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ပ  ြီးခ ဲ့သညဲ့့် သသဂုတ့်လ (၂၄) ရက့်နန ဲ့နငှဲ့့် (၂၅) ရက့်နန ဲ့တို ဲ့တငွ့် န ောင့်နတောပ ိ ြို့နယ့် ခန ောင့်ြီးဆ ိ့်နက ြီးရွောအု ့်စု၌ 

ဟိနဒူ  ဘောသောဝင့် (၉၃) ဦြီးတို ဲ့ ှော ဘဂဂ ါလ  ဆူလင့်  ောြီး၏ လက့်ခ က့်ဖြငဲ့့် အသတ့်ခံရပ  ြီး၊ ရု ့်ရည့်သငဲ့့်တငဲ့့်သ ူ

အရွယ့်နကောင့်ြီး ဟိနဒူ အ  ိ ြီးသ  ြီး (၈) ဦြီး နငှဲ့့် ကနလြီး(၁၀) ဦြီးတို ဲ့ ှော ဘဂဂလောန ဲ့ရှ့် နိငု့်ငဘံက့်ဖခ ့်ြီးသို ဲ့ 

ဖ န့်န ြီးဆွ  သေွာြီးဖခင့်ြီး ခံခ ဲ့ရ ါသည့်။ အသတ့်ခံရသည့် ဟု ဖ န့် ောအစိုြီးရက ထတု့်ဖ န့်သညဲ့့် စောရင့်ြီး  ောြီးတွင့် ထိ ု

(၉၃) ဦြီး ှော ယနန ဲ့ထက့်ထ ိ ါဝင့်ဖခင့်ြီး ရိှနသြီးန ။ 

 

ထိသုို ဲ့သတ့်ဖြတ့်သေွာြီးသ ူ ောြီးသည့် ဘဂဂလောန ဲ့ရှ့်ဘက့်ဖခ ့်ြီးသို ဲ့ကူြီးသေွာြီးကော သတ့်ဖြတ့်သေွာြီးခံရသ ူ ောြီးထ ံှ 

လုယရူရှိထောြီးနသော အဝတ့်အစောြီး  ောြီးကို ဝတ့်ဆင့်လ က့် ကတူူြီး ါ ဲ့နလောင့်  ကုခသည့်စခန့်ြီးတွင့်  ကုခသည့်  ောြီး 

အဖြစ့် နစောငဲ့့်နရှောက့်ခံလ က့်ရိှနနသည့်။ 

  

ပ  ြီးခ ဲ့သညဲ့့် စက့်တင့်ဘောလ (၁၀) ရက့်နန ဲ့ စစ့်နတွပ ိ ြို့ နက ောင့်ြီးတက့်လ ့်ြီးရ ့်ကွက့် ဟိနဒူ ဘရုောြီးနက ောင့်ြီးဝင့်ြီး 

ယောယ  ကုခသည့်စခန့်ြီးအတွင့်ြီး နရောက့်ရှိနနနသော ဟိနဒူ  ကုခသည့်  ောြီးအနက့် ှ န ောင့်နတောပ ိ ြို့နယ့် 

ခန ောင့်ြီးဆ ိ့် နက ြီးရွောအု ့်စု ဇောတ ိ ကုခသည့်  ောြီး နငှဲ့့်တကွ ၄င့်ြီးတို ဲ့နငှဲ့့် ဆက့်စ ့်သ ူဟိနဒူ   ကုခသည့်  ောြီးအောြီး 

ကျွန့်နတော့် နငှဲ့့် ကျွန့်နတောဲ့့် တိ့်နဆအွခ ိ ြို့က သ ြီးသန ဲ့့် နတွြို့ဆံနု ြီးဖ န့်ြီးခ ဲ့ ါသည့်။ 

 

ပ  ြီးခ ဲ့သညဲ့့် သသဂုတ့်လ (၂၄) ရက့်နန ဲ့နငှဲ့့် (၂၅) ရက့်နန ဲ့တွင့် ခန ောင့်ြီးဆ ိ့်နက ြီးရွောအု ့်စု၌ ဟနိဒူ ဘောသောဝင့်  ောြီး 

သ ြီးသန ဲ့့်နနထိငု့်သညဲ့့် ရ နဘောက့်ဂ ောနက ြီးရွော (Place code 197821) နငှဲ့့် နတောင့်ရွော (၀ါ) အနနောက့် 

ခန ောင့်ြီးဆ ိ့် (Place code 197820) တို ဲ့တွင့် ရိှနနသညဲ့့် ဟိနဒူ ဘောသောဝင့်  ောြီးအောြီး နသနတ့် အ ါအဝင့် 

အဖခောြီး တုတ့်၊ ဓါြီး၊ လက့်နက့် ကိုင့်နဆောင့်ထောြီးသညဲ့့် ရောန ါင့်ြီး  ောြီးစွောနသော  ူဆလင့်လူအ ု့်စတုို ဲ့က 

ဝန့်ြီးဝန့်ြီးြ ့်ြီးဆ ြီးကော သတ့် စ့်ခ ဲ့သညဲ့့် ကစိစနငှဲ့့်  တ့်သက့်၍ ၄င့်ြီး ကုခသည့်တို ဲ့အောြီး စံုစ ့်ြီးန ြီးဖ န့်ြီး 

 ှတ့်တ ့်ြီးဖ  ခ ဲ့  ါသည့်။ (ထိရွုောငယ့်နစှ့်ရွော ှော ခန ောင့်ြီးဆ ိ့်နက ြီးရွောအ ု့်စု အ ုိင့်နယ့်နဖ  ဖြစ့် ါသည့်။) 

 

၄င့်ြီးတို ဲ့နက ြီးရွော  ောြီး ှ ဘဂဂလောန ဲ့ရှ့်ဘက့်သို ဲ့ထကွ့်နဖ ြီးလွတ့်နဖ ောက့်သေွာြီးပ  ြီး ထိနုိငု့်င ံကုခသည့်စခန့်ြီး  ောြီး 

အတွင့်ြီးသို ဲ့ နရောက့်သေွာြီးသ ူ ောြီးအောြီး ထိသုတူို ဲ့သကံ နတွြို့ ခ ဲ့ရသညဲ့့် အဖြစ့်အ  က့်  ောြီးကို အင့်တောဗ ူြီးကော 

Youtube တွင့် (ဘဂဂလောန ဲ့ရှ့် ဘက့်ဖခ ့်ြီး  ှ  ုဂ္ိ လ့်  ောြီးက) တင့်ထောြီးနသော ဗ   ယိကုလစ့် နဖခောက့်ခုအောြီး 

စစ့်နတွ ဟနိဒူ  ကုခသည့်  ောြီးအောြီး ကျွန့်နတော့်တို ဲ့က ဖ သရော၊  ိ ိတို ဲ့၏ န ောင့်၊ အစ့်ကို၊ နချွြီး ၊ နဖ ြီး၊ နယောက့် ၊ 
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န ှ စသည့်တို ဲ့အောြီး ဗ   ယိထု တွင့် ဖ င့်ရသည့်နငှဲ့့် ၄င့်ြီးတို ဲ့အသ ြီးသ ြီး   က့်ရည့်က  ငိနု ကြီးသက ါသည့်။ 

ဗ   ယိတုွင့် ါဝင့်သ ူ(ဘဂဂလောန ဲ့ရှ့် နရောက့်)  ကုခသည့်  ောြီးက ၄င့်ြီးတို ဲ့ ေှာ “နြော့်က ရောဘောဇော”   ှ ဖြစ့်နသကောင့်ြီး 

နဖြသကောြီးသက ါသည့်။ “နြော့်က ရောဘောဇော”  ေှာ ဖ ည့်ထ နရြီးဝန့်ကက ြီးဌောန စောရင့်ြီးအရ ခန ောင့်ြီးဆ ိ့်နက ြီးရွော 

အု ့်စု ဟု နခေါ်နသောနနရောကို န သခ ံ ောြီးက နခေါ်နဝေါ်နသော အနခေါ်အနဝေါ် ဖြစ့် ါသည့်။ 

 

အခင့်ြီးဖြစ့် ေွာြီးခ ဲ့သညဲ့့်နက ြီးရွောနစှ့်ရွော (ရ နဘောက့်က ော နငှဲ့့် နတောင့်ရွော နစှ့်ရွော) ရိှ  ူရင့်ြီးလူဦြီးနရ၊ 

အနဝြီးနရောက့်နနသအူနရအတကွ့်၊ အခင့်ြီးဖြစ့်စဉ်အခ ိန့် နက ြီးရွောတွင့် ရိှနနသဖြငဲ့့် အသတ့်ခံရသ ူ ောြီး၊ 

ဘဂဂလောန ဲ့ရှ့်ဘက့်ဖခ ့်ြီးသို ဲ့ ဖ န့်န ြီးဆွ နခေါ်ယဖူခင့်ြီးခံရသ ူ အနရအတကွ့်တို ဲ့အောြီး န ြီးဖ န့်ြီး  ှတ့်တ ့်ြီးဖ  ခ ဲ့ 

သက ါသည့်။ (ကျွန့်နတော့်တို ဲ့ကန ြီးဖ န့်ြီးသညဲ့့် စစ့်နတွနရောက့် ဟိနဒူ  IDP   ောြီး ှော ထိနုစှ့်ရွောအန ြီးရိှ နစ ြီးနငှဲ့့် 

ရ စခန့်ြီးအန ြီးတွင့် အခင့်ြီးဖြစ့်ခ ိန့်၌  ိတ့် ိနနခ ဲ့ပ  ြီး နနောက့်ရက့်  ောြီးက  ှ အစိြုီးရက ရဟတ့်ယဉ်ဖြငဲ့့် 

ကယ့်ထတု့်န ြီးခ ဲ့ရသ ူ ောြီး၊ နက ြီးရွော ှ နဝြီးရောသို ဲ့နရောက့်နနသဖြငဲ့့် အသက့်နဘြီး  ှ လွတ့်နဖ ောက့်ခ ဲ့ရနသော 

ဟိနဒူ ရွောသောြီး  ောြီး၊ ဖ န့်န ြီးဆွ ခံရပ  ြီး ဘဂဂလောန ဲ့ရှ့်ြက့်ဖခ ့်ြီးသို ဲ့ နရောက့်သေွာြီးကော ဖ န့်လည့် လွတ့်နဖ ောက့် 

လောသညဲ့့် ဘဂဂလောန ဲ့ရှ့်တွင့် နသောင့်တင့်နနသညဲ့့် အ  ိ ြီးသ  ြီး ရှစ့်ဦြီး၏ နဆ ွ ိ ြီးသောြီးခ င့်ြီး  ောြီး ဖြစ့်သက 

 ါသည့်။ ထိနုဆ ွ ိ ြီးသောြီးခ င့်ြီး  ောြီး ှော ထိအု  ိ ြီးသ  ြီး  ောြီးနငှဲ့့် ြုန့်ြီးဆက့်ကော ဖြစ့်နသကောင့်ြီးကုန့်စင့်ကို နဖ ောဖ  

ထောြီးပ  ြီး ဖြစ့်သဖြငဲ့့် ထိသုတူို ဲ့၏ နဖ ောစကောြီး ှ တစ့်ဆငဲ့့် အဖြစ့်အ  က့်ကို န ြီးဖ န့်ြီး  ှတ့်တ ့်ြီးတင့်  ါသည့်။) 

 

န ြီးဖ န့်ြီးနတွြို့ ရိှခ က့်  ောြီးအရ သသဂုတ့်လ(၂၄) ရက့်နန ဲ့  ွန့်ြီးလွ  ိုင့်ြီး နလြီးနောရ ခန ဲ့့်တွင့် ဖြစ့်  က့်ခ ဲ့သညဲ့့် 

ရ နဘောက့်က ောနက ြီးရွော သတ့်ဖြတ့် ှုတွင့် (၅၆) ဦြီး သတ့်ဖြတ့်ဖခင့်ြီး ခံခ ဲ့ရပ  ြီး၊ နနောက့်တစ့်နန ဲ့ သသဂုတ့်လ 

(၂၅)ရက့်နန ဲ့ ဆယ့်နောရ ခန ဲ့့်တွင့် နတောင့်ရွော၌ သတ့်ဖြတ့်ဖခင့်ြီးခံရသအူနရအတကွ့် ှော (၃၇) ဦြီး 

ဖြစ့်သညဲ့့်အတွက့် နစှ့်ရွောန ါင့်ြီး အသတ့်ခံရသ ူ အနရအတကွ့် စုစုန ါင့်ြီး ှော (၉၃) ဦြီးဖြစ့် ါသည့်။ 

(တခ ိ ြို့၏အဆိအုရ တိုက့်ခိုက့် သတ့်ဖြတ့် ှု  ောြီးကို ဖ  လ ု့်သည့် ှော သသဂုတ့်လ ၂၈ ရက့်နန ဲ့တွင့် ဖ  လ ု့်ခ ဲ့ဖခင့်ြီး 

ဖြစ့်သည့် ဟု ဆိသုကပ  ြီး၊ သတ့်ဖြတ့်ခံရသအူနရအတကွ့် ှော (၉၈)ဦြီးဖြစ့်သည့် ဟ ုတခ ိ ြို့က ဆိ ုါသည့်။) 

 

ဖ န့် ော-ဘဂဂလော နယ့်စ ့် ှ အနဖြောငဲ့့်တိုင့်ြီးလျှင့် (၃.၃)  ိုင့် ခန ဲ့့်သော နဝြီးသညဲ့့် ရ နဘောက့်က ောနက ြီးရွောတွင့် 

တိုက့်ခုိက့် ှုအောြီး ဖ  လ ု့်ကော ရွောလံြုီးကျွတ့် အစန  ောက့်သတ့်ဖြတ့်ခ ဲ့သကသည့် ဟ ုဆိ ုါသည့်။ နသနတ့်  ောြီး၊ 

န ါက့်ဆနိ့်  ောြီး၊ ဓါြီး  ောြီးကို ကိုင့်နဆောင့်ထောြီးသကနသော ရောန ါင့်ြီး  ောြီးစွောနသော   က့်နေှာ အနက့်နရောင့်စ 
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ြုံြီးထောြီးသကသညဲ့့် လူအု ့်စုသည့် ရွောကိုဝိုင့်ြီးကော ရွောတွင့်ြီးရှိသ ျှ ဟိနဒူ   ောြီးအောြီး ရွောတစ့်နနရောတွင့် စုစည့်ြီးလိုက့် 

သည့်။ လက့်ကိုင့်ြုံြီး  ောြီးအောြီးလံုြီးကို သ ိ့်ြီးဆည့်ြီးသည့်။ ထို ဲ့နနောက့် ထနိ့်ြီးသ ိ့်ြီးရန့် နခေါ်သေွာြီးသညဲ့့် သနဘောဖြငဲ့့် 

ရွောနငှဲ့့် အနနောက့်နတောင့်ဘက့်  က တက  နဘော့်နတော့်လော (ဘဂဂ ါလ )နက ြီးရွောအန ြီး နတောင့်ခ ိ င့်တစ့်ခုသို ဲ့ 

၀ိုင့်ြီးရံစုရုံြီးလ က့် နခေါ်သေွာြီးသကသည့်။ ထိနုနရောနရောက့်သညဲ့့်အခါ ၀ိုင့်ြီးရံထောြီးသညဲ့့် ဘဂဂ ါလ   ောြီးအလယ့်၌ 

ဟိနဒူ   ောြီးအောြီးလံုြီးကိ ု ခုတ့်ထစ့်သတ့်ဖြတ့်လိုက့်သကသည့်။ ရွောထ တွင့် ရိှနနခ ဲ့သညဲ့့် ရွောသရွူောသောြီး 

တစ့်နယောက့် ှ အသက့်ရှင့်  က န့်ရစ့်ခ ဲ့။ အကုန့်လံုြီး လက့်စန  ောက့် အသတ့်ခံသကရသည့်။ သို ဲ့ရောတွင့် 

ရွောဖ င့်ကို နရောက့်နနခ ဲ့သညဲ့့် ဟိနဒူ အ  ိ ြီးသ  ြီးတစ့်ဦြီး ေှာ ြ ့်ြီးဆ ြီးသတ့်ဖြတ့်ဖခင့်ြီး ခံရဘ  လွတ့်နဖ ောက့် 

က န့်ရစ့်ခ ဲ့သည့်။ တတိကိ က  နဖ ောရ ည့်ဆိလုျှင့် တစ့်ညတော ျှ ဆက့်လက့် အသက့်ရှင့်သန့် ခ ဲ့သည့်။ 

 

  က့်နေှာ  ောြီးကို ြုံြီးအ ု့်ထောြီးသကပ  ြီးသကောလ နသနတ့်၊  ုဆနိ့်၊ ဓါြီး စသည့်ဖြငဲ့့် လက့်နက့်န ါင့်ြီးစံ ု

စွ ကိုင့်ထောြီးသ ူ ောြီး ရောနထောင့်ခ  ကော နတောင့်ရွောသို ဲ့ နနောက့်တစ့်နန ဲ့ နနံက့် (၈)နောရ အခ ိန့်တွင့် စတင့် နရောက့်ရှိ 

သည့်။   က့်နေှာကိသုော  ိတ့်သောြီးအနက့်စဖြငဲ့့် အု ့်ထောြီးသည့် ဟတု့်၊ ခနဓောကို ါ အနက့်နရောင့်အထည့်ဖြငဲ့့် 

ြုံြီးလောသကသည့်။ (အစစလ ့်အ  ိ ြီးသ  ြီး ဝတ့်ထည့်  ောြီးကို ဖခံ လောသက ံုရသည့်။) အ ိ့်  ောြီး ှ နရွှေ၊ နင၊ွ 

အဝတ့်အစောြီး  ောြီးကို လုယက့်သကသည့်။ ရွောထ ရှိသ ျှလအူောြီးလံုြီးကို ရွောထ တစ့်နနရောတွင့် စသုည့်။ ရှိသ ျှ 

လက့်ကိုင့်ြုန့်ြီး  ောြီးအောြီးလံုြီးကို သ ိ့်ြီးဆည့်ြီးသည့်။ ထို ဲ့နနောက့် အက ဉ်ြီးသောြီး  ောြီးအောြီးလံုြီးကို ရွော၏ 

အနနောက့်နတောင့်ဘက့် နဘော့်နတော့်လော (ဘဂဂ ါလ )နက ြီးရွောအန ြီးရိှ နတောင့်ခ ိ င့်တစ့်နနရောသို ဲ့ နခေါ်နဆောင့်သေွာြီး 

သကသည့်။ ထိနုနရောတငွ့် အသငဲ့့်တြူီးပ  ြီးသောြီးက င့်ြီးကက ြီးတစ့်ခု ရိှနနသည့်။ 

 

အက ဉ်ြီးသောြီး  ောြီး ှော အသငဲ့့်ကက ိြီးတု ့်ပ  ြီးသောြီးရိှနနသည့်။ အသတ့်ခံရ ညဲ့့်အက ဉ်ြီးသောြီး  ောြီးအောြီး 

  က့်လံုြီးစည့်ြီးထောြီးသည့်။ ရုန့်ြီးရင့်ြီးဆန့်ခတ့် သတ့်ဖခင့်ြီး ဟုတ့်ဘ  အက ဉ်ြီးသောြီး  ောြီးအောြီး အနသအခ ော 

ခုတ့် ိုင့်ြီး သတ့်ဖြတ့်ကော တွင့်ြီးထ သို ဲ့  စ့်ခ သကသည့်။  သတ့်   သလံက့်သ ြီးဖြငဲ့့်ထိြုီးသကူထိြုီးရော သေွာြီး  ောြီး 

ကျွတ့်က  သကူျွတ့်က သည့်။ ခုတ့် ုိင့်ြီးသတ့်သညဲ့့်အခ ိန့်တွင့် “အလလ ောဟု အကက ဘော” ဟု သတ့်ဖြတ့်သ ူ ောြီးက 

နအော့်သကသည့်။ ခုတ့်သညဲ့့်အခါလည့်ြီး တစ့်ခ က့်ခုတ့်ယင့်ြီး တစ့်ခွန့်ြီးနဖ ောယင့်ြီး ခတု့်သကသည့်။ 

 

“ င့်ြီးလောြီးကွ၊ နိငု့်ငသံောြီးကတ့်ဖ ောြီး ရထောြီးတ ဲ့ အနကောင့်၊ တစ့်နိငု့်ငလံံုြီးသေွာြီးခ င့်ရောသေွာြီးလို ဲ့ရတယ့် ဆိတု ဲ့ 

အနကောင့်၊ အခု  င့်ြီးဘောတတ့်နိငု့်နသြီးလ ” 
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( တှ့်ခ က့်။ ။ အသတ့်ခရံသညဲ့့် ဟိနဒူ ဘောသောဝင့်ရွောသောြီး  ောြီး ှော ဖ န့် ောနိငု့်ငသံောြီး  ောြီး ဖြစ့်သက ါသည့်။) 

“ရခိုင့်သောြီးနတွကိအုောြီးကိုြီးတ ဲ့နကောင့်နတွ၊ စစ့်တ ့်ကို အောြီးကိုြီးတ ဲ့နကောင့်နတွ။  င့်တို ဲ့ ရခုိင့်သောြီးန ဲ့ စစ့်တ ့်ကိ ု

အခု သေွာြီးနခေါ် ါလောြီး” 

“နက ောက့်ခ န ဲ့လု ့်ထောြီးတ ဲ့ ရု ့်ထနုတွကို ရိှခုိြီးတ ဲ့အနကောင့်နတွ၊   နကောင့်နတွ နသ ှနအြီး ယ့်” 

. . . စသည့်ဖြငဲ့့် တစ့်နခါက့်နအော့်လိုက့် တစ့်ခ က့်ခုတ့်လိုက့်ဖြငဲ့့် ခုတ့်ထစ့်သတ့်ဖြတ့်ကော တွင့်ြီးထ သို ဲ့ 

 စ့်ခ သကသည့်။ 

 

အရွယ့်နကောင့်ြီး အ  ိ ြီးသ  ြီး ရှစ့်ဦြီးနငှဲ့့်တက ွ ထိသုတူို ဲ့နငှဲ့့်  တ့်သက့်သ ူ ကနလြီးငယ့် ဆယ့်ဦြီးကိသုော 

ခ န့်လှ ့်လ က့် အကုန့်လံုြီးကို ခတု့်ထစ့်သတ့်ဖြတ့်သကသည့်။ က န့်နနနသြီးသညဲ့့် အ  ိ ြီးသ  ြီး  ောြီးအောြီး 

အစစလ ့်ဘောသောသို ဲ့ နဖ ောင့်ြီးလ ဝင့်နရောက့် ည့်လောြီးဟု န ြီးဖ န့်ြီးရော ဘောသောနဖ ောင့်ြီး ါ ည့်ဟု ကတိန ြီးသညဲ့့် 

အတကွ့် ထိအု  ိ ြီးသ  ြီး  ောြီးနငှဲ့့် ကနလြီး  ောြီးအောြီး သတ့်ဖြတ့်ဖခင့်ြီး ဖ  ဘ  ခ န့်ထောြီးလိုက့်သကသည့်။ 

ရ နဘောက့်က ောရွော ှ နဖ ြီးလောသညဲ့့် န ေါ်ဟောလွောန  (ခန ဲ့့် ှန့်ြီး ၄၀-နစှ့် ဝန့်ြီးက င့်ခန ဲ့့်)  ှော စွ  က့်ြွယ့် 

ရု ့်အဆင့်ြီး ရိှနတောဲ့သညဲ့့်အတွက့် ဆက့်လက့် အသက့်ရှင့်သန့်ခွငဲ့့်  ရခ ဲ့နတောဲ့န ။ ထို ဲ့အဖ င့် န ေါ်ဟောလွောန  

 ှော လွန့်ခ ဲ့နသော သံြုီးရက့်ခန ဲ့့်က ရွောန ြီးခ င့်ြီးဘဂဂ ါလ တစ့်ဦြီးနငှဲ့့် အခ င့်ြီး  ောြီးခ ဲ့သက၍ အဖ န့်အလှန့် 

နအော့်ဟစ့်ရန့်ဖြစ့်ခ ဲ့သကရော၊ ထိဘုဂဂ ါလ က န ေါ်ဟောလွောန အောြီး နင့် ထ င့်ြီးဝနအောင့်စောြီးထောြီး၊ နနောက့်သံြုီးရက့် 

သကောတ ဲ့အခါ ှ နငဲ့့်ကိုငါ ဘောလု ့် လ  ဆိတုောကို နင့်သ ိယ့် ဟု နအော့်ဟစ့်သကံ ြီးဝါြီးြူြီးထောြီးရော သ ူ ှော 

လွတ့်လ ့်ြီး  ရိှနတောဲ့န ။ 

 

နနံက့်ရှစ့်နောရ  ှ စတင့်နသော လယုက့်ြ က့်ဆ ြီး သတ့်ဖြတ့်ဖခင့်ြီးအလု ့်သည့် နနံက့် ဆယ့်နောရ ခန ဲ့့်တွင့် 

အဆံြုီးသတ့်သည့်။ န ေါ်ဟောလွောန  လက့်ဆငဲ့့်က ့်ြီးနဖ ောဖ ခ ဲ့နသော ရ နဘောက့်က ောရွောဖြစ့်ရ ့် နငှဲ့့်  ိ ိတို ဲ့ 

ကိယု့်နတွြို့ သကံ ရနသော နတောင့်ရွောဖြစ့်ရ ့်တို ဲ့အောြီး ထ ့်ဆငဲ့့်လက့်ဆငဲ့့်က ့်ြီးရန့် အ  ိ ြီးသ  ြီး ရှစ့်ဦြီး နငှဲ့့် 

ကနလြီးငယ့် ဆယ့်ဦြီးတို ဲ့ အသက့်ရှင့်က န့်ခ ဲ့သည့်။ နတောင့်ရွောတွင့် နတောင့်ရွောသောြီး  ောြီးနငှဲ့့်တက ွ

န ေါ်ဟောလွောန အ ါအဝင့် စုစုန ါင့်ြီး (၃၇) ဦြီးသတ့်ဖြတ့်ခံရသည့်။ 
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ထိ ု ဆယ့်နောရ  အခ ိန့်ခန ဲ့့်တွင့် င့် ဤခန ောင့်ြီးဆ ိ့် နက ြီးရွောအ ု့်စုရိှ ရ စခန့်ြီးနငှဲ့့် နစ ြီးနောြီးဝန့်ြီးက င့်ကို 

ဝန့်ြီးရံတိုက့်ခိုက့်ခ ဲ့သကနသြီးနသော့်လည့်ြီး  နအောင့်ဖ င့်ဘ  ဖ န့်လည့် ဆတု့်ခွောသေွာြီးခ ဲ့သကသည့်။ နစ ြီးနငှဲ့့် 

ရ စခန့်ြီးတွင့် ရှိနနသကနသော တိုင့်ြီးရင့်ြီးသောြီး  ောြီး၊ ဝန့်ထ ့်ြီး  ောြီး၊ ဟိနဒူ   ောြီး ှော အသက့်နဘြီး ှ လွတ့်နဖ ောက့် 

ခ ဲ့သကသည့်။ 

 

ထို ဲ့နနောက့် ဓါြီးစောခံအ  ိ ြီးသ  ြီး ရှစ့်ဦြီး နငှဲ့့် ကနလြီး ဆယ့်ဦြီးတို ဲ့အောြီး ဘဂဂ ါလ အသက ့်ြီးြက့်သ ောြီး  ောြီးက 

ဘဂဂလောန ဲ့ရှ့်နိငု့်ငဘံက့်ဖခ ့်ြီးသို ဲ့ နယ့်စ ့်ဖြတ့်နက ော့်နခေါ်နဆောင့်သေွာြီးခ ဲ့သကသည့်။ ထိအု  ိ ြီးသ  ြီး  ောြီးသည့် 

 ိ ိတို ဲ့ ရွောသရွူောသောြီးတစ့်ရောခန ဲ့့်အောြီး ရခုိင့်ဗု ဓဘောသောဝင့်  ောြီးက သတ့်ဖြတ့်လိကု့်သဖြငဲ့့် ထကွ့်နဖ ြီးလော 

ရနသကောင့်ြီး စသည့်ဖြငဲ့့် လံသက တ့်ဇောတ့်လ ့်ြီး  ောြီးအောြီး ဘဂဂလောန ဲ့    ယော  ောြီးအောြီး (ပခိ ့်ြီးနဖခောက့် ှု 

နအောက့်တငွ့်) နဖြသကောြီးခ ဲ့ရပ  ြီး၊ ထိနုဖ ောင့်ြီးဖ န့်သတင့်ြီး ှောြီး  ောြီးကို ဘဂဂလောန ဲ့ရှ့်     ယော  ောြီးက က ယ့်က ယ့် 

ဖ န ဲ့့်ဖ န ဲ့့် နြော့်ဖ ခ ဲ့သကသည့်။ 

 

ရွောသောြီး  ောြီးအောြီး တိကု့်ခုိက့်သတ့်ဖြတ့်ကော  ိ တိို ဲ့အောြီး နခေါ်နဆောင့်သေွာြီးသ ူ ောြီး ှော ဘဂဂလောန ဲ့ရှ ြို့့် ဘက့်ဖခ ့်ြီးသို ဲ့ 

နရောက့်သေွာြီးသညဲ့့်အခါ ၄င့်ြီးတို ဲ့၏   က့်နေှာြုံြီး  ောြီးကို ချွတ့်လိကု့်သကသဖြငဲ့့် ထိသုတူို ဲ့ ေှာ  ိ ိတို ဲ့နငှဲ့့် ရွောန ြီးနောြီးခ င့်ြီး 

ဘဂဂ ါလ   ောြီး င့် ဖြစ့်နသကောင့်ြီး အ   ိြီးသ  ြီး  ောြီးက နတွြို့ရနလသည့်။ 

 

အက ဉ်ြီးခအံ  ိ ြီးသ  ြီး ရှစ့်ဦြီးအနက့်တစ့်ဦြီးဖြစ့်သညဲ့့် ဘ နောန ၏ နယောကဂ ောြီးဘက့် ှ နဆ ွ  ိြီးအခ ိ ြို့ 

ဘဂဂလောန ဲ့ရှ့်တွင့်ရိှနနသကရော၊ ဖ န့် ောဘက့်ဖခ ့်ြီးတွင့်  တည့် ပင ိ့်ဖြစ့်နနသညဲ့့်အတွက့် ခန ောင့်ြီးဆ ိ့်နငှဲ့့် 

ဝန့်ြီးက င့်  ှ  ူဆလင့်နရော ဟိနဒူ   ောြီး ါ နရောက့်လောသကသည့်ဆိသုဖြငဲ့့် ခန ောင့်ြီးဆ ိ့် ဟိနဒူ   ောြီးအောြီး 

၄င့်ြီးတို ဲ့လိကု့်ရှောသကနသော့်  ကုခသည့်စခန့်ြီးတငွ့် တစ့်နယောက့်  ှ  နတွြို့ရနခ ။ ဖ န့် ောစစ့်တ ့်က 

အစလုိုက့်အဖ ံ လိကု့် သတ့်ဖြတ့် ှုတစ့်ခုကို က ူြီးလွန့် ှုကို   က့်ဖ င့်သက ံခ ဲ့ရနသော့်လည့်ြီး လတွ့်နဖ ောက့် 

လောခ ဲ့ပ  ြီး ဘဂဂလောန ဲ့ရှ့်သို ဲ့နရောက့်နနသည့် ဟုဆိနုသော အ  ိ ြီးသ  ြီး  ောြီးအနသကောင့်ြီးကို ဘဂဂလော    ယောက 

စတင့်နြော့်ဖ သကနသော့်လည့်ြီး ထိအု  ိ ြီးသ  ြီး  ောြီးအောြီး  ကုခသည့် စခန့်ြီး  ောြီးတွင့် လိုက့်ရှော၍  နတွြို့န ။ 

 ကုခသည့်စခန့်ြီး ဟုတ့်နသော လူနနအ ိ့်တစ့်အ ိ့်တွင့် ခ   ့်နနေှာင့်ထောြီးနသကောင့်ြီး အစအန သလိောရသညဲ့့် 

အတကွ့် ဘဂဂလောရ တ ့်ြွ ြို့ကို အနသကောင့်ြီးသကောြီးလိုက့်ရော ှ ရ တ ့်ြွ ြို့က ဝင့်စ ြီးသဖြငဲ့့် အ  ိ ြီးသ  ြီး ရှစ့်ဦြီးနငှဲ့့် 

ကနလြီး  ောြီး လွတ့်နဖ ောက့်လောခ ဲ့သကဖခင့်ြီး ဖြစ့်သည့်။ ရောဇဝတ့်နကောင့်  ောြီးကိုကောြီး ြ ့်ြီး  လိိုက့်နခ ။ 
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ထိအု  ိ ြီးသ  ြီး  ောြီးနငှဲ့့် ကနလြီး  ောြီး ှော လူ (၉၃)ဦြီးအောြီး အစလုိုက့်အဖ ံ လိကု့် သတ့်ဖြတ့်ခ ဲ့ ှုအောြီး 

  က့်ဖ င့်သက ံနတွြို့ ခ ဲ့ရသညဲ့့် သက့်ရိှသက့်နသ  ောြီးဖြစ့်သက ါသည့်။ ၄င့်ြီးဓါြီးစောခံ  ောြီးလွတ့်နဖ ောက့်ပ  ြီးနနောက့် 

ဟိနဒူ ဂုရုကက ြီးတစ့်ဦြီးနငှဲ့့်တကွ ရုိက့်ကူြီးထောြီးသညဲ့့် ဓါတ့် ံတုွင့် ဝ  ယှောသို ဲ့ အစဉ်အတိုင့်ြီး နတွြို့ သကရ ါသည့်။ 

 

ဝ   ှ ယော သို ဲ့ – 

၁။ ( )အောခ ိ ဝါရ  ၊ အသက့် ၂၀-နစှ့်ခန ဲ့့် ခန ဲ့့် ှန့်ြီး ၊ ကနလြီး(သောြီးသ  ြီး) နစှ့်ဦြီး အတူ ါလော ၊ 

၂။ ( )နအော့်န ကော ၊ အသက့် ၁၇-နစှ့်ခန ဲ့့် ခန ဲ့့် ှန့်ြီး ၊ ကိုယ့်ဝန့် ခုနစ့်လ ၊ 

၃။ ( )ရ ခါြီး ၊ အသက့် ၂၆-နစှ့် ၊ သောြီးသံြုီးနယောက့် အတူ ါလော ၊ 

၄။ ဂုရုကက ြီး “အော ့်တော နနော့်န ေါ်-  ဟောဂ ရိစ့်” 

၄။ ( )ရှုြီးရှ ြီးလော ၊ အသက့် ၂၃-နစှ့် ၊ သ  ြီးငယ့်တစ့်နယောက့် အတ ူါလော ၊ 

၅။ ( )ရုိစ့်နောန  ၊ အသက့် ၁၈-နစှ့် ၊ တစ့်လသောြီးအရွယ့် န ောင့်ငယ့်တစ့်နယောက့် ါလော ၊ 

၆။ ( )ရောဲ့စ့်ကု မောရ  ၊ အသက့် ၁၇-နစှ့် ၊ 

၇။ ( )ဂဂဂ ါ ၊ အသက့် ၂၃-နစှ့် ၊ သောြီးတစ့်နယောက့် အတူ ါလော ၊ 

၈။ ( )ဘ နောန  ၊ အသက့် ၃၀-နစှ့် ၊ ကနလြီးနစှ့်နယောက့် အတူ ါလော ၊ 

 

ဘဂဂလောန ဲ့ရှ့်နိငု့်ငအံတငွ့်ြီးရိှ တက့် ကလှု ့်ရှောြီးသအူခ ိ ြို့က ဘဂဂလောက ့်ြီးြက့်နရောက့် ဟိနဒူ  ကုခသည့်  ောြီးအောြီး 

လူနတွြို့န ြီးဖ န့်ြီးသညဲ့့် ဗ   ယိကုလစ့်နဖခောက့်ခကုို အညတရ Youtube အနကောငဲ့့်ငယ့်တစ့်ခု ဖြစ့်သညဲ့့် অপ্রিয় 

কথা।  တှဆငဲ့့် က ဘောကက ြီးကို စတင့်တင့်ဖ လိကု့်ရော၊ ဖြစ့်ရ ့်၏နဖ ောင့်ြီးဖ န့် ုသောြီးတို ဲ့အောြီး ဖြန ဲ့့်ဖြူြီးခ ဲ့သကသညဲ့့် 

ဘဂဂလောန ဲ့ရှ့်     ယော  ောြီး ခ ့် ဆတိ့်ဖြစ့်ကနု့်သည့်။ ဗ   ယိကုလစ့်တို ဲ့တွင့် နဖြဆိသုတူို ဲ့က  ုဆနိ့်ကိငု့် 

  က့်နေှာြုံြီးသ ောြီး  ောြီး၏ သတ့်ဖြတ့် ှုအောြီး နဖ ောဖ သကသည့်။ သတ့်ဖြတ့်သတူို ဲ့ ေှာ ဗ ောစစ့်တ ့်  ဟတု့် ဟ ု

သတူို ဲ့ကနဖ ောသည့်။ သတ့်ဖြတ့်သတူို ဲ့ ှော ရခုိင့်နတွ  ဟတု့် ဟု သတူို ဲ့ကနဖ ောသည့်။ 

 

ဖ န့်န ြီးဆွ ခံရရော ှ လတွ့်နဖ ောက့်လောခ ဲ့သကနသော အ  ိ ြီးသ  ြီး  ောြီးသည့် ကူတူြီး ါ ဲ့နလောင့်န သ  ကုခသည့်စခန့်ြီး 

တွင့်နနရနသော့်လည့်ြီး စိတ့် ှောလံဖုခံ ဖခင့်ြီး ရိှသကန ။  ိ တိို ဲ့ရွောသရွူောသောြီး  ောြီးအောြီး သတ့်ဖြတ့်ခ ဲ့သ ူ ောြီးသည့် 

 ိ ိတို ဲ့အန ြီးအနောြီးတွင့်  ကုခသည့်အဖြစ့်ရိှနနသကနလသည့်။  ိ ိတို ဲ့ခုိလှုံနနရောသို ဲ့ ခဏခဏလောသကညဲ့့်သကနသော 
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ဘဂဂ ါလ  ကုခသည့်  ောြီးထ တွင့်  ိ ိလင့်နယောကဂ ောြီး၊  ိ ိန ောင့်ြွောြီး  ောြီးအတကွ့်  ိ တိို ဲ့ခ   ့်န ြီးခ ဲ့နသော 

အကက   ောြီးကို ဝတ့်ဆင့်ထောြီးသ ူ ောြီး ါဝင့်နနသည့် ှော စိတ့်ထခိိကု့်ြွယ့်ရော နက ောခ  ့်ြီးစရော နကောင့်ြီးလှ 

န သည့်။ ထိ ုအကက   ောြီးကို အ  ိ ြီးသ  ြီး  ောြီး  တှ့် ိသကနလသည့်။ 

 

အနသကောင့်ြီးကံ လှသကရေှာသညဲ့့် ထိအု  ိ ြီးသ  ြီး  ောြီးသည့် ဖ န့် ောနိငု့်ငဘံက့်ဖခ ့်ြီးတွင့် အသက့်ရှင့်လ က့် ရှိနန 

နသြီးသညဲ့့် ၄င့်ြီးတို ဲ့၏ နဆ ွ ိ ြီးသောြီးခ င့်ြီး  ောြီးထ ံ  ိ ိတို ဲ့သက ံခ ဲ့ရနသော နတောင့်ရွော သတ့်ဖြတ့် ှုကက ြီးအောြီး 

  က့်ရည့်လည့်ရွှေ ဖြငဲ့့် ဘဂဂလောန ဲ့ရှ့်ဘက့်ဖခ ့်ြီး ှနန၍ ြုံြီးဆက့်နဖ ောဖ သက ါသည့်။ ထို ဲ့အဖ င့်  ိ ိတို ဲ့ သကံ ခ ဲ့ 

ရနသော့်လည့်ြီး န ေါ်ဟောလွောန က လက့်ဆငဲ့့်က ့်ြီးန ြီးလိကု့်သညဲ့့် ရ နဘောက့်က ောရွော သတ့်ဖြတ့် ှုကက ြီးအောြီးလည့်ြီး 

ထ ့်ဆငဲ့့်လက့်ဆငဲ့့်က ့်ြီးနဖ ောဖ သက ါသည့်။ ထိနုဆ ွ ိ ြီးသောြီးခ င့်ြီးတို ဲ့က ကျွန့်နတောဲ့့်အောြီး နဖ ောဖ သကသည့်။ 

ဓါြီးစောခံဖြစ့်ခ ဲ့သ ူ အ  ိ ြီးသ  ြီးငယ့်တစ့်ဦြီး၏ အစ့်ကို ဖြစ့်သကူ ကျွန့်နတောဲ့့်အတကွ့် ဘောသောဖ န့်န ြီး ါသည့်။ 

ကျွန့်နတော့်က က ဘောကက ြီးကို ထ ့်ဆငဲ့့်နဖ ောဖ  ါသည့်။ 

 

ဦြီးနက ော့်နဇောဦြီး 

ရခိုင့်ဖ ည့်နယ့်လွှေတ့်နတော့်ကိုယ့်စောြီးလှယ့် 

စစ့်နတွပ ိ ြို့နယ့်   ဆနဒနယ့် အ တှ့် (၂) 

၂၀၁၇-ခုနစှ့် စက့်တင့်ဘောလ (၁၃) ရက့်နန ဲ့ 

 

( တှ့်ခ က့်။ Youtube ဗ   ယိလုငဲ့့်  ောြီးအောြီး English version ၏ အဆံြုီးတွင့် သကညဲ့့် ါရန့် 

 

========== 

 

(တစ့်ဘက့်စော  က့်နေှာတွင့် အဂဂလ ိ့်ဘောသောဖြငဲ့့် ဆက့်လက့် ြတ့်ရှု ါရန့်) 
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Report on Massacre of more than 90 Hindus by Bengali Terrorists 

 

Reported by:  Kyaw Zaw Oo 

 

 

 

On 24th and 25th of 2017 August, 93 Hindu minority members in Kha Maung Seik village 

Tract of Maungdaw township were slaughtered by Bengali Muslims, 8 young good-looking 

Hindu women, together with 10 kids were kidnapped into Bangladesh across the border. 

Those 93, who were murdered, have not been listed as killed in the government 

announcements. 
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The killers have gone across the border into Bangladesh, took shelter at some refugee camp 

there and get looked after, and are wandering around wearing the clothes they have got as 

booty from the massacre victims. 

 

The other day on 10 September, I conducted some exclusive interviews with Hindu IDP 

peoples from Kha Maung Seik village tract who are staying at a temporary relief camp in a 

Hindu temple of Kyaungtetlan quarter of Sittwe township. 

 

Some helping friends and I made inquiries about the killing of Hindu people by a large 

Muslim mob of many hundreds with their faces covered, carrying guns, machetes, axes and 

other weapons in their hands. The killings happened at small Hindu villages of Ye Bauk Kyar 

village (Place Code 197821) and Taung Ywar (a.k.a) Anauk Kha Maung Seik (Place Code 

197820) on August 27 and on August 28 respectively. (These two small villages are parts of 

bigger Kha Maung Seik village tract.) 

 

Firstly, I took out my laptop and played six Youtube video clips of interviews with their fellow 

villagers who got away from the killings and safely arrived at Bangladeshi camps. Some 

citizen journalists in Bangladesh had recorded the interviews and posted them on Youtube. 

When Hindu IDPs of Sittwe saw the faces of their beloved ones speaking on my computer 

screen, they started weeping. Those Hindu refugees in video clips say that they are from 

“Fokira Bazaar”, which is the name that local people called Kha Maung Seik village tract. 

 

We asked and recorded number of original populations in the two small villages, number of 

people who were away from the village at the time of the crime, those who were killed during 

the crimes, and those who were kidnapped into Bangladesh. (Those Hindu IDPs who we asked 

questions were those who were airlifted by a government chopper after being forced to stay 
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at a nearby security station for some days, villagers who happened to be away from the 

villages at the time of the incidents, IDP relatives of the women kidnapped to Bangladesh by 

Bengali terrorists but rescued a few days later, stranded in Bangladesh. Those relatives have 

been communicating with once-abducted women and heard their narrative of what have 

happened to them.) 

 

Our findings have revealed that 56 Hindu villagers were killed in Ye Bauk Kyar village 

massacre which happened around 4 o’clock in the afternoon of 24th August, another 37 

Hindus were slaughtered at nearby Taung Ywar village around 10 o’clock in the morning of 

25th August, thus the total fatality headcount makes 93 in these two killings. Looking at the 

timeline of events, the first massacre of Ye Bauk Kyar village was launched less than half a 

day before the night-time coordinated attacks on 30 security outposts by the terrorists. (A 

different timeline told by some says that the attacks happened on 28th August and number 

of people killed are said to be 98.) 

 

The first attack was made on Ye Bauk Kyar village which was only three miles away from the 

border if measured in a straight line, resulting in complete disappearance of the living 

population of this small village. Hundreds of people, who covered their faces in pieces of 

black cloth and carrying guns, axes and machetes in their hands, first surrounded the village 

and made Hindu villagers gather somewhere in the village. They asked for all the cell phones 

from the villagers and took them away. They led them out of the village, being surrounded 

among them. After placing them at the center of the crowd, they chopped them and killed 

them all. All the villagers who happened to be in the village at that time were slaughtered. 

One lucky woman was, at that time, out of village, thus spared from death. But, just for one 

night. Her name was Daw Khalwani. 
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Daw Khalwani, a 40-year-old Hindu woman from Ye Bauk Kyar, was walking back to her 

village carrying a tiffin carrier in one of her hands, without knowing that Bengali Muslims 

were launching a massacre there. As she noticed commotion while getting near the village, 

she hid under cover and happened to see the whole horrifying episode. Except for her son, 

who was on a trip to Bangladesh and herself, the rest six members of her household were 

murdered. All the seven households in the village were killed. The death toll then and there 

was 56. 

 

As she no longer had any energy to carry the tiffin carrier, she threw it somewhere along the 

path, stealthily headed to the nearest small Hindu village of Taung Ywar (a.k.a) Anauk Kha 

Maung Seik village, spent the night there. She told the villagers what had just already 

happened to Ye Bauk Kyar village, and they all were overwhelmed with fear. To run away 

during the night was not a reasonable option, as large Bengali villages were all around the 

area and they would not be able to pass through. As the village’s total population that night 

including children and the old is only 54, fighting back is a totally impossible task. (The head-

count added up to 55 as Daw Khalwani had arrived.) In fear and helpless, they spent the night 

praying since they could not work out any way out. All the telephone connections were 

already dead since three days ago. They consoled themselves thinking up that those Bengali 

Muslims might have been satisfied with wiping out one Hindu village and they might not be 

coming to them. (During that sleepless night, Bengali terrorists launched coordinated attacks 

on about 30 security outposts in Maungdaw, Buthidaung and Rathedaung townships.) 

 

Hundreds of attackers with guns, axes and machetes arrived at Taung Ywar 8 o’clock in the 

next morning. These terrorist, who had covered their faces with pieces of black cloth, looted 

the houses. They not only covered their faces in black cloth but their bodies in black as well. 

(Actually, they seemed to have put on Muslim women’s clothes.) They gathered the villagers 
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on a plot in the village. All the hand-phones were removed from the villagers. Then, the 

armed mob led them out of the village, proceeded in the south-western direction and arrived 

at a small valley near Baw Taw Lar (Bengali) village. There was a big pit on the ground ready 

for their purpose. 

 

All the prisoners were tied with ropes. The prisoners who were going to be executed were 

blindfolded. The butchering and killing the prisoners were done without happening any 

disarray, and parts of the bodies were thrown into the pit. Some executioners punched the 

prisoners on the faces until their teeth broke off. With final cut on each unfortunate prisoner, 

they cried out “Allah Hu Akkaba.” Mostly, they shouted some spiteful sentences from their 

mouths while making each deathly blow with their weapons on the victims. 

 

“Is that you who have citizenship card? Is that you who can go anywhere in this country 

freely?” (The victims were Myanmar citizens.) 

“You bastards resort to Rakhine people and Burmese Army. Now go and ask your Rakhine 

people and your Burmese army to come here.” 

“You worship statute made of stone. You should be killed.” 

 

Except for eight young good-looking women and ten kids, all the villagers were slaughtered. 

Eight women were asked whether they were going to convert into Islam or not. As the women 

agreed to convert, their own lives and the kids’ were spared. As for Daw Khalwani, the 40-or-

so-year-old woman who got away from massacre in her village the previous day, she was not 

young and attractive enough to survive. In addition to this, she had had exchange of heated 

words with a Bengali from a neighboring village three days ago, during which the Bengali 

shouted at her that she would know what he would do to her three days later. 
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The whole process of attack started at 8 o’clock in the morning and ended at 10:00, leaving 

a death toll of 37, including Daw Khalwani. Luck had it that eight women and ten kids survived 

to tell the world about what happened here in Taung Ywar but also to relay the sorrowful 

story of Ye Bauk Kyar massacre, which was told to them by Daw Khalwani. 

 

Around the same time at ten o’clock, the terrorists surrounded the police station and nearby 

marketplace of this Kha Maung Seik village tract and started attacking. But the attempt was 

unsuccessful and they withdrew. Some indigenous people, service persons and Hindus in this 

police station and nearby area were left alone and safe again. 

 

The abductees of eight women and ten kids were taken by Bengali terrorists across the border 

into Bangladesh. Furthermore, they were forced to response some media interviews with 

make-up stories saying that about 100 Hindus were killed by Rakhine Buddhists. That utter 

falsehood was published widely in Bangladeshi media. 

 

After they had crossed the border, the captors removed their face covers and turned out to 

be Bengalis from their neighboring villages. 

 

Some of one abducted woman’s in-laws live on that side of Naf river in Bangladesh, and they 

started looking for Hindus from Kha Maung Seik. They had heard that all the people from 

Kha Maung Seik area, including Hindus, had moved into Bangladesh, but they could not find 

any one of two small villages. Then, Bangladeshi media started to mention about some 

women who survived the alleged massacre of Burmese army and arrived in Bangladesh, but 

their relatives could not find them in refugee camps. After a few days of intense search, they 

came to know that the women were being detained in a house. Police was informed and they 

raided the house. Thus the women and the kids were rescued. But the culprits got away. 
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A photo of these eye-witnesses of Kha Maung Seik massacre with a Hindu guru is attached 

in this article. The names of the people in the photo are as follows: 

From left to right – 

 

(1) Miss Ashowari, about 20 years old, two children with her, 

(2) Miss Anika, about 17 years old, seven months pregnant, 

(3) Miss Rikha, 26 years old, three sons with her, 

(4) Guru Afta Nanda Mahagirij 

(5) Miss Sushila, 23 years old, a daughter with her, 

(6) Miss Rujnani, 18 years old, one month old baby brother with her, 

(7) Miss Rajkumari, 17 years old, 

(8) Miss Ganga, 23 years old, one son with her, and 

(9) Miss Binani, 30 years old, two children with her. 

 

Some activists in Bangladesh made short video interviews with Myanmarese Hindu refugees 

in Bangladesh, posted six video clips on an obscure Youtube account by the name of অপ্রিয় 

কথা।, thus they let the world know the truth. But the mainstream media outlets remained 

silent without making any responses. The interviewees told of axe-wielding attackers with 

their faces covered. They told the world that the attackers were not Myanmar Army. Not 

Rakhine Buddhists. 

 

The women, who were rescued from the hands of their captors, cannot feel safe while living 

in Kutupalong refugee camp. The murderers who killed their villagers are going about near 

them, as Muslim refugees from Myanmar. It sends a chill into spine to see Bengali refugees 
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who sometimes come and stare at them are wearing their husband’s or other family 

members’ clothing. The women have recognized some clothing. 

 

Those unfortunate women made phone calls to their surviving relatives in Myanmar, and told 

them about the massacre and about what had happened to them. And they also relayed story 

of the massacre at Ye Bauk Kya Kyar village, about which was informed to them by the late 

Daw Khalwani. The relatives told all these things to me. An elder brother of one of the once-

abductee girls acted as a translator during our fact-finding process. I am now telling the world 

about this massacre. 

 

U Kyaw Zaw Oo 

Rakhine State Hluttaw Representative 

Sittwe Township Constituency Number (2) 

2017 September 13 

 

Links to above-mentioned six Youtube video clips: – 

1. https://youtu.be/tnpvV2HHIs0 

2. https://youtu.be/xz3cpBMtCLw 

3. https://youtu.be/LFy8lh2PdXY 

4. https://youtu.be/rAadlH5AXTE 

5. https://youtu.be/fhKKPehIPa4 

6. https://youtu.be/PPBbt4SjqJo 

 

(All these videos were removed two or three years later by Youtube, which must have been 

falsely reported to by the terrorists and their friends, attempting to eradicate any traces 

whatever was left pointing to the truth.) 


