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ရွမ္း လ႕ူအခြင့္အေရး မ႑ိဳ င္ ၏ ထတုျ္ပန ္ေၾကညာခ်က ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႕  

မုိငး္ျဖတၿ္မိဳ႕နယတ္ြင ္အသက ္၇၃ ႏွစ္ အရြယ ္အဖြားအိတုဦး အစိုးရစစ္တပ ္စစ္သားတေယာက၏္ ရကစ္က ္

ယတုမ္ာစြာ မုဒမ္ိးက်င့္ခံခ့ဲရျခင္းသည္ တပ္မေတာ္က ႀကးီစုိးခ်ယလ္ယွေ္နသည့္ ရွမး္ျပည္အေရွ႕ ပုိငး္ေဒသမွ 

အမ်ိဳ းသမီးမ်ားတိ႕ု၏ဘ၀ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ မွဳ အားနည္းၿပးီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကမွ္ဳေပးေရး ကင္းမဲ ့ေနသည့္ 

အေျခအေနကိ ုလစ္ွဟ ထတု္ေဖၚ ျပသေနျခင္း 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္း မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕ အနီး၌ အစုိးရစစ္တပ္မွ စစ္သား 

တေယာက္က အသက္ ၇၃ ႏွစ္ အရြယ္ အဖြားအို တဦးအား ယုတ္မာစြာ မုဒိမ္းက်င့္ခ့ဲၿပီး နားရြက္အား 

ရက္စက္စြာ လီွးျဖတ္ကာ နားေဋာင္းကို လုယက္ယူငင္သြားသည့္ လူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပြါးခ့ဲမွဳသည္ 

ထုိေဒသအတြင္း အင္အားမ်ားျပားလွသည့္ အစုိးရစစ္တပ္ ေရာက္ရိွကာ လႊမ္းမုိး အႏုိင္က်င့္မွဳ ခ်ယ္လွယ္ 

အၾကမ္းဖက္မွဳ အၾကားတြင္ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတုိ႕၏ ဘ၀ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး အေျခအေန အထူး 

အားနည္း ကင္းမ့ဲေနေၾကာင္းကုိ လွစ္ဟ ထုတ္ေဖၚ ျပသလ်က္ ရိွပါသည္။  

ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပုိင္း က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ ႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တုိ႕ အၾကား ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းမ ခရီးတ၀က္ေပၚတြင္ 

တည္ရိွသည့္ မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕ အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္တ၀ုိက္၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမွဳ 

ဌာနခ်ဳပ္ အမွတ္ ၁၈၊ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၃၂၉ ႏွင့္ အမွတ္ ၃၃၀၊ သံခ်ပ္ကာတပ္ရင္း တရင္း၊ 

ေထာက္ပ့ံပုိ႕ေဆာင္ေရး အေျခစုိက္တပ္ရင္း တရင္း၊ တပ္မေတာ္ ေဆးတပ္ တပ္ရင္း တရင္း စေသာ 

ဌာနခ်ဳပ္ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႕မ်ားစြာ အေျခစုိက္ စခန္းခ် တပ္စြဲထားလ်က္ရိွပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ရွမ္းျပည္ 

အေရွ႕ပုိင္းေဒသမွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားတုိ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ 

ခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲၾကၿပီးေသာ္လည္း ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႕တုိင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အစုိးရ တပ္ဖြဲ႕ 
မ်ား အင္အားေလ်ွာ့ခ ျ်ခင္း ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းသြားျခင္း အလ်ဥ္း မျပဳခ့ဲပါေခ်။  

ေဒသခံ လူဦးေရ ေျခာက္ေထာင္ နီးပါးခန္႕သာ ရိွသည့္ မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕ အတြင္း အစုိးရစစ္တပ္ အမ်ိဳးအစား 

မ်ိဳးစုံတုိ႕မွ တပ္သား အင္အား တေထာင္ခန္႔္  ႏွင့္ ၄င္းတုိ႕၏ မိသားစု၀င္မ်ား ေရာက္ရိွ ေနထုိင္ တပ္စြဲ 

လွဳပ္ရွားမွဳ ျပဳေနျခင္းသည္ စစ္သား ႏွင့္ အရပ္သား ဦးေရ အခ်ိဳးအစား မ်ွတမွဳ မရိွဘဲ လူထုအား ၀န္ထုတ္ 

၀န္ပုိးျဖစ္ေစသည္ သာမက အစုိးရစစ္တပ္က အျပစ္မ့ဲေဒသခံလူထု အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 

လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ က်ဴးလြန္မွဳမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ တုိးပြါးလာရန္ပုိမုိစုိးရိမ္ ေၾကာက္လန္႕ေစ 

ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းတခု ျဖစ္ေနပါသည္။ ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္းက 

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ မုိင္းျဖတ္အေျခစုိက္ အစုိးရစစ္တပ္မွ စစ္သားတေယာက္က အမ်ိဳးသမီးတဦးအား 
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အတင္းအဓမၼ အၾကမ္းဖက္ မုဒိမ္းက်င့္ခ့ဲသည့္ ျဖစ္ရပ္အား ထုတ္ေဖၚ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ခ့ဲ ၿပီးျဖစ္ပါ 

သည္။ ထုိသို႕မုဒိမ္းမွဳက်ဴ းလြန္ခ့ဲသ ူ စစ္သားအား မုိင္းျဖတ္အေျခစုိက္တပ္ရင္းသို႕ျပန္လည္ ေျပာင္းေရႊ႕ 

ပုိ႕ေဆာင္လုိက္ပါေသာ္လည္း မည္သို႕မ်ွ ဆက္လက္ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ိဳး မျပဳခ့ဲပါေၾကာင္း သတင္း 

မ်ားက ဆိုပါသည္။  

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႕က လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ မုဒိမ္းမွဳ ျဖစ္စဥ္တြင္ တရားခံသည္ ထုိျပစ္မႈ 

အတြက္ အျပစ္ေပးခံရစရာ မ ရိွေၾကာင္း လင္းလင္းခ်င္းခ်င္းေန႕ခင္းအခ်ိန္တြင္တရားခံျဖစ္သူ၏ တပ္ရင္းႏွင့္ 

ကပ္ရက္ ၿမိဳ႕နယ္ေဂါက္ကြင္းအနီး၌ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ထုိျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ခ့ဲၿပီးေနာက္ နာရီပုိင္း အတြင္းမွာပင္ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕က ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရာ ေနရာအနီးတြင္ တရားခံျဖစ္သူအား ေသြးမ်ားစြန္းေပေနေသာ လက္၊ 

အ၀တ္အစား ႏွင့္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူ၏နားကပ္တဖက္ကုိ ဖမ္းမိသည္။ တရားခံျဖစ္သူသည္ မည္သည့္ 

သက္ေသခံ အေထာက္ အထားမ်ားတုိ႕ကုိမ်ွ ဖံုးကြယ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရန္ က်ိဳးစားခ့ဲျခင္း အလ်ဥ္း မျပဳခ့ဲ 

ေၾကာင္းကုိလည္း ထူးျခားစြာ သိရိွရပါသည္။  

ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံး နယ္ေျမေဒသအႏံွ႕အျပားတုိ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မွဳ 

မ်ားအား အေတာမသတ္ ဆက္လက ္က်ဴးလြန္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးကုိ အႀကီးအက်ယ္ 

ၿခိမ္းေျခာက္မွဳ ျပဳေနၾကသည့္  အစုိးရစစ္တပ္၏ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မွဳ မရိွေသာ အျပဳအမူ လုပ္ရပ္ မွန္သမ်ွ 

တုိ႕အားခၽြင္းခ်က္မရိွ အျမန္ဆံုးလုံး၀ ရပ္စဲပစ္ရန္ ခ်က္ခ်င္း လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ရွမ္းလူ႕ 

အ ခြင့္အေရး မ႑ိဳင္အေနျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနရာ ေဒသမ်ား၌ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္း ဆိုင္ရာ 

အၾကမ္းဖက္မုဒိမ္းျပဳက်င့္မွဳမ်ားလူအခ်င္းခ်င္းအေပၚလူသားမဆန္ေသာျပစ္မွဳမ်ားက်ဴးလြန္ေနသည့္ကိစၥႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ ကမာၻ႕ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံ စာကုိအားရ ၀မ္းသာ 

ႀကိဳဆိုလုိက္ပါေၾကာင္း ႏွင့္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားအေပၚလိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မွဳကုိစစ္ေရး ဖိႏိွပ္မွဳ တရပ္အ 

သြင္ျဖင့္၄င္း လူမ်ိဳ းေရးႏိွပ္ကြပ္မွဳပုံစံ တခု အျဖစ္၄င္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွရိွ က်ဴးလြန္ က်င့္သံုး ရာတြင္ အဓိက 

တာ၀န္ရိွသည္ဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာရိွသည့္ ျမန္မာ့ အစုိးရစစ္တပ္အား နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းလုိက္ျခင္း 

ကုိ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံပါေၾကာင္း အေလးအနက္ ေဖၚျပအပ္ပါသည္။  

သို႕ျဖစ္ပါ၍ အစုိးရစစ္တပ္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္မွဳဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား စနစ္တက် က်ဴးလြန္ 

ေနျခင္းအား ခ်က္ခ်င္း ရပ္စဲပစ္ေစရန္ သာမက တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတုိ႕၏ နယ္ေျမေ ဒသမ်ားအတြင္း 

စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္ သိမ္းပုိက္ လႊမ္းမုိး ႀကီးစုိး ဖိႏိွပ္ ခ်ယ္လွယ္မွဳ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခိုက္ အၾကမ္းဖက္မွဳ 

ျပဳေနျခင္းတုိ႔ကုိပါ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းပစ္ေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႕အေနျဖင့္  အစုိး 

ရ စစ္တပ္အေပၚ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ၀ုိင္း၀န္း ဖိအားေပးျခင္း ဒဏ္ခတ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ တုန္႕ျပန္ 

အေရးယူ သြားၾကရန္ မလႊဲမေသြ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႕ တုန္႕ျပန္ အေရးယူမွဳ နည္းလမ္း 

မ်ားထဲတြင္ စီးပြါးေရး ပိတ္ဆို႕ ဒဏ္ခတ္မွဳ ျပဳျခင္းမ်ား၊ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ကန္႕ သတ္ပိတ္ပင္မွဳ၊ ရပ္စဲမွဳ 

ျပဳျခင္းမ်ား၊ နာမည္ပ်က္ စာရင္းသြင္းမွဳ ျပဳျခင္းမ်ား စသည္တုိ႕ အျပင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိ႕၏နယ္ေျမေဒသ 

အတြင္းမွ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ သယံဇာတမ်ား တူးေဖၚ ထုတ္လုပ္ျခင္းကိ ု  လုံး၀ ရပ္စဲမွဳ ျပဳေရးကုိ 

တြန္းအားေပးသြားရန္ လုိအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္ တုိင္းရင္းသားမ်ားတို႕၏ 
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နယ္ေျမေဒသအတြင္းမွ သဘာ၀အရင္းအျမစ္သယံဇာတမ်ားတူးေဖၚ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ သဘာ၀ အရင္း 

အျမစ္ သယံဇာတ ခြဲေ၀ သံုးစြဲေရး ႏွင့္ အက်ိဳ း ခံစားခြင့္ မ်ွတေရး ဆိုင္ရာ အျငင္း ပြါးမွဳ ႏွင့္ ျပႆနာမ်ား 

ေပၚေပါက္ႀကီးထြားလာေစႏုိင္သည္သာမကထုိသို႕သဘာ၀အရင္းအျမစ္သယံဇာတမ်ားတူးေဖၚထုတ္လုပ္ 

ေရး  လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ အလုိ႕ငွါ အစုိးရစစ္တပ္ အင္အားမ်ားစြာကုိ လုံၿခံဳေရးအတြက္ အသံုးျပဳရ 

ေလ့ရိွသျဖင့္ တုိက္ပြဲမ်ား တုိးပြါးျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဓါတ္ဆီေလာင္းထည့္ ေပးရာက်သည့္ အျပင္ 

လူ႕အခြင့္အေရး လူမ်ိဳ းစု အခြင့္အေရး ထိပါးခ်ိဳးေဖါက္ က်ဴးလြန္မွဳမ်ားတုိ႕ကုိ ပုိမုိျမင့္တက္ မ်ားျပားလာ 

ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။  

မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမဧက တသိန္းခြဲေက်ာ္ က်ယ္ျပန္႕သည့္ နယ္ေျမဧရိယာအတြင္း ေရႊတူးေဖၚထုတ္ 

လုပ္သည့္ ေရႊမုိင္း စီမံကိန္း လုပ္ငန္းႀကီးတခု လုပ္ေဆာင္မည့္ ၾသစေတးလ် ႏုိင္ငံမွ Access Asia Mining 

ကုမၺဏီ အားနယ္ေျမေဒသ၏ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ကုိ အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ ပ်က္စီးမွဳ ျဖစ္ေစမည့္ 

၄င္းတုိ႕သတၲဳတြင္း စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံျပည္သူ ႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အျပင္းအထန္ 

၀ုိင္း၀န္း ဆန္႕က်င္ ကန္႕ကြက္မွဳကုိ ခံေနရသည့္ အျပင္ သတၲဳတြင္းစီမံကိန္း  လုံၿခံဳေရးတာ၀န္ယူေပးမည့္  

အစုိးရစစ္တပ္က ေဒသခံလူထု အေပၚ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳ းေဖါက္က်ဴးလြန္မွဳမ်ား ႏွင့္ စစ္ေရးဖိႏိွပ္မွဳ 

ပုံစံတရပ္ အျဖစ္ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္မွဳ မ်ား ပုိမုိ တုိးပြါး 

ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ေခ်မ်ားသည့္ အလားအလာႏွင့္ အႏၱရာယ္ ရိွေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႕၏စီမံ 

ကိန္းကုိ အၿပီးအပုိင္ရပ္စဲ ေပးပါရန္ ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္ အေနျဖင့္လည္း အထူးတလည္ တုိက္တြန္း 

ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုမွဳ ျပဳခ့ဲၿပီး ျဖစ္ ပါသည္။  

Access Asia Mining ကုမၺဏီက အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုး 

ျဖည့္စြက္ ေရးသားထားေသာ သတင္းေပးပုိ႕ခ်က္ အရ (http://accessasiamining.com/pdf/ 

shareholders/AAM_Shareholder%20Update%20020318.pdf တြင္ ထုိသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အ 

ျပည့္အစုံ အေသးစိပ္အား ဖတ္ရွဳ ေလ့လာ ႏုိင္ပါသည္။) ကုမၺဏီ သည္ ၄င္းတုိ႕၏ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပုိင္း 

ေရႊမုိင္းလုပ္ငန္း စီမံကိန္းအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရ၏ ေနာက္ဆံုး ဖုိင္နယ္ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ေစာင့္ဆိုင္း 

ေနလ်က္ရိွသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ထုိသတင္းေပးပုိ႕ခ်က္ထဲတြင္ ထပ္မံေရးသားေဖၚျပထားေသာ အခ်က္ 

တရပ္မွာ “ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကုိ ေမးျမန္းေနေလ့ရိွ တ့ဲ အခ်က္တရပ္ကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာနဲ႕ ကမာၻ႕လူထုအၾကား 

အာရံုစုိက္ အေလးထားမွဳ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ ျပန္႕ ပ်ံ႕ႏံွ႕ေနတ့ဲ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ျပႆနာဟာ ကၽြႏုပ္တို႕ 

လုပ္ငန္းအေပၚ ဘယ္လိ ု အက်ိဳးသက္ေရာက္ မွဳမ်ိဳး ရိွႏုိင္မလဲ ဆိုတာကုိပါဘ ဲ … ႏုိင္ငံတကာ လူမွဳအ 

သိုက္အ၀န္းက သည္ရုိဟင္ဂ်ာျပႆနာကို သာမာန္ အားျဖင့္ အေကာင္းမျမင္ၾကတာကုိ သေဘာေပါက္ 

သတိထားမိေပမ့ဲ သည္ျပႆနာဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ေန႕စဥ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳ အေပၚ ဘယ္လုိမွ 

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ မျပဳႏုိင္ပါဘူး။ … ဘာေၾကာင့္အဲလုိ ေျပာႏုိင္သလဲ ဆိုေတာ့ အသဲည္ ရုိဟင္ဂ်ာ 

ျပႆနာဟာ သူနဲ႕ဆက္စပ္ေနတ့ဲ နယ္ေျမေဒသေတြမွာသာ ျဖစ္ပြါးေနတာျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တိ႕ု လုပ္ငန္း 

လုိင္စင္ရယူထားတ့ဲ ျပည္နယ္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕လုပ္ငန္း လည္ပတ္မွဳ ျပဳေနတ့ဲ နယ္ေျမေဒသနဲ႕ဆက္စပ္ပတ္သက္ 

ျခင္းမရဲိွပါ။… “ သည္ကိစၥနဲ႕ ပါတ္သက္ၿပီး ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္ အေနျဖင့္ ေထာက္ျပလုိေသာ 
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အခ်က္တရပ္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မွဳ စနစ္တက် မုဒိမ္းျပဳက်င့္ ျခင္းမ်ား 

အပါအ၀င္ ထိတ္လန္႕ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ျပစ္မွဳမ်ိဳးစုံ က်ဴးလြန္ခ့ဲ၊ က်ဴ းလြန္လ်က္ရိွသည္ဟု နာမည္ဆိုး 

ျဖင့္ ေက်ာ္ၾကား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းခံရေသာ အသြင္အျမင္တူညီ အက်င့္အႀကံ စရုိက္ လုပ္ရပ္တူညီၾက 

သည့္  အလားတူ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအမ်ိဳ းအစား တမ်ိဳးတစားတည္းကပင္ 

လ်င္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္း နယ္ေျမ ေဒသအတြင္း ေရႊမုိင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ၾကမည့္ Access 

Asia Mining ကုမၺဏီ အတြက္ လုံၿခံဳေရးတာ၀န္ ယူေပးၾကေပလိမ့္မည္ ဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။  

၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ဧၿပီလ ၂ ရကေ္န႕တြင ္ျဖစ္ပြါးခဲေ့သာ မုဒမ္ိးမွဳ ျဖစ္စဥ ္အေသးစိပ ္သတင္း အခ်ကအ္လကမ္်ား  

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္း မ္ုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္၌ မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္မေ၀းကြာလွ 

ေသာ မိမိ ေတာင္ယာၿခံအတြင္း အလုပ္လုပ္ေနေသာ အသက္ ၇၃ ႏွစ္ အရြယ္ရိွ အဖြားအုိတဦးအား အစုိးရ 

စစ္တပ္ စစ္သားတေယာက္က အတင္းအဓမ ၼ မုဒိမ္းက်င့္ခ့ဲၿပီး နားရြက္ကုိ ဒါးျဖင့္လီွးျဖတ္ကာ နားေဋာင္းကို 

လုယက္ယူငင္၍ ဦးေခါင္းႏွင့္လည္ပင္းကုိပါ လီွးျဖတ္သြားခ့ဲမွဳ ျဖစ္ပြါးခ့ဲပါသည္။  

ထုိေန႕ နံနက္ ၀၇း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၀မ္ေဟြေက်းရြာေန  ပါေကာင္ေက်ာက္ သည္ မိမိ 

ေတာင္ ယာၿခံအတြင္းရိွ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုိ သြားေရာက္ဆြတ္ခူး စုေဆာင္းရန္ ေနအိမ္မွ စတင္ 

ထြက္ခြါ သြားခ့ဲပါသည္။ နံနက ္ ၀၉း၃၀ နာရီ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ လားဟူ ရြာသားတေယာက္က ၀မ္ေဟြေက်း 

ရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသူႀကီး စုိင္းတစ္ယီထံသို႕ေရာက္ရိွလာၿပီး ၀မ္ေဟြေက်းရြာႏွင့္သိပ္မေ၀းကြာ လွေသာ ရြာ 

အေနာက္ဖက္တြင္ တည္ရိွသည့္ ေဂါက္ကြင္းအနီး ေတာင္ယာၿခံတခုအတြင္း ေျမျပင္တေနရာ၌ လုံခ်ည္ 

၀တ္မ ထားသည့္ ေသြးအလိမ္းလိမ္းေပက်ံေနသည့္ အသက္ႀကီး အမ်ိဳ းသမီးတဦးကုိ ေတြ႕ရိွခ့ဲရေၾကာင္း 

သတင္းေပးပုိ႕ခ့ဲပါသည္။  
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ရြာသူႀကီး စုိင္းတစ္ယီက အခင္းျဖစ္ပြါးရာေနရာသို႕ ခ်က္ခ်င္း သြားေရာက္ ၾကည့္ရွဳခ့ဲရာတြင္ လုံခ်ည္၀တ္ 

မထားေတာ့ေသာ တကုိယ္လုံး ေသြးမ်ားေပက်ံေနသည့္ ဒဏ္ရာရ အမ်ိဳးသမီးႀကီးအားေတြ႕ရိွၿပီး ၄င္းမွာ 

မိမိေက်းရြာမွ ပါေကာင္ေက်ာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္မိ သိရိွခ့ဲပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးႀကီး၏ နားရြက္မ်ားမွာ ဒါးျဖင့္ 

လီွးျဖတ္ထားေသာ ဒဏ္ရာမ်ား အျပင္ လည္ပင္းႏွင့္ဦးေခါင္းတုိ႕၌ပါ ဒါးျဖင့္အထုိးခံထားရေသာ ဒဏ္ရာ ၃ 

ခ်က္ကုိ ေတြ႕ရိွခ့ဲရပါသည္။ ပါေကာင္ေက်ာက္က သူႀကီး စုိင္းတစ္ယီအား ၄င္းမွာ မုဒိမ္းလည္း အက်င့္ခံ 

ထားရပါ ေၾကာင္း ေျပာျပခ့ဲပါသည္။ စုိင္းတစ္ယီက ရဲဌာနသို႕ တုိင္ၾကားရန္ သြားေရာက္ခ့ဲၿပီး အျခားရြာ 

သားတ ေယာက္အား ပါေကာင္ေက်ာက္၏ မိသားစု ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ သြားေရာက္ အေၾကာင္းၾကားရန္ 

ေစလႊတ္လုိက္ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ စုိင္းယီတစ္က အခင္းျဖစ္ပြါးရာေနရာသို႕ ရဲတပ္သား ၂ ဦးႏွင့္အတူ 

ကားျဖင့္ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွလာၿပီး နံနက္ ၁၁း၀၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ပါေကာင္ေက်ာက္ ၏ သားျဖစ္သူက 

ပါေကာင္ခ်ိဳအား မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕ေဆးရုံသို႕ သယ္ေဆာင္သြားခ့ဲပါသည္။ မုိင္းျဖတ္ ျပည္သူ႕ေဆးရုံမွ 

ဆရာ၀န္တဦးက စစ္ေဆးမွဳ ျပဳအၿပီး ပါေကာင္ေက်ာက္ မွာ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာမ်ားရရိွခ့ဲသျဖင့္ က်ိဳင္းတုံ 

သို႕မဟုတ္ တာခ်ီလိတ္ ေဆးရုံသို႕ ဆက္လက္ပုိ႕ေဆာင္ကုသေစရန္ လုိအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္း 

လင္းေျပာျပခ့ဲရာ ပါေကာင္ေက်ာက္ ၏သားျဖစ္သူက က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕ေဆးရုံသို႕ ဆက္လက္ပုိ႕ေဆာင္ 

ကုသေစရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ပါေကာင္ေက်ာက္အား က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕သို႕ေဆာင္ယူသြားခ့ဲရာက်ိဳင္းတံုျပည္သူ႕ေဆး 

ရုံသို႕ မြန္းလႊဲ ၀၁း၀၀ နာရီတြင္ ေရာက္ရိွသြား ခ့ဲရာ လူနာမွာေသြးသြင္းကုသေပးရန္ လုိအပ္ေနေသာ္လည္း 

က်ိဳင္းတုံျပည္သူ႕ေဆးရုံ၌ လုံေလာက္ေသာ ေသြးအဆင္သင့္မရိွသျဖင့္ အခက္ေတြ႕ခ့ဲၾကရျပန္ပါသည္။ 

ထုိအေၾကာင္းကုိ ပါေကာင္ေက်ာက္၏ မိသားစုက ေက်းရြာသူႀကီး စုိင္းတစ္ယီ ႏွင့္ ရဲစခန္းထံ ျပန္လည္ 

သတင္းေပးပုိ႕ အေၾကာင္းၾကားခ့ဲပါသည္။ မၾကာမီွစစ္တပ္မွ အရာရိွ ၂ ဦး က်ိဳင္းတုံျပည္သူ႕ေဆးရုံသို႕ 

ေရာက္ရိွလာၿပီး ပါေကာင္ခ်ိဳအား က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ စစ္ေဆးရုံ သို႕ဆက္လက္ပုိ႕ေဆာင္ ကုသေစႏုိင္ေရးအတြက္ 

ပါ၀င္ကူညီခ့ဲရာ ထုိည ၀၈း၃၀ နာရီတြင္ စစ္ေဆးရုံသို႕ သယ္ေဆာင္ ေရာက္ရိွၿပီး လုိအပ္ေသာ ေသြးသြင္း 
ကုသမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ခ့ဲသည္ ဟု သိရိွရပါသည္။  

ထုိေန႕ထုိရက္ ထုိကာလအေတာအတြင္းတြင္ပင္ နံနက္ ၁၁း၃၀ နာရီအခ်ိန္၌ မုိင္းျဖတ္ ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရိွ 

သူမ်ားက အခင္းျဖစ္ပြၢား ရာေနရာသို႕ သြားေရာက္ၿပီး အေသးစိပ္ စစ္ေဆး ရွာေဖြ စုံစမ္းမွဳမ်ား ခ်က္ခ်င္းျပဳ 

လုပ္ခ့ဲရာ အခင္းျဖစ္ပြားခ့ဲရာေနရာႏွင့္ သိပ္မေ၀းကြာလွေသာ ၀မ္ဟုိနားေက်းရြာအနီးရိွ ေတာင္ယာတဲတလုံး 

အတြင္း၌ အရပ္၀တ္၀တ္ထားေသာ တပ္သား ေနမ်ိဳ းသူ အသက ္၂၅ ႏွစ္ အား ေတြ႕ရိွခ့ဲပါသည္။ ေနမ်ိဳးသူ 

၀တ္ဆင္ထားသည့္ ရွပ္အက် ႌေပၚတြင္ေသြးမ်ားေပက်ံေနသည့္ျပင္ ၄င္းထံတြင္ ေရႊနားေဋာင္းတစုံကုိပါ ရွာ 

ေဖြေတြ႕ရိွခ့ဲရပါသည္။ တပ္သားေနမ်ိဳ းသူသည္ ၀မ္ေဟြေက်းရြာအနီး တည္ရိွသည့္ အစုိးရစစ္ေဆးရုံ အမွတ္ 

၁ မွ ျဖစ္ၿပီး ၄င္းအားဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕ ရဲစခန္းသို႕ ပုိ႕ေဆာင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား ေစကာ ရဲအရာ 

ရိွမ်ားက ပဏာမ စစ္ေဆးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ထြက္ခ်က္ရယူခ့ဲပါသည္။ ထုိေနာက္အစုိးရ စစ္ေဆးရုံ အမွတ္ ၁ မွ 

တပ္မွဴးျဖစ္သ ူ က ရဲစခန္းသို႕ေရာက္ရိွလာခ့ဲၿပီး ေနမ်ိဳးသူအား ၄င္းတုိ႕ တပ္မေတာ ္ လက္ေအာက္သို႕ 

လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပါရန္ ေတာင္းဆိုမွဳ ျပဳခ့ဲပါသည္။ ထုိေန႕ညေန ၀၅း ၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕ 

ျပည္သူ႕ရဲစခန္းက ေနမ်ိဳ းသူအား အစုိးရ စစ္ေဆးရုံ အမွတ္ ၁ ထံသို႕လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ လုိက္သျဖင့္ သူ႕ 

အားထုိစစ္ေဆးရုံ အမွတ ္၁ တြင္ပင္ပုိ႕ေဆာင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထိန္းသိမ္းထားလုိက္သည္ ဟု ဆိုပါသည္။  
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ထုိေန႕ ညေန ၀၅း၀၀ နာရီတြင္ အစုိးရ စစ္ေဆးရုံ အမွတ ္၁ မွ အရာရိွ ၂ ဦး ႏွင့္ ရြာသူႀကီး စုိင္းတစ္ ယီတုိ႕ 

သည္ ပါေကာင္ေက်ာက္ ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ လုင္းစုိင္းဆိုင္ ထံသို႕ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုၾကၿပီး ပါေကာင္ခ်ိဳ၏ 

ေဆး ကုသမွဳစရိတ္ ေဆးရုံစရိတ္ ကုန္က်ေငြမ်ားအတြက္ ပူပင္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမွဳ မရိွေစလုိပါေၾကာင္း၊ 

သူတုိ႕အေနျဖင့္ အားလုံးေသာ စရ္ိတ္ကုန္က်ေငြမ်ားအတြက္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ 

အ ကယ္၍ ကံအေၾကာင္းမလွသျဖင့္ ပါေကာင္ခ်ိဳ ေသဆံုးသြားခ့ဲလ်င္ေတာင္မွ အသုဘ ကိစ ၥကအစအလုံး 

စုံ အတြက္ တာ၀န္ယူေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာျပ အားေပးမွဳ ျပဳခ့ဲၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။  

ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူတရားခံအား စစ္ဖက္တရားရုံးတြင္စစ္ေဆးကာတရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူအျပစ္ဒဏ္ 

ေပး မည္ ဟု အစုိးရစစ္တပ္မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ယေန႕တုိင္ 

စစ္ဖက္တရားရုံး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား စတင္မွဳ မျပဳရေသးပါေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ပါေကာင္ေက်ာက္ ၏ 

ထြက္ဆို ခ်က္မ်ားကုိ တရား၀င္ စစ္ေဆးေမးျမန္း ရယူႏုိင္မည့္ က်မ္းမာေရးအေျခအေန ျပန္ လည္ေကာင္း 

မြန္လာသည့္အခ်ိန္ အထိ ေစာင့္ဆိုင္းရဦးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သိရိွရပါသည္။ က်မ္းမာေရး 

အေျခအေန ျပန္လည္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာစ ျပဳေနၿပီ ျဖစ္သည့္ ပါေကာင္ေက်ာက္ အားလြန္ခ့ဲ သည့္ 

ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႕က မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕ အစုိးရစစ္ေဆးရုံသို႕ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ကာဆက္လက္ေဆးကုသမွဳ 

ခံယူေစ လ်က္ရိွပါသည္။  

တရားခံ ျဖစ္သူက ပါေကာင္ေက်ာက္ ၏ နားရြက္ ၂ ဖက္ကိ ုရက္စက္စြာလီွးျဖတ္၍ လုယက္ ယူငင္ခ့ဲေသာ 

ပါ ေကာင္ခ်ိဳ၏ ေရႊနားေဋာင္းတစုံမွာ ကာလတန္ဖုိး ၁၅၀၀၀၀ က်ပ္ခန္႕တန္သည္ဟုသိရိွရပါသည္။ တရားခံ 

ထံမွျပန္လည္ေတြ႕ရိွ သိမ္းဆည္းရမိခ့ဲသည့္ ထုိေရႊနားေဋာင္းတစုံအားသက္ေသခံပစၥၥည္းအျဖစ္ျဖင့္ တရားခံ 

ျဖစ္သူ ကုိင္ေဆာင္အသံုးျပဳခ့ဲသည့္ ဒါးေျမာင္ႏွင့္အတူ မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕ ရဲစခန္းတြင္ထိန္းသိမ္းထား ရိွထား 

ေၾကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။  

 

စုိင္းေဟာ္ရဲွန္  +66: 62- 941-9600 (English, Shan) 

နန္းခ်မ္ေတာင္း  +66: 81-603-6655   (Shan, Thai, English) 

စုိင္းရြက္လြင္  +66: 97- 143-1530 (Burmese, Shan) 

စုိင္းရဲွန္တုိင္း  +66: 81- 474-5604 (Burmese, Shan) 

 

 

 

 


