
 

 

ရမွး္လူ႔အခြင့္ေရးမ႑ိဳငမ္ ွထတုျ္ပနေ္ၾကျငာခ်က ္( စာအမတွ ္၇ /၂၀၁၆ ) 

ရကစ္ြဲ - ၁၂ ရကေ္န႔ ေအာကတ္ိဘုာလ ၂၀၁၆ 

တစန္ိငုင္လံံုးပစခ္တရ္ပစ္ေဲရးလကမ္တွေ္ရးထိးုထားေသာ ရမွး္လကန္ကက္ိငုတ္ပန္ငွ္ ့တိကုပ္ြဲမ်ားျဖစေ္စရန ္

လႈံ႔ေဆာ္ေနေသာျမနမ္ာစစတ္ပ ္သည ္ျပညသ္လူထူေုနထိငုရ္ာ ေဒသကိ ုပစခ္တျ္ခငး္ေၾကာင္ ့မိငုး္ကိငု ္

ျမိဳ  ႔နယထ္တဲြင ္ေဒသခရံြာသရူြာသား ၂၀၀၀ ထြကေ္ျပးသမိး္ေရာွငေ္နရ။ 

ျမန္မာစစ္တပ္သည ္ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမိုင္းကိုင္ျမိဳ ႔နယ္ ထရဲွ ိတစ္နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ရွမ္းျပည္္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ ီရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ 

RCSS/SSA နွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ေစရန ္ဖန္တီးျခင္းကိ ုရွမ္းလူ႔အခြင့္ အေရးမ႑ိဳင္မွ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်လိုက္သည္။ 

တိုက္ပြဲအတြင္း ေဒသခ ံရြာသူရြာသားမ်ား ေနသည့္ ဧရိယာထဲ သို႔ပစ္ခတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခ ံ

ရြာသူရြာသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ သည ္၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလစတြင ္ထြက္ေျပးသိမ္းေရွာင္ေနရသည္။ 

ေအာက္တိဘုာလ ၁ ရက္ေန ႔တြင္ ရပ္ေစာက္ျမိဳ ႔နယ္ ေနာင္ဝိုးမွ ျမန္မာစစ္တပ္္ တပ္ရင္း ခလရ ၂၉၂ မွ 

အင္အား ၄၀ ခန္႔ သည ္မုိင္းကိုင္ျမိဳ ႔နယ ္၏ ေျမာက္ဘက ္၂၅ မိုင္ခန္႔ အကြာရွ ိပန္ပိြဳ င္းရြာထသဲို႔ 

အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ RCSS/SSA ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က ္ေရးစင္တာသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး 

ထိ္န္းခ်ဴပ္ထားေသာ ဘိန္းသံုးစြဲသူ ၂၄ ေယာက ္ကိ ုလြတေ္ပးလိုက္သည္။ ထိုခ်ိန္တြင ္တပ္စြဲလ်က္ရွိသည္ ့

RCSS/SSA အဖြဲ ႔ သည္လာေရာက္ေျဖရွင္းရာ မြန္းလြြဲပို္င္း ၄ နာရီအခ်ိန္ ကေန ညေန ၇ း ၃၀ ထိ 

တိုက္ပြဲျဖစ္သည္။ 

ေနာက္တစ္ေန႔တြင ္လခဲ်ားျမိဳ ႔နယ ္နားပြဲ အေျခစိုက ္သည္ ့ျမန္မာစစ္တပ္ အင္အား ၂၀၀ ခန္႔ကိ ု 

စစ္အင္အားထပ္ျဖည့္လိုက္သျဖင့္ ပန္ပြဲ၏အေရ ွ႔ေနာက္ ပိုင္း တစ္မိုင ္အကြာ ရွိကုန္းဆာ ရြာတြင္ RCSS/SSA 

နွင့္ ဆက္လကတ္ုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုနယ္ေျမေပၚတြင ္ျမန္မာစစ္ ရဟတယ္ာဥ္၂ စီးပ်ံသန္း ခဲ့သည္။ 

ပန္ပြိဳင္းရြာသူရြာသား ၇၀၀ ေက်ာ္ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ၾကျပီး ထိုထတဲြင ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင ္၁၅ 

ေယာက္ပါ၀င္သည္။ ပန္ပြိဳင္းနားတစ္ေလ်ာက္ရွိ နားလိြဳ င္၊ ဝမ္မုန္၊ ဟိုဆစ ္ႏွင့္ ကုန္းဆာ 

စသည့္ရြာသူရြာသားမ်ား စုစုေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔သည ္ပန္ပြ္ိဳင္း၏ အေရ ွ႔ဘက္ တစ္မို္င္ခြဲ ရွ ိတုံေလာရြာရွ ိ

ေမြေတာ္ေတာင္ေက်ာင္းနွင့္ ေမြေတာ္ေျမာက္ေက်ာင္း သို့ ထြက္ေျပးခိုလႈံခဲ့ၾကသည္။ တိုက္ပြဲျပန္႔မွာ 

စိုးရိမ္ေသာတံုေလာနယ္ခ ံျဖစ္သည့္ ရြာသူရြာသားေပါင္း ၁၀၀၀ ခန့္သည္လည္း ညအခိ်န္တြင ္အိမ္ထတဲြင ္

မအိပ ္ရသဲျဖင့္ ေက်ာင္းေပၚသို႔ လာအိပ္ခဲ့ၾကသည္။  

ေအာက္တိဘုာလ ၃ ရက္ေန႔တြင ္ခလရ ၂၉၂ သည ္RCSS မွထိန္သိမ္းထားေသာမူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသ ူ၂၄ 

ေယာက ္နွင့္ မူယစ္ေဆးသံုးသူကိ ုေစာင့္ၾကပ္ေသာ ရြာသား ၂ ေယာကက္ိုလည္း ေျမာက္ဘက ္၂၀ 



မိုင္ခန္႔ရွိေသာ နမ့္လန္ အေျခစိုက ္ခမရ ၅၀၅ သို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္။ ထိန္းသိမ္းထားသည္ ့လူမ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသမီး ၆ ေယာက္ပါရွိုျပီး စစ္သားမ်ားနွင့္ အတ ူၾကားညွပ္ေခၚေဆာင္သြားသည္။ RCSS/SSA ၏ 

တိုက္ခုိက္ျခင္းမွကာကြယ္ရန ္လူသားဒိုင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳ ျခင္းျဖစ္သည။္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားက ပန္ပြိဳင္ရြာထသဲို႔ 

ေမာ္တာဗံုးျဖင့္ ပစ္ခတ္လိုကသ္ျဖင့္ အိမ္နွင့္ ကားမ်ား ထိခိုက္ပ်က္ဆီးခဲ့ရသည္။ 

ေအာက္တိဘုာလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္မိုးျဗျဲမိဳ ႔မွ အစိုးရတပ္သား ၁၈၀ ခန္႔သည္တံုေလာဘက္သို႔ ထပ္ေရာက္လာ 

သျဖင့္ စစ္ေျပးေရွာင္ေနေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ ေနရပ္ျပန္ဖို႔ ေၾကာက္လန္႔ ေနရသည္။  

ေအာက္တိဘုာလ ၇ ရက္ေန႔တြင ္ဖမ္းဆီးသြားေသာ ေဆးစြဲသူအားလံုး ကိုျပန္လည္လြတ္ေပး ေသာ္လည္း 

ဟင္းခ်က္သမားနွစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ စိုင္းေက်ာ္လ ူအသက္ ၁၈ နွင့္ စိုင္းေအာင္ျမင့္ အသက ္၄၀ သည ္

နမ့္လန္အေျခစုိက္ ခမရ ၅၀၅ ၌ ထိန္းသိမ္းထားစျဲဖစ္သည္။ ေအာကတ္ိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ပန္ပြိဳင္း၊ 

တုန္ေလာ ရပ္မိရပ္ဖ၊ SNLD ၏ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ကိုယစ္ားလွယ ္နွင့္ နမ့္လန ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး အပါအဝင္  

နမ့္လန္အေျခစိုက ္ခလရ ၂၄၃ သို႔ သြားေရာက္ျပီး ထိုဟငး္ခ်က္သမားနွစ္ေယာက ္ကို ျပန္လည္လြတ္ေပးရန ္

ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဗ်ဴဟာမႈးက အထကအ္မိန္႔မရ သေရြ႕ျပန္လည္လြတ ္  ေပးခြင့္ မရွိဟုဆိုသည္။ 

သူတို႔မိသားစုေတြအားလံုးသည ္သူတို႔ နွစ္ဦးျပန္လည္လြတ္လာျခင္းမရွိသည့္အတြက ္ ပူပန္ေနၾကရသည္။                

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေကာင္းမြန္ေရးအတြက ္မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ျဖတ္ေရး စင္တာတြင္ထတဲြင ္ထမင္းဟင္းခ်က္တာ 

ဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည ္ ့အျပစ္မဲ့ရြာသား ၂ ဦးကို ခ်က္ခ်င္း ျပန္လြတ္ရန္၊ အင္အားျဖည့္တင္းထားသည္ ့

အစိုးရတပ္သားမ်ားကိုထိုရြာဖက္မ ွခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ထြက္ခြာရန ္နွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေအာင္လႈံ႔ေဆာ္ဖန္တီးေသာ 

ဗ်ဳဟာကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ရွမ္းလူ႔အခြင့္ အေရးမ႑ိဳင္မွ တိကု္တြန္းအပ ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ပနပ္ြိဳ ငး္ရြာတြငး္ရွ ိမးူယစေ္ဆးဝါးတိကုဖ္်ကေ္ရးစငတ္ာ ၏ အေၾကာငး္ 

ပန္ပြိဳင္းရြာတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆးဝါး 

တိုက္ဖ်က္ေရးစင္တာသည ္RCSS/SSA ထံမ ွ

ေဒသခံျပည္သူလထူုမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်ကအ္ရ 

ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ေတာင္းဆိုျခင္းမွာ 

မိုင္းကိုင္ျမိဳ ႔နယ ္နွင့္ နမ့္လန္ျမိဳ ႔နယ္တြင္းရွ ိ

ေဆးသံုးစြဲမႈတစ္နွစ္ထက္တစ္နစွ္ပိုမိုမ်ားျပား  

လာေသာေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဖမ္းဆီးခံရေသာ ေဆးစြဲသမားမ်ားကို ု

မူးရစ္ေဆးတိုက္ဖ်က္ေရး စင္တာတြင ္၅လ 

ကေန ၆ လအ ထိထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေပးျပီး 

ျပန္လည္လြတ္ေပးသည္။  (ယာမ) 

ေဆးျပားသည ္ေစ်းခ်ိဳသထက္ခ်ိဳျပီး အလြယ္တက ူဝယယ္ူနိုင္ေသာေၾကာင့္ လူငယ္ပိုင္း အသက္ဆယ္ေက်ာ ္

ကအစသံုးစြဲေနုျခင္းျဖစ္သည္။ ယာမ ၏ ေစ်းနဳန္းသည္ တစ္ျပားကို ၁၅၀ က်ပ္သာရွိေတာ့သည္။   

ဂြ်န္လ ၉ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ တြင ္ခလရ ၂၉၂ တပ္မႈး၏ သားျဖစ္သ ူထြန္းထြြန္းဝင္းသည္ ယာမေဆး ၂၂ ျပားနွင့္ 

အတ ူRCSS/SSA ဂိတ္တြင္ဖမ္းဆီးမိေသာေၾကာင့္ မူးယစေ္ဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးစင္တာတြင္ဖမ္း ဆီးထားျခင္း  

ျဖစ္သည္။ သိို႔ေသာ္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ တြင္ ထိုထိန္းသိမ္းေရးစခန္းက ေနေဖာက ္

ထြက္သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္တိဘုာလ ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ တြင္ ခလရ ၂၉၂ သည ္

မူးယစ္ေဆးဝါးတို္က္ဖ်က္ေရးစင္တာတြင ္တုိက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္။   

ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင ္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေသာ မူးရစ္ေဆးသံုးစြဲသူ၏ စရင္းမွာ 

ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။  

စဥ။္ အမည ္ အသက ္ ေနရပလ္ပိစ္ာ 

၁။ အိုက္စိုင္း ၃၅ သီေပါျမိ ႔ဳ၊ နမ့္လန္ေက်းရြာ ေတာင္ပိုင္းရပ္ကြက ္

၂။ ဦးေလာက ံ ၄၇ သီေပါျမိဳ ႔၊ နမ့္လန္ေက်းရြာ ေတာင္ပိုင္းရပ္ကြက ္

၃။ ေဒၚနန္က ူ ၄၃ သီေပါျမိဳ ႔ ၊ နမ့္လန္ေက်းရြာ က်ဴေတာရပက္ြက ္

၄။ ေဒၚလွခင ္ ၅၃ သီေပါျမိဳ ႔ ၊ နမ့္လန္ေက်းရြာ စက္ရံုရပ္ကြက ္

၅။ စိုင္းညြန္႔ ၄၇ သီေပါျမိဳ ႔ ၊ မန္လီေက်းရြာအုပ္စ ုခိုဟတ္ရြာ 

၆။ ဖိုးဆာ ၄၇ သီေပါျမိဳ ႔ ၊ မန္လီေက်းရြာအုပ္စ ုခိုဟတ္ရြာ 

တုိက္ပြဲအတြင္း အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ျပညသူ္မ်ားကုိ ၾကားညပ္ွေခၚေဆာင္ သြားေနပုံ 



၇။ စိုင္းေမာင္ ၄၃ သီေပါျမိဳ ႔ ၊ မန္လီေက်းရြာအုပ္စ ု 

၈။ ေဒၚနန္းဟြမ္ ၅၀ သီေပါျမိဳ ႔ ၊ မန္လီေက်းရြာအုပ္စ ု 

၉။ ေဒၚေအးလန ္ ၂၉ သီေပါျမိဳ ႔ ၊ မန္လီေက်းရြာအုပ္စ ု 

၁၀။ ေဒၚနန္းလီ ၃၀ သီေပါျမိဳ ႔ ၊ မန္လီေက်းရြာအုပ္စ ု 

၁၁။ ေဒၚေအးလန ္ ၃၀ သီေပါျမိဳ ႔ ၊ မန္လီေက်းရြာအုပ္စ ု 

၁၂။ စိုင္းလန္ ၂၈ သီေပါျမိဳ ႔ ဝမ္စိမ္းေက်းရြာအုပ္စု နမ့္ေဆာင္ကူးရြာ 

၁၃။ လံုးစန္ဒ ၅၀ သီေပါျမိဳ ႔ ဝမ္စိမ္းေက်းရြာအုပ္စု ကုန္းဆာရြာ 

၁၄။ လွေရႊ ၂၁ မိုင္းေခးျမိဳ ႕နယ္ မန္ပန္ရြာ 

၁၅။ အိုက္စိုင္း ၅၀ မိုင္းကိုင္ျမိဳ ႔နယ ္ရပ္ကြက ္( ၄ ) 

၁၆။ လံုးညိဳ ၅၁ မိုင္းကိုင္ျမိဳ ႔နယ ္ဟိုခရဲြာ 

၁၇။ စိုင္းမိန္း ၂၃ မိုင္းကိုင္ျမိဳ ႔နယ ္ရပ္ကြက ္( ၃ ) 

၁၈။ စိုင္းေနာင့္ ၃၄ မိုင္းကိုင္ျမိဳ ႔နယ ္ခအဲိုေဝ့ရြာ 

၁၉။ အိုက္ပူးက်င ္ ၃၆ မို္င္းကို္င္ျမိဳ ႔ နယ္ ပန္ေကတ ုေက်းရြာအုပ္စု နမ့္မကင္ရြာ 

၂၀။ အိုက္ေအာ ၄၄ မိုင္းကိုင္ျမိဳ ႔နယ ္ပန္ေကတ ေက်းရြာအုပ္စုဝမ္ခူးေက်းရြာ 

၂၁။ အိုက္လ ူ ၁၈ မိုင္းကိုင္ျမိဳ ႔နယ ္တံုေလာေက်းရြာအုပ္စ ုလုကံရြာ 

၂၂။ ဦးစံေစာ ၅၁ မိုင္းကိုင္ျမိဳ ႔နယ ္ပန္ကိြဳ င္ရြာ 

၂၃။ ျမင့္ဝင္း ၁၉ ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ ႔ ေနာင္လံု ေက်းရြာ အုပ္စ ုသာစည္ေက်းရြာ 

၂၄။ စိုင္းလင္း ၃၁ ရပ္ေစာက္ျမိဳ ႔ အင္ေတာျမိဳ ႔နယ ္နမ့္ကူရြာ 

 

တံုေလာရွ ိစစေ္ဘးေရာွငစ္ရငး္ ( ေအာကတ္ိဘုာ ၁၁ ရက ္၂၀၁၆ ) 

ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၆ ရွိတံုေလာတြင ္ထြက္ေျပးသိမ္းေရွာင္ေနေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားစာရင္း   

ရြာအမည ္ ၅ နစွေ္အာက ္ အသက ္၅- ၁၇နစွ ္ အသက ္၁၈- ၄၉ နစွ ္ အသက ္၅၀ နငွ္ ့အထက ္ စစုေုပါငး္ 
 က်ား ၊ မ 

က်ား ၊ မ က်ား ၊ မ က်ား ၊ မ က်ား ၊ မ 

ပန္ပိြဳ င္းရြာ ၆၃   ၊   ၇၆ ၇၀  ၊  ၆၃ ၁၈၃ ၊ ၁၉၆ ၅၀ ၊ ၆၇ ၇၆၈ 

ကုန္းဆာ ၁၃   ၊  ၁၂ ၃၆ ၊ ၄၇ ၅၃ ၊ ၇၅ ၁၆ ၊ ၂၁ ၂၇၃ 

 ၁၀၄၁ 

  



စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားတံုေလာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ ခုိလံႈေနပုံ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပန္ပြိဳင္းေက်းရြာတြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ လူေနအိမ္ရိွရာရြာထသုိဲ႔ပစ္လုိက္သည့္ ေမာ္တာ ဗုံး 



အစုိးရတပ္မေတာ္ ၏ ေမာ္တာ ပစ္ဗုံးေၾကာင့္ ပန္ပြိဳင္းရြာထရိွဲ လူေနအမ္ိထိခုိက္သြားပုံ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆကသ္ြယရ္န ္ပဂုိၢဳလ ္ 

စိုင္းေဟာ္ရွနဲ ္  + ၆၆း (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀ 

ယိင္းလြန္႔လိႈင္း + ၆၆း (၀) ၆၃-၈၃၈-၉၀၂၉ 


