ရွမး္ လူ ့အခြင့အ
္ ေရးမ႑ိဳ င္မွ ေနာက္ဆုးံ ရသတင္းစာအမွတ(္ ၁၀/၁၇)
စက္တင္ဘာလ၂၁ ရက္ေန ့ ၂၀၁၇။
၂၀၁၇ခုုႏွစ္ ဇူလင
ု လ
္ ကုနမ
္ စ
ွ ၍ အစးု ရစစ္တပ္မွ ရွမး္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ု း္ ဟပ
ု ုးံ ျမ န
့ ယ္အတြငး္ ကင္းလွည့္ စဥ္ ရက
ု ုႏ
္ ွက္
ျခင္း၊ ဖမ္းဆးျခင္း၊သတ္ျဖတ္ျခင္း ၊လူ ့အခြင့အ
္ ေရးခ းေဖာက္ျခင္း မ ားကု က းလြနေ
္ နသည္။
၂၀၁၇ခုနွစ္ ဇူလုင္ုႏွင့္ႀသဂုတ္လ အတြင္း အစုးရစစ္တပ္ခလရ ၂၄၉ ုႏွင့္ ခမရ ၄၂၅ တု႔သည္ ဟုပံုးျမ ့နယ္အတြင္းရွ
ရြာ၃ရြာထဲသု ့ ဝင္ရာက္စးနင္းခဲသ
့ ည္။ ရြာုႏွစ္ရြာကု သန္းေခါင္အခ န္တြင္ ၀င္သည္။ရြသား၅ဥးကု ရုက္နွက္ျပး ၁၆ုႏွစ္အ
ရြယ္လူငယ္တစ္ဥး အပါအဝင္ ၁၁ ေယာက္ကုဖမ္းဆးသည္။ ဇူလုင္ ၃၁တြင္ ခမရ၄၂၁မွ အပစ္မဲ့ရြာသား တစ္ဥးကု
ပစ္သတ္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၉ တြင္ ခမရ ၅၁၄ က ရြာစာေရးကု ဖမ္းဆး နွပ္စက္ခဲ့သည္။
ဇူလုင္မွစက္တင္ဘာလ အထ အစုးရစစ္တပ္မွဟုပုးံ ျမ ့အတြင္း ဖမ္းဆးနွပ္ဆက္ညွင္းပန္းသည့္ျဖစ္ရပ္မွတ္တမ္း ကု
SHRF မွေဖာ္ျပထားသည္။
ရက္စြဲ

လူ

့အခြင့အ
္ ေရး

ခ းု ေဖာက္ခရ
ံ ေသာ
ေဒသခံမ ား
၃၁.၇.၂၀၁

၁ဥး

ခ းေဖာက္ခခ
ံ ဲ့

္ ည့္အစးု ရစစ္တပ္
ဟပ
ု းုံ ျမ န
့ ယ္အတြင္ က းလြနသ

ရပံု

း ရွတည္ေနရာ

ပစ္သတ္

ခုေတာင္းေျမာက္ဖ

၇

တပ္သား
-

က္ နမ့္ပါခ းရြာအုပ္စု

တပ္

အမန္ ့တာဝန္

ခမရ

အမွတ္၇

၄၂၁

စစ္ဆင္ေရး
ကြပက
္ ဲမႈဌာန
(ဖယ္ခု)ံ

၃၁.၇.၂၀၁

ရုက္ုႏွက္စစ္ေ

၇

ဆးေမးျမန္း

နားပံု

-

ခမရ၄၂

အမွတ္၇

၅

စစ္ဆင္ေရး
ကြပက
္ ဲမႈဌာန

၁.၈.၂၀၁၇

၃ဥး

ရုက္ုႏွက္စစ္ေ

နားပံု

ဆးေမးျမန္း

တပ္သာ

ခလရ၂

အေရွ

း ၄၀

၄၉

စစ္ဌာနခ ပ္

႔ပုင္း

(ေတာင္ၾကး)
၃.၈.၂၀၁၇

၉ဥး၊

၁၆ုႏွစ္အ

ရြယ္ကေလး

ညသန္းေခါင္အ

ကုန္ကုန္း၊ မုင္းပ ဥ္း

ခ န္အတြင္းလ

ရြာအုပ္စု

တ္ထပ္ခတ္ျပး
စစ္တပ္
ေထာင္တြင္ခ ပ္
ေုႏွာင္

၃၀ ဥး

ခလရ၂

အေရွ

၄၉

စစ္ဌာနခ ပ္

႔ပုင္း

(ေတာင္ၾကး)

၄.၈.၂၀၁၇

၁ဥး

ဖမ္းဆး၊အခ ပ္

မက္လန္း၊လုင္းဆ

ထည့္

တ္ေက းရြာအုပ္စု

၃၀ ဥး

ခလရ၂

အေရွ

၄၉

စစ္ဌာနခ ပ္

႔ပုင္း

(ေတာင္ၾကး)
၁၀.၉.၂၀၁
၇

၁ဥး

သတလစ္သည္

နမ့္ခုတ္ရြာ၊

အထရုက္ုႏွက္၊

နားပံုေက းရြာအုပ္စု

ညလံုးေပါက္က
းတုပ္

၄၅

ခမရ

အမွတ္၂
စစ္ဆင္ေရး
ကြပက
္ ဲမႈဌာန
(မုင္းကင
ု )္

အထက္ပါလူ ့အခြင့အ
္ ေရးခ းေဖာက္မႈသည္ဟုပံုးျမ ့နယ္အတြငး္ ႀသဂုတ္ ၄၊၂၀၁၇တြင္ အစုးရစစ္တပ္ုႏွင့္ ျငမ္းခ မ္းေရး
လက္မွတ္ထုးထားေသာ RCSS/SSA တု႔ တုက္ပြဲ ျဖစ္ျပးေနာက္ ေပၚ ေပါက္ခဲျ့ ခင္းျဖစ့သည္။SHRF၏ ႀသဂုတ္လ ၄၊၂၀၁၇
တြင္ ထုတ္ျပန္ခ က္အရ အစုးရစစ္တပ္မွ ဇူလုင္ ၁၆မွ၃၀အတြင္း ဟုပံုးျမ ့နယ္ေနရာအုႏွံအျပား တြင္ လူ႕အခြင့္အေရး
ခ းေဖာက္ ခဲ့သည္ကု ေဖၚျပထားသည္။ ၁၂ုႏွစ္အရြယ္ကေလးတဥးထံမွ ေတြ ့ေသာ ေဝၚကေတာ္က ေႀကာင့္ဇူလုင္လ
၁၈တြင္ အစုးရစစ္တပ္မွ ဖမ္းဆးခဲ့ျပး ႀသဂုတ္၁၅ တြင္ ျပန္လြတေ
္ ပးခဲ့သည္။ ၄ပတ္အႀကာထန္းသမ္းခဲ့သည္။
ဖါလုင္းအေျခစုက္ ခလရ ၂၄၉မွ ႀသဂုတ္၂၈နွင့၃
္ ၀ ႀကားတြင္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္ျပးသည့္ေနာက္ပုင္းတြင္ ေဒသခံ
မ ား စုးရမ္ထတ္လန္ ့ေနႀကသည္။ႀသဂုတ္၂၆၊၂၀၁၇ တြင္ ဟုပံုးျမ ့နယ္ မုင္းပ ဥ္းေက းရြာအုပ္စမ
ု ွ ရြာ၄ရြာ ၏ရြာသူႀကးထံ
သု ့စစ္ဆင္ေရးေလ့က င့္မည့္အေႀကာင္းကု စာေရးပ႔ခ
ု ဲ့သည္။ ေဒသခံမ ားကု လက္နက္ႀကးေတြပစ္ခတ္ မည္ျဖစ္ေသာ
ေႀကာင့္ ထုေနရာုႏွင့္ေဝးေဝးေနရန္ သတေပးခဲ့သည္။

ႀသဂုတ္ ၃၁ုႏွင့္ စက္တင္ဘာ၂၊၂၀၁၇ တြင္ ခမရ၂၁၆ မွ ေဒသခံမ ား၏ ထရပ္ကားကု ေခ ာဆြျဲ ပး ရကၡာသယ္ကာ
ဟုပံုးျမ ့နယ္အတြင္းလမ္းျပခုင္းေစခဲ့သည္။
အစုးရစစ္တပ္က ဟုပံုးတြင္ ကင္းလွည့္စဥ္ လုယက္မႈမ ားကုလည္းက းလြန္သည္။

လူ ့အခြင့အ
္ ေရးခ းေဖာက္ပုအ
ံ ေသးစတ္
ခမရ၄၂၁ မွတပ္သား ရြာသားတဥးကပ
ု စ္သတ္
ဇူလုင္ ၃၁၊၂၀၁၇ ညေနပုင္းတြင္ စုင္းစုခမ္း(အသက္၃၇) ခုေတာင္းေျမာက္အရပ္ရေတာင္
ွ
ေပၚလမ္းေလ ာက္ေနစဥ္ ခမရ
၄၂၁ ုႏွင့္ဆံုမျပး ပစ္သတ္ခံခဲ့ရသည္။
ခုေတာင္းရြာမွ ရြာသားမ ားကေသနတ္သံႀကားခဲ့သည္။ စုင္းစုခမ္း အမ္ကုျပန္မေရာက္လာေသာေႀကာင့္ ရြာသားမ ားက
အသတ္ခံရျပဟုသံသယ ရွေသာ္လဲ ထုေနရာသု ့သြားမႀကည့္ရဲ ခဲ့။
ႀသဂုတ္လ ၂၈တြင္ ရဲသားကစုင္းစုခမ္း၏မန္းမကု စုင္းစုခမ္းထြက္ေျပးလု ့ခမရ၄၂၁ မွတပ္သားကပစ္သတ္လုက္
ေႀကာင္းေျပာသည္။ထု ေနာက္မွရြာသားမ ားက ရုပ္အေလာင္းကုသယ္ယူကာ သၿဂ လ္္ေပးခဲရ
့ သည္။
စုင္းစုခမ္းတြင္ ကေလး၃ေယာက္ရွသည္။
ခမရ၄၂၅ ုႏွင့ခ
္ လရ၂၄၉မွရာြ သား၄ဥးကု စစ္ေဆးရက
ု န
္ က
ွ ္
ဇူလုင္ ၃၁၊၂၀၁၇တြင္ နားပံုရြာတြင္ေနထုင္ေသာ ထြန္းထြန္း(အသက္၄၄) ရြာ၏ေျမာက္ဖက္အရပ္ေတာထဲုႏြားေက ာင္း
ေနစဥ္ ခမရ ၄၂၅မွတပ္သားမ ား ုႏွင့ဆ
္ ံုမသည္။တပ္သားမ ားကသူ့ကု စစစ္ေမးျမန္း အႀကမ္ႀကမ္ရုက္ုႏွက္ခဲ့ျပးမွ
ျပန္လြတ္ေပးခဲ့သည္။ဒဏ္ရာေႀကာင့္အလုပ္၅ရက္မလုပ္ုႏုင္ခဲ့။
ႀသဂုတ္ ၁၊၂၀၁၇ မနက္ ၁၁နာရခန့္တြင္ ခလရ၂၄၉မွ တပ္သားအေယာက္ ၄၀ေလာက္က နားပံုရြာထဲသု့လာၿပး
အမ္ေတြထဲ အထ၀င္ရွာေဖြၾကသည္။ လံုးအာရယ (အသက္ ၅၈) ကသူ၏အမ္ေရွ့တြင္ထုင္ေနစဥ္ ထုတပ္သားမ ားက
RCSS/SSA စစ္သား၏အေဖဟုစြပ္စက
ြဲ ာ သားျဖစ္သူကုေမးပါေတာ့သည္။လက္သးျဖင့္ ၃ခ က္ထုးျပး ျပန္လြတ္ေပး
ခဲ့သည္။
ထုစစ္သားမ ားကပင္ ျခံမွျပန္လာေသာရြာသား၂ဥးကု ရွမ္းစစ္သားမ ားအေႀကာင္းေမးျပး ရုက္ုႏွက္သည္။ ုႏွစ္ေယာက္
စလံုးကု ႀက းတုပ္ေခၚသြားျပးညေနပုင္းမွျပန္လြတ္ေပးခဲ့သည္။ထုုႏွစ္ေယာက္၏အမည္မွာ ၁.လံုးစံေမာင္၊ အသက္၄၇ ၊လံုးကာလင္ ပါမြန္းတု့၏သား
၂.စုင္းကာလ၊ အသက္၁၉၊ လံုးေက ာ္ ပါေစ တု့၏သား

၁၆ုႏွစအ
္ ရြယလ
္ င
ူ ယ္တစ္ဥးအပါအဝင္ ၁၀ေယာက္ကအ
ု စးု ရစစ္တပ္ ခလရ ၂၄၉ မွ သန္းေခါင္ခ န္တင
ြ ဖ
္ မ္းဆး
ႀသဂုတ္ ၃၊ ၂၀၁၇ တြင္ အစုးရစစ္တပ္ ခလရ ၂၄၉ မွနားကြန္ရြာ၊မုင္းပ ဥ္း ဟုပံုးျမ ့နယ္တြင္ ရြာသား ၁၀ဥးကု
သန္းေခါင္ခ န္တြင္ဖမ္းဆးသည္။

ထုေန့မနက္ေစာေစာ ၁း၃၀တြင္ ဖါလုင္းအေျခစုက္ ခလရ၂၄၉ မွတပ္သားအေယာက္ ၃၀ခန့္ကကုန္ကုန္းရြာသု့
ေရာက္သည္။ကုန္ကုန္းတြင္ အမ္ေျခ ၆၅ အမ္ရွသည္။ကားကုရြာထဲမွာ ရပ္ျပး လံုးဝမ္း အမ္သု့တုက္ရုက္သြားကာ ဝုင္း
ထားျပးတံခါးေခါက္သည္။
လံုးဝမ္းျပးတံခါးဖြင့္ေပးသည္နွင့္ခ က္ခ င္း အမ္ထဲသု့ဝင္ရွာေဖြေတာ့သည္။ရွမ္းစစ္သားမ ားမေတြ ့၍ လံုးဝမ္းုႏွင့္ သူ၏
၁၆နွစ္အရြယ္သားကုဖမ္းဆးေခၚေဆာင္သြားသည္။ထု့ေနာက္လံုးလမ္အမ္သု့သြားကာ

လံုးလမ္ကု

ဖမ္းဆးသည္။

ထု့ေနာက္ လံုးကုနအမ္သု့ထပ္ဝင္ကာ ၄ေယာက္(လံုးကုန၊သူ၏သားမက္၂ ေယာက္၊အလုပ္သမား) ကုဖမ္းဆးခဲ့သည္။
ပါုႏြဲ

့အမ္

ကုဝင္ကာေနာက္ထပ္ုႏွစ္ဥးကုဖမ္းဆးခဲ့သည္။

အကုန္လံုးရြာသား၁၀

ေယာက္ကု

လက္ထတ္ခတ္ဖ

မ္းဆးသည္။
အစုးရစစ္တပ္မွဖမ္းဆးေနစဥ္

အမ္နားတဝုက္ကုပါ

ဓာတ္ပံုရုက္ေနသည္ကု

အျခားေဒသခံမ ားကေတြ

့သည္။

၂း၃၀တြင္ စခန္းသု့ရြာသား ၁၀ ေယာက္ကုပါ ေခၚသြားသည္။
၁၆ုႏွစ္အရြယ္ကေလး၏မခင္မွ ဆရာမထံေျပာႀကားရာမွ တပ္သု ့ဖုန္းဆက္ျပး ျပန္လြတ္ရန္ေျပာခဲ့သည္။ မနက္၈ နာရ
တြင္ ျပန္လြတ္လာျပး တပ္မွအမ္သု့လမ္းေလ ာက္လာခဲ့ရသည္။
ထုေနမွာပဲ မနက္၉နာရတြင္ကန
ု ္ကုန္းမွ ရြာသူႀကးုႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ၉ ေယာက္တု့က ထုတပ္ထဲသု့ကား၃စးုႏွင့္သြားကာ
ဖမ္းဆးခံခဲ့ရေသာ သူမ ားုႏွင့္ေတြ့ရန္ေတာင္းဆုခဲ့ေသာ္လဲ ေတြ့ခြင့္မေပးခဲ့။ တပ္မွ းမွ ရြာသူႀကးကုျပန္ရန္ေျပာခဲ့ျပးလု
အပ္ပါကေခၚမည္ဟုေျပာခဲ့သည္။”သူတု႕ကုဘာမွမလုပ္ပါဘူး၊ အထက္အမန့္အရဖမ္းဆးရတာပါ” ဟုတပ္မွ းကေျပာ
သည္။
ကား၃စးအနက္ တစ္စးမွာ လံုးစံစုင္း၏ကားျဖစ္ျပး အဖမ္းအဆးခံရသူေတြထဲမွတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ အစုးရတပ္သား
မ ားကမွတ္မ၍ ထုကားကုထားခဲ့ရန္ ေျပာသည္။အျပန္တြင္ ကားုႏွစ္စးသာက န္သည္။
ေနာက္ေန့တြင္

ရြာသူႀကးုႏွင့္အျခားရြာသားမ ားုႏွင့္ထုတပ္သု႕ျပန္လြတ္ဖု့သြားေစာင့္ေနႀကသည္။

ည၁၀နာရတြင္

လံုးစံစုင္းမွ အပ အျခားသူမ ားကုျပန္လြတ္ေပးခဲ့သည္။ RCSS/SSA၏တပ္သားဟုစြပ္စခ
ြဲ ံရသည္။
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေသာသူေတြက သူတု႕ကု ၄-၅ ေယာက္တစ္ခန္းထားျပး အမ္သာသြားရင္လက္ထတ္မျဖ တ္ေပး
ဘူးဟုေျပာသည္။
ဖမ္းဆးခံရေသာရြာသား၁၀ ဥး၏နံမည္၁။ လံုးဝမ္း၊ အသက္ ၅၀၊ လံုးေဝပန္တ၏သား
၂။စုင္းုႏြံမန္း၊ အသက္ ၁၆၊လံုးဝမ္း၏သား
၃။လံုးလမ္၊ အသက္ ၄၉
၄။လံုးကုန၊အသက္၅၇၊ လံုးလမ္၏သား
၅။လံုးစံစုင္း၊အသက္ ၄၇၊လံုးဥတၱမ၏သား လံုးကုန၏သားမက္
၆။စ္င
ု ္းုႏြံ၊အသက္ ၂၇၊ လံုးေဒါန ပါလန္၏သား၊ လံုးကုန၏သားမက္
၇။စုင္းေပါက္၊ အသက္၂၂၊ လံုးစံမတ္ ပါတင္၏သား၊ လံုးကုနလယ္လုပ္သား
၈။လံုးေအး၊ အသက္၃၉၊ လံုးမုင္၏သား

၉။စုင္းေနာ္၊အသက္ ၁၈၊ လံုးျဖ း ပါုႏြ႕ဲ ၏သား
၁၀။စုင္းေထြး၊အသက္၂၈၊ လံုးစုႏၵာ၏သား
အစးု ရစစ္တပ္ ခလရ၂၄၉မွ ရြာသားမ ာကသ
ု န္းေခါင္ခ န္တင
ြ ဖ
္ မ္းဆး
ႀသဂုတ္၄ ၊ ၂၀၁၇ ညသန္းေခါင္ခ န္တြင္ခလရ၂၄၉ မွတပ္သား၃၀ခန့္သည္ ကားုႏွစ္စးျဖင့္ ဟုပံုးျမ ့နယ္ ၊မက္လန္းရြာ
လဲဆတ္ေက းရြာ အုပ္စုသု႕ေရာက္သည္။ထု့ေနာက္ အမ္ထဲတြင္သာမကဘုန္းႀကးေက ာင္းကုပါဝင္ရွာေဖြေတာ့သည္။
သူတု႕ကုယ္ရင္အခန္းထဲဝင္ရွာကာ

စုင္းစံုႏွင့္စုင္းခြန္တု့၏သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ကုေတြ႕သည္။

ထုလက္မွတ္မွာ

RCSS/SSA (လြ င္တုင္းလ န္း) မွေပးေသာ ေခါင္းေဆာင္မသ
ႈ င္တန္းျဖစ္သည္။ထု႕ေနာက္တံဆပ္မပါေသာ စစ္ဝတ္စုံ
ုႏွင့ရ
္ ွမ္းစာအုပ္ကုေတြ႕သည္။
တပ္သားမွ ထုကုရင္ရဲ႕ရွမ္းစာေပစာအုပ္ကု နုင္ငံေရး စာေပဟူ၍စြပ္စသ
ြဲ ည္။ထု႕ေနာက္ စုင္းစံရဲ႕ သင္တန္းဆင္း
လက္မွတ္ ထုကုရင္ရဲ႕သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ဟုဆုေသးသည္။ကုရင္က သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မွာ သူ့ဟာမဟုတ္
ေႀကာင္း ပံုမွာလဲမတူေႀကာင္းေျပာသည္။
ထု႕ေနာက္တပ္သားက ကုရင္ကု စုင္းစံရဲ႕အမ္ကုေခၚသြားရန္ အဓမၼေစခုင္းခဲ့သည္။စုင္းစံရဲ႕အမ္ကုေရာက္ေတာ့ စုင္းစံ
မန္းမမွ တံခါးလာဖြင့္ကာ စုင္းစံမရွဘူးဟုေျပာေသာ္လည္း မယံု၍ အမ္အုႏွံရွာခဲ့သည္။ စုင္းစံကုမေတြ႕၍ သူ၏မန္းမုႏွင့္
ကေလးကုဘုန္းႀကးေက ာင္းသု႕ေခၚသြားကာ ေမးျမန္းျပန္သည္။
တပ္သားက

ေနာက္ထပ္ရြာဥကၠဌုႏွင့္

သူႀကးကုေခၚကာ

စုင္းခြန္၏အမ္ကုလမ္းျပခုင္းခဲ့သည္။အမ္ကုေရာက္ေတာ့

စု္င္းခြန္ကုေတြ႕သျဖင့္ ဖမ္းျပး သူတု့ုႏွင့္ ဟုပံုးျမ ႕အခ ပ္ရဲစခန္းသု႕ေခၚေဆာင္သြားသည္။ကုရင္၏ ဓါတ္ပုက
ံ ု ရုက္ကာ
ကုယ္ေရးအက ဥ္းပါေမးျမန္းသြားသည္။
စုင္းခြန္သည္ အသက္၃၀ရွျပး ကေလး၂ ေယာက္ရွသည္။
အစးု ရစစ္တပ္ ခမရ ၂၁၆ ေဒသခံမ ား၏ကားကေ
ု ခ ာဆြ၍
ဲ အဓမၼလမ္းျပခင
ု း္
ႀသဂုတ္ ၃၁၊၂၀၁၇ အစုးရစစ္တပ္ ခမရ၂၁၆ မွ တပ္သားအေယာက္ ၅၀ေလာက္က ဟုပံုးျမ ႕နယ္ နားပံုရြာအတြင္း
လွည့္ကင္းပတ္ေနစဥ္ လုင္းဂ န္(အသက္ ၅၂) ၏ထရပ္ ကားကုေခ ာဆြအ
ဲ သံုးျပ ခဲ့သည္။ ကားေပၚသု႕စစ္အသံုး
အေဆာင္တု႕ကုတင္၍

သူ႕ကု

ဟုင္းခုင္းရြာသု့ေမာင္းခုင္းခဲ့သည္။အစုးရစစ္တပ္ကု

တေနကုန္ေမာင္းေပးေနရျပး

လုပ္အားခ ုႏွင့ဆ
္ ဖုးကုမေပးေခ ။
ထုေန့မွာပင္တပ္သားမ ားက စုင္းဝါလင္ေစြ(အသက္၃၄) ကုနားပံုမွ ဟုင္းခုင္းသု့လမ္းျပခုင္းသည္။
စက္တင္ဘာ၂၊၂၀၁၇ တြင္ ခမရ၂၁၆ ကပင္ ဟုင္းခုင္းရြာမွ စုင္းပါရာ(အသက္၂၃)ုႏွင့္ စုင္းပန္တ(အသက္၂၅)ကု
လမ္းျပခုင္းခဲ့သည္။
အစးု ရစစ္တပ္ ခမရ ၅၁၄ မွ ရြာစာေရးကု ႀက းတုပျ္ ပး ုႏွ္ပဆ
္ က္
စက္တင္ဘာ ၁၀၊၂၀၁၇ တြင္ ဗုလ္မွ းေစာေဌးဥးေဆာင္ေသာ အစုးရစစ္တပ္ ခမရ ၅၁၄ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ ၂
လက္ေအာက္မွ နမ့္ခုတ္ေက းရြာ၏ စာေရးကုႀက းတုပ္ျပးရုက္ုႏွက္ခဲ့သည္။
ထုေန႕တြင္ ေတာင္ႀကးမွင္ရြာသားတခ ႕ကနမ့္ခုတ္ သု႕လာျပးကၽြလ
ဲ ာဝယ္သည္။ရြာစာေရးစင
ု ္းပန္မွ အခြန္ေကာက္ျပး
မွတ္တမ္းထဲ သု႔လက္မွတ္ေရးေပးသည္။ညေနပုင္း ၆ နာရတြင္ ၃ဥး ကၽြက
ဲ ုနမ့္ခုတ္ေျမာက္ဖက္မွအျပန္ ကၽြတ
ဲ စ္ကာင္
ေပ ာက္ေန၍ ၃ဥးစလံုးသြားရွာေနစဥ္ အစုးရစစ္တပ္ုႏွင့္ဆံုမသည္။ တပ္သားတဥးက စုင္းပန္ေရးထားေသာ စာခ ပ္ကု

ေတြ့သျဖင့္ စုင္းပန္ကုေတြ႕ခ င္ေနသည္။ ည ၈နာရတြင္ စုင္းပန္ကုေခၚျပးစာ ခ ုပ္အေႀကာင္းကု ေမးျမန္းသည္။စုင္းပန္မွ
ရြာသူႀကး၏ခုင္းေစမႈအရ အခြန္ေကာက္ရေႀကာင္း ထုအခြန္မွာလဲ ရပ္ရြာအက ုးအတြက္ျဖစ္ေႀကာင္း ရွင္းျပေသာ္လည္း
မယံုသည့္အျပင္ေမွာင္ခုဟုစြပ္စသ
ြဲ ည္။စုင္းပန္မွလဲ

သူေမွာင္ခု

လုပ္ပါကယခုလုပင္

လာေတြ႕မည္မဟုတ္ဘူး

ဟုေျပာသည္။
စစ္သားမ ားကေဒါသထြက္၍ လက္သးျဖင္ထုးခဲ့ျပး နာရဝက္ေလာက္သတမလည္ျဖစ္ရသည္။ ည ၉နာရ သတျပန္
လည္လာေတာ့ ေခါင္းေပါက္ေနျပး ဘုန္းႀကးေက ာင္းရွတုင္ တြင္ႀက းခ ည္ထားျပျဖစ္သည္။ထု႕ေနာက္ ဗုက္ကုကန္ျပး
ပါးကု အခါခါရုက္သည္။ေနာက္ေန႕မနက္ထႀက းခ ည္ထားျပးမနက္ ၉း၃၀တြင္ ရြာဥကၠ႒မွ လာေရာက္ရွင္းျပခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာ ၁၁၊၂၀၁၇ တြင္ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာ၊ ေမးေစ့ုႏွင့္မ က္လံုးမ ားဖူးေရာင္ကာ ေခါင္းေပါက္ ဒဏ္ရာုႏွင့္ျပန္လြတ္ခဲ့
သည္။
ဥကၠ႒ မွဤအေႀကာင္းျဖစ္စဥ္ကု ခလရ၂၄၉အေျခစုက္ေသာ မုင္းပ ဥ္းအထ သြား၍ဗုလ္မွ းကု တုင္တန္းခဲ့သည္။ထုမွ
ေတာင္ပန္ျပး ေဆးကုသဖု့အတြက္ တစ္သန္းက ပ္ ကုေပးခဲ့သည္။
စုင္းပန္တသည္ အသက္ ၂၄ရွျပး စုင္းလံုးစံတ၊ ပါေငြ တု႕၏သားျဖစ္ျပး ဟုပံုးျမ ့နယ္ နားပံုေက းရြာအုပ္စု နမ့္ခုတ္တြင္
ေနထုင္သည္။
နမ့္ခတ
ု တ
္ င
ြ ္ အစးု ရစစ္တပ္ ခလရ ၂၂၅ ႏွင့္ ၂၄၉ သည္ ကား၊ေငြေၾကး၊ ေရႊ၊မဘ
ု င
ု း္ ဖုနး္ ၊စားစရာမ ားကု လုယူ
ဇူလုင္၈-၂၁ ၂၀၁၇ တြင္အစုးရစစ္တပ္ ခလရ ၂၂၅ုႏွင့္ ၂၄၉ နမ့္ခုတ္တြင္ ေနစဥ္အေတာအတြင္း ရြာသူရြာသား၏ ပစၥည္း
ဥစၥာကုလုယူခဲ့ သည္။
၁။လံုးစတၱ၊ပါက တု႕စမွ ေငြသား၂၆သန္း၊ သန္း၃၀တန္ဖုးရွေရႊ၊ ဆပံုး(၅၀၀၀၀)ုႏွင့္မုဘုငး္ ဖုန္း(၁၄၀ ၀၀၀)တု႕ကု
လုယူသြားသည္။အမ္၏တံခါးကုလဲဖ က္ဆးသြားသည္။
၂။လံုးစံလူ၊ပါျမုႏုတု႕စမွ ေငြသား၁၄သန္း၊ဆပံုး(၅၀ ၀၀၀)၊ဆန္အတ္ ၁၅ အတ္(၁၂၇ ၅၀၀) ုႏွင့္ မုဘုင္းဖုန္းုႏွစ္လံုး (၁၄၀
၀၀၀) တု႕ကုအဓမၼ ယူသြားသည္။
၃။လံုးစုႏၵာ၊ပါခမ္း

တု႕စမွ

ကားတစ္စး(သန္း၈၀)၊

ကင္မရာ(၃၀၀ ၀၀၀)တု႕ကုယူသြားသည္။
၄။ပါမြန္း စမွ မုဘုင္းဖုန္း(၅၀၀ ၀၀၀) ယူသြားသည္။

ဆန္အတ္၈အတ္( ၆၈

၀၀၀)၊

ဆပံုး၁၀

ပံုး(၅၀၀

၀၀၀)ုႏွင့္

ဆက္သြယ္ရန္
စုင္းေဟာ္ရွဲန္
စုင္းကြန္းေလ ာင္း

+ ၆၆ (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀ ( ရွမ္း၊ အဂၤလပ္ )
+ ၆၆ (၀) ၉၄-၆၄၃-၄၂၃၀ ( ဗမာ၊ အဂၤလပ္)

