိ



စစ္ေဘာင္ဘဟီာသူနဲ႔တအားၾကီးတယ္။အဲ႔ဒီစစ္ေဘာင္ဘဟီာ သူ႔ေဘာင္းဘီမဟုတဘ္ူး” အဲ႔ဒီေဘာင္းဘီဟာ 
သူတုိ႔ဟာမျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာသိသာတယ္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဇြန္လ ၂၉ ရက္၂၀၁၆ခုႏွစ္ တြင္ ဝမ္ကစ္ရြာသား ၃ ေယာက္အေလာင္းအား ေတြ႔ရွိ 

ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ မုိင္းေယာ္ျမဳိ ႔ ဝိဟာရ 
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ ေသဆုံးသ ူရြာသား ၅ 
ဦး၏ အသုဘ ဈာပနာ တြက ္
ေကာင္းမႈကုသိလု္မ်ားျပဳလုပ္လွဴဒါန္းေပး 
သည္။လားရႈိးမွ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း အပါဝင္ 
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း 
ပင္႔ဖိတ္ခဲ႔သည္။ေသဆုံးသ ူအလွဴဒါန အတြက ္
ဗုဒၶဘာသာ ႏွင္႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ 
ရွမ္းႏွင့္ တေအာင္း ဓေလ႔အတုိင္း 
ေကာင္းမႈကုသိလု္မ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ႔သည္။ ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္မုိင္းေယာ္ ၌  အသုဘဈာပနာ 

တြက ္  ဆြမ္းကပ္မႈျပဳလုပ္ 



ဇူလိုင္ ၂ ရက္ေန႔မွာဘ ဲခမရ ၃၆၂ မိုင္းေယာ္ကေနထြကသ္ြားသည္။ 

ဇူလိုင္လ  ၄ ရက္မေရာက္မွကီတည္းကပစ္သတ္ခလံုိက္ရသူအေလာင္းသညမ္ည္သမူည္ဝါျဖစ္သည္ကုိ 
သိသည္။( ဆိုင္ကယ္ေမာင္း လာရင္း ေသနတ္ျဖင့္သတ္ပစ္ ခံရ ) သူဟုသိလိကု္သည္။ ေနာ္တင္႔ ႏွင္႔ စုိင္းလွ 
ဟာညီအစ္ကုိျဖစ္ျပီး 
လားရႈိးအနီးတြင္ေနထုိင္သည္။သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ  မိုင္းေယာ္ဘက္မွာေနတဲ့ ေနာ္တင့္ရဲ့ မိန္းမ အား 
မၾကာမည္ေရာက္ရွိလာမည္႔ ေကာက္စိကု္ရာသီ တြက္အလုပ္လုပ္ကူညရီန ္သြားေရာက္ေခၚေဆာင ္
ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ခါတိုင္းသူတို႔သြားေနၾကေတာ့ဘာမွမျဖစ္ဘူး ဒါေပမဲ ့ဇူလုိင္လ အေစာပုိင္းလည္းအိမ္မျပန္မေရာက္လာေတာ႔ 
သူ၏မသိားစုတုိ႔မွာစတင္စုိးရိမ္ပူပန္လာကာ မုိင္းေယာ္ စစ္ျဖစ္ပြားရာထတဲြင္ပါဝင္ပါတ္သက္ေနျပီဟ ုသိလုိက ္
သည္။ ထုိေနာက ္ဇူလိုင္ ၄ ရက္ေန႔တြင္အၾကီးဆုံး အစ္ကုိ၊  အငယ္ဆုံးညီေလး ႏွင္႔ ဦးေလးအပါအ၀င္ မိသားစု 
ဝင္ ၅ ေယာက္တုိ႔မွာ သူတုိ႔အားရွာေဖြၾကည္႔ရန္ မိုင္းေယာ္ကိုလာခဲ႔သည္။ 

၎မိသားစ ုသည ္ပစ္သတ္ခံရသ ူေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္စီးသူ ႏွစ္ေယာက ္ရွိရာသုိ႔သြားျပီး ေျမျပင္ေပၚတြင္သ ူ
တုိ႔၏အသုံးအေဆာငဟ္ိုတစ္စ ုဒီတစ္စုက်ေနသညက္ုိၾကည္႔ျပီးမွတ္မိသည္။ 

သူ႔ ဦးေလးေျပာတာေတာ့ “ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႕တာ သူ႔ ဦးထုတ္၊ေနကာမ်က္မွန္၊ ပိုကဆ္ံအိတ္နဲ႔ ဖိန
ဖိနပ္ေတြ႕ေတာ့ သူတုိ႔ေတြ သတ္လုိ္က္ျပီဆုိတာပုိ၍ ေသခ်ာသြားသည္ ။က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
အျခားေသာသူေတြကု ိသူတုိ႔ ၂ ေယာကမ္ည္သည္႔အမိ္ကုိေရာက္ရွိေၾကာင္းေမးသည္။က်ေနာ္တုိ႔ 
အိမ္ကုိျပန္ေရာက္ေတာ႔ ရြာသူၾကီး ကုိသတင္းေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ႔သည္။ ထုိျပင္က်ေနာ္တုိ႔ႏွင္႔ ရြာသူၾကီးတု႔ိ  
အီနိုင္း(ေက်းရြာအုပ္စု) ရဲစခန္းအမွတ္(၁)ဆီ အမႈဖြင့္ရာ လူေပ်ာက္အမႈျဖင့္လက္ခံထားသည္။ အမွတ္ (၁) ရဲက 
လားရွိူးရစဲခန္းအမွတ္ (၂) ဆကီိုပါအမႈသြားဖြင့္ရန္အၾကံေပးသည္။ 

ဇူလိုင္ ၆ ရက္ေန႔ေရာက္ေတာ့ ေနာကထ္ပ္တစ္ေခါကသ္ြားဖို႔ သူ႔ဦးေလးနဲ႔အတူ နိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္တဲ ့
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( SNLD ) အဖြဲ႕ဝင္ ႏွင့္ သတင္းေထာကတ္ို႔လိုက္ပါခဲ့ သည္။ဒီခ်ိန္မွာ 
သူတုိ႔ ေသဆုံးသတူုိ႔ရဲ႔အေလာင္းကုိတူဆြၾကည္႔သည္။လူေသေလာင္းမွာ လြန္စြာပုပ္သုိးေနေသာ္လည္း သူ၏ 
ဦးေလးမွာ သူ၏တူဝတ္ေသာအဝတ္စားကုိမွတ္မိသည္။  

ထိုေန႔ပင္လွ်င္ သူတို႔ တစ္ခါတည္း လားရွိူး ရစဲခန္းအမွတ္ ( ၂ ) ကို သြားၿပီးထပ္အမႈဖြင့္လိုက္သည္။ သူနဲ
သူနဲ႔အတူ ရြာက သက္ႀကီးရြယ္အို၊ ရြာသူႀကီး 
ႏွင့္လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တို႔ရဲစခန္းသုိ႔သြားခဲ႔သည္။ရြာသားမ်ား ရစဲခန္း တြင္ ဒုစခန္းမွဴး 
ႏွင္႔ေတြ႔ဆုံသည္။သုိ႔ေသာ္ ဒုစခန္းမွဴး က အမႈလက္ခံသည ္ဆိုေပမဲ့လည္း ဒီအမႈကို ဘယ္လိ ုကိုင္တြယ္မယ္ 
ဆိုတာရွင္းလင္းစြာေၿဖ ၾကားျခင္းမရွိပါ။  ေနာက္လာမည့္႐ုံခ်ိန္း အတြက္ အဆ
အတြက္ အဆက္အသြယ္လုပ၍္ ျပန္ေခၚ မည္ဟု ဒုစခန္းမွဴ းကေျပာသည္။ 

 

 



ေသဆုးံသရူြာသားတုိ႔၏အေသးစတိ ္

စဥ္ အမည္ အသက ္ လူမ်ဳိး ေနထုိင္သူရြာ
ြာသားမ်ား 

မိသားစု သတ္ျဖတ္မႈအေသးစိ္တ ္

၁။ ေနာ္တင္႔ ၃၃ ႏွစ္ လြယ္လ ွ  
(၀လူမ်ဳိး) 

အီႏိုင္း အုပ္စု 
နမ္႔ 
ေယာ္ေက်းရြာ 

သားသမီး 
ႏွစ္ေယာ
ေယာက္ရွ ိ

ဆုိင္ကယ္ေမာင္းေနခ်ိန္ပစ္သ
ပစ္သတ္ခံရ၊(ဇနီးျဖစ္သူကုိသြား 
း ျကိဳရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္) 

၂။ စုိင္းလွ 
(ေနာ္တင္
င္႔၏ည)ီ 

၃၀ ႏွစ္ လြယ္လ ွ
(ဝလူမ်ဳိး) 

အီႏုိင္း 
အုပ္စုနမ္႔ 
ေယာ္ေက်းရြာ 

သား 
ႏွစ္ေယာ
ေယာက္သ
သမီးတစ္
ေယာက ္

သူ႔အစ္ကုိႏွင္႔ဆုိင္ကယ္စီးေနခ်ိန္ 
ပစ္သတ(္သူ႔အစ္ကုိ၏မိန္းမ 
သူ၏မရီးျဖစ္သူအားသြားၾကိဳရာ 
လမ္းတစ္ေလွ်ာက)္ 

၃။ စုိင္းအုိက္
ဆိုင္ 

၂၃ ႏွစ္ တေအာင္း ဝမ္ခတ္ရြာ(
မုိင္းေယာ္) 

ကေလး 
ႏွစ္ေယာက ္

အိမ္မ ွ
ေျပာင္းခင္းထသဲုိ႔ဆုိင္ကယ္စီး
ကယ္စီးသြားခဲ႔ရာ တြင္အဖမ္းခံရ 
( ရုိက္ႏွက္ဒဏ္ရာျဖင္႔ 
ေျမျမႇပ္ထားသည္ကုိေတြ႔ရွိ) 

၄။ စုိင္းအုိက ္
ေမာင္ 

၂၇ႏွစ္ တေအာင္း ဝမ္ခတ္ရြာ 
(မုိင္းေယာ္) 

လူပ်ဳိ(အသ
က္ ၆၀ 
ရွိအဖြားႏွင္
္႔တူေန) 

သူ၏အဖြားအား 
ေျပာင္းခင္းတြင္သြားၾကိဳရာဖမ္းခံ
မ္းခံရ(ရုိက္ႏွကဒ္ဏ္ရာျဖင္႔ 
ေျမျမႇပ္ထားသည္ကုိေတြ႔ရွိ) 

၅။ စုိင္အုိက္ 
လြတ ္

၃၅ ႏွစ္ တေအာင္း ဝမ္ခတ္ရြာ 
(မုိင္းေယာ္) 

သမီး 
တစ္ေယာ
ာက္ သား 
တစ္ေယာ
ာက္ 

သူ၏သမီးအား 
မုိင္းေယာ္အထက္တန္းေက်ာင္
ေက်ာင္းတြင္ဆုိင္ကယ္စီးႏွင္
ႏွင္းသြားၾကိဳရာလမ္းတြင္အဖမ္
အဖမ္းခံရ(ရုိက္ႏွက္ဒဏ္ရာျဖင္႔ 
ေျမျမႇပ္ထားသည္ကုိေတြ႔ရွိ) 

၆။ စုိင္းေရႊလူ ၁၇ ႏွစ္ ရွမ္း ဝမ္တက္ရြာ 
(မုိင္းေယာ္) 

လူပ်ိဳ ယာထတဲြငအ္လုပလ္ုပ္ေနခ်ိန္အ
အဖမ္းခံရ(ရုိက္ႏွက္ဒဏ္ရာျဖင္႔ 
ေျမျမႇပ္ထားသည္ကုိေတြ႔ရွိ) 

၇။ အုိက္ 
 ေမာင္ 

၂၅နွစ္ တေအာင္း ဝမ္တက္ရြာ 
(မုိင္းေယာ္) 

သမီး 
နွစ္ေယာက ္
သားတစ္
ေယာက ္

ယာထတဲြငအ္လုပလ္ုပ္ေနခ်ိန္အ
အဖမ္းခံရ(ရုိက္ႏွက္ဒဏ္ရာျဖင္႔ 
ေျမျမႇပ္ထားသည္ကုိေတြ႔ရွိ) 

 

ထိအုမႈႏွင့္ပတသ္က၍္ ဗမာအစုိးရစစတ္ပမ္ေတာ္မ ွ လပုေ္ဆာငခ္်က ္ 



အစပိုင္းတြင ္ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မေတာ္အၾကီးကအဲရာရွသိည္ ၎ သတ္ျဖတ္မႈကုိတာဝန္ယူရန ္ျငင္းဆန္ 
ရန္ၾကိဳးစားခဲ႔ျပီး အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္သူတု႔ိလက္ခ်က္အျဖစ ္လိမ္ညာ အျပစ္တင္သည္။ 

၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင ္ဗမာအစုိးရစစ္တပ္မေတာ္မ ွျမဝတီ သတင္းစာနယ္ဇင္းမွ မုိင္းေယာ္ျမဳိ ႔အနီး 
ဗမာအစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္႔ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) ႏွင္႔ တေအာင္းပေလာင ္တပ္မေတာ္ (TNLA)တို႔ႏွင္႔ 
တုိက္ပြဲျဖစ္ျပီးေနာက္တြင ္ေသဆုံးသူရြာသား ၇ ဦးအားေတြ႔ရွိရသည္ဟသုတင္းထတု္ျပန္ထားသည္။ 
ထုိသတင္းေၾကျငာခ်က္ထတဲြင ္ေသဆုံးသ ူ၂ ႏွစ္ဦး၏အေလာင္းမွာ ရန္သူျဖစ္ျပီးအေလာင္း၏နံေဘးတြင ္ေငြ 
၁၉ သိန္းက်ပ္ ႏွင္႔ စိတ္ၾကြေဆးျပား (၂၀၀၀) တုိ႔ျဖင္႔ေတြ႔ရသည္ဟ ုေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။သူတုိ႔ေျပာတာက 
က်န္ ၅ ေလာင္းမွာ ခ၊ဲယမ္း မီးေက်ာက္ႏွင္႔ ၎ ပဋိကၡျဖစ္ရာ ေနရာတြင ္အတူေတြ႔ရွိရျပီး သူတုိ႔ဟာ သတ္သ ူ
အားရွာေဖြေနခဲ႔ၾကသည္ဟုဆုိသည္။ဒီသတင္းသည ္ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင ္ျမန္မာ႔အလင္း သတင္းစာထတဲြင ္
“မုိင္းေယာ္ျမိဳ ႔တြင္းတြင ္ေသဆုံးသ ူရြာသား ၇ ဦးေတြ႕ရွိျပီးေနာက္တြင ္တပ္မေတာ္က သတ္သူမ်ာကို 
ရွာေဖြေနသည္ဟ ုသတင္းထုတ္ခဲ႔သည္။” 

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမ ူသတင္း မီဒီယာအမ်ားစုက  ထုိသတ္ျဖတ္မႈသည ္ဗမာအစိုးရစစ္သား ေတြႏွင္႔ 
ပသဲက္ဆုိင္သည္ဟဆုုိသည္။ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင ္လားရႈိးျမိ ႔ဳ မွ 
ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဒုတုိင္းမွဴး ေက်ာ္ေက်ာ္စုိး ၊ဗိုလ္မွဴး ၾကည္ဝင္း ႏွင္႔ ဗိုလ္ၾကီး ဝင္းေက်ာ္တုိ႔မွာ 
ေသဆုံးသ၏ူ မိသားစုမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံခဲ႔သည္။ထုိေတြ႕ဆုံခ်ိန္တြင ္ဓါတ္ပုံရုိက္ခြင္႔မေပးေပ။ မုိင္းေယာ္စကားျပန္၊ 
မုိင္းေယာ္အတြင္းေရးမႈး ႏွင္႔ ရအဲုပ ္လာေရာက္နားေထာငခ္ဲ႔သည္။ ေသဆုံးသ ူထမဲွရြာသူ၊ရြာသားမ်ား 
ျဖစ္ၾကေသာသူတုိ႔ ၏ အေမ ႏွစ္ေယာက ္ႏွင္႔ ေသဆုံးသူ၏ မိန္းမ မုဆုိးမ ၄ ဦးတုိ႔ လာေရာက ္ေတြ႔ ဆုံသည။္ 
ဗမာအစုိးရဗိုလ္မွဴးက ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္စဥ္အားေမးျမန္းသည္။သူတုိ႔သည္ 
ရြာသားတုိ႔၏ အမ်ဳိးအေဆြသက္ဆုိင္သူကုိ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီးေခၚေမးျမန္းသည္။ေနာက္ဆုံးတြင္ ေသဆုံးသ ူ
ရြာသားတို႔သည ္အရပ္သားျဖစ္ေၾကာင္းဟယုံၾကည္သညဟ္ဆုုိခ႔ဲသည္။ သူတုိ႔ရဲ႔အေဆြအမ်ဳိးေတြက ခုလုိ 
ျပန္ေျပာၾကားသည့္ အတြက္ စိတ္အနည္းငယသ္က္သာရာရသည္။ 

ျပီးေနာက္ ဒုတုိင္းမွဴး ေက်ာ္ေက်ာ္စုိး သည ္တရားလုိ မိသားစုဝင္ တစ္ဦးခ်င္းကုိ ေငြက်ပ ္၃ သိန္း ကိုေပးသည္။ 
သုိ႔ေသာ္၎ ေပးေဆာင္ေသာေငြသည ္ေလွ်ာ္ေၾကးမဟုတ္ေၾကာင္း ခုလုိ္ေမးျမန္းခ်င္းေၾကာင္႔ေပးခ်င္းမဟုတ္ 
ေၾကာင္း ေျပာသည္။ဒုတုိင္းမွဴး ေက်ာ္ေက်ာ္စုိးက ခုလာရျခင္းသည္ တစ္ကယ္႔ျဖစ္စဥ္ ကုိရွာေဖြမွတ္သား 
ရန္ျဖစ္ျပီး လတ္တေလာ ရြာသားတုိ႔၏ေျပာျပခ်က္ကုိ စစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ခု ျဖစ္စဥ္သည္ 
ျပီးဆုံးဦးမည္မဟုတ္ေသးေၾကာင္း ခုလုိေငြေပးျခင္းသည္လည္း ပုဂိၢဳလ္ေရးအရ ကေလးေတြကုိသနား၍ 
ေပးလွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ဒုတုိင္းမွဴး ေပးေသာေငြပမာဏ အားလုံးသည ္က်ပ ္၁၅ သိန္း 
ျဖစ္သည္။ဒုတုိင္းမွဴး မွာ ရြာသားအား ခုလုိျဖစ္ပ်က္မ်ဳိးဘယ္ေတာ႔မထပ္မျဖစ္ရဘူးဟုေျပာသည္။သုိ႔ျဖစ္ေစကာမ ူ 
ရြာသူ၊ရြာသားမ်ားကေၾကာက္လန္႔တုန္လႈပ္ေနဆျဲဖစ္သည။္ ဗမာအစုိးရစစ္တပ္သားေတြ နဲ႔ ဒီေဒသမာွလႈပ္ရွား ေန
ေန၍ျဖစ္သည္။ အသတ္ခံရသူေတြရဲ႔အမ်ဳိးအေဆြေတြမွာလည္း အျပစ္က်ဴးလြန္သည့္ တပ္ကိုအေရးယူ မယူ
မယူမွာ မသိရွိေပ။တရားမွ်တမႈေတြကုိရရွိလိုသည္လုိ႔ ရြာသားေတြကက်ေနာ္တုိ႔ 
ရွမ္းလူ႔အခြင္႔မ႑ိဳင္ကုိေျပာသည္။ 



ဗမာအစုိးရစစတ္ပ၏္ ဥပေဒမဲ ့လပုရ္ပတ္ို႔ကိ ုရပတ္န္႔ရန ္

ရွမ္းလူ႔အခြင္႔ေရးမ႑ိဳင္မွ ေမးျမန္းစုံစမ္းရာ ဗမာအစုိးရစစ္တပ္ ခမရ (၃၆၂) မွ က်ဴးလြန္ရာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာအတုိင္း 

၁။ ဗမာစစ္အစုိးရစစ္သားမွ ဆုိင္ကယ္စီးသ ူႏွစ္ဦးအား ရပ္ခုိင္းရာမရပ္သျဖင္႔   
ေသနတ္ျဖင္႔ပစ္သတ္လုိက္သည္။ 

၂။ ရြာသားမ်ား ယာလုပ္ေနေသာ ဧရိယာပတ္ဝန္းက်င္ဘက္သုိ႔ လက္နတ ္ေမာ္တာ ေသနတ္ျဖင္႔  
ပရမ္းပတာ လက္လြတ္စပယ ္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင္႔ ရြာသားအားထိခိုက္ဒဏ္ရာရ 

၃။ ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ားက အျပစ္မဲ့ရြာသား ၅ ေယာက္အားရို္က္ႏွက ္သတ္ျဖတ ္ျပီး          
ေသဆုံးသူရြာသား၏ ေဘာင္ဘီအေပၚစစ္ေဘာင္းဘီစြပေ္ပးျပီးသူတုိ႔အား စစ္သားဟု ထင္ေယာင ္
ထင္မွား ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္း    

ခုလုိရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းကို ရွမ္းလူ႔အခြင္႔မ႑ိဳင္မွ ရႈတ္ခ်သည္၊  တာ၀န္ရွိေသာ အထက္အဆင္႔ 
ဆင္႔မ ွ တားဆီးဖုံးကြယ္ျခင္းကို ရႈတ္ခ်သည္။ ေဒသ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရြာသားေတြအတြက ္မကူညီျခင္းကို 
ရႈတ္ခ်သည္။ ရွမ္းလူ႔အခြင္႔အေရးမ႑ိဳင္မွဗမာအစုိးရစစ္သားတုိ႔၏ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈကို တရားမွ်တစြာ 
ေပၚေပါက္ႏုိင္ေရး တြက ္ယၡဳ NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကအျမန္ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန ္ႏွင္႔ 
တုိင္းျပည္တြင္း တြင္ ေနထုိင ္ေသာ မျပစ္ကင္းမဲ႔သူရြာသားေတြတု႔ိ၏ဘ၀ လံုၿခံဳမႈကိုဖ်က္ဆီးေနသည့္ အစိုးရ
အစိုးရစစ္တပ္၏ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္တို႔ကို အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ ေစရန္  တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္။ 

ဆကသ္ြယရ္န-္ 

 နန္းစံေတာင္း + ၆၆ (၀) ၈၁-၆၀၃-၆၆၅၅ (အဂၤလိပ/္ ရွမ္း/ ထုိင္း) 

 စိုင္းေဟာ္ရွနဲ္ + ၆၆ (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀ (ရွမ္း/ အဂၤလိပ္) 

 စိုင္းခြန္းမိုင္ + ၆၆ (၀) ၉၄-၆၃၈-၆၇၅၉ (ဗမာ/ အဂၤလိပ)္ 


