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၂၅၊ ၃၊ ၂၀၁၉ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ ၊ မိုင်းပန်တွင်ဆိုင်ကယ်စီးနင်းလာေသာ ြပည်သူတဦးကို အစိုးရ
စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး ပီး ေသနတ်ဒင်ြဖင့် ထုေထာင်း ိုက် ှက်သည်။
ထိုေန ည ၈ ၃၀ အချိနတ
် ွင် လုံးေကျာ့၊ (အသက်-၄၄ ှစ်ရှိ) သည် သူ၏အမျိ းများရှိရာ ကျိ င်းေတာင်းသို
သွားေရာက် လည်ပတ်ရန် ဆိုင်ကယ်ြဖင့် စီးနင်းသွားခဲ့ရာ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ မိုင်းပန် မိ နယ် စဝ်
ေကာလီေကျာင်း အသွားလမ်း ဟိုခိုြမစ်ြဖတ်ကူးသည့် တံတားထိပ်တွင် မိုင်းပန်အေြခစိုက် အစိုးရစစ် တပ်
(ခမရ-၅၂၀)တပ်ရင်းမှ စစ်ေဆးေရးဂိတ်များ ချထားသည့် အင်အား၂ဝခန်ရှိစစ်သားတိုက အြပစ်မဲ့လုံး
ေကျာ့ကို တားဆီး ပီး ဥပေဒ ှင့်မလွတ်ကင်းသည့် ဆက်စပ်ပစည်းများ ပါမပါစစ်ေဆးသည်။ ဘာမ မေတွ
ရှိသြဖင့် "ရှမ်းစစ်သားလား"ဟု စတင်ေမးြမန်းခဲ့ေ ကာင်း၊
လုံးေကျာ့သည် "မိမိသည် ရှမ်းစစ်သားမဟုတ်ပါေ ကာင်း ရှမ်းြပည်သူတဦးသာြဖစ်ေ ကာင်း" ေြဖ ကားခဲ့ ပါ
ေသာ်လည်း အစိုးရစစ်တပ်၏ စစ်သားများက ေသနတ်ဒင်ြဖင့် လုံးေကျာ့၏ပုခုံးအား ြပင်းထန်စွာ ထု
ေထာင်းခဲ့ေ ကာင်း၊ ၄င်းေနာက် လုံးေကျာ့အား အမစစ်ေဆးရန်ဟုဆို ပီး မိုင်းပန် မိ ရဲစခန်းသို လဲအပ် ခဲ့
ရသည်။ လုံးေကျာ့သည်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာအမြဖင့် အဖမ်းခံခဲ့ရေ ကာင်းကို မသိခဲ့ပါ။
၄င်းေနာက် ရဲတပ်ဖွဲ က လုံးေကျာ့အား"မိုင်းပန် မိ တွင် မည်သူ ှင့် သိက မ်းသလဲ့" ဟုစတင်ေမး ြမန်းခဲ့
ေ ကာင်း၊ လုံေကျာ့က"ကုန်းကျန်းရာက ရာဥက ကီး လုံးေကျာ် ှင့် သိက မ်းပါသည်"ဟုေြဖ ကားခဲ့ေ ကာင်း၊
၄င်းေနာက် ရဲတပ်ဖွဲ များကကုန်းကျန်းရာဥကဌ ကီးဆီသို ဖုန်းြဖင့်လှမ်းဆက်သွယ် ပီး"လုံးေကျာ့ကို သိသ
လား" ဟု ေမးြမန်းခဲ့ေ ကာင်း၊ ရာဥကဌက"ဖမ်းဆီးခံထားရေသာ လုံးေကျာ့သည် အရပ်သားြပည်သူတဦး
ဟုတ်မှန်ေ ကာင်း ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ ဝင် မဟုတ်ပါေ ကာင်း" ေထာက်ခံေြပာဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
၁၁ ၃ဝ ည အချိန်တွင် ကုန်းကျန်းေကျးရာအုပ်ချ ပ်ေရးမှ းက ရဲစခန်းသိုသွားေရာက် ပီး ဖမ်းဆီခံထား ရ
သူ လုံးေကျာ့အား အားမခံေပး ပီး ြပန်လည်ေခ ယူလာခဲ့ရေ ကာင်းသိရသည်။
လုံးေကျာ့သည် ကျိ င်းေတာင်း မိ နယ် ဝမ်တုန်ဟုန်းေကျးရာ၊ ရပ်ကွက်(၅) ေန လုံးေသာန+ပါဆာ တို၏
သားြဖစ် ပီး၊ မိုင်းပန်သို ကက်သွန်စိုက်လယ်သူရင်းငှါးအြဖစ် သွားေရာက်လုပ်ေနကိုင် ပီး ကျိ င်းေတာင်း
မိ ရှိ မိဘေဆွမျိ းထံသို ြပန်ေလ့ရှိရာ၊ ယခုလည်း ကျိ င်းေတာင်းသိုအြပန် ဟိုခိုြမစ်ကူးတံတားထိပ်တွင် အ
စိုးရစစ် ၏ မတရားစွပ်စွဲ ပီး ဖမ်းဆီး ိုက် ှိက်ြခင်းကို ခံရခဲ့ရသည်၊
အစိုးရစစ်တပ်(ခမရ-၅၂၀)တပ်ရင်းသည် မိုင်းပန် မိ နယ်တွင် အေြခစိုက်ထား ပီး (စကခ-စစ်ဆင်ေရး
ကွပ်ကဲ မ ဌာနချ ပ် အမှတ်(၁၇) မိုင်းပန် မိ

ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း အေရှ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ် ဌာန

ချ ပ် (ရလခ) ခိုလမ် မိ လက်ေအာက်ခံတပ်ရင်းြဖစ်ေ ကာင်း သိရသည်။

မိင
ု ်းပန် မိ နယ်တွင် အစိုးရစစ်တပ်အပါအဝင် ြပည်သူစစ်အဖွဲ များ ှင့်၊ တ ိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး
NCAလက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့်

ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ/

ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ်

(RCSS/ SSA) စသည့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ အစည်းများ လပ်ရှားလျက်ရှိ ကသည်။ အစိုးရစစ်တပ်ဘက်မှ
ေလးလတာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးကာလအတွင်းတွင် အစိုးရစစ်တပ်က လူအခွင့်အေရး ချိ းေဖာက်မ
များ ြပန်လည်လုပ်ေဆာင်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။
ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ/ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ် (RCSS/SSA) မှ ကိုယ်စားလှယ်များက
ပဋိပကေရှာင်ရှား ရန် ှင့် ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ ်များ ေရှ ဆက် ိုင်ရန်အတွက် အမျိ းသားြပန်လည် သင့်
ြမတ်ေရး ှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်းေရးအဖွဲ (NRPC)

ှင့် အစိုးရစစ်တပ် ညိ င်းေရးအဖွဲ ကို ၁၁-၁၂၊

မတ်လ၊ ၂၀၁၉ ေနြပည်ေတာ်တွင် ေတွ ဆုံေဆွးေ ွးခဲ့ ကပါသည်။
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