ရှမး် လူအခွငအ
့် ေရးမ

ိ င်၏ ထုတြ် ပန်ချက်

၁၆ ရက် ေအာက်တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခု ှစ်
ရှမး် ြပည်နယ်ေြမာက်ပင
ို း် ေကျာက်မဲ မိ နယ်တင
ွ ်တ တ
ု ် င
ှ ြ့် မန်မာသွယတ
် န်းထားေသာ ေရနံ င
ှ ့် သဘာဝ
ဓာတ်ေငွ ပိက
ု လ
် င
ို း် အနီးရှိ အစိးု ရကင်းေစာင့တ
် ပ်က ေမာ်ေတာ်ဆင
ို က
် ယ် ေမာင်း င
ှ ေ
် နသည့် လယ်သမား
ကို ပစ်သတ်ခဲ့
၁.၁၀.၂၀၁၈ ညေန၆ ဝဝနာရီအချိန်တွင် ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း ေကျာက်မဲ မိ နယ်အတွင်းရှိ တ တ
ု ်
ြပည်သိုသွယ်ဆက်ထားေသာ ေရနံ ှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွ ပိုက်လိုင်းအနီးတွင် အစိုးရတပ် ခမရ (၅၀၄)
တပ်မှ အသက် ၃၄

ှစ်အရယ်ရှိ ဆိုင်ကယ်စီးနင်းလာေသာ လယ်သမားတဦးကို ေသနတ် ြဖင့်ပစ်ခတ်မ

ြဖစ် ပွားခဲ့သည်။
ေကျာက်မဲ မိ နယ် ေနာင်အန်းရာတွင် ေနထိုင်ေသာလယ်သမားစိုင်းအိုက်ထွန်းသည် ေကျာက်မဲ မိ

ှင့်

(၁၀) မိုင်ခန်ေဝးေသာ သူ၏ေတာင်ယာခင်သို ဆိုင်ကယ်ြဖင့်စီးသွားရာ အင်အား(၁၅) ေယာက် ရှိေသာ
အစိုးရတပ်
ခမရ(၅၀၄)ကို လှမ်းြမင်သြဖင့် စိုင်းအိုက်ထွန်းသည် ဆိင
ု ်ကယ်ကိုြပန်လှည့် ပီးေမာင်းရာ၄င်း အစိုးရ တပ်မှ
တပ်သားများက ဆိုင်ကယ်ကိုရပ်တန်ဖို လှမ်းေအာ်ေငါက်လိုက်ရာ စိုင်းအိုက်ထွန်း ေ ကာက် အားလန် အား
ှင့်ဆက်ေမာင်းေြပးသြဖင့် ၄င်းခမရ(၅၀၄)တပ်သား များကေသနတ်ြဖင့ေ
် နာက်မှလိုက်ပစ်ခတ် လိုက်
ေသာ ေ ကာင့် စိုင်းအိုက်ထွန်း၏ေကျာြပင်ကိုထိမှန် ပီး ပွဲချင်း ပီးေသဆုံးသွားေ ကာင်းသိရ သည်။
အစိုးရတပ် ခမရ(၅၀၄)သည် သီေပါ မိ တွင် အေြခစိုက်ထားေသာ တပ်ြဖစ်သည်။ သီေပါ မိ နယ်
ေကျာက်မဲ မိ နယ်အတွင် သွားလာလပ်ရှားစ ်သိုြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။
ည ရးဝဝနာရီအချိနတ
် ွင် ခမရ(၅၀၄)အင်အား(၁၅)ေယာက်မှ
အဖွဲ ေခါင်းေဆာင်သည်

ေဟာင်ဟိုင့်တိုကန
် ယ်ဥက

ဦးစိုင်း

ေကျာ် လှ ှင့် ေနာင်အန်းရာမှ ရာအိမ်မှ း၂ေယာက် တိအား
ု
သူ
တို ရှိရာသို လာေရာက်ခဲ့ ကရန် ဖုန်းြဖင့်ေခ ဆိုခဲ့ေ ကာင်း သိရ
သည်။
သူတိုသည် ရာသားတဦးကို မှား ပီးပစ်ခဲ့မိသြဖင့် ဘယ်ရာသား
မှန်း မသိသြဖင့် လာေရာက်စစ်ေဆး ကည့် ကရန် ေခ ခဲ့ြခင်း
ြဖစ် သည်။
၇ ၃၀ နာရီအချိန် တိုက်နယ်ဥက တိအဖွ
ု
ဲ က အခင်းြဖစ်ပွား
ရာ သို သွားေရာက် ကည့် ခဲ့ ကရာ ေသဆုံးသူ မှာ ေနာင်အန်း
ရာေန အသက်(၃၄) ှစ်ရှိ စိုင်းအိုက်ထွန်းပင်ြဖစ်ေ ကာင်း သိရ

ြမန်မာစစ်သား င် ့ စိင်းအိက်ထန
ွ း် ၏အေလာင်း

ှင့်

သည်။ ၄င်းတပ်မှ အဖွဲ ေခါင်း ေဆာင်က ရာဥက ကီးကို "က န်ေတာ်တို တကယ်စတ
ိ ် မေကာင်းြဖစ် မိတယ်
က န်ေတာ်တိုမှား တာပါ သည့် အတွက် က န်ေတာ်တို ေတာင်းပန် ပါတယ်" ဟု ေတာင်းပန်စကားသာဆိုခဲ့
ေ ကာင်း သိရသည်။
ည၈ ဝဝနာရီအချိနတ
် ွင် ရာသားတဦးမှ နမ့်ခုံးလူမကူညီေရးအသင်းကို အကူအညီလှမ်းေတာင်း ပီး ေသ
ဆုံးသူ စိုင်းအိုက်ထွန်း၏ အေလာင်းကို ေကျာက်မဲြပည်သူေဆး ုံးမှ ရင်ခွဲဌာနသို ပိုေဆာင် ထားေ ကာင်း
သိရသည်။

ည၉ ဝဝနာရီအချိနတ
် ွင် ရာဥက တိုအဖွဲ က ရာသိုြပန်လာ က ပီးစိုင်းအိုက်ထွန်း၏မိခင်အား ြဖစ်စ ် အား
လုံးကိလ
ု ာေရာက်ရှင်းြပခဲ ပီး ည၁၁ နာရီေကျာ်အချိနမ
် ှာရာဥက

ှင့်စိုင်းအိုက်ထွန်း၏မိခင်တသည်
ို
စိုင်း

အိုက်ထွန်းေသဆုံးမြဖစ်စ ် ှင့်ပတ်သက် ပီး ရဲစခန်းသိုသွား၍အမဖွင့်ခဲ့ ကေ ကာင်းသိရသည်။
၂.၁၀.၂၀၁၈ မနက်၁၀ နာရီ အစိုးရတပ် ခမရ(၅၀၁) ှင့် ခမရ(၅၀၄) တပ်တိုမှ အရာရှိတိုသည် အင်
အား(၁၅)ေယာက် ကားသုံးစီးြဖင့် ေနာင်အန်းရာမှ ရာဥက အိမ်သို ေရာက် က ပီး ရာဥက

ှင့် စိုင်းအိုက်

ထွန်း မိခင်တိုအား ၄င်းေသဆုံးမြဖစ်စ ်ကို လာေရာက်အေ ကာင်း ကားေ ကာင်း၊ ေသဆုံးသူ စိုင်းအိုက်
ထွန်းမိခင်ကို " ဒီကိစနဲပတ်သက် ပီး ဘာလုပ်ချင်လဲ့၊ ဘယ်လိုြဖစ်ေစချင်လဲ့၊တရား ုံးသွား ပီး တရားဥပေဒ
နဲ တရားစွဲချင်သလား၊ ကိ က်တာလုပ်လိုရတယ် ကျေနာ်တိုသေဘာတူတယ်၊ ဒါေပမယ် ခင်ဗျာ့တို တရား
ုံး တက် ပီး တရားဥပေဒအတိုင်းသွားချင်တယ်ရင်ေတာ့ ခင်ဗျာ့တို ှင့်ကျ ပ်တိုအတွက် အချိန်ကုန် မယ်
အချိန် ကာလိမ့်မယ်၊ တရား ုံးကလည်း ခင်ဗျာ့တိုသား အသက်ြပန်ရှင်လာေအာင် မလုပ်ေပး ိုင် ပါဘူး" ဟု
ေြပာဆိုခဲ့ ကေ ကာင်း သိရသည်။

ေနာက်ဆုံးမှာ ရာဥက

ှင့်ေသဆုံးသူစိုင်းအိုက်ထွန်း၏မိခင်တိုက "ဘယ်တရားဥပေဒနဲမှ အမမဖွင့်လို

ေတာ့ ေ ကာင်း ဒီအမကို ဒီမှာတင် ပီးပါေစေတာ့"ဟု ေြပာဆိုလိုက် ကေ ကာင်း သိရသည်။ ထိုအခါ ၄င်း
ခမရ (၅၀၁) ခမရ(၅၀၄)တိက
ု ေသဆုံးသူ စိုင်းအိုက်ထွန်းမိခင်အား ဆန်၁အိတ်၊တန်ဖိုးေငွ (၃၅၀၀၀)ကျပ်၊
စားဆီ ၃ ပုလင်း၊ သ ကား(၁)ကီလို၊ ေကာ်ဖီ၁ထုပ် ှင့် ေငွသား(၁၀)သိန်း ေပးအပ် ပီး

ှစ်သိမ်ခဲ့ေ ကာင်း

သိရသည်။
ထိုေနာက် ၄င်းတပ်မှအရာရှတ
ိ ိုက"ဆန်နဲဆီက ေရာ်ေ ကးေပးတာမဟုတ်ဘူး၊ ခင်ဗျာ့တိုအိမ်သူ အိမ်သာ
စား ဝတ်ေနေရးအတွက် သက်သက်ကူညီတာ၊"ဟုေြပာခဲ့ေ ကာင်းသိရသည်။
တိုက်နယ်ဥက ၊ ရာဥက

ှင့် ေသဆုံးသူ စိုင်းအိုက်ထွန်း၏မိခင်တိုဘက်က ၄င်းေသဆုံးမ ှင့် ပတ်သက်

ပီး ေကျေအးပါေ ကာင်း ေကျနပ်ပါေ ကာင်း သေဘာတူလိုက်ရတယ် ဟုဆိုသည်။ ထိုအခါ မွန်းလွဲ ၁နာရီ
ခန် အချိန်တွင် စစ်သားများသည် အဆိုပါအိမ်မှ ထွက်ခွာခဲ့ ကသည်။ အဲ့ဒီေနာက် ရာသူ ကီး၊ ေသဆုံး သူ
စိုင်းအိုက်ထွန်း၏ မိခင် ှင့် ဇနီးတိုက ေဆး ုံးသွားသို ပီး မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန်တွင် ၄င်း၏ ုပ်အေလာင်းကို
ေကျာက် မဲသင်းချိ င်းတွင် မီးသ

ဟ်ခဲ့သည်။

စိုင်းအိုက်ထွန်းသည် ဝမ်ေနာင်အန်းက လုံးထွန်း ှငပ
့် ါဝါတိ၏
ု
သားြဖစ်ပါသည်။ ၄င်း၏ ဇနီးမှာ နန်း
ေရယင်းြဖစ် ပီး ၆လအရယ် သမီးငယ်တစ်ဦးထွန်းကားခဲ့သည်။
ေအာက်တိုဘာလ ၃ ရက်ေနတွင် ေကျာက်မဲထိန်းချ ပ်မအတွက် အေြခစိုက် စကခ အမှတ်(၁)၊ ြမန်မာ
အစိုးရ စစ်တပ် ခမရ(၅၀၄)မှ အြခားအရာရှိတစ်ဦးက စစ်သား(၅)ေယာက်ခန် ှင့်အတူ ေသဆုံးသူ ဘက်
ကမိသား စု များ၏ အမဖွင့်ဆို ြခင်းမရှိ၊ ပီးဆုံးေ ကာင်း ေကျေအးေကျနပ်ပါေ ကာင်း ေနာက်ဆုံး အြဖစ်
ေသချာ အတည်ြပ ိုင်ရန် ေနာင်အန်းရာသူ ကီးအိမ်သို ေနာက်တစ်ဖန်ြပန်လာခဲ့ ကသည်။
ပစ်သတ်သည့်ေနရာသည်

ရခိုင်ြပည်နယ်ေကျာက်ြဖ ဘက်

ဘ လားပင်လယ်ေအာ်မှ

ရှမ်းြပည်နယ်

ေြမာက် ပိုင်းကိုြဖတ်၍ တ ုတ်ြပည်သိုသွယ်ထားေသာေရနံ ှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွ ပိုက်လိုင်းရဲ ၁၅ မီတာ
ခန် တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါပိုက်လိုင်းများသည် ေကျာက်မဲ ှင့် သီေပါတို ကား၊ ေဘာ် ကိ ဘုရား အနီး
တွင် ြဖတ်၍သွယ်တန်းထားပါသည်။ ၂၀၁၂ ခု ှစ် တုန်းက China National Petroleum Corporation
ကုမဏီ ေဆာက်လုပ်သည့် ယင်းဓာတ်ေငွ ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းကို ဆန်ကျင် ကန်ကွက်ခဲ့ေပမဲ့လည်း အကျိ း
သက်ေရာက်ြခင်းမရှိပါ။ ဒါ့အြပင် စီမံကိန်းေ ကာင့် ေြမကွက်များ ဆုံး ံးခဲ့ရြခင်း ှင့် ေဘာ် ကိ သည် ဆား
ေပါက် ေသာ ေနရာေဒသ ြဖစ်ေသာေ ကာင့် အချိန် ကာြမင့် လာခဲ့လ င် ဆားေပါက်ေသာ ေြမဆီလာ တိုက်
စားမေ ကာင့် သံေချးတက် သံပိုက်လိုင်းများပျက်စီး ပီး ဓာတ်ေငွ များ ှင့်ေရနံများယိုစိမ့်ေပါက် ကွဲမှာကို
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