ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမ

ိ င်မှ ေနာက်ဆုံးရသတင်း

စတင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန ၂၀၁၉ ခု ှစ်
ရှမး် ြပည်အေရှ ပိင
ု း် မိင
ု း် ပျ း် ေဒသခံ ရှမး် ရာသား စ
ှ ဦ
် းအား အစိးု ရတပ်(ခလရ-၂၇၈)မှ ည း် ပန်း ပ
ှိ စ
် က်
အစိုးရတပ်ေြခလျင်တပ်ရင်း(ခလရ-၂၇၈)မှ တပ်သားများသည် ရှမ်းြပည်နယ်အေရှ ပိုင်း မိုင်းဆတ်ခ ိုင်
မိုင်းပျ ်း မိ နယ်ရှိ ရာသား ှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီး ပီးရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ ရဲ လပ်ရှားမသတင်းေတွကလ
ို ိ ဝှက်
ထားသည်ဟု စွပ်စွဲကာ ၄င်းရာသား ှစ်ဦးရဲ ရင်ဘတ်အားေြခေထာက်ြဖင့်ကန်။
၁၂.၉.၂၀၁၉ မနက် ၁ဝ နာရီအချိန်တွင် မိုင်းဆတ်အေြခစိုက် အစိုးရတပ်ြဖစ်သည့် (ခလရ-၂၇၈)ေြခ လျင်
တပ်မှ တပ်သားအင်အား ၁ဝဝ ေကျာ်သည် မိုင်းပူးလုံ/မိုင်းပု ကီး တိုက်နယ်ရှိ လွမ်းေကျာက်ရာ ဘက်သို ဝင်
ေရာက်သွား ကသည်။ ၄င်းတပ်သည်

ှစ်ဖွဲ ခွဲကာ တဖွဲ သည် ရှမ်းလက်နက် ကိုင်အဖွဲ ကို ရှာေဖွရန်ေတာ

တွင်းပိုင်းသိုထွက်သွားကာ ကျန်တဖွဲ သည် ရာအတွင်းသို ဝင်ေရာက်သွားခဲ့ ကသည်။
ရာအတွင်းတွင် စခန်းချထား က ပီး ရာသားြဖစ်သည့လ
် ုံးစ အား “ရှမ်းစစ်သားေတွ ေတွ မိေသးလား” ဟု
ေမးြမန်းခဲ့ေ ကာင်း၊ လုံးစ က “ရှမ်းစစ်သားများ မေတွ မိပါေ ကာင်း” ြပန်လည်ေြဖ ကားခဲ့သည်။
ထိုေနညေန ၆ နာရီအချိန်တွင် ေတာတွင်းသိုထွက်သွားေသာ အဖွဲ သည် လွမ်းေကျာက်ရာ၏ အေရှ ဘက်
မေဝးေသာေနရာတေနရာတွင် ရှမ်းလက်နက်အဖွဲ များ စခန်းချထားသည့်ေနရာေဟာင်းတခုကို ေတွ ရှိ ပီး
ရာတွင် စခန်းချထားေသာ အဖွဲ ကို သတင်းပိုသည်။ ထိုေနာက် ရာတွင်စခန်း ချထားေသာ အဖွဲ က ရာသား
ှစ်ဦးြဖစ်သည့် လုံးစ

ှင့် လုံးေဇယ တိုကို ေခ ယူ ပီး ၄င်းတိုအဖွဲ ရှိရာ ေတာတွင်းသို ေခ ေဆာင်သွားခဲ့

သည်။
ေတာင်တွင်းမှ ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ တို စခန်းချခဲ့ေသာေနရာသိုအေရာက်တွင် “ဒီမှာရှမ်းလက်နက် အဖွဲ
ေတွ စခန်းလာချ ကတာ ခင်ဗျာ့တိုရာနဲ နီးနီးေလး ဒါကို ခင်ဗျာ့တိုမသိ ကဘူးလား” ဟု ေြပာဆို ပီး ၄င်းရာ
သား ှစ်ဦးကို ထိုင်ခိုင်း ပီး ေြခေထာက်ြဖင့် ရင်ဘတ်ကို ေလးချက်တိတိ ကန်ေကျာက်ခဲ့ေသာေ ကာင့် ရာ
သား ှစ်ဦးသည် လဲကျသွား ကသည်။
၄င်းေနာက် ဓားြဖင့်လုံးစ ၏ပုခုံးေပ ကို ေထာက်ထား ပီး ှစ်ဦးစလုံးကို မတ်တပ်ရပ်ထခိုင်းကာ လက်ြပန်
ကိ းြဖင့် တင်း ကပ်ေအာင် တုပ်ေ ှာင် ပီး လွမ်းေကျာက်ရာသိုြပန်လည်ေခ ေဆာင်လာခဲ့သည်။
ရာသိုြပန်ေရာက်လာစ ် ၄င်းရာသား ှစ်ဦးတို၏ ဇနီး င
ှ ့်သားသမီးများက ေအာ်ဟစ် ငိုယိုေန ကသြဖင့် အ
စိုးရတပ်က ၄င်း ှစ်ဦးကို ည ၈ ၃ဝအချိနတ
် ွင် ြပန်လည်လတ်ေပးခဲ့သည်။
ယင်းညတွင် ေြခလျင်တပ်(ခလရ-၂၇၈)သည် လွမ်းေကျာက်ရာတွင် တညစခန်းချခဲ့ ကေ ကာင်း တပ် သား
တချိ ကရာ့အြပင်တွင်ေန က ပီး အချိ က ရာအတွင်းတွင်အိပ် ကေ ကာင်း၊ ၄င်းေနာက် ၁၃.၉.၂၀၁၉ မနက်
၁ဝးနာရီအချိန်တွင် လွမ်းေကျာက်ရာမှ ပိန်းဆန်းရာ၏ေတာင်ဘက်သို ြပန်လည်ထွက်ခွာသွား သည်။

လုံးစ အသက်(၅၄) ှစ်၊ ဇနီး ပါ့နန်းဆိုင်လူတိုသည် လွမ်းေကျာက်ရာတွင် ေနထိုင် ပီး လယ်ယာလုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်စားေသာက် ကသည်။ အစိုးရတပ်(ခလရ-၂၇၈)တို ည ်းပန်း ှိပ်စက်ခံရ ပီးေနာက် ရင်ဘတ်
ေအာင့် ပီး အသက်ရှ ကပ်သည့်ေဝဒနာခံစားေနရသြဖင့် ကျိ င်းတုံ မိ ရှိေဆး တ
ုံ ွင် ဓါတ်မန
ှ ် ိုက် ပီး ေဆး
ကုသမခံယူေနရ သည်။
လုံးစိုင်းေဇယ အသက်(၄၀) ှစ်၊ ဇနီး ပါ့နန်းခမ်း၊ လွမ်းေကျာက်ရာတွင်ေနထိုင် ပီး၊ လယ်ယာများလုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်စားေသာက် ကသည်။
လွမ်းေကျာက် ရာသည် မိုင်းဆတ်ခ ိုင်၊ မိုင်းပျ ်း မိ နယ်၊ မိုင်းပူးလုံ/မိုင်းပု ကီး တိုက်နယ်တွင် တည်ရှိ ပီး
အိမ်ေြခ (၂၁)အိမ်၊ လူဦးေရ(၈၀)ဦးရှိသည်။
အစိုးရစစ်တပ်က လူအခွင့်အေရး ချိ းေဖာက်ေနသည်မှာ (၁၅.၁၀.၂၀၁၅)ခု ှစ်တွငတ
်
ိုင်ငံလုံး အပစ်
ခတ် ရပ်စဲေရး(NCA)လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် သ မ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ/သ မ်းြပည်
တပ်မေတာ် (RCSS/SSA)တို လပ်ရှားရာနယ်ေြမ တွင် ြဖစ်ပွားေနသည်ကို ေတွ ရပါသည်။ တဖန် လူ
အခွင့် အေရးချိ းေဖာက်မသည် သ မ်းြပည်
ြပန် လည်ထူေထာင်ေရး ေကာင်စီ/ သ မ်း
ြပည် တပ်မေတာ် (RCSS/SSA) တို ှင့် အ
မျိ း သားြပန်လည် သင့်ြမတ်ေရး

ှင့် ငိမ်း

ချမ်း ေဖာ် ေဆာင်ေရးအဖွဲ (NRPC)၊ အစိုး
ရ တပ်ကိုယ်စားလှယ် တို (၁၀.၉.၂၀၁၉)
ရန်ကုန် မိ တွင်၂ ရက်အ ကာ ေတွ ဆုံမ ပီး
သည့် ေနာက်ပိုင်း ြဖစ် ပွားခဲေ
့ သာလူအခွင့်
အေရး ချိ းေဖာက်မြဖစ်သည်။
၃၁.၈.၂၀၁၉

တွင်

အစိုးရတပ်ဘက်က

၂၁.၉.၂၀၁၉ အထိ ရှမ်းြပည်အေရှ ပိုင်း
တိုင်း စစ်ဌာနချ ပ် အပါ အဝင် စစ်တိုင်း ၅
တိုင်း ကိုတဖက်သတ်အပစ်ခတ်ရပ်စဲထား
ေ ကာင်းထပ်မံထုတ်ြပန်ေ ကြငာထား
သည်။
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စိုင်းေဟာ်ရှဲန်
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