
 

ရမွး္လူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳငမ္ ွေနာကဆ္ုးံရသတငး္ စာအမတွ ္( ၇ / ၁၇ ) 

ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခု။ 

ထိးုစစဆ္ငေ္နသညအ္စိးုရစစတ္ပသ္ည ္ တစန္ိငုင္လံုးံအပစခ္တရ္ပစ္ေဲရးသေဘာတညူခီ်က ္ လကမ္တွေ္ရးထိးုထား ေသာ   

(RCSS/SSA) နငွ့္ဟိပုုးံျမိဳ  ့နယတ္ြင ္တိကုပ္ြဲၿဖစၿ္ပးီ ေနာက ္အရပသ္ားမ်ားကိဖုမး္ဆီးီနွပိစ္ကျ္ခငး္ ေပ်ာကဆ္ုးံျခငး္မ်ားျဖစပ္ြား။ 

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ ္(RCSS/SSA) နွင့္အစုိးရစစ္တပ္တို႔ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႕       

တြင္တိ ုက္ပြဲျဖစ္ၿပီးေနာက ္လကတ္ုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္  ဇူလိုင္လ ၁၆-၃၀ ရက ္၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင ္အစိုးရစစတ္ပ္ အနည္း 

ဆုံးတပ္ရင္း  ၈ တပ္ရင္း၊ အင္အား ရာခ် ီျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းဟိုပံုးျမိဳ ႔နယ္ တြင္းရွ ိေက်းရြာအုပ္စု ၃ ခုကို ကင္း 

လွည့္ရာ အရပ္သားမ်ားကိ ုဖမ္းဆီး ျခင္း နွင့္နိိွပ္စက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ဖမ္းဆီးထားေသာ ရြာသား ၇ ေယာကထ္တဲြင္  

၁၂ နွစ္ ရိွ ေယာက္်ားေလး လည္းအပါအဝင္ၿဖစ္ျပီး သူတို႔အား ဘယ္ဆီသို႔ေခၚေဆာင္သြား သည္ကိုမသိရေသးေပ။ 

ျဖစစ္ဥအ္က်ဥး္ခ်ဳပက္ိ ုေအာကပ္ါအတိငုး္ေဖာ္ျပထားသည။္ 

ရကစ္ြဲ။ အႏိွပစ္ကခ္ံ
ရေသာ 
ရြာသားမ်ား 

ႏွပိစ္ကမ္ႈပုစံ ံ ဟိပုုးံျမိဳ ႔ 
နယထ္မဲ ွ
တညေ္နရာ 

က်ဴးလြနေ္သာ အစိုးုရစစတ္ပ ္

တပအ္ငအ္ား တပရ္ငး္အ
အမတွ ္

အမနိ္႔ေပးဌာန 

၁၆၊ ၇၊၂၀၁၇ အမ်ိဳးသား 
၃ ေယာက ္

ရိုက္နွက္ျခင္း၊ 
ေျခေထာက္ျဖင့္ကန္ျခင္း၊ 
လုယွက္ျခင္း၊ တစ္ဦးမွာ 
ဒဏ္ရာေၾကာင့္ေဆး 
ရံုတင္ခ့ဲရ 

မုိင္းပ်ဥ္းေက်း
က်းရြာအုပ္စ ု
မုိင္းပ်ဥ္းရြာ 
အနီး 

၁၀၀ ေယာက ္ ခမရ ၅၀၈ တပ္မ ၅၅ 
(ဗထးူအေျခစုိက)္ 

ခမရ ၄၂၃ ၇ အမတွ ္
စစ္ဆင္ေရး 
ကြပ္ကမဲႈဌာန 
(ဆီဆိုင္) 

၁၈၊၇၊၂၀၁၇ 
 

အသက ္
၁၂နွစ္ 
ေကာင္လး 
နွင့္ 
အမ်ိဳးသား 
၃ ေယာက ္

ဖမ္းဆးီခံရျပီး 
ေပ်ာက္ဆုံးေန 

နမ့္ပါခီ်း 
ေက်းရြာအုပ္စု 
ခုတ္ေလာင္း 
နွင့္ခိုေတာင္း 
ေက်းရြာ အနီး 

၁၀၀ ေယာက ္
 
 
 

ခမရ ၄၂၄ စကခ ၇ 

၁၈၊၇၊၂၀၁၇ အမ်ိဳးသား 
၃ ေယာက ္

ရုိက္နွက္ျခင္း၊ ေျခေထာက ္
ျဖင့္ကန္ျခင္း၊ လမ္းျပရန္အ 
တင္းအဓမၼေစခိုင္းျခင္း 

နားပံုေက်းရြာ 
အုပ္စု 
နာပံုေက်းရြာ 

၆၀ ေယာက ္ ခမရ ၅၀၈ တပ္မ ၅၅ 

ခမရ ၅၀၉ တပ္မ ၅၅ 

၁၉၊၇၊၂၀၁၇ 
 

ရပ္ရြာအ 
တြင္းေရးမႈး၊ 

ရြာတြင္းရိိွဘုန္းၾကီး 
ေက်ာင္းထတဲြင ္

နားပံုေက်း 
ရြာအပု္စု 

၁၀၀ ေယာက ္ ခလရ 
၂၂၅ 

ၾတိဂံနယ္ေဒသ
သတိုင္းစစ္ 



 ရြာသူၾကီး 
နွင္႔ အမ်ိဳး 
သမီး ၂ 
ဦးအပါ 
အဝင္ 
အားလုံးစုစု
ေပါင္း ၁၉ 
ေယာက ္

ဖမ္းဆးီထိနး္သမ္ိး 
ထားခံရျခင္းနွင့္ 
စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ 
မ်ားခံရျခင္း ၊ 
လက္သးီျဖင့္ထိုးနွက္ခ ံ
ရျခင္း၊ေသနတ္ဒင ္
ျဖင့္ရုိက္နွက ္
ျခင္း နွင့္ ဓားျဖင ္ ့ 
ေထာက္ၿခင္း အပါအဝင ္
အမ်ိဳးသား ၃ 
ေယာက္ေပ်ာကဆ္ုံးျခငး္ 

နမ့္ခုတ ္
ေက်းရြာ 

ဌာနခ်ဳပ္ 
(က်ိဳင္းတု)ံ 

ခလရ 
၂၄၉ 

အေရွ ႔ပုိင္း 
စစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
(ေတာင္ၾကီး) 

၂၉, ၃၀၊ ၇၊ 
၂၀၁၇ 

အမ်ိဳးသား 
၃ ေယာက ္

ဖမ္းဆးီထိနး္သမ္ိးျခငး္၊ 
ညွင္းပန္းနိွပ္စက္ျခင္း၊ 
တေယာကက္ိ ု
ပစ္သတ္ျခင္း 

နမ့္ပါ ခ်ီးေက်း 
ရြာအပု္စု 
ဟိုင္ခုိင္း 
ေက်းရြာအနီး 

၅၀ ေယာက ္ ခမရ ၄၂၁ စကခ  ၇ 

ခမရ ၄၂၃ စကခ  ၇ 

ခမရ ၄၂၅ စကခ  ၇ 

 

ေဒသအလိကု ္အေျခစုိက ္တပ္ျဖစ္ေသာ ခလရ ၂၄၉ သည္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႕႔တြင္ RCSS/SSA နွင့္ ဟိုင္ခိုင္း 

ရြာအနီးတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည္။ တျခား  တပ္ရင္းမ်ားမွ လာေသာ တပအ္င္အား ရာခ်ီ ကို နမ့္ပါခီ်း ပတ္၀န္းက်င္ရိွ 

ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား ထတဲြင္္ျဖန႕္က်ကထ္ားသည္။ RCSS/SSAသည္တစ္နုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာအပစခ္တ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

ေရးထိးုထားေသာ ေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္း အေႀကာင္းအရင္းကိ ုရွမ္းျပည္ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီစားပြဲေပၚတြင္ 

ညွိနႈိင္းေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းသင့္သည္။  

အစိုးရစစတ္ပ္သည္ နွစ္ဘက္ညွိနႈိင္းေဆြးေႏြးရမည့္ အစား တပ္အင္အားကိ ုတျခားစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ ေခၚယ ူျဖည့္တင္းကာ  

ျပန္လည္လက္တုန္႔ျပန္ခ့ဲသည္။ထိုတပ္ရင္းမ်ားကလည္းအရပ္သားမ်ားကိုပစ္မတွ္ထားျပီးအစီအစဥ္ရွိရိွအမိန္႔အရဖိႏိွပ္ညွင္း 

ပန္းၾကသည္။ အေရွ ႔ပ္ုိင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳ ပ္ နွင့္ ၾတိဂံေဒသတိုင္းစစ္္ဌာနခ်ဳပ္မ ွလာေသာ စစ္သားမ်ားက အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦး 

အပါအ၀င္ ရြာသူရြာသား ၁၉ ဦးကိ ု နမ့္ခုတ ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ခ်ဳ ပ္ေနွာင္ခါ ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းၾကသည္။   

အရပ္သား မ်ားကိ ုဥပေဒမဲ့စြာ ဖမ္းဆးီျခင္းနွင့္ ညွင္းပနး္နိွပ္စက္ျခင္းမ်ား သည ္NCA သေဘာတူညီခ်က္ကိ ုတိုက္ရုိက ္

ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။ဤသို႔ေျဗာင္ခ်ိ းဳေဖာက္ေနျခင္းအားျဖင့္အစုိးရစစ္တပ္သည္NCAနွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု

လုံးအေပၚ လုံးဝ မထင္မ့ဲျမင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အရပ္သားျပည္သူလထူ ုအေပၚ အစီအစဥ္ရိွရိွ စံနစ္တက် လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳ းေဖာက္မႈႈမ်ား  ဆက္တိုက္ ္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကိ ု

SHRFမအွျပင္းအထန္ရႈတ္ခ်လိုက္သည္။ျမန္မာ့အစုိးရမွသတူို႔၏စစ္တပ္ကိဒုီခ်ိဳ းေဖာက္မႈအေပၚခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ ခိုင္းရမည့္ 

တာ၀န္ရွိသည္။နုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္းဒီခ်ိဳးေဖာက္မႈျပီးဆုးံသြားေစရန္ျမန္မာ့အစိုးရကိုတိကု္တြနး္ဖုိ႕လိအုပ္ပါသ

ုအပ္ပါသည္။  

အစိုးရစစတ္ပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက ္ေနမႈမ်ားကို္ကာကြယ္ရနႏွ္င့္ အားေပးရန္အတြက ္ျမန္မာအစုိးရသည္ UN မွ 

အခ်က္လက္စုေဆာင္းေရးမစ္ရွင္ကိ ုပိတ္ပင္ခ့ဲသလိုၿဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင ္ကုလသမဂၢ အထးူကိုယ္စားလွယ ္

မစၥယန္ဟးီလ ီသည္ ျမန္မာနုိင္ငံကိ ု( ဇူလို္င္ ၉ - ၂၁ ) ေန႔ ေရာက္ေနခ်ိန္အေတာ အတြင္း အရပ္သားျပည္သူလထူုမ်ား 



အေပၚ အစိုးရစစတ္ပ္မ်ားကရဲတင္းစြာလအူခြင့္အေရး ခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားအၾကီးအက်ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ယခအုစုိးရလက ္

ေအာက္တြင ္သူတို႔ကိ ုအေရးမယ ူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

အသက ္၁၂ အရြယ္ေယာက္်ားေလး အပါအဝင္ ရြာသား ၇ ေယာက္၏ ကံၾကမၼာကိ ုလြန္စြာစုိးရမိ္ေသာေၾကာင့္ ခၽြြင္းခ်က္မရိွ 

အျမန္ဆုံး လႊတ္ေပးရန ္ SHRF မွ တိုက္တြန္းပါသည္။ 

 

ခ်ိဳ းေဖာကမ္ႈ အေသးစတိ ္

အစိးုရစစတ္ပက္ ေဒသခရံြာသား သုံးဥးီအား ႐ိကုန္က ္လယု၊ူ တစဥ္းီ  ေဆးရုံတင္ရ 
 
ဇူလိုင္လ ၁၆၊ ၂၀၁၇ ၊ မနက္ ၉ နာရီတြင္ ရြာသားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ စုိင္းဥတၱရ နင့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ စုိင္းစု 
ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းပ်ဥ္းရြာ အနားရိွ ခုိလံုတံတား အေနာက္ဖက္ ေစ်းဆိုင္တြင္ ဝက္သား ဝယ္ရန္ဆိင္ုကယ ္ျဖင့္ သြားခ့ဲပါ   
သည္။ ဝက္သားကို ဘယ္ဆုိင္မွာ မွရွာမရ၍ မိုင္းပ်ဥ္းရွိ  စုိင္းဥတၱရ  အိမ္ သုိ႔ျပန္လွည့္ လာခ့ဲပါ သည္။ 
 
ထိုအခ်ိန္တြင္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဗထူးမွ ခလရ ၅၀၈ ႏွင့္ ဆီဆိုင္မွ ခလရ ၄၂၃ တို႔ မွ တပ္သား အေရာက္ ၁၀၀ခ
၁၀၀ခန္႔က ကင္းလွည့္ေနသည္။ ဇူလိုင္လ ၁၄၊ ၂၀၁၇ တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတပ္မေတာ္  (RCSS / 
SSA) ႏွင့္ အစုိးရစစ္တပ္ ခလရ ၂၄၉ ၏ ဟိုင္ခိုင္းရြာ နမ့္ပါခ်ီးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တိုက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြားၿပီး သည့္ 
ေနာက္ပုိင္း အနားတစ္ဝုိက္ တပ္စြဲထားခ့ဲျခင္း  ျဖစ္သည္။ (ဟိုင္းခုိင္းေက်းရြာသည္ မုိင္းပ်ဥ္း ၏ ေျမာက္  
အရပ္ဖက္တြင္ရိွၿပီး ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ တစ္နာရီၾကာ ေမာင္းရသည္။) 
 



အစုိးရစစ္တပ္မွ ရြာသားမ်ားေမာင္းလာေသာ ဆိုင္ကယ္ကိ ုရပ္ရန္ တားခ့ဲသည္။ စုိင္းဥတၱရ ဆိုင္ကယ္ကို ရပ္ခ့ဲ 
ေသာ္လ ဲဆိုင္ကယ္ေပၚမွ ဆြဲခ် ခံရၿပီး ဦးေခါင္းကို ေသနတ္ ဒင္ျဖင့္ ေသြးထြက္ၿပီး ၅ မိနစ္ခန္ မိနစ္ခန္႔သတိေမ့ 
သည္ အထိ႐ုိက္နက္ခ့ဲသည္။ 
 
စုိင္းစုကိလု ဲလက္သီးေရာ ေျခေထာက္ႏွင့္ပါ ၅ခ်က္ခန္႔ ကန္ခံရသည္။ အစိုးရစစ္တပ္က "နင္တုိ႔ကေထာက္   
လမ္းေရးေတြလား၊ ဘာလို႔ငါတို႔ကိေုတြ႕ေတာ့ ေနာက္ျပန္လွည့္တာလ"ဲဟုေမးခဲ့သည္ ။ အစုိးရစစ္တပ္ မွ ကာ 
လေပါက္ေစ်း ၁၃၀,၀၀၀ က်ပ္  တန္ဖိုးရိွေသာ ဟန္းဖုန္း ႏွင့္ ေငြသား ၇၀,၀၀၀ ကို ယူသြားသည္။ 
ေငြလက္စြပ္၊ ဓားတစ္လက္ ႏွင့္ အိတ္တစ္အိတ္ ကိုပါယူသြားခ့ဲသည္။ 
 
ထို႔ေနာက္ ထိုတပ္ မွ တပ္မႈးက အေျခအေနကိုလာေရာက္ေမးခ့ဲသည္။ စိုင္းဥတၱရ ကို ႐ိုက္ႏွက္ခ့ဲ ေသာ စစ္သား က  
သူက ေသနတ္ ကို လုယူဖုိ႔ႀကိဳးစား ခ့ဲသည္ဟု တပ္မႈးကုိေျပာခ့ဲပါသည္။ 
 
ထိုရြာသား ႏွစ္ေယာက္ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းေနစဥ္ ရြာသားေနာက္တစ္ဦး (စုိင္းေခး) လယ္ကြင္းမွ အလာ သ၏ူ 
ထြန္စက္အပိုပစၥည္း အဝယ္တြင္ ထို အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ ဆံုခ့ဲသည္။ ထိုနည္းအတူ အစိုးရစစ္တပ္မွ  စုိင္းေခး ကို 
တားခ့ဲၿပီး မ်က္ႏွာကို လက္သီးျဖင့္ ႏွစ္ခ်က္ ထိုးခဲ့သည္။ 
 
အစုိးရစစ္တပ္မွ ထိုရြာသားသံုးဦးကို ခုိလံုတံတား အေနာက္ဖက္ရိွ ငါးကန္ထဲသို႔ဆင္းေနခုိင္းၿပီး  ေသနတ္ျဖင့္ 
မုိးေပၚသို႔ ႏွစ္ခ်က္ ေထာင္ပစ္ၿပီးေျခာက္ ခ့ဲပါသည္။ ၿပီးေတာ့ ထိုရြားသားေတြကုိလည္း သူ တုိ႔မျပန္မျခင္း  မ လႈပ္ဖုိ႔ 
ၿခိမ္းေျခာက္ခ့ဲ ေသးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူတို႔ ေနာင္ရဆိုုင္း လမ္းအတိုင္းျပန္ လွည့္သြားၾကသည္။ 
 
အစိုးရစစတ္ပ္တို႔ျပန္ လွည့္သြားသည္ႏွင့္ စုိင္းစ ုက 
စုိင္းဥတရၱ ကို ေဆးခန္းသို႔ခ်က္ခ်င္း ေခၚသြားခဲ့သည္ ။ 
ဆရာဝန္ က စုိင္းဥတၱရ အေျခအေန စုိးရိမ္ရေသာ 
ေၾကာ င့္ ဟိုပံုးေဆးရံုးႀကီး မွာ ဓာတ္မွန္  ႐ိုက္ရန္ 
ေျပာခ့ဲသည္။ ထိုေန႔ ည ၈:၃၀ တြင္ စိုင္းဥတ ၱမ ၏ 
ေယာက္ဖ  ဟိုပုံးေဆးရုံသို႔လိုက္ ပို႔ခ့ဲသည္။ ည ၁၁
ည ၁၁ နာရီတြင္ အေရးေပၚကု ခ့ဲရ သည္။ ဇူလိုင္ ၁၉ 
ရက္ေန႔အထိ ေဆးရုုံႀကီးတြင္ရွေိနခ့ဲၿပီး ထိုေန႔ တြင္ 
စရဖ  မွ တပ္သား ၅ ေယာက ္က စုိင္းဥတၱရ ကိ ုေတာ
ေတာင္ႀကီးတြင ္ဆကလ္က္ ေဆးကသုမႈ ့ခယံူဖုိ ႔ 
ေခၚေဆာင္သြားခ့ဲ သည္။ ေတာင္ႀကးီတြင္ဇူလိုင္ ၂၁ ရ
ရက္ တြင္ ေဆးရုံမွ ထြက္ခြာခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီး  မုိင္းပ်ဥ္းသို႔  
သူ၏ ေနအိမ္တြင္ ျပန္ေရာက္ခ့ဲသည္။ ေဆးကုသမႈ 
ကာလ တြင္ ကုသစရိတ္ ကို ေထာက္ပံ့ေပးခ့ဲ 
ေသာ္လည္း ၊ စားစရိတ ္ႏွင့္ အေထြေထြအသံုးစ 
ရိတ္ကိ ုေတာ့ ကိုယ့္ပုိက္ဆံ ကိုယ္သံုးခ့ဲရသည္။ 
                                                                              
ဇူလိုင္လ၂၀, ၂၀၁၇ တြင္ ခမရ ၄၂၃ မွ ဗ်ဴ ဟာမွဴး က စိုင္းစ ုကို ဖာလိုင္း  ရိွသူတို႔တပ္တြင္ မုိငး္ပ်ဥ္း ေက်းရြာ အုပ္စု ဥကၠဌ 
ကို ေတြ႕ရန္ ေျပာခဲ ့သည္။ ပိုက္ဆံကိ ုေတာ့ စုိင္းစုထျံပန္ အပ္ခ့ဲၿပီး ဖုန္းကိုေတာ့ ဘယ္တပ္သား ယူသြားလမဲသဘိူးဟု သ ူ
ကေျပာပါသည္။ ဖုန္းအစား ေငြသား ၁၃၀,၀၀၀ က်ပ္ေပးခ့ဲသည္။ က်န္သည့္ ပစၥည္း 

စိုငး္ဥတၱရ ဟုိပုံးေဆးရုံတြငေ္ဆးကုသမႈခ ံယူေန စဥ ္



အတြကေ္တာ့ ေလ်ာ္ေၾကးမရရိွခဲ့ပါ။ ထို႔ေနာက္ ဗ်ဴ ဟာမႈးမွ သူ၏ တပ္သား၏ လုပ္ရပ္အေပၚ ေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီး သတင္းႏွင္ ့  
အင္တာနက္ေပၚလည္းမတင္ရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသည္။ 
 
ရိကုန္ကွခ္ရံေသာ ရြာသား  ၃ ေယာက၏္ အေသးစတိက္ိ ုေအာကတ္ြငေ္ဖာ္ျပထားသည။္ 
 
၁။ ဟိုပံုးျမိဳ ႔နယ္ ၀မ္မုိင္းပ်ဥ္းေက်းရြာ အုပ္စု မုိင္းပ်ဥ္းေက်းရြာေန လုင္းပုည နွင့္ ပါႏြံ တို႔၏သား စိုင္းဥတရၱ အသက္ ၃၉ နွစ္ န
နန္းဖစ္နွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျပီး ၁၁ နွစ္ အရြယ္ရိွ သား တစ္ေယာက္နွင့္ ၂ နွစ္ အရြယ္ရိွ သမိ္ီး တို႔ထြန္းကားခ့ဲပါသည္ ။ 
ေျပာင္းဖူးျခံစုိက္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳသည္။ 
 
၂။ ဝမ္မိုင္းပ်ဥ္းေက်းရြာ၏ အေရွ ႔ ဘက္ရိွ ဝမ္နားလု ံမွ လင္ုးညဏ္စိန္၏သား စုိင္းစု အသက ္၃၁ နွစ ္
 
၃။ ဟိုပံုးျမိဳ ႔နယ္ ဝမ္မုိင္းပ်ဥ္းေက်းရြာအုပ္စု မုိင္းပ်ဥ္းရြာ ေန စုိင္းဆန္လတိ္ ၏သားျဖစ္သူ စိုင္းေခး  အသက ္၂၃ နွစ္  
 
 
အသက ္၁၂ နစွ ္ေကာငေ္လးအပါအဝင ္ရြာသား ၄ ေယာက ္ကိ ုအစိးုရစစ္တပ ္မ ွဥပေဒမ့ဲစြာ ဖမး္ဆးီျပးီ  
ဘယဆ္သီို႔ေရာကရ္ွျိခငး္ ကိလုိကုပ္ါသရိွျိခငး္မရွေိသး။ 
 
ဇူလိုင္လ ၁၈ ၊ ၂၀၁၇ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ ခုတ္ေလာင္းေက်းရြာမွ စုိင္းစံ နွင့္ စုိင္းပနတ္ အမည္ရိွ လယ္သမား မွ သူ၏ယာ 
ခင္းမွ ရြာအနီးတြင္ စုိင္းစံတြင္ ေသနတ္ ႏွစ္လက္ ( ေတာအတြင္းအ မလဲိုက္ရန္ ႏွင့္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ ရန္မွကာကြယ္ရန္ 
အသံုးျပဳေသာ ေျပာင္းအရွည္ ႏွင့္အတိ)ု သယ္ေဆာင္လာၿပီး အျပန ္ အစုိးရ စစ္တပ္ ခမရ ၄၂၄ မွ တပ္သား ေယာက္ ၁
၁၀၀ခန္႔ ႏွင့္ဆံုခဲ့သည္။ အစိုးရစစ္တပ္မွ ဖမ္းစီးစစ္ေဆးၿပီး ခုတ္ေလာင္းေက်းရြာသို႔ေခၚေဆာင္ျပီး ခိေုတာင္း 
လမ္းအတိုင္းေခၚေဆာင္သြားသည္ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသထံမ ွ သိရပါသည္။ 
 
အစိုးရစစတ္ပ္သည္ အသက္ ၁၂ နွစ္ အရြယ္ရိွ စို္င္းဝင္း သည္ သူ႔အဖုိးကို ခိုေတာင္း ေတာင္ဘက္ရိွ နမ့္ခုတ ္ေက်းရြာသို႔ 
ပုိ႔ေပးျပီး အျပန္လမ္းတြင္ ေတြ႔သည္ ။ ထိုဧရိယာတစ္ဝုိကတ္ြင္ ဖုန္းလိငု္းမရွ ိေသာေၾကာင္ ့ရြာသားအခ်င္းခ်င္း အဆ
အဆကသ္ြယ္လပု္ဖုိ႔ သူသည္ ေဝၚကီေတာကီ ကိုင္ေဆာင္ထားသည္။ ခိုေတာင္းေက်းရြာ  အနီးရိွေတာင္ထရဲွ ိ
လုင္းဝဏ ပုိင္ေသာေျပာင္းစုိကခ္င္းထတဲြင္ တျခားရြာသားနွစ္္ေယာက္နွင့္ အတူ  သူ႔ကို ဖမ္း ဆီးလိုက္သည္။  
 
ေျပာင္းစုိက္ခင္းအနီးတြင္ ေနာက္ထပ္ရြာသားျဖစ္သူ ထြနယ္ကေ္နေသာစိင္ုးလွထြနး္ကို အစုိးရစစတ္ပ္က ေတြ႔ သည္။ 
သူ႔ကိုလည္း တျခားရြာသားမ်ားနွင့္ အတူဖမ္းဆးီလိုက္သည္။ ထိုညတြင္ လုငး္ဝဏ ၏ ေျပာင္းစုိက္ခင္း ထဲတစ္ည 
အိပ္ခ့ဲေသးသည။္ 
 
လုင္းဝဏ ၏ စိုက္ခင္းထရိွဲေနခ်ိန္တြင္ အစုိးရတပ္မ်ားက ဆန္မ်ားနွင့္ ဆီမ်ားကို ေျမေပၚသို႔သြန္ခ ျ်ပီး  ဆန္ ၆ တင္း အ
အပါအဝင္ ၆၀,၀၀၀ က်ပ္ တန္ဖုိးရိွဆန္မႈန္႔ ၊ ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ တန္ဖုိးခန္႔ ရိွေသာ စားသံုးဆီ ႏွင့္ ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ တန္ဖိုးရိွ 
ဓာတ္ဆ ီတို႔ကိုပါယူသြားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေန စြမ္းအင္သံုး ဆိုလာ ျပား ( ၁၀၀,၀၀၀က်ပ္ )ထမင္းအိုး ၅အိးု(၃၀,၀၀၀ က်ပ္)၊ 
ပန္းကန္ အခ်ပ္ ၃၀ ( ၅၀,၀၀၀က်ပ္)၊ ဇြန္းအေခ်ာင္း ၂၀ (၆,၀၀၀ က်ပ္)၊ ဓား၃လက(္၁၅,၀၀၀ က်ပ္)၊ ေစာင္ ၅ထည္ 
(၄၀,၀၀၀ က်ပ္)၊ႏွင့္ၾကက္ ၇ ေကာင္(၃၀,၀၀၀ က်ပ္) တို႔ကိုလည္းယူသြားခဲ့ေသးသည္။  
 
ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ အစုိးရစစ္တပ္က တျခားရြာသား ၄ ေယာက္ကို ခိုေတာင္၏ ရြာဘုန္းၾကီးေက်ာငး္တြင္ တစည္ ထိနး္ထား
ထိန္းထားသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔ကို ခုတ္ေလာင္း ေက်းရြာသို႔ေခၚေဆာင္သြားျပီး ဘုနး္ၾကးီေက်ာင္း ထဲတြင္ ၂ ည 
ဖမ္းဆးီထိန္းသမ္ိး ထားသည္။ ခုတ္ေလာင္း ေတာင္ဘက္ နမ့္ဆူ ေကး်ရြာ ရိွရြာက ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္း တြင္ တစ္ညတာထိန္း 
သိမ္းထား ေသာ ေနရာတြင္ ေခၚေဆာင္သြားသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ တြင္ စစ္ကားျဖင့္ ရြာသား ၄ ေယာက္ကို ေခၚေ



ေခၚေဆာင္သြားသည္ ။အစုိးရစစ္တပ္  တပ္စိုက္ရာေနရာျဖစ္ ေသာ ဖာလိုင္း သို႔ေခၚေဆာင္ သြားသည္ဟ ု ေကာလ ဟာလ 
ေျပာဆိုေသာ္လည္း တရာဝင္ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မရိွေသးေပ။  ဘယ္ေနရာတြင္ အသက္ရွင ္ ေနေသး လ ဲဟု သူတို႔၏  မိသားစု 
မ်ား လြန္စြာ စုိးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွ ိသည္။   
 
ဖမး္ဆးီထနိး္သမိး္ခံခဲ႔ရေသာ ရြာသား ၄ ေယာက၏္ အေသးစတိက္ိ ုေအာကပ္ါ အတိငုး္ေဖာ္ျပထားသည။္ 
 
၁။ ဟိုပံုးျမိဳ ႔နယ္ ပါခီ် းေက်းရြာအုပ္စု ခုတ္ေလာင္းရြာ လုင္းၾကာ နွင့္ ပါေခါင္ တို႔၏သား စုိင္းစံ အသက ္ ၂၉ နွစ္ နန္းဖစ္နွင့္ အိ
အိမ္ေထာင္က်ျပီး သူ႔မိန္းမ ကိယု္ဝန္ ၉ လ ေဆာင္ေနသည္။ 
 
၂။ ဟိုပံုးျမိဳ ႔နယ္ ပါခီ်းေက်းရြာအုပ္စု ခုတ္ေလာင္းရြာေန လုင္းအႏၱိာ နွင့္ ပါအြန္ တို႔၏သား စုိင္းပႏၱ အသက္ ၃၀ နွစ္ နန္းယိ
၃၀ နွစ္ နန္းယိင္းနွင့္ အိမ္ေထာင္ျပ ျဳပီး ဆယ္နွစ္ေအာက ္ကေလး ၃ ေယာက္ရိွသည္။ 
 
၃။ ဟိုပံုးျမိဳ႔နယ္ ပါခီ်းေကး်ရြာအုပ္စု ခုိေတာင္းရြာ ေန စိင္ုးစႏၱိာ နွင့္ နန္းလူတို႔၏သား ၁၂ နွစ္အရြယ ္ ျဖစ္သည္ ့  စိုင္းဝင္း 
 
၄။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တန္႔ယန္းျမိဳ ႔နယ္ နားဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုမွ နားလွရြာ ေန လုင္းစန္းေအာင္ နွင္ ့ ပါလူ တို႔၏သား 
စုိင္းလထွြန္းအသက္ ၂၄ နွစ္၊ ဝမ္ခုိေတာင္း ရိွ လုင္းစီလိ လယ္ကို  ထြန္ယက္ဖုိ႔ေရာက္လာ ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
အစိးုရစစတ္ပသ္ည ္ရြာသား ၃ ဥးီကိ ုရိကုန္ကွ ္ျခငး္၊ ေျခေထာကျ္ဖင့္ကနျ္ခငး္နငွ့္ အတငး္အဓမၼ လမး္ညြနခ္ို္ငး္။ 
 
ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ နားပံုေက်းရြာ၏ ေျမာက္ဘက္ရိွ   က်ိန္းခမ္း   အေျခစုိက္ တ
တပ္အင္အား ၆၀ ရိွသည့္ ခမရ ၅၀၈ နွင့္ ၅၀၉ တို႔သည္ ဟိုပံုျမိဳ ႕နယ္  နားပံုေကး်ရြာအုပ္စု  မွ နားပံုရြာ ရိွ နမ့္အက ္ေခ်ာင္း 
၏အေရွ႔ဘက္တြင္ျဖတသ္ြားသည္။ထိုေနရာတြင္ေခ်ာင္းေက်ာ္ဖို႔တံတားမရိွေသာေၾကာင့္တစ္ခ်ိဳေခ်ာင္း႔ျဖတ္ေက်ာ္ ျပီး တခ်ိဳ ႔မျ
ျပီး တခ်ိဳ  ႔မျဖတ္ေက်ာ္န္ုိင္သျဖင့္ အေနာက္ဘက္ ကမ္းတြင ္ က်န္ရစ္ေနခဲ့သည္ ။ ကမ္း ကူးျပီးလာေသာ အစိုးရစစ္တပ္သည္  
နားပုံရြာ၏ ေခ်ာင္းနားတြင္   ေနထိုင္သည့္ လင္ုးစိန္ကုလား အမိ္ဆကီိ ုလာသည္။  သူ႔ကို ဖမ္းဆီးျပးီ  လက္သးီျဖင့္္ထိုး ျခင္
ျခင္း ေျခေထာက ္ျဖင္ ့ ၈ ခ်က္ကန္ေဆာင့္ျခင္းျပဳလုပ္ျပီး “ဒီတစ္ဝုိက္ ဘယရ္ွမ္းစစ္တပ္မွ  မေတြ႔ဘးူလား “ဟုေမးကာ  
ေခ်ာင္းျဖ တ္ဖုိိ႔တံတား ဘယ္မွာလည္းဟုေမး သည္။ ထို႔ေနာက ္သူ႔ကို တံတားရိွသည့္ေနရာၿပခုိင္းဖုိ႔ အမိန္႔ေပးရာ ရြာ
ရြာ၏ေတာင္ဘကသ္ိ ့ုေခၚ ေဆာင္ လမ္းၿပေပးခ့ဲရ သည္။ 
 
အစိုးရစစတ္ပ္သည္ နားပံုရြာကိုျဖတ္ရာတြင္ ရြာသားတို႔အိမ္ထမွဲ တျခားရြာသား ၂ ေယာက္ကိ ုထပ္ျပီးဖမ္ဆးီ ကာ တစ္
တစ္ေယာကမ္ွာ အိုက္ကလုားျဖစ္ျပီး သူ႔ကို လက္သးီျဖင့္ ၃ ၾကိမ္တိင္ု ထုိးရာ  ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သ ူစိုင္းလငိ္း  
ကိုလည္း လက္သးီ ျဖင့္ ထိုး ၾကိတ္ျပီး ေျခေထာက္ျဖင့္ ၉ ခ်က္ေလာက္ကန္သည္။ စစ္တပ္မ်ားကိ ု တံတား 
ဆီေခၚေဆာင္သြား  ဖို ့သူတို႔ နွစ္ေယာက္ကို  အမိန္႔ေပးသည္။ တံတားကိုေရာက္သည့္ ခ်ိန္တြင္ အစုိးရ စစ္တပ္ကရြာသား 
သုံးေယာက္ကိ ုေခၚျပီးနားပံုရြာသို႔ျပန္ကာ ထိုေနရာသို႔ရြာသူၾကီးသ၏ူရြာသားျဖစ ္ေၾကာင္းေထာကခ္ံျပီး ေနာက္ပုိင္း  ထိုေန႔ 
ထိုေန႔ မြန္းလြဲ ပုိင္း  ၅ နာရီ အခ်္ိန္တြင္  ျပန္လညလ္ြတ္ေပး သည္။ 
 

ရြာသားမ်ား၏ အေသးစတိက္ိေုအာကတ္ြင္ေဖာ္ျပထားသည။္ 

၁။ လုင္းစိန္ကုလား အသက ္၄၅ နွစ္ ဟိုပံုးျမိဳ ႔နယ္ နားပံုေက်းရြာအုပ္စု နားပံုရြာ 

၂။ အိုက္ကလုား အသက ္၃၃ နွစ္ ဟိုပံုးျမိဳ ႔နယ္ နားပံုေက်းရြာအုပ္စု မွ နားပုံရြာ ေန လုငး္မတ္၏ သားမက ္

၃။ စုိင္းလိင္း အသက ္၃၂ နွစ္ ဟိုပုံးျမိဳ ႔နယ ္နားပုံေက်းရြာအုပ္စုမွ နားပုံရြာ ေန လုင္းဆာ ပါလွေဆြတိ ု ႔၏သား 



ရပရ္ြာ ဥကဌၠ နွွင့္ အတြငး္ေရးမွဴ း အပါအဝင ္ရြာသရူြာသား  ၁၉ ေယာကက္ိ ုဘနုး္ၾကးီေက်ာငး္ထတဲြင ္၃ ရက ္ၾကာ 

ခ်ဳပေ္ႏာွငန္ွပိစ္ကခ္ရံျပးီ က်န္ ရြာသား ၃ ေယာကမ္ာွ ဘယဆ္သီို႔ ေခၚေဆာငသ္ြားသညက္ိ ုသရိွျိခငး္မရွ။ိ 

ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက ္၂၀၁၇ ခု မြန္းလြဲပုိင္း ၄း၀၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ မုိင္းတုမွံ အစိုးရစစ္တပ္ ခလရ ၂၂၅ နွင့္ ၂၄၉ သည္ 

နမ့္ခုတ္ေက်းရြာ အမိ္ေျခ ၁၂၀ ရွိသည့္ ရြာထမွဲ တစ္အိ္မ္ခ်င္းစီ ရွမ္းစစ္သားကိ ုစတင္ရွာေဖြသည္။ သူတို႔သသံယ 

ရိွသူမ်ားျဖစ္ေသာ ရြာသူရြာသား ၁၉ ေယာကက္ိ ု(အမ်ိဳ းသား ၁၇ ဦး နွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး) လက္ေနာက္ျပန္ၾကိဳး တတု္ျပီး 

သူတို႔နွင့္အတ ူနမ့္ခုတ ္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းရိွတ ဲထတဲြင္ ၃ ရက္ၾကာဖမး္ဆီးသြားသည္။  

ဖမ္းဆးီထိန္းသမ္ိးထားခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆးီထားေသာရြာသူရြာသားမ်ားကိ ုတစ္ေယာက္ခ်င္းဆ ီဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေရွ႔  

တြင္တစ္ေယာက္ခ်င္းဆ ီေခၚေဆာင္လာျပီး ရွမ္းစစ္သားအေၾကာင္းကိ ုစစ္ေဆးေမးျမန္းရာ တြင္ ‘ ရွမ္းတပ္ဖြဲ ႔ေတြ 

ဒီဘက္လာတာ ဘာျဖစ္လို႔ငါတို႔ကိ ုသတင္းမပုိ႔တာလ ဲ’ ဟုေမးျမန္းသည္။ 

ဖမ္းဆးီသြားေသာ ရြာသားမ်ားကိ ုေမးခြန္းမ်ားေမးရာတြင္ ဗမာလုိေမးျမန္းသျဖင့္ တစ္ခ်ိဳ ႔ရြာသားမ်ားက ဗမာလိ ု

ေကာင္းစြာနားမလည္ေပ။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိိမ္းထားေသာရြာသူရြာသားမ်ားကိ ုေမးျမန္းရာတြင္ ေျဖသည္ျဖစ္ေစ မေျဖ 

သည္ျဖစ္ေစ ရုိက္နွက္ခံရသည္။ ရြာသားမ်ားရွမ္းဘာသာျဖင့္ေျဖဆိုရာတြင္ ပုိမိုရုိက္နွက္ခံရသည္။ တစ္ခ်ိဳ ႔ေသာ ရြာသားသည္ 

ေခါင္းပုိင္း နွင့္ ကိုယ္ခႏၱာပ္ုိင္းကု ိေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ရုိက္နကခံ္ရသည္။ တစ္ခ်ိဳ ႔ေသာရြာသား မွာ ေခါင္းကိုဓားျဖင့္ 

မူးေမ့သြားသည္ထ ိေထာက္သည္။ 

ရြာသူၾကီးျဖစ္ေသာ စိုင္းပနတ္ သည္ ဖမ္းဆီး ရုိက္နွက္ျခင္းကိ ုပုိခံရသည္။ သူ႔ကိုေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ေန ့တိုင္း ရုိက္နွက္ျပီး 

မ်က္နွာကိဓုားျဖင့္ေထာကသ္ည။္ တျခားရြာသားျဖစ္ေသာ စိုင္းထြန္းေငြသည ္ေခါင္းတြင္ျပင္းထန္စြာ ရုိက္နက္ခံရေသာ 

ေၾကာင့္ အၾကားအာရံုဆုံးရွဳံးခံရျပီးေသနတ္ဒင္ျဖင့္ရုိက္နကခံ္ရေသာေၾကာင့္ဘ ယ္ဘကလ္က္ၾကာၾကာေထာင္၍မရေတာ့ေပ။ 

အမ်ိဳ းသမီးနွစ္ေယာကမ္ွာလည္းထိန္းသိမး္ခံရျပီး မ်က္နွာကိ ုလက္သးီျဖင္ ့အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုိးနွက္သည္။ 

ရြာသားမ်ားကိ ုဖမ္းဆးီထိနး္သိမ္းထားခ်ိန္တြင္ မိသားစုမ်ားထံမွ အစားအေသာက္ရယူစားေသာက္နုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း 

မိသားစုမ်ားမွာ အနားကပ္ခြင့္မျပဳဘ ဲအစိုးရစစ္သားမွတစဆ္င့္ အစားေသာက္ပုိ႔ေပးရသည္။ 

ဖမ္းဆးီထိန္းသမ္ိးထားေသာရြာသူရြာသားမ်ားထမဲ ွ၁၆ ေယာက္ကိ ုဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ေန႔တြင ္လႊတ္ေပးလိုက ္သည္။ က်န္ ၃ 

ေယာက္ျဖစ္ေသာ စုိင္းကိ၊ု စုိင္းေသာန နွင့္ စိုင္းစိႏၵာ တို႔ကိ ုျပန္လည္ လြတ္ေပးျခင္း မရွိေသးပါ။ထိသုံုးေယာက္ကိ ုဇူလိုင္ ၂၁ 

ရက္ေန႔အစိုးရတပ္ျပန္လည္ဆုတ္ခြာရာတြင္  သူတို႔၏ လက္နွစ္ဘကက္ိ ုႏွီးျဖင့္ ၀ါးမွာ ခ်ီျပီး သူတို႔နွင့္ အတ ူနမ့္ခုတ္ရြာမွ 

ဆုတ္ခါၾကီးေတာ္ရြာနွင့္ပါၾသရြာသို႔ဦးတည္သြားၾကသည္။သူတို႔၏အေျခအေနကိုမသိရိွရသည့္အျပင္ဘယ္သို႔ေခၚေဆာင္

သြားသည္ကို လည္းမသိရေသာေၾကာင့္သူတို႔၏ မိသားစုနွင့္ရြာသရူြာသားမ်ားကအရမ္းစိးု ရိမ ္ေနပါသည္။   

ဘုန္းၾကးီေက်ာင္းတြင္ ရိုက္နွက္ျပီးထန္ိးသိမ္းခထံားရေသာ ရြာသူၾကီးျဖစ္သည့္ စုိင္းပန္တ နွင့္ ရပ္ရြာ အတြင္းေရးမွဴး 

ျဖစ္ေသာ စိုင္းဝိလယိ တို႔ကိုလည္း ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရတပ္နွင္ ့အတဖူမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္။ သူတို႔နွင့္ 

အတ ူၾကီးေတာ္ရြာ နားရိွေတာထတဲြင္ တစ္ညထားျပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာကခ့ဲ္သည္။  

 

 

 



အစိးုရတပမ္ ွဘနုး္ၾကးီေက်ာငး္ထသဲို႔ ဖမး္ဆးီနွပိစ္ကခံ္ရေသာရြာသရူြာသားမ်ား၏ အေသးစတိက္ိ ုေအာကဇ္ယား 

တြငေ္ဖာ္ျပထားသည။္ 

စဥ။္ အမည ္ အသက ္ မဘိ ဇာတရိြာ ထိိ္နး္သမိး္မႈၾကာခ်နိ ္
၁။ စုိင္းပန္တ 

(ရြာသူၾကးီ) 
၃၃ လုင္ဆန္တိမွာ 

+ပါေငြ 
ဟိုပုံးျမိဳ ႔နယ္နားပံုေက်း 
ရြာအပု္စု ၊ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ  

ဇူလိုင ္၁၈-၂၂ ရက္ 
၂၀၁၇(ဘုန္းၾကးီ ေက်ာင္းတြင ္
၃ ည၊ ေတာထတဲြင ္၁ ည) 

၂။ စုိင္းဝိလယိ 
(ေက်းရြာအတြငး္ေရး
ေရးမွဴး) 

၃၃ လုင္းဝါလိင္တ + 
ပါမြန္း 

ဟိုပုံးျမိ ႔ဳနယ္ 
နားပုံေက်းရြာအုပ္စ ု
ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ 

ဇူလိုင ္၁၈-၂၂ ရက္ ၂၀၁၇ ( 
ဘုန္းၾကးီ ေက်ာင္းတြင ္၃ ည၊ 
ေတာထတဲြင္ ၁ ည) 

၃။ လုင္းတက္ထြနး္ ၆၂  လုင္းကံန  ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇ 
၄။ လုင္းေက်ာ္ 

(ရြာသူၾကးီေဟာင္း) 
၆၀ လုင္းပန္  ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇ 

၅။ လုင္းထြန္းဆာ ၅၃ ပူအုမ္+ပါျမ  ဟိုပံုးၿမိဳ့နယ္ 
နားပုံေက်းရြာအုပ္စ ု
ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ 

ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇ 

၆။ စုိင္းထြန္းေငြ ၄၀   ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇ 
၇။ စုိင္းအင္တာ ၃၉ လုင္းမူး  ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇ 
၈။ စုိင္းေမာင ္ ၂၀ လုင္းဝိစ + 

ပါတြန္ 
ဟိုပုံးျမိဳ ႔နယ္နားပံု 
ေက်းရြာအုပ္စု 
၊ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ 

ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇ 

၉။ ပါဆိုင္မုိင ္
( အမ်ိဳ းသမီး) 

၄၂ လုင္းလိတ ္  ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁  ၊၂၀၁၇ 

၁၀။ နန္းပြန ္
(အမ်ိဳ းသမီး) 

၂၂ လုင္းလ+ူပါျမနု ဟိုပုံးျမိဳ ႔နယ္နားပံု 
ေက်းရြာအုပ္စု 
၊ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ 

ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇ 

၁၁။ စုိင္းလင္းခမ္း ၂၀ လုင္းဆေက်ာ္+ 
ပါငင္း 

ဟိုပုံးျမိဳ ႔နယ္နားပံု 
ေက်းရြာအုပ္စု 
၊ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ 

ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇ 

၁၂။ စုိင္းနႏၵ ီ ၃၅ လုင္းေမထာ+ပါ
လွ 

ဟိုပုံးျမိဳ ႔နယ္နားပံု 
ေက်းရြာအုပ္စု 
၊ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ 

ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇ 

၁၃။ စုိင္းၾသ ၄၀ လုင္းစုိင္း  ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇ 
၁၄။ လုင္းပုံည ၄၄ လုင္းညိ  ဳ  ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇ 
၁၅။ လုင္းကိ္န္ ၄၅   ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇ 
၁၆။ စုိင္းေလာဝ္လ ီ ၂၂   ဇူလိုင္လ ၁၈-၂၁ ၊ ၂၀၁၇ 
၁၇။ စုိင္းကိ ု ၃၅  ဟိုပုံးျမိဳ ႔နယ္နားပံု 

ေက်းရြာအုပ္စု.၊ 
ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ 

ဇူလိုင္လ  
 ၁၈-၂၁ ၊၂၀၁၇၊ ဘယ္ဆီသို႔ 
ဖမ္းသြားျခင္းမသ ိ

၁၈။ စုိင္းၾသန ၄၀ လုင္းၾသ+ပါလွ ဟိုပုံးျမိဳ ႔နယ္နားပံု 
ေက်းရြာအုပ္စု 
၊ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ 

ဇူလိုင္လ  
၁၈-၂၁၊၂၀၁၇၊ ဘယ္ဆသီို႔ 
ဖမ္းသြားျခင္းမသ ိ



၁၉။ စုိင္းစိန္တာ ၂၈ လုင္္းလ+ူပါျမနု ဟိုပုံးျမိဳ ႔နယ္နားပံု 
ေက်းရြာအုပ္စု 
၊ဝမ္နမ့္ခုတ္ရြာ 

ဇူလိုင္လ  
၁၈-၂၁၊၂၀၁၇၊ ဘယ္ဆသီို႔ 
ဖမ္းသြားျခင္းမသ ိ

 

မတွခ္်က ္။ ။ ဂြ် န္လ ၆ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခု ယခင္ခ်ိိဳးေဖာက္မႈျဖစသ္ည့္  ခလရ ၂၄၉ (SHRF ၏ မွတ္တမ္းမွ)ဟိုပုံး 

ျမိဳ ႔နယ္၏ေျမာက္ဘက္ပုိင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အသက ္၂၈ နွစ္အရြယ ္အမ်ိဳးသမီးကိ ုအုပ္စုလိုက ္အဓမၼျပဳက်င့္ျပီး 

သတ္ျဖတ္လိကု္သည့္ တပ္ျဖစ္သည္။  

အစိးုရတပမ္ေတာ္မ ွရြာသားနစွဥ္းီကိ ုဖမး္ဆးီ နွပိ္စကျ္ခငး္နငွ္ ့စတိေ္ရာဂါရေနသတူစဥ္းီကိ ုပစသ္တပ္စျ္ခငး္။ 

ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက ္၂၀၁၇ မြန္းလြဲပိငု္း ၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရြာသားျဖစေ္သာ လုင္းပ သည္ နမ့္ပါခီ်း ေက်းရြာအုပ္စု ဟိုငခုိ္င္း 

၏ေျမာက္ဘက္ပုိင္း မုိက္နင ္ အနီးရိွ သူ႔လယ္ေတာနားက ေတာထတဲြင္ ၾကက္ယရူန ္သြားခ်ိန္တြင ္အင္အား ၅၀ ေယာက္ရိွ 

အစိုးရစစတ္ပ္ ျဖစ္ေသာ ဖယ္ခံုအေျခစုိက ္ခမရ ၄၂၁ ၊ ခမရ ၄၂၃ နွင့္ ခမရ ၄၂၅ (   ဆီဆိုင္ရိွ ဘန္းယဥ ္အေျခစိုက)္ 

နွင့္ဆုံသည္။ထိေုနရာတြင္ဇူလိုငလ္၁၄ရက္ေန႔တြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာေၾကာင့္ အစိုးရစစ္တပ္က သူ႔ကိ ုဘယ္သြားမွာ 

လည္း၊ ဘယသ္ူက သြားခြင့္ျပဳလည္း အစရိွသည္ကိ ုစစ္ေဆးေမးျမန္းသည္။သူ႔လယ္ေတာဆကီိ ုသြားျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက ္

လုင္းပကဘယသ္ူ႔ခြင့္ျပဳခ်က္မွမေတာင္းဘူးဟုေျဖဆိသုည္။အကယ္၍သူ႔ရြာဘကက္ေနေသနတ္သံေနာက္ထပ္ၾကားမည္ဆိုပါ

ည္ဆိုပါက တစ္ရြာလုးံမီးရႈိ ႔ပစ္မည္ဟ ုအစိုးရစစ္တပ္က သူ႕ကိုေျပာသည္။ အစားေသာက္ေပးျခင္းမရိွဘ ဲလုင္းပ ၏လယ္ထ ဲ

တြင္ သူ႔ကိ ုတစ္ညတာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည္။ ေနာက္တစ္ရကအ္ခ်ိန္တြင ္လုင္းပ၏ ဇနီးျဖစ္သူ နန္းလိုင္ သည္ 

သူ႔ေယာက်ာၤး လယထ္တဲြင္ အစိုးရစစ္တပ္မ ွဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခံရသည္ဟ ုသတငး္ၾကားေသာေၾကာင့္ သူမေရာက္လာ 

သည္။ ဟိုင္းကိုင္ေနက ြ်န္မေယာက်ာၤးျဖစ္သည္ဟုသူတို႔ကိ ုေျပာေသာေၾကာင့္သူ႔ကုိမြန္းလြဲပိုင္း ၄နာရီအခ်ိန္တြင္သူ႔ကိ ု

ျပန္လည္လြတ ္ေပးခဲ့သည္။  

ဇူလို္င္လ ၃၀ ရက္ေန ့နက္ပုိင္း ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္ တစ္ျခားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ဟိုင္ခိုင္းရြာသား စုိင္းဝမ္းသည္ မုိက္နင ္ရိွ 

သူ၏လယ္ေတာဘကက္ စားက်ကေ္ျမကိ ုကြ် ႏဲြား အစာေကြ် းရန္ သြားရာ အစိုးရစစ္တပ ္ခမရ ၄၂၁၊ ၄၂၃ နွင့္ ၄၂၅ နွင့္ 

ဆုံသည္။ သူ႔၏ေခါင္းကိ ုပလပ္စတစ္ ျဖင့္ စြပ္ျပီး အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာရုိက္နက္သည။္ သူတို႔နွင့္ အတသူူ႔ကို 

ေခါင္းတြင္စြပထ္ားေသာ ပလပ္စတစ္ ျဖဳတ္ေပးျခင္းမရိွဘ ဲေခၚေဆာင္သြားျပီး ၄ နာရီ အၾကာမွ တစ္ျခားေနရာတြင္ 

သူ႔ကိုျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေပးခ့ဲသည္။ 

ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ မနက ္၁၀ နာရီ အခ်ိန္ေလာက္တြင ္လယ္ယာ အလပု္သမားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ စိတ္ေရာဂါျဖစ္ေနသ ူ

လုင္းေဆြ သည္ လည္း အစိုးရစစ္တပ္ ခမရ ၄၂၅ သည္ သူ႔ကိ ုဖမ္းဆီးျပးီ ရိုက္နွကက္ာ မုိက္နင ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ 

ပစ္သတ္လိကု္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန့တြင္ ရြာသားတစ္ေယာက္က မီးေလာင္ေနေသာ သူ႔အေလာင္းကိုသြားေတြ႔ျပီး 

ရြာထသဲို႔ အေလာင္းကိ ုျပန္လည္မသယယ္ူရဲေပ။ အေလာင္းကိ ုသယ္ယူျခင္းမရိွဘ ဲၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ 

ဟိုင္ခိုင္းေကး်ရြာရိွ ဘုန္းၾကးီေက်ာင္းတြင္ လုင္းေဆြ၏ အသုဘ အခမ္းနားကိ ုက်င္းပ ေပးခဲ ့သည္။  

 

ရြာသား ၃ ေယာက၏္ အေသးစတိက္ိ ုေအာကတ္ြငေ္ဖာ္ျပထားသည။္  

၁။ နမ့္ပါခီ်းေက်းရြာအုပ္စု ဟိုင္ခုိင္းရြာ ေန လုင္းပ အသက ္၄၈ နွစ္ လုင္းပန္တ နွင့္ ပါလြတ္တို႔၏သား နန္းလိုင္း 

နွင့္အိမ္ေထာင္က်သူ။ 



၂။ နမ့္ပါခီ်းေက်းရြာအုပ္စု ဟိုင္ခုိင္းေက်းရြာေန စုိင္းဝမ္းအသက ္၃၀ နွစ္ လုင္းေကာ နွင့္ ပါမုိင္ တို႔၏သား။ 

၃။ လုင္းေဆြ အသက ္၄၅ နွစ္ မိဘ နွင္ ့ေမြးဇာတ ိမသိရွိေသး။ 

 

 

ဆကသ္ြယရ္န ္ 

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

စုိင္းေဟာ္ရဲွန ္  + ၆၆ (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀ ( ရွမ္း၊ အဂၤလိပ္ ) 

စုိင္းကြန္းေလ်ာင္း          + ၆၆ (၀) ၆၅-၀၂၆-၆၁၀၄ ( ဗမာ၊ အဂၤလိပ္) 

 


