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ရမ်ှးလူအခင့်ွအေရးမိင်မှ ေန ကဆ်ံုးရ လူအခင့်ွအေရး ချိးေဖါကမ် သတင်းထုတြ်ပနခ်ျက ်

၂၀၂၃ ခုစှ ်ေဖေဖာဝ်ါရလီ ၂၇ ရက ်

ရမ်ှးြပည်နယ်ေြမာကပုိ်င်း ေန င်ချိမိနယ်တင်ွ စစေ်ကာင်စတီပ်၏ စစဆ်င်ေရးကာလအတင်ွး  ြပည်သူ ၆ ဦး ှိပ် 

စက်ခရံပီး ၂ှ ဦးသတြ်ဖတခ်ရံ 

၂၀၂၃ ခနုစ် ေဖေဖာ၀်ါရ ီ၁၀ ရကမှ်စတင်ခဲ့ေသာ ရမ်ှးြပည်နယ်ေြမာကပုိ်င်း ေန င်ချိမိနယ် လုံခံ ေကျး ရာ အနးီ 

တင်ွ စစေ်ကာင်စတီပ်၏ ြပည်သူကာကယ်ွေရးတပ်ဖဲွ၀င်များကို တိုကခ်ိုကခ်ဲ့သည့် စစဆ်င် ေရး ကာ လတင်ွ ြပည်သူ 

၆ ဦးှိပ်စကခ်ခံဲ့ရပီး တစဦ်းပစသ်တခ်ရံကာ ေလေကာင်းတိုကခ်ိုကမ် ေကာင့် တစဦ်း ေသ ဆံုးခဲ့ရသည်။ 

ေဖေဖာဝ်ါရလီ ၁၀ ရကေ်နတင်ွ စကခ ၁ လကေ်အာကခ် ံခမရ ၅၀၂ င့်ှ ခမရ ၅၀၅ မှ စစေ်ကာင် စီ တပ်သား တစရ်ာ 

ခန်သည် ေတာင်ဘကမှ်ေန၍ ြပင်ဥးီလွင်-မုိးကတုလ်မ်းအတိုင်း လုံခ ံေကျးရာသုိ ချဥး် ကပ်လာခဲ့သည်။ ရာ၏ အေရှ 

ဘကသုိ် အေရာကတ်င်ွ အဆိုပါေဒသ၌ လပ်ရာှးေနေသာ မေလးြပည်သူ ကာကယ်ွေရးတပ်ဖဲွဝင်များင့်ှထိေတွ 

တိုကပဲွ်များ စတင်ြဖစပွ်ားခဲ့သည်။ 

ေနတစဝ်ကခ်န်တိုကပဲွ်များြဖစပွ်ားခဲ့ပီးေန က်တိုကေ်လ 

ယာဥသုံ်းစးီေရာကရ်ှိလာခဲ့ပီး ရာအတင်ွး င့်ှ ရာအေရှ 

ဘက ်ေတာအတင်ွးသုိ ဗုံးများကခဲျခဲ့ရာ ဗုံးတစ်လုံး သည် 

ရာ၏ဘုနး်ကးီေကျာင်းဝင်း အတင်ွးသုိကျေရာကခ်ဲ့ပီး 

ေကျာင်းေဆာင်င့်ှ ေစတတီိုထိ ခိုက ်ပျကစ်းီခဲ့သည်။ 

မွနး်လဲွပုိင်း တိုကပဲွ်များငိမ်သက ် သွားသည့်အချနိ် တင်ွ 

ေဒသခရံာသားများသည် ကားများ၊ ေထာလ်ာဂျ ီ များြဖင့် 

ေတာင်ဘကရ်ှိဟုိခိုေကျးရာသုိ ထွကေ်ြပးခို လံခဲ့ကသည်။ 

သုိေသာလ်ည်း အမျိးသားအချိမှာ ၎င်း တို၏ေနအမ်ိများ 

ကို ေစာင့်ကည့်ရနေ်ကျး ရာအ တင်ွးေနရစခ်ဲ့ကသည်။ စစ်ေကာငစီ်၏ေလေကာငး်တုိကခ်ိုကမ်ေကာင့်ထခိိုကပ်ျကစီ်း

ေသာဘန်ုးကးီေကျာငး်အေဆာကအ်အုံ 
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ထုိေနညေနတင်ွ စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် လုံခနေ်ကျးရာအတင်ွးသုိေရာကရ်ှိလာပီး ေနအမ်ိများကို စတင် 

ရာှေဖွခဲ့ကသည်။၎င်းတိုသည် အမျိးသား၇ ဥးီအား ၎င်းတို၏ေနအမ်ိများမှ ဖမ်းဆးီ ချည်ေှ င်ကာ ၎င်းတိုစခနး် ချ 

ရာ ရာအေရှဘကရ်ှိေတာထဲသုိေခေဆာင်သွားခဲ့သည်။ အဆိုပါအမျိးသား ၇ ဥးီမှာ လယ်ယာ စိုကပ်ျိးေရ လုပ်ကိုင် 

သူ အသက ်၁၈ စှမှ် ၃၅ စှအ်ရယ်ကားတိုြဖစသ်ည်။ 

ေဖေဖာဝ်ါရလီ ၁၁ရကည်ေနပုိင်းတင်ွ စစေ်ကာင်စတီပ်ဖဲွဝင်များသည် အဆိုပါအမျိးသား ၇ ဥးီကို ခွဲ၍စစ် ေဆး 

ေမးြမနရ်န ်အပ်ုစမုျားခွဲခဲ့သည်။ ၎င်းတိုသည် ပထမဥးီဆံုး အမျိးသားစှဥ်းီကိုေခေဆာင်ကာ ၎င်း တို ကိုုိက်ကှ၍် 
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ြပည်သူကာကယ်ွေရးတပ်ဖဲွ(PDF)ဝင်များ အေကာင်းကို ေမးြမနး်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ စှဥ်းီ ကိုြပနလ်ည် ေခေဆာင် 

ခဲ့ပီးေန က ် အြခားသုံးဥးီကိုထပ်မံေခေဆာင်ကာ အလားတ ူ စစေ်ဆးေမး ြမနး်ခဲ့ သည်။ ထုိသူတိုကိုလည်း ြပန် 

လည် ေခလာပီးေန က ် ကျနရ်ှိေနေသာ ရာသားတစဥ်းီကို ေခေဆာင်ကာ မူလအတိုင်း စစေ်ဆးေမးြမနး် 

ြပနသ်ည်။ ၎င်းကိုြပနလ်ည်ေခေဆာင်လာပီးေန က ်ေန ကဆ်ံုးတင်ွ ၎င်း တိုသည်အသက ်၂၄ စှအ်ရယ်ရှိ အိုက် 

စိုင်းကို ေခေဆာင် သွားခဲ့သည်။အချနိအ်တန်ကာပီးေန က ် အိုက်စိုင်း ြပနေ်ရာကမ်လာသြဖင့် အြခားရာသား 

များသည် စစေ်ကာင်စတီပ်သားများအားေမးြမနး်ရာ ၎င်းတိုက အိုကစ်ိုင်းသည် PDF တပ်ဖဲွဝင် ြဖစသ်ြဖင့် ပစ်သတ် 

လုိက်ပီဟု ြပနလ်ည်ေြဖကားခဲ့သည်။  

ထုိေနညေန ၇ န ရဝီနး်ကျင်၌ပင် စစေ်ကာင်စ ီ တိုကေ်လယာဥမ်ျားသည် လုံခေံကျးရာသုိေရာကလ်ာကာ ဗုံးလာ 

ကြဲပနရ်ာ ဗုံးတစလုံ်းသည် ေနအမ်ိတစလုံ်းကိုထိမှန်ပီး ေဒသခရံာသား စိုင်းေအာင်သိနး် အသက၂်၃ စှ ်ေသဆံုးခဲ့ 

ရသည်။ 

ထုိအချနိ၌်ပင်စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည်ေကျးရာအတင်ွးတင်ွြပည်သူတို၏ေနအမ်ိများကို ဝင်ေရာက ် ေမွ 

ေှ က် ကာ ပစည်းများကို အဓမယူေဆာင်ခဲ့ရာ ေကျးရာအတင်ွးရှိ ကနုစ်ံုဆိုင် ၃ ခ ု မှကာလ တနဖုိ်း သိနး်၂၀၀ 

ဝနး်ကျင်ခန်ရှိေသာ ပစည်းများခိုးယူခခံဲ့ရသည်။  

ေဖေဖာဝ်ါရလီ ၁၂ရကေ်နတင်ွ  စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် ရာသား၆ဥးီအား ြပနမ်လွတမီှ် PDF တပ် ဖဲွဝင်များ 

င့်ှ ပတသ်က၍် ထပ်မံေမးြမနး်ပီး ေနအမ်ိများသုိြပနလွ်တခ်ဲ့သည်။ ၎င်းတိုက အကယ်၍ ေကျး ရာအတင်ွးမှတစစ်ံု 
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တစဥ်းီက PDF င့်ှပတသ်ကသ်ည်ကိုေတွပါက ရာကိုမီးိပစမ်ည်ဟု ခမ်ိးေြခာက ် ခဲ့ပီး ဟုိခိုေကျးရာ တင်ွထွက ်

ေြပးတမ်ိေရာှင်ေနေသာ ရာသားများကို ြပနမ်လာပါကလည်း တစရ်ာလုံးကို မီး ိပစမ်ည်ဟု မှာကားေစခဲ့သည်။ 

ထုိေကာင့် ရာသားများအားလုံးသည် ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၁၄ ရကေ်နတင်ွ ြပန ်လာခဲ့ရသည်။ 

လုံခေံကျးရာတင်ွ အိမ်ေြခ ၈၀ ခန်ရှိပီး လူဥးီေရ 

၂၀၀ ခန်ရှိကာ အများစမှုာ ရမ်ှး င့်ှ ဓု လူ မျိး 

များြဖစသ်ည်။ 

လုံခေံကျးရာတင်မဟုတဘဲ် အနးီရှိ ေကျး ရာများ 

ြဖစေ်သာ န းခါး၊ ေခးနင်း၊ ပိနး်ညိ၊ ကခံင်းင့်ှ 

ကလုားကွဲ ေကျးရာမှေဒသခ ံ၅၂၅ ဥးီတိုသည် ေဖ 

ေဖာဝ်ါရ ီ၁၀ ရကေ်န တင်ွ ဟုိခိုေကျးရာသုိထွက ်

ေြပးတမ်ိး ေရာှင် ခဲ့ရပီး ြပန် မလာလင် တစရ်ာ 

လုံးကိုမီးိပစ်မည် ဟုစစေ်ကာင်စ၏ီ ခမ်ိး 

ေြခာက်မေကာင့်ေဖေဖာ ်ဝါရ ီ၁၄ ရက ်တင်ွ ြပနခ်ဲ့ 

ရသည်။ 

စစေ်ကာင်စတီပ်သားများသည် လုံခေံကျးရာအနးီရှိ ေတာထဲတင်ွ လပ်ရာှးေနဆြဲဖစ်ပီး လမ်းသွားလမ်း လာများ 

ကိုစစေ်ဆးြခင်း ရဖံနရ်ခံါရာအတင်ွးကင်းလှည့်ြခင်းများကိုြပလုပ်ေနသည်။ 

 

ဆကသွ်ယ်ရန ်

စိုင်းေဟာရ်ှဲန ်    +66 94-728-6696                ရမ်ှး၊ အဂလိပ် 

ယိင်းလျနး်ဟန ်      +66 62 569 5220                ြမနမ်ာ 

ဟိုခိုေကျးရာသုိထကွေ်ြပးတိမ်းေရာှငလ်ာေသာေဒသခမံျား 


