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ႏုိ၀င္ဘာ၂၅ ရက္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 

 

ႏိငုင္တံကာ အမ်ိဳ းသမးီမ်ားအေပၚ အၾကမး္ဖကမ္ႈ ဆန္႔က်ငေ္ရးေန႔ အတြက ္ရမွး္လ႕ူအခြင့္အေရးမ႑ိငုမ္ ွ
ေနာကဆ္ံုးရ သတငး္။ 

ရမွး္ျပညန္ယတ္ြင ္အပစရ္ပစ္ေဲရးလပုထ္ားေသာ္လညး္ ျမနမ္ာအစိးုရစစတ္ပမ္ ွလငိပ္ိငုး္ဆိငုရ္ာအၾကမး္ ဖက ္မႈမ်ား 
ဆကျ္ဖစေ္န- 

“အပစ္ရပ္ ေဒသ” ဟုေခၚေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ ၂၀၁၅ ခု ဧၿပီလ မွစ၍ 
ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မ ွလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ၈ ခုကို မွတ္တမ္းရရွိခဲ့ပါသည္။ အပစ္ရပ္ထား 
ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္မ ွထိုးစစ္ဆင္ျခင္း၊ စစ္ရွိန္ျမွင့္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ေန ျခင္း၊ အျပစ္က်ဴးလြန္သူတို႔ကိ ု
အေရးမယူျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပစ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေနသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင ္ေနထိုင္ၾကေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘ၀လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈသည့္ အဓိက အခ်က္တခုျဖစ ္ပါသည္။ 

မၾကာခင္က ျပစ္မႈမွာ၊ ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ ေက်းသီး ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာတခုတြင ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
လင္ေယာက္်ားျဖစ္သူကိ ုလယ္တေဲအာက္တြင ္ႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ထားခါ၊ တေဲပၚတြင ္အသက ္၃၂ ႏွစ္ရွ ိဇနီးကိ ု
ျမန္မာစစ္သား ၁၀ ေယာက္တို႔က ၀ိုင္းမုဒိမ္းက်င့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္သည ္ျမန္မာစစ္တပ္က ရွမ္းျပည္ 
တိုးတက္ေရးပါတ/ီ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSPP/SSA) တို႔ကို လက္ရွိထိုးစစဆ္င္ေနသည့္ကာလတြင ္ျဖစ္      
ျခင္ းျဖစ္သည္။  အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က ္တည္ဆျဲဖစေ္သာ္လည္း အစိုးရက ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္တိုးတက ္
ေရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ( SSPP/SSA)ေဒသတြင ္တပ္ရင္း ၂၀ ရင္း၊ လက္နက္ႀကီးတပ္၊တို႔ကိ ု



ျဖန္႔က်က္ထားၿပီး တိုက္ေလယာဥ္တို႔ကိုအသံုးျပဳေနသည္။ အရပ္သူအရပသ္ားမ်ားကို ဖိႏွိပ္သျဖင့္ ရြာသူရြာ 
သား( ၁၀၀၀၀ ) ေက်ာ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။   

ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ဳုိင္မ ွစုေဆာင္းရရွိသည့္ ယခင ္လငိ္ပိုင္းဆိုင္ရာအဓမၼျပဳက်င့္မႈ (၇) ခုမွာ  
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေတာေခါင္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ထိုေဒသမွာ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္အစိုးရႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ/ီ ရွမ္းျပည္တပ္ မေတာ္( RCSS/SSA )ႏွစ္ဖက္အျပစ္ရပ ္
သေဘာတထူားခဲ့ၿပီး ေနာက္ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္မ ွစစ္စခန္း စိုက္လာသည့္ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ 

 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔အေနျဖင့္ အေရးယူမခံရေၾကာင္း ယူဆေနသည္မွာ ရရွိထားသည္ ့အေထာက ္
အထားတို႔က အထင္အရွားျပသ ေန သည္။ တခ်ိဳ႕ မုဒိမ္းမႈတို႔မွာ စစ္သားမ်ား အစုလိုက ္က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ 
တခ်ိဳ႕ မုဒိမ္းမႈတို႔မွာ မ်က္စိေရွ႕တြင ္သို႔မဟုတ္ၾကားသိႏုိင္သည္ ့ေနရာတြင္ျဖစ္ပြါးျခင္းျဖစ္သည္။ မုဒိမ္းလူသတ္မႈ 
တခုမွာ က်ဴးလြန္သ၏ူ တပ္စခန္းအနီးတြင ္က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျပစ္မႈႏွစ္ခုတြင္သာ ရပ္ရြာလူႀကီတို႔က ဖိအားေပးေတာင္ဆိေုသာေၾကာင့္ က်ဴးလြန္သတူို႔အား ျမန္မာ အစိုးရ 
စစ္တပ္က ဖမ္ဆီးသည္ကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သိုေသာ္ မပြင့္လင္းေသာ စစ္တရားရံုးမ်ားေၾကာင့္ မည္သို႔ 
အျပစ္ေပးသည္ကိ ုမသိရေခ်။ ေနာက္တမႈမွာ  အမႈကိ ုပလပ္လိုက္ရန ္စစ္တပ္က ေငြေပးျခင္းသို႔မဟုတ ္
ေဒသခံတာ၀နရ္ွ ိသူတို႔က စစ္တပ္အေပၚ စြဲခ်က္တင္ျခင္းကို မလိုလား၊ မလက္ခံေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရး မ႑ုိဳင္က ထိုသို႔ အေရးမယူသည့္ ျဖစ္စဥ္တို႔ကို မ်ားစြာ ၀မ္းနည္းပါသည္။ ဤႏွစ္ 
ဇန္န၀ါရီလက ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေကာင္းခါရြာတြင ္ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ေယာက္ကိ ုမုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ ္
မႈအတြက ္အျပစ္က်ဴးလြန္သူတို႔ကို ျမန္မာအစိုးရတပ္မ ွအကာအကြယ္ေပးခါ အမႈကိ ုပိတ္ေစခဲ့သည္။ 
ထိုအမႈတြင ္စစ္တပ္သည ္ရ၏ဲ လူပုဂၢိဳလ္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို တားဆီးရုသံာမက အမႈတင္စြဲဆိသုူတို႔ကို္ပါ 
တရားျပန္စြဲမည္ဟ ုၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာျပည္တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္လိုပါက ျပဳက်င္႔မႈတို႔၏ အရင္းအျမစ္     
ျပႆ နာကိ ုစတင္ကိုငတ္ြယ္ဖို႔ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေပသည္။ ေနျပည္ေတာ္၏ စစ္တပ္ျဖန္႔က်က္ျခင္းႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ က်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊စစ္တပ္သည ္အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျပင္ဘက္တြင ္ရွိေန ျခင္း 
တို႔ ျဖစ္သည္။ 

 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ က ယူေက (UK) မွ ႀကီးမွဴးလုပ္ခဲ့သည္ ့စစ္ပြဲျဖစ္ရာေဒသမ်ားတြင ္လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ 
အဆံုးသတ္ေရး ေၾကညာခ်က္ကို ျမန္မာျပည္က လက္မတွ္ထိုးခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအေနႏွင့္ 
အေလးထား ကိုင္တြယ္ရန ္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္ အပါအ၀င ္ႏိုင္ငံမ်ားက ေနျပည္ေတာ္မွ 
တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအေပၚ ထိုးစစ္ဆင္ေနၿပီး လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လကက္်ဴးလြန္ေနျခင္းကိ ု
ဆိတ္ဆတိ ္ေန ေနၾကသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ုိဳင္က တိုက္ပြဲျဖစ္ရာေဒသရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းခေလးမ်ားလိင္ အၾကမ္း 
ဖက္ခံရျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးရန ္ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကိ ု“ အေျပာအတိုင္းလုပ္ဖို႔” တိုက္တြန္း 



ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာသည ္ေနျပည္ေတာ္၏ လက္ရွိ တိုကခ္ိုက္ေနမႈကိ ုလူသိရွင္ၾကား စတင္အျပစ ္တင္ရမည္။  
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း စစ္တပ္ျဖန္႔က်က္ျခင္း၊ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းကို ေနျပည္ ေတာ္မွ မရပ္တန္႔ပါက 
ဆက္လက္ဆကဆ္ံမႈကိ ုမလုပ္ေဆာငသ္င့္ေပ။ 

၂၀၁၅ ခု (ဧၿပီ - ႏို၀င္ဘာ) အတြင္း ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မ ွရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈသိသမွ်မွတတ္မ္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္။ 

အစဥ ္ ရကစ္ြဲ အမႈအမ်ိဳ း 

အစား 

အမ်ိဳ း
သမးီ၊ 

မနိး္ခေ
လး -
အရြယ ္

ေနရာ က်ဴးလြနသ္ ူ ျဖစစ္ဥအ္ 

ေသး 

စတိ ္

တရားရံုး 

တိငုခ္်က ္

၁ ။ ဧၿပီ ၁၇၊ 
၂၀၁၅ 

က်င့္ရန္ႀကံစည္ ၁၄ 
ႏွစ္ 

လြိဳင္လင ္ ဒုတပ္ၾကပ ္

ျမင့္သိန္း 

ခမရ ၅၁၃ 

မိန္းခေလး 

အိမ္တြင္း၀င ္

၍ႀကံ၊မိဘႏွင့္ 
အရပ္မ ွ
ေအာ္ 
သံၾကား၍ 
တားဆီး 

ဧၿပီ၂၂ ၊မိန္းခေလး 

မိဘမ်ားက 

တရားစြဲရန ္

လုပ္၊ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးရံုးက လက္မခ ံ

၂ ေမ 
၂၁၊၂၀၁၅ 

အစုလိုက ္

မုဒိမ္းက်င့္ 

၂၂ မိုင္းပန္ ခမရ ၃၃၃ 
စစ္သား 

မ်ား 

ရြာအတြင္း 

ကင္း 

လွည့္စဥ ္

ရြာသားမ်ား 
မတိုင္ၾကား၀ံ့ 

၃ ဇြန္၆၊ 
၂၀၁၅ 

မုဒိမ္းက်င့္ 

လုယက ္

သတ္ျဖတ ္

၂၈ ဟိုပုံး ခမရ ၂၄၉ စစ္ 
သားမ်ား 

တပ္စခန္းႏွင့္ 
မီတာ၆၀အ
ကြာ 
တြင္ျဖစ္၊သူမ
ေက်ာင္းဆြမ္း
ပို႔အျပန္၊က်ဴး 
လြန္သူတဦး 
ထက္မ်ား  

ေဒသခံစစ္အရာရွိက 
ပထမျငင္း၊ 
ရပ္ရြာလူႀကီးႏွင့္ 
အထက္စစအ္ရာရွိ
တို႔လာမ ွ
စစ္သားတဦးကိုဖမ္း၊ 
ရိုက္။ဘာအျပစ္ေပး  
သည္မသိ၊ခံရသ၏ူ 
ခင္ပြန္းကို 



အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းေဒ
သမွဴးက စားစရာႏွင့္ 
က်ပ္၅.၃ သန္းေပး။ 

၄ ဇူလိုင ္၆ က်င့္ရန္ႀကံစည္ ၂၀ လခဲ်ား ဒုဗိုလ္စိန္မင္း။ 
လက္ေထာက ္
တာ၀န္ခ ံခမရ 
၅၁၂ 

က်ူးလြန္သူ
သည ္
အိမ္ထသဲို႔ 
၀င္လာ၊ 
မိဘမ်ားေရွ႕
တြင္ သူမကိ ု
ေသနတ္ထု
တ္ခ်ိန္၊ 
လိင္အတြက္
ေခၚ၊ 
အေမျဖစ္သူ
ေမ့လ၊ဲ 
ဗိုလ္ထြကသ္ြ
ား၊ထပ္ျပန္လ
ာ၊ ေသနတ ္
အိမ္ျပင္မွာေ
ဖါက္။ 
အေမကိုေဆ
းရံုတင္။ 

က်ဴးလြန္သူက၊ 
အမ်ိဳးသမီးမိသားစု
ကို တရားမစြဲရန ္
က်ပ္၃သိန္း ေပး၊ 
မယူသျဖင့္ 
စိတ္ဆိုးသြား၊ 
တရားမစြဲရ။ဲ 

၅ ၾသဂုတ္၊၈ မိန္းေလးငယ္ကိ ု
က်င့္ရန္ႀကံစည္ 

၁၅ ခိုလမ ္ စစ္သား ၄ဦး 

ခမရ ၁၄၉ 

ကင္းလွည ္ ့
စဥ္ 
အမ်ိဳးသမီး
အိမ္မွာနား၊ 
နံက္ထမင္း 
ခ်က္ခ်ိန္တြင္ 
က်င့္ရန္ႀကံ 
စည္၊ 
ေအာ္သံေၾက
ာင့္မိဘမ်ားႏွ

မိဘတို႔က 
တရားမစြဲရ ဲ



င့္ 
အိမ္နီးခ်င္း
တို႔ 
လာတားဆီး 

၆ ၾသဂုတ္၂
၄ 

မုဒိမ္းမႈ ၃၂ တာခ်ီလိတ ္ ျမန္မာအစိုးရစစ္
တပ္စစ္သား 

စစ္ေၾကာင္းအမွ
တ္ ၁၈ 

က်ူးလြန္သူ၊ေ
ဒသခံတပ္စ
ခန္း 

လယ္ထတဲြင ္
ျပဳက်င့္ 

ေဒသခံတပ္စခန္းကိ ု
တရားစြဲဖို႔ 
ရြာလူႀကီးက 
အမ်ိဳးသီၼး 
ခင္ပြန္းကိုကူညီ။ 
က်ဴးလြန္သူကိ ု
ေဖၚထုတ္ၿပီး 
အရာရွိက 
ပါးရိုက္၊ကန္ေက်ာက ္
။တရာခံကိ ု
မိုင္းျဖတ္သို႔ေျပာင္း 
ေရြ႕၊ 
ဘာအျပစ္ေပးသည္
မသိ၊ 
ၾတဂိံတိုင္းေဒသ 
အရာရွိက 
အမ်ိဳးသမီးကို ဘတ ္
၅၀၀၀ ေပး။ 

၇ ႏို၀င္ဘာ၃
၊၂၀၁၅ 

အစုလိုက ္
မုဒိမ္းက်င့္ 

၄၅ မိုင္းပန္ ဒုတပ္ၾကပ ္
မင္းစိုး၊တပ္သား
ေန၀င္း။ 
တပ္ရင္း ၉၉၆ 

စစ္သားႏွစ္ေ
ယာက္အိမ္
ထ၀ဲင္က်င့္၊ 
ခင္ပြန္းလာရ
ာ ရိုက္နက္၍ 
ခင္ပြန္းနားကြဲ
သြား 

တပ္ရင္းမွဴးက 
ရြာလူႀကီ၊ 
ခံရသူေမာင္ႏွံကိေုခၚ
၍၊ က်ပ္ ၅ သိန္း၊ 
၀က္ႏွစ္ေကာင္ေပး
သည္။ 
က်ဴးလြန္သူတို႔ကိ ု
ေထာင္ခ်မည္ေျပာ 
ေသာ္လည္း၊ မသိရ။ 



၈ ႏို၀င္ဘာ 
၅။၂၀၁၅ 

စုမုဒိမ္းက်င့္ ၃၂ ေက်းသီး ျမန္မာအစိုးရ 
စစ္သား 
၁၀ဦးခန္႔ 

အမ်ိဳးသမီးႏွ
င့္ ခင္ပြန္း 
ကိုလယထ္ ဲ
တြင္ စစ္သား 
မ်ားကဖမ္း၊
လင္ကိ ု
ႀကိဳးတုတ္၊ 
မယားကို၀ိုင္း
က်င့္  

ထိုးစစ္ဆင္ေနစဥ ္
ဤအမႈျဖစ္၊ 
တရားရံုးတင္ရန ္
အလြန္ခက္။ 

 

မွတ္ခ်က ္- ဟိုပုံးသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သလိိကု ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရး 
မ႑ုိင္အစီရင္ခံစာတြင္ၾကည့္ပါ။ 
http://www.shanhumanrights.org/images/stories/pdf/July20_2015/Update%20by%20Shan%20
Human%20Rights%20Foundation_Ho%20Pong%20rape%20case%20_Burmese%20Version.pd
f 

ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္၂၀၁၅ခုႏွစ္။ ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္မွ စစ္သား တာခ်ီလိတ္တြင ္မုဒိမ္းမႈ အေသးစိပ္။ 

ဤအမႈသည ္တာခ်ီလိတ္အေရွ႕ဘက ္ ၂၅ ကီလိုမီတာအကြာ ဆမ္ပူးရြာ အျပင္ဘက ္မေဲခါင္ျမစ္အနီးတြင္ 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ ညေန ၅နာရီခန္႔တြင္ “နန္း၀မ္” (အမည္လႊဲ) ၃၂ ႏွစ္သည ္သူမ၏လယ္ကိ ု
တဦးတည္းေစာင့္ေနသည္။ သူ႔ေယာက္်ားက ျမက္ရိတ္စက္ သြားျပန္ပို႔ေနစဥ္။ ဆမ္ပူးရြာအေျခစိုက ္တပ္စခန္းမ ွ
တပ္သား၀င္းႏိုင္က ထိုေနရာတြင ္ထင္းရွာလာသည္။ နန္း၀မ္ကိ ုသူ႕ဒါးျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ခါ မုဒိမ္းက်င့္ေတာ့သည္။ 

ထိုေနာက္နမ္း၀မ္က သူမရြာသို႔ ငိုျပန္သြားသည္။လမ္းတြင ္သူမကိုႀကိဳရန္လာသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီး 
လာေသာ သူ႔ေယာက္်ားနဲ႔ ေတြ႕သည္။ ျဖစ္စဥ္ကို ေယာက္်ားအားေျပာျပၿပီးေနာက္ ရြာလူႀကီးအိမ္သို႔  
တိုက္ရိုကသ္ြားခါတိုင္ၾကားေတာ့သည္။ရြာလူႀကီးက ဆမ္ပးူစခန္းတာ၀န္ခံကိ ုဖုန္းဆက္ေျပာရာ ထိုတာ၀န္ခ ံက 
နန္း၀မ္ကို စခန္းသို႔လာၿပီး မုဒိမ္းက်င့္သူကိ ုျပရန္ေခၚသည။္ 

နန္း၀မ္ႏွင့္သူခင္ပြန္းတို႔ စခန္းကိုသြားရာ တရားခံ၀င္းႏိုင္ကိုရွာေတြ႕ခဲ့သည္။ ၀င္းႏိုင္ကို တာ၀န္ခံက 
နန္း၀မ္တို႔ေရွ႔မွာပင္ ပါးရိုက္၊ ကန္ေက်ာက္ၿပီး သူ႔ကိုအျပစေ္ပးမယ္ဟုဆိသုည္။ေနာင္ေန႔နံက္တြင္၀င္းႏိုင္ကိ ု
သူ႔မိခင္တပ္ရင္းရွိရာ မိုင္းျဖတ္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကမဲႈ အမွတ္ ၁၈ သို႔ပို႔လိုကသ္ည္။ 

နန္း၀မ္တို႔ က ၀င္းႏိုင္အားအေရးယူပံုကို မေက်နပ္ၾကေပ။ သူတို႔က ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ 
တာခ်ီလိတ္သြားခါ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ အဖြဲ႕၀င္တို႔ႏွင့္တိုင္ပင္သည္။ ႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ သူတို႔ကိ ုဘတ ္
၃၀၀၀ ေပးေသာ္လည္း တရားစြဲရန္မကူညီေပ။ 



စက္တင္ဘာလ ဒုတိယပတ္တြင ္ၾကိဂံတိုင္းေဒသအရာရွ ိဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ေဇာ္ေအးက ကားသံုးစီး၊ 
စစ္သား၂၀ျဖင့္ ဆမ္ပူးရြာသို႔ေရာက္လာသည္။ သူက ရြာလူႀကီးႏွင့္ နန္း၀မ္ကို ရြာသူရြာသား ၃၀ 
ေလာက္ေရွ႕တြင ္ဆင့္ေခၚလိုကသ္ည္။ သူက နန္း၀မ္တို႔ ဘာလိုခ်င္လေဲမးတယ္။ ဒါေပမဲ့ နန္း၀မ္တို႔က 
သူတို႔ရြာမွာ အေျခစိုက္သည့္ စစ္တပက္ိုေၾကာက္လြန္းသျဖင့္  မုဒိ္မ္းမႈအတြက္တရားစြဲေပး ရန္မေျပာ ၀ံ့ၾကေခ်။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ေဇာ္ေအးက နန္း၀မ္ကို ဘတ္ ၅၀၀၀ ေပးခဲ့သည္။ 

ထိုမုဒိမ္းမႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဆမ္ပူးရွိ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည ္လယ္ထသဲို႔ တစ္ဦးတည္း မသြား၀ံ့ၾကေတာ့ေပ။  
ေနာက္ေနာင ္မုဒိမ္းမႈျဖစ္ပါက က်ဴးလြန္သူကိ ုမေဖၚထုတ ္ႏိုင္ရန္အတြက ္တ်ဴးလြန္သူကတခါတည္း 
သတ္မည္ကိ ုေတြးေၾကာက္ၾကသည္။  

ဆမ္ပူးစခန္းတြင ္မိုင္းျဖတ္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကမဲႈ အမွတ ္၁၈ လက္ေအာကခ္ ံျမန္မာအစိုးရ စစ္သား၄၀ 
ခန္႔ရွိသည္။ ထိုေနရာတြငတ္ပ္စြဲထားသညမ္ွာ ၉ ႏွစ္ခန္႔ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ တပ္စခန္းက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဘး 
မွာျဖစ္သျဖင့္ အထြဋ္အျမတ္ထားရာေနရာႏွင့္ နီးေနသျဖင့္ ရြာလူထုက မႏွစ္သက္ၾကေပ။ စစ္သားမ်ားက 
ရြာလူထုထံမ ွကားမ်ားကိုေခ်ာဆြဲျခင္း၊ ဓါတ္ဆီထည့္ခိုင္းျခင္းမ်ား မၾကာခဏလုပ္ခိုင္းေလ့ရွိသည္။ 

 

ဆကသ္ြယရ္န္  

စုိင္းေဟာ္ရဲွန္ + ၆၆ (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀          (ရွမ္း/ အဂၤလိပ္) 

နန္းစံေတာင္း + ၆၆ (၀) ၈၁-၆၀၃-၆၆၅၅     (အဂၤလိပ္/ ထုိင္း) 
စုိင္းခြန္းမုိင္   + ၆၆ (၀) ၉၄-၆၃၈-၆၇၅၉          (ဗမာ/ အဂၤလိပ္) 

 


