ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင်မှ ေန က်ဆံုးရ လူအခွင့်အေရး ချိးေဖါက်မ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
2020 ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလ 5 ရက်

မိုင်းကိုင်မိနယ် ရှမ်း/ေတာင်တွင် ရာသား ၃-ေယာက်RCSS/SSA ေထာက်လှန်းေရး
အြဖစ်စွပ်စွဲကာ အစိုးရတပ်သားများက ညဥ်းပမ်းှိပ်စက်
စက်တင်ဘာလ 20, 2020 ရက်ေနတွင် လွိင်ေတာင်းအနီး ွ းေကျာင်းလျက်ရှိေနသည့် ရာသား ၃ေယာက် အားရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ/ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ်မှလတ်လိုက် သည့်ေထာက်
လှန်းေရးဟု အစိုးရစစ်တပ်က စွပ်စွဲပီး ၎င်းတိက
ု ို ညဥး် ပမ်းှိပ်စက်ခဲ့သည်။
ရာသားသံုးဦးမှာ မိင
ု ်ကိုင်မိနယ် ဟိုခိုင်းေကျးရာအုပ်စုဝင် လံုစံကျးရာမှ လံုးကတိက (သက် 58-ှစ်)၊ စိုင်း
ွယ် (သက် 30) ှင့် စိုင်းေနမိ (သက် 30) တိုြဖစ်ကသည်။
ေကျးရာသား ၃-ေယာက်တိုသည် စက်တင်ဘာလ 20 ရက်ေန ညေန ၃-န ရီ အချိန်တွင်လွိင်ေတာင်း
ေတာင်ေြခတဝိုက်တွင် ွ းေကျာင်းလျက်ရှိေနစဥ် လွိင်ေတာင်းတပ်စခန်းမှ အစိုးရတပ်သား ၉-ေယာက်
ှင့် ထိပ်တိုက်တိုးေလသည်။
ေကျးရာသား ၃-ေယာက်သည် ရှမ်းတပ်မေတာ်အတွက် လုပ်ကိုင်ေပးေနေကာင်း စွပ်စွဲကာ ပလပ်စတစ်
ြဖင့်မျက်ှ စီးပီး စစ်သား ၆-ေယာက်က ေြခြဖင့က
် န်ြခင်း၊ တုတ်များြဖင့်က
ို ်ြခင်းြပလုပ်သည်။ လံုး
ကတိက မှာ ဦးေခါင်းတွင် ၁၅-ချက်၊ စိုင်းွယ် မှာ ဦးေခါင်းတွင် ၁၀-ချက် ၊ စိုင်းေနမိ မှာ ဦးေခါင်း ှင့်
ကိုယလ
် ံုးတွင် ၁၅-ချက် အသီးသီး ိုက်ှက်ခံကရသည်။
အစိုးရတပ်သားများက ရာသားများအား စစ်ေဆးေမးြမန်း ိုက်ှက်ေနစဥ်တွင-် - “ငါတိက
ု ို ေထာက်လှန်းဖို
မင်းတိုကို RCSS က ခိုင်းလိုက်တာလား။ မင်းတို တေယာက် ဘယ်ေလာက်ရကလဲ?” ဟုေမးေလသည်။
အိုက်ှက်ခံရာသားများမှာ ညေန 4.30 န ရီတွင် အိမ်ြပန်ကပီး ေကျးသီးသို ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များ ကုသ
ရန်ယင်းညေနတွင် ထွက်သွားကသည်။

လံုးကတိက သည် လံုးခမ်းဦး ှင့် ပါခမ်းဦး
တို၏သားြဖစ်ပီး၊ စိုင်းွယမ
် ှာ လံုးဆင် ပါပင်း တို၏သား ှင့် စိုငး် ေနမိ မှာ လံုးက
တိက ှင့် ပါေခါင် တို၏သား ြဖစ် သည်။
လွိင်ေတာင်းတပ်စခမ်းမှ

တာဝန်ကျတပ်

သား များမှာ မိုငး် ပန်ရှိ တာဆန်း မှ တပ်ရင်း
ြမန်မာစစ်အစိုးရတပ်မှ ိုက် ှပ်ြခင်းခံရသည့် လုံစံရာသား

ခလရ-294 ကြဖစ်ပီး၊ မိင
ု ်းပန်မိနယ် န း
ေလာ်

ေကျးရာအုပ်စုမှ

ေြခြမန်တပ်ရင်း

ခမရ-575 တိုြဖစ်ကသည်။

ရာသားများအား ညဥ်းပမ်းှိကစ
် က်ပီးေန က် လွိင်ေတာင်းတပ်စခန်းတွင် တာဝန်ကျ တပ်ေရးအရာရှိ
ေအာင်လွင်ကယင်းေဒသခံ ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ/ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ် တပ်မှးထံ
အေကာင်းကားစာ

တေစာင်ေရးပိုသည်။

ယင်းစာပါအေကာင်းအရာမှာ၎င်းတိအ
ု စိုးရတပ်များ

လွိင်

ေတာင်း ေဒသအတွင်း လပ်ရှားမကိုေထာက်လှန်းဖို RCSS က ပိုလိုက်သည့် ရာသား ၃-ေယာက်
ကိုဖမ်းထားေကာင်း၊ ကိုဗစ်-19 ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း ရန်လိုရန်စမမျိး RCSS က လုပ်ေဆာင်တာ
ြဖစ်ေကာင်း ပါရှိသည်။ ဤမဟာဗျဟာကျ လွိင်ေတာင်းေတာင်ကုန်းကို တိုင်လံုးပစ်ခတ်ရပ် စဲေရး
စာချပ် (NCA) ချပ်ဆိုထား သည့် RCSS/SSA ထံမှ အစိုးရစစ်တပ်က မတ်လ အေစာပိုငး် တွင် စစ်ဆင်
ေရးကီးတခုအပီး သိမ်းယူထား ြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ မကာခဏဆိုသလို တပ်စခန်းသစ် တည်
ေဆာက်ရန်အတွက် စစ်သံုးပစည်းများ၊ ဝါးပိုးဝါးများ၊ သစ်တံုးများကို ေတာင်ကုန်းေပသို သည်ေဆာင်
ေပးရန် ရာသားများအား အတင်း အကပ် ေစခိုင်းမများ ြဖစ်ေပခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ 5, 2020 ရက်ေနတွင် ခလရ-294 မှ အစိုးရတပ်
သားများသည် လွိင်ေတာင်း မှ ဆင်းသက်လာပီး လံုစေ
ံ ကျး
ရာတွင်းသို ဝင်သာွ းသည်။ အစိုးရတပ်သား များသည် လံုးန၊
လံုးေကျာက်၊ လံုးကုလ ှင့် လံုးမိန်း တို ပိုင်ဆင
ို သ
် ည့်
ထရပ်ကား ၄-စီး ကိုယူကာ ၎င်းတိုစစ်သံုးပစည်းများအား
ယင်းတိုတပ် စခန်း တည်ရှိရာ လွိင်ေတာင်းေတာင်ေပသို
ဟမ်းငိင
ု ်း ေကျးရာမှ သည်ေဆာင်ေပးေစခဲ့သည်။ သဂုတ်လ
5, 2020 ရက်ေနတွင်လည်းပဲ ခလရ-575 မှ အစိုးရတပ်သား
ြမန်မာစစ်အစိုးရတပ်မှ ေချာဆွဲြခင်းခံရသည့်
ေထာ်လာဂျီပိုင်ရှင်

များ သည် ဝမ်လံုစံ ေကျးရာသားများ ပိုင်သည့် ထရပ်ကား ၂စီးကိုလည်း အလားတူရယူခဲ့ေသးသည်။ ကားပိုင်ရင
ှ ်များြဖစ်
ကသည့် လံုးဆန်ခမ်း ှင့် လံုးေမာင် တိုသည် ဟမ်းငိုင်းမှ

စစ်သားများကို လွိင်ပက်သို သည်ယူပိုေဆာင်ေပးရသည်။ တဦးလျင် ကျပ်ေငွ 20,000
ေဆာင်ခစားရိတ် ရသည်ဟုဆိုသည်။

ဆက်သွယ်ရန်
စိုင်းေဟာ်ရှဲန်

+66 94-728-6696

(ရှမ်း၊ အဂလိပ်)

စိုင်းရက်လွင်

+66: 97-173-1530

(ရှမ်း၊ ြမန်မာ)

စီ သည်ယူပို

