ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင်မှ ေန က်ဆံုးရ လူအခွင့်အေရး ချိးေဖါက်မ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီလ ၅ ရက်
ေကျာက်မဲမိတွင် ေပါက်ကွဲမြဖစ်ပွားပီးေန က် စစ်ေကာင်စီတပ်သားများ၏ ိုက်ှကမ
် ေကာင့် အြပစ်မဲ့
ြပည်သူတစ်ဦးေသဆံုးခဲ့
၂၀၂၂ခုနစ် မတ်လ၂၉ရက်တွင် ေကျာက်မဲမိ၌ ဗံုးေပါက်ကွဲမြဖစ်ပွားပီးေန က် စစ်ေကာင် စီ တပ်သား
များက ဆိုင်ကယ်စီးနင်းလာေသာ ြပည်သူှစ်ဦးအား တားဆီးရပ်တန်ကာ ြပင်းထန်စွာ ိုက်ှက်ခဲ့ေသာ
ေကာင့် ြပည်သူတစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိပီးေသဆံုးမြဖစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
ေပါက်ကွဲမြဖစ်စဥ်မှာ ေကျာက်မဲမိစည်ပင်သာယာေရးံုးကို ထိုေန ညေန၄န ရီ၀န်းကျင်ခန်က လက်လုပ်
ဗံုးြဖင့်လာေရာက်ပစ်သွားြခင်းြဖစ်သည်။ေပါက်ကွဲမေကာင့် စည်ပင်းံု ၏ေခါင်မိုးအနည်းငယ် ပျက်စီးသွား
ခဲ့ပါသည်။
ထိုအချိန်တွင် အသက်၄၃ှစ်အရယ်စိုင်းပီးှင့် ၄င်း၏တူြဖစ်သူ စိုင်းေအာင်ေကျာ်ဦး ၊၂၈ှစ် တို သည် ရပ်
ကွက် ၆ တွင် ဖုန်း၀ယ်ယူပီးေန က် ရပ်ကွက၉
် သို စားစရာများ၀ယ်ယူရန် ဆိုင်ကယ်ြဖင့် သွား ေရာက်ေနခဲ့
ြခင်းြဖစ်သည်။ စားစရာများ၀ယ်ယူပီးေန က် ေန င်ပိန်ေကျးရာသိုြပန်ရာ လမ်း၌ ရပ်ကွက် ၆ မီးပွိင့်
အေရာက်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်သား၂၀ေကျာ်ခန်မှ တားဆီးစစ်ေဆး ြခင်းကိုခံခဲ့ရပါသည်။ စိုင်းေအာင်
ေကျာ်ဦးမှာ ဆိုငက
် ယ်ေမာင်းှင်သူြဖစ်ပီး စိုင်းပီးမှာေန က်မှ ထိုင်လိုက်လာသူြဖစ်သည်။
စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည်၄င်းတိက
ု ို ေြမေပသိုတန
ွ ်းချ ိက
ု ်ှက် ကာ
ဗံုးေပါက်ကွဲမှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ေဆးေမးြမန်း ခဲ့သည်။ အကိမ်ေပါင်း
ေြမာက်များစွာ ဦးေခါင်းှင့် ရင်ဘတ်တိုကို ှစ်ဦးလံုး သတိလစ်သွား သည်
အထိ ကန်ေကျာက်ခဲ့သည်။ ထိုေန က်စစ် ေကာင်စီ တပ်သားများ သည်
၄င်းတိုကို စစ်ကားေပတင်ပီး စိုင်း ေအာင် ေကျာ်ဦးကို ေကျာက်မဲရဲ စခန်း
သို ပိုေဆာင်ကာ စိုင်းပီးအား ေကျာက်မဲေဆးံုသိုပိုေဆာင်ခဲ့သည်။ စစ်
သား တစ်ဦးမှ ၄င်းတို ၏ ေမာ်ေတာ် ဆိုငက
် ယ် ကိုရဲ စခန်းသို ေမာင်း ယူ
စိုင်းပီးုပ်အေလာင်း

ခဲ့သည်။

ေန က်ထပ်တစ်န ရီခန်အကာတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် ရဲတပ်ဖွဲ၀င်များကို စိုငး် ပီး ေဆးံုတင
ွ ်
ေသဆံုးသွားပီဟု အေကာင်းကားခဲ့သည်။ ထိုေန က်ရဲတပ်သားများသည် စိုင်းေအာင် ေကျာ်ဦးကို ြပန်
လွတ် ၍ဆိုင်ကယ်ေသာ့ေပးကာ ေဆးံုသိုသွားရန်ေြပာခဲ့သည်။

စိုင်းေအာင်ေကျာ်ဦးမှာ ထိုေနညေနတွင် ၄င်းဦးေလး၏ုပ်အေလာင်းကို သွားေရာက် ကည့် ှခဲ့ြခင်း မရှိ
ေသာ်လည်း ပံုဝးို ေကျးရာရှိ ေဆွမျိးများကို ေဆးံုရအ
ှိ ေလာင်း ကိုလာသယ်ရန် ဖုန်း ဆက်အေကာင်း
ကားခဲ့သည်။
၂၀၂၂ ခုနစ်မတ်လ ၃၀ ရက် ေနလည် ၁ န ရီခန်တွင် ပံုဝိုးေကျးရာမှ ၄င်း၏ေဆွမျိးများ ေဆးံု သိုေရာက်
ရှိကာ ရင်ခွဲစစ်ေဆးခ ငါးေသာင်းကျပ်ေပးခဲ့ရသည်။ေနလည် ၂ န ရီတွင် စိုင်းပီး၏ ုပ် အေလာင်းအား
ေကျာက်မဲသုဿန်သို ပိုေဆာင်မးီ သဂလ်ခဲ့သည်။
စျာပနစရိတ်မှာ ၅သိန်းကျပ်ခန်ကုန်ကျခဲ့ေသာ်လည်း စစ်တပ်မှ ကျန်ရစ်သူမိသားစုအား စျာပန အခမ်း
အန းအတွက် ေလျာ်ေကးေငွတစ်စံုတစ်ရာေပးအပ်ခဲ့ြခင်းမရှိပါ။စိုင်းပီးသည် မုဆးို ဖိုတစ် ေယာက်ြဖစ်ပီး
၄င်းအမအကီးဆံုးြဖစ်သူှင့်ေနထိုင်သည်။သူတွင်အမ ၅ေယာက်ရှိပီး မိသားစုတွင် အငယ်ဆံုး ေမာင်
ြဖစ်သည်။ ၄င်းမှာ ေကျာက်မဲမိရှိကား၀ပ်ေရှာ့တစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ သည်။

စိုင်းေအာင်ေကျာ်ဦးက ၄င်းတို ကံေတွြဖစ်ပျက်ခဲ့သည်များကို မိသားစုအား ေအာက်ပါအတိုင်း ြပန်ေြပာ
ြပသည်။
”ကန်ေတာ်တိုဆိုင်ကယ်နဲဖုန်းဆိုင်မှာဖုန်းသွား၀ယ်တယ်။ ဖုန်းဆိုင်ကအြပန်စည်ပင်ံုးကို ြဖတ် သွားပီး
တဲ့ အချိန် ေပါက်ကွဲသံကားလိုက်တယ်။ ဒါေပမဲ့မရပ်ဘဲ စားေသာက်ဆိုင်တစ်ခုမာှ အစား အေသာက် ေတွ
သွား၀ယ်ဖိုဆက်ေမာင်းသွားြဖစ်တယ်။ ြပန်လာေတာ့လမ်းမှာ စစ်သားေတွနဲေတွ ပီးကန်ေတာ် တိုကို
တားပီး ိုက်ှက်ကန်ေကျာက်ပါတယ်”
စိုင်းေအာင်ေကျာ်ဦး ဖမ်းဆီးခံရသည့်အချိန်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်သားများသည် ၄င်း၏ ပိက
ု ်ဆံ အိတ်
အတွင်းပါရှိေသာ ပိုကဆ
် ံ ၄၅၀၀၀ ကျပ်ှင့် မှတ်ပတ
ံု င်တိုကိုယူေဆာင်သွားခဲ့ပီး စိုင်းပီး၏ ေကျာက်မဲ
မိတွင် မှတ်ပံုတင်အသစ်ြပလုပ်ရန် ပါလာေသာ ပိက
ု ်ဆံ ၇သိန်းကျပ်ကိုလဲ ယူေဆာင်သွားခဲ့ ကျသည်။
၄င်းသည် ေန င်ပိန်ေကျးရာတွင် ေနထိုင်ေနပီး မှတပ
် တ
ံု င် အသစ် ြပလုပ်ရန်လိုအပ်ေသာ အိမ်ေထာင်စု
စာရင်းကို ယူလာပီးလာခဲ့ရန် ၄င်း၏တူကိုေခဆိုခဲ့သည်။ စိုင်းေအာင်ေကျာ်ဦးသည် မတ်လ ၂၉ ရက်ေနက
ပံုဝိုးေကျး ရာမှ ေကျာက်မဲသိုထွက်လာ ခဲ့သည်။
၂၀၂၂ ခုနစ် မတ်လ ၃၀ ရက်ေန၊ စိုင်းပီးအားသဂလ်ပီးေန က် နမ့်ခံုးပရဟိတအသင်းမှ ရဲစခန်း သိုသွား
ေရာက်ကာ စိုင်းေအာင်ေကျာ်ဦး၏မှတ်ပံုတင်ှင့် ေပျာက်ဆံုးသွားေသာ ပိုက်ဆမ
ံ ျားှင့် ပတ်သက်၍ သွား
ေရာက်ေမးြမန်းခဲ့သည်။ရဲများက ၄င်းတိမ
ု ှာ မည်သည့်ပိုက်ဆက
ံ ိုမှ မေတွရ ေကာင်း စစ်သားများမှ
ရဲစခန်းသို လွဲေြပာင်းခဲ့ေသာ အရာမှာ စိုင်းေအာင်ေကျာ်ဦး၏ ဆိုင်ကယ်သာ ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည် ေြဖ
ကားခဲ့သည်။
စိုင်းေအာင်ေကျာ်ဦးမှာ စကစတပ်သားများ၏ိက
ု ်ှက်မဒဏ်ေကာင့် ုပ်ပိုငး် စိတ်ပိုင်းဆိုငရ
် ာ ဒဏ်ရာ များ
ကိုခံစားေနရဆဲြဖစ်သည်။
လွန်ခဲ့ေသာလ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၃ရက်ေနကလည်း ေကျာက်မဲမိတွင် အသက် ၄၄ှစ်အရယ် စစ်ေရှာင် လယ်
သမား တစ်ဦးြဖစ်ေသာ စိုင်းထွန်း၀င်းအား အလားတူစွာ စစ်ေကာင်စီေထာက် လှမ်း ေရးများက မူးယစ်
ေဆး ေရာင်း၀ယ်သူှင့် ြပည်သူကာကွယ် ေရးတပ်ဖွဲ.၀င် ဟုစွပ်စွဲကာ ေသဆံုး သည်အထိ ိုက်ှက
် ှိပ်
စက်ြခင်းကိုခံခဲ့ရသည်။စစ်ေကာင်စီဘက်မှထိုအြဖစ်အပျက်ကို မှားယွငး် မ ဟု ၀န်ခံခဲ့ေသာ် လည်း ၄င်း၏မိ
သားစုကိုယေနအချိန်ထိေလျာ်ေကးေငွ တစ်စံုတစ်ရာ ေပးအပ် ချင်းမရှိေသးေပ။
ဆက်သွယ်ရန်
စိုင်းေဟာ်ရှဲန်

+66 94-728-6696

စိုင်းဆန်လွယ် +66: 88 680 4913

(ရှမး် ၊ အဂလိပ်)
(ရှမ်း၊ ြမန်မာ)

