ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင်မှ ေန က်ဆံုးရ လူအခွင့်အေရး ချိးေဖါက်မ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
2020 ခုှစ် ဇူလိုင်လ 30 ရက်
မိုင်းတံုအတွင်း ြမန်မာစစ်အစိုးရတပ်မှ မုဒိမ်းမကျးလွန်ရန်ကိးပမ်းခဲ့ပီး ထိုသိုအြပစ်ေပးအေရးယူြခင်း ဆက်
လက်လျစ်လျေနသည်ကို မီးေမာင်းထိုးြပ

ဇွန်လ 24, 2020 ရက်ေနတွင် မိုင်းတံု အစိုးရတပ်စခန်းမှ တပ်သားတဦးသည် လယ်ခင်းထဲ၌ အလုပ်လုပ်
ေနသည့်ေဒသခံ အမျိးသမီးတေယာက်အား မုဒိမး် ကျင့်ရန် ကိးစားမတရပ်ြဖစ်ေပခဲ့သည်။ ၎င်းတပ်စ
ခန်းသည် လယ်ခင်းှင့် 200 ကီလိုမီတာ အကွာတွငရ
် ှိပီး ရှမး် ြပည်အေရှပိုင်း မိင
ု ်းတံုမိ၏ေတာင်ဘက်
10-မိုင်ခနအ
် ကွာတွင်တည်ရှိသည်။
မုဒိမ်းမကျးလွန်မည့်သူသည် မိင
ု ်းတံုမိနယ် မယ်ကင်းေကျးရာအနီးတွင် အေြခစိုကထ
် ားသည့် တပ်စခန်း
မှ တပ်သားတဦးြဖစ်သည်။ ၎င်းတပ်စခန်းသည် တပ်ရင်း ခလရ-277 ှင့် တပ်ရင်း ခလရ-133 မှ စုစုေပါင်း
တပ်သားအင်အား 15-ေယာက်ခနရ
် ှိပီး မိုင်းတံ-ု ထိုင်းနယ်စပ် ဆက်သွယ်သည့်လမ်းမေပတွင်တည် ရှိ
သည်။
ဇွန်လ 24-ရက်ေန မနက် 9.00 န ရီအချိန်တွင် စစ်သားဆန်းလင်းေအာင်သည် ၎င်းတပ်စခန်းမှ မယ်ကင်း
ြမစ်ကမ်းဘက်သို ဆင်းသက်လာရာ ဝမ်မိုင်ေမာက်ေပါင်းဟွမ် ေကျးရာမှ ှမ်းရိက်သိမး် လျက်ရှိသည့် နန်း
ဆိုင် (န မည်လဲ) ဆိုသူ အသက် 32-ှစ်ရှိ အမျိးသမီးှင့် ပက်ပင်းေတွေလသည်။
စစ်သည်ဆန်းလင်းေအာင်သည် ယင်းအမျိးသမီးအား နီးစပ်ရာ ခံပုပ်ထဲသိုဆွဲေခပီး မုဒမ
ိ ်းကျင့်ရန် ကိး
စားသည်။ နန်းဆိုင်လည်း ေကာက်ရံေအာ်ဟစ်ကာ အနီးအန း၌ အလုပ်လုပ်လျက်ရှိသည့် သူမ၏ ခဲအို
(အမျိးသား၏ညီ) ကို အသံေပးလိုက်သည်။ သူမ၏ ခဲအိုလည်း အေြပးှင့်ေရာက်လာကာ သူမကို ထိမ်း
ချပ်ရန် ကိုယေ
် ပတွင်ဖိထိုင်လျက် ကျန်လက်တဖက်က လည်ပင်းကို ဆုပ်ကိုင်လျက် ရှိေနသည့်စစ်သား
မှ လွတ်ေြမာက်ရန်ံုးထွက်ကိးစားေနသည့် ခယ်မအား ေတွလိုက်သည်။ စစ်သားကသူတိုထံ တစံုတ
ေယာက် လာေနသည်ကိုေတွေတာ့ အလျင်အြမန်ပဲ ၎င်း၏တပ်စခန်းဆီ ေြပးသွားသည်။

နန်းဆိုင် ှင့် ခဲအို တိုလည်း အိမ်သို အတူြပန်ကေလသည်။ ယင်းြဖစ်စဥ်ကို မိင
ု ်ေမာက်ေပါင်းဟွမ် ေကျးရာ
ရာသူကီးအား တိုင်တန်းသည်။ ရာသူကီးလည်း ေကျးရာလူကီး တချိှင့်အတူ နန်းဆိုင်တို လင်မယား
ှစ်ေယာက်ကိုေခပီး တပ်မှးထံတိုင်တန်းတင်ြပသည်။
နန်းဆိုင်က စစ်သား၏ ုပ်ပံုကို တပ်မှးအား ေြပာြပသည်။ တပ်မှးက တပ်သားများကိုစစ်ေဆးရာ ြပစ်မ
ကျးလွန်သည့်တပ်သားအား မယ်ကင်းေဒသခံ လားဟူ ြပည်သူစစ်ေခါင်းေဆာင် အိမ်သို မနက် 10.00 န
ရီတွင်ေခသွားသည်။
မိုင်းတံုအေြခစိုက် အစိုးရတပ် ဗျဟာမှးံးု မှ အရာရှတ
ိ ေယာက် ြဖစ်သည့် ဗိုလ်ကီးေအာင်ထိုက်သည်
မယ်ကင်းသို ေရာက်လာပီး ြပစ်မက
 ျးလွန်သည့်တပ်သားအားအြပစ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာသည်။
ေြပာရင်းဆိုရင်း ကပတိန်သည် ဆန်းလင်းေအာင်အား ေခသွားကာ မိင
ု ်းတံုတပ် အကျဥ်းေထာင်တင
ွ ် ချပ်
ထားမည်ြဖစ်ေကာင်းေြပာသည်။ အကူအညီ ှင့် ေလာေကး လံုးဝ မေပးပါ။

နန်းဆိုင်တို မိသားစု အေနြဖင့် ြပစ်မကျးလွန်သည့်တပ်သားအား အမှန်တကယ် အြပစ်ေပးြခင်း ရှိမရှိ ကို
မူ ဘယ်လိုမှ သိိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အမတွင်ပါဝင်ေဆာင်ရက်ချက်များလည်း အားရေကျနပ်စရာမရှပ
ိ ါ။ ရာ
သူရာသားများသည်လည်း နန်းဆိုင်မိသားစုဝင်များ ှင့်အတူ မယ်ကင်းတပ်စခန်း အနီးတဝိုက်တင
ွ ်ေန
ထိုင်ရသည်မှာ လံ ခံမမရှိဟု ခံစားေနကရသည်။ မုဒိမး် အမကမ
ို ယ်ကင်းတပ်စခန်းအနီးအန းတွင် ေြပာင်
ေြပာင်တင်းတင်း ရဲတင်းစွာြဖစ်ေပြခင်းသည် ေဒသခံတပ်စခန်းတွင် တာဝန်ကျတပ်သားများသည် ြပစ်
ဒဏ်မှကင်းလွတ်ပီး ရာသားများအား ှိပ်စက်ကျးလွန်ခွင့်ရသလို ြဖစ်ေနပါသည်။
နန်းဆိုင၏
် ဇာတိအရပ်မှာ မိင
ု ်းတံုမိနယ်တွင်းရှိ မိုင်းဟန်တွင်ြဖစ်သည်။ အိမ်ေထာင်ရှင်ြဖစ်ပီး ကေလးှစ်
ေယာက်၏ မိခင်လည်းြဖစ်သည်။ သူမ၏အမျိးသားှင့်အတူ လယ်ယာလုပ်ကိုင် အသက်ေမွးဝမ်း ေကာင်း
ေနသူများ ြဖစ်သည်။
ဇွန်လ 28 ရက်ေနတွင် မယ်ကင်းအေြခစိုက် တပ်စခန်းရှိ တပ်သားများ ယုတ်တရက် အေြပာင်းအလဲ လုပ်
ကာ မိင
ု ်းဆတ်မိနယ် မိုငး် တွမ်း အေြခစိုက် တပ်ရင်း ခလရ-553 မှ တပ်သားအင်အား 30 ြဖင့် အစားထိုး
လိုက်သည်။ မယ်ကင်းတပ်စခန်းကို လွန်ခဲ့သည့် 3-ှစ်ခန်က စတင်အေြခချပီး၊ ပံုမှန်အားြဖင့် 10-လလျင်
တကိမ် တပ်သား အေြပာင်းအလဲရှိသည်။

ဆက်သွယ်ရန်
စိုင်းေဟာ်ရှဲန်

+66 94-728-6696

(ရှမ်း၊ အဂလိပ်)

စိုင်းရက်လွင်

+66: 97-173-1530

(ရှမ်း၊ ြမန်မာ)

