
ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင် ေန က်ဆံုးရ သတင်းထုတြ်ပန်ချက် 

ေဖေဖဝါရီ 25, 2021 

အာဏာသိမ်းစစ်ေကာင်စီ ရှမ်း/အေရှ ဌာေနတုိင်းရင်းသား များအား ေထာက်ခံပဲွ စီတန်းလမ်း ေလာက် 

ြပလုပ်ရန် အတင်းအကျပ်ေစခုိင်း 

ေဖေဖဝါရီ 19 ှင့် 23 ရက်ေနများတွင် အာဏာသိမ်း ြမန်မာစစ်တပ်က ရှမ်းြပည်အေရှပုိင်း 4 မိနယ်အတွင်း 

ေကျးရာများမှ ဌာေနတုိငး်ရငး်သား မျိးွယ်စုများအား ေဖေဖဝါရီ 1 ရက်ေနတွင် အာဏာသိမ်းစစ်ေကာင်စီ 

ေထာက်ခံပဲွ ြပလုပ်ရန် အတငး်အဓမ ေစခုိင်းခဲ့သည်။  

ေဖေဖဝါရီ 19 ရက်ေနတွင် မုိင်းဆတ်၊ မုိင်းတုံ ှင့် မုိင်းြဖတ် မိနယ်များမှ လားဟူ၊ အာခါ င့်ှ ရှမ်းပါ ဝင်သည့် 

ရာသားများ ဆေထာက်ခံပဲွတွင ် ြမန်မာုိငငံ်အလံှင့် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မငး်ေအာင်လိင် ဓာတ်ပုံကုိင်ေဆာင် 

ကာ လမ်းေပစီတန်းလှည့်လှယ်၍ “အမျိးသားစီးလုံးညီွတ်ေရး ... ဒုိအေရး”၊ “မဲမသမာမ ေဖာ်ထုတ်ေရး” အ 

စရှိသည့် ေကွးေကာ်သံများ ေအာ်ဟစ်ကသည်။ 

လားဟူ ှင့် အာခါ တုိင်းရင်းသားတုိမှာ များေသာအားြဖင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာ ယုံကည် ကုိးကွယ် သူ များြဖစ် 

ပီး “အမျိး ဘာသာ သာသန  ေစာင့်ေရှာက်ေရး ...” ဆုိသည့် ဗုဒဘာသာ ဗမာအမျိးသားေရးဝါဒလံေဆာ်မ 

ေကွးေကာ်သံများလည်း ေအာ်ဟစ်ေစသည်။ 

အာဏာသိမ်း ြမန်မာစစ်တပ်က သက်ဆုိင်ရာမိနယ်ရိှ  ေဒသခံြပည်သူစစ်မှတဆင့် ယင်းဆြပ ေထာက်ခံပဲွ 

ြဖစ်ေြမာက်ေအာင ်စီစဥ်ခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည်။ ေဒသခံြပည်သူစစ်တုိက ရာသားများအား ေဖေဖာ်ဝါရီ 19 ရက် မနက် 

9.00 န ရီ တွင ်မိနယ်အသီးသီးသုိ စုံုးေရာက်ရှိေနရန် အေကာင်းကား ထားသည်။ 

မုိင်းဆတ်မိနယ်တွင် ေဒသခံြပည်သူစစ်တိုထိန်းချပ်ထားသည့် ေကျးရာေပါင်း 20 ခန်မှ တအိမ်လင် တ 

ေယာက် အာဏာသိမ်းစစ်ေကာင်စီေထာက်ခံပဲွသုိ ဝင်ပါရသည်။ ဆြပပဲွမပါဝင်လင် ရာထဲ မေနရ ဟုလည်း 

ချန်ိးေြခာက်ထားသည်။ မုိင်းဆတ်မိေနြပည်သူများအားလည်း ဆေထာက်ခံပဲွအတွင်းအိမ်ြပင်မထွက်က 

ပါရန်၊ လမ်းေပထွက်လာပါက အဖမ်းခံရဖွယ် ရိှသည်ဟုလည်း ေြပာထားသည်။  

မုိင်းဆတ်မိနယ် ေကျးရာများမှ ဦးေရ 2,000 ခန်ရိှ ရာသားများက ဆေထာက်ခံပဲွတွင ် ပါဝင်ကကာ ေန 

လည် စာ တှပ်ှင့် ကျပ် 2,500 – 3,000 ခန်ရကသည်ဟု ဆုိသည်။ အာဏာသိမ်းစစ်ေကာင်စီ ေကာေထာက် 

ေန က်ခံရှိ ြပည်ေထာင်စု က့ံခုိင်းေရးပါတီ (USDP) အဖဲွဝင် လားဟူတုိင်း ရင်းသားမှ “အာဏာသိမ်း စစ် 

ေကာင်စီကုိ မေထာက်ခံလင် ုိင်ငေံတာ်၏ သစာေဖာက်ြဖစ်ေကာင်း”  မိတ်ဆက် စကား စတင်ခဲ့သည်။ 



မုိင်းတုံမိနယ် န းေကာင်းမှးေကျးရာတွင ် ေဒသခံြပည်သူစစ်ေခါငး်ေဆာင်က ရာသားများအား ဆ 

ေထာက်ခံ ပဲွတင်ွ ပါဝင်ရန် အမိန်ထုတ်ထားသည်။ ဆေထာက်ခံပဲွတွင် ပါဝင်သူအချိက ကျပ် 5,000၊ တချိ 

က ကျပ် 20,000 အထိရကသည်။  

ဆုိရှယ်မီဒီယာေပ တင်ထားသည့် ဆြပေထာက်ခံပဲွ ဗီဒီယုိဖုိင် မှတ်တမ်းတခုတွင ်ေထာက်ခံပဲွ စီစဥ ်ေဆာင် 

ရက်ေနသူက-- “ကျယ်ကျယ်ေအာ် ... ေအာ် ... ေအာ်...”၊ “မေအာ်ရင် အဖမ်းခရံမယ်...”၊ “မင်း တုိေတွ လမ်း 

ေလာက်ခိုင်းေနတာမဟုတ်ဘူး၊ ေအာ်ခုိင်းတာ...” ဟု န်ကားသည်။ 

မုိင်းြဖတ်မိနယ် မုိင်းယွန်းေဒသခံ ြပည်သူစစ်ေခါင်းေဆာငက် အင်အား 100 ခန်ရှိ လားဟူ ှင့် အာခါတုိင်း 

ရငး်သားများစည်းုံးကာ ဆေထာက်ခံပဲွတွင် ပါဝင်သူ တေယာက်လင်ကျပ် 6,000 ေပးသည် ဟုဆုိသည်။ 

ေဖေဖဝါရီ 23 ရက်ေန ကျိင်းတံုမိနယ် ေြမာက်ဘက်ရိှ မုိင်ခတ်တွင် အာဏာသိမ်းစစ်ေကာင်စီ ေထာက်ခံပဲွ 

ကျင်း ပရာ ြပည်ေထာင်စု က့ံခုိင်ေရးပါတီဝင် တဦးက ရှမ်း၊ လားဟူ၊ အာခါ ရာသား များ အား ဆေထာက် 

ခံပဲွတွင် ပါဝငသူ် မည်သူမဆုိ ကျပ် 5,000 ေပးမည်ဟု ေြပာသည်။ မုိင်းကာမှ ရာ သား 50 ခန်က ဆေထာက် 

ခံပဲွတွင်ပါဝငခ့ဲ်သည်။ ရာသားများ အချိ ြပန်ေြပာသည်မှာ စစ်တပ်ကုိ ေထာက်ခံဖုိသူတုိအားမေြပာေကာင်း၊ 

ဆေထာက်ခံပွဲတွင် ပါဝငခ့ဲ်သည့်အတွက် ဝမ်းနည်း ေကာင်း ဆုိသည်။ 

ရှမ်းြပည်အေရှပုိင်းသည် ြမန်မာ့စစ်တပ်လမ်းမုိးမ အေတာ်ခေံနရသည့် ေဒသြဖစ်သည်။ မုိငး်ဆတ် တွင် စစ် 

ဆင် ေရးဌာနချပ် အမှတ် 14 ှင့် မုိင်းြဖတ်တွင ်အမှတ် 18 တုိရှိပီး ဌာနချပ် တခု လင်တပ် ရငး်ေပါင်း 10 ရင်း 

ြဖင့် ထားသည်။ ၎င်းစစ်ဆင်ေရးဌာနချပ် 2 ခုစလုံးမှာ ကျိင်းတုံအေြခစုိက် တဂံိ တုိငး် စစ်ဌာနချပ်၏ ကွပ်ကဲမ 

ေအာက်တွင် ြဖစ်ပီး ကျိင်းတုံမိေပြပည်သူအများက အာဏာသိမ်း စစ်ေကာင်စီကုိ ဆန်ကျင်ေကာင်း လူပင် 

လယ်တမ ထုတ်ေဖ ဆြပလျက်ရိှသည်။ 

ဆက်သွယ်ရန် 

စုိင်းေဟာ်ရှဲန်  +66 94-728-6696                         (ရမ်ှး၊ အဂလိပ်) 

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


