ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင်မှ ေန က်ဆံုးရ လူအခွင့်အေရး ချိးေဖါက်မ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန်လ ၁၇ ရက်

တာချီလိတ်မိတွင် စစ်ေကာင်စီတရားံုးမှ ၀လူငယ်တစ်ဦးအား ဗံုးကွဲမှင့် ပတ်သက်
သည် ဟု အဓမ၀န်ခံေစပီး မတရားေသဒဏ်ချမှတ်
ရှမ်းြပည်အေရှပိုင်းတာချီလတ
ိ ်မိတွင် ၂၀၂၂ ေဖေဖာ်၀ါရီ ၁ ရက်ေနတွင်ြပလုပ်ခဲ့ေသာ စစ်ေကာင်စီေထာက်ခံပွဲ
တွင် ဗံုးခွဲခဲ့သည်ဟုဆက
ို ာ ၀လူငယ်တစ်ဥးီ သည် ှိပ်စက်ညဥ်းပန်းခံရကာ အဓမ၀န်ခခ
ံ ဲ့ရပီးေန က် စစ်ေကာင်စီ
လက်ေအာက်ခံတရားံုးမှ မေသမချင်းကိးေပးသတ်ြဖတ်ရန်အမိနခ
် ျမှတခ
် ဲ့သည်။
ဗံုးေပါက်ကွဲမြဖစ်ပွားပီးေန က်တစ်ရက်တွင် အဖမ်းခံခဲ့ရေသာ အသက် ၂၄ ှစ်အရယ်ရှိအက
ို ဆ
် ိုင်မိန်းသည် ေလးလ
ကာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပီးေန က် ၂၀၂၂ ဇွန်လ ၁ ရက်ေနတွင် အကမ်းဖက်မတက
ို ်ဖျက်ေရးဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၄ ှင့် ရာဇ၀တ်
မကျင့်ထံုးဥပေဒပုဒ်မ ၃၆၁ (၁) အရထိုကဲ့သိုအမိနခ
် ျခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။
စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမတစ်ှစ်ြပည့်သည့် ၂၀၂၂ ခုနစ် ေဖေဖာ်၀ါရီ ၁ ရက်တွင် တာချီလိတ်မိ ရှမ်းိးု မအားကစား
ကွင်း၌ စစ်ေကာင်စီေထာက်ခံပတ
ွဲ စ်ခုြပလုပ်ခဲ့ပီး အဆိုပါေထာက်ခံပွဲကို တက်ေရာက်သူ အများစုမှာစစ်ေကာင်
စီတပ်သားများ၏မိသားစု၀င်များ၊ စစ်ေကာင်စီလိုလားသူအချိှင့် မိုင်းဆတ်မိရှိ ေကျးရာများမှလားဟူြပည်သူ
စစ်မှ အဓမ မလာမေနရေခထားေသာ ြပည်သူများတက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။
စစ်ေကာင်စေ
ီ ထာက်ခံသူများသည် လမ်းမကီးအတိုင်း စစ်
ေကာင်စီေထာက်ခံသည့်စာသားပါဆိုင်းဘုတ်များ

အလံ

များ ကိုင်ေဆာင်ကာချီတက်ခဲ့ကပီး ဆန်ဆိုင်းရပ်အထက်
တန်းေကျာင်းေရှအေရာက် ေနလည် ၁၂ န ရီ၀န်း ကျင်
တွင် ဗံုးေပါက်ကွဲမြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ လူများသည် ပရမ်းပ
တာ ြပန်ကျဲထက
ွ ်ေြပးခဲ့ကပီး ဆြပပွဲလံု ခံ ေရးအတွက်
လိုက်ပါလာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်သားများ ှင့်ြပည့်သူ
စစ်တပ်သားများသည် လူအုပ်ထဲသို မဆင်ြခင်မခွဲြခားဘဲ
တာချီလိတ် မိ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၂ တွင် ဗုံးေပါက်ကွဲမ

ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါြဖစ်စဥ်ေကာင့် လူေလးဦးေသ ဆံးု

ကာ ၃၀ ေကျာ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ မျက်ြမင်ေတွသူ ေဒသခံများ၏ေြပာကားချက်အရ ေသဆံးု ထိခက
ို ်သူအများစုမှာ
လံု ခံေရးတပ်ဖွဲ၀င်များ၏ ရမ်းသန်းပစ်ခတ်မေကာင့်ြဖစ်သည်။
စစ်ေကာင်စတ
ီ ပ်သားများ၊ ရဲတပ်ဖွဲ၀င်များှင့် စစ်ဖက်ဆိုငရ
် ာေထာက်လှမ်းေရး (စရဖ) တပ်ဖွဲ၀င်များသည် အနီး
အန း တစ်၀ိုက်တွင် ဗံးု ေပါက်ကွဲမှင့်ပတ်သက်သည်ဟယ
ု ူဆေသာ သံသယရှိသူများကို လိက
ု ်လံဖမ်းဆီးခဲ့ပီး
ေဖေဖာ်၀ါရီလ ၂ ရက်ေနတွင် အိက
ု ဆ
် ိုင်မိန်းှင့် သူ၏သူငယ်ချင်းကို ၄င်းတိုအလုပ်လုပရ
် ာ ၀ိနး် ေကျာက်ရပ်ကွကရ
် ှိ
၄င်းတိုသူေဌးအိမတ
် ွင်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ၄င်းတိက
ု ို တာချီလတ
ိ ်မိ စရဖ ံုးသိေ
ု ခေဆာင်သွားခဲ့သည်။
စစ်ေကာင်စေ
ီ ထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ၀င်များက အိက
ု ်ဆိုင်မိနး် သည် ေပါက်ကွဲမြဖစ်ပွားရာ ေနရာတွင် ဆိုင်ကယ်စီးပီး
ြဖတ်သန်းသွားသည်ကို CCTV မှတ်တမ်းတွင်ေတွြမင်ေကာင်းေြပာကာ ၄င်းကိုြပင်းထန်စွာိုက်က
ှ ်ခဲ့ပီး အတင်း
အကျပ်၀န်ခေ
ံ စရန်ဖအ
ိ ားေပးခဲ့သည်။ ၄င်းှင့်အတူ ဖမ်းဆီး ခံခရ
ဲ့ ပီး ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာသူတ၏
ို ေြပာကား
ချက်အရ အိက
ု ်ဆိုင်မိနး် ကို သတိလစ်သည်အထိိုက်က
ှ ်ခက
ဲ့ ျပီး တစ်ပတ်ေကျာ်ကာ ိက
ု ်က
ှ ်ခခ
ံ ဲ့ရိပီးေန က် အ
ြပစ် ရှိသည်ဟု ၀န်ခခ
ံ ရ
ဲ့ သည်။ ထိုေန က်တရားစွဲခခ
ံ ဲ့ရပီး ဇွန်လ ၁ ရက်ေနတွင် တာချီလတ
ိ ်ခိုင်တရားံးု မှ အမိနခ
် ျ
ကာ ကျိင်းတံုေထာင်သိုပိုေဆာင်ခဲ့သည်။

အြခားလူငယ်တစ်ဦးြဖစ်ေသာ ထက်ေအာင်လင်း (၂၁ ှစ်) သည်လည်းဗံုးေပါက်ကွဲမှငဆ
့် က်စပ်ကာ တာချီလိတ်
ခိုင်တရားံုးမှ ေထာင် ၇ှစ်အမိနခ
် ျခံခဲ့ရသည်။
အိုက်ဆိုင်မိနး် သည် ၀ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း ပန်ဆန်းမိမှြဖစ်ပီး ၄င်းှငန
့် ီးစပ်သူများက ၄င်းသည် သာမာန်
ေရေြပာင်းအလုပ်သမားတစ်ဥးီ သာြဖစ်ပီး မည်သည့်ိုင်ငံေရးအဖွဲအစည်းှင့်မမပတ်သက်ဟု ဆို ကသည်။
သူသည်ဗမာဘာသာစကားကိုလည်း ကမ်းကျင်မမရှိေချ။ ၄င်း၏မိသားစုှင့်သူငယ်ချင်းများက ၄င်းလွတ်ေြမာက်
ေရး အတွကအ
် ယူခံ၀င်ရန်ကိးစားလျက်ရှိသည်။ လူမအ
 ဖွဲအစည်းတစ်ခုြဖစ်ေသာ Progressive Wa Youth
Network မှယခုြဖစ်စဥ်ှင့်ပတ်သက်၍ ဇွန်လ ၃ ရက်ေနတင
ွ ် မတရားေသဒဏ်ေပးမကို ြပင်းထန်စွာ ကန်က
 က
ွ ်ပီး
၀ အဖွဲအစည်းများမှ ကူညီေြဖရှငး် ရန် ထုတ်ြပန်ေကညာခဲသ
့ ည်။
SHRF အေနြဖင့်လည်းအိုက်ဆိုင်မိန်းအား ေသဒဏ်စီရင်ချက်က
ို တ
ု ်သိမ်းရန်ှင့် ခွင်းချက်မရှိချက်ြခင်းြပန်လွတ်
ေပးရန် ေတာင်းဆိုလက
ို ်သည်။
ဆက်သွယ်ရန်
စိုင်းေဟာ်ရှဲန်

+66 94-728-6696

(ရှမ်း၊ အဂလိပ)်

စိုင်းဆန်လွယ်

+66: 88 680 4913

(ရှမ်း၊ ြမန်မာ)

ယိင်းလျန်းဟန်

+66 62 569 5220

(ရှမး် ၊ ြမန်မာ)

