ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင်မှ ေန က်ဆံုးရ လူအခွင့်အေရး ချိးေဖါက်မ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီလ ၁၉ ရက်
ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်း နမ့်စန်မိတွင်

တူးေဖာ်ရန်စီစဥ်ေနသည့် ေကျာက်မီးေသွးတွင်းအနီး၌ စစ်ေကာင်စတ
ီ ပ်မှ

ေဒသခံ ြပည်သူများအား ကင်းတပ်စခန်းအသစ်တည်ေဆာက်ေပးရန်အဓမခိုင်းေစ
၂၀၂၂ ခုနစ် မတ်လကုန်ပိုင်းတွင် ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်းနမ်စ
့ န်မိနယ် ေန င်ဟီးေကျးရာအုပ်စုမှ ေဒသခံြပည်သူ
တစ်ရာေကျာ်တက
ို ို စစ်ေကာင်စီတပ်သားများက ကင်းတပ်စခန်းအသစ် တည်ေဆာက် ေပးရန်အဓမခိုငး် ေစခဲ့
သည်။ထိုတပ်စခန်းအသစ်တည်ေနရာမှာ မေလးအေြခစိက
ု ်ေငွရည်ပုလဲ ကုမီ၏ လက်ေအာက်ခက
ံ ုမဏ
 ီမှ အသစ်
တူးေဖာ်ရန်စီစဥ်ေနသည့်ေကျာက်မီးေသွးတွင်းကီးှင့် ၁ မိင
ု ်ခန်သာကွာေ၀းသည်။
မတ်လ ၂၉ ရက် ၃၀ ရက်များတွင် နမ့်မိုေကျးရာမှ ေကျးရာသူရာသား ၁၀၆ ဦးတိုသည် နမ့်စန်မိ အေရှ
ေြမာက်ဘက်မှ ၁၅ မိုင်ခန်က
 ွာေ၀းေသာ ေန င်ဟီးေကျးရာအုပ်စုကုန်းတီးရာ ေြမာက် ဘက်တွင် စစ်ေကာင်စီ ကင်း
စခန်းအသစ်ကိုသွားေဆာက်ေပးခဲ့ရသည်။ စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် ေကျးရာသူရာသားများအား ကတုတ်
ကျင်းတူးြခင်း၊ သစ်၀ါးများခုတ်ြခင်း၊ ခံစည်းိးု ကာစြခင်း အစရှိသည် တိက
ု အ
ို ဓမခိုင်းေစခဲ့ကသည်။
အဆိုပါကင်းတပ်စခန်းသည် နမ့်မေ
ို ဒသခံြပည်သူလံုးဆာ၏ ယာေြမေပတွင် သွားေရာက်တည်ေဆာက် ထား ြခင်း
ြဖစ်ပီး ထိုသိုသွားေဆာက်ရာတွင် လည်းကိတင်အသိေပးခွင့်ေတာင်းခဲ့ြခင်းမရှိသည့်အြပင် မည်သည့်ေလျာ်ေကး
ေငွကိုမှလဲေပးအပ်ခဲ့ြခင်းမရှိေပ။
မတ်လ ၂၃ ရက်ေနတွင် ရှမ်းြပည်အေရှပိုင်း ကျိင်းတံေ
ု ရတိဂံတိုင်စစ်ဌာနချပ်လက်ေအာက်ခံ မိုင်းကန်းမိနယ်
အေြခစိုက်

ခလရ ၅၅၃ တပ်မှအင်အား ၃၅ ဦး ခန်ပါရှေ
ိ သာစစ်ေကာင်းသည် နမ့်စန်-ခိုလမ်ကားလမ်း မကီး

မှတစ်ဆင့် ေန င်ဟီးေကျးရာအုပ်စု ကွနဆ
် ိုင်း ေကျးရာသိေ
ု ရာက်လာပီး ကွန်ဆိုင်းေကျးရာစာသင်ေကျာင်းတွင် ည
ေပါင်းများစွာ ညအိပ်ရပ်န းပီးေန က် တိလင်ေကျးရာတွင် ၁ ညအိပက
် ာ မတ်လ ၂၈ ရက်ေနတွင် နမ့်မိုေကျးရာ
သိုေရာက်ရှိလာခဲ့သည်။ စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် နမ့်မိုေကျးရာ ဘုနး် ကီးေကျာင်းတွင် ညအိပ်ပီး ထိုေနည ၆
န ရီတွင် ေကျးရာသူကီးကိေ
ု ခယူ၍ နမ့်မိုေကျးရာတွငရ
် ှိေသာ အိမေ
် ထာင်စုစာရင်းများကိုေမးြမန်းခဲ့သည်။ နမ့်မို
ရာ တွင်အိမ်ေထာင်စု ၆၃ စုရှိရာ အိမေ
် ထာင်စုတစ်စုလင် တစ်ဦးကျ မြဖစ်မေန၄င်းတိတ
ု ပ်စခန်းကိုသးံု ရက် အ တွင်း
တည်ေဆာက်ေပးရန် ခိုငး် ေစခဲ့သည်။သိုေသာ် ရာသူရာသားများမှ ှစ်ရက်အတွင်းလူ ၁၀၆ ဦးြဖင့် အပီး လုပရ
် န်
ဆံုးြဖတ်ခက
ဲ့ ျသည်။

မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် နမ့်မိုေကျးရာဘုန်းကီးေကျာင်းမှ တပ်စခန်းအသစ် သို ေြပာင်း
ေရခဲက
့ ျသည်။ အဆိုပါတပ်စခန်းသည်ခိုလမ်မိရှိ စစ်ေကာင်စီတပ်၏ အေရှအလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချပ် ှင့် မိုင်

ှစ်ဆယ်ခန်သာကွာေ၀းပီး ယခုကဲ့သို စစ်ေရးတိုးချဲမအသစ်များေကာင့် ၄င်းတိုေဒသတွငး် လူအခွင့်အ ေရးချိး
ေဖာက်ခံရမများပိုမိုဆးို ရားလာမည်ကစ
ို ိုးရိမေ
် နကသည်။
၂၀၂၁ ခုနစ်ို၀င်ဘာလတွင်ထုတ်ြပန်ေသာ စစ်ေကာင်စီ သယံဇာတှင့်သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် ထိန်းသိမး် ေရး ၀န်
ကီး ဌာန၏ တစ်ိုင်လံုးသယံဇာတတူးေဖာ်မခ
 ွင့်ြပစာရင်းတွင် နမ့်စန်မိနယ် ေန င်ဟီးေကျးရာအုပ်စုတွင် တူး
ေဖာ် ရန်စီစဥ်ေနသည့် စုစုေပါင်းဧက ၅၀၀ေကျာ် ကျယ်၀န်းသည့် ေကျာက်မီးေသွးတွင်း ၅ခုလည်းပါ၀င်သည်။ အဆို
ပါေကျာက်မီးေသွးတွင်းအားလံးု သည် ေငွရည်ပုလဲ ကုမဏ၏
ီ

လက်ေအာက်ခံ မေလးြဖန်ခ
 ျီေရးှင့် သတတူး

ေဖာ်ေရး ကုမဏီမတ
ှ ူးေဖာ်ရန်ခွင့်ြပချက်ရရှိထားြခင်းြဖစ်သည်။
ေဒသခံများ၏ေြပာကားချက်အရ ပီးခဲ့သည့်လတွင် ကုမဏီတာ၀န်ရှိသူများက နမ့်စန်မိအာဏာပိုင်များအား
ေကျာက် မီးေသွးစမ်းသပ်မများကိုမကာမှီစတင်ေတာ့မည်ဟုအေကာင်း ကားခဲ့ေကာင်းသိရသည်။
အသစ် တူးေဖာ်ရန်စီစဥ်ေနသည့် ေကျာက်မးီ ေသွးတွင်းဧရိယာသည် ေဒသခံေတာင်သူလယ်သမားများ ၏အဓိက
၀င်ေငွြဖစ်ေသာေြပာင်းစိုက်ပျိးရာယာေြမေပတွငတ
် ည်ရှိေနရာ ၄င်းတိုအတွက်အထူးစိုးရိမ် စိတ်များြဖစ်လာေစ
ေသာရင်း ြမစ်ြဖစ်ေနသည်။
စစ်ေကာင်စီ သယံဇာတှငသ
့် ဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာန၏ ၀က်ဆိုက၏
် ေဖာ်ြပချက်များအရ
ေငွရည်ပုလဲသည် လက်ရတ
ှိ ွင် ရှမ်းြပည်ေြမာက်ပိုငး် ၏ အကီးဆံုးေကျာက်မီးေသွးတူးေဖာ်ထတ
ု ်လုပ်သူြဖစ်ပီး ၄င်း
တို၏ သီေပါ၊ တန်ယန်းှင့် မိုင်းရယ်မိများရှေ
ိ ကျာက်မီးေသွးတွင်းများသည် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ှင့် ေဒသခံ
များ၏ ကျန်းမာေရးှင့်လူေနမဘ၀ကိုြပင်းထန်စွာထိခိုက်ဖျက်ဆးီ လျက်ရှိသည်။
မေလးြဖန်ချီေရးှင့် သတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီသည် လက်ရတ
ှိ ွင် ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်းရပ်ေစာက်မိတွင်လည်း
အြခားေကျာက်မီးေသွးတွငး် တခုကို တူးေဖာ်ေနသည်။
ဆက်သွယ်ရန်
စိုင်းေဟာ်ရှဲန်

+66 94-728-6696

(ရှမး် ၊ အဂလိပ်)

စိုင်းဆန်လွယ်

+66: 88 680 4913

(ရှမး် ၊ ြမန်မာ)

