
 

 

သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ 

ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ရန္ (၃ ရက္၊ ဧၿပီလ၊ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္) 

COVID 19 ကူးစက္ေရာဂါ၏အႏၱရာယ္ကုိကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းက အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းစဥ္၌ 
သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အတြင္းရိွကရင္ျပည္သူအား ဗမာတပ္မေတာ္မွ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ကင္းစြာသတ္ျဖတ္ျခင္း 

၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္၊ ညေန ၆ နာရီ ၅ဝ မိနစ္အခ်ိန္၊ ရြာသူရြာသားတစ္စုမွ ဆန္ႏွင့္အျခားပစၥည္းမ်ားဝယ္အၿပီး 
အိမ္သို႕ျပန္စဥ္ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ေစာ္မူပေလာေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ဗမာတပ္မေတာ္ေဖါက္လုပ္အသံုးျပဳေသာကားလမ္း 
ကိုျဖတ္ေလွ်ာက္ခ်ိန္၌ ဗမာတပ္မေတာ္၏ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အသက္ ၅၆ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာေစာသက္မီးမွာ က်ည္မွန္ကာ 
ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ေစာသက္မီးသည္ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အတြင္း၊ ဌာေနကရင္တုိင္းရင္းသားတို႕ဓေလ့ထံုးတမ္း 
အရ စီမံခန္႕ခြဲေသာနယ္ေျမေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္ “ေကာ္ေသဂူ”တြင္ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာတစ္ခု၏ 
ေကာ္မတီဝင္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ၎အပစ္ခံရသည့္ေနရာတြင္  ဗမာတပ္မေတာ္မ်ားဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
ေၾကာင့္ သူ၏အေလာင္းကိုမိသားစုဝင္မ်ား ယခုအခ်ိနထိ္သြားယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ေစာသက္မီးတြင္ ဇနီးသည္ႏွင့္ 
ကေလး ၅ ဦး က်န္ရစ္ခဲ့သည္။  

ေစာသက္မီးသည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းထဲတြင္ႏိုးၾကားတက္ၾကြသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး “ေကာ္ေသဂူ”၏ တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီ 
ထဲ၏၌ ဒုတိယတရားသူႀကီးတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ကရင္ျပည္နယ္၊  မူေၾတာ္ (ဖာပြန္) ခရုိင္အတြင္း၌ ဗမာ 
တပ္မေတာ္မွ ျပည္သူအား ဒုတိယအႀကိမ္ အေၾကာင္းမဲ့ေပၚတင္ပစ္သတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ မတ္လ ၅ ရက္ ေန႕ 
တြင္လည္း မူေၾတာ္ခရိုင္၊ ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္၊ မယ္ေဝေဒသတြင္ ခလယ္မူသူးပေလေတာရိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာသုိ႕ ေတာ 
ရိုိင္းတိရစာၦန္အေျခအေနကိုေလ့လာရန္အတြက္ တာ၀န္ျဖင့္သြားေသာသစ္ေတာေစာင့္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကို အေၾကာင္းမ့ဲ 
ပစ္သတ္ခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဗမာစစ္တပ္သည္ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္၏ ေခါင္း 
ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သလို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ ေစာအိုမူးကို ၎၏ေနအိမ္အနီးတြင္ အေၾကာင္း 
မဲ့ပစ္သတ္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႕ဆိုလွ်င္ ေစာအုိမူးအသတ္ခံရျခင္းမွာ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ျပီျဖစ္ပါသည္။  

၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွစၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (ေကအဲန္ယူ) တို႕၏ သေဘာတူညီမႈကုိ မရ 
ရွိဘဲ ဗမာတပ္မေတာ္သည္ လူေသာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရးလမ္းကုိ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ တပ္ရင္း ၁၅ ရင္းခန္႕ 
တပ္ျဖန္႕ခ်ထားခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သုိ႕ အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားစဥ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္စဥ္ကာလ၌ မူေၾတာ္ 
ခရုိင္ေကအဲန္ယူႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႕သည္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈကုိမရရွိခင္ အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံ 
ကိန္းအားလံုးကို လက္မခံေၾကာင္းသေဘာထားမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသို႕ေသာအေျခအေနတြင္ 
ဗမာတပ္မေတာ္သည္ စစ္ဆင္ေရးလမ္းကို အတင္းအဓမၼေဆာက္လုပ္ႏုိင္ရန္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေကအဲန္ 
ယူ၏ လက္နက္ကိုင္ေတာင္ပံျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ ႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာထိေတြ႕ပစ္ 
ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။  



 

 

ဗမာတပ္မေတာ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကိုခ်ိဳးေဖါက္ကာ မူေၾတာ္ခရုိင္ေကအဲန္ယူ 
နယ္ေျမအတြင္း၌ တပ္မ်ားတိုးခ်ဲ့ျဖန္႕ထားျခင္း၊ ေတာင္ယာခင္းမ်ား၊ စားက်က္ခင္းမ်ားႏွင့္ အနီးအနားေက်းရြာမ်ားဆီသို႕ 
နယ္ေျမမခြဲျခားဘဲ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ႏွင့္အျပစ္မ့ဲျပည္သူကို တရားဥပေဒအရအေရးယူခံရျခင္းမရွိဘဲ 
လြတ္လပ္စြာပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို က်ဴးလြန္ခ့ဲသည္။ ဗမာတပ္မေတာ္သည္ ေတာင္ယာခင္း ၅ဝ ႏွင့္ ေက်းရြာပိုင္ 
ဘံုသစ္ေတာအပါအဝင္ သစ္ေတာဧက ၅ဝဝ ခန္႕ကို ဤေႏြရာသီတြင္ အသိေပးျခင္း (သို႕မဟုတ္) အေၾကာင္းျပခ်က္မရိွ 
ဘဲ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။  မူေၾတာ္ခရုိင္ေကအဲန္ယူ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အထက္ပါဗမာစစ္တပ္၏ အထက္ပါခ်ိဳးေဖါက္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႕ခြာၿပီး ေတာထဲတြင္တိမ္းေရွာင္ေနထိုင္ေနရသည့္ရြာသူရြာသားမွာ ၃၆၇ ဦး၊ ေနရပ္စြန္႕ခြာၿပီး လက္ 
ရွိမိမိေက်းရြာသို႕ သတိျဖင့္ျပန္လည္ေနထိုင္သည့္ ရြာသူရြာသားဦးေရမွာ ၇၂၅ ဦး၊ ထို႕ျပင္ တိုက္ပြဲႏွင့္လက္နက္ႀကီးပစ္ 
ခတ္မႈေၾကာင့္ အခ်ိန္မေရြးေနရပ္စြန္႕ခြာတိမ္းေရွာင္ရမည့္အေနအထားတြင္ရိွသည့္ ရြာသူရြာသားဦးေရမွာ ၅၆၆၁ ဦးရိွ 
ေၾကာင္းသိရသည္။  

လက္ရွိကမာၻတဝွမ္းက COVID 19 ကပ္ဆိုးႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိနတ္ြင္ ဗမာတပ္မေတာ္၏အထက္ေဖၚျပပါဆိုးယုတ္ေသာလုပ္ 
ရပ္မ်ားက လူထု၏ဘဝကို ေဘးအႏၱရယ္ဆီသို႕ဆက္လက္တြန္းပို႕ေစသည္။ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ထဲရွိ လူထုမ်ား 
သည္ ၎တို႕ကိုယ္ကုိ COVID 19 ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ေရာဂါမွကာကြယ္ရန္ လံုေလာက္ေသာေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားမရိွပါ။ အ 
ကယ္၍ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသာ ၎တို႕ဆီသုိ႕သြားေရာက္ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေပးျခင္းမ်ား မျပဳ 
လုပ္ႏိုင္ပါက လူထုအၾကား၌ COVID 19 ဗိုင္းရပ္စ္အလြယ္တကူကူးစက္ပ်ံ႕ပြားႏိုင္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ 
ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ António Guterres က ပဋပိကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႕ခြာတိမ္းေရွာင္ေန 
ရသည့္ဒုကၡသည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုတုိ႕အၾကားတြင္္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုမုိကူးစက္ပ်ံ႕ႏံွ႕လြယ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲၿပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္း 
တြင္ စစ္ပြဲႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားကိုရပ္တန္႕ရန္ တိုကတ္ြန္းခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ေကအဲန္ယူမွ COVID 19 

ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈကိုကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္  ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ဗမာတပ္မေတာ္အား တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ခတ္ရပ္ 
တန္႕ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ ဗမာတပ္မေတာ္သည္ အထက္ပါတိုက္တြန္းမႈႏွင့္ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကို အေလးထား 
ျခင္းမရွိဘဲ ၎၏စစ္ဆင္ေရးလမ္းကို အတင္းအဓမၼစစ္အင္အားသံုးျခင္းျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ရန္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ 
သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အတြင္းရိွ ဌာေနကရင္တုိင္းရင္းသားလူထုမ်ား၏အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မွာ အႏၱရာယ္ထဲတြင္ 
က်ေရာက္ေနရပါသည္။  

ေစာသက္မီးအသတ္ခံရျခင္းသည္ အေျမာ္အျမင္ရိွေသာ ကရင္လူထုေခါင္းေဆာင္ေနာက္တစ္ဦးကို ထပ္မံဆုံးရံႈးလိုက္ 
ရျခင္းျဖစ္သည္။ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အတြင္း ပဋိပကၡ 
ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႕ခြာမႈမ်ားကုိျဖစ္ပြားေစသည့္ ဗမာတပ္မေတာ္၏စစ္ဆင္ေရးလမ္းေဆာက္လုပ္ေရးမ်ားကို ရပ္တန္႕ရန္ႏွင့္ 
၎တို႕တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ထားေသာတပ္မ်ားကိုရုတ္သိမ္းရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ဤသည္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ကမာၻတဝွမ္းရင္ဆုိင္ေနရသည့္ကပ္ဆုိးကာလအတြင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ျပည္သူလူထုမ်ားမွ ၎တို႕မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ေဘး 
ကင္းလံုၿခံဳစြာရွာေဖြလုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေအာင္၊ ထို႕ျပင္ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးဌာန WHO ၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ 
၎တို႕ကိုယ္ကို၎တို႕ COVID 19 ဗုိင္းရပ္စ္၏ေဘးအႏၱရာယ္မလွည္း ကာကြယ္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္း 
လိုက္သည္။   

ဆက္သြယ္ရန္။ 

ေစာေဖါလ္စိန္ထြား (သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ဥကၠဌ)၊ +66 817247093 
ေနာ္ကေညာေဖါ (သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္)၊ + 66 810295503 


