
 

 

 
 

ရမွး္လ႕ူအခြင့္အေရး မ႑ိုဳငမ္ ွ ေနာကဆ္ံုးရသတငး္ စာအမတွ ္( ၅ / ၂၀၁၇ ) 
 
ဇြန္လိုင္လ ၇ ရက္ ၂၀၁၇ ခု။ 
 
အစိးုရစစတ္ပက္ ရမွး္ျပည ္ျပနလ္ညထ္ေူထာငေ္ရးတပမ္ေတာ္ (RCSS/SSA) ကိ ုမိငုး္ပ်ငး္တြင ္တိကုခ္ိကုျ္ခငး္၊ လ႕ူအခြင္ ့
အေရးခ်ိဳ းေဖါကျ္ခငး္ တို႔ေၾကာင္ ့ရမွး္ျပညန္ယတ္ြင ္ၿငမိး္ခ်မး္ေရး လပုေ္ဆာငေ္နသည့္တိငု ္ဘ၀လံုၿခံဳမႈမရွ။ိ 
  
မၾကာေသးမ ီ ၂၀၁၇ ခု ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိငု္း၊ မိုင္းပ်င္းၿမိဳ႕နယ္ မိငု္းပူးအနီး၌ ျဖစပ္ြါးေသာ ရမွ္းျပည ္
ျပန္လည္ထူေထာငေ္ရးတပ္မေတာ္ (RCSS/SSA)ႏွင္ ့အစိုးရတပတုိ္႔ တုိက္ပြဲသည ္ဤႏွစ ္ပထမပိငု္း အတြင္း ျဖစ္သည္ ့တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ 
တြင ္ေနာက္ဆုံးျဖစ္သည္။ 
 
ရွမ္းျပည ္ ျပန္လည္ထူေထာငေ္ရးတပ္မေတာ္ (RCSS/SSA)သည ္တႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပစ္ာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစစ္ဥ္တြင ္ တက္ၾကြစြာပါ၀င ္ ေနေသာ္လည္း အစိုးရစစ္တပတုိ္႔က ရွမ္းျပည ္ ျပန္လည္ထူေထာငေ္ရးတပမ္ေတာ္ (RCSS/SSA)ကုိ 
တုိက္ခိုက္သည္၊ မိုင္းပ်င္းတြင ္ ကင္းလွည့္သည္၊ ရွမ္းစစ္သားတုိ႔ႏွင္ ့ ဆက္စပ္သည ္ ဆုိကာ ရြာသားတုိ႔ကုိ မတရားဖမ္းဆီးျခင္း 
ႏွိပစ္က္ျခင္းမ်ား လုပ္ေနသည္။ 
 
ဤမွတ္တမ္းမွာ ၂၀၁၇ ခု ေဖဖ၀ါရ ီမ ွဧၿပီလအတြင္း မိငု္းပ်င္းရွ ိအစိုးရတပ ္ခမရ  ၂၇၇ ႏွင္ ့၅၂၇ တုိ႔က ေဒသခံရြာသားမ်ားအေပၚ 
က်ဴးလြန္သည္ ့မတရားဖမ္းဆီးမႈ၊ ႏွိပစ္က္မႈ၊ လုယက္မႈတုိ႔ကုိ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။   
 
ျဖစရ္ပ္တခမုွာ - သံလြင္ျမစ္ႏငွ္ ့၁၀ ကီလုိမီတာ ေ၀းေသာ ကတ္လင္းရြာတြင ္ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔က ပေလာင္ရြာသား ၆ ေယာက္ကုိ 
ရိုက္ႏွက္စစေ္ဆးၿပီး သူတုိ႔ကုိ  က်င္းတူးခိငု္းခါ ရငစ္ို႔အထိေျမက်င္းတြင ္တနာ ရီခန္႔ ျမဳပ္ထားသည္။ရြာလူႀကီးအပါအ၀င ္တျခားရြာသား 
ႏွစေ္ယာက္ကုိလည္း ႀကိဳးႏွင္ ့သုံး ရက္ၾကာ ခ်ည္ထားသည္။ 
 
မိုင္းပ်င္းၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဖ်ားသည ္ သံလြင္ျမစ္ႏငွ္ ့ ထိစပေ္နသည္။ မိုင္းတုံ ေရကာတာႀကီး၏ ေရလႊမ္း နယ္ေျမျဖစသ္ည္။ 
ထုိေရကာတာမွာ အစိုးရ၊ ထုိင္း ႏငွ္ ့တရုတ္တုိ႔ အရင္းအႏီွးျမဳပထ္ားသည္ ့ေရကာ တာျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ခ ု ဇြန ္၁၈၊ထုတ္ ပရာခ်ာခ်တ္ 
ထူရကစ ္ စာေစာင ္ တြင ္ ထုိင္းစြမ္းအင၀္န္ႀကီးဌာနက ကရင္ျပညန္ယ္ သံလြင္ျမစ္ေပၚ ရွ ိ  ဟတ္ႀကီး ေရကာထာမွာ အစိးုရႏွင္ ့
တုိင္းရင္းသားတုိ႔ ႀကား ပဋိပကၡ ေၾကာင္ ့ နားထားခါ မိုင္းတုံ ေရကာတာကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာငမ္ည္ဟု ဆုိသည္။ ဤသည္မွာ 
ရွမ္းျပညန္ယ္တြင ္ပဋပိကၡ မရွ ိသေယာင ္မွားယြင္းေဖၚျပမႈျဖစသ္ည္။ 
 
လက္ရွ ိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျဖစရ္ပ္မ်ားအရ မနိ္းတုံ ေရကာတာႏွင္ ့ ေရလႊမ္းမည္ ့ ေနရာတုိ႔တြင ္  တုိက္ပြဲမ်ား ႏွင္ ့ အစိုးရစစတ္ပ္မ ွ
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္လုပ္ေဆာင္ေနစျဲဖစ္သည္။ ထုိင္းအစိုးရ အေနျဖင္ ့ ပဋပိကၡမ်ားရွေိနသည္ ့ ကရင္ျပညန္ယ္မ ွ
ေရကာထာ စီမံကိန္းကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္သညမ္ွာ အေမွ် ာ္ အျမင္ႀကီးရာ ေရာက္သက့ဲသုိ႔ ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္လည္းထုိနည္းတူ 
လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ အပပ္ါသည္။  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
လ႕ူအခြင္ ့အေရးခ်ိဳ းေဖါကမ္ႈမ်ား မတွတ္မး္ -  ရမွး္လူ႔အခြင့္အေရး မ႑ိုဳင ္
ေယာက္်ားႏစွဥ္းီမတရားဖမး္ဆးီခရံၿပးီ၊တစဥ္းီကိအုစိးုရစစတ္ပက္ ႐ိကုႏ္ကွျ္ခငး္ 
 
ေဖဖဝါရီလ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၇ တြင ္မိငု္းပ်င္းၿမိဳ ႕နယ္ မိုင္းမန္း ႏငွ္ ့မိုင္းပူးအြန ္ ၾကားရွိနားေလ ႏငွ္ ့ပန္ဟုိင္းေက်းရြာအနီးနား RCSS/SSA 
ႏွင့္အစိုးရစစ္တပ္အ ၾကားတုိက္ပြဲ ျဖစပ္ြားခဲပ့ါသည္။ တုိက္ပြဲအၿပီးထုိေန႔ မွာပင ္ မိုင္းတံုတပရ္င္း ၂၂၇  မ ွ တပ္သားအေယာက္ ၃၀ 
ခန္႔ေလာက္ သည္မိုင္းပူးအြန ္ ေၾကာေပၚတြင ္ မိုင္းမန္း မွ ျမငး္ဝယ္၍ ျပန္လာေသာဝန္ပတ္မ ွ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ စီးလာ ေသာ 
ေယာက္်ားႏစွ္ဦးႏွင့္ ဆုံပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္သားမ ွ ထုိလူႏွစဥ္းီကုိရပခ္ိုင္းၿပီးဖမ္းဆီးကာမိုင္းမန္းေက်းရြာအပု္စ၏ု ေကာင္းဂတ္ရြာ ရွိ 
အေျခစိုက္စခန္းသုိ႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားပါသည္။ 
 
ဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္ႏွာငခ္ရံေသာရြာသားႏွစဥ္ီးမွာလုငး္ကြန္း ႏွင့္ပါကိုတ္ ၏ သားစိုင္းစအုသက္ ၃၉၊ လုင္းမနမ္ာ့ ႏငွ္ ့ ပါမန္ေအာင ္ ၏သား 
စိုင္းဝ႑, အသက္ ၃၀တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။အစိုးရတပ ္ မ ွ ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ရိက္ု၍ေခါငး္မေွသြးထြက္ ခဲ့ရပါသည္။သုိ႔ေသာ္ ေဆးကုသမႈ 
မရရွခိဲ့။ 
 
ေဖဖဝါရီလ ၁၂ တြင ္ စိငု္းဝ႑ ၏မိဘ ႏငွ့္ေဆြမ်ိဳးတုိ႔မ ွ မိုင္းမန္းရွိအစိုးရစစ္တပအ္ေျခစိုက္စခန္းသုိ႔ သြားခဲ့ပါသည္။ သားျဖစ္သူ၏ 
႐ိုက္နက္ခံရေသာဒဏ္ရာကုိေတြ႕ကာစိငု္းဝ႑ ၏အေမကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စိုင္းဝ႑ကုိအစိုးရစစ္တပမ္ ွ ထုိေန႔တြင္ျပန ္
လြတ္ေပးခဲၿ့ပီးေနာက္ႏစွ္ရက္ အၾကာတြင ္ စိုင္းဆုကုိလြတ္ေပးခဲ့သည္။ႏစွဥ္ီးစလုံးစိတ္ ဒဏ္ရာရရွခိဲ့ၿပီးထုိအျဖစအ္ပ်က္ေနာက္ပိုင္း 
တျခားလူႏွင့္ေတြ႕ဆုံစကားမေျပာရေဲတာ့ပါ။ 
 



 

 

ေငြႏွင္ ့ပစၥညး္မ်ားကိ ုအစိးုရစစတ္ပမ္ ွလယုက ္
မတ္လ ၁၉ ၊ ၂၀၁၇ တြင ္ စစ္ဆငေ္ရးကြပ္ကဲေရး(MOC 14) လက္ေအာက္ရွမိိငု္းဆတ္အေျခစိုက္ အစိေုျခလ်င္တပ ္  ၅၂၇ ႏွင့္  
မိုင္းမန္းရွိလားဟူျပည္သူ႕စစ္မ်ားမ ွ အေယာက္၄၀ ခန္႔ က ကား၃ စီးျဖင္ ့ မိုင္းမားဖက္မ ွ လာကာခမ္းပတ္ ရြာမိငု္းပူးအြန ္ ေက်းရြာ 
အုပစ္ုမိငု္းပ်င္း ၿမိဳ႕နယ္ သုိ႔ လာခဲပ့ါသည္။ 
 
ေနာက္တစ္ရက္ မတ္လ ၂၀ တြင ္ ထုိအစိုးရစစ္တပ္သားမ်ားကခမ္းပတ္ရြာအတြင္းလွည့္လည္ကာ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ား 
ကုိလုယက္ခဲ့ပါသည္။ 
 
ဆံုးရႈံးေသာရြာသရူြာသားမ်ား၏ ပစၥညး္မ်ားမာွ 
၁။လုင္းအိန္းစ,ံ အသက္ ၃၉ ႏငွ္ ့ ပါယြန္း အသက္၃၉ တုိမ ွ ဖနု္းတစ္လုံး၊ တနဖ္ိုး ၇၅၀၀ က်ပရ္ွိေသာဓား ႏွင္ ့ ေငြသား ၃၀၀,၀၀၀ 
က်ပ္ဆုံးရႈံးခဲ့ပါသည္။ 
 
၂။လုင္းမဟာအသက္ ၄၇ ႏွင္ ့ပါေအာင ္အသက္ ၅၂ တုိ႔မ ွ၆၀,၀၀၀ က်ပ္ႏငွ့္ညီမွ်ေသာဆနအ္ိတ္ ၅ အိတ္ ၊ ဆုိလာျပားတစခ္်ပတ္န္ဖိုး 
၅၀၀၀၀ က်ပ္၊ ဘက္ထရ ီ ၂၈,၀၀၀ က်ပ္တန ္ တစ္လုံး၊ ဓားတစ္လက္ ၁၅,၀၀၀ႏွင္ ့ ၾကက္တစေ္ကာင ္ တန္ဖိုး ၇,၀၀၀ က်ပ ္ တုိ႔ 
ဆုံးရႈံးခဲ့ပါသည္။ 
 
တအာနး္ ရြာသရူြာသား၆ ဥးီကိရုိကုႏ္ကွၿ္ပးီကိယုတ္စဝ္ကေ္ျမျမႇပခ္ရံ၊ ရြာသႀူကးီႏွင္ ့ ရြာသားတစဥ္းီကိရုမွး္စစသ္ားမ်ားႏွင့္အ 
ဆကအ္သြယရ္ွသိညဟ္ေူသာစြပစ္ြဲခ်ကျ္ဖင္ ့ဖမး္ဆးီ 
 
ဧၿပ ီ၂၂ ၊ ၂၀၁၇ တြင ္အစိုးရစစ္တပရ္င္း ၂၄၇ မ ွတပ္သားအေယာက္ ၂၀ ခန္႔က ရြာသူရြာသား ၆ ေယာက္ကုိနပိ္စက္ၫွင္းပန္းခဲ့ၿပီး 
ႏွစဥ္ီးကုိဖမး္ဆီးျပီးကတ္လင္းရြာစေံမာင္းေက်းရြာအုပစ္မုိုင္းပ်င္း ၿမိဳ႕နယ္ မ ွတအာန္းရြာသူႀကီးအပါအဝင္ေဒသခံတစဥ္ီးကုိပါ ဖမ္းဆီးခဲ့ 
သည္။ 
 
ထုိေန႔ေန႔လည ္ တြင ္ အစိုးရစစ္သားမ်ားသည္ကတ္လင္းရြာထဲသုိ႔သြားကာတစ္အိမ ္ လ်င္တစဥ္ီးက် ကတ္လင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ 
စုေဝးရန ္ဆင့္ေခၚခဲသ့ည္။ (ကတ္လင္းတြင္အမိ္ေျခ ၃၀ ရွိသည္။) 
 

တပ္သားမ်ားက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔လာေရာက္စ ု ေဝးေနေသာ ေဒသခမံ်ား 
ကုိရမွ္း စစ္သား အေၾကာင္းတဦးခ်င္းစေီမးျမန္းပါသည္။ အခ်ိဳ ႕ေသာ ေဒသခံ 
မက်ား ကဗမာစကားေကာင္းေကာင္းနားမလည္ေသာေၾကာင္ ့ ေမးခြန္းမ်ားကုိ 
မေျဖႏုိင္ခဲပ့ါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေဒသခ ံ၆ဦး ကုိ ႏွိပ္စက္ခဲ့ၿ ပီးတစဥ္ီး ခ်င္းဆီ ကုိဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင ္ းအေနာက္ဘက္ ရွိေျပာင္းဖူးျခံထဲတြင ္ ၅ေပခန္႔ အက်ယ္၊ တစ္ေပ 
ခန္႔အနက္ ကုိက်င္းတူးခိငု္းပါသည။္ ထုိ႔ေနာက္ ထုိ ၆ ဦးစလုံးကုိက်င္းထဲအတင္း 
အဓမၼဆင္း ေနခိုင္းကာေျမႀကီးျဖင္ ့ ရင္ဘတ္အထိဖို႔ၿပီး တစ္နာရခီန္႔ေနခိငု္း 
ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ က်င္းထဲမ ွထြက္လာခိုင္းကာ "မင္းတုိ႔ေ သမဲ့စာရင္း ထဲမွာပါ 
သြားၿပ"ီ ဟုေျပာခဲ့သည္။ 

 
ကတ္လင္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 

 
ထုိ ၆ ဦးထဲမ ွတစ္ဦး (ေပါပ႐ိုင ္အသက္ ၃၀) ကုိအစိုးရတပသ္ား ၅- ၆ ေယာက္တုိ႔ မွ ေမးခြန္းေမးေနစဥ ္႐ိုက္ႏွက္ၾကသည။္ နဖူး၊ 
ဘယ္ဖက္မ်က္လုံးႏွင္ ့ႏွာေခါင္းတုိ႔ ထိခိုက္သည္။မ်က္လုံးပြန္းပဲသ့ြားခါႏွာေခါင္းမွေသြးထြက္သညအ္ထိထု႐ိုက္ခဲ့ပါသည္။ 



 

 

ထုိျဖစရ္ပ ္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိငု္းေပါပ႐ိငု္ကရြာထဲမေနရေဲတာ့ပ ဲကတ္ေလရြာရွိအေမအမိ ္သုိ႔ သြားေနခဲ့သည္။ ကတ္ေလရြာသည ္နမ့္ဆန္႔ 
ႏွင္ ့ မိုးန ဲ ၿမိဳ႕နယ္ ၾကားတြင္ရွိၿပီးကားျဖင္ ့ ၇ နာရခီန္႔စီးရသည္။ ပါပ႐ိငု္သည ္ တစပ္တ္ခန္႔ ဘာမမစားႏုိငပ္တဲစ္ကုိယ္လုံးတုန္ယင္ေန 
ခဲ့သည္။ ထုိ႔အေနာက္ သူ႔အေမက ဝိဥာဥ္ေခၚေပး မ ွပံုမွန ္အတုိင္းျပနျ္ဖစ္လာသည္ဟုသိရသည္။အစိုးရစစ္တပ္ကဘာမ ွအကူအညီ 
မေပးေပ။ 
 
ေပါပ႐ိုင ္ ေမးခြန္းေမးျမန္းခံရစဥ ္ အစိုးရစစ္သားမ ွ အျခားရြာသားစိငု္းစနိ္စန ္ ၏ဓာတ္ပံုကုိထုတ္ျပခဲ့ၿပီးရမွ္းစစ္သားဟုတ္မဟုတ္ 
ေမးခဲ့သည္။ ဗမာစကားေကာင္းေကာင္းနားမလည္ေသာေၾကာင္ ့ဟုတ္တယ္ 
ဟုေျဖၾကားမိကာစိငု္းစနိစ္န ္ မွာရမွ္းစစ္သားႏွင့္အဆ က္အသြယ္ရွိသည္ဟု 
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္ ့ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ စိုင္းစနိ္စန္ကုိရြာသူႀကီးလုင္းစေံရြႊ ႏွင့္အတူဖမး္ဆီးခဲ့သည္။ 
လက္ကုိေနာက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္ထားၿပီးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအေ နာက္ဖက္တြင ္ ၃ 
ရက္ၾကာထားခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ားကလုင္းစေံရႊ ၏ နမ့္စ ံ မ ွ ဗမာစကား 
ေကာင္းေကာင္းနား လည္ေသာ အမ်ိဳ းထံဖနု္းဆက္အ ကူအညီေတာင ္ း 
ခဲ့သည္။ ထုိလူကသူတုိ႔ႏွစ္ဦးမွာ RCSS စစ္သားမ်ား မဟုတ္ဘူး ဟုရွင္းျပ 
မွျပန္လြတ္ေပးခဲ့သည္။ 
   ေပါပရိုင္၏ေနအိမ္ 
ဖမး္ဆးီခရံေသာရြာသားႏွစဥ္းီ၏ ကအခ်ကအ္လက ္
 
၁။ ရြာသူႀကီးလုင္းဆမ္ေရႊ ၊ အသက္ ၄၀ သည္ေပါမင ္ ႏွင္ ့ ေမမင ္ တုိ႔၏သားျဖစ္သည္။ ရွမ္းစစ္တပ္ကုိရြာအျပင္ဘက္မွာတပစ္ြဲရန ္
ေခၚဆုိခဲ့သည္ဟုစြပ္စြဲခံရ 
 
၂။ စိုင္းစိမ္းဆန ္ ၊ အသက္ ၃၀ သည ္ ကတ္လင္းလုင္းက်န္စ ံ ႏွင္ ့ ပါက်နစ္ံတုိ႔၏သား ျဖစ္သည ္ ရွမ္းစစ္သားႏွင့္ပတ္သ 
က္သည္ဟုစြပစ္ြဲခရံ 
 
ဆကသ္ြယရ္နလ္ပိစ္ာ 
 
စိုင္းေဟာ္ရွနဲ ္  +၆၆ (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀   (ရွမ္း၊ အဂၤလိပ္) 
စိုင္းကြန္းေလာဝ္း  +၆၆ (၀) ၆၅-၀၂၆-၆၁၀၄ ( ဗမာ၊ အဂၤလိပ)္ 
နန္းလြန့္လႈိင္း  +၆၆ (၀) ၆၃-၈၃၈-၉၀၂၉ ( ဗမာ၊ အဂၤလိပ)္ 
နန္းစံေတာင္း   + ၆၆ (၀) ၈၁-၆၀၃-၆၆၅၅ (ရွမ္း၊ အဂၤလိပ္၊ ထိုင္း) 
 


