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ရမွး္လူ႔အခြင္႔အေရးမ႑ိဳငမ္ ွထတုျ္ပနခ္်က ္

စကတ္ငဘ္ာလ ၂၈ ရက ္၂၀၁၅ ခႏွုစ ္

မိငုး္ပြန ္ ရြာသရူြာသားတို႔ကိ ု  ဗမာစစတ္ပမ္ ွ လကန္ကျ္ဖင္႔ ပစခ္တ၊္ ညွွွငး္ပနး္ႏွပိစ္က၊္ သတျ္ဖတခ္ါ 

စစရ္ာဇဝတမ္ႈမ်ား က်ဴ းလြနေ္န 

စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ဗမာအစုိးရစစ္တပ္သားအေယာက ္ (၁၀၀)တုိ႕မွာရွမ္းျပည္နယ္ 

ေတာင္ပုိင္းမုိင္းပြန္ျမိ ႔ဳနယ္ေနာင္ပါတက္ေက်းရြာသို႔၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ႔သည္။ဗမာစစ္သားတုိ႔ရြာထသဲုိ႔အရမ္း 

ပစ္ခတ္တုိ္က္ခုိက္မႈေၾကာင္႔ ရြာသား ( ၄ ) ေယာက္၊ ရြာသ ူ( ၂ ) ေယာက္တုိ႔မွာထိခုိက္ဒဏ္ရာရျပီး ထုိ ( ၄ ) ဦး 

ထမဲွ တစ္ဦးမွာ ဒဏ္ရာေၾကာင္႔ ေသဆုံးခဲ႔သည္။ ဗမာစစ္သားတုိ႔ရြာထသဲို႔ဝင္လာျပီး ထုိအထတဲြင္ဒဏ္ရာ 

ရသူရြာသားတစ္ဦးကုိရုိက္ႏွိကက္န္ေက်ာကခ္ံခဲ႔ရသူမွာေနာက္ပုိင္းတြင္ေျခေထာက္ကိုျဖတ္ေတာက္ပစ္ရသည္။

ေတာက္ပစ္ရသည္။ရြာသူအေမအုိတစ္ေယာက္အားတမငတ္ကာမေသေသေအာင္ပစ္သတခ္ဲ႔သည္။ဗမာ 

စစ္သား တုိ႔သည ္ရြာသ ူရြာသားတို႔ထံတြင္ပစၥည္းဥစၥာႏွင္႔ေငြေတြကုိလုယက္ျပီး ရြာသားတုိ႔ကု ိေပၚတာ ဆြဲကာ 

သူတုိ႔၏ ပစၥည္းေတြကုိထမ္းခုိင္းခဲ႔သည္။ 

အပစ္ခတ္ရပ္စေဲရးရွိေနေသာ္လည္းစက္တင္ဘာလအေစာပုိင္းကာလကတည္းကဗမာစစတ္ပ္တုိ႔ကရွမ္းျပည္ 

ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ ီ ( RCSS/SSA )ကို မိုင္းပြန္ေတာင္ပိုင္းနယ္ေျမမ ွ ဖယ္ရွားရန ္ ရည္ရြယ ္ ထား 

ေလသည္။ 



တစ္ကယ္႔လက္ေတြ႔တြင္ဗမာစစ္သားတုိ႔သည္ထိုးစစ္ကိုျဖန္႔က်က္ထားျခင္း ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ခတ္ရပ္စေဲရးသေဘာ 

တူေဆြးေႏြးမႈလုပ္ေနခ်ိန္တြင ္ ဗမာစစ္သားတုိ႔က ျပည္သူလူထတုုိ႔ကုိလူ႔အခြင္႔ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင္႔ရုိင္းျပေစာ္ 

ကားေနျခင္းတို႔ ဗမာစစ္အစိုးရသည ္မရိုးသားေၾကာင္း သက္ေသျဖစ္သည္။ 

ရွမ္းလူ႔အခြင္႔ေရးမ႑ိဳင္ (SHRF)မွထိုကဲ႔သုိ႔ေသာအရပသ္ူအရပ္သားတုိ႔အေပၚ တိုက္ပြဲကာလ အတြင္းက်ဴး 

လြန္သည့္လူ႔အခြင္႔ခ်ဳိးေဖာက္မ်ားကုိျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ျပီးရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သတူုိ႔ကုိတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန ္

ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။ 

ရမွး္လူ႔အခြင္႔ေရးမ႑ိဳင ္(SHRF) မ ွဗမာစစအ္စုိးရ အား တုိကတ္ြနး္ေတာငး္ဆုိခ်က ္

၁။ ရြာထသဲုိ႔ရြာသူရြာသားတုိ႔အားလက္နက္ၾကီးငယ္ျဖင္႔ပစ္ခိုက္သတ္ျဖတ္ရုိက္ႏိွက္ရနအ္မိန္႔ေပးသူ ဗမာစစ္သား 

တာ၀န္ရွိသကူု ိေသခ်ာစုံစမ္းေစျပီးအပစ္ေပးရန္။ 

၂။ ဗမာစစ္တပ္တို႔၏ ထိုးစစ္ကိုခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္း၍ ဗမာ စစ္တပ္မ်ား ဆုတ္ခြါေးရန္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး 

အတြကယ္ံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္၊လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ႏွိပ္စက္မႈမ်ားထပ္မျဖစ္ရန္၊  

ရမွး္လူ႔အခြင္႔ေရးမ႑ိဳင ္(SHRF) မႏိုွငင္တံကာ အဖြဲ႔ မ်ားအားတုိကတ္ြနး္ေတာငး္ဆုိခ်က ္

၁။ ဗမာစစ္တပ္၏ က်ဴးလြန္သည့္စစ္ရာဇဝတ္မႈကုိအားလသူိရွင္ၾကားျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေပးရန္။အပစ္က်ဴးလြနသ္ည္ ့

တာ၀န္ရွ ိသူအား ေဖၚထုတ္အေရးယူေပးရန္။ 

၂။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ဗမာစစ္အစုိးရကိုေပးေသာ အကူအညီတို႔ကိ ု ဗမာအစိုးရက  ျပည္သ ူ

လူုထုတုိ႔အား လူ႔အခြင္႔ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ညႇင္းပန္းႏွိက္စက္ျခင္းထုိး စစ္ဆင္ျခင္း၊ တို႔ကုိရပ္တန္႔ၿပီးစစ္တပ္ မ်ား 

ဆုတ္ခြါ ၿပီးသည့္တိငု္ ရပ္ဆိုင္းထားရန္။  



 

စကတ္ငဘ္ာလ ၁၂ ရကေ္န႔ ၂၀၁၅ ခႏွုစ ္ တြင ္ ဗမာစစတ္ပသ္ားမ်ား ေနာငပ္ါတတ ္ ရြာတြင ္

လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ဳးိေဖာကမ္ႈအေသးစတိအ္ခ်ကအ္လက ္

စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္ ဗမာစစတ္ပ္ တပ္ရင္း ၃ ခု ျဖစ္ၾကေသာ လြဳ ိင္လင္အေျခစုိက္ 

ခလရ ၁၂ ၊ကေလာအေျခစုိက္ခလရ ၄၂၂ႏွင္႔  မုိင္းပြန္ အေျခစုိက ္ ခလရ ၅၁၇တို႔မွ တပ္သား (၁၀၀) တုိ႔မွာ 

လြိဳင္လင္ခရုိင္မုိင္းပြန္ေတာင္ဘက္၁၈မုိင္အကြာေနာင္ပါတတ္ရြာ၏အျပင္ဘက္သို႔ ေရာက္ရွလိာသည္။ ဗမာ 

စစ္သား တုိ႔သည ္ ေနာင္ပါတတ ္ ရြာအိမ္ေျခေပါင္း ၂၀၀ ေတာင္ဘက ္ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင ္ ေနရာ 

ယူထားၾကသည္။ 



 

နံနက ္ ၁၀ နာရီမိနစ္၂၀အခ်ိန္တြင္ေနာငပ္ါတတ္ရြာသားတစ္ဦးသည္သ၏ူယာထသဲုိ႔ဆင္းလာရာဗမာစစသ္ားႏွင္႔   

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခံရသည္။ ၎အား “ နင္တုိ႔ရြာထမဲွာ ရွမ္းစစ္သားေတြရွိလား” ေမးသည္။ထုိရြာသားမွာ မရွိ 

ေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားျပီး ဆက္လွ်က္ျပီး ယာထသဲုိ႔ခရီးဆက္ခဲ႔သည္။မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမ ူ ၅ မိနစ္ 

ေနာက္ပုိင္းတြင္မူ ဗမာစစ္သားတုိ႔ ရြာထသဲုိ႔ ၆၀ မမ ( 60 mm) လက္နက္ၾကီးျဖင္႔ ပစ္ခတ္သည္ကု ိ ၎ရြာ 

သားၾကားလုိက္သည္။ 

က်ည္ခုႏွစ္ လုံးသည္ရြာထသဲုိ႔ တစ္ေနရာစီက်ခဲ႔ျပီး ၆ ဦးဒဏ္ရာရခဲ႔သည္။ 

ဗမာစစ္တပ္သားမွ ေနာငပ္ါတက္ရြာအတြင္းသုိ႔ပစ္က်ရာ က်ည ္



က်ည ္၂ လုံးသည ္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း နံေဘးရွိ အိမ္တြငက္်ခဲ႔ျပီးအလွဴဒါန္းပြဲလုပ္ရန္အျပင္ဘက္တြင ္ခ်က္ျပဳတ္ 

ေနသ ူ၄ ဦးအားထိမွန္ျပီးဒဏ္ရာရခဲ႔သည္။ ထုိဒဏ္ရာရသတူုိ႔မွာ 

၁။ စုိင္းေတာင ္အသက ္၃၇ ႏွစ္ မွာညာေျခေထာက္ႏွင္႔ လက္ေမာင္း ကုိထိခုိက္ဒဏ္ရာရ 

၂။ စုိင္းဆန္ေရႊ အသက ္၃၅ ႏွစ္ ဝမ္းဗိုက္တြင္ဒဏ္ရာရ 

၃။ စုိင္းေဖ အသက ္၃၇ ႏွစ္ ေျခေထာက္ႏွင္႔ ဝမ္းဗိုက္တြင ္ဒဏ္ရာရ 

၄။ စုိင္ေမး ညာဘက္လက္တြင ္ဒဏ္ရာရ 

စုိင္းေတာင္မွာဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရျပီးမလႈပ္လ်ားႏိုင္ေတာ့ေပ။က်န္၃ေယာကမ္ွာေၾကာက္လန္႔ ခါေျပးထြက္ခဲ့ 

သာ္လည္းစုိင္းေတာင္မွာရြာအျပင္ဘက္ေတာထတဲြင္ပုန္းခုိေနရသည္။ 

ေပါက္ကြဲမႈညငွ္းပန္းႏွပိစ္က္မႈေတြေၾကာင့္ဒဏ္ရာရ စိုင္းေတာငတ္စ္ေယာက္ေနာက္ပိငု္းတြင္ေျခေထာက္ျဖတ္ခရံ 

လက္နက္ႀကီးငယ္ပစခ္တ္မႈေၾကာင့္ က်ည္ဆန္ထိမနွ္သူ စိငု္းေဖ 



 

က်ည(္၂)လုံးသည္အသက္၂၈ႏွစ္ရွိနန္းေကာ္ ၏အိမအ္နီးတြင္က်ခဲ႔ျပီးသူမတြင္ကုိယ္ဝန္၉ လလြယ္ထား 

သူျဖစ္သည ္ ။လက္နက္ျဖင္႔ျပစ္ခတ္မႈေၾကာင္႔ သူမသည္အိမ္ထသဲို႔ဝင္ေျပးစဥ္သူမ၏ ေျခေထာက္ကုိက်ည္စ 

မွန္၍ ေမ႔ ေမွ်ာသြားခ႔ဲသည္။ 

ေနာက္က်ည ္ ၁ လုံးသည ္ အသက ္ ၂၅ ႏွစ္ရွိ နန္းခမ္းမိုး အိမ္အျပင္တြင ္ ရွိေနစဥ္ အိမ္အနီးတြငက္်ခဲ႔ျပီး 

သူမ၏ညာဘက္လက္ကုိထိခဲ႔သည္။ 

ကံေကာင္းေထာက္မစြာေနာက္က်ည္၂လုံးသညဘ္ုန္းၾကီးေက်ာင္းပရဝုဏ္တြင္က်ေရာက္ေသာ္လည္းမည္သ ူ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွထိခုိက္မႈမရရွိခဲ႔ေပ သုိ႔ေသာ္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာပ်က္စီးခဲ႔ရသည္။ 

လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္သံမ်ားေၾကာင္႔ရြာသူ၊ရြာသားအမ်ားစုမွာေတာေတာငတ္စ္ဝိုကတ္ြင္ေျပးခုိပုံးေအာင္းၾက 

သည။္ အနည္းစုတုိ႔မွာ မိမိတုိ႔အိမ္ႏွင္႔ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ပုံးခုိေနၾကသည္။ 

ပစ္ခတ္မႈေနာကတ္ြင္ဗမာစစသ္ားတုိ႔မွာရြာထအဲိမ္ထသဲုိ႔ဝင္ေရာက္လာျပီးရွမ္းစစ္သားမ်ားကုိဝင္ေရာက္ရွာေဖြၾက 

သည္။ 

ဒဏ္ရာရျပီးေျမတြင္လေဲလ်ာင္းေနသူစုိင္းေတာင္ကိုဗမာစစ္သား(၈)ေယာက္အဖြဲ႔တုိ႔ကုိျမင္ေတြ႕ၿပီးရိုက္ႏွက္၊ 

ကန္ေက်ာက္သည ္ ။သူ႔အားအတင္းအဓမၼစစ္ေဘာင္းဘီ၀တ္ေစျပီးဓါတ္ပုံရုိက္သည ္ ၿပီးမွသူ႔အားလႊတ္ 

ေပးခဲ႔သည္။ ဗမာစစ္သားတုိ႔သည္ ဒဏ္ရာရသူအားေဆးဝါးမ်ားကုသကူညီေပးခ်င္းမရွိေပ။ 

တစ္ဖြဲ႔တည္းေသာ ဗမာစစ္သားတုိ႔သည ္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအနီးသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းေလွ်က္လာၾကသည္။ထုိစဥ္ 

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွမီတာ၅၀အကြာတြင္အသက္၅၆ႏွစ္ရွိအဖြါးအိုပါ႔ၾကာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းပရဝုဏ္အင္းသုိ ႔ဝင္လာ

သည္ကုိဗမာစစ္သားတုိ႔ေတြ႔လုိက္သည္။သူမ၏အိမ္သညဘ္ုန္းၾကီးေက်ာင္းေဘးတစ္ဘက္တြင္ရွိျပီးသ ူ

မ၏တူေလးဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ဝင္ပုန္းခုိသည္ကုိသြားၾကည္႔ရန္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းထသဲုိ႔ဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဗမာစစ္သားသည ္ပါ႔ၾကာ ကု ိရိုင္ဖယ္ျဖင္႔ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတရ္ာ သူမ၏ ရင္ဘတ္ကုိက်ည္ဆန္မွန္ျပီး ထုိေနရာခ်က္ 

ခ်င္းပြဲခ်င္းျပီးေသဆုံးသြားသည္ကုိ ထုိေနရာအနီးခုိေအာင္းေနသူတစ္ဦးကေတြ႔ရွိခဲ႔သည္။ 

ပါ႔ၾကာကုိသတ္ျပီးေနာက္သူမ၏အေလာင္းနားသုိ႔သြားျပၤီးေသဆုံးသူအားစစ္ေဆးျပီးေျမေပၚသုိ႔ေသဆုံးလ ဲ

ေလ်ာင္းေနသူပါ႔ၾကာကုိ  ပလပ္စတစ ္ျဖင္႔ဖုံးအုပ္၍ ထြကသ္ြားခဲ႔သည္။ 



ဗမာစစ္သားမွ ပါ့ၾကာ အား တမင္တကာပစ္သတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ပါ့ၾကာ ပံ ု

အဲ႔ဒီေနာက္ပုိင္းတြင္ဗမာစစ္သားတုိ႔သည္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအတြင္းသုိ႔အခန္းတုိင္းဝင္ေရာက္ခါဘီဒိုနဲ႔ အိတ္မ်ား 

ကိုရွာေဖြေမြေႏွာက္ျပီး ေသနတ္တို႔ျဖင့္ ထင္ရာပစ္ခတ္ၾကသည္။ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေသာ လက္ေထာက္ေက်ာင္းထိုငသ္ည ္ ေက်ာင္းသို႕ျပန္လာစဥ္ပါ႔ၾကာ အေလာင္း ကို 

ေတြ႔၍  ဗမာစစ္သားမ်ားဆီသုိ႔သြားခါ “ ဘာေၾကာင္႔သူမ အားေသနတ္ျဖင္႔ပစ္သလသဲူမဘာ မွအမွားမလုပ ္ဘူး၊ 

အျပစ္မဲ႔ရြာသူရြာသားကိမုပစ္သင္႔ဘူး။” လုိ႔ေျပာၾကားသည္။ 

သုိ႔ျဖစ္ရာ ဗမာစစ္သားတုိ႔သည္ ထုိသတ္ျဖတ္မႈကုိမေတာင္းပန္ေပ။။ ဗမာစစ္သားထမဲွတစ္ေယာကက္  ဦးဇင္း 

အား“ အသကဘ္ယ္ေလာက္ရွိျပီလ?ဲ ဘယ္မွာေက်ာင္းတက္ခဲ႔လ?ဲ ”လို႕ ေမးျမန္းသည္။ 

အဲ႔သည္အခ်ိန္တြင ္ က်န္ဗမာစစ္သားတုိ႔သည္ အိမ္မ်ား ဆုိင္မ်ားအတြင္းမွ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ လုယက္ယူၾက 

သည္။ ရြာသူရြာသားမ်ား ျပန္ေရာက္လာခ်ိန္တြင ္သူတုိ႔၏အိမ္တြင္းပစၥညး္ဥစၥာ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္မ်က ္ရတနာ 

တုိ႔ႏွင္႔ အစားအစာ တုိ႔ျပင္ ၾကက္တုိ႔ပါ ၁၀ အိမ္ထက္မနည္း ေပ်ာက္ဆုံးအခုိးခံရေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ရြာသား 

တစ္ေယာကမ္ွာသ၏ူ ျမင္းမွာ ေသနတ္ျဖင္႔ပစ္ခတ္ေသဆုံးေနသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ 

ရြာသူ၊ရြာသား အမ်ားစုမွာ ထုိသုိ႔ေပ်ာက္ဆုံးမႈအေပၚတြငမ္ေက်မနပ္ ေသာ္လည္းေၾကာက္ရႊံ ႔ေနၾကရ သည္။ 

ထုိအ ထ ဲမွပါခင္  ဆိုေသာဗမာစကားေျပာတတသ္ူက   သူမ၏ ေငြ ၁၅ သိန္းေပ်ာက္ဆုံးခုိး ခံရ၍  ျပန္ရွာေပး 

ရန္ စစ္အရာရွိကို္တိုင္သည္။ ထိုအရာရွိသည ္ ျပန္ရွာ၍ ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ သူမအား`ဤခုိးယူမႈ ကုိဘယ္မွာ မွ 

မတုိင္ရန ္ေျပာသည္။ 



ေန႔လည ္၁ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင ္ဗမာစစ္သားတုိ႔အမ်ားစုသည္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္အတူရွိေနၾကသည္။ထုိအခ်ိန္ 

တြင္ ရြာသူ၊ရြာသားတုိ႔မွာထမဲွ က်ား ၄ ေယာက ္မ ၅ ေယာက္တုိ႔မွာ သူတုိ႔၏ယာ ထမဲွမိမိရြာသုိ႔ျပန္လာၾကသည္။ 

သူတုိ႔ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအနီးသုိ႔နားအေရာက္တြင ္ စစ္သားတုိ႔မွ ေယာက္်ားတို႔ကုိ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းထသဲုိ႔ လာ 

ရန္အမိန္႔ေပးသည္။ ၎ရြာသားတုိ႔ကို ဗမာစစ္သားတုိ႔က ေပၚတာ အျဖစ္လုိက္ရန ္အဓမၼေခၚေဆာင ္သည္။၎ 

ေပၚတာ အျဖစ္လုိက္ပါသူ အမည္တို႔မွာ 

၁။ စုိင္းေငြ အသက ္၁၇ ႏွစ္ 

၂။ စုိင္းဆုိင္ အသက ္၁၇ ႏွစ္ 

၃။ စုိင္းေက်ာ္ အသက ္၂၈ ႏွစ္ 

၄။ လုံးေဖ အသက ္၅၀ တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ေန႔လည ္ ၂ နာရီေလာကအ္ခ်ိန္တြင ္ ဗမာစစ္သားအားလုံးတုိ႔သည ္ ရြာထမဲွ အေရွ ႔ဘကသ္ုိ႔ထိေုပၚတာ      

၄ေယာ က္ႏွင္႔ထြက္ခဲ႔ သည္။တစ္နာရီခန္႔အၾကာတြင္ အရာရွိတစ္ဦးထံမ ွလုံးေဖကုိ ေနာင္ပါတက ္ရြာသုိ႔ျပန္ျပီး 

ရြာဥကၠဌ ကုိ သူတုိ႔ေရာက္ရွိရာ လုံခင္ရြာကုိလာ ရန္ႏွင္႔ အကယ္၍ ရြာဥကၠဌ လာမည္ဆုိပါက ပါ႔ၾကာ ကုိသတ္မႈ 

ကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး ၃ သိန္းက်ပ္  ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ေပးရန္ေျပာသည္။ 

ထုိေနာက ္ လုံးေဖတစ္ေယာက ္ ေနာင္ပါတက ္ ရြာသုိ႔ေရာက္ရွိလာျပီး ရြာဥကၠဌ အားေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ရြာဥကၠဌ မွာ ဗမာစစ္သားႏွင့္ေတြ႔ရန္ ေၾကာက္သျဖင့္ မသြားေပ။ 

၄ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဗမာစစ္သားတုိ႔ လုံခင ္ ရြာသုိ႔ေရာက္ရွိခဲ႔ျပီး၊ ထုိညတြင္ဗမာစစသ္ားတုိ႔ လူခြဲ၍ ထုိ 

လုံခင္ရြာတြင္းရွ ိ အိမ္တြငအ္ိပ္ခဲ႔သည္။ ေနာက္ေန႔နံနကတ္ြင္ ရြာသား ၃ ေယာက္တုိ႔မွာ မိမိတုိ႔ ေနာင္ပါတက္ 

ရြာကုိျပန္ခြင္႔ေပးလုိက္သည္။ ျပန္ခါနီးအခ်ိန္တြင္ အရာရွ ိ သည္စာအိတ္ထေဲငြသား ၁ သိန္းက်ပ္ကုိ ပါ႔ၾကာ၏ 

မိသားစုကုိေပးရန္ထုိရြာသား ၃ ဦးထသဲုိ႔ထည္႔လုိက္သည္။ 

ဗမာစစ္သားေတြ ျပန္ျပီးေနာက္ပုိင္း စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင ္ ရြာသူ၊ရြာသားတုိ႔မွာ တုိက္ခုိက္မႈမ ွ ဒဏ္ရာ 

ရသူတုိ႔ကုိၾကည္႔ရႈ ကူညီရန္ႏွင္႔ ပါ႔ၾကာ အသုဘခ်ၾကသည္။ ကံမေကာင္းစြာထုိရြာထတဲြငမ္ည္႔သည္႔ ေမာ္ 

ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးမွမရွိသျဖင္႔ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ထိေစာင္႔ျပီး အျခားေသာရြာတြငက္ားကုိဌားျပီး ဒဏ္ 

ရာရသူကုိ ရြာမွ မုိင္းပြန္ေဆးရုံသုိ႔ပုိ႔ၾကသည္။ 

မုိင္းပြန္ေဆးရုံမွ စုိင္းေတာင္ ၏ဒဏ္ရာကုိမခ်ဳပ္ေပးႏုိင္သျဖင္႔ ေတာင္ၾကီးေဆရုံသုိ႔ ေဆးကုသရန္ပုိ႔ေဆာင္ခဲ႔ 

သည္။ စုိင္းေတာင္၏ ညာဘက္ေျခဒူးေခါင္းနားတြင္ျဖတေ္တာက္ျပစ္လုိက္ရသည္။ထုိေနာက္ပုိင္း စက္တငဘ္ာ 

လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ စုိင္းေတာင္၏ညာဘကလ္က ္ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္လာေသာေၾကာင္႔ မႏၱေလးေဆးရုံသုိ႔ 

ထပ္မံပုိ႔ေဆာင္ခဲ႔ရသည္။မည္သည္႔ စစ္အရာရွိမ ွလူနားအား လာေရာကစ္ုံစမ္းေဆးကုသမႈကု ိေပးခဲ႔ျခင္းမရွိေပ။ 



စုိင္္ဆုိင္ေရႊသည္လည္းစုိင္းေတာင္ႏွင္႔အတူတစ္ခ်ိနတ္ည္းက်ည္စထိမွန္ဒဏ္ရာရခဲ႔သည္။စုိင္းဆုိင္ေရႊသည္မုိင္

ဆုိင္ေရႊသည္မုိင္းပြန္ ေဆးရုံတြင္ေဆးကုသမႈခံသည္။ ဆရာဝန္က ဤလုိဒဏ္ရာမ်ဳိးကို ကုသႏုိင္မည္ဟု 

ထင္ခဲ့သည္။  သူ၏  ဒဏ္ရာမွာဝမ္းဗိုက္တြင ္ ျဖစ္၍ အနာရင္းၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 

ေသဆံုးခဲ႔ သည္။ ဘယ္စစ္တပအ္ရာရွိမွလာေရာက္ကညူေီဖးမျခင္းမရွိ ေပ။စုိင္းဆုိင္ေ ရႊသည္အိမ္ေထာငသ္ည္ 

ျဖစ္ျပီး ကေလး ၃  ေယာက္ရွသိူျဖစ္သည္။ 

ပစခ္တ္ေပါက္ကြဲမႈအတြင္း ဒဏ္ရာျပင္းထန္ဆုိးရြွားစြာရရွိ၍ စိုင္းဆုိင္ေရြွ ေသဆုံးပံ ု

 

အေသးစတိသ္လိိပုါက  

ဆကသ္ြယရ္န္  

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

စိုင္းခြန္းမိုင္ + ၆၆ (၀) ၉၄-၆၃၈-၆၇၅၉ (အဂၤလိပ္၊ ဗမာ) 


