
 

ရမွး္လူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳငမ္ ွေနာကဆ္ုးံရသတငး္ စာအမတွ ္( ၁၂ / ၁၇ ) 

ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ 

ရမွး္ျပညန္ယ ္အေရွ႔ပိငုး္တြင ္တစန္ိငုင္လံုးံ အပစခ္တရ္ပဆ္ေဲရး နယေ္ျမေဒသ အတြငး္ အစိးုရစစတ္ပက္ ပိမုိလုႈပရ္ာွးခါ 
ေျမျမပွမ္ိငုး္ေထာငျ္ခငး္၊ ရြာသားမ်ားကိ ုေခ်ာဆြဲ ျခငး္မ်ား လပုသ္ည။္ 

၂၀၁၇ ခုနွစ ္ဒဇီင္ဘာလ အတြင္းတြင ္အပစခ္တ္ရပ္ဆဲေရးလက္မွတ္ ေရးထုိးထားေသာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရး 
ေကာငစ္ ီရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ၏ နယ္ေျမျဖစေ္သာ ရွမ္းျပညန္ယ္အေရွ႔ ပိုင္း မိုင္းပ်ဥ္းျမိဳ ႔နယ္တြင ္အစိုးရ 
စစ္တပ္က  စစေ္ရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိမုိုလုပေ္ဆာင္လာေသာေၾကာင္ ့  ဒီဇင္ဘာ လ ၄ ရက္ေန႔တြင ္တုိက္ပြဲျဖစပ္ြားသည္။ 
အစိုးရစစ္တပ ္ခလရ ၅၁၉ နငွ္ ့ခလရ ၂၇၈ အင္အား ၁၀၀ ခန္႔သည ္ရြာ ၃ မွရြာသားမ်ားကုိ သူတုိ႔ ၏ လမ္းျပအျဖစ ္
အတင္းအဓမၼ ေစခိုင္းသည္။ ဒဇီင္ဘာလ ၁၂ ရက္တြင ္ရြာတရြာက ရြာသားမ်ား ေၾကာက္ရြ ံ႔ထိပ္လန္႔ျပီး ေရွာင္ေျပးဖို႔ 
ၾကိဳးစားရာ ခလရ ၂၇၈ က ရြာကုိျပနခ္ိငု္းသည္။ ထုိ ရြာတစ္ဝိုက္တြင ္ေျမျမွပမ္ိငု္း ေထာင္ထားေသာေၾကာင္ ့ရြာသူရြာ 
သားမ်ား လယ္ယာမသြားလုပရ္ေဲတာ့ေပ။ 

အၾကမး္ဖကခ္ရံမႈမ်ား  အေသးစတိက္ိ ုေအာကတ္ြငေ္ဖာ္ျပထားသည။္ 

ခမရ ၂၇၈ နငွ့ ္ခလရ ၅၁၉ အငအ္ား ၁၀၀ ျဖင္ ့ရြာ ၃ ရြာမ ွရြာသား ၇ ေယာကက္ိ ုလမး္ျပအျဖစ ္အတငး္အဓမၼေစခိငုး္ျခငး္။ 

နိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခုတြင ္မိငု္းပ်ဥ္းၿမိဳ ႕နယ္ ေက်းရြာအုပစ္ုေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းကုိ ေဒသခ ံအပု္ခ်ဳပေ္ရး 
မွဴးနငွ္ ့ေတြ႔ဆံုျပီး ေနာက္ပိငု္း ေဒသခ ံတပ္မွဴ း ခမရ ၄၃ (က်ိဳင္းတံုလက္ေအာက္ခ ံၾတိဂတုိံင္း အေျခစိုက္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ ္
) က အုပခ္်ဳပ္ေရးမွဴ းအား ဆင့္ေခၚသျဖင္ ့စစ္တပ ္ခမရ ၄၃ တည္ရွရိာေနရာသုိ႔ သြားေရာက္  ေတြ ႔ဆံုခဲ့ရသည္။ 
ရြာအတြင္းရမွ္းတပ ္၏ လုပရ္ွားမွႈကုိ အစိုးရစစ္တပ ္သုိ႔တုိင္ၾကားရန ္ေက်းရြာအပု္စ၏ု အုပ္ခ်ဳပေ္ရးမွဴးမ်ားကုိေျပာသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခုနစွ ္ေန႔လည ္၂း၃၀ မိနစ ္အခ်နိတ္ြင ္မိုင္းတံုအေျခစိုက္ အစိုးရစစ္တပ ္ခလ၇ ၅၁၉ 
အငအ္ား ၅၀ နွင္ ့ရွမ္းျပညျ္ပန္လည္ထူေထာငေ္ရးေကာင္စ ီရမွ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA တုိ႔ နွင့ ္မိငု္းပ်ဥ္းျမိဳ  ႔နယ္ 
မိုင္းပူးအြန ္ေက်းရြာအပုစ္ ုေဟြႏြတ္ရြာ ေျမာက္ဘက္မိငု္၀က္နီးပါး အကြာတြင ္နာရဝီက္ အၾကာတုိက္ပြဲျဖစ ္ပြားခဲ့သည္။ 

ေနာက္တစ္ေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင ္အစိုးရစစ္တပ္က ေဟြႏြတ္ရြာသား ၅ ေယာက္ကုိ ပစၥည္းသယ္ခိုင္း  ျပီး 
မိုင္းပ်ဥ္းနငွ္ ့မိုင္းပူူးအြန္ၾကားရွ ိယန္းခမ္းေက်းရြာအုပစ္ ုဝမန္ားယန္း ရြာသုိ႔ လမ္းျပ အျဖစေ္စခိငု္းသည္။ 

ရြာသား ၅ ေယာက္မွာ လုင္းနမ္ဆုိင ္အသက္ ၄၈ နွစ၊္ လုင္းခမ္းဟန ္အသက္ ၅၅ နွစ၊္ လုင္းဖုနမ္ အသက္ ၄၅ နွစ ္
လုင္းၾကံငင္း အသက္ ၄၇ နွစ ္နွင္ ့အိုက္ကမ ္အသက္ ၄၅ နွစ္။ အိုက္ကမန္ွင္ ့လံုးၾကံငင္း သည ္စစ္တပ္၏ အထုတ္အ 
ပိုးမ်ားကုိ သယ္ယူေပးရသည္။ ဝမေ္ဟြႏြတ္ရြာ သည ္တေအာန္း လူမ်ိဳးမ်ားေနထုိင္ျပီး အိမ္ေျခ ၃၀ နငွ္ ့လူဦးေရ ၁၀၀ 
ေက်ာ္ ေနထုိင္သည့္ရြာျဖစ္သည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕ထဲတြင ္မိုငု္းဆတ္ အေျခစိုက္ အစိုးရစစတ္ပ ္ခလရ ၂၇၈ အင္အား ၅၀ ခန္႔က ဝမ္တာက်င္း 
ေက်းရြာအုပစ္ ုမိုင္းပ်ဥ္းျမိဳ ႔နယ္ ဝမန္ားဂုတ္ရြာ အသက္ ၄၀ အရြယ္ ရွိသည္ ့လုင္းနႏၵ ကုိ စစ္သား၏ အထုတ္အပိုးသယ္ယူ 
ခုိင္းျပီး ဝမ္တာေကေက်းရြာအပု္စ ုမိငု ္၅ မိုင ္တံုလုိင္းရြာသုိ႔ လမ္းျပခိငု္းသည္။ ၁၆ ကီလုိဂရမ ္ရွ ိအထုပ္အပိုးကုိ သယ္ယူ 
ရျပီး တံုလုိင္းရြာေရာက္သည္ ့ခ်ိန္တြင ္ျပန္လည္လြတ္ေပးလုိက္သည္။  



ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ တြင ္ဝမေ္ယာင ္ေက်းရြာမ ွအသက္ ၄၀ ရွ ိရြာသားလုင္းေနာ္ကို ၀မ္ေယာင္းမ ွနမ့္ခတ္ ထိ ခလရ 
၂၇၈ ကပစၥည္းႏငွ့္ ရိကၡါ သယ္ခိငု္းသည္။ ဝမ္နမ့္ခတ္သည ္ဝမေ္ယာင္၏ အေရ ွ႔ဘက္မိုင ္၁၀ တြင္ကြာေဝးသည္။ 
ျပနမ္လြတ္ခင ္အစိုးရတပ္သားနွင္ ့အတူတစည္တာေနခဲ ့ရသည။္ 

 

အစိးုရစစတ္ပ ္ခလရ ၂၇၈ အဖြဲ႔သည ္ရြာသားမ်ားကိ ုျခမိး္ေျခာကျ္ခငး္နငွ့ ္တမိး္ေရာွငမ္ႈကိပုတိပ္ငျ္ခငး္နငွ္ ့ေက်းရြာ 
တစဝ္ိကုတ္ြင ္ေျမျမပွမ္ိငုး္မ်ားျမပွ ္ထားျခငး္မ်ားျပဳလပု။္ 

ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခနုွစ္တြင ္ခလရ ၂၇၈ သည ္ဝမေ္ယာင ္ရြာမ ွဝမ္နားကုတ္ ေက်းရြာသုိ႔ ဦးတည္ျပီး 
အငအ္ား ၅၀ ခန္႔ျဖင္ ့ခ်ီတက္လာသည္။ မနက္ပိငု္းအခ်နိ ္၄ း ၃၀ မိနစ ္မ ွ၅ း ၃၀ မိနစ္တြင ္ရွမ္းစစ္သားကုိ အိမ္တုိင္း 
ဝငရ္ွာသည္။ ဝမ္ေယာင္းရြာ ဥကၠဌ လုင္းငင္းအမိ္တြင ္အမလ္ုိဲက္ေသနတ္ေဟာင္း တစ္လက္ကုိ ေတြ႔သျဖင္ ့ထုိေသနတ္ကုိ 
RCSS မွ ေပးထားသည္ဟုစြပ္စြဲသည္။ ဒီအမလုိဲက္ေသနတ္သည ္စစ္တပ္က ျပည္သူ႔စစ္ဆီအပ္ေပးေသာေၾကာင္ ့
သူရွင္းျပမ ွၿပီးသြားသည္။  

ေနာက္ေန႔မနက္ ၈ နာရီခန္႔တြင ္အစိုးရစစ္တပ္က ရြာတြင္းရွိတစ္အမိ္တစေ္ယာက္စ ီလုင္းငင္းအမိ္သုိ႔လာ ခိုင္းသည္။  

အစည္းအေဝးတြင ္အစိုးရစစ္တပ္က ရြာသားမ်ားကုိ ‘နင္တုိ႔ ရမွ္းစစ္တပ္ေတြ႔လား ?’ ‘သူတုိ႔ဘယ္မွာလဲ ?’ ရြာသားမ်ားက 
ဘာမ ွမေတြ႔ခဲ့ဘူး၊ သူတုိ႔ဘယ္မွာလဲ မသိဘူးဟု ေျဖသည္ ့အခ်နိ္တြင ္အစိုးရစစ္သားမ်ားက ရမွ္းတပဓ္ာတ္ပု ံအေဟာင္း 
တပံုကုိယူထုတ္ျပီး ရြာသားမ်ားကုိ ျပသခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားက ဒီတပ ္ကုိမသိဘူး၊ ရြာရဲ ့အေဝးမွာရွမိယ္ထင္တ 
ယ္လုိ ႔ေျပာၾကသည္။ တပ္မွဴးက လုုင္းငင္းဘက္လွည့္သြားျပီး တကယ္လုိ႔မ်ား ဒီတစဝ္ိုက္ မွာ ေပါက္ကြဲသံထပ္ၾကားရင ္
လုင္းငင္းကုိဖမ္းမည္ဟု ေျပာဆုိျခမိ္းေျခာက္ခဲ့သည္။  

အစိုးရစစ္တပ္က လုင္းငင္းကုိျခမိ္းေျခာက္သံၾကားလုိက္သျဖင္ ့ရြာသားမ်ားေၾကာက္ရြံ႔ ျပီး ေန႔လည ္၁း၃၀ မိနွစ္တြင ္
ရြာသားမ်ား ကား ၄ စီးျဖင္ ့ဝမျ္ဖစရ္ြာေတာင္ဘက္သုိ႔ ၇ မိုင ္နငွ္ ့ဝမ္ျဖစ ္နွင့ ္၃ မိုင္အကြာ လြန္႔စိုင္းရြာ သုိ႔စတင္တိမ္းေရွာင ္
လုိက္သည္။ ဝမေ္ယာင္းရြာသည ္အိမ္ေျခ ၁၇ အမိ္ရွိျပီး ရြာသူရြာသားေပါင္း ၅၀ ခန္႔ ရွိသည္။  



မြန္းလြဲပိုင္း ၄ နာရ ီအခိ်န္တြင ္ရြာသားမ်ားတိမ္းေရွာင္ေနသညကုိ္ အစိုးရစစ္တပ္က ေတြ႔လုိက္သျဖင္ ့ရြာတြင္တိမ္း       
ေရွာငဖ္ို႔ျပင္ဆင္ေနေသာ ရြာသားနစွ ္ဦး၊ စိုင္းဝါလိန ္နငွ္ ့စိုင္းစနုႏၵာ တုိ႔ကုိ ‘ဘယ္သူကနင္တုိ႔ကုိ တိမ္းေရွာင္ခိငု္းတာလဲ ? 
ရွမ္းတပ္ေတြလား ဒါမ ွမဟုတ္ ငါတုိ႔လား?’ ဟုေမးျမန္းသည္။ ရြာသားက ဘယ္သူမ ွတိမ္းေရွာငခ္ိုင္းတာမဟုတ္ဘူး 
ငါတုိ႕ဟာငါတုိ႔ တိမ္းေရွာင္ေနတာဟု ျပနေ္ျဖသည္။ 

အစိုးရစစ္တပ္က ရြာသားမ်ားကုိရြာျပနခ္ိငု္းသည။္ ေနာက္ထပ ္ကားနဲ႔ရြာထဲကေနထပ္တိမ္း ေရွာင္တာ  ေတြ႔မည္ဆုိပါက  
ရြာသားမ်ားကုိ ဖမ္းမည္ဟုေျပာသည္။ တစ္ေန႔ထဲတြင ္တိမ္းေရွာင္ေနေသာရြာသူရြာသား မ်ား ရြာသုိ႔ျပန္လာခဲ့ရသည္။ 

ထုိေန႔ကစျပီး ဝမ္ေယာင္းေက်းရြာတြင ္အစိုးရစစ္တပ္မ်ား ေျမျမပွ္မိငု္းျမပွန္ွံေနသည္ကုိ ရြာသားမ ွတပ္အပ္ျမငခ္ဲ ့သည္။ 
ရြာ၏ေတာင္ဘက္ တစ္မိငု္ခန္႔အကြာတြင ္ေျမျမပွမ္ိုင္းတစ္လံုး နငွ္ ့ေျမာက္ဘက္ပိငု္းတြင ္၁၂ လံုးျမွပ္ထား သည္။ 
ေျမျမပွ္မို္င္းေၾကာင္ ့ရြာသူရြာသားမ်ား လယ္ယာသြားလုပ္ဖို႔မရေဲတာ့ေပ။ ေျမျမပွမ္ိုင္းကုိ ျပန္လည္ထုတ္ ယူဖို႔ရြာသားမ်ာက 
ေတာင္းဆုိၾကသည္။  

မိငုး္ပ်ဥး္နယေ္ျမတြငး္ သြားလာလပုရ္ာွးေနေသာ အစိးုရ တပဖ္ြဲ႔ 

မိုင္းပ်ဥ္းျမိ ႔ဳနယ္တြင ္အစိုးရစစ ္တပ္ရင္း ၁၀ ခုမွ် သြားလာလႈပ္ရာွးလ်က္ရွိသည္။ ခမရ ၄၃ ( မိုင္းပ်ဥ္း အေျခစိုက္)၊ ခမရ 
၂၄၆ ( ကြန္ဟိန္း )၊ ခမရ ၂၄၇ ( နမ့္စန ္) ၊ ခမရ ( မိုင္းတံု )၊ ခလရ ၂၇၈ ( မိငု္းဆတ္ )၊ ခလရ ၃၃၃ ( မိုင္းဆတ္ )၊ ခလရ 
၃၆၀ ( မိုင္းပိုင္း )၊ ခလရ ၅၁၉ ( မိုင္းတံု )၊ ခလရ ၅၂၇ ( မိုင္းဆတ္ )နွင္ ့ခလရ ၅၂၈ ( မိငု္းပ်ဥ္း )။ 

ဇူလုိင္လ ၂၀၁၇ ထဲတြင ္အစိုးရ စစ္တပ ္၂၇၇ ၊ ၅၂၇ နွင္ ့ျပညသူ္႔စစမ္်ားပူးေပါင္းျပီး မိုင္းပ်ဥ္း ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင ္ရြာသား 
မ်ားကုိ ဥပေဒမဲ့စြာ ဖမ္းဆီးနွိပစ္က္ျခင္း၊ လုယက္ျခင္းမ်ား ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳငမ္ ွအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္း 
တင္ျပထားသည္။ 

RCSS/SSA သည ္ျပညန္ယ္အဆင့္၊ ျပညေ္ထာင္စ ုအဆင္႔ ျငမိ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ေရးထိုး ထားျပီး ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၅ 
သမတဦးသိနစ္နိ ္လက္ထက္တြင ္တစ္နို္င္ငံလံုးအပစ္ခတ္ရပစ္ေဲရးစာခ်ဳပ္ကုိခ်ဳပ္ဆုိထားေသာအဖြဲ႔လည္းျဖစ္သည္။ 
အစိုးရစစ္တပမ္ ွတုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေအာင္လႈံ႔ေဆာ္ေနျခင္း နွင့ ္ျပည္သူလူထု ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္နွိပစ္က္ 
ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း သည ္NCA ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ ္ကုိတုိက္ရိုက္ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္။ 
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Sai Hor Hseng                        +66: (0) 62- 941-9600        (English, Shan) 

Ying Lawnt Lieng                   +66: (0) 63-838-9029         (English, Burmese) 
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