
ရမှး်လအူခငွ့အ်ေရးမ ိ င၏် ထတုြ်ပနေ် ကညာချက ်

ေနစဲွ။  ။ ၄ ၊ ၄ ၊ ၂၀၁၉ 

ရမှး်ြပညေ်တာငပ်ိငုး်၊ မိငုး်ပနတ်ငွ ်အြပစမ်ဲြ့ပညသ်တူဦး ကိ ုအစိးုရစစတ်ပက် ဖမး်ဆးီ ိကု် ကှ ်

၂၅၊ ၃၊ ၂၀၁၉ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ ၊ မုိင်းပန်တွင်ဆုိင်ကယ်စီးနင်းလာေသာ ြပည်သူတဦးကုိ အစုိးရ 
စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး ပီး ေသနတ်ဒင်ြဖင့် ထုေထာင်း ိုက် ှက်သည်။ 

ထိုေန ည ၈ ၃၀ အချိနတ်ွင် လံုးေကျာ့၊ (အသက်-၄၄ ှစ်ရှိ) သည် သူ၏အမျိ းများရှိရာ ကျိ င်းေတာင်းသုိ 
သွားေရာက် လည်ပတရ်န် ဆုိင်ကယ်ြဖင့် စီးနင်းသွားခ့ဲရာ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ မုိင်းပန် မိ နယ် စဝ် 
ေကာလီေကျာင်း အသွားလမ်း ဟုိခုိြမစ်ြဖတ်ကူးသည့် တံတားထိပ်တွင် မုိင်းပန်အေြခစုိက် အစုိးရစစ် တပ် 
(ခမရ-၅၂၀)တပ်ရင်းမှ စစ်ေဆးေရးဂိတ်များ ချထားသည့် အင်အား၂ဝခန်ရှိစစ်သားတိုက အြပစ်မ့ဲလံုး 
ေကျာ့ကုိ တားဆီး ပီး ဥပေဒ ှင့်မလွတ်ကင်းသည့် ဆက်စပ်ပစည်းများ ပါမပါစစ်ေဆးသည်။ ဘာမ မေတွ  
ရှိသြဖင့် "ရှမ်းစစ်သားလား"ဟု စတင်ေမးြမန်းခ့ဲေ ကာင်း၊ 

လံုးေကျာ့သည် "မိမိသည် ရှမ်းစစ်သားမဟုတ်ပါေ ကာင်း ရှမ်းြပည်သူတဦးသာြဖစ်ေ ကာင်း" ေြဖ ကားခ့ဲ ပါ 
ေသာ်လည်း အစုိးရစစ်တပ်၏ စစ်သားများက ေသနတ်ဒင်ြဖင့် လံုးေကျာ့၏ပုခံုးအား ြပင်းထန်စွာ ထ ု
ေထာင်းခ့ဲေ ကာင်း၊ ၄င်းေနာက် လံုးေကျာ့အား အမစစ်ေဆးရန်ဟုဆုိ ပီး မုိင်းပန် မိ ရဲစခန်းသုိ လဲအပ ် ခ့ဲ 
ရသည်။ လံုးေကျာသ့ည်လည်း ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ ဘာအမြဖင့် အဖမ်းခံခ့ဲရေ ကာင်းကုိ မသိခ့ဲပါ။ 

၄င်းေနာက် ရဲတပ်ဖဲွ က လံုးေကျာ့အား"မုိင်းပန် မိ တွင် မည်သူ ှင့် သိက မ်းသလ့ဲ" ဟုစတင်ေမး ြမန်းခ့ဲ 
ေ ကာင်း၊ လံုေကျာ့က"ကုန်းကျန်းရာက ရာဥက ကီး လံုးေကျာ် ှင့် သိက မ်းပါသည်"ဟုေြဖ ကားခ့ဲေ ကာင်း၊ 
၄င်းေနာက် ရဲတပ်ဖဲွ များကကုန်းကျန်းရာဥကဌ ကီးဆီသုိ ဖုန်းြဖင့်လှမ်းဆက်သွယ် ပီး"လံုးေကျာ့ကုိ သိသ 
လား" ဟု ေမးြမန်းခ့ဲေ ကာင်း၊ ရာဥကဌက"ဖမ်းဆီးခံထားရေသာ လံုးေကျာ့သည် အရပ်သားြပည်သူတဦး 
ဟုတ်မှန်ေ ကာင်း ရှမ်းလက်နက်ကုိင်အဖဲွ ဝင် မဟုတ်ပါေ ကာင်း" ေထာက်ခံေြပာဆုိခ့ဲသည်ဟု သိရသည်။ 
၁၁ ၃ဝ ည အချိန်တွင် ကုန်းကျန်းေကျးရာအုပ်ချ ပ်ေရးမှ းက ရဲစခန်းသုိသွားေရာက် ပီး ဖမ်းဆီခံထား ရ 
သူ လံုးေကျာ့အား အားမခံေပး ပီး ြပန်လည်ေခ ယူလာခ့ဲရေ ကာင်းသိရသည်။  

လံုးေကျာ့သည် ကျိ င်းေတာင်း မိ နယ် ဝမ်တုန်ဟုန်းေကျးရာ၊ ရပ်ကွက်(၅) ေန လံုးေသာန+ပါဆာ တို၏ 
သားြဖစ် ပီး၊ မုိင်းပန်သုိ ကက်သွန်စုိက်လယ်သူရင်းငှါးအြဖစ် သွားေရာက်လုပ်ေနကုိင် ပီး ကျိ င်းေတာင်း 
မိ  ရှိ မိဘေဆွမျိ းထံသုိ ြပန်ေလ့ရှိရာ၊ ယခုလည်း ကျိ င်းေတာင်းသုိအြပန် ဟုိခုိြမစ်ကူးတတံားထိပ်တွင် အ 
စုိးရစစ် ၏ မတရားစွပ်စဲွ ပီး ဖမ်းဆီး ိုက် ှိက်ြခင်းကုိ ခံရခ့ဲရသည်၊  

အစုိးရစစ်တပ်(ခမရ-၅၂၀)တပရ်င်းသည် မုိင်းပန် မိ နယ်တွင် အေြခစုိက်ထား ပီး (စကခ-စစ်ဆင်ေရး 
ကွပ်ကဲ မ ဌာနချ ပ် အမှတ်(၁၇) မုိင်းပန် မိ  ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း အေရှအလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ် ဌာန 
ချ ပ ်(ရလခ) ခုိလမ် မိ  လက်ေအာက်ခံတပ်ရင်းြဖစ်ေ ကာင်း သိရသည်။ 



မုိင်းပန် မိ နယတ်ွင် အစုိးရစစ်တပအ်ပါအဝင် ြပည်သူစစ်အဖဲွ များ ှင့်၊ တ ိုင်ငံလံုး အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး 
NCAလက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ/ ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ ်
(RCSS/ SSA) စသည့်လက်နက်ကုိင်အဖဲွ အစည်းများ လပ်ရှားလျက်ရှိ ကသည်။ အစုိးရစစ်တပ်ဘက်မှ 
ေလးလတာ အပစ်အခတရ်ပ်စဲေရးကာလအတွင်းတင်ွ အစုိးရစစ်တပ်က လူအခွင့်အေရး ချိ းေဖာက်မ 
များ ြပန်လည်လုပ်ေဆာင်လာခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ 

ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ/ရှမ်းြပညတ်ပ်မေတာ် (RCSS/SSA) မှ ကုိယ်စားလှယ်များက 
ပဋိပကေရှာင်ရှား ရန် ှင့် ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ ်များ ေရှ ဆက် ိုင်ရနအ်တွက် အမျိ းသားြပန်လည ်သင့် 
ြမတ်ေရး ှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်းေရးအဖဲွ  (NRPC) ှင့် အစုိးရစစ်တပ် ညိ င်းေရးအဖဲွ ကုိ ၁၁-၁၂၊ 
မတ်လ၊ ၂၀၁၉ ေနြပည်ေတာ်တွင် ေတွဆံုေဆွးေ ွးခ့ဲ ကပါသည်။ 

 
ဆကသ်ယွရ်န ်

စုိင်းေဟာ်ရှဲန ်  +66: 62- 941-9600       (ရှမ်း၊ အ လိပ်) 

စုိင်းရက်လွင်  +66: 97- 173-1530 (ရှမ်း၊ ြမန်မာ) 

 


