
ရှမး်လူအခငွ့်အေရးမိငမ် ှေန ကဆ်ံုးရ လူအခငွ့်အေရး ချိးေဖါကမ် သတငး်ထုတြ်ပန်ချက ်

၂၀၂၂ ခှုစ် ဧပလီ ၅ ရက ်

ေကျာကမ်ဲမိတငွ် ေပါကက်ွဲမြဖစ်ပာွးပးီေန က ်စစ်ေကာငစီ်တပသ်ားများ၏ ုိကှ်ကမ်ေကာင့် အြပစ်မဲ့ 

ြပညသူ်တစ်ဦးေသဆံုးခဲ့ 

၂၀၂၂ခနုစ် မတလ်၂၉ရကတ်ငွ် ေကျာကမ်ဲမိ၌ ဗံုးေပါကက်ွဲမြဖစ်ပာွးပးီေန က ် စစ်ေကာင ် စီ တပသ်ား 

များက ဆိုငက်ယ်စီးနငး်လာေသာ ြပညသူ်ှစ်ဦးအား တားဆးီရပတ်န်ကာ ြပငး်ထန်စွာ ိုကှ်ကခ်ဲ့ေသာ 

ေကာင့် ြပညသူ်တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိပးီေသဆံုးမြဖစ်ပာွးခဲ့ပါသည။် 

ေပါကက်ွဲမြဖစ်စဥမ်ာှ ေကျာကမ်ဲမိစညပ်ငသ်ာယာေရးံုးကို ထုိေန ညေန၄န ရ၀ီန်းကျငခ်န်က လကလု်ပ် 
ဗံုးြဖင့်လာေရာကပ်စ်သွားြခငး်ြဖစ်သည။်ေပါကက်ွဲမေကာင့် စညပ်င်ံုး၏ေခါငမ်ိုးအနညး်ငယ် ပျကစီ်းသွား 
ခဲ့ပါသည။် 

ထုိအချန်ိတငွ် အသက၄်၃ှစ်အရယ်စုိငး်ပးီှင့် ၄ငး်၏တြူဖစ်သူ စုိငး်ေအာငေ်ကျာဦ်း ၊၂၈ှစ် တို သည် ရပ် 
ကကွ် ၆ တငွ် ဖန်ုး၀ယ်ယူပးီေန က ်ရပက်ကွ၉်သုိ စားစရာများ၀ယ်ယူရန် ဆိုငက်ယ်ြဖင့် သွား ေရာကေ်နခဲ့ 
ြခငး်ြဖစ်သည။် စားစရာများ၀ယ်ယူပးီေန က် ေန ငပ်န်ိေကျးရာသုိြပန်ရာ လမး်၌ ရပက်ကွ် ၆ မးီပွိင့် 

အေရာကတ်ငွ ် စစ်ေကာငစီ်တပသ်ား၂၀ေကျာခ်န်မ ှ တားဆးီစစ်ေဆး ြခငး်ကိုခခံဲ့ရပါသည။် စုိငး်ေအာင် 
ေကျာ်ဦးမာှ ဆိုငက်ယ်ေမာငး်ှငသူ်ြဖစ်ပးီ စုိငး်ပးီမာှေန ကမ် ှထုိငလုိ်ကလ်ာသူြဖစ်သည။် 

စစ်ေကာငစီ်တပသ်ားများသည၄်ငး်တိုကို ေြမေပသုိတန်ွးချ ိုက်ှက ်ကာ 

ဗံုးေပါကက်ွဲမှင့် ပတသ်က၍် စစ်ေဆးေမးြမန်း ခဲ့သည။် အကမိေ်ပါငး် 
ေြမာကမ်ျားစွာ ဦးေခါငး်ှင့် ရငဘ်တတ်ိုကို ှစ်ဦးလုံး သတလိစ်သွား သည် 
အထိ ကန်ေကျာကခ်ဲ့သည။် ထုိေန ကစ်စ် ေကာငစီ် တပသ်ားများ သည် 

၄ငး်တိုကို စစ်ကားေပတင်ပးီ စုိငး် ေအာင် ေကျာဦ်းကို ေကျာကမ်ရဲဲ စခန်း 
သုိ ပိုေဆာငက်ာ စုိငး်ပးီအား ေကျာကမ်ေဲဆးံုသုိပိုေဆာငခ်ဲ့သည။် စစ် 
သား တစ်ဦးမ ှ၄ငး်တို ၏ ေမာေ်တာ ်ဆိုငက်ယ် ကိုရ ဲစခန်းသုိ ေမာငး် ယူ 
ခဲ့သည။် 

 
စိုငး်ပးီပုအ်ေလာငး် 



ေန ကထ်ပတ်စ်န ရခီန်အကာတငွ ်စစ်ေကာငစီ်တပသ်ားများသည် ရတဲပဖ်ွဲ၀ငမ်ျားကို စုိငး်ပးီ ေဆးံုတငွ် 

ေသဆံုးသွားပဟီ ု အေကာငး်ကားခဲ့သည။် ထုိေန ကရ်တဲပသ်ားများသည ် စုိငး်ေအာင ် ေကျာဦ်းကို ြပန် 
လွတ ်၍ဆိုငက်ယ်ေသာေ့ပးကာ ေဆးံုသုိသွားရန်ေြပာခဲ့သည။် 

စုိငး်ေအာငေ်ကျာဦ်းမာှ ထုိေနညေနတငွ ်၄ငး်ဦးေလး၏ပုအ်ေလာငး်ကို သွားေရာက် ကည့် ှခဲ့ြခငး် မရှိ 

ေသာလ်ညး် ပံုဝိုးေကျးရာရှိ ေဆမွျိးများကို ေဆးံုရှိအေလာငး် ကိုလာသယ်ရန် ဖန်ုး ဆကအ်ေကာငး် 

ကားခဲ့သည။် 

၂၀၂၂ ခနုစ်မတလ် ၃၀ ရက် ေနလည ်၁ န ရခီန်တငွ ်ပံုဝိုးေကျးရာမှ ၄ငး်၏ေဆမွျိးများ ေဆးံု သုိေရာက် 

ရှိကာ ရငခ်ွဲစစ်ေဆးခ ငါးေသာငး်ကျပေ်ပးခဲ့ရသည။်ေနလည် ၂ န ရတီငွ် စုိငး်ပးီ၏ ပု် အေလာငး်အား 

ေကျာကမ်ဲသုဿန်သုိ ပိုေဆာငမ်းီသဂလ်ခဲ့သည။် 

စျာပနစရတိမ်ာှ ၅သိန်းကျပခ်န်ကန်ုကျခဲ့ေသာလ်ညး် စစ်တပမ် ှ ကျန်ရစ်သူမသိားစုအား စျာပန အခမး် 
အန းအတကွ် ေလျာေ်ကးေငတွစ်စုံတစ်ရာေပးအပခ်ဲ့ြခငး်မရှိပါ။စုိငး်ပးီသည် မဆုိုးဖိုတစ် ေယာကြ်ဖစ်ပးီ 

၄ငး်အမအကးီဆံုးြဖစ်သူှင့်ေနထုိငသ်ည။်သူတငွအ်မ ၅ေယာကရ်ှိပးီ မသိားစုတငွ ် အငယ်ဆံုး ေမာင ်
ြဖစ်သည။် ၄ငး်မာှ ေကျာကမ်ဲမိရှိကား၀ပေ်ရာှတ့စ်ခတုငွ ်အလုပလု်ပခ်ဲ့ သည။်  



စုိငး်ေအာငေ်ကျာဦ်းက ၄ငး်တို ကံေတွြဖစ်ပျကခ်ဲ့သညမ်ျားကို မသိားစုအား ေအာကပ်ါအတိုငး် ြပန်ေြပာ 
ြပသည။် 

”ကန်ေတာတ်ိုဆိုငက်ယ်နဲဖန်ုးဆိုငမ်ာှဖန်ုးသွား၀ယ်တယ်။ ဖန်ုးဆိုငက်အြပန်စညပ်င်ံုးကို ြဖတ ် သွားပီး 
တဲ့ အချန်ိ ေပါကက်ွဲသံကားလုိကတ်ယ်။ ဒါေပမဲ့မရပဘဲ် စားေသာကဆ်ိုငတ်စ်ခမုာှအစား အေသာက် ေတ ွ

သွား၀ယ်ဖိုဆကေ်မာငး်သွားြဖစ်တယ်။ ြပန်လာေတာလ့မး်မာှ စစ်သားေတနဲွေတွ ပးီကန်ေတာ ် တိုကို 

တားပးီ ိုကှ်ကက်န်ေကျာကပ်ါတယ်” 

စုိငး်ေအာငေ်ကျာဦ်း ဖမး်ဆးီခရံသည့်အချန်ိတငွ် စစ်ေကာငစီ်တပသ်ားများသည် ၄ငး်၏ ပိုကဆ်ံ အတိ် 
အတငွး်ပါရှိေသာ ပိုကဆ်ံ ၄၅၀၀၀ ကျပှ်င့် မတှပ်ံုတငတ်ိုကိုယူေဆာငသွ်ားခဲ့ပးီ စုိငး်ပးီ၏ ေကျာကမ် ဲ
မိတငွ ် မတှပ်ံုတငအ်သစ်ြပလုပရ်န် ပါလာေသာ ပိုကဆ်ံ ၇သိန်းကျပက်ိုလဲ ယူေဆာငသွ်ားခဲ့ ကျသည။် 
၄ငး်သည် ေန ငပ်န်ိေကျးရာတငွ ်ေနထုိငေ်နပးီ မတှပ်ံုတင် အသစ် ြပလုပရ်န်လုိအပေ်သာ အမိေ်ထာငစု် 
စာရငး်ကို ယူလာပးီလာခဲ့ရန် ၄ငး်၏တကူိုေခဆိုခဲ့သည။် စုိငး်ေအာငေ်ကျာဦ်းသည် မတလ် ၂၉ ရကေ်နက 

ပံုဝိုးေကျး ရာမှ ေကျာကမ်သုိဲထွကလ်ာ ခဲ့သည။် 

၂၀၂၂ ခနုစ် မတလ် ၃၀ ရကေ်န၊ စုိငး်ပးီအားသဂလ်ပးီေန က် နမ့်ခံုးပရဟတိအသငး်မ ှရစဲခန်း သုိသွား 
ေရာကက်ာ စုိငး်ေအာငေ်ကျာဦ်း၏မတှပ်ံုတငှ်င့် ေပျာကဆ်ံုးသွားေသာ ပိုကဆ်မံျားှင့် ပတသ်က၍် သွား 
ေရာကေ်မးြမန်းခဲ့သည။်ရမဲျားက ၄ငး်တိုမာှ မညသ်ည့်ပိုကဆ်ကံိုမှ မေတွရ ေကာငး် စစ်သားများမှ 

ရစဲခန်းသုိ လဲွေြပာငး်ခဲ့ေသာ အရာမာှ စုိငး်ေအာငေ်ကျာဦ်း၏ ဆိုငက်ယ်သာ ြဖစ်ေကာငး် ြပန်လည ်ေြဖ 
ကားခဲ့သည။် 

စုိငး်ေအာငေ်ကျာဦ်းမာှ စကစတပသ်ားများ၏ိုကှ်ကမ်ဒဏ်ေကာင့် ပုပ်ိုငး်စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ဒဏ်ရာ များ 
ကိုခစံားေနရဆဲြဖစ်သည။် 

လွန်ခဲ့ေသာလ  ေဖေဖာဝ်ါရီ ၃ရကေ်နကလညး် ေကျာကမ်ဲမိတငွ ်အသက ်၄၄ှစ်အရယ် စစ်ေရာှင ်လယ် 
သမား တစ်ဦးြဖစ်ေသာ စုိငး်ထွန်း၀ငး်အား အလားတစွူာ စစ်ေကာငစီ်ေထာက ်လှမး် ေရးများက မးူယစ် 

ေဆး ေရာငး်၀ယ်သူှင့် ြပညသူ်ကာကယ်ွ ေရးတပဖ်ွဲ.၀င် ဟစွုပစဲွ်ကာ  ေသဆံုး သညအ်ထိ ိုကှ်ကိှ်ပ ်
စကြ်ခငး်ကိုခခံဲ့ရသည။်စစ်ေကာငစီ်ဘကမ်ထုိှအြဖစ်အပျကက်ို မာှးယွငး်မ ဟု ၀န်ခခံဲ့ေသာ ်လညး် ၄ငး်၏မိ 
သားစုကိုယေနအချန်ိထိေလျာေ်ကးေင ွတစ်စုံတစ်ရာ ေပးအပ် ချငး်မရှိေသးေပ။ 

ဆကသွ်ယ်ရန် 

စုိငး်ေဟာရ်ှဲန်  +66 94-728-6696                   (ရမှး်၊ အဂလိပ)် 

စုိငး်ဆန်လွယ်  +66: 88 680 4913        (ရမှး်၊ ြမန်မာ) 


